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ةيحاتتفا ةملك
اغارف ميأل نأ ىف مأال نوكأ ام ىوقأ نوناقلا لا جر ىدي نيب همدقأ طيسولا وه اذه

. ديدجلا ىندملا نوناقلا حرشأ هللانأ ةئيشمب هيف تمزتعا دقو . ةجاح دسي نأو
، ةيقب رمعلا يف هللا لعج نئلو . طوسبملا و زيجولا نيب ام طسولا وه طيسولا و
مزالىئ نم ةقفرب تنعتسا ،مث زيجولا طيسولا دعب تجرخأ ، هدنع نم نوعب ىندمأو
وه طيسولا .و دحاو دقع اهمظتني ثالث، تاقلح كلذب متتف . طوسبملا جارخإ يف
كلذ لجأ نمو . ًاطوسبم ريصيف هلصفتو . ًازيجو حبصيف هلمجت . دقعلا اذه ةطساو
نم ىندأ وهو . لمعلا و ملعلا تاجاح دس ىف زيجولا نم ىفوأ وهف هب. أدبأ نأ ترتخا

. دودحم تقو ريغ كلمي ال ىذلا ثحابلل طوسبملا
***

عواطيو ، رارقتس اال ىضري وهف . لا دتع اال ديدجلا ىندملا نوناقلا عباطف دعبو
علطت ىف ىآرتي روطتلا .و ىضاملا ب رضاحلا لصو ىف لثمتي رارقتس .واال روطتلا

. لبقتسملا ىلإ رضاحلا
***

: نيرمأ ىلإ باتكلا اذه ىف تدمع ، ىضاملا ب لصتم رضاحلا نأب ًاناذيإو
ىندملا نوناقلا دهع ىف نييرصملا هقفلا و ءاضقلا ىلإ ريشأ تقفط ىننأ ( امهلوأ )

نأ نود امهيلإ ريشأ ىنارتو . ديدجلا ىندملا نوناقلا دهع ىف اتبن دق اناك ول امك ميدقلا
نيذللا هقفلا و ءاضقلا نأ ىلإ هبنأ نأ نودو ، ريغت دق ىندملا نوناقلا نأب ئراقلا رعشأ

ام نأ ىلع لدأ نأ كلذب تدروأو . ميدقلا ىندملا نوناقلا دهع ىف اماق دق امهيلإ دنتسأ
عطقنت مل ةلسلسلا .ف مويلا ىتح ًاحلا ص الزيلا ىضاملا ىف ًاهقفو ءاضق حلصي ناك
لقنأ نأ تدمعتو لا. االصت قثوأ ىضاملا دهعلا الب صتم الزيلا رضاحلا دهعلا ،و اهتاقلح
امم ًاريثك تامازتل لال ةماعلا ةيرظنلا ىف اآلرخ ىباتك نعو دقعلا ةيرظن ىف ىباتك نع
ىتلا اهتاذ تارابعلا ىف ، ةيرصملا مكاحملا ءاضق نمو ةيهقفلا نماآلءار هيلع ال متشا
ماكحأ ديدجلا باتكلا رياسيل ةمء ملاال نم ىغبني ام ريفوت دعب ، نيباتكلا ىف تدرو
ىلمع قيرط نم تبثأ ىتحو ، ىضاملا ب رضاحلا لصأ ىتح كلذ لك . ديدجلا نوناقلا

نم ريثك ىف ًاحلا ص الزيلا ميدقلا نوناقلا ىف ًاعجرم حلصي ناك ىذلا باتكلا نأ
دق تنك اذإو الًاب. قنا ثدحي ملو ، ةروثب نذؤي مل ديدجلا نوناقلا ىف ًاعجرم هيحاون

تفلسأ نيذللا نيباتكلا ىف اهتقنتعا نأ ىل قبس ىتلا ةيهقفلا اآلءار ضعب نع تعجر
ال وهف . رظنلا نم ةدحاو ةطخ ىلع ميقي ،ال ىرشبلا لقعلا ةنس كلتف ، امهركذ
باأل هكاردإ ىلع رداقب نكي مل ام مويلا كرديو . ةقلطم قئاقحلا بعوتسي نأ عيطتسي

. سم
مل ًاركب –الزيلا ماكح واأل صوصنلا نم ثدحتسا اميف – ديدجلا نوناقلا ناك املو

تخرأف . ةيريضحتلا نماألمعلا تلقن امب امهنع تضعتسا دقف ، هقف وأ ءاضق هيف دري
هايإ ًابقعتم ، ىديهمتلا عورشملا ىف صنلا ناك ذنم ديدجلا نوناقلا صوصن نم صن لك
ىندملا نوناقلا ةنجل ىلإ ،مث باونلا سلجم ىلإ ،مث ىئاهنلا عورشملا ىلإ لقتنا دقو
تلقن . ديدجلا نوناقلا صن وه حبصأ ىتح ، خويشلا سلجم ىلإ ،مث خويشلا سلجمب

تدمتعاو . صوصنلا هذه ددص ىف ىديهمتلا عورشملل ةيحاضي اإل ةركذملا ىف ءاج ام
اهتردصأ ىتلا ديدجلا ىندملا نوناقلل ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم ىلع كلذ لك ىف

. ةعبس ءازجأ ىف لدعلا ةرازو
اذه ىلإ ةراش باإل ةيانعلا لك ىنعأ ، ًارييغت ديدجلا نوناقلا ثدحتسا ام اذإ تنكو
مكحلا نايرس ثحب ىلإ ةجاحلا دنع درطتسأو ، هادم نيبأو ، هدودح مسرأف ، رييغتلا

، ىعجر رثأ نم ثدحتسملا صنلل نوكي نأ ىسع ام ركذأف ، نامزلا ثيح نم ديدجلا
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. ةثيدحلا تايرظنلل ًاقفو ، ىروف رثأ نم هل نوكي ام ةصاخبو
مظنلا رئاس نيب نم امه، نييسنرفلا ءاضقلا و هقفلا تلعج ىننأ ( ىناثلا (واألرم
نوناقلا دهع ىف لا حلا تناك امك ، هيلإ تعجر ىذلا ىبنج األ ماظنلا ، ةيبنج األ ةينوناقلا
يخيراتلا روطتلا عباتأ ثيح إال هيلإ رشأ مل ىسنرفلا ءاضقلا نأ ىلع . ميدقلا ىندملا

نوكي نأ تدمعت دقو . ىرصملا ءاضقلا هب لمكتسا ثيح ،إوال ةينوناقلا ئدابملا ضعبل
ىحاون عيمج ىف زرابلا ءاضقلا وه نوكيف ، هيلإ عجري يذلا لص وهاأل ىرصملا انؤاضق

.مل ةجاحلا موقت ثيح إال هبناج ىلإ فقي ال ،لب ىسنرفلا ءاضقلا هنع ىنغي ،ال باتكلا
ًافويض انلزن ىذلا ءاضقلا وهف ،إوال هنأش نم ًاضغ وأ ىسنرفلا ءاضقلا ب ةيارز كلذ لعفأ
ىلإ دوعي نأ فيضلل نآ نكلو . ةحيسفلا هتابحر ىف ًانمز انشعو ، ةعساولا هتحاس ىف
ًاماع نيعبسو ةسمخ ىدم ىف ىرصملا ءاضقلا .و ةيوق دمع ىلع هماقأ نأ دعب ، هتيب
دقو الهل. قتساب رفظي نأ هقح نم حبصأ ىتح ، مدقتلا قيرط ىف ًاديعب ًاطوش عطق
ةيتاذلا ىف غلبو . ًاعجرم ةلأسم لكل هيف ثحابلا دجي ثيحب عونتلا و ةرثكلا نم راص

. ةلماك هتايلوئسمب علطضي اآلننأ هبجاو نمف . ىرصملا هقفلا غلب ام دعبأ ًاوأش
***
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نأ هتيآف ، لبقتسملا ىلإ رضاحلا علطت نع امأ . ىضاملا ب رضاحلا لا صتا نع اذه
. ًاديدج ًادهع حتتفي ديدجلا ىندملا نوناقلا

دقو ،1936 ةنس ذنم تأدب ىتلا ةكرابملا ةيعيرشتلا ةضهنلا هذه ىف كلذ لثمتي
، ةيسيئرلا تانينقتلل تاعورشم عضول اهفلأ ىتلا ناجللا ب اشاب رهام ىلع اهساسأ ىسرأ
ىلإ تهتناو اهلبق ًاماع نيتس تتبن ىتلا اهتنيرق ةكرابملا ةرمثملا ةكرحلا هذه ترظانف
ىلع موقت والزتلا ةينوناقلا انتايح اهيلع تماق ىتلا ةثيدحلا ةيرصملا تانينقتلا عضو
ىفو ، سم باأل رصم تلخد دقل ! ةحرابلا ب ةليللا هبشأ امف . مويلا ىتح اهنم ضعب
جرادم ىف ةمساح ةوطخ تطخف ، ثيدحلا نوناقلا ،عملا ىلو األ ةيعيرشتلا اهتضهن
ةمساح ةوطخ وطخت ، ةيناثلا ةيعيرشتلا اهتضهن ىف ، مويلا ىهو . ىنوناقلا اهروطت

. نوناقلل ةيملا علا ةرس ىفاأل ال قتسم ًاناكم أوبتتف ، ىرخأ
. اههقفبو اهئاضقب ًاضيأ لقتست نأ اهل نآ دقف ، اهعيرشتب تلقتسا دق رصم تناك اذإو
دق اهنأ رصم هيف نلعتل ، ديدجلا ىندملا نوناقلا هحتتفا ىذلا ، ديدجلا دهعلا اذه نأو

. ىموق هقفو ىتاذ ءاضق اهل نوكي نأ تمزتعا
ىتلا ةديدجلا قاف اآل ىه هذهو ، رصم اهوطخت ىتلا ةديدجلا ةلحرملا ىه هذه

. ديدجلا دهعلا اذه ىف نوناقلا لا جر اهب علا طت
ىه هيرتنوم ةدهاعم تناكو ،1937 ةنس ىف الل قتس باال ىرصملا عيرشتلا رفظ دقل
لا وزو لا االقتن ةرتف ءاضقنا دعب ديحوتلا ب ىرصملا ءاضقلا رفظو الهل. قتسا كص

اهب. ضهني نأ هل ىغبني ةميسج تاعبت عقت ىرصملا ءاضقلا ىلعف . ةطلتخملا مكاحملا
هل ربعيو ، ليبسلا هل دهمي ، ىرصملا ءاضقلل دئارلا نوكي نأ ىرصملا هقفلا ىلعو

. قيرطلا
، ةيبنج األ رداصملا ضعب نم ًاصوصن سبتقا دق ديدجلا ىندملا نوناقلا ناك اذإو

ةيبلا غلا امأ . ةغايصلل سانئتسا رداصم ريغ ، اهنم ةبلا غلا ةرثكلا ىف ، هذه تسيلف
اهرقأ ىتلا ئدابملا نمو ميدقلا ىندملا نوناقلا ماكحأ نم ةدمتسمف هماكحأ نم ىمظعلا

. ةلماك ةنس نيعبس لا وط ىرصملا ءاضقلا
وأالًنأ انيلع )):(( دقعلا ةيرظن )) باتك ىف ًاماع رشع ةينامث ذنم تبتك دقو
، انتيلقع رثأ سحنو ، انتيموق عباط هيف ىرن ، ًاصلا خ ًايرصم ًاهقف هلعجنف ، هقفلا رصمن
وهو . ىسنرف انه ،واالتحالل ىبنج األ هلتحي ، اضيأ وه الزيلا، مويلا ىتح انهقفف

ىرصملا هقفلا .الزيلا رخآ الل تحا ىأ نم ، ًاتنع لقأب ،وال ةأطو فخأب سيل الل تحا
نع فرحني ،وأ هقفأ نع حزحزتي داكي ،ال دشرملا ىداهلا ىسنرفلا هقفلا ىف سملتي
هغرفن نأو ، انهقفب لقتسن نأ انل ردق اذإف . نيم األ هعباتو قص، لاال هلظ وهف ، هارسم

نأ انيلع ىقب ، ةيتاذ تاموقمب ومنيو ، ةيرصم مدق ىلع هيف بشي ، ىرصم وج ىف
ًاطسق ىدؤنو ، ةيملا علا ةرئادلا ىلإ ةيموقلا ةرئادلا نم جرخنف ، ةريخ األ ةوطخلا وطخن
ءاهقفلا حلطصا ام ،وأ ىملا علا هقفلا مدقت ليبس ىف ةبيرض ةيناسن اإل انيلع هضرفت امم

.(( نراقملا نوناقلا ب هتيمست ىلع
، باونلا سلجمب ةيعيرشتلا ةنجللا مامأ هب تيلدأ ام انه لقنأ نأ ىندعسي مويلا و
اذه ىف ةدراولا ةيعيرشتلا صوصنلا نأ )): ديدجلا نوناقلا عورشم رظنت ىهو
ىتلا رداصملا نع الل قتس لكاال ةلقتسم اهلعجي ام ىتاذلا نايكلا نم اهل عورشملا

عورشملا لصتي نأ ةثيدحلا تانينقتلا ىلإ عوجرلا نم ضرغلا نكي ملو . اهنم تذخأ
ىتح اذه، نإف ، روطتلا و قيبطتلا و ريسفتلا ىف ةيعبت لا صتا ةفلتخملا تانينقتلا هذهب
نأ ىغبني ىعيرشت صن لك نأ هب عوطقملا نمف ، هيف ًابوغرم نوكي ،ال ًانكمم ناك ول
مال نم هب طيحي امب هتلص قثوت ةيموق ةايح ايحيو ، اهيف قبطي ىتلا ةئيبلا ىف شيعي

ىذلا ىخيراتلا ردصملا نع ًامات اال صفنا لصفنيف ، تايضتقم نم هل عضخي امو ، تاسب
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ىتاذ ءاضق هيف رصمل نوكي ىذلا تقولا ناح دقو . ردصملا اذه ناك ،ايأ هنم ذخأ
وأ صنلا قيبطت دنع ، امهنم لك ىلع ،لب هقفلا و ءاضقلا نم لكلو . لقتسم هقفو
ًاعبت هرسفي وأ هقبطيف ، هردصم نع ال صفنم ، هتاذب ًامئاق صنلا اذه ربتعي ،نأ هريسفت
رياستو ، دلبلا تاجاحب ىفت لولح نم ريسفتلا هل عستي املو ، ةحلصملا هيضتقت امل
تبثتو ، ةيموقلا ةايحلا ميمص ىف صوصنلا هذه روطتت كلذبو . ةلا دعلا تايضتقم
رصمل نوكي نأ نم عورشملا وعضاو هيلإ دصق ام ققحتيو الاهل، قتسا دكأتيو ، اهتيتاذ
ًاظوحلم امهرثأ لعجي ام ىتاذلا عباطلا نم امهل هقفو ءاضق ىلإ دنتسي ، ىموق نوناق

.(( نوناقلل ىملا علا روطتلا ىف
رصم ىف هقفلا و ءاضقلا ةمهم ىه هذه : ةيموقلا ةايحلا ميمص ىف صوصنلا روطت
ىلإ داهتج اال اكرتو ، ةريطخلا ةعبتلا هذه نع ايلخت امه اذإ امهل رذع .وال مويلا ذنم

. ديلقتلا
ىف ًاضيأ ،لب بسحف رصم ىف ال ديدج دهعب نذؤيل ديدجلا ىرصملا نوناقلا نإو

نوناقلل حرشلا اذه نوكي نأ ىفكيو . قارعلا و ةيروس ، نييبرعلا نيقيقشلا نيدلبلا
إال نينوناقلا نيب امف ، ديدجلا ىروسلا نوناقلل حرش هتاذ تقولا ىف وه ديدجلا ىرصملا

حرشل ىساسأ عجرم ًاضيأ وهو . باتكلا اذه ىشاوح ىف اهيلإ ترشأ ةفيفط قورف
و اإلسالىم هقفلا نم قفوم جازم ىلع نوناقلا اذه ماق دقف ، ديدجلا ىقارعلا نوناقلا

ءاهقف مزالمهئ عم نويرصملا ءاهقفلا نواعتيل تقولا ناح دقو . ديدجلا ىرصملا نوناقلا
نوناقلل )) ىوق ساسأ ءاسر إل ًاعيمج اوفتاكتيو ، قارعلا ءاهقفو ةيروس

. ًاعيمج ةبورعلا بلالد لبقتسملا نوناق اإلسالىم، هقفلا هماوق نوكي ،(( ىبرعلا ىندملا
نأ دعب الانل، قتسا ديكأتو انتيتاذ تيبثت ىلإ ةدومحم ةعزنب مويلا رعشن انك اذإو
و لضفلا ب فرتعملا ركذ ركذن نأ انيضتقي بجاولا نإف ، قوطلا نع انببشو اندوع بلص

هقفلا اذه ناك دقف . ىسنرفلا هقفلل ةصاخبو ، ىبنج األ هقفلل هب نونيدم نحن ام ليمجلا
. مويلا ىتح هضيفب نيرومغم انلز ،وال ىدتهن هب ىذلا رونلا ،و زكترن اهيلع ىتلا ةئكتلا

***
. ديدجلا ىندملا نوناقلل حورشلا طالعئ نم وه ءارقلا ىلإ همدقأ ىذلا باتكلا و اذه

ةياغلا نأب ىملع إال هجارخإ ىلإ ىنلجعأ امو . لا مكلا دح نع ًاديعب نوكي نأ فالدب
. هدحو هلل لا مكلا نأو ، ريصق رمعلا نأو ، ةديعب

حيحصت لفكف ليعامسإ لماك ىفطصم لضافلا ذاتس األ ىقيدص لضفت دقو
نم اهب تففخت ، ةروكشم ةنواعم باتكلا جارخإ ىلع كلذب نواعف ،(( براجتلا ))

. ءازجلا ريخ ىنع هللا هازج . ةغلا ب ةقشم
دقو ، ىرصملا هقفلا الل قتسا وحن ةعضاوتم ةوطخ إال سيل باتكلا اذه ناك اذإو
نم ةورذلا ىف مه الء مزل ةميق لئاسرو بتك ىف كلذ لبق الل قتس اذهاال رئاشب تدب
ىفوأ ،دق دودحملا زيحلا اذه ىف ، باتكلا نوكي نأ وجرأ ىنإف ، ىندملا نوناقلا هقف

. ةجاحلا نم ًاضعب دسو ، غارفلا نم ًائيش ،موأل ضرغلا نم ليلقب
. ناعتسملا هللا بو
1952 ةنس ليربأ
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ةرظن
ىف

ديدجلا ىندملا نينقتلا

هريسفت نوكي فيكو ، عضو فيك
ةماع تاهاجتا نم مسري امو ، ماكحأ نم ثدحتسا امو

. تققح فيكو ، حيقنتلا ةركف تماق فيك : ىندملا نينقتلا حيقنت -1
رداصم – ميدقلا نينقتلا بويع تجلوع فيك : حيقنتلا اهيلع ماق ىتلا دعاوقلا -2

. ديدجلا نينقتلا ىف ريسفتلا قرطو حيقنتلا
ديدجلا نينقتلا ثدحتسا :ام ميدقلا و ديدجلا نينقتلا نيب ام ةيرهوجلا قورفلا -3

. لبق نم الهب ومغم ناكو هننق امو ، ماكحأ نم
ةماعلا تاهاجت نماال ديدجلا نينقتلا فقوم : ديدجلا نينقتلل ةماعلا تاهاجت 4-اال

. ةعامجلا و درفلا نيبو روطتلا و رارقتس اال نيب ديدجلا نينقتلا – ةثيدحلا تانينقتلل
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(1)

ىندملا نينقتلا حيقنت
( تققح فيكو ، حيقنتلا ةركف تماق فيك )

حيقنتلا ةركف تماق فيك -1

(1) ميدقلا ىندملا نينقتلا بويع (1
: ةيعوضوملا بويعلا

مل ،اذإ ضومغلا نم ءيش ميدقلا ىندملا نينقتلا اهيف عضو ىتلا فورظلا فنتكي
،و اهيف عضو ىتلا فورظلا ،و عضو فيك انل نيبت ةيريضحت لا معأ هنع فلتخي

. هعضو ىف تيخوت ىتلا ةيعيرشتلا ةسايسلا
ناك .Manoury يرونام ذاتس وهاأل طلتخملا ىندملا نينقتلا عضاو نأ فورعملا و
دعب هنيع هل.مث رس نيمأ اشاب رابون هذختاو . ةيردنكس ىفاإل ميقي ًايسنرف ًايماحم
ىف ةطلتخملا مكاحملا ءاشنإ عورشم سردت تناك ىتلا ةيلودلا ةنجلل رس نيمأ كلذ
اهعضو نم ىهتناف ،1872 ةنس ىف ةطلتخملا تانينقتلا عضو ىف هيلإ دهعو ، رصم

.(1873 ةنس ) ىلا تلا ماعلا ىف
رصتخاف ، ىسنرفلا ىندملا نينقتلا نم طلتخملا ىندملا نينقتلا ىرونام سبتقا دقو
ءاضقلا نع لئاسملا ضعب لقنو . نطاوملا نم ريثك ىف خمال ًاراصتخا نينقتلا اذه

لفغي ملو .1866 ةنس ىف ردص ىذلا ميدقلا ىلا اإلطي ىندملا نينقتلا نعو ىسنرفلا
28 ىف طلتخملا ىندملا نينقتلا ردصو . ماكح األ ضعب اهنع لقنف اإلسالةيم ةعيرشلا

دمحم مهيف ناك – نيمجرتملا رابك ضعب نم ةنجل تلكش 1875.مث ةنس هينوي نم
ةمجرتب ةنجللا تماقو –( اشاب ) غىلا سرطبو ( اشاب ) ىرخف نيسحو ( اشاب ) ىردق

. ةيبرعلا ةغللا ىلإ ةطلتخملا تانينقتلا رئاسو نينقتلا اذه
صإ ىلإ تعلطت ،نأ ةطلتخملا مكاحملا ترقتسا ذإ دعب ، دهعلا كلذ ةموكح تثبل امو
كاذ ذإ ةيناقحلا رظان ناكو . طلتخملا ءاضقلا رارغ ىلع هميظنتو ىنطولا ءاضقلا الح
ةينطو مكاحمل ةحئ ال عضول ةنجل 1880 ةنس رخاوأ ىف تفلأتف . اشاب ىردق دمحم

نيع ىلا طيإ ماحم وهو Moriondo ودنويروم ذاتس األ اهئاضعأ نيب نم ناك ، ةيماظن
طلتخملا ءاضقلا ىف ىقبو ،1875 ةنس ىف ةطلتخملا ةيردنكس اإل ةمكحم ىف ًايضاق

.1911 ةنس ىفوتو ، ةطلتخملا فانئتس اال ةمكحم ليكو بصنم ىلإ لصو ىتح
نم 17 ىف تردص ةديدجلا ةينطولا مكاحملا بيترتل ةحئ ال عضوب ةنجللا هذه تماقو
، مكاحملا هذهل تانينقت عضوب هتاذ تقولا ىف ةنجللا ءاضعأ ماقو .1881 ةنس ربمفون
نأ ودنويروم ذاتس األ بيصن نم ناكو . ةطلتخملا تانينقتلا ثملا ىلع اهلك تغيص

نينقتلا نم ًايفرح نوكي داكي قنال هلقنف ، ىنطولا ىندملا نينقتلا عضي
اذه عضو ىف ودنويروم ذاتس عماأل اشاب ىردق دمحم كرتشاو . طلتخملا ىندملا

. نينقتلا
ةروثلا تدمخأ املو . ىئاضقلا اإلصالح ةكرح تفقوف ، ةيبارعلا ةروثلا تبش مث

ةنس هينوي نم 14 ىف ةلدعم اهتردصأو ،1881 ةنس ةحئ ال ىف رظنلا ةموكحلا تداعأ
1883،ف ةنس ربوتكأ نم 28 ىف ىنطولا ىندملا نينقتلا تردصأ مث .1883

، ىندملا نوناقلا حيقنت بوجو ىف ( األلو ددعلا ، ةسداسلا ةنسلا ) داصتق واال نوناقلا ةلجم ىف هانرشن قماالانل رظنا (1)
. ةينطولا مكاحملل ىنيسمخلا ديعلل ىبهذلا باتكلا ىف لا قملا اذه نم مسق رشن دقو
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تانينقتلا هذه تعضو دقو .1883 ةنس ربمفون نم 13 ىف ىرخ األ ةسمخلا تانينقتلا
فسوي ةمجرتلا ب ماقو . ةيبرعلا ةغللا ىلإ تمجرت ،مث ةيسنرفلا ةغللا ب اهلك ةينطولا

. اهيلإ ةراش اإل تقبس ىتلا ةطلتخملا تانينقتلا ةمجرتب ًادشرتسم ( اشاب ) هبهو
.(1) ضرغلا اذهل تلكش ةنجل ةمجرتلا تعجارو

ىرصملا نينقتلا خيرات ىف ةينطولا و ةطلتخملا ((اإلصالح)) نيناوق تلجس دقو
نم ريثك ىلع تضقو ، هيف تردص ىذلا دهعلا ىف ةعساو مدقت ةلحرم
نمزلا رادتساو ، ةنيدملا تروطتف األمام، ىلإ ريست تيقب بلاالد نكلو . ىضاملا ئواسم
تذخأو ، سم هبباأل عنقت تناك امب مويلا عنقت ال رصم تحبصأو ، نينقتلا نف مدقتو ،

ىلإ ةزجوم ةراشإ انه ريشأ نأ ىبسحبو . ائيشف ائيش رهظت تانينقتلا هذه بويع
. ميدقلا ىندملا نينقتلا بويع

نيب عمجف . قيتعلا ىسنرفلا نينقتلل ديلقت ضحم هنأ نينقتلا اذه بيعي ام لوأو
وهو ، دهعلا هب مدق دق ىسنرفلا نينقتلا .و هدلق ىذلا لص األ بويعو ديلقتلا بويع
األيجلا هذه خالل ىفو . نرق فصنو ًانرق هيف شيعي ىذلا رصعلا نع فلختم مويلا
نم ريخ األ فصلا ىف ىسنرفلا نينقتلا لعج ىدم ىلإ نراقملا نينقتلا ىقترا ةليوطلا
تمنو ، ةريخ األ دوهعلا ىف تتبن ريبك رطخ تاذ لئاسم كانهف . ةثيدحلا تانينقتلا

دقو ، ىسنرفلا نينقتلا ىف ًارثأ اهل دجن ،وال نيرشعلا نرقلا تانينقت اهتوتحاف ترهدزاو
فسعتلا أدبمف . هنع ذخأ ىذلا ىندملا اننينقت ىف ،وال رشع عساتلا نرقلا رجف ىف دلو

ىف ةيكلملا ميظنتو ، تاسسؤملا ماظنو الل، غتس اال ةيرظنو ، قحلا لا معتسا ىف
ىندملا راسع ،واإل نيدلا ةلا وحو ، نيمأتلا دقعو ، ةماعلا قفارملا مازتلا دوقعو ، عويشلا

ىف وال ليص األ نينقتلا ىف ال اهيف دحاو صن ىلع رثعن ال ةريطخلا لئاسملا هذه لك ،
ريثكلا ىرن ، ماكح واأل تايرظنلا نم نانينقتلا ناذه هاوتحا اميف ىتحو . دلقملا نينقتلا

اال ةيرظن ىهو ىندملا نوناقلا ىف ةيرظن مهأ ىلإ ريشن نأ ىفكيو . اروتبم ًاصقان اهنم
لمعلا و دقعلا ماكحأ جبالءنأ رهظي ىتح ، رداصملا باب وهو اهيف باب مهأ ىلإو ، مازتل

ىف دجن .فال ةبضتقم ةضماغ نينينقتلا ىف تدرو ببس بال ءارث واإل عورشملا ريغ
اإل دوقع نع ،وال ةدرفنملا ةدار نعاإل ،وال دقاعتلا ىف ةباينلا نع ًائيش دقعلا ماكحأ
ىف دجن ال نحن ،لب سبحلا ىف قحلا نع ،وال دقعلا ذيفنت مدعب عفدلا نع ،وال ناعذ
فيك نيبي صن .فال اريحم اتمص ،إال هنيوكت ةلأسم ىهو ، دقعلا لئاسم قدأ نم ةلأسم
ىتمو ، لوبقلا هب نرتقي فيكو ، تقو ىأ ىلإو ، ًامزلم نوكي ىتمو ، باجي اإل ردصي

يلقال ًاددع إال ةيريصقتلا ةيلوئسملا ىف دجن .وال نيبئاغلا نيب اميف دقاعتلا متي نيأو
فال ببس بال ءارث ىفاإل امأ . ةيلوئسملا هذه ىف لئاسملا مهأ نع تكست صوصنلا نم

.(2) ريطخلا عوضوملا اذه ىف ةماعلا ةدعاقلا عضي دحاو صن دجوي

سازور ىد ص27–29– 1892 ةنس ةرهاقلا كب ىلليروب : دهعلا كلذ ىف تمت ىتلا ةيئاضقلا تاح ىفاإلصال رظنا (1)
ىد – اهدعب امو ص271 ىناثلا ءزجلا 1905 ةنس سيرابب ةينامثعلا ةيروطاربم ىفاال ةيبنج األ تازايتم اال ماظن ىف
ريف ليمإ – اهدعب امو ص43 1 ءزج ةلودلا ةيلوئسم ىف كب ىنهذ الم سلا دبع – اهدعب امو ص7 1 ءزج ستله
ىف هيف ىد – اهدعب امو ص8 1911 ةنس لسكوربب ةيعيرشتلا هتاصاصتخاو ىرصملا طلتخملا ءاضقلا ىف رماك

ىرصملا ىندملا نوناقلا ىف انيسم – اهدعب امو ص9 1926 ةنس لسكورب رصم ىف طلتخملا ءاضقلا صاصتخا
ص 1930 ةنس رصم ىف ةطلتخملا مكاحملا ىف نوتنرب – اهدعب امو ص14 1 ءزج 1927 ةنس ةيردنكس اإل طلتخملا

ةينطولا مكاحملل ىنيسمخلا ديعلل ىبهذلا باتكلا – ةطلتخملا مكاحملل ىنيسمخلا ديعلل ىبهذلا باتكلا – اهدعب امو 9
ىف فيس ىزمر روتكدلا ص1و7– األلو ءزجلا 1933 ةنس ىرصملا ىراجتلا نوناقلا ىف شلم روتكدلا و –فلا

. اهدعب امو ص19 1938 ةنس ةرهاقلا ةينطولا مكاحملا و ةطلتخملا مكاحملا نيب ام صاصتخ اال عزانت

اسنرف ىف نوناقلا لا جرو ءاهقفلا ضعب نم ةديدش ةمواقم ىقلي ىسنرفلا ىندملا نينقتلا حيقنت ىف ريكفتلا ناك دقو (2)
نرقلا ىف نينقتلا نف هغلب ىذلا ميظعلا مدقتلا مامأ ترمتخا نأ تثبل ام حيقنتلا ةركف نكلو . نرقلا اذه لئاوأ ىف

ال، ماش احيقنت نينقتلا اذه حيقنت ررقتف . روطتلا ةرياسم نع هفوقوو ىسنرفلا ىندملا نينقتلا مدق مامأو نيرشعلا
ةعماجب قوقحلا ةيلك ديمع مهسأر ىلعو ، اسنرف ىف نوناقلا لا جر رابك نم ةنجل 1945 ةنس ىف ضرغلا اذهل تلكشو
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ًابويع اهيلع داز ،لب ىسنرفلا نينقتلا بويع لقن ىلع ىرصملا نينقتلا رصتقي ملو
ىف لعف امك ، لئاسملا ضعب ىف نينقتلا اذه بويع بنجت دق ناك اذإ وهو . هدنع نم

ةيلوئسملا ىف نماضتلا و ةرتتسملا ةبهلا و ءاضرلا بويع ىفو مازتل اال رداصمل هبيترت
ام ،إالنأ نطابلا نم لواقملا زايتماو ءافولا عيب ىف ةشحافلا تافورصملا و ةيريصقتلا

. اهنم هبنجت ام ىلع ريثكب ىبرأ بويعلا نم هداز
عقي وه .مث ضقانتو ضومغ هيفو . باضتقاو لوضف ميدقلا ىندملا اننينقت ىفف

. ةشحافلا ءاطخ نماأل ريثك ىف
ىف كلذ نيبتنل هحفصتن نأ ىفكيف باضتقاو لوضف هف ميدقلا نينقتلا نأ امأ

، نينثا نيصن ىلع رصتقي ، ةينيعلا قوقحلا مهأ ، ةيكلملا قح ىف وهف . حوضو
كلذ عم وهو . صاخ نوناق ىلإ هيف ليحيو فلؤملا قح نع امهنم ىناثلا ىف ثدحتي
هب اذإف ، رصم ىف ًاراشتنا اهقيضأو ًارطخ ةينيعلا قوقحلا لقأ ، عافتن قحاال لوانتي
ثيح ، ىمعأ ًاديلقت ىسنرفلا نينقتلا دلقي إالهنأ اهرسفي ال ةضافإ هصوصن ىف ضيفي

.مث ثاريملا نوناق ببسب راشتن اال ةعساولا ةينيعلا قوقحلا نم اسنرف ىف عافتن قحاال
ىفاال لعف امك اهيف ةضاف لإل ةجاح ال ىتلا لئاسملا ىف ضيفي مازتل اال ةيرظن ىف وه

لئاسملا ىف بضتقيو ، اهردصم نوناقلا نوكي ىتلا تامازتل واال ةيرييختلا تامازتل
اال ىفو دقعلا نيوكت ىف لعف امك ليصفتلا و نايبلا ىلإ ةجاحلا دشأ ىف يه ىتلا
ب ءارث اإل ىفو ةيريصقتلا ةيلوئسملا ىفو ةيصيلوبلا ىوعدلا ىفو ريغلا ةحلصمل طارتش

. ببس ال
هصوصن نم ريثك ىف ضومغلا ىشفتي . ضقانتو ضومغ ميدقلا نينقتلا ىفو
ىوعدلا و ةرشابملا ريغ ىوعدلا ب ةقلعتملا صوصنلا ىلإ عوجرلا ىفكيو . ةيرهوجلا
ةحلصمل طارتش واال ببسلا و لحملا و ىئازجلا طرشلا و ىعيبطلا مازتل واال ةيصيلوبلا

ال ةضماغ ةقلق صوصنلا هذه نأ نيبتنل ، ةزايحلا و ىلوضفلا لمعو نماضتلا و ريغلا
ريغ رمأ وهف ميدقلا نينقتلا ماكحأ نيب ام ضقانتلا امأ . تباث رقتسم ىنعم ىلإ صلخت
ىرن ، ميلستلا لبق تايلثملا عيب ىف هلاالك ةعبت ىرتشملا لمحي امنيب .ذإ عوقولا ردان

ىسنرفلا نينقتلا ميدقلا نينقتلا رياس دقو . ماع هجوب ةعبتلا هذه لمحي ىذلا وه عئابلا
نماضتملا نيدملل زوجي ال امنيبو . ةيناثلا ىف اإلسالةيم ةعيرشلا نع لقنو ، ىلو ىفاأل

نأ هل زوجي هب ،اذإ نينماضتملا نينيدملا نم هريغل تعقو ىتلا ةصاقملا ب كسمتي نأ
اال ميدقلا نينقتلا هيف زيجي ىذلا تقولا ىفو . نيدلا ىف هتصح ردقب اهب كسمتي

دوقعلا نأ زارتحا ريغ ىفو ةماع ةرابع ىف ررقي هب ديق،اذإ نود ريغلا ةحلصمل طارتش
ىف 9 ىلإ ةيقافت اال دئاوفلل ىصق األ دحلا ب لزنيو . اهيدقاع ريغل ةعفنم اهيلع بترتت ال

ىندملا نينقتلا ملسي ملو . ةئاملا ىف 12 ىلإ ضرقلا دقع ىف هب عفتري هنكلو ، ةئاملا
نينقتلا .ف طلتخملا ىندملا نينقتلا عم هماكحأ ضعب ىف ضقانتي نأ نم ىنطولا

الهن. عإب طلتخملا نينقتلا ىفتكيو ، نيدملا ءاضر قحلا ةلا وح ىف طرتشي ىنطولا
اذه طلتخملا نينقتلا مرحيو ، تبنت نأ لبق الت وصحملا عيب ىنطولا نينقتلا حيبيو

، نينس سمخ ءافولا عيب ىف دادرتس اال ةدم ىصقأ ىنطولا نينقتلا لعجيو . عيبلا
. نيتنس ىلإ ةدملا هذه طلتخملا نينقتلا صقنيو

ىف طرش مهأ لفغأ هنأ اهنم . ميدقلا نينقتلا اهيف عقو ءاطخ نماأل ةلسلس كانهو
توملا ضرم ضيرملا عيب ماكحأ لقنو . ةينلا نسح طرش وهو ، ريصقلا مداقتلا ب كلمتلا

نأ حيحصلا و عيبلا تقو عئابلا ملا ىلإ رظن : نيتطلغ ىف عقوف اإلسالةيم ةعيرشلا نع
ردقلا ب ةربعلا نأ حيحصلا و عيبملا ةميقب ةربعلا نأب ىضقو ، توملا تقو هيلإ رظني

تجرخأ دقو ، اهلمع ىف ةيضام ةنجللا JulliotdelaMorandiereوالزتلا رييدناروم ال ىدويلوج ذاتس األ سيراب
.(1949–1945 ةنس ) ةيريضحتلا اهلا معأ نم ءازجأ ةعبرأ مويلا ىتح
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عم رفانتت ىهو ىسنرفلا نوناقلا نع اهلقن تاقفنلا ىف ةبيرغ ًاماكحأ ررقو هب. ىباحملا
ىبأ ةجوز ىلع قفنت ،لب اهجوز ىلع قفنت ةجوزلا لعجف ، اإلسالةيم ةعيرشلا ماكحأ

ب لقتنت اهنأ حيحصلا ،و ميلستلا ب لقتنت عونلا ب نيعملا عيبملا ةيكلم نأ ركذو . اهجوز
اال قاطن نم جرخي هنأ حيحصلا ،و ًايرييخت ًامازتلا ىئازجلا طرشلا لعجو . نييعتلا
نيد هلحم لحيو ىضقني نيدلا نأ لولحلا عم ءافولا ىلع بترو . ةيرييختلا تامازتل
ىندملا نينقتلا معزو . ديدج نئاد ىلإ هلا قتنا عم ىقبي نيدلل نأ حيحصلا ،و ديدج

. ةئشنم ال ةفشاك ةمسقلا نأ حيحصلا ،و قحلل ةئشنم ةمسقلا نأ طلتخملا
: ةيلكشلا بويعلا

ىلإ عجرت ةيلكش بويع – ةيعوضوملا بويعلا هذه ىلإ – ميدقلا نينقتلا ىفو
األ نيب لوأ باتك ىف عمجي وه .ذإ بويعلا حضاو هبيوبتف . هتغل جاودزا ىلإو هبيوبت
،فاأل ةينيعلا قوقحلا نع لا األوم لصف بجاولا ناكو ، ةيلص األ ةينيعلا قوقحلا و لا وم

نيباتك ىف لصفيو . ءاوسلا ىلع ةيصخشلا قوقحللو ةينيعلا قوقحلل لحم لا وم
ةامسملا دوقعلا ف لصفلا اذهل لحم ،وال ةامسملا دوقعلا و مازتل اال ةيرظن نيب نيلقتسم

، نينئادلا قوقحب هيمسي امل ًاعبار ًاباتك صصخيو لا. االصت قثوأ مازتل اال ةيرظنب لصتت
وهال ،لب ليجستلا رتافدو ةينيعلا قوقحلا تابثإو ةينيعلا تانيمأتلا نيب هيف طلخيو
.وال ةامسملا دوقعلا ىف هريغ نود هدرويو ىزايحلا نهرلا ةينيعلا تانيمأتلا نم ركذي
نم كلذ ريغلو ، ناكملا و نامزلا ىف هقيبطتلو نوناقلا رداصمل ىديهمت باب ىلع لمتشي

. ةماعلا لئاسملا
صصخملا باتكلا ىفف . ماعلا بيوبتلا بويع نع لقت ال ىليصفتلا بيوبتلا بويعو

ًارثأ ىرن ،وال قافترا قوقح اهنأ ىلع ةدراو ةيكلملا دويق ىرن ةيلص األ ةينيعلا قوقحلل
تاكرشلل صصخملا ناكملا ىف باتكلا اذه نع ًاديعب إال ةمسقلل وال عويشلا ىف ةيكلملل

ىتلا ةدعاقلا ك ةيرهوج ةدعاق ىرنو .( تاعفارم (م711/621 تاعفارملا نوناق ىفو
(م دقعلا ب كلمتلا نيب ًابيرغ ًاعيزوت ةعزوم ةيكلملا دنس لوقنملا ىف ةزايحلا نأب ىضقت
(م ةينيعلا قوقحلا تابثإو (م115/87-86–116) مداقتلا ب كلمتلا 68/46)و
ىف ظحول ىلمع وأ ىقطنم بيترت ألي رثأ ةمث سيلو .(733-734/608–607
ةيرظن ىرن مازتل اال ةيرظنل صصخملا ىناثلا باتكلا ىفو . ةيكلملا بسك بابسأ لسلست

اال رداصمل تصصخ ثالةث باوبأ امهنيب تطسوت نيرطش ةروطشم هتاذ ىف مازتل اال
.و فاصوأ نم هيلع لخدي امو مازتل رثأاال لوانتي باتكلا اذه نم األلو بابلا .ف مازتل

نيردصم نيب طلخي ثلا ثلا بابلا .و دقعلا وهو مازتل اال رداصم لوأ لوانتي ىناثلا بابلا
ريغ لمعلا و ببس بال ءارث اإل امهو نعاآلرخ، امهدحأ لصف بجاولا ناك نيلقتسم
اذه نأ ،عم نوناقلا وهو مازتل ريخلال األ ردصملا ىف ضيفي عبارلا بابلا .و عورشملا

. هصوصن ىف ةضاف ،هلباإل لقتسم بابب دارفن اال ىلإ ةجاح رداصملا لقأ وه ردصملا
اهبتريو هئاضقنا بابسأ لوانتيف ، هتاذ ىف مازتل اال ةيرظن ىلإ سماخلا بابلا دوعي مث

–و مازتل لااال قتنا امأ . مازتل اال تابثإ ىف سداسلا بابلا ىضميو . ىقطنم ريغ ًابيترت
اذه ىف هارت –فال نيدلا ةلا وح نود قحلا ةلا وح إال هنم ميدقلا نوناقلا فرعي ال

باتكلا ىفو . عيبلا دقع لوصف نم ريخ األ لصفلا ىف ًايوزنم هدجت امنإو ال، صأ باتكلا
ريغ ىف اآلرخ دعب ًادحاو تدرو دق دوقعلا هذه دجت ةامسملا دوقعلل صصخ ىذلا ثلا ثلا

ةلواقملا دقعو ءايش األ راجيإ نيب ام جزمي وهو راجي اإل عيبلا دعب ىتأيف . حضاو بيترت
لا. معتس اال ةيراعب ضرقلا هيف جزتميو ةيراعلا دقعف ةكرشلا دقع دري .مث لمعلا دقعو
ةلا،ف كولا ىلإ ةلا،مث فكلا ىلإ ةعيدولا نم صلختف ، بيترت نود دوقعلا عباتت اذكهو

عمجي بيرغ جيزم هنأ انمدق دقف عبارلا باتكلا امأ ! ةقوراغلا ،ف ةزايحلا نهرف ، حلصلا
ىوعدلا ىلإ ةراشإ درت مث نمو ، هنيدم لا ومأ ىلع ذيفنتلا ىف ىداعلا نئادلا قح نيب ام
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ىزايحلا نهرلا ،ف ةلماك درت ال هذهو ، ةينيعلا تانيمأتلا (م680/556)،و ةيصيلوبلا
تابثإ ناونع تحت درتو ، ةميدقلا ليجستلا دعاوقو ، انيأر امك ةامسملا دوقعلا ىف دري

. ليجستلا رتافد ىف ةيليصفت ماكحأ ،مث ةينيعلا قوقحلا
ىلخادلا بيترتلا نإف ، ىليصفتلا بيوبتلا و ماعلا بيوبتلا ىلع ًاروصقم األرم سيلو

ةجاح ،وال ىلمع رابتعا وأ ىقطنم لسلست هيف عاري مل لصف لكو باب لك ماكح أل
. كلذ ىف ضوخلل

ةغللا لصب ىفاأل نينقتلا اذه عضو . روهشم هرمأف ميدقلا نينقتلا ةغل جاودزا امأ
ةينطولا مكاحملا مامأ دجو نأ كلذ نم ناكف ، ةيبرعلا ةغللا ىلإ مجرت ،مث ةيسنرفلا

، سيلدتلا كلذ لثم . ناصنلا ضقانتي ام ًاريثكو ، ىمسر صن هلباقي – ىلصأ صن
ىسنرفلا صنلا طرتشي وال نيدقاعتملا دحأ نم ًارداص نوكي نأ ىبرعلا صنلا طرتشي

ىف ًابيع بنجتي نأ ىرصملا عرشملا دارأ دقف ، ىسنرفلا صنلا وه حيحصلا ،و كلذ
ىف ًابيع ريغلا نم رداصلا هارك كاإل ريغلا نم رداصلا سيلدتلا لعجي نأب ىسنرفلا نوناقلا

وال ًايمسر نوكي نأ بجي هيف راذن نأاإل ىبرعلا صنلا ررقي ، نيدملا راذعإو . ءاضرلا
،ال لولحلا عم ءافولا .و ىبرعلا صنلا وه انه حيحصلا ،و كلذ ىسنرفلا صنلا بلطتي

ىسنرفلا صنلا حرصيو ميدق نيد لحم لحي ديدج نيد ىلإ هيف ىبرعلا صنلا ريشي
طرتشي ،ال ةعئاشلا ةصحلا دادرتساو . ىبرعلا صنلا وه ًاضيأ انه حيحصلا ،و كلذب
حيحصلا ،و ىسنرفلا صنلا كلذ طرتشيو نييلصأ اونوكي نأ ءاكرشلا ىف ىبرعلا صنلا
عيرشتلا ةغل جاودزا نم عقي ىذلا بارطض اال ردق ىرت تنأف .(1) ىسنرفلا صنلا وه

ب ىرخأو ، ىبرعلا صنلا ب ذخؤي ةراتف ، نيصنلا ىأب ىفاألذخ ةدعاقلا دارطضا مدع نمو
نوكت نأ ًاريثك عقي ، ىمسرلا صنلا ىهو ، ةيبرعلا ةمجرتلا نأ ىلإ اذه . ىسنرفلا صنلا

.(2) اهيف ةقدلا رحتت مل ةئطاخ ةمجرت
: لماشلا حيقنتلا ب)

نينقتو . فورعم اهنم ريثكلا ألن زاجيإ ىف انرشأ ميدقلا نينقتلا بويع ىه هذه
ًاحيقنت هحيقنتبو ، هحيقنت بوجوب لوقلا ىف ددرتلا زوجي ال بويعلا نم ردقلا اذه ىلع
نينقتلا ايانث عيمج ىف ترشتنا بويع الح صإ ىف ىدجي ال يئزجلا حيقنتلا ً.ف ال ماش
ناجللا عيمج ىف ررقملا أدبملا وه لماشلا حيقنتلا ناك دقو . هئازجأ لك ىف تعاشو ،

هذه لا معأ ىلإ عوجرلا نم حوضو ىف اذه زربي ، نينقتلا اذه حيقنت ىلع تلا وت ىتلا
. ًاعيمج ناجللا فيلأت ىف ال صأ تناك ىتلا ةيمسرلا ةركذملا ىلإ عوجرلا نمو ، ناجللا
اهيف ىدجي ،ال نمزلا اهيلع فلتخاو ، دهعلا اهب لا طو ، تمدق ىتم تانينقتلا و

،1810 ةنس ىف عضو دقو ، ىواسمنلا ىندملا نينقتلا ىلإ رظنت نأ كبسحبو . عيفرتلا
اميف كعلا طي ال هلهم ًاثر هارت ، ىلو األ ةيملا علا برحلا لئاوأ ىف ًايئزج ًاحيقنت حقن مث

ب ةصاخ ىهو 134 ةداملا ،و ةدملا نايرس فقوب ناتصاخ امهو 84و85 نيتداملا ىنطولا نينقتلا ىف ًاضيأ رظنا (1)
. عيبلا دقع ليجستب ةصاخ ىهو 270 ةداملا ،و طلغلا

94و134و135و131و143و167و191و209و262و265 داوملا ىنطولا نينقتلا ىف كلذل ةلثمأ رظنا (2)
.( أطخلا )–84و85و95و136( ضومغلا و270و383و499و538و539(

ظفل ءاغل .فاإل ةريثك كلذ ىلع ةلثم .واأل بولس األ ةكاكرو ريبعتلا ىف ةقدلا مدع هيف ىشفت دق ىبرعلا صنلا نأ ىلإ اذه
(م356 ةضياقملا ىه ةضواعملا (م143)،و ىنوناقلا لمعلا وه لعفلا (م48و53و460)،و الن طبلا هب داري

ةفاضإو الء(م44)، يتس وهاال ديلا عضوو (م9و30و57و614)، ةلودلا وه ىريملا )،و اهدعب امو
ىه ةطراشملا (م53و164و198و460و461)،و نئادلا وه نيادملا (م44)،و قاصتل ىهاال كلملل تاقحلملا
ربعيو (م302). مازتل ىهاال ةيموزلملا (م128و131و132و135و138و141و142و360)،و دقعلا

دبال لصحتسيو لصحتي لوقيو ))(م114) نظلا ب هيف مكحي ((ال لوقيف ضرتفي ال ىذلا ئشلا نع ميدقلا نوناقلا
(م117و118و131و176و179و187و215و216و280و554و569و595و596و لصحي نم
))(م403) صوصخلا ب مداخلا رضحتسا ((دق ديسلا نأب ًاصاخ امادقتسا مداخلا مدقتسي ديسلا نع ربعيو ،(599

خلأ.
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جاودز اال اذه نم بجعتف ، ةدجلا اهيف حملت ةعقرم عطقب ةيلا بلا ةميدقلا هايانث نيب
و قيسنتلا مادعناو تاقرافملا نم بورض هنم كؤجفيو ، ديدجلا و ميدقلا نيب ام بيرغلا

تانينقتلا مهأ نم هنأ هب،عم سانلا لهجو هراشتنا مدع ىف رسلا وه اذهو . ماجسن اال
و ىنامل ،األ نيرخ اآل نيينامرجلا نينينقتلا نيبو هنيب نراقت نأ ىفكيو . ةينامرجلا
، كبحلا ماكحإو ، ماجسن واال كسامتلا ىف ًاريثك هنازبي امهنأ نيبتت ىتح ، ىرسيوسلا

. ةعنصلا لا مكو
حيقنتلا نود لماشلا حيقنتلا ىلإ ىلا اإلطي ىسنرفلا عورشملا وعضاو دمع دقو
اوحقن ام دنع نويلا عنصاإلطي اذكهو . ليلج ىعيرشت رثأب سانلا ىلع اوعلطف ، ىئزجلا
مزتعا ام وه اذهو . ًاعماج ال ماش مهحيقنت ءاجف ، ريخ األ دهعلا ىف ىندملا مهنينقت
اوأدب ال، ماش ًاحيقنت قيتعلا ىندملا مهنينقت نوحقني مويلا مهف ، اوعنصي نأ نويسنرفلا

ىف ىسنرفلا نينقتلا و ىلا اإلطي نينقتلا نم لك ناك اذإف –1945 ةنس ذنم هيف لمعلا
حيقنتلا ىلإ هقيرط ىناثلا ذخأو عفال امهلوأ حقن دقو ، لماشلا حيقنتلا ىلإ ةجاحلا هذه

األ بويع ةيتاذلا هبويع ىلإ عمج ىذلا وهو لماشلا حيقنتلا ب ىرصملا نينقتلا ىلوأ امف ،
. هاكاح ىذلا لص

ةثيدحلا تانينقتلا نيب هناكم ًاذختم ديدجلا نينقتلا ىوتساو ، حيقنتلا مت دقو واآلن
؟ يئزجلا حيقنتلا هيف ىدجي ناك لهو ً؟ ال ماش ًاحيقنت هحيقنت ءاج نأ هنم كبيريأ ،
ىف لقت ال ىهو ، ميدقلا نينقتلا صوصن نيب اهناكم دجت ةديدجلا صوصنلا تناك نيأو

حيقنتلا ناك امأ ؟مث عفنلا ققحم صنو ةرورضلا حضاو صن نيب اهلكو ، هذه نع ددعلا
األ هيوبت ىلعو ، بويع نم هاوح امب ميدقلا هميسقت ىلع نينقتلا ءاقب ضرفي ىئزجلا

.(1)! للخ نم هروتعا امب دوهعملا هبيترت ىلعو ، صقن نم هباش امب ىلص
: حيقنتلا ةركف اهيف تتبن ىتلا فورظلا جـ)

ذنم ميدقلا نينقتلا ناك دقو . ديعب دهع ذنم ىندملا نينقتلا حيقنت ةركف تتبن
.(2) ةقرفتم ةيئزج الت يدعتل حمال هرودص

: تلا قف سلجملل هتعفر ىذلا ميقلا اهريرقت ىف ةلأسملا هذهل خويشلا سلجمل (( ىندملا نوناقلا ةنجل )) تضرع دقو (1)
نامكحتي ناذللا نارصنعلا امه ةيليصفتلا ماكح ىفاأل حيقنتلا غلبمو ةفاض اإل ىدم نأ عوضوملا ةيحان نم ىعاريو ))

ىلا حلا نينقتلا ).ف ىئزجلا حيقنتلا و لماشلا حيقنتلا ) امهركذ مدقتملا نيبولس األ نيب ةلضافملا رمأ ىف ةعطاق ةفصب
ب قلعتت اهادحإ ثالث، داوم ىوس نيناوقلا عزانتل درفي ملو ، نامزلا ىف تاعيرشتلا بقاعت مكح ىلإ ةراشإ نمضتي مل

دروي ،ملو ةيونعملا ةيصخشلا نأش ىف ةماع دعاوق ىلع لمتشي ملو . ةيله باأل ةثلا وثلا اياصولا ب ةيناثلا و ثيراوملا
وأ ركحلا وأ لمعلا دقع وأ ةماعلا قفارملا تامازتلا التوأ واقملا دوقع وأ نيدلا ةلا وح ددص ىف ةصاخ وأ ةماع اماكحأ
ىف اهددع ىبري لئاسملا هذه مظنت ىتلا داوملا نأ ظحول اذإو . تاكرتلا ةيفصت وأ راسع اإل ميظنت وأ فقولا راجيإ

نينقتلا اهلوانتي ىتلا لئاسملا رئاس نيبو اهنيب طابتر اال نأو ميدقلا ىلا حلا نينقتلا داوم ددع فصن == ىلع عورشملا
ىلإ ليبس ال وحن ىلع لماشلا ليدعتلا ةفك تحجر ، اهيلإ ةبسنلا ب ةصاخ تاعيرشت رادصتسا هعم غوسي ال ىندملا

اال ىنعم ىف لخدأ مجإاال اهب ةقلعتملا ماكح )األ ميدقلا ) ىلا حلا نينقتلا لمجأ ىرخأ تاعوضوم ةمثو . هيف كشلا
و ةيريصقتلا ةيلوئسملا و ةيدقاعتلا ةيلوئسملا و ريغلا ةحلصمل طارتش واال ةيصيلوبلا ىوعدلا و دقعلا نيوكتك ، باضتق
ال اهبعشت ىلع ماكح األ هذه لثم ليصفتو . صاصتخ اال قحو ةزايحلا نهرو قابطلا ةيكلمو ةعئاشلا ةيكلملا و ةسارحلا
نأاألرمال عقاولا .و ةحلصم وأ ةجاح ريغ ىف بيع نم اهسب امعيال ىضاغتلا ديرأ إالاذإ ىئزج ليدعت يأ هيف ىدجي
نم ريثك ىف اهروصق ىلع بترت ماكحأ لا مكتساب لصتي هنكلو ، ماهب زإةلااإل وأ حاضي اإل ةدايزل ليصفتلا درجمب قلعتي

مكحلا ب ةحارص هيونتلا قيرط نم الف خلا اذه مسح نأ ققحملا نمو الت. ماعملا بارطضاو مكاحملا الف تخا نايح األ
ال ضف ةنجللا تعار دقو . لماشلا ليدعتلا إالب هيلإ ةراش اإل تمدقت ىذلا هجولا ىلع اهترثكو حلااالت ددعت عم رسيتي ال
نيب لباقتلا و طابتر اال ىحاون زربي ًايقطنم ًابيوبت نوناقلا بيوبت ةداعإ ىلع نيعي لماشلا ليدعتلا نأ كلذ نع
نم اهئازجأ نيب ام مغر ماظن نود ىلا حلا نينقتلا ىف اهماكحأ ترثتنا لئاسم فارطأ نيب عمجلا رسييو تاعوضوملا
األ لصؤي نأو ، بيوبتلا ىف قستملا ىقطنملا جهنلا اذه جهني نأ عورشملل رسيت لماشلا ليدعتلا اذهبف الت. صلا قيثو
. زايتم اال قوقحو قافتر اال قوقحو دقاعتلا ىف ةباينلا و ذيفنتلا مدعب عفدلا و سبحلا ىف قحلا و ةزايحلا ب ةقلعتملا ماكح
ص 1 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم ).(( اهقيبطتو اههقف رسييو ناهذ نماأل ماكح األ بيرقت ىلع نيعي ام كلذ ىفف

.(125–124

نايط األ باحصأ قح ليوحت نم 1896 ةنس ربمتبس 3 ىف رداصلا ىلا علا هباألرم ىضق التام يدعتلا هذه مدقأ نمو (2)
و ةيمومعلا روسجلا و عرتلا نأشب 1894 ةنس رياربف 22 ىف رداصلا ىلا علا األرم اذكو . ةمات ةيكلم ىلإ ةيجارخلا
رعس صقني علا رمأ 1892 ةنس ربمسيد 7 ىف ردصو هل. لدعم ال ىندملا نينقتلل لمكم نوناق وهو ، ةصاخلا ىقاسملا
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ناكو ، ةيبنج األ تازايتم اال ءاغلإ ىف رظنلل ىلو األ ةيملا علا برحلا ءانثأ ةنجل تفلأو
. ىندملا نوناقلا حيقنت هيف تركف اميف

تاروطتلا نكلو . دوهعلا كلت ىف ريكفتلل حمال نكي مل لماشلا حيقنتلا نأ ىلع
ةريطخلا ةلأسملا هذه تلعج نأ تثبل ام ىلو األ ةيملا علا برحلا اهقاس ىتلا ةقيمعلا

ىف بناج نماأل ىرصملا نوناقلا ب نيلغتشملا رابك اهشقانف . ثحبلا طاسب ىلع حرطت
و ذاتس (2)واأل انيسم ذاتس (1)واأل ىلليزاك ال ويب ذاتس :األ ةعبرأ مهنم ركذن ، تقولا كلذ
نم ناريخ ،واأل لماشلا حيقنتلا موصخ نم نولو األ ناكف .(4) هيياوب ذاتس (3)واأل نوتلا

.(5) هراصنأ
ا تانينقتلا و ىندملا نينقتلا ليدعت ةموكحلا مازتعا ىف مساح ىمسر حيرصت لوأو
لا فتح اال ديع ىف ةيناقحلا ريزو هاقلأ ىذلا باطخلا ىف درو ال ماش ال يدعت ىرخ أل
ماعلا روعشلا قلطنا كلذ رثأ ىلعو .(6)1933 ةنس ىف ةينطولا مكاحملا ب ىنيسمخلا
حيقنت بوجوب اودانف ، نييرصملا نم نوناقلا لا جر نيب تقولا كلذ ىف ادئاس ناك ىذلا

الً(7). ماش ًاحيقنت ىندملا نينقتلا
لااإل مو ، برتقت ةيناثلا ةيملا علا برحلا تذخأو ، ةيسايسلا ثادح األ تلا وت مث
ةنس ةدهاعم دقعت نأ لبقو . برحلا هذهل ًادادعتسا رصم عم ةدهاعم دقع ىلإ زيلجن

– اشاب رهام ىلع ةرازو – كاذ ذإ مكحلا ىف ةمئاق تناك ىتلا ةرازولا تعقوت ،1936
قحب تردقف . اهئاغلإب ىضقت نأو ، ةيبنج األ تازايتم لال ضرعت نأ الدب ةدهاعملا هذه نأ
لجع ىلع تعضو ىتلا ةيرصملا تانينقتلا ليدعت ىضتقي تازايتم اال هذه ءاغلإ نأ
ةينطولا مكاحملا ىلإ ًايفرح نوكي داكي قنال تلقنو ، ةطلتخملا مكاحملا ءاشنإ تقو

و ىندملا نينقتلا ليدعتل امهادحإ ، نيتنجل تلكشو ، هتبهأ لألرم تذخأف . اهئاشنإ دنع
اإل نينقتو ىئانجلا نينقتلا ليدعتل ىرخ ،واأل تاعفارملا نينقتو ىراجتلا نينقتلا

ردص 9%)،مث تناكو ) ةيراجتلا داوملا ىف %7 ىلإو (%7 تناكو ) ةيندملا داوملا ىف %5 ىلإ ةينوناقلا دئاوفلا
ىضتقمب % 7 ىل اهضفخ زاوج عم % 8 ىلإ ةيقافت اال دئاوفلا رعس صقني 1938 ةنس سرام ىف نوناقب موسرم
ضيعتسيو يئاضقلا نهرلا ىغليف طلتخملا ىندملا نينقتلا لدعي 1886 ةنس ربمسيد 5 ىف علا رمأ ردصو . موسرم

1901 ةنس سرام 23 ىفو ، طلتخملا نوناقلا ىلإ ةبسنلا 1900(ب ةنس سرام 26 ىف ردصو . صاصتخ اال قحب هنع
ليدعتب 1900 ةنس سرام 26 وتيركد ًاضيأ رظنا – ةعفشلا ماكحأ لدعي لقتسم نوناق ( ىنطولا نوناقلا ىلإ ةبسنلا ب
طلتخم 54 ةداملا ليدعتب 1912 ةنس 27 مقر نوناقو ، راقعلا ىلع ةزاتمملا نويدلا ديقب ةصاخلا طلتخم 741 ةداملا

ىتلا دئاوفلا ب ةصاخلا 692/568 ةداملا ليدعتب 1912 ةنس ربمسيد 16 نوناقو ، ليسملا و ىرجملا ىقحب ةصاخلا
مقرو 49 مقر نانوناقو ، ليجستلا ماكحأ ليدعتل 1923 ةنس 19 مقرو 18 مقر نانوناق ردصو . نهرلا ديق اهنمضي
نوناقو ، هلكأو رحبلا حرطل 1933 ةنس 48 مقر نوناقو ، ةزايح نهر ىفخي ىذلا ءافولا عيب لا 1923إلطب ةنس 50

. نهترملا نئادلا ةيامحل 1933 ةنس 79 مقر

.57 ددع 1921 ةنسو 42 ددع 1919 ةنس ةرصاعملا رصم ةلجم (1)

.59 ددع 1921 ةنس ةرصاعملا رصم ةلجم (2)

.26 ددع 1916 ةنس ةرصاعملا رصم ةلجم (3)

ص29. ص27– 1930 ةنس ةرصاعملا رصم ةلجم (4)

األ ددعلا ةسداسلا ةنسلا ) ىندملا نوناقلا حيقنت ىف داصتق واال نوناقلا ةلجم ىف رشن انل قملا ىف كلذ ليصفت رظنأ (5)
. هيلإ ةراش اإل تقبس ىذلا لا قملا وهو لو)

دق ةيله األ مكاحملا ءاشنإ دنع تعضو ىتلا نيناوقلا نإف عيرشتلا ثيح نم امأ )): ىتأي ام باطخلا اذه ىف ءاج دقو (6)
بجي ام ليدعتو اهلك اهتعجارم ىف ةين كانهو . اهروطتو بلاالد ةلا حل مالةمئ نوكتل بيذهتلا و ليدعتلا نم ريثكلا ناهلا
نيريبخ لا جر نم ضرغلا اذهل ًاصيصخ ةنجل فلؤتسو ، ةنيدمتملا بلاالد ىف نيناوقلا نسحأ عراضت ىتح اهنم هليدعت

ص7). 1 ةينطولا مكاحملل ىنيسمخلا ديعلل ىبهذلا باتكلا رظنا )(( ءافكأ

اذه نع ىندملا نوناقلا حيقنت بوجو ىف ةينطولا مكاحملل ىنيسمخلا ديعلا ةبسانمب هانرشن ىذلا لا قملا ربع دقو (7)
نحنف ، ةفلتخم تارابتعاب نيرثأتم بناج نماأل هراصنأو حيقنتلا موصخ ناك اذإو )): ىتأي ام هيف ءاجف ، روعشلا

اذإ نوناقلا ب نيلغتشملا نييرصملا ىأر نع ةنامأب ربعن اننأ دقتعنو ، ريطخلا نأشلا اذه ىف اهتوص رصمل نوكي نأ بحن
(( عماج لماش حيقنت ىلإ ةجاحلا دشأ ىف ىرصملا ىندملا نينقتلا ىلإ انلق
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. ةيئانجلا تاءارجإ
حيقنتلا ةركف تققح فيك –2

( ىندملا نوناقلا حيقنت ىلع تبقاعت ىتلا ناجللا )

: ىلو األ ةنجللا

ال ماش ًاحيقنت ىندملا نوناقلا حيقنت امهيلإ انرشأ نيتللا نيتنجللا ىدحإ ىلإ نذإ لكو
(1) سيئرلا ريغ ةعبس اهؤاضعأو ، اشاب دمحأ ديس دارم ةسايرب ةنجللا هذه تناكو .

سلجملا ددحو .1936 ةنس سرام لوأ ىف ردص ءارزولا سلجم نم رارقب تلكش دقو
مهينواعمو ةنجللا ءاضعأ غرفت طرتشاو ، اهلا معأ خالامهل ىف متت ىكل ةنجلل نيماع

. مهدوهج نع مهضوعت مةيلا تآفاكم ريظن ىف ًامات ًاغرفت مهب تطين ىتلا ةمهملل
حاتتفا خيرات ،1936 ةنس سرام نم 21 نيب ام ةدملا يف ىلو األ ةنجللا تدقعو

خال ىف تعزو تاسلج رشع ، اهلح خيرات ،1936 ةنس ويام نم ،و26 ىمسرلا اهلمع
ىندملا نوناقلا ىف ةيديهمتلا صوصنلا ضعب رارقإ ىلإ تهتناو ، ءاضع األ ىلع لمعلا اهل
قلعتت ىهو ، اهئاضعأ دحأ نوفلب ىد نانيل ذاتس هباأل مدقت ىذلا عورشملا ساسأ ىلع
ىندملا نوناقلل ىديهمتلا عورشملا ىقبتسا دقو . نيناوقلا عزانتبو نوناقلا رداصمب

همدق ًاعورشم ىقبتسا كلذكو ، هيف ىلو األ داوملا ىه ةعبرأ صوصنلا هذه نم ديدجلا
دعب تاسسؤملا و تايعمجلا و ةيونعملا صاخش األ ىف نوفلب ىد نانيل ذاتس األ ةنجلل

. هيف الت يدعت ضعب لا خدإ
سلجم نم رارق ردص ىتح نيرهش اهلمع ىف ىضقت دكت مل ىلو األ ةنجللا نكلو

رثأ ىلع كلذ ناكو ! تاقفنلا ىف ًاداصتقا اهلحب 1936 ةنس ويام نم 26 ىف ءارزولا
ىندملا نوناقلا ىف ةيديهمتلا صوصنلا ادع – ةنجللا هذه تزجنأ دقو . ةرازولا ريغت

ب اهلك قلعتت ىراجتلا نوناقلا نم ةدام نينامث نم برقي –ام اهيلإ ةراش اإل تقبس ىتلا
.(2) فرصلا قاروأو ةلا يبمكلا

ويسومو ( اشاب ) ىسرم لماك دمحمو ماهارج ىرم ىرتسمو نوفلب ىد نانيل ويسومو ( اشاب ) ىماس بيلص مهو (1)
.( اشاب ) ىروهنسلا دمحأ قازرلا دبعو ىلوكساو ديرفلا ويسومو هيف ىد سيروم

هذه نع ( ىلي اميف اهيلإ دوعنس )1938 ةنس هينوي 16 ىف ءارزولا سلجم ىلإ اهب مدقت لدعلا ريزول ةركذم ىف درو (2)
امب اهيف تهون ةركذمب ءارزولا سلجم ىلإ ةيناقحلا ةرازو تمدقت 1936 ةنس رياربف 25 ىف )): ىتأي ام ىلو األ ةنجللا

ديحوت ىف ةديازتملا ةبغرلا ،بو ىعامتج اال مدقتلا ةرياسم نع ةيراجتلا و ةيندملا اهنيناوق فلخت نم بلاالد هسحت
دقو . ةمهملا هذهب اهيلإ دهعي ةصاخ ةنجل فيلأتو نيناوقلا كلت حيقنت بوجوب تراشأو . ةطلتخملا و ةيله األ تاعيرشتلا

ةيناقحلا ةرازو اهتحرتقا ىتلا ةنجللا فيلأت 1936 ةنس سرام لوأ ىف ررقو ، ةركذملا هذه ىلع ءارزولا سلجم قفاو
ىلع مهتأفاكمو هل، مهناوعأو ءاضع األ غرفتو ، لمعلا نم ءاهتن لال ةدم ديدحت : ثلاالةثاآلةيت سس األ ىلع اهماظن ماقأو
هراث آل ردقي امو ىعيرشتلا لمعلا اذه رطخي رصبلا لك ًاريصب ناك دهعلا اذه ىف ءارزولا سلجم نأ عقاولا .و مهدوهج

ميدقتلا مدعب مهيرغي دق هنم وندلا وأ لا مكلا غولب ىلع هب نيمئاقلا صرح نأ كارد اإل مامت ًاكردم ناكو ، دولخلا نم
اإل حيتي ال اغلبم اهحاحلإ ىف تغلب دق ىعيرشتلا اإلصالح ىلإ بلاالد ةجاح تناك املو . مهتمهم نم غارفلل نيعم نامزل

ةريصق ةدملا هذه تناك اذإو . اهلا معأ خالاهل ىف متت ىكل ةنجلل نيماع ءارزولا سلجم رارق ددح دقف ىفاألةان، فارس
ا رصق مغر لمك األ هجولا ىلع همامتإ لفكت ىتلا تاءارج اإل تذختا دقف ، ةنجللا ىلإ دنسأ ىذلا لمعلا ةماسجل ةبسنلا ب

مايقلا نم مهعنم ررقت كلذل . امات اغرفت مهب تطين ىتلا ةمهملل مهينواعمو ةنجللا ءاضعأ غرفت وأال طرتشاف أللج،
املو . مهنهم اولوازي نأ مهنم ةرحلا نهملا باحصأ ىلع مرح امك ، لماكلا بادتن اال قيرط نم ةيلص األ مهفئاظو لا معأب

مهناوعأو ةنجللا ءاضعأ حنم ءارزولا سلجم ررق دقف هب، نيمئاقلا نم ايفاضإ ادهج غرفتلا مغر بلطتي لمعلا اذه ناك
ىفا لمعلا مامتإ ىلع صرحلا ىلع مهزفحتو مهدوهج نع مهضوعت مةيلا تآفاكم نييراد واإل نيينفلا نيريتركسلا نم

.((... ةنجللا ليكشت ،مت ةأفاكملا و غرفتلا و نمزلا ديدحت ثلاالةث: سس األ هذه ىلعو . بورضملا أللج
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: ةيناثلا ةنجللا
ةنس ربمفون نم 20 ىف ردص نأ ىلإ ىلو األ ةنجللا لح دعب ال طعم لمعلا ىقبو

( اشاب ) ىقدص لماك ةسايرب ةيناثلا ةنجللا ليكشتب ءارزولا سلجم نم رارق 1936
ملف ، ىلو األ ةنجللا اهيلع تماق ىتلا سس األ رياغت سسأ ىلع ،(1) ءاضعأ ةرشع هعمو
هذه صاصتخا نم جرخ دقو . تآفاكملا و غرفتلا ماظن ىغلأو ةدم لمعلا ةياهنل ددحت

ةراجتلا نوناقو ىندملا نوناقلا نع ال ضف اهيلإ دهعو ، ةيندملا تاعفارملا نوناق ةنجللا
. نيملسملا ريغل ةيصخشلا لا األوح نوناق عضوبو ، ىرحبلا و ىربلا

و اهليكشت خيرات 1936 ةنس ربمفون نم 20 نيب ام ةدملا ىف ةيناثلا ةنجللا تدقعو
ىلإ اهيف تهتنا ، ةسلج نيرشع نم برقي ام اهلح خيرات 1938 ةنس هينوي نم 21
دقو . ةلا وفكلا ةعفشلا و نطوملا ب ةقلعتملا صوصنلا و ةيديهمتلا صوصنلا ىلع ةقفاوملا

ب ةقلعتملا صوصنلا األمعلا هذه نم ديدجلا ىندملا نوناقلل ىديهمتلا عورشملا ىقبتسا
(2) اهيف ةيرهوج الت يدعت لا خدإ دعب ةلا فكلا ب ةقلعتملا صوصنلا و اهتعجارم دعب ةعفشلا

.
: ةريخ واأل ةثلا ثلا ةنجللا

ةرازولا تناكو – اشاب ةبشخ دمحأ لدعلا ريزو مدقت 1938 ةنس ةينوي نم 16 ىفو
عيرشتلا ةعانصب نيلغتشملا هاجت نأ اهيف نابأ ءارزولا سلجم ىلإ ةركذمب – تريغت دق
ةبرجتلا نأ امك ، نينقتلا لا معأب ءدبلل ناجللا ماظن ةيح ال صب مهناميإ فعض نع فشكي

لا جر دحأ ىلإ نينقتلا عضو ةمهم دانسإ ةيلضفأبو اهداسفب عطقت بلاالد رثكأ ىف
، ماعلا ىأرلا ىلع عورشملا اذه حرط ىديهمت عورشم عضو نم غرف اذإ ىتح ، نوناقلا

ميوقتو هتشقانم ىلوتت ةنجل ىلإ هب دهع هيلع تائيهلا و دارف األ تاظح مال تعمتجا اذإف
ىلإ ىندملا نوناقلل ىديهمتلا عورشملا عضو ىف دهعي نأ لدعلا ريزو حرتقاو . هجوع
ىلع ، بناج نماأل واآلرخ نييرصملا نم امهدحأ راتخي نوناقلا ب نيلغتشملا نم نينثا

. روهش ةتس ىدم ىف هامتيو امهلمعل اغرفتي نأ
ريزو ةركذمب ءاج ام ىلع ءارزولا سلجم قفاو 1938 ةنس ةينوي نم 21 ىفو
ريزو ردصأ 1938 ةنس هينوي نم 28 ىفو . رارقلا اذهب ةيناثلا ةنجللا تلحف ، لدعلا

ىديهمتلا عورشملا عضو ةمهم دانسإب ًارارق ، ءارزولا سلجم رارقل ًاذيفنت ، لدعلا

ىرم رتسملا و كب ىنسح داؤف دمحمو كب ىجبروشلا ىفطصمو كب ديسلا حاتفلا دبعو ( اشاب ) ىماس بيلص مهو (1)
ويسومو رساب نويلويسومو اتنب وينوطنا هييلا فيشو هيف ىد سيروم ويسومو ( اشاب ) ىسرم لماك دمحمو ماهارج

. ركأ ناف

ام ةيناثلا ةنجللا هذه نع 1938 ةنس هينوي 16 ىف ءارزولا سلجم ىلإ اهب مدقت ىتلا لدعلا ريزو ةركذم ىف درو دقو (2)
و ةيلا ملا نيناوقلا ليدعت ةنجل نأ ىلإ تراشأ ةركذم ءارزولا سلجم ىلإ تمدق 1936 ةنس ويام 26 ىف )) ىتأي

ةداعإ بوجو ىلإ تهتناو هينج 48000 ىلع وبري ام ةنازخلا دبكت ىهف ، ًاظهاب مًايلا ًائبع ةلودلا فلكت ةيراجتلا
تآفاكملا تغلأو ، غرفتلا ماظن تغلأو ، ةدم لمعلا ةياهنل ددحت ملف ، ىلو األ سس األ ضقانت سسأ ىلع ةنجللا ليكشت

نيب ةلجاع ةنراقم دقع نأ ىلع .. ةيناثلا ةنجللا ليكشتب ءارزولا سلجم نم رارق 1936 ةنس ربمفون 20 ىف ردص مث
ًاطاشن تدبأ ىلو األ ةنجللا نأ نيح ىفف . ةيناثلا ةنجللا ماظن اهيلع ماق ىتلا سس األ بيع ىلع فوقولا حيتت نيتنجللا

نع ال ضف ىراجتلا نوناقلا صن نم برقي ام خالاهل ىف تمتأ تاسلج رشع نيرهش ةدم ىف تدقع ،ذإ اهلمع ىف اذف
إال نيماع نم برقي خاللام ىف دقعت ،مل اهلمع ىف ةئيطب ةيناثلا ةنجللا نأ دجن ، ىندملا نوناقلا صوصن ضعب
ب ةصاخلا صوصنلا ،و ةيديهمتلا صوصنلا ىه ، نينقتلا نم ةدودحم ءازجأ ليدعت نم إال هتنت ملو ، ةسلج نيرشع

ليدعتلا ةمهم رابتعا ساسأ ىلع تميقأ ةيناثلا ةنجللا نأ ىلإ إال دري ال ديعبلا قرافلا اذه نأ عقاولا .و نطوملا
نم راثك اهلاإل حتي مل كلذل . لباقم نود ةيداعلا مهلا معأ ءابعأ نع ال ضف ءاضع الاهاأل وتي ةيوناث ةمهم ةيعيرشتلا
لمعلا كلذب مهلضفتب ءاضع األ روعش نأ .مث نينقتلا نوؤشب ةصاخ ةربخ ىلع ترفوت ىتلا تايافكلا و ةيهقفلا تايافكلا
ناديم ىف رصم تقبس ىتلا األمم ةبرجت نأ ديب . مهتمهم خالاهل ىف نومتي ةنيعم ةرتف ديدحت عم قفتي نكي مل

لا،ألن األوح هذه ىف ريصقلا األلج لضفيو ، نيعم لجأ هل ددحي نأ بجي لمعلا اذه نأ ىلع تلد دق نينقتلا
فورظ نم دجتسي ام لك نع افلختم لظي نأ هل ردقل ليدعتلا لجأ ليطأ ولف ، رمتسم روطت ىف ةيعامتج اال طباورلا
نينقتلا نأشب مهيلإ دهعي نم غرفت بوجو ىلإ امازل ىضفي هرصقو األلج ديدحت ةرورض دنع فوقولا لعلو . ةايحلا

.(( ةصاخ تايافك نم هبلطتت ام ىلع مهرفوت بوجوو ةمهملا هذهل
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لا جر ربكأ نم ريبم ال راودإ ذاتس األ امهدحأ ، نوناقلا لا جر نم نينث ال ىندملا نوناقلل
.(1) باتكلا اذه فلؤم ىناثلا ،و اسنرف ىف هقفلا

نينثا زواجت ال ددعلا ةليلق ةنجل – لدعلا ريزو هذختا ىذلا ميكحلا ءارج اذهاإل ىلإو
ةبارق ىف ىديهمتلا عورشملا زاجنإ ىف لضفلا عجري –(2) ًامات ًاغرفت اهلمعل غرفتت

.(3)1942 ةنس ىف هعبط متو ، ةدام 1591 عورشملا اذه داوم تغلب دقو ، نيماع
تائيهلا فلتخمو نوناقلا ةذتاسأو ءاضقلا لا جر ىلع ءاتفتس لال لدعلا ةرازو هتضرعو

(4) تاونس ثالث ءاهز ءاتفتس لال اضورعم لظو ، ةيلا وملا ةينوناقلا
ةيوضعو باتكلا اذه فلؤم ةسايرب ةنجل تلكش 1945 ةنس سرام نم 29 ىفو

مت ام ءوض ىف عورشملا ةعجارمل ،(6) ةينف ةئيه اهنواعت ،(5) نوناقلا لا جر نم ةعبرأ

ص121): 1 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم ) ىتأي ام خويشلا سلجمل (( ىندملا نوناقلا ةنجل )) ريرقت ىف ءاج (1)
1938 ةنس ىفو . ةنجل لوأ تلكش ةنسلا كلت ىفف .1936 ةنس ذنم ىندملا نوناقلا ليدعت ىف دوهجلا تأدب دقلو ))
. ىندملا نوناقلا ليدعتل عورشم عضو ةمهم اشاب ىروهنسلا قازرلا دبع ( ىلا عملا بحاص ةرضحب ) لدعلا ةرازو تطان
لإلدالءب تائيهلا رئاسو نوناقلا ةذتاسأو ءاضقلا لا جر ىلإ لدعلا ةرازو هتمدقو ، عورشملا دادعإ 1942مت ةنس ىفو

هتاوت مل ريبكلا ىسنرفلا هيقفلا ناك اذإو . ريبم ال راودإ ذاتس ركذاأل ريرقتلا ىف دري ملو .(( ماكحأ نم نمضت اميف ىأرلا
ضعب عضوب هدحو ماقو ، ىلو ىفاألمعلااأل ايدج اكارتشا كرتشا هنأ ،إال ةليوط ةدم رصم ىف ميقي نأ ةصرفلا

. نيمأتلا و لمعلا و ةماعلا قفارملا مازتلا و ةلواقملا دوقع صوصنو ىديهمتلا بابلا صوصن

،واأل لمعلا نع هتعطق فورظ تدج ،مث ىلو األ اهلا معأ ىف كرتشاف ىودب تجهب ىملح روتكدلا ةنجللا نواع دقو (2)
بابلل ىئادتب اال عورشملا امهنم األلو عضوف ، ةطلتخملا مكاحملا ب نييضاق اناك ناذللا ىساسو تيونتسا ناذاتس

نم نيناوقلا عزانتب ةصاخلا صوصنلا عضو ىف ىناثلا نواعو ، ةكرشلا دقعب صاخلا لصفللو مازتل اال تابثإب صاخلا
. ناكملا ثيح

اال عورشملا عضوو ةعجارملا لا معأ ىف كرتشا دقو صقرم ناميلس روتكدلا : اهماوق ةنجلل ةينف ةيراتركس تفلأتو
ىف كرتشا دقو كب مرحم هدبع ذاتس ،واأل ةعيدولا و ةيراعلا و ضرقلا دوقعو ءايش األ ميسقتب ةصاخلا صوصنلل ىئادتب
عضو دقو ةنارج ريهز دمحم روتكدلا ،و ةسارحلا ب ةصاخلا صوصنلل ىئادتب اال عورشملا عضوو ةعجارملا لا معأ

لا معأ ىف كرتشا دقو هتاحش قيفش روتكدلا ،و ةرماقملا و ناهرلا و تقؤملا داري واإل حلصلا دوقعل ىئادتب اال عورشملا
دمحم ذاتس األ نيدلا ةلا وحب ةصاخلا صوصنلل ًايلوأ اعورشم عضوو . اإلسالىم هقفلا ب اهنم قلعت ام ةصاخبو ةعجارملا

. ةلماش ةعجارم هتعجارو هيف، رظنلا ةنجللا تداعأ كب، ىمهف قداص

هدبعو كب ىمزع دمحم ةذتاس مهاأل ةينطولا مكاحملا ةاضق نم قيرفب ىنطولا ءاضقلا ثحب ىف ةنجللا تناعتساو
. كب دمحأ بيجنو كب دمحم زيزعلا دبعو كب ديز دمحأو كب مرحم

اال ةيرظنب صاخلا اهنم ىناثلا ءزجلا عضو دقو . ةعبرأ ءازجأ ىف ىديهمتلا عورشملل ةيحاضي اإل ةركذملا فلؤملا عضو (3)
ةغللا ىلإ ءزجلا اذه مجرتو . هنم ءزج مهأ ىف ةنجللا لمع بناج األ نوناقلا ءاملع مهفتي ىتح ةيسنرفلا ةغللا ب مازتل
ذاتس األ هكرت امب اعفتنم ىديهمتلا بابلا ب صاخلا ىلو األ ءزجلا عضو ىف نواع امك ، ىدادغب دمحأ نسح روتكدلا ةيبرعلا

. بابلا اذه ىف تاركذم نم ريبم ال

اال ةمكحمو ضقنلا ةمكحم ىلإ هيف ىأرلا لإلدالءب هتلسرأو ، ىديهمتلا عورشملا ىف ًاعساو ءاتفتسا لدعلا ةرازو ترجأ (4)
اياضق ماسقأو ةطلتخملا و ةينطولا ةباينلا لا جرو ةطلتخملا و ةينطولا ةيلكلا و ةيفانئتس اال مكاحملا و ةطلتخملا فانئتس
ةعماجو داؤف ةعماجب قوقحلا ىتيلكو نيزرابلا نوناقلا لا جر رابكو ةطلتخملا و ةينطولا نيماحملا ىتباقنو ةموكحلا
ىعارزلا كنبلا و ىله األ كنبلا و رصم كنبو نيقباسلا لدعلا ةرازو الء كوو ءارزوو ةيسنرفلا قوقحلا ةسردمو قوراف

ةراد وإل ضقنلا ةمكحمل نوقباسلا الء كولا و ءاسؤرلا مهنم نيفورعملا نوناقلا لا جر نم ةفئاطو ىعارزلا فيلستلا كنبو
. ةموكحلا اياضق

اهتاظح مبال ضقنلا ةمكحم تمدقتو . هيف نماآلءار مهل نع امب ريثكلا لسرأو . تائيهلا هذه عورشملا سرد دقو
فانئتس اال ةمكحم صاخ عونب ىديهمتلا عورشملا ةساردب ىنعو . خويشلا سلجمب (( ىندملا نوناقلا ةنجل )) اهتسردف
اينملا ةمكحمو كب، ىملح دمحأ ذاتس األ ةسايرب ةينطولا ةيلكلا رصم ةمكحمو ، نوتنرب راشتسملا ةسايرب ةطلتخملا

. كب ىمزع دمحم ذاتس األ ةسايرب ةينطولا ةيلكلا

عورشملا صوصن عيمج ةعجارمب ىنعف اشاب ىمهف زيزعلا دبع ريبكلا ذاتس األ رصم ىف نوناقلا لا جر ديمع لضفتو
. ةلماش ةقيقد ةعجارم

ليكو بويأ ديسلا ىلع مرتحملا بئانلا و خويشلا سلجم وضع كب ىجبروشلا دومحم ىفطصم مرتحملا خيشلا مه (5)
راشتسملا كب ظفاح ناميلس ذاتس واأل ضقنلا ةمكحمب راشتسملا ( اشاب ) ىسرم لماك دمحم روتكدلا و باونلا سلجم

. ةينطولا رصم فانئتسا ةمكحمب

ذاتسأ ىدادغب دمحأ نسح روتكدلا و لدعلا ةرازوب عيرشتلا ناجل بتكم ريدم كب مرحم هدبع ذاتس نماأل تلكش دقو (6)
هتاحش قيفش روتكدلا و داؤف ةعماجب ىندملا نوناقلا ذاتسأ صقرم ناميلس روتكدلا و قوراف ةعماجب ىندملا نوناقلا
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دقو . اهتمهم زاجن إل رهشأ ةتس دعوم اهل ددحو . تاظح ملاال نم مدق امو ءاتفتس نماال
نم تهتناو 1945 ةنس ليربأ لوأ ىف اهتاسلج ىلوأ هذه ةعجارملا ةنجل تدقع

.1945 ةنس ربمفون نم 21 ىف ىديهمتلا عورشملا ةعجارم
،(1)1945 ةنس ربمفون نم 22 ىف ءارزولا سلجم ىلإ ىئاهنلا عورشملا لسرأو
نم 4 ىف ناملر بلا ىلع هضرعب موسرم ردصو ،(2) ةدام 1253 ىلع لمتشي وهو

.(3)1945 ةنس ربمسيد
ةنجل )) ىلع ليحأ نأ دعب ، باونلا سلجم ىلع عورشملا ضرعو

،(4) سلجملا ليكو كب بويأ يلع مرتحملا بئانلا ةرضح ةسايرب (( ةيعيرشتلا نوؤشلا
17 نم ، روهش ةتس ءاهز ةيعيرشتلا هتنجلو سلجملا ب هرظن قرغتسا دقو ، هرقأف

.(5)1946 ةنس ويام 27 ىلإ 1945 ةنس ربمسيد

. ةينطولا رصم فانئتسا ةباين سيئر كب ىكز فيصن ذاتس واأل داؤف ةعماجب ىندملا نوناقلا ذاتسأ

ةنس يف لكش ىذلا لدعلا ريزو هسفن وه نوكي نأ ةبيطلا تافداصملا نمو . شاب ةبشخ دمحأ لدعلا ريزو هلسرأ (1)
. عورشملا تزجنأ ىتلا ةنجللا يهو ، ةثلا ثلا ةنجللا 1938

نأ زوجي امل ىصق األ دحلا )) ىلع صوصنلا نم لمتشي عورشملا اولعجي نأ ىديهمتلا عورشملا وعضاو ىعار دقو (2)
اال ىرت ام صوصنلا هذه نم فذحت نأ ةعجارملا ةنجل ىلع كلذ دعب لهسي ىتح (( ثيدح ىندم نينقت ىف جردي

اآليت: نايبلا ب عورشملل ةيحاضي اإل ةركذملا اوردصو . هنع ءانغتس

ثيدح ىندم نينقت ىف جردي نأ زوجي امل ىصق األ دحلا ىه هيف ةدراولا صوصنلا نأ عورشملا اذه وعضاو ىري ))
نماأل ناك اذإ امع لؤاستلا حصي دق صوصن نأشب تاظفحت ةمث نأ ىلع . ليصفتلا يف فارسإ هيلع ذخؤي نأ نود
لال جملا حاسفإ ىلإ كلذ نم ديرأ دقف ، عورشملا ىف تتبثأ دق صوصنلا هذه تناك اذإو . اهفذح وأ اهيلع ءاقب اإل بسن

.(( ةرورض هيضتقت ام ءاشنإ نم رسيأ هيف ءانغ سنؤي ماال فذح نأ اميس ،وال طوح األذخباأل ىلإ ،وأ رايتخ ال

اهيلع لمتشي ىديهمتلا عورشملا ناك ىتلا داوملا ىه ةدام 1591 نم عورشملا ب ةعجارملا ةنجل تلزن نأ كلذ نم ناكو
. ىئاهنلا عورشملا ىف صوصنلا نم هيلإ تصلخ ام ىه ةدام 1253 ىلإ

ىندملا نوناقلا عضو ىف نييرصملا بيصن اهريرقت ىف زربت نأ خويشلا ةنجلب (( ىندملا نوناقلا ةنجل )) تينع دقو (3)
ظالل نم لظ رخآ صلقتي نأ كشوأو ، ةيعيرشتلا اهتدايس بلاالد تدرتسا دقو ((واآلن : تلا ،قف ديدجلا
نع ًاصلا خ ًايرصم ًاريبعت ديدجلا ىندملا نوناقلا نوكي نأب اهطابتغا ميظع نع برعت نأ ةنجلل بيطي ، تازايتم اال ماظن
ةناكم لغشي ىرصم هيقف هعورشم دعأ دقف . مهسفنأ نويرصملا هعضو عيرشت مهأ روتسدلا دعب دعي وهف . ةدايسلا هذه
هتعجارم تلوت دقو . ةساردو ريدقت لحم ىأرلا اذه ناكو ، هيف ىأرلا ب نويرصملا ىلدأ دقو . نوناقلا ءاملع نيب ةعيفر
ضرعي ةريخ =األ = ةلحرملا هذه ىف وهو ، نيزربملا نم قيرف ةاماحملا و ءاضقلا و هقفلا لا جر نم اهيف كرتشا ةنجل

زواج اذإف . اهتاجاحو اهعاضوأو بلاالد ديلا قتب مهتربخو مهملع ءوض ىف ، هماكحأ ىف رظنلل اهخويشو األةم باون ىلع
درجمل ملعت نأو هب، زتعت نأ ةمداقلا لأليجلا ناكو . اتعنو ةقيقح (( ىرصملا )) ىندملا نوناقلا حبصأ ، ةلحرملا هذه
اهسفنب ، تجرخأ ىتح تدهاجو تدهتجا اهنكلو ، ًابيعم ًانينقت اهنم ضضم ىلع تلمتحا رصم نأ ىركذلا و ةربعلا

ص123). ص122– 1 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم ).(( ديدجلا نينقتلا اذه ، اهسفنلو

ىقرشم زيزعو كب، ردب ىسرم دمحأ نيمرتحملا باونلا تارضح مه باونلا سلجمب ةيعيرشتلا نوؤشلا ةنجل ءاضعأو (4)
دبعو كب، ةبشخ قيفوت دمحمو كب، ىنوتلا تكوش دمحمو ،( اشاب ) مشاه دمحمو كب، ىناخشخلا ىلعو كب،

ىفطصمو كب، ىريرب دمحم دمحأو كب، وىلا نيمأ دمحمو كب، لا جرلا ميهاربإ ىلع روتكدلا كب،و ىواقرشلا ديجملا
. كب ليعامسإ دمحم نسحو كب، ديز وبأ معنملا دبعو كب، لا سعلا

سلجملا لا 1945حأ ةنس ربمسيد 17 ةسلجب )): ىتأي ام باونلا سلجمب ةيعيرشتلا نوؤشلا ةنجل ريرقت ىف ءاج دقو (5)
قوفيو ، ناملر بلا ىلإ ةموكح هتمدق ىعيرشت لمع مخضأ وهو ، ةيعيرشتلا نوؤشلا ةنجل ىلع ىندملا نوناقلا عورشم

و دارف األ نيب علاالةق ميظنت ىف ةماعلا ةايحلا ىف بغلا رثأ نم هل ،امل ةيعيرشتلا نماألمعلا هادع ام لك هتيمهأ ىف
ربكأ نوناقلا اذه عورشم ةنجللا تلوأ كلذل بلاالد. ىف لدعلا حرصل ىلو األ ةماعدلا وه ىندملا نوناقلا .ذإ تاعامجلا

واال ىديهمتلا بابلا ثحب ىلو األ تلوت : هتساردل ةيعرف ناجل ثالث اهئاضعأ نيب نم تلكشف ، اهتيانع نم طسق
ةيعرفلا ناجللا هذه ترفاوت دقو . ةينيعلا قوقحلا ثحب ةثلا ثلا تلوتو ، ةامسملا دوقعلا ثحب ةيناثلا تلوتو ، تامازتل

ىتلا ، ةماعلا ةنجللا ىلع اهلمع ةجيتن تضرع ،مث تاعامتجا ةدع ضرغلا اذهل تدقعو ، هثحب اهيلإ لكو ام ةسارد ىلع
امك الت، يدعت نم ةيعرفلا ناجللا هتحرتقا ام ضعب ترقأف ، هلمكأب عورشملا ثحب نم تهتنا ىتح اهتاعامتجا وتلا
كب مرحم هدبع ةزعلا بحاص ةماعلا و ةيعرفلا ناجللا تاعامتجا دهش دقو – ىرخأ الت يدعت عورشملا ىلع تلخدأ
ةرضح تاعامتج اال هذه دهش امك . ةقداص ةنواعم هنم ،فالتق لدعلا ةرازو نع ًابودنم ةينطولا مكاحملا ةرادإ ريدم

– األرم أدبم ىف – هتفصب قباسلا ةيمومعلا فراعملا ريزو اشاب ىروهنسلا دمحأ قازرلا دبع روتكدلا ةداعسلا بحاص
..و ةيلخادلا ةحئ لاال نم 61 ةداملل اقبط اهتنواعمل ةنجللا هتعد ةقباسلا ةرازولا ةلا قتسا دعبو . لدعلا ةرازو نع ابودنم

ثحب نم ءاهتن اال دعب ةموكحلا بودنم اهب ىلدأ ىتلا ةميقلا ةملكلا لجست إالنأ اهريرقت متحت ىهو ةنجللا عسي ال
ال قتس لكاال ةلقتسم اهلعجي ام ىتاذلا نايكلا نم اهل عورشملا اذه ىف ةدراولا ةيعيرشتلا صوصنلا :نإ ىهو عورشملا
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ةنس ةينوي رهش نم 3 ىف ررقف ، خويشلا سلجم ىلإ كلذ دعب عورشملا ليحأو
خيشلا ةرضح ةسايرب ، ىندملا نوناقلا ةنجل تيمس ةصاخ ةنجل ىلإ هتلا حإ 1946
ةسارد عورشملا ةنجللا تسردو .(1) سلجملا ليكو كب ليكولا دمحم دمحم مرتحملا

نم اهيلإ تمدقت نماآلءار ريثك ىلإ خالامهل ىف تعمتسا ، نيماع ةدم ةضيفتسم
.(2) ةفلتخم تاهج

هذهب عورشملا لصتي نأ ةثيدحلا تانينقتلا ىلإ عوجرلا نم ضرغلا نكي ملو . اهنم تذخأ ىتلا رداصملا نع لا
. هيف ًابوغرم نوكي ال انكمم ناك ول ىتح اذه نإف ، روطتلا و قيبطتلا و ريسفتلا ىف ةيعبت لا صتا ةفلتخملا تانينقتلا
امب هتلص قثوت ةيموق ةايح ايحيو ، اهيف قبطي ىتلا ةئيبلا ىف شيعي نأ ىغبني ىعيرشت صن لك نأ هب عوطقملا نمف
هنم،ايأ ذخأ ىذلا ىخيراتلا ردصملا نع امات اال صفنا لصفنيف ، تايضتقم نم هل عضخي امو ، تاسب مال نم هب طيحي

.(( ردصملا اذه ناك

دنع ، امهنم لك ىلع ،لب هقفلا و ءاضقلا نم لكلو . لقتسم هقفو ىتاذ ءاضق هيفرصمل نوكي ىذلا تقولا ناح دقو ))
هيضتقت امل اعبت هرسفي وأ هقبطيف ، هردصم نع ال صفنم ، هتاذب ًامئاق صنلا اذه ربتعي ،نأ هريسفت وأ صنلا قيبطت

هذه روطتت كلذبو . ةلا دعلا تايضتقم رياستو ، دلبلا تاجاحب ىفت لولح نم ريسفتلا هل عستي املو ، ةحلصملا
نأ نم عورشملا وعضاو هيلإ دصق ام ققحتيو الاهل، قتسا دكأتيو ، اهتيتاذ تبثتو ، ةيموقلا ةايحلا ميمص ىف صوصنلا
ىملا علا روطتلا ىف ًاظوحلم امهرثأ لعجي ام ىتاذلا عباطلا نم امهل هقفو ءاضق ىلإ دنتسي ىموق نوناق رصمل نوكي

صوصنلا هذه قيبطت دنع ، رصم ىف هقفلا و ءاضقلل حاتتس ىتلا ةبيطلا ةصرفلا هذهب ةنجللا بحرتو )).(( نوناقلل
نيعم دحاو نوناق ةعباتمب دقلا لغ امهنع كفنا نأ دعب ، طابنتس واال داهتج لال حيسفلا ناكملا ادجي نأ ىف ، اهريسفتو

نم ، اهرداصم نع صوصنلا تلصفنا دقو لح، ىف احبصأ نأ دعب ،لب ههقفو هئاضق ىفو ةيعيرشتلا هصوصن ىف
األ ةعومجم ).(( حيسفلا داهتج اال ناديم ىلإ قيضلا ديلقتلا باب نم كلذب اجرخف . نيعم نوناق ىأ ةعباتمب ديقتلا

.(32 صو ص26 1 ةيريضحتلا معلا

نسح دمحمو اشاب ىسيع ىملح دمحم نيمرتحملا خويشلا تارضح مه خويشلا سلجمب ىندملا نوناقلا ةنجل ءاضعأو (1)
. كب ىضار تريخو ىشبح اباسو اشاب ةبولع ىلع دمحمو كب ةظابأ نيدلا لا مجو كب ىزمر دمحأو اشاب ىوامشعلا

ال يوط ةنجللا اهتشقان دقو نوناقلا ةذتاسأو ضقنلا ةمكحم ىراشتسم تارضح ضعب اهب مدقت تاظح مال اآلءار هذه نم (2)
و ةنماثلا ةسلجلا رضحم ىف ءاج دقو ص118) ص39– 1 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم ىف كلذ ليصفت رظنأ )

ىتلا تاضارتع اال ىلإ عامتج اذهاال ىف ةنجللا تضرع )): ىتأي ام خويشلا سلجمب ىندملا نوناقلا ةنجلل نيسمخلا
تأر دقو ، اهقيبطتو اهريسفتو هماكحأ مهفت ثيح نم ىندملا نوناقلا عورشم رداصم لوح نوناقلا لا جر ضعب اهراثأ
حاضي اإل ةدايز ىف ةبغر نكلو . سلجملا ىلإ عفر ىذلا اهريرقت ىف ثحبلا نم هقح عوضوملا اذه تفوأ دق اهنأ ةنجللا

كب ليكولا دمحم دمحم مرتحملا خيشلا ترضح ىلإ تدهع روكذملا اهريرقت ىف ةنجللا هيلإ تبهذ ىذلا ىنعملا ديكأتو
نأ (ً :(وأال ىتأي امك وهو سلجملا مامأ ماهلإ عوضوملا اذه ىف نايبب ىلدي نأ سلجملا مامأ اهررقمو اهسيئر

ىرصملا ءاضقلا اهرقأ ىتلا ئدابملا نمو ىلا حلا نوناقلا ماكحأ نم ةدمتسم عورشملا اذه ماكحأ نم ىمظعلا ةيبلا غلا
ردصملا وه اذهو ، رصم ىف هقفلا و ءاضقلا اهيلع ىرج ىتلا ةينوناقلا دعاوقلل ةقباطمو ةيضاملا ةنس نيعبسلا لا وط

( ًايناث ). اهدحو ةغايصلل ةراشتسا رداصم إال تسيلف ةيبنج األ رداصملا امأو . نوناقلا اذه ريسفت دنع هيلإ عجري ىذلا
ءاج ام ةظح ،عممال ةعيرشلا هذه ماكحأ ىلإ اهريسفت ىف عجري اإلسالةيم ةعيرشلا نم ال صأ تقتشا ىتلا ماكح نأاأل
نأ ىضاقلل نأ نمو نوناقلا رداصم نم ايمسر اردصم اإلسالةيم ةعيرشلا رابتعا نم عورشملا نم ىلو األ ةداملا ىف

تانينقت نم تقتشا ىتلا ةليلقلا ماكح امأاأل ( .(ثًاثلا كلذل لحم كانه ناك املك اإلسالةيم ةعيرشلا ماكحأ ىلإ عجري
. ىندملا راسع ملاالك.اإل داحتا . ةرس األ ةيكلم . نيدلا ةلا وح . تاسسؤملا ) ةلقتسم ةديدج تاعوضوم ىف ةيبنجأ

ةقسانتم ، تاداعلا و فرعلا عم ةقفتم ، ةيرصملا ةئيبلا عم ةيشمتم نوكت نأ اهعضو ىف ىعور دقف ( تاكرتلا ةيفصت
اهريغ عم امهدناست هماوق ىتاذ نايك اهل حبصأو اهرداصم نع تلزعنا دق نوكت كلذبو ==، عورشملا ماكحأ رئاس عم

لا. األوح هذه لثم ىف ءاضقلا هيلع جرد امو اهتاذ صوصنلا ىلإ اهريسفت ىف عجريو ، صوصن نم

ص117). ص116– 1 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم ).(( نايبلا اذه ةموكحلا ترقأ دقو
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نم 28 ىف سلجملا هرقأف (1) خويشلا سلجم ىلإ هترقأ نأ دعب عورشملا تلا حأو
ىأر ىتلا الت يدعتلا رارق إل باونلا سلجم ىلإ ةيناث ليحأو .(2)1948 ةنس هينوي رهش

.1948 ةنس ةيلوي رهش نم 5 ىف باونلا سلجم اهرقأف ، اهلا خدإ خويشلا سلجم
رشنو . هرادصإو هيلع قيدصتلا ب موسرملا ردص 1948 ةنس هيلوي رهش نم 16 ىفو

نم ءادتبا هب لمعي نأ ىلع 1948 ةنس هيلوي رهش نم 29 خيراتب ةيمسرلا ةديرجلا ىف
ماظنلا لا وزب ىرصملا ءاضقلا هيف دحوت ىذلا مويلا نم 1949،يأ ةنس ربوتكأ 15

1ص119): ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم ) ىتأي ام خويشلا سلجمب ىندملا نوناقلا ةنجل ريرقت ىف ءاج دقو (1)
هجولا ىلع ال دعم ىندملا نوناقلا عورشم ىندملا نوناقلا ةنجل ىلإ سلجملا لا 1946حأ ةنس ةينوي نم 3 ةسلجب ))

1947 ةنس رياني 7 نم ءادتبا ةسلج 55 ىف عورشملا اذه ةسارد ىلع ةنجللا ترفوت دقو . باونلا سلجم هرقأ ىذلا
ةيمومعلا فراعملا ريزو اشاب ىروهنسلا قازرلا دبع ىلا عملا بحاص تارضح روضحب ،1948 ةنس ليربأ 6 ةياغل
قوقحلا ةيلك ليكو ىدادغب دمحأ نسح روتكدلا و ةلودلا سلجمب راشتسملا كب مرحم دمحم هدبع ةزعلا بحاصو

نم تبثتنو هماكحأ ىمارم نيبتت نأ اهل حاتأ ام ةيانعلا نم هصوصن صيحمت ىف تغرفأو األلو، قوراف ةعماجب
وأ ءاضقلا هيلع جرد ام وأ براجتلا هب تحوأ التام يدعتلا نم تلخدأو . نيلماعتملا تاجاحو ةايحلا عاضو أل اهترياسم
ملو . ريدقتلا و ءانثلا ب اهيبودنمل لجست ةنواعم ةيحانلا هذه ىف ةموكحلا نم تدجوو الت. ماعملا رمأ نم رسيت ام

رابتعاب ماع، هجوب ةينوناقلا مولعلا قاطنو الت ماعملا قاطن ىف رثأبغلا نم ىندملا نوناقلا ليدعتل ام ةنجللا نع بغي
عجرمو ، صاخلا نوناقلا ماكحأب نيبطاخملا رئاسو دارف األ طباورل ةمظنملا ةيلكلا دعاوقلا نطوم وه نوناقلا اذه نأ

لك اهثحب لوانتي نأ ىلع صرحلا لك ةنجللا تصرح كلذلو ، طباورلا هذه نم األربك قشلل ةمظنملا ةيليصفتلا دعاوقلا
ملو . ىقطنملا ليلدتلا وأ ىرظنلا ريكفتلا درجم ثحبلا اذه ىف ةنجللا دئار نكي ملو ، ليدعتلا ةسايسب لصتي ام

ترهظتساو ، عقاولا ءاصقتسا ىلإ تدمع امنإو ، ءارآ نم نيمرتحملا ءاضع األ تارضحل ناك ام ىلع هددص ىف رصتقت
صوصن ةسارد نم ةصلختسملا قئاقحلا ب هلك كلذ ىف تدشرتسا ، اهنم لك ليلد ىف رظنلا تنعمأو اآلءار، عيمج

. ميقلا ريرقتلا اذه نم تارقف ضعب ىلإ ىرخأ نكامأ ىف انرشأ دقو ((... عورشملا

و هرظن امهنم كال نأ نم مغرلا ب رسي ىف عورشملا ارقأ امهنأ ريدقتلا و دمحلا ب خويشلا و باونلا ىسلجمل ركذي اممو (2)
رظنلا تايضتقمو ةيلخادلا هتاءرجإ نيب ام نأيالمئ نيسلجملا نم لك عاطتسا دقو ، اهتياهن براقت ةيناملر بلا ةرودلا
هلعجي ام لمعلا ىف ةنورملا نم كلمي انناملر نأب ىلع لد امم ، ىندملا نينقتلا ك ةزراب ةينف ةغبص ىذ ليوط نينقت ىف

ثالةث حرتقا خويشلا سلجم ىلع عورشملا ضرع امدنعو . اهنم لك ةعيبطل ًاقفو ةيعيرشتلا األمعلا ةهجاومل احلا ص
فرصتلا اذهب لجعف ، حارتق اذهاال ضفر سلجملا نكلو ، ةيلا تلا ةرودلل هرظن ليجأت نيمرتحملا خويشلا تارضح نم

دنع ىنامل األ جاتشيرلل ال ثامم افقوم ىكاح دق اذه سلجملا فقوم نأ تافداصملا بيرغ نمو . عورشملا رارقإ ميكحلا
ا عورشملا ضرع دنع ءاضع األ ضعب مدقت دقف ،1896 ةنس هينوي 27 ىلإ هينوي 19 نم ىنامل األ ىندملا نينقتلا هرظن

نينقتلا ىلع ليجأتلا اذه رطخ سلجملا كردأف ، ةيلا تلا ةرودلا ىلإ هيف رظنلا ليجأت بلطب سلجملا ىلع ىنامل أل
1904 سيراب ىنامل األ ىندملا نوناقلا ةسارد ىف ةمدقم : سىلا رظنأ ) قاللئ مايأ ىف عورشملا رقأو ، بلطلا ضفرو

ص37). ص36–

ةنجل سيئرو سلجملا ليكو – ليكولا دمحم دمحم مرتحملا خيشلا ةرضح خويشلا سلجم ىلإ عورشملا مدق دقو اذه
ءاضقلا ىلع قرشي ةلبقملا ةنسلا نم ربوتكأ فصتنم ىف )): ىتأي ام هيف درو ، ميق باطخب – هب ىندملا نوناقلا
خيراتلا اذه ىفف . انينامأ زعأ نم ةينمأ انل ققحتت اذهبو . ةيئاضقلا اهتدايس بلاالد هيف لمكتست ديدج دهع ىرصملا

ىلإ قحلا ب مهزوف اهيف نييرصملا زفحي ، ةميرك ىرخأ ةلحرم حتفتستو ، اهخيرات ىف ةريرم ةلحرم رصم متتخت
، ةلحرملا هذه هيضتقت ام ةهجاومل األةبه ذختت رصم ىه اهو . تايلوئسملا ميظعو تاعبتلا ميسج لمحتب ضوهنلا
ناك ىتلا دويقلا ءارج نم ةليوط ةبقح اهزاجنإ ىف – ةرطضم – تخارت دق تناك ةمخض ةيعيرشت تاح ال صإ زجنتف
نم دياإلصالح، اهتلوانت ، ةيساسأ ةماه تاعيرشت مكتارضح ىلع ضرعت ةرودلا هذه ىفو . اهضرفي تازايتم اال ماظن
الت يدعت خال اميف حهلا ىلع 1876و1883– ىتنس ىف عضو نأ ذنم – نوناقلا اذه لظ دقو . ىندملا نوناقلا اهنيب

ىلديو ، هريضحتو هدادعإ مهسفنأ نويرصملا ىلوت دقو . هحيقنت عورشم مكتارضح ىلع ضرعي مويلا .و ةيئزج
غلبأ لهو . هتياغو هعضو ىف ًايرصم ، هتغايصو هبولسأ ىف ًايرصم ىندملا نينقتلا نوكي اذهبو . هيف ىأرلا ب ناملر بلا
نرتقتف ناينبلا و ناكر األ ىرصم اعيرشت – ناطلسلا هيف هل صلخي ىذلا تقولا ىف – ىرصملا ءاضقلا قبطي نأ نم

؟)). ةيعيرشتلا انتدايسب ةيئاضقلا انتدايس

ب ظافتح )اال ىلو :(األ نيتيسيئر نيتماعد ىلع ماق ضورعملا عورشملا نأ ماقملا اذه ىف هيلإ ريشأ نأ بجي اممو ))
بيذهتلا هبيذهت عم هب ذخأو إال ماكح األ هذه نم صحلا مكح نم امف ، دودحلا ألدعب مئاقلا نينقتلا ماكحأ نم حلا صلا
ناحجرلا ب ًاقيلخ اهنم ناك ام حيجرت عم ىرصملا ءاضقلا ماكحأ ىف ئدابملا نم رقتسا ام نينقت ( ةيناثلا ). بجاولا

ثارتب عفتناف ، هيف ةدراولا دعاوقلا عابرأ نمثالةث رثكأ عورشملا ماقأ نيساس األ نيذه ىلعو . مكاحملا الف تخا دنع
ىأ نع هجولا اذه نم هرمأ فلتخي ال ىعيبط روطت درجم ديدجلا عضولا ىلإ ميدقلا عضولا نم لا االقتن لعجو ىضاملا

و راحلا نيب ةلصلا عورشملا عطقي ال وحنلا اذه ىلعو . فنع وأ فرطت ريغ ىف ىندأ وه ىذلا ب ريخلا لدبتسي الح صإ
قصال اهلقصيو ، ءاضقلا ماكحأ ىفو ىلا حلا نينقتلا ىف ماكح األ صحلا نم رقتسا امب عافتن اال رسيي وه امنإو ، ىضاملا
نم هثدحتسا ىذلا ردقلا نيب تلاالمؤ ماكحإ ىلإ كلذ قوف عورشملا دمع دقو . ًاجهن حضوأو نماال برقأ اهلعجي

نماإلصالح)). عافتن اال ليبس رسي اذهبو . لبق نم لماعتلا ىف سانلا اهفلأ ىتلا ةماعلا ئدابملا نيبو دعاوقلا
ص154). ص142و ص141– 1 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم )
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.(1) ةدام 1149 هداوم ددع غلبو ، طلتخملا
األ ةسايرب ةنجل ليكشتب لدعلا ريزو رارق ردص 1948 ةنس ربوتكأ رهش نم 24 ىفو
ا عمجل (2) نوناقلا لا جر نم ةعست ةيوضعو لدعلا ةرازو ليكو كب ظفاح ناميلس ذاتس

. نوناقلا ب نيلغتشملا روهمج ىلع اهرشنو ديدجلا ىندملا نينقتلل ةيريضحتلا ألمعلا
و ىديهمتلا عورشملل ةحاضي اإل ةركذملا تعمج نأ دعب ، اهتمهم ةنجللا تزجنأ دقو
. نينقتلا صوصن ىلع قئاثولا هذه ىف درو ام تعزوو ،(3) ةفلتخملا ريراقتلا و رضاحملا
ىف اهنع لقنن ىتلا ىه ،(4) ةعبس ءازجأ ىف ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم تعقوو

.(5) األمعلا هذه نم هيلإ ةراش اإل ةرورض ىرن ام باتكلا اذه

اهب تمتخ دق تنك ةملك لقنأ ، ديدجلا ىندملا نينقتلا اهيلع رم ىتلا ةفلتخملا لحارملا ضرع نم تغرف دقو (1)اآلن
ذنم اهتبتك ةملك ىهو . ىندملا نوناقلا حيقنت بوجو ىف ةينطولا مكاحملل ىنيسمخلا ديعلا ةبسانمب هترشن ىذلا ىلا قم

، ةعقاو ةقيقح ليوط ريغ تقو دعب حبصيس سفنلا ب فوطي مأال هتددر ام نأ كلذ تقو ملعأ تنك امو . ماوعأ ةعبس
ىلع مهطاشنب اونواع دقو ، مهءامسأ تركذ نيذلا الء ؤهل ةيحت انه هلقنأ ، هيلإ راشملا لا قملا ماتخ ىف هتبتك ام اذهو

= : ديدجلا نينقتلا جارخإ

تدهم دق ةعجارملا نأ هانعم سيلف ، ةيرورض هتعجارم نأو بيعم اننينقت نأ ىلع لد ،اذإ هانمدق ام لك نأ ىلع ))=
لمع ريغ رخآ ءيش ىه نينقت لمع ىف ةقداص تناك امهم ةبغرلا نإف . اروسيم ارمأ اهب مايقلا ىف تبلا حبصأو ، اهلبس
ةينفلا لئاسولا رفاوت نأ .لب ًائيش ىنغت ال اهدحو ةبغرلا نأ ىلع نينقتلا لئاسم ىف براجتلا لدتو . لعفلا ب نينقتلا
نينقتلا راس رتف، وأ طاشنلا اذه مدعنا اذإف ، ةعفادلا هحور وهو ، طاشنلا ىلع موقي رمأ نينقتلا نإف . ىفكي ال اهتاذ

نأ رصمل لهف .. قيرطلا ةياهن ىلإ لصي املقو ، ةبقع لك ىف مدطصيو ، جرعنم لك دنع رثعتي ، ًايوتلم ًائيطب ًاريس
ىف ًاديدج اراصتنا ىداصتق اال طاشنلا و ىملعلا طاشنلا ىف اهتاراصتنا ىلإ مضت نأ ةراحلا اهتضهن دهع ىف لمؤت
داصتق واال نوناقلا ةلجم )((... ابيرق كلذ نوكي نأ وجرأ ... ديدج ىندم نينقت جارخإ ىلع لمعتف ، ىنوناقلا طاشنلا

ص144). ص143– ةسداسلا ةنسلا

شيتفتلا ةرادإ ريدم كب مينغ دمحأ دمحم ذاتس واأل ةلودلا سلجمب راشتسملا كب مرحم دمحم هدبع ذاتس األ مهو (2)
لماك ىفطصم ذاتس واأل لدعلا ةرازوب عيرشتلا ةراد إل ماعلا ريدملا كب ةدومح ىودب ذاتس واأل لدعلا ةرازوب يئاضقلا

و األلو داؤف ةعماجب قوقحلا ةيلكب ذاتس األ صقرم ناميلس روتكدلا و ةطلتخملا ةيردنكس اإل ةمكحمب ىضاقلا ليعامسإ
ةرازوب عيرشتلا ةرادإ وضع تعفر دمحم ذاتس واأل األلو داؤف ةعماجب قوقحلا ةيلكب ذاتس األ هتاحش قيفش روتكدلا
ةنجل ريتركس نيدلا ريخ ىيحي ذاتس واأل لدعلا ةرازوب عيرشتلا ةرادإ وضع ىوازمح نامثع دمحأ ذاتس واأل لدعلا

. لدعلا ةرازوب فظوملا ناميلس يلع يلع روتكدلا و خويشلا سلجمب ىندملا نوناقلا

هذه هيلع تلمتشا ام صن لك تحت تعضوف ، نوناقلا صوصن ىلع اهتعزوو ةنجللا اهتعمج ىتلا قئاثولا ىه هذهو (3)
: صنلا اذه نأش ىف قئاثولا

. ىديهمتلا عورشملل ةيحاضي اإل ةركذملا (1

. ىديهمتلا عورشملا تعجار ىتلا ةنجللا رضاحم (2

. ىئاهنلا عورشملل ةيحاضي اإل ةركذملا (3

. باونلا سلجمب ةيعيرشتلا ةنجللا ريرقت (4

. باونلا سلجم تاسلج رضاحم (5

. خويشلا سلجمب ىندملا نوناقلا ةنجل تاسلج رضاحم (6

. خويشلا سلجمب ىندملا نوناقلا ةنجل ريرقت (7

. خويشلا سلجم تاسلج رضاحم (8

ىلإو ةثيدحلا تانينقتلا ضعب ىفو ميدقلا ىندملا نوناقلا ىف صوصنلا نم هلباقي ام ىلإ صن لك ءازإ ريشأ دقو
. صنلا اذهب لصتت ىتلا ىديهمتلا عيرشتلا صوصن نم فذح دق نوكي نأ ىسع ام

ىف سماخلا و عبارلا نآزجلا ،و مازتل لال ةماعلا ةيرظنلا ىف ثلا وثلا ىناثلا نآزجلا ،و ىديهمتلا بابلا ىف األلو ءزجلا (4)
قوقحلا ىأ تانيمأتلا ىف عباسلا ءزجلا ،و ةيلص األ ةينيعلا قوقحلا و ةيكلملا ىف سداسلا ءزجلا ،و ةامسملا دوقعلا

. ةيعبتلا ةينيعلا

ذاتس األ ةسايرب ، نينقتلا اذهل ةيسنرفلا ةمجرتلا ةعجارمل ةنجل تفلأ نأ ديدجلا ىندملا نينقتلا رودص بقعأ دقو اذه (5)
و هتاحش قيفش روتكدلا و صقرم ناميلس روتكدلا و ليعامسإ لماك ىفطصم ذاتس األ ةيوضعو كب ظفاح ناميلس

. اهتعجار ىتلا ةيسنرفلا ةمجرتلا ترشنو ، اهتمهمل ةنجلل هذه تزجنأ دقو . ناميلس يلع يلع روتكدلا
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(2)

حيقنتلا اهيلع ماق ىتلا دعاوقلا
ريسفتلا قرطو حيقنتلا رداصم – ميدقلا نينقتلا بويع تجلوع فيك

ديدجلا نينقتلا ىف
ميدقلا نينقتلا بويع تجلوع فيك -1

( ديدجلا نينقتلل عملا ضارعتسا )

ءاوس ميدقلا نينقتلا بويع اوجلا عي نأ وه ديدجلا نينقتلا ىعضاول األلو مهلا ناك
. عوضوملا ىف وأ لكشلا ىف

: ةيلكشلا بويعلا تجلوع فيك -1
فعضو هتغل جاودزا ىف ًابيعمو ، هبيوبت ىف ًابيعم ناك ميدقلا نينقتلا نأ انيأر

. ديدجلا نينقتلا ىف بويعلا هذه تجلوع فيك رظننلف . هبولسأ
: بيوبتلا (ً (وأال

مهو ، عورشملا وعضاو هيف رظن ىذلا األرماأللو ناك : ديدجلا نينقتلا الت متشم
، بوبي فيكو ، ديدجلا نينقتلا ميسقت نوكي فيك اوثحبي نأ ،وه مهلمع نوحتفتسي

عضوي ىتلا Plan ةطخلا ىه :ام رخآ ريبعتبو ، باب لك ىف هصوصن بترت فيكو
نينقتلا اهيلع ماق ىتلا ةطخلا نأ حضو نأ دعب كلذو . اهاضتقم ىلع ديدجلا نينقتلا
نينقتلا اهيلع موقي نأ حلصت ،ال صقن نم اهبوشي امو بويع نم هيوحت ،امب ميدقلا

. ديدجلا
نينقتلا لمتشيأ وه: ، رخآ لا ؤس هقبسي لا ؤسلا اذه نأ اونيبت نأ اوثبل ام مهنكلو
نوناق ىوتحي امك ةرس األ نوناق ىوتحيف ، ىندملا نوناقلا تاعوضوم لك ىلع ديدجلا

ا ماكحأ ديدجلا نينقتلا ىف جردني نأ نود حتلا ةحضاو تابوعص تماق الت؟ ماعملا
رداصم اهل نإ ،لب اإلسالةيم ةعيرشلا بسحف اهردصم سيل ماكح األ هذه نإف ، ةرس أل

ىف تدحو . نييرصملا عيمج ىلإ ةبسنلا ب اهئازجأ لك ىف دحوت مل ىهو ، ةينيد ىرخأ
اهنكلو ، ةيصولا و ثاريملا ماكحأ ىف ريبك دح ىلإ تدحوو ، روجحملا و ريغصلا ماكحأ
ىندملا نينقتلا اوكبري أال عورشملا وعضاو ىأرف . بسنلا القو وطلا جاوزلا ىف دحوت مل

اورهظتساو الت. ماعملا ماكحأ ىلع راصتق اال اومزتعاو ، اهليلذت رذعتي تابقعب ديدجلا
. ةثيدحلا تانينقتلا نم ريثك ىف تدب ةحضاو تاهاجتا كلذ نم مهسفن أل هومسر اميف
و الت،لب ماعملا ىف ىتييفوسلا نينقتلا ،و ىنانبللا نينقتلا ،و ىنولوبلا نينقتلا اذهف
اهيف جردني ،مل اهرهشأو تانينقتلا ثدحأ نم اهلكو ، تامازتل ىفاال ىرسيوسلا نينقتلا
نع ال صفنم ، ةينيعلا قوقحلا نوناقو وه ،وأ هدحو نوناقلا اذه لظو ، ةرس األ نوناق
اوقبأ مه اذإ ديدجلا نينقتلا ىعضاو ىلع نذإ بيرثت .فال ىندملا نوناقلا ءازجأ رئاس

.(1) ةفورعم نوناقلا اذه تاسب ال،موال صفنم ةرس األ نوناق
نينقتلا اذه دودح ديدجلا نينقتلا وعضاو مسر ذإو : ديدجلا نينقتلل ماع مسق
ةسايس هتضرف ديدج لا ؤس مهمامأ زرب ، تاعوضوم نم هيلع لمتشي ام ىدمو
ىذلا مسقلا اذه رارغ ىلع ماع مسق ديدجلا نينقتلل نوكي لهف . بيوبتلا و ميسقتلا
مامأ ناك ؟ ةثيدحلا تانينقتلا نم ريثك هيف هرياسو ، ىنامل األ نينقتلا هيلع لمتشا

نينقت ىف ةرس األ نوناق تاتش عمتجي نأ نم لقأ ًاعم،فال ةرس التواأل ماعملا دحاو نينقت عمجي نأ زع اذإ هنأ ديب (1)
رخآو ، ثاريملل نينقت عضو دقف ، نأشلا اذه ىف ريسي بطخلا .و ديدجلا ىندملا نينقتلا بناج ىلإ موقي دحوم

و جاوزلل سماخ نينقت إال قبي ملو ،( روجحملا و ريغصلا ) ةيبسحلا مكاحملل عبارو ، فقولل ثلا ،ثو ةيصولل
. ًابيرق كلذ نوكي نأ ىف دوقعم .واأللم دحاو باتك اهمضيو ةرس، األ نوناق ءازجأ كلذب عمجتتف بسنلا القو طلا
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تانينقت نم هعبت امو ىنامل األ نينقتلا لثم : ناضراعتم ثمالن ديدجلا نينقتلا ىعضاو
. ةينيت لاال تانينقتلا رئاسو ىسنرفلا نينقتلا لثمو ، ىرخأ

ىديهمت لصفب ئزتجت امنإو ، ماع مسق ىلع ةداع لمتشت ال ةينيت لاال تانينقتلا ف
األ نينقتلا امأ نيناوقلا عزانت ىف ةزجوم دعاوق ضعبو نوناقلا رداصم لوانتي ريصق

ًاريثك اهيف لوانت ، اصن نيعبرأو نيتئام ىلع لمتشا ابهسم اماع امسق ىوح دقف ىنامل
ىنوناقلا لمعلا ةيرظنل صوصنلا هذه نم ًاريثك صصخو ، ةماعلا تاعوضوملا نم
صوصنلا ىف ةداع جردني امم ةريثك الت يصفتل اهيف ضرعف (actejuridique)

. ةدام 152 ىلع ماعلا همسق لمتشا دقو ، ىنيصلا نينقتلا لعف كلذكو . دقعلا ب ةصاخلا
ىليزاربلا نينقتلا )و ةدام 331) ىنيتنجر األ نينقتلا ىنامل األ نينقتلا وذح اذحو

اذه ىف تلوانت اهعيمج تانينقتلا هذهو .( ةدام 51) تييفوسلا نينقتو ( ةدام 174)
و قحلا لا معتسا ىف فسعتلا و نوناقلا رداصمك ةماعلا لئاسملا نم ًابناج ماعلا مسقلا

ًاصوصن كلذ ىلإ تفاضأو لا، األوم ميسقتو ىونعملا صخشلا و ىعيبطلا صخشلا
. ىنوناقلا لمعلا ةيرظن ىف ةريثك

لثم نأ اوأر دقف . نيلثملا نيذه نيب ال يوط ديدجلا نينقتلا وعضاو ددرتي مل
لثملا وه دعي مل ةماعلا ماكح ىفاأل ريصق لصفب ءافتك اال ثيح نم ةينيت لاال تانينقتلا

ملو ال، ماك ىنامل األ نينقتلا لثمب اوذخأي مل مهنكلو . ةثيدحلا تانينقتلا ىف عبتملا
هذهل ناكم حلصأ نإف . ىنوناقلا لمعلا ماكحأ لوانتت ًاصوصن ماعلا مسقلا ىف اوجردي

وه دقعلا نأ كلذ . دقعلل صصخي ىذلا لصفلا وه ةيلمع ةغبص ىذ نينقت ىف صوصنلا
، ىنوناقلا لمعلا ناونعب ماعلا مسقلا ىف هماكحأ تركذ اذإف . ةينوناقلا األمعلا مهأ

دقفيف ، دقعلل صصخملا لصفلا ىف ماكح األ هذه اولفغي نأ نيب عورشملا وعضاو حبصأ
اذه نوكيف ، اهركذ اوديعي نأ نيبو ، هيف ةداع جردنت ىتلا ماكح األ مهأ لصفلا اذه

لصفلا ىف ماكح األ هذه ركذت نأ وه كلذ ىف ةيلمعلا ةطخلا .و قبس امل ًاراركت
نينقت لعف اذكه . ىرخ األ ةينوناقلا األمعلا صخي اميف اهيلع لا حيو ، دقعلل صصخملا
ةيلمعلا ةطخلا هذه ىف هترياسم ديدجلا نينقتلا رثآ دقو ، ىرسيوسلا تامازتل اال

.(1) ةميكحلا
. ديدجلا نينقتلل ىديهمتلا بابلا اهاوتحا دقف ةماع لئاسم نم كلذ دعب ناك امو

نوناقلا اهنم األلو لصفلا ىف تلوانت ، اصن نينامثو ةينامث ىلع بابلا اذه لمتشيو
تركذو ، قحلا لا معتسا ىف فسعتلا أدبم تررقو ، نوناقلا رداصم تددعف ، هقيبطتو

ىف تلوانتو . ناكملا ثيح نمو نامزلا ثيح نم نيناوقلا عزانتب ةصاخلا دعاقولا
ىونعملا صخشلا ماكحأو ىعيبطلا صخشلا ماكحأ تلصفف ، صاخش األ ىناثلا لصفلا

واأل ءايش األ ميسقتل ثلا ثلا لصفلا تصصخو . تاسسؤمو تايعمج نم هيف جردني امب
لا. وم

ديدحت نم ديدجلا نينقتلا وعضاو غرف نأ دعبو : ديدجلا نوناقلل ىسيئرلا ميسقتلا
دقو . ةيسيئرلا هتاميسقت نينقتلل اومسري نأ مهيلع ناك ، ىديهمتلا بابلا الت متشم

: انمدق دقف . ميدقلا نينقتلا بويع اوجلا عي نأ ميسقتلا اذه ىف اوخوت
األ ةينيعلا قوقحلا و لا األوم نيب األلو باتكلا ىف عمج ميدقلا نينقتلا ً)نأ (وأال

ةينيعلا قوقحلل حمال نوكت لا األوم نإف ، كلت نع هذه لصف ىلو األ ناكو ، ةيلص
األ ميسقت عضو دقف . ديدجلا نينقتلا هلعف ام اذهو . ءاوسلا ىلع ةيصخشلا قوقحلا
حمال حلصي لا ملا نأ نم ةحيحصلا ةركفلل كلذب أيهف ، ىديهمتلا بابلا ىف لا وم

األ دلجملا ) عوضوملا اذه لوح ةليوط تاشقانم نم راد امو ىسنرفلا نينقتلا حيقنتل دعي ىذلا عورشملا كلذ عم رظنأ (1)
.( اهدعب امو ص97 1946 ةنس 1945 ةنس ىندملا نينقتلا حيقنت ةنجلل ةيريضحتلا نماألمعلا لو
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. ةفاك ةيلا ملا قوقحلل
دوقعلا نع مازتل اال ةيرظن نيلقتسم نيمسق ىف لصف ميدقلا نينقتلا )نأ ًايناث )

نم قيبطت ىه امنإ ةامسملا دوقعلا ،ف لصفلا اذهل لحم كانه نكي ملو ، ةامسملا
و مازتل اال ةيرظن نيب عمجي نأ ديدجلا نينقتلا ىخوت دقو . مازتل اال ةيرظن تاقيبطت

مازتل اال ةيرظنب ءدبلا .و نينقتلا نم األلو مسقلا هلعج ، دحاو مسق ىف ةامسملا دوقعلا
نإف . ميدقلا نينقتلا ىف ةيلص األ ةينيعلا قوقحلا ب ءدبلا نم ريخ وه ديدجلا نينقتلا ىف
اهب ءدبلا .ف ماع هجوب نوناقلا حاتفم ىه ،لب ىندملا نوناقلا حاتفم ىه مازتل اال ةيرظن

. ءايش األ ةعيبط هيضتقتو ، ةهادبلا هبجوتست رمأ
نيب ، نينئادلا قوقحب هنونع ىذلا ، عبارلا هباتك ىف طلخ ميدقلا نينقتلا )نأ (ثاثلا
ديدجلا نينقتلا بنجت دقو . ليجستلا رتافدو ةينيعلا قوقحلا تابثإو ةينيعلا تانيمأتلا
نوناق وه صاخ نوناقل ليجستلا رتافدو ةينيعلا قوقحلا تابثإ كرتف ، طلخلا اذه

لا خدإ دعب عوضوملا اذه ىف متيس ىذلا ىرهوجلا لإلصالح ًاعقوت ، ىراقعلا رهشلا
ناونعب اهلعجف ، ةينيعلا تانيمأتلا تاعوضوملا هذه نم ىقبتساو . ىراقعلا لجسلا

األ ةينيعلا قوقحلا ىف ثلا ثلا باتكلا دعب ئجي ، عبار باتك ىف ةيعبتلا ةينيعلا قوقحلا
ةلصلا نم امهنيب –امل ىناثلا مسقلا وه – دحاو مسق ىف نيباتكلا نيب عمجو . ةيلص

لعف خالفام ىلع ةزايحلا نهر اهيف جردأف ، ةلماك ةينيعلا تانيمأتلا دروأو . ةقيثولا
. اينيع اقح هربتعي مل ذإ سبحلا اهنم فذحو ، ميدقلا نينقتلا

ةيحان نم ًاريثك لضفي ديدجلا نينقتلل ىسيئرلا ميسقتلا نأ كلذ نم صلخيو
ىلإ مسقني مث . ىديهمت بابب أدبي ديدجلا نينقتلا .ف ميدقلا نينقتلا ميسقت قطنملا
األلو مسقلا أزجتيو . ةينيعلا قوقحلل ىناثلا ،و ةيصخشلا قوقحلل امهدحأ ، نيمسق
مسقلا أزجتي كلذكو . ةامسملا دوقعلل ىناثلا ،و مازتل اال ةيرظنل امهدحأ ، نيباتك ىلإ
ةينيعلا قوقحلل ىناثلا ،و ةيلص األ ةينيعلا قوقحلل امهدحأ ، نيرخآ نيباتك ىلإ ىناثلا

. ةيعبتلا
نينقتلا لضفي ، ةيسيئرلا ماسق األ بيوبت ىفو : ديدجلا نينقتلل يليصفتلا بيوبتلا

. ميدقلا نينقتلا ديدجلا
هبيوبت ىف ظحول ، مازتل اال ةيرظنل صصخ ىذلا ، ديدجلا نينقتلا نم األلو باتكلا ف

اال ةيرظنب أدب نينقتلا اذه نأ مدقت دقو . ميدقلا نينقتلا اهيف عقو ىتلا بويعلا بنجت
،مث دقعلا لوانتف . مازتل اال رداصم ىلإ ، اهنم غرفي نأ لبق ، اهكرت ،مث هتاذ ىف مازتل
ريغ لمعلا امه نعاآلرخ، امهدحأ لصف بجاولا ناك نيلقتسم نيردصم نيب عمج

ا ةيرظن ىلإ دوعي ، مازتل اال رداصم نم غرفي نأ دعب وه، مث ببس بال ءارث واإل عورشملا
ىقطنم بيترت ريغ ىف بابس األ هذه درويو ، هئاضقنا بابسأ لوانتيف ، هتاذ ىف مازتل ال

–وال مازتل لااال قتنا كرتيو . هتابثإ قرط ىف شوشم بابب مازتل اال ةيرظن متخي مث
امأ . عيبلا دقع نم ريخ األ لصفلا ىف ةيوزنم ةهج ىلإ – هيتروص ىدحإ هنمإال فرعي
تقو ىف ًايلمع ًايقطنم ًابيوبت مازتل اال ةيرظن ىف األلو باتكلا بوبيف ديدجلا نينقتلا
ةبترم رداصملا هذه درويو . مازتل اال رداصمل باتكلا اذه نم األلو بابلا لعجيف ، دحاو
ىلإ كلذ دعب لقتنيو الهل. حناف هراثآف هناكرأ لوانتيو ، دقعلا ب أدبيف ًاثيدح ًايملع ًابيترت
لك ىف وهو . نوناقلا ،ف ببس بال ءارث فاإل عورشملا ريغ لمعلا (1)ف ةدرفنملا ةدار اإل
هيلمي ال سلست هيف ماكح األ لسلستت ًابيترت صوصنلا بتري لوصفلا هذه نم لصف

رصتقاو ، مازتل اال رداصم نم ًاماع ًاردصم ةدرفنملا ةدار اإل لعجي ىديهمتلا عورشملا نم صن فذح نأ دعب هنأ ىرنسو (1)
ةدار نماإل ةئشانلا تامازتل اال دعت ،مل ةدرفنملا ةدار نماإل اهيف مازتل اال أشني ةنيعم حاالت ىلع ىئاهنلا عورشملا
ىف ةدرفنملا ةدار نأاإل كلذ ىلع بترنسو . نوناقلا ىف صنب أشنت تامازتلا إال ةنيعملا حلااالت هذه ىف ةدرفنملا

. مازتل اال رداصم نم الً قتسم ًاردصم تسيل ديدجلا نينقتلا
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ذيفنتلا ،و ىنيعلا ذيفنتلا لوانتيف مازتل آلراثاال ىناثلا بابلا لعجي .مث لمعلا و قطنملا
لوانتيف ، نييداعلا نينئادلا قوقح لفكي امل كلذ دعب ضرعيو ، ضيوعتلا قيرطب

راسع واإل سبحلا ىف قحلا و ةيروصلا ىوعدو ةيصيلوبلا ىوعدلا و ةرشابملا ريغ ىوعدلا
نأ لق ابيترت هصوصن تبتر ،دق ةقشم نم هقيسنت ىف ام ىلع بابلا اذهو . ىندملا
ألرثاال ةلدعملا فاصو لأل ثلا ثلا بابلا ضرعي .مث ةثيدحلا تانينقتلا ىف ًاريظن هل دجت

مازتل اال ىف ملكتيف مازتل اال لحم ددعت ىلإ لقتني مث واأللج طرشلا لوانتيف مازتل
مدعو نماضتلا ىف ملكتيف مازتل اال ىفرط ددعت ىلإو ، ىلدبلا مازتل واال ىرييختلا

مث قحلا ةلا وح لوانتيف ، مازتل لااال القتن عبارلا بابلا صصخي .مث ماسقن لال ةيلباقلا
بابلا ضرعي .مث اظوحلم ناك ميدقلا نوناقلا ىف اصقن كلذب لمكتسيف ، نيدلا ةلا وح
نينقتلا متخيو ال. وقعم ًايلمع ًابيترت ءاضقن اال بابسأ بتريف ، مازتل اال ءاضقن ال سماخلا

.(1) مازتل اال تابثإ ىف سداس بابب مازتل اال ةيرظن ديدجلا
نينقتلا نأ انمدق دقو . ةامسملا دوقعلل صصخ ديدجلا نينقتلا نم ىناثلا باتكلا و
ًابيوبت اهبوب دقف ديدجلا نينقتلا امأ . حضاو بيترت ريغ ىف دوقعلا هذه دروأ ميدقلا

ف عيبلا هيف لوانتو ، ةيكلملا ىلع عقت ىتلا دوقعلل األلو بابلا لعجف . هتعباتم لهست
اال ىلع عقت ىتلا دوقعلل ىناثلا بابلا لعجو . حلصلا ف ضرقلا ف ةكرشلا ف ةبهلا ف ةضياقملا
، لمعلا ىلع ةدراولا دوقعلل ثلا ثلا بابلا لعجو . ةيراعلا ف راجي اإل هيف لوانتو ، عافتن
. ةسارحلا ف ةعيدولا ف ةلا كولا ف لمعلا دقعف ةماعلا قفارملا مازتلا و ةلواقملا هيف لوانتو

ةايحلا ىدم بترملا ف ناهرلا و ةرماقملا هيف لوانتو ، ررغلا دوقعل عبارلا بابلا لعجو
ةلا. فكلا دقع ىف سماخ بابب ىناثلا باتكلا باوبأ متخو . نيمأتلا دقعف

نأ مدقت دقو . ةيلص األ ةينيعلا قوقحلل صصخ ديدجلا نينقتلا نم ثلا ثلا باتكلا و
ضرعي ملو ، قافتر اال قوقحو ةيكلملا دويق نيب طلخ عوضوملا اذه ىف ميدقلا نينقتلا
بسك بابسأ داريإ ىف ىلمع وأ ىقطنم بيترت ىأ عاري ملو ، خويشلا ىف ةيكلملا
ملكتف . ةيكلملا قحل باتكلا اذه نم األلو بابلا لعجف ديدجلا نينقتلا امأ . ةيكلملا

درت ىتلا دويقلا و هتيامح لئاسوو قحلا اذه قاطن ال وانتم ماع، هجوب ةيكلملا قح ىف
، ةضيفتسم ًاصوصن ةعئاشلا ةيكلملل صصخ ،مث قافتر اال قوقح نع اهايإ ًازيمم هيلع
ىف اهدروأف ةيكلملا بسك بابسأ ىلإ كلذ دعب لقتناو ، ًانيبم ال يصفت اهماكحأ لصفو
مكلا نم لقتنت الء،وأ يتس باال ءادتبا بسكت نأ امإ ةيكلملا .ف ةيلمع ةغبص ىذ بيترت
ءايح األ نيب ام ًاروطو ، ةيصولا و ثاريملا ىف توملا ببسب ةرات كلذ نوكيو . رخآ ىلإ
نع ةعرفتملا قوقحلل ىناثلا بابلا لعجو .(2) ةزايحلا و ةعفشلا و دقعلا و قاصتل ىفاال

. قافتر اال قحف ، ركحلا قحف عافتن قحاال بابلا اذه لوانتف ، ةيكلملا قح
تانيمأتلا ىهو ، ةيعبتلا ةينيعلا قوقحلل صصخ ديدجلا نينقتلا نم عبارلا باتكلا و

،و ىمسرلا نهرلا ىف األلو بابلا ، ةعبرأ باوبأ ىف تانيمأتلا هذه تدروف . ةينيعلا
. زايتم اال قوقح ىف عبارلا ،و ةزايحلا نهر ىف ثلا ،وثلا صاصتخ قحاال ىف ىناثلا

،خالًاف ىرجي ، هباوبأ نم باب لكل ىليصفتلا بيترتلا ىف ، ديدجلا نينقتلا و اذه لك
ىلع لهسي ثيحب ةركفلا حوضو نمو ىقطنملا لسلستلا نم وحن ىلع ، ميدقلا نينقتلل
هل رسيتت ثيحبو ، قسانتو طابترا نم ةبقاعتملا هلئاسم مظتني ام كردي نأ ثحابلا

. ءانع ريغ ىف هتعباتم

األلو بابلا بقع مازتل اال تابثإ باب ىتأي نأ حصل ىديلقتلا ميسقتلا نع ًاريثك داعتب اال مدع ىف ةعورشم ةبغر ولوال (1)
مازتل رثأاال قبسي نأ بجيو ، هتاذ مازتل اال ىلع ال مازتل اال ردصم ىلع دري امنإ تابث اإل نإف . مازتل اال رداصم لوانت ىذلا

– تابث اإل قرط ىوقأ ىهو – ةباتكلا ف نيميلا ف رارق باإل مازتل اال تابثإ ىف كلاالم أدبي نأ زاجلو ، هئاضقناو هلا قتناو
. نئارقلا و ةنيبلا ىهو قرطلا فعضأب ىهتنيل

. ةيدام ةعقاو ىهو الء يتس اال ىلع ، ىنوناق لمع وهو دقعلا ميدقت بجول ةيلمع ةغبص وذ بيترتلا ولوالنأ (2)
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: بولس واأل ةغللا ( ايناث )
نينقتلا نم ىقرأ ، ىعيرشتلا هبولسأ ىفو هتغل ىف ، ديدجلا نينقتلا نأ ىف كش وال

دقل ىتح اماع نيعبس لا وط رصم ىف هبولسأو نوناقلا ةغل ىقر نم دافأ دقف . ميدقلا
ىفو ةغللا ىف دجاالتخالف نيفلتخم نيرصع الن ثمي ديدجلا و ميدقلا نانينقتلا حبصأ

. بولس األ
وه ىبرعلا صنلا .ف ةغللا جاودزا بيع نم خال ديدجلا نينقتلا نأ كلذ ىلإ فيضن

اعم. تقو ىف ىلص األ صنلا و ىمسرلا صنلا
نيذللا ، بولس ىفاأل ةكاكرلا هذهو ريبعتلا ىف فعضلا اذه نم ديدجلا نينقتلا ئربو

دعت ملو . ظافل نماأل ىماعلا ةلزنم ىلإ ميدقلا نينقتلا صوصن نم ريثكب زنيالن اناك
ىف دريل ىنوناقلا حلطصملا نإ لب ، ضراعتتو هيف برطضت ةينوناقلا تاحلطصملا

. ريغتي وال لدبتي ال ادحاو اظفل صوصنلا عيمج
: ةيعوضوملا بويعلا تجلوع فيك ب-

ىف ةيشفتم تناك ىتلا ةيعوضوملا بويعلا ديدجلا نينقتلا عجلا دقو
اصوصن عمجو ، ةصقان لئاسم ىفوتساو ، ةديدج اماكحأ ثدحتساف . ميدقلا نينقتلا

. ةرثانتم
دعاوقلا كلذ نم . ميدقلا نينقتلا صقنت تناك اماكحأ ديدجلا نينقتلا ثدحتسا

اهب لصتي امو ةيونعملا ةيصخشلا ،و ناكملا و نامزلا ثيح نم نيناوقلا عزانتب ةقلعتملا
لمعلا دقعو ، ةماعلا قفارملا مازتلا ،و نيدلا ةلا وحو ، تاسسؤملا و تايعمجلل ميظنت نم
ةيمه ىفاأل هلك اذه قبسيو . فقولا راجيإو ، ركحلا ،و ةبهلا دقعو ، نيمأتلا دقعو ،
ةيفصتو ىندملا راسع اإل ميظنت امه ، امهيلإ ةجاحلا دشأ ىف انك ناديدج ناعوضوم

. ةكرتلا
م ىلع باضتق اال ةديدش ميدقلا نينقتلا ىف تناك لئاسم ديدجلا نينقتلا ىفوتساو
،واال ةيصيلوبلا ىوعدلا ،و دقعلا نيوكتب ةقلعتملا دعاوقلا كلذ نم . رطخ نم اهلا
،و ةسارحلا ،و ةيريصقتلا ةيلوئسملا ،و ةيدقعلا ةيلوئسملا ،و ريغلا ةحلصمل طارتش

. صاصتخ اال قحو ، ةزايحلا نهرو ، ةعئاشلا ةيكلملا
ةقرفتم تاهج ىف اهماكحأ نم رثانت ام تاعوضوملا ضعب ىف ديدجلا نينقتلا عمجو

. ةقيثو صالت نم اهئازجأ نيب ام فشكتي ثيحب ةدحاو ةلمج اهضرعو ، اهتاتش ملف ،
،و سبحلا ىف قحلا ،و زايتم اال قوقحو ، قافتر اال قوقحو ، ةزايحلا عوضوم كلذ نم

. دقاعتلا ىف ةباينلا
قورفلا ىف كلاالم دنع لئاسملا هذه ليصفتلا ب لوانتنسو . ةراش اإل هذهب انه ىفتكنو

. ميدقلا و ديدجلا نينقتلا نيب ام ةيرهوجلا
ديدجلا نوناقلا ىف ريسفتلا قرطو حيقنتلا رداصم -2

لك بناج ىلإ مسرن نأو ، حيقنتلا اهنم ىقتسا ىتلا رداصملا انه نيبن نأ انينعي
نم تيقتسا ىتلا صوصنلا ريسفت ىف هيقفلا و ىضاقلا اهاخوتي ىتلا ةسايسلا ردصم

. ردصملا اذه
ثالةث: حيقنتلا رداصمو

ماكحأ اهيلإ فيضأو ، تبذه نأ دعب ، ميدقلا ىندملا نينقتلا صوصن اهمهأو اهلوأ أ-
هذه ريسفت ىف لمعي ءاضقلا اذه اهيف ىقب ، ةنس نيعبس لا وط ىرصملا ءاضقلا
ثالةث قرغتست داكت ردصملا اذه نم تيقتسا ىتلا صوصنلا .و اهقيبطتو صوصنلا
الت ماعملا ىف الًاب قنا ثدحي مل نوناقلا اذه نأ ىرن مث نمو . ديدجلا نينقتلا عابرأ
، ءاضقلا اهررقو ميدقلا نينقتلا اهطسب امك ، ةميدقلا ةيندملا دعاوقلا .فالزتلا ةيندملا

. ديدجلا نينقتلا ىف ةدئاسلا ىه
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ذخأ ام ديدجلا نينقتلا ىقبتسا دقف . اإلسالىم هقفلا وه رداصملا هذه ىناثو ب-
. هذخأ قبس ام ىلإ ةديدج لئاسم فاضأو ، هقفلا اذه نع ميدقلا نينقتلا

ديدجلا نوناقلا ثدحتسا دقف . ةثيدحلا تانينقتلا ىه رداصملا هذه ثلا ثو جـ-
هب تزيمت امب ىرخأ تاعوضوم ىف سنأتساو ، تانينقتلا هذه نع اهذخأ تاعوضوم
ىدم ىلإ عفتناف . ىعيرشتلا بولس ىفاأل ىقرو ةغايصلا ىف مدقت نم تانينقتلا هذه

. ثيدحلا ىندملا نينقتلا نف هغلب ىذلا ميظعلا مدقتلا ب ديعب
ىرصملا ءاضقلا ماكحأو ميدقلا ىندملا نينقتلا صوصن أ-

: ردصملا اذه نم ديدجلا نينقتلا هاقتسا ىذلا وأالً–ام
هنم ىقتسا ردصم مهأ ىه ىرصملا ءاضقلا ماكحأو ميدقلا نينقتلا صوصن نأ انمدق

.(1) ديدجلا نينقتلا
:ك ةماعلا تايرظنلا ضعب ىف ميدقلا نينقتلا صوصن ديدجلا نينقتلا بذه دقو
: ةيليصفتلا لئاسملا ضعب ىفو ةلا، ضفلا و ريغلا ةحلصمل طارتش واال ببسلا و طلغلا

. حلصلا دقع ىف طلغلا و توملا ضرم ىف عيبلا و مداقتلا فقوك
ضعب ىفو ةماعلا تايرظنلا ضعب ىف ىرصملا ءاضقلا ماكحأ ديدجلا نينقتلا ننقو
قحلا لا معتسا ىف فسعتلا اهننق ىتلا ةماعلا تايرظنلا نمف . كلذك ةيليصفتلا لئاسملا

تاديدهتلا ،و ىعيبطلا مازتل ،واال ةئراطلا ثداوحلا الل،و غتس ،واال دقعلا نيوكتو ،
، توملا ضرم ىف ةرداصلا ةينوناقلا ،واألمعلا ةعئاشلا ةيكلملا ،و ةيروصلا ،و ةيلا ملا
،و دئاوفلا ب ةيئاضقلا ةبلا طملا بوجو ةيليصفتلا لئاسملا نمو . فرصتلا مدع طرشو

رارمتساو ، فقولا ىف قاقحتس اال مداقتو ، ىراجلا باسحلا ديدجتو ، ىئازجلا طرشلا
قوقحو ، ةرجؤملا نيعلا قيرحو ، ةيفخلا بويعلل رجؤملا نامضو ، رصقلا عم ةكرشلا

. ةعئاشلا ةصحلا نهرو ، راوجلا
ردصملا اذه نم تيقتسا دق ديدجلا نينقتلا صوصن نم ةبلا غلا ةرثكلا نأ انمدق دقو

نأ دعب ، ميدقلا نينقتلا ئدابم نم صحلا وه ام لك ىلع ىقبأ دق ديدجلا نينقتلا نأ ذإ
هذه قيبطت ىف ءاضقلا داهتجا هيلإ ىهتنا ام اهيلإ فاضأو ، صوصنلا هذه ةغايص بذه
ذإ اهريرقت ىف ىنعملا اذه خويشلا سلجمب ىندملا نوناقلل ةنجل تزربأ دقو . ئدابملا
امو ميدقلا ىلا حلا نينقتلا ىه هماكحأ عورشملا اهنم دمتسا ىتلا رداصملا :((نإ لوقت

نينقتلا اذه صوصن نم صن نم امو وأال. ةيرصملا مكاحملا ماكحأ نم هنأش ىف ردص
اإل تاركذملا ىف عورشملا ىف هل لباقملا صنلا حاضيإ ضرعم ىف هيلإ ريشأو إال
ىف هب األذخ ىلع ءاضقلا رقتسا أدبم نم امو ، لدعلا ةرازو اهتمدق ىتلا ةيحاضي
ىلع ءاقب باإل هونت نيلا حلا ىف ىهو . تاركذملا هذه هتضرع إال صوصنلا هذه ريسفت

ةساردلا هذه نم ةنجللا تجرخ دقو )): ىتأي ام ددصلا اذه ىف خويشلا سلجمب ىندملا نوناقلا ةنجل ريرقت ىف ءاج (1)
مل عورشملا )نأ ىلو :(األ ثحبلا هيلإ ىهتنا ام نايب ىف دارطتس اال لبق امهزاربإ ريخلا نم نتيرهوج نيتجيتنب
ىف ةطلتخملا مكاحملا ءاشنإ دنع تانينقتلا ماظن لا خدإ ذنم بلاالد ىف ترقتسا ىتلا ةيعيرشتلا ديلا قتلا ىلع جرخي
هنكلو ، ىضاملا و رضاحلا نيب ةلصلا عطقي ال ةيحانلا هذه نم وهف .1883 ةنس ىف ةينطولا مكاحملا 1876و ةنس
كلذ ىف دمتعيو ، روطتلا تارورض هتضتقا ام ماكح نماأل ثدحتسيو هل ًاساسأ ىضاملا اذه عاضوأ نم حلا صلا ذختي

ب دمتسيو ، ةفلتخم حاون ىف اإلسالىم هقفلا ىراجيو ، صاخ هجوب ىرصملا ءاضقلا داهتجا اهنع رفسأ ىتلا ةورثلا ىلع
ةروص عورشملا ربتعي ةباثملا هذهبو . ةيبنج األ تاعيرشتلا ثدحأ نم ًاصوصن عاضو األ كلت عم تيالمء ىذلا ردقلا
نرق فصن ىدم ىف رصم ىف نوناقلا ملع هغلب ىذلا ىملعلا مدقتللو ةيعامتج اال فورظلا == روطتل ةقداص

عورشملا اهثدحتسا ىتلا ماكح األ قيبطت نأ ىهف – ىلو األ ةجيتنلا ىلع بترتتو –( ةيناثلا ةجيتنلا امأ ). نامزلا نم
ىلع وه امنإو الت. ماعملا رارقتساب لخي نأ ،وأ سانلا اهفلأ ىتلا لماعتلا عاضوأ بلق ىلإ ىضفي نأ هنأش نم سيل
مكحأ دق عورشملا اذه ماكحأ نم ثيدحلا نأ عقاولا .و هبقرت الحطلا صإب عاضو األ هذه فعسي كلذ نم ضيقنلا
ناطلس ىلإ ميدقلا نوناقلا ناطلس نم نيلماعتملا لا قتنا لعجي وحن ىلع ةيلكلا دعاوقلا نم ميدقلا نيبو هنيب فلآتلا
ئدابم نم ءاضقلا هيلع رقتسا ام نينقت ىف عورشملا نإ .مث فورظلل ىعيبطلا روطتلا هيضتقي ًارمأ ديدجلا نوناقلا

ال ماعملا رارقتسا لفكيل نيلماعتملا مامأ ًاحضاو جهنلا لعجي نأ ىخوت دق ىلا حلا نينقتلا ىف صقنلا هجوأ كرادت ىفو
األ ةعومجم )(( ةضورعملا صوصنلا ىف اهناكم ذختت نأ لبق سوفنلا ىف تخسرف ، براجتلا اهتلقص سسأ ىلع ت

ص119–120). ،1 ةيريضحتلا معلا
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ماكحأ عم ًايشمت هتغايص ىلع هلا خدإ ترثآ ىذلا ليدعتلا ،وأب صنلا ىف دراولا مكحلا
.ف ماكح األ كلت وأ اآلءار هذهب ًاذخأ اهتابثإ تأر ىتلا ةفاض ،وأباإل هقفلا ءارآ وأ ءاضقلا
نإو ىلا حلا نينقتلا دعاوق نم صحلا وه ام لك ىلع ىقبأ دق ةيحانلا هذه نم عورشملا
بيلا سأو رصم ىف ةيح طصال اال ةغللا روطت عم تيالمء ًابيذهت اهتغايص بذه دق ناك
نينقتلا اذه اهنمضت ىتلا ةماعلا دعاوقلا ب ظفتحا دق ةباثملا هذهب وهو . اهيف ةغايصلا

.فالوه ئدابملا هذه ساسأ ىلع هرارقإ ىف ءاضقلا دهتجا ام اهيلإ فاضأو ، ةلمجلا ىف
، ديلا وقتلا ئدابملا نم ءاضقلا ةورث عيضي ،والوه رضاحلا و ىضاملا نيب ةلصلا عطقي
ةغبص ىضاملا ىف عاضو نماأل رقتسا ام ىلع ىفضي كلذ نم ضيقنلا ىلع وه امنإو
لثمأ ىلع هنم عافتن اال لفكتو ، هتطلا خ ىتلا بويعلا نم هئربت نماإلصالح ةديدج

.(((1) هجو
ىندملا نينقتلا و ىرصملا ءاضقلا نم تيقتسا ىتلا صوصنلا رسفت فيك : ًايناث

: ميدقلا
نأ بجي ردصملا اذه نم تيقتسا ىتلا صوصنلا نأ حوضو ىف انه نيبن نأ انينعيو
كلذبو ، ميدقلا نينقتلا لظ ىف رصم ىف آشن نيذللا هقفلا و ءاضقلا ءوض ىف رسفت

اذه ىف ريشن اننأ ئراقلا ىريسو . روطتلا ةلسلس عطقنت ،وال ىضاملا ب رضاحلا لصتي
ىف هيلإ نيدنتسم ، ميدقلا نينقتلا دهع ىف تبن ىذلا ىرصملا ءاضقلا ىلإ باتكلا

ديدجلا نينقتلا دهع ىف ردص دق ءاضقلا اذه ناك ول امك ، ةديدجلا صوصنلا ريسفت
امنإ هب دهشتسن ىذلا ءاضقلا نأ ىلإ هيبنتلا ءانع فلكتن وال .لب صوصنلا هذهل ًارسفم
نيب ةرياغملا تمدعنا دحلا اذه ىلإف ، ةميدقلا صوصنلل ًاقيبطت ردص دق ءاضق وه

. ديدجلا و ميدقلا
و ءاضقلا ىلإ عوجرلا ب ديدجلا نينقتلا صوصن رسفت فيك نيبت ةلثمأ ضرعتسنو
الل، غتس باال ةقلعتملا صوصنلا ىه ، ةعبرأ ةلثمأ زاجي لإل ًايخوت راتخنو ، نيميدقلا هقفلا

. يئازجلا طرشلا ،بو ىلا ملا ديدهتلا ،بو ريغلا ةحلصمل طارتش بواال
الل: غتس 1-اال

تناك ةيعامتجا ةرهاظ مامأ ًارئاح فقي ميدقلا نينقتلا لظ ىف ىرصملا ءاضقلا ناك
نس غلبي جوزلا نع همامأ عفرت ةيضقأ تناك دقف . ىعيرشت عالج ىلإ ةجاحلا دشأ ىف
وأألو اهل لزنيف ، اهناطلس تحت عقي ىرخأ نم جوزتيل ىلو األ هتأرما ذبنيو ، ةخوخيشلا

تومي ،مث هوبأ هيلع قيضي دلولا نع همامأ عفرت ةيضقأ تناكو مهلا. لك نع اهنم الهد
دوقعلا مهتيحض نوبتكتسي نوبارملا ،و هددبيف هيف هدي اإلنب قلطي ريثك ملا نع األب

نع همامأ عفرت ةيضقأ تناكو . ليحلا و عئارذلا فلتخمب كلذ ىلإ نيلسوتم ةظهابلا
اهل ىلخيل جوزلا هزتبي لا ملا نم لئاطلا ىحضتو ، اهاوه ىلإ اهمامز ملست ةجوزلا

، ىرصملا ءاضقلا مامأ عفرت تناك اهريغو ةيضق األ هذه . هريغ نم جاوزلا ىلإ ليبسلا
. ةيعيرشتلا صوصنلا نم نوع نود هداهتجا اهيلإ هيدهي لولح ىلإ اهيف أجلي ناكف
(seduction,capitation) ةدار اإل ىلع طلستلا و ءاوغ اإل ةيرظن ىلإ أجلي ةراتف

هذهب قيضت هارك اإل طباوضو هارك اإل ةيرظن ىلإ بهذي ًاروطو ، ىعيرشت دنس اهل سيلو
اإل هقفلا ىف علخلا ةيرظنب األذخ ىلإ حلااالت هذه نم حةلا ىف بهذ دقل ،لب ةيضق األ
ميلس ىرصملا ءاضقلا ناك دقف ، لقلقتلا و بارطض اذهاال رمأ نم نكي امهمو . سالىم
لثم ىف مربت ىتلا دوقعلا ىلإ ةبيرلا نيعب ًامئاد رظني ناك ،ذإ ريدقتلا نسح ، ةرطفلا
ىنوناق ساسأ ىلع تبثي إالنأ هزوعي نكي ملو . اهنم صقني وأ اهلطبيف ، فورظلا هذه

.129 ةداملا هلوقت ام اذهو . صنلا اذهب ديدجلا نينقتلا ىتأف . ىعيرشت صن ىلع موقي

ص128–129. ،1، ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم (1)
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اذه هيلع لصح ام عم ةتبلا لداعتت ال نيدقاعتملا دحأ تامازتلا تناك اذإ -1))
دقاعتملا نأ نيبتو اآلرخ، دقاعتملا تامازتلا عم وأ دقعلا بجومب ةدئاف نم دقاعتملا

، ًاحماج ىوه وأ ًانيب ًاشيط هيف لغتسا دق اآلرخ دقاعتملا إالألن دقعلا مربي مل نوبغملا
اذه تامازتلا صقني نأ وأ دقعلا لطبي نأ نوبغملا دقاعتملا بلط ىلع ءانب ىضاقلل زاج

.(( دقاعتملا
ريغ تناك ،إوال دقعلا خيرات نم ةنس خالل كلذب ىوعدلا عفرت نأ بجيو -2))

.(( ةلوبقم
ضرع اذإ لا اإلطب ىوعد اآلرخ فرطلا ىفوتي نأ ةضواعملا دوقع ىف زوجيو -3))

.(( نبغلا عفرل ًايفاك ىضاقلا هاري ام
انبسحبو . ةيليصفت لئاسم نم هيلع ىوطني امو صنلا اذه حرش ماقم ىف انه انسلو

ىوهلا و نيبلا شيطلا ((ب عرشملا هديري ام ديدحت ىه اهريثي ةلكشم قدأ نأ ركذن نأ
هذه نم دوصقملا ىنعملل هديدحت دنع ىضاقلا نأب لوقلا ىف ددرتن )).وال حماجلا
عف تعفر ىتلا ةيضق األ همامأ ضرعتسي نأو ، قباسلا ءاضقلا ب دشرتسي نأ بجي ةرابعلا

هتأرما ناطلس تحت عقو ىذلا خيشلا ةروص لثمتي نأ ثبلي ،فال مكاحملا مامأ ال
ىتلا ةجوزلا ةروصو ، نيبارملا ىديأ ىف ةبوعلأ حبصأ ىذلا باشلا ةروصو ، ةديدجلا
اهلثمتي ةيرصملا ةايحلا نم روص هذه . جوزب ًاجوز لدبتست نأ ىلع اهاوه اهبلغ
سيل دعب وهو . ًاحضاو ًاددحم همامأ ىنعملا حبصيف ، صنلا اذه قبطي وهو ىضاقلا

انعوال ةيبنجأ ىه جذامن اهنع لقني ةيرصم ريغ هلابالًاد يخب فوطي نأ ىلإ ةجاح ىف
وأ ىنامل األ نينقتلا ىلإ عجري نأ ىلإ صاخ هجوب ةجاح ىف سيل وهو . اهب انل ةلص
انصنل لثامم صن اهيف درو تانينقت هذه لكو ىنولوبلا نينقتلا وأ ىرسيوسلا نينقتلا
ىبنج األ اهعمتجمو انع، ةبيرغ تانينقتلا هذه اهيف قبطت ىتلا بلاالد نإف ، ىرصملا

ةغايصلا و بولس األ ىف لثامي ديدجلا انينقت صن ناك اذإو ، ىرصملا انعمتجم رياغي
األ ةاضقلا ريسفت مزتلي ىرصملا ىضاقلا نأ هانعم اذه سيلف ، تانينقتلا هذه صوصن
نمو . ديلا وقتلا تاداعلا ىفو ةيعامتج اال طاسو ىفاأل توافت نم دجوي ام عم بناج
اهتررق نأ قبس ىتلا ئدابملا ىلع ريسلا و قباسلا انئاضقل انمازتلا ةرورض ىرن مث

. ىرصملا انطسو ىف ةيرصملا مكاحملا
: ريغلا ةحلصمل طارتش 2-اال

تناكف . هيف صن ىلع لمتشي ناك ميدقلا نينقتلا نأب ةقباس نع لثملا اذه زيمتيو
ةطراشم هتمذ ىلع تدقع نم )) نأ ىلع ناصنت نوناقلا اذه نم 198/137 ناتداملا

ًاضماغ ميدقلا صنلا ناكف .(( اهضفر وأ اهلوبق نيب رايخلا هلف ، هنم ليكوت نودب
ءاجف . ةلا ضفلا و ريغلا نع دهعتلا و ريغلا ةحلصمل طارتش اال نيب ددرتي ، ًابرطضم

: ىتأي ام ىلع هنم 154 ةداملا تصنو ، ًاقيقد ًاحضاو ديدجلا نينقتلا
ناك اذإ ريغلا ةحلصمل اهطرتشي تامازتلا ىلع همساب دقاعتي نأ صخشلل زوجي -1))

.(( ةيبدأ وأ تناك ةيدام ، ةيصخش ةحلصم تامازتل اال هذه ذيفنت ىف هل
اال ذيفنتب دهعتملا لبق ًارشابم ًاقح ريغلا بسكي نأ طارتش اذهاال ىلع بترتيو -2))

دهعتملا اذهل نوكيو . كلذ خالف ىلع قفتي ،اممل هئافوب هبلا طي نأ عيطتسي طارتش
.(( دقعلا نع أشنت ىتلا عوفدلا ب عفتنملا لبق كسمتي نأ

،إالاذإ عفتنملا ةحلصمل طرتشا ام ذيفنتب بلا طي نأ طرتشملل كلذك زوجيو -3))
.(( كلذ هل زوجي ىذلا وه هدحو عفتنملا نأ دقعلا نم نيبت

لئاسم ، هحوضو نم مغرلا ،ب هقيبطت راثأ اذإو ؟ صنلا اذه ىضاقلا رسفي فيكف
ديدحت ىضتقي ثمالام ضرع اذإو ؟ لحلا اذه ىضاقلا سملتي نيأف حال، ىضتقت
ةيصخشلا ةحلصملا ديدحت ،وأ عفتنملا لبق اهب كسمتي نأ دهعتملل زوجي ىتلا عوفدلا
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هبسكي ىذلا رشابملا قحلا ىدم ديدحت ،وأ ةيبدأ ةحلصم تناك اذإ طرتشملل نوكت ىتلا
ىف ىضاقلا دشرتسي ردصم ىأبف ، قحلا اذه هيلع موقي ىذلا ىنوناقلا ساس واأل ريغلا
كلذ لك ىف دشرتسي نأ ىضاقلا ىلع نيعتي هنأب لوقلا ىف ددرتن ؟ال لئاسملا هذه لح
نينغ هقفلا و ءاضقلا اذه دجيسو ، قباسلا ىرصملا هقفلا بو قباسلا ىرصملا ءاضقلا ب
اذه ىف ، ةيليصفتلا لولحلا ،و ةيهقفلا الت يصأتلا ،و ةينوناقلا ئدابملا ب نيرخاز
الًاف تخا فلتخت ديدجلا نينقتلا صوصن نأ نم مغرلا ب هنأ دجيسو . ريطخلا عوضوملا

ةديدجلا صوصنلا قيبطت نإف ، حوضولا و ةقدلا ثيح نم ميدقلا نينقتلا صن نع ًانيب
رئاحلا ميدقلا صنلا قيبطت ىلع بترت تناك ىتلا اهتاذ جئاتنلا ريغ هيلع بترتي ال

انك اننأ ىف رصحني داكي ديدجلا و ميدقلا نيعضولا نيب قرفلا نأ دجيسو . برطضمل
ءاقلا نم ريغلا ةحلصمل طارتش باال ةصاخلا ةينوناقلا دعاوقلا ىقتست ميدقلا عضولا ىف

عوضوملا اذه ىف اننوناق ناكف ، ىعيرشتلا صنلا ىف ءانغ دجن ال انكو ًاسأر هقفلا و
قبطنس ، ديدجلا نينقتلا لظ ىفو امأاآلن، . بوتكم ريغ انوناق نوكي داكي ريطخلا
اننكلو ، اهتاذ ةيليصفتلا لولحلا مزتلنو ، ىضاملا ىف اهقبطن انك ىتلا ئدابملا نيع
اهنم ريثكلا دجن ،لب بسحف انهقفو انئاضق ىف ،ال لولحلا و ئدابملا هذه سمتلن
مهأ نم عوضوم ىف اننقم ًابوتكم اننوناق حبصأ دقو ، ديدجلا انعيرشت ىف ًاحضاو
ىفف . ديدجلا و ميدقلا نيعضولا نيب رخآ ًاقرف كانه لعلو . ىندملا نوناقلا تاعوضوم
ءاهقفلا ءارآو ءاضقلا ماكحأ نم مكارت ام ايانث ىف لولحلا سمتلن نحنو ، ميدقلا عضولا
هقفلا ،و ددرت نم ولخي نكي مل ءاضقلا ،ف ةرقتسم ةتباث انل صلخت لولحلا هذه نكت ،مل
اهيف تدرو دق ةيسيئرلا لولحلا ،و ديدجلا عضولا ىف امأ خالف. نم ملسي نكي مل
انل تصلخ دقو الف، خلل لحم وال ددرتلل ىنعم ،فال ةعطاق ةحضاو ةيعيرشت صوصن

. رارقتس واال تابثلا نم عباطب ةمستم ، ةنيب ةسمحنم لئاسملا مهأ ىف لولحلا
: ىلا ملا ديدهتلا -3

ءاضقلا ماكحأ ديدجلا نينقتلا اهيف ننق ىتلا ةزرابلا ةلثم نماأل ىلا ملا ديدهتلا و
ءاضقلا غاصف . عوضوملا اذه ىف صن ىلع لمتشي ميدقلا نينقتلا نكي ملو . ىرصملا

يبسال كلذ ىف كلسو ، ىسنرفلا ءاضقلا نم ىده ىلع ىلا ملا ديدهتلا ةيرظن ىرصملا
ءاضقلا اذه نم ديدجلا نينقتلا دمتساف . عيرشتلا نم هل دنس ال داهتجا ضحم وه

اآلىت: هجولا ىلع نأشلا اذه ىف اهدروأ ىتلا صوصنلا ىرصملا
مال ريغ وأ نكمم ريغ ًانيع مازتل اال ذيفنت ناك :((1-اذإ هنأ ىلع 213 ةداملا تصن
اذهب نيدملا مازلإب مكح ىلع لصحي نأ نئادلل زاج ، هسفن نيدملا هب ماق مئإالاذإ
ةمارغلا رادقم نأ ىضاقلا ىأر اذإو -2. كلذ نع عنتما نإ ةيديدهت ةمارغ عفدبو ذيفنتلا

ًايعاد ىأر املك ةمارغلا ىف ديزي نأ هل زاج ، ذيفنتلا نع عنتمملا نيدملا هارك إل ًايفاك سيل
.(( ةدايزلل

ضفر ىلع نيدملا رصأ وأ ىنيعلا ذيفنتلا مت اذإ )): هنأ ىلع 214 ةداملا تصنو
ررضلا كلذ ىف ًايعارم ، نيدملا هب مزلي ىذلا ضيوعتلا رادقم ىضاقلا ددح ، ذيفنتلا

.(( نيدملا نم ادب ىذلا تنعلا و نئادلا باصأ ىذلا
ىف ، ةهادب ىضاقلا عجري قباسلا ىرصملا ءاضقلا نم تيقتسا ىتلا صوصنلا هذهو
نأش .وال رشابملا اهردصم وهف ، تاذلا ب ءاضقلا اذه ىلإ ، اهيمارم ديدحت ىفو اهريسفت

و بولس األ ثيح نم صوصنلا هذه عم اهصوصن تقفتا ولو ، ةيبنج األ تانينقتلا هلب
بولس باأل تانينقتلا هذه نم سنأتسا امنإ ديدجلا نينقتلا عضاو نإف . ةغايصلا
ىلكشلا ردصملا ىه ةيبنج األ تانينقتلا هذه تناك اذإو . ةيلكشلا ةغايصلا و ىعيرشتلا

. قباسلا ىرصملا ءاضقلا وه ىعوضوملا اهردصم نإف ، صوصنلا هذهل
أل ديدرت ضحم نكي مل هانمدق ىذلا هجولا ىلع قباسلا ىرصملا ءاضقلا نينقت نأ ديب
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. ىتأي اميف اهلمجن ايازم ىلع ةديدجلا صوصنلا تلمتشا دقف ءاضقلا اذه ماكحأ
اذهاأل نكي ملو ، ىلا ملا ديدهتلا ةيرظنل ًايعيرشت ًاساسأ صوصنلا هذه تماقأ وأال–

.(1) لبق نم ًادوجوم ساس
ىذلا بارطض جمااللال عدي ،ال ًامساح ًايعيرشت ًاديدحت صوصنلا تددح – ايناث

، ىلا ملا ديدهتلا ةيرظن هيف قبطت ىذلا قاطنلا ، ةيئاضقلا ماكح األ عباط نوكي نأ بلغي
اال ذيفنت ىضتقي ثيح وه هادمف قاطنلا امأ . نيدملا زكرم هيف ىفصي ىذلا تقولا و
امأو مالمئ. ريغ وأ نكمم ريغ هنودب ذيفنتلا نوكي ايصخش ال خدت نيدملا لخدت مازتل
ءافوب ،امإ ًايئاهن ًافقوم هيف ذختي ىذلا تقولا وهف نيدملا زكرم هيف ىفصي ىذلا تقولا

.(2) ءافولا مدع ىلع رارص باإل امإو همازتلا
دوصقملا ضرغلا قيقحتل اهادم ىلإ ىلا ملا ديدهتلا ةيرظنب صوصنلا تلصو – ثاثلا

رادقم نأ ىضاقلا ىأر ،اذإ ىضقت صوصنلا نأ األلو هجولا : نيهجو نم كلذو ، اهنم
ةمارغلا ىف ةدايزلا راوجب ، ذيفنتلا نع عنتمملا نيدملا هارك إل ًايفاك سيل ةمارغلا

دنع ىضاقلا نأ ىناثلا هجولا .و نيدملا ةعنامم ىلع بلغتلا دصقب كلذو ، ةيديدهتلا
باصأ ىذلا ررضلا ةاعارم ىلع رصتقي ال نيدملا هب مزلي ىذلا ضيوعتلا رادقم هديدحت

،((نأ ىديهمتلا عورشملل ةيحاضي اإل ةركذملا ىف ءاج امك ، ًاضيأ بجي ،لب نئادلا
ةعنامملا هذه رابتعاب ًاتنعت نيدملا ةعنامم رمأ نم نوكي ام ريدقتلا اذه ىف ىعاري
تامارغلا ماظن بل لثمتي قاطنلا اذه ىفو ، ضيوعتلا باستحا رصانع نم ًايبدأ ًارصنع

.(((3) هيف ةوقلا لقعمو ةيلا ملا
: ىئازجلا طرشلا -4

ءاضقلا نم هصوصن ىقتسا ديدجلا نينقتلا نأ ىف عبار لثم ىئازجلا طرشلا و
ب سيل انه نتف ىذلا ءاضقلا نأ ىف ةقباسلا ةلثم نعاأل فلتخي وهو . قباسلا ىرصملا

طارتش ىفاال وهاألرم امك ، برطضم ضماغ ىعيرشت صن ىلإ دنتسي ناك ىذلا ءاضقلا
ىف وهاألرم امك ، عيرشتلا نم هل دنس ال ىذلا ىداهتج اال ءاضقلا ،والب ريغلا ةحلصمل
سكع ىلع ىرجي ناك ىداهتجا ءاضق وه امنإو ، ىلا ملا ديدهتلا اللو غتس اال ىتيرظن

نم 181/123 ناتداملا تناك دقف . ًاحيرص ًاضراعت هعم ضراعتيو ىعيرشتلا صنلا
ًاحرصم ءافولا مدع حةلا ىف نيمضتلا رادقم ناك :((اذإ هنأ ىلع ناصنت ميدقلا نوناقلا

امك حيرص صنلا )).و رثكأب وال هنم لقأب مكحلا زوجي فال نوناقلا ىف وأ دقعلا ىف هب
ًاضيأ ىهو ،( يسنرف (م1152 يسنرفلا نينقتلا صوصن نم ذوخأم دعب وهو ، ىرت

طلتخملا و ىنطولا نيءاضقلا نم لك ناك دقف كلذ عمو . ىنعملا اذه ىف ةحيرص
مل اذإ هيلع قفتملا ضيوعتلا نم ئشب مكحي ،وال صنلا حيرص عم فراعتي امب ىضقي
، ىضقي ناك ،ذإ دعبأ ىدم ىلإ ىنطولا ءاضقلا بهذ .لب نئادلا باصأ ررض كانه نكي

رادقم عم هيف لداعتي دح ىلإ هيلع قفتملا ضيوعتلا ضيفختب ، ررضلا دوجو عم ىتح

تامارغلا ماظن ىلع بيع ام مهأ لعل )): ىتأي ام ددصلا اذه ىف ىديهمتلا عورشملل ةيحاضي اإل ةركذملا ىف ءاج دقو (1)
دصق دقو . ءاضقلا داهتجا ديلو وه ،لب عيرشتلا صوصن نم صن ىلإ دنتسي ال هنأ نهارلا هعضو ىف ةيديدهتلا

قيبطتلا دنع هيلإ نكري ًايعيرشت ًادنس اهرابتعاب ثلاالث) داوملا ) هذه دروأف ، بيعلا اذه كرادت ىلإ عورشملا
ص539). 2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم )(( لبق نم ءاضقلا هيلع ىرج امل ًانينقت إال تسيل دعب ىهو ،

ةمارغلا ب رداصلا مكحلا نأ ديب )): ىتأي ام ددصلا اذه ىف ىديهمتلا عورشملل ةيحاضي اإل ةركذملا ىف ءاج دقو (2)
ىلع هرارصإب امإو ، مازتل باال هئافوب هنم،امإ ًايئاهن ًافقوم نيدملا ذختا ىتم همايق ةلع ىفتنت ، فوقوم مكح ةيديدهتلا
نإف . ةموصخلا عوضوم ىف لصفيل همكح ىف رظنلا ديعي نأ ىضاقلا ىلع بجو فقوملا اذه نابتسا اذإف . فلختلا
نإو . رثكأ ،ال رخأتلا نع ضيوعتب همزلأو هب، رمأ امل ةباجتسا ءازإ ةمارغلا هنع طح همازتلا ب ىفوأ دق نيدملا ناك
األمعلا ةعومجم )(( ءافولا مدع نع ئشانلا ررضلا نع بجاولا ضيوعتلا ردق ، ايئاهن هدانع ىلع نيدملا رصأ

ص540). 2 ةيريضحتلا
ص540. 2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم (3)
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. ررضلا
224 ةداملا تصنو . ددصلا اذه ىف ىرصملا ءاضقلا نينقت ىلإ ديدجلا نينقتلا دمعف

: ىتأي ام ىلع
ىأ هقحلي مل نئادلا نأ نيدملا تبثأ اذإ ًاقحتسم قافت اال ضيوعتلا نوكي ((1-ال

.(( ررض
ناك ريدقتلا نأ نيدملا تبثأ اذإ ضيوعتلا اذه ضفخي نأ ىضاقلل زوجيو -2))

.(( هنم ءزج ىف ذفن دق ىلص األ مازتل نأاال ،وأ ةريبك ةجرد ىلإ هيف ًاغلا بم
.(( نيتقباسلا نيترقفلا ماكحأ فلا خي قافتا اللك طاب عقيو -3))

ىذلا قباسلا ىرصملا ءاضقلا ىلإ هريسفتو هقيبطت ىف عجري نأ بجي صنلا اذهو
. ءاضقلا اذه ننقت ىتلا صوصنلا رئاس نأش كلذ ىف هنأش ، هيلإ ةراش اإل انفلسأ

: ىتأي اميف اهلمجن ىرخأ ايازم قباسلا ءاضقلا نينقت ةيزم ىلإ عمجي صنلا نأ ىلع
نيب ام ضراعتلا امأ . ةيعيرشتلا صوصنلا و ءاضقلا نيب ضراعتلا (وأال)زألا

. ةطلتخملا مكاحملا لا وزب زلا دقف طلتخملا و ىنطولا نيئاضقلا
ساسأ ىلع اهانبو ، ًاحيحص ًاينوناق ال يصأت ىئازجلا طرشلا ماكحأ لصأ ( ايناث )
ةيحاضي اإل ةركذملا هلوقت ام اذهو – هرهوج ىف ىئازجلا طرشلا سيلف )). ميلس

ربتعي .فال هؤادأ بجاولا ضيوعتلل ىقافتا ريدقت درجم (1)–إال ىديهمتلا عورشملل
ىف دقاعتلا نوكي ،دق رخآ ردصم بوجولل ،لب ضيوعتلا اذه بوجول ًاردصم هتاذب

ءازجلا قاقحتس .فالدبال ىرخأ روص ىف عورشملا ريغ لمعلا نوكي دقو ، روصلا ضعب
و أطخلا ىهو ، ضيوعتلا ب مكحلل اهرفاوت بجاولا طورشلا عامتجا نم نذإ طورشملا

طرشلا ب مكحلا مدع زاوج رسفي يذلا وه حيحصلا ليصأتلا اذهو .(( راذع واإل ررضلا
طرش وه ررضلا ماد امف . ررضلا لق اذإ هضيفخت زاوجو ، ررضلا ىفتنا اذإ ىئازجلا

ةيحاضي اإل ةركذملا ًاضيأ انه لوقت امك – هتاذب وهف ))، هيلع قفتملا ءازجلل بجاو
ءافتنا نأ اذه ىلع بترتيو . هؤادأ بجاولا ءازجلا ريدقت طانم –(2) ىديهمتلا عورشملل

اذإو . نيدملا قتاع ىلع كلذ تابثإ ءبع عقيو ، طورشملا ءازجلا طوقس عبتتسي ررضلا
نوكي ىتح رادقملا اذه صاقنإ بجو طورشملا ءازجلا رادقم نم لقأ ررضلا ةميق تناك

.(( ةميقلا كلتل ال داعم
ام ىلع قافت اال زوجي ،فال ماعلا ماظنلا نم ماكح األ هذه صنلا لعج ( (ثاثلا
قافت اال اذه هيلع ضرفي نأ ىقوتو ، نئادلا فسعت نيدملا نمأ كلذبو . اهفلا خي

(clausesde دقاعتلا دنع ةفولأملا طورشلا نم ًاطرش حبصي نأ ثبلي ال ىذلا فلا خملا
.style)

ثال رومأ ىلع دللالةل ًاعيمج ضهنت – ريثك نم ليلق ىهو – اهانقس ىتلا ةلثم األ هذه
ةث:

ءاضقلا نم تيقتسا دقو ، ديدجلا نينقتلا صوصن نم ةبلا غلا ةرثكلا نأ وأال–
ىلإ ةرشابم اهريسفت ىفو اهقيبطت ىف ىضاقلا عجري ، ميدقلا نينقتلا نمو ىرصملا

. قباسلا ىرصملا ءاضقلا
صوصن عم اهصوصن ضعب ىف تقفتا ،اذإ ةثيدحلا ةيبنج األ تانينقتلا –نأ ايناث

هذه ىلإ عوجرلا ىنعي ال اذه نإف ، ىرصملا ءاضقلا نم تيقتسا ىتلا ديدجلا نينقتلا
هذهل ةيلكش رداصم إال تسيل ىهف . اهريسفت ىفو صوصنلا هذه قيبطت ىف تانينقتلا
ءاضقلا وهف ىعوضوملا ردصمل امأ . بولس واأل ةغايصلا ىف اهب سنؤتسا صوصنلا

إال ةيبنج األ تانينقتلا ىلإ رشن مل باتكلا اذه ىف اننأ ئراقلا ىريسو . قباسلا ىرصملا
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ريسفت ىف تانينقتلا هذه ىلإ عوجرلا دصقب ةراش اإل نكت ملو ، ةليلق تابسانم ىف
ىتلا نطاوملا ضعب ىف ةيبنج األ نيناوقلا و اننوناق نيب تانراقم دقعل ،لب صوصنلا

. ةيخيراتلا هتاروطت ىف ةينوناقلا مظنلا نم ماظن عبتتل ،وأ ةنراقملا اهيف ىدجت
ءاضقلا ماكحأ نمو ميدقلا نينقتلا نم هئاقتسا ىف ، ديدجلا نينقتلا نأ – ثاثلا
صوصنلا نم ميدقلا ديدرت ىلع رصتقي ،مل هصوصن نم ةبلا غلا ةرثكلا قباسلا ىرصملا

اهبويع نم هب اهأربأ ًابيذهت ةميدقلا صوصنلا بذه دق وه ،لب ةيئاضقلا ماكح األ نمو
، هنطاوم ىف الف خلا هب مسح انينقت ىرصملا ءاضقلا ننقو ، ىوكشلا لحم تناك ىتلا
هذه ىلع فرعتلا ثحابلل رسيو ، رارقتس واال تابثلا نم ًائيش ةينوناقلا ماكح األ بسكأو

. ماكح األ
اإلسالىم هقفلا ب-

: ردصملا اذه نم ديدجلا نينقتلا هاقتسا ىذلا وأال–ام
نوناقلا حيقنت اهنم ىقتسا ىتلا ثلاالةث رداصملا نيب ظوحلم ناكم اإلسالىم هقفلل

هذخأ ماكحأ نم ميدقلا نينقتلا هيلع لمتشا ام ديدجلا نينقتلا ىقبتسا دقف . ىندملا
كلذ دعب ، لعجو . هقفلا هذه نع اهذخأ ةديدج ًاماكحأ ثدحتساو اإلسالىم. هقفلا نع

و ةيعيرشتلا صوصنلا دعب ىتأي ، ىندملا نوناقلل ًايمسر ًاردصم اإلسالىم هقفلا هلك،
.(1) ةلا دعلا دعاوقو ىعيبطلا نوناقلا ئدابم مدقتيو ، فرعلا

: ديدجلا نينقتلا هاقبتسا ىذل اإلسالىم هقفلا نم ميدقلا -1
نينقتلا هاقبتساف اإلسالىم، هقفلا نع اهذخأ ماكحأ ىلع لمتشي ميدقلا نينقتلا ناك

نم هيلع توطنا ام ححصو ةميدقلا صوصنلا بذه نأ دعب ديدجلا نينقتلا دعب ديدجلا
. ءاطخأ

ةلوليإ لبق نيدلا دادسو ، ةبهلا ،و ةعفشلا ،و ةيله ،واأل توملا ضرم ضيرملا عبيف
ا سرغو ، عيبلا ىف هلاالك ةعبتو ، ةيؤرلا رايخو ، رصاقلا عيب ىف نبغلا ،و ةثرولل ةكرتلا
، كرتشملا طئاحلا ،بو لفسلا و ولعلا ب ةقلعتملا ماكح ،واأل ةرجؤملا نيعلا ىف راجش أل

نينقتلا اهاقبتساو ميدقلا نينقتلا اهيلع لمتشا تاعوضوم هذه لك ، مداقتلا ةدمو
. اهيف ححصو اهبذه نأ دعب ديدجلا

عورشملا نأ كلذك ةنجللا تنيبتو )): ددصلا اذه ىف اهريرقت ىف خويشلا سلجمب ىندملا نوناقلا ةنجل هتبتك ام اذهو (1)
ىف ًامكح دجي مل اذإ ىضاقلا هيلإ عجري ًاماع ًاردصم اهلعجف ، هرداصم نيب ديعب دح ىلإ اإلسالةيم ةعيرشلا ىلع دمتعا
ةناكم نم اإلسالىم هقفلل ام ركني .وال هماكحأ نم اهب ناهتسي ال ةفئاطل ًاصاخ ًاردصم اهلعجو ، فرعلا وأ عيرشتلا
ىفو . رصم ىف لئاسملا نم ريثك ىف ماعلا نوناقلا ًاربتعم والزيلا ناك دقو فيكف ، ىملا علا هقفلا بهاذم نيب ةعيفر

ام لجست ةنجللا هب.و عفتني نأو ناصي نأب ىرح ىحور ثارت ىلع ءاقبإ ةعيرشلا ماكحأو عورشملا نيب ةلصلا ةيوقن
قحلا لا معتسا ىف فسعتلا ةيرظنب ةصاخلا ماكح كاأل اإلسالةيم ةعيرشلا نع تذخأ ماكحأ نم عورشملا ىف تفداص
دهاوش نم ًادهاش ربتعي ام دعاوقلا نم نمضتت ًاعيمج ماكح األ هذهو . ةعقوتملا ريغ ثداوحلا أدبمو نيدلا ةلا وحو

ىلع هقيبطتو هكبس اومكحأو ماكحأ نم ثدح ام ىلإ اونطف دق ةعيرشلا ءاهقف ناك نإو ، ةيبرغلا تانينقتلا ىف مدقتلا
عيرشتلا رمأ اولوت نم وأ برغلا ءاهقف ببلا كلذ نم ئش رطخي نأ لبق تلخ نورقل ةيضقأ نم مهروصع ىف ضرع ام

قلعت ام ىلإ اهددص ىف راشي نأ ىفكي ةيليصفتلا ماكح نماأل ةفئاط اإلسالةيم ةعيرشلا نع ًاضيأ عورشملا لقنو . هيف
تومب راجي اإل ءاضقناو ةرجؤملا نيعلا ىف عرزلا هوالك ةيعارزلا ىضار األ راجيإو ركحلا و فقولا راجيإو دقعلا سلجمب

اإلسالةيم ةعيرشلا نم اهماكحأ ىلا حلا نينقتلا سبتقا نأ قبس ةريثك ىرخأ لئاسم ىلإ اذه . رذعلا ب هخسفو رجأتسملا
ولعلا و ةرجؤملا نيعلا ىف راجش األ سرغو عيبلا ىف هلاالك ةعبتو نبغلا و توملا ضرم ضيرملا عيبك ، عورشملا اهاقبأو ،
دمتسا دقف نيدلا دادس دعب إال ةكرت أبال صاخلا أدبملا و ةعفشلا و ةبهلا و ةيله األ امأ . كرتشملا طئاحلا و لفسلا و
ىناثلا ردصملا اذه دودح ىفو . ةيلمعلا ةايحلا ىف اهتيمهأ اهل ماكحأ ىهو ، اإلسالةيم ةعيرشلا نم اهماكحأ عورشملا
ءاملع اهكردأ ايازم نم اإلسالىم هقفلل ام ريدقت ىلإ ًاهاجتا هيف تسنآو ةنجللا هيلإ تحاترا ًاميوق عورشملا كلسم ناك
ىلع اهصرحو اهب اهزازتعا نع ًايلمع ربعت نأو اهب قيلخلا لحملا اهلحت نأ قرشلا لود ىلع ىقبو ، ديعب نمز ذنم برغلا
ءاضق ىف غلبأو ، ةمرح نم ىضاملل ام ةياعر ىف نعمأ كلسملا اذه نأ ىلإ راشي نأ لوقلا ةلفان نم لعلو . اهتمادتسا
سانلا جرد امل عستت اهلعج ام ةنورملا نم هماكحأ ىلع اوغبسأو ، مهداهتجاب اإلسالىم هقفلا اودهعت نيذلا ءامدقلا قح

الت ماعملا رارقتساب ساسم يأ هجولا اذه ىلع اإلسالةيم ةعيرشلا ىلإ عوجرلا ىف ةنجللا ىرت .وال المهت ماعم ىف هيلع
تائم ذنم بلاالد ىف نولماعتملا اهفلأ ىتلا ةحلا صلا ديلا قتلا ىصقت قيرط نم رارقتس اال بابس أل ًانيكمت هيف ىرت ،لب

ص132). ص131– 1 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم ).(( نينسلا



33

ضرم ضيرملا تافرصتب ةقلعتملا ماكح األ صاخ هجوب ديدجلا نينقتلا بذه دقو
. ةثرولل ةكرتلا ةلوليأ لبق نيدلا دادسبو ةبهلا بو توملا

تبرست ىتلا ءاطخ نماأل توملا ضرم ضيرملا عيبب ةصاخلا صوصنلا ححص دقف
ىلإ رظنو ، عيبملا ةميقب ال هب ىباحملا ردقلا ب ةربعلا لعج ذإ ميدقلا نينقتلا ىف اهيلإ

، عيبلا ىلع ضيرملا تافرصت نم رصتقي ملو . عيبلا تقو ال توملا تقو عيبملا ةميق
ماع هجوب ضيرملا تافرصت تلوانت ًاماكحأ ةيصولا .ب ةقلعتملا صوصنلا ىف دروأ لب
لمع لك نأ:((1- ىلع 916 ةداملا تصنف . ىرصملا ءاضقلا و اإلسالىم هقفلا نع اهلقن
افاضم ربتعي ، عربتلا هب ًادوصقم نوكيو توملا ضرم ىف صخش نم ردصي ىنوناق
اذهل ىطعت ىتلا ةيمستلا تناك ايأ ةيصولا ماكحأ هيلع ىرستو ، توملا دعب ام ىلإ
مهثروم نم ردص دق ىنوناقلا لمعلا نأ اوتبثي نأ اوفرصت نم ةثرو ىلعو -2. فرصتلا
خيراتب ةثرولا ىلع جتحي ،وال قرطلا عيمجب كلذ تابثإ مهلو ، توملا ضرم ىف وهو

. اتباث خيراتلا اذه نكي مل اذإ دنسلا
فرصتلا ربتعا ، توملا ضرم ىف مهثروم نم ردص فرصتلا نأ ةثرولا تبثأ اذإو -3

اممل اذه لك . كلذ سكع فرصتلا هل ردص نم تبثي ،اممل عربتلا ليبس ىلع ارداص
أل صخش فرصت اذإ )): هنأ ىلع 917 ةداملا تصنو .(( هفلا خت ةصاخ ماكحأ دجوت
ىفاال هقحبو اهيف فرصت ىتلا نيعلا ةزايحب تناك ةقيرط ةيأب ظفتحاو ، هتثرو دح

ماكحأ هيلع ىرستو ، توملا دعب ام ىلإ افاضم فرصتلا ربتعا ، هتايح ىدم اهب عافتن
.(( كلذ فلا خي ليلد مقي ،اممل ةيصولا

ةقلعتملا ميدقلا نينقتلا ماكحأ لقن دقف . ةبهلا دقع ىف ديدجلا نينقتلا لعف كلذك
لكشلا ىلع ةروصقم تناكو ، ةبضتقم تناك ماكح األ هذه نإف ، كلذب فتكي ملو اهب.

. اهعوضوم ثيح نمو اهلكش ثيح نم ةلماك ةبهلا ماكحأ دروأف ، عوضوملا نود
اإلسالىم. هقفلا نم ةيعوضوملا ماكح األ دمتساو

نيدلا دادس دعب إال ةكرت أبال ىضاقلا أدبملا األذخب ىلع ديدجلا نينقتلا رصتقي ملو
اذه ىلإ دمع –لب هصوصن ايانث ىف ًاموهفم أدبملا لعجي ميدقلا نينقتلا ناك دقو –
ىهو ، هقيبطت لفكت ىتلا تاءارج اإل لصفو ًاقيقد اميظنت همظنف ريطخلا أدبملا

. ًاريبك ًاغارف كلذب دسف ، ةحلم اهيلإ ةجاحلا تناك ةيلمع تاءارجإ
: ديدجلا نينقتلا هثدحتسا ىذلا اإلسالىم هقفلا نم ديدجلا -2

اإلسالىم. هقفلا نم اهدمتسا ىرخأ ًاماكحأ ديدجلا نينقتلا ثدحتسا دقو
ًاريثك للختت اهارن ىتلا ةيعوضوملا ةعزنلا اهب ذخأ ىتلا ةماعلا ماكح األ هذه ضعبو
نينقتلا اهرثآ ، ةينامرجلا نيناوقلا و اإلسالىم هقفلا ةعزن ىه هذهو . هصوصن نم

اإلسالىم هقفلا لعجو ، ةينيت لاال نيناوقلا عباط يه ىتلا ةيتاذلا ةعزنلا ىلع ديدجلا
. حيجرتلا ىف هتدمع

نينقتلا اهذخأي .مل قحلا لا معتسا ىف فسعتلا ةيرظن ًاضيأ ئدابملا هذه نمو
. اإلسالىم هقفلا ماكحأ نم كلذك اهدمتسا ،لب بسحف ةيبرغلا نيناوقلا نع ديدجلا
اهيلإ مض ،لب نيناوقلا رثكأ هيلع ترصتقا ىذلا ىصخشلا رايعملا ىلع اهيف رصتقي ملو
ىفوتبو ةعورشملا حلا صملا ب قحلا لا معتسا ديقي اإلسالىم هقفلا ىف ًايعوضوم ًارايعم

هلا. معتسا نم ريغلا بيصي دق ىذلا ميسجلا ررضلا
نيناوقلا اهتمظنو ، ةينيت لاال نيناوقلا اهتلفغأ ، نيدلا ةلا وح ىف األرم كلذكو

. ديدجلا نينقتلا اهب ذخأف اإلسالىم. هقفلا عم كلذ ىف ةقفتم ةينامرجلا
حجرف . ةثيدحلا تانينقتلا ضعب هب ذخأ (imprevision) ةئراطلا ثداوحلا أدبمو

اإلسال هقفلا ىف رذعلا ةيرظنو ةرورضلا ةيرظن ىلإ ًادانتسا هب األذخ ديدجلا نينقتلا
ىم.
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اهسبتقا ، انمدق امك ةيليصفت لئاسم ديدجلا نينقتلا اهثدحتسا ىتلا ماكح األ نمو
فقولا راجيإبو . دقعلا سلجمب ةصاخلا ماكح األ لئاسملا هذه نمو اإلسالىم. هقفلا نم

اإل ءاضقنابو ، ةرجؤملا نيعلا ىف عرزلا هبوالك ، ةيعارزلا ىضار األ راجيإبو ، ركحلا ،بو
. هدحو نئادلا ةدارإب نيدلا نم ءارب اإل عوقوبو ، رذعلل هخسفو رجأتسملا تومب راجي

: ىندملا نوناقلل ًايمسر ًاردصم حبصأ اإلسالىم هقفلا -3
ىعيرشت صن دجوي مل اذإ )) هنأ ىلع ديدجلا نينقتلا نم ىلو األ ةداملا تصن دقو

ا ةعيرشلا ئدابم ىضتقمبف دجوي مل اذإف ، فرعلا ىضتقمب ىضاقلا مكح هقيبطت نكمي
.(( ةلا دعلا دعاوقو ىعيبطلا نوناقلا ئدابم ىضتقمبف دجوت مل اذإف إلسالةيم،

ىندملا نوناقلل ثلا ثلا ىمسرلا ردصملا ىه اإلسالةيم ةعيرشلا نأ كلذ نم نيبتيو
نوناقلا ئدابم قبست اهنإف ، فرعلا و ةيعيرشتلا صوصنلا دعب تتأ اذإ ىهو . ىرصملا

اإلسالةيم ةعيرشلا ةيمهأ ىف ًاريثك ديزي كلذ نأ ىف كش ةلا.وال دعلا دعاوقو ىعيبطلا
ةيحانلا نم ال ًايرورض ًارمأ نراقملا نوناقلا ءوض ىف ةيملع ةسارد اهتسارد لعجيو ،

و هيقفلا نم لكف . ةيقيبطتلا ةيلمعلا ةيحانلا نم كلذك ،لب بسحف ةيهقفلا ةيرظنلا
ملو صن هيف دري مل اميف ، ىندملا نوناقلا ماكحأ لمكتسي نأ ابلا طم اآلن حبصأ ىضاقلا

ا هذه ىلإ عجري نأ هيلع بجيو . اإلسالىم هقفلا ماكحأ ىلإ عوجرلا ،ب فرع هيف عطقي
ماكحأ لعل لب . ةلا دعلا دعاوقو ىعيبطلا نوناقلا ئدابم ىلإ عجري نأ لبق ماكح أل
ىعيبطلا نوناقلا ئدابم نم اطابضنا رثكأو اديدحت قدأ ىهو ، اإلسالةيم ةعيرشلا

نم ريثك ىف اهنع انينغتف ، دعاوقلا و ئدابملا هذه لحم لحت ىتلا ىه ةلا، دعلا دعاوقو
.(1) نطاوملا

ا اهنم صلختست فيكو اإلسالةيم ةعيرشلا نم تيقتسا صوصنلا رسفت فيك – ًايناث
. ًايمسر ًاردصم اهرابتعاب ماكح أل

ًاصوصن تحبصأف ، اإلسالةيم ةعيرشلا نع ديدجلا نينقتلا اهلقن ىتلا صوصنلا امأ
ىلإ اهريسفت ىف عجرن هذهف اهل، ًايخيرات ًاردصم اإلسالىم هقفلا حبصأو ةيعيرشت

: نييسيئر نيردصم
ءاضقلا .و ءاضقلا اذه ىف ريسفت هل دجوي اميف ىرصملا ءاضقلا وه – األلو ردصملا
راجيإو ركحلا و ةعفشلا و توملا ضرمك تاعوضوم ىف ماكح واأل ئدابملا ب ىنغ ىرصملا

اهلا ثمأو تاعوضوملا هذه ىف ةدراولا ديدجلا نوناقلا صوصن رسفي نم ىلعف . فقولا
. ئدابملا نم هيلع رقتسا اميف ءاضقلا اذه ىلإ عجري نأ

امال ريسفت ىف ةصاخبو اإلسالىم، هقفلا بتك ىف ءاج ام وه – ىناثلا ردصملا و
ةدمتعملا هبتك ىف اإلسالىم هقفلا ىلإ عوجرلا .و ىرصملا ءاضقلا ىف ريسفت هل دجوي

ًاردصم اهرابتعاب اإلسالةيم ةعيرشلا نم ماكح الصاأل ختسا داري امدنع اضيأ بجاو
. ىندملا نوناقلل ايمسر

ب اهذخأ ىتلا ىرخ األ لئاسملا ادع ، اإلسالةيم ةعيرشلا ماكحأب ىفاألذخ ديدجلا نينقتلا هيلإ لصو ىذلا دحلا وه اذه (1)
. اهركذ مدقت ىتلا لئاسملا ىهو اإلسالىم، هقفلا نم تاذلا

ىتلا ىنام األ زعأ نم ةينمأ ،فالزيلا ىندملا انعيرشت هيلع ىنبي ىذلا األلو ساس ىهاأل اإلسالةيم ةعيرشلا لعج امأ
ةضهن موقت نأ ىغبني ، ةعقاو ةقيقح ةينم األ هذه حبصت نأ لبق نكلو . حناوجلا اهيلع ىوطنتو ، رودصلا اهب جلتخت

اإلسالىم هقفلا لعج ءارو نم نوكي نأ وجرنو . نراقملا نوناقلا ءوض ىف اإلسالةيم ةعيرشلا ةساردل ةيوق ةيملع
. ةضهنلا هذه مايق ىلع نواعي ام ديدجلا نوناقلل ًايمسر ًاردصم

، اهيف ءانغ ال ةجف ةيحطس ةسارد اإلسالةيم ةعيرشلا اوسردف ، ثداوحلا اوقبتسي نأ نوناقلا لا جر ضعب لواح دقو
نم تسيل ىهو ، اإلسالةيم ةعيرشلا ماكحأ اهنأ اومعز ، دقعلا ةيرظن ىف صوصنلا ضعب ىلع لمتشي اجذومن اومدقو

. خويشلا سلجمب ىندملا نوناقلا ةنجل ىف فينع راوح صوصنلا هذه نأش ىف رادو . ءيش ىف اإلسالةيم ةعيرشلا

ص85–89). 1 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم ةلأسملا هذه ليصفت ىف رظنأ )
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ءاوس ، ةدمتعملا هبتك ىف اإلسالىم هقفلا ىلإ عوجرلا ىغبني ثيح هنأ انيأر ىفو
ردصملا وه ناك مأ ماكح األ هنم دمتست ىتلا ىمسرلا ردصملا وه هقفلا اذه ناكأ

: نايرهوج نارمأ ىعاري نأ بجي ، ةيعيرشتلا صوصنلا هئوض ىف رسفت ىذلا ىخيراتلا
لكف . اإلسالىم هقفلا بهاذم نم نيعم بهذمب ديقتلا مدع وه – األرماأللو
نم لا األوق حجرأ دنع فوقولل لحم .وال اهنم واألذخ اهيلإ عوجرلا زوجي هقفلا بهاذم
ىدم ىلإ بهذن انلعلو . هتلمج ىف ىفنحلا بهذملا ب ديقتلل وال ،لب ةفينح ىبأ بهذم

، ىرخأ بهاذم كانهف ، ةفورعملا ةعبر األ بهاذملا ب ديقتلل بجوم ال هنأ لوقنف ، دعبأ
. ديعب دح ىلإ اهب عافتن اال نكمي ، ةيمام اإل بهذمو ةيديزلا بهذمك

هذه نيب ام قيسنتلا اإلسالىم هقفلا ماكحأب ىفاألذخ ىعاري نأ وه – ىناثلا واألرم
األذخ زوجي .فال هتلمج ىف ىندملا عيرشتلا اهيلع موقي ىتلا ةماعلا ئدابملا و ماكح األ

نينقتلا دقفي ال ىتح ، ئدابملا هذه نم أدبم عم ضراعتي اإلسالىم هقفلا ىف مكحب
، اعيمج هقفلا بهاذمب ىفاألذخ ةصخرلا نم هانمدق اميفو . هماجسناو هسناجت ىندملا

لضي ،فال ًاروسيم قيسنتلا اذه قيقحت لعجي ،ام بهذمو بهذم نيب زييمت نود
ةماعلا ئدابملا عم قستي إالام اهنم راتخي اإلسالىم،وال هقفلا الت يصفت ىف ثحابلا

.(1) ىندملا عيرشتلل
ةثيدحلا تانينقتلا جـ-

: ردصملا اذه نم ديدجلا نينقتلا هاقتسا ىذلا وأالً–ام
هغيص نم ريثكلا ،و هماكحأ ضعب ديدجلا نينقتلا هنم ىقتسا ىذلا ثلا ثلا ردصملا و
اوعفتني نأ ىلع ديدجلا نينقتلا وعضاو صرح دقف . ثيدحلا نينقتلا وه ، هتارابعو

األ ةيحان نم لا مكلا قيرط ىف ةثيدحلا تانينقتلا اهتطخ ةوطخ لكب ال ماك اعافتنا
. ةيعيرشتلا ةغايصلا و ىنفلا بولس

لا تانينقتلا األلو مسقلا ثالةث: ماسقأ اهتمظتناف ةثيدحلا تانينقتلا هذه تبتر دقو
اإل نينقتلا هعمو ، ىسنرفلا نينقتلا هسأر ىلع ىتأي ميدقلا .ف اهثيدحو اهميدق ةينيت ال

ثيدحلا .و ىدنلوهلا نينقتلا ،و ىلا غتربلا نينقتلا ،و ىنابس األ نينقتلا ،و ميدقلا ىلا طي
اإل ىسنرفلا عورشملا ،و ىنانبللا نينقتلا ،و ىشكارملا و ىسنوتلا نينقتلا ىلع لمتشي

اهمهأو ، ةينامرجلا تانينقتلا ىناثلا مسقلا .و ديدجلا ىلا اإلطي نينقتلا ،و ىلا طي
تانينقت ثلا ثلا مسقلا .و ىواسمنلا نينقتلا ،و ىرسيوسلا نينقتلا ،و ىنامل األ نينقتلا
نينقتلا تانينقتلا هذه مهأو . ةينامرجلا و ةينيت لاال نيتسردملا اتلك نم تقتسا ةريختم

. ىنابايلا نينقتلا ،و ىنيصلا نينقتلا ،و ىليزاربلا نينقتلا ،و ىنولوبلا
عفتني نأ ديدجلا نينقتلا ىخوت دقو (2) بويعو ايازم تانينقتلا هذه نم لكلو

اميف اهيلإ انرشأ ىتلا ةلواحملا ىهو ، اهيف قمعت ال ةيحطس ةسارد نع اإلسالةيم ةعيرشلا ماكحأب األذخ ةلواحم ىفو (1)
خسفلا ةيرظنو ببسلا ةيرظنو الن طبلا ةيرظنو ءاضرلا بويع ةيرظن نأ هركذ قبس ىذلا جذومنلا وعضاو نظ ، مدقت

اإلسالىم هقفلا ىف بهاذم ىلإ اهتبسن عم ةثيدحلا نيناوقلا ىف ةطوسبم ىه امك اهب األذخ نكمي تايرظن ىه
امنإو ، اهنم سيل ام اهيلإ بسني نأ قيرط نع مدخت ال اإلسالةيم ةعيرشلا نأ ىهيدبو . ضراعتلا لك اهعم ضراعتت

اإل ةعيرشلا بيعي .وال ةيملعلا ةنام ىهاأل ةساردلا هذهل طرش لوأو ، ةحيحص ةيملع ةسارد اهتسارد قيرط نع مدخت
هوشت نأ اهبيعي نكلو ، ةفورعم تايرظن نم ثيدحلا نوناقلا هيلإ لصو ام اهتايرظن ضعب ىف عواطت ال اهنأ سالةيم

. اهماكحأ خسمت نأو اهئدابم
نيب عمجو ، رصعلا حور اهيف خفنو اهل، نكت مل ةدج ةقيتعلا ةينيت لاال تانينقتلا بسكأ ىلا اإلطي ىسنرفلا عورشملا (2)ف

تانينقتلا ىلإ سيق اذإ ًاظفاحم نوكي داكي عورشملا نأ ىلع . ديدجتلا و ةقدلا نم ريثك ئش ،عم حوضولا و ةطاسبلا
ةينامل األ ةيملعلا تايرظنلا خالةص وهو ، ثيدحلا رصعلا ىف ردص نينقت مخضأ دعي ىنامل األ نينقتلا .و ىرخ األ ةيملا علا

ىلإ اهبرقأو ةيملعلا قرطلا قدأ نم دعت ةقيرط عبتا دقف ، رخآ نينقت ىأ ةيهقفلا ةيحانلا نم زبيو ، لماك نرق ىدم
ىحنم نع ئشلا ضعب هايصقأ ةيملعلا هتقدو ىنفلا هديقعت نإف ، راشتن نعاال هل ًاقئاع ناك اذه نكلو . ىنوناقلا قطنملا

دقف ، رشع عساتلا نرقلا لئاوأ ىلإ هدهع عجري ىواسمنلا نينقتلا .و مهفلا رسع ، بيكرتلا قلغم اله عجو ، ةيلمعلا ةايحلا
اال دودحم ىقب كلذل ، نينقتلا اذهل حيتأ ام حاجنلا نم هل حتي مل هنكلو ، ىسنرفلا نينقتلا بقع 1812 ةنس ىف رهظ
األ ةيملا علا برحلا ىنس لوأ ىف مهنينقت حيقنتب نويواسمنلا ماق دقو ، ىنامل األ نينقتلا هرمغ ىتح ابوروأ ىف راشتن
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هيلع رقتسا امو ةينوناقلا انديلا قت دودح ىف هلك اذهو . اهبويع ىقوتي نأو اهايازمب
: ةسمخ ، تانينقتلا هذه نم ، ديدجلا نينقتلا هيلإ عجر ام رثكأو . انهقفو انؤاضق
،و ىرسيوسلا نينقتلا ،و ديدجلا ىلا اإلطي نينقتلا ،و ىلا اإلطي ىسنرفلا عورشملا
لاال تانينقتلا ذختا دق ناك نإو ، ديدجلا نينقتلا ،ف ىنولوبلا نينقتلا ،و ىنامل األ نينقتلا

. ةينامرجلا تانينقتلا ىلإ اضيأ عجر ،لب اهدحو اهمزتلي مل هلإالهنأ اساسأ ةينيت
ضعب ىف ةثيدحلا تانينقتلا هذه ىلإ ديدجلا نينقتلا عجر دقو

. بولس واأل ةغايصلا ىحاون ىف عجر ام رثكأ اهيلإ عجر هنكلو . ةيعوضوملا ىحاونلا
نوناقلا صقنت تناك ىتلا ةينوناقلا مظنلا ضعب اهمهأف ةيعوضوملا ىحاونلا امأ
تذخأ ىتلا ةيليصفتلا لئاسملا ضعبو ، راسع واإل نيدلا ةلا وحو تاسسؤملا ،ك ميدقلا

و ةيكيناكيملا نعاآلالت ةيلوئسملا و زييمتلا ميدع ةيلوئسمك ، ةثيدحلا تانينقتلا نع
ةرس األ ةيكلمبو عويشلا ىف ةيكلملا ةرادإبو ةئراطلا ثداوحلا ب ةصاخلا صوصنلا

تانينقتلا ، انمدق امك ، كلذ قوف ديدجلا نينقتلا ىراجو . تاقبطلا مالك داحتابو
ريثك ىف ةيتاذلا ريياعملا ىلع ةيعوضوملا ريياعملا راثيإ ىف اإلسالىم هقفلا و ةينامرجلا

. لئاسملا نم
نكلو . ةدئافلا ربكأ ديدجلا نينقتلا اهنم دافأ دقف بولس واأل ةغايصلا ىحاون امأو

تانينقتلا نم عافتن اال ليبس ىف مهو ، صرحلا لك اوصرح نينقتلا اذه ىعضاو
ىتلا تارابعلا نوكت نأ امهلوأ : نيرمأ اوققحي نأ ىلع ، بولس واأل ةغايصلا ىف ةثيدحلا
ىناعملا ، حوضوو ةنامأ ىف ، ىدؤت إالألاهن سبتقت مل ةيبنج األ تانينقتلا نم تريعتسا
ىناثلا .واألرم ميدقلا نينقتلا صوصن نعو ىرصملا ءاضقلا نع اهلقن ىلإ اودصق ىتلا
رفانت ىأ عقي نأ اوبنجت ةثيدحلا تانينقتلا نع تارابعو غيص نم هوراعتسا اميف مهنأ

، ةدحاو ةقتوب ىف اهلك رصانعلا هذه رهصنت نأ ىلع اوصرحو ، نينقتلا ءازجأ نيب اميف
. دحاو دقع ًاعيمج اهتابح مظتني نأو

: ةثيدحلا تانينقتلا نم تيقتسا ىتلا صوصنلا رسفت فيك – ايناث
صوصن نأ وه ديدجلا ىندملا نينقتلا ريسفت ىف ثحابلا هل هبنن نأ ىغبني أدبم مهأ

نع امات ال صف لصفت نأ بجي ةيبنج األ تانينقتلا نم تدمتسا ىتلا نينقتلا اذه
صوصنلا هذه . اهريسفتو اهقيبطت ىف رداصملا هذه ىلإ عجري ،فال ةيبنج األ اهرداصم

اهلعجي ام ىتاذلا نايكلا نم اهل حبصأف ، هتاذب مئاق نينقت ىف تجمدنا دق ةيعيرشتلا
ريسفت ىف عوجرلا بجي امنإو . اهنم تذخأ ىتلا رداصملا نع الل قتس لكاال ةلقتسم
ىرصم هقف نمو قباس ىرصق ءاضق نم ةيعوضوملا اهرداصم ىلإ صوصنلا هذه
عجري نأ بجي ىتلا ىلو األ رداصملا ىه هذه . ةميدق ةيعيرشت صوصن نمو ىديلقت
ىرصملا ءاضقلا ىف انملكت امدنع كلذ ىلع هيبنتلا ىف انححلأ دقو . ريسفتلا ىف اهيلإ

إ اهيلإ عجري فال ةيبنج األ تانينقتلا امأ . ىندملا نينقتلا حيقنت هنم ىقتسا لوأ ردصمك
روطتلا ءاصقتساكو ، ةفلتخملا عئارشلا نيب ةنزاوملا ،ك ةتحب ةيملع ضارغ الأل

. نيعم ىنوناق ماظنل ىخيراتلا
لأل ديدجلا نينقتلا ىف ثحاب لك ىلع هسفن ضرفي هررقن ىذلا ىرهوجلا أدبملا اذه

: اآلةيت بابس
عقاولا ىف ىه نإ ةثيدحلا تانينقتلا نم ةدمتسملا صوصنلا نم ةبلا غلا ةرثكلا 1-نأ

نينقتلا ،امأ رصعلا حورل ةرياسملا و ةدجلا نم ًائيش قيتعلا نينقتلا اذهل داعأف ،1916 ةنس ىف حيقنتلا رهظو ، ىلوأ
،( ربوهو كيف ) ةذتاس األ لمع نم وهو ، نوكي نأ رظتنملا ناك دقف – ىندملا نينقتلا و تامازتل اال نينقت – ىرسيوسلا
ناك نإو قمعتلا و ةقدلا ةطاسبلا و حوضولا ىلإ ىرسيوسلا نينقتلا عمجيو . ةزراب ةيلمع ةفص وذ هب اذإف ، ايهقف معال

ةيعمجلا ىف اهانيقلأ ىتلا ةرضاحملا كلذ لك ىف رظنأ ) ةقدو حوضو نم هب مستي اميف نطاوملا ضعب ىف ًاعادخ
ص559) ص555– 12 داصتق واال نوناقلا ةلجم : ديدجلا نينقتلا ىف ءاتفتس اال باب اهب انحتفو ةيكلملا ةيفارغجلا

.
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صوصن ىف بويعل الح صإ ،وأ ىرصملا ءاضقلا هيلع ىرج امل نينقت نماألرم،إال
ةاكاحم نمو ةثيدحلا تانينقتلا ةغايصب سانئتس نماال دصقي ملو . ميدقلا نينقتلا
ميدقلا نينقتلا صوصن اهتنمضت ىتلا ماكح ىفاأل رييغت ىأ ثادحإ ىعيرشتلا اهبولسأ

.(1) كلذ ىلإ ةراش اإل ترركت دقو . ىرصملا ءاضقلا اهب ىرج وأ
ىتلا ىهو ، ةثيدحلا تانينقتلا نم ةدمتسملا صوصنلا نم ىقابلا ليلقلا نأ -2
هذه لقنت مل ، ميدقلا نينقتلا ىف ةدوجوم نكت مل ةديدج تاعوضوم تقرط
لبق تصحم دق صوصنلا هذه نإ .لب ةيبنج األ اهرداصم نم عالاهت ىلع تاعوضوملا
نأ ىلإ برقأ ىهف . صوصنلا رئاس عم قستت ثيحب تلدعو ، ديدجلا نينقتلا ىلإ اهلقن
ام هيلع طسبنيو ، هحور هيف ىرست ، نينقتلا اذه ءازجأ نم اكسامتم ال يصأ ًاءزج نوكت

.(2) ماجسناو ةدحو نم ءازج األ رئاس مظتني
ب ةثيدحلا تانينقتلا نم ةدمتسملا صوصنلا ريسفت اهب داري ةلواحم ةيأ نأ -3

تانينقتلا هذه نإف . لشفلا ب اهيلع ىضقم ةلواحم ىه تانينقتلا هذه ىلإ عوجرلا
اهنيب عقي ام ًاريثكو ، هؤاضقو ههقف هلو ، هتعرشو هجهن نينقت لكلو ، ةعونتم ةريثك
قستم ، ءازج األ كسامتم نينقت ريسفت ىف عجرن نأ زوجي فيكف . رفانتلا و ضراعتلا

.!(3) ةضقانتم ةبراضتم رداصم ىلإ ، ىحاونلا
شيعتل ، ىتاذ نايك ةيعيرشتلا صوصنلل نوكي نأ بوجو نم هررقن ىذلا اذه 4-نأ

اعبت روطتتلو ، تاسب مال نم اهب طيحي امب اهتلص قثوتتلو ، اهيف قبطت ىتلا ةئيبلا ىف
باطقأ نم هريغو سىلا هب لوقي ام وه ، ةريغتملا ةددجتملا تاجاحلا هيضتقت امل

. ةيعيرشتلا صوصنلا ريسفت ىف اهفرعن ةسردم ريخ ىه هذهو ،(4) نوناقلا
نيبتن . ديدجلا نينقتلا وعضاو ةحارص هيلإ دصق ام اضيأ وه هررقن ىذلا اذه 5-نأ
ىتلا ريسفتلا ئدابم ىف اروكذم هارنو ، ةيريضحتلا نماألمعلا مات حوضو ىف كلذ
باونلا سلجمب ةيعيرشتلا ةنجللا ريرقت ىف اددرم هاقلنو ، خويشلا سلجم مامأ اهب ىلدأ

نم ةبلا غلا ةرثكلا :((و ىتأي اميف ىنعملا اذه نم برقي ام خويشلا سلجمب ىندملا نوناقلا ةنجل ريرقت ىف ءاج دقو (1)
عج ، ريبعتلا ىف زاجيإو ىفاألءاد، ةقدب ةيبنج األ تانينقتلا غيصب سانئتس اال ءارو نم ترفظ دق ةضورعملا صوصنلا
عمج دعب لدعلا ةرازو اهتأشنأ ىتلا ةنجللا ىف صوصنلا هذه تعجور دقو . ًانسح ًاعباطو ، ةيتاذ ةينف ةميق عورشملل ال

و ىظفللا ليدعتلا نم اهيلع لخدأو ، ناملر بلا ىسلجم ناجل ىف كلذك تعجورو ، ءاتفتس اال قيرط نم اآلءار
عورشملا ىلع باعي ألن لحم .وال اهئادأ ىلإ تدصق ىتلا ىناعملا نع ًاحضاو ًاريبعت ربعت اهلعجي ام ىعوضوملا

ىلع ةغايصلا تعجور نأ دعب اميس ،وال ةغايصلا دودح ىف ةيبنج األ تانينقتلا اهيلإ تهتنا ىتلا ةبرجتلا نم هعافتنا
ىتلا ىناعملا نع اهتاذ ىف ةربعم تحبصأو ، سانئتس اال رداصم نم ردصم لك نع كلذب تلصفناو ، هركذ مدقتملا وحنلا
ص133). 1 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم )(( هرارقإ وأ هتعجارم وأ عورشملا عضو ىف مهاس نم لك اهرهظتسا

تسبتقا ىتلا صوصنلا امأ )): ىنعملا اذه ىف خويشلا سلجمب ىندملا نوناقلا ةنجل ريرقت ىف ءاج ام ًاضيأ اذهو (2)
ًاعاضوأ جلا عت ىهو . عورشملا صوصن رئاسب تسيق اذإ ةليلق ىهف عوضوملا ثيح نم ةيبنجأ تانينقت نم اهماكحأ
قسانتب كلذ لخي نأ نود ، تانينقتلا نم نينقت يأ ىف رخآ وأ ىأرب اهيف لصفي ألن حلصت ةيليصفت لئاسم وأ ةلقتسم

، ةيرصملا ةئيبلا فورظ ىلإ رظن نود ديلقتلا وأ لقنلا درجم كلذ ىف عورشملا خوتي ملو . اهكسامت وأ ةماعلا هدعاوق
ىف امم هريغ نيبو نينقت ىف دراولا مكحلا نيب ةلضافملا ىف اهب دشرتساف ، هدئار ةئيبلا هذه فورظ نم لعج هنكلو
كلت ىضتقت ام ىلع ال وزن ةيرهوج الت يدعت ماكحأ نم سبتقا ام ىلع حلااالت نم ريثك ىف لخدأو . ىرخأ تانينقت
عف رصم ىف عبتملا ،و راحلا تقولا ىف نينقتلا دنع لودلا رثكأ ىف عبتملا بولس نعاأل ذشي مل اذه ىف وهو . فورظلا
ىف ىعورو ، عورشملا ىف هجولا اذه ىلع تسبتقا ىتلا ماكح األ تجمدأ دقو . تاعيرشتلا نم ريثك ىلإ ةبسنلا الب

، لبق نم هركذ مدقت ام ىلع ناجللا فلتخم ىف تعجور مث . هئازجأ رئاس نيبو اهنيب فلآتلا ماكحإ جامد اإل اذه
ص133). 1 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم ).(( ماكح األ سناجتم ءازج األ لصاوتم نينقت هلك كلذ نم ىوتساف

ىسنرفلا هقفلا إال ردصملا اذه نوكي ،فال ىبنجأ ردصم ىلإ ديدجلا نينقتلا ريسفت ىف عوجرلا زاج اذإ هنأ انيأر ىفو (3)
اذه ىف اننأ ئراقلا ىريسو . لئاسملا نم ريثك ىف هتاوطخ عباتي أتفي هنم،وال دمتسي الزيلا ىرصملا هقفلا نأ رابتعاب
هقفلا ريغ ىلإ عوجرلا امأ . ىرصملا هقفلا ءارآ بناج ىلإ نييسنرفلا ءاهقفلا آلءار ةريثك تابسانم ىف ريشن باتكلا

هيف غلبي ىذلا مويلا بقرتن .والزتلا لوقلا هانفلسأ امك ةتحب ةيملع ضارغ إالأل نوكي فال ىسنرفلا هقفلا و ىرصملا
اإلس هقفلا ىلإ عوجرلا نأ نايبلا نع ىنغو . ةيتاذ بابسأ نم هل رفاوتي امب هريغ نع ًاينغ حبصيف ، هدشأ ىرصملا هقفلا

. هنايب قبس ىذلا وحنلا ىلع ، هقفلا اذه ىلإ هيف عوجرلا بجي اميف نيعتم الىم

.(( صاخلا نوناقلا ريسفت قرط )) ىف فورعملا ىنج ذاتس األ باتك اهب مدقي سىلا ذاتس األ اهعضو ىتلا ةمدقملا رظنأ (4)
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. خويشلا سلجمب ىندملا نوناقلا ةنجل ريرقت ىفو ،
: اآلىت هجولا ىلع ترج دقف خويشلا سلجم مامأ اهب ىلدأ ىتلا ريسفتلا ئدابم امأ

نوناقلا ماكحأ نم ةدمتسم عورشملا اذه ماكحأ نم ىمظعلا ةيبلا غلا نأ ((وأال))
ةقباطمو ، ةيضاملا ةنس نيعبسلا لا وط ىرصملا ءاضقلا اهرقأ ىتلا ئدابملا نمو ىلا حلا

ىذلا ردصملا وه اذهو . رصم ىف هقفلا و ءاضقلا اهيلع ىرج ىتلا ةينوناقلا دعاوقلل
سانئتسا رداصم إال تسيلف ةيبنج األ رداصلا امأو . نوناقلا اذه ريسفت دنع هيلإ عجري

عجري اإلسالةيم ةعيرشلا نم ال صأ تقتشا ىتلا ماكح )نأاأل ايناث ). اهدحو ةغايصلل
نم ىلو األ ةداملا ىف ءاج ام ةظح مال عم ، ةعيرشلا هذه ماكحأ ىلإ اهريسفت ىف
نأ نمو نوناقلا رداصم نم ايمسر ًاردصم اإلسالةيم ةعيرشلا رابتعا نم عورشملا
امأ ( .(ثاثلا كلذل لحم كانه ناك املك اإلسالةيم ةعيرشلا ماكحأ ىلإ عجري نأ ىضاقلل

ةلقتسم ةديدج تاعوضوم ىف ةيبنجأ تانينقت نم تقتشا ىتلا ةليلقلا ماكح األ
ةيفصت ، ىندملا راسع ملاالك،اإل داحتا ، ةرس األ ةيكلم ، نيدلا ةلا وح ، تاسسؤملا )

عم ةقفتم ، ةيرصملا ةئيبلا عم ةيشمتم نوكت نأ اهعضو ىف ىعور دقف ( تاكرتلا
نم تلزعنا دق نوكت كلذبو . عورشملا ماكحأ رئاس عم ةقسانتم ، تاداعلا و فرعلا
ىف عجريو ، صوصن نم اهريغ عم اهدناست هماوق ىتاذ نايك اهل حبصأو اهرداصم

.(((1) لا األوح هذه لثم ىف ءاضقلا هيلع جرد امو اهتاذ صوصنلا ىلإ اهريسفت
وه: اذهف ، ددصلا اذه ىف باونلا سلجمب ةيعيرشتلا ةنجللا ريرقت ىف ءاج ام امأو
اهب ىلدأ ىتلا ةميقلا ةملكلا لجست ،إالنأ اهريرقت متتخت ىهو ، ةنجللا عسي ((وال

ةدراولا ةيعيرشتلا صوصنلا :نأ ىهو عورشملا ثحب نم ءاهتن اال دعب ةموكحلا بودنم
رداصملا نع الل قتس لكاال ةلقتسم اهلعجي ام ىتاذلا نايكلا نم اهل عورشملا اذه ىف

لصتي نأ ةثيدحلا تانينقتلا ىلإ عوجرلا نم ضرغلا نكي ملو . اهنم تذخأ ىتلا
نإف ، روطتلا و قيبطتلا و ريسفتلا ىف ةيعبت لا صتا ةفلتخملا تانينقتلا هذهب عورشملا

ىعيرشت صن لك نأ هب عوطقملا نمف . هيف ابوغرم نوكي ،ال انكمم ناك ول ىتح اذه
طيحي امب هتلص قثوت ةيموق ةايح ايحيو ، اهيف قبطي ىتلا ةئيبلا ىف شيعي نأ ىغبني
ردصملا نع امات اال صفنا لصفنيف ، تايضتقم نم هل عضخي امو ، تاسب مال نم هب

هيف رصمل نوكي ىذلا تقولا ناح دقو . ردصملا اذه ناك هنم،ايأ ذخأ ىذلا ىخيراتلا
قيبطت دنع ، امهنم لك ىلع ،لب هقفلا و ءاضقلا نم لكلو . لقتسم هقفو ىتاذ ءاضق

دمحم دمحم مرتحملا خيشلا ةرضح اهسيئر ىلإ ىندملا نوناقلا ةنجل تدهع نايب وهو . نايبلا اذه ةموكحلا ترقأ دقو (1)
ا تارابعلا ب هباطخ ىف هل مدقو ، سلجملا مامأ عفال هب ىلدأ دقو ، خويشلا سلجم مامأ هب ىلدي نأ ىف ( اشاب ) ليكولا

بابسأ نم هل رفاوتي نأ ىغبني ناك ام عورشملا دقفأ مدقتملا هجولا ىلع رداصملا ددعت نأ دحأ نبسحي :((وال آلةيت
نم اهلمكي امو ىلا حلا نينقتلا دعاوقف . اهبراشم ىف براقتت ًاعيمج رداصملا هذه نأ عقاولا .ف قسانتلا و كسامتلا
نم ةدمتسملا دعاوقلا نإ مث . اهنم ةدمتسملا دعاوقلا و اإلسالةيم ةعيرشلا عم بنج ىلإ ًابنج اشاع ءاضقلا داهتجا
ىف ةعساو ةوطخ رصم تطخ لهو . ميدقلا روطت ساسأ ىلع ققحت ىذلا ىملعلا مدقتلا لثمت ةثيدحلا نيناوقلا

نينقتلا ىف ةربعلا نأ عقاولا .و ةنيابتم تاعيرشت نمو لب رداصملا فلتخم نم حلا صلا ريخن ساسأ ىلع إال اهتاعيرشت
اذه ىف ةبجاولا ةيانعلا تلذب اذإ رداصملا ددعت مغر كسامتلا كاذو لصاوتلا اذه متي دقف ، اهلصاوتو لولحلا كسامتب
ىف قفو دق ضورعملا عورشملا .و ضرغلا قيقحت نع ةيانعلا هذه ترصق اذإ ردصملا ةدحو مغر نايفتني دقو ، نأشلا
ًايلوأ ًادامتعا هدامتعا كلذ هل رسي دقو ، اهيلإ ةراش اإل تمدقت ىتلا رداصملا نم اهاقتسا ىتلا دعاوقلا نيب فيلأتلا
ريشأ نأ بجاولا نمو . انفلسأ امك اإلسالةيم ةعيرشلا ماكحأو ةيرصملا مكاحملا ءاضقو ىلا حلا نينقتلا ىلع ايسيئرو

تانينقتلا مدقت لفغي نأ نكمي ال رضاحلا تقولا ىف لودلا نم ةلود ةيأ ىف ىندملا نوناقلا حيقنت نأ ىلإ هلك اذه قوف
ىندملا نينقتلا ىف عقو ام كلذ ىلع دهاش غلبأو . اهنم سابتق واال اهب داشرتس اال لمهي ،وأ ىرخ األ لودلا ىف
ةلأسم نوناقلا لا جر تارضح ضعب راثأ دقو . ديدجلا ىسنرفلا عورشملا و ىلا واإلطي ىنولوبلا و ىنانبللا و ىرسيوسلا
تناكو . اهقيبطتو اهريسفتو عورشملا ماكحأ مهفتل ضرعت تاظح مال ضعب نأشلا اذه ىف اومدقو ، عورشملا رداصم

،إالهنأ هذه ىتملك ىف األرم حيضوتب ىتيحان نم تمقو ، اهريرقت ىف ثحبلا نم اهقح ةلأسملا هذه تفوأ دق ةنجللا
ب ماهلا عوضوملا اذه ىف اهيأرب ىلدأ نأ ىلإ تدهع ، ةنجللا هيلإ تبهذ ىذلا ىنعملل ًاديكأتو ، حاضي اإل ةدايز ىف ةبغر
ص 1 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم ).(( خلأ ... عورشملا اذه ماكحأ نم ىمظعلا ةيبلا غلا :(وأال)نأ ىلا تلا نايبلا

161و162). صو 116و117
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وأ هقبطيف ، هردصم نع ال صفنم ، هتاذب امئاق صنلا اذه ربتعي ،نأ هريسفت وأ صنلا
، دلبلا تاجاحب ىفت لولح نم ريسفتلا هل عستي املو ، ةحلصملا هيضتقت امل اعبت هرسفي
، ةيموقلا ةايحلا ميمص ىف صوصنلا هذه روطتت كلذبو . ةلا دعلا تايضتقم رياستو

نوكي نأ نم عورشملا وعضاو هيلإ دصق ام ققحتيو الاهل، قتسا دكأتيو ، اهتيتاذ تبثتو
امهرثأ لعجي ام ىتاذلا عباطلا نم امهل هقفو ءاضق ىلإ دنتسي ىموق نوناق رصمل

.(( نوناقلل ىملا علا روطتلا ىف اظوحلم
دنع ، رصم ىف هقفلا و ءاضقلل حاتتس ىتلا ةبيطلا ةصرفلا هذهب ةنجللا بحرتو ))
دعب طابنتس واال داهتج لال حيسفلا ناكملا دجي نأ ىف ، اهريسفتو صوصنلا هذه قيبطت
هئاضق ىفو ةيعيرشتلا هصوصن ىف نيعم دحاو نوناق ةعباتمب ديقلا لغ امهنع كفنا نأ
ديقتلا نم ، اهرداصم نع صوصنلا تلصفنا دقو لح، ىف احبصأ نأ دعب ،لب ههقفو
داهتج اال ناديم ىلإ قيضلا ديلقتلا باب نم كلذب اجرخف ، نيعم نوناق ىأ ةعباتمب

.(1) حيسفلا
امقيلا امأ )): خويشلا سلجمب ىندملا نوناقلا ةنجل ريرقت ىف ًاريخأ ءاج ام اذهو
موهفم ىلع فوقولل ةددعتم لود هقف ىلإ عوجرلا ب ىضاقلا مازلإو ريسفتلا ةبوعص نع

اال رداصم نع تلزعنا نينقتلا ىف تجمدأ ىتم صوصنلا نأ ةنجللا ىرتف ، نيعم صن
، نينقتلا اذه صوصن نم اهريغ عم اهدناست هماوق ىتاذ نايك اهل حبصأو ، سانئتس
وأ غيصلا نم لقن امف . ةئيبلا هذه فورظب اهلا عفناو ، اهيف شيعت ىتلا ةئيبلا ىف اهرثأو
د تددحت عورشملا ىف ىرخأ صوصنب لصو ةيبنجأ تانينقت وأ تاعيرشت نع صوصنلا
اذهو ، رصم ىف ءاضقلا ماكحأو ىرصملا هقفلا ىفو ىلا حلا نينقتلا ىف لبق نم الاهتل

.(((2) ريسفتلا رصانع نم رصنع مهأو لب لوأ وه فلآتلا
(3)

ديدجلا و ميدقلا نينقتلا نيب ام ةيرهوجلا قورفلا
( لبق نم الهب ومعم ناكو هننق امو نمأ؛ماك، ديدجلا نينقتلا ثدحتسا (ام

***
، ميدقلا نينقتلا ىف اظوحلم ناك نيب صقنل ًادس ديدجلا نينقتلا فاضأ ام ريغ ىف
دقو بيوبتلا ريغ ىفو ، ةميدقلا صوصنلا ىف ةزراب تناك بويع نم امعجلا ريغ ىفو

ديدجلا نينقتلا لمحي ،مل هانمدق ىذلا وحنلا ىلع ميدقلا نينقتلا بويع هيف تجلوع
. ماكحأو صوصن نم نمضتي ميدقلا نينقتلا ناك ام رياغي ًائيش هماكحأو هصوصن ىف

لصاأل :األ نيلصأ ىلإ ديدجلا و ميدقلا نينينقتلا نيب ام ةيرهوجلا قورفلا در نكميو
لص .واأل لبق نم الاهب ومعم نكي مل ماكحأ نم ديدجلا نينقتلا ثدحتسا ام وه لو
تناك ميدقلا نينقتلا صوصن نكلو لبق نم الاهب ومعم ناك ماكحأ نم ننق ام وه ىناثلا

. اهتيدأت نع صقت
ثدحتسا لبق نم اهب ال ومعم نكي مل ماكحأ نم ديدجلا نينقتلا ثدحتسا 1-ام

، اهيلإ ةجاحلا ةدش عم ميدقلا نينقتلا اهل ضرعي مل ةلماك تاعوضوم ديدجلا نينقتلا

ص32. 1 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم (1)
ص137. ص136– 1 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم (2)

ام ريسفت ىف اهيلإ عجري ةمجسنم ةدحو هزوعت دق ديدجلا نينقتلا نأ نم ةيشخ نوناقلا لا جر ضعب رواس دقو اذه
رياني ددع 1949 ةنس ةيرصعلا رصم ةلجم ىف نافارام رظنأ ) هماكحأ نم صقن ام ليمكت ىفو هصوصن نم صمغ

(1945 ةنس ربمسيد 6-4 خيراتب 3546 ددع ةطلتخملا مكاحملا ةديرج ىف هتاحش قيفش روتكدلا ص42– رياربفو
صوصن ىف ال ثمم ، ىنيت لاال ماظنلا وه الزيلا ديدجلا نينقتلل ىساس األ ردصملا نإف . اهل رربم ال ةيشخلا هذهو .
ًانرتقمو ، ثيدحلا و اهنم ميدقلا ةينيت لاال تانينقتلا ىف كلذك ال ثممو ، ىرصملا ءاضقلا ماكحأ ىفو ميدقلا نينقتلا

. تاقباسلا نينسلا لا وط ىنيت لاال ماظنلا نم ةفلآتم اهاري نأ ىرصملا ىندملا عيرشتلا دوعت اإلسالىم هقفلا نم ماكحأب
. ىنيت لاال ماظنلا بويع إلصالح لاالةمز دودحلا ىفو ، ردقب إال ديدجلا نينقتلا ىف ىنامرجلا ماظنلا لخدي ملو

. ىفوأ ليصفتب عوضوملا اذه ىلإ دوعنسو
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. ةفلتخملا هباوبأ ىف ترثانت ةيليصفت ىرخأ لئاسمو
: ةلماك تاعوضوم -1

. ةكرتلا ةيفصتو نيدلا ةلا وحو ىندملا راسع واإل تاسسؤملا ىه تاعوضوملا هذه
(م80-69): تاسسؤملا وأال–

فقولا ماظن ناكو .(foundations) تاسسؤملا فرعي ميدقلا نينقتلا نكي مل
فقولا ةصاخبو ، اهلجأ نم تاسسؤملا تدجو ىتلا ضارغ األ ضعب ىدؤي فورعملا

حلااالت نم ريثك ىف فقولا ماظن نكلو . ربلا تاهج ىلع ةرشابم دصري ىذلا ىريخلا
و ةيعامتج اال تاسسؤملا نم ًاريثك نأ ىتح ، تاسسؤملا ضارغأب ءافولا نع قيضي
كلذ ىف ام ىلع ةيداع ةيعمج ماظن ذختاف ، ماظنلا اذه اهل عستي مل رصم ىف ةيريخلا

صوصنلا مادعناب بيلا ملو ، ةسسؤم لكش رشابم قيرطب ذختا ،وأ جرحو قيض نم
ماظن ديدجلا نوناقلا لخدأ كلذ لجأ نم . تاسسؤملا ماكحأ ررقت ىتلا ةينوناقلا

. اهماكحأ ررقت ىتلا صوصنلا دروأو ، تاسسؤملا
ملا صيصخت ىلع موقي ىرابتعا صخش ةسسؤملا نأ ىف صوصنلا هذه صلختتو
ةينفلا و ةيملعلا واألمعلا ربلا لا معأ كلذ ىف لخديف . ىدام حبر ىلع ىوطني ال ضرغل
ةيعمجلا نع ةسسؤملا فلتختو . ماعلا عفنلا لا معأ نم كلذ ريغو ةينيدلا و ةيضايرلا و

ةعامج ىلع موقتف ىرخ ،امأاأل دوصقملا ضرغلل صصخي ملا ىلع موقت ىلو نأاأل ىف
ال فقولا نأ ىف فقولا نع ةسسؤملا فلتختو . ةيعمجلا مهنم نوكتت صاخش نماأل
نأ ىلإ اذه . هيف فقولا فروعت هنمإالام فقوي فال لوقنملا ،امأ راقعلا ىف إال نوكي

دهاعمو ئج موال تايفشتسم ءاشن إل عستي ،وال هيف ةنورم ال ماظنل عضخي فقولا
(1) ةنورم نم هيلع ىوطنا امب تاسسؤملا ماظن اهل عستي ىرخأ تائيهو

ةدار اإل هذه غرفتو لا. ملا صصخ ىذلا سسؤملا ةدارإ ىه ةسسؤملا نيوكت ةادأو
اإل ناك اذإ ةيصو ةروص ىف ،وأ هتايح حلا ةسسؤملا أشنأ اذإ ىمسر دنس ةروص ىف

ةطلسلا ةقفاومل ًاعضاخ تاسسؤملا ءاشنإ ديدجلا نينقتلا لعجي ملو . توملا دعب ءاشن
قحا ةطلسلا هذهل لعجي مل ،لب ىكيجلبلا نوناقلا و ىنامل األ نينقتلا لعف امك ةيذيفنتلا

ةيعيرشتلا ثوحبلا ةيعمج كلذب تراشأ امك تاسسؤملا ءاشنإ ىلع ضارتع ال
ةطلسلا اهنيعت ىتلا ةهجلا ىلإ اهلكو ةباقرل تاسسؤملا عضخأ هنكلو . اسنرف ىف

ةيأ وأ ةماعلا ةباينلا وأ ةيعامتج اال نوؤشلا ةرازو ىه ةهجلا هذه نوكت دقو . ةيذيفنتلا
اذإ ةباقرلا ةهجو ةسسؤملا نيب ام مكحلا وه ءاضقلا .و ضرغلا اذهل نيعت ىرخأ ةحلصم

. ىرهوج رمأ ىف اتفلتخا امه
نم ففخي نأ هلو . ةسسؤملا هب رادت ىذلا ماظنلا ىف لدعي نأ اضيأ ءاضقللو
الًامز ءاغل اإل ناك اذإ اهيلغي نأ هل ،لب ءاشن اإل دنس ىف ةررقملا طورشلا و فيلا كتلا
نأ اريخأ هلو . اهئاشنإ نم ضرغلا قيقحتل ايرورض وأ ةسسؤملا لا ومأ ىلع ةظفاحملل
ىذلا ضرغلا قيقحت اهعم عيطتست ال حةلا ىف تحبصأ اذإ اهتاذ ةسسؤملا ءاغلإب مكحي
ًافلا خم راص اذإ ،وأ قيقحتلا نكمم ريغ ضرغلا اذه حبصأ اذإ ،وأ هلجأ نم تئشنأ

قدأ فاألرم تاسسؤملا ب قلعتي اميف امأ )): ىتأي ام ددصلا اذه ىف ىديهمتلا عورشملل ةيحاضي اإل ةركذملا ىف ءاج دقو (1)
هيف ًاقبطم فقولا ماظن الزيلا دلب ىف لا األوم سبحل رخآ ماظن ءاشنإ بسانملا نم ناك اذإ امع لؤاستلا زوجي ،ذإ
ةمثف ، تاسسؤملا ماظنب األذخ بوجو ىلإ ىضفي نأ ثبلي ال لؤاستلا اذه نأ ىلع . اإلسالةيم ةعيرشلا دعاوقل ًاقفو

ولوبورورتبس ماتيأ أجلمو 1861 ةنس ىف تئشنأ ىتلا ةيديبعلا ةسردملا ك فقولا لكش ذختت مل رصم ىف تاسسؤم
ال تاسسؤملا جرخم اهجرخي دهاعمو تايفشتسم ئشني نأ دارأ نم نييرصملا نم نإ 1928.مث ةنس ىف ئشنأ ىذلا
وأ ويرانب ةسسؤم ةمثو . تآشنملا هذه ىلع قافن لإل ةموكحلل ةبهلا ليبس إال همامأ دجي ملف ، فقولا جرخم
هنم لعجي نأ دصقي ناك هئشنم نأ عم هئاشنإ دنع ةيعمج لكش ذختا ىليئارسإ ماتيأ أجلم وهو (( بيلحلا ةرطق ))
نم نوكي كلذلو . ةددعتم تابسانم ىف سانلل تنع دق فقولا نع فلتخت تاسسؤم ءاشنإ ىلإ ةجاحلا .ف ةسسؤم
ىتلا ضارغ األ قيقحت لفكت ةرقتسم دعاوق ىلع تآشنملا هذه ةماقإو ربلا عيجشتل تاسسؤملل عيرشت عضوي نأ ريخلا

ص371) 1 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم ).(( اهتمدخ ىلع تدصر
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صخرتلا و ةعسوتلا نم ةريخ األ ماكح األ هذه ىفو . ماعلا ماظنلل وأ باد وألآل نوناقلل
. فقولا ماظن نم ةنورم رثكأ تاسسؤملا ماظن لعجي ام

(م249–264): ىندملا راسع –اإل ًايناث
لفغأ هنكلو . ةريطخ جئاتن هيلع بترو ، راسع لإل ميدقلا نينقتلا ضرع ام ًاريثك

تافرصتل نينئمطمب نونئادلا :ال ىضوفلا ىلإ األروم تراصف ، راسع اإل اذه ميظنت
. اعيمج مهل نئمطمب نيدملا ،وال ضعبل مهضعب نونئمطم مه ،وال رسعملا مهنيدم
اعم، نيدملا ةحلصمو نئادلا ةحلصم هيف ىعار اميظنت راسع اإل ديدجلا نينقتلا مظنف

عبتتسي ام هبنجي ىتح رسعملا نيدملا لا ألوم ةيعامج ةيفصت كانه نوكت نأ ىشاحتو
ماظن ىلإ ال وكوم حبصأ هنأ نيدملا ب قلعتي اميف ىعارو . تنعو قاهرإ نم ةداع كلذ

لب مهلا، ىلع هنيد ةدايز درجمل راسع اإل فصو هب قحلي دعي ملف ، ادودح حضوأ
حلا لك ىلع ىضاقلا األءاد،و ةقحتسم هنويد ءافول ةيفاك ريغ هلا ومأ نوكت نأ طرتشي
هذه تناكأ ءاوس هب، تطاحأ ىتلا فورظلا عيمج ردقي نأ دعب إال هراسعإ رهشي ال

هتيلوئسمو ةيصخشلا هتردقمو ةلبقتسملا هدراوم ىلإ رظنيف ، ةصاخ مأ ةماع فورظلا
هنأش نم رخآ فرظ لكو ةعورشملا هينئاد حلا صمو هراسعإ ىلإ تدأ ىتلا بابس نعاأل

. ةيلا ملا حهتلا ىف رثؤي نأ
ىضاقلل زوجي ،ذإ ةلجؤملا هنويد لحت نإ متحلا نم سيلف نيدملا راسعإ رهش اذإو

رظنيف ، دعبأ ىدم ىلإ ريسي نأ ىضاقلل نإ ،لب هيف دمي نأ هلو األلج، ىلع ىقبي نأ
نيدملل حاتت اذهبو . اهتاذ األءاد ةقحتسملا نويدلا ىلإ ةبسنلا ب ةرسيم ىلإ نيدملا
ةيفصتلا ليبس ىف نيدملا .و ةمء مال فورظلا نسحأ ىف ايدو هنويد ةيفصت رسعملا

، لثملا نمثب كلذ نوكي نأ ىلع نينئادلا ءاضر ريغب ولو مهلا ىف فرصتي نأ هل زوجي
، كلذ قوف نيدمللو . نينئادلا ىلع هعيزوتل ةمكحملا ةنازخ نمثلا عاديإب موقي نأ ىلعو

هتاداريإ نم اهاضاقتي ةقفن ءاضقلا ىلإ بلطي ،نأ هتاداريإ ىلع زجحلا نونئادلا عقو اذإ
. ةزوجحملا

راسع اإل ماظن مهل لفكيف نونئادلا .امأ ماظنلا اذه ىف رسيلا نم نيدملا حلا وه اذه
ليجست درجم نأ كلذ . ميدقلا نينقتلا لظ ىف مهل ًاحاتم نكي مل ام ةيامحلا نم

ىلع ليجستلا دعب عقي ، صاصتخا ىأ ذفني أال هرثأ نم نوكي راسع اإل ىوعد ةفيحص
ىرسي ال كلذك . ليجستلا اذه ىلع مهنويد ةقباسلا نينئادلا قح ىف ، نيدملا تاراقع

ىف ديزي وأ هقوقح نم صقني نأ هنأش نم نوكي نيدملل فرصت ىأ نينئادلا قح ىف
نينئادلا ةيامحل ًازيزعتو . نيدملا هب موقي ءافو ىأ مهقح ىف ىرسي ال امك ، هتامازتلا
بكترا اذإ نيدملا ىلع ديدبتلا ةبوقع عيقوت ديدجلا نينقتلا ررق ، نيدملا تافرصت نم

. هينئادب ًارارضإ نيبلا شغلا لا معأ نم معال
نيب قيفوتلا لفكي راسع لإل ديدجلا نينقتلا هعضو ىذلا ماظنلا نأ هانمدق امم نيبتيو
مهنيدم نم نينئادلا ىمحيو ، هينئاد نم نيدملا ىمحي وهف ، ةضراعتملا حلا صملا عيمج

. ضعب نم مهضعب نينئادلا ىمحيو ،
(م315–322): نيدلا ةلا وح – ثًاثلا

مظني نكي ملو قحلا ةلا وح إال مازتل لااال قتنا ىف فرعي ميدقلا نينقتلا نكي مل
ةلا وح قحلا ةلا وح ىلإ ديدجلا نينقتلا فاضأف . اهيلإ ةجاحلا حوضو عم نيدلا ةلا وح
ةلا وح مظن دق اإلسالىم هقفلا نأ ىلإ اذه . ةثيدحلا تانينقتلا ننس ىلع ايرج نيدلا

. قحلا ةلا وح مظني مل ناك نإو ، ًاقيقد ًامكحم اميظنت نيدلا
لمحتي رخآ صخشو نيدملا نيب قافتاب امإ نيدلا ةلا وح متت ديدجلا نينقتلا ىفو
لمحتي رخآ صخشو نئادلا نيب قافتاب امإو ، نئادلا لوبق ىلإ ةجاح نود نيدلا هنع

بلا طي نأ نئادلل زاج ةلا، وحلا تمت اذإف . نيدملا لوبق ىلإ ةجاح نود نيدلا هلبق
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ىتلا عوفدلا ب نئادلا لبق كسمتي نأ ديدجلا نيدملل زاجو ، هتاذ نيدلا ب ديدجلا نيدملا
نيدملا نوكي نأ نئادلل ىلص األ نيدملا نمضيو . اهب كسمتي نأ ىلص األ نيدملل ناك

ةلا. وحلل نئادلا رارقإ تقو ًارسوم ديدجلا
لمعلا ىف ًاريثك ضرعت حةلا ىف ًاعفان ًاقيبطت نيدلا ةلا وح ديدجلا نينقتلا قبط دقو

ىلع ىرتشملا و عئابلا قفتي نأ زوجي هنإف . ًايمسر ًانهر نوهرملا راقعلا عيب حةلا ىه ،
امك ةلا وحلا ب هتمذ ىف بترتملا نيدلا نم عئابلا صلختيل نهرلا ب نومضملا نيدلا ةلا وح

. نوهرملا راقعلا عيبب نهرلا نم صلخت
(م876–914): ةكرتلا ةيفصت – ًاعبار

ةدعاقلا هيف رقي ناك ىذلا تقولا ىف هنأ ميدقلا نينقتلا ىف ةزرابلا بويعلا نم
ىف اهيلع صني مل هنأ ولو ، نيدلا دادس دعب إال ةكرت أبال ىضقت ىتلا ةفورعملا ةيعرشلا
نم خةيلا ةثرولا اهملستي ىتح ، ةكرتلا ةيفصتل ًاماظن عضي نكي ،مل ةحيرص ةرابع
ًاببس ماظنلا اذه لا فغإ ناك دقو . اهدادس دعب إال مهيلإ لقتنت ال ةكرتلا تمادام نويدلا

نينقتلا دارأف ، كابتر واال بارطض نماال ريثك ىف رصم ىف هقفلا و ءاضقلا عقي نأ ىف
. ةكرتلا ةيفصت اهب مظني ةلصفم صوصن عضوب ريطخلا صقنلا اذه تيالىف نأ ديدجلا
ام مهأ نم بير نود ربتعت ىهو ، صوصنلا هذه ىلع ئراقلا ليحن نأ انه انبسحبو

. ديدجلا نينقتلا هثدحتسا
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: ةعونتم ةيليصفت لئاسم ب-
ةيليصفت ىرخأ ًاماكحأ ديدجلا نينقتلا ثدحتسا ةلماكلا تاعوضوملا هذه بناج ىلإ

: ىتأي اميف اهمهأ بقعتن
اإلسالىم هقفلا تركذف ، نوناقلا رداصم ىلو األ ةداملا تددع : ىديهمتلا بابلا ىف
ىف هبإال رفظت ،مل اإلسالةيم ةعيرشلل ديدج بسك اذه نأ ىف كش وال اهنيب نم

. ديدجلا نينقتلا
ثدحتسا ماع هجوب تامازتل لال صصخ ىذلا باتكلا وهو : األلو باتكلا ىفو

، زييمتلا ميدع ةيلوئسم (م147) ةئراطلا ثداوحلا ةيرظن ادع (1) ديدجلا نينقتلا
هنع لوئسم وه نم كانه نكي ملو ، زيمم ريغ صخش نم ررضلا عقو اذإ هنأ ىلع صنف
ررضلا هنم عقو نم مزلي نأ ىضاقلل زاج ، لوئسملا نم ضيوعت ىلع لوصحلا رذعت ،وأ

ثدحتساو .(2 ةرقف م164 رظنأ ) موصخلا زكرم كلذ ىف ًايعارم ، لداع ضيوعتب
اآلالت نع سكعلا تابثإ لبقي ال ًاضرف ضورفم أطخ ىلع ةينبم ةيلوئسم كلذك
ىف زاجأو م178) رظنأ ) ةصاخ ةيانع اهتسارح بلطتت ىتلا ءايش األ نعو ةيكيناكيملا
ًايئاهن ًانييعت ضيوعتلا ىدم نيعي نأ مكحلا تقو هل رسيتي مل ،اذإ ىضاقلل 170 ةداملا

ىف رظنلا ةداعإب ةنيعم ةدم خالل ىف بلا طي نأ ىف قحلا ب رورضملل ظفتحي ،نأ
. ريدقتلا

ذيفنتلا ىف ناك اذإ نيدملل (2 ةرقف )203 ةداملا ىف زاجأ ، مازتل اال راثآ ىفو
ًاررض نئادلا ب قحلي ال كلذ ناك اذإ ىدقن ضيوعت عفد ىلع رصتقي هل،نأ قاهرإ ىنيعلا
نيبملا هجولا ىلع ديربلا قيرط نع نيدملا راذعإ متي 219نأ ةداملا تزاجأو . اميسج

(م226–227 ديدجلا نينقتلا ثدحتسا دقف ، دئاوفلا ىف امأ . تاعفارملا نينقت ىف
ضفخف ، ةثيدحلا نيناوقلا ىف ةعزنلل ةاراجم اهنم دحلا ىلإ ىمرت ةماه ًاماكحأ (

، ةيراجتلا لئاسملا ىف %5 ىلإو ةيندملا لئاسملا ىف %4 ىلإ دئاوفلل ىنوناقلا رعسلا
ىلع ًادئاز عفد ام در نيعتي هنأ ىلع ةحارص صنو .%7 ىلإ ىقافت اال رعسلا ضفخو

: اهنم ضفخ وأ دئاوفلا عفد نم امهيف هافعأ نيتلا ح ىف نيدملا ديب ذخأو . رادقملا اذه
دمأ ةلا طإ ىف هقحب بلا طي وهو ةين ءوسب نئادلا ببست اذإ ام حةلا ىه ىلو ةلااأل حلا

طإالاق، اهب ىضقي ،وأال ةيقافتا وأ تناك ةينوناق دئاوفلا ضفخي نأ ىضاقللف ، عازنلا
اذإ ام حةلا ىه ىرخ ةلااأل (م229).وحلا رربم بال عازنلا اهيف طلا ىتلا ةدملا نع
دئاوفل نيقحتسم نونئادلا نوكي ،فال نيدلل ءافو اهيلع زوجحملا نيعلا ىف دازملا اسر
ةمكحملا ةنازخ تناك وأ نمثلا دئاوف عفدب امزلم دازملا هيلع ىسارلا ناك إالاذإ ريخأتلا

ام ةلا حلا هذه ىف دئاوف نم نونئادلا هاضاقتي ام زواجي أال ىلع ، دئاوفلا هذهب ةمزلم
قفر اذه ىفو (م230) ةمكحملا ةنازخ وأ دازملا هيلع ىسارلا لبق اهنم قحتسم وه

، دئاوفلا ىلع ديدجلا نينقتلا اهضرف ىتلا ةماهلا دويقلل اال مكتساو . نيدملا ب بجاو
ىتلا دئاوفلا ةعومجم نوكي نأ حلا ةيأ ىف زوجي ال هنأ ىلع 232 ةداملا تصن
ًاميرحت ةبكرملا دئاوفلا ميرحت ىلع كلذك تصنو لا، ملا سأر نم رثكأ نئادلا اهاضاقتي

ىف صنف ، ةيصيلوبلا ىوعدلا دعاوق ىلع ًاماه ال يدعت ديدجلا نينقتلا لخدأو . ًامات
نيذلا نينئادلا عيمج كلذ نم دافتسا فرصتلا ذافن مدع ررقت ىتم هنأ ىلع 240 ةداملا

هذه نم ديفتسي ًادحأ لعجي ال ميدقلا نينقتلا ناكو . مهب ًارارضإ فرصتلا اذه ردص
ىلإ سبحلا ىف قحلا (م246) ديدجلا نينقتلا درو . اهرشاب ىذلا نئادلا ريغ ىوعدلا
هيلإ بهذي ناك امك اينيع اقح ،ال ذيفنتلا مدعب ًاعفد هلعجف ، حيحصلا ىنوناقلا هفييكت
نم سبحلا ىف قحلا ضرتعي ناك ام حيحصلا فييكتلا اذه لا زأف ، ميدقلا نينقتلا

نعاإل ريبعتلا ءاقب ، ةيشاحلا هذه ىف اهيلإ ةراش باإل ىفتكنو ، ديدجلا نينقتلا اهثدحتسا ىتلا ةيليصفتلا لئاسملا نم (1)
(م92). هتيله أل هدقف وأ هبحاص توم دعب ةدار
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قحلا اذه ميمعت نم نكمو ، ةينيعلا قوقحلا رهشب ةصاخلا دعاوقلا ىلإ عجرت تابوعص
ىف ًاروصقم ناك نأ دعب ، ةماع ةدعاق ىلإ هدر قيرط نع ةيقطنملا هروص عيمج ىف

. رصحلا ليبس ىلع تركذ ةنيعم حاالت ىلع ميدقلا نينقتلا
(م303) نيدملا ءاضر ىلإ ةجاح نود متت ةلا وحلا تلعج ، قحلا ةلا وح ىفو
اذه ىف ناكو . ءاضرلا اذه طرتشي – طلتخملا نود ىنطولا – ميدقلا نينقتلا ناكو
مهو رثأ تحت ةثيدحلا نيناوقلا عم ىشمتلا نع فلختو هل، رربم ال لماعتلل ليطعت
اذه نع لوئسم ريغ هقفلا اذه نأ قحلا اإلسالىم،و هقفلا مكح وه اذه نأ ئطاخ
ام نأ نييرصملا ءاهقفلا ضعب مهوت دقو ال. صأ قحلا ةلا وح فرعي ال ،ألهن بيعلا
وه ، نيدملا ءاضر هيف طرتشيو ، نيدلا ةلا وحب ةمات ةقد ىف اإلسالىم هقفلا هيمسي
نيب رهاظ قرفلا ،و قحلا ةلا وحب ةثيدحلا اننيناوق ىف نحن هيمسن ىذلا اذه

. نيتلا وحلا
نود اهدحو نئادلا ةدارإب متي ءارب اإل ديدجلا نينقتلا لعج ، مازتل اال ءاضقنا ىفو

، ءاضرلا اذه طرتشي ميدقلا نينقتلا ناكو (م371) نيدملا ءاضر ىلإ ةجاح
ثالث هتدم تلعج دقف مداقتلا اإلسالىم.امأ هقفلا دعاوق ىلإ عوجر ديدجتلا اذه ىفو
نم أشنت ىتلا تامازتل ،كاال ةيدقاعت ريغ رداصم نم أشنت ىتلا تامازتل ىفاال تاونس
ام دادرتساو ةلا ضفلا ك ببس بال ءارث اإل دعاوق نم أشنت ىتلا كلتو عورشملا ريغ لمعلا

. ةثيدحلا تانينقتلا ىحنم ديدجتلا اذه ىف ديدجلا نينقتلا ىحن دقو قح. نود عفد
وال اضرف نيدملا ىلع نوناقلا هضرفي ىذلا مازتل اال نإف ، ةرهاظ كلذ ىف ةمكحلا و

ملعلا تقو نم تاونس نمثالث رثكأ ةمذلا ىف ىقبي نأ زوجي ال هتدارإ ىلإ هيف عجري
مودت هذهف ، اهيلع دقاعت ىتلا تامازتل نماال هتدارإب نيدملا هاضترا خبالفام هب،

وأ ةيله ىفاأل صقنل دقعلا لا طبإ ىف قحلا ديدجلا نينقتلا لعجو . ةنس ةرشع سمخ
ىقبي وال لماعتلا رقتسي ىتح ، تاونس ثبالث اضيأ وه مداقتي ءاضرلا بويع نم بيعل

. ةليوط ةدم لا وزلا ب اهددهتي دوقعلا ىلع اتلصم لا اإلطب فيس
نينقتلا لخدأ ، ةامسملا دوقعلل صصخ ىذلا باتكلا وهو : ىناثلا باتكلا ىفو

ىف نامضلا ىوعد لعجي امهلوأ . ةيمه األ ىف نيتوافتم نيليدعت عيبلا ىف ديدجلا
طقست ميدقلا نينقتلا ىف تناكو (م452) ةلماك ةنسب إال طقست ال ةيفخلا بويعلا

األ ليدعتلا نم ريثكب مهأ وهو ، ىناثلا ليدعتلا .و رصقلا ةديدش ةدم ىهو مايأ ةينامثب
لحارم ىف طوشلا ةياهن ىه هذهو (م465)، اتاب اميرحت ءافولا عيب مرح لو،
ابورض هنم لماعتلا رثكتسا املو . ديق نود ازئاج لبق نم ناك دقف . عيبلا اذهل روطتلا
ةرتاسلا هتروص ىف ىرصملا عرشملا همرح ، شحافلا ابرلا ىفخي رتتسم ةزايح نهر ىه

، ةرتتسم انوهر إال تسيل رصم ىف ءافولا عويب نأ ىلع براجتلا تلد دقو . نهرلل
. ةرفاسلا و ةرتاسلا اهيتروص ىف ، اعيمج ديدجلا نينقتلا اهلطبأف

دحأ ةصح تناك اذإ ام حةلا ىف ال يدعت ديدجلا نينقتلا لخدأ ةكرشلا دقع ىفو
ىف كيرشلا اذه بيصن لعجي ميدقلا نينقتلا ناك دقف . هلمع ىلع ةروصقم ءاكرشلا

. ةكرشلا هيلع موقت ىذلا ىرهوجلا طاشنلا وه هلمع نوكي دقو ، ةبصن األ لقأ حبرلا
هبيصن ردقي كيرشلا اذه نأ ىلع ديدجلا نينقتلا نم ( ثةثلا ةرقف )514 ةداملا تصنف

. لداعلا مكحلا وه اذهو ، هلمع نم ةكرشلا هديفت امل اعبت ةراسخلا و حبرلا ىف
ىنامورلا نوناقلا هلبق نمو ىسنرفلا نوناقلا ننس ىلع ايرج – ميدقلا نينقتلا ناكو

ةينيع ادوقع ، ةزايحلا نهرو ةعيدولا و ةيراعلا و ضرقلا ىه دوقعلا نم ةفئاط ىمسي –
. ىنامورلا نوناقلا نع تفلخت ةيقب دوقعلا هذه ةينيعو . ميلستلا إالب متت ال اهلعجيو
ريغ ىف دقعلا داقعن ال فاك هدحو نيدقاعتملا ءاضر نأب ملسي ال نوناقلا اذه ناك دقف
فئاوط نم ةفئاط لك ىف بلطتي ناكو . ةيئاضر ًادوقع اهامس دوقعلا نم ةنيعم ةفئاط
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ةفئاط ىف ىضتقي ناكف . ةفئاط لك الف تخاب فلتخي ءاضرلا ريغ انكر ىرخ األ دوقعلا
ىف دقعلا داقعن ال ايفاك نيدقاعتملا ءاضر حبصأ دقو .واآلن ميلستلا نكر ةينيعلا دوقعلا

، دوقعلا ضعب ىف ةينيعلا طارتشا ىف ةمكحلا زتلا دقف ، ةيلكشلا دوقعلا ةفئاط ريغ
. ةثيدحلا تانينقتلا نم ريثك ىف عفال تفتخا دقو ، اهئاقبل غوسم كانه دعي ملو

.(1) ديدجلا نينقتلا ىف كلذك تفتخاو
ىلع 544 ةداملا ىف صنف ، ًاماه امكح ديدجلا نينقتلا ثدحتسا ضرقلا دقع ىفو
نلعي ،نأ ضرقلا ىلع رهشأ ةتس تضقنا اذإ نيدملل ناك ، دئاوفلا ىلع قفتا اذإ هنأ
رهشأ ةتس زواجي ال لجأ ىف درلا متي نأ ىلع ، هضرتقا ام درو دقعلا ءاغلإ ىف هتبغر
ةتسلا نع ةقحتسملا دئاوفلا ءادأب نيدملا مزلي ةلا حلا هذه ىفو اذهاإلعالن، خيرات نم

نم ال باقم وأ ةدئاف ىدؤي نأب همازلإ هوجولا نم هجوب زوجي لإلعالن،وال ةيلا تلا رهش األ
،وأ درلا ىف ضرتقملا قح طاقسإ ىلع قافت اال زوجي ،وال ءافولا ليجعت ببسب عون ىأ

. هنم دحلا
رجؤملا مازتلا لعجف ، اماه ال يدعت ديدجلا نينقتلا ثدحتسا راجي اإل دقع ىفو

ناكو (م588)، ةرجؤملا نيعلا ب عافتن نماال رجأتسملا نكمي نأ وه ًايباجيإ امازتلا
. نيعلا ب عفتني رجأتسملا كرت ىلع رصتقي ًايبلس ًامازتلا ميدقلا نينقتلا ىف رجؤملا مازتلا

رجؤملا مزلي (م576) ديدجلا نينقتلا ىف ًاحيرص ًاصن ىرهوجلا ليدعتلا اذه ىضتقاو
نينقتلا ىف ًادوجوم ناك ًاصن ديدجلا نينقتلا فذح كلذك . ةيفخلا بويعلا نامضب
جورخلا اذهل غوسم دجوي ،ذإال ةباتكلا ب راجي اإل دقع تابثإ نوكي نأ ىضقي ، ميدقلا

. ةماعلا دعاوقلا ىلع
نإف ، تابث اإل ةيحان نم اددشت ةلا فكلا دقع ىضتقي ، راجي اإل دقع نم ضيقنلا ىلعو
نأ ثبلت ال ةلا فك ىف طروت دق نوكي نأ بلغيو ، نايح األ رثكأ ىف اعربتم نوكي ليفكلا

ديدجلا نينقتلا صنف . ةلا فكلا ب هئاضر نم تبثتلا بجو مث نمو ، مرغلا ب هيلع دوعت
ب لوفكملا مازتل اال تابثإ زئاجلا نم ناك ولو ، ةباتكلا إالب تبثي ال دقعلا اذه نأ ىلع

(م773) ةنيبلا
ثدحتسا ، ةيلص األ ةينيعلا قوقحلل صصخ ىذلا باتكلا وهو : ثلا ثلا باتكلا ىفو

. اهبسك بابسأو ةيكلملا قح ىف ةماه الت يدعت ديدجلا نينقتلا
تاقفن نوكتو ، ةقص ال تملا امهك ألمال دودح عضو ىلع هراج ربجي نأ مكلا لكل زاجأف
ةفاسم ىلع نوكي نأب فرجنملا لطملا ديقو (م813)، امهنيب ةكرش ديدحتلا

لا ملا ةراد إل دعاوق عضوو (م820). لطملا فرح نم ارتميتنس نيسمخ نع لقت
ىف ةرثع رجح تفقوو ةيلق األ تتنعت اذإ ءاكرشلا ةيبلغ أل مكحلا اهيف لعج عئاشلا

األ هذه تررق ول ىتح كلذك ءاكرشلا ةيبلغ أل مكحلا لعجو اإلصالح(م828)، ليبس
ىف ليدعتلا و ةيساس األ تارييغتلا نم ، عئاشلا لا بملا عافتن اال نيسحت ليبس ىف ، ةيبلغ
(م829)،لب ةداتعملا ةراد اإل دودح نع جرخي ام عئاشلا لا ملا هلدعأ ىذلا ضرغلا

(م832) ةيوق بابسأ ىلإ كلذ ىف ةدنتسم عئاشلا لا ملا ىف فرصتلا تررق ول ىتحو
ىفتكاف راقعلا ،امأ لوقنملا ىلع ةعئاشلا ةصحلا دادرتسا قح 833 ةداملا ترصقو .
نيماظن نم لك قاطن احضاو ايلمع اديدحت ديدجلا نينقتلا ددح كلذبو ، ةعفشلا ب هيف

هقفلا نم اآلرخ ذخأو ، دادرتس قحاال وهو ىسنرفلا نينقتلا نم امهدحأ ذخأ ، نيبراقتم
، نيديدج نيماظن ةعئاشلا ةيكلملا ىف ديدجلا نينقتلا لخدأو . ةعفشلا وهو اإلسالىم

تصن دقو . اإلسالةيم ةعيرشلا ماكحأ عم ايشمت ضبقلا ب اهيتروص ىدحإ ىف متت اهنإف ، لوقنملا ةبه ءانثتسا عم اذه (1)
راتس تحت متت ،اممل ةلطاب تعقو ،إوال ةيمسر ةقروب ةبهلا نوكت -1)): ىتأي ام ىلع ددصلا اذه ىف 488 ةداملا
اذه نم صلختسيو .(( ةيمسر ةقرو ىلإ ةجاح نود ضبقلا ب ةبهلا متت نأ لوقنملا ىف زوجي كلذ عمو -2. رخآ دقع

. ضبقلا ب امإو ةيمسر ةقروب امإ متت ، رخآ دقع راتس تحت فتخت مل ،اذإ لوقنملا ةبه نأ صنلا
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(م دحاولا ءانبلا تاقبط مالك داحتا ماظنو (م851–855) ةرس األ ةيكلم ماظن امه
ءاضعأ نيب ام عئاشلا لا ملا ةرادإ ميظنت هنم ضرغلا األلوف ماظنلا امأ .(869–862

ىلع قافت اال زيجأف . ةرسيم ةراد اإل هذه لعجي نأ هنأش نم اميظنت ةدحاولا ةرس األ
ألدح خالاهل ىف زوجي ال ةنس ةرشع سمخ ىلإ لوطت ةدم ىقبت ةرس لأل ةيكلم ءاشنإ
لا ملا ةراد إل مهنم دحاو نييعت ىف قحلا ءاكرشلل لعجو . ةمسقلا بلطي نأ ءاكرشلا نم
ةرس األ ةيكلم ىلع لخدي نأ دح ىلإ لصت ةعساو ةطلس ريدملا اذهل ىطعأو ، عئاشلا
اذهو هب. عافتن اال قرط نسحي ام كرتشملا لا ملا هلدعأ ىذلا ضرغلا ىف رييغتلا نم

األ ىقبتست ام ًاريثكف . فيرلا ىف ىرصملا عمتجملا تاجاح نم ةجاحل بيجتسي ماظنلا
دجوأف . ةرس األ ريبك ةراد اإل ىلوتيو ، ثروملا توم دعب ةثرولا نيب ةعئاش ضر األ ةرس

داري ملاالك– داحتا ماظن – اآلرخ ماظنلا .و ةلا حلا هذهل ارقتسم ًاماظن ديدجلا نينقتلا
نيوكت زيجأف ، مهل اكلم نوكت نكاسم اوئشني نأ سانلا نم طاسو لأل ليبسلا ريسيت هب

مل زيجأ امك ، داحت اال ءاضعأ ىلع اهتاقبط ةيكلم عيزوتو اهارتشم وأ نكاسملا ءانبل داحتا
نيتاه نم لك ىف ، داحت اال عضيو . مهنيب اميف اداحتا اونوكي نأ ءانبلا تاقبط الك
ذيفنت ىلوتي رومأم هل نوكيو ، كرتشملا راقعلا ب عافتن اال نسح نامضل ًاماظن ، نيتروصلا
ىلع عيجشتو ، تاقبطلا تاوذ ىنابملل ةكرتشملا قفارملا ةراد إل ريسيت اذه ىفو هتارارق

ب ةظتكملا ندملا ىف نكاسملا ةمزأ نم جيرفتلا ىلع نيعي امم ، ىنابملا هذه ءاشنإ
. ناكسلا

تاوملا ضر األ ىيحي نميف ديدجلا نينقتلا طرتشا ، كلملل تبسك الء يتس اال ىفو
ىف ابجاو طرشلا اذه نكي ملو (3 ةرقف (م874 ًايرصم نوكي نأ اهكلمت دصقب

. ميدقلا نينقتلا
نأ ةين نسحب دقتعي ناكو ريغلا ضرأ ىلع تآشنم صخش ماقأ ،اذإ قاصتل اال ىفو
نأ وأ لمعلا ةرجأو داوملا ةميق عفدي نأ نيب ضر األ بحاص ريخ ، اهتماقإ ىف قحلا هل

نينقتلا ثدحتسا دقو . تآشنملا هذه ببسب ضر األ نمث ىف داز ام ىواسي ًاغلبم عفدي
تناك ،ذإ ضر األ بحاصل 925 ةداملا نم ةيناثلا ةرقفلا ىف زاجأف ، ًامكح انه ديدجلا

تآشنملا ماقأ نمل ضر األ كيلمت بلطي ،نأ هقهري ةماسجلا نم ادح تغلب دق تآشنملا
دق ءانب اهيلع مقي وهو ضر األ مكلا ناك ،اذإ ىرخأ حةلا ىفو . لداع ضيوعت ريظن
تأر اذإ ةمكحملل 928 ةداملا تزاجأ ، ةقص ملاال ضر نماأل ءزج ىلع ةين نسحب راج

لوغشملا ءزجلا ةيكلم نع هراجل لزني نأ ىلع ضر األ هذه بحاص ربجت نأ كلذل حمال
. لداع ضيوعت ريظن ىف كلذو ءانبلا ب

940 ةداملا تحابأف ، ميدقلا نينقتلا ىف ًاصقن ديدجلا نينقتلا ،عجلا ةعفشلا ىفو
اإل خيرات نم اموي رشع ةسمخ خالل ىف اهيف هتبغر نلعي نأ ةعفشلا األذخب ديري نمل

ميدقلا نينقتلا ناكو . هقح طقس ،إوال ىرتشملا وأ عئابلا هيلإ ههجوي ىذلا ىمسرلا راذن
ميدقلا نينقتلا ناكو . هقح خالل ىف ةبغرلا نلعي مل اذإ اضيأ عيفشلا قح طقسي

هملع خيرات نم ًاموي رشع ةسمخ خالل ىف ةبغرلا نلعي مل اذإ اضيأ عيفشلا قح طقسي
نينقتلا فقوف ، تابث اإل ةيحان نم ةريثك تاعزانم ريثت هذه ملعلا ةعقاو تناكو ، عيبلا ب

امع ةعفشلا قحاألذخب ديدجلا نينقتلا قيضو . ملعلا نود ىمسرلا راذن دنعاإل ديدجلا
ًاموي خاللثالنيث ىف بجوأ : ةدع حاون نم كلذو ميدقلا نينقتلا ىف هيلع األرم ناك

ىقيقحلا نمثلا لك ةمكحملا ةنازخ عيفشلا عدوي نأ ةعفشلا ىفاألذخب ةبغرلا عإالن نم
طقساو (م943)، لودجلا ب ةعفشلا ىوعد ديقي نأو (م942) عيبلا هب لصح ىذلا
ليجست موي نم رهشأ ةعبرأ تضقنا اذإ 948 ةداملا ىضتقمب ةعفشلا ىفاألذخب قحلا

قحلا اذه نع عيفشلا لزن )وأ رهشأ ةتس تضقنا اذإ ميدقلا نينقتلا ىفو ) عيبلا دقع
،( عيبلا لبق قحلا نع عيفشلا لوزنب دتعي نكي مل ميدقلا نينقتلا ىفو ) عيبلا لبق ولو
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عورفلا و لوص األ نيب عيبلا عقو 939،اذإ ةداملا ىضتقمب ، ةعفشلا األذخب زجي مل امك
ةجردلا ةياغل راهص األ نيب وأ ةعبارلا ةجردلا ةياغل براق األ نيب وأ نيجوزلا نيب وأ

نيب وأ عورفلا و لوص األ نيب ةعفشلا األذخب زوجي نكي مل ميدقلا نينقتلا ىفو ) ةيناثلا
.( ةثلا ثلا ةجردلا ةياغل براق األ نيب وأ نيجوزلا

نينقتلا ،عجلا ةينيعلا تانيمأتلل صصخ ىذلا باتكلا وهو : عبارلا باتكلا ىفو
نهرلا نأ ىلع 1039 ةداملا تصنف ، ةعئاشلا ةصحلا نهر ىمسرلا نهرلا ىف ديدجلا
ةمسق ىلع بترتت ىتلا ةجيتنلا تناك ايأ اذفان ىقبي عئاش راقعل ملاالك عيمج نم رداصلا
ةعئاشلا هتصح ءاكرشلا دحأ نهر اذإو ، هتمسق ناكمإ مدعل هعيب ىلع وأ دعب اميف راقعلا

ريغ نايعأ ةمسقلا دنع هبيصن ىف عقو ،مث راقعلا اذه نم ًازرفم اءزج وأ راقعلا ىف
ناك ىذلا راقعلا ةميق لداعي نايع األ هذه نم ردق ىلإ هتبترمب نهرلا لقتنا ، اهنهر ىتلا

ةعئاشلا ةصحلا نهترم نئمطي نأ هنأش نم ديدجلا مكحلا اذهو . لص ىفاأل انوهرم
لا، باقاللإلطب عقيو ريغلا كلم نهر نيب (م1033) ديدجلا نينقتلا زيمو . هنامض ىلع

راقعلا عيب بلطي نأ (م1067) نئادلل زاجأو ال. طاب عقيو لبقتسملا لا ملا نهرو
نينقتلا ىف األرم ناك امك رشعلا ةدايز ىلإ ارطضم نوكي نأ نود هريهطت بولطملا

. ميدقلا
. ديعب دح ىلإ هبويع نم للق هنكلو ، صاصتخ قحاال ديدجلا نينقتلا غلي ملو
نأ بجوأف . ديعب دح ىلإ هبويع نم للق هنكلو ، صاصتخ قحاال نوكي نأ بجوأف
نأ ةحلصم ىذ لكل زاجأو .(1 ةرقف (م1085 ذيفنتلا بجاو مكح نئادلا ديب نوكي
اذه اهيلع بتر ىتلا نايع األ تناك اذإ بسانملا دحلا ىلإ صاصتخ اال صاقنإ بلطي
نم ، مزلتسي ملو ،(1 ةرقف (م1094 نيدلا نامضل ىفكي ام ىلع اهتميق ديزت قحلا
، صاصتخ قحاال ىلع لوصحلل مكحلا نم ةيمسر ةروص نئادلا مدقي ،نأ ىرخأ ةيحان

ةداهشلا هذهو (م1089) مكحلا قوطنم اهيف نودم باتكلا ملق نم ةداهشب ىفتكا لب
. مكحلا رودص موي ىف اهيلع لوصحلا نكمي

نيلواقملل زايتما قح داجيإب ميدقلا نينقتلا ىف ةرغث ديدجلا نينقتلا دسو
نأب ، رخآ الًاح صإ ىراقعلا رهشلا نوناق لجع دقو (م1148). نييرامعملا نيسدنهمللو
ماظن نود ديقلا ماظنل نيعضاخ ىراقعلا ةزايحلا نهرو راقعلا عئاب زايتما قح لعج

. ليجستلا
مكح ىأ نأ نايبلا نع ىنغو . ديدجلا نينقتلا اهثدحتسا ىتلا ماكح األ مهأ ىه هذه
ةنس ربوتكأ 15 ذنم عئاقولا نم دجتسي اميف إال قبطي ،وال ىضاملا ىلع ىرسي ال اهنم

ىضاملا ىلع ماكح األ هذه نايرس مدع ريثي دقو . ديدجلا نينقتلا ذافن خيرات 1949
. باتكلا اذه نم اهعضاوم ىف اهجلا عن لكاشم

لبق نم الاهب ومعم ناك ماكحأ نم ديدجلا نينقتلا ننق 2-ام
لظ ىف صن نود ىرصملا ءاضقلا اهررق ىتلا ماكح ىهاأل ةفئاط . ناتفئاط هذهو
ةننقم نكت ملو ، رطخلا و ةيمه نماأل ةريبك ةجرد ىلع ماكحأ ىهو ، ميدقلا نينقتلا

، ميدقلا نينقتلا ىف اهيلع اصوصنم ناك ماكحأ ةيناثلا ةفئاطلا .و ديدجلا نينقتلا اهننقف
ريغ ناكم ىف ةسوسدم ،وأ ديدجلا نينقتلا اهبذهف ةبيعم امإ تناك صوصنلا نكلو

. حيحصلا اهناكم ىلإ ديدجلا نينقتلا اهلقنف ىندملا نينقتلا
اهننقف صن نود ميدقلا نينقتلا لظ ىف ىرصملا ءاضقلا اهررق ىتلا ماكح أ-األ

: ديدجلا نينقتلا
نينقتلا اذه عفتنا دقف . ديدجلا نينقتلا صوصن فصن نم رثكأ غلبت ماكح األ هذه
ةماهلا ئدابملا ننقو ، طلتخمو ىنطو نم ، قباسلا ىرصملا ءاضقلا ب ىدملا ديعب اعافتنا

. ميدقلا نينقتلا لظ ىف اهيف لمع اماع نيعبس خالل ىف ءاضقلا اذه اهرقأ ىتلا
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قحلا لا معتسا ىف فسعتلا ةيرظن ىف ةحيرص صوصن تدرو ، ىديهمتلا بابلا ىفف
نينقتلا نكي مل لئاسملا هذهو . تايعمجلا ىفو ةيرابتع واال ةيعيبطلا صاخش األ ىفو

. اهسسأ عضوو اهئدابم رقأ دق ناك ىرصملا ءاضقلا نكلو ، اهلوانتي ميدقلا
ةريبك ةفئاط ىف ىرصملا ءاضقلا ماكحأب ديدجلا نينقتلا ذخأ ، مازتل اال ةيرظن ىفو

اإل قفاوتت فيك ىرصملا ءاضقلا نع لقن ىنوناقلا لمعلا و دقعلا ىفف . صوصنلا نم
ىرصملا ءاضقلا ناك ئدابم ىف ةحيرص اصوصن دروأو ، نابئاغلا دقاعتي فيكو ، ناتدار
صاقنإو الل، غتس ،واال نوبرعلا ،و ىئادتب اال دقعلا ،و دقاعتلا ىف ةباينلا ،ك اهرقأ دق

مدعب عفدلا ،و ريغلا نع دهعتلا ،و ناعذ اإل دوقعو ، صاخلا فلخلا ،و هليوحتو ، دقعلا
لئاسم ءاضقلا نع لقن دقعلا ريغ مازتل اال رداصم ىفو . ةزئاجب دعولا ،و دقعلا ذيفنت
قرطو ، ةيلوئسملا عفد بابسأو ، ةيريصقتلا ةيلوئسملا ىف ةيببسلا ،عكالةق ةريثك

بال ءارث اإل ةيرظنو ، ىئانجلا مداقتلا و ىندملا مداقتلا عامتجاو ، ةفلتخملا ضيوعتلا
مازتل اال رداصم ريغ ىرخأ لئاسم ىف ىرصملا ءاضقلل ديدجلا نينقتلا ننق كلذك . ببس
أطخلا ،و ىلا ملا ديدهتلا ةيرظنو ، ةطيحلا ذاختاب مازتل ،واال ىعيبطلا مازتل ،كاال

،و ىبد األ ررضلا ،و رشابملا ررضلا ،و ةيلوئسملا نم ءافع اإل ىلع قافت ،واال كرتشملا
ىلإ هيف اغلا بم ناك اذإ ىئازجلا طرشلا ضيفخت زاوجو ، دئاوفلا ب ةيئاضقلا ةبلا طملا

، ،واإلةبان ىراجلا باسحلا ديدجتو ، لباقمب ءافولا ،و ةيروصلا ىوعدو ، ةريبك ةجرد
، هعاطقناو ، هفقوو ، مداقتلا نايرس ءدبو ، فقولا ىف قاقحتس اال مداقتو ، عيرلا مداقتو

قارو ،واأل راجتلا رتافدو ، ةيفرعلا ةقرولا و ةيمسرلا ةقرولا ديدحتو ، هنع لوزنلا و
. اهيف ثنحلا تابثإ زاوجو ، ةمساحلا نيميلا هيجوت عنم زاوجو ، ةيلزنملا

ىفو ، طيسقتلا ب عيبلا ىف ءاضقلا ماكحأ ديدجلا نينقتلا ننق ، ةامسملا دوقعلا ىفو
هذوفن كيرشلا ميدقت ىفو ، عيبملا ةيح صال نامض ىفو ، قاقحتس باال ىرتشملا رارقإ
نويد نع ةيلوئسملا ىفو ، ةكرشلا ةرادإ مظنت ىتلا دعاوقلا ىفو ، ةكرشلا ىف ةصح
نامض ىفو ، ةباتكلا ب حلصلا تابثإ ىفو ، رصقلا عم ةكرشلا رارمتسا ىفو ، ةكرشلا

اهثدحتسي ىتلا تانيسحتلا ىفو ، ةرجؤملا نيعلا قيرح ىفو ، ةيفخلا بويعلل رجؤملا
ب راجي اإل ءاهتنا ىفو ، راجي اإل دقع ءاضقنا ىف رجأتسملا توم رثأ ىفو ، رجأتسملا
اذإ ليكولا رجأ صاقنإ مدع ىفو ، عرزلا هبوالك فظوملا لا قتنابو ةئراطلا ثداوحلا
ىذلا ررضلا نع لكوملا ةيلوئسم ىفو ، ليكولا بئان ىفو ةلا، كولا ذيفنت دعب اعوط عفد

، ةيله األ صقان ةلا فك ىفو ، قدانفلا ةعيدو ىفو الء، كولا ددعت ىفو ، ليكولا بيصي
ًادوقع ديدجلا نينقتلا دروأ امك . نيدملا ىلع عوجرلا ىف ليفكلا عم نئادلا محازت ىفو
دقعو ، ةماعلا قفارملا مازتلا دقعك ، ةيساس األ اهئدابم رقأ دق ىرصملا ءاضقلا ناك ةلماك

. نيمأتلا دقعو ، لمعلا
قوقح ىرصملا ءاضقلا نع ديدجلا نينقتلا لقن ، ةيلص األ ةينيعلا قوقحلا ىفو
فرصتلا مدع طرشو ، كرتشملا طئاحلا ،و رورملا قحو ، ليسملا و برشلا قحو ، راوجلا

،و تاقبطلا ةيكلمو ، ىرابج اإل عويشلا ،و ةمسقلا ،و ةعئاشلا ةيكلملا ماكحأ نم ًاريثكو ،
ىتلا دويقلا ،و ىنكسلا قحو ، ءاعفشلا محازتو ، توملا ضرم ىف ةرداصلا تافرصتلا

ءاش. فيك هيلع ءانبلا ىف راقعلا مكلا قح نم دحت
كلمت طرش ىف ىرصملا ءاضقلا ماكحأ ديدجلا نينقتلا لقن ، ةينيعلا تانيمأتلا ىفو
راقعلل زئاحلا ىفو ، هتبترم نع نهترملا نئادلا لوزن ىفو ، ءافولا مدع دنع نهرلا

وأ نيدملا راسعإ دعب صاصتخ قحاال عنم ىفو ، ريهطتلا ماكحأ ضعب ىفو ، نوهرملا
الت يصفتلا ىفو ، زايتم اال قوقح بيترت ىفو ، ةزايح نهر نيدلا نهر ىفو ، هتوم

. قدنفلا بحاص زايتماو رجؤملا زايتماب ةقلعتملا
: ىعيرشت صن ىلع موقت تناك ىتلا ماكح ب-األ
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اهبذهف ةبيعم صوصن ىلع لمتشي ميدقلا نينقتلا ناك : تبذهف ةبيعم تناك صوصن
ىتلا صوصنلا لا،و واألوم ءايش األ ميسقتب ةقلعتملا صوصنلا كلذ نم . ديدجلا نينقتلا
ىفو ، ريغلا ةحلصمل طارتش اال ىفو الن، طبلا ىفو ، ببسلا ىفو ، طلغلا ىف تدرو
ىفو ، قحتسملا ريغ عفد ىفو ، عوبتملا ةيلوئسم ىفو ، ةباقرلا ب فلكملا ةيلوئسم
سبحلا ىف قحلا ىفو ، ةيصيلوبلا ىوعدلا ىفو ، ةرشابملا ريغ ىوعدلا ىفو ةلا، ضفلا

ىفو ، توملا ضرم ىف عيبلا ىفو ، مداقتلا فقو ىفو ، ةصاقملا ىفو ، نماضتلا ىفو ،
ىفو ، ةيكلملا قح ىلع ةدراولا ةينوناقلا دويقلا ىفو ، ةسارحلا ىفو ، ةلواقملا دقع

. قافتر قحاال ةيرظن ىفو ، ةزايحلا ةيرظن
هذه ديدجلا نينقتلا لقن : ىندملا نينقتلا ىلإ تلقنف رخآ ناكم ىف تناك صوصن
ناكو ، نوناقلا رداصم ىلع صنلا كلذ نم . حيحصلا اهناكم ىف اهعضوو هيلإ صوصنلا
ناكو ، ركحلا و فقولا راجيإو ةبهلا و ةيله األ ماكحأو . ةينطولا مكاحملا ةحئ ال ىف ًادراو
ةلا وحلا و عادي واإل ىقيقحلا ضرعلا ماكحأو . اإلسالىم هقفلا بتك ىف اهسمتلي ثحابلا
ماكح األ هذهو ، ةنيعم ةدمل عويشلا ىف ءاقبلا و صاصتخ قحاال تاءارجإو نيزجح نيب

اهصوصن تدرو دقو ، ثروملا ةمسقو . تاعفارملا نينقت صوصن نيب ةروشحم تناك
نوناق اهب ردصو ىندملا نينقتلا نع تلصف دق تناكو ، ةعفشلا .و ةيصولا نوناق ىف

.(1) صاخ

: نيب ، ميدقلا ىندملا نينقتلا نع ةلصفنم تناك ىتلا ةيندملا تاعيرشتلا ىف ، زييمتلا بجيو (1)
نإو ، ىندملا نوناقلا نم ءزج نماألرم عقاولا ىف ىهو ، رارقتس واال ماودلا ليبس ىلع تعضو ةيندم تاعيرشت ((أ))
حرطبو ىرلا بو دئاوفلا بو ىراقعلا رهشلا بو ةعفشلا ب ةصاخلا تاعيرشتلا ك كلذو ، ىندملا نينقتلا نع ايدام ةلصفنم تناك
ىندملا نينقتلا ىف اهنم ريثكلا جمدأو ، ميدقلا ىندملا نينقتلا نم ًاءزج عفال تاعيرشتلا هذه تربتعا دقو . رحبلا

. ىرلا نوناقو ىراقعلا رهشلا نوناقك ةصاخ بابس أل هنع ال صفنم اهضعب ىقب نإو ، ديدجلا
، ميدقلا ىندملا نينقتلا بناج ىلإ تشاعو ، ةنيعم تابسانمل ةيئانثتسا فورظ ىف تردص ةصاخ تاعيرشت ((ب))

تناك ىتلا ةيئانثتس اال فورظلا ءاقبب ىقبت ىه امنإو . هلا وزب لوزت ،وال هئاقبب ىقبت هب،فال اهل ةلص وال هنع ةلقتسم
نييعتو ةرجؤملا نكام خإالءاأل زاوج مدعب قلعتملا عيرشتلا كلذ لثم . فورظلا هذه لا وزب لوزتو ، اهرودص ىف ًاببس
صاخلا عيرشتلا ،و نيومتلا ضارغأو ميلعتلا ضارغ الءأل يتس باال صاخلا عيرشتلا ،و ةرج لأل ىصقأ دح

، ديدجلا ىندملا نينقتلا اهغلي ملو ، ىندملا نوناقلا نع ةلقتسم ربتعت ةيئانثتس اال تاعيرشتلا هذه لك . نامضلا ةئزجتب
اذإ وأ صاخ عيرشتب تيغلأ اذإ إال لوزت ،وال اهرودص تعدتسا ىتلا ةيئانثتس اال فورظلا ءاقبب ةيقاب ىه امنإو

. اهئاقبل تردق ىتلا ةدملا تضقنا
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(4)
ديدجلا نينقتلل ةماعلا تاهاجت اال

( ةثيدحلا تانينقتلل ةماعلا تاهاجت نماال ديدجلا نينقتلا فقوم )
( ةعامجلا و درفلا نيبو ، روطتلا و رارقتس اال نيب ديدجلا نينقتلا )

***
ديدجلا نينقتلا فقوم أ-

ةثيدحلا تانينقتلل ةماعلا تاهاجت نماال
ةثيدحلا تانينقتلل ةماعلا تاهاجت نماال ديدجلا نينقتلا فقوم مسرن ىتح ، نسحي

األ هاجت :(اال نييسيئر نيهاجتا ىلإ اهدر نكميو . تاهاجت اال هذه مهأ وأال نيبن ،نأ
لصفي ىذلا دحلا ،و ةدار اإل ناطلس أدبمب نيعم نينقت هب ملسي ىذلا ىدملا ب قلعتي ( لو

. نوناقلا اهمظني ىتلا ةقطنملا و ةدار اإل اهمظنت ىتلا ةقطنملا نيب ام نينقتلا اذه ىف
ةيتاذ ةعزن نم نيعم نينقت هيلع ىوطني ام رادقمب قلعتي ( ىناثلا هاجت (واال

tendance ةيعوضوم ةعزن نم هيلع ىوطني ام رادقمو ،tendancesubjective
. نينقتلا اذه ىف ىرخ األ ىلع ةبلغتملا ىه نيتعزنلا نيتاه نم ةعزن ةيأو ،objective
وأ ةيتاذلا ةعزنلا نأ كلذ . ةعونتم تاهاجتا ىلع ىوطني ىناثلا ىسيئرلا هاجت اال اذهو
ىف ةضراعتم تايرظن عزانت ءازإ ًانيعم ًافقوم هيلع ضرفت نينقتلل ةيعوضوملا ةعزنلا

بهذملا : مازتل اال ريوصت ىف راتخن نيبهذملا ىأ – ثالةث:(1)األرماأللو رومأ
نع ريبعتلا ىف راتخن نيتيرظنلا ةيأ – ىناثلا ؟(2)واألرم ىداملا بهذملا وأ ىصخشلا
ظح – ثلا ثلا ؟(3)واألرم ةرهاظلا ةدار اإل ةيرظن وأ ةنطابلا ةدار اإل ةيرظن : ةدار اإل

ل نوكي نأ زوجي لهو ، ببسملا فرصتلا ىلإ ةبسنلا acteabstraitب درجملا فرصتلا
رايتخا ضرفت ةيتاذلا ةعزنلا ؟ف ىناثلا هلتحي ىذلا ناكملا راوجب هلتحي ناكم أللو
درجملا فرصتلل لعجت ،وال ةنطابلا ةدار اإل ةيرظن رثؤتو ، مازتل لال ىصخشلا بهذملا

نم ضيقنلا ىلعف ةيعوضوملا ةعزنلا امأ . ببسملا فرصتلا بناج ىلإ ًاظوحلم اناكم
فرصتلل لعجتو ، ةرهاظلا ةدار اإل ةيرظن رثؤتو ، مازتل لال ىداملا بهذملا راتخت كلذ

. ببسملا فرصتلا بناج ىلإ اظوحلم اناكم درجملا
اآل األعبر لئاسملا لوح اهعمج نكمي ةثيدحلا تانينقتلل ةماعلا تاهاجت مثفاال نمو
(3). مازتل لال ةيداملا ةيرظنلا و ةيصخشلا ةيرظنلا (2). ةدار اإل ناطلس أدبم (1): ةيت
و ببسملا فرصتلا (4) . ةرهاظلا ةدار اإل ةيرظنو ةنطابلا ةدار اإل ةيرظن

. درجملا فرصتلا
و ةينيت لاال تانينقتلا نيب ام لصفت اهتلمج ىف ةماعلا تاهاجت اال هذه نإ ةداع لا قيو
ةدار اإل ناطلس أدبم ىلإ ةبسنلا ب ةيدرفلا حورب ةعبشم ىلو .فاأل ةينامرجلا تانينقتلا
ىلع ةريثك ًادويق عضتف ةعامجلا حورب ةعبشمف ىرخ ،امأاأل ديعب ىدم ىلإ هب ذخأتف

ةيرظنلا ب ىرخ األ ذخأت امنيب ، مازتل لال ةيصخشلا ةيرظنلا ب ذخأت ىلو .واأل أدبملا اذه
اإل ةيرظن ىرخ األ رثؤت امنيب ، ةنطابلا ةدار اإل ةيرظن ىلو اال رثؤتو . ةيداملا
األ تانينقتلا ،امأ ىلو األ تانينقتلا ىف ةدعاقلا وه ببسملا فرصتلا .و ةرهاظلا ةدار

. ةماع ةيرظن هل عضتو درجملا فرصتلا ببسملا فرصتلا بناج ىلإ زربتف ىرخ
ىف قدصي امنإف قدص اذإ وهو . صيحمت نود هنهاوع ىلع ىقلي لوقلا اذه نأ ىلع
ثيدح نينقت دجوي ال هنأ كلذ . ةيعيرشتلا ةيحانلا ىف قدصي امم رثكأ ةيهقفلا ةيحانلا

– ىنامل األ نينقتلا اآلرخ.ف هاجت اال اتاتب ذبنو ، نيهاجت اال دحأ ىلإ ًاقلطم ًازايحنا زاحنا
ب دتعاو ، ديعب ىدم ىلإ ةدار اإل ناطلس أدبم مرتحا – ةينامرجلا تانينقتلا ناونع وهو

فرعو ، ىحاونلا نم ريثك ىف ةنطابلا ةدار باإل ذخأو ، مازتل ىفاال ىصخشلا رصنعلا
ا باش اذإ لا باقاللإلطب هلعجو ، باد لآل ًافلا خم ناك الاذإ طاب هربتعاف ببسملا فرصتلا
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ةريثك ًادويق عضي – ةينيت لاال تانينقتلا ناونع وهو – ىسنرفلا ننقتلا .و بيع ةدار إل
ذخأيو ، مازتل ىفاال ىداملا رصنعلا حلااالتب ضعب ىف دتعيو ، ةدار اإل ناطلس أدبم ىلع

اال ليبس ىلع ولو درجملا فرصتلا فرعيو ، ىحاونلا ضعب ىف ةرهاظلا ةدار باإل
ال تاهاجت اال هذه ىف ةينيت لاال تانينقتلا و ةينامرجلا تانينقتلا نيب ام لصفلا .ف ءانثتس

تانينقتلا ةعزن نأ ددصلا اذه ىف قيلا نأ نكمي ىذلا .و ًامات ال صف نوكي نأ زوجي
كلذ نم سكعلا ىلعو ، ىرخأ تاهاجتا ىلإ اهنم تاهاجتا ىلإ برقأ ةينامرجلا
لك نع ًامات ًاداعبتسا ىرخ األ تاهاجت اال هذه دعبتسن نأ نود نكلو ، ةينيت لاال تانينقتلا

.(1) نيماظنلا نم
روهظ ذنم ، ةريخ األ اماع سمخلا ىف ترثأت ةينيت لاال نيناوقلا نأ مدقت ام ىلإ فضأ

، ضرغلا اذه ىلإ فدهت ةكرح تماقو . ًاريبك ًارثأت ةينامرجلا ةعزنلا ،ب ىنامل األ نينقتلا
ىف عباطلا اذه زربو . نيرشعلا نرقلا لهسم ىف اهءاول (Saleilles) سىلا لمح
ىف احضاو كلذ ىرت . ىلا حلا نرقلا ىف ترهظ ىتلا ةثيدحلا ةينيت لاال تانينقتلا

، ىلا اإلطي ىسنرفلا عورشملا ىفو ، ىنانبللا نينقتلا ىفو ، ىشكارملا و ىسنوتلا نينقتلا
نينقتلا و ىنولوبلا نينقتلا ك ةريختم ىرخأ تانينقت ىفو ، ديدجلا ىلا اإلطي نينقتلا ىفو

نيب ةسوسحم قورف كانه تحبصأ نأ كلذ رثأ نم ناكو . ىنيصلا نينقتلا و ىليزاربلا
(Code civilfrancais,Code نويلبان نننقت وأ ىسنرفلا ىندملا نينقتلا

ةفاسم تجرفناو (Droitcivilfrancais) ىسنرفلا ىندملا نوناقلا (Napoleonو
.(2) امهنيب فلخلا

ةعزنب ًارهاظ ًارثأت رثأتي ىديهمتلا هعورشم ىف أدب دقف ديدجلا ىرصملا نينقتلا امأ
فخ دقو ، ةيلا تلا لحارملا ىف اجردت فخي ذخأ رثأتلا اذه نكلو . ةينامرجلا نيناوقلا
هترقأ ىذلا عورشملا ىف ،مث ةعجارملا ةنجل مامأ ىئاهنلا عورشملا ىف صاخ عونب

دق اهب ردص ىتلا ةريخ األ ةروصلا ىف وهو . خويشلا سلجمب ىندملا نوناقلا ةنجل
ال ةينامرجلا ةعزنلا نم اياقب كانه تناك اذإو . ىنيت لاال ماظنلا ىلإ ًايئاهن ازايحنا زاحنا
اهقف اهتاذ ةينيت لاال نيناوقلا هدودح ىف ترثأت ىذلا ردقلا وه كلذف ،(3) ةدوجوم زتلا
نأ حص ىتح ، ديدجلا ىرصملا نينقتلا اهل ًاعبت رثأت دقو . ةينامرجلا ةعزنلا ب ًاعيرشتو

ىسنرفلا ىندملا نينقتلا ةرئاد ىف ال ىنيت لاال ماظنلل ايمتنم الزيلا نينقتلا اذه نإ قيلا
تاعزنلا ضعبب رثأتملا ىسنرفلا ىندملا نوناقلا ةرئاد ىه عسوأ ةرئاد ىف نكلو ، تاذلا ب

.(4) ةينامرجلا

ص274– ةيبرع ةخسن (( درجملا ىنوناقلا فرصتلا )) هتلا سر ىف ةيفاع وبأ دومحم روتكدلا ىنعملا اذه ىف رظنأ (1)
ةنس سيراب ةعماجب نراقملا نوناقلا دهعم ىلإ اهب مدقت ىتلا ةركذملا ىف ىتيشلا ىكز دمحأ روتكدلا ص279،و
ةقثلا ةيرظن نع ص40) – ص37 ) ةركذملا هذه ىف درو ام صاخ عونب رظناو ص26، – ص25 1949
ةدار اإل ةيرظنو ةرهاظلا ةدار اإل ةيرظن نيب كلذ ىف ًاطسوتم ىنامل األ نينقتلا اهب ذخأ ىتلا (Vertrauenstheorie)

. ةنطابلا
دقع ىذلا نوناقلل ىلودلا عوبس األ رمتؤم ىلإ (Maury) ىروم ذاتس هباأل مدقت ىذلا ريرقتلا ىنعملا اذه ىف رظنأ (2)

ا نوناقلا و ةهج نم ىسنرفلا نوناقلا نيبو ديدجلا نينقتلا نيب ذاتس األ نراقيو ص12. 1950 ةنس سيرابب
ص12. ىلإ ص10 ىف ىرخأ ةهج نم ىنامل أل

ال يصفت هدرونس امم كلذ ريغو ةرهاظلا ةدار اإل ىلع موقت ىتلا دوقعلا و ةيعوضوملا ريياعملا و دقعلا فيرعت كلذ لثم (3)
. ىلي اميف

ىلودلا عوبس األ رمتؤم ىلإ مدقملا هتاحش قيفش روتكدلا ريرقتو هيلإ راشملا ىروم ذاتس األ ريرقت ىنعملا اذه ىف رظنأ (4)
، فلوو نترامو دلون سيروب نورابلا و نوجنامرأ ريبب ةذتاس لأل نراقملا نوناقلا طوسبم ىف ءاجو . هركذ مدقت ىذلا
(TraitedoDroitCompare,parPierrearminjon,BaronBoris ص618و ناث ءزج 1950 سيراب

ئدابم نإ )): ىتأي ام ديدجلا نينقتلا ريدقت ىفو ،Nolde,MartinWolff,Paris1950,II,page618)
هارت ام اهعومجم ىف ىه ، ةيساس األ هدعاوقو ، ةينفلا هتاحلطصمو ، ةينوناقلا هتافييكتو ،( ديدجلا ىرصملا نينقتلا )

(( ةقدو حوضو نم هب زاتمي امل عدتبم لمع كلذ نم مغرلا وهب ديدجلا ىرصملا نينقتلا نأ ىلع . ىسنرفلا نوناقلا ىف
.

(Dans leur ensemble,ses principes,ses qualifications,sa terminolgie,ses regles
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اهب. اظفتحم ىقب ،لب ةينيت لاال هديلا قت ىلع ديدجلا ىرصملا نينقتلا جرخي مل نذإو
ةمئاق تناك ىتلا ةيندملا عاضو ىفاأل الاب قناو ةروث ثدحأ دق نوناقلا اذه نأب معزلا و
رثأت نم عفال مت امل ليجست نكلو والقناالب، ةروث .فال ساسأ ىلع موقي ال معز هلبق
ىنيت لاال ماظنلا ديدجلا نينقتلا ىقبتسا دقو . ةينامرجلا تايرظنلا ب ةينيت لاال تايرظنلا
نينقتلا داس ىذلا ماظنلا كلذ وه سيل هاقبتسا ىذلا ىنيت لاال ماظنلا نكلو هل. اساسأ
تاجاحلل ًارياسم روطت ىذلا ماظنلا ،لب رشع عساتلا نرقلا لبتقم ىف ىسنرفلا ىندملا

ةروثلا ب لوقلا .ف نيرشعلا نرقلا فصتنم ىلإ لصو ىتح نينسلا قانعأ ىطختو ةيلمعلا
لاال مظنلا ىف روطت نم مت امل لهاجت ىلع ىوطنيو ، عقاولا فلا خي لوق واالقنالب

. نرق فصنو نرق ىدم ىف ةينيت
تاهاجت اال هذه نم ديدجلا نينقتلا فقوم ىلإ هانمدق ام ءوض ىف اآلن رظنوو

. اهركذ انفلسأ ىتلا ةماعلا
: ةدار اإل ناطلس أدبم -1

ىلإ هنم صقتنا ال.فالوه دتعم ًافقوم ةدار اإل ناطلس أدبم نم ديدجلا نينقتلا فقو
ةدار نأاإل لص ،ذإالزيلااأل ىضاقلا ناطلسو عرشملا ناطلس ىف ىنفي هلعج نأ دح
ءاشنإب دبتسيف ىغطي هكرت ،والوه هثادحإ ىلإ هجتت ام ةينوناقلا نماآلراث ثدحت ةرح
تايضتقم ىلإو ةماعلا ةحلصملا ىلإ رظن نود اهراثآ ديدحتبو ةينوناقلا تاق علاال

ةلا. دعلا
.فالزتلا ةدار اإل ناطلسل ادودح اهمسري ميدقلا نينقتلا ناك ىتلا دويقلا ىقبتسا

ةيامحل هجتت ،وأ ماعلا ماظنلل تمت تارابتعا اهتيلكش ىف ىعور ةيلكش دوقع كانه
ماعلا ماظنلا قاطن ىف ةروصحم اهتاذ ةيئاضرلا دوقعلا .والزتلا مهسفنأ دقعلا فارطأ
رصاقلا راقع عيب ىف امك ةمئاق دوقعلا ضعب ىف نبغلل ةيداملا دودحلا .والزتلا باد واآل
سمخلا ىلع هيف نبغلا داز اذإ ةمسقلا دقع اهيلع ديدجلا نينقتلا داز ،لب فقولا راحبإو

(م845).
لا وط نوناقلل ىداصتق واال ىعامتج اال روطتلا اهيف عواط ةديدج ادويق ثدحتساو
نم هيلإ لصو دق هتاذ ىرصملا ءاضقلا ناك ام اهضعب ىف لجس ،لب ةريخ األ روصعلا

. روطتلا اذه قيرط نع لولح
نم هروحو ، نبغلا قاطن نم عسو نأب ، دقعلا نيوكت دنع ةدار اإل ناطلس نم ديقف
عيمج لوانتت ةنرم ةيتاذ ةيرظن ىلإ ، ةنيعم دوقع ىلع رصتقت ةدماج ةيدام ةيرظن
ًاشيط دقاعتملا لغتسي نأ عنمو ، اهادعتت ال ةديدج ادودح ةدار لإل كلذب مسرف . دوقعلا
هتدارإ نأ ،ذإ نبغ نم هيلع عقو امب اذه ىضر ول ىتح اآلرخ دقاعتملا ىف هسنآ ىوه وأ

.(129 ةداملا رظنأ ) اهرثأ اهيلع نوناقلا بتري ،وال ةحيحص نوكت ال ةلا حلا هذه ىف
دنع ةدار اإل ناطلسل ادودح اضيأ هل ديدجلا نينقتلا مسر ، ناعذ اللاإل غتس اال لثمو
ةررقم طورشب ميلستلا درجم ىلع رصتقي دقاعتملا لوبق ناك اذإ كلذو ، دقعلا نيوكت
لغتسي الل غتس حةلااال ىف دقاعتملا ناك اذإو . اهيف ةشقانم لبقي وال بجوملا اهعضي
ًافورظ هيف لغتسي ناعذ حةلااإل ىف وهف ، ةصاخ ةيصخش ًافورظ اآلرخ دقاعتملا ىف

نم نوناقلا ديق مث نمو . نيتلا حلا ىف نعذم نوبغملا دقاعتملا ،و ةماع ةيداصتقا
مت اذإ هنأب ىضقف الل. غتس حةلااال ىف اهنم ديق امك ناعذ حةلااإل ىف ةدار اإل ناطلس
هذه لدعي نأ ىضاقلل زاج ، ةيفسعت ًاطورش نمضت دق ناكو ، ناعذ اإل قيرطب دقعلا
ةداملا رظنأ ) ةلا دعلا هب ىضقت امل اقفو كلذو ، اهنم نعذملا فرطلا ىفعي نأ وأ طورشلا

fondamentalessontcellesdudroitfrancais.Cetteceuvre,remarquableparsaclarteetsa
precision,estneanmoinsoriginale).
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مزلأف . دعبأ ىدم ىلإ ةدار اإل ناطلس نم دحلا ىف راس ديدجلا نينقتلا نإ 149)(1)لب
نأ عويشلا ىف ملاالك ةيلقأ ، هيف فرصتلا ىفو عئاشلا لا ملا ةرادإ ىف انمدق امك ،
اإل مامز لعجو 828و829و832)، داوملا رظنأ ) ةيبلغ األ ةدار إل عضخت

داوملا رظنأ ) مهنيب اميف اداحتا دحاولا ءانبلا تاقبط مالك نوك اذإ ةيبلغ دياأل ىف ةراد
نكلو ، ةدار اإل ناطلس أدبم ىلع جورخ هلك اذه ىفو 864و865و866و867)(2)
ةرادإ عئاشلا لا ملل لفكي نأ ىه ىلعأ ةحلصمل ةياعر أدبملا اذهب ىحض ديدجلا نينقتلا
ديدجلا نينقتلا رصتقي ملو . عويشلا ىف ملاالك عيمجل كرتشملا حلا صلا اهيضتقي ةنسح

داز ،لب ةقباسلا ةلثم ىفاأل انيأر امك دقاعتملا ةدارإ لحم عرشملا ةدارإ حإالل ىلع
ىرنس امك دقاعتملا ةدارإ لحم ىضاقلا ةدارإ حلااالت ضعب ىف لحأ نأ كلذ ىلع

.(95 ةداملا رظنأ )
اذه تقو ةئراطلا ثداوحلا ةيرظن لعجف ، دقعلا ذيفنت دنع ةدار اإل ناطلس نم ديقو
ةيناثلا ةرقفلا ىف صنو ، دقعلا نيوكت تقو ناعذ اللواإل غتس اال ىتيرظن لباقت ذيفنتلا
اهعقوت عسولا ىف نكي مل ةماع ةيئانثتسا ثداوح تأرط ((اذإ هنأ ىلع 147 ةداملا نم
اقهرم راص ال، يحتسم حبصي مل نإو ، ىدقاعتلا مازتل اال ذيفنت نأ اهثودح ىلع بترتو ،
نيب ةنزاوملا دعبو فورظلل اعبت ، ىضاقلل زاج ، ةحداف ةراسخب هددهي ثيحب نيدملل
ىلع قافتا اللك طاب عقيو . لوقعملا دحلا ىلإ قهرملا مازتل اال دري ،نأ نيفرطلا ةحلصم
صنف . ةلواقملا و راجي اإل ىدقع ىف اصاخ اقيبطت ةيرظنلا هذه قبطو .(( كلذ خالف

نم لكل زاج ، ةدملا نيعم راجي اإل ناك ((اذإ هنأ ىلع 608 ةداملا نم ىلو األ ةرقفلا ىف
ريغ ةريطخ فورظ تدج اذإ هتدم ءاضقنا لبق دقعلا ءاهنإ بلطي نأ نيدقاعتملا

(( ًاقهرم هنايرس ءانثأ ىف وأ األرم أدبم نم راجي اإل ذيفنت لعجت نأ اهنأش نم ةعقوتم
ةداملا نم ةعبارلا ةرقفلا ىف صنو .(609 ةداملا 2و ةرقف 602 ةداملا ًاضيأ رظنأ )
لواقملا و لمعلا بر نم لك تامازتلا نيب ىداصتق اال نزاوتلا راهنأ اذإ )) هنأ ىلع 658

األ كلذب ىعادتو ، دقاعتلا تقو نابسحلا ىف نكت مل ةماع ةيئانثتسا ثداوح ببسب
األرج ةدايزب مكحي نأ ىضاقلل زاج ، ةلواقملا دقعل ىلا ملا ريدقتلا هيلع ماق ىذلا ساس
زاوج ةئراط ثداوحل ًاقهرم حبصأ ىذلا مازتل اال صاقنإ زاوجكو .(( دقعلا خسفب وأ
قفتملا ضيوعتلا نأ دقعلا ذيفنت دنع نيبت اذإ يئازجلا طرشلا يف ضيوعتلا ضيفخت

24 ةداملا نم ةيناثلا ةرقفلا تصن دقو عفال ، عقو يذلا ررضلا ىلع اريثك ديزي هيلع
ًاغلا بم ناك ريدقتلا نأ ريدملا تبثا اذإ ضيوعتلا اذه ضفخي نأ يضاقلل زوجي " هنأ ىلع
اذإ يدقن ضيوعت عفد ىلع نيدملا رصتقي نأ ًاضيأ كلذ لثمو . " ةريبك ةجرد ىلإ هيف
هنا ىلع 203 ةداملا نم ةيناثلا ةرقفلا تصن دقو هل ، ًاقاهرإ ينيعلا ذيفنتلا يف نأ نيبت
يدقن ضيوعت عفد ىلع رصتقي نأ هل زاج ،  نيدملل قاهرا ينيعلا ذيفنتلا يف ناك اذإ "

، 1018 ةداملا نم ةيناثلا ةرقفلا تصنو . " ًاميسج ًاررض نئادلا ب قحلي ال كلذ ناك اذإ
نأ ىلع ،  ءانبلا يف راقعلا مكلا قح نم دحت يتلا دويقلا ةفلا خم ىلع ءازجلا عضت يهو
ىلع راصتق اال زوجي كلذ عمو انيع ، الاهح صإب ةبلا طملا زوجت دويقلا هذهل ةفلا خم لك "

نينقتلا هبتر ام ًاريخا كلذ لثمو . " كلذ رربي ام ةمكحملا تأر اذإ ضيوعتلا ب مكحلا
ةيناثلا ةرقفلا يف صنف .  هئاهنإ يفو قافتر قحاإل ليدعت يف فورظلا ريغت ىلع ديدجلا

الًال صأ نيعملا عضوملا ب رخآ عضوم لا دبإ نع يهنلا ددص يف ، 1023 ةداملا نم
نم الً صأ نيع يذلا عضوملا ناك اذإ كلذ عمو ": يتأي ام ىلع ،  قافتر قحاإل لا معتس

ةدار اإل ناطلسل مارتحا وه ناعذ اللواإل غتس اال ىلع ءازج نم نوناقلا هبتر ام ،نأ ىرخأ رظن ةيحان نم ، لوقلا نكميو (1)
،وال اهتيرح لمكتست مل انه ةدار ألناإل كلذف ، ةنعذملا وأ ةلغتسملا ةدار الباإل ماك ًادادتعا دتعي ال نوناقلا ناك اذإو ،

. ةرحلا ةدار إاللإل ناطلس
925و928. نيتداملا نييرخأ نيتلا ح ىف ًاضيأ رظنأ (2)
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انيسحت ثادحإ نم ًاعنام قافتر اإل حبصأ  ،وأ قافتر اإل ءبع يف ديزي نأ هنأش نم حبصأ
نم رخآ عضوم ىلإ قافتر اإل لقن بلطي نأ راقعلا اذه كلا ملف هب ، قفترملا راقعلا يف
ىتم اذه كلذ ،لك يبنج األ لبق اذإ يبنجأ هكلمي وأ وه هكلمم رخآ راقع ىلإ  ،وأ راقعلا
ناك يذلا ردقلا ب قفترملا راقعلا كلا مل ًاروسيم ديدجلا هعضو يف قافتر لااإل معتسا ناك

قفترملا راقعلا كلا نأ"مل ىلع 1029 ةداملا يف صنو . " قباسلا هعضو يف هب ًاروسيم
مل وأ قفترملا راقعلل ةعفنم لك قافتر اإل دقف اذإ هضعب وأ هلك قافتر نماإل ررحتي نأ هب

هب" قفترملا راقعلا ىلع ةعقاولا ءابع عماأل ةتبلا بسانتت ال ةدودحم ةدئاف ريغ هل قبت
1024و1025). نيتداملا ًاضيأ رظنأ )

ءاضقلا هقبس دقو – ديدجلا نينقتلا اهثدحتسا ةدار اإل ناطلس ىلع دويق هذه لك
زيمت تناك يتلا ةيدرفلا ةعزنلا نم ديدجتلا اذهب ففخف – اهنم ضعب ىلإ يرصملا
ديعب ىدم ىلإ ةدار اإل ناطلس أدبم قلطت نأ اهنأش نم ناك يتلا  ،و ةينيت لاال تانينقتلا
يف لا دتع اال دودح ديدجلا نينقتلا زواجي ملو .  ةحلصملا و ةلا دعلا عم ضراعتي دق
يف  ،ال ةيشمتملا ةثيدحلا ةعزنلا ىراج دق هب هديق اميف وه  ،ذإ أدبملا اذه دييقت
كلذب رياسف ،  اهتاذ ةثيدحلا ةينيت لاال تانينقتلا يفو لب اهدحو ةينامرجلا تانينقتلا

.(1) تانينقتلا هذهل رضاحلا رصعلا هلجس ًادومحم ًاروطت

: مازتل لال ةيداملا ةيرظنلا و ةيصخشلا ةيرظنلا ب-

اال ىلإ ةرظنلا يف نافلتخي نيبهذم كانه نأ مازتل اال ةيرظن يف كلاالم دنع ىرنس
ةيصخش ةطبار نم موقي ام وه هيف يرهوجلا نأاألرم ىري يصخشلا بهذملا  .ف مازتل

لاال نيناوقلا تذخأ اهنعو نينامورلا نوناقلا ةيرظن يه هذهو .  نيدملا و نئادلا نيب اميف
يساس األ رصنعلا وه هنا رابتعاب مازتل اال لحم ىلإ رظنيف يداملا بهذملا امأ .  ةينيت

اذه رظن يف مازتل اال حبصيف ،  يناثلا ناكملا ىلإ ةيصخشلا ةطبارلا رصنع لزنيو هيف ،
اهب  ،قلا ةينامرجلا ةيرظنلا يه هذهو .  ةيصخش عالةق هنم رثكأ مًايلا ًارصنع بهذملا

،  ةميدقلا ةينامرجلا ديلا بقتلا كلذ يف نيرثأتم نامل األ ءاهقف نم هوحن احن نمو كرييج
.  ينامورلا نوناقلا ديلا قت نيذبانو

ريغت مغر مازتل اال ىقبي فيك ًاحيحص ًايقطنم ًاريسفت رسفي يداملا بهذملا و
هذه لا وزب  ،زللا ةيصخش ةطبار ،  يرهوجلا هرصنع يف ،  مازتل نأاال  .ول هفارطا
نود ،  نيدلا ةلا وح يف نيدملا  ،و قحلا ةلا وح يف نئادلا ريغتي نأ نكمأ املو ،  ةطبارلا
نأ زوجي فيك ًاحيحص ًايقطنم ًاريسفت كلذك بهذملا رسفيو .  هتاذ مازتل اال ريغتي نأ
،  ةيلمعلا ةايحلا يف ًاريثك عقت نئاد نود أشنت يتلا تامازتل  .واال نئاد نود مازتل اال أشني

صخش وأ نيعم ريغ صخش ةحلصمل دهعتملا مازتلا  ،و ةزئاجب دعاولا مازتلا كلذ نمف
نأاال ولف ،  هلماحل دنسلا عقوي نم مازتلا  ،و ريغلا ةحلصمل طارتش يفاال دوجوم ريغ

مازتلا أشني نأ حص  ،امل نيدمو نئاد نيب ةيصخش ةطبار إال هرهوج يف سيل مازتل
.  امهنيب ةطبارلا موقت ىتح ،  مازتل اال ءوشن تقو اعم نيدملا و نئادلا دجوي نأ نود

يف اهاقبتسا امدنع ةدار اإل ناطلس يف طسب  ،دق ىرخأ ةهج نم ،  ديدجلا نينقتلا نأ ىلع (1)
كلذ ىرن لص . األ اهرثا لطبا نأ دعب ، ً ال صأ دوصقملا ريغاألرث رخآ ًارثا جتن ضورفلا ضعب
هنم قش يف دقعلا ناك "اذإ هنأ ىلع 143 ةداملا تصن دقف .  هليوحت يفو دقعلا صاقتنا يف
متيل ناك ام دقعلا نأ نيبت  ،إالاذإ فقي وأ لطبي يذلا وه هدحو قشلا اذهف ،  افوقوم الوأ طاب
"اذإ هنأ ىلع 1244 ةداملا تصنو . " هلك دقعلا لطبيف افوقوم الوأ طاب عقو يذلا قشلا ريغب

احيحص نوكي دقعلا ناف ،  رخأ دقع ناكرأ هيف ترفاوتو لا باقاللإلطب الوأ طاب دقعلا ناك
اذه ماربإ ىلإ فرصنت تناك نيدقاعتملا ةين نأ نيبت  ،اذإ هناكرأ ترفاوت يذلا دقعلا هرابتعاب

. " دقعلا
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،  مازتل يفاال يصخشلا بهذملل اهقانتعا نم مغرلا  ،ب ةينيت لاال تانينقتلا تناك دقو
،  نيدلا ةلا وح نود قحلا ةلا وحب فرتعتف ،  يداملا بهذملا تاقيبطت ضعبل جماال حسفت
اال عاطتسملا نم حبصأ ىتح ريغلا ةحلصمل طارتش اال اهيف روطتو ،  هلماحل دنسلا بو

بهذملا كتحا املو .  لبقتسم صخش ةحلصملو نيعم ريغ صخش ةحلصمل طارتش
اهضعب فرتعاف ،  اهروطت يف ةينيت لاال تانينقتلا تراس يصخشلا بهذملا بب يداملا
صخشل ةزئاجب دعولا زاوج ىلع اهضعب صنو ،  قحلا ةلا وح بناج ىلإ نيدلا ةلا وحب

.  نيعم ريغ
بهذملا يفاألذخب قرغي مف لا دتع اال فقوم ًاضيأ انه ديدجلا نينقتلا فقو دقو

رثأت مكحب بهذملا اذه وحن روطت نم عفال مت ام لجس ىرخأ ةهج نم هنكلو ،  يداملا
.  ةينامرجلا تايرظنلا ب ةينيت لاال تايرظنلا

قحلا ةلا وحب فرتعاف ،  يداملا بهذملل ةميدقلا تاقيبطتلا ىقبتسا وأالً وهف
نم ليوط دهع ذنم ءاضقلا و هقفلا هيلإ لصو ام رقاو ،(314–303 داوملا رظنأ )
انيعي مل ةهج وأ ةحلصمل وأ ةلبقتسم ةهج وأ لبقتسم صخش ةحلصمل طارتش اال زاوج

.(156 ةداملا رظنأ ) هرثأ دقعلا جتني نأ تقو ًاعاطتسم امهنييعت ناك ىتم دقعلا تقو
ىلإ يداملا بهذملا ةيحان يف ةينيت لاال تانينقتلا هيلإ تروطت ام لجس ًايناث وهو
بناج ىلإ مظنف هرصع نع ًافلختم نوكي ال ىتح روطتلا اذه هيلإ لصو ىدم ىصقأ
هجو نم نأ ىلع ةحارص صنو ،(322–315 داوملا رظنأ ) نيدلا ةلا وح قحلا ةلا وح

،  لمعلا اذهب ماق نمل ةزئاجلا ءاطعإب مزتلا نيعم لمع نع اهيطعي ةزئاجب ادعو روهمجلل
.(162 ةداملا رظنأ ) اهب ملع نود وأ ةزئاجلا ب دعولا ىلإ رظن نود هب ماق ولو

هديلا قت ىلع جرخي ملو ،  مازتل لال يصخشلا بهذملا رجهي مل كاذو اذه دعب وهو
 ،والزيلاا نيصخش نيب ام ةطبار مازتل  .فالزيلااال ةيلمعلا ةحلصملا هرربت ال ًاجورخ
ةدار اإل هذه قيرط نعو ،  نيدملا و نئادلل ةكرتشملا ةدار اإل ىلع موقي يدار اال مازتل ال
هاركإ  ،ال ةراتخم ةرح ةدار اإل نوكت نأ بجيف .  ةيقخلا و ةيسفنلا لماوعلا برستت
لعجو .  سيلدت وال اهبوشي طلغ  ،ال ىده ىلع نوكت نأ بجيو الل . غتسا وال اهبيعي

ريغ ةئراطلا فورظلل ًابناج حسفاو ،  ةصاخ ًاماكحأ ناعذ اال دوقعل ديدجلا نينقتلا
نيب ام ةطبار ًاضيأ وه فالزيلا يدار اإل ريغ مازتل اال امأ .  هنايب قبس امم ،  ةعقوتملا
ناك إالاذإ هتثرو ىلإ هقح لقتني ال يبدأ ررض نع ضيوعتب نئادلا نأ دح ىلإ نيصخش
مامأ هب طبلا دق ناك وأ لوئسملا نيبو هنيب قافتا ىضتقمب ددحت دق ضيوعتلا اذه

اال يف يصخشلا لماعلا ب حيرص فارتعا اذه يفو .(222 ةداملا رظنأ ) ءاضقلا
.  ةيدقعلا ريغ تامازتل

ةرهاظلا ةدار اإل ةيرظنو ةنطابلا ةدار اإل ةيرظن ج–

يف نافلتخي نيبهذم كانه  ،نأ دقعلا ةيرظن يف كلاالم دنع ،  ًاضيأ اذه يف ىرنس
ةدار دنعاإل فقي – ينيت لاال بهذملا وهو – ةنطابلا ةدار اإل بهذمف .  ةدار اإل ىلإ ةرظنلا

.  سكعلا تابثإ لبقت اهيلع ةنيرق إال سيلف ةدار اإل هذه نع يداملا ريبعتلا  ،امأ ةيسفنلا
،  ةدار نعاإل ريبعتلا دنع فقي – ينامرجلا بهذملا وهو – ةرهاظلا ةدار اإل بهذمو

هينعي امنإ نوناقلا و ةدار لإل يعامتج اال رهظملا وه ريبعتلا  ،ذإ اهتاذ ةدار وهاإل هربتعيو
ءيشلا وه ةدار نعاإل ريبعتلا نأ ىلإ اذه ،  ةيسفنلا رهاوظلا نود ةيعامتج اال رهاوظلا

.  مهلماعت يف هيلإ نونئمطيو نولماعتملا هدنع فقي يذلا يداملا
تانينقتلا ملست مل امك ،  ةرهاظلا ةدار اإل بهذملا رثأ نم ةينيت لاال تانينقتلا ملست ملو

نينقتلا نأ نيبن نأ ددصلا اذه يف انينعيو .  ةنطابلا ةدار اإل بهذمل رثأ نم ةينامرجلا
،  ةنطابلا ةدار وهاألذخباإل هدنع لص  .فاأل ةينيت لاال تانينقتلا ةريظح يف ىقب ديدجلا
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يف وهو .  لماعتلا رارقتسا هيضتقي يذلا دحلا ىلإ ةرهاظلا ةدار باإل ذخأي كلذ عم هنكلو
،  ةعزنلا هذهب اهتاذ ةينيت لاال تانينقتلا رثأت ةيعوضوملا ةينامرجلا ةعزنلا ب رثأت دق اذه

كلذ . ىلإ ةراش اإل تقبس دقو
دقعلا نيوكت يف ،  لماعتلا رارقتسا ءاغتبا ،  ةرهاظلا ةدار باإل ديدجلا نينقتلا ذخأ

.  هريسفت يفو
.  ةرهاظلا ةدار اإل ىلع حلااالت ضعب يف دقعلا ماقأ نأ دح ىلإ راس دقعلا نوكت يفف

لصتي يذلا تقولا يف هرثأ جتني ةدار نعاإل ريبعتلا نأ ىلع 91 ةداملا يف صني وهف
،  لدع مث هلبقف باجيإ هيلإ هجو نم نأ كلذ ىلع بترتيو .  هيلإ هجو نم ملعب هيف
ىلع  ،ال دقعلا ب طبتري ،  لودعلا لصي نأ لبق بجوملا ملع يلإ لصو لوبقلا نكلو
اهدحو يهو ةرهاظلا هتدارإ ساسأ ىلع اهنع ،لب لدع يتلا ةيقيقحلا هتدارإ ساسأ

تام "اذإ هنأ ىلع ديدجلا نوناقلا نم 92 ةداملا صنت كلذك .  باجي اهباإل نرتقا يتلا
ال كلذ ناف هرثأ ريبعتلا جتني نأ لبق هتيلهأ دقف وأ ةدار نعاإل ريبعتلا هنم ردص نم
اذه ميقتسي " .وال هيلإ هجو نم ملعب ريبعتلا لا صتا دنع األرث اذه بترت نم عنمي
تومب تومت يتلا ةدار اإل يهو ،  سفنلا يف ةنماكلا ةنطابلا ةدار اإل ساسأ ىلع مكحلا

نع تلصفنا يتلا ةرهاظلا ةدار اإل ساسأ ىلع لب ،  هتيله أل هدقفب لوزتو اهبحاص
ررقيو .  هتيله أل هدقف دعب وأ هتوم دعب ىتح ىقبتو هنع ، ةلقتسم تحبصأف اهبحاص

اآل دقاعتملا ناك لاإالاذإ طبإ يف ًاببس نوكي ال نيدقاعتملا دحأ طلغ نأ ديدجلا نينقتلا
(م هنيبتي نأ هيلع لهسلا نم نكا وأ هب ملع ىلع ناك وأ هتاذ طلغلا يف عقو دق رخ
هيف عقي ملو األلو ، دقاعتملا هب درفنا دق طلغلا ناك اذإ هنا كلذ ىلع بترتيو .(120
نوكي دقعلا نإف ،  هنيبتي نأ هيلع لهسلا نم نكي ملو هب ملعي ملو اآلرخ ، دقاعتملا
اهباش دق ةدار اإل هذه ناف األلو ، دقاعتملل ةيقيقحلا ةدار اإل ساسأ ىلع  ،ال ًاحيحص

اآلرخ دقاعتملا اهيلإ نأمطا يتلا ةرهاظلا هتدارإ ساسأ ىلع نكلو ،  ةدساف اهلعجف طلغ
نم سيلدتلا ردص اذإ هنا ًاضيأ ديدجلا نينقتلا ررقيو .  هنوئش بيترت يف اهيلع دمتعاو
نأ تبثي مل  ،ام دقعلا لا إطب بلطي نأ هيلع سلدملا دقاعتملل سيلف ،  نيدقاعتملا ريغ

(م126). سيلدتلا اذهب ملعي نأ امتح ضورفملا نم ناك وأ ملعي ناك اآلرخ دقاعتملا
نم هارك اإل ردص اذإ هنأ ىلع صنيف ،  سيلدتلا ددص يف هررق ام هارك اإل ددص يف ررقيو

دقاعتملا نأ تبثي  ،اممل دقعلا لا طبإ بلطي نأ هركملا دقاعتملل سيلف ،  نيدقاعتملا ريغ
اآل دقاعتملا ناك اذإف .  هارك اإل اذهب ملعي نأ امتح ضورفملا نم ناك وأ ملعي ناك اآلرخ
كلذ ، ملعي نأ هيلع رذعتي هتاذ تقولا يف ناكو ،  هارك وأاإل سيلدتلا عوقوب ملعي رخال
اإل هذه نإف األلو ، دقاعتملل ةيقيقحلا ةدار اإل ساسأ ىلع  ،ال ًاحيحص نوكي دقعلا ناف
اهيلع دمتعا يتلا ةرهاظلا هتدارإ ساسأ ىلع نكلو ،  هارك وأاإل سيلدتلا اهدسفأ دق ةدار

.(1) اآلرخ دقاعتملا
باإل رشابم ريغ قيرط نم ذخأ دق ديدجلا نينقتلا نأ لوقلا نكمي دقعلا ريسفت يفو
نم ىلو األ ةرقفلا يف صن دقف .  ةحضاو اهترابع نوكت يتلا دوقعلا يف ةرهاظلا ةدار
نم اهنع فارحن اال زوجي  ،فال ةحضاو دقعلا ةرابع تناك اذإ " هنأ ىلع 150 ةداملا

ةحضاولا دقعلا ةرابع أن حيحص . " نيدقاعتملا ةدارإ ىلع فرعتلل اهريسفت قيرط
ىلع فرعتلل ةرابعلا هذه مازتلا يفو ،  ةيقيقحلا ةدار نعاإل نيمأ ريبعت اهنإ ىلع ذخؤت

نأ عيطتسي نكي ملو اآلرخ دقاعتملا هب ملعي مل اذإ عورشملا ريغ ببسلا يف كلذ لثم لقو (1)
لا قيف ،  ةقيقحلا ةدار باإل دادتع اال قيرط نم اهتاذ ةجيتنلا ىلإ لوصولا نكميو اذه – هب ملعي
،  ةدار اإل داسفل هلا طبإ زوجي هارك واإل سيلدتلا و طلغلا يف ةمدقتملا حلااالت يف دقعلا نإ

ريخو ،  ضيوعتلا األلوب دقاعتملا ىلع – هل بنذ ال وهو – اآلرخ دقاعتملا عجري نكسو
.  ًاحيحص دقعلا ءاقب وه ضيوعت
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ضارتف اذهاال ءارو نكلو .  ةرهاظلا ةدار الاإل ةيقيقحلا ةدار لإل مازتلا نيدقاعتملا ةدارإ
زوجي  ،وال ةرهاظلا ةدار نماإل ةقيقحلا ةدار اإل صلختسن امنإ اننإ يه ،  ةسوملم ةقيقح
ةدار باإل ذخأن نماألرم عقاولا يف نحنف .  كلت ىلع فرعتلل اذه نع فرحنن نأ انل

.  اهتاذ ةيقيقحلا ةدار يهاإل ةرهاظلا ةدار نأاإل راتس تحت كلذ لعفن انك نإو ،  ةرهاظلا
،  ضورفلا ضعب يف ةرهاظلا ةدار باإل ذخأ دق ديدجلا نينقتلا نأ هانمدق امم نيبتيو
يف صني نأ هجو نم هل غاسف .  هريسفت ءانثأ يف وأ دقعلا نيوكت يف كلذ ناك ءاوس

نيتقباطتم نيتدارإ نع ريبعتلا نافرط لدابتي نأ درجمب " متي دقعلا نأ ىلع 89 ةداملا
ال نكلو .  قباطت نم امهنيب موقي امو نيتدار اإل ىلع فرعتلا قيرط نع ريبعتلا لعجف ، "
نأ ًاحيحص سيلف صوصنلا هلمتحت امم دعبأ ىدم ىلإ قيرطلا اذه يف ريسلا زوجي
ضعب يف اهب ذخأ دق ناك اذإو .  ةماع ةدعاقك ةرهاظلا ةدار باإل ذخأ ديدجلا نينقتلا

اذإ وهو .  لماعتلا رارقتسا قيقحت وه عورشم رابتعا نع كلذ يف ردص دقف ،  ضورفلا
ةيداملا علاالةق هذه قيرط نع دارأ امنإف ةدار اإل ىلع فرعتلا قيرط ريبعتلا لعج

ةدار األذخباإل دري ملو ،  اهيلع فرعتلا نكمي يذلا ردقلا ب ةيقيقحلا ةدار اإل ىلع فرعتلا
ةدار باإل ذخأ دق ديدجلا نينقتلا نأ حضاولا  .إوالف ريبعتلا رهاظ دنع فقت يتلا ةرهاظلا
ناك ءاوس ،  ىتش نطاوم يفو ،  ةماع ةدعاقك ،  نيدقاعتملل ةيقيقحلا ةدار  ،وأاإل ةنطابلا

.  هريسفت دنع وأ دقعلا نيوكت دنع كلذ
ريغ ةراتخم ةرح ،  يقيقحلا اهندعم يف إال ةدار باإل دتعي  ،مل دقعلا نيوكت يفف
اهبقعت هنإ الل ،لب غتس واال هارك واإل سيلدتلا و طلغلا نم اهصحمف ،  ةمهاو وال ةللضم
ءافصتسا يف راس  .مث ناعذ اال دوقع يف لعف امك طغض نم هل عضخت دق ام ناظم يف

البا دتعا  ،ذإ دعبأ ىدم ىلإ ةرتتسم تاياغ نم هيلإ هجتت ام هانكتساو ةيقيقحلا ةدار اإل
ذخأ ببسلا ةيرظن يه هذهو اهل . ًاعفاد ناك يذلا ثعابلا ب ًاضيأ لب اهدحو ةدار إل

.  ةنطابلا ةدار لإل حضاو زايحنا ةيرظنلا هذهب األذخ يفو ،  ةلماك اهب يدجلا نينقتلا
تارابع تناك اذإ ،  ةنطابلا ةدار باإل ًاضيأ ديدجلا نينقتلا ذخأ ،  دقعلا ريسفت يفو

كانه ناك اذإ " هنأ ىلع 150 ةداملا نم ةيناثلا ةرقفلا يف صنف .  ةحضاو ريغ دقعلا
دنع فوقولا نود نيدقاعتملل ةكرتشملا ةينلا نع ثحبلا بجيف ،  دقعلا ريسفتل لحم
رفاوتي نأ يغبني امبو ،  لماعتلا ةعيبطب كلذ يف ءادهتس  ،عماال ظافل لأل يفرحلا ينعملا

يف نذإ لص الت" .فاأل ماعملا يف يراجلا فرعلل اقفو ،  نيدقاعتملا نيب ةقثو ةنامأ نم
.  ةيقيقحلا ةدار اإل سملت  ،يأ نيدقاعتملل ةكرتشملا ةينلا نع ثحبلا وه دقعلا ريسفت

ةيقيقحلا ةدار اإل هذه نع ثحبلل ةيعوضوم ريياعم عضي ديدجلا نينقتلا ناك اذإو
ذافنلل ًاقرط إال تسيل ريياعملا هذه نإف الت ، ماعملا يف يراجلا فرعلا و لماعتلا ةعيبطك

.  هيلإ نانئمط اال نكمي طبضنم وحن ىلع نيدقاعتملل ةيقيقحلا ةدار اإل ىلإ
ةدار اإل يه ةدار اإل يف لص األ نأ ديدجلا نينقتلا ةعباتم نم انل صلخي يذلا و

،  لماعتلا يف رارقتس اال تايضتقمل ًاعبت لا ، األوح ضعب يف ةدار اإل هذه نكلو .  ةنطابلا
ذئدنع موقتو ،  ةرهاظلا ةدار يهاإل حبصتف اهنع ، ريبعتلل ذختا يذلا رهظملا يف مسجتت

(1).  نيلماعتملا سوفن يف رهظملا اذه اهدلوي يتلا ةعورشملا ةقثلا نم ساسأ ىلع

ىلإ اهب مدقت يتلا ةركذملا يف يتيشلا يكز دمحأ روتكدلا نأ ىلإ مدقت اميف انرشأ دقو اذه (1)
نينقتلا نأ ىري ص40) ص37– )1949 ةنس يف سيراب ةعماجب نراقملا نوناقلا دهعم

األ نانينقتلا اهب ذخأ يتلا (Vertrauenstheorie) ةقثلا ةيرظنب ذخأ دق ديدجلا يندملا
يهف ،  ةنطابلا ةدار واال ةرهاظلا ةدار اإل يتيرظن نيب طسو ةيرظنلا هذهو .  يرسيوسلا و ينامل

ًانيعتسم ريبعتلا اذه خالل نم اهفرعتي نأ ريبعتلا هيلإ هجو نم عاطتسا يتلا ةدار باإل ذخأت
اهب ، دتعي يتلا ةدار  .فاإل هرابتعا يف لخدت قعالنأ بجي يتلا ةيعوضوملا تاسب ملاال عيمجب

طباوضلا هذه خالل نم اهيلع فرعتلا نكمي يتلا ةنطابلا ةدار اإل يه ،  ةيرظنلا هذهل ًاقبط
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لعف امم دعبأ ىدم ىلإ ةرهاظلا ةدار اإل قيرط يف راس دق ديدجلا نينقتلا ناك اذإو
يه تطخ يتلا ةثيدحلا ةينيت لاال نينقتلا ب ةوسأ كلذ يف هل نإف : يسنرفلا نينقتلا

نما ديدجلا نينقتلا بارتقا رمأ نم نكي امهمو .  قيرطلا اذه يف ةعساو تاوطخ ًاضيأ
تانينقتلا و ينامل األ نينقتلا غلبم كلذ يف غلبي مل حلا لك ىلع وهف ،  ةرهاظلا ةدار إل

ةينيت لاال تانينقتلا ةريظح يف ًايقاب ددصلا اذه يف  ،والزيلا ىرخ األ ةينامرجلا
.  ةروطتملا

: درجملا فرصتلا و ببسملا فرصتلا د–

هب زيمتت يذلا كحملا يه ةيرظنلا هذه نأ ببسلا ةيرظن يف كلاالم دنع ىرنس
األ تانينقتلا  .ف ةيعوضوملا ةغبصلا تاذ تانينقتلا نع ةيتاذلا ةغبصلا تاذ تانينقتلا
نع درجملا فرصتلا رقت  ،وال ًاعساو جماال هل حسفتو ،  ببسلل ةيسفن ةيرظنب ذخأت ىلو
 ،وال ببسلل ةيعوضوم ةيرظنب ذخأتف ىرخ األ تانينقتلا امأ .  ةقيض دودح يف إال هببس

ةدعاق ىلإ هدرتو ،  درجملا فرصتلا رارقإ يف عسوتتو ،  ًادودحم ًاناكم هلإال حسفت
.  ةماع

لدبتساو ،  ةعساو تاوطخ ببسلا ةيرظنلا يف اطخ دق يسنرفلا نوناقلا نأ ىرنسو
ةثيدح ةيرظن ،  ةيعوضوم ةيرظن يهو ،  ةقيضلا ةيديلقتلا ةيرظنلا ب يسنرفلا ءاضقلا

.  ةبصخم ةيسفن ةركف ىلإ هتروحف ،  دقاعتلا ىلإ عفد يذلا ثعابلا وه ببسلا تلعج
abstrait) ًادرجم فرصتلا نوكي  ،فال هببسب ًانورقم نوكي نأ فرصت لك يف طرتشاو

.  اهتاوذب نوناقلا اهيلع صنيو ،  لماعتلا رارقتسا اهيضتقي ةيئانثتسا حاالت يف )إال
ةركف ببسلا نأ اهدنعف .  ةينامرجلا تانينقتلا فقوم ناك كلذ نم ضيقنلا ىلعو

ةعوضوملا اهتغبصب هذه اهترظن يف تانينقتلا هذه تظفتحا دقو .  ةتحب ةيعوضوم
كلملا لا قتنا دوقع تلعجف .  ةريثك حاالت يف درجملا فرصتلا ترقأ مث نمو .  ةدئاسلا
لقنب تامازتل اال تأشنأ يتلا دوقعلا ةحص نع رظنلا فرصب كلملا لقنت ةدرجم ًادوقع
نكي مل ولو حصت ةدرجم ًادوقع مازتل اال ءيشنت يتلا دوقعلا نم اريثك تلعجو .  ةيكلملا
نع لزانتلا و نيدلا ةلا وحو قحلا ةلا وحك كلذو ،  عورشم ريغ اهببس ناك وأ ببس اهل

تمسرف ،  دعبأ ىدم ىلإ قيرطلا اذه يف تراس  .لب ءافولا يف واإلةبان يصخشلا قحلا
هجوب زوجي هنا ىلع تصنو ،  ةماع ةدعاق ىلإ هتدرو ،  درجملا فرصتلل ةيسيئر ًاطوطخ

promesse ) ءافولا ب رجملا دهعتلا ةروص ذختيف ،  هببس نم مازتل اال ديرجت ماع
reconnaissance ) نيدلا ب درجملا فارتع abstraitedepaiement)وأاال

.(abstraitededette
بهذم ىلإ ًامات ًازايحنا زاحنا هارن انه ؟ ديدجلا نينقتلا يمتنا نيبهذملا يأ ىلإف
ةيسفن ةيرظن : يسنرفلا ءاضقلا اهب ذخأي امك ببسلا ةيرظنب ذخأف .  ةينيت لاال تانينقتلا

علاال نم ميمصلا يف لغلغتتو ،  ديعب ىدم ىلإ ةيبد واأل ةيتاذلا لماوعلا اهنم ذفنت ةعساو
ريياعمب حلااالت ضعب يف ذخأ ديدجلا نينقتلا نأ نم مغرلا بو .  ةينوناقلا تاق

كلذ يف حزحزتي ملو ،  يتاذلا رايعملا دنع ببسلا ةيرظن يف فقو  ،إالهنا ةيعوضوم
(causaliste)ك يببس ديدجلا يرصملا نينقتلا  .ف ةينيت لاال تانينقتلا ديلا قت نع
عم ديعب دح ىلإ اذه يف ضراعتي وهو ،  يسنرفلا نينقتلا  ،كو ميدقلا يرصملا نينقتلا

انورقم مازتلا لكل نوكي نأ بجوتسي يسنرفلا نينقتلا ك وهو .  ةينامرجلا تانينقتلا
إال درجملا مازتل اال رقبي  ،وال دقعلا لطب إوال ًاعورشم ببسلا نوكي نأ طرتشيو ،  هببسب

.(volontereconnaissable) ةيعوضوملا
نع اهيلع فرعتي هنكلو .  ةنطابلا ةدار باإل ةماع ةدعاقك ذخأ دق ديدجلا نينقتلا نأ يف كش وال

.  ةياغ ال ةليسو ةرهاظلا ةدار  .فاإل ةرهاظلا ةدار اإل قيرط
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ال لب ،  ةينامرجلا تانينقتلا تلعف امك ةماع ةدعاق هل عضي  ،فال ةقيض دودح يف
حلااالت هذهل درفيو ،  لماعتلا يف رارقتس اال اهيضتقي ةنيعم حاالت يف هبإال فرتعي

.  ةصاخ ًاصوصن
لاال تانينقتلا ةريظح يف هتداعك يقب ددصلا اذه يف ديدجلا نينقتلا نأ ىرن مث نمو
يلقالب وال ًاريثك ال رثأتي ملو ،  اهدود قيضأ يف ةريظحلا هذه مزتلا انه هنإ  .لب ةينيت

.  ةينامرجلا تانينقتلا

ةعامجلا و درفلا نيبو روطتلا و رارقتس اال نيب ديدجلا نينقتلا -2

األذخ يف طسوتي .  انمدق اميف ال دتعم هانيأر لا . دتع وهاال ديدجلا نينقتلا عباط
بهذملا نيب طسوتيو .  ةريثك دويقب هطيحي نأ دعب هب ذخأيف ،  ةدار اإل ناطلس أدبمب

يف امب ذخأي نأ دعب يصخشلا بهذملا يقبتسيف ،  مازتل لال يدام ال بهذملا و يصخشلا
،  ةرهاظلا ةدار واإل ةنطابلا ةدار اإل نيب طسوتيو .  ةعفان ةيلمع جئاتن نم يداملا بهذملا

رارقتسا كلذ يضتقي ثيح ةرهاظلا ةدار باإل ذخأي هنكلو ،  ةنطابلا ةدار نعاإل ردصيف
دودح يف إال درجملا فرصتلا رقي  ،وال ةلماك ببسلا ةيرظنب ذخأي وه مث .  لماعتلا

.  ةلوقعم ةلدتعم
هجوب ىقب نإو ،(eclectique) ةريختملا نيناوقلا نم قح دعي ديدجلا نينقتلا ف

.  انمدق امك ةينيت لاال تانينقتلا ةريظح يف ماع
ًاماوق هليبس ذختيف ،  لدتعملا ريختملا فقوم ًاضيأ فقي انه ، هيف نحن اميف ،  وهو

.  ةعامجلا و درفلا نيبو ،  روطتلا و رارقتس اال نيب

: روطتلا و رارقتس اال نيب ديدجلا نينقتلا -1

يغبني يلمعلا يحلا نوناقلا  .و ايلمع ًايح ًانوناق نوكي نأ ىلإ ديدجلا نينقتلا فدهي
نوكي ىتح رارقتس اال لماوعو ًًايح ، ىقبي ىتح روطتلا لماوع هتايط يف لمحي نأ

.  ًايلمع

: ديدجلا نينقتلا يف روطتلا لماوع

ناكم يف ديدجلا نينقتلا اهلعج يتلا ةنرملا ريياعملا هذه يه لماوعلا هذه مهأ
.  يضاقلل اهاطعأ يتلا ةعساولا ةيريدقتلا ةطلسلا هذهو ،  ةدماجلا دعاوقلا

: ةنرملا ريياعملا -1

دب كانه نكي مل يتلا ةدماجلا دعاوقلا ضعب ميدقلا نينقتلا نع ديدجلا نينقتلا ثرو
ردق دقو ةيله األ هيف رفاوتت ال صخشل راقع عيب يف نبغلا كلذ لثم اهب . ظافتح نماال
اهل ردقو ةيقافت واال ةينوناقلا دئاوفلا (م425)،و راقعلا ةميق سمخ ىلع ديزي امب
عفد نم لدع اذإ هنأب يضقت يتلا ةدعاقلا (م226–227)،و هزواجت ال مولعم رعس

نينقتلا اهلقن دقو (2 ةرقف (م103 هفعض در هضبق نم لدع اذإو هدقف نوبرعلا
اذإ ةمسقلا دقع ضقن زاوج نم اهثدحتسا يتلا ةدعاقلا  ،و فرعلا و ءاضقلا نع ديدجلا
يتلا ةدماجلا ةدعاقلا هذه (م845). سمخلا ىلع ديزي نبغ نيمساقتملا دحأ قحل
فقت يتلا  ،و تاسب وملاال فورظلا تريغت امهم ريغتي ال ًاتباث ًادحاو حال ةلأسملل عضت
ليلق يف هيلإ ةجاح يقف نوكن هنع ،دق يدحت ال مولعم مقر دنع لئاسملا ضعب يف
نم راثكتس اال زوجي ال نكلو .  ةدحاو ةريتو ىلع هتابثو لماعتلا رارقتس حلااالتال نم
ةنرم ريياعم اهنم ريخو .  روطتلا قيرط يف ةبقع فقت اهنإف ةدماجلا دعاوقلا هذه لثم
ديقتي  ،وال ةيضق نماأل هل رعي اميف اذه اهب دشرتسي ،  يضاقلل ًايداه عرشملا اهعضي
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ملا توافتو فورظلا ريغتب توافتتو لولحلا رياغتت هنع ،لب فرحني ال دحاو لحب اهيف
.(1) تاسب ال

يف ةدوجوم تناك ةدماج ةدعاقب ديدجلا نينقتلا هلدبتسا نرم رايعمل لثم اذهو
صنت ميدقلا نينقتلا نم 366-364/292–291 داوملا تناك دقف .  ميدقلا نينقتلا
ردقلا نم لقا اهنإ رهظ مث ةدحاو ةلمج تعيب ءايشأ ىلع عقو اذإ عيبلا خسف زاوج ىلع
زوجي ال هنأ ىلع نينقتلا اذه نم 367/292 ناتداملا تصن  .مث رثكأ وأ اهيلع قفتملا
نمثلا رشع فصن ىلع ًادئاز طلغلا ناك "إالاذإ لا األوح هذه يف عيبلا خسف يرتشملل

نم ةنيعم ةبسن دنع فقت يتلا ةدماجلا ةدعاقلا هذه ديدجلا نينقتلا ذبنف . " نيعملا
"ال هنأ ىلع 433 ةداملا نم ىلو األ ةرقفلا يف صن ًانرم ،ذإ ًارايعم اهب لدبتساو ،  نمثلا
نم صقنلا اذه نأ تبثأ إالاذإ عيبملا يف ضقنل دقعلا خسف بلطي نأ يرتشملل زوجي
دجو ول اميف مكحلا نوكي كلذكو . " دقعلا متأ امل هملعي ناك هنا وأ ثيحب ةماسجلا
ديدجلا رايعملا نأ رهاظو .(2 ةرقف (م433 هيلع قفتملا رادقملا ىلع ًادئاز عيبملا

و ةيضق لك فورظ نيب ام ةمء ملاال نم يضاقلا نكمتي هب  ،ذإ ةميدقلا ةدعاقلا لضفي
فصن نم رثكأ عيبملا يف ةدايزلا وأ صقنلا نوكي دقف ،  اهبساني يذلا ينوناقلا لحلا
يضاقلا بيجيو لقا نوكي دقو ،  دقعلا خسفب مكحي نأ يضاقلا ضفريو رشعلا

.  اهتاذب ةيضق لك يف فورظلا و تاسب مللال ًاعبت هلك كلذو ،  خسفلا بلط ىلإ يرتشملا
.  روطتلا لماوع مهأ نم يه ذإ ةنرملا ريياعملا هذه نم ديدجلا نينقتلا رثكأ دقو

اهنم . اضعب انه رذكنو
ادح ، غلبي يذلا طلغلا هنأب 121 ةداملا هتفرع دقو ،  يرهوجلا رايعم كلذ نمف

رهاظو .  طلغلا اذه يف عقي مل ول دقعلا ماربإ نع دقاعتملا هعم عنتمي ثيحب ةماسجلا
نأ طرتشت تناك يتلا ةميدقلا ةدعاقلا نيبو نرملا رايعملا اذه نيب اريبك ًاقرف كانه نأ
دقو ،  ميسجلا سيلدتلا رايعم ًاضيأ كلذ نمو .  ءيشلا ةدام يف ًاعقاو طلغلا نوكي
ليحلا تناك اذإ سيلدتلل دقعلا لا طبإ زوجي هنأب 125 ةداملا نم ىلو األ ةرقفلا تضق
فرطلا مربأ امل ولالاه ثيحب ةماسجلا نم هنع بئان وأ نيدقاعتملا دحأ اهيلإ أجل يتلا
يضقت  ،ذإ ساسأ ىلع ةمئاقلا ةبهرلا رايعم ميسجلا سيلدتلا رايعم لثمو .  دقعلا يناثلا
اهثعب ةبهر ناطلس تحت صخش دقاعت اذإ هارك لإل دقعلا لا طبإ زوجي هنأب 127 ةداملا
ىلع ةمئاق ةبهرلا نوكتو ،  ساسأ ىلع ةمئاق تناكو قح نود هسفن يف اآلرخ دقاعتملا
ًاقدحم ًاميسج ًارطخ نأ اهيعدي يذلا فرطلل روصت لا حلا فورظ تناك اذإ ساسأ
ذختا الل غتس اال يفو لا . ملا وأ فرشلا ولا مسجلا ولا سفنلا يف هريغ وأ وه هددهي

نأ نيبت اللإالاذإ غتس اال ققحتي  ،فال دقاعتلا ىلإ عفادلا ريثأتلا رايعم ديدجلا نينقتلا
وه وأ انيب ًاشيط هيف لغتسا دق اآلرخ دقاعتملا إالألن دقعلا مربي مل نوبغملا دقاعتملا

ثعابلا رايعم ديدجلا نينقتلا ذختا ببسلا يف كلذكو .( ىلوأ ةرقف (م129 ًاحماج
ذختا ةبهلا يف عوجرلا زاوج يفو .  صنلا يف هب حرصي مل ناك نإو دقاعتلا ىلإ عفادلا
ىتم عوجرلا يف هل صيخرتلا ءاضقلا نم بلطي نأ بهاولل زاجأف ،  لوبقملا رذعلا رايعم

.(2 ةرقف (م500 عوجرلا نم عنام دجوي ملو لوبقم رصع ىلإ كلذ يف دنتسي ناك
قبطت يتلا فورظلا توافتب اهيلإ يدؤت يتلا لولحلا توافتت ةنرم ريياعم هذه لك

، " ةدعاقلا و رايعملا – لمعلا ةيرح ىلع ةدراولا ةيدقاعتلا دويقلا ": ىنعملا اذه يف رظنأ (1)
نرملا رايعملا ةركف ىلع ضارتع اال زوجي وال اذه . 1925 ةنس نويل فلؤملل ةيسنرفلا ةلاب سر

نأ كلذ .  ةتباث ةدعاقب يضاقلا ديقت اذإ عنتمم مكحتلا اذه نأبو ،  يضاقلا مكحت نم ةيشخلا ب
،  اهيلع جرخي نأ فورظلا التالمئ تحبصأ يتلا ةدماجلا ةدعاقلا ءازإ ثبلي ال يضاقلا
هيلع ضورفم نرم يعيرشت رايعم همامأ ناك ول امم ًامكحت رثكأ هيف نوكي لا جم ىلإ قلطنيف

هب . دشرتسي نأ
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يف يعاري ةيتاذ ريياعم يه اهانركذ يتلا ريياعملا عيمج نأ ظحول اذإ ةصاخبو ،  اهيف
اذهب تحرص دقو ،  هتاذب صخش لك يف يضاقلا اهنع فشكي ةيسفن حاالت اهقيبطت
يف يعاريو " هنأب تيضقف ،  هارك اإل ددص يف 127 ةداملا نم ةثلا ثلا ةرقفلا ىنعملا
لكو ةيحصلا و ةيعامتج اال هتلا حو هنسو هارك اإل هيلع عقو نم سنج هارك اإل ريدقت
ىرخأ ريياعم كانه نأ ىرنسو . " هارك اإل ةماسج يف رثؤي نأ هنأش نم رخأ فرظ

.  ةدعاقلا تابثو رايعملا ةنورم نيب عمجت ديدجلا نينقتلا يف ةيعوضوم

: ةيريدقتلا يضاقلا ةطلس -2

هذه وه ،  روطتلا و ةنورملل لا جملا همامأ حسفي ديدجلا نينقتلا يف رخآ لماعو
ةنرملا ريياعملا هذه قيبطت يف اهانيأر .  يضاقلل اهلعج يتلا ةعساولا ةيريدقتلا ةطلسلا

ًاقفو نوناقلا ماكحأ قيبطت نم يضاقلا هيف ضوف اميف اآلن اهارنو ،  اهركذ مدقت يتلا
ىلإ حلااالت ضعب يف هب لصت ،  ةيريدقت ةطلس نم كلذ يف يطعأ امو ،  تابسانملل
اميف قافت اال هيلع مت ام ليدعت وىلا  ،لب هيلع اقفتي نأ نيدقاعتملا تاف ام لا مكتسا
ذإ يرسيوسلا نينقتلا غلب ام ىدم كلذ يف غلبي مل ديدجلا نينقتلا ناك اذإو .  امهنيب

طلخلا نم عنمت ةلوقعم دودح دنع فقو  ،لب صن هيف دري مل اميف ًاعرشم يضاقلا لعج
نأ ليبس يف ًاديعب ًاطوش راس كلذ عم هنا  ،إال ءاضقلا ةفيظوو عيرشتلا ةفيظو نيب
عم ةيشمتم نوناقلا ماكحأ لعجي نأ هل رسيي ام ريدقتلا ناطلس نم يضاقلل لعجي
اهب روطي يضاقلا دي يف ةعيط ةادأ كلذب نوناقلا ماكحأ نوكتف .  فورظلا تايضتقم
امل ةلثمأ درونو لا . وحأو تاسب مال نم ريغتي ام اهب هجاويو ،  ًارمتسم ًاريوطت نوناقلا
يهو ،  ةيريدقتلا ةطلسلا هذه يضاقلل لعجت صوصن نم ديدجلا نينقتلا هيلع لمتشا

اال دنع اهيف لدعي ناو دقعلا طورش لمكتسي نأ نم حلااالت ضعب يف هنكمت ةطلس
.  ءاضتق

ةيرح هل لعجت يتلا هذه ،  ةيريدقتلا هتاطلس نم يضاقلل حسفت يتلا صوصنلا نمف
عافدلا حةلا يف كلذو ،  رورضملا صخشلل قحتسملا ضيوعتلا ريدقت يف ةعساو

هيف يعارت ضيوعتب ًامزلم حبصأ يرورضلا ردقلا عافدلا اذه يف زواج نمف ،  يعرشلا
ىدافتيل ريغلل اررض ببس نمف ،  ةرورضلا حةلا يفو (م166)، ةلا دعلا تايضتقم

يفو  ،(م168) ، ًابسانم يضاقلا هاري يذلا ضيوعتلا إالب ًامزلم نوكي ال ربكأ ًاررض
نوكي نأ حصيو ،  فورظلل ًاعبت ةقيرطلا هذه يضاقلا نيعيف ،  ضيوعتلا ةقيرط ديدحت
يضاقلل زوجي هنا ىلع ،  دقنلا ب ردقيو ًابترم ًاداريإ نوكي نأ حصي امك ًاطسقم ضيوعتلا

نأ وأ هيلع تناك ام ىلإ ةلا حلا ةداعإب رمأي نأ رورضملا بلط ىلع ءانبو فورظلل ًاعبت
دنع ،  يضاقلا ردقيو (م171). عورشملا ريغ لمعلا ب لصتم نيعم رمأ ءادأب مكحي

داعيملا نيعي نأ يضاقللو (م200). يعيبط مازتلا كانه ناك اذإ ام صنلا مدع
(م272). ةرسيملا وأ ةردقملا دنع ًاطرتشم ءافول ناك اذإ نيدلا لجأ لولحل بسانملا
.(2 ةرقف (م346 همازتلا اهيف ذفني لا جآ وأ لوقعم لجأ ىلإ نيدملا رظني نأ هلو
ةرقف (م410 اههيجوت يف ًافسعتم مصخلا ناك اذإ ةمساحلا نيميلا هيجوت عنمي نأ هلو
نكي ملو فلت نود اهلصف نكمي ال ثيحب نيفلتخم نيكلا النمل وقنم قصتلا اذإو .(1

ةيعارمو ةلا ، دعلا دعاوقب ةدشرتسم يفاألرم ةمكحملا تضق ،  نيكلا ملا نيب قافتا كانه
زوجيو (م931). امهنم لك ةين نسحو نيفرطلا ةلا حو ثدح يذلا ررضلا كلذ يف

و ةيرورضلا تافورصملا ب ءافولل ًابسانم هاري ام ررقي نأ كلا لطبملا ىلع ءانب يضاقلل
(م982). ةيرود طاسقأ ىلع ءافولا نوكي نأب يضقي نأ هلو ،  ةعفانلا

طورشلا يف لدعي ناو دقعلا طورش لمكتسي نأ يضاقلل زيجي ام صوصنلا نمو
اظفتحاو ،  دقعلا يف ةيرهوجلا لئاسملا عيمج ىلع نافرطلا قفتا اذإف .  اهيلع قفتملا
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قافت اال مدع دنع متي ال دقعلا نأ اطرتشي ملو دعب ، اميف اهيلع ناقفتي ةيليصفت لئاسمب
ناف اهيلع قافت اال متي مل يتلا لئاسملا يف خالف ماق اذإو مت ، دق دقعلا ربتعا ،  اهيلع

(م95). ةلا دعلا و فرعلا و نوناقلا ماكح وأل ةلماعملا ةعيبطل ًاقبط اهيف لصفت ةمكحملا

.(2 ةرقف (م709 يضاقلا ريدقتل اعضاخ اذهاألرج ناك ةلا كولل رجأ ىلع قفتا اذإو
(م نوبغملا دقاعتملا تامازتلا صقني اللنأ غتس يفاال يضاقلل زوجي هنا انيأر دقو
ىلإ هلوحي ناو ال(م143)، طاب هنم قش يف ناك اذإ دقعلا نم صقنت ناو ،(129
ةين نأ نيبتو ال طاب اهيلع وه يتلا ةروصلا يف ناك اذإ هناكرأ ترفاوت رخآ دقع

قهرملا مازتل اال دري ناو اآلرخ(م144)، دقعلا ماربإ ىلإ فرصنت تناك نيدقاعتملا
طورشلا لدعي ناو ،(2 ةرقف (م147 ةئراطلا ثداوحلا حةلا يف لوقعملا دحلا ىلإ

ناك اذإ يدقنلا ضيوعتلا ب يضقي ناو (م149)، ناعذ اإل دوقع يف ةيفسعتلا
يف هيلع قفتملا ضيوعتلا ضفخي ناو ،(2 ةرقف (م203 ًاقهرم ينيعلا ضيوعتلا

.(2 ةرقف (م224 ةريبك ةجرد ىلإ هيف ًاغلا بم ناك اذإ يئازجلا طرشلا

: ديدجلا نينقتلا يف رارقتس اال لماوع

اهنم ،مثاألذخ ديدجلا نينقتلا رثكأ يتلا ةيعوضوملا ريياعملا يه لماوعلا هذه مهأ
حلااالت . ضعب يف ةنطابلا ةدار اإل نود ةرهاظلا ةدار باإل

: ةيعوضوملا ريياعملا -1

نيعت يتلا ةنرملا ريياعملا ذاختا نم رثكي ديدجلا نينقتلا نأ فيك هانمدق اميف انيأر
ريياعم يه ريياعملا هذه نم ةبلا غلا ةرثكلا نأ فيك ىرن اآلننأ يقبو ،  روطتلا ىلع

نم عون داجيإ كلذب ديرأ دقو .  اهانركذ نأ قبس يتلا ك ةيتاذ ريياعم ال ةيعوضوم
لماع رايعم وه ثيح نم ،  يعوضوملا رايعملا  .ف رارقتس واال روطتلا نيب لداعتلا
ةدار لإل ونص يهو ،  ةيعوضوملا  .و رارقتس لال لماع يعوضوم وه ثيح نمو ،  روطتلل
يهو .  رارقتس اال لماوع ربكأ نم ،  ةدار اإل هذه هيلإ يمتنت يذلا لص يهاأل  ،لب ةرهاظلا
ةيتاذلا ةعزنلا ةدح نم ففختي نأ نينقتلا اذه دارأ دقو .  ديدجلا نينقتلا تازيمم نم

ردقب نكلو ًاعم ، ةيعوضوملا بو ةرهاظلا ةدار باإل ذخأف ،  ةينيت لاال تانينقتلا زيمت يتلا
هنا دح ىلإ ،  ةيعوضوملا نماألذخب رثكاو ةرهاظلا ةدار نماألذخباإل لقأ  ،ذإ توافتم
لب ةضحم ةيتاذ ريياعم اهذختي مل ةيتاذ ريياعم ذختي لئاسملا ضعب يف ناك امدنع
نم ةلثمأب يتأنو .  رارقتس واال تابثلا نم ًائيش اهيلع ىفضيل ةيعوضوم طباوض اهل مسر
.  ةيعوضوم طباوض اهل ةيتاذ ريياعمل  ،مث ةيعوضوم ريياعمل ديدجلا نينقتلا صوصن
ةيانع " رايعم وهو ،  هركذ نم ديدجلا نينقتلا رثكب رايعم ةيعوضوملا ريياعملا نمف

هيف ، فورعم وهف ،  ينامورلا نوناقلا دهع ىلإ رايعملا اذه عجريو . " داتعملا صخشلا
،  لمعب مازتل اال لوصأ نم لصأك ديدجلا نينقتلا هركذ .  ةفلتخملا هيحاون يف عئاش
نأ وه نيدملا نم بولطملا ناك اذإ هنا ىلع 211 ةداملا نم ىلو األ ةرقفلا يف صنف
نإف ،  همازتلا ذيفنت يف ةطيحلا ىخوتي نأ وأ هترادإب موقي نأ وأ ءيشلا ىلع ظفاحي

صخشلا هلذبي ام لك ةيانعلا نم هذيفنت يف لذب اذإ مازتل باال ىفو دق نوكي نيدملا
يفو دوقعلا يف ،  ةقرفتم حاون يف هقبط  .مث دوصقملا ضرغلا ققحتي مل ولو يداعلا

ام ةكرشلا حلا صم ريبدت يف ةيانعلا نم هلذبي نأ هيلع ةكرشلا دقع يف كيرشلا  .ف اهريغ
لزني نأ هل زوجي فال رجأب ةراد لإل ابدتنم ناك  ،إالاذإ ةصاخلا هحلا صم ريبدت يف هلذبي
بجي راجي اإل دقع يف رجأتسملا 2).و ةرقف (م521 داتعملا لجرلا ةيانع نع كلذ يف
هلذبي ام اهيلع ةظفاحملا يفو ةرجؤملا نيعلا لا معتسا يف ةيانعلا نم لذبي نأ هيلع

يف لذبي نأ هيلع ةيراعلا دقع يف ريعتسملا 1).و ةرقف (م583 داتعملا صخشلا
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لزني نأ نود مهلا ىلع ةظفاحملا يف اهلبي يتلا ةيانعلا راعملا ءيشلا ىلع ةظفاحملا
بجي لمعلا دقع يف لماعلا 1).و ةرقف (م641 داتعملا لجرلا ةيانع نع كلذ يف

(م685(أ)).و داتعملا صخشلا هلذبي ام ةيانعلا نم لمعلا ةيدأت يف لذبي نأ هيلع
اهذيفنت يف لذبي  ،نأ رجأ ريغب ةلا كولا تناك  ،اذإ هيلع بجي ةلا كولا دقع يف ليكولا
لجرلا ةيانع نم ديزأ كلذ يف فلكي نأ نود ةصاخلا هلا معأ يف اهلذبي يتلا ةيانعلا

(م داتعملا لجرلا ةيانع اهذيفنت يف ًامئاد لذبي نأ هيلع بجو رجأب تناك نإف ،  داتعملا
لذبي نأ رجأ ريغب ةعيدولا تناك اذإ هيلع بجي ةعيدولا دقع يف هدنع عدوملا 704).و
ديزأ كلذ يف فلكي نأ نود مهلا ظفح يف هلذبي ام عدوملا ءيشلا ظفح يف ةيانعلا نم
ةعيدولا ظفح يف لذبي نأ بجيف رجاب ةعيدولا تناك اذإ  ،امأ داتعملا لجرلا ةيانع نم

ب مزتلي ةيئاضقلا وأ ةيقافت اال ةسارحلا يف سراحلا (م720).و داتعملا لجرلا ةيانع
لذبي نأ بجيو لا ، األوم هذه ةرادإبو اهتسارح هيلإ دوهعملا لا األوم ىلع ةظفاحملا
لذبي نأ هيلع بجي يلوضفلا 1).و ةرقف (م734 داتعملا لجرلا ةيانع كلذ لك يف

 ،ام ةيعوضوملا ريياعملا نمو (م192)– داتعملا صخشلا ةيانع لمعلا ب مايقلا يف
إالاذإ هجولا اذهب دقعلا يف نعطلا زوجي الل ،ذإال غتس يفاال ديدجلا نينقتلا هيلع صن
نم دقاعتملا اذه هيلع لصح ام عم ةتبلا لداعتت ال نيدقاعتملا دحأ تامازتلا تناك
هيلع صن امو .(1 ةرقف اآلرخ(م129 دقاعتملا تامازتلا عم وأ دقعلا بجومب ةدئاف
تقولا يف هيلإ لقتنت ءيشلا ب ةلصتملا قوقحلا و تامازتل نأاال نم ،  صاخلا فلخلا يف

يف هيلع صن امو (م146). هتامزلتسم نم تناك اذإ ءيشلا هيف لقتني يذلا
وأ ًانوناق هيلع بجي نم لك نع ال وئسم نوكي صخشلا نأ نم ،  ريغلا نع ةيلوئسملا
وأ ةيلقعلا حهتلا ببسب وأ هرصق ببسب ةباقرلا ىلإ ةجاح يف ناكو هتباقر ًاقافتا
نأ نم ،  ءايش نعاأل ةيلوئسملا يف هيلع صن امو .(1 ةرقف (م173 ةيمسجلا

(م178) ةصاخ ةيانع اهتسارح بلطتت ءايشأ ةسارح ىلوت الاذإ وئسم نوكي صخشلا
ضيوعتلا نأ نم هنع ، ضيوعتلا بوجوو رشابملا ررضلا ديدحت يف هيلع صن امو .(1)

ةيعيبط ةجيتن اذه نوكي نأ طرشب بسك نم هتاف امو ةراسخ نم نئادلا قحل ام لمشي
نكي مل اذإ ةيعيبط ةجيتن ررضلا ربتعيو هب ، ءافولا يف رخأتلل وأ مازتل باال ءافولا مدعل
ديدحت يف هيلع صن امو (م221). لوقعم دهج لذبب هاقوتي نأ نئادلا ةعاطتسا يف

هعفن نم وأ ءيشلا ةميق نم صقني بيع هنا نم ،  عيبملا ءيشلا يف يفخلا بيعلا
ةعيبط نم رهاظ وه امم وأ دقعلا يف نيبم وه امم ةدافتسم ةدوصقملا ةياغلا بسحب

نم ،  راجي اإل يف هيلع صن امو .(1 ةرقف (م447 هلدعأ يذلا ضرغلا وأ ءيشلا
الل غتس اال تايضتقمل ًاقفاوم ةيعارزلا ضر لأل رجأتسملا الل غتسا نوكي نأ بوجو
هذه يمزتلم نأ نم ،  ةماعلا قفارملا مازتلا يف هيلع صن امو (م613). فولأملا
نم قفرملا بيصي امع مهتيلوئسم اوعفدي نأ مهل زاج ةرهاقلا ةوقلا اوبتثا اذإ قفارملا

.(2 ةرقف (م673 هتماسج يف وأ هتدم يف فولأملا ىلع ديزي للخ وأ لطع
يف ديدجلا نينقتلا هيلع صن  ،ام ةيعوضوم طباوضب ةددحملا ةيتاذلا ريياعملا نمو

ةكرتشملا ةينلا نع دقعلا ريسفت يف ثحبلا بوجو نم 150 ةداملا نم ةيناثلا ةرقفلا
امبو لماعتلا ةعيبطب كلذ يف ءادهتس عماال – يتاذ رايعم وه اذهو – نيدقاعتملل

الت– ماعملا يف يراجلا فرعلل ًاقفو نيدقاعتملا نيب ةقثو ةنامأ نم رفاوتي نأ يغبني
يف عوجرلل لوبقملا رذعلا ديدحت يف هيلع صن امو .  ةيعوضوم طباوض يه هذهو

.  رايعم ال ةدعاق وهف ةيكيناكيملا نعاآلالت ةيلوئسملا ناش يف اهتاذ ةداملا يف درو ام امأ (1)
نيبتي ةيكيناكيملا واآلالت ةصاخ ةيانع اهتسارح بلطتت يتلا ءايش األ نيب ةلباقملا هذه يفو

.  ةدعاقلا و رايعملا نيب ًاحضاو قرفلا
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امب هل بوهوملا لخي نأ اهنم ،  ةيعوضوم طباوضب ،  انمدق امك يتاذ رايعم وهو – ةبهلا
حبصي نأو ،  هبناج نم ًاريبك ًادوحج اذهاإلخالل نوكي ثيحب بهاولا وحن هيلع بجي

رفوي نأ نع ًازجاع بهاولا
هيلع صن امو (م501). ةيعامتج اال هتناكم عم قفتي امب ةشيعملا بابسأ هسفنل

– ءيشلا ب عًاملا نوكي صخشلا نأ نم ،  ملعلا طارتشا يف ةقرفتم ةريثك عضاوم يف
طباض اذهو – هب ملعي نأ امتح ضورفملا نم نوكي نأ –وأ يتاذ رايعم اذهو

يف 120و126و128 داوملا و ةباينلا يف 104و106 نيتداملا رظنأ ) يعوضوم
نمل سيل هنا نم ، 124 ةداملا يف طلغلا يف هيلع صن امو ،( هارك واإل سيلدتلا و طلغلا
اذهو – ةينلا نسح هب يضقي ام عم ضراعتي هجو ىلع هب كسمتي نأ طلغ يف عقو

اآلرخ فرطلا رهظا اذإ هماربإ دصق يذلا دقعلا ب ًامزلم صخ باأل ىقبيو – يتاذ رايعم
.  يعوضوم طباض اذهو – دقعلا اذه ذفنتل هدادعتسا

: ةرهاظلا ةدار 2-اإل

حلااالت ضعب يف ديدجلا نينقتلا ذخأ ،  ةيعوضوملا طباوضلا و ريياعملا بناج وىلا
حاالت يف ذخأ امك .  لماعتلا رارقتس ال ًايخوت ةنطابلا ةدار اإل نود ةرهاظلا ةدار باإل
نايب مدقت دقو .  هتاذ ضرغلل ،  ةرهاظلا ةدار نماإل برض وهو ،  درجملا فرصتلا ب ىرخأ

هلك . كلذ

: ةعامجلا و درفلا نيب ديدجلا نينقتلا ب-

درفلا حضي ملف داعال . ال دتعم ًافوقوم ةعامجلا و درفلا نيب ديدجلا نينقتلا فقو
،  درفلا يمح فيك انه نيبنو .  درفلا ةمدخل ةعامجلا رخسي ملو ،  ةعامجلا ةحلصمل

.  ةعامجلا يمح فيكو

: درفلل ديدجلا نينقتلا ةيامح

ةيدرفلا ةيرحلل حسفي نأ يف نواهتي ملو ،  درفلا ةيامح يف ديدجلا نينقتلا رصقي مل
.  ةيكلملا قاطن يف وأ دقعلا قاطن يف كلذ ناك ءاوس ال ، وقعم جماال

مدقت دويق نم هيلع دروأ امم مغرلا ب ةدار اإل ناطلس أدبم رقأ ،  دقعلا قاطن يفف
يهو ،  دقعلا ئشنت يتلا يه هتدارإ  ،والزتلا دقاعتي نأ يف ًارح درفلا  .فالزيلا اهنايب

،  نيتقباطتم نيتدارا نع ريبعتلا هافرط لدابتي نأ درجمب دقعلا متيف ،  هراثآ بترت يتلا
،  تامازتل لال ةيسيئرلا رداصملا دحأ وه دقعلا  .والزيلا نيدقاعتملا ةعيرش وهف مت اذإف
ىلإ تعفترا دق عورشملا ريغ لمعلا ك ىرخأ رداصم تناك اذإو .  هتناكم نع لزني ملو
 ،امب اندعب دق انك اذإو .  هطخ نم وال دقعلا ةيمهأ نم صقتني مل كلذ نإف ،  دقعلا ةلزنم

ةيدرفلا بهذم نع ،  درفلا و ةعامجلا نم لك ةحلصمل دويق نم ةدار اإل ىلع درو
نينقتلا اهب عبشت يتلا  ،و رشع عساتلا نرقلا لئاوأ يف ةدئاس تناك يتلا ةفرطتملا

ام رقيو ،  درفلا ةدارإ مرتحي الزيلا ديدجلا نينقتلا نإف ،  هرودص دنع يسنرفلا يندملا
بهذم هيف روطت رصع يف ،  ةلوبقم ةلوقعم دودح يف راثآ ، نم هقيقحت ىلإ هجتت

.  ولغلا رهاظم نم ريثك نع هيف لزنو ًاريطخ ًاروطت ةيدرفلا
ءادتع نماال اهامحو ،  ةيدرفلا ةيكلملا ديدجلا نينقتلا ىقبتسا ،  ةيكلملا قاطن يفو
هرامث لك يف قحلا هلو هيف ، فرصتلا الهلو غتساو هلا معتسا قح هدحو ءيشلا كلا ملف
اهررقي يتلا لا األوح يف إال هكلم دحأ مرحي نأ زوجي  ،وال هتاقحلمو هتاجتنمو

رح كلا  .وملا لداع ضيوعت لباقم يف كلذ نوكيو ،  اهمسري يتلا ةقيرطلا  ،بو نوناقلا
هاقبتسا ءاش اذإو ،  لباقم ريغب وأ لباقمب هريغ ىلإ هنع لزن ءاش  ،اذإ هكلم يف فرصتلا
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ضعب نم ديدجلا نينقتلا ففخو مهل . ىصوأ نملو هتثرو ىلإ هتوم دعب هنع لقتني
هنم قيض ،  ةعفشلا يف قحلا كلذ نم .  ميدقلا نينقتلا يف ةيكلملا لقثت تناك دويق

ريكحتلا زوجي  ،فال هقاطن ديقو ،  هادم رصق ،  ركحلا كلذ نمو .  ةديدج دويقب هطاحأو
.  ةفوقوم ريغ ضرأ ىلع ركح بيترت زوجي ةنس ،وال نيتس ىلع ديزت ةدمل

هتيرح : هطاشن رهاظم نم نييسيئر نيرهظم نم نذإ درفلا يمحي ديدجلا نينقتلا ف
.  كلمتلا يف هتيرحو دقاعتلا يف

: ةعامجلل ديدجلا نينقتلا ةيامح

يتلا ةريطخلا تاروطتلا رياسيو ،  هرصع حور عم ىشمتي ديدجلا نوناقلا نكلو
.  ةيكلملا قاطن يفو دقعلا قاطن يف ًاضيأ اهارت كلذ ةيآو .  ةيدرفلا بهذم تروتعا
طوحم وهف ،  ديعب ىدم ىلإ ةدار اإل ناطلس ديدجلا نينقتلا ديق ،  دقعلا قاطن يفف
نينقتلا زيمتيو .  هانفلسأ اميف ال يصفت اهنايب قبس ةعامجلا ةحلصمل دويقلا نم ريثكب

.  فيعضلا بناجلا ةيامح ةيدقاعتلا تاق علاال يف مزتلا هنأب ددصلا اذه يف ديدجلا
اآلرخ ، فرطلا مامأ ديلا لولغم امهدحا فقيو ،  دقعلا يفرط نيب نزاوتلا لتخي ثيحف

هليقت نأو ن يوقلا فرطلا هجاوي وهو فيعضلا فرطلا ىمحت نأ اهينعي ةعامجلا نإف
الل ، غتس اال ةيرظن يفو ،  ناعذ اإل دوقع يف كلذ لعفي ديدجلا نينقتلا انيأر .  هراثع نم

ىرخأ ماكحأ يفو ،  نيمأتلا دقع يفو ،  لمعلا دقع يفو ،  ةئراطلا ثداوحلا ةيرظن يفو
كلذ يف وهو ،  نيدملا ةيامح هعباط ديدجلا نينقتلا نأ ىرن مث نمو .  اهركذ قبس ةريثك
مل نيدلا دئاوف يفف .  نئادلا ةيامح يف نعمي ناك يذلا ميدقلا نينقتلا نم ضيقنلا ىلع
ىلإ فاضأ  ،لب ةيقافت واال ةينوناقلا دئاوفلا رعس ضيفخت ىلع ديدجلا نينقتلا رصتقي

229و داوملا رظنا ) مدقت اميف ال يصفت اهانركذ دئاوفلا يضاقت يف ةريثك ًادويق كلذ
230و232و544).

اذه لعجف .  نيدملا راقعب صاصتخ يفاال نئادلا قح نم ديعب يدم ىلإ ديق هنإ مث
(م ذيفنتلا بجاو مكح نئادلا ديب ناك إالاذإ هيلع لوصحلا زوجي  ،ال انيأر امك ،  قحلا
(م ةكرتلا ىف راقع ىلع صاصتخا ذخأ نيدملا توم دعب زجي ملو .(1 ةرقف 5801
ىلع ةقباس قوقح مهل نوكي نيذلا نينئادلا ىلع جاجتح اال زجي ملو .(2 ةرقف 5801
اذه دعب نيدملا تاراقع ىلع عقي صاصتخا يأب راسع اإل يوعد ةفيحص ليجست

اال صاقنإ بلطي نأ ةحلصم ىذ لكل ،  انمدق امك ،  زاجأو .(2 ةرقف (م256 ليجستلا
اهتميق ديزت قحلا اذه اهيلع بتر يتلا نايع األ تناك اذإ بسانملا دحلا ىلإ صاصتخ

.(1 ةرقف (م1049 نيدلا نامضل ىفكي ام ىلع
ةيعامتجا ةفيظو ةيكلملا لعج ىف ةعساو ةزفق نينقتلا زفق ،  ةيكلملا قاطن ىفو

ىف ركذف ،  هصوصن دحأ فى كلذب حرص يديهمتلا عورشملا نإ  .لب ًايدرف ًاقح اهنم رثكأ
عفتني نأو هلمعتسي نأ نوناقلا دودح ًامزتلم مادام ءيشلا كلا مل نأ هنم 1162 ةداملا

ام عم اقفتم كلذ نوكي نأ طرشب ،  ريغلا بناج نم لخدت يأ نود هيف فرصتي نأو هب
عورشملا ىف ةريخ األ ةرابعلا هذه فذحت ملو .  ةيعامتجا ةفيظو نم ةيكلملا قحل

(1)،باإل ةيريضحتلا ىفاألمعلا ءاج امك ألاهن ،  .لب اهمكح فذح ىلإ ًادصق يئاهنلا
ام ةيلا تلا صوصنلا ىف عورشملا اهدروأ ىتلا تاقيبطتلا ىف نأو ،  ةيهقفلا تاحاضي

لعجي ام ةيكلملا قح ىلع دويقلا نم عفال ةيلا تلا صوصنلا تنمضت دقو . " اهنع ىنغي
ولغي أال كلا ملا ىلع 807 ةداملا تبجوأف .  ىنعمو ًاحور ةيعامتجا ةفيظو قحلا اذه
ةلسلس داريإب 824-808 داوملا تلفكتو .  راجلا كلمب رضي دح ىلإ هقح لا معتسا ىلع

ص16 . 15و صو ص13 6 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم (1)
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طئاحلا و رورملا قحو ليسملا و ىرجملا و برشلا ىف ،  ةيكلملا قح ىلع دويقلا نم
.  ةيقافت واال ةينوناقلا دويقلا نم كلذ ىلإ امو فرصتلا مدع طرشو الت طملا و كرتشملا

ةحلصمل ًاضيأ  ،لب بسحف ةماعلا ةحلصملل ال هكلم لا معتسا ىف كلا ملا دي لغي امب
.  ةيكلملا ماظن نم ميمصلا يف ةغلغتم يعامتج اال نماضتلا ةركف زربي امبو ،  ناريجلا

ايلعلا ةملكلا ديدجلا نينقتلا لعج فيكو عويشلا ماظن ىف هانمدق اميف َاضيأ كلذ ىرتو
دقو (م828و829و832). نماضتلا مكحل ةيلق األ عضخي ىتح ملاالك ةيبلغ أل

(م856- تاقبطلا ةيكلم ىفو (م855-851)، ةرس األ ةيكلم ىف كلذ ىرتو انفلسا
كلذ . لك يلإ ةراش اإل انفلسأ دقو .(861

ىلعو دقاعتلا ةيرح ىلع ديدجلا نينقتلا اهعضي يتلا دويقلا نم فرط اذهف ،  دعبو
قيقحت ليبس ىف ةعساو تاوطخ اطخ دق نينقتلا اذه نأ كلذ نم نيبتو .  ةيكلملا فح
تاروطتلا روص هيلع سكعنت ،  هرصعل آرمة إال اذه ىف وه امو .  ةيعامتج اال ةلا دعلا

يندملا نينقتلا رودص ذنم ،  نرق فصنو نرق خالل ىف نوناقلا اهب رم ىتلا ةقيمعلا
.  ةيدرفلا ةعزنلا ىذ يسنرفلا

***
ةيندمل ةقداص ةروص وهإال امو .  هرصع نع ًافلختم نوكي نأ ديدجلا نينقتلا ىبأيو

هيف . رهظ ىذلا ليجلا

األلو باتكلا

ديدجلا يندملا نوناقلا نم

***

ماع هجوب تامازتل اال

ةيديهمت ةملك

مازتل باال فيرعتلا ىف

***

ىندملا نوناقلا ىف مازتل اال زكرم ديدحت -1

تاق عال مظني يذلا نوناقلا وهو - ىندملا نوناقلا مسقني : ىندملا نوناقلا ماسقأ -1
الت ماعملا مسقو ةيصخشلا لا األوح مسق : نيسيئر نيمسق يلإ - ضعبب اهضعبب دارف األ

. 
الت ماعملا دعاوقو .  هترسأب درفلا عالةق مظنت ىتلا ىه ةيصخشلا لا األوح دعاوقف

لا . ملا ثيح نم دارف نماأل هريغب درفلا عالةق مظنت ىه
.  قوقح نم نوكتي نوناقلا رظن ىف لا وملا

قح امإ وهو .  درفلل نوناقلا اهرقي مةيلا ةميق تاذ ةحلصم الت ماعملا يف قحلا و
.  ىصخش قح وأ ىنيعلا

اذإ ًانيدو ،  نئادلا ةهج نم هيلإ رظن اذإ ًاقح يمسيو : مازتل وهاال ىصخشلا قحلا و
.  نيدملا ةهج نم هيلإ رظن

ةنيعم ةطلسوه droitreel)) ىنيعلا قحلا : ىصخشلا قحلا و ىنيعلا قحلا -2
droit)) ىصخشلا قحلا امأ .  نيعم ءىش ىلع نيعم صخشل نوناقلا اهيطعي
ةبلا طم اهاضتقمب نئادلا لوخي ،  نيدمو نئاد ،  نيصخش نيبام ةطبار وهف personnel
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.  لمع نع عانتم باال لمعب مايقلا وأب ءىش ءاطعإب نيدملا
ىف ةيسيئرلا لئاسملا مهأ نم ىصخشلا قحلا و ىنيعلا قحلا نيب ام زييمتلا والزلا

الء ؤهو .  ميسقتلا اذه مده ىف ءاهقفلا ضعب الت واحم دجت ملو .  يندملا نوناقلا
ىلع آلرخ قيرفو ،  ىصخشلا قحلا نم ىنيعلا قحلا برقي قيرف : ناقيرف ءاهقفلا

.  ىنيعلا قحلا نم يصخشلا قحلا برقي كلذ نم ضيقنلا
األ مهسأر ىلعو األلو ، قيرفلا امأ : ىصخشلا قحلا و نم ىنيعلا قحلا بيرقت -3
 .ألن نيصخش نيبام ةطبار يصخشلا قحلا وهك ىنيعلا قحلا نأ ىريف ،  لوين بال ذاتس
هنإ ىنيعلا قحلا ىف قيلا نأ نكمي  .وال صاخش األ نيب ام طباورلا مظني امنإ نوناقلا
ىفف .  صخشلا و صخشلا نيب نوكت امنإ ةطبارلا  ،ألن ءيشلا و صخشلا نيبام ةطبار
هلثم لمتشي هنأ ىلع ًاضيأ هعم قفتيو .  ىصخشلا قحلا عم ىنيعلا قحلا قفتي نذإ اذه
ذغ ةفاك سانلا مه نيدملا كلا ،و ملا وه نئادلا و قحلا عوضوم ثالةث: رصانع ىلع
و ةعيبطلا ثيح نم الن ثامتي نذإ ناقحلا  .ف قحلا اذه مارتحا ًاعيمج مهيلع بجي

سانلا عيمج مه ًامئاد .  نيدملا بناج وه يرهوج ريغ ءيش يف نافلتخي امنإو .  رصانعلا
نيدملا ثيح نم ًاماع ًايصخش اقح ىنيعلا قحلا رابتعا نكمي اذهلو ،  نئادلا ادع

وأ صخش وه نيدملا ف يصخشلا قحلا يف امأ .(passivementuniversel)
.  تاذلا ب نونيعم صاخشأ

و ىنيعلا قحلا نيب ام زيمتلا مده نودصقي مهنأ رهاظو األلو . قيرفلا هلوقي ام اذه
لا دج  .وال ىصخشلا قحلا لثامي يذلا وه ىنيعلا قحلا لعج ءارو نم يصخشلا قحلا
ال ةطبارلا  .ف ءيشلا و صخشلا نيب ام ةطبار ىنيعلا قحلا نإ قيلا نأ أطخلا نم هنأ يف

قحلا فيرعت يف انلق كلذلو .  لوين بال لوقي امك صخشلا و صخشلا نيب إال دجوت
. " ءيشو صخش نيب ام ةطبار " هنإ لقن ملو ، " ءىش ىلع صخشل ةطلس " هنإ ىنيعلا
ال ةطلا غم هيفف نيدملا ثيح نم ماع يصخش قح نه ىنيعلا قحلا نأب لوقلا امأو
ثيح نم ماعلا بناجلا اذه ًاضيأ هيف يصخشلا قحل  .اذإ رظنلا يف قمعتلا دنع ىفخت
نيدملا ضرح نأب ،  مازتل اال اذهب دحأ لحأ اذإف .  همارتحاب ةفاك سانلا مزلتو ،  نيدملا

نكلو .  ضيوعتلا هيلع بجوو ال وئسم ناك هب ، دهعت امب مايقلا نع عنتمي نأ ىلع ثمال
صاخلا بناجلا وه هنع ، هزيمي ًايوهوج ائيش ىنيعلا قحلا ىلع ديزي ىصخشلا قحلا

دجوي ىصخش قح لك ىفف .  هركذ مدقت يذلا ماعلا بناجلا اذه يلإ نيدملا ثيح نم
عوضوم ءىشلا ىلع هتطلس نئادلا رشابي نيذلا مه ،  نونيعم نونيدم  ،وأ نيعم نيدم

نيب ام يرهوج قرف اذهو .  ىنيعلا قحلا ىف الء ؤهل دوجو  ،وال مهتطاسوب قحلا
.(1) اهركذ يتأيس ةماه جئاتن هيلع بترتت نيقحلا

يذلا وهو يناثلا قيرفلا كانهو : ىصخشلا قحلا و نم ىنيعلا قحلا بيرقت -4
اذه سأر ىلعو .  ىنيعلا قحلا ك ىصخشلا قحلا لعج ءارو نم زييمتلا مده لواحي
نأ ىف امهيأر صخلتيو .( Lambrt) ريبم (saleilles)وال سيلا ناذاتس األ قيرفلا

(patrimoine) ةيلا ملا ةمذلا رصانع نم رصنع ينيعلا قحلا وهك ىصخشلا قحلا
ناح دقو .  تافرصتلا رئاس هيف ىرجيو هنهريو هبهيو هعيبيف ،  هبحاص هيف فرصتي

روتكدلا تاركذم نع " مازتل اال ةيرظن " هباتك يف كب تيتس وبأ تمشح دمحأ روتكدلا لقنيو (1)
ينيعلا قحلا مارتحاب فيلكتلا :"نأ يتأي ام ددصلا اذه يف (5 ةرقف ) كب يخلا يطعملا دبع
بلطي نأ روصتي هل ،ألهنال ةنوكملا رصانعلا نم نوكي نأ ةهادبلا ب نكمي ال هيلع ءادتع اال مدعو

اال امنيب ،  ينيعلا قحلا دوجو دعب نذإ ررقتي فيلكتلا  .ف مئاق لماك قح مارتحا إال ةفاكلا ىلإ
. " هريغ نم قحلا دوجو روصتي ال هنم ءزج يصخشلا قحلا يف نيدملا ىلع عقاولا مازتل
(1 مقر شماه ص10 1945 ةنس ةرهاقلا ،  مازتل اال ةيرظن : كب تيتس وبأ تمشح روتكدلا )

.
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هنأ رابتعاب نيب ،لب ام ةطبار هنأ رابتعاب ال ىصخشلا قحلا يلإ هيف رظني يذلا تقولا
ةميقلا درجتتف لا . األوم لوادت ةعرسو الت ماعملا مدقت هيضتقي ام اذهو ميلا ، رصنع
ىصخشلا قحلا برتقي كلذبو ،  نيدملا نعو نئادلا صخش نع ىصخشلا قحلل ةيلا ملا

ىلي . اميف هيلإ دوعنسو ،  مازتل ىفاال يداملا بهذملا وه اذهو .  ىنيعلا قحلا نم
ينوناقلا روطتلل هترياسمو هراشتنا مازتل لال يداملا لهذملا ىلع ركنن ال نحنو

.  ىصخشلا قحلا و ىنيعلا قحلا نيب ام زييمتلا مدهي هارن ال كلذ عم اننكل .  ثيدحلا
،  هصاخشأ رابتعاب ال هعوضوم رابتعاب ةيدام ةرظن مازتل اال ىلإ رظني نأ نكمملا نمف
ًاقرف كانه نأ ىفني ال كلذ نكلو .  ىنيعلا قحلا نيبو هنيب بيرقت اذه ىف نوكيو
ىف نئادلا  .ف امهعوضوم ثيح نم ًاعم امهيلإ رظن اذإ ىتح نيقحلا نيب ام ًايرهوج

 ،خبال امهنيب طيسو نود قحلا عوضوم ىلع ةرشابم ريع ةطلس لمعتسي ىنيعلا قحلا
،  قحلا عوضوم ءيشلا ىلع ةرشابم ريغ ةطلس إال هيف نئادلل سيلف ىصخشلا قحلا ف

.  نيدملا ةطاسوب إال ةطلسلا هذه لمعتسي وال
و ىصخشلا قحلا نيب ام زييمتلا نذإ ىقبي : امئاق نيقحلا نيب ام زييمتلا ءاقب -5

قحلا  ،و ءيشلا ىلع صخشلل ةرشابم ةطلس ينيعلا قحلا  .ف هتيمهأب ًامئاق ينيعلا قحلا
ديدحت يه ينيعلا قحلا يف ةمهملا ةرهاظلا  .و نيصخش نيبام ةطبار يصخشلا
قحلا ىلع يصخشلا قحلا ديزيو .  نيدملا ديدحتف يصخشلا قحلا يف  ،امأ عوضوملا
ءيشلا ىلع هتطلس نئادلا هتطاسوب رشابي نيعم نيدم دوجو وه ًايساسأ ًارصنع ينيعلا

.  قحلا عوضوم
لك يف ًايرهوج ازييمت الزيلا نيقحلا نيب ام زييمتلا اذهو : زييمتلا اذه جئاتن -6
امل -1: ناتماه ناتجيتن هيلع بترتتو .  ينامورلا نوناقلا نم تقتشا يتلا نيناوقلا

droit) ءيشلا اذه عبتت قح هبحاصلف ،  ءيشلا ىلع ةرشابم ةطلس ينيعلا قحلا ناك
.  هتيكلم هيلإ تلقتنا صخش يأ دي يف (desuite

عيمج ىلع مدقتي نأ .  نهرلا ك نامض قح ينيعلا قحلا ناك اذإ ،  ًاضيأ هلو -2
ؤه نإف ،(droitdepreference) ءيشلا نم هقح ىضاقت يف نييصخشلا نينئادلا

.(1) ءيشلا اذه ىلع ةرشابم ةطلس إال مهل تسيل الء

مازتل يفاال يداملا و يصخشلا نابهذملا -2

،  يصخشلا قحلا نأ هانمدق امم نيبت : نيدملا و نئادلا نيب ام ةينوناقلا ةطبارلا –7
juris: نامورلا اهيمسيو ،  نيدملا و نئادلا نيب ام ةينوناق ةطبار ىلع موقي ،  مازتل يأاال

. vinculum
اهرمأ لوأ يف تناكف .  اروطت اهنإ  ،لب ةدحاو حال ىلع ةطبارلا هذه تبثت ملو
قحلا نيب زيمي يذلا وه اذه ناكو مهلا ، ىلعلا نيدمملا مسج ىلع نئادلل يطعت ةطلس

بحاص ةدارإ يه ةدرفنم ةداراب متي ينيعلا قحلا نع لزانتلا نأ ددصلا اذه يف ظح (1)يوال
نئادلا قافتاب إال متي ال ميدقلا يندملا نوناقلا يف ناكف يصخشلا قحلا نع لزانتلا امأ .  قحلا
يندملا نوناقلا يف اآلن متيو ،  ةيصخش ةطبار نم قحلا هيلع يوطني ام ةيحانل ًابيلغت نيدملا و

.  مةيلا ةميق نم قحلا هيلع يوطني ام ةيحانل ًابيلغت اهدحو قحلا بحاص ةداراب ديدجلا
غعجري ال كلذ يف ببسلا فال .و يصخشلا قحلا  ،امأ مداقتلا ب بسكي ينيعلا قحلا نأ كلذك ظح يوال
قحلا نود ينيعلا قحلا ىلع درت ،  بسكملا مداقتلا اهيلإ دنتسي يتلا يهو ،  ةزايحلا نأ ىلإ

1 مقر شماهو ص7 فلؤملل دقعلا ةيرظن نراق ) نيقحلا نم لك ىلع درت ةزايحلا  ،ف يصخشلا
ال كلذ ناك امل نكلو .  مداقتلا ب يصخشلا قحلا بسك نم عنمي ينف ببس دجوي ال هنأ ىرن .(
هتاذ تقولا يف لفغت مل يهو ،  ةينوناقلا ةغايصلا هتلفغا دقف ،  ًاردان إال ةيلمعلا هتدئاف ققحتت
ةين نسحب ءافولا يفو رهاظلا ثراولا ةيرظن يف ىرن امك كلذ نم هيلإ ةجاحلا ترهظ ام

.( ديدجلا يندملا نوناقلا نم (م333 هتزايح يف نيدلا ناك صخشل
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ةطلس يناثلا  ،و ءيش ىلع صخشلل يطعت ةطلس  ،فاأللو يصخشلا قحلا و ينيعلا
،  ةعساو ةطلس نيدملا ىلع نئادلا ةطلس تناكو .  رخآ صخش ىلع صخشلل يطعت

ةطلسلا هذه تفطلت مث .  فرصتلا قحو قاقرتس اال قحو مادع اإل قح اهيف لخدي
ذيفنتلا يلإ نئادلا لصي ملو ثمال . نيدملا سبحب يندبلا ذيفنتلا ىلع ةروصقم تراصف

: نارهظم ،  نامورلا دنع ذنم ،  مازتل لال حبصأف .  ليوط روطت دعب إال نيدملا ملا ىلع
مًايلا ًارصنع هرابتعاب رهظمو ،  نيدملا و نئادلا نيب اميف ةيصخش ةطبار هرابتعاب رهظم

.  نيدملا ةمذ يف ًانيد بترتيو ،  نئادلا ةمذل ًاقح موقي
بهاذملا تفلتخا نإو رضاحلا تقولا يلإ نيرهظملا نيذهب ًاظفتحم مازتل والزيلااال

نع ثوروملا يديلقتلا يسنرفلا لهذملا وهو ،  ةيصخلا ةيحانلا بلغي بهذمف هيف .
.  ثيدحلا ينامل األ لهذملا وهو ةيلا ملا ةيحانلا بلعي لهذمو ،  ينامورلا نوناقلا

theoriesubjective) يصخشلا لهذملا امأ : مازتل يفاال يصخشلا لهذملا –8
.  نيدملا و نئادلا نيب اميف ةيصخش ةطبار هنأ وه مازتل يفاال يرهوجلا األرم يريف (

ةطبارلا ةركف مازتل اال فيرعت يف ديزي نأ ىلع لوين بال ذاتس األ لمح ام اذهو
أل نوكي اهاضتقمب نيصخش نيب ام ةينوناق عالةق هنأب مازتل اال فرعي وهف .  ةيصخشلا

.  نيدملا وهو نماآلرخ نيعم ءيش يضاقت ىف قحلا نئادلا وهو امهدح
دقف .( savigny) ينيفاس نامل األ ءاهقف نم يصخشلا بهذملا قلاب نم رهشأو

.  قرلا نم ةرغصم ةروص يقو ،  نئادلل نيدملا عضخت ةيصخش ةطبار مازتل اال يري ناك
نم ةيرح قرغتست دق رخآ صخش يلع صخشل حنمت يتلا (Herrschaft) ةطلسلا ف
إال ةطلسلا لوانتت ال دقو .  ةماتلا ةيكلملا و لماكلا قرلا وه اذهو ،  ةطلسلا هذهل عضخي

نئادلل قح كلذ نم بترتيف ،  نيدملا طاشت نم ءزج يلإ إال دتمت إوال ةيرحلا هذه ضعب
،  نيدملا لا معأ نم نيعم لمعب صاخ قح وهف .  اهايإ سيل هنكلو ةيكلملا قح نم بيرف

صخش ىلع صخشل حنمت ةنيعم ةطلس وه نذإ مازتل  .فاال مازتل باال هيمسن ام اذهو
نافلتخي  ،وال ةدحاو ةعيبط نم نيئيش ينيفاس رظن يف مازتل واال ةيكلملا نوكتو .  رخآ

هنكلو ،  مازتل اال يف يئزج وهو ًايلك ، عوضخلا نوكي ةيكلملا يفف ،  ةجردلا يف إال
.  نيلا حلا يف دوجوم

ةعوبطم يهو ينيفاس ةيرظن نأ مدقت امم نيبتي : مازتل يفاال يداملا بهذملا –9
عوضخ ةطبار ،  ةقيثو ةيصخش ةطبار مازتل نماال لعجت ،  ينامورلا نوناقلا عباطب

.  ةيكلملا قح نم زارط ىلع اهجسنتو ،  قرلا نم بيرق
اوبأو ،(Gierke) كرييج مهسأر ىلعو ،  نامل األ ءاهقف اههجو يف ماق ةيرظنلا هذه

ةينامورلا تايرظنلا نم مهنوناق ريرحت ىلع اولمع نأ دعب ينامل األ هقفلا يف رقتست نأ
يفاال ةينامرجلا ةركفلا نأ كرييج نيب دقو .  اهيلع لص األ ةينامرجلا تايرظنلا اوبلغو
يلإ رظنت  ،لب ينامورلا نوناقلا يف األرم ناك امك ةيصخشلا ةطبارلا دنع فقت ال مازتل

اال حبصي ىتح ،  ةيصخشلا ةطبارلا نم هدرجتو ،  يساس األ رصنعلا وهو مازتل اال لحم
نئادلا صخش نع كلذب مازتل اال لصفنيف ،  ةيصخش عالةق هنم رثكأ مًايلا ًارصنع مازتل

.(1) ةيلا ملا هتميقب هيف ةربعلا ايدام ًائيش حبصيف ةحلمب طلتخيو ،  نيدملا صخش نعو

ىلع قح هنأ رابتعا ىلع يصخشلا قحلا ليلحت ايناملأ يف ةيداملا ةيرظنلا عويذ ىلع دعاسو (1)
Jusinre) ءيش يف قح وه يذلا ينيعلا قحلا نم كلذب برتقاف ،(Jusadrem ) ءيش

ةياهنلا يف يصخشلا قحلا حبصأ ىتح ،  وحنلا اذه ىلع ليلحتلا يف نامل األ لعوأ دقو (
ملستو ذفن ام اذإف ،  ذيفنتلا موي ىلإ ًايصخش نئادلا قح ىقبي  ،ذإ ينيعلا قحلا وحن ةوطخ

.  هملست ام ىلع اينيع هقح راص نيدلا نئادلا
ةيلا ملا ةمذلا ةيرظن : ناتيناملأ ًاضيأ امه ،  نايرخا ناتيرظن مازتل لال ةيداملا ةيرظنلا عم دناستو

.  ةيلوئسملا و ةينويدملا ةيرظنو
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دقف ،  ايناملأ يلع رصتقت  ،مأ مازتل (theorieobjective)لال ةيداملا ةيرظنلا يه هذه
اذه ميعز ربتعي وهو ،(saleilles) سيلا ةينامل األ ةسردملا نع قنال اسنرف يع اهرشن

.  يسنرفلا هقفلا يف دسي مل بهذملا نأ ولو اسنرف يف بهذملا
 ،لب يرظن بهذم درجم يداملا بهذملا سيلو : يداملا بهذملل ةيلمعلا جئاتنلا -10
رصعلا يف ةيداصتق اال هرابتعاب مازتل اال يلإ رظنلا نإف .  ةيلملا هجئاتن يف بصخ وه
ةنورم لا األوم لوادت بسكي ينح اهب ، ريسيتو الت ماعملا يلع طيسبت نم رضاحلا

 .ف ةريبكلا تاعانصلا ترشتناو جاتن اإل ةكرح تدتشا نأ دعب ،  مظنلا هذه اهمزلتست
ينبنيو .  نيدملا و نئادلا يصخشو مازتل اال لحم نيب ام ةلصلا فعضت ةيداملا ةيرظنلا

: نيتنثا اهنم ركذن ةماه ةيلمع جئاتن اذه ىلع
نأ لهسلا نم حبصأ ،  هصاخشأ نود هلحمب مازتل اال يف ةربعلا تناك امل (وأال)
هب ملسي ام اذهو ،  بسحف رخآ يلإ نئاد نم سيل ،  مازتل اال صاخشأ ريغت روصتن
،  رخآ يلإ نيدم نم ًاضيأ  ،لب يصخشلا بهذملا ب ذخأ دق هنأ عم هتاذ يسنرفلا ينيقتلا
cession)) نيدلا ةلا وح cessiondecreance)) قحلا ةلا وح بناج يلإ دجويف

ينامل األ نينقتلا  ،ك يداملا بهذملا ب ةعبشملا تانينقتلا هب تفرتعا ام اذهو . dedette
كلذ يف رياس دقو ،  ديدجلا يندملا نينقتلا راس امهرثأ ىلعو ،  يرسيوسلا نينقتلا و
ىلع ناكف ميدقلا يندملا نينقتلا امأ .  نيدلا ةلا وحب فرتعت يقو اإلسالةيم ةعيرشلا

.  قحلا يلا وحب إال فرتعي ال يسنرفلا نوناقلا رارغ
نمف ،  مازتل يفاال يرهوجلا يهاألرم تسيل ةيصخشلا ةطبارلا تناك )امل ًايناث )
نيدملا يلإ مازتل اال دنتسيف ،  هءوشن تقو نئاد نود مازتلا دوجو روصتن نأ نكمملا

أشني مازتلا روصت نكمأ األلو ،امل رصنعلا يق ةيصخشلا ةطبارلا تناك ولو .  هدحو
اميف ةيصخشلا ةطبارلا وه مازتل  ،ألناال نيدمو نئاد هئوشن تقو كانه نوكي نأ نود

يهف .  صخشلا ب اهنوطبري وال ةيداملا ةيحانلا نم نامل األ اهيلإ رظني (Patrimoine) ةيلا ملا ةمذلا ف
زيمتيو ،(Passif) ةيبلس رصانع نمو (actif) ةيباجيا رصانع نم نوكتي لا ملا نم عومجم

مل وأ صخش ىلإ دنتسا ءاوس نيعم ضرغل هصيصختب  ،لب نيعم صخش ىلإ هدانتساب ال
هذه اهنم بسكي هنإف ،  يدام ءيش يه يتلا ةيلا ملا ةمذلا رصانع نم مازتل اال ناك املو .  دنتسي

.  ةغبصلا
نينوناق بجاو ةينويدملا (Haftung).ف ةيلوئسملا (Schuld)و ةينويدملا نيب نامل األ زيميو

ىلع لعجت ،  نئادلا و نيدملا نيب ام ةيصخش ةطبار نذإ يهف آلرخ . صخش هب موقي نيعم
رابج اال لماع ةينويدملا نمضتت  .وال ءافولا اذه لوبق بجاو نئادلا ىلعو ءافولا بجاو نيدملا

ال وئسمو انيدم نوكي دق نيدملا  .ف ةيلوئسملا هنمضتت يذلا ىنعملا وه رابج اال امنإ ،  ءافولا ىلع
  ءافولا بجاو هيلع نوكي ةلا حلا هذه يفو ،  ةيلوئسملا و ةينويدملا نيب ام عمجيف ًاعم توق يف

كلذ . ىلع هرابجإ نكميو ،
دقو .  هصخش قيرط نم مهلا ىلع طلستلا وأب هصخش ىلع طلستلا ب نوكي نأ امأ ءافولا ىلع هرابجإو
مازتل نماال برتقي اذهو ) ءافولا ىلع نيدملا رابجإ نكمي  ،فال ةينويدملا نع ةيلوئسملا لصفنت
برقيو ) هصخش يف لوئسملا وه رخآ صخش كانه نوكيو ،( ةينيت لاال نيناوقلا يف يعيبطلا
ليفكلا نم برقيو ) هصخش قيرط نع مهلا يف )وأ اإلسالةيم ةعيرشلا يف سفنلا ب ليفكلا نم

وه ةلا حلا هذه يف صخشلا نود لا ملا حبصيف لا ، ملا يف ةيلوئسملا رصحنت دقو ،( يصخشلا
ىلع نذإ نوكت ةيلوئسملا ).ف نوهرملا راقعلل زئاحلا وأ ينيعلا ليفكلا نم برقيو ) لوئسملا

(2.  هصخش قيرط نع مهلا ىلع وأ لوئسملا صخش ىلع عقت ةيصخش ةيلوئسم (1: نيعون
ةيلوئسملا نأ نيبتي مث نمو .  صخشلل رظن نود هدحو لا ملا ىلع عقت ةينيع ةيلوئسمو

،  صخشلا نود ةرشابم لا ملا ىلع عقت ،  مزتل لال نييرهوجلا نيرصنعلا دحأ يهو ،  ةينيعلا
RudolfHuebner;AHistoryofGermanPrivate رظنأ ) ةيداملا ةغبصلا ب غبطصتف
ص489) ص463– 1918 ةنس ندنل (Philbrick) ذاتس األ ةيزيلجن اإل ىلإ ةمجرت (Law

.
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بهذملا ب انذخأ اذإ امأ , ةطبارلا هذه دوجو عنتما امهدحأ دجوي مل اذإف .  نيذه نيب
يضتقي نئاد كانه نوكي نأ نود نيدملا ملا يف ًائبع عقي مازتلا روصت نكمأ يداملا

يفف ،  ذيفنتلا تقو نئادلا دجون نأ يفكيو ،  مازتل اال دوجو تقو ءبعلا اذه نيدملا
كش  .وال همازتلا نيدملا يفوتسي نئاد مدقتي نأ يف ةرورضلا رهظت طقف تقولا اذه
نكمي ال يتلا ةينوناقلا لئاسملا نم ًاريثك رسفي هجولا اذه ىلع مازتل اال ليلحت نأ يف

: يتأي ام لئاسملا هذه نم ركذنو .  يصخشلا بهذملا ب انيدقت اذإ اهريسفت
اهيف يرن ةيلمع حاالت كانه : نيعم نئاد ريغل ةدرفنملا هتدارإب نيدملا مازتلا (1)
يلع رثع نم ةزئاجب دعي صخش كلذ لثم .  نيعم نئاد ريغل هتدارإ درجمب مزتلي ًاصخش
وهو ،  نئاد نود مازتل اال دجوو ةدرفنملا هتدارإب مزتلا دق انه دعاولا  .ف عئاض ءيش

بهذملا ىلع ىصعتسيو يداملا بهذملا عم إال قفتي  ،ال حيحصلا يملعلا ليلحتلا
.  مازتل اال ءوشن تقو نئادلا دجوي إالنأ يبأي يذلا يصخشلا

دقع حةلا يف ةيرظنلا هذه تقبط اذإ : ريغلا ةحلصمل طارتش اال ةيرظن (2)
اذإ امك ،  مازتل اال ءوشن تقو دجوي امل صخش وأ نيعم ريغ صخش ةحلصمل نيمأتلا
يف مازتل اال نإف ،  نيمأتلا تقو دلو هل نكي ملو وأالهد ةحلصمل هتايح ىلع صخش نمأ

ب انديقت اذإ اذه لثم مازتلا ريسفت نكمي  .وال نئادلا دجو نأ نود أشني ةلا حلا هذه
.  يداملا لهذملل اقبط إال هريسفت نذإ عاطتسي  .فال يصخشلا بهذملا

.  دنسلا لماح وه فورعم ريع نئادل مزتلي دنسلا اذه عقوي نم : دماحل دنسلا (3)
.  يداملا بهذملا إال كلذ رسفي  ،وال نئاد نود مازتل اال أشن ًاضيأ انهف

اهنأش نم ةيداملا ةيرظنلا نأ يف كش :ال يداملا و يصخشلا نيبهذملا ريرقت –11
انيأر نأشلا ةريطخ ةيلمع جئاتن يلإ يدؤت نأ نأشلا ةريطخ ةيلمع جئاتن يلإ يدؤت نأ
رصاحلا تقولا يف ةمئاقلا ةيداصتق اال مظنلا عم يشمتت اهنأ فيك انكردأو اهنم ، ًابناج

يتلا ةنورملا ب ظافتح اال بجي كلذل الت . ماعملا لبس ريسيتو لا ملا لوادت ةعرس عمو
.  مازتل اال ةيرظنل بهذملا اذه اهبسكي

ةطبار مازتل  .فالزيلااال يصخشلا لهذملا لا فغإ هتاذ تقولا يف زوجي ال هنأ ىلع
مازتل اال نيوكت يف ريبك رثأ نئادلا و نيدملا ةيصخشل  .والزيلا نيصخش نيب اميف
يرنسو األلق . ىلع ذيفنتلا تقو مازتل اال يفرط دودو نم الدب هنأ انيأر دقف .  هذيفنتو
ًاحيحص مازتل اال دوجو يف ًاريبك ًاريثأت رثؤي – يسفن ءيش اذهو – نيفرطلا ةين نأ
ةيقلخلا لماوعلا هنم برستت يذلا ليبسلا يق ةينلا  .و بولطملا هجولا ىلع هذيفنت يفو
ةيرورض صاخ عونب نيدملا ةيصخش نأ مدقت ام يلإ فيضنو .  ةينوناقلا دعاوقلا يلإ
لهذملا هب فرتعي ام اذهو ،  هئوشن دنع ًاضيأ  ،لب بسحف هذيفنت دنع  ،ال مازتل يفاال
يداملا بهذملا هب فرتعي ام اذه وق امنإ مازتل يفاال نيعم نيدم دوجوو .  هتاذ يداملا

ام يرهوجلا قرفلا هيلع موقي يذلا اذه وق امنإ مازتل يفاال نيعم نيدم دوجوو .  هتاذ
ىلع نئادلا ةطلس نأ يلإ انرشأ نأ قبس دقف .  ينيعلا قحلا و يصخشلا قحلا نيب
لعجي ام اذهو ،  نيدملا ةطساوب نئادلا اهلمعتسي ةرشابم ريغ ةطلس قحلا يف ءيشلا

.  مازتل يفاال ةيصخشلا ةطبارلا لا فغإ عاطتسملا ريغ نم
 ،مل ةماه ةيملع جئاتن يداملا لهذملا نم ذخأ دق ناك  ،اذإ ديدجلا يندملا نينقتلا و
اإل تقبس دقو .  هراثآ نم ريثك يف هاقبتسا  ،لب يصخشلا لهذملا هتاذ تقولا يف رجهي

كلذ . يلإ ةراش

مازتل لال فيرعت رايتخا –3

لال ةماعلا ةرظنلا هذه دعب : يسنرفلا نوناقلا فيرعتو ميدقلا يندملا نوناقلا -12
ميدقلا يندملا نوناقلا فيرعت كلذ لبق ركذنو هل . ًافيرعت راتخن اآلننأ نكمي مازتل
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ميدقلا يندملا نوناقلا نم 144/90 ناتداملا تناك دقف .  يسنرفلا نوناقلا فيرعتو
صخشل ةعفنم لوصح وه هنم ضرغلا ينوناق طابترا وق دهعتلا " نأ ىلع ناصنت
هعانتماب وأ نيعم ءيش لمعب دهعتملا مازتلا ب صخشل ةعفنم لوصح وه هنم ضرغلا

 ،ألن قدأ " مازتل "اال ظفلو . " ًادهعت " مازتل اال يمسي ناك ميدقلا نوناقلا " .و هنع
.  ىرخ األ رداصملا نم هريغ نود دقعلا هردصم مازتلا هنأ ىلع مهفي دق دهعتلا

تصنف .  دقعلا فيرعت ددص يف ًاضرع يسنرفلا نوناقلا يف مازتل اال فيرعت درو دقو
وحن رثكأ وأ صخش هاضتقمب مزتلي قافتا دقعلا نأ" يلع نوناقلا اذه نم 1101 ةداملا
فيرعتو . " لمع نع عانتم وأباال لمعت مايقلا وأب ءيش ءاطعإب رثكأ وأ رخآ صخش

نأ صني امهنم كال نأ يف ميدقلا يندملا نوناقلا فيرعت نم برقي يسنرفلا نوناقلا
 .و ينيع قح وأ ةيكلم لقن  ،(donner )،يأ ءيش ءاطعإ نوكي دق مازتل اال لحم

.  لمعت مازتل اال ةرئاد يف ءيش ءاطعإب مازتل اال لخدي ميدقلا يندملا نوناقلا
ناك دقو : ريدجلا : يندملا نينقتلل يديهمتلا عورشملا يف درو يذلا فيرعتلا –13
هجولا ىلع مازتل اال فرعي ، 121 ةداملا يف ،  ديدجلا يندملا نينقتلل يديهمتلا عورشملا

نأ وأ ًاينيع ًاقح لقني نأ صخشلا ىلع بجي اهاضتقمب ةينوناق حةلا مازتل "اال اآليت
. " لمع نع عنتمي نأ وأ لمعب موقي

"(1) يتأي  ،ام صنلا اذه ىلع ًاقيلعت ،  عورشملا اذهل ةيحاضي اإل ةركذملا يف درو دقو
اميس  ،وال نوناقلا باور نم ةطبار وأ ةينوناق عالةق هنأب مازتل اال فيرعت عسولا يف ناك

(م144/90). يلا حلا يرصملا نينقتلا يف درو يذلا يديلقتلا فيرعتلا وه اذه نأ
نيعم يأرب عطق كلذ يف نوكي نأ هجولا اذه ىلع فيرعتلا قايس نم يشخي هنأ ديب
مازتل اال فيرعت نأ عقاولا  .و ليلق ريغ ثيدحلا هقفلا يف الف خلا نم اهظح ةلأسم يف
مازتل لال يداملا عباطلا  ،عمان يصخشلا بهذملل قانتعا وه امنإ ةينوناق ةطبار هنأب
مازتل اال فرعي نأ عورشملا رثآ دقو .  ثيدحلا عيرشتلا يف زوربلا نم هبيصن ديازتي ذخأ

يف ءارغل ةعيرشلا ةعزن دعت يقو .  ةثيدحلا ةعزنلا هذهل ًاديكأت ةينوناق حةلا هنأب
فيرعتلا يف لفغأ دق نئادلا ركذ نأ يرخأ ةيحان نم يعاريو .  مازتل اال ةركفب اهريوصت

 .فاال مازتل ال يداملا ريوصتلا هوجو نم رخآ هجو اذهو .  نيدملا إال ركذي ملو ًامات فغإاال
رصانع نم ًايبلس ًارصنع نوكي امنإ ،  هدحو نيدملا ب ًاطبترم ،  نئادلا نم ًادرجم ،  مازتل
رظنلا اذه هيجوتل ضهنيو .  نيصخش نيب ام طبرت ةينوناق عالةق هنم رثكأ ةيلا ملا همذلا

 ،واال هئوشن تقو نئاد هل سيل مازتلا روصت معال روسيملا نمف .  لمعلا هلع رقتسا ام
نأ ىلع ددصلا اذه يف قاست نأ نكمي يتلا تاقيبطتلا ب لفاح ريغلا ةحلصمل طارتش
ب عبتتسي ،  فيرعتلا يف روكدم وه امك ،  مازتل ًامات .فاال مهإاال لمهي مل يصخشلا عباطلا

ربتعي ًانيدم مازتلا لكل نأ كلذ يدؤمو .  نيدملا وه مزلم صخش دوجو ةرورضلا
اال ةركف نم يصخشلا عباطلا بيصن وه اذهو ،  هرصانع نم ًايرهوج ًارصنع هصخش

. " مازتل
ال اميف ناكم اإل ردقب تافيرعتلا ًابنجت يئاهنلا عورشملا يف صنلا اذه فذح ىؤر دقو
دق ًاديكأت يعيرشت صن يف مازتل اال يداملا عباطلا ديكأت نم ًازرحتو هفيرعتل ةرورض
قيلأ يديهمتلا عورشملا يف درو يذلا فيرعتلا  .ف يصخشلا عباطلا ىلع يغطي هلعجي

.(2) عيرشتلا ال هقفلا هناكم نوكي نأ
يتلا ةلحرملا يف ،  مازتل لال فيرعت ريخ نأ انيأر يفو : هراتخت يذلا فيرعتلا –14

: نيتيت اآل نيتلأسملا زربي يذلا فيرعتلا  ،وه رضاحلا تقولا يف روطتلا نم اهيلإ لصو

.  شماهلا يف ص9 ج2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم (1)

.  شماهلا يف ص9 ج2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم (2)
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طبرت ةينوناق حةلا وهف .  ةيصخش ةيحان هل نأ امك ةيدام ةيحان مازتل (وأال)نألال
.  ًانيعم ًاصخش

.  مازتل اال ءوشن ذنم نئادلا دجوي نأ ًايرورض سيل هنأ ( ًايناث )
: قرفلا اذهب يفي اآليت فيرعتلا نأ اندنعو

مايقلا وأب ينيع قح لقنب نيعم صخش اهاضتقمب طبتري ةينوناق حةلا مازتل "اال
. " لمع نع عانتم وأباال لمعب

مازتل اال ةيرظن ةيمهأ –4

ةيبد واأل ةيداصتق واال ةيعامتج اال لماوعلا ب اهرثأتو

لدن نأ يقب مازتل اال ةيرظنل ديدحت نم انمدق ام دعب : مازتل اال ةيرظن ةيمهأ –14
،  ةماع نوناقلا نمو  ،لب يندملا نوناقلا نم يهف .  رطخو نأش نم ةيرظنلا هذهل ام ىلع

ناكم نوناقلا ملع يف tarde)) درات اهل لعجيو .  ميجلا نم يرقفلا دومعلا ةباثمب
ًاحيسف جماال اهيف نوناقلا ءاملع دجيو .  يسايسلا داصتق اال ملع يف ةميقلا ةيرظن
لمتشت ام لفغيف ءاهقفلا ضعب بيغلا دق لب .  ناكم عفرأ يلإ ينوناقلا قطنملا ب ومسلل

كلذ ، لك نم اهدرجيو ،  ةيبدأو ةيداصتقاو ةيعامتجا قئاقح نم ةيرظنلا هذه هيلع
و ةيضايرلا لئاسملا نم ةبيرق ،  ضحملا قطنملا نم إال خةيلا ةينف دعاوق اهزربيو
اهب يهاضي ةيضاير ًاسسأ اهل عضو نأ دح يلإ دقغيلا ضعبلا نأ  .لب ةيعيبطلا مولعلا

.  ةيسدنهلا تايرظنلا
ةينوناق ةيرظنلا حلصأ يه مازتل اال ةيرظن نأ حص اذإ هنأ ىلع : ةيرظنلا روطت –16

عئارش يف ديحوتلل ةيلباق تايرظنلا يلوأ اهنأ ًاضيأ حص  ،واذأ يقطنملا ريكفتلل ًاناديم
معزي ام حيحصب سيلف ،  اهيف قطنملا ةدايسلو يخيراتلا اهلصأ ةدحول ةفلتخملا األمم

نع اهانيقلت ،  نمزلا ىلع ةتباث تيقب  ،لب روطتت مل ةيرظنلا هذه نأ نم ءاهقفلا ضعب
ذنم ًاريبك ًاروطت اورطت مازتل اال ةيرظن نأ حيحصلا  .و ركذي رييعت نود يه انك نامورلا

.  ةيبدأو ةيداصتقاو ةيعامتجا لماوعب اهروطت يف ترثأت دقو .  مونلا يلإ نامورلا دهع
نم اهاحنم يف امو ةيكارتش اال تايرظنلا :ف ةيعامتج اال لماوعلا ب ةيرظنلا رثأت -17
ذخأ دقو ،  لمعلا دقع اذه .  ًاحضاو ًاريثأت مازتل اال ةيرظن يف ترثأ ىرخ األ تايرظنلا

ام قوقحلا نم مهئاطعإ ىلإو لا معلا ةيامح يلإ فدهت يتلا ماكح واأل دعاوقلا ب نحدزي
هذهو .  تارض اإل قحو تاباهنلا نيوكت قحو عامتج اال ةيرطك لبق نم مهل نكي مل

اال نماضتلا ىلع اهيف ينبت دقعلا يف مازل اإل ةوق تذخأ دقو ،  اهتاذ دقعلا ةيرظن
ةلودلا تذخأ دقو ،  ناعذ اإل دوقع هذهو .  درفلا ةدارإ ىلع موقت امم رثكأ يعامتج

.  فيعضلا بناجلا وهو ةيامح نود كلهتسملا بناج كرتت ال ىتح اهميظنت يف لخدتت
ةماع ةيرظن تحبصأ ىتح ةثيدحلا نيناوقلا يف عستت تذخأ دقو ،  نبغلا ةيرظن هذهو
بوجو نم ةيدرفلا تايرظنلا هب يضقت تناك خالفام ىلع دوقعلا عيمج ىلع قبطنت

كلذ . يف نبغ نم هباصأ امهم دارأ امت مزتلي هدقاعت يف ًارح درفلا كرت
ريبك ريثأت ةيداصتق اال لماوعلل ناك كلذك : ةيداصتق اال لماوعلا ب ةيرظنلا رثأت –18
يداملا بهذملا ذخأ نأ لا ملا لوادت يف ةعرسلا نأش نم ناك دقف .  مازتل اال ةيرظن يف
ىرخأ ةيداصتقا ةرهاظ تدحو .  انمدق امك يصخشلا بهذملا بناج يلإ زربي مازتل ال

اآلالت فلتخم لا معتسا يلإ يدأ امم ًايداصتقا الال غتسا ةيعيبطلا تاوقلا الل غتسا يه
ةرثكو اآلالت مدقت نرتقا دقف ،  مازتل اال ةيرظن يف هرثأ اذهل ناكو .  ةيكيناكيملا

ىلع ةيلوئسملا سيسأت يف ًاببس اذه ناكو ،  سانلا اهل فدهتست ةمج رطاخمب اهلا معتسا
عستا نأ ًاضيأ كلذ نم ناكو .  ةعبتلا لمحت ةيرظن قلخ يفو  ،لب ضورفملا أطخلا
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ىتح ريغلا ةحلصمل طارتش اال ةيرظن نم عسوف ،  ةفلتخملا هعاونأب نيمأتلا دقع قاطن
عمجت يق مازتل اال ةيرظن ي اهرثأ اهل ناك ثةثلا ةيداصتقا ةرهاظو .  ديدج بوث يف تدب
تايرظن تدج نأ كلذ ءارو نم ناكو ،  ةعانصلا مدقت رثأ ىلع جاتن لالإل األوم سوؤر

نم ةديدج عاونأ قلخ ىلإ طاشنلا اذه دايدزا ىدأو ،  يداصتق اال طاشنلا ميظنت يف
مازتلا دوقعو ةيجذومنلا دوقعلا و ةيعامجلا دوقعلا لبق ،ك نم ةفورعم نكت مل دوقعلا

دق نيتريخ اال نيتيملا علا نيبرحلا دعب ةيداصتق اال لكاشملا نأ ىلإ اذه .  ةماعلا قفارملا
ةيرظن يفو ،  ةئراطلا فورظلا ةيرظن يف اذه ىرن .  ةديدج ةينوناق تايرظن تقلخ
يربجلا ريعستلا يفو ، " بهذلا طرش نم" كلذب لصتي امو اهرعس صقن ةلمعب ءافولا

واألرج . علسلل
مازتل اال ةيرظن يف ةيبد األ لماوعلا ريثأت امأ : ةيبد األ لماوعلا ب ةيرظنلا رثأت –19

يف فسعتلا ةيرظنو ،  دوقعلا دسفي شغلا ناب ىضقت يتلا ةيرظنلا  .ف ميدق وهف
ماظنلا و باد اآل فلا خي ام ىلع قافت اال زوجي ال هنأب يضاقلا أدبملا  ،و قحلا لا معتسا

و ةينلا ءوس ةبراحم ىلع موقت يهو ،  ةيبد األ حورلا ب ةعبشم تايرظن هذه لك ،  ماعلا
يهو ،  ةيعيبطلا تامازتل اال كانهو .  ةماعلا باد باألخالقواآل نيثباعلا يديأ ىلع برضلا
نم ًاعون اهل عضيو نوناقلا اهب فرتعي األخالق ، دعاوق ىلإ ةنيتم ةلصب تمت تامازتلا
نأ ىلإ اذه .  ًادحاو ائيش حبصت ىتح ةينوناقلا دعاوقلا ب ةيبد األ لثملا جزتمتف ،  ءازجلا
 .فاال ةيبد األ دعاوقلا نم نيتم ساسأ ىلع موقت امنإ مازتل لال ةيدقاعتلا ريغ رداصملا

ريغلا ب رارض نعاأل عانتم اال بوجوب مازتلا ىلإ دنتسي راضلا لمعلا نع ضيوعتلا ب مازتل
 .و هريغ باسح ىلع عفتني نأ نم صخشلا عنمي ببس بال ءارث اإل أدبم كلذك قح . نود
وحن مهضعب ةرس األ دارفأ تامازتلا و راوجلا تامازتلا  ،ك نوناقلا اهئشني يتلا تامازتل اال
نع فكلا و راجلا ىلع فطعلا بوجوب يضقت ةيبدأ هاونو رماوأ عقاولا يف يه ،  ضعب
نع يهنيو فورعملا ب رمأي امنإ نوناقلا نأ انلق اذإف .  ماحر واأل ىبرقلا ىوذب وربلا هئاذيإ

نوناقلا نأ ىلع هتاذ تقولا يف انللد دق نوكنو ،  لوقلا اذه يف نيلغلا بم نوكن ال ركنملا
.  نامز تمال نائيش واألخالق

يف كلاالم أدبن مازتل باال ىلجعلا ةمامل اإل هذه دعب : باتكلا تاعوضوم بيترت –20
: ةعبرأ باوبأ يف اهضرعتسن  ،مث رداصملا هذه بيترت يف ةملكب كلذل مدقنو ،  هرداصم

.  دقعلا يف األلو: بابلا
.  عورشملا ريغ لمعلا يف : يناثلا بابلا

.  ببس بال ءارث يفاإل : ثلا ثلا بابلا
.  نوناقلا يف : عبارلا بابلا
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قحلا رداصم

ةمدقم
مازتل اال رداصم بيترت يف

يذلا نينوناقلا ببسلا وه انه مازتل اال ردصمب دوصقملا : مازتل اال ردصم فيرعت –21
يف ببستملا مازتلا  .و عيبلا دقع هردصم نمثلا عفدب يرتشملا مازتلا  .ف مازتل اال أشنأ

هردصم يعهلا ىلع ةقفنلا األبب مازتلا  .و عورشملا ريغ لمعلا هردصم هضيوعتب ررض
.  نوناقلا يف صن

اال رداصم نأ ةداع ةينيت لاال نيناوقلا ركذت : مازتل اال رداصمل يديلقتلا بيترتلا –22
ةميرجلا (quasi-contrat)،و دقعلا بهشو ،(contrat) دقعلا : ةسمخ مازتل

.(loi) نوناقلا (quasi-delit)،و ةميرجلا هبشو ،(delit)
و عئابلا هاضتقمب قفتي عيبلا دقعك ،  مازتلا ءاشنإ ىلع نيتدارا قفاوت وه دقعلا ف
واال ةيكلملا لقنب مازتل كاال عئابلا بناج يف وه ام اهنم ،  تامازتلا ءاشنإ ىلع يرتشملا

.  نمثلا عفدب مازتل كاال يرتشملا بناج يف وه ام اهنمو ،  ضرعتلا نامضب مازتل
هنع أشني دقو ،  ريغلا وحن مازتلا هنع أشني عورشم يرايتخا لمع وه دقعلا هبشو

نوناقلا نم 1371 ةداملا رظنأ ) ريغلا كل بناج يف لباقم مازتلا ًاضيأ
ريغلا ةحلصم هب ديري لمعب ًاراتخم موقي وهف ،  يلوضفلا كلذ لثم .( يسنرفلا يندملا
مدقي نأبو هأدب يذلا لمعلا يف رمتسي ناب مزتليف كلذ ، ىلع هعم دقاعتي نأ نود
أشني دقو هب . ماق يذلا عورشملا يرايتخ اال لمعلا وه مازتل اذهاال ردصمو هنع ، ًاباسح
نسحأ اذإ ام حةلا يف اذه مزتليف ،  لمعلا بر بناج نم رخآ مازتلا لمعلا اذه نع
تافورصم نم يلوضفلا هقفنأ ام داري ناب هقتاع ىلع هذخأ يذلا لمعلا ب مايقلا يلوضفلا

هتمهمب مايقلا ليبس يف تامازتلا نم يلوضفلا هدقع ام ذفني نأبو ،  ةعفانو ةيرورض
.( يسنرفلا يندملا نوناقلا نم 1375 ةداملا رظنأ )

صخش فلتا اذإ امك ،  ريغلا ب رارض األ ادمعتم هلعاف هيتأي راض لمع يه ةميرجلا و
ضوعي ناب هلعاف بناج يف مازتلا راضلا لمعلا اذه نع أشنيف ،  هريغل ًاكولمم ماال ًادمع

.  هفلتأ يذلا لا ملا نع
ريغ هنأ يف اهنع فلتخي هنكلو ،  ةميرجلا ك ررضلا ب ريغلا بيصي لمع ةميرجلا هبشو
مزتليف ،  طايتحا مدعو لا مهإ نع هلعاف هيتأي لب ،  ريغلا ب رارض األ ةينب بوحصم
ببستو ،  ةداتعم ريغ ةعرسب ةرايس صخش داق اذإف .  ةميرجلا يف امك ررضلا ضيوعتب

نع هتثرو وأ باصملا ضيوعتب مزتلي هنإف ،  قيرطلا يف ًاصخش سهد نأ كلذ نع
.  هثدحأ يذلا ررضلا

يف امك ،  ةنيعم حاالت يف هئشنيف مازتل لال ًاردصم ًاريخأ نوكي دق نوناقلا و
ريغ ىلإ ةماوقو ةياصوو ةناضحو عاضرو ةقفن نم ضعبل اهضعب ةرس األ دارفأ تامازتلا

.  هراج وحن راجلا تامازتلا يف امكو كلذ ،
هقفلا ءاملع قفتا دقو .  مدقتملا بيترتلا ىلع ةداع ركذتو ،  مازتل اال رداصم يه هذه

هب ، األذخ بجي يذلا بيترتلا يف اوفلتخا مهنكلو ،  بيترتلا اذه داقتنا ىلع ثيدحلا
.  نيعم بيترت ىلع مهترهمج ترقتسا مث

يذلا بيترتلا اذه يتا نيأ نم وأالً ثحبن ةماهلا ةلأسملا هذه بوتست ىتحو
اال رداصمل ثيدحلا بيترتلا ىلإ كلذ نم صلختو هيف ، دقنلا هوجو نيبت  ،مث هانمدق

.  مازتل

مازتل اال رداصمل يديلقتلا بيترتلا نيأ نم –1

هدهع يف ينامورلا نوناقلا يف بيترتلا اذه دري :مل ينامورلا نوناقلا – 23
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ةميرجلا : رداصملا نم نيعون ىلإ تامازتل اال عجري نوناقلا اذه ناك دقف ،  يسردملا
دوقع ىلع لمتشيو (contractus) دقعلا  ،و ةددحم مئارج يف رصحنتو (delicta)

وال ةميرجلا نم أشنت ال يتلا تامازتل لال ىرخأ رداصم ىلإ  ،مث رصحلا ليبس ىلع ةنيعم
"ا اهمساو ،  اهبيترت ينامورلا نوناقلا لواحي مل ةقرفتم ةفلتخم رداصم يهو ،  دقعلا نم

.(variaecausarum figurae)" ةفلتخملا بابس أل
هيف نكي ملو .  يسردملا هدهع يف مازتل اال رداصمل ينامورلا نوناقلا بيترت وه اذه

نامورلا ءاهقف دحأ ، Gaius سيياج نكلو .  ةميرجلا هبش نع وال دقعلا هبش نع ءيش
اال بناج ىلإ ةعورشم ريغ لا معأ نم اشنت يتلا تامازتل اال عضي نأ ىأر ،  نيفورعملا

مئارجلا نم أشنت يتلا تامازتل اال بناج ىلإ ةعورشم ريغ لا معأ نم اشنت يتلا تامازتل
يذلا (1).و عورشم ريغ لمع نم أشني نيعونلا نم نأكال ةعماجب ،  ةفورعملا ةددحملا
ثيح نم  ،ال ةميرج نم أشنت اهنأك تامازتل اال هذه رابتعا وه هينعي سيياج ناك
يف يه  ،ذإ اهرثأ ثيح نم نماألرم ،لب عقاولا يف ةميرج نم أشنت ال  ،ألاهن اهردصم
زواجت نأ حصيو نيدملا ةثرو ىلإ لقتنت  ،فال مئارجلا نم أشنت يتلا تامازتل كاال اهمكح

األ ىنعملا يف هبشلا نأ  ،ذإ نيينعملا نيب حضاو قرفلا  .و لمعلا هثدحأ يذلا ررضلا دح
هذه نع لوقي سيياج ناكو األرث . ىلع يناثلا ىنعملا يف عقيو ،  ردصملا ىلع عقي لو

quasiexdelicto ) ةميرجب مزتلي ناك ول امك مزتلي هيف نيدملا نأ تامازتل اال
ىلإ ةعورشم لا معأ نم أشنت يتلا تامازتل اال عضي نأ ًاضيأ سيياج ىأرو .(tenetur
دصق يذلا ىنعملا دصقيو ،(2) ةفورعملا ةنيعملا دوقعلا نم أشنت يتلا تامازتل اال بناج

  دقعب مزتلي ناك ول امك نيدملا اهب مزتلي تامازتلا يهف ،  ةعورشملا ريغ يفاألمعلا هيلإ
نم أشنت يتلا كلتك تامازتلا يه  ،لب دقعلا هبش نم أشنت اهردصم يف نذإ تسيلف ،
 ،فاأللو دقعلا هبشي يمسي امو دقعلا نيب ريبك قرفلا األرث .إوالف ةيحان نم دقعلا

 ً ال صأ هيف ةدار اإل دجوت دقال هيف ،لب قفاوتلا اذهل دوجو ال يناثلا  ،و نيتدارإ قفاوت
quasi) دقعب مزتلي ناك ول امك مزتلي اهيف نيدملا نإ تامازتل اال هذه نع لوقي ناكو ،

.(excontractutenetur
هبتك اميف درو ىتح ،  ًاضومغو ةقد داز نأ نيينعملا نيب قيقدلا قرفلا ثبلي ملو

.  امهنيب طلخلا نم ءيش (justinien) ناينتسج هنع هلقنو هسفن سيياج
"و" دقعلا هبش " يظفل لمعتسي مل ناينتسجو سيياج نم نأكال ظح يال هنأ ىلع
دقو .  هدعب نم يسنرفلا نوناقلا (Pothier)و هييتوب امهلمعتسا نيذللا " ةميرجلا هبش
امهل نيلباقملا نيظفللا نم سيياج هينعي ناك يلا ريغ رخآ ال ولدم ناظفللا ناذه ذخأ

يلي . اميف كلذ نيبنسو .  هبيترت يف
يسنرفلا نوناقلا يف مازتل اال رداصم بيترت امأ : ميدقلا يسنرفلا نوناقلا –24

.  حيحصلا اهانعم نع تجرخ ىتح ةينامورلا ةريظنلل رمتسم ريوحت هخيراتف ميدقلا
(quasiexdelicto)و(quasiexcontractu)نأ ينامورلا ريبعتلا ثبلي ملو

ىنعملا نكلو .(exquasicontractu)و(exquasidelicto) حبصأف بلقنا
عستا " دقعلا هبش " ناك نإو ،  ظفللا ىلع ريوحتلا رصتقاو ريغتي مل األرم لوأ يف

.  ثاريملا و ةماوقلا ك ىرخأ لئاسم لمشي حبصأف هقاطن
قحلمو دقعلا مازتل اال رداصم تراص (glossateurs) يشاوحلا باحصأ دهع يفو

خاك ،  ةعورشم ريغ ىرخأ معإاالً ،  ديدهتلا و شغلا و ةقرسلا اهنمو ،  ةفورعملا مئارجلا ب قحلأف (1)
.  ررضلا ب ريغلا بيصتف ،  لزنم ةذفان نم ءيشلا عوقوو هتفيظو تابجاوب يضاقلا الل

معإاالً ،  ةمسقلا و ةضياقملا و ةيراعلا و ضرقلا و راجي واإل عيبلا اهنمو ،  ةفورعملا دوقعلا ب قحلأف (2)
يف صخشلا زكرمو راوجلا ةلا حو قحتسملا ريغ عفدو يلوضفلا لمعك ةعورشم ىرخأ عئاقوو

.  تامازتلا نم عئاقولا هذه ىلع بترتي اميف هترسأ
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variaecausarum ) ةقرفتم ىرخأ رداصمو ةميرجلا قحلمو ةميرجلا و دقعلا
سيياج دنع تفرع يتلا ةعبر األ رداصملا " نوشحملا " ىقبتساف .(figurae
دقعلا قحلم نع ةلقتسم اهولعج يتلا ةقرفتملا رداصملا هذه اهيلع اودازو ،  ناينتسجو

نم ردصم ىلإ اهعاجرا نكمي ال يتلا تامازتل اال اهيلإ اوبسني ىتح ةميرجلا قحلمو
(condictiofurtive) ةقرسلا ببسب دادرتس اال ىوعد يف امك ىلو األ ةعبر األ رداصملا

.
ثحب ىلع اهب ترهتشا يتلا يقطنملا ليلحتلا حور اهلمح دقف ةيلوترابلا ةسردملا امأ
لوتراب يأر ناكو . " دقعلا قحلم " نم ةئشانلا تامازتل اال هيلع تينب يذلا ساس األ

وه  ،لب ةضرتفم وأ ةيقيقح ةدارإ ىلع اينبم سيل اذه دقعلا قحلم (Bartole)نأ
قحلم " بيرقت يف ىلو األ ةوطخلا يه هذهو .  نوناقلا اهقلخ ةيمهو ةدارإ ىلع ىنبم

.  نامورلا هيلإ دصق يذلا ىنعملا نع األلو ريبعتلا اذه جارخاو دقعلا نم " دقعلا
هبرقت ةضرتفم ةدارإ نمضتي " دقعلا قحلم " حبصأو ،  ةيناثلا ةوطخلا كلذ ىلت مث

تجرفناو ةينامورلا ةيرظنلا نع اندعتبا اذكهو .  ةيقيقح ةدارإ نمضتي يذلا دقعلا نم
لمعلا وه " دقعلا قحلم " ىرت تناك ةينامورلا ةيرظنلا  .ف نيتيرظنلا نيب فلخلا ةفاسم

.  دقعلا ةفص هنع يفتنت نأ يه هيف ةيساس األ ةكرفلا نأ  ،يأ دقعب سيل يذلا عورشملا
معال سيل امهنم نأكال يف دقعلا نم برقي عورشم لمع وه " دقعلا ب قحلملا امأاآلن"ف
يف ةضرتفمو دقعلا يف ةيقيقح : ةدارإ ىلع ىنبم ًاضيأ وه  ،لب بسحف ًاعورشم

. " دقع هبش " اذه حبصأو ،  دقعلا قحلمب دقعلا ةفص تقصل مث نمو .  دقعلا قحلم
هبشو ةميرجلا و دقعلا هبشو دقعلا : ةسمخ مازتل اال رداصم لعجف هييتوف يتأ مث

.  نوناقلا و ةميرجلا
ع ىلع نويلبان نوناق ىلإ هييتوب هب ىتأ يذلا بيترتلا لقتناو : نويلبان نوناق –25
.  هييتوب اهب قلا يتلا اهتاذ رداصملا يه ةسمخ مازتل اال رداصم نوناقلا اذه لعجف الهت .
ملو ،  بيترتلا اذهب األرم لوأ يف يسنرفلا يندملا نوناقلا ءاهقف نم ريثك ملسو

.  مهحورشو مهتاقيلعتل ًاساسأ هولعج  ،لب دقنب هل اوضرعي

مازتل اال رداصمل يديلقتلا بيترتلا دقن -2

لمعلا ميسقت (Planiol)نأ لوين بال ذاتس األ ىري :(1) لوين بال ذاتس األ دقن –26
ةين دوجو بسحب ،  ةميرج هبشو ةميرج ىلإ مازتل لال ًاردصم هرابتعاب عورشملا ريغ
هيلع بترتي ام ثيح نم وال مازتل اال ءوشن ثيح نم هل ،ال ةيمهأ  ،ال اهمادعنا وأ دمعتلا

ال ماك عفدي ضيوعتلا  ،و ءاوسب ءاوس ةميرجلا ك ًامازتلا ءيشني ةميرجلا هبشف نماألرث .
.  نيتلا حلا يف

بيترتلا باحصأ نأ كلذ .  للضم ريبعت لوين بال ذاتس األ رظن يف وهف دقعلا هبش امأ
ةميرجلا نع ديعبو ،  يدارإ لمع هنأ يف دقعلا نم بيرق دقعلا هبش نأ نومعزي يديلقتلا

نع ديعب دقعلا هبشف ،  ًامامت كلذ سكع عقاولا  .و عورشم لمع هنأ يف ةميرجلا هبشو
.  عورشم ريغ ألهن ةميرجلا هبشو ةميرجلا نم بيرقو ،  يدارإ ريغ ألهن دقعلا

دقعلا هبش نم ءيشانلا مازتل نأاال نم اذه رهظيف ،  يدارإ ريغ لمع دقعلا هبش نأ امأ
مغر أشني دق وهف – نيتدار اإل قفاوت هلب – ةدار اإل ديلو روصلا نم ةروص ةيأ ىلع سيل

أل دقاعتملا يف اهرفاوت طرتشي امنيب هيف ، ةيله األ رفاوت طرتشي ال كلذل ،  مزتلملا ةدارإ
األ أدبم يف ًايدارا معال فداصت دق دقعلا هبش يف انك اذإو .  هتدارإب إال أشني ال همازتلا ن

.  اهدعب امو ص224 1904 ةنس (RevueCritique) ةيداقتن اال ةلجملا يف هلا قم رظنأ (1)
.  اهدعب امو 806 ةرقف 2 ءزج يندملا نوناقلا يف هرصتخم ًاضيأ رظناو
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ناب ضر األ بحاص ةمذ يف مازتلا أشنيف ريغلا ضرأ ىلع ءانب صخش ماقأ اذإ امك رمأ ،
ا قلخ يذلا وه سيل يدار اال لمعلا اذه نإف ،  ءانبلا بحاص باسح ىلع هب ىرثأ ام دري
مل يذلا صخشلا وه مزتلملا  ،لب مزتلملا وه ةدار اإل هذه هنم تردص نم سيلو ،  مازتل ال

.  هضرأ ىلع ًاماقم ءانبلا ب ئجوف يذلا ضر األ بحاص وهو ،  ةدارإ ةيأ هنم ردصت
يذلا مازتل اال ليلحت يف انقمعت اذإ اذه رهظيف ،  عورشم ريغ لمع دقعلا هبش نأ امأو
لمعلا اذهو .  دقعلا هبش هب أدبي يذلا لمعلا دنع ةداع فقن اننإف .  دقعلا هبش نم أشني
موقي رايغلا ضرأ ىلع ءانب ميقي وأ دوجوم ريغ ًانيد عفدي نمف كش . نود عورشم
مزتلملا نإف ،  مازتل اال ءيشني يذلا وه سيل عورشملا لمعلا اذه نكلو .  ةعورشم لا معأب
لصتي مازتل اال ببس نأ فورعمو ،  ءانبلا ماقأ وأ نيدلا عفد يذلا صخشلا وه سيل

هايإ نيسمتلم مازتل اال ببس فرعن نأ اندرأ اذإف .  نئادلا صخشب ال نيدملا صخشب
حلااالتا يفو نيتمدقتملا نيتلا حلا يف ببسلا اذه نأ اندجو ،  نيدملا صخشب ال صتم
نأ هيلع بجوف ،  نئادلا باسح ىلع ببس نود نيدملا ءارثإ ىلإ عجري ةلثامملا ىرخ أل
وهو ،  مازتل اال ردصم نذإ وه قح نود ءارث  .فاإل هباسح ىلع هب ىرثأ ام نئادلل دري

.  عورشم ريغ لمع
.  نومعزي امك عورشملا لمعلا والب يدار اإل لمعلا ب سيل دقعلا هبش نأ كلذ نم نيبتيو

لوين بال ذاتس األ مدقي مث : مازتل اال رداصم بيترت يف لوين بال ذاتس األ يأر –27
دريو .  نوناقلا و دقعلا : نينثا نيردصم مازتل نألال ىلإ بهذيف ،  رخآ بيترتل ساسأ
أشنت يتلا تامازتل نأاال كلذ .  نوناقلا ىلإ ًاعيمج ةميرجلا هبشو ةميرجلا و دقعلا هبش

تامازتلا اإلخاللب ببسب تماق ةيئازج تامازتلا إال تسيل ثلاالةث رداصملا هذه نم
وهأال نينوناق مازتلا ب لخيف ،  هريغ باسح ىلع صخش يرثي دقعلا هبش يفف .  ةينوناق

مازتلا نينوناقلا مازتل اال اذهب نعاإلخالل أشنيو ،  ريغلا باسح ىلع قح نود يرثي
دمعلا هأطخب ،  صخش ثدحي ةميرجلا هبشو ةميرجلا يفو هب . ىرثأ ام در وه يئازج

نعا أشنيو ،  هأطخب ريغلا رضي وهإال نينوناق مازتلا ب لخيف ،  ريغلل ًاررض ،  دمعلا ريغ وأ
.  هثدحأ يذلا ررضلا ضيوعت وه يئازج مازتلا ينوناقلا مازتل اال اذهب إلخالل

ررضل ًاءرد ةينوناقلا تامازتل كاال تسيل اهنإ وه ةيئازجلا تامازتل اال هذه زيمي يذلا و
ظح يال هنأ ىلع يضاملا يف عقو دق ررض نع ضيوعت يه  ،لب لبقتسملا يف عقي دق
تلا حتسا دق اهتاذ ةينوناقلا تامازتل اال عقاولا يف يه امنإ ةيئازجلا تامازتل اال هذه هنأ
ًاضيأ يه ليحتست امدنع ةيدقاعتلا تامزتل يفاإل هارن يذلا هجولا ىلع ،  ضيوعت ىلإ

 ،امإ ًاينوناق ًامازتلا نوكي يدقاعت ريغ مازتلا لكف ًانيع . اهذيفنت نكي مل اذإ ضيوعت ىلإ
األ ةروصلا يف وهو .  ضيوعت ىلإ اهيف لا حتسا ةروص يف امإو ،  ةيلص األ هتروص يف
دق ررض نع ضيوعتلا هب داري ةيناثلا ةروصلا يفو عقي ، دق ررض ءرد هب داري ىلو

عقو .
يذلا يأرلا وه اذه : مازتل اال رداصم بيترت يف لوين بال ذاتس األ يأر ريدقت –28

،  رهظملا طيسب خالب ، يأر وهو .  مازتل اال رداصم بيترت يف لوين بال ذاتس األ همدقي
هييلوت هقبس دقف .  ةلهو أللو رهظي امم لقأ عادتب نماال هظح نكلو .  مهفلا لهس

يف نيبو ،  ًايدج ًادقن مازتل اال رداصمل يديلقتلا بيترتلا دقن ىلإ (1)(Toulier)

نوناق هب ىتأ يذلا بيترتلا دقن نم لوأ وه هييلوت لعلو .  اهدعب امو ، 2 ةرقف 11 هييلوت (1)
دقو .  عوضوملا اذه هتجلا عم دنع قمعتلا و ةقدلا هتباتك يف ئراقلا سحيو ،  ًايدج ًادقن نويلبان
امهو ،  هباتك نم نيتحفصلا نيتاه نإ . . . ": يتأي ام هنع ركذ نيح هييلوت لوين بال فصنا
فيك يردن  .وال ءاهقفلا نم عهدعب ءاج نم رظن اتفلي  ،مل نيتم ريبعتو يوق ريكفت نع ناترداص
هنم صلخي  ،مل عوضوملا اذه يف هييلوت باتكب ًاريثك ناعتسا يذلا وهو ،  بمولومب " نأ
هييلوت نأ رزحت ال بمولوميد هنم هسبتقا ام قيرط نع إال هييلوت ءارآ أرقن مل اذإ اهننإف .  ةدئافب
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.  نوناقلا وأ قافت اال نوكت نأ ودعت ال مازتل اال رداصم نأ (ً جوالء:(وأال حوضو
امإو ًاسأر نوناقلا ىلإ دنتست نأ امأ نوناقلا اهردصم نوكي يتلا تامازتل )نأاال ًايناث )
هبشب نوناقلا هيمسي ام )نأ  .(ثًاثلا نئادلا وأ نيدملا نم رداص لمع رثا ىلع أشنت نأ
نأو ،  ريغلا باسح ىلع ءارث اإل ةيعورشم مدع يه ةلداع ةدعاق ىلإ عجري امنإ دقعلا

،  لمعلا اذه نم ثدحي يذلا ررضلا ضيوعت عورشم ريغ لمعب يتأي نم مزلأ امك عرشملا
هب ىرثأ ام ريغلا اذه ىلإ دري نأ هريغ باسح ىلع عورشم لمعب يرثي نم كلذك مزلأ

.  لداع يقطنم لباقت اذهو ،  هباسح ىلع
تامازتل واال ةينوناقلا تامازتل اال نيب ةلصلا دجوأ امدنع اعدتبم ناك لوين بال نكلو

لوقي امك ةريخ األ تامازتل اال هذهف .  دقعلا هبشو ةميرجلا هبشو ةميرجلا نم أشنت يتلا
امدنع كلذك اعدتبم ناكو ميلا . ضيوعت ىلإ تلا حتسا ةينوناق تامازتلا إال يه ام

عقي ،وأ دق رطخ ءرد : نيتيساسا نيتركف ىلإ ةيدقاعتلا ريغ تامازتل اال هذه لك عجرا
عقو . دق ررض نع ضيوعتلا

ىقلي ام هيف سيلف ،  ةطاسبو ةدج نم ليلحتلا اذه يف ام ةعور نم مغرلا هنأب ىلع
ثيح لوين بال ةيرظن دعب نوكن داكن  .ذإ مازتل اال رداصم بيترت ىلع ءوضلا نم ًاريثك

  ليلحتلا ىلإ اهنم ليلعتلا ىلإ برقأ يهف األمام . ىلإ ةريبك ةوطخ م دقتن  ،مل اهلبق انك
.  اهئوشن ردصم نيبت امم رثكأ تامازتل اال دوجو ةلع حضوت ،ألاهن

دقن اندرأ اذإو .  لوين بال ذاتس األ ةيرظن يف فعضلا عضوم يلا مجإ هجوب وه اذه
: يتأي ام اهيلع انذخأ اهليصافت

ريغ ردصم وهف ،  ةيدقاعتلا ريغ تامازتل اال لكل ردصم نوناقلا نأ حص اذإ (ً (وأال
نأ ىلو األ ناكو .(1) رخآ ضعب ىلإ ةبسنلا ب رشابم ردصمو ،  اهضعب ىلإ ةبسنلا ب رشابم

.  مازتل اال رداصم النم قتسم ًاردصم دقعلا زرب امك لمعلا زربي
نأ  ،عم عورشم ريغ لمع دقعلا هبش نأب هديكأت يف لوين بال ذاتس )بغلااأل ًايناث )
امنإ ريغلا باسح ىلع ىرثملا نأ كلذ .  ةهاجولا نم ولخي ال عورشم لمع هنأب لوقلا
ريغ ناك هتجيتن يف هيلإ انرظن اذإو ،  ًاعورشم ناك هلصأ يف هيلإ انرظن اذإ لمعب مزتلي

ًاعورشم هتاذ يف لمعلا ىقبيف .  ريغلا باسح ىلع ءارثإ هنع ببستي لمع وهف .  عورشم
.  ةعورشم ريغ ةجيتن هنع تببست نإو

ىلإ ءاهقفلا رظن هيجوت يف ًاريبك ال ضف لوين بلال نأ قيلا نأ فاصن نماال هنأ ىلع
ماق يتلا ةلمحلا رثا ىلع ،  ءاهقفلا عمجا دقو .  مازتل اال رداصمل يديلقتلا بيترتلا بويع
.  هيلإ اآلن لقتنن ،  ثيدح بيترت ىلإ هورجه نأ اوثبل امو ،  بيترتلا اذه دقن ىلع اهب ،

مازتل اال رداصمل ثيدحلا بيترتلا –3

147/93 نيتداملا يف ميدقلا يندملا نوناقلا صن : ميدقلا يندملا نوناقلا –29
. " نوناقلا صن نع وأ لعف نع وأ قافتا نع ةئشان نوكت نأ امإ تادهعتلا " نأ ىلع

هرثكأ بنجت دقف .  يسنرفلا نوناقلا هب ىتأ يذلا بيترتلا نم ريثكب ريخ بيترتلا اذهو
،  ةميرجلا هبشو ةميرجلا نيب قرفي ملف ريخ ، األ بيترتلا ىلإ هجوت يتلا دقنلا هوجو

اهعزو يتلا رداصملا عمج  ،لب مازتل لال ًاردصم " دقعلا هبشب " يمسي ام لعجي ملو
"عف هامسأو دحاو ردصم يف ةميرجلا هبشو ةميرجلا و دقعلا هبش نيب يسنرفلا نوناقلا

.(1 مقر شماه 811 ةرقف 2 لوين "(بال ةجتتنملا ةقيمعلا اآلراث هذهب ىتأ دق
الزنلا تامازتل اال هذه نأ كلذب دصقن اننإف تامازتل اال ضعبل رشابم ردصم نوناقلا نأ انلق (1)اذإ
ريغ لمعلا نمو دقعلا نم دلوتت يتلا تامازتل اال نأش كلذ يف اهنأش ،  ةينوناق عئاقو نم دلوتت
صني ةصاخ حاالت يف إال عئاقولا هذه نع دلوتت ال اهنكلو ،  ببس بال ءارث اإل نمو .  عورشملا

.  رشابم قيرطب نوناقلا اهيلع
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.  نيلقتسم نيردصم نوناقلا و دقعلا ىقبأو ،(fait)"ال
تحت يوطني ام نيبي مل هنأ دقنلا نم ميدقلا يرصملا نوناقلل هجوي نأ نكمي ام لكو
اذهو قح ، نود نئادلا رقفي نأ هنأش نم نوكي نأ امإ لعفلا  .ف ناعم نم " لعفلا " ةملك

وه اذهو ،  ببس نود نيدملا ينغي نأ هنأش نم نوكي نأ امإو .  عورشملا ريغ لمعلا وه
لصف ناك ،  دحاو ردصم ال ناردصم " لعفلا " نع فشكتي اذكهو .  ببس بال ءارث اإل

.  ةطاحإ عسوأو ًانايب ىلجأ نعاآلرخ امهدحأ
 ،ك ةثيدحلا تانينقتلا ىلإ انعجر اذإو : ةثيدحلا هقفلا و ةثيدحلا تانينقتلا –30
يلا اإلطي نينقتلا و يلا اإلطي يسنرفلا عورشملا و يرسيوسلا نينقتلا و ينامل األ نينقتلا
قيلا نأ نكمأ ،  مازتل اال رداصمل بيترت نم هتخوت ام اهنم صلختسن نأ اندرأو ،  ديدجلا
ةدار واإل دقعلا : ةسمخ تانينقتلا هذه اهترقأ يتلا رداصملا نإ ميمعتلا نم ءيش يف

.  نوناقلا و ببس بال ءارث واإل عورشملا ريغ لمعلا و ةدرفنملا
.  نوناقلا و دقعلا امه نيردصم يف ميدقلا بيترتلا عم ثيدحلا بيترتلا اذه كرتشيو
يف دقعلا هبشو . " عورشملا ريغ لمعلا " يف ناعمتجيف ةميرجلا هبشو ةميرجلا امأ
.  مازتل لال ًاردصم ةدرفنملا ةدار اإل ثيدحلا ديرو ببس بال ءارث اإل هلباقي ميدقلا بيترتلا

.(1) ثيدحلا هقفلا يف ءاهقفلا رثكأ هب ذخأ يذلا وه بيترتلا اذهو
صن يف دروت ال ةثيدحلا تانينقتلا نأ ظح يوال : ديدجلا يندملا نينقتلا –31
اذه نإ لب ،  هركذ مدقت يذلا يسامخلا بيترتلا اذه ةبترم مازتل اال رداصم صاخ
ىرج وحنلا اذه ىلعو .  تانينقتلا هذه هتذختا يذلا بيوبتلا نم صلختسي بيترتلا
ىلع رصتقا  ،لب نيعم بيترت يأ هيف رقي ًاصاخ ًاصن دروي ملف ،  ديدجلا يندملا نينقتلا
دقو ،  مدقتملا وحنلا ىلع ةبترم ،  ةبقاعتم لوصف يف ةفلتخملا مازتل اال رداصم ضرع

: يتأي ام يديهمتلا عورشملل ةيحاضي اإل ةركذملا يف ددصلا اذه يف درو
يف دروي  .ال ةعزنلا ينامرج اهنم ناك ام اميس  ،وال تانينقتلا ثدحت نأ عقاولا "و

ب هرثأت ةدش ىلع ،  هتاذ يلا اإلطي يسنرفلا عورشملا نإ  .لب رداصملل اميسقت صوصنلا
يذلا ميسقتلا ىلع يعنو ،  يهقف ميسقت لك نع ضارع اإل ىلإ ىهتنا ،  ةينيت لاال ةعزنلا

عورشملا وعضاو ررب دقو .  لوقعملل هتبناجمو هداسفو هروصق يسنرفلا نينقتلا هعبتا
ةداملا يف ةدراولا ةيلا حلا ماكح لأل مهذبنو ميسقت لك نع مهضارعإ يلا اإلطي يسنرفلا

ص40) ص36– تامازتل اال لوصأ يف هباتك رظنأ ) كب يودب تجهب يملح روتكدلا بهذيو (1)
نع ًايرهوج الًاف تخا فلتخي هنكلو .  نوناقلا و ةدار :اإل مازتل لال ناردصم إال دجوي ال هنأ ىلإ
امهنم لكل نيلقتسم نيمازتلا ىلإ للحتي يدقعلا مازتل نأاال هدنعف .  يئانثلا بيترتلا ب نيلئاقلا

اال اذهو .  نوناقلا هردصمو ءافولا ىلع نيدملا رابجإو ،  ةدار اإل هردصمو نيدلا : صاخ ردصم
لا وحأ نم اهريغك ،  ةيدقعلا ةيلوئسملا نأ ىلإ بهذي وهو .  ةيدقعلا ةيلوئسملا وه يناثلا مازتل
ءافولا ب دهعتملا لخا اذإ ةيلوئسملا ب يضقي نوناقلا  .ف نوناقلا اهردصم ،  ىرخ األ ةيلوئسملا
نوؤش يف لخدت اذإو ،  هريغ باسح ىلع ىرثأ اذإو ،  هريغب ناسن اإل رضأ اذإو ،  هدهعتب

. . .  هريغ
هبيع نأ ىلإ ةراش باإل ئزتجنو .  همزتلي مل هسفن فلؤملا نإف ميسقتلا اذه دقن يف لوقلا ليطن وال
ردصم نع فلتخي ةيدقعلا ةيلوئسملا ردصم نأ ىلإ بهذي فلؤملا نأ وه انيأر يف يرهوجلا

.  ةدار وهاإل دحاو ردصم امهل يدقعلا نيدلا و ةيدقعلا ةيلوئسملا نأ حيحصلا  .و يدقعلا نيدلا
قح هنئادل نوكي نأ ًاضيأ دارأو انيد هتمذ يف بتري نأ دارأ امنإ دقعلا يف نيدملا نأ كلذ
قش ،  اهيقش يف ةدار اإل هذه رقي كلذ دعب يتأي نوناقلا  ،و نيدلا اذهب ءافولا ىلع هرابجإ
ثيح نم ةيلوئسملا و ةينويدملا نيب ام زييمتلل ًاقلطم لحم  .فال ةيلوئسملا قشو ةينويدملا
مازتل اال يف ةيلوئسملا و ةينويدملا نيب ام نوزيمي نامل نأاأل مدقت اميف انيأر دقو .  ردصملا
ىلإ نذإ دانتس اال نكمي نعاآلرخ .فال هردصم يف فلتخي امهدحأ نولعجي ال مهنكلو يدقعلا

.  ميسقتلا اذه نع عافدلل ةينامل األ ةيرظنلا
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ناب يلا اإلطي يندملا نينقتلا نم 1097 ةداملا و يسنرفلا يندملا نينقتلا نم 1370
صوصنلا ضارغأب هنم ميلعتلا ضارغأب قيلأ ناصنلا ناذه هعبتا يذلا ميسقتلا

نأ الةص ئاقال:"وخلا هركذ مدقتملا عورشملا ب صاخلا ريرقتلا درطتساو .  ةيعيرشتلا
عم ًاقافتا رثكأ ًاميسقت هلحم لحي نأ وأ يديلقتلا ميسقتلا ىلع يرجي نأ هعسوب هقفلا

لوحت ةبقع صوصنلا نم زالا دق عورشملا نم ميسقتلا طاقسإ نأ ةجيتنلا  ،و لوقعملا
رثا ءافتقا بسن نماأل ىؤر دقو . " روصتلا و عادب اإل يف هقفلا داهتجا ةيرح نود
ضارع اإل ىلع األرم رصتقي ملف ،  ىرخأ ةثيدح تانينقتو يلا اإلطي يسنرفلا عورشملا

نع ودعلا ىلإ كلذ زواج  ،لب قيتعلا يسنرفلا نينقتلا هعبتا يذلا يلا بلا ميسقتلا نع
اال رداصم ضرعب عورشملا عنق وحنلا اذه ىلعو .  صوصنلا يف يمسر ميسقت يأ رارقإ
  دمعف .  صاخ صن يف ةلماش ةعماج ماسقأ ىلإ اهدر يف دهجي نأ نود ةفلتخملا مازتل
(1)،مث ةدرفنملا ةدار واإل دقعلا ماكحأب ءدبلا ىلإ ،  تانينقتلا ثدحأ لا ونم ىلع ًاجسن ،
نم ةرشابم أشنت يتلا تامازتل باال ىهتناو ،  ببس بال ءارث واإل عورشملا ريغ لمعلا لوانت

. "(2) نوناقلا صن
امم نيبت : ماع هجوب قوقحلا رداصمو مازتل اال رداصم بيترتل يملع ساسأ –32

و ةدرفنملا ةدار واإل دقعلا : ةسمخ مازتل اال رداصم تلعج ةثيدحلا تانينقتلا نأ مدقت
.  نوناقلا و ببس بال ءارث واإل عورشملا ريغ لمعلا

.  هيلع زكتري يذلا يملعلا ساس األ هصقنيو ،  ةيلمعلا ةيحانلا هيف بلغت بيترتلا اذهو
ىلإ رداصملا هذه عاجرإ بجي  ،لب مازتل اإل رداصم يه هذه نإ لوقن نأ يفكي فال

.  ةيقطنم ةيملع لوصأ
ب دارملا نأ انمهفو ،  يقطنم بيترت ىلإ مازتل اال رداصم عجرن نأ اندرأ اذإ نحنو

بابس نأاأل لمأتلا دنع اندجو ،  مازتل اال ءيشني يذلا نينوناقلا ببسلا وه ردصملا
قوقحلا ةرئاد – ةرئادلا هذه ىلع ةروصقم تسيل تامازتل اال ءيشنت يتلا ةينوناقلا

نوناق ىلإ لا األوم نوناق زواجت  ،لب ةينيعلا قوقحلا ًاضيأ لوانتت يه –لب ةيصخشلا
،  اهيف رثؤت وأ ةينوناقلا تاق علاال لك ءيشنتو ،  نوناقلا ءامس يف قلحت يه ةرس ،لب األ

.  ماعلا نوناقلا ىلإ وأ صاخلا نوناقلا ىلإ عجرت تاق علاال هذه تناك ءاوس
دجي رمأ وه اهيف رثؤي وأ ةينوناق عالةق ءيشني يذلا ببسلا نأ حضاولا نمو
ضر نأاأل روصتن نأ انل ناك ولو .  ةدوجوملا ةينوناقلا تاق علاال يف ال يدعت ثدحيف
تاق علاال نإ لوقن نأ نكمأ نوكسلا ىلإ نكر اهيلع قولخم لك نأو ،  نارودلا نع تفك
تثدح اذإف .  ةكرح لك هيف دمجت يذلا تقولا يف ريغت نود حاهلا ىلع ىقبت ةينوناقلا
يتلا ةكرحلا هذه .  تاق علاال هذه يف لدعت نأ اهنأش نم نوكي دقف ،  ةكرح ةيأ كلذ دعب
ةعقاولا "ب تيمس ًاينوناق ًارثأ جتنت نأ اهنأش نم ناك اذإف . " ةعقاولا "ب اهيمسن تعقو

أال امإو ،  ناسن اإل ةدار إل ةعجار نوكت نأ امإ يهو .(faitjuridique)" ةينوناقلا
.  ةدار اإل هذهل عجرت

ةدار إل عجرت ال عئاقو هذه  ،لك ضر األ نارودو ،  نيكاربلا راجفناو ،  فصاوعلا بوبهف
بوبه : ةدوجوملا ةينوناقلا تاق علاال يف رثؤت دقو .  ةعيبطلا لمع نم يه  ،لب ناسن اإل

األ نارودو .  همازتلا نم نيدملا ىفعت ةرهاق ةوق نوكي دق نيكاربلا راجفنا وأ فصاوعلا

دقعلا ك مازتل لال ًاماع ًاردصم اهربتعا دق يديهمتلا عورشملا ناك  ،اذإ ةدرفنملا ةدار نأاإل ىرنسو (1)
،  ديدجلا نينقتلا يف  ،مث يئاهنلا عورشملا يف اهنإ  ،إال ببس بال ءارث واإل عورشملا ريغ لمعلا و
اال تحبصأ مث نمو .  نوناقلا يف صن اهينعي ةصاخ حاالت يف إال مازتل لال ًاردصم حبصت مل

نوناقلا اهأشنأ تامازتلا يه امنإ ديدجلا نوناقلا يف ةدرفنملا ةدار اإل اهردصم يتلا تامازتل
.  نوناقلا نم أشنت يتلا تامازتل اال نمض اهانجلا ع دقو ،  ةصاخ صوصن ىضتقمب رشابم قيرطب

. 1 مقر شماه ص3 ج2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم (2)
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سمشلا لوح اهنارودو .  لمعلا دقع يف مازتل اال ذيفنت تاعاس نيعي اهسفن لوح ضرأ
.  مداقتلا ب كلمتلل ةمز لاال نينسلا ددع يصحي

ثدحي نأ اهبحاص ديري  ،دق ةيدام لا معأ اهرثكأ ناسن اإل ةدار إل عجرت يتلا عئاقولا و
ثدحتيو يشميو لكأي وهف كلذ . ديري ال وأ ةدوجوملا ةينوناقلا طباورلا يف ًارثأ اهب

هتاق عال يف رثؤي نأ اذه ءارو نم ةداع ديري ال وهو ،  مهلماجيو سانلا رشاعيو
اذإف كلذ . نم ءيش ىلإ هتدارإ هجتت نأ نود رثأتت دق تاق علاال هذه نكلو .  ةينوناقلا
فلتأف ةطيح نود يشم اذإو كلا . ملا ضيوعت نع ال وئسم حبصأ هكلمي ال ًائيش لكأ

اذه نوكي دقف ريغلل بلا ثم ركذف ثدحت اذإو .  فلتا امع ضوعي نأ هيلع بجو ًائيش
هسفن دجي دقف مهنوؤش ضعبب ماقف ريغلا لماج اذإو ال . وئسم هلعجي ًافذق وأ ًابس

يف هنأ ظح  .يوال لمعلا هفلك ام رادقمب ريغلا اذهل ًانئاد نوكيو هب أدب ام مامتاب ًامزلم
تبترت يتلا جئاتنلا دارأ ،  ةيرايتخا ةيدام لا معأب يصخشلا ماق دق ةمدقتملا عئاقولا

.  جئاتنلا هذه نم ًائيش دري مل ضورفلا رثكأ يف هنكلو ،  ضورفلا ضعب يف اهيلع
لا معأ يه  ،لب ةيدام لا معأب سيل ام ناسن اإل ةدار إل عجرت يتلا عئاقولا نم كانهو

ةينوناق جئاتن ثادحإ ىلإ هجتت ةضحملا ةدار اإل لمع انه يدار اإل لمعلا ب ديرنو .  ةيدارإ
اهل ًازييمت (actesjuridiques) ةينوناق معإاالً يمست عئاقولا هذه لثم .  ةنيعم
دعولا و فقولا و ةيصولا ك ًادرفنم صخشلا ةدار إل عجري ام اهنمو .  ةيداملا نعاألمعلا

acte ) دحاو بناج نم رداصلا نينوناقلا لمعلا ب يمسيو ،( ةلا عجلا ) ةزئاجب
وه اذهو ،  رخآ فرط ةداراب ةنورقم هتدار ال عجري ام اهنمو ،(juridiqueunilateral

.(actejuridiquebilateral,contrat) دقعلا
ةيعيبط نوكت نأ امإ عئاقولا  .و ةينوناقلا طباورلا رداصم يه عئاقولا نأ ىرن كلذ نم

نأ امإ ةيرايتخ اال عئاقولا (faitsrolontaires).و ةيرايتخا (faitsnaturels)وأ
actes ) ةينوناق معإاالً وأ (actesmaterielgs) ةيدام معإاالً نوكت
actes ) دحاو بناج نم ةرداص نوكت نأ امإ ةينوناقلا juridiques).واألمعلا
actes ) دحاو بناج نم ةرداص نوكت نأ امإ ةينوناقلا juridiques).واألمعلا

نوناقلا (actesbilatreaux,contrats)و نيبناجلا نم ةرداص unilatreaux)وأ
واأل عئاقولا ىلع بترتت يتلا ةينوناقلا اآلراث ددحي يذلا وهف ،  طيحم كلذ لك ءارو نم

.  ًاعيمج معلا
ةينوناقلا عئاقولا  .ف صخ األ ىلإ نماألمع انجردت اننإ بيترتلا اذه يف ظح يوال

ةيداملا األمعلا لمشت ةيرايتخ اال عئاقولا  ،و ةيرايتخ اال عئاقولا و ةيعيبطلا عئاقولا لمشت
واأل دحاو بناج نم ةرداصلا األمعلا لمشت ةينوناقلا  .واألمعلا ةينوناقلا واألمعلا

.  نيبناجلا نم ةرداصلا معلا
بسك بابسأ نأ فورعملا : ةينيعلا قوقحلا رداصم ىلع بيترتلا اذه قيبطت –33

و ةعفشلا و دقعلا و قاصتل واال ةيصولا و ثاريملا الءو يتس :اال ةعبس ةينيعلا قوقحلا
.  ةزايحلا

يهو ،  ةيعيبطلا عئاقولا اهنم ناك هانمدق يذلا وحنلا ىلع بابس األ هذه انبتر اذإف
الءواال يتس اال يهو ،  ةيداملا األمعلا اهنمو .  مداقتلا و ةعفشلا األذخب بابسأو ثاريملا
يهو دحاو بناج نم رداص لمع اهضعب ،  ةينوناقلا األمعلا اهنمو .  ةزايحلا و قاصتل
وهو ،  نيبناجلا نم رداص لمع رخآ ضعبو ،  ةعفشلا يفاألذخب ةبغرلا الن عإو ةيصولا

.(1) دقعلا

: ةينيعلا قوقحلا بسك بابسأب ناتلصتم ناتيزم هيف رهظت هانيخوت يذلا بيترتلا اذهو (1)
يه وأ ينيع قح ةعفشلا له ءاهقفلا شقاني ام ًاريثكف .  ةضماغلا لئاسملا ضعب رسفي هنأ ( ىلو (األ
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رداصم ىلع يملعلا بيترتلا اذه قبطنو : مازتل اال رداصم ىلع بيترتلا قيبطت –34
ال ةنيعم تامازتلا نوناقلا اهيلع بتري ةبارقلا و راوجلا ك ةيعيبطلا عئاقولا  .ف مازتل اال

يفاإل ددرتن ال نحنو .  ينيع قح يه لهو ةزايحلا ةعيبط يف نوشقانتي امك كلذ . ريغ ءيش
 ،لب يصخش قح وأ ينيع قحب ةزايحلا وال ةعفشلا  .فال هانمدق امب لئاسملا هذه ىلع ةباج
امه  ،لب قوقحب اسيل نذإ امهف .  ةيكلملا بسك بابسأ يف الن خدت ناتينوناق ناتعقاو امه

ال يذلا ردقلا ب يصخش قح وأ ينيع قح هنأ امهنم يأ نع قيلا نأ حصي  .وال قوقحلل ردصم
ةيمه  .واأل يصخش قح وأ ينيع قح ،  قوقحلل ردصم ًاضيأ وهو ،  دقعلا نإ هب قيلا نأ حصي

.  مهنيدم مساب ةعفشلا اولمعتسي نأ عيفشلا ينئادل زوجي ال هنأ ًاقح ةعفشلا رابتعا مدعل ةيلمعلا
ةلزنم يف اهيف عوفشملا نيعلا ىلإ ةبسنلا ب عيفشلا لعجت اهنإ وه ةعفشلا رمأ يف سانلا للض يذلا و
نوكي ثيح ،  كلمتلا يف ةصخرلا درجم نيب ىطسو ةلزنم هذهو .  اهكلمتي نأ يف قحلا هل نم

يف ينيع قح صخشلل نوكي ثيح ،  لماكلا ةيكلملا قحو ،  ءيشلا نع ًايبنجا صخشلا
هل نم نيب ىطسو ةلزنم يف ًاضيأ وهف ،  عيبلا ب باجيإ هل ردص صخش كلذ ريظنو .  ءيشلا

.  عيبلا مامت دنع ماكلا حبصأ يذلا يرتمشلا نيبو باجي اإل رودص لبق ءارشلا يف ةصخرلا درجم
يف صخشلا قح انأب اهوفصوو ،  ىطسولا ةلزنملا هذه ىلإ اإلسالةيم ةعيرشلا ءاهقف هبن دقو
نيب قرفيو " كلملا ب ةبلا طملا ببس هل دقعنا نم " قورفلا يف يفارقلا لوقي امك  ،وأ كلمتي نأ
ثلا ثلا ءزجلا 1302 ةنس ةيسنوتلا ةعبطملا يفارقلل قورفلا )" كلمي نأ كلم نم " نيبو اذه
هتاحش قيفش روتكدلل اإلسالةيم ةعيرشلا يف تامازتل لال ةماعلا ةيرظنلا ص31– ص28–

.( اهدعب امو ص265 322 ةرقف
انلق امك وهو – ةعفشلا ببسب كلمتلا يف قحلا نأ كلذب نونعي ةثرولا ىلإ ةعفشلا لا قتناب نولئاقلا و
قح لقتني نأ كلذ ريظنو ،  ثاريملا ب لقتني – لماكلا قحلا و ةصخرلا درجم نيب ىطسو ةلزنم
لقتني ال قحلا اذه نأ ىرنسو هنم ، دبال نولبقيف هتوم دعب هتثرو ىلإ باجي اإل هيلإ هجو نم

.  باجي اذهاإل هيلإ هجو نم تومب طقسي باجي اإل نأو ةثرولا ىلإ
.  ينوناقلا لمعلا و يداملا لمعلا فيرعت يف ةقدلا مدع نم أشن اسبل ليزي بيترتلا اذه )نأ ةيناثلا )

اهبحاص اهنم دصقي ال ةيرايتخا ةعقاو هنأب يداملا لمعلا فرعت نأ ىلع ءاهقفلا ترج دقف
اهتجيتن دصقي ةيرايتخا ةعقاوف ينوناقلا لمعلا امأ ،  اهيلع بترتت يتلا ةينوناقلا ةجيتنلا

ًاقبط اهعضن ؟ ةزايحلا الءو يتس اال عضن نذإ نيأ انلءاست فيرعتلا اذهب انملس اذإف ةينوناقلا
.  جئاتنلا نم امهيلع بترتي ام دصقي امهب مئاقلا ألن ةينوناقلا األمعلا يف مدقتملا فيرعتلل
نماألمعلا ةزايحلا الءو يتس اال ناب ميلستلا نكمملا ريغ نمف ،  لوقعملا فلا خي اذهب لوقلا نكلو

اهتهاجو يف كوكشم الت يلعتب األمعلا هذه ةرئاد نم ءاهقفلا ضعب امهجرخي كلذل ،  ةينوناقلا
كلذل .  ةيدام لا معأ ةزايحلا الءو يتس نأاال يف كش ص26).وال ص12– 1 جوميد رظنأ )
ناسن نماإل عقي يدام لمع وه  .فاأللو ينوناقلا لمعلا و ةداملا لمعلا فيرعت ححصت نأ بجو
يدام لمع وه راضلا لمعلا دي .ف مل وأ هيلع بترتت يتلا ةينوناقلا ةجيتنلا دارأ ءاوس ،  هرايتخاب

يرايتخا يدام لمع الء يتس  ،واال ةينوناقلا جئاتنلا نم هيلع بترتي ام هبحاص ديري ال يرايتخا
ديري دق يتلا ةيرايتخ اال ةيداملا نماألمعلا ةلا ضفلا و قاصتل  ،واال جئاتنلا هذه هبحاص ديري
ةدارإ وه  ،لب يدام لمعب سيلف نينوناقلا لمعلا امأ .  اهديري ال دقو ةينوناقلا اهجئاتن اهبحاص
لمعلا و يداملا لمعلا نيب نذإ زيمي يذلا  .ف ةنيعم ةينوناق ةجيتن ثادح إل هجتت هضحم

هنم دصقت يناثلا  ،و ةينوناقلا هتجيتن دصقت ال نأاأللو نوريثكلا نظي امك وه سيل نينوناقلا
ةدارإ درجم وه وأ يدام ريغ يناثلا و يدام نأاأللو وه نيلمعلا نيب زيمملا نكلو ،  ةجيتنلا هذه

.  ينوناق رثا ثادح إل هجتت
عئاقولا و ةبكرملا عئاقولا ب اهتيمست حصت ةينوناقلا عئاقولا منم ثةثلا ةفئاط زييمت نكمي هنأ ىلع
ةبكرم تناك ،  ينوناق لمعو ةيدام ةعقاو نم بكرتت ةينوناقلا ةعقاولا تناك اذإف .  ةطلتخملا

،  راوجلا وأ عويشلا عم ةعوفشملا نيعلا عيب اهيف نرتقا ةعفشلا كلذ لثم .(complexe)
اذإ امأ .  نينوناق لمع اذهو ،  ةعفشلا األذخب يف هتبغر عيفشلا الن عإب ،  ةيدام ةعقاو هذهو
تناك ،  ةدار اإل رصنعب يداملا رصنعلا هيف طلتخا نكلو ًادحاو ًائيش ةينوناقلا ةعقاولا تناك
رصنع يهو ،  ةيداملا ةزايحلا هيف تطلتخا الء يتس اال كلذ لثم .(mixte) ةطلتخم ةعقاولا

انه يداملا رصنعلا نكلو ،  يدارإ رصنع يهو لا ، حلا يف كلمتي نأ يف ىلوتسملا ةدارإب ،  يدام
رصنع وهو األءاد ، بجاولا ءيشلا ميلست هيف طلتخا ءافولا ًاضيأ كلذ لثمو .  بلغتملا وه

؟؟؟؟؟ وه يدار اإل رصنعلا نكلو ،  يدارإ رصنع وهو ،  نيدلا ءاضقنا ىلع قافت  ،باال يدام
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نوناقلل تامازتل اال هذه دانسإ حصي كلذل .  يعامتج اال نماضتلا و ةلا دعلل عجرت تارابتعا
.  اهردصم وه نوكيف ةرشابم

رقفتف نيدملا نم ردصت ةعورشم ريغ لا معأ األلو مسقلا : نامسق ةيداملا واألمعلا
يداملا لمعلا وه مازتل اال اذه ردصمو ،  ضيوعتلا ب نيدملا مزتليف قح نود نئادلا
نيدملا مزتليف نئادلا باسح ىلع نيدملا ينغت ةعورشم لا معأ يناثلا مسقلا  .و راضلا

.  عفانلا يداملا لمعلا وه مازتل اذهاال ردصمو هب ، ىنتغا ام دري نأ
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األلو بابلا

دقعلا

LeContrat

ديهمت

،  دقعلا فيرعت يف اهادحإ ثالث: تاملكب دقعلا يف الم كلل دهمن ثالث: لئاسم –35
.  دوقعلا ميسقت يف ةثلا  ،وثلا ةدار اإل ناطلس أدبم يف ةيناثلا و

***

دقعلا فيرعت –1

.  دقعلا و قافت اال نيب ءاهقفلا ضعب زيمي : دقعلا و قافت 36–اال
وأ هلقن وأ مازتلا ءاشنإ ىلع رثكأ وأ نيتدارإ قفاوت وه (convention) قافت فاال
يف تامازتلا ءيشني ،  عيبلا دقع هلثم مازتلا ءاشنإ ىلع قافت  .فاال هئاهنإ وأ هليدعت
وأ قحلا لقنت ةلا ، وحلا هلثم مازتلا لقن ىلع قافت  .واال يرتشملا و عئابلا نم لك بناج
اال هلثم مازتلا ليدعت ىلع قافت  .واال رخآ نيدمل نيدم نم وأ رخآ نئادل نئاد نم نيدلا
هلثم مازتلا ءاهنإ ىلع قافت هل .واال طرش ةفاضإ وأ مازتل باال لجأ نارتقا ىلع قافت

.  نيدلا هب يهتني ءافولا
ىلع وأ مازتلا ءاشنإ ىلع نيتدارإ قفاوت وهف ،  قافت نماال صخا (contrat) دقعلا و
ناك إالاذإ ًادقع نوكي فال قافت امأاال .  ًاقافتا نوكي دقع لك نأ حضتي كلذ نمو .  هلقن

.  دقعب سيل وهف هيهني وأ مازتل اال لدعي ناك اذإف قانالهل . وأ مازتل ال ًائشنم
،  امودو هييتوب نع قافت واال دقعلا نيب قيرفتلا اذه يسنرفلا نيدملا نوناقلا لقن دقو
وحن صاخشأ ةدع وأ صخش هاضتقمب مزتلي قافتا هنأب 1101 ةداملا يف دقعلا فرع ذإ
دقعلا  .ف هلعف نع عانتم وأباال هلعفب وأ ءيش ءاطعإب نيرخآ صاخشأ ةدع وأ صخش
سنج قافت (espece)واال عون وهف ،  ًامازتلا ءيشني قافتا فيرعتلا اذه ىضتقمب نذإ
فيرعت نيب عمجي يسنرفلا نوناقلا هدروأ يذلا فيرعتلا نأ ظح (genre)هل .يوال

كلذ . ىلإ ةراش اإل تقبس دقو ،  مازتل اال فيرعتو دقعلا
و قافت اال نيب زييمتلل ةيمهأ ىرن :وال دقعلا و قافت اال نيب زييمتلل ةيمهأ 37–ال

نوري زييمتلا ب نولوقي نيذلا ءاهقفلا ناك اذإو .  ءاهقفلا رثكأ عم اذه يف قفتنو .  دقعلا
ىلع ظح يال هنإف ،  قافت يفاال اهنع دقعلا يف فلتخت يهف ،  ةيله األ ثيح نم هل ةيمهأ
اهريغ ثمال عربتلا دوقع يف يهف ،  اهتاذ دوقعلا الف تخاب فلتخت ةيله نأاأل يأرلا اذه
ثيح نم عيبلا و ةبهلا نيب ام ًاقرف كانه نإ دحأ لقي مل كلذ عمو ،  ةضواعملا دوقع يف

يفاآلرخ . اهنع امهدحأ يف فلتخت ةيله نأاأل درجمل دقع امهنم نأكال
تصنف .  قافت اال نيبو هنيب هيف زيمي ال دقعلل ًافيرعت دروي يديهمتلا عورشملا ناكو
ءاشنإ ىلع رثكأ وأ نيصخش نيب ام قافتا دقعلا نأ" ىلع عورشملا اذه نم 122 ةداملا

يف يلا اإلطي يسنرفلا عورشملا فيرعت وه اذهو . " اهئاهنإ وأ اهليدعت وأ ةينوناق ةطبار
نيب ةقرفت لك يفن عورشملا يف فيرعتلا اذه داريإ نم دصق دقو هنم . ىلو األ ةداملا
ناك اذإو .(1) ةيحاضي اإل ةركذملا كلذب تحرص امك دحاو ًائيش امهلعجو قافت واال دقعلا

.  شماهلا يف ص10 ج2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم (1)
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مدع نع ال ودع ينعي ال فذحلا اذه نإف يئاهنلا عورشملا يف فذح دق فيرعتلا اذه
راثك اإل بنجت يه ةيعيرشت ةسايسل ةاراجم فذحلا ناك  ،لب دقعلا و قافت اال نيب زييمتلا

.(1) ةيهقفلا تافيرعتلا نم
اذه ناك ءاوس نينوناق رثا ثادحإ ىلع نيتدارإ قفاوت هنأب دقعلا فرعي نأ ىرن كلذل

.  هؤاهنإ وأ هليدعت وأ هلقن وأ مازتلا ءاشنإ وه الرثا
كانه نوكي نأ دقعلا يف مهملا :و نينوناق رثا ثادحإ ىلع قافت اال بوجو –38

ب دقع كانه سيلف اذهاألرث ثادحإ دارملا نكي مل اذإف .  ينوناق رثا ثادحإ ىلع قافتا
.  تاسب وملاال فورظلا نم كلذ نيبتيو .  ةملكلا هذه نم دوصقملا نينوناقلا ىنعملا

،  وعدملا لبقيف ،  ةيعامتج التاال ماجملا قاطن يف ،  ةميلو ىلإ رخآ صخش وعدي دقف
فلخت اذإف .  امهنيب اميف ًاينوناق ًامازتلا ائشني نأ قافت اال اذه نم نافرطلا دصقي وال

.  هدعوب امهنم لخا نم بناج يف ةيلوئسم كلذ ىلع بترتت مل يعادلا لدع وأ وعدملا
نيبتيو كلذ . نادقاعتملا دصق اذإ ًانينوناق ًامازتلا ماعطلا ميدقت نوكي دق نكلو
ءاذغلا هل مدقت نأ ىلع اهدنع مدختسم عم ةكرش تقفتا اذإف .  فورظلا نم امهدصق
دهعتلا اذهف ،  ليزنلل ماعطلا مدقي نأ قدنفلا بحاص دهعت  ،وأ ةيئان ةهج يف هلمع ءانثأ

.  دهعتملل مزلم وهو ينوناق رثا وذ
ًانوناق مازتل اال دصقي نأ نود ةيناجم ةمدخ ميدقتب هقيدصل قيدص عربتي دقو
داصح يف لباقم نود ةنوعملا هل مدقي نأ هراج عرازم دعو اذإف .  ةمدخلا هذه ميدقتب

نأ هقيدص ىلع صخش ضرع  ،وأ رجا نود هل قيدص ةجلا عمل بيبط مدقت  ،وأ هعرز
اإل نوكي امنإو .  مازل اإل ىنعم ىلع تاقافت اال هذه يوطنت  ،فال هترايس يف هبحصتسي

ًانوناق مزتلي رجا نود ًاريقف جلا عي نأ دهعت يذلا بيبطلا  .ف نافرطلا هيلإ دصق اذإ مازل
.  كلذب

دلولا  .ف ةينوناق تامازتلا دقع اهب دصقي ال ةرس األ ءاضعأ نيب تاقافتا موقت دقو
يذلا  ،واألب هتراجت يف اهجوز نيعت يتلا ةجوزلا  ،و هتعانص يف هيبأ عم لمعي يذلا

.  ًامزلم ًاطابترا طبتري نأ مهنم يأ دصقي  ،ال ناحتم يفاال حجن اذإ ةزئاجب هنبا دعي
دنع ًاريجأ دلولا لمعي دقف .  ينوناقلا طابتر اال همايق ىلع بترت دصقلا اذه ماق اذإ نكلو
ريخ مدقي نم ةزئاجب صخش دعي دقو ،  هتراجت يف اهجوز ةجوزلا كراشت دقو ،  هيبأ

.  ةزئاجلا ب سدنهملا هنبا زوفيف هتماقإ ديري ىنبمل ميمصت
نوكي نينوناق رثا ثادحإ هب داري قافتا لك سيلو : دقعلا ةقطنم ديدحت –39
ماعملا ةرئاد يفو صاخلا نوناقلا قاطن يف ًاعقاو قافت اذهاال نوكي نأ بجي  .لب ًادقع

.  ةيلا التملا
ةيلوتو ،  هيبخانو بئانلا نيب قافتا ةباينلا  ،و ةلودو ةلود نيب قافتا ةدهاعملا ف

ذإ ًادوقع تسيل تاقافت اال هذه نكلو .  فظوملا و ةموكحلا نيب قافتا ةماعلا ةفيظولا
.  يراد واإل يروتسدلا و يلودلا : ماعلا نوناقلا قاطن يف عقت يه

دلا ولا نيب قافتا هزيجت يتلا عئارشلا يف ينبتلا  ،و نيجوزلا نيب قافتا جاوزلا و
قاطن يف تعقو نإو ًادوقع تاقافت اال هذه يعدت إال رجي نكلو .  ينبتملا دلولا و ينبتملا

.  ةيلا التملا ماعملا ةرئاد نع جرخت  ،ألاهن صاخلا نوناقلا
دعق . وهف ةيلا التملا ماعملا ةرئاد يفو صاخلا نوناقلا قاطن يف قافتا عقو اذإف

نعذي يتلا كلتو ةاواسملا مدق ىلع نادقاعتملا اهيف فقي يتلا دوقعلا كلذ يف يوتست
يتلا كلتو ةضراعتم حلا صم نيب ام قفوت يتلا دوقعلا لألرخ ،و نيدقاعتملا دحأ ايهف
يتلا كلتو (actessubjectifs) ةيتاذلا دوقعلا  ،و ةقفاوتم حلا صم نيب ام عمجت

.  شماهلا يف 9 صو شماهلا يف ص11 ج2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم (1)



87

ءاهقف ضعب ناكو (actes-regle,actes-condition) ةرقتسم ًاعاضوأ مظنت
يتلا دوقعلا (contratsd'adhesion)و ناعذ اإل دوقع جارخإ نوديري ماعلا نوناقلا

ك ةرقتسم ًاعاضوا مظنت يتلا دوقعلا  ،و ةكرشلا دقعك ةقفاوتملا حلا صملا نيب ام عمجت
مل يأرلا اذه نكلو .  دقعلا ةقطنم نم ،(contratscollectives) ةيعامجلا دوقعلا

.  يندملا نوناقلا يف دسي
اال يف نيبهذم ىلإ انرشأ نأ قبس : دقعلا يف يداملا و صخشلا نابهذملا –40
هيلإ رظني يدام  ،واآلرخ ةيصخش ةطبارك مازتل اال ىلإ رظني يصخش امهدحأ ،  مازتل
دقعلا ىري يصخشلا بهذملا  .ف دقعلا يف ًاضيأ امهارن نابهذملا ناذه .  مةيلا ةميقك

وأا ةرهاظلا ةدار اإل ديلو هاري يداملا بهذملا  .و ةيسفنلا ةدار وأاإل ةنطابلا ةدار اإل ديلو
.  ةيداملا ةدار إل

ذخأتو ،  دقعلا يف ًايصخش ًابهذم بهذت يتلا يه ،  ًاضيأ انه ،  ةينيت لاال نيناوقلا و
نيدقاعتملا ةدارإب ةربعلا نأ اهدنعو ،(volonteinterne) ةنطابلا ةدار اإل ةيرظنب

فشكي ليلد درجم إال ةدار اإل هذه نع يداملا ريبعتلا امو ،  ريمضلا يف اهنانكي يتلا
و دصاقملا ب ةربعلا هب ،إوالف ذخأ ةيقيقحلا ةدار عماإل ريبعتلا اذه قفتا نإف اهنع .

.  ينابملا و ظافل الباأل يناعملا
volonte ) ةرهاظلا ةدار لاباإل نماألوح ريثك يف ذخأتف ةينامرجلا نيناوقلا امأ
اهل نأش  ،وال ةدار نعاإل ريبعتلا دنع فقتو ،(externe,declarationdevolonte
ةدار وهاإل  ،لب اهيلع ليلدل درجم سيل ةدار نعاإل يداملا ريبعتلا  ،ف ةيقيقحلا ةدار باإل
وه يداملا رهظملا اذهو .  اهيلع فرعتلا نكمي ثيح يعامتج اال اهبوث يف ةدار :اإل اهتاذ
باإل ةربع  .وال ةيعامتجا طباور ءيشني دقعلا ماد  ،ام هدنع فوقولا بجي يذلا رهظملا
وهو اهب نوناقلا أبعي  ،ال ةيسفنلا رهاوظلا نم يهف ،  سفنلا اهيلع يوطنت يتلا ةدار

يلي . اميف يف وأ نايبب عوضوملا اذه ىلإ دوعنسو .  ةيعامتج اال طباورلا مظني

ةدار اإل ناطلس أدبم -2

(AutonomiedelaVolonte)

األربك ناطلسلا اهل ةدار نأاإل ىلإ أدبملا اذه راصنأ بهذي : أدبملل ماع ضرع –41
ولو ةينوناقلا طباورلا عيمج يفو  ،لب هيلع بترتت يتلا اآلراث يفو دقعلا نيوكت يف

.  ةيدقاعت ريغ تناك
رخسي هتمدخلو ،  ةياغلا وهف .  درفلا ىلع زكتري يعامتج اال ماظنلا نأ مهدنعو

يهاإل ةيصخشلا هذه رهظم نإ  ،لب ةيرحلا إالب هتيصخش لمكتسي ال درفلا  .و عومجملا
نم ةيصخشلا ةيأ ريكفتلا نولعجي ةفسلفلا لا جر نأ امكو .  ةلقتسملا ةرحلا ةدار
ةيأ ةدار اإل نوذختي أدبملا اذه راصنأ نم نوناقلا لا جر نإف ،  ةيفسلفلا ةيحانلا

ا ةياغلا تناك املو ،  عمتجملا يف شيعي درفلا ناك املو .  ةينوناقلا ةيحانلا نم ةيصخشلا
دارفأ نم هريغب هطباور نوكت نأ بجاولا نم ناك ،  هتدارإو هتيرح مارتحا يه ىلو أل

.  ًاراتخم اهاضترا دق ناك إالاذإ تابجاول عضخي  .فال ةرحلا ةدار اإل اهساسأ عمتجملا
امنإ نوناقلا اذه  ،ألن يعيبطلا نوناقلا عم يشمتي رايتخ واال ءاضرلا هساسأ مازتلا لكو

  نوناقلا أدبم نذإ بيه ةرحلا ةدار  .فاإل اهمارتحا بوجوو ةيصخشلا ةيرحلا ىلع موقي
لك ةيرح يقيقحت إال نوناقلا اهب علطضي يتلا ةمهملا امو .  اهيلإ يهتني يتلا ةياغلا ،و

تايرحلا نيب ام نزاوتلا اذه .  نيرخ اآل تايرح عم ةيرحلا هذه ضراعتت ال ثيحب درف
ناك اذإ ام ىري نأ كلذ دعب هيلع سيلو هب . ينعي نأ عرشملا ىلع بجي ام وه ًاعيمج
دقح يأ ىلإ ىري نأ هيلع األخالق ،وال ئدابم هيضتقت ام عم قفتي رحلا يدرفلا طاشنلا
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.  نوناقلا هيمحي يذلا وه عومجملا ال درفلا  ،ف درفلا صحلا عم عومجملا صحلا قفتي
يدرفلا بهذملا راشتنا دعب ثيدحلا نوناقلا يف نماألرث ريبك ظح هل ناك أدبملا اذه
روهظو ،  روطتلا يف مظنلا هذه رارمتسا نكلو .  ةيداصتق اال مظنلا روطت رثا ىلع
ةيكارتش اال بهاذملل دهم ،  ةيداصتق اال ىوقلا نيب نزاوتلا الل تخاو ،  ةريبكلا تاعانصلا

نأ كلذ نم ناكو ،  ةيدرفلا بهاذملل ةضراعم بهاذملا هذه تماقف ،  راشتن اال ليبس
قيرف ًاريخأ ماق ىتح ،  هدقن يف نونعمي هموصخ لعجو ،  ةدار اإل ناطلس أدبم صكتنا

.  ةلوقعملا اهدودح يف األروم نوعضي نيلدتعملا نم
هيلإ غلب امو ،  بهذملا اذه أشن فيك ىرنف األعبر ، لحارملا هذه انثحب يف عبتن نحنف
يف األرم عضو فيك كلذ ،مث دعب يرقهقلا عجر فيكو ،  هتورذ هغولب دنع ىدملا نم
نإف  ،إوال خيراتلا يف معال تققحت اهنإ لحارملا هذه ركذب معزت  .وال لوقعملا هباصن
راصنأ هفصي يذلا وحنلا ىلع اهنم ةلحرم ةيأ يف ققحتي مل لماكلا ةدار اإل ناطلس

ىلإ همسقن يعامتج اال ريكفتلا يحنم يف ًاروطت كانه نأ ينعن امنإو .  نوفرطتملا أدبملا
،  ةيعامتجا عئاقو خرؤن ال كلذ يف نحنو اآلءار . هذه طسب يف حاضي لإل ًايخوت لحارم

.  بهاذمو تايرظن روطت عبتتن لب
نم رصع يأ يف ينامورلا نوناقلا فرتعي :مل ةدار اإل ناطلس بهذم أشن فيك –42

عاضوأ اهطوحت ةيلكش نوكت هيف دوقعلا تأدب ال . ماك ةدار اإل ناطلس بهذمب هروصع
nudum ) نيتدارإ قفاوت درجم امأ .  ةباتكو ظافلأو تاراشإو تاكرح نم ةنيعم
هنأ ىوس ببسل ال مزتلي نيدملا ناكف .  ًامازتلا دلوي وال ًادقع نوكي pactum)فال

يقيقحلا ببسلا ناك ول ىتح ًاحيحص همازتلا نوكيو ،  ةموسرملا لا األكش ىفوتسا
.  باد لآل ًافلا خم ناك وأ عورشم ريغ ناك وأ ققحتي مل وأ دجوي مل مزتلا هلجا نم يذلا

نكلو .  هعوضوم نم ال هلكش نم دمتست هتحص ًادرجم ًادقع ناك يلكشلا دقعلا ف
عيزوت كلذ نم ناكف .  ةايحلا لبس تدقعتو تروطت نأ تثبل ام ةينامورلا ةراضحلا

هلك اذه نرتقاو الت . ماعملا يف ةعرسلا بوجوو ،  لدابتلا ةرثك ىلإ ةجاحلا  ،و لمعلا
اإل ءاطعإو دقعلا في ةدار واإل لكشلا نيب زييمتلا ىلإ ىدأ نينوناقلا ريكفتلا يف مدقتي
اإل قفاوت درجمب ًادوجوم قافت اال رابتعا ىلإ اذه اعدو .  ينوناقلا نماألرث ًاطسق ةدار

بابسأ دجوت دق مازتل (causacivilis)لال ًاينوناق ًاببس إال سيل لكشلا  ،و نيتدار
دوقعلا و ةيئاضرلا دوقعلا و ةينيعلا دوقعلا ةيلكشلا دوقعلا بناج ىلإ رهظ مث نمو .  هريغ

كلذ دعب رصتناو .  ةيئاضرلا دوقعلا ةرئاد يف ةدار اإل ناطلس أدبم رصتناو .  ةامسملا ريغ
دوقعلا (pactespretoriens)و ةيروطيربلا دوقعلا ب تفرع ىرخأ دوقع ضعب يف

نم ةلحرم ةيأ يف ررقي مل ينامورلا نوناقلا نكلو .(pacteslegitimes) ةيعرشلا
يه تبذهت نأ دعب عاضو األ تلظ زاع .لب هجوب دوقعلا يف ةدار اإل ناطلس أدبم هلحارم

و لدابتلا قاطن عاستاو نوناقلا روطت بسحب ًافعضو ةوق فلتخا ردقب دقعلا قلخت يتلا
ينامورلا نوناقلا دوهع رخآ ىلإ (contratverbal) يظفللا دقعلا ىقبو الت . ماعملا

ىتح ةفورعملا ريغ تاقافت نماال هيلإ ةجاحلا ودبت ام هيف نوبصي يذلا بلا قلا وه
.  ةمزلم حبصت

إال دقعلا نيوكتب ةدار اإل لقتستو ةيلكشلا عطقنت ملف ىطسولا روصعلا يف امأ
.  رشع يناثلا نرقلا ةياهن ىلإ ركذلا ةقباسلا اهعاضوأ يف ةيلكشلا ترمتسا دقو .  ًاجردت

نيوكت يف اهرثأ ىوقي ةدار اإل تذخأو .  صقانتلا ىلإ ةهجتم تناكو ،  روحتت تذخأ مث
: ةعبرأ لماوع روطتلا اذه ىلع دعاسو .  ًائيشف ًائيش دقعلا

مارتحا ىلع مسقا اذإ دقاعتملا ناكف : ةسينكلا نوناقو ةينيدلا ئدابملا ريثأت -1
 .لب اهيلع بقاعي ةئيطخ نيميلا ب ثنحلا  ،دع صوصخم لكش يف هغرفي مل ولو ،  هدقع
ةركف ىلإ ةبوقعلا ةركف نم لا االقتن لهسو .  ةينيد ةئيطخ دعولا ب ءافولا مدع درجم ناك
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actionexnudo ) ىوعدب هذيفنت زوجي قافت اال درجم حبصأ ىتح يندملا مازل اإل
.  ةسينكلا مكاحملا مامأ (pacto

دق ناك ينامورلا نوناقلا نأ ملعن نحنو هب: رثأتلا و ينامورلا نوناقلا ءايحإ -2
.  ةمزلملا هدوقع فلتخمب ريبك دح ىلإ ةدار اللاإل قتسا ثيح نم هروطت يف لصو
اإل ناطلس أدبم ررقي ينامورلا نوناقلا نأ أطخ اومهفو ،  حورلا كلت ريسفت يف اوعسوتو

يسنرفلا نوناقلا يف ةدعاقلا تحبصأو .  أدبملا اذه لوبق ىلع كلذ دعاسف .  ةدار
.  ينامورلا نوناقلا يف ءانثتسا ناك ام يه ميدقلا

ىضتقا لماعتلا ةكرح تيوقو يراجتلا طاشنلا داز نأ دعب : ةيداصتق اال لماوعلا -3
مكاحملا تناكف لا . واألكش عاضو األ نم ةيراجتلا الت دابملا قوعي ام زإةلا األرم

زيمت ال ةلا دعلا ةلا .و دعلا دعاوقل ًاقبط يضقت رشع عبارلا نرقلا يف ةيلا اإلطي ةيراجتلا
.  مازل اإل ثيح نم قافت اال درجمو يلكشلا دقعلا نيب

اهلخدتو ،  ةلودلا ذوفن طسب يف جردتلا قيرطب كلذ ناكو : ةيسايسلا لماوعلا -4
متت يتلا دوقعلا ةيامح يف  ،واألذخ دارف األ نيب ةينوناقلا طباورلا يف ًائيشف ًائيش
لا كشأ اهلحم لحو ،  ةميدقلا عاضو األ ترجه نأ كلذ ناش نم ناكو .  قافت اال درجمب

.  ةجاذسلا و ةيرطفلا يف ًاقارغإ لقأ ىرخأ
رثا ناك امو .  ًاررقم ًاتباث ةدار اإل ناطلس أدبم حبصأ ىتح رشع عباسلا نرقلا ءاج امو

،  ةيسايسو ةيفسلفو ةيداصتقا تايرظن نم رشتنا ام هلحم لح ىتح فعضي نيدلا
ديشت يهو ،  رشع نماثلا نرقلا يف اهجوأ تغلب دقو ،  ةيدرفلا حورب ةعبشم اهلكو

اإل هذه رييستو هتدارإ الل قتسا بوجوو درفلا ةيرح ىلع ىنبم يعيبط نوناق دوجوب
نويطارقويزفلا ماق دقو .  ةيعامتجاو ةيداصتقا مظن نم ةايحلا يف ام لكل ةدار

ول هنأ ىلإ نوبهذيو ،  ًايعيبط ًانوناق ةيداصتق اال ةيرحلا ب نوداني (physiocrates)
ا ثبلت  ،فال مهنيب ةسفانملا باوبأ تحتفو يداصتق اال مهطاشن يف ًارارحأ سانلا تكرت

قيرط نم  ،ال بلطلا و ضرعلا و ةسفانملا قيرط نم راعس األ ددحتتو ،  رقتست نأ ألروم
يف رطيست نأ بجي يتلا يه اهدحو ةدار نأاإل اذه ىنعمو .  عرشملا هيلمي يمكحت

إالا اهيلع بترتت يتلا اآلراث يفو اهنيوكت يف عضخت ال دوقعلا نأو ،  يداصتق اال ناديملا
لمح ةيسايسو ةيفسلف تايرظن ةيداصتق اال تايرظنلا هذه بحصو .  نيدقاعتملا ةدار إل

contratsocial) يعامتج اال دقعلا ب فورعملا هباتك يف (rousseau) وسور اهءاول
.  رصعلا كلذ ريكفت هيلع رودي يذلا روحملا يه هتدارإ الل قتساو درفلا ةيرح تناكف ،(
يف نيعرشملا ىلإ اهتملسو ،  اهيلع تماقو تايرظنلا هذه ةيسنرفلا ةروثلا تقلت دقو

واإل درفلا ةيرح سيدقت ساسأ ىلع نويلبان نوناق عضوف ،  رشع عساتلا نرقلا لئاوأ
.  هتدارإ مارتحا يف ناعم

ىنبت ةماعد راصو أدبملا اذه رقتسا : ةدار اإل ناطلس أدبم هيلإ لصو ام ىدم –43
ىلع لمتشي حبصأ نينوناقلا قطنملا هيف يشمت نأ دعب وهو .  ةينوناقلا تايرظنلا اهيلع

اإل ىلإ اهردصم يف عجرت ،  ةينوناقلا مظنلا لك  ،لب تامازتل لكاال (ً :(وأال نيلصا
ًاضيأ يه  ،لب تامازتل اال ردصم نوكت نأ ىلع ةدار اإل رصتقت )ال ًايناث ).  ةرحلا ةدار

راثآ . نم تامازتل اال هذه ىلع بترتي اميف ىلع األ عجرملا
ىلجتت ةدار اإل هذهو .  مازتل اال رداصم عيمج ىلع نميهت يتلا يه ةرحلا ةدار فاإل

نكي مل دقعب دحأ مزتلي  .وال امهيتداراب إال نامزتلي ال نادقاعتملا  .ف دقعلا يف ةيوق
طارتش اال ةيرظن امأ هيف . كرتشي مل دقع نم ًاقح دحأ بسكي ال امك هيف ، ًافرط

إال اهيف عسوتلا لصحي ملو ،  نويلبان نوناق يف ةدودحم ةقيض ودبتف ريغلا ةحلصمل
انلق اذإ ةصلا خ ةدارإ ضحمتي وه  ،لب ةدار اإل ىلع زكتري نذإ دقعلا ريخ .ف األ دهعلا يف

.  ةدرفنملا ةدار يفاإل كلاالم دنع كلذ ىرنسو .  همزلت يتلا يه اهدحو نيدملا ةدارإ نأ
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ةدار اإل ىلإ امهدرم ةميرجلا هبشو ةميرجلا  .و ةضورفم ةدارإ ىلع ىنبم دقعلا هبشو
مزتلملا نأ اهبيترت يف ضرتفي وه امنإف تامازتلا بتر اذإ هسفن نوناقلا  .و ةرحلا

.  ًامازتلا هتمذ يف اهاضترا
لك دلوي ًاضيأ لب ،  اهدحو تامازتل اال ديلوت ىلع ًاروصقم ةدار اإل ناطلس سيلو

اهرهظم يف ةيرحلا يه لب ،  ةدار اإل ةيرح ىلع ةينبم ةيكلملا  .ف ىرخ األ قوقحلا
ثاريملا  .و ةدار اإل ىلع يأ جاوزلا دقع ىلع ةينبم ةرس األ قوقحو .  يداملا سوململا

،  ةرحلا ةدار اإل ىلع زكترت اهتاذ يرابج اإل ذيفنتلا قرطو .  ةضورفم ةيصو ىلع ىنبم
ةيئانجلا ةبوقعلا  .لب ةنادتس اال تقو نيدملا اهاضترا دق ةيرابجإ تناك نإو قرط يهف

ًامدقم ىضترا دق عمتجملا ىلع جرخ يذلا مرجملا  ،ف ةدار يفاإل إال اهتيعورشمل رربم ال
وأ مهسفنأب سانلا هاضترا ةدار اإل ديلو وهإال ام نوناقلا ألن كلذ .  ءزجلا نيهلا نأ
اذه هتماعد تسيلا ،  هتاذ يرشبلا عمتجملا  ،و هناطلسل عوضخلا اوراتخاو مهيلثممب

! نيركفملا و ةفس فلاال نم هلبق نمو وسور هب ىدان يذلا يعامتج اال دقعلا
،  مازتل اال ىلع بترتي يذلا األرث كلذك ،  ةرحلا ةدار لإل عجري تامازتل اال أشنم نأ امكو

: ناتيحان لص األ اذهلو .  ًاضيأ ةدار لإل عضاخ وهف
ألن هرثأ جتنيو ًاحيحص نوكي هتمذ يف ًانيد مزتلملا هاضترا ام لك نأ ىلو األ ةيحانلا

قحل ًانبغ كانه نأ ىوعدب دقعلا رثا نم ديقن نأ حصي  .فال هتدارإ ىلع ىنب امنإ همازتلا
ًارح لمعلا بر عم دقاعتي يذلا لماعلا  .و نبغلا اذه ىضترا دق ماد ام نيدقاعتملا دحأ

.  ةرئاج اهاضترا يتلا طورشلا ناب جتحي هب ،وال مزتلا ام ذفني نأ هيلع بجي ًاراتخم
نوكي نأ يفكي  ،لب نيلدابتملا نيئيشلا نيب لداعت كانه نوكي نأ دقعلا يف مهملا سيلو

.  ةلقتسملا هتدارإو هتيرح ىلع امهنم لك رفوت دقو نيدقاعتملا نيصخشلا نيب لداعتلا
دودح يف إال كلذ ريغ األرم نوكي  ،وال ةدار اللاإل قتساو ةيرحلا ناسن يفاإل لص واأل
ةيحض نوكي  ،وأ لقعلا يف وأ نسلا يف ًارصاق دقاعتملا نوكي ناك ،  نوناقلا اهمسر
اذإف .  هتدارإ يف لقتسم رح ناسن فاإل دودحلا هذه ريغ يف امأ .  شغ وأ هاركإ وأ طلغ

و يعامتج اال نماضتلا نع قيلا ام امأ هب . مزتلا امب موقي نأ لدعلا ناك ءيشب مزتلا
نأ يغبني ال ءايش األ هذهف ،  ماعلا ماظنلا و ةلا دعلا دعاوقو قوقحلا لا معتسا يف فسعتلا
ينعت ماعلا ماظنلا و ةلا دعلا دعاوق تناك اذإو .  ةدار اإل ناطلس نم ديدحتلا يف قرغت
دقعلا ريسفت يف ال ماك هرثأب ميلستلا و ةدار اإل ناطلس نم اهتيانعب قحأ  ،فال ءيش

.  ةينوناقلا هجئاتن بيترتو
 ،ال نيتلقتسم نيتدارإ قفاوتب مت دقو ،  دقعلا نأ لص األ اذه نم ةيناثلا ةيحانلا و
 ،وال هليدعتب نيدقاعتملا نم دحأ لقتسي  .فال نيتدار اإل نيتاه قفاوتب إال هليدعت زوجي

سيل ام هيلإ فيضي نأ وأ هيف لدعي نأ ةلا دعلا دعاوق عابتإ ىوعدب هسفن يضاقلل زوجي
هنم .

اإل ناطلس أدبم راصتنا انعجرا ):اذإ أدبملا دقن ) ةدار اإل ناطلس أدبم صاكتنا –4
في ةيدرفلا حور راشتنا ىلإ تدأ يتلا لماوعلا يهو ،  ةيداصتقا لماوع ىلإ ةدار

تماقو ،  تروطت نأ دعب اهتاذ لماوعلا هذهف ،  رشع عساتلا و رشع نماثلا نينرقلا
ال تخا رثا ىلع لا معلا فئاوط تمظنو ،  ةمخضلا تاكرشلا تسساتو ،  ةريبكلا تاعانصلا
يف اهمايقو ةكارتش اال حور راشتنا ىلإ ىدأ امم ،  ةيداصتق اال تاوقلا نيب نزاوتلا ل

اإل ناطلس نم صقنت نأ اهناش نم ناك انلق امك لماوعلا هذه ،  ةيدرفلا بهاذملا هجو
لماوعب ًارثأتم صكتناو ،  يداصتقا ساسأ ىلع ماق دق أدبملا اذه نوكيف .  ةدار

.  ةيداصتقا
اإل لعج نإ نولوقيف .  هراصنأ اهيلإ لصو يتلا جئاتنلا دينفت أدبملا موصخ ىلوتيو

تامازتل  .فاال ىرخأ حاون يف مهوو حاون يف قارغإ هيف قوقحلا لكل ًاردصم ةدار
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 ،و ةيلخادلا ةدار اإل ضحم ىلإ دنتست ال نيتدارإ قفاوت ىلع ةينبم يهو اهتاذ ةيدقاعتلا
عجرت ةيعامتجا تارابتعا كانه  ،لب بسحف كلذ دارأ ألهن هدقاعتب ديقتي ال دقاعتملا
سوفن يف دقاعتلا اهدلوي يتلا ةقثلا التو ماعملا يف اهرفاوت بجاولا رارقتس واال تابثلل
يقيقح داحتا متي ال دقو .  دوقعلا يف مازل اإل ةوق اهيلإ دنتست يتلا يهو ،  نيدقاعتملا

ةقث دلو دق دقاعتلا ماد ام يفكي امكح امهداحتاف كلذ عمو ،  دقاعتلا دنع نيتدار اإل نيب
داري ةيعامتج اال مظنلا نم ماظن إال دقعلا امو ررض . اإلخاللاهب ىلع بترتي ةعورشم
هنم ضرغلا سيلو ،  ليبسلا اذه يف ةدار اإل هيجوتو يعامتج اال نماضتلا قيقحت هب
لعجت وال ةنطابلا ةدار باإل لفحت ال ةيناملأ ةيرظن كانهو .  ناطلس نم ةدار املإل قيقحت
ةقيقحك سوسحملا ءيشلا اهدحو ألاهن ةرهاظلا ةدار اإل ىلإ رظنت لب ،  ًاناطلس اهل

.  ةعورشملا ةقثلا دلوت ألاهن اهل هبؤي يتلا يهو ،  ةيعامتجا
ام نأ نيبت دقو .  يهوأ هيف ةجحلا ف ةدار اإل ىلإ ىرخ األ مازتل اال رداصم دانسإ امأ

ةميرجلا نأ امك ةدار اإل ىلإ هدانتسا ثيح نم ءيش يف دقعلا هبشي ال دقعلا هبشب ىمسي
سكع ىلع بترتي مازتلا وهو ،  نوناقلا نم امهيف مازتل اال دلوتي امنإ ةميرجلا هبشو

 ،لب هلمعب مزتلي نأ دري مل اذه نإف ،  عورشملا ريغ لمعلا هنم ردص نم ةدارإ ىضتقم
اإل ناطلس نم انه نحن نيأف ،  هتدارإ نع ًامغر نوناقلا همزليف كلذ ، نم ضيقنلا دارأ
و نونجملا ةيلوئسمب األذخ نود لوحي ًاقئاع ةدار اإل ناطلس ةيرظن تناك دقلو ! ةدار
األ يفو ،  ةثيدحلا عئارشلا اهيلإ تروطت بهاذم هذهو ةيداملا ةيلوئسملا واألذخب لفطلا

قيرط يف ريسو ،  رارقتس اال بابس أل ةعواطمو ةلا ، دعلل ءاضرإ نيعم ىدم ىلإ اهب ذخ
.  مدقتلا

اإل اهردصم نأ نومعزي يتلا ىرخ األ قوقحلا ىلإ انرظنو ًابناج تامازتل اال انكرت اذإو
كلا ، ملا ةدارإ تسيل ةيكلملا  .ف مسجتي ًاضيأ انه يأرلا اذهب نيلئاقلا مهو نأ انيأر ،  ةدار
ام ةصاخبو ،  يعامتج اال نماضتلا ىلإ عجرت ةددعتم دويق اهيلع دري ةدار اإل هذه نإ لب

عقاولا  ،لب ةضرتفم ةيصو ىلع ًاينبم ثاريملا سيلو .  راوجلا نسح ةاعارمب هنم لصتي
يف ةرس األ كارتشا هساسأو ،  يخيراتلا روطتلا يف ةيصولا قبس ثاريملا نأ نماألرم
هثاريم ناب معزلا حصي ناكأ ًانونجم فطالوأ ثروملا ناك ول تيأرأ لا . األوم ةيكلم

مل ةرس األ طباور كلذك ! ةحيرص ةيصو كرتي نأ عيطتسي ال وهو ةضرتفم ةيصو
عرشملا همظن نينوناق زكرم يف نيجوزلا عضو امنإ دقعلا اذه نإف ،  جاوزلا دقع اهمظني

امأ كلذ . يف نيجوزلا ةدار إل لخد ةرس ،وال األ حلا صو عمتجملا حلا صل ًاقبط هسفن
ىلإ هنم مكهتلا ىلإ برقأ لوق وهف هيلع ةبوقعلا عيقوت يضترا دق مرجملا ناب لوقلا
يف عجرت ةبوقعلا امنإ ! هسفنل هاضترا ءازج ةبوقعلا يف ىأر مرجم يأف  ،إوال ةيقيقحلا

.  اهيف مرجملا ةدار إل لخد ال ةيعامتجا تارابتعا ىلإ اهتيعورشم
نم نيبت : دوقعلا ىلع ةدار اإل رطيست دح يأ ىلإ – اهباصن يف روم األ عضو –45
ًاقلطم أدبم هذاختا وه أدبملا اذه راصنأ هيف عقو يذلا أطخلا نأ ةدار اإل ناطلس أدبم دقن
موصخ ماقو ،  اهضراعت ةغلا بم يف ًاببس تناك ةغلا بملا هذهو .  نوناقلا يحاون لك يف
عسوأ ىلإ أدبملا طإالق يف ناعم اال نيبو .  ةدحاو ةرم هذبنب نولوقي ًاضيأ مه أدبملا

يف روم األ عضول جماال نولدتعملا دجو ،  دودحلا قيضأ ىلإ هدر يف ةغلا وبملا ىدم
.  حيحصلا اهباصن

ةرئاد يف اهل ناطلس ال ةدار نأاإل انيبت ،  فرطتلا انبناجو لا دتع اال انيخوت اذإ نحنو
ةحلصملا اهددحت امنإ نوناقلا اذهل عضخت يتلا ةيعامتج اال طباورلا  .ف ماعلا نوناقلا

.  ةروجهم ةقيتع ةيرظن حبصأ دقف موعزملا يعامتج اال دقعلا  .امأ درفلا ةدارإ ال ةماعلا
إ هيف ةدار لالإل جم ال ةرس باأل اهنم قلعتي امف ،  صاخلا نوناقلا ةرئاد ىلإ انلقتنا اذإو

ةدارإ هردصم ةرس ، األ هيلع زكترت يذلا ساس األ وهو ،  جاوزلا دقعف .  دودحم ردقب ال
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اهمظني لب ،  ةدار لإل ةعضاخ تسيل دقعلا ىلع بترتت يتلا اآلراث نكلو ،  نيدقاعتملا
ةدار لإل نأش ال ةرس األ طباور ةيقب كلذكو .  عمتجملا و ةرس األ ةحلصمل ًاقبط نوناقلا

.  اهيف
يهو .  ًاجردت اهيف طشنت ةدار اإل ىرن لا باألوم صاخلا نوناقلا ةرئاد نم قلعتي امو

،  ةينيعلا قوقحلا نإف .  ةيصخشلا قوقحلا يف اهنم ًاطاشن فعضا ةينيعلا قوقحلا يف
ًائيش قلخت نأ ةدار اإل عيطتست ال ةروصحم قوقح اهنم ، ريثكل ًاردصم ةدار اإل تناك نإو

نوناقلا نإ  ،لب ًاردان إال دارف األ ةدار إل عضخت ال قوقحلا هذه راثآ نإ  .مث اهيف ًاديدج
.  اهادم ديدحت بلا غلا يف ىلوتي يذلا وه

هذه نم ريثكل ردصم يهف ،  عساو لا جم اهل ةيصخشلا قوقحلا يف ةدار اإل نكلو
يف ىتح ةدار اإل ةيمهأ يف بنغلا نأ ديرن ال كلذ عمو .  اهراثآ بترت يتلا يهو ،  قوقحلا
نم عنمي ال كلذ فن قوقحلا هذهل رداصملا مهأ نم تناك اذإ اهنإف .  ةيصخشلا قوقحلا
برقت  ،وأ عورشملا ريغ لمعلا ك ةيمه يفاأل اهلدعت دق ىرخأ رداصم اهبناجب دجوي نأ

.  ببس بال ءارث كاإل اهنم
ام عسوأ ناديملا اذه يف لوجت ةدار اإل اندجو ةيدقاعتلا تامازتل اال ىلإ انصلخ اذإو
ةدار اإل ىلإ انرظن  ،اذإ ناديملا اذه يف ىتح نكلو .  ىدم نوكت ام دعباو يطخ نوكت
دويقب كلذ يف ةدودحم اهنإ اندجو ،  ةيدقاعتلا تامازتل اال ماكحأ بترت اهنإ ثيح نم
اهرثأ فعضي – دويقلا هذه لخاد يف ىتح – درفلا ةدارإ نإ  .لب باد واآل ماعلا ماظنلا

و تايعمجلا يف امك ،  تاعامجلا و فئاوطلل ةتباث ًاماظن عضت يتلا دوقعلا ضعب يف
اهميظنت يف دتعت وال اهيلإ يمتنت يتلا ةعامجلا اهميظنت هذهف ،  تاباقنلا و تاكرشلا

دقعك ،(contratscollectfs) ةعامجلا دوقع كانهو .  اهدارفأ نم درف لك ةدارإب
عم نينئادلا ةيبلغأ حلصو ،(contratcollecolfdutravail) عماجلا لمعلا
ةدار اإل ةيرح ىلع دويق دجوت كلذك .  ةيبلغ األ ةدار إل عضخت ةيلق األ اهيف ىرن ،  سلفملا
ىرن امك ،  فيعضلا بناجلل نوناقلا راصنأو ةيداصتق اال ىوقلا نيب نزاوتلا التخالل عجرت
ًاجردت عسوتت ةيرظن يهو الل غتس اال ةيرظن يفو ناعذ اإل دوقع يفو لا معلا عيرشت يف

هذه لك ةرئاد يف يهو ةدار نإاإل مث دوقعلا لك لوانتت ىتح ةثيدحلا نيناوقلا يف
مدقي يذلا دقاعتملل ةيامح دوقعلا ضعب اهبلطتت ةيلكشل ًاضيأ ةعضاخ الزتلا دويقلا
ةيامح رهشلا دعاوقل كلذك عضخت يهو .  يمسرلا نهرلا و ةبهلا يف امك ريطخ رمأ ىلع
ناطلس ديقت نأ اهناش نم دعاوق يهو تابث اإل دعاوقل ًاريخأ عضختو .  ةينلا نسح ريغلل

.  ةيلمعلا ةيحانلا نم ةدار اإل
.  ةدار اإل ناطلسل ًاناديم رضاحلا تقولا يف نوناقلا اهمسري يتلا دودحلا يه هذه
عم ةدار اإل اهيف نزاوتت ،  ةلوقعم ةرئاد يف هرصحي نكلو ،  ناطلسلا اذهب فرتعي وهف

.  ماعلا حلا وصلا ةلا دعلا

دوقعلا ميسقت -3

يف دوقعلل تاميسقت ضعب يسنرفلا يندملا نوناقلا ركذ : ةفلتخم تاميسقت –46
هل ضرعي مل  .؟؟ عرشملا لمع ىلإ هنم هيقفلا لمع ىلإ برقأ ميسقتلا  .و ءاصقتسا ريغ

تانينقتلا هل ضرعت مل كلذك .(1) ديدجلا وال ميدقلا  ،ال يرصملا يندملا نوناقلا
.  يرسيوسلا نينقتلا و ينامل األ نينقتلا ك ةثيدحلا

دمعت دقو ": يتأي ام ددصلا اذه يف يديهمتلا عورشملل ةيحاضي اإل ةركذملا يف ءاج دقو (1)
كلذلو ؟؟؟؟؟  ،ألن ةعزنلا ةينيت لاال تانينقتلا رثكأ يف دجوت يتلا ؟؟ تاميسقت ؟؟؟ عورشملا

ص ج2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم ). " ةيعيرشتلا صوصنلا يف لمهت نأ طوح نماال ىؤر
.( شماهلا يف 11
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.  ةفلتخم تاهجو نم هيلإ رظن اذإ تاميسقت ةدع دقعلا ميسقت نكميو
(contratcousensuel)وأ ًايئاضر ًادقع نوكي نأ امإ نيوكتلا ثيح نم دقعلا ف

.(contratreel) ًاينيع ًادقع (ontratsolomel)وأ ًايلكش ًادتع
ًادقع (contratnomme)وأ يمسم ًادقع نوكي نأ امإ عوضوملا ثيح نم وهو

contrat ) ًاطيسب ًادقع نوكي نأ امإو .(contratinnomme) يمسم ريغ
.(contratmixte) ًاطلتخم ًادقع simple)وأ

contratsynal ) نيبناجلل ًامزلم ًادقع نوكي نأ امإ األرث ثيح نم وهو
.(contratunilateral) دحاو بناجل ًامزلم ًادقع lamgatique,bilateral)وأ
contrat) عربت دقع (contratatitreonereux)وأ ةضواعم دقع نوكي نأ امإو

.(atitregratuity
(contratcommutative)وأ ًاددحم ًادقع نوكي نأ امإ ةعيبطلا ثيح نم وهو

contrat ) ًايروف ًادقع نوكي نأ امإو .(contrataleatoire) ًايلا متحا ًادقع
.(contratsuccessif) ًاينمز ًادقع instantane)وأ

ينيعلا دقعلا و يلكشلا دقعلا و يئاضرلا دقعلا -1

اإل نارتقا  ،يأ نيدقاعتملا يضارت هداقعنا يف يفكي ام وه : يئاضرلا دقعلا -47
نوناقلا يف دوقعلا رثكأو .  دقعلا نوكي يذلا وه هدحو يضارتلا  .ف لوبقلا ب باجي

،  ةرفط ةدعاقلا هذه غلبي مل نوناقلا نأ مدقت دقو .  راجي واإل عيبلا  ،ك ةيئاضر ثيدحلا
.  ًاجردت اهيلإ روطت لب

بجي  .ذإ صوصخم لكش هتابثإ يف طرتشي نأ ًايئاضر نوكي نأ نم دقعلا عنمي وال
ءاضر دقعلا دوجو يف يفكي ماد امف .  هتابثإ ةقيرطو دقعلا دوجو نيب زييمتلا
ةدئافلا  .و اهوحن وأ ةباتك هتابث إل نوناقلا طرتشا ول ىتح ،  يئاضر دقعلا ف نيدقاعتملا

نإف (adprobatinum ) تابث إل الةمز تناك اذإ ةباتكلا نأ زييمتلا اذه نم ةيلمعلا
يف ًايلكش ًانكر ةباتكلا تناك اذإ امأ .  نيميلا وأ رارق باإل هتابثإ زوجي بوتكملا ريغ دقعلا

عماإل ىتح دوجوم ريغ نوكي بوتكملا ريغ دقعلا نإف (adsolennitatem ) دقعلا
.  نيميلا وأ رارق

قوف همامتل بجي  ،لب نيدقاعتملا يضارت درجمب متي امال وه : يلكشلا دقعلا -48
ةيمسر ةقرو لكشلا اذه . نوكي ام رثكأو .  نوناقلا هنيعي صوصخم لكش عابتإ كلذ

،  ةيلكشلا دوقعلا نم ليلق ددع إال ثيدحلا نوناقلا يف قبي ملو .  دقعلا اهيف نودي
هيلع نومدقي ام رطخ ىلإ نيدقاعتملا هيبنت بلا غلا يف وه اهتيلكش ءاقبتسا نم ضرغلا

.(1) نهرلا و ةبهلا يف امك ،  دقاعت نم

نوكت ةيلكشلا نأ  ،يأ ايلكش نوك يناىلع نادقاعتملا قفتيف هلصأ يف ًايئاضر دقعلا نوكي دقو (1)
دقع ىضتقمبن نادقاعتملا قفتي نأ كلذ لثم .  نوناقلا مكحي ال نيدقاعتملا قافتاب ةبجاو

باالخ هيبنتلا نأ راجي اإل دقع يف طرش ىضتقمب  ،وأ ةباتكلا ب يئاهنلا دقاعتلا نوكي  ،نأ يئادتبا
إال نينوناقلا لمعلا متي ال ايلكش انكر حلااالت هذه لثم يف ةباتكلا نوكتف .  ةباتكلا ب نوكي الء

لمعلا نيوكتل ال تابث لال نوكت نأ ةباتكلا طارتشا نم نادقاعتملا دصقي دقو .  هئافبتساب
لال قيرطلا يه وأ يلكش نكر ةباتكلا له نيدقاعتملا صدق ريسفت يف كش ماق اذإو .  نينوناقلا
،  نيضرفلا دحأ حيجرت ىلع ةنيرق عقاولا فورظ نم سملتي اسنرفو رصم يف ءاضقلا  ،ف تابث
أل داقعن اللال تابث لال ةباتكلا اطرتشا نيدقاعتملا نأ ضورفملا ناك ةحجرم ةنيرق دجوت مل اذإف
يف ةينطولا فانئتس اال ةمكحم ىنعملا اذه يف رظنأ .  ةيئاضر نوكت نأ دوقعلا يف لص ناأل
يف ةطلتخملا فانئتس اال ةمكحم –105 مقر 15 ةيمسرلا ةعومجملا 1941 ةنس رياربف 21
أدبملا اذه ىلع رقتسي مل يرصملا ءاضقلا نكلو ص291– 1933م45 ةنس ويام 18
ةينوي 26 يف ةيسنرفلا ضقنلا ةمكحم ىنعملا اذه يف ًاضيأ رظنأ – يلي اميف كلذ نيبتيسو
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كلذ دعب تروطتو ،  ميدقلا يف ةيلكش نوكت تأدب دوقعلا نأ ىلإ ةراش اإل تمدقت دقو
ةيلكشلا نع ةثيدحلا ةيلكشلا فلتختو .  يلكشلا وه ليلقلا و ًايئاضر اهرثكأ راص نأ ىلإ

يفكت ال اهنإ يف ،  صاخ هجوبو ،  ًاضيأ اهنع فلتختو .  ةنورم رثكأ اهنإ يف ةميدقلا
 ،لب ةيفاكب تسيل يهف الةمز ، تناك  ،اذإ ةثيدحلا ةيلكشلا  .ف دقعلا نيوكت يف اهدحو

ةيلكشلا امأ .  لكشلا اهيلع عقي يتلا يه ةدار  .فاإل نيدقاعتملا ةدارإب نرتقت نأ الدب
وأ طلغلا ب اهيف نعطلا زوجي ال ناك كلذل ،  دقعلا نوكت يتلا يه اهدحو تناكف ةميدقلا
الا دقعلا وه ناك نذإ ىلكشلا  .ف ةيعوضوملا عوفدلا نم كلذ ريغ وأ هارك وأاإل سيلدتلا

.(1) ةدار إل

1913 زوللا 1912د ةنس ويام 14 يف رخآ مكحو –283–1–1904 هيريس 1901 ةنس
. Valery ىريلا ف قيلعت –1–281عم

اللإل داقعن لال ةباتكلا نوكت نأ حجري ةلأسملا هذه يف صن ىلع لمتشي يديهمتلا عورشملا ناك دقو
نأ ىلع نادقاعتملا قفتا اذإ " هنأ ىلع صنت عورشملا اذه نم 149 ةداملا تناكف ،  تابث
نأ ادصقي مل امهنإ كشلا دنع ضورفملا  ،ف نوناقلا هطرتشي مل اصاخ اطرش دقعلا ىفوتسي
يف عورشملا ىرج دقو . " هيلع قفتملا يلكشلا دقعلا يهف ىفوتسي يذلا تقولا نم إال امزتلي
نوناق –2 ةرقف م125وم154 ينامل األ نوناقلا ) ةثيدحلا تانينقتلا نم ريثك جهن ىلع كلذ
ةيحاضي اإل ةركذملا يف ءاج دقو م109). ينولوبلا نوناقلا م16– يرسيوسلا تامازتل اال

لكش ءافيتسا بوجو ىلع نادقاعتملا قفتا اذإ ": يتأي ام ددصلا اذه يف يديهمتلا عورشملل
– يلصأ دقع يف نيعم طرش ىضتقمب ناك مأ يديهمت دقع ىضتقمب كلذ ناكأ ءاوس ،  نيعم

امهتين نأ ضرفيف – راجي اإل دوقع يف باالخالص هيبنتلا يف ةباتكلا طارتشا يف نأشلا وه امك
يتلا ةنيرقلا دالةل يه هذهو .  لكشلا اذه ةاعارم مدع ىلع الن طبلا بيترت ىلإ تفرصنا دق
طاقسإ زوجي ،  ةطيسب ةنيرق درجم ودعي نأاألرمال ىلع .  عورشملا نم 149 ةداملا اهميقت
يرصملا ءاضقلا بهذ دقو ص136). ج1 تاقيلعت ينامل األ نينقتلا ) سكعلا تابثإب اهمكح

قفتي نأ طرتشيف ،  ديدج فيلكت ىلع يوطني ال يدعت ةباتكلا متب دقع ليدعت ديرأ اذإ هنأ ىلإ
ص 1935م47 ةنس ليربا 23 طلتخم فانئتسا ) مهنم ةنيب نع ةباتك كلذ ىلع نأشلا ووذ

نأشب يأر ىلع ءاضقلا رقتسي ملف نادقاعتملا هيلع قفتي يذلا لكشلا ب قلعتي اميف امأ .(263
ربتعي  ،مأ دقعلا طبالن ةلا حلا هذه يف لكشلا لا فغإ عبتتسي لهف ،  كشلا دنع قافت دالةلاال

ال هنأ ةطلتخملا فانئتس اال ةمكحم تضق ؟ بسحف تابث لإل قيرط ةئيهتل ًاطورشم لكشلا
ب ةبلا طملا ىلإ كلذ نم ىدأتيل نيدقاعتملا نيب قافت اال لوصحب كسمتي نأ راسمسل زوجي

امهطابترا نادقاعتملا أجرأو ةدع طورش ىلع قلع دق عيبلا ناك اذإ اهيلع قفتملا ةرسمسلا
رياني 14) لصحي مل عيقوتلا نأ ماد ام امهوماحم هررحي دقع ىلع عيقوتلا تقو ىلإ يئاهنلا
قفتا يذلا لكشلا لا فغإ نأ ةمكحملا تربتعا وحنلا اذه ىلعو ص182). 1930م42 ةنس
تمكح دق اهسفن ةمكحملا هذه نأ ىلع كل . ذىلع ةحارص صني نأ نود الن طبلا عبتتسي هيلع

ىلع اقفتا دق نادقاعتملا نكي اممل يضارتلا درجمب متت ةيئاضرلا دوقعلا ناب ىرخأ ةيضق يف
دقعلا مامتا ىلع طابتر اال قيلعت ىلإ امهتين فارصنا ىلع ةحارص صنلا عم يمسر دقعب دقاعتلا

نأ حوليو ص291). 1933م45 ةنس ويام 18) دوقعلا قثوم مامأ هيلع عيقوتلا قيرط نم
لكشلا لا فغإ نأ ىلع ةحارص قافت اال طارتش ال ريخ األ مكحلا اذه يف تحنج دق ةمكحملا

نم 149 ةداملا يف عورشملا هراتخا يذلا صنلا نأ ققحملا نمو الن . طبلا عبتتسي هيلع قفتملا
يديهمتلا عورشملا نم 149 ةداملا نكلو . " ددصلا اذه يف ءاضقلا ددرتل ًادح عضي نأ هنأش

ىلع ةنجللا تقفاوف اهنع ، ءانغتس اال ناكم ال اهفذح حرتقا ةعجارملا ةنجل يف تيلت امدنع
األمعلا ةعومجم كلذ لك يف رظنأ ) يئاهنلا عورشملا يف صنلا اذه فذح مث نمو كلذ .
عضي ىتح صنلا ءاقبإ ريخلا نم ناك دقو .( شماهلا يف ص74 ص73– ج2 ةيريضحتلا
عوجرلا نم صانم  ،فال فذح دقو امأ .  ةيحاضي اإل ةركذملا لوقت ام ىلع ءاضقلا ددرتل ًادح

نوكت نأ كشلا دنع ىلو  ،فاأل ًايئاضر نوكي نأ دقعلا يف لص األ ناك املو .  ةماعلا دعاوقلا ىلع
.  انمدق امك يأرلا اذه ديؤي يسنرفلا و يرصملا ءاضقلا يف حجارلا  .و داقعن اللال تابث لإل ةباتكلا

يندملا نوناقلا نم (م700 ًاضيأ ًايلكش هلمع يف ليكوتلا نوكي يلكش دقع لك نأ ظح (1)يوال
دوقعلا ةزاجإو ،(2 ةرقف (م101 ايلكش نوكي يلكش دقع مارباب دعولا كلذكو ،( ديدجلا
ليدعت نم يلكشلا دقعلا ىلع لخدي اميف ًاضيأ لكلشا ىفوتسيو .  اهلثم ةيلكش نوكت ةيلكشلا



95

كلذ قوف دقعلا مامتل بجي  ،لب يضارتلا درجمب متي ال دقع وه : ينيعلا دقعلا –49
ينيعلا دقعلل لثم ديدجلا يندملا نوناقلا يف دجوي داكي  .وال دقاعتلا لحم نيعلا ميلست

ًادقع نوكت دقو ،  ةيمسر ةقروب تمت اذإ ًايلكش ًادقع نوكت دق هذهف ،  لوقنملا ةبه إال
عنمي ام كانه سيل نكلو .( ديدجلا يندملا نوناقلا نم (م488 ضبقلا ب تمت اذإ ًاينيع

هيف . ءاج ام عم ضراعتت ال ةيليصفت وأ ةيليمكت طورش نم هيلإ فاضي اميف ال
اذه نم 148 ةداملا تناكف ،  ماكح األ هذه ضعب دروي صن ىلع لمتشي يديهمتلا عورشملا ناك دقو

: يتأي ام ىلع صنت عورشملا
لكشلا اذه ءافيتساب إال ًاحيحص دقعلا نوكي  ،فال دوقعلا نم دقعل انيعم كشال نوناقلا ضرف "1-اذإ

. " كلذ خبالف يضقي صن دجوي اممل
نم دقعلا ىلع لخدي اميف ًاضيأ لكشلا اذه ءافيتسا بجيف ،  انيعم كشال دقعلل نوناقلا ررق "2–اذإ
دقو . " هيف ءاج ام عم ضراعتت ال ةيليصفت وأ ةيليمكت طورش نم هيلإ فاضي اميف  ،ال ليدعت

األ نينقتلا يضقي ": يتأي ام ددصلا اذه يف يديهمتلا عورشملل ةيحاضي اإل ةركذملا يف ءاج
نينقتلا )و تامازتل اال نوناق نم 12، 11 ناتداملا ) يرسيوسلا نينقتلا 125)و ةداملا ) ينامل

هل نوناقلا هضرفي يذلا لكشلل دوقعلا نم دقع ءافيتسا مدع ناب (130 ةداملا ) يليزاربلا
بهذملا اذه عابتإ عورشملا رثا دقو كلذ . خالف ىلع صني مل ً ،ام ال صأ الن طبلا عبتتسي

اصاخ كشال نوناقلا بلطت اذإف .  نأشلا اذه يف (110 ةداملا ) ينولوبلا نينقتلا بهذم افلا خم
.  دقعلا دوجول اطرش لكشلا اذه ءافيتسا نوكي نأ يعيبطلا نمف ،  بيقعت ريغب مكحلا قلطأو

صني نأ نوناقلا بجاو نمف ،  بسحف تابث اإل قيرط ةئيهتل ضرف دق لكشلا ناك اذإ امأ
فوتسي مل الاذإ طاب ربتعي ةباتكلا إالب متي ال دقع ىلع لخدي ليدعت لكو كلذ . ىلع ةحارص
ققحتي ليدعتلا ىنعم نأ ظح كلذ .يوال ريغب ىضق دق نوناقلا نوكي  ،إالنأ طرشلا اذه هيف
ةيليمكتلا وأ ةيليصفتلا طورشلا يف األلو ،ال دقعلا نومضم عم ضراعتت يتلا طورشلا يف

ةباتكلا متب دقع ىضتقمب عيب لزنم ميمرت ىلع قافت  ،فاال ضراعتلا اذه لثم ىلع يوطنت ال يتلا
األ دقاعتلا ىلإ فاضي ام مكح كلذ نع فلتخيو هيف . ةباتكلل ةرورض ال ايليصفت ًاطرش إال سيل
ج يرسيوسلا تامازتل اال نينقت ىلع تاقيلعت ومورال: كيف ) ةديدج صوصن وأ طورش نم لو
متب دقع ليدعت ديرأ اذإ هنأ ىلإ يرصملا ءاضقلا بهذ دقو 4و5). . . ةذبن 12 ةداملا 1
نع ةباتك كلذ ىلع نأشلا ووذ قفتي نأ طرتشيف .  ديدج فيلكت ىلع يوطني ال يدعت ةباتكلا
ةداملا تيلت امدنعو ص263)." 1935م45 ةنس ليربا 23 طلتخم فانئتسا ) مهنم ةنيب

ىلإ ًادانتسا ،  اهفذح ةشقانملا دعب ةنجللا تأر ،  ةعجارملا ةنجل يف يديهمتلا عورشملا نم 148
ةيأ موقت ال دقعلل هررق يذلا لكشلل اهديري يتلا ةمهملا ب عرشملا اهيف حرصي يتلا ةلا حلا يف هنأ
ةنيرقب األذخ نود يضاقلا ريدقتل األرم كرتي كلذب اهيف حرصي ال يتلا ةلا حلا يفو ،  ةبوعص

( شماهلا يف ص74 ص72– ج2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم كلذ لك يف رظنأ ).  ىرخأ
.

ةلأسم يف عرشملا ةين ريسفت يف ءاضقلا برطضي ال ىتح صنلا ءاقبإ ريخلا نم ناك ًاضيأ انهو
يذلا لكشلا نأ ىلع ةينوناق ةنيرق نمضتي فوذحملا صنلا ناك دقو .  ةلأسملا هذهك ةيرهوج
هفذحب تلا  ،زو فذح دق صنلا ماد امو .  تابث اللإل داقعن لال كشلا دنع نوكي نوناقلا هضرفي

مغا اذإ هنأ اندنعو .  ريسفتلا يف ةماعلا دعاوقلا ىلإ عوجرلا إال قبي  ،مل ةينوناقلا ةنيرقلا هذه
لال لكشلا دارأ عرشملا ناك اذإ –ام ريسفتلا لئاسو دفنتسي نأ دعب – يضاقلا نيبتي ملو ألرم
امك – قيلا نأ انه زوجي  .وال تابث اللإل داقعن لال لكشلا نوكي نأ ىلو  ،فاأل تابث وألإل داقعن

اذها نإف .  ًايئاضر نوكي نأ دقعلا يف لص –نأاأل نادقاعتملا هيلع قفتي يذلا لكشلا يف ليق
رسي يف ملسن نأ حصي  .وال عرشملا ىلإ ةبسنلا الب نيدقاعتملا ىلإ ةبسنلا ب قدصي امنإ لص أل
امأ كلذ . ىلع ةحارص اوصن إالاذإ هنودب دقعلا دجوي ال لكش قلخ اودارأ نيدقاعتملا نأب
ىلع ليلد مقي ملو كشال ، ضرف ىتمو ،  ديري يذلا لكشلا قلخي نأ يف لماك هناطلسف عرشملا

.  دقعلا داقعن ال ررقم هنأ ضورفملا  ،ف تابث لإل ررقم هنأ
عم ضراعتت ال يتلا ةيليمكتلا و ةيليصفتلا طورشلا ىلع لثم ةيحاضي اإل ةركذملا يف ءاج دقو اذه

بوتكملا دقعلا يف لخدت يتلا طورشلا امأ .  ةباتكلا اهيف طرتشت فال بوتكملا دقعلا نومضم
صاقنإ ىلع عيبلا دقع ةباتك دعب يرتشملا و عئابلا قفتي نأ اهلثمف ،  اهيف ةباتكلا طرتشتف ال يدعت

.  هتدايز ىلع وأ نمثلا
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نم رطش ذيفنتب امهدحأ ماق اذإ إال متي ال دقعلا نأ ىلع نادقاعتملا قفتي نأ نم
هل نمؤملا عفدي نأ دعب إال دقعلا متي إال ًانايحأ طرتشي نيمأتلا دوقع يفف .  همازتلا
انه ةينيعلا نكلو ًاينيع دقعلا نوكيو ةلا ، حلا هذه يف حيحص طرشلا األلو ،و طسقلا

.  نوناقلا ال قافت اال اهردصم
بناج ىلإ لعجيو ،  يسنرفلا نوناقلا جهن ىلع ريسي ناكف ميدقلا يندملا نوناقلا امأ

 .كوال ةزايحلا نهرو ةعيدولا و ةيراعلا و ضرقلا : ةعبرأ ىرخأ ةينيع ًادوقع لوقنملا ةبه
تناك دقف .  رربم نود ينامورلا نوناقلا نع ةعبر األ دوقعلا هذه ةينيع ثرو نينوناقلا

مث .  ةيلكش لص يفاأل دوقعلا تناك ثيح ينامورلا نوناقلا يف ةموهفم ةينيعلا هذه
نأب ملسي ملو .  ةينيعلا دوقعلا يه هذهو ،  دوقعلا ضعب يف ميلستلا ب لكشلا نع ىنغتسا
دوقعلا ب يمس دوقعلا نم روصحم ددع يف إال دقعلا داقعن ال فاك هدحو يضارتلا

دعي ملف ،  دقعلا داقعن ال ًايفاك ،  ةماع ةدعاقك ،  يضارتلا حبصأ دقف مويلا امأ .  ةيئاضرلا
ددع ةثيدحلا تانينقتلا ضعب تللق دقو .  لكشلا لحم ميلستلا إلحالل ىضتقم كانه
قبتسي ملو ،  ةزايحلا نهرو ضرقلا اهنم ينامل األ نوناقلا ىقبتساف ،  ةينيعلا دوقعلا هذه

.  هدحو ةزايحلا نهر إال يرسيوسلا تامازتل اال نوناق

ىمسملا ريغ دقعلا و ىمسملا دقعلا -2

نيب هعويشل هميظنت ىلوتو نيعم مساب نوناقلا هصصخ ام وه : ىمسملا دقعلا –50
يهو ،  ةيكلملا ىلع عقت نأ امإ ديدجلا نوناقلا يف ةامسملا دوقعلا  .و مهلماعت يف سانلا

اإل يهو ةعفنملا ىلع عقت نأ امإو ،  حلصلا و ضرقلا و ةكرشلا و ةبهلا و ةضياقملا و عيبلا
ةماعلا قفارملا مازتلا و ةلواقملا يهو لمعلا ىلع عقت نأ امإو لا . معتس اال ةيراعو راجي
ةرماقملا يهو ررغلا دوقع كلذ ىلإ فاضيو .  ةسارحلا و ةعيدولا و ةلا كولا و لمعلا دقعو
ةينيعلا و ةيصخشلا تانيمأتلا دوقع  ،مث نيمأتلا دقعو ةايحلا ىدم بترملا و ناهرلا و

.  ةزايحلا نهرو يمسرلا نهرلا و ةلا فكلا يهو
عضخي ،  هميظنت تلوت يتلا ةيليصفتلا صوصنلا ريغ يف ،  ىمسملا دقعلا نأ ظح يوال

.  دوقعلا رئاس اهل عضخي يتلا ةماعلا دعاوقلل
،  هميظنت ىلوتي ملو نيعم مساب نوناقلا هصخي اممل وه : ىمسملا ريغ دقعلا –51

عيمجل تررقت يتلا ةماعلا دعاوقلل هيلع بترتت يتلا اآلراث يفو هنيوكت يف عضخيف
عرشملا لصفي مل ًاعويش لقأ ناك امل هنكلو .  ىمسملا دقعلا نأش كلذ يف هنأش ،  دوقعلا

.(1) ةماعلا دعاوقلا قيبطتب ءافتكا هماكحأ

يرست –1": يتأي ام ىلع 123 ةداملا يف صنيف كلذ ، ىلإ ريشي يديهمتلا عورشملا ناك دقو (1)
–2.  لصفلا اذه اهيلع لمتشي يتلا ةماعلا دعاوقلا ،  ةامسملا ريغو اهنم ةامسملا ،  دوقعلا ىلع

ةدوقعملا لوصفلا يف ةدراولا ماكح األ اهررقت ةيندملا دوقعلا ضعب اهب درفني يتلا دعاوقلا امأ
اإل ةركذملا يف ءاج دقو . " ةيراجتلا دوقعلا ب ةصاخلا دعاوقلا ةراجتلا نيناوق ررقتو اهل ،
نم 9 ةداملا نع صنلا اذه ذخأ ": يتأي ام ددصلا اذه يف يديهمتلا عورشملل ةيحاضي
عاونأ زييمت يف ةقيلط ءاضقلا و هقفلا دي كرت ىلإ هب دصقي سيلو يلا . اإلطي يسنرفلا عورشملا
يذلا يساس األ أدبملا ريرقت ،  صاخ هجوب هب ، ديرأ  ،لب بسحف دوقعلا نم ةفلتخم طامنأ وأ

و ةراج واإل عيبلا ك ةامسملا دوقعلا ىلع يرست ماع هجوب دوقعلا ب ةقلعتملا دعاوقلا ناب يضقي
نم ءانثتسا ىلع يوطني دق دوقعلا هذهب ةصاخلا ماكح األ ضعب نأ نايبلا نع ينغو .  ةكرشلا
و ةراج واإل عيبلا ك ةامسملا دوقعلا ىلع ةماعلا دعاوقلا قيبطت وه لص األ نكلو .  ةماعلا دعاوقلا
نم ءانثتسا ىلع يوطني دق دوقعلا هذهب ةصاخلا ماكح األ ضعب نأ نايبلا نع ينغو .  ةكرشلا
نيب قيرفت نود ،  ًاعيمج دوقعلا ىلع ةماعلا دعاوقلا قيبطت وه لص األ نكلو .  ةماعلا دعاوقلا
ةداملا تيلت امدنعو . " ءانثتس اال ناشب صاخ صن دري مل  ،ام ةامسملا ريغو ةامسملا دوقعلا
تقفاوف ،  اهيلإ ةجاحلا مدعل اهفذح حرتقا ةعجارملا ةنجل يف يديهمتلا عورشملا نم 123



97

يندملا نوناقلا ناك دقو .  هماكحأ لصفتو دوقعلا نم هيمست اميف تانينقتلا توافتتو
،  نيمأتلا دقع وال ناهرلا و ةرماقملا وال ةماعلا قارملا مازتلا دقع مظني ال ميدقلا

ديدجلا نوناقلا جلا  .عف ةسارحلا و لمعلا و ةلواقملا دوقع ميظنت خمال اباضتقا بضتقيو
ةامسم ًادوقع حبصتف ميظنت ألن ةحلا ص ةامسم ريغ دوقع كانه األروم .والزتلا هذه

.  قدنفلا يف لوزنلا دقعو ةماعلا األغشلا دقعو ديروتلا دقعو رشنلا دقعك
هل تبثي نأ ىلع رخآ عم صخش قفتي نأ ةامسملا ريغ دوقعلا ىلع ةلثم األ نمو
اذإ هذخأي ثاريملا اذه نم ءزج ريظن يف لمعلا اذه ىلع قفني نأو هقحتسي ًاثاريم
قفتي نأو ،(contratderevelationdesuecession) اإلثر تابثإ يف قفو

داز امو ًانيعم ًاغلبم هل لجعي نأو يناثلل ًاكولمم ًائيش األلو عيبي نأ ىلع رخآ عم صخش
هنيبو ،  نيلثمملا و حرسملا ريدم نيب دقعلا  .و هسفنل هب ظفتحي غلبملا اذه ىلع نمثلا نم
عضي نأ ىلع ةيبط ةسردم عم تايفشتسملا ىدحإ ةرادإ قافتاو ،  ةراظلا نيبو
قافتاو ،  يبطلا ميلعتلل مدختست ةرس نماأل ًاضعب ةسردملا فرصت تحت ىفشتسملا

 ،و رخآ رجاتل ةيلا ملا ةلا حلا نع تامولعم هل مدقي نأ ىلع فرصم بحاص عم رجاتلا
ريغ دوقع هذه لك ،  همسري وأ هروصي يذلا صخشلا عم ماسرلا وأ روصملا نيب دقعلا

.(1) ةامسم

طلتخملا دقعلا و طيسبلا دقعلا -2

دوقع نم ًاجيزم نكي ملو دحاو دقع ىلع رصتقا ام وه : طيسبلا دقعلا –52
ريغ ادقع نوكي امك ،  راجي واإل عيبلا ك ىمسم ًادقع طيسبلا دقعلا نوكي دقو .  ةددعتم

هيف ةجاح ال ًارهاظ امكح ررقي ألهن صنلا اذه يئاهنلا عورشملا لفغا مث نمو كلذ . ىلع ةنجللا
.( شماهلا يف ص11 ص2 ج2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم كلذ لك يف رظنأ ).  صن ىلإ

– فرتعي ال نوناقلا اذه ناك دقف .  رخآ نأش ينامورلا نوناقلا يف ةامسملا ريغ دوقعلل ناك دقو اه
ىرخأو ،  ينيع اهضعبو ،  يئاضر اهضعب ،  ددعلا ةروصحم دوقعب –إال ةيلكشلا دوقعلا خال اميف

،  ليوط روطت دعبو ًاجردت اهب فرتعا دوقع تاقافت اال هذه نمو .  دوقعلا ةوق اهل لعجي تاقافتا
نم هيلع قفتا ام ذيفنت نيفرطلا دحأ ماق إالاذإ متت ال ًادوقع تناكو .  ةامسملا ريغ دوقعلا يهو
ينيع قح لقنب األلو فرطلا اهيف موقي دوقع –1: ةعبرأ ماسقأ ىلإ مسقنتو اآلرخ . فرطلا
كلذ لثم ،(doutdes) كلذك ينيع قح لقنب مازتلا اآلرخ فرطلا بناج يف دلوتيف
ءيش لمعب اآلرخ فرطلا مزتليف ينيع قح لقنب نيفرطلا دحأ اهيف موقي دوقع –2.  ةضياقملا
ءيش لمعب نيفرطلا دحأ اهيف موقي دوقع –3.  ضوعب ةبهلا كلذ لثم ،(doutfacias)
صخش ملسي نأ كلذ لثم ،(facioutfacias) كلذك ءيش لمعب اآلرخ فرطلا مزتليف

conventiondeprecaire) بلط لوأ دنع ةزايحلا هذه درب اآلرخ مزتليف آلرخ ءيش ةزايح
ينيع قح لقنب اآلرخ فرطلا مزتليف ءيش لمعب نيفرطلا دحأ اهيف موقي دوقع –4.(

آلرخ ةعاضب رجاتلا هيف ملسي (aestimatum ) ةبساحملا دقع كلذ لثم ،(facioutdes)
رودي دقع وهو ،  اهبحاص ىلإ ةعاضبلا إوالدر هيلع قفتملا اهنمث عفدي نأ اهعاب اذإ اآلرخ مزتليف

ةلا . كولا و لمعلا و عيبلا نيب
يذلا دقعلا نأب ةينطولا رصم فانئتسا ةمكحم تضق دقو ص100 . ص98– 1 نوتلا و رظنأ (1)
ةماقإب ةيريدملا سلجم دهعت ريظن ضرأ ةعطق تايريدملا سلا جم ألدح صخش هب يطعي

مقر 20 ةاماحملا 1939 ةنس ويام 30) ىمسم ريغ ًادقع ربتعي ةنيعم ةدم يف اهيلع ةسردم
 ،ذإ ةلدابتم تامازتلا ىلع ال متشم دقعلا ناك اذإ هنأب ضقنلا ةمكحم تضقو ص232). 85
اهيلع ميقي نأ طرشب ضرأ ةعطق ( اينملا ةيريدم سلجم اآلرخ( كلمي نأ نيفرطلا دحأ مزتلا
ريغ دقع وه امنإو ،  ةضياقم وال عيبب سيل هنأ امك ،  عربت دقع نوكي ال هنإف ،  ةيريخ ةسسؤم

ا دقعي ف دراو وه امم مغرلا ىلع كلذو هيف ، عوجرلا زوجي  ،وال ةيمسرلا هل بجت  ،فال ىمسم
يذلا ثعابلا نايبل تقيس امنإ ظافل األ هذه لك نإف ،  عربتلا و ةبهلا و لزانتلا ظافلأ نم قافت ال

هتقيقحو دقعلا نايك ىلع لا حب رثؤت ال يهف ،  اهايإ سلجملا كيلمت ىلإ ضر األ بحاصب ادح
ص153). 49 مقر 3 رمع ةعومجم 1940 ةنس ليربا 11 يندم ضقن )
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.  ةيبط ةسردم فرصت تحت ةرسأ هاضتقمب عضوت يذلا دقعلا ك ىمسم
ًاعيمج تطلتخا ةددعتم دوقع نم اجيزم ناك ام وه : طلتخملا دقعلا – 53

contrat) يف لزانلا و قدنفلا بحاص نيب دقعلا كلذ لثم .  ادحاو ًادقع تحبصأف
ىلإ ةبسنلا ب عيبو ،  نكسملا ىلإ ةبسنلا ب راجيإ دقع نم جيزم وهف ،(d'hotellerie

.  ةعتم األ ىلإ ةبسنلا ب ةعيدوو ،  ةمدخلا ىلإ ةبسنلا ب لمعو ،  لكأملا
دقعلا اذه نإف .  طلتخم دقع يف دوقع ةدع جازتما يف ةريبك ةيمهأ نم كانه سيلو
ديفملا نم نوكي دق نأ ىلع .  اهيلع لمتشي يتلا ةفلتخملا دوقعلا ماكحأ هيلع قبطت امنإ

األ ترفانت اذإ كلذو ،  اهتاذب ةمئاق ةدحوك طلتخملا دقعلا ذخؤي نأ نايح األ ضعب يف
بجي ةلا حلا هذه يفف اهنم . نوكتي يتلا دوقعلا نم دقع لك ىلع قبطت يتلا ماكح
رودي وهو ،  نوفيلتلا دقع يف امك ،  يساس األ رصنعلا هرابتعاب دوقعلا هذه دحأ بيلغت
ىوعد ضفرو لمعلا دقع رصنع هيف يرصملا ءاضقلا بلغف ،  راجي واإل لمعلا دقع نيب

يف امكو ،(1) ةينوفيلتلا ةلصاوملا هنع تعطق كرتشم اهعفر يتلا ةزايحلا دادرتسا
نيب رودي وهو ،(location–vente) ءاهتنا عيبو ءادتبا راجيإ هنأب فوصوملا دقعلا

.  ًاعيب هلعجو هنأش يف عازنلا (م430) ديدجلا نوناقلا مسحف ،  راجي واإل عيبلا

دحاو بناجل مزلملا دقعلا و نيبناجلل مزلملا دقعلا -4

لك ةمذ يف ةلباقتم تامازتلا ءيشني يذلا دقعلا وه : نيبناجلل مزلملا دقعلا –54
يرتشملا مزتلي نأ لباقم يف عيبملا ةيكلم لقنب هيف عئابلا مزتلي عيبلا  ،ك نيدقاعتملا نم

ام مئاقلا لباقتلا اذه وه نيبناجلل مزلملا دقعلا يف ةيرهوجلا ةرهاظلا  .و نمثلا عفدب
اآلرخ . فرطلا تامازتلا و نيفرطلا دحأ تامازتلا نيب

بناج يف إال تامازتلا ءيشني ال يذلا دقعلا وه : دحاو بناجل مزلملا دقعلا –55
لثم .  نيدم ريغ ًانئاد اآلرخ دقاعتملا نوكيو ،  نئاد ريغ انيدم نوكيف نيدقاعتملا دحأ
ءيشلا ملستي نأ عدوملا وحن هدنع عدوملا اهاضتقمب مزتلي ةروجأملا ريغ ةعيدولا كلذ
عدوملا وحن ءيشب عدوملا مزتلي نأ نود ًانيع ، هدري نأو هظفح ىلوتي نأو عدوملا

.  هدنع
إال متي ال دوقعلا رئاسك وه (contratunilateral) دحاو بناجل مزلملا دقعلا و
acte ) دحاو بناج نم رداصلا نينوناقلا لمعلا خبالف اذهو .  نيتدارإ قفاوتب
" دحاو بناج " ظفلب ريبعتلا نوكيو ةدحاو ةدارإب متي هنإف (juridiqueunilateral

لمعلا ب نرتقا اذإو ،  هنيوكت ال دقعلا رثا هيف ربتعي دقعلا ب نرتقا اذإ (unilateral)
.  هرثأ ال ينوناقلا لمعلا نيوكت هيف ظحلي نينوناقلا

مزلملا دقعلا نأ ىلإ عجرت ةريبك ةيمهأ ميسقتلا اذهلو : ميسقتلا اذه ةيمهأ –56
ىلإ ىدؤي (interdependence) لباقتلا اذهو ،  ةلباقتم تامازتلا ءيشني نيبناجلل
نم ركذنو .  لباقتلل دوجو ال ثيح دحاو بناجل مزلملا دقعلا يف اهارن ال ةماه جئاتن

: يتأي ام جئاتنلا هذه
نم هتمذ يف ام ذيفنتب نيدقاعتملا دحأ مقي مل اذإ نيبناجلل مزلملا دقعلا يف (1)

خسافلا طرشلا ب ةداع يمسي ام اذهو .  دقعلا خسفي نأ اآلرخ دقاعتملل ناك مازتلا
طرش وه (conditionresolutoiretacite,lexcommissoria)،ذإ ينمضلا
امأ ( ديدجلا يندملا نوناقلا نم 157 ةداملا رظنأ ) نيبناجلل مزلم دقع لك يف موهفم
نأ وه هنم دوصقملا  ،ألن خسفلا اذهل لحم فال ةعيدولا ك دحاو بناجل مزلملا دقعلا يف
نأ ىقبف هنم ، للحتلا بلطي ىتح هيلع مازتلا وال همازتلا نم اآلرخ فرطلا للحتي

ص361 . 260 مقر 8 ةاماحملا 1927 ةنس ربوتكأ 3 يف ةينطولا ةيلكلا رصم ةمكحم (1)
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.(1) األلو فرطلا ةمذ يف تباثلا مازتل اال ذيفنت بلطي
نم هتمذ يف ام ذيفنتب نيدقاعتملا دحأ مقي مل اذإ نيبناجلل مزلملا دقعلا يف (2)

.  همازتلا ذيفنت نع عنتمي  ،نأ دقعلا خسف بلطي نأ نم اآلرخ ،دبال دقاعتملل ناك مازتلا

ةمزلم ًادوقع ،  ديدجلا يندملا نوناقلا يف ،  ةزايحلا نهر دقعو ةيراعلا دقعو ضرقلا دقع حبصأ (1)
 .ف ركذلا انفلسأ امك ميدقلا نوناقلا يف ةينيع تناكو ،  ةيئاضر ًادوقع تراص نأ دعب نيبناجلل
نأ ىلع .  نهارلا و ضرقملا و ريعملا ةمذ يف مازتلا وه  ،لب دوقعلا هذه يف ًانكر دعي مل ميلستلا

نيبناجلل ةمزلم انيأر يف تناك ،  ميدقلا نوناقلا يف ةينيع تناك امدنع ىتح ،  دوقعلا هذه
–وال ناك نهارلا و ريعملا نم نأكال 1)،ذإ مقر شماه ص131 فلؤملل دقعلا ةيرظن رظنأ )
اال اذهو .  دقعلا هيف يهتني يذلا تقولا ىلإ اآلرخ دقاعتملا دي يف نيعلا كرتب ًامزتلم – زيلا

دقاعتملل زاج ،  همازتلا اذهب لخا اذإف .  نيعلا ىلع ةظفاحملا اآلرخب دقاعتملا مازتلا هلباقي مازتل
ام لثم دادرتسا مدعب ضرقملا مزتلي ضرقلا دقع يفو .  نيعلا دادرتساو دقعلا خسف األلو
اذإف .  ةطرتشملا دئاوفلا عفدب ضرتقملا مازتلا هلباقي مازتل اال اذهو ،  دقعلا ةياهن دنع إال هضرقا
دقعنا ام رسفي ليلحتلا اذهو .  ضرقا ام دادرتساو ضرقلا خسف ضرقملل زاج همازتلا اذهب لخا
لوقلا ىلإ ةجاح يف نوكن ال  .مث دوقعلا هذه ىلع قبطنت خسفلا ةدعاق نأ نم عامج اإل هيلع

ىلع قبطنت امك دحاو بناجل ةمزلملا دوقعلا ىلع قبطنت خسفلا ةدعاق ناب ءاهقفلا ضعب عم
باإل دوقعلا هذه يف خسفلا ةيمست يف نيرخآ ءاهقف ةرياسم ىلإ  ،وال نيبناجلل ةمزلملا دوقعلا
  نيبناجلل ةمزلملا دوقعلا ىلع هرصقتو ،  هتعيبط ىلع خسفلا ىقبن (decheance)،لب طاقس
دنع ةلأسملا هذه ىلإ دوعنسو .  اهددصب نحن يتلا دوقعلا ىلع قبطني هتاذ تقولا يف هلعجنو ،

.  خسفلا يف كلاالم
ال ًامازتلا ثلاالةث دوقعلا هذه يف ميلستلا حبصأ نأ دعب ىتح ًايرورض الزيلا ليلحتلا اذه نأ ىرنو
اآلرخ دقاعتملا خإالل حةلا يف دقعلا خسف اذإ نهارلا و ريعملا و ضرقملا نم ألنكال كلذو ًانكر .
ةياهن ىلإ ءيشلا كرتب مازتل نماال  ،لب ميلستلا ب مازتل نماال كلذب للحتي ال هنإف ،  همازتلا ب

.  دقعلا
ص66و ص55– تيتس وبأ تمشح دمحأ روتكدلا رظنأ ) يأرلا اذه ىلع ءاهقفلا ضعب ضرتعا دقو

: يتأي اميف مهتاضارتعا لصحتتو .(52 ةرقف شماه يخلا يطعملا دبع روتكدلا
نهارلا ىلعو ،  ةراعملا نيعلا ب عفتني ريعتسملا كرتب ريعملا ىلع ضورفملا يبسلا بجاولا فصو ا)نأ
بجاولا اذه نأ  ،ذإ حيحص ريغ فصو مازتلا هنأب ،  ةنوهرملا نيعلا لغتسي نهترملا كرتب

.  ًاضيأ ةفاكلا ىلع ضورفم
الًاف تخا فلتخي نهارلا ىلعو ربعملا ىلع ضورفملا يبلسلا بجاولا نأ وه ضارتع اذهاال ىلع اندرو
ب ةيصخش عالةق مهطبرت ال ةفاكلا نإف .  ةفاكلا ىلع ضورفملا يبلسلا بجاولا نع ًايرهوج
يأ مارتحا يف يبلسلا مهبجاو تاذ وه امهقح مارتحا يف يبلسلا مهبجاوف ،  نهترملا و ريعتسملا

امازتلا  ،و نهترملا و ريعتسملا ب ةيصخش عالةق امهتطبر دقف نهارلا و ريعملا امأ .  رخآ قح
امهمازتلا نيب حضاو قرفلا  .و دقعلا ةياهن لبق نيعلا دادرتسا مدعب ًايصخش ًامازتلا امهوحن

عال هبحاصب امهطبرت ال رخآ قح يأ مارتحا يف يبلسلا امهبجاوو نيعلا دادرتسا مدعب يصخشلا
.  ةيصخش ةق

ةياغ وه اذه نإف ،  ضرعتلا مدعب مازتل اال هتاذ تقولا يف نمضتي اهيلع دوقعملا نيعلا ميلست ب)نأ
وأ ةبلا طملا مدعب دهعت ىلإو ميلست درجم ىلإ هتئزجتف ،  دحاو ءيش هتياغو ميلستلا  .و ميلستلا

.  ةئزجتلا لبقي ال امل ةئزجت ضرعتلا مدع
،  فولأم رمأ ( ةبلا طملا مدع (وأ ضرعتلا مدعو ميلستلا نيب زييمتلا نأ وه ضارتع اذهاال ىلع اندرو
إال راجي واإل ةيراعلا نيب قرف إال فورعملا نمو .  راجي واإل عيبلا ك ةماه دوقع يف ًاحضاو هارن
ىلإ اهب عفتني رجأتسملا كرتيو ةرجؤملا نيعلا ميلستب مزتلي رجؤملا ىرن نحن اهو ةرج ، يفاأل
كرتيو ةراعملا نيعلا ميلستب ريعملا مزتلي ال اذاملف .( ميدقلا نوناقلا يف ) راجي اإل ةياهن

! ةيراعلا ةياهن ىلإ اهب عفتني ريعتسملا
.  ةعبتلا لمحتو ذيفنتلا مدعب عفدلا روصت نكمي  ،فال دوقعلا هذه يف خسفلا روصت نكمأ ج)اذإ

نأ ناضرتفي ةعبتلا لمحتو ذيفنتلا مدعب عفدلا نأ ىلإ عجري امنإ اذه نأ وه ضارتع اذهاال ىلع اندرو
هلباقي ،  دقعلا ةياهن ىلإ نيعلا كرتب مازتلا إال قبي ملو مت ، دق ميلستلا انهف متي .امأ مل ميلستلا

.  اهيلع ةظفاحملا ب مازتلا
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رظنأ وه( همازتلا ذيفنتب األلو فرطلا موقي ىتح هفقوب عفد عفد ذيفنتلا ب بلوط اذإف
دقعلا ذيفنت مدعب عفدلا ب هنومسي ام اذهو .( ديدجلا يندملا نوناقلا نم 161 ةداملا

ف دحاو بناجل مزلملا دقعلا يف امأ .(exceptionnonadimpleticontractus)
فقو بلطي ىتح مازتلا هتمذ يف قلعتي مل اآلرخ دقاعتملا  ،ألن عفدلا اذهل لحم ال

.  هذيفنت
(risqué) ةعبتلا لمحت نأب يضاقلا أدبملا قبطي نيبناجلل مزلملا دقعلا يف (3)
اذإ هنأ يف أدبملا اذه صلختيو .  همازتلا ذيفنت لا حتسا يذلا دقاعتملا ىلع نوكي

يضقني مازتل اال نإف هتدارإ نع جراخ ببسل همازتلا ذيفنت نيدقاعتملا دحأ ىلع لا حتسا
هسفن ءاقلت نم دقعلا خسفنيف هل ، لباقملا مازتل عماال يضقنيو ،  ذيفنتلا ةلا حتسا ببسب
ذيفنت لا حتسا يذلا دقاعتملا نوكيو .( ديدجلا يندملا نوناقلا نم 159 ةداملا رظنأ )
يذلا نإف دحاو بناجل مزلملا دقعلا يف امأ ةلا . حتس اال هذه ةعبت لمحت دق همازتلا
اذه ألن كلذ .  همازتلا هذيفنت لا حتسا يذلا دقاعتملا اآلرخال دقاعتملا وه ةعبتلا لمحتي
كلذ نع اآلرخ دقاعتملا ضوعي  ،وال هذيفنت ةلا حتسا ببسب همازتلا يضقني دقاعتملا
وه نوكيف األلو ، مازتل اال طوقسب طقسي لباقم مازتلا هتمذ يف قلعتي مل ألهن ًائيش

.  ةعبتلا لمحت يذلا
(cause)ال ًاببس نيدقاعتملا دحأ مازتلا ربتعي نيبناجلل مزلملا دقعلا يف (4)
اال نيب ام مئاقلا لباقتلل كلذو ،  ببسلا يف ةيديلقتلا ةيرظنلل ًاقفو اآلرخ دقاعتملا مازتل
ًاببس . هرابتعا نكمي لباقم مازتلا دجوي فال دحاو بناجل مزلملا دقعلا يف  .امأ نيمازتل

contratsynallagmatiqueimparfait ماتلا ريغ نيبناجلل مزلملا دقعلا –57
و نيبناجلل مزلملا دقعلا نيب طسو وه دوقعلا نم اعون فرعي ينامورلا نوناقلا ناكو (
دقع وهو .  ماتلا ريغ نيبناجلل مزلملا دقعلا ب هيمسي ناكو ،  دحاو بناجل مزلملا دقعلا
ريغ ببسب دقعلا ءوشن دعب مزتلي اآلرخ بناجلا نكلو ،  دحاو بناجل لص يفاأل مزلم
ررضلا نم هدنع عدوملا باصأ ام ضيوعتب عدوملا مزتلا اذإ ةعيدولا ك كلذو ،  دقعلا

هلا نم ءيشلا ظفح يف تقفنأ يتلا ةيرورضلا تافورصملا درب وأ عدوملا ءيشلا ببسب
الك .

امو .  دحاو بناجل مزلم دقع وه امنإ ماتلا ريغ نيبناجلل مزلملا دقعلا نأ حيحصلا و
مازتلا وه  ،لب دقعلا نم أشني مل نئادلا بناج يف كلذ دعب مازتلا نم أشني نأ ىسع

بال ءارث  ،واإل ررضلا نع ضيوعتلا حةلا يف عورشملا ريغ لمعلا : رخآ ببس هردصم
نوناقلا يف ًاموهفم ميسقتلا اذه ناك دقلو .  ةيرورضلا تافورصملا در حةلا يف ببس

ًادوقع نوناقلا اذه يف ربتعت تناك يتلا يه اهدو نيبناجلل ةمزلملا دوقعلا ألن ينامورلا
بناجل ةمزلملا دوقعلا امأ ،(debonnefoi) اهذيفنت يف ةينلا نسح رفاوت بجي

نأ ديفملا نم ناكف .(dedroitstreet) ذيفنتلا ةيفرح ًادوقع ربتعت تناكف دحاو
مات ريغ وحن ىلع ولو نيبناجلل ةمزلم دوقع اهنأب دحاو بناجل ةمزلملا دوقعلا فصوت
ةمئاق دعت مل ةينامورلا ةركفلا هذه نكلو .  ذيفنتلا يف ةينلا نسح طارتشا رسيتي ىتح
ةمزلم وأ نيبناجلل ةمزلم تناك ءاوس – دوقعلا لك تحبصأو ،  ثيدحلا نوناقلا يف

نأ يف ةدئاف كانه دعت ملف .  ةينلا نسح اهذيفنت يف رفاوتي نأ بجي – دحاو بناجل
.  نيبناجلل ةمزلملا دوقعلا ةمسب دحاو بناجل ةمزلملا دوقعلا مستت

عربتلا دقعو ةضواعملا دقع –5

امل ال باقم نيدقاعتملا نم لك هيف ذخأي يذلا دقعلا وه : ةضواعملا دقع –58
  عيبملا ءاطعإ لباقم يف نمثلا ذخأي ألهن عئابلا ىلإ ةبسنلا ب ةضواعم دقع عيبلا  .ف هاطعا
دقع ةدئافب ضرقلا  .و نمثلا ءاطعإ لباقم يف عيبملا ذخأي ألهن يرتشملا ىلإ ةبسنلا ،بو
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أللج ، ءيشلا ءاطعإ لباقم يف دئاوفلا ذخأي  ،ألهن ضرقملا ىلإ ةبسنلا ب ةضواعم
ةلا فكلا دقعو .  دئاوفلا ءاطعإ لباقم يف أللج ءيشلا ذخأي ألهن ضرتقملا ىلإ ةبسنلا بو

ب وهو ،  نيدلا ءاطعإ لباقم يف ةلا فك ذخأ  ،ألهن لوفكملا نئادلا ىلإ ةبسنلا ب ةضواعم
نأ نود ىطعأ دق نوكي ذإ هتلا فك ىلع ًارجأ ذخأي مل اذإ ًاعربت نوكي ليفكلا ىلإ ةبسنلا

نيدقاعتملا دحأ ىلإ ةبسنلا ب ةضواعم نوكي دق دحاولا دقعلا نأ حضتي كلذ نمو .  ذخأي
نوكي نأ اهيف طرتشي ال ةضواعملا ألن كلذ اآلرخ ، دقاعتملا ىلإ ةبسنلا "ب اعربتو
نوكي نأ هيف طرتشي ال عربتلا نأ امك اآلرخ ، دقاعتملل لباقملا ىطعأ دق ضواعملا

اآلرخ . دقاعتملل عربت دق عربتملا
يطعي  ،وال هاطعأ الامل باقم دقاعتملا هيف ذخأي ال يذلا دقعلا وه : عربتلا دقع –59

ًائيش ذخأي ألهنال ريعملا ىلإ ةبسنلا ب عربت دقع ةيراعلا  .ف هذخأ الامل باقم اآلرخ دقاعتملا
ريعملل ًائيش يطعي ألهنال ريعتسملا ىلإ ةبسنلا  ،بو راعملا ءيشلا لباقم يف ريعتسملا نم

ةلا  كولا و ةعيدولا و ضرقلا و ضوع نود ةبهلا كلذكو .  راعملا ءيشلا ب عافتن اال لباقم يف
.  هانمدق يذلا وحنلا ىلع عربت دوقع اهلك ،  لباقم نود ثلاالةث دوقعلا هذه تناك ،اذإ
ك عربت اهضعبو ،  راجي كاإل ةضواعم اهضعب نيبناجلل ةمزلملا دوقعلا نأ نيبتي كلذ نمو

اهضعبو ،  ضوع نود ةبهلا ك عربت اهضعب دحاو بناجل ةمزلملا دوقعلا كلذك .  ةيراعلا
.  نيدملا نم ًارجأ ليفكلا ذخأ اذإ ةلا فكلا ك ةضواعم

لضفتلا دوقعف .  تابهلا و لضفتلا دوقع نيب عربتلا دوقع يف زيمن نأ ديفملا نمو
نع جرخي نأ نود ةدئاف هل عربتملا اهيف عربتملا يلوي (actesdebienfaisance)
نع جرخي نأ نود نيعلا ةعفنمب عربتي ريعملا ألن لضفت دقع ةيراعلا مهلا .ف ةيكلم

تابهلا امأ هلا . المب هلمعب عربتي هدنع عدوملا ألن لضفت دقع ةعيدولا  .و اهتيكلم
اهيف جرخي ةبهلا دقعك مهلا ، ةيكلم نع عربتملا اهيف جرخيف (actesdeliberalite)
دوقع نم ةروطخ دشا تابهلا نأ كلذ نم نيبتيو .  بوهوملا ةيكلم نع بهاولا

.  ًاصاخ كشال ةبهلا يف طرتشاف عرشملا طوحت كلذلو ،  لضفتلا
دقعو – ةبه وأ ناك ال ضفت – عربتلا دقع نيب زييمتلا :و ميسقتلا اذه ةيمهأ –60

: يتأي ام اهنم ركذن ،  ةماه جئاتن هل ةضواعملا
عدوملا ةيلوئسمف ،  ضواعملا ةيلوئسم نم ةداع فخا عربتملا ةيلوئسم نوكت (1)
ةيلوئسم نم ةداع دشا هل عربتملا ةيلوئسم نأ امك .  رجأتسملا ةيلوئسم نم رسيأ هدنع

– ثلاالةث دوقعلا هذهف .  رجأتسملا ةيلوئسم نم دشا ريعتسملا ةيلوئسمف ،  ضواعملا
جردتتو ،  ًافعضو ةوق نيدقاعتملا ةيلوئسم اهيف توافتت – ةيراعلا و راجي واإل ةعيدولا

ك ضواعي  ،وأ هدنع عدوملا ك عربتي دقاعتملا ناك ااذامل ًاقبط ةوقلا ىلإ فعضلا نم
.  ريعتسملا ك عربتلا ىقلتي  ،وأ رجأتسملا

إ ةضواعملا دوقع يف رثؤي ال وهو .  عربتلا دوقع يف رثؤي صخشلا يف طلغلا (2)
.  ةعرازملا و ةكرشلا يف امك ،  رابتعا لحم دقاعتملا صخش ناك الاذإ

ءوس تابثإ ىلإ ةجاح نود ةيصيلوبلا ىوعدلا ب عربتلا دوقع يف نعطلا زوجي (3)
نعطلا نئادلل زاج مهلا ، نم ًائيش رخآ رسعملا نيدملا بهو اذإف .  عربتلا ىقلت نم ةين

 ،ف عيبلا ك ةضواعملا دوقع يف امأ هل . بوهوملا ةين ءوس تبثي مل ولو فرصتلا اذه يف
.  ةينلا ءوس تابثإ نم الدب

يلا متح اال دقعلا و ددحملا دقعلا -6

تقو ددحي نأ نيدقاعتملا نم لك هيف عيطتسي يذلا دقعلا وه : ددحملا دقعلا –61
.  نيلداعتم ريغ ناردقلا ناك ول ىتح ،  ىطعأ يذلا ردقلا و ذخأ يذلا ردقلا دقعلا مامت
ال وأ عيبملا ةميق لداعي نمثلا ناك ءاوس ،  ددحم دقع نيعم نمثب نيعم ءيش عيبف
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.  عيبلا تقو امهديدحت نكمي نمثلا رادقمو عيبملا ةميق تماد ام هلداعي
ددحي نأ نيدقاعتملا نم لك هيف عيطتسي ال يذلا دقعلا وه : يلا متح اال دقعلا –62

لبقتسملا يف إال كلذ ددحتي  ،وال ىطعأ يذلا ردقلا وأ ذخأ يذلا ردقلا دقعلا مامت تقو
وه نمثب عيبلا  .ف هلوصح تقو فورعم ريغ وأ لوصحلا ققحم ريغ رمأ ثودحل ًاعبت
يذلا ردقلا عيبلا تقو فرعي ناك نإو عئابلا يلا ،ألن متحا دقع ةايحلا ىدم بترم داريإ

إال ددحتي ال نمثلا  ،ذإ هذخأ يذلا ردقلا تقولا كلذ يف فرعي نأ عيطتسي ال يطعأ
ًايلا  متحا ًادقع رشابي عئابلا ك ًاضيأ يرتشملا  .و هلوصح تقو فرعي ال رمأ توملا و هتومب
ال يذلا نمثلا وهو يطعأ يذلا ردقلا فرعي ال هنكلو ،  هذخأ يذلا ردقلا فرعي وهف ،

نيمأتلا دوقع ةعئاشلا ةيلا متح اال دوقعلا نمو .  هنايب قبس امل عيبلا تقو هديدحت نكمي
.(1) ةرماقملا و ناهرلا دوقعو

دوقع يف إال نوكي ال يلا متحاو ددحم ىلإ دقعلا ميسقت نأ ةلهو أللو نظي دقو اذه
دق عربتلا دقع نأ حيحصلا نكلو .  ةددحم دوقع إال عربتلا دوقع يف سيلو ،  ةضواعملا
يذلا ردقلا دقعلا مامت تقو ددحي نأ عيطتسي ال هل بوهوملا ناك اذإ ًايلا متحا نوكي

.  هتايح لوط ًابترم ًاداريإ آلرخ صخش بهو اذإ امك ،  ذخأي
ةيمهأ هل يلا متح اال دقعلا و ددحملا دقعلا نيب زييمتلا :و ميسقتلا اذه ةيمهأ –63

مهأ نمو .  ةدودحم هتيمهأف ةينوناقلا ةيحانلا نم امأ .  ةيداصتق اال ةيحانلا نم ةريبك
: نارمأ هجئاتن

وأ بسكملا يف (alea) لا متح اال كلذ وه ةيلا متح اال دوقعلا ساسأ (1)
نادقاعتملا هبسح نإو ،  عقاولا يف دوجوم ريغ لا متح اذهاال نأ حضتأ ولف .  ةراسخلا

لوط ثثلا صخشل يطعي داريإب زنمال صخش عاب اذإ امك ،  لطاب دقعلا  ،ف ًادوجوم
.  عيبلا عوقو لبق تام دق صخشلا اذهب اذإف ،  هتايح

هذه هيلع تينب يذلا ساس  ،ألناأل ةيلا متح اال دوقعلا يف ةداع نبغلا رثؤي (2)ال
.(2) نيدقاعتملا دحأ هلمحتي يلا متحا نبغ مدقت امك وه دوقعلا

(3) ينمزلا دقعلا و يروفلا دقعلا -7
نوكيف هيف ، ًايرهوج ًارصنع نمزلا نوكي ال يذلا دقعلا وه : يروفلا دقعلا –64

.  ةعباتتم لا جآ ىلإ وأ لجأ ىلإ ذيفنتلا يخارت ولو ًايروف هذيفنت
انه نمزلا رصنع  ،ألن يروف دقع لا حلا يف عفدي نمثب لا حلا يف ملسي ءيش عيبف

.  ذيفنتلا يروف دقع وهف لا ، حلا يف ملسي نمثلا و عيبملا نأكالنم  ،ذإ مودعم
لخدت دق ناك اذإ نمزلا ألن كلذ .  ًايروف كلذ عم يقبيو لجؤم نمثب عيبلا نوكي دقو

نم لك هيف عيطتسي ال يذلا وه يلا متح اال دقعلا ناب رصم فانئتسا ةمكحم تضق دقو (1)
ًاعبت دعب اميف إال ددحتت ال يهو .  دقاعتلا تقو ةعفنملا نم هيلع لصحي ام ديدحت نيدقاعتملا
رعسب عيبلا  .و فازج نمثب هتابن لبق عرزلا و اهداقعنا لبق رامثلا عيبك ققحم ريغ رمأ عوقول
ذخأ ام ملعي امك ىطعأ ام دقعلا تقو ملعي يرتشملا و عئابلا نم ألنكال ًايلا متحا سيل ةدحولا

ص365). 135 مقر 31 ةاماحملا 1948 ةنس ليربا 18)
نأ ةداملا هذه نم ةريخ األ ةرقفلا يف ءاج دقو ،  ينانبللا نوناقلا نم 214 ةداملا رظنأ كلذ عمو (2)
لا متحا نأ ىلع كلذ لمح نكميو .  نبغلا ببسب لا لإلطب ةلباق نوكت دق اهتاذ ةيلا متح اال دوقعلا
بناج يف لا متح اذهاال عم لداعت يأ نع ديعب نيدقاعتملا دحأ بناج يف ةراسخلا و بسكملا

اآلرخ . دقاعتملا
دقع ةيرظن " اهناونع ،  يزاجح يحلا دبع روتكدلل ةميق ةلا سر ىلإ عوضوملا اذه يف انعجر (3)
دقعلا " يمسن نأ انرثآ دقو . 1950 ةنس ةرهاقلا . " ذيفنتلا يرودلا و رمتسملا دقعلا – ةدملا

يف ينمزلا دقعلا " .والزيلا ةدملا دقع " يزاجح يحلا دبع روتكدلا هامسم "ام ينمزلا
ىلإ كلذ دعب لقتنيف ،  هروطت لمكتسي ىتح هقفلل كرتي نأ ريخلا نمو .  يهقفلا هروطت لهتسم

.  ةقرفتم ىرخأ نكامأ يف هيلإ ةراش لإل دوعنسو .  نينقتلا
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نيحي امدنع لجؤم نمثب عيبلا (1).ف نمثلا ديدحت يف هل لخد ال يضرع رصنع وهف انه
 ،وال ذيفنتلا تقو هب ددحتي ًادعوم األلجإال سيلو .  ذيفنتلا يروف نوكي ،  هذيفنت تقو

.  نمثلا رادقم هب ددحتي
ًاطاسقأ عفدي يذلا نمثلا  .ذإ ًايروف كلذ عم ىقبيو طسقم نمثب عيبلا نوكي دقو

يف ةيضرع رصانع اآلجلاإال هذه تسيلو .  ةددعتم لا جآ ىلإ ال جؤم ًانمث إال سيل
ًاءزج ،  ذيفنتلا يروف ةلا حلا هذه يف دقعلا نوكيو .  نمثلا رادقم اهب ددحتي ال دقعلا

هنم . ءزج لكل ذيفنتلا تقو نيحي امدنع ،  ًاءزج
،  ةمدقتملا ةلثم يفاأل امك ًايرايتخا  ،ال ًايرابجإ ذيفنتلل برضي يذلا األلج نوكي دقو
هذه يف دقعلا نوكيف ،  هيلع دوقعملا لحملا هب ددحتي ال ًايضرع ًارصنع كلذ عم يقبيو
عنصف ودالًاب . هل عنصي نأ ىلع ليمعلا عم قفتي راجنلا كلذ لثم .  ذيفنتلا يروف ةلا حلا

هب ددحتي –ال يرابجإ لجأ وهو – نمزلا اذه نكلو ،  ًانمز قرغتسي نأ البالدب ودلا
ال يضرع رصنع  ،كالامه كانه يرايتخ كاأللجاال انه يرابج  .واأللجاإل دقعلا لحم

ذيفنتلا يروف هانمدق يذلا لثملا يف عانصتس اال دقع نوكيو .  هيلع دوقعملا هب ساقي
الب . ودلا عنص متي نأ دعب  ،يأ هذيفنت تقو نيحي ام دنع

اذإ نمزلا نأو ،  نمزلا نع ال قتسم هلحم ددحتي يروفلا دقعلا نأ مدقت امم نيبتيو
ال ذيفنتلا تقو ديدحتل ،  ًايرهوج ًارصنع ال ًايضرع ًارصنع لخدتي امنإف هيف لخدت

ًاوضرع وأ ءانب وأ ناك اضرأ – يروفلا دقعلا لحم نأ كلذ .  هيلع دوقعملا لحملا ديدحتل
سيق وه اذإ ًامرج هل نأ  ،يأ نامزلا يف ال ناكملا يف دتمي امنإ – كلذ ريغ وأ ًادقن وأ
يحلا دبع روتكدلا لوقي امك – وه  ،وأ ينامز سايقمب ال يناكم زيجي ساقي امنإف
دقعلا ب يمس امنإو .  ةينامز ةقيقح ال ةيناكم ةقيقح – ةفورعملا هتلا سر يف يزاجح
تابثإ يف يه تسيل هيف ةيرهوجلا ةرهاظلا  ،ألن يناكملا دقعلا ب مسي ملو ،  يروفلا

هنع . نامزلا يفن يف هل ،لب ناكملا
نوكي ثيحب هيف ، ًايرهوج ًارصنع نمزلا نوكي يذلا دقعلا وه : ينمزلا دقعلا –65
ةنرتقم إال اهروصت نكمي ال ءايشأ كانه نأ كلذ .  دقعلا لحم هب ردقي يذلا سايقملا وه

 ،يأ هتجيتن يف هيلإ رظن اذإ لمعلا  .و ةنيعم ةدمب إال اهريدقت نكمي ال ةعنملا  .ف نمزلا ب
فال هتاذ يف هيلإ رظن اذإ نكلو ،  ةيناكم ةيقيقح ناك ،  لمعلا هجتني يذلا ءيشلا ىلإ

.  ةنيعم ةدمب ًانرتقم ،  ةينامز ةقيقح إال هروصت نكمي
أل هيف يرهوج رصنع نمزلا  ،و ةعفنملا ىلع عقي ألهن ينمز دقع راجي اإل دقعف مث نمو
 ،أل ينمز دقع ،  ةنيعم ةدمل لمعلا دقعو .  اهيلع دوقعملا ةفعنملا رادقم ددحي يذلا وه هن
وه ذإ هيف يرهوج رصنع نمزلا  ،ف نمزلا إالب ساقت ال لماعلا اهيدؤي يتلا تامدخلا ن

.  هيلع دوقعملا لحملا رادقم ددحي يذلا
نيدقاعتملا نكلو ،  ةيناكم ةقيقح نوكيف ناكملا يف ددحتي ام ءايش نماأل كانهو

،  ناكملا ب ساقي هتاذ يف وهف .  رركتت ةجاح دسل نمزلا نم ةدم هئادأ راركت ىلع ناقفتي
دحأ هب مزتلي ،  ديروتلا دقع كلذ لثم .  نامزلا ب ساقي نأ ىلع اقفتا نيدقاعتملا نكلو
انه دقعل ا لحمف .  نمزلا نم ةدم رركتي ًانيعم ًائيش اآلرخ دقاعتملل دروي نأ نيدقاعتملا
نكلو ،  ناكملا ب هتاذ يف ساقي – هديروت ىلع قفتا يذلا نيعملا ءيشلا وهو –

،  لمعلا و ةعفنملا  ،ك ساقي اله عجف ،  نمزلا نم ةدم تارم رركتي نأ ىلع اقفتا نيدقاعتملا
 ،وأ نمزلا وه ديروتلا دقعو راجي اإل دقع نم لك يف هيلع دوقعملا  .ف ناكملا الب نامزلا ب

نإف ،  اهيف لجأ يتلا ةدملا نع دئاوفلا هيلإ فاضت نأ لجؤملا نمثلا يف ىعور دق ناك اذإو (1)
.  نمثلا نم ةليئض ةبسن ةداعلا يف يهو ،  دئاوفلا ديدحت يف إال لخدتي ال ةلا حلا هذه يف نمزلا

.  يرهوج رصنع نمزلا  ،ف اهتاذ دئاوفلا يف امأ
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 ،امأ ةعيبط نمزلا ب ساقي راجي اإل دقع يف هيلع دوقعملا نكلو .  نمزلا ب ساقي ءيش وه
.  ًاقافتا نمزلا ب ساقيف ديروتلا دقع يف هيلع دوقعملا

contrataexecution) رمتسم ذيفنت يذ دقع ىلإ ينمزلا دقعلا مسقني مث نمو
contrat) يرود ذيفنت يذ دقعو ،  ةنيعم ةدمل لمعلا دقعو راجي اإل دقعك (continue
ىدم داري وأاإل دبؤملا داري اإل دقعو ديروتلا دقعك (aexecutionperiodique

.  ةايحلا
نأ يه ةيرهوج ةركف ىلإ ينمزلا دقعلا صئاصخ عجرت : ميسقتلا اذه ةيمهأ –66
نم ًانيح ينمزلا دقعلا ذفن اذإف .  دوعي ال يضم اذإ نمزلا  .و نمزلا وه يف هيلع دوقعملا
نمزلا نم ةرتفلا نإف كلذ ، لا حتسا دقعلا يف عوجرلا آلرخ وأ ببسل ديرأو ،  نمزلا
عوجرلا نكمي ال ًايئاهن هذيفنت حبصأ دقعلا نم ذفن امو ،  تضقنا دق دقعلا اهيف ذفن يذلا

مت اميف عوجرلا زاج هنم ءزج يف ذفن اذإو ،  نمزلا ىلع موقي فال يروفلا دقعلا هيف .امأ
جئاتن يروفلا دقعلا و ينمزلا دقعلا نيب اميف يرهوجلا قرفلا اذه ىلع بترتيو .  هذيفنت

: يتأي ام اهنم ركذن ،  ةماه
هيف . عوجرلا زوجي  ،ألهن يضاملا ىلع هرثأ بحسني يروفلا دقعلا يف خسفلا (1)

نكمي ال هنم ذفن ألنام يضاملا ىلع هرثأ بحسني فال ينمزلا دقعلا يف خسفلا امأ
.  هتداعإ

نيدقاعتملا تامازتلا يف رثؤي ال فقولا اذه نإف ،  يروفلا دقعلا ذفنت فقو (2)اذإ
ينمزلا دقعلا امأ .  فقولا لبق تناك امك ةلماك تامازتل اال هذه ىقبت لب مكحلا ثيح نم

خالل يف هراثآ يحمت هنم ،ذإ ءزج لا وزو همك يف صقنلا هيلع بترتي هذيفنت فقوف
دق لب تتاف نأ دعب اهضيوعت نكمي ال ةدملا هذه  .ألن اهيف هذيفنت فقو يتلا ةدملا

ةددحملا ةدملا ىلع ديزت فقولا ةدم تناك اذإ هؤاهتنا يروفلا دقعلا فقو ىلع بترتي
.  اهيواست وأ دقعلل

لب بسحف دوجولا يف ًنال امات ال باقت تامازتل اال هيف لباقتت ينمزلا دقعلا (3)
اإل دقع يفف اآلرخ . بناجلا يف هلباقي ام متي بناج يف اهنم مت امف ،  ذيفنتلا يف ًاضيأ
ردقب ةرج األ عفدب مزتلا ةنيعم ةدم رجأتسملا عفتنا اذإف ،  عافتن اال لباقت ةرج األ راجي
وهف دوجولا يف ًامات ناك اذإ لباقتلا نإف يروفلا دقعلا يف امأ .  اهيف عفتنا يتلا ةدملا
ثيح نم نمثلا و عيبملا لباقت اذإ طسقم نمثب عيبلا دقع يفف .  ذيفنتلا يف مات ريغ

يرتشملا عفدي نأ زوجيو ،  ذيفنتلا ثيح نم ال باقتي نأ يرورضلا نم سيلف ،  دوجولا
هعفد ام درتسيف عيبلا خسف ىلإ أجليو ،  عيبملا نم اهلباقي ام ذخأي ال نمثلا نم ًاطاسقأ

.  نمثلا نم
امأ لا . األوح رثكأ يف يروفلا دقعلا يف ضيوعتلا قاقحتس ال طرش راذع (4)اإل

 ،ألن ينمزلا همازتلا ذيفنت نع مزتلملا رخات اذإ يرورضب سيل راذع فاال ينمزلا دقعلا يف
.  راذع نماإل يجترت ةدئاف  ،فال نمزلا تاوفل هكرادت نكمي ال هيف رخأت ام

ريغت نوكي دتمي ام ردقبو ،  نمزلا عم ًادتمم نوكي إالنأ نكمي ال ينمزلا دقعلا (5)
فورظلا ةيرظنل يعيبطلا لا جملا يه ةينمزلا دوقعلا تناك مث نمو ال ، متحم فورظلا
اهذيفنت ناك إالاذإ ةيرظنلا هذه اهيلع قبطنت نأ نكمي فال ةيروفلا دوقعلا امأ .  ةئراطلا

ال(1). جؤم

قافتاو (contratsubjectif) يتاذ دقع ىلإ ،  اهتعيبط ثيح نم ،  دوقعلل ميسقت كانهو (1)
امهل نيصخش نيب قافتا وه يتاذلا دقعلا (conventioninstitutionnelle).ف مظنم

امهزواجت وال امهيلع رصتقت ةيضرع ةيتاذ ةطبار امهنيب ةطبارلا نوكتو ،  ناتضراعتم ناتحلصم
 .و يرتشملا ةحلصمو عئابلا ةحلصم نيب ًاضراعت هيف ىرت عيبلا دقع كلذ لثم .  امهريغ ىلإ

ةيكلم لا قتناب الاهت متشم مهأ يف لوزت نأ ثبلت ال يهو ،  امهيلع ةروصقم ةيتاذ امهنيب ةطبارلا
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لقتنن ،  دقعلا يف الم كلل ديهمتلا نم انغرف دقو :اآلن دقعلا يف ثحبلا بيترت –67
،  ديدجلا يندملا نوناقلا هيلع راس يذلا وحنلا ىلع ثحبلا بترنو هيف . ثحبلا ىلإ

ثالةث: لوصف يف لوانتنف
.  دقعلا ناكرأ -1

.  دقعلا راثآ -2
.  دقعلا الل حنا -3

ًانينوناق ًازكرم دجوي يتاذلا دقعلا نم ضيقنلا ىلعف مظنملا قافت امأاال .  يرتشملا ىلإ عيبملا
ريغلا ىلع يرسيف ،  دقعلا ىلإ هنم نوناقلا ىلإ برقأ وه (statut,institution) ًاتباث ًامظنم
امهحلا صم نيب ضقانت ال مظنملا قافت يفاال نيفرطلا نأ ىلإ اذه .  نيفرطلا ىلع يرسي امك

نإف ،  ةكرشلا كلذ لثم .  كرتشم ضرغو ةدحتم ةياغ امهل لب ،  نيدمو نئاد امهيف سيلو
يذلا ضرغلا وه كرتشم ضرغل تباثلا مظنملا زكرملا اذه مهنيب دجوي نأ ىلع اوقفتا ءاكرشلا
نيب ضراعتلا لثامي ءاكرشلا حلا صم نيب اميف ضراعت  ،وال مهكارتشا ءارو نم هيلإ نوعسي

ءاكرشلا ىلع يرسي ال ةكرشلا ماظن نأ امك ،  عيبلا دقع يف يرتشملا ةحلصمو عئابلا ةحلصم
قافت اال ًاضيأ كلذ لثمو .  ةكرشلا عم لماعتي يذلا ريغلا ىلع يرسي ًاضيأ وه  ،لب بسحف
يرست يتلا دعاوقلا ميظنت ىلإ يمري وهو (contratcollectifdutravail) لمعلل عماجلا

ىلع يرست ةتباث ةرقتسم حةلا كلذب مظنيف ،  لمعلا برو لماعلا نيب ةيدرفلا لمعلا دوقع ىلع
.  كرتشي مل نم ىلعو دقعلا يف كرتشا نم

نم كانهف .  حوضولا نم ريبك ردق ىلع سيل مظنملا قافت واال يتاذلا دقعلا نيب قرفلا نأ عقاولا و
ةرمتسم ةطبار قلخي هنإف ،  راجي اإل دقعك ةيتقو ريغ ةرمتسم ةطبار دجوي ام ةيتاذلا دوقعلا

نيعلل يرتشملا ك نيدقاعتملا ريغ ىلإ اهرثأ ىدعتي دق ةطبارلا هذهو ،  رجاتسملا و رجؤملا نيب
 .و ليكولا عم لماعتي يذلا ريغلا ىلإ ًاضيأ يه اهرثأ ىدعتي يتاذ دقع يهو ةلا كولا  .و ةرجؤملا
نأ ديري كيرش لك  ،ذإ ةضراعتم حلا صم مهل ،  مظنم قافتا يه يتلا ،  ةكرشلا دقع يف ءاكرشلا

ميسقت نأ يف ببسلا كردت مث نمو .  نكمم حبر ربكأب زوفيو ةنكمم ةصح لقأ ةكرشلل يطعي
 ،مل يراد اإل هقفا يف هيجيد ذاتس األ هعدتبا ميسق وهو ،  مظنم قافتاو يتاذ دقع ىلإ دقعلا

.  يندملا هقفلا يف دسي
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األلو لصفلا

دقعلا ناكرأ

ةدار  .واإل نيدقاعتملا يضارت  ،يأ ةدار اإل ىلع موقي دقعلا : دقعلا ناكرأ رصم –68
و يضارتلا : نانكر نذإ دقعلا  .ف ببسلا وه اذهو ،  ةعورشم ةياغ ىلإ هجتت نأ بجي

.(1) ببسلا
يفاال إال رهظت ال هتيمهأ نكلو .  دقعلا يف ال مازتل يفاإل نكر وهف لحملا امأو

نهنييعت نوناقلا ىلوتي يدقاعتلا ريغ مازتل اال لحم نإف .  دقعلا نم أشني يذلا مازتل
نإف يدقاعتلا مازتل اال لحم امأ .  طورشلل فوتسم ريغ نوكي نأ لا متحا ةمث سيلف
يتلا طورشلل هءافيتسا ايعاري نأ بجوف ،  هنييعتب ناموقي ناذللا امه نيدقاعتملا

.  دقعلا ب اًنرتقم ةداع ركذي لحملا مثف نمو .  نوناقلا اهبلطتي
ءزجلا كلذكو ،  ببسلا و لحملا و يضارتلا اهيلع موقي يتلا دعاوقلا ثحبن نحنف

: اآلةيت لئاسملا نذإ انثحب لوانتيو الن . طبلا وهو دعاوقلا هذه ىلع بترتي يذلا
.  يضارتلا -1

.  لحملا -2

.  ببسلا -3
الن . طبلا -4

األلو عرفلا

يضارتلا

اذإو .  نيتقفاوتم نيتدارإ دوجوب يضارتلا دجوي : ةحصو يضارتلا دوجو –69
ىتح بجي  ،لب هتحصل يفكي ال هنإف ،  دقعلا دوجول يفكي نيتدار اإل نيتاه دوجو ناك

: نذإ ثحبنف نيتحيحص ناتقفاوتملا ناتدار اإل نوكت نأ اًحيحص دقعلا نوكي
.  يضارتلا دوجو -1
.  يضارتلا ةحص -2

األلو ثحبملا

يضارتلا دوجو

ىلع ديدجلا يندملا نوناقلا نم 89 ةداملا تصن : نيتدارإ قباطت وه يضارتلا -70
: يتأي ام

ةاعارم ؛عم نيتقباطتم نيتدارإ نع ريبعتلا نافرط لدابتي نأ درجمب دقعلا متي "
. "(2) دقعلا داقعن ال ةنيعم عاضوأ نم كلذ قوف نوناقلا هررقي ام

هذه يفف .  اهركذ قبس يتلا ةيلكشلا دوقعلا يف امك صوصخم لكش يف نوكي نأ يضارتلا ىلع بجي (1)
.  دقعلا ناكرأ نم انكر صوصخملا لكشلا اذه نوكي ةلا حلا

اآليت:" هجولا ىلع هنم 135 ةداملا يف يديهمتلا عورشملا يف صنلا اذه درو : صنلا خيرات (1)
نوناقلا ررقي مل  ،ام نيتقباطتم نيتدارإ نع ريبعتلا نافرطلا لدابتي نأ درجمب دقعلا متي

اذه يف يديهمتلا عورشملل ةيحاضي اإل ةركذملا يف ءاجو . " دقعلا داقعن ال ةنيعم اًعاضوأ
  صنلا اذه يف ةحضاو ةروصب ةرهاظلا ةدارفا بهذم راثيإب عورشملا عطق ": يتأي ام ددصلا
" نيتقباطتم نيتدارإ نع ريبعتلا لدابت مزلتسا  ،لب نيتدارإ قفاوت دقعلا داقعن ال بلطتي ملف ،
ا ةيرظن ىلإ زاحنا دق ديدجلا نوناقلا نأ مهوي ةيحاضي اإل ةركذملا يف درو يذلا لوقلا اذهو

هعضو يف ديدجلا نوناقلا نأ انيأر دقف كلذ . ريغ عقاولا  .و اًمات اًزايحنا ةرهاظلا ةدار إل
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هجتت يتلا ةدار انهاإل ةدار باإل دوصقملا (1).و نيتدارإ قباطت وه نذإ يضارتلا ف
.  مازتل اال ءاشنإ وه نيعم ينوناق رقأ ثادح إل

ينوناقلا لمعلا يه ديدحتلا اذهب ةدار ):واإل ينوناقلا لمعلا (وأ ةدار اإل ناكرأ -71
يضقي قطنملا ناكف .  دقعلا نم معأ انيأر امك ينوناقلا لمعلا (actejuridique).و
ةيحانلا نكلو .  سكعلا  ،ال ينوناقلا لمعلا ثحب نمض ال خاد دقعلا ثحب نوكي نأب

يتلا دعاوقلا  .و لماعتلا يف اعويش األرثك ينوناقلا لمعلا وه دقعلا انه .ف بلغتت ةيلمعلا
اهنم انينثتسا  ،اذإ ينوناقلا لمعلا ىلع قبطنت يتلا دعاوقلا تاذ يه دقعلا ىلع قبطنت

،  ةدرفنملا ةدار يفاإل كلاالم دنع كلذ نيبنس امك ،  نيتدار اإل قفاوت اهيضتقي يتلا كلت
يه ينوناقلا لمعلا ناكرأف مث نمو .  دحاو بناج نم يداصلا ينوناقلا لمعلا يف يأ

  بويعلا نم ةيلا خو ةيلهأ ىذ نم ةرداص ةدارإ  ،يأ ةحيحص ةدارإ : دقعلا ناكرأ اههنيعب
.  عورشم ببس قيقحتل هجتتو ،  هطورشل فوتسم لحم ىلع عقت ،

نأ اذهب دوصقملا و ةدار اإل دوجو انه انينعيو : ينوناق رثأ ثادح أل ةدار اإل هاجتا -72
.  مازتل اال ءاشنإ وه ينوناق رثأ ثادحإ ةينب اهبحاص نم ةدار اإل ردصت

  ةدار اإل مودعم صخش نم ردصت نأ نكمي ال ةدار نأاإل ةهادب كلذ ىلع بترتيو
هتدارإ تمدعنا نمو ضرم وأ ركسل يعولا دقف نمو نونجملا و زيمملا ريغ لفطلا ،ك

كلذ . وحنو ءاحي اإل ريثأت تحت ةيتاذلا
التاال ماجملا يف امك ،  ينوناق رثأ ثادح إل هجتت مل يتلا ةدار باإل ةربع وال

دارفأ نيب اميف موقت يتلا تاقافت اال يفو ةيناجم تامدخ ميدقتب عربتلا يفو ةيعامتج
اذه . نايب مدقت دقو ةرس ، األ

ىلع ةقلعملا ةدار والباإل ةيروصلا ةدار والباإل لزاهلا ةدارإب دقتعي ال كلذك
لا األوح هذه عيمج يف ةدار اإل نإف ،  ينهذ ظفحتب ةنرتقملا ةدار والباإل ةئيشملا ضحم

(2) ينوناق رثأ ثادح إل اًيدج اًهاجتا هجتت مل

لعج دق وه  ،لب ةنطابلا ةدار واإل ةرهاظلا ةدار اإل يتيرظن نيب اطسو اكلسم كلس دق يئاهنلا
رارقتسا ىضتقا اذإ إال ةرهاظلا ةدار اإل ىلإ اهنع لدعي ملو لص ، األ يه ةنطابلا ةدار اإل

هيلإ فيضأ ،  ةعجارملا ةنجل يف هددصب نحن يذلا صنلا ىلتت املو .  لودعلا اذه لماعتلا
نع ريبعتلا نافرطلا لدابتي نأ درجمب دقعلا متي ": يتأي امك حبصأف ، " كلذ قوف " ةرابع
ىلتت املو . " دقعلا داقعن ال ةنيعم اعاضوأ كلذ قوف نوناقلا ررقي مل ام نيتقباطتم نيتدارإ

امك حبصأف ، " كلذ قوف " ةرابع هيلإ فيضأ ،  ةعجارملا ةنجل يف هددصب نحن يذلا صنلا
ررقي مل ام نيتقباطتم نيتدارإ نع ريبعتلا نافرطلا لدابتي نأ درجمب دقعلا متي ": يتأي

طارتشا نأ ليدعتلا اذهب اموهفم حبصأ دقو . " دقعلا داقعن ال ةنيعم اعاضوأ كلذ قوف نوناقلا
": اآليت صنلا ب ةداملا تمدق  .مث نيتدار اإل قباطت نع ينغي ال دقعلا داقعن ال ةنيعم عاضوأ

هررقي ام ةاعارم عم نيتقباطتم نيتدارإ نع ريبعتلا نافرط لدابتي نأ درجمب دقعلا متي
نود اهيلع باونلا سلجم قفاو دقو . " دقعلا داقعن ال ةنيعم عاضوأ نم كلذ قوف نوناقلا

تقفاوف ةداملا هذه تيلت خويشلا سلجمل يندملا نوناقلا ةنجل يفو . 91 مقر تحت ليدعت
امك صنلا ىلع خويشلا سلجم قفاوو . 89 اهمقر حبصأو ةشقانملا دعب يه امك اهيلع ةنجللا

ص13). ص8 2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم اذه لك يف رظنأ ).  هتنجل هترقأ
هيلي وأال ،مث باجي اإل ردصيف ،  نارصاعتت وال نابقاعتت نيتقباطتملا نيتدار نأاإل ةداع عقي يذلا (2)و

 ،ذإ ليخلا قابس ىلع ناجرلا يف امك ،  ناتقباطتملا ناتدار اإل رصاعتت دق كلذ عمو هل . اقباطم لوبقلا
ةيحاضي اإل ةركذملا يف ءاج دقو .  دحاو تقو يف اهب نونهاري يتلا غلا بملا نينهارتملا نم ددع عفدي

ب نيدقاعتملا دحأ أدبي لا نماألوح ىمظعلا ةيبلا غلا يفو ": يتأي ام ددصلا اذه يف يديهمتلا عورشملل
متي دقف ،  باجي اإل لوبقلا ىلي نأ يرورضلا نم سيل نكلو اآلرخ . دقاعتملا لوبق هولتي  ،مث باجي اإل
ىلع ناهرلا يف نأشلا وه امك نأشلا وه امك ،  نيتقباطتم نيتدارإ نع نيرصاعتم نريبعت تيالىق دقعلا

ص10) 2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم ). " ليخلا قابس
ىنعم لقعي ازيمم فرصتملا نوك وه حيحصلا ءاضرلا ب دوصقملا نأب ضقنلا ةمكحم تضق دقو (1)
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: دقاعتلا متي فيك -73

هانمدق يذلا وحنلا ىلع هتدارإ نع نيدقاعتملا نم لك ريبعتب متي دقاعتلا و
ققحتيو اًتاب ، اهيف دقعلا نوكي ال ةيديهمت ةلحرمب دقاعتل ارمي دقو .  نيتار اإل قفاوتيو

.  نوبرعلا يفو يئادتب اال قافت يفاال كلذ
اإل قفاوت (2).  ةدار نعاإل ريبعتلا (1): اآلةيت لئاسملا ثحبلل نذإ صلخيف

.  نوبرعلا و يئادتب اال قافت :اال دقاعتلا يف ةيديهمت ةلحرم (3) نيتدار

األلو بلطملا
ةدار نعاإل ريبعتلا

يف ليص نماأل ةدار نعاإل ريبعتلا ردصي دق : بئانلا ريبعتو ليص األ ريبعت -74
ليص ، نماأل رداصلا ريبعتلا يف (ً :(وأال ملكلتتف هنع . بئان نم ردصي دقو دقاعتلا

.  دقاعتلا يف ةباينلا  ،يأ بئانلا نم رداصلا ريبعتلا يف ( اًيناث و(

ليص نماأل رداصلا ريبعتلا ـ1
يف ةنماكلا ةدار اإل نيب زييمتلا بجي : اهنع ريبعتلا ريبعتلا رهظمو ةدار 75-اإل

اهنع . ريبعتلل يجراخلا رهظملا و سفنلا
نيعم ءيش ىلع مزعلا هب دقعني يسفن لمع يهف سفنلا يف ةنماكلا ةدار امأاإل

و دقعلا ةيهام اكردم نوكي نأ فرصتلا ىنعم لقعي اًزيمم هنوك نم ضرغلا  ،و هدصقبو فرصتلا
 .فاإل مازتل اذهاال مايقل هنم هقح ةدارإ نم أالدب نايب هنم ضرغلا ف هدصقي هنوك امأ هيف . هتامازتلا

اًضيرم دقعلا ريرحت تقو فرصتملا ناكو ) ينوناق فرصت ألي ةيساس األ ناكر نماأل نكر نذإ ةدار
مقر 1 رمع ةعومجم 1934 ةنس سرام 8 يف يندم ضقن )( راحتن باال ىهتناو ةدار اإل هدقفأ اًيبصع

ص329). 169
127 ةداملا تناكف يئاهنلا عورشملا يف افذح عوضوملا اذه يف نيصن ىلع يديهمتلا عورشملا لمتشا دقو
وهو صخش نم ردص الاذإ طاب ةدرا نعاإل ريبعتلا نوكي ": يتأي ام ىلع صنت يديهمتلا عورشملا نم

صخشلا اذه نوكي ثيحب ،  ايتقو بارض اال ناك ولو يلقع بارطضاب باصم وه وأ ةبيغ حةلا يف
نم دصقي ": يتأي ام ددصلا اذه يف يديهمتلا عورشملل ةيحاضي اإل ةركذملا يف دروو . " زييمتلا دقاف
نإو مئاد هجوب ةيله األ دقفل يفكت ال يتلا ضراعلا بارطض حاالتاال ةهجاوم ىلإ مكحلا اذه

يسيطانغملا ميونتلا و ركسلا و ةبيغلا يف نأشلا وه امك ،  امئاق بارطض اال ىقب ام ةدار اإل دقف تعبتتسا
دقعنت يتلا تافرتصلا نيب يزيلجن اإل نوناقلا قرفيو ص103). 1 تاقيلعت ينامل األ نينقتلا رظنأ )

الناأل طبل اببس ركسلا و يلقعلا بارطض نماال لعجيو .  نيتدارإب إال متت ال يتلا دوقعلا و ةدرفنم ةدارإب
رارقتسا ىلع سرحلا يف نوناقلا اذه غماالة ىلإ عجرت ةقرفتلا هذه نأ رهاظلا  .و ةيناثلا نود ىلو
ةعجارملا ةنجل يف 127 ةداملا تيلت املو ص111)" 1 نوتسنلوو م64و9ـ6 سكنج الت( ماعملا

كلذ . ىلع ةنجللا تقفاوف ،  اهيلإ ةجاحلا مدعلو اهمكح حوضول اهفذح حرتقا
نأ درجمل ال طاب ةدار نعاإل ريبعتلا نوكي :"ال يتأي ام ىلع صنت يديهمتلا عورشملا نم 128 ةداملا تناكو

. " ينهذلا ظفحتلا اذهب ملعي هيلإ هجو نم ناك الاذإ طاب نوكي هنكلو ،  رهظأ ام ريغ رمضأ دق هبحاص
ةلأسم صنلا اذه لوانتي ": يتأي ام ددصلا اذه يف يديهمتلا عورشملل ةيحاضي اإل ةركذملا يف دروو

اإل بهذمو ةنطابلا ةدار اإل بهذم نيب ةلضافملا يف ثحبلا رمأ اهروف نم ريثت يهو ،  ينهذلا ظفحتلا
بهذملا ب عورشملا ذخأ ؟ ذخؤي امهيأبف ةنطابلا ةدار اإل ةرهاظلا ةدار اإل قباطت مل اذإف ،  ةرهاظلا ةدار

قاطن يف رارقتس اال قيقحتب لفكأ بهذملا اذه نأ يف كش سيلو ،  ةرهاظلا ةدار اإل ارثؤم ،  ينامرجلا
يف ايوق اًدنس كلذ ، نع ال ضف ،  فداصي وهو .  نامتئ اال تايضتقمل ةباجتسا رثكأو ةينوناقلا طباورلا

،  ةحضاو ةيدام ةعزنب كلذ يف ةرثأتم ،  ةرهاظلا ةدار باإل انيب ادادتعا دتعت يه اإلسالةيم ،ذغ ةعيرشلا
األذخباإل مدعل لحم  ،فال ريبعتلا اذهب قلعتملا ينهذلا ظفحتلا ب عاملا ريبعتلا هيلإ هجو نم ناك اذإف

راثيإ ىلإ يرصملا ءاضقلا بهذ دقو الت . ماعملا نيمأتب خإالل اهب يفاألذخ دعي مل ذإ ةقيقحلا ةدار
فانئتسا ) ينهذلا ظفحتلا نأشب هيلع تحرط يتلا ةردانلا ضورفلا يف عورشملا هعبتا يذلا بهذملا

حرتقا ةعجارملا ةنجل يف 128 ةداملا تيلت املو ص132)" 1896م8 ةنس رياربف 20 طلتخم
كلذ . ىلع ةنجللا تقفاوف هب" انل ةجاح ال ةقدلا يف اناعمإ اهيف "ألن اهفذح

.( شماهلا يف ص30 ص9ـ2 2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم اذه لك يف رظنأ )
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.(1)

ملعي  ،وال اهبحاص إال سانلا نم اهب ملعي ال هنإف اًيسفن معال ةدار اإل تماد امو
.  ريبعتلا رهاظم دحأب اهنع ربع إالاذإ هريغ اهب

ديدجلا يندملا نوناقلا نم 90 ةداملا تصن : ينمضلا ريبعتلا و حيرصلا ريبعتلا –76
: يتأي ام ىلع

امك ،  اًفرع ةلوادتملا ةراش بواإل ةباتكلا بو ظفللا ب نوكي ةدار نعاإل ريبعتلا –1"
. " دوصقملا ةقيقح ىلع دالهتل يف اكش لا حلا فورظ عدت ال فقوم ذاختاب نوكي

قفني وأ نوناقلا صني مل اذإ اينمض ةدار نعاإل ريبعتلا نوكي نأ زوجيو –2"
. "(2) اًحيرص نوكي نأ ىلع نافرطلا

يداملا اهرصنعو يجراخلا اهرهظم وهو ـ ةدار نعاإل ريبعتلا نأ كلذ نم ىرنو
.  اًينمض اًريبعت اًروطو اًحيرص اًريبعت ةرات نوكي ـ سوسحملا

وأ ةباتك ـكالاموأ هذختا يذلا رهظملا ناك اذإ احيرص ةدار نعاإل ريبعتلا نوكيو
بسح ةدار اإل هذه نع فشكلل هتاذ يف اًعوضوم نم اًرهظم ـ كلذ وحن وأ ةراشإ
ىلع ةلا دلا ظافل األ داريإب كلذو بكلاالم ، نوكي دق حيرصلا ريبعتلا  .ف سانلا نيب فولأملا

ب اهيدؤي دقو ةرشابم ظافل األ هذه ناسللا يدؤي دقو .  ةدار اإل هيلع يوطنت يذلا ىنعملا
حيرصلا ريبعتلا نوكي دقو .  اًبئان نوكي ال لوسر دافيإكو ةينوفيلتلا ةبطاخملا ك ةطساولا

وأ باتك وأ دنس لكش يف ،  ةيمسر وأ تناك ةيفرع اهلا ، كشأ نم لكش يأ يف ةباتكلا ب
وأباآلةل ةبتاكلا وأباآلةل بديلا ةبوتكم ،  عقوم ريغ وأ اهيلع اعقوم عإالن ، وأ ةرشن

هاجتا يه ةلحرم لوأف .  يذيفنت لمع اهيليو نايريضحت معال اهقبسي ةدار نأاإل سفنلا ءاملع ررقيو (1)
deliberation) ربدتلا ةلحرم كلذ ىلي (conception).مث كارد وهاإل اذهو ،  نيعم رمأ ىلإ ركفلا

تبلا اذهاألرمو يف ةميزعلا ءاضمإ يهو ةثلا ثلا ةلحرملا يتأت  .مث هربدتبو األرم صخشلا نزيف (
ةلحرم يهو ةعبار ةلحرم إال كلذ دعب قبي مل تدقعنا اذإف .(volition) ةدار يهاإل هذهو هيف ،

يهف ىلو ثلاالثاأل لحارملا  ،امأ يجراخ لمع يه ةريخ األ ةلحرملا هذهو .(execution) ذيفنتلا
.  ةدوصقملا ةدار يهاإل ةثلا وثلا ريكفتلا ىلإ ناعجرت اهنم ناتنثا : ةيسفن ةيلخاد لحارم

 ،وال قباس ءيش اذهو ،  ةبغرلا ب ةدار اإل طلتخت ال ىتح ضعب نع اهضعب لحارملا هذه سفنلا ءاملع زيمتو
اميف زييمتلا ب ملست ال سفنلا ملع يف ةثيدحلا تايرظنلا نإف القح .إوال ءيشو  ،هو ذيفنتلا ب سبتلت
لمع هتعيبطب وهو ،  يسفنلا لمعلا نأب لوقلا بعصي هنإف قيقدلا زييمتلا اذه ةفلتخملا لسارملا نيب

اإل نأب مزجلا بعصلا نمو حوضولا اذه لك هيف ازيمت ضعب نع اهضعب ةزيمتم لحارم ىلع رمي ،  دقعم
عم امهدحأ لعفني ربدتلا و كارد اإل نإف .  كارد اإل ةلحرم متي نأ دعب إال ربدتلا ةلحرم يف لخدي ال ناسن
لمعلا ىلع مادق لإل ابابسأ صلختسيف ،  يداملا وحنلا اذه ىلع األرم ناسن اإل اهيف نزي ال ربدتلا اآلرخ
ةدار اإل ةلحرم ىلإ انيهتنا اذإف .  اًحوضو لقأو اديقعت رثكأ يسفنلا لمعلا نإف هنع ، ماجح لإل ىرخأو
يتلا يه ،  ربدتلا ةوقو كارد اإل ةوق ريغ ،  ةلقتسم ةيسفن ةوق كانه نأ مدقتملا ليلحتلا عبتتي نمل ليخ
كارد اإل هيلإ يهتني إالام تسيل ةدار نأاإل  ،عم همكح ىلع بيقعت ال اكح نوكتو يفاألرم تبلا ىلوتت
زييمتو ريفكت نم ناسن يفاإل عدوأ امل يعيبط دادتما يهإال امو ،  امهنع ةلقتسم تسيل يهف ،  ربدتلا و

.  ريصبتو
–1": اآليت هجولا ىلع (م124) يديهمتلا عورشملا يف صنلا اذه درو : صنلا خيرات (1)

اًضيأ كلذ زوجي امك ،  افرع ةلوادتملا ةراش بواإل ةباتكلا بو ظافل باأل ةدار نعاإل ريبعتلا زوجي
–2.  ريبعتلا اذه هيلع لمتشي اميف اكش عدي أال فورظلل ابعت هنأش نم نوكي فقوم ذاختاب
نأ ىلع نافرطلا قفني وأ نوناقلا ضقي مل اذإ اينمض ةدار نعاإل ريبعتلا نوكي نأ زوجيو
صنلل اًقباطم اهدعب حبصأ ةيظفل الت يدعت هيلع ةعجارملا ةنجل تلخدأف . " اًحيرص نوكي

ىلع باونلا سلجم قفاوو .  يئاهنلا عورشملا نم 92 ةداملا مقر ذخأو ،  نوناقلا يف دراولا
خويشلا سلجمب يندملا نوناقلا ةنجل يف ةداملا تيلت املو . 92 مقر تحت ليدعت نود صنلا

يأرلا اذه نع عجر  ،مث اهفذح تأر ةنجللا ةيبلغأ نأ ىلإ تهتنا اهلوح ةليوط تاشقانم تراد
صنلا ىلع خويشلا سلجم قفاوو . 90 ةداملا مقر حبصأو ،  اهءاقب ترقأو ىرخأ ةسلج يف

ص19). ص5ـ1 ص14و 2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم ) ةنجللا هترقأ امك
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ةباتكلا ب تابث نأاإل يهيدبو .  ةروص وأ تناك ال صأ ،  ىرخأ ةقيرط ةيأب وأ ةعباطلا
ةراش باإل اًضيأ حيرصلا ريبعتلا نوكيو .  ةباتكلا ب ريبعتلا هبلطتي مم دشأ اطورش بلطتي
نم ةراشإ ةيأو ،  هتدارإ نع حيرص ريبعت ةمهبملا ريغ سرخ األ ةراشإف ،  افرع ةلوادتملا
،  ةدار نعاإل احيرص اريبعت نوكي اصاخ ىنعم اهل نأ ىلع سانلا تعضاوت سرخ ريغاأل
.  ضفرلا ىلع دالةل فتكلا زه وأ ايقفأ اهزهو لوبقلا ىلع دالةل اًيدومع سأرلا زهك
دالهتل يف اكش لا حلا فورظ عدت ال رخآ فقوم يأ ذاختاب اًريخأ حيرصلا ريبعتلا نوكيو
ربتعي اهنامثأ نايب عم روهمجلا ىلع هعئاضبل رجاتلا ضرعف ،  دوصقملا ةقيقح ىلع

.(1) اًحيرص اًباجيإ
ىلع حيرص ضرع كلذل ةدعملا نكام األ يف اهوحنو بوكرلا تابرع فوقوو
عيزوتل وأ ىولحلا عيبل ةلآ وأ نازيمك نيعم لمع ةيدأتل ةيكيناكيم ةلآ عضوو .  روهمجلا

.(2) اًحيرص اًريبعت دعي اذه كلذ ،لك وحن وأ ديربلا عباوط
هتاذ يف سيل هذختا يذلا رهظملا ناك اذإ اينمض ةدار نعاإل ريبعتلا نوكيو
دوجو ضرتفي نأ نود هريسفت نكمي ال كلذ عم هنكلو ،  ةدار نعاإل فشكلل اًعوضوم

نأ هيلع ضرع نكلو هل سيل ءيش يف صخش فرصتي نأ كلذ لثم ،  ةدار اإل هذه
عيبلا ب دوعوملا كلا .كو ملا فرصت فرصتي ذإ ءارشلا لبق هنأ ىلع ليلد كلذف .  هيرتشي
اذهف نيدملل نيدلا دنس ملسي نئادلا (1)،كو اهعيبب دوعوملا نيعلا ىلع اقح بتري
نيعلا يف ىقبي رجأتسملا كلذ .كو سكع تبثي مل ام نيدلا ءاضقنا دارأ هنأ ىلع ليلد
رظنأ ) راجي اإل ديدجت هب داري هنأ ىلع مهفي لمع هنم ردصيو راجي اإل ةياهن دعب ةرجؤملا
اهضرع ةياور ليثمتلل دعي بعلم ريدمكو ،  اهذيفنتب ةلا كولا لبقي ليكولا م599)،كو

.(3) هيلع فلؤم
ريبعتلا يف ماع هجوب يفكي ةينمضلا وأ ةحيرصلا ريبعتلا رهاظم نم رهظم يأو
ذختي نأ مزلتست اهيلإ ةراش اإل تقبس ةيلكش اًدوقع كانه نأ ةاعارم عم ،  ةدار نعاإل

بجوتست تابث لإل دعاوق كانه نأ ةاعارم عمو ،  نيعم لكش يف ؛ اًصاخ اًرهظم ريبعتلا

ضرع ربتعي -1":( عورشملا نم (م134 اآليت صنلا ىلع لمتشي يديهمتلا عورشملا ناك دقو (1)
رخآ نايب لكو اهب لماعتلا يراجلا راعس األ نايبو واإلعالن رشنلا امأ -2 اباجيإ اهنمث نايب عم عئابلا
ةوعد نوكي امنإو ،  اًباجيإ كشلا دنع ربتعي  ،فال دارف وألأل روهمجلل ةهجوم تابلط وأ وضرعب قلعتم
ءاضقلا ىلع لهسي ذإ هيلإ ةجاحلا مدعل ةعجارملا ةنجل يف صنلا اذه فذح حرتقاف " ضوافتلا ىلإ

ص 2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم كلذ .( ىلع ةنجللا تقفاوف " هيلع صن نود مكحلا اذه قيبطت
.( شماهلا يف 41

ـ ضقنلا ةمكحمل امكح نراق ) ءيجيس امك لوبقلا نع اًحيرص اًريبعت توكسلا نوكي دقو (2)
دقو ص760 ، 410 مقر 5 رمع ةعومجم 1949 ةنس ليربإ 21 يف ـ ةيندملا ةرئادلا

اإل هنمضت ام ىلع درلا نع هتوكس نم اينمض وبقال هيلإ رذنملا لوبق ةمكحملا تصلختسا
. .( راذن

ةمكحم تصلختسا دقو .  عيبلا ب دعولا ضفر ىلع ليلد اذهف دعاولا نم نيعلا رجأتسا اذإ امأ (1)
نيعلا لمشت انايطأ هرجؤي نأ دعاولا نم هبلط نم ءارشلا نع عيبلا ب دوعوملا لودع ضقنلا

ملو ص188). 90 مقر 5 رمع ةعومجم 1946 ةنس هينوي 6 يندم ضقن ) اهعيبب دوعوملا
يف اصاخ اباسح حتف ثروملا نأ نم ةبهلا ب اينمض اباجيإ صلختست نأ ضقنلا ةمكحم رت
اذإ ": يتأي ام ددصلا اذه يف تلا  ،قو هيلع عزانتملا غلبملا امهمساب هيف عدوأ هيدلول كنبلا
عدوأ هيدلول كنبلا يف اصاخ اباسح حتف دق ثروملا نأ ةبهلا تابث إل مكحلا امقهلا لك ناك

وه همساب باسح دوجو عم صاخلا باسحلا اذه حتتف هنأو هيلع عزانتملا غلبملا امهمساب هيف
ثروملا نم ةبهلا ب باجيإ رودص ىلع لدي ام هيف سيل مكحلا قهلا يذلا اذهف ،  كنبلا تاذ يف

ا متحا لمتحي وه ذإ اهديفي نأ هدرجمب هنأش نم سيل عادي اإل لعفو ،  ضرتفت ال ةبهلا ةين ألن
مقر 5 رمع ةعومجم 1948 ةنس ليربأ 8 يندم ضقن ). " حجرمب إال اهدحأ حجري التال

ص590). 298
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نعا ريبعتلل اًرهظم ةريخ ةلااأل حلا هذه يف ةباتكلا نكلو ،  ضورفلا نم ريثك يف ةباتكلا
لا وحأ كانهف كلذ عمو اهنع . ريبعتلا قبس نأ دعب اهدوجو تابث إل اًقيرط لب ةدار إل

.  ينمضلا ريبعتلا ب يفتكي  ،وال اًحيرص اًريبعت اهيف ةدار نعاإل ريبعتلا نوكي نأ بجي
مدقم وه اميف رطخلا هجو ىلإ دقاعتلا لبق دقاعلا هيبنت ةداع اهيف داري لا وحأ يهو
عون اذهو .  ةحيرص ةدارإ هنم ردصت نأ دعب إوال يورتلا دعب األرمإال مربي  ،فال هيلع
اهيلع قفتي وأ عرشملا اهيلع صني نأ امإ لا األوح هذهو .  ةبذهملا ةيلكشلا نم

إال موقت ال ةيلزنملا قارو واأل رتافدلا ةيجح عرشملا هيلع صني يذلا لثم .  نادقاعتملا
ةحارص ركذي نأ وأ اًنيد ىفوتسا هنأ ةحارص اهيف نيدملا ركذي  ،نأ نيتلا ح ىدحإ يف
ةكرتلا عئابو م398)، رظنأ ) دنسلا ماقم موقت نأ قارو األ هذه يف هنود امب دصق هنأ

درلا مدع ةحارص طرتشا دق عيبلا دنع نكي مل ام اهنم هيلع ىلوتسا ام يرتشملل دري
لوبق اذه نم ردص اذإ رجؤملا وحن يلص األ رجأتسملا ةمذ ةءاربو م457)، رظنأ )
قفتي دقو م597)(1). رظنأ ) نطابلا نم راجي وأباإل راجي نعاإل لزانتلا ب حيرص
اًريبعت نوكي نأ اًصاخ كشالً ةدار نعاإل ريبعتلا رهظم ذختي نأ ىلع نادقاعتملا
دجوي فال قافت اال ذفني لا األوح هذه يفو ،  ةيمسر ةباتكب وأ ةباتكلا ب نوكي وأ اًحيرص

.(2) كلذ نايب قبس دقو هيلع قفتملا لكشلا يف إال ريبعتلا
نود ءاضق الهب ومعم ناك ينمضلا ريبعتلا و حيرصلا ريبعتلا نع انمدق ام لكو

.(3) ميدقلا نوناقلا لظ يف صن
ةيلخادلا ةدار اإل فلتخت مل اذإ : ديهمت (4)ـ ةرهاظلا ةدار واإل ةنطابلا ةدار 77–اإل

ناتنث ماداإل ام ةرهاظلا ةدار وأباإل ةنطابلا ةدار األذخباإل نايسف ،  يجراخلا اهرهظم نع
ال ناك اًطرش نمضتي اًعوبطم اًدقع صخش ىضمأ اذإ امك ـ اتفلتخا اذإ امأ .  نيتقباطتم

ةبوتكم اهنكلو اهلمعي ال طورش ىلع قدنف يف لزني صخشكو هل ، نطف ول هلبقي
عوبطم نايب ىلع ريشأتلا قيرطب يلزنم ثاثأ ىلع يصوي نمكو ،  هتفرغ يف ةقلعمو
ةفورعملا ةدعاقلا ـف لا بقتسا ةفرغ ثاثأ ديري وهو مون ةفرغ ثاثأ ىلع رشؤي هب اذإف

ل ناك ةثيدح ةيرظن اهنكلو اهب . ذخؤي يتلا يه ةنطابلا ةدار نأاإل ةينيت لاال نيناوقلا يف
ةينامل األ ةسردملا تفلتخا انه نمو ،  ةرهاظلا ةدار باإل ذخأت ،  اهيف األربك علضلا نامل أل
امهترظن يف اتفلتخا امكو مازتل اال يف اتفلتخا امك دقعلا يف ةيسنرفلا ةسردملا عم

م309 رظنأ ) اًصاخ اقافتا ثمال بلطتي هنكلو ،  اًحيرص اًريبعت بلطتي نأ دح ىلإ عرشملا لصي ال دقو (2)
360)،وأ مو 354 مو 279 رظنأ ) ضرتفن ال ةدار نأاإل ىلع صني 781)،وأ مو وم445

طرتشي ال لا األوح هذه عيمج يفو م555) رظنأ ) اًقيض اًريسفت ةدار اإل ريغت نوكي نأ بجوتسي
.  ينمضلا ريبعتلا الص ختسا يف ددشتلا و ةطيحلا بجت نكلو ،  حيرصلا ريبعتلا

.  شماهلا يف 48 ةرقف افنآ رظنأ (1)
حيرصلا ريبعتلا ب دتعي امك ةدار نعاإل ينمضلا ريبعتلا ب دادتع اال ىلع يرصملا ءاضقلا ىرج دقو (2)

ص 1930م42 ةنس سرام 12 يفو ص18ـ1 1896م8 ةنس رياربف 13 يف طلتخم فانئتسا )
ةدار نعاإل اًحاصفإ ربتعي دق فرصتلا بورض نم اًبرض وأ اًنيعم اكلسم نأ ىلإ كلذك بهذو .(352

ص401). 1929م41 ةنس ويام 16 يف طلتخم فانئتسا )
جوميد ـ2 ءزج يردوب ةلمكت زاكنب ـ ةدار نعاإل يفاإلعالن :سيلا ةيسيئرلا عجارملا ضعب (3)

يف ةلا سر (Dereux) هيريد ـ لوأ ءزج نامسإو ريبيرو لوين ـبال لوأ ءزج تامازتل يفاال
901ـ1 ةنس ةيداقتن اال ةلجملا يف قماالهل اًضيأ رظناو ، 1905 ةنس ةينوناقلا األمعلا ريسفت

ةليصفلا يندملا نوناقلا ةلجم يف ةدار نعاإل يفاإلعالن (Meynial) لا نيم ذاتس قملااأل
يد مويليج ذاتس (Hauriou)واأل ويروه ذاتس قملااأل ص73ـ5 ص45ـ5 1902 ةنس
يف يسنرفلا يراد اإل نوناقلا يف ةدار نعاإل يفاإلعالن (GuillaumedeBezin) نازيب

ص150 فلؤملل دقعلا ةيرظن 86ـ5 ص43ـ5 1913 ةنس ةيلصفلا يندملا نوناقلا ةلجم
اال ةيرظن ـ اهدعب امو ص82 كب يودب تجهب يملح روتكدلل تامازتل اال لوصأ ـ اهدعب امو

.  اهدعب امو ص70 كب تيتس وبأ تمشح دمحأ روتكدلل مازتل
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اهترظنف ةسوسحملا ةيداملا رهاظملا مامأ فقت ىلو  .فاأل ةينوناقلا تاق عللال ةماعلا
ةيتاذ اهترظنف ةيسفنلا نطاوبلا ىلإ ذيفنت ىرخ (objectif)،واأل ةيعوضوم

،  ةنطابلا ةدار باإل ذخأت ةيسنرفلا ةسردملا انيأر دقعلا ىلع انرصتقا اذإف ،(subjectif)
.  ةرهاظلا ةدار باإل ةينامل األ ةسردملا ذخأتو

:(volonteinterne) ةنطابلا ةدار اإل ةيرظن -78

إال سيلف ةدار نعاإل ريبعتلا رهظم  .امأ سفنلا هيلع يوطنت اميف ةدار نعاإل ثحبت يهو
ال يداملا رهظملا نأ ىلع ىرخأ ةهج نم ليلد ماق اذإف .  سكعلا تابثإ لبقت اهيلع ةنيرق
ةدار اإل ةفرعم ىلإ لوصولا رذعت اذإو .  كاذب ال هذهب ةربعلا  ،ف ةيسفنلا ةدار عماإل قفتي

 .فاإل ضارتف اال قيرط نع اهفرعتي إالنأ يضاقلا ىلع امف ،  مزجلا قيرط نع ةيسفنلا
يهاإل ـ ةضرتفم وأ ةيقيقح ـ اهنكلو ـ ةضرتفملا ةدار ً ،إوالفاإل وأال ةقيقحلا ةدار
ريغ ،  يقيقحلا اهندعم يف ةراتخملا ةرحلا ةدار :اإل ةرهاظلا ةدار الاإل ةنطابلا ةدار

.  طلغب وال هاركإب وال شغب ال ةرثأتم
(Volonteexterne,declarationdevolounte) ةرهاظلا ةدار اإل ةيرظن -79

ةيسفنلا ةدار اإل هذه نأ ىلإ مهثحب نم ثحب رشع عساتلا نرقلا نم يناثلا فصنلا يف :
جتنت يتلا ةدار  ،واإل سفنلا يف نماك ءيش يهف نوناقلا يف رثأ اهل نوكي نأ زوجي ال

 .وال ريمضلا يف جلتخت يهو اهنمكم يف  ،ال يعامتج اال اهرهظم يف ةدار يهاإل ارثأ
وه  ،ذإ حاصف اإل اذهب ةربعلا اهنع .ف حاصف اإل دنع إال اًيعامتجا اًرهظم ةدار اإل ذخأت
ىلإ ةجاح نود ،  هماكحأ بتري نأو هب طيحي نأ نوناقلا عيطتسي يذلا يداملا ءيشلا
ةرهاظ ال ةيعامتجا ةرهاظ نوناقلا نإف .  تاين نم سفنلا هيلع يوطنت ام سسحت
دوجو اهل نوكي نأ ديرأ اذإف يسفنلا ملا علا يف اهلإال دوجو ال ةنطابلا ةدار  ،واإل ةيسفن
عاطتسي ام وهو اهل ، يداملا رهظملا يف مسجتت نأ بجو ،  يعامتج اال ملا علا يف

نم همامأ رهظي ام ىلإ قحب نكسي نمل ةنينأمطو ،  لماعتلل رارقتسا اذه يفو .  هكاردإ
نأب كلذ دعب هيلع جتحي اهنع ،فال ريبعتلا قيرط نم إال اهيلع فرعتلا عيطتسي ال ةدارإ
هراتخا يذلا قيرطلا نم صلختست يتلا ريغ ىرخأ ةين ىلع ىوطني ناك هعم دقاعت نم

.(1) ةينلا هذه نع ريبعتلل
يأف ،  ريبعتلا رهظمل اًصاخ اًقيرط ةرهاظلا ةدار اإل ةيرظن باحصأ طرتشي وال
اًريبعت وأ اًحيرص اريبعت رهظملا اذه نوكي دقو .  مهدنع حصي رهاظملا هذه نم رهظم
مهملا  .و ريبعتلا رهاظم نم اًرهظم ةصاخ لا وحأ يف توكسلا درجم نوكي دقو ،  اًينمض

،  ةرهاظ عالةم يف يداملا ملا علا ىلإ زربت  ،لب يسفن لمع ىلع ةدار اإل رصتقت أال مهدنع

قبطو ةرهاظلا ةدار اإل ةيرظنب ريبك دح ىلإ ذخأف ،  ينامل األ هقفلا ب ينامل األ نوناقلا رثأت دقو (1)
لمعتسا اذإ م77: سكنج رظنأ ) ضورفلا نم ريثك يف ةيرظنلا هذه يزيلجن اإل نوناقلا

ىنعم اهنم مهفي نأ فورظلل اًعبت لوقعملا نم نوكي ثيحب هتدارإ نع ريبعتلل اقرط صخش
تي افرصت ةين نسح نع فرصت صخش ةهجاوم يف ىنعملا اذه ركني نأ هل زوجي  ،فال نيعم
يف نتلوو صـ6 صـ5 ةعسات ةعبط دقعلا يف كولوب اًضيأ رظناو .  ىنعملا اذه عم المء

.(94 ةرقف ىلوأ ءزج دقعلا
 ،إالنأ نيدقاعتملل ةيقيقحلا ةدار يأباإل يناعملا ب ةربعلا نأ اهيف ةدعاقلا نأ ولف ٍسالةيم اإل ةعيرشلا امأ
 ،فال نادقاعتملا اهلمعتسا يتلا ظافل نماأل ةرهاظلا يناعملا دنع نوفقي ضورفلا نم ريثك يف ءاهقفلا
،  ظافل واأل تارابعلا ضعبل قيقدلا مهليلحت رسفي اذه لعلو .  ةريرسلا يف ةنماكلا يناعملا ىلإ اهنودعتي
نم ريبعتلا الف تخا هعبتتسي امو ،  يناعملا نم تارابعلا هذه هنمضتت ام حرش دنع ال يوط مهفوقوو
اإل ىلع ةرهاظلا ةدار لإل بيلغت وه  ،لب ظفللا ب اًكاسمتسا انيأر يف مهنم اذه سيلف ماكح الفاأل تخا
امح اهيف بلغتت ةرهاظلا ةدار نأاإل دج ،يأ نهلزهو دج نهدج ثالاًث كانه نأ ىلإ هذه .  ةنطابلا ةدار
ـ789). ص787 2 ءزج حيضوتلا و حيولتلا ) قاتعلا القو وطلا جاوزلا يهو ،  ةنطابلا ةدار اإل ىلع
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.  اهردقب ةدار اإل ردقنو ،  اهدنع فقن يتلا يه
ليلد ـ اهيلع ليلد درجم نوكي نأب ةدار لإل يجراخلا رهظملا نم نوفتكي ال مهو
ةدار عماإل قفتي ال يجراخلا ريبعتلا نأ فورظلا نم نيبت اذإ سكعلا تابثإ لبقي

نوبهذي مهنكلو .  ةنطابلا ةدار اإل ةيرظن باحصأ عم اوقفت ال كلذب اوفتكا ولو ـ ةيلخادلا
بجيف ،  ةدار لإل يلص األ رصنعلا وه يجراخلا رهظملا اذه نوربتعيو ،  دعبأ ىدم ىلإ
لبقي ال ليلد وهف ،  ةيلخادلا ةدار اإل ىلع ليلد هرابتعا نم الدب ناك اذإو .  هدنع فوقولا
اذه دارأ دق ماد  ،ام رهظمأ ام ريغ رمضأ هنأ يعدي صخشل عمسي  .فال سكعلا تابثإ

.(1) هتدار إل هراتخا يذلا ريبعتلا
اًفارحنا فرحنا ديدجلا نوناقلا نإ لوقلا قبس دقو : ديدجلا نوناقلا فقوم -80

يف دمجي ملف ةرهاظلا ةدار واإل ةنطابلا ةدار اإل رمأ يف ميدقلا نوناقلا ديلا قت نع اًطيسب
اال لفكي ىتح ةرهاظلا ةدار اإل وحن يلقال حزحزت لب ،  ةنطابلا ةدار اإل دنع فوقولا
ةدار نماإل هبارتقا يف ينامل األ نوناقلا غلبم غلبي مل هنأ ىلع ،  لماعتلا يف رارقتس
ةدار اإل ةيرظن لمكأ دق ينامل األ نوناقلا نإ قيلا نأ زاج اذإو انيب . نأ قبس امك ةرهاظلا
ةدار اإل ةيرظن لمكأ دق نوكي ديدجلا نوناقلا نإف ،  ةنطابلا ةدار اإل ةيرظنب ةرهاظلا

نأ نوطرتشي مهف .  قلطم وحن ىلع ةنطابلا ةدار اإل نولفغي ال ةرهاظلا ةدار اإل راصنأ نأ كلذ (1)
باإل دصقي نأ ىلع ةروصقم نوكت ةدار اإل هذه نكلو ،  ةنماك ةدارإ ريبعتلا رهظم ءارو نوكي
(Volontededeclarer) ينوناقلا اهرثأ ثدحتل يجراخلا اهرهظم ذختت نأ ةرهاظلا ةدار
يف يجراخلا اهرهظم ذختت نأ ةبوتكملا ةدار اإل هذهب دصقي ال ةباتكلا ب هتدارإ نع ربعي نمف
دصقي ال بلا غلا يف وه  ،لب ةباتكلا هذه ىلع عقوي نأ تقو إال ينوناقلا اهرثأ ثدحتل ةباتكلا

نأ كلذ ىلع بترتيو .  اهريدصتب موقي نأ دعب  ،وأ ةبوتكملا ةقرولا ملسي نأ دعب إال كلذ
 ،ألن ةدار نعاإل ريبعتلا يف هب دتعي ايدام اًرهظم ذخؤت نأ حصي ال نونجملا وأ لفطلا لا عفأ

رهظملا اذه هتدارإ ذختت نأ دصق هنإ قيلا نأ حصي  ،فال ةمودعم نونجملا وأ لفطلا ةدارإ
رم دقو يديهمتلا عورشملا نم 127و128 نيتداملا رظنأ ) ينوناقلا اهرثأ ثدحتل يجراخلا
ص ةدار عإالناإل يف سيلا ص32ـ1 VonTuhr روت نوف ىنعملا اذه يف رظناو .  امهركذ

دقعلا نيوكت يف سيراب ةعماجب نراقملا نوناقلا دهعمل ةمدقملا ينيشلا روتكدلا ةلا سر ـ2
.(3 مقر شماه ص64 ديدجلا يرصملا يندملا نوناقلا يف هريسفتو

 ،امأ ةروزم تناك اذإ اهل دوجو ال ةبوتكملا ةدار  ،فاإل اًيقيقح اًدوجو ةرهاظلا ةدار اإل دوجو نم والدب
أطخ تهجو نأب ،  دوصقملا صخشلا ريغ ىلإ تهجو ول ىتح ةدوجوم يهف ةروزم نكت مل اذإ
ةلا سر ص36ـ1 vontuhr روت نوف ) دوصقملا صخشلا مسا لمحي رخآ صخش ىلإ

.(75 ةرقف ص84 اهيلإ راشملا ينيشلا روتكدلا
نكمأ إالاذإ رهظت ال وهو ،  ةدودحم ةرهاظلا ةدار واإل ةنطابلا ةدار اإل يأدبم نيب زييمتلل ةيلمعلا جئاتنلا و اذه

األ يفو كلذ ، تابثإ عاطتسي اماقو ،  ةنطابلا ةدار نعاإل فلتخت ةرهاظلا ةدار نأاإل ىلع ليلد ميدقت
ةدار اإل أدبم نأ كلذ .  ىرخأ ةيحان نم نآدبملا براقتب ليلدلا اذه ميدقت اهيف نكمي يتلا ةليلقلا لا وح
ساسأ ىلع ،  ضيوعتلا يف قحلا هيلع بتري  ،لب ءازج نود ئطاخلا يجراخلا رهظملا كرتي ال ةنطابلا

.  ةعورشملا ةقثلل ةيامح رهظملا اذهل نأمطا نمل ،  ةيريصقتلا ةيلوئسملا
اإل ىلإ رظنت ةرهاظلا ةدار اإل ةيرظنف هلا ، فغإ زوجي ال نيأدبملا نيب قرف كانه نماألرمفالزيلا نكي امهمو
.  ةيسفن ةرهاظ اهرابتعاب ةدار اإل ىلإ رظنتف ةنطابلا ةدار إل ةيرظن  .امأ ةيعامتجا ةرهاظ اهرابتعاب ةدار
ةدار اإل أدبمب يضاقل اذخأ اذإ دقعلا ريسفت دنع (1): ناتيلمع ناتجيتن هيلع بترتي قرافلا اذهو
فقي وه  ،لب نيدقاعتملا ةريرس هتجت اميف ةيلخادلا ةدار اإل سسحتي نأ اًمزلم نوكي ال وهف ةرهاظلا
ىلإ كلذ يف اًدنتسم ،  اًيسفن ال اًيعامتجا اًريسفت هرسفيف ،  ةدار نعاإل ريبعتلل يجراخلا رهظملا دنع
ةلأسم نإف ةرهاظلا ةدار اإل أدبمب يضاقلا ذخأ اذإ (2).  لماعتلا يف فولأملا ىلإو يراجلا فرعلا

ةين ريسفت وه سيل ضرغلا ماد ام ضقنلا ةمكحم ةباقرل عضخت نوناق ةلأسم حبصت دقعلا ريسفت
ريسفتلا ناك اذإ امأ .  نوناقلا صن ريسفت كح كلذ مكح نوكيف ،  دقعلا صن ريسفت لب نيدقاعتملا
لوانتنسو ىلع ، األ يأرلا اهيف عوضوملا يضاقل عقاو ةلأسم هذهف ،  ةنطابلا ةدار اإل ثحب ىلإ هجتي

.  دقعلا ريسفت يف كلاالم دنع ىفوأ ليصفتب ةلأسملا هذه
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.  ةرهاظلا ةدار اإل ةيرظنب ةنطابلا
وأ اًحيرص ناك ءاوس ـ ةدار نعاإل ريبعتلا :و هرثأ ةدار نعاإل ريبعتلا جتني ىتم –81
يف إال هرثأ جتني ـال ةرهاظلا ةدار وأباإل ةنطابلا ةدار باإل هيف دتعا ءاوسو ـ اًينمض

نوناقلا نم 91 ةداملا هب ىضقت ام اذهو .  هيلإ هجو نم ملعب هيف لصتي يذلا تقولا
تقولا يف هرثأ ةدار نعاإل ريبعتلا جتني ": يتأي ام ىلع صنت يهف ،  ديدجلا يندملا

مل ام هب ملعلا ىلع ةنيرق ريبعتلا لوصو ربتعيو ،  هيلإ هجو نم ملعب هيف لصتي يذلا
.  ميدقلا يندملا نوناقلا يف صنلا اذهل ريظن "(1)وال كلذ سكع ىلع ليلدلا مقي
اًدوجو هدوجوو اًيلعف دوجو ريبعتلا دوجو نيب زييمتلا بجي كلذ حاضي وإل

هل نوكي وال هنكلو ،  هبحاص نم هرودص درجمب ىلعف دوجو هل نوكي ريبعتلا  .ف اينوناق
ينوناقلا هدوجوب ريبعتلا يف ةربعلا .  هيلإ هجو نم ملع ىلإ لصو إالاذإ ينوناق دوجو
ىنعملا وه اذهو .  ريبعتلل ةينوناقلا اآلراث هيلع بترتت يذلا وه هدحو دوجولا اذه ألن

.(Efficacite) ألهرث ريبعتلا جاتنإ نم دوصقملا
ملع ىلإ لصو إالاذإ هرثأ جتني ال هنإف ثمال اًباجيإ ةدار نعاإل ريبعتلا ناك اذإف
كلذ ىنعمو .  هرثأ جتنأ هملع ىلإ لصو ىتمو .  باجي اإل هيلإ هجوي يذلا اآلرخ دقاعتملا
باجي نأاإل كلذ ىنعمو .  هرثأ لودعلا زوجي ال اًمئاق ربتعي ملعلا تقو نم باجي نأاإل
هرثأ جتني نأ لبق يأ ملعلا لبق ناكو هنع ، لودعلا زوجي ال اًمئاق ربتعي ملعلا تقو نم
اًمئاق ملعلا تقو نم حبصأ يذلا باجي نأاإل هانعم سيل اذه نكلو ،  لودعلا هيف زوجي

ال يذلا باجي اإل نإف هيف . عوجرلا زوجي ال مزلم باجيإ وه هنع ، لودعلا زوجي ال
اإل نوكي ىتح  .و اًمزلم نكي مل هيف ،ام عوجرلا كلذ عم زوجي هنع ، لودعلا زوجي

اآليت: هجولا ىلع (م125) يديهمتلا عورشملا يف صنلا اذه درو : صنلا خيرات (1)
ملعلا نم اذه نمتي ثيحب هيلإ هجو نم ىلإ هيف لصي يذلا تقولا يف هرثأ ةدار نعاإل ريبعتلا جتني "ـ1

اذه هيلإ لصي نأ لبق ةدار نعاإل ريبعتلا هيلإ هجو نم ىلإ هنع لودع لصو اذإ رثأ هل نوكي هب .وال
دق ناكو ،  ةدار نعاإل ريبعتلا لوصو دعب لودع لصو اذإ ـ2 هيف هيلإ لصو يذلا تقولا يف وأ ريبعتلا

ثيحب ردص دق ناكو ،  ةدار نعاإل ريبعتلا لوصو لبق ،  ةداتعملا فورظلا يف لصي نك ثيحب ردص
نم ىلع بجيف ،  هتاذ تقولا يفوأ ةدار نعاإل ريبعتلا لوصو لبق ،  ةداتعملا فورظلا يف ،  لصي ناك

لوصو ربتعا راطخ اإل يف نواهت اذإف ،  رخأتلا اذهب اًروف األرخ فرطلا رطخي نأ لودعلا هيلإ هجو
نم يناثلا ءزجلا فذح حرتقا ،  ةعجارملا ةنجل يف صنلا ىلت املو " رخأتم ريغ تقو يف لودعلا
نأ نسحي ال ايليصفت اكح ررقت ألاهن اهعيمج ةيناثلا ةرقفلا كلذكو ،  هيلإ ةجاحلا مدعل ىلو األ ةرقفلا
ىلع يأرلا رقتساو ،  ةدملا نم يقابلا ءزجلا تشقان كلذ .مث ىلع ةنجللا تقفاوف ،  يعرشت صنب ررقي
ذخؤي نأ نسحيف تابث اإل رذعتم اًرمأ ملعلا ناك امل نكلو ،  ملعلا ب هرثأ جتني ةدار نعاإل ريبعتلا نأ
فرطلا "و سكعلا تابث إل ةلباق ةنيرقلا هذه نوكت نأ ىلع .  اًطابضنا رثكأ ألهن هيلع ةنيرق لوصولا
اهتغيص يف ةداملا تحبصأو .  سكعلا تابثإ ءبع لمحتي يذلا وه ةدار نعاإل ريبعتلا هيلإ هجو يذلا
لصتي يذل تقولا يف هرثأ ةدار نعاإل ريبعتلا جتني ": يتأي امك ( يئاهنلا عورشملا نم (م93 ةيئاهنلا

ك" . سكع ىلع ليلدلا ماقي هبإالنأ ملعلا ىلع ةنيرق ريبعتلا لوصو ربتعيو ،  هيلإ هجو نم ملعب هيف
يندملا نوناقلا ةنجل ىلع تضرع 93مث مقر تحت ليدعت نود ةداملا ىلع باونلا سلجم قفاو دقو
اهمقر حبصأو ،  اهءاقب ترقأف اهيف رظنلا ةنجللا تداعأ  ،مث اهفذح ةيبلغ األ تأرف ،  خويشلا سلجمب
ص28). ص9ـ1 2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم ) كلذ دعب اهيلع خويشلا سلجم قفاوو . 91

ـ ليلق نمزب ديدجلا يرصملا يندملا نوناقلا دعب ردص يذلا ديدجلا يروسلا يندملا نوناقلا نأ انه ركذنو
نوناقلا جهن ىلع راس ـ هسفن يرصملا نوناقلا ذافنل نيع يذلا خيراتلا ىلع قباس خيرات هذافنل نيعو
نوناقلا نأ نينوناقلا نيب ام ةردانلا قورفلا نمو .  هماكحأو هصوصن نم ىمظعلا ةيبلا غلا يف يرصملا

نعاإل ريبعتلا لعجي نأ كلذب دارأ هنأ ودبيو . 91 ةداملا صن يرصملا نوناقلا نع لقني مل يروسلا
هنأ ريسفتلا اذه ززعيو .  هيلإ هجو نم ملعب هيف لصتي يذلا تقولا ىلإ ألهرث هجاتنإ رخأتي ال ةدار

)ال يروسلا نوناقلا نم (م98 لوبقلا هيف ردص يذلا ناكملا يف متي نيبئاغلا نيب اميف دقاعتلا لعج
دنع كلذ ليصفت يتأيسو .( يرصملا نوناقلا نم (م97 لوبقلا ب بوجوملا هيف ملع يذلا ناكملا يف

.  نيبئاغلا نيب ام دقاعتلا يف كلاالم
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كلاالم يتأيس ةنيعم طورش رفاوت بجي امزلم باجي اإل نوكي ىتحو .  اًمزلم باجيإ
هدوجو باجي اإل لمكتسي نأ لبق إال نوكي ال لودعلا نأ نيبتي كلذ نمو .  اهيف

أال طرشب دوجولا اذه باجي اإل لمكتسي نأ دعب إال نوكي فال عوجرلا امأ ،  ينوناقلا
ريبعتلا ناك هيف .واذإ عوجرلا وال هنع لودعلا زوجي فال امزلم ناك اذإف ،  اًمزلم نوكي

هرثأو هب . بجوملا ملع تقو نم إال هرثأ جتني ال كلذك هنإف ثمال ، لوب ةدار نعاإل
مامت وه اذهاألرث ناك هرثأ جتنأ اذإ لوبقلا نإف ،  باجي رثأاإل نم اًحوضو رثكأ لوبقلا
ىلإ هلوصو تقو نم إال دقعلا هب متي فال ردص اذإ لوبقلا نأ نيبتي كلذ نمو .  دقعلا

.  نيبئاغلا نيب دقاعتلا يف اهارنس يتلا ملعلا ةيرظن يه هذهو ،  بجوملا ملع
،  ءافخ نم هيلع يوطني دق امل ملعلا ىلع ةينوناق ةنيرقب 91 ةداملا تءاج دقو

لصو اذإ سانلا نأ ترج ةداعلا هب ،ألن ملعلا ىلع ةنيرق ريبعتلا لوصو نأب تضقف
  ةعطاق تسيل ةينوناقلا ةنيرقلا هذه نأ ىلع .  هلوصو تقو اًملع هب اوطاحأ ءيش مهيلإ

يذلا وهو ،  هلوصو نم مغرلا هبب ملعي مل هنأ تبثي نأ ريبعتلا هيلإ لصو نمل زوجيف ،
.(1) تابث اإل ءبع لمحي

هيف ميدقلا نوناقلا ناك رمأ يف عطق ديدجلا نوناقلا نأ مدقت امم نيبتيو
يف ءاضقلا ناكو هب ، ملعلا تقو نم هرثأ جتني ةدار نعاإل ريبعتلا لعج ذغ ،  اًددرتم
تقوو هلوصو تقوو هريدصت تقوو ريبعتلا عإالن تقو نيب ددرتي ميدقلا نوناقلا

.  نيبئاغلا نيب دقاعتلا يف كلاالم دنع كلذ ىرنسو هب ، ملعلا
نع ريبعتلا نأ انمدق دقو : ةدار نعاإل ريبعتلا يف امهرثأ - ةيله األ رقفو توملا -82
ىقبي يلعفلا دوجولا اذهو ،  هبحاص نم هرودص تقو نم ىلعف دوجو هل نوكي ةدار اإل

نعاإل ريبعتلا نأ ديدجلا نوناقلا ربتعا انهو .  هتيلهأ دقف وأ هبحاص تام ول ىتح هل
ردص نم تومب طقسي  .فال يلعفلا دوجولا هل مت دق ماد ام هبحاص نع لصفنا دق ةدار
ةدار اإل نود ةرهاظلا ةدار نماألذخباإل برض اذه يفو هتيله أل هدقفب وال ريبعتلا هنم
ذإو .  هتيله أل هدقفب لوزتو هتومب تومتو اهبحاص سفن يف ةنماك ىقبت يتلا ةنطابلا

نوناقلا اهيف خفلا ةماه ةجيتن رابتع اذهاال ىلع بتر دقف كلذ . ديدجلا نوناقلا ربتعا
ينوناقلا دوجو لمكتسيو  ،لب ةيله األ دقف وأ توملا دعب ىقبي ريبعتلا لعجف .  ميدقلا

يهف ،  ديدجلا نوناقلا نم 92 ةداملا هب ىضقت ام اذهو .  هيلإ هجو نم ملع ىلإ هلوصوب
نأ لبق هتيلهأ دقف وأ ةدار نعاإل ريبعتلا هنم ردص نم تام اذإ ": يتأي ام ىلع صنت
نم ملعي ريبعتلا لا صتا دنع األرث اذه بترت نم عنمي ال كلذ نإف ،  هرثأ ريبعتلا جتني

نم 91 ةداملل ةلباقملا يهو ) يديهمتلا عورشملا نم 125 ةداملل ةيحاضي اإل ةركذملا دروت (1)مل
دنع ألهرث ريبعتلا جاتنإ تنب دق يهف .  نتملا يف هانيب يذلا وحنلا ىلع )األرم ديدجلا نوناقلا

اإل نوكي ملعلا لبقف ماع ، هجوب مزلم باجي نأاإل ةركف ىلع هيلإ هجو نم ملع ىلإ هلوصو
ذنمو ،  ملعلا تقو ىلإ هيف عوجرلا زوجي نكلو اًينوناق اًدوجوو ايلعف اًدوجو اًدوجوم باجي

يديهمتلا عورشملا عم ىشمتي رظنلا اذه ناكو هيف ، عوجرلا زوجي ال اًمزلم نوكي تقول اذها
ةيحاضي اإل ةركذملا يف درو ام اذهو .( عورشملا اذه نم (م129 اًمزلم باجي اإل لعج يذلا

حبصي يذلا تقولا نييعت ةداملا هذه لوانتت ": يديهمتلا عورشملا نم 125 ةداملا ددص يف
بجاولا نمف .( هيف عوجرلا : أرقا ) هنع لودعلا زوجي ال اًيئاهن ةدار نعاإل ريبعتلا هيف

ال اًمئاق اًينوناق معال حبصي ذإ هرودص تقو ققحتي دوجولا اذهو ،  ريبعتلا دوجو نيب زييمتلا
رفوتو همكحل ريبعتلا اذه لا مكتسا نيبو ،  هتيلهأ دقفي وأ هنم ردص نم ةافوب هدوجو رثأتي

نم ىلإ ريبعتلا هيف لصي يذلا تقولا يف إال ققحتي ال اذهو كلذ ، ىلع اًعيرفت هل موزللا ةفص
ص20). ص9ـ1 2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم ). " هيلإ هجو

فذحف ماع ، هجوب اًمزلم باجي اإل لعج نع لدع  ،دق ديدجلا نوناقلا هعمو ،  يئاهنلا عورشملا ناك املو
ال اهلجأ نم يتلا تارابتع يفاال ليدعت لخدي نأ بجاولا نم ناك ،  يديهمتلا عورشملا نم 129 ةداملا

.  نتملا يف طوسبملا وحنلا ىلع هب ، ملعلا تقو نم إال هرثأ ريبعتلا جتني
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. "(1) لماعتلا ةعيبط نم وأ ريبعتلا نم سكعلا نيبتي اممل اذه ،  هيلإ هجو
ةدار اإل بحاص توم نأ ىلع يرجي ميدقلا نوناقلا لظ يف يرصملا ءاضقلا ناك دقو

.(2) ةدار اإل طوقس عبتتسي اهرثأ ةدار اإل جتنت نأ لبق هتيله أل هدقف وأ
لا صفنا روصتي نأ عيطتسي نكي مل ميدقلا نوناقلا نأ ىلإ انيأر يف اذه عجريو
لوزتو اهبحاص تومب تومت سفنلا يف ةنماك ةدارإ إال اهاري ال وهف ،  اهبحاص نع ةدار اإل

مكح لضفي ةلأسملا هذه يف ديدجلا نوناقلا مكح نأ يف كش  .وال هتيله أل هدقفب
رصم يف صخش : كلذ حضوب اآليت لثملا  .و لماعتلا رارقتسا ثيح نم ميدقلا نوناقلا
لوبقلا لصي نأ لبق تام هنكلو اآلرخ ، اهلقف ،  ةقفص هيلع ضرعي اسنرف يف آلرخ بتك

يف دقعلا .  هبحاص تومب ملعي هيلإ لوبقلا لوصو دنع اذه نكي ملو ،  بجوملا ملع ىلإ
نأ رهاظو .  ميدقلا نوناقلا لظ يف متي ال ناكو ،  ديدجلا نوناقلل اًقفو متي ةلا حلا هذه
اذإ هيلع ذخأم ال بجوملا نإف ،  لماعتلا رارقتسا عم قفتي يذلا وه دقعلا مامتب لوقلا

. "(3) رابتع اذهاال ىلع هنوؤش بترو ةقفصلا مامت ىلإ نأمطا وه
( ةيله األ دقف حةلا يف ميقلا ىلعو ) ةلا حلا هذه يف لباقلا ةثرو ىلع بجيو

اآليت: هجولا ىلع يديهمتلا عورشملا نم 126 ةداملا يف صنلا اذه درو : صنلا خيرات (1)
تام دق ريبعتلا اذه هيلإ هجو نم وأ هنم ردص نم نوكي نأ ةدار نعاإل ريبعتلا ةحص يف رثؤي "ال
ضرع املو " لماعتلا ةعيبط نم وأ نيفرطلا ةدارإ نم سكعلا نيبتي مل  ،ام هتيلهأ دقف وأ
طقسي ريبعتلا نأ ىري نم كانه ناكو هلوح ةليوط ةشقانم تراد ةعجارملا ةنجل ىلع صنلا

ىلع اًروصقم مكحلا اذه لعج ةشقانملا دعبو هب . ملعلا لبق هتيلهأ دقف وأ هبحاص تام اذإ
هجولا ىلع صنلا ليدعت ىلإ ةشقانملا تهتناو .  هتيله أل هدقف وأ ريبعتلا هيلإ هجو نم توم
سلجم قفاوو .  يئهنلا عورشملا يف 94 ةداملا مقر حبصأو ،  ديدجلا نوناقلا يف رقتسا يذلا
سلجمل يندملا نوناقلا ةنجل تقفاو كلذكو . 94 مقر تحت ليدعت نود ةداملا ىلع باونلا

ةداملا نع ةضاعتس اال حرتقا ": يتأي ام اهريرقت يف ءاجو ، 92 مقر تحت صنلا ىلع خويشلا
لصتي نأ لبق هتيلهأ دقفب وأ هبحاص تومب ةدار نعاإل ريبعتلا ضقني ": االيت صنلا 92ب

يف فولأملا و رقتسملا فلا خي ةلأسملا هذه يف عورشملا صن  ،ألن هيلإ هجو نم ملعب ريبعتلا
رييتي ال دق  ،ذإ ةيله األ دقاف وأ ىفوتملا هثروب رارض اإل ىلإ يضفي دق  ،وألهن اسنرفو رمص

ملو ةدار نعاإل ربع نم تافرصتب بسانملا تقولا يف ةطاح اإل ةيله األ دقاف لثمم وأ ةثرولل
ال حلا صم هب تطبترا اًحيرص ردص ىتم ةدار نعاإل ريبعتلا ألن حارتق اال اذهب األذخ ةنجللا رت
 ،وال هتيله أل هدقف وأ ريبعتلا اذه هنم ردص نم توم وه ئراط ثداح ببسب اهرادهإ زوجي

فولأملا اذه نأ تعار ةنجللا نكلو ،  فولأملا ىلع ءاقب إالاإل حارتق دنسلال نم كلذ دعب ىقبي
نع ريبعتلل ضارتع باال نايضقي قطنملا و هقفلا  ،لب ميلس قطنم وأ يهفف ساسأ ىلإ دنتسي ال

ط . حلا صملا ةيامحو الت ماعملا رارقتس ال اًنامض رثكأ عضولا اذه لثمو ،  يتاذ نايكب ةدار اإل
2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم ).  ةنجللا اهترقأ امك ةداملا ىلع خويشلا سلجم قفاو دقو

ص35). ص29
يف اطنط ةمكحم ص44)– 4 ةاماحملا 1930 ةنس سرام 9 يف ةينطولا فانئتس اال ةمكحم رظنا (2)

نوناقلا نم 72/50 ناتداملا تناكو ص305– 32 مقر ةيمسرلا ةعومجملا 1930 ةنس ربمسيد 6
دقفب وأ بهاولا تومب ةبهلا لطبت ": يتأي ام ىلع ناصنتف ةبهلا دقع يف أدبملا اذه ناقبطت ميدقلا

هل" . بوهوملا لوبق لبق فرصتلل هتيلهأ
مامتب اًضيأ لوقلا نكم  ،أل يديهمتلا عورشملا يف األرم ناك امك اًمزلم باجي اإل انربتعا ولو اذه (1)
تامو ،  ةقفص هيلع ضرعي اسنرف يف آلرخ بتك رصم يف صخش : اآليت ضرفلا يف دقعلا
ملعب هيلإ باتكلا لوصو دنع اذه نكي ملو اآلرخ ، فرطلا ىلإ باتكلا لصي نأ لبق بجوملا

.  ةقفصلا لبقف ،  بجوملا تومب
بجوملا ىلإ لصي ال لوبقلا نأ وه اًمزلم باجي اإل ربتعت مل اذإ ضرفلا اذه يف متت ال ةقفصلا نأ يف ببسلا و

ب همازتلا نإف ،  بجوملا تامو اًمزلم باجي اإل انربتعا اذإ امأ .  هرثأ جتني مثفال نمو ،  هتوم دعب إال
تراس ريخ األ ساس اذهاأل ىلعو هرثأ جتنأ لوبقلا مهلصو اذإف ،  هتثرو ىلإ لقتني هباجيإ ىلع ءاقبلا

.  عورشملا اذه يف اًمزلم باجي اإل ناك ذإ يديهمتلا عورشملل ةيحاضي اإل ةركذملا
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.(1) مهثروم دوقعب ةثرولا اهب مزتلت يتلا دودحلا يف هذيفنتب اوموقي نأ دقعلا مت دقو
ةعيبط نم وأ باجي نماإل نيبت اذإ مدقتملا لثملا يف متي ال دقعلا نأ نايبلا نع ىنغو

يف دصقلا اذه نابو ـ بجوملا دصق اذإف .  رابتع اال لحم وه لباقلا صخش نأ لماعتلا
دوقعملا األرم ناك  ،وأ تاذلا ب لباقلا إالعم متي ال دقعلا ـنأ اًنمض وأ ةحارص هباجيإ

اًنانف اذه ناك اذإ امك ،  اًيصخش لباقلا ريغ هذيفنتب موقي نأ هتعيبط ىصعتست هيلع
.(2) لباقلا تومب طقسي لوبقلا نإف هنف ، يف لخدي لمعب مايقلا هيلع ضرعو

لوصو لبق تام وأ هتيلهأ دقف اذإ هنإف ،  لوبقلا هيلإ هجو نم خبالف اذه لك
 ،ذإ هرثأ جتني نأ نكمي ال ةلا حلا هذه يف لوبقلا متي ،ألن ال دقعلا نإف هملع ىلإ لوبقلا
متي وال لوبق نود باجي اإل ىقبيف ،  تام نأ دعب هيلإ هجو نم ملع ىلإ لصي نل وه

.(3) دقعلا

دقف وأ تام لباقلا نأ ولف .  يعجر رثأ هل نوكي  ،فال مكحلا اذه ثدحتسا دق ديدجلا نوناقلا ناك املو (1)
دقفي وأ توملا ب طقسي هلوبق نإف ،(1949 ةنس ربوتكأ 15 لبق (يأ ديدجلا نوناقلا ذافن لبق هتيلهأ
هتيلهأ دقف وأ لباقلا تامو ديدجلا نوناقلا ذافن لبق لوبقلا ردص اذإ نكل .  ميدقلا نوناقلل اًقبط ةيله األ

األ ةيرظنل اًقيبطت كلذو ،  ديدجلا نوناقلل اًقبط ةيله األ دقف وأ توملا ب طقسي ال لوبقلا نإف ،  هذافن دعب
.(effetimmediate) يروفلا رث

نم 92 ةداملا لباقت يتلا يهو ) يديهمتلا عورشملا نم 126 ةداملل ةيحاضي اإل ةركذملا تراس دقو (1)
ريبعتلا طوقس مدع نأ تربتعاف ،  ةقباسلا ةداملا يف هيلع تراس يذلا ساس األ ىلع ( ديدجلا نوناقلا

"": يتأي ام ددصلا اذه يف دروف ،  اًمزلم باجي اإل نوكل ةيقطنم ةجيتن ءاج امنإ ةيله األ دقف وأ توملل
إ سيل مكحلا اذهو ،  هتيلهأ دقفب وأ هنم ردص نم تومب طقسي ال ةدار نعاإل ريبعتلا نأب صنلا ىضقي
هب ، طابتر باال قدأ ةرابعب  ،وأ ريبعتلا ىلع ءاقب باإل مازتل  .فاال ةدار نعاإل ريبعتلا موزلل ةيقطنم ةجيتن ال
ةدار نعاإل ريبعتلا ناك اذإف .  رخآ مازتلا يأ نأش كلذ يف هنأش ،  ةيله األ دقف وأ توملا دعب اًمئاق لظي

. " هصخش ىلإ ال هبئان ىلإ ةهادب لوبقلا هجو ،  لوبقلا رودص لبق هتيلهأ بجوملا دقفو اًباجيإ
وهف ،  يديهمتلا عورشملا يف األرم ناك امك ماع هجومب اًمزلم باجي اإل ربتعي نوناق يف حلص اذإ ليلعتلا اذهو

ةيحاضي اإل ةركذملا نأ ىلع .  ةصاخ حاالت يف إال امزلم باجي اإل ربتعي ال نوناق يف ال يلعت حلصي ال
ريبعتلا نكي مل ول ىتح ةيله األ دقف وأ توملا ب ريبعتلا طوقس مدع ريرقت يف دعبأ ىدم ىلإ تراس

األ دقفب وأ توملا ب اًضيأ وه رثأتي الامز ،ال حبصي نأ لبق ىتح ،  ريبعتلا دوجوو ": قتلا  ،اذإ امزلم
وأ ةافولا تثدح اذإ هيلثمم وأ صخشلا ةثرو ىلإ لقتني لودعلا قح نأ نايبلا نع ىنغو "… ةيله

اًحيحص اًريسفت حلصت ةيحاضي اإل ةركذملا نم ةرقفلا هذهو . " ريبعتلا لوصو لبق ةيله األ دقف أرط
وأ صخشلا ةثرو ىلإ اًضيأ وه لقتني باجي اإل يف عوجرلا قح نأ اهيلإ فاضيو ،  ديدجلا نوناقلل
اهيف نوكي ال يتلا حلااالت يفك لذو ،  ريبعتلا لوصو دعب ةيله األ دقف أرط وأ ةافولا تثدح اذإ هيلثمم

.  اًمزلم باجي اإل
ص31). 2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم كلذ لك يف رظنأ )

عورشملا نكلو مدقت اميف هانيب يذلا هجولا ىلع كلذ ، ريغ ررقي (م126) يديهمتلا عورشملا ناكو (2)
نوناقلا ناك دقو لوقلا انفلسأ امك ديدجلا نوناقلا يف هانيأر يذلا هجولا ىلع صنلا لدع يئاهنلا
طقسب هتيله أل هدقف وأ ريبعتلا هيلإ هجو نم توم نأب يضاقلا أدبملا نم ةبهلا دقع ىنثتسي ميدقلا

نم ةبهلا لوبق لصحي نأ غوسي " هنأ ىلع ناصنت نوناقلا اذه نم 73/51 ناتداملا تناكف ،  ريبعتلا
اهلوبق حصي لوبقلل هأالً سيل نمل ةبهلا حةلا يفو ،  لوبقلا لبق ىفوت دق ناك اذإ هل بوهوملا ةثرو

اال مكحلا اذهب اآلن ذخؤي  ،فال ديدجلا نوناقلا يف لباقم ميدقلا صنلا اذهل دري ملو " هماقم موقي نم
.  هيلع صن ذإال يئانثتس

طقسي ال ةدار نعاإل ريبعتلا نأ ررق ةهج نم وهف ،  ديدجلا نوناقلا امهب ذخأ نيأدبملا نيب زييمتلا بجيو اذه ،
هجو نم ملع ىلإ لصو إالاذإ هرثأ جتني ال ريبعتلا اذه نأ ررق ىرخأ ةهج نم وهو .  هبحاص تومب
ريبعت ردص :(1)اذإ يتأي ام امهنيب عمجلا ىلع بترتيو .  صاخلا هقاطن أدبملا نيذه نم لكلو .  هيلإ
اذهلو امئاق ىقبي ريبعتلا نإف اآلرخ ، فرطلا ملع ىلإ باجي اإل لصي نأ لبق اذه تامو ،  بجوملا نم

،  بجوملا ملع ىلإ اًضيأ وه لصو إالاذإ هرثأ جتني ال لوبقلا اذه نكلو باجي اإل لبقي نأ اآلرخ فرطلا
،  اًمئاق هلوبق ىقب اذه ، تامو اآلرخ فرطلا نم لوبق ردص اذإ (2) دقعلا متي فال تام دق اذهو
نإف ،  هماع ىلإ لوبقلا لصي نأ لبق بجوملا تام اذإ نكل .  دقعلا مت بجوملا ملع ىلإ لصو ىتمو
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(*) دقعلا يف ةباينلا -2

( بئانلا نم رداصلا ريبعتلا )

عضخي ـ ةدار نعاإل ريبعت هنإ ثيح نم ـ بئانلا نم رداصلا ريبعتلا : ديهمت 3ـ8
ةدار األذخباإل هيف دريو ـ اًينمض وأ اًحيرص نوكيف ـ اهانفلسأ يتلا دعاوقلا عيمجل

،  هيلإ هجو نم ملعب هيف لصتي يذلا تقولا يف هرثأ جتنيو ،  ةرهاظلا ةدار وأاإل ةنطابلا
ـ وهو .  هانمدق يذلا ليصفتلا ىلع كلذ لك ،  هتيله أل هدقف وأ بئانلا تومب طقسي وال
.  ةباينلا ةيرظن يف كلاالم انيضتقي ـ ليص النماأل بئانلا نم ردصي ريبعت هنإ ثيح نم
عم ليص األ ةدارإ لحم بئانلا ةدارإ لولح يه (representation) ةباينلا و
تردص دق ةدار اإل تناك ول امك ليص األ صخش ىلإ ةدار اإل هذهل ينوناقلا األرث فارصنا

وه(1). هنم
ناك ذإ ةينوناق ةباين امأ نوكت – اهقاطن ددحي يذلا ردصملا ىلإ ةبسنلا –ب ةباينلا و

سراحلا و كيدنسلا و ميقلا و يصولا و يلولا يف امك ،  قاطنلا اذه ددحي يذلا وه نوناقلا
اذإ ةيقافتا ةباين نوكت نأ اماو .  نيدملا قح لمعتسي يذلا نئادلا و يلوضفلا و يئاضقلا

.(2) ةلا كولا دقع يف اذه ققحتيو ،  اهقاطن ديدحت ىلوتي يذلا وه قافت اال ناك

.  دقعلا متي وال هرثأ جتني ال لوبقلا
يف كلذك نكي مل األرم نإف ال" وقعم اًيقطنم اماظن ثيدحلا نوناقلا يف ودبت ةباينلا تناك (1)اذإ

اهبإال ملست ملو ،  ةباينلا ةركف ىلع ىبصعتست نيناوقلا هذه تناك دقف .  ةميدقلا نيناوقلا
.  ةنيعم دودح يفو اًجردن

 .مث اًنيدم ال انئاد هلعج يف نكلو ةرس ، براأل نع دبعلا و االنب ةباينب ميدق نم فرتعي ينامورلا نوناقلا ناك
ملف دبعلا و ريغاالنب امأ .  ةنيعم دودح يف نكلو اًضيأ اًنيدم ةرس براأل لعج يف اهتباينب فرتعي ذخأ
لمع يف رخآ صخش لكو اذإف .  انيدم وال انئاد ال هتطلسل عضخي ال نمم هريغ نع بوني نأ هل نكي
عم هب موقي لمع يف رخآ صخش كلذكو ،  هيلع عجري ليكولا إال فرعي ال ريغلا  ،ف ريغلا عم هب موقي
عال كانه نكت ملو .  ليكولا إال فرعي ال لكوملا كلذكو ،  هيلع عجري ليكولا إال فرعي ال ريغلا  ،ف ريغلا
األ هاوعد ءافيتسا عم لكوملا لبق ىوعد ريغلل راصف نوناقلا روطت  .مث لكوملا و ريغلا نيب ةرشابم ةق
اًعفد ىطعي ناك دقف ،  ميقلا و يصولا ك نوناقلا مكحت ال يكو بئانلا نكي مل  ،ام ليكولا لبق ةيلص

.  ةلماك ةباينلا تناكف ليص األ ىلع إال عوجرلا عيطتسي ال ريغلا ناك ةلا حلا هذه يف يفو ،  ريغلا ىوعدل
نوناقلا يف متي اممل اذهف ،  ليكوب انئاد صخشلا حبصي نأ  ،يأ ريغلا لبق ىوعد لكوملا يطعي نأ امأ

دعب يدؤيو ،  ريغلل نئادلا وه ليكولا ىقبو .  ةينوناقلا ةباينلا حةلا اهنم ةنيعم حاالت يف إال ينامورلا
يسنرفلا نوناقلا يف رظناو ص690– ص678 ، راريج رظنا هل( ًانيدم نوكيف لكوملل اباسح كلذ

.( اهدعب امو ص1442 (Brissaud) وسيرب ميدقلا
 ،امأ لكوملا ىلإ دقعلا مكح عجري ةفينح وبأف .  عوضوملا اذه يف بهاذملا تفلتخا اإلسالةيم ةعيرشلا يفو

 .و مدقت يذلا وحنلا ىلع ينامورلا نوناقلا نم بيرق اذه يف وهو ،  ليكولا ىلإ عجرتف دقعلا قوقح
ثيدحلا نوناقلا عم قفتي اذه يف وهو ،  ليكولا نود لكوملا ىلإ هقوقحو دقعلا مكح عجري يعفاشلا

ص34). ص33– 6 عئادبلا رظنا )
ماك ةينوناق نوكتف .  ةباينلا ةفص بئانلا ىلع يفضي يذلا ردصملا ىلإ ةبسنلا ب ةباينلا ىلإ رظني دقو (2)

سراحلا و ميقلا و ىصولا يف امك ةيئاضق نوكتو .  ءايلو األ نيعي يذلا وه نوناقلا نإف ،  يلولا يف
وه دقعلا ناف ،  ليكولا يف امك ةيقافتا نوكتو ؤهالء . راتخت يتلا يه ةيئاضق ةهج نإف ،  يئاضقلا

ةبسنلا بو اهقاطن ددحي يذلا ردصملا ىلإ ةبسنلا ب ةيقافتا ةباين ليكولا ةباين نوكت مث نمو .  هنيعي يذلا
ب ةينوناق ةباين نئادلا و ىلوضفلا و ىلولا نم لك ةباين نوكتو .  ةباينلا ةفص يفضي يذلا ردصملا ىلإ
األلو ىنعملا ب ةينوناق ةباين كيدنسلا و سراحلا و ميقلا و يصولا نم لك ةباين نوكتو اعم . نيينعملا

.  يناثلا ىنعملا ب ةيئاضق ةباينو
ةداملا تناكف .  امهمكح حوضول يئاهنلا عورشملا نم افذح نيصن ىلع لمتشي يديهمتلا عورشملا ناك دقو
صني اممل ةباينلا قيرطب وأ باإلصةلا دقاعتلا زوجي ": يتأي ام ىلع صنت يديهمتلا عورشملا نم 155
ةباينلا –1": يتأي ام ىلع صنت عورشملا اذه نم 156 ةداملا تناكو . " كلذ خالف ىلع نوناقلا
ةباينلا نوكت امدنع بئانلا ةطلس قاطن ليص نماأل رداصلا ضيوفتلا ددحي –2.  ةينوناق وأ ةيقافتا
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نم نأ يه ةباينلا عوضوم يف ثيدحلا هقفلا اهيلإ ىدتها يتلا ةديدجلا ةركفلا و
ميدقلا يأرلا رجه دقو هنع . بوني نم ةدارإ لحم وه هتدارإ لحي امنإ هريغ نع بوني

نع ربعيو هناسلب ملكتيف ليص ، األ صخش سمقتي امنإ بئانلا نأ ىلإ بهذي ناك يذلا
وه امنإ بئانلا نم ردصي يذلا ريبعتلا نأ ىلإ بهذي ثيدحلا هقفلا حبصأو .  هتدارإ
نما بئانلا هيف ىقلتي ال يذلا ردقلا ب كلذو ليص ، األ ةدارإ نع ال بئانلا ةدارإ نع ريبعت
ا ةدارإ نع ًاربعم دودحلا هذه يف نوكي  ،ذإ اهاقلت امك اهذفنيف ةددحم تاميلعت ليص أل

امجرتم بئانلا نم ردصي يذلا ريبعتلا يف ةيصوصخلا (1).و وه هتدارإ نع ال ليص أل
لك يف لا حلا وه امك هبحاص صخش يف ال هرثأ جتني ريبعتلا اذه نأ وه هتدارإ نع

ليص . األ وهو هريغ صخش يف  ،لب ةدار نعاإل ريبعت
نع دحاو صخش بوني دقو .  ةصاخ راثآ اهلو ،  ةنيعم طورشب إال ققحتت ال ةباينلا و
نع ابئان هسفن نع الً يصأ دقاعتي ًاعم ،وأ امهتدارا لحم هتدارإ لحتف دقعلا يفرط
لا وحأ نم ةماه حةلا هذهو ،  هسفن عم دقاعتي يصخشلا نأ نيضرفلا يف ودبيف ،  هريغ

.  ركذلا ب اهدرفن ةباينلا
(ج) ةباينلا راثآ (ب) ةباينلا ققحت طورش ثالث:(ا) لئاسم يف نذا مكلتنف

اإل ةركذملا يفو اذه يف رظنا ). " ةطلسلا كلت ددحي يذلا وه نوناقلا ف ةينوناق تناك اذإف ،  ةيقافتا
ص91). ص90– 2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم نيفوذحملا نيصنلا نيذهل ةيحاضي

ليص ، األ ةدارإ نع وهال هتدارإ نع ربعي بئانلا  ،ف ىرنس امك لوسرلا و بئانلا نيب ام قرفلا وه اذهو (1)
ليص ، نماأل ةددحم تاميلعت بئانلا ىقلت اذإف وه . هتدارإ نع ال لسرملا ةدارإ نع ربعيف لوسرلا امأ

لوين بال ىنعملا اذه يف رظنا ) دودحلا هذه جراخ يف ابئانو تاميلعتلا هذه دودح يف ال وسر ناك
.(57 ةرقف 1 نامسإو ريبرو

ىلو األ يفف .  ةينوناقلا ةباينلا و ةيقافت اال ةباينلا نيب زييمتلا بوجو ىلإ يودب تجهب يملح روتكدلا بهذيو
نيتاه ىلع ةدار اإل طورش عزوت كارتش اال اذهل ةجيتنو ،  دقعلا ءاضمإ يف بئانلا و ليص األ ةدارإ كرتشت
بئانلا ةدارإب دقعني دقعلا ف ةينوناقلا ةباينلا يف امأ .  دقعلا ءاضمإ يف امهتمهاسم ردقب نيتدار اإل
يودب تجهب يملح روتكدلا ) ليص األ ىلإ فرصني نوناقلا ماكحأ نم مكح وه دقعلا رثا نكلو ،  هدحو
ماربإ يف ليص واأل بئانلا يتدارا كارتشاب لوقت يتلا ةفلتخملا تايرظنلا يف رظناو ص79–80–

ص147–150). 1 جوميد دقعلا
اال ةقيرط نع ليص األ صخش صمقتي بئانلا لهو ،  ةباينلا ةعيبط يف ةفلتخملا تايرظنلا يف ًاضيأ رظناو
 ،وأ ينيفاس لوقي امك ال وسر إال سيل بئانلا نأ  ،وأ ميدقلا يأرلا وه امك (fiction) ينوناقلا ضارتف
امك ليص األ ةدارإ عم كرتشت هتدارإ نإ  ،وأ جنرهإ لوقي امك ليص األ ةدارإ لحم لحت بئانلا ةدارإ نأ

تامازتل اال ءاشنإ يف هب موقت يذلا رودلا و ةباينلا يف ةثيدح ةلا سر ىلإ ،(Mitteis) سييتيم لوقي
كال روتكدلا بهذيو ص165 . ص147– 1949 ةنس ليل (JeanClarise) كالزير ناج روتكدلل

ددحت يتلا يه ليص ، األ ةدارإ عم ةكرتشم  ،وأ اهدحو بئانلا ةدارإ نأ ىلإ ةلا سرلا هذه بحاص زير
(liendedroit) ةينوناقلا ةطبارلا قلخي يذلا (contenudel'obligation)،امأ مازتل اال قاطن

ةباينلا يف هتاذ نوناقلا و ةيقافت اال ةباينلا يف ليص األ ةدارإ يهف ليص األ ةمذو مازتل اال قاطن نيب ام
ةيجن وبال ذاتس لأل يأر يف رظناو ص178). ص167– ركذلا ةمدقتملا ةلا سرلا رظنا ) ةينوناقلا
ردصم وه ةلا كولا دقع ناك اذإ ليص األ ةدارإ عم كرتشت بئانلا ةدارإ نأ ىلإ بهذي (Boulanger)
ةمدقملا ىلإ ليص ، األ ةدارإ لحم لحت بئانلا ةدارإف ءاضقلا وأ نوناقلا اهردصم ناك اذإ  ،امأ ةباينلا

.  ةروكذملا ةلا سرلل هيجن وبال ذاتس األ اهعضو يتلا
يدام لمع يف ةباينلا نوكت نأ زاوج ىلإ ص140و223) ص137– ) هتلا سر يف كالزير روتكدلا ريشيو

نع عباتلا ةباين كلذل ثمال برضيو ،(actejuridique) ينوناق لمع يف (faitmateriel)ال
نع ال وئسم نوكي ةلا حلا هذه يف عوبتملا  ،ف يناثلا هنع لأسي أطخ نم األلو بكتري اميف عوبتملا
يف رظنا ) ةيداملا األمعلا يفو لب بسحف ةينوناقلا يفاألمعلا لال هنع ابئان ربتعي اذه ألن هعبات
وزام – اهدعب امو 156 ةرقف لوأ ءزج ةيدقع لاال ةيلوئسملا يف (Chironi) ينوريش ىنعملا اذه
ليكولا ةباينك ةدار يفاإل هباين امإ ساس اذهاأل ىلع ةباينلا نوكتو .( اهدعب امو 934 ةرقف لوأ ءزج

نع عباتلا ةباينك لمعلا يف ةباين  ،وأ ريغصلا نع يلولا ةباينك ةحلصملا يف ةباين  ،وأ لكوملا نع
.  ًايدام معال يلوضفلا هب ماق يذلا لمعلا ناك اذإ لمعلا بر نع يلوضفلا ةباينو عوبتملا
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.  هسفن عم صخشلا دقاعت

ةباينلا ققحت طورش ا–

: بجي ةباين كانه نوكت ىتح : طورشلا هذه رصح –84
ليص . األ ةدارإ لحم بئانلا ةدارإ لحت ً)نأ (وأال

.  ةباينلل ةموسرملا دودحلا يف بئانلا ةدارإ يرجت ناو ( ًايناث )
.  بئانلا مساب ال ليص األ مساب لماعتلا نوكي ناو ( (ثًاثلا

: ليص األ ةدارإ لحم بئانلا ةدارإ لولح – األلو طرشلا

األ ةدارإ نع وهال هتدارإ نع ربعي امنإ بئانلا نأ لوقلا مدقت : لوسرلا و بئانلا –85
ىلإ امهنم لك ةدارإ لقن ىلع رصتقي ريغلا و ليص األ نيب طيسو درجمب سيل وهف ليص ،
دقاعتلا و بئانب دقاعتلا نيب قرف كانهو .(messager)ال وسر ناك اآلرخ ،إوال
نيرضاح نيب دقاعتلا ربتعيو هنع ، بئانب ليص األ دقاعتي ىلو ةلااأل حلا يفف .  لوسرب

نوكي نأ حصي فال بئانلا ةدارإب ةربعلا  ،و دحاو سلجم اآلرخ دقاعتملا و بئانلا عمج اذإ
فاأل ةيناثلا ةلا حلا يف  .امأ ةدار اإل هذه قحلت يتلا بويعلا ب دتعيو ،  زيمم ريغ وأ ًانونجم
اآلرخ دقاعتملا و لوسرلا عمج ول ىتح نيبئاغ نيب نوكي دقاعتلا  ،و هسفنب دقاعتي ليص
نوكي نأ حصيف ةدار اإل هذه نع ربعي لوسرلا ذإ ليص األ ةدارإب ةربعلا  ،و دحاو سلجم

ةلا سرلا غيلبت عيطتسيو ةدار اإل هذه لقن ىلع ًايدام ردقي ماد ام زيمم ريغ وأ ًانونجم
.  لسرملا ةدارإ ىلإ لب لوسرلا ةدارإ ىلإ ءاضرلا بويع يف رظني  ،وال ةحيحص

يفكت ال ةطاسولا درجم نأ ىرن كلذ نمو : هتينبو بئانلا ةداراب ةربعلا –86
نم ةدارإ نع وهال هتدارإ نع ًاربعم بئانلا نوكي نأ اهقيقحتل بجي  ،لب ةباينلا قيقحتل
ال بئانلا ةدارإ ىلإ اهيف رظني ءاضرلا بويع :(1)نأ كلذ ىلع بترتيو هنع . بوني
باقاللإل دقعلا ناك هاركإ وأ سيلدت وأ طلغ يف بئانلا عقو اذإف ليص . األ ةدارإ ىلإ

كلذك .  بويعلا هذه نم بيع اهبشي مل ليص األ ةدارإ نأب اذه ىلع ضرتعي لا ،وال طب
اذإو .  ةبيعم هعم دقاعت نم ةدارإ حبصتف بئانلا نم نيرداصلا هارك واإل سيلدتلا ب دتعي

واإل سيلدتلا  ،ألن دقعلا ةحص يف كلذك رثؤي هنإف ليص نماأل هارك وأاإل سيلدتلا عقو
اذإ دقعلا ةحص يف ارثؤي نأ ىلواف ريغلا نم اعقو ول ىتح دقعلا ةحص يف نارثؤي هارك

ليص ، األ دنع ال بئانلا دنع ناسملتي اهءوسو ةينلا نسح ليص .(2)نأ نماأل اعقو
ةينلا نسح بئانلا ناك اذإف كلذ . ىلع ارثا نوناقلا اهيف بتري يتلا لا يفاألوح كلذو
ىوعدلا ب فرصتلا يف نعطلا نيدملا اذه ينئادل زوجي  ،فال رسعم نيدم عم لماعتو
نعطلا نينئادللف ،  رسعملا نيدملا عم أطاوتو ةينلا ءيس بانلا ناك اذإ امأ .  ةيصيلوبلا

.  ةينلا نسح ليص األ ناك ول ىتح فرصتلا يف
فرصتي بئانلا ناك اذإ كلذ ققحتيو ليص . األ ةين ىلإ ضورفلا ضعب يف رظني دقو

ءيش ءارش يف رخآ صخش لكو اذإف ليص . نماأل هل تردص ةددحم تاميلعتل ًاقفو
يف زوجي كلذ ،فال لهجي ليكولا و بيعلا نم هيف امب ملعي لكوملا ناكو ،  تاذلا ب نيعم
رابتعا يف ردقلا اذه نأ ىرنو .  بيعلا ىوعدب عئابلا ىلع عجري نأ لكوملل ةلا حلا هذه
ماربإ يف بئانلا و ليص نماأل لك هب موقي يذلا رودلا نييعت يف فاك ليص األ ةين
ليص األ ةدارإ نأ ىلع ليص ، األ ةدارإب ال بئانلا ةدارإب دقعني دقعلا نأ لص  .فاأل دقعلا
هذه يف بئانلا نأ  ،ذإ بئانلا هيف هجوي اميفو هملعب صتخي اميف رابتعا لحم نوكت

.(1) لوسرلا ةباثمب نوكي ةلا حلا

روتكدلا ص80 ،و ص79– يودب تجهب يملح روتكدلا 150 ،و ةرقف –147 ةرقف 1 جوميد نراق (1)
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: يتأي ام ىلع 104 ةداملا يف صنف ،  ماكح األ هذه لك ديدجلا نوناقلا دروأ دقو
ا لحم وه ليص األ صخش ال بئانلا صخش ناك ،  ةباينلا قيرطب دقعلا مت "1–اذإ

ضارتفا وأ ةصاخلا فورظلا ضعبب ملعلا رثا يف وأ ةدار اإل بويع يف رظنلا دنع رابتع ال
".  امتح اهب ملعلا

نم هل تردص ةنيعم تاميلعتل ًاقفو فرصتيو ال يكو بئانلا ناك اذإ كلذ عمو –2"
نم ناك نأ وه اهملعي ناك فورظل بئانلا لهجب كسمتي نأ لكوملل سيلف ،  هلكوم

. "(1) اهلمعي نأ امتح ضورفملا
اناك رصم يف هقفلا و ءاضقلا نكلو ،  صنلا اذهل لباقم ميدقلا نوناقلا يف نكي ملو

.(2) ماكح األ هذه ىضتقمب صن نود الن معي
هتدارإ نع ربعي امنإ بئانلا نأ نم ذخؤي :وال ليص لأل اهيف رظنيف ةيله امأاأل –87

ألن كلذ ليص . نعاأل ةباين هرشابي يذلا دقعلل لاالةمز ةيله األ هيف رفاوتت نأ بجي هنأ
ال ليص ليص ،فاأل األ صخش يف هرثأ جتني هنإف بئانلا ةدارإب دقعني ناك اذإ دقعلا

.(3) دقعلل ةيله هيفاأل رفاوتت نأ بجي يذلا وه بئانلا
حصيف .  انمدق امك بئانلا يف طرتشت ال يهف ليص ، يفاأل طرتشت ةيله األ تناك اذإو
ةيلهأ هيف رفاوتت صخشل كولمم لزنم عيب يف هيلع روجحم وأ رصاق بوني نأ

ص94 . ص93– تيتس وبأ تمشح دمحا
صخش نوكي اآليت:" وحنلا ىلع يديهمتلا عورشملا نم 157 ةداملا يف صنلا اذه درو : صنلا خيرات (1)

هب رثأتي ام ىدمو ،  ةدار نعاإل ريبعتلا ةحص يف رظنلا دنع رابتع اال لحم وه ليص األ صخش ال بئانلا
. " اهب ملعلا بوجو وأ ةصاخلا فورظلا ضعبب ملعلا نم  ،وأ ةدار يفاإل بيع دوجو نم ريبعتلا اذه
ا ةدارإب دتعي نأب لا األوح ضعب يف حمسي امب مكحلا لا مكتسا حرتقا ،  ةعجارملا ةنجل ىلع ضرع املو
": اآليت صنلا 107ب مقر تحت يئاهنلا عورشملا يف ةداملا تمدقو ،  بئانلا ةدارإ بناج ىلإ ليص أل
يف رظنلا دنع رابتع اال لحم وه ليص األ صخش ال بئانلا صخش ناك ،  ةباينلا قيرطب دقعلا مت 1-اذإ

اهب . ملعلا ضارتفا  ،وأ ةصاخلا فورظلا ضعبب ملعلا رثأ يف وأ ةدار اإل بويع
نأ لكوملل سيلف ،  هلكوم نم هل تردص ةنيعم تاميلعتل اقفو فرصتيو ال يكو بئانلا ناك اذإ كلذ عمو -2

سلجم قفاو دقو ".  اهملعي نأ امتح ضورفملا ناك وه ،وأ اهملعي ناك فورظل بئانلا لهجب كسمتي
ىلع خويشلا سلجمل يندملا نوناقلا ةنجل تقفاوو . 107 مقر تحت ليدعت نود ةداملا ىلع باونلا

ضيعتسأف ىلو األ ةرقفلا يف ةريخ األ ةرابعلا تلدع ": يتأي ام اهريرقت يف هنع ءاج ليدعت دعب صنلا
.  قيضأ صنلا دالةل نوكت ىتح ، " امتح اهب ملعلا ضارتفاب " ريبعتلا اهب"ب ملعلا بوجوب "،  ريبعتلا نع
. " ىلو األ ةرقفلا ىلإ ةبسنلا ب ررقت ام عم ىشمتي ال يدعت ةيناثلا ةرقفلا نم ةريخ األ ةرابعلا تلدعو

.  ةنجللا اهتلدع امك ةداملا ىلع خويشلا سلجم قفاوو . 104 ةداملا مقر حبصأو
هذه يف ةدراولا ماكح األ تسيل ": يتأي ام ددصلا اذه يف يديهمتلا عورشملل ةيحاضي اإل ةركذملا يف ءاجو

إل طشنت يتلا يه بئانلا ةدارإ تماد امف .  ةينوناقلا ةباينلا يف ةثيدحلا ةيرظنلل تاقيبطت ىوس ةداملا
ةدار اإل هذهب دقاعتلا ةحص ىلع مكحلا طاني نأ بجيف ،  فورظ نم اهسب اميال عيمجب دقعلا مارب

.  دقاعتلا يف اهرثأ بئانلا ةدارإ قحلت يتلا بويعلل نوكي وحنلا اذه ىلعو ليص . األ ةدارإ نود اهدحو
ليص ، األ ةحلصمل الن طبلل باقال دقعلا ناك ،  سيلدت وأ طلغ ريثأتب ردص  ،وأ هارك باإل هاضر عزتنا اذإف

دقاعتلل ةينوناقلا يفاآلراث رثؤت يتلا فورظلا ب قلعتي اميف امأ .  بيعلا بئاوش نم ءارب هتدارإ نأ مغر
نأ زوجي كلذ ىلعو ليص ، األ صخش ال بئانلا صخش اهيلع مكحلا عجرم نوكي نأ ًاضيأ بجيف
لظ ليص نأاأل ولو يرتشملا بئان عم أطوت رسعم نيدم نم رداص عيب يف ةيصيلوبلا ىوعدلا ب نعطي
ص94). ص90– 2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم اذه لك يف رظنا ). " ؤطاوتلا اذه نع لزعمب
ةرقف فلؤملل دقعلا ةيرظن ص277– 1905م17 ةنس ويام 17 يف ةطلتخملا فانئتس اال ةمكحم (2)

. 206
يف ةيله األ رفاوت يف ةربعلا ص161 .و 1913م25 ةنس رياني 30 يف ةطلتخملا فانئتس اال ةمكحم (3)

،  دقعلا بئانلا هيف رشابي يذلا تقولا ب ليص نأاأل ولف ،  دقعلا بئانلا هيف رشابي يذلا تقولا ب ليص األ
ليكولا ةرشابم تقو هأالًهل ناكو ،  ليكولا ءاطعإ تقو دقعلا اذهل هأالً نكي مل ليص نأاأل ولف

.  دقعلا ةرشابم تقو لهأ ريغو ليكوتلا تقو هأالً ليص األ ناك اذإ حصي  ،وال دقعلا حص ،  دقاعتلل
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ألهن ةلقتسم ةدارإ هنم ردصت هأالًألن نوكي نأ بجي بئانلا نكلو .(1) فرصتلا
ليكولا ناك اذإ نكلو .  ًارصاق ناك ولو ازيمم نوكي نأ نذإ بجيف وه ، هتدارإ نع ربعي

بال ءارث اإل ىوعدب إال هيلع لكوملا عجري ةلا ،فال كولا دقع لا طبإ بلطي نأ هل زاج ًارصاق
.(2) ةلا ضفلا ىوعدب وأ ببس

يذلا وه ةباينلا نم عونلا اذه يف نوناقلا نإف .  ةينوناق ةباينلا نكت اممل اذه لكو
األ نوكي نأ زوجيف ليص . األ ةيلهأو هتيلهأ نيعي يذلا وهو ،  هتفص بئانلا ىلع ىفضا
،  ةيله مكلااأل بئانلا نم بلطي نأ زوجي امك – زيمم ريغ وأ ًازيمم – ًارصاق ليص

.  ةماوقلا و ةياصولا يف اذه ققحتيو

: ةباينلل ةموسرملا دودحلا يف هتدارإ بئانلا لا معتسا – يناثلا طرشلا

ةدارإ نع وهال هتدارإ نع ربعي بئانلا ناك اذإو : هتباين دودحل بئانلا ةزواجم –88
اهنيع يتلا دودحلا يهو ،  هتباين دودح يف ةدار اإل هذه نع ربعي نأ بجي هنإف ليص ، األ

هب ماق يذلا لمعلا جتني وال ةباينلا ةفص دقف دودحلا هذه زواج اذإف .  قافت وأاال نوناقلا
ليص . األ ىلإ ةبسنلا ب هرثأ

عم لماعن يذلا ريغلا ناك اذإ ليص األ ىلإ ةبسنلا ب هرثأ ءانثتسا جتني لمعلا نأ ىلع
هوعدت ةيوق بابسأ هيدل تناكو ،  ةباينلا دودح ةزواجمب ملعي ال  ،يأ ةينلا نسح بئاتلا

دق بئانلا نوكي نأ كلذ لثم .  هتباين دودح يف دقاعت دق بئانلا نأب داقتع اال ىلإ
نوكي ناو ،  رئاودلا الء كوو تاكرشلا يريدمو نيمأتلا الء معك ،  ةرمتسم ةباين هل تلوخ

دنس ليص األ ىقبي نأ ًاضيأ كلذ لثمو .  هتباين دودح يف ةداع لخدي هب ماق يذلا لمعلا
هتباين تهتنا يذلا بئانلا عم ريغلا لماعتيف ،  ةباينلا ءاهتنا دعب بئانلا دي يف ةباينلا

.(3) دنسلا اذه ىلإ ًانئمطم

 ،وال ريغلا نع ال يكو نوكي نأ هيلع روجحملا هيفسلل زوجي هنأب ةينطولا فانئتس اال ةمكحم تضق دقو (1)
ةعومجملا 1915 ةنس هينوي 8) هلكوم مساب لب همساب لمعي ال  ،ألهن ةصاخ ةيلهأ هيف طرتشت

ص148). 16 ةيمسرلا
لطبت دقعلا اذه نم ةدمتسملا هتباين نإف ةلا ، كولا دقع لطبي نأ رصاقلا ليكولا راتخا اذإ هنأ ظح (2)يوال

ا ةركذملا يف ءاج دقو اذه ةلا . ضفلا طورش ترفاوت اذإ يلوضف ىلإ بلقني نأ حصيو ،  دقعلا الن طبب
ىلعو ": يتأي  ،ام بئانلا نود ليص يفاأل ةيله األ رفاوت ددص يف ،  يديهمتلا عورشملل ةيحاضي إل

هأالً ليص األ ناك اذإف .  بئانلا نود ليص األ صخشب ةيله األ ىلع مكحلا يف دتعي مدقت ام ضيقت
ردصم نوكي دقو .  ةيله األ لماك بئانلا اذه نكي مل ولو هنع بئانلا دقاعت حص باألصةلا ، دقاعتلل

ال طبلل باقال هدحو ةلا كولا دقع ناك ،  اهدقعل لهأ ريغ بئانلا ماد امف ةلا ، كو ةريخ األ ةروصلا يف ةباينلا
ص92). 2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم ن" .(

،  هتباين دنس نم ةروص بئانلا نم بلطي نأ ريغلل لوخي صن ىلع لمتشي يديهمتلا عورشملا ناكو (3)
نأ بئانلا عم دقاعتي نملو ": يتأي ام ىلع صنت عورشملا اذه نم ةيناث ةرقف 158 ةداملا تناكف
ل ةقباطم ةروص ىلع هنم لصحي نأ هلف بوتكم دقعب ةتباث ةباينلا تناك اذإف ،  هتباين تابثإ هنم بلطي

سلجم هيلع قفاو يذلا عورشملا يفو يئاهنلا عورشملا يف صنلا اذه ىقبو . " هعيقوت لمحت لص أل
ضرتعا  ،"ذإ هفذح ةنجللا هذه تررق خويشلا سلجمب يندملا نوناقلا ةنجل ىلع ضرع املو .  باونلا
ةرقفلا هذه ىلع ءاقب اإل ديرأ اذإف ،  ًايفرع نوكي دق ةباينلا دنس نأ ىلع طإالًاق ، هنم ةدئاف ال هنإب هيلع
نوناقلا يف ال باقم ةداملا هذهل نأ اميس  ،ال ايمسر ةباينلا دنس نوكي نأ ىلع اهيف صني نأ بجيف

نمل قحلا ب نايضقت ميدقلا نوناقلا نم 634/518 ناتداملا تناكو – يندم 518 ةداملا يهو يلا حلا
هذه نأ ةشقانملا نم نيبت املو – ليكوتلا دنس نم ةيمسر ةروص هنم بلطي نأ يف ليكولا لماعي

و طايتح باال فورظلا هيلع يضقت ريغلا نع بئان عم دقاعتي يذلا صخشلا ألن اهل ةرورض ال ةرقفلا
رظنلا فرصي دقو ،  يمسر دنس بلط ىلع رصي دقو ،  يفرع دنسب يفتكي دقف ،  هتلماعم يف ةمكحلا
ريرقت يف ءاجو . " ريغلا نع بئانلا عم دقاعتملا ةبغر ىلإ صوصخلا اذه يف عجرملا  ،ف كاذو اذه نع
ةماعلا دعاوقلا يف ،  ةيليصفت ةيلمع ةلا سم لوانتت ألاهن ةداملا هذه نم ةيناثلا ةرقفلا تفذح ": ةنجللا

هذه لك يف رظنا ).  ةنجللا اهتلدع امك ةداملا ىلع خويشلا سلجم قفاوو . " اهيلع صنلا نع ينغي ام
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وه ( امهلوأ ).  مدقتملا أدبملل ناقيبطت امه نيصن ىلع ديدجلا نوناقلا لمتشا دقو
.  ءاضقن اال اذه الن هجي هعم دقاعت نمو بئانلا ناكو ةباينلا ءاضقنا ةلا حب صاخلا

دقعلا تقو اعم الن هجي هعم دقاعت نمو بئانلا ناك اذإ " هنأ ىلع 107 ةداملا تصنف
وأ ليص األ ىلإ فاضي ،  ًامازتلا وأ ناك ًاقح ،  همربي يذلا دقعلا رثأ نإف ،  ةباينلا ءاضقنا
تومي نأ  ،وأ لزعلا اذهب ملعي نأ نود بئانلا ليص األ لزعي نأ كلذ لثم . "(1) اهئافلخ
لزعب ريغلا ملعي نأ نود ريغلا عم بئانلا دقاعتيف ،  هتومب بئانلا ملعي نأ نود ليص األ

703 ةداملا صنت ةلا ،ذإ كولا دقع يف درو ( يناثلا صنلا ليص .(و األ تومب وأ بئانلا
.  ةموسرملا اهدودح زواجي نأ نود ةلا كولا ذيفنتب مزلم ليكولا -": يتأي ام ىلع
راطخأ هيلع ليحتسملا نم ناك ىتم دودحلا هذه نع جرخي نأ هل نأ ىلع -2

اذه ىلع قفاويل إال ناك ام لكوملا نأب نظلا اهعم بلغي فورظلا تناكو ًافلس لكوملا
دودح نع هجورخ لكوملا بإبالغ ردابي نأ ةلا حلا هذه ىف ليكولا ىلعو ،  فرصتلا

. "(2) ةلا كولا
لمعلا جتني مول ةباينلا دودح بئانلا زواج اذإف : ةزواجملا هذهل ليص األ رارقإ -89

نم نكي ملو ،  ركذلا ةمدقتملا روصلا ىدحإ يف ليص األ قح يف هرثأ هب ماق يذلا
نع ًايبنجأ ليص األ ربتعا ةلا ، ضفلا طورش رفاوت مدعل ًايلوضف بئانلا رابتعا عاطتسملا

.  لحم هل ناك اذإ ضيوعتلا ب بئانلا ىلع ريغلا عجرو .  لمعلا اذه
  اهدودح يف مت دق هنأك حبصيف ،  ةباينلا دودحل زواجملا لمعلا ليص رقياأل دق نكلو

.(3) رارق اإل تقو النم دقاعتلا تقو نم ريغلا و ليص هباأل ديقتيو ،

ص97). ص95– ، 2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم
ناك ،  اهئاضقنا دعب هتباين دنسب بئانلا ظفتحا اذإف ": يتأي ام فوذحملا صنلل ةيحاضي اإل ةركذملا يف ءاجو
نوكي نأ ةلا حلا هذه يف يوتسيو .  ةباينلا ب كسمتلا قح دنسلا اذه يف هتقث ىلع ءانب هعم دقاعت نمل

هذه ريرقت يف ىعور دقو .  ةعقاولا هذهب ال هاج نوكي نأ وأ هتباين ءاضقناب دقعلا تقو عًاملا بئانلا
ةرشابم ةباينلا ءاضقنا دعب بئانلا نم دنسلا بحس مدع يف ليص األ أطخ نم ظوحلم وه ام ةدعاقلا

ص103). ص102– 2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم ). "
بئانلا ماد اآليت:"ام هجولا ىلع يديهمتلا عورشملا نم 160 ةداملا يف صنلا اذه درو : صنلا خيرات (1)
هئافلخو ليص األ ىلإ فرصني ،  امازتلا وأ ناك اقح ،  همربي يذلا دقعلا رثا نإف ،  هتباين ءاضقناب ملعي مل
ةباينلا نأ ًاضيأ وه لهجي بئانلا هعم دقاعت يذلا ريغلا ناك اذإ اذه ،  ةيقاب الزتلا ةباينلا تناك ول امك

األ ىلإ فرصني " ةرابع تلدبأ نأ دعب اهترقأ ةعجارملا ةنجل ىلع ةداملا تضرع املو . " تضقنا دق
سلجم قفاوو .  يئاهنلا عورشملا يف 110 ةداملا مقر حبصأو ، " ليص األ ىلإ فاضي " ةرابعب " ليص
ةغايص خويشلا سلجمب يندملا نوناقلا ةنجل تلدعو . 110 مقر تحت ليدعت نود ةداملا ىلع باونلا

  مكحلا رهوجب ساسم نود حضوا ىنعملا نوكي ىتح نوناقلا يف هيلع ترقتسا يذلا هجولا ىلإ االةد
يف ءاج دقو اذه ، – ةجللا اهتلدع امك ةداملا ىلع خويشلا سلجم قفاوو 107 ةداملا مقر حبصأو ،
ملعي نأ نود ةباينلا يضقنت دق ": يتأي ام ددصلا اذه يف يديهمتلا عورشملل ةيحاضي اإل ةركذملا

عم نيتلا حلا نيتاه يف دقاعت اذإف ،  ليكوتلا ءاغلا وأ ليص األ توم لهجي ناك اذإ امك ،  كلذب بئانلا
ريرقت نم دصق دقو .  هئافلخو ليص لأل امزلم هدقاعت ناك ،  ةباينلا ءاضقناب ملعي ال ةينلا نسح صخش
ةعومجم اذه لك يف رظنا ). " رارقتس واال ةقثلا بابسأ نم الت ماعملل يغبني ام ريفوت ىلإ مكحلا اذه

ص104). ص102– 2 ةيريضحتلا األمعلا
لمع جتني – بئانلا دي يف ةباينلا دنس ءاقبو ةرمتسملا ةباينلا – نيلو األ نيضرفلا يف هنأ ظح (2)يوال
ةباثمب هقح يف بئانلا لمع ذافن نوكيف أطخ ، بكترا دق اذه ألن ليص األ ىلإ ةبسنلا ب هرثأ بئانلا

اهعم بلغي يتلا فورظلا و ةباينلا ءاضقن ال ريغلا و بئانلا لهج – نيريخ األ نيضرفلا يف  .امأ ضيوعتلا
قيبطت وه امنإ ليص قحاأل يف بئانلا لمع ذافنف – ليكولا فرصت ىلع قفاوي لكوملا نأ نظلا

ةلا . ضفلا دعاوقل
اميف ةدرفنملا .  هتدارإب ال يكو هسفن بصن هنإ لوقلا زاج ةلا ، كولا دودح زواجو ال يكو بئانلا ناك ولف (3)
وه ةلا حلا هذه يف ةباينلا ردصم نوكيو كلذ . دعب لكوملا هرقي نأ ىلع ةلا ، كولا دودح هيف زواج

تسيل انه ةباينلا ةلا .و كولا دودح زواجي اميف ابئان – هتدارإ ىلع ءانب – ليكولا لعج دقف ،  نوناقلا
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: ليص األ مساب بئانلا لماعت – ثلا ثلا طرشلا

بئانلا نوكي نأ يفكي prete-nom):وال ) رخسملا ولا راعتسملا 90-االمس
األ مساب ريغلا عم هلماعت نوكي نأ ًاضيأ بجي  ،لب ةباينلا دودح يف هتدارإ نع ًاربعم
عال ىلع ةروصقم ةلا كولا نوكتو ،  ةباين كانه تناك امل همساب ليكولا لماعت ولف ليص .
رثا فاضي مث نمو .  رخسملا وأ راعتسملا باالمس فرعي ام وه اذهو ،  لكوملا ب ليكولا ةق

ليكولا ىلع لكوملا عجريو .  لكوملا ىلإ فاضي وال انيدم وأ ًانئاد ليكولا ىلإ دقعلا
.  امهنيب مت يذلا ةلا كولا دقع ىضتقمب

ضورفملا نم ناك اذإ (1): نيتلا ح يف ليص األ ىلإ دقعلا رثا فاضي كلذ عمو
عماأل لماعتي نأ ريغلا دنع يوتسي ناك  .(2)وأ ةباينلا دوجوب ملعي ريغلا نأ امتح
األ هذه ىلع ديدجلا يندملا نوناقلا نم 106 ةداملا تلمتشا دقو .  بئانلا وأ ليص

هتفصب دقاعتي هنأ دقعلا ماربإ تقو دقاعلا نلعي مل اذإ ": يتأي ام ىلع تصنف .  ماكح
ضورفملا نم ناك  ،إالاذإ انيدم وأ انئاد ليص ، األ ىلإ فاضي ال دقعلا رثا ناف ،  ًابئان

عما لماعتي نأ هدنع يوتسي ناك  ،وأ ةباينلا دوجوب ملعي بئانلا عم دقاعت نم نأ امتح
.(1)" بئانلا وأ ليص أل

لماعتي نأ ريغلا عم بئانلا دقاعتي نأ تقو نذإ بجيف : ليص األ مساب دقاعتلا –91
،  فورظلا نم ًانمض مهفت دق اهنع ،وأ حصفي دق ةينلا هذهو .  هباسحلو ليص األ مساب
نع دقاعتي مداخلا  ،كو مودخملا اذه لحم يف ةمودخم ةعاضب مدختسم عاب اذإ امك

.  اهبحاص نع دقاعتي ةنيفسلا ناطبقكو ،  هديس
اذإف .  بئانلا عم دقاعتي يذلا ريغلا دنع ًاضيأ ققحتي نأ بجي ليص األ مساب دقاعتلا و

،  موقت ال ةباينلا  ،ف هصخش يف هعم لماعتي ريغلا نكلو ليص ، األ مساب لمعي بئانلا ناك
ال ريغلا ألن ليص  ،والعماأل هسفنل لماعتي ألهنال بئانلا صخش متي ،العم ال دقعلا و
ليص ، األ مساب لماعتي ريغلا و همساب لمعي بئانلا ناك اذإ نكلو هعم . لماعتلا دصقي

مدقت دقو ، 106 ةداملا امهيلع تصن نيتللا نيتلا حلا يف ليص األ ىلإ دقعلا فيضأ
.  امهركذ

.  لكوملا نم رارقإ ردصي نأ وه فقوم طرش ىلع ةقلعم يه  ،لب ةزجنم
نلعي مل :"اذإ اآليت هجولا ىلع يديهمتلا عورشملا نم 159 ةداملا يف صنلا اذه درو : صنلا خيرات (1)

 ،إال انيدم وأ انئاد ليص األ ىلإ فاضي ال دقعلا رثأ ناف ،  ابئان هتفصب دقاعتي هنأ دقعلا ماربإ تقو دقاعلا
نأ هدنع يوتسي ناك  ،وأ ةباينلا دوجوب ملعي بئانلا هعم دقاعت نم نأ امتح ضورفملا نم ناك اذإ
نم 109 مقر تحت ةيظفل الت يدعت دعب ةعجارملا ةنجل هترقأف . " بئانلا وأ ليص عماأل لماعتي

نوناقلا ةنجل يفو . 109 مقر تحت ليدعت نود ةداملا ىلع باونلا سلجم قفاوو .  يئاهنلا عورشملا
ناك "إالاذإ ةرابعب " فورظلا نم دافتسي ناك "إالاذإ ةرابع نع ضيعتسا ،  خويشلا سلجمل يندملا
اهتلدع امك ةداملا ىلع خويشلا سلجم قفاوو . 106 ةداملا مقر حبصأو ، " امتح ضورفملا نم

ص101). ص98– 2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم ).  ةنجللا
ةيحاضي اإل ةركذملا يف ءاج دقو .  يرسيوسلا تامازتل اال نوناق نم 2و3 ةرقف 32 ةداملا ًاضيأ رظناو

ا نينقت نم صنلا اذه سابتقاب عورشملا ثدحتسا دقو ": يتأي ام ددصلا اذه يف يديهمتلا عورشملل
باالمس ةصاخلا دعاوقلا امأ اإلسالةيم . ةعيرشلا ماكحأ قباطي ًاماه ًامكح يرسيوسلا تامازتل ال
إالاذإ قبطنت  ،فال رخسملا وأ بئانلا ىلإ دقعلا راثآ فارصناب يضقت يتلا يهو ،  ريخستلا وأ راعتسملا
نم عم وأ هعم لماعتلا هدنع يوتسي ال ناك  ،وأ ةباينلا دوجو لهجي بئانلا اذه عم لماعتي نم ناك

ص96). 2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم )" هضوف
بر مساب ال همساب لمع  ،اذإ انمدق امك لمعلا بر نع ةينوناق ةباين بئان وهو ،  يلوضفلا نأ ظح يوال اذه

.  ركذلا مدقتملا أدبملل ًاقيبطت ،  لمعلا بر ىلإ وهال هيلإ فرصني األرث نإف ،  لمعلا
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ةباينلا راثآ ب–

رثاف ،  انمدق امك ليص األ مساب لمعي بئانلا : ريغلا و بئانلا نيب اميف 92–علاالةق
بلا طي نأ عيطتسي ال بئانلا نأ كلذ ىلع بترتيو ليص . األ قحلي لب وه هقحلي ال دقعلا
امك دقعلا ذيفنت يف ةباينلا هل تتبث  ،إالاذإ دقعلا اهأشنأ يتلا قوقحلا نم قحب ريغلا
بئانلا ناك اذإ نكلو .  دقعلا ب مازتلا بئانلا ةمذ يف موقي ال كلذك .  هماربإ يف هل تتبث
هتمهم ءادأ يف رصق اذإ ىتح ،  هأطخب مزتلي نأ نم عنمي ال اذه نإف ،  دقعلا ب مزتلي ال

،  هسفن ليص األ وحن امإو هعم ، دقاعت يذلا ريغلا وحن  ،امإ ريصقتلا اذه نع ال وئسم راص
ًاعم . نينث اال وحن امإو

يذلا ردصملا علاالةق هذه ددحي : ليص واأل بئانلا نيب اميف علاالةق -93
.  نوناقلا وأ ةلا كولا : ةباينلا أشنأ

و ليص األ نيب اميف ةرشابم عالةق دلوتت : ريغلا و ليص األ نيب اميف علاالةق –94
امهيلإ فرصني ناذللا امهو ،  نادقاعتملا امهف .  امهنيب نم بئانلا صخش يفتخيو ،  ريغلا

ةصيصخلا يهو .  ينامورلا نوناقلا اهنود فقو يتلا ةوطخلا يه هذهو .  دقعلا رثا
اهب تضقو ،  اهروطت يف ةباينلا قطنم اهيلإ ىهتنا ،  ةثيدحلا نيناوقلا يف ةباينلل ةزيمملا
اذإ " هنأ ىلع ديدجلا يندملا نوناقلا نم 105 ةداملا تصن دقف .  ةحيرصلا صوصنلا
قوقح نم دقعلا اذه نع أشني ام نإف ليص ، األ مساب ًادقع هتباين دودح يف بئانلا مربا

(1). " ليص األ ىلإ فاضي تامازتلا و
ةطاسو نود اهب ريغلا بلا طيو ،  دقعلا نم هل تدلوت يتلا قوقحلا ليص األ بسكيف

.  بئانلا
األ ىلع ةرشابم اهب عجريو ،  دقعلا نم هل تدلوت يتلا قوقحلا ريغلا بسكي كلذك

ليص .

(*) هسفن عم صخشلا دقاعت ج–

،  ةباينلا قيرطب ىرخأ لحم ةدارإ لولح زوجي هنأ انملس ىتم : ةماع ةرظن –95
نوكي نأ  ،وأ هسفن نع الً يصأو هريغ نع ابئان نوكي ادحاو اصخش نأ ملسن نأ نكمأ
نوكي  .وال هصخش يف دقعلا يفرط نيتلا حلا يف عمجيف ،  نيدقاعتملا نم لك نع ابئان

مربا اآليت:"1–اذإ هجولا ىلع يديهمتلا عورشملا نم 158 ةداملا يف صنلا اذه درو : صنلا خيرات (1)
تامازتلا و قوقح نم دقعلا اذه نع أشني ام نإف ليص ، األ مسابو هتباين دودح يف ًادقع بئانلا

تناك اذإف ،  هتباين تابثإ هنم بلطي نأ بئانلا عم دقاعتي نملو –2.  ةرشابم ليص األ ىلإ فرصني
ترقأف . " هعيقوت لمحت لص لال ةقباطم ةروص ىلع هنم لصحي نأ هلف ،  بوتكم دقعب ةتباث ةباينلا
سلجم قفاوو .  يئاهنلا عورشملا يف 108 اهمقر حبصأو ،  ةيظفل الت يدعت دعب ةداملا ةعجارملا ةنجل
سلجمب يندملا نوناقلا ةنجل ىلع تضرع املو . 108 مقر تحت ليدعت نود ةداملا ىلع باونلا

مدقت يتلا بابس لأل اهفذح تررق دقف ةيناثلا ةرقفلا ىلو ،امأ األ ةرقفلا ىلع ةنجللا تقفاو ،  خويشلا
األمعلا ةعومجم ) ةنجللا اهتلدع امك اهيلع خويشلا سلجم قفاوو . 105 ةداملا مقر حبصأو ،  اهركذ

ص97). ص95– 2 ةيريضحتلا
يعورشملل ةيحاضي اإل ةركذملا يف ءاج دقو يلا . االطي يسنرفلا عورشملا نم 30 ةداملا ًاضيأ رظناو

مامتاب قلعتي اميف هب دادتع اال بجاولا وه بئانلا صخش ناك :"اذإ يتأي ام ددصلا اذه يف يديهمتلا
 ،فاأل هراثآ ريصم نييعت دنع هدحو ليص األ صخش ىلإ عجري نأ يغبني كلذ نم ضيقنلا ىلعف ،  دقعلا
ام لك ةرشابم بسكيف ،  هراثا عيمج فرصنت  ،وهيلا دقاعتلا يف ًافرط ربتعي يذلا وه بئانلا نود ليص
ام مهأ رشابملا اذهاألرث لعلو .  تامازتلا نم بترتي ام لك هقتاع ىلع عقيو ،  قوقح نم هنع أشني
ص ص95– 2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم ). " ةباينلا نأش يف مدقت نم ثيدحلا نوناقلا زرحأ

.(96
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.(1) نيتدارإ تلح دقو صخشلا كلذ ةدارإ يه ةدحاو ةدارإ إال ةمث
دقاعت لص يفاأل مرحي ام اهنمف ةلا . سملا هذه نم اهفقوم يف عئارشلا تفلتخا دقو

اإلسالةيم ةيعرشلا و يلا االطي يسنرفلا عورشملا و ينامل األ نوناقلا  ،ك هسفن عم صخشلا
نوناقلا ماع ،ك هجوب هحيبي ام اهنمو .  ديدجلا يرصملا نوناقلا و ةيزيلجن اال ةعيرشلا و
تقلطأ ةعيرش دجوت ال نكلو .  ميدقلا يرصملا نوناقلا و يسنرفلا نوناقلا و يرسيوسلا
ضورف يف هتحابأ هسفن عم صخشلا دقاعت تمرح يتلا عئارشلا  .ف ةحاب وأاإل ميرحتلا

يفا عسوتلا ناش نم ناكو ،  اهتنثتسا فورظ يف هتمرح هتحابأ يتلا عئارشلا  ،و ةنيعم
يتلا عئارشلا تبرقت  ،نأ ةيلمعلا ةايحلا تايضتقمل ًاعوضخ ،  نيقيرفلا دنع ءانثتس ال

.  حيبت يتلا عئارشلا مرحت
صن ميدقلا نوناقلا يف دري :مل ميدقلا نوناقلا يف هسفن عم صخشلا دقاعت –96
نأ نيب زيمو ،  داهتج اال ىلإ هقفلا عزنف .  هحيبي وأ هسفن عم صخشلا دقاعت مرحي ماع
نع الً يصأ مدقتيو دقعلا يفرط دحأ نع بوني هسفن عم دقاعتي يذلا صخشلا نوكي

هتحابأ وأ دقاعتلا اذه عنم يف ةربعلا لعج هنأ كلذ .  نيفرطلا نع ًابئان نوكي ناو هسفن
ققحت دنع دقاعتلا عنميف ،  رطخلا اذه مادعنا وأ ليص األ ةحلصم ددهي رطخ دوجو
هسفنل هسفن عم دقاعتي صخش نيب زييمتلا ءاج انه نمو .  هئافتنا دنع حابيو رطخلا
ضعب ىلإ ةبسنلا ب ىلو األ ةلا حلا يف ققحتم رطخلا  .ف هريغل هسفن عم دقاعتي رخآو

ا دوقعلا ىلإ ةبسنلا  ،امأب دوقعلا هذه ةرشابم عنتمتف هوحنو عيبلا ك ةيمه األ تاذ دوقعلا
دوقع ضعب يف إال ةيناثلا ةلا حلا يف رطخلا ققحتي  .وال اهترشابم زوجتف ىرخ أل

(2) ةيئانثتس حلااالتاال هذه يف إال هسفن عم صخشلا دقاعت حابيف ،  حلصلا ك ةيئانثتسا
.

: ديدجلا نوناقلا يف هسفن عم صخشلا دقاعت –97

ضعب يف إال هسفن عم صخشلا دقاعت مرحي اماع اصن دروأ دقف ديدجلا نوناقلا امأ
نم مساب هسفن عم دقاعتي نأ صخشل زوجي "ال هنأب 108 ةداملا تضق حلااالت .ذإ
نماأل صيخرت نود رخأ صخش باسحل مأ وه هباسحل دقاعتلا ناكأ ءاوس هنع ، بوني
ام ةاعارم عم اذه لك .  دقاعتلا زيجي نأ ةلا حلا هذه يف ليص لأل زوجي هنأ ىلع ليص .

(3)".  ةراجتلا دعاوق وأ نوناقلا هب يضقي امم ،  هفلا خي

ربعي امنإ بئانلا نأب يضقت ةباينلا ةيرظن ألن هسفن عم صخشلا دقاعت عئارشلا ضعب تمرح انه نمو (1)
لك نع ًابئان ناك ءاوس ،  دحاو صخش يف دقعلا يفرط عامتجاف ليص ، األ ةدارإ نع وهال هتدارإ نع
ًاعم ةينوناقلا ةهجولا نمو ةيعقاولا ةهجولا نم انلعجي ،  هسفن نع الً يصأو امهدحا نع ًابان وأ امهنم

.  نيتدارإ قفاوتب إال متي ال دقعلا نأ فورعمو .  نيتدارإ ال ةدحاو ةدارإ مامأ
هيف قفاوت يقيقح دقع وه هسفن عم صخشلا دقاعت نأ ىري قيرف : نيقيرف ىلإ نومسقنيف ةحاب اإل راصنأ امأ
قطنمل ًاقبط لوبقلا و باجي نماإل لك نع ربع يذلا وه ادحاو ًاصخش نكلو ،  باجي عماإل لوبقلا

عم صخشلا دقاعت نأ ىري رخآ قيرفو ص88). 68 ةرقف 1 نامسإو ريبيرو لوين (بال ةباينلا ةيرظن
،(43 ةرقف –42 ةرقف 1 جوميد ) ارثا جتنت نوناقلا اهلعج ةدرفنم ةدارإ ىلع إال يوطني ال هسفن
عم هيف ىشمتي يودب تجهب يملح روتكدلل رخآ ًايأر رظنا ).  يناثلا يأرلا اذه حيجرت ىلإ ليمن نحنو

ةباينلا تناك اذإ دقعلا ءاضمإ يف بئانلا ةدارإو ليص األ ةدارإ كارتشا نم هيلإ ةراش اإل تقبس يذلا هيأر
اال لوصأ " ةفلؤم يف ةينوناق ةباينلا تناك اذإ نوناقلا ماكحأ نم امكح دقعلا رثا لعج نمو ،  ةيقافتا

ص125). ص124– " تامازتل
ص236 . ص231– فلؤملل دقعلا ةيرظن (2)

هترقأو .  طيسب يظفل الل تخا عم يديهمتلا عورشملا نم 161 ةداملا يف صنلا اذه درو : صنلا خيرات (3)
يفو 111 مقر تحت هتمدقو ، 108 ةداملا صنل ال ثامم هتلعج ةيظفل الت يدعت دعب ةعجارملا ةنجل

،  ةداملا هذه صن ةفلا خم نع ءازجلا نع ءاضع اال دحأ لءاست خويشلا سلجمب يندملا نوناقلا ةنجل
رخآ وضع لءاستو ليص . األ ىلع دقعلا ب جتحي ال امنإو الن طبلا ةفلا خملا ىلع بترتي ال هنأب بيجأف
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صخشلا دقاعت كلذ يف ءاوس ،  زوجي ال هسفن عم صخشلا دقاعت نأ نذإ لص فاأل
باسحل دقاعت (1)،وأ هسفنل هارتشاف ملا عيب يف ال كوم ناك اذإ امك هسفن باسحل

هلكو صخشل هارتشاف ملا عيب يف ال كوم ناك ول امك دقعلا يفرط نع بئان وهو هريغ
ضراعتلا اذهو ،  نيتضراعتم نيتحلصم يف هدحو هتدارإب مكحتي هنأ كلذ .  ءارشلا يف
ضراعت ىلو ةلااأل حلا يف وهو ،  نيليص نماأل دحأ هباسح بسحي مل ةيناثلا ةلا حلا يف

اتلك يف ليص األ ةحلصمل ةبجاولا ةيامحلا رسيتت  ،فال اهتاذ ةيصخشلا هتحلصم عم
.(2) نيتلا حلا

لا لإلطب لباق ديدجلا نوناقلا يف هسفن عم صخشلا دقاعت نأ ىلإ بهذي يأر كانهو
انك دقو .  صاخ صن ىضتقمب اذه ررقت دقو ،  ةزاج اإل هيلع درت كلذلو ليص األ ةحلصمل
نكلو .(3) يديهمتلا عورشملل ةيحاضي اإل ةركذملا يف هانررقو يأرلا اذهب نيلئاقلا نم
يه ةينوناق ةنيرق ىلع موقي امنإ هسفن عم صخشلا دقاعت ميرحت نأ لمأتلا دعب انيبت
دبح ىلإ االةبان هذه يف عسوتلا دصقي ال وهف دقاعتلا يف هريغ نع بانا اذإ صخشلا نأ
نع مجني  ،امل رخآ صخش نع ابئان الًوأ يصأ هسفن عم دقاعتي نأ بئانلل حيبي نأ
كلذ نم مغرلا ب هسفن عم بئانلا دقاعت ام اذإف حلا . صملا يف ضراعت نم فقوملا اذه
نوكي  ،فال هتباين دودح زواج ليكو لك نأش اهنأش نوكي ،  ةباينلا دودحل ًازواجم ناك

. 108 ةداملا صن ةحارص هب يضقي ام اذهو .  هزاجا إالاذإ ليص قحاأل يف ًاذفان هلمع
ناو اهضقني نأ ليص لأل زوجيف ،  سكعلا تابث إل ةلباق ةينوناقلا ةنيرقلا هذه نأ ىلع
دودح يف بئانلا لمعي ةلا حلا هذه يفو .  هسفن عم دقاعتلا يف بئانلل امدقم صخري
ًاضيأ هب تحرص ام اذهو ليص . قحاأل يف اذفان هلمع نوكي ،  هسفن عم دقاعت اذإ هتباين

ميرحت ىلع ضرتعاو .  باجي باإل باوجلا ناكف ةقح ، لاال ةزاج نعاإل ينغي قباسلا صيخرتلا له
نوناقلا نأب ضارتع اذهاال ىلع بيجأف ،  ةيديلقتلا ةدعاقلا فلا خي اذه نأب هسفن عم صخشلا دقاعت

نأ امإف ،  ةدحاو ةدارإ ىلع إال هسفن عم صخشلا دقاعت يوطني  ،وال نيتدارإ لباقت دقعلا مامتل طرتشي
الً يصأ صخشلا نوكي نأ امإو حلا ، صملا يف براضت كانه نوكيف نينثا نع ال يكو صخشلا نوكي

هسفن عم صخشلا دقاعت ناكمإ مدع ىلع صن كلذل ،  ربكا براضتلا نوكيف هريخ نع ال يكوو هسفن نع
سلجم قفاوو . 108 مقر تحت يه امك ةداملا ءاقب ىلع ةنجللا تقفاو دقو هنع . بوني نم مساب
ص108). ص105– 2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم ) ةنجللا اهترقأ امك ةداملا ىلع خويشلا

يلا . اإلطي يسنرفلا عورشملا نم 37 ةداملا ةلأسملا هذه يف رظناو
ىلع 479 ةداملا تصن دقف .  ديدجلا نوناقلا يف ةحيرص صوصن هيف تدرو صاخلا قيبطتلا اذهو (1)
يرتشي نأ ةصتخملا ةطلسلا نم رمأ وأ صن وأ قافتا ىضتقمب هريغ نع بوني نمل زوجي "ال هنأ

مل  ،ام ةباينلا هذه بجومب هعيب هب طين ام ينلعلا دازملا قيرطب ولو راعتسم مساب وأ ةرشابم هسفنب
ةداملا تصنو . " ىرخأ نيناوق يف هيلع اصوصنم نوكي االخاللامب مدع عمو ءاضقلا نذإب كلذ نكي
ريدقت يف وأ اهعيب يف مهيلإ دوهعملا لا األوم اورتشي نأ ءاربخلل وال ةرسامسلل زوجي "ال هنأ ىلع 480
ةلزنم زناال ريبخلا و راسمسلا نأ انه ظح " .(يوال راعتسم مساب مأ مهئامسأب ءارشلا ناكأ ءاوس اهتميق
نيتداملا يف اهيلع صوصنملا لا يفاألوح دقعلا حصي ":481 ةداملا يف ءاجو .( ةلعلا داحت ال بئانلا

. " هباسحل عيبلا مت نم هزاجأ اذإ نيتقباسلا
دقاعتي نأ روصتي ": يتأي ام ددصلا اذه يف يديهمتلا عورشملل ةيحاضي اإل ةركذملا يف ءاج دقو (2)

،  ةيحان نم هسفن باسحل دقاعتلا يف افرط صخشلا نوكي دقف : نيتلا ح يف هسفن عم صخشلا
ةيصخشلا هحلا صم نيب ضراعتلا ققحتي كلذبو ،  ىرخأ ةيحان نم اآلرخ فرطلا نع ةباينلا ب ًادقاعتمو

ةلا حلا هذه يفو ،  دحاو نأ يف نيفرطلا نع ًابئان هتفصب صخشلا دقاعتي دقو ليص . األ حلا صمو
ال ليص األ ةحلصم نأ نايبلا نع ىنغو . . " ةباينلا ىنعم ىلإ هنم ميكحتلا ىنعم ىلإ برقأ هلمع نوكي
ص105– 2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم ) نيتلا حلا اتلك يف ةبجاولا ةيامحلا تانامض اهل رسيتت

ص106).
ةحلصمل الن طبلل باقال هسفن عم صخشلا دقاعت ربتعا ةلعلا هذهلو ": يتأي ام ةركذملا هذه يف ءاج دقو (3)

" صاخ صن ىضتقمب ءيشنأ دق نأشلا اذه يف ررقملا الن طبلا نأ حضاولا نمو ليص . . . األ
ص106). 2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم )
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.  ركذلا ةفلا 108س ةداملا
دعاوق تضق وأ نوناقلا يف صن دجو اذإ كلذك ةينوناقلا ةنيرقلا هذه ضقنتو
نوناق هب ىضق ام ينوناقلا صنلا لثم .  هسفن عم صخشلا دقاعت زاوجب ةراجتلا
ةمكحملا نذإ ىلع لوصحلا بجوت يهو 20 ةداملا يف ديدجلا ةيبسحلا مكاحملا

يفو – هسفنل فرصتلا اذه ناك اذإ ىلوأ باب نمو – رصاقلا ملا يف يصولا فرصتل
ب امأ .  تافرصتلا نم ىرخأ ةنيعم ةفئاط صنلا ددع دقو ،  هسفنل رصاقلا ملا راجيإ
نم مهلا عيبي وأ هدلو األبملا يرتشي نأ اإلسالةيم ةعيرشلا زيجتف ىلولا ىلإ ةبسنلا
ام لثمو .(1) تافرصتلا نم هريغ عيبلا ىلع ساقيو ،  نبغلا ريسيب وأ ةميقلا لثمب هدلو

دعاوقل ًاقفو دقاعتلا يفرط مساب ةلومعلا ب ليكولا لماعت ةراجتلا دعاوق هب يضقت
.(2) يراجتلا نوناقلا

ةيرظن يف سمتلي ال هسفن عم صخشلا دقاعت يف ءازجلا نأ هانمدق امم صلختسيو
.  هتباين دودحل بئانلا ةزواجم ةيرظن يف الن ،لب طبلا

يناثلا بلطملا

نيتدار اإل قفاوت

يذلا عوضوملا اذه ىلإ صنب ميدقلا نوناقلا ضرعي :مل نيتلا ح نيب زييمتلا –98
خبالف اذهو .  ءاضقلا و هقفلل هيف األرم كرت لب ،  دقعلا تاعوضوم قدأ نم دعي
ا يسنرفلا عورشملا و يرسيوسلا تامازتل اال نينقتو ينامل األ نينقتلا ك ةثيدحلا تانينقتلا
اهلا وم ىلع جسن ،  ةيمه نماأل ميظع بناج ىلع صوصن اهيف درو دقف يلا ، إلطي

،  تقو يأ  ،وىلا ًامزلم نوكي ىتمو باجي اإل ردصي فيك نيبت يهو ،  ديدجلا نوناقلا
ريغ اناك مأ دقعلا سلجم نيرضاح نادقاعتملا ناكأ ءاوس ،  لوبقلا هب نرتقي فيكو

.  دحاو سلجم يف نيدوجوم
دحاو سلجم نيدقاعتملا مض اذإ ام :(1)حةلا نيتلا حلا نيتاه نم كال ضرعتسنو

.  نيبئاغلا نيب اميف دقاعتلا ةلا حو (2)

دحاو سلجم يف نادقاعتملا -1

نم يأ نم باجيإ رودص نم دقعلا مامتل الدي هنأ مدقت : لوبقلا و باجي 99–اإل
ثالث:(وأ لئاسم يف ملكتنف اآلرخ . دقاعتملا نم هل قباطم لوبق هبقعي ح نيدقاعتملا

.  لوبقلا يف ةصاخ )حاالت (ثًاثلا لوبقلا ب هنارتقا ( ًايناث ( باجي اإل رودص (ً ال

عم رصاقلا ةحلصم ضراعت دنع ًاصاخ ًايصو ةمكحملا نيعت نأب ةيبسحلا مكاحملا نوناق ىضق دقو (1)
تضراعت "اذا هنأب ىضق امك (م12). ضعب عم اهضعب رصقلا حلا صم ضراعت دنع وأ هيلو ةحلصم

غلبي ملو ،  ثيصولا هلثمي نم وأ هعورف وأ هلوصا دحأ وأ هجوز وأ يصولا ةحلصم عم رصق اال ةحلصم
ةلا حلا هذه يفف ، 16 ةداملا نم ةعبارلا ةرقفلل اقبط رصاقلا لا وما ىلع هعم ىشخي اغلبم ضراعتلا اذه

ملا(م17). رصاقلل نكي مل ولو ةموصخ يصو نييعت كلذك زوجيو . " اصاخ ايصو ةمكحملا ميقت
ضعب يضقت نأ زوجيو ".  يتأي ام ددصلا اذه يف يديهمتلا عورشملل ةيحاضي اإل ةركذملا يف ءاج دقو (2)
لماعت ةحابإب كلذ نمف .  هسفن عم صخشلا دقاعت ةحصب ةراجتلا دعاوق ضعب وأ عيرشتلا صوصن

اقفو دقاعتلا يفرط مساب ةلومعلا ب ليكولا لماعت ةحابإو اإلسالةيم ، ةعيرشلا ماكح أل ًاقفو هدلو يلولا
ص106). 2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم ). " يراجتلا نوناقلا دعاوقل
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: باجي اإل رودص -1

: باجي اهباإل رمي يتلا لحارملا

نأ ىلع ةداعلا يف يأرلا هب رقتسي ال باجي اإل هنم ردصي نم : تاضوافملا –100
نأ تاضوافملا لبق نم ربتعيو .  لوطت دق (1) تاضوافم دعب إال ًاتاب ًاباجيإ ردصي
زنمال ضرعي هنأ ئبني عإالًان عضي ناك .  هناكرأ ددحي نأ نود دقاعتلا صخش ضرعي

لحم دقاعتملا ةيصخش تناك اذإو ةرج . وأاأل نمثلا ركذي نأ نود راجي وألإل عيبلل
،  دقعلا ناكرأ نيب ول ىتح دقاعتلا صخش ضرعي نأ ًاضوافت لب ًاباجيإ دعي  ،فال رابتعا

يديهمتلا عورشملا ناكو .  ًاباجيإ اذه دع دقاعتملا ةيصخشل رابتعا كانه نكي مل اذإ امأ
 ،امأ ًاباجيإ ربتعي اهنمث نايب عم عئاضبلا ضرع نأب يقي (م134) صن ىلع لمتشي
وأ ضورعب قلعتم رخآ نايب لكو اهب لماعتلا يراجلا راعس األ نايبو واإلعالن رشنلا
ىلإ ةوعد نوكي امنإو ًاباجيإ كشلا دنع ربتعي فال دارف وألأل روهمجلل ةهجوم تابلط
نوكي ًاتاب ،لب ًاباجيإ دعي ال هنأب ةطلتخملا فانئتس اال ةمكحم تضقو .(2) ضوافتلا
ضرعلا نمضتي نأ نود لمعب مايقلا رخآ ىلع صخش ضرعي  ،نأ تاضوافملا ليبق نم

.(3) لاالةمز ليصافتلا و طورشلا
رح ضوافتم لكف ،  ًاينوناق ًارثأ تاضوافملا هذه ىلع لص يفاأل بتري ال نوناقلا و
فلكي وهال  ،لب لدع نم ىلع ةيلوئسم  .وال ديري يذلا تقولا يف ةضوافملا عطق يف
كلذل .  ًادحأ مزلي ال ًايدام إالمعال تاضوافملا تسيلو .  ىدج ببسل لدع دق هنأ تابثإ

.  ينوناق لمع ال يدام لمع يهو تاضوافملل دهمي امنإ ألهن ًابئان راسمسلا دعي ال
لودعلا نرتقا اذإ اهعطق نم ىلع ةيلوئسم بتري دق تاضوافملا نع لودعلا نأ ىلع

يه لب لودعلا ىلع ةينبم ةيدقاعت ةيلوئسم تسيل انه ةيلوئسملا نكلو هنم . أطخب
يذلا اآلرخ فرطلا وه أطخلا تابثإب فلكملا  .و أطخلا ىلع ةينبم ةيريصقت ةيلوئسم
دنع ًاداج نكي مل تاضوافملا عطق نم ثمالنأ تبثا اذإف ،  لودعلا نم ررض هباصأ
ىلع ىنبنأو ،  بسانملا تقولا يف لودعلا ب هرطخي مل نكلو اداج ناك  ،وأ اهيف لوخدلا

.  ضيوعتب ةبلا طملا يف قحلا هل ناك ،  ةحبار ةقفص هتتاف نأ كلذ
ضرعي نأك ،  قلعم باجيإ ىلإ تاضوافملا يهتنت دقو : قلعملا باجي 101–اإل
نوكيف ،  راعس األ ريغتل اقبط نمثلا اذه ليدعتب ظافتح عماال نيعم نمثب دقاعتلا صخش

نأ  ،وأ راعس األ ريغت مدع طرش ىلع ًاقلعم هنيع يذلا نمثلا ب هنم ردص يذلا باجي اإل
لبق نم عم دقعلا متيف هنمث نيعي ةدودحم ةيمك اذ ًائيش روهمجلا ىلع صخش ضرعي
باجي نأاإل نيبتي اذه نمو .  ءيشلا دفني ىتح لوبقلا يف ةيقبس األ ىعارتو وأالً

قلع يذلا طرشلا ققحت إالاذإ ذفني ال باجيإ هنكلو ،  ةضوافم ال باجيإ وه قلعملا
.  هيلع

يف لكأي نمك ةيمويلا ةايحلا يف ةفولأملا دوقعلا : اهنم ،  اهقبست تاضوافم نود ةداع متت دوقع كانه (1)
ةايحلا يف ةضوافم قباس نود مربت يتلا دوقعلا  ،و ةفيحص يرتشي وأ قدنف يف لزني وأ معطم

ا ئداب يف تاب باجياب زيمتت يهو ناعذ اإل دوقعو ،  لماعتلا و تبلا يف ةعرسلا يضتقت يهو ةيراجتلا
.  ىرنس ام ىلع هنم الدب لوبق وأ اآلرخ دقاعتملا نم ناعذا هبقعي ألرم

،(76 ةرقف رظنا ) ينمضلا ريبعتلا و حيرصلا ريبعتلا يف كلاالم دنع صنلا اذه ىلإ ةراش اإل تبس دقو (2)
قيبطت ءاضقلا ىلع لهسي  ،ذإ هيلإ ةجاحلا مدعل ةتجارملا ةنجل يف فذح يف صنلا اذه نأ كانه انيبو

.  هيلع صن نود مكحلا اذه
ص 1902م14 ةنس ليربا 24 يف رخآ ًامكح ًاضيأ رظنا ص147– 1904م16 ةنس سرام 2(3)
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: تابلا باجي 102-اإل

ام ريرقتو ًاتاب . ًاباجيإ حبصأ قيلعتلا رود نمو ةضوافملا رود نم باجي اإل جرخ اذإف
لئاسم نم ال عقاولا لئاسم نم وه يئاهنلا رودلا اذه ىلإ لصو دق باجي اإل ناك اذإ

.  ةمكح ىلع بقعم وال ةيضق لك فورظل اقبط عوضوملا يضاق هيف لصفنيف .  نوناقلا

: باجي لإل ةمزلملا ةوقلا

بجوملا ناك اذإ ام نيبي صن ميدقلا نوناقلا يف دري :مل ميدقلا نوناقلا يف -103
ءاضقلا ناكف .  باجي باإل لوبقلا نارتق ال ةيفاكلا ةدملا هباجيإ ىلع ءاقبلا ب ًامزلم ىقبي

.(1) لوبقلا ب نرتقي مل باجي اإل ماد ام هباجيإ نع لدعي نأ بجوملل نأ ىلإ بهذي
هباجيإ ىلع ءاقبلا ب بجوملا مزلي لجأب نورقملا باجي نأاإل ىلإ بهذ كلذ عم هنكلو

ةدار اإل ساسأ ىلع ال اذه ىنبو ًانمض ، وأ ةحارص األلج ددح ءاوس اذهاأللج ، لوط
أبال األلو مزلي هل بجوملا و بجوملا نيب مت ًادقع كانه نأ ساسأ ىلع لب ةدرفنملا
وأ هل بجوملا نم ينمض لوبقب دقعلا اذه مت دقو ،  ةددحملا ةدملا هباجيإ نع لدعي

بجوملا لودع نأ ىلإ ًاضيأ ءاضقلا بهذو .(2) هتحلصم يف اذهاأللج ألن هتوكسب
ساسأ ىلع ضيوعتلا يف ًاقح هل بجوملل لعجي دق بسانم ريغ تقو يف هباجيإ نع

.(3) ةيريصقتلا ةيلوئسملا
ناك هنكلو األلج ، ةدم مزلي باجي اإل نأب ءاضقلا عم ًاضيأ لوقي ناكف هقفلا امأ

  ةدرفنملا ةدار اإل ةيرظن ثلاالث: تايرظنلا هذه نيب ةمزلملا ةوقلا هذه ريسفت يف بلقتي
.(4) ةيريصقتلا ةيلوئسملا ةيرظنو ،  ينمضلا دقعلا ةيرظنو ،

صن ساسأ ىلع عضولا رقأف ديدجلا نوناقلا ىتأو : ديدجلا نوناقلا يف -104
ءاقبلا ب بجوملا مزتلا لوبقلل داعيم نيع اذإ ": يتأي امب 93 ةداملا تضقف .  يعيرشت

لا حلا فورظ نم داعيملا صلختسي دقو -2.  داعيملا اذه يضقني نأ ىلإ هباجيإ ىلع
صنل اقبط بجوملل مزلم لوبقلل داعيمب نرتقملا باجي (5)" .فاإل ةلماعملا ةعيبط نم وأ

ص322 1898م10 ةنس هينوي ( يفو ص101– 1896م8 ةنس رياني 30 يف طلتخم فانئتسا (1)
يفو ص147– 1904م16 ةنس سرام 2 يفو ص156– 1900م12 ةنس سرام 8 يفو –

13 يفو ص32– 1923م36 ةنس ربمفون 15 يفو ص213– 1904م16 ةنس ليربا 21
ص88 . 1945م57 ةنس سرام

1912 ةنس رياني 18 يفو –5 ةرقف م301 كب يلليروب 1879 ةنس ويام 21 يف طلتخم فانئتسا (2)
ص62 . 1917م30 ةنس ربمفون 23 يفو ص100– م24

. 17 مقر ص13 14 تيزاج 1923 ةنس رياني 6 يف ةطلتخملا ةيئادتب اال ةيردنكس اإل ةمكحم (3)
ص246 . ص244– فلؤملل " دقعلا ةيرظن " باتك رظنأ (4)

ددح :"1-اذإ اآليت هجولا ىلع يديهمتلا عورشملا نم 130 ةداملا يف صنلا اذه درو : صنلا خيرات (5)
ًانمض داعيملا صلختسي دقو –2.  داعيملا اذه يضقني نأ ىلإ هباجيإب بجوملا مزتلا لوبقلل داعيم

هباجيإب ال بجوملا مازتلا نوكي نأ حرتقا ةعجارملا ةنجل يفو . " لماعتلا ةعيبط نم وأ فورظلا نم
امك كلذ ىلع ةنجللا تقفاوف ،  دوصقملا ىنعملا ىلع دلاالةل يف قدأ اذه نإف ،  هباجيإ ىلع ءاقبلا لبب

باونلا سلجم قفاوو .  يئاهنلا عورشملا يف 95 ةداملا مقر حبصأو ،  ةيظفل الت يدعت ضعب تلخدا
خويشلا سلجمب يندملا نوناقلا ةنجل كلذك اهيلع تقفاوو . 95 مقر تحت ليدعت نود ةداملا ىلع

ص38). ص36– 2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم ). 93 مقر تحت خويشلا سلجمو
باجيإ هنم ردص نم لك ": يتأي ام هيف ءاج صنلا اذه قبسي صن ىلع لمتشي يديهمتلا عورشملا ناكو

مل هنأ لماعتلا ةعيبط نم وأ فورظلا نم نيبتي مل ام وأ مزلم ريغ هنأب حرصي مل ام هباجيإب مزتلي
يئاهنلا عورشملا يف صنلا اذه فذحو .( يديهمتلا عورشملا نم "(م129 هباجيإب مزتلي نأ دصقي

رهظت يتلا اهدحو يه ةلا حلا هذه نأ  ،ذإ لجأب نرتقملا باجي حةلااإل يف ىقبتسا يذلا صنلا ب ءافتكا
نكميف ،  لجأب باجي اإل نرتقي مل اذإ امأ .  باجي لإل ةمزلملا ةفضلا ب لوقلا نم ةيلمعلا ةدئافلا اهيف
ءاقبلا ب ًامزلم ةلا حلا هذه يف ىقبي بجوملا نأ ألداف ىقبتسا دق فوذحملا صنلا ناك ول هنأب لوقلا
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موقت يذلا ساس نعاأل ثحبلا ىلإ ةجاح يف صنلا اذه دعب دعن ملو .  ديدجلا نوناقلا
مازل نأاإل  ،يأ مزلملا وه هدحو باجي نأاإل يف حيرص صنلا  ،ف ةمزلملا ةوقلا هذه هيلع
صن يتلا حلااالت ىدحإ يه هذهو ،  نوناقلا صنل اقبط ةدرفنملا ةدار اإل ىلع موقي

.  مازتل لال ًاردصم اهيف نوكت ةدرفنملا ةدار نأاإل ىلع ديدجلا نوناقلا
عقي نكلو .  بلا غلا يف ًاحيرص ًامزلم باجي اإل هيف ىقبي يذلا داعيملا ديدحت نوكيو

م ضرع اذإف .  هتعيبط نم وأ لماعتلا فورظ نم انمض ديدحتلا اذه دافتسي نأ ًانايحأ
اال دصقي هنأ كلذ نم دافتسي نأ روسيملا نمف ،  ةبرجتلا طرش تحت اهعيبي نأ ةلآ كلا

كرتي داعيملا ديدحت يف عازنلا دنعو .  ةبرجتلل ةمز لاال ةدملا لا وط هباجيإب طابتر
نإف ،  لوبقلل داعيم ددحي نأ نود بئاغل باجي اإل ردص اذإو .(1) يضاقلل ريدقتلا
تقو يف ردص دق نوكي لبق لوصول عستي يذلا تقولا ىلإ ًامزتلم ىقبي بجوملا
انهف .(2) رخأتم ريغ لصو دق هباجيإ نأ ضرفي نأ هلو ،  داتعملا قيرطلا بو بسانم
 ،نأ بئاغل ردص دق باجي  ،واإل ةلماعملا ةعيبط تضق  ،ذإ ينمض داعيم دجوي ًاضيأ

لوصول ةداع عستي يذلا داعيملا يضقني نأ ىلإ هباجيإ ايقبتسم بجوملا صبرتي
فورظلا هرربت ال ءاطبإ نود لوبقلا اذه لسرأ دق هل بجوملا ناك ول اميف هيلإ لوبقلا

.(3) هلوصول ردقملا داعيملا يف لصو دق باجي نأاإل ضارتفا عمو
دق هباجيإ نكي مل امو ،  اهددح يتلا ةدملا هباجيإ ىلع ءاقبلا ب ًامزتلم بجوملا ىقبيو

.  يتأيس امك ةداملا هذه ءاضقنا لبق اآلرخهل فرطلا ضفرب طقس
نوكي ال هنكلو ،  امئاق ىقبي هباجيإ نإف ،  لوبقلل ةدم ةيأ بجوملا ددحي مل اذإ امأ

.  لوبقلا ب نرتقي مل هنأ ماد ام ءاش تقو يأ هيف عوجرلا هل زوجي  ،لب امزلم
مايقلا  ،ف مزلم ريغ امئاق نوكي دقو ،  امزلم امئاق نوكي دق باجي نأاإل نيبتن مث نمو

كلذ . ىلإ ةراش اإل تقبس دقو ،  مازل ريغاإل

: باجي اإل طوقس

ح يف طقسي هنإف ًامزلم ًامئاق باجي اإل ناك اذإف : مزلملا مئاقلا باجي 105–اإل
: نيتلا

ضقنت مل ول ىتح طقسيف ،  باجي هلاإل بجوملا ضفري نأ يه ( ىلو ةلااأل حلا )
نوكي ةرات وهف ،  ةفلتخم ًاروص باجي اإل ضفر ذختيو ،  ًامزلم اهيف نوكي يتلا ةدملا

،( اهركذ يتأيسو (م96 باجي يفاإل ال يدعت نمضتي وبقال نوكي ًاروطو ،  ًاضحم ًاضفر
األلو . باجي اإل ضراعي ًاديدج ًاباجيإ نوكي ةثلا ثو

داكت لوقلا اذه نم ةيلمعلا ةدئافلا نكلو .  مزلم ريغ هلعج صنلا فذحو ،  ةلوقعملا ةدملا هباجيإ ىلع
ص30). 2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم ) ةمودعم نوكت

ص 2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم ) يديهمتلا عورشملل ةيحاضي اإل ةركذملا نم ةذوخأم تارابعلا هذه (1)
.(37

يئاهنلا عورشملا يف تفذحو ،  هجولا اذه ىلع يرجت يديهمتلا عورشملا نم 132 ةداملا تناك دقو (2)
يف انلقتنا اننإ ظح ص40).يوال 2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم ) ةماعلا دعاوقلا قيبطتب ءافتكا
هيف باجي اإل ردصي دقاعت ىلإ دقعلا سلجم يف رضاحل هيف باجي اإل ردصي دقاعت نم ضرفلا اذه

.  بئاغل
رياني 18 يف ةطلتخملا فانئتس اال ةمكحم ًاينمض ًاديدحت لوبقلل داعيم ديدحتل ثثلا لثم يف رظنأ (3)

ص100 . 1912م24 ةنس
ءاطعلا ميدقت ىلع عقي انه ملعلا –و ءاطعلا هيلإ هجو نم ملع ىلإ لصو ىتم ةصقانم يف ءاطع ميدقتو اذه
ًامزلم نوكي – ةلماعملا ةعيبط كلذب يضقت امك ايرس نوكي اذه ألن ءاطعلا نومضم لمشي وال هتاذ يف
يذلا داعيملا وه ينمض لجأب نرتقأ دق باجي  ،ألناإل فيراظملا ضف لبق ىتح هيف عوجرلا زوجي ال

.  ءاطعلا ءاسر إل ددح
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،  طقسيف ،  ًامزلم باجي اإل اهيف نوكي يتلا ةدملا يضقنت نأ يه ( ةيناثلا ةلا حلا )
عورشملل ةيحاضي اإل ةركذملا يف ءاج دقو .  دحاو تقو يف مايقلا و مازل اإل يهتنيو

داعيملا خالل يف هباجيإب ًابترم بجوملا لظي ": يتأي ام ددصلا اذه يف يديهمتلا
.  رضاحل وأ بئاغل باجي اإل ردصي نأ كلذ يف ءاوس ،  داعيم هل ددح ىتم لوبقلل ددحملا
دقف نأ دعب بسحف المز ريغ باجي اإل حبصي  ،فال لوبقلا لصي ملو داعيملا ىضقنا اذإف
ةينل لوقعملا ريسفتلا وه اذهو .  ًامات ًاطوقس طقسي وه  ،لب مازل نماإل هل رفاوت ام
أجل دق ماد ام ةددحملا ةدملا خالل يف إال ًامئاق هباجيإ ىقبي أال دصقي وهف ،  بجوملا

ال ريغ حصي هنأ ولو داعيملا ءاضقنا دعب ًامئاق باجي اإل ءاقب روصتي دقو .  ديدحتلا ىلإ
ىعاريو .  بجوملا ةين ةقيقح يف بلغي ام عم هيشمت بعصي رظنلا اذه لثم نكلو مز ،
ةباثمب رخأتملا لوبقلا رابتعا عبتتسي داعيملا ءاضقنا دنع باجي اإل طوقسب لوقلا نأ
نايبلا نع ىنغو قح . ال صن يف عورشملا هب ذخأ يذلا يأرلا وه اذهو .  ديدج باجيإ
يناثلا و ةدرفنم ةدارإ  ،فاأللو دقاعتلا ب دعولا نع هنايك يف زيمتي مزلملا باجي نأاإل

. "(1) نيتدارإ قافتا
ال اذهو – مزلم ريغ ًامئاق باجي اإل ناك اذإو : مزلملا ريغ مئاقلا باجي 106–اإل
ح يف ًاضيأ طقسي هنإف – دقعلا سلجم يف نيرضاح نيب ام دقاعتلا يف إال نوكي

: نيتلا
.  دقعلا سلجم ضاضفنا لبق بجوملا هنع لدع )اذإ ىلو ةلااأل حلا )
.  بجوملا هنع لدعي مل ولو دقعلا سلجم ضفنا )اذإ ةيناثلا ةلا حلا )

م94(2)). رظنأ ) دقعلا سلجم يف كلاالم دنع كلذ لك ليصفت ىرنسو
وحنلا ىلع باجي اإل طقس اذإو : ديدج باجيإ باجي اإل طوقس دعب لوبقلا –107

ىلع هب دتعي  ،وال ًارخأتم نوكي كلذ دعب يتأي لوبق لكف ،  مدقت اميف هانررق يذلا
رخأتملا لوبقلا اذه نوكي نأ انيأر امك حصي نكلو .  قباس باجي إل لوبق هنأ رابتعا

.  دقعلا مت اذه هلبق اذإف ،  طقس يذلا األلو باجي هنماإل ردص نمل ًاهجوم اديدج ًاباجيإ
وأ باجي اإل يف ال يدعت نمضتي لوبقب باجي اإل ضفر اذإ ام حةلا يف كلذ ىرن
لوبق ردص اذإ ام حةلا يف انمدق امك كلذ ىرنو األلو . باجي اإل ضراعي ديدج باجيإب

اذإ ام حةلا يف ًاضيأ كلذ ىرنو .(3) ًامزلم باجي اإل اهيف نوكي يتلا ةدملا ءاضقنا دعب

ةطلتخملا فانئتس اال ةمكحم ىنعملا اذه يف ًاضيأ رظناو ص36– 2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم (1)
ص62 . 1917م3 ةنس ربمفون 17 يف

133 ةداملا تناكف ،  باجي اإل اهيف طقسي يتلا حلااالت ددعي صن ىلع لمتشي يديهمتلا عورشملا ناك (2)
.  لوبق يأ لبق ةمزلملا هتفص تضقنا :1)اذإ باجي اإل طقسي ": يتأي ام ىلع صنت عورشملا اذه نم
املو . " رخآ باجيإب هضراع دق باجي اإل هيلإ هجو نم ناك اذإ (3.  هيلإ هجو نم هضفر اذإ (2
هقفلل هكرت نسحي دادعت ىلع لمتشت ألاهن اهفذح تررق ةعجارملا ةنجل ىلع ةداملا هذه تضرع

.( شماهلا يف ص41 ص40– 2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم )
ب ًارخأتم لصو هنكلو داعيملا يف لصي ثيحب ردص ألهن ءاوس ،  ًارخأتم لوبقلا لوصو حةلا يف رظنأ (3)
1و2 . مقر ةيشاح ص253 فلؤملل دقعلا ةيرظن ،  داعيملا يف لصي نأ نكمي ال ثيحب ردص وأ لعفلا

لوبقلا ربتعي اآليت:" هجولا ىلع يرجت يديهمتلا عورشملا نم 141 ةداملا نم ىلو األ ةرقفلا تناك دقو اذه
لصو هنكلو ،  بسانملا تقولا يف لسرأ دق لوبقلا ناك اذإ كلذ عمو ،  ديدج باجيإ ةباثمب داعيملا دعب
لوبقلا نأ ملع  ،نإ هيلع بجو ،  لوبقلا اذهب طبتري إال يوني بجوملا ناكو ،  داعيملا دعب بجوملا ىلإ

،  لوبقلا رخأتب ًاروف اآلرخ فرطلا رطخي  ،نأ بسانملا تقولا يف لسرأ دق لوصولا يف هرخأت مغر
": يتأي ام صنلا اذهل ةيحاضي اإل ةركذملا يف ءاجو " رخأتم ريغ روبقلا ربتعا راطخ يفاأل نواهن اذإف
يف لسري يذلا لوبقلا نيبو هل ددحملا داعيملا ءاضقنا دعب لسري يذلا لوبقلا نيب قيرفتلا بجيو
ىلع بتري يذلا وه األلو نود يناثلا لوبقلا  .ف بجوملا ىلإ هلوصو رخأتي نكلو بسانملا تقولا
اذإف .  كلذب ًاروف اآلرخ رطخي نأب مازتل هب ،اال طابتر اال مدع ىلإ هتين تفرصنا  ،اذإ بجوملا قتاع
تقولا يف لصو دق لوبقلا نأ ربتعيف ،  هئطخ ىلإ ًابوسنم كلذب ريخأتلا حبصأو راطخ يفاأل نواهت
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ردص اذإ ام حةلا يف ًاريخأ كلذ ىرنو .  هباجيإ نع بجوملا لودع دعب لوبق ردص
انيأر يتلا حلااالت يهو – حلااالتاألعبر هذه يفف .  دقعلا سلجم ضاضفنا دعب لوبق

وبقال ، هب دتعي فال باجي اإل طوقس دعب لوبقلا ردص اذإ – اهيف طقسي باجي نأاإل
.  ًاديدج ًاباجيإ لدعي هنكلو

لوبقلا ب باجي اإل نارتقا ب–

ماداإل ام لوبقلا حصي : باجي اإل مايق ةدم – لوبقلا هيف حصي يذلا داعيملا –108
صلختسنو .  باجي اإل اهيف طقسي يتلا حلااالت مدقت اميف انددع دقو .  امئاق باجي

األلج ، ةدم لوط ًامئاق ىقبي ينمض وأ حيرص لوبقلل لجأب نرتقملا باجي نأاإل اهنم
نأ خاللاأللج يف تقو يأ يف زوجيف .  نيبئاغ وأ نيرضاح نيب دقاعتلا ناك ءاوس

.  باجي هباإل نرتقيف لوبقلا ردصي
لجأب باجي اإل نرتقي ملو ،  دحاو سلجم يف نيرضاح نيب دقاعتلا ناك اذإ امأ

مل دقعلا سلجم ماد –ام لوبقلا ب نرتقي نأ زوجيو – ًامئاق ىقبي باجي اإل نإف ،  لوبقلل
.  ؟؟؟؟؟ عنتماو باجي اإل طقس ضفنا اذإف .  ضفني

اذه ءاج .  دقعلا سلجمب دوصقملا وه ام نيبن اآلننأ ىقبي : دقعلا سلجم –109
باجي اإل ردص :"1-اذإ اهصن اذهو ،  ديدجلا يندملا نوناقلا نم 94 ةداملا يف ريبعتلا

مل اذإ هباجيإ نم للحتي بجوملا ناف ،  لوبقلا داعيم نيعي نأ نود ،  دقعلا سلجم يف
قيرطب رخآ ىلإ صخش نع باجي اإل ردص اذإ لا حلا كلذكو ،  اروف لوبقلا ردصي

.  لثامم قيرط يأب وأ نوفيلتلا
نأ ىلع لدي ام دجوي مل  ،اذإ اروف لوبقلا ردصي مل واو ،  دقعلا متي كلذ عمو -2
ردص دق لوبقلا ناكو ،  لوبقلا و باجي اإل نيب ام ةرتفلا يف هباجيإ نع لدع دق بجوملا

. "(1) دقعلا سلجم ضفني نأ لبق
:"نإاإل يتأي ام ددصلا اذه يف يديهمتلا عورشملل ةيحاضي اإل ةركذملا يف ءاج دقو
نم رداصلا باجي اإل لزنيو .  هروف نم هلبقي نأ بجو رضاح صخشل هجو اذإ باجي
صخش ىلإ رداصلا باجي اإل ةلزنم ةلثامم ةليسو ةيأب وأ نوفيلتلا ب رخآ ىلإ صخش
صنف ،  ةميكح ةدعاق يفنحلا بهذملا نع ةروصلا هذه يف عورشملا ذخا دقو .  رضاح
قارتفا لبق ردصي مل اذإ تقولا روف لوبقلا لصحي مل ولو متي دقعلا نأ ىلع

و باجي اإل نيب عقت يتلا ةرتفلا يف هباجيإ نع بجوملا لودع ديفي ام نيدقاعتملا
اإلسال ةعيرشلا ةيرظنب دودحلا هذه يف عورشملا ذخأي نأ ديفملا نم ىؤر دقو .  لوبقلا

. "(2) دقعلا سلجم داحتا يف ةيم
يف امك ) ًامكح وأ ةقيقح دقعلا سلجم دحتا هل ،اذإ بجوملا نأ اذه نم نيبتيو

ةماعلا دعاوقلا قيبطتب ءافتكا هفذح تررق ةعجارملا ةنجل ىلع صنلا ضرع املو . " بسانملا
ص51). ص49– 2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم )

نوناقلا يف دراولا هجولا ىلع يديهمتلا عورشملا نم 131 ةداملا يف صنلا اذه درو : صنلا خيرات (1)
ذخا عورشملا نأ ظحول ةعجارملا ةنجل يف صنلا ىلت املو .( ةفيفط ةيظفل اقورف ادع اميف ) ديدجلا
رظنلا ةهجو يف ناعم اإل دري مل هنأ ًاموهفم نوكي نأ ىلع اإلساليم هقفلا يف دقعلا سلجم ةيرظنب

،  ةفيفط ةيظفل الت يدعت دعب صنلا ىلع ةنجللا تقفاوف .  هقفلا بتك يف ةداع اهارن يتلا ةيداملا
مقر تحت ليدعت نود ةداملا ىلع باونلا سلجم قفاوو ،  يئاهنلا عورشملا يف 96 ةداملا مقر حبصأو

اال نكمملا نم ناك اذإ امع ءاضع اال دحأ لءاست خويشلا سلجمب يندملا نوناقلا ةنجل يفو . 96
لبق ردص اذإ لوبقلا مكح جلا عت ةرقفلا كلت ألن يفنلا ب بيجأف ةداملا نم ةيناثلا ةرقفلا نع ءانغتس

. 94 مقر تحت ةداملا ىلع خويشلا سلجم قفاوو ةنجللا تقفاو دقو .  دقعلا سلجم اضاضفرا
ص44). ص39– 2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم )

ص42 . 2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم (2)
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ًاروف هلوبق ردصي نأ ماع أدبمك هيلع بجي ،( لثامم قيرط يأب وأ نوفيلتلا ب دقاعتلا
وهو – عضولا اذهو .  لوبقلا و باجي اإل نيب ام تقو لصفي  ،فال باجي اإل رودص درجمب
يفو ،  طقسي ىتح موقي داكي ال باجي نأاإل يضتقي -(1) ةثيدحلا نيناوقلا نم ذوخأم

باال عضولا اذه ةدح نم ديدجلا نوناقلا فطلف .  ىفخي امال جرحلا و قيضلا نم اذه
مل دقعلا سلجم ماد ام ًامئاق ىقبي باجي اإل لعجو اإلسالةيم ، ةعيرشلا ىلإ ءاجتل
وه هيف ظوحلملا سيلو .  نيدقاعتملا مضي يذلا ناكملا وه دقعلا سلجمو .  ضقني
ب نيلغشنم نادقاعتملا هيف ىقبي يذلا تقولا وه ظوحلملا  ،لب ناكملل يداملا ىنعملا
،  دحاو سلجم يف ناصخش عمتجا اذإف .  رخآ لغاش كلذ نع امهفرصي نأ نود دقاعتلا
نأ زوجي  ،لب ًاروف لوبقلا نوكي نأ يرورضلا نم سيلف لآلرخ ، ًاباجيإ امهدحا ردصاو
لعف لوبقلا ىلع مزعلا دقع اذإ ىتح ،  تقولا نم ائيش األرم ربدتي هل بجوملا ىقبي

نيدقاعتملا نم لك ىقبي )نأ األلو طرشلا ): نيطرشب ًاحيحص هلوبق نوكيو كلذ .
،  ضفنا يف دقعلا سلجم ربتعا هريغ ءيش ىلإ امهنم يأ فرصنا اذإف .  دقاعتلا الب غشنم
هيف عجري  ،فال هباجيإ ىلع بجوملا ىقبي )نأ يناثلا طرشلا  .و( باجي اإل طقسو

.  ًامئاق دقعلا سلجم اهيف ىقبي يتلا ةدملا ءانثأ
حبصأ دق اإلسالةيم ةعيرشلا نم دمتسملا ساس اذهاأل ىلع عضولا نأ يف كش وال

ةدم يخارتلا هيف زوجي الةمز ،لب لوبقلا يف ةيروفلا دعت ملو ال ، وقعم ًايلمع ًاعضو
اذهو .  هباجيإ ىلع بجوملا اهيف ىقبيو دقعلا ريغب نادقاعتملا اهيف لغشني ال ةلوقعم

.(2) دقعلا سلجم يف اإلساليم هقفلا دعاوقل ريسفت ريخ انرظني ف وه

.  ينامل األ نينقتلا نم 1 ةرقف 147 ةداملا و يرسيوسلا تامازتل اال نينقت نم 4 ةداملا رظنأ (1)
هذه يف هنم دمتسي نأ ديدجلا نوناقلا دصق يذلا بهذملا وهو يفنحلا بهذملا ب ذخأن انه نحن (2)
ولو لوبقلا زاوج انمدق امك نوري ةيفنحلا كلذ .ف يف ةيعفاشلا عم ةيفنحلا تفلتخا دقو .  ةلأسملا

،  لوبقلا يف روفلا نوطرتشيف ةيعفاشلا امأ .  دقعلا سلجم يف ردص دق ماد ام باجي نعاإل ىخارت
نولوقي هتاذ تقولا يف مهنكلو .  بجوملا هيف عجري مل ولو باجي اإل طقس ًاروف لوبقلا ردصي مل اذإف
حبصأ مث نمو .  دقعلا سلجم ضاضفنا لبق هلوبق يف عجري نأ هل بجوملل زوجيف ،  سلجملا رايخب
يفنحلا بهذملا نيبو هنيب قرفلا حبصأو ال ، وقعم ،  ةينفلا ةغايصلا هذه لضفب ،  يعفاشلا بهذم

ام ىلإ هلوبق رخؤي نأ عيطتسي هل بجوملا نإ نولوقي ةيفنحلا  .ف ةيلمعلا ةيحانلا نم ىدملا دودحم
هلوبق يف عوجرلا عيطتسي هنكلو ،  اروف لبقي نأ بجي لب نولوقي ةيعفاشلا  ،و سلجملا ضاضفنا لبق
رايخ عنميو ،  يعفاشلا بهمذلا ك ةيروفلا طرتشيف ملااليك بهذملا امأ .  سلجملا ضاضفنا لبق ام ىلإ
يوطني امل ديدجلا نوناقلا هرتخي ملو .  ةثيدحلا نيناوقلا بهذم وه اذهو ،  يفنحلا بهذملا ك سلجملا

.  جرحو قيض نم هيلع
داحتا وهو دحاوف دقعلا ناكم ىلإ عجري ىذلا امأو ": ةلأسملا هذه يف عئادبلا يف ءاج ام ضعب انه لقنتو
بجوأ ول ىتح ،  دقعني ال سلجملا فلتخا ناف .  دحاو سلجم يف لوبقلا و باجي اإل ناك  ،بأن سلجملا

مث سلجملا الف تخا بجوي رخآ لمعب لغتشا وأ لوبقلا لبق سلجملا نع االرخ ماقف عيبلا امهدحأ
امهدحا دجو امك  ،الهن سلجملا يف نعاآلرخ نيرطشلا دحأ رخأتي ال نأ سايقلا  ،الن دقعني ال لبق

كلذ رابتعا  ،االنا نكرلا مظتني فال مدعنم وااللو يناثلا دجوف ،  هدوجو نامز نم يناثلا يف مدعنا
نيرطشلل اعماج سلجملا لعجو .  امكح اآلرخ ىلع نيرطشلا دحأ فقوتف ،  عيبلا باب دادسنا ىلإ ىدؤي

اذهو .  فقوتي ال فلتخا اذإف ،  سلجملا داحتا دنع ايضقم ريصي ةرورضلا قحو ،  ةرورضلل امهقرفت عم
نا انركذ ام هلوق هجو .  هنودب نكرلا دقعني ال طرش كلذ عم روفلا هللا همحر يعفاشلا دنعو ،  اندنع
يف نا انلو .  روفلا ب عفدنت اهناو ةرورضلا ناكمل رخأتلا نعاآلرخو نيرطشلا دحأ رخأتي ال نأ سايقلا

" لمأتلا هنكمي ال روفلا ىلع رصتقا ولو ،  لمأتلا ىلإ جاتحي لباقلا الن ةرورض روفلا رابتعا كرت
ص137). 5 عئادبلا )

دقعلا سلجمل هريوصت يف كلذ دعب يفنحلا بهذملا يراجن  .وال هدنع فقت يذلا وه عئارلا ليلحتلا اذه
اذه ددص يف عئادبلا يف ءاج ام ضعب اذهو .  ةايحلا تايضتقم نع هب جرخي ًاقيض ًايدام ًاريوصت
يف ةدحاو ةباد وأ نيتباد ىلع ناريسي وأ نايشمي امهو اعيابت اذإ اذه ىلعو ": قيضلا ريوصتلا
ناو توكسو لصف امهنيب ناك ناو ،  دقعنا نيلصتم امهنم لوبقلا و باجي اإل جرخ ناف ،  دحاو لمحم
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هيف حصي يذلا داعيملا ضقني ملو باجي ماقاإل ىتمو : لوبقلا يف ميتحت 110–ال
نأ هيلع متحتي وال هضفر وأ باجي اإل لوبق نيب رايخلا ب نوكي هل بجوملا نإف ،  لوبقلا

.  هدحو باجي اإل ىلع دقعلا ماق  ،إوال لبقي
.  لوبقلا ب ًامزلم هل بجوملا لعجت دق ًافورظ نإف ،  مكحلا اذه ةهادب نم نكي امهمو

عورشملا ناك دقو هعم . دقاعتلا ىلإ بجوملا اعد يذلا وه ناك اذإ كلذ ققحتيو
تناكف ،  ةماعلا دعاوقلا قيبطتب ءافتكا فذح ىنعملا اذه يف صن ىلع لمتشي يديهمتلا

،  هضفري نأ باجي اإل هيلإ هجو نمل زوجي " هنأ ىلع صنت عورشملا اذه نم 136 ةداملا
ىلإ دنتسا إالاذإ دقاعتلا ضفري نأ ةلا حلا هذه يف هل زوجي  ،فال هيلإ اعد دق نكي اممل

. "(1) ةعورشم بابسأ
ثحتست سانلا نم فئاوط كانهف .  ةعونتم ةريثك صنلا اذهل ةيلمعلا تاقيبطتلا و

راعس األ مئاوقو واإلعالتان تارشنلا يف راجتلا  ،ك هيلإ مهوعدتو باجي اإل ىلع اهريغ
،  قراطلل مهباوبأ نوحتفي معاطملا و قدانفلا باحصأكو ،  روهمجلا ىلإ اهنوهجوي يتلا

ةوعدلا هذه تبيجتسا اذإف .  مهتاعانص يف لمعلا ىلإ لا معلا نوعدي تاعانصلا بابرأكو
هجو نم نأب باجي اإل بورض نم هادع امع زاتمي ًاباجيإ ةباجتس اال تناك ،  دقاعتلا ىلإ

عورشملل ةيحاضي اإل ةركذملا تللع دقو .  عورشم ببس ريغل هضفري نأ هل زوجي ال هيلإ
يتلا ةلا حلل ةجيتن إال ينوناقلا اذهاألرث سيلو ": يتأي امب لداعلا مكحلا اذه يديهمتلا

لا معتسا ةءاسإ أدبم وه عماج أدبم تاقبطت نم اقيبطتو  ،لب ةوعدلا بحاص اهأشنأ
ةصخر درجم ىلع درت ضرفلا اذه يف ةءاس نأاإل ىلع هلا . معتسا يف فسعتلا وأ قحلا
نييعت لا فغإ عورشملا دمعت دقو .  هابتن اال ىعرتست ةيصوصخ هذهو ،  صخرلا نم

كش ال ةيلوئسم بتري ضفرلا اذه لثمف ،  يفسعتلا ضفرلا ىلع بترتي يذلا ءازجلا
.  ًايفاك ءازجلا اذه ناك اذإ لا ملا نم غلبم ىلع ضيوعتلا رصتقي نأ زوجيف .  اهيف
مت دق دقعلا نأ ربتعيف ،  دعبا وه ام ىلإ بهذي نأ ضورفلا ضعب يف يضاقلل زوجيو

داحت ال دقعنا نافقاو امهو اعيابت ولو لق . . . ناو ريسلا و ىشملا ب لدبت سلجملا  ،الن دقعني ال لق
 ،ال دقعني ال لبق مث اعيمج اراس وأ لوبقلا لبق اآلرخ راسف نافقاو امهو امهدحأ بجوأ ولو .  سلجملا
ولو . . . . .  دحاو سلجم يف نارطشلا عمتجي ملف ،  لوبقلا لبق سلجملا لدبت دقف اراسو اراس امل هن
 ،خب نيلصفنم وأ نيلصتم نارطشلا جرخ ،  ةيراج وأ ةفقاو تناك ءاوس ،  دقعني ةنيفس يف امهو اعيابت
نأ ىرت  ،أال هئارجإب ال ءاملا نايرجب ةنيفسلا نايرج  ،الن ةبادلا ىلع ريسلا و ضر األ ىلع ىشملا الف
خبال .  تيبلا هبشأف ،  سلجملا فلتخي ملف هيلإ افاضم اهنايرج نكي ملف اهفقو كلمي ال ةنيفسلا بكار

اهريس ول هنا ىرت  ،أال هيلإ فاضم ةبادلا ريس اذكو ،  هلعف الهن رهاظف ىشملا امأ .  ريسلا و ىشملا ف
ص137). 5 عئادبلا )" اهريسب سلجملا فلتخاف ،  تفقو اهفقو ولو تراس

اههوجو ىلع ةلأسملا نوبلقي  ،مث يقيقحلا سلجملا داحتا نوطرتشي ةيفنحلا ءاهقف نأ كلذ نم ىرنو
)ال ةبادلا ىلع ريسلا وأ يشملا ) يرايتخ اال لقنتلا ب سلجملا فلتخا اذإ هنأ مهل صلخيف ،  ةيقطنملا

قطنملا ب باهذ اذه يفو .  دقعني ( ةنيفسلا نايرج ) يرايتخ ريغاال لقنتلا ب فلتخا اذإ  ،امأ عيبلا دقعني
ونأ نايشمي نيصخش " ىلع عنتمي  ،ذإ ىفخي ماال لماعتلا يف جرحلا نم هيفو ،  ىدم دعبا ىلإ
ام دجوي ال هنأ  ،عم سلجملا التخالف ادقاعتي نأ لقنلا لا سو نم اهريغ ىلع وأ ةباد ىلع نارفاسي

ةيفنحلا ءاهقف رقا دقو ،  يمكحلا داحت اال يفكيف ،  سلجملل يقيقحلا داحت اال دنع فوقولا ىلإ وعدي
نأ انيلع يضقت يتلا يه اهتاذ ةرورضلا  ،و ةرورضلل يرايتخ اال ريغ لقنتلا يف يمكحلا داحت اال اذه
عفر زاب ميلس ذاتس األ ةلجملا حراش دارأ دقو .  ًاضيأ يرايتخ اال لقنتلا يف يمكحلا داحت باال يفتكن
ول امأ ": يتأي ام ةلأسملا هذه يف ركذف ،  ةيديدحلا ةكسلا ب رفسلا يهو اهعوقو رثكي حةلا يف جرحلا

ناكلمي ال امهن أل اهنايرجب سلجملا عطقني فال تيبلا ك ةنيفسلا نوكل حصي هنإف ةنيفسلا يف امهو اعيابت
ص86) زاب ميلسل ةلجملا حرش )" ديدحلا ةكس ةنيفسلا لثمو تلق ،( رهنلا نع يواطحط ) اهفاقيإ

.
ص46 . ص45– 2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم (1)
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. "(1) كلذ بجوي ام فورظلا يف ناك اذإ ضيوعتلا ليبس ىلع
لوبقلا هيلع متحتي ال هل بجوملا ناك اذإو : باجي اإل لوبقلا قباطي فيك –111

لإل ًاقباطم هلوبق نوكي نأ بجو لبقي نأ راتخا اذإ هنأ  ،إال هانمدق يذلا وحنلا ىلع
يتلا لئاسملا عيمج يف بجوملا عم قافت لكاال اقفتم نوكي ناو ،  ةمات ةقباطم باجي
ىؤر ىنعملا اذه يف صن ىلع لمتشي يديهمتلا عورشملا ناك دقو .  باجي اإل اهلوانت
ىلع صنت عورشملا اذه نم 137 ةداملا تناكف .  ةماعلا ئدابملا قيبطتب ءافتكا هفذح
اذه نأشب اهيف اضوافت يتلا لئاسملا لك ىلع نافرطلا قفتي مل ام دقعلا متي "ال هنأ
تبثا ول ىتح ،  نيفرطلا مازتل ال يفكي فال لئاسملا هذه ضعب ىلع قافت امأاال .  دقعلا

. "(2) ةبوتكم ةقرو يف قافت اذهاال
ةلأسم لئاسملا عيمج ىلع قافت اال متي نأ دقعلا مارب إل يرورضلا نم سيل هنأ ىلع

ىلع نافرطلا قفتا :"اذإ يتأي ام ىلع ديدجلا نوناقلا نم 95 ةداملا تصن دقف .  ةلأسم
ملو دعب اميف اهيلع ةيليصفت لئاسمب اظفتحاو ،  دقعلا يف ةيرهوجلا لئاسملا عيمج

خالف ماق اذإو مت . دق دقعلا ربتعا ،  اهيلع قافت اال مدع دنع متي ال دقعلا نأ اطرتشي
ةلماعملا ةعيبطل اقبط اهيف يضقت ةمكحملا ناف ،  اهيلع قافت اال متي مل يتلا لئاسملا ىلع

ءاج يتلا ةلا حلا يف رظنلا يعرتسي يذلا (3)" .و ةلا دعلا و فرعلا و نوناقلا ماكح وأل
اهب اظفتحاو اهيلع قافت اال متي مل لئاسم اددح دق نيدقاعتملا نأ وه صنلا اذه اهيف
دقعلا كلذ ،إالنأ دعب اهيلع اقفتي مل امهنإ نم مغرلا دعب ،بو اميف قافت حماللال نوكتل

،  دقعلا يف ةيرهوج تسيل لئاسملا هذه نأ وه مكحلا اذه رربي يذلا مت .و دق ربتعي
خالف ماق ول ىتح دقعلا ماربإ ىلإ تفرصنا نيدقاعتملا ةين نأ ضارتفا دق نوناقلا ناو

قافت اال مدع دنع متي ال دقعلا نأ اطرتشي مل امهنإ ماد  ،ام لئاسملا هذه ىلع امهنيب
يضقي نأ يضاقلل نوناقلا حابأ لوقعملا هجولا اذه ىلع نيدقاعتملا ةينل ًاريستف .  اهيلع
ًاضيأ اذهو ةلا . دعلا و فرعلا و نوناقلا ماكح وأل ةلماعملا ةعيبطل اقبط هيف افلتخا اميف

،  هلمع نم فولأملا نع جرخت ةلا حلا هذه يف يضاقلا ةمهم نإف ،  رظنلا ىعرتسي رمأ
افلتخا ام ريبدت ىلإ كلذ زواجي  ،لب نادقاعتملا هيلع قافتا ام ريسفت ىلع رصتقي ال وهف

نم هيلع ىوطنا اميف مكحلا اذه هجويو .(4) دقعلا عنص يف مهاسي نذإ وهف هيف ،

ددص يف ةيحاضي اإل ةركذملا يف ًاضيأ ءاج دقو .  شماهلا يف ص45 2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم (1)
نم ةيناثلا ةرقفلا يف مدقت دقو ": يتأي ام روهمجلا ىلإ راجتلا اههجوي يتلا واإلعالتان تارشنلا
نم كلذ ريغو اهب لماعتلا يرجي يتلا راعس األ مئاوقو واإلعالتان تارشنلا نأ عورشملا نم 134 ةداملا

فرصني سيلف .  باجي اإل ىلع سانلا ثحل ةوعد لص يفاأل ربتعت دارف وأاال روهمجلل ةهجوملا تانايبلا
ىتم يدقاعت طابترا ىلإ بلقني يذلا مزلملا يئاهنلا باجي اإل ىلا اههجاوي يتلا ةروصلا يف صنلا مكح
هذهل ةباجتس  .واال باجي باإل مدقتلل ةوعدلا درجم ىلإ مكحلا اذه فرصني امنإو ،  لوبقلا هب نرتقا

ال هيلإ هجو نم نأب باجي اإل بورض نم هادع امع زاتمي ،  امزلم ايئاهن ًاباجيإ ربتعت يتلا يه ةوعدلا
.( شماهلا يف ص45 2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم )، " عورشم ببس ريغل هضفري نأ هل زوجي

1948 ةنس هينوي 3 يف طويسأ فانئتسا ةمكحم ًاضيأ رظنأ ص46 . 2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم (2)
ص805 . 273 مقر 28 ةاماحملا

نوناقلا يف دراولا هجولا ىلع يديهمتلا عورشملا نم 138 ةداملا يف صنلا اذه درو : صنلا خيرات (3)
نيب زييمتلا نأ ءاضع األ ضعب ظح ال ةعجارملا ةنجل يف ىلت املو .  ةيظفل قورف ضعب عم ديدجلا
ريدقتل هكرت نسحي لا ،فال األوح ضعب يف يقيقد رمأ ةيليصفتلا لئاسملا و ةيرهوجلا لئاسملا

دعب ةداملا ءاقبإ ىلع يأرلا رقتساو ،  ةلأسملا هذه لوح ةليوط ةشقانم ترادو ،  مكحتلا ةيشخ يضاقلا
 ،مث ليدعت نود اهيلع باونلا سلجم قفاوو .  يئاهنلا عورشملا يف 97 مقر تحت ةيظفل الت يدعت
ا ةعومجم )95 مقر تحت خويشلا سلجمو خويشلا سلجمب يندملا نوناقلا ةنجل نم لك اهيلع قفاو

ص49). ص45– 2 ةيريضحتلا ألمعلا
.  ينولوبلا تامازتل اال نينقت نم 2 ةرقف 61 ةداملا و يرسيوسلا تامازتل اال نينقت نم 2 ةداملا ًاضيأ رظناو
ىلوتي ةلا حلا هذه يفو ": يتأي ام ددصلا اذه يف يديهمتلا عورشملل ةيحاضي اإل ةركذملا يف ءاج دقو (4)
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هذه ىلع اقفتي مل ولو دقعلا ماربإ ادارأ دق نيدقاعتملا نأ ضورفملا ماد ام هنأ ةأرج
امهلحم يضاقلا لحي نأ دارأ امهنإ ًاضيأ ضرفن نأ كلذ عبتتسا ،  ةيرهوجلا ريغ لئاسملا
ماربإ نم هيلع اقفتا ام نيب ةمء مللال ديحولا ليبسلا وه اذه هيف ،ألن افلتخا اميف تبيل
لئاسملا ىلع ثمال رجأتسملا و رجؤملا قفتا اذإف .  لئاسملا نم هيف افلتخا امو دقعلا

رئاسو ةدملا و ةرج واأل ةرجؤملا نيعلا ىلع ايضارتف ،  راجي اإل دقع يف ةيرهوجلا
كارتشا وأ باوبلا ةرجأ وأ رفخلا ةبيرض لمحتي نميف افلتخاو ،  ةيرهوجلا طورشلا

ىلع ًاضيأ اقفتا إالاذإ متي ال دقعلا نأ اطرتشي ملو ،  ةديهز بمغلا ةداع يهو ،  هايملا
ادارأ دق نيدقاعتملا نأ نوناقلا ضرتفي نأ غاستسملا نم ناك ،  ةيليصفتلا ةلأسملا هذه
اقبط ةيرهوجلا ريغ ةلأسملا هذه يف تبي نأ يضاقلل اكرت امهنإو ،  راجي اإل دقع ماربإ
اريسفت نوكي نأ ودعي ال نذإ  .فاألرم قافتا ىلإ اهيف ال صي نأ امهاعيطتسي مل اذإ فرعلل

مل امهنإو كلذ ، ىلإ فرصنت مل امهتين نأ ىلع ليلد ماق ول ثيحب ،  نيدقاعتملا ةينل
بجول ،  ةيليصفتلا لئاسملا هذه ىلع ىتح لماكلا قافت اال دعب إال دقعلا ماربإ ادصقي

نأ ماد ام مربي مل راجي اإل دقع نأب يضقي نأ يضاقلا ىلع متحنلو ،  صنلا داعبتسا
.(1) ةيليصفت وأ تناك ةيرهوج الاه ، وانت يتلا لئاسملا عيمج ىلع اقفتي مل نيدقاعتملا
ناك اذإ امأ .  هانمدق يذلا وحنلا ىلع باجي لإل اقباطم نوكي نأ بجي نذإ لوبقلا ف
لثم ربتعيو متي ، ال دقعلا نإف ال ، يدعت وأ اصقن وأ ةدايز هنع فلتخا هل ،لب قباطم ريغ

،  ًاروف عفدت ًافلأ عيبملل انمث عئابلا بلط اذإف .  اديدج ًاباجيإ نمضتي ًاضفر لوبقلا اذه
يف عفدي نأ لبق  ،وأ عيبملا يف عئابلا ديزي نأ ىلع األفل عفدي نأ يرتشملا لبقو

،  عيبلا متي  ،مل طيسقتلا ب نكلو ًافلأ هدحو هيف عفدي نأ لبق  ،وأ ةئامنامث هدحو عيبملا
ةداملا هيلع صنت يذلا وه مكحلا اذهو .  يرتشملا نم ًاديدج ًاباجيإ لوبقلا اذه ربتعاو

وأ باجي يفاإل ديزي امب لوبقلا نرتقا :"اذإ يتأي امب يضقت ذإ ديدجلا نوناقلا نم 96
. "(2) اديدج ًاباجيإ نمضتي اضفر ربتعا هيف ، لدعي وأ هنم ديقي

.  اهنأشب نادقاعلا ضارتي مل ام اهيلع قافت اال ئجرأ يتلا ةيليصفتلا لئاسملا يف لصفلا رمأ يضاقلا
اذه ىلعو .  اهنأشب نيدقاعلا ةدارإ ريسفت ىلع رصتقي  ،فال يضاقلا ةمهم قاطن عستي وحنلا اذه ىلعو

" اهنم صقن ام لمكتسي  ،لب نيدقاعلا ةدارإ ريسفت ىلع رصتقي  ،فال يضاقلا ةمهم قاطن عستي وحنلا
ص46). 2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم )

نأب هيونتلا يغبنيف رمأ نم نكي امهمو ": يديهمتلا عورشملل ةيحاضي اإل ةركذملا يف ءاج ام كلذ ديؤي (1)
هدارأ ام عم ريسفتلا اذه ضراعت اذإف .  نيدقاعتملا ةدار إل رسفت درجم نوكت نأ ودعت ال ماكح األ هذه
يتلا لئاسملا ىلع قافت اال مدع دنع ال طاب دقعلا نوكي نأ انمض وأ ةحارص اطرتشا نأب ،  نادقاعتملا

" لئاسملا كلت ىلع قافت اال لصحي مل ام دقعلا متي  ،وال ةدار اإل هذه مارتح اال بجو اهب ، ظفتحا
ص47). 2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم )

ىلع لمتشت ةداملا هذه تناكو ،  يديهمتلا عورشملا نم 141 ةداملا يف صنلا اذه درو : صنلا خيرات (2)
اإل تقبس امك ةماعلا دعاوقلا قيبطتب ءافتكا يئاهنلا عورشملا يف امهنم ىلو األ ةرقفلا تفذح ،  نيترقف

تقفاو دقو .  ديدجلا نوناقلا يف درو يذلا صنلل ةقباطم تءاجف ةيناثلا ةرقفلا كلذ ،امأ ىلإ ةراش
نود خويشلا سلجمو خويشلا سلجمب يندملا نوناقلا ةنجلو باونلا سلجمو ةعجارملا ةنجل اهيلع

ص51 ص49– 2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم ) ديدجلا نوناقلا يف 96 ةداملا تحبصأو ،  ليدعت
.(
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لوبقلا يف ةصاخ ج–حاالت

ال:(*) وبق نوكي دق توكسلا درجم – ىلو ةلااأل حلا

ال هنإف ،  باجي نعاإل ًاربعم هرابتعاب توكسلا يف الم كلل لحم :ال ماعلا أدبملا -112
وبقال؟ نوكي نأ زوجي له نكلو .  ًاباجيإ توكسلا درجم نوكي نأ روصتي

هل ،ال مالسب فرظ يأ نع ًادرجم ،  هتاذ يف توكسلا نإ ماع هجوب لوقلا نكمي
،  يبلس ءيش توكسلا و يباجيا لمع ةدار وبقال ،ألناإل ولو ةدار نعاإل ًاريبعت نوكي

ةدارإ توكسلا سيلو . " لوق تكاسل بسني :"ال اإلسالةيم ةعيرشلا ءاهقف لوقيو
.  لوقلا قبس امك اهيلع لدت ةيباجيا فورظ نم صلختست ةينمضلا ةدار اإل نإف ،  ةينمض
وه اذهو .  لوبقلا ال ضفرلا دالهتل نوكت نأ مدعلا ب ىلوأو ،(1) مدعلا وهف توكسلا امأ

بلاالد(2). نم اهريغ يفو رصم يف ءاضقلا و هقفلا هب لوقي ،  ماعلا أدبملا
ءاضقلا اهرقا تاءانثتسا هنم ديقي ماعلا أدبملا اذه نأ ىلع : ءانثتس 113–اال
تضقف ،  حيرص صن يف ديدجلا نوناقلا اهدكأو ،  ميدقلا نوناقلا لظ يف يرصملا

اهدعب امو 185 ةرقف 1 تامازتل يفاال جوميد –108 ةرقف 1 نامسإو ريبيرو لوين :بال عجارملا ضعب (*)
–1–1905 زوللا د يف هتاقيلعتو اهدعب امو 21 ةرقف ةلسارملا ب دقعلا في يريلا 556–ف ةرقف و2

نوناقلا ةلجم ) يبلسلا لمعلا ةيرظن يف زيج 345و1908–2–10و1913–1–281–
نهوك –1912 نوجيد تامازتل لال ًائشنم هرابتعاب توكسلا يف تلوراب ص746)– 10905 ماعلا

ب دقغعلا يف نهوك –1912 نوجيد يفيل – اهدعب امو ص103 1921 سيراب ةلسارملا ب دقعلا يف
لمعلا يف (Cohin) نيهوك –1927 نوجيد يفيل – اهدعبا مو ص103 1921 سيراب ةلسارملا

–48 ةرقف –44 ةرقف 1 درابو يردوب –343 ةرقف 4 ورو يربوأ –1929 سيراب ئطاخلا يبلسلا
160 ةرقف فلؤملل دقعلا ةيرظن ص199– ص197– 1 نوتلا 395–و ةرقف 2 يردوب ةلمكت زاكنب

. 88 ةرقف تيتس وبأ تمشح روتكدلا –54 ةرقف يودب تجهب يملح روتكدلا –166 ةرقف –
نيب قيرفتلا يغبني ": يتأي ام ددصلا اذه يف يديهمتلا عورشملل ةيحاضي اإل ةركذملا يف ءاج دقو (1)
وهف توكسلا  ،امأ يباجيا عضو ينمضلا ريبعتلا  .ف توكسلا درجم نيبو ةدرا نعاال ينمضلا ريبعتلا
نمف توكسلا امأ وبقال ، وأ ًاباجيا لا األوح بسحب ينمضلا ريبعتلا نوكي دقو .  يبلس عضو درجم
وبق ربتعي نأ ةيئانثتس اال ضورفلا ضعب يف زوجي امنإو ،  ًاباجيا نمضتي االطالقنأ هجو ىلع عنتمملا

ص57). 2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم "ً ال
إل ًاصيخرت بلطي عنصم بحاص ىلع درلا نع ةموكحلا توكس نأب ةطلتخملا فانئتس اال ةمكحم تضق (2)
درلا نع ةموكحلا ترخأت ول ىتح اهبناج نم اصيخرت وبقالوأ دعي ال هعنصم يف ةيكيناكيم ةلآ ةماق
نأب نيفظوملا ضعب نم ةويفش تاحيرصت ىلع عنصملا بحاص لصح ول ىتحو ينوناقلا داعيملا يف
تضق كلذكو ص123). 1929م42 ةنس ربمسيد 26) بولطملا صيخرتلا هيطعتس ةموكحلا
مايأ ةينامث نم رثكأ يرتشملا توكس نأب ةيراجتلا اهترئاد يف ةطلتخملا ةيئادتب اال ةيردنكسإ ةمكحم
نيب اهيف ةرئاد تاضوافملا تلظ ةقفص يف ًاطرش هيف طرتشيو عئابلا هضرعي ضرعب ىلع دري نأ نود
ًاحضاو هؤاضر نوكي نأ بجي  ،لب يرتشملا نم ءاضر ربتعي ال ةديدع عيباسأ ةدم يرتشملا و عئابلا
تضقو .(276 مقر ص187 17 تيزاج 1926 ةنس ربمسيد 6) ةليوطلا تاضوافملا هذه دعب ًايلج

ةكرش يف امهاسم هلسرم هيف هربتعي باطخ ىلع درلا نع صخش توكس درجم نأب ةيسنرفلا مكاحملا
باتتك وبقالباال ربتعي  ،ال هيلع اهبستحا يتلا مهس األ ةميق هباسح يف لجس هنأ هيف هربخيو ةنيعم

18 يفو 257–1–70 زوللا 1870د ةنس ويام 25 يف يسنرف ضقن ) ةروكذملا مهس األ يف
قافتا قباس نود صخشل لسري يذلا رشانلا نابو ،(207–1–1910 زوللا 1909د ةنس سطسغأ
لوبق هنم ردصي مل ماد ام ةلجملا هذه يف كرتشا دق صخشلا اذه ربتعي نأ هل قحي ال ةيرود ةلجم
درلا مدع نأ ةلجملا يف ركذ ول ىتح ةلجملا در نع صخشلا اذه عانتما درجم وبقال ربتعي  ،وال كلذب

–2–93 يدبهيلا تيزاج 1893 ةنس ليربا 19 يف ةيئادتب اال نيسلا ةمكحم ) كارتش وبقالباال دعي
نأ ظح 74–2–153)يوال زوللا 1874د ةنس سرام 10 يف ةيفانئتس اإل ةيود ةمكحم –162
لا معأ نم ًانمض صلختسي دق هلوبق نإف وبقال ، دعي ال هتوكس ناك  ،اذإ تكسيو ةلجملا ىقلتي نم
ظفل 1 ستله يد رظنأ ) ماظتناب اهتءارقو ةلجملا ملست ىلع بظاوي نأك اهب ، موقي ةيباجيا ةيدام

.(6 ةرقف (convention)
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: يتأي 98امب ةداملا
نأ ىلع لدت فورظلا نم كلذ ريغ وأ فرعلا وأ ةلماعملا ةعيبط تناك اذإ -1
اإل ضفري مل مت ،اذإ دق ربتعي دقعلا ناف ،  لوبقلا ب احيرصت رظتنيل نكي مل بجوملا

.  بسانم تقو يف باجي
نيدقاعتملا نيب قبس لماعت كانه ناك اذإ وبقال ، درلا نع توكسلا ربتعيو -2

. "(1) هيلإ هجو نم ةعفنمل باجيإ ضخمت اذإ  ،وأ لماعتلا اذهب باجي اإل لصتاو
اهناش نم ةسب مال فورظ هب تطاحأ وبقالاذإ توكسلا ربتعي نأ وه نذإ ءانثتس فاال

األ ديدجلا نوناقلا اهل برض ةسب ملاال فورظلا هذه .(2) ءاضرلا ىلع لدي هلعجت نأ
: اآلةيت ةلثم

ىلع لدي توكسلا نأب يضق لمعلا هيلع ىرج يذلا يراجتلا فرعلا ناك اذإ (1)
مدع نأ كلذو ،  فرصملا يف هباسح نع هيلمعل انايب فرصملا لسرأ اذإ امك ،(3) ءاضرلا
امك ،  كلذب يضقت ةلماعملا ةعيبط تناك (4)،وأ هل ًارارقإ دعي نايبلا اذه ىلع ضارتع اال
تكس ةدجتسم طورش " ةروتافلا " يف فاضأو اهبلط نمل ةعاضبلا رجاتلا لسرأ اذإ

.(5) اهضفر ىلإ ردابي ملو يرتشملا اهنع
عئاضبلا داريتسا ليمع داتعا اذإ امك نيدقاعتملا نيب قباس لماعت كانه ناك (2)اذإ

.  لوبقلا ب هنذؤي نأ نود ديري ام رجاتلا هل لسريف هيلإ ةباتكلا ب رجات نم اهديري يتلا
توكسلا اذه ربتعي نأ ليمعلل ناك هتداعك ًاتكاس رجاتلا لظو ًائيش ليمعلا بلط اذإف

نوناقلا يف دراولا هجولا ىلع يديهمتلا عورشملا نم 142 ةداملا يف صنلا اذه درو : صنلا خيرات (1)
ةرقفلا رخآ يف يديهمتلا عورشملا يف تدرو ةرابع ادع اميفو ةفيفط ةيظفل اقورف ادع اميف ديدجلا

وبقالامل اهارتشا يتلا عئاضبلا ملستي نأ دعب يرتشملا توكس كلذك نوكيو ": كاآليت اهصن ةيناثلا
ةيظفل الت يدعت لا خدإ دعب ،  صنلا ىلع ةعجارملا ةنجل تقفاوو . " طورش نم ( نوناقلا ) يف درو
ليدعت نود ةداملا ىلع باونلا سلجم قفاوو ،  يئاهنلا عورشملا يف 100 ةداملا مقر حبصأو ،  ةفيفط
ةرقفلا نم ريخ األ ءزجلا ىلع ضرتعا خويشلا سلجمب يندملا نوناقلا ةنجل يفو . 100 مقر تحت
فذح عم ةداملا ءاقب ةنجللا تررق ةشقانملا دعبو . " خلأ خلأ يرتشملا توكس كلذك نوكيو " ةيناثلا

،  اهصوصخب حةلا لك يف ءاضقلل ريدقتلا هيف كرتي نأ نسحي ًاقيبطت هجاوي ألهن ريخ األ ءزجلا اذه
األمعلا ةعومجم ) ةنجللا اهتلدع امك ةداملا ىلع خويشلا سلجم قفاوو . 98 ةداملا مقر حبصأو

ص64). 2 ةيريضحتلا
تامازتل اال نوناق نم 180 ةداملا و يرسيوسلا تامازتل اال نوناق نم 6 ةداملا صنلا اذه لباقي اميف رظناو

.  ينانبللا
ىلإ ةبسنلا ب كلذكو  ،لب بسحف دقعلا مامتإ ىلإ ةبسنلا الب لوبقلا ةلزنمب توكسلا نوكي نأ زوجيو (2)

ص358). 1917م29 ةنس ليربا 11 طلتخم فانئتسا ) هنم وأاإلقةلا هئاغلإ
فرع لعجي نأ زوجيو ": يتأي ام ددصلا اذه يف يديهمتلا عورشملل ةيحاضي اإل ةركذملا يف ءاج دقو (3)
فرعي ف ربتعي عيب يف ةعزانملا زوجت ال هنأب ىضق كلذ ىلع اعيرفتو .  لوبتلا ناش توكسلل ةراجتلا

اذه ناك ىتم ،  هروف نم دقاعلا اهدري مل ةركذم وأ ةقاطب يف ةنودملا طورشلل ًاقفو نامات قوسلا
،  دقعلا داقعنا مدع ىلع ليلدلا ميقي نأ تقولا تاوف دعب عيبلا ضقن بلطي نم ىلع ضرفي فرعلا
12 يف طلتخم فانئتسا ) يصخشلا هئطخ وأ هلا مهإ نم هصلختسي نأ دقاعلل غوسي ال ليلد وهو

ص59). 2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم ص272)"( 1930م42 ةنس رياربف
1909م ةنس ربمسيد ص169–9 1905م17 ةنس سرام 22 يف ةطلتخملا فانئتس اال ةمكحم (4)
ص287–14 1916م28 ةنس ويام ص146–2 1915م27 ةنس رياربف ص73–3 22
ىلع ةقفاوم توكسلا تربتعا اذإ ةقباسلا ماكح نأاأل ظح ص111–يوال 1916م29 ةنس ربمسيد

كلذ ، ىلإ امو ،  ريوزتلا و ةفاض واإل فذحلا و باسحلا يف طلغلا حةلا ىنثتست اهنإف ،  مدقملا باسحلا
.  ححصي اذه لثمف

اذه ىلإ ةراش اإل تقبس دقو ص272( 1930م42 ةنس رياربف 12 يف ةطلتخملا فانئتس اال ةمكحم (5)
هيلوي 15 يفو –117–1–1924 هيريس 1923 ةنس هيلوي 11 يف يسنرف ضقن –( مكحلا

. 262–1–1926 هيريس 1926 ةنس
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نيب قباس دقع كانه نوكي دقو .(1) ةدوع امك بلط ام هل لسريس رجاتلا نأو ءاضر
دقعلا ذيفنت الت مكم نم ديدجلا دقعلا ناك اذإ وبقال توكسلا صلختسيف ،  نيفرطلا

.(2) ًاخساف الهل ،وأ دعم  ،وأ قباسلا
،  ءاضر هتوكس ربتعيف اذه ، تكسو هيلإ هجو نم ةعفنمل باجي اإل ضحمت (3)اذإ
اال ةيراعكو ،  تكسيف هل بوهوملا ىلع ضرعت ةيمسرلا اهيف طرتشت ال يتلا ةبهلا ك

.(3) تمصلا مزليف ريعتسملا ىلع ضرعت لا معتس
تاسب مال تالهمز توكس لكف ،  رصحلا ليبس ىلع درت مل ةلثما إال مدقت اميف سيلو
ربتعيو ،(silencecirconstancie)(4)" مالسب توكس " وهف ءاضرلا ىلع لدت

كلا  ،كوملا ةزاجإ هتوكس نإف ةلا كولا دودح ليكولا ةزواجمب لكوملا ملع اذإ امك وبقال ،
.  عيبلل ًارارقإ هتوكس ناك رذع نود تكسو عيبلا ب ملع اذإ ريغلا كلم عيب يف يقيقحلا
ىلإ ةجاحلا ضرعم يف تكس هنكلو ،  ملكتل ضرتعي نأ دارأ تكاسلا ناك ول اذه لك يف
نايب ةجاحلا ضرعم يف توكسلا ": ًاضيأ انه اإلسالةيم ةعيرشلا ءاهقف لوقيو كلاالم ،

1912م24 ةنس ويام ص200–2 1899م11 ةنس ليربا 27 يف ةطلتخملا فانئتس اال ةمكحم (1)
ص56 . 1925م38 ةنس ربمفون ص315–18

بلطو اآلالت هذه صحفل بورضملا األلج دفنتسا ةيكيناكيم آلالت رتشم دقعلا ذيفنت لا مكتسا لثم (2)
اذه هحنمب ءاضر عئابلا توكس ربتعي نأ هلف ،  عيبلا دقع يف اعقوتم ناك يليمكت صحفل اديدج جأالً
ليدعت لثمو .(427–1–1905 يريس 1905 ةنس سرام 7 يف يسنرف ضقت ) ديدجلا األلج
برضي ملف عيبلا طورش نم عئابلا لدع اذإ هنأ نم ةطلتخملا فانئتس اال ةمكحم هب تضق ام دقعلا
هتوكسف كلذ ، ىلع يرتشملا تكسو ،  عاطتسم داعيم برقأ يف هلعج لب اددحم جأالً ميلستلل

خسف لثمو ص56). 1915م38 ةنس ربمفون 18 طلتخم فانئتسا ) ليدعتلا اذهب ءاضر ربتعي
هنأ عنصملا هربخأف ،  برحلا تبشن  ،مث ارتلجنا نم محفلا نم ةريبك تايمكب ىصوأ ًاصخش نأ دقعلا
دعب داع  ،مث تكسف ،  محفلا ريدصت ةيزيلجن اال ةموكحلا ةتعنم نأ دعب بلطي ام لا سرإ هيلع ليحتسي
ناك اذإ امع رظنلا فرصب هنأب ةطلتخملا فانئتس اال ةمكحم تضقف .  هدهعت ذيفنتب عنصملا بلا طي كلذ
قح ىلع عنصملا لعج دق يرتشملا توكس نإف ،  ةرهاق ةوقب ال يحتسم هذيفنت حبصأ عنصملا مازتلا

ص358). 1917م29 ةنس ليربا 11) دقعلا خسفب هداقتعا يف
ديري رخآ نامضب باجيإ هنم ردصي يذلا صخشلا نأب ةطلتخملا فانئتس اال ةمكحم تضق دقو (3)
لوبقل ةجاح نود هلفك نم ىلع دازملا وسر درجمب نامضلا اذهب ًاديقم دعي ةموكحلا نم نيع راجئتسا

ص 1896م8 ةنس رياربف وبقال(13 ربتعي ةلا حلا هذه يف توكسلا  ،ذإ ةموكحلا بناج نم ةلا فكلا
.(118

نمف توكسلا امأ ": يتأي ام ددصلا اذه يف يديهمتلا عورشملل ةيحاضي اإل ةركذملا يف ءاج دقو (4)
وبقال . ربتعي نأ ةيئانثتسا ضورف ضعب يف زوجي امنإو ،  ًاباجيإ نمضتي اإلطالقنأ هجو ىلع عنتمملا

ئيهي انرم ًاطباض يرسيوسلا تامازتل اال نينقت نع اهنأشب لقتو ،  ضورفلا هذه صنلا لوانت دقو
هذهو ،  حيرص لوبق يأ عقوت مدع نم تبثتلا امهلوأ : نارصنع اهماوق هيجوتلل ةيلمع ةادأ يضاقلل
يناثلا لا .و حلا فورظ نم وأ اهتنسو ةراجتلا فرع نم وأ لماعتلا ةعيبط نم صلختست دق ةعقاولا
داعيملا ءاضقنا  . . .نأ ىعاريو . . .  ةلوقعم ةرتف توكسلا ب باجي اإل هيلإ هجو نم ماصتعا نم تبثتلا

،  همكح هل نوكيو لوبقلا لدعي يذلا يئاهنلا توكسلا ققحت تقو ددحي يذلا وه بسانملا وأ لوقعملا
دجوي يذلا ناكملا يف مت دق دقاعتلا ربتعيف داقعن اال ناكمب قلعتي اميف  .امأ دقعلا متي تقولا اذه يفو

لا تانينقتلا ضرعت ملو .  ناكملا اذه يف لوبقلا ب ملعي وه ذإ بسانملا داعيملا ءاضقنا دنع بجوملا هيف
نأ ديب .  ةدار نعاإل ريبعتلا قرط نم قيرطك توكسلا ةميقل ،  ةصاخ تاءانثتسا ادع اميف ،  ةينيت ال
ةيفاو ًاماكحأ كلذ نم ضيقنلا ىلع دروت اهب ترثأت يتلا تانينقتلا نم اهريغو ةينامرجلا تانينقتلا
ماكحأو ةيعيرشتلا صوصنلا يف اهتنراقمو بهاذملا فلتخم ةسارد نم صلختسيو .  نأشلا اذه يف

" فوصوملا " توكسلا امأ .  ةدار نعاإل ًاريبعت وأ ًاحاصفإ ربتعي ال طيسبلا توكسلا درجم نأ ءاضقلا
لفكتي هسفن نوناقلا االًام ،ألن كشإ ريثي بكلاالمفال امازتلا نوناقلا ضرفي ثيح ضرعي يذلا وهو

اهعم لمحي فورظ هسب امتال وهو " ملاالسب توكسلا " ىوس كلذ دعب ىقبي سيلو .  ماكحأ ميظنتب
" اهاقرأو تانينقتلا ثدحأ وذح كلذ يف ًايذتحم ،  صنلا ههجاوي يذلا هدحو وهف ،  ةدار اإل لمحم

ص58). ص57– 2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم )
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،  لوبقلا ماقم موقي باجي لإل يرايتخ اال ذيفنتلا نأ يرصملا ءاضقلا ربتعي –114
دقعلا اهيف متي ناذللا ناكملا و نامزلا امأ .(1) ًاينمض وبقال ربتعيو هب ، دقعلا متيف
يضقتو كلذ . يف صاخ صن دجوي ال ذإ ةماعلا دعاوقلا امهديدحت نأش يف عبتيف

اال ذيفنتلا اذهب بجوملا ملعي نأ تقو متي دقعلا –نأ ىرنس ام ىلع – ةماعلا دعاوقلا
نيدقاعتملا نيب قافتا دجوي مل (م97)،ام كلذ هيف ملع يذلا ناكملا يفو يرايتخ

تقو نم دقعلا متي نأ دصق هنأ بجوملا ةدارإ نم حضتي نأك ،  رخآ ًاناكم وأ ًاتقو ددحي
.  ةدار اإل هذهل ًاقفو ذيفنتلا هلب بجوملا موقيف هناكم يفو ذيفنتلا

نم 143 ةداملا تناكف ،  ةلأسملا هذه يف صن ىلع لمتشي يديهمتلا عورشمل اناكو
نم وأ لماعتلا ةعيبط نم وأ بجوملا ةدارإ نم نيبت اذإ " هنأب يضقت عورشملا اذه

نامزلا يف مت دق ربتعي دقعلا نإف ،  لوبقلا ماقم موقي دقعلا ذيفنت نأ فرعلا ىضتقم
ا فرطلا راطخإب ةردابملا ةلا حلا هذه يف بجيو .  ذيفنتلا امهيف أدب نيذللا ناكملا يفو

ةنجل هتفذح ،  يئاهنلا عورشملا يف فذح صنلا اذه نكلو . " ذيفنتلا ءدبب آلرخ
ىقبل ىقبتسا ول صنلا نأ ىلع . "(2) اهل ةرورض ال يتلا الت يصفتلا نم ألهن" ةعجارملا

كلذ ، حضتا ىتم هب بجوملا ملعب ال ذيفنتلا لوصحب نيددحم هناكمو دقعلا مامت تقو
،  فرعلا ىضتقم نم وأ لماعتلا ةعيبط نم ًاضيأ  ،لب بسحف بجوملا ةدارإ نم ال

راطخ اذهاأل نوكي  ،وال ذيفنتلا ءدبب بجوملا راطخإب ردابي نأ هل بجوملا ىلع بجولو
.(3) ذيفنتلا ب ءدبلا عقو نأ ذنم ردص يذلا ينمضلا لوبقلل إالبإالًاغ

هعسوب ناك ذخآم ضعب دوجو مغر قافت ال نيدقاعلا دحأ ذيفنت نأب ةطلتخملا فانئتس اال ةمكحم تضق (1)
دعب اميف هطورش ليدعت وأ قافت اذهاال لا طبإب ءاضقلا بلط نود لوحي ذيفنتلا لبق اهب كسمتي نأ
هنأب ةطلتخملا ةيئادتب اال ةيردنكس اإل ةمكحم تضقو ص213). 1935م47 ةنس سرام 20)
ةين فارصنا يف كشلا ىلإ هعم ليبس ال ذيفنتلا لا معأ نم لمعب مايقلا نم ءاضرلا دافتسي نأ زوجي

اال ةمكحم تضقو ص19). 7 تيزاج 1916 ةنس ةينوي 6) لوبقلا ىلإ دقعلا عقوي مل يذلا دقاعلا
16) نادقاعلا هاضترا يذلا ذيفنتلا نم صلختست دقعلا ريسفتل ةقيرط ريخ نأب ةطلتخملا فانئتس

ةكرش نأب ًاضيأ تضقو ص182). 1922م34 ةنس رياربف ص233–16 1916م28 ةنس ويام
همزلت نأ اهل زوجي ال فازجلا طبرلا ساسأ ىلع هل هايملا ديروت ىلع كرتشم عم تدقاعت يتلا هايملا
ىلع دقاعتلا تغلأ اهنإ ىلع ليلدلا مقت مل ام دادعلا هبستحي ام ساسأ ىلع هكلهتسي ام نمث عفدب

ص 1930م42 ةنس ليربا ص301–24 1917م29 ةنس سرام 21) فازجلا طبرلا ساسأ
.(447

يلا . اإلطي يسنرفلا عورشملا نم 3 ةداملا رظناو ص57 . ص56– 2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم (2)
حةلا صنلا اذه لوانتي ": يتأي ام ددصلا اذه يف يديهمتلا عورشملل ةيحاضي اإل ةركذملا يف ءاج دقو (3)
قاطن يف لخدي درلا ىلع امدقتم نوكي يذلا يرايتخ اال ذيفنتلا  .إالنأ توكسلا حةلا نم برقت

نأ ذنم ردص يذلا نمضلا لوبقلل إالبإالًاغ سيل ذيفنتلا ءدبب راطخ نأاأل ىعاريو .  ينمضلا لوبقلا
نود دقعلا اماهيف متي نيذللا ناكملا و نامزلا ددحي يذلا وه ثداحلا اذهف .  ذيفنتلا يف ءدبلا ثدح
مكح نم توكسلا حةلا تينثتسا امك ةلا حلا هذه تينثتسا دقو .  كلذب بجوملا ملع راظتنا ىلإ ةجاح
امهيف ملعي نيذللا ناكملا و نامزلا يف امات ربتعي نيبئاغلا نيب ام دقاعتلا نأب يضقت يتلا ةدعاقلا

هنأ ظح ).يوال شماهلا يف ص57 ص56– 2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم )" لوبقلا ب بجوملا
نأب يضقت يتلا ةدعاقلا مكح نم ًاضيأ توكسلا حةلا ءانثتسا ىلإ ةيحاضي اإل ةركذملا يف ريشا
اذهو .  لوبقلا ب بجوملا امهيف ملعي نيذللا ناكملا و نامزلا يف امات ربتعي نيبئاغلا نيب ام دقاعتلا

ال ءانثتس اذهاال نأ ةيحاضي اإل ةركذملا نم رخآ عضوم يف هانمدق اميف انيأر دقف .  ليصفت ىلإ جاتحي
قيرط نع دقاعتلا ربتعيو ،  ةماعلا ةدعاقلا هيلع يرجتف ناكملا ديدحت  .نأ نامزلا ديدحت يف إال موقي
لوبقلا ب لمعي وه ذإ بسانملا داعيملا ءاضقنا دنع بجوملا هيف دجوي يذلا ناكملا يف مت دق توكسلا
توكسلا نأ  ،ذإ ايرهاظ ءانثتسا إال سيل دقعلا نامز ىلإ ةبسنلا ب ءانثتس نأاال ىلع .  ناكملا اذه يف
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قيرط نم  ،لب ةسرامملا قيرط نم ال نايح األ ضعب يف متت دوقع كانه –115
نع وأ ءاضقلا قيرط نع يربجلا عيبلا  .ف راجي واإل عيبلا دوقعلا هذه مهاو .  ةديازملا
عقي دقو .  ةيبسحلا مكاحملا اهيرجت يتلا عويبلا كلذكو .  دازملا ب متي ةراد اإل قيرط
رجؤت ام اريثكو .  قيرطلا اذه عئابلا راتخا اذإ دازملا قيرطب كلذك يرايتخ اال عيبلا
دوقعلا يف انينعيو .  دازملا قيرطب تاراقعو يضارأ فاقو األ ةرازوو ةيموكحلا تاهجلا

حرط نأ نظب دقف .  لوبقلا متي ىتمو باجي اإل متي ىتم فرعن نأ ةديازملا ب متت يتلا
نإف .  ًاحيحص اذه سيلو .  لوبقلا وه ءاطعلا ب مدقتلا  ،و باجي وهاإل دازملا يف ةقفصلا

 ،و ءاطعب مدقتلا قيرط نع دقاعتلا ىلإ ةوعد نوكي نأ ودعي ال دازملا يف ةقفصلا حرط
ءاسرإ وه نوكيو 1داز ، ملا وسرب إال متي فال لوبقلا امأ .  باجي وهاإل ءاطعب مدقتلا
نوناقلا لظ يف يرصملا ءاضقلا هيلع ىرج يذلا وه اذهو .  هيلع وسري نم ىلع دازملا
عوجرلا زاوج كلذ ىلع بتريو وبقال ، ال ًاباجيإ ءاطعلا ب مدقتلا ربتعي ناك دقف ،  ميدقلا

.(1) دازملا ءاسرإ لبق هيف

يف ملعلا اإلعالنو يتيرظن ؟؟؟  ،فال دحاو تقو يف نيلصاح هب ملعلا و هرودص نوكي وبقال ربتعا اذإ
.  صوصخلا اذه

دازملا ب يرجي عيب يف صخش هب مدقتي يذلا ءاطعلا نأب ةينطولا رصم فانئتسا ةمكحم تضق دقو (1)
هب قلعتي نأ بجي ًاباجيإ ربتعي ،  سلجملا ةقفاوم لبق هيف عجري  ،مث يبسحلا سلجملا مامأ ينلعلا
ص 13 ةاماحملا 1932 ةنس هينوي 9) لوبقلا لبق هيف عوجرلا كلذ ىلع زوجيو نسلجملا لوبق
وأ ءاطع يأ لوبق يف ديق بال رايخلا هل نأ ةحارص دازملا يف ةقفصلا حرطي نم طرتشي دقو .(281
دازملا يف تضرع اذإ هنأب ىنعملا اذه يف ضقنلا ةمكحم تضق دقو .  ًاحيحص طرشلا نوكيف ،  هضفر

يف ديق بال رايخلا ضر األ بحاصل نأ نمضتت دازملا ةمئاقب ةدراو طورش ىضتقم ىلع اهريجأتل ضرا
هريرحتو يدقنلا نيماتلا نم ءزجل كلا ملا لوبق درجمو ،  ءاطعلا ميدقت نإف ،  ءاطع يأ ضفر وأ لوبق

ةباتكب هددح لجا يف نيماتلا يقاب عفدب مزتلم ءاطعلا بحاص نأ ىلع إال هيف صني مل هنع االً صيإ
سكعلا  ،لبب دازملا ةمئاق يف ةدراولا ضر األ بحاص قوقح ىلإ ءيشب هيف رشي ملو ةمئاقلا ىلع هنم

يف هقحب اظفتحم الزيلا كلا ملا نأب لا اإلصي هيف ررح يذلا دازملا لوصح موي يف ةمئاقلا ىلع رشا
نأ نم كلا ملا عنمي  ،وال نيفرطلا نيب راجي اإل دقع مامت ديفي ال كلذ لك – ءاطعلا ضفر وأ لوبق
وه اذإف .  هبحاص فارصنا دعب ىتح ءاش تقو يأ يف هلوبق مدع وأ ءاطعلا لوبق يف هقح لمعتسي
اذه نود نأ دعب راجي اإل دقع لعفلا ب ررحو رثكأ ةرجأب رخآ ءاطع لبقف مويلا سفن يف كلذ لعف

15 يف يندم ضقن ) لاالمز ماتلا دقعلا وه اذه ناك ،  دازملا لا فقإ لبق ةمئاقلا يف اآلرخ ءاطعلا
ص443). 149 مقر 2 رمع ةعومجم 1938 ةنس ربمسيد

عوجرلا دازملا هيلع ىسارلل زوجي وال دقعلا مت دقف ،  هيلع اسر نم ىلع دازملا ةقفصلا حرط نم ىسرأ اذإ امأ
سلجملا ةسلج رضاحمب تبث دق ماد ام هنأب ةينطولا رصم فانئتسا ةمكحم تضق دقو كلذ . دعب هيف

ررقو نمثلا اذه ىلع يبسحلا سلجملا قفاوو ،  نيعم نمثب ءارشلا لبق دازملا هيلع ىسارلا نأ يبسحلا
و عيبملا ىلع قافت اال لصحو دقاعتلا نوكلمي نمم اعقو دق لوبقلا و باجي اإل ماد امو ،  عيبلا عاقيإ

سيلو ،  عيبلل يباتكلا دنسلا إال سيل دقعلا ألن دقعلا ريرحتب ةربع مت ،وال دق عيبلا نوكيف ،  نمثلا
فرطلا ةدارإ ريغب عوجلا كلمي  ،ألهنال هسفن ءاقلت نم دقعلا يف كلذ دعب عجري نأ دازملا هيلع يسارلل

ص372). 2/317 مقر 15 ةاماحملا 1935 ةنس رياربف اآلرخ(14
يف ةقفصلا حرط نم هلبق اذإف ،  ةصقانملا طورش نع ال قتسمو ًادجتسم ًاضرع نوكي ءاطع صخش مدقي دقو

13 يف يندم ضقن : ىنعملا اذه يف رظنأ ) كلذ دعب هيف عوجرلا زوجي  ،وال امهنيب دقعلا مت ةصقانملا
ص699). 368 مقر 5 رمع ةعومجم 1949 ةنس رياني

مزلم ريغ باجي اإل ناك ثيح ،  ميدقلا نوناقلا لظ يف يرصملا ءاضقلا وه اذه نأ هانمدق ام لك يف ظح يوال
اذإ مزلم باجي اإل ثيح ديدجلا نوناقلا لظ يف امأ .  لوبقلا ب نرتقي مل هنأ مادام هيف عوجرلا زوجيو
لصي نأ دعب هئاطع يف عوجرلا هل زوجي ال ءاطعلا بحاص نأ انمدق دقف ،  ينمض ولو لجأب نرتقا
ضف وه ينمض لجأب نرتقا دق وه ذإ ًامزلم ًاباجيإ ربتعي ءاطعلا هل ،ألن هجو نم ملع ىلإ ءاطعلا

.  هيلع وسري نم ىلع ءاطعلا ءاسرإو فيراظملا
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متي :"ال يتأي امب 99 ةداملا تضقف .  حيرص صنب ديدجلا نوناقلا أدبملا اذه دكأو
ال طاب ناك ولو هيلع ديزي ءاطعب ءاطعلا طقسيو ،  دازملا موسرب إال تاديازملا يف دقعلا

ةقفصلا يف دقاعتلا هل زوجي ال صخش نم ثمال ردص الاذإ طاب نوكي ءاطعلا (1)" .و

رظن ناك اذإ اهيلع عزانتم نيع عيبل دازم يف ءاطعب مدقتي ضاقك ،  دازملا يف ةحورطملا
روجحم وأ رصاق نم ثمال ردص اذإ لا باقاللإلطب نوكيو .  هصاصتخا يف عقي عازنلا

.  همدقت يذلا ءاطعلا طاقسإ وهو هرثأ لطبي مل نيلا حلا يف ءاطعلا لطب اذإف .  هيلع

دقعلا متي :"ال اآليت هجولا ىلع يديهمتلا عورشملا نم 144 ةداملا يف صنلا اذه درو : صنلا خيرات (1)
ىلع وسري نأ نود دازملا لا فقاب  ،وأ هيلع ديزي ءاطعب ءاطعلا طقسيو .  دازملا وسرب إال تاديازملا يف
ءاطع " ةرابع دعب ال" طاب ناك ولو " ةرابع ةنجللا تفاضا ،  ةعجارملا ةنجل يف صنلا ىلت املو . " دحأ
نود ةداملا ىلع باونلا سلجم قفاوو .  يئاهنلا عورشملا يف 101 ةداملا مقر حبصأو ، " هيلع ديزي
مكح يف ءاضع األ شقانت خويشلا سلجمب يندملا نوناقلا ةنجل يفو . 101 مقر تحت ليدعت

،  اهيف مدقي ءاطع يأ لوبق وأ ضفر يف قحلا ناشلا بحاصل نأ عاالاهن يف طرتشي يتلا تاديازملا
تاديازملا مكح يفو يفاإلعالن ، طورشملا رايخلا قح لا معتساب إال متي ال دازملا ءاسرإ نإ ليقف

دعب إال دازملا ءاسرإ نكمي ال هنأ ليقف ،  ةيلا ملا دعاوقلل اقبط قيدصت ىلإ جاتحت يتلا ةيموكحلا
طاب ءاطعلا نوكي فيك ءاضع األ دحأ لا سو .  هكلمي نمم ءاسراب لوبقلا وه قيدصتلا ذإ هيلع قيدصتلا
ىلع ةنجللا تقفاو  .مث ًاهوتعم وأ ًارصاق ءاطعلا بحاص ناك ول اميف كلذ ققحت ناكمإب .  بيجاف ال ،
وه ءاسر نأاال كلذ يف تعار دقو ، " دحأ ىلع وسري نأ نود دازملا لا فقإب "وأ ةرابع فذح عم ةداملا
مقر حبصأو .  رخآ لمحم ىلع لمحي دق ديزت درجم نوكي ةرابعلا هذه داريإف ،  دقعلا هب متي يذلا

2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم ) ةنجللا اهتلدع امك ةداملا ىلع خويشلا سلجم قفاو 99 .مث ةداملا
ص67). ص64–

ىلع صنلا اذه قبطني ": يتأي ام ددصلا اذه يف يديهمتلا عورشملل ةيحاضي اإل ةركذملا يف ءاج دقو اذه
محي وهو ةديازملا قيرطب يرجت يتلا تاراجي واإل عويبلا ىلع صاخ هجوبو ،  تاديازملا دوقع عيمج

ب مدقتلل ةوعد إال صنلا قطن يف سيل نمثلا ىلع ةديازملا حاتتفاف هب . هقفلا دهع طلا خالًاف
عورشملا ضرعا دقو .  دازملا وسرب إال متي فال لوبقلا امأ .  باجي وهاإل ءاطعلا ب مدقتلا  .و تاءاطعلا

نأ ىعاريو وبقال . ءاطعلا ب مدقتلا يفو ًاباجيإ نمثلا ىلع ةديازملا حاتتفا يف ىري يذلا بهذملا نع
اذه ناك ول ىتح هيلع ديزي ءاطعب طقسي ،  صنلا مكحل ًاقفو ،  لوبقلا ةفص هب قحلت يذلا ءاطعلا
وسري نأ نود دازملا لفقا اذإ كلذك طقسيو دعب . اميف ضفر ولو الن ،لب طبلل باقال الوأ طاب ءاطعلا
طقسي وهف باجي وهاإل ءاطعلا ب مدقتلا ماد امف ،  ةماعلا دعاوقلل قيبطت إال كلذ يف سيلو .  دحأ ىلع

نمدال ءاضتقا ددحيف ضرفلا اذه يف داعيملا امأ .  ددحملا داعيملا ءاضقنا لبق لوبقلا هفداصي مل اذإ
لا فقإب وأ ربكا ءاطعب مدقتلا دنع كش بال يضقني وهو ،  ةينمضلا نيدقاعتملا ةين نمو لا حلا فورظ ةل

ص65). ص64– 2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم ). " دحأ ىلع وسر نأ نود دازملا
ةعقاو هرابتعاب لب ًاينوناق افرصت هرابتعاب  ،ال قباسلا ءاطعلا طقسي لاالقح ءاطعلا نأ مدقت ام ىلإ فيضن

.  ينوناق فرصتك ال طاب عقو هنأ ةيدام ةعقاو نوكي نأ لاالقح ءاطعلا عنمي  .وال ةيدام
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:(*1) ناعذ اإل دوقع يف لوبقلا – ةعبارلا ةلا حلا

 ،ف بجوملا هيلمي امل ناعذإ درجم لوبقلا نوكي دق : ناعذ اإل دوقع ةرئاد –116
ال بجوملا نم هفقوم يف يه  ،لب ةضوافمو ةشقانم دعب هلوبق ردصي مل دقعلل لباقلا
هنع ، ءانغ ال ءيش ىلع دقاعتلا ىلإ ةجاح يف ناك املو .  عدي نأ وأ ذخأي إالنأ كلمي
هذه تيمس مث نمو .  هيلع ضورفم هنكلو ،  دوجوم هؤاضرف .  لوبقلا ىلإ رطضم وهف

  ةدار اإل بويع يف فورعملا وه سيل هارك نماإل برضلا اذه .(2) ناعذ اإل دوقعب دوقعلا
.  ةيسفن لماوعب ال صتم هنم رثكأ ةيداصتقا لماوعب لصتم هاركإ وه ،لب

اآل صئاصخلا اهددحت ةنيعم ةرئاد يف إال نوكت ال ناعذ اإل دوقع نأ مدقت امم نيبتيو
وأ نيكلهتسملا ىلإ ةبسنلا ب تايرورضلا نم ربتعت قفارم وأ علسب دقعلا قلعت (1): ةيت
 ،وأ ًايلعف وأ ًاينوناق ًاراكتحا قفارملا وأ علسلا هذهل بجوملا راكتحا (2).  نعيفتنملا
ا رودص (3).  قاطنلا ةدودحم اهيف ةسفانملا لعجت ةرطيس اهيلع هترطيس االلق ىلع
.  ةددحم ريغ ةدمل يأ رتسم وحن ىلعو ةدحاو طورشبو ةفاك سانلا ىلإ باجي إل

ةشقانملا اهيف زوجت ال ةلصفنم طورش ىلع ىوتحت ةعوبطم ةغيص يف نوكي نأ بلغيو
يف ددشت ىرخأو ةييدقاعتلا ةيلوئسم نم ففخت ةرات يهف ،  بجوملا ةحلصمل اهرثكأو

طاسوأ ىلع اهمهف مغي ثيحب ديقعتلا نم اهعومجم يف يهو اآلرخ ، فرطلا ةيلوئسم
.  سانلا

حلا صم عمو ،  زاغلا و ءاملا و رونلا تاكرش عم دقاعتلا :ف ةريثك دوقعلا هذه ةلثمأو
ةيئابرهكو ةيديدح ككس نم ةفلتخملا هلئاسوب لقنلا دقعو ،  نوفلتلا و فارغلتلا و ديربلا

،  ةددعتملا هعاونأب نيماتلا تاكرش عم دقاعتلا كلذ ،و ريغو تارايطو تارايسو رخاوبو
مث نمو .  ناعذ اإل دوقع ةرئاد يف لخدي اذه لك ،  ىربكلا تاعانصلا يف لمعلا دقعو
لكش يف هباجيإ ضرعي بجوملا  .ف ناعذإ انمدق امك وه دوقعلا هذه يف لوبقلا نأ ىرن
نع هل ىنغ ذإال لبقي اآلرخإالنأ فرطلا عسي هيف ،فال ةشقانم لبقي ال يئاهن تاب
لاب االصت ىلإ ةجاح هل ضرعت ام اريثكو ،  زاغلا و رونلا و ءاملا ىلإ جاتحم وهف ،  دقاعتلا

رطضم وهو ،  نيياح األ ضعب يف رفسلا و لقنتلا نم هل والدب لسارتلا قيرط نع سانلا

ص121– صاخلا نوناقلا تاروطت يف هيجيد – اهدعب امو 229 ةدار عإالناإل يف كسيلا عجارملا ضعب *

ص207– ماعلا نوناقلا ئدابم يف ويروه ص55– يعضولا نوناقلا و يعوضوملا نوناقلا و ةلودلا
ص122 1 نامسإو ريبيرو لوين –بال اهدعب امو ص55 تامازتل يفاال ةيقلخلا ةدعاقلا يف ريبير

دقعلا و نوناقلا يف (Morin)0 ناروم – اهدعب امو ص616 2 تامازتل يفاال جوميد – اهدعب امو
1905 ةنس سيراب ةينوناقلا األمعلا ريسفت يف (dereux) هيريد – اهدعب امو ص36 1927 ةنس
امو ص227 1909 ةنس نوجيد ةدار اإل ناطلس أدبم يف (Gounot) ونوج ص210– ص152و

نوشيب –1909 ةنس نوجيد (Fortier) هييتروف –1905 ةنس سيراب (Dollat)ودال– اهدعب
يف ةيفسعتلا طورشلا ةعجارم يف (Sarat-Remy) مير اراس –1913 ةنس نويل (Pichon)
ناعذ اإل دوقع نم دقعك نيمأتلا دقع يف (Missol) لوسيم –1928 ةنس سيراب ناعذ اإل دوقع
اهدعب امو ص11 1930 ةنس سيراب دقعلل ينفلا روطتلا يف (Salle) 1934–سهيلا ةنس سيراب

ص 3 ءزج ريبم ال تاسارد ةعومجم يفو ص333– 2 ءزج ينيج تاسارد ةعومجم يف نارسوج –
ص فلؤملل دقعلا ةيرظن ص21– 1937 ةنس ةيونسلا عبر يندملا نوناقلا ةلجم يف لا قمو –143
وبأ تمشح دمحا روتكدلا ص226– ص222– يودب تجهب يملح روتكدلا ص288– –279

–1924 ةنس نويل يداصتق اال هارك يفاإل يبرعلا هللا دبع دمحم روتكدلا ص85– ص82– تيتس
. 1946 ةنس ةرهاقلا يرصملا نوناقلا يف ناعذ اإل دوقع يف ةدصلا جرف معنملا دبع روتكدلا

contrats ) مامضن اال دوقعب مدقتملا وحنلا ىلع لوبقلا اهيف نوكي يتلا دوقعلا نويسنرفلا ىمسيو (2)
س ذاتس األ اهعدتبا ةيمست هذهو .  هشقاني نأ نود هيلإ مضني امنإ دقعلا لبقي نم d'adhesion)،ألن
يف دوقعلا هذه ىمسن نأ انرثآ دقو ص230). ص229– ) ةدار نعاإل اإلعالن هباتك يف يلا
هذه تفداص دقو .  لوبقلا يف رارض اإل ىنعم نم ريبعتلا اذه هب رعشي  ،امل ناعذ اإل دوقعب ةيبرعلا

.  ديدجلا عيرشتلا ىلإ تلقتناو ،  ءاضقو هقف نم ةينوناقلا ةغللا يف ًاجاور ةيمستلا
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اذه ىلع ديدجلا نوناقلا نم 100 ةداملا تصن دقو .  هدوأب موقي ام بسكيل لمعلا ىلإ
ميلستلا درجم ىلع رصتقي ناعذ اإل دوقع يف لوبقلا ": اآلةيت تارابعلا يف ىنعملا

. "(1) اهيف ةشقانم لبقي وال بجوملا اهعضي ةررقم طورشب
ىلإ ناعذ اإل دوقع ةعيبط يف ءاهقفلا مسقنا دقو : ناعذ اإل دوقع ةعيبط –117

بهذيو ،  ةيقيقح ادوقع تسيل ناعذ اإل دوقع نأ ىري مهعضبف .  نييسيئر نيبهذم
.  دوقعلا رئاس نع فلتخت ال اهنإ ىلإ رخآ قيرف

ماعلا نوناقلا ءاهقف كلذ يف هعباتو سيلا ذاتس األ مهسأر ىلعو – األلو قيرفلا امأ
قفاوت دقعلا نأ  ،ذإ ةيدقاعتلا اهتغبص ناعذ اإل دوقع ىلع ركنيف – ويروهو هيجيد لثم
برقأ ناعذ اإل دعقف .  خوضرو ناعذإ درجم لوبقلا انهف  ،امأ رايتخاو ةيرح نع نيتدارإ
رسفي امك هريسفت بجيف هعابتاب سانلا راكتح اال تاكرش تذخأ انوناق نوكي نأ ىلإ

ام ىلإ هيف رظنيو ،  ةينلا نسحو ةلا دعلا تايضتقم هقيبطت يف ىعريو ،  نوناقلا
يف قفتيو ،  جوميد ذاتس األ ىريو .  اهميظنتل عضو يتلا ةيداصتق اال طباورلا همزلتست

(institution) مظنم ينوناق زكرم وه ناعذ اإل دقع  ،نأ ماعلا نوناقلا ءاهقف عم اذه
لك صحلا نم ةيامحلا قحتسي امب ً ،مث وأال لمعلا حلا صب هقيبطت يف ينعي نأ بجي

.  دقعلا يفرط نم
دقع ناعذ اإل دقع نأ – يندملا نوناقلا ءاهقف ةيبلا غ مهو – يناثلا قيرفلا ىريو
ليق امهمو .  دوقعلا رئاس اهل عضخت يتلا دعاوقلل عضخيو ،  نيتدارإ قفاوتب متي يقيقح
ةرهاظ ال ةيداصتقا ةرهاظ هذه نإف اآلرخ ، مامأ فيعض نيدقاعتملا دحأ نأ نم
يضاقلا نيكمتب  ،وال يقيقح دقع ىلع دقعلا ةفص راكنإب نوكي  ،عوالجاألرمال ةينوناق

دقفتو الت ماعملا برطضتف ،  فيعضلا ةيامح ىوعدب ءاشي امك دقعلا اذه ريسفت نم
بناجلا هلغتسي ال ىتح فيعضلا بناجلا ةيوقت وه عجانلا علاالج نأ  ،لب اهرارقتسا

يف لوبقلا ": اآليت هجولا ىلع يديهمتلا عورشملا نم 145 ةداملا يف صنلا اذه درو : صنلا خيرات (1)
. " اهيف ةشقانم لبقي وال بجوملا اهعضي ةررقم طورشب ميلستلا ىلع اروصقم نوكي ناعذ اإل دوقع
يف دراولا صنلل ًاقباطم اهدعب حبصأ ةيظفل الت يدعت هيلع تلخدأ ةعجارملا ةنجل يف صنلا ىلت املو
نود ةداملا ىلعباونلا سلجم قفاوو .  يئاهنلا عورشملا يف 102 ةداملا مقر حبصأو ،  ديدجلا نوناقلا
تحت ليدعت نود ةداملا ىلع خويشلا سلجمو خويشلا سلجمب يندملا نوناقلا ةنجل تقفاوو .  ليدعت

نم ةيناثلا ةرقفلا 172 ةداملا رظناو ص71). ص67– 2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم )100 مقر
.  ينانبللا تامازتل اال نوناق

قح نم ": يتأي ام ددصلا اذه يف يديهمتلا عورشملل يديهمتلا عورشملل ةيحاضي اإل ةركذملا يف ءاج دقو
ىلإ علطتي نينقت يف ناكم اهل درفي  ،نأ رضاحلا دهعلا يف يداصتق اال روطتلا ةرمث يهو ناعذ اإل دوقع
نأ دوقعلا هذه رمأ نم غلب دقو .  ةيداصتق اال فورظلا هنع ترفسا يذلا يعامتج اال مدقتلا ةرياسم

ةيديلقتلا ةيرظنلا باصا يذلا قيمعلا روطتلا تامس نم ةزراب ةمس ،  ءاهقفلا ضعب يأر يف ،  تحبصا
ميلست ربتعاو ،  دوقعلا هذه ركذب أزتجا  ،لب هتياع ىلإ يأرلا اذه ةاراجمري مل عورشملا نأ ىلع .  دقعلل

.  دقاعتلا ةقيقح هب رفاوتت يقيقح لوبق ةمثف .  لوبقلا بورض نم ابرض اهيف ةررقملا طورشلا ب دقاعلا
ىلإ برقأ وهف ،  دقاعلا ناعذإ يف ظوحلم وه ام لا فغإ دوقعلا هذه ريسفت دنع يغبني سيلف كلذ عمو
فلتخت دوقعلا هذه ريسفتل ةصاخ ةدعاق عضو اذه يضتقيو .  ةئيشملا ىنعم ىلإ هنم ميلستلا ىنعم

نيب ًاصاخ ًاصن ةدعاقلا هذهل عورشملا درفأ دقو .  يضارتلا دوقع ىلع يرست يتلا دعاوقلا نع
ثال تاصخشم عامتجاب اهريغ نع ناعذ اإل دوقع زيمتتو .  اهريسفتو دوقعلا ذيفنتب ةقلعتملا صوصنلا
 .و نيعفتنملا وأ نيكلهتسملل ةبسنلا ب ىلو األ تايرورضلا نم ربتعت قفارم وأ علسب دقعلا قلعت اهلوا ةث:
.  اهنأشب قاطنلا ةدودحم ةسفانم مايق وأ ًايلعف وأ ًاينوناق ًاراكتحا قفارملا وأ علسلا هذه راكتحا يناثلا
ب ماودلا هجو ىلع ةلثامتم طورشب روهمجلا ىلإ قفارملا وأ علسلا هذهب عافتن اال ضرع هيجوت ثلا وثلا
عم دارف اال اهدقعي يتلا دوقعلا كلت ناعذ اإل دوقع نم ربتعي وحنلا اذه ىلعو اهنم . ةئف لكل ةبسنلا
 ،وأ تافارغلتلا و تانوفيلتلا و ديربلا حلا صم عم  ،وأ ةديدحلا ككسلا و هايملا و زاغلا و ءابرهكلا تاكرش

ص69 . ص68– 2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم )" نيمأتلا تاكرش عم
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عمتجيف ةيداصتقا ةليسو ىلو :األ ًاعم امهب وأ نيتليسو ىدحإب كلذ نوكيو .  يوقلا
ةليسو ةيناثلا  ،و ركتحملا بناج نم فسعتلا ةمواقم ىلع نونواعتيو نوكلهتسملا

.  ناعذ اإل دوقع مظنيل - يضاقلا –ال عرشملا لخدتيف ةيعيرشت
يف ةيامحلا تناك دقو : ديدجلا و ميدقلا نوناقلا يف ناعذ اإل دوقع مكح –118

اإل دوقع ربتعي ةهج نم ءاضقلا ناكف .  ةيئاضق ةيامح ،  ميدقلا نوناقلا لظ يف ،  رصم
راجي اإل دقعي ف ةعوبطمل طورشلا مرتحيف ،(1) مارتح اال ةبجاو ةيقيقح ًادوقع ناعذ

4) ةعوبطملا اهحئاول مارتحاب ةكرش عم لماعتي نم مزليو ،(3) نيمأتلا دوقع يفو ،(2)

ديقيو .(5 ) اهحئاولو اهمظن ةاعارمب ديدحلا ككسلا ةحلصم عم دقاعتي نمو ،(

كلذ عم (6).إالنأ اهل عضخي يتلا ةمدخلا حئاول مارتحاب لمعلا دقع يف مدختسملا
نم يقافت اإل ءافع اإل لطبيو ،(7) ةعوبطملا طورشلا ىلع ةبوتكملا طورشلا بلغي

ةقباسلا ةدار اإل خسنيو ،(9) نعذملا فرطلا ةحلصم يف مازتل اال رسفيو ،(8) ةيلوئسملا
.(10) ةقح لاال ةدار باإل

مازتلا دقع ةصاخ صوصنب مظنو ،  ةيعيرشت ةيامحلا لعجف ديدجلا نوناقلا ءاجو
ناعذ اإل دوقع ميظنتل ةماع صوصنب ىتأو .  نيمأتلا دقو لمعلا دقعو ةماعلا قفارملا
دهع يف ًايعيرشت ًادنس ميدقلا نوناقلا لظ يف يرصملا ءاضقلل كلذب لعجف ،  ةفاك

بناجلا ةيامح يف عسوأ تاوطخ وطخيل قيرطلا همامأ دهمو ،  ديدجلا نوناقلا
يف سردت اهيلإ ةراش اإل تفلس يتلا دوقعلا يف ةصاخلا صوصنلا عدنو .  نعذملا

.  ةماعلا صوصنلا داريإ ىلع انه رصتقنو .  اهعضاوم
نمضت دق ناكو ،  ناعذ اإل قيرطب دقعلا مت اذإ " هنأ ىلع 149 ةداملا تصن دقف

اهنم ، نعذملا فرطلا يفعي نأ وأ طورشلا هذه لدعي نأ يضاقلل زاج ةيفسعت اطورش
اذهو . "(11) كلذ خالف ىلع قافتا لك ال طاب عقيو ةلا . دعلا هب يضقت امل اقفو كلذو

ص437 . 1928م40 ةنس ةينوي 20 يف طلتخم فانئتسا (1)
. 2 مقر شماه ص129 129 ةرقف فلؤملل راجي اإل دقع (2)

ص 1906م18 ةنس ليربا 11 يفو ص360– 1890م2 ةنس رياني 29 يف طلتخم فانئتسا (3)
. 188

20 تيزاج 1929 ةنس سرام ( يفو ص44– 1921م34 ةنس ربمسيد 7 يف طلتخم فانئتسا (4)
ص108 .

ةطلتخملا ةيئزجلا ةيردنكس اإل ةمكحم ص405– 1927م39 ةنس ليربا 20 يف طلتخم فانئتسا (5)
ربوتكا 30 يف ةينطولا ةيراجتلا ةرهاقلا ةمكحم ص35– 12 تيزاج 1921 ةنس ةينوي 25 يف

ص1076 . 443 مقر 28 ةاماحملا 1948 ةنس
ص 1929م42 ةنس ربمفون 19 يفو ص134– 1919م31 ةنس رياني 22 يف طلتخم فانئتسا (6)

. 41
اإل ةمكحم ص267– 126 مقر 21 ةاماحملا 1940 ةنس ليربا 21 يف ةينطولا ةيلكلا رصم ةمكحم (7)

ص22 . 6 تيزاج 1915 ؟؟؟ ةطلتخملا ةيراجتلا ةيردنكس
ص 1924م36 ةنس ةرياني 10 يفو ص435– 1913م25 ةنس ةينوي 11 يف طلتخم فانئتسا (8)

ص207 . 1947م59 ةنس ويام 7 يفو ص396– 1926م38 ةنس ويام 6 يفو –140
نم طرش لا معإ يف مكاحملا ددشتو ص295 . 1926م40 ةنس ليربا 12 يف طلتخم فانئتسا (9)

ص18– 1944م57 ةنس ربمسيد 6 يف طلتخم فانئتسا : نيمأتلا ةصيلوب يف طاقس اإل طورش
ص86 . 1948م60 ةنس سرام 17 يفو

يف هل نمؤملا دصقت نأ ىلع نيمأتلا ةكرش دايتعا نأب ةطلتخملا ةيئادتب اال رصم ةمكحم تضق دقو (10)
رياني 16) ةكرشلا لحم يف نوكي عفدلا نأب يضاقلا طرشلا ىغلي طاسق األ ىفوتسنل هتماقإ لحم

ص87). 93 مقر 20 تيزاج 1928 ةنس
دقعلا مت اآليت:"اذإ هجولا ىلع يديهمتلا عورشملا نم 217 ةداملا يف صنلا اذه درو : صنلا خيرات (11)
طورشلا ضعب ىلإ هبتني مل هيلع ضرع ام ةشقانم نود هلوبقب نعذملا فرطلا ناكو ،  ناعذ اإل قيرطب
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طورشلا نم كلهتسملا اهب ىمحي يضاقلا دي يف ةيوق ةادأ هلومشو همومع يف صنلا
ام ريدقت قح كلمي يذلا وه يضاقلا  .و راكتح اال تاكرش هيلع اهضرفت يتلا ةيفسعتلا
دقعلا ةرابع تماد ام هريدقت ىلع ضقنلا ةمكحمل بقعم  ،وال ًايفسعت طرشلا ناك اذإ

امب هلدعي نأ هلف ،  ناعذإ دقع يف ًايفسعت ًاطرش فشك اذإف هب . ذخأ يذلا ىنعملا لمتحت
هل عرشملا مسري ملو هنم ، نعذملا فرطلا ىفعيو هيغلي نأ هل  ،لب فسعتلا رثا ليزي

يضاقلا نم اعزني نأ نيدقاعتملل زوجي ةلا .وال دعلا هيضتقت إالام كلذ يف ًادودح
ماظنلل هتفلا خمل ال طاب نوكي قافت اذهاال لثم نإف كلذ ، ىلع صاخ قافتاب هذه هتطلس

clausede ) ًافولأم ًاطرش هتلعجو راكتح اال تاكرش هيلإ تأجلل حص ولو ،  ماعلا
.  اهدوقع يف (style

.  نيدملا ةحلصم يف كشلا رسفي –1": يتأي ام ىلع 151 ةداملا تصنو
ًاراض ناعذ اإل دوقع يف ةضماغلا تارابعلا ريسفت نوكي نأ زوجي ال كلذ عمو -2

يديهمتلا عورشملل ةيحاضي اإل ةركذملا يف درو دقو . "(1) نعذملا فرطلا ةحلصمب
ةحلصم يف كشلا رسفي نأ لص نأاأل ىرخأ ةيحان نم ىعاريو يتأي ام ددصلا اذه يف

نم عورشملا ىنثتسا دقو هلا . وز حيتي ال ًاضومغ دقاعتلا ةرابع ضومغ دنع نيدملا

ةعجارملا ةنجل تحرتقاف . " ريدقتلل حمال كلذ لعجي نأ يضاقلل زاج ،  دقعلا اهنمضت يتلا ةيفسعتلا
زاج ،  ةيفسعت اطورش نمضت دق ناكو ،  ناعذ اإل قيرطب دقعلا مت اذإ ": اآليت هجولا ىلع هليدعت
هب يضقت امل اقفو كلذو ،  اهذيفنت نع نعذملا فرطلا يفعي نأ وأ طورشلا هذه لدعي نأ يضاقلل

.  يئاهنلا عورشملا يف 153 ةداملا مقر حبصأو . " كلذ خالل ىلع قافتا لك ال طاب عقيو ةلا ، دعلا
تحرتقا خويشلا سلجمل يندملا نوناقلا ةنجل يفو .  ليدعت نود ةداملا ىلع باونلا سلجم قفاوو

، " لحم هل ناك نإ ضيوعتلا يف نعذملا قحب خإالل نود ": يتأي ام يه صنلا رخآ يف ةرابع ةفاضإ
نإ هضيوعت ًاضيأ بجي  ،لب اهذفنت نم نعذملا يضاقلا يفعي نأ دوقعلا هذه لثم يف يفكي ألهنال
اإل هذه تعفرو اهتقفاوم يف تعجر حارتق اذهاال ىلع ةنجللا تقفاو نأ دعبو .  لحم ضيوعتلل ناك
نم " ةرابعب " اهنم " ةملك تلدبتساو ،  ةفاضملا ةرابعلا يف دراولا مكحلا نع ينغت دعاوقلا ألن ةفاض

.  ةنجللا اهتلدع امك ةداملا ىلع خويشلا سلجم قفاوو . 149 ةداملا مقر حبصأو . " اهذيفنت
ص294). ص291– 2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم )

يف ديدجلا نوناقلا صن نم فعضا يديهمتلا عورشملا يف ًادراو ناك يذلا صنلا نأ مدقت امم ظح يوال اذه
ةيناثلا  ،و اهيلإ هبنتي مل نعذملا فرطلا نوكي نأ ةيفسعتلا طورشلا يف طرتشي هنأ ىلو :األ نيتيحان

ملف ،  ضومغلا نم ءيش ىلع ًايوطنم ءاج نعذملا فرطلا هل هبنتي مل يفسعت طرش ىلع ءازجلا نأ
نأ يضاقلل زوجي هنأب لوقلا ىلع رصتقا  ،لب هيغلي وأ طرشلا لدعي نأ يضاقلل نأب صنلا حرصي

": يتأي ام ددصلا اذه يف يديهمتلا عورشملل ةيحاضي اإل ةركذملا يف ءاج دقو .  ريدقتلل حمال هلعجي
نأ ىوعدب رئاجلا طرشلا داعبتسا دح األرم غلبي  ،فال ءانثتس اال اذه قبطي قيضلا قاطنلا اذه يف
نإ  ،لب هارك باإل طلتخي ال ناعذ  .فاإل هاضتراو دقاعلا اذه هيلإ هبنت ىتم هلوبق ىلع هركأ دق نعذملا
ىلإ ةيامح نم ىلوي ام نإ مث .  رارقتس اال بابسأ نم لماعتلل يغبني ام هب وبني رمأ امهنيب ديحوتلا
الل–وأ غتس حةلااال يف نأشلا وه امك – ةماع ةيعيرشت ماكح حمالأل نوكي نأ يغبني نعذملا دقاعلا
هب جرخ يذلا صنلا نأ كش ص292).وال 2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم ). " ةصاخ تاعيرشتل
هداز دقو .  يديهمتلا عورشملا صن نم نعذملا فرطلا الل غتسا ةجلا عم يف حلصأ ديدجلا نوناقلا
تدرو "دق اهنم نعذملا فرطلا ىفعي نأ :"وأ هيف ةدراولا ةرابعلا تناك دقف ،  ًاديكأت خويشلا سلجم
طرشلا نم نوكي ءافع نأاإل ىؤرف ، " ؟؟؟ نم نعذملا فرطلا ىفعي نأ :"وأ اآليت وحنلا ىلع

.  بسحف هذيفنت النم هتاذ يفسعتلا
كرشلا رسفي اآليت:" هجولا ىلع يديهمتلا عورشملا نم 216 ةداملا يف صنلا اذه درو : صنلا خيرات (1)
نوكي نأ زوجي :"ال اآليت هجولا ىلع 217 ةداملا نم ةيناثلا ةرقفلا يفو ، " نيدملا ةحلصم يف
ةدام يف ناترقفلا تمضف . " نعذملا فرطلا ةحلصمب ًاراض ناعذ اإل دوقع يف ةضماغلا تارابعلا ريسفت
باونلا سلجم قفاوو .  يئاهنلا عورشملا يف 155 اهمقر حبصأو ،  ةعجارملا ةنجل يف ةدحاو
ليدعت نود خويشلا سلجمو خويشلا سلجمب يندملا نوناقلا ةنجل اهيلع تقفاو  .مث ليدعت نوداهيلع

ص301). ص299– 2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم )151 مقر تحت
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،  نعذملا دقاعلا ةحلصمل اهيف كرشلا رسفي نأ ىضقف ،  ناعذ اإل دوقع لص اذهاأل مكح
نم هل رفاوتي ،  نيدقاعلا ىوقأ وهو اآلرخ ، دقاعلا نأ ضورفملا  .ف ًانيدم وأ ناك ًانئاد
مل اذإف .  ةنيب ةحضاو ًاطورش دقاعتلا دنع نعذملا ىلع ضرفي نأ نم هنكمي ام لئاسولا
نم ضومغلا اذه يف ًاببستم ربتعي  ،ألهن هتعبت لمحو هريصقت وأ هأطخب ذخا كلذ لعفي

نينقتلا نم 915 ةداملا كلذكو ينابس اال نينقتلا نم 1288 ةداملا رظنأ : هجو
. "(1) هنم تردص نم دض رسفي ةرابعلا ماهبإ نأ ىلع صنت يهو يواسمنلا

: ةيجذومنلا دوقعلا يفو ةعامجلا دوقع يف لوبقلا – ةسماخلا ةلا حلا

ةعامجلا دوقعب صاخ امهدحا ن نيصن يديهمتلا عورشملا نمضت – 119
.(contrats–type) ةيجذومنلا دوقعلا ب يناثلا (contratscollectives)،و
متي ةعامجلا دوقع يف " هنأ ىلع صنت يديهمتلا عورشملا نم 146 ةداملا تناكف
لمعلا دقع ةعامجلا دوقع لثمو . " لوبقلا اذهب ةيلق األ طبترتو ،  ةيبلغ األ ءاضرب لوبقلا

ام لمعلا طورش مظني يذلا دقعلا وهو ،(contratcollectifdutravail) يعامجلا
ةيبلغ األ ءاضرب هيف لوبقلا و باجي اإل متيو لا . معلا ةفئاطو األمعلا باحصأ ةفئاط نيب
طبترا دق ةيلق نماأل درف لك نأ ىرن انهو .  دعلا ب ةيلق األ طبترتو .  نيتفئاطلا نم لك نم

نع يدرف دقع يف فارحن اال عيطتسي ال حبصأو هيف ، ًافرط نكي ملو هلبقي مل دقعب
دوقع نأ هللعي ،  ةيندملا دعاوقلا ىلع نيب جورخ اذه يفو .  يعامجلا دقعلا صوصن
ةينوناق زكارم ءيشنت حلا لك ىلع يهو ،  دوقعلا ىلإ اهنم نيناوقلا ىلإ برقأ ةعامجلا

.(institutions) ةمظنم
ةماعلا ةطلسلا تعضو "اذإ هنأ ىلع صنت يديهمتلا عورشملا نم 147 ةداملا تناكو

ىلع ليحيو دقعلا اذه مربي نم نإف ،  دوقعلا ألدح ًاجذومن ىرخأ ةيماظن ةئيه ةيأ وأ
ةطلس هعضت يذلا وه يجذومنلا دقعلا " .و هيف ةدرولا ىلع طورشلا ب ديقتي جذومنلا
فاقو األ ةرازو اهعضت يتلا ةيجذومنلا راجي اإل دوقعك ،  ىرخأ ةيماظن ةئيه ةيأ وأ ةماع

يف ال يحم دقاعتي نم نأب ركذلا فلا سلا صنلا ىضقيو .  تاباقنلا وأ ةيدلبلا سلا جملا وأ
نأ ضرتفت هيلع هيف ،ألناإلحةلا ةدراولا طورشلا ب ديقتي يجذومن دقع ىلع هدقاعت

.  اهاضتراو طورشلا نم هيف درو ام ىلع علطا طق دقاعتملا
نأ نسحي هناكم ألن األلو فذح ،  يئاهنلا عورشملا يف ناصنلا ناذه فذح دقو

.(2) هيف دراولا مكحلا حوضول يناثلا فذحو ،  صاخ عيرشت يف نوكي

لظ يف ةطلتخملا فانئتس اال ةمكحم تضق دقو اذه ص300– 2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم (1)
ص205). 1941م93 ةنس ويام هل(28 نمؤملا ةحلصمل رسفي نيمأتلا دقع نأ ميدقلا نوناقلا
ةيحاضي اإل ةركذملا يف ءاج دقو .  شماهلا يف ص68 ص67– 2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم (2)

ضرع درجم ةعامجلا دوقع يف لوبقلا ىلع أرطي :"ال يتأي ام يديهمتلا عورشملا يف نيصنلا نيذهل
هذه نأ قحلا اإلطالق .و هجو ىلع ًامودعم لوبقلا حبصيف كلذ هرمأ زواجي  ،لب هفاصوأ نم ريغي

ام رهظأو .  دقاعتلا ةقيقح ىلع يوطنت ال ثيدحلا يداصتق اال طاشنلا رهاظم زربا نم يهو دوقعلا
رمأ نم غلب دقو كلذ . يضترت نأ نود ةيبلغ األ لوبقب طبترت يتلا ةيلق لأل ةبسنلا ب ىنعملا اذه نوكي

ةيماظنلا تاطابتر الح"اال طصا حبصأ نأ عضولا اذه ءارج نم ةدار اإل ناطلس أدبم تباصأ يتلا ةرغثلا
يف ةراجتلا نيناوق تعو اميدقو . " ةعامجلا دوقع الح" طصا نم ماقملا اذه يف ةنسل اال ىلع بلغأ "
دق ًارثأ غلباو ةيمهأ مظعأ ىرخأ ةروص نأ ديب .  دوقعلا هذه روص نم ةروص يفاالفالس حلصلا ماظن
لا معلا تاكرح طغض تحت ةثيدحلا ةيداصتق اال ةايحلا يف اهناكم يعامجلا لمعلا دقع روهظب تذخأ
دقع نوكتي اذهبو ،  لمعلا طورشب ةصاخ دعاوق ىلع لا ومعلا لمعلا بابرأ قفتي دقف .  تاباقنلا و

طبالن كلذ ىلع بترتيو .  لبقي مل نم وأ لبق نم مهيف ءاوس ًاعيمج الء ؤهو كئلوأ هب طبتري ةعامج
ةعامجلا دوقع نيب قيرفتلا بجيو .  دقعلا اذه صوصن عم ضراعتي ةيدرفلا لمعلا دوقع يف مكح لك

وأ هعضو تلوت يتلا جذومنلا ىلإ نيفرطلا ةلا حإو .  دقاعتلا ةقيقح ةريخ  ،لفأل ةيجذومنلا دوقعلا و
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دحاو سلجم امهعمجي ال نادقاعتملا –2

(*)( نيبئاغلا نيب اميف وأ ةلسارملا ب دقاعتلا )

Contratparcorrespondenceouentreabsents))

ءاوس ،  نيرضاح نيب متي دقاعتلا نأ هانمدق اميف انضرف : عوضوملا ديدحت –120
متي نأ ًاريثك ثدحي نكلو .  امهنم يأ نع بئان ةطاسوب مت وأ ةرشابم امهنيب دقاعتلا مت
نم ةقيرط ةيأب ةلا ، سرملا ب كلذ متيو ،  دحاو سلجم امهعمجي ال نيبئاغ نيب دقاعتلا

.(1) كلذ ريغ وأ ًابئان نوكي ال صاخ لوسر وأ قربلا وأ ديربلا : ةفلتخملا اهقرط
سلجم نيدقاعتملا عمجي نأ وه األرم ةقيقح يف نيضرفلا نيب ام زيمي يذلا سيلو

نيب نمزلا نم ةرتف لصفت نأ وه زيمملا نإ  ،لب دحاو سلجم يف اعمتجي وأإال دقعلا
نم ةرتفلا هذه يحنمت نيرضاح نيب ام دقاعتلا يفف هب . بجوملا ملعو لوبقلا رودص
نيب ام دقاعتلا يف امأ هيف . ردصي يذلا تقولا يف لوبقلا ب بجوملا ملعيو ،  نمزلا
لوبقلا لوصول لاالةمز ةدملا يه نمزلا نم ةرتف يضمت مث ردصي لوبقلا نإف نيبئاغ

هب . ملعلا تقو نع لوبقلا رودص تقو فلتخي مث نمو ،  بجوملا ملع ىلإ
هيف نمز لصفي ال نيبئاغ نيب ام ًادقاعت روصتن نأ عيطتسن اننأ مدقت ام دكؤي يذلا و
ام دقاعتلا دعاوق قبطنت ذئدنعو ،  نوفلتلا ب دقاعتلا هب ،ك ملعلا و لوبقلا رودص نيب ام
نمز لصفي نيرضاح نيب ام ًادقاعت روصتن نأ عيطتسنو .  ىرنس ام ىلع نيرضاح نيب

،  نيبئاغ ينب ام دقاعتلا دعاوق قبطنت ذئدنعو هب ، ملعلا و لوبقلا رودص نيب ام هيف
لبقو مزملا باجي اإل رودص دعب اقرتفا نيدقاعلتما نأ روصتن نأ كلذ ققحتل ىفكيو

بجوملا غلبي هسفنب لوبقلا هنم ردص نم ىتأو كلذ دعب لوبقلا ردص مث لوبقلا رودص
.(2) هلوبق

رودص نيب نمزلا نم ةرتف للختب الهف ،لب تخا وأ سلجملا داحتاب نذإ تسيل ةربعلا ف
.(3) هب ملعلا و لوبقلا

ةلأسملا انعضو ىتمو : هناكمو دقعلا نامز – ديدحتلا اذه ىلع بترتي اذام –121
كانه نأ ماد امف : عضولا اذه ىلع بترتي اذام لا حلا يف نيبت هانمدق يذلا وحنلا ىلع
متي نذإ ىتم لؤاستلا بجو هب ، ملعلا و لوبقلا رودص نيب ام لصفت نمزلا نم ةرتف
دقعلا هيف متي يذلا تقولا نيعت اذإف ظ هب ملعلا تقو امأ لوبقلا رودص تقوأ ؟ دقعلا

. " هيف ةدراولا طورشلل امهلوبق ضرتفت ثمال) تاباقنلا (ك ةيماظنلا تائيهلا وأ ةماعلا تاطلسلا هرارقإ
.( شماهلا يف ص68 2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم )

نيناوقلا ضعب مزلتست ةصاخ دوقع إال ينثتست  .وال دوقعلا رثكأ يف نكمم نيبئاغلا نيب اميف دقاعتلا (1)و
قيرطب دقاعتلا ىتح اهيف زوجي  ،فال دقاعتلا تقو دحاو سلجم يف امهيسفنب نيدقاعتملا روضح اهيف
ةيجوزلا دقع يفو (actedemarriage) جاوزلا يف كلذب يسنرفلا نوناقلا يضقي امك ،  ةباينلا

.(adoption) ينبتلا دقع يفو (Contratdemarriage) يلا ملا
هل هبتكف ،  لوبقلا بجوملا عمسي ملف ،  دحاو سلجم يف امهو مصأ نم ردص ًاباجيإ صخش لبق ولو (2)
ةباتك تقو وأ لوبقلا رودص تقو وه له ،  دقعلا هيف مت يذلا تقولا ةفرعم نإف اآلرخ ، فرطلا
ضرفلا اذه يف رظنأ ) نيبئاغ نيب ام دقاعتلا دعاوق هيف عبتت ،  هتءارق نم اذه نكمتو بجوملل لوبقلا

.(57 مقر ص39 1904 ةنس نييرصملا يراجتلا و يندملا نينوناقلا يف ةلئسا : نوجنامرأو سوميإ
،  لدابتلا اذه لبق ًايوفش نيرضاح نيب مث ًاقافتا لجست تابتاكم لدابت نيبئاغ نيب ًادقاعت ربتعي (3)وال

سلجم ًاعم نارضاح امهو نيفرطلا نيب هماربإ قبس دقع تابث إل ةليسو إال تسيل تابتاكملا هذه نإف
نيب ًادقاعت ربتعي ال كلذك ص240). 1934م46 ةنس ليربا 11 يف طلتخم فانئتسا ) دقعلا

روضحف ،  دقعلا سلجم ارضاح امهنم لك ناك اذإ اآلرخ ليكوو نيفرطلا دحأ نيب دقع ماربإ نيبئاغ
1936م49 ةنس ربمسيد 23 يف طلتخم فانئتسا ) ليص األ روضح نع ينغي دقعلا سلجم ليكولا

ص43).
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نإ انلق اذإ بجوملا هيف دجوي يذلا ناكملا يف متي : هيف متي يذلا ناكملا ًاضيأ نيعت
ردص نم هيف دجوي يذلا ناكملا يف متيو ،  لوبقلا ب بجوملا ملع إالاذإ متي ال دقعلا

.  لوبقلا رودص درجمب متي دقعلا نإ انلق اذإ لوبقلا هنم
نع دقعلا ناكم فلتخي دقو لص . وهاأل اذهو ،  ناكم ددح يذلا وه دقعلا نامرف
رودص نيب ام نمز لصفي ال هيفف .  نوفلتلا ب دقاعتلا اهمهأ ،  ضورفلا ضعب يف هنامز

نم  .امأ نيرضاح نيب ام دقاعت ةباثمب نامزلا ةيحان نم وهف .  انيأر امك هب ملعلا و لوبقلا
ام دقاعتلا دعاوق هنييعت يف يرجتف ،  نيتفلتخم نيتهج يف نادقاعتملا ف ناكملا ةيحان

.(1) نيبئاغ نيب
يف ضرعتسنو .  ناكم يأ يفو نيبئاغ نيب ام دقعلا متي ىتم ثحبن اآلننأ انيلعو

.  يرصملا نوناقلا ماكحأ ىلإ لقتنن  ،مث ةيبنج األ نيناوقلا و هقفلا كلذ

ةيبنج األ نيناوقلا و هقفلا أ-

نامزلا نيعي عيرشت اهيف سيل يتلا بلاالد يف هقفلا : هقفلا يف ةعبرأ بهاذم –122
– ميدقلا نوناقلا لظ يف رصم يفو اسنرف يف امك – دقعلا امهيف متي نيذللا ناكملا و
ام ىلع هناكمو دقعلا نامز نييعت ةيمهأ نم مغرلا ب كلذو ،  يأرلا بعشتم مسقنم

.  ىرنس
نمزلا نم ةرتفلا انمدق امك يه نيبئاغ نيب اميف ةلا سرملا ب دقاعتلا ةيصاخ نأ كلذو

يه دقعلا مامت يف ةربعلا نأ انلق اذإف .(2) هب ملعلا و لوبقلا رودص نيب ام لصفت يتلا

عورشملا اذه نم 140 ةداملا تصنف ،  عوضوملا اذه يف صن ىلع يديهمتلا عورشملا لمتشا دقو (1)
،  نامزلا ب قلعتي اميف نيرضاح نيب مت هنأك ةلثامم ةقيرط ةيأب وأ نوفلتلا ب دقاعتلا ربتعي " هنأ ىلع
دقو .  همكح حوضول صنلا اذه فذح تررق ةعجارملا ةنجل نكلو . " ناكملا ب قلعتي اميف نيبئاغ نيبو

ب دقاعتلا ريثي :"ال يتأي ام صنلا اذه ددص يف يديهمتلا عورشملل ةيحاضي اإل ةركذملا يف ءاج
هذه نم هنأشف .  دقعلا داقعنا ناكم نييعتب قلعتي اميف إال ةبوعص ،  ةلثامم ةليسو ةيأب  ،وأ نوفلتلا

ةقباسلا ةداملا ماكحأ هيلع يرست كلذلو .  ناكملا ةقش مهقرفت نيذلا نيبئاغلا نيب دقاعتلا نأش ةيحانلا
هيف ذإ بجوملا ناكم يف مت دق نوفلتلا ب دقاعتلا ربتعيو ،  نيبئاغلا نيب دقاعتلا ناكم نييعتب ةصاخلا

ب دقاعتلا  ،ف دقعلا داقعنا نامزب قلعتي اميف امأ كلذ . خالف ىلع قفتي مل  ،ام لوبقلا ب ملعلا لصحي
بجوملا ملع نيبو لوبقلا عإالن يبن ينمزلا قرافلا  ،ألن نيرضاحلا نيب دقاعتلا نع قرتفي ال نوفلتلا

ةيمهأ ةيأ هب ملعلا تقوو لوبقلا عإالن تقو نيب ةقرفتلل سيلف .  مودعملا مكح يف وه وأ مودعم هب
نم هيف نلعي يذلا تقولا يف ًامات نوفلتلا ب دقاعتلا ربتعي كلذ ىلع ًاعيرفتو .  دحاو ءيش امهن  ،أل ةيلمع
ءاطعإ ىلع بترتيو .  لوبقلا ب بجوملا هيف ملعي يذلا وه هتاذب تقولا اذهو ،  هلوبق باجي اإل هيلإ هجو

هجو اذإ باجي وأاإل دقعلا داقعنا نامزب قلعتي اميف نيرضاحلا نيب ام دقاعتلا مكح نوفلتلا ب دقاعتلا
يه هذهو .  هباجيإ نم بجوملا للحت ،  تقولا روف لوبقلا ردصي ملو ،  هلوبقل داعيم ديدحت نود
ىلإ صخش نم رداصلا باجي اإل ناشب عورشملا نم 131 ةداملا نم ىلو األ ةرقفلا يف ةررقملا ةدعاقلا
يف ص53 ص52– 2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم )" لثامم قيرط يأب وأ نوفلتلا قيرطب رخآ

.( شماهلا
.  هتقيقح ريغ ىلع اآلرخ ةدارإ نيدقاعتملا دحأ غلبت نأ  ،وه ةلسارملا ب دقاعتلا يف عقي رخآ رمأ كانهو (2)
اذه دمتعيف ،  هيلإ لسرملل هعيبت لسرملا ديري ام لقت يف أطخ ةيقربلا الت سارملا يف عقي ام اريثكف
يذلا نمثلا نود وه نمثب عيبلا هيلع ضرعي عئابلا نأ يرتشملا نظي نأ كلذ لثم أطخ . هغلب ام ىلع

يرتشملا لبق اذإف .  يرتشملل عئابلا اهلسرا يتلا ةيقربلا يف أطخ عوقول ةجيتن اذه نوكيو هب ، ىضري
يف ءاضقلا هيلإ بهذي ام اذهو ،  ةنطابلا ةدار باإل انذخا اذإ متي ال دقعلا ظ دقعلا متي لهف ،  دقاعتلا

اال ةمكحم ص288– 1 عئارشلا 1913 ةنس ربوتكا 21 يف ةينطولا فانئتس اال ةمكحم ) رصم
ص 1905م17 ةنس رياني 11 يفو ص15– 1903م16 ةنس ربمسيد 2 يف ةطلتخملا فانئتس
ص401). 1926م38 ةنس ويام 12 يفو ص97– 1910م33 ةنس ربسميد 29 يفو –72

لوئسملا ىلع ضيوعتلا ررضب هباصأ يذلا دقاعتملا عجري نكلو ،  ةرهاظلا ةدار باإل انذخأ اذإ دقعلا متيو
رظنأ ) ةدار اإل لقن يف عقي يذلا طلغلا يف كلاالم دنع ةلأسملا هذه ىلإ دوعنسو عقو . يذلا أطخلا نع
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باجي اإل ناك تقولا اذه يفف ،  لوبقلا رودص تقو متي دقعلا نإف ون نيتدار تباليقاإل
نادقاعتملا هيف ملعي يذلا تقولا ب ةربعلا لب انلق اذإو هعم . تمالًايف لوبقلا ردصو ًامئاق

وهو لوبقلا ب بجوملا ملعي نأ بجي  ،لب يفكي ال لوبقلا رودص نإف تلااليق ، اذهب ًاعم
.  هباجيإ ىلع قاب

ًاعم نادقاعتملا هيف ملعي تقو ىلع روثعلا رذعت نيبئاغ نيب مت اذإ دقاعتلا نأ قحلا و
ملعي نأ ًاضيأ بجي  ،لب لوبقلا رودصب بجوملا ملعي نأ يفكي  .فال نيتدار تباليقاإل
يف نيتدار اإل نإتاليق لب .  عنتمم وهو ،  رودلا وه اذهو .  اذكهو ،  ملعلا اذهب لباقلا
اذه لصي وال هباجيإ نع بجوملا لدعي دقف هب . مزجلا نكمي ال نيبئاغ نيب ام دقاعتلا

،  دقعلا متي نيتلا حلا يفو .  هملع ىلإ لوبقلا لوصو دعب إال بجوملا ملع ىلإ لودعلا
.(1) ناتدار التتالقاإل نيتلا حلا يفو

اإل تباليق ًاعم نادقاعتملا ملعي نأ نيبئاغلا نيب ام دقاعتلا يف نذإ هينعي سيلف
.  انمدق امك هققحت رذعتي دق كاذو اذه نإف عفال ، ناتدار تتالىقاإل نأب وال  ،لب نيتدار

بجوملا هيف ملع يذلا تقولا ىلع مدقتم تقو يف لوبقلا ردص دقو – انمامأ ىقبي وال
هب . ملعلا تقو لوبقلا رودص تقو ح نيتقولا نيب راتخن –إالنأ لوبقلا اذهب

لباقلا هيف نلعأ يذلا تقولا نيب راتخن نأ انيلعف ،  لوبقلا رودص دنع انفقو نحن اذإف
تقولا (systemededeclaration)–و لوبقلا عإالن بهذم وه اذهو – هلوبق
هدادرتسا كلمي ال وه ذإ بجوملا ىلإ هقيرط يف هدي نم لوبقلا اذه هيف جرخي يذلا

.(systemed'expedition) لوبقلا ريدصت بهذم وه اذهو – كلذ دعب
يذلا تقولا نيب راتخن نأ ًاضيأ انيلعف هب ، ملعلا ىلإ لوبقلا رودص انزواج نحن اذإو
لوبقلا ملست بهذم وه اذهو – –هب هملع ضرفنف بجوملا ىلإ لوبقلا هيف لصي

– لوبقلا عفالب بجوملا هيف ملعي يذلا تقولا (systemedereception)–و
.(systemed'information) لوبقلا ب ملعلا بهذم وه اذهو

هب . نولوقي راصنأ اهنم بهذم لكل ،  ةعبرأ بهاذم يه هذه
مهتيرظن نأ نولوقيف لوبقلا عإالن بهذم راصنأ امأ : لوبقلا عإالن بهذم –123

اآلرخ فرطلا نلعأ ىتمو نيتدارإ قفاوت دقعلا  ،ف ةماعلا دعاوقلا ىلع ةقبطنملا يه
بهذملا نأ ىلإ اذه .  دقعلا متو ناتدار اإل تقفاوت دقف هيلع ضورعملا باجي لإل هلوبق

.  لماعتلا يف ةعرسلا بوجو نم ةيراجتلا ةايحلا تايضتقم عم قفتي
نم سيلف .  نيتيحان نم ةماعلا دعاوقلا ىلع هجورخ بهذملا اذه ىلع ذخؤيو
وال بجوملا لدعي نأ زوجي  ،ذإ لوبقلا الن عإب نيتقفاوتم ناتدار اإل نوكت نأ يرورضلا

جتني لوبقلا نأ حيحصلا نم سيل كلذك .  لوبقلا رودص دعب إال لباقلا ىلإ هلودع لصي
اهب . ملعلا تقو إالنم اهرثأ جتنت ال ةدار  ،واإل ةدارإ لوبقلا  .ف هرودص درجمب هرثأ
راصنأ عم عقاولا يف نوقفتي بهذملا اذه راصنأو : لوبقلا ريدصت بهذم –124

اذهاإلعالن نوكي نأ نوطرتشي مهنكلو ،  لوبقلا الن عإب نوفتكي مهف األلو ، بهذملا
هلوبقب عفال ثعب دق لوبقلا هنم ردص نم ناك إالاذإ كلذ نوكي هيف .وال عوجر ال ايئاهن
لماعل هملس وأ ديربلا قودنص يف هاقلأ نأب ،  هدرتسي نأ كلمي ال ثيحب بجوملا ىلإ

.  بجوملا هب ربخيل قلطنا لوسرل هغلبأ وأ هب ثعبف قربلا

.( اهركذ يتأيسو يديهمتلا عورشملا نم 172 ةداملا
وهف ةريح يف بجوملا ىقلي نيبئاغلا نيب ام دقاعتلا يف لوبقلا رودص تقو دنع فوقولا نإ ليق دقو (1)
هنأش نم ًاضيأ وه لوبقلا ب ملعلا تقو دنع فوقولا اب ، دودرم لوقلا اذه نكلو .  دقعلا مت ىتم ملعي ال

.  دقعلا مت ىتم ملعي فال بجوملا ملع ىلإ لوبقلا لصو ىتم يردي وهال ذإ ةريح يف لباقلا عقوي نأ
ب ملعلا تقو رايتخاو ،  بجوملا نئمطي أال اهنأش نم لوبقلا رودص تقو راتخي نأ كلذ نم ىرنو

.  نيدقاعتملا نانئمطا ثيح نم رخآ ىلع لوقل ةزيم  .فال لباقلا نئمطي أال هنأش نم لوبقلا
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نم سيلف ،  دقعلا مامتل ًايفاك لوبقلا عإالن ناك اذإ هنأ بهذملا اذه ىلع ذخؤيو
ردصملا لوبقلا نأ ىلع .  ةينوناق ةميق ةيأ ريدصتلا هديزي نأ قطنملا نم وال نوناقلا
ديربلا يف باتكلا بلاالد ،و نم ريثك يف ديربلا حئاول كلذب يضقت امك هدادرتسا نكمي

.  هيلإ لسرملا هملستي ىتح لسرملل كلم
ًايئاهن نوكي ال لوبقلا نأ نوري بهذملا اذه راصنأو : لوبقلا ميلست بهذم –125

اذإ إال درتسي ال ًايئاهن نوكي ال وهو ،  قيرطلا يف وهو هدادرتسا نكمي ذإ هريدصتب
ىلع .  ملعي مل وأ بجوملا ملع ءاوس ،  دقعلا متي تقولا اذه يفف .  بجوملا ىلإ لصو

هب . اذه ملع ىلع ةنيرق بجوملا ىلإ لوبقلا لوصو نأ
وهف .  ملعلا و ريدصتلا يبهذم نيب بذبذتي لوبقلا ميلست بهذم نأ ىرن كلذ نمو
لصي ىتح ًاتاب ريدصتلا ىري ال ذإ ًاينأتسم ريدصتلا بهذمب ذخا دق نوكي نأ نيب
لوصو لعجي الذإ جعتم ملعلا بهذمب ذخا دق نوكي نأ نيبو ،  بجوملا ىلإ لوبقلا

.  ملعلا اذه ىلع ةنيرق لوبقلا
اذه ، نع هتميق يف ديزي ال ريدصتلا بهذمل ةلدعم ةروص هنأ ثيح نم بهذملا و

ةيحانلا نم ًائيش لوبقلا عإالن ديزي ال هب هملع نود بجوملا ىلإ لوبقلا لوصو نإف
وه اذه نم دوصقملا نإف ،  هيلإ لسرملل ًاكلم حبصي باتكلا نأ ليق اذإو .  ةينوناقلا

.  لسرملل ىقبتف ةيونعملا ةيكلملا  ،امأ ةيداملا ةيكلملا
اهزوعا ةعطاق ةنيرقلا تناك نإف ،  ملعلا ىلع ةنيرق نوكي نأ ملستلا ب ديرأ اذإ امأ

،  لوبقلا ب ملعلا بهذمب طلتخاو الهل قتسا بهذملا دقف ةعطاق ريغ تناك نإو ،  صنلا
.  هثحب اآلن ىلوتن يذلا عبارلا بهذملا وهو

عإالن بهذم امه نييسيئرلا نيبهذملا نأ عقاولا :و لوبقلا ب ملعلا بهذم -126
ملعلا بهذملو .  امهيلإ دريو ،  امهنع عرفتمف امهادع امو ،  لوبقلا ب ملعلا بهذمو لوبقلا
بجوملا ملع نوطرتشي الهن ،لب عإب لوبقلا نم نوفتكي ال مهو .  نوريثك راصنأ لوبقلا ب

اذهاألرثإالاذإ اهيلع بترتي ال يهف ،  ًاينوناق ًارثأ ءيشنت نأ اهب داري ةدارإ لك نأش هب ،
ملع ىلع ةنيرق لوبقلا لوصو نم نوذختي مهو .  هيلإ ةهجوم يه نم اهب ملع
تابثإ لبقت حلا لك ىلع يهو ،  ذخؤي ال وأ اهب ذخؤي ةيئاضق ةنيرق اهنكلو ،  بجوملا

.  سكعلا
نيبهذملا نيب اآلن نراقنو : رخآ نود بهذمب األذخ ىلع بترتت يتلا جئاتنلا -127

بهذمب األذخ ىلع بترتت يتلا جئاتنلا يف ،  ملعلا بهذمو اإلعالن بهذم ،  نييسيئرلا
: يتأي اميف امهنيب قرفلا نيبتيف اآلرخ ، نود امهنم

لوبقلا عإالن دعب لباقلا ملعلا ىلإ لودعلا لصوو هباجيإ نع بجوملا لدع اذإ -1
بهذمل ًاقفو متي اإلعالن ،وال بهذمل ًاقفو متي دقعلا نإف هب ، بجوملا ملع لبقو

ريغ بجوملا ىلإ لودعلا لوصو هلوبق نع لدع ول لوبقلا هنم ردص نم كلذك .  ملعلا
بهذمل ًاقفو متي اإلعالن ،وال بهذمل ًاقفو متي دقعلا نإف ،  لوبقلا لوصو نع رخأتم

.  ملعلا
ىلإ لقتنت هتيكلم نإف ،  تاذلا ب نيعم لوقنم ىلع ًاعقاو ًاعيب دقعلا ناك اذإ -2
ملعلا تقو نم يأ تقولا كذ نم يرتشملل رامثلا نوكتو ،  دقعلا مامت تقو نم يرتشملا

اإلعالن . بهذمب انذخأ اذإ لوبقلا عإالن تقو نم  ،وأ ملعلا بهذمب انذخأ اذإ لوبقلا ب
.  ةيكلملل لقان رخآ دقع يأ عيبلا دقعكو

تامازتل اال ىلإ ةبسنلا ب مداقتلا ديعاومك دقعلا مامت تقو نم يرست ديعاوم كانه -3
ةيرظنل ًاقفو لوبقلا ب ملعلا تقو نم ديعاوملا هذه يرستف .  دقعلا نم أشنت يتلا ةزجنملا

اإلعالن . ةيرظنل ًاقفو لوبقلا عإالن تقو نمو ،  ملعلا
ًارارضإ هنيدم نم ردص دقع يف نعطلا نئادلا عيطتسي ال ةيصيلوبلا ىوعدلا يف -4
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ولف .  نيدملا ةمذ يف هل تباثلا قحلا نع خيراتلا يف ًارخأتم دقعلا اذه ناك إالاذإ هقحب
يف هب ملعلا و لوبقلا عإالن نيب ام ةرتفلا يف نيدملا ةمذ يف تبث دق قحلا اذه نأ

ةيرظنل ًاقفو دقعلا يف نعطلا نئادلل زوجي هنإف هيف ، نعطلا نئادلا ديري يذلا دقعلا
اإلعالن . ةيرظنل ًاقفو كلذ هل زوجي  ،وال ميلعلا

الن طبلا و ةحصلا نم اهبيصن فقوتي فاالهس رهش رجات نم تردص يتلا دوقعلا -5
لبق تمت دق تناك اذإ ام بسحب دوقعلا هذه ظح فلتخيو .  اهمامت تقو ةفرعمىلع

االفال رهش دعب وأ عفدلا نع فقوتلا دعب وأ ةدملا هذه ءانثأ يف وأ اهيف هبتشملا ةدملا
يف لوبقلا نلعي دقف ،  ضورفلا هذه لثم يف دقعلا مامت تقو ةفرعم نذإ مهتف س .
دقعلا ىلع مكحلا فلتخيف ،  ىرخأ ةلحرم يف هب ملعلا لصحيو لحارملا هذه نم ةلحرم

هب . ذخؤي يذلا بهذملا الف تخاب
وه دقعلا هل عضخي يذلا نوناقلا نأب صاخلا يلودلا نوناقلا دعاوق يضقت -6
ةداع نوناقلا اذه نوكيو .  ةدار اإل ناطلس ةيرظنل ًاقفو نادقاعتملا هدارأ يذلا نوناقلا
نيب دقع مت اذإف .(lexlocicontractu) دقعلا اهيف مت يتلا ةلهجلا نوناق وه
نمو ،  اهيف لوبقلا ب ملعو رصم يف ًادوجوم باجي اإل هنم ردص نم ناكو ،  نيصخش
نوناقلل عضخي دقعلا نإف ،  لوبقلا رودص تقو اسنرف يف ًادوجوم ناك لوبقلا هنم ردص

اإلعالن . بهذمب انذخأ اذإ يسنرفلا نوناقلل عضخيو ،  ملعلا بهذمب انذخأ اذإ يرصملا
.  كلذك نامزلا ددحي ناكملا ديدحت يف نيبهذملا يأب واألذخ

،  يندم دقع مامت ىلع ًاقفوتم ضورفلا عضب يف ةميرج باكترا نوكي دق -7
ءايش األ يف ددبملا هبجومب فرصتي يذلا عيبلا دقع مامتب متت اهنإف ديدبتلا ةميرجك
وه ناكملا اذه نإف ،  عيبلا دقع مت ناكم يأ يف فرعن نأ مهيف .  اهيلع ًانمتؤم ناك يتلا
رظنلا ب ةصتخملا ةمكحملا يه ةهجلا هذه ةمكحمو ،  ةميرجلا هيف تعقو يتلا ةهجلا

هيف ناك يذلا دلبلا ريغ دلب يف ناك عاب نأ تقو ددبملا نأ ضرف اذإف .  ديدبتلا يف
يذلا بهذملل ًاعبت كلذ وأ دلبلا اذه ةمكحم نوكت ةصتخملا ةمكحملا نإف ،  يرتشملا

.  دقعلا مامت تقو ًاضيأ نيعي يذلا وه بهذملا اذهو هب . ذخؤي
ب ملعلا بهذمب ةثيدحلا ةيبنج األ تانينقتلا ضعب ذخأتو : ةيبنج األ نيناوقلا -128
ةرقف (م2 يلا اإلطي يسنرفلا عورشملا (م130)،و ينامل األ نينقتلا هبم ذخا .  لوبقلا

(م262 ينابس اإل نينقتلا (م36)،و يلا اإلطي يراجتلا نينقتلا )،و ىلوأ
.( ةيناث ةرقف

نينقتلا ذخأيو (م10). لوبقلا ريدصت بهذمب يرسيوسلا تامازتل اال نينقت ذخأيو
نينقتلا اذه نم 98 ةداملا تصن دقف ،  لوبقلا عإالن بهذمب ديدجلا يروسلا يندملا

امهيف ملعي نيذللا نامزلا يفو ناكملا يف مت دق نيبئاغلا نيب ام دقاعتلا ربتعي " هنأ ىلع
دحأ انه دجنو . " كلذ ريغب يضقي ينوناق صن وأ قافتا دجوي  ،اممل لوبقلا ب بجوملا

.(1) يرصملا و يروسلا نينوناقلا نيب ةليلقلا قورفلا
عإالن يبهذم نيب مسقنم ءاضقلا  ،ف يعيرشت صن دجوي ال ثيح اسنرف يف امأ

األ مسقلا لمتشاو ": يتأي ام ددصلا اذه يف ديدجلا يروسلا نوناقلل ةيحاضي اإل ةركذملا يف ءاج دقو (1)
ددعو ماع هجوب اهدعاوق األلو باتكلا نم األلو بابلا يف نيبف ،  تامازتل اال ىلع عورشملا نم لو
نوناقلا نم اهتلمجب تذخأ دعاوق يهو الهل ، حناو هراثآو هناكرأو دقعلا ماكحأ لصفو اهرداصم

دقعلا حبصأف ،  ينانبللا دوقعلا و تابجوملا نوناق نم تذخأ دقف ةلا ، سرملا ب دوقعلا ادع اميف ،  يرصملا
ةيروس نيب ةيراجلا الت ماعملا ةرثكل كلذو اإلعالن ، ناكم يفو لوبقلا عإالن درجمب متي ةلسارملا ب

عقي ئلال نيدلبلا نيب عوضوملا اذه يف ةيعيرشتلا صوصنلا ديحوتب ةحلصملا يضقت ثيحب نانبلو
يندملا نوناقلل ةيحاضي اإل ةركذملا علاالةق"( ىوذ قوقحب رارض اإل ىلإ يدؤي امهينوناق نيب عزانت

ص11). يروسلا
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دقعلا مامت تقو ديدحت نأب ةيسنرفلا ضقنلا ةمكحم يضقتو .  لوبقلا ب ملعلا و لوبقلا
ةمكحمل ةباقر ال ةيعوضوم ةلأسم يهو ،  نيدقاعتملا ةين ىلإ ايهف عجري ةلأسم هناكمو

.(1) اهيلع ضقنلا

يرصملا نوناقلا ماكحأ ب–

اذه يف يعيرشت صن ىلع ميدقلا نوناقلا لمتشي :مل ميدقلا نوناقلا – 129
.  طلتخملا ءاضقلا وأ ينطولا ءاضقلا كلذ يف ءاوس هيف ، ءاضقلا مسقناف .  عوضوملا
ةيندملا لئاسملا يف لوبقلا ب ملعلا بهذمب األذخ ىلإ ليمي ناكف ينطولا ءاضقلا امأ

.(2) األلق ىلع
واإلعالن(3). ملعلا يبهذم نيب طلتخملا ءاضقلا مسقناو

ملعلا بهذمب األذخ ىلإ ًاريخأ هجتا هنكلو .  ءاضقلا ةريح ًارئاح رصم يف هقفلا ىقبو
.(4) لوبقلا ب

ةنس رياني 29 يف 1914–1–229-و زوللا 1913د ةنس ةينوي 16 يف ةيسنرفلا ضقنلا ةمكحم (1)
نارخآ نامكح كانهو .  دقعلا نامزب ناقلعتي نامكحلا ناذهو . 176–1–1923 زوللا 1913د

1875 ةنس ربمسيد لوأ يفو –35–1–68 زوللا 1867د ةنس سطسغأ 6: دقعلا ناكمب ناقلعتي
. 4501–77 زوللا د

لوبق نأ  ،طاملا ةيندملا داوملا يف ًاصوصخ متي ، ال دقعلا نأب ةينطولا فانئتس اال ةمكحم تضق دقو (2)
ةيمسرلا ةعومجملا 1912 ةنس سرام 26) ضراعلا ملعل لصي مل باجي اإل هيلع ضرع يذلا صخشلا

1950 ةنس رياربف لوأ يف رصم فانئتسا ةمكحم ىنعملا اذه يف ًاضيأ رظناو ص183). 13
نم ال صاح ربتعي ةلسارملا ب دقاعتلا نأب ىضق امكح كانه نكلو ص1030 . 461 مقر 30 ةاماحملا
ص 2 عئارشلا 1915 ةنس ليربا 21 يف ةيئزجلا طايمد ) ديربلا قودنص يف لوبقلا باتك عضو تقو

.  لوبقلا ريدصت بهذمب ذخا دق وهف ،(251
نأ بجوملل زوجي ملعلا اذه لبقو ،  لوبقلا ب بجوملا ملع إالاذإ متي ال دقعلا نأب تضق ماكحأ كانهف (3)

ةطلتخملا فانئتس اال ةمكحم ) هلوبق نع لدعي نأ لوبقلا هنم ردص نمل زوجي امك هباجيغ يف عجري
ليربا 4 يفو ص157– 1922م34 ةنس رياربف ( يفو ص101– 1896م8 ةنس رياني 30 يف

1922 ةنس رياربف 21 يف ةطلتخملا ةيئزجلا ةيردنكس اإل ةمكحم ص226– 1933م45 ةنس
14 تيزاج 1923 ةنس رياربف 19 يف ةطلتخملا ةيراجتلا ةيردنكس اإل ةمكحم ص35– 12 تيزاج
ص180 1944م56 ةنس ةينوي 3 يفو ص26– 15 تيزاج 1924 ةنس سرام 3 يفو ص34–
2 يف ةطلتخملا فانئتس اال ةمكحم ) لوبقلا الن عإب متي دقعلا نأب تضق ىرخأ ماكحأ كانهو .(
ةنس رياربف 9 يفو ص179– 1926م38 ةنس رياني 13 يفو ص43– 1915م28 ةنس ربمسيد

19 تيزاج 1928 ةنس سرام 5 يف ةطلتخملا ةيئزجلا ةيردنكس اإل ةمكحم ص227– 1927م39
نما ثةثلا ةفئاط كانهو ص150). 59 مقر 22 ةاماحملا 1941 ةنس ربمتبس 28 يفو ص256–
ص401– 1925م37 ةنس ويام 6 يف طلتخم فانئتسا ) لوبقلا ريدصت بهذمب ذخأت ماكح أل

ص91). 1949م61 ةنس ليربا 5 يفو ص64– 1943م55 رياربف 24 يفو
دارأ اذإ ةريحلا نم ءيشب ةمدقتملا لولحل ضرعتسملا رعشي ": فلؤملل دقعلا ةيرظنب ءاج ام كلذ نم (4)
نع فلتخت رظنلا نم ةهجو ىلإ اهنم لك باهذو لولحلا هذه ددعتل كلذو ،  هيضتري حال اهنم راتخي نأ

نيناوقلا و ةثيدحلا تاعيرشتلا نيابتو ،  اسنرف يفو رصم يف ءاضقلا و هقفلا ماسقناو ،  ىرخ األ
ضقنلا ةمكحم يشامي نأ إال هعسي ال ةلأسملا يف لمأتملا نكلو .  عوضوملا اذه يف ةفلتخملا

ىلإ عقاولا يف عجري وه  .لب نيدقاعتملا ةين ىلإ ءيش لك لبق عجري نأاألرم نم اهيأر يف ةيسنرفلا
لإل ةمات ةقفاوم إال لوبقلا سيلو ،  هدودح مسرو هباجيإب ءادتبا دقعلا أشنأ يذلا وهف ،  بجوملا ةدارإ

تدرو يتلا تاعيرشاتل امأ متي . ناو دقعلا متي نأ ديري ىتم نيبي يذلا وه نذإ بجوملا  .ف باجي
وه انرظن يف حلا صلا يعيرشتلا صنلا كلذ .و يف ةقفوم اهنظن ةلا ،فال سملل ضرعتت صوصن اهيف
أجلن انهف حوضوب اهيلإ ءادته اال نكمي ملو ةدار اإل هذه تضمغ اذإف ،  بجوملا ةدارإ عابتاب يضقي يذلا
متي أال حلص  ،واأل هحلا ص يف وه ام ضرفي نأ بجوملا ةدارإ ريسفت يف ضرف نمآو .  ضارتف اال ىلإ

 ،واللأل ًاطابتعا اهب ذخأن ال نكلو .  لوبقلا ب ملعلا ةيرظنب نذإ ذخأن نحنف .  لوبقلا ب هملع دنع إال دقعلا
نأ نم هانررق يذلا يساس األ أدبملا نع عرفتت ألاهن اهب ذخأن  ،لب اهدييأت يف ةداع ركذت يتلا بابس
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ليوطلا الف خلا اذه مسح دقف ديدجلا نوناقلا امأ : ديدجلا نوناقلا – 130
األ أدبملا عضو دق وهف .  لوبقلا ب ملعلا بهذمب اهيف ذخا ،  ةحضاو ةيعيرشت صوصنب
91 ةداملا يف صنف ،  هرثأ ةدار نعاإل ريبعتلا هيف جتني يذلا تقولا نييعت يف يساس
،  هيلإ هجو نم ملعب هيف لصتي يذلا تقولا يف هرثأ ةدار نعاإل ريبعتلا جتني " هنأ ىلع
رم دقو . " كلذ سكع ىلع ليلدلا مقي هب ،اممل ملعلا ىلع ةنيرق ريبعتلا لوصو ربتعيو

.  نيبئاغلا نيب اميف دقاعتلا ب صاخ صن يف أدبملا اذه قبط  .مث صنلا اذه يف كلاالم
: يتأي 97امب ةداملا تضقف

امهيف ملعي نيذللا نامزلا يفو ناكملا يف مت دق نيبئاغلا نيب ام دقاعتلا ربتعي -1"
كلذ . ريغب يضقي ينوناق صن وأ قافتا دجوي  ،اممل لوبقلا ب بجوملا

هيلإ لصو ناذللا نامزلا يفو ناكملا يف لوبقلا ب ملع دق بجوملا نأ ضرتفيو -2
. "(1) لوبقلا اذه امهيف

امهيف متي نيذللا نامزلا و ناكملا نييعت كرت ديدجلا نوناقلا نأ صنلا اذه نم نيبتيو
اقفتا دق نادقاعتملا ناك اذإ ام ديدحتو .  نيدقاعتملا قافتا ىلإ نيبئاغلا نيب اميف دقعلا
لئاسملا نم ربتعي هيلع اقفتا يذلا ءيشلا وه امو ددصلا اذه يف ءيش ىلع

.  ضقنلا ةمكحمل هيف ةباقر  ،فال ةيعوضوملا
دقعلا ربتعيف ،  صاخ ينوناق صن دجوي ملو ءيش ىلع نادقاعتملا قفتي مل اذإ امأ

ب ملعلا بهذم وه اذهو .  لوبقلا ب بجوملا امهيف ملعي نيذللا نامزلا و ناكملا يف مت دق
قبط نأ ىلع دزي مل اذه يف وهو .  حوضوو ةحارص يف ديدجلا نوناقلا هب ذخا لوبقلا
يذلا تقولا يف إال اهرثأ جتنت ال ةدار نأاإل نم هيلإ ةراش اإل تقبس يذلا يساس األ أدبملا
ةرقفلا ريسفت بجي كلذ لجا نمو .  بجوملا ملعب  ،يأ هيلإ تهجو نم ملعب هيف لصتت
نوكيف .  أدبملا اذهل ًاقيبطت إال سيل هتدروا يذلا مكحلا نأ ىلع 97 ةداملا نم ةيناثلا

،  ينوناق صن يف تدرو ألاهن ةينوناق ةنيرق يهو هب . ملعلا ىلع ةنيرق لوبقلا لوصو
تابثإ زاوجب حرصي مل صنلا ناك اذإو .  سكعلا تابثإ زوجيف ،  ةعطاق ريغ ةنيرق اهنكلو
ةريخ األ ةرابعلا يف درو يذلا يساس األ أدبملا ىلإ عوجرلا نم موهمف اذه نإف ،  سكعلا

هب ملعلا ىلع ةنيرق " ربتعي ةدار نعاإل ريبعتلا لوصو نأب يضقت يهو ، 91 ةداملا نم
إ تسيل 97 ةداملا نم ةيناثلا ةرقفلا نأ انيأر دقو –" كلذ سكع ىلع ليلدلا مقي اممل

حرتقن نأ انل ناك اذإف .  هتحلصم يف وه ام انضرف ةدارإ هل نيبتت مل اذإف ،  بجوملا ةدارإب ةربعلا
صن يرصملا نوناقلا ىلإ فاضي نأ ىرن نحنف ،  ددصلا اذه يف يرصملا عيرشتلا يف ليدعت لا خدإ
ةين ىلإ عجري ةلسارملا ب دقع ال امهيف متي نيذللا ناكملا و تقولا ةفرعمل هنأب يضقي ىنعملا اذه يف
نأ ضرفيف ةدار اإل هذه ةفرعم ىلإ ءادته اال نكمي مل اذإف .  بجوملا ةدارإ اهددحت هذهو ،  نيدقاعتملا

اهاضتقمب رسفت ةينوناق ةنيرق عضي صنلا اذه لثم .  لوبقلا ب هملع دنع دقعلا متي نأ دارأ دق بجوملا
ملع دق بجوملا نأ اهاضتقمب ضرفي ىرخأ ةينوناق ةنيرق ةفاضإ نم سأب  .وال ةذماغلا بجوملا ةدارإ

وهاأل هيلإ بهذن يذلا يأرلا خفالةص كلذ . سكع تبثي نأ هل ناك نإو هل ، الهم تسا درجمب لوبقلا ب
ةضورفملا ةدار اإل هذهو ،  ةضورفملا بجوملا ةدارإف  ،إوال ةينمضلا وأ ةحيرصلا بجوملا ةدارإب ذخ

ىلع سكعلا تابث إل ةلباق ةنيرق لوبقلا الم تسا نوكي نأ ىلع ،  لوبقلا ب ملعلا ةيرظن عم قفتت يتلا يه
.(305 ةرقف –304 ةرقف فلؤملل دقعلا ةيرظن )" ملعلا لوصح

ص ص111– يودب تجهب يملح روتكدلا لوبقلا ب ملعلا بهذمب ذخأ يذلا يرصملا هقفلا يف ًاضيأ رظنأ
ص89 . تيتس وبأ تمشح دمحا روتكدلا 112و

نوناقلا يف دراولا هجولا ىلع يديهمتلا عورشملا نم 139 ةداملا يف صنلا اذه درو : صنلا خيرات (1)
ةداملا مقر حبصأو ،  يظفل ليدعتب ةعجارملا ةنجل هيلع تقفاوو .  فيفط يظفل الف تخا عم ديدجلا
سلجمب يندملا نوناقلا ةنجل هيلع تقفاووز باونلا سلجم هيلع قفاوو .  يئاهنلا عورشملا يف 99

األمعلا ةعومجم ).  ةفيفط ةيظفل الت يدعت لا خدإ عمو 97 مقر تحت خويشلا سلجمو خويشلا
يلا . اإلطي يسنرفلا عورشملا نم ىلوأ ةرقف 2 ةداملا ًاضيأ رظناو ص55). ص52– 2 ةيريضحتلا
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.  هاضتقم ىلع رسفت نأ يغبنيف ،  يساس األ أدبملا اذهل اقيبطت ال
و ناكملا نييعتب ،  انمدق امك ،  ةصاخ حاالت يف ةينوناقلا صوصنلا ىضقت دقو
لثم ،  صوصنلا هذه عبتتف ،  مدقتملا هجولا ريغ ىلع دقعلا ماهيف متي نيذللا نامزلا
نيعلا يف رجأتسملا ءاقبب ًاينمض ًادجت راجي اإل ددجت نم 599 ةداملا يف درو ام كلذ
ءاقبب ديدجتلا متيف هنم ، ضارتعا نودو رجؤملا ملعب راجي اإل ءاهتنا دعب ةرجؤملا
.(1) ءاقبلا اذه ىلع ضرتعي ال رجؤملا نأب ملعي نأ ةجاح نود نيعلا يف رجأتسملا

ثلا ثلا بلطملا

دقاعتلا يف ةيديهمت ةلحرم

( نوبرعلا و يئادتب اال قافت واال دقاعتلا ب دعولا )

كلذ يف انلصوو ،  دقاعتلا متي فيك هانمدق اميف انجلا :ع يئاهن ريغ دقاعت –131
قبسي دق نكلو .  يئاهن تاب وحن ىلع دقعلا متي فيك انيأرف ،  ةيئاهنلا هتلحرم ىلإ

ىلإ ققحم ريغ وأ ققحم هجو ىلع يدؤت ةيديهمت ةلحرم يئاهنلا دقاعتلا ةلحرم
اال قافت واال دقاعتلا ب ديعولا ةيديهمتلا ةلحرملا هذهل روصلا زربأو .  ةيئاهنلا ةلحرملا

.  نوبرعلا و يئادتب

تاعيرشتلا نمضتت ": يتأي ام ددصلا اذه يف يديهمتلا عورشملل ةيحاضي اإل ةركذملا يف درو دقو (1)
بهذم عورشملا راتخا دقو .  هناكمو ةلسارملا ب دقاعتلا نامز نييعت نأشب ةنيابتم دج ًاماكحأ ةفلتخملا
دارملا ) ةطيسب الةني ىوس ( لوبقلا لوصو وه دارملا ) لوبقلا ب درلا نم لعجي ملو ،  لوبقلا ب ملعلا

ةين فرصنت ثيح يرسي رق مكحلا اذه نأ يهيدبو هب . ملعلا لوصح ىلع ( سكعلا تابث إل ةلباق ةنيرق
امك ،  رخآ مكح ىلإ هنع لودعلا ب نوناقلا يضقي ثيح انمض ،وأ وأ ةحارص هتفلا خم ىلإ نيدقاعتملا
يف صن ىلع لمتشي يديهمتلا عورشملا ناكو ) يرايتخ اال ذيفنتلا وأ توكسلل ةبسنلا لاب حلا يه
برقأ وه ملعلا بهذم لعلو .  لوبقلا ةلزنم نوناقلا امهلزني نيذللا ( انمدق امك يرايتخ اال ذيفنتلا
ددحي يذلا وهف ،  دقاعتلا ئدتبي يذلا وه بجوملا نأ كلذ .  بجوملا ةحلصم ةياعر ىلإ بهاذملا
نمو .  هناكمو دقعلا نامز ديدحت ىلوتي نأ هذه لا وحلا يعيبطلا نمف .  هطورش نيعيو هنومضم
فلا خي ام ىلع قافت اال مدع دنع هتحلصمل ةقباطم ةضورفملا ةدار اإل نوكت  ،نأ لعفي مل  ،اذإ لدعلا

ال ةدار نعاإل ريبعتلا نأب يضاقلا أدبملا عم هريغ نود ميقتسي يذلا وه ملعلا بهذمف ،  دعبو كلذ .
األ ةرقفلا رظنأ – هنومضمب ملعلا ناكما هعم رفوتي وحن ىلع هيلإ هجو نم ىلإ لصو إالاذإ هرثأ جتني
إ ًايئاهن حبصي ال ةدار نعاإل ًاريبعت هفصوب لوبقلا نأ كلذ ىدؤمو – عورشملا نم 125 ةداملا نم ىلو
ملو .  تقولا اذه يف إال ًامات دقاعتلا ربتعي هب ،وال ملعي نأ بجوملا هيف عيطتسي يذلا تقولا يف ال
بهذم ةيله األ فانئتس اال ةمكحم تراتخا دقف .  ددصلا اذه يف نيعم يأر ىلع يرصملا ءاضقلا رقتسي

ص183) 13 ةيمسرلا ةعومجملا 1912 ةنس سرام 26) ةيندملا لئاسملا يف صاخ هجوبو ،  ملعلا
ص 1896م8 ةنس رياني 30) ملعلا بهذم نيب عزوم اهؤاضقف ةطلتخملا فانئتس اال ةمكحم امأ .
ا بهذم نيبو ص226). 1933م45 ةنس ليربأ ص157–4 1922م34 ةنس رياربف (–101
ةمث سيلو ص227). 1927م39 ةنس رياربف ص179–) 1926م38 ةنس رياني إلعالن(13
رادص اال بهذم نأ ىلع .  ةيراجتلا لئاسملا يف يهاذملا بسنأ وه ريخ األ بهذملا اذه نأ يف كش

6 يف طلتخم فانئتسا ) يله األ ءاضقلا و ةطلتخملا ءاضقلا ماكحأ ضعب هادص تددر )دق ريدصتلا )
حتت ملو ص251). 2 عئارشلا 1915 ةنس ليربا 21 طايمد ص401– 1925م37 ةنس ويام
هراتخا يذلا صنلا نأ نايبلا نع ىنغو .  ةلأسملا هذه يف لصفلل ةصرف مويلا ىتح ضقنلا ةمكحمل

ص54). ص53– 2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم ). " هرسأب الف خلا اذه ىلع يضقي عورشملا
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(*) يئادتب اال قافت واال دقاعتلا ب دعولا –1

(Promessedecontrat–Contratpreliminaire)

(Avant–contrat)

ريثك دقاعتلا ب دعولا : يئادتب اال قافت لوال دقاعتلا ب دعولل ةيلمعلا روصلا – 132
راوجب ضرا ىلإ لبقتسملا يف هتجاح صخش عقوتي : ةيلمعلا ةايحلا يف عوقولا

ب يفتكيف ،  ًاروف اهءارش عيطتسي ال نكلو اهيلإ ةجاح يف وهاآلن  ،وأ هلزنم وأ هعنصم
يف هتبغر ىدبأ اذإ هل ضر األ عيبب اذه دهعتي نأ ىلع ضر األ هذه بحاص عم دقاعتلا

اآلرخ . فرطلا هب ديقتي نأ نود دقعلا ب ضر األ بحاص ديقتيف ،  ةنيعم ةدم يف ءارشلا
اإلصال هذهب همايق لبق لصحيو ،  ةرجؤملا نيعلا يف ةماه تاح ال صإب رجأتسملا موقي
ىتح راجي اإل ةدم خالل يف اهءارش بغر اذإ هل نيعلا عيبب دعو ىلع كلا ملا نم تاح
نأ هقاذم طرشب ءيشلا ملست نم كلا ملا دعي . ً ال ماك ًاعافتنا تاح اإلصال هذهب عفتني

قاذملا عيبب ىمسي ام اذهو ،  ةنيعم ةدم يف ءارشلا يف هتبغر نلعأ وه اذإ هايإ هعيبي
هتبغر ىدبأ وه اذإ اهيرتشي نأ رجأتسملا ىلع طرتشيو نيعلا كلا ملا رجؤي (م422).
روصلا يف عيبلا ب دعولا لباقي ءارشلا ب دعولا وه اذهو ،  راجي اإل ةدم خالل يف عيبلا يف

ًادعو اذه نوكيف ًائيش ، هضرقي نأ لبق ليمعل ًايراج ًاباسح فرصم حتفي .  ةمدقتملا
– روصلا هذه لك يف ظح  .يوال ضرتقي نأ ليمعلا ديري امدنع ضارق باإل فرصملا نم
  دعاولا وه دحاو بناجل مزلم دقعلا –نأ ضارق باإل دعولا و ءارشلا ب دعولا و عيبلا ب دعولا

.  ءيشب مزتلي ملف هل دوعوملا ،امأ
ناصخش ديري : نيبناجلل امزلم ايهف نوكي دقاعتلا ب دعولل ىرخأ ًاروص كانه نأ ىلع

يف اهنم الدب تاءارجإ ثمال كلذ نم امهعنمي .  ًاروف كلذ ناعيطتسي ال امهنكلو دقاعتلا
ةمكحملا نم نذإ ىلع لوصحلا وأ ةيرورض تادنتسم جارختساك يئاهنلا دقعلا ماربإ

نيبتل راقعلا نع فشكلا ةرورض امهعنمي كلذ .وأ وحن وأ ةيبسحلا ةمكحملا وأ ةيعرشلا
اهيضتقي ةريثك تافورصم كانه نأ امهعنمي  .وأ ةينيعلا قوقحلا نم هلقثي نأ ىسع ام

ضعب هذه .(1) لا حلا يف طضالعاهب اال ناعيطتسي ال امهو هرهشو يئاهنلا دقعلا ماربإ
ررق دق نيدقاعتملا نكلو .  ًاروف يئاهنلا دقعلا ماربإ نود لوحت يتلا عناوملا نم ةلثمأ
لك دعي ًايئادتبا ًاقافتا نايضميف ذنماآلن ، هب ديقتلا ناديريو ،  دقعلا ماربإ ىلع امهرارق
ا قافت وهاال اذهو .  قافت يفاال نيعت ةدم يف يئاهنلا دقعلا يضمي نأب اآلرخ هيف امهنم

.  نيبناجلل مزلم دعو هنكلو ،  دقاعتلا ب دعو وهو ،  يئادتب ال
ةمزلملا و دحاو بناجل ةمزلملا هيتروص يف ،  دقاعتلا ب دعولا دقعني فيك اآلن رظننلو

نماآلراث . هيلع بترتي يذلا امو ،  نيبناجلل

يئادتب اال قافت واال دقاعتلا ب دعولا دقعني فيك أ–

دقع هنكلو .  باجيإ درجم ال لماك دقع ،  يئادتب اال قافت واال دقاعتلا ب دعولا –133
اذه يف اهررقنس يتلا دعاوقلا لك زكترت نيساس األ نيذه ىلعو .  يئاهن دقع ال يديهمت

.  عوضوملا
نيب طسو ،  يئادتب اال قافت اال كلذكو ،  دقاعتلا ب دعولا نأ كلذ نم صلختسي ام لوأو
نأب مزتلي ثمال– عيبلا –ب دقاعتلا ب دعاولا نأ اذه نايبو .  يئاهنلا دقاعتلا و باجي اإل

هنايمسيو ،  ًايئاهن ًادقع مربملا دقعلا نوكي نأ نادصقي نيدقاعتملا نأ روصلا هذه ضعب يف ًاريثك عقيو (1)
: ةعجارملا ةنجل يف عورشملا رظنأ ) نيدقاعتملا ةينب كلذ يف ةربعلا  .و ًايئادتبا ًادقع كلذ عم

ص77). 2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم
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نم رثكأ اذهو .  ءارشلا يف هتبغر اآلرخ فرطلا ىدبأ اذإ هعيبب دوعوملا ءيشلا عيبي
و باجي نماإل كال نكلو .  لماك دقع وهف لوبقلا هب نرتقا دق باجيإ  ،ألهن باجيإ
اال قافت حةلااال يف يديهمت عيب ىلع –وأ عيبلا ب دعولا درجم ىلع إال بصني مل لوبقلا

دقاعتلا نود ةلحرم ،  يئادتب اال قافت اال كلذكو ،  دقاعتلا ب دعولا نوكي كلذلو – يئادتب
.  هوحن ةوطخ وهو ،  يئاهنلا

صنت : يئادتب اال قافت واال دقاعتلا ب دعولا يف هيلع قافت اال بجي يذلا 134–ام
دعي يذلا قافت "اال نأ ىلع ديدجلا يندملا نوناقلا نم 101 ةداملا نم ىلو األ ةرقفلا
 ،إالاذإ دقعني ال لبقتسملا يف نيعم دقع ماربإب امهادحإ وأ نيدقاعتملا كال هبجومب

(1) اهيف هماربإ بجي يتلا ةدملا  ،و هماربإ دارملا دقعلل ةيرهوجلا لئاسملا عيمج تنيع
وه يئادتب اال قافت واال دقاعتلا ب دعولا نم كال نأ نم ةيقطنم ةجيتن مكحلا اذهو . "

درجمب يئاهنلا دقعلا مارب إل أيهم ليبسلا نوكي نأ بجوف ،  يئاهنلا دقاعتلا وحن ةوطخ
داعيملا لولح درجمب  ،وأ دحاو بناجل مزلملا دقاعتلا ب دعولا يف هل دوعوملا ةبغر روهظ

.  نيبناجلل مزلملا يئادتب اال قافت يفاال
نأ بجو ًاعيب ناك نإف .  دقعلا اذه ناكرأ يه هماربإ دارملا دقعلل ةيرهوجلا لئاسملا و

عورشملا ىلع اقفتي نأ بجو ةكرش ناك نإو .(2) نمثلا و عيبملا ىلع نافرطلا قفتي

اآليت: هجولا ىلع (م150) يديهمتلا عورشملا يف اهيترقفب 101 ةداملا تدرو : صنلا خيرات (1)
نوكي ال لبقتسملا يف نيعم دقع ماربإب امهدح انوأأ دقاعتملا هبجومب دعي يذلا قافت "اال
ايهف متي نأ بجي يتلا ةدملا و هماربإ دارملا دقعلل ةيساس األ لئاسملا تددح إالاذإ ًاحيحص
هتاعارم بجت لكشلا اذهف ،  نيعم لكش ءافيتسا دقعلا ةحصل نوناقلا طرتشا اذإ -2.  دقعلا

ةنجل ىلع صنلا ضوع املو . " دقعلا اذه ماربإب ًادعو نمضتي يذلا يئادتب اال قافت يفاال ًاضيأ
وأ نيدقاعتملا كال هبجومب دعي يذلا يئادتب اال قافت :"1-اال اآليت هجولا ىلع هتلدع ةعجارملا
دقعلل ةيرهوجلا لئاسملا عيمج تنيع إالاذإ دقعني ال لبقتسملا يف نيعم دقع ماربإب امهدحا
ءافيتسا دقعلا مامتل نوناقلا طرتشا اذإو –2.  اهيف هماربإ بجي يتلا ةدملا و هماربإ دارملا

. " دقعلا اذه ماربإب دعولا نمضتي يذلا قافت يفاال ًاضيأ هتاعارم بجت لكشلا اذهف نيعم لكش

.  ليدعت نود صنلا ىلع باونلا سلجم قفاوو .  يئاهنلا عورشملا يف 103 ةداملا مقر حبصأو
نأ بيجأف ،  نيعملا لكشلا ب دوصقم وه امع مهفتسا خويشلا سلجمب يندملا نوناقلا ةنجل يفو
يف بتك إالاذإ متي ال ةبهلا دقع ال ثمف ،  ءاضقلا و هقفلا فرع يف ةيمسرلا يه لكشلا ب دوصقملا
ةقرو يف بتك اذإ إال ًاضيأ وه متي ال ةبهلا ب دعولا  ،ف ةررقملا عاضو لأل اقبط ةيمسر ةقرو
عسوأ ةيلكشلا : فلؤملا نم ةظح 013 .(مال ةداملا نم ةيناثلا ةرقفلا لولدم وه اذهو ،  ةيمسر

نم سيلو (م507) ًابوتكم نوكي نأ بجي ديدجلا نوناقلا يف ةكرشلا دقعف ،  ةيمسرلا نم
،  ًايمسر ًادقع نوكي نأ نود يلكش دقع وهف ،  ةيمسر ةقرو يف ًابوتكم نوكي نأ يرورضلا
مامأ ضرتعاو .( هتاذ ةكرشلا دقعك ًابوتكم نوكي نأ بجي ةكرشلا ب دعولا نأ كل ذىلع بترتيو

 ،ألن اسبل ثدحت دق يه  ،ذإ صنلا يف ةدراولا " يئادتبا " هتملك ىلع يندملا نوناقلا ةنجل
هذه فذح ىلع ةنجللا تقفاوف ،  ةيئاهن ًادوقع ةيئادتب اال دوقعلا رابتعا ىلع ىرج دق لمعلا

101 مقر تحت صنلا ىلع خويشلا سلجم قفاوو ةنجللا تقفاو مث .  سبلل ًاعفد ةملكلا
تامازتل اال نوناق نم 2 ةداملا رظناو ص76). ص72– 2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم )

.  ينولوبلا تامازتل اال نوناق نم 62 ةداملا و يرسيوسلا
لبق اهرفاوت نم تبثتلا بجي يتلا عيبلا ناكرأ نم نكر نمثلا نأب ضقنلا ةمكحم تضق دقو (2)

– دقاعتلا ةحص ىوعد يف – تبثتلا اذه نم عوضوملا يضاق هيرجي امو ،  هداقعناب مكحلا
نكرلا اذه رمأ لفغي مل هنأ ىلع ًادهاش داري اذهاال موقيل همكح بابسأ يف هدروي نأ هيلع بجي

ىلع فارش يفاال اهقحب ذخأت نأ نم ضقنلا ةمكحم هب نكميلو هيف ، عزانتملا دقعلا ناكرأ نم
صيخرتلا بو هيفرط نيب عيبلا لوصح توبثب رداصلا مكحلا ناك اذإف ،  نوناقلا ماكحأ ةاعارم

مت عيبلا نأب لوقملا نمثلا نكر هيف ال هجم ةيكلملا لقن يف دقعلا ماقم موقيل مكحلا ليجستب
ةنس رياربف 28 يف يندم ضقن ) هضقن ًانيعتم ،  هبابسأ روصقب ًابوشم نوكي هنإف ،  هساسأ ىلع

ص113). 42 مقر 5 رمع ةعومجم 1946
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بجو ةضياقم ناك نإو .  كيرش لك ةصح ىلعو ةكرشلا هلجا نم تنوكت يذلا يلا ملا
ىلع قافت اال متي مل اذإف .  اذكهو ؛ ضياقتلا امهيف عقي نيذللا نيئيشلا ىلع اقفتي نأ

.  نادقعني ال يئادتب اال قافت واال دقاعتلا ب دعولا نإف ،  لئاسملا هذه عيمج
داقعن ال ًاضيأ يرورض هب دوعوملا دقعلا ماربإ خالاهل يف بجي يتلا ةدملا نييعتو

وأ ةددحم ةدم ىلع ةحارص عقي دق نييعتلا اذهو .  يئادتب اال قافت واال دقاعتلا ب دعولا
تاوف دعب هذيفنت يدجي هبال دوعوملا دقعلا ناك اذإ امك دالةل عقي دقو ،  ديدحتلل ةلباق
قفتا اذإو .  دقعلا اذه ماربإ خالاهل يف بجي يتلا ةدملا وه تقولا اذهف ،  نيعم تقو
ضهني ام ةيضقلا رصانع يف ناكو ،  ةلوقعملا ةدملا يه ةدملا نوكت نأ ىلع نافرطلا
ةلباق نوكت انه ةدملا ألن يئادتب اال قافت واال دقاعتلا ب دعولا زاج ،  ةدملا هذه ديدحتل

.  كلذب يضاقلا لفكت اهديدت ىلع نافرطلا فلتخا اذإو ،  ديدحتلل
دقعلا ناك اذإو : ةيلكشلا دوقعلا يف يئادتب اال قافت واال دقاعتلا ب دعولا – 135
ًانكر رتعي يذلا لكشلا نإف ،  ةكرشلا و يمسرلا نهرلا و ةبهلا  ،ك ًايلكش ًادقع هب دوعوملا
قافت اال يفو دقاعتلا ب دعولا يف انكر ًاضيأ ربتعي – ةبوتكم ةقرو وأ ةيمسر ةقرو – هيف
ىلع صنت يهف ، 101 ةداملا نم ةيناثلا ةرقفلا ةحارص هب يضقت ام اذهو .  يئادتب اال
هتاعارم بجت لكشلا اذهف ،  نيعم لكش ءافيتسا دقعلا مامتل نوناقلا طرتشا اذإ " هنأ

. "(1) دقعلا اذه ماربإب دعولا نمضتي يذلا قافت يفاال اضيأ
ال(2). طاب عقو بولطملا لكشلا يئادتب اال قافت وأاال دقاعتلا ب دعولا فوتسي مل اذإف

دعاولا رابجإ زوجي ال ،وال طاب ناك ةيمسر ةقرو يف غرفي مل اذإ يمسرلا نهرلا ب دعولا ف
خدت يضتقي اذه ألن نيمسرلا نهرلا ماربإ ىلع ربجي نأب ًاينيع ًاذيفنت هدعو ذيفنت ىلع

يصخشلا لخدتلا اذه ىلع هرابجإو ،  نهرلا ةيمسر مامت إل دعاولا نم ًايصخش ال
ألن يمسرلا نهرلا ماقم ذيفنتلا ب دعاولا ىلع مكحلا موقي نأ كلذك زوجي  .وال عنتمم

نافرطلا لصي نأ وتلم قيرطب نكم أل كلذ زاج ول  ،والهن انمدق امك لطاب نهرلا ب دعولا
صي يمسر ريغ دقاعتلا ب دعو ىلع نارصتقي  ،ذإ ةيمسر ةقرو نود يمسر نهر ماربإ ىلإ

.  يمسرلا نهرلا ماقم موقي مكح ىلإ النهب
ةجيتنلا ىلإ ةيمسر ةقرو يف غرفملا ريغ يمسرلا نهرلا ب دعولا يدؤي نأ زوجي نكلو
ًامازتلا بتو ،  ةدار اإل ناطلس أدبمل ًاقفو لوبقو باجيإب مث نيعم ريغ ًادقع ربتعي : اآلةيت

إال ىقبي  ،فال انبيعم هذيفنت رذعتي مازتل اال اذه ناك املو .  دعاولا ةمذ يف ًايصخش
ىلإ معال يدؤيف صاصتخا قح هب ذخؤي نأ زوجيو ،  دعاولا ىلع هب مكحي ضيوعتلا
داري ناك يذلا ضرقلا لجا طوقسب مكحلا زوجي امك .  يمسرلا نهرلا نم ةبيرق ةجيتن

.(3) ضرقلا غلبمب صاصتخا قح ذخأو ،  نهرلا ب هنامض

.  صنلا اذه خيرات يف 134 ةرقف شماه رظنأ (1)
طرتشا ول ىتح ،  هلثم ًايئاضر نوكي دقعلا اذهب دعولا نإف ،  ًايئاضر ناك اذإ دقعلا نأ ظح (2)يوال

نأ كلذ .  ةيمسر ةقرو يف ًابوتكم يئاهنلا دقعلا نوكي نأ دقاعتلا ب دعولا دنع نادقاعتملا
دقعلا  ،ف نوناقلا اهطرتشي ملو نادقاعتملا اهطرتشا دق يئاهنلا دقعلا يف ةبولطملا ةيمسرلا

.  يلكش دقع ال يئاضر دقع هلصأ يف وه هب دوعوملا
صنلا لوانتي ": يتأي ام ددصلا اذه يف يديهمتلا عورشملل ةيحاضي اإل ةركذملا يف ءاج دقو (3)

.  دحاو بناجل ةمزملا دوقعلا و نيبناجلل ةمزلملا دوقعلا ب قلعتي اميف ءاوس دقاعتلا ب دعولا مكح
يتلا ةدملا و دقاعتلا يف ةيساس األ لئاسملا ديدحت يديهمتلا قافت اذهاال لثم ةحصل طرتشيو
وهف ينولوبلا نينقتلا ضيقن ىلع – صاخ عضو طرتشي فال لكشلا ب قلعتي اميف امأ .  ايهف متي

دوصقملا دقعلا ةحص قلعي نوناقلا ناك 2–إالاذإ ةرقف 62 ةداملا يف طإالاق ةباتكلا طرتشي
طارتشاب صاخلا مكحلا بحسني ةلا حلا هذه يفف ،  نيعم لكش ءافيتسا بوجو ىلع هماربإ

االفال ىلع نيعي طايتح اذهاال لا فغإ نأ رظنلا اذه هجويو .  هسفن يديهمتلا قافت اال ىلع لكشلا
دارملا دقاعتلا مامتا ىلإ يدؤي دق دعولا نأ مادام ،  نوناقلا هضرفي يذلا لكشلا دويق نم ت
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ب دعولا يف ىعارت ىتمو هب دوعوملا دقعلا يف ةحصلا و داقعن اال طورش –136
طورش نإف ،  يئاهنلا دقعلا وحن ةوطخ وه دعولا ناك املو : يئادتب اال قافت واال دقاعتلا

هنأ ، كلذ .  هتاذ دعولا دقع يف ةبولطم نوكت دق ةحصلا و داقعن اال ثيح نم دقعلا اذه
دوعوملا ةبغر روهظ إال يئاهنلا دقعلا ىلإ لوصولا نود دعولا يف لوحي  ،ال انمدق امك

ناك اذإ يئاهنلا دقعلا مارب إل داعيملا لولح  ،وأ دحاو بناجل ًامزلم دعولا ناك اذإ هل
.( ًايئادتبا اقافتا (يأ نيبناجلل ًامزلم دعولا

مارب إل ةبولطملا ةيله األ نإف ،  نيبناجلل ًامزلم ناك اذإ دعولا نأ كلذ ىلع بترتيو
ناك اذإ  .امأ يئادتب اال قافت يفاال ًاضيأ ةبولطم نوكت نيفرطلا نم لك يف يئاهنلا دقعلا

دقعلا ماربإ نع نادقاعتملا لدعي نأ ةياغلا هذه غولبل يفكيو .  كلذب ءاضقلا مكح اذإ اميف هدقع
دعو وأ يديهمت قافتا دقع ىلإ ادمعيو ،  هلكشب ةصاخلا دويقلا نم االفالت يف بغري يذلا

،  امهنيب دقاعتلا مامتإ ررقي امكح اردصتي  ،مث ضورفملا لكشلا هيف يفوتسي ال دقعلا اذه مامتاب
عمو .  اهركذ مدقتملا دويقلا ةاعارم مدع ىلإ رشابم ريغ قيرط نم ال صي نأ امهل حاتي كلذبو

.  ةيمسرلا نكر فوتسي مل اذإ ينوناق رثا يأ نم ًاولخ نوكي ال يمسر دقع ماربإب دعولا ف كلذ
لماك دقاعت هتاذب وهف عفال ، دوصقملا دقاعتلا مامتا ىلإ يدؤي ال دعولا اذه لثم نأ حص اذإف
ةبلا طملا دنع يهتني دق ةباثملا هذهب وهو .  ةدار اإل ناطلس أدبمل اقبط ،  ةيصخش تامازتلا بتري
لجا طوقس وىلا  ،لب ضيوعتلا ب ىوعد مايق ىلإ األلق ىلع وأ نهرلا دقع مامتا ىلإ ذيفنتلا ب

ص73– 2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم هب"( ءافولا نامضل نهرلا بيترت داري يذلا ضرقلا
ص75).

امو ص60 ةيسنرف ةخسن درجملا ينوناقلا فرصتلا ) هتلا سر يف ةيفاع وبأ روتكدلا قفتنيو اذهو
بولطملا لكشلا يف غرفي مل اذإ – يلكشلا دقعلا ب دعولا لعج هنأ يف ديدجلا نوناقلا ( اهدعب
نوناقلا هضرف دق لكشلا ناك اذإ ام نيب ددصلا اذه يف زييمتلا بوجو ىري وهو ال . طاب –

نم مهل ةيامح ريغلا ةحلصمل ضرف ال ،وأ طاب ةلا حلا هذه يف دعولا نوكيف نيدقاعلا ةحلصمل
ىنعملا اذه يف رظنأ ) ًاحيحص ةلا حلا هذه يف دعولا نوكيف نيدقاعتملا ةدار إل ًازاربإو شغلا
ضرف يذلا وه نوناقلا نأ ىلإ كلذ يف دنتسيو .(2 ةرقف م22 يرسيوسلا تامازتل اال نوناق

ح لك يف فورظلا عم تيالمء ًانرم ءازجلا اذه نوكي نأ يغبنيف ،  هءازج نيعي يذلا وهو لكشلا
اهنع . ينغي وال ةدار نعاإل ًاجراخ ًارمأ لكشلا ماد ام ةلا

ال هناو ،  ةيلخاد ال ةيجراخ هتفيظو ثيدحلا نوناقلا يف لكشلا نأب ةيفاع وبأ روتكدلا عم ملسن نحنو
هل نيعي يذلا وهو ،  نوناقلا عنص نم لكشلا نوكي ساس اذهاأل ىلعو .  ةدار اإل دوجو نع ينغي
الال طاب بولطملا لكشلا فوتسي مل يذلا دقعلا لعجي دقف حةلااالخاللهب . يف يفاكلا ءازجلا

لعجي دقو ،( ديدج كشال(م489 ةلطابلا ةبهلا يف امك ؟؟ حمسي دقو ،  ةزاج اإل هيلع درت
يف امك ضرف نود ضرف يف هب جتحي ناو ،  لمكتسي نأ لبقي ثيحب ةنورملا نم لكشلا
ناك امك – ةيلخادلا ةفيظولا يذ لكشلا نأش ًاضيأ وه اذه نإ  .لب ةيصوتلا و نماضتلا تاكرش
ىلإ كلذ يف نعمأو ،  لكشلا عنصب كلذك انه لقتسا نوناقلا –ذإ ينامورلا نوناقلا يف األرم

.  ةدار نعاإل هب ىنغتسا نأ دح
طبال لكشلا اذهب اإلخالل ىلع بتري نأو ،  هلثم ًايلكش يلكشلا دقعلا ب دعولا لعجي نأ عرشملا ىأر اذإف

ةقرفت يهو ريغلا ةحلصمل وأ نيدقاعتملا ةحلصمل لكشلا ناك اذإ ام نيب ةقرفت نود – دعولا ن
زيم دق ماد ام ةدار اإل ناطلسب اذه يف لخي ال وهو كلذ . هلف – نايح نماأل ريثك يف قدت
نع لماكلا دقعلا ىلإ لوصولل يبسال هلعج ىلإ مزلم قافتا ضحم نع هب عفتراو دقعلا ب دعولا
ىلإ ةرشابم يدؤي يلكش دقعب دعولا نأ ءايش األ ةعيبط يف زوجي  .ذإال يئاضق مكح قيرط

لياحتلا ًامئاد زاج  ،إوال بولطملا لكشلا يف ًاغرفم هتاذ دعولا نكي مل ام ىلكشلا دقعلا اذه
.  لكشلا ىلع

مل ول ىتح ةمزلملا هتوق دعو يأ ىلع ركني  ،نأ ةدار اإل ناطلس أدبم ةيحان نم ،  عرشملل زوجي ال نكلو
ريغ قافتا هنأ ساسأ ىلع  ،لب نيعم دقعب دعو هنأ رابتعاب  ،ال بولطملا لكشلا يف غرفي
يدؤي نأ قافت اذهاال ىلع ركني نأ عرشملا ىلع بجي امنإو حلا . لك ىلع مزلم وهو ،  ىمسم
هتررق ام وه اذهو .  بولطملا لكشلا يف ًاغرفم نكي مل ام لماكلا يلكشلا دقعلا ىلإ ةرشابم
رظن نود هتلا سر يف ةيفاع وبأ روتكدلا هدقتنا ام وهو ،  يديهمتلا عورشملل ةيحاضي اإل ةركذملا

.  اهانمدق يتلا تارابتع اال ىلإ
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نأ بجيف ،  دعولا تقو دعاولا ىلإ ةبسنلا ب ةيله األ ردقتف ،  دحاو بناجل ًامزلم دعولا
يئاهنلا دقاعتلا تقو ةيله األ دقف ول ىتح تقولا اذه يف يئاهنلا دقاعتلل هأالً نوكي

ألهن ًاضيأ دعولا تقو ردقت دعاولا ىلإ ةبسنلا ب ةدار اإل بويعو ثمال(1). هيلع رجح نأب
هل . دوعوملا ةبغر روهظ درجمب متي يئاهنلا دقاعتلا نأ ذإ كلذ دعب ءاضر هنم ردصي ال

نوكي نأ حصيف ،  دعولا تقو ال يئاهنلا دقاعتلا تقو ردقتف هل دوعوملا هاالةي امأ
مزتلي ل ألهن كلذ ،  هتبغر روهظ تقو ةيله األ هيف رفاوتت نأ طرشب دعولا تقو ًارصاق
ةيلهأ هيف رفاوتت نأ بجي هنأ ىلع .  يئاهنلا دقاعتلا دنع مزتلي امنإو دعولا تقو ءيشب

.  هيفرط دحأ وهو انمدق امك لماك دقع دعولا ألن دعولا تقو – زييمتلا –يأ دقاعتلا
هنأ ًاعم ،ذإ يئاهنلا دقاعتلا تقوو دعولا تقو هيلإ ةبسنلا ب ردقتف ةدار اإل بويع امأ
امهنم لك يف هؤاضر نوكي نأ بجيف ،  نيتقولا نيذه نم لك يف ءاضر هنم ردصي

.  ًاحيحص
و لحملا ةيعورشم نإف نيبناجلل ًامزلم وأ دحاو بناجل ًامزلم دعولا ناك ءاوسو

.  دعولا تقو ةرفاوتم نكت مل اذإ ىتح ،  يئاهنلا دقاعتلا تقو اهرفاوت يفكي ببسلا

يئادتب اال قافت واال دقاعتلا ب دعولا ىلع بترتت يتلا 4-اآلراث

ًاحيحص دعولا دقعنا اذإ : ةبغرلا روهظ وأ داعيملا لولح امهلصفي ناتلحرم -137
.  نيتلحرم نيب هيف زيمن نأ بجي هيلع بترتي يذلا األرث نإف ،  هانمدق يذلا وحنلا ىلع
مارب إل بورضملا داعيملا لولح نإف ( ًايئادتبا ًاقافتا ) نيبناجلل ًامزلم دعولا ناك اذإف
بناجل ًامزلم دعولا ناك اذإ امأ .  نيتلحرملا نيتاه نيب ام لصفي يذلا وه يئاهنلا دقعلا

.  يئاهنلا دقاعتلا يف هل دوعوملا ةبغر روهظ وه امهنيب لصفي يذلا نإف دحاو
داعيملا لولح قبست يتلا ةلحرملا يفف : ةبغرلا روهظ وأ داعيملا لولح لبق –138

ناك ول ىتح ،  تامازتلا إال بتري وال ةيصخش ًاقوقح إال دعولا بسكي ال ةبغرلا روهظ وأ
.  عيبلا يف امك ًاينيع ًاقح لقني نأ اهنأش نم يئاهنلا دقاعتلا

نيفرطلا نم كال نإف ،( نيبناجلل مزلملا دعولا ) يئادتب اال قافت يفاال كلذ نيبتي
،  يئاهنلا دقعلا مارب إل بورضملا داعيملا لولح قبست يتلا ةلحرملا يف ًن امزلم نوكي

دعولا يف ًاضيأ كلذ نيبتيو .  لمعب مازتلا اذهو ،  داعيملا لولح دنع دقعلا اذه ماربإب
هدعوب موقي نأ يصخش مازتلا هتمذ يف بترتي هدحو دعاولا نإف ،  دحاو بناجل مزلملا
مزتلي هلفال دوعوملا امأ ،  لمعب مازتلا وه ًاضيأ اذهو هل ، دوعوملا ةبغر روهظ دنع

.  ءيشب
نيبناجلل مزلم يئادتبا قافتا متو عيب ، دقع وه هماربإ دارملا يئاهنلا دقعلا ناك اذإف

ال نيتلا حلا يف عيبلا هلب دوعوملا نإف ،  دحاو بناجل مزلم دعو مت  ،وأ هدقع ىلع
ءيشلا ةيكلم هيلإ لقتنت  ،وال دعاولا ةمذ يف ًايصخش ًاقح إال ةلحرملا هذه يف بسكي

: ةيلمع ةيمهأ نم ناولخي ال نارمأ كلذ ىلع بترتيو .  هعيبب دوعوملا
  يئاهنلا دقاعتلا تقو ىلإ هيف فرصتي نأ هلف .  ءيشلل مًاكلا دعاولا ىقبي (ً (وأال
ب رهشلا ب ةقلعتملا طورشلا ترفاوت ىتم هل دوعوملا قح يف دعاولا فرصت ىرسيو ،

ضيوعتب عوجرلا هلإال دوعوملل سيلف ،  عيبلا لجسو نيعلا عاب اذإف .  راقعلا ىلإ ةبسنلا
.  دعاولا ىلع

ىلإ هملسي مل هالهك ،الألهن ةعبت دعاولا لمحت ًاردقو ءاضق ءيشلا كله )اذإ ًايناث )
ال هنكلو كلا . ملا الزيلا ألهن ًاضيأ  ،لب يئاهنلا دقعلا يف امك بسحف اآلرخ دقاعتملا

جوميد ىنعملا اذه يف رظنأ ) دعولا تقو دعاولا هب مزتلا اميف ليدعت يأ عقي أال ًاعبط طرتشيو (1)
.(145 ةرقف 1 نامسإو ريبيرو لوين 521–بال ةرقف 2
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ًاردقو ءاضق كله دق ءيشلا نأ ضورفملا ذإ هل دوعوملا وحن نامضلا نع ال وئسم نوكي
.(1)

اال قافت يفاال .  لحتف ةيناثلا ةلحرملا :امأ ةبغرلا روهظ وأ داعيملا لولح دعب -139
اذه لح اذإف .  يئاهنلا دقعلا مارب إل ددحملا داعيملا لولحب ،  نيبناجلل مزلملا يئادتب
ىلع ًانيع ذيفنتلا ىلع هرابجإ زاجو ،  يئاهنلا دقعلا ءارجإب نيفرطلا نم لك مزتلا داعيملا

نيدقاعتملا نم لك مزتلا يئاهنلا دقاعتلا عقو ىتمو يلي . اميف هنيبنس يذلا وحنلا
,.(2) هماكحأب

يف هل دوعوملا ةبغر روهظب دحاو بناجل مزلملا دعولا يف ةيناثلا ةلحرملا لحتو
ةبغرلا هذه رهظت مل اذإف .  اهيلع قفتملا ةدملا خالل يف كلذو هب دوعوملا دقعلا ماربإ
فرصت نأك ًانمض وأ ةحارص ،  ترهظ اذإ امأ .  دقاعتلا ب دعولا طقس ةدملا ءاضقنا لبق

هذه روهظ درجمب متي يئاهنلا دقاعتلا نإف .  هايإ هعيبب دوعوملا ءيشلا يف هل دوعوملا
روهظ تقو مت دق يئاهنلا دقاعتلا ربتعيو (3) دعاولا نم ديدج ءاضرل ةجاح وال ةبغرلا

.  دعولا تقو النم ةبغرلا
مزلملا دعولا يتلا ح يف ،  دعاولا نم ًايصخش ال خدت يئاهنلا دقعلا ماربإ ىضتقا اذإو

مزلو راقع ىلع ًاعقاو ًاعيب دقعلا اذه ناك اذإ امك ،  دحاو بناجل مزلملا دعولا و نيبناجلل
رادصتسا زاج كلذ ، نع عئابلا عنتماف ،  ليجستلل ًاديهمت عئابلا ءاضمإ ىلع قيدصتلا

لجس اذإف ،  عيبلا دقع ماقم يضقملا ءيشلا ةوق زاح ىتم مكحلا ماقو هدض ، مكح
نكي مل اذإ يلكشلا دقعلا ةدعاقلا هذه نم ىنثتسيو .  يرتشملا ىلإ راقعلا ةيكلم تلقتنا

،  دقعلا ماقم موقي ال هيف مكحلا نأ انمدق دقف ،  بولطملا لكشلا ىفوتسا دق هب دعولا
ىفوتسا دق يلكش دقعب دعولا ناك اذإ امأ .  ضيوعتلا ب مكحلا ىلع يضاقلا رصتقي لب

اهيلع صن ماكح األ هذهو .  دقعلا ماقم موقي ةلا حلا هذه يف مكحلا نإف ،  بجاولا لكشلا
صخش دعو اذإ " هنأب يضقت يهف ، 102 ةداملا يف ةحارص ديدجلا يندملا نوناقلا

لاالةمز طورشلا تناكو ،  دعولا ذيفنت طابلا اآلرخ دقاعتملا هاضاقو لكن مث دقع ماربإب
ءيشلا ةوق زاح يتم مكحلا ماق ،  ةرفاوتم لكشلا ب اهنم قلعتي ام ةصاخبو دقعلا مامتل

. "(4) دقعلا ماقم هب يضقملا

دقو .  نامضلا نع ال وئسم نوكي ال نكلو ،  هتعبت دعاولا لمحتي ،  هتيكلم عزن ءيشلا الك هكو (1)
ةعفنملل نيعلا ضعب ةيكلم عزن دعولا ىلع بسحي نأ لا حب زوجي ال هنأب ضقنلا ةمكحم تضق
مكحبو كلا ، ملا ىلع امتح نوكي اذهو هالهك ، مكح هيلع يرجي عيبملا ةيكلم عزن  ،ألن ةماعلا

رمع ةعومجم 1938 ةنس رياني 13 يف يندم ضقن ) عيبلا ب دعاولا هنع نمضي ال يلقعلا موزللا
ص240). 84 مقر 2

قافت اال هيلع مت يذلا وهف يئاهنلا دقعلا ب ةربعلا ف يئادتب اال قافت نعاال يئاهنلا دقعلا فلتخا اذإو (2)
نم هلصح امي فمكحلا ناك اذإ هنأب ،  ةدعاقلا هذهل ًاقيبطت ،  ضقنلا ةمكحم تضق دقو .  ًايئاهن
ىلإ عجر دق امهنم رصقملا ةفرعمل هئطوت دقاعتلا يفرط نم لك تامازتلا ديدحتل ىوعدلا عئاقو

ترقتسا هبو يئادتب اال دقعلا نع هطورش تفلتخا يذلا يئاهنلا قعلا نود يئادتب اال عيبلا دقع
نوناق وه نوكي يذلا دقعلا هذهب هذخأ مدعب نوناقلا خفلا دق نوكي هنإف ،  نيفرطلا نيب علاالةق

ص302). 114 مقر 4 رمع ةعومجم 1944 ةنس سرام 23 يف يندم ضقن ) نيدقاعتملا
يف ةنيعم ةدم يف رايخلا امهدح أل نأ ىلع نافرطلا قفتا اذإ هنأب ضقنلا ةمكحم تضق دقو ¬(3)
يف دقاعتلا لوبق مدع دنع إال تانيمضتلا نم للحتي ال رايخلا بحاص نإف ،  نيعلا يرتشي نأ

ب ًامزلمو هذيفنت نع ال وئسم حبصي هنإف دقاعتلا لبق اذإ امأ .  رايتخ لال ةددحملا ةرتفلا
مقر 3 رمع ةعومجم 1952 ةنس ويام 14 يف يندم ضقن ) ذيفنتلا مدع حةلا يف تانيمضتلا

ص430). 154
اآليت:"اذإ هجولا ىلع يديهمتلا عورشملا نم 151 ةداملا يف صنلا اذه درو : صنلا خيرات  (4)
نإ ذيفنتلل جأالً هل ددحت نأ مكحملل زاج ،  هدعو ذيفنت نع عنتماو دقع ماربإب صخش دعو
ب اهنم قلعتي ام ةصاخبو ،  دقعلا ةحصل لاالةمز طورشلا تناكو كلذ ، اآلرخ دقاعتملا بلط
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نوبرعلا -2

(Lesarrhes)

دحأ عفدي نأ ًانايحأ قفتي : ةيبنج األ نيناوقلا يف دوالهتل نوبرعلا – 140
ىمسي – دقنلا نم ةداع نوكي – لا ملا نم ًاغلبم دقعلا ماربإ دنع لألرخ نيدقاعتملا
عئابلل يرتشملا عفديف ،  راجي اإل دقع يفو عيبلا دقع يف كلذ نوكي ام رثكأو .  نوبرعلا
كلذ نم نيدقاعتملا ضرغ نوكيو ةرج . نماأل وأ نمثلا نم ًاءزج رجؤملل رجأتسملا وأ
اذه ردق لودعلا ديري نم عفدي نأب دقعلا نع لودعلا يف امهنم لكل قحلا ظفح امإ
عفدب هذفنت يف ءدبلا قيرط نع هيف تبلا و دقعلا ديكأت امإو اآلرخ ، فرطلل نوبرعلا

.  نوبرعلا
لاال نيناوقلا  .ف نيتضراعتملا نيتل دلاال نيتاه نيب ةيبنج األ نيناوقلا تمسقنا دقو
(2) تبلا دبالةل ذخأتف ةينامرحلا نيناوقلا (1)،امأ لودعلا دبالةل ذخأت ماع هجوب ةينيت

قافتا نم نيبت اذإف ،  سكعلا تابث إل ةلباق نيتل دلاال اتلك نأ نايبلا نع ىنغو .
دالهتل نم ذخؤي ام ريغ وه نوبرعلا نم دوصقملا نأ فورظلا نم وأ نيدقاعتملا

.  نادقاعتملا هدارأ ام دنع فوقولا بجو ةضورفملا
يف ةلأسملا هذه نع صن دري :مل ميدقلا يندملا نوناقلا يف نوبرعلا –141
كلذ يف ناكو .(3) نيتل دلاال نيب ددرتي يرصملا ءاضقلا ناكف ،  ميدقلا يندملا نوناقلا

ةوق زاح ىتم ،  مكحلا موقي ،  ددحملا األلج يف دقعلا ماربإ متي مل اذإف .  ةرفاوتم ،  لكشلا
ال ةداملا هذه نأ ظحول ةعجارملا ةنجل يف صنلا ىلت املو . " دقعلا ماقم هيف ، موكحملا ءيشلا
 ،أل يئاهن دقع عقاولا يف وهو يئادتب اال دقعلا ب أطخ ىمسي دقع اهيف دجوي يتلا ةلا حلل ضرعت
نم 210 ةداملا لباقت ) يديهمتلا عورشملا نم 287 ةداملا يف اهيلع صوصنم ةلا حلا هذه ن
هولتي حيحصلا ىنعملا ب يئادتبا دقع دجو اذإ ام ةلا حل صنلا ضرعي امنإو ،( ديدجلا نوناقلا
نهرب دعو دجو ىتمف ،  يمسرلا نهرلا ك ةيلكشلا دوقعلا نم دقعلا ناك اذإ اميس  ،ال يئاهن دقع

نأ هدعو دعاولا ذفني مل اذإ زاج ،  ةيلكشلا طورشلا ىفوتسا دق دعولا اذه ناكو ثمال ، يمسر
نوناقلا يف هب ًاعوطقم سيل مكحلا اذهو .  يئاهنلا دقعلا ماقم مكحلا موقيو كلذ ، ىلع ربجي
رقتساو ،  ذيفنتلا لجأ ديدحت ىلع ضارتعا ريثأف كش . لك لوزي ىتح صنلا بجوف يلا حلا

:"اذإ يتأي امك يئاهنلا اهصن يف ةداملا تحبصأو ،  طرشلا اذه فذح ىلع ةشقانملا دعب يأرلا
لا طورشلا تناكو ،  دعولا ذيفنت طًابلا اآلرخ دقاعتملا هاضاقو ،  لكن مث دقع ماربإب صخش دعو
ةوق زاح ىتم ،  مكحملا ماق ،  ةرفاوتم لكشلا ب اهنم قلعتي ام ةصاخبو دقعلا ةحصل الةمز
قفاوو .  يئاهنلا عورشملا يف 104 ةداملا مقر حبصأو . " دقعلا ماقم هب ، يضقملا ءيشلا
تلدبتسا خويشلا سلجمب يندملا نوناقلا ةنجل يفو .  ليدعت نود ةداملا ىلع باونلا سلجم
خويشلا سلجم قفاوو . 102 ةداملا مقر حبصأو ،  دقعلا ةحصل " ةرابعب " دقعلا مامتل " ةرابع

رظنأ ص79)– ص77– 2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم ) ةنجللا اهترقأ امك ةداملا ىلع
.  ينولوبلا نوناقلا نم ةثلا ثلا ةرقفلا 62 ةداملا ًاضيأ

عمو .  ميدقلا يلا اإلطي نوناقلا نم 1217 ةداملا و يسنرفلا نوناقلا نم 1599 ةداملا ثمال رظنأ (1)
يلا . اإلطي يسنرفلا عورشملا نم 170 ةداملا رظنأ كلذ

74 ةداملا و يرسيوسلا تامازتل اال نوناق نم 158 ةداملا و ينامل األ نوناقلا نم 336 ةداملا رظنأ (2)
.  ينولوبلا نوناقلا نم

تابثإ ىلع لب لودعلا زاوج ىلع لدي ال وبرعلا طارتشا ناب ةطلتخملا فانئتس اال ةمكحم تضق (3)
1902م14 ةنس سرام 27) ءافولا نع فلختلا دنع بجاولا ضيوعتلا ديدحت عم خسفلا قح

نوبرعلا دقفي يذلا يرتشملا نأ ىلع ص254)، 1902م14 ةنس ليربا ص242–17
ءارج نم ررض هبصي مل عئابلا نأ ىلع ليلدلا ةماقإ هل قحي ال دقعلا ذيفنت نع فلختلا ببسب
لوأ ص22– 1915م28 ةنس ربمفون 16) يئازجلا طرشلا نأشب يرجي ام ضيقن ىلع كلذ

3) تابثلا ىلع لدي دق نوبرعلا نأب كلذك تضقو ص142)، 1922م34 ةنس رياربف
ص45). 1935م48 ةنس ربمسيد
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 .و يراجلا فرعلا لظ يف اهضومغ دنع ةينلا هذه رسفيو .(1) نيدقاعتملا ةينب ذخأي
يف نوبرعلا دالةل نوكت عيبلا يفف .  راجي واإل عيبلا نييزيمي رصم يف فرعلا نأ رهاظلا

ف راجي يفاإل امأ .(2) تبلا و ديكأتلا يئاهنلا دقعلا يفو لودعلا زاوج يئادتب اال دقعلا
ةرج نماأل ءزجل ال يجعت ربتعيو ،  لودعلا زاوج ىلع ال تبلا و ديكأتلا ىلع ليلد نوبرعلا

.  دقعلل ًاذيفنت
امسح ،  ديدجلا يندملا نوناقلا ذخا : ديدجلا يندملا نوناقلا يف نوبرعلا –142
ريغ ةلحرم نوبرعب نرتقملا دقعلا ناك انه نمو .  لودعلا زاوج  ،دبالةل ددرتلا الفو خلل

هنع . لودعلا زوجي  ،ذإ يئاهنلا دقاعتلا يف ةتاب
: يتأي ام ىلع ديدجلا نوناقلا نم 103 ةداملا تصن دقو

لودعلا يف قحلا نيدقاعتملا نم لكل نأ ديفي دقعلا ماربإ تقو نوبرعلا عفد -1
كلذ . ريغب قافت اال يضق هنع ،إالاذإ

اذه .  هفعض  ،در هضبق نم لدع اذإو .  هدقف ،  تقو نوبرعلا عفد نم لدع اذإف -2
. "(3) ررض يأ لودعلا ىلع بترتي مل ولو

لودعلا زاوج ىلع لدي كشلا حةلا يف نوبرعلا نأب ةيرصملا مكاحملا تضق ىرخأ ىواعد ىفو
ص35– 26 مقر 21 ةاماحملا 1939 ةنس ربوتكأ 31 يف ةينطولا رصم فانئتسا ةمكحم )
اال ةمكحم ص111– 62 مقر 21 ةاماحملا 1940 ةنس سرام 28 يف لجعتسملا ءاضقلا

ص64). 1948م60 ةنس سرام 31 يف ةطلتخملا فانئتس
لودعلا زوجي  ،فال نيعم تقول لودعلا ليلد نوبرعلا ناك اذإ هنأب ةطلتخملا فانئتس اال ةمكحم تضقو

.  ذيفنتلا تقو ىلإ لودعلا زوجيف لودعلا زاوجل تقو نيعي مل اذإ امأ .  تقولا اذه ءاضقنا دبع
يف يضمي نأ يف هتين رهظأ يذلا عئابلا  ،ف لودعلا يف قحلا لا معتسا ةءاسا زوجت ال هنأبو
كشوا ىتح دقعلا مامت ال لاالةمز تاءارج باال موقي ذخأو لودعلا يف هقح لا معتسا نود دقعلا
عفدي نأ ًاضيأ بجي لب نوبرعلا ةراسخ ىلع رصتقي ال ةأجف كلذ دعب لدع مث اهئامنإ ىلع

ص215). 1938م50 ةنس ليربا 5) لودعلا يف هقح لا معتسا هتءاس إل اضيوعت
،  دقعلا ءاشنإ دنع اآلرخ ىلإ نيدقاعلا دحأ همدقي ام وه نوبرعلا ناب ضقنلا ةمكحم تضق دقو (1)
دقو ،  يئاهن هجو ىلع امهنيب امربم امهدقع ال عجي نأ هيلع قافت باال نادقاعتملا ديري دقو
يتلا اهدحو يه نيدقاعلا ةينو ،  هضقن وأ دقعلا ءاضما يف قحلا امهنم لكل ال عجي نأ ناديري

نم مكحلا صلختسا اذإ كلذ ىلعو .  ينوناقلا همكح نوبرعلا ءاطعإ يف اهيلع ليوعتلا بجي
وه ام نوبرع هنأب هيف فصو يذلا غلبملا نأو ،  همامت ىلع تدقعنا هيدقاع ةين نأ دقعلا صوصن
دحأ ريصقت نع ببسملا خسفلا دنع هقاقحتسا ىلع اقفتا يذلا ضيوعتلا ةميق إال عقاولا يف

نيدقاعتملا ةين نم عوضوملا ةمكحم هترهظتسا ام ناكو هب ، مزتلا امب ءافولا يف نيدقاعتملا
ال يتلا ةيريدقتلا اهتطلس يف لخدي كلذف ،  هتارابع هلمتحت دقعلل ًاريسفت وحنلا اذه ىلع
5 رمع ةعومجم 1946 ةنس سرام 21 يف يندم ضقن ) ضقنلا ةمكحم ةباقرل اهيف عضخت

ديكأتل نوكت دقو ،  نوبرعلا دالةل نأب ةطلتخملا فانئتس اال ةمكحم تضقو ص132). 52 مقر
ص 1947م59 ةنس ويام 25) نيدقاعتملا ةين ريسفتل كرتت هنع ، لودعلا زاوجل ال دقعلا

.(157
يلد اذه ناك يئادتب اال دقعلا ريرحت تقو نوبرعلا عفد اذإ هنأب رصم فانئتسا ةمكحم تضق دقو (2)
ةنس رياربف 21) لودعلا زوجي فال يئاهنلا دقعلا ريرحت دنع عفد اذإ  ،امأ لودعلا زاوج ىلع ال

نوبرعلا نأب ةطلتخملا فانئتس اال ةمكحم تضقو –(39 مقر 26 ةيمسرلا ةعومجملا 1924
ربمسيد 17: تابثلا ىلع ليلد يئاهنلا دقعلا يفو ،  لودعلا زاوج ىلع ليلد يئادتب اال دقعلا يف
رياربف ص22–7 1916م29 ةنس ربوتكأ 30–( يئادتبا دقع ص74( 1919م32 ةنس

1925 ةنس ربمفون ص352–4 1917م29 ةنس ليربا ص204–11 1917م26 ةنس
اإل تقبس يتلا مكحلا وهو ص215( 1938م50 ليربا 5–( يئاهن دقع ص11( م38
ص103) 1944م56 ةنس ليربا 15 يف ةطلتخملا ةيلكلا ةيردنكس اإل ةمكحم –( هيلإ ةراش

.
-1": اآليت هجولا ىلع يديهمتلا عورشملا نم 152 ةداملا يف صنلا اذه درو : صنلا خيرات (3)

لودعلا زوجي هنأ ىلع ال ًاتاب حبصأ دقعلا نأ ىلع يلدال دقعلا ماربإ تقو عوفدملا نوبرعلا نوكي
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نادقاعتملا قفتي ملو ،  دقعلا ماربإ تقو نوبرع عفد اذإ هنأ صنلا اذه نم نيبتيو
نأ ىلع يلدال هعفد ناك ،  دقاعتلا يف تاتبلا ديكأتل عفد امنإ هنأ ىلع ًانمض وأ ةحارص
عيبلا كلذ يف ىوتسي ،  دقعلا نع لودعلا يف قحلا امهنم لكل نوكي نأ ادارا نيدقاعتملا
زوجي يتلا ةدملا خالل يف دقعلا نع امهنم دحأ لدعي مل اذإف .  رخآ دقع يأو راجي واإل

لا مكتسا بجوو هل ، ًايئزج ًاذيفنت نوبرعلا ربتعاو ًاتاب ، دقعلا حبصأ ،  لودعلا اهيف هل
بجو كلذ ، اهيف هل زوجي يتلا ةدملا يف هنع نيدقاعتملا دحأ لدع اذإ امأ .  ذيفنتلا
عفد يذلا وه ناك اذإف .  لودعلا ءازج نوبرعلا ردق اآلرخ فرطلل عفدي نأ لدع نم ىلع
وه لدع يذلا فرطلا ناك اذإ  .امأ هضبق نمل ًاقح نوبرعلا حبصيو ،  هدقفي هنإف نوبرعلا
ىتح اآلرخ ، فرطلل ،(1) هيفعض دري  ،يأ هلثم دريو هدري هنإف ،  نوبرعلا ضبق يذلا

،  دقعلا ذيفنت نع نيدقاعتملا دحأ عنتما اذإف –2 كلذ ريغب فرعلا وأ قافت اال ىضق هنع ،إالاذإ
يذلا نوبرعلا ب ظفتحي نأ خسفلا حةلا يف هلو .  خسفلا و ذيفنتلا نيب راتخي نأ اآلرخ دقاعتمللف

عم اذه ررض . يأ خسفلا هب قحلي مل ول ىتح ،  هعفد يذلا نوبرعلا فعضب بلا طي نأ وأ هضبق
هذه مكح يرسيو كلذ .3– األرم ىضتقا نإ ضيوعتلا لا مكتسا يف هقحب اإلخالل مدع
ةنجل يف صنلا ىلت املو . " نوبرعلا نلع نادقاعتملا اهب ربع يتلا ظافل األ تناك ًايأ ةداملا

ب ىلو األ ةرقفلا صن لا دبإ دعب 105 مقر تحت يئاهنلا عورشملا يف ةنجللا هترقأ ةعجارملا
زوجي ال تاب دقعلا نأ ديفي دقعلا نأ ديفي دقعلا ماربإ تقو نوبرعلا عفد -1": اآليت صنلا
نود ةداملا ىلع باونلا سلجم قفاوو . " كلذ ريغب فرعلا وأ قافت اال ىضق هنعإالاذإ لودعلا
نأ ةنجللا تأرو ال ، يصفت ةداملا تشقون خويشلا سلجمب يندملا نوناقلا ةنجل يفو .  ليدعت
فلا خي مكحب ذخأت نأ ةنجللا تأر ": يتأي ام اهريرقت يف تلا  ،قو هتررق ام فلا خي مكحب ذخأت

نيدقاعتملا نم لكل " ةرابع لا دبتساب ىلو األ ةرقفلا تلدعف ،  فرعلا عم ايشمت ةداملا هتررق ام
" فرعلا "وأ ةرابع فذحو ، " هنع لودعلا زوجي ال تابوقعلا " ةرابعب ، " هنع لودعلا يف قحلا
لدع اذإف اآليت:" صنلا ب ةيناثلا ةرقفلا نع تضاعتساو ،  ليدعتلا دعب اهيلإ ةجاحلا هجو لا وزل
دقو . " ررض لودعلا ىلع بترتي مل ولو ،  هفعض در هضبق نم لدع اذإو ،  هدقف نوبرعلا عفد نم
ةرقفلا ىلع ءاقب حماللال رت ملو ،  فرعلا عم يشمتلا بوجو نع ةفاض اإل هذه يف ةنجللا تردص

-1": كاآليت صنلا حبصأو .  يضاقلا ريدقتل نيدقاعتملا ةين ريسفت رمأ ةكرات اهتفذحف ةثلا ثلا
ا ىضق هنعإالاذإ لودعلا يف قحلا نيدقاعتملا نم لكل نأ ديفي دقعلا ماربإ تقو نوبرعلا عفد
اذه .  هفعض در هضبق نم لدع اذإو ،  هدقف نوبرعلا عفد نم لدع اذإف كلذ .2– ريغب قافت ال
ىلع خويشلا سلجم قفاوو . 103 ةداملا مقر حبصأو . " ررض يأ لودعلا ىلع بترتي مل ولو

ا ةركذملا عجارو ص89– ص80– 2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم ) هتنجل اهترقأ امك ةداملا
ص84). ص81– يف يديهمتلا عورشملل ةيحاضي إل

.  عورشملا اذه نم 153و154 ناتداملا امه ،  نيرخا نيصن يديهمتلا عورشملا نمضت دقو اذه
: يتأي ام ىلع 153 ةداملا تصنف

لا حتسا اذإف ،  مازتل اذهاال ةميق نم نوبرعلا مصخ نوبرعلا عفد هلجأ نم يذلا مازتل اال ذفن "1–اذإ
دقعلا ذيفنت لا حتسا اذإ نوبرعلا در كلذك نعيتيو –2.  هعفد نم نوبرعلا درتسا مصخلا

وأ نيدقاعتملا نم أطخب دقعلا خسف اذإ اهنع ،وأ ال وئسم نيداقعتملا نم دحأ نوكي ال فورظل
قيبطتب ءافتكا هنع ءانغتس اال ناكم ال ةعجارملا ةنجل يف صنلا اذه فذح دقو . " امهنيب قافتاب

ليلد نوبرعلا نأ ىلع نادقاعتملا قفتا :"اذإ يتأي ام ىلع 154 ةداملا تصنو .  ةماعلا دعاوقلا
بجو نوبرعلا عفد نم لدع نإف ،  لودعلا قح امهنم لكل ناك ،  دقعلا نع لودعلا زاوج ىلع
خويشلا سلجمب يندملا نوناقلا ةنجل تفذح دقو " هفعض در هضبق نم لدع نإو ،  هكرت هيلع

لك يف رظنأ ).  ركذلا قباسلا هجولا ىلع نوناقلا نم 103 ةداملا ليدعت ىلع ءانب صنلا اذه
.( شماهلا يف ص82 ص80– 2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم كلذ

الن  ،وثملا لثملا وه فعضلا  .ف نوناقلا صن يف درو امك " هفعض "ال" ةيفعض " ةغل حيحصلا (1)
دقو .  ةروصحم ريغ ةدايزو هلثم وأ رادقملا يف هلثم ءيشلا فعضو .  دحاو فعض ال نافعض
ىلع روهشملا أطخلا كلذ ًارثؤم ،  نيفعضلا ديري وهو فعضلا لوقي نأ ديدجلا نوناقلا راتخا

اهقيبطت يف أطخلا ةيعيرشت صوصن ددص يف سبللا بنجتي ىتح ،  روجهملا باوصلا اذه
.  ةريطخ ةيلمع جئاتن ىلإ يدؤي
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بتري صنلا نأ ظح يوال .  دقعلا نع هلودع ءازج نوبرعلا ةميق عفد دق كلذب نوكي
ررضلا نع ًاضيوعت  ،ال دقعلا نع لدع يذلا فرطلا ةمذ يف نوبرعلا ةميق عفدب ًامازتلا
بترتي مل ول ىتح دوجوم مازتل اال نإف ،  لودعلا ءارج نم اآلرخ فرطلا باصأ يذلا
ضرف دقف ،  نيدقاعتملا ةينل ًاريسفت  ،لب صنلا حيرص وه امك ررض يأ لودعلا ىلع

ردق عفدب مازتل اال ريظن يف امهنم لكل لودعلا قح تابثإ ادارأ نيدقاعتملا نأ عرشملا
طرشلا نع نوبرعلا فلتخي اذه يفو .  لودعلا قحل ال باقم نوبرعلا ال عجف نوبرعلا

يذلا ررضلا نع ضيوعتلا ةميقل نادقاعتملا هيلع قفتا ريدقت طرشلا اذه نإف ،  يئازجلا
هيف ًاغلا بم ناك اذإ ريدقتلا اذه ضيفخت يضاقلل زاج مث نمو ،  دقعلا نعاإلخاللب أشني

يتأيسو ررض . يأ نئادلا قحلي مل الًاذإ صأ هب مكحي هلإال زاج  ،لب ةريبك ةجرد ىلإ
.(1) يئازجلا طرشلا يف كلاالم دنع كلذ نايب

ال دقعلا ديكأتل ناك امنإ نوبرعلا عفد نأ ىلع ًانمض وأ ةحارص نادقاعتملا قفتا اذإ امأ
نع لودعلا امهنم ألدح زوجي  .فال هيلع اقفتا ام ةاعارم تبجو ،  لودعلا قح تابث إل
بجي ًايئزج اذيفنت نوبرعلا ربتعيو .  هذيفنتب اآلرخ ةبلا طم امهنم لكلو ،  دقعلا

نم دوقعلا رئاس ىلع يرجت يتلا ةماعلا دعاوقلا مربأ يذلا دقعلا ىلع يرجتو هلا . مكتسا
ىلع بترتو دقعلا خسف اذإو .  خسفلا وأب ضيوعتلا وأب ينيعلا ذيفنتلا ب ةبلا طملا زاوج
رثكأ نوكي دقف ،  نوبرعلا ردقب ضيوعتلا ردقي نأ يرورضلا نم سيلف ،  ضيوعت خسفلا

.  ررضلا ةماسج بسحب لقأ وأ

يناثلا ثحبملا

يضارتلا ةحص

 .وال يضارتلا دوجو يف وه امنإ هانمدق ام لك : ةدار اإل بويعو ةيله 143–األ
ال يضارتلا  .و ًاحيحص نوكي نأ ًاضيأ بجي  ،لب ًادوجوم يضارتلا نوكي نأ يفكي

ةبوشم نيدقاعتملا دحأ ةدارإ نكن ملو ةيلهأ يذ نم ًارداص ناك إالاذإ ًاحيحص نوكي
الل . غتس واال هارك واإل سيلدتلا و طلغلا يه ةدار اإل بويعو .(2) بيعب

يف ًاضيأ يئازجلا طرشلا نع نوبرعلا فلتخيو .  ديدجلا نوناقلا نم 225–223 داوملا رظنأ (1)
.  ينوناقلا فييكتلا

نوكيو .  ىلدب مازتلا يف لدبلا هنأب هفييكت نكمي دقعلا نع لودعلا لباقم يف عفدي يذلا نوبرعلا ف
نكلو ،  مازتل اذهاال لباقي يذلا قحلا ب ًانئادو دقعلا يف دراولا مازتل ًباال ال صأ ًامزتلم نيدملا

نأ كلذا ىدؤمو (م278). نوبرعلا ىدأ وه اذإ لباقملا قحلا طقسيو مازتل نماال هتمذ أربت
قحلا و يلص األ مازتل نعاال  ،لب هتلمج يف دقعلا نع نوكي ال نوبرعلا عفد حةلا يف لودعلا
وهو هيطرش دحأ يف دقعلل ذيفنت وه امنإ هعفدف ،  دقعلا ب قحتسم لدب نوبرعلا هل ،و لباقملا

.  هتلمج يف هنع لودع  ،ال لدبلا
فييكتلا  .ف ًامدقم نادقاعتملا هيلع قفتا ردقم ضيوعت وه  ،لب ًامامت ضيوعتلا كف يئازجلا طرشلا امأ

نأب لوقلا زوجي  .وال ضيوعتلل نينوناقلا فييكتلا تاذ وه يئازجلا طرششلل نينوناقلا
يلص األ مازتل اال ذيفنت نم دبال هيدؤي نأ كلمي ال نيدملا  ،ألن ىلدب مازتلا يفا لدب ضيوعتلا
مازتلا يف نيلحملا دحأ وه  .وال نئادلا هب بلا طو ًانكمم ذيفنتلا اذه ناك اذإ ًاينيع ًاذيفنت

 ،و ًاننكمم ناكو ذيفنتلا اذه نئادلا دارأ اذإ ينيعلا ذيفنتلا نيبو هنيب ريخي ال نيدملا  ،ف يرييخت
.  ينيعلا ذيفنتلا ب نيدملا مدقت اذإ نيلحملا نيب كلذك نئادلل رايخ ال

زوجي ": يتأي امب يرجي عورشملا اذه نم 162 ةداملا وه ًاصن يديهمتلا عورشملا نمضت دقو (2)
يف بيعل – ًايناث .  امهدحأ يف وأ نيدقاعتملا يف ةيله األ رفاوت مدعل :وأالً– دقعلا لا طبإ
اهيلع ًاصوصنم حاالت دعي ألهن هفذح حرتقا ةعجارملا ةنجل يف صنلا اذه ىلت املو . " ءاضرلا
يف ص110 2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم ) كلذ ىلع ةنجللا تقفاوف ،  ةيلا تلا داوملا يف

.( شماهلا
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.  ةدار اإل بويع يف  ،مث ةيله يفاأل بكلاالم أدبنو
األلو بلطملا
(*) ةيله األ

(Lacapacite)

اإل ىلع ةيله يفاأل ميدقلا نوناقلا رصتقا : ديدجلا نوناقلا و ميدقلا نوناقلا –144
ةقلطملا ةيله واأل ةديقملا ةيله األ نيب زيم نأ دعب ةيصخشلا لا األوح نوناق ىلإ حةلا

وه ةيله األ صقن عم ءازجلا نأ كلذ )،مث ميدق (م129–189/130–190
.( ميدق (م131–191/132–192 دقعلا لا طبأ

تكرتشاف ،  ليصفتلا نم ءيش يف ةيله األ ماكح أل ضرع دقف ديدجلا نوناقلا امأ
يف رداصلا 1947 ةنسل 99 مقر نوناق ) ةيبسحلا مكاحملا نوناق صوصن عم هصوصن

،  نييرصملا عيمج ىلع قبطت يتلا ماكح نماأل ريثك يف (1947 ةنس هيلوي 13
هديحوت مت ةيصخشلا لا األوح نوناق نم رطش اذهو ،  نيملسم ريغ وأ نيملسم

ألناأل اهيلإ نومتني يتلا تايسنجلا نيناوق مهيلع قبطتف بناج امأاأل .  ةفاك نييرصملل
.(1)( ديدج (م11 ةيصخشلا لا نماألوح ربتعت ةيله

تدرو يتلا ماكح األ ىلإ لقتنن  ،مث ةيله األ يف ةماعلا ةيرظنلا زاجيا يف ثحبنو
.  ديدجلا نوناقلا يف اهنع

ةيله يفاأل ةماعلا ةيرظنلا –1

capacitede ) بوجولا ةيلهأ نيب ءاهقفلا زيمي : بوجولا ةيلهأ – 145
.(capacited'exercice) األءاد ةيلهأو (jouissance

بوجول ناسن اإل ةيح صال اهنأب بوجولا ةيلهأ اإلساليم هقفلا لوصأ ءاملع فرعيو
صخشلا عقاولا يف يه فيرعتلا اذهب بوجولا ةيلهأو .  هيلعو هل ةعورشملا قوقحلا

ًاصخش وأ ًاعيبط ًاصخش ناك ءاوس ،  صخشلا  .ف ةينوناقلا ةيحانلا نم هيلإ ًاروظنم هتاذ
هيلعو قوقح هل نوكت ألن صحلا هنأ ةيحان نم نوناقلا هيلإ رظني امنإ ،  ًايرابتعا
ةيلهأ هيف رفاوتت ينوناق صخش – قرلا لا طبأ نأ دعب – ناسنإ لكف .  تابجاو
هوجولا ضعب نم كلذ لبقو يمالهد ،لب تقو نم ةيله األ هذه هل تبثتو .  بوجولا
دادسو هتكرت ةيفصت نيح ىلإ كلذ دعبو  ،لب هتوم تقو ىلإ ،  ًانينج نوكي امدنع

 ،ألن بوجولا ةيلهأ هيف رفاوتت ينوناق صخش يرابتع اال صخشلا كلذكو .  هنويد
.  تابجاولا لمحتو قوقحلا التمالك ةيلباقلا إال عقاولا يف تسيل ةيرابتع اال ةيصخشلا

،  ًاتيم دلوي نينجلا ك كلذو ،  اهعم ةيصخشلا تمدعنا بوجولا ةيلهأ تمدعنا اذإف
ةكرشلا  ،كو ةيونعم ةيصخش هل تسيل سانلا نم ةعامجكو ،  هنويد دادس دعب تيملا كو

": يتأي ام ةيله يفاأل ةماع ةرظن يف يديهمتلا عورشملل ةيحاضي اإل ةركذملا يف ءاج دقو (1)
مدع نوناقلا ررقي مل ام دقاعتلل هأالً صخشلا رابتعا ىلع صنلا ب دقاعتلا ةيلهأ يف ىفتكا

األ مادعن ال نوكي ام ديدحتب اهنم قلعت ام اميس ال ةيساس األ ةيعوضوملا دعاوقلا ىلعو ،  هتيلهأ
.  كلذب ةصاخلا نيناوقلا اهعضومف الت يصفتلا امأ .  ءاضرلا ةحص يف رثا نم اهصقن وأ ةيله
دالةلا ديدحت لوانتت ألاهن يلا حلا نينقتلا نم 189/129 ةداملا صن ىلع ءاقب لإل لحم ري ملو
130 ةداملا امأ .  ةيعوضوملا ميظنتلا لئاسم نم ةلأسم يهو ،  ةديقملا ةيله واأل ةقلطملا ةيله أل
،  ةيله األ لئاسم يف هقيبطت بجاولا نوناقلا نييعتب ةصاخلا يهو يلا ، حلا نينقتلا نم 190/
ءارث اإل دعاوق ىضتقمب رصاقلا ىلع عوجرلا ب ناتصاخلا 192–191/132–131 ناتداملا و

نيناوقلا عزانتت دعاوق نيب ىلو األ تعضوف ،  يعيبطلا اهناكم عورشملا يف تلح دقف ،  ببس بال
األ ةعومجم الن"( طبلا دعاوق قايس يف اتدرو نايرخ األ ناتداملا  ،و يديهمتلا صوصنلا يف

ص109). 2 ةيريضحتلا معلا
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توملا ب هيلع مكحي نمكو ،  قرلا حيبت تناك يتلا نيناوقلا يف قيقرلا  ،كو ىفصت نأ دعب
فئاوطلا ضعب نيناوق يف بهارلا كو كلذ ، حيبت تناك يتلا نيناوقلا يف يندملا

.(1) ةينيدلا
نأ عقيو .  قحلا لا معتس ال صخشلا ةيح صال يه األءاد ةيلهأو األءاد: ةيلهأ –146
يه هذهو ،  قحلا ب ًاعتمتسم نوكيف األءاد ، ةيلهأ نود بوجولا ةيلهأ صخشلل رفاوتت
نم نيبتيو األءاد . ةيلهأ يه هذهو ،  هسفنب هلا معتسا عيطتسي نأ نود ،  بوجولا ةيلهأ
وه انه انينعي يذلا  .و ًامات ال صف األءاد ةيلهأ نع بوجولا ةيلهأ لصف نكمي هنأ كلذ

.  ةدوصقملا يه تناك ةيله األ انقلطأ اذإف األءاد ، ةيلهأ
يهو ،  ءانتغا دوقع –1: ةعبرأ ماسقأ ىلإ ةيله األ ثيح نم دوقعلا ميسقت نكميو

هل .2 بوهوملا ىلإ ةبسنلا ب ةبهلا ك كلذل ًاضوع عفدي نأ نود اهرشابي نم ينتغي دوقع
3.  رجؤملا ىلإ ةبسنلا ب راجي الهلكاال غتس ال ءيشلا ىلع درت دوقع يهو ،  ةرادإ دوقع –

عئابلا نم لك ىلإ ةبسنلا ب عيبلا ك ضوعب هيف فرصتلل ءيشلا ىلع درتو ،  فرصت دوقع –
ةبسنلا ب ةبهلا ك ضوع ريغب هيف فرصتلل ءيشلا ىلع درتو ،  عربت دوقع –4.  يرتشملا و

.  بهاولا ىلإ
.  دوقعلا نم ةعبر األ ماسق األ هذه ةرشابمل ًاحلا ص ناك ةلماك ةيله األ هيف ترفاوت نمف

زيمملا يبصلا  ،ك ماسق األ هذه ضعب ةرشابمل إال حلصي ال وهف ةيله األ صقان ناك نمو
،  فرصتلا دوقع ةرشابمل هدحو حلصي  ،وال ةراد اإل دوقعو ءانتغ اال دوقع ةرشابمل حلصي

نيناوقلا ب فرتعي امهدحأ ،  ةينطولا رصم فانئتسا ةمكحم نم ناضقانتم نامكح ردص دقو اذه (1)
1931 ةنس سرام 25) نوناقلا ةوق اهل ةداع اهنإ ىلع اهقبطيو ةنبهرلا يف ةيحيسملا
األلو ، مكحلا هب ىضق ام سكعب يضقي يناثلا مكحلا ص744)،و 364 مقر 12 ةاماحملا
األ نيناوقل ةفلا خم يهو ،  نوناقلا اهب فرتعي ال ةضحم ةينيد نيناوق ةنبهرلا نيناوق ربتعيف
نم الدلب لب ريدلا ىلإ بهارلا ملا لقني ال ةنبهرلا درجم نأو ،  ماعلا ماظنلا نم ربتعت يتلا ةيله

ةاماحملا 1931 ةنس ليربا 9) هيلع فقوت وأ ريدلل بهوت نأك كلذل ةينوناقلا قيرطلا ذاختا
ص746). 365 مقر 12

رص ، يف ةيحيسملا فئاوطلا ضعب دنع راج ماظن ةنبهرلا نأب يضقي ضقنلا ةمكحم نم مكح ردص مث
ةمدخلا نم مهتفعأف ايازملا ضعبب نابهرلا تصتخا ذإ ةيرصملا ةموكحلا هب تفرتعا دقو

ويام 14 يف رداصلا يلا علا نماألرم 14 ةداملا نوناقلا  ،و ةيكرمجلا موسرلا نمو ةيركسعلا
نأب حرص دق سكذوثر اال طابق اال ةفئاطل ىلحملا سلجملا تاصاصتخاو بيترتب 1883 ةنس
نأ ماكح األ هذه نمو هل . ةررقملا ماكح األ ذافن ىلع لمعلا و همارتحا بجي ًاصاخ ًاماظن ةنبهرلل
هتايح سرك يتلا ةعيبلل اكلم ربتعي ةنبهرلا كلس يف هطارخنا دعب بهارلا هينتقي ام لك
اهببسب وأ مهفئاظو قيرط نع نابهرلل لوؤت يتلا لا نأاألوم كلذ ىلع بترتيو .  اهتمدخل

ال غاش ناك نأ تقو هارتشا امل مًاكلا نارطملا دع ذإ هيف نوعطملا مكحلا  .ف ةعيبلل ًاكلم حبصت
يف أطخأ دق ةسينكلا نع ًابئان هتفصب ال ًايصخش هل ةرداص دوقعلا نأ درجمل ينيدلا هبصنم ً
نوناق اهنوك حةلا ةسينكلا و نابهرلا نيب ةيلا ملا عللالةق ةددحملا ةيسنكلا دعاوقلا األذخب مدع

ص431). 155 مقر 3 رمع ةعومجم 1942 ةنس ويام 24 يندم ضقن ) نيفرطلا
ةنيهرلا ي فهلوخد لبق بهارلا هكلميام (ً :(وأال نيب زييمتلا بجي هنأ ماكح األ هذه نم رهاظلا و

هل ًاصاخ ًاكلم ىقبي اذهف – ةيصو وأ ثاريم نع ةنيهرلا هلوخد دعب ىتح هكلمي ام كلذكو –
.  ماعلا ماظنلل فلا خم كلذ نإف ةنبهرلا كلس هلوخدب مدعنت ال بهارلا ةيصخش ألن هنع ثروي

نوكي اذهف ،  ةيصولا وأ ثاريملا قيرط ريغ نع ةنبهرلا كلس يف هلوخد دعب هكلمي )ام ًايناث )
انه قبطت يتلا ةسينكلا نيناوقل ًاقبط ،  ربتعي ألهن  ،لب تمدعا هتيصخش  ،الألن ةسينكلل اكلم
ام زييمتلا اذه ديؤيو لا . األوم هذه هكلمت يف ةسينكلا نع ًابئان ،  ماعلا ماظنلل اهتفلا خم مدعل
فقس املأل ًافورعم نكيل ص315):" 1927 ةنس ةعبط لا( سعلا النب نيناوقلا باتك يف درو
هيف عيطيل هل ناك ام ىلع ناطلس هل نوكي ام يكل ،  ةعيبلل ام ًافورعم نكيلو ،  ءيش هل ناك نإ
يف يصوي نأ هل سيل ،  ةعيبلل وهف ةيفقس األ دعب هانتقا ام امأف . .  دارأ نمل هثرويو بحأ ام هبر

. " مامعأ وأ ةوخإ وأ نيدلا و نم ثاريم نم هيلإ راص هنمإالام ءيش
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حلا يه امك ةمودعم ةيله األ نوكت دقو .  عربتلا دوقع ةرشابمل الً صأ حلصي وال
.  ةعبر األ ماسق األ هذه نم مسق يأ ةرشابمل حلصي ال وهف ،  زيمملا ريغ يبصلا

  زييمتلا اهطانم ةيله اهب:األ سبتلي امم اهريغ نع اهزييمتب ةيله األ صيمحت –147
صقن نمو ،  ةيله األ لماك ناك زييمتلا لماك ناك نمف زييمت نع إال ردصت ال ةدار ،ألناإل

.  هتيلهأ تمدعنا هزييمت مدعنا نمو ،  ةصقان هتيلهأ تناك هزييمت
ولاالةي امأ .  انفرع ام يه ةيله لا .فاأل ملا ىلع وولاالةي ةيله األ نيب قيرفتلا بجيو
ميقلا و يصولا و يلولا كلذ لثم .  ريغلا ملا ىلع ةينوناقلا األمعلا ذافن يهف لا ملا ىلع

 ،فال بئاغلا و روجحملا و ريغصلا ملا ىلع ةيلو األ مهل ؤهالء لك ،  بئاغلا نع ليكولا و
يف فرصتلا هلوالةي نإ قيلا  ،لب ريغصلا ملا يف فرصتلا ةيلهأ هل يلولا نإ قيلا
ىلإ ةبسنلا ب ةيح ال صف ةيله  ،امأاأل ريغلا ملا ىلإ ةبسنلا ب ةيح صال لا .فولاالةي ملا اذه

.  هسفن صخشلا ملا
لهأ ريغ رصاقلا  .ف فرصتلل لا ملا ةيلباق مدعو ةيله األ مدع نيب قيرفتلا بجي كلذك

عيطتسي فال مهلا فقو نم امأ .  هدنع زييمتلا يف صقنل كلذ عجريو مهلا ، يف فرصتلل
مدعل  ،لب زييمتلا يف صقن ىلإ عجار هدنع ةيله يفاأل صقنل  ،ال هفقو اميف فرصتلا

.  فرصتلل هتاذ فوقوملا لا ملا ةيلباق
نم صخش عنمي دقف .  فرصتلا نم عنملا و ةيله األ مدع نيب ًاريخأ قيرفتلا بجيو
امك عونمملا صخشلا دنع زييمتلا يف صقنل كلذ عجري  ،وال ةعورشم ةحلصمل فرصتلا
عيبي نأ نم صخشلا عنم كلذ لثم .  فرصتلل لا ملا ةيلباق مدعل  ،وال ةيله األ صقن يف
عنمو ،  ةثرولا ةحلصم كلذ يف تيعور دقو ،  ةنيعم دودح يف إال توملا ضرم يف مهلا
ةحلصم كلذ يف تيعور دقو ،  اهجوز نذإب إال فرصتلا نم عئارشلا ضعب يف ةجوزلا

اذإ امك ،  فرصتلا حص عناملا زلا اذإف .  جوزلا اهسيئرو نيجوزلا نيب ام ةيلا ملا ةكرشلا
ظح  .يوال ةيناثلا ةلا حلا يف ةيجوزلا ىرع تمصفنا وأ ىلو ةلااأل حلا يف ةثرولا تزاجا

.(1) لا ملا قحليف فرصتلل ةيلباقلا مدع  ،امأ صخشلا قحلي فرصتلا نم عنملا نأ
نوكي نأ صخشلا يف ضورفملا :و ةيلهأ اذ نوكي نأ صخشلا يف لص 148–األ

109 ةداملا هب تضق ام اذهو اهنم . دحي وأ هتيلهأ نوناقلا بلسي اممل ةيله األ لماك
مكحب اهنم دحي وأ هتيلهأ بلست مل ام دقاعتلل لهأ صخش لك " نأ ىلع تصن ذإ

. "(2) نوناقلا

نمو ميق ، هل بصن اذإ ةيئانج ةبوقعب هيلع موكحملا  ،و ليكو هل ميقأ اذإ بئاغلا نأ ىرنسو (1)
ؤهال يف ةيله األ مادعنا ىلإ عجري ال كلذ نإف ،  دعاسم هل نيع اذإ ةيئاضقلا ةدعاسملا هل تررقت
ببس نود ءارث وأباإل عورشملا ريغ لمعلا ب مازتل لال صخشلا ةيلهأ نم ةداع قيلا ام امأ ء .
اذه ناك نإف .  مازتل اال ردصم دجو ىتم صخشلا مزتلي نأ لص  .ألناأل ًاقيقد ًاريبعت سيلف
امك زييمتلا اهطانمو ،  ةيله األ هطورش نمف ( ماع هجوب ينوناقلا لمعلا (وأ دقعلا وه ردصملا

،  زييمتلا أطخلا طورش نمو أطخ ، نم فالدب عورشملا ريغ لمعلا وه ردصملا ناك نإو .  هانمدق
هلمع نع زيمملا ريغ لأسيف لا األوح ضعب يف ًابولطم نوكي ال دقو ،  أطخلا يف نكر زييمتلا ف
حبصأ نكل و زييمتلا هيف طرتشي لص ،وال األ ىلع ىقبيف ببس نود ءارث باإل مازتل  .امأاال راضلا

األ ضعب يف فولأملا اذه انيراج دقو ،  عضاوملا هذه يف ةيله نعاأل ثدحتلا فولأملا نم
.  نايح

نوكي اآليت:" هجولا ىلع يديهمتلا عورشملا نم 163 ةداملا يف صنلا اذه درو : صنلا خيرات (2)
ةعجارملا ةنجل ىلع صنلا ضرع املو . " هتيلهأ مدع نوناقلا ررقي ال نم لك دقاعتلل هأالً

، " اهنم دحلا وأ هتيلهأ بلس نوناقلا ررقي مل ام دقاعتلل لهأ صخش لك ": يتأي امك هتلدع
.  ليدعت نود ةداملا ىلع باونلا سلجم قفاوو . 112 مقر تحت يئاهنلا عورشملا يف مدقو

هتيلهأ بلس نوناقلا ررقي ملف " ةرابع ىلع ضرتعا خويشلا سلجمب يندملا نوناقلا ةنجل يفو
دعب هيلع زجحي مل ًاونجم صخشلا نوكي دقف ،  ةيله األ بلسي ال نوناقلا "ألن اهنم دحلا وأ
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هتيلهأ مدع تابثإ يف حجن اذإف .(1) هيعدي نم ىلع عقي ةيله األ مدع تابثإ ءبعف
دقتعي ناك هنأب جتحي نأ اآلرخ فرطلل زوجي هنم .وال ردص يذلا دقعلا لطبي نأ هل ناك
يفخيل ةيلا يتحا قرط ىلإ ةيله األ صقان أجل اذإ امأ .(2) ةيلهأ وذ هعم دقاعتمل انأ

نع ال وئسم نوكي  ،إالهنأ ةيله األ صقنل دقعلا لا طبإ بلطي نأ هل نأ عمف ،  هتيلهلا صقن
" هنأ ىلع صنت 119ذإ ةداملا هب يضقت ام اذهو هنم . ردص يذلا شغلل ضيوعتلا

ضيوعتلا ب همازلا اإلخاللب مدع عم اذهو ،  دقعلا لا طبأ بلطي نأ ةيله األ صقانل زوجي
نأ صنلا اذه قيبطتل ىفكي (3)" .وال هتيلهأ صقن ىفخيل ةيلا يتحا قرط ىلإ أجل اذإ
مكلا دكؤي وهو ،  نيعتسي نأ بجي  ،لب اهلماك هنأب ديكأتلا ىلع ةيله األ صقان رصتقي
اذهو .  دشرلا نس غلب هنأ تبثيل ةروزم يمالد ةداهش مدقي نأك ةيلا يتحا قرطب ،  هتيلهأ

لظ يف هب لمعي يرصملا ءاضقلا ناك ديدجلا نوناقلا يف حيرصلا صنلا هب ىضق يذلا
.(4) ةماعلا دعاوقلل ًاقيبطت ميدقلا نوناقلا

لهأ صخش لك ": اآليت هجولا ىلع صنلا ةنجللا تلدعف ،  دقاعتلل هأالً كلذ عم نوكيو
قفاوو . 109 ةداملا مقر حبصأو ، " نوناقلا مكحب اهنم دح يوا هتيلهأ بلست م ملا دقاعتلل

ص ص109– 2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم ) ةنجللا اهتلدع امك ةداملا ىلع خويشلا سلجم
.(112

،  ضراع ةيله األ دقفو دشرلا لجرلا يف لص األ نأب ةينطولا فانئتس اال ةمكحم تضق دقو (1)
ءورط الف خلا ىعدم تبثا إالاذإ ةذفان ةحيحص ًاديشر غلا بلا نم ةرداصلا دوقعلا ربتعت كلذلو

ص191– 6 قوقحلا 1891 ةنس هيلوي 18) دقعلا لبق دقاعتملا كلذ ىلع ةيله األ دقف ضراع
فانئتس اال ةمكحم ىنعملا اذه يف ًاضيأ رظنأ ص225)– 7 قوقحلا 1891 ةنس هيلوي 21

ص 1918م30 ةنس سرام 28 يفو ص446 ، 1916م28 ةنس ةينوي 28 يف ةطلتخملا
. 316

ةيلهأ نع ىرحتي نأ ريغلا عم دقاعتي نم ىلع بجي هنأب ةينطولا فانئتس اال ةمكحم تضق دقو (2)
هلا .فال مهإو هريصقت ةعبت لمحت نيأ هيلعف  ،إوال دقاعتلا ةحص نم دكأتي ىتح هعم دقاعت نم
نس هغولب دعب هيلع ةياصولا رارمتسا يبسحلا سلجملا ررق صخش نم ًاراقع ىرتشا نمل زوجي

ةديرجلا ب رشني مل رارقلا كلذ نأ ىلع ًاناكترا عيبلا دقع ةحصب كسمتي نأ ةنس ةرشع ينامثلا
ينب ةمكحم ًاضيأ رظناو . 62 مقر 22 ةيمسرلا ةعومجملا 1921 ةنس رياربف 15) ةيمسرلا

ص524). 9 ةاماحملا 1928 ةنس رياربف 8 يف ةيئادتب اال فيوس
:"ال اآليت هجولا ىلع يديهمتلا عورشملا نم 165 ةداملا يف صنلا اذه درو : صنلا خيرات (3)

ىفخيل ةيلا يتحا قرط ىلإ أجل دق ناك اذإ دقعلا لا إلطب هتيلهأ صقنب كسمتلا رصاقلل زوجي
الن طبلا ب كسمتلا نم هعنمي ال كلذ نإف دشرلا نس غلب هنأ ررقي نأ ىلع رصتقا اذإ  ،امأ هرصق

زيجي صن نم فغال نوكي 162 ةداملا فذح دعب عورشملا نأ ظحول ةعجارملا ةنجل يفو . "
ةشقانملا دعبو ،  ةداملا هذه ردص يف مكحلا اذه تبثي نأ يغبنيف ،  دقعلا لا طبأ ةيله األ صقانل

لا طبأ بلطي نأ ةيله األ صقانل زوجي ": اآليت هجولا ىلع ةداملا لدعت نأ ىلع ةنجللا تقفاو
قرط ىلإ أجل دق ناك اذإ دقعلا لا إلطب هتيلهأ صقنب كسمتلا رصاقلل زوجي ال كلذ عمو ،  دقعلا
سلجم قفاوو .  يئاهنلا عورشملا يف 123 ةداملا مقر حبصأو . " هرصق يفخيل ةيلا يتحا

نع ضيعتست نأ خويشلا سلجمب يندملا نوناقلا ةنجل تأرو .  ليدعت نود ةداملا ىلع باونلا
اإلخاللب مدع عم اذهو " ةرابعب " خلا هتيلهأ صقنب كسمتلا رصاقلل زوجي ال كلذ عمو " ةرابع

ريرقتب قلعتت ةلا سملا " .ف هتيلهأ صقن ءافخ ال ةيلا يتحا قرط ىلإ أجل اذإ ضيوعتلا ب همازلا
صقن ءافخ إل ةيلا يتحا قرط ىلإ ( ةيله األ يصقان نم هريغو ) رصاقلا ءاجتلا ىلع ءازجلا

نأ ترثآ امنإو لا اإلطب بلط قح نم رصاقلا نامرح ءازجلا نوكي نأ ةنجللا رت ملو ،  هتيلهأ
ب مكحلا ىلع ًارصاق ءازجلا تلعجو ةيريصقتلا ةيلوئسملا ب ةقلعتملا ةماعلا دعاوقلا يرجت

ةنجللا اهتلدع امك ةداملا ىلع خويشلا سلجم قفاوو . 119 ةداملا مقر حبصأو .  ضيوعتلا
ص138). ص133– 2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم )

ةمكحم تضق دقو ص117– 1913م26 ربمسيد 30 يف ةطلتخملا فانئتس اال ةمكحم رظنأ (4)
ببسب ررضلا نم هقحل امع هضيوعتب اهيف هبلا طي عئابلا ىلع ىوعد يرتشملا عفر اذإ هنأب ضقنلا

هيلع سلد عئابلا نأ ايعدم ،  اهنمث نم ًاءزج هل عفدو اهيلع هعم دقاعت يتلا ةقفصلا مامتإ مدع
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زوجي  ،فال ماعلا ماظنلا نم ةيله األ ماكحأو : ماعلا ماظنلا نم ةيله األ ماكحأ –149
اهنم . هدنع صقن اميف هيلع عسوي  ،والنأ هدنع ةرفاوتم ريغ ةيلهأ صخش يطعي نأ
نم ءيش ىلع قافتا لكو اهنم . صاقتن وأاال ةدوجوم ةيلهأ نم نامرحلا زوجي ال امك
أل سيل " هنأ ىلع صنت ذإ ديدجلا نوناقلا نم 48 ةداملا ريشت ىلإو ال . طاب نوكي كلذ

. " اهماكحأ يف ليدعتلا وال هتيلهأ نع لوزنلا دح

ةيله األ ماكحأ –2

ةيبسحلا مكاحملا نوناقو ديدجلا يندملا نوناقلا يف

زييمتلا اهطانم األءاد ةيلهأ تناك امل : ةيله األ اهب رثاتت يتلا لماوعلا – 150
رثؤت نأ اهنأش يف عقت وأال قعت ضراوعب رثأتت دقو .  ًامئاد نسلا ب رثأتت يهف ،  انمدقامك

.(1) ةلفغلا و ةتعلا و نونجلا  ،ك زييمتلا يف

نسلا ب ةيله األ رثأت أ–

ناسن اهباإل رمي يتلا ةيعيبطلا راود :األ ناسن اإل ةايح يف ةيعيبطلا راود 151–األ
–2 زييمتلا نس ىلإ والهتد تقو نم ثالةث:1– راودا تومي نأ ىلإ دلوي نأ تقو نم

.  توملا ىلإ غولبلا نس نم –3.  غولبلا نس ىلإ زييمتلا نس نم
غلبي مل نم لكو .  تاونس عبسب زييمتلا نس ردقت : زيمملا ريغ يبصلا – 152

110 ةداملا تصن دقو .(2 ةرقف (م45 ةيله األ مودعم زييمتلل ًادقاف ربتعي ةعباسلا
ةلطاب هتافرصت هعيمج نوكتو مهلا ، يف فرصتلا قح زيمملا ريغ يبصلل سيل " هنأ ىلع
دوقع ىلع ًاروصقم اذه سيلو دقع . يأ رشابي نأ عيطتسي ال زيمملا ريغ يبصلا (2)" .ف

ىلع ىوعدلا ةمكحملا تضفرف ،  هيلع ًاروجحم ناك هنأ نيح يف ةيله األ مات هنأب همهوأ نأب
هنأ يرتشملل رهاظت هنأ وه عئابلا نم عقو ام لك نأ نم اهعئاقوو اهفورظ نم هتنابتسا ام ساسأ

 ،فال ًايصخش ةفرتقم ةلءاسم بجوتسي ال بذك درجم نوكي نأ ودعي ال اذهو ةيله األ لماك
ضقن ) هيلإ عفال ةيدؤم ىوعدلا يف ةتباثلا عئاقولا تمادام كلذ يف اهعم ضقنلا ةمكحمل نأش
ضقن ىنعملا اذه يف ًاضيأ رظناو ص348 . 149 مقر 27 ةاماحملا 1945 ةنس ويام 4 يئانج

ص352). 128 مقر 4 رمع ةعومجم 1944 ةنس ويام 4 يف يندم
عجري ": يتأي امب ترج ،  عورشملا اذه نم 164 ةداملا وه ًاصن يديهمتلا عورشملا نمضت دقو (1)

يف رثا نم اهصقن وأ األءاد ةيلهأ مادعن ال نوكي ام ديدحت يف ةيصخشلا لا األوح نوناق ىلإ
اهيلع يه يتلا ةلا بحلا ةداملا نأ ركذ ،  ةعجارملا ةنجل يف صنلا اذه ىلت املو . " ءاضرلا ةحص
ىلإ ةراش اإل دارملا  ،لب نيناوقلا عزانتل ةدعاق عضو دارلا سيلف ،  دوصقملا ىنعملا يدؤت ال

": يتأي امك ةداملا ليدعت حرتقاو لا . األوح هذه يف قيبطتلا بجاولا ةيبسحلا سلا جملا نوناق
–113 داوملا هنعب ةضاعتس واال صنلا اذه فذح ةنجللا تأر " .مث صاخ نوناق ةيله األ مظني
ص113 – ص112 2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم ) يئاهنلا عورشملا يف 118

.( شماهلا يف
هتعضو يتلا يه ةعجارملا ةنجلو .  يديهمتلا عورشملا يف صنلا اذه دري :مل صنلا خيرات (2)

.  ليدعت نود ةداملا ىلع باونلا سلجم قفاوو .  يئاهنلا عورشملا يف 113 ةداملا مقر تحت
نم اهيلت يتلا داوملا و ةداملا هذه مكح نإ ليق خويشلا سلجمب يندملا نوناقلا ةنجل يفو
له لئسو ؟ يندملا نوناقلا يف انه اهداريا يف ةمكحلا امف ،  ةيصخشلا لا األوح دعاوق ميمص
بلص يف ماكح األ هذه عضوب ارأ عرشملا نأ بيجأف ؟ بناج األ ىلع يرست صوصنلا هذه
يف عرشملا طاتحا دقو اإلسالةيم ، ةعيرشلا يف اهماكحأ ىلإ عوجرلا مدع يندملا نوناقلا
هنأ نع ال ضف اذه ،  بناج األ ىلع هماكحأ ذافن مدع ديفي صن داريإب ةيبسحلا مكاحملا نوناق
اهنإ ضورعملا نوناقلا عورشم نم األلو بابلا يف اهيلع صن يتلا ةماعلا ئدابملا نم دافتسي
نس وهو زييمتلا نس  .امأ دشرلا نسب صتخي اميف إال بناج األ ىلع يرست ةماع ًاماكحأ نمضتت
ليدعت نود 113 ةداملا ىلع ةنجللا تقفاو دقو .  بناج األ ىلع يرست هماكحأف ةيلقعلا ةيله األ
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عيطتسي  ،فال ءانتغ اال دوقع ىلإ ًاضيأ دتمي  ،لب ةراد اإل دوقعو فرصتلا دوقعو عربتلا
رثا . هتدار ال نوكت  ،فال زييمتلا دقاف ألهن ةبهلا لبقي نأ زيمملا ريغ يبصلا

.  هيصول مث هيلول مهلا ىلع ولاالةي تبثتو
مكاحملا نوناق نم 7 ةداملا يضقت اذهبو .  حيحصلا دجلا وهاألبمث ريغصلا ىلوو

هيلعو ،  رصاقلا ملا ىلع (1)ولاالةي حيحصلا دجلل نأ"لألبمث ىلع صنت ذإ ةيبسحلا
ملو يلو ، ريغصلل نكي مل اذإف . " ةمكحملا نذإب إال اهنع ىحنتي نأ زوجي اهب ،وال مايقلا
نم 15 ةداملا هب يضقت ام اذهو ،  ًايصو ةمكحملا نيعت ،(2) ًاراتخم ًايصو األب نيعي
ىصو نكتسملا لمحلا وأ رصاقلل نكي مل "اذإ هنأ ىلع صنت ذإ ةيبسحلا مكاحملا نوناق

. " ًايصو ةمكحملا نيعت راتخم
يف ةموسرمف رصاقلا ملا يف يصولا و يلولا اهقاطن يف فرصتي يتلا دودحلا امأ

118 ةداملا ريشت اذه ىلإو اإلسالةيم . ةيعرشلا دعاوق يفو ةيبسحلا مكاحملا نوناق
ءايصو واأل ءايلو نماأل ةرداصلا تافرصتلا نأ" ىلع صنت ذإ ديدجلا يندملا نوناقلا نم

47 ةداملا صنت كلذكو . "(3) نوناقلا اهمسري يتلا دودحلا يف ةحيحص نوكت تاوقلا و
ولا ماكح أل لا األوح بسحب اهوصقانو ةيله األ ودقاف عضخي " هنأ ىلع نوناقلا اذه نم

. " نوناقلا يف ةررقملا دعاوقلل ًاقفوو طورشلا ب ةماوقلا وأ ةياصولا وأ الةي
ب ىتح ،  فرصتلا ةيلهأو ةراد اإل ةيلهأو ءانتغ اال ةيلهأ ريغصلا نع رشابي نأ ىلوللف
نأ ىلولا عيطتسي فال عربتلا ةيلهأ امأ .  زوجي ال شحافلا نبغلا نكلو ،  ريسيلا نبغلا
رظنأ )،  ةمكحملا هب تنذأو يلئاع وأ يناسنإ بجاو ألءاد عربتلا نوكي  ،إالنأ اهرشابي

نأ وأ يلولا والةي نم دحت نأ ةمكحملل زوجيو .( ةيبسحلا مكاحملا نوناق نم ( ةداملا
ألي وأ يلولا فرصت ءوس ببسب رطخ يف رصاقلا لا ومأ تحبصأ اذإ " اهايإ هبلست

.( ةيبسحلا مكاحملا نوناق نم "(م10 هنم اهيلع فيخ وأ رخآ ببس
وهف .  ىلولا والةي نم قيضأ – يضاقلا هماقأ األبوأ هراتخا – ىصولا ووالةي
بجيف طرشب ةنرتقم تناك  ،إالاذإ تابهلا هنع لبقيف ءانتغ اال ةيلهأ ريغصلا نع رشابي

نم دب ال نكلو ،  ةراد اإل ةيلهأ رشابيو .  ضفرلا وأ لوبقلا يف ةمكحملا نذإ
ةيعارزلا يضار يفاأل تاونس نمثالةث رثكأ ةدمل رصاقلا راقع راجيإ يف : ةمكحملا نذإ

هغولب دعب ام ىلإ دتمت ةدمل رصاقلا راقع راجيإ يفو ،  ينابملا يف ةنس نم رثكأ ةدملو

األمعلا ةعومجم ) ةنجللا اهترقأ امك ةداملا ىلع خويشلا سلجم قفاوو . 110 اهمقر حبصأو
ص114). ص112– 2 ةيريضحتلا

دج نوكيف ًاعم ، هدلوو األب لمشت يلولا  ،وفالةي هوبأ هيلوو ًارصاق ناك نأاألباذإ رهاظلا (1)
.  رصاق اذه ألن هيبأ دوجو عم هيلو وه دلولا

ًاصن دروي مل نإو األب ىصو ىلع دجلا مدقي ديدجلا ةيبسحلا مكاحملا نوناق نأ رهاظلا (2)و
ا ىصو األبوأ ىصو ىلع دجلا مدقتي له يفنحلا بهذملا يف خالل كانهو كلذ . يف ًاحيرص
.  يناثلا يأرلا ىلإ اإلماماألربك بهذيو األلو ، يأرلا ب دمحم اإلمام ذخأيف ،  مدقتي يذلا ألبوه
اإل يأرب ذخأي ديدجلا ةيبسحلا مكاحملا نوناق رودص لبق ةعومجم يف يرصملا ءاضقلا ناكو
ةنس سرام 13 يف ةينطولا فانئتس اال ةمكحم ) دجلا ىلع األب يصو مدقيو األربك مام

يبسحلا سلجملا ص747– 4 ةاماحملا 1924 ةنس سرام ص67–17 8 قوقحلا 1893
دجلا مدقف كلذ سكعب ىضق امكح رظناو ص37 . 1915م23 ةنس ليربا 19 يف يلا علا

ص12 10 قوقحلا 1894 ةنس ربمسيد 6 يف ةيصولا فانئتس اال ةمكحم نم األب يصو ىلع
ص133). 2 ءاضقلا و

هتعضو يتلا يه ةعجارملا ةنجلو .  يديهمتلا عورشملا يف صنلا اذه دري :مل صنلا خيرات (3)
نوناقلا ةنجل مث باونلا سلجم هيلع قفاوو .  يئاهنلا عورشملا يف 122 ةداملا مقر تحت

2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم ) خويشلا سلجم 118 ،مث مقر تحت خويشلا سلجمب يندملا
ص133). ص132–
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،  رصاقلل لا ملا ضارتقاو ،  اهتيفصتو لا ، األوم رامثتسا يفو ةنس ، نم ألرثك دشرلا نس
اهب ًايضقم ةقفنلا تناك إالاذإ مهقفن هيلع بجت نم ىلع رصاقلا ملا نم قافن اإل يفو
دق نكي اممل رصاقلا ىلع وأ ةكرتلا ىلع نوكت يتلا تامازتل باال ءافولا يفو ةهج ، نم
كلذ لك يف رظنأ ).  رصاقلا جيوزت يف فرصي اميفو ،  ذيفنتلا بجاو مكح اهب ردص
نم ًامئاد الدب نكلو فرصتلا ةيلهأ رشابيو .( ةيبسحلا مكاحملا نوناق نم 20 ةداملا
وأ ةضياقملا وأ ءارشلا وأ عيبلا ب رصاقلا لا ومأ يف فرصتلا ناك ءاوس ،  ةمكحملا نذإ
وأ ةيكلملل ةلقانلا تافرصتلا عاونأ نم رخآ عون يأ وأ نهرلا وأ ضارق وأاإل ةكرشلا
ةلا وحلا لوبقو ،  رصاقلل نوكت يتلا نويدلا ليوحت كلذ يف لخديو .  ينيع قحل ةبترملا
إالام ىواعدلا عفرو ،  ميكحتلا و حلصلا  .و اهفاعضإ وأ تانيمأتلا نع لزانتلا  .و هيلع

20 ةداملا كلذ لك يف رظنأ هل .( قح عايض وأ رصاقلا ب ررض اهعفر ريخأت يف نوكي
ولو اهرشابي نأ ىصولا عيطتسي فال عربتلا ةيلهأ امأ .( ةيبسحلا مكاحملا نوناق نم
نأ ىلع صنت ذإ ةيبسحلا مكاحملا نوناق نم 18 ةداملا ريشت اذه ىلإو ،  ةمكحملا نذإب

. " لطابلا عربتلا قيرطب رصاقلا ملا يف ىصولا فرصت "
نس يأ زييمتلا نس هغولب تقو نم ًازيمم يبصلا ربتعي : زيمملا يبصلا –153
هنأ ىلع 6 ةداملا صنتو .  نيرشعلا و ىدح نساإل يأ دشرلا نس هغولب تقو ىلإ ةعباسلا
اذ وأ ًاهيفس ناكو دشرلا نس غلب نم لكو ،  دشرلا نس غلبي ملو زييمتلا نس غلب نم لك "

111 ةداملا يف نوناقلا ررقيو " نوناقلا هررقي امل ًاقفو ةيله األ صقان نوكي ،  ةلفغ
اآليت: وحنلا ىلع زيمملا يبصلا تافرصت ماكحأ

  اضحم اعفن ةعفان تناك ىتم ةحيحص ةيلا ملا هتافرصت تناك ازيمم يبصلا ناك "اذإ
. " ًاضحم ًاررض ةراض تناك ىتم ةلطابو ،

ةحلصمل لا لألطب ةلباق نوكتف ،  ررضلا و عفنلا نيب ةرئادلا ةيلا ملا تافرصتلا امأ -2
،  دشرلا نس هغولب دعب فرصتلا رصاقلا زاجأ اذإ لا باألطب كسمتلا قح لوزيو ،  رصاقلا

. "(1) نوناقلل اقفو لا األوح بسحي ةمكحملا نم وأ ةيلو نم ةزاج اإل تردص اذإ وأ
كلذ ألن تابهلا لوبق عيطتسيف ،  ءانتغ اال ةيلهأ هل زيمملا يبصلا نأ كلذ نم نيبتيو
يف إال هنع اهرشابي نأ دحأ عيطتسي وال عربتلا ةيلهأ هل تسيلو .  ًاضحم ًاعفن هل عفان
ًاررض هب راض كلذ ألن مهلا نم ًائيش بهي نأ عيطتسي  ،فال اهانمدق يتلا دودحلا

 ،فال ررضلا و عفنلا نيب ةرئادلا األمعلا يهو ،  فرصتلا ةيلهأو ةراد اإل ةيلهأ امأ .  ًاضحم
يبصلا حةلا يف اهركذ مدقتملا دودحلا يف يصولا وأ ىلولا هنع اهرشابي نكلو ،  اهكلمي

.  زيمملا ريغ
.  هرمع نم ةرشع ةنماثلا غلب اذإ زيمملا يبصلا اهركذ مدقتملا ماكح نماأل ىنثتسيو
هل نذأو هرمع نم ةرشع ةنماثلا زيمملا يبصلا غلب "اذإ هنأ ىلع 112 ةداملا تصن دقف

ةرداصلا ةراد لااإل معأ تناك ،(2) نوناقلا مكحب اهملست  ،وأ اهتراد إل هلا ومأ ملست يف

هتعضو يتلا يه ةعجارملا ةنجلو .  يديهمتلا عورشملا يف صنلا اذه دري :مل صنلا خيرات (1)
ةنجل هتلدعو .  باونلا سلجم هيلع قفاوو .  يئاهنلا عورشملا يف 114 ةداملا مقر تحت
هتعضو يذلا صنلا يف تدرو ةرابع تفذح نأب افيفط ال يدعت خويشلا سلجمب يندملا نوناقلا
هتعلا و نونجلا نأ كلذ يف ةلعلا " ،و هنع وأ نونجب باصم ريغ ناكو " يهو ةعجارملا ةنجل
سلجم قفاوو . 111 ةداملا مقر حبصأو .  روصلا و لا األوح عيمج يف قبطنت ةصاخ ماكحأ امهل

ص116) ص115– 2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم ) ةنجللا اهتلدع امك ةداملا ىلع خويشلا
.

نم عنمي ملو ةنس ةرشع ينامث رصاقلا غلب اذإ هنأب يضقي ميدقلا ةيبسحلا سلا جملا نوناق ناك (2)
مكحب نوكي ملستلا نأ كلذ ،يأ نم عنمي مل ام هسفنب اهريديل هلا ومأ ملست هل زاج فرصتلا

.  ميدقلا مكحلا اذه ىلإ ريشي صنلا  .ف نوناقلا
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مكاحملا نوناق وه انه نوناقلا (1)" .و نوناقلا اهمسر يتلا دودحلا يف ةحيحص هنم
ملستي نأ رصاقلل سيل ": يتأي ام ىلع هنم ةيناثلا ةداملا يف صن دقو .  ةيبسحلا

نم نذإب هل زاج هرمع نم ةرشع ةنماثلا غلب اذإف كلذ عمو ،  دشرلا نس غولب لبق هلا ومأ
اذإو .  يصولا لا وقأ عامس دعب اهتراد إل اهضعب وأ لا األوم هذه لك ملستي نأ ةمكحملا
رارقلا رودص تقو نم ةنس ىضم لبق هبلط ددجي نأ هل زوجي ال اإلنذ ةمكحملا تضفر
يبصلا اهقاطن يف فرصتي يتلا دودحلا مسرب ةثلا ثلا ةداملا تلفكتو . " ضفرلا ب يئاهنلا

لا معأ كلذ يف امب ةراد لااإل معأ رشابي نأ هل نوذأملا رصاقلل نأ" ىلع تصنف ،  نوذأملا
نم لمع لك ةراد لااإل معأ يف لخديو .  هيلإ ةملسملا لا األوم ظفحل ةيرورضلا ةنايصلا
(2).وال ةعارزلل مزلي ام ءارشو الت صاحلا عيبك ةراد اإل هذه هيضتقت فرصتلا لا معأ

يضار وأاأل ينابملا رجؤي نأ وأ ةراجتلا لا معأ لوازي نأ ةمكحملا نم نذإ ريغب هل زوجي
إالاذإ ًانيد ىفوي نأ وأ ًاقح ىفوتسي نأ هل سيل كلذكو ةنس . ىلع ديزت ةدمل ةيعارزلا
دسل لاالمز ردقلا إالب هلخد يفاص يف فرصتي نأ هل زوجي  .وال هتارادا لا معأ ىلع ابترت

هب هل نذأ اميف ةيله األ لماك هل نوذأملا رصاقلا ربتعيو .  ًانوناق مهتقفن همزلت نمو هتاقفن
. "(3) هيف يضاقتلا يفو

غلب ىتم صاخلا هلمع نم هبسك يذلا مهلا ةرادإ يف زيمملا يبصلا كلذك ىنثتسيو
" نأ ىلع ةيبسحلا مكاحملا نوناق نم ةسداسلا ةداملا تصن دقف .  ةرشع ةسداسلا
هلمع نم هبسك يذلا مهلا ةرادإ ىلوتي نأ يف قحلا ةرشع ةسداسلا غلب ىتم رصاقلل
هريغ نود لا ملا كلذ ردقب إال ةراد اإل هذه نع ةئشانلا هنويدل ًانماض نوكي  .وال صاخلا

. " ىرخ هلااأل ومأ نم
لك -1" نأب ديدجلا يندملا نوناقلا نم 44 ةداملا يضقت : ديشرلا غلا 154–بلا
ةيله األ لماك نوكي ،  هيلع رجحي ملو ،  ةيلقعلا هاوقب اعتمتم دشرلا نس غلب صخش

(4) ةلماك يمالةيد ةنس نورشعو ىدحإ يه دشرلا نسو -2.  ةيندملا هقوقح ةرشابمل

هتعضو يتلا يه ةعجارملا ةنجلو .  يديهمتلا عورشملا يف صنلا اذه دري :مل صنلا خيرات (1)
ةنجل هنم تفذحو .  باونلا سلجم هيلع قفاوو .  يئاهنلا عورشملا يف 115 ةداملا مقر تحت
ةداملا نم اهتفذح امك " هتع وأ نونجب باصم ريغ " ةرابع خويشلا سلجمب يندملا نوناقلا
ةنجللا اهتلدع امك ةداملا ىلع خويشلا سلجم قفاوو . 112 ةداملا مقر حبصأو .  ةقباسلا

ص119). ص117– 2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم )
يهو ،  ديدجلا يندملا نوناقلا نم 701 ةداملا نم ةيناثلا ةرقفلا يف درو ام صنلا اذه دكؤي (2)
لا معأو تاونس ثالث ىلع هتدم دزت مل اذإ راجي اإل ةراد لااإل معأ نم دعبو ": يتأي ام ىلع صنت
لا معأ نم لمع لك ًاضيأ اهيف لخديو .  نويدلا ءافوو قوقحلا ءافيتساو ةنايصلا و ظفحلا
فلتلا هيلإ عرسي يذلا لوقنملا وأ ةعاضبلا عيبو لوصحملا عيبك ةراد اإل هيضتقت فرصتلا
صن نأ ظح يوال الهل" . غتس وال هظفحل تاودأ نم ةلا كولا لحم ءيشلا همزلتسي ام ءارشو

قوقحلا ءافيتسا يف قحلا و راجي اإل يف قحلا ىلع ًادويق دروأ دق ةيبسحلا مكاحملا نوناق
.  نويدلا ءافوو

مدقي نأ ةراد هلباإل نوذأملا ىلع ": يتأي امب ةيبسحلا مكاحملا نوناق نم 4 ةداملا تضق دقو (3)
نم رفوتملا عاديإب رمأت نأ ةمكحمللو ،  يصولا وأ يلولا يأر هيف رظنلا دنع ذخؤي ايونس اباسح

. " اهنم نذإب هنمإال ءيش بحس هل زوجي  ،وال فراصملا دحأ وأ ةموكحلا نئازخ ىدحإ هلخد
وأ ةقباسلا ةداملا هب تصق ام ذيفنت يف ةراد هلباإل نوذأملا رصق :"اذإ يتأي امب ةداملا تضقو
نم ةمكحملل زاج هل ، ررض عوقو لا متحا ىلإ وعدت بابسأ تماق وأ هترادإ يف فرصتلا ءاسأ

يطعملا نماإلنذ دحت  ،نأ نأشلا ىوذ دحأ وأ ةيمومعلا ةباينلا بلط ىلع ءانب  ،وأ اهسفن ءاقلت
. " هلا وقأ عامسل هتوعد دعب هايإ هبلست وأ رصاقلل

نس غلبي مل نم وه رصاقلا " نأ ىلع ةيبسحلا مكاحملا نوناق نم ىلو األ ةداملا تصن دقو (4)
لمكت نأ بجيو اليد . يملا ميوقتلا ب نسلا بسحتو . " ةلماك ةنس نورشعو ىدحإ يهو دشرلا
هذه نم ةرتف رخآ ءاضقنا بقع إال ةيله األ لماك صخشلا نوكي ةنس ،فال نورشعو ىدحإ
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رصاقلا غلب ىتمف .  نيملسم ريغ وأ نيملسم ،  نييرصملا عيمجل ةماع نسلا هذهو . "
ببسل ةياصولا وأ ولاالةي رارمتساب هيلع موكحم ريغو هوتعم وال نونجم ريغ نسلا هذه

دق نسلا هذه هغولب لبق ناك اذإ امأ .  ةيله األ لماك يأ ًاديشر حبصأ رجحلا بابسأ نم
مكحي مل (1)،وأ هفس وأ ةلفغ وأ هتع وأ نونجل ةايصولا وأ ولاالةي رارمتساب هيلع مكح

األ بسحي ةياصولا وأ هيلع ولاالةي رمتستف .  ًاهوتعم وأ ًانونجم نسلا غلب هنكلو هيلع
مكح دق نكي ملو ًاهيفس وأ ةلفغ اذ ناكو نسلا غلب اذإ هنأ كلذ ىلع بترتيو .(2) لا وح

،  ةيله األ لماك ًاديشر حبصي هنإف ،  هفسلا وأ ةلفغلل ةياصولا وأ ولاالةي رارمتساب هيلع
اميق هل ةمكحملا راتختو ،  رجحلا ب مكح رادصتسا بجو كلذ دعب هيلع رجحلا ديرأ اذإو

.  ىصولا وأ ىلولا ريغ نوكي دق
ةيلهأ كلب هل ناكو .  هتيلهأ تلمك ًاديشر نيرشعلا و ةيداحلا نس رصاقلا غلب اذإف
هملسيو .  هسفنب كلذ لك رشابي ،  عربتلا ةيلهأو فرصتلا ةيلهأو ةراد اإل ةيلهأو ءانتغا

(وأ هيصو ىلع رصاقلل ىوعد لكو هيف . فرصتلا رح نوكيل مهلا هيصو وأ هيلو
ىضمب طقست ( ةماوقلا (وأ ةياصولا رومأب ةقلعتم نوكت ( هميق ىلع هيلع روجحملل
نوناق نم م36 رظنأ :( ةماوقلا ) ةياصولا هيف تهتنا يذلا خيراتلا نم تاونس سمخ

نم يصولا اهيلع لصحي ةصلا خم وأ دهعت لك ال طاب عقي كلذك .  ةيبسحلا مكاحملا
يف ًايئاهن لصفلا لبق دهعتلا وأ ةصلا خملا تردص اذإ دشرلا نس غلب يذلا رصاقلا

.( ةيبسحلا مكاحملا نوناق نم 35 ةداملا رظنأ ) باسحلا
يهو ،  ةيله األ ضراوع نم ضراع دشرلا نس هغولب دعب صخشلا بيصي دق هنأ ىلع

يلي . اميف اهيلع ملكتنس يتلا

نسلا ريغ ىرخأ لماوعب ةيله األ رثأت -4

( ةيله األ ضراوع )

دعب رثأتت هتيلهأ نكلو ،  دشرلا نس ناسن غلباإل دق : ةيله األ ضراوع رصح –155
.  هفسلا  ،و ةلفغلا  ،و هتعلا  ،و نونجلا : ةعبرأ ضراوعلا  .و زييمتلا ىلإ عجري ضراعب كلذ

جردنا كلذلو ،  ةيلا ملا تافرصتلا ةرئاد يف زييمتلا يف صقن وه امنإ هفسلا نأ ظح يوال
.  ةيله األ ضراوع نيب

ةيئانج ةبوقعب هيلع مكح نمو ،  ليكو هنع ماقي ةعطقنم ةبيغ بيغي نم نأ ىرنسو
ال هلك اذهو .  يئاضق دعاسم هل نيعي ةنيعم تاهاعب بيصأ نمو ،  هيلع ميق بصني
اإل تقبس دقو ،  ىرخأ بابسأ ىلع موقي لب زييمتلا ىلإ عجري  ،ألهنال ةيله يفاأل لخدي

كلذ . ىلإ ةراش
نونجملا نأ" ىلع ديدجلا يندملا نوناقلا نم 113 ةداملا تصن : نونجملا –156
دعاوقلل ًاقفو ،  مهنع رجحلا عفرتو ،  مكحملا مهيلع رجحت هيفسلا و ةلفغلا اذو هوتعملا و
مكاحملا نوناق ًاضيأ وه انه دوصقملا نوناقلا (3)" .و نوناقلا يف ةررقملا تاءارج واإل

.  ةدملا
.( ةيبسحلا مكاحملا نوناق نم 21 ةداملا رظنأ ) هلا ومأ ىلع نمؤي (1)وأألهنال

ىدحإ رصاقلا غولبب ولاالةي يهتنت " نأب ةيبسحلا مكاحملا نوناق نم 13 ةداملا تضق دقو (2)
بابسأ نم ببسل ولاالةي رارمتساب نسلا هذه هغولب لبق ةمكحملا مكحت مل ام ةنس نيرشعو

نم كلذب مكح ردصي مل ولو هيلع رمتست ولاالةي نإف ًانونجم وأ ًاهوتعم اهغلب  ،إالاذإ رجحلا
ةنسإال نيرشعو ىدحإ رصاقلا غولبب " يصولا ةمهم يهتنت نأب 30 ةداملا تضقو . " ةمكحملا

ًانونجم وأ ًاهوتعم اهغلبي مل ام وأ ةياصولا رارمتسا نسلا هذه غولب لبق ةمكحملا تررق اذإ
. " ةياصولا رارمتسا ةمكحملا ررقت مل ولو هيلع ةياصولا رمتستف

هتعضو يتلا يه ةعجارملا ةنجلو .  يديهمتلا عورشملا يف صنلا اذه دري :مل صنلا خيرات (3)
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وأ هتعلل وأ نونجلل غلا بلا ىلإ رجحلا ب مكحي " هنأب هنم 42 ةداملا تضق دقو .  ةيبسحلا
بصنتو ةمكحملا هيلع رجحت نونجملا " .ف مكحب إال رجحلا عفري  ،وال هفسلل وأ ةلفغلل

وأ دشرلا نس هغولب لبق هيلع ةياصولا وأ ولاالةي رارمتساب مكح دق ناك  ،إالاذإ اميق هل
.  هيصو وأ هيلو والةي ىقبتف ًانونجم نسلا هذه غولب

ا مادعن ال ةلطاب عقت ةينوناقلا هتافرصتو ،  زييمتلا دقاف ألهن ةمودعم نونجملا ةيلهأو
: يتأي ام ىلع صنت ذإ ديدجلا يندملا نوناقلا نم 114 ةداملا ريشت اذه ىلإو .  ةدار إل
رارق ليجست دعب فرصتلا ردص اذإ ،  هوتعملا و نونجملا فرصت ال طاب عقي -1"

. " رجحلا
حةلا تناك الإالاذإ طاب نوكي فال رجحلا رارق ليجست لبق فرصتلا ردص اذإ 2-امأ

. "(1) اهنم ةنيب ىلع اآلرخ فرطلا ناك  ،وأ دقاعتلا تقو ةعئاش هتعلا وأ نونجلا
رجحلا ليجست لبق هتافرصتو .  ةلطاب رجحلا ليجست دعب هتافرصت نونجملا ف

اذإف اآلرخ ، فرطلا نم ةفورعم ريغو ةعئاش ريغ نونجلا حةلا تماد ام ةحيحص
ال . طاب فرصتلا ناك اآلرخ فرطلا اهفرع وأ تعاش

نم هدحو ميقلا رشابي ،  ريغصلا ىلع ىصولا وكالةي نونجملا ىلع ميقلا ووالةي
نذأتسي يتلا تافرصتلا يف ةمكحملا نذأتسيو ،  هدحو يصولا هرشابي ام تافرصتلا

يتلا تافرصتلا ةرشابم عيطتسي ال يتلا تافرصتلا ةرشابم عيطتسي  ،وال يصولا اهيف
نونجملا ىلع يلولا امأ .  هيصو نونجملا ىلع ميقلا كو .  يصولا اهترشابم عيطتسي ال

ولاالةي . ةعس ثيح نم ريغصلا ىلع ىلولا لثمف
ىلو هل نكي مل اذإ ميق هل بصنيو هيلع رجحي نونجملا ك هوتعملا :و هوتعملا –157
نم هيصوو هيلوو نونجملا ىلع ميقلا ك هيصوو هيلوو هوتعملا ىلع ميقلا و ىصو وأ

ولاالةي . ىدم ثيح
نأش كلذ يف هنأش ،  ةمودعم هتيلهأ نوكتف زيمم ريغ نوكي دقف هسفن هوتعملا امأ

و زيمملا يبصلا ةيلهأ هدنع نوكتف ًازيمم نوكي دقو (2).  نونجملا و زيمملا ريغ ريغصلا
.(3) كلذ نايب قبس دق

ةنجل تفاضأو .  باونلا سلجم هيلع قفاوو .  يئاهنلا عورشملا يف 116 ةداملا مقر تحت
ةمكحملا رجحت " ةرابع دعب " مهنع رجحلا عفرتو " ةرابع خويشلا سلجمب يندملا نوناقلا

سلجم قفاوو . 113 ةداملا مقر حبصأو .  مكحب إال عفري ال رجحلا نأ ىنعم راهظتس "ال مهيلع
ص121) ص119– 2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم ) هتنجل اهترقأ امك ةداملا ىلع خويشلا

.
هتعضو يتلا يه ةعجارملا ةنجلو .  يديهمتلا عورشملا يف صنلا اذه دري :مل صنلا خيرات (1)
ةنجل تقفاو مث .  باونلا سلجم هيلع قفاوو .  يئاهنلا عورشملا يف 117 ةداملا مقر تحت

األمعلا ةعومجم )114 مقر تحت خويشلا سلجم كلذكو خويشلا سلجمب يندملا نوناقلا
ص123). ص121– 2 ةيريضحتلا

ةفورعم ريغو ةعئاش ريغ نونجلا حةلا تناك اذإ – رجحلا ليجست لبق نونجملا فرصت نأ ظح يوال
ةنطابلا ةدار  ،ألناإل ةنطابلا ةدار اإل نود ةرهاظلا ةدار باإل اذخأ حصي امنإ – اآلرخ فرطلا نم

اهل . دوجو ال نونجملا دنع
تقو نم ةلطاب هتافرصت عقتف هب ، باصي نم ةدارإ مدعي هتعلا نأب ضقنلا ةمكحم تضق دقو (2)

و هوتعملا نيب ؤطاوتلا وأ شغلا وأ نوناقلا ىلع لياحتلا رفاوت طبالاهن بلطتي ال كلذلو .  هتوبث
ةقباسلا هتافرصت لا طبأ ديرأ ام اذإ هفسلل هيلع روجحملا ىلإ ةبسنلا لاب حلا وه امك هل فرصتملا

ىلع رجحلا رارق رثا باحسن ال ةجيتن نوكي النال طبلا اذه نأ امك ،  هيلع رجحلا رارق ىلع
يندم ضقن ) هنم فرصتلا رودص تقو هوتعملا ةدار إل مدعملا هتعلا حةلا توبثل امنإو يضاملا

.( دعب رشني مل ةيئاضق 18 ةنس 54 مقر نعط 1949 ةنس ربمسيد 29
اذه – امهركذ قبس دقو ،  ديدجلا يندملا نوناقلا نم 113و114 نيتداملا كلذ لك يف رظنأ (3)
هيف عضخي  ،فال ىوعدلا يف عقاولا مهفب قلعتي امم نيدقاعتملا دحأ دنع هتعلا حةلا مايقو
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يندملا نوناقلا نم 115 ةداملا نم ىلو األ ةرقفلا تصن : هيفسلا و ةلفغلا 158–وذ
رجحلا رارق ليجست دعب هيفسلا نم وأ ةلفغلا ىذ نم فرصت ردص "اذإ هنأ ىلع ديدجلا

نم حضتيو . " ماكحأ نم زيمملا يبصلا تافرصت ىلع يرسي ام فرصتلا اذه ىلع يرس
ليجست دعب امهتيلهأ نوكتو ميق . امهل بصنيو امهيلع رجحي هيفسلا و ةلفغلا اذ نأ كلذ

اإل ةيلهأ ديقتتو ،  ءانتغ اال ةيلهأ امهل تبثتف ،  زيمملا يبصلا ةيلهأك ةصقان رجحلا رارق
.  عربتلا ةيلهأ مدعنتو ،  زيمملا يبصلا يف اهركذ قبس يتلا دويقلا ب فرصتلا ةيلهأو ةراد

ناذهف ،  ةيصولا و فقولا امه تافرصتلا نم ناعون فرصتلا ةيلهأ يف ىنثتساو
يضقتو .  امهيف ةمكحملا هتنذأو ةلفغلا ىذ وأ هيفسلا نم اردص اذإ نيحيحص نانوكي
روجحملا فرصتلا نوكي " نأ ىلع صنت ذإ مكحلا اذهب 116 ةداملا نم ىلو األ ةرقفلا

كلذك . " كلذ يف ةمكحملا هتنذأ ىتم ًاحيحص ةيصولا وأب فقولا ب ةلفغ وأ هفسل هيلع
وحنلا ىلع اهتراد إل اهضعب وأ اهلك هلا ومأ ملستي نأ ةلفغلا وأ هفسلل هيلع روجحملل زوجي
اهركذ قبس يتلا دودحلا يفو ةرشع ةنماثلا غلب يذلا زيمملا يبصلا يف هانيأر يذلا

ذإ هيفسلا ىلع ددصلا اذه يف ةروصقم 116 ةداملا نم ةيناثلا ةرقفلا تناك اذإو .  كانه
ملستب هل نوذأملا هفسل هيلع روجحملا نم ةرداصلا ةراد لااإل معأ نوكت نأ" ىلع صنت
مكاحملا نوناق نم 43 ةداملا نإف ، " نوناقلا اهمسر يتلا دودحلا يف ةحيحص هلا ومأ

هيلع روجحملل زوجي " هنأ ىلع صنت ذإ ةلفغلا ىذو هيفسلا نم كال لمشت ةيبسحلا
زوجي كلذكو ،  كلذب ةمكحملا هتنذأ ىتم اهب ىصوي وأ هلا ومأ فقي نأ ةلفغلا وأ هفسلل
كلذب ةمكحملا هتنذأ اذإف ،  اهتراد إل اهضعب وأ اهلك هلا ومأ ملستي نأ ةمكحملا نم نذإب هل

. "(1) نوناقلا اذه نم 3و4و5 داوملا ماكحأ هيلع ترس
تافرصتلا امأ .  رجحلا رارق ليجست دعب ةلفغلا ىذو هيفسلا تافرصت مكح وه اذه

ال ةيله األ صاقتنا  ،ألن ةحيحص لص األ يف يهف رجحلا رارق ليجست لبق ةرداصلا
يذلا دمحم اإلمام يأرل  ،خالًاف فسوي يبأ اإلمام يأر وه اذهو .  رجحلا إالب تبثي

138 مقر 2 رمع ةعومجم 1938 ةنس ربوتكأ 27 يندم ضقن ) ضقنلا ةمكحم ةباقرل يضاقلا
تقو هتعلا حةلا مايقب اهءاضق تماقأ دق عوضوملا ةمكحم تناك اذإ نكلو ص414).

،  نايح األ ضعب يف جيهتيو ةيبصع تاباون هباتنت تناك هنأ اهادؤم دوهش لا وقأ ىلع دقاعتلا
دعب هفسلا و هتعلل ًايناث هيلع رجح  ،مث رجحلا هنع عفرو ،  هتعلل هيلع رجح نأ قبس هنأ ىلعو
هب تلدتسا ام نإف ،  ةيلقعلا هاوق فعضل ثةثلا ةرم هيلع رجح  ،مث رجحلا هنع عفر مث هدقاعت
،  دقاعتلا تقو تاذ يف ًاهوتعم ناك روجحملا نأ ىلإ يدؤي نأ هنأش نم ام هيف سيل اذه نم

ةعومجم 1947 ةنس رياربف 20 يندم ضقن ) هضقن ًانيمتم بيبستلا رصاق مكحلا اذه نوكيو
دق دقاعتملا نأب ةيضقلا هذه يف ترثأت دق ضقنلا ةمكحم لعلو ص353). 157 مقر 5 رمع
يف يهو .  ًاهوتعم ناك تاذلا ب دقاعتلا تقو هنأ يف عطقي ءيش هنع ،فال رجحلا عفر رركت

ةمكحم تناك اذإ هنأ تركذو ،  هتعلا مايق الص ختسا يف ددشتلا اذه دبت مل ىرخأ ةيضق
مهتعمس نيذلا دوهشلا ةداهش ىلع فرصتملا هتعل دقع الن طبب اهءاضق تماقأ دق عوضوملا

يف حدقي  ،فال هيلإ تهتنا ام ىلإ يدؤت نأ اهنأش نم ةحيحص رداصم نم ةاقتسم نئارق ىلعو
حةلا تناك له " فرصتملا اوجلا ع نيذلا ءابط األ دحأ لأس دق قيقحتلا يضاق نوكي نأ اهمكح
ةلا حلا هذه ىلع نكي "مل هنأب باجأف ، " ةجردلا يف نونجلا يلي ينوناق هتع حةلا ضيرملا
نكمي هنأ ىنعمب هريكفتو هتينب يف ًافيعض ريكفتلا شوشم ناك هنكلو يتفرعمب هصحف تقو

نع ال ضف ،  هلقع سبالةم دهشت ال ةلماك ةباج اإل هذه نإف ، " ددرت حةلا يف نوكيو هيلع ريثأتلا
يف نأشلا  ،لب اهدهشي يتلا ةيضرملا ةلا حلل ينوناقلا فصولا يطعي يذلا وه سيل بيبطلا نأ

5 رمع ةعومجم 1946 ةنس ربوتكأ 31 يندم ضقن ) بيبطلا هديبي ام ءوض يف ءاضقلل كلذ
ص238). 106 مقر

،  خويشلا سلجم ىلإ ةيبسحلا مكاحملا نوناق عورشم قبس يندملا نوناقلا عورشم نأ ظح (1)يال
صوصن لا معأ بجوف ،  ةلأسملا هذه يف نينوناقلا نيب ام قيسنتلا نم سلجملا اذه نكمتي ملف

.  امهنم لك
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يرسي  .وال يضاقلا مكحب ال هسفن ببسلا مايقب تبثي هفسلل رجحلا نأ ىلإ بهذي
 .وال ةماعلا ئدابملل ًاقفو هب رداصلا رارقلا ليجست تقو نم إال ريغلا قح يف رجحلا

ال(1). جسم رارقلا ناك ىتم رجحلا ب هملع مدعب ريغلا جتحي
هلاب ومأ ديدبت ىلإ دمعيف هيلع رجحلا عقوتي ةلفغلا اذ وأ هيفسلا نأ اريثك عقي نكل

ردصتسيف ةصرفلا هذه ريغلا زهتني نأ كلذ ،وأ ىلع هعم أطاوتي نم ىلإ اهيف فرصتلا
ةلااال حو ؤطاوتلا –حةلا نيتلا حلا نيتاه يفف هلا . ومأ زتبيو اهب هلغتسي تافرصت هنم
باقالل  ،وأ عربتلا لا معأ نم ناك الاذإ طاب ةلفغلا ىذ وأ هيفسلا فرصت نوكي الل– غتس

ءاضقلا هيلع رقتسا ام اذهو .  ةراد لااإل معأ وأ فرصتلا لا معأ نم ناك اذإ لا إلطب
ةداملا نم ةيناثلا ةرقفلا يف ديدجلا نوناقلا هدكأو ،(2) ميدقلا نوناقلا لظ يف يرصملا
نوكي فال رجحلا رارق ليجست لبق رداصلا فرصتلا امأ ": يتأي ام ىلع صنت 115ذإ

. "(3) ؤطاوت اللوأ غتسا ةجيتن ناك لاإالاذإ باقاللإلطب الوأ طاب

ص197 . 78 مقر 24 ةاماحملا 1942 ةنس ربمفون 29 يف ةينطولا رصم فانئتسا ةمكحم (1)
26 يفو ص45– 8 ةاماحملا 1926 ةنس ربمسيد 14 يف ةينطولا رصم فانئتسا ةمكحم (2)
16 يف طويسا فانئتسا ةمكحم ص161– 158 مقر 30 ةاماحملا 1946 ةنس ربمفون
ةنس رياربف 5 يف ةطلتخملا فانئتس اال ةمكحم ص633– 12 ةاماحملا 1931 ةنس ربمفون

( يف ةزيجلا ةمكحم ص167 . 1947م59 ةنس سرام 18 يفو ص252– 1930م42
يف اهيلإ راشملا ماكح األ رئاس رظناو ص502 . 223 مقر 21 ةاماحملا 1940 ةنس ليربا
يندم ضقن : كلذ ىلع ضقنلا ةمكحم ءاضق رقتساو –3 مشاه ص341 فلؤملل دقعلا ةيرظن
رياني 5 يفو ص492– ص487– 3 داصتق واال نوناقلا ةلجم 1932 ةنس ربمسيد 8 يف
ًاضيأ ضقنلا ةمكحم تضق دقو – دعب رشني مل ةيئاضق 18 ةنس 64 مقر نعط 1950 ةنس
عيقوت لبق فرصتملا نم رداصلا فرصتلا فورظ تنابأ دق عوضوملا ةمكحم تناك اذإ هنأب

هب اوبهذف هوشغ نيرتشملا نأ ىلع هب تلدتساو ،  رجحلا بلط ةرتف يفو هفسلل هيلع رجحلا
رجحلا عيقوتل ةذختملا تاءارج باال ملع ىلع مهو ،  مهرمأ فشكني ال ىتح مهتدلب نع ًاديعب

ىتح مهل داقناف ،  رجحلا ب يبسحلا سلجملا رارق رودص لبق مهل نيعلا عيب متي يكل ،  هيلع
دق نوكت اهنإف ،  فرصتلا لا طبإب تضق  ،مث نمث نم هل هوعفد ام هدي لغ لبق مهتم ضبقي
عم فرصتملا و مهل فرصتملا نيب ؤطاوتلا مايق يهو ةجيتن تامدقم ىلع اذه اهءاضق تماقأ
م نم ءارث لأل ههفس ةصرف مهزاهتناو هفس نم فرصتملا هيف ىدرتي ناك امب مهل فرصتملا ملع
اهب تذخأ يتلا نئارقلا تناك ىتمو – هتيامحل ذختت ةينوناقلا تاءارج اإل تناك نيح هلا
نم هيلإ تهتنا ام ىلإ قعال ةيدؤم عئابلا هفس ةلا حب يرتشملا ملع تابثإ يف عوضوملا ةمكحم
مقر 4 رمع ةعومجم 1943 ةنس ربمفون 18 يندم ضقن ) اهعم ضقنلا ةمكحمل نأش كلذ ،فال

ص213). 77
تملع املف ،  عيبلا ىلع يفرع دقعب صخش دقاعت اذإ هنأب ىرخأ ةهج نم ضقنلا ةمكحم تضقو
ًاراذنإ يرتشملا ىلإ تلسرأو ،  هيلع رجحلا عيقوت يبسحلا سلجملا ىلإ تبلط كلذب هتجوز
يقرعلا دقعلا ب ءارشلا ذفنو أبعي ملف ،  عئابلا ىلع رجحلا تبلط ألاهن ءارشلا مامتإ نم هيف هترذح
ةمكحملا تمكح  ،مث رجحلا عيقوت كلذ دعب يبسحلا سلجملا ررقو ،  يمسر دقع قيرط نع
تصلختساو ،  مدقتملا هجولا ىلع هتاسب موال دقاعتلا فورظ اهمكح يف تدروأو ،  دقعلا ةحصب

روجحملا نم رداصلا عيبلا نأو ،  شغو ؤطاوت نع متت مل ةقفصلا نأ ًاميلس الًاص ختسا اهنم
مل هنإ لب عيبلا ءيشني مل لاالقح يمسرلا دقعلا نأو ،  رجحلا لبق يفرعلا دقعلا ب دقعنا دق هيلع
ةنس ربمفون 6 يف يندم ضقن ) هيف أطخ وال ميلس مكحلا اذهف األلو ، دقعلل ًاذيفنت إال نكي

يفرعلا دقعلا متب دق ناك عيبلا نأ انه ظح ص385).يوال 125 مقر 3 رمع ةعومجم 1941
يفرعلا دقعلل ًاذيفنت لاالقحإال يمسرلا دقعلا نكي ملو ،  رجحلا تاءارجإب يرتشملا ملعي نأ لبق

.  قباسلا
اذه دري 115:مل ةداملا (ً :(وأال ديدجلا يندملا نوناقلا نم 115و116 نيتداملا خيرات (3)

عورشملا يف 118 مقر تحت هتعضو يتلا يه ةعجارملا ةنجلو ،  يديهمتلا عورشملا يف صنلا
مقر تحت خويشلا سلجمب يندملا نوناقلا ةنجل  ،مث باونلا سلجم هيلع قفاوو .  يئاهنلا

،  يديهمتلا عورشملا يف صنلا اذه دري 116:مل ةداملا ( ًايناث )– خويشلا سلجم 115 ،مث
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ىلع ميقلا هب بصني يذلا وحنلا ىلع ةلفغلا ىذو هيفسلا ىلع ميقلا بصنيو
ىلع ةياصولا وأ ولاالةي رمتست  .وال رصاقلا ىلع ىصولا هب نيعي وأ هوتعملا و نونجملا

ووال .  انمدق امك هل ميق بصنو هيلع رجحلا بجي  ،لب ةلفغ اذ وأ اهيفس غلب اذإ رصاقلا
الةي وكو هوتعملا و نونجملا ملا ىلع وكالهتي ةلفغلا ىذو هيفسلا ملا ىلع ميقلا ةي

.(1) كلذ ركذ مدقت دقو ،  رصاقلا ملا ىلع ىصولا
،  ةيله باأل ةداع ناقحلت ناتلا ح كانهو : ةيانج ةبوقعب هيلع موكحملا و بئاغلا –159
ح امهو ،  روجحملا نع بئان ةماقإو رجحلا رهاظم ثيح نم الناهبإال صتي ال امهنكلو

.  ةيانج ةبوقعب هيلع موكحملا و بئاغلا اتلا
ا لماك صخش لك وه "،  ةيبسحلا مكاحملا نوناق نم 50 ةداملا تصن امك ،  بئاغلا ف
وأ ًايضار هنطوم رجه هنكلو ةققحم هتايح نوكت  ،وأ هتامم وأ هتايح فرعت ال ةيله أل
نم رثكأ ةدم هنع ليكوب وأ هسفنب هنوؤش هترادإ نود ةرهاق فورظ تلا حو ًامغرم
نأ كلذ نم نيبتيو . " هريغ حلا صم وأ هحلا صم تلطعت نأ كلذ ىلع بترتو ةنس ،
ليكو ةماقإب تضق ةرورضلا نكلو ،  صنلا حيرص وه امك ةيله األ لماك صخش بئاغلا
لمعتسا نوناقلا نأ ظح  .يوال سانلا حلا صمو هحلا صم لطعتت ال ىتح نوؤش ريدي هنع
ىنعملا نم معا ىنعم ىلع يوطني األلو ظفللا "ألن دوقفملا " ظفل "ال بئاغلا " ظفل
ثيحب ىفتخي نم وه اإلسالةيم ةعيرشلا يف دوقفملا  .ف يناثلا ظفللا هيلع يوطني يذلا

دعب هنكلو ةققحم هتايح نوكت نمم هريغو اذهف بئاغلا  ،امأ تيم مأ وه يحا فرعي ال
نم 51 ةداملا تضق دقو .  هسفنب هنوؤش ريدي نأ عيطتسي دعي مل ثيحب هنطوم نع
ىتم هتيبثتب ةمكحملا مكحت ًاماع ال يكو بئاغلا كرت اذإ " هنأب ةيبسحلا مكاحملا نوناق
ةداملا تضق " .مث هريغ تنيع  ،إوال يصولا يف اهرفاوت بجاولا طورشلا هيف ترفاوت

اذه نم 33 ةداملا مكح بئاغلا نع ليكولا ىلع يرسي " نأب نوناقلا اذه نم 53
ىرسي ام ةبيغلا ىلع يرسي لصفلا اذه يف حيرص صنب ىنثتسا ام ادع اميفو ،  نوناقلا
ةبيغلا يهتنت " نأب هتاذ نوناقلا نم 52 ةداملا تضقو . " ىرخأ ماكحأ نم ةياصولا ىلع
هرابتعاب ةصتخملا ةيصخشلا لا األوح ةهج نم مكحلا وأب بئاغلا تومب وأ اهببس لا وزب

. "1929 ةنس 52 مقر نوناقب موسرملا ماكح أل ًاقفو ًاتيم
نوكي نأب (م25) تابوقعلا نوناق ماكحأ ىضقتف ةيانج ةبوقعب هيلع موكحملا امأ
ميقلا نيعي  ،وأ ةمكحملا هيلع دصت اميق راتخيو ،  ةبوقعلا ذيفنت ةدم هيلع ًاروجحم
ىلوتيو .  ًادحأ رتخي مل اذإ هتماقإ لحم اهترئاد يف عقي يتلا ةيلكلا ةيندملا ةمكحملا

ىلع ًاروصقم ناكو ،  يئاهنلا عورشملا يف 120 مقر تحت هتعضو يتلا يه ةعجارملا ةنجلو
خويشلا سلجمل يندملا نوناقلا ةنجل يفو .  باونلا سلجم هيلع قفاوو هنم . ىلو األ ةرقفلا

ةيله األ صقانب ةصاخلا ةيعوضوملا ماكح لااأل مكتس ال ًايخوت صنلا نم ةيناثلا ةرقفلا تفيضأ
هتنجل اهترقأ امك ةداملا ىلع خويشلا سلجم قفاوو . 116 ةداملا مقر حبصأو عورشملا يف

ص128). ص123– 2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم )
اآل هجولا ىلع يرجي يئاهنلا عورشملا نم 119 ةداملا وه ًاصن تعضو ةعجارملا ةنجل تناك دقو اذه
ام بلطلا ليجست ىلع بترت رجحلا رارق ليجست لبق لجس دق رجحلا بلط ناك اذإ ": يت

نوناقلا ةنجل يفو .  صنلا اذه ىلع باونلا سلجم قفاو دقو . " رارقلا ليجست ىلع بترتي
،  ةيبسحلا مكاحملا نوناق يف درو يليصفت مكح ألهن هفذح حرتقا خويشلا سلجملا يندملا
( شماهلا يف ص127 ص126– 2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم ) كلذ ىلع ةنجللا تقفاوف

.
ملا يف ميقلا فرصت " نأ ىلع ةيبسحلا مكاحملا نوناق نم 45 ةداملا تصن دقف مث نمو (1)
ىلع يرسي " هنأ ىلع نوناقلا اذه نم 46 ةداملا تصنو . " لطاب عربتلا قيرطب هيلع روجحملا
لصفلا اذه يف حيرص صنب ىنثتسا ام ادع اميفو ،  نوناقلا اذه نم 33 ةداملا مكح ميقلا

. " ىرخأ ماكحأ نم ةياصولا ىلع يرسي ام ةماوقلا ىلع يرسي
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تناك إوال ةيندملا ةمكحملا نذإ نم اهيف فالدب فرصتلا لا معأ امأ مهلا . ةرادإ ميقلا
.  ةلطاب

األ لماك وهف ،  هتيلهأ صقنل عجري ال هيلع موكحملا ىلع رجحلا نأ ىرن كلذ نمو
ةرورضللو ةهج ، نم ةبوقعلا لا مكتس ال هيلع رجحلا عقو امنإو زييمتلا لماك ألهن ةيله

.(1) ىرخأ ةهج نم
ماظن رصم يف ةيبسحلا مكاحملا نوناق ثدحتسا دقو : ةيئاضقلا ةدعاسملا -160

،  ديدجلا يندملا نوناقلا هلقنو .(assistancejudiciaire) ةيئاضقلا ةدعاسملا
: يتأي ام ىلع 117 ةداملا يف صنف

ريبعتلا كلذ ببسب هيلع رذعتو ،  مكبأ يمعأ  ،وأ مكبأ مصأ صخشلا ناك اذإ -1"
يتلا تافرصتلا يف هنواعي ايئاضق ادعاسم هل نيعت نأ ةمكحملل زاج ،  هتدارإ نع

. " كلذ اهيف هتحلصم يضتقت
ةدعاسملا تررقت يتلا تافرصتلا نم فرصت لك لا باقاللإلطب نوكيو -2"

ةنواعم ريغب ايئاضق هتدعاسم تررقت يذلا صخشلا نم ردص يتم ،  اهيف ةيئاضقلا
. "(2) ةدعاسملا رارق ليجست دعب فرصتلا ردص  ،اذإ دعاسملا

مصأ صخشلا ناك "اذإ هنأ ىلع 47 ةداملا يف صن دقف ةيبسحلا مكاحملا نوناق امأ
زاج ،  هتدارإ نع ريبعتلا كلذ ببسب هيلع رذعتو ،  مكبأ ىمعأ  ،وأ مصأ ىمعأ  ،وأ مكبأ
اهيف هتحلصم يضتقت يتلا تافرصتلا يف هنواعي ًايئاضق ًادعاسم هل نيعت نأ ةمكحملل
نم فرصت لك لا باقاللإلطب نوكي " هنأ ىلع نوناقلا اذه نم 48 ةداملا تصنو . " كلذ

دعاسم ةماقإب مكح يذلا صخشلا نم ردصي اهيف ةعاسملا تررقت يتلا تافرصتلا
ريرقتب مكحلا ليجست دعب فرصتلا اذه ردص  ،اذإ دعاسملا اذه ةنواعم ريغب هل يئاضق
دعاسملا نييعت يف يرسي " هنأ ىلع هتاذ نوناقلا نم 49 ةداملا تصنو . " ةدعاسملا

ىلع يرست كلذكو .  ماكحأ نم هلزعو ميقلا نييعت يف يرسي ام هلزع يفو يئاضقلا
. " ةماوقلا ب ةصاخلا ىرخ األ ماكح األ ةدعاسملا

نيتهاع عامتج ال ررقتت امنإ ةيئاضقلا ةدعاسملا نأ صوصنلا هذه عومجم نم نيبتيو
األ صقن سيل اهيف ببسلا  .و ممصلا  ،و مكبلا  ،و ىمعلا ثالث: تاهاع نم مسجلا يف

زجعلا وه نكلو ،  ةيئاضقلا ةدعاسملا هل ررقت نم دنع رفاوتم لماكلا زييمتلا نإف ،  ةيله
.  اهركذ قباسلا صوصنلا كلذب تحرص امك ةدار نعاإل ريبعتلا نع يعيبطلا

اذه نم ًابيرق ص38) ص37– ) لولغز يحتفل " يندملا نوناقلا حرش " باتك يف ءاج دقو (1)
نم هيفسلا وأ رصاقلا ةيلهأ مدع نم فخا هيلع موكحملا ةيلهأ مدع :"نإ يتأي  ،ام ىنعملا
بر لا قتعا اهببس صاخ عون نم ةيلهأ اهنإ عقاولا  .و ةمكحملا نذإ نم هل تافرصتلا ءاقب هجو
ةرادإ يف غًابلا هيأر مرتحي اذهلو ،  بئاغ والوه لقعلا فيعض وال ةربخلا ليلق لا ،فالوه ملا

. " تافرصتلا نم ديري ام ءارجإب كلذك هل نذؤيو هلا ، معأ
اآليت: صنلا ةعجارملا ةنجل تحرتقاو .  يديهمتلا عورشملا يف صنلا اذه دري :مل صنلا خيرات (2)
اذه ردص اذإ ًايئاضق هتدعاسم تررقت صخش نم ردصي فرصت لك لا باقاللإلطب نوكي "
ةداملا مقر حبصأو ، " نوناقلا يف ةررقملا دعاوقلل ًاقفو كلذو ،  دعاسملا ةنواعم ريغب فرصتلا
ةنجل يفو .  ليدعت نود صنلا اذه ىلع باونلا سلجم قفاوو .  يئاهنلا عورشملا يف 121

47 ةداملا يف دراولا صنلا نمضتت ىلوأ ةرقف ةفاضإ تحرتقا خويشلا سلجمل يندملا نوناقلا
نأ كلذك حرتقاو ،  ةيئاضقلا ةدعاسملا هل بجت نم حةلا نايب يف ةيبسحلا مكاحملا نوناق نم
دقو .  اهنأش يف ةيئاضقلا ةدعاسملا تررقت يتلا تافرصتلا ىلع ًارصاق لا األطب بلط قح نوكي

نينقتلا يف ةيعوضوملا ماكح لااأل مكتسا ىلإ ىمري امهلوأ ألن نيحارتق اال نيذهب ةنجللا تذخأ
.  هعضاو ةين هيلإ تفرصنا ًادييقت صنلا ديقي يناثلا  ،و ةيله األ صقانب قلعتي اميف يندملا
ىلع خويشلا سلجم قفاوو . 117 ةداملا حبصأو ،  نوناقلا يف درو امك صنلا ةنجللا ترقأف

ص131). ص128– 2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم ) ةنجللا اهترقأ امك ةداملا
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،  ةنيعملا تافرصتلا نم عومجملا وأ تاذلا ب فرصتل ررقتت ةيئاضقلا ةدعاسملا و
ةدعاسملا تررقت ام رطخ ىلإو هتدعاسم تررقت نم فورظ ىلإ كلذ يف رظنيو

ناك ،  دعاسملا ةنواعم ريغب كلذ نم فرصت عقو اذإف .  هتقو ىلإ وأ هيف ةيئاضقلا
مكحلا ليجست دعب ردص  ،اذإ ةدعاسملا هل تررقت نم ةحلصمل لا باقاللإلطب فرصتلا

.  ةدعاسملا ريرقتب
،  هلزعو ميقلا نييعت يف عبتت يتلا ماكح لأل ًاقفو لزعيو نيعي يئاضقلا دعاسملا و

.  ةماوقلا ب ةصاخلا ماكح األ هيلع يرستو
يناثلا بلطملا

ةدار اإل بويع

(Vicesduconsentement)

166 ةداملا وه صن ىلع يديهمتلا عورشملا لمتشأ : ةدار اإل بويع رصح –161
نلا عورشملا يف فذح ،  عورشملا اذه نم

ب هؤاضر عزتنا وأ سيلدت وأ طلغ هءاضر باش نم لكل ": يتأي امب ىرج دقو ،  يئاه
. "(1) ةيلا تلا ماكح لأل ًاقفو دقعلا لا طبأ بلطي نأ هل ةجاح الل غتساب وأ هارك اإل

نوناقلا نم 193/133 ناتداملا تناكو يلا . اإلطي يسنرفلا عورشملا نم 14 ةداملا رظنأ (1)
وأ هاركإب لصح وأ طلغ نع عقو اذإ ًاحيحص ءاضرلا نوكي "ال هنأ ىلع ناصنت ميدقلا يندملا
اهفذح حرتقا ةعجارملا ةنجل يف يديهمتلا عورشملا نم 166 ةداملا تيلت املو اذه –" سيلدت
كلذ ىلع ةنجللا تقفاوف ،  ةيلا تلا داوملا يف اهيلع صوصنم اهررقت يتلا ماكح ألناأل
تدرو يتلا ةماعلا ةرظنلا انه لقننو .( شماهلا يف ص141 2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم )

هثدحتسا ام نيبي اهنمو ،  ةدار اإل بويع نأش يف يديهمتلا عورشملل ةيحاضي اإل ةركذملا يف
نأشب ماكحأ نم عورشملا ثدحتسا ام مهأ نبغلا ب ةقلعتملا صوصنلا نمضتت ": ديدجلا نوناقلا

اإل يسنرفلا عورشملا و ةينامرجلا تانينقتلا رثا صوصنلا هذه تفتقا دقف .  ءاضرلا بويع
نيدقاعتملا ألدح حيتا اذإ دوقعلا صاقتناو يبسنلا الن طبلل ًاماع ًاببس نبغلا نم تلعجو يلا ، طي

ىلع ذخؤي دقو .  هشيط وأ اآلرخ دقاعتملا ةجاح الل غتسا قيرط نم شحاف حبرب رثأتسي نأ
ىلع لمحي ام عيرشتلا تاقباس يف نأدبي .  يضاقلا مكحت ىلإ يهتني هلا معأ نأ مكحلا اذه
يفو ،  ةثيدحلا تانينقتلا  .ف عورشملا هيلع ىرج ام ىلإ نانئمط واال دقنلا اذه نع يضاغتلا

و ينولوبلا نينقتلا و لدعملا يواسمنلا نينقتلا و يرسيوسلا نينقتلا و ينامل األ نينقتلا اهتتيلط
مغر يلا اإلطي يسنرفلا عورشملا و  ،لب يتيفوسلا نينقتلا و ينيصلا نينقتلا و نينانبللا نينقتلا

اإل ىلإ وعدي ام ةمث سيل هنإ الن .مث طبلل ًاماع ًاببس نبغلا نم ًاعيمج لعجت ،  ةظفاحملا هتعزن
يف ىلوتي يذلا يضاقلا هتاذب وهف ،  اهاوس نم رثكأ ةلا حلا هذه يف يضاقلا مكحت نم قافش

و ميسجلا ررضلا و عورشملا ثعابلا و ةنسحلا ةينلا و يرهوجلا طلغلا ريدقت ةيمويلا هتايح
ماكح األ حارطا عبتتسي ال ماع هجوب نبغلا يف صنلا نأ ىلعو كلذ . ىلإ امو ثحتسملا ثعابلا
لحم مكلا إلحالل ًايخوت ،  ماقر باأل هانعم نع اهيف ربعي هنم ةنيعم روصب ةصاخلا ةيديلقتلا
ىرخأ ةيحان نم ىعاريو – ةدئافلا رعس ىلع قافت واال ةمسقلا و عيبلا يف نبغلا لا وحأك ،  فيكلا
هجاوف ،  ىرخأ بويع نم اضرلا بوشي ام نأشب ةدئافلا ةليزج ًاماكحأ ثدحتسا عورشملا نأ

كلذ . ريغو نوناقلا يف طلغلا و كرتشملا طلغلا يلا ،ك حلا يرصملا نينقتلا اهلفغأ ةديدع لئاسم
صوصنلا نيب مئاقلا الف خلا لا وز لفكي ال يدعت سيلدتلا ب ةقلعتملا صوصنلا لدع هنإ مث

ىرخأ لئاسم كلذ قوف لوانتو .( ميدقلا ) يلا حلا نينقتلا يف ةيسنرفلا صوصنلا و ةيبرعلا
هارك باإل ةصاخلا صوصنلا امأ اآلرخ . دقاعتملا اهلهجي ةعقاو نع ًادمع نيدقاعتملا دحأ توكسك
ناكأ ءاوس ،  هارك  .فاإل سيلدتلا نأشب درو ام عم ةقسانتم نوكت نأ اهعضو يف ىعور دقف
ىضق دقو .  دقعلا ةحص يف رثا نم سيلدتلل ام  ،هل ريغلا نم مأ نيدقاعتملا دحأ نم ًارداص
نينقتلا صوصن هيلع يوطنت يذلا بيعملا ضقانتلا ىلع ،  هارك اإل ريدقتب قلعتي اميف ،  عورشملا
هركملا سنجب دادتع اال هماوق ،  ثحب يصخش رايعم ىلإ مكتحا نأب . . .( ميدقلا ) يلا حلا

ام ةماسج يف رثؤي نأ هنأش نم رخآ فرظ لكو هجازمو ةيحصلا و ةيعامتج اال هتلا حو هنسو
ص140). ص139– 2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم ).  هيلع عقي
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الل .والدب غتس واال هارك واإل سيلدتلا و طلغلا يه ةدار اإل بويع نأ كلذ نم نيبتيو
يه ةبيعملا ةدار فاإل ةدوجوم ريغ ةدارإو ةبيعم ةدارإ ينب زييمتلا نم ددصلا اذه يف
نم ةنيب ريغ ىلع وأ هتدارإ يف رح ريغ صخش نم تردص اهنكلو ،  ةدوجوم ةدارإ
قلعتت تناك ام اهنكلو ،  ةدوجوم يهف مث نمو ًايقيقح ًاقلعت اهلحمب تقلعت هتدارإف .  هرمأ

ريغ ةدار اإل امأ .  ةبيعم يهف مث نمو ةراتخم تناك وأ ىده ىلع تناك اهنأ ول هب
ال نماألرم عقاولا يف هنكلو ،  ةدوجوم اهنإ مهوي يجراخ رهظم درجمف ةدوجوملا
ريغ يبصلا وأ ناركسلا وأ نونجملا نم ردصي امو .  اهلحمب تقلعت ةدارإ ىلع يوطني

ةشئاطلا ةراش اإل كلذكو .  لعفي ام زيمي ؤهالءال نم ًادحأ نأ  ،ذإ ةدارإ ربتعي ال زيمملا
اذه ىلع بترتيو .  لقاع صخش نم تردص ولو ،  ةدارإ نوكتي ال دصق ريغ نع ردصت
وه  ،وأ دوجو هل نوكي ال ةدوجوم ريغ ةدارإ ىلع موقي يذلا دقعلا نأ يرهوجلا زييمتلا
،  ةدوجوم ةدار ألناإل دوجوم وهف ةبيعم ةدارإ ىلع موقي يذلا دقعلا امأ .  لطاب دقع

ىرنسو لا . لإلطب لباق دقع وهف ،  هلطبي نأ بيع هتدارإ باش يذلا دقاعتملل زوجي نكلو
يلي . اميف كلذ ليصفت

اهلو ،  درفلا ةدارإف .  ًاقيثو اال صتا ةدار اإل ناطلس ةيرظنب ةدار اإل بويع ةيرظن لصتتو
ىده ىلع نوكت نأ بجي ،  اهراثآ بيترت يفو ةينوناقلا طباورلا ديلوت يف األلو ماقملا

 ،فال ةحيحص ةدارإ تسيل ةمدقتملا بويعلا نم بيعب ةبوشملا ةدار  ،إوالفاإل ةراتخم
.  لماك ناطلس اهل نوكي

الل . غتس فاال هارك فاإل سيلدتلا ف طلغلا : ةبقاعتم ةدار اإل بويع ثحب اآلن ىلوتنو

(*) طلغلا –1

(L'erreur)

مهوت ىلع لمحت سفنلا ب موقت حةلا هنأب طلغلا فيرعت نكمي : طلغلا فيرعت –162
 ،وأ اهتحص ناسن اإل مهوتي ةحيحص ريغ ةعقاو نوكي نأ امأ عقاولا ريغو .  عقاولا ريغ
عاونأ لك مظتني لماشلا فيرعتلا اذهب طلغلا  .و اهتحص مدع مهوتي ةحيحص ةعقاو
يغبنيف ،  ةدار اإل بيصي طلغ وه انه هديرن يذلا اهنم .و نيعم عون دنع فقي  ،وال طلغلا
ةرئادلا مسربو ىرخ األ عاون نماأل هريغ نع هزييمتب طلغلا نم عونلا اذه صحمن نأ

.  هماكحأو هدعاوق نيبن نأ كلذ دعب عيطتسن ىتح هقاطن رصحت يتلا
ىمسي ام وه انثحب ةرئاد نم هدعبتسن طلغلا نم عون لوأو : عناملا طلغلا –163

يف ةيديلقت ةيرظنل ًاقبط عقي ، طلغ وهو .(erreur-obstacle) عناملا طلغلا ب ةداع
ضرق هنأ ىلع ًادوقن آلرخ صخش ىطع اذإ امك ،  دقعلا ةيهام يف ،  يسنرفلا هقفلا
نيترايس كلمي صخش ناك ول امك ،  لحملا ةيتاذ يف ةبه ،وأ اهنإ ىلع اآلرخ اهذخأو

يف  ،وأ ىرخ األ يرتشي هنأ دقتعي يرتشملا و امهادحا عابف نيفلتخم نيفنص نم
حضتي مث مهنيب ةعئاشلا نيعلا ةمسق ىلع مهل يصوملا عم ةثرولا قفتا اذإ امك ،  ببسلا

.  ةلطاب ةيصولا نأ
يتلا ةلثم األ يفف .  اهبيعي نأ ىلع رصتقي وال ةدار اإل مدعي عونلا اذه نأ رهاظو
لحملا وأ دقعلا ةيه :ام ةيساس األ رصانعلا نم رصنع ىلع ناتدار اإل قفاوتت مل اهانمدق
انوعدي يذلا وه اذهو .  مدعنم يأ لطاب دقعلا  ،و دوجوم ريغ نذإ يضارتلا  .ف ببسلا وأ
نحنو ،  هتحصب ال يضارتلا دوجوب لصتي وهف ،  ثحبلا ةرئاد نم عناملا طلغلا داعبتس ال

.  هدوجو يف كلاالم نم انغرف نأ دعب يضارتلا ةحص ددص يف اآلن
ةرهاظلا ةدار اإل فلتخت دقو : ةنطابلا ةدار نعاإل ةرهاظلا ةدار الفاإل تخا –164

يفاإل  .وكلاالم مدقت اميف انيب امك ىرخ األ نود امهادحإب ذخؤيف ،  ةنطابلا ةدار نعاإل
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،  اهتاذ ةدار يفاإل كالم (1)،لب ةدار اإل بويع يف كالًام سيل امهنيب ام قرفو نيتدارإ
(2) ثحبلا ةرئاد نم ًاضيأ ةلأسملا هذه داعبتسا بجيف .  اهتحص يف ال اهدوجو يف يأ

.
طلغلا وه انه هثحب انينعي يذلا طلغلا :و ريسفتلا يف وأ لقنلا يف طلغلا –165
كانهو (erreursurlaformationdelavolonte) ةدار اإل نوكت تقو عقي يذلا
تقو يف عقي طلغ وهو ،  ثحبلا ةرئاد نم هداعبتسا كلذك بجي ةدار اإل بيعي ال طلغ

erreurde ) لقنلا يف طغلا ب ىمسي ام اذهو ،  اههجو ريغ ىلع تلقن اذإ ةدار اإل لقن
،  اهتقيقح ريغ ىلع هيلإ تهجوت نم اهمهف اذإ اهريسفت يف عقي transmission)،وأ
نيب قرفلا (erreurd'interperetation).و ريسفتلا يف طلغلا ب ىمسي ام اذهو

ا طلغلا نأ ريسفتلا يف وأ لقنلا يف عقي يذلا طلغلا و ةدار اإل نوكت تقو عقي يذلا طلغلا
سفنب موقت ةلا حف اآلرخ طلغلا  ،امأ ةدار هنماإل تردص نم سفنب موقت حةلا وه أللو

.(3) ةدار اإل هيلإ تهجوت نم

ةرياغملا هذه عجرت دقف ،  ةرهاظلا ةدار لال اهترياغم رهظتستو ةنطابلا ةدار باإل ذخؤي مل ام اذه (1)
ةدار اإل نيب ةرياغم لك تسيل نكلو .  ةدار اإل هذه هنم تردص يذلا دقاعتملا هيف عقو طلغ ىلإ

ظفحتلا حةلا يف رهظي ام ريغ رمضي يذلا صخشلا و لزاهلا  ،ف ًاطلغ ةرهاظلا ةدار واإل ةنطابلا
نأ نود ةنطابلا هتدارإ نع ةرهاظلا هتدارإ فلتخت (reservemontale)كالامه ينهذلا

.  طلغ يف ًاعقاو نوكي
ةدار يفاإل عقي يذلا طلغلا  .و ةنطابلا ةدار يفاإل عقي امك ةرهاظلا ةدار يفاإل طلغلا عقي دقو (2)

يفا يأ هتاذ ةدار نعاإل ريبعتلا يف عقي طلغ وه  ،لب ةنطابلا ةدار لإل اهترياغم وه سيل ةرهاظلا
بيع هيف دوسا ناصح ،  ناناصح هدنع صخش : كلذ ىلع لثمب سيلا يتأيو .  ةرهاظلا ةدار إل

األ ناصحلا كعيبا قلا: اذإف .  هعيب ديري وال هيف بيع ال ضيبا ناصحو هلجا نم هعيب ديري
نأ أطخ دقتعا اذإ امأ .  ةرهاظلا ةدار يفاإل طلغ كانه ناك دوس ، :األ لوقي نأ ديري وهو ،  ضيب

ةنطابلا ةدار يفاإل طلغ كانه ناك ،  ضيب األ ناصحلا كعيبا  ،قفلا بيعملا وه ضيب األ ناصحلا
نم نيعونلا نيذه نم لكل لا باقاللإلطب دقعلا لعجي ينامل األ نوناقلا  .و ةرهاظلا ةدار يفاإل ال
دقعلا ةيرظن – اهدعب امو ص11 ةدار يفاإلعالناإل سيلا عوضوملا اذه يف رظنأ ) طلغلا

.(4 مقر شماه ص359 فلؤملل
": يتأي امب ىرج ،  عورشملا اذه نم 172 ةداملا وه صن ىلع يديهمتلا عورشملا لمتشأ دقو (3)
دحأ ةدارإ رخآ طيسو يأ وأ لوسر لقن اذإ ام حةلا يف طلغلا ب ةصاخلا ماكح األ يرست

ًايليصفت ًامكح ررقت "ألاهن يئاهنلا عورشملا يف ةداملا هذه تفذح دقو . " ةفرحم نيدقاعتملا
صنلا ).و شماهلا يف ص167 ص166– 2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم )" هيلإ ةجاح ال

و ةدار اإل بيعي طلغ ريسفتلا يف وأ لقنلا يف طلغلا نأ مهوي ةيحاضي اإل هتركذم عم فوذحملا
ةدار باإل ذخؤي مل ام اذه .  دقعلا دقعني فال نيتدار اإل قفاوت مدع يف ًاببس نوكي هنأ حيحصلا
دقعلا نوكيف ،( ينامل األ نوناقلا نم 120 ةداملا نراق ) لقنلا يف فيرحتلا حةلا يف ةرهاظلا

.  ةدار اإل هذه هنم تردص نمل ةحيحصلا ةدار يهاإل اهنا ىلع ةفرحملا ةدار باإل ذخؤيو ًاحيحص
قبس دقو ،  نيتدار اإل قفاوت مدعل مت دق دقعلا ربتعي وال األلو يأرلا ب ذخأي يرصملا ءاضقلا و

اإل ةيرظن عم ًايشمت األلو يأرلا ب ذخا ءاوسو .( شماهلا يف 122 ةرقف ًافنآ رظنأ ) كلذ نايب
اإل فرح يذلا طيسولا نإف ،  ةرهاظلا ةدار اإل ةيرظن عم ًايشمت يناثلا يأرلا ب ذخا وأ ةنطابلا ةدار

.  دقعني مل اذإ اآلرخ دقاعتملا وحن  ،وأ دقعلا دقعنا اذإ األلو دقاعتملا وحن ال وئسم نوكي ةدار
داقعنا يف رثؤي ال طلغلا اذهو .  ملقلا تاطلغو باسحلا يف طلغلا درجم لقنلا يف طلغلا ليبق نمو
ةداملا تصنف ،  ديدجلا نوناقلا يف ىنعملا اذه يف حيرص صن درو دقو .  هتحص يف وال دقعلا
بجي نكلو ،  ملقلا تاطلغ وال باسحلا يف طلغلا درجم دقعلا ةحص يف رثؤي "ال هنأ ىلع 123
ماقرا حيحصتب قلعتي اميف ميدقلا نوناقلا نم 658/536 نيتداملا رظنأ )" طلغلا حيحصت
ةداملا مقر تحت يديهمتلا عورشملا يف يدجلا نوناقلا صن درو دقو - حلصلا دقع يف باسحلا
ةنجلف ،  باونلا سلجم هيلع قفاوو ، 127 ةداملا مقر تحت يئاهنلا عورشملا يفو ، 170

.  هتاذ مقرلا تحت خويشلا سلجمف ، 123 ةداملا مقر تحت خويشلا سلجمب يندملا نوناقلا
اذه يف درطضم يرصملا ءاضقلا ص166).و ص164– 2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم
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  طلغلا عاونأ نم هانمدق ام باعيتسا دعب ،  ىقبيو : ةدار اإل بيعي يذلا طلغلا –166
ةحضاو ةرئاد هل مسرن نأ بجيو هثحب انينعي يذلا وهو ،  ةدار اإل بيصي يذلا طلغلا ،

نم وهو ،  اهريسفت يف وال اهلقن يف ال ةدار اإل نوكت يف عقي طلغ ةهج نم وهف ملا . عملا
امك هتاذ اهدوجوب طلتخي  ،وال عناملا طلغلا يف وهاألرم امك ةدار اإل مدعي ال ىرخأ ةهج

.  ةنطابلا ةدار واإل ةرهاظلا ةدار يفاإل وهاألرم
إوال دقعلا ناكرأ نم نكر ىلع عقي نأ زوجي ال ةدار اإل بيعي يذلا طلغلا ناك اذإو
اإل بيعي ىتح ًايرهوج ًاطلغ نوكي نأ كلذ عم بجي  ،إالهنأ انيأر امك يضارتلا مدعا
إال لماعتلا رارقتس ال بجوف ،  ريمضلا يف نكتسي يسفن رمأ وه طلغلا نأ مث .  ةدار
نم هجو ىلع اآلرخ دقاعتملا هب لصتي  ،لب طلغلا يف عقو يذلا دقاعتملا هب لقتسي

هب . دادتع اال نكمي ىتح هوجولا
ًاطلغ (ً :(وأال نوكي نأ بجي ةدار اإل بيعي يذلا طلغلا نأ كلذ نم انل صلخ
لب نيدقاعتملا دحأ هب لقتسي ال ًاطلغ ( ًايناث ).  دقعلا ناكرأ ريغ ىلع ًاعقاو ًايرهوج

اآلرخ . دقاعتملا هب لصتي
ءيش يأ ىلعو ًايرهوج طلغلا نوكي ىتم –1: نيتيت اآل نيتلا سملا يف نذإ ملكتتف

.(1) طلغلا اآلرخب دقاعتملا لصتي فيك عقي .2–

عقي ءيش يأ ىلعو ًايرهوج طلغلا نوكي ىتم أ–

رايعم نم روطت فيكو يسنرفلا نوناقلا يف يرهوجلا طلغلا رايعم – 167
ميدقلا يسنرفلا نوناقلا نع يديلقتلا يسنرفلا هقفلا ثرو : يتاذ رايعم ىلإ يعوضوم

ال طاب دقعلا لعجي طلغ ثالةث: عاونأ ىلإ دقعلا ةحص يف رهيثأت ثيح نم طلغلا ميسقت
ةحلصمل لا باقاللإلطب دقعلا لعجي طلغو ،  هيلإ ةراش اإل تقبس يذلا عناملا طلغلا وهو

حلااالت انيب نأ قبس دقو .  دقعلا ةحص يف رثؤي ال طلغو ،  طلغلا يف عقو يذلا دقاعلا
باق دقعلا لعجي يذلا طلغلا امأ ال . طاب دقعلا لعجيف ًاعنام طلغلا اهيف نوكي يتلا ثلاالث

ص139– 2 عئارشلا 1914 ةنس ربمسيد لوأ يف ةينطولا فانئتس اال ةمكحم : ىنعملا
ةنس سرام 7 يفو ص56– 1931م44 ةنس ربمسيد 9 يف ةطلتخملا فانئتس اال ةمكحم
ةنس ربمفون 16 يفو ص195– 1933م45 ةنس سرام 8 يفو ص194– 1933م45
ةنس ربمسيد 21 يفو ص224– 1934م46 ةنس ليربا 3 يفو ص36– 1933م46

باسحب ةتبثملا ماقر األ تاذ يف أطخلا نأب ضقنلا ةمكحم تضق دقو ص57 . 1937م50
ماقر يفاأل ًارهاظ طلغلا اذه ناك ىتم هحيحصت بلط زوجي (erreurdecalcul) ةلواقملا
نم أطخ تلقن دق فشكلا اذه ماقرأ تناك ىتم لبق ،وأ نم دمتعملا باسحلا فشك يف ةتباثلا
كلت باسح ةداعإ امأ .  ًانوناق ةتباث ىرخأ ماقر ال ةقباطم ريغ تناك اهب ،وأ فرتعم ىرخأ ةقرو
دبع ةلواقملا نع يئاهنلا باسحلا و ساقملا لمع  ،ألن هابأي نوناقلا نإف ديدج نم ةلواقملا

و ساقملا لمعب ذفن ىتم قافت اال اذه نإف ،  اهدقع لصأ يف هيلع ًاقفتم معال ماد ام اهمامتإ
هتجيتنو وه حبصأو هنع ، دقاع لك ةيلوئسم تضقنا دقف ،  دامتع باال هيلع عقوو عفال باسحلا

ص923). 297 مقر 1 رمع ةعومجم 1935 ةنس ربمفون 7 يف يندم ضقن ) نيفرطلل ًامزلم
نأ ىوعدلا عقاو نم تنيبت دق عوضوملا ةمكحم تناك ىتم هنأب ًاضيأ ضقنلا ةمكحم تضقو
ةدارإ عم يرتشملا ةدارإ اهدنع تالتق ةنيعم نيع ىلع عقو دق عازنلا لحم وه يذلا عيابتلا
اهدودح نم نيدح يف طلغ هباش دق نيعلا هذه دودحب ًاصاخ دقعلا يف ءاج ام نأو ،  عئابلا
طلغلا ليبق نم طلغلا اذه تربتعا ام اذإ ةئطخم نوكت ال اهنإف اآلرخ ، ناكم امهدحأ ركذب
ةدار اإل نيوكت حلا عقاولا يونعملا طلغلا ال دقاعتلل تبثملا ررحملا ريرحت حلا عقاولا يداملا

ص503 242 مقر 5 رمع ةعومجم 1947 ةنس ربمسيد 11 يف يندم ضقن ) ءاضرلل دسفملا
.(

يندم ضقن ) اهيف األةلد ريدقتب عوضوملا يضاق لقتسي ةيعوضوم ةلأسم طلغلا ةعقاو توبثو (1)
ص586). 293 مقر 5 رمع ةعومجم 1948 ليربا لوأ يف
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ءيشانلا مازتل اال لحم ءيشلا ةدام يف عقي طلغ (1): نيتلا ح يف نوكيف لا اللإلطب
يف عقاولا طلغلا ب يسنرفلا يندملا نوناقلا نم 1110 ةداملا هنع ربعت ام وهو ،  دقعلا نم
يف عقي طلغ (2).(substancememedelachose) اهتاذ ءيشلا ةدام
يف رثؤي ال يذلا طلغلا  .و دقعلا يف رابتعا لحم هتيصخش تناك اذإ دقاعتملا صخش

اال لحم ءيشلا ةدامب قلعتي ال فصو يف طلغ –1: عبرأ لا وحأ يف نوكي دقعلا ةحص
مل اذإ دقاعتملا صخش يف طلغ –3.  مازتل اال لحم ءيشلا ةميق يف طلغ –2.  مازتل

.  دقاعتلا ىلع ثعابلا يف طلغ –4.  دقعلا يف رابتعا لحم هتيصخش نكت
ثيدحلا هقفلا يراجو .  ةيديلقتلا ةيرظنلا هذهب ذخأي مل اسنرف يف ءاضقلا نكلو

طلغلا وهو األلو عونلا دعبتسا  ،ذإ طلغلل ثلااليث ميسقتلا ب ذخأي ملف كلذ . يف ءاضقلا
مدهو .  انمدق امك هتحصب ال يضارتلا دوجوب لصتي ال ،ألهن طاب دقعلا لعجي يذلا
ىلع ماق دق نيعونلا نيذه نيب ام زييمتلا نإف ،  ثلا وثلا يناثلا نيعونلا نيب ام زجاحلا
هقيبطت نكمي نرم رايعم اهنم ريخو ،  ةيلمعلا ةايحلا هيضتقت امب قيضت ةدماج دعاوق
دقاعتلا ىلع ثعابلا يف وأ ءيشلا ةميق يف عقي ام طلغلا نمف .  ةعونتملا حلااالت ىلع

يف عقي ام طلغلا نمو .  دقاعتلا ىلإ عفادلا وه ناك ألهن دقعلا ةحص يف رثؤي كلذ عمو
نذإ ةربعلا  .ف عفادلا وه نكي مل ألهن دقعلا ةحص يف رثؤي ال كلذ عمو ءيشلا ةدام
ًاطلغ ناك طلغلا نأب ةربعلا  ،لب هتميق يف وأ ءيشلا ةدام يف عقو طلغلا ناب تسيل

laraison ) دقاعتلا ىلإ يسيئرلا عفادلا وه ناك هنأب (essentielle)،يأ ًايرهوج
يف طلغلا اهيف رثؤي ةددحم حاالت كانه نوكت principaleetdeterminte)فال

دعاوقلا هذه مدهت  ،لب طلغلا اهيف رثؤي ال كلذك ةددحم ىرخأ حواالت دقعلا ةحص
حبصيو ،  ةدعاقب ًارايعم لدبتسنو ،  ىرخأو حاالت نيب ام زجاوحلا لوزتو ،  ةقيضلا

حلااالت  عيمج يف كلذو ،  دقاعتلا ىلإ عفادلا وه ناك ىتم دقعلا ةحص يف ًارثؤم طلغلا
.  ةصاخلا اهفورظو حةلا لك تاسب ملال ًاعبت ،

ًاحضاو هاهن يتاذ رايعمب األذخ ىلإ يعوضوم رايعمب نماألذخ يسنرفلا هقفلا روطتو
نوناقلا نم 1110 ةداملا يف ةدراولا " اهتاذ ءيشلا ةدام يف طلغلا " ةرابع ريسفت يف
ًاريسفت ةرابعلا هذه نورسفي األلو دهعلا يف نويسنرفلا ءاهقفلا ادب دقف .  يسنرفلا

اهنم نوكتي يتلا ةداملا ب قلعتي يذلا طلغلا وه كلذب دارملا نأ ىلإ نوبهذيو ،  ًايفرح
نع هزيمتو نيعم سنج يف هلخدت يتلا صئاصخلا ةعومجم يه ءيشلا ةدامو ،  ءيشلا

ىرتشا صخش : هييتوي هب ىتأ يذلا لثملا ةداع نومدقيو .  ىرخ األ سانج األ
ذخأ (1).مث ةصلا خ ةضف نم هنأ دقتعي وهو ةضفلا ب ىلطم ساحن نم ( نادعمش )
ديدحت يف يتاذ لماع لا خدإب ةيعوضوملا ةركفلا هذه نع نولدعي ناث دهع يف ءاهقفلا
ىربوأ ناذاتس امهاأل قيرطلا اذه يف ءاهقفلا نم راس نم لوأو .  طلغلا نم عونلا اذه
دارملا نأ ىلإ ابهذف ،  ةماع ةدعاقك يعوضوملا بهذملا لصب يفاأل اذخأ دقف ،(2) ورو

ىرخ األ ءايش نماأل هزيمت يتلا صاوخلا و هنوكت يتلا ةيداملا رصانعلا يه ءيشلا ةدامب
ىلع نادقاعتملا قفتي نأ زاوج كلذ ىلإ افاضا امهنكلو ،  سانلا نيب فراعتملل ًاقبط

نيدقاعتملا ضرغ ىلإ رظنلا ب ةيرهوج ةفصلا هذه حبصتف ءيشلا يف ةنيعم ةفص رفاوت
،  ثثلا دهع يف ،  نارول ذاتس األ رجه مث يه . ثيح نم ءيشلا ةدام ىلإ رظنلا الب

نيدقاعتملا ةين نأ ىلإ بهذف ،  ةدحاو ةلمج يتاذلا رايعملا ب ذخأو يعوضوملا رايعملا
ءاهقفلا رئاس ىفتقاو .(3) هيف ةربتعملا فاصو واأل ءيشلا ةدام ددحت يتلا يه اهدحو

. 407 ةرقف 4 هيداكرام –116–114 ةرقف 10 نوتناريد ىنعملا اذه يف رظنأ (1)
ص490و492 . ةرركم 343 ةرقف 4 ورو يربوأ رظنأ (2)

. 488 ةرقف 15 نارول (3)



186

ءيشلا ةدامب دارملا نأ ىلإ درابو يردوب ناذاتس األ بهذف ،  ىحنملا اذه يف نارول رثا
ام يتلا و ءيشلا كلذ يف امهدحأ وأ نادقاعتملا اهربتعا يتلا ةيسيئرلا فاصو يهاأل
ىلإ نارسوجو ناتبياكو الن وكو لوين بال ةذاتس األ تبهذو ،(1) اهنودب متي دقاعتلا ناك

.(2) يأرلا اذه
الب نيدقاعتملا رظن يف ةربتعملا فاصو  ،باأل يتاذلا رايعملل اقبط ،  نذإ ةربعلا ف
رثأ هنأ ىلع ًائيش صخش يرتشي دقف ،  هتاذ يف ءيشلا ةدام نوكت يتلا صئاصخلا
نم عونصم هنأ حضتيف بهذ نم عونصم هنأ هتاذ تقولا يف دقتعيو يخيرات
يف اطلغ سيل يرتشملا ةين بسحب هنكلو ، " ءيشلا ةدام " يف طلغ اذهف ،( زنوربلا )

 ،فال هدصقي يذلا يخيراتلا وهاألرث هارتشا يذلا ءيشلا ماد امف ،  هدنع ةربتعملا ةفصلا
يف ءاضقلا و هقفلا لدبتسا دقو .  رخآ ندعم نم وأ بهذ نم ناك نإ كلذ دعب هينعي
نم اهاقتشا ىرخأ ةرابع (substancedelachose)" ءيشلا ةدام " ةرابعب اسنرف
يتلا ةفصلا يأ ،(qualitesubstantielle) ةيرهوجلا ةفصلا يه اهتاذ ةملكلا
أدبمل ةيقطنم ةجيتن إال عقاولا يف وه ام يتاذلا رايعملا  .و ءيشلا يف دقاعتملا اهربتعا

األذخ بجيف ةينوناقلا ةطبارلا ءيشنت يتلا يه دقاعلا ةدارإ تماد امف ،  ةدار اإل ناطلس
ريغ وأ طلغ نم هب ترثأت امب ةبيعم  ،ال حيحصلا اههجو ىلعو اهتقيقح يف ةدار اإل هذهب

.  بويعلا نم كلذ
يتاذلا رياعملا :بو يتاذ رايعم يرصملا نوناقلا يف يرهوجلا طلغلا رايعم –168

كلذ يف اهفعسأ دقو .  ميدقلا نوناقلا دهع ذنم رصم يف ءاضقلا و هقفلا ذخأ ًاضيأ
و ينطولا نينوناقلا نم 194/134 ناتداملا تناك دقف ،  اهتاذ نوناقلا اذه صوصن

لصأ يف ًاعقاو ناك ىتم ءاضرلا الن طبل بجوم طلغلا " نأ ىلع ناصنت طلتخملا
ىتم ": ميدقلا يرصملا نوناقلل يسنرفلا صنلا يف ءاجو ، " دقعلا يف ربتعملا عوضوملا

lerapport)" ءيشلا يف رابتعا لحم تناك يتلا ةيسيئرلا ةيحانلا يف ًاعقاو ناك
principalsouslequellachoseeteenvisagedanslecontrat).ف

صوصن نع ال تلقن دقو ،  يتاذلا رايعملا األذخب ىلإ حوضوب بهذت ىرن امك صوصنلا
.(3) هركذ انفلسأ يذلا روطتلا دعب اسنرف يف هقفلا و ءاضقلا نع لب يسنرفلا نوناقلا
تصن دقف هب . األذخ بوجو يف ًاحيرصو يتاذلا رايعملل ًاديؤم ديدجلا نوناقلا ءاجو

لا طبإ بلطي نأ هل زاج يرهوج طلغ يف دقاعتملا عقو اذإ " هنأ ىلع 120 ةداملا

. 54 ةرقف 1 درابو يردوب (1)
. 72 ةرقف –69 ةرقف 2 نارسوج ص281– 2 ناتيباكو 1053–وكالن ةرقف 2 لوين (2)بال

1 نوتلا 56–ه ةرقف (convention) ظفل األلو ءزجلا ستله يد يرصملا هقفلا يف رظنأ (3)
الم سلا دبع روتكدلا ص166– ص165– 1 نوتلا ص132–و لولغز يحتف ص387–
–268 ةرقف تامازتل يفاال كب صحلا دمحم روتكدلا –127 ةرقف تامازتل يفاال كب ينهذ
ةرقف فلؤملل دقعلا ةيرظن –255 ةرقف تامازتل يفاال ةماعلا ةيرظنلا يف ةبيهو دمحم روتكدلا
تيتس وبأ تمشح دمحأ روتكدلا –116 ةرقف يودهب تجهب يملح روتكدلا – اهدعب امو 357

.  اهدعب امو 156 ةرقف
رمع ةعومجم 1935 ةنس ربمفون 7 يف ( ةيندملا ةرئادلا ) ضقنلا ةمكحم يرصملا ءاضقلا يف رظناو
مقر 9 ةيمسرلا ةعومجملا 1908 ةنس سرام 26 يف ةيفانئتس انقاال ةمكحم ص923– 1

اال ةمكحم ص140– 18 قوقحلا 1903 ةنس سرام 21 يف ةيئزجلا ةيزجلا ةمكحم –66
1892م5 ةنس ربمسيد 22 يفو ص99– 1892م4 ةنس رياني 7 يف ةطلتخملا فانئتس
ص 1911م23 ةنس رياني 19 يفو ص26– 1910م23 ةنس ربمفون 7 يفو ص56–
ص 1917م29 ةنس ويام 16 يفو ص325– 1911م23 ةنس ويام 17 يفو –119
ص 1922م36 ةنس سرام 25 يفو ص428– 1917م29 ةنس ويام 16 يفو –426

ص44 . 1930م43 ةنس ربمفون 26 يفو –261
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غلب اذإ ايرهوج طلغلا نوكي -1": هنأ ىلع 121 ةداملا تصن مص . "(1). . .  دقعلا
.  طلغلا اذه يف عقي مل ول دقعلا ماربإ نع دقاعتملا هعم عنتمي ثيحب ةماسجلا نم ادح
يف ةيرهوج نوكت ءيشلل ةفص يف عقو  .أ-اذإ صخ األ ىلع ايرهوج طلغلا ربتعيو -2
يف يغبني املو فورظ نم دقعلا امليالسب كلذك اهرابتعا بجي  ،وأ نيدقاعتملا رابتعا
كلت تناكو ،  هتافص ةفص يف وأ دقاعتلا تاذ يف عقو ةين .ب-اذإ لا نسح نم لماعتلا

. "(2) دقاعتلا يف يسيئرلا ببسلا ةفصلا هذه وأ تاذلا
طلغلا  .ف يتاذلا رايعملا ب ذخأ دق ديدجلا نوناقلا نأ صوصنلا هذه نم نيبتيو

نم ًادح ،  طلغلا يف عقو يذلا دقاعتملا رظن يف ،  غلبي يذلا طلغلا وه هدنع يرهوجلا
ةفص يف عقو اذإ وهف .  طلغلا يف عقي مل ول دقعلا ماربإ نع عنتمي ناك ثيحب ةماسجلا
تاذ يف عقو اذإو ،  نيدقاعتملا رابتعا يف ةيرهوج ةفصلا هذه نوكت نأ بجو ءيشلل
ببسلا ةفصلا هذه وأ تاذلا كلت نوكت نأ بجو هتافص نم ةفص يف وأ دقاعتملا

.  دقاعتلا يف يسيئرلا
قدي دق ةيسفن ةلا حب ًاقلعتم رايعملا نوكي نأ يضتقي يتاذلا رايعملا نأاألذخب ىلع
نع منتل ةيعوضوم ةنيرق ديدجلا نوناقلا ذختا كلذل .  نايح األ ضعب يف اهنع فشكلا

اهربتعا اذإ بسحف سيل ،  ةيرهوج نوكت ءيشلا ةفص نأب ىضقف ،  ةيسفنلا ةلا حلا هذه
انوكي نأ بجو اذإ ًاضيأ  ،لب لعفلا ب امهتين هيلع توطنا امل ًاقفو ةيرهوج نادقاعتملا
نسح نم لماعتلا يف يغبني املو فورظ نم دقعلا سب ال امل ًاقفو ةيرهوج اهاربتعا دق
–اذإ نايدهي ةينلا نسح لماعتلا دوسي نأ بوجوو دقعلل ةيعوضوملا فورظلا  .ف ةينلا

يفا رجات نم صخش ىرتشا اذإف .  نيدقاعتملا ةين فرعت ىلإ – رخآ قيرط نم دتهن مل
نم ميقي نأ يرتشملا قح نمف ،  كلذك تسيل اهنإ حضتا  ،مث ةيرثأ اهنظ ةعطق آلراث
يلدال اهتاذ ةنيرقلا هذه نم ذختي نأو ،  هتين ىلع ةنيرق اآلراث رجات عم لماعت هنأ ةعقاو
فال ةينلا نسح نم لماعتلا دوسي نأ يغبني امب كسمتي نأو اآلرخ ، دقاعتملا ةين ىلع
يفاآلراث  رجات نم اهارتشا دق ماد ام ةعطقلل ةيرث األ ةفصلا نم ققحتي نأ هسفن فلكي
عًاملا ناك ول ةيرثأ تسيل ةعطقلا نأ ىلإ يرتشملا هبني نأ اذه ىلع بجاولا ناك ،لب

اال نوناق نم 37 ةداملا نم ىلو األ ةرقفلا  ،و يرسيوسلا تامازتل اال نوناق نم 23 ةداملا رظنأ (1)
يف كلاالم دنع يلي اميف ديدجلا نوناقلا نم 120 ةداملا صن خيرات رظناو .  ينولوبلا تامازتل

.(176 ةرقف ) يدرفلا طلغلا يفو كرتشملا طلغلا
-1": اآليت هجولا ىلع يديهمتلا عورشملا نم 168 ةداملا يف صنلا اذه درو : صنلا خيرات (2)

دقعلا ماربإ هيف عقو يذلا فرطلا عنتمي ناك ثيحب ةماسجلا نم ناك اذإ ايرهوج طلغلا نوكي
يف صخ األ ىلع ايرهوج طلغلا ربتعيو -2. ً ال وقعم ًاريدقت روم األ ردقو طلغلا يف عقي مل ول
ةبسنلا وأب نيدقاعتملا رابتعا يف ةيرهوج نوكت ءيشلل ةفص يف عقو اذإ :أ- لااآلةيت األوح

يف عقو اذإ ةين .ب) لا نسح نم لماعتلا دوسي نأ يغبني املو فورظ نم دقعلا يالسب امل
وأ ديحولا ببسلا ةفصلا كلت وأ تاذلا كلت تناكو ،  هتافص نم ةفص يف وأ صخشلا تاذ
طلغلا ب كسمتي يذلا دقاعتملا اهربتعي رومأ يف طلغلا عقو  .ج)اذإ دقاعتلا يف يسيئرلا ببسلا
ةعجراملا ةنجل تفذحو . " لماعتلا يف ةهازنلا هب يضقت امل ًاقبط دقاعتلل ةيرورض رصانع

حاال لكب طيحي داكي نيتقباسلا نيتلا حلا عم ةلا حلا هذه ركذ ألن ةيناثلا ةرقفلا نم (ج) ءزجلا
ةداملا مقر حبصأو .  ليثمتلا ليبس ىلع ةيناثلا ةرقفلا داري ال ىنعم كانه حبصي فال طلغلا ت
ةنجل تفذحو .  ليدعت نود ةداملا ىلع باونلا سلجم قفاوو .  يئاهنلا عورشملا يف 125

ألاهن ىلو األ ةرقفلا نم "ً ال وقعم ًاريدقت روم األ ردقو " ةرابع خويشلا سلجمب يندملا نوناقلا
ةرقفلا نم " ديحولا ببسلا " ةرابع تفذحو ،  يضاقلا ريدقتل هرمأ كرتي نأ نسحي ًاديق نمضتت
ينغي ام اهتاذ ةرقفلا يف ةدراولا " يسيئرلا ببسلا " ةرابع مومع يف (ب)ألن فرح ةيناثلا
رظنأ ) هتنجل اهتلدع امك خويشلا سلجم اهيلع قفاو دقو . 121 ةداملا مقر حبصأو اهنع ،

عورشملا نم 15 ةداملا رظناو ص158). ص155– ج2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم
.  ينولوبلا تامازتل اال نوناق نم 37 ةداملا نم ةيناثلا ةرقفلا و يلا اإلطي يسنرفلا
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.  كلذب
،  هانفلسا يذلا وحنلا ىلع ،  يرهوجلا طلغلا :و طلغلا عقي ءيش يأ ىلع –169
يفو ةميقلا يف ًاضيأ  ،لب بسحف صخشلا يفو ءيشلا ةفص يف عقي ،ال نأ حصي

اآل ضرعتسنو كاذ . يف وأ اذه يف عقو هنأب  ،ال يرهوج طلغ هنأب ةربعلا (1).و ثعابلا
.  ةفلتخملا لا األوح هذه يف طلغلا ن

ىلع يرهوجلا طلغلا رايعم انقبط اذإ : ءيشلا يف ةيرهوج ةفص يف طلغلا –170
عفادلا وه ناك اذإ إال دقعلا ةحص يف رثؤي ال طلغلا نإف ،  ءيشلا فصو يف طلغلا

–و ميدقلا نوناقلا لظ يف يرصملا ءاضقلا يفو .  انمدق امك دقاعتلا ىلإ يسيئرلا
دقف كلذ . ىلع ةريثك ةلثمأ – انفلسا امك ميدقلا نوناقلل ًادكؤم ىتأ ديدجلا نوناقلا

الل غتسا يف ةموكحلا هتطعأ يذلا صيخرتلا نأب ةطلتخملا فانئتس اال ةمكحم تضق
اذإ هلا طبإ زوجي حلملا نم ًادج ةريغص تايمك ىلع إال يوتحت ال اهنإ دقتعت تناك ضرأ

تضقو .(2) ةلوهسب الاهل غتسا نكمي ةريبك تايمك ىلع يوتحت ضر األ هذه نأ نيبت
عقو يذلا طلغلل هلا طبإ زوجي الاهن طبب مكح ةكرش نم ةرداصلا ةيلا ملا قارو األ عيب نأب
صخش عاب اذإ هنأب تضقو .(3) عيبملا ءيشلا يف ةيرهوج ةفص نأشب يرتشملا هيف

نأ كلذ دعب نيبتو ،  راتمأ ةسمخ هضرع عراشب ةيرحبلا ةهجلا نم دحت اهنأ ىلع اضرأ
يدؤي اهل ذفنم وال األعبر اهتاهج نم ةروصحم ضر األ لعجي امم هل دوجو ال عراشلا اذه

يف ةيرهوج ةفص يف عقاولا طلغلا ببسي هلا طبإ زوجي عيبلا نإف ،  ماعلا قيرطلا ىلإ
ريغ هنأ نيبتي مث لسغي ألن لباق هنأ ىلع شامق عيب نأب تضقو .(4) عيبملا ءيشلا
ءيش عيب نأب تضقو .(5) ءيشلا يف ةيرهوج ةفص يف طلغلل هلا طبإ زوجي كلذل لباق
يف ةيرهوج ةفص يف طلغلل هلا طبإ زوجي ميدقلل ديلقت درجم هنأ عم ميدق هنأ ىلع

ب ملعلا تقو نم مايأ ةينامث يف لا اإلطب ىوعد عفرب يرتشملا مزتلي  ،وال عيبملا ءيشلا
ىوعدلا ف انه امأ ،  ةيفخلا بويعلا نامض يف ىوعدلا عفر داعيم وه اذه ألن ةقيقحلا

يغبنيو ": يتأي 121ام ةداملا ددص يف يديهمتلا عورشملل ةيحاضي اإل ةركذملا يف ءاج دقو (1)
.  دقاعتلا ىلإ هيف عقو نم عفد إالاذإ كلذ ققحتي  .وال ًايرهوج دقعلل لطبملا طلغلا نوكي نأ

ءاضقلا و يرصملا ءاضقلا ىهتنا دقو .  يصخش رايعمب طلغلا ريدقت طاني نأ اذه ىدؤمو
ب قلعتي اهلوأ :ا) عورشملا صوصن يف تررقت ثالةث تاقيبطت ىلإ نأشلا اذه يف يسنرفلا
يالسب امل ةبسنلا وأب نيدقاعتملا رابتعا يف ةيرهوج نوكت ءيشلل ةفص يف عقي يذلا طلغلا
ريدقت طبتري ضرفلا اذه يفو .  ةينلا نسح نم لماعتلا دوسي نأ يغبني املو فورظ نم دقعلا
تسب ال يتلا فورظلا هماوق يدام لماعبو ةينلا نسح وه يصخش لماعب يرهوجلا طلغلا

نم ةفص يف وأ دقاعتملا صخش تاذ يف عقاولا طلغلا ب لصتي يناثلا  .4)و دقعلا نيوكت
 .و دقاعتلا يف يسيئرلا ببسلا وأ ديحولا ببسلا ةفصلا كلت وأ تاذلا هذه تناك  ،اذإ هتافص

اهربتعي رومأ يف عقاولا طلغلا ب صاخ ثلا  .(ج)وثلا ثحب يصخش ضرفلا اذه يف رايعملا
م لماعتلا يف ةهازنلا هب يضقت امل ًاقبط دقاعتلل ةيرورض رصانع نيدقاعتملا نم هب كسمتي نم
دقو .(121 ةداملا صن خيرات يف انمدق امك ةعجارملا ةنجل هتفذح قيبطتلا اذه : ةظح ال

،  تابث دنعاإل ،  عوجرلا نيعتي هنأ ديب .  ثلا ثلا قيبطتلا اذه يف ثعابلا يف طلغلا ةروص يوطنت
ريدقت نأ كلذ نم حضتيو ،  لماعتلا ةهازن رصنع وه ،  ثحب يدام وأ يعوضوم رصنع ىلإ
دادتع اال ىضتقا دق تابث اإل ريسيت  ،إالنأ ثحب يصخش رايعمب طين دق ناك نإو ،  طلغلا

ص143). ج2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم ). " ةداملا و يصخشلا اهيف ،  ةفلتخم رصانعب
ص99 . 1892م4 ةنس رياني 7(2)

ص34 . 1 تيزاج ص26– 1910م23 ةنس ربمفون 7(3)
ص 1910م23 ةنس ويام 17 يف ًايناث ًامكح رظناو ص119– 1911م23 ةنس رياني 19(4)

ص121 . 1939م51 ةنس رياني 18 يف ثًاثلا ًامكحو –325
ص75 . 1946م58 ةنس سرام 18(5)
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لوبق ءيشلا يف ةيرهوج ةفص يف ًاطلغ ربتعي هنأب تضقو .(1) طلغلل لا طبأ ىوعد
طقس دق نهرلا نأ كلذ دعب نيبتيو ،  نهرب نومضم قحلا نأ داقتعا عم قح ةلا وح
هذه يف لطبي ليحملا نامض مدع طرشف ،  ريغلا ىلإ عيب نوهرملا راقعلا نأو هديق
يف أطخ عقي نأ عيبملا ءيشلا يف ةيرهوج ةفص يف ًاطلغ ربتعي ال نكلو .(2) ةلا حلا
تركذ دق مامزلا كف ةطيرخ يف ضر األ ةرمن تماد ام ةعيبملا ضر األ دودح نايب
لعجي ًاطلغ ربتعي (3).وال كلذ ءارو نم اهتفرعمو ضر األ زييمت نكمي ناكو ةحيحص

اهل نأ عئابلا ركذي مل اذإ ةروصحم ةعيبملا ضر نأاأل حضتي نأ لا باقاللإلطب دقعلا
.(4) كلذب ةعاطتسم اهتفرعم تناكو اهعقومو اهدودح نيب لب ًاذفنم

طلغلا ىلع يرهوجلا طلغلا رايعم انقبط اذإو : دقاعتملا صخش يف طلغلا –171
دقاعتملا تاذ يف عقو إالاذإ دقعلا ةحص يف رثؤي ال طلغلا نإف ،  دقاعتملا صخش يف

امك دقاعتلا يف يسيئرلا ببسلا ةفصلا هذه وأ تاذلا كلت تناكو هتافص نم ةفص يف وأ
ةيصخش اهيف نوكت يتلا دوقعلا يف عقي امنإ طلغلا اذه لثم . 121 ةداملا صن وه

يف عقي دق وهو .  ةضواعملا دوقع ضعبو ماع هجوب عربتلا دوقعك رابتعا لحم دقاعتملا
ليكولا نأ هل بوهوملا صخش يف طلغلا  ،ك رابتع اال لحم يه تناك اذإ دقاعتملا تاذ
عفادلا يه تناك دقاعتملا تافص نم ةيرهوج ةفص يف عقي دقو .  كيرشلا وأ عرازملا وأ
حضتيف هب هطبرت ةبراق ةطبار كانه نأ ًادقتعم آلرخماال صخش بهي نأك دقاعتلا ىلإ

هيف ةبير ال اهكولس نأ دقتعي ةأرم زنمالال صخش رجؤي نأكو كلذ ، ريغ نأاألرم
نأكو ،  لزنملا يف اهتنهم رشابت نكت مل ول ىتح ةراهعلا فرتحت ةأرما اهنإ حضتيف
وهو ( ةينف ةراهم يضتقي لمع يف عناص وأ سدنهم ) نيينفلا دحأ عم صخش دقاعتي
ريدقتو .(5) هنف يف رهام ريغ هناو اهلمحي ال هنأ حضتيف ةينف ةداهش لمحي هنأ دقتعي

ىلإ تعفد يتلا يهو رابتع اال لحم يه تناك هتفص وأ دقاعتملا ةيصخش تناك اذإ ام
ىوعدلا فورظ ىلإ اهيف رظني ،  نوناقلا لئاسم نم ال عقاولا لئاسم نم ةلأسم دقاعتلا

قبطي يذلا رايعملا وهو .  يتاذ رايعملا  .ف نيدقاعتملا ةين ىلع هب لدتسي نأ نكمي امم
.  طلغلا ةيرظن يحاون عيمج يف

فال ًانزو طلغلا اذهل ميقت ال ةيديلقتلا ةيرظنلا نأ انيأر : ةميقلا يف طلغلا –172
نوناقلا اهب ذخأ يتلا يهو ةثيدحلا ةيرظنلا انرياس اذإ  .امأ دقعلا ةحص يف رثؤي هلعجت

نإ لوقن نأ بجو ،  ةميقلا يف طلغلا ىلع يرهوجلا طلغلا رايعم انقبطو ،  يرصملا
باقاللإل دقعلا لعجي دقاعتلا ىلإ يسيئرلا عفادلا وه ناك اذإ ءيشلا ةميق يف طلغلا

ةزئاج حبر دق مهسلا اذه نأ لهجي ناكو ،  ةيلعفلا هتميقب ًامهس صخش عاب اذإف لا . طب
ةمكحم تضقو .  هعاب يذلا ءيشلا ةميق يف طلغلل عيبلا لا طبإ بلطي نأ هل ناك ،  ةريبك

ىلع ةنيفسلا بحاص عم ةعاضبلا بحاص اهيف قفتا ةيضق يف ،  ةطلتخملا فانئتس اال
هراتخي امل ًاقبط اهنزو باسحب وأ اهمجح باسحب امإ ةعاضبلا لقن رعس نوكي نأ

1946م58 ةنس سرام 18 يف رخآ ًامكح رظناو ص239– 1913م25 ةنس سرام 19(1)
بيعلا و ءيشلا يف طلغلا نيب ام زييمتلا يف رظناو .( هيلإ ةراش اإل تقبس دقو ص74(

يف بيعلا ىوعد عفر بجوي ميدقلا نوناقلا ناكو . 358 ةرقف فلؤملل دقعلا ةيرظن هيف يفخلا
ىوعدلا لعجف ديدجلا نوناقلا (م402/324)،امأ ةقيقحلا ب ملعلا تقو نم مايأ ةينامث

(م452). عيبملا ميلست تقو نم ةنس ءاضقناب مداقتت
ص333 . 1931م43 ةنس ليربا 7(2)

ص120 . 1916م29 ةنس ربمسيد 21 يف ةطلتخملا فانئتس اال ةمكحم (3)
1897 ةنس ليربا 8 يفو ص104– 1897م) ةنس رياني 7 يف ةطلتخملا فانئتس اال ةمكحم (4)
ص285 25 ةطلتخملا ءاضقلل ةيمسرلا ةعومجملا 1900 ةنس ليربا 18 يفو ص263– م)

ص187 . 1928م40 ةنس رياربف 7 يفو –
. 362 ةرقف –360 ةرقف فلؤملل دقعلا ةيرظن اهريغ يفو ةلثم األ هذه يف رظنأ (5)
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مجحلا باسح نأ نيبتف مجحلا باسحب رعسلا نوكي نأ اذه بلطو ،  ةنيفسلا بحاص
هنأ ليلدب كلذ كردي ةعاضبلا بحاص نكي ملو ،  فاعضأ ةينامث نزولا باسح ىلع ديزي

هب ، بلا طي يذلا رعسلا نع ًاريثك لقي رعس ىلع ىرخأ ةنيفس بحاص عم قافت اال ضفر
.(1) لقنلا دقع لا طبإ بلطي نأ هل زوجي ةلا حلا هذه يف ةعاضبلا بحاص نأب

يف طلغلا نيب زيمت ةيديلقتلا ةيرظنلا نإ لوقلا مدقت : ثعابلا يف طلغلا –173
ال يناثلا لعجتو ،  ًاقلطم طبالًان دقعلا لطبي األلو لعجتف ،  ثعابلا يف طلغلا و ببسلا
ىلإ رظنت ثعابلا و ببسلا نيب زيمن امدنع ةيديلقتلا ةيرظنلا  .و دقعلا ةحص يف هل رثا
مزتلملا دصقي يذلا رشابملا ضرغلا وه نوكيف ًاضيأ ةيديلقتلا هتيرظن يف ببسلا
نيعلا ةمسق ىلع هل ىصوملا عم ةثرولا قفتا اذإف .  همازتلا ءارو نم هيلإ لوصولا
كانه ناك ،  يصوملا لودعب تطقس اهنإ وأ ةلطاب ةيصولا نأ حضتي  ،مث مهنيب ةعئاشلا
ًاضرغ ةمسقلا دقعب مهمازتلا نم اودصق ةثرولا نإف ،  يديلقتلا هانعمب ببسلا يف طلغ
ةصح ةيصولا ب كلمي اذه نأ رابتعاب هل ىصوملا بيصن نم مهبيصن زارفإ وه ًارشابم

،  ثعابلا يف طلغلا امأ .(2) ببسلا يف طلغ اذهف ًائيش ، كلمي ال هنأ نيبتو ،  نيعلا يف
ًانيع صخش عيبي نأ هلثمف ،  ةيديلقتلا ةيرظنلل ًاقبط دقعلا ةحص يف رثؤي ال يذلا وهو
نعطي نأ عيطتسي ال وهل ،  ضرملا ىفشي  ،مث توملا ضرم يف هنأ دقتعيو ضيرم وهو

نم إال لبقي ال نعطلا اذه ألن توملا ضرم يف وهو هنم ردص هنأ ىوعدب عيبلا يف
يف طلغلا ب عيبلا يف نعطي نأ عيطتسي  ،وال توملا ب ضرملا يهتني نأ طرشبو ةثرولا

ىرخأ ةيضق يفو –400 مقر ص135 7 تيزاج ص426– 1917م29 ةنس ويام 16(1)
رثؤي ًاطلغ ناك اذإ لا باقاللإلطب دقعلا لعجي طلغلا نأب ةطلتخملا فانئتس اال ةمكحم تضق

ص 1922م36 ةنس سرام 25) دقاعتلا يف ةيسيئرلا ةطبارلا هرابتعاب نمثلا يف ًاريبك ًاريثأت
ةلمعلا ب نئادلل عفدف ،  ةيرصملا ةلمعلا ب عفادلا ب ًابلا طم اهيف نيدملا ناك ةيضق يفو .(261
قافت نأاال ًادقتعم ةلمعلا هذهب ءافولا ( ًايئاضق ًاسراح ناكو ) نئادلا لثمم لبقو ةيسنرفلا
تضقف ،  ةيرصملا ةلمعلا ب ءافولا ب مزلم نيدملا نأ كلذ دعب نيبت  ،مث قحلا اذه نيدملا يطعي
فشك يذلا مويلا يف نيتلمعلا رعس نيب قرفلا عفدب نيدملا مازلإب ةطلتخملا فانئتس اال ةمكحم
لقأ ًاغلبم نيدملا ىفوتسا اذإ كلذك ص76). 1925م38 ةنس ربمفون 25) طلغلا اذه هيف

اال ةمكحم ) نيدلا لك يف نيدملا ةمذل ًائربم ءافولا اذه نكي هنم ،مل طلغ نع قحتسي امم
يف طلغلا يف ًاضيأ رظنأ ص235). 1920م32 ةنس سرام 25 يف ةطلتخملا فانئتس
يف طلغلا يفو ص224 ، 1934م46 ةنس ليربا 3 يف ةطلتخملا فانئتس اال ةمكحم ةميقلا

ص 1922م34 ةنس سرام 25 يف ةطلتخملا فانئتس اال ةمكحم جراختلا دقع يف ةميقلا
ةينوي 11 يف ثًاثلا ًامكحو ص103– 1916م29 ةنس ربمسيد 12 يف ًايناث ًامكحو –261
دقعلا ةيرظن يف أدبملا اذه ريغب يضقت ىرخأ ًاماكحأ رظناو ص350 . 1903م15 ةنس

. 2 مقر ةيشاح ص377 فلؤملل
دقاعتملا نأ يرورضلا نم سيل هنأ ىلع موقي نبغلا و ةميقلا يف طلغلا نيب ام قرفلا نأ ظح يوال اذه

ىلع نوكي دقف ،  هيلع دقاعتي يذلا ءيشلا ةميق ىلإ ةبسنلا ب طلغ يف عقو دق نوكي نوبغملا
كلذ . نم مغرلا ب نبغلا لبقيو ةيقيقحلا ءيشلا ةميق نم ةنيب

ثعابلا يف طلغلا ىلع ةلثم نماأل ركذ ثيح ، 364 ةرقف فلؤملل دقعلا ةيرظن يف ءاج ام رظنأ (2)
نود هب ىصوملا ءيشلا نم ًاءزج يناثلل األلو ملسي نأ ىلع هل ىصوملا عم ثراولا حلطصي نأ

،  ىصوملا تومو تقو ةمئاق ةيصولا نأ ثراولا داقتعا حلصلا اذه ىلع ثعابلا نوكيو ،  يقابلا
ةمسق لثمو لثملا اذه نيب رهاظ قرفلا اهنع .و لدع دق ناك ىصوملا نأ كلذ دعب حضتيو
اهيلع ةحلا صملا ب يهتنيو ةيصولا يف ثراولا عزاني ىلو ةلااأل حلا يفف هل . ىصوملا عم ثراولا

مل ثراولا نأ يف ىقب عازنلا رثا نكلو اهنع ، لدعي مل ىصوملا نأ هداقتعا كلذ ىلإ هعفد دقو
ةمسق يف امأ .  ثعابلا يف عقي انه طلغلا هب .ف ىصوملا ءيشلا نم ًءازج هلإال ىصوملل ملسي

هل ىصوملا عم مستقا كلذل ،  اهيف عزاني ال ةيصولا ب ملسي ثراولا هل ،ف ىصوملا عم ثراولا
طلغلا  .ف ةمسقلا دقع ىضتقمب ال ماك هب ، ىصوملا ردقلا وهو ،  هبيصن هاطعأو ،  ةعئاشلا نيعلا

.  يديلقتلا هانعمب ببسلا يف عقي انه
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انكرت اذإف .  تومي هنأ عيبلا تقو هداقتعا وه دقاعتلا ىلإ هل عفادلا نأ ولو ثعابلا
يف طلغلا ناك ،  يرهوجلا طلغلا رايعم انقبطو ،  ةثيدحلا ةيرظنلا ىلإ ةيديلقتلا ةيرظنلا

.(1) عيبلا لا طبإ بلطي نأ عئابلل زيجي ًايرهوج ًاطلغ لثملا اذه يف ثعابلا
ام ثعابلا يف طلغلا و ببسلا يف طلغلا نيب ًامئاق ىقبي زييمتلا نأ كلذ نم ىرنو
 .فال طلغلا يف ةيديلقتلا ةيرظنلا انرجه ولو ببسلا يف ةيديلقتلا ةيرظنلا ب ظفتحن انمد

لعجيف ثعابلا يف طلغلا ال ،امأ طاب دقعلا لعجي يديلقتلا هانعمب ببسلا يف طلغلا زيلا
ًاقفو دقعلا ةحص يف رثؤي  ،وال طلغلا يف ةثيدحلا ةيرظنلل ًاقفو لا باقاللإلطب دقعلا

.  ةيديلقتلا ةيرظنلل
يف طلغلا نإف ،  ةثيدحلا ةيرظنلا ىلإ ببسلا يف ةيديلقتلا ةيرظنلا انرجه اذإ امأ
لوقلل لحم ةمث نوكي  ،وال ًادحاو ًائيش ناحبصيو ،  ثعابلا يف طلغلا ب طلتخي ببسلا

لا . باقاللإلطب دقعلا لعجي ثعابلا يف طلغلا الو طاب دقعلا لعجي ببسلا يف طلغلا نأب
امهف – ثعابلا و ببسلا نم لك يف طلغلا نوكي نأ امإ : نيرم األ دحأب األذخ نيعتيو
نأ امإو ال ، طاب دقعلا لعجي نأ هنأش نم – ببسلا يف ةثيدحلا ةيرظنلا يف دحاو ءيش
يف امهنيب قيرفتلا زوجي لا .وال باقاللإلطب دقعلا لعجي نأ هنأش نم طلغلا اذه نوكي

اهنوسسحتي ،  ةقيقدلا ةلأسملا هذه دنع نيرئاح ءاهقفلا نم ريثك فقو دقو .  مكحلا
بسلا يف ةثيدحلا ةيرظنلا ب نولوقي مهف .  اهيف مساح لوق ىلع نوؤرجي ال نكلو
طلغلا هرايعم نولعجيو طلغلا يف ةثيدحلا ةيرظنلا ب نولوقيو ،  ثعابلا ب هنوطلخيو

نيب اميف زييمتلا ىلع نوقبيو اذه دنع نوفقي مهنكلو ،  ثعابلا يف عقو ولو يرهوجلا
يف طلغلا ال ،و طاب دقعلا لعجي نأ هنأش نم ببسلا يف طلغلا نولعجيف ،  نيتلا حلا
بيجع طلخ ضقانتلا اذه ىلع بترتيف لا . باقاللإلطب دقعلا لعجي نأ هنأش نم ثعابلا

  امهنم لك اهعزانتي امهنيب اميف ةكرتشم ةقطنم ىقبت  ،ذإ طلغلا و ببسلا يتطقنم نيب ام
اذإو ال ، طاب دقعلا ناك (causeerronee) طولغملا ببسلا ب ةقطنملا هذه انيمس اذإف ،
.(2) لا باقاللإلطب دقعلا ناك (erreursurlemotif) ثعابلا يف طلغلا ب اهانيمس

.  دقعلا ةحص يف رثؤي إال يغبني طلغلا نأ ةلهو أللو هيف رهظي ام ثعابلا يف طلغلا ةلثمأ نمو (1)
حضتي مث مادطصا ثداح يف ترسك دق ةميدقلا هترايس نأ ًادقتعم ةرايس صخش ىرتشا ولف

كلذ دعب نيبتي مث اهيلإ لقنيس هنأ ًادقتعم ةنيدم يف زنمال فظوم رجأتسا كلذ ،وأ ةحص مدع
لماعتلا ضرعت إوال دقعلا ةحص يف رثؤي إال يغبنيو ،  ثعابلا يف ًاطلغ اذه ناك ،  لقني مل هنأ
لماعتلا ضرعي يذلا نإف ،  ةقيقد ريغ ىلو األ ةرظنلا هذه نكلو .  رارقتس اال مدعو عزعزتلا رطخل

نإ  ،لب ًايرهوج ًاطلغ نوكي ثعابلا يفطلغلا نأ وه سيل نيتلا حلا نيتاه لثم يف عزعزتلل
باقال دقعلا لعجي يذلا طلغلا نأ يلي اميف ىرنسو .  طلغلا اذهب لا صتا هل نوكي اآلرخال دقاعتملا

لهسلا نم نوكي نأ هب ،وأ ملع ىلع نوكي نأ اآلرخ ،وأ دقاعتملا هيف كرتشي نأ بجي لا لإلطب
،  لزنملا رجأتسم وأ ةرايسلا ىرتشم بلطي نأ ءيش يف لماعتلا عزعزي  .فال هنيبتي نأ هيلع
نأ تبثي نأ عيطتسي األلو لثملا يف يرتشملا ماد  ،ام دقعلا لا طبإ ،  نيمدقتملا نيلثملا يف
هذه نأو مادطصا ثداحي ف ترسك دق ةميدقلا هترايس نأ هلثم دقتعي ناك ةرايسلا عئاب

ةعقاولا ناب ملع ىلع ناك عئابلا نأ  ،وأ ءارشلا ىلإ يرتشملا تعفد يتلا يه ةموهوملا ةعقاولا
نيبتي نأ هيلع لهسلا نم ناك  ،وأ ةموهوم ةعقاو يه امنإ ءارشلا ىلإ يرتشملا تعفد يتلا

هنأ هلثم دقتعي ناك رجؤملا نأ تبثي نأ عيطتسي ،  يناثلا لثملا يف ،  رجأتسملا ماد امو – كلذ
ناك رجؤملا نأ  ،وأ راجئتس لال عفادلا وه اذه نأو لزنملا اهيف رجأتسا يتلا ةنيدملا ىلإ لقن
نم نكا  ،وأ ةموهوم ةعقاو وه امنإ لزنملا راجئتسا ىلإ فظوملا عفد يذلا لقنلا نأب ملع ىلع

كلذ . نيبتي نأ هيلع لهسلا
ةنس هيجن وبوال ريبيرو لوين بال ثعابلا يف طلغلا و ببسلا يف طلغلا نيب ام قيفوتلا يف رظنأ (2)
دقف يرصملا هقفلا امأ –824 ةرقفو 304 ةرقفو 299 ةرقفو 205 ةرقف يناثلا ءزجلا 1949

تامازتل يفاال كب ينهذ الم سلا دبع روتكدلا رظنأ : ضاقنتلا اذه يف يسنرفلا هقفلا ءارو راس
ص فلؤملل دقعلا ةيرظن نراق –318 ةرقفو 260 ةرقف ةبيهو دمحم روتكدلا –130 ةرقف
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ةثيدحلا ةيرظنلا ب ذخأ دق وهف .  ديدجلا يرصملا نوناقلا هاقوت بيعملا ضقانتلا اذه
اهحزحزف ةكرتشملا ةقطنملا هذه دوجو كلذ ىلع ىنبناو ،  ببسلا و طلغلا نم لك يف

قبطنت يتلا يه اهدحو طلغلا ةيرظن لعجو ،  طلغلا ةطقنم ىلإ ببسلا ةقطنم نم
نأ هنأش نم ثعابلا و ببسلا نم لك يف طلغلا نوكيف ،  ةقطنملا هذه ىلع اهماكحأ
دقعلا لعجي طولغملا ببسلا نأب لوقلل لحم كانه نوكي لا .وال باقاللإلطب دقعلا لعجي

عورشملا ريغ ببسلا وه ديدجلا نوناقلا يف ال طاب دقعلا لعجي يذلا ببسلا ال ،ف طاب
.(1) هدحو

تاقيبطت نم هانمدق ام لك يفو : نوناقلا يف طلغلا و عقاولا يف طلغلا –174
،  ثعابلا وأ ةميقلا وأ صخشلا وأ ءيشلا يف طلغلا عقو ءاوس ،  يرهوجلا طلغلا رايعمل
  ًايرهوج ماد امف .  نوناقلا يف طلغ وأ عقاولا يف طلغ وه طلغلا ناك اذإ ام نيب قرفن ال

صنت ام اذهو لا . باقاللإلطب دقعلا لعجي هنإف ،  دقاعتلا ىلإ عفد يذلا وه مادام ،يأ
دقعلا نوكي ": يتأي امب يضقت ذإ ديدجلا يندملا نوناقلا نم 122 ةداملا ةحارص هيلع
نيتداملل اقبط عقاولا يف طلغلا طورش هيف ترفاوت اذإ نوناقلا يف طلغل لا باقاللإلطب

ىلع لمتشي ميدقلا نوناقلا نكي ملو . "(2) هريغب نوناقلا ضقي اممل اذه ،  نيتقباسلا

الزيلا نم نييرصملا ءاهقفلا نمو ص53– ص52– 1 نوتلا و نراقو –2 مقر شماه 375
ةفصب طلتخا إالاذإ دقعلا ةحص يف رثؤي )ال ميدقلا نوناقلا لظ يف ) ثعابلا يف طلغلا ىري
مهنمو .(159 ةرقف تيتس وبأ تمشح دمحأ روتكدلا ) صخشلا يف وأ ءيشلا يف ةيرهوج
لعجيف هذهب كلت قحلي هنكلو ،  حيحصلا ريغ ببسلا ةيرظن يه طلغلا ةيرظن نأ نيبتي نم
ببسلا و طلغلا نم لك ىلع ءازجلا لعجيف كلذ دعب دوعي  ،مث ببسلا ةيرظن نم ًاءزج طلغلا

يملح روتكدلا ) قلطملا الن طبلا )ال لا لإلطب دقعلا ةيلباق ) يبسنلا الن طبلا وه حيحصلا ريغ
اذه يف ًاضيأ رظنأ ص234). ص198و232– ص179و ص173و يودب تجهب
ص43 . ص42– تامازتل يفاال هتاحش قيفش روتكدلل ةيسنرفلا ب ًاعوضوم ًافلؤم عوضوملا

اهلخدتو ةينوناقلا تايرظنلا روطت وه ةقيقدلا ةلأسملا هذه يف هقفلا ةريح ىلإ اعد يذلا نأ ىريو
.  روطتلا اذه ةرياسم نع رصقت اهنإ نم مغرلا ب ةمئاق ةميدقلا لولحلا ىقبتف ،  ضعب يف اهضعب

طلغلا نأ كلذ ىلع ىنبناو ،  ثعابلا ريغ ببسلا نأ ةيديلقتلا تايرظنلا لظ يف املسم ناك دقف
تروطت ذنمو .  دقعلا ةحص يف رثؤي فال ثعابلا يف طلغلا ال ،امأ طاب دقعلا لعجي ببسلا يف

يف طلغلا حبصأ ،  يتاذ رايعم يعوضوملا رايعملا ب لدبتساو ،  طلغلا يف ةيديلقتلا ةيرظنلا
يف طلغلا نيب ام زييمتلا سالةم عزعزي مل روطتلا اذه نكلو .  دقعلا ةحص يف رثؤي ثعابلا

ال ، طاب دقعلا لعجي ىلو حةلااأل يف طلغلا  ،فالزلا ثعابلا يف طلغلا و يديلقتلا هانعمب ببسلا
روطت دق ناك نإو ىلو ةلااأل حلا يف هرثأ نع ًافلتخم ىقب هرثأف ىرخ ةلااأل حلا يف طلغلا امأ
طلغلا و ببسلا يف طلغلا نيب ام اميلس زييمتلا ىقب انه ىلإ لا . باقاللإلطب دقعلا لعجي حبصأف
طلتخاو ،  طلغلا ةيرظن تروطت امك ،  ًاضيأ يه ببسلا ةيرظن تروطت ذنم نكلو .  ثعابلا يف

امكح وه ببسلا يف طلغلا مكح لعجن نأ ًانيعتم راص ،  ةثيدحلا ةيرظنلا يف ثعابلا ب ببسلا
اذهب ًاظفتحم ريبك دح ىلإ هقفلا ىقب كلذ عمو .  نيتلا حلا نيب زييمت نود ثعابلا يف طلغل

.  روطتلا نم ثدح ام ىلإ باال قلي ملو ،  زييمتلا
ببسلا (وأ طولغملا ببسلا جرخأ دق ديدجلا نوناقلا نأ ببسلا ةيرظن يف كلاالم دنع ىرنسو (1)

.  عورشملا ريغ ببسلا ركذ ىلع رصتقاو ،  ببسلا ةقطنم نم ( حيحصلا ريغ
نوكيف ثعابلا يف طلغلا مكح وه ثيدحلا ىنعملا ب ببسلا يف طلغلا مكح ناك اذإ هنأ ظح يوال اذه
طلغلا  ،يأ يديلقتلا هانعمب ببسلا يف طلغلا نإف ،  انمدق امك نيتلا حلا يف لا باقاللإلطب دقعلا
لوحي ًاطلغ  ،الزيلا همازتلا ءارو نم هيلإ لوصولا مزتلملا دصقي يذلا رشابملا ضرغلا ب قلعتملا

اذإف ،  ببسلا يف كلاالم دنع ىرنس ام ىلع لحملا مادعن وأال ءاضرلا مادعن ال دقعلا نيوكت نود
.  لوقلا انفلسأ امك ال طاب دقعلا لعج عقو

طلغلا ": اآليت هجولا ىلع يديهتلا عورشملا نم 169 ةداملا يف صنلا اذه درو : صنلا خيرات (2)
كلذ خبالف يضقي صن دجوي الناممل طبلل باقال دقعلا لعجي ،  عقاولا يف طلغلا ك نوناقلا يف

عورشملا يف 126 ةداملا مقر حبصأو ،  ةيظفل الت يدعت عم ةعجارملا ةنجل اهيلع تقفاو دقو . "
سلجمل يندملا نوناقلا ةنجل تددرتو .  ليدعت نود ةداملا ىلع باونلا سلجم قفاوو .  يئاهنلا
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ك نوناقلا يف طلغلا نأ ىلع اراس رصم يف هقفلا و ءاضقلا نكلو ،  ةلأسملا هذه يف صن
.(1) لا باقاللإلطب دقعلا لعجي عقاولا يف طلغلا

ىلع لمتشم ريغ ميدقلا نوناقلا مايق تقو ةلأسملا هذه يف األرم سبلي ناك يذلا و
 ،وأ ًارذع لبقي ال نوناقلا ب لهجلا ناب يضقت ةفورعم ىرخأ ةدعاق دوجو وه اهيف صن

Nuln'estcenseignorer)" نوناقلا لهجي هنأ دحأ يف ضرفي :"ال نولوقي امك
ربتعت ةينوناق ماكحأ دجوت ثيح إال نوكي ال ةدعاقلا هذه قيبطت لا جم نكلو .(laloi
ىوعدب اهب لخي نأ ألدح زوجي وال اهتاعارم سانلا عيمج ىلع بجيف ،  ماعلا ماظنلا نم
ًاقيبطت اهقيبطت نكمأ  ،إوالامل ماكح األ هذه فرعي صخش لك نأ ضرتفيو ،  اهلهجي هنأ
ةيئانجلا نيناوقلا ماكح األ هذه يف لخديو كلذ . يف رذعلا بناج انحسفأ ول اجتنم

ضرقي نأ كلذ لثم .  ماعلا ماظنلا نم ربتعت يتلا يهو ةيندملا نيناوقلا نم ضعبو
7 وه دئاوفلل ىصق األ دحلا نأ لهجي وهو ةئاملا يف 7 ىلع ديزت ةدئافب رخآ صخش

طلغلا ىوعدب ضرقلا دقع لا طبإ بلطي نأ ةلا حلا هذه يف ضرقملل سيلف ،  ةئاملا يف
7 ىلع ديزي ال ةدئافلل ىصق األ دحلا ناب ملع ول هدوقن ضرقي ناك ام هناو نوناقلا يف
ناك اذإ امأ .  ةئاملا يف 7 ىلإ ةدئافلا صقنتو ًاحيحص ضرقلا ىقبي  ،لب ةئاملا يف

اال نكمي هنأ يف كش  ،فال ماعلا ماظنلا نم ربتعت ال ةينوناق ةلأسم يف ًاعقاو طلغلا
كلذ ريغ ىلع نوناقلا صن  ،إالاذإ دقعلا لا طبإ بلطل هب كسمتلا و طلغلا اذهب جاجتح
حلصلا يف نعطلا زوجي "ال هنأ ىلع 556 ةداملا صنت ثيح حلصلا دقع يف لعف امك

. "(2) نوناقلا يف طلغ ببسب

ىلع ًاريخأ اهيأر رقتساو ،  ةماعلا دعاوقلا ب ءافتكا اهفذح وأ ةداملا ءاقبتسا يف ال يوط خويشلا
اذإ نوناقلا يف طلغل لا باقاللإلطب دقعلا نوكي ": اآليت هجولا ىلع اهليدعت دعب اهئاقبتسا
هريغب نوناقلا ضقي اممل اذه ،  نيتقباسلا نيتداملل ًاقبط عقاولا يف طلغلا طورش هيف ترفاوت

األمعلا ةعومجم ) هتنجل اهترقأ امك خويشلا سلجم اهيلع قفاوو . 122 ةداملا مقر حبصأو . "
ص164). ص159– ج2 ةيريضحتلا

روتكدلا ص189– ص186– 1 نوتلا 60–و ةرقف (Convention) ظفل ستله يد (1)
يودب تجهب يملح روتكدلا –372 ةرقف فلؤملل دقعلا ةيرظن –272 ةرقف ةبيهو دومحم

. 165 ةرقف تيتس وبأ تمشح دمحأ روتكدلا –123 ةرقف
ال ءاضرلا دسفي ءيشلا يف ةيرهوج ةفص يف عقاولا طلغلا ناب ةطلتخملا فانئتس اال ةمكحم تضقو
ص344). 1915م27 ةنس ويام 20) عقاولا يف طلغو نوناقلا يف طلغ نيب كلذ يف قرف
يف طلغ ىلع ًانيبم ناك اذإ ًاحيحص نوكي ال راقعل زئاحلا ةفصب فارتع اال نأب كلذك تضقو

  ةكرتلا درج رضحم ىلع ةثرولا ءاضمإ نأبو ص22)، 1918م31 ةنس ربمفون 14) نوناقلا
عيبلا اذهل ةزاجإ ربتعي  ،ال ةثرولا ألدح توملا ضرم يف ثروملا نم رداص عيب هيف ركذ دقو ،
توملا ضرم ضيرملا عيب يف نوناقلا مكح لهجت درجلا رضحم تضمأ يتلا ةثرولا تناك اذإ

ص171). 1897م2 ةنس رياربف 24) ةثرولا ةزاجإ ىلع فقوتي هناو
نيدلا غلبم ىلع نيدملا نئادلا صحلا اذإ امك ،  عقاولا يف طلغل حلصلا يف نعطلا زوجي نكلو (2)

1938 ةنس ليربا 28 يف طلتخم فانئتسا ) نيدملا راسي نئادلا مهوت حلصلا اذهل عفادلا ناكو
ص261). م50

دق ": يتأي 122ام ةداملا ددص يف يديهمتلا عورشملل ةيحاضي اإل ةركذملا يف ءاج دقو اذه
دعبتسي ام ًاريثكف .  نوناقلا يف طلغلا مكحب قلعتي اميف كش لك ىلع ءاضقلا ىلإ . . .  عورشملا

 .و نوناقلا ب لهجلا مدع ضارتفا ةدعاق ىلإ ًادانتسا يبسنلا الن طبلا بابسأ نيب نم طلغلا اذه
هجو ىلعو ،  ماعلا ماظنلا ب ةقلعتملا نيناوقلا إال لوانتي ال ةدعاقلا هذه قاطن نأ عقاولا
يف طلغلل نوكيف قاطنلا اذه األرم زواج اذإ امأ .  ةيئانجلا لئاسملا ب اهنم قلعت ام صوصخلا
 ،ام يبنسلا الن طبلا بيترت ثيح نم عئاقولا يف طلغلا نأش ،  يرهوج هنأ تبث ىتم ،  نوناقلا

يرصملا ءاضقلا ىرج دقو .  حلصلا دقع يف ثمال لا حلا يه امك كلذ ، ريغب نوناقلا ضقي مل
ةنس رياربف ص344–5 1915م27 ةنس ويام 20 يف طلتخم فانئتسا رظنأ : كلذ ىلع
األمعلا ةعومجم ص22"( 1918م31 ةنس ربمفون 14– ص204 1918م30
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طلغلا  .ف اهليصفت قبس يتلا طلغلا عاونأ عيمج ىلع أدبملا اذه قبطن نأ ديفملا نمو
نيد عفدب صخش دهعتي نأ هلثم ءيشلا يف ةيرهوج ةفص يف عقاولا نوناقلا يف
بلطي نأ ةلا حلا هذه يف هل زوجيف ،  ًايندم هل مزلم نيدلا اذه نأ دقتعي وهو يعيبط
لجر بهي نأ دقاعتملا صخش يف عقاولا نوناقلا يف طلغلا لثمو .  دهعتلا لا طبإ
ًانئاب بلقني يعجرلا الق طلا النأ هاج هتمصعل اهدرتسا هنأ دقتعي وهو ماال هتقلطمل
يف عقاولا نوناقلا يف طلغلا لثمو .  ديدج دقعب إال هتمصع ىلإ عجرت فال ةدعلا ءاهتناب
ثري هب اذإف عبرلا ثري هنأ بسحي وهو ةكرتلا يف هتصح ثراو عيبي نأ ةميقلا
فانئتس اال ةمكحم هب تضق ام ثعابلا يف عقاولا نوناقلا يف طلغلا لثمو .  فصنلا
ينطولا نوناقلا نأ ًادقتعم ةكرتلا يف ريغلل قحب ثراولا فرتعا اذإ هنأ نم ةطلتخملا

ىوعد نأو ،  قبطي يذلا وه يلا اإلطي نوناقلا نأ كلذ دعب نيبت  ،مث قيبطتلا بجاولا وه
يف طلغب ًابوشم نوكي ثراولا ءاضر نإف ،  نوناقلا اذهل ًاقبط ةحيحص تسيل ريغلا

.(1) نوناقلا

طلغلا اآلرخب دقاعتملا لصتي فيك ب–

يف عقو يذلا دقاعتملل إال هانمدق ام لك يف ضرعن :مل كرتشملا طلغلا –175
له نكلو .  يرهوجلا طلغلا رايعم ،  يتاذلا رايعملا هنأش يف قبطن يذلا وهف ،  طلغلا
 ،و هوجولا نم هجو ىلع هب لصتم ريغ ،  طلغلا اذه نع ًاديعب اآلرخ دقاعتملا ىقبي
هل عقوتم ريغ نوكيو لب طلغلا اذه رمأب ال هاج نوكي ام ًاريثكو ،  يتاذ انمدق امك رايعملا
هيلإ نأمطا يذلا دقعلا ىري نأ دقاعتم يأ نمأي ملو ،  لماعتلا عزعزت كلذب انلق اذإ اننإ ؟
نإ ملعيف هتريرس يف لخدي مل دعب وهو اآلرخ ، فرطلا اهمدقي طلغلا ىوعدب راهنا دق

ص159). ج2 ةيريضحتلا
وه اذهف الف ، خلل حمال تسيل يتلا ةينوناقلا دعاوقلا يف طلغلا نوناقلا يف طلغلا ب دارملا نأ ظح يوال
يف هل فالرثا أطخ اآلءار دحأ حيجرتو اهيلع فلتخملا لئاسملا يف طلغلا امأ هب . جتحي يذلا
يفو ص226– 1930م42 ةنس رياني 23 يف ةطلتخملا فانئتس اال ةمكحم ) دقعلا ةحص
نكلو ص84). 1945م57 ةنس سرام 6 يفو ص302– 1934م46 ةنس ويام 24

،  مكاحملا ىلع تضرع نكت مل اذإف عفال ، مكاحملا اهيف تفلتخا دق ةلأسملا نوكي نأ طرتشي
ةطلتخملا فانئتس اال ةمكحم ) نوناقلا يف اطلغ اذه دع هنم أطخ ًايأر حجر اذإ صخشلا نإف

ءاضقلا اهيف تبي ةينوناق ةلأسم نأ قفتي دقو ص156). 1924م36 ةنس رياني 16 يف
عجري  ،مث ءاضقلا هيلع راس يذلا يأرلا ىضتقم ىلع سانلا ملا عت ىرجيو ،  نيعم وحن ىلع

يف ًارثؤم نوناقلا يف طلغلا رابتعا درجي ةلا حلا هذه لثم يفف ،  رخآ يأر ىلإ هيأر نع ءاضقلا
ص رون يمهف روتكدلا ةلا سر عوضوملا اذه يف يسنرفلا ءاضقلا ليلحت يف رظنأ ) دقعلا ةحص

ص76). –71
لوصح ىلع ينب هنأب كسمتلا ءاضرلا داسف ىلع جاجتح لال زوجي ال هنأب ضقنلا ةمكحم تضق دقو

وأ نوناقلا يف ةحارص هيلع صوصنم مكح يف عقو دق طلغلا ناك إالاذإ نوناقلا يف طلغ
ارارقإ ةموكحلا ديدح ةكس راطقب ثدح قيرح يبوكنم دحأ ررح اذإف .  ءاضقلا نم هيلع عمجم
ةموكحلا ناسحإ دعب هل سيل هناو ،  ناسحإ ةفصب اهينج 150 ةيريدملا ةنازخ نم ملست هنأب

 .و نوناقلا يف طلغب ًابوشم ربتعي ال رارق اإل اذهف ام ، ءيشب اهتبلا طم يف قح يأ اذه اهفطعو
ةكسلا ةحلصم نأ دقتعي رارق اإل نيح ناك رقملا نأ ىلإ ًادنتسم كلذك هربتعي يذلا مكحلا

هيف ،وه هل قح ال هنأ دقتعي ناك امع لزانت نوكي نذإ هناو ،  ثداحلا نع ةلوئسم ريغ ديدحلا
هلهجي ناك رارق اإل بحاصي نأ لمتح يذلا ألناألرم كلذو .  هضقن نيعتم نوناقلل فلا خم مكح

،  اهترادإ ءوس وأ ةيموكحلا حلا صملا ميظنت يف للخلا ببسب ةلودلا ىلع ةبترتملا ةيلوئسملا وه
،  ءاضقلا ةهج نم عامجإ وأ هيف حيرص صن يرصملا نوناقلا يف اهب عطقي ال ةيلوئسملا هذهو
رارق لااإل معأ نذإ نيعتيو ،  رقملا ءاضر داسفل بجوتسملا طلغلا ب رارق اإل بوشي ال نذإ اهلهجف

ص394). 127 مقر 2 رمع ةعومجم 1938 ةنس هينوي 3 يف يندم ضقن هب( هبحاص ذخاو
ص79 . 193 مقر 8 تيزاج ص204– 1918م30 ةنس رياربف 5(1)
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! طلغ نع ردص دق هؤاضر ناك
نوكي نأ بجي  ،لب يفكي ال يدرفلا طلغلا نأ ءاهقفلا نم ريثك قلا كلذ لجأ نم

يف عقو اذإ دقاعتملا نأ كلذ .(erreurcommune) نيدقاعتملا نيب ًاكرتشم طلغلا
بلطو ةقيقحلا تنيبت  ،مث طلغلا اذه يف اآلرخ دقاعتملا هعم كرتشاو يرهوج طلغ
ببسل دقعلا طبالن ىلع اآلرخ دقاعتملا هرقي نأ لدعلا نمف ،  دقعلا لا طبإ األلو دقاعتملا
مدعو الت ماعملا لقلقت نم رمذتلل هجو كانه دوعي هيف ،وال كرتشا دق هسفن وه
روصم عنص نم اهنإ ىلع ةروص آلرخ عاب ًاصخش ثمالنأ انضرف اذإف .  اهرارقتسا

اذه عنص نم يه ةروصلا نأ دقتعي يرتشملا و عئابلا نم لك نوكي نأ بجو ،  روهشم
نم تسيل ةروصلا نأ نيبت اذإ طلغلل عيبلا لا طبإ بلط يرتشملل زوجي ىتح روصملا
اذه نوكي  ،فال عئابلا نود كلذ دقتعي يذلا وه هدحو يرتشملا ناك اذإ امأ .  هعنص
دقعلا لا طبإ ىوعدب عئابلا أجافي ال ىتح لا باقاللإلطب عيبلا لعجي  ،وال ًاكرتشم طلغلا

.  ىرتشملا هيف عقو يذلا طلغلا نع ًائيش ملعي ال وهو
ةيرظنلا هذه راصنا اهمدقي يتلا ججحلا يه هذهو ،  كرتشملا طلغلا ةيرظن يه هذه
ةيرظنلا  ،نأ ججح نم نومدقي امم مغرلا ب كشن ال اننكلو .  مهرظن ةحص ىلع ليلدتلل
ضرغلا قيقحتل ةيرورض تسيل يه ةلا ،مث دعلا عم قفتت  ،وال قطنملا عم ىشمتت ال

قيرط نم ضرغلا اذه ىلإ لوصولا نكمي التذإ ماعملا رارقتسا وهو دوصقملا يلمعلا
.  رخآ

هيف ،و عقو نم ءاضر دسفي طلغلا  ،ألن رهاظف قطنملا عم ىشمتت ال ةيرظنلا نأ امأ
ًايقطنم بجيف .  طلغلا يف كرتشي مل اآلرخ دقاعتملا نوك ءاضرلا اذه داسف عنمي ال

ءاوس ،  دقاعتلا ىلإ هل عفادلا وه ناك طلغ نيدقاعتملا دحأ ءاضر باش اذإ دقعلا لا طبإ
عقي . مل وأ طلغلا اذه يف اآلرخ دقاعتملا عقو

  ًاكرتشم نكي مل طلغلا نأ انضرف اذإ كلذ رهظيف ةلا ، دعلا عم قفتت ال ةيرظنلا نأ امأو
ا دقاعتملا هيف عقو يذلا طلغلا ب ملعي ناك حيحص ءاضر هنم ردص يذلا دقاعتملا نكلو ،
ةلا حلا هذه لثم يف طلغلا كلذ .ف ىلإ ههبني نأ نود هطلغ يف ال سرتسم هكرتو آلرخ ،

بترتيو .  كرتشملا طلغلا ةيرظنل ًاقبط دقعلا لطبي نأ اهنأش نم سيلو ،  ًايدرف نوكي
ًافقوم فقو هنأ ضرفنلو األلو ، دقاعتملا نم سيلدت كانه نكي مل ام هنأ كلذ ىلع
ةجيتنلا هذه نأ يهيدبو هيف . نعطم ال ًاحيحص نوكي دقعلا نإف ،  ًاضحم ًايبلس

يف نيفرطلا كارتشا حةلا يف دقعلا لطبي دعالنأ ناك اذإ هنإف ةلا ، دعلا عم مدطصت
كلذ ملعي اآلرخ ناكو طلغلا ب نيدقاعتملا دحأ درفنا اذإ دقعلا لطبي نأ ىلو  ،فاأل طلغلا

.  هيلإ ههبني ملو
ول حوضو يف رهظي كلذ نإف ،  لماعتلا رارقتس ال ةيرورض تسيل ةيرظنلا نأ امأو
ال صتم اآلرخ دقاعتملا نوكي نأ طارتشا ىلع انرصتقاو ،  يدرفلا طلغلا ةيرظنب انذخا

يلي . اميف هنيبنس يذلا هجولا ىلع طلغلا اذهب
طلغلا نوكي نأ نذإ يفكي اآلرخ: دقاعتملا هب لصتي يذلا يدرفلا طلغلا –176
عنتمت ىتح ،  بجو طلغلا اذه يف كرتشي مل اآلرخ دقاعتملا ناك اذإ نكلو .(1) ًايدرف

ىتح ًايدرف طلغلا نوكي نأب تفتكاف ،  ةياهنلا ىلإ ةيرظنلا هذه يف ضقنلا ةمكحم تراس دقو (1)
ةيلوئسملا دعاوقل ًاقيبطت ضيوعتب هل مكحلا تزاجأو ،  ةينلا نسح اآلرخ فرطلا ناك ول

طلغلا اذه ولال هنأ تبثأ  ،مث طلغ يف ًاعقاو ناك هنأ دقاعتملا تبثأ اذإ هنأب تضقف .  ةيريصقتلا
طلغب عملا ريغ ةينلا نسح اآلرخ دقاعتملا ناك ولو الاهن طبب هل مكح ،  ةطراشمل دقع ناك ام
ىلع هل لعجي دق وه امنإو ،  ةلطاب ةطراشم ميقي نأ هنأش نم سيل هتين نسح نأ  ،ذإ هبحاص

الناإل طبب مكحلا ىضق اذإف .  ةيلوئسملا دعاوقل اقبط هقحتسي ناك نإ ضيوعت يف ًاقح طلغلا
هتقفاوم نأ ىلع ءانب هحابر أل بارضلا ةحلصم ريدقت ىلع هتقفاومب لومملا نم عقوملا رارق
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.  هنيبتي نأ هيلع لهسلا نم نوكي نأ وأ هب ملع ىلع نوكي  ،نأ طلغلا ىوعدب هتأجافم
عقو اذإ " هنأ ىلع صنت يهف ،  ديدجلا نوناقلا نم 120 ةداملا هب يضقت ام اذهو
عقو دق اآلرخ دقاعتملا ناك نأ دقعلا لا طبإ بلطي نأ هل زاج ،  يرهوج طلغ يف دقاعتملا

. "(1) هنيبتي نأ هيلع لهسلا نم ناك هب ،وأ ملع ىلع ناك  ،وأ طلغلا يف هلثم
طلغلا يف عقو يذلا دقاعتملا أجاقو ،  ًاكرتشم نكي مل اذإ طلغلا نأ كلذ ليلعتو

ال ةينلا نسح اآلرخ دقاعتملا نإف ،  دقعلا لطبت نأ مزلو ،  طلغلا ىودعب اآلرخ دقاعتملا
لعجي ملو هتين فشك يف لمهأ يذلا األلو دقاعتملا وه ئطخملا كلذ ،و يف هل بنذ

هيلع بجوف .  طلغ نم هتدارإ باش ام نيبتي نأ عيطتسي وأ نيبتي اآلرخ دقاعتملا
اذه ميقتسي (2).وال ًاحيحص دقعلا ءاقب وه ةلا حلا هذه يف ضيوعت ريخو ،  ضيوعتلا
 .امأ هنيبتي نأ هيلع لهسلا نم سيلو طلغلا هلب ملع اآلرخال دقاعتملا ناك إالاذإ ليلعتلا

ضقن ) هطلغب بئارضلا ةحلصم ملع يرحت ىلإ ةجاحب نوكي ال هنإف هيف ، عقو طلغ نع تناك
نأ ظح يال نكلو ص586). 295 مقر 5 رمع ةعومجم 1948 ةنس ليربا لوأ يف يندم
ملعت مل اذإ يهف .  يداعلا دقاعتملا نأشك تسيل اهنأشو ،  صاخخ عضو اهل بئارضلا ةحلصم
وكشت نأ اهل لهف ،  عورشم ريغ حبر اهيلع تاف نأ وه ررض نم اهباصأ ام لك ناك لومملا طلغب

! كلذ نم
اذإ ": اآليت هجولا ىلع يديهمتلا عورشملا نم 167 ةداملا يف صنلا اذه درو : صنلا خيرات (1)
ناك الننإ طبلا ب كسمتي نأ هل زوجيف ،  دقعلا مامتا تقو يرهوج طلغ يف دقاعتملا عقو
هلثم ًاعقاو ناك  ،وأ طلغلا يف عوقولا ىلإ هفقومب هرج أطخ ،دق كبتري مل ولو اآلرخ ، دقاعتملا
ةنجل تفذح دقو . " كلذ نيبتي نأ هيلع لهسلا نم ناك  ،وأ طلغلا عوقوب ملعي ناك هيف ،وأ
ةرابعلا هذه "ألن طلغلا يف عوقولا ىلإ هفقومب هرج أطخ ،دق بكتري مل ولو " ةرابع ةعجارملا

،  ىرخ حلااالتاأل نم حةلا تحن جردنت نأ نكمأ تعقو اذإو اهعوقو ردني حةلا ضرتفت
عورشملا يف 124 ةداملا مقر حبصأو .  اهترورض مدعل " دقعلا مامتا تقو " ةرابع تفذحو
سلجمل يندملا نوناقلا ةنجل امأ .  ليدعت نود ةداملا ىلع باونلا سلجم قفاوو .  يئاهنلا

، 120 اهمقر حبصأو باونلا سلجماهرقأ امك ةداملا ىلع تقفاو ليوط ددرت دعبف خويشلا
ةداملا اهررقت امك كرتشملا طلغلا ةيرظن نع ضارع اال حرتقا ": يتأي ام اهريرقت يف تلا قو
لخت طإالاهق يف يدرفلا طلغلا ةركف ألن حارتق اال اذهب األذخ ةنجللا رت ملو ،  عورشملا نم 120
ىلع عامج اإل دقعنا تآجافملا و تاءاعد نماال بورضل لا جملا حسفتو الت ماعملا رارقتساب

ةيرظنلا هذه  ،والزتلا ةيديلقتلا ةيرظنلا عم ىشمتي طلغلا يف عورشملا صنو .  اهيقوت بوجو
قيرط نع اآلن هقفلا اهيلإ لصي يتلا جئاتنلا سفن ليصحت ىلإ يدؤت يهف اهب ، لمعلل ةحلا ص

اذإ طلغلا يف ةفلتخم ًاضورف ضرعتست دعب يهو حوضولا ب زاتمت اهنإ ىلإ اذه ،  ىرخأ تايرظن
اذإ طلغلا  ،ف ماكح األ ةيقب يف فلتخت اهنإف دقعلل لطبم اهيف طلغلا نأ يف ًاعيمج كرتشت تناك
اذإ  ،امأ دقعلا لا طبإ ىلإ إال ضرعتي وال ةينلا نسح عئابلا ناك يرتشملا و عئابلا نيب اكرتشم ناك
لا طبإ قوف مزليو ةينلا ءيس نوكيو كلذب ملع ىلع نوكي نأ امإ عئابلا ف طلغلا ب يرتشملا درفنا
نأ هيلع لهسلا نم نوكي نأ امإو ،  سيلدتلا ىلإ نوكت ام ىندأ حةلا هذهو ضيوعتلا ب دقعلا
ب همازلا و ًارصقم هرابتعا زيجي ام ةلا حلا هذه يف فورظلا يف نوكي دقو يرتشملا طلغ نيبتي

هتنجل اهترقأ امك ةداملا ىلع خويشلا سلجم قفاوو . " ريصقتلا اذه ببسب ضيوعتلا
ص154). ص140– ج2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم )

ةدارإ ىلع مقي مل انه دقعلا نأ  .ذإ ضيوعتلا ليبس ىلع انررق امك وه ًاحيحص دقعلا ءاقب (2)
ماق لب .  دقعلا لا طبإب كسمتي وهو ةحيحص ريغ امهدحأ ةدارإ  .ألن ةيقيقحلا نيدقاعتملا
نأ قبس دقو الت . ماعملا رارقتسا ول عرجت ةيلمع تارابتعا ساسأ ىلع دقعلا ماق لب .  دقعلا
ةدار نعاإل ةرهاظلا ةدار اإل هيف فلتخت يذلا دقعلا اهنم ،  عونلا اذه نم ىرخأ ةلثمأ ىلإ انرشأ

ا هذه لك يف دقعلا موقي  ،فال ًامكح إال راجي باال لوبقلا هيف نرتقي ال يذلا دقعلا اهنمو ،  ةنطابلا
.  ةعورشملا ةقثلا ىلع  ،لب نيتدار اال قفاوت ىلع لا ألوح

باإل انددتعا ولو .  ةرهاظلا ةدار الاإل ةيقيقحلا ةدار اإل ةدار باال دوصقملا نأ هانمدق ام لك يف حضاوو
ذخأ دق ديدجلا نوناقلا نأب لوقلا حصي مث نمو .  نيتدار اال قفاوت ىلع دقعلا ماقل ةرهاظلا ةدار
.  لماعتلا رارقتس ال ًاقيقحت ،  ةنطابلا ةدار اإل نود ةرهاظلا ةدار باإل ركذلا ةمدقتملا حلااالت يف



197

دقعلا لا طبإ نم ىوكشلا يف هل قح فال دقاعتلا ىلإ عفادلا وه هناو طلغلا ب عًاملا ناك اذإ
نأ هيلع لهسلا نم ناك نكلو نكلو طلغلا ب عًاملا نكي مل اذإو .  ةينلا ءىس نوكي ألهن
لا طبإ نم ىوكشلا يف كلذك له قح  ،فال دقاعتلا ىلإ عفادلا وه هنأ نيبتي نأو هنيبتي
دقعلا لعجي ال يرهوجلا طلغلا نأ كلذ لك نم انل صلخيو .(1) ًارصقم نوكي ألهن دقعلا

وأ اآلرخ دقاعتملا هملعي ًايدرف ًاطلغ ناك  ،وأ ًاكرتشم ًاطلغ ناك اذإ لاإال باقاللإلطب
.  هنيبتي نأ هيلع لهسي

،  لماعتلا رارقتسا عم ىفانتت ال اهنإف وحنلا اذه ىلع يف طلغلا ةيرظن تددحت اذإف
ئجوف هنأب معزلل يبسال اآلرخ دقاعتملل عدي ال طلغلا يف عقو يذلا دقاعتملا ألن كلذ

ناك  ،وأ طلغلا يف ًاكرتشم ناك اآلرخ دقاعتملا اذه (2)نأ تبث دقف .  دقعلا لا طبإ بلطب
ىضتقم نكلو ةينلا نسح ىلو يفاأل وهو .  هنيبتي نأ هيلع لهسلا نم ناك هب ،وأ ملعي

ءوسل ءازج لا واإلطب ةينلا ءيس ةيناثلا يف وهو ،  دقعلا لا طبإب ملسي نأ هتين نسح
.(3) لا اإلطب ريصقتلا ضيوعتو رصقم ةثلا ثلا يف وهو ،  هتين

ملعي مل ول ىتح دقعلا لا إلطب فاك يدرفلا طلغلا نأب ةطلتخملا فانئتس اال ةمكحم تضق دقو (1)
ىلع سلفم رجات كيدنس حلطصا دقف هب . ملعي نأ عيطتسي ناك هنأ ماد ام اآلرخ دقاعتملا هب
ولو ،  نهرب نومضم نيدلا اذه نأ لهجي كيدنسلا ناكو ،  تاكرشلا ىدحإ ةمذ يف سلفملل يد

،  كيدنسلا عم تحلطصا يتلا ةكرشلا نأ ىرخأ ةهج نم تبثو .  حلصلا اذهب ىضر امل كلذب ملع
نم كلذ ملعت نأ عيطتست تناك اهنإ  ،إال نهرلا دوجوب كيدنسلا لهجب ملعت ال تناك اهنإ ولو

1915م27 ةنس سرام 30) طلغلل دقعلا ةمكحملا تلطبأف .  كيدنسلا اذه عم اهلماعت فورظ
ص250).

لا صتاو طلغلا يف هعوقو تبثيو .  تابث اإل ءعب ضهني يذلا وه طلغلا يف عوقولا ىعدي يذلا (2)و
تابث اإل اذه لعجي اممو .  ةيدام عئاقو تبثي  ،ألهن تابث اإل قرط عيمجب كلذب اآلرخ دقاعتملا
نوكي نأ دعبي طلغلا اذه لثم نإف ،  هلجا نم رذعي ال ًاطلغ هيف عقو يذلا طلغلا نوكي نأ ًاريسع
طلغلا وه رخآ رايعم دجو انه نمو .  هنيبتي نأ هيلع لهسلا نم ناك وأ هب ملع دق اآلرخ دقاعتملا
طلغلا (erreurinexcusable).ف رفتغملا ريغ طلغلا (erreurexcusable)و رفتغملا

ريغ طلغلا امأ .  هنيبتي نأ هيلع لهسي األلق ىلع ناك اآلرخ دقاعتملا نأ هيف ضرفي رفتغملا
عقي نأ روصتي ذإال هنيبتي نأ هيلع لهسلا نم نكي مل اآلرخ دقاعتملا نأ هيف ضرفيف رفتغملا
لهج ىلع ةيئاضق ةنيرق اذه ناك رفتغم ريغ ناك اذإ طلغلا نأب لوقلا نذإ زوجيو هيف . دحأ

.  هنيبتي نأ هيلع لهسلا نم نكي مل هنأ ىلعو هب اآلرخ دقاعتملا
اهلفغا ةعبار حةلا ىلع صنت تناك يديهمتلا عورشملا نم 167 ةداملا نأ انيأر دقو اذه (3)

مل ولو اآلرخ ، دقاعتملا ناك اذإ ام حةلا يهو ،  ىرخ حلااالتاأل يف جردنت ألاهن يئاهنلا عورشملا
.  طلغلا يف فوقولا ىلإ هفقومب األلو دقاعتملا رج أطخ ،دق بكتري

يأرب عطقي نأ عرشملا بجاو نم ناك ": يتأي ام يديهمتلا عورشملل ةيحاضي اإل ةركذملا يف ءاج دقو
ًاعم ،وا نيدقاعلا نهذب موقي امم وهو ،  كرتشملا طلغلا طارتشا نيب ةلضافملا ةلأسم يف نيعم

بيترتل طرتشا هنأ ديب ماع . هجوب يدرفلا طلغلا ب عورشملا ىفتكا دقو .  يدرفلا طلغلا ب ءارتج ال
،  هفقومب هيلإ رجاآلرخ دق امهدحأ نوكي هيف ،نأ دقاعتلا يفرط كارتشا مدع دنع طلغلا مكح
اآلرخ دقاعتملا نأ ظح  .يوال هنيبتي نأ هيلع لهسلا نم نوكي نأ  ،وأ هعوقوب عًاملا نوكي نأ وأ
اذإ امأ الن . طبلا بلط رربي ام اذهو ،  هتيلوئسم بتري رمأ هيلإ بسني ثلاالةث ضورفلا هذه يف
هب ملعلا هيلع عنتما وأ هيف فوقولا ىلإ رجي ال ًافوقوم فقو نأب ،  طلغلا فورظ نع لزعمب ىقب
 ،معال دقاعتملا اذه ضيوعت بوجوب ملس إالاذإ دقعلا الن طبب ميلستلا زوجي  ،فال هنيبت وأ

بهذ دقف عورشملا  . . .ام ينامل األ نينقتلا هعبتا ام وه اذهو ،  دقعلا نيوكت يف أطخلا ةيرظنب
الن ،مث طبلا ب كسمتلا قح طلغلا يف عقو نم لوخي نأ نم دبفال كلذ ، نم رسيأ وه ام ىلإ

ةحصلا مكح دقعلل لعج ،  ةراسخ نم اآلرخ دقاعلا بيصي ام ضيوعتب تقولا تاذ يف همزلي
يف أطخلا ةيرظنل ًاصاخ ًايعيرشت ًاقيبطت اذهإال سيلو .  دقاعلا اذهل ضيوعت ىدجا كلذب أيهو
وهو ،  دقعلا لا طبإ رربي يذلا طلغلا )نأ امهلوأ ): نيرمأب هيونتلا يغبنيو اذه . .  دقعلا نيوكت
ملعي نأ هرودقم يف نوكي هب ،وأ ملعي  ،وأ امهدحأ هيف ببستي  ،وأ نادقاعتملا هيف كرتشي ام
ىلإ كلذب ىدؤي " ،وال رفتغم ريغ " طلغلا حبصيو . " رفتغملا طلغلا الًاح"ب طصا بقلي هب ،دق
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وحنلا ىلع طلغلا الب صتم اآلرخ دقاعتملا نوكي نأ انطرتشا اذإ اننإ نايبلا نع ىنغو
عفادلا وه يرهوجلا طلغلا اذه نأ نم ًاضيأ ةنيب ىلع نوكي نأ ينعي كلذ نإف ،  مدقتملا

.(1) لوقلا قبس امك دقاعتلا ىلإ
لا إلطب يدرفلا طلغلا اهيف يفكي ال ةدحاو إالحةلا ىقبت ال هنأ هانمدق امم نيبتيو
ناك اآلرخ دقاعتملا نأ تابثإ نم طلغلا يف عقو يذلا دقاعتملا نكمتي يهأال ،  دقعلا

.(2) هنيبتي نأ هيلع لهسلا نم ناك وأ هب ملعي ناك وأ طلغلا اذه يف اكرتشم

،  هيلإ هرجي اآلرخ ،وأ دقاعتملا هيف هكراشي نأ نود نيدقاعتملا دحأ هيف عقو  ،اذإ دقعلا لا طبإ
هنيبت طلغلا اآلرخب فرطلا ملعب دصقي ال هنأ ( يناثلا هب .(و ملعلا عيطتسي هب ،وأ ملعي وأ

األ ةعومجم )" دقعلا اربا ىلإ ًاعفاد ناك طلغلا اذه نأ ىلع هفوقوو  ،لب بسحف طلغلا ةعقاو
ص143). ص142– ج2 ةيريضحتلا معلا

ةيعوضوم نئارق هذاختابو ،  طلغلا اآلرخب دقاعتملا لا صتا هطارتشاب ،  ديدجلا نوناقلا نأ ظح يوال اذه
يف طلغلا ةيرظن زيمت يتلا ةقرغملا ةيسفنلا ةعزنلا نم ففخت دق ،  هتاذ يف طلغلا تابث إل

،  ةينيت لاال ديلا قتلا نع ًاداعتبا اذه يف ةسردملا هذه راصنا ضعب ىري دقو .  ةينيت لاال ةسردملا
هقفلا ديلا قت نع ًاداعتبا سيل حلا لك ىلع وهو ،  لماعتلا رارقتسا يف ةبغرلا هرربت داعتبا هنكلو

لا صتا نيبو طلغلا تبثت يتلا ةيعوضوملا نئارقلا نيب ةرهاظ ةلصلا  .و رصم يف ءاضقلا و
لا صتا تبثتو طلغلا تبثت ام ًاريثك ةيعوضوملا نئارقلا هذه نإف ،  طلغلا اآلرخب دقاعتملا

.  دحاو تقو يف هب اآلرخ دقاعتملا
يذلا دقاعتملل رسيتي ىتحو اذه ، ص190 يودب تجهب يملح روتكدلا ىنعملا اذه يف رظنأ (1)
دقعلا يف نيبي نأ ىلإ نايح األ رثكأ يف أجلي ،  هتابثإ هيلع بجي ام تبثي نأ طلغلا يف عقو
هربتعا يذلا فصولا ركذي نأك ،  دقاعتلا ىلإ هتعفد يتلا تارابتع نماال هنهذ يف ماق ام ةحارص

،  ءيشلل اهردقي يتلا ةميقلا وأ دقاعتي نأ ىلع هلمح يذلا ثعابلا وأ صخشلا يف وأ ءيشلا يف
هنأ كلذ دعب نيبت اذإف ،  دقاعتلا ىلإ هتقاس يتلا عفاودلا اآلرخب دقاعتملا ملع كلذب تبثي ىتح

.  طلغلا نم هيف عقو امب عاملا ناك اآلرخ دقاعتملا نأ هتاذ تقولا يف تبث هردق اميف امهاو نك
هيف عقو يذلا ءيشلا نأ ىلإ دانتس اال ىلإ طلغلا لا وحأ نم ريثك يف أجلي يسنرفلا ءاضقلا و

.  دقعلا يف نايب لحم ناك طلغلا
طلغلا تاذ يف ًاعقاو اآلرخ دقاعتملا نوكي نأ وه هتابثإ بولطملا نأ يف حضاو ديدجلا نوناقلا صنو

ىلع يأ يرهوجلا طلغلا اذهب ملع ىلع نوكي نأ األلو ،وأ دقاعتملا هيف عقو يذلا يرهوجلا
طلغلا اذه نأ نيبتي نأ هيلع لهسلا نم نوكي نأ  ،وأ دقاعتلا ىلإ عفادلا وه ناك طلغلا ناب ملع

يف عقي نأ بجي يرهوجلا طلغلا نأ هانعم اذهو .  دقعلا ماربإ ىلإ قاس يذلا وه يرهوجلا
دنع نوناقلا فقي نأ نكمملا نم ناكو .(denslechampscontractual) دقاعتلا ةرئاد

حلااالتثلاالث ص190)،ولالنأ يودب تجهب يملح روتكدلا رظنأ ) ريخ األ طباضلا اذه
و ةيلمعلا نيتيحانلا نم كلذ ةيمه أل ىرخ نعاأل اهنم حةلا لك زييمت نسحي صنلا اهلصف يتلا

.  ةينوناقلا
رصتقا ولف .  طباضلا اذه نم ةيلمع ةروص ؟؟ يف مسري ليصفتلا  ،ذإ رهاظ اهرمأف ةيلمعلا ةيحانلا امأ

نايب ىلإ صنلا جاتح ال دقاعتلا ةرئاد يف عقي نأ بجي يرهوجلا طلغلا نأ ركذي نأ ىلع نوناقلا
نوكت نأ كلذ قوف صنلا باعلو حلااالتثلاالث ، هذه ليصفتب إال ريسفتلا متي  ،وال ريسفتو

.  يلمعلا عيرشتلا ىلإ اهنم يرظنلا هقفلا ىلإ ىندأ هتغيص
ىلو ، ةلااأل  .فحلا ةدحاو تسيل اهماكحأ حلااالتثلاالثألن ليصفت مزلتستف ةينوناقلا ةيحانلا امأو

هبسحبو ،  طلغلا يف عقو يذلا دقاعتملا ىلع ضيوعتلل اهيف لحم  ،ال كرتشملا طلغلا حةلا يهو
امأ .  ةينلا نسح ناك يأ طلغلا يف ًاعقاو هلثم ناك اآلرخ دقاعتملا ماد  ،ام دقعلا لطبي نأ
دقف – طلغلل هنيبت ةلوهس ةلا حو طلغلا اآلرخب دقاعتملا ملع حةلا امهو – نايرخ اآل ناتلا حلا
حةلا يف اآلرخ دقاعتملا ةين ءوس ءارج نم هباصأ يذلا ررضلا نع ضيوعتلل لحم امهيف نوكي
رظنأ ).  طلغلا نيبتي نأ هيلع لهسلا نم ناك اذإ ام حةلا يف هريصقت ءارج نم  ،وأ طلغلا ب هملع
يف هنم ةيناثلا ةلا حلا يف ثماال برقأ ضيوعتلا 189)،و ةرقف 1 نامسإو ريبيرو لوبن بال

.  ةثلا ثلا ةلا حلا
مكح ريربتل أدبملا اذهىلا أجلت نأ اهتعاطتسا يف ناك رصم فانئتسا ةمكحم نأ نيبتي كلذ نمو (2)
هنأ كلذ دعب هل رهظو ،  هثروم نيد ديدستل ًاراقع صخش عاب اذإ ": اآليت هجولا ىلع هتردصأ
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: ةفلتخملا طلغلا لا وحأ ىلع األذخ دقاعتملا هب لصتي يذلا طلغلا قيبطت -177
– ةفلتخملا طلغلا لا وحأ ىلع دقاعتملا هب لصتي يذلا طلغلا ةيرظن قبطن نأ نسحيو
ىتح – ثعابلا يف طلغلا و ةميقلا يف طلغلا و صخشلا يف طلغلا و ءيشلا يف طلغلا

.  ىضرم وحن ىلع لماعتلا رارقتسا لفكت ةيرظنلا هذه نأ نيبتن
ثمالنأ نكتلو نيدقاعتملا دحأ اهربتعا ةفص يف ناكو ،  ءيشلا يف طلغلا ناك اذإف
نأ تبثي نأ دقعلا لا طبإ بلط اذإ يرتشملا ىلع بجو ،  ىرثأ هارتشا يذلا ءيشلا
ملع دق ناك ول هيرتشيل نكي مل هناو ديلقت درجم إال سيل ايرثا هنظ يذلا ءيشلا
هذه نأو ىرثأ ءيشلا نأ هلثم نظي ناك عئابلا نأ كلذ بناج ىلإ تبثي  .مث هتقيقحب
نأ نم ةنيب ىلع ناك عئابلا نأ تبثي  ،وأ ءارشلا ىلإ يرتشملا تعفد يتلا يه ةفصلا
امنإ يرتشملا  ،نأ ملعي نأ هيلع لهسلا نم  ،وأ ملعي كلذ عم ناكو ىرثأ ريغ ءيشلا
ىنع ول ًاريسي نوكي كلذ لك تابثاو .  ىرثأ ءيشلا نأ نظي ناك ألهن ءارشلا ىلإ قاسنا
كلذ نيبي مل وه اذإف .  ىرثأ ألهن ءيشلا يرتشي امنإ هنأ نيبي نأ دقاعتلا تقو يرتشملا
ةميق لعجت ال ةجرد ىلإ نمثلا عافتراك ،  فورظلا و نئارقلا نم تابث اإل رسيتي دقف
ضرف اذإ هسفنل عئابلا اهذختا يتلا ةنهملا  ،كو نمثلا اذه عم ًاتاتب ةبسانتم دلقملا ءيشلا

.  ةيرث األ ءايش يفاأل راجت اال هتنهم عئابلا اذه نأ
يعرش ريغ هل نبا هنأ دقتعي وهو آلرخماال بهي نمك ،  صخشلا يف طلغلا ناك اذإو

نأ هيلع بجي نكلو ،  طلغلل ةبهلا لا طبإ بلطي نأ بهاوللف كلذ ، ةحص مدع رهظي مث
اال بهاولا رطاشي ناكأ هل بوهوملا نأ امأ : نيرمأ دحأ عفادلا طلغلا بناج ىلإ تبثي
عم هل بوهوملا نأ امإو ةبهلا ىلإ عفادلا وه ناك اذه نأو هل يعرش ريغ نبأ هنأب داقتع
يف ماق يذلا مهولا  ،ب ملعي نأ هيلع لهسي  ،وأ ملعي ناك بهاولا نبا سيل هنأب هملع

.  عربتلا ىلإ هعفد يذلا وه مهولا اذه نأو بهاولا نهذ
ال وهو ةيلعفلا هتميقب ًامهس آلرخ صخش عاب اذإ امك ،  ةميقلا يف طلغلا ناك اذإو
،  طلغلل ةبهلا لا طبإ بلطي نأ عئابلا عاطتسا ،  ةريبك ةزئاج حبر دق مهسلا اذه نأ ملعي
ناك هل بوهوملا نأ امإ : نيرملا دحأ عفادلا طلغلا بناج ىلإ تبثي نأ هيلع بجي نكلو
امإو ،  ةبهلا ىلإ عفادلا وه ناك اذه نأو هل يعرش ريغ نبا هنأب داقتع اال بهاولا رطاشي

نم هثروم ةءارب لهجي ناك ألهن طلغلل عيبلا الن طبب ىوعد عفري نأ هل زوجي  ،فال ًانيدم سيل
طلغلا  .و هببس يف ال دقاعتلا ىلع هل ثعابلا يف نوكي ةلا حلا هذه يف طلغلا ألن كلذو ،  نيدلا

اذإ امأ .  ةدار اإل بيعي يذلا طلغلل ةيديلقتلا ةيرظنلا ب ًاذخا دقعلا ةحص يف هل الرثا ثعابلا يف
عفادلا يف لصاحلا وه دقعلا ةحص يف رثؤملا طلغلا نأ نم ءاضقلا و هقلا هثدحتسا امب ذخأ
نيبت اذإ هنإف ،  ثعابلا و ببسلا نيب ةقرفتلل لحم كانه دوعي ال مث نمو ،  دقاعتلا ىلإ يسيئرلا

،  نيدلا اذه لجأ نم ثروملا ةافو دعب ثراولا اذه مصاخ دق نئادلا نأ لا األوح فورظ نم
ام ددسيل ًاريخأ هراقع عاب ديدستلا اذه ليبس يف هناو عفال ، نيدلا يدسدت يف ذخأ هناو
 ،و:هنأ نئادلا ةبساحمو ةلأسملا اذه قيقحتب ينعي نأ نود ،  هتمذ يف نيدلا نم قاب هنأ دقتعا
ربتعي ال ةروصلا هذه يف ،  عقاولا هنع يلجني ام ةعبت لمحتي هسفن ةليخد يف وهو دقاعتلا لبق
بيخ وه لب ةيلعفلا هتدارإ فلا خي مل عقاولا هنظ ،ألن عقاولا فلخا اذإ طلغلل ال طاب دقعلا

1945 ةنس ربمسيد 5)" ةدار اإل ةقطنم ىلإ ىقري نأ نود هرطاخ يف لوجي يذلا األلم درجم
كرتشي مل ثراولا نم يرتشملا نإ قتلا ةمكحملا نأ ولو ص150). 104 مقر 29 ةاماحملا
ةجيتنلا نيع ىلإ تلصول هنيبتي نأ هيلع لهسلا نم نكي ملو هب ملعي ملو عفادلا طلغلا اذه يف

.  ميلس ينوناق قيرط نع
زوجي :"ال قتلا نيح حيحصلا ىنعملا زاربإ يف ًاقيفوت رثكأ تناكف ةطلتخملا فانئتس اال ةمكحم امأ

ناك اآلرخ دقاعتملا ماد ام طلغ يف عقو دق نيدقاعتملا دحأ نأ درجمل ًادقع لطبي نأ ءاضقلل
ةنس هينوي لوأ )" هدوجو ،  ققحتي نأ هيلع ًابجاو نكي ملو طلغلا اذه لهجي ناكو ةينلا نسح
ةنس رياني 24 يف ةطلتخملا فانئتس اال ةمكحم نم رخآ ًامكح رظناو ص171 ، 1943م55

ص126). 1939م51
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 ،ب ملعي نأ هيلع لهسي  ،وأ ملعي ناك بهاولا نبا سيل هنأب هلمع عم هل بوهوملا نأ
.  عربتلا ىلإ هعفد يذلا وه مهولا اذه نأو بهاولا نهذ يف ماق يذلا مهولا

ال وهو ةيلعفلا هتميقب ًامهس آلرخ صخش عاب اذإ امك ،  ةميقلا يف طلغلا ناك اذإو
،  طلغلل عيبلا لا طبإ بلطي نأ عئابلا عاطتسا ،  ةريبك ةزئاج حبر دق مهسلا اذه نأ ملعي
اذه نأ  ،وأ ةزئاجلا حبر دق مهسلا نأ هلثم لهجي ناك يرتشملا نأ تبثي نأ هيلع نكلو

.  كلذل عئابلا لهجب ،  ملعي نأ هيلع لهسي  ،وأ ملعي ناك ةزئاجلا حبرب هملع عم يرتشملا
نوكيل هدحو فاك ةزئاجلل باسح نود ةيلعفلا هتميقب مهسلا عيب درجم نأ يف كش وال

ناك األلق ىلع امإو هب ، عاملا امإو ،  طلغلا يف ًاكرتشم امإ ناك يرتشملا نأ ىلع ةنيرق
.  هنيبتي نأ هيلع لهسلا نم

توملا ضرم يف هنأ دقتعي وهو ًائيش ضيرم عاب اذإ امك ،  ثعابلا يف طلغلا ناك اذإو
نأ تبثا وه اذإ طلغلل عيبلا لا طبإ بلطي نأ ةلا حلا هذه يف عئابلل ناك ،  ىفش مث
 ،وأ ملعي يرتشملا نأ  ،وأ توملا ضرم يف عئابلا نأ ًاضيأ وه دقتعي ناك يرتشملا
وه داقتع اذهاال نأو توملا ضرم يف هنأ دقتعي ناك عئابلا  ،نأ ملعي نأ هيلع لهسي
ىلع ةنيرق ضرملا ةروطخ عم نمثلا ةهافت موقت دقو .  عيبلا ىلإ ضيرملا عفد يذلا

كلذ .
رارقتسا عم مدطصي ال يدرفلا طلغلا ب لوقلا نأ ةمدقتملا تاقيبطتلا نم حضتيو

.  اهنيب يتلا تابث اإل دعاوق تيعور ىتم لماعتلا
نوناقلا لمتشأ دقو : ةينلا نسح عم ضراعتي هجو ىلع طلغلا ب كسمتلا –178
ةداملا تضقف .  طلغلا يف يتاذلا عباطلا ةدح نم ففخي نأ اهنأش نم صن ىلع ديدجلا

ام عم ضراعتي هجو ىلع هب كسمتي نأ طلغ يف عقو نمل سيل -1": يتأي امب 124
رهظأ  ،اذإ هماربإ دصق يذلا دقعلا ب امزلم صخ باأل يقبيو -2.  ةينلا نسح هب يضقي

. "(1) دقعلا اذه ذيفنتل هدادعتسا اآلرخ فرطلا
ريغ نوكي ،  ةينلا نسح عم ضراعت  ،اذإ طلغلا ب كسمت يأ نأ صنلا اذه نم نيبتيو
حضتي  ،مث ماعلا قيرطلا ىلإ ًاذفنم اهل نأ دقتعي وهو اضرأ صخش ىرتشا اذإف زئاج .

ىلإ رورملا قح ىلع هلوصح اهيضتقي يتلا تاقفنلا عئابلا اهيلع ضرعيف ،  ةروصحم اهنإ
زاج ،  يبعلا لا طبإ إال ىبأيف ،  اهيلإ دصق يتلا ضارغ لكاأل هل ققحي امم ماعلا قيرطلا

 ،فال ةينلا نسح هب يضقي ام عم ًاضراعتم ةلا حلا هذه يف طلغلا ب كسمتلا نوكي نأ
ةيرظن تاقيبطت نم ًاقيبطت مكحلا اذه رابتعا نكميو .  هبلط ىلإ يرتشملا باجي

.  قحلا لا معتسا يف فسعتلا
نأب ىضقف .  أدبملا اذه تاقيبطت مهأ نم ًاقيبطت صنلا نم يناثلا قشلا دروأ دقو
اآلرخ فرطلا رهظا اذإ هماربإ دصق يذلا دقعلا ب ًامزلم ىقبي طلغلا يف عقو يذلا دقاعتملا
نأ لهجي ناكو ،  ةيلعفلا هتميقب ًامهس صخش عاب اذإف .  دقعلا اذه ذيفنتل اهدادعتسا
هذه نع يرتشملا هل لزن اذإ عيبلا ب ًامزلم كلذ عم ىقبي ،  ةريبك ةزئاج حبر دق مهسلا اذه
نأ هل سيلف ،  دشرلا نس غلب هنأ دقتعي وهو رصاق عم صخش دقاعت اذإو .  ةزئاجلا

ةنجل هترقأو .  يديهمتلا عورشملا نم 171 ةداملا يف وه امك صنلا اذه درو : صنلا خيرات (1)
ةداملا ىلع باونشلا سلجم قفاوو .  يئاهنلا عورشملا يف 128 ةداملا مقر حبصأو ،  ةعجارملا

،  ليدعت نود صنلا ءاقبتسا خويشلا سلجمب يندملا نوناقلا ةنجل ةيبلغأ تررقو .  ليدعت نود
ةيرظنل ًاقيبطت ربتعي صنلا نأ ةنجللا هذه تاشقانم نم نيبتو . 124 ةداملا مقر حبصأو

األ ةعومجم ) هتنجل هترقأ امك صنلا ىلع خويشلا سلجم قفاوو .  قحلا لا معتسا يف فسعتلا
تامازتل اال نوناق نم 25 ةداملا رظناو ص170). ص166– ج2 ةيريضحتلا معلا
فانئتس اال ةمكحم مكح ًاضيأ رظناو .  ينولوبلا تامازتل ال نوناق نم 38 ةداملا و يرسيوسلا

ص224 . 1934م46 ةنس ليربا 3 يف ةطلتخملا
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،  ىرثأ هنأ دقتعي وهو ًائيش صخش ىرتشا اذإو .  دقعلا يصولا زاجأ اذإ طلغلا ب كسمتي
(1) هءارش دصق يذلا يرث األ ءيشلا هيطعي نأ عئابلا ضرع اذإ دقعلا ب ًاطبترم لظي هنإف

.

(*) سيلدتلا –2

(Ledol)

ىلإ هعفدي طلغ يف دقاعتملا عاقيإ وه سيلدتلا : طلغلا ب سيلدتلا 179–عالةق
باقالل دقعلا لعجي ال سيلدتلا  .و طلغلا و سيلدتلا نيب ام ةقيثو نذإ  .فعلاالةق دقاعتلا

.  دقاعتملا سفن يف هدلوي يذلا طلغلل لاإال إلطب
يف نوكي امنإ سيلدتلا (fraude)،ألن شغلا نع فلتخي ديدحتلا اذهب سيلدتلا و

.  دقعلا ةرئاد نع ًاجراخ عقي  ،وأ دقعلا نيوكت دعب عقي دقف شغلا  ،امأ دقعلا نيوكت ءانثأ
(dolpenal) يئانجلا سيلدتلا نع (dolcivil) يندملا سيلدتلا فلتخي كلذكو
مئاق لقتسم رصنع بصنلا يف ةيلا يتح اال قرطلا ناب (escroquerie) بصنلا وهو
يندملا سيلدتلا يف ةلمعتسملا ةيلا االتح قرطلا نم ةماسج دشا ةداع نوكتو ،  هتاذب

.(2) ىرنس امك
رصانع ديدحتب أدبنف ،  انمدق امك هب طلتخيو طلغلا ىلإ يدؤي سيلدتلا ناك املو

.  سيلدتلا ةيرظن نع ينغت طلغلا ةيرظن نأ نيبن  ،مث سيلدتلا

سيلدتلا رصانع ا–

لا طبإ زوجي -1" هنأ ىلع ديدجلا نوناقلا نم 125 ةداملا صنت : نارصنع -180
نم هنع ، بئان  ،وأ نيدقاعتملا دحأ اهيلإ أجل يتلا ليحلا تناك اذإ سيلدتلل دقعلا
ادمع توكسلا اسيلدت ربتعيو -2.  دقعلا يناثلا فرطلا مربأ امل ولالاه ثيحب ةماسجلا
ةعقاولا كلتب ملع ول دقعلا مربيل ناك ام هيلع سلدملا نأ تبث  ،اذإ ةسب وأمال ةعقاو نع
ميدقلا نوناقلا نم 196/136 نيتداملا لباقت ةداملا هذهو . "(3) ةسب ملاال هذه وأ

نمل حيبا ": يتأي 124ام ةداملا ددص يف يديهمتلا عورشملل ةيحاضي اإل ةركذملا يف ءاج دقو (1)
اهردقو األروم هجو نيبت هنأ ول دقاعتيل ناك امل ألهن دقعلا طبالن بلطي نأ طلغلا يف عقو

نم ناك ىتمف .  هدودح عجرم اهتاذب يهو الن ، طبلا ب كسمتلا قح ةلع يه كلت ال . وقعم ًاريدقت
نع رظنلا فرصب ،  دقعلا اذهب مزتلي نأ بجاولا نمف ،  ًادقع مربي نأ دارأ دق دقاعلا نأ ققحملا
ًائيش ، يرتشي نم لظي كلذ ىلعو .  هذيفنتل هدادعتسا رهظا دق اآلرخ دقاعلا نأ ماد  ،ام طلغلا

سفن هملسي ألن هدادعتسا عئابلا ضرع  ،اذإ يبعلا دقعب ًاطبترم ،  ةيرثأ ةميق هل نأ أطخ ًادقتعم
امك دوقعلا ليوحت يف عبتي ام عضولا اذه براقيو .  هئارش ىلإ هتين تفرصنا يذلا ءيشلا
يف كلاالم دنع ىرنسو ص167). ج2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم )" كلذ نايب يتأيس
دح يأ ىلإو ةيحاضي اإل ةركذملا يف امهيلإ راشملا ناعضولا براقتي دح يأ ىلإ دقعلا ليوحت

.  نافلتخي
يف ةطلتخملا فانئتس اال ةمكحم مكح يئانجلا سيلدتلا و يندملا سيلدتلا نيب زييمتلا يف رظنأ (2)

ص282 . 1934م46 ةنس ويام 8
-1": اآليت هجولا ىلع يديهمتلا عورشملا نم 173 ةداملا يف صنلا اذه درو : صنلا خيرات (3)
 ،وأ نيدقاعتملا دحأ اهيلإ أجل يتلا ليحلا تناك اذإ دقعلا طبالن يف ًاببس سيلدتلا نوكي
مربي ولالاهمل ثيحب ةماسجلا نم ،  ليحلا هذه يف هعم كرتشا يبنجأ هنع ،وأ بوني صخش
اهلهجي ةسب وأمال ةعقاو نع ًادمع نيدقاعتملا دحأ توكس ربتعيو -2.  دقعلا يناثلا فرطلا
ةعقاولا هذهب دقاعتملا اذه ملع ول متيل ناك ام دقعلا نأ تبث اذإ ًايسيلدت ًاتوكس اآلرخ دقاعتملا

نم " هيف هعم كرتشا يبنجأ "وأ ةرابع فذح ررقت ةعجارملا ةنجل يفو . " ةسب ملاال كلت وأ
اهيترقفب ةداملا ةغايص ةداعإ تررقتو ،  ةيلا تلا ةداملا نم دافتسم اهمكح ألن ىلو األ ةرقفلا

.  يئاهنلا عورشملا يف 129 ةداملا مقر حبصأو .  ديدحلا نوناقلا صنل ةقباطم تحبصأ ثيحب
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دحأ ءاضر ناك اذإ ءاضرلا ةحص مدعل بجوم سيلدتلا اآليت:" هجولا ىلع اترج نيتللا
ىضر امل ولالاه ثيحب اآلرخ دقاعتملا نم هل ةلمعتسملا ليحلا ىلع ًابترتم نيدقاعتملا
يفو بولس واأل ةغايصلا ةيحان يف إال ميدقلا و ديدجلا نينوناقلا نيب ام قرف " .وال

.  يبلسلا سيلدتلا ىلع ديدجلا نوناقلا يف ةحارص صنلا
ريغ نم سيلدتلا ردص اذإ " هنأ ىلع ديدجلا نوناقلا نم 126 ةداملا صنتو
نأ تبثي مل  ،ام دقعلا لا طبأ بلطي نأ هيلع سلدملا دقاعتملل سيلف ،  نيدقاعتملا
لباقم ال صنلا اذهو . "(1) سيلدتلا اذهب ملعي نأ امتح ضورفملا نم ناك اآلرخ دقاعتلا

دعب . اميف هلصفنس ًامئاق ناك االً كشإ مسح دقو ،  ميدقلا نوناقلا يف هل
قرط لا معتسا –1:(2) نيرصنع سيلدتلل نأ صوصنلا هذه نم صلختسيو
رصنعلا وه اذهو ،  دقاعتلا ىلع لمحت –2.  يعوضوملا رصنعلا وه اذهو ،  ةيلا يتحا

نم ردص دق سيلدتلا ناك اذإ امل كلذ دعب ةيمهأ  ،وال نايفاك نارصنعلا ناذهو .  يسفنلا
.(3) ريغلا نم وأ نيدقاعتملا لجأ

بناج : نيبناج ىلع يوطنت ةيلا يتح اال قرطلا : ةيلا يتحا قرط لا معتسا –181
ةين وه يونعم بناجو ،  ريغلا ةدارإ يف ريثأتلل لمعتست يتلا ةيداملا قرطلا وه يدام

.  عورشم ريغ ضرغ ىلإ لوصولل ليلضتلا
لا معأ بذكلا بحصي ام ًاريثك  ،لب بذكلا درجم ىلع ةداع رصتقت ال ةيداملا قرطلا ف
ةيفاك األمعلا هذه نوكت نأ بجيو ،  دقاعتملا نع ةقيقحلا ءافخ إل همعدت ةيدام
تاكرش كانهف : ةريثك ةلثم  .واأل يتاذ انه رايعملا  ،ف دقاعتم لك حةلا بسح ليلضتلل

"مل ةرابعب ىلو األ ةرقفلا يف " مربأ "امل ةرابع لا دبتسا دعب ةداملا ىلع باونلا سلجم قفاوو
اهمقر حبصأو ،  ليدعت نود ةداملا ىلع خويشلا سلجمل يندملا نوناقلا ةنجل تقفاوو " مربي

ج2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم ) هتنجل اهترقأ امك ةداملا ىلع خويشلا سلجم قفاوو . 125
52/56 نيتداملا يلا ،و اإلطي يسنرفلا عورشملا نم 21 ةداملا رظناو ص174). ص171–

.  يليزاربلا نينقتلا نم 94 ةداملا  ،و يشكارملا و يسنوتلا نينينقتلا نم
.(184 ةرقف ) يلي اميف صنلا خيرات رظناو ،  ينانبللا تامازتل اال نوناق نم 209 ةداملا رظنأ (1)

سيلدتلا اذه تابثإ ءبع لمحي يذلا وه سيلدتلل دقعلا لا طبإ نيدقاعتملا نم بلطي يذلا (2)و
دقعلا ناك ول ىتح ،  نئارقلا و ةنيبلا كلذ يف  ،امب تابث اإل قرط عيمجب كلذ تبثيو .  هيرصنعب
ربمفون 13 يف طلتخم فانئتسا ) ةيدام ةعقاو سيلدتلا ألن ًابوتكم سيلدتلا ب هيف نوعطملا

11 مكاحملا 1899 ةنس ربمفون 4 يف ةيئزجلا فيوس ينب ةمكحم ص)– 1934م37 ةنس
ص2177).

ينوناقلا فصولا نكلو .  يئاهنلا يأرلا اهيف عوضوملا يضاقل ،  ةيعوضوم ةلأسم سيلدتلا عوقوو
درجم ناك اذإ اميف تبلا ك كلذو ،  ضقنلا ةمكحم ةباقرلا عضخت ةينوناق ةلأسم سيلدتلا عئاقول
ةحص يف رثؤي ريغلا نم رداصا سيلدتلا ناك اذإ اميفو ،  سيلدتلل يفكي نامتكلا وأ بذكلا

20 يفو ص214– 123 مقر 1 رمع ةعومجم 9331 ةنس ويام 18 يف يندم ضقن ) دقعلا
ص1049). 327 مقر 1 رمع ةعومجم 1936 ةنس رياربف

": يتأي 125و126ام نيتداملا ددص يف يديهمتلا عورشملل ةيحاضي اإل ةركذملا يف درو دقو (3)
هبئان نم مأ هسفن دقاعتملا نم ردصأ ءاوس ،  نيدقاعتملا دحأ نم ردص اذإ سيلدتلا يف طرتشي
بصنلا يف اهيسم نع فلتخت ليحلا هذه نأ ديب ليح . ىلع يوطني هل ،نأ كيرش نم مأ
ةيرهوج ةعقاو نع ًادمع هنوكسك ،  دقاعلا بناج نم عانتم اال درجم اهيف يفكي  ،ذإ يئانجلا
سيلدتلا و يندملا سيلدتلا فيرعت نيب قباطت ةمث سيل هنأ عقاولا اآلرخ .و دقاعلا اهلهجي

هيف لسرتسي امب سيلدتلا ريدقت يف دتعي نأ يغبني سيلف رمأ ، نم نكي امهمو .  يئانجلا
اال ليبق نم اآلءار هذه تناك ىتم ،  بويع وأ ايازم نم دقاعتلل ام نأشب ءارآ نم دقاعتملا
.( ينامل األ نينقتلا نم 667 ةداملا رظنأ ) صيصختلا و طبضلا نع ةدرجملا ةماعلا تارابتع
.  دقاعتلا ىلإ اهب للض نم تعفد دق اهيلإ ةراش اإل تمدقت ىلإ ليحلا نوكت نأ كلذك طرتشيو
. " ًاعيمج ءاضرلا بويعل ةبسنلا لاب حلا يه امك ،  يتاذ وأ يسفن ددصلا ذاه يف ريدقتلا طانمو

ص172). ج2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم )
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.  اهرمأ يف سانلا عدختل اهتقيقح عم قفتي اإلعالنامال رهاظم نم اهل ذختت تايعمجو
كانهو .  ةلحتنم تافص مهسفن أل نوذختي وأ ةعسلا و راسيلا رهظمب نورهظي دارفأ كانهو
دقاعتلا ىلع ريغلا لمحي ىتح ،  اهيف روزي نمو ،  اهعنطصي نمو ،  تادنتسملا ىفخي نم

ةغلا بملا تلصو ولو لوقلا يف ةغلا بملا درجم يفكي (1).وال ديري يذلا هجولا ىلع هعم
اهل لحتنيف هتعاضبل جوري رجاتلا  ،ك لماعتلا يف فولأم كلذ نأ ماد ام بذكلا دح ىلإ

.(2) فاصو األ نسحأ
نع ةلقتسم ةيلا يتح اإل قرطلا نوكت نأ يندملا سيلدتلا يف طرتشي ال هنأ ىلع
يفكي لا األوح ضعب يفف .  يئانجلا بصنلا يف كلذ طرتشي امك ،  اهتاذب ةمئاق ،  بذكملا
سيل ةيلا يتح اإل قرطلا يف نذإ مهملا (3).ف سيلدتلا يف ةيلا يتحا ًاقيرط هتاذ بذكلا
ىلع سبلأ دق سلدملا نوكي نأ لب ،  بذكلا دنستل اهتاذب موقت ةلقتسم قرط اهنإ
اذهل حلصي يذلا قيرطلا راتخاو ، ً ال يلضت دقاعتلا ىلع هلمحف قحلا هجو دقاعتملا

هل بصنتف هيلع سيلدتلا بعصي نم سانلا نمف .  دقاعتملا اذه ىلإ ةبسنلا ب ضرغلا
.(4) بذكلا درجمب هيلع سيلدتلا يف يفتكيف هشغ لهسي نم مهنمو ،  ةدقعم لئابح

مهوت نماإلعالن رهاظم اهل ذختت يتلا ةيعمجلا نأب ةطلتخملا فانئتس اال ةمكحم تضق دقو (1)
نيبو اهنيب متي يذلا دقاعتلا لطبي ًاسيلدت بكترت اهتامازتلا نع ًايصخش نولوئسم اهءاضعأ نأ
مدقتي يذلا نيماتلا دقع سيلدتلل ال طاب نوكيو ص333). 1929م41 ةنس ليربا 3) ريغلا

1925م ةنس ربمسيد ( يف طلتخم فانئتسا ) يبطلا فشكلل هل نمؤملا ريغ رخآ صخش هيف
ليفكلا ددجف هتادهعتب نيدملا مايقب ليفكلا ماهيإ هنأش نم ام نئادلا رهظا اذإو ص90). 38

30 يف ةينطولا فانئتس اال ةمكحم ) لا لإلطب لباق ديدجتلا  ،ف ماهي اذهاإل ريثأت تحت هتلا فك
ةنس ليربا 25 يف ةمكحملا هذهل رخآ ًامكح رظنأ ص75– 8 قوقحلا 1893 ةنس سرام

. 1 مقر ةيشاح ص393 فلؤملل دقعلا ةيرظن رظناو ص22). 3 ةاماحملا 1922
ةنس ربمسيد 8 يفو ص263– 1897م) ةنس ليربا 3 يف ةطلتخملا فانئتس اال ةمكحم (2)

ص48 . 1915م28
دحأ نم ردصت يتلا ةحيحصلا ريغ تاديكأتلا نأب ةينطولا ةيلكلا رصم ةمكحم تضق دقو (3)
نأ اهنأش نم دقاعتلا لوبق ىلع هلمحي يذلا ريثأتلا اآلرخ فرطلا ىلع اهل نوكيو نيدقاعتملا
ةنس رياني 24) ءاضرلا لصح امل تاديكأتلا هذه ولال هنأ تبثت ىتم لا باقاللإلطب دقعلا لعجت

لوصحلل لياحتلل بذكلا نأب ةيلكلا طويسا ةمكحم تضقو ص281). 3 ةاماحملا 1923
رثؤي نأ اهنأش نم ةقباسلا هتامدخو بلا طلا ةيافك نع ةحيحص ريغ تانايب ءاطعإب لمع ىلع

لا(29 باقاللإلطب دقعلا نوكي كلذبو ،  لمعلا ىلع هعم دقاعتلا مت نم ءاضر يف يفاكلا ريثأتلا
ص555). 9 ةاماحملا 1928 ةنس سرام

عودخملا دقاعلا نأ حوضوب نيبتي اممل سيلدتلل يفكي ال بذكلا درجم نأ وه لص نأاأل ىلع (4)
سيلدت فال كلذ عيطتسي ناك اذإف ،  بذكلا اذه نم مغرلا ب ةقيقحلا الء جتسا عيطتسي نكي مل

ةينس سرام 9 يفو ص263– 1897م9 ةنس ليربا 8 يف ةطلتخملا فانئتس اال ةمكحم )
ةيئزجلا اينملا ةمكحم ص48– 1915م28 ةنس ربمسيد 8 يفو ص184– 1898م10
تانايب ءاطعإ ربتعي ام ًاريثك هنأ ظح ص267).يوال 5 ةاماحملا 1922 ةنس ربوتكأ 3 يف
يفخيف عرازم هنأ راحب وهو هل نمؤملا ركذ اذإ امك ،  دقعلا لطبي ًاسيلدت نمياتلا ةكرشل ةبذاك

ويام 28 يف ةطلتخملا فانئتس اال ةمكحم ) هتنهم نع مجنت يتلا راطخ األ ةكرشلا نع كلذب
ةرايسلا عنص خيرات نع ةبذاك تانايب هل نمؤملا ركذ اذإ امكو ص316)، 1919م31 ةنس

1930م42 ةنس رياربف 26 يف ةطلتخملا فانئتس اال ةمكحم ) اهئارش خيراتو اهيلع نمؤملا
ررضلا رادقم يف وأ هيلع نمؤملا ءيشلا ةميق يف ةين ءوس نع ةغلا بملا ربتعتو ص325).

يفو ص269– 1893م5 ةنس ويام 25 يف ةطلتخملا فانئتس اال ةمكحم ) ًاسيلدت لصاحلا
ص203– 1931م43 ةنس رياربف 4 يفو ص79– 20 تيزاج 1929 ةنس رياربف 13

ًاسيلدت نوكت فال ةين نسح نع ةغلا بملا امأ ص154). 1933م45 ةنس رياربف 2 يفو
ركذو هسفن هل نمؤملا ىفخأ اذإ كلذك .  ةقيقحلا نيبتي نأ دعب هل نمؤملا اهيلع رصي إال طرشب

25 يف ةطلتخملا فانئتس اال ةمكحم ) اسيلدت ربتعي بتاكلا نايبلا اذه نإف ،  رخآ صخش مسا
ص154). 1933م45 ةنس رياربف ص269–2 1893م5 ةنس ويام
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(reticence) نامتكلا درجم يفكف .  ًاضحم ًايبلس معال سيلدتلا نوكي دق لب
اهيف نوكي االً وحأ كانه  ،إالنأ ًاسيلدت نوكي ال نامتكلا نأ لص ًايلا .واأل يتحأ ًاقيرط
دعيو هب ، ءاضف اذهاألرمباإل ملعي يذلا دقاعتملا مزتليف ،  نايبلا بجاو نماألروم رمأ

.(1) نوناقلا يف صن هردصم ءاضف باإل مازتل اال نوكي ةراتو .  همتكي نأ هنم ًاسيلدت
وه ردصملا نوكي نايح نماأل ريثك يف نكلو .  حيرصلا قافت اال هردصم نوكي ًاروطو
نم صلختسي نأب كلذو ،  شغلا زاوج مدعب يضقت يتلا ةماعلا ةينوناقلا ةدعاقلا هذه

  هرطخ نيدقاعتملا دحأ كرديو ،  ةريبك ةجرد ىلإ دقاعتلا يف رثؤي ًاماه ًارما نأ فورظلا
2) دقاعتلا ىلع كلذب هلمحيف هنع ، همتكي كلذ عمو ،  هلهجي اآلرخ دقاعتملا نأ فرعيو ،

.  ةايحلا ىلع نيمأتلا يف ديدجلا يندملا نوناقلا نم 746 ةداملا ثمال رظنأ (1)
لهجي وهو نيدلا نم ءزج ذخأب ثراولا يفتكيو ،  ةكرتلل نيدم عم ثراو حلطصي نأ كلذ لثم (2)
ىتح نامضلا رمأ هنع متكيف كلذب ثراولا لهج نيدملا ملعيو هلك ، نيدلا نمضي ًانيمأت كانه نأ
يف عرش دق لزنملا اذه نأ هنع متكيو زنمال آلرخ صخش عيبي نأكو ،  حلصلا اذه ىلع هلمحي
نع متك اذإ راقعلا عئاب ناب ةطلتخملا فانئتس اال ةمكحم تضقو .  ةماعلا ةعفنملل هتيكلم عزن
نم راقعلا لقثي ام هنع ىفخأ  ،وأ كلذب ملعي وهو ًايئزج وأ ًايلك قحتسم راقعلا اذه نأ يرتشملا
نأ عئابلا ملع درجم نكلو ص227). 1909م21 ةنس رياربف 11) ًاسيلدت اذه ناك ،  قوقحلا
،  سيلدتلا ةين هدنع نوكت نأ نود كلذب يرتشملا ريخي هدض ،فال تعفر در قاقحتسا ىوعد

ةمكحم تضق اذهبو ،  اسيلدت دعي هل ،ال عاب نم ةيكلمبو هتيكلمب داقتع اال حيحصل وهو لب
ب ىوعدلا ةروص لثم يف ذخأ اذإ ىتح هنإ ثيحو ": يتأي ام اهمكح بابسأ يف تلا قو ضقنلا
عإالن لوصو نم هملع جتنتساو ،  قاقحتس اال ىوعدب عاملا ىعدملا ربتعاو ،  يبلسلا سيلدتلا
نم عئابلا ناسل ىلع ءاج ام نإف .  يئادتب اال دقعلا ريرحت لبقو هنيح يف هيلإ ةطلتخملا ىوعدلا
فلكم هنأ نم هب ءاج امو تناك ةينيعلا قوقحلا و ركحلا و نوهرلا عميج نم خلا عيبملا نأ
يمسرلا عيبلا دقع ميلستب عئابلا اذه مايق نمو يئاهنلا دقعلا لبق كيلمتلا تادنتسم ميدقتب

اذه ردصب هليصفت قبس ام ىلع تافرصتلا نم ةعيبملا نيعلا ولخ وفشكو نيعئابلا نم هل رداصلا
هل ، عاب نم ةيكلمو هتيكلمب داقتع اال حيحص ناك عئابلا نأ ىلع لدي كلذ نم ءاج –ام مكحلا

ةطلتخملا ةمكحملا مامأ قاقحتس اال ىوعد نامتكب ةيرتشملا عدخي نأ ىلإ ةجاح يف سيل هناو
هنم هيرتشملا ىلع نأ هيلع قحتسا اذإف ،  هيعئاب نامضو هنامض نم وه حلا لك ىلع كلملا ألن
يف يندم ضقن )" تانيمضتلا هلب ًامزلا و عيبلل ًاخسف نامضلا ىوعد عفرت نأ كلذ دنع هل ناك

ص1094). 327 مقر 1 رمع ةعومجم 1936 ةنس رياربف 20
ةدوجوملا عئاضبلا نع نيمأتلا ىلع نيمأت ةكرش عم صخش دقاعت اذإ هنأب ضقنلا ةمكحم تضقو

ديقي هنأ نيمأتلا بلط يف ةنودملا ةلئس نعاأل هتباجا يف ًابذك ررقو ،  ةقرسلا نم هلحمب
يًف اصوصنم ناكو ،  هتعاضب درج ةمئاقب ظفتحي هناو صاخ لجس يف هتاعيبمو هتايرتشم
مث ،  حيحص ريغ نيمأتلا طبلا هررق ام ناك اذإ نيمأتلا دقع طبالن ىلع نيمأتلا ةقيثو
يف رثا تاذ ةيرهوج تانايب يه اهيلإ راشملا تانايبلا نأ ًاغئاس الاص ختسا مكحلا صلختسا
صنل معإاالً نيمأتلا غلبم يف هل نمؤملا قح طوقس اهتحص مدع ىلع بترو ،  دقاعتلا نيوكت

هل نكي مل بذاكلا نايبلا نأ كلذ نم ريغي  .وال نوناقلا قيبطت يف أطخأ نوكي ال هنإف ،  دقعلا
1949 ةنس ليربا 14 يندم ضقن ) نيمأتلا هلجا نم لصح يذلا رطخلا عوقو يف لخد

ديدجلا يندملا نوناقلا نم 750 ةداملا صنت : ةظح ص756–مال 408 مقر 5 رمع ةعومجم
يف رثا هتفلا خمل نكي مل هنأ نيبتيو ،  نيمأتلا ةقيثو يف دري يفسعت طرش لك طبالن ىلع

تلطبا اذإ هنأب ىرخأ ةهج نم تضق ضقنلا ةمكحم نكلو .( هنم نمؤملا ثداحلا عوقو
ديقل ةمظنم رتافد هيدل نأ هل نمؤملا ريرقت نأ ىلع ًاسيسأت نيمأتلا ىلع دقاعتلا ةمكحملا
يذلا رتفدلا نأو ،  احيحص نكي مل ماظتناب اهعجاري ةعاضبلا درجل ةمئاقو هتاعيبمو هتايرتشم
اذه هريرقت نأو هيف ، بطش دوجوو هماظتنا مدعل نانئمط اال ىلع ثعاب ريغ هينعي هنأ رهظ

نيمأتلا ةكرش ىلع ام نييعتل يسيئرلا عجرملا وه لجسب هقلعتل يرهوج رمأ صوصخ يف ناك
نأ  ،ذإ اهمكح بيبست يف روصق اهنم اذهف هنم ، نمؤملا رطخلا عوقو حةلا يف هيلإ يدؤت نأ
ام لك  ،لب رتافد دوجوب ريرقتلا بذكب لوقلا ىلإ قعال يدؤي ال رتافدلا يف ديقلا ماظتنا مدع
نع نايبلا تربتعا نيح ةمكحملا نأ ذإو .  تابثإ ةادأك رتفدلا ةوق يف ريثأتلا وه هيلع بترتي

رطخلا عوقو نم هل نمؤملا قحلي يذلا ررضلا تابثإب هقلعتل ًايرهوج درجلا ةمئاقو لجسلا
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ربتعي " نأب تضق اذإ 125 ةداملا نم ةيناثلا ةرقفلا ةحارص هيلع تصن ام اذهو .(

دقعلا مربيل ناك ام هيلع سلدملا نأ تبث اذإ ةسب وأمال ةعقاو نع ًادمع توكسلا ًاسيلدت
اذإ ًاسيلدت نوكي نامتكلا نأ ىرن كلذ نمو . " ةسب ملاال هذه وأ ةعقاولا كلتب ملع ول
ًاريطخ اذهاألرم نوكي :(1)نأ ًاموتكم ىقب يذلا يفاألرم اآلةيت طورشلا ترفاوت

اآل دقاعتملا هفرعي  ،(2)نأ ًايرهوج اريثأت هلهجي يذلا دقاعتملا ةدارإ يف رثؤي ثيحب
ا دقاعتملا هفرعي األلو ،(4)إال دقاعتملا نع همتك دمعتي  ،(3)نأ هرطخ فرعيو رخ
يف ًاسيلدت نامتكلا نوكي ام رثكأو .(1) رخآ قيرط نم هفرعي نأ عيطتسي وأ أللو

.(2) نيمأتلا دوقع
اذإف .  عورشم ريغ ضرغ ىلإ لوصولل ليلضتلا ةين وهو يونعملا بناجلا ىقب

اهنأش نم تارابتعا ىلع كلذ نبت  ،مل هتابثإ ةقيرط نيدقاعلا نيب اميف ددحي هناو هنم نمؤملا
امم ،  ةنمؤملا ةكرشلا نود هل نمؤملا ىلع ًامئاد عقي ررضلا تابثإ ءبع نأ ًاصوصخو ،  هرربت نأ

16 يف يندم ضقن هل( يرهوج هنأ ديفي نأ هنأش نم سيل تابث باإل نايبلا كلذ قلعت نأ هدافم
ص172). 76 مقر 5 رمع ةعومجم 1946 ةنس ويام

ريغ ةليحب نرتقي اممل ًاسيلدت نوكي نأ غلبي ال نامتكلا درجم نأب ضقنلا ةمكحم تضق دقو (1)
تضقو ص59). 29 مقر 4 رمع ةعومجم 1943 ةنس رياربف 25 يف يندم ضقن ) ةعورشم

يذلا األرم ماد ام ًاسيلدتو ًاشغ هرابتعا يفكي ال نامتكلا درجم نأب طويسا فانئتسا ةمكحم
فانئتسا ) رخآ قيرط نم هفرعي نأ اذهل نكمي هعم دقاعتملا ىلع همتك نيدقاعلا دحأ دمعت

اال ةمكحم تضقو ص698). 244 مقر 22 ةاماحملا 1942 ةنس رياربف 12 يف طويسأ
نأ نوهرملا راقعلا يرتشم نع نهترملا نئادلا نامتك ًاسيلدت ربتعي ال هنأب ةطلتخملا فانئتس
1940م ةنس ربمسدي 26) نوهرملا راقعلا بحاص هنع فشكي مل راقعلا ىلع رخآ ًانهر كانه

قافتا وه ةيضقلا هذه يف ًاسيلدت هيف نامتكلا ربتعي ال يذلا قافت نأاال ظح ص51:يوال 53
هتقفاوم ريظن يف هقحل ًادادس نمثلا نم ًاءزج هل عفدي نأ ىلع نهترملا نئادلا عم يرتشملا

نع فشكلا قيرط نم عيطتسي ناك يرتشملا ألن ًاسيلدت انه ربتعي ال نامتكلا  ،و عيبلا ىلع
.( يناثلا نهرلا ةفرعم راقعلا

نايط نأاأل هعم مستقي وهو هكيرش ىلع كيرش ىفخأ اذإ هنأب ضقنلا ةمكحم تضق ىرخأ ةهج نمو
ملع ول ثيحب فقو ةهج نم قاقحتسا ىوعد اهب عوفرم نايطأ يه كيرشلا اذه اهذخأي يتلا
مظعم نأو فقولا تادنتسم يف لخدي ةمسقلا دقع ىضتقمب هب صتخا ام مظعم نأو ةقيقحلا
ةداملا مكح يف هرابتع ال يفكي اذه نإف ،  ةمسقلا ب ىضر امل اهنع جرخي هكيرش هب صتخا ام

يف ضقنلا ةمكحمل مكح نم دافتسم ) اهب عدخ نم ءاضر دسفت ةليح ( ميدق ) يندم 136
– دعب رشني ملو ةيئاضق 18 ةنس 69 مقر نعط ، 1949 ةنس ربمسيد لوأ يف ةيندملا اهترئاد

صتخي ام نأ هكيرش ربخا هنأ نامتكلا درجم ىلع داز طيرشلا نأ ةيضقلا هذه عئاقو يفو اذه
نأ نيبت اذإ هنأب ةينطولا رصم فانئتسا ةمكحم تضقو .( قاقحتس اال رطخب ددهم ريغ هب
عيبملا راقعلا ىلع نئادلا نيدب ةصاخ تانايب نم هل عئابلا هركذ ام ريثأت تحت ناك يرتشملا
هعفدو هسفن يف كلذ رثأف ،  دقعلا ريرحت تقو هدئاوف نم وال هنم ءيش قاقحتسا مدعو
دئاوفلا رادقم هنع ىفخأو متك نأب سيلدتلا و شغلا هيلع لخدأ هنأ ملعي نكي ملو ،  دقاعتلا

قحاال نم نئادلا هطرتشا ام هيلع ىفخأ امك عيبلا دقع ريرحت لبق راقعلا ىلع ةقحتسملا
ىدأ يذلا  ،األرم اهديعاوم يف دئاوفلا عفد يف ريصقتلا دنع دئاوفلا و نيدلا ب ةبلا طملا ب ظافتح
هذه لثمف ،  نئادلا ىلع هدازم اسرو راقعلا ةيكلم عزن هيلع بترتو نيدلا عيمج لولح ىلإ

1936 ةنس ربمسيد 31) دقعلا الن طبل بجوملا سيلدتلا و شغلا نم عون يه تافرصتلا
قيرط نع بذكلا ىلإ نامتكلا درجم عئابلا زواج ًاضيأ انهو ص645: 312 مقر 17 ةاماحملا

.( يرتشملل اهب ىلدأ ةحيحص ريغ تانايب
لبق هباصأ ضرمل هتايح ىلع نمؤملا نامتك نأب ةطلتخملا فانئتس اال ةمكحم تضق دقو (2)

نمؤملا نامتك ًاسيلدت دعي كلذكو ص90). 1925م38 ةنس ربمسيد 9) ًاسيلدت دعي نيمأتلا
نم نامتكلا اذه  ،ألن هرجتم قارحاب دوهش مامأ هدعوت دق ناك هكيرش نأ نيمأتلا ةكرش نع هل

ص79 20 تزياج 1930 ةنس رياربف 5 يف طلتخم فانئتسا ) ةعبتلا ريدقت يف رثؤي نأ هنأش
.(
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،  ةروص نسحأ يف هضرعي ام زربي رجاتلا  ،ك سيلدت كانه نوكي ال ليلضتلا ةين تمدعنا
نكلو ليلضتلا ةين دجوت دقو .(1) سانلا ءاوهتسا ديري لب ليلضتلا دصقي ال وهو

لوصحلل ةيلا يتحإ ًاقرط عدوملا لمعتسا اذإ امك ،  عورشم ضرغ ىلإ لوصولا اهب دصقي
.(2) ةعيدولا ب رارقإ ىلع ،  نيمأ ريغ صخش هنأ نيبتو ،  هدنع عدوملا نم

ىلإ عفادلا وه سيلدتلا نوكي نأ بجيو : دقاعتلا ىلإ عفادلا وه سيلدتلا –182
سفن يف سيلدتلا رثا غلبم ردقيف كلذ ، يف تبي يذلا وه عوضوملا يضاقو .  دقاعتلا

دشرتسيو ،  دقاعتلا ىلإ هعفد يذلا وه سيلدتلا اذه ناك اذإ ام ررقيل عودخملا دقاعلا
ءاكذو نس نم ةيصخشلا دقاعتملا ةلا حبو مهلماعت يف سانلا هيلع عضاوت امب كلذ يف

.(3) براجتو ملعو
ديدحتلا ب سيلدتلا وهو ،(dolprincipal) عفادلا سيلدتلا نيب ةداع هقفلا زيميو

ىلع لمحي ال سيلدت وهو ،(dolincident) عفادلا ريغ سيلدتلا  ،و هانمدق يذلا
رصتقي  ،لب دقعلا لا طبإ يف ًاببس نوكي (4)،فال ظهبأ طورش لوبقب ىرغي امنإو دقاعتلا

ًاقفو سيلدتلا اذه ببسب همرغ ام عودخملا دقاعلا هب درتسي ضيوعت ىلع هيف األرم
ىرغي يذلا سيلدتلا نأ كلذ .  دقتنم زييمتلا اذهو .(5) ةيريصقتلا ةيلوئسملا دعاوقل

.  سيلدتلل ال طلغلل دقعلا لطبيو ،  طلغلا يف اآلرخ دقاعتملا عوقو نم عنمي ال اذه نأ ىلع (1)
وهو (misrepresentation) حيحصلا ريغ ريوصتلا ب هيمسي ام يزيلجن اال نوناقلا فرعيو
نسح نع نكلو ،  ةحيحص ريغ تامولعم اآلرخ نيدقاعتملا دحأ نلعي هذه ،ذإ انتلا ح نم بيرق

.  سيلدتلل ال طلغلل دقعلا لطبيف ةين ،
ص123 . 171 ةرقف تيتس وبأ تمشح دمحأ روتكدلل مازتل اال ةيرظن رظنأ (2)

ةنس ربمفون ص351–18 1911م23 ةنس ةينوي 3 يف ةطلتخملا فانئتس اال ةمكحم (3)
ةينطولا ةيلكلا رصم ةمكحم ص147– 1934م46 ةنس رياني ص54–31 1925م38

. 3/15 مقر 25 ةيمسرلا ةعومجملا 1923 ةنس رياني 4 يف
وأ ةعنطصم دوقع يهو ،  راقعلا اذهل راجيإ دوقع ىلع يرتشملا راقعلا عئاب علطي نأ كلذ لثم (4)
ناك علا نمثب راقعلا ءارش ىلع كلذب هلمح اذإف ،  عفترم راقعلا عير نأ اهب همهوي نأ ديري ةميدق
ول هعفدي ناك يذلا نمثلا نع هعفد يذلا نمثلا ةدايز وه عئابلا نم ًاضيوعت بلطي نأ يرتشملل
مل اذإ طسقم نمثب دنسلا عئاب نأب ةطلتخملا فانئتس اال ةمكحم تضق دقو األرم . ةقيقحب ملع

ةزئاجلا عيبملا دنسلا حبر نأ دعب عيبلا خسفب يرتشملا رذنأو ،  عفدلا ةبجاولا طاسق اال فوتسي
هعم حلطصي نأ ىلع ،  عيبلا خسف عيطتسي هنأ همهوأ نأ دعب ،  كلذب يرتشملا لمحو ،  ىربكلا
مزتليو ،  عفاد ريغ ًاسيلدت بكترا دق نوكي ،  سيلدتلا اذه ولال اهلبقي ناك ام ةظهاب طورش ىلع

31) شغ ريغ ىلع لماعتلا ناك ول هلبقي ناك امو يرتشملا هلبق ام نيب قرفلا وه ضيوعت عفدب
ثدحي دقو ص362). 1935م47 ةنس سرام ص134–20 1929م42 ةنس ربمسيد

هيلع دازيو – دازملا يف مدقتي نأ ىلع صخش عم قفتي دازملا يف هعيبيل ًائيش ضرعي نم نأ
ءاطعلا ءاغل إل يفكي دق يمهولا ءاطعلا اذهف ،  ربكا ءاطع مدقو كلذ لعف اذإف ،  ةيمهو ةديازم
ةيروصب كسمتلا وأ شغلل ضيوعتلا بلط قح قباسلا ءاطعلا بحاصل نوكيو ،  هقبس يذلا

  دازملا هيلع اسرو يمهولا ءاطعلا ىلع دازو صخش مدقتو ةليحلا تحجن اذإ امأ األربك . ءاطعلا
ال ضيوعتلا بجوتسي عفاد ريغ انه سيلدتلا نوكيو ،  سيلدتلا ب دقعلا يف نعطي نأ هلف ،

.( ةرركم 608 ةرقف 2 جوميد ) دقعلا لا طبإ
اذه نم 175 ةداملا تضق دقف .  ىنعملا اذه يف صن ىلع يديهمتلا عورشملا لمتشأ دقو (5)

دقاعتلا ىلإ عفادلا وه نوكي نأ نود ًائبع لقثا دقعلا لعجي يذلا سيردتلا ": يتأي امب عورشملا
ةيحاضي اإل ةركذملا يف ءاجو . " ضيوعتلا ب سلدملا ةبلا طم يف قحلا إال هيلع سلدملل يطعي ال

امنإو ،  دقاعتلا ىلإ هيلع سلد نم عفد سيلدتلا رثا نم نكي مل :"اذإ يتأي ام ةداملا هذه ددصب
 ،ف عقاولا ةقيقح نيبت ول هلبقي ناك امم ًارقو دشا طورش لوبق ىلإ هجاردتسا ىلع هرمأ رصتقا
هيلع بترتت سلدملا بناج نم أطخ وأ ًاريصقت ربتعي  ،لب ءاضرلا بويع نم ًابيع ربتعي ال
نم مأ نيدقاعتملا دحأ نم سيلدتلا عقوا ءاوس ،  ضيوعتلا هبلط يف قحلا يطعيو ،  هتيلوئسم
ريرقت هيف يفكي ًامكح ررقي ألهن يئاهنلا عورشملا يف صنلا اذه فذح دقو . " دقعلا نع يبنجأ

( شماهلا يف ص175 ج2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم كلذ لك يف رظنأ ) ةيلوئسملا دعاوق
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ا لصف نكمي  ،وال طورشلا هذهب دقاعتلا ىلإ عفد سيلدت وه ظهبأ طورشب دقاعتلا ىلع
ًاضيأ انه سيلدتلا  .ف اهترئاد يف ةدار اإل تكرحت يتلا طورشلا نع اهتاذ يف ةدار إل
ًايفتكم هيقبتسي نأ وأ دقعلا لطبي نأ نيب رايخلا ب عودخملا دقاعلا  ،و ةدار اإل بيعي
ةرئاد يف ىقب لا اإلطب راتخا اذإ وهو .  سيلدتلا ببسب ررضلا نم هباصأ امع ضيوعتب

هل سيلدت لكو .  ةيريصقتلا ةيلوئسملا ةرئاد ىلإ لقتنا ضيوعتلا راتخا اذإو ،  دقعلا
سيلدتلا ب ىمس امو عفادلا ريغ سيلدتلا ب ىمس ام كلذ يف ءاوس ،  ناهجولا ناذه

.(1) عفادلا
: ميدقلا يندملا نوناقلا – ريغلا نم وأ اآلرخ دقاعتملا نم رداص سيلدتلا –183
امك نايضقت ،  يبرعلا امهصن يف ،  ميدقلا يندملا نوناقلا نم 196/136 ناتداملا تناك
ًابترتم نيدقاعتملا دحأ ءاضر ناك اذإ ءاضرلا ةحص مدعل بجوم سيدلتلا " نأب انيأر
صنلا اذه ناكو . " ىضر امل ولالاه ثيحب اآلرخ دقاعتملا نم هل ةلمعتسملا ليحلا ىلع

نأ بجي سيلدتلا نأ ىلع ةحارص صني يذلا يسنرفلا يندملا نوناقلا عم قفتي يبرعلا
رصم يف ءاضقلا و هقفلا ناك كلذل اآلرخ(م1116). دقاعتملا نم ًارداص نوكي
صنلا عم ًايشمت اآلرخ ، دقاعتملا نم ًارداص نوكي نأ بجي سيلدتلا نأ ىلإ نابهذي
ذاشلا مكحلا اذه للعي هقفلا كلذكو .(2) يسنرفلا نوناقلا صن عمو هيلإ راشملا يبرعلا

نم سيل  ،ذإ دقعلا لا طبإ يف ًاببس نوكي نأ زوجي فال ريغلا نم ردص اذإ سيلدتلا نأب
نأ عودخملا دقاعللو ،  ريغلا هفرتقا بنذ نع لا اآلرخباإلطب دقاعتملا يزجي نأ لدعلا
هذه تسيلو .  ررضلا نم هباصأ امع ضيوعتب سيلدتلا هنم ردص يذلا ريغلا ىلع عجري
بيعي ،  ريغلا نم ردص وأ اآلرخ دقاعتملا نم ردص ءاوس ،  سيلدتلا نإف .  ةعنقمب ةجحلا
هثدحا ام ىلإ لب هتاذ يف سيلدتلا ىلإ ال رظننو يتاذلا رايعملا ب ذخأن انمد امو .  ةدار اإل

ا دقاعتملا نم ردص سيلدت نيب قيرفتلا مدع بجاولا نإف ،  دقاعتملا سفن يف نماألرث
تردص دقو ،  نيتلا حلا يف للضم عودخملا دقاعلا  ،ألن ريغلا نم ردص سلدتو آلرخ

.
رظنأ كلذ عمو . 228 ةرقف 1949 ةنس ةعبط هيجن وبوال ريبيرو لوين بال ىنعملا اذه يف رظنأ (1)
زييمتلا اذهب لوقي نم نيب قيفوتلل ًاهجو كانه نأ ظح 384 .يوال ةرقف فلؤملل دقعلا ةيرظن

يأرل ًاقفو دقعلا لا طبإ عودخملا دقاعلا راتخا اذإ عفادلا ريغ سيلدتلا يفف هب . لوقي ال نمو
سيلدتلا ببسب هباصأ يذلا ررضلا نع هضوعي نأ اآلرخ دقاعلل زاج ،  زييمتلا مدعب نيلئاقلا

ال امهنم يفا ،كال طلغلا ىلع سيلدتلا كلذ يف سيقن نحنو .  دقعلا لا طبإ نم كلذب هعنميف
دقاعل رصتقا لحلا اذه ماقتسا ىتمو .  ةينلا نسح عم ضراعتي هجو ىلع هب كسمتلا زوجي
سرام 7 يف ةطلتخملا فانئتس اال ةمكحم نراق ) نييأرلا نم لكل ًاقفو ضيوعتلا ىلع عودخملا

ص60). 1946م58 ةنس
ص 285 ةرقف تادهعتلا لوصأ يف صحلا دمحم روتكدلا ص254– ص252– 1 نوتلا (2)و
64–ه ةرقف (convention) ظفل 1 سنله يد ص195– ةبيهو دمحم روتكدلا –242
يف ةطلتخملا فانئتس اال ةمكحم ص133– لولغز يحتف ص321– ص320– 1 نوتلا

ةمكحم ص417– 1913م25 ةنس ويام 29 يفو ص341– 1912م24 ةنس ويام 15
ةنس ربمسيد ص182–18 130 مقر 3 ةاماحملا 1922 ةنس ربوتكأ 3 يف ةيئزجلا اينملا

ص849 . 439 مقر 11 ةاماحملا 1930
دسفي نيدقاعتملا دحأ عم ؤطاوتلا قيرطب يبنجأ نم لصاحلا سيلدتلا نأب ضقنلا ةمكحم تضق دقو
ةعومجم 1933 ةنس ويام 18 يف يندم ضقن ) هسفن دقاعتملا نم لصاحلا سيلدتلا ك ءاضرلا

هنأ إال يبنجأ نم رداصلا سيلدتلا ضقنلا ةمكحم دتعت ملف ص214). 123 مقر 1 رمع
.  نيدقاعتملا دحأ عم ئطاوتم

دحأ نم رداص سيلدت نيب ام زييمتلا مدعب قاولا ءاهقف ميدقلا نوناقلا لظ يف يأرلا اذه خفلا دقو
–392 ةرقف –386 ةرقف فلؤملل دقعلا ةيرظن رظنأ : ريغلا نم رداص سيلدتو نيدقاعتملا

ص130 . ص128– ينهذ الم سلا دبع روتكدلا –128 ةرقف ىودب تجهب يملح روتكدلا
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زييمتلا اذه نأ عقاولا  .و ةدار اإل هذه لثمب مزتلي نأ زوجي  ،فال ىده ريغ ىلع هتدارإ
.(1) ينامورلا نوناقلا ب ةصاخ بابس أل لص يفاأل عجري وهو ،  ةيقطنم ةلع هل تسيل
نم ًاثاريم ةدعاقلا ميدقلا يسنرفلا نوناقلا ىقلت دقف بابس األ هذه لا وز نم مغرلا بو
و هارك اإل نيب قرفلا امف  .إوال ثيدحلا يسنرفلا نوناقلا ىلإ هنم تلقتناو ،  ديلا قتلا
اآلرخ دقاعتملا نم ردص ءاوس دقعلا لطبي هارك نأاإل ررقملا  ،و ةيحانلا هذه نم سيلدتلا

.(2) نيتلا حلا يف ةدار اإل بيعي  ،ألهن ريغلا نم وأ
سيلدتلا و ريغلا نم رداصلا سيلدتلا نيب زييمتلا بوجو يف ةجحلا فعض لعلو

اال ىلع رصم يفو اسنرف يف هقفلا و ءاضقلا لمح يذلا وه اآلرخ دقاعتملا نم رداصلا
يأرلا رقتساف هيف . ءانثتس نماال راثك باإل همده ىلع لمعلا و زييمتلا اذه نم صاقتن
امهيلك نأو اآلرخ ، دقاعتملا نم رداص سيلدتو ريغلا نم رداص سيلدت نيب زييمت أال ىلع
هلخاد يذلا ينوناقلا فرصتلا ناك اذإ (1): اآلةيت لا األوح يف ،  ةدار اإل بيعي

نأ بجي ةبهلا ألن تابهلا يف (2) دحاو بناج نم ًارداص ًاينوناق ًافرصت سيلدتلا
الاهل طبم ناك ريغلا نم ردص ولو سيلدتلا اهلخاد اذإف ،  ةصلا خ عربتلا ةين نع ضحمتت
ناك اذإ ريغلا نم وأ اآلرخ دقاعتملا بئان نم سيلدتلا ردص اذإ تاضواعملا يف (3)
ملعي اآلرخ دقاعتملا ناكو ريغلا نم سيلدتلا ردص اذإ اآلرخ ،وأ دقاعتملا عم ًائطاوتم

هب . ملعي نأ هتعاطتسا يف ناك وأ سيلدتلا اذهب
نأ ىلع ًادنس ميدقلا يندملا نوناقلا يف دجي نأ عيطتسي يرصملا هقفلا ناكو

نيتداملل يسنرفلا صنلا ىلإ عجر وه  ،اذإ ريغلا نم ردص ول ىتح ةدارلا بيعي سيلدتلا
اذإ ةدار اإل بيعي سيلدتلا " يتأي ام يه صنلا اذهل ةقيقدلا ةمجرتلا نإف ، 196/136
زيمي ملف . " ىضر امل ولالاه هنإ ثيحب ةميسج دقاعتملا دض ةلمعتسملا ليحلا تناك
لعجف قلطأ  ،لب ريغلا نم ردصي سيلدتو اآلرخ دقاعتملا نم ردصي سيلدت نيب صنلا
ريسفتلا اذهب رصم يف ءاضقلا و هقفلا ذخأ ولو .(3) نيتلا حلا يف ةدار اإل بيعي سيلدتلا

يف ءاضقلا و هقفلا هكلس يذلا يوتلملا ليوطلا قيرطلا كولس نع هب اينغتس ال هيجولا
.  حيرصلا صنلا قيرط نع حيحصلا لحلا ىلإ ةرشابم ابهذلو ،  اسنرف

دض سيلدتلا ب صتخي اميف عفدلا و ىوعدلا يطعي ينامورلا نوناقلا يف " روطيربلا " ناك دقف (1)
دقاعتملل نكي مل ريغلا نم رداص سيلدت دقعلا لخاد ام اذإف .  سيلدتلا هنم ردص يذلا صخشلا

دقعلا ىقبيف اآلرخ ، دقاعتملا ىلع هل عوجر  ،وال ريغلا اذهىلع عوجرلا إال سيلدتلا يف عقو يذلا
جاجتح اال نكمي ريغلا نم عقو اذإ ىتح هنإف هارك خبالفاإل اذهو هلا . طبا ىلإ ليبس ال ًاحيحص

ص471). ةسداس ةعبط راريج اآلرخ( دقاعتملا دض هب
ةيرظن يف ةلواحملا هذه دقنو هارك واإل سيلدتلا نيب ام زييمتلا اذه نع عافدلل ةلواحم رظنأ (2)

. 5 مقر ةيشاح ص409 فلؤملل دقعلا
نأ انيأر يفو كلذ . ىلإ ةراش اإل تقبس دقو ميدقلا نوناقلا لظ يف يأرلا اذهب ذخأن انكو (3)

سيلدتلا نأب يضقت يتلا ةيسنرفلا ةدعاقلا نع لودعلا دارأ ميدقلا نوناقلا يف يرصملا عرشملا
نيتداملل يسنرفلا صنلا دروأف ،  انيأر امك ةدقتنم ةدعاق  ،ألاهن ريغلا نم ًارداص نوكي نأ بجي

نأ طرتشي ال هنأ يف ًاعطاق ،  يمسرلا صنلا نكي مل نإو يلص األ صنلا وهو ، 196/136
هيف ، فرصت مجرتملا نكلو ،  ةيبرعلا ىلإ صنلا اذه مجرت  .مث ريغلا نم ًارداص سيلدتلا نوكي
دض ةلمعتسملا ليحلا تناك اذإ ةدار اإل بيعي سيلدتلا " نأ ركذيف لص باأل ديقتي نأ نم ال ديف
ًابترتم نيدقاعتملا دحأ ءاضر ناك اذإ ءاضرلا بيعي سيلدتلا " نأ ركذ ، ". .  ةميسج دقاعتملا

" ىلإ اهدنسأو " ءاضر " ظفل دروأ امل وهف اآلرخ . . ." . دقاعتملا نم هل ةلمعتسملا ليحلا ىلع
نوكي هلعلو .  ةيعيبطلا ةلباقملا نم ءيشب اآلرخ" دقاعتملا " ركذ ىلإ قاسنا " نيدقاعتملا دحأ

يه نيدقاعتملا دحأ دض ةلمعتسملا ليحلا نأ همجرت يذلا يسنرفلا صنلا نم أطخ مهف دق
لأل ةفلا خم ةمجرتلا تءاجف .  صنلا لولدم نم مهفي اذه نأو اآلرخ ، دقاعتملا نم ةرداص ليح
وه األلو صنلا  ،ألن يبرعلا صنلا نود يسنرفلا صنلا ةلااألذخب حلا هذه يف بجاولا لص .و

.(386 ةرقف فلؤملل دقعلا ةيرظن ) عرشملا دصق نع ةنامأب ربعي يذلا
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نوناقلا هلعف ام اذه : ريغلا نم رداصلا سيلدتلا يف ديدجلا يندملا نوناقلا –184
ةداملا يف ةحارص صنو ،  مدقلو نوناقلا هيف عقو يذلا ضقانتلا بنجت دقف .  ديدجلا
دقاعتملل سيلف نيدقاعتملا ريغ نم سيلدتلا ردص "اذإ هنأ ىلع ،  لوقلا قبس امك ، 126

نم ناك  ،وأ ملعي ناك اآلرخ دقاعتملا نأ تبثي اممل دقعلا لا طبإ بلطي نأ هيلع سلدملا
اذه لثم ىلع ديدجلا نوناقلا صن دقو . "(1) سيلدتلا اذهب ،  ملعي نأ امتح ضورفملا
.(2) كلذ يف سيلدتلا و هارك اإل نيب ام ثحب ىوسف ،(128 ةداملا رظنأ ) هارك يفاإل
 ،وأ ملعي اآلرخ دقاعتملا ناك ىتم ةدار اإل بيعي ريغلا نم رداصلا سيلدتلا ناك اذإو
اآل دقاعتملا هيف نوكي يذلا ضرفلا ىقب ،  سيلدتلا  ،ب ملعي نأ امتح ضورفملا نم ناك

–1": اآليت هجولا ىلع يديهتلا عورشملا نم 174 ةداملا يف صنلا اذه درو : صنلا خيرات (1)
مل  ،ام دقعلا لا طبإ بلط يف هيلع سلدملل ًاقح يطعي ال نيدقاعتملا ريغ نم رداصلا سيلدتلا
ماربإ تقو سيلدتلا اذهب ،  ملعي نأ هتعاطتسا يف نكا  ،وأ ملعي ناك اآلرخ فرطلا نأ تبثي
سيلدت رودصب ،  ملعي نأ هتعاطتسا يف سيل  ،وأ ملعي اآلرخال فرطلا ناك اذإف –2.  دقعلا

. " ضيوعتلا ب سلدملا ةبلا طم قح هيلع سلدملا ليوخت إال سيلدتلا ىلع بترتي  ،فال ريغلا نم
تفلتخا ": يتأي ام ةداملا هذه ددص يف يديهمتلا عورشملل ةيحاضي اإل ةركذملا يف ءاجو

قيرفو ، . .  دقعلا طبالن هيلع بتري ال قيرفف ،  ريغلا نم رداصلا سيلدتلا نأش يف بهاذملا
طسوتي قيرفو الن . . ، طبلا بيترت ثيح نم نيدقاعتملا نم رداصلا سيلدتلا مكح هل لعجي

 ،نأ ءاضرلا بويع نم ًابيع ريغلا نم رداصلا سيلدتلا رابتع ال طرتشيف . .  نيبهذملا نيذه نيب
ماربإ تقو هب ، ملعي نأ هتعاطتسا يف ناك هب ،وأ ملعي ناك اآلرخ فرطلا نأ هب للض نم تبثي

ب قلعتي اميف اهقيبطت قبس يتلا دقعلا نيوكت يف أطخلا ةيرظنل صاخ قيبطت اذه يفو .  دقعلا
عفانم نم ةعفنم تفرصنا اذإ هنأ ىعاريو .  ثلا ثلا قيرفلا هعبتا ام عورشملا راتخا دقو .  طلغلا

لا طبإ زوجي )فال ريغلا ةحلصمل طارتشا يف ديفتسملا (ك دقاعلا ريغ صخش ىلإ ةرشابم دقعلا
كلذ نع فلتخيو . .  سيلدتلا  ،ب ملعي نأ هناكمإ يف ناك  ،وأ ملعي ناك هل ،إالاذإ ةبسنلا ب دقعلا
ريغلا سيلدتب ملعي ال عربتلا هل ردص نم ناك ولو الن ، طبلل ةلباق ربتعت يهف ،  تاعربتلا مكح
ىنغو .  بيعلا بئاوش نم ةصلا خ نوكت نأ بجي عربتلا ةين هب ،ألن ملعي نأ عيطتسي نكي ملو
ملعي مل اذإ ضيوعتلا ب ةبلا طملا ىوعد ىوس فاصتن لال ليبس دقاعلا ىدل نوكي ال هنأ نايبلا نع
فذح ررقت ةعجارملا ةنجل يفو هب" . ملعي نأ هرودقم يف نكي مل وأ سيلدتلا اآلرخب دقاعلا
ةغايص تديعأو ،  ةيلوئسملا دعاوق ريرقت هيف يفكي ًامكح ررقت ألاهن ةداملا نم ةيناثلا ةرقفلا
هيلع سلدملا دقاعتملل سيلف نيدقاعتملا ريغ نم سيلدتلا ردص :"اذإ اآليت هجولا ىلع ةداملا
ملعي نأ هتعاطتسا يف ناك وأ ملعي ناك اآلرخ دقاعتملا نأ تبثي مل ام دقعلا لا طبإ بلطي نأ
ىلع باونلا سلجم قفاوو .  يئاهنلا عورشملا يف 130 ةداملا مقر حبصأو . " سيلدتلا اذهب
نم ناك "وأ ةرابع تلدبتسا خويشلا سلجمل يندملا نوناقلا ةنجل يفو .  ليدعت نود ةداملا

. 126 ةداملا مقر حبصأو ، " ملعي نأ هتعاطتسا يف ناك "وأ ةرابعب " ملعي نأ ًامتح ضورفملا
ص ج2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم ) هتنجل اهترقأ امك ةداملا ىلع خويشلا سلجم قفاوو

ص178). –174
كسمتلا ديرأ  ،اذإ ريغلا نم نيرداصلا هارك واإل سيلدتلا يف طرتشا ديدجلا نوناقلا نأ ظح (2)يوال

مل اآلرخ ،اذإ دقاعتملا نأ هركملا دقاعتملا وأ هيلع سلدملا دقاعتملا تبثي  ،نأ دقعلا لا إلطب امهب
.  كلذب ملعي نأ امتح هيف ضورفم األلق ىلع وهف ،  هارك وأباإل سيلدتلا ب ًاينيقي املع ملعي نكي

لهسلا نم ناك اآلرخ دقاعتملا نأ تابثإب هيف ديدجلا نوناقلا ىفتكا دقف ،  طلغلا خبالف اذهو
نم هارك واإل سيلدتلا و ةهج نم طلغلا نيب ةقرفتلا هذهل رهاظ ببس دجوي  ،وال هنيبتي نأ هيلع
يذلا ءبعلا نم لقثأ تابث يفاإل ًائبع ةيناثلا ةلا حلا يف دقاعتملا لمحتي ىتح ،  ىرخأ ةهج
سيل وه هتهج نمف : ةياعرلا ب ىلوأ ىلو ةلااأل حلا يف نوكي هلعلو ىلو . ةلااأل حلا يف هلمحتي

،  رهاظملا هذه هارك لوإل سيلدتلل نأ امنيب تابث يفاإل هعم ددشتلا رربت ةيدام رهاظم ةداع طلغلل
.  هاركإ وأ سيلدت ةيحض ناك ول امم ًارذع لقأ نوكي طلغ يف عقو اذإ هعم دقاعت نم ةهج نمو

امدنع خويشلا سلجمب يندملا نوناقلا ةنجل نأب إال رسفت اهل ،وال رربم ال ةقرفتلا نأ ودبيو
صوصنلا يف ال ثامم ال يدعت يرجت نأ اهيلع يهس هارك واإل سيلدتلا ب ةصاخلا صوصنلا تلدع

.  يلمعلا قيبطتلا دنع ةقرفتلا هذه زاربإ يف ددشتلا مدع نسحي مث نمو .  طلغلا ب ةصاخلا
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طلغلل دقعلا لا طبإ زوجي انه ىتحو هب . ملعي نأ عيطتسم ريغو سيلدتلا عملاب ريغ رخآ
نم هيف عقو يذلا طلغلا يف هعم اكرتشم ناك اآلرخ دقاعلا نأ عودخملا دقاعلا تبثا اذإ
اذهب ملعي نأ عيطتسي ناك وأ ملعي ناك اآلرخ دقاعتملا اذه نأ  ،وأ سيلدتلا اذه ءارج
اذهو .  طلغللو سيلدتلل الال طاب نوكي ال دقعلا نإف كلذ ، نم ائيش تبثي مل اذإف .  طلغلا
بلطي نأ ةينلا نسح وهو اآلرخ دقاعتمللف ةلا حلا هذه يف دقعلا انلطبأ اذإ  ،ألانن لدع

ىلع دقعلا مايقل رخآ قيبطت اذهو .  ًاحيحص دقعلا ءاقب وه ضيوعت ريخو ،  ًاضيوعت
ىلإ ةراش اإل تقبس دقو ،(1 ) دقاعتملل ةيقيقحلا ةدار اإل ىلع  ،ال ضيوعتلا ليبس

.  ليبقلا اذه نم تاقيبطت

سيلدتلا ةيرظن نع ينغت طلغلا ةيرظن ب–

اهنأش نم سيلدتلا نأ انمدق : ةثيدحلا ةيرظنلا يف سيلدتلا نع ينغي طلغلا –185
يذلا طلغلا ببسب كلذ نوكي امنإف ًابيعم هؤاضر ناك اذإف ،  طلغ يف دقاعتملا عقوي نأ
بناجب تعضو اذإ سيلدتلل ةيديلقتلا ةيرظنلا نإف كلذ عمو .  سيلدتلا هيف عقوأ

ال لا وحأ كانهف .  طلغلا ةرئاد نم عسوأ سيلدتلا ةرئاد لعجت طلغلل ةيديلقتلا ةيرظنلا
ب نرتقا اذإف ،  ةميقلا يف طلغلا و ثعابلا يف طلغلا  ،ك دقعلا لا إلطب طلغلا اهيف يفكي
كلذ نمو .(2) دقعلا لا طبإ يف ببسلا وه طلغلا ال سيلدتلا ناك ،  عفاد سيلدت طلغلا
ىلع صرحلا بجي لب .  سيلدتلا نع طلغلا ينغي ال ةيديلقتلا ةيرظنلل ًاقبط نأ ىرن

اال نإف ،  ًاطلغ سفنلا يف ثدحي سيلدت لك ناك اذإ هنإف ،  طلغلا و سيلدتلا نيب زييمتلا
لا . لكاألوح يف دقعلا لا إلطب يفكي ال سيلدتلا نع ًادرجم طلغلا اذه ىلع راصتق

نأ ةيرظنلا هذه يف نكمي  .وال سيلدتلا نع ينغي طلغلا  ،ف ةثيدحلا ةيرظنلا يف امأ
 .و هتاذ تقولا يف طلغلل لطبي باقالألن نوكي نأ نود سيلدتلل لطبي دقع دجوي

لطبي امنإ وهو ،  ًاعفاد ناك اذإ إال دقعلا لطبي ال سيلدتلا نيه .ف كلذ ىلع ليلدتلا
لطبملا سيلدتلا نع ءيشانلا طلغلا  .ف طلغلا نم دقاعتملا سفن يف عقوي امل دقعلا
لطبملا سيلدتلا نع ءيشانلا طلغلا  .ف طلغلا نم دقاعتملا سفن يف عقوي امل دقعلل

يف عقو ول ىتح ًامئاد دقعلا لطبي عفادلا طلغلا  ،و ًاعفاد ًاطلغ نوكي نأ الدب دقعلل
هتاذ تقولا يف نكمي سيلدتلل لطبي دقع لك نأ كلذ نم ىرنف .  ةميقلا يف وأ ثعابلا

.(3) سيلدتلا ةيرظن نع نذإ ينغت طلغلا ةيرظن نأو ،  طلغلل لطبي نأ
سفن يف عقوي مل اذإ سيلدتلا نأ كلذ : طلغلا نع ينغي ال سيلدتلا نكلو –186

اذإ ضيوعتلا نع ةيلوئسم إال هيلع بترتت  ،وال دقعلا ةحص يف هل فالرثأ ًاطلغ دقاعتملا
طلغلل لطبي ال ًادقع روصتن نأ نكمي  .وال ًاررض ثدحأو يريصقت أطخ ىلع ىوطنا

نع ينغي طلغلا ناك اذإو .  سيلدتلا الب طلغلا ب نذإ ةربعلا  .ف سيلدتلل كلذ عم لطبيو
.  طلغلا نع ينغي ال سيلدتلا نإف ،  سيلدتلا

ًايلمع ًاقرف كانه نإف ،  دقعلا لطبي نأ اهنأش نم طلغ يف دقاعتملا عقو اذإ هنأ ىلع
هب . بوحصم ريغ نوكي نأ وأ سيلدتلا ب ًابوحصم طلغلا نوكي نأ نيب ةلا حلا هذه يف
ب ًابوحصم نوكي ثيح طلغلا تابثإ لهسي (ً :(وأال نيرمأ يف قرفلا اذه رثأ رهظيو

موقي ذئدنعو ،  ةنطابلا ةدار اإل نود ةرهاظلا ةدار باإل ذخأ ديدجلا نوناقلا نأب انه لوقلا حصيو (1)
.  نيتدار اإل قفاوت ىلع دقعلا

ص147 . 1934م46 ةنس رياني 31 يف ةطلتخملا فانئتس اال ةمكحم ىنعملا اذه يف رظنأ (2)
نم م657و663 رظنأ ) ءاضرلا بويع نم لقتسم بيعك سيلدتلا يلا غتربلا نوناقلا لفغا (3)

55 مو ميدقلا يواسمنلا نوناقلا نم (م870 يواسمنلا نوناقلا لعف كلذكو .( نوناقلا اذه
–364 ةرقف 1 جوميد –1066 ةرقف 2 لوين بال ًاضيأ رظنأ –( لدعملا يواسمنلا نوناقلا نم

ص394 . نيرشعلا نرقلا نم األلو عبرلا يف تامازتل يفاال نامليإ يفيل ذاتس األ تاركذم
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طلغلا تبثيف ،  اهتابثإ لهسي ةيدام ًاقرط غًابلا نوكت ةيلا يتح اإل قرطلا نإف ،  سيلدتلا
روسيملا نم سيل ًايسفن ًارمأ حبصي هنإف ،  سيلدت طلغلا بحصي مل اذإ امأ .  كلذل ًاعبت

مازلإ يف ًاببس نوكي سيلدتلا نإف ،  سيلدتب ًابوحصم طلغلا ناك اذإ ( ًايناث ).  هتابثإ
امأ .(1) ررض سيلدتلا نع مجن  ،اذإ دقعلا لا طبإ بناج ىلإ كلذو ،  ضيوعتلا ب سلدملا
تبث إالاذإ ضيوعتلل لحم  ،وال دقعلا لا طبإ هؤازجف سيلدتلا ب بوحصملا ريغ طلغلا

هب . ملعي نأ عيطتسي ناك وأ طلغلا ب ملع يذلا دقاعتملا بناج يف أطخ
ةحص يف طلغلا رثأب هل ةلص  ،وال ضحم يلمع نيرم األ نيذه نم كال نأ رهاظو
ًايرج طلغلا بناج ىلإ سيلدتلا ىقبتسي نأ كلذ عم ديدجلا نوناقلا رثآ دقو .(2) دقعلا

.  ةيلمعلا قورفلا هذهب تنرتقا اذإ اميس  ،ال ديلا قتلا ىلع

(*) هارك 3–اإل

(Laviolence)

عفدنيف صخشلا ةدارإ هب رثأتت طغض هارك :اإل ءاضرلا دسفت يتلا يه ةبهرلا –187
،  هارك يفاإل لمعتست يتلا ةيداملا لئاسولا يه تسيل ءاضرلا دسفي يذلا  .و دقاعتلا ىلإ

سيلدتلا يف ءاضرلا دسفي يذلا نأ امك .  دقاعتملا سفن يف عقت يتلا ةبهرلا يه لب
ليلضتلا نم دقاعتملا سفن يف قرطلا هذه هثدحت ام  ،لب ةيلا يتح اإل قرطلا يه تسيل

.  مهولا و
دسفي ناك نأو هارك :واإل همدعي يذلا هارك واإل ءاضرلا دسفي يذلا هارك 188–اإل

هنم تعزتنا ولو ،  ةدوجوم هتدارإ هركملا  .ف همدعي ال  ،إالهنأ مدقتملا وحنلا ىلع ءاضرلا
راتخاف هب ، دده يذلا هوركملا هب عقي نأ وأ ديري نأ نيب ريخ  ،ألهن ةبهر ةدار اإل هذه

نكت مل  ،ألاهن ةدساف ةدارإ يه هنم تردص يتلا ةدار  ،إالنأاإل دارأو نيررضلا نوها
.  ةراتخم ةرح

ديب هركملا كسما اذإ امك ،  ةبهر ال ةونع ءاضرلا عزتنا اذإ ءاضرلا هارك اإل مدعي امنإو
الال طاب دقعلا نوكي ةلا حلا هذه يفف .  مازتلا ىلع عيقوتلا ب هدي يف ملقلا ىرجأو هركملا

.  ءاضرلا مادعن
انرظن امك – هارك اإل ىلإ رظنت نأ يغبنيو : عورشم ريغ لمع ًاضيأ وه هارك 189–اإل
ةدار اإل بويع نم ًابيع اهيف هارك اإل نوكي يتلا ةيحانلا : نيتيحان نم – سيلدتلا ىلإ
هيلع بترتتف عورشم ريغ معال اهيف هارك اإل نوكي يتلا ةيحانلا  ،و دقعلا لطبيف

.  هارك يفاإل نيتيحانلا نيتاه يلي اميف ىرنسو .  ضيوعتلا نع ةيلوئسملا
هارك يفاإل دحاو صن ىلع لمتشي ميدقلا نوناقلا ناكو : ةينوناقلا صوصنلا –190

الن طبل ًابجوم هارك اإل نوكي "ال هنأب ىضقي وهو ، 195/135 نيتداملا صن وه
نس ةاعارم عم زييمتلا ىوذل ريثأت هنم لصحي ثيحب ،  ًاديدش ناك إالاذإ ةطراشملا
يتلا يسنرفلا نوناقلا صوصن لضفي صنلا اذهو . " ةثون واأل ةروكذلا و هتلا حو دقاعلا

صوصنلا هذه اهل تضرع يتلا الت يصفتلا نم ريثك يف ضوخلا بنجت اهنع ،اذإ لقن

ص2151 . 11 مكاحملا 1899 ةنس ويام 17 يف ةينطولا فانئتس اال ةمكحم (1)
حصي دقو ": يتأي ام ددصلا اذه يف يديهمتلا عورشملل ةيحاضي اإل ةركذملا يف ءاج دقو (2)
دلوي ام ىلإ دري ةدار يفاإل هرثأ نأ ماد ام سيلدتلل ةلقتسم ةيرظن ةماقإ ىودج نع لؤاستلا
هببسب بيع نم ءاضرلا بوشي ام نأ ىنعمب ،  دقاعتلا ىلإ هب عفدي طلغ نم دقاعلا نهذ يف

نم رسيأ هتابثإف : نيتيلمع نيتيزم سيلدتلا دوجول  .إالنأ ةليحلا ىلإ ال طلغلا ىلإ عجري
نع ال ضف ضيوعتلا ب سيلدتلا هنم ردص نم ةبلا طم قح لوخي وهو ،  ةيحان نم طلغلا تابثإ
ص ص172– ج2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم )" ىرخأ ةيحان نم الن طبلا ب كسمتلا قح

.(173
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يذ رايعم وه يعوضوم رايعم نيب ام طلخ  .إالهنأ نرم رايعم عضو ىلع رصتقاو ،(1)

لقن دقو .  تاذلا ب دقاعلا رايعم وه يتاذ رايعمو (personneraisonnable) زييمتلا
.(2) يسنرفلا نوناقلا نع طلخلا اذه

يتاذلا رايعملا ىلع ترصتقاف ،  طلخلا اذه هصوصن تبنجت دقف ديدجلا نوناقلا امأ
127و128 . ناتدامل امه ،  نيصن يف هارك اإل رصانعل تضرعو ،  حيحصلا رايعملا وهو

: يتأي ام ىلع 127 ةداملا صنتو
دقاعتملا اهثعب ةبهر ناطلس تحت صخش دقاعت اذإ هارك لإل دقعلا لا طبإ زوجي -1"

.  ساسأ ىلع ةمئاق تناكو قح نود هسفن يف اآلرخ
يذلا فرطلل روصت لا حلا فورظ تناك اذإ ساسأ ىلع ةمئاق ةبهرلا نوكتو -2

وأ فرشلا وأ مسجلا وأ سفنلا يف هريغ وأ وه هددهي اقدحم اميسج ارطخ نأ اهعدي
لا . ملا

ةيعامتج اال هتلا حو هنسو هارك اإل هيلع عقو نم سنج هارك اإل ريدقت يف يعاريو -3
. "(3) هارك اإل ةماسج يف رثؤي نأ هنأش نم رخأ فرظ لكو ةيحصلا و

ص444 . ص437– فلؤملل دقعلا ةيرظن (1)
.  يتاذلا رايعملا و يعوضوملا رايعملا نيب 1112 ةداملا يف يسنرفلا يندملا نوناقلا طلخ (2)
هارك اإل ةماسجل ذختي ناك ينامورلا نوناقلا نأ ركذ هارك يفاإل هثحب دنع هييتوب نأ كلذ ببسو
يهو ةلداع ينامورلا نوناقلا يف هارك اإل دعاوق نأب كلذ ىلع بقعو ، " عاجشلا لجرلا " رايعم

،  هعابتا حصي وال ساق دماج رايعم هنإف ،  ديدشلا رايعملا اذه إال يعيبطلا نوناقلا عم قفتت
نوناقلا وعضاو ذخأف .  هتلا حو هسنجو صخشلا نس ىلإ ةلأسملا هذه يف رظنلا بجي نكلو

" داتعملا لجرلا " اوركذف ،  هولدع نأ دعب يعوضوملا ينامورلا ينوناقلا رايعم يسنرفلا يندملا
،  يتاذلا هييتوب رايعم يعوضوملا رايعملا اذه ىلإ اوفاضأ " ،مث عاجشلا لجرلا " نم دبال

ينامورلا نوناقلا رايعم لا دبإ دارأ امنإ هييتوب نأو ،  ناضراعتم نيرابيعملا نأ مهتافو
نأ اهنأش نم " عاجشلا لجرلا " رايعمل هييتوب دقن نأ اومهوت مه  ،وأ يتاذلا هرايعمب يعوضوملا

يعوضوم رايعم لا دبإ ري مل هييتوب نأ ىلإ اوهبتني ملو ، " داتعملا لجرلا " ىلإ رايعملا لزني
ص434 فلؤملل دقعلا ةيرظن ) ضحم يتاذ رايعم عضو دصق  ،لب رخآ يعوضوم رايعم

.(3 مقر ةيشاح
–1": اآليت هجولا ىلع يديهمتلا عورشملا نم 176 ةداملا يف صنلا اذه درو : صنلا خيرات (3)

هسفن يف اآلرخ دقاعتملا اهثعب ةبهر ناطلس تحت صخش دقاعت الناذإ طبلل باقال دقعلا نوكي
اذإ ساسأ ىلع ةمئاق ةبهرلا ربتعتو -2.  ساسأ ىلع ةمئاق ةبهرلا نوكت نأ ىلع قح ، نود
دحأ وأ وه هددهي حاال ًاميسج ًارطخ  ،نأ فورظلل ًاعبت ،  دقتعي نأ اهيدعي يذلا فرطلل ناك
نم سنج ىلإ هارك اإل ريدقت يف رظنيو لا .3– ملا وأ فرشلا وأ مسجلا وأ سفنلا يف هبراقأ
نأ هنأش نم رخآ فرظ لكو هجازمو ةيحصلا و ةيعامتج اال هتلا حو هنسو هارك اذهاإل هيلع عقو
، " هريغ "وأ ةملكب " هبراقا دحأ " ةرابع تلدبأ ةعجارملا ةنجل يفو .  هارك اإل ةماسج يف رثؤي

يغبني امم قيضاو لا األوح ضعب يف يغبني امم عسوأ " هبراقأ دحأ " ةرابع نأ كلذ يف ظحولو
رطخلا نأ ىعورو ،  هبراقا نم هيلع زعا قيدص صخشلل نوكي دقو .  ىرخ حلااالتاأل يف
ريغلل فاك ديدحت هيف دقاعتلا دح ىلإ سفنلا يف ةبهرلا ثعبيف ريغلا ب قدحي يذلا ميسجلا

يف ميسجلا رطخلا فصت يتلا "حاال" ةملك تلدبأو .  اهاركا هب قدحملا رطخلا ربتعي يذلا
ديدجلا نوناقلا صن قباطت اهلعج امب ةداملا ةغايص تديعاو . " اقدحم " ةملكب ةيناثلا ةرقفلا

يف 131 ةداملا مقر حبصأو .  هارك اإل ريدقت يف ىعاري اميف " هجازمو " ةملك ءاقبتسا عم
"ألن مسجلا " ةملكب ءافتكا " سفنلا " ةملك تفذح باونلا سلجم يفو .  يئاهنلا عورشملا

سلجمل يندملا نوناقلا ةنجل يفو .  ًاضيأ مسجلا ددهي هنأ ربتعي سفنلا ددهي يذلا رطخلا
ال بابلا حتفي ةملكلا هذه داريإ ألن ةثلا ثلا ةرقفلا يف ةدراولا " هجازمو " ةملك تفذح خويشلا

باونلا سلجم ناك يتلا " سفنلا " ةملك تديعأو ،  ةجزم الفاأل تخا ةرثك ببسب ةريثك كشاالت
فطخي نمك ةينامسجلا اآلالم غلبم صخشلا ىلع اهريثأت لصي دق ةيسفنلا ألناآلالم اهفذح دق

ىلع خويشلا سلجم قاوو . 127 ةداملا مقر حبصأو .  فطخلا اذه ريثأت تحت عقيف هيدل زيزع
رظنأ ص184). ص178– ج2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم ) هتنجل اهترقأ امك ةداملا
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: يتأي ام ىلع 128 ةداملا صنتو
لا طبإ بلطي نأ هركملا دقاعتملل سيلف ،  نيدقاعتملا ريغ نم هارك اإل ردص اذإ "
اذهب ملعي نأ امتح ضورفملا نم ناك وأ ملعي ناك اآلرخ دقاعتملا نأ تبثي  ،اممل دقعلا

. "(1) هارك اإل
رصانعك ،  هارك اإل رصانع نأ صوصنلا هذه نم صلختسيو : هارك لإل نارصنع –191

وه اذهو ،  قدحم ميسج رطخب ددهت هارك لإل لئاسو لا معتسا –1: نانثا ،  سيلدتلا
وه اذهو ،  دقاعتلا ىلع لمحتف هارك اإل اهثعبي سفنلا يف ةبهر –2.  يعوضوملا رصنعلا

.  يسفنلا رصنعلا
دحأ نم ًارداص هارك اإل ناك اذإ ام كلذ دعب مهي  ،وال نايفاك نارصنعلا ناذهو

.  ةفداصم تأيهت ةيجراخ فورظ نم  ،وأ ريغلا نم  ،وأ نيدقاعتملا
ةهجلا ىلإ كلذ دعب لقتننو ،  يسفنلا و يعوضوملا يرصنعلا نم كال نايبلا ب لوانتنو
.(2) ةفداصملا درجم وأ ريغلا  .وأ نيدقاعتملا دحأ يه له هارك اإل اهنم ردص يتلا

قدحم ميسج رطخب ددهت هارك لإل لئاسو لا معتسا –1

وأ سحلا ىلع عقت هارك لإل لئاسو لا معتسا نم :الدب رصنعلا اذه ليلحت –192

.  يرسيوسلا تامازتل اال نوناق نم 29و30 نيتداملا
–1": اآليت هجولا ىلع يديهمتلا عورشملا نم 177 ةداملا يف صنلا اذه درو : صنلا خيرات (1)
اآل فرطلا نكا إالاذإ دقعلا لا طبإ بلطي نأ هركملل سيلف ،  نيدقاعتملا ريغ نم هارك اإل ردص اذإ
اآلرخال فرطلا ناك اذإف كلذ .2– ملعي نأ هتعاطتسا يف ناك  ،وأ هارك اإل عوقوب ملعي رخ
ب هركملا بلا طي إالنأ هركملل سيلف هب ، ملعي نأ هتعاطتسا يف نكي ملو ،  هارك اإل عوقوب ملعي

دعاوق هيف يفكت ًامكح ررقت ألاهن ةيناثلا ةرقفلا فذح ررقت ةعجارملا ةنجل يفو . " ضيوعتلا
نوناقلا صن ًابيرقت قباطت ةداملا لعج امب ةغايصلا ىلع ةيظفل الت يدعت تلخدأو ،  ةيلوئسملا

ةنجل يفو .  اهيلع باونلا سلجم قفاوو .  يئاهنلا عورشملا يف 132 اهمقر حبصأو ،  ديدجلا
هارك –ألناإل يه امك ةداملا ءاقبتسا ةليوط ةشقانم دعب ررقت خويشلا سلجمل يندملا نوناقلا

ةيوستلا بجتو اآلرخ دقاعتملا هب لصتي نأ بجي ريغلا نم رداصلا سيلدتلا ك ريغلا نم رداصلا
نأ امتح ضورفملا نم ناك "وأ ةرابع لا دبتسا عم – ةلأسملا هذه يف سيلدتلا و هارك اإل نيب

سلجم قفاوو . 128 ةداملا مقر حبصأو . " ملعي نأ هتعاطتسا يف ناك "وأ ةرابعب " ملعي
ص188 ص185– ج2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم ) هتنجل اهترقأ امك ةداملا ىلع خويشلا

.  يرسيوسلا تامازتل اال نوناق نم 29 ةداملا رظنأ .(
هارك اإل اذه تابثإ ءبع لمحي يذلا وه هارك لإل دقعلا لا طبإ نيدقاعتملا نم بلطي يذلا (2)و

23 يفو ص237– 1920م32 ةنس سرام 25 يف ةطلتخملا فانئتس اال ةمكحم ) هيرصنعب
نئارقلا و ةينبلا اهيف امب تابث اإل قرط عيمجب كلذ تبثيو ص302). 1926م38 ةنس سرام

.  ةيدام ةعقاو تبثي ألهن
اإل عئاقول ينوناقلا فصولا نكلو .  يئاهنلا يأرلا اهيف عوضوملا يضاقل ةيعقاو ةلأسم هارك اإل عوقوو
نم هارك اإل ردصي نأ يفكي ناك اذإ اميف تبلا  ،ك ضقنلا ةمكحم ةباقرل عضخت نوناق ةلأسم هارك

لئاسولا تناك اذإ اميفو ،  هاركإ دعب يبد األ ذوفنلا لا معتسا درجم ناك اذإ اميفو ،  ريغلا
.(2 مقر ةيشاح ص420 فلؤملل دقعلا ةيرظن ) فورظلا ضعب يف اهاركا دعت ةعورشملا
ص 62 مقر 13 ةاماحملا 1932 ةنس هينوي 2 يف ( ةيندملا ةرئادلا ) ضقنلا ةمكحم رظناو
نأ امبو ": يتأي ام مكحلا اذه بابسأ يف ءاج دقو ص120 ، 55 مقر 1 رمع ةعومجمو 157
كورتم هيلع عقاولا صخشلا ىلع رثؤم ريغ وأ رثؤمو ديدش وه لهو هارك اإل ةجرد ريدقت

هارك اهباإل عقو يتلا األمعلا نوك  ،امأ ضقنلا ةمكحم نم هيلع ناطلس بال عوضوملا يضاقل
ألهن ضقنلا ةمكحم ةباقر تحت لخدي اممف مكحلا يف تنيعت ىتم ةعورشم ريغ وأ ةعورشم
ًاضيأ رظناو . " نوناقلا قيبطت يف أطخلا اهيف أطخلا ىلع بترتي ةنيعم ةعقاول ينوناق فصو

ص 297 مقر 1 رمع ةعومجم 1935 ةنس ربمفون 7 يف ( ةيندملا ةرئادلا ) ضقنلا ةمكحم
. 923
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ب قدحم ميسج رطخب ،  هدنع ًازيزع ًاصخش  ،وأ هركملا دقاعتملا ددهتف .  سفنلا ىلع
ىلإ لوصولا اهب دصقي ةعورشم ريغ ةداعلا يف نوكت هارك اإل لئاسوو لا . وأبملا سفنلا
عورشم ريغ ضرغ ىلإ لوصولل ةعورشم لئاسو لمعتست دقو .  عورشم ريغ ضرغ

ريغ ةدئاف زازتب ال هقحب ةبلا طملا قحلا بحاص لغتسي نأ كلذ نم : هارك اإل ققحتيف
هتكوش يبد األ ذوفنلا و ةكوشلا بحاص لغتسي نأ ًاضيأ كلذ نمو ،  نيدملا نم ةعورشم

.  عورشم ريغ ًاضرغ ققحيل هذوفنو
ميسجلا رطخلا (2) يسفنلا هارك واإل يسحلا هارك :(1)اإل يتأي اميف نذإ ملكتنف
دقاعتملا ريغ دده اذإ رطخل اذه (3) هسفن دقاعتملا دده اذإ لا وأبملا سفنلا ب قدحملا

.  يبد األ ذوفنلا و ةكوشلا (5) هارك لإل ةليسوك قحب ةبلا طملا (4)
 ،ك مسجلا ىلع عقت نأ امأ هارك اإل لئاسو : يسفنلا هارك واإل يسحلا هارك 193–اإل
violence) يسحلا هارك باإل ىمسي ام اذهو ،  ةفلتخملا هعاونأب ءاذي واإل حربملا برضلا
نأ امإو .  ةرضحتملا طاسو يفاأل اميس ال ردان وهو ،  سحلا ىلع عقي هنل (physique
ام اذهو ،  يسفن ألمل ًاثادحإ وأ لعفلا ب هعاقيإ نود األىذ قاحلإب ًاديدهت ةليسولا نوكت
اذهو ًاملأ ، وأ ةبهر سفنلا يف عقوي (violencemorale)ألهن يسفنلا هارك اإل ىمسي

واإل يسحلا هارك اإل نيب قرف كانه سيلو .  ةيلمعلا ةايحلا يف ًاعوقو األرثك هارك وهاإل
  سفنلا ىلع وأ مسجلا ىلع تعقو ءاوس ،  هارك اإل لئاسو نم ةليسو لكف ،  يسفنلا هارك

لا . باقاللإلطب دقعلا لعجتو ءاضرلا دسفت ،
اإل ناك امل نكلو : هسفن دقاعتملا ددهي لا وأبملا سفنلا ب قدحم ميسج رطخ –194
وهو .  هيلإ بلا غلا يف فرصني كالانم نإف ،  انمدق امك ًاعوقو وهاألرثك يسفنلا هارك
يف هريغ وأ وه هددهي ًاقدحم اميسج ًارطخ نأ هركملا دقاعتملا سفن يف عقوي يذلا

. "(1) لا ملا وأ فرشلا وأ مسجلا وأ سفنلا
.  ةيسفنلا هركملا ةلا حب رطخلا ةماسج يف ةربعلا  ،و اميسج نوكي نأ بجي رطخلا ف
يف ةبهرلا تعقوأ كلذ عم اهنكلو ،  ةيدج ريغ تلمعتسا يتلا هارك اإل لئاسو تناك ولف
كلذو .  ءاضرلا داسف إل يفكي اذه نإف ،  هددهي ًاميسج ًارطخ نأ هل تروصو هركملا سفن
قيرط نم هيشاومب األىذ قحلي نأك ،  ةذوعشلا لا معأ نم لمعب رخآ صخش دده اذإ امك
عقي امم كلذ وحن " ،وأ لحلا و طبرلا " ىلع ةردق هل نأب هدده " ،وأ ميزعتلا "و رحسلا

.  ةجذاسلا ةيورقلا طاسو يفاأل ًاريثك
ديدهتلا ناك ولف .  عوقولا كيشو (imminent)يأ ًاقدحم نوكي نأ بجي رطخلا و

اذه نإف ،  هسفنل ةطيحلا ذاختا نم دقاعتملا هعم نكمتي لجأ ىلإ هعوقو ىخارتي رطخب
نأاأل ىلع .  ءاضرلا دسفت يتلا ةبهرلا سفنلا يف عقوي نأ ةداع هنأش نم سبل ديدهتلا
ا ديعب رطخب ديدهتلا نم ةبهر هسفن يف ثعبنن دقف ،  ةيسفنلا دقاعتملا ةلا حب طونم رم
،  دقاعتملا سفن يف حاال ةبهرلا عوقوب نذإ ةربعلا  .ف ءاضرلا داسف إل اذه يفكيف أللج ،

.(2) قدحم وأ حلا رطخلا نأب ال

ص167 . 1943م55 ةنس ويام 27 يف طلتخم فانئتسا : ميدقلا نوناقلا وه اذه ناكو (1)
ةحارص هيلع تصن ام اذهو حاال ، رطخلا نوكي نأ طرتشت هارك لإل ةيديلقتلا ةيرظنلا تناكو (2)

لا ملا وأ سفنلا ضيرعت نم فوخلا " ركذت يهف ،  يسنرفلا يندملا نوناقلا نم 1112 ةداملا
حاال ، رطخلا اذه نوكي نأ بجي ": هييتوب يف ءاج دقو . "(present) حلا ميسج رطخل

تامازتلا )" هنم بلط ام لعفي مل اذإ لا حلا يف هيف فوقولا ب ًاددهم صخشلا نوكي نأ يأ
،  صنلا روحتو نأشلا اذه يف اهفقوم نم تلدع دق ةيديلقتلا ةيرظنلا نأ ىلع .(25 ةرقف

ص430). فلؤملل دقعلا ةيرظن ) رطخلا نم فوخلا  ،لب هتاذ رطخلا وه سيل لا حلا حبصأف
ةرقفلا تناكف حاال ، رطخلا نوكي نأ ًاضيأ وه طرتشي ديدجلا نوناقلل يديهمتلا عورشملا ناك دقو
ةمئاق ةبهرلا ربتعتو ": يتأي ام ىلع ،  انيأر امك ،  صنت عورشملا اذه نم 176 ةداملا نم ةيناثلا
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ىلع وأ هتايح ىلع عقي رطخك ،  هسفن وأ همسج يف دقاعتملا بيصي نأ امإ رطخلا و
وأ سانلا نيب هرابتعاو هفرش ىلع عقي نأ امإو هب . لزني يسفن ملا وأ هئاضعأ سالةم

.  ةراجتلا يف امك ةقثلا هذه ىلع رفوتلا يضتقت هتنهم تناك اذإ اميس ال هيف ةقثلا ىلع
 .ف قيرحلا ب هراد يف باإلتالفوأ هتاعورزم يف دده اذإ امك مهلا ، ىلع عقي نأ امإو

.  هارك اإل ققحتل يفكي سالهتم ىلع دقاعتملا صرحي ءيش يأ ىلع عقي يذلا رطخلا
هركملا دقاعتملا رطخلا ددهي نأ يرورضلا نم سيلو : ريغلا ددهي رطخلا –195
صنت ام اذهو .  كلذب ًاققحتم هارك اإل ربتعيف هيلع ًازيزع هريغ ًاصخش ددهي دقف ،  هسفن
ددهي نأ زيجت يهف ،  اهركذ مدقت يتلا 127 ةداملا نم ةيناثلا ةرقفلا ةحارص هيلع

يديهمتلا عورشملا ناك دقو . " هريغ "وأ هسفن هركملا دقاعتملا قدحملا ميسجلا رطخلا
قحب ىؤر نكلو ،(1) دقاعتملا براقأ دحأ وه ريغلا نوكي نأ طرتشي ديدجلا نوناقلل
سانلا لك مه براق نأاأل ًاحيحص سيلف .  طرشلا اذه نع لودعلا يئاهنلا عورشملا يف

وا  ،لب ةبيطخلا و بيطخلا  ،و ةجوزلا و جوزلا كانهف ،  هسفن ةلزنم صخشلا مهلزني نيذلا
نم هل نوضرعتي امم رثأتي هلعجي ًازازعإ صخشلا مهزعي نم مهيف نوكي  ،دق ءاقدص أل

كلذ . ءارج نم هسفن يف عقي يذلا فوخلا ريثأت تحت هتدارإ دسفت نأ دح ىلإ رطخلا
رطخلا نم رثأتيو ،  هسفن ةلزنم صخشلا مهلزني براق لكاأل نأ كلذك ًاحيحص سيلو
قيرف ركذي  ،فال فورظلل كلذ ريدقت كرتي نأ ىلو  .واأل هاضر دسفي ًارثأت مهددهي يذلا

ح لك يف يضاقلا رظني امنإو .  مهريغ نود ءازع مهاال مهنإ معز ىلع سانلا نم نيعم
عالةق يه له ،  رطخلا هددهي نمب دقاعتملا عالةق ردقيو ،  ةصاخلا اهفورظ ىلإ ةلا

وه هددهي حاال ًاميسج ًارطخ  ،نأ فورظلل ًاعبت ،  دقتعي اهيدعي يذلا فرطلا ناك اذإ ساسأ ىلع
ةيحاضي اإل ةركذملا ءاج نكلو . " لا ملا وأ فرشلا وأ مسجلا وأ سفنلا يف هبراقأ دحأ وأ

نأ اهناطلس تحت عقو نم دقتعا اذإ ساسأ ىلع ةمئاق ةبهرلا ربتعتو ": يتأي ام عورشملا
،  رطخلا لولح طرش نع يئاهنلا عورشملا يف لدع دقو . " لولحلا كيشو حبصأ ًاميسج ًارطخ
،  ةيحاضي اإل ةركذملا عم ًايشمت رثكأو حصأ اذهو ،  ًاقدحم رطخلا نوكي نأ طرش هب لدبتساو

ص182). ص179– ج2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم ) كلذ ىلإ ةراش اإل تقبس دقو
ا نوناقلا يف فصولا اذه دجت "حاال" ،فال هنوكب رطخلا فصت نأ ةثيدحلا نيناوقلا تبنجت دقو اذه

.  ينولوبلا نوناقلا يف وال يرسيوسلا نوناقلا يف وال ينامل أل
.  ةقباسلا ةيشاحلا يف اهاندروأ دقو ،  يديهمتلا عورشملا نم 176 ةداملا نم ةيناثلا ةرقفلا رظنأ (1)
نم ةنورم رثكأ ،  براق األ ةفئاط ديدحت يف بيع نم هيف ام ىلع يديهمتلا عورشملا ربتعيو
مها براق نماأل انيعم ًاقيرف ددح 1113 ةداملا يف نوناقلا اذه نإف ،  يسنرفلا يندملا نوناقلا
ىلإ 1113 ةداملا ريسفت يف ءاهقفلا تمسقنا دقو .  ةجوزلا و جوزلا فاضأو عورفلا و لوص أل
دده اذإف ،  رصحلا ليبس ىلع اودرو صنلا يف نيروكذملا صاخش نأاأل ىري قيرف : نيقيرف
اذإو ،  دقاعتملا سفن يف رثا دق رطخلا نأ ىلع ةينوناق ةنيرق كانه تناك مهنم ًادحاو رطخلا
دده يذلا رطخلا نأ تبثي نأ دقاعتملل نكلو ةينوناقلا ةنيرقلا هذه مقت مل مهريغ ًادحأ دده
ريغ نم ًادحأ ددهي يذلا رطخلا نأ اآلرخ قيرفلا ركنيو .  هارك دحاإل ىلإ هسفن يف رثأ دق ريغلا
هئاضر داسفإ دح ىلإ دقاعتملا سفن يف رثؤي نأ اهنأش نم 1113 ةداملا يف نيروكذملا

ص432). ص431– فلؤملل دقعلا ةيرظن )
مهمظتني  ،لب انمدق امك براق نماأل ًانيعم ًافنص ددحي ال وهف يديهمتلا عورشملا يف درو ام امأ

ددهتي نأ طرتشي :"وال يتأي ام ددصلا اذه يف ةيحاضي اإل ةركذملا يف درو دقو .  ًاعيمج
تاجرد ريدقت رمأ يضاقلل كرت دقو .  هبراقا دحأ ددهتي نأ زوجي  ،لب هتاذ دقاعتمل رطخلا

ليبس ىلع صوصنلا يف تاجردلا هذه نايب  ،ألن اهصوصخب حةلا لك يف ةلصلا وأ ةبارقلا
ةينيت لاال تانينقتلا رئاسو (م1113) يسنرفلا نينقتلا يف عبتم وه ام وحن ىلع رصحلا

ال دودحلا قيض ًانايحا نوكي دق ( يلا اإلطي يسنرفلا عورشملا نم 19 ةداملا كلذك رظنأ )
" دوصقملا ضرغلا زواجي ثيحب ةعسلا نم ًانايحا نوكي دقو ،  ةياعرلا ب ةريدج روصل عستي

ص180). ج2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم )
.  ًابيرق نوكي نأب ىتح ريغلا ديقي ملو يديهمتلا عورشملا نم طإالًاق رثكأ ءاج دقف ديدجلا نوناقلا امأ
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لطبيف هتدارإ دسفت ثيحب رطخلا اذه نم رثأتي دقاعتملا لعجي يذلا دحلا ىلإ تلصو
.(1) قيدصو بيطخو جوزو بيرق نيب كلذ يف قرف  ،ال دقعلا

ريغ لئاسو لا معتساب ةداع ققحتي هارك :واإل هارك لإل ةليسوك قحب ةبلا طملا –196
مل اذإ هلزنم قارحإب وأ هلتقب صخش ددهتف .  عورشم ريغ ضرغ ىلإ لوصولل ةعورشم
 ،وأب ةيدفلا عفدب ًادهعت ضمي مل اذإ هركملا هفطتخا هل دلو لتقب  ،وأ ًامازتلا ضمي

لوصولل ةعورشم ريغ لئاسولا هذه لك لا ، ملا نم ردق عفدب دهعتي مل اذإ هب ريهشتلا
.  عورشم ريغ ضرغ ىلإ

نأب ،  عورشم ضرغ ىلإ لوصولا اهب داريو اهتاذ يف ةعورشم لئاسولا تناك اذإ امأ
اذهب دصقي  ،وال هيلع هل قحي ةبلا طملا قيرط نم رخآ صخش ةدارإ ىلع صخش طغضي
ذيفنتلا ب نيدملا ددهي نئادلا  ،ك هارك لإل دقعلا لطبي هقح ،فال ىلإ لوصولا إال طغضلا

دقع لطبي  ،فال ًانهر نيدملا هيطعيف ،  تاذلا ب نيع ىلع ًانيمأت هطعي مل اذإ امهل ىلع
لئاسو نيدملا ةدارإ ىلع طغضلل تلمعتسا يتلا لئاسولا ةلا ،ألن حلا هذه يف نهرلا

اذإ كلذكو .  عورشم ضرغ وهو هقح ىلإ لوصولا إال نئادلا اهب دصقي وال ةعورشم
هل بتكي مل اذإ ديدبتلا ب هيف همهتي ةماعلا ةباينلا ىلإ بالًاغ هميدقتب رخآ صخش دده

لئاسولا  ،ألن هارك لإل لطبي ال هنم رداصلا رارق اإل اذهف ملا ، نم هدنع هعدوأ امب ًادنس
.  دوجوم قح تابثإ وه عورشم ضرغ ىلإ لوصولا اهب داريو ةعورشم تلمعتسا يتلا
،  هقفنت ام اهطعيو دنتسي مل نأ اهتقفن يف هسبحت نأب اهجوز ةجوزلا تدده اذإ كلذكو
ال هارك نأاإل يف حيرص ديدجلا نوناقلا صنو اذه .  هارك لإل ضرقلا دقع لطبي فال

.(2) هركملا دقاعتملا سفن يف " قح نود " تثعب دق ةبهرلا تناك إالاذإ ققحتي

ملف ،  صاخش نماأل ةنيعم ةفئاط دادعت يف قيتعلا بهذملا اذه ةثيدحلا نيناوقلا ترجه دقو (1)
ميسجلا رطخلا " يرسيوسلا تامازتل اال نوناق ركذو كلذ ، نم ًائيش ينامل األ نوناقلا ركذي

"(م30). هيوذ نم ًادحأ وأ هسفن صخشلا ددهي يذلا مهادلا
داسفإ دح ىلإ هسفن يف رثا دق ريغلا ددهت يذلا رطخلا نأ تابثإ يف ءبعلا دقاعتملا ىلع عقيو اذه

نأك ،  هارك هنماإل ردص يذلا صخشلا سفن وه هارك اإل هيلع عقو يذلا ريغلا نوكي دقو .  هئاضر
دنع ًازيزع راحتن باال ددهملا نوكيو ،  ًادقع ريخ اذهاأل ضمي مل اذإ رحتني نأب رخآ صخش دهي

.(5 مقر ةيشاح ص426 فلؤملل دقعلا ةيرظن ) ددهملا
نم ًافوخ هنبا ىلع نيد نامض ىلإ األب رطضا اذإ هنأب ةطلتخملا فانئتس اال ةمكحم تضق دقو (2)
كلذك تضقو ص351). 1911م23 ةنس هينوي 3) هارك لإل نامضلا اذه لطبي فال ةاضاقملا

ال نويدلا هذه اولجؤي نأ ريظن يف مهنويدل ًانامض مهيطعت نأ ىلع ةكرشل نينئادلا رابجإ ناب
ص479 1914م26 ةنس هينوي 24) مهقح لا معتسا اوئيسي مل نونئادلا ماد ام ًاهاركإ نوكي
دعي ال ةيئانجلا تاءارج اإل ةرشابمك ةعورشم قرط ىلإ ءاجتل باال ديدهتلا ناب ًاضيأ تضقو .(
تيزاج 1914 ةنس رياني 29) عورشم ريغ الل غتسا ىلإ لوحتي مل ديدهتلا اذه ماد ام ًاهاركإ
لزانتلا ىلع كلذب لصحي ىتح ةيصو يف نعطلا ب ثراولا ديدهت نأبو ص88)، 223 مقر 4

ةنس ربمسيد 26) ةينلا ءيسب سيل ثراولا ماد ام ًاهاركإ نوكي ال ثاريملا نم ءزج نع هل
رقي مل اذإ هنيدم فإالس نلعي نأب نئادلا ديدهت نأبو ص60)، 64 مقر 20 تزياج 1929
ديدهت نأبو ص58)، 1896م) ةنس ربمسيد 16) ًاهاركا نوكي ال نيدلا نم هيلع امب نيدملا

ًائيش هل عيبي نأ ىلع كلذب هربجي ىتح رشعلا هيلع ديزي نأب دازملا هيلع اسر آلرخ صخش
نم ربكا ءيشلا اذه يف عفد يذلا نمثلا ناك اذإ اميس ال ًاهاركا دعي ال دازملا هيف اسر امم ًانيعم
يف هيلع ينجملا نأبو ص186)، 1928م40 ةنس رياربف 7) دازملا هب اسر يذلا نمثلا
هنم اذه ربتعي ال ةدايز نود مهلا ىلع لوصحلل ددبملا دض هقح لمعتسا اذإ ديدبت ةميرج

ةرئادلا ) ضقنلا ةمكحم تضق دقو ص154)– 1947م59 ةنس سرام 25) ًاهاركإ
م127 لباقتو ميدق ) يندم 135 ةداملا ناب ( مكحلا اذه ىلإ ةراش اإل تقبس دقو : ةيندملا

لطبملا هارك هباإل عقي يذلا لمعلا ةيعورشم مدع طارتشا ىلع صنت مل نإو ( ديدج
اهيلع بتري نأ نكمي ال ًانوناق ةعورشملا  ،ذإاألمعلا ةهادب موهفم كلذ إالنأ تاطراشملل

ةعورشم ريغ وأ ةعورشم هارك اهباإل عقو يتلا األمعلا نوكو اهنع . جتني طبالنام عراشلا
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لغتساو ،  عورشم ريغ ضرغ ىلإ لوصولل ةعورشملا لئاسولا تلمعتسا اذإ هنأ ىلع
،  بسحف هقح ىلإ لوصولل  ،ال هنيدم ةدارإ ىلع طغضف ةبلا طملا يف هقح مايق نئادلا
أجاف نمف .  دقعلا لطبيو ققحتي هارك اإل نإف هقح ، ىلع ديزي ام نيدملا نم زتبيل لب
نم ريبك غلبمب دنس ةباتك ىلإ رطضاو فرظلا اذه لغتساف ،  ةميرجب ًاسبلتم ًاصخش
ام رادقم وه غلبمب ًادنس هبتكتسا اذإ امأ .  هارك لإل دقعلا لا طبإ زاج هيف ، هل القح لا ملا
اذإو .  حيحص دقعلا و عورشم انه ضرغلا نإف ،  ةميرجلا باكترا ببسب ررضلا نم هباصأ
نم رثكأ ملا ىلع لوصحلا كلذ ءارو نم ىغتباو فإالهس نلعي نأب هنيدم نئاد دده
نوكي وال ًاعورشم نوكي ضرغلا نإف هقح ىلع لصح اذإ  ،امأ ًاهاركإ اذه ناك هقح ،

ةنيعم ةعقاول ينوناق فصو ألهن ضقنلا ةمكحم ةباقر تحت لخدي مكحلا يف تنيعت ىتم
نيعلا الص خإب رجأتسم ىلع مكح ردص اذإف .  نوناقلا قيبطت يف أطخلا اهيف أطخلا ىلع بترتي

 ،فال نيعلا كلت رجأتسملا رجأتسا نأ مكحلا اذه ذيفنت يف عورشلا ىلع بترتو ،  ةرجأتسملا
دقعلا اذه نوكي لب هل لطبم هاركإ مكحلا ذيفنت نم هباش دق ةراج اإل دقع ناب لوقلا حصي
ةعومجم ص157– 62 مقر 13 ةاماحملا 1932 ةنس هينوي 2) هراثآ لكل اجتنم احيحص

ص120). 55 مقر 1 رمع
تدده اذإ امك ،  ةعورشم ريغ هاركإ لئاسو هيلإ لوصولل لمعتست نكلو اعورشم ضرغلا ىقبي دقو اذه

ام اهضوعي امازتلا ضمي مل اذإ هل ةبيطخ دنع هب ريهشتلا ب نمزلا نم ةدم جرال ترشاع ةأرما
مدع نم امغر هنأب لوقلا نكمي ضرفلا اذه لثم يف .  اهايإ هكرت ببسب ررضلا نم اهبيصي
ضرغ وه هيلإ لوصولا تدارأ يذلا ضرغلا  ،إالنأ ةأرملا اهيلإ تأجتلا يتلا لئاسولا ةيعورشم
هنأب ةيسنرفلا ضقنلا ةمكحم تضق دقو .  هارك ةلالإل حلا هذه يف لطبي ال دقعلا  ،ف عورشم

ةعورشم ةحلصم ىلع لوصحلل وأ بجاو ةيدأتل وأ قح ىلإ لوصولل هارك لااإل معتسا زوجي
قيرطب صخش لصحي نأ زوجي كلذك .(121–1–1926 هيريس 1925 ةنس ربمفون 17)

ىلإ هليوحتو يعيبط مازتلا ب رارق اإل ىلع وأ قحلا اذهل نامض ىلع وأ هل قحل دنس ىلع ديدهتلا
ماد امو ،(317 ةرقف 1 جوميد ) ًاعورشم هيلإ لوصولا داري يذلا ضرغلا ماد  ،ام يندم مازتلا

.(298 ةرقف 1 جوميد ) هقح نم رثكأ ىلع لصحي ال ديدهتلا لمعتسا يذلا صخشلا نأ
يهو ،  ةطساولا رربت ةياغلا نأب يضقي يذلا أدبملل ًاقيبطت إال عقاولا يف تسيل هذهك ةدعاقو

ال ماد امو كلذ يف فسعتي ال مادام هسفنب هقح يضقتسي نأ صخشلل هتاذ تقولا يف حيبت
ص 196 ةرقف 1 نامسإو ريبيرو لوين (بال يئانجلا نوناقلا هيلع بقاعي ًايمارجإ معال بكتري
نإف ،  قحلا اذه لا معتسا يف طايتح اال بوجو ىرن انه نمو .(318 ةرقف 1 جوميد –263

ص429). فلؤملل دقعلا ةيرظن ) بجاو وه ام ردقب بعص هيف لا دتع واال دصقلا
تناك ءاوس ،  ةدار اإل دسفي هنأ انيأر ءاضرلا بويع نم ًابيع هرابتعاب هارك اإل ىلإ انرظن اذإ نحنف دعبو
ريغ وأ اعورشم هيلإ لوصولا داري يذلا ضرغلا ناك ءاوسو ،  ةعورشم ريغ وأ ةعورشم هلئاسو
قحلا نم نوكي كلذل اهدسفيو ةدار اإل ىلع طغضي حلااالت هذه عيمج يف هارك  .فاإل عورشم

اإل لئاسو اهيف نوكت يتلا ةروصلا – امهددصب نحن نيتللا نيتروصلا يف دقعلا نإ لوقن نأ
ريغ هارك اإل لئاسو اهيف نوكت يتلا ةروصلا و عورشم ضرغ ىلإ لوصولل ةعورشم هارك

 .إال هارك هلالإل طبإ ،  ةدار اإل قطنم ةيحان نم ،  زوجي – عورشم ضرغ ىلإ لوصولل ةعورشم
يف هقح لمعتسا اذإ هركملا دقاعتملا نإف ،  نيتروصلا نم لك يف اعورشم ضرغلا ناك امل هنأ
هنم اذه ربتعيو ،  هقيقحت دقعلا نم ديرأ يذلا عورشملا ضرغلا ضقن دق نوكي دقعلا لا طبإ
ريخو ،  ضيوعتلا بجوتسي قحلا لا معتسا يف فسعتلا لا .و قحاإلطب لا معتسا يف افسعت
ليلحتلا اذه نم نيبتيو .  دقعلا لا طبإ بلط نم هركملا دقاعتملا عنميف ،  اينيع ناك ام ضيوعت
ساسأ ىلع لب ةيقيقحلا ةدار نماإل ساسأ ىلع ال امهيلإ راشملا نيتروصلا يف ىقبي دقعلا نأ

ناك اذإ امأ .  ةلثامم ىرخأ حاالت ىلإ ةراش اإل تقبس دقو .  ةرهاظلا ةدار نماإل وأ ضيوعتلا نم
،  ققحتم هارك  ،فاإل ةعورشم ريغ وأ ةعورشم هارك اإل لئاسو تناك ءاوس ،  عورشم ريغ ضرغلا
 ،فال دقعلا لا طبإ يف هقح هركملا دقاعتملا لمعتسا اذإو ،  ةدار يفاإل بيعل هلا طبإ زوجي دقعلا و
يف فسعتم هنأ – عورشم ريغ دقعلا نم هقيقحت دصقي يذلا ضرغلا –و انه لوقلا حصي

.  قحلا اذه لا معتسا
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.(1) هاركإ كانه
نوكي دق يذلا يبد األ ذوفنلا و ةكوشلا درجمو : يبد األ ذوفنلا و ةكوشلا –197
ةطبارب ال صتا  ،وأ هدلوو األب نيب امك بسنلا ةلصب اطبترا ءاوس ،  رخآ ىلع صخشل

مل اذإ رصاقلا و يصولا نيب امك كلذ نم ءيشب ال صتي مل  ،وأ ةرهاصملا وأ ةيجوزلا
نيبو نيدتملا و ينيدلا ذوفنلا ىذ نيبو بلا وطلا ذاتس األ نيبو ىبرقلا يوذ نم انوكي
يبد األ ذوفنلا لا معتسا نأ كلذ ،  هارك لإل ةليسو نوكيل ةداع يفكي  ،ال سوؤرملا و سيرلا

.(2) عورشم ضرغ ىلإ لوصولا كلذ نم دصقلا ماد ام عورشم رمأ ةكوشلا و

ربمسيد 28 يفو ص58– 1896م) ةنس ربمسيد 16 يف ةطلتخملا فانئتس اال ةمكحم رظنأ (1)
1917 ةنس سرام 14 يف ةطلتخملا فانئتس اال ةمكحم نراقو ص106– 1933م46 ةنس

يضمي وأ اهبكترا تاس التخال هنع غلبي نأ همدختسم لمعلا بر دده اذإ كلذك ص288 . م29
نيب  ،ألهنالعالةق هارك اللإل طاب دهعتلا اذه ناك ةنيعم ةدمل لثامم رجتم يف لمعي أبال ًادهعت هل
يف ةيفانئتس اال سيراب ةمكحم ) لمعلا برل هب دهعت امو تاس نماالتخال مدختسملا هبكترا ام
جوزلا ديدهت كلذك ًاهاركإ دعبو .(398–1–96 يدبهيلا تيزاج 1896 ةنس رياني 31

6 يف ةيسنرفلا ضقنلا ةمكحم ) هدنع اهل ملا نع هل لزنت مل اذإ اهيلع انزلا ىوعد عفرب هتجوز
ضقنلا ةمكحم تررق دقو .(728–1–1903 بهيلا يد تزياج 1903 ةنس رياربف
لئاسو نيفرطلا دحأ لمعتسا اذإ ": اآليت هجولا ىلع أدبملا اذه ىرخأ ةيضق يف ةيسنرفلا

نأ نكمي  ،وال نوناقلا هدصقي يذلا ىنعملا ب ًاهاركإ هتاذ يف اذه دعي دضاآلرخ ،فال ةينوناق
بجي ذإ ةقلطم تسيل ةدعاقلا هذه نكلو كلذ . نع مجني يذلا دقعلا لا طبإ يف ًاببس نوكي
ءاسا هنأ وأ يغبني امك هقح لمعتسا هنأ إال عقاولا يف لعفي مل نئادلا ناك اذإ اميف ثحبلا
عازتن ال تلمعتسا يتلا لئاسولا يف ىري نأ لا األوح بسح يضاقللو .  قحلا اذه لا معتسا

ةنس ربمفون 10)" اضرلا دسفي نأ هنأش نم عورشم ريغ ًاهاركإ نيدملا نم ةظهاب تامازتلا
.(76–1–1909 هيريس 1908

(م يرسيوسلا تامازتل اال نوناقك أدبملا اذه ررقت صوصن ىلع ةثيدحلا نيناقولا ضعب تلمتشا دقو
(م212)و ينانبللا نوناقلا (م48/52)و يشكارملا و يسنوتلا نينوناقلا 2)و ةرقف 27
اذه يف صن ىلع ديدجلا نوناقلل يديهمتلا عورشملا لمتشاو (م100). يليزاربلا نوناقلا
قحب ةبلا طملا نم فوخلا ًاهاركإ ربتعي "ال هنأب 178 ةداملا نم ىلو األ ةرقفلا تضقف ،  ىنعملا

نم هتمذ يف ام ىلع ًاريثك ديزي ام هنم زتبيف ددهملا فرطلا هيف عقو يذلا قيضلا لغتسي اممل
فال ًاعورشم ضرغلا ماد امو ": يتأي ام ددصلا اذه يف ةيحاضي اإل ةركذملا يف ءاجو . " قح

لغتسا اذإ امك ،  عورشم ريغ هارك نماإل ضرغلا ناك اذإ امأ قح . ريغب عقو دق هارك اإل ربتعي
ىلع هارك اإل نوكيف قح ، نم هتمذ يف ام ىلع ًاريثك ديزي ام هنم زتبيل هركملا قيض هركملا
غولبل ةليسو ذختا دق ضرفلا اذه يف نئادلا قح نأ ولو قح . ريغب ًاعقاو مدقت ام ضيقن
قيبطتب ءافتكا يئاهنلا عورشملا يف صنلا اذه ةعجارملا ةنجل تفذح دقو . " دوصقملا ضرغلا
.( شماهلا يف ص186 ص185– ج2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم ) ةماعلا دعاوقلا

و فطعلا كلذك ،  ًاهاركا دعي ال عورشم ضرغ ىلإ لوصولا هب دصق اذإ يبد األ ذوفنلا نأ امكو (2)
و فطعلا  ،امأ هدلو ىلع لألب ةطلس يبد األ ذوفنلا  .و هارك اإل لئاسو نم ةليسو ربتعي ال ونحلا
دجو  ،وأ يبد األ ذوفنلا مكحب ًارطضم هسفن دلولا دجو اذإف ،  هدلو وحن نماألب ةفطاعف ونحلا

ال دقعلا اذه نإف ،  مزتلملا ظهبي ال دقع ءاضمإ ىلإ ،  يوب األ فطعلا مكحب ًاعوفدم هسفن األب
يف رثا األءانب دحأ نوك نأب ةينطولا فانئتس اال ةمكحم تضق دقو .  هارك اإل بيعب ًابوشم نوكي

ال ًاببس هتاذ دح يف دعي ال مهلا نم ءيشب هتعفنم يف ًافرصت هل فرصتيل هعم ميقملا هدلا و
فانئتس اال ةمكحم ًاضيأ رظنأ ص310– الل4 قتس 1905اال ةنس سرام 21) دقعلا لا طب

نمر يثك يف ةينطولا مكاحملا يضقتو ص320). 1926م38 سرام 23 يف ةطلتخملا
نم عفادب ةثرولا ةيقب نع اهب مهنوزيمي مهد ألوال نماآلءاب ردصت يتلا دوقعلا ةحصب اياضقلا

.  ونحلا و فطعلا
سفن يف ةديدج ةجوز هريثت حماج ىوه الل غتسا ىلع موقت دق دوقعلا هذه ضعب نأ ىرنسو اذه

ا دعاوق قبطت ةلا حلا هذه يفو اهنم ، وأوالهد ىلو األ هتجوز ىلع وأوالاهد يه اهرثؤيف اهجوز
و ةكوشلا نيب قرفلا  .و اهنايب يتأيس يتلا ةدار اإل ىلع طلستلا و ءاوهتس اال دعاوقو الل غتس ال
اهيف ضرفي ىلو نأاأل ىرخأ ةهج نم ةدار اإل ىلع طلستلا و ءاوهتس واال ةهج نم يبد األ ذوفنلا
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نم عنمي ام ةلا حلا هذه يف دجوي  ،فال عورشم ريغ ضرغ ىلإ لوصولا دصق اذإ امأ
وذ جوزلا و اهجوز نم ةجوزلا فقوم نأ يف كش (1).وال هارك باإل دقعلا يف نعطلا
،  ةمحرلا نم لذلا حانج هل ضفخي وهو هيبأ نم دلولا فقومو ،  هتجوز ىلع ةكوش

سوؤرملا فقومو ،  سفنلا يف قيمع رثا وذ نيدلا و ينيد سيئر نم نيدتملا فقومو
ةدارإ اهيف رثأتت دق فقاوم هذه  ،لك هلصف وأ لمعلا يف هؤاقبإ اذه دي يفو هسيئر نم

.  اهيف ًاراتخم دقاعتي صخشلا نإ قيلا نأ باوصلا نم سيلو ،  ريبك دح ىلإ صخشلا

.  مزتلملا لهاك لقثي ظهاب مازتلا دقعك ،  عورشم ريغ ضرغ ىلإ لوصو دقعلا ب ديرأ اذإف
.(2) هارك هلالإل طبإ زوجي دقعلا نإف هعم ، دقاعتي نمم هفقوم ولال هاضري ناك ام وأ

 .و يبد األ هذوفن لمعتسا ،  ملعم وأ سيئر وأ بأك ،  فرصتملا نيع يف ريبك هماقم ًاصخش نأ
وأال وأ ةجوز نوكي دقف ،  ريبك ماقم هل ةدار اإل ىلع طلستملا صخشلا نأ اهيف طرتشي ال ةيناثلا

.  فرصتملل ًاد
ةيأ األخ لمعتسي مل اذإف ،  دقاعتملا ةدارإ يف ريثأتلل ًايفاك يبد األ ذوفنلا نوكي نأ طرتشي نكلو (1)
كانه ناك اذإ ةصاخبو – هنع نيتلقتسملا و نيتجوزتملا هيتخأ ىلع طغضلا لئاسو نم ةليسو

و دمعلا نم ةنجل دي ىلع هارك باإل هيف نوعطملا دقعلا مربا دقو – هيتخأو األخ نيب خالف
امهدنع تثدحأ هيتخأ ىلع نماألخ تلصح دق طغض لئاسو نإ قيلا نأ نكمي  ،فال خياشملا

12 يف طويسأ فانئتسا ةمكحم ) ًارايتخا بقتالهن انوكت اممل لوبق ىلع امهلمح ًاديدش ًافوخ
ص698). 244 مقر 22 ةاماحملا 1942 ةنس رياربف

الن طبل يفكي ال براق األ ةبيه وأ يبد األ ذوفنلا درجم ناب ( ةيندملا ةرئادلا ) ضقنلا ةمكحم تضقو
ةعومجم 1943 ةنس رياربف 25) ةعورشم ريغ هاركإ لئاسوب كلذ نرتقي نأ بجي  ،لب دقعلا

نأ ةلوبقم ةلدأب تتبثأ دق ةمكحملا تناك اذإ هنأب ًاضيأ تضقو ص59). 29 مقر 4 رمع
ريثأتلا و عانق اال قيرطب لب هارك اإل قيرطب نكي مل ةعئابلا نم عيبلا دقع ىلع ىرتشملا لوصح
اهلمحي ًاريثأت اهسفن يف رثؤتل نكت –مل اهتحص ضرفب – اهتعدا يتلا هارك اإل عئاقو نأو ،  ئربلا

12) كلذ يف اهتلداجمل لحم ةمث نوكي  ،فال ميلستو ءاضر ريغب اهيخ أل دقعلا عيقوت ىلع
ص628). 237 مقر 4 رمع ةعومجم 1945 ةنس ليربا

ب ةقباس تافرصت نم هتمربأ ام ضقنت يتلا ةثروملا نأب طويسأ فانئتسا ةمكحم تضق دقو (2)
لمعتسا ينيد سيئر ةدئافل لباقم ريغ نم ًامات نوكي داكي ًادرجت درجتتو ،  ةيصولا و عيبلا

ىوعد نع لزنت اهلعجو ،  ءادل األ اهموصخب اهطاحأو ،  ًامات اداعبا اهبراقأ نع اهداعب ال هذوفن
هذهب لدت اهنع ، ال يكوت مهدح ال يطعتو ،  مهيلع اهتعفر دق تناك ةميسج غلا بمب باسح
تحت ةعقاو ءاضرلا ةبولسم ةدار اإل ةفيعض تناك اهنإ ىلع ةضقانتملا تاءارج واإل تافرصتلا
اهيلع هيلمي امل ًاقفو فرصتتو هتدار ال داقنت اهلعج ًاطلست اهيلع طلست يذلا ينيدلا سيئرلا ريثأت

اهلا قبس نايطأ نع فورظلا هذه يف اهردصت يتلا ةيفقولا  ،ف اهمسر يتلا قيرطلا يف ريستو
هل ضوفتو ًارظان ( نارطملا ) ينيدلا سيئرلا كلذ ايهف ميقت يتلا  ،و اهبراقأ ضعبل اهب ءاصي ال

128 داوملل ًاقبط ةلطاب نوكت ،  بيسح وال بيقر نود مهريغو ءارقفلا ىلع عيرلا يف فرصتلا
ويام 8) فرصتلا تقو اهئاضر ( اذك ) مادعن )ال ميدقلا ) يندملا نوناقلا نم و133و136

ص861). 477 مقر ( ةاماحملا 1929 ةنس
يفكي ال هدحو يبد األ ذوفنلا نأ ررقت عوضوملا اذه يف صوصن ىلع ةيبنج األ نيناوقلا ضعب لمتشتو
نوناقلا نم 1114 ةداملا تضق دقو .  ىرخأ هاركإ لئاسو هب نرتقت نأ بجي  ،لب دقعلا لا إلطب

la seule crainte ) مارتحا نع ةرداصلا ةيشخلا درجم " نأب يسنرفلا يندملا
 ،ال عقاو هاركإ كانه نوكي نأ نود ،  رخآ لصأ يأ لألبوأاألموأ بجاو (reverentielle

نوناقلا (م51/55)و يشكارملا و يسنوتلا نينوناقلا ًاضيأ رظنأ . " دقعلا لا إلطب يفكي
(م20). يلا اإلطي يسنرفلا عورشملا (م100)و يليزاربلا نوناقلا (م212)و ينانبللا

يفكي ال يبد األ ذوفنلا درجم نأ ةماع ةدعاقك ًاحيحص ناك اذإ  ،ألهن ةدقتنم صوصن يهو
لا إلطب يبد األ ذوفنلا اهيف يفكي حاالت ققحتت نأ نم عنمي ال اذه  ،إالنأ هارك لإل ةليسو هدحو
مدقت امك ةظهاب تامازتلا زازتب ال ذوفنلا اذه لا معتسا اهيف دعاسي يتلا حلااالت يهو ،  دقعلا

لا معتسا يف فسعتلا ةيرظن قيرط نم ةجيتنلا هذه لثم ىلإ لوصولا نكمي هنأ ىلع .  لوقلا
لوصولا هب دصق وه اذإ هذوفن لا معتسا يف فسعت دق نوكي يبد األ ذوفنلا بحاص نإف ،  قحلا

موقي امكو .  دقعلا لا طبإ وه انه ضيوعت ريخو ،  ضيوعتلا ب مزتليف ،  عورشم ريغ ضرغ ىلإ
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دقاعتلا ىلع لمحت ةبهر ب–

ديدجلا نوناقلا نم 127 ةداملا نأ انمدق : يتاذلا رايعملا األذخب بوجو –198
اهثعب ةبهر ناطلس تحت صخش دقاعت اذإ هارك لإل دقعلا لا طبإ زوجي هنأب يضقت
هيلع عقو نم سنج هارك اإل ريدقت يف ىعاريو ز . . قح نود هسفن يف اآلرخ دقاعتملا
يف رثؤي نأ اهنأش نم رخآ فرظ لكو ةيحصلا و ةيعامتج اال هتلا حو هنسو هارك اذهاإل
يتاذ رايعمب هارك يفاإل ذخأي ديدجلا نوناقلا نأ يف عطاق صنلا اذهو .  هارك اإل ةماسج
رايعملا و يتاذلا رايعملا نيب طلخي (م195/135) ميدقلا نوناقلا ناك دقو .  ضحم

.(1) لوقلا قبس امك يسنرفلا نوناقلا كلذ يف ًادلقم يعوضوملا
مدعو يتاذلا رايعملا ىلع راصتق باال ًاعنص نسحأ ديدجلا نوناقلا نأ يف كش وال

،  ءاضرلا بويع رئاسكو طلغلا  ،ك هارك اإل نإف ،  يعوضوملا رايعملا نيبو هنيب طلخلا
ىرج ام اذهو .(2) يتاذلا رايعملا ريغب اهيف األذخ زوجي ال ةيسفنلا رهاوظلا نم ةرهاظ

نإو ضيوعتلا نم ساسأ ىلع لطبي كلذك ،  ةدار اإل هتزوعأ نإو ضيوعتلا نم ساسأ ىلع دقعلا
ضورفلا هذه نم ضرف لك لوانتت ىتح هارك اإل ةيرظن عستت نأ نذإ ىلو  .فاأل ةدار اإل هزوعت مل

ص439). ص438– فلؤملل دقعلا ةيرظن رظنأ )
نم ةيناثلا ةرقفلا تضقف .  عوضوملا اذه يف صن ىلع ديدجلا نوناقلل يديهمتلا عورشملا لمتشأ دقو
إل ًايفاك ًاببس ،  عورشم ريغ ريثأت هبحصي مل  ،اذإ يبد األ ذوفنلا درجم ربتعي "ال هنأب 178 ةداملا
": يتأي ام ددصلا اذه يف يديهمتلا عورشملل ةيحاضي اإل ةركذملا يف ءاجو . " دقعلا لا طب
 . . .و ءاضرلا بويع نم ًابيع هفصوب هارك ثالةثلإل تاقيبطتل عورشملا نم 178 ةداملا ضرعتو
اإل هبحص اذإ هبيعي امنإو ،  ءاضرلا بيعي ال هدرجمب وهو ،  يبد األ ذوفنلا ب صاخ يناثلا قيبطتلا
)،وأ ةينيت لاال تانينقتلا ًاضيأ رظنأ 20 ةداملا ) يلا اإلطي يسنرفلا عورشملا ةرابعل ًاقفو هارك
ريغ ريثأتلا " ةرابعب دصقيو .  عورشملا ريبعت دح ىلع " عورشم ريغ ريثأت " كانه ناك اذإ
لا جر نم لجرل وأ سيئرل وأ دلا ول بجاولا مارتح لا ،اال معتسا ةءاسا الل ،وأ غتسا " عورشملا
صنلا نوكي عضولا اذه ىلعو .  ةطرفم ةعفنم وأ شحاف منغم زازتبا دصقب خلا . . . .  نيدلا
تفذح دقو . " هارك لااإل معأ نم نيعم لمع رفاوت طارتشا ىلع األرم رصتقا ول امم ةعس بحرأ

اذه يف ةماعلا دعاوقلا هررقت ام ىلع ًادامتعا يئاهنلا عورشملا يف صنلا اذه ةعجارملا ةنجل
األ ةعومجم ) ىرنس ام ىلع عورشملا اذه يف تدرو يتلا الل غتس اال دعاوق اهلمكتو ددصلا

.( شماهلا يف ص186 ص185– ج2 ةيريضحتلا معلا
ءيسي هيفو (undueinfluence) عورشملا ريغ ريثأتلا ب ىمسي ام يزيلجن اإل نوناقلا فرعيو

ىلع موقت عالةق تدجو ىتمف .  هيلع يبد األ هذوفن وأ هب رخآ صخش ةقث لا معتسا صخشلا
ينيد سيئرك وأ هيلمعو ماحمك وأ ضيرمو بيبطك وأ هنباو بأك ،  نيصخش نيب ام ةقثلا
ءاضمإ ىلع اآلرخ صخشلا هارك إل علاالةق هذه هب قوثوملا صخشلا لغتساو ،  نيدتم لجرو
ءاهتنا تقو نم ةلوقعم ةدم يف كلذ بلط بجي نكلو لا . باقاللإلطب نوكي دقعلا نإف دقع ،

ص85– دقعلا يف رتراك ص689– ص648– دقعلا يف كولوب رظنأ ) عورشملا ريغ ريثأتلا
ص87).

نيرايعملا نيب ام ضراعتلا ليزي نأ اسنرف يف ءاهقفلا ضعب لواح دقو –190 ةرقف ًافنآ رظنأ (1)
ىلع يسنرفلا يندملا نوناقلا نم 1112 ةداملا يف دراولا ضراعتلا وهو ،  يعوضوملا و يتاذلا
قوف دقاعتملا ناك اآليت:اذإ هجولا ىلع نيرايعملا نيب ام قيرفتلا بوجو ىلإ بهذف ،  انيأر ام
يف رثؤي نأ هنأش نم نوكي نأب رطخلا ةماسج يف ىفتكاو ،  يعوضوملا رايعملا قبط طسولا
ىلإ ارظنو ،  يتاذلا رايعملا قيبطت بجو طسولا نود دقاعتملا ناك اذإ امأ لا . جرلا نم طسولا
راونفب –(1) ةرركم 22 ةرقف رييتناس يد هيملوك ) كلذ ىلإ امو هسنجو هنسو دقاعتملا حةلا

نإف ،  قيفوتلا اذه يف ًاحاضو ًابيع كانه نأ رهاظو ص285). 2 ناتيباكو ص606–وكالن
مه نم ةدارإ دسفي نأ هنأش نم سيل هاركإب دسفت ال هتدارإ نإف طسولا قوف ناك اذإ دقاعتملا

! هارك اذهاإل لثمب تدسف دق هتدارإ نأ كلذ دعب قيلا فيكف ،  طسولا قوف
ةرهاظلا ةدار واألذخباإل ءاضر اإل بويع يف ةيتاذ ريياعمب األذخ نيب عمجلا نم عنام دجوي (2)وال
نيناوقلا امنإو .  عمجلا اذه نم خال دحاو نوناق دجوي  .وال لماعتلا رارقتسا هيضتقي اميف

بلغي ثيح ةيعوضوملا ريياعملا و ةرهاظلا ةدار باإل ةرات ذخأتف ،  ةيلمعلا تايضتقملا عواطت
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ام ًاضيأ وه اذهو .(1) ميدقلا نوناقلا لظ يف ىتح رصم يف هقفلا و ءاضقلا هيلع
.(3) ةثيدحلا ةيبنج األ نيناوقلا (2)و اإلسالةيم ةعيرشلا هب تذخأ

رطخب ديدهتلا هركملا دقاعتملا سفن ىلإ اهثعب يتلا ةبهرلا نوكت نأ نذإ بجيف
هتدارإ ىلع تطغض دق ةبهر لا ملا وأ فرشلا وأ مسجلا وأ سفنلا يف قدحم ميسج
هتلمح يتلا يه ةبهرلا هذه نأو ،  دارأ اميف هل رايتخا ال ةيرحلا بولسم حبصأ ثيحب

يه هذهو ،  هتدارإ تدسفا دق نوكت نذإ ةبهرلا  .ف ًاعفد هيلإ هتعفدو دقاعتلا ىلع
امو .  هارك يفاإل لئاسملا رئاس درت اهيلا  ،و اهدنع فوقولا بجي يتلا ةيرهوجلا ةلأسملا
نأ نمو لا ، ملا وأ فرشلا ولا مسجلا وأ سفنلا يف رطخب ديدهتلا بوجو نم هركذ مدقت
يف تثعبنا يتلا ةبهرلل يداملا رهظملا وه امنإ ،  ًاقدحم ًاميسج نوكي نأ بجي رطخلا

ًادوصقم قدحملا ميسجلا رطخلا سيلو .  دقاعتلا ىلع هتلمحف هركملا دقاعتملا سفن
ةبهرلا هذه نوكت نأو ،  سفنلا يف ةبهرلا عوقو نم اهيلإ يدؤي يتلا ةجيتنلل  ،لب هتاذل

اذهو .  هركملا دقاعتملل ةيصخشلا ةلا حلا كلذ يف ىعارم ،  دقاعتلا ىلإ تعفد يتلا يه
.(4) يتاذلا رايعملا نماألذخب دوصقملا ىنعملا وه

،  ةيصخشلا دقاعتملا حةلا ىلإ رظنلا نذإ بجاولا :ف يتاذلا رايعملا قيبطت –199
يتلا لماوعلا لك انرابتعا يف لخدنو ،  فوخلا و ةبهرلا ب رثأتي وه دح يأ ىلإ فرعتنف
لكو ةيحص ةلا حو ةيعامتجا ةلا حو نسو سنج نم ،  هتيسفن فييكت اهنأش نم نوكي
ةداملا نم ةثلا ثلا ةرقفلا لوقت امك هارك اإل ةماسج يف رثؤي نأ هنأش نم رخآ فرظ
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يلا .و بلا مرهلا ريغ اذهو ،  يوقلا باشلا ريغ ريغصلا يبصلا  .و ركذلا ريغ ىثن فاأل
ريغ فيعضلا  .و جازملا ئداهلا ريغ يبصعلا  .و رضحتملا يندملا ريغ جذاسلا ىورقلا

.  اذكهو .  يكذلا ريغ يبغلا  .و ملعتملا ريغ لهاجلا  .و يفاعملا ريغ ضيرملا  .و ىوقلا
دق رطخلا  ،ف تاسب وملاال فورظلا ب ةيصخشلا ةلا حلا بناج ىلإ ًاضيأ دادض اال بجيو

رابتعا بلغي ثيح ةيتاذلا ريياعملا و ةنطابلا ةدار باإل ًاروط ذخأتو ،  لماعتلا رارقتسا رابتعا
بلغي ام اهنمف نيرابتع اال نيب ام قيفوتلا يف نيناوقلا توافتتو .  نينوناقلا قطنملا و ةلا دعلا
ىلع نيرابتع اال ىضري ام اهنمو ةلا ، دعلا حيجرت هيلع بلغي ام اهنمو ،  رارقتس اال حيجرت هيلع

.  ًاماوق امهنيب نوكيف امهنم لك هيضتقي يذلا ردقلا ب ءاوس دح
طويسأ ةمكحم ص302– 6 قوقحلا 1891 ةنس ربوتكأ 25 يف ةينطولا فانئتس اال ةمكحم (1)
فانئتس اال ةمكحم ص447– 223 مقر 10 ةاماحملا 1928 ةنس ليربا 26 يف ةيلكلا

ص 1923م35 ةنس هينوي 19 يفو ص431– 1916م28 ةنس هينوي 15 يف ةطلتخملا
ص 1 نوتلا 44–و ةرقف (convention) ظفل 1 ستاه يد ص318– 1 نوتلا 510–ه
ةرقف كب صحلا دمحم روتكدلا –134 ةرقف كب ينهذ الم سلا دبع روتكدلا ص227– –226
روتكدلا –88 ةرقف يودب تجهب يملح روتكدلا –413 ةرقف فلؤملل دقعلا ةيرظن –279

. 184 ةرقف تيتس وبأ تمشح دمحأ
مهتعنصو مهنسو صاخش األ لا وحأ الل تخاب هارك اإل فلتخي م288:" ناريحلا دشرم (2)

" ًافعضو ةدشو ،  ةلقو ةرثك برضلا و سنجلا نم مهرثأت ةجردو مههاجو مهبصانمو
م30 . يرسيوسلا تامازتل اال نوناق م123– ينامل األ يندملا نوناقلا (3)

باتك يف ىنعملا اذه يف ءاج دقو .  ميدقلا نوناقلا لظ يف يرصملا هقفلا هيلإ ىهتنا ام اذهو (4)
يذلا رايعملا وهو ،  هارك يفاإل يفكي ناك ًادحاو ًاطرش نإ انلق ": يتأي ام فلؤملل دقعلا ةيرظن

وه نوكي ثيحب ةماسجلا نم دح ىلإ لصي نأ بجي هارك نإاإل ليق اذإف .  هتماس هب ساقت
ريغ حبصت طرشلا اذه بناج ىلإ تركذ يتلا ىرخ األ طورشلا نإف ،  دقاعتلا ىلإ عفد يذلا

يفاإل ةيديلقتلا ةيرظنلا اهبلطتت يتلا ةيليصفتلا طورشلا نأ مدقت امم نيبتيو . . .  ةيرورض
رايعملا ب يفتكن نأو طورشلا هذه لفغن نأ ىلو  .واأل اهتاقيبطت نم ريثك يف ةحيحص ريغ هارك

ح يف ةيصخشلا هفورظل ةبسنلا ب هركملا دقاعتملا دجو اذإ هارك اإل ققحتيف ،  هانركذ يذلا نرملا
ص444). ص437و دقعلا ةيرظن )" دقاعتلا ىلع هتلمحو هتدارإ ىلع طغض رارطضا ةلا
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وهو هثدحي وال سانلا نع ةديعب ةيصاق ةهج يف وهو دقاعتملا سفن يف ةبهر ثدحي
هاشخي امال ًادرفنم ىشخي دقو لااألنم . جر نم ةبرقم ىلعو ناكسلا ب ةلهآ ةنيدم يف

 .ف ًاراهن هنم يلال هسفن يف ًاعقو دشا فوخلا نوكي دقو .  سانلا نم ةعامج يف وهو
يف رطخلا ةماسج فييكت يف رثؤت تاسب وملاال فورظلا نم امهريغو نامزلا و ناكملا

.(1) دقاعتملا سفن
ةباقر ال عقاو ةلأسم دقاعتلا ىلإ عفال تعفد يتلا يه ةبهرلا تناك اذإ ام ةفرعمو

ا بوجوو .  اهنايب قبس يتلا لماوعلا ىلإ اهريدقت يف رظنيو .(2) اهيلع ضقنلا ةمكحمل
.(3) ضقنلا ةمكحم اهيلع بقعت يتلا نوناقلا لئاسم نم لماوعلا هذهب دادتع ال

هارك اإل اهنم ردص يتلا ةهجلا ج–

نوناقلا ناك : ريغلا نم رداصلا هارك اآلرخواإل دقاعتملا نم رداصلا هارك 200–اإل
يف رثؤي ريغلا ،  رداصلا هارك  .فاإل ريغلا نم اردص اذإ سيلدتلا و هارك اإل نيب زيمي ميدقلا
دقنلل ًاعضوم اذه ناكو كلذ . يف هل فالرثا ريغلا نم رداصلا سيلدتلا  ،امأ دقعلا ةحص

يف ءاوس مكحلا لعجو ،  زييمتلا اذه ذبن دقف ديدجلا نوناقلا امأ .  هيلإ ةراش اإل تقبس
.  ميدقلا نوناقلا بويع نم ةرهاظ ًابيع كلذب جلا  .عف نيتلا حلا

نيدقاعتملا دحأ نم هارك اإل ردص ءاوسو .  انمدق امك ةدار اإل دسفي هارك نأاإل لص واأل
ةدار  ،واإل فلتخي ال ءاضرلا يف بيع وه ثيح نم هارك اإل رثا نإف ريغلا نم ردص وأ

لوئسملا نإف ،  عورشم ريغ لمع هارك نأاإل ثيح نم امأ .  نيتلا حلا يف ةدساف نوكت
.  ىرخ ةلااأل حلا يف ريغ نيتلا حلا ىدحإ يف وهو ،  هركملا وه ملعلا اذه نع

ردصي هاركإ نيب نذإ قرف  .فوال ءاضرلا يف ًابيع هفصوب هارك وهاإل انه انينعي يذلا و
باقاللإل دقعلا لعجيو ةدار اإل دسفي :كالامه ريغلا نم ردصي هاركإو نيدقاعتملا دحأ نم

.(4) لا طب

ناك إالاذإ دقاعتلا ةدارإ يف رثؤي ال هنأ ضورفملا لا ،ف ملا ددهي ناك اذإ رطخلا نأ ظح (1)يوال
دقو .  هيلع هركا يذلا دقاعتلا ءارو نم صخشلا هدقفي امم رثكأ رطخلل ضرعتي يذلا لا ملا
لا معلا بحاص ناك ول ىتح ءاضرلا داسف إل ًاببس ًابصغ لا ملا ىلع الء يتس باال ديدهتلا نوكي

.  هتدارإ يف رثا دق ديدهتلا مادام هبصغ دعب هدادرتسا عيطتسي
عدي نادقاعتملا ةعاطتسا يف ناك  ،ألهن ًاهاركإ لا ملا ىلع عقاولا رطخلا يزيلجن اإل نوناقلا ربتعي وال

ص645) دقعلا يف كولوي لا( ملا عايض يف ببست نم ىلع ضيوعتب عجري مث ققحتي رطخلا
.  ضيوعتلا ب عوجرلا يف ىودجلا مدع لا متحا لفغت ةيرظن هذهو .

يضاقل نأب ( مكحلا اذه ىلإ ةراش اإل تقبس دقو – ةيندملا ةرئادلا ) ضقنلا ةمكحم تضق دقو (2)
ريغ وأ رثؤمو ديدش وه لهو ،  عئاقولا نم هارك اإل ةجرد ريدتت يف ةماتلا ةطلسلا عوضوملا
هينوي 2) كلذ يف هيلع ضقنلا ةمكحمل ةباقر  ،وال هارك اإل هيلع عقو يذلا صخشلا يف رثؤم

ص120). 55 مقر 1 رمع ةعومجم ص157– 62 مقر 13 ةاماحملا 1932 ةنس
امنإ هارك اإل هنم أشني يذلا رطخلا ةماسج نأب ( ةيندملا ةرئادلا ) ضقنلا ةمكحم تضق دقو (3)
ةداملا معالب حهتلا ةاعارم ىعدتسي اذهو ،  هارك اإل هيلع عقاولا صخشلل يسفنلا رايعملا ب ردقت

وق هارك ةلالإل فكلا الن طبب عفد دق ليفكلا ناك اذإف .( ديدج (م127 يندملا نوناقلا نم 135
،  دنسلا هنم عاضف ،  بلطلا تقو قحتسم دنسب نيد هل لوفكملا ةمذ يف هل ناك هنأب هنم ال
  هلبق هل نيد يف هيخأ ةلا فكب ًارارقا هل وه عقو إالاذإ ىبأف هنم ، دبال هل بتكيل ةنيدم ىلإ أجلف
يف رثؤيل نكي مل نيدلا دنس دقف نأب عفدلا اذه ىلع مكحلا درف ،  لوبقلا نم ًاصانم دجي ملف ،
بيعي يذلا دحلا ىلإ ،  ةيلا ملا الت ماعملا و نوؤشلا ب ريبخ فقثم لجر وهو ،  ليفكلا ةدارإ
مكحب ،  دنسلا دقف نأب دققلا كلذ دعب مكحلا ناك اذإو .  ديدس در اذهف ،  هيخأ ةلا فكب هءاضر

نأ هبيعي ال هنم ديزت اذهف ،  دوقعلل لطبملا هارك اإل نوكي  ،ال اهيف هل لوفكملل الدي ةعقاو هنوك
ص585). 294 مقر 5 رمع ةعومجم 1948 ةنس ليربا لوأ ) هيف أطخأ دق نوكي

اال ةمكحم : ميدقلا نوناقلا لظ يف ىتح مكحلا اذه ىلع ناقفتم رصم يف هقفلا و ءاضقلا (4)و
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 .فا سيلدتلا يف هاندروأ يذلا طرشلا تاذ وه طرش رفاوتب طونم مكحلا اذه إالنأ
نأ هركملا دقاعتملا تبثا لاإالاذإ باقاللإلطب دقعلا لعجي ال ريغلا نم رداصلا هارك إل
نأاإل كلذ .  هارك اإل اذهب ،  ملعي نأ امتح ضورفملا نم ناك  ،وأ ملعي ناك اآلرخ دقاعتملا
هب ، ملعي هنأ امتح ضرفي وأ هب ملعي اآلرخ دقاعتملا نكي ملو ،  ريغلا نم ردص اذإ هارك
ب هبلا طي نأ ةينلا نسح دقاعتملل حصي هنإف ،  دقعلا لا طبإ هركملا دقاعتملا راتخاو

ًاضيأ ةروصلا هذه يف موقيف ،  ًاحيحص دقعلا ءاقبتسا وه انه ضيوعت ريخو ،  ضيوعتلا
هانررق ام نيع وه اذهو .  ضيوعتلا نم ساسأ ىلع  ،لب ةيقيقحلا ةدار نماإل ساسأ ال

.(1) سيلدتلا يف
ةين نسحل ًاحيحص دقعلا ىقبي ثيح ،  ةريخ األ ةروصلا هذه يف هارك نأاإل ظح يوال
ريغ لمعك هرثأ جتني هنإف ،  ءاضرلا بويع نم بيعك هرثأ جتني مل اآلرخ ،اذإ دقاعتملا
نم هباصأ ام ضيوعتب هارك هنماإل ردص يذلا ريغلا بلا طي نأ هركملل نوكيو ،  عورشم

.(2) ررضلا
اإل ردصي دقو :( ةرورضلا (حةلا ةفداصم تأيهت فورظ نع رداصلا هارك 201–اإل
الديألدح ةفداصم تأيهت فورظ نم نكلو ،  ريغلا نم وال نيدقاعتملا دحأ نم ال هارك
هذه ريثأت تحت عقو نم لمحل الاهل غتساو اهنم ةداف اإل ىلع دقاعتملا رصتقاو ،  اهيف
وأ قيرحلا وأ قرغلا رطخ نم رخآ ذاقن إل صخش مدقت اذإ امك ،  دقاعتلا ىلع فورظلا
لا ملا نم اميسج ًارادقم هئاطعإب دهعت ىلع هذاقنإ لبق هنم لصحو كلذ وحن وأ لتقلا
ظهاب رجأ ريظن يف ةيلمع ءارجإ ىلع ضيرم عم حارج قفتا ول امكو ،  ذاقن اإل اذهل ًانمث

هيف . بمغلا
ضرفلا و ضرفلا اذه نيب ام زييمتلا ىلإ هارك اإل يف ةيديلقتلا ةيرظنلا تبهذ دقو

ىلع طغضلا هب دصقي ريغلا نم رداصلا هارك اإل نإف .  ريغلا نم هارك اإل هيف ردصي يذلا
نحن يذلا ضرفلا امأ .  دقعلا ةحص يف رثؤي مث نمو ،  ءاضرلا هنم عزتني ىتح دقاعتملا
اهنم ضرغلا نكي ملو ،  ةفداصم تأيهت دق ةدار اإل ىلع ةطغاضلا فورظلا ف هددصب
املو .  هدقاعت دنع اهلغتسا اآلرخإالهنأ دقاعتملا لعفي ملو ،  دقاعتملا ةدارإ ىلع طغضلا

"اال ظفل عفال درو دقو ،  ءاضرلا عزتني نأ هارك يفاإل طرتشت ةيديلقتلا ةيرظنلا تناك
ا لعجت ال اهنإف ،  يسنرفلا يندملا نوناقلا نم 1109 ةداملا يف (extorque)" عازتن

.(3) دقعلا ةحص يف رثا اذ ةرشابم هفورظ تأيهت يذلا هارك إل
راثآ نم رثا وهو هل ، رربم ال ةيديلقتلا ةيرظنلا هب ذخأت يذلا زييمتلا اذه نكلو

ص 13 طلتخملا ءاضقلل ةيمسرلا ةعومجملا 1888 ةنس ليربا 11 يف ةطلتخملا فانئتسا
(convention) ظفل 1 سناه يذ ص510– 1923م35 ةنس ةينوي 19 يفو –171
ةرقف –136 ةرقف كب ينهذ روتكدلا ص234– 1 نوتلا ص318–و 1 نوتلا 45–ه ةرقف
يملح روتكدلا –40 ةرقف فلؤملل دقعلا ةيرظن –281 ةرقف كب صحلا دمحم روتكدلا –141

. 186 ةرقف تيتس وبأ تمشح دمحأ روتكدلا –89 ةرقف يودب تجهب
ةراش اإل تقبس دقو ص510( 1923م35 ةنس ةينوي 19 يف ةطلتخملا فانئتس اال ةمكحم (1)
انه لوقلا حصيو اذه .  يرسيوسلا تامازتل اال نوناق نم 29 ةداملا نراقو .( مكحلا اذه ىلإ
نأ قبس يذلا وحنلا ىلع ةنطابلا ةدار اإل نود ةرهاظلا ةدار باإل ذخأ ديدجلا نوناقلا ناب ًاضيأ

.  سيلدتلا و طلغلا ددص يف هانررق
177 ةداملا نم ةيناثلا ةرقفلا تضقف ،  ىنعملا اذه يف صن ىلع يديهمتلا عورشملا لمتشأ دقو (2)

هتعاطتسا يف نكي ملو ،  هارك اإل عوقوب ملعي اآلرخال فرطلا ناك اذإ " هنأب عورشملا اذه نم
يف ةرقفلا هذه تفذح دقو . " ضيوعتلا ب هركملا بلا طي إالنأ هكرملل سيلف هب ، ملعي نأ
كلذ ىلإ ةراش اإل تقبس امك ،  ةيلوئسملا دعاوق هيف يفكت ًامكح ررقت ألاهن يئاهنلا عورشملا

ص187). ص185و ج2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم )
ص425 . فلؤملل دقعلا ةيرظن : ةيديلقتلا ةيرظنلا هذه يف رظنأ (3)
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نأا حيحصلا (1).و هتايضتقم نأزتلا دعب يسنرفلا نوناقلا يف ىقب ينامورلا نوناقلا
تردص ةرح ،لب نكت مل دقاعتملا ةدارإ تماد امو .  نيضرفلا كال يف ققحتم هارك إل

وه طغضلا ردصم نوكي نأ كلذ يف ءاوس ،  ةدساف ةدار  ،فاإل طغضلا ريثأت تحت
ةدارإ يف طغضلا رثاف ،  اهيف دح ال الدي ةيجراخ فورظ وأ يبنجأ وأ اآلرخ دقاعتملا
هذاقن إل مدقتو ،  توملا رطخل صخش ضرعت اذإف لا . األوح هذه لك يف دحاو دقاعتملا
ةدارإ ةيرح ثيح نم ،  قرف كلذ ،فال لجأ نم ًاميسج ًاغلبم ذخأي نأ طرتشا صخش

وأ ريغلا لمع نم وأ نئادلا لعف نم وه هددهتي يذلا رطخلا ردصم ناك  ،اذإ نيدملا
لإل لباق دقعلا ف هلغتساو ةيجراخلا فورظلا ب ملع دق نئادلا ماد امو ،  ةفدصلا ةجيتن

غلبمب مازتل اال ىلإ ضيرملا رطضيف ،  ضرملا ةروطخ لغتسي يذلا بيبطلا كلذك لا . طب
صخش عم دقاعتي امنإ ،  ةداع ذخؤي يذلا عماألرج ةتبلا بسانتي عللالجال ارجا ميسج

ىلع ةنيفس ذقني نمو ةلا ، حلا هذه يف دقعلا لطبي نأ بجيو ،  ةدار اإل ةيرح دقف دق
ألناإل دهعتلا اذهب كسمتي نأ هل سيل ةنيفسلا نابر نم ظهاب دهعت ءاقلت قرغلا كشو

.  هارك اإل اهدسفأ دق ةدار
عوضوملا اذه يف حيرص صن ىلع ديدجلا نوناقلل يديهمتلا عورشملا لمتشأ دقو

ددهملا دقاعتملا لغتسي نأ دصقي ملو ةينلا نسح اآلرخ دقاعتملا ناك اذإ ام نيب زيمي
يفف .  فورظلا هذه الل غتسا دارأو ةينلا ءيس ناك  ،وأ ةفداصم هفورظ تأيهت رطخب
نم صلختسيو ،(2) دقعلا لا طبإ قح هركملا دقاعتملل نوكي ال اهدحو ىلو ةلااأل حلا

يذلا هارك امأاإل .  دقعلا لا طبإ ريغ ال قتسم ءازج هارك لإل لعجي ناك ينامورلا نوناقلا نأ كلذو (1)
دض ىوعدلا هيجوت ةلا حلا هذه يف نكمي  ،ألهنال ءازج هيلع نكي ملف ةفداصم هفورظ تأيهت
اذه نأ نم مغرلا ب يسنرفلا نوناقلا ىلإ ةدعاقلا هذه تلقتناف .  هارك هنماإل ردص نيعم صخش

.  هارك هنماإل ردص نم دض ضيوعت ىوعدب يفتكي  ،وال دقعلا لا طبإ هارك اإل ءازج لعجي نوناقلا
ردص صخش سملت ىلإ ةجاح نود اآلرخ دقاعتملا دض اههيجوت نكمي هارك اإل ىوعد نأ رهاظو

88 ةرقف 2 نارسوج ًاضيأ رظنأ –195 ةرقف 1 نامسإو ريبيرو لوين بال رظنأ ) هارك اإل هنم
ريغ وأ ًامولم نئادلا ناك له رظنن ال الانن ةلا حلا هذه يف لا باقاللإلطب نوكي دقعلا نأ ىري وهو
تردص مأ ةراتخم ةرح هتدارإ نيدملا ناك له رظنن  ،لب هارك اإل اذه دوجو ثيح نم مولم

.( عفاد طغض تحت هتدارإ
اذإف ،  عورشم ريغ لمع هنأ هرابتعاب إال هارك اإل ىلإ رظني ال ناك ينامورلا نوناقلا نأ مدقت امم رهاظو
نحنف امأاآلن .  هارك اذهاإل لثم ىلع ءازج  ،وال دحأ ىلع ةيلوئسم فال ةرشابم هفورظ تأيهت

يف بيع هنأ فصوب ًاضيأ  ،لب بسحف عورشم ريغ لمع هنأ فصوي  ،ال هارك اإل ىلإ رظنن
،  يناثلا فصولا هتوفي فال األلو فصولا هتاف اذإ ةرشابم هفورظ تأيهت يذلا هارك  .فاإل ءاضرلا

.  دقعلا لا طبإ يف ًاببس نذإ نوكيو
يئاهنلا عورشملا يف تفذح دقو – يديهمتلا عورشملا نم 178 ةداملا نم ةثلا ثلا ةرقفلا تصن (2)

حلا ، ميسج رطخ نم الص خلل ًادقع صخش مربا :"اذإ يتأي ام ىلع – ةماعلا دعاوقلا ب ءافتكا
اآلرخ فرطلا ناك اذإ هارك اإل ببسب الن طبلل باقال دقعلا اذه ربتعي  ،فال هبراقأ دحأ وأ وه هددهي

عورشملل ةيحاضي اإل ةركذملا يف ءاج دقو . " ددهملا فرطلا لغتسي نأ دصقي ملو ةينلا نسح
دجي نم ةلا حب صاخ وهف ثلا ثلا قيبطتلا امأ . . . ": يتأي ام صنلا اذه ددص يف يديهمتلا

ببستملا نكي مل نإو وهف .  فقوملا اذه لغتسف هيف ، هل الدي حلا ميسج رطخب ًاددهم هريغ
هذه يف هارك اإل ربتعيو .  شحاف منغم ىلع لوصحلل هب عفتنا هنأ  ،إال ئجملا فرظلا يف
نوكيو هارك اإل يفتني كلذ نم ضيقنلا ىلعو الل). غتس اال نراق ) ءاضرلا يف ًابيع ةروصلا
ةعفنم ىلع لصحي نأ ضرفلا اذه لثم يف اآلرخ دقاعتملا لواحي مل اذإ ًاحيحص ءاضرلا

هذه يف مكحلا طانمف .  ةلوقعم ةعفنم لباقم يف اآلرخ دقاعتملا ذاقنا ىلع رصتقا  ،لب ةطرفم
ص ج2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم ).( منغلا يف طارف (اإل ةركف وه ثلاالةث تاقيبطتلا

.  ديدجلا يلا اإلطي نوناقلا نم 1447 ةداملا ًاضيأ رظنأ .( شماهلا يف ص186 –185
 ،ام منغلا يف طرفا دق اآلرخ دقاعتملا نأ ددهملا دقاعتملا دقتعا ول ىتح ًاحيحص ىقبي مكحلا و اذه
اذإف هعم . دقاعتملا ددهتي يذلا رطخلا الل غتسا ىلإ فدهي ملو ةينلا نسح ناك ريخ اذهاأل ماد
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زييمتلا اذهو .  ةيناثلا ةلا حلا يف دقعلا لا إلطب ًاببس نوكي هارك نأاإل ةفلا خملا موهفم
لفغا دق يئاهنلا عورشملا ناك اذإو .  ديدجلا نوناقلا لظ يف هب األذخ بجيو لوقعم
ةماعلا دعاوقلا ىلع دمتعا دق وه  ،لب همكح ةفلا خم دارأ ألهن كلذ نكي ملف صنلا اذه

يلي . اميف كلذ ىرنسو الل . غتس اال دعاوق ىلع ةصاخبو ،(1) مكحلا اذه ريرقت يف

الل(*) غتس 4–اال

(L'exploitation)

نبغلا فيرعت نكميو الل . غتس لال يداملا رهظملا وه نبغلا : نبغلا اللو غتس 202–اال
.  هذخأي امو دقاعلا هيطعي ام نيب لداعتلا مدع هنأب

ريغا ةضواعملا دوقع يف إال روصتي ال نبغلا :(1)نأ فيرعتلا اذه نم صلختسيو
 ،ألناأل نبغلا اهيف روصتي فال عربتلا دوقعو ةيلا متح اال ةضواعملا دوقع امأ .  ةيلا متح ال
دحأ اهيف يطعي ةيناثلا  ،والن نيدقاعتملا دحأ ىلع نبغلا عوقوب يضقت اهتعيبط ىلو

2).(2) ىطعأ امو ذخأ ام نيب لداعتلا مدع نع الم كلل لحم فال ذخأي وال نيدقاعتملا
ريغتب ةربع  ،وال تقولا اذه يف لداعتلا ىلإ رظنيف ،  دقعلا مامت تقو ردقي نبغلا )نأ
نبغلا يف حماستلا نم هنم ،فالدب زارتح اال بعصي نبغلا كلذ .(3)نأ دعب ميقلا

اإلساليم . هقفلا لوقي يلمعلا زييمتلا اذهبو ،  شحافلا نبغلا دنع فوقولا و ريسيلا
نبغلا الل:و غتس لال ةيسفن ةيرظن ىلإ نبغلل ةيدام ةيرظن نم نبغلا روطت –203

تارابتعا ىلع ةمئاق يهف .  ًايضرم حال اهلح ىلإ نوناقلا دتهي مل ةيعامتجا ةلكشم
ةرطيس نم هعبتي امو ةيدرفلا بهذم ةيندملا داس اذإف ،  ةتباث ريغ ةيبدأو ةيداصتقا
فعضو ةيندملا تروطت اذإ مث ًانزو . نبغلل مقي ال نوناقلا انيأر ،  ةدار اإل ناطلس أدبم

.  نبغلا عنمل نوناقلا لخدت ،  ةدار اإل ناطلس أدبمو ةيدرفلا بهذم
ب أبعي ينامورلا نوناقلا نكي مل كلذ لجأ نمو ،  ةيدرفلا حورب نيعبشتم نامورلا ناك
.  ةيدرفلا حور تصكتنا ،  ىطسولا نورقلا يف ابوروأ يحيسملا نيدلا داس املو .  نبغلا

هنكلو ًاريبك ًاغلبم هلمعل ًارجأ ىضاقتو ،  ةريطخ ةيلمع ءارجإ ىلع ضيرم عم ريهش حارج قفتا
مل هتدارإ نأب دعب اميف ضيرملا كسمت ول ىتح حيحص دقعلا  ،ف ةيلمعلا ةروطخ عم بسانتي
مل ضيرملا نأ ضرف ولف ،  ةينلا نسح ناك بيبطلا نأ كلذ ليلعتو .  دقاعتلا تقو ةرح نكت
هذه يف ضيرملا نم ًاضيوعت ىضاقتي نأ بيبطلا قح نمف ،  دقعلا لا طبإ دارأو ةدار رحاإل نكي

.  ةفلتخم روص يف كلذ رم امك ًاحيحص دقعلا ءاقبتسا وه ضيوعت ريخو ةلا ، حلا
237 نم 1 نوتلا :و ميدقلا نوناقلا لظ يف ىتح رصم يف ءاضقلا و هقفلا يأرلا اذهب ذخأ دقو (1)

ةيرظن –282 ةرقف كب صحلا دمحم روتكدلا –135 ةرقف كب ينهذ روتكدلا ص238– –
تيتس وبأ تمشح دمحأ روتكدلا –89 ةرقف تجهب يملح روتكدلا –421 ةرقف فلؤملل دقعلا
رارطض اال حةلا يف دقعي يذلا قافت اال ةطلتخملا فانئتس اال ةمكحم تلطبأو –187 ةرقف
ءاطعإب تفتكاو ص166)، 1899م11 ةنس سرام 22) رطخ يف ةنيفس دوجو نم ةمجانلا
فانئتس اال ةمكحم ًاضيأ رظنأ ص235). 1892م4 ةنس ويام 11) يلوضفلا ىوعد

ص54 1925م38 ةنس ربمفون 18 يفو ص3– 1909م21 ةنس هينوي 13 يف ةطلتخملا
يف ةمكحملا تركذ ريخ األ مكحلا اذه يفو ص141( 1933م45 ةنس رياني 25 يفو –

" عزتني " ةملك يسنرفلا نوناقلا نم لقني )مل ميدقلا ) يرصملا نوناقلا نأ مكحلا بابسأ
نأ يف ببسلا تناك يتلا ريخ ،و األ نوناقلا اذه نم 1109 ةداملا يف ةدراولا (extorque)

.( دقعلا لطبي اهاركإ ةفداصم تأيهت يتلا رارطض حةلااال لعجي ال يسنرفلا هقفلا
،  دقعلا ةحص يف ةرثؤم رارطض اال حةلا لعج ىلإ هجتم عوضوملا اذه يف نراقملا نوناقلا و اذه
.(1 مقر ةيشاح ص441 فلؤملل دقعلا ةيرظن الل( غتس اال ةيرظن يف كلاالم دنع كلذ ىرنسو
نم ىدم عسوأ وهف ،  عربتلا دوقع يفو لب ةيلا متح اال دوقعلا يف عقي اللدق غتس نأاال ىرنسو (2)

.  نبغلا
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ةسينكلا لا جر نإف ،  تقولا كلذ ذنم روهظلا يف ذخأ ةدار اإل ناطلس بهذم ناك اذإو
ةيرظن يف اوعسوتو ،  ىوقلا الل غتسا نم فيعضلا ةيامحبو ةلا دعلا ب أدبملا اذه اوديق

ام اذهو ،  هرجا لمعللو اهنامثأ علسلل اوددحو ،  ضرقلا دوقع يف ابرلا اومرحف ،  نبغلا
تينعو .(justesalaire) لدعلا (justeprix)بواألرج لدعلا نمثلا ب هنومسي اوناك

ابرلا تمرحف ،  ةيوبرلا دوقعلا يهو نبغلا حاالت نم ةنيعم ةلا حب اإلسالةيم ةعيرشلا
،  ةدار اإل ناطلس أدبم داسو ةيدرفلا حور تداع  .مث هدوجو ناظم عيمج يف هتبقعتو
لا وحأ يف إال نبغلا ب دتعت ال نيناوقلا تداعو .  عستا دق ناك ام نبغلا ميرحت نم قاضف
األ دحلا نييعت ىتح ةروصلا تغلأف ،  ةيسنرفلا ةروثلا يف ةعزنلا هذه تيوقو .  ةنيعم
نمو ،  يسنرفلا يندملا نوناقلا ثروو .  راقعلا عيب يف نبغلا ميرحت ىتحو ةدئافلل ىصق

.  نبغلا يف ةقيض اهماكحأ تءاجف ،  ديلا قتلا هذه ،  ميدقلا يرصملا يندملا نوناقلا هئارو
حا يف إال دوقعلا ةحص يف رثؤي ال امهيف نبغلا  .ف نبغلل ةيدام ةرظن نانوناقلا مزتلا دقو

ةيصخشلا ةميقلا الب ءيشلل ةيداملا ةميقلا ب نبغلا يف ةربعلا  ،و اهيلع صن ةيئانثتسا الت
بيع وهو ،  ءاضرلا بويع نع لقتسم هتاذب مئاق بيع نبغلا  ،و دقاعتملا ىلإ ةبسنلا ب

دقاعتملا ىطعأ ام ةميق نيب لداعت كانه نوكي إال هتيآو ،  ءاضرلا يف بيع ال دقعلا يف
نبغلل حةلا رهظاو .  دودحم مقر ىلإ لداعتلا يف االتخالل لصي نأ ىلع ذخأ ام ةميقو

(م336– رصاقلا راقع ىلع عقو اذإ عيبلا حةلا ميدقلا يرصملا يندملا نوناقلا يف
 ،ك نوناقلا اذه يحاون يف ةرثتنم تناك ىرخأ حاالت كانهو .(4204–19/337

رظنلا داعي نأ هيف زوجي ةلا كولا دقعكو ،  ةئاملا يف 8 ىلع ىصق األ اهدح ديزي ال ةدئافلا
.  ليكولا رجا يف

اهب ذخأ الل غتس يفاال ةيسفن ةيرظن ىلإ نبغلا يف ةيداملا ةيرظنلا هذه تروطت دقو
يف (ً :(وأال نيرمأ يف صلختي نيتيرظنلا نيب ام قرفلا  .و ةثيدحلا تانينقتلا رثكأ
ةميقب ةربعلا  ،ف ةيصخش ةرظن ال ةيدام ةرظن ءيشلا ةميق ىلإ رظني ىلو األ ةيرظنلا
ضرعلا نوناق اهمهأو ةيداصتق اال نيناوقلل ًاعبت ةميقلا هذه ددحتو ،  هتاذ دح يف ءيشلا

يف ءيشلا ةميق يهو ةيصخشلا ةميقلا ب ةربعلا ف ىرخ األ ةيرظنلا يف امأ .  بلطلا و
لوصحلا ديري نم رظن يف ًاريبك هتاذ يف اهفات ءيشلا نوكي دق  ،ذإ دقاعتملا رابتعا

هنأ ءيشلا ةميقل ةيداملا ةرظنلا ىلع بترتيو .  ةيصخش فورظل عجرت تارابتع ال هيلع
لتخي مل ول ىتح ققحتي نبغلا نإف ،  ةميقلا هذه ىلإ رظنلا ب دقعلا يف لداعتلا لتخا اذإ
ةميق نم ةنيب ىلع دقاعتملا نوكي دقف ،  ءيشلل ةيصخشلا ةميقلا ىلإ رظنلا ب لداعتلا

ةيصخشلا هتميق  ،ألن رطضم وال عودخم ريغ ،  ربكا نمثب هيرتشي نكلو ةيداملا ءيشلا
،  ةيداملا ةيرظنلل ًاقبط ،  دقاعتملا ربتعي ةلا حلا هذه لثم يف .  هلذب يذلا نمثلا لدعت

هذهب عًاملا ناك هنأ عم ،  ةيداملا ةميقلا ىلإ ةبسنلا ب لتخا دق لداعتلا ماد ام ًانوبغم
وأ طلغ ةيحض نكي مل هنأ  ،يأ دقاعتلا ىلإ رطضي ملو اهرمأ يف عدخي ملو ةميقلا
مئاق لقتسم بيع انمدق امك وه ةيداملا ةيرظنلا يف نذإ نبغلا  .ف هاركإ وأ سيلدت

ةيصخشلا ةرظنلا ىلع بترتي يذلا امأ .  ءاضرلا يف ال دقعلا يف عقي بيع وهو ،  هتاذب
نم ربكا وه ًانمث عفدي نأ دقاعتملا ىضر إالاذإ نبغ كانه نوكي إال وهف ءيشلا ةميقل

ًاعودخم  ،وأ هتميق يف ًامهاو ناك إالاذإ كلذ لعفي ال وهو ،  ةيصخشلا ةميقلا هذه
ةبرجت مدع وأ ةنوعر وأ شبط ةجيتن اذهإال نوكي  ،وال دقاعتلا ىلإ ًارطضم  ،وأ اهيف

عقو إالاذإ ةلا حلا هذه لثم يف ققحتي ال نبغلا نأ كلذ ىنعمو .  ةجاح وأ زوع وأ
ةيرظنلا يف نذإ نبغلا نوكي  .فال هارك وأاإل سيلدتلا وأ طلغلا نم برقي اميف دقاعتملا

بويع رهاظم نم رهظم وه  ،لب دقعلا يف ًاعقاوو هتاذب ًامئاق ال قتسم ًابيع ةيصخشلا
ةرظن ىلو األ ةيرظنلا يف اهيلإ رظني لداعتلا يف االتخالل ةجردو ( ايناثا ).  ءاضرلا

امك سمخلا ىلع ديزي يذلا نبغلا  .ف دوصرم مقر يه  ،لب ةددحم ةجرد يهف ،  ةيدام
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ىلإ ةبسنلا ب يسنرفلا نوناقلا يف امك عبرلا  ،وأ يرصملا نوناقلا و اإلسالةيم ةعيرشلا يف
ىنثا نم ءازجأ ةعبس  ،وأ ميدقلا يسنرفلا نوناقلا يف األرم ناك امك فصنلا  ،وأ ةمسقلا

هب دتعي يذلا نبغلا وه ،  راقعلا عيب ىلإ ةبسنلا ب يسنرفلا نوناقلا يف امك رشع
 ،ب ةيصخشلا ةيحانلا نم ًاشحاف نبغلا نوكي دقو .  ةلمكت طبااالوأ ءازجلا بجوتسيو
 ،ف ةيداملا ةيحانلا نم ددحملا ردقلا غلبي ال هنكلو ،  ةصاخلا دقاعتملا فورظ ىلإ ةبسنلا
يف ذختتف ةيصخشلا ةيرظنلا امأ .  دقعلا ةحص يف رثؤي وال ةلا حلا هذه يف هب دتعي ال
نبغلا لصي نأ بجي امقر ددحت ال يهف ًانرم ، ًارايعم لداعتلا يف االتخالل ةجرد ديدحت
نيب ام لداعتلا يف االتخالل لصي نأ ىفكيو حةلا ، لك فورظل كلذ كرتت  ،لب هيلإ

.  ظهاب دح ىلإ نيتميقلا
رارقتس ال نامض اذه يفو ،  ديدحتلا ةيزم اهيف ةيداملا ةيرظنلا نأ نايبلا نع ينعو
رثكأ كلذ ىضتقي نبغ ،وال دقعلا يف له فرعتن نأ ىلو األ ةلهولل نكمي  ،ذإ لماعتلا
نإف ،  نمثلا ىلإ ةميقلا هذه بسننو ،  ةيداملا ءيشلا ةميق اهب ردقت ةيباسح ةيلمع نم

،  اهتنورم مدع وه ةيداملا ةيرظنلا بيع نكلو هب . دتعا ددحملا ردقلا ىلإ نبغلا لصو
اهيف بلغتي ةيعامتجا لئاسمل داعال حال حلصت ال ثيحب ةيباسحلا ةقدلا نم يهف
ةدعاقو .  فورظلا هذهل ةبسانملا لولحلا فلتختف اهفورظ فلتختو ،  يسفنلا رصنعلا

نيب ام قورفلا ىلإ رظن نودو ،  لئاسملا عيمج ىلع ًايباسح ًاقيبطت قبطت ةدماج ةدحاو
ةلا . دعلل اهيف عادخ رهظم نًم امغر ةملا ظ ةدعاق نوكت ،  ىرخأو ةلأسم

ةماع ةيرظن نبغلا نم تلعجو ،  ةيسفنلا ةيرظنلا ةثيدحلا تانينقتلا تقنتعا دقو
الن طبب 138 ةداملا يف ينامل األ يندملا نوناقلا ىضقف .  دوقعلا عيمج ىلع قبطنت

هتبرجت مدع وأ هتفخ وأ ريغلا ةجاح صخشلا هب لغتسي يذلا ينوناقلا فرصتلا
اذه ةميق ىلع ديزت مةيلا عفانم ىلع ،  هيدؤي ءيش ريظن يف ،  هريغل وأ هسفنل لصحيل

disproportion ) ًاحداف الال تخا كانه نأ فورظلا نم نيبتي ثيحب ،  ءيشلا
ىضقتو .  ءيشلا اذه ةميقو عفانملا كلت ةميق نيب ام لداعتلا يف (choquante

الال تخا لداعتلا الل تخا حةلا يف هنأب يرسيوسلا تامازتل اال نوناق نم 21 ةداملا
ا دقاعتملا دهعتو نيدقاعتملا دحأ دهعت نيب (disproportionevidente)ام ًاحضاو
،  هعفد ام درتسيو دقعلا طبالن نلعي نأ ةنس نوضغ يف نوبغملا دقاعتملل زوجي آلرخ ،
مدع وأ ةفخ وأ اهيف عقو ةجاح الل غتسا قيرط نم نبغلا اذه ىلإ عفد دق ناك اذإ
دحأ تامازتلا تناك اذإ هنأب يلا اإلطي يسنرفلا عورشملا نم 22 ةداملا يضقتو .  ةبرجت
هيلع لصح ام عم (horsdetouteproportion) لداعت لك نع ةديعب نيدقاعتملا
هءاضر نأ فورظلل ًاعبت ضرتفي ثيحب اآلرخ ، دقاعتملا تامازتلا عم وأ دقعلا بجومب
دقعلا لطبي نأ نوبغملا دقاعتملا بلط ىلع ءانب يضاقلل زاج ،  فاك رايتخا نع ردصي مل

.(1) تامازتل اال صقني نأ وأ

(م42)و ينولوبلا نوناقلا )و ىلو األ ةرقفلا (م1448 ديدجلا يلا اإلطي نوناقلا ًاضيأ رظنأ (1)
دقو (م74). ينيصلا نوناقلا (م879)و يواسمنلا نوناقلا (م214)و ينانبللا نوناقلا
يف يسنرفلا باونلا سلجم ىلإ (GuibaletDupin) نابيدو لا بيج نايسنرفلا نابئانلا مدق
اماع ًاصن عضيو يسنرفلا نوناقلا نم 1118 ةداملا لمكي نوناق عورشم 1920 ةنس هينوي 20
االتخ ناك اذإ دقعلا لا طبإ يف ًاببس نبغلا نوكي نأب يضقيف ،  دوقعلا عيمج يف الل غتس اال مرحي
ةجاح الل غتسا ىلإ عجري اذه ناكو ،  اميسج هنع أشنت يتلا تامازتل اال نيب ام لداعتلا يف الل
باونلا سلجم : ةيسنرفلا ةيناملر بلا قئاثولا رظنأ ) هتبرجت مدع وأ هتفخ وأ نوبغملا فرطلا

ص1786). 1112 ةرقف قحلملا 1920 ةنس
الل غتس يفاال ةاماع ًاصوصن ةيندملا اهنيناوق نمضتت يتلا بلاالد يف ىرجأ ثحب نم صلختسيو اذه

نوعقوتي داقنلا نم ريثك ناكو ،  قيبطتلا ةردان صوصنلا هذه نأ هركذ مدقت يذلا وحنلا ىلع
ريغ تاركذم رظنأ ) يضاقتلا ةرثكل ةاعدم نوكت صوصنلا هذه نأ نم نوشخيو كلذ سكع



228

تانينقتلا ديدجلا يرصملا نوناقلا رياس دقو : ديدجلا يرصملا نوناقلا – 204
: يتأي ام ىلع 129 ةداملا يف صنف الل ، غتس يفاال ةيسفنلا ةيرظنلا ب ذخاو ةثيدحلا
اذه هيلع لصح ام عم ةتبلا لداعتت ال نيدقاعتملا دحأ تامازتلا تناك اذإ -1"

دقاعتملا نأ نيبتو اآلرخ ، دقاعتملا تامازتلا عم وأ دقعلا بجومب ةدئاف نم دقاعتملا
،  احماج ىوه وأ انيب اشيط هيف لغتسا دق اآلرخ دقاعتملا إالألن دقعلا مربي مل نوبغملا
اذه تامازتلا صقني وأ دقعلا لطبي نأ نوبغملا دقاعتملا بلط ىلع ءانب يضاقلل زاج

. " دقاعتملا
ريغ تناك  ،إوال دقعلا خيرات نم ةنس خالل كلذب ىوعدلا عفرت نأ بجيو -2"

. " ةلوبقم
ضرع لا ،اذإ األطب ىوعد اآلرخ فرطلا ىفوتي نأ ةضواعملا دوقع يف زوجيو -3"

. "(1) نبغلا عفرل ايفاك يضاقلا هاري ام

: ةمزلملا اهتوقبو دوقعلا نيوكتب ةقلعتم لئاسم ضعب يف (Morel) لر وم ذاتس لال ةعوبطم
ص387). 1949–1948 ةنس سيراب

اآليت:"1-اذإ هجولا ىلع يديهمتلا عورشملا نم 179 ةداملا يف صنلا اذه درو : صنلا خيرات (1)
ةدئاف نم دقاعتملا اذه هيلع لصح ام عم ًاقلطم لداعتت ال نيدقاعتملا دحأ تامازتلا تناك
ًاعبت ،  ًاضورفم نوكي ثيحب اآلرخ ، دقاعتملا تامازتلا عم ًاقلطم لداعتت ال  ،وأ دقعلا بجوب
 ،وأ هكاردإ فعض وأ هتربخ مدع وأ هشيط وأ هتجاح تلغتسا دق نوبغملا فرطلا  ،نأ فورظلل
بلط ىلع ءانب يضاقلل زوجيف ،  فاك رايتخا نع ردصي مل هءاضر نأ ماع هجوب نيبتي ثيحب
ىتح مكحلا اذه يرسيو .  دقاعتملا اذه تامازتلا صقني نأ وأ دقعلا لطبي نأ نوبغملا فرطلا
نأ ةضواعملا دوقع يف زوجيو –2.  اعربت نوبغملا فرطلا نم ردص يذلا فرصتلا ناك اذإ

تلخدا دقو . " نبغلا عفرل ًايفاك يضاقلا هاري ام ضرع الناذإ طبلا ىوعد اآلرخ فرطلا ىقوتي
قفاوو .  يئاهنلا عورشملا يف 133 اهمقر حبصأو ،  ةداملا ىلع الت يدعت ضعب ةعجارملا ةنجل
خويشلا سلجمب يندملا نوناقلا ةنجل امأ .  يئاهنلا عورشملا يف تدرو امك باونلا سلجم اهيلع

ىلإ تهجتا  ،مث اهفذح ىلإ األرم لوأ يف ليمت تناكو ،  ةداملا هذه يف ال يوط تشقانت دقف
ام عم ةتبلا لداعتت ال نيدقاعتملا دحأ تامازتلا تناك اذإ –1": اآليت هجولا ىلع اهدييقت
نأ نيبتو اآلرخ ، دقاعتملا تامازتلا عم وأ دقعلا بجومب ةدئاف نم دقاعتملا اذه هيلع لصح

  ًاحماج ىوه وأ ًانيب ًاشيط هيف لغتسا دق اآلرخ دقاعتملا إالألن دقعلا مربي مل نوبغملا دقاعتملا
.  دقاعتملا اذه تامازتلا صقني وأ دقعلا لطبي نأ نوبغملا دقاعتملا بلط ىلع ءانب يضاقلل زاج ،
–3.  ةلوبقم ريغ تناك إوال دقعلا خيرات نم ةنس خالل كلذب ىوعدلا عفرت نأ بجيو –2

يضاقلا هاري ام ضرع اذإ لا اإلطب ىوعد اآلرخ فرطلا ىقوتي نأ ةضواعملا دوقع يف زوجيو
كرت دقو ،  فطعلا و ةدوملا ال ةحماجلا ةوهشلا هانعم ىوهلا نأ ظحولو . " نبغلا عفرل ًايفاك
نع لدعت نأ هترجأ يذلا ليدعتلا يف ةنجللا تعارو .  يضاقلا ريدقتل ىوهلا و شيطلا ديدحت
نيبلا شيطلا الل غتسا ىلع ًارصاق صنلا ساسأ لعجت نأو عورشملا صن هراتخا يذلا عسوتلا
يذلا فرصتلا ناك ولو مكحلا اذه ىرسيو " ةرابع ىلو األ ةرقفلا نم تفذحو .  حماجلا ىوهلا وأ
عفر داعيمب قلعتي ًاديق تفاضأو .  ديزتلا ليبق نم ألاهن طاعربت نوبغملا فرطلا نم ردص
اللذإ غتس باال ةصاخلا 129 ةداملا فذح حرتقا ": يتأي ام اهريرقتل قحلم يف ءاجو .  ىوعدلا

ماكحأ عضو ألن حارتق اال اذهب األذخ ةنجللا رت ملو الت ، ماعملا ددهي ام اهئافيتسا يف نوكي دق
التلب ماعملا ميظنت يف ةيقلخلا سس األ معد ىلع هرثأ رصتقي اللال غتس اال نأش يف ةصاخ
قبطت امال دعاوقلا ليمحتو صوصنلا ىلع لياحتلا ءانع نم ءاضقلا ةلا قإ ىلإ كلذ زواجي
عسوتو ءاوغ واال طلستلا و ءاحي اال ةركف تبنتسا دق يلا حلا نوناقلا لظ يف ءاضقلا  .ف اهعبطب
عفدل لئاسولا ىتشب لسوتو دقاعتلا ىلإ ًاعفاد نوكي امدنع ( ةميقلا يف طلغلا ) قيبطت يف

نأ يف كش نم امو .  ماكح األ تاعومجم اهب تلفح الل غتس اال روص نم ةريثك روص يف روحلا
يف نيدهتجملا جازم توافتو ريدقتلا خالل نم متحاالت ال نيلماعتملا ضرعت اهتاذب ةلا حلا هذه
كلذل .  ريثك وأ ليلق يف رارقتس اال ديطوت ىلع نيعت وال ةماعلا دعاوقلا ىلع جورخلا ناسحتسا
دقعلا هل ضرعتي دق امل نيلماعتملا كاردإ ىلإ ىعدا نوكي الل غتس لال صن دارفأ نأ ةنجللا تأر
صنلا اذه قاطن نوكي نأ رت ملف تطسوت اهنكلو .  دودحلا حضاو قيض قاطن يف نعط نم
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يف ىعاري " نأ ىلع 130 ةداملا يف صني نأ ىلع ديدجلا نوناقلا صرح دقو
دوقعلا ضعب يف نبغلا ب ةصاخلا ماكح اإلخاللباأل مدع (م129) ةقباسلا ةداملا قيبطت

هيف تطرتشا اذإ عيبلا دقع اهمهأ اهيلإ ريشي يتلا دوقعلا (1)" .و ةدئافلا رعسب وأ
نأ مهملا  .و دوقعلا هذه يف كلاالم دنع كلذ نايب يتأيسو .  يئازجلا طرشلا و ةدئافلا
لب ءاضرلا يف ًابيع ربتعي ملف ،  ةيداملا ةيرظنلا ساسأ ىلع ماق حلااالت هذه يف نبغلا

تفقوو ،  ةيصخشلا هتميقب ال ةيداملا هتميقب ءيشلا يف دتعاو ،  دقعلا يف ًابيع
.  نبغلا ريدقت دنع هتمزتلا ددحم مقر دنع حلااالت هذه ضعب يف صوصنلا

هتيرظن يف الل غتس اال ىلإ انعجور اهركذ مدقتملا نبغلا حاالت ًابناج انكرت اذإف
ةداملا صن اهنمضت يتلا ةيصخشلا ةيرظنلا يهو ،  دوقعلا عيمج لوانتت يتلا ةماعلا

هيلع صن يذلا ءازجلا بترت ترفاوت ىتم رصانع الل غتس نألال انيأر ،  ركذلا ةفلا 129س
.  نوناقلا

بترتي يذلا ءازجلا يف ( ًايناث الل .و( غتس اال رصانع يف (ً :(وأال ملكتن نحنف
.  هيلع

الل غتس اال رصانع ا–

يعوضوم امهدحأ ،  نارصنع الل غتس :لال يسفنلا و يعوضوملا نارصنعلا –205
سفن يف فعض الل غتسا وهو يسفن  ،واآلرخ ًاحداف الال تخا لداعتلا الل تخا وهو

.  دقاعتملا
يف الل غتس لال يعوضوملا رصنعلا 129 ةداملا تدروأ : يعوضوملا رصنعلا –206
هيلع لصح ام عم ةتبلا لداعتت ال نيدقاعتملا دحأ تامازتلا تناك اذإ ": اآلةيت ةرابعلا

ال تخا وه اذهو اآلرخ" . دقاعتملا تامازتلا عم وأ دقعلا بجومب ةدئاف نم دقاعتملا اذه
.  انمدق امك ًاحداف الل تخا لداعتلا ل

دقف ،  يرتشملا تامازتلا و عئابلا تامازتلا نيب لداعتلا طرتشي  ،ال يعبلا دقع يفف
الال تخا لداعتلا لتخا اذإ نكلو .  عيبلا ةحص نم نبغلا عنمي وال نيدقاعتملا دحأ نبغي

رصنعلا نإف ،  يرتشملا هب مزتلا يذلا نمثلا و عئابلا هب مزتلا يذلا عيبملا ةميق نيب ًاحداف
.  ققحتي الل غتس لال يعوضوملا

نمث ءاقل ةميقلا ريبك لزنم عيبب ثمال مزتلا دق دعاولا ناك  ،اذإ عيبلا ب دعولا يفو
ةدئاف نم هيلع لصح امو لزنملا عيبب دعاولا مازتلا نيب لداعتلا نوكي ثيحب ،  ديهز

ال غتس لال يعوضوملا رصنعلا نإف ،  ًاحداف الال تخا لتخا دق ديهزلا نمثلا وهو اذه هدعوب
.  ققحتي ًاضيأ انه ل

و نيدقاعتملا دحأ تامازتلا نيب ًاعقاو حدافلا االتخالل نوكي ىلو األ ةلا حلا يفو

و يرسيوسلا و ينامل األ نينقتلا اهنمو ،  ةثيدحلا تانينقتلا رثكأ يف هريظن رارغ ىلع ًابحر
حماجلا ىوهلا " يتلا ح ىلع هيف ترصتقا يلا ،لب اإلطي يسنرفلا عورشملا و نينانبللا و ينولوبلا

. " نيبلا شيطلا و
األمعلا ةعومجم ) هتنجل اهترقأ امك ةداملا ىلع خويشلا سلجم قفاوو ، 129 ةداملا مقر حبصأو

ص203). ص189– ج2 ةيريضحتلا
ىعاري اآليت:" هجولا ىلع يديهتلا عورشملا نم 180 ةداملا يف صنلا اذه درو : صنلا خيرات (1)

هب حمسي امبو دوقعلا ضعب يف نبغلا ب ةصاخلا ماكح اإلخاللباأل مدع ةقباسلا ةداملا قيبطت يف
،  ديدجلا نوناقلا صن يف دراولا هجولا ىلع ةعجارملا ةنجل هتلدعف . " ةدئافلا رعس نم نوناقلا

عورشملا يف 134 ةداملا مقر حبصأو ،  دوصقملا ىنعملا ىلع األةلد يف قدأ صنلا لعجل
،  خويشلا سلجمل يندملا نوناقلا ةنجل هيلع تقفاو  ،مث باونلا سلجم هيلع قفاوو .  يئاهنلا
ص203 ج2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم ) خويشلا سلجم هيلع قفاوو . 130 همقر حبصأو

ص204). –
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تامازتلا نيب حدافلا االتخالل عقي ةيناثلا ةلا حلا يفو اآلرخ . دقاعتملا تامازتلا
.  دقعلا بجومب ةدئاف نم هيلع لصح امو دقاعتملا

هتميقب  ،ال دقاعتملا ىلإ ةبسنلا ب ةيصخشلا هتميقب ءيشلا ةميق ريدقت يف ةربعلا و
يف صخش بغريف آالف ، ةعبرأ لزنمل ةيداملا ةميقلا نوكت دقف .  هتاذ يف ةيداملا
ةميقلا انهب ةربعلا  .ف نمثلا اذه غلبت هيلإ ةبسنلا ب لزنملا ةميق آالفألن ةسمخب هئارش
نوكي ال ثيحب ربكا غلبمب آالفوأ ةسمخب هيف بغارلا هارتشا ولو ىلو . األ نود ةيناثلا

ل يعوضوملا رصنعلا نإف ،  لزنملل ةيصخش ةميق ربتعا امو هعفد ام نيب ًاحداف االتخالل
نأك ،  ةيصخشلا ةميقلا هذه ىلع ًاريثك ديزي عًايلا ًانمث عفد اذإ  ،امأ ققحتي اللال غتس ال

.  حداف الل تخا لداعتلا يف االتخالل نأب لوقلا زاج آالفثمال ، ةينامث عفد
امقر سيل رايعملا اذه نكلو .  ىرن امك يدام اهرايعم لداعتلا الل تخا يف ةحادفلا ف

آالف ةينامثب ةحادفلا ققحتت دقف حةلا . لك يف فورظلل ًاعبت ريغتم رايعم وه  ،لب ًاتباث
وه يضاقلا  .و ربكا غلبمب إال ققحتت ال دقو ،  لقأ غلبمب ققحتت دقو ،  مدقتملا لثملا يف
ىلإو عئابلا و يرتشملا نم لك فورظ ىلإ كلذ يف رظنيو .  ققحتت غلبم يأب دقي يذلا

ال ضقنلا ةمكحمو ،  نوناق ةلأسم ال عقاو ةلأسم انه ةلا سملا  .ف ىرخ األ تاسب ملاال عيمج
فورظلا عوضوملا ةمكحم تنيب اذإف ،  بيبستلا روصق ثيح نم إال كلذ يف اهل ةباقر

 ،فال ًايفاك كلذ يف اهنايب ناكو م حداف لداعتلا يف نأاالتخالل ردقت اهتلعج يتلا
يذلا وهف ،  نوبغملا دقاعتملا قتاع ىلع عقي تابث اإل ءبعو .  ضقنلا ةمكحمل بيقعت

.  لداعتلا الل تخا يف ةحادفلا تبثي نأ هيلع
contrats ) ةددحملا ةضواعملا دوقع يف ًاحداف االتخالل نوكي ام رثكأو
ام رادقم ددحم هجو ىلع فرعي وهو ،  يطعيو دقاعتملا ذخأي اهيفف (commutatifs

طارتش اال يف امك هريغل ذخأ وأ هسفنل ذخأ كلذ يف ءاوس ،  ىطعأ ام رادقمو ذخأ
يوطنت دوقع يهو ،(1) ةيلا متح اال دوقعلا يف ًاضيأ كلذ عقي دق نكلو .  ريغلا ةحلصمل

نم عون كانه نوكي نأ يغبني  .ذإ فورعم وه امك ةراسخلا و بسكملا لا متحا ىلع
ةه نم اهتميقو ةراسخلا لا تحاو ةهج نم هتميقو بسكملا لا متحا نيب لوقعم لداعتلا
لا متحا نم ريثكب حجرا نيدقاعتملا دحأ بناج يف ةراسخلا لا متحا ناك اذإف .  ىرخأ
ا ناك ،  بسكملا رادقم نع ًاريثك لقي ال هتاذ تقولا يف ةراسخلا رادقم ناكو ،  بسكملا

ًاديعب لزنملا ناكو ،  قيرحلا نم هلزنم نما ًاصخش نأ ولف .  ًاحداف لداعتلا يف التخالل
نهترا نئاد بلطل ةيبلت إال هبحاص هنمؤي ملو قيرحلا رطخل ضرعتلا نع دعبلا لك

لا متحا ،  عةيلا ًايونس ًاطاسقا هل نمؤملا عفدي نأ نيمأتلا ةكرش تطرتشاو ،  لزنملا
غلبم وه هنع ضيوعت ىضاقتف لزنملا قارتحا لا متحا نم ريثكب حجرأ اهتراسخ

،  هتاذ نيمأتلا غلبم نيبو يونسلا طسقلا رادقم نيب ريبك قرف كانه نكي ملو ،  نيمأتلا
يف االتخالل نوكي نأ ققحتي دق نيمأتلا دقع وهو يلا متح اال دقعلا اذه لثم يفف

.  ًاحداف الال تخا نيمأتلا ةكرش تامازتلا هلو نمؤملا تامازتلا نيب ام لداعتلا
عربتملا  ،ألن لداعتلا يف ًاحداف الال تخا كانه نإ عربتلا دوقع يف لوقلا نكمي وال

يف عقي امك تاعربتلا يف عقي كلذ نم مغرلا اللب غتس اال نكلو .  ذخأي وال يطعي
غتس اال ققحتي نأ زاج اذإو .  ةيناثلا يف هنم ىلو يفاأل ةأطو دشا وه  .لب تاضواعملا

ةراش اإل نسحتو ": يتأي ام ددصلا اذه يف يديهمتلا عورشملل ةيحاضي اإل ةركذملا يف ءاج دقو (1)
اإل ىنعم هيف عمتجا اذإ نبغلا ساسأ ىلع اهيف نعطي نأ زوجي اهتاذ ةيلا متح اال دوقعلا نأ ىلإ
ا ةعومجم ). " هكاردإ فعض وأ هتريخ مدع وأ هشيط وأ دقاعتملا ةجاح الل غتسا ىنعمو طارف

تءاجف كلذ ، ىلع ةحارص نينانبللا نوناقلا صن دقو ص191). ج2 ةيريضحتلا ألمعلا
نوكت دق اهتاذ ةيلا متح اال دوقعلا ": يتأي ام نوناقلا اذه نم 214 ةداملا نم ةريخ األ ةرقفلا

. " نبغلا ببسب لا لإلطب ةلباق
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ال صأ هيف لداعت ال اميف ًاققحت رثكأ نوكي الل غتس اال نإف ،  لداعتلا هيف لتخي اميف الل
دوقع يف زيجت يهو ،  ديدجلا نوناقلا نم 129 ةداملا نم ةثلا ثلا ةرقفلا ً .و
ريغ يف عقي اللدق غتس نأاال ًانمض ديفت ،  لدبلا ةلمكتب لا اإلطب ىوعد ىقوت ةضواعملا
نإف تاعربتلا يف الل غتس اال عقي فيك امأ .(1) عربتلا دوقع يف يأ ةضواعملا دوقع
بلغيو – مهلا عيمجب صخش عربتي دقف عفال . عوقولا ريثك وه  ،لب روصتلا لهس كلذ
كلذب ًاعيضم اهنم ، وأوالهد ةيناثلا هتجوزل – عيب ةروص يف ةبه قيرط نع كلذ متي نأ

ال ةجيتن ردص دق عربتلا اذه نوكيو ،  يعرشلا مهثاريم اهنم وأوالهد ىلو األ هتجوز ىلع
.  ًاحداف الال تخا لتخم لداعتلا نأ القيلا انهو .  هاوه وأ هفعض ىلو األ هتجوز الل غتس
اذهب ضري مل وهو ،  لباقم نود ىطعأ عربتملا ً ،ف ال صأ دوجوم ريغ هنإ قيلا لب

.  حماجلا هاوهل وأ نيبلا هشيطل الل غتسا ةجيتن إال عربتلا
،  دحاو بناج نم ةرداصلا ةينوناقلا تافرصتلا ىلإ دوقعلا الل غتس اال زواجي دق لب
وأ انيب ًاشيط هيف لغتسا صخشل هب ءاصي اال كلمي ام عيمجب صخش ىصوأ اذإ امك
ًارداص ًاينوناق معال لب ًادقع تسيل يهو الل ، غتس اال اهبيعي انه ةيصولا  ،ف ًاحماج ىوه

.  دحاو بناج نم
يف 129 ةداملا هتدروا دقف الل غتس لال يسفنلا رصنعلا امأ : يسفنلا رصنعلا –207
دق اآلرخ دقاعتملا إالألن دقعلا مربي مل نوبغملا دقاعتملا نأ نيبتو ": اآلةيت ةرابعلا
يرجي صنلا اذهل يديهمتلا عورشملا ناكو . " ًاحماج ىوه وأ ًانيب ًاشيط هيف لغتسا
تلغتس ادق نوبغملا فرطلا نأ فورظلل ًاعبت ًاضورفم نوكي ثيحب اآليت:" هجولا ىلع
هءاضر نأ ماع هجوب نيبتي ثيحب  ،وأ هكاردإ فعض وأ هتربخ مدع وأ هشيط وأ هتجاح

نأ نيبتو ": يتأي امك يئاهنلا عورشملا صن حبصأ مث . " فاك رايتخا نع ردصي مل
نيبت  ،وأ هكاردإ فعض وأ هتربخ مدع وأ هتجاح وأ هشيط لغتسا دق نوبغملا دقاعتملا

و يديهمتلا نيعورشملا نأ ظح " .يوال فاك رايتخا نع ردصي مل هءاضر نأ ماع هجوب
مدعو شيطلا و ةجاحلا : نوبغملا دقاعتملا يف لغتسي نأ حصي اميف اعسوت دق يئاهنلا

إال اذه لك يف ةربعلا ناب احرصف ،  دعبأ ىدم ىلإ ابهذ لب .  كارد اإل فعضو ةربخلا
هيف اعسوت اميف ناعورشملا  .و فاك رايتخا نع ردص دق نوبغملا دقاعتملا ءاضر نوكي
دقو الل ، غتس يفاال ةماع ًاصوصن تنمضت يتلا ةثيدحلا ةيبنج األ تانينقتلا عم ناقفتي

عورشملا ضرع امدنع نكلو .  اهتاذ ظافل األ لمعتست اهانيأرو ،  اهيلإ ةراش اإل تقبس
تانينقتلا عسوت الل غتس يفاال عسوتت إال ةجللا ترثا خويشلا سلجم ةنجل ىلع يئاهنلا

نوكي نأ طارتشا  ،عم ىوهلا و شيطلا ىلع لغتسي نأ حصي اميف رصتقت نأو ،  ةيبنج األ
،  اهيف الل غتس اال قبطي يتلا ةرئادلا قييضت يف ًاناعمإ ،  ًاحماج ىوهلا و ًانيب شيطلا

.(2) هرارقتساو لماعتلا طابضنا يف ةبغرو ،  مكحتلا نم ةيشخ
يف لغتسي نيدقاعتملا دحأ نأ يف نذإ رصحني الل غتس اال يف يسفنلا رصنعلا ف

فرصتلا ناك اذإ ىتح مكحلا اذه يرسيو ": اآليت صنلا نمضتي يديهمتلا عورشملا ناك دقو (1)
اذه تفذح خويشلا سلجمب يندملا نوناقلا ةنجل نكلو . " اعربت نوبغملا فرطلا نم ردص يذلا

.( شماهلا يف 204 ةرقف رظنأ ) كلذ ىلإ ةراش اإل انفلسأ دقو ،  ديزتلا ليبق نم ألهن صنلا
دوقع يف عقي اللدق غتس نأاال انيأر امك ًانمض ديفت يهو 129 ةداملا نم ةثلا ثلا ةرقفلا تيقبو

.  عربتلا
عورشملا نم 178 ةداملا تحبصأ اللنأ غتس اال اهيف قبطي يتلا ةرئادلا قييضت ىلع بترت دقو (2)

ةصاخ حلااالت انفلسأ امك ضرعتو يئاهنلا عورشملا نم تفذح يتلا ةداملا يهو – يديهمتلا
ناك ًاصن – ةرورضلا ةلا حو يبد األ ذوفنلا ةلا حو قحب ةبلا طملا نم فوخلا حةلا يه هارك يفاإل
راشملا بحلااالت قيضت ليدعتلا اذه دعب تحبصأ الل غتس اال ةيرظن ألن هؤاقبتسا ديفملا نم

يفاإل ةماعلا دعاوقلل ًاقيبطت إال تسيل ةفوذحملا 178 ةداملا رابتعا نكمي هنأ انمدق دقو .  اهيلإ
.  دعاوقلا هذه قيبطتب اهنع ىنغتسيف ،  هارك
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كلذ . ىلع ةزراب ةلثمأ يرصملا ءاضقلا يفو .  ًاحماج ىوه وأ ًاتيب ًاشيط اآلرخ دقاعتملا
،  اهرمع لبتقم يف الزتلا ةأرما نم جاوزلا ىلإ نسلا يف نعاط لجر دمعي ام ًاريثكف
،  ىوه نم اهجوز دنع اهاقلت اللام غتسا ىلإ ةجوزلا دمعت نأ ردانلا نم سيلو
دقو كلذ . ىلإ ةراش اإل انفلسأ دقو ،  ءاشت ام وألوالاهد اهسفنل دوقعلا نم هبتكتستف

ةجوزلا الل غتسا ىلإ جوزلا دمعيف ،  ىوهو ليم نع باش جوز نم ةينغ ةأرما جوزتت
ميدق جوز نم اهتيرح ةأرما يرتشت دقو .  اهيلع اهيلمي دوقع قيرط نع ماهلا زازتباو
ىقلي دقو لا . ملا نم لئاط غلبم ءاقل ميدقلا جوزلا اهقلطيف ،  ًاديدج ًاجوز هيلع رثؤت

نم هنوبتكتسيف ،  نيلغتسملا و نيبارملا يديأ يف ًاريثك ماال ثرو باشب قزنلا و شيطلا
هشيطو ديدشلا هقزن كلذ يف نولغتسي مهو هلإ ، نم ريثكلا نم هدرجي ام دوقعلا

باأل سيل الل غتس نأاال ىلع اهب للدنل ةيرصملا انتايح نم اهعزتنن ةلثمأ هذه لك .  نيبلا
صن ىلإ ةجاحلا دشا يف ءاضقلا ناك عقو اذإو ،  ةايحلا يف عقي ءيش وه  ،لب ردانلا رم
ةماعلا دعاوقلا ىلإ كرت اذإ وهو .(1) كلذ يف ةيضق نماال هل ضرعي ام هب جلا عي

تناكف ميدقلا نوناقلا لظ يف ةيرصملا مكاحملا ىلع اهلا ثمأو ةيضق اال هذه عفال تضرع دقو (1)
)وأ هارك يفاإل ) ةماعلا دعاوقلا قيبطت قيرط نع ةصقان ةجلا عم لا األوح ضعب يف اهجلا عت
يف يسنرفلا ءاضقلا ءارو ريست تناك ىرخأ لا وحأ يفو ةلا ، دعلا دعاوق قيبطت قيرط نع

: يلي اميف اهركذ يتأيس يتلا ةدار اإل ىلع طلستلا و ءاوهتس اال ةيرظن
عيبلا دقع الن طبب هءاضق ىنب دق مكحلا ناك اذإ هنأب ( ةيندملا ةرئادلا ) ضقنلا ةمكحم تضق دقو

نأ ًاضيأ اهنأش نم ةيصعتسم ضارمأب ًاباصمو نسلا يف ًامدقتم هنوكل عئابلا ءاضر داسف ىلع
ال هنإف مهل ، دقعلا ردص يذلا هعم نيميقملا ألوالهد اصوصخ دايقن اال لهس ريصيف هتدارإ فعضت

ىوعدلا عئاقول عوضوملا ةمكحم ريدقتب هقلعتل ضقنلا ةمكحم ىدل كلذ يف لدجلا ىلإ ليبس
ىتم هنأب ناث مكح يف تضقو ص296). 89 مقر 3 رمع ةعومجم 1941 ةنس رياني 2)
نم ردص هتميقب بلا طملا دنسلا نأ اهفورظو ىوعدلا عئاقو نم تصلختسا دق ةمكحملا تناك
اذه ناكو ،  ةدار اإل ىلع طلستلا وأب ءاوهتس هنمباال ذخؤي ملو ،  هرايتخاو هتدارإ ضحمب ثروملا
ليربا 29) عوضوملا يضاق ةطلس نم كلذ ألن ضقنلا ةمكحمل لخدت  ،فال ًاغئاس الص ختس اال

نأ ديرت ةجوزلا تناك ثةثلا ةيضق يفو ص152). 55 مقر 4 رمع ةعومجم 1943 ةنس
م ىلع هتجوز نم لصحو ،  فورظلا هذه جوزلا لغتساف ،  رخآ نم جوزتت ىتح اهجوز اهقلطي
 ،مث تاهينجلا نم ًافلأ نيسمخ هتميق زهانتت امب راجيإ دقعو ليكوت دقعو لزنمو تادنسو لا
ام نأب ةينطولا رصم فانئتسا ةمكحم تضق ،  فرصتلا اذه يف ةجوزلا تنعط املو ،  اهقلط
اال هذه ريرقت دقع رارطضا حةلا يف تناك ةجوزلا نكلو علخ ، لدب ربتعي اهجوزل ةجوزلا هتطعا
وه ( ةلا دعلا دعاوقل ًاقيبطت يأ ) لدعلا هب ققحتي يذلا باوصلا يأرلا نأو ،  اهتمذب تامازتل
ةنس رياني 12 يف ةينطولا رصم فانئتسا ةمكحم ) بسانملا دحلا ىلإ تامازتل اال هذه ضيفخت
لدب نأ ساسأ ىلع مكحلا اذه ضقنلا ةمكحم تضقن دقو ص723). 16 ةاماحملا 1936
حلا لك ىلع ةلأسملا نأو الق طلا ةغيصب ًانرتقم نوكي نأ بجي اإلسالةيم ةعيرشلا يف علخلا

1937 ةنس ربوتكأ 28 يف يندم ضقن ) اهيف لصفلل يعرشلا ءاضقلا ىلع لا حت نأ بجي
نكلو فانئتس اال ةمكحم ىلإ ةيضقلا تديعا دقو ص178). 66 مقر 2 رمع ةعومجم
ىوعدلا فقت نأ ضقنلا ةمكحم تضق يتلا ةيعرشلا ىوعدلا يف ريسلا اوري مل موصخلا

.  مهنيب اميف عازنلا ةيوست ىلع اوقفتاو ،  اهببسب ةيندملا
حةلا يف وهو صخش نم ردص نيد دنس نأ تبث اذإ اهنأب ةينطولا رصم فانئتسا ةمكحم تضقو

ب رحتنيو ًارارم هلواحيو راحتن يفاال ركفي هلعج امم رطخلا ب ةددهم اهيف هتايح تناك ةيضرم
ءاضر ىلع ىنبم ريغ هدقاعتف ،  ةدار اإل بولسم هلعجت ةيلقع حةلا يف هنوك نع ضال فن لعفلا

14 ةاماحملا 1933 ةنس ويام 31) دنسلا اذه يف هب دهعت ام ءافوب هتثرو مزلت  ،وال حيحص
نيدقاعتملا دحأ لغتسا اذإ اهنأب ةينطولا ةيلكلا رصم ةمكحم تضقو ص167). 2/86 مقر

مازتلا ىلإ يأ عورشم ريغ ضرغ ىلإ لوصولل اآلرخ دقاعتملا اهيف دجو يتلا رارض األ حةلا
ةجيتنو ةدار اإل طغض ريثأت تحت تادهعت ةدع تردص اذإف ،  هارك اللإل طاب نوكي دقعلا  ،ف ظهاب

دعب هرايتخا ضحمب دهعتملا اهزاجأ يتلا تادهعتلا رارقإ ةمكحمللف ،  ةعماج ةبغر الل غتسا
1934 ةنس ربمسيد لوأ ) انمض وأ ةحارص اهنم هزجي مل النام طبب مكحلا و هارك لااإل وز
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امك ةلا ، دعلا دعاوق يف هسملتي  ،وأ ءاضرلا بويع نم تاذلا ب بيع يف علاالج سملتي
األرم ، هيلع برطضي نأ ثبلي ال هنإف ،  ميدقلا نوناقلا لظ يف لبق نم لعفي ناك
ىلإ تلفنيف اهنم ررحتي نأ هل ،وأ تعضو ام ريغ ىلع صوصنلا رسفي نأ نيب نوكيو

.  هاطخ يف اهب دشرتسي طباوض وال ةرقتسم ملا عم هيف تسيل هيت
إ دقعلا مربي "مل نوبغملا دقاعتملا نوكي نأ ىضتقي يسفنلا رصنعلا اذه نأ ظح يوال

نوكي نأ اذه ىنعمو . " ًاحماج ىوه وأ ًانيب ًاشيط هيف لغتسا دق اآلرخ دقاعتملا الألن
دقاعتملا عفد يذلا اللوه غتس ال اذه نوكي نأو اآلرخ ، دقاعتملا نم عقو اللدق غتس اال

ةدارإ نوكت لغتسملا ةدارإ )نأ امهلوأ ): نارمأ كلذ ىلع بترتيو .  دقاعتلا ىلإ نوبغملا
عورشم ريغ لمع اذهو ،  نوبغملا دقاعتملا الل غتسا ىلإ تفرصنا اهنإف ،  ةعورشم ريغ

 ،إالهنأ ىوه وأ شيط نم نوبغملا دقاعتملا باصأ امف هل الدي لغتسملا ناك اذإو .(1)

تأيهت اذإ هارك نماإل ًابيرق الل غتس اال لعجي ام اذهو كلذ ، نم باصأ ام هيف لغتسا دق
نوكت نوبغملا دقاعتملا ةدارإ )نأ يناثلا (2).(واألرم انب رم ام ىلع ةفداصم هفورظ
عفد دقو ،  حماجلا ىوهلا اهيلع طغض وأ نيبلا شيطلا اهب للض ةدارإ يهف ،  ةبيعم ةدارإ
بويع رئاس يف وهاألرم امك يسفن رايعم انه رايعملا  ،ف دقاعتلا ىلإ الل غتس اهباال

.  ءاضرلا
اهيلع بيقعت  ،فال نوناق ةلأسم ال عقاو ةلأسم دقاعتلا ىلإ ًاعفاد الل غتس اال عوقوو

الهل غتسا حصي ام نأو الل ، غتس اال عئاقول ينوناقلا فصولا نكلو .  ضقنلا ةمكحم نم
ضقنلا ةمكحم اهيلع طسبت نوناق ةلأسم ،  عماجلا ىوهلا و نيبلا شيطلا ىلع روصقم

.  اهتباقر
لقتسم رصنع وه  ،اذإ يسفنلا رصنعلا اذه تابثإ ءبع عقي نوبغملا دقاعتملا ىلعو

ذإ ىنعملا اذه يف حيرص صنلا  .و ضورفم وال هنم صلختسم  ،ال يداملا رصنعلا نع
هيف لغتسا دق اآلرخ دقاعتملا إالألن دقعلا مربي مل نوبغملا دقاعتملا نأ نيبتو ": لوقي

رصنعلا لعجي يذلا يديهمتلا عورشملا صن خبالف اذهو . " ًاحماج ىوه وأ ًانيب ًاشيط
نأ فورظلل ًاعبت ًاضورفم نوكي ثيحب ": لوقيف يداملا رصنعلا دوجوب ًاضورفم يسفنلا

. ". . .  هتجاح تلغتسا دق نوبغملا فرطلا
: نيرمأ ىضتقي يسفنلا رصنعلا نأ انمدق : ءاضرلا بويعب الل غتس 208–عالةقاال

9 يف ةينطولا رصم فانئتسا ةمكحم ًاضيأ رظنأ ص343)– 2/61 مقر 15 ةاماحملا
ةنس ةينوي 12 يف ةيلكلا طويسأ ةمكحمو ص1171– 17 ةاماحملا 9371 ةنس رياربف

ص261 . 18 ةاماحملا 1937
ءاضقلا و هقفلا قلخ دقف الل ، غتس يفاال اماع اصن نمضتي ال يسنرفلا يندملا نوناقلا ناك املو اذه

ىلع اهارصق دقو .(seduction) ءاوغتس (Captation)وأاال ءاوهتس اال ةيرظن نايسنرفلا
ةضواعملا دوقع يف الل غتس اال ةيرظن نيب اقرف ىرن  .وال ةضواعملا دوقع نود عربتلا دوقع

لا .واأل لإلطب دقعلا ةيلباق وه دحاو نيتلا حلا يف ءازجلا  .و عربتلا دوقع يف ءاوهتس اال ةيرظنو
ءاضقلا انيأر دقو .  ةدحاو ةيرظن امهرابتعاو الل غتس اال ةيرظن يف ءاوهتس اال ةيرظن جامدإ ىلو

29 يف يندم ضقن ) هزوعت الل غتس اال ةيرظن تناك امدنع ءاوهتس اال ةيرظن ىلإ أجلي رصم يف
– مكحلا اذه ىلإ ةراش اإل تقبس دقو ص152 55 مقر 4 رمع ةعومجم 1943 ةنس ليربا
يف 197 ةرقف ًافنآ رظناو ص167– 1947م59 ةنس سرام 18 يف طلتخم فانئتسا نراق
غتس اال ةيرظن نيب ام قيرفتلا ةعوبطم ريغ هل تاركذم يف جرف عيدو روتكدلا ىريو .( شماهلا
اللوه غتس يفاال ءازجلا نأ لوقيو ،  ديعب ىدم ىلإ اذه يف بهذيو ،  ءاوهتس اال ةيرظنو الل
هذه نم ص138 رظنأ ) قلطملا الن طبلا وه ءاوهتس اال يف ءازجلا امأ يبسنلا الن طبلا

.( تاركذملا
األ نوناقلا نم 138 ةداملا ىلع 98 ةرقف 1929 ةنس سيراب ةدار عإالناإل يف سيلا رظنأ (1)

.  ينامل
. 201 ةرقف ًافنآ رظناو .( يناملا 99(م138 ةرقف مدقتملا عجرملا سيلا رظنأ (2)
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نوكت نوبغملا دقاعتملا ةدارإ نأو ،  ةعورشم ريغ ةدارإ نوكت لغتسملا دقاعتملا ةدارإ نأ
.  ةبيعم ةدارإ

ريغ ًادقع لغتسملا فرطلا مأاله يذلا دقعلا ناك األرماأللو ، انربتعا نحن اذإف
فرطلا هب ضري مل يذلا – هتاذ دقعلا اذه ناك ،  يناثلا األرم انربتعا نحن اذإو .  عورشم
بويع نم بيع هلخاد دق ًادقع – هاوه نم طغض وأ هشيط نم ضالل نع إال نوبغملا

.  ءاضرلا
الطبالًان طاب لغتسملا دقع لعجو (م138)، ينامل األ نوناقلا ذخأ األلو رابتع باال

اهعمو ىرخ األ ةثيدحلا تانينقتلا تذخأ يناثلا رابتع (1).بواال باد لآل هتافانمل ًاقلطم
ةدارإ يف بيعل صاقن وأاإل لا باقاللإلطب دقعلا تلعجو ،  ديدجلا يرصملا نوناقلا

.(2) نوبغملا دقاعتملا
ديدجلا يرصملا اننوناق هب ذخأ يذلا وهو ،  يناثلا رابتع اال دنع فقن نأ انه انينعيو

غتس  .فاال ةثيدحلا تانينقتلا نم ريثكو يلا اإلطي يسنرفلا عورشملا رثا كلذ يف ًايفتقم
نم رداص عورشم ريغ لمع هنأ ساسأ ىلع هيلإ رظني  ،ال رابتع اال اذهل ًاقفو الل ،

.  نوبغملا فرطلا ةدارإ بيعي نأ اهناش نم لمع هنأ ساسأ ىلع  ،لب لغتسملا فرطلا
يذلا بيعلا ناكو ال ، لضم ناك نيبلا هشيط هيف لغتسا وه اذإ نوبغملا دقاعتملا نأ كلذ

  حماجلا هاوه هيف لغتسا ام اذإو .  طلغلا ولا سيلدتلا ىلإ نوكي ام برقأ هتدارإ لخادي
،  حضاو كلذ لك يف  .واألرم هارك اإل ىلإ نوكي ام برقأ هتدارإ لخادي يذلا بيعلا ناك ،
هب لتخي يذلا شح فاال نبغلا اذه لبق دق نوكي نأ روصتي ال نوبغملا دقاعتملا نإف
طلغ وأ سيلدت يف عقو دق نوكي  ،إالنأ ًاحداف الال تخا ىطعأ امو ذخأ ام نيب لداعتلا
طلغلا نكلو .  عماجلا ىوهلا حةلا يف هاركإ ةيحض نوكي نأ  ،وأ نيبلا شيطلا حةلا يف
ليلدلا ماقي ىتح ًايفاك ًازيمت زيمتت ال بويع الل غتس حاالتاال يف هارك واإل سيلدتلا و

الل غتس اال ىلع ليلدلا ماقي نأ اهضارتفا يف يفكيو ،  ةضرتفم بويع يه  ،لب اهيلع
لا ،لب لإلطب دقعلا ةيلباق ىلع اهيف ءازجلا رصتقي مل كلذل .  يسفنلا و يداملا هيرصنعب
،  صاقن لال دقعلا ةيلباق وه رخآ ءازج لا األوح ضعب يف ءازجلا اذه نع ال يدب عضو

خيرات نم ةدحاو ةنس صاقن اإل ىوعد وأ لا اإلطب ىوعد اهيف عفرت يتلا ةدملا تلعجو
يتلا ىرخ لااأل اإلطب ىواعد .  كلذو اذهب الل ، غتس لالال اإلطب ىوعد تفلا خف .  دقعلا

.  هنايب اآلن ىلوتن ام اذهو .  هارك واإل سيلدتلا و طلغلا ىلع بترتت

الل غتس اال ىلع بترتي يذلا ءازجلا ب-

،  يضاقلل زاج " اهركذ انفلسأ يتلا الل غتس اال طورش ترفاوت اذإ : نايوعد –209
. " دقاعتملا اذه تامازتلا صقني نأ وأ دقعلا لطبي  ،نأ نوبغملا دقاعتملا بلط ىلع ءانب

.( يناملا 97(م138 ةرقف –95 ةرقف مدقتملا عجرملا سيلا رظنأ (1)
ذخأي :"مل يتأي ام ددصلا اذه يف يديهمتلا عورشملل ةيحاضي اإل ةركذملا يف ءاج دقو (2)

عورشملا رثا ىفتقا لب ،  دقاعتملا الل غتساب قلعتي اميف ينامل األ نينقتلا بهذمب عورشملا
عطتسي مل ريثأتل عضخ دق نوبغملا )نأ ينامل (األ نينقتلا اذه ىنعم سيلو يلا . اإلطي يسنرفلا

رمأ هبيعي نكلو .  ءاضرلا بويعب الل غتس اال قاحلإ كلذ رثا نم ناك  ،إوال هتدارإب هيلع بلغتلا
نم هيلع دتشا امو فعض نم هب ماق ام هعم دقاعت نميف لغتسا دق اآلرخ فرطلا نأ وه فلتخم
ردص باد لآل فلا خم لمع ىلع يوطني وه  ،لب ءاضرلا يف بيع ىلع األرم يوطني سيلف زوع .

الن طبلا وه ءازجلا ناك كلذلو .  هتامازتلا عم بسانتت ال ةعفنم ىلع لصح يذلا دقاعتملا نم
ام عابتإو اهحارطا عورشملا رثا دقو .  ينامل األ نينقتلا ةهجو كلت . .  يبسنلا الن طبلا ال قلطملا
 ،لب باد لآل ًافلا خم معال نبغلا ربتعي ملف .  ددصلا اذه يف يلا اإلطي يسنرفلا عورشملا هراتخا
األمعلا ةعومجم )" ًايبسن طبالًان دقعلا طبالن هدوجو عبتتسي ءاضرلا بويع نم ًابيع هربتعا

ص191). ص190– ج2 ةيريضحتلا
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لا ، طبإ ىوعد : نييوعد ىدحإ الل غتس اال ىلع بتري نوناقلا نأ كلذ نم نيبتيو
.  صاقنإ ىوعدو

هاوعد عفري نأ بجي هنإف ،  صاقن اإل بلط وأ لا اإلطب نوبغملا دقاعتملا بلط ءاوسو
).و ةيناث ةرقف "(م129 ةلوبقم ريغ تناك إوال دقعلا خيرات نم ةنس "خالل يف

دقاعتملا عفري نأ نود ةنسلا تضقنا اذإف ،  مداقتلل ةدم ال ىوعدلا عفرل داعيم انه ةنسلا
حيرص كلذب يضقي امك ةلوبقم ريغ ىوعدلا تناك كلذ ، دعب اهعفرو ،  هاوعد نوبغملا
داعيم (decheance)ال طاقسإ داعيم ةنسلا نأ ددصلا اذه يف ةداع لا قيو .  صنلا

،  فقي وال عطقني ال طاقس اإل داعيم نأ نيداعيملا نيب قرفلا (prescription).و مداقت
،  دقعلا مامت تقو نم ةنسلا أدبتو .  فقولا و عاطقن اال هيلع دريف مداقتلا داعيم خبالف

.( ديدجلا نوناقلا نم (م3 اليد يملا ميوقتلا ب بسحتو
هلعجو ،  ةريصق ةدم الل غتس يفاال ىوعدلا عفر داعيم لعج نوناقلا نأ يف ةمكحلا و
اهلخادي يتلا دوقعلا نأشب عازنلا مسح يف ةبغرلا يه ،  فقي وال عطقني ال طاقسإ داعيم

اهيف ءاعد لااال جم ىوعد ىلع ةليوط ةدم ًاقلعم دقعلا يرصم ىقبي الل ،فال غتس اال
طلغلا يف لا اإلطب ىوعد امأ .  لماعتلل رارقتساو دقاعتلل ةيامح اذه يفو .  حيسف عساو

ىلع ةنس ةرشع سمخب وأ تاونس إالثبالث طقست ال اهنإ ىرنسف هارك واإل سيلدتلا و
،  طاقسإ داعيم ال مداقت ةدم كلذ قوف يه ةدملا هذهو (م140)، لا األوح باسح
نأ كلذ يف ةلعلا  .و فقولا وأ عاطقن اال بابسأ نم ببس اهب ماق اذإ لوطت نأ زوجيف
قحلا هجو نيبت ًايبسن روسيملا نم رمأ هارك وأباإل سيلدتلا وأب طلغلا ب دقعلا يف نعطلا
ءيش هارك واإل سيلدتلا و طلغلا نم كال نإف ،  ةنسلا دعب ام ىلإ نمزلا طلا ولو هيف

الل(1). غتس اال دوجو نم تبثتلا عاطتسي امم رسيأب هدوجو نم تبثتلا عاطتسي
نأ يضاقلل زاج لا اإلطب ىوعد نوبغملا دقاعتملا راتخا اذإو لا: اإلطب ىوعد –210
ىلإ نوبغملا دقاعتملا ءاضر باع الل غتس نأاال ىأر اذإ دقعلا لطبيف هبلط ىلإ هبيجي

اذهاال الًولال صأ دقعلا مربيل نكي مل نوبغملا دقاعتملا نأو .  ءاضرلا اذه دسفا نأ دح
نأو ،  دحلا اذه ىلإ ءاضرلا دسفي اللمل غتس نأاال يضاقلا ىأر اذإ امأ الل . غتس
ضفر ،  ةظهاب نكت مل هتامازتلا نأ ول دقعلا مربي الل غتسا نود ناك نوبغملا دقاعتملا
ةظهابلا تامازتل اال صاقنإ ىلع رصتقاو ،  ًاعربت وأ ناك ةضواعم ،  دقعلا لا طبإ يضاقلا
دشرتسي تامازتل اال صاقناو دقعلا لا طبإ نيب ام رايخلا  .و هنايب يتأيس يذلا هجولا ىلع

نم اهيلع بقعم ال عقاو ةلأسم نذإ ةلا سملا  ،ف اهفورظو ةيضقلا تاسب مبال يضاقلا هيف
.  ضقنلا ةمكحم

ركذ يتأيسو ،  ىرخ لااأل اإلطب ىواعد ماكحأ اهيلع يرجي الل غتس لالال اإلطب ىوعدو
يف ىواعدلا هذه رئاس نع زيمتت اهنكلو .  دقعلا طبالن يف كلاالم دنع ماكح األ هذه

.  نيرمأ
كلذ . ركذ رم دقو ،  ىوعدلا اهيف عفرت يتلا ةدملا (األرماأللو)

دوقع لا باالطب مكحلا ىقوتي نأ هل زوجي لغتسملا فرطلا نأ ( يناثلا (واألرم
دقو .  نبغلا عفرل ًايفاك يضاقلا هاري ام نوبغملا فرطلا ىلع ضرغ وه اذإ تاضواعملا
دوقع يف زوجيو ": تلا قف مكحلا اذه ىلع 129 ةداملا نم ةثلا ثلا ةرقفلا تصن
عفرل ًايفاك يضاقلا هاري ام ضرع اذإ لا اإلطب ىوعد اآلرخ فرطلا ىقوتي نأ ةضواعملا

وا سيلدتلا و طلغلا يف لا اإلطب ىوعد نيب ام ددصلا اذه يف قرفي يديهمتلا عورشملا نكي ملو (1)
ثبالث مداقتت تناك ىواعدلا هذه لكف الل ، غتس اال يف صاقن وأاإل لا اإلطب ىوعدو هارك إل

سلجمب يندملا نوناقلا ةنجل نكلو ص247). ج2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم ) تاونس
ج ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم انب( رم امك قيرفتلا اذهب يضقي يذلا ليدعتلا تلخدا خويشلا

ص201). ص200– 2
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زاج الل ، غتس هلالال طبإ نوبغملا عئابلا بلطو ،  عيبلا ك ةضواعم دقعلا ناك اذإف . " نبغلا
ةدايزلا نأ يضاقلا ىأر اذإف .  عئابلا نع نبغلا عفرت نمثلا يف ةدايز ضرعي نأ يرتشملل
رادقمو .  دقعلا لا طبإ نع عنتماو اهب ىفتكا ،  نبغلا عفرل يفكت يرتشملا اهضرع يتلا
ةدايزلا نوكت نأ طرتشي  .وال يضاقلا ريدقت ىلإ عجري نبغلا عفرل يفكي يذلا ةدايزلا

يذلا نبغلا لعجت ثيحب نوكت نأ يفكي لب .  ءيشلا ةميقل ال داعم نمثلا لعجت ثيحب
مال ىلإ كلذ ريدقت يف يضاقلا رظنيو .  شحافلا نبغلا دح ىلإ لصي ال عئابلا هلمحتي

ىنغو .  ًايفاو بيبستلا ماد ام ضقنلا ةمكحم هيلع بقعت  ،وال اهفورظو ةيضقلا تاسب
ىلع قبطني ال لا اإلطب ىوعد ىقوتل نبغلا عفرت ةدايز عفد نم هانمدق ام نأ نايبلا نع

.  نبغلا عفرل هتدايز حصت لباقم يأ عفدي مل عربتلا ىقلت نم نإف ،  عربتلا دوقع
عفرو ةظهابلا هتامازتلا صاقنإ نوبغملا دقاعتملا راتخا اذإو : صاقن اإل ىوعد –211
ىلع راصتق اال ىأر يضاقلا نكلو لا اإلطب ىوعد عفر  ،وأ صاقن اإل ىوعد األرم ئداب نم

.(1) ةظهاب اهلعجي ال يذلا دحلا ىلإ تامازتل اال هذه صاقناب ىضق ،  هتامازتلا صاقنإ
وه امك ،  اهفورظو ةيضقلا تاسب ملال ًاقفو هيف رظني يضاقلا ريدقتل لوكوم ًاضيأ اذهو
انه ةلا سملا انب .و رم اميف نبغلا عفرل لغتسملا فرطلا اهضرعي يتلا ةدايزلا يف نأشلا
عفر اللاذإ غتس باال بوشملا عيبلا يفف .  اهيلع ضقنلا ةمكحمل ةباقر ال عقاو ةلأسم ًاضيأ

،  صاقن اإل ىلع راصتق اال ىؤر نكلو لا اإلطب ىوعد عفر  ،وأ صاقن اإل ىوع نوبغملا عئابلا
و عئابلا نع شحافلا نبغلا عفرل ًايفاك هاري يذلا ردقلا عيبملا نم صقني نأ يضاقلل زاج
كانه نوكي إال يفكي  .لب نمثلل ال داعم عيبملا نم يقابلا نوكي نأ ًاضيأ انه طرتشي ال

.  نمثلا ب يقابلا اذه لبوق اذإ شحاف نبغ
صاقنإ نع يصاقلا لدعي نأ ةظهابلا عئابلا تامزتلا صاقنإ يف رظنلا تقو زوجي وال

نأ نم دبال نمثلا رادقم يف ديزي ناب ،  يرتشملا تامزتلا يف ةدايزلا ىلإ عئابلا تامازتلا
رادقم صاقنإ ناك اذإ كلذ ،والهن ريجي ال نوناقلا صن نإف : عيبملا ردق يف صقني
ىلإ يرتشملا يذؤت دق نمثلا يف ةدايزلا نإف ،  نبغلا هنع عفري لب عئابلا ىذؤي ال عيبملا
هسفن يرتشملا بغر اذإ نمثلا يف ةدايزلا زوجت امنإو .  ةقفصلا نع لودعلا رثؤي نأ دح
يضاقلا اهاري نمثلا يف ةدايز ضرعب اهاقوتيف لا اإلطب ىوعد هيلع عفرت ناب كلذ يف

رم . امك نبغلا عفرل ةيفاك
صقنيو لا ، اإلطب زوجي امك الل غتس اال اهلخاد يتلا عربتلا دوقع يف صاقن اإل زوجيو

الل . غتس رثااال هعم ىفتني يذلا دحلا ىلإ عربتلا يضاقلا
اذه نم نوريثك ىشخ الل: غتس اال ةيرظن ىلع ضارتعا نم هجو ام عفد –212

لماعتلا ضرعي ام هيف اوأرو الل ، غتس نعاال ديدجلا نوناقلا يف درو يذلا ماعلا صنلا
و تاعزانملا نم ريثكل ًاردصم نوكيس هنأ اوبسحو ،  رارقتس اال مدعو لقلقتلا ىلإ
اال ةيضقا عفال هجاو دق يرصملا ءاضقلا نإف ،  فوختلا اذه رربي ام ىرن  .وال ىواعدلا

قيبطت قيرط نع عاطتسا يذلا ردقلا ب اهجلا عو ،  اهانمدق يتلا ةلثم األ يف الل غتس
الل  غتس يفاال ًاماع ًاصن نأو انه ، يفكت ال ةماعلا دعاوقلا نأ انيأر دقو .  ةماعلا دعاوقلا

هبجوتو ةرورضلا هضرفت ،  ًاضيأ ءاوهتس حاالتاال صنلا اذه لمش اذإ اميس ،ال
ص صنب الل غتس حاالتاال نم عفال هل ضرعي ام يضاقلا هجاويف .  لماعتلا تايضتقم

نأ هل حصي ال نإف لا ، اإلطب نوبغملا دقاعتملا بلط ولو صاقن باإل مكحي نأ يضاقلل حص اذإو (1)
اإل ىلع رصتقاو هتحلصم ردق دق اذه  ،ألن صاقن اإل نوبغملا دقاعتملا بلط اذإ لا باإلطب مكحي
.  بلط امم رثكأب مصخلل ىضق دق هنأ ربتعا إوال لا باإلطب مكحي نأ يضاقلل حصي  ،فال صاقن
اآلرخ فرطلا ناك ول ىتح نوبغملا دقاعتملا هب مدقت اذإ صاقن اإل بلطب ًاديقم يضاقلا ىقبيو

فرطلا هيف وه لغتسا دقع لا طبإ بلطي نأ عيطتسي ال هنأ كلذ هلا ، طبإ دقعلا صاقنإ ىلع رثا
.  نوبغملا
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.  ددرتلا الفو خلا بابسأ هعم عطقنتو الت ، ماعملا هب طبضنت حلا
نأ ىري مهنم قيرفف .  ًاضعب مهضعب ضقاني الل غتس اال ةيرظن موصخ نأ بيرغلا و
قيرفو .(1) ىواعدلا و تاعزانملا ةرثكل ًاردصم نوكيس الل غتس يفاال ماعلا صنلا اذه
يتلا الل غتس اال ةيضقا نأو ،  قيبطتلا ردان صنلا نأ كلذ نم ضيقنلا ىلع لوقي رخآ
ةلقلا نم تناك صنلا اذه ىلع اهنيناوق تلمتشا يتلا بلاالد يف مكاحملا مامأ تحرط

نأ دعب رصم يف األرم هيلإ ريصي ام ىرنسو .(2) ىودجلا ميدع صنلا حبصأ ثيحب
.(3) ديدجلا نوناقلا هيلع لمتشأ يذلا صنلا ةيرصملا مكاحملا قبطت

يناثلا عرفلا
لحملا

(L'Objet)
مايقلا نيدملا مزتلي يذلا ءيشلا وه مازتل اال لحم : مازتل اال لحم فيرعت –213

.  لمع نع عانتم وأباال لمعب وأ ينيع قح لقنب امأ انمدق امك مزتلي نيدملا هب .و
مازتل ال اذه نأ لص األ ناك امل نكلو .  لمعب مازتلا وه امنإ ينيع قح لقنب مازتل واال

قح لقنب مازتل اال لحم نإ قيلا نأ فولأملا نم راص دقف ،  هتوشن درجمب هذيفنت متي
ءيشلا ب جزتما ةيكلم قح ينيعلا قحلا ناك اذإف .  هتاذ ينيعلا قحلا اذه وه ينيع

يذلا هتاذ ءيشلا وه هلحم ةيكلملا لقنب مازتل اال راصف ،  ًادحاو ًائيش احبصأو كولملا
.  هتيكلم لقتنت

نوناقلا صوصن نم صلختسي : مازتل اال لحم يف اهرفاوت بجاولا طورشلا –214
ناك اذإ ًادوجوم (1): نوكي نأ بجي مازتل اال لحم (م131–135)نأ ديدجلا

.  لمع نع ًاعانتما معالوأ ناك اذإ ًانكمم )،وأ ينيع قح لقنب مازتل حمالال (يأ ًائيش
.(4) هيف لماعتلل  .(3)باقال نييعتلل باقال وأ ًانيعم (2)

:"وال يتأي ص134)ام ) ةعوبطملا ريغ هتاركذم يف لوقي ذإ جرف عيدو روتكدلا ؤهالء نمو (1)
ةلقلقلا نم ريبك ءيشل الت ماعملا ضرعيس الل غتس باال صاخلا صنلا اذه نإ تلق اذإ بأغلا

. " ىواعدلا و تاعانملل ًاريزغ ًاردصم نوكيسو ،  رارقتس اال مدعو
تاركذم ًاضيأ رظناو –271 ةرقف 2 ءزج 1949 ةنس سيراب هيجن وبوال ريبيرو لوين بال رظنأ (2)
دوقعلا نيوكتب ةقلعتم لئاسم ضعب يف (Morel) لر وم ذاتس لأل ةعوبطم ريغ

ًافنآ اهيلإ ةراش اإل تقبس دقو ص387( 1949 ةنس –1948 ةنس سيراب : ةمزلملا اهتوقبو
.( شماهلا يف 203 ةرقف

اهيلع يرسي ديدجلا يندملا نوناقلا ذافن لبق تمربأ دق نوكت يتلا دوقعلا نأ نايبلا نع ىنغو (3)
ىلع اهيف رصتقي  ،لب اهركذ رم يتلا الل غتس اال دعاوق اهيلإ ةبسنلا ب قبطت  ،فال ميدقلا نوناقلا
يتلا دوقعلا امأ .  ميدقلا نوناقلا يف الهب ومعم ناك يذلا هجولا ىلع ةماعلا دعاوقلا قيبطت
يتلا يه هذهف ،(1949 ةنس ربوتكأ 15 ذنم (يأ ديدجلا نوناقلا ذافن ذنم تمربأ دق نوكت

.  نوناقلا اذه نم 129 ةداملا اهيلع يرست
. 149/95 ناتداملا  ،وه دحاو صن ىلع لحملا ىلع كلاالم يف ميدقلا يندملا نوناقلا رصتقا (4)
ال . طاب ناك  ،إوال ًازئاج ًانكمم عفال دهعتلا نم ضرغلا نوكي نأ بجي " هنأ ىلع ناصنت امهو

مزول هيف عيابتلا زوجي امم ءيشلا كلذ نوكي نأ بجو ،  ءيش ءاطعإ هنم ضرغلا ناك نإف
لمتشأ دقو لا" . األوح بسح ىلع هابتش اال عنمت ةيفيكب ًانيبم هفنص نوكي نأو عونلا ب هنييعت
تصنف ،  وحنلا اذه ىلع لحملا طورش درسي صن ىلع ديدجلا نوناقلل يديهمتلا عورشملا
دقعلا نع أشني يذلا مازتل اال لحم نوكي نأ بجي ": يتأي ام ىلع عورشملا اذه نم 181 ةداملا

ةعجارملا ةنجل نكلو ال" . طاب دقعلا ناك  ،إوال ًاعرش ًازئاجو نييعتلل باقال وأ ًانيعمو ًانكمم ًارمأ
ةيلا تلا داوملا يف تدرو يتلا ةلصفملا ماكح باأل ءافتكا يئاهنلا عورشملا يف صنلا اذه تفذح

.( شماهلا يف ص207 ج2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم (م131–135)،(
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األلو ثحبملا

نكمم وأ دوجوم لحملا

دوجوم لحملا –1

هب قلعت يذلا ءيشلا  ،ف ينيع قح لقن هلحم مازتل اال ناك :اذإ دوجولا ىنعم –215
ءيشلا نوكي نأ وه دوجولا نم دوصقملا ىنعملا  .و ًادوجوم نوكي نأ بجي قحلا اذه

كلذ . دعب دوجولا نكمم نوكي نأ نأ مازتل اال ءوشن تقو ًادوجوم
نكمم ءيش ىلع عفالال دوجوم ءيش ىلع مازتل اال عقي نأ نادقاعتملا دصقي دقو

يف هدوجو نكمأ ول ىتح – ةلا حلا هذه يف ًادوجوم ءيشلا نكي مل اذإف .  دوجولا
لبق كله مث ءيشلا دجو اذإ مكحلا نوكي كلذك .  موقي ال مازتل اال نإف – لبقتسملا
هئوشن تقو ماق دق نوكي مازتل اال نإف ،  مازتل اال ءوشن دعب كله اذإ امأ .  مازتل اال ءوشن

مدع ءيشلا هالك نع ببست اذإ خسفلل باقال كلذ دعب دقعلا نوكيو ،  دوجوم لحم ىلع
هب . مزتلا امب نيدقاعتملا دحأ مايق

اال ءوشن تقو عفال دوجوم ءيش ىلع مازتل اال عقي نأ نادقاعتملا دصقي مل اذإف
.  لبقتسملا يف دجوي ءيش ىلع مازتل اال عقي نأ زاج ،  مازتل

تصن دقو .  لبقتسم لحم ىلع دقاعتلا زوجي هنأ انيأر : لبقتسملا لحملا –216
": لوقت ذإ كلذ ىلع ةحارص ديدجلا يندملا نوناقلا نم 131 ةداملا نم ىلو األ ةرقفلا
وهف ،  يهيدب صنلا اذه نأ ودبي دقو ال(1)" . بقتسم ًائيش مازتل اال لحم نوكي نأ زوجي
نوكي نأ نم عنمي ام دعاوقلا هذه يف سيل  ،ذإ ةماعلا دعاوقلا هب يضقت ًامكح ددري

نأ وأ دجوي نأ هنأش نم ناك اذإ مازتل اال ءوشن تقو دوجوم ريغ نييعتلل االلبق لحملا
فلا خي مكحب ىتأ كلذ عم صنلا نكلو .  لبقتسملا يف هدوجو نكمملا نم نوكي

إ حصي ال لماعتلا نأب يضقت دعاوقلا هذه نإف ،(2) اإلساليم هقفلا دعاوق نم فورعملا
عيب وهو راجي اإل ءاجو ،  ملسلا ىنثتساو ،  لطاب مودعملا عيبف ،  دوجوم ءيش يف ال
دعاوقب ميدقلا طلتخملا يندملا نوناقلا رثأت دقو .  سايقلا خالف ىلع ةلبقتسم عفانم
عرزلا و اهداقعنا لبق رجشلا رامثا عيب " نا ىلع 330 ةداملا يف صنف اإلساليم هقفلا

يفاأل لماعتلا ةحابا ىلع ديدجلا نوناقلا صرح كلذ لجأ نم . "(3) لطاب هتابن لبق

ا يسنرفلا عورشملا نم 26 ةداملا رظناو ( شماهلا يف 217 ةرقف ) يلي اميف صنلا خيرات رظنأ (1)
بجي ": يتأي ام ددصلا اذه يف يديهمتلا عورشملل ةيحاضي اإل ةركذملا يف ءاج دقو يلا . إلطي
موقي لبق ،فال نم كله هنكلو دجو دق ناك اذإف .  دقاعتلا تقو ًادوجوم مازتل اال لحم نوكي نأ

ًوال ال صأ دجوي مل لحملا ناكاذا ىلوأ باب نم مكحلا يفن قبطنيو .  لحملا مادعن ال مازتل اال
. . .  ةيلا متح اال دوقعلا ةلا حمكحلا اذه قيبطت قاطن نم ىنثتسيو .  لبقتسملا يف هدوجو نكمي

ءيشلا وه اذهف دعب اميف دجويس هنكلو دقاعتلا تقو الً صأ دوجوم ريغ لحملا ناك اذإف
باقال األلق ىلع وأ ًانيعم نوكي نأ طرشب مازتل حماللال نوكي نأ حصي وهو .  لبقتسملا
وحن ىلع اهداقعنا لبق رامثلا عيبو ةدقعنملا رامثلا عيب نيب قيرفتلل لحم ةمث سيلو .  نييعتلل

" سإالةيم ةعيرشلا ماكحأب كلذ يف ًارثأتم (م330–331) طلتخملا نينقتلا لعف ام
ص208). ص2 ج2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم )

لوقي نم ،  ميقلا نبأك ،  نيملسملا ءاهقف نم كانه ألن اإلساليم هقفلا ماكحأ نم فورعملا لوقن (2)
هضرأ لوصحم صخش عيبي نأ كلذ لثمو ،  ررغلا عنتما اذإ لبقتسملا ءيشلا يف لماعتلا زاوجب

.  ًافازج ردقم نمثب ال ةدحولا رعسب تبني نأ لق
رامث األ عيبف كلذ عمو ": يتأي ام ىلع طلتخملا يندملا نوناقلا نم 331 ةداملا تصن مث (3)
رظنأ . " يبعلا دعب تبني يذلا عرزلا و دقعنت يتلا رامث األ ًاضيأ لمشي تبانلا عرزلا عيبو ةدقعنملا

. 457 ةرقف فلؤملل دقعلا ةيرظن طلتخملا ءاضقلا يف
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.(1) حيرص صنب ةلبقتسملا ءايشأ
ردقم نمثب ،  تبنت نأ لبق ةلبقتسملا الت وصحملا عيب زوجي هنأ كلذ ىلع بترتيو
نيب اذه يف خالف نم ناك امأ ىلع ديدجلا نوناقلا ىضق دقو .  ةدحولا رعسب وأ ًافازج
صخش عيبي نأ حصي هنأ ًاضيأ كلذ ىلع بترتيو ،  طلتخملا نوناقلا و ينطولا نوناقلا

.  ءانبلا مامت دنع يرتشملا ىلإ لزنملا ةيكلم لقتنت نأ ىلع هءانب أدبي زنمالمل رخآ نم
دوجولا لمتحم لبقتسملا ءيشلا نوكي دقو .  دوجولا ققحم لبقتسم ءيش عيب اذهف

عيبلا  ،و دجوي ال دقو دجوي دق جاتنلا  ،ف اهدوجو لبق ةيشام جاتن صخش عاب اذإ امك
.(2) جاتنلا دجو اذإ ققحتي طرش ىلع ًاقلعم نوكي انه

.  ةيلمعلا ةايحلا يف عوقولا ريثك لبقتسملا ءيشلا يف لماعتلا نأ نماألرم عقاولا و
متا دق نوكي نأ نود هتاعونصم نم ًانيعم ًاردق عنصم بحاص عيبي نأ عقي ام ًاريثكف
لبق هضرأ الت وصحم عرازم عيبي دقو كلذ ، يف ادب دق نوكي ال هلعل  ،لب اهعنص
لواقم لزنيو .  هأدبي نأ لبق  ،لب همتي نأ لبق هفلؤم فلؤم عيبيو .  انيأر امك اهروهظ

،  لبقتسم ءيش ىلع ةعقاو دوقع اهلك هذه دعب . هيلع سرت مل ةلواقم يف نعاألرج
.  ةحيحص يهو

،  لبقتسملا ءيشلا يف لماعتلا نم ًابورض ةصاخ تارابتع ال مرحي دق نوناقلا نأ ىلع
2)وأ ةرقف (م1033 ًايمسر ًانهر لبقتسملا لا ملا نهر ال طاب لعج امدنع لعف امك
لا ملا نم صاخ عون يف لماعتلا بورض عيمج مرحي دقو (م1098) ًايزايح انهر

.  هيلإ اآلن لقتنن ام اذهو ،  ةلبقتسملا ةكرتلا يف لماعتلا مرح ام دنع لعف امك لبقتسملا
ديدجلا نوناقلا نم 131 ةداملا نم ةيناثلا ةرقفلا تصن : ةلبقتسملا ةكرتلا –217

،  هاضرب ناك ولو لطاب ةايحلا ديق ىلع ناسنإ ةكرت يف لماعتلا نأ ريغ ": يتأي ام ىلع
األلو اهلصأ يف عجرت ةعاقلا هذهو . "(3) نوناقلا يف اهيلع صن يتلا لا يفاألوح إال

اميف دصق دقو ": يتأي ام ددصلا اذه يف يديهمتلا عورشملل ةيحاضي اإل ةركذملا يف ءاج دقو (1)
،  ةلبقتسملا ءايش األ مكح فنتكي كش لك ليزي  ،نأ لحملا دوجو وهو األلو ، طرشلا ب قلعتي

ص206). ج2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم )" مازتل حماللال نوكت ألن اهتيح صال ررقف
كلذ ىعاريو ،  دجوي مل وأ جاتنلا دجو حبصيف ًايلا ، متحا ًاعم ماتتلا ىلع عقاولا عيبلا نوكي دقو (2)

.  رمثلا ريدقت يف ًاعبط
اآل هجولا ىلع يديهمتلا عورشملا نم 182 ةداملا يف ( هيترقفب ) صنلا اذه درو : صنلا خيرات (3)

ناسنإ ةكرت يف لماعتلا نأ ريغ ال .2– بقتسم ًائيش مازتل اال لحم نوكي نأ زوجي -1": يت
عورشملا نأ كلذ نم ىرنو . " ةيمسر ةقروبو هاضرب نوكي  ،إالنأ لطاب ةايحلا ديق ىلع
ةيحاضي اإل ةركذملا يف ءاج دقو .  ثروملا ءاضرب ةلبقتسملا ةكرتلا يف لماعتلا زيجي يديهمتلا

ىقب ام ناسن اإل ةكرت يف لماعتلا رظح لص :"واأل يتأي ام ددصلا اذه يف يديهمتلا عورشملل
نأ ديب .  نامورلا دهع نم اهيعل لمعلا ىرج يتلا ةيديلقتلا دعاوقلل ًاقفو ةايحلا ديق ىلع
اذإ ةلبقتسملا ةكرتلا يف فرصتلا حابأف ،  ةماه ًاماكحأ نأشلا اذه يف ثدحتسا دق عورشملا
ىلع ثراولا ةبراضم نم فوخلا يهو الن ، طبلا ريرقت ةلع نأ قحلا كلذ .و اهبحاص ىضترا
رقي ام ةلوقعملا بابس نماأل هدنع حص دق هسفن ثروملا ناك اذإ اهداعبتسا يغبني ،  ةثروم ةايح
اميف اوفرصتي نأو ةكرتلا نوؤش ميظنت ىلع اوقفتي نأ ةثرولل حيبا اذهبو .  فرصتلا هلجا نم
األمعلا ةعومجم )" كلذ ىلع مهرقا دق ثروملا ماد ام اهنم مهيلإ لوؤي نأ لمتحي

ةيحاضي اإل ةركذملا نم رخآ عضوم يف دروو .( شماهلا يف ص205 ج2 ةيريضحتلا
تاكرتلا ب قلعتي ءاثتسا ةلبقتسملا ءايش األ يف لماعتلا زاوج ةدعاق ىلع درو ": يتأي ام

و ةكرشلا و ةضياقملا و عيبلا  ،ك ًاعيمج تافرصتلا بورضب اهيف لماعتلا رظح  ،ذإ ةلبقتسملا
نيتداملا صن نم معا عورشملا هنمضت يذلا صنلا نأ ىعاريو كلذ . ىلإ امو لزانتلا و حلصلا
عورشملا دعاوق نيب نأ ديب .  عيبلا ىلع رظحلا رصتقي ثيح يلا ، حلا نينقتلا نم 332/263

اذإ ةلبقتسملا ةكرتلا يف لماعتلا مكحب لصتي مدقت امم مهأ خالًاف يلا حلا نينقتلا دعاوق نيبو
ىضقو ،  ةيبنج األ تانينقتلا بلغا ثملا نينقتلا اذه ىذتحا دقف .  اهبحاص ءاضرب ال صاح ناك
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ل ًافلا خم ةلبقتسملا تاكرتلا يف لماعتلا دعي نوناقلا اذه ناك دقف نينامورلا نوناقلا ىلإ
هدعيو ،  هتوم ىلع براضي امنإ ًايح الزيلا صخش ةكرت يف لماعتي نم ألن باد آل

 .ف ثروملا تومب ليجعتلا ب ةحلصملا اذ يرغي نأ قيلخ وه ذإ ماعلا ماظنلل ًافلا خم كلذك

نأ رابتعاب ،  لحملا ةيعورشم مدعل هاضرب ولو ةايحلا ديق ىلع ناسنإ ةكرت يف لماعتلا الن طبب
ال طاب فرصتلا ربتعا نأ هاجت اذهاال رمأ نم غلب دقو .  باد عماآل ضراعتت توملا ىلع ةبراضملا
.  ةلبقتسملا و ةرضاحلا هلا ومأ لك صخش عاب اذإ امك هسفن ةكرتلا بحاص نم ًارداص ناك ولو
كلذ عم رظنأ ) ريبك ريغ عويذلا نم هبيصن الزيلا ًابهذم نأشلا اذه يف عبتا دقف عورشملا امأ
ةداملا كلذكو نينامل اال نينقتلا نم 312 ةداملا و يرسيوسلا تامازتل اال نينقت نم 636 ةداملا
نينقتلا نم 58 ةداملا و يدنلوهلا نينقتلا نم 1370 ةداملا و ينابس األ نينقتلا نم 1271

.  هاضتراو فرصتلا يف اذه لخدت اذإ ثروملا ةايح ىلع ةبراضملا ةركف دعبتساف ،( ينولوبلا
ءاضر نم ًاضيأ الدب لب ،  نيدقاعتملا ءاضر ةروصلا هذه يف دقاعتلا مامت ال يفيك سيلو

إال دقعني ال فرصتلا ناكاذاو .  يمسر دقع يف ًاتباث عيمجلا ءاضر نوكي نأ بجيو ،  ثروملا
إ دقعنت ال قحلا ةلا وحف يلا ، حلا يرصملا نينقتلا يف ريظن ةلا حلا هذهلف ثالث ، تادارإ عامتجاب
يف لماعتلا نوكي وحنلا اذه ىلعو ةلا . وحلا يفرط ءاضرب هيلع لا حملا ءاضر نرتقا الاذإ
تناك دقف .  هروطت يف ةديدج ةلحرم ىلإ عورشملا ماكح أل ًاقفو لصو دق ةلبقتسملا تاكرتلا

الن طبلا ربتعا  .مث هتحلصمل يبسنلا الن طبلا عرش اذهلو ،  ثراولا ةيامح األرم أدبم يف ةركفلا
ال ناسنإ توم ىلع ةبراضملا ةركف راكنتسا ثيح نم باد لآل فرصتلا ةفلا خمل ًاقلطم كلذ دعب

عضو ىلإ اهنم ، سبتقا يتلا تانينقتلا  ،و عورشملا األرمب ىهتناو .  ةايحلا ديق ىلع زيلا
،  مهدحو نيدقاعتملا ىلع رصتقي ال ةلبقتسم ةكرت ىلع دري فرصت لكف .  ًاديدج ًاعضو ةلأسملا
ناك اذإو .  هتكرتب قلعتي اهنع ،ذإاألرم ىدعم ال ةرورض هلخدت ربتعي ثًاثلا ، ًاصخش لوانتي لب
تقولا يف وهف ،  فرصتلا يف ىلو األ ةحلصملا بحاص نم ردصي ًايرورض ارارقإ لخدتلا اذه

نع ىنغو .  باد لآل ًافلا خم فرصتلا رابتع ال اهيلإ دنتسا يتلا ةبراضملا ةركف داعبتساب ليفك هتاذ
نم اهعفن كش ، ريغب اهل ، تاقافتا حيبي وهف اهب . ناهتسي ال ايازم ديدجلا عضولا اذهل نأ نايبلا
ةايح ءانثأ ثمال ةثرومللف .  مئاقلا رظحلا إال اهنم ةداف اإل نود لوحي  ،وال ةيلمعلا ةيحانلا
ليبقلا اذه نم ةمسق نأ كش  .وال ةلبقتسملا ةكرتلا ةمسق ىلع اوقفتي نأ هتقفاومبو مهثروم

.  مهتدارإ ةديلو نوكت نأ نود ةثرولا اهب مزتليو لوص األ اهيرجي ةمسق نم ىقباو لضفأ نوكت
ةررقملا ماكح األ ةاعارم عم ةكرتلا نم هيلإ لوؤي دق اميف فرصتي نأ ثراو لكل زوجي كلذك
ص209). ص208– ج2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم )" ثاريملا دعاوق ىضتقمب

مكحلا ىلإ دوعت نأو ديدجتلا اذه نع لدعت نأ ةعجارملا ةنجل تأر ةمدقتملا تارابتع نماال مغرلا بو
عورشملا صن تلدعف ،  ثروملا ءاضرب ولو ةلبقتسملا ةكرتلا يف لماعتلا ميرحت يف ميدقلا

نأ ريغ ال .2– بقتسم ائيش مازتل اال لحم نوكي نأ زوجي –1": اآليت هجولا ىلع يديهمتلا
. " نوناقلا يف اهيلع صن يتلا لا يفاألوح إال لطاب ةايحلا ديق ىلع ناسنإ ةكرت يف لماعتلا

لماعتلا ةحابإ ءارو نم هقيقحت داري ناك رمأ مهأ نأ ميدقلا مكحلا ىلإ عوجرلا يف ظحول دقو
ديدجلا نوناقلا اهزاجأ دقو ،  ثروملا ةمسق ةزاجإ وه ثروملا ءاضرب ةلبقتسملا ةكرتلا يف

ىلع ةظفاحملا نم اذه دعب ريض ًنوال ادوصقم ناك ام كلذب ققحتف ،  ةحيرص صوصنب
عورشملا يف 135 ةداملا مقر حبصأ دقو .  دصقملا اذه زواجي اميف ميدقلا نوناقلا ديلا قت
سلجمب يندملا نوناقلا ةنجل يفو .  ليدعت نود ةداملا ىلع باونلا سلجم قفاوو .  يئاهنلا

ىلع ًاجسنو حاضي يفاإل ةدايز " هاضرب ناك ولو " ةرابع ةيناثلا ةرقفلا ىلإ تفيضأ خويشلا
اهترقأ امك ةداملا ىلع خويشلا سلجم قفاوو . 131 ةداملا مقر حبصأو .  ميدقلا نينقتلا لا ونم

نم 26 ةداملا رظناو ص211). ص206– ج2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم ) هتنجل
ا نينقت نم 636 ةداملا و ينامل األ نينقتلا نم 312 ةداملا نراقو – يلا اإلطي يسنرفلا عورشملا

.  يرسيوسلا تامازتل ال
ًاروصقم ناك هنأ  ،إال ديدجلا نوناقلا صنل ال ثامم ًاصن نمضتي ميدقلا يندملا نوناقلا ناك دقو اذه

عيب " ناب نايضقت 332/263 ناتداملا تناكف . ،  لماعتلا عاونأ نم هريغ نود عيبلا ىلع
اناك رصم يف ءاضقلا و هقفلا نكلو . " هاضرب ولو لطاب ةايحلا ديق ىلع ناسنإ ةكرت يف قوقحلا
عيب ريغو عيب نم لماعتلا بورض لك ميرحت يه ةماع ةدعاقل اقيبطت صنلا اذه ناربتعي

.(456 ةرقف فلؤملل دقعلا ةيرظن )
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،  ثروملا ةحلصم ىلإ نورظني اوناك ةلبقتسملا ةكرتلا يف لماعتلا اومرح امدنع نامورلا
لماعتلا اذه مرحتف ةثيدحلا نيناوقلا  .امأ دقعلا يف اذه كرتشا اذإ هنوحيبي اوناك كلذل

يتلا ثراولا نإف ًاعم ، ثراولا ةحلصملو هتحلصمل لب ،  هدحو ثروملا ةحلصمل ال
نم هدي ىلإ لصي ام ديدبت دنع فقي ال ًافزن نوكي نأ بلغي ةلبقتسم ةكرت يف لماعتي

لماعتلا اذه ميرحتف .  لبقتسملا يف هكلمي نأ لمتحي ام كلذك ددبي لب لا حلا يف لا ملا
خال ثروملا ىضر ول ىتح عفتري  ،ال ًاقلطم ميرحتلا ناك كلذل .  هقزن نم هل ةيامح ررقت
الن طبلا اذه هعبتتسي امب قلطملا الن طبلا وه نذإ ميرحتلا ءازجو .  ينامورلا نوناقلل ًاف

.  ةينوناق جئاتن نم
عون ناك ايأو ،  نافرطلا ناك  ،ًايأ لطاب ةلبقتسم ةكرت يف لماعتلا نم برض لكو

ثدحتسي ملو ،  ميدقلا يندملا نوناقلا يف ًاضيأ مكحلا وه اذه ناك دقو زل ماعتلا
ةكرتلا ب دوصقملا وه ام ديدحتل اآلن ضرعنو .  ددصلا اذه يف ًائيش ديدجلا نوناقلا

.  اهيلع درت يتلا لماعتلا بورضو ،  اهيف لماعتلا يف ًافرط نوكي نمو ،  ةلبقتسملا
ناك اذإف .  هتوم تقو نويد نم هيلع امو قوقح نم ناسن املال عومجم يه ةكرتلا ف
توملا تقو هيلإ ًاروظنم نويدلا و قوقحلا نم عومجملا اذهف ةايحلا ديق ىلع ناسن اإل
اهعومجم يف ةلبقتسم ةكرت ىلع عقي يذلا وه مرحملا لماعتلا  .و ةلبقتسملا هتكرت وه

لا ومأ نمض لخدي هنأ ىلإ هيف رظني نيعم ملا يف وأ عومجملا اذه نم ءزج يف وأ
ال امكف ،  ةيصولا قيرط نم وأ ثاريملا قيرط نم ةكرتلا يتأت نأ يوتسيو .(1) ةكرتلا
نأ هل ىصوملل زوجي ال كلذك ةلبقتسم ةكرت يف هبيصن يف لماعتي نأ ثراولل زوجي

. ً ال بقتسم هب هل ىصوأ اميف لماعتي
أل عيبي ثراولا وه نوكي دقف ةلبقتسملا ةكرتلا يف لماعتلا هنم عقي يذلا فرطلا امأ

ناقفتي رخآ ثراوو ثراو نيب لماعتلا عقي دقو .(2) ةلبقتسملا ةكرتلا يف هبيصن يبنج

،  حصي هنإف ،  ةكرتلا لا ومأ نمض لخدي هنأ ىلإ هيف رظني مل ملا ىلع لماعتلا عقو اذإ امأ (1)
مهلا لك يف فرصت اذإ نكلو ،  رضاحلا مهلا لك صخش عيبي النأ طاب ربتعي ال كلذ ىلعو
ةكرت يف ال ماعت دعي  .وال ةلبقتسم ةكرت يف ال ماعت اذه دع هتوم تقو ىلإ لبقتسملا و رضاحلا
هلمأ كلذ ىلع هل ثعابلا ناك ولو هثروم توم تقو ىلإ نيدلا ءافو نيدملا لجؤي نأ ةلبقتسم

وه ، هتوم موي ىلإ نيدلا ءافو نيدملا ليجأت  ،وال اهثريس يتلا ةكرتلا نم نيدلا دادس يف
هل العالةق نيد أللج ديدحت وه  ،لب ةلبقتسم ةكرت نمض لخدي ملا يف لماعت اذه يف سيلف
اذإ امك ،  نيعم صخش توم عقوت هيلع ثعابلا ناك ول ىتح ال طاب دقاعتلا نوكي  .وال ةكرتلا ب

هنيدمل ال يفك فقولا يف يلا تلا قحتسملا نوكي نأ ىلع لصح دق فقو يف قحتسمل نئادلا ناك
ربتعي ال كلذك .  ةلبقتسم ةكرت يف ملا ىلع عقي مل انه لماعتلا  ،ألن نيدملا اذه تومل ًاعقوت
نيبت اذإ اهتدلا و ثاريم نم ءيشب بلا إالطت ىلع ًانيعم ًاغلبم اهل عفدي ناب هتخ أل خأ دهعت ال طاب
ربتعي  ،ذإ غلبملا اذهب ًادنس هتخ أل بتكي نأ هيلع تطرتشاو مأالاهك عيمج اهنبا تبهو نأاألم

تخ األ حلا صل طرشب ةبهلا تنرتقا دقو ةلبقتسم ةكرت يف لخدي ال رضاح ملا ةبه األم فرصت
ص99). 10 ةاماحملا 1939 ةنس ةينوي 18 يف ةينطولا ةيلكلا ةيردنكس اإل ةمكحم )

ةيصو ةيأ يف نعطلا مدع ىلع مهثروم توم لبق ةثرولا قفتي نأ ةلبقتسم ةكرت يف ال ماعت دعي نكلو
ألي ثروملا نم ردصت ةيصو ةيأ رابتعا ىلع مهقافتا  ،وأ يبنج وأأل مهدح ال ثروملا نم ردصت
لب اهتاذب ةكرت ثراولا هيف ددحي ال فرصت ةلبقتسم ةكرت يف ال ماعت دعي كلذك .  ةلطاب مهنم
نم نيد ديدستب هريغ نود ةثرولا دحأ ثروملا مازلا  ،و هيلإ لوؤت ةكرت ةيأ يف هقوقح عيبي

دقع . نم هيلع دوعت ةعفنم نيرخ اآل نود ةثرولا دحأ ىلع ثروملا رصقو ،  ةكرتلا نويد
عيب اذهو – هثروم ةكرت يف هيلإ لوؤيس هنأ ىلع ًانيعم ماال ثراولا عيبي نأ نيب قرف كانهو (2)
لا حلا يف هكلم هنأ ىلع نيعملا لا ملا اذه عيبي نأ نيبو – ةلبقتسم ةكرت يف لماعت ألهن لطاب
نأ طرتشاو هثرومل اكولمم ًاراقع صخش عاب اذإف لا . لإلطب لباق وهو ريغلا كلم عيب اذهو –
هقوقح نم قح يف فرصتي عئابلا نأ كلذ نم مهف ،  ثروملا توم دعب إال ذفني ال عيبلا
ربوتكأ 30 يف ةينطولا ةيلكلا رصم ةمكحم ال( طاب عيبلا ناكو ،  ةلبقتسم ةكرت يف ةلمتحملا
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نما هبيصن امهدحأ عيبي نأ  ،وأ ثاريملا نم امهنم لك بيصن يف عقيس ام ةمسق ىلع
عم ثروملا قفتي نأك ،  يبنجأ وأ ثراوو هسفن ثروملا نيب لماعتلا نوكي دقو آلرخ .
عم قفتي  ،وأ نينوناقلا هبيصن نم لقأ وأ ربكا ةكرتلا نم ًابيصن هئاطعإ ىلع ثراولا
نأ عيطتسي ال ثروملا نأ  ،ذإ هتوم دعب هذخأي ةكرتلا نم ًابيصن هئاطعإ ىلع يبنجأ
يف لماعتلا نم برضلا اذه نع فلتخت يهو ةيصولا قيرط نع إال كاذ وأ اذه لعفي

 .و ةنيعم دودح يف إال زوجت ال اهنإ يفو ىصوملا توم ىتح اهيف عوجرلا زوجي اهنإ
ةيصولا و ثاريملا ماكحأ نأ ىلإ عجرت هسفن ثراوملا ىلع لماعتلا ميرحت يف ةمكحلا

نع ديحي نأ عاطتسا ةلبقتسملا هتكرت يف لماعتلا ثروملل انحبأ اذإف ،  ماعلا ماظنلا نم
.(1) ماكح األ هذه

زوجي  .فال انمدق امك مرحم ةلبقتسملا ةكرتلا يف لماعتلا بورض نم برض لكو
ًابيصن همدقي هب ،وأ ضياقي  ،وأ همسقي  ،وأ هبهي  ،وأ لبقتسملا هثاريم عيبي نأ ثراولل
هرجؤي نأ عيطتسي وهال  .لب ةدرفنملا هتدارإب هنع لزني  ،وأ هيلع حلا صي  ،وأ ةكرش يف

،  حيرص صنب نوناقلا هزاجأ إالام لماعتلا عاونأ نم عون يأ هيلع يرجي نأ (2)،وأ

.(44 مقر 21 ةيمسرلا ةعومجملا 1918 ةنس
وأ باإلثر لقتسي هنوكو ،  ثراو ريغ وأ اثراو ناسن اإل نوك نأب ضقنلا ةمكحم تضق دقو (1)

تاكرتلا يف قوقحلا لا قتناو ةثرولا نييعتو اإلثر ماكحأ نم كلذ ريغ ىلإ ،  هريغ هيف هكرشي
ىلع ليحتلا  .و ماعلا ماظنلا ب قلعتي امم اذه لك ،  اعرش اهيف قحلا مهل نمل ثيروتلا قيرطب
هسفن ءاقلت نم هب يضاقلا مكحيو ،  ةزاج اإل هقلحت ال اقلطم طبالان لطاب ماكح األ هذه ةفلا خم

األ اذهل ةجيتن يتأي ةلبقتسملا تاكرتلا يف لماعتلا ميرحتو .  ىوعدلا اهيلع تناك حةلا ةيأ يف
ةهج نم ءاوس هنع ، اإلثر قحب سمي ءيش ىلع قافت اال ناسنإ يأ ةافو لبق زوجي لص ،فال
وأ ةيعرشلا مهصصح يف صقنلا وأ ةدايزلا ةهج نم وأ ًاعرش ثاريملا مهل نم ريغ ةثرو داجيإ
اال هذه عيمج  ،لب هايإ هقاقحتساو هبحاصل هحاتفنا لبق قحاإلثر يف فرصتلا ةهج نم
ىلع مأالاهك عيمجب عيب دقع اهجوزل ةجوز تررح اذإف ،  ماعلا ماظنلل فلا خم اههباش امو تاقافت
حةلا يف مهلا يه كلمتتل دقعلا اذه لثم هتجوزل جوزلا اذه ررحو ،  هلبق تتام اذإ اهكلمتي نأ

و رطخلا ىلع قلعم ةعفنم لدابت هنأ اذه امهفرصتل حضاولا حيحصلا فييكتلا نإف ،  اهلبق هتافو
وهف ،  ثاريملا يف ةيعرشلا هقوقح نم امهنم لك ةثرو نامرح هب دوصقم قافتا هناو ،  ررغلا
اذه هبشيو هيف ، هل دوجو فال اهدامعو ةيصولا ماوق وه يذلا ضحملا عربتلا امأ .  لطاب قافتا
نم لكل مادام هيف وه عورشملا هنطوم ريغ يف نكلو االة وملا والء ليبق نم نوكي نأ فرصتلا
ةينوي 14 يف يندم ضقن ) اعرش ةمرحملا ىبقرلا ليبق نم وه  ،لب نورخآ ةثرو نيدقاعتملا

ص449). 199 مقر 1 رمع ةعومجم 1934
اذه سيلف ،  هايإ هبهي هل ،وأ اكولمم ماال لا حلا يف هثراول عيبي  ،نأ ثروملا عنمي ام دجوي ال نكلو
نأب ضقنلا ةمكحم تضق دقو .  رضاح ملا يف فرصت وه  ،لب ةلبقتسم ةكرت يف ال ماعت

ال تافرصتلا ديقت نأو ،  هتوم دعب لا نماألوم ثروملا هفلخي ام ىلع إال قبطت ال اإلثر نيناوق
يف فرصتلا رح ةيله األ لماكلا كلا فملا كلذ لبق امأو .  ثروملا ضرم نم ءادتبا إال نوكي

أل ًارداص فرصتلا ناك ولو ،  مهتبصنا ليدعت وأ هتثرو نامرح ىلإ اذه هفرصت ىدأ ولو ،  هكلم
،  هيلع رابغ ال قح اذه نأو .  بيعب ًابوشم فرصتلا نكي اممل لا حلا ةعيبطب اذهو ،  ةثرولا دح

مكحلا وهو )1934 ةنس ةينوي 14 يف رداصلا اهمكح يف ضقنلا ةمكحم هتررق ام ضقاني وال
ص 372 مقر 1 رمع ةعومجم 1936 ةنس ةينوي 4 يف يندم ضقن )( هيلإ ةراش اإل قباسلا

.(1138
ليلعتلا وه هسفن ثروملا ىلع ةلبقتسملا ةكرتلا يف لماعتلا ميرحت يف اهانركذ يذلا ليلعتلا و اذه

نم قيس ام بنجتل يفكي  ،ذإ عنقم ريغ ليلعت وهو .  انيأر امك ضقنلا ةمكحم هب قتلا يذلا
ناك إالام لماعتلا اذه نم مرحي إال ثاريملا ماكحأ ةفلا خم ىلع ليلحتلا ىلإ عجري ضارتعا

ا ماكحأ ىلع جرخي مل اذإ هتكرت يف ثروملا لماعت ًاحيحص ىقبيو ،  ماكح األ هذهل ةفلا خم هيف
ىنعملا اذه يف امكح نمضت يديهمتلا عورشملا نأ ىلإ ةراش اإل تقبس دقو .  ةيصولا و إلثر

.  يئاهنلا عورشملا يف فذح
ةيسنرفلا ضقنلا ةمكحم ال( طاب هدقع ناك هكرت يف هيلإ لوؤتس نيع راجيإب صخش دهعت اذإف (2)
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.( ديدج (م908–913 ثروملا همسقو ( ديدج (م915 ةيصولا ك كلذو

نكمم لحملا -2

نأ ينيع قح لقن هلحم نوكي يذلا مازتل يفاال انيأر : دوجولا لباقي ناكم 218–اإل
هلحم نوكي يذلا مازتل امأاال .  ًادوجوم نوكي نأ بجي قحلا اذه هب قلعت يذلا ءيشلا
لباقي انه ناكم  .واإل ًانكمم هيف لحملا نوكي نأ بجيف لمع نع ًاعانتما معالوأ
دقعلا نوكيو ،  موقي ال مازتل اال نإف ال ، يحتسم مازتل اال لحم ناك اذإف ،  كانه دوجولا
تصن دقو .(al'impossiblenuln'esttenu).  ليحتسمب مازتلا ال ،ألهنال طاب
مازتل اال لحم ناك اذإ ": لوقت ذإ كلذ ىلع ديدجلا يندملا نوناقلا نم 132 ةداملا

ال(1)" . طاب دقعلا ناك هتاذ يف ال يحتسم
انهاال ةلا حتس باال دوصقملا :و ةيبسنلا ةلا حتس واال ةقلطملا ةلا حتس –اال 219
132 ،ال ةداملا صنت امك هتاذ يف ال يحتسم مازتل اال نوكي نأ يهو ،  ةقلطملا ةلا حتس

نوكي ينف لمعب صخش مزتلي دقف ،  بسحف م مزتلملا ىلإ ةبسنلا الب يحتسم نوكي نأ
ال لمعلا اذه نكلو ،  هتقاط قوف ةردقم ىلإ جاتحي رمأب مزتلي وأ وه هيلع ال يحتسم
ةلا حلا هذه يفف .  هنوقيطي نمم وأ نفلا باحصأ نم لجر ىلع هب مايقلا ليحتسي
هذهف هب مايقلا نيدملا ىلع ليحتسي ناك اذإو ،  حيحص لحم ىلع موقيو مازتل اال دجوي

نع ةلا حلا هذه يف ال وئسم نيدملا نوكيو ،  مازتل اال مايق نم عنمت ال ةيبسنلا ةلا حتس اال
ال ًامازتلا هسفن ىلع ذخأي نأ يف هعرستلو همازتلا ب مايقلا هتعاطتسا مدعل ضيوعتلا
اال هذه تناك اذإ ام نيب قرف  .وال نيبناجلل ًامزلم ناك اذإ دقعلا خسف زوجيو ،  هقيطي
ا دجوي نيتلا حلا اتلك يفف هل ، ةقح ال تناك وأ مازتل اال دوجو تقبس دق ةيبسنلا ةلا حتس

وحنلا ىلع ضيوعتلا نع ال وئسم نوكيو ينيعلا ذيفنتلا نم أربي نيدملا نكلو ،  مازتل ال

.(553–1–1903 زوللا 1903د ةنس هيلوي 2 يف ةعمتجملا اهرئاود يف
–1": اآليت هجولا ىلع يديهمتلا عورشملا نم 183 ةداملا يف صنلا اذه درو : صنلا خيرات (1)
ال .2 طاب دقعلا ناك ،  ةقلطم ةلا حتسا ال يحتسم ًارمأ دقعلا نع أشن يذلا مازتل اال لحم ناك اذإ

مدعل ضيوعتلا ب نيدملا مزلأو دقعلا حص ،  هريغ نود نيدملا ىلع ال يحتسم األرم ناك اذإ امأ –
: يتأي ام ددصلا اذه يف يديهمتلا عورشملل ةيحاضي اإل ةركذملا يف ءاج دقو . " هدهعتب هئافو
نم بيصن مازتل اال نوكي  .وال عقاولا يف دوجوم ريغ لحملا  ،ف ةقلطم ةلا حتس اال تناك اذإ "
عفري نأ ةلا حلا هذه يف دقاعتملل نوكيف ،  دقعلا مايق دعب ةلا حتس اال تأرط اذإ إال دوجولا

،  هدحو مزتلملا ىلع ةرصاق  ،يأ ةيبسن ةلا حتس اال تناك اذإ امأ الن . طبلا ىوعد ال خسفلا ىوعد
نئادلل ناك ،  نيدملا ىلع لا حتسا اذإ ذيفنتلا نأ ىلع .  هذيفنتب دقاعتملا مزليو حيحص دقعلا ف

إالاذإ ضيوعتلا ب بلا طي نأ ًاضيأ هلو ،  ةماعلا دعاوقلل ًاقبط نيدملا اذه ةقفن ىلع هب موقي نأ
عورشملا رصتقا دقو .  كلذل لحم ةمث ناك  ،نإ يفاضإ ضيوعتب ةبلا طملا عم دقعلا خسف راتخا

نم راثكتس باال اهليصفتل ًايعاد ري ملو ةماعلا ةدعاقلا كلذ ىلع لحملا ةلا حتساب قلعتي اميف
اهضعبو ،  عورشملا نم ىرخأ عضاوم يف درو دق تاقيبطتلا هذه ضعبف .  ةيئزجلا تاقيبطتلا

20 ةداملا و ينامل األ نينقتلا نم 307 ةداملا رظنأ ) ةماعلا ئدابملا نم طبنتسي نأ ريسيلا نم
صخ األ ىلع خلأ . . . ينولوبلا نينقتلا نم 56و57 نيتداملا و يرسيوسلا تامازتل اال نينقت نم
ةنجل يفو . "( ضيوعتلا ب نيدقاعتملا نم اهلهجي نم عوجرو ةيئزجلا ةلا حتس باال قلعتي اميف

ب ىفتكاو ةيبسنلا ةلا حتس اال رايعم ديدحت ةبوعصل صنلا نم ةيناثلا ةرقفلا تفذح ةعجارملا
امك صنلا حبصأو ،  هتاذ يف ال يحتسم نوكي األرم ناب اهيف ةلا حتس اال ديدحت دعب ىلو األ ةرقفلا

136 ةداملا مقر حبصأو ال" . طاب دقعلا ناك هتاذ يف ال يحتسم مازتل اال لحم ناك اذإ ": يتأي
نوناقلا ةنجل يفو .  ليدعت نود ةداملا ىلع باونلا سلجم قفاوو .  يئاهنلا عورشملا يف

نوكي نأ وه " هتاذ يف ال يحتسم " نوكي نأاألرم نم دارملا نأ ليق خويشلا سلجمل يندملا
. 132 اهمقر حبصأو ليدعت نود ةداملا ىلع ةنجللا تقفاو دقو ،  ةقلطم ةلا حتسا ال يحتسم
ص ج2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم ) هتنجل اهترقأ امك ةداملا ىلع خويشلا سلجم قفاوو

ص214). –211
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.  هانمدق يذلا
،(1) انيأر امك هتاذ يف مازتل اال ىلإ تعجر ام يهو ،  ةقلطم ةلا حتس اال تناك اذإ امأ
نم عنمت  ،وال مازتل اال اذهب دهعتلا ىلع ةقباس تناك اذإ مازتل اال دوجو نم عنمت اهنإف

اهئوشنب يضقني امنإو ةلا حتس اال ءوشن لبق دجو دق مازتل ألناال ةقح ال تناك اذإ هدوجو
ريصقت كانه ناك اذإ ضيوعتلا نع ال وئسم ىقبي نكلو ،  نيدملا ةمذ أربتف .  دجو نأ دعب

نأ ةقلطملا ةلا حتس اال لثمو .  نيبناجلل ًامزلم ناك اذإ دقعلا خسف زوجيو ،  هبناج يف
فانئتسا عفرب ماحم دهعت اذإ امك دهعتلا لبق مت دق نوكي لمعب موقي نأب صخش دهعتي

نع عانتم باال صخش دهعتي نأ كلذ ،وأ لبق اهيف عفر دق فانئتس اال ناك ةيضق نع
.  دهعتلا لبق عقو دق ناك لمع

اال تناكأ ءاوس ال طاب دقعلا لعجت ال ةيبسنلا ةلا حتس نأاال مدقت امم صلختسيو
اذإ خسفلل باقال نيتلا حلا يف هلعجت امنإو هل ، ةقح مأال دقعلا دوجو ىلع ةقباس ةلا حتس
تناك نإف ةقلطملا ةلا حتس امأاال .  همازتلا ب مزتلملا مايق ناكمإ مدعل نيبناجلل ًامزلم ناك
خسفلل باقال هتلعج ةقح ال تناك نإو ال ، طاب دقعلا لعجت اهنإف دهعتلا دوجو ىلع ةقباس

.(2) نيبناجلل ًامزلم ناك اذإ
يتلا ةلثم األ يف ةلا حتس :واال ةينوناقلا ةلا حتس واال ةيعيبطلا ةلا حتس 220–اال

اال ةعيبط ىلإ ال عجرت  ،يأ ةينوناق ةلا حتس اال نوكت دقو – ةيعيبط ةلا حتسا اهانمدق
ءاضقنا دعب مكح نع فانئتسا عفرب ماحم دهعت اذإ امك ،  نوناقلا يف ببس ىلإ لب مازتل
ضورفلا هذه لثم يفف .  ضقنلا اهيف زوجي ال ةيضق يف ضقن وأ نينوناقلا داعيملا

.  مازتل اال ةعيبط ىلإ ال نوناقلا مكح ىلإ ةلا حتس اال عجرت
مازتل ال دوجو عنمت : ةقلطملا ةيعيبطلا ةلا حتس اال مكح اهمكح ةينوناقلا ةلا حتس واال

نأ مدقت ام ىلع ينبنيو كلذ دعب تدج اذإ مازتل اال يهنتو هب ، دهعتلا لبق تدجو اذإ
ال فانئتس اال هيف لبقي يذلا داعيملا ءاهتنا دعب ردص اذإ فانئتس اال عفرب يماحملا دهعت

يضقني داعيملا كرت يماحملا نكلو داعيملا لبق ردص اذإ امأ ،  هبناج يف ًامزتلا دجوي
حبصي ً ،مث وأال دجوي مازتل اال نإف ال ، يحتسم هعفر حبصأو فانئتس اال عفري نأ نود

.  ضيوعتلا نع ال وئسم يماحملا نوكيف ال ، يحتسم ينيعلا هذيفنت

يناثلا ثحبملا

نييعتلل لباق وأ نيعم لحملا

ام ىلع ديدجلا يندملا نوناقلا نم 133 ةداملا تصن : ةينوناقلا صوصنلا –221
: يتأي

ةبسنلا الب يحتسم مازتل اال نوكيف ،  هتاذ يف مازتل اال ىلإ تعجر إالاذإ ةقلطم ةلا حتس اال نوكت (1)ال
ًاصخش ناك وأ مزتلملا وه صخشلا اذه ناك ءاوس نيعم صخش ىلإ ةبسنلا  ،الب هعوضوم ىلإ

(impossibiliteobjective)ب ةيعوضوم ةلا حتسا ةلا حتس اال نوكت نأ نذإ بجيف .  هريغ
ىلإ ةبسنلا (impossibilitesubjective)ب ةيصخش ةلا حتسا  ،ال سانلا عيمج ىلإ ةبسنلا

.  ضعب نود ضعب
اذه يف ةيكلملا لقنب مازتل اال ناك اذإو .  ةيبسن ةلا حتسا هيف ةلا حتس اال ربتعت ريغلا كلم عيبف مث نمو

،  يقيقحلا كلا ملا عيطتسيو ،  هتاذ يف ليحتسملا وهباألرم سيلف ،  عئابلا ىلع ال يحتسم عيبلا
لعجي صن دورو ولوال ،  مازتل اذهاال ذيفنتب موقي ماكلا ،نأ حبصأ اذإ عئابلا سفن عيطتسي لب

باق احيحص عيبلا اذه ناكل ،( ديدجلا يندملا نوناقلا نم لا(م466 باقاللإلطب ريغلا كلم عيب
.  خسفلل ال

ريصقت ىلإ عجرت مل يه  ،اذإ ةرهاق ةوق دقعلا دوجول ةقح لاال ةقلطملا ةلا حتس اال نوكت دقو (2)
.  نيبناجلل ًامزلم ناك اذإ دقعلا خسفنيو اهب ، مازتل اال يضقنيف ،  مزتلملا
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إو هرادقمو هعونب انيعم نوكي نأ بجو ،  هتاذب انيعم مازتل اال لحم نكي مل "1-اذإ
ال" . طاب دقعلا ناك ال

نييعت هب عاطتسي ا دقعلا نمضت اذإ طقف هعونب انيعم لحملا نوكي نأ يفكيو -2"
نكمي ملو ،  هتدوج ثيح نم ،  ءيشلا ةجرد ىلع نادقاعتملا قفتي مل اذإو .  هرادقم
فنص نم ائيش ملسي نأب نيدملا مزتلا آرخ ، فرظ يأ نم وأ فرعلا نم كلذ الص ختسا

. "(1) طسوتم
: يتأي ام ىلع 134 ةداملا تصنو

نأ نود دقعلا يف روكذملا اهددع ردقب نيدملا مزتلا ،  ادوقن مازتل اال لحم ناك "اذإ
. "(2) رثأ يأ ءافولا تقو اهضافخن وأال دوقنلا هذه ةميق عافتر ال نوكي

-1" اآليت وحنلا ىلع يديهمتلا عورشملا نم 184 ةداملا يف صنلا اذه درو : صنلا خيرات (1)
نوكي نأ يفكيو –2،  هرادقمو هعونب  ،وأ هتاذب ًانيعم مازتل اال لحم ءيشلا نوكي نأ بجي
قفتي مل اذإو .  هرادقم نييعت هب عاطتسي ام دقعلا نمضت اذإ طقف هعونب ًانيعم ءيشلا

نم كلذ الص ختسا نكمي ملو هتدوج ثيح نم ءيشلا ةجرد ىلع ًانمض وأ ةحارص نادقاعتملا
ررقت ةعجارملا ةنجل يفو . " طسوتم فنص نم ًائيش ملسي نأب نيدملا مزتلا ،  رخآ فرظ يأ
نم 181 ةداملا نع ىنغتسا نأ دعب الن طبلا مكح ىلع صنلا  ،و ةيظفل الت يدعت ضعب لا خدإ
جردني ينمضلا قافت ألناال ةيناثلا ةرقفلا نم " انمض وأ ةحارص " ةرابع فذحو ،  عورشملا

يف ميمعت هيلي صيصختك فرعلا ةفاضإو " رخآ فرظ يأ نم كلذ الص ختسا " ةرابع تحت
هتاذب ًانيعم مازتل اال لحم نكي مل كاآليت:"1–اذإ صنلا حبصأف . " رخآ فرظ يأ نم " ةرابع
لحملا نوكي نأ يفكيو ال .2– طاب دقعلا ناك  ،إوال هرادقمو هعونب ًانيعم نوكي نأ بجو

ىلع نادقاعتملا قفتي مل اذإو ،  هرادقم نييعت هب عاطتسي ام دقعلا نمضت اذإ طقف هعونب ًانيعم
،  رخآ فرظ يأ نم وأ فرعلا نم كلذ الص ختسا نكمي ملو ،  هتدوج ثيح نم ءيشلا ةجرد

عورشملا يف 137 ةداملا مقر حبصأو . " طسوتم فنص نم ًائيش ملسي ناب نيدملا مزتلا
يندملا نوناقلا ةنجل تلعف كلذكو .  ليدعت نود ةداملا ىلع باونلا سلجم قفاوو .  يئاهنلا
هتنجل اهترقأ امك ةداملا ىلع خويشلا لجم قفاوو . 133 ةداملا مقر حبصأو ،  خويشلا سلجمب

نم 2 ةرقف 190 ةداملا رظنأ ص217). ص214– ج2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم )
.  ينامل األ نينقتلا نم 243 ةداملا و نينانبللا نينقتلا

"1-اذإ كيت اال وحنلا ىلع يديهمتلا عورشملا نم 186 ةداملا يف صنلا اذه درو : صنلا خيرات (2)
نوكي نأ نود دقعلا يف روكذملا اهددع ردقب إال ًامزلم نيدملا نوكي فال ًادوقن مازتل اال لحم ناك

خالف ىلع نادقاعتملا قفتي اممل رثا يأ ءافولا تقو اهضافخن وأال دوقنلا هذه ةميق عافتر ال
هنيد ىقبي نأ نيدملل زاج رصم يف نينوناق رعس دقعلا يف نيعملا دقنلل نكي مل كلذ .2–اذإ
ناكم يف نكي مل اذإف ،  ءافولا امهيف متي نيذللا ناكملا و نامزلا يف عطقلا رسعب ةيرصم دوقنب
قافتا دجوي اممل اذه لك .  ةيراجت قوس برقأ يف اهعطق رعسيف ،  عطقلل فورعم رعس ءافولا
ًامزلم ناك هنم ريصقتب قاقحتس اال داعيم يف ءافولا نع نيدملا رخأت كلذ .3–اذإ ريغب يضقي

ألهن هلك صنلا فذح حرتقا ةعجارملا ةنجل يفو . " ريخأتلا دئاوفب خإالل نود ،  رعسلا قرفب
ىلع ةنجللا تقفاو ةشقانملا دعبو ،  صاخ نوناقل اهكرت نسحي ةيداصتقا لئاسم يف امكح ررقي

نادقاعتملا قفتي مل "ام ةريخ األ ةرابعلا اهنم فذحي نأ ىلع ىلو األ ةرقفلا ءاقبتسا عم كلذ
مازتل اال لحم ناك اذإ )": يتأي ام وه ةنجللا هترقا يذلا صنلا بحصاف ، " كلذ خالف ىلع

ال وأ دوقنلا ةميق عافتر ال نوكي نأ نود دقعلا يف روكذملا اهددع ردقب نيدملا مازتلا ادوقن
سلجم قفاوو .  يئاهنلا عورشملا يف 138 ةداملا مقر حبصأو . " رثا يأ ءافولا تقو اهضافخن
حبصأو ،  خويشلا سلجمب يندملا نوناقلا ةنجل تلعف كلذكو ،  ليدعت نود ةداملا ىلع باونلا

األمعلا ةعومجم ) هتنجل اهترقأ امك ةداملا ىلع خويشلا سلجم قفاوو . 134 ةداملا مقر
ص222). ص218– ج2 ةيريضحتلا

اآل صنلا نمضتي ميدقلا يندملا نوناقلا ناك دقو اذه يلا . اإلطي يسنرفلا عورشملا نم 24 ةداملا رظنأ
ناك  ،ًايأ ةيددعلا هتميق نيعب هدر مزل ًادوقن راعتسملا ءيشلا ناك (م577/474):"اذإ يت
ىنعملا يف فلتخي ال صنلا اذهو . " ةيراعلا تقو دعب لصح يذلا تاكوكسملا راعسأ الف تخا

.  ضرفلا دقع ىلع ًاروصقم ناك نإو ،  ديدجلا صنلا نع
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اذإف .  نييعتلل باقال وأ ًانيعم نوكي نأ لحملا يف بجي هنأ صوصنلا هذه نم نيبتيو
هذه ةميق امأ ،  نييعتلل ةلباق وأ ةنيعم ًاضيأ يه نوكت نأ بجو .  ًادوقن لحملا ناك

.  رابتعا يأ اهريغتل لص يفاأل سيلف تريغت اذإ دوقنلا
ناك اذإ مازتل اال لحم نييعت يف ( ًايناث ) لحملا نييعت ةيفيك يف (ً :(وأال ملكتنف

.  ًادوقن

لحملا نييعت ةيفيك

نأ صخش مزتلا :اذإ لمع نع اعانتما معالوأ ناك اذإ مازتل اال لحم نييعت –222
لواقم دهعت اذإف .  ًانيعم هب مزتلا ام نوكي نأ بجو لمع نع عنتمي نأ وأ لمعب موقي

.  نييعتلل باقال نوكي نأ األلق ىلع بجو وأ ءانبلا اذه نيعتي نأ بجو ءانبب
اذإف .  مازتل اال يفرط ةين اهنم صلختست يتلا فورظلا ىلإ عجرت نييعتلل هتيلباقو
اللوأ غتس زنماللال وأ ىنكسلل زنمال وأ ةسردم وأ ىفشتسم ينبي ناب لواقملا مزتلا
ءانبلا نييعتل لاالةمز رصانعلا اهنم صلختسي نأ حصي دقاعتلا فورظ نإف كلذ ، وحن

نم عون يأ نيعي نأ نو ءانب ةماقإب مزتلي نأ ىلع لواقملا رصتقا اذإ امأ .  بولطملا
لحم ىلع مازتل اال موقي  ،فال نييعتلل لباق ريغو نيعم ريغ لحملا ناك وه ، ءانبلا

.  مودعملا مكح يف ألهن اذهك
مازتل اال ناك اذإو : ينيعلا قحلا عوضوم ءيشلا يف مازتل اال لحم نييعت –223

باقال وأ ًانيعم ءيشلا اذه نوكي نأ كلذك بجو ،  ءيش ىلع ينيع قح لقن هلحم
.  نيعملا ريغ ءيشلا و تاذلا ب نيعملا ءيشلا نيب زييمتلا بجي انهو .  نييعتلل

،  ةفورعم ءيشلا ةيتاذ نوكت نأ بجو تاذلا ب نيعم ءيش ىلع دقعلا عقو اذإف
نيبي نأ بجو زنمال ، صخش عاب اذإف ةلا . هجلل ًاعنام نوكي ًافصو ءيشلا فصويف
هريغ نع هزيمت يتلا ةيساس األ هفاصوأ ركذي نأو وه ةهج ةيأ يف لزنملا اذه عقوم
نييعتو اهتحاسم نايبو اهعقوم ديدحت جبو ،  اضرأ عاب اذإو .  ىرخ األ لزانملا نم

ركذي نأو اهعيبي ةرايس ةيأ نيبي نأ بجو ،  تاذلا ب ةنيعم ةرايس عاب اذإو .  اهدودح
تقبط دقو .  ةدحاو ةرايس نم رثكأ هدنع عئابلا ناك اذإ اميس  .ال ةزيمملا اهفاصوأ

" هنأ ىلع تصنف ،  عيبلا دقع ددص يف ةدعاقلا هذه ديدجلا نوناقلا نم 419 ةداملا
لمتشأ اذإ ًايفاك ملعلا ربتعيو .  ًايفاك ًاملع عيبملا عالًامب يرتشملا نوكي نأ بجي

. " هفرعت نم نكمي ًانايب ةيساس األ هفاصوأو عيبملا نايب ىلع دقعلا
،  هرادقم هعونو هسنجب ًانيعم نوكي نأ بجو ،  تاذلا ب نيعم ريغ ءيشلا ناك اذإ امأ
مل اذإف .  ًاراطنق نورشع هرادقم نأو ينومش األ عون نم نطق عيبملا ثمالنأ ركذي ناك
نأب صخش دهعت اذإ امك ،  هديدحت هب عاطتسي ام دقعلا نمضتي نأ بجو رادقملا ددحي

األ هذه نم لاالمز رادقملا  ،ف ةنيعم ةسردمل وأ نيعم ىفشتسمل عونلا ةنيعم ةيذغأ دروي
.  ةسردملا وأ ىفشتسملا ةجاحل ًاقفو ديدحتلل لباق دقعلا يف ددحي مل نإو ةيذغ

ةعلس ديروتب رجتم ماق اذإ امك ،  فرعلل وأ فولأملل لحملا نييعت كرتي ام ًاريثكو
.  هرجا ددحي نأ نود لمعب عناص ماق  ،وأ نمثلا نيبي نأ نود هل ليمعل

ةدوجلا ةجرد ركذت نأ نود رادقملا و عونلا و سنجلا نايب ىلع نييعتلا رصتقي دقو
بجي ةلا حلا هذه يفف ،  دقاعتلا فورظ نم وأ فرعلا نم اهص ال ختسا نكمي نأ نودو
ىتح ًائيدر نوكي  ،وال نيدملا نبغي ال ىتح ًاديج نوكي  ،فال ًاطسوتم فنصلا نوكي نأ

.(1) نئادلا نبغي ال

ردق اذإف .  مكحل هريدقت كرتي نمثب ًانيع صخش عاب اذإ امك يبنج أل لحملا نييعت كرتي دقو (1)
مل اذإ  ،امأ نيعم لحم ىلع يرتشملا مازتلا ماقو ،  نيدقاعتملل ًامزلم هريدقت ناك نمثلا مكحلا

  يضاقلا ةمهم يفلخدي ال دوقعلا لمع  ،ألن ريدقتلا يف هماقم موقي نأ يضاقلل زوجي فال هردقي
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ًادوقن ناك اذإ مازتل اال لحم نييعت –2

مازتل اال لحم ناك اذإ : ينوناقلا رعسلا تاذ ةيقرولا ةلمعلا – دوقنلا نييعت –224
مزتليف .  مازتل لال لحم يأ نأش اهرادقمو اهعونب ةنيعم ًاضيأ يه نوكت نأ بجو ،  ًادوقن

نم وأ شورقلا نم وأ ةيرصملا تاهينجلا نم ًانيعم ًارادقم نئادلل يدؤي ثمالنأ نيدملا
نيدملا مزتلا ًادوقن مازتل اال لحم ناك اذإ هنأب ،  انيأر امك ، 134 ةداملا يضقتو ملاالميل .
اهضافخن ال وأ دوقنلا هذه ةميق عافتر ال نوكي نأ نود دقعلا يف روكذملا اهددع ردقب

نم هيلع قفتملا رادقملا ءادأب مزتلي نيدملا نأ كلذ ىلع بترتيو رثا . يأ ءافولا تقو
ةحلصمل اهعافترا ناك تعفترا اذإف .  تضفخنا وأ دوقنلا ةميق تعفترا ءاوس ،  دوقنلا

يدؤي نأ لاالمز نم سيلو .  نيدملا ةحلصمل اهضافخنا ناك تضفخنا اذإو ،  نئادلا
نإ وأمالميل ،لب ًاشورق وأ تاهينج ،  دقعلا يف هيلع صوصنملا عونلا نم دوقنلا نيدملا

قفتملا ردقلا يواسي (courslegal) ينوناق رعس ىذ دقنب ةداع هنيد يدؤي نيدملا
.  نينوناق رعس اهل ررقت اذإ ةيقرو ةلمع هيدؤيف ،  هيلع

نئادلا ىلع بجو نينوناق رعس اهل ررقت اذإ ةيقرولا ةلمعلا نأ انرظن يف لص واأل
رعس ةلمعلا هذهل نكي مل ول ىتحو كلذ ، ريغ ىلع نيدملا عم قفتا ول ىتح اهلوبق

هقح . ىفوتسي نئادلا لعجل فاك هدحو ينوناقلا رعسلا (coursforce).ف يمازلا
نكي مل اذإ ةيلمع ةيمهأ هل تسيل الف خلا نإف ةلأسملا هذه يف خالف نم نكي امهمو

وال ًابهذ هقح ىلع لوصحلا ديري يذلا نئادلا نإف ،  يمازلإ رعس ةيقرولا ةلمعلل
ءاش . تقو يأ يف قرولا ب بهذلا لدبتسي نأ عيطتسي ًاقرو إال هيفوتسي

ةلمعلل ررقت اذإف :( بهذلا طرش ) يمازل اال رعسلا تاذ ةيقرولا ةلمعلا –225
يمازل اال رعسلا تاذ ةيقرولا ةلمعلا  ،ألن ةلأسملا ةروطخ ترهظ يمازلإ رعس ةيقرولا

املك ةيداصتق اال ةميقلا هذه صقنتو ،  ةينوناقلا اهتميق نم لقأ ةيداصتق اال اهتميق نوكت
مايقل ًابهذ هب لدبتسي نأ عيطتسي ال هنإف ًاقرو هقح نئادلا ىفوتسا اذإف ،  مخضتلا داز
ةميسج ةراسخ هبيصتف ًاشحاف ال وزن تلزن دق قرولا ةميق نوكت دقو .  يمازل اال رعسلا
ىمسي ام اذهو ،  ًابهذ هقح ءافيتسا نئادلا طرتشي نأ ةداعلا ترج اذهل كلذ . ءارو نم

payableen) بهذلا ب ءافولا بجاو نيدلا نوكيف .(claused'or) بهذلا طرشب
طرشلا اذه ربتعي لهف .(payableenvaleuror) بهذلا ةميق لداعي امب or)وأ

ال طاب نوكي طرشلا نأو .  ةيلخادلا الت ماعملا يف زوجي ال كلذ نأ ىرن ؟ ًاحيحص
نيبت اذإ كلذك ال طاب نوكي طرشلا اذه هنمضت يذلا دقعلا نأو .  ماعلا ماظنلل هتفلا خمل
ءاضقلا عم قفتن يأرلا اذه يف نحنو .  دقاعتلا ىلع يسيئرلا ثعابلا وه ناك طرشلا نأ

دحأ ةدار إل لحملا نييعت كرت زوجي ال .وال طاب عيبلا نوكيو ،  نيعم ريغ نمثلا ىقبيف ،
نييعتلا رصانع تناك اذإ  ،إال هتمحر تحت اآلرخ دقاعتملا حبصي ذإ ةضحملا نيدقاعتملا

.  مكحتلل لا جم كانه نوكي ال ثيحب ةفورعم
،  عورشملا اذه نم 185 ةداملا وه لئاسملا هذهل ضرعي صن ىلع يديهمتلا عورشملا لمتشأ دقو اذه
،  دقعلا نع يبنج وأأل نيدقاعتملا ألدح ءيشلا نييعت كرت اآليت:"1-اذإ وحنلا ىلع ترج دقو
ريغ ساسأ ىلع ماق وأ نييعتلا أطبا اذإف .  لداع ساسأ ىلع ًامئاق نييعتلا اذه نوكي نأ بجيف
نع يبنج أل نييعتلا كرت اذإ كلذ عمو –2.  ءاضقلا نم مكحب ءيشلا ينيعت نوكيف ،  لداع

نييعتلا ب موقي نأ يبنج اذهاأل عطتسي مل الاذإ طاب حبصي دقعلا نإف ،  هرايتخا ضحملو دقعلا
دقو . " لداع ريغ هريدقت ناكو هب ماق وأ لوقعم تقو يف هب مقي مل وأ هب مايقلا دري مل وأ

األ ةليلق ةيليصفت حلاالت ضرعي ألهن يئاهنلا عورشملا يف صنلا اذه ةعجارملا ةنجل تفذح
فذح دعبو .( شماهلا يف ص216 ص215– ج2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم ) ةيمه

.  اهركذ مدقت يتلا ةماعلا دعاوقلا هيف تفلا خ اميف هماكحأ عابت ال لا جم كانه دعي مل صنلا
داوملا هذه نعو ،  ينامل األ نوناقلا نم 315و317و319 داوملا عوضوملا اذه يف ًاضيأ رظنأ

.  ةعجارملا ةنجل اهتفذح يتلا 185 ةداملا يديهمتلا عورشملا سبتقا
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نأ هيلإ بهذن ام امم ديؤي اممو .(2) نييسنرفلا ءاهقفلا نم ةرهمج عمو (1) يسنرفلا
ةميقل ةلداعم ةيمازلإ ةينوناق ةميق قرولا ءاطعإ وه يمازل اإل رعسلا ريرقت نم ضرغلا

يف مدعني نأ ًاضيأ بجيو ،  نوناقلا رظن يف بهذلا و قرولا نيب قرفلا مدعنيف ،  بهذلا
يف دقنلا ماظن ىلإ عجرت ةماع ةحلصمل ةيامح اذه دارأ امنإ نوناقلا  ،ألن دارف األ رظن

.  اهتابثو ةلمعلا ةميق رارقتسا ىلإو دلبلا
ةيلخادلا الت ماعملا يف " بهذلا طرش " طلبي امنإ يسنرفلا ءاضقلا نأ ظح يوال اذه

وأ اسنرف نم ةلمعلا جورخ يضتقت يتلا يهو ،  ةيجراخلا الت ماعملا يف امأ .  اسنرف يف
نم ةعاضب دروتسا وأ جراخلا ىلإ ةعاضب اسنرف يف رجات ردص اذإ امك ،  اهيف اهلوخد

31 يفو –25–1–1928 زوللا 1927د ةنس ويام 17 يف ةيسنرفلا ضقنلا ةمكحم (1)
ةمكحم –(Hubert ريبيه قيلعتلا عم (41–1–1930 هيريس 1928 ةنس ربمسيد
ليربا 13 يفو –115–2–1925 زوللا 1935د ةنس رياربف 21 يف ةيفانئتس اال سيراب

. 105–2–1296 زوللا 1926د ةنس
ةنس يعوبس اال زوللا د يف ناتيباك ص360– ص318– 4 ةسماخلا ةعبطلا ورو ىرب (2)وأ

ص53– 1928 ةنسو ص1 ، 1927 ةنسو ص33 ، 17و صو ص1 قملااالت باب 1926
ص 1921 ةنس (Journaldesnotaries) دوقعلا يقثوم ةديرج يف هل قملا يف جوميد
Revuede) يلا ملا عيرشتلا و ملعلا ةلجم يف هل قملا يف زيج ص97– 1923 ةنسو ، 137
يف هقيلعت يف ناك نويل ص5– 1924 ةنس (scienceetdelegislationfinanciers
زوللا د يف هقيلعتو ص89 1924 زوللا د تيزاج هييتافاس –193–1–1920 هيريس
ريبيرو لوين 1927–2–153و156–بال ةنسو 1926–2–89و105و153
نولوقيو يأرلا اذه سكع ىلإ نوبهذي ءاهقفلا نم ًاريثك نأ ىلع . 11686 ةرقف 2 دلوباجو
شيوبيد –1475 ةرقف 2 درابو يردوب ) ةيلخادلا الت ماعملا يف ىتح بهذلا طرش ةحصب

عبر يندملا نوناقلا ةلجم يف ينج –137–1–1920 زوللا د يف هقيلعت يف (Dupuich)
زوللا د يف هقيلعت يف (Lalou)ص5–الول 1928 ةنس ص557و 1926 ةنس ةيونسلا
ةلجم يف (Mater)1926–2–69و95–امرت ةنسو 1924–2–17و97– ةنس

ص193– ص289و2 ص193و 1(Revnedudroitbancaire) كونبلا نوناق
.(859 ةرقف 2 نارسوج

عمو ": يتأي امب ترج دقو ، 187 ةداملا وه ةلأسملا هذه يف ًاصن يديهمتلا عورشملا نمضت دقو اذه
ةيبنجأ دوقنب ءافولا نوكي نأ ىلع قافت اال زوجي فال يقرولا دقنلل يمازلإ رعس ررقت اذإ كلذ

اإل ةركذملا يف درو دقو .  بهذلا طرشل ميرحت صنلا اذه يفو . " اهعطق رعسب ةبوسحم
وأ بهذلا ب عفدلا طارتشا ربتعي اذهلو ": يتأي ام ددصلا اذه يف يديهمتلا عورشملل ةيحاضي

: ةيلودلا الت ماعملا يف ىتح ) يمازلإ رعس ريدقت حةلا يف ال طاب بهذلا ةميق ساسأ ىلع
1928 ةنس ةينوي 25 يف يسنرفلا نوناقلا نراق –1935 ةنسل 45 مقر نوناقب موسرملا

هرسأب دقعلا طبالن طرشلا طبالن ىلع بترتيو (1928 ةنس يسنرفلا عيرشتلل يونسلا ميوقتلا
ءافولا متي نأ ىلع قافت اال زوجيف كلذ عمو .  دقاعتلا ىلع زفاحلا عفادلا وه طرشلا ناك اذإ
ساسم اذه يف سيلو .  يبنجأ دقنب دقع دق نيدلا ناك اذإ اهعطق رعسب بستحت ةيبنجأ دوقنب

نم يضقي لدعلا نأ مث . ً ال صأ يمازلإ رعس هل سيل يبنج األ دقنلا ألن نوناقلا يف صنب
علاالةق لثمي يذلا عطقلا رعس ساسأ ىلع ةيلودلا الت ماعملا يف ءافولا متي ناب ىرخأ ةيحان
يف يديهمتلا عورشملا صن ةعجارملا ةنجل تفذح دقو . " يبنج األ دقنلا و ينطولا دقنلا نيب

– صاخ نوناقل اهكرت نسحي ةريغتم ةيداصتقا لئاسم يف ًامكح ررقي ألهن يئاهنلا عورشملا
ص221 –220 صو شماهلا يف ص219 ص218– ج2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم )

نوناقب موسرملا وه همكحل ةلأسملا تكرت يذلا صاخلا نوناقلا اذه نأ يلي اميف ىرنسو .(
ةيجراخلا الت ماعملا يف ىتح بهذلا طرش نوناقلا اذه لطبيو ، 1935 ةنسل 45 مقر

.  ةصاخ تاعيرشت ىلإ ةيبنج األ دوقنلا ب لماعتلا ةلأسم تانينقتلا كرتت نأ بلغيو .( ةيلودلا )
مازتل اال لحم ناك اذإ " هنأ ىلع ديدجلا يروسلا يندملا نوناقلا نم 135 ةداملا تصن دقو

وأال دوقنلا هذه ةميق عافتر ال نوكي نأ نود دقعلا يف روكذملا اهددع ردقب نيدملا مزتلا ،  ًادوقن
. " يبنج األ دقنلا ليوحتب ةصاخ ماكحأ ىلع نوناقلا صني رثا ،اممل يأ ءافولا تقو اهضافخن
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نوكي " بهذلا طرش نإف ،  ةيبنجأ قاوسأ يف ًاضرق ةلود تدقع اذإ امكو ،  جراخلا
ةلداعم ةيقرولا ةلمعلا ةميق ربتعي نأ يسنرفلا نوناقلا عاطتسا اذإ ألهن كلذو .  ًاحيحص

الت ماعملا يف إال رابتع اذهاال ميقتسي  ،وال ًايرابتعا إال لداعتلا اذه سيلف بهذلا ةميقل
الت ماعملا يف  .امأ ًابجاو هرابتعاب األذخ حبصيو عرشملا ناطلس طسبني ثيح ةيلخادلا
لكو ،  هدلب ريغ يف عرشملا رابتعا ذفني  ،وال ةتباثلا ةلمعلا وه هدحو بهذلا ف ةيجراخلا

.(1) ًاعورشم نذإ نوكي بهذلا ب ءافولا طرتشي قافتا
ءاضقلا رم دقف يرصملا نوناقلا يف امأ : يرصملا نوناقلا يف بهذلا طرش –226

: نيتلحرمب
ةنس سطسغأ 2 يف رداصلا ( نوناقلا ) موسرملا لظ يف ( ىلو األ ةلحرملا )
يله األ كنبلا اهردصي يتلا ةيقرولا ةلمعلل نوكي ناب موسرملا اذه ىضق دقو . 1914

ب قرولا لا دبإ ىلع ربجي ال كنبلا نأبو – نينوناقلا رعسلا وه اذهو – بهذلا ةميق
يأبو ببسي (ال قارو األ كلت نم عفدي ام نأبو – يمازل اإل رعسلا وه اذهو – بهذلا
ةلمعلا الب صاح عفدلا ناك ول امك ةمذلا ةءاربل ًابجومو ًاحيحص ًاعفد نوكي ( رادقم
يتلا وأ ةلصاحلا تاقافت وأاال طورشلا نم كلذ فلا خي امع رظنلا فرصب ،  ةيبهذلا
لبق ةدوجوم تاقافت وأاال طورشلا هذه تناك ءاوس  ،يأ نأشلا باحصأ نيب لصحت
لطاب بهذلا طرش نأ يف حيرص ىرن امك صنلا كلذ .و دعب تدج وأ موسرملا رودص

 ،لب ةيجراخلا ةلماعملا و ةيلخادلا الت ماعملا نيب كلذ يف موسرملا زيمي ملو طإالًاق ،
هرودص لبق مت دقع يف بهذلا طرش لطبي وهف ،  يعجر رثا هل لعج عيرشتلا اذه نأ

.  هرودص دعب مت دقع يف هلطبي امك
.  بهذلا طرش نأش يف يرصملا ءاضقلا مسقنا صنلا ةحارص نم مغرلا ب نكلو

ءاضقلا جهن ىلع ىرج ضعبو ،  هتحصب ىضق ضعبو الهن ، طبب ىضق ماكح األ ضعبف
ةيجراخلا الت ماعملا الو طاب طرشلا نوكي ثيح ةيلخادلا الت ماعملا نيب زيمف يسنرفلا

.(2) ًاحيحص طرشلا نوكي ثيح

ةنس ةينوي 3 يفو 41–1–1924 زوللا 1924د ةنس رياني 23 يف ةيسنرفلا ضقنلا ةمكحم (1)
–457–1935 يعوبس األ زوللا 1935د ةنس ةيلوي 2 يفو 5–1–1931 زوللد 1930

ةيفانئتس اال ودروب ةمكحم –2670 ةرقف 1943(Nem .Jur)1934 ةنس ربمفون 17 يفو
ليربا 16 يف ةيفانئتس اال سيراب ةمكحم –6–2–1923 زوللا 9211د ةنس ويام 23 يف

–1926 يعوبس األ زوللا 1926د ةنس ةيلوي ( يفو –105–2–1926 زوللا 1926د ةنس
اال نوسنازيب ةمكحم –(–1929 يعوبس اال زوللا 1928د ةنس ربمفون ( يفو –537

يسنرفلا عرشملا ديأ دقو اذه . 55–2–1929 هيريس 9291 ةنس رياني 19 يف ةيفانئتس
يف احيحص بهذلا طرش رابتعا ىلع ةحارص صنف عوضوملا اذه يف ءاضقلا رظن ةهجو

.(9371 ةنس رياربف 18 نوناقو 1928 ةنس ةينوي 25 نوناق رظنأ ) ةيجراخلا الت ماعملا
2 نارسوج –1185 ةرقفو 1180 ةرقف 2 دلوباجو ريبيرو لوين بال ةلأسملا هذه يف رظنأ

. 492 ةرقف 1948 ةنس ةرشاعلا ةعبطلا ناتيباكو –وكالن ةرركم 860 ةرقف
ص 1927م40 ةنس ربمسيد 29 يف ةطلتخملا فانئتس اال ةمكحم الن طبلا ىنعم يف رظنأ (2)
ص 1923م35 ةنس رياني 24 يف ةطلتخملا فانئتس اال ةمكحم ةحصلا ىنعم يفو –112
ص 1929م41 ةنس سرام ( يفو ص256– 1928م40 ةنس سرام 28 يفو –182
الت ماعملا نيب ام زييمتلا ىنعم يفو ص53– 1934م47 ةنس ربمسيد 6 يفو –291
1931م44 ةنس ربمفون 26 يف ةطلتخملا فانئتس اال ةمكحم ةيجراخلا الت ماعملا و ةيلخادلا

ص331 . 1934م46 ةنس ةينوي 13 يفو ص35–
ناذللا امهو نامكح هيفف ، 9141 ةنس موسرم ماكحأ ئزجت ةطلتخملا ةيلكلا مكاحملا ضعب تناكو
ةجاح نود بناج األ ىلع ناذفني يله األ كنبلا قارو أل يمازل اإل رعسلا و نينوناقلا رعسلا ناررقي

ةيرصملا ةلودلا نم اردص امهن  ،ال ةطلتخملا فانئتس اال ةمكحمل ةيعيرشتلا ةيعمجلا ةقفاومل
ذفني فال بهذلا طرش طبالن ىلع صني يذلا وهو ثلا ثلا مكحلا امأو ،  ةدايسلا قح نم اهلا مب
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رقتسم ريغ ًابرطضم بهذلا طرش هجاوي يرصملا ءاضقلا ىقبو ( ةيناثلا ةلحرملا )
اذهب يرصملا عرشملا دارأ دقو . 1935 ةنسل 45 مقر نوناقب موسرملا ردص ىتح
ةنس سطسغأ 2 يف رداصلا موسرملا ريسفت يف خالف نم بشن ام مسحي نأ نوناقلا
يف بهذلا طرش ةميق يهو ،  يرهوجلا الف خلا اهيف ماق يتلا ةلأسملا ددصب 1914
مل ةيلخادلا الت ماعملا ألن كلذ .  ةيلودلا ةغبصلا تاذ الت ماعملا وأ ةيجراخلا الت ماعملا
يف ال طاب نوكي نأ بجي بهذلا طرش نأ ًاحضاو ناك  ،ذإ ىدج خالف اهنأش يف مقي
حرص دقو ،  ةيجراخلا الت ماعملا يف ال طاب نوكي نأ بجي كلذكو الت . ماعملا هذه
اذه طبالن يف 1914 ةنس موسرم يف درو يذلا صنلا 1935 ،ألن ةنس نوناق كلذب

.  انمدق امك ةيجراخلا الت ماعملا و ةيلخادلا الت ماعملا نيب زيمي ال قلطم ماع طرشلا
هنأ كلذ . . . ": يتأي ام ددصلا اذه يف 1935 ةنس نوناقل ةيحاضي اإل ةركذملا لوقتو
كلذ سيلو ،  همكح اهيلع يرسي يتلا دوقعلا نيب ةقرفت يأ لمتحي ال حيرص صن دجوي
ول ىتح هعون ناك ًايأ عفدلا  . . .ف عطاق حيرص كلذ قوف وه  ،لب بسحف ماع صنلا ألن
اذه لثم عم ليب نم سيلو .  صنلا اذه مومع يف كش بال لخاد ًايلود ًامازتلا هببس ناك

مكاحملا ءاضقب لألذخ حوضوو جالء لكب هدصاقم عراشلا هيف ددح يذلا صنلا
كلذو .  ةيداصتق اال اهلا وحأ نم ةدمتسم اسنرفب ةصاخ تارابتعا ىلع ىنب دقو ةيسنرفلا
مكح عرش نم سفنلو ، 1914 ةنس سطسغأ 2 موسرمل حيحصلا ىزغملا و ىنعملا وه
يأ عدي  ،أوال ةيلودلا تاقافت باال قلعتي اميف ًاحوضو هدصاقم ديزي نأ موسرملا كلذ
نم ًارمأ ررقت يتلا 1914و ةنس موسرم اهب ىتأ يتلا ةدعاقلا قيبطت لوح موحي كش
،  هحورو روكذملا موسرملا صنب  ،معال تاقافت نماال عونلا كلذ ىلع ،  ماعلا ماظنلا رومأ

. "(1) ةماعلا بلاالد ةحلصم هيضتقتو هتضتقا امب ًاذخأو

،  ةدايسلا قح نم اهل امب ةيرصملا ةلودلا نم ردصي مل ألهن مكاحملا هذه يأر يف بناج األ ىلع
نوي ةلا يبمكلا ءافو نأب يضقت يتلا طلتخملا يراجتلا نوناقلا نم 149 ةداملا عم ضقانتي وهو

مكاحملا ماكحأ يف رظنأ .  ةيعيرشتلا ةيعمجلا هيلع قفاوت ملو ،  اهيف ركذت يتلا ةلمعلا ب
ص 23 تيزاج 9331 ةنس سرام 21 يف ةيلكلا ةيردنكسإ ةمكحم ىنعملا اذه يف ةطلتخملا
ةنس ةينوي 8 يف ةيلكلا رصم ةمكحم ص256– 23 تيزاج 1933 ليربا 4 يفو –255
ةيضق ص262– 23 تيزاج 1933 ةنس رياني 31 يفو ص257– 23 تيزاج 1933

1934 ةنس سرام 3 يف ةطلتخملا ةيلكلا ةيردنكسا ةمكحم تردصأ كلذ عمو .( ماعلا نيدلا
عيمج يف كلذو ةدايسلا لا معأ يف لخدي 1914 ةنس سطسغأ 2 موسرم ناب هيف تضق امكح

نم هريغ يفو مكحلا اذه يف رظنأ ال( طاب نوكي بهذلا طرش نأ كلذ ىلع تبترو هماكحأ
.(1 مقر ةيشاح ص515 فلؤملل دقعلا ةيرظن ىرخأ ماكحأ

الت ماعملا نيب زييمتلا ب يضقت يتلا ةيرصملا ماكح لأل دينفت ةيحاضي اإل ةركذملا يف ءاج دقو (1)
يف اهثحب قايس يف ماكح األ ضعبل قفتا ": يلي اميف هلقنت ةيجراخلا الت ماعملا و ةيلخادلا
ءافولا نوكيو أشنت يتلا كلت ) ةيلخادلا تاقافت اال ىلع 1914 ةنس سطسغأ 2 موسرم قيبطت

كلذ ماكحأ نأ ىلإ – اهيأر ىلع ليلدلا ميقت نأ نودو ًاضرع – ريشت )نأ يرصملا رطقلا يف اهب
ب ةمئاق ىواعد يف ىرخأ ماكحأ تبهذو .  ةيلودلا ةغبصلا تاذ تاقافت اال ىلع يرست ال موسرملا

ىدعتي ال روكذملا موسرملا قيبطت ىدم نأ ىلإ تاقافت نماال ريخ األ عونلا اذه ىلع تاذلا
يفعي ال هنإف رطقلا لخاد ءافولا لا وحأ ىلع هقيبطت حص اذإ هنأ ىلإو ،  ةيرصملا رايدلا دودح

نأ ماكح األ كلت ركنت كلذ لجأ نمو .  ابهذ هنيد عفد نم جراخلا يف ءافولا نوكي ثيح نيدملا
ًاذيفنت ءافولا ناك اذإ يرصملا رطقلا لخاد يف ىتح يمازلإ يمسر رعس تونكنبلا قارو أل نوكي

يف مهنويد نوضتقي نيذلا نينئادلا ب ًاغيلب ًارارضإ كلذ يف ألن ةيلود ةغبص تاذ تاقافت ال
.  نينئادلا نيب ةلماعملا يف ةلوبقم ريغ ةقرفت هيلع بترتي  ،والهن ةيردنكس يفاإل وأ ةرهاقلا
،  يوسنرفلا ءاضقلا نم تاقافت اال صوصن نيب زييمتلا دمتست اهيلإ راشملا ماكح نأاأل حضاوو
 ،و ًابهذ عفدلا طرش الن طبب يضقي يعيرشت مكح دوجو مدعل اسنرف يف ريبعتلا كلذ زاج امنإو

بناج ىلإ يمازلإ رعس اهل لعج تونكنبلا قاروأ نأ نم إال جتني مل طرشلا اذه النطبالن
ًابهذ عفدلا طرش طبالن ىدم ديدحت يف ةيرحلا قلطم مكاحملل ناكف ،  يمسرلا اهرعس
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يرسي ًايريسفت ًانوناق نوكي نأ عرشملا هدارأ 1935 ةنس نوناق نأ كلذ نم نيبتيو
يتلا دوقعلا يف ًابهذ عفدلا طورش لطبت ": اآليت صنلا نمضتي وهو .  يضاملا ىلع

وأ ةيرصملا تاهينجلا ب تموق دق نوكت يتلا و ةيلود ةغبص اذ اهيف ءافولا ب مازتل اال نوكي
( يكرتلا هينجلا و كنرفلا ) رصم يف ًانوناق ال وادتم ناك رخآ يبنجأ دقنب وأ ةينيلر االتس

ىضتقمب ءافولا ب مازتل اال ىلع مكحلا اذه يرجي رثا .وال يأ اهيلع بترتي ،وال
. " نوفيلتلا وأ فارغلتلا وأ ديربلا ب ةصاخلا تاقافت وأاال تادهاعملا

يف بهذلا طرش طبالن ىلع ةيرصملا مكاحملا ءاضق رقتسا نوناقلا اذه رودص ذنمو
.(1) ءاوسلا ىلع ةيجراخلا الت ماعملا و ةيلخادلا الت ماعملا

تلآ ةرركتملا الت محلا نم امغرو .  اهدحو يموقلا ماعلا ماظنلا بابسأ كذ يف ةيحوتسم
مكحلا يف ةبوعص قلت مل مكاحملا نإف نأشلا اذه يف ءاضقلا ماكحأ ىلع ءاهقفلا ضعب اهلمحي

لال ةبسنلا ب كلذ ريغ تناك اهتريس نأ ىلع ،  ةيلخادلا تاقافت يفاال ابهذ عفدلا طرش الن طبب
ةمكحم مكح عجار األرم( لوأ ةيوسنرفلا مكاحملا تلواح دقو .  ةيلودلا ةغبصلا تاذ تاقافت
نيدملا ناك الاذإ طاب ًابهذ عفدلا طرش رابتعا (1920 ةنس ةينوي 2 يف رداصلا مارب واإل ضقنلا
اهنكلو .  اسنرف يف بهذلا لوخد هنيدب يبنج األ ةافو ناش نم نوكي ثيح ًاحيحصو ايوسنرف
ضعب ىريو طإالًاق . ةيلودلا ةغبصلا تاذ دوقعلا يف ًابهذ عفدلا طرش ةحص دامتعا ىلإ تهتنا
تناك ذإ ةيموقلا حلا صملا قيقحت يف األلو بهذملا نع فلتخي ال ريخ األ بهذملا نأ حارشلا

1928 ةنس يف رداصلا دقنلا تيبثت نوناق ديا دقو .  ةنيدم ريغ ةيبنج بللالداأل ةنئاد اسنرف
ولوال ،  ديدجلا كنرفلا ةميقب ًابهذ اهعفد طورشملا ةيلودلا نويدلا ىنثتسا ناب مكاحملا ءاضق

ةيلودلا و ةيلخادلا نويدلا ىلع نوناقلا كلذ مكح بحسن ال ءانثتس اال اذه ىلع ةحارص صنلا
نإف ةجحلا و دنسلا ةوق نم ةيوسنرفلا مكاحملا ءاضقل امم مغرلا ب هنا ىلع .  ءاوسلا ىلع

( لوبقم نينوناق ساسأ ىلع اهءانب دحأ لواحي ملو ) ءافولا نم نيعونلا نيذه نيب ةقرفتلا
نواعت " ةكرش ىوعد يف ترظن يتلا ثلاالث ةيزيلجن اإل مكاحملا بلاالد .ف عيمج يف ةملسم ريغ

( ةيفانئتس اإل ةمكحملا و ةيئادتب اال ةمكحملا ) اهنم ناتنثا تضق " ءابرهكلل ةيكيجلبلا تايدلبلا
يأ لعجي نأ نود ،  روكذملا طرشلا ةحصب تادروللا سلجم ىضقو ،  ًابهذ عفدلا طرش الن طبب
الن ،مث طبلا وأ ةحصلا نم هيلإ بهذ اميف نأش يأ قافت لال ةيلودلا ةغبصلل ثلاالةث ماكح األ كلت
يفو .  ةيلودلا و ةيلخادلا دوقعلا ىلع ةدحاو ةريتو ىلع قبطني يزيلجن اإل دقنلا نوناق نأ

واأل ةموكحلا ىلع يضقي 1866 ةنس ويام لوأ يف نوناق ردص دق ناك ىرخأ ةهج نم ايلا طيا
اهل ناك ول امك ةيمس اال اهتميقب ( يمازلإ رعس اهل ناكو ) تونكنبلا قاروأب لماعتلا لوبقب دارف
الهب ومعم نوناقلا كلذ لظو كلذ . خالف ىلع دقعلا صن ولو تاكوكملل ةيلعفلا ةميقلا سفن
ًاعبت دوقعلا نيب نوناقلا اذه قيبطت يف قرفت ايلا طيا مكاحم نكت ملو ، 1881 ةنس ىتح
طورش نم ةيلودلا تاقافت اال هتنمضت النام طبب يضقت تناكو ،  ةيلود وأ ةيلخاد اهنأب اهفصول

وه ام يمازل واال يمسرلا اهرعس ثيح نم تونكنبلا قاروأ ماظن يكحي رصم يفو .  ًابهذ عفدلا
صن دجوي هنأ كلذ ايلا . طيا يف 1866و1881 يتنس نيبو اكيرماب اذه انتقو يف لصاح

و نيناوقلا ةعومجم )". . .  همكح اهيلع يرسي يتلا دوقعلا نيب ةقرفت يأ لمتحي ال حيرص
ص175). ص173– 1935 ةنس ةيكلملا رماو واال ميسارملا

هذه تضق دقو ص142 . 1936م48 ةنس رياربف 18 يف ةطلتخملا فانئتس اال ةمكحم (1)
و بهذلا طرش طبالن نأب ص203) 1938م50 ةنس سرام 31) رخآ مكح يف ةمكحملا
اهيلع قفتا يتلا ىرخ األ طورشلا طبالن وأ هلك دقعلا طبالن عبتتسي ال دقع يف ةلثامملا طورشلا
ريغو دئاوفلا و ءافولا ديعاومو نيدلا ءافو ةقيرط ددص يف امهاتدارا اهدنع توالتق نادقاعتملا
نوكيف ،  ًاينمض وأ ًاحيرص ناك ءاوس ال طاب نوكي هنإف اعونمم بهذلا طرش نوكي ثيحو كلذ .

،  ةينطولا ةلمعلا يف ةقثلا مدعل عجري رابتعا –مأاله هتروص تناك –ًايأ طرش لك ال طاب نذإ
.  ةيبنجأ ةلمعب عفدلا طورشو ةلمعلا عاونأ نيب دقاعتملا اهاضتقمب ريخي يتلا طورشلا ةصاخبو
الت ماعملا نيب ام زييمتلا عطاق هجو ىلع ذبن 1935 ةنسل 45 مقر نوناقب موسرملا نأو
ال هنإف ال ، طاب ضرف دقع يف هيلع قفتملا بهذلا طرش ناك اذإو .  ةيلودلا الت ماعملا و ةيلخادلا

هرسخ ام يواسي غلبمب شغلا ىوعدبو ةيريصقتلا ةيلوئسملا ساسأ ىلع بلا طي نأ نئادلل زوجي
ام ىلع رشابم ريغ قيرطب لوصحلل هنم ال ياحت نوكي كلذ نإف ،  يرصملا هينجلا لوزن ءارج نم
اال ةمكحم تضق كلذ عمو – بهذلا طرش ىضتقمب ةرشابم قيرطب هيلع لوصحلا عطتسي مل
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هذهل ضرعي مل ديدجلا يندملا نوناقلا  ،ألن مويلا ىلإ ًايراس نوناقلا اذه والزيلا
.(1) ةريغتملا ةيداصتق اال لئاسملا نم اهرابتعاب ةصاخلا تاعيرشتلل اهكرت  ،لب ةلأسملا
طبالن يف هيلإ عجري يذلا و ًامئاق الزيلا يذلا صاخلا عيرشتلا وه 1935 ةنس نوناقو

.  ةيجراخلا الت ماعملا و ةيلخادلا الت ماعملا نيب زييمت نود ،  بهذلا طرش

ثلا ثلا ثحبملا

هيف لماعتلل لباق لحملا

(danslecommerce)

( باد واآل ماعلا ماظنلا )

لماعتلل لباق ريغ ءيشلا نوكي : هيف لماعتلل لباق ريغ ءيشلا ربتعي ىتم –227
هل صصخ يذلا ضرغلا وأ هتعيبط تناك  ،اذإ مازتل حماللال نوكي نأ حلصي هيف ،فال

.  عورشم ريغ هيف لماعتلا ناك اذإ كلذ ،وأ ىبأي
،  دقاعتلل حمال نوكي نأ حلصي ال ناك اذإ هتعيبطب هيف لماعتلل باقال نوكي ال ءيشلا ف

.(2) هتلا حتسا ىلإ لماعتلل ةيلباقلا مدع عجريو .  رحبلا و ءاوهلا و سمشلا ك
سمشلا ةعشأف ،  يحاونلا ضعب نم ءايش األ هذه يف ًانكمم لماعتلا حبصي دقو

رحبلا  ،و هضارغأ يف يئاميكلا هلمعتسي ءاوهلا )،و يفارغوتوفلا ) روصملا اهرصحي
و ءاوهلا و سمشلا حبصن كلذ دنعف حماللالتمالك . نوكي نأ حلصي ام ةئام نم ذخؤي
حماللال نوكت نأ نذإ حلصتو ،  ةصاخلا يحاونلا هذه نم اهيف لماعتلل ةلباق رحبلا

.  مازتل
كلملا هل .ف صصخ يذلا ضرغلا ىلإ رظنلا ب هيف لماعتلل لباق ريغ ءيشلا نوكي دقو
ىفانتي اذه هصيصختو ،  ةماع ةعفنمل صصخم ألهن هيف فرصتلا وال هعيب حصي ال ماعلا

إ يضتقي ،  نيعفتنملا نم ةلسلسل هعير لعجي ،  فوقوملا لا هيف .وملا فرصتلا زاوج عم
اذإ ماعلا كلملا  .ف يبسن انه لماعتلل ةيلباقلا مدعو .  ًافقو ماد ام هيف فرصتلا زوجي ال

قيرطلا نم ءزج لغش يف امك ،  راجي حماللإل حلصي هنإف فرصتلل حمال حلصي ال ناك
لا  .وملا راحبلا ئطاوش ىلع " تانيباك " وأ تامامح ةماق إل ةصخر حنم وأ ماعلا
مدع نأ اذه لك يف طباضلا  .و هراجيإ زوجي هنإف هعيب زوجي ال ناك اذإ فوقوملا
عم ىفانتي لماعت لكف هل ، ءيشلا صصخ يذلا ضرغلا ىلإ عجري امنإ لماعتلل ةيلباقلا

زئاج . وهف هعم ىفانتي ال يذلا لماعتلا  ،امأ زوجي ال ضرغلا اذه
عجري ةيعورشملا مدعو .  عورشم ريغ كلذ ألن لماعتلل لباق ريغ ءيشلا نوكي دقو

نأ ىلع .  باد وألآل ماعلا ماظنلل لماعتلا اذه ةفلا خم ىلإ وأ نوناقلا يف صن ىلإ امإ

،  طرشلا حص ةيبنجأ ةلمعب عفدلا نوكي ناطرتشا اذإ هنأب ىرخأ ماكحأ يف ةطلتخملا فانئتسا
1936م ةنس ربمفون ص242–4 1936م48 ةنس ليربا 23: ةلمعلا هذهب عفدلا بجوو

ص3 . 49
(م187) ًاصن نمضت يديهمتلا عورشملا )نأ شماهلا يف 22 ةرقف ) مدقت اميف انيأر دقو (1)

رعسب ةبوسحم ةيبنجأ دوقنب ءافولا طرش هتاذ تقولا يف حيبي نكلو بهذلا طرش مرحي
ةريغتم ةيداصتقا لئاسم يف امكح ررقي ألهن يئاهنلا عورشملا يف صنلا فذح دقو .  اهعطق
ءافولا طرش ةحص يف الف خلا مسحي هنأ صنلا اذه ةيزم تناكو .  صاخ نوناقل اهكرت نسحي

اذه ةحص يف الف خلا نإف صنلا فذح دقو  .واآلن اهعطق رعسب ةبوحسم ةيبنجأ دوقنب
.  ةلأسملا هذه يف طلتخملا ءاضقلا ماكحأ براضت انيأر دقو ،  ًامئاق ىقبي طرشلا

و ءاوهلا يف ريطلا  ،ك حابم ملا وهف هل ، المكلا نكلو هيف لماعتلا نكمي ءيشلا ناك اذإ امأ (2)
هيف . لماعتي نأ عيطتسيو هيلع ىلوتسي نم هكلميو ،  رحبلا يف كمسلا
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يه عجرت تارابتعا ىلع ًاينبم نوكي ءيشلا يف لماعتلا نم عنمي يذلا نوناقلا صن
يف وه امنإ هيف لماعتلا مرحي صن هيف درو امف .  باد اآل ىلإ وأ ماعلا ماظنلا ىلإ اهتاذ
ةيانع ىلع ليلد صنلا دوجوو ًاعم . امهلوأ باد وألآل ماعلا ماظنلل ةفلا خم هنيع تقولا
هيف صنلا مدع نوكي دق ماقم يف حاضيإ وه  .وأ ًاصن هل دروي نأ رثآف باألرم عرشملا
ألرم ديدحت وه  .وأ ةلبقتسملا ةكرتلا يف لماعتلا مرحي يذلا صنلا  ،ك ضومغلل ًايدؤم
دلبلا فورظ يضقت ألرم ميرحت وه  .وأ شحافلا ابرلا ددح امك ،  هديدحت عرشملا ىري
امكو تاردخملا و شيشحلا يف راجتا ال يرصملا عرشملا رظح امك ،  هميرحتب ةصاخلا
ماظنلل ًافلا خم ناك اذإ عورشم ريغ نوكي لحملا نأ نذإ لوقلا نكميف .  ءافولا عيبب مرح

نم 135 ةداملا ررقتو دري . مل وأ هميرحتب نوناقلا يف صن درو ءاوس ،  باد وأاآل ماعلا
مازتل اال لحم ناك :"اذإ اآلةيت تارابعلا يف ةماعلا ةدعاقلا هذه ديدجلا يندملا نوناقلا
ءيشلا نوكي نأ نذإ زوجي ال(1)" .فال طاب دقعلا ناك باد وأاآل ماعلا ماظنلل ًافلا خم

ىلع قافت اال زوجي ال هنأ كلذ عبتتسيو ،  مازتل حماللال باد وأاآل ماعلا ماظنلل فلا خملا
.  باد اآل ماعلا ماظنلا فلا خي ام

نوناقلا يف نيعم صن ناك اذإ ام ررقن نأ نكمأ باد واآل ماعلا ماظنلا انفرع اذإف
ررقن نأ ًاضيأ نكمأو ،  هفلا خي ام ىلع قافت اال زوجي فال باد وأاآل ماعلا ماظنلا نم ربتعي
نأ حصي فال باد وأاآل ماعلا ماظنلل ًافلا خم ءيشلا ناك اذإ ام صنلا مادعنا دنع ىتح

.  هثحب اآلن ىلوتن ام اذهو .  مازتل اال هيلع موقي
:L'ordrepublicetlesbonnesmoeurs(*) باد واآل ماعلا ماظنلا –228

ةحلصم قيقحت ىلإ اهب دصقي دعاوق يه ماعلا ماظنلا نم ربتعت يتلا ةينوناقلا دعاوقلا
ىلع ولعتو ىلع األ عمتجملا ماظنب قلعتت ،  ةيداصتقا وأ ةيعامتجا وأ ةيسايس ،  ةماع
زوجي  ،وال اهقيقحتو ةحلصملا هذه ةاعارم دارف األ عيمج ىلع بجيف .  دارف األ ةحلصم

حلا صم مهل تاقافت اال هذه تققح ول ىتح ،  مهنيب اميف تاقافتاب اهوضهاني نأ مهل
ماظنلا ةرئاد نأ ظح  .يوال ةماعلا ةحلصملا مامأ موقت ال ةيدرفلا حلا صملا نإف ،  ةيدرف

 ،ف درفلل ةيرحلا قلطت بهاذملا هذه نإف ،  ةيدرفلا بهاذملا ةعزن تبلغت اذإ قيضت ماعلا
  ًايوق ناك اذإ هحامج حبكت  ،وال ًافيعض ناك اذإ هيمحت  ،وال هنوؤش يف ةلودلا لخدتت ال

ماظنلا ةرئاد تعستا ةيعامتج اال نماضتلا بهاذمو ةيكارتش اال ةعزنلا تبلغت اذإف ،
دض فيعضلا ةيامح ىلوتتو ،  درفلل اهكرتت تناك نوؤشب موقت ةلودلا تحبصأو ،  ماعلا

ةيرظن يفو ناعذ اإل دوقع يف كلذ انيأر امك ،  هسفن دض فيعضلا يمحت يه  .لب ىوقلا
  ريغتم ءيش وهف ،  ىرخأ نود ةرئاد يف ماعلا ماظنلا رصحن نأ عيطتست الل .وال غتس اال

دجوت " .وال ةماع ةحلصم " ةنيعم ةراضح يف سانلا هدعي ام بسح عستيو قيضي ،
 ،ألن ناكمو نامز لك ىلع ىشمتي ًاقلطم ًاديدحت " ماعلا ماظنلا " ددحت ةتباث ةدعاق
" رايعم نوكي ًانرم ًارايعم عضن نأ وه عيطتست ام لكو ،  يبسن ءيش ماعلا ماظنلا

يتلا ريغ جئاتن ىلإ يدؤي ةنيعم ةراضح يف رايعملا اذه قيبطتو ، " ةماعلا ةحلصملا
.(2) ىرخأ ةراضح يف اهيلإ لصن

نوكي ": اآليت وحنلا ىلع يديهمتلا عورشملا نم 188 ةداملا يف صنلا اذه درو : صنلا خيرات (1)
لدع ةعجارملا ةنجل يفو . " باد وأاآل ماعلا ماظنلل افلا خم ناك اذإ عورشم ريغ مازتل اال لحم
نوناقلا هيلإ ىهتنا يذلا صنلل ال ثامم حبصأف ،  دقعلا الن طبب يضاقلا مكحلا داري ال صنلا

مقرلا تحت هيلع باونلا سلجم قفاوو . 139 مقر تحت يئاهنلا عورشملا يف مدقو ،  ديدجلا
قفاو كلذكو ، 135 مقر تحت خويشلا سلجمب يندملا نوناقلا ةنجل هيلع تقفاو مث .  هتاذ

ص224). ص222– ج2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم ) ليدعت نود خويشلا سلجم هيلع
نأ ظح :"يوال يتأي ام ددصلا اذه يف يديهمتلا عورشملل ةيحاضي اإل ةركذملا يف ءاج دقو (2)
لا فغإ ىلإ ينامل األ نينقتلا دمع نأ اهتنورم رمأ نم غلب دقو ًادج . ةنرم ةركف ماعلا ماظنلا ةركف
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سانلا دجو دعاوقلا نم ةعومجم يه ،  نيعم ليج يفو ةنيعم ةما يف ،  باد واآل
سومانلا اذهو .  ةيعامتج اال مهتاق عال دوسي يبدأ سومانل ًاقبط اهعابتاب نيمزلم مهسفنأ
عضاوتو فرعلا هب ىرج امو ةلصأتملا تاداعلا و ةثوروملا تادقتعملا ديلو وه يبد األ

عفترا املك ،  ةراضحلا نم نيدلا برتقا املكو .  هفييكت يف ريبك رثا نيدللو .  سانلا هيلع
األ سومانلا فيكت يتلا لماوعلا نأ ىرن انه نمو هيف . ددشتلا دازو ،  يقلخلا رايعملا
يف لب كلذ ، بناج ىلإو ديلا وقتلا نيدلا و فرعلا و تاداعلا  .ف ةفلتخم ةريثك يبد
نيب زيمي يرشبلا ماهل نماإل عونو ،  حبقلا و نسحلا نزي يناسنإ نازيم هنم ، ميمصلا

هل ، سانلا عضخت يذلا يبد األ سومانلا دجوت ةعمتجم لماوعلا هذه لك ،  رشلا و ريخلا
ًايتاذ ًارايعم سيل " يبد األ سومانلا وأ" باد اآل رايعمو .  كلذب نوناقلا مهرمأي مل ولو
هيف عجري يعامتجا رايعم وه لب ،  يتاذلا هريدقتلو هسفنل صخش لك هيف عجري
ًاعبت روطتي ،  تباث ريغ رايعم تقولا تاذ يف وهو .  سانلا هيلع عضاوت امل صخشلا
اميف باد أل ةفلا خم ربتعت تناك رومأ كانهف ةنيعم ةراضح يف ةيبد األ ةركفلا روطتل
ًارظن اهل رظني اآلن تحبصأ ،  ىرعلا و جاوزلا يف ةطاسولا و ةايحلا ىلع نيماتلا  ،ك ىضم

تابرهملا لا خدإو قاقرتسلا  ،ك باد لآل ةفلا خم اآلن تحبصأ رومأ سكعلا ب كانهو .  رخآ
.(1) كلذ ريغ لبق نم تناكو ،  ةيبنجأ يفبالد

ةيعامتج اال لماوعلا هنم لخدت يذلا بابلا امه باد واآل ماعلا ماظنلا نأ كلذ نم ىرنو
اال تاروطتلا عم ىشمتي هلعجتو ،  هطباورو نوناقلا يف رثؤتف ،  ةيقلخلا و ةيداصتق واال
باد واآل ماعلا ماظنلا ةرئاد عستتو .  ةئيبلا و ليجلا يف ةيقلخلا و ةيداصتق واال ةيعامتج
هيلع اوعضاوت امو ،  مهرصع مظنل سانلا مهف ةقيرطو ،  تاروطتلا هذهل ًاعبت قيضت وأ

يف صاخ هجوب ترج ةفينع ةماه تاشقانم رثا ىلعف . 138 ةداملا ةغايص دنع اهيلع صنلا
لآل فلا خملا دقعلا ركذ اهيفف ءاج ةفلتخم صوصن داعبتسا ىلإ األرم ىهتنا جاتشيرلا سلجم
ةماع ةركف ىلع يوطنت ماعلا ماظنلا ةيرظن نأ دئاسلا داقتع اال ناكو .  كلذك ماعلا ماظنللو باد
ذختي نأ هسفنل حابأ امبر يضاقلا نأ اهنيب نم ،  ةروطخلا ةغلا ب جئاتن اهيلع بترتت دق ةدرجم
ىلع وأ ةيروتسدلا ئدابملا ةعومجم ىلع اهنيبي ةينيد وأ ةيفسلف ةيرظن ماعلا ماظنلا نم
وأ األخالةيق ةفسلفلا وأ ةيعامتج اال لئاسملا يف صاخلا هيأر ىلع وأ ةماعلا عيرشتلا ةسايس
ناكو .  ماعلا ماظنلا ةركفمل ررقملا صنلا نع هتوق لكب يكارتش اال بزحلا عفاد دقو .  ةينيدلا

.  ماعلا ماظنلل افلا خم ةلماعلا ةقبطلا ةيامح ئدابمو قفتي ال دقع لك رابتعا ىلإ كلذ نم يمري
ماظنلل ررقملا صنلا نم رفنت جاتشيرلا ءاضعأ ةيبلا غ تلعج يتلا يه اهتاذب جئاتنلا هذه نأ ىلع
ئدابملا و فرعلا هماوق ثحب يلمع رايعم عضو يف بغرتو ،  يرظن رايعم لك نمو ماعلا

اال بزحلا اهيلإ راشأ يتلا تاقافت اال نوكت ال وحنلا اذه ىلعو .  ةماعلا باد نماآل ةاقتسملا
باد لآل يعامتج اال رايتلا ىلع ءانب امنإو ةيكارتش اال بهاذملا نم بهذمل ًاقبط ةلطاب يكارتش
رمأ نم نكي امهمو ص155). ص154– األلو ءزجلا ينامل األ نينقتلا ىلع تاقيلعت ) ةماعلا
نم رقتساو دطوت ام حارطا كلذ عبتتسي نأ نود ماعلا ماظنلا ةركف ذبن عسولا يف سيلف
ًاذفنم لظتل عورشملا صوصن يف ةركفلا هذهل ناكم درفي نأ بجاولا نم ىؤر دقو .  ديلا قتلا

ام هيف تبثتل ينوناقلا ماظنلا ىلإ اهليبس واألخالةيق ةيعامتج اال تارايتلا نهنم دجت ًايسيئر
ةصاخلا هئارآ حإالل نم زرحتي نأ يضاقلا ب قلخي هنأ ديب .  ةايحلا و ةدجلا رصانع نم هزوعي

نأ هيضتقي بجاولا  .ف باد وأاآل ماعلا ماظنلل عماجلا رايتلا كلذ لحم يعامتج اال لدعلا يف
األمعلا ةعومجم ). " ًاصاخ ًايدرف ابهذم ال اهرسأب ةعامجلا هب نيدت ًاماع ًابهذم قبطي

ص223). ج2 ةيريضحتلا
اال قيرط نم ةينوناقلا طباورلا يف لخدتت ةيقلخلا دعاوقلا لعج ىلع نوناقلا نيعتسي دقو (1)

ىطعأ اذإ نكلو ،  ةمزلم نوناقلا اهلعجي ال ةيقلخ ةدعاق ليمجلا ب فارتع  .فاال يعيبطلا مازتل
يعيبط مازتل ال ءافو اذه دعي نوناقلا  ،ف هيلع ليمجب افارتعا لب هنم امركت ماال ،ال رخآ صخش

ناب ،  ةرشابم األخالق هنع يهنت امع رشابم ريغ قيرطب يهني دق نذإ نوناقلا  .ف اعربت سيلو
هباألخالق رمأت  ،امب ًاضيأ رشابم ريغ قيرطب ،  رمأي دقو ال . طاب باد لآل فلا خملا قافت اال لعجي

.  نيدملا ةمذ يف ايعيبط امازتلا هب رمأت يذلا اذه لعجي ناب ،  ةرشابم
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ملاالمئ ريسفتلا هرسفي يضاقلل كرتي اذه لك .  ةيعامتج اال مولعلا مدقتل ًاعبتو ،  بادآ نم
عرشم وه  ،لب ةنرملا ةرئادلا هذه يف ًاعرشم نوكي نذإ داكي يضاقلا  ،ف هرصع حورل
روصعلا يف نحنو .(1) ةماعلا اهحلا صمو ةيساس األ هتمأ مظنو هرصع بادآب ديقتي
دهشنو ،  ةيحان نم ماعلا ماظنلا ةرئاد عاستاو ةيكارتش اال ةعزنلا بلغت دهشن ةرضاحلا

اذه ىمسي نأ حص ىتح ،  ةيقلخلا لماوعلا ب درطضملا نوناقلا رثأت ىرخأ ةيحان نم
socializationet) نوناقلا يف ةيقلخلا حورلا و ةيكارتش اال حورلا لغلغت رصعب رصعلا
واآل ماعلا ماظنلا نادوست نيتللا نيتركفلا نأ ىلع .(2)(moralizationdudroit

امه: روطتلل ةيلباقلا و ةنورملا و بصخلا امهيف ناثعبتف ،  باد
باد اآل رايعمو ،  ةماعلا ةحلصملا وه ماعلا ماظنلا رايعمف ،  رايعملا ةركف (ً (وأال

.  نايتاذ ال نايعوضوم نارايعم امهو ،  يبد األ سومانلا وه
ةما يف إال باد واآل ماعلا ماظنلا ةرئاد ديدحت نكمي  ،فال ةيبسنلا ةركف ( ًايناثو )

.  نيعم ليج يفو ،  ةنيعم
،  كلذل ةيلمع تاقيبطت درون نأ باد واآل ماعلا ماظنلا ب داري ام ديدحتل ليبس ريخو

.  رضاحلا انرصع يف ،  باد اآل فلا خت ىرخأو ،  ماعلا ماظنلا فلا خت تاقافتا ضرعتسنف

األلو بلطملا

ماعلا ماظنلا فلا خت يتلا تاقافت اال

رصح ءاهقفلا ضعب لواح : صاخلا نوناقلا طباورو ماعلا نوناقلا طباور –229
،  عقاولا اهبذكي ةفرطتم ةيدرف ةرظن هذهو ،  ماعلا نوناقلا طباور ةرئاد يف ماعلا ماظنلا

ةرئاد ىلع رصتقي  ،وال صاخلا نوناقلا طباور يف كش نود لخدي ماعلا ماظنلا نإف
لا األوح طباور نيب صاخلا نوناقلا طباور يف زييمتلا ديرأ دقو .  ماعلا نوناقلا
ربتعت ال ىرخ واأل ماعلا ماظنلا نم ربتعت ىلو  ،فاأل ةيلا التملا ماعملا طباورو ةيصخشلا
ققحي ام ةيلا التملا ماعملا طباور نمف ،  ماعلا ماظنلل ةقيض ةرظن ًاضيأ هذهو ،  كلذك

.  اهدرونس يتلا تاقيبطتلا نم كلذ نيبتي امك ةماع ةحلصم

ماعلا نوناقلا طباور –1

ةماعلا تائيهلا ب دارف األ طباور مظني ماعلا نوناقلا : طباورلا هذه عاونأ –230
 ،ف ةماعلا ةحلصملا ىلإ هيف رظني ميظنتلا اذهو .  ضعبب اهضعب ةماعلا تائيهلا طباورو

مهحلا صمل ًاقيقحت ةحلصملا هذه عم ضراعتي ام ىلع اوقفتي نأ دارف لأل زوجي ال
.  ةيدرفلا

(2).  ةماعلا تايرحلا و ةيروتسدلا دعاوقلا (1): هلمشي اميف ماعلا نوناقلا لمشيو
ةلثمأ درونو .  ةيئانجلا نيناوقلا (4).  يئاضقلا ماظنلا (3).  ةيلا وملا ةيراد اإل مظنلا

.  عورفلا هذه نم عرف لكل
ةيرح ررقت يتلا ةيروتسدلا ةدعاقلا :ف ةماعلا تايرحلا و ةيروتسدلا دعاوقلا –231

هحيشرت نع لزني نأ حرشمل زوجي  ،وال ماعلا ماظنلا نم ربتعت باختن واال حيشرتلا
هئاطعإ ىلع حشرم عم قفتي نأ بخانل زوجي ال امك ،  لباقم ريغب وأ لباقمب رخآ حشرمل

ةلا سم باد نماال وأ ماعلا ماظنلا نم ربتعت ةينوناق ةدعاق تناك اذإ اميف تبلا ناك انه نمو (1)
ز ضقنلا ةمكحم ةباقرل عضخت ن نوناق

ثيحو ،  ةدار اإل ناطلس أدبم قيضي ماعلا ماظنلا ةرئاد عستت ثيح هنأ ركذلا ب ريدج وه اممو (2)
و ماعلا ماظنلا ب ديقتي ةدار اإل ناطلس أدبم نأ انيب نأ قبس دقو .  أدبملا عستي ةرئادلا هذه قيضت

.  باد اآل
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ةئيه يف بئانلا كلذك .  ماعلا ماظنلل هتفلا خمل لطاب ليبقلا اذه نم قافتا لكو ،  هتوص
 ،فال اهيلإ يمتني يتلا ةئيهلا ىلع ضرعت يتلا لئاسملا يف هيأر نيوكت يف رح ةيعيرشت
نع لوزنلا هل زوجي ال امك ،  نيعم يأرل هتوص لعجي نأ ىلع قافتاب هسفن ديقي نأ زوجي

.  هتيوضع
ةيرحلا ك كلذو ،  ماعلا ماظنلا نم ًاضيأ يه روتسدلا اهررق يتلا ةماعلا تايرحلا و
ةمرحلا و سفنلا ةمرحو ،  جاوزلا ةيرحو ،  ةماق اإل ةيرح نم اهنع عرفتي امو .  ةيصخشلا

.  ةراجتلا و لمعلا ةيرحو ،  عامتج اال ةيرحو ،  داقتع واال نيدلا ةيرحو .  ةيبد األ
يندملا نوناقلا نم 49 ةداملا رظنأ ) ةيصخشلا هتيرح نع لوزنلا ألدح زوجي فال

،  مودخملا ةايح لوط وأ هتايح لوط رخآ ةمدخب دهعتي نأ ألدح زوجي ).وال ديدجلا
زاج ،  تاونس سمخ نم ألرثك وأ لمعلا بر وأ لماعلا ةايح ةدمل لمعلا دقع ناك اذإف
لمعلا بر رظني نأ ىلع ضيوعت نود دقعلا خسفي نأ تاونس سمخ ءاضقنا دعب لماعلل
.( ديدجلا يندملا نوناقلا نم 678 ةداملا نم ةيناثلا ةرقفلا رظنأ ) رهشأ ةتس ىلإ
رايدلا نم يرصم داعبإ زوجي "ال هنأ ىلع روتسدلا نم ةعباسلا ةداملا صنتو

يف ةماق اإل مزلي اموالنأ ةهج يف ةماق اإل يرصم ىلع رظحي نأ زوجي  .وال ةيرصملا
صخش ديقتي نأ زوجي كلذ عمو " نوناقلا يف ةنيبملا لا األوح يف إال نيعم ناكم
دهعتي نأ زوجي امك ،  كلذل عورشم ببس كانه ناك اذإ ةنيعم ةدمل هتماقإ لحم ديدحتب
نيتلا حلا يفو .  دهعتلا اذهل يوق رربم دجو اذإ ةنيعم ةهج يف ةماق اإل مدعب صخش

.  ينيعلا ذيفنتلا ال ضيوعتلا وه مازتل اإلخاللباال ءازج نوكي
دهعتلا اذه ناك ،  ًاقلطم جوزتي إال صخش دهعت اذإف .  ماعلا ماظنلا نم جاوزلا ةيرحو

دق كلذ عمو . ً ال صأ جوزتت إال قباسلا اهليلخل ةأرما تدهعت اذإ امك ال ، طاب لص يفاأل
إال اهجوزل ةجوز تدهعت اذإ امك ،  هرربي عورشم ببس دجو اذإ ًاحيحص دهعتلا نوكي
دعب مهمأ ةياعر مهل لفكي نأ جوزلا ديري وأالد اهجوز نم اهل ناكو اهلمرت دعب جوزتت
عفدي  ،لب جاوزلا طبالن اإلخاللهب ءازج نوكي  ،فال ًاحيحص دهعتلا ناك اذإو .  هتوم

نم دهعتملا نامرح وه ءازجلا نوكي نأ بلغيو ،  همازتلا خإالهلب نع اضيوعت دهعتملا
ناب صخش دهعت اذإو هل . بتر يذلا شاعملا نم وأ هل تيطعأ يتلا ةيصولا وأ ةبهلا
وأ ةبطخلا هذه نع لودعلا هل زوجيو ،  هدهعتب ديقم ريغ وهف ،  نيعم صخش نم جوزتي
ريغ لمعلا ب مزتلي نأ زاج نإو دقعلا ىضتقمب ال وئسم نوكي  ،وال دهعتلا اذه نع

أطخ . هباكتر وأال القئ ريغ تقو يف ةبطخلا هخسفل عورشملا
لك ال طاب نوكيف .  اهتم سال عم ضراعتت تاقافتاب اهكاهتنا زوجي ال ةمرح سفنللو
قافت  ،كاال ةرورضلا هبجوت ال رطخل سالهتم ضرعي نأ صخش هاضتقمب دهعتي قافتا
ىلإ رضاحلا تقولا يف ليم كانه ناك نأو ،  ةعراصملا وأ ملاالةمك وأ ةزرابملا ىلع
راشتن ال ةعراصملا و كملاالةمك ةفينع تناك ول ىتح ةيضايرلا باعل يفاأل دقاعتلا ةحابإ

.  اهكاهتنا زوجي ال ةيبد األ ةمرحلا سفنلا ةمرحكو اهنع . ماعلا يأرلا ءاضرو باعل األ هذه
،  هفيلأت ىلع ليدعتلا نم هاري ام لا خدإ يف يبد األ هقح نع فلؤم لزانت نأ حصي فال

.  هفلؤم يف ةيداملا هقوقح نع لزن دق ناك ول ىتح
لكو ،  هراتخي يذلا نيدلا قانتعا يف صخشلا ةيرح نم ديقي قافتا اللك طاب نوكيو

.  ريكفتلا بهاذم نم نيعم بهذمب وأ ةنيعم ةديقعب صخشلا ديقي قافتا
ام ىلإ يمتني نأو ،  ةعامج وأ ةئيه يف ،  هريغ عم عمتجي نأ يف قحلا صخش لكلو
رثكأو .  ًاعورشم تايعمجلا هذه هلجا نم تفلأت يذلا ضرغلا ماد ام تايعمجلا نم ءاشي
ةباقنلا ىلإ مامضن يفاال قحلا لماع لكلف لا ، معلا تاباقن حةلا يف أدبملا اذه قبطي ام
قافتا ةحصب ىضق هنأ ىلع ام . ةباقن ىلإ مضني يفإال كلذك رح وهو ،  اهراتخي يتلا

،  ةباقن ىلإ امضنم ناك نم لاإال معلا نم مدختسي إال هاضتقمب لمعلا بحاص دهعت



257

.(1) تاباقنلا نع ًاديعب ىقبي نأ يف ام وحن ىلع لماعلا ةيرح كلذب تديقتف
امب مايقلا يفو هل ةفرح هذختي يذلا لمعلا رايتخا يف ةلماكلا ةيرحلا صخش لكلو
اذهب ىضر ولو ةيرحلا هذه نم صخش مرحي نأ زوجي  .وال ةراجتلا عاونأ نم ءاشي
عيب دوقع يف لمعلا و ةراجتلا ةيرح ىلع ةيقافت اال دويقلا درت ام رثكأو .  نامرحلا
هضرعت نامضب مزلم وهف ،  هرجتم رجتملا بحاص عاب اذإف .  لمعلا دوقع يفو رجاتملا

رخآ ًارجتم ريدي نأ كلذ ىلع ءانب هل زوجي  .وال هتاذ عيبلا دقع ىضتقمب يصخشلا
نكلو .  نامضلا بجوو يرتشملل ًاضرعتم ناك  ،إوال ميدقلا رجتملا معالء هب عزتني

نأ عيبلا دقع يف طرتشي  ،لب نوناقلا هررقي يذلا نامضلا اذهب ةداع يفتكي ال يرتشملا
لمعلا بحاص طرتشي ام ًاريثك كلذك .  ةراجتلا نم عونلا اذه يف لمعلا نع عئابلا فكي
نمأيف األلو ، هلمع نع عطقنا اذإ لثامم لمعب قحتلي إال هلمع يف همدختسي نم ىلع

.  هدنع اهب ملأ دق نوكي نأ دعب هتسقانم يف لماعلا اهلغتسي نأ ةعنصلا رارسا ىلع كلذب
نم كلذب ديق دقف ،  نيعم لعفب قحتلي وأ ةنيعم ةراجت يف لمعي أبال صخش دهعت اذإف
يف ءاضقلا ناكو .  ماعلا ماظنلل ًافلا خم ديقلا اذه نوكي دقو .  لمعلا و ةراجتلا يف هتيرح
نامزب ال دودحم ريغ ًاقلطم ناك اذإ ماعلا ماظنلل هتفلا خمل ديقلا لطبي رصم يفو اسنرف

ةدم ةراجتلا وأ لمعلا نع عنتمي نأب صخشلا دهعتي نأك ،  نامزب يدق اذإ  .امأ ناكمب وال
،  نيعم ناكم يف ةراجتلا وأ لمعلا نع عانتم باال مهتملا مزتلي ناك ،  ناكمب  ،وأ ةنيعم

دعاوقلا هذه نع لودعلا ىلإ ءاضقلا بناج نم ليم ادب (2).مت احيحص دهعتلا ناك
ديقتي الننأ طبلا و ةحصلا يف رادملا نوكي اهب ،فال نرم رايعم لا دبتساو ةدماجلا

(raisonnable)ال وقعم دهعتلا نوكي نأ مهملا  ،لب ديقتي وأال ناكمب وأ نامزب دهعتلا
ةسفانم نم نئادلا ةيامحل الًامز دهعتلا ناك اذإ فسعت كانه نوكي هيف .وال فسعت ال

يف وأ نامزلا يف ديق لك نم ًاقلطم دهعتلا اذه ناك ول ىتح ةعورشملا ريغ نيدملا
ول ىتح ةعورشملا ةيامحلا هذهل لاالمز دحلا نع داز ام الاذإ طاب دهعتلا نوكيو ،  ناكملا
دقو .(3) هدييقتب ال دهعتلا ةيلوقعمب نذإ ةربعلا  .ف ناكملا يفو نامزلا يف ًاديقم ناك
نوكي نأ ديقلا ةحصل طرتشاف ،  نرملا رايعملا اذه ًاديؤم ديدجلا يندملا نوناقلا ءاج

بر حلا صم ةيامحل يرورضلا ردقلا ىلع لمعلا عونو ناكملا و نامزلا ثيح نم ًاروصقم
عانتم حةلااإلخاللباال يف يئازج طرش ىلع قفتا اذإو (م686)، ةعورشملا لمعلا

هيريسو 247–1–1916 زوللا 1916د ةبنس ربوتكأ 24 يف ةيسنرفلا ضقنلا ةمكحم (1)
ةرقف 1 نامسإو ريبيرو لويبن بال ةلأسملا هذه يف رظنأ – زاكنب قيلعت عم 17–1–1920

. 248
يف ناث مكح –175–1–1904 هيريس 1900 ةنس ةيلوي 2 يف ةيسنرفلا ضقنلا ةمكحم (2)

1922 ةنس ةينوي 15 يف ثثلا مكح –444–1–1904 هيريس 1904 ةنس سرام 14
. 200–1–1922 هيريس

ص 120 مقر 13 ةيمسرلا ةعومجملا 1912 ةنس سرام 27 يف ةينطولا ةيلكلا رصم ةمكحم رظناو
ص 95 مقر 14 ةيمسرلا ةعومجملا 1913 ةنس ليربا 22 يف فيوس ينب ةمكحم –250
نم 315 مقر 11 ةاماحملا 1930 ةنس ةيلوي 21 يف ةينطولا ةيلكلا رصم ةمكحم –184

7 يفو ص46– 1901م14 ةنس ربمسيد 12 يف ةطلتخملا فانئتس اال ةمكحم 655
ص156 . 1933م45 ةنس رياربف 2 يفو ص42– 1921م34 ةنس ربمسيد

اال ةمكحم –253–1–1913 هيريس 1911 ةنس ويام 17 يف ةيسنرفلا ضقنلا ةمكحم (3)
1921م ةنس ربمسيد 7 يفو ص260– 1920م32 ةنس ليربا 7 يف ةطلتخملا فانئتس
رصم ةمكحم –146 مقر ص162 20 تيزاج 1930 ةنس رياني 28 يفو ص42– 34

ص790 . 429 مقر 29 ةاماحملا 1949 ةنس ربمفون 3 يف ةينطولا ةيلكلا
– لمعلا ةيرح ىلع ةدراولا ةيدقاعتلا دويقلا يف ةيسنرفلا ةغللا انلب ةلا سر عوضوملا اذه يف رظناو
ةيرح ىلع ةدراولا ةيقافت اال دويقلا يف (Labatut) يتاب ال ًاضيأ رظناو –1925 ةنس نويل

. 1928 ةنس زولوت – يسنرفلا ءاضقلا يف لمعلا و ةعانصلا و ةراجتلا



258

ةمدخ يف ءاقبلا ىلع لماعلا رابج إل ةليسو هلعجت ةغلا بم طرشلا يف ناكو ةسفانملا نع
طبالهن بحسنيو ال طاب طرشلا اذه ناك اهيلع قفتملا ةدملا نم لوطأ ةدم لمعلا بر

(م687)(1). هتلمج يف ةسفانملا مدع طرش ىلإ ًاضيأ
،  ةماع ةحلصم ققحت ةيلا وملا ةيراد اإل مظنلا كلذك : ةيلا وملا ةيراد اإل مظنلا –323

قيقحت اوضراعي  ،نأ ةصاخ تاقافتاب ،  دارف لأل زوجي  .وال ماعلا ماظنلا نم نذإ يهف
.  ةحلصملا هذه

اهتاذ ةفيظولا نأ ىلع آلرخ ، اهنع لزني نأ وأ هتفيظو عيبي نأ فظوملا ىلع مرحيف
زوجي ال كلذك ام . فرصتل حمال نوكي نأ حصي فال هيف لماعتلا زوجي ال ءيش

اال هذه ءارو نم ىمر ءاوس ،  هتفيظو نم ليقتسي نأب رخآ صخشل دهعتي نأ فظوملل
خةيلا هتفيظو هل كرتي نأ اهنم دصق  ،وأ صخشلا اذه ىدل ةبغر قيقحت ىلإ ةلا قتس
ءارو نم ديفتسي فظوملا لعج ىلإ يمري دقع لكو .  اهيلع لوصحلا نم نكمتي ىتح

،  ًاحبر كلذ ءارو نم ينجيف ةفيظولا لا معأب لصتم ءيش ىلع دقاعتي نأك ،  هتفيظو
لكف ،  فظوملا ىلع ًاروصقم األرم سيلو .  ماعلا ماظنلل هتفلا خمل الً طاب ًادقع نوكي
ةهازنلا متحت ةجيتن ىلإ لوصولل هيلع لصحي لباقم ريظن يف هتطاسو لذبي طيسو

،  عورشم ريغ لمعب موقي امنإ ةطاسو وأ لباقم نود اهيلإ لوصولا نوكي نأ ةراد يفاإل
نكم اذإ طيسولا هذخأي لعج ىلع صخش عم طيسولا قافتاف ال . طاب هدقاعت نوكيو
نم زايتما ىلع وأ ماسو ىلع وأ ةبتر ىلع وأ ةفيظو ىلع لوصحلا نم صخشلا اذه
ال طاب ًاقافتا نوكي كلذ وحن وأ اهيف هيلع " ءاطعلا " وسري " ةمواقم وأ" ةموكحلا
لب هيلع مرحم يراجت لمعب موقي نأ فظوملل زوجي ال كلذك .(2) ماعلا ماظنلل هتفلا خمل

اهسرامي نمل زوجي  ،وال ًايرادإ ًاميظنت مظني  ،ام ةاماحملا و بطلا  ،ك نهملا نم كانه نإ
.(3) ةراجتلا لا معأ نيبو اهنيب طلخي نأ

و عئابلا قفتا اذإف .  صقن وأ ةدايز نود اهعفد بجو ةبيرض نوناق ضرف اذإو
موسر ذخؤت ىتح يقيقحلا نمثلا نم لقأ عيبلا دقع يف نمث ركذ ىلع يرتشملا
نمثلا ب ةربعلا نوكت ةلا حلا هذه لثم يفف ،  دقعلا يف روكذملا نمثلا ىلع ليجستلا
عفدب مزلملا لعج ىلع قافت اال كلذك زوجي  .وال بوتكملا يروصلا نمثلا الب يقيقحلا

رجأتسملا و رجؤملا قفتي نأ زوجي نكل .  نوناقلا هنيع يذلا ريغ رخآ ًاصخش ةبيرضلا
كلذ لخدي نأ طرشب ةرجؤملا نيعلا ىلع ةضورفملا ةبيرضلا عفدب يناثلا موقي نأ ىلع

،  نيعلا وهمكلا ناك  ،اذإ رجؤملا ىقبي نأ نم قافت اذهاال عنمي ةرج .وال األ باسح يف
.  ةلودلا ةنيزخل ةبيرضلا ءادأب ًامزلم

نأو ،  ماعلا ماظنلا نم ربتعت ةلمعلا و دقنلا مظنت يتلا نيناوقلا نأ مدقت اميف انيأر دقو

يف بطلا ةنهم رشابي ثمالإال بيبط دهعتي اآليت: وحنلا ىلع زوجي الء معلا يف فرصتلا نكلو (1)
هنأ رابتعا ىلع الهئ معل – دهعتلا اذه يف نئادلا وهو – ديدجلا بيبطلا مدقي نأو ةنيعم ةهج
نع ديدجلا بيبطلا ىلإ ميدقلا بيبطلا نم لزانت بلا غلا يف دهعتلا اذه بحصيو ،  هتفيلخ

ص503 فلؤملل دقعلا ةيرظن ةلأسملا هذه يف رظنأ ). " هتدايع " هيف لعج يذلا ناكملا راجيإ
.(2 مقر شماه

لوصحلل يعسلا ص255( الل5 قتس 1906اال ةنس رياربف 13 يف ةينطولا فانئتس اال ةمكحم (2)
ةينوي 5 يف ةينطولا ةيلكلا رصم ةمكحم هتاذ ىنعملا يف ًاضيأ رظناو –( ناشين وأ ةبتر ىلع

. 2/85 مقر 3 ةيمسرلا ةعومجملا ص179– 6 قوقحلا 1901 ةنس
اذهف ،  هتطاسو ىلع طيسولا رجؤيو هيلكوم نيبو هنيب اطيسو لعجي نأ يماحملل زوجي (3)فال
لسري نأ ىلع يلديص عم بيبط قفتي نأ زوجي  .وال ةنهملا فرش هابأي ةرسمسلا نم عون
يماحملل زوجي  .وال لعج لباقم يف مهل لاالةمز ةيود هنماأل اورتشيل يلديصلل معالهء بيبطلا

ةنهملا ب راجت نماال عون اذه نإف ،  هيلع عزانتملا قحلا نم ًاءزج " هباعتأ " لباقم يف ذخأي نأ
.  لكوملا فعضل الل غتساو
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1) ءاوسلا ىلع ةيجراخلا الت ماعملا و ةيلخادلا الت ماعملا يف لطاب بهذلا ب عفدلا طرش
.(

، " ةماع ةحلصم " اهعومجم يف ققحت يضاقتلا مظن : يئاضقلا ماظنلا –233
.  ةيدرف تاقافتاب هتضراعم زوجت ال مظنلا هذه نم ريثكو

ماظنلا نم ربتعي - يلحملا صاصتخ اال ادع اميف – مكاحملا صاصتخا ديدحتف
ةبسنلا ب ةصتخم ريغ نوكت ةمكحم صاصتخا ىلع اوقفتي نأ موصخلل زوجي  .وال ماعلا
مكاحملا صاصتخا نم ةيضق اوعفريف ،  يعونلا اهصاصتخا ىلإ ةبسنلا وأب اهتي وال ىلإ
ةيئادتب اال مكاحملا صاصتخا نم ةيضق وأ ةينطولا مكاحملا نم ةمكحم ىلإ ةيعرشلا

اال لئاسم ربتعي ال ميدقلا ينطولا تاعفارملا نوناق ناك دقو .  ةيئزج ةمكحم ىلإ
.  ماعلا ماظنلا نم يعونلا صاصتخ

ةداعإ سامتلا وأ صقنلا وأ فانئتس وأاال ةضراعملا قيرطب هيف نعطلل مكحلا ةيلباقو
نأ ىلع اوقفتي نأ موصخلل زوجي  .فال ماعلا ماظنلا نم ربتعت دق كلذ وحن وأ رظنلا
نكلو .  هلبقي ال مكح يف زئاج فانئتس نأاال  ،وأ يروضح مكح يف ةزئاج ةضراعملا
ضراعي وال فنأتسي ال ةجرد لوأ ةمكحم نم ردصي يذلا مكحلا نأ ىلع قافت اال زوجي

.(2) ةضراعملل وأ فانئتس باقاللال ناك ول ىتح هيف
 ،ألن ةصاخ تاقافتاب ةيئانجلا نيناوقلا ةفلا خم زوجت :وال ةيئانجلا نيناوقلا –234

قافت وأاال ةميرج باكترا ىلع قافت الاال طاب دعيف .  ماعلا ماظنلا نم ربتعت نيناوقلا هذه
مزتلي يذلا قافت اال ًاضيأ ال طاب دعيو لا . ملا نم غلبم ءاقل ةميرج باكترا مدع ىلع

 ،و ةيئانج ةيلوئسم نم هل ضرعتي نأ ىسع دق ام رخآ نع لمحتي ناب صخش هاضتقمب
ىلع ًايئانج اهب مكحي يتلا تامارغلا عفدي ناب صخش هاضتقمب مزتلي يتلا قافت اال
يف ةدوجوم تسيل ةميرج قلخت نأ صاخ قافتا ىضتقمب زوجي  .وال رخآ صخش

ديدبتلا  ،ف ًاديدبت هنيدب نيدملا ءافو مدع رابتعا ىلع نيدملا و نئادلا قفتي نأك ،  نوناقلا
.(3) رصحلا ليبس ىلع ةنيبم ةنيعم دوقع يف إال نوكي ال

صاخلا نوناقلا طباور –2

با ةقلعتم نوكت نأ امأ طباورلا هذه : ةيلا التملا ماعملا و ةيصخشلا لا 235–األوح
.  ةيلا التملا ماعملا ةرئاد يف ةلخاد  ،وأ ةيصخشلا لا ألوح

ةحلصم ققحي ةيصخشلا لا األوح طباور نم ريثك : ةيصخشلا لا 236–األوح
كلذ نم .  مهنيب اميف تاقافتاب اهليدعت دارف لأل زوجي  ،فال ماعلا ماظنلا نم ربتعيو ةماع

.  هترسأب عوالهتق هتيلهأو صخشلل ةيندملا ةلا حلا
ليدعت ىلع رخآ عم صخش قفتي ناك ،  صاخ قافتاب ةيندملا ةلا حلا ليدعت زوجي فال

نإ كلذ .لب نم ءيش ىلع حلصلا وأ ألهيب هتونب نع لزانتلا وأ همسا رييغت وأ هتيسنج
نأ نم ةيصخشلل ملاالةمز قوقحلا ةحيرص صوصنب ىمح ديدجلا يندملا نوناقلا
يف عورشم ريغ ءادتعا هيلع عقو نم لكل " هنأ ىلع 50 ةداملا تصنف .  اهيلع ىدتعي
امع ضيوعتلا عم ءادتع اال اذه فقو بلطي نأ هتيصخشل ملاالةمز قوقحلا نم قح
يف ريغلا هعزان نم لكل " هنأ ىلع 51 ةداملا تصنو . " ررض نم هقحل دق نوكي
ءادتع اذهاال فقو بلطي نأ قح نود همسا ريغلا لحتنا نمو ،  رربم بال همسا لا معتسا

. 226 ةرقف ًافنآ رظنأ (1)
ص507 487 ةرقف فلؤملل دقعلا ةيرظن ،  ماعلا ماظنلا نم ربتعت لهو تابث اإل دعاوق يف رظنأ (2)

ص510 . –
ىتح اراجيا عيبلا ايمسي نأ ىلع – طيسقتلا ب عيبلا يف – يرتشملا و عئابلا قفتي نأ كلذ نمو (3)

.  ديدبتلا ةميرج ناكرأ رفاوتت
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ًايراجت امسا صخشلا مسا حبصأ اذإ امأ . " ررض نم هقحل دق نوكي امع ضيوعتلا عم
هيف . فرصتلا و هعيبو هنع لوزنلا زوجي ماال نوكي هنإف

ديزي وأ هتيلهأ نع لزني نأ صخش عيطتسي  .فال ماعلا ماظنلا نم ةيله األ دعاوقو
ىلع ديدجلا يندملا نوناقلا نم 48 ةداملا تصن دقو .  صاخ قافتاب اهنم صقني وأ اهيف

ولاالةي ،فال ةيله " .كواأل اهماكحأ يف ليدعتلا وال هتيلهأ نع لوزنلا ألدح سيل " هنأ
والهتي . دودح نم صقني وأ ديزي نأ ميقلا وأ يصولا وأ يلولل زوجي

نم ربتعي اذه لك تابجاو نم هيلع امو قوقح نم هل امو هترسأب صخشلا عوالةق
أشنت يتلا تابجاولا و قوقحلا كلذ لثم .  ةضحم مةيلا ًاقوقح نكي مل اذإ ماعلا ماظنلا
ىلع قوقح نم جوزلل ام ليدعت ىلع نيجوزلا نيب ام قافت اال زوجي  ،فال جاوزلا دقع نم
نم اهجوز ىلع قوقح نم ةجوزلل ام ليدعت وأ ةيجوزلا ةنام واأل ةعاطلا يف هتجوز
كلذك الق(1). طلا يف هقح نع لزني نأ ملسملا جوزلل زوجي  .وال ةياعرلا و ةقفنلا

وأال ةيبرت قح  .لفألب ماعلا ماظنلا نم ربتعت نماألةوب أشنت يتلا تابجاولا و قوقحلا
رايتخاب ًامدقم همزلي األوالدوأ ةيبرت ةقيرط ددحي قافتاب هسفن ديقي نأ زوجي هد ،فال

نم ،  اهعاونأ فلتخمب تاقفنلا األمثمال .و نيد ىلع األوالد نوكت ناك مهل نيعم نيد
األ ىوذ نيب ام ةقفنلا و عورفلا و لوص األ نيب ام ةقفنلا و ريغصلا ةقفنو ةجوزلا ةقفن
ةبلا طم يف هقح نع ًامدقم صخشلا لزانت زوجي  ،فال ماعلا ماظنلا نم اهلك ربتعت ،  ماحر

.  اهدمجت دعب ةدمجتملا ةقفنلا نع لزانتلا زوجي ناك نإو هل ، ةقفنلا هيلع بجت نم
ةماع ةحلصم ققحي ام ةيلا التملا ماعملا طباور نمو : ةيلا التملا ماعملا –237

بلاالد ، يف يداصتق اال ماظنلا اهيلع موقي يتلا سس األ كلذ نم .  ماعلا ماظنلا نم ربتعيف
بناجلا ةيامحل طاشنلا اذه نم دحت ًاروطو ،  يدرفلا طاشنلل لا جملا حسفت ةرات يهف

.  ةينلا نسح ريغلا ةيامح لفكت يتلا ماكح األ ًاضيأ كلذ نمو .  فيعضلا
ىلع هرامثتساو لا ملا لوادت لفكتو يدرفلا طاشنلل لا جملا حسفت يتلا سس األ نمف

فرصتلا نع هدي لغب هلا معتسا يف كلا ملا ديقي نأ زوجي ال ةيكلملا قح نأ هجو ريخ
ىلع ًاروصقمو عورشم ثعاب ىلع ًاينبم نكي مل ام لطاب فرصتلا مدع طرشو هيف ،
ءاقبلا ب كلا ملا ديقتي نأ زوجي ).وال ديدجلا يندملا نوناقلا نم (م823 ةلوقعم ةدم

)،ألن ديدجلا يندملا نوناقلا نم (م834 تاونس سمخ ىلع ديزت ةدمل عويشلا يف
.  ةيكلملا رامثتس ال هوجولا ريخ نوكي نأ نع ديعب عويشلا

اإل دوقع ددص يف نوناقلا هررق ام فيعضلا بناجلا ةيامح لفكت يتلا سس األ نمو
خ ىلع قافتا اللك طاب عقيو اهنم ، ءافع وأاإل ةيفسعتلا طورشلا ليدعت زاوج نم ناعذ
ا صاقنإ وأ دقعلا لا طبإ نم هررق امو .( ديدجلا يندملا نوناقلا نم (م149 كلذ الف
نم هررق امو .( ديدجلا يندملا نوناقلا نم الل(م129 غتس حةلااال يف تامازتل ال

نوناقلا نم 147 م ) ةئراطلا ثداوحلا حةلا يف قهرملا مازتل اال صاقنإ
نوناقلا نم (م224 يئازجلا طرشلا ضيفخت زاوج نم هررق امو .( ديدجلا يندملا
رعسلا نم ىلعأ ةدئافلل رعس ىلع قافت اال زاوج مدع نم هررق امو .( ديدجلا يندملا

.( ديدجلا يندملا نوناقلا نم (م227 نوناقلا هب حمسي يذلا
قوقحلا رهشل نوناقلا اهمسر يتلا دعاوقلا ةينلا نسح ريغلا يمحت يتلا ماكح األ نمو
ةبترتملا ةينيعلا قوقحلا ربتعت نأ ىلع يرتشملا عم عئابلا قافتا ال طاب نوكيف ،  ةينيعلا

وال ةعيرشلا ماكح أل ةفلا خم كلذ يف سيلف ،  اهقلط اذإ هتجوز ضيوعتب جوزلا دهعت اذإ امأ (1)
لعف ىلع ءانب إال هتجوز قلطي مل جوزلا ناك اذإ هب مازتل اال يفتني دهعتلا اذه نكل .  ماعلا ماظنلل

35 مقر 3 رمع ةعومجم 1940 ةنس رياربف 29 يف يندم ضقن ) كلذ ىلإ هرطضا يه هتتا
ىلع ءانب الق طلا عوقو وه فقوم طرش ىلع قلعم يلصأ مازتلا هنأب دهعتلا فيكيو ص85).

.  جوزلا لعف
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يذلا هجولا ىلع قوقحلا هذه رهشت مل ولو يرتشملا قح يف ةيراس ةعيبملا نيعلا ىلع
نعطلا نع ًامدقم هلزانت ىلع نيدملا عم هقافتاب نئادلا ديقتي ال كلذك .  نوناقلا هبلطتي
طرتشي نأ صخشل زوجي  .وال ةيصيلوبلا ىوعدلا وأب ةيروصلا ب هنيدم تافرصت يف

ا زوجي هنم .وال ردصي يذلا شغلا نع هتيلوئسم مدع وأ يصخشلا هضرعت نامض مدع
ءافع أطخ ،والاإل ىلع وأ شغ ىلع ةينبم تناك ءاوس ةيريصقتلا ةيلوئسملا نم ءافع إل

.  ميسج أطخ ىلع وأ شغ ىلع ةينبم تناك اذإ ةيدقعلا ةيلوئسملا نم

يناثلا بلطملا

باد اآل فلا خت يتلا تاقافت اال

ةعورشم ريغ ةيسنج تاق عال داجيإ ىلع قافتا لك : ةيسنجلا تاق علاال –238
رجؤي نأ صخش هاضتقمب مزتلي دهعت لك ال طاب نوكي كلذك .  باد لآل هتفلا خمل لطاب

  تاق علاال هذه رارمتسا لباقم يف هعم ،وأ ةيسنج تاق عال داجيإ لباقم يف رخآ ًاصخش
هعفدب صخشلا دهعتي يذلا لا ملا ناك اذإ امأ .  تعطقنا دق تناك اذإ اهيلإ ةدوعلا ،وأ

تاق علاال ءارج نم ررض نم اآلرخ صخشلا باصأ امل ضيوعتلا ليبس ىلع وه امنإ
.  يعيبط مازتلا ب فارتعا وه  ،لب حيحص دهعتلا  ،ف ةيسنجلا

ال طاب ربتعي ةراهعلا تويب الل غتساب قلعتي قافتا لكو : ةراهعلا تويب – 239
تيب عيبف .  يرادإ صيخرت ىلع تلصح دق تويبلا هذه تناك ولو ،  باد لآل هتفلا خمل
ةمدخلا ب اوموقيل صاخشأ راجئتساو هل ، تاشورفم ءارشو ،  هراجيإو ،  ةراهعلل رادي

ةلطاب دوقع هذه  ،لك هترادإ ىلع ةناع ملالإل ضارقإو الهل ، غتس ال ةكرش ءاشنإو هيف ،
ىتح كلذك ةلطاب نوكت دوقعلا هذه نأ ببسلا يف كلاالم دنع ىرنسو .  باد أل اهتفلا خمل
ألدح ثعابلا نأ نيبت اذإ ،  اهرودص تقو ةراهعلل ًادعم نكي مل تيب ىلع تعقو ول

.  ثعابلا اذهب ملعي اآلرخ دقاعتملا ناكو ةراهعلل تيبلا دادعأ وه دقاعتلا ىلع نيدقاعتملا
،  باد لآل هتفلا خمل ناهر وأ ةمراقمب صاخ قافتا اللك طاب نوكيو : ةرصاقملا –240

هرسخ ام هيف ىدأ يلا تقولا نم تاونس خاللثالث يف هعفد ام درتسي نأ رسخ نملو
ىنثتسيو .( ديدجلا يندملا نوناقلا نم (م739 كلذ ريغب يضقي قافتا كانه ناك ولو

نكلو ،  ةيضايرلا باعل يفاأل ًايصخش نورابتملا مهنيب اميف هدقعي يذلا ناهرلا كلذ نم
هيف صخر ام ًاضيأ ىنثتسيو هيف ، ًاغلا بم ناك اذإ ناهرلا اذه ةميق ضفخي نا يضاقلل
تيب عيب ال طاب دعيو .( ديدجلا يندملا نوناقلا نم (م740 بيصنلا قاروأ نم ًانوناق
يف ءاوس ،  ةرماقملل الهل غتسا دصقب دوقعلا نم هيلع عقي ام لكو هراجيإو ةرماقملل رادي

ل ًافلا خم ةلا حلا هذه يف لحملا نوكيو ،  دقعلا رودص لبق ةرماقملل ًادعم عيبلا ناك كلذ
،  ةرماقملل تيبلا دادعأ وه دقاعتلا ىلع ثعابلا ماد ام اهل ًادعم نكي مل  ،وأ باد آل
.  ةراهعلا تويب يف انيأر امك لحملا ال ببسلا وه ةلا حلا هذه يف باد لآل فلا خملا نوكيو
نم لا ملا بسك باد لآل ًافلا خم دعيو : باد لآل ةفلا خم تاقافت ال ىرخأ ةلثمأ –241
نود هب مايقلا هيلع بجي ناك لمعب مايقلا ءازج ًارجأ ىضاقتي نمف .  فيرش ريغ قيرط
ملا وأ هدنع ةعيدو درب دهعتي نمك ال ، طاب هدقع نوكيو األرج اذه قحتسي ال رجا
ًارجأ صخش ىضاقتي نأ زوجي ال كلذك .  هذخأي رجا لباقم يف هقرس ءيش وأ هضرتقا
ةميرج باكترا مدعب دهعتي نمك ،  رجا نود هنع عانتم اال هيلع بجي رمع نع عانتم لال

 .ف لماعتلا يف ةمذلا بجاو نع فارحن والاال ةعيدخلا زوجت  .وال كلذل رجا لباقم يف
الألهن طاب نوكي بذكي نأ ىلإ كلذ ىدأ ولو هتيلوئسمب صخش فرتعي أال ىلع قافت اال

حرسملا ريدم نيب ام متي يذلا قافت اال لطبي يسنرفلا ءاضقلا ناكو .  باد لآل فلا خم
ام جيورتو قيفصتلل ريدملا مهرجأتسي (claque) ةفاتهلا ب نومسي سانلا نم ةعامجو
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عجر مث .  روهمجلا عدخي نأ هنأش نم قافت اال اذه لثم  ،ألن حرسملا ىلع ضرعي
ةمدخ نودؤي دق ةفاتهلا ألن قافت اذهاال ةحصب يضقي اآلن حبصأو كلذ ، نع ءاضقلا
ةباسنلا دحأ قافتا ال طاب دعي  .وال نيئدتبملا نفلا باحصأو نيلثمملل مهعيجشتب نفلل
ثاريم ىلع لصحيل هبسن نع هل فشكي نأ ىلع ثراو عم (genealogiste)

ناك يقيقح رس نع هل فشك هعم ،لب دقاعت نم عدخي مل ةباسنلا مادام ،  هقحتسي
.  هلهجي

ثلا ثلا عرفلا

(*) ببسلا

(LaCause)

ًافيرعت ببسلا فرعن : اهعم تمالمز هنكلو ةدار نعاإل زيمتم رصنع ببسلا –242
قرفلا  .و همازتلا ءارو نم هيلإ لوصولا مزتلملا دصقي يذلا رشابملا ضرغلا وه هنأب ًايلوأ
مزتلا اذامب : لأسي نم باوج لحملا نأ وه – ةداع قيلا امك – لحملا نيبو هنيب

Cur) نيدملا مزتلا اذامل لا: سي نم باوجف ببسلا (Quiddebetur)،امأ نيدملا
.(1)(debetur

يدقعلا مازتل اال ىلع رصتقي  ،لب مازتلا لك يف ارصنع نوكي ال ىنعملا اذهب ببسلا و
ضرغلا نع لا ؤسلا حصي ىتح مزتلملا ةدارإ ىلع مقي مل يدقعلا ريغ مازتل اال اذإ

.  همازتلا ءارو نم مزتلملا هيلإ دصق يذلا رشابملا
 .و ةدار لاباإل االصت قثوأ لصتي امنإ هريغ نود يدقعلا مازتل يفاال رصنعك ببسلا و
اإل هيلإ تهجتا يذلا رشابملا ضرغلا وه هنكلو ،  اهتاذ ةدار وهاإل سيل ببسلا نأ قحلا
نعاإل زيمتم رصنع وه  ،لب اهعم دحوتي ةدار اإل رصانع نم ًارصنع سيل وهف .  ةدار
 ،يأ ببس ىلإ هجتت نأ نود كرحتت نأ نكمي ال ةيرشبلا ةدار اإل تناك امل نكلو .  ةدار

،  ةدار نعاإل زيمت نإو ،  ببسلا ناك كلذل ،  هقيقحتل فدهت ضرغ ىلإ يمرت نأ نود
هجتت ال ةدارإ روصتت  .وال ببسلا دجوي ةدار اإل دجوت ثيحف لا . االصت قثوأ الاهب صتم
دتعي ال ةدار نأاإل انيأر اننكلو .  نونجملا ةدارإك ،  يعو ريغ نع تردص إالاذإ ببس ىلإ

.  ببس نم اهل الدب ًانوناق ةربتعملا ةدار  ،فاإل زيمتو يعو نع تردص اهبإالاذإ
نكلو .  ةدار اإل نكر ريغ دقعلا يف نكر ببسلا نأ مدقت امم صلختسن نأ نذإ نكميو

.(2) نعاآلرخ امهدحأ كفني  ،ال نامز تمال نينكرلا
لكشلا و ببسلا نكسلو نامز تمال ناينعم ةدار واإل ببسلا – 243

اإل ظح داز املك : اآلةيت ةقيقحلا ىلع موقي ببسلا ةيرظن خيراتو : ناضراعتم ناينعم
نم ،  ةدار ألناإل كلذ .  ببسلا ةيمهأ تداز ،  لكشلا ظح فعضو ،  دقعلا نيوكت يف ةدار

.  ببسلا ب ديقتت نأ بجو ،  لكشلا دويق نم تقلطنا  ،اذإ ةينوناق ًاراثآ ثدحت اهنإ ثيح
نم ببسلل نكي  ،مل دقعلا نوكي يذلا وه – ةدار اإل نود – هدحو لكشلا ناك ام دنعو

.  لكشلا دويق نم ةجردتم ررحتت ةدار اإل تأدب امدنع روهظلا يف ببسلا ادبو رثا .
،  اهريرحت مت نأ ىلإ ،  ببسلا دويقب اهبطر داز دويقلا هذه نم اهررحت داز املكو

قن (Audot)،مث ودوا ذاتس وهاأل ببسلا و لحملا نيب ةروهشملا ةنراقملا هذهب نمقلا لوأو (1)
ص75– 7 كيه –2 مقر شماه ص546 4 ورو ىربوا : ءاهقفلا نم ريثك هنع اله
297 ةرقف 1 درابو يردوب –109 ةرقف 16 نارول –355 ةرقفو 345 ةرقف 24 بمولوميد

. 279 ةرقف 2 هيجن وبوال ريبيرو لوين 744–بال ةرقف 2 جوميد –302 ةرقفو
. 68 ةرقف ًافنآ رظنأ (2)
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.  لكشلا لحم لحت ةلماك ببسلا ةيرظن تدجوف
لكشلا فعضي ثيحو ،  ببسلا نأش لقي لكشلا بلغتي ثيح هنأ مدقت امم ىرنو

  ًايلكش نوناقلا اذه أدب دقف : ينامورلا نوناقلا يف لا حلا تناك اذكه .  ببسلا رمأ ىوقي
،  ةيئاضرلا دوقعلا رهظتو صلقتي لكشلا ذخأ املو .  بيصن ببسلل كاذ ذإ هيف نكي ملف ،
يف لا حلا تناك اذكهو .  لكشلا نم دبال اهل ًاديق نوكيل ةدار اإل روهظب رهظي ببسلا ادب

ةسينكلا لا جر لصو امدنع إال هيف فرعي دكي مل ببسلا نإف : ميدقلا يسنرفلا نوناقلا
ًايوق زربو ،  هرتست ةيلكشلا تناك نأ دعب ببسلا رهظف .  دوقعلا يف ةيئاضرلا ريرقت ىلإ

ثيدحلا نوناقلا يف لا حلا يه اذكهو ،  لكشلا دويق لحم لحت دويقب ةدار اإل طوحيل
اهلصأ ىلإ تعجر اهلعل  ،لب تروطتو ببسلا ةيرظن تعنيأف ،  مدعنت داكت ةيلكشلا ثيح

يفا يلكشلا دقعلا لحم لح درجملا دقعلا  ،ولالنأ يسنكلا نوناقلا يف تناك امك ةيوق
.  ببسلا ناطلس نم صاقتن ال

ذنم : ةدار اإل تررحت ذنم : ةدار اإل بويعبو ةيعورشملا ب ببسلا –عالةق 244
ةيامحل نوكي كلذ أدبو .  انمدق ام ىلع دويقب ببسلا اهطاح ،  لكشلا نم ةدار اإل تررحت

اهرثأ جتنت ىتح ةدار  .فاإل عورشملا ببسلا ةروص يفو ةيعورشملا قيرط نع عمتجملا
كلذو ،  باد عماآل وال ماعلا ماظنلا عم ضراعتي ال عورشم ضرغ ىلإ هجتت نأ بجي

األلو ، فدهلا اذه بناج ىلإ رخآ ًافده اهل ببسلا ةيرظن تذختا  ،مث عمتجملل ةيامح
وأ سيلدت وأ طلغ نم هيف عقي دق اممو هنايسنو هلزه نم هسفن دقاعتملا ىمحت تراصف
قيرط نع بويعلا نم ررحتت تذخأ ةيلكشلا نم ةدار اإل تررحت نأ دعب اذكهو .  هاركإ
ةيامحل موقت تذخأ ،  عمتجملا ةيامحل ببسلا ةيرظن تماق نأ دعبو .  ببسلا ةيرظن

.  ًاعيمج نيدقاعتملا و عمتجملا
بويع تذخأ  .مث ببسلا ةيرظن يف تعبطنا ةدار اإل بويعل تلثمت ةروص لوأ لعلو
ةقطنم نع ًاجراخ ًايتاذ ًانايك اهل بسكتو ،  ًائيشف ًائيش ببسلا نع لقتست ةدار اإل
طلغلا إالب طلتخي اآلنال ببسلا حبصأو .  سيلدتلا لصفنا  ،مث هارك اإل لصفناف .  ببسلا
نوناقلا متأ دقو .  ببسلا يف طلغلا وأ طولغملا ببسلا ةقطنم يه ،  ةكرتشم ةقطنم يف

يف ببسلا حبصأو .  ًامات ال صف ببسلا و طلغلا نيب لصفف ،  روطتلا اذه ديدجلا يندملا
ببسلا ةرئاد – ةدودحملا ةرئادلا هذهو .  عورشملا ببسلا ىلع ًاروصقم نوناقلا هذه
نوناقلا يف رهظي ادب امدنع ببسلا اهيف أشن يتلا ىلو األ ةرئادلا يه – عورشملا

ادب . امك داعو ىلو ، األ هتريس ببسلا عجر كلذبو ،  يسنكلا
: درجم يئاضر دقع ىلإ ببسم يئاضر دقع ىلإ يلكش دقع نم دقعلا روطت –245
ًادقع أدب دقعلا نأ خيراتلا اذه انئرقسيف .  ىرخأ ةقيقح ىلإ انيدهي ببسلا ةيرظن خيراتو
دقع ىلإ روطت مث .  انمدق امك هل رثا ال ببسلا ثيح (contratformel) ًايلكش
دقع ىلإ ًاريخا روطت مث األرث ربكا هل ببسلا ثيح (contratconsensual) يئاضر
إالرثا ببسلل دعي ملو اهببس نع ةدار اإل تلصفنا ثيح (contratabstrait) درجم
ملو ،  هتياهن ىلإ روطتلا اذه شامي مل ديدجلا يرصملا نوناقلا نأ ىرنسو .  رشابم ريغ

نيناوقلا ةرئاد يف ىقبي نأ ىلع صرح  ،لب ةينامرجلا نيناوقلا جهن ىلع كلذ يف رسي
ناكملا دقعلا يف ببسلا ةيرظن لغشت ثيحو ،  ًايئاضر دقعلا الزيلا ثيح ،  ةينيت لاال

.  ةقيض ةدودحم ةرئاد يف إال درجملا دقعلا دجوي ال ثيحو ،  زرابلا
،  نيثحبم يف ببسلا ةيرظن ضرعتسنو : ببسلا ةيرظن يف ثحبلا ةطخ –246
يف طسبنو ،  تروطت فيكو ببسلا ةيرظن تأشن فيك امهنم األلو ثحبملا يف بقعتن

.  ثيدحلا نوناقلا يف ببسلا ةيرظن يناثلا ثحبملا
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األلو ثحبملا

ببسلا ةيرظن تأشن فيك

نأ بجي نينوناقلا نيذه يف : ميدقلا يسنرفلا نوناقلا و ينامورلا نوناقلا -247
نم اهروطت خيرات اهيلع ىقلي ال ةينوناق ةيرظن لعلو .  ببسلا ةيرظن تأشن فيك بقعتن
لظ ينامورلا نوناقلا نأ ىرنسو .  ببسلا ةيرظن ىلع خيراتلا ىقلي ام رادقمب ءوضلا
مث ةيرظنلا تتبن دقو .  ةيلكشلا هيف تبلغ ذإ ديعب ىدم ىلإ ةيرظنلا هذه نع لزعمب

تروطتو .  انمدق امك يسنكلا نوناقلا دهع يف لكشلا نم ةدار اإل تررحت ذنم تعرعرت
هقبس نمو (Domat) امود دي ىلع تبلقناو ،  اهتعيبط رياغي ًاروطت كلذ دعي ةيرظنلا

.  ةليوط ًادوهع كلذك تيقبو .  ةيعوضوم ةيرظن ىلإ ةيسفن ةيرظن نم ءاهقفلا نم تواله

.  ىودجلا ةليلق األرث ، ةفيعض ،  ثيدحلا يسنرفلا نوناقلا ىلإ وحنلا اذه ىلع تلقتناو
ةبصخ تعجرو ريخ ، األ دهعلا يف اهتدج تدرتسا ةيرظنلا نأ فيك كلذ دعب دهشنسو

.  ةيسفن ةيرظن تداع ذنم ةيوق
األلو بلطملا

ينامورلا نوناقلا يف ببسلا ةيرظن
ميدقلا دهعلا –1

دهعلا يف دوقعلا تناك : رثا يأ اهيف ببسلل نكسي ملف ةيلكش تناك دوقعلا –248
ل نكي ملو ،  ةصاخ لا كشأو عاضوأب دقعني دقعلا ناكف .  ةيلكش ينامورلا نوناقلل ميدقلا

يروص نزوب متي دقع ثالةث: ةيلكشلا دوقعلا تناكو .  هنيوكت يف لخدت يأ ةدار إل
وحن ىلع ةباتكب متيو (litteris) يباتكلا دقعلا هبناج ىلإ رهظ nexum)،مث )

ةيلكشلا دوقعلا هذه نكت ملو .  ةنيعم ظافلأب متيو (verbis) يظفللا دقعلا  ،و صاخ
ةكرشلا و ضرقلا و راجي واإل عيبلا  .ف دوقعلا اهيف بصت بلا وق تناك  ،لب تاذلا ب ًادوقع

متي ىتح ثلاالةث لا األكش هذه نم لكش يف عضوت تناك دوقعلا نم كلذ ريغو
causa )" يندملا ببسلا " اهنوعدي نامورلا ناك يتلا يه لا األكش هذهو .  اهداقعنا
،  ثيدحلا نوناقلا يف فورعملا وحنلا ىلع يدقعلا مازتل لال ًاببس تسيل يهف .(civilis
اذهو .(1) نوكتي دقعلا لعجي يذلا ينوناقلا لكشلا يه  ،وأ دقعلا داقعن ال ببس يه لب

ألن يرورض وهف .  هداقعن ال فاك هتاذ تقولا يف وهو ،  دقعلا داقعنا يف يرورض لكشلا
ةدارإ تماق ءاوس ،  دقعلا دقعنا دجو ىتم ألهن فاك وهو .  دقعني ال هنودب دقعلا

وأ ةحيحص تماق اذإ ةدار اإل تناك ءاوسو مقت ، مل وأ لكشلا بناج ىلإ نيدقاعتملا
 ،الاإل هدحو لكشلا  .ف عورشم ريغ ضرغ وأ عورشم ضرغ ىلإ تهجتا ءاوسو ،  ةبيعم

.  دقعلا دجوي يلا  ،وه ةدار
  دقعلا نيوكت يف رثا يأ هل نكي مل ةيلكشلا دوقعلا هذه يف ببسلا نأ نيبتي مث نمو
  دقعلا هلب نأش ال هنإف ،  عورشم ريغ وأ ًاعورشم ناك ءاوسو ،  دجوي مل نأ دجو ءاوسف ،
اإل ىلإ رظن نود ،  دقعنا نينوناقلا هلكشل دقعلل رفاوت ىتمو .  ةدار اإل لثم كلذ يف هلثم ،

.  ببسلا ىلإ رظن نودو ،  ةدار
امكو : رثا يأ اهيف ببسلل نكي ملو ةيلكش تناك ةيكلملا لقن قرط كلذكو –249
لقن قرط تناك كلذك ،  ببسلا نع ةدرجم ةيلكش ميدقلا دهعلا يف دوقعلا تناك

 ،لب ةيلكشلا دوقعلا ىلع ينامورلا نوناقلا يف (causacivilis)" يندملا ببسلا " رصتقي (1)مل
مث نمو .  ةمزلملا هتوق هيلع ىفضيو دقعلا نوكي يذلا نينوناقلا ردصملا وه ماع هجوب ناك

دوقعللو ،  ءيشلا ميلست وه ةينيعلا دوقعللو ،  لكشلا وه ةيلكشلا دوقعلل " يندملا ببسلا " نوكي
،  هتامازتلا ذيفنتب نيدقاعتملا دحأ مايق وه ةامسملا ريغ دوقعللو ،  قافت اال درجم وه ةيئاضرلا

.  اذكهو
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لقني يذلا وه صاخ عضو هولتي دقعلا ناك  .لب دقعلا ب لقتنت ةيكلملا نكت ملف .  ةيكلملا
ةقيتع لا كشأب متي عضو : ثالةث ًاضيأ يه عاضو األ هذه تناكو .  ةيكلملا

،(injurecession) ءاضقلا مامأ ةيروص ىوعدب متي عضوو ،(mancipatio)
هب لقتنت مت ىتم عاضو األ هذه نم عضو يأو (tradition) ميلستلا ب متي يدام عضوو
عاب اذإف .  ةكرش وأ ةبه وأ عيبك هلجا نم تلقتنا يذلا ببسلا ىلإ رظن نود ،  ةيكلملا
عيبملا ةيكلم عئابلا هب لقني ثلاالةث عاضو األ هذه نم عضو متو ائيش ، رخآ نم صخرش
نودو متي ، مل وأ مت دق عيبلا ناك اذإ ام ىلإ رظن نود ،  ةيكلملا تلقتنا ،  يرتشملا ىلإ

.  بيع هيف ناك وأ ًاحيحص مت دق ناك اذإ ام رىلا ظن

يسردملا دهعلا –2

مدقتو ةراجتلا راشتناب ينامورلا نوناقلا روطت : ةيلكشلا دوقعلا رثكأ ءافتخا –250
(nexum ) يروصلا نزولا دقع ىفتخا .  ةيلكشلا دوقعلا رثكأ تفتخاف ،  لماعتلا قرط
نم نئادلا نكمت ةميدقلا نامورلا ىواعد نم ىوعد يهو ،  اهيلوي ناك يتلا ةدئافلا لا وزب

litteris) يباتكلا دقعلا ىفتخاو .(manusinjection) نيدملا مسج ىلع ةرطيسلا
بقال نامورلا ناكو ،  اهيف نودي دقعلا اذه ناك يتلا ةصاخلا الت جسلا ءافتخاب (

ضرقناف ،  تضرقنا ىتح ًائيشف ًائيش ةداعلا هذه نورجهي اوذخا اهب ،مث نوظفتحي
.  يباتكلا دقعلا اهضارقناب

هتلوهسل (verves,stipulation) يظفللا دقعلا إال ةيلكشلا دويقلا نم قبي ملو
.  يلكشلا دقعلا ايازم ءاقبتسا ىلع نادقاعتملا صرح اذإ هيلإ ةجاحللو ةيبسنلا

ًايلكش هئاقب عم يظفللا دقعلا نأ ىلع : يظفللا دقعلا يف ببسلا روهظ ءدب –251
رشابم ريغ ًارثأت اهب رثأت .  ببسلا ةركفب رثأتي نأ نم ينامورلا نوناقلا روطت عم لخي مل

.  ةثلا ثلا ةيحان يف ًارشابم ًارثأت اهب رثأت  ،مث نيتيحان يف
طبالن نكي علاالجمل نإف ،  عورشم ريغ وأ دوجوم ريغ هببس يظفللا دقعلا ناك اذإف

نيدملا نكلو ،  ًاحيحص ىقبي دقعلا ناك  ،لب ثيدحلا نوناقلا يف وهاألرم امك دقعلا
condictiones ) ينامورلا نوناقلا يف ةفورعملا دادرتس اال ىواعد نم ىوعد يطعي
.  عورشم ريغ ببسب وأ ببس نود هاطعأ امأ اهب درتسي نأ عيطتسي (sinecausa

ىوعد هب عفدي عفدك وأ نئادلا ىلع اهعفري ىوعدك نيدملا اهيلإ أجلي دق ىوعدلا هذهو
ىلع ماق مازتلا هلب نئادلا ةبلا طم ىقوتي نأ عيطتسي عفدك اهيلإ أجل اذإ وهف .  نئادلا
اهب درتسي نأ عيطتسي ىوعدك اهيلإ أجل اذإو .  عورشم ريغ ببسل وأ حيحص ريغ ببس
ىفو دق نكي مل اذإ هتاذ مازتل نماال صلختي نأ  ،وأ مازتل اال اذهل ءافو نئادلل عفد ام

(1) هذه دادرتس اال ىوعدلا ةفلتخملا روصلا ببس بال ءارث يفاإل كلاالم دنع ىرنسو هب .
.(Juscivil) يندملا ينامورلا نوناقلا قلخ نم تناك ىوعدلا هذه نأ ظح .يوال
ةمدقتملا ةلا حلا يف نيدملل لعج دقف (droitpretorien) يروطيربلا نوناقلا امأ

نود ،  نئادلا ةبلا طم ىقوتي نأ هب عيطتسي (exceptiondoli) شغلا ب عفدلا وه ًاعفد
عفد . ام دادرتس وأال همازتلا نم صلختلل هتمجاهم عيطتسي نأ

.  رشابم ريغ ًارثأت ببسلا ةركفب يظفللا دقعلا امهيف رثأت ناتللا ناتيحانلا امه ناتاه
اريثأت هيف رثؤت ملو هنيوكت دنع دقعلا ضرتعت مل ببسلا ةركف ألن رشابم ريغ لوقنو
ةركف رهظت هذيفنت دنع نكلو .  ًاذفان ًاحيحص دقعلا ىقب  ،لب هذافن عنمت نأب ًارشابم
.  عفدلا قيرط نع وأ ىوعدلا قيرط نع ،  ذيفنتلا عنمت وأ دادرتس اال بجوتف ،  ببسلا

،  ببس بال ءارث اإل ةروص هيف تذختا رهظم اهروطت يف ببسلا ةركفل ًارهظم لوأ ناك مث نمو (1)
.  نيتلا حلا يف " ببسلا " يينعم نيب ام قرف ىلع



266

امك ًارشابم ًارثأت ببسلا ةركفب يظفللا دقعلا اهيف رثأت ثةثلا ةيحان كانه نأ ىلع
.  دوقنلا نم غلبم ىلع ًاعقاو ناك اذإ ضرقلا دقع ةيحان يف كلذ ناك دقو .  لوقلا انفلسأ
 ،مث يظفل دقعب ضرقلا درب ضرتقملا دهعتي ناب ينامورلا نوناقلا يف ةداعلا ترج دقف
غلبم ملستي نأ لبق كلذو هب ، هوفتلا نم دبال يظفللا طرشلا هيف بتكي بوتكم دقعب

ىفوتسا قد ماد ام حيحص همازتلا ًائيش ،و ملستي نأ لبق مزتلا دق وهف .  ضرقلا
مل هنأ تبثي نأ وه هيلعف .  دادرتس اال ىوعدب نيعتسي نأ دارأ اذإف .  بولطملا لكشلا
نأ كلذ ءارو نم ناكو .  ببسلا تابثإب ضرقملا فلكي  ،وال هدرب مزتلي ىتح ًائيش ملستي
وأ ًائيش نوملستي ال دقو ًامدقم نومزتلي ؤهالء ناك  ،ذإ نيضرتقملا ب نوضرقملا فسعت

اودارأ اذإ تابث اإل ءبع كلذ عم مهيلع عقيو ،  دقعلا ب روكذملا نم لقأ ًاغلبم نوملستي
constitutionimperiale) يروطاربما نوناق لخداف .  مازتل اال اذه نم صلختلا
غلبم ملست هنأ ةباتك فرتعاو ،  ضرتقملا مزتلا اذإ هنأب يضقي ماكح األ هذه يف ال يدعت
ًائيش عقاولا يف ملستي مل هنأ عفدلا قيرطب وأ ىوعدلا قيرطب ررقي نأ هلف ،  ضرقلا
مازتل اال ءافيتسا دارأ اذإ ضرقملا ىلعو ،(querelanonnumerateapecuniae)

نأ فلكم ةلا حلا هذه يف نئادلا نأ اذه ىنعمو .  ضرقلا ملست دق ضرتقملا نأ تبثي نأ
يف ببسلا ةركف تلخد انه نمو .  ذفان ريغ دقعلا ناك  ،إوال مازتل لال ببس دوجو تبثي
ةحابإ ىلع رصتقي  ،وال دقعلا ذافن عنمي ببسلا مادعناف ،  رشابم قيرط نع يظفللا دقعلا

.(1) ًاذفان دقعلا ريصي نأ دعب مازتل نماال صلختلا ىلع وأ دادرتس اال
نإف ،  يظفللا دقعلا يف ببسلا ةركفل رشابملا اذهاألرث روهظ دنع ىتح هنأ ظح يوال
ساسأ ىلع ماق لب نادقاعتملا ةدارإب لصتم يسفن ساسأ ىلع مقي مل ببسلا
ملستي مل ضرتقملا نأ ةعقاو ىلع ماق دق وهف .  ةدار اإل هذهب هل ةلص ال يعوضوم

انه ببسلا  .ف ضرقملا وحن ءيشب مزتلي ةلاإال حلا هذه يف يضقت ةلا دعلا نأو ،  ضرقلا
ىلع ماق امنإ – شغلا ب عفدلا و دادرتس اال ىوعد – نيقباسلا نيضرفلا يف ببسلا ك
روهظ نم ةعنام يظفللا دقعلا يف ةيلكشلا تيقبو .  ةدار الباإل ةلا دعلا ب لصتت تارابتعا

ال نادض ينامورلا نوناقلا يف ةدار واإل ةيلكشلا نأ كلذ .  ةدار الباإل صتم ببسلا
يسفنلا هانعمب ببسلا هتاذ تقولا يف درطت اهنإف ةدار اإل ةيلكشلا تدرط اذإو ،  ناعمتجي

.  ةدار باإل لصتملا ىنعملا وهو
ةيلكشلا دوقعلا بناج ىلإ رهظ دقو : ةيلكشلا ريغ دوقعلا يف ببسلا روهظ –252

و ةيئاضرلا دوقعلا و ةينيعلا دوقعلا اهمهأ ،  ةيلكش ريغ ىرخأ دوقع ينامورلا نوناقلا يف
يف ةدار اإل لخدتت دوقعلا هذه رثكأ ناك املو .  عربتلا دوقعو ةامسملا ريغ دوقعلا

.  دقعلا نيوكت يف ةدار اإل روهظب رهظت ببسلا ةركف تأدب دقف ،  هنيوكت
مل ةدار اإل نإف – نهرلا و ةعيدولا و ةيراعلا و ضرقلا يهو – ةينيعلا دوقعلا يف امأ
وهف ،  مزتلملا ىلإ نيعلا ميلست وه دوقعلا هذه يف مازل اإل ساسأ ناكو ،  ةرهاظ نكت

.  ببس نود ًايرثم ناك إوال اهملست ألهن اهدرب مزلم
– ةلا كولا و ةكرشلا و راجي واإل عيبلا يهو – ةيئاضرلا دوقعلا كلذ نم ضيقنلا ىلعو

ترهظ مث نمو .  هنيوكتب ةيفاك اهدحو يه  ،لب دقعلا نيوكت يف لخدتت اهيف ةدار فاإل
مازتل ال ببس عئابلا مازتلا عيبلا دقع يفف .  ًاحضاو ًاروهظ دوقعلا هذه يف ببسلا ةركف

دقعلا يف ركذي مل إالاذإ ضرقملا ىلع عقي ال تابث ءعاإل حبصأو كلذ دعب ةدعاقلا تلدع دقو (1)
هنأ ةباتك نيدملا فرتعي مل اذإ (cautiodiscreta)يأ ذفن يف ببس هل مازتل نأاال بوتكملا

ةدعاقلا فقت ملو .  ملستي مل هنأ تابثإب فلكملا وه ناك اذهب فرتعا اذإف .  ضرقلا غلبم ملست
ىلإ  ،مث رهملا دقع ىلإ دقعلا اذه تزواج  ،لب دوقنلا نم غلبم ىلع عقاولا ضرقلا دقع دح دنع
عيمج لمشت تحبصأف كلذ ، دعب ةدعاقلا تممعو : دوقنلا ريغ تايلثملا ىلع عقاولا ضرقلا دقع

.(284 ةرقف 2 ءزج هيجن وبوال ريبيرو لوين 44–بال ةرقف ببسلا يف ناتيباك رظنأ ) دوقعلا
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مقي مل لحملا مادعن ال عئابلا مازتلا عنتماف عيبلا لبق عيبملا كله اذإ ثيحب ،  يرتشملا
اذه دنع فقت تناك عيبلا دقع يف ببسلا ةركف نكلو .  ببسلا مادعن ال يرتشملا مازتلا
عفدلا عانتما يف كلذ رهظيو ،  هذيفنت ةلحرم ىلإ دقعلا نيوكت ةلحرم زواجت  ،فال دحلا
ذيفنت ىلإ عجرت رومأ اهلكو ،  عيبملا هالك ةعبت يفو خسفلا عانتما يفو ذيفنتلا مدعب

اذإ ىتح نمثلا عفد نع عنتمي نأ يرتشملل زوجي ال ناكف .  ببسلا ةركفب لصتتو دقعلا
عنتما ول ىتح عيبملا ميلست نع عنتمي نأ عئابلل زوجي  ،وال عيبملا ميلست نع عئابلا عنتما

اآلرخ . مازتلا نع هذيفنت يف لقتسم نيدقاعتملا لك مازتلا  ،ف نمثلا عفد نع يرتشملا
دعب اميف يرتشملل لعج ينامورلا نوناقلا ناك اذإو .  ذيفنتلا مدعب عفدلا عنتما مث نمو
سبح يف قحلا عئابلل لعجو ،  عيبملا ملستي ىتح نمثلا عفد نع عنتميل شغلا ىوعد
عجرت تارابتع ال  ،لب هتاذ عيبلا دقعل ًارثأ نكي مل كلذ نإف ،  نمثلا ضبقي ىتح عيبملا
قطنملا ناكل نيدقاعتملا نم لك تامازتلا نيب ًاطابترا دجوي عيبلا ناك ولو ةلا ، دعلل

.(1)(actionexempto) عيبلا دقع نم ةئشان امهنم لك ىوعد نوكت نأب يضقي
،  همازتلا ذيفنتب اآلرخ دقاعتملا مقي مل اذإ عيبلا خسف نيدقاعتملا نم ألدح نكي مل كلذك
ب بلا طملا دقاعتملا ناك ول ىتح ،  ذفني مل يذلا مازتل اال ذيفنتب بلا طيو ،  عيبلا ىقبي لب
يف لقتسم نيدقاعتملا نم لك مازتلا  ،ألن همازتلا ذيفنتب هبناج نم مقي مل ذيفنتلا
ةعبت تناك ،  ميلستلا لبقو عيبلا دعب عيبملا كله اذإو .  انمدق امك اآلرخ مازتلا نع هذيفنت
مازتلا نيب اللام قتس اال ديكأت يف ناعمإ اذه يفو .  عئابلا ىلع ال يرتشملا ىلع هلاالك
ذيفنت عيبملا هلالك عئابلا ىلع لا حتسا اذإ هنأ كلذ .  ذيفنتلا دنع يرتشملا مازتلا و عئابلا

.  عئابلا مازتلا نع همازتلا الل قتس ال نمثلا عفدب ًامزلم كلذ عم يرتشملا ىقب ،  همازتلا
يف عيبلا نأ انظح ال اذإ هانفلسأ يذلا ىنعملا يف ًاعطاق ينامورلا لحلا اذه ودبيو

يرتشملا نكي ملو ،  ةيكلملا لقنب ًامازتلا عئابلا ةمذ يف ءيشني نكي مل ينامورلا نوناقلا
–نإ يسنرفلا نوناقلا يف ليق امك – قيلا ىتح هتاذ عيبلا دقعب عيبملل مًاكلا حبصي
ام طابترا دجو اذإ هنأ ىرن كلذ لك نمو مًاكلا . حبصأ هلاالكألهن ةعبت لمحتي يرتشملا
امهنم نإكال قيلا نأ حص ىتح عيبلا دع نيوكت دنع يرتشملا مازتلا و عئابلا مازتلا نيب
هذيفنت يف مازتلا لك حبصي  ،لب عيبلا ذيفنت دنع مدعنم طابتر اذهاال نإف لألرخ ، ببس
نيوكت دنع انمدق امك ببسلا ةركف فقتو اآلرخ ، مازتل نعاال الل قتس لكاال ال قتسم

.(2) ذيفنتلا ةلحرم ىلإ نيوكتلا ةلحرم زواجت نأ نود ،  عيبلا
ثمالاذإ ةضياقملا دقع يف : اآليت هجولا ىلع ببسلا رهظ ةامسملا ريغ دوقعلا يفو

.  ضوعلا نم هلباقي ام ميلستب اآلرخ مزتلا ،  هكلمي يذلا ضوعلا نيضياقتملا دحأ ملس
ًافاضم ةدار اإل هذه ىلع  ،لب اهدحو مزتلملا ةدارإ ىلع ال موقي ريخ األ مازتل اال اذهو

ام ميلستب مزتلي نأ يف اآلرخ دقاعتملا ةدارإ ببس نأ كلذ .  ققحت دق اهببس نأ اهيلإ
هتداراف .  ببسلا ققحتف عفال ، هملست دقو األلو ، دقاعتملا دنع ام ملستي نأ وه هدنع

.(3) هنع ةدرجم ال ببسلا ب ةنورقم ذخؤت انه

ص94 . ببسلا يف ناتيباك رظنأ (1)
دقعلا اذه يف ةرج األ تناك  ،ذإ ذيفنتلا ىلإ نيوكتلا زواجي طابتر اال نإف راجي اإل دقع يف امأ (2)

األ نإف ،  هذيفنت دنع وأ دقعلا نيوكت دنع ،  ةرهاق ةوقب ولو عافتن اال رذعت اذإف ،  عافتن اال لباقت
دادرتسا يف قحلا رجؤملل ناك ،  نيتنس ةدم ةرج األ عفد نع رجأتسملا رخأت اذإو .  بجت ال ةرج

،  ينمز دقع راجي اإل دقع نأ ىلإ اذه عجريو ص98). ببسلا يف ناتيباك ) ةرجؤملا نيعلا
.  هتاذ دقعلا لحم وهو ،  يرهوج رصنع هيف نمزلا

نأ اذهل ناك األلو ، دقاعتملل هدنع ام ميلست نم همازتلا ذيفنتب اآلرخ دقاعتملا مقي مل اذإو (3)
دقو .  ذيفنتلا ب ةبلا طملا نم دبال هملس ام درتسي نأ ًاضيأ هل ناكو .  انمدق امك ذيفنتلا ب هبلا طي

ةمزلملا ةوقلا ب فارتع اال لبق األلو دقاعتملل تناك يتلا دادرتس اال ىوعد نم ًارثأ اذه نوكي
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دح ىلإ ببسلا ب ينامورلا نوناقلا فرتعا – تاعربتلا دوقع مهأ يهو – ةبهلا يفو
ببسلا يهو ،(animusdonandi) عربتلا ةين ىلع موقت ةضحملا تاعربتلا  .ف ريبك

ةينلا هذه تمدعنا اذإ هنأ يه ،  ةماه ةجيتن كلذ ىلع بترتتو .  عربتملا مازتلا يف
ال يندم مازتلا هنأ ًادقتعم يعيبط مازتلا ءافوب دهعت نمف .  عربتلا لطبو ببسلا مدعنا
donatinesub) طرشب ةنرتقملا ةبهلا  .و ببسلا مادعن ال هدهعت لطبيو ،  ًاعربتم نوكي
هل بوهوملا مقي مل اذإف .  عربتلا ىلإ عفادلا وه ناك اذإ اهل ًاببس طرشلا نوكي (modo

conditioncausa ) دادرتسا ىوعدب هتبه درتسي نأ بهاولل ناك ،  طرشلا ذيفنتب
.  طرشلا ذيفنت ىلع هل بوهوملا ربجي نأ ًاضيأ هلو ،(data,causanonsecuta
نأ دح ىلإ ببسلا ب ينامورلا نوناقلا فرتعا – ةدرفنم ةدارإ يهو – ةيصولا يفو
نأ نيبتو ،  يبنج أل هلا مب ىصوأف تام دق هثراو نأ ىصوملا دقتعا اذإف .  ثعابلا ب هجزم

ىصومل داقتعا وه ةيصولا ىلع ثعابلا نأ تبثي نأ اذه عاطتساو ًايح ، الزيلا ثراولا
.(1) اهببس مادعن ال ةلطاب ةيصولا  ،ف تام دق ثراولا نأ

نوناقلا نأ هانمدقامم نيبتيو : ببسلا ةيرظن نم ينامورلا نوناقلا فقوم –253
يه دوقعلا هذهو .  دودحم ىدم ىلإ ببسلا ةركفب دوقعلا ضعب يف فرتعا ينامورلا

.  ببسلا رهظي ةدار اإل رهظت ثيحو .  اهنيوكت لماوع نم لماعك ةدار اإل اهيف ترهظ يتلا
subjectif) ةيتاذ (objectif)ال ةيعوضوم ةركف ببسلا ةركف اولثمت نامورلا نكلو
هنع ًاجراخ intrinseque)ال ) دقعلا يف ًادوجوم ببسلا ىلإ اورظنو ،(
دوقعلا نم دحاولا عونلا يف (invariable) ريغتي ال دحاو وهو ،(extrinseque)

،  ثعابلا ب هوجزمف ببسلا يف اوعسوت دق اوناك اذإو .  عفاودلا و ثعاوبلا تفلتخا امهم
ىلع تاعربتلا ضعب يف صاخ عونب كلذ ناكو ،  دودحم قيض قاطن يف كلذ اولعف دقف
هيلإ عجر يذلا وه ينامورلا ريوصتلا اذه نأ يلي اميف ىرنسو .(2) هانيب يذلا وحنلا

.  ببسلا ةيرظنل هتغايص يف ،(Domat) امود
امود دهع لبق ،  ميدقلا يسنرفلا نوناقلا يف ببسلا ةيرظن تروطت فيك اآلن رظننو

.  دهعلا كلذ ذنمو
يناثلا بلطملا

ميدقلا يسنرفلا نوناقلا يف ببسلا ةيرظن
يتلا ةعبسلا نورقلا لا وط ًارمتسم ًاروطت روطتت ببسلا ةركف تيقب : نادهع –254

.  رشع عساتلا نرقلا لهتسم ىلإ رشع يناثلا نرقلا  ،نم يسنرفلا يندملا نينقتلا تقبس
هيقفلا امهنيب لصفي نيدهع نيب زييمتلا نكمي ةليوطلا نورقلا هذه خالل يفو
ةركف غاص يذلا وه  .ذإ رشع عباسلا نرقلا يف (Domat) امود فورعملا يسنرفلا

.  هتقبس يتلا نورقلا لا وط ةغايصلا لماوع اهل تأيهت نأ دعب ،  ةماع ةيرظن ببسلا
ىتح ،  بتك ام هنع تلقانتو ،  هتغايص يف ءاهقفلا هتعبت ببسلا ةيرظن امود غاص ذنمو

.  يسنرفلا يندملا نينقتلا ىلإ (Pothier) هييتوب قيرط نع ةيرظنلا تلقتنا
امود لبق ام دهع (1): نيدهعلا نيذه نم لك يف ببسلا ةيرظن روطت عباتن نحنف

.  امود هأدب يذلا دهعلا (2)

ب فارتعا اذه يفو ،  دقعلا خسفل ةجيتن دادرتس اال يف قحلا نوكي دق  ،وأ ةامسملا دوقعلل
.(51 ةرقف ببسلا يف ناتيباك ) دقعلا خسف هفلخت ىلع ىنب يذلا وهف ببسلا

. 55 ةرقف ببسلا يف ناتيبتاك (1)
ملف ،  ةيلكشلا ةينامورلا ةغايصلل ةجيتن إال نكي مل ببسلا ةركفل صاخلا ريوصتلا اذه نأ ىلع (2)
ببسلا " اهب اودصق " ببسلا " ةملك اوقلطأ اذإ اوناك مهنإ  ،لب ببسلل ةيرظن ةيأ نامورلا عضت

.  مدقت اميف هانيأر يذلا (causacivilis)" يندملا
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(1) امود قبس يذلا دهعلا يف ببسلا ةيرظن –1

نم ناقيرف دهعلا اذه يف ببسلا ةركف لوادت : نويسنكلا و نوينامورلا –255
(canonists).ف نييسنكلا قيرفو (romanistes) نيينامورلا قيرف : ءاهقفلا
امك ةيعوضوم ةيلكش ةركف يهو ،  ببسلا يف ةينامورلا ةركفلل اوعجر نوينامورلا

نوناقلا يف تناك امم رثكأ مهيديأ ىلع ببسلا ةيرظن مدقتت مل كلذلو ،  انمدق
نم اهوعزتناف ،  ةرابج تاوطخ ببسلا ةركفب اوطخ نيذلا مهف نويسنكلا امأ .  ينامورلا
تناك فيك اآلن رظننو ةلا . عف رثؤم ةركف اهولعجو ،  بحرأ قفأ ىلإ ينامورلا اهلصأ

.  نيقيرفلا نم لك دنع ببسلا ةركف
ىلإ (glossateurs) نوشحملا داع : نيينامورلا ءاهقف دنع ببسلا ةركف –256
ناك مهدنع ببسلا نكلو .  دوقعلا فلتخم يف ببسلا اوبلطتو .  ةينامورلا ببسلا ةركف
ةقرولا يف هركذ درجم وه  ،لب لعفلا ب هدوجو وه سيل مهملا  ،و ًاضحم ًايلكش ًارمأ

.  دقعلل هتبثملا
ب صاخ عونب اونعو .  مهمدقت نم رثا اوفتقا دقف (Bartolistes) نويلوترابلا امأ
،  دوقعلا هذه يف ةلباقتملا تامازتل اال نيب ام طابتر اال اوزربأف ،  نيبناجلل ةمزلملا دوقعلا

زاوجب لوقلا دح ىلإ اولصي ملف ،  ينامورلا نوناقلا دودح اومزتلا كلذ عم مهنكلو
ام طابتر اال قطنم نأ نم مغرلا  ،ب همازتلا نيدقاعتملا دحأ ذفني مل اذإ عيبلا يف خسفلا
لعف امك ،  نويلوترابلا زيمو .  كلذب مهيلع يضقي ناك ةلباقتملا تامازتل اال نيب

causaproxima)" بيرقلا ببسلا األلو" اومسف ،  ثعابلا و ببسلا نيب ،  نوشحملا
" ثعابلا اومسو ،(causafinalis)" يدصقلا ببسلا " هنومسي نوشحملا ناكو (
يف رثؤي يذلا وه ثعابلا نود ببسلا اولعجو .(causafinalis)" ديعبلا ببسلا

هعدتبا دقو ،  ينامورلا نوناقلا نع بيرغ ثعابلا و ببسلا نيب ام زييمتلا اذهو .  دقعلا
ببسلا ناكف نامورلا امأ .  ةينانويلا ةفسلفلا هيف نيمهلتسم نيينامورلا ءاهقفلا قيرف

اإل ببسلا وهو (causacivilis)" يندملا ببسلا "ب هنومسي اوناك ام وه مهدنع
ءاهقفلا هضراع يذلا يدصقلا ببسلا ريغ رخآ ءيش اذهو مدقت اميف هانفرع يذلا يئاشن

.  ثعابلا ب نوينامورلا
يف ةينامورلا ةركفلا اويحا دق نيينامورلا ءاهقفلا قيرف نإ ماع هجوب لوقلا نكميو
تيقبف .  ينامورلا نوناقلا اهمزتلا يتلا دودحلا اوزواجي مل انمدق امك مهنكلو ،  ببسلا

يف ةلخاد ،  ةيسفن ال ةيعوضوم ةركف ،  نامورلا دنع تناك امك ،  مهدنع ببسلا ةركف
.  دوقعلا نم دحاو عون يف ريغتت ال ةدحاو يهو هنع ، ةجراخ ال دقعلا

دقف نييسنكلا ءاهقفلا قيرف امأ : نييسنكلا ءاهقفلا قيرف دنع ببسلا ةركف –257
ب مهدنع ىلوأ ىرخأ تارابتعا ةينامورلا ةينفلا ةغايصلا تارابتعا ىلع نومدقي اوناك

مهيضتقت تناك ةريخ األ تارابتع اال هذهو .  ةيحيسملا ةيبد األ تارابتع يهاال ،  مدقتلا
: نيأدبم اوررقي نأ

دقاعتملا ناك مث نمو .  ةئيطخ اإلخاللهب نأو ،  بجاو دعولا ب ءافولا نأ األلو أدبملا
هلعجتو دقعلا ئشنت يتلا يه – –الشكلا مهدنع ةدار اإل تناكف .  هدهعت درجمب مزتلي
ضحم ىلع موقي دقع يأ اورقا ىتح أدبملا اذه يف نويسنكلا ءاهقفلا جردتو .  ًامزلم
نوناقلا ناك امم كلذ وحن وأ ذيفنت وأ ميلست وأ لكش ىلإ ةجاح نود ،  نيتدار اإل لباقت

هييرفيش – 77 ةرقف – 57 ةرقف ببسل ايف ناتيباك دهعلا اذه يف صاخ عونب رظنأ (1)
Bois– ) نازيج اوب –9291 ةنس سيراب تامازتل يفاال ببسلا خيرات يف (chevrier)
ص144–و ص110– 1939 ةنس ودروب يسنرفلا نوناقلا يف ببسلا يف (Juzan

.  تافلؤملا هذه يف اهيلإ راشملا عجارملا
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.  هبلطتي ينامورلا
كلذ .  عورشم ريغ ضرع ىلإ فدهي ناك اذإ هذيفنت زوجي ال دقعلا نأ يناثلا أدبملا و

ب طبترا دق دقاعتملا ناب جاجتح اال حصي  ،وال ةئيطخ دعي عورشم ريغ لمعب مايقلا نأ
اذهب لخي نأ يف تسيل ةئيطخلا  .ف ًاضيأ وه ةئيطخ دعي هب طبترا  ،واإلخاللامب دقعلا

،  ةئيطخ ربتعي دقعلا اذه لثمب طابتر  .اال عورشم ريغ دقعب طبتري نأ يف  ،لب طابتر اال
ضرغلا  .ف قطنملا اذه قوسي ىدم يأ ىلإ ىرن نحن اهو .  ىرخأ ةئيطخ دعي هذيفنتو

اذإ ببسلا اذهو .  هدقاعت يف ببسلا وه همازتلا ءارو نم هققحي نأ دقاعتملا ديري يذلا
هذه  ،إالنأ دقاعتملا مزلت اهدحو ةدار اإل تناك اذإو ال . طاب دقعلا لعج عورشم ريغ ناك
انمامأ زربيف األرث . ةميدع تناك  ،إوال عورشم ضرغ قيقحت ىلإ هجتت نأ بجي ةدار اإل
درجم ريغ ًائيش ،  ينامورلا نوناقلا يف اهانفلأ يتلا ةروصلا ريغ ىرخأ ةروص يف ببسلا

نأ حوضو يف ألن ودبيو يفاألرث . ًاديعب ،  ةوقلا ب ًارخاز ًايسفن ال ماعو ،  ةينفلا ةغايصلا
ضرغلا – لكشلا نم اهودرج نأ دعب – ةدار اإل بناج ىلإ اوعضو نييسنكلا ءاهقفلا

يذلا ضرغلا نع لصفنت ال ةدار اإل تحبصأف هب ، اهوطبرو ،  هقيقحت ىلإ ىمرت يذلا
سيل انه ببسلا  .و ببسلا نع درجتت تسيلف لكشلا نع تدرجت اذإ يهو ،  هيلإ فدهت
ريغتي ال ًادحاو ىقبي يذلا  ،و دقعلا يف لخادلا ،  يعوضوملا ،  ينامورلا ببسلا اذه وه
ريغتي يذلا  ،و دقعلا نع جراخلا ،  يسفنلا ثعابلا وه  ،لب دوقعلا نم دحاو عون يف

اآلرخ . دقعلا يف هنع دقع يف فلتخيف
: ةعبرأ ًارومأ نويسنكلا ءاهقفلا هعدتبا يذلا ليلحتلا اذه نم صلختسن نأ عيطتسنو
يف ًايساسأ ال ماع ةدار اإل ترهظ نأ درجمب ةدار اإل بناج ىلإ زرب ببسلا وأالً–نأ

.  دقعلا نيوكت
ىلإ عفادلا ثعابلا وه ببسلا حبصأف ،  ًاريطخ ًاروطت تروطت ببسلا ةركف –نأ ًايناث

.  دقاعتلا
ماد امف .  ةدار اإل ىلع ًاديق لكشلا لحم ل ديدجلا ىنعملا اذهب ببسلا –نأ ثًاثلا
نوكي نأ نم لقأ  ،فال لكشلا ىلإ ةجاح نود ًامزلم اهدحو ةدار اإل ىلع مئاقلا دعولا
اوروادي نأ نوسينكلا عاطتسا انه نمو ،  ةعورشم ةياغ قيقحتل ًاهجتم دعولا اذه
اوبنجتي نأ مهنكمأو ،  ًاحيرص ًاضراعت هعم نوضراعتي فال ينامورلا نوناقلا ئدابم

"اال ةرابعب اولدبتسي نأو ،  هدحو مزلم (pactenu) يراعلا قافت اال نأب لوقلا ًارهاظ
ةمئاقلا ىلإ اوفيضيف (promessecause)" ببسملا دعولا " ةرابع " يراعلا قافت
دوعولا " ةفئاط يه ةديدج ةفئاط (pactavestita) ةمزلملا دوقعلل ةينامورلا

. " ةببسملا
،  ىرخأ ةهج نم اهقلطا دق وهف ةهج ، نم ةدار اإل ديق دق ناك اذإ ببسلا –نأ ًاعبار

.  ةعورشم ةياغ ،  قيقحتل هجتت تمادام ةمزلم اهدحو اهلعجو ،  لكشلا نم اهررح ذإ
،  قيضلا ينامورلا اهانعمب  ،ال ببسلا ةيرظن اوعدتبا نيذلا مه ىرن امك نويسنكلا ف

.  عساولا ديدجلا اهانعمب لب
نع عمتجملا ةيامحل ةيوق ةادأ األرم ئداب ببسلا ةيرظن نم اولعج دق اوناك اذإو
اولعج نأ اوثبل ام مهنإف ،  ةعورشم ريغ ضارغأ قيقحتل هجتت يتلا دوقعلا لا طبإ قيرط

.  شغلا و سيلدتلا و طلغلا نم هتادارا ريرحتو درفلا ةيامحل ةادأ اهتاذ ةيرظنلا نم ًاضيأ

.  يقيقحلا ريغ ببسلا ،  دقعلا لا طبإ يف ،  عورشملا ريغ ببسلا ىلإ اوفاضأ مهنإ كلذ
لطبو ،  يقيقح ريغ ببسلا ناك ،  دقاعتلا ىلع ثعابلا يف سيلدت وأ طلغ عقو اذإف
كلذ ىلإ ةراش اإل انفلسأ دقو ،  ببسلا ةيرظنب طلغلا ةيرظن تطلتخا انه نمو .  دقعلا

.  طلغلا ةيرظن يف كلاالم دنع
داجيإ يف األربك لضفلا دوعي هدحو هيلإ ،  ةسينكلا لا جر نم ءاهقفلا لمع وه اذه
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ءاهقفلا نم ضعب هذه مهتيرظن يف ةسينكلا لا جر عبت دقو .  ببسلل ةحيحصلا ةيرظنلا
،(Dumoulin)الن وميدو (1)(Loysel) ليزاول لا ثمأ نم (civilistes) نييندملا
،  ببسلا و ةدار اإل نيب ام اذه يف نيلصاو ،  دقعلا نيوكتل ًاردصم اهدحو ةدار باإل اولا قف
،  نورخآ نويندم ءاهقف ىقبو .  نويسنكلا ءاهقفلا همهف يذلا ىنعملا ببسلل نيلعاجو

نوناقلا ديلا قت ىلع نيظفاحم (Doneau) ونودو (Connan) نانوك لا ثمأ نم
ءوض يف إال ببسلا نومهفي  ،وال مزلم دقع يراعلا قافت اال ناب نوملسي  ،فال ينامورلا

.  يناثلا قيرفلا ىلع زاف نأ األلو قيرفلا ثبل ام نكلو .  ةقيضلا ةينامورلا ةركفلا
فدهت يتلا ةياغلا تمادام ةمزلم اهدحو ةدار اإل ناب اسنرف يف ءاضقلا و هقفلا فرتعاف
عفادلا ثعابلا : نويسنكلا هعدتبا يذلا ىنعملا ب ببسلا مهوف ،  ةعورشم ةياغ اهقيقحتل
ةرماقملا نويد تربتعاو ،  ذوفنلا الل غتس ال فدهت يتلا دوقعلا تلطبأف .  دقاعتلا ىلإ

.  تاعربتلا يف رثؤي ثعابلا حبصأو ،  اهتيعورشم مدعل ةلطاب
.  ببسلل ةماع ةيرظن غوصي امود ءاج ىتح دومحملا وحنلا اذه ىلع األروم تراسو

.  ءاهقفلا نم هدعب ءاجو نمو وه هيقفلا اذه لعف اذام اآلن رظننو

(2) يسنرفلا يندملا نينقتلا دهع ىلإ امود دهع ذنم ببسلا ةيرظن –2

نرقلا يف امود ءاج : نوزرابلا هؤاهقفو دهعلا اذه يف ترثأ يذلا لماوعلا –258
.  ببسلا ةيرظن روطت خيرات يف ةمساحلا دوهعلا نم ناك ًاديدج ًادهع أدبو ،  رشع عباسلا

ثالةث: دهعلا اذه لا جرل ينوناقلا ريكفتلا يف رثؤت تناك يتلا ةزرابلا لماوعلا و
ىلإ دوقعلا ميسقت حبصأ دقو .  هذوفن صلقتو ينامورلا نوناقلا صاكتنا وأالً–
دوقعو ةينيع دوقع ىلإ ةيلكشلا ريغ دوقعلا ميسقتو ،  ةيلكش ريغ دوقعو ةيلكش دوقع

تاميسقتلا هذه لك ،  ةيعرش تاقافتاو ةيروطيرب تاقافتاو ةامسم ريغ دوقعو ةيئاضر
ءاهقفلا نم ًاقيرف نأ ىلع .  راثدن اال ىلإ اهقيرط يف ريستف رجهت تذخأ ةقيتعلا

.  انمدق امك ببسلا يف ةينامورلا ةيرظنلا ب نيرثأتم اوقب (civilistes) نييندملا
نيبم حتف مهيديأ ىلع متي نوناقلا اذه لا جر انيأر دقو .  يسنكلا نوناقلا رثا – ًايناث
كلذ يف مهءارو ريسيو ،  ةمزلم اهدحو ةدار اإل ناب نولوقيف ،  ةدار اإل ناطلس ناديم يف

.  نييندملا ءاهقفلا نم ريثك
(Grctius) سييسورج اهءاول لمح دقو .  يعيبطلا نوناقلا ئدابم راشتنا – ثًاثلا

عاضوأ نم ةدار اإل طوحي ام ذبنب يحوت ئدابم يهو .  فورعملا يدنلوهلا هيقفلا
اإل ريرحتو اهئاصقإ يف ددرتي فال كلذ لك يف لقعلا مكحتو ،  ةقيتع ةينامور لا كشأو

اهنم . ةدار
هيقفلا اذه رثا ىقبو .  هعباطب هعبطو ،  انركذ امك امود هأدب ديدجلا دهعلا هذهو

ىلع ءاهقفلا نم هدعب ءاج نم رصتقاو لاااليجلا . وط سوفنلا يف ًايح ريبكلا يسنرفلا
يف باهس اال ريغ ،  ركذي ًائيش اهيلإ اوفيضي نأ نود ،  ببسلا ةيرظن يف هبتك ام ديدرت

Prevotdela) سيناج ال يد وفيرب : ناهيقف ءاهقفلا ؤهالء زرباو الت . يصفتلا ضعب

وأاال دعولا درجمو كبالهم ، لجرلا طبريو ،  هنورقب رقبلا طبري ": روهشملا لثملا بحاص وهو (1)
'Onlielesboeufsparlescornes " ينامورلا نوناقلا يف ةيظفللا دوقعلا لدعي قافت
etleshomesparlosparcelspetautantvautunesimplepromesseou
convenancequelesstipulationsduDroitRomain' .(Inst .cont .max .

(357
ص246 هييرفيش –80 ةرقف –77 ةرقف ببسلا يف ناتيباك : دهعلا اذه يف صاخ عونب رظنأ (2)
ص144 نازيجاوب – اهدعب امو ص42 وكسانوي – اهدعب امو ص88 لا بمت – اهدعب امو –

.  اهدعب امو
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،  ببسلا ةيرظن يف امود هبتك وأالًام ضرعتسنو .(Pothier) هييتوبو (Janes
.  ناهيقفلا ناذه هدعب امقهلا رظنن مث

.  ببسلا ةيظرن يف هبتك اميف ًاعدتبم امود نكي :مل امود دنع ببسلا ةيرظن –259
هباتك يف ةيرظنلا هذه ررقي ناك امدنع ًاديدج ًائيش لوقي هنأ رعشي نكي مل هسفن وه لب
ًارمأ طسبي امك ،  ثحب وأ ةشقانم نود ،  ًازجوم ًاطسب اهطسبي ناك . " ةيندملا نيناوقلا "

نماآل هدروي ام صيحمت ىلإ ةجاح يف هسفن ىري  ،فال هرصع يف ةررقملا نماألروم
قلا امك – قيلا نأ ةغلا بملا نم ناك كلذل .  ةديدج ءارآ اهنإ رابتعاب اهنع عافدلا وأ ءار

كراشن ال نحن لب .  ببسلا ةيرظن يف عادتب نماال ريبك ظح هل امود نإ – نوريثك
نأ نم مهيأر ،  ناتيباك ريبكلا يهقفلا لا ثمأ نم ،  ببسلا يف ةيديلقتلا ةيرظنلا باحصأ
دق امود نأ اندنعف .  حيحص ساسأ ىلع ببسلا ةيرظن معد يف ميظع لضف هل امود

اهعضو ىلإ اهداعأو ،  يعيبطلا اهروطت قاعو ،  نسحأ امم رثكأ ببسلا ةيرظن ىلإ ءاسأ
دقعلا مكحل اذه ،ال يف داقنا دق امود نأ بيرغلا  .و ةبدجم ةلحاق ةيرظن ينامورلا
نوناقلا رثا نم ةيقبلا ىلإ (1)،لب هباتك يف اهيلع راسو اهفلأ يتلا قطنملا دعاوقو
نيينامورلا ءاهقفلا يديأ ىلع ميدقلا يسنرفلا نوناقلا ىلإ تبرست يتلا ينامورلا

.  نيلو باأل اورثأت نيذلا (civilistes) نييندملا ءاهقفلا نم قيرفو (romanistes)
ةلماشلا ةرظنلا هذه ( :(واالامه نأشلا اذه يف ناركني ال نيتيزم امودل نأ ىلع

هلبق نكت مل فارط األ ةكوبحم ةماع ةيرظن هنم غاصف ،  ببسلا عوضوم اهب طاحا يتلا
امود اهنم ديشف ،  ءانبلل ةأيهم راجحأ كانه تناك وه . هب ماق يذلا وحنلا ىلع تقسن دق
ىلإ مهنم  ،مث ءاهقفلا نم هدعب نم ىلإ هنم لقتنا يذلا وه ،  ًاكسامتم امعدم ءانب

( ةيناثلا ةيزملا  .(و يضاملا نرقلا لا وط ةدئاس تلظ يتلا ةيديلقتلا ةيرظنلا باحصأ
و لكشلا نم ةدار اإل ريرحت يف هرصع هيلإ لصو ام لماك حوضو يف لجس امود نأ
دقدتلا دوقعلا فانص أل ةقيتعلا ةينامورلا تاميسقتلا تناك دقف .  عاضو واأل موسرلا

،  ةمزلملا تاقافت واال دوقعلا و مزلملا ريغ يراعلا قافت اال نيب ةقرفتلا تلا  ،زو اهتلود
ةحضاو ةيلج تارابع يف قئاقحلا هذه ريبكلا يهقفلا ررقيو .  ًامزلم قافتا لك حبصأو

مل مأ نيعم مسا هل ناكأ ءاوس ،  قافتا لك ":(2)" ةيندملا نيناوقلا " هباتك يف لوقيف
ام طسبن ألن لحم كانه دعي ملو . . .  هيلع قافت متاال امب مزليو ًامئاد هرثأ جتني ،  نكي
ال يتلا دوقعلا و نيعم مسا اهل يتلا دوقعلا نيب قورف نم هميقي ينامورلا نوناقلا ناك
،  انرصع فرع يف ةلوبقم دعت مل ةفئاز ةقد ىلع يوطنت يتلا تازييمتلا هذهف اهل . مسا

اهدحو ةدار نأاإل ررقي امود نأ ظح " .يوال ةدئاف ام ريغ نم بارطض لال ةاعدم يهو
.  ةشقانم وأ صيحمت ىلإ جاتحت  ،ال هرصع يف ةررقم ةقيقح اهنإ رابتعا ىلع ةمزلم
Solusconsensus )" مزلم هدحو قافت "اال نأ ررقت يتلا ةدعاقلا تناك دقف

نييندملا ءاهقفلا نم اهيضراعم ىلع اهراصنأ زافو ،  ةياهنلا يف ترفظ دق (obligat
.  ينامورلا نوناقلا ب نيرثأتملا

 ،ب انمدق امك ،  ةيرظنلا هذه يف رثأت هنأ وهف امود ةيرظن يف يرهوجلا بيعلا امأ
ةينامورلا ةيرظنلا مهنع لقنف نينامورلا نوناقلل ءانمأ اولظ نيذلا نييندملا ءاهقفلا

هقفلا يف يقطنملا ريكفتلا ييحا يذلا وه هنأب فرعو ،  يعيبطلا نوناقلا ةاعد نم امود ناك دقف (1)
LoisCiviles )" يعيبطلا ماظنلل ًاقفو ةيندملا نيناوقلا " روهشملا هباتك عضوف ،  يندملا

صوصن حرش يف ءاهقفلا نم هقبس نم جهن هيف جهني ملو ،(dansleurordrenaturel
نوكتل إال صوصنلا هذه ىلإ عجري ال ناك (CorpusJurisCivilis)،لب ينامورلا نوناقلا
نانئمط اال ىلإ ىعداو عانق يفاال غلبا كلذ نوكيف ،  قطنملا و لقعلا ماكحأ نم هررقي امل ةديؤم

.  لوقي امك (mettrel'espritenrepos)
. 7 ةرقف األلو عرفلا – األلو بابلا – األلو باتكلا (2)
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و قطنملا راصنأ نم وهو ،  امود نإف .  بجعلا نم ءيش الان وتي انهو .(1) ةقيضلا
كلذ يف عواطيف مازتل لال ًاردصم اهدحو ةدار باإل لوقي هانيأر دقو ،  يعيبطلا نوناقلا
ةيرظن طسب ىلوتي اندنع يرقهقلا عجري ،  يسنكلا نوناقلا ب نيرثأتملا نييندملا ءاهقفلا
مهسفنأ نييندملا ءاهقفلا ؤهالء عم لوقي  ،وال هادم ىلإ ةقطنم يف ريسي  ،فال ببسلا

ىلإ تهجتا يذلا ضرغلا ب ديقتت نأ بجو لكشلا قعلا نم تقلطأ نأ دعب ةدار نإاإل
و ةدار لإل هترظن يف ًايقطنم نوكي نأ امود ىبأي ،  ببسلا وه ثعابلا نوكيف هقيقحت
ال ًايلخاد ًايعوضوم ًارمأ ببسلا نم لعجيف ،  ةينامورلا ةركفلا ىلإ عجريو ،  ببسلا

ةينامورلا ةغايصلا ةقد رثآ امود نأ كلذ للعي دقو ! دوقعلا نم دحاو عون يف ريغتي
يف ةيسنكلا ةيرظنلا ةبوصخ نوناقلا ىلع كلذب عاضأ هنكلو اهلا ، ونم ىلع ىرجف

بغلا . رثأو ديعب ىدم نم اهل امو ببسلا
،  ةعبرأ ًاماسقأ دوقعلا مسقي نأ دعب ،  ببسلا ةيرظن طسبي وهو امود هلوقي ام اذهو

ماسق يفاأل ": عربتلا دوقعل صصخ ريخ األ مسقلا و ةضواعم دوقع يه ىلو ثلاالةثاأل
دحأ مازتلا نوكيو ،  عربت يأ هيف نوكي نأ ود لماعتلا يرجي دوقعلا نم ىلو ثلاالةثاأل
ًادحاو ًاصخش نأ رهظي يتلا دوقعلا يف ىتحو اآلرخ . مازتل ال ساس وهاأل نيدقاعتملا

نأ بجو ام ضرتقملا مازتلا قبس  ،دق دوقنلا نم غلبم ضارتقا يف امك ،  مزتلا دق اهيف
لثم نم أشني يذلا مازتل فاال كلذ ىلعو .  دقعلا نوكتي ىتح اآلرخ فرطلا هايإ هيطعي

اال نوكيو اآلرخ . بناج يف ًامئاد هببس دجوي نيدقاعتملا دحأ ةحلصمل دوقعلا هذه
،  هتيرظن طسب امود عباتي "(2).مث ببس ىلع عقاولا يف ًاينبم نكي مل اذإ لطاب مازتل

ضرغ هساسأ بهاولا مازتلا نوكي . . .  تابهلا يفو ": لوقيف عربتلا دوقع ىلإ لقتنيو
وأ هيف ىرخأ ةيزم ةيأ وأ هل بوهوملا اهادسأ ةمدخك ،  ةقحلا ةلوقعملا ضارغ نماأل
ب ببسلا ماقم موقي ضرغلا اذهو .  بهاولا بناج نم ريخلا لمع يف ةبغرلا ضحم
ةريخ األ تارابعلا هذه نم مهفي دقيو . "(3) ًائيش طعي ملو ذخأ يذلا فرطلا ىلإ ةبسنلا
نوناقلا يف األرم ناك امك ،  ثعابلا وه نوكي دق تاعربتلا يف ببسلا نأ ىري امود نم

بجي ": لوقيف ةلأسملا هذه ىلإ دوعي رخآ عضوم يف هنكلو .  انمدق ام ىلع ينامورلا
بابسأ يه اهنإ نوبهاولا نلعي يتلا ثعاوبلا نيب ام ًاعساو ًازييمت زيمن نأ تابهلا يف
طرشلا نأاإلخاللب امنيب ألهن كلذو .  مهتابه يف اهنوضرفي يتلا طورشلا نيبو مهعربت

يتلا ثعاوبلا نأ نيبت ول ىتح ةمئاق ىقبت ةبهلا نإف ،  اهلطبي طرشب ةنرتقملا ةبهلا يف
نيكمتل وأ تيدسأ تامدخل تمت اهنإ ةبه يف ركذ هنأ ولف .  ةحيحص تسيل اهيف تركذ

كانه نكت مل هنأ رهظ ول ىتح لطبت ال ةبهلا نإف ،  هديري ًائيش كلتمي نأ نم هل بوهوملا
،  ًةمئاق ًامئاد ىقبت بهو نم ةدارإ ألن كلذو متي . نأاالتمالكمل وأ تيدسأ تامدخ
هذه نم ناتيباك ذاتس األ صلختسيو . "(4) اهنلعأ يتلا ريغ ىرخأ ثعاوب هل نوكت دقو
رثؤي يذلا وه ببسلا  ،ف ثعابلا و ببسلا نيب عربتلا دوقع يف زيمي امود نأ تارابعلا

1)نأ مقر شماه ص163 ص163و ص160– ) ببسلا يف هباتك يف ناتيباك ركذيو (1)
لا ثمأ نم ،  نيينامورلا ءاهقفلا ىلإ نومتني نييندم ءاهقفب ببسلا يف هتيرظن يف رثأت امود
وبوال رييبرو لوين بال ىنعملا اذه يف ًاضيأ رظنأ (Doneau) ونود (Connan)و نانوك

. 287 ةرقف 2 هيجن
رخآ عضوم يف امود ررقو – األلو عرفلا – األلو بابلا – األلو باتكلا " ةيندملا نيناوقلا "(2)

– األلو باتكلا ال( طاب حبصي كلذ دعب عطقنا ببس ىلع ماق يذلا ق مازتل نأاال باتكلا نم
.  هذيفنت ىلإ دقعلا نيوكت نم ببسلا بحصتسي وهف ،(13 ةرقف األلو عرفلا – األلو بابلا

األلو . عرفلا – األلو بابلا – األلو باتكلا " ةيندملا نيناوقلا "(3)
. 13 ةرقف األلو عرفلا – رشاعلا بابلا – األلو باتكلا " ةيندملا نيناوقلا "(4)
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.(1) هل فالرثا ثعابلا  ،امأ عربتلا ةحص يف
يف ببسلا  .ف دوقعلا عيمج يف ببسلا مايق طرتشي امود نأ هانمدق امم نيبتيو
هب موقي ام وه نيبناجلل ةمزلملا دوقعلا يف دقاعتملا مازتلا يف ببسلا  .ف دقاعتملا مازتلا

ةمزلملا دوقعلا يف دقاعتملا مازتلا يف ببسلا  ،و لباقملا همازتلا اآلرخ ،يأ دقاعتملا
األ أدبم يف هبناج نم مت يتلا ميلستلا اآلرخ ،يأ دقاعتملا هب ماق ام وه دحاو بناجل
كلذ نمو .  عربتلا ةين  ،يأ عربتي نأ يف عربتملا ةدارإ وه تاعربتلا يف ببسلا رم .و
لا وقأب ترثأتو ،  ةقيضلا ةينامورلا ةركفلا ىلع تماق ببسلا يف امود ةيرظن نأ ىرن

.  ينامورلا نوناقلا ديلا قتب اوظفتحا نييندملا ءاهقفلا
امود اوفلخ نيذلا ءاهقفلا دزي ملو : ءاهقفلا نم امود ءافلخ دنع ببسلا ةيرظن -260

ؤهال زرباو .  ببسلا ةيرظن يف امود امقهلا اوددري نأ ىلع ميدقلا يسنرفلا نوناقلا يف
.  هييتوبو سناج ال ىد وفيرب : ناهيقف ،  انمدق امك ،  ءاهقفلا ء

ةعماج يف نوناقلل ًاذاتسأ (PrevotdelaJanes) سناج ال يد وفيرب ناك
يف ركذ . 1749 ةنس يف ىفوت دقو ،  رشع نماثلا نرقلا نم األلو فصنلا يف نابلر وا

fondesurquelque ) ببس ىلع ًاينبم نوكي نأ بجي ءاضرلا (2)نأ هل باتك
.  مازتل اال ىلإ دقاعتمل ا عفد يذلا (motif) ضرغلا هنأب ببسلا فرعو .(cause
لك مازتلا يف ببسلا نأ ركذف ،  عيبلا يف كلاالم دنع " ضرغلا " ةملكب ديري ام نيب هنكلو

ةمزلملا دوقعلا يف هدنع ببسلا هل .ف لباقملا اآلرخ دقاعتملا مازتلا وه نيدقاعتملا نم
.(3) امود دنع هتاذ ببسلا وه نيبناجلل

سناج ال يد وفيرب فلخ دقو – فورعملا يسنرفلا هيقفلا (Pothier) هييتوب امأ
ةيرظن طسب يف هفلس نم ًانايب حضوأ ناكف – نايلر وا ةعماجب نوناقلا ةيذاتسا يف

"اال باتك يف ركذ .  ةيرظنلا هذه يف امود قهلا امع ًاريثك جرخي مل هنكلو ،  ببسلا
causehonnete) فيرش ببس مازتلا لكل نوكي نأ بجي ": يتأي "(4)ام تامازتل

هاطعأ ام وه نيفرطلا دا هدقعي يذلا مازتل يفاال ببسلا نوكي ةضواعملا دوقع يفف .(
عربتلا دوقع يفو .  اهلمحتي يتلا ةعبتلا هل ،وأ هئاطعإب مزتلي ام اآلرخ ،وأ فرطلا هل
يذلا مازتل لال ًايفاك ًاببس لألرخ هيدسي نأ نيدقاعتملا دحأ دصقي يذلا ليمجلا نوكي
يذلا ببسلا ناك اذإ كلذ لدعي ام  ،وأ ببس يأ ىلع مازتل اال مقي مل اذإ  .امأ هلبق هدقعي

" .مث هنمضتي يذلا دقعلا لطبيو ،  لطاب مازتل  ،فاال حيحص ريغ مازتل اال هلجا نم دقع
اال هلجا نم دقع يذلا ببسلا ناك :"اذإ لوقيف عورشملا ريغ ببسلا ىلإ هييتوب لقتني
causequiblesselajustice,) باد وأاآل ةينلا نسح وأ ةلا دعلا حرجي ًاببس مازتل

يذلا دقعلا لطبيو ،  لطاب مازتل labonnefoioulesbonnesmoeurs)،فاال
. "(5) هنمضتي

هذه نم صلختسي وهو ص155) ص150– ) نازيجاوب نراق . 79 ةرقف ببسلا يف ناتيباك (1)
امود نأ ودبيو – اهتحص يف ًارثأ هل لعجيو ،  تاعربتلا يف ثعابلا ب دتعي امود نأ تارابعلا
يف رثؤي وهو ،  دقعلا يف اضورفم ًاطرش نوكي نأ هرهظمو ،  ةبهلل عفادلا ثعابلا نيب زيمي

ال رثؤت ال هذهو ،  ًاطورش ضرفت نأ نود دقعلا يف ركذت يتلا عفاودلا نيبو ،  عربتلا ةحص
.  عربتلا ىلع تلمح ىرخأ عفاود كانه نوكي نأ لا متح

– يناثلا مسقلا (. PrincipesdelaJuris .Fr .Suivantl'ordre .desactions)(2)
.  يناثلا لصفلا – نماثلا بابلا

ببس اذ نوكي بوتكملا دهعتلا نأ سناج ال يدوفيرب ىريو –80 ةرقف ببسلا يف ناتيباك (3)
لال فاك ببس ةينويدملا ب رارق  ،فاإل عفدلا ب دهعتيو هتينويدمب رقي هنأ دهعتملا ركذ اذإ حيحص

ص159). ص158– نازيجاوب ) مازتل
. 42 ةرقف (4)

. 43 ةرقف " تامازتل (5)"اال
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دق ناك اذإو .  امود هيلإ هقبس ام باهسإو حوضو يف ددر هييتوب نأ كلذ نم ىرنو
ببسلا ددحي نأب فشكي :(1)مل ثلاالثاآلةيت لئاسملا يفف ،  ليصفتلا يف هيلع داز

ا دوقعلا يف ًاضيأ هددح  ،لب دحاو بناجل ةمزلملا دوقعلا و نيبناجلل ةمزلملا دوقعلا يف
يف ببسلا نأ حوضو يف ركذ (2).  دقاعتملا اهلمحتي يتلا ةعبتلا هلعجو ةيلا متح ال

(3).  انيأر امك ًايفاك ًاحوضو كلذ يف حضاو ريغ امود ناكو ،  عربتلا ةين وه تاعربتلا
  حيحصلا ريغ ببسلا و دوجوملا ريغ ببسلا ب هنرقو عورشملا ريغ ببسلا ركذ يف ضافأ

.(1) ةيديلقتلا ةيرظنلا يف ببسلا طورشل ساس األ عضوف ،
1108و1131 داوملا يف هييتوبو امود نع ببسلا ةيرظن نويلبان نوناق لقن دقو
يف ةيديلقتلا ةيرظنلا هيلع موقت يذلا ساس يهاأل صوصنلا هذه تراصو . 113–

.  ببسلا
نأ نيبتن ىتح ليصفتلا نم ءيش يف هاندروأ ،  ببسلا ةيرظن روطت خيرات وه اذه

تايركذ نم ًاحضاو ًارثأ لمحت يهو ثيدحلا نوناقلا ىلإ تلقتنا دق ةيرظنلا هذه
طسبل اآلن لقتننو .  ةثيدحلا ةيرظنلا وأ ةيديلقتلا ةيرظنلا كلذ يف ءاوس ،  اهيضام

.  ثيدحلا نوناقلا يف ببسلا ةيرظن

يناثلا ثحبملا

ثيدحلا نوناقلا يف ببسلا ةيرظن

يسنرفلا نوناقلا يف انيأر امك ببسلا ةيرظن تلقتنا : عوضوملا بيترت –261
امود دنع هانيأر يذلا وحنلا ىلع نويسنرفلا ءاهقفلا اهطسبف ،  نويلبان نوناق ىلإ ميدقلا
ةميقع ةيرظنلا هذه تناك املو .  ببسلا يف ةيديلقتلا ةيرظنلا يه هذهو .  هييتوبو
موصخ اهل بصتنا دقف ،  انمدق امك ةقيضلا ةينامورلا ةركفلا ب ةعبشم يه  ،ذإ ةبدجم

لا ناكرأ نم نكرك ببسلا ةركف ىلع اوضقي نأ اوداكو اهب ةقثلا اوعزعزو اهودنف ءادشا
نورصتني اوماق نيرخآ ءاهقف ةيديلقتلا ببسلا ةيرظنل ةموصخلا هذه تراثاو .  مازلت ال

.  ةلدعم اهل ىرخأ ةروص يف وأ ةيديلقتلا اهتروص يف ءاوس ،  اهتاذ يف ببسلا ةركفل
دوعي هبناج نم ذخأو ،  ةيهقفلا تاموصخلا هذه نع لزعمب ناك اسنرف يف ءاضقلا نكلو
ببسلل لعجتف ثعابلا ب ببسلا رسفت يتلا ةيرظنلا يهو ةبصخملا ةيسنكلا ةيرظنلا ىلإ
ةيرظنلا ضاقنأ ىلع ببسلا يف ةثيدحلا ةيرظنلا تماق مث نمو عفاال . ًاجتنم ىنعم

انير ، امك قيرطلا اهل دبع يذلا وهف ءاضقلا فاتكأ ىلع اهرمأ لوأ يف تماق ،  ةيديلقتلا
ةلحرم يف يهو ةيرظنلا ديدجلا يندملا نوناقلا ىقلت دقو كلذ . يف ءاضقلا هقلا عبت مث
ةيرظن نع ببسلا ةيرظن لصفب روطتلا تاقلح لمكتساف ،  اهروطت لحارم نم ةمدقتم

.  ةكرتشم ةقطنم يف نايق تيال لبق نم اناكو ًامات ال صف طلغلا
 .(ث ةثيدحلا ةيرظنلا يف ( ًايناث ).  ةيديلقتلا ةيرظنلا يف (ً :(وأال ملكتن نحنف

.  ديدجلا يندملا نوناقلا ىلإ اهلا قتنا دعب ببسلا ةيرظن يف ( ًاثلا
األلو بلطملا

ببسلا يف ةيديلقتلا ةيرظنلا
يندملا نوناقلا يفو يسنرفلا يندملا نوناقلا يف صوصنلا – 262

ىلإ هنم تلقتناو ،  امود اهطسب امك ببسلا ةيرظن نويلبان نوناق ىقلت : ميدقلا يرصملا
نرقلا لا وط ةيديلقتلا ةيرظنلا هذه نوررقي نويسنرفلا ءاهقفلا ىقبو .  يسنرفلا هقفلا

يذلا ضرغلا ىنعمب ببسلا و مازتل اال ردصم ىنعمب ببسلا نيب ريم هنأ يف ًاضيأ هييتوب دازو (1)
.  ةيديلقتلا ةيرظنلا يف هارنس يذلا ببسلل ثلااليث ميسقتلا ةرذب عضوف ،  مزتلملا هيلإ دصقي
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امود هررق امع اودعتبي مل مهنإ هوررق ام طسبن نحنو ىرنسو .(1) رشع عساتلا
.  هنايب قبس امم هييتوبو

اآليت: وحنلا ىلع نويلبان نوناق صوصن يف ةيديلقتلا ةيرظنلا تلخد دقو
ًاينبم نكي مل اذإ رثا يأ جتني ال مازتل نأاال ىلع نوناقلا اذه نم 1131 ةداملا تصن

faussecause) حيحص ريغ ببس ىلع ًاينبم ناك (sanscause).وأ ببس ىلع
.(causeillicite) عورشم ريغ ببس ىلع )،وأ

.  هببس ركذي مل ولو ًاحيحص نوكي قافت نأاال ىلع 1132 ةداملا تصنو
اذإ  ،وأ نوناقلا همرح اذإ عورشم ريغ نوكي ببسلا نأ ىلع 1133 ةداملا تصنو

.  ماعلا ماظنلل وأ باد لآل ًافلا خم ناك
نأ دعب صوصنلا هذه نويلبان نوناق نع ميدقلا يرصملا يندملا نوناقلا لقن دقو

اآليت: هجولا ىلع دحاو صن يف اهزجوأ
طرتشي " هنأ ىلع ميدقلا يرصملا يندملا نوناقلا نم 148/94 ناتداملا تصن

لص " .واأل ًانوناق زئاج حيحص ببس ىلع ةينبم نوكت نأ دوقعلا و تادهعتلا ةحصل
ببس هل ناك إالاذإ دجوي ال مازتل "اال نأب يضقي وهف ،  قدأ يبرعلا صنلا اذهل يسنرفلا
.  بسحف هتحص يف ال مازتل اال دوجو يف ًاطرش ببسلا لعجف ، "(2) عورشم ققحم

ةيرظنلا هذه يف ببسلا ىنعم يف وأالً ملكتنف .  ةيديلقتلا ةيرظنلا اآلن لوانتنو
اهب مدقت يتلا ججحلا كلذ دعب ضرعتسن نث هيف . اهرفاوت بجي يتلا طورشلا يفو

.  هدييأت يف هراصنأ اهب مدقت يتلا ججحلا  ،و هديقت يف ببسلا ءوطخ

هيف اهرفاوت بجاولا طورشلا و ةيديلقتلا ةيرظنلا يف ببسلا ىنعم –1

ةيديلقتلا ةيرظنلا يف ببسلا ىنعم ديدحت ا-

ةيديلقتلا ةيرظنلا زيمت : يدصقلا ببسلا و عفادلا ببسلا و يئاشن اإل ببسلا –263
(causeimpulsive) عفادلا ببسلا (causeefficiente)و يئاشن اإل ببسلا نيب

.(3)(causefinale) يدصقلا ببسلا و
لمعلا و دقعلا يه مازتل اال رداصم نأ انفرع دقو .  مازتل اال ردصم وه يئاشن اإل ببسلا ف

نأ بجيو انه ، انينعي ال ىنعملا اذهب ببسلا  .و نوناقلا و ببس بال ءارث واإل عورشملا ريغ
.  هدعبتسن

نمف .  مازتل اال هتمذ يف بتري نأ ىلإ مزتلملا عفد يذلا ثعابلا وه عفادلا ببسلا و
  لزنملا لغتسي نأ وه نمثلا عفدب مازتل واال ءارشلا ىلع هل عفادلا نوكي زنمالدق يرتشي
نأ  ،وأ ةراهعلل هريدي نأ  ،وأ هلمعل حمال هنم لعجي نأ  ،وأ هانكسل هصصخي نأ ،وأ
ثلاالثا صئاصخلا عمجي ثعابلا نأ كلذ نم ىرنو خلأ . خلأ ،  ةمراقملل ًايدان هنم لعجي

قافت يفاال ركذي (extrinseque)،فال دقعلا نع يجراخ ءيش وه (1): آلةيت
،(subjectif) مزتلملل يتاذ ءيش وه (2).  مازتل نماال امتح صلختسي  ،وال ةرورض
(variable)،ال ريغتم ءيش وه (3).  عفاود نم هب رثأتي امو هاياون ىلإ عجري ذإ

.  اهدعب امو ص329 24 بمولوميد يف ببسلل ةيديلقتلا ةيرظنلل ًايفاو ًاطسب رظنأ (1)
'L'obligationn'existequesielleauneeause : يسنرفلا لص وهاأل اذهو (2)

. certaineetlicite'
زييمتلا نم ةينانويلا ةفسلفلا نع نويلوترابلا و نوشحملا هلقن اميف زييمتلا اذه لصأ انيأر دقو (3)

(causaremote,impulsive) ثعابلا (causaproxima,finalis)و ببسلا نيب
و مازتل اال ردصم ىنعمب ببسلا نيب هييتوب هب قلا يذلا زييمتلا يفو ،(256 ةرقف ًافنآ رظنأ )

.( شماهلا يف 260 ةرقف ًافنآ رظنأ ) مزتلملا هيلإ دصقي يذلا ضرغلا ىنعمب ببسلا
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دقع يف يرتشملل ثعابلا  ،ف ةدحىلع دقع لك يف  ،لب بسحف دوقعلا نم عون لك يف
  ديدحتلا هجو ىلع هطبض نكمي ال ثعابلا ناك املو .  رخآ دقع يف يرتشملل ثعابلا ريغ
.  مازتل اال مايق يف وال دقعلا دوجو يف هل ريثأت ال هنأ ىلإ بهذت ةيديلقتلا ةيرظنلا نإف ،
نإف هل ، ًافلا خم وأ ماعلا ماظنلا عم ًاقفتم ،  فيرش ريغ وأ ًافيرش ثعابلا اذه ناك امهمف

.  مئاق مازتل واال حيحص دقعلا
ةملك تقلطا ذاو ةيديلقتلا ةيرظنلا هدنع فقت يذلا ببسلا وهو – يدصقلا ببسلا و

(findirecte)وأ ةرشابملا ةياغلا وه هنأب ةداع فرعي – ةملكلا هذهب هتنع ببسلا
ءارو نم هيلإ لوصولا مزتلملا دصقي يذلا (butimmediate) رشابملا ضرغلا
مزتلملا اهيلإ لصي ةجيتن لوأ وه ببسلا نأ يف ثعابلا نع ببسلا فلتخيف .  همازتلا
ققحتت (causaremota) ةرشابم ريغ ةياغف ثعابلا (causaproxima)،امأ

.  مازتل اال ءارو نم ةرشابم مزتلملا اهيلإ لصي  ،وال ببسلا ققحتي نأ دعب
ةيديلقتلا ةيرظنلا ضرعتستو : دوقعلل ةفلتخملا فئاوطلا يف ببسلا – 264

يف – يدصقلا ببسلا ىنعمب ًامئاد مهفيو – ببسلا ددحتل دوقعلل ةفلتخملا فئاوطلا
.  هييتوبو امود هيلع ىرج يذلا وحنلا ىلع اهنم ، ةفئاط لك

لثم اآلرخ . مازتلا وه نيدقاعتملا نم لك مازتلا ببس نيبناجلل ةمزلملا دوقعلا يفف
ضرغلا –يأ مازتل اذهاال ببسو ،  عيبملا ةيكلم لقنب هيف عئابلا مزتلي ،  عيبلا دقع كلذ
مازتلا وه – عيبملا ةيكلم لقنب همازتلا ءارو نم هققحي نأ عئابلا دصق يذلا رشابملا
ضرغلا –يأ مازتل اذهاال ببسو ،  نمثلا عفدب يرتشملا مزتليو .  نمثلا عفدب يرتشملا
عئابلا مازتلا وه – نمثلا عفدب همازتلا ءارو نم هققحي نأ يرتشملا دصق يذلا رشابملا

واإل ةضياقملا  ،ك نيبناجلل ةمزلملا ىرخ األ دوقعلا يف كلذ لثم لقو .  عيبملا ةيكلم لقنب
.  لمعلا دقعو ةلواقملا دقعو راجي

وأ ةيراع وأ ناك ًاضرق ،  ًاينيع دقعلا ناك اذإ ،  دحاو بناجل ةمزلملا دوقعلا يفو
لحم ءيشلا هملست وه مزتلملا دقاعتملا مازتل اال ببس نوكي ،(1) ةزايح نهر وأ ةعيدو
دصق يذلا رشابملا ضرغلا وه اذهو ،  هملست ألهن ضرقلا درب مزتلي ضرتقملا  .ف دقاعتلا

.  همازتلا ءارو نم هقيقحت ىلإ
اال ببس نأ رهاظلا  ،ف عيبلا ب دعولا  ،ك ًايئاضر ًادقع دحاو بناجل مزلملا دقعلا ناك اذإو
دعب وهو ،  هقيقحت ىلإ دصق يذلا رشابملا ضرغلا وهو ،  يئاهنلا دقعلا مامتإ وه مازتل

.(2) ققحتي ال دقو ققحتي دق لمتحم ببس
دصقي عربتملا  .ف اهتاذ عربتلا ةين وه عربتملا مازتلا يف ببسلا عربتلا دوقع يفو

.  هعربت يف ببسلا وه اذهو هل ، بوهوملل دمي ءادسإ وه ًارشابم ًاضرغ همازتلا ءارو نم
ةيرظنلا يف ببسلا صئاصخ نأ مدقت امم نيبتيو : ببسلا صئاصخ – 265

intrinseque) دقعلا يف يلخاد ءيش ببسلا  .ف ثعابلا صئاصخ سكع يه ةيديلقتلا
يعوضوم ءيش وهو .  هتاذ مازتل اال ةعيبط نمو دقعلا عون نم امتح صلختسي (

ىقبيف ،(invariable) ريغتم ريغ وهو .  مزتلملا اياون هيف رثؤت (objectif)ال
.  عفاودلا و ثعاوبلا ريغتب ريغتي  ،وال دوقعلا نم دحاو عون يف ًادحاو

ةركفلا يف ببسلا ب ةقيصل اهانيأر يتلا صئاصخلا نيع يه ثلاالث صئاصخلا هذهو
.  ةميدقلا ةينامورلا

ةيرظنلا صرحتو : هذيفنت نيح ىلإ دقعلا نيوكت تقو نم ببسلا مايق –266

ةبه إال اهنم قبي ملو ،  انيأر امك ةينيعلا دوقعلا ىغلأ يذلا ديدجلا يرصملا نوناقلا ريغ يف اذهو (1)
روهمج كلذ ىلإ بهذي امك دحاو بناجل ةمزلم ةينيعلا دوقعلا نأ ضرفب اذه مث .  لوقنملا

.  ءاهقفلا
. 28 ةرقف ببسلا يف ناتيباك (2)
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.  هذيفنت نيح ىلإ دقعلا نيوكت تقو نم بجاو ببسلا مايق نأ ررقت نأ ىلع ةيديلقتلا
ةيمهأ رهظتو .  مازتل اال طقس ،  ذيفنتلا لبق عطقنا  ،مث دقعلا نيوكت دنع ببسلا ماق اذإف

ثالةث:(1)اذإ رومأب زيمتت دوقعلا هذه نإف .  نيبناجلل ةمزلملا دوقعلا يف مكحلا اذه
بترت ام ذيفنت نع عنتمي نأ اآلرخ دقاعتملل زاج همازتلا ذيفنتب نيدقاعتملا دحأ مقي مل

نيدقاعتملا دحأ مقي مل اذإ (2).  ذيفنتلا مدعب عفدلا وه اذهو ،  مازتلا نم هتمذ يف
.  خسفلا ةيرظن يه هذهو ،  دقعلا خسف بلطي نأ اآلرخ نيدقاعتملل زاج همازتلا ذيفنتب
اال هذه ةعبت وه لمحت ةرهاق ةوقل همازتلا ذيفنت نيدقاعتملا دحأ ىلع لا حتسا (3)اذإ

هذهل ضرعنسو .  ةعبتلا لمحت ةيرظن يه هذهو اآلرخ ، دقاعتملا مازتلا طقسو ةلا حتس
ةيرظنلا باحصأ نأ ىلإ انه ريشن نأ يفكيو .  اهعضاوم يف ليصفتلا ب تايرظنلا

متي نأ ىلإ ًامئاق هئاقب بوجوو ببسلا ةركف ىلع ثلاالث تايرظنلا هذه نونبي ةيديلقتلا
ذيفنتلا اذه هيلع لا حتسا  ،وأ همازتلا ذيفنتب نيدقاعتملا دحأ مقي مل اذإف .  دقعلا ذيفنت

نأ دقاعتملا اذه عيطتسي مث نمو ،  هببس عطقني اآلرخ دقاعتملا مازتلا نإف ،  ةرهاق ةوقل
لا حتسا يذلا دقاعتملا لعجي نأ  ،وأ دقعلا خسف بلطي نأ  ،وأ همازتلا ذيفنت نع عنتمي

.(1) هببس عطقنا يذلا مازتل اال طوقس دعب ةلا حتس اال هذه ةعبت لمحي همازتلا ذيفنت

ببسلا يف اهرفاوت بجاولا طورشلا ب–

يندملا نوناقلا يف اهاندروأ يتلا صوصنلا نم صلخي ثالةث: طورش – 267
ثال طورش هيف رفاوتت نأ بجي ببسلا نأ ميدقلا يرصملا يندملا نوناقلا يفو يسنرفلا

.  ًاعورشم نوكي نأو (3).  ًاحيحص نوكي نأو (2).  ًادوجوم نوكي ةث:(1)نأ
هل نوكي نأ بجي مازتلا لك نإ ةيديلقتلا ةيرظنلا لوقت : ببسلا دوجو -268

ءيشلا وه  ،لب ءيش يف هرفاوت بجي ًاطرش عقاولا يف سيل ببسلا دوجوو .  ببس
ًامازتلا نوكي ببس هل نوكي ال مازتلا لك نأ ررقتي ىتح ببسلا دوجو راثي امنإو .  هتاذ

.  مئاق ريغ
نظف ،  هدوجو يف طلغ عقو ًاموهوم ًاببس نوكي نأ دوجوملا ريغ ببسلا يف بلغيو
اذه ةرئاد يف لخدي ال موهوملا ببسلا نكلو .  دوجوم ريغ وهو دوجوم نأ نادقاعتملا

ببسلا ب دارملا ف انه امأ .  ىرنس امك يناثلا طرشلا ةرئاد يف لخدي األلو ،لب طرشلا
يف نيمهاو ريغ  ،يأ دوجوم ريغ هنأ نم ةنيب ىلع نادقاعتملا نوكي نأ دوجوملا ريغ

دوجوم ريغ ببسل دقاعتلا ىلع نادقاعتملا مدقي فيك نذإ لؤاستلا حصيو .  هدوجو
دعبو دقاعتلا دنع ققحتي نأ نكمي اذه نأ ةيديلقتلا ةيرظنلا بيجت ؟ كلذب ناملا ع امهو

.  دقاعتلا
دحأ هركي :(1)دق نيضرف اهنم ركذن ةفلتخم ضورف يف دقاعتلا دنع ققحتي وهف
ضرقك هل ، دوجو ال ببسل  ،يأ نيدم ريغ وهو هتينويدمب رارقإ ءاضمإ ىلع نيدقاعتملا

يفو .  دوجوم ريغ ةينويدملا ببس نأ نم ةنيب ىلع نيدقاعتملا نم لك نوكيف متي ، مل
،  ببسلا مادعن الال طاب هتينويدمب هركملا دقاعتملا هيف رقي يذلا دقعلا نوكي ةلا حلا هذه

هاركإ كانه نوكي دقال  ،لب هاركإ نم هيف عقو امل لا لإلطب لباق هنأ قيلا نأ يفكي وال
ال صأ ضرقلا ملستي مل هنأ رقملا تبثي  ،مث ضرقلا ملست لبق ةينويدملا ب رارق اإل ردصيو
ول ىتح ضرفلا ميقتسيو .  ببسلا مادعن الال طاب ةلا حلا هذه يف رارق اإل نوكيف ، ً

بلطتي نأ دح ىلإ عيبلا دقع يف ببسلا ةركف عفدي نأ ىبأي ناك ينامورلا نوناقلا نأ ظح (1)يوال
زواجي نأ نود ،  دقعلا نيوكت دنع ببسلا ةركفب فقي ناك  ،لب دقعلا نيوكت دعب ببسلا ءاقب

ثلاالث: تايرظنلا هذه نم ةيرظن ةيأب ملسي نكي ملف .  ذيفنتلا ةلحرم ىلإ نيوكتلا ةلحرم
352).ف ةرقف ًافنآ رظنأ ) همازتلا ةلا حتسا ةعبت نيدملا لمحتو خسفلا و ذيفنتلا مدعب عفدلا

.  ينامورلا نوناقلا ىلع ةيحانلا هذه يف ةمدقتم ببسلا يف ةيديلقتلا ةيرظنلا



279

نكي مل ولو يدارإ مازتلا لك يف نكر ببسلا نذإف ،  ًادقع ال ةدرفنم ةدارإ رارق اإل ربتعا
اميف ،  هاركإ وأ مهو كانه نوكي نأ نود ،  دوجوم ريغ ببسلا نوكي (2).  ًايدقع ًامازلا
وحن صخش مزتلي نأ هتروصو .(effetdecomplaisance) ةلماجملا دنسب ىمسي

يروصلا نئادلا يطعي نأ كلذ نم دصقيو ،  هتحلصمل ًادنس يضميف ،  ًايروص ًامازتلا رخآ
نئادلا ماق دنسلا عفد داعيم لح اذإ ىتح ،  هليوحت قيرط نم هتميق ىلع لصحي ًادنس
نئادلا عيطتسي كلذبو .  دنسلا لماحل اذه اهعفديف ،  نيدملا ىلإ هتميق ديروتب يروصلا
هنيدم نم  ،ال مولعم لجأ ىلإ دوقنلا نم هيلإ ةجاح يف وه ام ىلع لصحي نأ يروصلا
ببسلا مادعناب جتحي  .وال ةلماجملا دنس ىلع نيدملا اذه ءاضمإ لضفب  ،لب تاذلا ب
يروصلا هنئادو نيدملا نيب ام علاالةق يف نكلو ،  ةينلا نسح ناك اذإ دنسلا لماح ىلع

.(1) ببسلا مادعن ال دنسلا الن طبب كسمتي نأ األلو عيطتسي
ةمزلملا دوقعلا يف كلذ عقيو .  دقاعتلا دعب صاخ عونب ببسلا مادعنا ققحتيو

ةوقل ذيفنتلا اذه هيلع لا حتسا وأ همازتلا ذيفنتب نيدقاعتملا دحأ مقي مل اذإ نيبناجلل
دنع ًادوجوم ناك نأ دعب دوجوم ريغ حبصي اآلرخ دقاعتملا مازتلا ببس نإف ،  ةرهاق
مدعب عفدلا ةيرظن رربي يذلا وه لا األوح هذه يف هدوجو دعب ببسلا مادعناو ،  دقاعتلا

انيب . ام ىلع ةعبتلا لمحت ةيرظنو خسفلا ةيرظنو ذيفنتلا
ريغ ببسلا  .ف ًاحيحص ببسلا نوكي نأ ًاضيأ بجيو : ببسلا ةحص – 269
ةحص مدع عجريو ،  مازتلا هيلع موقي نأ حلصي (faussecause)ال حيحصلا

وه – حيحصلا ريغ ببسلا وهو – رهاظلا ببسلا ألن امإ (1): نيرمأ دحأ ىلإ ببسلا
ببس وه رهاظلا ببسلا ألن امإو (2)(causeerronee) طولغم وأ موهوم ببس

.(causesimulee) يروص
هعم ثراو هنأ دقتعي صخش عم جراختي ثراو : ةريثك موهوملا ببسلا ىلع ةلثم واأل
اذهف ،  ثاريملا يف هبيصن نع ىلختي ىتح دوقنلا نم ًاغلبم هيطعيف ،  ثراوب سيل وهو
نأ نيبتيو ةكرتلا ىلع نيدب ارارقإ يضمي ثراو .  موهوم هببس ألن لطاب جراختلا
ثراو .  موهوم هببس ألن لطاب رارق اإل اذهف ،  ثروملا نم نيدلا ىفوتسا دق ناك نئادلا

  ةيصولا نع هلوزن ريظن يف لا ملا نم ًاغلبم هيطعي نأ ةكرتلا يف نيعب هل ىصومل دهعتي
لطاب ثراولا دهعتف اهنع ، لدع دق ىصوملا نأ وأ ةلطاب ةيصولا نأ كلذ دعب نيبتيو ،
ميدقلا نيدلا نأ نيبتيف ،  نيدلا ديدجت ىلع هنئاد عم قفتي نيدم .  موهوم هببس ألن

.  موهوم هببس ألن لطاب ديدجتلا  ،ف هافوتسا دق نئادلا نأ وأ لطاب
ةيروصل ال طاب نوكي ال يروص ببس ىلع موقي يذلا دقعلا  ،و يروصلا ببسلا ىقب

ةيروص نيدملا تبثا اذإ نكلو الن . طبلا يف ًاببس تسيل اهتاذ يف ةيروصلا نإف ،  ببسلا
ًاعبت مئاق ريغ وأ ًامئاق مازتل اال نوكيو .  يقيقحلا ببسلا تبثي نأ نئادلا ىلعف ،  ببسلا

يقيقحلا ببسلا ألن مازتل اال طقس ًاموهوم ببسلا اذه ناك نإف .  يقيقحلا ببسلا اذهل
دقو ،  عورشم ريغ يقيقحلا ببسلا ناك نإو .  يروص رهاظلا ببسلا الألن موهوم
ببسلا ةيروصل  ،ال ًاضيأ مازتل اال طقس ،  بلا غلا وه امك عورشم ببس راتس تحت ىفخأ

ريغ ًاعورشم يقيقحلا ببسلا ناك اذإ امأ .  يقيقحلا ببسلا ةيعورشم مدعل  ،لب رهاظلا
.(2) رهاظلا ببسلا ةيروص نم مغرلا ب موقي مازتل اال نإف ،  موهوم

boule )" جلثلا ةرك " ىمسي يلا متحا دقع يف ،  هاركإ وأ مهو نود ،  ببسلا مادعنا ققحتيو (1)
يف ققحتي دق امك (3 مقر شماه ص551 فلؤملل دقعلا ةيرظن كلذ يف رظنأ )(deneige
نم لك يف ةراسخلا و بسكملا لا متحا وه اهيف ببسلا دوقع يهو – ةيلا متح اال دوقعلا رئاس
ةنيب نع كلذ نوكي دقو ،  مازتل اال ببس مدعنا بناج يف لا متح اذهاال مدعنا اذإف – نيبناجلا

.  هاركإ ريغ يفو
ج ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم ) يديهمتلا عورشملل ةيحاضي اإل ةركذملا ىنعملا اذه يف رظنأ (2)
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ببسلا  .و ًاعورشم ببسلا نوكي نأ ًاريخأ بجيو : ببسلا ةيعورشم – 270
دقو .(1) باد واللآل ماعلا ماظنلل ًافلا خم نوكي وال نوناقلا همرحي ال يذلا وه عورشملا
ريغ لحملا يف كلاالم دنع باد وألآل ماعلا ماظنلل وأ نوناقلل ةفلا خملا ىنعم انيب
طرش ،  ةيديلقتلا ةيرظنلا باحصأ دنع ،  ببسلا ةيعورشم نأ انه نيبنو .  عورشملا

ققحتيو .  عورشم ريغ ببسلا و ًاعورشم لحملا نوكي دقف ،  لحملا ةيعورشم نع زيمتم
: ثلاالةثاآلةيت ضورفل اهنم ركذن ،  ةفلتخم ضورف يف كلذ

هذخأي دوقنلا نم غلبم لباقم يف ةميرج باكتراب آلرخ صخش دهعت اذإ (ً (وأال
مازتلا وهو – هببس نكلو ،  عورشم هلحم دوقنلا عفدب اآلرخ صخشلا مازتلا نإف هنم ،
مدعل  ،ال مازتل اال اذه موقي  .فال عورشم ريغ – ةميرجلا باكتراب األلو صخشلا

.  ببسلا ةيعورشم مدعل  ،لب لحملا ةيعورشم
  دوقنلا نم غلبم لباقم يف ةميرج باكترا مدعب آلرخ صخش دهعت اذإ كلذك ( ًايناث )
،  ةميرجلا باكترا مدعب األلو دهعت دقف .  عورشم هلحم نيدقاعتملا نم لك مازتلا نإف ،
األلوباال مازتلا ببس نكلو .  عورشم نيلحملا  ،كوال دوقنلا نم غلبم عفدب يناثلا دهعتو
.  عورشم ريغ ببس اذهو ،  دوقنلا عفدب يناثلا مازتلا وه ةميرجلا باكترا نع عانتم
اذهو ،  ةميرجلا باكترا وه عانتم األلوباال مازتلا وه دوقنلا عفدب يناثلا مازتلا ببسو

ةيعورشم مدعل موقي ال نيمازتل نماال كال نأ ىرن كلذ نمو .  عورشم ريغ ببس ًاضيأ
مزتلي دقع لك يف األرم كلذكو .  عورشم امهنم لك لحم نأ نم مغرلا ب اذهو ،  ببسلا
زيجي عدوملا  ،ك ةزاجإ نود هيلع بجي امب مازتل اال ىلع هلمحيل رخآ ةزاجاب صخش هيف

،  قورسملا دري ىتح قراسلا زيجي هنم قورسملا  ،كو ةعيدولا دري ىتح هدنع عدوملا
نم قح نود ىذأ ىشخي نمكو ،  دلولا دري ىتح فطاخلا زيجي هلو فوطخملا كو

.  هاذأ هنع فكي ىتح صخشلا اذه زيجي صخش
دقع ًاضيأ وه (courtagematrimonial) جاوزلا يف ةطاسولا دقع ( (ثًاثلا
ًارجأ عفدي نأ صخش مزتلا اذإف .  ًاعورشم لحملا ناك نإو يأ ، ىلع ،  عورشم ريغ هببس
ريغ دقعلا نإ نولوقي (2) ءاهقفلا نم ًاريثك نإف ،  هاضري جوز نع هل ثحبي طيسول
نيب تزيم ةيسنرفلا ضقنلا ةمكحم  .إالنأ ةراجتلا نم ًابرض جاوزلا لعجي ألهن عورشم

ال لمعلا ىلع ًارجأ اذه ناك متي ، مل وأ جاوزلا مت األرج طيسولا طرتشا اذإف .  نيضرف
إالاذإ هذخأي إال ىلع األرج طرتشا اذإ امأ .  ًاعورشم دقعلا نوكيف ،  حاجنلا ىلع ةزئاج
بوكر ىلع لمحي دق ةلا حلا هذه يف طيسولا  ،ألن لطابلا قافت وهاال اذهف ،  جاوزلا مت

متي ،و نأ نيجوزلا ةحلصم يف نوكي دقال ًاجاوز متي ىتح ةعيدخلا و شغلا نم قرط
ريغ رصم يف ءاضقلا (3).و دوعوملا هرجأ ىلع لصحي طيسولل إال هيف ةحلصم ال
رصمك دلب يف اميس  ،ال دقعلا الن طبب (4) ةينطولا مكاحملا ىدحإ تضق دقف ،  رقتسم

نع ةأرملا لا زعنا ببسب هتجوز رمأ يف ،  جوزلا عدخت "نأ ةبطاخلا " ىلع لهسي ثيح

ص227). 2
اال ةمكحم ص179 . 16 قوقحلا 1901 ةنس ةينوي 5 يف ةينطولا ةيلكلا رصم ةمكحم (1)
1920م ةنس ربمسيد 8 يفو ص136– 1909م21 ةنس رياني 27 يف ةطلتخملا فانئتس
ص 1922 ةنس رياني 12 يف ص83–و 1921م34 ةنس رياربف 24 يفو ص59– 33

ص119 . 34
نارول –335 ةرقف 24 بمولوميد –11 ةرقف م1132 رييبم ص553–الور 4 ورو ىربوا (2)

ص541 . راونفب –150 ةرقف 16
. 147–1–1855 زوللا 1855د ةنس ويام لوأ يف يسنرف ضقن (3)

رظناو –56 مقر 16 ةيمسرلا ةعومجملا 1915 ةنس سرام 17 يف ةيئزجلا نيدباع ةمكحم (4)
. 99 مقر 11 تيزاج 1919 ةنس ربمسيد 8 يف ةطلتخملا رصم ةمكحم ًاضيأ
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يذلا ضرغلا نأ ذإ دقعلا ةحصب (2) ةطلتخملا فانئتس اال ةمكحم تضقو .(1) لجرلا
عوجرلا نكمأ طيسولا نم شغ عقو اذإو ،  جاوزلا رمأ رسيي وهف ،  عورشم هيلإ ىمري

دقعلا نوكيف ،  ةيسنرفلا ضقنلا ةمكحم يأرب األذخ رثؤن نحنو .  ةينوناقلا قرطلا ب هيلع
مل الاذإ طاب نوكيو متي ، مل وأ جاوزلا مت هلمع ىلع ًارجأ طيسولا ذخأ اذإ ًاحيحص

هئاطعإ ىلع طيسولا عم قافت اال ناك يأرلا اذهب ذخأ اذإف .  جاوزلا مت األرجإالاذإ ذخأي
ال ببسلا ىلإ عجري انه ةيعورشملا مدعو .  عورشم ريغ ًاقافتا هتطاسو تحجن اذإ ًارجأ
األرجو ءاطعإب مزتلي امهدحأ ،  عورشم هلحم نيقيرفلا نم لك مازتلا نإف ،  لحملا ىلإ
 ،ألهن عورشم ريغ نيمازتل نماال لك ببس نكلو صحلا ، جوز ىلع روثعلا ب مزتلي يناثلا

  رجا لباقم يف اآلرخ فرطلا جيوزتب طيسولا مزتلي نأ ماعلا ماظنلا و باد اآل فلا خي امم
.  جاوزلا اذه لباقم يف ًارجأ طيسولا ءاطعإب اآلرخ فرطلا مزتلي نأو ،

.  هراصنأو ببسلا موصخ -2

ببسلا موصخ ا–

ةلوقنم ،  ةيديلقتلا ةيرظنلا ترقتسا نأ ذنم : ةيديلقتلا ةيرظنلا ىلع موجهلا –271
قيض اهيف نوري ،  ءاهقفلا قلقل ًاثعبم تيقب ،  هانطسب يذلا وحنلا ىلع هييتوبو امود نع
هيقفلا ناك كلذب ءاهقفلا نم رهاج نم لوأو .  جاتن اإل مقعو ىدملا روصقو األقف

1826 ةنس يف قماال بتك ،  جبيل ةعماج يف ًاذاتسأ ناكو (Ernst) تسنرإ يكيجلبلا
هيف نيبي (3)(Bibliothequedujurisconsulteetdopubliciste) ةلجم يف
دوقعلا يف لحملا امإب طلتخي وهف ،  ًازيمتم انكر سيل ةيديلقتلا ةيرظنلا يف ببسلا نأ

ال ببسلا نأ كلذ نم صلختسيو ،  عربتلا دوقع يف ءاضرلا ب امإو ،  نيبناجلل ةمزلملا
نارول كلذ دعب ةيرظنلا مجاه مث .  ىرخ األ مازتل اال ناكرأ هنع ينغتو هل ، ةرورض
امهعباتو .  نايكيجلب ناهيقف ًاضيأ امهو ،(5)(cornil) لينروكو (4)(Laurent)

.(6) مهلئاسر يف ةفينع ةمجاهم ةيظرنلا اومجاه ،  نييسنرفلا ءاهقفلا نم ددع
ىلإ لوين بال زاحنا امدنع صاخ عونب رظنلا تتفل ببسلا ةيرظن ىلع ةلمحلا نكلو
لعف كلذكو .(8) ةلمحلا هذه ىردص درابو يردوب ناذاتس األ درو ،(7) بسلا موصخ

.(10) نوتلا (Babin)(9)وو ناباد

(اال كب صحلا دمحم روتكدلا ص288)و ص285– لوأ ءزج ) نوتلا و يأرلا اذه ديؤيو (1)
ص254). تامازتل

ةنس رياني 23 يف ةطلتخملا رصم ةمكحم ًاضيأ رظناو ص85– 1921م34 ةنس رياربف 24(2)
ص90 . 161 مقر 12 تيزاج 1922

ص264 . ص250– 1826 ةنس (3)
. 111 ةرقف 16 ءزج (4)

:1890 ةنس لسكورب " دوقعلا يف ببسلا ،  يندملا نوناقلا حيقنت ةبسانمب ": اهناونع ةلا سر يف (5)
'AproposdelarevisionduCodeCivil–DelaCausedanslesconventions' .

Bruxelles1890 .
ةنس سيراب يسنرفلا نوناقلا و ينامورلا نوناقلا يف ببسلا يف (Artur) ريترأ مهنم ركذن (6)

– 1882 ةنس زولوت تامازتل واال دوقعلا يف ببسلا يف (Timbal) لا بمات – 1878
ًاضيأ رظنأ –1897 ةنس سيراب ببسلا ةيرظن يف يداقتنا ثحب (Seferiades) سدايرفيس

.  عباسلا و سداسلا نآزجلا كيه
. 1039 ةرقف –1037 ةرقف يناثلا ءزجلا (7)

. 327 ةرقف –321 ةرقف األلو ءزجلا (8)
. 1919 ةنس لسكورب " ببسلا ةيرظن "(9)

نينقتلا نأ عقوتيو ،  ديدشلا دقنلل راثم ةيديلقتلا ببسلا ةيرظن نإ نوتلا و ذاتس األ لوقيو (10)
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الت محلل ةحضاو خالةص هيفف ،  ةيديلقتلا ببسلا ةيرظنل لوين بال دقن دنع فقنو
.  اهمده يف لا عفلا لوعملا وه ناكو ،  ببسلا موصخ اهب ماق يتلا

ببسلا ةيرظن نإ لوين بال لوقي : ةيديلقتلا ببسلا ةيرظنل لوين بال دقن –272
.  ةدئاف تاذ ريغ يه  ،مث ةحيحص ريغ ةيرظن ةيديلقتلا

دقعلا ثلاالةث: هضورف يف ببسلا انضرعتسا اذإ رهظي كلذف ،  ةحيحص ريغ اهنأ امأ
،  لوقلا زوجي ال نيبناجلل مزلملا دقعلا يفف .  عربتلا دقعو ينيعلا دقعلا و نيبناجلل مزلملا
نإف اآلرخ ، مازتل وهاال نيلباقتملا نيمازتل اال دحأ ببس  ،نإ ةيديلقتلا ةيرظنلا معزت امك
وه دحاو ردصم نم دحاو تقو يف نادلوي نيمازتل نأاال كلذ ،  ةيقطنم ةلا حتسا اذه
دق امهو ،  ببسملا مدقتي ببسلا لآلرخ .ألن ًاببس امهدحأ نوكي نأ نكمي  ،فال دقعلا
نكلو ،  نيعلا ميلست وه مازتل اال ببس نإ نولوقي ينيعلا دقعلا يفو .  انيأر امك ًاعم أشن
ردصملا ب ببسلا انه طلتخيف ،  مازتل اال أشنأف دقعلا نوك يذلا ردصملا إال سيل ميلستلا

،  عربتلا ةين وه مازتل اال ببس نإ نولوقي عربتلا دقع يفو .  ًادحاو ًائيش ناحبصيو
لماوعلا ب نرقت مل اذإ اهتاذ يف عربتلا ةينل ةميق ةيأف  ،إوال ىنعملا نم خلا لوق اذهو

! اهيلإ تعفد يتلا
يفف .  رخآ ءيشب اهنع ءانغتس اال عيطتسن  ،فألانن ةدئاف تاذ ريغ ةيرظنلا نأ امأو

باال امهدحأ ناطبترم نيلباقتملا نيمازتل نإاال لوقن نأ يفكي نيبناجلل ةمزلملا دوقعلا
هذه يف طابتر اال ةركف ينغتو ،  يناثلا ريصم ىلع امهنم لك ريصم فقوتي ثيحب رخ
ىنعملا ب ببسلا مادعنا عربتلا دوقعو ةينيعلا دوقعلا يفو .  ببسلا ةركف نع دوقعلا
عربتلا ةين مادعناو ينيعلا دقعلا يف ميلستلا مادعنا وه ةيديلقتلا ةيرظنلا نم موهفملا

اال مايق مدع ليلعت ىلإ ةجاح يف نذإ انسلف ،  هتاذ دقعلا مادعنا هانعم اذهو ،  ةبهلا يف
.  دوجوم ريغ هتاذ دقعلا مادام ببسلا مادعناب مازتل

ببسلا راصنأ ب–

نع عفادي نم مهنم .  نوريثكف ببسلا راصنأ امأ : ببسلا ةركف نع عافدلا –273
ببسلا " فورعملا هباتك يف ناتيباك ؤهالء سأر ىلعو ،  اهريوحت دعب ةيديلقتلا ةيرظنلا

يف رجهي هنكلو ،  اهتاذ يف ببسلا ةركف نع عفادي نم مهنمو .(1)" تامازتل يفاال
ام ىلع اهسسأ ءاضقلا عضو يتلا ةثيدحلا ةيرظنلا ىلإ ةيديلقتلا ةيرظنلا اهنع عافدلا

.  ىرنس
ضعب ىلإ زاجيا يف ريشن  ،مث ةيديلقتلا ةيرظنلا نع ناتيباك عافد انه طسبنو

.  ةثيدحلا ةيرظنلا ىلإ ةيديلقتلا ةيرظنلا اورجه نيذلا ءاهقفلا
ديمع وه ناتيباك نإ لوقلا نكمي : ةيديلقتلا ببسلا ةيرظن نع ناتيباك عافد –274
ًاريوحت اهروح دق اهنع عافدلا ددص يف وه هنكلو .  ببسلل ةيديلقتلا ةيرظنلا راصنأ

.  اهيحاون ضعب يف ًايرهوج
 ،لب هتاذ لباقملا مازتل وهاال سيل نيبناجلل مزلملا دقعلا يف ببسلا نأ ناتيباك دنعف

ةيديلقتلا ةيرظنلا ىلع لوين بال هذخأ ام ىلع ًادر ،  لوقيو .(2) مازتل اذهاال ذيفنت وه

جهن ىلع كلذ يف ريسيو ،  مازتل اال يف نركرك ببسلا ةركف دعبتسي هحيقنت دنع يندملا
ص60). ص59– 1 نوتلا (و رسيوسلا و ينامل األ نينينقتلا

يف وسيرب رظناو .  راونفبو ناديبو بمولوميدو ورو يربوأك يديلقتلا هقفلا ءاملع ًاضيأ رظنأ (1)
ببسلا يف وكسانويو 1895 ةنس سيراب نم ةلا سر يف الن وكو ، 1879 ةنس ودروب نم ةلا سر

. 1923 ةنس
نيمازتل نماال لك ريصم طابترا هدوجو ال مازتل اال ذيفنت وه ببسلا نأ ىلع ناتيباك ينبيو (2)
ذيفنتلا مدعب عفدلا و خسفلا تايرظن طابتر اذهاال ىلع بتريو اآلرخ . مازتل اال ريصمب نيلباقتملا
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فال ببسلا وه مازتل اال ذيفنت  ،نإ ًاببسمو ًاببس نوكي نأ نكمي ال دحاولا مازتل نأاال نم
هنأ كلذ ىلإ فيضي مث .  ببسملا و ببسلا وه مازتل اال نأب كلذ دعب ضارتع اال زوجي

 ،فال هتاذ لباقملا مازتل وهاال مازتل اال ببس نأ ةيديلقتلا ةيرظنلل ًاقبط ضرف ول ىتح
" ىنعمب ببسلا مهف  ،إالاذإ ًاببسمو ًاببس ربتعي دحاولا ءيشلا نإ كلذ عم قيلا نأ حصي
رخآ ءيشل ًائشنم ءيشلا نوكي نأ ًايقطنم ليحتسي كلذ دنعف ، " يئاشن اإل ببسلا
رشابملا ضرغلا "يأ يدصقلا ببسلا " هانعم انه ببسلا نكلو .  دحاو نأ يف هنع ًائشانو
ضرغلا نأ مهفن نأ ىنعملا اذه عم لهسيو ،  همازتلا ءارو نم مزتلملا هيلإ دصق يذلا

لكف ،  تاذلا اآلرخب دقاعتملا مازتلا وه همازتلا ءارو نم نيدقاعتملا دحأ هيلإ دصق يذلا
.  قطنملا ىلع جورخ اذه يف نوكي اآلرخ ،وال مزتلي ىتح مزتلا دق نيدقاعتملا نم
ةيرظنلا ررقت امك ءيشلا ميلست وه هببسف ينيع دقع نم أشني يذلا مازتل اال امأ
ةيراعلا و ضرقلا يه ثالةث ةينيع دوقع يف ناتيباك رظن يف حيحص اذهو .  ةيديلقتلا

ثيح نم يهف ،  ةغايصلا ثيح نم ةينيع تناك اذإ دوقعلا هذه نإف .  ةزايحلا نهرو
،  ضرقلا ىلع ناقفتي ثمال ضرتقملا و ضرقملا  .ف نيبناجلل ةمزلم ةيئاضر دوقع اهتعيبط
.  هلثم درب ضرتقملا مزتلي امك ضرقلا ميلستب ضرقملا مزتليف ،  قافت باال دقعلا متيو
ل ءيشنملا ببسلا امتح وه سيل ،  دقعلا ةعيبط ىلإ انعجر  ،اذإ ميلستلا نأ ىرن انه نمو
 .فال ءيشلا درب همازتلا ءارو نم ضرتقملا هيلإ ىعسي يذلا ضرغلا وه  ،لب مازتل ال

معزي امك " يدصقلا ببسلا "و" يئاشن اإل ببسلا ثلاالةث" دوقعلا هذه يف طلتخي
نأ ناتيباك ملسي انهو .  ةعيدولا إال ةينيعلا دوقعلا نم ىقبي وزال ببسلا ةيرظن موصخ
ببس نأ ىريو ،  رجا ريغب تناك اذإ دحاو بناجل مزلم ينيع دقع اهتعيبطب ةعيدولا
ببسلا ب يئاشن اإل ببسلا كلذب طلتخي  ،ذإ ءيشلا ميلست وه سيل هدنع عدوملا مازتلا

نأ يف ،  لباقم نود ءيشلا ظفحي نأ لبق دقو ،  هدنع عدوملا ةبغر وه  ،لب يدصقلا
،  نيبناجلل ًامزلم ًادقع تحبصأ دقف رجاب ةعيدولا تناك اذإ امأ .  عدوملل ال يمج يدسي

.(1) اآلرخ مازتل اال ذيفنت وه مازتلا لك ببس راصو
(animusdonandi) اهتاذ عربتلا ةين وه مازتل اال ببسف ،  عربتلا دوقع يف امأ
.  ببسلا موصخ لوقي امك ءاضرلا ب ةينلا هذه طلتخت  .وال ةيديلقتلا ةيرظنلا ررقت امك
،  مزتلي نأ هتدارإ وه األلو رصنعلا : نيرصنع ىلع اهليلحت نكمي بهاولا ةدارإ نإف
ىلع لباقم نود مازتل اال اذه نوكي نأ هتدارإ وه يناثلا رصنعلا  .و ءاضرلا وه اذهو
رصنعلا نأ كلذ ىلع ليلدلا  .و ىرن امك ءاضرلا نع زيمتي ببسلا وه اذهو ،  عربتلا ليبس

اال ذيفنت وه ببسلا نأ ساسأ ىلع إال موقت نأ نكمي ال ًاعيمج تايرظنلا هذهف ،  ةعبتلا لمحتو
.  هدوجو ال مازتل

دقعلا يف هتاذ لا متح اال دوجوب ًايلا متحا ناك اذإ نيبناجلل مزلملا دقعلا يف ببسلا ناتيباك ددحيو
نيدقاعتملا عيمج هيف ىخوتي يذلا نيبناجلل مزلملا دقعلا يفو ص40)، 18 ةرقف ببسلا )

هقيقحت نودقاعتملا دصق يذلا كرتشملا ضرغلا  ،ب تاكرشلا و تايعمجلا  ،ك اكرتشم ًاضرغ
.(19 ةرقف ببسلا )

:ف دحاو بناجل ةمزلملا ىرخ األ دوقعلا ناتيباك ضرعتسيو –25 ةرقف ببسلا يف ناتيباك (1)
–و رجا ريغب ةعيدولا يف امك لكوملل ليمج ءادسإ وه اهيف مازتل اال ببس رجا ريغب ةلا كولا

فلتخي نيد ءافوب مازتل –واال يئاهنلا دقاعتلا مامتإ وه هيف مازتل اال ببس دقاعتلا ب دعولا
ليوحت نوكي ةثلا  ،ثو ديدجتلا ةركف نوكي ًاروطو ،  عربتلا ةركف نوكي ةرات وهف هيف ، ببسلا

هل ًاديدجت سيل يعيبطلا مازتل باال فارتع نأاال ناتيباك ىريو ) يندم مازتلا ىلإ يعيبط مازتلا
ليفكلا مازتلا ببس ةلا )–وفكلا يعيبطلا مازتل وهاال هيف ببسلا يندم مازتل ال ءاشنإ وه لب

دقو ،  اعربت ببسلا اذه نوكي دقو ،  ءافولا يف اإلةبان كلذكو ،  نيدملا نيبو هنيب علاالةق اهيف
األلو هيطعي ًاضرق  ،وأ بينملل بانملا ةمذ يف وأ نيدملل ليفكلا ةمذ يف نيدل ءافو نوكي

.(32 ةرقف –26 ةرقف ببسلا يف ناتيباك ) يناثلل
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ةين وهو ببسلا دوجو تبثي نأ نود هدوجو تبثي  ،دق مازتل باال ءاضرلا وهو األلو ،
اذه نأ تبثي نأ عاطتسا آلرخ ،مث هتمذ يف نيدب ًادنس صخش بتك اذإ امك ،  عربتلا

نيدملا بناج يف عربتلا ةين نئادلا تبثي نأ كلذ دعب ىقبي هنإف هل ، دوجو ال نيدلا
نأ نود ًاتباث مازتل باال نيدملا ءاضر هيف ىرن لثم اذهف .  دنسلا ةميق هنم ىفوتسي ىتح
ىلإ اهزواجي لب عربتلا ةين دنع فقي ال ناتيباك نأ ىلعو .  ةتباث هدنع عربتلا ةين نوكت
هنأ نيبتي طرشب نرتقا اذإ عربتلا (1): نيتلا ح يف ببسلا وه هلعجيف عفادلا ثعابلا

طرتشاو ةيريخ ةيعمجل ماال صخش بهو اذإ امك ،  هعربت ىلإ عربتملا عفد يذلا وه
ةلا حلا هذه يف ةبهلا ببس نإف ،  أجلم وأ ىفشتسم لا ملا اذهب ءيشنت نأ ةيعمجلا ىلع

ال ثيح ةيصولا (2).  عربتلا هب نرتقا يذلا طرشلا ب مايقلا وه لب عربتلا ةين نوكي ال
 ،لب عربتلا ةين دنع اهيف فوقولا زوجي  ،فال ىصوملا ةدارإ يه ةدحاو ةدارإ إال دجوت
يفو ،  ةيصولل ًاببس هرابتعا بجي يذلا وه هعربت ىلإ ىصوملا عفد يذلا ثعابلا نإ

.  ببسلا ب ثعابلا الط تخاب ناتيباك ملسي نيتلا حلا نيتاه
ثعابلا لعجي ثيح ،  ةيديلقتلا ةيرظنلا يف ًاريوحت لخدأ ناتيباك نأ ىرن كلذ نمو
مزلملا دقعلا يف ببسلا ددحي ثيحو ،  نيتمدقتملا نيتلا حلا يف ببسلا ب طلتخي

ريغ ةعيدولا دقع يف ببسلا ددحي ثيحو ،  هدوجو ال مازتل اال ذيفنت وه هنأب نيبناجلل
ةيرظنلا رهوجب ظفتحي كلذ عم هنكلو .  ةعيدولا ظفاح دنع عربتلا ةين هنأب ةروجأملا

ةردان ضورف يف إال امهنيب طلخي وال ثعابلا و ببسلا نيب زييمتلا ىقبتسيف ،  ةيديلقتلا
ًائيش هدنع ببسلا نوكيف ،  ًايتاذ ال ًايعوضوم ببسلا ديدحت يف رايعملا لعجيو ،(1)

.  دوقعلا نم عون يأ يف ريغتي ال دحاو وهو هنع ، ال صفنم ال دقعلا يف ال خاد
ىلإو : ةثيدحلا ةيرظنلا ىلإ ةيديلقتلا ةيرظنلا اورجه نيذلا ببسلا راصنأ –275

اهب ، ظافتح اال بوجوب نودانيو ،  ببسلا ةركف نع نوعفادي ءاهقف ماق ناتيباك بناج
هذه فذح بوجوب نولوقي نيذلا ببسلا موصخ نم هريغو لوين بال كلذب نوفلا خيو

.  نوناقلا نم ةركفلا
جوميدو ريبيرو نارسوج مهزربأ نمو ،  ببسلل نورصتني نيذلا ءاهقفلا ؤهالء نكلو
نوعسوتي  ،لب ةيديلقتلا ةيرظنلا يف طوسبم وه امك ببسلا نع نوعفادي  ،ال زاكنبو

عضو يتلا ةثيدحلا ةيرظنلا ىلإ ةيديلقتلا ةيرظنلا نورجهيو ،  ثعابلا ب هنوطلخيو هيف
.  اهطسب اآلن ىلوتن يتلا  ،و يسنرفلا ءاضقلا اهساسأ

يناثلا بلطملا

ببسلا يف ةثيدحلا ةيرظنلا

هجاوي يذلا وهو ،  ءاضقلا ضري :مل ببسلا ديدحت يف عسوتلا بوجو –276
ءانغ ال ةميقع ةقيض ةيرظن يهف .  ببسلا يف ةيديلقتلا ةيرظنلا نع ،  ةيلمعلا ةايحلا
هلعجف ،  ببسلا ديدحت يف عسوتو ،  يديلقتلا هقفلا قيرط ريغ قيرط يف راسو .  اهيف
ببسلا ةيرظن ىلإ دصق ريغ نع كلذب ءاضقلا داع دقو .  دقاعتلا ىلإ عفادلا ثعابلا وه

نأ ثيدحلا هقفلا ثبل امو .  لمعلا يف جتنت يتلا ةيرظنلا يه  ،ألاهن نييسنكلا دنع
ملو .  ةنورمو ةبوصخ نم اهيف ام ىدم كردأ  ،ذإ ةديدجلا هتيرظن يف ءاضقلا ىلإ مضنا

اهيف دتعي حةلاثةثلا دجوت ببسلا ب ثعابلا امهيف طلخي ناتيباك انيأر نيتللا نيتلا حلا بناج ىلإ (1)
champ ) دقاعتلا ةرئاد يف ثعابلا نادقاعتملا لخدأ اذإ كلذو ،  ًاضيأ ثعابلا ب ناتيباك

ةيرظنلا نع اذه يف ناتيبساك فلتخيو .  هيلع ًاقفتم دقعلا نم ًاءزج حبصأو ،(contractual
ةيرظنلا لوقت امك نيدقاعتملا نم ًافورعم نوكي نأ ثعابلا ب دادتع لال يفكت ال هدنعف ،  ةثيدحلا

ص244). ببسلا يف ناتيباك ) امهنيب هيلع ًاقفتم نوكي نأ بجي  ،لب ةثيدحلا
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األ وهو ببسملا فرصتلا وه اذهو – اهكرحي يذلا ثعابلا ب ةدار اإل نرتقت نأ نم دب نكي
إال دري وال درجملا فرصتلا وه اذهو .  ثعابلا اذه نع درجتت نأ –وأ ةدعاقلا و لص

.  ءانثتس اال ليبس ىلع
 .(2)األذخب ةيديلقتلا ةيرظنلا داعبتسا ثالث:(1) لئاسم يف نذإ ملكتن نحنف

درجملا فرصتلا (3).  دقاعتلا ىلإ عفادلا ثعابلا ىلع موقت يهو ةثيدحلا ةيرظنلا
.(acteabstrait)

ةيديلقتلا ةيرظنلا داعبتسا –1
ةيلكشلا ةينامورلا ةغايصلا نأ انيأر : ةيديلقتلا ةيرظنلا يف يرهوجلا بيعلا –277
نييندملا ءاهقفلا نع امود اهلقن يتلا ببسلا ةيرظن فييكت يف ًاريثك تمهاس يتلا يه

ريغ اهنإ يف سيل ةيرظنلا هذه يف يرهوجلا بيعلا  .و ةيديلقتلا ةيرظنلا يه تحبصأف
ًائيش فيضت ال يهو حلا . لك ىلع ةميقع ،  ةحيحص تناك ول ىتح ،  يهف .  ةحيحص

ًايلآ . ًاديدحت ةفلتخملا دوقعلا عاونأ يف ببسلا ددحت يه  ،ذإ ةينوناقلا ةورثلا ىلإ
هروص يف ببسلا ىلع ةقبطم طورشلا هذه ضرعتسنو ثالةث . ًاطورش هيف بلطتتو
نود هنع ءانغتس اال نكمي قيضلا يديلقتلا ىنعملا اذهب ببسلا نأ تبثنل ،  ةفلتخملا

.  ءانع
نأ ىلع ةيديلقتلا ةيرظنلا صرحت : دوجوملا ببسلا نع ينغتسن فيك -278
مازتل اال نإف ًادوجوم نكي مل اذإ ببسلا نأ كلذ نم صلختستو ،  ببسلا دوجو طرتشت
لثمو ،  ببس هل سيل مازتلا ءاضمإ ىلع هركأ نم لثم : نيلثمب كلذل يتأتو .  موقي ال

.  رايتخاو ةنيب نع ةلماجم دنس ىضما نم
دقعلا نإف متي ، مل ضرقك هل ، دوجو ال ببسل دنس ءاضمإ ىلع صخش هركا اذإف

لا باقاللإلطب دقعلا لعج ىلع رصتقي هنإف ،  هارك اإل راهظتسا انه يفكي ال .وال طاب نوكي
ةيرظنلا لوقت ؟ دقعلا طبالن موقي ساسأ يأ ىلع نكلو .  انمدق امك لطاب دقعلا امنيب

مل ضرقلا و ضرقلا هببس ةينويدملا ب مازتل  ،ذإاال ببسلا مادعنا وه ساس نإاأل ةيديلقتلا
كلذ .  ببسلا قيرط ريغ قيرط نع اهتاذ ةجيتنلا ىلإ لصن نأ ريسيلا نم هنأ ىلع متي .
دقعب بجاو غلبم عفدب مازتلا وهف ،  ةدرفنم ةدارإ نع ًارداص ًافرصت دنسلا انربتعا اذإ اننإ

،  مودعم مازتل اال لحمف متي ، مل ضرقلا ألن هل دوجو ال غلبملا اذه ناك املو ،  ضرقلا
ضرقلا دقع وه دنسلا انربتعا اذإو .  لحملا مادعن ال لب ببسلا مادعن الال مازتل اال طقسيو

نأ نم  ،والدب ضرقلا غلبم ملستي مل ألهن ًاضيأ انه موقي ال ضرتقملا مازتلا  ،ف هتاذ
ب متي مل ينيع دقع ضرقلا ألن امإ ،  هدرب مزتلي ىتح ضرقلا غلبم ضرتقملا ملستي

ضرقملا هيف مقي )مل ديدجلا نوناقلل ًاقفو ) يئاضر دقع ضرقلا ألن امإو ،  ميلستلا
 ،لب ببسلا مادعن  ،الال دنسلا ىضمأ نم مازتلا طقسي نيلا حلا يفو .(1) همازتلا ذيفنتب

.  لباقملا مازتل اال ذيفنت مدعل وأ ضرقلا داقعنا مدعل
يفكت انه ةيروصلا دعاوق نإف ،  يروص نئادل ةلماجم دنس صخش ىضمأ اذإ امأ

امأ .  نيفرطلا نيب اميف هل دوجو ال نيدلا  .و يروصلا دنسلا  .ف ببسلا ةيرظن نع انينغتو
.  رهاظلا دقعلا ب ذخؤيف ( دنسلا لماح ) ريغلا ىلإ ةبسنلا ب

دوقعلا فئاوط انضرعتسأو ،  ًابناج ةيليصفتلا ةلثم األ هذه انكرت اذإ اننإ ىلع
هنع . ءانغتس اال لهسي يديلقتلا ىنعملا ب ببسلا نأ ًانيقي اندز ،  ةفلتخملا

مازتل  ،اال ةيديلقتلا ةيرظنلا موقت امك ،  هببس نيبناجلل مزلملا دقعلا يف مازتل فاال

غلبم ضرتقملل ملسي نأ ضرقملا هب مزتلي ،  نيبناجلل ًامزلم ًادقع ةلا حلا هذه يف ضرقلا ربتعيو (1)
،  نيمازتل اال نيب رهاظ طابترا كانهف .  ضرقملل غلبملا اذه دري نأ ضرقملا هب مزتليو ،  ضرقلا
ذفني مل اذإف .  ببسلا ةركف نع ينغت نيبناجلل ةمزلملا دوقعلا يف طابتر اال ةركف نأ ىرنسو

.  نيمازتل اال نيب طابترا نم دجوي امل ضرتقملا مازتلا طقس ،  همازتلا ضرقملا
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اهب قلا يتلا طابتر اال ةركف هذه ببسلا ةركفب لدبتسن نأ انيلع رسيأ ام نكلو .  لباقملا
مادعنا نأ كلذ .  ببسلا ةركف نم قدأ ةينفلا ةيحانلا نم طابتر اال ةركف لعل  .لب لوين بال

دعب وأ دقعلا نيوكت دنع ببسلا مادعنا اذإف ،  فورعم وه امك الن طبلا هؤازج ببسلا
دقعلا نأ ىرن اننكلو .  نيتلا حلا يف ًادحاو ءازجلا نوكي نأ بجاولا نم ناك هنيوكت
ينف بيع قيرفتلا اذه يفو ،  ةيناثلا ةلا حلا يف خسفيو ىلو األ ةلا حلا يف لطبي

ال طبلا ب لوقن ناب حمست يهو .  ببسلا ةركف نم ةنورم رثكأف طابتر اال ةركف امأ .  حضاو
نأب يضقي طابتر اال قطنم  ،ذإ دقعلا نيوكت دنع نيلباقتملا نيمازتل اال دحأ مدعنا ناذإ
دقعلا نإ لوقن نإ لوقن نأ هتاذ تقولا يف طابتر اال ةركف حمستو .  دجوي ال دقعلا

.  دجاو نأ دعب نيلباقتملا نيمازتل اال دحأ عطقنا –اذإ خسفي –نأ هدوجو دعب يضقني
هذه لوقت  .ذإ ًاكسامت لقأ ةيديلقتلا ةيرظنلا ف تاعربتلا يفو ةينيعلا دوقعلا يف امأ
مادعن ال مازتل اال مقي مل ميلستلا متي مل اذإف ،  ميلستلا هببس ينيعلا دقعلا نإ ةيرظنلا
داقعنا مدعل  ،لب ببسلا مادعن  ،الال موقي ال مازتل نإاال قيلا نأ انه لهسلا نمو .  هببس

مل اذإف ،  عربتلا ةين وه تاعربتلا يف ببسلا نإ ةيديلقتلا ةيرظنلا لوقتو .  ينيعلا دقعلا
نأ تبث ىتم نكلو .  ببسلا مادعن ال عربتملا مازتلا مقي مل ةدوجوم ةينلا هذه نكت
ةينلا هذه نأ نيبت اذإف .  عربتلا ةينامتح نمضتي هؤاضرف ،  عربتي نأ ىضر دق عربتملا
هذه يف ةلطاب ةبهلا نوكتو ،  مدعنم عربتلا ب ءاضرلا إالألن نوكي ال كلذف ،  ةمدعنم

.  ببسلا مادعن الال ءاضرلا مادعن ال ةلا حلا
ببسلا نع ينغتست نأ ًاضيأ لهسلا نمو : حيحصلا ببسلا نع ىنغتست فيك –279

ببس  ،امإ انيأر امك ،  حيحصلا ريغ ببسلا  .ف دوجوملا ببسلا نع انينغتسا امك حيحصلا
.  يروص ببس وأ موهوم

نع ًاعيمج اهيف ءانغتس اال نكمي هنأ اندجو ،  موهوملا ببسلا ةلثمأ انضرعتسا اذإو
لماعتي ثراو عم جراختي يذلا ثراولا ريغ صخشلا  .ف لحملا ةيرظنب ببسلا ةيرظن

نأ دعب نيدلا ب رارقإ ىلع لصحي يذلا ةكرتلا نئاد حلا وه اذهو .  مودعم قح يف
وأ ةلطاب ةيصولا تناك اذإ هب ىصوملا يف لماعتي يذلا هل يصوملا لا حو ،  هافوتسا

.  هيفوتسي نأ دعب ًاميدق ًانيد ددجي يذلا نئادلا لا حو اهنع ، لدع دق ىصوملا ناك
وأ ًاموهوم ًاببس يفخي ناك إالاذإ دقعلا لطبي ال هنأ انيأر دقف يروصلا ببسلا امأ
ريغ ببسلا ىلإ اآلن لقتننف ،  موهوملا ببسلا نم انغرف دقو .  عورشم ريغ ًاببس

.  عورشملا
نع ىنغتسن نأ لهسلا نمو : عورشملا ببسلا ةيرظن نع ينغتست فيك –280
دهعتي نمف .  اهانمدق يتلا طابتر اال ةركفب نيبناجلل ةمزلملا دوقعلا يف عورشملا ببسلا

،  لحملا ةيعورشم مدعل همازتلا موقي ال دوقنلا نم غلبم لباقم يف ةميرج باكتراب
ريغ مازتلا ب هطابتر ال لب هببس ةيعورشم مدعل ال لباقملا مازتل اال موقي ال كلذكو

ال همازتلا موقي ال دوقنلا نم غلبم لباقم يف ةميرج باكترا مدعب دهعتي نمو .  عورشم
  ءاشن اذهاإل لبق نوناقلا مكحب دجو دق مازتلا ءاشنإ عيطتسي وهال  ،ذإ لحملا ةلا حتس
.  ليحتسم مازتلا ب هطابتر ال لب هببس ةيعورشم مدعل ال لباقملا مازتل اال موقي ال كلذكو ،
دق دوقنلا نم غلبم لباقم يف صحلا جوز ىلع روثعلا يف حاجنلا ب دهعتي يذلا طيسوتلا و
مدعل ال لباقملا مازتل اال موقي ال كلذكو ،  باد عماآل قفتي ال عورشم ريغ رمأب دهعت

.  عورشم ريغ مازتلا ب هطابتر ال لب هببس ةيعورشم
 .ف موهفم ريغ ببسلا ةيعورشم طارتشا نإف ،  تاعربتلا و ةينيعلا دوقعلا يف امأ
إالاذإ عورشم ريغ ميلستلا نوكي نأ روصتي  ،وال ميلستلا وه ةينيعلا دوقعلا يف ببسلا
مدعل ال لحملا ةيعورشم مدعل دقعلا دقعني ال كلذ دنعو ،  عورشم ريغ لحم ىلع عقو
ةين نوكتي نأ روصتي فيكو ،  عربتلا ةين وه تاعربتلا يف ببسلا  .و ببسلا ةيعورشم
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ضعب نأ رسفي يذلا وه كلذ يف ةلا حتس اال هجو !نإ ةعورشم ريغ اهتاذ يف عربتلا
وه تاعربتلا يف ببسلا رابتعا ىلإ نوحنجي ،  ناتيباك مهنمو ،  ةيديلقتلا ةيرظنلا راصنأ

اياصولا يف ثعابلا ب دتعي هتاذ ينامورلا نوناقلا نإ لب .  عربتلا ىلإ عفادلا ثعابلا
.  انفلسأ امك تابهلا ضعبو

امم نيبتيو : اهروص نم ةروص ةيأ يف ةيديلقتلا ةيرظنلا داعبتسا بوجو –281
اهداعبتسا نكمي ةيرظن يهو .  ةميقع ةيرظن ببسلا يف ةيديلقتلا ةيرظنلا  ،نأ هانمدق

بترتت نأ داري يتلا جئاتنلا عيمج جيرخت لهسي  ،ذإ نوناقلا قحلت ةراسخ ةيأ نود
.  ببسلا هلب العالةق رخآ نينوناق ساسأ ىلإ عوجرلا ب كلذو اهيلع

نوكت نأ  ،وأ اهلصأ ىلع يه امك ةيديلقتلا ةيرظنلا نوكت نأ كلذ يف ىوتسيو
ةيرظنلا ىقبتسي نم ءاهقفلا نم كانهو .  ناتيباك هب لوقي يذلا وحنلا ىلع ةروحم

،  ءاضقلا ةيرظن اهبناج ىلإ عضيو ،  مازتل اال يف ببسلا ىلع اهرصقيو ،  ةيديلقتلا
ثعابلا و مازتل يفاال ببسلا نيب ةلباقملا نكمت كلذبو ،  مازتل يفاال ال دقعلا يف اهلعجيو

.  ةيديلقتلا تايرظنلل ثالث روص هذهف .(1) دقعلا يف
قح اهل لوخي ًاعفن ةيديلقتلا ةيرظنلل ىرن ثلاالثال روصلا هذه نم ةروص ةيأ يفو
نم يهإالرثا امو .  هسبلت يذلا بوقثلا ناك ًايأ انيأر امك اهنع ءانغتس اال نكمي  ،ذإ ءاقبلا
لوزت نأ بجوف ،  ةغايصلا هذه تايضتقم زتلا دقو ،  ةميدقلا ةينامورلا ةغايصلا راثآ

يف ببسلا ةركف ذبنت أال ةيديلقتلا ةيرظنلا هيف ذبنت يذلا تقولا يف بجوو .  اهعم
ىلإ عفادلا ثعابلا ىلع موقت يتلا ةجتنملا ةبصخلا ةركفلا يه نوكت نأ ىلع ،  اهتاذ

.  اهيلإ اآلن لقتننو .  يسنرفلا ءاضقلا اهب قلا يتلا ةيرظنلا يهو ،  دقاعتلا

دقاعتلا ىلإ عفادلا ثعابلا ىلع موقت يتلآ ةثيدحلا ةيرظنلا 2-األذخب

نأ ةيديلقتلا ةيرظنلا عطتست :مل دقاعتلا ىلإ عفادلا ثعابلا وه ببسلا –282
عفتني نأ لمعلا رامغ يف شيعي يذلا وهو ءاضقلا عطتسي ملو ةيلمعلا ةايحلا هجاوت
زجاوحلا رسكف ،  ًاحيرص ًاجورخ اهيلع جرخ نأ يسنرفلا ءاضقلا ثبلي مل كلذل اهب .

يف  ،ال ًامات ًاطلخ امهنيب طلخو ،  ثعابلا و ببسلا نيب ام ةيرظنلا هذه اهتماقإ يتلا
اذهب ببسلا ةيرظن ءاضقلا بسكا دقو .  دوقعلا رئاس يفو اهيف  ،لب بسحف تاعربتلا
.(2) اهنع ىنغ ال ةعفان ةجتنم هدي يف ةيرظنلا تحبصأو اهل ، نكت مل ةنورم جهنملا

mobileimpulsiveet ) هجوملا عفادلا ثعابلا وه ءاضقلا رظن يف ببسلا ف
يف ةقيلط ةرح تحبصأ دق ةدار اإل تماد امو .  مزتلي نأ يف مزتلملل (determinant

 ،فال اهعفدي ثعاب نم اهل الدب ةدار اإل تماد امو ،  تامازتل نماال ءاشت ام ءيشنت نأ
يذلا ضرغلا نوكي نأو ،  ًاعورشم ثعابلا اذه نوكي نأ نوناقلا طرتشي نأ نم لقأ

وال ماعلا ماظنلا عم ضراعتي وال نوناقلا همرحي ال ًاضرغ هقيقحت ىلإ ةدار اإل يمرت
اهنمو ،  عفادلا ريغو عفادلا اهنم ،  ةعونتم ةريثك ةدار اإل ثعاوبو .  باد عماآل ىفانتي
نكمأ ىتمو هب ، دتعي يذلا وه يسيئرلا عفادلا ثعابلا  ،ف يسيئرلا ريغو يسيئرلا

قش حيحصلا قطنملا اذهب .  ببسلا وه نوكي  ،ذإ هدنع فوقولا بجو هنع فشكلا
قيرطلا اذه يف ءاضقلا ثيدحلا هقفلا رياسو ،(3) ةثيدحلا ةيرظنلا ىلإ هقيرط ءاضقلا

عورشملا يف دقعلا يف ونروفيف ص350– 252 ةرقف 1 نامسإو ريبيرو لوين بال رظنأ (1)
ىربوأ ًاضيأ رظنأ ص433– ص432– 124 ةرقف نراقملا نوناقلا يفو يلا اإلطي يسنرفلا

. 46 ةرقف 5 ريتناس يد هيملوكو تناميد –1 مقر شماه 345 ةرقف 4 ىورو
قحلم زاكنب ىلإ ةثيدحلا ةيرظنلا ةنورمو ةيديلقتلا ةيرظنلا دومج نيب ام ةلباقملا يف رظنأ (2)

. 613 ةرقفو 550 ةرقف 2 يردوب
. 165 ةرقف –152 ةرقف ببسلا ةيرظن يف ناباد ىلإ ءاضقلا ليلحت يف رظنأ (3)
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.(1)

ءاهقفلا ةيرظن ىلإ ،  يلمع ساسحإ نم ءاضقلا دنع ام لضفب ،  انعجر نحن اهو
ىلإ امود اهنع فرحنا يتلا ةجتنملا ةبصخلا ةيرظنلا يهو .  ببسلا يف نييسنكلا
نم ببسلا ةيرظن طاحأ ام لك يف ًاببس فارحن اال اذه ناكف ،  ةيديلقتلا ةيرظنلا

.(2) ةيضاملا نورقلا لا وط مقع نم اهباصأ امو بارطضا
ةنورم رثكأ هانفلسأ يذلا ديدحتلا ب ثعابلا :و طبضني فيكو ثعابلا ةنورم –283

ىلإ اهعضن ،  ببسلا صئاصخ ىلإ دوعن نأ يفكيو .  ةيديلقتلا ةيرظنلا يف ببسلا نم
هرايعم ببسلا نأ انمدق دقف .  ضيقنلا بناج ىلإ ضيقنلا ىرنل ،  ثعابلا صئاصخ بناج
ثعابلا امأ ،  دوقعلا نم دحاولا عونلا يف ريغتي ال دقعلا يف لخاد وهو يعوضوم

امو نيدقاعتملا ريغتب دقع ىلإ دقع نم ريغتيو دقعلا نع جراخ وهو يتاذ هرايعمف
،  ريغتلا و لا صفن واال ةيتاذلا نم ردقلا اذه ىلع ثعابلا ماد امو .  ثعاوبلا نم مهعفدي
يف ةلقلقلا و عزعزتلل ًاراثم نوكي ال ىتح ،  طبضني فيك رظني نأ بجاولا نم ناك

.  لماعتلا
اذه ناك اذإ دقاعتلا ىلإ نيدقاعتملا دحأ عفد يذلا ثعابلا ب دتعي نأ ةهادب زوجي وال

هتامازتلا نم صلختي نأ دقاعتم يأ عاطتسا اآلرخ ،إوال دقاعتملا نم ال وهجم ثعابلا
نأ هنأش نم – ريمضلا ايافخ يف نكتسم رمأ وهو – دقاعتلا ىلع هل ثعابلا نأ ىوعدب
 ،وال ثعابلا ب نيدقاعتملا نم كال طبرت ةقيثو ةلص نم نذإ ال .فالدب طاب دقعلا لعجي

.  طلغلا يف اذه لثم انيأر دقو كلذ . يف هيلإ عجري طباض نم دب
نأ بجي اآلرخ؟وأ فرطلا نم ًامولعم ثعابلا نوكي نأ يفكيأ ؟ طباضلا اذه وه امف
نأ طرتشيف ،  نيدحلا نيذه نيب طسوتلا حصي ؟وأ نيدقاعتملا نيب هيلع ًاقفتم نوكي
نأ نود ،  دقاعتلا ىلإ األلو فرطلا عفد يذلا ثعابلا يف امهاسم اآلرخ فرطلا نوكي

هب؟ ملعلا درجم دح دنع فقي نأ نودو ،  هيلع هعم قافت دحاال ىلإ لصي
رماقيل رخآ نم ًادوقن ضرتقي صخش .  ةجردتملا بتارملا هذه حضوي لثمب يتأنو

ةلا حلا هذه يفو ،  هلجا نم دوقنلا ضرتقملا ذخأ يذلا ضرغلا لهجي دق ضرقملا اهب .ف
ًاقيدص ضرقملا نوكي دقو .(3) دقاعتلا ىلإ ضرتقملا عفد يذلا ثعابلا ب دتعي ال
هذهو ،  ةرمقاملا نم ضرتقملا نيكمت ضارق باال دصقي نأ نود ،  هضرغب  ،عًاملا ضرتقملل

نم األلو عيرلا يف تامازتل يفاال هتاركذم يف ناملوا يفيل ص543– 746 ةرقف 2 جوميد (1)
608و ةرقف 2 ءزج يردوب قحلم زاكنب ص334– –328 صو ص320 نيرشعلا نرقلا

. 148 ةرقف 2 نارسوج 609و212–
ماع ، هجوب صاخلا نوناقلا و يندملا نوناقلا قاطن يف بسحف ةبصخ ثعابلا ةيرظن تسيلو (2)
يف ةطلسلا لا معتسا يف فسعتلا ةيرظنف . .  ماعلا نوناقلا قاطن يف ةبصخ ًاضيأ يه لب

نوناقلا يف قحلا لا معتسا يف فسعتلا ةيرظن اهرارغ ىلع ىنب يتلا يهو – يراد اإل نوناقلا
اإل رارقلا هنم ردص يذلا فظوملل ثعابلا ناك اذإف .  ثعابلا ةركفل قيبطت يه امنإ – يندملا

.  ةطلسلا لا معتسا يف فسعتلل ال طاب رارقلا ناك ،  عورشم ريغ يراد
قيلاب نأ زوجي  ،إال ثعابلا ةركفل ًاقيبطت ةيراد اإل ةطلسلا لا معتسا يف فسعتلا قيلاب نأ زاج امكو
نأ عيرشتلا يف بيعلا نوكي ؟فال اهتاذ ةركفلل ًاقيبطت ةيعيرشتلا ةطلسلا لا معتسا يف فسعتلا
نوكي نأ ًاضيا زوجي  ،لب نوناقلا يراد اإل رارقلا فلا خي امك ،  بسحف روتسدلل ًافلا خم نوكي

ناك اذإ  ،وأ سمت نأ يغبني ال ةبستكم ًاقوقح سم ثمال وه اذإ فسعت ىلع ًايوطنم عيرشتلا
رمأ اذه ؟ ةيتاذ ةيدرف إالحةلا عقاولا يف لوانتي مل ةدرجم ةماع ةدعاق ه نأ راتس تحت

هيف . ثحبلا ناكم انه سيلف ،  هيلإ ةراش باإل يفتكن
اآلرخ ، دقاعتملا هملعي ملو نيدقاعتملا دحأ هب درفنا اذإ ىتح ثعابلا ب ريبير دتعي كلذ عمو (3)
يفا ةيبد األ ةدعاقلا ) باد اآل دعاوقل لماعتلا عاضخا بوجو نم ةروثأملا هتركف يف هنم ًاقرغا

ص65). 35 ةرقف تامازلت ال
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نوكيف ،  نيرماقملا ضارقا يف مهلا رمثتسي ًايبارم ضرقملا نوكي دقو .  ملعلا ةبترم يه
نوكي دقو .  ةمهاسملا ةبترم يه هذهو ،  ةرمقاملا نم ضرتقملا نيكمت ىلإ دصق دق
رارمتس لال ضرقلا ىلع ناقفتيف هعم . ضرتقملا رماقي يذلا اآلرخ صخشلا وه ضرقملا
اهبلطتي ثلاالث بتارملا هذه نم ةبترم ةياف .  قافت اال ةبترم يه هذهو ،  ةمراقملا يف

؟ ثعابلا ب دتعي ىتح نوناقلا
ناك إالاذإ ثعابلا ب دتعي  ،فال قافت اال ةبترم ىلإ لوصولا بوجوب لوقي ناتيباك انيأر
ثعابلا لخدي يذلا وه ناتيباك رظن يف هدحو قافت  ،واال نيدقاعتملا نيب هيلع ًاقفتم
هيقفلا نأ يف كش (danslechampcontractual)(1).وال دقاعتلا ةرئاد يف

نأ نود نكلو ،  ببسلا يف ةثيدحلا ةيرظنلا نم لوقلا اذهب برتقا دق ريبكلا يسنرفلا
ىلع قافت اال بوجو طرتشي ال ةثيدحلا ةيرظنلا راصنأ نم ًادحا نإف ،  اهقاطن يف لخدي
.  ةمهاسملا ةبترمو ملعلا ةبترم نيب نومسقنم مه امنإو .  نيدقاعتملا نيب اميف ثعابلا
ىلإ دقاعتملا عفد يذلا ثعابلا ب دتعيو ،  ملعلا ةبترمب يفتكيف يسنرفلا ءاضقلا امأ
لا حلا يه امك ،  ثعابلا اذهب ملعي نأ عيطتسي وأ ملعي اآلرخ دقاعتملا ماد  ،ام دقاعتلا
اذه يف اهلك رودت يسنرفلا ءاضقلل ةفلتخم تاقيبطت ليلق دعب ىرنسو .  طلغلا يف

.  قاطنلا
نكلو .  ىلعأ ةبترم ىلو األ يف بلطتيف ،  تاعربتلا و تاضواعملا نيب زيمي هقفلا و

.  ةبترملا هذه ديدحت يف نوفلتخي ءاهقفلا
دقاعتملا نم ًامولعم تاضواعملا يف ثعابلا نوكي نأ يفكي هنأ ىلإ ناريوج بهذيف

ةدار اإل نإف تاعربتلا يف  .امأ عزعزتي نأ نم لماعتلل ةياقو اذه يف نوكي ىتح اآلرخ ،
،  فرصتلا ىلع رطيست يتلا ةدار اإل يهف ،  هدحو عربتملا ةدارإ يه اهدنع فقن يتلا
وهو .  ةيصولا ك ةدحاو ةدارإب وأ ةبهلا ك نيتدارإ لباقتب عربتلا متي نأ كلذ يف ءاوس
وأ اآلرخ فرطلا نم ًامولعم ناك ءاوس ،  هعربت ىلإ عربتملا عفد يذلا ثعابلا ب دتعي كلذل

.(2) هنم ال وهجم ناك
يف ةمهاسملا ةبترم ىلإ لوصولا بوجو ىلإ (Bois-Juzan) نازيجاوب بهذيو
نع فلتخت تاضواعملا نأ كلذ .  تاعربتلا يف ملعلا ةبترمب ءافتك واال تاضواعملا
امهنم لك ةدارإف ،  هدنع نم ًائيش نيضواعتملا نم لك اهيف لذب ىلو نأاأل يف تاعربتلا

اإل نيتاه نم ةدارإ لك مهاست نأ بجو مث نمو .  دقعلا نيوكت يف يساسأ رودب موقت
ًاعم ناتدار اال نواعتت نأو ،  ةيباجيا ةمهاسم دقاعتلا ىلإ عفد يذلا ثعابلا يف نيتدار

األ يه اهدحو عربتملا ةدارإف تاعربتلا يف امأ .  عورشملا ريغ ضرغلا قيقحت يف
ةبترملا هذه ىلع راصتق زاجاال مث نمو .  لذب يذلا وه هدحو عربتملا  ،ذإ ةيساس

.(3) لماعتلا رارقتس ال ةيفاك يهف ،  ملعلا ةبترم يهو ةيبلسلا
ءاضقلا  ،ف لماعتلا رارقتسا وه ثعابلا رايعم طابضنا يف انينعي يذلا ناك اذإو

ًاعربت فرصتلا ناك ءاوس ،  ملعلا ةبترمب ءافتك نماال هيلإ بهذ اميف قح ىلع يسنرفلا
.  ةضواعم وأ

ضعب يسنرفلا ءاضقلا ضرعتسن : يسنرفلا ءاضقلا نم ةسبتقم تاقيبطت –284
يرصملا ءاضقلا نيئجرم ،  دقاعتلا ىلإ عفد يذلا ثعابلا ىنعمب ًاموهفم ببسلل تاقيبطت

اال اذه يف عبتنو .  ديدجلا يندملا نوناقلا يف ببسلا ةيرظن يف كلاالم نيح ىلإ
ةينيع دوقعو نيبناجلل ةمزلم دوقع ىلإ تافرصتلل فورعملا ثلااليث ميسقتلا ضارعتس

ص244 . ببسلا يف ناتيباك رظناو – شماهلا يف 274 ةرقف ًافنآ رظنأ (1)
ص203 . 160 ةرقفو ص201 159 ةرقف (LesMobiles) ثعاوبلا يف نارسوج رظنأ (2)
ص580 . ص573– يسنرفلا نوناقلا يف ببسلا يف (Bois-Juzan) نازيجاوب رظنأ (3)
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.  تاعربتو
ثعابلا نوكي ًادوقع اسنرف يف ءاضقلا لطبي ام ًاريثك ،  نيبناجلل ةمزلملا دوقعلا يفف
ةيرظنلا هب لوقت يذلا ىنعملا  ،ب ببسلا ناك نإو ،  عورشم ريغ اهيف دقاعتلا ىلإ

لزنم ىلع امهنم يأ عقو  ،اذإ راجي وأاإل عيبلا  .ف دوقعلا هذه يف ًاعورشم ،  ةيديلقتلا
يرتشملا دصقب عًاملا رجؤملا وأ عئابلا ناكو ،  ةراهعلل هترادإ رجأتسملا وأ يرتشملا ديري
زييمتلا ءاهقفلا ضعب دارأ دقو .  يسنرفلا ءاضقلا ماكح أل ًاقبط ال طاب نوكي ،  رجأتسملا وأ
ًارجتم ربتعيف ،  هدادعا دعب رجؤي وأ عابي ةراهعلل دعم لزنم 19): نيضرف نيب
راجي وأاإل عيبلا نوكي ةلا حلا هذه يفو ،  ناكم درجم (fondsdecommerce)ال
رجؤي وأ عابي لزنمو ًاعم .(2) لحملا ةيعورشم مدعو ببسلا ةيعورشم مدعل ال طاب

رجأتسملا وأ يرتشملا دصق ناك ولو هنم رجتم ال ناكم هنأ رابتعاب ،  ةراهعلل دعي نأ لبق
يتلا ةيديلقتلا ةيرظنلل ًاقبط ال طاب دقعلا نوكي ال ةلا حلا هذه يفو ،  ةراهعلل هريدي نأ
لطبي وهف ،  زييمتلا اذهب ذخأ يمل يسنرفلا ءاضقلا نكلو .(1) ثعابلا و ببسلا نيب زيمت

.(2) اهب ذخأي يتلا ةيرظنلا ىلع ًايرج ،  ثعابلا وه ببسلا ال عاج ،  نيضرفلا يف دقعلا
ىنبم راجيإ وأ عيبف ،  ةمراقملل رادت اآليت ناكم يفاإل ًاضيأ كلذ يسنرفلا ءاضقلا لعفيو

.(3) لطاب ةرماقملل ًاناكم نوكي نأ هب داري
نأ هنم ضرتقملا دصق نوكي ًاضرق يسنرفلا ءاضقلا لطبي ،  ةينيعلا دوقعلا يفو
يف هعم اكرتشم ناك ءاوس ،  دصقلا اذهب عًاملا ضرقملا نوكيو ةرماقملا نم نكمتي
لطبيو .(4) ديفي نكي مل وأ ةمراقملا هذهنم ديفي ناك ءاوسو ،  نكي مل وأ ةمراقملا
هريدي لزنمىلع لوصحلا نم ضرتقملا نكمتي نأ هنم ضرغلا ناك اذإ ًاضيأ ضرقلا
نهر ضرقلا (6).كو هل ةليلخب هطبرت ةفيرش ريغ صالت ىقبتسي نأ (5).وأ ةراهعلل

.(7) ةزايحلا
.  ببسلا وه ثعابلا لعج يف ًاناعمإ دشا يسنرفلا ءاضقلا ناك دقف تاعربتلا يف امأ

ةيسفنلا لماوعلا نع بقنو ،  عربتلا ىلع ثعابلا ب دتعا  ،لب عربتلا ةين دنع فقي ملو
 ،مأ هتاذ يف ريخلا ديري ناكأ ،  لباقم نود مهلا نع درجتلا ىلإ عربتملا تعفد يتلا

ثعابلا نأ نيبت اذإف .  عورشم ريغ ضرغ ىلإ ىمري  ،مأ ةعورشم ةصاخ ةحلصم ديري
اذه ىلع تاقيبطتلا  .و عربتلا لطبأ عورشم ريغ وأ فيرش ريغ عربتلا ىلإ عفد يذلا

. 157 ةرقف 1 فولا يردوب –65 ةرقف 25 نارول (1)
–110 ةرقف ببسلا يف ناتيباك ًاضيأ رظناو ص157– 113 ةرقف فلؤملل راجي اإل باتك رظنأ (2)

نيعلا ةرادإ دصق دق رجأتسملا ناك اذإ راجي اإل دقع الن طبب تضق يتلا ةيسنرفلا ماكح األ نمو
165–2–63 هيريس 1862 ةنس ةيلوي 11 يف ةيفانئتس اإل نويل ةمكحم : ةراهعلل ةرجؤملا
–1–1900 يدبهيلا تيزاج 1899 ةنس ربمسيد 26 يف ةيفانئتس اإل سيراب ةمكحم –

ضقنلا ةمكحمع : ةراهعلل رادي لحم يف مادختس اال دقع الن طبب تضق ماكحأ كانهو . 132
عيب دقع الن طبب تضق ماكحأو . 484–1–91 زوللا 1890د ةنس ربمفون 11 يف ةيسنرفلا

يدب تيزاج 1888 ةنس ويام لوأ يف ةيراجتلا نيسلا ةمكحم : ةراهعلل رادي لحمل تاشورفم
باختن اال يف حشرم اهارتشا تابورشم عيب الن طبب تضق ماكحأو . 797–1–88 هيلا

: يرتشملا دصق فرعي تابورشملا عئاب ناكو هباختنا ىلع مهلمحي ىتح نيبخانلا ىلإ اهميدقتل
. 201–2–1904 زوللا 1899د ةنس سرام 14 يف ةيئادتب (Tarbes)اال برات ةمكحم

–( رجتم –61–2–1907 هيريس 1906 ةنس ةينوي 28 يف ةيفانئتس وباإل ةمكحم (3)
119–1–1910 ونييبرت يد تيزاج 1909 ةنس ربمفون 18 يف ةيئادتب اال سين ةمكحم

.( ناكم درجم )
. 500–1–92 زوللا 1892د ةنس ةويلوي 4 يف يسنرف ضقن (4)

. 289–1–96 هيريس 1895 ةنس ليربا لوأ يف يسنرف ضقن (5)
. 172–1–1923 زوللا 1923د ةنس ليربا 17 يف يسنرف ضقن (6)

ص327 . نيرشعلا نرقلا نم األلو عبرلا يف تامازتل يفاال ناملوأ يفيل ذاتس األ تاركذم رظنأ (7)
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نوناقلا ب يضقي : يعرش ريغ دلول عربتلا (ً :(وأال اهمهأ ركذن ةعونتم ةريثك أدبملا
،  ًاثاريم وأ ًاعربت ،  هيوبأ ملا يف يعرشلا ريغ دلولا بيصن نوكي ناب يسنرفلا يندملا
اذه ىلإ صاقن اإل ناك ضورفملا دحلا ىلع عربتلا داز اذإف .  ةقيض دودح يف ًاروصحم

.  ًابجاو دحلا
ىلع داز ولو زئاج عربتلا  ،ف ًانوناق ةتباث تسيل ةيعرشلا ريغ ةونبلا تناك اذإ امأ
لطبي يسنرفلا ءاضقلا نكلو .  يعرش ريغ دلول ناك دق عربتلا نأ تبثي مل ماد  ،ام دحلا
لعجيف ،  ةيعرش ريغ ةونب عالةق يه هعربت ىلع عربتملل ثعابلا نأ رهظ اذإ عربتلا

.(1) هعيمج هلطبي  ،لب زئاجلا دحلا ىلإ عربتلا صاقنإب يفتكي  ،وال ببسلا وه ثعابلا
نأ تبث اذإ هتيلخل ليلخلا عربت يسنرفلا ءاضقلا لطبيو : هتليلخل ليلخلا عربت ( ًايناث )
إل وأ اهئاقبتس ال وأ ةفيرشلا ريغ علاالةق هذه داجي إل ناك دق عربتلا اذه ىلع ثعابلا
نم اهباصأ امع ةليلخلا ضيوعت وه امنإ عربتلا ىلع ثعابلا ناك اذإ امأ .(2) اهتداع
و ًاعورشم نوكي ثعابلا  ،ف تعطقنا نأ دعب ةيعرشلا ريغ ةرشاعملا هذه ببسب ررضلا
قبس دقو .(3) يعيبط مازتل اال ءافو ربتعي عقاولا يف وه  ،لب ًاحيحص نوكي عربتلا

هتجوزل جوزلا عربت (  .(ثًاثلا باد لآل فلا خملا مازتل اال لحم يف كلاالم دنع كلذ نايب
اهجوز نع ةجوزلا لا صفنا : ًايدو اال صفنا هنع لصفنت نأ ىلع اهلمحي ىتح
تاءارجإ عابتإ دعب إال نوكي ال يسنرفلا نوناقلا يف (separationdescorps)

قافت فاال نيتلا حلا نيتاه ادع اميفو الق . بطلا نوكي  ،وأ نوناقلا اذه اهيلع صن ،  ةصاخ
نود (separationdefait)نعاآلرخ امهدحأ لصفني نأ ىلع نيجوزلا نيب ام
ىتح هتجوزل جوزلا عربت اذإف .  عورشم ريغ نوكي كلذل ةموسرملا تاءارج اإل عابتإ
ريغ ،  هيلع ثعابلا  ،وأ هعربت ببس نوكي يدولا لا صفن اال اذهب ءاضرلا ىلع اهلمحي
طرشب عربتلا نرتقا :اذإ طرشب نورقملا عربتلا ( ًاعبار ).(4) عربتلا لطبيو ،  عورشم
نوناقلا نم 900 ةداملا هيلع صنت ام اذهو ،  عربتلا ىقبو ،  طرشلا لطب ،  عورشم ريغ

.  ببسلا يف هتيرظن لضفب مكحلا اذه نم دق يسنرفلا ءاضقلا  .إالنأ يسنرفلا يندملا
يناثلا  ،ف عفاد ريغ طرشو عفاد طرش نيب عربتلا هب نرتقي يذلا طرشلا يف زيم دقف
عربتلا ءاقب عم عورشم ريغ ناك اذإ لطبيو 900 ةداملا صن هيلع قبطي يذلا وه هدحو
ءاضقلا هربتعا دقف ،  عربتلا اذه ىلع ثعابلا  ،يأ عربتلا ىلإ عفادلا طرشلا امأ .  ًامئاق
هعيمج عربتلا نإف ،  عورشم ريغ ناك اذإ هنأ كلذ ىلع بترتيو ،  عربتملا مازتل ال ًاببس

.(5) طرشلا طبالن ىلع األرم رصتقي ال ،وال طاب نوكي

درجملا فرصتلا –3

(L'acteabstrait)

اال ناكرأ نم نكر ببسلا نأ انمدق : درجملا فرصتلا و ببسملا فرصتلا –285
ةيديلقتلا ةيرظنلا يف ببسلا ىنعم نيب ام قرف ىلع إالهب ، مازتل اال موقي  ،ال مازتل

1887 ةنس هينوي 29 يفو –492–1–77 زوللا 1876د ةنس ربمسيد 6 يف يسنرف ضقن (1)
. 358–1–87 هيريس

1926 ةنس ةينوي 8 يفو –294–1–1927 هيريس 1925 ةنس ةيلوي 8 يف يسنرف ضقن (2)
. 113–1–1927 زوللا د

. 170–1–1918 هيريس 1918 ةنس سرام 11 يف يسنرف ضقن (3)
. 137–1–1907 زوللا 1907د ةنس رياني 2 يف يسنرف ضقن (4)

1901د ةنس ويام 8 يفو –305–1–84 هيريس 1883 ةنس ةيلوي 17 يف يسنرف ضقن (5)
31 يفو –49–1–1915 زوللا 1913د ةنس ةويلوي 23 يفو –220–1–1902 زوللا

. 239–1–1922 زوللا 1922د ةنس ربوتكأ
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ةدار والباإل ببسلا ب دتعي ال ينامورلا نوناقلا ناك دقو .  ةثيدحلا ةيرظنلا يف هانعمو
دي ىلع ىطسولا نورقلا يف ةيئاضرلا بهذم رصتنا مث .  ةيلكشلا دوقعلا يف اهتاذ
اذإ ةدار اإل نكلو .  ةمزلم – لكشلا نم ةدرجم – اهدحو ةدار اإل تحبصأف ،  نييسنكلا
دق ىرخأ ةهج نم يهف ،  ديقلا اذه نم تللحتف لكشلا نم تدرجت دق ةهج نم تناك

.  لكشلا ديقب ببسلا ديق تلدبتساف ببسلا ب تنرتقا
يف ةدعاقك اهب ملسي نأ نكمي فال ًاعم ببسلا نمو لكشلا نم ةدرجم ةدار اإل امأ
نأ هانعم ةنطابلا ةدار األذخباإل نإف .  ةينيت لاال نيناوقلا ك ةنطابلا ةدار باإل ذخأت نيناوق
نم لعجي ةرهاظلا ةدار األذخباإل نكلو .  اهببسب نرتقت نأو اهبويع نم ةدار اإل ررحت
اإل بويع نم ةرهاظلا ةدار اإل درجتتف ،  ةنطابلا ةدار اإل نيبو اهنيب ام دعابت نأ ريسيلا

لماعتلا لا جم يف ىقبي  ،وال ةدار اإل هذه كرح يذلا ببسلا نم درجتت امك ةنطابلا ةدار
.  درجملا فرصتلا ب ىمسي ام اذهو ،  ةدرجملا ةرهاظلا ةدار اإل هذه إال

ديرجتلا اذهب  ،ذإ وحنلا اذه ىلع ةرهاظلا ةدار اإل ديرجت نم ةريبك ةدئاف كانهو
بويع قيرط نم وال ةدار اإل بويع قيرط نم ال لا لإلطب لباق ريغ فرصتلا حبصي
عيطتسي نأ نود هقحب كسمتي نأ عيطتسي درجملا فرصتلا يف نئادلا  .ف ببسلا
عيطتسي ام لكو .  ببسلا يف بيعل وأ ةدار يفاإل بيعل فرصتلا لا طبإب عفدلا نيدملا

  نيدلا ىفو دق نكي مل اذإ هاوعد عفديف ،  هنئاد ىلع ءارث اإل ىوعدب عجري نأ وه نيدملا
نم ةيوق ةادأ درجملا فرصتلا نوكي مث نمو .  ىفو دق ناك اذإ عفد ام درتسي ،وأ
اذإو .  رارقتس اال ىلإ ةجاحلا تدتشا املك اهيلإ لماعتلا ةجاح دتشت ،  نامتئ اال تاودأ

فرصتلا نإف ،  رارقتس اال لماعو ةدار اإل مارتحا لماع الن ، ماع هعزانتب لماعتلا ناك
ذنمو .  يناثلا لماعلل درجملا فرصتلا بيجتسيو األلو ، لماعلل بيجتسي ببسملا

اال لماع ىلع ةدار اإل لماع رصتنا ،  ةيئاضرلا بهذم داسو دوقعلا يف ةيلكشلا تصكتنا
هيفف درجملا فرصتلا روهظب إال دقف ام درتسي نأ رارقتس اال لماع عطتسي ملو ،  رارقتس
فرصت ىلإ يلكش فرصت نم دقعلا روطت ناك انه نمو .  انيأر امك ةدار اإل ىلع رصتني

وا رارقتس الاال ماع هيف بقاعت ًاروطت ،  درجم فرصت ىلإ يئاضر فرصت نم  ،مث يئاضر
اآلرخ . ىلع نيلماعلا ألدح اهنم ةلحرم لك يف رفظلا ناك ،  ةعباتتم لحارم ىلع ةدار إل
 ،كالامه يلكشلا فرصتلا ىلإ ًابذهم ًاعوجر درجملا فرصتلا ناك ًاضيأ انه نمو

،  ةيئادب ةيعمج يف هيلإ بيجتسي يلكشلا فرصتلا نكلو ،  رارقتس اال لماعل بيجتسي
.  ةرضحتم ةيعمج يف درجملا فرصتلا هيلإ بيجتسيو

اذإ ةصاخبو لماعتلا رارقتسا يف هيلإ ةجاحلا ةدش ىلع – درجملا فرصتلا نأ ىلع
نم رفظي مل – ةتباث نامتئا تاودأ ىلإ جيتحاو اهلبس تبعشتو ةراجتلا تمدقت
ىلعو .  دودحم قيض ناكمب  ،إال ةنطابلا ةدار باإل ذخأت يتلا يهو ،  ةينيت لاال نيناوقلا
ةدار باإل ذخأت يتلا يهو ،  ةينامرجلا نيناوقلا يف درجملا فرصتلا رفظ كلذ نم ضيقنلا
نأ انيب دقف كلذ ، يف ةبارغ  .وال ةدعاقلا ةبترم ىلإ هيف امس بحر ناكمب ،  ةرهاظلا

.(1) ةينامرجلا نيناوقلا اهب ذخأت يتلا ةرهاظلا ةدار عماإل ىشمتي درجملا فرصتلا

فرصتلا –1947 ةنس ةرهاقلا " درجملا فرصتلا " هتلا سر يف – ةيفاع وبأ روتكدلا رسفي (1)
ضغب حص يذلا فرصتلا وه درجملا فرصتلا نأ هدنعو .  ةرهاظلا ةدار اإل ساساىلع درجملا

.( اهيلإ راشملا ةلا سرلا نم 84 ةرقف ) ةنطابلا ةدار نعاإل ةرهاظلا ةدار الفاإل تخا نع رظنلا
يف قرف وال طةماعلا دعاوقلا ىلع جراخ يئانثتسا ماظن " درجملا فرصتلا نأ كلذ ىلع بتريو
نوكي نأ ضفريو .(85 ةرقف )" يسنرفلا و يرصملا نينوناقلا و ينامل األ نوناقلا نيب كلذ
فرصتلا ردجت وه رايعملا نأ ىلإ بهذيو ،  ببسلا نع هدرجت وه درجملا فرصتلا يف رايعملا

.  ةرهاظ ةدارإ ضحمتيل ةنطابلا ةدار نعاإل
هتاذ تقولا يف درجتي ةنطابلا ةدار نعاإل درجتي وهو درجملا فرصتلا نأ بهذملا اذه ىلع ظح نوال
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.  ةينيت لاال نيناوقلا اهب ذخأت يتلا ةنطابلا ةدار عماإل ضراعتيو
نيناوقلا و ةينامرجلا نيناوقلا نم لك يف درجملا فرصتلا ظح ضرعتسن نأ ىقبيو

.  ةريخ األ نيناوقلا هذه يف يرصملا نوناقلا لخديو ةينيت لاال
ةينامرجلا تانينقتلا يف دجن :ال ةينامرجلا نيناوقلا يف درجملا فرصتلا –286

نينقتلا  .ف ةينيت لاال تانينقتلا لعفت امك ًارشابم ًاضرع ببسلا ةيرظنل ضرعت ًاصوصن
ةحص يف هل الرثا ثعابلا نأ ررقيل 901 ةداملا يف إال ببسلا ىلإ ريشي ال يواسمنلا

األ نينقتلا  .و دقعلا ةحصل ًاحيرص ًاطرش نادقاعتملا هنم لعج إالاذإ تاضواعملا دوقع
اهلإال ضرعي ال يرسيوسلا تامازتل اال نينقتو .  حيرص صنب ةيرظنلل ضرعي ال ينامل
ول ىتح حيحص نيدلا ب فارتع نأاال ىلع 17 ةداملا يف صني امدنع ةيضرع ةروص يف
اذهو ،  ينامورلا نوناقلا ب ترثأت تانينقتلا هذه ناب ةداع كلذ للعيو .  هببس ركذي مل
ةركف هيف ببسلا ةركف نأ ذإ ببسلا ةيرظنل ًاعساو جماال حسفي ال انيأر امك نوناقلا

.  ءارث اإل يواعد قاطن يف ةصاخبو ،  دودحم قاطن يف إال ةيلع جئاتن اهل نيبتت ال ةيدام
اهيف تافرصتلا ىرن ببسلا ةيرظن ىلع صنت ال تانينقتلا هذه نأ نم مغرلا ب نكلو

(KausaleRechtsgeschaefte) ةببمسلا تافرصتلا وه األلو عونلا : نيعون
ةفورعملا هطورش هيف رفاوتت نأ بجي نكر ببسلا اهيفو ةيندملا تافرصتلا بلغا يهو

Abstrakte ) ةدرجملا تافرصتلا وه يناثلا عونلا  ،و ًاعورشم ًاحيحص نوكيف
اهل تعضو دقو ةدار اإل بويعب وال ببسلا ب اهيف دتعي Rechtsgeschaefte)ال

.  اهنايب يتأيس ةماع دعاوق
موهفملا ىنعملا ب ببس هنكلو ،  ةينامرجلا نيناوقلا يف ًادوجوم نذإ الزيلا ببسلا ف

نع هل ًازييمت دقاعتلا نم رشابملا يعوضوملا ضرغلا هب داري ةيديلقتلا ةيرظنلا يف
هل فالرثا ثعابلا امأ .  دقعلا لطب إوال ًاعورشم ًاحيحص نوكي نأ هيف طرتشيو ،  ثعابلا

.(1) دقاعتلا ىلإ عفد يذلا وه ناك ولو دقعلا ةحص يف

يف لا حلا يه امك ةنطابلا ةدار نعاإل ال قتسم ًارصنع ببسلا ربتعا ءاوس كلذو ،  ببسلا نع
اإل هذه تاموقم نم دعو ةنطابلا ةدار نعاإل لقتسم ريغ ًارصنع ربتعا  ،وأ ةينيت لاال نيناوقلا

هدرجتب لا األوح عيمج يف زيمتي درجملا فرصتلا  .ف ينامل األ نوناقلا يف لا حلا يه امك ةدار
نأ وه ،  ًاديدج ًائيش فيضي ةيفاع وبأ روتكدلا هب لوقي يذلا بهذملا نأ ىلع .  ببسلا نع

ةنطابلا ةدار نعاإل هدرجتب ًاضيأ  ،لب بسحف ببسلا نع هدرجتب ال زيمتي درجملا فرصتلا
.  اهتاذ

ضرعتسيو ص182 . ص181– صاخ عونبو 84 ةرقف –83 ةرقف ببسلا يف ناتيباك رظنأ (1)
األ نوناقلا يف ببسلا ةيرظن ( اهدعب امو 41 ةرقف ) اهيلإ راشملا هتلا سر يف ةيفاع وبأ روتكدلا
"اإل نامل األ هيمسي ام ديدحتب أدبيف .  ببس بال ءارث اإل أدبمو درجملا فرصتلا يتيحان نم ينامل

ءارثإ وأ مةيلا ةعفنم نع ةرابع يهو ،(Vermogenszuwendug)" ةمذلا ىلإ ةفاض
ردصي ( يدام لمع وأ نينوناق فرصت ) عورشم يدارإ لمع ىضتقمب يصخش حلا صل ققحتي
هيقحت ىلإ يمري يذلا رشابملا ضرغلا نع ةرابع وه " ةمذلا ىلإ ةفاض "اإل ببسو .  رتقفملا نم
ببسلل ثالث ميسقت ساسأ ىلع ينامل األ هقفلل ًاقفو ببسلا اذه ددحيو .  ةمذلل فيضملا

causa ) ءافولا امإ هاضتقمب ببسلا نوكي ،  ينامورلا نوناقلا يف ءارث اإل يواعد نع ثوروم
يه ةناد (causadonandi).واال عربتلا (causacredendi)وا ةناد solvendi)وأاال

دادرتسا وأ فيضملا هاطعأ ام دادرتسا هعوضوم نوكي نأ امإ لباقملا اذهو ،  لباقمب فرصتلا
يف امك قافت باال ددحي رخآ ًائيش هعوضوم نوكي نأ امإو ةلا ، كولا يفو ضرقلا يف امك هتميق

 .و عيبملا ةيكلم لقنب همازتلا لباقم يف نمثلا ب نيد ىلع لصحيعئابلا ف نيبناجلل ةمزلملا دوقعلا
"ال هنأ روت نوف ينامل األ يهقفلا ظح  .يوال اهيلع ثعابلا ب ةمذلا ىلإ ةفاض اإل ببس طلتخي ال

ثعاوبلا  ،يأ فيضملا اهيلإ ىمري يتلا ةديعبلا ضاررغ واال نينوناقلا ببسلا نيب طلخلا بجي
.  ةبهلا ىلإ وأ لباقم ىلع لوصحلا ىلإ وأ همازتلا ذيفنت ىلإ هعفدت يتلا (Beweggrunde)

فطع ىلع ءانب متت ثمالدق ةبهلا لا .ف الفاألوح تخاب فلتخت ثعاوب نينوناق ببس لك ءاروف
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لا جم اهل حسفأ دقو ،  ةدرجملا تافرصتلا دجوت ةببسملا تافرصتلا بناج ىلإو
لال ةئشنملا دوقعلا ةفئاطو ةيكلملا لا قتنا دوقع ةفئاط : ناتفئاط يهو .  انمدق امك عساو

.  تامازتل
نأ كلذ .  ببسلل رابتعا نود – ماع هجوب ينيعلا قحلا –و ةيكلملا اهب لقتنت ىلو فاأل
ذيفنت نم الدب  ،لب اهلقنب تامازتل اال ءوشن درجمب لقتنت ال تانينقتلا هذه يف ةيكلملا
بتكملا ىلإ نادقاعتملا بهذيف ،  ةيكلملا لا قتنا دقع وه رخآ دقع قيرطب مازتل اذهاال

LivreFoncier) يراقعلا لجسلا يف قافت اذهاال الن جسيو امهقافتا نانلعيو يراقعلا
هب لقتنت ،  درجم دقع ،  صاخ عونب ينامل األ نوناقلا يف ،  ةيكلملا لا قتنا دقعو .(
كلذ دعب حضتأ اذإو .  ًابيعم وأ ًاحيحص اهلقنب مازتل لال ءيشنملا دقعلا ناك ءاوس ةيكلملا

عوجرلا إال اهنع جرخ نمل سيلف ،  ببس نود تلقتنا ةيكلملا نأو ًابيعم ناك دقعلا نأ
دقعلا اذهل رفاوتي كلذبو .  ببس بال ءارث اإل ىوعد يه اهاقلت نم ىلع ةيصخش ىوعدب

إال راقعلا عممكلا لماعتي هنأ تبثي ىتح صخشلا ىلع امف .  تابثلا و رارقتس اال ةيزم
يف ناك ولو كلا ، ملا وه ناك هيف ال جسم همسا ناك نمف ،  راقعلا لجسلا ىلإ عجري نأ
ىلع دمتعا يذلا ريغلا يحمي فال يرسيوسلا نينقتلا امأ – يقيقحلا كلا ملل ةيحضت كلذ
مث نمو .( يروسلا يندملا نينقتلا نم (م973 ةينلا نسح ناك إالاذإ يراقعلا لجسلا

نوناقلا نم هب يتأن رخآ ثمال قوسن كلذل ًادييأتو .  جردتلا لمتحي ديرجتلا نأ ىرن
رهشلا ميظنتب صاخلا 1946 ةنسل 114 مقر نوناق نم 15 ةداملا تضق دقف .  يرصملا

اهب ، ريشأتلا وأ ةينيعلا قوقحلا نم قح يأ قاقحتسا يواعد ليجست بوجوب يراقعلا
ىلع ةجح نوكي مكحب ررقت اذإ ىعدملا قح نأ ريشأتلا وأ ليجستلا اذه ىلع بترتيو
نوكي اهب ،وال ريشأتلا وأ ىواعدلا ليجست خيرات نم ءادتبا ةينيع قوقح مهل تبترت نم
راشملا ليجستلا وأ ريشأتلا لبق ةين نسحب هقح بسك يذلا ريغلا ىلع ةجح قحلا اذه

،  ةينلا نسح وهو راقع يف كلا ملا ريغ عم لماعتي نم نأ كلذ نم نيبتيو .  امهيلإ
هل صلختو كلا ملا ىلع لضفي ،  قاقحتس اال ىوعد كلا ملا لجسي نأ لبق هدقع لجسيو

.  ديرجتلا نم برض ىلع يوطنت ىرن امك ةدعاقلا  .و راقعلا ةيكلم
:(وأالً لمشتو .  تامازتل لال ةئشنم دوقع ةدرجملا تافرصتلا نم ىرخ األ ةفئاطلا و
– تادنسلا و ةيراجتلا قارو األ ادع – يهو .  اهيلع ًاصوصنم ،  اهتاذب ةنيعم )حاالت
هذه يفو .  ءافولا يف واإلةبان يصخشلا قحلا نع لزانتلا و نيدلا ةلا وحو قحلا ةلا وح
لقن متيف .  ةيكلملا لا قتنا دوقع يف هانيأر يذلا وحنلا ىلع ًادرجم دقعلا نوكي حلااالت
ةلا وحلا هذه يف ببسلل رابتعا نود يصخشلا قحلا نع لزانتلا ققحتيو نيدلا وأ قحلا

إال ةمث سيلف عورشم ريغ وأ دوجوم ريغ ببسلا نأ نيبت اذإف ،  لزانتلا اذه يف وأ
نع درجم مازتلا ءافولا ب هيدل بانملل بانملا مازتلا كلذك .  ءارث اإل ىوعدب عوجرلا
نم هب جتحي نأ هل ناك امب هيدل بانملا ىلع جتحي نأ بانملا عيطتسي  ،فال ببسلا
مو ،  قحلا ةلا وحل :م398وم413 ينامل األ نينقتلا يف رظنأ ) بينملا دض عوفد
784لالةبان  ،مو يصخشلا قحلا نع لزانتلل 397  ،مو نيدلا ةلا وحل اهدعب امو 414

اإل دوجو ريدقتل ةماع ةدعاقك انباسح يف لخدت ال ثعاوبلا هذه نكلو ،  ماعلا يأرلا ببسب وأ
هذه ىلإ دوعنسو . " نينوناقلا فرصتلا يف تطرتشا دق تناك إالاذإ ةينوناقلا اهجئاتنو ةفاض

نوناقلا يف ءارث يفاإل ببسلا ىنعم ديدحتو ببس بال ءارث يفاإل كلاالم دنع ىرخأ ةرم ةلأسملا
ةيديلقتلا ةيرظنلا يف ببسلا ىنعم نيب حضاولا براقتلا ىلإ ريشن نأ انه انيفكيو .  ينامل األ

.  ينامل األ هقفلا يف ةمذلا ىلإ ةفاض اإل ببس ىنعمو
ال نوناقلا ةدارإب طبتري ببسلا نأ ساسأ ىلع يلا ، اإلطي هقفلا يف ببسلل ةيدام ةيرظن يف ًاضيأ رظنأ
ةلا سر ىلإ ،  ببسلا يه ةفيظولا هذهف ةينوناق ةفيظو فرصت لكل نأ رابتعابو دارف األ ةدارإب

. 36 ةرقف اهيلإ راشملا ةيفاع وبأ روتكدلا
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،  قحلا ةلا وحل اهدعب امو :م164 يرسيوسلا تامازتل اال نينقت يف رظناو – ءافولا يف
468لال  ،مو يصخشلا قحلا نع لزانتلل 115  ،مو نيدلا ةلا وحل ثةثلا ةرقف 179 مو
promesseabstraitede ) ءافولا ب درجملا دهعتلا ( ًايناث ).( ءافولا يف ةبان
،(reconnaissanceabstraitededette) نيدلا ب درجملا فارتع payer)واال
ةماع ةدعاق انه ةينامرجلا تانينقتلا عضتف .  درجملا فرصتلل ناتماعلا ناتروصلا امهو

وأ نيدملا مازتلا نوكي نأ ىلع هنيدم عم نئادلا قفتي نأ زيجتو ،  درجملا فرصتلل
اذهاال موقيو ،  ببسلا نع ال صفنم هتمذ يف مازتل اال دجويف .  ًادرجم نيدلا ب هفارتعا
ءارث اإل ىوعد إال نيدملل سيلو .  عورشم ريغ وأ دوجوم ريغ ببسلا ناك ول ىتح مازتل
نم كلذب صلختيف ،  حيحص ببس ىلع ًاينبم نكي مل همازتلا نأ نيبت اذإ نئادلا ءازإ
نم 780 ةداملا تطرتشاو .(1) مازتل اال اذهل ءافو هعفد ام درتسي وأ دوجوم مازتلا

ةيفصت ناك  ،إالاذإ ةبوتكم ةقرو يف نوكي نأ درجملا مازتل اال ةحصل ينامل األ نينقتلا
يرسيوسلا تامازتل اال نينقت طرتشي وزال ةباتكلا طرتشت فال حلص نع وأ باسحل

طإالًاق(م17)(2). ةباتكلا
لا نيناوقلا امأ : يرصملا نوناقلا يفو ةينيت لاال نيناوقلا يف درجملا فرصتلا -287
يه  .وأ درجملا فرصتلا ب ملست  ،فال انيأر امك ببسلا ةيرظنب ةعبشم يهو ،  ةينيت ال
صن كانه ناك اذإو .  ةينامرجلا تانينقتلا تلعف امك ةماع ةدعاق هل عضت ال األلق ىلع

(م هببس ركذي مل ولو مازتل اال مايقب يضقي يسنرفلا و يرصملا نينوناقلا نم لك يف
اذه نأ ىرنسف ،( يسنرفلا نوناقلا نم وم1132 ديدجلا يرصملا نوناقلا نم 137
قتاع ىلع ببسلا يف تابث اإل ءبع ىقليل تابث اإل لئاسم نم ةلا سمل إال ضرعي ال صنلا
مادعنا تابثإ ءبع هيف نيدملا ىلع ىقلي ،  ببسم مازتلا نيب قرف كانهو .  نيدملا

ىلع موقي ال هنأ نيدملا تبثا األلو ،اذإ مازتل  .فاال ببسلا نع درجم مازتلا  ،و ببسلا
،  درجملا مازتل اال وهو ،  يناثلا مازتل يفاال امأ ال . طاب هيف دقعلا نوكي ،  عورشم ببس

سيلو ،  هتيعورشم مدع وأ ببسلا مادعنا نيدملا تبثا ول ىتح ًاحيحص دقعلا ىقبيف
.  لوقلا قبس امك ءارث اإل ىوعد اذهإال مامأ

اال رقت نيناوقلا هذه نأ ىلع .  ببسم مازتلا نذإ وه ةينيت لاال نيناوقلا يف مازتل فاال
صن دقو .  ددعلا ةليلق يهو ،  اهتاذب اهيلع صوصنم ةنيعم حاالت يف درجملا مازتل

– هتعرسو لماعتلا رارقتس ال درجملا مازتل لال ةجاحلا دتشت ثيح – يراجتلا نوناقلا
نوناقلا امأ .  اهلماحل تادنسلا و اإلنذ تحت تادنسلا االتو يبمكلا يه اهنم ، ددع ىلع
مازتلا و هيدل بانملا وحن ءافولا يف بسانملا مازتلا : نيتلا ح ىلع صن دقف يندملا

.  نئادلا وحن ليفكلا
دقف .  ديدجلا يرصملا يندملا نوناقلا يف ددصلا اذه يف درو ام ىلع انه رصتقنو
ناك ولو ًاحيحص هيدل بانملا لبق بانملا مازتلا نوكي " نأ ىلع 361 ةداملا تصن
بانملل ىقبي  ،وال عوفدلا نم عفدل ًاعضاخ مازتل اذهاال ناك الوأ طاب بينملا لبق همازتلا

األ ءاهقفل عساتلا رمتؤملا نأ درجملا مازتل اال ةزاجإ يف ينامل األ نينقتلا مامأ قيرطلا دبع دقو (1)
.  مازتل نماال برضلا اذه  ،رقا فورعملا ينامل األ هيقفلا جنرهإ ريثأت تحت ،  نامل

ةرقف –85 ةرقف ببسلا يف ناتيباك ةينامرجلا نيناوقلا يف درجملا فرصتلا عوضوم يف رظنأ (2)
ةرقف –260 ةرقف ينام اال نوناقلا يف تامازتل يفاال 174–سيلا ةرقف –165 ةرقفو 86

1 جوميد –128 ةرقف ونروفيف ص364– ص361– ناملوا يفيل ذاتس األ تاركذم –266
امك ةرهاظلا ةدار اإل ةيرظنب درجملا مازتل اال ةيرظن جوميد طبريو . 847 ةرقف 91و2 ةرقف

فال يه امك ةرهاظلا ةدار باإل ذخأن انمد امف ،  اهيلإ راشملا هتلا سر يف ةيفاع وبأ روتكدلا لعف
فلؤملل دقعلا ةيرظن ) اهكرح يذلا ثعابلا والب ةدار اإل هذه اهيلإ ىعست يتلا ةياغلا انلب نأش

.(560 ةرقف
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يف امأ .(1)" هريغب يضقي قافتا دجوي مل ام اذه لك .  بينملا ىلع عوجرلا قح إال
782 (م نيدملا اهب جتح يتلا هجو األ عيمجب كسمتي نأ ليفكللف ةلا فكلا

نيبام بعلاالةق رثأتي ال درجم مازتلا نئادلا وحن ليفكلا مازتلا نكلو ،( ديدج يرصم
كسمتي نأ هل يتلا عوفدلا ب نئادلا دض كسمتي نأ ليفكلل زوجي  ،وال نيدملا و ليفكلا

هيلع رخآ ًانيد نيدملا ىفوي نأ ريظن يف نيدملا ليفكلا لفك اذإف .  نيدملا دض اهب
ليفكلا مازتلا نإف اآلرخ ، نيدلا اذهب نيدملا فوي ملو ،  ليفكلا راقع لقثي نهرب ًانومضم

امب فوي مل نيدملا ناب نئادلا ىوعد عفدي نأ ليفكلل زوجي  ،وال ًامئاق ىقبي نئادلا وحن
.(2) نهرلا نم ليفكلا راقع صيلخت نم هب دهعت

،  ةينيت لاال نيناوقلا ىلإ ًامات ًازايحنا زاحنا دق يرصملا نوناقلا نأ هانمدق امم نيبتيو
ملو ،  ةببسم نوكت نأ تافرصتلا يف طرتشاف .  ةراش اإل انفلسأ امك اهتريظح يف ىقبو

.(3) اهتاوذب ةنيعم حاالت يف إال درجملا فرصتلا ب ملسي

ص208– 1931م43 ةنس رياربف 10 يف ةطلتخملا فانئتس اال ةمكحم ىنعملا اذه يف رظنأ (1)
ص191– 1936م48 ةنس سرام 17 يفو ص101– 1933م45 ةنس رياني 4 يفو

ترصق ص361 1939م51 ةنس ويام 25 يف ةطلتخملا فانئتس اال ةمكحمل امكح نراقو
ديدجت ىلع يوطنت ال يتلا يهو ) ةلماكلا ريغ اإلةبان نود ةلماكلا اإلةبان ىلع ةدعاقلا هذه هيف

واإلةبان ةلماكلا اإلةبان نيب زيمي ال قلطم ماع انيأر امك وه هصنف ديدجلا نوناقلا )،امأ نيدلا
. 62 ةرقف درجملا فرصتلا يف ةيفاع وبأ روتكدلا ًاضيأ رظنأ .  ةلماكلا ريغ

ب كسمتي نأ ًاضيأ هل زوجي ال بانملا نأ ىلإ (61 ةرقف درجملا فرصتلا ) ةيفاع وبأ روتكدلا بهذيو
عنمي ال اذه نإف هيدل بانملل نيدلا بينملا عفد ولف ،  هيدل بانملا لبق بينملل نوكت يتلا عوفدلا

اإل ىوعدب ةلا حلا هذه يف بينملا عجريو هب ، مزتلا يذلا نيدلا ب بانملا بلا طي نأ هيدل بانملا
1925م ةنس ربمسدي لوأ ) ةطلتخملا فانئتس اال ةمكحم  ،عم ىرنو .  هيدلا بانملا ىلع ءارث
ناك هيدل بانملل نيدلا عفد اذإ بينملا  ،نأ اهمكح ةيفاع وبأ روتكدلا دقتنا يتلا ص78) 38

ب بانملا كلذ دعب هيدل بانملا طبلا اذإف هب ، كسمتي نأ بانملا عيطتسي يفاإلةبان اعوجر اذه
ديدجلا نوناقلا نم 361 ةداملا صن يف يلو ،  نيدلا ءاضقناب ةبلا طملا عفدي نأ اذهل زاج ،  نيدلا
مازتلا ىقب ،  يبنجأ ىلإ بانملا لبق هقح هيدل بانملا لوح اذإ نكلو .  عفدلا اذه نود لوحي ام

نعاإل تدرجت ةرهاظ ةدارإ درجملا فرصتلا نأ كلذ – يبنج اذهاأل ىلإ ةبسنلا ب ًادرجم بانملا
يذلا وه نوناقلا  .ف اهخاوتي ةحلصمل نوناقلا هب يضقي امل اقفو ،  ببسلا نعو ةيقيقحلا ةدار
ديرجتلا جردت مث نمو .  ةرورضلا هذه ردقبو ،  ةرورضل إال هحيبي  ،فال ديرجتلا مامزب كسمي

أل هيدل بانملا ىلإ ةبسنلا ب ديرجتلا لوزي قباسلا لا ثملا يفو .  ةرورضلا هيضتقت يذلا ردقلل ًاعبت
.  هءاقب بجوتست ةرورضلا ألن يبنج األ ىلإ ةبسنلا ب ىقبيو ،  هيضتقت ال ةرورضلا ن

ص470– 1930م42 ةنس ليربا 20 يف ةطلتخملا فانئتس اال ةمكحم ىنعملا اذه يف رظنأ (2)
. 60 ةرقف –59 ةرقف درجملا فرصتلا يف ةيفاع وبأ روتكدلا

،  ببسلا ةيرظنل اعساو جماال حسفت إال بلغي ةرهاظلا ةدار باإل ذخأت يتلا عئارشل انأ ظح (3)يوال
نيناوقلا يف كلذ انيارز درجملا فرصتلا رقتو ،  ةيدام ةركف اهدنع ببسلا ةركف نوكتو

.  يزيلجن اإل نوناقلا نعو اإلسالةيم ةعيرشلا نع ةزوجوم ةملك اآلن لوقتو ،  ةينامرجلا
مدقت نم عنم يذلا وه اذه نأ رهظيو .  ديعب ىدم ىلإ ةرهاظلا ةدار باإل ذخأت اإلسالةيم ةعيرشلا ف

وه يذلا يسنكلا نوناقلا ك ةيقلخلا و ةينيدلا حورلا ب ةعبشم ةعيرش اهنإ عم اهيف ببسلا ةيرظن
اإلساليم هقفلا صوصن نم صلختسن نأ نكمأ اذإو .  ةثيدحلا ببسلا ةيرظنل األلو ردصملا
نأ ثحابلا عيطتسيو .  ةيدام ةيرظن نوكت نأ إال نكمي ال ةيرظنلا هذهف ،  ببسلل ةيرظن

نادقاعتملا دصق يذلا رشابملا ضرغلا نيب ام زييمتلا اإلساليم هقفلا صوصن نم صلختسي
إالاذإ دقعلا ةحص يف هل الرثا ثعابلا  .ف دقاعتلا ىلع هل ثعابلا نيبو دقعلا نم هيلع لوصحلا

فلؤملل دقعلا ةيرظن يف ةلأسملا هذه يف ًاثحب رظنأ ) قافت نماال ًاءزج حبصأو ةحارص ركذ
.(562 ةرقف

ةيلكش امإ هدنع دوقعلا  .و ةيدام ةيرظن هيف ببسلا ةيرظن اإلسالةيم ةعيرشلا ك يزيلجن اإل نوناقلا و
رابتعا دوجو نم اهيف الدب هذهو ةيئاضر امإو و هدحو لكشلا اهتحص يف يفكي هذهو
ببسلا  ،يأ ةيديلقتلا ةيرظنلا نم موهفملا ىنعملا ب ببسلا لباقي ام وهو (consideration)
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ثلا ثلا بلطملا

ديدجلا يرصملا نوناقلا يف ببسلا ةيرظن

نع ًاثاريم ببسلا يف ةثيدحلا ةيرظنلا ديدجلا نوناقلا ىقلت ثالث: لئاسم –288
نوناقلا رودص لبق ،  رصم يف ءاضقلا و هقفلا ناك دقف ،  يرصملا ءاضقلا و ميدقلا نوناقلا
ةثيدحلا ةيرظنلا ىقلتو ةقيضلا ةيديلقتلا ةيرظنلا ذبنل قيرطلا دبع دق ،  ديدجلا

األ هتريس ببسلا عجرا اإلمام ،ذإ ىلإ ىرخأ ةوطخ أطخ ديدجلا نوناقلا نكلو .  ةبصخلا
ال ماع نوكي نأ لبق ةيعورشملا ةيامحل ال ماع نييسنكلا ءاهقفلا دي يف ناك امدنع ىلو
يف رصتقاو ،  طلغلا ةقطنمو ببسلا ةقطنم نيب ام لصفف .  اهبويع نم ةدار اإل نيصحتل

.  ببسلا تابث إل ماه صن يف ضرع  .مث ةحصلا نود ةيعورشملا ىلع ببسلا طورش
ةثيدحلا ةيرظنلل ديدجلا نوناقلا قانتعا ثالث:(1) لئاسم انه ضرعتسن نحنف

.  ديدجلا نوناقلا يف طلغلا ةقطنمو ببسلا ةقطنم ني بام لصفلا (2).  ببسلا يف
.  ببسلا تابثإ (3)

ببسلا يف ةثيدحلا ةيرظنلل ديدجلا نوناقلا قانتعا –1

: يتأي ام ىلع 136 ةداملا يف ديدجلا نوناقلا صن : ةينوناقلا صوصنلا –289
دقعلا ناك ،  باد وأاآل ماعلا ماظنلل افلا خم هببس ناك  ،وأ ببس مازتل لال نكي مل "اذإ

ال(1)" . طاب
ةحصل طرتشي " هنأ ىلع 148/94 نيتداملا يف صني ميدقلا نوناقلا ناكو

. " ًانوناق زئاج حيحص ببس ىلع ةينبم نوكت نأ تادهعتلا
ببسلا يف طرتشي ميدقلا نوناقلا صنف .  نيصنلا نيب ام قرفلا اآلن ذنم ظح نوال
ببسلا  ،ذإ ةيعورشملا إال طرتشي فال ديدجلا نوناقلا صن امأ .  ةيعورشملا و ةحصلا

.  انمدق امك طلغلا ةقطنم يف لخدي حيحصلا ريغ
. " ببسلا نم" هدصقي يذلا ىنعملا ب صن نم هدروأ اميف ديدجلا نوناقلا حرصي ملو
اذه ناك دقف .  ةيديلقتلا ةيرظنلا ذبنيو ،  ةثيدحلا ةيرظنلا قنتعي هنأ يف كش ال نكلو
ناكو .  ديدجلا نوناقلا نع ريبعتلا ةحارص يف ديزي ال وهو ،  ميدقلا نوناقلا ناش وه

ال ةثيدحلا ةيرظنلا ىنعم ىلع ميدقلا نوناقلا تارابع نارسفي رصم يف ءاضقلا و هقفلا
دق وه  ،لب ديلا قتلا هذهب هتلص ديدجلا نوناقلا عطقي ملو .  ةيديلقتلا ةيرظنلا ىنعم ىلع
يف ةحارص كلذ ركذ دقو .  يسنرفلا و يرصملا نيئاضقلا ديلا قتب صاخ عونب رثأت

ةركفلا (1): نيرمأ يف " ببسلا نع" " رابتع "اال فلتخيو نم ريغتي ال يذلا يلخادلا يداملا
  ببسلا يف وهاألرم امك همازتلا ءارو نم مزتلملا هيلع لصح يذلا منغلا يه تسيل رابتع يفاال
" حلصت ال عربتلا ةين (2) نيدملا مازتلا ىلع لصحي ىتح نئادلا هلمحت يذلا مرغلا وه ،لب

دوقع تناك انه نمو .  ةيديلقتلا ةيرظنلا يف " ًاببس " حلصتو يزيلجن اإل نوناقلا يف " ًارابتعا
(561 ةرقف فلؤملل دقعلا ةيرظن )" رابتع نم"اال اهولخل ةيلكش يزيلجن اإل نوناقلا يف عربتلا

.
اآل هجولا ىلع يديهمتلا عورشملا نم 189و190 نيتداملا يف صنلا اذه درو : صنلا خيرات (1)
–م190 عورشم ريغ ببسل وأ ببس نود دقاعتملا مزتلا الاذإ طاب دقعلا نوكي :م189: يت

ةعجارملا ةنجل يفو .  باد وألآل ماعلا ماظنلل ًافلا خم ناك اذإ عورشم ريغ ببسلا نوك يك –
هببس ناك  ،وأ ببس مازتل لال نكي مل :"اذإ اآليت هجولا ىلع ةدحاو ةدام يف ناتداملا تجمدا

عورشملا يف 140 ةداملا مقر حبصأو ال" . طاب دقعلا ناك ،  باد وأاآل ماعلا ماظنلل ًافلا خم
يندملا نوناقلا ةنجل تلعف كلذكو .  ليدعت نود ةداملا ىلع باونلا سلجم قفاوو – يئاهنلا
ليدعت نود خويشلا سلجم اهيلع قفاوو . 136 ةداملا مقر حبصأو ،  خويشلا سلجمب

ص228). ص226– ج2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم )
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جهن عورشملا جهني :"مل يتأي ام اهيف درو ذإ يديهمتلا عورشملل ةيحاضي اإل ةركذملا
بهذم كلذ نم ضيقنلا ىلع راتخا لب ،  ببسلا ةيرظن ناشب ةينامرجلا تانينقتلا
ناءاضقلا هروصي امك ببسلا نأ عقاولا  .و ةيرظنلا هذهل اهعم رصتناو ةينيت لاال تانينقتلا

ًارصنع يندملا نوناقلا قاطن يف لخدي ثحتسملا ثعابلا ىنعمب يرصملا و يسنرفلا
يف اهنايغط دتشي ةعزن دعب يهو ،  ةيداملا هتعزن نم دحي األخالق رصانع نم ًايسفن

ب دصقي ": يتأي ام ةيحاضي اإل ةركذملا نم رخآ عضوم يف ءاجو .(1)" نايح األ ضعب
وهف .  رضاحلا رصعلا يف يسنرفلا و يرصملا ناءاضقلا هلثمتي امك ثيدحلا هانعم ببسلا
نيب كلذ يف قرف ال ةماع ةينوناقلا تافرصتلا يف ثحتسملا ثعابلا ةباثملا هذهب

.(2)" تاضواعملا و تاعربتلا
cause ) دقاعتلا ىلإ عفادلا ثعابلا وه ،  ديدجلا نوناقلا رظن يف ،  نذإ ببسلا ف
وهو .(causefinale) دقعلا يف دوصقملا رشابملا ضرغلا درجم impulsive)ال

ةثيدحلا ةيرظنلا نع هاندروأ ام لكو .  ثعاوبلا ريغتب ريغتي دقعلا نع جراخ يسفن رمأ
نوكي نأ نم ًاضيأ ديدجلا نوناقلا يف  .والدب ديدجلا نوناقلا يف قبطني ببسلا يف

ىلإ نيدقاعتملا دحأ عفد يذلا ثعابلا ناك اذإف اآلرخ ، دقاعتملا نم ًامولعم ببسلا
هتعاطتسا يف سيلو ثعابلا اذهب ملعي اآلرخ دقاعتملا نكي ملو ،  عورشم ريغ دقاعتلا

اإل ىلع ال موقيو ،  ًاحيحص دقعلا نوكيو هب ، دتعي ال انه ةيعورشملا مدعف هب ، ملعي نأ
نأش كلذ يف هنأش ،  ةرهاظلا ةدار اإل ىلع نكلو ،  ةعورشم ريغ يهف ةيقيقحلا ةدار

اآلرخب دقاعتملا ملعي وال هاركإ وأ سيلدت وأ طلغب ةبيعم ةدارإ ىلع موقي يذلا دقعلا
.(3) كلذ انب رم دقو هب ، ملعي نأ عيطتسي وال بيعلا

و هقفلا ،  انمدق امك ،  اهيلإ هقبس ديدجلا نوناقلا اهب ذخأ يتلا ةيدحلا ةيرظنلا هذهو
.  امهنم لكل اآلن ضرعنو .  رصم يف ءاضقلا

،  ببسلا يف ةيديلقتلا ةيرظنلا ب رصم يف ءاهقفلا ضعب ذخأ : رصم يف هقفلا –290
.(4) مدقت اميف اهاندروأ امك نييسنرفلا ءاهقفلا نع اهلوقنو

ةيرظن يهو ،  ةثيدحلا ةيرظنلا ىلإ ةيديلقتلا ةيرظنلا اوزواج ءاهقفلا ةرثك نكلو
.(5) ةيديلقتلا ةيرظنلا ىلع اهورثأف ،  يسنرفلا ءاضقلا

نيليدعت ىلإ ةيحاضي اإل ةركذملا تراشأ دقو ص225 . ج2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم (1)
يديلقتلا ريوصتلا دودح مزتلا دق عورشملا نأ مغرو ": تلا قف ديدجلا نوناقلا امهثدحتسا

األ يتوافتم نيليدعتب هل ضرع هنأ  ،إال ةينيت لاال تانينقتلا يف هملا عم تمسترا امك ببسلل
ماعلا ماظنلا عم هضراعت ىلإ ببسلا ةيعورشم مدع در ىلع رصتقا وأالًهنأ ىعاريف .  ةيمه
ةراش اإل هذه لا فغإب وهو .  نوناقلا صوصن نم صنل هتفلا خم ىلإ ريشي نأ نود باد وأاآل
يتلا تارابتع اال نيعب كلذ يف ادتعم ةينيت لاال تانينقتلا رثكأو يسنرفلا نينقتلا هعبتا ام فلا خي
ىلإ ةراش اإل ىلع ذخؤي دق هنأ عقاولا  .و لحملا ةيعورشم مدعب قلعتي اميف هكلسم هيلع تلمأ
زواجت يهف .  ةدئافلا نم اهدرجت وأ ةعسلا يف اهطارفإ نوناقلا صوصن نم صنل ببسلا ةفلا خم
حبصت يهو .  ةفاك ةيعيرشتلا ماكح األ ىلإ " نوناقلا صن " ةرابع تفرص اذإ دوصقملا دودح
جورخلا زوجي ال يتلا االةرم ماكح األ ىلع ةرابعلا هذه نم دوصقملا رصتقا اذإ ءانغلا ةميدع

، " حيحصلا ببسلا " ركذ لفغا دق عورشملا نأ ىرخأ ةيحان نم ىعاريو .  دارف األ ةئيشمب اهيلع
ج ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم )" نيليدعتلا مهأ وه اذهو ،  عقاولل قباطم ريغ نوكي ام وهو

ص225). 2
ص227 . ج2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم (2)

ىلع ال موقي دقعلا نإ – هارك واإل سيلدتلا و طلغلا ددص يف ليق امك – ًاضيأ قيلا دقو (3)
.  ضيوعتلا ليبس ىلع  ،لب يضارتلا

– اهدعب امو ص145 تامازتل يفاال ةماعلا ةيرظنلا يف كب ينهذ الم سلا دبع روتكدلا رظنأ (4)
.  اهدعب امو ص264 تادهعتلا لوصأ يف كب صحلا دمحم روتكدلا

تامازتل يفاال ةماعلا ةيرظنلا يف ةبيهو دمحم روتكدلا ص63– ص61– 1 نوتلا و رظنأ (5)
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ب اهلمكأو ةيديلقتلا ةيرظنلا ىقبتساف ،  ببسلا جاودزاب قلا نم ءاهقفلا نم كانهو
.(1) ينانبللا نينقتلا رارغ ىلع ةثيدحلا ب ةيرظنلا

دقو .  ةثيدحلا ةيرظنلا ب اهليمكتو ةيديلقتلا ةيرظنلا ءاقبتس ال ًايضتقم ىرن ال نحنو
نأ ىلإ اذه .  روسيم اهنع ءانغتس واال اهيف عفن ال ةيديلقتلا ةيرظنلا نأ هانمدق اميف انيأر
يف لكاالتخالف نافلتخي نيتيرظن نيب طبر وه ىرخ باأل امهادحإ نيتيرظنلا طبر

ءاهقفلا نع انيلإ تبرست امهادحإ نأ انيأر دقو .  يخيراتلا لص األ يفو ةعزنلا
اهانيقلت ىرخ  ،واأل ةينامورلا ةعنصلا رثا لمحت يهو ىطسولا نورقلا يف نيينامورلا
ةغايصلا نع اهب اودعبو ةينيد ةيقلخ لوصأ ىلع اهونب دقو نييسنكلا ءاهقفلا نع
نيتيرظن نيب طبرلا نذإ ميفف .  ةيلكشلا اهدويق نم ةدار اإل اوررح نأ دعب ةينامورلا

اال نكمي ةيديلقتلا ةيرظنلا  ،و طبرلا اذه يف ىودجلا امو ! رفانتلا اذه لك نيترفانتم
! ءانغلا لك اهدحو اهيف ةثيدحلا ةيرظنلا اهنع ،و ءانغتس

ةيرظنلا عم هقفلا عم ًايشمت رثكأ ناك رصم يف ءاضقلا :و رصم يف ءاضقلا –291
.  اسنرف يف ءاضقلا رثا كلذ يف ىفتقا دقو ،  هماكحأ نم ريثك يف اهب ذخأف ،  ةثيدحلا
دنع ًادقع عدوأ ًاصخش نأ اهيف تبث ىوعد يف ةينطولا فانئتس اال ةمكحم تضقف
نأ لباقم يف روكذملا دقعلا هملسي نأ ىلع نيم عماأل عدوملا نبا قفتاف ،  هنمتأي لجر
،  عورشم ريغ هيف ببسلا ألن لطاب عيبلا اذه ناب – ةندفأ ةعبس عيبب ًادقع هل بتكي
هذه يف ظح (2).يوال نمثلا يف وال نيعلا ةيكلم بلط يف هل قح ال نئاخلا نيم األ نأو
ربتعا نيبناجلل ًامزلم ًادقع ناك ًانمث ، هيف يرتشملا عفد ًايدج ناك اذإ عيبلا نأ ةيضقلا

ناك عيب ، ةروص يف ةبه ،  بلا غلا وه امك ناك ، اذإ امأ .  عفادلا ثعابلا وه هيف ببسلا
تضقو – ببسلا وه ثعابلا نأ رابتعا ىلع ثعابلا ةيعورشم مدعل ءاضقلا هلطبأ ًاعربت

ريغ علاالةق ءاقبتسا وه هتليلخل ليلخلا عربتل ثعابلا ناك اذإ هنأب ًاضيأ ةمكحملا هذه
اهباصأ امع ةليلخلا ضيوعت وه ثعابلا ناك اذإ . ال ،امأ طاب دقعلا ناك امهنيب ةفيرشلا

و ًاعورشم نوكي ثعابلا ف تعطقنا نأ دعب ةيعرشلا ريغ ةرشاعملا هذه ببسب ررضلا نم
ىلع ىرج دق ءاضقلا نأب ةيلكلا قيزاقزلا ةمكحم تضقو -(3) ًاحيحص نوكي عربتلا

اآل دقاعلا ناك اذإ ام حةلا يف كلذو رشابملا ببسلا عم ةدحاو ةبترم يف ثعابلا رابتعا
هنودب هناو دقعلا يف ًاظح مال ًارمأ ةلا حلا هذه يف ثعابلا ربتعيو ،  ثعابلا اذهب ملعي رخ

. 548 ةرقف –544 ةرقف فلؤملل دقعلا ةيرظن –318 ةرقف
اهب ذخأ يتلا ةجودزملا ببسلا ةيرظن ىلإ يديهمتلا عورشملل ةيحاضي اإل ةركذملا تراشأ دقو (1)

ا قرفيو ": يتأي ام ددصلا اذه يف تلا  ،قف ديدجلا نوناقلا اهب ذخأي ملو نينانبللا نينقتلا
يذلا ثعابلا وه مازتل اال ببسف (م194). دقعلا ببسو مازتل اال ببس نيب نينانبللا نينقتل

اال بورض نم برض لك يف ةدحاو ةروص يف لثمتي فصولا اذهب وهو .  ةرشابم هيلإ عفدي
يفو ،  لباقملا مازتل اال نيبناجلل ةمزلملا دوقعلا يف وهف .  هسفن دقاعتلا نم ًاءزج ربتعيو ،  مازتل
بناجل ةمزلملا تاضواعملا يفو ،  عربتلا ةين تاعربتلا يفو ،  هيلع دوقعملا ملست ةينيعلا دوقعلا

ببس امأ (م195). دقاعتلا لبق نيدقاعتملا نيب ًامئاق ناك يعيبط وأ يندم مازتلا دحاو
،  دقاعتلا نم ًاقش ربتعي ال وهو ،  هماربإ ىلإ دقاعتملا وعدي يذلا يصخشلا ثعابلا وهف دقعلا

ءاقبإ إال عقاولا يف تسيل ةقرفتلا هذه نأ ديب .  دحاولا دقعلا يف لا الفاألوح تخاب فلتخي وهف
.  ءاضقلا اهصلختسا امك ةثيدحلا دالهتل نيبو يديلقتلا هقفلا يف ببسلا دالةل نيب زييمتلا ىلع
األمعلا ةعومجم )" هنع ضارع اإل ىؤر دقف دودحلا قيض يديلقتلا ريوصتلا ناك املو

. 148 ةرقف 2 نارسوج ًاضيأ رظنأ ص227)– ج2 ةيريضحتلا
.  ىنعملا اذه يف حيرص وهو ، 242 ةرقف كب تيتس وبأ تمشح روتكدلا ببسلا جاودزاب لوقي نممو

ص174 . ص173– كب يودب تجهب روتكدلا ًاضيأ رظنأ
ص210 . 216 مقر 2 عئارشلا 1915 ةنس رياربف 24(2)

ص230 . 24 قوقحلا ص6– 3 مقر 11 ةيمسرلا ةعومجملا 1909 ةنس ةينوي 13(3)
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.(1) دقعلا متي نأ نكمي ال
دقو ،  ينطولا ءاضقلا يف ًاناكم اهل مدعت مل ببسلا يف ةيديلقتلا ةيرظنلا نأ ىلع
لحم ال هنأب ةينطولا رصم فانئتسا ةمكحم تضق دقف .  ماكح األ ضعب يف اهادص ددرت

 ،ألن دقعلا رودص ىلع ثعابك عئابلا اهيعدي يتلا بابس األ يف عيبلا دقع يف ثحبلل
نارمأ حيحصلا ببسلا و وهو ،  دقعلا ةحص يف اهيلإ تفتلي ال يتلا روم نماأل ثعابلا

يف نينوناقلا ببسلا ناب ضقنلا ةمكحم تضقو .(2) امهنيب طلخلا حصي ال نافلتخم
درب مازتل اال دلوتي عفدلا اذه نمو ،  ضرتقملا ىلإ ًادقن ضرقملا عفد وه ضرقلا دقع
ةمكحم مكح لوؤي نأ زوجيو .(3) دقعلا لطب ىنعملا اذه ببسلا ىفتنا اذإف ،  لباقملا
لوؤي نأو هب ، دتعي اآلرخفال فرطلا نم ًامولعم نكي مل ثعابلا نأب رصم فانئتسا
دقعل ءيشنملا ببسلا وه اهمكح يف هتنع يذلا ببسلا ناب ضقنلا ةمكحم مكح

.  ضرقلا
ةيرظنلا األذخب يف ينطولا ءاضقلا نم ًاناعمإ رثكأ طلتخملا ءاضقلا ناك دقو

اهل ميدق مكح يف تضق ةطلتخملا فانئتس اال ةمكحم تناك اذإو .  ببسلا يف ةثيدحلا
ةرادإ دصق ضرتقملا وأ رجأتسملا ناك ول ىتح ال طاب نوكي ال ضرقلا وأ راجي اإل ناب (4)

ناك ول ىتحو ،  ةراهعلل نيعلا ةرادإ يف ضرتقملا غلبملا لا معتسا وأ ةراهعلل نيعلا
تذخأو ،  ةيديلقتلا ةيرظنلا هذه كلذ دعب ترجه دقف ،  كلذب عًاملا ضرتقملا وأ رجؤملا

رصم ىلإ اهادريتسا مرحم ةحلسا عيب ناب تضقف .  ةثيدحلا ةيرظنلا ب ةريثك ماكحأ يف
ناب تضقو .(5) ميرحتلا اذهب عًاملا عئابلا ناك ىتم ببسلا ةيعورشم مدعل ال طاب نوكي
ًانمث اركذي ىتح ًايفخم هئاقب  ،عم ةقفصلل يقيقحلا نماثلا ىلع يرتشملا و عئابلا قافتا

ليجستلا موسر ضيفخت نم كلذب يرتشملا نكمتيف ،  يقيقحلا نمثلا نم لقأ ًايروص
يرتشملا عيطتسي  ،وال ببسلا ةيعورشم مدعل الً طاب ًاقافتا نوكي ،  شغلا قيرطب

نمثلا اذهب كسمتلا عئابلا عيطتسي ال امك ،  عيفشلا ةهجاوم يف يقيقحلا نمثلا ب كسمتلا
هنم ضرتقملا دصق الاذإ طاب نوكي ضرقلا دقع ناب تضقو .(6) يرتشملا ةهجاوم يف

ص72 . 39 مقر 11 ةاماحملا 1930 ةنس رياربف 20(1)
ص295 . 147 مقر 10 ةاماحملا 1929 ةنس ربمفون 26(2)

ص476 . 3 داصتق واال نوناقلا ةلجم 1932 ةنس ربمفون 3(3)
ص18 . 3 طلتخملا ءاضقلل ةيمسرلا ةعومجملا 1877 ةنس ربمفون 22(4)

ص136 . 1909م21 ةنس رياني 27(5)
اهل مكح يف هذهك ةلأسم يف ءاضق ضقنلا ةمكحملو ص170– 1924م36 ةنس رياني 22(6)
نمثلا ىلإ ةبسنلا ب ريغلا نم ربتعي عيفشلا نأ ىلإ هيف تبهذ ( دعب رشني (مل ًاريخا ردص

نأ انهدنعو كلذ . يف ةحلصم هل تماد ام يقيقحلا نمثلا نود هب ذخأي نأ هلف ،  يروصلا
يف ريغلا  ،ألن ضفخملا يروصلا نمثلا هيف ركذ يذلا عيبلا دقع يف ربغلا نم ربتعي ال عيفشلا
قحلا اذه نوكي نأ نود يروصلا فرصتلا لحم نيعلا ىلع قح هل تبث صخش وه ةيروصلا

نع اشن ةعوفمشلا نيعلا ىلع قح هل تبث صخش عيفشلا  ،و هتاذ يروصلا فرصتلا نع ًائشان
لق ،  يقيقحلا نمثلا عفدي نأ بجو ةعفشلا األذخب دارأ اذإو . " ًاريغ " نوكي فال يروصلا عيبلا
كلاالم دنع ىفوأ ليصفتب ةلأسملا هذهل ضرعنسو داز . وأ دقعلا يف وركذم وه امع نمثلا اذه

.  ةيروصلا يف
ةيرظنلا ب ذخأي هنأ هب داهشتس اال هجوف انه ، هاندروأ يذلا ةطلتخملا فانئتس اال ةمكحم ءاضق امأ

مدعل ال طاب يقيقحلا نمثلا ىلع قافت اال ربتعا اذإ هنأ هيلع ذخأن نكلو ،  ببسلا يف ةثيدحلا
،  هتيروصل دوجوم ريغ يروصلا نمثلا ىلع قافت اال ربتعي نأ ًاضيأ بجو ،  ببسلا ةيعورشم

نمثلا والب يروصلا نمثلا الب كسمتي نأ عيفشلا عيطتسي  .وال نيتلا حلا يف قافت اال طقسيف
ري ةعفشلا األذخب هببسب ديري يذلا عيبلا نل طإالًاق ةعفشلا األذخب عيطتسي وهال  .لب يقيقحلا

.  نمثلا مادعن ال دوجوم
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ضرتقملا نأ تبث اذإ نكل ،(1) دصقلا اذهب عًاملا ضرقملا ناكو ةرماقملا نم نكمتي نأ
موقي ال عورشملا ريغ دصقلا ىلع ليلدلا نإف ةرماقملا عفالي ضرقلا لمعتسي مل
تاقفص دقعل راسمسل يطعملا ليكوتلا ناب تضقو .(2) احيحص ضرقلا دقع نوكيو
دصق نكلو ،(3 ) ببسلا ةيعورشم مدعل لطاب دقع ةصروبلا يف ةبراضملا دصقب

اإل ةمكحم تضقو .(4) هب دتعي إوالفال راسمسلا نم ًامولعم نوكي نأ بجي ةبراضملا
نيب ام علاالةق ءاقبتسا عربتلا ىلع ثعابلا ناك اذإ هنأب ةطلتخملا ةيراجتلا ةيردنكس
نم ةليلخلا باصأ امع ضيوعتلا وه ناك اذإ امأ ال ، طاب دقعلا ناك هتليلخو ليلخلا

طلتخملا ءاضقلا نكي ملو .(5) حيحص دقعلا و عورشم ثعابلا ف ةرشاعملا ببسب ررضلا
مكح هيطعيو ،  يعيبط مازتل ال ءافو هربتعي ال ،لب طاب يعرش ريغ دلول عربتلا ربتعي

.(6) ثلثلا نع ديزي ال اميف زوجيف ةيصولا
ةيرظنلا ب يضاملا يف ذخأ –دق ينطولا ءاضقلا اميس –ال يرصملا يضاقلا ناك اذإو

هذهب لألذخ لحم ديدجلا نوناقلا رودص دعب دعي ملف ،  هماكحأ ضعب يف ةيديلقتلا
نوناقلا اهقنتعا يتلا ةثيدحلا ةيرظنلا اآلناألذخب نيعتملا نم حبصأو .  ةيرظنلا

.  هانمدق اميف ةيريضحتلا هباألمعلا حرصت ام ىلع ،  ديدجلا

ديدجلا نوناقلا يف طلغلا ةقطنمو ببسلا ةقطنم نيب ام لصفلا –2

دنع انمدق : طلغلا ةرئاد ىلإ ببسلا ةرئاد نم " حيحصلا ريغ ببسلا " داعبإ –292
ناك ثعابلا يف طلغلا و حيحصلا ريغ ببسلا نيب زييمتلا نأ طلغلا ةيرظن يف كلاالم

ةيرظنلا  .ف ةمئاق ببسلا و طلغلا نم لك يف ةيديلقتلا ةيرظنلا تناك نأ تقو ًاموهفم
نيبو ال ، طاب دقعلا لعجي وهو ببسلا يف طلغلا نيب زيمت تناك طلغلا يف ةيديلقتلا
تناك ببسلا يف ةيديلقتلا ةيرظنلا  ،و دقعلا ةحص يف رثؤي ال وهو ثعابلا يف طلغلا
وهو ثعابلا نيبو هب ، دتعي يذلا وهو مازتل نماال رشابملا ضرغلا يأ ببسلا نيب زيمت
يف طلغلا نأو ال طاب دقعلا لعجي ببسلا يف طلغلا نأ ًاموهفم ناك مث نمو األرث ، ميدع

ف ثعابلا نم دقعلا ب قصلأ يديلقتلا ىنعملا ب ببسلا  ،ألن دقعلا ةحص يف رثؤي ال ثعابلا
فال دقعلا نع يجراخ رمأف ثعابلا  ،امأ دقعلا مدعي نأ هنأش نم ريطخ رمأ هيف طلغلا

هيف . طلغلا ب دتعي
حبصأو .  ةثيدحلا ةيرظنلا ةيديلقتلا ةيرظنلا ب انلدبتساف ،  طلغلا ةيرظن تروطت مث

نحن اذإف لا . باقاللإلطب دقعلا لعجي ةريخ األ ةيرظنلا هذهل ًاقبط ثعابلا يف طلغلا
ًامئاق قرفلا ىقب ،  ببسلا يف ةيديلقتلا ةيرظنلا ب طلغلا يف ةثيدحلا ةيرظنلا هذه انهجاو
يف طلغلا نيبو مازتل نماال رشابملا ضرغلا وهو يديلقتلا هانعمب ببسلا يف طلغلا نيب

ببسلا يف طلغلا :ف مكحلا يف قرفلا ريربت نكمأو ،  دقعلا نع يجراخ رمأ وهو ثعابلا
لعجي فال دقعلا نع جراخلا ثعابلا يف طلغلا امأ ال ، طاب دقعلا لعجي دقعلا ب قيصللا

لا . إالباقاللإلطب دقعلا
ةيرظنلا ةيديلقتلا ةيرظنلا ب انلدبتساو ىرخ األ يه ببسلا ةيرظن تروطت امل نكلو

يف طلغلا نيب زييمتلل لحم كانه دعي  ،مل ثعابلا نيع وه ببسلا حبصأو ،  ةثيدحلا
بجوو .  ثعابلا يف طلغ  .كفالامه ثعابلا يف طلغلا نيبو ديدجلا ىنعملا اذهب ببسلا

ص394 . 1929م41 ةنس ويام ص194–15 1897م9 ةنس رياربف 25(1)
ص249 . 279 مقر 22 تيزاج 1931 ةنس ةينوي 24(2)

ص203 . 1933م45 ةنس سرام 16(3)
ص50 . 1934م47 ةنس ربمسيد 5(4)

ص176 . 536 مقر 6 تيزاج 1916 ةنس ةينوي 8(5)
ص190 . 1897م9 ةنس سرام 10 يف ةطلتخملا فانئتس اال ةمكحم (6)
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ىتح ،  ببسلا ةيرظن ةرئاد تعستا امك اهترئاد تعستا دق طلغلا ةيرظن نأ كردن نأ نذإ
نأ نيعتي نيترئادلا نيب ةكرتشم ةقطنم كانه تحبصأف ،  ىرخ يفاأل ةرئاد لك تلخدت

ةيرظن يف كلاالم دنع هيلإ انرشأ يذلا روظحملا يف انعقو  ،إوال امهادح ال اهصلختسن
ةقطنملا هذه ىقبت  ،ذإ طلغلا و ببسلا يتيرظن نيب ام بيجع طلخ عقوو ،  طلغلا
ببسلا وأ حيحصلا ريغ ببسلا ب اهانيمس اذإف ،  امهنم لك اهعزانتي امهنيب اميف ةكرتشملا
ثعابلا يف طلغلا ب اهانيمس اذإو ال ، طاب دقعلا ناك (causeerronee) طولغملا

.(1) لا باقاللإلطب دقعلا ناك (erreursurlemotif)
ةيرظنو ببسلا ةيرظن روطت دعب األروم هيلإ تراص اميف لمأتلا نم الدب ناك كلذل

رظن كلذ تفل دقو .  ةيديلقتلا ةيرظنلا ب امهنم لك يف ةثيدحلا ةيرظنلا لا دبتساو طلغلا
.(2) مساح يأرب كلذ يف اوريشي مل مهنكلو ،  ءاهقفلا ضعب

نيب ام ةكرتشملا ةقطنملا هذه نم ًاحيرص ًافقوم فقو دقف ديدجلا نوناقلا امأ
يف طلغلا وهو ( طولغملا ببسلا (وأ حيحصلا ريغ ببسلا نأ ربتعاو ،  طلغلا و ببسلا

باقاللإل دقعلا لعجي  ،كوالامه انمدق امك ثعابلا يف طلغ  ،كالامه دحاو ءيش ثعابلا
طلغلا و ببسلا نم لك اهعزانتي اهيلإ راشملا ةكرتشملا ةقطنملا تناك نأ دعبو لا . طب
ببسلا صوصن نم ىفتخاو ،  طلغلل ديدجلا نوناقلا اهصلختسا ،  هانيب يذلا وحنلا ىلع
تارابتعا هرربت رظنلا اذهو .  حيحصلا ريغ ببسلا ب صاخلا صنلا ديدجلا نوناقلا يف

.  ةيخيرات تارابتعاو ةيقطنم
ببسلا حبصأف ببسلا ةركف تعستا نأ دعب هنأ ىلإ عجرتف ةيقطنملا تارابتع امأاال

يذلا دقعلا ب قيصللا قيضلا ببسلا يف طلغلا وه دعي مل هيف طلغلا نإف ،  ثعابلا وه
لوقت يذلا ثعابلا يف طلغلا نيع وه راص  ،لب ببسلا يف ةيديلقتلا ةيرظنلا هب لوقت

 ،و طلغلا ةرئاد ىلإ ببسلا يف طلغلا يطعي نأ بجوو .  طلغلا يف ةثيدحلا ةيرظنلا هب
ديزي ال وهف ،  ببسلا ةيرظن يف حيحصلا ريغ ببسلا نع الم كلل لحم كانه حبصي ال
امأ .  طلغلا ةيرظن يف نوكي امنإ هنع كلاالم لحمو ،  ثعابلا يف ًاطلغ نوكي نأ ىلع
مادعن ال دقعلا نيوكت نم عنمي طلغ هنأ انمدق دقف يديلقتلا هانعمب ببسلا يف طلغلا

.(3) ببسلا ةيرظن يف نوكي ال ًاضيأ وه هيف  ،فكلاالم لحملا مادعن وأال ءاضرلا

. 173 ةرقف ًافنآ رظنأ (1)
ةرقفو 205 ةرقف 2(1949 ةثلا ثلا ةعبطلا ) هيجن وبوال ريبيرو لوين يفبال درو ام كلذ نم (2)

نم ( باتكلا اذه نم 173 ةرقفلا ةيشاح يف ًافنآ اهيلإ ةراش اإل تقبس دقو )824 ةرقفو 304
يبسنلا الن طبلا وه نيتلا حلا يف اءزجلا  ،و ببسلا يف طلغ عقاولا يف وه ثعابلا يف طلغلا نأ

ا ءازجف ،  ةيدرف ةحلصم ةيامح هب دارت ببسلا يف ةحصلا طرش ألن كلذو ،  قلطملا الن طبلا ال
اإلخال ءازجف ،  ةماع ةحلصم ةيامح هب دارتف ةيعورشملا طرش  ،امأ يبسنلا الن طبلا إلخاللهب

. 263 ةرقف 1 نامسإو ريبيرو لوين بال ىنعملا اذه يف ًاضيأ رظنأ – قلطملا الن طبلا لهب
ص186 ص179و تامازتل اال لوصأ ) كب ىودب تجهب يملح روتكدلا هيلإ به ام ًاضيأ كلذ نمو

روصق هنأ ىلع هغوصي وهف ،  حيحصلا ريغ ببسلا روص نم ةروص طلغلا نأ نم (232 صو
،  دقاعتلل هزفح يذلا يسيئرلا زفاحلا ةباجإ نع دقاعتملا ةدارإ هيلإ تهجتا يذلا رشابملا ضرغلا

ةحلا ص هجولا اذه ىلع يهو ،  حيحصلا ريغ ببسلا ةغيص اهنيعب يه ةغيصلا هذه نإ لوقيو
يف طلغو صخشلا يف طلغ ىلإ طلغلا ميسقت ىلإ ةجاح نود طلغلا عاونأ عيمج ىلع قيبطتلل

ضرغلا ب امنإو ءيشلا تاذب وأ صخشلا تاذب تسيل ةربعلا كلذ ،ألن ريغ يف طلغو ءيشلا
حةلا امهنيعب امه سيلدتلا و طلغلا يتلا ح نأ هل صلخ ام اذإف .  يسيئرلا زفاحلا يأب يتاذلا

.  قلطملا الن طبلا ال يبسنلا الن طبلا لا األوح هذه لك يف ءازجلا لعج ،  حيحصلا ريغ ببسلا
ةراش اإل تقبس دقو .  هئازج يف طلغلا ب ببسلا قحلي  ،مث هتيهام يف ببسلا ب طلغلا قحلي وهف

.(173 ةرقفلا ةيشاح ًافنآ رظنأ ) كلذ ىلإ
نم ىعاريو ": يتأي ام ددصلا اذه يف يديهمتلا عورشملل ةيحاضي اإل ةركذملا يف ءاج دقو (3)
قباطم ريغ نوكي ام وهو ، " حيحصلا ريغ ببسلا " ركذ لفغا دق عورشملا نأ ىرخأ ةيحان
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ءاهقفلا مدختسا فيكو ،  ببسلا ةيرظن خيرات ىلإ عجرتف ةيخيراتلا تارابتع اال امأو
انيأر دقف .  انمدق ام ىلع لكشلا دويق نم ةدار اإل اوررح نأ دعب ةركفلا هذه نويسنكلا
دقو .  ةجتنم ةبصخ ةيرظن اهنم اولعجو ،  ببسلا ةيرظن اوعنص نيذلا مه مهنإ
ىلع كلذ دعب اومحقأ  .مث ةيعورشملا يه ةماع ةحلصم ةيامحل األرم ئداب اهومدختسا
ةحلصم ةيامحل ببسلا ةيرظن اومدختساف األلو ، ضرغلا نع ًاديعب رخآ ًاضرغ ببسلا

،  دقاعتلا ىلإ هعف طلغ يف عقو نمف .  طلغلا بيع نم ةدار اإل ريرحت يه ةيدرف ةصاخ
ةركف نأ رهاظو .  ببسلا ةيرظنب كسمتي نأ عيطتسي ،  عورشم ريغ ببسل دقاعت نمك
ىرخ األ امأ ،  دارف لأل ةصاخ ةحلصم يمحت ىلو  ،فاأل ببسلا ةيرظن ىلع ةليخد طلغلا

ىلو ، األ اهتريس ببسلا ةيرظن عاجر ىلإ ىلو  .واأل ةعامجلل ةماع ةحلصم يمحتف
 ،وال طلغلا ةرئاد ىلإ حيحصلا ريغ ببسلا لقتنيو .  ةماعلا ةحلصملا ةيامحل ضحمتتف

.  ديدجلا نوناقلا هلعف ام اذهو .  عورشملا ريغ ببسلا إال ببسلا ةرئاد يف ىقبي
: ًاعورشم نوكي نأ وه دحاو طرش إال ديدجلا نوناقلا يف ببسلل دجوي 293–ال
يف اهأرقن انك يتلا " حيحصلا ببسلا " ةرابع ديدجلا نوناقلا يف دجن ال مث نمو
دقو .  هدحو عورشملا ببسلل ناديملا اهئافتخاب تلخأو تفتخا دقف ،  ميدقلا نوناقلا
ناك وأ ببس مازتل لال نكي مل اذإ هنأ ىلع صنت ديدجلا نوناقلا نم 136 ةداملا نأ انيأر
يف ميدقلا نوناقلا ناكو ال . طاب دقعلا ناك ،  باد وأاآل ماعلا ماظنلل ًافلا خم هببس
حيحص ببس ىلع ةينبم نوكت نأ دوقعلا و تادهعتلا ةحصل بلطتي 148/94 نيتداملا

.  ًانوناق زئاج
لجأ نمو .  ًاعورشم نوكي نأ وه دحاو طرش إال ببسلا يف نذإ طرتشي فال
نوناقلا يف تداع اهدحو اهيلا  ،و تماق ام لوأ ببسلا ةيرظن تماق اهدحو ةيعورشملا

.  ديدجلا
،  هؤاقبتسا بجي ،  دقاعتلا ىلع عفادلا ثعابلا ىنعمب ،  ببسلا نأ نماألرم عقاولا و

عيطتسي يذلا هدحو وه هنأ كلذ .  دقاعتلا يف ةيعورشملا ةيامحل إال مدختسي إال ىلع
نكر  ،ال رخآ نكر هنع ينغي  ،وال عورشملا ببسلا ةروص يف ةيامحلا هذهب موقي نأ
كلذ زواجت  ،فال هتمهم فقت نأ بجي دحلا اذه دنع نكلو .(1) ءاضرلا نكر وال لحملا
ذئدنع ينغت طلغلا ةيرظن نإف ،  حيحصلا ببسلا ةروص يف طلغلا دض دقاعلا ةيامح ىلإ

.  ءازجلا ثيح نم اهلضفتو  ،لب ببسلا ةيرظن نع
ببسلا ةمهم ،  ةيلمعلا ةايحلا سم يال وهو ،  اسنرف يفو رصم يف ،  ءاضقلا مهف دقو

يف اطلغ نوكي نأ ودعي ال نأشلا اذه يف طلغلا نأ قحلا  .ف نيليدعتلا مهأ وه اذهو ،  عقاولل
ريغ ببسلا و طلغلا نيب ةقرفتلا ىلع ءاقب اإل يف ام ىلإ هيبنتلا قلخي ناك دقو .  ثعابلا
نم طلغلا ةركف تباصأ نأ دعب ،  ةيعانصلا قراوفلا و تايحطسلا بادهأب ثبشت نم حيحصلا
،  ثحتسملا ثعابلا لوانتت ةيفسن ةركف حبصتو ،  قيضلا يداملا اهقاطن زواجت اهلعج ام ةعسلا
ريغ ببسلا " جارخإ ىؤر اذهلو . " يرهوجلا طلغلا " يف ةيوسلا اهتروص ىلإ كلذب يهتنتو

،  يبسنلا الن طبلل ًاببس هرابتعاو قلطملا الن طبلا بابسأ نيب نم ببسلا يف طلغلا "وأ حيحصلا
إال حيحصلا ريغ ببسلا روص نم عورشملا قبستي ملو .  طلغلا رورض رئاس نأش كلذ يف هنأش

عجرم يقيقحلا ببسلا لعجو ،  ةيعورشملا ةركف ىلإ همكح در دقف كلذ عمو .  يروصلا ببسلا
ريغ ناك نإو ،  دقعلا حص ًاعورشم ببسلا اذه ناك نإف راثآ ، نم دقعلا بتري اميف مكحلا

ص ج2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم )" ةيروصلل ال هببس ةيعورشم مدعل دقعلا لطب عورشم
ص226). –225

نوكي نأ طارتشا ىلع راصتق  ،واال ببسلا ةيعورشم نع ءانغتس اال نكمي هنإ قيلا نأ زوجي (1)وال
ال طارتش اذهاال نإف ثمال . ينامل األ نينقتلا لعف امك باد وأاآل ماعلا ماظنلل فلا خم ريغ دقعلا
.  باد وأاآل ماعلا ماظنلل فلا خم ريغ دقعلا ضرغ نوكي نأ هب دوصقملا نإ ليق إالاذإ ميقتسي

.  ةينفلا ةغايصلا ةيحان نم قدأ ببسلا ب ضرغلا نع ريبعتلا  ،و هببس وه دقعلا ضرغو
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نأ لقو .  دقعلا لا طبإ يف عورشملا ريغ ببسلا ىلع رصتقي داكي هارتف هجولا اذه ىلع
.  طلغلا ب لمعلا يف طلتخي وه ذإ حيحصلا ريغ ببسلا ب ىعدي امل ًايئاضق ًاقيبطت دجت
يف يسنرفلا و يرصملا ءاضقلا ماكحأ نم هاندروأ ام راهظتسا كلذ نم تبثتلل يفكيو
اذهو .(1) حيحصلا ريغ ببسلل ال عورشملا ريغ ببسلل تضرع دق ًاعيمج اهارنل ببسلا
ةيرظن يف ًاجتنم ًايلمع ًاهاجتا هجتا دق ءاضقلا نأ ىلع لدي وهف ءيش ىلع لد نإ

نأ هنم ًابولطم فالزيلا هقفلا امأ .  مايق ريخ هتمهمب وحنلا اذه ىلع ماق دقو .  ببسلا
يف ةديدج ةيرظن هل غوصيو ،  هقيرط قش ىلع ءاضقلا نيعيف وهاآلرخ ، هتمهمب موقي
اطخف كلذ ، ىلإ هقفلا ديدجلا نوناقلا قبس دقو .  لمعلا تايضتقم عم ىشمتت ببسلا
ببسلا قفأ عستاف .  ثيدحلا هروطت خيرات يف ةمساح ةديدج ةوطخ ببسلا ةيرظنب

يتلا بئاوشلا نم صلخو ،  ةيديلقتلا ةيرظنلا يف ًاظوحلم ناك يذلا قيضلا اذه دعب
.  طلغلا ةيرظن يه هنع ةبيرغ ةيرظنب الهط تخا ءارج نم هيرتعت تناك

،  ديدجلا نوناقلا ىلع نيذخأم كانه نأ ىلع : ديدجلا نوناقلا ىلع ناذخأم –294
مل اذإ ": ةداملا هذه ردص يف ءاج دقف . 136 ةداملا اهب تردص يتلا ةرابعلا يف اعمت
دقعلا ىلإ بسني نأ ىلو األ ناكو ،  مازتل اال ىلإ بسن دق ببسلا " .ف ببس مازتل لال نكي
نود مازتلا كانه نوكي نأ لا متحا صنلا ضرتفا  .مث انيأر امك ةدار عماإل تمالمز وه ذإ
نأ الدب ةدارإ لكف ،  ثعابلا وه ببسلا لعجن انمد امف ،  روصتي ال لا متحا اذهو ،  ببس

.(2) زييمت يذ ريغ نم تردص إالاذإ ثعاب اهل نوكي
ىلإ ببسلا بسني ةيرظنلا هذه يفف ،  ةيديلقتلا ةيرظنلا ب قيلأ اهدقتنن يتلا ةرابعلا و

نوناقلا نأ كل ذنم مهفي نأ زوجي ال نكلو .  دوجوم ريغ نوكي نأ روصتيو مازتل اال
دق هنأ يف ةحيرص ةيريضحتلا األمعلا نإف ،  ةيديلقتلا ةيرظنلا ىقبتسا دق ديدجلا

.(3) ةثيدحلا ةيرظنلا قنتعاو اهذبن

ببسلا تابثإ –3

: يتأي ام ىلع ديدجلا نوناقلا نم 137 ةداملا تصن : ةينوناقلا صوصنلا –295
مقي  ،اممل اعورشم اببس هل نأ ضرتفي دقعلا يف ببس هل ركذي مل مازتل لكاال -1"

. " كلذ ريغ ىلع ليلدلا
ىلع ليلدلا موقي ىتح يقيقحلا ببسلا وه دقعلا يف روكذملا ببسلا ربتعيو -2"
اببس مازتل نألال يعدي نم يلعف ببسلا ةيروص ىلع ليلدلا ماق اذإف كلذ ، فلا خي ام

.(4)" هيعدي ام تبثي نأ اعورشم رخأ

، 281 ةرقف 2(1949 ةنس ةثلا ثلا ةعبطلا ) هيجن وبوال ريبيرو لوين بال ىنعملا اذه يف رظنأ (1)
ببسلا و ببسلا مادعنا يتركف ًاريثك ءاضقلا مدختسي :"مل يتأي ام ةرقفلا هذه يف ءاج دقو

ىلع هنكلو .  طلغلا دقعلا لا طبإ يه ىرخأ ةادأ ضرغلا اذهل هيدل ناك دقف نحيحصلا ريغ
1133 ةداملا هتطعأ دقف ،  عورشملا ريغ ببسلا ةركف ديعب ىدم ىلإ مدختسا كلذ نم ضيقنلا
نم ةسداسلا ةداملا اهيلع تلمتشا يتلا ةدعاقلل ءازج ريرقتل ةينفلا ةعنصلا لئاسو نم ةليسو

. " يسنرفلا يندملا نوناقلا
ريغ ببسل دقاعتملا مزتلا اذإ ": اآليت هجولا ىلع 136 ةداملا غاصت نأ ريحلا نم ناكو (2)

ال" . طاب دقعلا ناك ،  عورشم
. 9 مقر شماه ص199 54 ةرقف درجملا فرصتلا يف ةيفاع وبأ روتكدلا نراق (3)

اآليت:ط1– هجولا ىلع يديهمتلا عورشملا نم 192 ةداملا يف صنلا اذه درو : صنلا خيرات (4)
مقي مل  ،ام دقعلا يف ببسلا اذه ركذي مل ولو ،  ًاعورشم ًاببس هل نأ مازتلا لك يف ضرتفي
موقي ىتح يقيقحلا ببسلا وه دقعلا يف روكذملا ببسلا ربتعيو كلذ .2– ريغ ىلع ليلدلا

هتيعورشم مدع ىلع وأ ببسلا ةيروص ىلع ليلدلا ماق اذإف كلذ .3– فلا خي ام ىلع ليلدلا
ةنجل يف حرتقا دقو . " هيعدي ام تبثي نأ ًاعورشم رخآ ًاببس مازتل نألال ىعدي نم ىلعف
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دقف .  ةثدحتسم ريغ ًاماكحأ ررقي هنكلو ،  ميدقلا نوناقلا يف هل لباقم ال صنلا اذهو
نم اهل امل اهننق إالنأ ديدجلا نوناقلا لعفي ملو لبق . نم اهقبطي يرصملا ءاضقلا ناك

.  ةيلمع ةيمهأ
امأ ": يتأي ام ددصلا اذه يف يديهمتلا عورشملل ةيحاضي اإل ةركذملا يف ءاج دقو

ببسلا رفاوت ضارتفا ( :(وأالامه ناتيساسا ناتدعاق ةمثف ببسلا تابثإب قلعتي اميف
كلذ . خالف ىلع ليلدلا موقي نأ ىلإ دقعلا يف هركذ لفغا ولو مازتل يفاال عورشملا

نعطي يذلا نيدملا قتاع ىلع هتيعورشم مدع وأ ببسلا دوجو مدع تابثإ ءبع نوكيو
ميقي نأ ىلإ ةقيقحلل دقعلا يف روكذملا ببسلا ةقباطم ضارتفا ( ةيناثلا  .(و دقعلا يف

اال رفاوت تبثي نأ نئادلا ىلع بجو ليلدلا اذه ميقأ اذإف .  هتيروص ىلع ليلدلا نيدملا
.(1)" ةيعورشملا ةفص هب قحلت يقيقح ببس ىلع مازتل

.  دقعلا يف روكذم ريغ ببسلا نوكي :(األلو)نأ نيضرف كانه نأ مدقت امم نيبتيو
.  نيضرفلا كالنم ضرعتسنو .(2) دقعلا يف ركذ ببس كانه نوكي )نأ يناثلا (و

نم ىلو األ ةرقفلا يف دراولا ضرفلا وه اذهو : دقعلا يف روكذم ريغ ببسلا –296
،  نيدلا تابثإب فلكملا وهو ،  نئادلا نأب يضقي ينوناقلا قطنملا ناك دقو . 137 ةداملا

ةنيرق عضو ديدجلا نوناقلا نكلو .  هنودب موقي ال نيدلا ألن ببسلا تبثي يذلا وه
نأ ىلع .  ببسلا اذه ركذي مل ولو ًاعورشم ًاببس دقعلل نأ اهاضتقمب ضرتفي ةينوناق
هنم عمس عورشم ريغ ًاببس دقعلل نأ نيدملا ىعدا اذإف .  سكعلا تابث إل ةلباق ةنيرقلا

.(3) نئارقلا و ةنيبلا كلذ يف  ،امب قرطلا عيمجب تابث هلواإل .  هتابثإب وه فلكو كلذ
نوناقلا ءاجف ،  صن نود ماكح األ هذهب ناذخأي رصم يف (5) ءاضقلا (4)و هقفلا ناك دقو

مدع ىلع وأ " ةرابع فذحو ةدحاو ةرقف يف ةثلا وثلا ةيناثلا نيترقفلا جامدإ ةعجارملا
اال دحأ حرتقاو ،  ببسلا ةيروص حاالت نم حةلا ىلع صنت ألاهن ةثلا ثلا ةرقفلا نم " هتيعورشم

حبصأو ،  تاحارتق اال هذه ىلع ةنجللا تقفاوف ىلو ، األ ةرقفلا ىلع يظفل ليدعت لا خدإ ءاعض
باونلا سلجم قفاوو .  ديدجلا نوناقلا يف دراولا صنلل اقباطم (م141) يئاهنلا ةداملا صن

األ ةرابعلا فذح حرتقا خويشلا سلجمب يندملا نوناقلا ةنجل يفو .  ليدعت نود ةداملا ىلع
نألال ىعدي نم ىلعف ببسلا ةيروص ىلع ليلدلا ماق اذإف ": يهو ةيناثلا ةرقفلا نم ةريخ

ةماعلا دعاوقلل ًاقيبطت إال تسيل ةرابعلا هذه " ،ألن هيعدي ام تبثي نأ ًاعورشم رخآ ًاببس مازتل
قفاوو . 137 ةداملا مقر حبصأو .  اهئاقب رارقإ ىلإ األرم رخآ تهتنا ةنجللا نكلو ،  تابث يفاإل

ص232). ص229– ج2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم ) ليدعت نود اهيلع خويشلا سلجم
ص227 . ج2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم (1)

نأ نايبلا نع ىنغو .  هتاذ دقاعتلا دنع ركذ وأ دقعلا تبثي يذلا بوتكملا دنسلا يف ركذ ءاوس (2)
يف ركذي نأ لق ثعابلا ناك نإو ،  دقاعتلا ىلإ عفادلا ثعابلا وه دقعلا يف ركذي يذلا ببسلا

ةيرظنلا يف هانعمب ببسلل ةرياسم رثكأ ديدجلا نوناقلا نم 137 ةداملا صن نأ ودبيو .  دقعلا
نكلو ،  ببسلا دوجو مدع تابثإ ءبع نع ةيحاضي اإل ةركذملا ثدحتت اندنع اميس  ،ال ةيديلقتلا
روكذملا ببسلا اذه ربتعي ذئدنعو ،  دقعلا يف ثعابلا ىنعمب ببسلا ركذي نأ نم عنمي ءيش ال

.  هتيعورشم مدع ىلع وأ ببسلا ةيروص ىلع ليلدلا موقي ىتح يقيقحلا ببسلا وه
رياني 11 يفو ص284– 151 مقر 1 رمع ةعومجم 1933 ةنس ربمسيد 7 يف يندم ضقن (3)

1914 ةنس سرام 18 يف ينطو فانئتسا ص517– 182 مقر 4 رمع ةعومجم 1945 ةنس
1943 ةنس ويام 13 يف رصم فانئتسا ةمكحم ص161– 82 مقر 15 ةيمسرلا ةعومجملا

ص105 . 49 مقر 26 ةاماحملا
عورشم ريغ ًاببس هل نأ نيدملا تبثا اذإ :األلو درجم دقعو هببس روكذم ريغ دقع نيب قرف كانهو

هنم صلختيف ببس بال ءارث اإل ىوعدب عفدي نكلو لطبي فال يناثلا  ،امأ انيأر امك ال طاب نوكي
.  درجملا فرصتلا يف كلذ ركذ مدقت دقو .  هافو دق ناك اذإ هدرتسي وأ هفوي مل ناك اذإ نيدملا
الم سلا دبع ص102– 1 نوتلا ص241–و 1 نوتلا 14–ه ةرقف ص117 3 ستله ىد (4)
ةرقف يودب تجهب يملح روتكدلا –549 ةرقف فلؤملل دقعلا ةيرظن –173 ةرقف كب ينهذ

. 244 ةرقف تيتس وبأ تمشح روتكدلا –106
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.  انمدق امك اهل ًاديؤم ديدجلا
نأ ًاضيأ هيلعف كلذ ، تبثاو عورشم ريغ ًاببس دقعلل نأ نيدملا ىعدا اذإ هنأ ظح يوال

.  ةيدام ةعقاو ألهن قرطلا عيمجب ملعلا اذه تابثإ هلو .  ببسلا اذهب نئادلا ملع تبثي
يروص ببس ركذ دق نوكي نأ وأ دقعلا يف ًاروكذم ببسلا نوكي إال كلذ يف يوتسيو

: يتأيس امك عورشم ريغ يقيقحلا ببسلا نأ تبثو
نم ةيناثلا ةرقفلا يف دراولا ضرفلا وه اذهو : دقعلا يف روكذم ببسلا –297
دقعلا يف روكذملا ببسلا نأ ىلع ةينوناق ةنيرق ًاضيأ انه صنلا عضو دقو . 137 ةداملا
تابث إل ةلباق ةنيرقلا  .و هلجا نم مزتلي نأ نيدملا ىضر يذلا يقيقحلا ببسلا وه

 ،لب يقيقحلا ببسلا وه سيل دقعلا يف روكذملا ببسلا نأ نيدملا ىعدا اذإف .  سكعلا
نأ امإ (1): نيفقوم دحأ ذختي نأ هلف ،  عورشم ريغ ًاببس رتسي يروص ببس وه

يقيقحلا ببسلا تابثإ ءبع لقتني ةلا حلا هذه يفو ،  ةيروصلا تابثإ ىلع رصتقي
ريغ دقعلل يقيقحلا ببسلا نأ ًاسأر تبثي نأ امإو (2)،(2) نئادلا ىلإ هتيعورشمو

.  عورشم
،  تاهينج ةرشع ىلع ديزت همازتلا ةميق تناكو .  ببسلا ةيروص تبثي نأ دارأ اذإف
ول ىتح ًاضيأ كلذك األرم نوكيو .(3) اهماقم موقي امب وأ ةباتكلا ب كلذ تبثي نأ بجو
زوجي  ،ألهنال ًابوتكم يرورضلا ببسلا ناك اذإ تاهينج ةرشع ىلع مازتل اال ةميق دزت مل

.  ةباتكلا إالب بوتكملا سكع تابثإ
عيمجب كلذ تبثي نأ هلف ،  ببسلا ةيعورشم مدع ًاسأر تبثي نأ نيدملا دارأ اذإو

ا ةميق تغلب امهمو ،  ًابوتكم يروصلا ببسلا ناك ول ىتح ،  نئارقلا و ةنيبلا اهنمو قرطلا
.(4) قرطلا عيمجب هتابثإ زوجي شغلا  ،و شغ ةيعورشملا مدع ءافخإ  ،ألن مازتل ال

ص 1911م23 رياربف 2 يفو ص190– 1897م) ةنس سرام 10 يف طلتخم فانئتسا (1)
ص 1931–م43 ةنس ويام 13 يفو ص324– 1930م42 ةنس رياربف 26 يفو –151
ص 1945م57 ةنس ةينوي 19 يفو ص116– 1943م55 ةنس ليربا لوأ يفو –390

. 183
امأ .  سكعلا تابثإ نيدملا ىلعو ،  ضورفم وهف دقعلا يف ركذي مل اذإ ببسلا نأ ىرن كلذ نمو (2)
ضقن ) نئادلا ىلإ لقتني يقيقحلا ببسلا تابث اإل ءبع نإف هتيروص نيدملا تبثاو ركذ اذإ

ةنس ويام 28 يفو ص138– 67 مقر 1 رمع ةعومجم 1932 ةنس ربمفون 3 يف يندم
ةلأسملا هذه يرصملا ءاضقلا ماكحأ يف رظناو ص469). 165 مقر 3 رمع ةعومجم 1942

. 2 مقر شماه ص579 فلؤملل دقعلا ةيرظن
رخآ ًاببس ركذو نيدلا دنس يف دراولا ببسلا ةحص مدعب نئادلا رقا اذإ هنأب ضقنلا ةمكحم تضق دقو
ًامئاق مازتل اال ناكو ،  ةئزجتلل لباق ريغ اذه هرارقإ ناك ،  يقيقحلا ببسلا هنأ ىلع ًاعورشم

1937 ةنس ليربا 15) حيحص ريغ ريخ األ ببسلا اذه نأ نيدملا تبثي مل ام ًاحيحصو
ةنس سرام 22 يف طلتخم فانئتسا ىنعملا اذه يفو ص150– 52 مقر 2 رمع ةعومجم

ص209). 1933م45
نم ةرداصلا قارو باأل هببس ةيروص تابثإ زوجي ضرقلا دقع ناب ضقنلا ةمكحم تضق دقو (3)
نم حضتأ  ،مث ًادقن تعفد اهتميق نأ اهيف ًاروكذم نيدلا تادنس تناك اذإف هب ، كسمتملا

خيراوت لبق ةفلتخم فورظو تابسانم يف اهنيدم ىلإ نيدلا ةيعدم نم ةرداصلا لئاسرلا
زوجي لئاسرلا هذهف اهل ، هعربتو هناسحا هل ركشتو نيدملا يدجتست تناك اهنإ اهدعبو تادنسلا

رمع ةعومجم 1932 ةنس ربمفون 10) يقيقح ضرق دوجو يفن يف ًايفاك ًايباتك يلدال اهرابتعا
،  ةيديلقتلا ةيرظنلا يف فورعملا ىنعملا ب موهفم انه ببسلا نأ ظح ص138–يوال 67 مقر 1

دقعلا وه ةيضقلا هذه يف هتاذ ضرقلا دقع نوكيف ،  ضرقلا دقع ىلع يضارتلا نكر هنع ينغيو
،  هببس ىلع ةنيرق دقعلا ةيعيبط تذختا  ،إالاذإ ببسلا ةيروص يف الم كلل لحم  ،وال يروصلا

.( غًابلا عقي ام اذهو
يفو –1/34 مقر 25 ةيمسرلا ةعومجملا 1922 ةنس ربمسيد 14 يف ةينطلا رصم فانئتسا (4)
ةنس رياني 23 يفو ص324– 126 مقر 31 ةيمسرلا ةعومجملا 1930 ةنس سرام 12



307

عبارلا عرفلا

الن(*) طبلا ةيرظن : ءازجلا

وه دقعلا طبالن : ديدجلا نوناقلا يفو ميدقلا نوناقلا يف الن طبلا ةيرظن –298
وحنلا ىلع ،  اهطورشل ةيفوتسم ةلماك هناكر أل دقعلا عامجتسا مدع ىلع ينوناقلا ءازجلا

 ،كلا غارفلا رثا ىلع دقعلا طبالن يف ملكتن نأ ًايقطنم ناك كلذلو .  مدقت اميف هانيب يذلا
.  هناكرأ يف الم

يف ةماعلا دعاوقلا دجن انك الن ،لب طبلا ةيرظنل ًاناكم درفي ميدقلا نوناقلا نكي ملو
نوناقلا نأش وه امك ،  ةدعابتم ةقرفتم ةنكمأ يف ةرثانتم صوصن اهيوتحت الن طبلا

،  ًاصاخ ًاناكم الن طبلا ةيرظنل درفي نأب ىنع دقف ديدجلا نوناقلا امأ .  يسنرفلا يندملا
(م138– دقعلا طبالن يف ةماعلا دعاوقلا مسرت يتلا ةيسيئرلا صوصنلا هيف عمج

.(1) صوصنلا هذه ىده يف الن طبلا ةيرظن طسبن نحنو .(144
زيمن نأ ةيادبلا ذنم نسحيو : مظنلا نم هبراقي امع الن طبلا زييمت ةرورض –299

نايرسلا مدع نيبو هنيب زيمن .  مظنلا نم هبراقي امع (nullite الن( طبلا
.(resolution) خسفلا نيبو هنيبو ،(inopposabilite)

ص 1917م29 ةنس ةينوي 7 يف طلتخم فانئتسا ص69– 24 مقر 12 ةاماحملا 1932
ص 1923م35 ةنس ويام 31 يفو ص136– 1919م31 ةنس رياني 22 يفو –489
ابرلا وه دنسلا ببس نأ نيبت اذإو اذه ص104– 1923م36 ةنس ربمسيد 20 يفو –483

ةينطولا رصم فانئتسا ) عورشم ريغ ببسلا ألن قرطلا عيمجب كلذ تابثإ نيدمللف شحافلا
يف طلتخم فانئتسا ص324– 126 مقر 31 ةيمسرلا ةعومجملا 1930 ةنس سرام 12 يف
نأ ىلع ص48). 1897م10 ةنس ربمسيد 22 يفو ص37– 1896م9 ةنس ربمفون 25
تابث اإل لوبق زوج الي هنأ  ،ذإ هتابثإ يف صيرختلل يفكي ال شحافلا ابرلا دوجوب ءاعد اال درجم
ةيوق نئارق كانه نأ ىلع ىوعدلا يف ةتباثلا عئاقولا لدت اممل بوتكملا الف خاي ام ىلع ةنيلا ب

14 ةيمسرلا ةعومجملا 1913 ةنس ليربا 2 يف ينطو فانئتسا ) شحافلا ابرلا دوجو ىلع
طلتخم فانئتسا –69 مقر 18 ةيمسرلا ةعومجملا 1917 ةنس سرام 29 يفو –89 مقر

22 تيزاج 1931 ةنس سرام 4 يفو ص263– 310 مقر 22 تيزاج 1930 ربمسيد 3 يف
رادقملا ناك مك تبثي نأ نئادلا ىلعف ،  ةيوبر دئاوف كانه نأ تبن اذإف ص263). 307 مقر

( يف طلتخم فانئتسا ) نيدملا فارتعا لبقت ةمكحملا نإف كلذ تبثي مل اذإف ،  ضرتقملا
.( هيلإ ةراش اإل تقبس يذلا مكحلا وهو ص263 307 مقر 22 تيزاج 1930 ةنس ربمسيد

عورشملا يقتا ": يتأي ام ددصلا اذه يف يديهمتلا عورشملل ةيحاضي اإل ةركذملا يف ءاج دقو (1)
اال ءاضقنا بابسأو الن طبلا ماكحأ نيب عمجت نيح ذخآم نم ةينيت لاال تانينقتلا هل فدهتست ام
الن طبلل لعجو .  يليزاربلا نينقتلا جهن نأشلا اذه يف جهن دقو .  دحاو ديعص يف تامازتل
ام عم ،  اهدقع طرفناو ترثانت ماكح نماأل ةفئاطل ًابسانم اناكم كلذب أيهف ،  ةعماج ةيرظن

.  دقعلا لا طبإ دنع هملست ام درب ةيله األ صقان مازتلا ب ةصاخلا صوصنلا  ،ك عماج ببس نماهنيب
ىلع ماع ، هجوب نأشلا اذه يف ثدحتسا اميف ينيت لاال بهذملا ديلا قتب عورشملا كسمتسا دقو
نم ةماه ًاماكحأ عورشملا سبتقا دقف .  ةيحانلا هذه يف هرثأ مدعي مل ينامرجلا بهذملا نأ
وأ دوقعلا ليوحت ةيرظنو دوقعلا صاقتنا ةيرظن كلذ . . . نمف .  يرسيوسلا و ينامل األ نينينقتلا

قبطتو ،  دقعلا نم قش ىلع يبسنلا وأ قلطملا الن طبلا دورو دنع ىلو األ قبطتو قناالاهب ،
 139 نيتداملا رظنأ ) رخآ دقع داقعنا طورش الن طبلل لباقلا وأ لطابلا دقعلل ترفاوت اذإ ةيناثلا

ىوعد مداقت ىلع صن دق عورشملا نأ ىرخأ ةيحان نم ىعاريو .( ينامل األ نينقتلا نم 140،
ةداملا رظنأ ) يرسيوسلا تامازتل اال نينقت كلذ يف امهلتسم ،  تاونس ثالث ءاضقناب الن طبلا
دعاوقلا ىضتقمب ررقملا ليوطلا مداقتلا نع ال ضف اذه ،( ةدحاو ةنس ةدملا لعجت يهو 229
مداقتلا نايرس أدبم نع فلتخي ةلا حلا هذه يف ريصقلا مداقتلا نايرس أدبم نأ ىعاريو .  ةماعلا

ثلا تاونسلا لجأ ءاضقنا لبق هتدم تلمتكا اذإ هرثأ ليوطلا مداقتلا اذهل نوكي كلذلو ،  ليوطلا
ص234). ص233– ج2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم الث"(
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.  كلذل ًاعبت ريغلا ىلإ ةبسنلا  ،بو نيدقاعتملا ىلإ ةبسنلا ب دقعلا رثا مادعإ النوه طبلا ف
قح يف يرسي ال هنكلو ،  نيدقاعتملا نيب اميف هرثأ جتني ًاحيحص دقعلا نوكي دقو
قح يف ذفان ريغ ،  نيدقاعتملا نيب اميف حيحص ةيروصلا يف يقيقحلا دقعلا  .ف ريغلا

.  ريغلا ىلع هب جتحي ال نكلو ،  نيدقاعتملا نيب اميف حيحص لجسملا ريغ دقعلا  .و ريغلا

.  ريغلا ىلع ةجح نوكي نأ نود نيدقاعتملا ىلع ةجح هخيرات خيراتلا تباث ريغ دقعلا و
،  نيدقاعتملا نيب اميف حيحص هنئاد قحب ًارارضإ رسعملا نيدملا همربأ يذلا دقعلا و

ضرم يف عيبلا  .و ةيصيلوبلا ىوعدلا ب هيف نعط اذإ نئادلا قح يف يرسي ال نكلو
ثلث زواجي اميف ةثرولا قح يف يرسي ال نكلو ،  نيدقاعتملا نيب اميف حيحص توملا

ال هتاذ تقولا يف وهو نيدقاعتملا نيب اميف لا لإلطب تباث دقعلا نوكي دق  .لب ةكرتلا
وهال  ،مث يرتشملا و عئابلا نيب اميف لا لإلطب لباق ريغلا كلم عيبف .  ريغلا قح يف يرسي
مدع ىقبيو الن طبلا لوزيف دقعلا يرتشملا زيجي دقو ،  يقيقحلا كلا ملا قح يف يرسي

ام ىلع (confirmation) ةزاج باال لوزي لا وزلل باقال ناك الناذإ طبلا  .و نايرسلا
امأ .  ىرنس ام ىلع (ratification) دقعلل ريغلا رارقإب لوزيف نارسلا مدع امأ .  ىرنس

نماأل هانمدق اميف ظح (ratification).يوال دقعلل ريغلا رارقإب لوزيف نايرسلا مدع
اآلرخ . لثملا يف هنع لثم يف هلولدم فلتخيف ،  دحاو لولدم هل سيل " ريغلا نأ" ةلثم
،  دقعلا ناكرأ نم نكر يف بيع ىلإ عجري الن طبلا نأ خسفلا النو طبلا نيب قرفلا و
ال  ،مث ًاحيحص دقعلا أشنيف ،  اهطورشل ةيفوتسم ةميلس دقعلا ناكراف خسفلا يف امأ
إال خسفلا نوكي ال كلذلو اآلرخ ، دقاعتملا مازتلا طقسيف همازتلا نيدقاعتملا دحأ ذفني

.  نيبناجلل مزلملا دقعلا يف
نوكي نأب يضقي قطنملا نإف ،  دقعلا دعي الن طبلا ناك الن:امل طبلا عاونأ –300

الن ،عم طبلا ةيرظن نكلو هيف . توافت ال مدعلا  ،ذإ جردلا لبقت ال ةدحاو ةجرد الن طبلا
صوصنلا ىلإ عجرت تارابتع  ،وال ةيخيرات تارابتع ال تدقعت  ،دق ةطقنلا ةطاسبلا هذه

.  ةجردتم بتارم ىلإ كلذل ًاعبت الن طبلا اومسقي نأ ءاهقفلا ةلواحمل  ،مث ةيعيرشتلا
نيتيحان نم تمجوه دقو الن . طبلل ثاليث ميسقتب ةيديلقتلا ةيرظنلا قتلا مث نمو

ثلااليث ميسقتلا مهيفكي ال مهضعبو ،  يئانث ميسقتب نوفتكي ءاهقفلا ةرثكف : نيتفلتخم
.  ةددعتم بتارم الن طبلا عيونت ىلإ بهذيو

مادعن ثالث:اال بتارم ىلإ انمدق امك الن طبلا مسقت ةيديلقتلا ةيرظنلا ف
nullite) يبسنلا الن طبلا (nulliteabsolue)و بلطملا الن طبلا (inexistence)و
.  نوكتي ىتح اهمايق نم الدب دقعلل ناكرأ دوجو وه ميسقتلا ساسأو .(relative
وهو – ناكر األ هذه نم نكرو .  فلتخت ال ىتح اهرفاوت نم الدب طورش ناكر األ هذهلو
نوكي ىتح بيعب ًابوشم نوكي أوال ةلماك ةيلهأ يذ نم ردصي نأ –الدب ءاضرلا

،  ةيلكشلا دوقعلا يف لكشلا كلذكو ،  ببسلا و لحملا و ءاضرلا دقعلا ناكرأو .  ًاحيحص
  ًاعورشم ًانيعم ًانكمم نوكي نأ لحملا طورشو .  ًامدعنم دقعلا ناكأ اهنم نكر مدعنا اذإف
ال طاب دقعلا ناك طورشلا هذه نم طرش لتخا اذإف ،  ًاعورشم نوكي نأ ببسلا طرشو ،
وأ سيلدت وأ طلغك بيع هباش وأ ةيله األ صقان نم ءاضرلا ردص اذإو .  ًاقلطم طبالًان

.  ًايبسن الطبالًان طاب دقعلا ناك ،  هاركإ
لطابلا دقعلا و مدعنملا دقعلا نيب اهزييمت ةيديلقتلا ةيرظنلا ىلع يعنت ءاهقفلا ةرثكو

نم مدطصي هنأ امأ .  ةدئاف يذب سيلو ،  قطنملا نم مدطصي زييمتلا  .ذإ ًاقلطم طبالًان
يفاال يوتسي وهف ،  نينوناق دوجو هل سيل ًاقلطم طبالًان لطابلا دقعلا فألن قطنملا

دقعلا نم ًامادعنا دشا مدعنملا دقعلا نإ قيلا نأ نكمي  ،وال مدعنملا دقعلا عم مادعن
ف ةدئاف يذ ريغ زييمتلا نأ امأو .  انمدق امك مدعلا يف توافت ذإال ًاقلطم طبالًان لطابلا
ال نيدقعلا :كال مدعنملا دقعلا ماكحأ نيع يه ًاقلطم طبالًان لطابلا دقعلا ماكحأ ألن
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و مادعن اال نيب زييمتلا نأ عقاولا  .و مداقتلا هيلع دري  ،وال ةزاج اإل هقحلت  ،وال ًارثأ جتني
أالطبال هقفلا اذه ررق  ،ذإ جاوزلا دقع ةبسانم يف يسنرفلا هقفلا هقلخ قلطملا الن طبلا
،  اهيف كش حاالتطبالنال تماقف .  عزعزتلا نم هل ةنايص ،  صن نود دقعلا اذه يف ن

دقعلا ىلوت اذإ امكو ،  دحاو سنج نم ناجوزلا ناك اذإ امك ،  صن اهنأش يف دري مل نكلو
حلااال هذه ىطغت ىتح مادعن اال ةيرظن تقلخف .  هيلوت يف ةيمسرلا ةفصلا هل تسيل نم
ريغب نوكي النال بطلا ناب يضقت يتلا ةقيضلا ةدعاقلا ب ديقتلا مدع ىلو األ ناكو ت .
رياغت هتعيبط نإف جاوزلا ىلع ةدعاقلا هذه رصق ليلقلا يف  ،وأ جاوزلا دقع يف صن

.  ةيلا التملا ماعملا ةرئاد يف دوقعلا ةعيبط
بتارم ىلع راصتق اال مدع ىلإ ،  مدقت امم ضيقنلا ىلع ،  بهذي نم اهقفلا نم كانهو
مهرظن يف ثلااليث ميسقتلا اذه نإف .  ةيديلقتلا ةيرظنلا اهب لوقت يتلا النثلاالث طبلا
نوناقلا نإ نولوقي يأرلا اذه باحصأو .  تاجاحلا فلتخمل عستي ال دماج قيض ميسقت
نوناقلا هبلطتي طورشلا هذه نم طرش لكو ،  ةنيعم ًاراثآ جتني ىتح دقعلل ًاطورش نيع

اذه عم تتالمء يتلا ةيحانلا يف ال طاب دقعلا ناك طرش لتخا اذإف ،  نيعم ضرغب ءافولل
.(1) نوناقلا اهخاوت يتلا ضارغ لأل ًاعبت هبتارم عونتتو الن طبلا هوجو ددعتتف ،  طرشلا
ىلع الن طبلا لئاسم ضعب ءاصعتسا رسفي هنأ يفو يأرلا اذه ةنورم يف ليق امهمو
طرش اهيف رفاوتي مل ةبهل هتثرو وأ بهاولا ةزاجإ يف امك ،  ةيديلقتلا دعاوقلل عوضخلا
كلا ملا رارقإب هتزاجإ ناكمإو ريغلا كلم عيب ذوذش يف امكو ،( ديدج (م489 لكشلا
عم لكشلا فوتسي مل يذلا ةكرشلا دقع طبالن يف امكو ،( ديدج (م467 يبنجأ وهو
حلاا هذه )،إالنأ ديدج (م507 ريغلا ىلع الن طبلا اذهب ءاكرشلا جتحي نأ زاوج مدع

ةتباثلا دعاوقلا ضقن غوست ال يهو مالًامئ ، ًاريسفت اهرسفي ام اهل ةصاخلا الت
اال رربي ام رارقتس واال تابثلا نم اهل سيل دعاوق اهلحم لحتل الن طبلا يف ةرقتسملا

.(2) اهيلإ نانئمط
وال تابث ريغ يف الن طبلا دعاوق تتشت نم ريخ ثلااليث ميسقتلا دنع فوقولا ف

ًاقلطم طبالًان لطاب دقع ىلإ يئانثلا ميسقتلا ثلااليث ميسقتلا نم ريخو .  رارقتسا
ام زييمتلا بيع نم هانمدق  ،امل ًايبسن طبالًان لطاب دقعو ( مدعنملا دقعلا هيف لخديو )

عوجرلا يئانثلا ميسقتلا نم ريخ لب .  ًاقلطم طبالًان لطابلا دقعلا و مدعنملا دقعلا نيب
.  قلطملا الن طبلا يه اهيف توافت ال ةدحاو ةجرد الن طبلا لعجو حيحصلا قطنملا ىلإ
( ىلو األ ةلحرملا ): نيتلحرم ىلع ىرنس امك رمي ًايبسن طبالًان لطابلا دقعلا ألن كلذ

نينوناق دوجو ةلحرملا هذه يف هل نوكيو لا ، وأباإلطب ةزاج باال هريصم نيعتي نأ لبق
ةلحرملا  .(و ًاحيحص أشن ول هيلع بترتت تناك يتلا ةينوناقلا لكاآلراث جتنيف ،  لماك
مداقتلا هنأش يف متي وأ ةزاج اإل هقحلت نأ امإف ،  نيريصم دحأ دقعلا اهيف ىقلي ( ةيناثلا

هنيب قرف كانه دوعي  ،فال هراثآ عيمجل ًائشنم ًاحيحص دقعلا رمتسيو الن طبلا لوزيف
ًامات امادعنا نينوناقلا هدوجو مدعنيف طبالهن ررقتي نأ امإو ،  حيحصلا دقعلا نيبو
كانه دوعي  ،فال يعجر رثا هلك اذهل نوكيو اهأشنأ يتلا ةينوناقلا اآلراث عيمج لوزتو
ودعي ال ىرن امك ًايبسن طبالًان لطابلا دقعلا  .ف ًاقلطم طبالًان لطابلا دقعلا نيبو هنيب قرف

ال طاب ًادقع  ،وأ مداقتلا هيلع درو وأ ةزاج اإل هتقحل اذإ ًاحيحص ًادقع نوكي نأ هلآم يف
طبالًان لطاب دقع امإو ،  ماودلا ىلع حيحص دقع امإ وهف طبالهن . ررقت اذإ ًاقلطم طبالًان
ىلإ موقي ال قتسم ًائيش سيل يبسنلا الن طبلا نأ نماألرم عقاولا  .و ةيادبلا ذنم ًاقلطم

– اهدعب امو ص206 الن طبلا يف ةماعلا ةيرظنلا يف هتلا سر يف (Drogoul) لوجورد رظنأ (1)
. 154 صو ص151 دوقعلا طبالن يف هتلا سر يف (japiot) ويباج

. 820 ةرقف –819 ةرقف هيجن وبوال ريبيرو لوين بال ىنعملا اذه يف رظنأ (2)
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نيتلحرملا ىلع رمي دقع حةلا نع بسانم ريبعت وهإال امو ،  قلطملا الن طبلا بناج
.  قلطملا الن طبلا ىلإ وأ ةماتلا ةحصلا ىلإ ةياهنلا يف هرمأ لوؤيف ،  امهركذ مدقتملا
امك ،  يبسنلا الن طبلا اهيف جمدني الن ، طبلا نم دحاو عون إال كانه سيلف مث نمو

.(1) مادعن هيفاال جمدنا
اذإ قلطملا الن طبلا ىلإ اهلك الن طبلا عاونأ عاجرإ نأ ىلع الن: طبلا ليصأت –301

ههجاوت امو الن طبلا ةيرظنل ةينفلا ةغايصلا رسيي ال وهف نينوناقلا قطنملا ىضري ناك
ةضحملا ةغايصلا ةيحان نم ىلو  .واأل عونتلا نم ًائيش يضتقت ةرياغتم حاالت نم

،  ًايبسن الطبالًان طاب وأ ًاقلطم الطبالًان طاب دقعلا نوكيف ،  يئانثلا ميسقتلا ىلإ عوجرلا
اذه دنع فقنو لا . باقاللإلطب الوأ طاب دقعلا نوكي ديدجلا نوناقلا لوقي امك وأ

.  هليصأت ىلوتن نأ ىلع ،  ميسقتلا
ةلا حلا يفف .  ةيعوضوم تارابتعا ىلإ وأ ةيلكش تارابتعا ىلإ عجري نأ النامإ طبلا ف
يذلا ردقلا ب نكلو ال ، طاب هيف لكشلا نكر رفاوتي ال يذلا يلكشلا دقعلا نوكي ىلو األ
نوناقلا  ،و نوناقلا عنص نم وه امنإ لكشلا نأ انفلسأ دقو .  لكشلا نم نوناقلا هبلطتي
فوتسي مل يذلا دقعلا لعجي دقف حةلااإلخاللهب . يف يفاكلا ءازجلا هل نيعي يذلا وه

كشال ةلطابلا ةبهلا يف امك هتزاجاب حمسي دقو .  ةزاج اإل هقلحت الال طاب بولطملا لكشلا
.( ديدج (م507 بولطملا لكشلا فوتست مل يتلا ةكرشلا يف امكو ( ديدج (م489

ضرف نود ضرف هب جتحي نأو لمكتسي نأ لبقي ثيحب ةنورملا نم لكشلا لعجي دقو
ىلع هعنص ،  نوناقلا قلخ نم انمدق امك لكشلا  .ف ةيصوتلا و نماضتلا تاكرش يف امك
طبلا ةرئاد – اهدحو ةرئادلا هذه يف نحنو .(2) هراتخي يذلا بلا قلا ىلع هدقيو ،  هنيع

الن . طبلا بتارم عونتب نيلئاقلا عم ىشمتن – بولطملا لكشلا ءافيتسا مدعل الن
ليلحت قيرط نع ليصأتلا بجي انهف ،  ةيعوضوم تارابتعا ىلإ الن طبلا عجر اذإ امأ
ةمكحل نوناقلا يف صن ىلإ عجري دق الن طبلا نأ لوقن كلذ لبقو .  دقعلا رصانع
فرصت طبالن يفو ( ديدج (م466 ريغلا كلم عيب طبالن يف امك ،  عرشملا اهاخوتي

النوه طبلا نم عونلا اذهو .( ديدج (م115 رجحلا رارق ليجست لبق رداصلا هيفسلا
دعاوقلل عضخي يذلا الن طبلا نكلو .  هجلا عي يذلا صنلا هنأش يف عبتي صاخ طبالن

.  اهديعقت اآلن ىلوتن ةيعوضوم تارابتعا ىلإ عجري ام رثكأ عجري ةماعلا
نإف اهنم نكر يأ مدعنا اذإف .  ببسلا و لحملا و ءاضرلا يه ثالةث ًاناكرأ دقعلل نأ كلذ

ءاضرلا  .ف هطرش الل تخا نكرلا مادعنا لثمو ال . طاب نوكيو ،  ةعيبط موقي ال دقعلا
اإل هيف طرتشي لحملا  ،و امهقباطت عم لوبقلا و باجي اإل لباقتو زييمتلا هيف طرتشي
و زييمتلا طورشف .  ةيعورشملا هيف طرتشت ببسلا  ،و ةيعورشملا و نييعتلا و ناكم

ةيعيبط طورش يه لحملا يف نييعتلا و ناكم اإل طرشو ،  ءاضرلا يف قباطتلا و لباقتلا
ال نينوناق طرش وه ببسلا يفو لحملا يف ةيعورشملا طرشو .  اهنودب دقعلا موقي ال
طبلا ال(3).و طاب دقعلا ناك طورشلا هذه نم طرش لتخا اذإف .  هنودب ًاضيأ دقعلا موقي

:"ال يتأي ام ددصلا اذه يف (1 مقر شماه ص618 ) فلؤملل " دقعلا ةيرظن " يف درو دقو (1)
و يبسنلا الن طبلا و ةحصلا اآلرخ: ضعبلا نع اهضعب ةلقتسم دقعلل لا وحأ ثالث كانه دجوت

ًايبسن طبالًان لطابلا دقعلا  .و قلطملا الن طبلا و ةحصلا : ناتلا إالح دجوت ال  ،لب قلطملا الن طبلا
رمي ال يذلا حيحصلا دقعلا نع زيمتم وهف ،  ىرخ األ دعب ةدحاو نيتلا حلا نيتاه ىلع رمي دقع وه

الن طبلا  ،ف وحنلا اذه ىلع ًازيمتم ًايبسن طبالًان لطابلا دقعلا نع زيمتمو ،  ةحصلا حةلا ىلع إال
. " قلطملا الن طبلا و ةحصلا نيب اهتاذب ةمئاق حةلا سيل هسفن يبسنلا

.  شماهلا يف 135 ةرقف ًافنآ رظنأ (2)
ةداملا تصنف ال ، طاب دقعلا اهيف نوكي يتلا حلااالت عمجي ًاصن يديهمتلا عورشملا نمضت دقو (3)

: يتأي ام ىلع عورشملا اذه نم 193
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لطابلا دقعلا  .و ةماع ةحلصمل ةيامح نوناقلا هضرفي وأ ءايش األ ةعيبط هيلمت انه الن
الهن ، طبب كسمتي نأ ةحلصم يذ لكل زوجيو ًارثأ ، جتني  ،فال ًاعرش وأ ةعيبط مدعنم
.  مداقتلا هيلع دري  ،وال هتزاجإ حصت  ،وال اهسفن ءاقلت الننم طبلا ب يضقت نأ ةمكحمللو
هل رفاوتت ال نكلو هطورشل ًايفوتسم ًامئاق نوكي نأ عقي دق دقعلا يف نكر كانهو

هطورشل ًايفوتسم ًادوجوم نوكي انيأر امك ءاضرلا  .ف ءاضرلا وه اذهو ،  ةحصلا بابسأ
الل غتسا وأ هاركإ وأ سيلدت وأ طلغ نع ردص ول ىتحو ةيله األ صقان نم ردص ول ىتح
،  هناكرأ ًايفوتسم دقعلا موقي ةلا حلا هذه يفو .  حيحص ريغ ًابيعم ءاضر نوكي هنكلو ، 

ءاضر وأ لتخم ءاضر هنم ردص يذلا دقاعتملا نأ ىقبيو .  هراثآ هيلع بترتت دقعنم وهف
نأ هدحو هلف .  ةيامحلا هذه بلط وه اذإ نوناقلا هيمحي نأ هقح نم نوكي بيعم

.  مداقتلا ب دقعلا لا طبإ يف هقح طقس تكس اذإو ،  هزيجي نأ هل امك ،  دقعلا لا طبإ بلطي
 ،لب ةماع ةحلصم ةيامحل ال نوناقلا هررق امنإ دقعلا لا طبإ يف قحلا اذه نأ كلذ

.(1) صقن نم هءاضر روتعا ام هب جلا  ،عي ةصاخلا دقاعتملا ةحلصم ةيامحل
ولعمو ،  اهيلإ ىدؤت تامدقمل ةيقطنم جئاتن النإال طبلل ليصأت نم هانمدق اميف سيلو

.(2) ةرهاظ للعل ةلوقعم الت

: حلااالتاآلةيت يف ال طاب دقعلا نوكي "
طإالًاق . هل ةيلهأ ال صخش همربا أ)اذإ

هطورش ببسلا يف وأ لحملا يف رفاوتت مل اذإ  ،وأ ببسلا وأ لحملا وأ ءاضرلا هيف مدعنا اذإ ب)
.  ةيرهوجلا

لفغا اذإ  .وأ لكشلا اذه دقعلا فوتسي ملو هنودب ال طاب نوكي كشال دقعلا يف نوناقلا طرتشا ج)اذإ
.  دقعلا نيوكت يف ًانكر نوناقلا هربتعي ًايلكش ءارجإ نادقاعتملا

الن" . طبلا ىلع صاخ صن نوناقلا يف درو د)اذإ
. " ةقباسلا داوملا يف اهيلع صوصنم اهماكحأ "ألن يئاهنلا عورشملا يف ةداملا هذه تفذح دقو

.( شماهلا يف ص250 ج2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم )
تصنف لا . باقاللإلطب دقعلا اهيف نوكي يتلا حلااالت عمجي اصن يديهمتلا عورشملا نمضت دقو (1)

: يتأي ام ىلع عورشملا اذه نم 195 ةداملا
: لااآلةيت يفاألوح لا باقاللإلطب دقعلا ربتعي "

.  ةيله األ صقان نيدقاعتملا دحأ ناك ا)اذإ
الل . غتسا وأ هاركإ وأ سيلدت وأ طلغ ءاضرلا باش ب)اذإ

الن" . طبلل لباق دقعلا نأب يضقي صاخ صن نوناقلا يف درو ج)اذإ
. " ةقباسلا داوملا يف اهيلع صوصنم اهماكحأ "ألن يئاهنلا عورشملا يف ةداملا هذه تفذح دقو

.( شماهلا يف ص235 ج2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم )
طبلا بابسأ درت ": يتأي ام ددصلا اذه يف يديهمتلا عورشملل ةيحاضي اإل ةركذملا يف ءاج دقو (2)
مادعناو زييمتلا نادقفب طاالًاق ةيله األ رفاوت مدعك ،  دقعلا ناكرأ نم نكر فلخت ىلإ قلطملا الن

نع ىنغو .  ًامكح وأ ةقيقح لحملا دوجو مدع وأ ءاضرلا ءافتناك وأ كلذ ىلع ًاعيرفت ةدار اإل
وأ هداقعنا نود لوحي ،  نوناقلا مكحوز عقاولا مكح يف ،  دقعلا ناكرأ نم نكر فلخت نأ نايبلا
وأ دقعلا مايق ضرتفي وهف يبسنلا الن طبلا امأ .  قلطملا الن طبلا ب دصقي ام وه اذهو .  هدوجو
 ،وأ هلخادي بيع ببسب دسفي ءاضرلا وه هناكرأ نم ًانكر نكلو هناكرأ رفاوت ثيح نم هدوجو
بلط اذإ لطبي هنأ ىنعمب الن طبلل باقال دقعلا نوكي كلذلو ،  نيدقاعلا دحأ ةيلهأ صقن ببسب
نمو .  هتيلهأ لمتكت مل نم وأ بيعلا هءاضر لخاد نم وهو ،  هتحلصمل الن طبلا عرش نم كلذ
ةحصلا ةلحرم ىلو :األ نيتعباتتم نيتلحرم يف دقعلا لثمت امنإ الن طبلل دقعلا ةيلباق نأ ىلجلا

نم هل مكح الال طاب اهيف دقعلا ربتعيو الن طبلا ةلحرم ةيناثلا  ،و هراثآ عيمج دقعلا اهيف جتنيو
دجوت امنإو الن ، طبلا النو طبلا ةيلباقو ةحصلا ثالث ، لحارم ةمث تسيلف .  هئوشن تقو

يف صاخ صن ىضتقمب يبسنلا وأ قلطملا الن طبلا ررقي دقو الن . طبلا و ةحصلا ،  ناتلحرم
ص256). ص255– ج2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم )" نوناقلا

بتارم ىلإ الن طبلا ميسقت فرعت ،  ةثيدحو ةميدق نم ،  ىرخ األ نيناوقلا نإ لوقلا نكميو اذه
نماآلراث . لطابلا دقعلا هجتني امل ًاقبط ةجردتم بتارملا هذه لعجتو ،  ةددعتم
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دقعلا الن .ف طبلا ةيرظن ثحبل ةطخ مسرن نأ عيطتسن :واآلن ثحبلا ةطخ –302
.  امهن طبال ررقتي نأ ىلإ امهتأشن ذنم ةفلتخم راودأب نارمي لا لإلطب لباقلا دقعلا و لطابلا

مداقتلا وأ ةزاج لااإل لإلطب لباقلا دقعلا ىلع دري دقو اآلراث ، ضعب امهيلع بترتي دقف
.  مدعنيف دقعلا طبالن ريرقت نأشلا وذ بلطي لا األوح رثكأ يف نكلو .  ًاحيحص بلقنيف
الن طبلا ريرقت (3).  مداقتلا و ةزاج اآلراث .(2)اإل بيترت ثالةث:(1) نذإ راود فاأل

.  راود األ هذه نم لك ثحب ىلوتنو . 

األلو ثحبملا

لا لإلطب لباقلا دقعلا و لطابلا دقعلا ىلع بترتت يتلا اآلراث

acte ) ًاينوناق معال سيل لطابلا دقعلا : ةيلص واآلراثاأل ةيضرعلا 303–اآلراث
ةعقاو (actemateriel)وأ يدام لمع هنكلو هل ، دوجو ال دقعك وه juridique)ذإ

وهاألرثاأل سيل ،  ًاينوناق ًارثأ جتني دق ةباثملا هذهب وهو .(faitjuridique) ةينوناق
ىلع بترتي يضرع رثا يه  ،لب ًادقع هرابتعاب نينوناقلا لمعلا ىلع بترتي يذلا يلص

حاالتاال يف جتني دق لطابلا دقعلا نأ ىلع .  ةينوناق ةعقاو هرابتعاب يداملا لمعلا
رارقتسا ةرورض ةرات هيضتقت ذوذش اذهو ،  ًادقع هرابتعاب يلص األ هرثأ ةيئانثتس

.  ةينلا نسح ةيامح بوجو ًاروطو ،  لماعتلا
لطابلا دقعلا وهو راصو ،  ةيادبلا ذنم مدعنا طبالهن ررقت اذإ لا لإلطب لباقلا دقعلا و
لباقلا دقعلا هنومضم يف لخدي نأ دوصقملا ناك ،  لطابلا دقعلا انلق اذإف .  ءاوس ةلزنمب

ينامل األ هقفلا نإ (م141–142).لب يبسنلا الن طبلا و قلطملا الن طبلا فرعي ينامل األ نوناقلا ف
.  مدعنملا دقعلا فرعي

دقعلا (م11و19و20)و ًاقلطم طبالًان لطابلا دقعلا نيب يرسيوسلا تامازتل اال نوناق زيميو
(م21و23و25و26و28و29). ًايبسن طبالًان لطابلا

دقعلا  ،و مدعنملا دقعلا هيف لخديو (void) ًاقلطم طبالًان لطابلا دقعلا نيب زيمي يزيلجن اإل نوناقلا و
ريخ باال ديريو .(unenforceable) ذفانلا ريغ دقعلا (voidable)و ًايبسن طبالًان لطابلا
ريغب هتابثإ زوجي ال بوتكم ريغ دقعك ،  ةينوناقلا دعاوقلل ًاقبط هتابثإ نكمي ال ًاحيحص دقع

،  هذفنتب ةبلا طملا نكمت ال نكلو هلا ، طبإ بلط زوجي الوال طاب نوكي ال دقعلا اذه لثم .  ةباتكلا
ىدحإ وه ضرفلا اذه نأ رهاظو .  عدف ام درتسي نأ هل سيلف ًارايتخا مزتلملا هذفن اذإ هنأ ىلع

ال يزيلجن اإل نوناقلا ناك املو ،  يسنرفلا و يرصملا نينوناقلا يف يعيبطلا مازتل حاالتاال
الن . طبلا ةيرظن يف حاالهت ىدحإ عضو دقف ،  ةماع ةيرظنك يعيبطلا مازتل باال فرتعي

.  هرثأ روهظ ثيح نم ةددعتم بتارم ىلع دقعلا جردت يف صاخلا اهماظن اهلف سإالةيم ةعيرشلا امأ
مث ،  دسافلا مث ،  لطابلا دقعلا يه ةوقلا ىلإ فعضلا نم اهجردت بسح دوقعلا بتارمو

لطابلا دقعلا األرث .ف روهظ ثيح نم دوقعلا بتارم ىوقأ وهو  ،مثلاالمز ذفانلا  ،مث فوقوملا
صأ دقعني ال وهو للح ، هلحم يف وأ هنكر يف ناك ام  ،يأ ًافصو ًوال ال الصأ ًاعورشم سيل ام
هلصأب ًاعورشم ناك ام وه دسافلا دقعلا  .و ضبقلا ولوب ةيلا ملا نايع يفاأل كلملا ديفي ًوال ال

نم خًايلا دقعلا نوكي  ،وأ ةشحاف ةلا هج ال وهجم هلدب وأ هيلع دوقعملا نوكي ناب ،  هفصوب ال
يف كلملا ديفي ال وهو .  دقعلا داسفل ةبجوملا طئارشلا نم طرشب ًانورقم نوكي  ،وأ ةدئافلا

فرصت ًايلوضف هيف دقاعلا ناك ام وه فوقوملا دقعلا  .و هبحاص اضرب هضبقب إال هيلع دوقعملا
كلملا توبث ديفي وال فوقوملا دقعلا رثا رهظي  .فال ًازيمم ًايبص ناك  ،وأ هنذإ بال هريغ كلم يف
ذفانلا دقعلا  .و ةيناثلا ةروصلا يف ىصولا وأ ىلولا ىلو ،و األ ةروصلا يف كلا ملا هزاجأ إالاذإ

نم خًايلا ناك ام وه لاالمز دقعلا هيف .و فرصتلا كلمي اميف ةلماك ةيلهأ ىذ نم ردص ام وه
كلذ نم صلختسيو .  ةيؤرلا رايخو بيعلا رايخو طرشلا رايخو نييعتلا رايخ : ةعبرأ تارايخ
يف الن طبلا دعاوق نع ًاحضاو الًاف تخا فلتخت اإلسالةيم ةعيرشلا يف الن طبلا دعاوق نأ

.  ثيدحلا نوناقلا
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.(1) هلا طبإ ررقتي نأ دعب لا لإلطب
.  لطابلا دقعلل ةيلص واآلراثاأل ةيضرعلا اآلنكالنماآلراث لوانتنو

األلو بلطملا

لطابلا دقعلل ةيضرعلا اآلراث

ةعقاو هرابتعاب ًاراثآ لطابلا دقعلا جتني دق : اآلراث هذه ضعب ضارعتسا –304
جتني ال اإلسالةيم ةعيرشلا يف وهف ،  حيحصلا ريغ جاوزلا كلذ نم .  انمدق امك ةيدام
ًاراثآ جتني هنكلو ،  نيجوزلا نيب ام ثراوتلا و ةقفنلا بوجوو عتمتلا لحك ةيلص األ هراثآ
بسنلا توبثو لوخدلا دعب رهملا بوجوو لا األوح ضعب يف ةدعلا بوجوك ةيضرع

ال اآلراث هذهو .(2) يأرلا يف خالف ىلع الن طبلا ب ملعلا عم ولو دحلا طوقسو ًاطايتحا
بترتت اهنكلو ًارثأ ، جتني ال لطاب رابتع اال اذهب وهف ،  ًادقع هرابتعاب جاوزلا ىلع بترتت

اناك ول امك باآلرخ امهدحأ طبترا ةأرماو جرال نأ عقو اذإف .  ةيدام ةعقاو هرابتعاب هيلع
 ،و ءايش األ ةعيبطب ةتبات ةونبلا  ،و يلعفلا لا اذهاالصت رثا ىلع ةبجاو ةدعلا  ،ف نيجوز
ال ةهبشلل نوكي هب نولوقي نم دنع دحلا طوقسو ،  لوخدلا نع ضيوعت ةباثمب رهملا

.  ةيجوزلا ةطابر مايقل
ةفيحص كلذ نم اآلراث . ضعب جتني هنكلو ال ، طاب نوكي ام تاءارج نماإل كانهو
ةلطاب نوكتف ،  ةصتخم ريغ ةمكحم مامأ روضحلا ب هيلع ىعدملا اهيف فلك اذإ ىوعدلا

يف قحللا ءاطعلا ًاضيأ كلذ نمو .( ديدج (م383 مداقتلا عطقت كلذ عم يهو
.( ديدج ال(م99 طاب لاالقح ءاطعلا ناك ول ىتح قباسلا ءاطعلا طقسي ةديازملا
قيبطت نم ناصلختسي نارثأ لطابلا دقعلا اهجتني يتلا ةيضرعلا اآلراث مهأ نمو
نيوكت دنع أطخلا ةيرظن ىرخ  ،واأل دقعلا لوحت ةيرظن امهادحإ ،  نيتفورعم نيتيرظن

.  امهنم لك نع ةزجوم ةملك لوقنو .  دقعلا

(*) دقعلا لوحت ةيرظن –1

(Conversicnducontrat)

(Reductionducontrat دقعلا صاقتنا ةيرظنو )

ادبمك ةيرظنلا ررقي ًاصن نمضتي ميدقلا نوناقلا نكي :مل ةينوناقلا صوصنلا –305
ًاصن اهيف دروأ دقف ديدجلا نوناقلا حلااالت .امأ ضعب يف اهقبطي ناك ءاضقلا نكلو ماع

اآليت: هجولا ىلع يرجت يهو ، 144 ةداملا وه ًاحيرص
دقعلا ناف ،  رخأ دقع ناكرأ هيف ترفاوتو لا باقاللإلطب الوأ طاب دقعلا ناك اذإ "

.  دقعك ال ةيدام ةعقاوك اآلراث ضعبل اجتنم طبالهن ررقتي نأ لبق لا لإلطب لباقلا دقعلا نوكي دقو (1)
  يسمخلا مداقتلا ب كلمتلا يف زئاحلا هيلإ دنتسي ةيكلملل قانال ًاحيحص ًاببس نوكي نأ حلصي وهف

ناكو كلا ، ملا ريغ نم ًاراقع صخش ىرتشا اذإف .  كلذل حلصي ال هنإف لطابلا دقعلا ،خبالف
  ىسمخلا مداقتلا ب راقعلا يرتشملا كلمتو ،  ًاحيحص ًاببس نوكي نأ عيبلا اذه حلص ،  ًارصاق عئابلا
كلا وملا يرتشملا نيب ام علاالةق يف ربتعي كلا ملا ريغ رصاقلا نم رداصلا عيبلا نأ رهاظو ،
رصاقلا هلطبأ ااذ هلا ،امأ طبإ لبق إال ًاحيحص ًاببس نوكي ال وهو .  ًادقع ال ةيدام ةعقاو يقيقحلا

ناك اذإ هلطبي يرتشملا نأ روصتيو .  ًاحيحص ًاببس نوكي ألن ًاحلا ص دوعي ال هنإف يرتشملا وأ
ةميق تلزن اذإ اميس  ،ال رصاقلا ىلع نمثلا ب عجريو هبحاص ىلإ راقعلا عجري نأ هتحلصم نم
ةدافإ هنم دافأ دق هنأ رابتعاب رصاقلا ىلع نمثلا ب عجري نأ يرتشملا نكمأو نمثلا نع راقعلا

.  ةلماك
.  اهدعب امو 40 صو اهدعب امو ص30 5 ريدقلا حتف (2)
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تناك نيدقاعتملا ةين نأ نيبت  ،اذإ هناكرأ ترفاوت يذلا دقعلا هرابتعاب احيحص نوكي
. "(1) دقعلا اذه ماربإ ىلإ فرصنت

،  رشع عساتلا نرقلا يف نامل األ ءاهقفلا اهغاص ،  ةيناملأ ةيرظن دقعلا لوحت ةيرظنو
جهن ىلعو .(2)140 ةداملا وه حيرص صن يف ةماع ةدعاقك ينامل األ نينقتلا اهب ذخاو

.  ديدجلا يندملا نوناقلا راس ينامل األ نينقتلا
ةيرظنلا صخلتتو : حيحص رخآ فرصت ىلإ لطابلا فرصتل لوحتي فيك –306
فرصتلا لوحتيف ،  رخآ فرصت رصانع طبالهن مغر نمضتي دق لطابلا فرصتلا نأ يف
هرصانع ترفاوت يذلا فرصتلا ىلإ ،  لطابلا فرصتلا وهو نادقاعتملا هيلإ دصق يذلا

ال ًايضرع ًاينوناق ًارثأ جتنأ دق لطابلا فرصتلا نوكي كلذبو .  حيحصلا فرصتلا وهو
.  ًايلصأ

"مل ةلا يبمك " حيحص رخآ فرصت ىلإ لطابلا فرصتلا لوحت ىلع ةلثم األ نمو
األ نمو .  حيحص يداع دنس ىلإ ةلطاب ةلا يبمك نم لوحتتف بجاولا لكشلا فوتست

دهعتلا نوكيف ًهل ، اثراو رخآ لعجي نأ هيف عوجر ال ًادهعت دهعتي صخش ًاضيأ ةلثم
،(institutiond'heritier) ثراولا ةماقإ دقع فرعت ال اإلسالةيم ةعيرشلا الألن طاب

ةيصو كلذك لوحتلا ةلثمأ نمو .  اهيف عوجرلا زوجي ةحيحص ةيصو ىلإ لوحتي هنكلو
نع حيحص لودع ىلإ تلوحت ةلطاب ةقح لاال ةيصولا تناك اذإف ،  ةقباس ةيصول ةقح ال
لبق فرصتملا هب ىصوأ دق ناك ءيش يف لطاب فرصت اذه لثمو .  ةقباسلا ةيصولا

.  ةيصولا نع حيحص لودع ىلإ لطابلا فرصتلا لوحتيف ،  فرصتلا رودص
لوحتل ثالةث ًاطورش كانه نأ مدقت امم نيبتيو : دقعلا لوحت طورش – 307
هنمضتو يلص .(2) األ فرصتلا :(1)طبالن حيحص رخآ فرصت ىلإ لطابلا فرصتلا

اآلرخ فرصتلا اذه ىلإ ةلمتحملا نيدقاعتملا ةدارإ فارصناو (3).  رخآ فرصت رصانعل
.(3)

اذإ ": اآليت هجولا ىلع يديهمتلا عورشملا نم 203 ةداملا يف صنلا اذه درو : صنلا خيرات (1)
ًاحيحص نوكي دقعلا نإف ،  رخآ دقع ناكرأ هيف ترفاوتو الن طبلل باقال الوأ طاب دقعلا ناك

اذه ماربإ ىلإ فرصنت امهتين تناك نيدقاعتملا نأ نيبت اذإ هناكرأ ترفاوت يذلا دقعلا هرابتعاب
الت يدعت ضعب تلخدا ةعجارملا ةنجل يفو . " األلو دقعلا الن طبب ناملعي اناك امهنإ ول دقعلا
نود ةداملا ىلع باونلا سلجم قفاوو .  يئاهنلا عورشملا يف 148 ةداملا مقر حبصأو ،  ةيظفل

ا ةرابعلا فذح لوح ةليوط تاشقانم ترج خويشلا سلجمل يندملا نوناقلا ةنجل يفو .  ليدعت
ًارايعم يضاقلل عضن نأ ةداملا هذهب دوصقملا نأب كلذ ىلع درلا يف ليقو ،  صنلا نم ةريخ أل

ام صلختسي نأ هبلا طن انكلو ،  نيدقاعتملا ةين نع ثحبلا ب همزلت ال نحنف ةلا ، دعلا قيقحتل
عقي يضاقلا نم نينوناقلا فييكتلا اذهو ،  دقعلا ماربإ دنع نيدقاعتملا ةين هيلإ فرصنت تناك

ًاضورفم ناك يتلا ةينلا يف ثحبي يضاقلا نأ ًاموهفم نوكي نأ ىلع ضقنلا ةمكحم ةباقر تحت
الن طبب ناملعي اناك امهنإ "ول ةرابع فذح ىلع راصتق اال ىلإ ةنجللا تهتناو .  عازنلا لبق اهمايق
ب كلذ دعب ديقتلل لحمل  ،وال ةينلا ب اهرمأ طين ةلأسملا هل ،والن لحم ال ديزت األلو"ألاهن دقعلا

ةداملا مقر حبصأو .  يضاقلا ريدقت ىلإ ةياهنلا يف عجريس ماداألرم ام رخآ فرظ يأب وأ ملعلا
ج ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم ).  هتنجل اهترقأ امك ةداملا ىلع خويشلا سلجم قفاوو –144

ص267). ص262– 2
يفي لطابلا نينوناقلا لمعلا ناك اذإ ": يتأي امب ينامل األ نينقتلا نم 140 ةداملا تضق دقو (2)
اناك نيدقاعتملا نأ ضرف اذإ هب ذخؤي يذلا وه ريخ األ لمعلا اذهف ،  رخآ نينوناق لمع طورشب
يتأيس يتلا ثلاالةث لوحتلا طورش صنلا اذه عمجيو الن" . طبلا ب ناملعي اناك ول هناديري
رظنأ ) هنايب يتأيس ام ىلع ةيسكعلا ةدار اإل مادعناب وال ةيطايتح اال ةدار باإل ذخأ دقو ،  اهركذ

ص158). م140 ةدار عإالناإل يف سيلا عوضوملا اذه يف
ماكحأ تيقتسا ": يتأي ام ددصلا اذه يف يديهمتلا عورشملل ةيحاضي اإل ةركذملا يف ءاج دقو (3)

قناالهب وأ دقعلا ليوحت ةركف نأ ديب .  ًاضيأ ينامل األ نينقتلا نم ( ديدج 203(م144 ةداملا
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: ناتجيتن طرشلا اذه ىلع بترتتو .  لطاب يلصأ فرصت دجوي وأالًنأ بجيف
ناك رخآ فرصت ىلإ لوحتي ً؟ ،فال احيحص ناك يلص األ فرصتلا نأ (1)ول
اذه رصانع حيحصلا فرصتلا نمضت ول ىتح األلو ، فرصتلا ىلع هنارثؤي نادقاعتملا
نم كال نأ نيبتيو ،  ةيصولا رصانع نمضتت ةحيحص ةبه كلذ لثم اآلرخ . فرصتلا
يف ةيصو ىلإ ةبهلا لوحتت  ،فال ةبهلا ىلع ةيصولا لضفي ناك هل بوهوملا و بهاولا
نأ بجي (2).  لطابلا فرصتلا إال لوحتي  ،وال ةحيحص تعقو ةبهلا ةلا ،ألن حلا هذه
باقاللال فرصتلا ناكو ال طاب هنم ءزج ناك اذإ امأ .  هلمكأب ال طاب يلص األ فرصتلا نوكي

لوزيف ،(reduction) هصاقتن ال  ،لب فرصتلا لوحتل لحم كانه نوكي  ،فال ماسقن
يندملا نوناقلا نم 143 ةداملا تصن دقو .  حيحصلا ءزجلا ىقبيو لطابلا ءزجلا

باق الوأ طاب هنم قش يف دقعلا ناك "اذإ هنأب تضقف ،  مكحلا اذه ىلع ةحارص ديدجلا
ريغب متيل ناك ام دقعلا نأ نيبت  ،إالاذإ لطبي يذلا وه هدحو قشلا اذهف لا اللألطب
اهضعب نايعأ ةمسق كلذ لثم .(1)" هلك دقعلا لطبيف لا باقاللألطب وأ عقو يذلا قشلا

إل ريسفت درجم ىلإ ليوحتلا رمأ دري سيلف .  اهيلإ ةراش اإل تمدقت يتلا صاقتن اال ةركف نم قدأ
ًادقع ميدقلا امهدقع نم امهلدبيو ،  امهلحم هسفن لحي يضاقلا نأ عقاولا  .لب نيدقاعتملا ةدار
بطلل باقال الوأ طاب ليص األ دقعلا نوكي نأ ليوحتلا ماكحأ المعلا طرتشيو .  امهل هميقي ًاديدج
هرثؤي دق رخآ ًادقع هلحم لحي نأ هوجولا نم هجوب يضاقلا كلمي فال ًاحيحص ناك اذإف الن .
هميقي يتلا ديدجلا دقعلا رصانع نوكت نأ كلذك طرتشيو .  هرمأ امهل لصف ول نادقاعتملا
كلمي الن ،فال طبلا بابسأ نم ببس هب ماق يذلا ليص األ دقعلا يف ًاعيمج ترفاوت دق يضاقلا

ليص . األ دقعلا قاطن جراخ ديدجلا دقعلا ءاشنإ رصانع سمتلي نأ ريدقت يأ ىلع يضاقلا
دقعلا ب طابتر اال ىلإ فرصنت تناك نيدقاعتملا ةين نأ ىلع ليلدلا موقي نأ ًاريخأ طرتشيو
ةطلس نأ مدقت امم صلختسيو الن . طبلا بابسأ نم ليص األ دقعلا امب انيبت امهنإ ول ديدجلا
ءاشنإ ةداعإ نيدقاعلا نع ىلوتي ناك اذإف .  ةيمكحت ةطلس تسيل ليوحتلا قاطن يف يضاقلا
دويق ىوس ةمدقتملا ثلاالةث طورشلا تسيلو .  تاذلا ب امهتداراب كلذ يف دشرتسي إالهنأ دقاعتلا
ةين نيب نكمأ ام ةقشلا بيرقت حيتي وحن ىلع يضاقلا ريدقت طإالق نم دحت نأ اهب دصق
اهل يغبني ام ىفوتست ال يتلا ةلا يبمكلا رابتعا لعلو .  ةيقيقحلا امهتينو ةضرتفملا نيدقاعتملا
نأ نكمي يتلا ةيلمعلا تاقيبطتلا زربا نم يندم دقاعت درجم وأ ًاينذأ ًادنس ةيلكشلا طورشلا نم
ص264). ص263– ج2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم )" ليوحتلا ةركف ددص يف قاست
اذإ ": اآليت هجولا ىلع يديهمتلا عورشملا نم 202 ةداملا يف صنلا اذه درو : صنلا خيرات (1)
نم يقابلا  ،امأ لطبي يذلا وه هدحو قشلا اذهف الن ، طبلل باقال الوأ طاب هنم قش يف دقعلا ناك
يذلا قشلا ريغب متيل ناك ام دقعلا نأ نيبت ال ،إالاذإ قتسم ًادقع هرابتعاب ًاحيحص لظيف دقعلا
مقر حبصأو ،  ةيظفل الت يدعت ضعب تلخدا ةعجارملا ةنجل يفو الن" . طبلل باقال الوأ طاب عقو

نوناقلا ةنجل يفو .  ايدعت نود ةداملا باونلا سلجم قفاوو .  يئاهنلا عورشملا يف 147 ةداملا
قتسم ًادقع هرابتعاب ًاحيحص لظيف دقعلا نم يقابلا "امأ ةرابع تفذح خويشلا سلجمل يندملا

نم ءانع ريغ يف صلختست ةجيتن ررقت يهو حاضي اإل ليبس ىلع تءاج ةرابعلا هذه ال"ألن
هتنجل اهترقأ امك ةداملا ىلع خويشلا سلجم قفاوو . 143 ةداملا مقر حبصأو ،  هسفن صنلا

ص261). ص259– ج2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم )
عورشملا سبتقا ": يتأي ام ددصلا اذه يف يديهمتلا عورشملل ةيحاضي اإل ةركذملا يف ءاج دقو

ينامل األ نينقتلا اهنيب نمو ،  ةينامرجلا تانينقتلا نم ( ديدج 202(م143 ةداملا ماكحأ
/327 نيتداملا ًاضيأ رظنأ ) صاخ هجوب ينولوبلا نينقتلا و يرسيوسلا تامازتل اال نينقتو
الن طبلا دري امدنع دقعلا صاقتن ال ضرعت يهو ي9 . شكارملا و يسنوتلا نينينقتلا نم 308
ًاعيب نأ  ،وأ عورشم ريغ طرشب تنرتقا ةبه نأ ضرف ولف هنم . قش ىلع يبسنلا وأ قلطملا

ال نيتلا حلا اتلك يفف اهنم ، ءيش نأشب يرهوج طلغ يف دقاعلا عقو ءايشأ ةدع ىلع درو
لطبي كلذ ىلعو .  هببس هب ماق يذلا قشلا إال دقعلا نم يبسنلا وأ قلطملا الن طبلا بيصي

طبال هيف طلغلا عقو يذلا ءيشلا ب قلعتي اميف عيبلا لطبيو ،  ًاقلطم طبالًان ةبهلا ب نرتقملا طرشلا
طبلا ىعدي نم مقي ً ،اممل ال قتسم ًادقع هرابتعاب ًاحيحص دقعلا نم ىقب ام لظيو ،  ًايبسن ًان
نراق ) دقاعتلا ةلمج نع لصفني ال ًايبسن وأ ًاقلطم طبالًان لطب يذلا قشلا نأ ىلع ليلدلا الن
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،  ةحيحص كولمملا ةمسق ىقبتو ،  ةلطاب فوقوملا ةمسق عقتف ،  كولمم اهضعبو فوقوم
.  فوقوملا نود كولمملا يف متتل تناك ام اهنإ اهلك ةمسقلا يف نعطي نم تبثا إالاذإ

ةيصولا لطبي نأ هنأش نم نوكي ،  ةيصو يف لطاب طرش دوجو نأ كلذ نم نيبتيو
لخدي ،  عفادلا وه نكي مل اذإ هدحو وه لطبي  ،وأ فرصتلا ىلإ عفادلا وه ناك اذإ اهلك

هيف طرتشي ام ًاضيأ ةدعاقلا هذه قاطن يف لخديو .  دقعلا صاقتنا ةدعاق قاطن يف
يف ءاقب دقعك ،  مقرلا اذه ىلع ديزي ام صقني نأ ىلع دودحم مقر دنع فقي نأ نوناقلا

(م سمخ ىلإ ةدملا صقنتف تاونس سمخ نم رثكأ هتدم نوكت نأ ىلع قفتا عويشلا
يف 7 ىلإ دئاوفلا صقنتف ةئاملا يف 7 ىلع ديزت دئاوفب ضرق دقع )،وأ ديدج 834

باقال ماد ام لوحتي ال دقعلا صقتني لا األوح هذه لثم يف .( ديدج (م227 ةئاملا
هذه يف لحم كانه نوكي دقو .  هلمكأب لطبي هنإف باقالاهل نكي مل اذإ امأ .  ةئزجتلل
صاقتن اال حةلا يف لحم كانه نوكي مدق امك ،  حيحص رخآ دقع ىلإ هلوحتل ةلا حلا
ًاقيبطت إال سيل دقعلا صاقتناو .  حيحص رخآ دقع ىلإ هدحو لطابلا ءزجلا لوحتل

.(1) ميدقلا نوناقلا لظ يف هب ذخأي ءاضقلا ناكو ،  ةماعلا دعاوقلل
لوحتي يذلا اآلرخ فرصتلا رصانع عيمج لطابلا فرصتلا نمضتي نأ ًايناث بجيو

مل طرشلا اذه لتخا اذإف .  ديدج رصنع اآلرخ فرصتلا اذه ىلإ فاضي نأ نود هيلإ
  عئابلل ةكولمم ريغ ضر نأاأل نيبتو ،  رخآ نم اضرأ عاب صخش كلذ لثم .  لوحتلا زجي

نيدقاعتملا نأ تبث ول ىتح ،  عئابلل كولمم لزنم ىلع عقي عيب ىلإ دقعلا لوحتي ،فال
.(2) ضر األ كلمي ال عئابلا نأب املع ول كلذ بقيالن اناك

،  يشكارملا و يسنوتلا نينينقتلا نم 308/327 نيتداملا و ينامل األ نينقتلا نم 139 ةداملا
نع ىنغو .( دقعلا ءازجأ نم ىقب ام ةحصب كسمتي نم قتاع ىلع تابث اإل ءبع ىقلت يهو
األمعلا ةعومجم )" نيدقاعتملا ةدار إل ريسفت درجم إال تسب ةيعيرشتلا ماكح األ هذه نأ نايبلا

ص260). ج2 ةيريضحتلا
يف رظناو ص232– 165 مقر 10 ةاماحملا 1929 ةنس ربوتكأ 16 يف قيزاقزلا ةمكحم (1)

ص405 3 داصتق واال نوناقلا ةلجم يف يودب تجهب يملح روتكدلل قماال صاقتن اال عوضوم
.  يرسيوسلا تامازتل اال نينقت نم 2 ةرقف 20 ةداملا ًاضيأ رظناو ص407– –

ًاقيبطت ،  انيأر دقو .  ديدجلا يندملا نوناقلا نم 124 ةداملا هيلع تصن الام وحت دعي ال مث نمو (2)
ضرع اذإ دقعلا ب ًاطبترم لظي ىرثأ هنأ دقتعي وهو ًائيش ىرتشا يذلا صخشلا  ،نأ ةداملا هذهل

اذه يف سيلو .(178 ةرقف ًافنآ رظنأ ) هءارش دصق يذلا ىرث اال ءيشلا هيطعي نأ عئابلا
مل ديدج رصنع هيلع لخدأ يناثلا عيبلا  ،ألن ىرثأ ءيش عيب ىلإ ىرثأ ريغ ءيش عيب لوحت
طورش نم طرش كلذب فلختف ،  تاذلا ب ىرث األ ءيشلا وهو األلو ، عيبلا يف ًادوجوم نكي

.  لوحتلا
.  هتزاجاو هلوحتو دقعلا حيحصت نيب ام زييمتلا بوجو ىلإ ريشن نأ ةبسانملا هذه يف نسحيو

ىلع عئابلا ضرعف .  ًاحيحص هلعج ىلإ ًانوناق يدؤي هيلع ديدج رصنع لا خدإب نوكي دقعلا حيحصتف
ب ًاطبترم يرتشملا لعجي مدقتملا لثملا يف هءارش دصق يذلا ىرث األ ءيشلا هيطعي نأ يرتشملا
ىلإ ًانوناق ىدأ دق دقعلا ىلع – ىرث األ ءيشلا - ديدجلا رصنعلا اذه لا خدإو ،  انمدق امك دقعلا

لغتسملا فرطلا ىقوتي نأ ةضواعملا دوقع يف زوجي الل غتس اال يفو .  ًاحيحص دقعلا لعج
وه .  نبغلا عفرل يفكي ام ضرعف ،  نبغلا عفرل ًايفاك يضاقلا هاري ام ضرع اذإ لا اإلطب ىوعد
ةعبرأ ىلإ نمثلا ةلمكت يف لا حلا كلذكو .  هحيحصت ىلإ ىدأ دقعلا يف ديدج رصنع لا خدإ

نبغ عيبلا يف ناك اذإ ةيله األ هيف رفاوتت ال صخشل كولمملا راقعلا عيب يف لثملا نمث سامخأ
ام نوبغملا مساقتملا بيصن لا مكإ ةمسقلا دقعل ًاحيحصت ًاضيأ ربتعيو ،  سمخلا ىلع ديزي
ا دئاوفلا ضيفخت دقعلا حيحصت ليبق نمو .  سمخلا ىلع ديزي نبغ هقحل اذإ هتصح نم صقن
ناك نإو ،  نينس سمخ ىلإ عويشلا يف ءاقبلل يقافت األلجاال ضيفختو ، %7 ىلإ ةيقافت ال

يرابجإ وهو دقعلا صاقتنا قيرط نع ىتأ دق نيتريخ األ نيتلا حلا نيتاه يف حيحصتلا
رصنع يف رييغتب ،  انيأر امك ،  حيحصتلا يرجيو .  دقاعتملا ةدارإب يراتخا ال نوناقلا ىضتقمب

ك هيف ةدايزب امإو ،  ىرث باأل ىرث ريغاأل لا دبإ يف امك ديدج رصنعب هلا دبإب امإ : دقعلا رصانع نم
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لوحت يذلا اآلرخ فرصتلا ىلإ ةلمتحملا نيدقاعتملا ةدارإ فرصنت نأ ًاريخأ بجيو
ةدارإ اآلرخ فرصتلا ادارأ نيدقاعتملا نأ كلذ ىنعم سيلو يلص . األ فرصتلا هيلإ

.  لطاب يلص األ فرصتلا ناب املع امهنإ ول هناديري اناك امهنإ اهانعم لب ،  ةيقيقح
ىلإ ةلمتحملا امهتدارا تفرصناو يلص ، األ فرصتلا ىلإ تفرصنا ةيعقاولا امهتدارإف

هرابتعاب – لطابلا فرصتلا نم صلختس دقا يضاقلا نأ ىرن انه نمو اآلرخ . فرصتلا
،  نيدقاعتملل ةلمتحملا ةدار اإل هيلإ تفرصنا حيحص فرصت رصانع – ةيدام ةعقاو

.(1) اذهل ًايضرع ًارثأ كاذ لعجو ،  لطابلا فرصتلا ماقم حيحصلا فرصتلا اذه ماقأف

(*) دقعلا نيوكت دنع أطخلا ةيرظن

(Culpaincontrahendo)

نوكي :دق أطخلا اذه ءازج وه امو – دقعلا نيوكت دنع أطخ كانه نوكي فيك -308
 ،امأ نيدقاعتملا دحأ ةهج نم ًايتآ الن طبلا ببس نوكيو لا ، باقاللإلطب الوأ طاب دقعلا

ا صاقنإو ةيقافت اال دئاوفلا ضيفختك هنم صاقتناب امإو ،  نبغلا اللو غتس اال يتلا ح يف ةلمكتلا
،  ردصي يدام لمعو يدارإ فرصت نم جيزم وه حيحصتلا  .و عويشلا يف ءاقبلل يقافت أللجاال
،  ةزاج كاإل يعجر رثا هلو .  هحلا صل دقعلا طبالن ررقتي مل يذلا فرطلا نم ،  ةزاج خبالفاإل
ريغ دقعلا حيحصتو – هحيحصت تقو نم ال هئوشن تقو نم ًاحيحص ححصملا دقعلا ربتعيف

،  نوناقلا مكح ىضتقمب وأ دقاعتملا ةدارإ ىضتقمب نوكي حيحصتلا  .ف دقعلل يضاقلا ةعجارم
ذنم ًابيعم أشن دقع يف إال نوكي ال حيحصتلا  .و يضاقلا لمع نم نوكتف دقعلا ةعجارم امأ
يفو الل غتس يفاال تامازتل اال صاقنإك ًابيعم أشن دقع يف نوكت دقف دقعلا ةعجارم  ،امأ ةيادبلا
يتلا ةيرهوجلا ريغ لئاسملل يضاقلا لا مكتساك ًاحيحص أشن دقع يف نوكت دقو ،  ناعذ اإل دوقع

ثداوحلا ةيرظن يف قهرملا مازتل اال صاقنإكو ( ديدج (م95 نادقاعتملا اهيلع قفتي مل
.  ةئراطلا

ديج ،لب رصنع يأ لا خدإ ريغ نم ميدق دقعب ديدج دقع لا دبتسا ،  انيأر امك وهف ، دقعلا لوحت امأ
كلذب عقيف األلو ، فييكتلا ريغ ًاينوناق ًافييكت فيكت امنإو يه ، امك ميدقلا دقعلا رصانع ىقبت

نم لوحتلا زيمي يذلا وه ديدج رصنع يأ لا خدإ مدعو .  ميدقلا دقعلا ب ديدجلا دقعلا لا دبتسا
.  حيحصتلا

اإل قفتت اذه يفو يه ، امك هرصانعب لا لإلطب لباقلا دقعلا ءاقبتسا ،  ىرنس امك ،  يهف دقعلا ةزاجإ امأو
األ نينوناقلا هفييكت ىلع زاجملا دقعلا ءاقبتسا  ،عم حيحصتلا نع فلتختو لوحتلا عم ةزاج
نع فلتختو حيحصتلا عم ةزاج اإل قفتت اذه يفو ،  ًاديدج ًافييكت فيكي نأ نود يلص

.  لوحتلا
volonte ) نادقاعتملا اهيلإ دصق يتلا ةياغلا ىلع ماق دق حيحصلا فرصتلا نأ كلذ رربيو (1)
دقو ،  اهيلإ لوصولا نادقاعتملا ديري ةيلمع ةياغ كانهف سيلا . لوقي امك (teleologique
ةياغلا ىلإ يدؤي حيحص نينوناق قيرط كانه ناك نإف طبالهن . نيبت ًاينوناق ًاقيرط كلذل اراتخا

اناك امهنأ  ،ول حيحصلا نينوناقلا قيرطلا اذه ناديري اناك امهنأب لوقلا نكمملا نمف ،  اهتاذ
ةياغلا ىلإ يدؤي حيحصلا قيرطلا ماد  ،ام هاراتخا يذلا نينوناقلا قيرطلا الن طبب ناملعي

.  ةينوناقلا ةدار  ،الباإل ةيلمعلا ةياغلا ب نذإ ةربعلا  .ف اهادصق يتلا ةيلمعلا
نيدقاعتملا ةدارإ فرصنت نأ لوحتلا يف طرتشي نم ةنطابلا ةدار اإل ةيرظن راصنأ نم كانهو اذه

.  ةلمتحملا ةدار اإل يفكت  .فال لطابلا فرصتلا هيلإ لوحت يذلا حيحصلا فرصتلا ىلإ ًايطايتحا
ىلإ ًايطايتحا امهتدارا فرصتتف يلص األ فرصتلا طبالن لا متحا نادقاعتملا عقوتي نأ بجي لب

.  ةيقيقح ةدارإ ىرن امك يه ةيطايتح اال ةدار لا .واإل متح اال اذه ققحت دنع اآلرخ فرصتلا
اال ليبس ىلع ًاحيحص ًافرصت ادارأو لص ، األ يف ال طاب ًافرصت ادارأ دق نادقاعتملا نوكيو

.  ةلمتحم ةدارإ ىلع ال ةقيقح ةدارإ ىلع حيحصلا فرصتلا موقيف .  طايتح
وال ةيطايتحا ةدارإ ال بلطتي ال نم ةرهاظلا ةدار اإل ةيرظن راصنأ نم دجوي كلذ نم ضيقنلا ىلعو
نأ فورظلا نم حضتي اممل دقعلا لوحتيف .  ةيسكعلا ةدار اإل مادعناب يفتكي  ،لب ةلمتحم ةدارإ

.  لوحتلا اذه داعبتسا ىلإ تفرصنا دق نيدقاعتملا ةين
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اال اذه ىلع هلماعت ينبيو كلذ ، ىلإ نئمطيو ،  دقعلا ةحص دقتعيف اآلرخ دقاعتملا
عجري لهف .  هباسح يف نكي مل ررض كلذ ءارو نم  ،نهلا دقعلا طبالن ررقت اذإف .  داقتع
نوكي نينوناق ساسأ يأ ىلعو ،  هتهج نم ًايتآ الن طبلا ببس ناك نم ىلع ضيوعتلا ب

؟ عوجرلا اذه
نأ اهيف ةبوعصلا هجوو .  دقعلا نيوكت دنع أطخلا ةيرظن يف ةلأسملا عضو وه اذه
ال طبلا ببس ىتأ يذلا دقاعتملا ةيلوئسم هيلع سسؤت دقع نإ كانه سيلف ،  لطاب دقعلا

؟ هيلع عوجرلا نكمي نذإ فيكف ،  هتهج نم ن
صخشك ،  ءاضرلا مادعن الال طاب دقعلا نوكي دق .  هانفلسأ ام حضوت ةلثمأب يتأنو

ةكرش ريدمكو اآلرخ ، فرطلا هيلإ نئمطي ًادقع هب اذه عقويف رخآ دنع همتاخ كرتي
هباجيإ نع لدعي بجوملا  ،كو اهيرتشي نم اهيلإ نئمطي ةحيحص ريغ تادنس ردصي
عجري دقو مت . دق دقعلا نأ ىلإ نئمطي اآلرخ دقاعتملا نكلو لوبقلا ب تيالىق نأ لبق

هيف رفاوتت مل نأ دوجوم ريغ ًائيش صخش عيبي نأك ،  ببسلا وأ لحملل الن طبلا ببس
طبلا ببس ملعي ال يرتشملا نكلو ،  عورشم ريغ ببسل عئابلا مزتلي نأكو ،  لحملا طورش
ىلإ رصاق مدقتي نأك لا ، باقاللإلطب دقعلا نوكي دقو .  دقعلا مايق ىلإ نئمطيو الن

ال طلغ يف نيدقاعتملا دحأ عقي نأكو ،  دقعلا ةحص ىلإ هعم دقاعتي نم نئمطيو دقاعتلا
ريغ نم يرتشي نمكو ،  حيحص دقاعتلا نأ ىلإ نئمطي لب اآلرخ فرطلا هيف هعم كرتشي

كلا . ملا هنأ ًادقتعم كلا ملا
نع لدعي يذلا بجوملا  .ف ةصاخ صوصنب نوناقلا هجلا امع ةلثم األ هذه نمو

(م91 لودعلا ب دتعي مل باجي اإل لوصو دعب اآلرخ فرطلا ىلإ هلودع لصو اذإ هباجيإ
امك كلذب ملعي ال اآلرخ فرطلا ناك اذإ ببسلا ةيعورشم مدعب دتعي ).وال يدج

هتيلهأ صقن يفخيل ةيلا يتحإ قرط ىلإ أجل اذإ ضيوعتلا ب ةيله األ صقان مزليو .  انفلسأ
هب ،ف ملعي ملو اآلرخ فرطلا هيف طرتشي مل طلغ دقاعتلا باش اذإو .( ديدج (م119

ناكو عيبلا لا طبإب يرتشملل مكح اذإو .( ديدج (م120 دقعلا ةحص يف رثؤي ال طغلا
ةينلا نسح عئابلا ناك ولو ضيوعتب بلا طي نأ هلف ،  عئابلل كولمم ريغ عيبملا نأ لهجي

.( ديدج (م468
نأمطا يذلا دقاعتملا عيطتسي فيك صاخ صن اهيف درو يتلا ةلثم ريغاأل يف نكلو
لوقلا نكمي ؟ هتهج نم الن طبلا ببس ىتأ يذلا دقاعتملا ىلع عجري نأ دقعلا ةحص ىلإ

  يريصقتلا أطخلا طورش اهيف ترفاوت  ،اذإ ةيدام ةعقاو ربتعي لطابلا دقعلا ذنماآلننإ
دقاعتملا ىلع أطخلا اذه نع ضيوعتلا ب دقعلا ةحص ىلإ نأمطا يذلا دقاعتملا عجر ،
ًانينوناق ًارثأ جتنأ دق لطابلا دقعلا نوكي مث نمو الن . طبلا ببس هتهج نم ىتأ يذلا

.  ةيدام ةعقاو هنأ ساسأ ىلع دقع ،لب هنأ ساسأ ىلع  ،ال ًايضرع
(Ihering) جنرهإ نأ ىلع : دقعلا نيوكت دنع أطخلا يف جنرهإ ةيرظن –309

ةيرظن هل عضوف ،  ةددعتملا هروص يف ضرفلا اذه هجاو فورعملا ينامل األ هيقفلا
ىلإ هاعدو .(Culpaincontrahendo) دقعلا نيوكت دنع أطخلا ةيرظنب ةفورعم
نكي ملو .  هدهع يف هب لومعملا نوناقلا وه ايناملأ يف ناك ينامورلا نوناقلا نأ كلذ
يتلا ةراضلا األمعلا تناك  ،لب ةيندم ةيلوئسم بتري أطخ لك نأب ملسي نوناقلا اذه

.  فورعملا (Aquilia) ايليكأ نوناق اهب يضقي ةنيعم طورشب ةديقم ضيوعتلا بجوت
بجوي أطخ ربتعي ،  ةيدام ةعقاوك ،  لطابلا دقعلا نأ ررقي نأ جنرهإ عيطتسي ملف

يتلا صوصنلا ضعب ىلع رثعف ينامورلا نوناقلا صوصن يف بقن هنكلو .  ضيوعتلا
اهتاذ دقعلا ىوعد ىضتقمب لطابلا دقعلا يف اآلرخ ىلع نيدقاعتملا دحأ عوجرب يضقت
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ال دقعك ضيوعتلا ب ًامازتلا ءيشني طبالهن نم مغرلا ب دقعلا نأ كلذ نم صلختساو .(1)

لب نينامورلا نوناقلا يف اهدجو يتلا تاقيبطتلا ىلع راصتق درياال ملو .  ةيدام ةعقاوك
يدقاعت رهظم داجيإ يف ةين ، نسحب ولو ،  ببست دقاعتم لك نأب ىضقي ًاماع أدبم مسر

مزتلي ،  رهظملا اذه هيلع ماق يذلا دقعلا طبالن نم مغرلا اآلرخب دقاعتملا هيلإ نأمطا
ببسب ررضلا نم هباصأ ام اآلرخ دقاعتملا ضوعي نأ هتاذ لطابلا دقعلا ىضتقمب

.(2) دقاعتي مل ول اهيلإ ريصي ناك يتلا ةلا حلا ىلإ عجري ثيحب ،  دقعلا ىلإ هنانئمطا
و دقعلا و أطخلا – ةيلوئسملل ثلاالةث تاموقملا نم كال ناب هذه جنرهإ ةيرظن زيمتتو

.  صاخ نولب اهيف نولتي – ضيوعتلا
ىلع هتهج نم الن طبلا ببس ىتأ يذلا دقاعتملا مادقإ يف رصحنيف أطخلا امأ

طبالن بجوت بابسأ نم دقاعتلا اذه نود لوحي امب ملعي نأ هيلع ًابجاو ناكو ،  دقاعتلا
الن ، طبلا ببسب ملعي نأ عيطتسي ال ناك دقاعتملا اذه نأ ضرف ول ىتح هنأ ىلع .  دقعلا
يف الن طبلا ببس دجو دقو وه هلمحتي نأ لدعلا نم نأو عقو ، دق ًاررض نأ ىقبي هنإف
هيف عيطتسي فقوم يف نكي ملو ةينلا نسح وهو اآلرخ دقاعتملا هلمحتي  ،النأ هبناج
يف وه نيدقاعتملا دحأ بناج يف الن طبلا ببس دوجوف .  ببسلا اذه نع فشكي نأ

.  ضيوعتلا بجوي (culpa) أطخ هتاذ
دقع هنأ ىلع هريوصت نكمملا نم ناك دقف لوئسملا دقاعتملا هب لخا يذلا دقعلا امأو
كلذ هجوو .  دقاعتلا ةحص اآلرخ دقاعتملل لفكي نأ دقاعتملا اذه هاضتقمب مزتلا نامض

طبالن بجوي ببس هبناج نم موقي أال ًانمض دهعتي دقاعتلا ىلع مدقأ صخش لك نأ
متيف ،  دهعتلا اذهل ينمض لوبق وه امنإ هعم دقاعتي نأ اآلرخ دقاعتملا ءاضرو ،  دقعلا
نوناقلا دعاوقب ًاضيأ انه مدطصي جنرهإ نكلو .  نيينمض لوبقو باجيإب نامضلا دقع
باجيإ لك سيلو .  أطخلا يف ةقيض يه امك دقعلا يف ةقيض دعاوقلا هذهف نينامورلا

ىلع دقاعتملا ةيلوئسم جنرهإ ميقي ال كلذل .  ًادقع ربتعي ينامورلا نوناقلا يف لوبقو
،  هتاذ لطابلا دقعلا ىلع اهميقي  ،لب انمدق امك ًادقع ربتعي ال وه اذه ،ذإ نامضلا دقع

دقعك  ،لب ينامورلا نوناقلا يف أطخ ربتعي راض لمع لك سيلف ةيدام ةعقاوك ال نكلو
اذإف .  انفلسأ امك ةماع ةدعاق جنرهإ اهنم صلختسا صوصنلا نم ةعومجم هفعست ثيح
دقعلا درجي نأ زوجي ال هنأب جنرهإ باجأ ،  ًارثأ جتني فيكف ًاضرف لطاب دقعلا نإ ليق

الن طبلا ىنعم ناك ال ، طاب حبصأف طرش وأ نكر دقعلا صقن اذإو ،  هراثآ نمكال لطابلا
دهشتساو .  طرشلا اذه وأ نكرلا اذه لباقي ام ةينوناقلا نماآلراث جتني ال دقعلا نأ

يأر اذهو .(3) ينامورلا نوناقلا يف ةفلتخم تاقيبطتب يأرلا اذه ةحص ىلع جنرهإ
كلذ نم ىرنو .  اهيلإ ةراش اإل تقبس يتلا الن طبلا بتارم عونت ةيرظن نم ًاريثك برقي
ساسأ ىلع  ،لب ةدام ةعقاو هرابتعاب  ،ال ًايلصأ ًارثأ لطابلا دقعلا ىلع بتري جنرهإ نأ

.  هتيرظن صئاصخ زربأ يه ةصيصحلا هذهو دقع . هنأ
يف امك ال ماك ًاضيوعت نوكي وهأال جنرهإ ةيرظن يف صاخلا هنولف ضيوعتلا امأو

اال ةحلصملا نع نوكي حيحصلا دقعلا نع ضيوعتلا  .ف حيحص دقع نع ضيوعتلا

.  اهدعب امو ص10 2 ءزج ( ةيسنرفلا ةمجرتلا ) ةراتخملا هلا معأ : جنرهإ (1)
تروفكنارف ةنيدم يف فرصم ىلإ قربا اينولوك ةنيدم يف رجتم ثمال: كلذل جنرهإ برض دقو (2)

عقو (verkaufen) ةينامل "باأل عيبي " ظفل نكلو .  تادنسلا نم ًانيعم ًاددع هباسحل عيبي نأ
" هانعم ظفللا اذهو ،(kaufen) حبصأف (vor) األلو عطقملا هنم فذحو ،  يدام أطخ هيف
دعب تادنسلا رعس لزن .  عيبي نأ نم دبال هليمعل فرصملا ىرتشا نأ كلذ نم ناكف . " يرتشي

ص7 2 ءزج ةيسنرفلا ةمجرتلا ةراتخملا هلا معأ : جنرهإ ) ًاميسج ًاغلبم ةراسخلا تغلبف كلذ ،
ص8). –

ص30 . ص28– 2 ءزج ( ةيسنرفلا ةمجرتلا ) ةراتخملا هلا معأ : جنرهإ (3)
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دقعلا نع ضيوعتلا امأ .(interetpositif–ErfullungsInteresse) ةيباجيا
interetnegative–negativeVertrugs ) ةيبلسلا ةحلصملا نع نوكيف لطابلا

ةفرغ .  جتحا صخش : نيضيوعتلا نيب قرفلا نيبي لثمب جنرهإ يتأيو .(Interesse
ضيوعت نع ال وئسم ناك ًاحيحص دقعلا ناك اذإف .  روضحلا نع فلختو قدنف يف

،  دقعلا ذيفنت مدع نم قدنفلا بحاص باصأ يذلا ررضلا نع  ،يأ ةيباجي اال ةحلصملا
ةحص ىلإ قدنفلا بحاص نأمطا كلذ عمو ال طاب دقعلا ناك اذإ امأ .  ةفرغلا ةرجا عفديف
نم هباصأ يذلا ررضلا نع ًاضيوعت بلطيف ،  ةيبلسلا ةحلصملا إالب عجري  ،فال دقاعتلا
دجوي مل ول اهيلع ناك يتلا ةلا حلا ىلإ ضيوعتلا اذهب دوعيل دقعلا ةحص همهوت ءارج

نأ تبثا إالاذإ ضيوعتب عجري ال هنأ كلذ ىلع بترتيو .  دقاعتلا نم عادخلا رهظملا اذه
يف انيأر دقو .  ةزجتحم ةفرغلا نأ هداقتع ال بلطلا ضفرف نورخآ اهبلط دق ةفرغلا

–.  دحأ اهبلطي مل وأ نورخآ ةفرغلا بلط ءاوس ةفرغلا ةرجأب عجري هنأ ىلو ةلااأل حلا
.  ةيباجي اال ةحلصملا نع ضيوعتلا نم ةداع لقأ ةيبلسلا ةحلصملا نع ضيوعتلا نوكيو

دقعلا ناكو ، " رياجسلا " نم قيدانص ةرشع عاب رجات ثمال: كلذل جنرهإ برضيو
 ،يأ ةيباجي اال ةحلصملا نع ًاضيوعت بلطي نأ عئابللف ،  هذفني مل يرتشملا نكلو ًاحيحص
ول امك دقعلا ذيفنت مدع نم هتقحل يتلا ةراسخلا و ةقفصلا نم هبنجي ناك يذلا حبرلا
ناك نأب ال ، طاب دقعلا ناك اذإ امأ .  اهدادرتساو قيدانصلا لا سرإ يف تاقفن دبكت
عئابلا لعج ةلا سرلا يف يدام أطخ عقو نكلو ثمال ًادحاو ًاقودنص إال بلطي مل يرتشملا

نع نوكي عئابلا هبلطي يذلا ضيوعتلا نإف ،  قيدانص ةرشع وه بولطملا نأ دقتعي
،  دقاعتلا اذه رهظم دجوي مل ول اهيلع ناك يتلا ةلا حلل دوعي ىتح ةيبلسلا ةحلصملا
تمت ول هحبري ناك يذلا بسكملا نود اهدادرتساو قيدانصلا لا سرإ تاقفنب عجريف

.  ةيباجي اال ةحلصملا نع ضيوعتلا لقأ انه ةيبلسلا ةحلصملا نع ضيوعتلا  .ف ةقفصلا
ىلع ًاضيأ وه يوطني ةيبلسلا ةحلصملا نع ضيوعتلا نأ كلذو هل ، ًايواسم نوكي دقو –
ىلع ضرع هنأ ضرف اذإف .  هتاف يذلا بسكملا و نئادلا تقحل يتلا ةراسخلا : نيرصنع

ا ةقفصلا نأ هنم ًانظ اهمامتإ نع عنتماو هتاذ نمثلا ب ةرشعلا قيدانصلا عيبل ةقفص رجاتلا
يتلا تافورصملا ىلإ هتاف يذلا بسكملا ب ًاضيأ عجري ةلا حلا هذه يفف ،  تمت دق ىلو أل
ردت تناك اهمامتإ نع عنتما يتلا ةقفصلا نأ ضرف اذإو – ناضيوعتلا يوتسيف ،  اهقفنأ
نإف األلو ، هدقاعتل ًامارتحا اهضفر هنكلو ىلو األ ةقفصلا حبر نم رثكأ ًاحبر هيلع

ا ةحلصملا نع ضيوعتلا نم ربكا ةلا حلا هذه يف نوكي ةيبلسلا ةحلصملا نع ضيوعتلا
حصي  ،فال ةيبلسلا ةحلصملا نع ًاضيوعت ىضاقت اذإ نئادلا نأ رهاظلا نكلو .  ةيباجي ال

قح نود دافتسا  ،إوال ةيباجي اال ةحلصملا نع ضيوعتلا دودح ضيوعتلا اذه زواجي نأ
ضعب يف نوكي دق ةيبلسلا ةحلصملا نع ضيوعتلا نأ ىلع – .  دقعلا طبالن نم
دقعلا طبالن نيبت رجاتلا نأ ضرف اذإ هددصب نحن يذلا لا ثملا يفف ،  ًامدعنم ضورفلا

ال هنإف ،  ىرخأ ةقفص هيلع ضرعت نأ لبقو يرتشملا ىلإ قيدانصلا لسري نأ لبق
.(1) ةراسخ دبكتي ملو بسكم هتفي مل ام ،ذإ ًاضيوعت ىضاقتي

ةثيدحلا نيناوقلا ضعب ترثأت دقو : ةثيدحلا نيناوقلا يف جنرهإ ةيرظن رثا –310
مث .  صاخ عونب ينامل األ نوناقلا يف األرث اذه بقعتنو .  ركذلا ةفلا س جنرهإ ةيرظنب
و ميدقلا يرصملا نوناقلا و يسنرفلا نوناقلا نم لك ةيرظنلا ب ذخأ دح يأ ىلإ ىرن

.  ديدجلا يرصملا نوناقلا
ال نكلو ،  دقعلا نيوكت دنع أطخلا ةيرظنب عرشملا ذخأ دقف ينامل األ نوناقلا يف امأ
عإالناال ناك اذإ هنأ ىلع 122 ةداملا يف صنف .  ةقرفتم نطاوم يف  ،لب ةماع ةيرظنك

ص22 . ص18– 2 ءزج ( ةيسنرفلا ةمجرتلا ) ةراتخملا هلا معأ : جنرها (1)
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ساسأ ىلع الن طبلا ب هيف نعط )،وأ ةيدج ريغ ةدارإ )118 ةداملل ًاقفو طاال بةدارا
ا هذه هنم تردص نم ىلعف ،( ةدار اإل لقن يف أطخلا )و120( طلغلا )119 نيتداملا

ةهجوم نكت مل اذإو ،  صخشلا اذه ضوعي نأ نيعم صخش ىلإ ةهجوم تناك اذإ ةدار إل
نود ،  ةدار اإل ةحص هداقتع ال هباصأ يذلا ررضلا نع ،  صخش يأ ضوعي نأ ام صخشل

.  ةحيحص ةدار اإل نوكت نأ يف ةحلصملا نم مهلا دح ضيوعتلا رادقم زواجي نأ
ملعي نأ ةرورض بجي وأ ملعي ررضلا هباصأ نم ناك اذإ ضيوعتلا ب مازتل اال عطقنيو
دقعلا نيوكت دنع أطخلا ةيرظنل قيبطت صنلا اذهو لا . لإلطب ةيلباقلا النوأ طبلا ببس

نم 307 ةداملا تصنو .  طلغلا ضورفو ةيدجلا ريغ ةدار اإل ضرف : ةنيعم ضورف يف
دقع مامتإ دنع ،  ملعي نأ ةرورض بجي  ،وأ ملعي يذلا فرطلا نأ ىلع ينامل األ نوناقلا
نع اآلرخ فرطلا ضيوعتب مزتلي ،  لمعلا اذه ةلا حتساب ،  ليحتسم لمع ىلإ ىمري
دح ضيوعتلا غلبم زواجي نأ نود ،  دقعلا ةحصب هداقتعا ءارج نم هباصأ يذلا ررضلا
ناك اذإ ضيوعتلا ب مازتل لال لحم ال هنأ ىلع .  دقعلا ةحص يف فرطلا اذهل يتلا ةحلصملا
رخآ قيبطت صنلا اذهو ةلا . حتس اال هذهب ،  ملعي نأ ةرورض بجي  ،وأ ملعي اآلرخ فرطلا
نم أطخ هيف طرتشي هنأب زيمتيو ،  لحملا ةلا حتس ال دقعلا طبالن ضرف يف ةيرظنلل
ةلا حلا هذه يفو دقعلا ذيفنت ةلا حتساب عًاملا نوكي نأ امإ وهف ،  لوئسملا فرطلا بناج
هذه يفو ةلا حتس اال هذهب ملعي نأ هتعاطتسا يف نوكي نأ امإو ،  ةينلا ءيس نوكي

 .نوال أطخلا اذه ىلع ةينبم هتيلوئسمو نيتلا حلا يف ئطخم وهف ،  ًارصقم نوكي ةلا حلا
ضورفلا يف دقعلا نيوكت دنع أطخلا ةيرظنب ذخأ دق ناك اذإ ينامل األ نوناقلا نأ ظح

لعج دقف ،  جنرهإ لعف امك يدقع أطخ ىلع ةيلوئسملا نيبي مل هنإف ،  اهانمدق يتلا
ىلو . األ ضورفلا يف ةيدام ةيلوئسم اهلعجو ،  انيأر امك ضرفلا يف ةيريصقت ةيلوئسملا

ةيرظنب األذخ ىلإ نييسنرفلا ءاهقفلا ضعب تبهذ دقف يسنرفلا نوناقلا يف امأ
نوناقلا نم 1599 ةداملا صن ىلإ كلذ يف سيلا دنتساو .  دقعلا نيوكت دنع أطخلا

ناك اذإ ضيوعتلا ب مكحلا هيلع بترتيو لطاب ريغلا كلم عيب ناب يضق يوهو ،  يسنرفلا
س رظن يف لا . حلا هذه يف ضيوعتلا ردصمف .  ريغلل كولمم ءيشلا نأ لهجي يرتشملا

نامض دقع وه امنإو ،  ةينلا نسح نوكي دقف عئابلا نم أطخ نوكي نأ نكمي يلا ،ال
ًانمض دهعت دق نوكي عيبلا ىلع همادقإب عئابلا نأ  ،ذإ دقاعتلا فورظ نم صلختسي
دنع أطخلا ةيرظنب ذخأت ال نييسنرفلا ءاهقفلا ةرهمج نأ ىلع .(1) دقعلا ةحص ةلا فكب
هتهج نم الن طبلا ببس ىتأ نم النأ طاب دقعلا ناك اذإ ام حةلا يف ىرنو ،  دقعلا نيوكت

.(2) ةيريصقتلا ةيلوئسملا دعاوقل ًاقبط هبناج يف أطخ تبث الإالاذإ وئسم نوكي ال
نيوكت دنع أطخلا ةيرظنب هيف ذخؤي مل يسنرفلا نوناقلا ك ميدقلا يرصملا نوناقلا و

.(3) دقعلا
دق ناك نوناقلا اذهل يديهمتلا عورشملا نإ  .لب ديدجلا نوناقلا يف وهاألرم كلذكو

أطخلا ةيرظن "ألن يئاهنلا عورشملا يف صنلا فذحف ،  ةيرظنلا اذه ررقي ًاصن نمضت
األ ةرقفلا تناك اذإو اهب"(4). األذخ مدع نسحي ةقيقد ةيناملأ ةيرظن دقعلا نيوكت دنع

ريبك عسوتب ىنعملا اذه يف ًاضيأ رظنأ –161 ةرقف ينامل األ نوناقلا يف تامازتل يفاال ميلا (1)س
. 362 ةرقف 1 درابو يردوب

ةرقف 1 وزام . 189 ةرقف رظنأ كلذ عمو –324 ةرقفو 131 ةرقف 1 نامسإو ريبيرو لوين (2)بال
ص190 . ص189– ص75و دارنسله –121–116

. 592 ةرقف فلؤملل دقعلا ةيرظن (3)
عورشملا نم 204 ةداملا تناكو – شماهلا يف ص263 ج2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم (4)

فرطلا ىلعف الن ، طبلل باقال الوأ طاب دقعلا ناك اذإ –1": اآليت هجولا ىلع يرجت يديهمتلا
ةحص هداقتعا ببسب هقحل يذلا ررضلا نع اآلرخ فرطلا ضوعي الننأ طبلا ب كسمتي يذلا
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ال طبو دقعلا لا طبإ يتلا ح يف " هنأ ىلع صنت ديدجلا نوناقلا نم 142 ةداملا نم ىلوأ
امك اذه نم دوصقملا سيلف ، " دقعلا لبق اهيلع ناك يتلا ةلا حلا ىلإ نادقاعتملا داعي هن
 ،لب دقعلا نيوكت يف أطخلا ةيرظن يف ةفورعملا ةيبلسلا ةحلصملا نع ضيوعتلا ىرنس
وأ ةيباجيا ةحلصم ةيأ نع ضيوعت نود نماآلرخ ، هملست ام نيدقاعتملا نم لك دري نأ

ضيوعتب مكح درلا رذعت اذإو ،  يريصقت أطخ لوئسملا بناج يف تبث  ،إالاذإ ةيبلس
لا طبإ بلطي نأ ةيله األ صقانل زوجي " هنأ ىلع صنت 119 ةداملا تناك اذإو .  لداعم

يفخيل ةيلا يتحإ قرط ىلإ أجل اذإ ضيوعتلا ب همازلا اإلخاللب مدع عم اذهو ،  دقعلا
  ةيريصقتلا ةيلوئسملا ساسأ ىلع ىنبم ،  رهاظ وه امك انه ، ضيوعتلا " .ف هتيلهأ صقن
امل اهلمعتسي مل ول ثيحب ،  رصاقلا اهلمعتسا يتلا ةيلا يتح اإل قرطلا ىلإ عجرت يهو ،

468 ةداملا تناك اذإو .  ةيبلس ةحلصم نع وال ةيباجيا ةحلصم نع ال ضيوعتب مزلأ
نأ لهجي ناكو ،  عيبلا لا طبإب يرتشملل مكح "اذإ هنأ ىلع تصن دق ريغلا كلم عيب يف
أل كلذف ، " ةينلا نسح عئابلا ناك ولو ضيوعتب بلا طي نأ هلف ،  عئابلل كولمم ريغ عيبملا

ًايريصقت أطخ هتاذ يف ربتعي هل كولمم ريغ ءيشل صخشلا عيب نأ ربتعا دق عرشملا ن
.  ةينلا نسح صخشلا اذه ناك ولو ،  ضيوعتلا بجوي

نود يريصقتلا أطخلا ةركف ىلإ عوجرلا و جنرهإ ةيرظن ضفر – 311
اهب  ،قلا ةرورضلا تايرظن نم تناك جنرهإ ةيرظن نأ نماألرم عقاولا :و يدقعلا أطخلا
ةركف نم عسوف ،  لماعتلا تاجاحل عستي نأ نع نينامورلا نوناقلا قاض امل ًارارطضا

نم انررحت نأ دعب انرما نم ةعس يف نحنف امأاآلن .  انيأر امك دقعلا ةركف نمو أطخلا
تبث اذإف .  أطخلا اذه ناك ًايأ ةيلوئسملل ًابجوم أطخ لك حبصأو نينامورلا نوناقلا دويق
فييكت يف راحن نلو ال ، وئسم ناك ريصقت هتهج نم الن طبلا ببس ىتأ نم بناج يف

.  تباثلا أطخلا ىلع ةينبم ةيريصقت ةيلوئسم يهف ،  ةيلوئسملا هذه
امإ .  نيرمأ نيب يهف .  ةحيحص ريغ ةيرظن دقعلا نيوكت دنع أطخلا ةيرظن نأ ىلع

دقاعتملا اذه نوكي دقو ،  امتح أطخ دقاعتملا بناج يف الن طبلا ببس مايق لعجت نأ
ىلإ برقأ انه أطخلا كلذ ،ف يف ريصقت يأ بكتري ملو الن طبلا ببس لهجلا لك لهجي
ةلا فكب ًاينمض ًادقع ضرفت نأ امإو .  يريصقتلا أطخلا ىلإ هنم ةعبتلا لمحت ةركف
كلذ يف ىشمتن وال ًارسق دقاعتملا هيلع رسقنو دقعلا اذه لوانتن امنإ نحنو ،  دقاعتلا
نأ ولف لا . لكاألوح يف انل ميقتسي ال ينمضلا دقعلا اذه نأ ىلع .  ةيقيقحلا هتين عم
ررقت يذلا حيرصلا دقعلا ب مزتلم ريغ وهو ،  رصاقلا نوكيأ ،  رصقلا ناك الن طبلا ببس

ا صقن نيأو ! دقاعتلا ةحص هب لفكي يذلا ينمضلا دقعلا ب ًامزتلم ،  هتيلهأ صقنل هلا طبإ
حةلا يف كلذ لثم لقو ! حيرصلا دقعلا يف رثا امك ينمضلا دقعلا يف رثؤي !أال ةيله أل

زهال رثكأ نوكي إال حيرصلا دقعلا يف زاهال ناك نمف ،  ةدار اإل ةيدج مدعل دقعلا طبالن
ةيباجي اال ةحلصملا نود ةيبلسلا ةحلصملا نع ضيوعتلا نإ مث ! ينمضلا دقعلا يف

نم يقابلا كلذك حلااالت . ضعب يف هريربت بعصي دق مكحتلا نم ءيش ىلع يوطني
نع غاستسم ريغ فارحنا امهنم لك يف – دقعلا و أطخلا – ةيرظنلل ثلاالةث تاموقملا
،  ذخأي مل هتاذ ينامل األ نوناقلا  .و هرربت ةرورضلا دعن مل فارحنا وهو ،  ةماعلا دعاوقلا
يف وهو ،  ةنيعم حاالت ىلع اهيف صنلا رصق  ،لب ةماع ةدعاقك ةيرظنلا  ،ب انيأر امك
 ،لب ةيدقع ةيلوئسملا لعجي ملف اهنم ، ميمصلا يف ةيرظنلا نع داح حلااالت هذه

.  احيحص دقعلا ناك ول هيلع دوعت تناك يتلا ةعفنملا ردق ضيوعتلا ةميق زواجت نأ نود ،  دقعلا
اذه عوقو يف دي هل دقعلا طبالن نم ررضلا هباصأ نم ناك اذإ ضيوعتلل لحم ال هنأ ىلع –2
فذح ةعجارملا ةنجل يف حرتقا دقو هب" . ملعي نأ يغبني  ،وأ هببسب ملعي ناك الن ،وأ طبلا
تقفاوف اهب ، األذخ مدع نسحي ةقيقد ةيناملأ ةيرظن دقعلا نيوكت دنع أطخلا ةيرظن ألن صنلا

.( شماهلا يف ص263 ج2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم كلذ .( ىلع ةنجللا
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كلذ . نايب مدقت دقو ،  ريصقتلا ىلع ًاروطو ةعبتلا لمحت ىلع ةرات موقت اهلعج
،  دقعلا نيوكت دنع أطخلا يف ةيريصقتلا ةيلوئسملا ةركف ىلإ عوجرلا نذإ ىلو فاأل

بجوتف ىريصقتلا أطخلا رصانع لمكتست دق ةيدام ةعقاو لطابلا دقعلا رابتعاو
 ،ال ًايضرع ًارثأ جتنأ دق ،  ًاضيأ ةلا حلا هذه يف ،  لطابلا دقعلا نوكيو .  ضيوعتلا

.(1) ةيدام ةعقاو هرابتعاب  ،لب ًادقع هرابتعاب

يناثلا بلطملا

لطابلا دقعلل ةيلص اآلراثاأل

حلا ضعب يف نوناقلا بتري :دق ةيلص األ هراثآ لطابلا دقعلا بتري ضرغ 312–ألي
يفاآلراث وهاألرم امك ةيدام ةعقاو هرابتعاب  ،ال ةيلص األ هراثآ لطابلا دقعلا ىلع االت
اذه يفو .  ءاوس ةلزنمب حيحصلا دقعلا و وه نوكيف ،  ًادقع هرابتعاب لب ،  ةيضرعلا
ةركف ىلإ ماع هجوب عجرت حلااالت هذه نأ هرربي ،  ةماعلا دعاوقلا ىلع حيرص جورخ

bonne ) ةينلا نسحب بحطصا اذإ اميس (apparence)ال رهاظلل نوناقلا ةيامح
.  لماعتلا رارقتس ال ةبجاو ةياعر هذهو ،(foi

ىتح نوناقلا ةيامح ي ىقبي مهلماعت يف سانلا هيلإ تنأمطا يذلا رقتسملا رهاظلا ف
نم يرهوجلا لص األ اذه .  اهتاذ ةقيقحلا وه ناك ول امك موقيو ،  ةقيقحلا خفلا ول

درجملا فرصتلا ةيرظنو ةرهاظلا ةدار اإل ةيرظن هتحت جردنت يذلا ،  نوناقلا لوصأ
هيلع بتريف لطابلا دقعلا لمشيل ًاضيأ دتمي ،  اهتاقيبطت فلتخم يف ةيروصلا ةيرظنو

.  ًاحيحص ًادقع ناك ول امك ةيلص األ هراثآ
ام ىلع ةلثم األ ضعب درونو : ةيلص األ اهراثآ بترت ةلطاب دوقع نم ةلثمأ –313
اهنإف ،  ًانوناق ةبجاولا تاءارج اإل فوتست مل يتلا ةيراجتلا ةكرشلا كلذ نمف .  هانمدق

الن طبب ىضق اذإ هنأب ةيراجتلا نوناقلا نم 54 ةداملا تضق دقف اذه عمو ،  ةلطاب عقت
يرجت الن طبلا بلط لبق تمت يتلا الت ماعملا نع ءاكرشلا قوقح ةيفصت نإف ،  ةكرشلا
جتني لطابلا ةكرشلا دقع لعجي مكحلا اذهو الاهن . طبب ىضق يتلا ةكرشلا طورشل ًاقفو

الاهن طبب ىضق يتلا ةكرشلا نأ كلذ هجوو .  ًاحيحص ًادقع ناك ول امك ةيلص األ هراثآ
،(societedefait) ةيعقاو ةكرش الن طبلا ب مكحلا ىلع ةقباسلا ةدملا يف ربتعت
،  ًاحيحص ةكرشلا عم ريغلا لماعت ربتعيو ،  ةحيحصلا ةكرشلا اهجتنت يتلا اآلراث جتنت

يتلا طورشلل ًاقبط ةكرشلا ملا نومستقيو ،  ةراسخلا نولمحتيو حبرلا ءاكرشلا ينجيو
.  لطابلا دقعلا يف اهيلع اوقفتا

ًامئاق ىقبي " هنأ نم ديدجلا نوناقلا نم 1034 ةداملا هيلع تصن ام كل ذنمو
هخسف وأ هتيكلم دنس لا طبإ ررقت ىذلا كلا ملا نم رداصلا نهرلا نهترملا نئادلا ةحلصمل

مربا ىذلا تقولا ىف ةينلا نسح نئادلا اذه ناك  ،اذإ رخآ ببس ألى هلا وز وأ هئاغلإ وأ
راقعلا كلمي ال صخش نم رداصلا نهرلا دقع نأ صنلا اذه نم نيبتيو . " نهرلا هيف

ب ىقبي – ببس ألي وأزلا ىغلأ وأ خسف وأ لطبأ دق هتيكلم دنس نأ –ذإ نوهرملا
نئادلا ةحلصمل نهرلا قح مايق اهمهأ نمو ،  ةيلص األ هراثآ هيلع ًابترتم طبالهن نم مغرلا

بيغي 179–وال ةرقف –174 ةرقف تامازتل اال لوصأ يف ىودب تجهب يملح روتكدلا نراق (1)
بجيف .  ةيلوئسملا هذه دعاوقب األذخ بجون ،  ةيريصقت ةيلوئسملا انلعج دقو اننأ ، لا بلا نع
بجاو أطخلا  ،ألن أطخلا رصانع لمكتسا دق لطابلا دقعلا نأ تابثإ ضيوعتلا ب بلا طي نم ىلع

ةيله يفاأل يدقعلا أطخلا نع فلتخي يريصقتلا أطخلا نأ ظح نأيال ًاضيأ بجيو انه . تابث اإل
يتأيسو ،  ةيلوئسملا نم يقافت اال ءافع اإل يفو نماضتلا يفو راذع اإل يفو ضيوعتلا ىدم يفو

.  ةيريصقتلا ةيلوئسملا يف كلاالم دنع هلك اذه نايب
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.  نهترملا
لبق نم تردص يتلا ةراد لااإل معأ نإف ،  هتيكلم دنس خسف اذإ كلا ملا كلذب هيبشو

ب ةمئاق ىقبت ،  تاونس ثالث ىلع اهتدم ديزت ال يتلا راجي اإل دوقع ةصاخبو ،  خسفلا
لااإل معأ يف لماعتلا رارقتس ال ةيامح كلذو ،  يعجر رثأب ةيكلملا دنس خسف نم مغرلا

.  ةراد
ىلإ ةبسنلا ب موقي كلذ عمو هل ، دوجو ال دقع وهو ،  يروصلا دقعلا كلذب لصتيو

،  رهاظلا ثراولا تافرصت يروصلا دقعلا كو .  هاضتقم ىلع لماعت اذإ ةينلا نسح ريغلا
نأب يضاقلا أدبملل ةريثك ىرخأ تاقيبطت كانهو ،  لماعتلا رارقتس ال ةياعر ىقبت اهنإف

.(errorcommunisfacitjus) نوناقلا ماقم موقي عئاشلا أطخلا
يناثلا ثحبملا
مداقتلا و ةزاج اإل

: مداقتلا و ةزاج اإل ثيح نم لا لإلطب لباقلا دقعلا و لطابلا دقعلا نيب ةنراقم –314
عفدلا مداقتي نأ وأ ةزاج اإل هقحلت نأ روصتي  .فال ةيادبلا ذنم هل دوجو ال لطابلا دقعلا

ك هراثآ عيمج بتري ،  انيأر امك ىلو ، األ هتلحرم يف وهف لا لإلطب لباقلا دقعلا الننأ طبب
قحلا اذه لوزيو هلا . طبإ بلط يف قحلا نيدقاعتملا ألدح نوكي امنإو ،  حيحصلا دقعلا

وه اذهو ،  لمعتسي نأ نود ةنيعم ةدم ءاضتقاب  ،وأ ةزاج يهاإل هذهو هنع ، لوزنلا ب
هيلع دريو ةزاج اإل هقحلت ،  لطابلا دقعلل  ،خالًاف نذإ لا لإلطب لباقلا دقعلا  .ف مداقتلا

.(1) مداقتلا
.  هانلمجأ اآلنام لصفنو

األلو بلطملا

(Confirmation) ةزاج اإل

لطابلا دقعلا -1

نم 141 ةداملا نم ىلو األ ةرقفلا تصن : ةزاج اإل هقحلت ال لطابلا دقعلا –315
الن  طبلا ب كسمتي نأ ةحلصم ىذ لكل زاج ال طاب دقعلا ناك "اذإ هنأ ىلع ديدجلا نوناقلا

.(2)" ةزاج النباال طبلا لوزي  ،وال اهسفن ءاقلت نم هب يضقت نأ ةمكحمللو ،

ةيمهأ رهظتو ": يتأي ام ددصلا اذه يف يديهمتلا عورشملل ةيحاضي اإل ةركذملا يف ءاج دقو (1)
الن طبلا ماد امو : . . . . .(ب) هوجو نم يبسنلا الن طبلا و قلطملا الن طبلا نيب قيرفتلا
نع فلتخيو .  ةزاج اإل هيلع درت نأ طاالًاق روصتي  ،فال ًامودعم دقعلا رابتعا عبتتسي قطلملا

رفاوتت نأ طرشب ،  ةينمض ناك ولو ،  ةزاج اإل ححصت يهف الن ، طبلل ةلباقلا دوقعلا مكح كلذ
نوكت نأو ثمال) ةزاج اإل تقو دشرلا نس رصق اال دقاعتملا غولبك ) ةزاجإ تقو اهتحص طورش

اهرابتعاب اهتحصل طورشلا نم مزلي ام لمكتست نأ يغبني  ،ذإ بيعلا نع ةهزنم اهتاذ ةزاج اإل
قوقحب رضت ال اهنإ  ،إال يضاملا ىلع فطعني  ،وأ دنتسي ةزاج رثااإل ناك اذإو .  ًانينوناق ًافرصت

مت دق ءارشلا ناك  ،اذإ هعيب هكلا مل قبس دق ناك ًاراقع يرتشي نم ثمال ةزاج اإل رضت  .فال ريغلا
األعفلا ليبق نم هارك واإل سيلدتلا ناك املو .  عيبلا اذه ةزاجإ لبقو األلو عيبلا رودص دعب

ىضتقمب هنم عقو امع ال وئسم امهبكترم لظيف ،  يندملا ريصقتلا ةفص اهب قحلت يتلا ةراضلا
هذه طاقسإ ىلع ةزاج اإل وطنت مل  ،ام دقاعتلل اآلرخ دقاعلا ةزاجإ مغر ،  ةماعلا دعاوقلا
دري نأ روصتي  ،فال دوجوم ريغ  ،وأ ًامودعم الن طبلا قلطملا دقعلا ماد امو  .(ج) ةيلوئسملا
نم ةنس ةرشع سمخ ءاضقناب يبسنلا الن طبلا مدعني كلذ نم ضيقنلا ىلعو .  مداقتلا هيلع

ص257 ص256– ج2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم ).  هارك اإل ناطلس ،  دقعلا ءاشنإ خيرات
.(

.( شماهلا يف 319 ةرقف ) يلي اميف صنلا خيرات رظنأ (2)
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اذإو .  زيجأ ولو ًادوجو ريصي ال مدعلا  ،و مودعم ألهن ةزاج اإل هقحلت ال لطابلا دقعلا و
هتثرو وأ بهاولا ماق اذإ " هنأ ىلع تصن دق ديدجلا نوناقلا نم 498 ةداملا تناك

، " هوملس ام اودرتسي نأ مهل زوجي  ،فال لكشلا يف بيعل ةلطاب ةبه ذيفنتب نيراتخم
،  انمدق امك لكشلا ةفلا خم ىلع ءازجلا نيعب يذلا وه نوناقلا نأ ىلع لمحي كلذ نإف
نإ قيلا  .وأ ةزاج اإل هقحلت باقالألن لكشلا يف بيعل لطابلا دقعلا لعجي نأ زوجيف
مزتلا ،  هتثرو ىلإو بهاولا ىلإ ةبسنلا اهنع ،ب فلختي لكشلا ةيحان نم ةلطابلا ةبهلا
مازتل اال دعاوقل ًاقبط درتسي ال ءافو اذه ناك ًاراتخم هذيفنتب مهنم دحأ ماق  ،اذإ يعيبط

.(1) يعيبطلا
نإف ،  ةزاج اإل هقحلت ال لطابلا دقعلا ناك اذإو : ديدج نم هلمع زوجي نكلو –316

(confirmation) ةزاج اإل نيب قرف كانهو .  ديدج نم هلمع داعي نأ نم عنمي ال اذه
رداص نينوناق لمع ،  ىرسن امك ،  ةزاج (refection)(2).فاال ديدج نم دقعلا لمعو
امأ .  زاجملا دقعلا ءوشن تقو ىلإ دنتسي يعجر رثا اهلو ،  زيجملا وه دحاو بناج نم
دقعلا اذه خيرات نوكيو ،  ديدج دقع ألهن نيتدار اإل قفاوت يضتقيف ديدج نم دقعلا لمع

لك يف ةيله األ رفاوت بجي كلذلو .  لطابلا دقعلا رودص تقو نم ال هرودص تقو نم
.  ةزاج اإل تقو زيجملا يف اهرفاوتب يفتكيو ،  ديدجلا دقعلا لمع تقو نيدقاعتملا نم

لا لإلطب لباقلا دقعلا -2

ديدجلا نوناقلا نم 139 ةداملا تصن : ةزاج اإل هقلحت لا لإلطب لباقلا دقعلا –317
: يتأي ام ىلع

. " ةينمضلا وأ ةحيرصلا ةزاج باإل دقعلا لا طبإ قح لوزي -1"
(3) ريغلا قوقحب جإالل نود ،  دقعلا هيف مت يذلا خيراتلا ىلإ ةزاج اإل دنتستو -2"

لكاآل نم ةدرجم تسيل كشال ةلطابلا ةبهلا ناب ةينطولا ةيلكلا ةيردنكس اإل ةمكحم تضق دقو (1)
عيطتسي ال هافوا اذإ هنأ ىنعمب ،  بهاولا ةمذ يف يبدأ مازتلا اهنع أشني  ،ذإ ةينوناقلا راث

1930 ةنس ويام 30) هلا دبتسا لصح اذإ .  ًايندم ًامازتلا بلقني هنأ ىنعمبو ،  هدادرتسا
ص653). 324 مقر 11 ةاماحملا

رداص نينوناق لمع دقعلا رارقإف .(ratification) دقعلا رارقإ نيبو نيذه نيب قرف دجوي امك (2)
عيبب رقي كلا هقح ،كملا يف ًايراس رارق اإل اذهب دقعلا لعجيف ،  ريغلا نم وهو ،  رقملا بناج نم

ةلا . كولا دودح هيف ًازواجم ليكولا همربا ًادقع رقي لكوملا  ،كو هكلمل ريغلا
-1": اآليت هجولا ىلع يديهمتلا عورشملا نم 198 ةداملا يف صنلا اذه درو : صنلا خيارت (3)
ا ققحتتو .  ةنيمضلا ةزاج اإل هححصت امك ةحيرصلا ةزاج اإل هححصت ًايبسن طبالان لطابلا دقعلا
.  كلذب عملا وهو الن طبلا بلط يف قحلا هل نم ًاراتخم دقعلا ذفن اذإ صخ األ ىلع ةزاج إل
اإل نوكت نأو ،  هتحصل لاالةمز طورشلا ةزاج اإل تق و يهف رفاوتت نأ دقعلا ةزاج ال طرتشيو
خإ نود ،  دقعلا هيف مت يذلا خيراتلا ىلإ ةزاج اإل بحسنتو –2.  بيع لك نم خةيلا اهتاذ ةزاج

143 ةداملا مقر حبصأو ،  ًايظفل ًاريوحت صنلا روح ةعجارملا ةنجل يفو . " ريغلا قوقحب الل
نوناقلا ةنجل يفو .  ليدعت نود ةداملا ىلع باونلا سلجم قفاوو .  يئاهنلا عورشملا يف

لا طبإ قح لوزن ": يتأي امك ةداملا نم ىلو األ ةرقفلا نوكت نأ ررقت خويشلا سلجمل يندملا
نع ينغي ام ةماعلا دعاوقلا يف ألن ةرقفلا ةيقب فذح عم " ةينمضلا و ةحيرصلا ةزاج باال دقعلا
ةزاج اإل لخت فيك سيئرلا لءاستف ةداملا نم ةيناثلا ةرقفلا ىلإ ةنجللا تلقتنا مث .  اهداريا
باق األلو عيبلا ناكو نيترم هلزنم عاب صخش حةلا يف ثمال ققحتي كلذ نأب  ،؟؟ ريغلا قوقحب

يناثلا فرصتلا ألن هتيامح بجت يناثلا يرتشملا  ،ف دقعلا اذه ةزاجإ عئابلا يأرف لا ، اللإلطب
.  يناثلا يرتشملا قح يف ةزاج اإل ذافن مدع بجي كلذلو ،  ةزاج قحاإل نع لزانت ةباثمب ربتعي
خإالل نود " ةرابع ةنمضتم ةيناثلا ةرقفلا ءاقبتسا ىلإ ةنجللا يأر ىهتنا ةليوط ةشقانم دعبو

حبصأو ،  ديدجلا نوناقلا يف دراولا هجولا ىلع ةياهنلا يف صنلا ةنجللا ترقأو ، " ريغلا قوقحب
األمعلا ةعومجم ) ةنجل اهترقأ امك ةداملا ىلع خويشلا سلجم قفاوو –139 ةداملا مقر

ص246). ص240– ج2 ةيريضحتلا
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. "
طبالهن ماد ام ًاينوناق ًادوجو ألنهل لا لإلطب لباقلا دقعلا قحلت ةزاج نأاإل انمدق دقو

.  رقتسا ةزاج اإل هتقحل اذإف لا ، وزلا ب ًاددهم دوجولا اذه ناك نإو ،  ررقتي مل
اهب ،وال لوبق نارتق ال ةجاح  ،فال دحاو بناج نم رداص نينوناق لمع ةزاج واال

.(1) ردصي مل لوبقلا نأ ةجحب اهيف عوجرلا نكمي
و ةيله األ صقانف الن . بطلا ب كسمتلا يف قحلا هل تبثي يذلا وه دقعلا زيجي يذلا و

قطنملا هب يضقي ام اذهو .  ةزاج اإل امهنم ردصت ناذللا امه بيع هءاضر باش نم
(2) هكلمي إالنم قحلا نع لزني الن ،وال طبلا ب كسمتلا نع لوزن ةزاج  ،ألناإل نينوناقلا

يذلا دقعلا ىلإ ةبسنلا ب ةيله األ لماك نوكي نأ ةزاج اإل تقو زيجملا يف بجيو .
،  ةدار اإل بويع نم بيع – انمدق امك نينوناق لمع يهو – ةزاج اإل بوشت  ،إوال هزيجي

ببسلا إالاذإزلا ةزاج اإل حصت ال كلذ لجأ نمو الل . غتسا وأ هاركإ وأ سيلدت وأ طلغ
ماد ام دقعلا ةزاجإ عيطتسي ال ةيله األ صقانف الن . طبلا هلجا نم نوناقلا ررق يذلا
نوكت ال بيع هءاضر باش نمو كلذ . هل زاج هتيلهأ لمكتسا اذإف ،  ةيله األ صقان
حضتفا وأ طلغلا فشكنا اذإ ىتح ،  بيعلا اذه ريثأت تحت ماد ام ةحيحص هتزاجإ

كلذ . دعب ةزاج اإل تحص هارك اإل عفترا وأ سيلدتلا
ىلع لمتشت نأ ةحيرصلا ةزاج يفاإل طرتشي  .وال ةينمض وأ ةحيرص ةزاج اإل نوكتو

ا اهنم مهفي ةرابع لك )،لب يسنرفلا يندملا نوناقلا نم م1338 نراق ) ةنيعم تانايب
ةينمضلا ةزاج (3).واال ةحضاو ةزاج يفاإل زيجملا ةين نوكت نأ طرشب ،  حصت ةزاج إل

معال هنايتإب الن(4)،وأ طبلا ب كسمتلا يف قحلا هل نم بناج نم دقعلا ذيفنتب نوكت
حوضوب هنم مهفي ًافرصت هفرصتب الن(5)،وأ طبلا ب كسمتلا نع هلوزن ىلع لدي ًايدام

ع وهو مًاكلا هرابتعاب اهيف فرصت غولبلا دعبو ًانيع رصاق ىرتشا اذإ امك دقعلا زاجأ هنأ
ىلع عقي ةزاج اإل تابثإ ءبعو .(6) نيعلا هب ىرتشا يذلا دقعلا لا طبإ قح هل نأب ملا

ص365 . 1926م38 ةنس ليربا 27 يف طلتخم فانئتسا (1)
ب كسمتلا كلمي ال هنأ عم قيقحلا كلا ملا نم ةزاج اإل ردصت نأ هيف زوجي  ،ذإ ريغلا كلم عيب ذشو (2)

لقني ال عيبلا اذه نأ ىلإ عجرت يهو ،  ريغلا كلم عيب يف الن طبلا ةلع اذه رسفيو الن . طبلا
،  ةيكلملا لا قتنا نم عنام كانه دعي مل دقعلا يقيقحلا كلا ملا زاجأ اذإف ،  يرتشملا ىلإ ةيكلملا

.  لوزيف الن ، طبلا ةلع يفتنتف
1922م24 ةنس سرام 5 يفو ص417– 1915م27 ةنس ةينوي 17 يف طلتخم فانئتسا (3)

ص149 . 1 نوتلا ص261–و
1916م29 ةنس ربمفون 2 يفو ص58– 1986م) ةنس ربمسيد 16 يف طلتخم فانئتسا (4)

ص31 .
كيرشلا الء يتسا ناب ةطلتخملا فانئتس اال ةمكحم تضق دقو .  اهارتشا يتلا ضر األ ىلع هئانبك (5)

كلا ملا اهب موقي يتلا باألمعلا هيف همايقو ةمسقلا دعب هبيصن يف عقو يذلا زرفملا ءزجلا ىلع
ةنس ويام 29) دقعلل ةينمض ةزاجإ ربتعي ةمسقلا دقع باش يذلا بيعلا فشك نأ دعب هكلم يف
نس هغولب دعب رصاقلا الء يتسا ةمسقلل ةينمض ةزاجإ دعي كلذك ص417)– 1913م25

تاءارج اإل ةاعارم نود تمت ةمسق يف هبيصن يف عقو يذلا زرفملا ءزجلا عبر ىلع دشرلا
لا . حلا هذه ىلع ةليوط ةدم هرارمتساو ،  ًارصاق ناك نأ تقو ةينوناقلا

1922م34 ةنس سرام 2 يفو ص148– 1916م28 ةنس سرام 2 يف طلتخم فانئتسا (6)
27 يف طلتخم فانئتسا لا( لإلطب لباق عيبل ةينمض ةزاجإ نمثلا يف عئابلا فرصتو ص215 .

رارمتس باال هليكول دشرلا نس هغولب دعب رصاقلا حامسو ص365). 1926م38 ةنس ليربا
مامضناو 191؟؟) ةنس رياني 27 يف طلتخم فانئتسا ) ةلا كولا دقعل ةينمض ةزاجإ ةراد يفاإل

لبق ةينوناقلا تاءارج لإل ماع ؟؟؟؟ راقع ةمسق بلط يف ألهيب دشرلا نس هغولب دعب رصاقلا
ص175). 1913م25 ةنس رياربف 13 يف طلتخم فانئتسا ) دشرلا نس رصاقلا غولب

عيبلل ةينمض ةزاجإ رصاق وهو هعاب يذلا راقعلل دشرلا نس هغولب دعب رصاق راجئتساو
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عيمجب اهتبثي نأ هلف هنم ةرداص ريغ ةزاج اإل تناك املو ،  زيجملا ريغ اآلرخ فرطلا
.(1) نئارقلا وأب ةنيبلا ولوب قرطلا

كسمتلا يف دقاعتملا قح لا ،زلا لإلطب لباقلا دقعلا زيجأ اذإو : ةزاج رثااإل –318
دقعلا نأ هانعم اذهو لا . وزلا ب ددهم ريغ ًايئاهن دقعلا دوجو رقتساو ،  دقعلا لا طبإب

 ،ألن ةزاج اإل تقو نم ال هرودص تقو نم ًاحيحص ربتعيو .  تاب هجوب ًاحيحص بلقني
ىلإ ةبسنلا  ،الب نيدقاعتملا نيب اميف إال نوكي اذهاألرثال نكلو .  ًايعجر ًارثأ ةزاج لال
دعبو ًانيع ، عاب ًارصاق نأ ولف .  دقعلا عوضوم ءيشلا ىلع ًاينيع ًاقح بسك نمم ريغلا
رضت ال كلذ دعب عيبلل هتزاجإ نإف ،  نيعلا نهر عيبلل هتزاجإ لبقو دشرلا نس هغولب

.(2) نهرلا قحب ةلقثم يرتشملا ىلإ نيعلا لقتنتو ،  نهترملا نئادلا
ىرخأ بويع كانه تناك نإف .  ةزاج اإل هذهب دوصقملا بيعلا إال لوانتت ال ةزاج واال

،  طلغ يف ًاعاقو ناكو رصاق دقاعت اذإ مث نمو .  اهلجا نم ً؟ احوتفم نعطلا باب ىقب
لا طبإ يف قحلا هل ىقب ،  ةيله األ صقنب قلعتي اميف دشرلا نس غولب دعب دقعلا زاجأو

.  طلغلل دقعلا

يناثلا بلطملا

مداقتلا

لطابلا دقعلا -1

نم 141 ةداملا نم ةيناثلا ةرقفلا تصن : مداقتلا ب طقست الن طبلا ىوعد –319
نم ةنس ةرشع سمخ يضمب الن طبلا ىوعد طقستو ": يتأي ام ىلع ديدجلا نوناقلا

.(3)" دقعلا تقو

ص123)–وال 53 مقر 10 ةيمسرلا ةعومجملا 1908 ةنس ربمفون 25 يف ينطو فانئتسا )
ةنس ربمسيد 20 يف طلتخم فانئتسا ) ةينمض ةزاجإ حيرصلا ظفحتلا عم مازتل اال ذيفنت ربتعي

،  ةدملا طتلا امهم ةزاجإ ربتعي النال طبلا بلط نع توكسلا درجمو ص45)– 1906م19
يفو ص146– 1915م27 ةنس رياربف 3 يف طلتخم فانئتسا ) مداقتلا ب قحلا طقس إالاذإ
نع لزن دق دهعتملا نأ توكسلا اذه نم مهفي ص472)،اممل 1926م38 ةنس ةينوي 15
ص133)–وال 15 قوقحلا 1900 ةنس سرام 31 يف ةيئزجلا فيوس ينب الن( طبلا بلط
ىرخ األ هوجولا كرتيو الن طبلا هوجو نم هجوب دقاعتملا عفدي نأ ةينمض ةزاجإ ربتعي
يف دقاعتملا لوخد ص285)،وال 1904م16 ةنس ويام 26 يف طلتخم فانئتسا )

1925 ةنس رياربف 2 يف ةيراجتلا ةطلتخملا ةيردنكسإ ) ةجتنم نكت مل حلصلل تاضوافم
لباقلا دقعلا ىلإ اهيف راشملا ةكرتلا رصح رضحم ىلع ءاضم ص4)،والاإل 1 مقر 16 تيزاج

.  دقعلا ةزاجإ هئاضمإب دصقي ال ىضمأ نم ماد ام لا لإلطب
. 12 ةرقف (confirmation) ظفل 1 ستله يد نراق –306 ةرقف 1 نامسإو ريبيرو لوين (1)بال

حيحص رصاقلا نم رداصلا عيبلا : اآليت جيرختلا ىلع يأرلا اذه سكعب لوقي نم ءاهقفلا نمو (2)
دعب رصاقلا نم رداصلا نهرلا نوكيو ،  يرتشملا ىلإ ةيكلملا لقتنت كلذلو طبالهن ، ررقتي ىتح
ةزاجإ دعبو ،  يرتشملا وهو كلا ملا قح يف يرسي مكلا ،فال ريغ نم ًارداص دشرلا نس هغولب

.(1301 ةرقف 2 لوين (بال نهرلا نم خةيلا يرتشملا ىلإ ًايئاهن نيعلا لقتنت عيبلا
ةداع إل ةجاح  ،فال ريغلا ىلع ةجح ريصي ىتح رهشي نأ هنأش نم لا لإلطب لباقلا دقعلا ناك اذإو اذه

304 ةرقف 1 نامسإو ريبيرو لوين (بال هتيجحل ًاظفاح األلو رهشلا ىقبيو ،  هتزاجإ دعب هرهش
.(1992 ةرقف 3 درابو يردوب ص418–

يديهمتلا عورشملا نم 194 ةداملا يف صنلا اذه درو :( اهيترقفب 141 ةداملا ) صنلا خيرات (3)
الن طبلا هجوأب كسمتلا نينئادللو صاخلا و ماعلا فلخللو نيدقاعتملل ": اآليت هجولا ىلع
الن طبلا اذهو ،  اهسفن ءاقلت نم الن طبلا ب يضقت نأ ةمكحملل نأ امك ،  ةقباسلا ةداملا يف ةدراولا
" ةرابع تلمعتساو ةداملا ردص لدع ةعجارملا ةنجل يفو . " مداقتلا لوزي وال ةزاج اإل هقحلت ال
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،  مودعم لطابلا دقعلا  ،ألن مداقتلا ب لوزي ال قلطملا الن طبلا نأب يضقي قطنملا ناكو
نوناقلا دهع يف انيأر اذه ناك دقو االدم . هيلع طلا امهم ًادوجو بلقني ال مدعلا و

ضعب عمو (2) ةيسنرفلا ضقنلا ةمكحم عم ًايشمت ،  ديدجلا نوناقلا نكلو .(1) ميدقلا
سمخ ءاضقناب مداقتلا ب طقست قلطملا الن طبلا ىوعد نأ ررق ،(3) نييسنرفلا ءاهقفلا

(م194) ديدجلا نوناقلل يديهمتلا عورشملا ناكو .(4) دقعلا تقو نم ةنس ةرشع
لقتناو ،  مكحلا يئاهنلا عورشملا سكعف .  مداقتلا ب لوزي ال قلطملا الن طبلا ناب يضقي
.(5) ةيريضحتلا يفاألمعلا نيبملا وحنلا ىلع ديدجلا نوناقلا ىلإ ًاسوكعم مكحلا
ىوعد ةحلصم ىوذ عفر ةنس ،مث ةرشع سمخ لطابلا دقعلا رودص ىلع ىضم اذإف

،  لطابلا دقعلا رودص ذنم ترقتسا دق ًاعاضوأ نأ كلذ .  مداقتلا ب اهعفد نكمأ الن ، طبلا
اذه نكلو الن . طبلا ىوعد طاقسإ قيرط نع اهمارتحا بجوف ، ً ال يوط ًارهد تيقبو
طبب ىوعدلا نكلو ال ، طاب الزيلا وهف ،  ًاحيحص بلقنا دق هتاذ لطابلا دقعلا نأ ينعي ال

.  مداقتلا ب اهطوقسل عمست الهنال
بلقني ال لطابلا دقعلا :وألن مداقتلا ب طقسي النال طبلا ب عفدلا نكلو – 320
مداقتلا ب طقسي النال طبلا ب عفدلا  ،ف ًامودعم ًامئاد ناك امك ىقبي  ،لب مداقتلا ب ًاحيحص

ضر األ ملسي ملو ال ، طاب عيبلا ناكو ،  اضرأ صخش عاب اذإف .  ةدملا طتلا امهم
ىوعد عفري نأ عيطتسي ال وهف ةنس ، ةرشع سمخ عيبلا رودص ىلع ىضمو ،  يرتشملل

،  يرتشملل اهملسي ملو هدي يف ضر األ تماد ام نكلو .  مداقتلا ب اهطوقسل عيبلا طبالن
هبلا طي عئابلا ىلع ىوعد يرتشملا عفر اذإو الن . طبلا ىوعد عفر ىلإ ةجاح ريغ يف وهف
سخ ءاضقنا دعب ىتح عيبلا الن طبب ىوعدلا عفدي نأ عئابلا عاطتسا ،  ضر األ ميلستب

.  انمدق امك طقسي النال طبلا ب عفدلا ةنس ،ألن ةرشع
ةنس ، ةرشع سمخ عيبلا رودص ىلع ىضمو ،  يرتشملل ضر األ عئابلا ملس اذإ ىتحو

تطقس دقف عيبلا طبالن ىودب  ،ال يرتشملا نم ضر األ درتسي نأ عيطتسي عئابلا نإف
كسمت اذإف .  ًادبأ طقست ال يهو قاقحتس اال ىوعدب نكلو ،  مداقتلا ب ىوعدلا هذه

لا وز ةلأسم تحرطو يلص . األ صنلا يف دراولا ريبعتلا نم ال ومش رثكأ "ألاهن ةحلصم يذ لك
طبلا ىوعد طقست نأ ةنجللا تررق تاءاتفتس اال ىلإ عوجرلا و ةشقانملا دعبو ،  مداقتلا النب طبلا
بهاولا ملسي مل كشالاذإ ةلطاب ةبه كلذ  .ثملا طقسي النال طبلا ب عفدلا نكلو ،  مداقتلا النب

ب بلا طي ىوعد هل بوهوملا عفرو ةنس ، 15 نم رثكأ ةبهلا ىلع ىضمو ،  بوهوملا ءيشلا
امأ ةنس . 15 رورم دعب ىتح الن طبلا ب عفدي نأ بهاوللف ،  لطابلا ةبهلا دقع ىضتقمب بوهوملا
 ،مث دقعلا تقو نم ثمال نيتنس دعب هل بوهوملل ةبهلا ملس دق لا ثملا اذه يف بهاولا ناك اذإ
هل زوجي  ،فال ةبهلا الن طبب ىوعد عفري نأ بهاولا دارأو ،  ميلستلا تقو نم ةنس 13 تضقنا

مداقتلا نأ ظح  .يوال ةبهلا تقو نم ةنس 15 ىضمب تطقس دق نوكت الن طبلا ىوعد كلذ ،ألن
عضي ةبهلا ملست دعب هل بوهوملا نأ يضتقي يذلا بسكملا مداقتلا  ،ال طقسملا مداقتلا وه انه
ىلع ةيناث ةرقف ةفاضإ دعب ةداملا صن ةعجارملا ةنجل ترقأو ةنس . ةرشع سمخ اهيلع هدي
هب عفدلا نود دقعلا تقو نم ةنس ةرشع سمخ ىضمب الن طبلا ىوعد طقستو ": اآليت وحنلا
ال يدعت دعب صنلا ىلع باونلا سلجم قفاوو زي ئاهنلا عورشملا يف 145 ةداملا مقر حبصأو ، "
أل ةيناثلا ةرقفلا نم هب" عفدلا نود " ةرابع خويشلا سلجمب يندملا نوناقلا ةنجل تفذحو ت .
ىلع خويشلا سلجم قفاوو . 141 ةداملا مقر حبصأو .  مداقتت ال عفدلا نأ هيلع قفتملا نم ن

ص253). ص250– ج2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم 0 تنجل اهتلدع امك ةداملا
. 625 ةرقف فلؤملل دقعلا ةيرظن (1)

. 145–1–1880 زوللا 1879د ةنس ويام 5 يف يسنرف ضقن (2)
. 310 ةرقف 1 نامسإو ريبيرو لوين (3)بال

. 161 ةرقف كب ىودب تجهب يملح روتكدلا ىنعملا اذه يف ًاضيأ رظنأ (4)
شماه يف اهركذ قبس دقو اهب ، ةصاخلا ةيريضحتلا 241واألمعلا ةداملا صن خيرات رظنأ (5)

ص253). ص250– ج2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم ) ةرقفلا هذه
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الن طبلا ب عفدلا و عيبلا الن طبب عئابلا عفد ،  لطابلا عيبلا ب قاقحتس اال ىوعد يف يرتشملا
األ درتسي نأ قاقحتس اال ىوعد قيرط نع عئابلا نكمتيف .  انيأر امك مداقتلا ب طقسي ال
العالةق رخآ ءيش اذهو ،  بسكملا مداقتلا ب اهتيكلم بسك دق يرتشملا نكي  ،اممل ضر

  ةضحملا ةيلمعلا ةيحانلا نم ظح ، يال هنأ ىلع الن(1). طبلا ىوعدل طقسملا مداقتلا هلب
،  تابث اإل ةريسي ةيصخش ىوعد يهو الن ، طبلا ىوعد مداقت دعب هسفن ىري عئابلا ،نأ

بعصأو ًاديقعت رثكأ ةينيع ىوعد يهو ،  قاقحتس اال ىوعد ىلإ لقتني ألن ًارطضم
.  ًاتابثإ

ءاضقنا دعب هدادرتسا دارأو ،  لطاب عيب يف نمثلا عفد دق ناك اذإ يرتشملا كلذكو
نكلو ،  عيبلا طبالن ىوعدب  ،ال هدرتسي نأ زاج ،  عيبلا رودص نم ةنس ةرشع سمخ
لطابلا عيبلا ب دادرتس اال ىوعد يف عئابلا كسمت اذإف قح . نود عفد ام دادرتسا ىوعدب
دادرتسا ىوعد قيرط نع يرتشملا نكمتيف .  طقسي ال عفد وهو الهن طبب يرتشملا عفد

سمخ ءاضقناب اهتاذ دادرتس اال ىوعد طقست مل  ،ام نمثلا درتسي نأ قح نود عفد ام
.  عيبلا رودص تقو نم ال نمثلا عفد تقو نم أدبت ةنس ةرشع

نأ انيأر دقف زر يبك رثا يذب سيل مداقتلا النب طبلا ىوعد طوقس نأ كلذ نم نيبتيو
هئاقبتسا نم وال هملس دق ناك اذإ عيبملا دادرتسا نم عئابلا عنمي ال ىوعدلا هذه مداقت

نماال وال هعفد دق ناك اذإ نمثلا دادرتسا نم يرتشملا عنمي  ،وال هملسي مل ناك اذإ
عاضوأ ،  عيبملا دادرتسا يف هقح عئابلا دقف اذإ امأ .  هعفدي مل ناك اذإ هعفد نع عانتم
ىوعدل طقسملا مداقتلا ىلإ عجري ال كلذ نإف .  نمثلا دادرتسا يف هقح يرتشملا ىلع

(2) دادرتس اال ىوعدل طقسملا مداقتلا وأ ةيكلملا قحل بسكملا مداقتلا ىلإ الن ،لب طبلا
.

لا لإلطب لباقلا دقعلا -2

ديدجلا نوناقلا نم 140 ةداملا تصن : مداقتلا ب ناطقسي عفدلا و ىوعدلا –321
: يتأي ام ىلع

. " تاونس خاللثالث هبحاص هب كسمتي مل اذإ دقعلا لا طبإ يف قحلا طقسي -1"
هيف لوزي يذلا مويلا نم ،  ةيله األ ضقن حةلا يف ،  ةدملا هذه نايرس أدبيو -2"

حةلااإل يفو هيف ، فشكني يذلا مويلا نم ،  سيلدتلا وأ طلغلا حةلا يفو ،  ببسلا اذه
وأ سيلدت وأ طلغل لا األطب قحب كسمتلا زوجي ال حلا لك يفو ،  هعاطقنا موي نم هارك

.(3)" دقعلا مامت تقو نم ةنس ةرشع سمخ تضقنا اذإ هاركإ

يفو .  ىرنس امك مداقتلا ب لوزي دقعلا طبالن نإف لا ، باقاللإلطب دقعلا نك ااذ خبالفام اذهو (1)
بسكي يرتشملا نإف ،  ىوعدلا تمداقتو لا باقاللإلطب عيبلا ناك  ،ول هددصب نحن يذلا لثملا

يذلا هتاذ عيبلا دقع قيرط نع  ،لب ةيكلملا قحل بسكملا مداقتلا قيرط نع  ،ال ضر األ ةيكلم
هنع . مداقتلا ىطغ

ص247 . 161 ةرقف كب ىودب تجهب يملح روتكدلا رظنأ (2)
اآليت:"1–ال هجولا ىلع يديهمتلا عورشملا نم 199 ةداملا يف صنلا اذه درو : صنلا خيرات (3)
الن طبلا الن عإب هيف نعطلا قح هل نم مقي مل اذإ ًايبسن طبالًان لطاب دقع يف نعطلا زوجي
مدع الن طبلا ببس ناك اذإ ةدملا هذه نايرس أدبيو -2.  تاونس ثالث فرظ يف اآلرخ فرطلل
وأ طلغ دوجو الن بطلا ببس ناك اذإو ،  ببسلا اذه هيف لوزي يذلا تقولا نم ةيله األ رفاوت
هارك وهاإل الن طبلا ببس ناك اذإو ،  سيلدتلا وأ طلغلا هيف فشكني يذلا تقولا نمف سيلدت
هيف متي يذلا مويلا نمف الل غتس وهاال ببسلا ناك اذإو ،  هارك اإل هيف عطقني يذلا مويلا نمف
ةسمخ ىضقنا اذإ هاركإ وأ سيلدت وأ طلغل الن طبلا ب كسمتلا زوجي ال حلا لك يفو .  دقعلا

اال اصقنا اهب داري يتلا ىوعدلا مداقتلا كلذك طقستو –3.  دقعلا مامت تقو نم ًاماع رشع
ةنجل تلخداو . " دقعلا تقو نم تاونس ثالث تضقن ا اذإ الل غتس اال حةلا يف تامازتل
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سمخب وأ تاونس ثبالث طقسي دقعلا لا طبإ يف قحلا نأ نيبتي صنلا اذه نمو
دعب زوجي  ،ال ًاحيحص دقعلا بلقنا ةدملا هذه تضقنا اذإف لا . األوح بسح ةنس ةرشع

دوجولا رقتسي اذكهو .(1) عفدلا قيرط نع وال ىوعدلا قيرط نع ال هلا طبإ كلذ
تبثي ،  زاجملا مكح يف دقعلا حبصيو لا . وزلا ب ًاددهم ناك نأ دعب دقعلل نينوناقلا
دقع نيب ًاقرف كانه نكلو .  ةزاج امكلال يعجر رثا مداقتلل  ،ذإ هرودص ذنم هدوجو

ال ةزاج نأاإل انمدق دقف .  ريغلا قوقح ثيح ،  مداقتلا طبالهنب زلا دقعو ةزاج اإل هتقحل
ذالكنأ لثم .  رثأتت ريغلا قوقحف مداقتلا النب طبلا لا وز يف امأ ،  ريغلا قوقحب رضت
الن طبلا مداقتيف ،  دقعلا لا طبإب دشرلا نس هغولب دعب كسمتي ًانيع ،وال رصاق عيبي

لبقو دشرلا نس غلب نأ دعب عئابلا نأ ولف .  هرودص ذنم ًاحيحص عيبلا ربتعيو ،  لوزيو
يرتشملل صلخت نيعلا ةيكلم نإف ،  مداقتلا مت  ،مث ًانهر نيعلا ىلع بتر الن طبلا مداقت

.  ةزاج حةلااإل يف هانررق ام سكع اذهو ،  نهرلا قحب ةلقثم ريغ
اهمداقتو لطابلا دقعلا يف الن طبلا ىوعد مداقت نيب ًايرهوج ًاقرف كانه نأ ظح يوال

بلقي ال لطابلا دقعلا يف الن طبلا ىوعد مداقت نأ انمدق دقف لا . لإلطب لباقلا دقعلا يف
اهعامس زوجي ال يتلا يه الن طبلا ىوعد نكلو ال ، طاب دقعلا ىقبي  ،لب ًاحيحص دقعلا

،  انيأر امك ًاحيحص دقعلا بلقيف لا لإلطب لباقلا دقعلا يف الن طبلا مداقت امأ .  اهمداقتل
.  تاب هجوب هراثآ عيمجل ًابترم دقعلا ىقبيو

نوناقلا يف لا لإلطب لباقلا دقعلا يف مداقتلا ةدم تناك دقو : مداقتلا ةدم –322
نأ ديدجلا نوناقلا ىأر دقو .  دقعلا رودص تقو نم يرست ةنس ةرشع سمخ ميدقلا
ثالث ةدملا لعج كلذ لجأ نمو ،  رقتسم ريغ دقعلا خالاهل يف ىقبي ةليوط ةدم هذه

تقو نم  ،وأ هتيله أل ةيله األ صقان لا مكتسا تقو نم اهنايرس أدبي ،  طقف تاونس
لطعت اذإف لا . األوح بسحب ،  هارك اإل عاطقنا تقو نم  ،وأ سيلدتلا وأ طلغلا فاشكنا

ةنس ، ةرشع عبرأ دعب ثمالإال طلغلا فشكني مل نأب ،  ةليوط ةدم مداقتلا نايرس ءدب
تقو نم ةنس ةرشع سمخ ءاضقناب ةلا حلا هذه يف مداقتي دقعلا لا طبإ يف قحلا نإف

يها ىلو األ ةدملا  ،ألن طلغلا فاشكنا تقو نم تاونس ثالث ءاضقناب  ،ال دقعلا رودص
وأ بيعلا لا وز تقو نم تاونس :ثالث نيلج األ رصقأب نذإ نوكي مداقتلا  .ف رصق أل
ىلو األ ةدملا نم رصقا ةيناثلا ةدملا نوكت  .وال دقعلا رودص تقو نم ةنس ةرشع سمخ
فقوت اهنإف ،  مداقتلا ةدم تناك ًايأو .  اهركذ مدقت يتلا ةلا كحلا ةيئانثتسا حاالت يف إال

.  مداقتلا يف ةررقملا دعاوقلل ًاقفو عطقنتو
امأ .  ةثيدحلا نيناوقلا وذح الن طبلا مداقت ةدم ريصقت يف ديدجلا نوناقلا اذح دقو
يف مداقتلا ةدم ريصقت يف ،  يرسيوسلا نوناقلا  ،ك نعمأ دقف ديدجلا يروسلا نوناقلا

.  ةدحاو ةنس ةدملا هذه نوكت نأ ىلع نوناقلا اذه نم 141 ةداملا تصنف الن ، طبلا

.  يئاهنلا عورشملا يف 144 ةداملا مقر حبصأو ةيظفل الت يدعت ضعب صنلا يف ةعجارملا
نم تفذح خويشلا سلجمل يندملا نوناقلا ةنجل يفو ،  صنلا ىلع باونلا سلجم قفاوو
طوقس مكح  ،ألن اهلمكأب ةثلا ثلا ةرقفلا كلذك تفذحو الل غتس اال ىلإ ةراش اإل ةيناثلا ةرقفلا

133(م ةداملا نم ىلو األ ةرقفلا هتهجاو اللدق غتس اال ىلع ةبترتملا ىوعدلا عفر يف قحلا
امك ةداملا ىلع خويشلا سلجم قفاوو . 140 ةداملا مقر حبصأو .( ديدج ةيناث ةرقف 129

ص249). ص246– ج2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم ) هتنجل اهتلدع
دقعلا يف الن طبلا ب عفدلا نع فلتخي لا لإلطب لباقلا دقعلا يف لا باإلطب عفدلا نأ ظح يوال (1)

 ،ذإ هتروص يف وه كلذكو ىوعد هتقيقح يف وه ىلو األ ةلا حلا يف عفدلا نأ يف لطابلا
لا طبإ اهيف بلطيو هيلع ىعدملا اهميقي ةيعرف ىوعد ةروص ،  تاءارج اإل ةيحان نم ،  ذختيس
اإل ةيحان نمو عوضوملا ةيحان نم ضحم عفد وهف ةيناثلا ةلا حلا يف عفدلا امأ ،  دقعلا
ب عفدلا امأ .  مداقتلا اهيلع دري ىواعدلا و ىوعد  ،ألهن مداقتي لا باإلطب عفدلا مثف نمو .  تاءارج

.  مداقتت ال عوفدلا و عفد  ،ألهن مداقتي النفال طبلا
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ىواعدلا يف ًاضيأ تاونس ثالث مداقتلا ةدم لعج ديدجلا يرصملا نوناقلا نأ ىرنسو
اهنع انه فلتخت ةلعلا نكلو .  ببس بال ءارث اإل نعو عورشملا ريغ لمعلا نع أشنت يتلا
ةدم خالل يف دقعلا رقتسي الننأ طبلا مداقت يف ةدملا ريصقت يف ىعور دقف .  كانه

ىواعدلا مداقت يف ةدملا ريصقت يف ىعورو .  ةليوط ةدم ًاعزعزم ىقبي  ،فال ةلوقعم
ىواعدلا هذه يف تامازتل نأاال ببس بال ءارث اإل نعو عورشملا ريغ لمعلا نع أشنت يتلا
ةيدقعلا تامازتل نعاال ةيحانلا هذه نم فلتخت يهف ،  مزتلملا ةدارإ اهردصم نكي مل
ةلأسملا هذه ىلإ دوعنسو ةنس . ةرشع سمخب إال مداقتت وال نيدملا ةدارإ اهئشنت يتلا

يف مداقتلا ةدم نأ ظح  .يوال ببس بال ءارث اإل يفو عورشملا ريغ لمعلا يف كلاالم دنع
دقف .  ىرخ األ بويعلا يف هتدم نم رصقا – ءاضرلا بويع نم بيع وهو الل– غتس اال
ةرقف (م129 دقعلا خيرات نم ةنس خالل يف عفرت نأ بجي الل غتس اال ىوعد نأ انب رم
ةيحانو ينمزلا سايقلا ةيحان : نيتيحان نم رصقا الل غتس يفاال ةدملا نوكتف ،(2

.  نايرسلا أدبم
: ديدجلا نوناقلا ذافن لبق ةمربملا دوقعلا ىلع ةديدجلا مداقتلا ةدم نايرس –323
نإف ،  هانررق يذلا وحنلا ىلع الن طبلا يف مداقتلا ةدم رصق دق ديدجلا نوناقلا ناك املو

نوناقلا ذافن لبق تمربأ يتلا دوقعلا ىلإ ةبسنلا ب يرست يتلا يه ةريصقلا ةدملا هذه
يقابلا نكي اممل كلذو ،  نوناقلا اذه ذافن تقو لمتكي مل اهيف مداقتلا ناك اذإ ديدجلا
ديدجلا نوناقلا اهررق يتل ةدملا نم رصقا ميدقلا نوناقلا يف ةررقملا مداقتلا ةدم نم

ةنس رياني لوأ يف ًادقع مربا رصاق : اآليت لثملا يف كلذ حضتيو .( ديدج (م8
15 يف ،  ديدجلا نوناقلا كرديف . 1949 ةنس رياني 15 يف دشرلا نس غلبو ، 1948

نايرسلا اذه أدب  ،ذإ ًايراس الزيلا هيف الن طبلا مداقتو دقعلا اذه ، 1949 ةنس ربوتكأ
نوناقلا بسحب مداقتلا متي 1949 .وال ةنس رياني 15 يف دشرلا نس رصاقلا غولب ذنم

هذه يف بجيف . 1946 ةنس رياني 14 يف ةنس ،يأ ةرشع سمخ ءاضقناب إال ميدقلا
،  تاونس ثالث يهو ،  ديدجلا نوناقلا اهررق يتلا ةريصقلا ةدملا يرست نأ ةلا حلا
. 1949 ةنس ربوتكأ 15 نم  ،يأ ديدجلا نوناقلا ب لمعلا تقو نم اهنايرس أدبم نوكيو
ةنس رياني 14 يف  ،ال ديدجلا نوناقلل ًاقفو 1952 ةنس ربوتكأ 14 يف مداقتلا متيف

.  ميدقلا نوناقلل ًاقفو 1964
دقعلا مربا دق ناكو ، 1936 ةنس رياني 15 يف دشرلا نس غلب دق رصاقلا ناك اذإ امأ
نوناقلل ًاقفو 1951 ةنس رياني 14 يف ةلا حلا هذه يف متي مداقتلا نإف كلذ ، لبق

.(1) ديدجلا نوناقلل ًاقفو 1952 ةنس ربوتكأ 14 يف  ،ال ميدقلا

ثلا ثلا ثحبملا

الن طبلا ريرقت

الن) طبلا ىوعد )

نم ثالاث:(1) لئاسم ثحبن الننأ طبلا ريرقت يف انينعي ثالث: لئاسم –324
بترتي يذلا امواألرث الن .(3) طبلا ررقتي فيكو 29).  دقعلا الن طبب كسمتي يذلا

.  اهريرقت ىلع

مداقتلا نأش يف ةداملا هذه قيبطتل دوعنسو .  ديدجلا نوناقلا نم 8 ةداملا كلذ لك يف رظنأ (1)
نم لك ىلع ببس بال ءارث يفاإل مداقتلا نأش يف اهقيبطت ساقيو ،  عورشملا ريغ لمعلا يف

.  نيقيبطتلا نيذه
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األلو بلطملا

الن طبلا ب كسمتي يذلا نم

ب كسمتي نأ زوجي لطابلا دقعلا يف لا: لإلطب لباقلا دقعلا و لطابلا دقعلا –325
.  اهسفن ءاقلت نم الن طبلا ب يضقت نأ ةمكحمللو كلذ ،لب يف ةحلصم هل نم النلك طبلا
الن طبلا ررقت يذلا دقاعتملا النإال طبلا ب كسمتي لا ،فال لإلطب لباقلا دقعلا يف امأ

.(1) اآلرخ دقاعتملا نود هتحلصمل
.  هانلمجأ ام لصفنو

لطابلا دقعلا -1

: يتأي ام ىلع 141 ةداملا نم ىلو األ ةرقفلا تصن : ةينوناقلا صوصنلا –326
نأ ةمكحمللو الن ، طبلا ب كسمتي نأ ةحلصم يذ لكل زاج ال طاب دقعلا ناك اذإ "

.(2)" ةزاج النباإل طبلا لوزي وال اهسفن ءاقلت نم هب يضقت
نأ مهل نيذلا ةحلصملا ىوذ نييعت يف ًانايب حضوأ يديهمتلا عورشملا ناك دقو

نيدقاعتملل " نأ ىلع صنت عورشملا اذه نم 194 ةداملا تناكف الن . طبلا ب وكسمتي
. " ةقباسلا ةداملا يف ةدراولا الن طبلا هجوأب كسمتلا نينئادللو صاخلا و ماعلا فلخللو

هب: يضقت نأ اهسفن ءاقلت نم ةمكحمللو ةحلصم يذ لك الن طبلا ب كسمتي -327
،  عفدلا قيرط نع ةداع ررقتي طبالهن نأ يرنسو .  انمدق امك هل دوجو ال لطابلا دقعلا

قيرط نع الن طبلا ريرقت نوكي حلااالتنأ ضعب يف ةيلمعلا ةرورضلا يضقت دقو
يذلا نإف ،  ىوعدلا قيرط نع وأ عفدلا قيرط نع الن طبلا ريرقت ناك ءاوسو .  ىوعدلا

.(3) كلذ يف ةحلصم هل صخش لك النوه طبلا ب كسمتي نأ عيطتسي
نأ كلذ ىلع بترتيو طبالهن . وأ دقعلا ةحص هيف رثؤي قح اهب داري انه ةحلصملا و
ال طبب راجلا كسمتي ثمالنأ زوجي  .فال يفكي  .ال قحلا اذه مايق نود .  ةحلصملا درجم

يرتشملا راوجلا نم صلختلا يف ةحلصم هل نأ ةجحب آلرخ هراج نم ردص عيبب ن
هل . اهتسفانم نم صلختيل ةكرش طبالن ريرقت بلطي نأ رجاتل قحي  .وال ديدجلا

ال طبلا ب كسمتلا هل زاج دقعلا طبالن هيف رثؤي قح هل ةحلصملا بحاص ناك اذإ نكلو
ىتح عئابلا الن: طبلا ب كسمتي نأ نيدقاعتملا نم لك عيطتسي لطابلا عيبلا يفف ن .
نأ مهل يرتشملا و عئابلا نم لك ونئادو .  نمثلا درتسي ىتح يرتشملا  ،و عيبملا درتسي
،  رشابم قيرطب ًاضيأ  ،لب بسحف ةرشابملا ريغ ىوعدلا قيرطب الن ،ال طبلا ب اوكسمتي

يرتشملا و عئابلا نم لك ةثروو .  مهقوقحب هيلع اوذفنيف نمثلا وأ عيبملا اودرتسيل كلذو
رشابم قح ىضتقمب ًاضيأ كلذلو ،  ةكرتلا ىلإ نمثلا وأ عيبملا درل الن طبلا ب نوكسمتي

الن طبلا ماد امف ": يتأي ام ددصلا اذه يف يديهمتلا عورشملل ةيحاضي اإل ةركذملا يف ءاج دقو (1)
دقعلا و لطابلا دقعلا نيب قيرفتلل لحم ةمث سيلو – امودعم دقعلا رابتعا عبتتسي قلطملا

 ،ك دقاعتلا يف ًافرط نكي مل ولو الن طبلا اذهب كسمتي نأ ةحلصم يذ لكل موجيف – مودعملا
مكحي نأ يضاقلل زوجيو  ،لب ًاقلطم طبالًان رجؤملا ءيشلا عيب طبالن حةلا يف ثمال رجاتسملا

وه دقاعتلا فارطا نم فرط هبإال كسمتي نأ زوجي فال يبسنلا الن طبلا  .امأ هسفن ءاقلت نم هب
هببس رفاوت ىلع ليلدلا مقي نأ هبجاو نم نوكيو ،  هتحلصمل الن طبلا عرشي يذلا فرطلا
ةداملا يف يضقي يديهمتلا عورشملا ناكو ص256). ج2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم )

اذه فذحف ، " هتابثإ هيلع نوكي يبسنلا وأ قلطملا الن طبلل ًاببس ىعدا نم لك " نأب هنم 200
ص254– ج2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم ) هيلإ ةجاحلا مدعل يئاهنلا عورشملا يف صنلا

.( شماهلا يف ص255
.  شماهلا يف 319 ةرقف ًافنآ صنلا خيرات رظنأ (2)

ص247 . 112 مقر 23 ةاماحملا 1943 ةنس رياربف 14 يف ةينطولا ةيلكلا ةروصنملا ةمكحم (3)
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ىلإ ةبسنلا ب ًايصخش ًاقح وأ ًاينيع ًاقح يرتشملا وأ عئابلا هل بتر صخش لكو مهل ،
ىتح الن طبلا بلطي عئابلا نم نهترملا الن ،ف طبلا ب كسمتي نأ هل زوجي ةعيبملا نيعلا

،  نيدلا درتسي ىتح الن طبلا بلطي يرتشملا نم نهترملا  ،و نهرلا قح هل ملسي
اإل دقع ناك ولو نيعلا يف ىقبي ىتح الن طبلا بلطي عئابلا نم ةعيبملا نيعلا رجأتسمو
ةرج . األ درتسي ىتح الن طبلا بلطي يرتشملا نم اهرجأتسمو ،  خيراتلا تباث ريغ راجي
ريغ ىوعدلا ب مهنيدم قح لا معتسا قيرط نع الن ،ال طبلا نوبلطي ؤهالء لكو

مهل . رشابم قح ىضتقمب  .لب ةرشابملا
و ماعلا فلخلا و نونئادلا و نادقاعتملا مه نذإ الن طبلا ب كسمتلا مهل زوجي نيذلا ف

.  صاخلا فلخلا
هل سيل لطابلا دقعلا  ،ألن اهسفن ءاقلت نم الن طبلا ب يضقت نأ ًاضيأ ةمكحملل لب

كلذ . ررقي إالنأ عيطتسي ال يضاقلا  ،و نينوناق دوجو
،  ىوعدلا قيرط نع الن طبلا ب كسمتلا ناك الن:اذإ طبلا ب كسمتلا زوجي ىتم –328
ب تطقس  ،إوال دقعلا رودص تقو نم ةنس ةرشع سمخ خالل يف اهعفر نم فالدب
امك تقو يأ يف كلذ زوجيف ،  عفدلا قيرط نع الن طبلا ب كسمتلا ناك اذإ  ،امأ مداقتلا

أل هؤادبإ زوجي امك ،  ىوعدلا اهيلع تناك حةلا ةيأ يف عفدلا ءادبإ زوجيو ،  لوقلا قبس
.(1) فانئتس اال ةمكحم مامأ ةرم لو

لا لإلطب لباقلا دقعلا –2

: يتأي ام ىلع ديدجلا نوناقلا نم 138 ةداملا تصن : ةينوناقلا صوصنلا –329
نأ اآلرخ دقاعتملل سيلف دقعلا لا طبإ يف اقح نيدقاعتملا ألدح نوناقلا لعج اذإ "

.(2)" قحلا اذهب كسمتي
تناكف هيف ، ةمكحلا نيبي هجو ىلع صنلا اذه دروي يديهمتلا عورشملا ناك دقو

الن طبلا ررقت نيذلا صاخش األ ريغل سيل " هنأ ىلع صنت عورشملا اذه نم 196 ةداملا
. " ةقباسلا ةداملا يف ةدراولا الن طبلا هجوأب اوكسمتي نأ مهتحلصمل يبسنلا

ل لباقلا دقعلا : هتحلصمل الن طبلا ررقت يذلا دقاعتملا النإال طبلا ب كسمتي 330–ال
،  هدحو دقاعتملا اذهف .  نيدقاعتملا دحأ ةحلصمل لاإال لإلطب هتيلباق ررقتت مل لا إلطب
لإل ةيلباقلا ببس ناك اذإف الن . طبلا ب كسمتي نأ هل زوجي يذلا اآلرخ ،وه دقاعتملا نود
ناك اذإو الن(3). طبلا ب كسمتي يذلا وه هدحو ةيله األ صقانف ،  ةيله األ صقن لا طب

.  دقعلا لا طبإب كسمتي يذلا وه بيعلا هتدارإ باش نمف ،  ةدار اإل باش بيع وه ببسلا
الن . طبلا ب كسمتي يذلا وه هدحو يرتشملا ريغلا كلم عيب يفو

وهو ،  طلغلل الن طبلا ب عفدلا ناكو ص35( 1946م59 ةنس ربمفون 27 يف طلتخم فانئتسا (1)
يذلا الن ، طبلا ب عفدلا نأب ضقنلا ةمكحم تضقو .( قلطملا الن طبلا ب عفدلا لثم اذه يف
ىوعدلا عوضوم يف لوخدلا لبق هءادبإ ( ميدق ) تاعفارملا نوناق نم 133 ةداملا تزوج

ىلع وأبدرلا روضحلا ب هيف قحلا طوقسب ( ميدق ) تاعفارم 138و139 ناتداملا تضقو
حاتتفا ةفيحص الن طبب صاخلا عفدلا وه امنإ ،  ةحيحص اهرابتعا ديفي امب ،  ةلطابلا ةقرولا

طبب عفدلا ىلإ ماكح األ هذه ةيدعت حصي سيلف .  تاعفارملا و تاءارج اإل قاروأ الن طبو ىوعدلا
حةلا ةيأ يف اهميدقت زوجي يتلا ةيعوضوملا عوفدلا نم ذئدنع نوكي عفدلا  ،ألن دوقعلا الن
ًاقلطم ال ًايبسن الن طبلا ناك اذإ ةصاخلا ةزاج اإل ماكحأ هيلع قبطت وأ ىوعدلا اهيلع نوكت

ص510). 213 مقر 1 رمع ةعومجم 1934 ةنس ربمسيد 20 يف نيدم ضقن )
.( شماهلا يف 335 ةرقف ) يلي اميف صنلا خيرات رظنأ (2)

دقعلا نوكي الن ،وال طبلا ب كسمتي نأ امهنم لكلف ةيله األ صقان نيدقاعتملا نم لك نوكي دقو (3)
ال طاب دقعلا ناك ولو ،  مداقتلا طبالهنب لوزيو هتزاجإ حصتف لا ، باقاللإلطب ىقبي اللب طاب كلذل

كلذ . زاح امل



334

صاخلا فلخلا وال ماعلا فلخلا وال نئادلا ال دقعلا لا طبإ بلطي نأ عيطتسي وال
،  دقاعتملل نينئاد مهرابتعاب كلذ نوعيطتسي نكلو مهل ، رشابم قح ىضتقمب

.  ةرشابملا ريغ ىوعدلا قيرط نع دقعلا لا طبإ بلط يف هقح نولمعتسيف
باإل كسمتت مل اذإ اهسفن ءاقلت نم دقعلا لا طبإب يضقت نأ ةمكحملا عيطتست ال كلذك

.  ةحلصملا وذ دقاعتملا لا طب
 ،ام اعفد وأ ىوعد الن ، طبلا ب كسمتلا زوجيو الن: طبلا ب كسمتلا زوجي ىتم –331
لا وز تقو نم تاونس  ،ثالث ةررقملا ةدملا ءاضقناب مداقتلا ب طقسي النمل طبلا ماد
ةيأ يف الن طبلا ب عفدلا ءادبإ زوجيو .  دقعلا ءوشن تقو نم ةنس ةرشع سمخ وأ بيعلا

.  لطابلا دقعلا يف هانيب يذلا وحنلا ىلع ىوعدلا اهيلع تناك حةلا

يناثلا بلطملا

الن طبلا ررقتي فيك

لطابلا دقعلا –1

دوجو هل سيل لطابلا دقعلا ناك امل الن: طبلا ريرقتل مكح ىلإ ةجاح 332–ال
.  مودعم ىلع مدعلا ب مكحلل ةرورض هلا ،وال طباب مكح رودصل نذإ ةجاح  ،فال نينوناق
يف ةحلصم هل نم جاتحي لا ،فال نماألوح ريثك يف ميقتست ةيقطنم ةجيتن هذهو

،  ًامودعم لطابلا دقعلا ربتعي إالنأ هيلع امو ،  كلذب ىوعد عفري الننأ طبلا ريرقت
نأ نود عئابلل ناك ،  ًاعيب لطابلا دقعلا ناك ولف .  رابتع اال اذه نع هفرصت يف ردصيو

نوكيو ،  هكلم يف الزيلا وهف ،  عيبملا يف فرصتي نأ عيبلا الن طبب مكح ىلع لصحي
نكمأ ،  عيبملا ب اهيف بلا طي ىوعد لثملا اذه يف يرتشملا عفر اذإو ًز احيحص هعيب

.  عيبلا الن طبب ىوعدلا هذه عفدي نأ عئابلا
قيرط نع لا األوح رثكأ يف كلذ لعفي لطابلا دقعلا يف الن طبلا ب كسمتي يذلا ف

.  ىوعدلا قيرط نع ال عفدلا
اذإ ققحتي كلذو : مكح ىلع لوصحلا ب ؟؟؟ ةرورضل ا يضقت دق نكلو –333

الن . طبلا ىوعد عفر ىلإ ردابي نأ لطاب دقع الن طبب كسمتملا ىلع ةرورضلا تضق
عيبملا ملس دق لطاب عيب يف عئابلا نوكي نأ اهنم .  ةيلمع ضورف ضعب يف اذه ضرعيو
ةرشع سمخ ىدم يف الن طبلا ىوعد عفري نأ نيب وهف ،  هدرتس نأ دارأو ،  يرتشملا ىلإ
مكح ىلع لصح الن طبلا ىوعد عفر اذإف ،  تقو يأ يف قاقحتس اال ىوعد عفري وأ ةنس
عجري الن طبلا ناك اذإ اميس  ،ال ءافخ اهيف الن طبلا هجو نوكي نأ اهنمو .  دقعلا الن طبب

هذه لثم يفف ،  باد وأاآل ماعلا ماظنلا ةفلا خم هببس ناك اذإ امك يضاقلا ريدقت ىلإ
ىتح كلذب ىوعد عفري الننأ طبلا ب كسمتلا يف ةحلصم هل نم ةرورضلا وعدت ةلا حلا

.  هيلإ بهذ اميف ةمكحملا ريدقت ىلإ نئمطي
ىلع رصتقي لب ،  لطابلا دقعلا لطبي النال طبلا ىوعد يف ردصي يذلا مكحلا و

طبالهن . نع فشكلا

لا لإلطب لباقلا دقعلا –2

دوجو هلف لا لإلطب لباقلا دقعلا امأ : ءاضقلا وأب قافت النإالباال طبلا ررقتي 334–ال
وأ يضارتلا نم الن طبلا ريرقت يف الدب مث نمو طبالهن . ررقتي نأ ىلإ نينوناق

.  امهنم لك يف ةيله األ رفاوتتي نأ طرشب نيدقاعتملا نيب متيف يضارتلا امأ .  يضاقتلا
نم ةحلصملا وذ عفري ىتح لطبي ال دقعلا  ،ف دقعلا لا طبإ ىلع قافت اال متي مل اذإف
لطبي يذلا وه يضاقلا مكحو .  كلذب مكح ىلع لصحيو الن طبلا ىوعد نيدقاعتملا
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اذإ نكلو .  لطابلا دقعلا يف امك هنع فشكلا ىلع رصتقي الن ،وال طبلا ءيشني  ،يأ دقعلا
هل سيلو ،  دقعلا لطبي إالنأ كلمي ال يضاقلا  ،ف ًامئاق هببس دجوو لا اإلطب ىوعد تعفر

.(1) خسفلا حةلا يف هل هارنس يذلا ريدقتلا قح
مل اذإ ةحلصملا اذ دقاعتملا نأ كلذ نم نيبتيو : ةدرفنم ةدارإب ررقتي 335–فال
ىوعد عفري إالنأ هماما سيلف ،  دقعلا لا طبإ ىلع اآلرخ دقاعتملا عم قافت اال عيطتسي

الن طبلا الن عإب لقتسي نأ هل زوجي  .وال دقعلا لا طبإب مكح ىلع لصحيل الن طبلا
يرسيوسلا تامازتل اال نوناقو ينامل األ نوناقلا نم لك كلذل زاجأ امك ،  ةدرفنملا هتدارإب

حةلا يف دقعلا لا طبإ زيجي ًاصن نمضتي ديدجلا نوناقلل يئاهنلا عورشملا ناك دقو .(2)

142 ةداملا نم ةيناثلا ةرقفلا تناكف ،  ةدرفنملا ةدار اإلعالنباإل قيرط نع ةيله األ صقن
عإالن ةيله األ صقن ببسب دقعلا لا إلطب يفكيو ": يتأي ام ىلع صنت عورشملا اذه نم
ىلع متاإلعالن اذإف ،  هتلدأو الن طبلا ببس هيف نيبي ًايمسر عإالًان كلذب اآلرخ دقاعتملا
يف اآلرخ دقاعتملا قحب خإالل نود ،  هرودص تقو نم ال طاب دقعلا ربتعا هجولا اذه
دقو اإلعالن" . لوصو تقو نم ةنس خالل يف اهعفري ىوعدب دقعلا ةحصب كسمتلا

دعاوقلا ميمعتل ًايخوت " صنلا اذه خويشلا سلجمب يندملا نوناقلا ةنجل تفذح
نم حرتقملا صنلا قيبطت نع أشني نأ لمتحي امل ًابنجتو لا ، اإلطب بلطب ةقلعتملا

.(3)" ةيلمع تابوعص

ص93 . 1928م41 ةنس ربمسيد 11 يف طلتخم فانئتسا (1)
ىلإ هجوتي الن عإب ررقتي الن طبلا نأب ينامل األ نوناقلا نم 143 ةداملا نم ىلو األ ةرقفلا يضقت (2)
وأ طلغ هباش اذإ دقعلا نأب يرسيوسلا تامازتل اال نوناق نم 31 ةداملا يضقتو اآلرخ . فرطلا
نلعي نأ نود ةنس تكس دقعلا اذه همزلي ال يذلا فرطلا ناك اذإ زيجأ دق ربتعي هاركإ وأ سيلدت
تقو نم ةنسلا يرستو ،  هعفد ام درتسي نأ نود هلا ،وأ طبإ ىلع هميمصت اآلرخ فرطلل
دقعلا ةيرظن مكحلا اذه حيجرت يف رظنأ ) هارك لااإل وز تقو نم وأ سيلدتلا وأ طلغلا فاشكنا

.(3 مقر شماهو 2 مقر شماه ص648 فلؤملل
،  ديدجلا نوناقلا نم 138 ةداملا الن باقي ناذللا امه يديهمتلا عورشملا يف ناصن كانه ناك (3)

يبسنلا الن طبلا ررقت نيذلا صاخش األ ريغل سيل :"م196– اآليت هجولا ىلع نايرجي ناكو
ةزاج اإل هقحلت الن طبلا اذهو .  ةقباسلا ةداملا يف ةدراولا الن طبلا هجوأب اوكسمتي نأ مهتحلصمل

عاالًان هب اآلرخ فرطلا عإالن يبسنلا الن طبلا ريرقت يف يفكي  .م197–1: مداقتلا ب لوزيو
هرودص تقو نم ال طاب ربتعا طبالهن ، ررقتو ،  ًايبسن باالططبالًان دقعلا ناك اذإو :2– ًايمسر
رضي ال ةيكلملل ةلقانلا دوقعلا لا طبإ نأ ىلع الن–3: بطلا ررقتي ىتح هراث ال ًاجتنم ىقبي هنكول
ةنجل يفو الن" . طبلا اإلعالنب ليجست لبق راقع ىلع قح هل بترت اذإ ةينلا نسح ريغلا ب
اهمكح 197ألن ةداملا نم ةثلا ثلا ةرقفلا فذح دعب ،  ةدحاو ةدام يف ناصنلا جمدا ةعجارملا

األ ضقن حةلا ىلع ًاروصقم اإلعالن درجمب دقعلا لا طبإ زاوج لعج دعبو ،  رخآ ناكم يف دراو
ةنس ، خالل يف اهعفري ىوعدب دقعلا ةحصب كسمتلا يف اآلرخ فرطلل قحلا ءاطعإ عم ةيله

حبصأف ،  يهقفلا ريرقتلا نم يلمعلا قيبطتلا ىلإ برقأ صنلا لعجي ظفللا يف ريوحت دعبو
ألدح نوناقلا لعج اذإ -1": اآليت هجولا ىلع يرجي (م142) يئاهنلا عورشملا يف صنلا
إل يفكيو –2.  قحلا اذهب كسمتي نأ اآلرخ دقاعتملل سيلف ،  دقعلا لا طبإ يف ًاقح نيدقاعتملا
ال طبلا ببس هيف نيبي ًايمسر عاالًان كلذب اآلرخ دقاعتملا عإالن ةيله األ صقن ببسب دقعلا لا طب

قحب خإالل نود هرودص تقو نم ال طاب دقعلا ربتعا هجولا اذه ىلع متاإلعالن اذإف ،  هتلدأو ن
اإلعالن لوصو تقو نم ةنس خالل يف اهعفري ىوعدب دقعلا ةحصب كسمتلا يف اآلرخ دقاعتملا

تراد خويشلا سلجمب يندملا نوناقلا ةنجل يفو – صنلا اذه ىلع باونلا سلجم قفاوو . "
ةنجللا تمسقناو اإلعالن ، قيرط نع ةيله األ صقنل دقعلا طبالن ريرقت لوح ةليوط تاشقانم
ًايخوت ةيناثلا ةرقفلا فذح ىلعو مكحلا اذه لوبق مدع ىلع ةيبلغ األ تقفاو كلذ ،مث يف

نم حرتقملا صنلا قيبطت نع أشني نأ لمتحت امل ًابنجتو لا اإلطب بلطب ةقلعتملا دعاوقلا ميمعتل
اهتلدع امك ةداملا ىلع خويشلا سلجم قفاوو . 138 ةداملا مقر حبصأو ،  ةيلمع تابوعص

ص240). ص235– ج2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم ) هتنجل
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ثلا ثلا بلطملا

الن طبلا ريرقت رثا

: يتأي ام ىلع ديدجلا نوناقلا نم 142 ةداملا تصن : ةينوناقلا صوصنلا -336
اهيلع اناك يتلا ةلا حلا ىلإ نادقاعتملا داعي الهن طبو دقعلا لا طبإ يتلا ح يف -1"

. " لداعم ضيوعتب مكحلا زاج ال يحتسم اذه ناك اذإف ،  دقعلا لبق
ام ريغ دري  ،نأ هتيلهأ صقنل دقعلا لطبأ  ،اذإ ةيله األ صقان مزلي ال كلذ عمو -2"

.(1)" دقعلا ذيفنت ببسب ةعفنم نم هيلع داع
مل نأك ربتعي طبالهن ، ررقت لا ،اذإ لإلطب لباقلا وأ لطابلا دقعلا نأ كلذ نم نيبتيو

.  نيتلا حلا نيتاه كالنم ضرعتسنو .  ريغلا ىلإ ةبسنلا بو نيدقاعتملا نيب اميف نكي

نيدقاعتملا نيب اميف –1

ءيش لك عجراو ،(2) هل رثا لك زلا دقعلا طبالن ررقت :اذإ دقعلل رثا لك لا 337-وز
ةيلوئسملا ال ةيريصقتلا ةيلوئسملا ساسأ ىلع ضيوعتب مكحلا زاجو .  هلصأ ىلإ

.  ةيدقعلا
نمثلا عئابلا درو ،  عئابلا ىلإ عيبملا يرتشملا طبالهن ،در ررقتو ًاعيب دقعلا ناك اذإف
نسح ناك اذإ ةيئاضقلا ةبلا طملا تقو نم هتارمثب عيبملا يرتشملا دريو .  يرتشملا ىلإ
ةبلا طملا تقو نم إال هدري يذلا نمثلا نع دئاوفلا ب عئابلا مزتلي ال كلذ لباقم يفو ،  ةينلا

اآليت:"1–اذإ هجولا ىلع يديهمتلا عورشملا نم 201 ةداملا يف صنلا اذه درو : صنلا خيرات (1)
لبق اهيلع اناك يتلا ةلا حلا ىلإ نادقاعتملا ديعا ،  ًايبسن وأ ًاقلطم طبالان دقعلا طبالن ررقت

األ صقان مزلي ال كلذ عمو –2.  هلداعي ًاضيوعت الهب دبتسا ال يحتسم كلذ ناك اذإف .  دقعلا
3.  دقعلا ذيفنت ببسب ةعفنم نم هيلع داع ام ريغ دري  ،نأ هتيلهأ صقنل دقعلا لطبأ  ،اذإ ةيله
مل همازتلا يف وه ناك  ،إالاذإ هعدف ام درتسي نأ بادب ال فلا خم مازتلا ب يفو نمل زوجي –ال
الن طبلا ظافلأ لا معتسا بنجتل ًايظفل ًاريوحت صنلا روح ةعجارملا ةنجل يفو . " باد اآل فلا خي

حبصأف الن . طبلا قطنم عم ىشمتت ال ألاهن ةثلا ثلا ةرقفلا تفذحو ،  يبسنلا الن طبلا و قلطملا
.  ياهنلا عورشملا يف 146 ةداملا مقر حبصأو ،  ديدجلا نوناقلا يف دراولا هجولل اقباطم صنلا

خويشلا سلجمب يندملا نوناقلا ةنجل قفاوو .  ليدعت نود ةداملا ىلع باونلا سلجم قفاوو
اهترقأ امك ةداملا ىلع خويشلا سلجم قفاوو . 142 اهمقر حبصأو ،  ًاضيأ ليدعت نود اهيلع

ص259). ص254– ج2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم ) هتنجل
تابثإ ءبع نأ ديب ": يتأي ام ددصلا اذه يف يديهمتلا عورشملل ةيحاضي اإل ةركذملا يف ءاج دقو اذه

اميف ىلوأ اهعابتا نوكيو  ،لب اهسفن ةدعاقلا عبتتو هب . كسمتي نم قتاع ىلع ًامئاد عقي الن طبلا
نم ال طاب دقعلا ربتعاو هرثأ دنتسا يبسنلا وأ قلطملا الن طبلا محب اذإف .  قلطملا الن طبلا ب قلعتي
،  ةيراقع قوقح نم بستكا دق ةينلا نسح ريغلا نوكي امب كلذ لخي نأ نود ،  هوئشن تقو

عورشملا عبتا دقو ) يبسنلا الن طبلا حةلا يف الن طبلا ب حيرصتلا عإالن ليجست لبق تلجس
نيدقاعتملا نم لك مزتليو .( انيأر امك اإلعالن قيرط نع يبسنلا الن طبلا ريرقت ماظن يديهمتلا

األ صقان حةلا امهلوأ : ناتلا ح ةدعاقلا هذه نم ىنثتسيو .  دقعلا ىضتقمب هملست ام دري نأب
دحأ ءافو حةلا ةيناثلا  .و ببس بال ءارث اإل دعاوقل ًاقفو إال درلا نع لا سي ال وهف ،  ةيله
نأ دقاعتملا اذه لثمل زوجي  ،فال باد لآل هتفلا خم ببسل لطاب دقع يف مازتلا ب نيدقاعتملا
يف مكحلا هجو عورشملا نابا وحنلا اذه ىلعو .  باد اآل فلا خي ام هيلإ بسن اذإ ىدأ ام درتسي
ةداملا  ،و ينابس األ نينقتلا نم 1305و1306 نيتداملا رظنأ ) ديدش خالل اهنأشب ريثأ ةلأسم

72/77 نيتداملا و يلا اإلطي يسنرفلا عورشملا نم 27 ةداملا يلا ،و غتربلا نينقتلا نم 692
ا نينقت نم 66 ةداملا  ،و ينامل األ نينقتلا نم 817 ةداملا  ،و يشكارملا و يسنوتلا نينينقتلا نم
،  يليزاربلا نينقتلا نم 971 ةداملا  ،و ينولوبلا نينقتلا نم 132 ةداملا  ،و يرسيوسلا تامازتل ال

.( يتييفوسلا نينقتلا نم 147 ةداملا  ،و ينيصلا نينقتلا نم 180 ةداملا و
.  لطابلا دقعلا ىلع بترتت ةيلصأ وأ ةيضرع راثآ نم هانمدق ام ادع اميف (2)
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.  دقعلا لبق اهيلع اناك يتلا ةلا حلا ىلإ نادقاعتملا داعي اذكهو .  كلذك ةيئاضقلا
نأ دعب قح نود عفد ام دادرتسا ساسأ ىلع نوكي امنإ هاطعأ امل دقاعتم لك دادرتساو

.  دقعلا طبالن ررقت
هنم "ا خبو يرتشملا دي يف ثمال عيبملا كله نأب ال يحتسم دادرتس اال حبصأ اذإ امأ
ًاقبط هلاالك تقو عيبملا ةميق درب يرتشملا مزلأف ،  لداعم ضيوعتب يضاقلا مكح ،(1)

درب عئابلا مزلأو طبالهن ، ررقت يذلا دقعلا ساسأ ىلع ال ةيريصقتلا ةيلوئسملا دعاوقل
.  قحتسملا ريغ عفد ساسأ ىلع نمثلا

لبق رجأتسملا اهافوتسا يتلا ةعفنملا طبالهن ،ف ررقتو راجي كاإل اينمز دقعلا ناك اذإو
نوك ألي هنكلو ةرج األ رادقمب ضيوعتلا ردقي دقو اهنع . ضوعي نأ بجي الن طبلا ريرقت

.  زايتم قحاال هلفكي فال ةرجأ
ا صقن ةلا حو (2) ةيعورشملا مدع :(1)حةلا نيتصاخ نيتلا ح ىلإ ريشن نأ ىقب

.  ةيله أل
ىلع ديدجلا نوناقلل يديهمتلا عورشملا لمتشأ (*): ةيعورشملا مدع 338–حةلا

"ال هنأب عورشملا اذه نم 201 ةداملا نم ةثلا ثلا ةرقفلا تضقف .  ددصلا اذه يف صن
مل همازتلا يف وه ناك إالاذإ هعفد ام درتسي نأ باد لآل فلا خم مازتلا ب ىفو نمل زوجي
قطنم عم ىشمتت ال "الاهن يئاهنلا عورشملا يف ةرقفلا هذه تفذحف . " باد اآل فلا خي

الن ، طبلا ببس ناكأ  ،يأ لطابلا دقعلا يف يضقت الن طبلا قطنم نأ كلذ الن" . طبلا
دقعلل ًاذيفنت لألرخ ًائيش ملس نيدقاعتملا دحأ ناك اذإف ،  هلصأ ىلإ ءيش لك ةداعإب

.  هدادرتسا هل زاج لطابلا
لطابلا دقعلا يف ةيقطنملا ةجيتنلا هذهب ملست ال تناك ةميدق ةينامور ةدعاق إالنأ

 ،مل عورشم ريغ دقعل ًاذيفنت ًائيش لألرخ نيدقاعتملا دحأ ملس اذإف .  ةيعورشملا مدعل
كلذ لثم .  هتهج نم تا ريغ ةيعورشملا مدع ناك إالاذإ ملس ام درتسي نأ هل نكي
مدع ألن لا ملا درتسي نأ عيطتسيف هنم ، هقرس ام هل دريل لألرخماال يطعي صخش

و عورشملا ريغ يسنجلا لا واالصت ةوشرلا يف امأ .  هتهج نم تا ريغ ةيعورشملا
ةعورشملا مدع  ،ألن هدرتسي نأ عيطتسي ال لا ملا ىطعأ نمف كلذ ، ىلإ امو ةرماقملا

نم ردص شغب جتحي نأ هل زوجي ال ثولم فرط وهف هيف ، كيرش وه وأ هتهج نم تا
مرتحا دقو .(Nemoauditorpropriam turpitudenem allegans) هبناج

مل يسنرفلا عرشملا ألن اهنع لوحت مث .(2) األرم ئداب ةدعاقلا هذه يسنرفلا هقفلا
ًاضيأ وه ذخأ  ،مث كلذك اهمرتحي ناك دقف يسنرفلا ءاضقلا امأ .(3) هصوصن ىلإ اهلقني

أل ًاقبط يرتشملا ىلع عجري امنإ عئابلا ناك املف ،  ةهاق ةوقب يرتشملا دي يف عيبملا كله اذإ امأ (1)
يهو .  ماكح األ هذه قيبطت ةلا حلا هذه يف بجاولا ناك ،  انمدق امك قحتسملا ريغ عفد ماكح
 ،يأ ةينلا نسح ناك اذإ يرتشملا ناب – قحتسملا ريغ عفد يف كلاالم دنع ىرنس امك – يضقت
تبترت ةعفنم نم هيلع داع ام ردقب الإال وئسم نوكي هل ،فال قحتسم وه ام ملست هنأ دقتعي
اهيلإ لآ يتلا ةروصلا يف فلا تلا عيبملا درتسي نأ لا األوح عيمج يف عئابللو ،  نيعلا هالك ىلع
هنأ ملعي  ،يأ ةينلا ءيس يرتشملا ناك اذإ امأ .  فلتلا نع ًاضيوعت ىضاقتي نأ نود فلتلا دعب

إ ةيلوئسملا هذه نم هيفعي هلاالك ،وال تقو عيبملا ةميق درب مزتلا هل ، قحتسم ريغ ًائيش ملست
ص653 فلؤملل دقعلا ةيرظن نراق ) عئابلا دي يف ناك ولو كلهي ناك عيبملا نأ تبثب النأ

.(1 مقر شماه
8 مقر شماه ص322 رركم 46 ةرقف 6 ورو يربوا 1–62 ةرقف 126و11 ةرقف 6 هييلوت (2)

. 10 ةرقف م1133 رييبمور –ال
ص654– راونفب –392 ةرقف 8 كيه –164 ةرقف 16 نارول –43 ةرقف 27 بمولوميد (3)

ص810 . 878 ةرقف 2 جوميد –316 ةرقف 1 درابو يردوب
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.(1) باد لآل ةفلا خملا دوقعلا يف إال اهقبطي اآلنال حبصأو اهنع ، لوحتي
ةليلق ماكحلا يف إال اهيلع جرخي ملو ،(2) ةدعاقلا مرتحي يرصملا ءاضقلا والزيلا

.(3)

(م ينامل األ نينقتلا كلذ نم ،  ةينامورلا ةدعاقلا ب ةثيدحلا تانينقتلا تذخأ دقو
(م27 يلا اإلطي يسنرفلا عورشملا (م66)و يرسيوسلا تامازتل اال نينقتو (817

.(4)(2 ةرقف
و ةيهقفلا ةكرحلا هذهل ًاساسأ تناك يتلا ةينامورلا ةدعاقلا نإف رمأ نم نكي امهمو
ال طبلا قطنمف ،  ةيلمعلا و ةيقطنملا نيتهجولا نم ةبيعم ةدعاق يه ةيعيرشتلا و ةيئاضقلا

دقعلا ىلع رثا بترتي ال ىتح لا ، لكاألوح يف ًازئاج دادرتس اال نوكي نأب يضفي ن
كلذف ،  نيفرطلا نم ُاثولم ناك نم ىلع دادرتس اال نوبأي نامورلا ناك اذإو .  لطابلا
ناك نوناقلا اذه يف دقعلا نأ كلذو .  دقزتلا ينامورلا نوناقلا يف ةيصاخ ىلإ عجري

. 118 ةرقف –115 ةرقف ببسلا يف ناتيباك يف يسنرفلا ءاضقلا يف ًايليصفت ال يلحت رظنأ (1)
قبطي ال ءاضقلا اذه نأ ةلأسملا هذه يف يسنرفلا ءاضقلا ضارعتسا نم ناتيباك صلختسيو

لآل ةفلا خملا دوقعلا ىلع اهقيبطت رصقي  ،لب ةعورشملا ريغ دوقعلا عيمج يف ةينامورلا ةدعاقلا
لآل ةفلا خملا دوقعلا نأ ىلإ كلذ يف بهذيو .  ماعلا ماظنلل وأ نيناوقلل ةفلا خملا دوقعلا نود باد
 ،ف ةثولملا اياضقلا هذه لثم نم اهدي لسغت نأ ريدجلا  ،لب مكاحملا اهيف رظنت نأ قيلي ال باد
يف ةيفانئتس اإل جروب ةمكحم ىنعملا اذه يف صاخ عونب رظنأ : ضفرب وأ لوبقب اهيف مكحت ال
ةنس ويام 5 يف ةيفانئتس اإل رئازجلا ةمكحم –329–5–89 زوللا 1889د ةنس ةينوي 13

1897د ةنس رياني 4 يف ةيسنلر فلا ضقنلا ةمكحم رظناو –302–2–94 هيريس 1894
1911د ةنس سرام 15 يفو – عورشملا ريغ يسنجلا لا يفاالصت 126–1–97 زوللا

. 877 ةرقف 2 جوميد ًاضيأ رظناو – ةوشرلا يف 382–1–1911 زوللا
ص160 85 مقر 12 ةيمسرلا ةعومجملا 1911 ةنس ليربا 18 يف ةينطولا فانئتس اال ةمكحم (2)

طلتخملا ءاضقلل ةيمسرلا ةعومجملا 1888 ةنس سرام 14 يف ةطلتخملا فانئتس اال ةمكحم –
3 مقر شماه ص655 فلؤملل دقعلا ةيرظن ال يصفت يرصملا ءاضقلا يف رظناو ص115– 13
ص436– . ص435– 2 سوروطسب –5283–5277 مقر م147 قحلم ءاضقلا عجرمو
،  اهتاذ ةينامورلا ةدعاقلا هيلإ تبهذ امم دعبأ ىدم ىلإ رصم يف ماكح األ ضعب تبهض دقو اذه

هعفد ام لا زنتسا بلطي نأ هل سيل نينوناقلا باصنلا ىلع وبرت دئاوف عفدي نم نأب تضقف
ةعومجملا 1915 ةنس رياربف 16 يف ينطو فانئتسا ) هنيد لصأ نم باصنلا كلذ نع ةدايز
فانئتسا –229 مقر ص217 2 عئارشلا 1915 ةنس سرام ( يفو –66 مقر 16 ةيمسرلا

ص 1917م29 ةنس سرام 14 يفو ص62– 1902م15 ةنس ربمسيد 17 يف طلتخم
رطضا يذلا نئادلا وه ثولملا  ،و ثولم ريغ ةيوبرلا دئاوفلا عفد يذلا نيدملا نأ كلذ .(288

ةنس سرام 4 يف طلتخم فانئتسا ةيوبرلا دئاوفلا دادرتسا زاوج يف رظنأ ) كلذ ىلإ نيدملا
.( ديدجلا نوناقلا نم ىلوأ ةرقف 227 ةداملا ص147–و 1896م8

ص 3/85 مقر 3 ةيمسرلا ةعومجملا 1901 ةنس ةينوي 5 يف ةينطولا ةيلكلا رصم ةمكحم (3)
مقر 12 ةاماحمل 1932(ا ةنس ربمسيد 17 يف ةيئزجلا نيراطعلا ةمكحم تضقو –224
ببس ىلع مئاق دهعتل ًاذيفنت عفد ام دادرتسا زاوج يف اآلءار تفلتخا نإو هنأب ص603) 307

اال زاوج مدعب لئاقلا يأرلا ةجيتن نأ هيف كش ال امم هنأ  ،إال ماعلا ماظنلل وأ باد لآل فلا خم
ام دادرتسا نم نيدقاعتملا دحأ نامرح  ،ألن نوناقلا اهابأي حةلا رارقإ ىلإ امتح يدؤي دادرتس
ءازج هيلع لصح امب عاتمتس نماال اآلرخ دقاعلا نيكمت هانعم هنم طرف ام ىلع هل ًاباقع هعفد
هدييأت يف يأرلا اذه راصنأ قلا امهمو ةماعلا باد اآل ىلع هجورخ وأ هسيلدت وأ همارجإ ىلع

رثا يأ عورشملا ريغ ببسلا ىذ دقعلا ىلع بتري إال نوناقلا ىلع اقابطنا واألرثك قفو األ نإف
نم امنيهلا ًاباقع درتسملا يفكيو ،  دقعلا لبق هيلع تناك ام ىلإ ةلا حلا دوعت نأو نينوناق
.  باد واآل نوناقلل ًافلا خم ءافخلا يف هربدي ناك امو دقعلا تايوتحم تعاذأ ىلع بترتي ريهشت
(م ينابس األ نوناقلا (م1174)و يواسمنلا نوناقلا : ًادهع مدق األ تانينقتلا ضعب اهب تذخأو (4)

درتسي ال يذلا لا ملا نأب يضقيو (م671–692– يلا غتربلا نوناقلا 1305–1306)و
.( ةيريخ ضارغأ يف هفرصت ةنيزخلل ًاكلم نوكي
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،  هدادرتسا قح ءيشلا ملس يذلا دقاعتملا ىطعأ اذإف ،  هتيلكش نم ةمزلملا هتوق دمتسي
ىوعد دقاعتملا ءاطعإ قيرط نع ناك  ،لب مزلم ريغ يلكشلا دقعلا ألن كلذ نكي ملف
ُاثولم ناك نم ىلع ركنت نأ لدعلا نم ،(condictioobturpem causam ) ةصاخ

،  ريغتي دق ةلا سملل نينوناقلا عضولا اآلنف امأ اهب . ًاريدج حبصي ال ذإ نيفرطلا نم
ملو ،  ثولملا فرطلا ىلإ ةبسنلا ب ىتح ةمزلم ةوق هل تسيل عورشملا ريغ دقعلا حبصأو
ريغ دقعلا ماد ام هيلع اهراكنإ وأ دادرتس اال ىوعد هئاطعإ يف رظنلل لحم كانه دعي

اال نوكي نأب ًاضيأ وه يضقي ،  يقطنملا اههجوك ةلا ، سملل يلمعلا هجولا هل .و مزلم
نلف ،  ةعورشملا ريغ دوقعلا ةبراحم ضرغلا ماد امف لا . لكاألوح يف ًازئاج دادرتس
ءاقب نوكي  ،ذإ هلثم ثولم فرطل هملس ام دادرتسا نم ثولملا فرطلا عنمب كلذ نوكي
ةميرج ىلع روجأملا  ،و ةوشرلا ىقبتسي فظوملا –ك اآلرخ فرطلا اذه دي يف لا ملا
نذإ نيمرجملا ىلع امو .  هايإ هبلس نم داسفلا ىلع عيجشتلا يف غلبا – األرج ىقبتسي

!! نوناقلا ةلئاغ اونمأي ىتح ًادقن اولماعتي إالنأ
يديهمتلا عورشملا ناك يذلا صنلا هلا فغإ يف ًاعنص ديدجلا نوناقلا نسحأ كلذل

قطنم عم ىشمتي ال صن  ،ألهن انمدق امك يئاهنلا عورشملا يف فذح دقو ،  هيلع لمتشي
يف يفكت ةماعلا دعاوقلا نإف ،  رظنلا يضتقت لا وحأ كانه تناك اذإو الن . طبلا

اآلرخ . فرطلا ب دادرتس اال ديري يذلا فرطلا هثدحأ ررض كانه ناك اذإ امك ،  اهتجلا عم
ديري وهو ،  هايإ هاطعأ ملا لباقم يف عورشم ريغ اال صتا ةأرماب لصتا صخش كلذ لثم

،  هيلع دادرتس اال راكنإ يف ددرتن ال ةلا حلا هذه لثم يف لا . ملا اذه دادرتسا اآلن
ةدعاقلا ىضتقمب  ،وال ًارثأ جتني ال لطاب وهف دقعلا ىضتقمب لا ،وال ملا ةأرملا ىقبتستو

ليبس ىلع  ،لب اهتايضتقم نأزتلا دعب اهب األذخ زوجي ال ةقيتع ةدعاق يهف ةينامورلا
.(1) عورشملا ريغ لا اذهاالصت نم ةأرملا باصأ يذلا ررضلا نع ضيوعتلا

دحأ ةيلهأ صقنل لا باقاللإلطب دقعلا ناك اذإو : ةيله األ صقن –حةلا 339
.  اهانمدق يتلا دعاوقلل ًاقيبطت عفد ام درتسي ةيله األ صقان نإف ،  لطبأو ،  نيدقاعتملا

ببسب ةعفنم نم هيلع داع ام رادقم إال ةيله األ صقان نم درتسي اآلرخفال دقاعتملا امأ
يف لص  .واأل اهركذ مدقت دقو 142 ةداملا نم ةيناثلا ةرقفلا لوقت امك ،  دقعلا ذيفنت
 ،ذإ قحتسملا ريغ ىوعد يف ديدجلا نوناقلا نم 186 ةداملا اهتررق ةماع ةدعاق كلذ
إالب ًامزتلم نوكي فال قحتسملا ريغ ملست نميف دقاعتلا ةيلهأ رفاوتت مل "اذإ هنأب تضق
األ صقانل ءافولا حةلا يف كلاالم دنع ال يصفت كلذ نايب يتأيسو هب" . ىرثأ يذلا ردقلا

.  قحتسملا ريغ ىوعد يف ةيله

ريغلا ىلإ ةبسنلا 2-ب

دقعب اهارتشا علاالةق ىلع الن طبلا رثا رصتقي الن:وال طبلا ب ريغلا قح رثأت –340
نإف ،  عيبلا طبالن ررقت ثمال ،مث قافترا قح وأ ًانهر ،  ًاينيع ًاقح لا لإلطب لباق وأ لطاب
عاب ول كلذك .  يرتشملا اهبتر يتلا ةينيعلا قوقحلا نم خةيلا نيعلا درتسي عئابلا
.  يناثلا يرتشملا نم اهدرتسي الن طبلا ريرقت دعب عئابلا نإف ،  رخآ نم نيعلا يرتشملا

يف اهعابتا بجي يتلا ةينوناقلا ةدعاقلل ًارسفم ءاج دق ديدجلا نوناقلا نأ انربتعا اذإو اذه (1)
نأش ،  يعجر رثأب قبطي هنإف اهل ، ًاذيفنت عفد ام دادرتسا زاوجو ةعورشملا ريغ دوقعلا ددص

نوناقلا لظ يف اهنم مربا يتلا ىتح ،  دوقعلا عيمج ىلع يرسيو ،  ةرسفملا نيناوقلا رئاس
ال مكحلا اذه نإف هب ، ىتأ يذلا مكحلا ثدحتسا دق ديدجلا نوناقلا انربتعا اذإ امأ .  ميدقلا
ىلع يرسيو ،  دادرتس اال اهيف زوجي فال ميدقلا نوناقلا لظ يف تمربأ يتلا دوقعلا ىلع يرسي
رابتعا ىلإ ليمن نحنو .  اهيف دادرتس اال زوجيف ديدجلا نوناقلا لظ يف تمربأ يتلا دوقعلا

.  ماكح نماأل ةرثكلا هيلع ترج امل ًافلا خم ىتأ  ،ألهن ًاثدحتسم مكحلا
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ىتح ،  مدقتملا لثملا يف عئابلا نأ ىلع الن: طبلا ىوعد ليجست بوجو –341
نأ النوأ طبلا ىوعد لجسي نأ هيلع بجي ،  ةجيتنلا هذه ىلإ لوصولا نم قثوتسي
رهشلا نوناق نم 15 ةداملا تصن دقف .  لطابلا دقعلا ليجست شماه ىلع اهب رشؤي
مدقي امب رهشلا ةبجاو تاررحملا لجس شماه يف ريشأتلا بجي " هنأ ىلع يراقعلا
ررحملا هنمضتي يذلا فرصتلا يف نعطلا اهنم ضرغلا نوكي يتلا ىواعدلا نم اهدض

ناك اذإف ،  عوجرلا وأ ءاغل وأاإل خسفلا النوأ طبلا ىواعدك ،  ًاذافن وأ ةحص وأ ًادوجو
ىلع نوناقلا اذه نم 17 ةداملا صنتو . " ىواعدلا كلت لجست رهشي مل يلص األ ررحملا
نأ اهب ريشأتلا وأ ةرشع ةسماخلا ةداملا ب ةروكذملا ىواعدلا ليجست ىلع بترتي " هنأ
مهل تبترت نم ىلع ةجح نوكي نوناقلا قبط هب رشؤم مكحب ررقت اذإ ىعدملا قح
قحلا اذه نوكي اهب .وال ريشأتلا وأ ىواعدلا كلت ليجست خيرات نم ءادتبا ةينيع قوقح

. " امهيلإ راشملا ليجستلا وأ ريشأتلا لبق ةين نسحب هقح بسك يذلا ريغلا ىلع ةجح
هقح نإف الن ، طبلا ىوعد ليجست دعب ًاينيع ًاقح ىقلت اذإ ريغلا نأ كلذ نم نيبتيو
قحلا ىقلت اذإ  .امأ ةينلا نسح ناك وأ ةينلا ءيس ناك ءاوس ،  دقعلا طبالن ريرقتب لوزي

ناك اذإ لوزي هقح 17نأ ةداملا صن نم رهاظلا الن ،ف طبلا ىوعد ليجست لبق ينيعلا
لا جم انه سيلو – رمأ نم نكي امهمو .  ةينلا نسح ناك اذإ ىقبيو ،  ةينلا ءيس
،  ًايمسر ًانهر نهترملا نئادلا ةحلصمل ًاصاخ ًامكح دروأ نوناقلا نإف – كلذ يف ليصفتلا
نم رداصلا نهرلا نهترملا نئادلا ةحلصمل ًامئاق ىقبي نأ" ىلع 1034 ةداملا يف صنف
ناك  ،اذإ رخآ ببس ألي هلا وز وأ هؤاغلا وأ هخسف وأ هتيكلم دنس لا طبإ ررقت يذلا كلا ملا

. " نهرلا هيف مربأ يذلا تقولا يف ةينلا نسح نئادلا اذه

يناثلا لصفلا

دقعلا راثآ

دقعلا اشن اذإ : عوضوملا ثيح نمو صاخش األ ثيح نم دقعلا راثآ ةيبسن –342
هب . امزتلا ام ذيفنت نيدقاعتملا ىلع بجوو ،  ةمزلملا هتوق هل تصلخ دقف ًاحيحص
دقعلا راثآ ةيبسن ىرن انه نمو : دقعلا ب نامزتلي ناذللا امه امهريغ نود نادقاعتملا ف
ىرن مث نمو : اهريغ نود تامازتلا نم دقعلا هنمضت امب نامزتليو .  صاخش األ ثيح نم

.  عوضوملا ثيح نم ةيبسنلا
نمو ( ًايناث ).  صاخش األ ثيح نم (ً (وأال ةمزلملا هتوق يف نذإ يبسنلا دقعلا ف

.  عوضوملا ثيح
.  نيرم األ نيذه كالنم ثحبنو

األلو عرفلا

صاخش األ ىلإ ةبسنلا ب ةمزلملا دقعلا ةوق

 .وال نيدقاعتملا إال ماع هجوب هرثأ لوانتي ال دقعلا : ريغلا و نادقاعتملا –343
رثا (ً :(وأال ثحبن نحنف .  ريغلا ةحلصمل طارتش حةلااال يف إال ريغلا ىلإ امهزواجي

.  ريغلا ىلإ ةبسنلا ب دقعلا )رثا ًايناث ).  نيدقاعتملا ىلإ ةبسنلا ب دقعلا

األلو ثحبملا

نيدقاعتملا ىلإ ةبسنلا ب دقعلا رثا

نيدقاعتملا إال هرثأ لوانتي ال دقعلا نإ انلق :اذإ صاخلا فلخلا و ماعلا فلخلا –344
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دوصقملا سيلف . " نيدقاعتملا " ةملك مهف يف عسوتلا ب ًانورقم كلذ نوكي نأ بجيف
 .ف دقاعتلا يف الهن ثمي نمو امه دوصقملا لب ،  بسحف نيدقاعتملا ةملكلا هذهب
دقو ،  ماعلا فلخلا ىلإ كلذك فرصناو ،  امهيلإ دقعلا رثا فرصنا ادقاعت اذإ نادقاعتملا

.(1) صاخلا فلخلا ىلإ فرصني
يف صخشلا فلخي نم وه (ayant–causeatitreuniversel) ماعلا فلخلا و

لا ،ك ملا نم ًاعومجم اهرابتعاب اهنم ءزج يف  ،وأ تامازتلا و قوقح نم ةيلا ملا هتمذ
ayant– ) صاخلا فلخلا  .و اهعومجم يف ةكرتلا نم ءزجب هل ىصوملا و ثراولا
يف وأ تاذلا ب ةنيعم نيع يف صخشلا فلخي نم وه (causeatitreparticulier
ةكرتلا يف نيعب هل ىصوملا  ،و عيبملا يف عئابلا فلخي يرتشملا  ،ك اهيلع ينيع قح

وأ ناك ًاماع ،  فلخلا  .و عافتن قحاال يف كلا ملا فلخي عفتنملا  ،و ىصوملا اهيف فلخي
اميف هركذن يذلا ليصفتلا ىلع هرثأ هيلإ فرصنيف ،  دقعلا يف ريغلا نم ربتعي  ،ال ًاصاخ

: يلي

األلو بلطملا

ماعلا فلخلا

: يتأي ام ىلع ديدجلا نوناقلا نم 145 ةداملا تصن : ةينوناقلا صوصنلا –345
ب ةقلعتملا دعاوقلا خإاللب نود ،  ماعلا فلخلا و نيدقاعتملا ىلإ دقعلا رثأ فرصتي "
اذهاألرثال نأ نوناقلا صن نم وأ لماعتلا ةعيبط نم وأ دقعلا نم نبتي  ،اممل ثاريملا

.(2)" ماعلا فلخلا ىلإ فرصني

لفكي اميف كلاالم دنع يناثلا ءزجلا يف هنيبنس نيعم وحن ىلع نينئادلا ىلإ كلذك فرصنيو (1)
ةداملا وه ًاصن يديهمتلا عورشملا نمضت دقو .  نامض لئاسوو ذيفنت لئاسو نم نينئادلا قوقح

إالاذإ نيدقاعتملا ينئاد ىلع دقعلا ب جتحي ": اآليت هجولا ىلع ترج ،  عورشملا اذه نم 207
هماكحأ ألن يئاهنلا عورشملا يف صنلا فذحف . " ًايروص ًادقع ناك وأ شغ ىلع ىوطنا

ص274 ج2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم ) تةيلا صوصن يف ليصفتلا ب ةروكذم
ثلاالث ىواعدلا يف كلاالم يتأي نينئادلا ىلإ ةبسنلا ب دقعلا رثا ةجلا عم دنعو .( شماهلا يف
اإل ةركذملا رظنأ ) ةيروصلا ىوعدو ةيصيلوبلا ىوعدلا و ةرشابملا ريغ ىوعدلا : ةفورعملا
ص268– ج2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم : ددصلا اذه يف يديهمتلا عورشملل ةيحاضي

ص269).
ىلإ ةبسنلا ب نئادلا نإ  ،لب صاخ فلخ وأ ماع فلخ هنأ ينعي ال نئادلا ىلإ دقعلا ةرئاد فارصناو
.  صاخلا فلخلا و ماعلا فلخلا نم لك فقوم نع زيمتي فقوم يف هنيدم اهمربي يتلا دوقعلا
يف دراولا هجولا ىلع يديهمتلا عورشملا نم 205 ةداملا يف صنلا اذه درو : صنلا خيرات (2)

يظفللا ريوحتلا اذه دعب ةعجارملا ةنجل هترقأو ،( ًايظفل ًاريوحت ادع اميف ) ديدجلا نوناقلا
نوناقلا ةنجلف ،  باونلا سلجم هرقأ مث ديدجلا نوناقلا صنل ًاقباطم حبصأف 149 مقر تحت

ج2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم ) خويشلا سلجمف ، 145 مقر تحت خويشلا سلجمب يندملا
ام ددصلا اذه يف يديهمتلا عورشملل ةيحاضي اإل ةركذملا يف ءاج دقو ص273). ص271–
خالةف مهفلخي نم ىلإ مهزواجت  ،لب مهتاوذب نيدقاعتملا ىلع دقعلا راثآ رصتقت :"ال يتأي

صلختسيو .  ةتحب ةيصخش ةينوناقلا علاالةق نكت مل ام ةيصولا وأ ثاريملا قيرط نم ةماع
يف نأشلا وه امك دقعلا ةعيبط نم  ،وأ ةينمض وأ تناك ةحيرص ،  نيدقاعتملا ةدارإ نم كلذ
يف لا حلا يه امك ،  نوناقلا يف صن نم  ،وأ ةايحلا ىدم بترملا داري واال صاخش األ تاكرش

قوقحلا امأ .  تامازتلا و قوقح نم دقعلا بتري ام ثراولا ىلإ لقتني كلذ ىلعو .  عافتن قحاال
.  ثاريملا ماكحأب لصتي ًاصاخ ًاظفحت يضتقي تامازتل اال مكح نأ ديب ال . ماك اهلا قتنا نوكيف
نم هيلإ لوؤي ام ردقب إال اإلسالةيم ةعيرشلا ماكح أل ًاقفو هثروم نويدب مزتلي ال ثراولا نأ كلذ

ةيفصت نأشب عورشملا اهنمضت يتلا صوصنلا نع صنلا اذه لزعي نأ يغبني سيلف . . .  ةكرتلا
ص272). ج2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم )" تاكرتلا
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دقعلا رثا نأ مدقتملا صنلا نم نيبتيو : ماعلا فلخلا ىلإ دقعلا رثا فارصنا -346
ثراولا ىلإ لقتنت دقعلا اهئشني يتلا قوقحلا نأ كلذ ىنعمو .  ماعلا فلخلا ىلإ فرصني

اإلسالةيم ةعيرشلا يف نأ اهنأش يف ظح يفال تامازتل  .نأاال دقاعتملا ثروملا توم دعب
أدبم – ثاريملا لئاسم يف لا األوح رثكأ يف رصم يف قبطت يتلا ةعيرشلا يهو –
يف مازتل اال ىقبي نأ أدبملا اذه ىضتقمو .  نيدلا دادس دعب إال ةكرت أبال يضقي ًاصاخ
خةيلا ةكرتلا تحبصأ ىتمو .  ىضقني ىتح ،  ثراولا ةمذ ىلإ لقتني نأ نود ،  ةكرتلا
ةيفصت ميظنتب ديدجلا نوناقلا ىنع مث نمو .  ثراولا ىلإ اهتيكلم تلقتنا نويدلا نم
نويد دادس مظنت (م875–914) نأشلا اذه يف ةماه ًاصوصن دروأف ،  ةكرتلا

.  ثراولا عم لماعتي يذلا ريغلا يمحتو ،  اهينئاد قوقح لفكتو ،  ةكرتلا
يف يرسي ام هقح يف يرسي هنأ ماعلا فلخلا ىلإ دقعلا رثا فارصنا ىلع بترتيو

خيراتلا اذه نوكي ىتح دقعلا خيرات توبث طرتشي  ،فال دقعلا اذه نأشب فلسلا قح
.  يروصلا دقعلا نود يقيقحلا دقعلا هقح يف يرسي ةيروصلا يفو ،(1) هيلعو هل ةجح

ىنثتسي هنأ ىلع افلخ . هئاقب عم ماعلا فلخلا ىلإ دقعلا رثا فرصني ال ىتم –347
ىلإ دقعلا رثا فرصني ال اهيفو ، 145 ةداملا يف اهيلإ ريشا لا وحأ ةمدقتملا ةدعاقلا نم

ثالث: يهو ًافلخ ، هئاقب عم ماعلا فلخلا
اذإف ،  نيدقاعتملا ةعيرش دقعلا ألن كلذ ىلع نادقاعتملا قفتا اذإ ( ىلو ةلااأل حلا )
ىلإ لقتني  ،فال دقاعتملا صخش ىلع هرثأ رصتقي دقعلا نم أشن ًامازتلا نأ ًاقح ادارأ

ثمال زوجيف .  باد وألآل ماعلا ماظنلل ًافلا خم نكي مل اذإ طرشلا حص ،  هدعب نم ثراولا
لقتني نأ نود نمثلا دادسل جأالً يرتشملا حنمي نأ ىلع عيب يف نادقاعتملا قفتي نأ

نم لا حلا يف نمثلا عفد ةثرولا ىلع بجو يرتشملا تام اذإف ،  هتثرو ىلإ قحلا اذه
ةرجأب ةعيبملا نيعلا راجئتسا يف قحلا عئابلل نوكي نأ ىلع قافت اال زوجي كلذك .  ةكرتلا

.(2) عئابلا ةثرو ىلإ قحلا اذه لقتني إال ىلع ،  ةنيعم ةدمل ةنيعم
لقتني نأ ىبأت دقعلا نم ءيشانلا مازتل وأاال قحلا ةعيبط تناك )اذإ ةيناثلا ةلا حلا )
لصح اذإف .  ًايدام وأ ًاينوناق لا نماالقتن عناملا نوكي دقو .  ماعلا هفلخ ىلإ دقاعتملا نم

 ،ألن هتثرو ىلإ هدعب نم لقتني ال قحلا اذه نإف دقع ، بجومب عافتنا قح ىلع صخش
صخش لصح اذإو .  هبحاص تومب يضقني نأب ةينوناقلا هتعيبط يضقت عافتن قحاال

 ،ألن هتثرو ىلإ لقتني ال داري اإل اذهف ،  ةايحلا لوط بترم داريإ ىلع دقع ىضتقمب
لك كلذك .  داري اإل بحاص تومب هئاهتناب يضقت ًاعم ةيداملا و ةينوناقلا داري اإل ةعيبط
تومب يضقني هب ، ةصاخ ةفص وأ مزتلملا ةيصخش هيف تظحولو دقع ، نم أشن مازتلا
سدنهم وأ حارج وأ نانفك ،  ةيداملا مازتل اال ةعيبطل ًارظن ةثرولا ىلإ لقتني وال مزتلملا

هتثرو ىلإ اذه همازتلا لقتني  ،فال هتنهم لا معأ نم لمعب موقي نأ دقعلا ب مزتلي ماحم وأ
.  ةكرتلا يف ولو

ىلإ دقعلا رثا فرصني أبال يضقي نوناقلا يف صن كانه ناك اذإ ( ةثلا ثلا ةلا حلا )
دق نيدقاعتملا نأ اهفورظ نم مهفي لئاسم يف كلذ ىلع صني نوناقلا  .و ماعلا فلخلا
دحأ تومب يضقنت ةكرشلا نأ نم 528 ةداملا هب تضق ام كلذ نم ًانمض . اذه ادارأ

إ دقعي مل اذإ رجأتسملا تومب يضقني راجي ال نأ نم 602 ةداملا هب تضق امو ،  ءاكرشلا
نأ نم 626 ةداملا هب تضق امو ،  هصخشب قلعتت ىرخأ تارابتع وأال هتفرح ببسب ال
تومب يضقنت ةلا كولا نأ نم 714 ةداملا هب تضق امو ،  عرازملا تومب يضقنت ةعرازملا

إالاذإ هيلع ةجح دقعلا نوكي  ،فال ريغلا نم ماعلا فلخلا اهيف نوكي ًاضورف كانه نأ ىرنسو (1)
.  خيراتلا تباث ناك

عئابلا توم دعب نمثلا طاسقأ نم ىقبتي ام نأ يرتشملا ىلع عئابلا طرتشي نأ زوجي ال نكلو (2)
.  ةيصولا دودح يف  ،إال نيرخ اآل نود ةثرولا دحأ ىلإ عفدي
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.  ليكولا وأ لكوملا
ضرف كانهو : ريغلا نم هرابتعاب ماعلا فلخلا ىلإ دقعلا رثا فرصني ال ىتم –348
ًاقوقح ثراولل يطعي نوناقلا نأ كلذو .  ريغلا نم هرابتعاب ماعلا فلخلا ىلإ هيف رظني

نم ثراولا ةيامح اهب دصقيو ،  هفلس نع ثاريملا قيرطب ال ةرشابم هنم اهاقلتي
ةبسنلا ب ريغلا نم ضورفلا هذه يف ثراولا ربتعيو كلذلو هب . ةراضلا هثروم تافرصت

،  هتايح حلا هلا ومأ عيمج يف فرصتلا ثروملل حيبي نوناقلا  .ف تافرصتلا هذه ىلإ
اذهاأل ثروملا دمعت ول ىتحو ،  ةثرولا ب فرصتلا اذه رضأ ول ىتح ،  ًاعربت وأ ةضواعم

هفلكي ال فرصت وهو ،  ةيصولا قيرطب توملا دعب امل مهلا يف فرصت اذإ امأ .  رارض
نإف ،  ماعلا ماظنلا هابأي ًامكحت هتثرو ظوظح يف كلذب مكحتيف ،  هتايح يف ًائيش
يف غًابلا رصم يف قبطت يتلا يه ذإ اإلسالةيم ةعيرشلا انه هب دوصقملا –و نوناقلا
نأ هل حيبي  ،فال ثروملا تافرصت نم ديقيو ،  ثراولا ةيامحل مدقتي – ةلأسملا هذه
ضرم يف ردص فرصت لك ةيصولا  .كو ثلثلا ردقب إال ةيصولا قيرطب مهلا يف فرصتي

.(1)( ديدج (م916 عربتلا هب ًادوصقم نوكيو توملا
  ثراو ريغل وأ ثراول هتوم ضرم يف وهو انيع ثروملا عاب اذإ هنأ كلذ ىلع بترتيو
ىلع ديزي اميف ةثرولا قح يف يرسي ال عيبلا نإف ،  ةكرتلا ثلث ىلع ديزت نيعلا تناكو ،

.  خيراتلا تباث ناك إالاذإ مهيلع ةجح عيبلا دقع نوكي ال مث نمو ،  هوزاجأ إالاذإ ثلثلا
اذه نكي  ،مل ضيرم ريغ هيف ثروملا ناك دهع ىلإ عجري يفرعلا دقعلا خيرات نأ ولف
ًادمع مدق دق خيراتلا اذه نأ تابث اإل قرط عيمجب اوتبثي نأ مهلو ،  مهيلع ةجح خيراتلا
كلذ ىلع ديدجلا نوناقلا صن دقو .  توملا ضرم يف ردص ردق دقعلا نأ رهظي ال ىتح
اوتبثي نأ فرصت نم ةثرو ىلعو ": لوقي 916ذإ ةداملا نم ةيناثلا ةرقفلا يف ةحارص
عيمجب تابثإ مهلو ،  توملا ضرم ىف وهو مهثروم نم ردص دق ىنوناقلا لمعلا نأ

.(2)" اتباث خيراتلا اذه نكي مل اذإ دنسلا خيراتب ةثرولا ىلع جتحي  ،وال قرطلا

فرصتي نأ نيدملل حيبي  ،فال ثراولا يمحي امم رثكأ هيمحي نوناقلا نإف نئادلا خبالف اذهو (1)
ريغ نم لا ملا ىقلتي ثراولا نأ امهنيب ام قرفو .  نئادلا ب رارض األ دصق اذإ ةضواعم ولو مهلا يف

.  ضوعب هاقلتيف نئادلا  ،امأ ضوع
يذلا فرصتلا ةيجح ددص يف ثروملا ماقم ًامئاق ثاولا ربتعي ال هنأب ضقنلا ةمكحم تضق دقو (2)
سمي فرصتلا ناك اذإف ،  نعط لحم نم فرصتلا اذه ولخ حةلا يف إال ةثرولا ألدح هنم ردص

اإلثر ،فال ماكحأ ةفلا خم ىلع ليحتلا و سيلدتلا و شغلا قيرط نع ةكرتلا يف ثراو قح
ةحص تابثاو فرصتلا يف نعطلا هل حابيو ،  رايغ نماال ربتعي لب ثروملل ال ثمم ثراولا نوكي

ص150 52 مقر 2 رمع ةعومجم 1937 ةنس ليربا 15 يف يندم ضقن ) قرطلا ةفاكب هنعط
.(

ناك كلذلو ،  توملا ضرم يف رداص فرصتلا نأ اوتبثا إالاذإ ريغلا نم نونوكي ال ةثرولا نأ ظح يوال
ال مهيلع ةجح فرصتلل يفرعلا خيراتلا نوكي تابث اذهاإل لبقو كلذ . يف مهيلع تابث اإل ءبع

اوحبصا توملا ضمر يف ردص فرصتلا نأ اوتبثا ام اذإ ىتح ،  ريغلا نم دعب اوحبصي مل مهن
ةمكحم تضق دقو – فرصتلل تباثلا خيراتلا إال مهيلع ةجح ذئدنع نوكي  ،وال ريغلا نم

وأ تباث خيرات ىذ ررحمب نوكي نأ امإ توملا ضرم يف فرصتلا نأب ةينطولا رصم فانئتسا
بستكا يذلا مويلا نم إال ثراولا ىلع هب جاجتح اال حصي فال ًاتباث هخيرات ناك اذإف ،  تباث ريغ

يذلا يفرعلا خيراتلا ةلاب حلا هذه يف ةربع  ،وال رايغ نماال هنأ ىلع ءانب تباثلا خيراتلا اذه هيف
ثراولل ناك تباث ريغ هخيرات ناك اذإ امأ .( ميدق ) يندم 288 ةداملل ًاقبط ررحملا هلمحي
ضرم يف عقاو فرصتلا نأو يروص خيراتلا اذه نأ ةينوناقلا قرطلا لكب تبثي نأ يف قحلا

ألهن هيعدي ام تابث إل ةلا حلا هذه يف روكذملا ثراولل حنمي صيخرت اذه نأ رهاظو .  توملا
ةجح ثروملا نم هب فرتعملا يفرعلا خيراتلا ناك هتابثإب مقي مل اذإ ثيحب فرصتلا نع يبنجأ
ىنعملا اذه يف ًاضيأ رظنأ ص357– 133 مقر 31 ةاماحملا 1947 ةنس ربوتكأ 19) هيلع

ص740– 378 مقر 11 ةاماحملا 1930 ةنس ليربا 16 يف ةينطولا ةيلكلا رصم ةمكحم
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يناثلا بلطملا

(*) صاخلا فلخلا

: يتأي ام ىلع ديدجلا نوناقلا نم 146 ةداملا تصن : ةينوناقلا صوصنلا –349
فلخ ىلإ كلذ دعب لقتنا ءيشب لصتت ةيصخش اقوقحو تامازتلا دقعلا أشنأ اذإ "
هيف لقتني يذلا تقولا يف فلخلا اذه ىلإ لقتنت قوقحلا و تامازتل اال هذه ناف ،  صاخ
هيلإ ءيشلا لا قتنا تقو اهب ملعي صاخلا فلخلا ناكو هتامزلتسم نم تناك  ،اذإ ءيشلا

.(1)"
اإل ةركذملا لوقت امك – هنإف ،  ديدجلا نوناقلا هثدحتسا دق صنلا اذه ناك اذإو
و يرصملا نيئاضقلا تاقيبطتل الً يصأت إال" سيل – يديهمتلا عورشملل ةيحاضي

. " نأشلا اذه يف يسنرفلا
فلخلا ىلإ دقعلا رثا فارصنا : صاخلا فلخلا ىلإ ةبسنلا ب ةلأسملا عضو –350

األرم ئداب نسحيو ماعلا فلخلا ىلإ اذهاألرث فارصنا نع عضولا يف فلتخي صاخلا
هفلس نم ىقلتي نم وه هنأ انمدق دقف .  صاخلا فلخلا وه نم ًاقيقد ًاديدحت ددحن نأ
فلخلا هاقلتي يذلا ءيشلا  .و ءيشلا اذه ىلع ًاينيع ًاقح وأ تاذلا ب نيعم ءيش ةيكلم

فلخ يرتشملا  .ف ًايصخش ًاقح نوكي دقو ،  بلا غلا وه امك ًاينيع ًاقح هتاذ وه نوكي دق
قحا بحاصو .  ةنيعم نيع ةيكلم يف الف ختسا اذهو ،  عيبملا ءيشلا يف عئابلل صاخ
ىلع عقاو ينيع قح يف الف ختسا اذهو ،  قحلا اذه هنم ىقلت نمل صاخ فلخ عافتن ال
قح يف الف ختسا اذهو هب ، لا حملا قحلا يف ليحملل فلخ هل لا حملا  .و ةنيعم نيع
قح يف الف ختسا اذهو ،  هنهر يذلا نيدلا اذه بحاصل فلخ نيدل نهترملا  .و يصخش

ًائيش ، ىقلتي نم وه صاخلا فلخلا نأ اذه نم صلخيو .  يصخش قح ىلع عقاو ينيع
.  ءيشلا اذه ىلع ًاينيع ًاقح ىقلتي  ،وأ ًايصخش ًاقح وأ ًاينيع ًاقح ءيشلا اذه ناك ءاوس

نوكي هل ،لب ًاصاخ ًافلخ نوكي فال رخآ صخش ةمذ يف يصخش قح هل بترتي نم امأ
سيل نطابلا نم رجأتسملا (2).و هل نئاد وه  ،لب رجؤملل فلخب سيل رجأتسملا  .ف ًانئاد

 ،ألهن راجي نعاإل هل لزانتملا وه يلص األ رجأتسملا فلخ امنإ يلص . األ رجأتسملل فلخب
هتمذ يف هل بترتي نأ ىلع نطابلا نم رجأتسملا ك رصتقي ملو ،  ًايصخش ًاقح هنع ىقلت
هلا طبإ وأ عيبلا خسف دعب يرتشملا نم نيعلا درتسي يذلا عئابلا ربتعي  .وال يصخش قح
ًايقلتم عئابلا نوكي  ،فال يعجر رثا هل لا واإلطب خسفلا نم  ،ألنكال يرتشملل ًاصاخ ًافلخ

ص409). 1890م2 ةنس ويام 8 يف طلتخم فانئتسا
نوناقلا صن عم قفتي امب يديهمتلا عورشملا نم 206 ةداملا يف صنلا اذه درو : صنلا خيرات (1)
عورشملا يف هئاقبتسا ىلع ةعجارملا ةنجل ةيبلغأ تقفاوو .  طيسب يظفل ريوحت عم ديدجلا

يندملا نوناقلا ةنجل يفو – باونلا سلجم هيلع قفاوو –150 ةداملا مقر تحت يئاهنلا
دقعلا أشنأ اذإ " ةرابع " تامازتلا و ًاقوقح دقعلا أشنأ اذإ " ةرابعب تلدبتسا خويشلا سلجمل

ال خلا هذه قيرط نم لقتني الو ةصاخلا الةف بخلا قلعتي صنلا "ألن ةيصخش ًاقوقحو تامازتلا
صنلا نم ريخ األ قشلا نم فذحو .  دقعلا اهدلوي يتلا قوقحلا منم ًايصخش ناك ةفإالام

وا قوقحلا نم فلخلا هب ملعي ام ىلع صنلا مكح رصتقي ىتح هب" ملعي نأ عيطتسي "وأ ةرابع
ةداملا مقر حبصأو .  عضولا ةقدل هب ملعي نأ عيطتسي ناك ام ىلإ هزواجي نأ نود تامزتل ال

ج ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم ) هتنجل اهتلدع امك ةداملا ىلع خويشلا سلجم قفاوو . 146
ص278). ص274– 2

صخش دض مداقتلا عطقي نأك ،  ةرشابملا ريغ ىوعدلا قيرطب هنيدم قوقح لمعتسي نأ زوجيف (2)
،  ةيصيلوبلا ىوعدلا ب هنيدم فرصت يف نعطي نأ كلذك زوجيو ،  ةرجؤملا نيعلا ىلع هدي عضو
نأاإل ضرفب رجأتسملا قح نم صلختي ىتح يرتشملا عم ًائطاوتم نيعلا رجؤملا عاب اذإ امك

.  خيراتلا تباث ريغ راجي



345

ىلإ الً صأ هنم لقتنت مل ةيكلملا ربتعت  ،لب ةلياقملا يف امك يرتشملا نم ةيكلملا
.(1) ةيناث هنم اهاقلت هنإ قيلا نأ حصي فال يرتشملا

فلخي يرتشملا  ،ك هفلس نم ًانيع ىقلتي نم وه صاخلا فلخلا يف فولأملا لثملا و
لهف ،  اهعاب يتلا نيعلا نأشب ًادقع مربا دق عئابلا ناك اذإف .  ةعيبملا نيعلا يف عئابلا
عيبملا لا قتنا دعب مربا دق ناك اذإ دقعلا نأ يهيدب ؟ يرتشملا ىلإ دقعلا اذه رثا فرصني

دق دقعلا ناك اذإ امأ .  ريغلا نم ربتعي ذإ يرتشملا ىلإ فرصني ال هرثأ نإف يرتشملا ىلإ
فرصني له لؤاستلا حصي  .ذإ عضولا فلتخي انهف ،  يرتشملا ىلإ عيبلا لا قتنا لبق مربا

نذإ ضرعت ؟فال مئاق هنأش يف دقعلا و عيبملا ىقلت دقو يرتشملا ىلإ دقعلا اذه رثا
نوكي ً)نأ :(وأال ناطرش رفاوت إالاذإ صاخلا فلخلا ىلإ دقعلا رثا فارصنا ةلأسم

فال رخآ ناش يف مربا دق ناك اذإ امأ هيف . فلختسملا ءيشلا نأش يف مربا دق دقعلا
  نيعلا هذه يف هل ًاصاخ ًافلخ يرتشملا حبصأو ًانيع صخش عاب اذإ امك ،  ةلأسملا ضرعت
ول ىتح عئابلا هدقع ضرق رثا هيلإ فرصني فلخلا اذه ناك اذإ امع لؤاستلل لحم ،فال
ماعلا نامضلا يف لخدت ةعيبملا نيعلا لعج امم عيبلا ىلع ًاقباس ضرقلا اذه ناك

اذإ ةيصيلوبلا ىوعدلا ب عيبلا يف نعطلا إال ةلا حلا هذه يف ضرقملل سيلو ،  ضرقملل
هيف فلختسملا ءيشلا لا قتنا لبق مربا دق دقعلا نوكي )نأ ًايناث ).  اهطورش ترفاوت
يذلا خيراتلا ىلع ًاقباسو خيراتلا تباث دقعلا اذه نوكي نأ نذإ بجيف .  صاخلا فخلل

.(2) فلخلا ىلإ ءيشلا هيف لقتنا
ىلع صخش نما : اهددصب نحن يتلا ةلأسملل ةيلمعلا ةيمه األ نانيبي نيلثمب يتأنو
ةكرش تعاب ؟ نيمأتلا يف عئابلا قح يرتشملل لقتني لهف .  هعاب مث قيرحلا نم هلزنم
ضر األ يرتشملا عاب  ،مث نيعم وحن ىلع ءانبلا نوكي نأ يرتشملا ىلع تطرتشاو اضرأ
وحن ىلع ءانبلا ب األلو يرتشملا مازتلا يناثلا يرتشملا ىلإ لقتني لهف ناث ، رتشمل

؟ نيعم
ديدجلا نوناقلا عضو دقو : صاخلا فلخلا ىلإ دقعلا رثا فرصني ىتم –351

واال قوقحلا نأ ركذف .  صاخلا فلخلا ىلإ دقعلا رثا فرصني ىتم هب فرعي ًارايعم
هيف لقتني يذلا تقولا يف صاخلا فلخلا ىلإ لقتنت دقعلا نم أشنت يتلا تامازتل
هيلإ ءيشلا لا قتنا تقو اهب ملعي صاخلا فلخلا ناكو هتامزلتسم نم تناك "اذإ ءيشلا

،  ةيصو وأ دقعك ،  يدارإ لمعب نوكي نأ بجي فلخلا ىلإ فلسلا نم ءيشلا لا قتنا نأ رهاظلا (1)و
ةرقف فلخلا يف 1 ستله يد ) يلص األ كلا ملل ًاصاخ ًافلخ نوكي ال مداقتلا ب ًانيع بسكي نمف

116 رةقف تسوك ال دروب ال نراق – 201 ةرقف كب يودب تجهب يملح روتكدلا – 22
ببس يأب نوكي فلخلا ىلإ ءيشلا لا قتنا نإ قيلا نأ ةينفلا ةيحانلا نم ).واألقد اهدعب امو
ىلإ فلسلا نم دقعلا رثا فرصني ال نكلو ،  مداقتلا و ةيصولا و دقعلا ك كلملا لا قتنا بابسأ نم
وأ قحلا ةلا وح ةركف عم ىشمتي يذلا هدحو وهف ،  يدارإ لمعي ءيشلا لا قتنا ناك إالاذإ فلخلا

.  ىرنس امك فلخلا ىلإ دقعلا رثا فارصنا ةداع اهيلع سسؤي يتلا ةركفلا يهو نيدلا
صاخلا فلخلا ": يتأي ام ددصلا اذه يف يديهمتلا عورشملل ةيحاضي اإل ةركذملا يف ءاج دقو (2)

،  عفتنملا هلو بوهوملا و يرتشملا ك نيعم ءيش ىلع ًاينيع ًاقح هفلختسي نمم بستكي نم وه
تامازتلا و قوقح نم دقعلا اذه بتري ام لقتنا ءيشلا اذهب قلعتي ًادقع فلختسملا دقع اذإف

فلخلا اذه بسك ىلع ًاقباس دقعلا خيرات نوكي نأ اهلوأ ثالةث: طورشب صاخلا فلخلا ىلإ
األمعلا ةعومجم )". . .  خيراتلا تباث نوكي نأ بجي دقعلا نأ ىعاريو ءيشلا ةيكلمل

ص275). ج2 ةيريضحتلا
يفكي  ،وال فلخلا ىلإ ءيشلا لا قتنا لبق ردص إالاذإ صاخلا فلخلا ىلإ هرثأ ىدعتي ال دقعلا ك مكحلا و

اذه يف رظنأ ) كلذ دعب ردص دق مكحلا ناك اذإ ءيشلا لا قتنا لبق تعفر دق ىوعدلا نوكت نأ
ص 621 مقر 20 ةاماحملا 1940 ةنس ويام 15 يف ةينطولا ةيلكلا رصم ةمكحم ىنعملا

.(1428
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يفو رصم يف ءاضقلا هيلع ىرج الامل يصأت إال سيل رايعملا اذه نأ انمدق دقو . "
.  ديدجلا نوناقلا رودص لبق اسنرف

نم تامازتل اال ربتعت امك هل . ةلمكم تناك اذإ ءيشلا تامزلتسم نم قوقحلا ربتعتو
يه امنإ ءيشلل ةلمكملا قوقحلا نأ كلذ رربي هل . ةددحم تناك اذإ ءيشلا تامزلتسم

اال امأ لص . عماأل لقتني عباتلا  ،و ءيشلا اذه عباوت نم ربتعت نماألرم عقاولا يف
لقني نأ عيطتسي ال فلسلا هعم ،ألن ًاضيأ لقتنت نأ بجيف ءيشلا ددحت يتلا تامازتل

ةددحملا تامازتل واال ءيشلل ةلمكملا قوقحلا تناك مث نمو .  كلمي امم رثكأ فلخلا ىلإ
يف اآلن رظننو .  صاخلا فلخلا ىلإ هعم لقتنت ،  ءيشلا اذه تامزلتسم نم يه هل

.  نييعرفلا نيرايعملا نيذهل ةيلمع تاقيبطت
بجي ،  فلخلا ىلإ فلسلا نم لقتني ىتح ،  قحلا : ءيشلل ةلمكملا قوقحلا –352

.  فلخلا ىلإ لقتني كلذ ىلعو .  انمدق امك فلخلا ىلإ لقتنا يذلا ءيشلل ال مكم نوكي نأ
بتر دق فلسلا ناك اذإف .  ءيشلا ةحلصمل تبترت يتلا ةينيعلا قوقحلا (1)
اذهب ةعتمتم اهاقلتي نيعلا هيلإ لقتنت يذلا فلخلا نإف ،  نيعلل قافترا قح دقع ىضتقمب

.(1) قحلا
 ،ألن ًايصخش وأ ًاينيع نيمأتلا اذه ناك ءاوس ،  ءيشلل ًانيمأت نوكي يذلا قحلا (2)

لقتنا هقح ، نئادلا لوح اذإف .  هيوقيو هظفحي وه اذإ ،  ءيشلل ال مكم دعي نيمأتلا
.(2) كلذ ريغ وأ نهر وأ ةلا فك نم هتانيمأت قحلا اذه عم هل لا حملل

ررض ءرد اهنم ضرغلا نوكي يتلا ةيصخشلا قوقحلا فلخلا ىلإ ًاضيأ لقتنيو (3)
ذإ ءيشلا اذهل ال مكم دعي ررضلا نم ءيشلا ةياقو هب دصقي يذلا قحلا  ،ألن ءيشلا نع
،  قيرحلا نم هلزنم نيمأتل ةكرش عم صخش دقاعت اذإف .  تانيمأتلا يف امك هظفحي وه

لقتنيو .(3) يرتشملا لزنملا عم لقتني نيمأتلا ةكرش لبق هقح نإف ،  لزنملا عاب مث
لبق هقح نيمأتلا يف عئابلا قح لثمو .(4) نيمأتلا طاسقأ عفدب عئابلا مازتلا كلذل ًاعبت
اذه ع لقني ءيشل عئابلا  ،ف بيع نامض وأ قاقحتسا نامض ءيشلا نامض يف هل عئابلا
مدع يف رجتملا عئاب قح ًاضيأ اذه لثمو .(5) نامضلا يف هقح يرتشملا ىلإ ءيشلا

،  ًاينيع ًاقح وأ ًايصخش ًاقح فلخلا ىلإ لقتنا يذلا قحلا ناك اذإ ام نيب قرفن مل اذه يف نحنو (1)
ًاضيأ نراق ) خويشلا سلجمل يندملا نوناقلا ةنجل مامأ ةيريضحتلا يفاألمعلا درو امل خالًاف

.( ةرركم 204 ةرقف –204 ةرقف كب يودب تجهب يملح روتكدلا
عئابلا قح هيلإ لقتني نمثلا هلب لا حملا  ،ف قحلا ديكأت اهنأش نم يهف خسفلا ىواعد تانيمأتلا (2)كو

يه ذإ لقتنت ال يهف الن طبلا ىواعد خبالف ،  يرتشملا نم نمثلا فوتسي مل اذإ خسفلا يف
هب لا حملا نيدلا ب يذيفنت دنس ىلع لوصحلا يف قحلا لقتني كلذك .  هدكؤت ال عمالقح ىفانتت

ص1048). 428 مقر 28 ةاماحملا 1948 ةنس سرام 9 يف طويسأ فانئتسا ةمكحم )
ريسفتب قلعتي األرماآلن حبصأو كلذ نع لدع ً ،مث وأال يسنرفلا ءاضقلا هيلع رقتسا ام اذهو (3)

ةنيعم دويقب فلخلا ىلإ هنع ةئشانلا قوقحلا لا قتناب يضقي طرش ةداع هيف دريو نيمأتلا دقع
رهاظلا ف يرصملا ءاضقلا امأ .(4 مقر شماه ص454 331 ةرقف 1 نامسإو ريبيرو لوين (بال
ةمكحم ) فلخلا ىلإ هيلع نمؤملا ءيشلا عم لقتني ال نيمأتلا دقع نع ئشانلا قحلا نأ ىري هنأ

ص1143– 570 مقر 13 ةاماحملا 1932 ةنس ةيلوي 10 يف لجعتسم ةينطولا رصم
ةيحاضي اإل ةركذملا نكلو ص35). . 1931م34 ةنس ليربا 16 يف طلتخم فانئتسا
تامازتل واال قوقحلا نوكت :" . . .نأ لوقتف كلذ سكع ىلإ ةحارص ريشت يديهمتلا عورشملل
قوقحلا هذه تناك اذإ كلذ ققحتيو ،  ءيشلا اذه تامزلتسم نم ربتعي امم دقعلا نع ةئشانلا

وه امك هب عافتن اال ةيرح نم دحت تامازتل اال هذه تناك اذإ ثمال ،وأ نيمأتلا دوقعك هل ةلمكم
يف ًاضيأ رظنأ ص275). ج2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم )" ءانبلا مدعب مازتل يفاال نأشلا

. 1908 ةنس ًارسيوس يف ردص ًاصاخ ًانوناق ىنعملا اذه
ص455 . 331 ةرقف 1 نامسإو ريبيرو لوين (4)بال

وأ بيعلا نامضب وأ قاقحتس اال نامضب هعئابل عئابلا ىلع ةرشابم ىوعدب عجري نأ يرتشمللو (5)
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ىتح لمعلا يف هتيرح يف ميدق فظوم دييقت يف وأ رجتملل رخآ صخش ةسفانم
نع ةسفانملا رطخ أدريل رجتملا بحاص اهبسك قوقحلا هذه ،  ةسفانملا هذه نع عنتمي

.  يرتشملا ىلإ هعم لقتنتو رجتملل ةلمكم يهف هرجتم
كلذ ىلعو .  فلخلا ىلإ لقتني ال هنإف ءيشلل ال مكم هرابتعا نكمي ال قحلا ناك اذإ امأ

: لقتني ال
ءرد وأ فلخلا ىلإ لقتنا يذلا ءيشلا ةيوقت هنأش نم نكي مل اذإ فلسلا قح (1)
ىلإ تلقتنا يتلا ضر األ ىلع ءانب ةماق إل لواقم عم فلسلا دقاعت اذإف هنع . رطخلا

رجأتسا اذإ ةرايسلا بحاص قح اذه لثمو ز فلخلا ىلإ فلسلا قح لقتني مل فلخلا
.  يرتشملا ىلإ قحلا اذه لقتني مل اهعاب اذإف ،( جارج ) ةرايسلا هيلإ ىوأت اناكم

اهيلع ميقي اضرأ بيبط ىرتشا اذإف .  هتيصخش هيف تربتعا اذإ فلسلا قح (2)
ةددحم تاقوأ يف ةنيعم ةيودأ ديروت ىلع لماعملا ضعب عم دقاعتو ال ، قتنم ىفشتسم

لقن دعب ضر لأل يرتشملا ىلإ لقتني ال لماعملا هذه لبق هقحف ،  ىفشتسملا اذهل
يتلا ضر الباأل ىفشتسملا بو بيبطلا صخشب لصتم قحلا اذه  ،ألن ىفشتسملا
ًاعنصم ءزجلا اذه ىلع يرتشملا ينبو ضرأ ةعطق نم ًاءزج صخش عاب اذإو .  تعيب
رعسب ضر األ ةيقبل ءابرهكلا دروي نأ يرتشملا ىلع عئابلا طرتشاو ،  ءابرهكلا ديلوتل
صخشب صاخ طرش ألهن ضر األ ةيقبل يرتشملا هب عفتني ال طرشلا اذه نإف ،  ضفخم

.  عئابلا
،  فلخلا ىلإ فلسلا نم لقتني ىتح ،  مازتل  .واال ءيشلل ةددحملا تامازتل 353–اال

: فلخلا ىلإ لقتني كلذ ىلعو .(1) ءيشلل ًاددحم نوكي نأ بجي
امل ًاقبط ترهش دق تناك اذإ ءيشلا ىلع تبترت يتلا ةينيعلا تاقافتر (1)اإل
نإف ،  نيعلا ىلع قافترإ قح دقع ىضتقمب بتر دق فلسلا ناك اذإف .  نوناقلا هيضتقي

ك ًايصخش ًامازتلا فلسلا هبتر ام ناك اذإ  ،امأ فلخلا ىلإ قحلا اذهب ةلقثم لقتنت نيعلا
إال يرتشملا ىلإ هتامازتلا لقتنت  ،فال اهعيب لبق نيعلا رجا دق نوكي نأب ،  رجؤملا مازتلا

.(2) فلخلا و فلسلا نيب صاخ قافتاب وأ نوناقلا يف صنب
اذإف لا . معتس اال اذه فيكيو نيعلا ةيكلم لا معتسا نم ديقي يذلا مازتل (2)اال

،  ًامعطم وأ ىهقم ىنكسلل يح يف هكلمي يذلا لزنملا لمعتسي إال دقعب فلسلا مزتلا

نإف ،  نامضلا مدع عئابلا طرتشا اذإ هنأ كلذ ىلع بترتيو .  هسفنل عئابلا هطرتشا نامض يأب
.  عئابلل عئابلا ىلع نامضلا ب عوجرلا نم يرتشملا عنمي ال اذه

قيرط نع هيلإ قحلا لقتني امك ،  نيدلا ةلا وح قيرط نع فلخلا ىلإ لقتني مازتل نإاال ةداع لا قيو (1)
يضقي صن هيف نكي ملو نيدلا ةلا وح فرعي ال ميدقلا يندملا نوناقلا ناك دقو .  قحلا ةلا وح

ىلإ مازتل لااال قتنا ليصأت يف ةقشم كانه تناك مث نمو ،  صاخلا فلخلا ىلإ دقعلا رثا فارصناب
موقي نأ فلخلا ىلع طرتشا فلسلا نأ ًاروصم ريغلا ةحلصمل طارتش اال ةدعاق ىلإ هقفلا أجلف ،  فلخلا
تجهب يملح روتكدلا نراق –1 مقر شماه ص741 فلؤملل دقعلا ةيرظن ) نئادلا ةحلصمل مازتل باال
فرتعا نأ دعب ريوصتلا اذه ىلإ انب ةجاح فال ديدجلا نوناقلا يف )،امأ اهدعب امو ص207 كب يودب

اآلن حبصأ ديدجلا نوناقلا نم 146 ةداملا صن نإ  .لب هصوصن يف اهمظنو نيدلا ةلا وحب نوناقلا اذه
.  نوناقلا مكحب تمت نيدلا وأ قحلا ةلا وح نوكتو ،  فلخلا ىلإ دقعلا رثا فارصن ال ًادنس هدحو يفكي
ىلع يرتشملا ربجي  ،فال رجتملل يرتشملا ىلإ لقتني ال هيمدختسم وحن رجتملا بحاص مازتلا كلذك (2)
امك ،  مهوحن ال وئسم هدحو عئابلا ىقبيو كلذ ، هيلع طرتشا إالاذإ نيمدختسملا ؤهالء دوقع مارتحا
ولف لا ، ملا نم عومجم هتاذ يف رجتملا نأ ظح يوال اذه – يرتشملا ىلإ لقتني ال مهلبق عئابلا قح نأ
عيمج تلقتن  ،ال ًاماع ًافلخ رابتع اال اذهب حبصيف عومجملا اذه يف عئابلا فلخي يرتشملا نأ انربتعا
وحن هتامازتلا و رجتملا قوقح كلذ يف لخدي دقو ،  يرتشملا ىلإ هتامازتلا و رجتملا قوقح
ًاصاخ ًافلخ رجتملا يرتشم ربتعن انكلو لا ، ملا نم عومجملا اذه يف ةلخاد اهانربتعا اذإ نيمدختسملا
جرخي ال عئابلا ملا عومجم ىلإ ةبسنلا لا ،إالهنأب ملا نم ًاعومجم هتاذ يف ناك نإو رجتملا  ،ألن عنامل

.  عومجملا اذه يف عئاش ءزجب سيلو ةنيعم ًانيع نوكي نأ نع
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راقعلا مكلا قح نم دحت ةنيعم دويق تضرف اذإ كلذك .  فلخلا ىلإ مازتل اذهاال لقتنا
يف وأ ءانبلا ب عافتر يفاال نيعم دح زواجت نم عنمي نأك ءاش ، فيك هيلع ءانبلا يف

،  ةينيع تاقافترا وأ ةيصخش تامازتلا تربتعا ءاوس ،  دويقلا هذه نإف ،  هتعقر ةحاسم
اهربتعا دقو .  ةقباسلا ةدعاقلا ىضتقمب وأ ةدعاقلا هذه ىضتقمب يرتشملا ىلإ لقتنت
كلذ . ريغب يضقي قافتا دجوي اممل ةينيع تاقافترا (م1018) ديدجلا نوناقلا
ىرتشا نمك كلا ، ملا قوقح ضعب لا معتسا نع هدي لغي يذلا فلسلا مازتلا (3)

اهيلع عجري إال ةكرشلا هيلع تطرتشاف نداعملا جارختسا يف لمعت ةكرش نم اضرأ
رجتملا بحاصكو نماألمعلا ، ةكرشلا هب موقت ام ببسب ررض هباصأ اذإ ضيوعتب

.(1) ةسفانملل ًافك ةنيعم ةهج يف ةراجتلا ةرشابم نع عنتمي نأ مزتلي
ءيشلا عم لقتني  ،فال فلخلا ىلإ لقتن ا يذلا ءيشلا ددحي ال مازتل اال ناك اذإ امأ

: لقتني ال كلذ ىلعو .  فلخلا ىلإ
نم عنمي وأ اهلا معتسا نم فيكي وأ نيعلا لقثي ال ناك اذإ فلسلا مازتلا (1)
لقتني ال ءانبلا ىلع لواقم عم قفتا يذلا ضر األ عئاب مازتلا  .ف اهقوقح ضعب لا معتسا
ةرايسلا عئاب مازتلا  .و هانمدق يذلا وحنلا ىلع قحلا لقتني ال امك ضر األ يرتشم ىلإ

كلذك .(2) قحلا لقتني ال امك ةرايسلا ىرتشا نم ىلإ لقتني "ال جارجلا " بحاص وحن
،  ررضلا نم فلخلا ىلإ لقتنا يذلا ءيشلا هثدحأ ام ضيوعتب فلسلا مازتلا لقتني ال

راضلا لمعلا نع ًائشان ناك وأ ررضلا هيف ردق دقع نع ًائشان ضيوعتلا اذه ناك ءاوس
.(3) هتاذ

بهو ام ىرتشا نم ىلع سيلف .  هتيصخش هيف تربتعا اذإ فلسلا مازتلا (2)
كلذ . نم ءيش ءاضق ،  هتمدخب وأ بهاولا ىلع ةقفنلا ب عئابلا موقي نأ ىلع ،  هعئابل

نأ نايبلا ،  ىنغو : هيلإ لقتنت ىتح قوقحلا و تامازتل باال فلخلا ملع بوجو –354
ءيشلا لا قتنا تقو اهب عًاملا ناك إالاذإ هقوقح وأ هفلس تامازتلا هيلإ لقتنت ال فلخلا

ىلإ لقتنت دويق  ،ألاهن تامازتل لااال قتنا يف صاخ عونب رهظت ملعلا اذه ةيمهأو .  هيلإ
.  هيلإ اهلا قتنا تقو اهب عًاملا نوكي نأ لدعلا نمف فلخلا

يديهمتلا عورشملا نم لك ناك دقو .  ملعلا ةعاطتسا درجم ال ينيقيلا ملعلا طرتشيو
يندملا نوناقلا ةنجل نكلو ،  ملعلا ةعاطتساب يفتكي ديدجلا نوناقلل يئاهنلا عورشملا و

وا قوقحلا نم فلخلا هب ملعي ام ىلع همكح رصتقي ىتح صنلا تلدع خويشلا سلجمب
.(4) هب ملعي نأ عيطتسي ناك ام ىلإ هزواجي نأ نود تامازتل ال

ًاقبط ،  اهرهش بجي يتلا ةينيعلا قوقحلا يف ديقلا وأ ليجستلا ملعلا نع ينغيو
.  نأشلا اذه يف ةررقملا دعاوقلل

داوم عنص قح رخآ نم صخش ىرتشا اذإ هنأب تضق دقو ةطلتخملا فانئتس اال ةمكحم كلذ عم رظنأ (1)
هارتشا يذلا قحلا عاب  ،مث ةسفانملل ًاعطق جراخلا ىلإ داوملا هذه ريدصت نع عنتمي نأب مزتلا و ةنيعم

1923م ةنس ليربا 4) ناثلا يرتشملا ىلإ لقتني ال هتمذ يف بترت يذلا مازتل اال نإف ناث ، رتشم ىلإ
ص327). 1930م42 ةنس رياربف ص338–26 35

ةدم خالل يف ةماعلا ةحلصملل اهتيكلم تعزن "اذإ اهنإ يرتشملا ىلع طرتشتو ،  اضرأ ةموكحلا عيبت نأ عقيو
اذهب يناثلا يرتشملا مزتلا ناث رتشمل ضر األ يرتشملا عاب اذإف " طقف نمثلا درب إال مزتلت فال ةنيعم

األلو . يرتشملل ًاصاخ ًافلخ هرابتعاب طرشلا
.  لقتني ال ًاضيأ وه مازتل اال نإف ،  قحلا لقتني اممل هنأ ماع هجوب لوقلا نكميو (2)

يذلا مازتل اال يرتشملا ىلإ لقتني ص223–وال 1901م13 ةنس ليربا 10 يف طلتخم فانئتسا (3)
.  يرتشملل نيعلا عيبي نأ لبق عئابلا نم ردص عيبلا ب دعو نع اشن

ج2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم )349 ةرقف ًافنآ اهيلإ ةراش اإل تقبس يتلا ةيريضحتلا األمعلا رظنأ (4)
ص278). ص277–
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يناثلا ثحبملا

ريغلا ىلإ ةبسنلا ب دقعلا رثا

صاخلا فلخلا و ماعلا فلخلا نم كال نأ انمدق : ريغلا نم نوكي دق فلخلا –355
.  ريغلا نم اهيف حبصي ةنيعم لا وحأ يف  ،إال دقعلا رثا هيلإ فرصني

هفلس نم ردص يذلا فرصتلا نأ تبثا  ،اذإ انيأر امك ،  ريغلا نم نوكي ماعلا فلخلا ف
.  ةيصو هنأ رابتعا ىلع إال هقح يف فرصتلا يرسي  ،فال توملا ضرم يف ردص دق

ريغ دقعلا اذه ناك  ،اذإ دقعلا رثا هيلإ فرصني  ،وال ريغلا نم نوكي صاخلا فلخلا و
ريغ دقعلا نم ءيشانلا مازتل وأاال قحلا ناك  ،وأ فلخلا ىلإ ءيشلا لا قتنا ىلع قباس

هل . ددحم ريغ وأ ءيشلل لمكم
هيلإ فرصنيف ،  ريغلا نم فلخلا نوكي يهإال ةدعاقلا تناك اذإ هنأ كلذ نم نيبتنو

 ،فال ريغلا نم ةنيعم لا وحأ يف حبصي ،  اصاخ وأ ناك اماع ،  فلخلا  ،إالنأ دقعلا رثا
.  ةيصو هنأ رابتعا ىلع هيلإ فرصني ً ،وأ ال صأ دقعلا رثا هيلإ فرصني

وال دقعلا يف ًافرط نكي مل يذلا ،  ريغلا امأ : دقعلا نع الً صأ يبنج األ ريغلا -356
penitus) دقعلا نع الً صأ يبنج األ ريغلا ب ىمسي ام وهو ،  نيدقاعتملا نم ألدح ًافلخ

يذلا حلصلا  .ف دقاعتلا ةرئاد نع ًاديعب ماد ام دقعلا رثا هيلإ فرصني extranei)،فال
دحأ نم ردصي يذلا دقعلا  .و ةثرولا ةيقب قح يف يرسي ال ةثرولا دحأو نئادلا نيب عقي

ال ريغلا كلم عيبو ةلا . ضفلا دودح يف إال ءاكرشلا ةيقب ديقي ال عويشلا يف ءاكرشلا
.  دقعلا يف ًافرط نكي مل يذلا يقيقحلا كلا ملا قح يف يرسي

رثا فارصناب يضقت دق لماعتلا رارقتسا ىلإ وأ ةلا دعلا ىلإ عجرت تارابتعا نأ ىلع
.  ريغلا ىلإ دقعلا

ىوعد يه (actiondirecte) ةرشابم ىوعد ريغلل نوكي نأب يضقت دق ةلا دعلا ف
إال كلذ نوكي هيف .وال ًافرط ريغلا اذه نكي مل دقع يف اآلرخ ىلع نيدقاعتملا دحأ
نم رجأتسملا نوكي نأ نم 596 ةداملا هب يضقت ام اذه نم .  نوناقلا يف صاخ صنب
تقو يلص األ رجأتسملل هتمذ يف ًاتباث نوكي ام ةرشابم رجؤملل يدؤي ناب ًامزلم نطابلا
يه ،  نطابلا نم رجأتسملا ىلع ةرشابم ىوعدب نذإ عجري رجؤمللف .  رجؤملا هرذني نأ
يف ًافرط نكي مل رجؤملا نأ  ،عم نطابلا نم راجي اإل دقع يف يلص األ رجأتسملا ىوعد

لواقملا باسحل نولغتشي نيذلا لا معللو نطابلا نم نيلواقملل نوكي كلذكو .  دقعلا اذه
هب ًانيدم نوكي يذلا رادقملا زواجي ال امب ةرشابم لمعلا بر ةبلا طم قح لمعلا ذيفنت يف
لك عجري نأ ليكولا بئانو لكومللو (م662). ىوعدلا عفر تقو يلص األ لواقملل
كلاالم دنع ةرشابملا ىوعدلل ال يصفت ضرعنسو اآلرخ(م708). ىلع ةرشابم امهنم

.  ةرشابملا ريغ ىوعدلا يف
فرصتلا هيف ،ك ًافرط نكي مل نمل دقعلا رثا فرصني نأب يضقي دق لماعتلا رارقتساو

نكي مل اذه نأ عم يقيقحلا ثراولا قح يف يرسي هنإف رهاظلا ثراولا نم ردصي يذلا
هنإف ةينلا نسح رجأتسمل شغ نود كلا ملا ريغ نم ردصي يذلا راجي هيف ،كواإل ًافرط

لا . األوح ضعب يف يقيقحلا كلا ملا قح يف يرسي
هدري  ،مل دوصقم ريغ رثا ةمدقتملا لا يفاألوح ريغلا ىلإ فرصنا يذلا األرث نكلو

.  اهيف ةدار لإل لخد ال تارابتعا ىلع ىنبم وهف ،  دقاعتلا تقو نادقاعتملا
،  نادقاعتملا هدارأ ًادوصقم ًارثأ نوكيو ريغلا ىلإ فرصني ًارثأ جتني دقعلا نأ امأ

: لوقت  ،ذإ ديدجلا نوناقلا نم 152 ةداملا هيف مكحلا نايبب تلفكت ام كلذف
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.(1)"ً اقح هبسكي نأ زوجي نكلو ،  ريغلا ةمذ يف امازتلا دقعلا بتري "ال
طارتش  .واال ًامازتلا هتمذ يف بتري  ،وال رغيلا ىلإ هرثأ فرصني ال ريغلا نع دهعتلا ف

ًاقح . هبسكيو ،  ريغلا ىلإ هرثأ فرصني ريغلا ةحلصمل
طارتش  .(2)واال ريغلا نع دهعتلا (1): نيتلأسملا نيتاه نم اآلنكال ثحبنو

.  ريغلا ةحلصمل

األلو بلطملا

(*) ريغلا نع دهعتلا

(Promessedeporte–fort)

: يتأي ام ىلع ديدجلا نوناقلا نم 153 ةداملا تصن : ةينوناقلا صوصنلا –357
ضفر اذإف .  هدهعتب ريغلا مزلي فال رمأب مزتلي ريغلا لعجي نأب صخش دهعت "1-اذإ

نأ كلذ عم هل زوجيو هعم ، دقاعت نم ضوعي نأ دهعتملا ىلع بجو ،  مزتلي نأ ريغلا
هب" . دهعت يذلا مازتل اال هسفنب وه موقي نأب ضيوعتلا نم صلختي

 ،ام هوردص تقو نم غال ارثأ جتني ال هلوبق ناف ،  دهعتلا اذه ريغلا لبق اذإ امأ -2"
هيف ردص يذلا تقولا ىلإ لوبقلا اذه رثأ دنتسي نأ انمض وأ ةحارص دصق هنأ نيبتي مل

.(2)" دهعتلا
،  ًاديدج ًامكح ثدحتسي ال صنلا  .إالنأ ميدقلا نوناقلا يف صنلا اذهل لباقم وال

نوناقلا صنل قباطم هجو ىلع يديهمتلا عورشملا نم 208 ةداملا يف صنلا اذه درو : صنلا خيرات (1)
سلجم هيلع قفاوو .  يئاهنلا عورشملا يف 156 ةداملا مقر تحت ةعجارملا ةنجل هترقأو .  ديدجلا
ةنجللا تهتنا مث هليدعتل ةليوط تاشقانم ترج خويشلا سلجمل يندملا نوناقلا ةنجل يفو .  باونلا

األمعلا ةعومجم ) خويشلا سلجم هيلع قفاوو . 152 ةداملا مقر تحت وه امك هرارقإ ىلإ
ص304). ص301– ج2 ةيريضحتلا

رصتقت نأ دوقعلا يف لص :"األ يتأي ام ددصلا اذه يف يديهمتلا عورشملل ةيحاضي اإل ةركذملا يف ءاج دقو
نم مهنع بوني نمو نيدقاعتملا ةمذ يف إال تامازتلا نم ءيشنت ام بترتي  .فال اهيدقاع ىلع اهراثآ

دوقعلا بترت اميف نأشلا كلذكو .  ةدعاقلا هذهل ًاقيبطت إال ريغلا مازتلا ب دعولا سيلو ،  نينئادلا و ءافلخلا
ةحلصمل طارتش اال زوجي هنأ ىلع .  مهنع بوني نمو نيدقاعتملا ىلإ إال اهعفن فرصني  ،فال قوقح نم

ص ج2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم ). " ةدعاقلا ىلع دري يذلا ديحولا ءانثتس وهاال اذهو ،  ريغلا
.(302

: ميدقلا نوناقلا يف اآلةيت صوصنلا ديدجلا نوناقلا يف صنلا اذه لباقيو
". .  اهيدقاع ريغل ةعفنم تاطراشملا ىلع بترتي "م202/141:ال
. ". .  اهيدقاع ريغل ررض تاطراشملا ىلع بترتي "م203/142:ال

دعو :"1-اذإ اآليت هجولا ىلع يديهمتلا عورشملا نم 209 ةداملا يف صنلا اذه درو : صنلا خيرات (2)
ضوعي نأ هيلع بجيو .  هسفنب مزلي نكلو هدعوب ريغلا مزلي ال هنإف رمأب مزتلي ريغلا لعجي ناب صخش

وه موقي نأب ضيوعتلا نم صلختي نأ كلذ عم هل زوجيو .  مزتلي نأ ريغلا ضفر اذإ هعم دقاعت نم
اذإ امأ –2.  نئادلا ب رضي نأ ريغ نم هتعاطتسا يف كلذ ناك هب ،اذإ دعو يذلا مازتل اال ذيفنتب هسفن
وأ هتحارص دصق هنأ نيبتي مل ام هرودص تقو نم إال ًارثأ جتني ال هرارقإ نإف دعولا اذه ريغلا رقا
الت يدعت تلخدأ ةعجارملا ةنجل يفو " دعولا هيف ردص يذلا مويلا ىلإ رارق رثااإل بحسني نأ انمض

ةنجل يفو .  باونلا سلجم هيلع قفاوو .  يئاهنلا عورشملا يف 157 همقر حبصأو صنلا ىلع ةيظفل
 ،ألن اهتاقتشمو " دعو " ةملكب هتاقتشمو " دهعت " ةملك تلدبتسا خويشلا سلجمل يندملا نوناقلا

نئادلا ب رارضا نود كلذ نكمأ "اذإ ةرابع تفذحو ،  دعولا هديفي امال اذهو مازتل اال ىنعم يدؤي دهعتلا
،  ديدجلا نوناقلا صنل ًاقباطم صنلا حبصأ ىتح ىرخأ ةيظفل الت يدعت تلخدأو ىلو ، األ ةرقفلا نم "
األمعلا ةعومجم ).  هتنجل هتلدع امك صنلا ىلع خويشلا سلجم قفاوو . 153 ةداملا مقر حبصأو

ص309). ص305– ج2 ةيريضحتلا
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.  ديدجلا نوناقلا رودص لبق هاضتقم ىلع نايرجي ءاضقلا و هقفلا ناك دقف
يف عوقولا ردان ريغ ريغلا نع دهعتلا :و ريغلا نع دهعتلل ةيلمعلا روصلا –358
ىذ ءاضر ىلع لوصحلا هيف نكمي ال فقوم عالج بلا غلا يف هب داريو .  ةيلمعلا ةايحلا

ءيشلا يف نوفرصتي عويشلا يف ءاكرش كلذ لثم .  هريغ هنع مزتليف ،  ببسل نأشلا
ريغ مهدحأ ناك  ،وأ ةيبسحلا ةمكحملا تاءارجإ بنجت نودريو رصاق مهيفو عئاشلا

ءيشلا نومستقي اوناك  ،وأ ةقفصلا عايض فوخ هراظتنا عاطتسي وال دقعلا تقو رضاح
ةمسقلل ةدقعملا تاءارج اإل ىقوت نوغبيو ةيله األ صقان وه نم مهيفو عئاشلا
مهسفنأ نع دقاعتلا مهل حصي نيذلا ءاكرشلا دقاعتي لا األوح هذه لثم يف .  ةيئاضقلا

كلذك .  ةمدقتملا بابس نماأل ببسل دقاعتلا عيطتسي ال نم مهريغ نع نيمزتلمو
نم كلذ يف نذإ ىلع لوصحلا نم نكمتي ملو ةلا ، كولا دودح زواجي نأ ىأر اذإ ليكولا
.  لكوملا نع ًادهعتم همساب دقاعتي نأ ةلا كولا دودح هيف زواجي اميف عيطتسي ،  لكوملا
نع دهعتلا موقي قح بجيو : هبراقي امع هزييمتو ريغلا نع دهعتلا تاموقم –359

: ثلاالةثاآلةيت تاموقملا رفاوتت نأ ريغلا
ناك انه نمو هنع . دهعتي يذلا ريغلا مساب ال همساب دهعتملا دقاعتي نأ (ً (وأال

ليص ، األ مساب لمعي ليكولا  ،ف يلوضفلا و ليكولا نيبو ريغلا نع دهعتملا نيب قرفلا
،  هتحلصملو لمعلا بر مساب لمعي يلوضفلا  .و هيلإ ال ليص األ ىلإ دقعلا رثا فرصنيو

.  دقعلا رثا وه هيلإ فرصنيو ،  همساب لمعيف ريغلا نع دهعتملا  .امأ هلمعب همزليف
كلذ .  ريغلا مزلي النأ دهعتلا اذهب هسفن مزلي نأ ريغلا نم دهعتملا ديري )نأ ًايناث )

،  لحملا ةلا حتس الال طاب نوكي دقعلا نإف ،  هدقاعتب ريغلا مازلإ دارأو همساب دقاعت اذإ هنأ
ريغلا مازتلا هيف .و ًافرط مزتملا نكي مل دقعب رخآ صخش مزلي نأ ًانوناق نكمي ال هنأ ذإ
نمو .  ىرنس امك دهعتلل ريغلا لوبقب متي رخآ دقع نم لب دهعتملا دقاعت نم ال يتأي امنإ

ةحلصمل طرتشملا  .ف ريغلا ةحلصمل طرتشملا و ريغلا نع دهعتملا نيب قرفلا ناك انه
اذهو ،  طرتشملا همربا يذلا دقعلا تاذ نم هبسكي ًارشابم ًاقح ريغلل لعجي نأ ديري ريغلا
فرصني ال دقعلا نأب يضقت يتلا ةدعاقلا نم ءانثتسا ريغلا ةحلصمل طارتش اال لعجي ام

.(1) ةدعاقلا هذه ىلع هيف جورخ ال ريغلا نع دهعتلا لعجيو ،  ريغلا ىلإ هرثأ
يذلا ريغلا لمحب مايقلا وه هسفن ىلع دهعتملا هذخأ يذلا مازتل اال نوكي )نأ (ثًاثلا

obligation ) ءيش لمعب ًامئاد مزتلي نذإ دهعتملا  .ف دهعتلا اذه لوبق ىلع هنع دهعت
لمع هلحم نوكي دقو .  دهعتلا اذهب مزتلي هنإف ،  دهعتلا لبق اذإ ريغلا امأ .(defaire
لقن  ،وأ رجتم ةسفانم نع عنتمي نأك ءيش نع عانتم  ،وأاال لزنم ءانبب موقي نأك ءيش
ءيشلا عيب ىلع مهل كيرش نع نيدهعتم عويشلا يف ءاكرشلا دقاعت اذإ امك ينيع قح

ةياغ ىلإ لوصولا ب مازتلا وه دهعتلا لوبق ىلع ريغلا لمحب دهعتملا مازتلا  .و عئاشلا
obligationdemoyen) ةيانع لذبب ًامازتلا سيلو (obligationderesultat)

بجي  ،لب دهعتلا لوبق ىلع ريغلا لمحل هعسو يف ام دهعتملا لذبي نأ يفكي سيلف .(
فقو ،  دهعتلا ريغلا لبق اذإ نكلو .  دهعتلا ريغلا لبقيف ةياغلا هذه ىلإ عفال لصي نأ
دهعتملا نيب قرفلا ناك انه نمو .  دهعتلل ريغلا ذيفنت لفكي اذه ،فال دنع دهعتملا مازتلا
هداجيا لفكي  ،وال دجوي نأ دعب نيدملا مازتلا ذيفنت لفكي ليفكلا  .ف ليفكلا و ريغلا نع

ىلإ ءادتبا ريشا دقو ": يتأي ام ددصلا اذه يف يديهمتلا عورشملل ةيحاضي اإل ةركذملا يف ءاج دقو (1)
لوخي ).فاأللو ريغلا نع دهعتلا ) ريغلا مازتلا ب دعولا و ريغلا ةحلصمل طارتش اال نيب يرهوجلا قرافلا

نم نوكيو ،  ًايصخش مزتلي دعاولا  ،ف هتاذب ريغلا مزلي ال وهف يناثلا ضيقن ىلع ،  ارشابم ًاقح ريغلا
مزتلي ال ريغلا نأ اذه ىدؤمو .  دقاعتي نأ ريغلا ضفر اذإ ًادقن وأ ًانيع هعم دقاعت نم ضوعي نأ هبجاو

ريغ ىلإ ةينلا فرصنتي اممل هرودص تقو نم رثاإال رارق اإل اذهل نوكي  ،وال دعولل هرارقإ ىضتقمب إال
ص270). ص269– ج2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم )" كلذ
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.(1) هذيفنت لفكي وال ريغلا ةمذ يف مازتل اال داجيإ لفيكف ريغلا نع دهعتملا امأ
كلذ .  هضفر وأ دهعتلا لوبق يف رح ريغلا :و هضفرب وأ دهعتلا لبقي نأ ريغلل –360

penitus )ً ال صأ دقعلا نع يبنجأ وهف .  انمدق امك ءيشب همزلي مل دهعتلا نأ
قيبطت درجم ريغلا نع دهعتلا لعجي ام اذهو .  هرثأ هيلإ فرصني extranei)،فال

رم . امك ةماعلا دعاوقلل
.  هايإ هضفرو (2).  دهعتلل ريغلا لوبق (1): نيتلا حلا ضرعتسن نأ ىقبيو

دهعتلل ريغلا لوبق –1

ينمضلا لوبقلا لثمو .  ًاينمض وأ ًاحيرص لوبقلا نوكي : لوبقلا نوكي فيك –361
 .وال ةيله األ هيف طرتشتف ،  نينوناق فرصت لوبقلا  .و دهعتلا ذيفنتب ريغلا موقي نأ

.  ةبهلا و يمسرلا نهرلا يف امك كلذ ، نوناقلا طرتشا إالاذإ صاخ لكش هيف طرتشي
ةباثمب – هعم دقاعتملا و دهعتملا نيب دقع وهو – دهعتلا ربتعي : لوبقلا رثا –362

دقف دهعتلا ريغلا لبق اذإف .  دهعتملا عم دقاعتملا بناج نم ريغلا ىلع ضورعم باجيإ
ديدجلا دقعلا اذهو ،  دهعتملا عم دقاعتملا و ريغلا نيب ديدج دقع متو ،  باجي اذهاإل لبق

هعم . دقاعتملا و دهعتملا نيب وأالً مت يذلا دقعلا ريغ وه
نمو ،  أشنت يتلا تامازتل اال ثيح نمو ،  دقاعتلا فارطأ ثيح نم نادقعلا فلتخيو

.  امهنم لك هيف متي يذلا تقولا ثيح
دقعلا هعم .و دقاعتملا و دهعتملا هافرط األلو دقعلا  .ف دقاعتلا فارطأ ثيح نم امأ

وه ،  نيدقعلا يف كرتشم فرط كانهف .  ريغلا و دهعتملا عم دقاعتملا هافرط يناثلا
ريغلا و األلو دقعل ايف دهعتملا وهو ،  فلتخمف اآلرخ فرطلا امأ .  دهعتملا نم دقاعتملا

.  يناثلا دقعلا يف
،  دهعتملا ةمذ يف ءيش لمعب ًامازتلا ءيشني األلو دقعلا  ،ف تامازتل اال ثيح نم امأو
دق ريغلا بناج يف امازتلا ءيشني يناثلا دقعلا  .و دهعتلا لوبق ىلع ريغلا لمح وه

كلذ . نايب رم دقو .  لمع نع ًاعانتما معالوأ وأ ينيع قح لقن هلحم نوكي
نم لوبقلا و باجي تاليقاإل دنع متي األلو دقعلا  ،ف دقعلا مامت تقو ثيح نم امأو
سيلف .  ريغلا نم لوبقلا رودص دنع إال متي ال يناثلا دقعلا هعم .و دقاعتملا و دهعتملا
لوبقلا رثا دنتسي نأ ًانمض وأ ةحارص دصق ريغلا نأ نيبت  ،إالاذإ يعجر رثا نذإ لوبقلل

153 ةداملا نم ةيناثلا ةرقفلا صن حيرص وه امك ،  دهعتلا هيف ردص يذلا تقولا ىلإ
رصاقلا لبقو ،  مهيف رصاق نع نيدهعتم عويشلا يف ءاكرش دقاعت اذإف .  اهركذ رم دقو

رثا هلوبقل نوكي نأ دصق رصاقلا نأ ًانمض موهفملا  ،ف دشرلا نس هغولب دعب دهعتلا
،  يعجر رثا هلوبقل نوكي نأ ريغلا دصق اذإو .  ءاكرشلا دقاعت تقو ىلإ دنتسي ،  يعجر
اذإف .  يعجرلا األرث هيف رثؤي ًاقح بسك صخش يأ ىلإ ةبسنلا ب يفتني األرث اذه نإف

(د)، ىلإ لوقنملا عاب (ب) نكلو (ج)، ىلإ هكلمي ال وقنم عيبي (ا)نأ(ب) دهعت

ناب صخش دعو اذإف ": يتأي ام ددصلا اذه يف يديهمتلا عورشملل ةيحاضي اإل ةركذملا يف ءاج دقو (1)
لكو .  ريغلا اذه مازلإ دهعتلا اذه رثا نم نوكي  ،فال كلذب ًاميعز هسفن بصنو ،  رمأب مزتلي ريغلا لعجي
لذب يذلا دعولل ريغلا رارقإ ىلع لوصحلا وه ءيش لمعب مازتلا ب ءافولا ب دهعتي دعاولا نأ كلا نه ام
دعاولا اذه نوكي نأ رارق اإل ضفر دنع يفكي سيلف .  ةقدلا هجو ىلع دعاولا مازتلا ىدم وه كلذ هنع .

اذإ هدهعت ذيفنتب هنع دعولا لذب نم موقي نأ كلذك طرتشي  ،وال هيلع لوصحلل هعسو يف ام لذب دق
ج2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم )" ةلا فكلا نع ريغلا مازتلا ب دعولا قرفي ام اذهو .  هرارقإ ىضترا

ص306).
ةمذ يف مازتل اال داجيإ لفكي ال ريغلا نع دهعتملا نأب (م111) يرسيوسلا تامازتل اال نينقت ىضق دقو اذه
نمضتي يرسيوسلا نوناقلا يف ريغلا نع دهعتلا  .ف مازتل اذهاال ذيفنت ًاضيأ لفكي  ،لب بسحف ريغلا

ةلا . فكلا
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،  نيتيلا تتم نيترم لوقنملا عاب دق نوكي (ب) نإف (ا)، نم رداصلا دهعتلا لبق مث
يعجر رثأ اذ دهعتلل هلوبق ناك اذإف (ج). ىلإ ةيناثلا ةرملا (د)،و ىلإ ىلو األ ةرملا
يعجر رثا لوبقلل نوكي ال كلذل (ج). يرتشملا نع رخأتي (د)اذإ يرتشملا اذهب رضأ

باأل نوكي لضافتلا  ،ف ًاراقع عيبملا ناك اذإ امأ (ج). ىلع مدقتيف (د) ىلإ ةبسنلا ب
.(1) ليجستلا ىلإ ةيقبس

اذهف ،  هانيب يذلا وحنلا ىلع ًامازتلا هتمذ يف بتري ريغلا نم لوبقلا رودص ناك اذإو
إال ريغلا نع دهعتلا نوكي ال مث نمو هيف . ًافرط وه ناك يناثلا دقعلا نم اشن دق مازتل اال
ناك يذلا األلو دقعلا ب مزتلي مل ريغلا نإف ،  انمدق امك ةماعلا دعاوقلل قيبطت ضحم
يناثلا دقعلا ب ريغلا مازتلا هيف .و ًافرط ناك يذلا يناثلا دقعلا ب مزتلا هنع ،لب ًايبنجأ

ىلع ريغلا لمحب همازتلا ذفن نوكي دهعتملا نأ األلو ،ذإ دقعلا ب دهعتملا مازتلا يضقي
.  دهعتلا لوبق

دهعتلل ريغلا ضفر –2

اذإف .  هضفر وأ دهعتلا لوبق يفرح ريغلا نأ انمدق : ريغلا ةيلوئسم مدع –363
.(2) مازتلا يأ هبناج يف بتري مل دهعتلا  ،ألن لوئسم ريغ ناك هضفر

نيبو هنيب مت يذلا دقعلا نع ال وئسم ىقبي دهعتملا نكلو : دهعتملا ةيلوئسم –364
مايقلا عطتسي مل هنأ تبثا إالاذإ يدقعلا همازتلا نم صلختي ال وهو .(3) هعم دقاعتملا

مل اذإف .(4) ًايبنجأ ًاببس دهعتلا لوبق نع ريغلا عانتما ربتعي  .وال يبنجأ ببسل هب
ضيوعت عفد ةيلوئسملا هذه ءازجو ال . وئسم ناك يبنج األ ببسلا تابثإ دهعتملا عطتسي

.  دهعتلل ريغلا ضفر ءارج نم ررضلا نم اذه باصأ امع هعم دقاعتملا اآلرخ فرطلل
.  ةماعلا دعاوقلل ًاقبط ضيوعتلا ردقيو

نكلو .  هلبقي نأ ريغلا نم داري ناك يذلا مازتل اال ذيفنت ىلع دهعتملا رابجإ نكمي وال
صتم نكي ملو ًانكمم هذفنت ناك  ،اذإ مازتل اذهاال ذيفنتب موقي نأ ءاش نإ دهعتملل زوجي

ا همازتلا  .ذإ يلدب مازتلا نذإ وه مازتل اذهاال ذيفنتب دهعتملا مازتلا  .ف ريغلا صخشب ال
مازتل اال ذفني نأب ضيوعتلا نم هتمذ ئربي نأ عيطتسي نكلو ،  ضيوعتلا عفد وه يلص أل

(م278)(5). هيلإ راشملا

فلؤملل دقعلا ةيرظن رظنأ ) ًايعجر ًارثأ لوبقلل لعجي نأ ىلإ ليمي ميدقلا نوناقلا يف هقفلا ناك دقو (1)
اإل ةركذملا يف ءاج دقو اذه ص871)– يف 1و2 نيتيشاحلا صاخ عونبو ص871 ص870–

ريغلا رارقإ درجمب همازتلا نم دعاولا للحتيو ": يتأي ام ددصلا اذه يف يديهمتلا عورشملل ةيحاضي
نأ رارق اإل ىلع بترتيو .  ءافولا قيرط نم ةروصلا هذه يف يضقني دعاولا مازتلا نأ عقاولا  .و دعولل
دقع ىلع ءانب  ،لب دعاولا هعطق يذلا دعولا ساسأ ىلع اآلرخ ،ال دقاعلل ةرشابم ًانيدم ريغلا حبصي
رارق رثااإل دنتسي نأ ًانمض وأ ةحارص دصق هنأ نيبتي  ،اممل رارق اذهاإل خيرات نم ةهادب موقي ديدج
ديدجلا دقعلا اذه نم لوبقلا ةلزنم لزني رارق نأاإل نايبلا نع ىنغو هيف . دعولا ردص يذلا تقولا ىلإ

ص207). ص306– ج2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم )"
ص66 . 1908م21 ةنس ربمسيد 10 يف طلتخم فانئتسا (2)
ص182 . 1914م26 ةنس رياني 28 يف طلتخم فانئتسا (3)

ردصي نأ اهعم عيطتسي ال حةلا يف حبصأ دق ريغلا نوكي )نأ ةرهاق ةوق ) ًايبنجأ ًاببس ربتعي نكلو (4)
ا ناكو تام وأ هيلع رجح دق نوكي نأب هنع ، دهعتلا تقو كلذ عيطتسي ناك نأ دعب حيحص لوبق هنم

هب . موقت نأ هتثرو عيطتست ال هصخشب ال صتم مازتل ال
نع ريغلا عنتما اذإو ": يتأي ام ددصلا اذه يف يديهمتلا عورشملل ةيحاضي اإل ةركذملا يف ءاج دقو (5)

نوكيو .  هتاذ دعاولا إال مزلي ال دعولا نأ كلذ ،  ةيلوئسم ةيأ اذه هعانتما ىلع بترتت  ،فال دعولا ةزاجإ
ب ًانيع ءافولا ب امإو ،  هتحلصمل دعولا ردص يذلا اآلرخ دقاعلا ضيوعتب امإ ،  همازتلا ذيفنت هبجاو نم

دعولا نوكي نأ اذه يف يوتسيو .  نئادلا ب ررض قاحلإ نود كلذ نكمأ اذإ هيلع دعولا درو يذلا دهعتلا
ج2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم )" هنع عانتم وأباال ءيش لمعب وأ ينيع قح لقنب مازتلا ب ًاقلعتم
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يناثلا بلطملا

(*) ريغلا ةحلصمل طارتش اال

(Stipulationpourautrui)

: يتأي ام ىلع ديدجلا نوناقلا نم 154 ةداملا تصن : ةينوناقلا صوصنلا –365
 ،اذإ ريغلا ةحلصمل اهطرتشي تامازتلا ىلع همساب دقاعتي نأ صخشلل زوجي -1"

. " ةيبدأ وأ تناك ةيدام ةيصخش ةحلصم تامازتل اال هذه ذيفنت يف هل ناك
اال ذيفنتب دهعتملا لبق ارشابم اقح ريغلا بسكي نأ طارتش اذهاال ىلع بترتيو -2"

دهعتملا اذهل نوكيو كلذ . خالف ىلع قفتي مل  ،ام هئافوب هبلا طي نأ عيطتسي طارتش
. " دقعلا نع أشنت يتلا عوفدلا ب عفتنملا لبق كسمتي نأ

 ،إالاذإ عفتنملا ةحلصمل طارتشا ام ذيفنتب بلا طي نأ طرتشملل كلذك زوجيو -3"
. "(1) كلذ هل زوجي يذلا وه هدحو عفتنملا نأ دقعلا نم نيبت

: يتأي ام ىلع 155 ةداملا تصنو
عفتنملا نلعي نأ لبق ةطراشملا ضقني نأ هتثرو وأ هينئاد نود طرتشملل زوجي -1"
هيضتقي امل افلا خم نكي مل اهنم ،ام ةدافتس يفاال هتبغر طرتشملا ىلإ وأ دهعتملا ىلإ

.  دقعلا
قفتا  ،إالاذإ طرتشملا لبق دهعتملا ةمذ أربت نأ ةطراشملا ضقن ىلع بترتي 2-وال

امك األلو ، عفتنملا لحم رخآ عفتنم خإالل طرتشمللو كلذ خالف ىلع انمض وأ ةحارص
. "(2) ةطراشملا نم عافتن باال هسفنل رثأتسي نأ هل

: يتأي ام ىلع 156 ةداملا تصنو
ةهج الوأ بقتسم اصخش عفتنملا نوكي نأ ريغلا ةحلصمل طارتش اال يف زوجي "

امهنييعت ناك ىتم ،  دقعلا تقو انيعي مل ةهج وأ اصخش نوكي نأ زوجي امك ،  ةلبقتسم
. "(3) ةطراشملل اقبط هرثأ دقعلا جتني نأ تقو اعاطتسم

ص306).
اال ذيفنت ىلإ ضيوعتلا نع لدعي نأ ريغلل زيجي نأ يف ًاددرتم ميدقلا نوناقلا يف يرصملا هقفلا ناك دقو اذه
صن ءاج دقو .(7 مقر شماه ص873 فلؤملل دقعلا ةيرظن ةلأسملا هذه يف رظنأ ) ًانيع مازتل

كلذ . زاوجب ىضقو الف ، خلا اذه مسح يف ًاحيرص ديدجلا نوناقلا
وهإال امع فلتخي ال هجو ىلع يديهمتلا عورشملا نم 210 ةداملا يف صنلا اذه درو : صنلا خيرات (1)
يف 158 ةداملا مقر تحت ،  ةيظفل الت يدعت دعب ،  ةعجراملا ةنجل هترقأ دقو .  ةيظفل تاريبعت ضعب يف

" ةرابع تفيضأ خويشلا سلجمل يندملا نوناقلا ةنجل يفو .  باونلا سلجم هرقأو .  يئاهنلا عورشملا
" دهعتملا " ةملك لوح تماق يتلا ةهبشلا إلزةلا ةيناثلا ةرقفلا يف " دهعتملا " ظفل دعب " مازتل اال ذيفنتب

ًاقباطم صنلا حبصأ ىتح ىرخأ ةيظفل الت يدعت ضعب تلخدأو ،  نيدقاعلا نم لك ىلإ اهفارصنا زاوجو
امك خويشلا سلجم هيلع قفاوو . 154 ةداملا مقر تحت صنلا ةنجللا ترقأو .  ديدجلا نوناقلا صنل

ص313). ص309– ج2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم ).  هتنجل هتلدع
هترقأ دقو .  قباطم هجو ىلع يديهمتلا عورشملا نم 211 ةداملا يف صنلا اذه درو : صنلا خيرات (2)
ةنجل يفو .  باونلا سلجم هيلع قفاوو .  يئاهنلا عورشملا يف 159 ةداملا مقر تحت ةعجارملا ةنجل

"نإ دقعلا هيضتقي امل ًافلا خم كلذ نكي "اممل ةرابع ريسفت يف ليق خويشلا سلجمل يندملا نوناقلا
ثمال موقت عفتنملا و طرتشملا نيب ام علاالةق تناك اذإ دقعلا هيضتقي امل ًافلا خم نوكي طارتش اال ضقن

ةداملا مقر تحت صنلا ةنجللا ترقأو .  اهيف عوجرلا زوجي ال ةبه نوكتو ،  يناثلل نماأللو ةبه ىلع
ص315) ص313– ج2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم ) خويشلا سلجم صنلا ىلع قفاوو . 155

.
يفاال زوجي اآليت:" هجولا ىلع يديهمتلا عورشملا نم 212 ةداملا يف صنلا اذه درو : صنلا خيرات (3)

تقو نيعي مل ًاصخش نوكي نأ زوجي امك ، ً ال بقتسم ًاصخش عفتنملا نوكي نأ ريغلا ةحلصمل طارتش
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ريغلا ةحلصمل طارتش اال عوضوم يف دحاو صن ىلع لمتشأ دقف ميدقلا نوناقلا امأ
: يتأي امب يرجيو 198/137 نيتداملا صن وه

اهضفر وأ اهلوبق نيب رايخلا هلف هنم ، ليكوت نودب ةطراشم هتمذ ىلع تدقع نم "
. "(1)

صوصن هب زيمتت امو ،  ضومغو بارطضا نم ميدقلا نوناقلا صن دوسي امم مغرلا بو
عوضوم يف ًائيش ثدحتسي مل ديدجلا نوناقلا نإف ،  حوضوو جالء نم ديدجلا نوناقلا

هيلع ىرج ام ةحضاو صوصن يف ننق إالنأ لعفي ملو ،  ريغلا ةحلصمل طارتش اال
.(2) ميدقلا نوناقلا لظ يف هقفلا و ءاضقلا

ةحلصمل طارتش اال ناكم نيبي وحن ىلع ةلأسملا عضوب أدبنو : ةلأسملا عضو –366
ةماعلا دعاوقلا ىلع ريغلا ةحلصمل طارتش يفاال انرس اننأ ولف .  ةيندملا مظنلا نم ريغلا

نم نوكتي ريغلا ةحلصمل طارتش نأاال كلذ ىلع بترتل ،  ريغلا نع دهعتلا يف انلعف امك
عم دقاعتي نأ دهعتملا هيف مزتلي ،  دهعتملا و طرتشملا نيب ام األلو دقعلا : نيدقع

.  عفتنملا وحن دهعتملا هيف مزتلي ،  عفتنملا و دهعتملا نيب ام يناثلا دقعلا  .و عفتنملا
يف : ريغلا نع دهعتلا و ريغلا ةحلصمل طارتش يفاال ًادحاو نينوناقلا ساس األ نوكيو
ًافرط نكي مل يذلا دقعلا ىضتقمب  ،ال مازتلا هتمذ يف بترتي وأ ًاقح ريغلا بسكي امهيلك

.  هيفرط دحأ ناك ديدج دقع ىضتقمب هيف ،لب
ع انكلو ،  ءانع ريبك ىلإ جاتحا امل ريغلا ةحلصمل طارتش يفاال كلذ وه األرم ناك ولو

ساس األ نكلو .  ينوناقلا ساس األ ةدحول دحاو ناكم يف دهعتلا عم طارتش اال انجلا
طارتش نأاال كلذ .  ريغلا نع دهعتلا يف هريغ ريغلا ةحلصمل طارتش اال يف نينوناقلا

داو ، دقع ىلع إال لمتشي وهال  ،لب ريغلا نع دهعتلا ك نيدقع نمضتي ال ريغلا ةحلصمل
نم  ،يأ تاذلا ب دقعلا اذه نم هقح بسكي امنإ عفتنملا  ،و دهعتملا و طرتشملا نيب مت
،  ديدجلا و ميدقلا نينوناقلا يف ،  يرصملا عرشملا راث فيكف هيف . ًافرط وه نكي مل دقع

؟ ريغلل ًاقح دقعلا ءيشني نأ زاجأو ؟ ةيديلقتلا دعاوقلا ىلع ةروثلا هذه
هقبس دقف كلذ . ررق امدنع ًاعدتبم نكي مل يرصملا عرشملا نأ نماألرم عقاولا

لا دبتسا  ،عم صنلا ةعجارملا ةنجل ترقأو رثا ، دقعلا جتني نأ تقو اعاطتسم هنييعت ماد ام دقعلا
سلجم قفاوو .  يئاهنلا عورشملا يف 16: ةداملا مقر تحت ، " ماد "ام ةرابعب " ناك ىتم " ةرابع

دعب " ةلبقتسم ةهج "وأ ةرابع تفيضأ خويشلا سلجمل يندملا نوناقلا ةنجل يفو .  صنلا ىلع باونلا
صنلا لدعو دعب ، اميف أشنت ةهج ةحلصمل نوكي نأ زوجي طارتش ال"ألناال بقتسم اصخش " ةرابع
سلجم قفاوو . 156 ةداملا مقر تحت صنلا ةنجللا ترقأو .  ةفاض اإل هذه بساني ًايظفل ال يدعت

ص319). ص315– ج2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم ) هتنجل هتلدع امك صنلا ىلع خويشلا
وأ ةلا ضفلا يف اصن نوكي نأ نيب ةريحلا يفو ،  صنلا اذه يف بارطض واال ضومغلا داقعنا يف رظنأ (1)

. 778 ةرقف فلؤملل دقعلا ةيرظن ريغلا ةحلصمل طارتش يفاال وأ ريغلا نع دهعتلا يف
مويلا حبصأ . . . ": ددصلا اذه يف لوقت امدنع يديهمتلا عورشملل ةيحاضي اإل ةركذملا ريشت اذه ىلإو (2)
هذهلو .  اهصوصخب حاالت يف هبإال لمعي ال ءانثتسا ناك نأ دعب ةماع ةدعاق ريغلا ةحلصمل طارتش اال
ةلصفم ةيلج ًاصوصن يلا حلا نينقتلا اهنمضت يتلا ةديحولا ةضماغلا ةداملا ب عورشملا لدبتسا ةلعلا
ةحلصم طرتشملل نوكي نأ تبجوأف ،  هراثأو ريغلا ةحلصمل طارتش اال طورش عوضو يف تددح

وأ طارتش اال ضقني نأ هل تحاباو .  ريغلا ةحلصمل طرتشملا مازتل اال ذيفنت يف ،  ةيبدأ  ،وأ ةيصخش
ريغلا ماد ام ةطراشملا ةعفنمب هتثرولو هسفنل رثاتسي نأ هل تحاباو  ،لب رخآ ًاصخش عفتنملا ب لدبتسي

  هتاذ دقعلا هردصم ًارشابم ًاقح طارتش اال ىضتقمب عفتنملا ىقلتيو اهنم . ةدافتس يفاال هتبغر نلعي مل
ءانب ًاقح بسكي ريغلا نإف ،  هرسأب عضولا اذه هقف يف ةيساس األ ةركفلا ىلجتت ةيحانلا هذه يفو ،
امهنم لكل  ،ألن قحلا اذه ءاضقب بلا طي نأ طرتشملا وأ عفتنملل زوجيو هيف . ًافرط نكي مل دقع ىلع
نيعم ريغ صخش وأ لبقتسم صخش ةحلصمل طارتش اال زاوج ىلع صن ًاريخأو كلذ . يف ةحلصم

ج2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم )" ماظنلا اذه روطت هيلإ لصو ام ىراصق كلذ ربتعيو ،  دقعلا تقو
ص269).
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امهدعب نمو ،  ميدقلا يسنرفلا نوناقلا هدعب نمو ،  قيرطلا اذه يف ينامورلا نوناقلا
يسنرفلا عرشملا هررق امدنع فقن مل ةدعاقلا نإ مث .  ثيدحلا يسنرفلا نوناقلا

نوكت نأ ىلإ تلصو ىتح ًاعيرس ًاروطت هقفلا و ءاضقلا دي ىلع تروطت  ،لب ثيدحلا
يف هانيأر يذلا وحنلا ىلع حوضوو ةحارص يف ديدجلا يرصملا نوناقلا هررق اماع أدبم

ةدعاقلا تروطت فيك (ً :(وأال ثحبن نحنف .  نوناقلا اذه نع اهانلقن يتلا صوصنلا
.  اهماكحأ (  .(ثًاثلا اهققحت طورش ( ًايناث ).  ةيلمعلا اهتاقيبطت يف هيلإ تلصو امو

اهتاقيبطت يف هيلإ تلصو امو ريغلا ةحلصمل طارتش اال ةدعاق تروطت فيك –1
ةيلمعلا

ةدعاقلا ىلع انيمأ ىلو األ هدوهع يف ينامورلا نوناقلا ادب : ينامورلا نوناقلا –367
يف ةباينلا عنم نأ دح ىلإ كلذ يف لصوو .  ريغلل ًاقح ءيشني ال دقعلا ناب ىضقت ىلع
كلذك ،  يصخشلا همساب دقاعت اذإ ريغلل ًاقح طرتشي نأ دقاعتملل زوجي ال امكف .  دقاعتلا

كالنم نكلو .  ريغلا اذه نع ًابئان هرابتعاب دقاعت ول ىتح ريغلل قح داجيإ عيطتسي وهال
انينعيو .  ينامورلا نوناقلا يف تروطت ةباينلا ةيرظنو ريغلا ةحلصمل طارتش اال ةيرظن

.  ريغلا ةحلصمل طارتش اال ةيرظن روطت انه
تارورضلا مامأ تعدصت نأ تثبل ام ةينامورلا ةغايصلا ىلإ عجرت يتلا دويقلا نإف

هنئادل نمثلا عفد يرتشملا ىلع طرتشي نأ ديريو ًانيع عيبي يذلا نيدملا  .ف ةيلمعلا
نأ ديري يذلا  .واالنب ةيدام ةحلصم طارتش اذهاال يف هل نأ يف كش  ،ال نيدلل ًادادس
اذهاال يف هل نأ يف كش ًايح ،ال اذه ماد ام ألهيب عفدي ًابترم ًاداريإ هعاب ام نمث لعجي
.  نوناقلا ةياعرب ةريدج ،  ةيبد واأل ةيداملا ،  نيتحلصملا اتلكو .  ةيبدأ ةحلصم طارتش

هسفنل عنطصي ريغلا ةحلصمل طرتشملا اولعج نأ ساسأ ىلع اذهاألرم نامورلا جلا عف
بلا طي (stipulationpoene) ًايئازج ًاطرش عضي ناب كلذو ،  دقعلا يف ًايصخش ًاقح

يئازجلا طرشلا بلقنا مث .  عفتنملا ةحلصمل هب دهعت امب اذه مقي مل اذإ دهعتملا هب
اذإ دهعتملا لبق ضيوعت ىوعد طرتشملا ىطعأف ،  ضورفم يئازج طرش ىلإ حيرصلا
ريربتل يفكيو .  يئازج طرش عضول ةجاح نود عفتنملا ةحلصمل همازتلا ب اذه مقي مل
رشابم قح عفتنملل نكي مل نكلو .  ةيبدأ وأ ةيدام ةحلصم مايق هذه ضيوعتلا ىوعد

.  دهعتملا هب بلا طي نأ عيطتسي ،  دهعتلا نم هبسكي
،  دقعلا نم هبسكي ًارشابم ًاقح عفتنملل ىطعأف .  هروطت يف ينامورلا نوناقلا رمتساو

ىوعد ةروص يف رشابملا قحلا هاطعأ مث .(exception) عفد ةروص يف نكلو
هذهو .  ةيلمعلا تارورضلا اهيلإ تعد ةدودعم ةيئانثتسا حاالت يف نكلو ،(action)
ريغلا ةحلصمل ًاقح هل بوهوملا ىلع بهاولا اهيف طرتشا اذإ ةبهلا (1): يه حلااالت
طارتشا (3).  هتثرو ةحلصمل ثروملا طارتشا (2).(donationsubmodo)

نأ دهعتملا ىلع طرتشملا هيف بجوي رهملا دقع : ةنيعم دوقع يف ريغلل ًاقح دقاعتملا
ةعيدولا ظفاح ريعملا و عدوملا امهيف مزلي ةيراعلا و ةعيدولا ادقعو ،  عفتنملل ًارهم يطعي

ال نيعلا نهترملا نئادلا عاب اذإ ةزايحلا نهر دقعو ،  عفتنملل نيعلا ادري نأب ريعتسملا و
هيلإ اذه در اذإ نهارلا ىلإ نيعلا در يرتشملا ىلع طرتشيف اهنمث نم هقح ءافيتس

.  نمثلا
تاءانثتس اال هذه ميدقلا يسنرفلا نوناقلا ثروو : ميدقلا يسنرفلا نوناقلا –368

هيف نوطعي ال نامورلا ناك ،  ًاديدج ءانثتسا اهيلإ فاضأو .  ينامورلا نوناقلا نع
يرتشملا ىلع عئابلا طارتشا حةلا يه هذهو .  عفدلا لدب ىوعد ىطعأف ًاعفد إال عفتنملل

.  ثثلا صخشل نمثلا عفدي نأ
يف ررق  ،ذإ ةينامورلا ةدعاقلا ب نويلبان نوناق ظفتحاو : نويلبان نوناق –369
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هذه نم ىنثتسا مث .  هسفنل إال همساب طرتشي نأ دقاعتمل زوجي ال هنأ 1119 ةداملا
ررقت ام ىلع ،  ناتلا حلا ناتاهو ،  ريغلا ةحلصمل طارتش اال امهيف زاجأ نيتلا ح ةدعاقلا

طرتشاو ،  دهعتملل ًائيش طرتشملا بهو اذإ امه:(1) ،  نوناقلا اذه نم 1121 ةداملا
طرشب ةبهلا يه هذهو .  عفتنملا وه دقعلا نع يبنج أل ًاقح كلذ لباقم يف هيلع
يسنرفلا نوناقلا و ينامورلا نوناقلا نم لك اهفرع يتلا (donationsubmodo)

 ،مث هسفنل ًاقح وأالً هيف طرتشا ةضواعم دقع طرتشملا نم ردص  .(2)اذإ ميدقلا
نوناقلا يف ال هدهعن مل ديدجتلا نم ًائيش دجن انهو .  ريغلل ًاقح طرتشا ناب كلذ نرق

نم ناينثتسي اناك نينوناقلا نيذه نإف .  ميدقلا يسنرفلا نوناقلا يف وال ينامورلا
اميف اهانركذ تاذلا ب ةنيعم ًادوقع ريغلل ًاقح ءيشني ال دقعلا نأب يضقت يتلا ةدعاقلا
هنأ يف عسو .  ىرخأ ةهج نم قيضو ةهج ، نم عسو دقف يسنرفلا عرشملا امأ .  مدقت

طرتشي نأ دقاعتملل زجي مل هنأ يف قيضو .  ءانثتس باال ىرخأ نود ًادوقع صخي مل
.  هسفنل ًاقح هطارتشاب ًانورقم ناك ًاقحإالاذإ هريغل

ةيلمعلا تاجاحلا هجاوي ًارمتسم ىقب ةدعاقلا روطت نأ ىلع : هقفلا و ءاضقلا –370
ا ةدعاق روطت يف األرث ربكا اهل ناك يتلا نيمأتلا دوقع هيضتقت ام ةصاخبو ،  ةددجتملا

ةدراولا (stipulation) ةملك اسنرف يف ءاضقلا و هقفلا رسفف .  ريغلا ةحلصمل طارتش ال
ءاوس ماع ، هجوب دقاعتلا  ،لبب قيقدلا اهانعم وه امك طارتش 1121 ،الباال ةداملا يف

" دقاعتي " نأ يفكيف .  هتمذ يف ًامازتلا ًابترم وأ هسفنل ًاقح ًاطرتشم دقاعتملا ناك
.  هسفنل ًاقح طرتشي نأ نود ًاقح ريغلل طرتشي نأ كلذ دعب عيطتسيو ،  هسفنل طرتشملا
.  انمدق امك ًامازتلا ًابترم وأ ًاقح ًاطرتشم هسفنل دقاعتي :(1)نأ نيطرش رفاوت مهملا و
ردص عستي كلذبو .  هسفن نع ءيشب مزتلي نأ يفكيف ،  هسفنل ًائيش طرتشي مل ناك اذإف

ةحلصمل ةايحلا ىلع نيمأتلا دقع يفف .  تاجاحلا نم دجتسا ام مضي ألن ءانثتس اال
ةحلصمل دقاعتملا ىرن هلا ، مع ةحلصمل لمعلا بر همربي يذلا نيمأتلا دقع يفو ،  ريغلا

2).  نيمأتلا طاسقأ عفد وه ًامازتلا هتمذ يف بتر هنكلو ًاقح ، هسفنل طرتشي مل ريغلا
 .ألن ريغلا ةحلصمل طارتش اال ىلإ هعفدت ةيبدأ وأ ةيدام ةحلصم دقاعتملل نوكي )نأ
ىلع دقاعت دق طرتشملا  ،و دقاعتملل ةيصخش ةدئاف هيف نوكت نأ طرتشي دقاعتلا لحم
وأ ةيدام ،  ةيصخش ةحلصم ةعفنملا هذه يف هل نوكت نأ جبيف ،  ريغلل يدؤت ةعفنم

.  دقاعتلا لطب  ،إوال ةيبدأ
يصخش رود طرتشملل نوكي نأ وهو – نيطرشلا نيذه نم األلو طرشلا نأ ىلع

وه ىفتخا نأ ثبلي –مل هتمذ يف ًامازتلا ًابترم وأ هسفنل ًاقح ًاطرتشم دقاعتلا يف
طارتش اال يف ةيبدأ وأ ةيدام ةحلصم طرتشملل نوكي نأ يفكي حبصأو .(1) ًاضيأ

.  هسفن نع مزتلي وأ هسفنل طرتشي نأ يرورضلا نم سيلو ،  عفتنملا ةحلصمل
صخش ةحلصمل طارتش اال ازاجأ نأ دح ىلإ روطتلا يف ال صو هقفلا و ءاضقلا نإ لب
لمعلا رطاخم نم نمؤي يذلا لمعلا برف .  دوجوم ريغ صخش ةحلصمل  ،لب نيعم ريغ
نيمأتلا انهب عفتنملا  .ف هتمدخ يف لخدي لماع يأ ةحلصمل نمؤي امنإ هلا مع ةحلصمل

ام ًاريثكو .(2) هرثأ دقعلا جتني نأ تقو عاطتسم مهنييعت نكلو ،  نينيعم ريغ صاخشأ
enfantsneseta ) مهنم دجويس نمو نيدوجوملا وأالهد ةحلصمل صخشلا نمؤي
وأ نم هل دجوي نأ ىسع ام ةحلصمل نمؤي كلذ عمو وأالد هل نوكي دقال naitre).لب
،  نيمأتلا دقع ماربإ تقو نيدوجوم ريغ صاخشأ انه عفتنملا  .ف لبقتسملا يف الد
.  هرثأ نيمأتلا دقع جتني نأ تقو تاذلا ب نينيعم اودجو ًاقحإالاذإ نولا الني مهنكلو

. 802 ةرقف فلؤملل دقعلا ةيرظن ةلأسملا هذه يف رظنأ (1)

. 802 ةرقف فلؤملل دقعلا ةيرظن ةلأسملا هذه يف رظنأ (2)
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تقو نئادلا دوجو طرتشت ال يتلا مازتل لال ةيداملا ةيرظنلا عم ىشمتي عضولا اذهو
.(1) دقعلا ذفنت تقو هدوجوب يفتكتو ،  دقعلا رودص

اال ةدعاق هيلإ تلصو يذلا روطتلا وه اذه : ديدجلا و ميدقلا يرصملا نوناقلا –371
هنع ربع ام اذهو .  ةماع ةدعاق ىلإ دودحم ءاثنتسا نم تبلقناف ،  ريغلا ةحلصمل طارتش

ديدجلا نوناقلا هنع ربع امو ،  اهداريإ قبس ةبرطضم ةضماغ تارابع يف ميدقلا نوناقلا
ةمذ يف ًامازتلا بتري ال دقعلا 152نإ ةداملا يف  ،قفلا ةحضاو ةحيرص تارابع يف
نأ صخشلل زاجأف ، 154 ةداملا يف ةدعاقلا قبط اقح .مث هبسكي نأ زوجي نكلو ريغلا
اال هذه ذيفنت يف هل ناك اذإ ريغلا ةحلصمل اهطرتشي تامازتلا ىلع همساب دقاعتي

تناك يتلا دويقلا نم قبتسي ملف .  ةيبدا وأ تناك ةيدام ،  ةيصخش ةحلصم تامازتل
ةيصخش ةحلصم دوجو وهو ريخ ، األ طرشلا إال اهروطت خالل يف ةدعاقلا ب طيحت

نيعم ريغ صخش ةحلصمل طرتشي نأ طرتشملل 156 ةداملا يف زاجأو ،  طرتشملل
.  اهاندروأ يتلا صوصنلا يف هانيأر يذلا وحنلا ىلع دوجوم ريغ صخش ةحلصملو
اال ةدعاقل روطتلا لحارم رخآ هصوصن يف لجس دق ديدجلا يندملا نوناقلا نوكيف

.  ريغلا ةحلصمل طارتش
رخآ يف ،  ةدعاقلا :و ريغلا ةحلصمل طارتش اال ةدعاقل ةيلمعلا تاقيبطتلا –372

: يتأي ام اهنم ركذن ةريثك ةيلمع تاقيبطت  ،اهل هانيب يذلا وحنلا ىلع اهل روطت
وأ بهاولا طارتشا عم عيبلا وأ ةبهلا تاقيبطتلا هذه نمو : ةيديلقتلا تاقيبطتلا -1
نيعلا عيب اهنمو .  ريغلل ام قح وأ داريا بيترت يرتشملا وأ هل بوهوملا ىلع عئابلا

(2) نهترملا نئادلا ىلإ نيدلا طاسقأ عفدي نأ يرتشملا ىلع عئابلا طارتشا عم ةنوهرملا
ال ًايصخش ًامازتلا نيدلا ب ًامزتلم حبصأ دقو يرتشملا نأ ةلا حلا هذه يف ظح ،يوال

طارتش اال ةدعاق ةطلتخملا فانئتس اال ةمكحم تقبط دقو .(3) راقعلا ريهطت عيطتسي

عورشملل ةيحاضي اإل ةركذملا يف ءاج دقو –801 ةرقف فلؤملل دقعلا ةيرظن ةلأسملا هذه يف رظنأ (1)
ىلإ دقعلا ةعفنم فارصنا ةركف كاردإ نيهلا نم نكي ملف كلذ عمو ": يتأي ام ددصلا اذه يف يديهمتلا

نينقتلا  .ف اهتطاسب نم ظوحلم وه ام عم ةينوناقلا عاضو األ روص نم ةروص اهرابتعاب ةيدقاع ريغ
إال قبطي ال ءانثتسا درجم ًاعيمج اهنم تلعج  ،دق هدعب نم ةينيت لاال تانينقتلا بلغاو ،  هتاذ يسنرفلا
خال يف حلااالت ،إال رئاس ىلع هقاطن طسبيو لص ، األ ةبترم ىلإ ءانثتس اذهاال مسي ملو .  نيتلا ح يف
غلب دقو .  عويذو ومن نم نيمأتلا دقع باصأ ام رثا ىلع صوصخلا هجو ىلعو ،  رشع عساتلا نرقلا ل
ًاصخش عفتنملا ناك اذإ طارتش اال ةحابإ ىلإ األرم ىهتناو ،  ًاديعب اوأش لص اذهاأل قيبطت يف عسوتلا

وه امك هرثأ دقاعتلا اذه جتني امدنع اعاطتسم هنييعت ماد ام دقاعتلا تقو نيعي مل ًاصخش الوأ بقتسم
طارتش اال دعاوق عورشملا لقن دقو .  نمؤملا ةيرذ نم دلوي نمو دلو نم ةحلصمل نيمأتلا يف نأشلا

األمعلا ةعومجم )" اهروطت لحارم نم ةلحرم رخآ يف اهيلإ تهتنا يتلا اهتروص يف ريغلا ةحلصمل
ص317). ص316– ج2 ةيريضحتلا

ص 1919م31 ةنس رياني 18 يفو ص184– 1916م18 ةنس سرام 2 يف طلتخم فانئتسا (2)
هيلع قحتسملا ضعب عفدي نأب نايطأ يف نيلدابتملا دحأ دهعت اذإ هنأب ضقنلا ةمكحم تضقو –127

،  عويشلا ىلع اهيف هل كيرش وه ىرخأ نايطأ ىلع نيد نم اآلرخ لدابتملا بيصن يف لدبلا قرف نم
غلبملا عفد بلطي نأ اآلرخ لدابتلل هيف حصي  ،ال ريغلا ةحلصمل تاطارتش اال ليبق نم وه دهعتلا اذهف
ةعومجم 1941 ةنس سرام 27 يف يندم ضقن ) هدهعت ذيفنتب دهعتملا بلا طي نأ طقف هل  ،لب هيلإ

ص337). 109 مقر 3 رمع
نئادلا ىلإ نيدلا عفدي نأ يرتشملا ىلع عئابلا طارتشا نأب ةطلتخملا فانئتس اال ةمكحم تضق دقو (3)
هتحلصمل طارتش اال لبقو عيبلا دقع يف نئادلا لخدت إالاذإ نئادلا ةحلصمل ًاطارتشا ربتعي ال نهترملا

عيبلا دقع يف نئادلا لخدت يرورضلا نم سيل هنأ ىرنو ص363). 1935م47 ةنس ةينوي 8)
لوبق يف ةررقملا دعاوقلا يضقت اذهبو ،  عيبلا نع ال قتسم ولو لوبق هنم ردصي نأ يفكيو ،  هتاذ
تضق دقو .  يرتشملا لبق يصخشلا هقح  ،زلا طارتش اال لوبق نئادلا ضفر اذإ نكلو .  عفتنملا
نهرلا ب نومضملا نيدلا عفدي نأ يرتشملا لبق اذإ هنأب ىنعملا اذه يف ةطلتخملا فانئتس اال ةمكحم
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ةحلصمل ةياعر ةعفشلا ب ذخأي إال راجلا ىلع عئابلا اهيف طارتشا حةلا يف ريغلا ةحلصمل
دق كلذك .(1) هيف ًافرط نكي مل يذلا دقعلا اتذه نم ًاقح يرتشملا بسكف ،  يرتشملا
ىلع ذخأيف ،  نيمدختسملا و لا معلا ةحلصمل هرجتم عاب اذإ رجتملا بحاص طرتشي
متي لقنلا دوقع يفو .  مهروجا نم صقني وأإال لمعلا يف مهيقبي نأ ًادهع يرتشملا
هيلإ لسرملل رشابم قح دقعلا اذه نع دلوتيف ،  ةعاضبلا لسرمو لقنلا ةكرش نيب دقعلا

ح يف ةعاضبلا ميلستك ،  دقعلا طورش ذيفنتب لقنلا ةكرش بلا طي نأ هاضتقمب عيطتسي
.(2) نيعم ناكم يفو ةديج ةلا

.  ريغلا ةحلصمل طارتش لال لثم ريخ وه ةايحلا ىلع نيمأتلا دقع : نيمأتلا دوقع -2
،  ةنيعم ةدم لبق تام اذإ هدعب نم هتثرو ةحلصملو هتحلصمل نمؤي ةرات دقاعتملا و

نيتلا حلا يفو ًائيش . هسفنل طرتشي نأ نود نينيعم هل براقأ ةحلصمل نمؤي ًاراوطو
.  نيمأتلا دقع نم ًارشابم ًاقح هاضتقمب عفتنملا بسكي رغيلا ةحلصمل طارتشا دجوي

عطقناو تام اذإ ىتح .  هنئاد هتحلصمل هتايح ىلع فقو يف قحتسملا نمؤي دقو
نم سكعلا ىلعو .  نيمأتلا غلبم نم هقح ىلع ىلوتسي نأ نئادلا عاطتسا هقاقحتسا
دجوت ةايحلا ىلع نيمأتلا ادعو .(3) هقحل ًانامض هنيدم ةايح ىلع نئادلا نمؤي دق كلذ
لمعلا بر نمؤي ام ًاريثكف .  ريغلا ةحلصمل نمؤملا اهيف طرتشي ىرخأ نيمأت دوقع
نوبسكي لا معلا مه انه ريغلا نوكيف ،  لمعلا ءانثأ ررضلا نم مهبيصي امم هلا مع ةحلصمل

قفتي نأ اذه نم برقيو .(4) ررضلا نم مهبيصي ًامع نيمأتلا ةكرش لبق ًارشابم ًاقح
لبق رشابم قح لا معلل نوكي ةلا حلا هذه يفف ،  ًاناجم لا معلا علالج بيبط عم لمعلا بر
لسرم ةحلصمل لقنلا لماع نمؤي دقو .(5) كلذ ضفر وأ مهج عال لمهأ اذإ بيبطلا

ىلع نهارلا نيدملا نمؤي دقو .(6) ريغلا ةحلصمل ًاطارتشا اذه نوكيو ،  ةعاضبلا

لبق رشابم قح نهترملا نئادلل نوكيو ،  ريغلا ةحلصمل ًاطارتشا ربتعي اذه نإف ،  عيبملا راقعلا ىلع
اهأدب ناك يتلا نوهرملا راقعلا ىلع ذينفتلا تاءارجإ يف نهترملا نئادلا رمتسا اذإ نكلو ،  يرتشملا
طارتش اال لبقي مل اذه ألن يرتشملا ىلع ةيصخش ىوعدب عوجرلا عيطتسي ال هنإف ،  عيبلا لبق

ص 1934م46 ةنس رياني 4) راقعلا ةيكلم عزني ال نهترملا نئادلا نأ ساسأ ىلع إال ريغلا ةحلصمل
.(114

ال عيفشلا نأ ميدقلا نوناقلا يف ررقملا نم ناك هنأ ظح ص255–يوال 1897م) ةنس ليربا لوأ (1)
نم ناكف هيف . عوفشملا راقعلا عيبب قحلا اذه مايق دعب إال ةعفشلا يفاألذخب هقح نع هلوزن حصي
ب ةبلا طملا وه لمع نع عانتم باال ًادهعتم عيفشلا ريوصت قيرط نع رظحلا اذه ةروادم عاطتسملا
يفا هقح نع عيفشلا لزني نأ زوجيف ديدجلا نوناقلا يف امأ .  يرتشملا ةحلصمل طارتشا يف ةعفشلا

.( ديدج (م948 عيبلا لبق ولو ةعفشلا ألذخب
ةرقف فلؤملل دقعلا ةيرظن ةيراجتلا قارو األ ىلع ريغلا ةحلصمل طارتش اال ةدعاق قيبطت يف رظنأ (2)

. 795
ص167 . 1927م39 ةنس رياني 13 يف طلتخم فانئتسا نراق (3)

ماع هجوبو ،  لمعلا ءانثأ ررضلا نم مهل ثدحي امع لا معلا وحن هتيلوئسم ىلع لمعلا بر نمأ اذإ امأ (4)
نإف كلذ ، وحنو لقنلا ثداوحو تارايسلا ثداوحك ،  ثداوحلا نع هتيلوئسم ىلع صخش نما اذإ
هذه يف ًانئاد نوكي نم بسكي وه .وال هتحلصمل لب رغيلا ةحلصمل ًاطرتشم نوكي ال هل نمؤملا
لبق هل نمؤملا هنيدم ىوعد لمعتسي نأ عيطتسي ناك نإو ،  نيمأتلا ةكرش لبق ًارشابم ًاقح ةيلوئسملا

27 يف طلتخم فانئتسا هل( نمؤملا ينئاد ةمحازملا ةلا حلا هذه يف ضرعتي نكلو نيمأتلا ةكرش
1932 ةنس ةينوي 15 يف طلتخم فانئتسا كلذ سكع رظناو ص389– 1930م42 ةنس سرام
يف رظناو ص10– رشاعلا ددعلا ىلو األ ةنسلا (L’EgypteJudiciaire) ةيئاضقلا رصم ةديرج

ح يف قيرحلا نع لوئسملا ىلع ًارشابم ًاعوجر هل نمؤملل ضيوعت نم هتعفد امب نيمأتلا ةكرش عوجر
.( ديدجلا يندملا نوناقلا نم 771 ةداملا قيرحلا نم نيمأتلا ةلا

ص59 . 2 نوتلا (5)و
ص71 . 1929م42 ةنس ربمسيد 4 يف طلتخم فانئتسا (6)
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كلمي نم باسحل نيمأتلا دقعو .  نهترملا نئادلا ةحلصمل قيرحلا نم نوهرملا لزنملا
(assurancepourlecomptedequiilappartiendra) هيلع نمؤملا ءيشلا

اهنمؤي ةعاضب وأ قيرحلا نم هبحاص نمؤي زنمال ءيشلا نوكي دقف ،  ريغلل طارتشا هيف
عفدت نأ نيمأتلا ةكرش ىلع طرتشيو ،  رطاخملا نم كلذ وحن وأ قرغلا وأ فلتلا نم
نمؤملا ءيشلل تقولا كلذ يف مًاكلا نوكي صخش ألي رطخلا ققحت حةلا يف ضيوعتلا

.  هيلع
هب مزتلت راكتحا ىلع ةكرش تلصح اذإ : ةماعلا قفارملا مازتلا و راكتح اال دوقع -3
لقنلا و زاغلا و رونلا و هايملا تاكرشل حنمي يذلا راكتح  ،كاال ةماعلا قفارملا نم ًقافرم
ةداع طرتشي – ةيدلبلا سلا جملا دحأ وأ ةموكحلا – راكتح اال حنام نإف كلذ ، وحنو

نماأل ًانيعم ًادح ثمال طرتشيف .  روهمجلا نم نيعفتنملا ةحلصمل ًاطورش ركتحملا ىلع
،  ريغلا ةحلصمل طارتشا دجوي ةلا حلا هذه لثم يف .  هزواجي نأ ركتحملل زوجي ال روج

هاضتقمب عيطتسيو ،  راكتح اال دقع نم هبسكي رشابم قح روهمجلا نم درف لكل نوكيو
اذه دكأ دقو .(1) هتحلصمل تضرف يتلا طورشلا ذيفنتب هبلا طيو ركتحملا يضاقي نأ

،  ةماعلا قفارملا مازتلا دقعل اهدرفأ يتلا صوصنلا يف ديدجلا يندملا نوناقلا أدبملا
عم همربي يذلا دقعلا ىضتقمب دهعتي ماعلا قفرملا مزتلم نأ ىلع 669 ةداملا يف صنف
،  هضبقي يذلا لألرج ةلباقملا تامدخلا فولأملا هجولا ىلع ليمعلا اذهل يدؤ ينأب هليمع

اهيضتقت يتلا طورشللو ،  هتاقحلمو مازتل اال دقع يف اهيلع صوصنملا طورشلل ًاقفو
670و نيتداملا ًاضيأ رظنأ ) نيناوقلا نم لمعلا اذه مظني ام اهيضتقيو لمعلا ةعيبط

.(671
لواقملا ىلع الت واقملا دوقع يف لمعلا بر ضرفي ام ًاريثكو الت: واقملا دوقع -4
يونعم صخش وأ ةموكحلا وه اذه لمعلا بر ناك اذإ اميس لا .ال معلا ةحلصمل ًاطورش

،(cahierdescharges) طورشلا رتفد يف كلذ تبثيو .  تاكرشلا ىدحإ وأ ماع
لمعلا تاعاس ثيح نم ةنيعم ًاطورشو هنع . لزنت نأ زوجي ال روج لأل ًانيعم ًادح عضيف
هودمتسا رشابم قح لواقملا لبق لا معلل حبصيف كلذ . وحنو تاباص نعاال ضيوعتلا و

.(2) ريغلا ةحلصمل طارتش اال دعاوقل ًاقبط ،  اهيف ًافرط اونوكي مل يتلا ةلواقملا دقع نم

ص 1923م25 ةنس رياني 25 يفو ص46– 1894م7 ةنس ربمسيد 20 يف طلتخم فانئتسا (1)
ص412 . 1890م2 ةنس ويام 13 يف طلتخم فانئتسا نراق –165

لمعل ًاباتتكا ةلجم وأ ةديرج تحتف اذإف ،  ةماعلا تاباتتك اال ريغلا ةحلصمل طارتش اال تاقيبطت نمو (2)
(و ريغلا ةحلصمل ًاطرتشم باتتك اال مظن نم عم دقاعت بتتكملا نإ لوقلا نكمأ ماع ، لمع وأ يريخ
1938 ةنس ليربا 18 يف ةينطولا ةيلكلا رصم ةمكحم تضقو ص59). ص58– 2 نوتلا

ضعبل لا ومأ عاديإب دصقي مل ثروملا نإ اآلرخ ثراولا لوق ناب ص1066) 465 مقر 18 ةاماحملا )
هل نوكي نأ ألدح ريجي ال يذلا ريفوتلا قيدانص ماظن ىلع لياحتلا امإ دارأ  ،لب هايإ مهبهي نأ ةثرولا

تعدوأ نمل لا األوم كلتب ةيصولا امإو ني هنج ةئامسمخ ىلع هتعيدو ديزت والنأ دحاو رتفد نم رثكأ
  هتابث ال يفكي ال ثروملا دي تحت رتافدلا ءاقب درجمو .  عنقم ليلد هيلع مقي اممل لبقي ال لوق ،  همساب
قح نم لا ملا نوكي نأ عادي باإل دارأ ثروملا نأ وه االءاب نيب يراجلا فراعلا هديؤي يذلا حجارلا ،لب
ىلع طقف يلعفلا فارش اإل هدنع رتفدلا ءاقب ةطساوب هل نوكي دقو لا ، حلا يف همساب عئادولا عدوأ نم

روكذملا ثراولا ىلإ عدوملا لا ملا لوؤي إال دارأ دق ثروملا ناك اذإ ىتح هنأ ىلع .  ثراولا اذه فرصت
ًاقبط  ،ألهن ثراولا مساب لصح دق عادي اإل ماد ام ةيصو فرصتلا لعجي ال اذه نإف ،  هتافو دعب إال
لوؤت ال ةعفنملا تناك ولو هسفن دقعلا موي ىلإ ًامئاد عفتنملا قح عجري ريغلا ةحلصمل طارتش اال دعاوقل

.  ةايحلا ىلع نيمأتلا حلا يف امك طرتشملا ةافو دعب عفالإال هيلإ
لا ملا هدنع عدوملا ملسي نأ اهيف عدوملا طرتشا ةعيدو هنأب دقعلا فيكي ريخ األ ةصرف يف مكحلا نأ ظح يوال

.  هتايح حلا لا ملا اذه عدوملا هبهو تاذلا ب صخشل عدوملا ةافو دعب
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ريغلا ةحلصمل طارتش اال ةدعاق ققحت طورش -2

ضرفتي ريغلا ةحلصمل طارتش :اال ريغلا ةحلصمل طارتش اال ققحتي ىتم –373
(promettant)،و دهعتملا (stipulant)،و طرتشملا ثالةث: صاخشأ دوجو

: ثلاالةثاآلةيت طورشلا رفاوتت نأ بجي ققحتي يكلو .(beneficiaire) عفتنملا
يف ًافرط عفتنملا لخدي نأ نود ،  عفتنملا مساب ال همساب طرتشملا دقاعتي (1)نأ

.  دقعلا
.  عفتنملل ًارشابم ًاقح دهعتملا ىلع طرتشملا طرتشي (2)نأ

وأ تناك ةيدام ،  ةيصخش ةحلصم طارتش اذهاال ءارو نم طرتشملل نوكي (3)نأ
.  ةيبدا

زوجي ": لوقت ذإ ديدجلا نوناقلا نم 154 ةداملا نم ىلو األ ةرقفلا هتلمجأ ام اذهو
ذيفنت يف هل ناك  ،اذإ ريغلا ةحلصمل اهطرتشي تامازتلا ىلع همساب دقاعتي نأ صخشلل

. " ةيبدأ وأ تناك ةيدام ةيصخش ةحلصم تامازتل اال هذه
طارتش اال زيمي يذلا اذهو : عفتنملا مساب وأ همساب دقاعتي طرتشملا – 374

وأ ًايلو وأ ناك ال يكو ،  بئانلا  .ف ةينوناق وأ تناك ةيقافتا ،  ةباينلا نع ريغلا ةحلصمل
طرتشملا امأ .  همساب ال ليص األ سماب دقاعتي كلذ ، ريغ وأ ًايلوضف وأ ًاميق وأ ًايصو

ءاضرو .  دقعلا يف فرطلا وه بئانلا ال ليص  .واال عفتنملا مساب ال همساب دقاعتيف
وه عفتنملا ال طرتشملا ف ريغلا ةحلصمل طارتش اال يف امأ .  هئاضر نع ينغي بئانلا
هبسك قح هصخش يف دكأتي ىتح يرورض طارتش لال عفتنملا لوبقو ،  دقعلا يف فرطلا

هيف . ًافرط نكي مل دقع نم
يلوضفلا  .ف ًايرهوج الًاف تخا يلوضفلا نع فلتخي طرتشملا نأ مدقت ام ىلع بترتيو

نيبت يأر ، كانه ناك دقو .  عفتنملا نع بوني فال طرتشملا  ،خبالف لمعلا بر نع بئان
ربتعي عفتنملا لوبقو ،  عفتنملا ةحلصمل دقاعتي ًايلوضف طرتشملا لعجي ،  هداسف اآلن

رثأ فرصني ةلا كولا و ةلا ضفلا قيرط نعو ال ، يكو اذه بلقنيف يلوضفلا لمعل ًارارقإ
امك همساب دقاعتي امنإ طرتشملا نأ ىلإ عجارف يأرلا اذه داسف امأ .  عفتنملا ىلإ دقعلا

نيعضولا نيب قرفلا اذهو .  لمعلا بر نع ةباين دقاعتي يلوضفلا نأ نيح يف ،  انمدق
: يتأي ام اهنم ركذن ،  ةماه ةيلمع جئاتن هيلع ينبنت

طرتشي نأ عيطتسي صخش لك نإف ،  عفتنملا نع بئانب سيل طرتشملا ناك 1-امل
نأ عيطتسي صخش لك سيلو ،  كلذ يف ةيصخش ةحلصم هل تماد ام ريغلا ةحلصمل
ىرنس امك كلذب يضقت ةرورض دوجو نم ذإالدب ةلا ضفلا قيرط نع ريغلا لمع ريدي

ةلا . ضفلا يف كلاالم دنع
 ،ألهن ةيصخش ةحلصم طرتشملل نوكت نأ ريغلا ةحلصمل طارتش يفاال بجي -2

ةحلصم هل نوكت إال بجي كلذ ، نم ضيقنلا ىلع وهف ، يلوضفلا امأ .  همساب دقاعتي
.  لمعلا بر نوئشل هترادا يف ةيصخش

زوجي هب ،وال أدب اميف يضملا ب مزتلي ،  لمعلا بر باسحل لمعي وهو ،  يلوضفلا -3
وه ،  ،لب هلمع يف ىضملا ب مزتلي  ،ال هباسح لمعي وهو ،  طرتشملا امأ هيف . عوجرلا هل
وأ هسفنل قحلا ةفاضإو عفتنملل طارتش يفاال عوجرلا هل زوجي كلذ ، نم ضيقنلا ىلع

.  عفتنملا ريغ رخآ صخشل
هطرتشا يذلا قحلا ناك اذإف : عفتنملل ارشابم اقح طرتشي طرتشملا – 375
ًاطارتشا اذه نوكي  ،فال ريغلا ىلع ةدئاف هنم دوعت نكلو .  هسفنل هطرتشا امنإ طرتشملا

 ،ف ريغلل ررضلا نم مجني امع هتيلوئسم ىلع صخش نمؤي نأ كلذ لثم .  ريغلا ةحلصمل
ال وه هسفنل طرتشي نأ دارأ امنإ هل نمؤملا  ،ألن ريغلا ةحلصمل ًاطارتشا اذه دعي ال
ذإ باصملا ىلع ةدئافل دوعي نيمأتلا ةكرش نم هذخأي يذلا ضيوعتلا ناك نإو ،  باصملل
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كلذ ىلعو هل . نمؤملا ينئاد رئاس كلذ يف همحاز نإو هقح هنم ىفوتسي نأ عيطتسي
ىوعدب إال نيمأتلا ةكرشلا ىلع عجري  ،فال نيمأتلا دقع نم رشابم قح باصملل نوكي ال

.  هنيدم
دقعلا نم ةرشابم أشن دق قحلا اذه نوكي نأ بجي :لب عفتنملا قح ءاطعإ يفكي وال
أشن يذلا قحلا اذه اطرتشا دق طرتشملا ناك اذإف .  دهعتملا و طرتشملا نيب ام مت يذلا
يف نكي  ،مل رخآ صخش ىلإ هنع لقتنا وأ كلذ دعب هلوحج ً ،مث وأال هسفنل دقعلا نم
نمثلا لوح زنمال ،مث صخش عاب ول هنأ كلذ ىلع بترتيو .  رغيلا ةحلصمل طارتشا اذه

اذه نيب ةلا وحلا دقعو ،  يرتشملا و عئابلا نيب عيبلا دقع : نادقع كانه ناك هل ، نئاد ىلإ
تام  ،مث هسفن ةحلصمل صخش نمأ ولو هل . لا حملا وهو هنئادو ليحملا وهو عئابلا

 ،وال ثاريملا ب مهثروم نع قحلا نوقلتي ؤهالء نإف ،  هتثرو ىلإ ضيوعتلا قح لقتناو
.  ريغلا ةحلصمل طارتشا كلذ لك يف سيلو .  هتاذ نيمأتلا دقع نم ًارشابم ًاقح نوبسكي
 ،والنأ امهنيب متي ديدج دقعب عفتنملا لبق دهعتملا مزتلي نأ طرتشملا دصقي ال كلذك
امم نيبتيو ،  عفتنملا نيبو هنيب ديدج دقع متيف اذه هلبقيل عفتنملا ىلع ًاباجيا ضرعي
وأ ةلا وحلا قيرط نع طرتشملا نع هاقلتي ال عفتنملا هبسكي يذلا رشابملا قحلا نأ مدقت
دقع قيرط نع دهعتملا نع هاقلتي  ،وال ديدج دقع قيرط نع وأ ثاريملا قيرط نع

.  دهعتملا و طرتشملا نيب مت يذلا هتاذ دقعلا نم ةرشابم هاقلتي امنإو ،  ديدج
ًانيعم نوكي نأ  ،وأ دقعلا اذه رودص تقو ًادوجوم نوكي نأ عفتنملا يف طرتشي وال

156 ةداملا ررقت امكو ،  اهانمدق يتلا ةلثم يفاأل انيأر امك ،  زوجي  ،لب تقولا كلذ يف
اال دقع تقو نيعم ريغ ًاصخش الوأ بقتسم ًاصخش نوكي  ،نأ اهركذ انفلسأ يتلا
.  ةطراشملل ًاقبط هرثأ دقعلا جتني نأ تقو نييعتلا عاطتسم ناك وأ دجو ىتم ،  طارتش

.  انيأر امك اهيلإ لصو ىتح ريغلا ةحلصمل طارتش اال روطت ،  ةريبك ةزيم يه هذهو
امنإ طرتشملا نأ كلذ : ريغلل طارتش يفاال ةيصخش ةحلصم هل طرتشملا –376

  ريغلل طارتش يفاال ةيصخش ةحلصم هل نوكت نأ  ،فالدب همساب دقاعتيو هباسحل لمعي
واال ةلا ضفلا نيب ام يرهوجلا قرفلا يه ةيصخشلا ةحلصملا  .و ًايلوضف ناك غوال ،

.  انمدق امك ريغلا ةحلصمل طارتش
نيمأتلا حصيف .  ةيبدا نوكت نأ زوجي  ،لب ةيدام ةحلصملا نوكت نأ طرتشي وال

لمع وأألي ءاطقللا وأ ةزجعلا وأ ءارقفلا ةحلصمل طارتش واألوالد ،واال ةجوزلا ةحلصمل
ربلا . لا معأ نم رخآ

نم سيلو ،  ةيبدا وأ ةيدام ،  ةيصخش ةحلصم طرتشملل نوكي نأ يفكي نكلو
طارتش اال ةدعاق روطت يف انيأر دقو .  دقعلا يف يصخش رود هل نوكي نأ يرورضلا
يصخش رود هل نوكي نأ نود عفتنملا ةحلصمل طرتشي نأ طرتشملل نأ ريغلا ةحلصمل

ودلا عم دقاعتت مأ كلذ لثم اهنع . ًادهعتم وال هسفنل ًاطرتشم  ،ال طارتش اال اذه يف
يفف األب . لبق ءيشب األم مزتلت نأ نود لالنب داريا بيترتب األب دهعتي نأ ىلع اهنبا
بترت وأ ًاقح اهسفنل طرتشت نأ  .نأ اهنبا حلا صل ًاقح تطرتشا األمدق ىرن ضرفلا اذه

يفاال ةيصخش ةحلصم ألناهل يلوضفلا لمعب انه موقت األم تسيلو ،  ًامازتلا اهتمذ يف
كلذ لثمو ةوؤرملا لماعب ال ةموم اال لماعب ةعوفدم يهف ،  ةيبدا ةحلصم يهو ،  طارتش
دقع يف اهيلع طرتشتف دوعت مث ،  تاكرشلا ىدح ال ًاراكتحا ةيدلبلا حنمت نأ ًاضيأ

ققحتيف ،  لباقم نود طورشلا هذه ةكرشلا لبقتو .  روهمجلا ةحلصمل ًاطورش لقتسم
.  يصخش رود طرتشملل نوكي نأ نود ريغلا ةحلصمل طارتشا ضرفلا اذه يف

ريغلا ةحلصمل طارتش اال ماكحأ -3

ث اصاخشا كانه نأ انمدق : ريغلا ةحلصمل طارتش يفاال ةفلتخملا تاق 377–علاال



363

ع ثحبن نأ انيلعو .  عفتنملا و دهعتملا و طرتشملا : ريغلا ةحلصمل طارتش يفاال الةث
ب طرتشملا ً)عالةق ثالث:(وأال لئاسم يف ملكتنف .  ضعبب مهضعب مهتاق ال

.  عفتنملا ب دهعتملا )عالةق  .(ثًاثلا عفتنملا ب طرتشملا )عالةق ًايناث ).  دهعتملا
يفف .  امهنيب اميف مت يذلا دقعلا اهددحي هذه : دهعتملا ب طرتشملا 378–عالةق
نيمأتلا طاسقأ ( نيمأتلا ةكرش ) دهعتملل عفدي نأب طرتشملا مزتلي ثمال نيماتلا دقع
هسفنل طرتشا دق طرتشملا ناك اذإ ام حةلا يف نيمأتلا ةكرش مزتلتو ،  اهديعاوم يف

ثمال هل عفدتف طرتشملا وحن مازتلا نم اهيلع امب موقت نأب ريغلل هطارتشا بناج ىلإ
نأ نيدقاعتملا نم نكلو .  اهيلع قفتملا ةدملا ىلإ ًايح ىقبت اذإ هيلع قفتملا غلبملا
امهنيب مت يذلا دعقلا اذه ىلإ ةبسنلا اهبب كسمتلا زئاجلا عفدلا هجوأب اآلرخ لبق كسمتي

.  ءاضقنا بابسأ طبالنوأ هجوأ نم
دعاوقلا قيبطت بجو اآلرخ لبق تامازتلا نم هيلع امب نيدقاعتملا دحأ مقي مل اذإو

اذه ناك اذإ ًانيع ذيفنتلا بلطي نأ هقح ىلع لصحي مل يذلا دقاعتملل زوجيف .  ةماعلا
فقو وأ دقعلا خسف بلطي نأ ًاضيأ هلو .  ذيفنتلا مدع نع ًاضيوعت بلطي نأ  ،وأ ًانكمم

.  هذيفنت
نإف ن انمدق امك عفتنملا وحن دهعتملا مازتلا يف ةيصخش ةحلصم طرتشملل ناك املو
هذه ىلعو هنع . ًايبنجأ سيل ألهن مازتل اال اذهل دهعتملا ذيفنت بقاري نا طرتشملل
قح ينبن االن اهيلعو ن ريغلا ةحلصمل طارتش اال مايق انينب ةيصخشلا ةحلصملا

دهعتملا بلا طي نا طرتشمللف ز عفتنملا وحن همازتل ال دهعتملا ذيفنت ةبقارم يف طرتشملا
.  كلذب ةبلا طملل عفتنملا مساب ال همساب ىوعد عفري نأو ،  عفتنملل مازتل اال اذه ذيفنتب

طرتشملا ةين فرصنت دق  .لب طرتشملل ةتباثلا ةيصخشلا ةحلصملا اهماوق ىوعد يهو
نود .  عفتنملا وحن همازتلا ذيفنتب دهعتملا ةبلا طم ىوعدب هدحو هسفنل ظفتحي نأ ىلإ
ىلع ةموكحلا تطرتشا اذإ امك ،  ذيفنتلا اذهب ةبلا طملل ىوعد هسفن عفتنملل نوكي نأ
دارفأ نود ،  اهدحو اهسفنل تظفتحاو روهمجلا ةحلصمل ًاطورش راكتح اال تاكرش ىدحإ
زوجي كلذ نم سكعلا ىلعو .  طورشلا هذه ذيفنتب ةكرشلا ةبلا طم يف قحلا  ،ب روهمجلا
ذيفنتب ةبلا طملا هل زوجت يذلا وه طرتشملا نود هدحو عفتنملا نأ دقعلا نم نيبتي نأ

نم ءاشي نم لزنت نأ ةحصم ىلع لمعلا بر طرتشا اذإ امك ،  هوحن همازتل ال دهعتملا
ةرقفلا ريشت اذه ىلإو .  لماعلا رايتخ ال كلذ كرتي نأ ىلع اهيف ةهاقنلا رود ءاضقل هلا مع
طرتشا ام ذيفنتب بلا طي نأ طرتشملل كلذك زوجيو ": لوقت 154ذإ ةداملا نم ةثلا ثلا

. " كلذ هل زوجي يذلا وه هدحو عفتنملا نأ دقعلا نم نيبت  ،إالاذإ عفتنملا ةحلصمل
خسف بلطي  ،نأ عفتنملا وحن همازتلا ذيفنتب دهعتملا مقي مل  ،اذإ طرتشملل كلذك
دعب دقعلا خسف اذإ طرتشملا نأ ظح  .يال ةماعلا دعاوقلل ًاقفو هذيفنت فقو وأ دقعلا

ال وأ عفتنملا وحن همازتل ال دهعتملا ذيفنت مدعل كلذ ناك ءاوس ،  عفتنملا لوبق رودص
ىلع هب اذه عجريف هقح ، عفتنملا ىلع عيضي ال خسفلا نإف ،  طرتشملا وحن همازتل

.(1) هيف عوجرلا زوجي ًاعربت طارتش اال ناك إالاذإ طرتشملا
عال نوكت دقو ،  عربت ةقرع علاالةق هذه نوكت :دق عفتنملا ب طرتشملا 379–عالةق

.  ةضواعم ةق
،  لكشلل ةبهلا ءافيتسا مدع كلذ نود لحي  ،مل عفتنملل عربتلا دارأ طرتشملا ناك اذإف
وأ ًاعربت ناك ءاوس ،  طارتشا ال ضقن طرتشملل نأ ىرنسو .  ةرشابم ريغ انه ةبهلا ألن

طارتش اال ناك اذإ  .امأ هتحلصمل طرتشا امل رارقإ هنم ردص يمل عفتنملا مادم ،  ةضواعم
قح ضقني  ،نأ طارتش اذهاال عفتنملا رقي نأ دعب ىتح ،  طرتشملل زاج ،  عفتنملل ًاعربت

. 1 مقر شماه ص908 فلؤملل دقعلا ةيرظن نراق (1)
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طرتشملا نيب اميف ةيعربتلا علاالةق نأ كلذ .(1) ةبهلا يف عوجرلا دعاوقل ًاقبط عفتنملا
ثيح نم اهل عضخت يهف ،  لكشلا ثيح نم ةبهلا ماكح أل عضخت ال تناك  .اذإ عفتنملا و
تقو نم تردص دق ةبهلا ربتعتو ،  طرتشملا يف عربتلا ةيلهأ رفاوت بجيف .  عوضوملا

.  ةيصولا مكح تذخأ هتوم ضرم يف وهو طرتشملا نم تردص اذإف ،  دقعلا رودص
ألهن ةينلا ءيس عفتنملا نوكي نأ طرتشي وال ةيصيلوبلا ىوعدلا ب اهيف نعطلا زوجيو
ام رادقم وه سيل طرتشملا ىلإ ةبسنلا ب بوهوملا رادقملا نأ ظح يوال هل . بوهوم
ديزي إال طرشب دهعتملل طرتشملا هعفد ام رادقم وه  ،لب عفتنملا وحن دهعتملا هب مزتلا
ًاعربت واالهد ةحلصمل هتايح ىلع نما ًاصخش نأ ولف .  عفتنملا وحن دعتملا هب مزتلا امع
دعب لألوالد نيمأتلا ةكرش هعفدت يذلا غلبملا نوكي ال هب عربت ام رادقم نإف مهل ، هنم
حلا نيمأتلا ةكرشل هل نمؤملا اهعفد يتلا طاسق اال رادقم وه هل ،لب نمؤملا توم
،  فلأ هتميق ًائيش رخآ صخش ىطعأ اذإ امأ .  نيمأتلا غلبم ىلع ديزت إال طرشب هتايح

طرتشملا هبهو يذلا رادقملا نإف ،  ةئامسمخ هتميق ريغلا ةحلصمل ًامازتلا هيلع طرتشاو
.(2) فلأ ال ةئامسمخ وه عفتنملل

األ فقوم اهددحي عفتنملا نيبو هنيب  ،فعلاالةق عربتلا دري مل طرتشملا ناك اذإ امأ
ءافو هل طرتشاو ،  عفتنملل ًانديم طرتشملا نوكي دقف لا . األوح بسحب يناثلا نم لو
ضرقلا نوكيو ،  هتحلصمل طارتش اال قيرط نم عفتنملا ضارقإ دارأ نوكي دقو .  هنيدل

ملست اذإف ،  ةعيدولا ضرقلا لثمو .  دئاوفب ناك اذإ ةضواعمو دئاوف ريغب ناك اذإ ًاعربت
ماكحأ تقبطو هتعيدول ًاظفاح طرتشملا ىلإ ةبسنلا ب حبصأ دهعتملا نم نيعلا عفتنملا

.  اذكهو ،  امهنيب اميف ةعيدولا
عوالةق : طارتش اال دقع هردصم رشابم قح – عفتنملا ب دهعتملا –عالةق 380
هريغ نع هب زيمتي عباط نم ريغلا ةحلصمل طارتش يفاال ام صخا يه عفتنملا ب دهعتملا

جهعتملا هب مزتلا يذلا دقعلا يف ًافرط نكي ملو – عفتنملا نأ كلذ .  دقاعتلا بورض نم
هب بلا طي نأ عيطتسي (droitproper) ًارشابم ًايصخش ًاقح دقعلا اذه نم بسكي –

ةقيتعلا ةدعاقلا ىلع جورخ نم ريغلا ةحلصمل طارتش يفاال ام ققحتي اذكهو .  دهعتملا
ةيناثلا ةرقفلا هب حرصت ام وه اذهو .  ريغلل ًاقح ءيشني ال دقعلا نأب يضقت تناك يتلا

اال اذه ىلع بترتيو ": ددصلا اذه يف ديدجلا يندملا نوناقلا نم 154 ةداملا نم
هبلا طي نأ عيطتسي طارتش اال ذيفنتب دهعتملا لبق ًارشابم ًاقح ريغلا بسكي نأ طارتش
وه دهعتملا و طرتشملا نيب ام مت يذلا دقعلا " .ف كلذ خالف ىلع قفتي مل  ،ام ءافوب
اذإو .  قحلا اذه أشنأ يذلا وه دقعلا اذهو ،  ريغلل تبث يذلا رشابملا قحلا ردصم نذإ

دقاعت يذلا نيمأتلا ةميقل ًاقحتسم رخآ صخش نم صخش لعج اذإ هنأب ضقنلا ةمكحم تضق دقو (1)
قحتسملا ةحلصمل ةكرشلا ىلع هل نمؤملا هطرتشا ريغلا ةحلصمل طارتشا اذهف ،  نيمأت ةكرش عم هيلع
طرتشملا عانتم ال نيمأتلا ةصيلوب ءاغلإ ببسب هدعب نم هتثرو وأ طرتشملا لبق قحتسملل ًاقح بتري ال

وه سيلو .  طرتشملا ىلع قحتسملل قح لباقم لصح دق طارتش اال ناك  ،إالاذإ هطاسقا عفد نع
( يف يندم ضقن ) اهتميق لباقمب هل طرتشملا ةينويدم اهتاذب ديفت قحتسملل طرتشملا نم ةلا وح

ص296). 135 مقر 5 رمع ةعومجم 1947 ةنس رياني
ماكح األ قيبطت دنع ربتعت يتلا ةميقلا يه هذهف ،  مدقتملا وحنلا ىلع عربتلا ةميق تددحت ىتمو (2)

ةيصيلوبلا ىوعدلا ب طرتشملا نئاد نعط ولف .  عفتنملا و طرتشملا نيب ام علاالةق يف ةبهلل ةيعوضوملا
طاسقأ رادقمب إال هقحب ذفني ال نئادلا نإف ،  اهطورش ترفاوتو هنيدم نم رداصلا نيمأتلا دقع يف

قح يف ًاضيأ رظنأ ص48– 136 مقر 7 تيزاج 1916 ةنس ربمسيد 27 طلتخم فانئتسا ) نيمأتلا
طلتخم فانئتسا ) مهقح يف ذفنت ال ةيصو اهرابتعاب عفتنملا ىلع نيمأتلا طاسقأب عوجرلا يف ةثرولا

ىلع عجري هنإف ةبهلا يف عوجرلا هل نمؤملا دارأ اذإو ص163). 9171م29 ةنس رياني 18
قح ضقن دق طرتشملا ناك اذإ خبالفام اذهو ،  نيمأتلا ةكرشل اهعفد يتلا طاسق اال رادقمب عفتنملا

.  اهدحو طاسق يفاال ال نيمأتلا غلبم يف قحلا درتسي هنإف عفتنملا
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.  ريغلا ةحلصمل طارتش اال ةدعاق تماق اذهلو انلق ؟ ريغلل ًاقح دقعلا ءيشني فيك ليق
نأب ىضري ريغلا اذه ماد ام ريغلل ًاقح دقعلا ءيشني ال اذاملو ؟ كلذ نم عنمي يذلا ام مث
يه امنإو ،  ًارذعتم اذه لعجي ام نينوناقلا قطنملا يف سيل هل! قحلا اذه نوكي

ال وزن ،  تضق دقو .  أدبملا اذهب ميلستلا نود لوحت تناك يتلا ةقيتعلا ةينامورلا ةدعاقلا
ىلع هرثأ رصتقي دقعلا نأب ،  نامورلا دنع ةينوناقلا ةغايصلل عجرت تارابتعا دنع
نم عنمي ام ةمث سيلو .  اهتايضتقم لا وز دعب ةدعاقلا هذه ءاقبل ىنعم  .وال نيدقاعتملا
.(1) ديدجلا يندملا نوناقلا هب حرص ام اذهو .  ريغلل ًاقح ءيشني دق دقعلا ناب ميلستلا

نأ زوجي نكلو " ريغلا ةمذ يف ًامازتلا بتري ال دقعلا ناب حرصت نوناقلا اذه نم 152 ةداملا انيأر (1)
. " ًاقح هبسكي

ةيرظن " انباتك يف هانررق نأ قبس ام وه عفتنملا قح أشنأ يذلا وه طارتش اال دقع نأ نم انه هررقت يذلا و
اذه نع جرخت ال تارابع يف كب يودب تجهب يملح روتكدلا كلذ دعب هررقو ص911 ، " دقعلا
أشني نأ ىلع نيصخش ةدارإ عامتجا نود ةماعلا دعاوقلا يف لوحي يذلا :"ام لوقي  ،ذإ ىنعملا
نم اهيلإ يهتنن يتلا دعاوقلا نم كلذ ،ال نود لوحي لئاح هللامال ؟ امهدحأ لبق رشابم قح ثلا ثل
نأ ودبيو ص355). ص354– تامازتل اال لوصأ ). " ماعلا ماظنلا دعاوق نم وال ةدار اإل ليلحت
اذه يف ةيديلقتلا تايرظنلل ضرع امدنع وهف هب ، انلق يذلا يأرلل هبتني مل يودب تجهب يملح روتكدلا
ىضمو ،(1 مقر شماه ص352 245 ةرقف تامازتل اال لوصأ رظنأ ) اهئاهقف نيب ايرشح عووضملا

.  هانررق نأ انل قبس ام ررقي كلذ دعب
نأ ىلإ انهبن  ،لب ةماعلا دعاوقلا ةريظح يف ريغلا ةحلصمل طارتش اال ةدعاق لا خدإ ىلع رصتقن مل نحنو

قطنملا يف عنمي ام رن ملو .  رظنلا يف ناعمإ ىلإ ةجاح يف ىرخ األ يه ريغلا نع دهعتلا ةدعاق
ريغلا مزلت ،  ريغلا ةحلصمل طارتش اال ةدعاق رارغ ىلع ريغلا نع دهعتلا ةدعاق موقت نأ نم نينوناقلا
ةلحرملا هذه ىلإ لوصولا يف ريغلا نع دهعتلا ةدعاق روصق انرسفو .  ديدج دقعب ال هتاذ دهعتلا دقعب

،  ريغلا ةحلصمل طارتش اال ةدعاق يف تضتقا امك دعب ، ضتقت مل ةيلمعلا تارورضلا نأب روطتلا نم
كلذ . نود نينوناقلا قطنملا حلا امل اذه تضتقا ولو هيف ، طرتشي مل دقع نم ريغلا مزتلي نأ زاوج
يف جردت دعب ،  ثيدحلا نوناقلا نأ ماع هجوب لوقلا نكميو ": ددصلا اذه يف هانلق نأ انل قبس ام اذهو
دنع فقو هنكلو .  ريغلل اقح اطرتشي نأ امهتداراب ناعيطتسي نيدقاعتملا نأب فرتعي حبصأ ،  روطتلا
ةمذ يف امازتلا ًائشني نأ كلذك امهتدارإب ناعيطتسي نيدقاعتملا نأب مويلا ىتح فرتعي ملف كلذ ،

ديفتسي نأ زاوج تضتقا يتلا يهف ،  ةيلمعلا تارورضلا طغض تحت إال روطتلا اذه رجي ملو ،  ريغلا
هيف  كرتشي مل دقع نم ريغلا مزتلي نأ زاوج دعب ضتق مل اهلعلو هيف ، افرط نكي مل دقع نم اقح ريغلا

ص864). ص863– دقعلا ةيرظن ). " كلذ نود ينوناقلا قطنملا حلا امل اذه تضتقا ولو ،
ةدعاق ريغلا ىلإ هرثأ فرصني ال دقعلا نأب يضقت يتلا ةدعاقلا نأ نماألرم عقاولا :"و ةيشاحلا يف انلق مث
جرخن نحنف ً ،إوال العفال ًامسا اآلن اهيقبتسن نحنو ،  ينامورلا نوناقلا نع اهانثرو ،  بهيلا ةقيتع
عنمي ام نينوناقلا قطنملا يف سيلو . . .  هيضتقي ام ًاريثكو كلذ الت ماعملا مدقت ىضتقا املك اهيلع
نأ هانعم اذه سيلو .  هتمذ يف مازتلا ديلوت وأ ثثلا صخشل قح ءاشنإ ىلع ناقفتي نيصخشي نأ نم
يف يرورض هلوبقف كلذ ، ضري مل ولو مازتل باال نيدملا وأ قحلا بحاص حبصي ثلا ثلا صخشلا اذه

وأاال هبسك يذلا قحلا ربتعي لبق اذإ هنكلو ،  هتدارإ نم مغرلا ب ًانيدم وأ ًانئاد نوكي ال ىتح نيتلا حلا
طارتش اال نيب قرف هيف . .وال ًافرط نكي مل يذلا دقعلا سفن نم أشن دق هتمذ يف قلعت يذلا مازتل

ًاقح ءيشني ريغلا ةحلصمل طارتش نإاال قيلا نأ زوجي كلذ .وال يف ريغلا نع دهعتلا و ريغلا ةحلصمل
هيف ،فال ًافرط نكي مل دقع نم ًاقح بسكب ريغلا نأ حص اذإ هنأو ،  ًامازتلا دلويف ريغلا نع دهعتلا امأ
يف يرورض ريغلا لوبق ألن كلذ هب . لوبق هنم ردصي مل دقع نم مازتلا هتمذ يف قلعتي نأ حصي
دهعلا يف كلذك .  ىريس امك عفتنملا لوبق نم الدب ريغلا ةحلصمل طارتش اال يفف .  انمدق امك نيتلا حلا
قطنملا ثيح نم ،  عنمي يذلا امف لوبقلا اذه ردص اذإف ،  ريغلا لوبق طارتشا نم الدب ريغلا نع

دقعلا نم ًادلا وتم ،  هتمذ يف امازتلا هلبق دقو ،  ريغلا ةمذ يف أشن يذلا مازتل اال رابتعا نم ،  نينوناقلا
شماه ص864 دقعلا ةيرظن ؟"( ريغلا ةحلصمل طارتش يفاال وهاألرم امك هيف ، ًافرط نكي مل يذلا
قبسي نأ ديدجلا يندملا نوناقلا ضري ملو اذه –(2 مقر شماه ص871 ًاضيأ رظنأ –2,1 مقر
ريغلا ةحلصمل طارتش اال ةدعاقل لجسو ،  ةرصاقلا اهتلحرم دنع ريغلا نع دهعتلا ةدعاق ىقبأف ،  نمزلا
هبسكي نأ زوجي نكلو ،  ريغلا ةمذ يف ًامازتلا دقعلا بتري 152:"ال ةداملا يف ريخ ،قولا األ اهروطت

. " ًاقح
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ًاثحب ةداع نودقتعي ءاهقفلا  ،ولالنأ هحوضو عم كلذ ريرقت يف بهسنل انك ام
مت ديدج دقع يف نوكي هلعل ؟ عفتنملل تبث يذلا قحلا ردصم نيأ هيف نولءاستي ًايديلقت
لمع نم أشن دق قحلا لعل  .وأ عفتنملا و دهعتملا نيب  ،وأ عفتنملا و طرتشملا نيب
قح وه نوكي هلعل  .وأ عفتنملا ةحلصمل لمعي يلوضف هنأ ساسأ ىلع طرتشملا

تايظرنلا هذه نم ةيرظن لكلو .  عفتنملل كلذ دعب هلوحو دقعلا نم هبسك طرتشملا
طارتش نأاال انمدق دقف .  ًاعيمج اهدينفت ريسيلا نم هنأ ىلع اهنع . نوعفادي راصنأ

وأ هلبقيل عفتنملا ىلع ًاباجيإ ضرعي طرتشملا وأ دهعتملا نأ هانعم سيل ريغلا ةحلصمل
(theoriedel’offre)،ألن ضورعملا باجي اإل ةيرظن كلذ ىلإ بهذت امك هضفري
نيب ديدج دقع نم ال دهعتملا و طرتشملا نيب ام مت يذلا دقعلا نم أشني امنإ عفتنملا قح
نم لمعب موقي طرتشملا نأ هانعم سيلو .  طرتشملا و عفتنملا نيب وأ دهعتملا و عفتنملا
ًاقرف كانه (theoriedelagestiond’affaire)،ألن عفتنملل ةلا ضفلا لا معأ
يف ةيصخشلا ةحلصملا دوجو وه ةلا ضفلا و ريغلا ةحلصمل طارتش اال نيب ام ايرهوج
قحلا بسكي طرتشملا نأ هانعم سيلو ،  ةيناثلا ةلا حلا يف اهمادعناو ىلو األ ةلا حلا

(theoriedelagestiond’affaire)،أل عفتنملل كلذ دعب هلوحي وأالًمث هسفنل
ةحلصملا دوجو وه ةلا ضفلا و ريغلا ةحلصمل طارتش اال نيب ام ًايرهوج ًاقرف كانه ن
طرتشملا نأ هانعم سيلو ،  ةيناثلا ةلا حلا يف اهمادعناو ىلو األ ةلا حلا يف ةيصخشلا

،(theoriedelacession) عفتنملل كلذ دعب هلوحي وأالًمث هسفنل قحلا بسكي
هبسك قح وه هيف ،لب هل ًافلخ ربتعي وال طرتشملا نع قحلا ىقلتي ال عفتنملا ألن
أجل ىرخأ ةيرظن كلذك اآلن دنفنو اذه ، لك اندنف نأ قبس .  طارتش اال دقع نم ةرشابم

دهعتملا ةدارإ هردصم عفتنملا قح نأ ىلإ اهيف نوبهذي ًاريخأ (1) ءاهقفلا ضعب اهيلإ
نكمأ امل ًاحيحص اذه ناك ولو ،(theoriedelavolonteunilaterale) ةدرفنملا
دهعتملل ناكلو ،  طارتش اال دقع ىلع ةدراولا عوفدلا ب عفتنملا لبق دهعتملا كسمتي نأ

.  عفتنملا رارقإ ردصي نأ ىلإ ضقنلا قح طرتشملل ال هدحو
ةحلصمل طارتش نأاال نوررقي امدنع مهسفنأ نوضقاني ءاهقفلا نأ نماألرم عقاولا و

 ،مث ريغلل ًاقح ءيشني ال دقعلا نأب يضقت تناك يتلا ةميدقلا ةدعاقلا عم قفتي ال ريغلا
لبق  نم هوررق ام اوسن عفتنملا قح ردصم نع هيف نوثحبي يذلا ناكملا ىلإ اولصو اذإ
مهل قبس يتلا اهتاذ ةميدقلا ةدعاقلا هذهل عفتنملا قح اوعضخي نأ اولواحو ،
نأ نم ًافوخ طارتش اال دقع ىلإ قحلا اذه عجري نأ ىلع هيقف ؤرجي !فال اهوركنأ نأ
اال دقع هردصم عفتنملا قح نأ ررقن نأ يف ددرتن فال نحن امأ ! ةدعاقلا هذهب مدطصي
 ،مل رشابم قحلا اذه نأ كلذك ررقنو .(2) دقعلا اذه ريغ ردصم قحلل سيلو ،  طارتش

هردصم قحو ،  رشابم قح – نيتصاخلا نيتاه نم لكلو .  طرتشملا نم عفتنملا هفلتي
.  اهيلع بترتت ةماه ةيلمع جئاتن – طارتش اال دقع

عفتنملا قح نأ ىلع جئاتنلا نم بترتي )–ام ةمتت ) عفتنملا ب دهعتملا 381–عالةق

161–وكالن ةرقف 1 درابو يردوب ص114– 1891 ةنس سيراب نم ةلا سر (Worms) زمرو رظنأ (1)
. 304 ةرقف 2 نارسوج ص328– 2 ناتيباكو

ريغلا ةحلصمل طارتش اال يوطني ": لوقت ذإ يديهمتلا عورشملل ةيحاضي اإل ةركذملا ريشت اذه ىلإو (2)
مزتلي دهعتملا  .ف مهريغ نود نيدقعاتملا ىلع دوقعلا عفانم راصتقا ةدعاق ىلع يقيقح جورخ ىلع

،  دقاعتلا يف ًافرط سيل هنأ ولو ًارشابم ًاقح كلذب ريخ األ بسكيف ،  عفتنملا ةحلصمل طرتشملا لبق
لضف هحوضوو هتطاسب ىلع ريوصتلا اذهلو .  قحلا اذهل ًاردصم هتاذ دقاعتلا نوكي ةباثملا هذهبو

ال ضف وهو ،  ةماعلا دعاوقلا مكح نع هذوذش ثيح نم هتاصخشم زاربإو ماظنلا اذه هجو نع فشكلا
اهسامتلا يف يديلقتلا هقفلا دهج يتلا جيرختلا و ريسفتلا هوجو رئاس راهظتسا ءانع نم لبقي كلذ نع

ص316). 2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم )" اهتايئزج ليصفتو
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قح عفتنملا قح نأ ىلع بترت يتلا جئاتنلا امأ : طارتش اال دقع هردصم رشابم قح
: يتأي ام يهف طرتشملا نم هاقلتي ال رشابم

هدحو عفتنملل قحلا صلخي  ،لب هتوم دعب قحلا اذهب طرتشملا ينئادل نأش (1)ال
نويدب ال قثم هاقلتل ثاريملا قيرطب هنم هاقلت دق ناك ولو .  طرتشملا نم هقلتي مل ألهن

هل نمؤملا دقاعت اذإف .  ةايحلا ىلع نيمأتلا دقع وه أدبملا اذهل قيبطت مهأو .  ةكرتلا
وه  ،لب مهيبا ةكرت يف قحلا نوقلتي األوالدال نإف ،  تام مث وأالهد ةحلصمل ًاطرتشم
نأ مهل سيل هل نمؤملا ينئاد نأ كلذ ىلع بترتيو .  نيمأتلا ةكرش لبق رشابملا مهقح
عيمج ىلع نوعجري امك هيلع اوعجري ىتح مهنيدم ةكرت يف ال خاد قحاألوالد اوربتعي
هنم نوعفدي مهل ،وال ًاصلا خ ةكرشلا نم نيمأتلا غلبم األوالد ذخأت  ،لب ةكرتلا قوقح
ىلع ءاضقلا و هقفلا رقتسا دقو ،  نيمأتلل ةيزم مهأ يه هذهو ،  مهيبا ناويد دادسل ًائيش

.(1) رصم يفو اسنرف يف أدبملا اذه
لخدي مل قحلا نإف ،  هتايح حلا قحلا اذهب طرتشملا ينئادل نأش ال كلذك (2)

ال هنأ كلذ ىلع ينبنيو .  ماعلا مهنامض يف ال خاد نوكي ىتح طرتشملا ملا يف ام ًاموي
سيل ألهن مهنيدم مساب هولمعتسي نأ مهل سيلو ،  قحلا اذه ىلع ذيفنتلا نينئادلل زوجي

.  نيدلا اذهل ًاقح
دنع ةيصيلوبلا ىوعدلا ب هطارتشا يف اونعطي نأ طرتشملا ينئادل ناك اذإو (3)
نمع قحلا ىقلت نم زكرم يف عفتنملا ربتعن إال كلذ عم بجاولا  ،ف اهطورش رفاوت

،  فلأ هتميق زنمال (ب) ىطعأ (أ) نأ ضرفن كلذ حيضوتلو .  نيدملا هل فرصت
ب نعطي (أ)نأ نئاد دارأو .  ةئامسمخ هرادقم ًاغلبم (ج) يطعي نأ هيلع طرتشاو
: نيفرصت نيب زييمتلا بجي ةلا حلا هذه يف .  دقعلا اذه يف ةيصيلوبلا ىوعدلا
(ب)، ىلإ ةبسنلا ب ةضواعم وه (ب)، ىلإ (أ) نم رداصلا وه ( األلو فرصتلا )

ؤطاوت طرتشي نأ نود ،  ةيصيلوبلا ىوعدلا حاجنل (أ)و(ب) نيب ؤطاوتلا طرتشيف
تبث اذإو (ا). نم هيلإ لقتنا قح يف (ب) فلخي ملو ًارشابم ًاقح ىقلت (ج)ألهن
ذفني نأ اذهل ناكو ،  نئادلا قح يف ذفان ريغ فرصتلا ربتعا (ا)و(ب) نيب ؤطاوتلا
لوزيف دقعلا خفسي (ج)وأ ىلإ هاطعا امب (ا) ىلع (ب) عجريو ،  لزنملا ىلع هقحب

اال قيرط نع (ج) ىلإ (ا) نم رداصلا وه ( يناثلا فرصتلا (ج).(و وحن همازتلا
ب عيطتسي (ا) نئاد نإف .  عربت عالةق يه (ا)و(ج) نيب علاالةق تناك اذإف ،  طارتش
ول ىتح هقح يف ةذفان ريغ ةئامسمخ اهرادقمو ةبهلا هذه لعجي نأ ةيصيلوبلا ىوعدلا
،  ةضراعم عالةق يه (ا)و(ج) نيب علاالةق تناك اذإ امأ .  ةينلا نسح (ج) ناك

.  امهنيب اميف ؤطاوتلا تبثا إالاذإ نعطلا قح نئادلل سيلف
اال دقع نم ةرشابم هبسكي لب طرتشملا نم هقح ىقلتي ال عفتنملا ناك املو (4)

حبصأ دقو ،  دهعتملا ىنئاد نأ كلذ ىلع بترتي هنإف ،  دهعتملل ًانئاد حبصيف ،  طارتش

7 جوميد –362 ةرقف 1 نامسإو ريبيرو لوين 204–بال ةرقف 1 درابو يردوب –51 ةرقف 8 كيه (1)
يملح روتكدلا –816 ةرقف فلؤملل دقعلا ةيرظن ص62– ص61– 2 نوتلا –و ةرركم 813 ةرقف

22 يف يسنرف ضقن –328 ةرقف كب تيتس وبأ تمشح روتكدلا –244 ةرقف كب يودب تجهب
–391–1–96 زوللا 1896د ةنس سرام ( يفو –177–1–92 هيريس 1891 ةنس ةينوي
ةنس ربمتبس 30 يف ةيلكلا اينملا ةمكحم –361–1–96 هيريس 1896 ةنس ةينوي 29 يفو

ةاماحملا 1931 ةنس ليربا 23 يف ةيلكلا اطنط ةمكحم ص460– 132 مقر 10 ةاماحملا 1929
28 يفو ص111– 1900م12 ةنس رياربف 11 يف طلتخم فانئتسا ص140– 83 مقر 12
ةنس رياني 18 يفو ص249– 1910م22 ةنس ليربا 7 يفو ص27– 1904م14 ةنس ربمفون
يف طلتخم فانئتسا نراق ص167– 1927م39 ةنس رياربف 13 يفو ص163– 1917م29

ص142 . 1930م42 ةنس رياني 2 يفو ص348– 1924م36 ةنس ويام لوأ
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ملا نم مهقوقح ءافيتسا يف ءامرغ ةكرش عفتنملا عم نوكرتشي ،  مهنم ًادحاو عفتنملا
عوفدلا نم عفد يأب عفتنملا لبق كسمتلا يف مهنيدم قح اولمعتسي نأ مهلو ،  دهعتملا
ىوعدلا ب عفتنملا وحن مهنديم مازتلا يف اونعطي نأ مهلو ،  طارتش اال دقع ىلع ةدراولا

نم نيدملا هب ديزي لمع يف ديدجلا نوناقلا يف زوجت ىوعدلا هذه ألن ةيصيلوبلا
.(1)( ديدج (م237 هتامازتلا

نيب ام مت يذلا دقعلا هردصم رشابملا عفتنملا قح نأ ىلع بترتت يتلا جئاتنلا امأ
: يتأي ام يهف دهعتملا و طرتشملا

دقعلا اذه رودص ذنم دجوي وهف ،  طارتش اال دقع هردصم عفتنملا قح ناك (1)امل
كلذ ىلع بترتيو طارتش نماال ةدافتس يفاال هتبغرل عفتنملا عإالن تقو نم (2)،ال

 ،فال عفتنملا ةبغر رودصو دقعلا رودص نيب ام ةرتفلا يف هتيلهأ دهعتملا دقف اذإ هنأ
اذإ عفتنملا نأ ًاضيأ كلذ ىلع بترتيو .  هتبغر نع نلعي نأ نم عفتنملل ًاعنام اذه نوكي
ذنم قحلا بسكي  ،ألهن ةيصيلوبلا ىوعدلا ب هضفر يف نعطلا زاج ،  طارتش اال ضفر

.( ديدج (م237 هقوقح نم ًاصاقنإربتعي كلذ دعب هايإ هضفرف ،  طارتش اال دقع رودص
كسمتي نأ عيطتسي دهعتملا نإف ،  طارتش اال دقع هردصم عفتنملا قح ناك (2)امل

نم هجو يأب هيف نعطي نأ هلف ،  دقعلا اذه يف ةزئاجلا عوفدلا عيمجب عفتنملا لبق
صنت ام اذهو .(3) خسفلا بجوي ام ققحت اذإ هخسفب كسمتي نأ هلو الن ، طبلا هوجو

": لوقت ذإ ديدجلا يندملا نوناقلا نم 154 ةداملا نم ةيناثلا ةرقفلا ةحارص هيلع
.(4)" دقعلا نع أشنت يتلا عوفدلا ب عفتنملا لبق كسمت ينا دهعتملا اذهل نوكيو

،  دهعتملا و طرتشملا نيب مت يذلا طارتش اال دقع هردصم عفتنملا قح ناك (3)امل
ىلع بترتيو .  امهنيب قافت اال هيلع متي امل ًاقبط قحلا اذه افيكي نأ نيدقاعتملا نيذهلف
نود هدحو طرتشملل نوكي نأ ىلع دهعتملا عم قفتي نأ طرتشملل زوجي هنأ كلذ
كلذ ىلإ ةراش اإل تمدقت دقو ،  عفتنملا وحن دهعتملا مازتلا ذيفنتب ةبلا طملا قح عفتنملا

ال عجي –نأ دهعتملا و طرتشملا – نيدقاعتملل زوجي هنأ ًاضيأ كل ذىلع بترتيو .(5)

اذهو كلذ . ىلع دهعتملا عم قافت اال دعب ضقنلل باقال وأ ضقنلل لباق ريغ عفتنملا قح
زوجي  ،فال طارتش اال يف ةحلصم دهعتملل نأ تبث اذإ ًانمض موهفم ريخ األ طرشلا

نيضياقتملا دحأ دهعت اذإ امك ،  عفتنملا قح ضقنب لقتسي نأ ةلا حلا هذه يف طرتشملل
ىلع نيد نم اآلرخ ضياقتملا بيصن يف لدبلا قرف نم هيلع قحتسملا عفدي نأب

عيطتسي ال دهعتملا نأ طرتشملل ال عفتنملل ًانيدم حبصأ دهعتملا نأ ىلع جئاتنلا نم ًاضيأ بترتي اممو (1)
ةينوي ( يف طلتخم فانئتسا ) عفتنملا وحن همازتلا و طرتشملا ىلع هل قح نيب ةصاقملا ب كسمتي نأ
هيلع عفتنملا عوجر دنع عيطتسي ال دهعتملا نأ كلذ ىلع ًاضيأ بترتيو ص536). 1927م39 ةنس

ص71). 1914م27 ةنس ربمسيد 17 يف طلتخم فانئتسا ) طرتشملا ديرجت بلطي نأ
ص163 . 1917م29 ةنس رياني 18 يف طلتخم فانئتسا (2)

ص916 فلؤملل دقعلا ةيرظن ءافولا يف واالةبان ريغلا ةحلصمل طارتش اال نيب ام قرفلا يف رظنأ (3)
. 1 مقر شماه

عفتنملا لبق كسمتي نأ دهعتملل انرظن يف زاج ،  ًايروص ًادقع دهعتملا و طرتشملا نيب ام دقعلا ناك اذإو (4)
يف " اريغ " ربتعي ال عفتنملا نأ كلذ .  دقعلا ةيروصب ملعي ال ةينلا نسح عفتنملا ناك ول ىتح ةيروصلا ب
ريغلا طرشو ،  دقعلا اذه نم هقح دمتسا دق وهف ،  رهاظلا دقعلا ب كسمتلا عيطتسي ىتح ةيروصلا هذه
دقو .  هتاذ يروصلا دقعلا نم ًادمتسم ةيروصلا نم هتايمح دارت يذلا هقح نوكي إال ةيروصلا يف

.  ةيروصلا يف كلاالم دنع يف وأ نايبب اهيلإ دوعنسو ،  ةلأسملا هذه ىلإ ةراش اإل تقبس
اهيلع ةطرتشم راكتحا ةكرش عم ةموكحلا دقاعتت نأ كلذل ثمال انبرض دقو –378 ةرقف ًافنآ رظنأ (5)
ذيفنتب ةكرشلا مازلإ قحب روهمجلا دارفأ نود ،  اهسفنل ظفتحت اهنكلو ،  روهمجلا ةحلصم يف ًاطورش

يفو ص313– 1896م8 ةنس ةينوي 3 يف طلتخم فانئتسا ىنعملا اذه يف رظنأ ) طورشلا هذه
ص58). ص57– 2 نوتلا ص283–و 1905م17 ةنس ويام 17
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.(1) عويشلا ىلع اهيف هل كيرش وه نايطا
عفتنملا قحو : عفتنملا قح صقن زاوج –( ةمتت ) عفتنملا ب دهعتملا 382–عالةق

.  قحلا اذهل رارقإ هنم ردصي نأ ىلإ ضقنلل لباق طارتش اال دقع نم هبسكي يذلا رشابملا
ذإ ديدجلا يندملا نوناقلا نم 155 ةداملا نم ىلو األ ةرقفلا ةحارص هيلع صنت ام اذهو

عفتنملا نلع ينا لبق ةطراشملا ضقني وأ هتثرو وأ هينئاد نود طرتشملل زوجي ": لوقت
امل ًافلا خم كلذ نكي مل اهنم ،ام ةدافتس اال يف هتبغر طرتشملا ىلإ وأ دهعتملا ىلإ

. " دقعلا هيضتقي
قح نوكي دقو .  قحلا اذه نع لزن  ،إالاذإ طرتشملا وه ضقنلا قح هل تبثي يذلا و

ال طرتشملا نم ةبه عفتنملا قح ناك اذإ امك ،  موقي فال دقعلا هيضتقي امل ًافلا خم ضقنلا
إال ضقنلا قح لمعتسي ال طرتشملا نأ دهعتملا طرتشي دقو .(2) عوجرلا اهيف زوجي
دق كلذ .لب نايب قبس دقو ،  عفتنملل مازتل اال ذيفنت يف ةحلصم هل تناك اذإ هتقفاومب

طرتشملا عفتنملا لحم لحي نأ طرشب ضقنلا قح ًاضيأ وه هل نوكي نأ دهعتملا طرتشي
يصخش قح ضقنلا قحو .(3) هتدارإ ضحمب همازتلا نم للحتي ال ىتح رخآ ًاعفتنم وأ
نينئادلل زوجي ال كلذل هعم ، قحلا اذه كلمي نمب وأ طرتشملا ب ةصاخ تارابتع ال عجري

  قحلا ضقني نأ نود طرتشملا تام اذإف .  ةثرولا ىلإ لقتني  ،وال نيدملا مساب هلا معتسا
لماعب ةثرولا تعفدن  ،إوالال عفتنملا رارقإ ردصي مل ولو ضقنلا قح ةثرولل سيلف ،

.  مهثروم هضقني مل قح ضقن ىلإ مهتحلصم
ًامئاد دهعتملا عإالن بجي نكلو ،  دهعتملا ىلإ وأ عفتنملا ىلإ ضقنلا طرتشملا هجويو

،  صوصخم لكش ضقنلل سيلو .(4) عفتنملا وحن همازتلا ذيفنت نع عنتمي ىتح ضقنلا ب
.(5) ًاينمض نوكي نأ حصي ًاحيرص عقي امكو

نإف دهعتملا ةمذ ئربي ملو رخآ ًاعفتنم نيعي ملو عفتنملا قح طرتشملا ضقن اذإو
دقو ،  ضقنلا تقو نم ال دقعلا تقو نم هل تباث هنأ ربتعيو وه ، هيلإ فرصني قحلا

فانئتسا ًاضيأ رظنأ ص337– 109 مقر رمع ةعومجم 1941 ةنس سرام 27 يف يندم ضقن (1)
ص567 . 1930م42 ةنس ةينوي 17 يف طلتخم

األمعلا ةعومجم ) اهمامأ لثملا اذه ركذ دقو ،  خويشلا سلجمب يندملا نوناقلا ةنجل تاشقانم رظنأ (2)
ص315). 2 ةيريضحتلا

ص 1918م31 ةنس ربمفون 28 يفو ص71– 1914م27 ةنس ربمسيد 17 يف طلتخم فانئتسا (3)
. 358 ةرقف 1 نامسغو ريبيرو لوين بال ًاضيأ رظنأ . 38

ص217 . 1904م16 ةنس ليربا 24 يف طلتخم فانئتسا (4)
ىلإ نيمأتلا غلبم دوعي  ،فال هنئادل نيمأتلا ةصيلوب هل نمؤملا نهري نأ يئزجلا ضقنلا لبق نمو (5)

ص 1902م14 ةنس رياربف 27 يف طلتخم فانئتسا ) هقح نئادلا ىفوتسي نأ دعب إال نيعفتنملا
.(162

انامضو ًانيمأت نمثلا ضعبب يرتشملا ظفتحي نأ ىلع يرتشملا و عئابلا قفتا اذإ هنأب ضقنلا ةمكحم تضقو
يف قحلا طرتشملل نأ همكحو ،  ريغلا ةحلصمل ًاطرتشا ًانوناق ربتعي قافت اال اذهف ،  عئابلا ىلع رخآ نيدل
لكشب نوكي نأ قافت اال ضقن يف بجي هل .وال هلوبق هتحلصمل طرشلا لصح نم نلعي مل ام هضقن

نم 141 ةداملا قيبطتل انه لحم  ،وال ًاينمض نوكي نأ حصي احيرص عقي امك وه  ،لب صوصخم
نإف ،  يرتشملا ىلع عوجرلا و هنيدم قح لا معتسا نم عئابلا نئاد نيكمتل ( ميدقلا ) يندملا نوناقلا

( يرتشملا انه ) دهعتملا ةمذ يف ًايقاب )الزيلا عئابلا انه ) نيدملا قح نوكي نأ اهلا جم ةداملا هذه
نئادلل حصي قح يأ كلذ دعب نيدملل ىقبي فال ءافولا ب ىضقنا ام اذإف ،  قحلا اذه نئادلا لا معتسا دنع

ص473).نوال 171 مقر 3 رمع ةعومجم 1942 ةنس ةينوي 11 يف يندم ضقن ) همسا هرشابي نأ
قحلا اذه نأ نم هانمدق امل هنيدم مساب ضقنلا قح لمعتسي نأ هل زوجي ال طرتشملا نئاد نأ انه ظح
نئاد ىلع عنتما اذإف .  انيأر امك كلذ يف ًاحيرص ديدجلا نوناقلا صن درو دقو ،  طرتشملل يصخش
نمثلا نأ ىلإ  ،ال ضقنلا قح ةيصخ شىلا عجري اذه نإف ،  هنيدم مساب ضقنلا قح لمعتسي نأ عئابلا

.  ةمكحملا تبهذ امك يرتشملا ةمذ يف ًايقاب دعي مل
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ةحلصمل طارتش اال بلقني كلذلو ،  عفتنملا نم هيلإ لقتني ملو دقعلا بجومب هل تبث
ضقنلا دنع طرتشملل زوجيو .  نيدقاعتملا ىلإ إال هرثأ فرصني ال يداع دقع ىلإ رغيلا

و لكذك دقعلا تقو نم قحلا هل تبثيو األلو ، عفتنملا لحم لحي رخآ ًاعفتنم نيعي نأ
:"و لوقت 155ذإ ةداملا نم ةيناثلا ةرقفلا ريشت اذه ىلإو األلو . عفتنملا نم هاقلتي ال

ةحارص قفتا  ،إالاذإ طرتشملا لبق دهعتملا ةمذ أربت نأ ةطراشملا ضقن ىلع بترتي ال
نأ هل امك األلو ، عفتنملا لحم رخآ عفتنم خإالل طرتشمللو كلذ خالف ىلع انمض وأ
ىلإ هفاضأو عفتنملا قح طرتشملا ضقن اذإو . " ةطراشملا نم عافتن باال هسفنل رثأتسي
األلو عفتنملا وه ناك ءاوس ،  رخآ ًاعفتنم نيعيو كلذ نع لدعي نأ هل زوجي هنإف ،  هسفن
ناك امك دقعلا دوعيو ،  ًامئاد دقعلا تقو نم ًاتباث ؤهالء نم يأ قح ربتعيو ،  هريغ وأ

.(1) ريغلا ةحلصمل ًاطارتشا
عقطني :وال هقحل عفتنملا رارقإ بوجو –( ةمتاخ ) عفتنملا ب دهعتملا 383–عالةق
سيلو ،  هقحل تيبثت وه نذإ عفتنملا رارقإف .(2) عفتنملا رارقإ ردص إالاذإ ضقنلا قح
رودص نم انيب .والدب امك طرتشملا نم وأ دهعتملا نم هيلع ضورعم باجي وبقالإل

،  قحلا تبثت رارق اإل ردص اذإف .  هاضر نودب قح هل تبثي ال يك عفتنملا نم رارقإ
.  ةراش اإل انفلسأ امك رارق اإل تقو النم دقعلا تقو نم ًادوجوم ربتعاو

قحلا ضقني مل طرتشملا ماد ام ءاش تقو يأ يف هرارقإ ردصي نأ عفتنملا عيطتسيو
قح وه انه مداقتلا ب طقسي يذلا  .و مداقتلا إالب رارق اإل رادصإ يف هقح طقسي (3).وال

.  مداقتلا ةدم خالل يف لمعتسي ملو رارق باإل تبثي مل يذلا عفتنملا
ىقلت ول ىتح صوصخم لكش هل طرتشي  ،وال ًاينمض وأ ًاحيرص نوكي دق رارق واإل

اإل تقبس دقو ،  لكشلا مزلتست ةرشابم ةبه سيل انه عربتلا نإف ،  ًاعربت قحلا عفتنملا
عإالن نم الدب نكلو ،  طرتشملل وأ دهعتملل هرارقإ عفتنملا نلعيو .  كلذ ىلإ ةراش

ةداراب دقعني نينوناق فرصت ضقنلا ك رارق هقح .واإل يف يرسي ىتح رارق باإل دهعتملا

ضقني نأ طرتشمللو ": يتأي ام ددصلا اذه يف يديهمتلا عورشملل ةيحاضي اإل ةركذملا يف ءاج دقو (1)
نأ ةطراشملا ضقن دنع هلو .  دقاعتلا حورل ًايفانم كلذ نوكي اهلإالنأ عفتنملا رارقإ لبق ةطراشملا
ًانمض وأ ةحارص تفرصنا دق نيداقعتملا ةين نكت  ،اممل اهتعفنمب هسفنل رثأتسي بأرأ رخآ ًاعفتنم نيعي
عجري ًارمأ ةطراشملا ضقن ناك املو .  طرتشملا لبق دهعتملا ةمذ أربت نأ هيلع بترتي ءاغل نأاال ىلإ
ضفر اذإو .  هتثرو وأ هينئاد نود هيلع ةصخرلا هذه لا معتسا رصق دقف ،  هتاذ طرتشملا ريدقت ىلإ

،  قباسلا ضرفلا يف اهيلإ ةراش اإل تمدقت يتلا قوقحلا نيع طرتشملل نوكيف ًايئاهن ةطراشملا عفتنملا
همازتلا ذينفت هيلع ليحتسي دهعتملا نأ رابتعاب دقعلا خسف بلطي نأ كلذ قوف هل زوجي هنأ رهاظلا و

ص317). 2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم )" عفتنملا لبق
تسيل ةربعلا اآلرخ ،ف لعف امب امهدحأ ملعي نأ لبق عفتنملا نم رارقإو طرتشملا نم ضقن ردص اذإو (2)
يذلا وه وأالً دهعتملا نلعأ نمف ،  دهعتملا ىلإ امهن عاال خيراتب  ،لب رارق واإل ضقنلا رودص خيراتب

دق ربتعي  ،وأ دهعتملل ضقنلا عإالن ىلإ طرتشملا قبس اذإ ًاضوقنم عفتنملا قح ربتعيو ،  هفرصت يرسي
ةرقف 1 نامسغو ريبيرو لوين (بال دهعتملل هرارقإ عإالن ىلإ عفتنملا قبس اذإ ضقنلل لباق ريغ تبثت

.(361
ص 1918م30 ةنس رياربف 14 يفو ص184– 1916م38 ةنس سرام 2 يف طلتخم فانئتسا (3)
نم نأ ىلع تصن ( ميدقلا ) يندملا نوناقلا نم 137 ةداملا نأب ضقنلا ةمكحم تضقو –221
نمم نوناقلا بلطي ملو ،  اهضفرو اهلوبق نيب رايخلا هلف هنم ليكوت نودب ةطراشم هتمذ ىلع تدقع
مدع حةلا يف هنم هاضتقا ام لكو ،  نيعم نمز يف اهلوبق يف هتبغر رهظي نأ هتمذ ىلع دقعلا لصح

1931 ةنس ربمسيد 17 يف يندم ضقن ) توكسلا هيف يفكيف لوبقلا  ،امأ ضفرلا نلعي نأ لوبقلا
ص30). 18 مقر 1 رمع ةعومجم

اذإف ،  ضفرلا و رارق اإل نيب هيف راتخي عفتنملل ال وقعم جأال ددحي نأ دهعتملا و طرتشملا نم لكل زوجيو اذه
ةيحاضي اإل ةركذملا رظنأ ال( وقعم األلج ناك اذإ امىلع ةباقرلا يضاقللو .  ًاضفار دع األلج ىضقنا

ص317). 2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم يف يديهمتلا عورشملل
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.  ةدرفنم
وأ دهعتملا وه قحلا اذهب نيدملا ناك ،  ضقنلل لباق ريغ قحلا راصو رارق اإل ردص اذإف
نأ عفتنملل زوجي ال نكلو .  ضيوعتلا ب ةبلا طملا تزاج ذيفنتلا لا حتسا اذإف .  هتثرو

طرتشملا وه خسفلا ب ةبلا طملا هل زوجت يذلا هيف .و ًافرط سيل  ،ألهن دقعلا خسف بلطي
.(1) انمدق امك

هذه يفو .  هتحلصمل طرتشا يذلا قحلا ،  ًانمض وأ ةحارص ،  عفتنملا ضفري دقو
 .و ضفرلا تقو نم ال دقعلا تقو نم هتثرو ىلإ وأ طرتشملا ىلإ قحلا فرصني ةلا حلا

ينئادل زوجيو .  ةدرفنم ةداراب دقعني نينوناق فرصت ،  رارق واإل ضقنلا  ،ك ضفرلا
نايبلا نع ىنغو .  انمدق امك اهطورش ترفاوت اذإ ةيصيلوبلا ىوعدلا ب هيف نعطلا عفتنملا
يذلا عفتنملا لحم لحي رخآ ًاعفتنم نيعي  ،نأ عفتنملا ضفر دنع هل ، زوجي طرتشملا نأ

.  هنييعت تقو النم دقعلا تقو نم اآلرخ عفتنملا اذه قح تبثيو ،  ضفر

يناثلا عرفلا

عوضوملا ىلإ ةبسنلا ب ةمزلملا دقعلا ةوق

نم ةمزلملا هتوق رثأ يف ًاضيأ يبسن دقعلا : عوضوملا ثيح نم دقعلا ةبسن –384
يتلا يه ةيلوئسملا هذهو كلذ ، نع لوئسم دقعلا ب مزتلملا  .و دقاعتلا عوضوم ثيح

.  ةمزلملا دقعلا ةوق لفكي يذلا ءازجلا يهو ،  ةيدقعلا ةيلوئسملا ب اهيمسن
ةيلوئسملا ( ًايناث ) دقاعتلا عوضوم ديدحت (ً :(وأال نيرمأ نذإ ثحبن نحنف

.  ةيدقعلا

األلو ثحبملا

دقاعتلا عوضوم ديدحت

.  دقعلا يف درو إالامب دقاعتملا مزتلي :ال دقاعتلا عوضوم ديدحت نوكي فيك –385
نأ كلذ دعب هيلع بجو هرسف اذإف .  ريسفتلا ىلإ ةجاح يف دقعلا يضاقلا ىري دقو
ب موقي نأ مزتلملا ىلع بجو مث .  تامازتل نماال أشنأ ام ىدم نيعيل ،  هقاطن ددحي

.  نيدقاعتملا ةعيرش دقعلا  ،ألن ةدايز وأ صقن نود دقعلا يف ددحت امك همازتلا
.  دقعلا قاطن ديدحت (2).  دقعلا ريسفت ثالث:(1) لئاسم يف نذإ ملكتن نحنف

.  نيدقاعتملا ةعيرش هنأ ساسأ ىلع دقعلا ذيفنتب نيدقاعتملا مازلإ (3)

ىلع عفتنملا مزع حص اذإو ": لوقت اذإ يديهمتلا عورشملل ةيحاضي اإل ةركذملا ريشت هلك اذه ىلإو (1)
فرصت رارق اإل اذه نأ ىعاريو ،  هرارقإب طرتشملا نأ دهعتملا نلعي نأ هل زوجيف ،  طارتش اال لوبق

ًانيعم جأالً عرشملا ددحي ملو ام ، لكش ءافيتسا هل طرتشي  .وال ةدرفنم ةداراب دقعني نينوناق
الًامز عفتنملا قح حبصيو .  ةلوقعم ةرتف يف مزتعي امع حاصف باال عفتنملا راذنإ زوجي نكلو ،  هرودصل
ىلع بترتيو ،  دقعلا هردصم رشابم قح وهو .  رارق عإالناإل درجمب ضقنلل لباق ريغ يأ
املو كلذ . خالف ىلع قفتي اممل طارتش اال ذيفنتب بلا طي نأ عفتنملل زوجي هنأ ىلو :األ ناتجيتن كلذ
هل زوجيف ،  هجولا اذه نم يلوضفلا نع قرتفي وهو ،  ذيفنتلا اذه يف ةيصخش ةحلصم طرتشملل ناك
لبق كسمتي نأ دهعتملل زوجي هنأ ةيناثلا و كلذ ريغب دقعلا ىضق إالاذإ هسفنب ةبلا طملا ىلوتي نأ ًاضيأ

ص317). 2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم )" دقعلا نع عرفتت يتلا عوفدلا ب عفنتملا
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األلو بلطملا

(1) دقعلا ريسفت

(Interpretationducontrat)

ام ىلع ديدجلا يندملا نوناقلا نم 150 ةداملا تصن : ةينوناقلا صوصنلا –386
: يتأي

اهريسفت قيرط نم اهنع فارحن اال زوجي  ،فال ةحضاو دقعلا ةرابع تناك اذإ -1"
. " نيدقاعتملا ةدارإ ىلع فرعتلل

ةكرتشملا ةينلا نع ثحبلا بجيف ،  دقعلا ريسفتل لحم كانه ناك اذإ امأ -2"
ةعيبطب كلذ يف ءادهتس  ،عماال ظافل لأل يفرحلا ينعملا دنع فوقولا نود نيدقاعتملل

يف يراجلا فرعلل اقفو ،  نيدقاعتملا نيب ةقثو ةنامأ نم رفاوتي نأ يغبني امبو ،  لماعتلا
الت(2)" . ماعملا

: يتأي ام ىلع 151 ةداملا تصنو
. " نيدملا ةحلصم يف كشلا رسفي -1"

اراض ناعذ اإل دوقع يف ةضماغلا تارابعلا ريسفت نوكي نأ زوجي ال كلذ عمو -2"
. "(3) نعذملا فرطلا ةحلصمب

: ميدقلا يندملا نوناقلا يف اآلةيت صوصنلا ،  صوصنلا هذه لباقيو
نأ رهظي يذلا ضرغلا بسحىلع تاطراشملا رسفت نأ بجي م199/138:"
عون هيضتقي ام عم اهيف ةلمعتسملا ظافل لأل يوغللا ىنعملا ناك امهم هودصق نيدقاعتملا

. " يراجلا فرعلا و ةطراشملا
وأ ةطراشملا ءاقبإ اهيلع قلعملا طورشلا يف ريسفتلا نوكي اذكهو م200/139:"

. " اهدييأت
. " دهعتملل ةدئافلا هيف امب ريسفتلا نوكي هابتش حةلااال يف م201/140:"

.  ميدقلا نوناقلا يف نكت مل دعاوق دقعلا ريسفت يف ديدجلا نوناقلا ثدحتسي ملو
نم ىلو األ ةرقفلا دروأف .  ةميدقلا صوصنلا زواج اميف يرصملا ءاضقلا ننق نأ دعي ملو

ةمكحم ءاضقو ،  ةحضاو تناك اذإ دقعلا ةرابع نع فارحن اال مدعب ةمزلم 150 ةداملا

–1905 ةنس سيراب نم ةلا سر ةينوناقلا تافرصتلا ريسفت يف (Dereux) هيريد : عجارملا ضعب (1)
ةيناث ةعبط ريسفتلا قرط يف (Geny) ينج –1912 ةنس نوجيد نم ةلا سر (Gounot) ونوج

–بال ةدار عإالناإل يفو – ينامل األ نوناقلا يف تامازتل يفاال (Saleilles) 1919–سيلا ةنس
ةرقف –449 ةرقف 2 هيجن وبوال ريبيرو لوين 375–بال ةرقف –373 ةرقف 1 نامسغو ريبيرو لوين
ىلإ اهب مدقت ةلا سر ديدجلا يرصملا نوناقلا يف هريسفتو دقعلا نيوكت يف يتيشلا روتكدلا –459
يمهف دماح دمحم روتكدلا )و اشاب ) يمهف دماح –1949 ةنس سيراب ةعماجب نراقملا نوناقلا دهعم
فلؤملل دقعلا ةيرظن ص394– ص362– 1 نوتلا –و ةيراجتلا و ةيندملا داوملا يف ضقنلا يف كب

دمحأ روتكدلا – اهدعب امو 185 ةرقف كب يودب تجهب يملح روتكدلا – اهدعب امو 826 ةرقف
.  اهدعب امو 346 ةرقف كب تيتس وبأ تمشح

ضعب ادع اميف ،  قباطم هجو ىلع يديهمتلا عورشملا نم 21 ةداملا يف صنلا اذه درو : صنلا خيرات (2)
اهنمضت دقف " هادصق دق نيدقاعتملا نأ رهظي يذلا ضرغلا "بو ةرابع ادع اميفو ةفيفط ةيظفل تاف خال
ثحبلا بجيف " ةرابعب ءافتكا ةعجارملا ةنجل يف ةرابعلا هذه تفذح دقو .  يديهمتلا عورشملا صن
نوناقلا صنل ًاقباطم صنلا حبصأف ،  ةيظفل الت يدعت ضعب تيرجأو ، " نيدقاعتملل ةكرتشملا ةينلا نع
سلجم هيلع قفاوو .  يئاهنلا عورشملا يف 154 ةداملا مقر تحت ةعجارملا ةنجل هترقأو ،  ديدجلا

قفاو 150 .مث ةداملا مقر تحت خويشلا سلجمب يندملا نوناقلا ةنجل هيلع تقفاو كلذكو .  باونلا
ص298). ص295– 2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم ) خويشلا سلجم هيلع

. 118 ةرقف ًافنآ صنلا خيرات رظنأ (3)
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ريسفت يف 151 ةداملا نم ةيناثلا ةرقفلا درواو .  ىرنس امك أدبملا اذه ىلع ىرج ضقنلا
دوقع يف كلاالم دنع انيأر امك أدبملا اذه ىلع يرصملا ءاضقلا ىرج دقو ،  ناعذ اال دوقع

.  ناعذ اال
ةدار اإل ىلإ هجتي ريسفتلا نأ حوضو يف زربأ ،  كلذ عم ،  ديدجلا نوناقلا نكلو

ةكرتشملا ةينلا نع ثحبلا بجوأ ناب ،  ةنطابلا ةدار اإل ىلإ ههاجتا نم رثكأ ةرهاظلا
لماوع هذهو ،  يراجلا فرعلا و لماعتلا ةعيبطتب كلذ يف ءادهتس واال نيدقاعتملل
.  ةنطابلا ةدار هنماإل صلختست يذلا ردصملا يه ةرهاظلا ةدار اإل لعجت ةيعوضوم

:يوال هتحص يفو دقعلا داقعنا يف ثحبلا دعب يتأي دقعلا ريسفت يف ثحبلا –387
و دقعلا داقعنا يف ثحبلا دعب يتأي امنإ دقعلا ريسفت يف ثحبلا نأ األرم ئداب ظح
باقال نوكي ىتح ،  ًاحيحص ناك إالاذإ دقعلا ريسفت نم ىودج  .ذإال هتحص يف ثحبلا

.(1) ذيفنتلل
ديدحتل دقعلا ريسفت يف ثحبلا قاطن ريغ هتحصو دقعلا داقعنا يف ثحبلا قاطنو

يهاإل له اهب ذخؤي يتلا ةدار اإل لوح ثحبلا رودي هتحصو دقعلا داقعنا يفف .  هراثا
تفرحنا وأ تقفتا لهف ةنطابلا ةدار يهاإل تناك اذإف ،  ةرهاظلا ةدار وأاإل ةنطابلا ةدار

ًاقباطت ناتدار اال تقباطت لهو ،  ةبيعم وأ ةحيحص يه له فرعتنل ةرهاظلا ةدار نعاإل
.  هراثا ديدحتل دقعلا ريسفت يف امأ .  نيدقاعتملل ةكرتشم ةدارإ امهنم صلخت ىتح ًامات
ةدار اإل هذه دنع فقن ،  نيدقاعتملل ةكرتشملا ةدار اإل انصلختسا دق نوكن نأ دعب نحنف
اهنيب ًاقباطت كانه نأ نيضرتفم ،  ضمغ امو اهنم حضو  ،ام اهيناعم ريسفتل ةرهاظلا
ليصفتب ةلأسملا هذه ىلإ دوعنسو .  سكعلا ىلع ليلدلا موقي ىتح ةنطابلا ةدار اإل نيبو

يلي . اميف وأ
يف ربتعي اآلنام ذنم نيبن نأ انينعيو : دقعلا ريسفت يف عقاولا و نوناقلا –388
.  اهتباقرل عضخي ال ًاعقاو ربتعي امو ،  ضقنلا ةمكحم ةباقرل عضخي ًانوناق دقعلا ريسفت

: ثلاالثاآلةيت لئاسملا يف دقعلا ريسفت يف نوناقلا لئاسم رصح نكميو
مزتلي دعاوقلا هذهو .  دقعلا ريسفت يف نوناقلا اهيلع صن دعاوق كانه (ً (وأال
هتفلا خمل همكح ضقن اهيلع جرخ اذإف ،  ضقنلا ةمكحم ةباقر تحت اهعابتاب يضاقلا
ريسفتلا دعاوق نأ اهركذ مدقتملا ديدجلا نوناقلا صوصن نم صلختسيو .  نوناقلل

ثالث: ًانوناق ةمزلملا
ةحضاو دقعلا ةرابع تناك اذإ هنأ نم (1 ةرقف (م150 نوناقلا هيلع صن (1)ام
فارحن  .فاال نيدقاعتملا ةدارإ ىلع فرعتلل اهريسفت قيرط نم اهنع فارحن اال زوجي فال

يصفت ةدعاقلا هذهل يلي اميف ضرعنسو .  نوناقلل ةفلا خم هيف ةحضاولا دقعلا ةرابع نع
.  كلذ يف ضقنلا ةمكحم ةباقر طسبنت دح يأ ىلإ نيبنو ال ،

ريسفتل لحم كانه ناك اذإ هنأ نم (2 ةرقف (م150 نوناقلا هيلع صن (2)ام
لأل يفرحلا ىنعملا دنع فوقولا نود نيدقاعتملل ةكرتشملا ةينلا نع ثحبلا بجو دقعلا
ةدار اإل يه ةدار اإل ذهه نوكي نأ ىلع ( ةنطابلا ) ةيقيقحلا ةدار باإل ةربعلا  .ف ظافل

ص45 )" ديدجلا يرصملا نوناقلا يف هريسفتو دقعلا نيوكت " هتلا سر يف يتيشلا روتكدلا ظح (1)يوال
 ،ذإ هراثا ديدحت يفو هتحص يفو دقعلا داقعنا يف ثحبلل ةيرورض ريسفتلا ةيرظن ص46)نأ –

ناتدار اال ناتاه تناك اذإ ام ةفرعم نيدقاعتملا نم لكل ةدار اإل نع ريبعتلا ريسفت ىلع فقوتي
يه هذهو ،  ةنطابلا ةدار عماإل قفتت ةرهاظلا ةدار اإل تناك اذإ امو ،  دقعلا داقعنا وه اذهو ،  نيتقباطتم

ديدحتل دقعلا ريسفت وه اذهو ،  نيتحيحصلا نيتقباطتملا نيتدار اال نيتاه ىدم وه امو ،  دقعلا ةحص
يه اهنأ ربتعيو ،  ريسفتلا ةيرظنل يتلا ةغلا بلا ةيمه األ كلذ نم ينبشلا ورتكدلا صلختسيو .  هراثا

.  ةفلتخملا ةينوناقلا مظنلا نيب ام زيمي يذلا كحملا
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ةينوناق ةدعاق هذهو يلي . اميف هلصفنس يذلا وحنلا ىلع (1) نيدقاعتملل ةكرتشملا
نأ همكح يف ررقي يذلا يضاقلا  .ف دقعلا ريسفت دنع اهيلع جورخلا زوجي ال ةمزلم
ال هنأب كلذ دعب حرصي  ،مث ًانوناق ًازئاج ءيشلا اذه ناكو ،  ًانيعم ًائيش ادارا نيدقاعتملا

ضقنيو نوناقلا خفلا دق نوكي ةلا ، دعلا هب يضقت امب لب نادقاعتملا دارأ امب يضقي
ةكرتشملا ةينلا فرعت يف ءادهتس نماال كلذ دعب صنلا هركذ ام امأ .(2 ) همكح

ًاقفو نيدقاعتملا نيب ةقثو ةنامأ نم رفاوتي نأ يغبني امبو لماعتلا ةعيبطب نيدقاعتملل
.  يضاقلا اهب سنأتسي امنإو ةمزلم تسيل دعاوق هذهف الت ، ماعملا يف يراجلا فرعلل
ةين فرعت ىلإ هب يدؤي وال يدجي ال اهعابتا نأ ىأر اذإ اهعبتي إال يف رح وهو

.  همكح ضقني ال كلذب رهج اذإ وهو .  نيدقاعتملا
 ،عم نيدملا ةحلصم يف رسفي كشلا نأ نم (م151) نوناقلا هيلع صن (3)ام

.  نعذملا فرطلا ةحلصمب ًاراض ريسفتلا نوكي نأ زوجي ال اهيفف ناعذ اال دوقع ءانثتسا

.  همكح ضقن يضاقلا اهفلا خ  ،اذإ دقعلا ريسفت يف ةمزلم ةينوناق ةدعاق ًاضيأ يه هذهف
ةدارإ يف ًاكش كانه نأب لوقلا نكمي ىتمو ،  ةدعاقلا قيبطت ىدم يلي اميف ىرنسو
كشلا نأب لوقلا نكمي ىتمو كشلا ىنعم ديدحت ذنماآلننأ ظح نال نكلو ،  نيدقاعتملا

.  ضقنلا ةمكحم ةباقرل عضخي نوناقلا لئاسم نم ًاضيأ وه دوجوم
ةمزلملا ةينوناقلا دعاوقلا نيدقاعتملا ةدارإ ريسفت يف يضاقلا مزتلا اذإ ( ًايناث )

اهنع ، فشكلا يف ريدقتلا ةطلس هلو ةدار اإل هذه نع فشكي وهف ،  اهركذ مدقت يتلا
ًانوناق ديقتي هنكلو .  ىرنس امك ضقنلا ةمكحم ةباقرل عضخت ال ةيعوضوم ةطلس هذهو
ضقنلا ةمكحم اهتطسب ةيرهوج ةدعاقب – ضقنلا ةمكحم ةباقرل كلذ يف عضخيو –

نم نيدقاعتملا ةدارإ صلختسي امدنع عوضوملا يضاق نأ كلذ .  اهماكحأ نم ريثك يف
عفالال ةدوجحوم رداصم نم ًاتباث عقاولا اذه نوكي نأ بجي هنع ، تبث يذلا عقاولا

تتبث يتلا ةعقاولا الص ختس قعالال ىدؤتو ،  ىوعدلا يف تباثلل ةضقانم ريغ ،  امهو
هنكلو ًادوجوم هل ،وأ دوجو ال ًايمهو ةعقاولل ًاردصم يضاقلا تبثا اذإف .  يضاقلا دنع
ةعقاولا الص ختسا قعال ليحتسي نكلو ضقانم ريغ  ،وأ ةتباث ىرخأ عئاقول ضقانم

.(3) هضقن بجوو تابث يفاإل ةينوناقلا دعاوقلل ًافلا خم همكح ناك وه ، لعف امك هنم
ةينوناقلا دعاوقلا كلذ يف ًامزتلم ،  نيدقاعتملا ةدارإ نع يضاقلا فشك ىتم ( (ثًاثلا
فييكتب ديقتم ريغ حيحصلا نينوناقلا فييكتلا كلذ دعب اهفيك ،  اهركذ مدقت يتلا
فييكتلا يف عضاخ وهو .  ةينوناقلا هراثا فييكتلا اذه ىلع بتر مث ،  نيدقاعتملا
قيبطتو ،  عقاولا ىلع نوناقل ا قبطي  .ألهن ضقنلا ةمكحم ةباقرلا راثآ نم هيلع هبترامو

ةينوي 11 يف طلتخم فانئتسا ص345– الل4 قتس 1905اال ةنس ويام 11 يف ينطو فانئتسا (1)
ةنس رياربف 7 يفو ص373– 1911م23 ةنس ةينوي 15 يفو ص270– 1908م20 ةنس

1927 ةنس ربمسيد 29 يفو ص14– 1921م34 ةنس ربمفون 16 يفو ص204– 1917م29
ص53 . 1934م47 ةنس ربمسيد 6 يفو ص12– م40

ةنس ربوتكأ 31 يف يسنرف ضقن ص221– 1940م92 ةنس سرام 20 يف طلتخم فانئتسا (2)
. 138–1–1928 هيريس 1927 ةنس ربسميد 5 يفو –159–1–1924 هيريس 1923

هتررق ام ًاضيأ رظنأ ص328– 168 مقر 1 رمع ةعومجم 1934 ةنس سرام لوأ يف يندم ضقن (3)
نمدالاهلئ ىوعدلا يف عقاولا مهف يف ةماتلا ةطلسلا عوضوملا يضاقل ناك اذإ هنأ نم ضقنلا ةمكحم

يلدال مهفلا اذهل تبثا ىتم  ،إالهنأ ضقنلا ةمكحمل كلذ يف هيلع ةباقر  ،وال ًاحيحص ًاميدقت هل ةمدقملا
ختسا قعال ليحتسي نكلو ضقانم ريغ  ،وأ هتبثأ امل ضقانم هنكلو ًادوجوم ناك هل ،وأ دوجو ال ًايمهو
تابث اإل دعاوقل هتفلا خمل ضقنلا ةمكحم ةباقر تحت نذإ عقي همكح نإف هنم ، مهفلا اذه الص
رصانع نم عفال الهص ختسا نكمي ال ًايريصقت ًاببس راضلا ثداحلل مكحلا لحتنا اذإف .  ةينوناقلا

رمع ةعومجم 1935 ةنس سرام 27 يف يندم ضقن ) هضقن نيعت ةمكحملا مامأ تناك يتلا قيقحتلا
ص630). 235 مقر 1
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.(1) ةينوناقلا لئاسملا نم دعي نوناقلا

ةنس سيراب نم ةلا سر اهقيبطتو دوقعلا ريسفت ىلع ضقنلا ةمكحم ةباقر يف (Talamon) نوم (1)تاال
ةنس زولوت نم ةلا سر ضقنلا ةمكحم مامأ نوناقلا و عقاولا نيب زييمتلا يف (Marty) يترام –1926

ةيراجتلا و ةيندملا داوملا يف ضقنلا يف كب يمهف دماح دمحم روتكدلا و اشاب يمهف دماح –1929
.  اهدعب امو 299 ةرقف

و فاصو نماأل هيطعت اميف عوضوملا ةمكحم ىلع فرشت نأ اهقح نم نأب ضقنلا ةمكحم تضق دقو
ءاج دق فييكتلا اذه ناك اذإ ام فرعتل كلذو ،  عئاقولا نم اهمكح يف هتبثت امل نينوناقلا فييكتلا
رقا نيعم نمثب لجسم دقعب هتجوز ىلإ ضر نماأل ةعطق عئاب ىعدا اذإف هل . ًافلا خم مأ نوناقلل ًاقفاوم

ةيرتشملا نم هل رداص همدق رارقإب كلذ ىلع لدتساو ،  ةيصو ةقيقحلا يف وه عيبلا اذه نأ هضبقب
ةيكلم دوعت هلبق اهتافو حةلا يف هنأب هيف حرصتو هتايح ةدم ةعيبملا نيعلا ب عافتن اال هيف هل حيبت
رداصلا رارق اإل خيرات دعب عئابلا نم ةرداص ةقروب ىوعدلا هذه عفد يف يه تكسمتو ،  هيلإ عيبملا ردقلا
دقعلل ًافيكم لزانتلا اذه ةمكحملا تربتعاو ،  ةعيبملا ضر األ عير نع هيف اهل لزانتي ةليوط ةدمب اهنم
لزانتلا اذه دعب اهنأب ًامعز هناكرأ عيمجب عيبلا دقعل اممتمو ةيرتشملا رارقإ يف دراولا ةيكلملا ب قلعتملا

دقعل ًاريسفت هنابسح نكمي ال رابتع اال اذهف ،  ةيرتشملا ىلا ًاعم ةعفنملا و ةبقرلا ةيكلم تلقن دق نوكت
ًارصنع هيف ةمكحملا تلفغأ ،  دقعلل فييكتو فصو وه امنإو ،  عئابلا لزانت وأ ةيرتشملا رارق والإل عيبلا
نوكيو ،  هلبق يه تيفوت ام اذإ عئابلا ىلإ ةيكلملا ةدوع نم ةيرتشملا رارقإ يف هيلع صن ام وه ًاماه

و هتوبث ىلع الخالف يذلا رصنعلا اذه مايق بجوم ىلع دقعلا اذه فييكت ححصت نأ ضقنلا ةمكحمل
1 رمع ةعومجم 1933 ةنس سرام 2 يف يندم ضقن ) ًاحيحص ًاعيب ال ةيصو هربتعتف دالهتل ، ىلع ال
ةداع نوكي دمعتلا  ،و ًادمع هجالوأ دقعلا فييكت يف نائطخي دق نادقاعتملا ص192)–و 108 مقر

29 يف ينطو فانئتسا ) عيب وأ راجيإ مسا تحت رتتسي شحاف ابرك ،  عورشم ريغ ضرغ ءافخ ال
يف ءافو عيب مسا تحت رتتسي ةزايح نهركو ،(85 مقر 10 ةيمسرلا ةعومجملا 1908 ةنس ربمسيد
ةنس ويام 8 يف طلتخم فانئتسا ) ضرق عقاولا يف يه ةصاخم ةكرشكو ،  ميدقلا يندملا نوناقلا

يفانئتسا قيزاقز ) يرتشملل عئابلا ىلع نيدل نيمأت عقاولا يف وه عيبكو ص306)، 1901م13
ينطو فانئتسا ) ةلا كو هنأب حلصلا فصوي دقو ص30)، 23 قوقحلا 1908 ةنس ربمفون 12 يف

2 يف طلتخم فانئتسا ًاضيأ رظنأ –1/52 مقر 25 ةيمسرلا ةعومجملا 1922 ةنس ربمفون 14 يف
ةنس رياربف 24 يفو ص364– 1924م36 ةنس ويام 10 يفو ص93– 1919م31 ةنس رياني

ص294). 1926م38
نأو ،  فرصتملا ةدارإ نيبتت نأ عوضوملا ةمكحم ىلعف ،  عيبلا  ،ك رخآ مسا تحت ةيصولا رتتست ام ًاريثكو
ةيرظن رظنأ ) ضقنلا ةمكحم ةباقرل كلذ يف ةعضاخ حيحصلا نينوناقلا فييكتلا ةدار اإل هذه فيكت
فيكت رصم فانئتسا ةمكحمل ةريثك ماكح أل ةراشإ هيفو 1 مقر شماه ص928 فلؤملل دقعلا

27 يف رصم فانئتسا : يتأي ام ماكح األ هذه ىلإ فاضيو – عيب هنأب ًاروطو ةيصو هنأب ةرات فرصتلا
ص301 16 ةاماحملا 1935 ةنس ويام 21 يفو ص48– 23 مقر 16 ةاماحملا 1935 ةنس رياني
9371 ةنس رياربف 17 يفو ص112– 55 مقر 17 ةاماحملا 1935 ةنس ربمسيد 31 يفو –
ص1181– 159 مقر 17 ةاماحملا 1937 ةنس سرام 2 يفو ص1178– 589 مقر 17 ةاماحملا

ةاماحملا 1938 ةنس رياني 13 يفو ص737– 359 مقر 18 ةاماحملا 1937 ةنس ربمسيد 7 يفو
ص1424 . 532 مقر 19 ةاماحملا 1939 ةنس ليربا 25 يفو ص373– 162 مقر 19

،  ةيعوضوم ةلأسم يهو فرصتملا ةين راهظتسا نع ةرات اهتباقرل تافرصتلا هذه ضقنلا ةمكحم عضختو
هذه اهنم تصلختسا يتلا عئاقولا نوكت نأ انيأر امك ةينلا راهظتسا يف طرتشت ضقنلا ةمكحم نكلو
ضقن ) اهمكح يف اهتررق يتلا ةجيتنلا ىلإ ةيدؤمو ةضقانتم ريغ ةدوجوم رداصمىلع ةمئاق ةينلا

عال اهيلع موقت فرصتملا ةينو ص227)، 126 مقر 1 رمع ةعومجم 1933 ةنس ويام 25 يف يندم
مدعو يرتشملا رقفكو هتافو نيح ىلإ الاهل غتساو نيعلا ىلع عئابلا دي عضو رارمتساك ةريثك تام

لااأل األوم عفدب عئابلا مايق رارمتساكو دقعلا ليجست مدعكو دقعلا يف ىمسملا نمثلا عفد ىلع هتردق
ةاماحملا 1940 ةنس سرام 31 يف رصم فانئتسا ) هتافو خيرات ىلإ عيبلا خيرات نم دئاوعلا وأ ةيريم

انيأر دقو ،  اهتباقرل فرصتلل نينوناقلا فييكتلا عاضخا قيرط نع ًاروطو ص664)– 229 مقر 22
مكح يفو ،  ًاعيب ال ةيصو فرصتلا تفيك اهنإ 1933 ةنس سرام 3 يف رداصلا هركذ قباسلا مكحلا يف
دوقعلا ريسفت يف ةطلسلا لماك عوضوملا ةمكحمل ناك نإو هنأب تضقف ،  ةيصو الة ةبه هتفيك رخآ
عئاقو عيمجب كلذ يف ةنعيتسم ،  نيدقاعتملا ةين ىلإ ىندأ هارت ام بسحب اهانعم ىلع فلتخملا

يف اهمكح نإف ،  ًائطاخ اينوناق افصو دقعلا ءاطعإ ىلإ ريسفتلا اذه ىدأ اذإ  ،إالهنأ اهفورظو ىوعدلا
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،  أطخلا نم عقو ام حيحصت ةلا حلا هذه يف اهيلع بجي يتلا ضقنلا ةمكحم ةباقرل ًاعضاخ نوكي كلذ
اال كلت عاب عئابلا نأ ىلع هيف صن هل ، ضر نماأل ةعطق عيبب هديفح ىلإ صخش نم دقع ردص اذإف
،  يرتشملا نم هضبق اذك هردق نمث لباقم يف اهنع هل لزنو هيف عوجر ال ًايعطق ًاعيب هديفحل نايط
ريغ ىلإ هسفنب ةصاخلا الاهت وصحم عيبيو اهعرزيو اهيلع هدي عضي يكل يرتشملل نايط اال ملس هنأو

يرتشملا عم عزانت  ،مث نايط اال ىلع هدي ًاعضاو عئابلا رمتساو ،  ًامات ال يجست دقعلا اذه لجسو كلذ ،
ىرتشملا نم دض ةقرو ذخأ نأ قبس هنأو ةيصو دقعلا اذه نأب ءاضقلا ىيدل عفدو ،  اهتيكلم ىلع

اذإ هنم ، تعاض ةقرولا هذه نكلو هتافو نيحل اهلغتسي وه هدي تحت نايط األ ىقبت نأ اهاضتقم
يتلا فورظلا نم اهل ناب ام ىلع ءانب ةيصو دقعلا اذه رابتعاب عوضوملا ةمكحم تمكحو كلذ لصح

  اهبحاص دي تحت نيعلا ءاقبو عئابلل ةبسنلا ب هزكرمو يرتشملا فرظو عئابلا ةلا حو دقعلا ريرحت تسب ال
دقع دقعلا اذه رابتعاب هحيحصت ضقنلا ةمكحمىلع بجوو نوناقلا قيبطت يف ًائطاخ اهمكح ناك ،

1932 ةنس ةينوي 2 يف يندم ضقن ) ةحيحص ةبه يهف عيب ، ةروص يف ةرتتسم ةبه يأ زجنم عربت
ص118). 53 مقر 1 رمع ةعومجم

ام ىلإ رظنأ ) ًاريحم ًارمأ ميدقلا يندملا نوناقلا يف عيب وأ ةبه وأ ةيصو هنأ ىلع فرصتلا فييكت ناك دقو
ماكح األ دجتو 1 مقر ةيشاحلا رخآ يف ص928 فلؤملل دقعلا ةيرظن طباوضلا نم كلذ يف ءاج
ةداملا وه ةلأسملا هذه يف ًاصن ديدجلا نوناقلا نمضتو ص933). ص932– لفسأ يف اهيلإ اراشم
يتلا نيعلا ةزايحب تناك ةقيرط ةيأب ظفتحاو ،  هتثرو ألدح صخش فرصت اذإ " هنأب يضقتو 917
هيلع يرستو توملا دعب ام ىلإ افاضم فرصتلا ربتعا ،  هتايح ىدم اهب عافتن يفاال هقحبو اهيف فرصت
بناج حيجرت ىلإ هليمو ديدجلا نوناقلا كلسم رربيو . " كلذ فلا خي ليلد مقي اممل ةيصولا ماكحأ
ىلع ءاضقلا ثعاب  ،نأ فرصتلا دييقت ىلإ بلا غلا يف يدؤي امم ،  ةبهلا وأ عيبلا بناج ىلع ةيصولا
حجري ءاضقلا ناك دقف ،  مدعنا دق ةيصو هنأ ىلع ال ةبه وأ عيب ا ،ه ىلع فرصتلا ريسفت يف لهاستلا
ناكف ،  ثراول ءاصي نعاال قيضت ةيصولا ماكحأ تناك امل ةيصولا بناج ىلع ةبهلا وأ عيبلا بناج
تحت ةرس األ فورظ يف اهرربي ام اهل اياصو ححصيل نوناقلا يف ًابيع لهاستلا اذهب جلا عي ءاضقلا
زاجأف ،  ةيصولا ماكحأ نم يرصملا عرشملا لدع دقف مويلا امأ .  ةزجنم تابه وأ عويب اهنإ راتس
ضتقم كانه دعي ملف ،  ثراولا ريغل ةيصولا ك اهلعجو ةكرتلا ثلث ىلع ديزي ال اميف ثراول ةيصولا

نذإ لحم  ،فال ةزئاج ثراولل ةرفاسلا ةيصولا تماد امو ،  ةيقيقحلا اهئامسأ ريغب تافرصتلا ةيمستل
.  ةرتتسملا ةيصولل

يفا هقحب ال نيعلا ةزاحياب فرصتملا ظافتحا لعج ،  ديدجلا يندملا نوناقلا لبق ،  ضقنلا ةمكحم تناك دقو
ديدجلا نوناقلا يف حبصت نأ لبق – ةيصو فرصتلا نأ ىلع ةيئاضق ةنيرق هتايح ىدم اهب عافتن ال

: عئابلا ةايح لوط ةبقرلا يف يرتشملا فرصت مدع طارتشاب كلذ نرتقا اذإ اميس –ال ةينوناق ةنيرق
ص445– 158 مقر 3 رمع ةعومجم 1942 ةنس ويام 14 يف يندم ضقن ىنعمل اذها يف رظنأ

ةعومجم 1948 ةنس ليربا 29 يفو ص69– 36 مقر 4 رمع ةعومجم 1943 ةنس سرام 11 يفو
– رشني مل ةيئاضق 18 ةنس 43 مقر نعط 1949 ةنس ربمفون 3 يفو ص612– 307 مقر 5 رمع
8 يفو ص547– 179 مقر 2 رمع ةعومجم 1939 ةنس ليربا 13 يف يندم ضقن : رظنأ كلذ عمو
يفو –( فرصتلا نم عنملا طرش ىغلا رارقإ ص547( 188 مقر 2 رمع ةعومجم 1939 ةنس ةينوي
رمع ةعومجم 1946 ةنس ويام 16 يفو ص153– 66 مقر 5 رمع ةعومجم 1946 ةنس ليربا 18

19 يفو ص710– 379 مقر 5 رمع ةعومجم 1949 ةنس رياربف 3 يفو ص171– 75 مقر 5
73 مقر نعط 1949 ةنس ربمسيد 29 يفو ص781– 422 مقر 5 رمع ةعومجم 1949 ةنس ويام

ةيصو هنأ ىلع ةنيرق دقعلا ليجست مدع نأب ضقنلا ةمكحم تضق كلذك – رشني مل ةيئاضق 18 ةنس
ةنس ويام 14 يفو ص11– 4 مقر 3 رمع ةعومجم 1939 ةنس ربمفون 16 يف يندم ضقن )

43 مقر 4 رمع ةعومجم 1943 ةنس ليربا لوأ يفو ص445– 158 مقر 3 رمع ةعومجم 1942
ةنس ويام 16 يثفو ص231– 83 مقر 4 رمع ةعومجم 1943 ةنس ربمسيد 16 يفو ص107–

18 ةنس 83 مقر نعط 1950 ةنس سرام 2 يفو ص174– 78 مقر 5 رمع ةعومجم 1946
413 مقر 5 رمع ةعومجم 1949 ةنس ليربا 18 يف يندم ضقن : رظنأ كلذ عمو .  رشني مل ةيئاضق
23 يف يندم ضقن : دقعلا زيجنت ىلع لدي دضلا ةقرو نع عئابلا لزانت نأ يف رظناو ص764–
نم هيلختو يرتشملل دقعلا عئابلا ميلست نأ يفو ،  ةيئاضق 18 ةنس 126 مقر نعط 9501 ةنس سرام
ىلعو زيجنتلا ىلع لدي ( عفدي مل ًانمث نأو لجسي مل دقعلا نأ تبث ول ىتح ) ةافولا لبق هل ةزايحلا

5 رمع ةعومجم 1948 ةنس سرام 11 يف يندم ضقن : فرصتلا يف عوجرلا ةركف نع ثروملا يلخت
نأ يفو ،  رشني مل ةيئاضق 19 ةنس 51 مقر نعط 1950 ةنس سرام 16 يفو ص564– 286 مقر
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هذه وهف ،  ضقنلا ةمكحم ةباقرل عضخي وال دقعلا ريسفت يف عقاولا نم ربتعي ام امأ
نم اهص ال ختساو نيدقاعتملا ةدارإ نع فشكلا يف يضاقلل يتلا ةيريدقتلا ةطلسلا

.(1) كلذ ىلإ ةراش اإل تقبس دقو .  ىوعدلا يف همامأ ةتباثلا عئاقولا

دقعلا سملسي ملو ًانمث ضبقي ملو ًادرفنم عيبلا دقع ردصأ دق عئابلا ناك اذإ ةيصو ربتعي فرصتلا
18 ةنس 122 مقر نعط 1950 ةنس سرام ( يف يندم ضقن : هتايح لا وط هب ظفتحا لب نيرتشملل
1946 ةنس ويام 22 يف يندم ضقن : ةرفاس يهو ضوعب ةبهلا يف رظناو ،  رشني مل ةيئاضق
23 يف يندم ضقن : تادنس ةروص يف ةرتتسملا تابهلا يفو ص178 ، 82 مقر 5 رمع ةعومجم
4 رمع ةعومجم 1934 ةنس رياني 28 يفو ص210– 62 مقر 3 رمع ةعومجم 1940 ةنس ويام

ربمفون ( يفو ص152– 55 مقر 4 رمع ةعومجم 1943 ةنس ليربا 29 يفو ص47– 21 مقر
ص437 . 156 مقر 4 رمع ةعومجم 1944 ةنس

يفا هقحبو ةزايحلا ب ثروملا ظافتحا يهو – ديدجلا نوناقلا اهماقأ يتلا ةينوناقلا ةنيرقلا نأ ىرن كلذ نمو
زوجيف ،  سكعلا تابث إل ةلباق ةنيرق يهو .  ةلأسملا هذه يف تباثلا ءيشلا يه – هتايح ىدم عافتن ال

نع لزانتلا و فرصتلا ليجستك ،  ىنعملا اذه يف نئارق ميدقتب ةيصو ال ةبه وأ عيب فرصتلا نأ تابثإ
رشاب عئابلا نأو رصاق يرتشملا نأ قيرط نع نيعلا ةزايحب ظافتح اال ريربتو فرصتلا عنم طرش

.  ةيصو فرصتلا ةنيرق ضراعت يتلا فورظلا نم كلذ ريغو هنع ةباين ةزايحلا
نأب تضق دقو .  دقعلل نينوناقلا فييكتلا ىلع ةمات ةباقر ضقنلا ةمكحمل نأ وه انه هررقت نأ انينعي يذلا و
ضرغ  ،وال ررضلا و رطخلا ىلع قلعم ةعفنم لدابت وه هتافو دعب اآلرخمهلا نيجوزلا نم لك كيلمت
اعرش ةمرحملا ىقرلا لبق نم وهو ،  ثاريملا يف ةيعرشلا هقوقح نم امهنم لك ةثرو نامرح ىوس هنم
ىلإ ةراش اإل تقبس دقو ص499– 199 مقر 1 رمع ةعومجم 1934 ةينوي 14 يف يندم ضقن )

ام هيف ديزي يذلا دقعلا نأب ًاضيأ تضقو .(217 ةرقف ةلبقتسملا ةكرتلا يف كلاالم دنع مكحلا اذه
اذه ىلع دقعلا عووضملا ةمكحم فييكتف ،  ةضياقم ال عيب وه انيع هنم عفدي امع ًادقن نمثلا نم عفدي

ص814). 273 مقر 1 رمع ةعومجم 1935 ويام 30 يف يندم ضقن ) هيلع رابغ ال وحنلا
ةين راهظتسا نأ نم هب تضق ام كلذ نم ،  ةريثك ماكحأ يف أدبملا اذه ضقنلا ةمكحم تررق دقو (1)

ةمكحمل ةباقر وال عوضوملا يضاق ةطلس يف لخدي امم اهعئاقوو ىوعدلا فورظ نم نيدقاعتملا
نيدقاعلا نأ اهلا وحأو ىوعدلا فورظ نمو عيبلا دقع صن نم صلختسي نأ هلف هيف ، هيلع ضقنلا

ىلع ًاقلعم ًاعيب وأ نوبرعب ًاعيب نوكي نأ ادصقي ملو ،  يئازج طرشب ازجنم امات عيبلا نوكي نأ هب ادصق
نأب كلذك تضقو ص163). 91 مقر 1 رمع ةعومجم 1933 رياني 5 يف يندم ضقن ) خساف طرش
نم اموهفم هارت هجو يأ ىلع اهانعم ررقت نأ اهلف ،  عوضوملا ةمكحم نوؤش نم وه دوقعلا ريسفت
ةرابع تماد ام كلذ يف اهيلع ضقنلا ةمكحمل ةباقر  ،وال نيدقاعتملا دصق عم اقفتم هربتعتو اهتغيص

ص 95 مقر 1 رمع ةعومجم 1933 رياربف 2 يف يندم ضقن هب( ذخأت يذلا ىنعملا لمتحت دقعلا
ام ضقنلا ةمكحمل اهيف لخدم ال ةيعوضوم ةلأسم فرصتملا ةينراهظتسا ناب ًاضيأ تضقو .(171

ةجيتنلا ىلإ يدؤت هيف اهتطسب يتلا فورظلا و اهمكح يف ةمكحملا اهتدرس يتلا عئاقولا تماد
ص2227). 126 مقر 1 رمع ةعومجم 1933 ويام 25 يف يندم ضقن ) اهتررق يتلا ةينوناقلا
  ًاحيحص ًاميدقت هل ةمدقملا تادنتسملا و دلااللئ ثحب يف ةماتلا ةطلسلا عوضوملا يضاقل نأب تضقو
ىري الصام ختساو اهنم ، هحيجرت ىلإ هسفن نئمطت ام حيجرتو اآلرخ ، ضعبلا ب اهضعب ةنزاوم يفو ،

األرم  سفن يف أطخأ ولو كلذ يف هيلع ةباقر ةيأ ضقنلا ةمكحمل نوكي نأ نود ىوعدلا ةعقاو وه هنأ
ةمكحمو ،  عقاولا اذه يف نوناقلا مكح مهف يف ال ىوعدلا يف عقاولا مهف يف نوكي هأطخ ،ألن

تبثي نأ يه ةدحاو ةروص إال ةدعاقلا هذه نم ىنثتسي  .وال نوناقلا لئاسم يف إال رظنت ال ضقنلا
امل ضقانم هنكلو ًادوجوم نوكي هل ،وأ دجو ال ًايمهو نوكي اهصلختسي يتلا ةعقاولل ًاردصم يضاقلا
لوأ يندم ضقن وه( لعف امك هنم ةعقاولا الص ختسا قعال ليحتسي نكلو ضقانم ريغ  ،وأ هتبثا
نيبي نأ عوضوملا يضاق بسحب هنأ تضقو ص328). 168 مقر 1 رمع ةعومجم 1934 سرام

فلتخمو مهلا وقأ يحانم يف موصخلا عبتتي نأ هيلع امو ،  اهليلد ركذي نأو اهب عنتقا يتلا ةقيقحلا
مايق ماد  ،ام مهتفارم يف هوراثا بلط وأ ةجح وأ لوق لك ىلع الل قتسا دريو مهتابلطو مهججح

تابلطلا و ججحلا و لا األوق كلتل طقسملا ينمضلا ليلعتلا هيف اهليلد دروأو اهب عنتقا يتلا ةقيقحلا
ص414). 189 مقر 1 رمع ةعومجم 1934 ويام 31 يف يندم ضقن )

مقر 1 رمع ةعومجم 1932 ةنس ربمفون 17 يندم ضقن : اهنم ركذن ةريثك ًاماكحأ ىنعملا اذه يف ًاضيأ رظنأ
21 يفو ص205– 119 مقر 1 رمع ةعومجم 9331 ةنس ليربا 13 يفو ص1402– 72
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ناك اذإف .  ةمزلم ةينوناق ةدعاق حةلا لكل عضوو ،  دقعلا ريسفت يف حاالتثالث ىلإ
ةحضاو ريغ تناك اذإ امأ .  رهاظلا ىنعملا نع فارحن اال زجي مل ةحضاو دقعلا ةرابعت

رسف ةدار اإل هذه نيبت يف كش ماق اذإف .  نيدقاعتملل ةكرتشملا ةدار اإل نيبت بجيف
.  ناعذ اإل دوقع ريغ يف مزتلملا ةحلصمل كشلا

حلااالتثلاالث . هذه كالنم ليصفتلا اآلنب ثحبنو

ةحضاو دقعلا ةرابع -1

يضقت 150 ةداملا نم ىلو األ ةرقفلا نأ انيأر : ريسفتلا يف عبتت تلآ ةدعاقلا -390
فرعتلل اهريسفت قيرط نم اهنع فارحن اال زوجي فال ةحضاو دقعلا ةرابع تناك اذإ هنأب

نإف .  اندنع ضقنلا ةمكحم ءاضقل ًانينقت إال سيل صنلا اذهو .  نيدقاعتملا ةدارإ ىلع
دقعلا يف قرفت ،  ةيسنرفلا ضقنلا ةمكحم جهن ىلع كلذ يف ترج دقو ،  ةمكحملا هذه
هجولا ىلع نيدقاعتملا ةدارإ اهنم صلختسيل ةضماغلا طورشلا و رهاظلا طرشلا نيب
ضقنلا ةمكحم زيجت فال ةرهاظلا طورش ريسفت يف امأ .  هداهتجا هيلإ يدؤي يذلا

نع فارحن اال ربتعيو .  رخآ ىنعم ىلإ رهاظلا اهانعم نع فرحني نأ عوضوملا يضاقل
.  مكحلا ضقن بجوي امم ًاهيوشتو ًاخسمو اهل ًافيرحت ةحضاولا دقعلا ةرابع

اذإ ةرابعلا نأ كلذ نم مهفي :وال ريسفتلل حمال نوكت دق ةحضاولا ةرابعلا –391
ريسفت ىلإ ةجاح يف هسفن دجي دق يضاقلا نإ  .لب اهريسفت زوجي فال ةحضاو تناك

،  ماهب واال سبللا اهنع عفتراو ،  اهانعم سلسو ،  اهحوضو غلب امهم ،  ةحضاولا تارابعلا
نكلو ،  ةحضاو اهتاذ يف ةرابعلا نوكت دقف .  ةدار اإل حوضو ريغ ةرابعلا حوضو نأ كلذ
ىنعم ادصقف ،  حضاولا ريبعتلا اذه لا معتسا ءاسأ نيدقاعتملا نأ ىلع لدت فورظلا
هذه يفف اآلرخ . ىنعم يف حضاو وه لب ىنعملا اذه هل ميقتسي ال ظفلب هنع اربعو
ىنعملا ىلإ هنع لدعي نأ هيلع بجيو ،  ظفلل حضاولا ىنعملا ب يضاقلا ذخأي ال ةلا حلا

هانعم نع فرحنيو  ،لب حضاولا ظفللا رسفي كلذب وهو .  نادقاعتملا هيلإ دصق يذلا
إال كلذ لعفي نأ يضاقلل زوجي ال نكلو .  ههوشي وأ هحسمي وأ هفرحي نأ نود رهاظلا

: نيطرشب
تاذ وه ظفللا نم حضاولا ىنعملا نأ األرم ئداب ضرفي نأ وه ( األلو طرشلا )
ماق إالاذإ يناعملا نم هريغ ىلإ هنع فرحني  ،فال نادقاعتملا هيلإ دصق يذلا ىنعملا

رمع ةعومجم 1934 ةنس رياربف 22 يفو ص291– 155 مقر 1 رمع ةعومجم 1933 ةنس ربمسيد
يفو ص520– 215 مقر 1 رمع ةعومجم 1934 ةنس ربمسيد 27 يفو ص327– 167 مقر 1

ةعومجم 1938 ةنس رياني 13 يفو ص646– 238 مقر 1 رمع ةعومجم 1935 ةنس سرام 21
21 يفو ص51– 22 مقر 3 رمع ةعومجم 1940 ةنس رياني 11 يفو ص240– 83 مقر 2 رمع
3 رمع ةعومجم 1940 ةنس ليربا 18 يفو ص40– 46 مقر 3 رمع ةعومجم 1940 ةنس سرام

ربوتكأ 24 يفو ص231– 66 مقر 3 رمع ةعومجم 1940 ةنس ةينوي 6 يفو ص177– 52 مقر
87 مقر 3 رمع ةعومجم 1941 ةنس رياني 2 يفو ص259– 72 مقر 3 رمع ةعومجم 1940 ةنس
ةنس ربوتكأ 29 يفو ص393– 130 مقر 3 رمع ةعومجم 1941 ةنس ربمسيد 11 يفو ص10

ص 28 مقر 4 رمع ةعومجم 1943 ةنس رياربف 18 يفو ص488– 182 مقر رمع ةعومجم 1942
1944 ةنس رياني 27 يفو ص154– 57 مقر 4 رمع ةعومجم 1943 ةنس ويام 13 يفو -58
ص256– 97 مقر 4 رمع ةعومجم 1944 ةنس رياربف 3 يفو ص251– 94 مقر 4 رمع ةعومجم

ةعومجم 1944 ةنس سرام 2 يفو ص264– 99 مقر 4 رمع ةعومجم 1944 ةنس رياربف 17 يفو
يفو ص567– 207 مقر 4 رمع ةعومجم 1945 ةنس ويام 15 يفو ص274– 106 مقر 4 رمع

ص680 . 253 مقر 4 رمع ةعومجم 1945 ةنس ويام 17
نإف ،  ةرهاظلا ةدار اإل ةيرظنب انذخأ اذإ ةيعوضوم ةلأسم نوكي ال نيدقاعتملا ةدارإ ريسفت نأ ظح يوال اذه
هذه يف ريسفتلا نوكيو ،  هتاذ نوناقلا صوصن ريسفتك ةينوناق ةلأسم نذإ نوكي ةدار اإل هذه ريسفت

.(2 مقر شماه ص927 فلؤملل دقعلا ةيرظن ) ضقنلا ةمكحم ةباقرل ًاعضاخ ةلا حلا
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كلذ . رربي ام ىوعدلا فورظ نم همامأ
مايقل يناعملا نم هريغ ىلإ حضاولا ىنعملا نع لدع اذإ هنأ وه ( يناثلا طرشلا (و
ةمكحم لوقت اذه يفو .  بابس األ هذه همكح يف نيبي نأ هيلع بجر كلذ ، رربت بابسأ
دويقلا و طورشلا و دوقعلا غيص ريسفت يف ةماتلا ةطلسلا عوضوملا ةمكحمل ": ضقنلا
عيمجب كلذ يف ةنيعتسم ،  نيدقاعتملا دوصقمب ىفوأ يه هارت امب اهيلع فلتخملا

خالهف ، ىلإ رهاظلا لولدملا نع لدعت نأ ةطلسلا هذهب اهلو .  اهتاسب موال ىوعدلا فورظ
تدافأ فيكو خالهف ، ىلإ رهاظلا اذه نع تلدع امل اهمكح بابسأ يف نيبت نأ طرشب
ثيحب ،  نيدقاعلا دوصقم وه هنأ تحجرو هب تعنتقا يذلا ىنعملا اذه غيصلا كلت

ال ختسا قعال حصي ةلوبقم تارابتعاب اهريسفت يف تذخأ دق اهنإ نايبلا اذه نم حضتي
األ ىلع هلا متشا مدعل ال طاب ناك كلذ يف اهمكح رصق نإف اهنم . هتصلختسا صام

. "(1) اهيلع ينبني نأ ًانوناق بجي يتلا ةيفاكلا بابس

ًاضيأ ضقنلا ةمكحم تضق ص83– 41 مقر 1 رمع ةعومجم 1932 ةنس سرام 10 يف يندم ضقن (1)
ديقنت نأ نود اهنم نادقاعلا هدصق امو دقعلا صوصن مهفت يف ةقلطملا ةطلسلا عوضوملا ةمكحمل نأب
ةهجو اهمكح بابسأ يف تنيب دق تماد ام كلذ يف اهيلع ةباقر ةيأ ضقنلا ةمكحمل سيلو ،  اهظافلأب

يه امو ،  دقعلا ظافلأ رهاظب ذخأت مل اذاملو ،  اهئاضق يف هب تذخأ امب األذخ ىلإ اهاعد امو اهرظن
1932 ةنس سرام 10 يف يندم ضقن ) هيلإ تبهذ ام اهدنع تحجر يتلا تاسب وملاال فورظلا

ىنعملا نع لدعت نأ ةمكحملل نأب لقي امهم هنأب ًاضيأ تضقو ص84). 42 مقر 1 رمع ةعومجم
ذخأت نأ تأر ام اذإ اهيلع نوكي هنأ يف كش  ،فال نيدقاعلا دوصقم هنأ يه هارت ام ىلإ دقعلل رهاظلا
هتغيص تدافأ فيكو خالهف ، ىلإ رهاظلا لولدملا نع تلدع مل اهمكح يف نيبت نأ دقعلا رهاظ ريغب
تدمتعا دق اهنإ نايبلا اذه نم حضتي ثيحب ،  نيدقاعلا دوصقم هنأ تحجرو هب تذخأ يذلا ىنعملا

.  لعفت مل يه اذإف اهنم . هتصلختسا الصام ختسا اهعم حصي ةلوبقم تارابتعا ىلع هايإ اهليوأت يف
ص36 18 مقر 5 رمع ةعومجم 1946 ةنس رياني 3 يف يندم ضقن ) هبابسأ روصب ًابيعم اهمكح ناك
،  ىوعدلا قاروأ نم ةقرو يف تدرو ةرابع لولدم رهاظب ةمكحملا ذخأت مل اذإ هنأب ًاضيأ تضقو .(
قعال ،فال ةلوبقم تارابتع اال هذه تناكو كلذ ، ىلإ اهتعد يتلا تارابتع اال اهمكح بابسأ يف تدروأو

يندم ضقن ) اهانعم تفرح اهنإ وأ اهريسفتل تدصق يتلا ةقرولا تخسم اهنإ اهمكح ىلع يعنلا حصي
ص144). 57 مقر 5 رمع ةعومجم 1946 ةنس ليربا 4 يف

ص161– 89 مقر 1 رمع ةعومجم 1932 ةنس ربمسيد 29 يف يندم ضقن : ىنعملا اذه يف ًاضيأ رظنأ
ةعومجم 1936 ةنس رياني 5 يفو ص283– 149 مقر 1 رمع ةعومجم 1933 ةنس ربمسيد 7 يفو

ص1155– 375 مقر 1 رمع ةعومجم 1936 ةنس ةينوي 22 يفو ص1020– 312 مقر 1 رمع
كب يمهف دماح دمحم روتكدلا و اشاب يمهف دماحل " ةيراجتلا و ةيندملا داوملا يف ضقنلا " كلذك رظنأ
ءاضق دقن يف باتكلا اذه نم 104 ةرقفو 103 ةرقف رظناو هيف ، اهيلإ راشملا ماكح 102واأل ةرقف

.  باتكلا اذه يفلؤمل صاخ يأر ىلإو ةلأسملا هذه يف ةيسنرفلا و ةيرصملا ضقنلا يتمكحم
امك ةيرصملا ضقنلا ةمكحم تذخأ اهنعو ،  اهماكحأ يف بهذملا اذه ةيسنرفلا ضقنلا ةمكحم تبهذ دقو
لوأ يفو –176–1–72 زوللا 1872د ةنس ليربا 15 يف يسنرف ضقن رظنأ : ةراش اإل تفلسأ

–469–1–86 زوللا 1886د ةنس رياربف 3 يفو –217–1–87 زوللا 1886د ةنس ويلوي
–1903 هيريس 1901 ةنس ربمفون 27 يفو –104–1–92 زوللا 1891د ةنس ربمسيد 21 يفو
1921 ةنس سرام 28 يفو –127–1–1917 هيريس 1914 ةنس رياني 26 يفو –267–1
لوأ يفو –166–1–1925 هيريس 1925 ةنس سرام 16 يفو –79–1–1922 هيريس

–1–1930 هيريس –1930 ةنس ةيلوي 21 يفو –286–1–1926 هيريس 1926 ةنس ةيلوي
باتك ءاضقلا اذه اهب رم يتلا ثلاالةث دوهعلا و ةيسنرفلا ضقنلا ةمكحم ءاضق ليلحت يف رظناو –365

–89 ةرقف كب يمهف دماح دمحم روتكدلا و اشاب يمهف دماحل " ةيراجتلا و ةيندملا داوملا يف ضقنلا "
. 101 ةرقف

هتلا سر يف ) ةيفاع وبأ روتكدلا هكردتسا ام ىلع ًادر ةحضاولا ةرابعلا ريسفت زاوج نم هانمدق اميف لعلو اذه
بهذ دقف ،  ديدجلا يندملا نوناقلا ىلع (8 مقر شماه ص284 ةيبرع ةخسن درجملا فرصتلا يف
صنلا اذه نأ انيأر دقو .  دقعلل ةحضاولا ةرابعلا ريسفت نم عنمت 150 ةداملا نم ىلو األ ةرقفلا نأ ىلإ

نم .  سيلو عنمت ،  ةلأسملا هذه يف ضقنلا ةمكحم ءاضق نينقت هبإال دصق يمل ديدجلا نوناقلا يف
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نأ هانمدق امم نيبتيو : ةحضاولا تارابعلا ريسفت يف ضقنلا ةمكحم ةباقر –392
نع ةحضاولا تارابعلا ريسفت يف عوضوملا ةمكحم ىلع اهتباقر طسبت ضقنلا ةمكحم

رهاظلا ظفلل حضاولا ىنعملا عوضوملا ةمكحم تمزتلا اذإف .  مكحلا بابسأ ةباقر قيرط
وهو حضاولا ىنعملا وه اذه نأ ركذت نأ نم رثكأب اهمكح بيبست ىلإ ةجاح يف نكت مل
رخآ ىنعم ىلإ حضاولا ىنعملا اذه نع تلدع اذإ امأ .  نيدقاعلا دوصقم نع ربعي يذلا
ناك مل مكحلا بابسأ يف نيبت نأ اهيلع بجو ،  نادقاعتملا هيلإ دصق يذلا وه هنأ ربتعت
ىلع ماق دق لودعلا نأب تعنتقا نإف ،  بابس األ بقارت ضقنلا ةمكحمو .  لودعلا اذه

.(1) بيبستلا روصقل ضقن  ،إوال ضقنلا نم مكحلا ملس هغوست تارابتعا
ةمكحم ةباقر يف ًاضيأ لخدي ةضماغ وأ ةحضاو ةرابعلا تناك اذإ ام ريدقت نأ ودبيو

نود رهاظلا اهانعم نع اهجرخي امب ةحضاولا ةرابعلا رسفي نأ يضاقلل زاج  ،إوال ضقنلا
يذلا ىنعملا نأو ،  ةضماغ ةرابعلا نأ ريرقتب يفتكي كلذ ،لب رربت يتلا بابس األ ركذي نأ

يعوضوملا هريدقت ناطلس يف لخدي كاذو اذه نأو ،  نيدقاعتملا دوصقم وه هصلختسا
.  ضقنلا ةمكحم نم هيلع بيقعت نود

نأ دعبو : ةرهاظلا ةدار باإل ذخا حضاولا ظفلل رهاظلا ىنعملا لهاألذخب –393
ال يضاقلا ماد :ام لءاستن نأ انل قحي ،  دقعلل ةحضاولا ةرابعلا رسفت يف ةدعاقلا انطسب
،(2) صنلا حيرصب كلذ نوناقلا همزلأ دقو ،  حضاولا ظفلل رهاظلا ىنعملا نع فرحني
ةدار اإل نود ةرهاظلا ةدار باإل ةلا حلا هذه يف ذخأ دق نوناقلا نأ مهفن نأ انل لهف

؟ ىلو نعاأل فارحن اال زيجي ال ماد  ،ام ةنطابلا
نأ هل يضاقلا نأ نم هانمدق امب ديقت دق نوناقلا صن يف هانيأر يذلا نإاإلطالق
دصق يذلا ىنعملا وه هنأب عنتقي رخآ ىنعم ىلإ حضاولا ظفلل رهاظلا ىنعملا نع لدعي

نأ اذه نم صلختسيو كلذ . رربت يتلا ةلوقعملا بابس األ دروي ماد  ،ام نادقاعتملا هيلإ
ةدار اإل هذه نأ ساسأ ىلع إال ةرهاظلا ةدار باإل ةحضاولا ةرابعلا يف ذخأي ال يضاقلا
بجو ،  نيتدار اإل نيب ام ًارياغت كانه نأ ىلع ليلد ماق اذإو .  ةنطابلا ةدار اإل تاذ يه
بابسأ يف ليلدلا اذه ركذ عم ةرهاظلا ةدار اإل نود ةنطابلا ةدار باإل ذخأي نأ هيلع

.  مكحلا
امك ضقنلا ةمكحم جهن اذه يف جهن دقو – ديدجلا يندملا نوناقلا نأ ىرن كلذ نمو
ةدار  .فاإل ةنطابلا ةدار اإل اهتاذ يه اهنإ ًاضرتفم إال ةرهاظلا ةدار باإل ذخأي –مل انمدق
ىتمو ،  سكعلا تابثإ لبقي ليلد اهنكلو ،  ةنطابلا ةدار اإل ىلع ليلدلا يه هدنع ةرهاظلا

.  ةنطابلا ةدار باإل ةربعلا ف سكعلا تبث

.  امهانيب نيذللا نيطرشلا ب ةحضاولا ةرابعلا ريسفت
نأ يغبني يضاقلا نأ ًاريخا ظح :"يوال لوقت ذإ يديهمتلا عورشملل ةيحاضي اإل ةركذملا ريشت اذه ىلإو (1)
لحم كانه ناكأ ءاوس ،  ةيتاذلا نيدقاعتملا ةدارإ الص ختس ال اهريغ نود ةيداملا لئاسولا ىلإ اجلي

.  هتديقع نيوكت يف ةيرح نم يئانجلا يضاقلا هب عتمتي ام يندملا يضاقلل سيلف ال . مأ دقعلا ريسفتل
ةمكحم ةباقرل عضخت يتلا ةينوناقلا لئاسملا نم ةلأسم ةماهلا ةدعاقلا هذه ةاعارم نأ نايبلا نع ىنغو

ج2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم )" بابس األ روصقب قلعتي اميف ةمكحملا هذه ءاضق رظنأ – ضقنلا
.(3 ةرقف ص297

نيدقاعتملا ةدارإ نأ بير :"ال يتأي ام كلذل ًادييأت يديهمتلا عورشملل ةيحاضي اإل ةركذملا يف ءاجو (2)
اهصإ ال ختسا نكمي  ،ال اهتعيبطب ةيتاذ يهو ،  ةدار اإل هذه نأ ديب راثآ . نم دقاعتلا بتري ام عجرم يه
دعت نأ مزل ،  ةحضاو ةرابعلا هذه تناك اذإف .  اهتاذ دقعلا ةرابع يه ،  ةيعوضوم وأ ةيدام ةيسوب ال

ام ءاصقتس ال ريبعتلا اذه نع فارحن اال زوجي سيلو ،  ةكرتشملا نيدقاعتملا ةدارإ نع ًاقداص ًاريبعت
بًاغلا ًارصح لماعتلا رارقتسا ىضتقي ةدعاق كلت .  ليوأتلا وأ ريسفتلا قيرط نم ةقيقح نادقاعلا هدارأ

.(1 ةرقف ص296 ج2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم )" اهتاعارم يف
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ةحضاو ريغ دقعلا ةرابع -2

150 ةداملا نم ةيناثلا ةرقفلا لوقت : نيدقاعتملل ةكرتشملا ةينلا نع ثحبلا –394
نيدقاعتملل ةكرتشملا ةينلا نع ثحبلا بجيف ،  دقعلا ريسفتل لحم كانه ناك اذإ امأ ":

. " ظافل لأل يفرحلا ىنعملا دنع فوقولا نود
دنع فقن ال انك اذإو .  حضاوف ظافل لأل يفرحلا ىنعملا دنع فوقولا زوجي ال هنأ امأ
ريغ دقعلا ةرابعو هدنع فقن انبإال ىلوأف ،  انيأر امك ةحضاو دقعلا ةرابعو ىنعملا اذه
ةربعلا نأ امأو .  ىنعم نم رثكأ لمتحت  ،لب رهاظ دحاو ىنعم ىلإ فرصنت  ،ال ةحضاو
حضاو اذهف ،  امهنم لكل ةيدرفلا ةدار  ،الباإل نيدقاعتملل ةكرتشملا ةدار باإل نوكت امنإ

اهب ، ذخؤي يتلا يهف ،  نادقاعتملا اهدنع ىقتلا يتلا يه ةكرتشملا ةدار  ،ألناإل ًاضيأ
(1) اهيف اآلرخ دقاعتملا هعم تيالق مل ةيدرف ةدارإ نم امهنم دقاعتم ألي امب دادتعا نود

.
كلذ . يف اآلءار تبعشت ؟ ةكرتشملا ةينلا  ،وأ ةكرتشملا ةدار اإل هذه دجن نيأ نكلو
إالنأ نكمي ال ريسفتلل حمال نوكت يتلا ةكرتشملا ةينلا هذه نأ ىري نم ءاهقفلا نمف
يف إال نوكي ال ريفستلا نأ كلذو .  دقعلا افرط اهيلع قفاوت يتلا ةرهاظلا ةدار اإل نوكت
يتلا ةرهاظلا ةدار اإل نوكت نأ فالدب احيحص دقعلا ماد امو ،  انمدق امك حيحصلا دقعلا

اإل بويع نم بيع دقعلا لخادل  ،إوال ةنطابلا ةدار لإل ةقباطم دقعلا افرط اهيلع قفاوت
ةدار اإل بيلغتل ةليسو دقعلا ريسفت نوكي نأ نذإ زوجي  .فال ًاحيحص ناك املو ةدار
ةنطابلا ةدار الصاإل ختس ال ةليسو ريسفتلا نوكي امنإو ،  ةرهاظلا ةدار اإل ىلع ةنطابلا
ساسأ ىلع ريسفتلل حمال نوكت يتلا يه اهدحو ةرهاظلا ةدار  ،فاإل ةرهاظلا ةدار نماإل

نأ دقعلا ريسفت دنع ضرتفي هنأ يأرلا اذه ىلع ذخؤيو .(2) ةنطابلا ةدار لإل ةقباطم اهنإ
نم ةبلا غلا ةرثكلا يف حص نإ اذهو .  ةنطابلا ةدار لإل امتح ةقباطم ةرهاظلا ةدار اإل نوكت
اربع نكلو ،  هيلع ًاقفتم ًارمأ ادصق دق نادقاعتملا نوكي نأ ًانايحأ عقي لا ،إالهنأ األوح

ةنطابلا ةدار اإل نع ةكرتشملا ةرهاظلا ةدار انهاإل فرحنتف ،  قيقد ريغ ًاريبعت هنع
و حيحص دقعلا  ،ف دقعلا ةحص ةقطنم يف ضرفلا اذه يف نوكن  ،وال ةكرتشملا
  دقعلا ريسفت ةقطنم يف نوكن امنإو .  دحاو رمأ ىلع قفاوتلا مامت ناقفاوتم نادقاعتملا

ريغ دقعلا ةرابع تناك اذإو ": يتأي ام ددصلا اذه يف يديهمتلا عورشملل ةيحاضي اإل ةركذملا لوقتو (1)
ىلإ ءاجتل اال نيعت ،  ىنعم نم رثكأ اهتلمج يف وأ اهتايئزج يف لمتحت ثيحب ةمهبم وأ ةحضاو

" امهنم لكل ةيدرفلا ةدار  ،الاإل نيدقاعلل ةكرتشملا ةدار اإل فشك وه اذه يف يرهوجلا  .و ريسفتلا
ص297). ص296– ج2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم )

يرصملا و يسنرفلا نيهقفلا ىلع يعني نأ دعب ،  ىنعملا اذه يف ةيفاع وبأ دومحم روتكدلا لوقيو (2)
لصفب هداعبتسا بجي نيب أطخ اذهو ": يتأي  ،ام اهريسفتو ةينوناقلا تافرصتلا ةحص نيب طلخلا

ال ةلأسم فرصتلا رثأ ديدحت نأ وهو ،  هركذ قباسلا ببسلل ىرخ نعاأل امهادحإ نيتلا سملا نيتاه
ةدار عماإل ةنلعملا ةدار اإل قافتا اهرودب ضرتفن فرصتلا ةحصو ،  هتحصب ميلستلا دعب إال عضوت
أدبم اهيف لمعي يتلا ةقطنملا لصف نذإ بجي . . .  ةنلعملا ةدار اإل نومضمب ديقتلا بجي  ،لب ةيقيقحلا
رثأ ديدحتب قلعتملا أدبملا ةقطنم نع فرصتلا ةحصل طرشك ةيقيقحلا ةدار عماإل ةنلعملا ةدار اإل قافتا

ديدحتل هريسفتف ًاحيحص ةدار نعاإل ريبعتلا ماد ام هنأ يه كلذ ىلع بترتت يتلا ةجيتنلا  .و فرصتلا
الص ختس اال ةليسو امنإو ،  ةنلعملا ةدار اإل ىلع ةيقيقحلا ةدار اإل بيلغتل ةليسو نوكي نأ زوجي ال هرثأ

ىنعملا نع رظنلا فرصي نأ ذئدنع يضاقلل نأ يف عازن  .وال ريبعتلا ةغيص نم ةيقيقحلا ةدار اإل
فورظلا عومجم نم نيبتي يذلا و ةيقحلا في دوصقملا اهانعمب طقف متهيل ةلمعتسملا ظافل لأل يفرحلا

هرسفي امنإو ةدار نعاإل ريبعتلا لفغي ال كلذ لعفي امدنع يضاقلا نكلو .  ريبعتلا تسب ال يتلا ةيجراخلا
ص284). ض283– ةيبرع ةخسن : درجملا فرصتلا )"

روتكدلا امهنم لكل ًاساسأ ةنطابلا ةدار اإل لعج عم نكلو ريسفتلا و طلغلا نم لك ةقطنم ديدحت يف ًاضيأ رظنأ
. 186 ةرقف كب يودب تجهب يملح
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يأرلا نوكي مث نمو .  دقعلا ريسفت يف ةنطابلا ةدار واإل ةرهاظلا ةدار اإل نيب ام عم ،
ةدار لإل امتح ةقباطم دقعلا ريسفت دنع ةرهاظلا ةدار اإل رابتعا بوجو ىلإ بهذي يذلا
طإ هيف ًايأر ،  ريسفتلا لحم ًامئاد يه ساس اذهاأل ىلع ةرهاظلا ةدار اإل لعجو ،  ةنطابلا

نعا ةداعلا يف ربعت يتلا يه ةرهاظلا ةدار قيلاإ ،اإل نأ حيحصلا  .و هدييقت ردجي الق
نأا لص األ نوكيف ،  ناتدحتم نيتدار نأاال دقعلا ريسفت دنع ضورفملا  ،و ةنطابلا ةدار إل
ربعت ال ةرهاظلا ةدار نأاإل ىلع ليلدلا مقي مل  ،ام ريسفتلا لحم يه ةرهاظلا ةدار إل
هذه يف ةربعلا نوكتف ،  ًارياغت نيتدار اإل نيب نأو .  ةنطابلا ةدار نعاإل ًاقيقد ًاريبعت

.  ريسفتلا لحم يه ةيناثلا ال ىلو األ نوكتو ،  ةرهاظلا ةدار الباإل ةنطابلا ةدار ةلاباإل حلا
نم هجوملا باجي يفاإل لثمتت نيدقاعتملل ةكرتشملا ةينلا نأ ىري نم ءاهقفلا نمو
ناك وأ اآلرخ فرطلا هب ذخا يذلا وحنلا ىلع ًاموهفم اآلرخ ، فرطلا ىلإ بجوملا
همهفيو اآلرخ ، فرطلا هاقلتيو ،  بجوملا نم ردصي باجي (1).فاإل هب ذخأي نأ عيطتسي
عاطتسملا عفالوأ لصحلا مهفلا اذهف .  نيعم وحن ىلع همهفي نأ عيطتسي ناك وأ

بيعو .  نادقاعتملا هدنع تالىق يذلا نقيتملا ردقلا وه ألهن هدنع فقن يذلا وه هليصحت
هيلإ هجو نم هاقلتي يئاهن مات ريبعت قيرط نع متي دقاعتلا نأ ضرتفي هنأ يأرلا اذه

،  نامواستيو ،  ناضوافتي نادقاعتملا كلذ .ف ريغ لمعلا يف عقي يذلا نكلو .  ريبعتلا اذه
ًاعم ، هنايضتري دحاو ريبعت ىلإ األرم رخآ نايهتني  ،مث ةيئاهن ريغ تاريبعت الن دابتيو

هبيصن امهنم نكلو ،  امهنيب تراد تاضوافم ةرمث وهف ،  هبحاص امهنم نم ملعن انسلو
هيف .

ةدار اإل هذه يه نيدقاعتملل ةكرتشملا ةدار نأاإل ىلإ (Saleilles) سيلا بهذيو
عاطتسا ام براقي نأ دعب ،  نيدقاعتملا نم لك ةدارإ اهدنع يضاقلا عمجي يتلا ةنيوناقلا

يأرلا اذه نأ رهاظو .  ىرخ األ ةحلصمل امهادحإ ىحضي نأ نود ،  نيتدار اإل نيب ام
عنص نم ةدارإ يه لب ،  امهل تسيل ةدارلا نيدقاعتملل ةيقيقحلا ةدار باإل لدبتسي

.(2) ًاضرف امهيلع اهضرفي مث اهطويخ جسنب موقي يذلا  ،وه يضاقلا
ىلو . األ اهتطاسب ةلأسملل ىقبتسن نأو اآلءار ، هذه نم يأرل زاحنن إال رثؤن نحنو

ةكرتشم ةدارإ نع ريبعتلل يجراخ رهظم كانه نوكي نأ ودعي ال األرم نإ لوقنف
مقي مل اذإف .  ةنطاب ةدارإ نع فشكت هنأ اهيف ضورفملا ةرهاظ ةدارإ  ،يأ نيدقاعتملل
ةينلا يهو – نيدقاعتملل ةيقيقحلا ةدار اإل صلختسن نأ بجو كلذ ، ريغ ىلع ليلد

يه اهب ، يدهتسن ريياعم قيرط نع ةرهاظلا ةدار اإل هذه نم – اهنع حبن يتلا ةكرتشملا
.  اهيف اآلنكلاالم ىلوتن يتلا

: نيدقاعتملل ةكرتشملا ةينلا نع فشكلل يضاقلا اهب يدهتسي يتلا لماوعلا –395
ديدجلا نوناقلا ركذ ةفلتخم لماوعب ةكرتشملا ةينلا هذه نع فشكلل يضاقلا يدهتسيو

ةنامأ نم رفاوتي نأ يغبني امبو ،  لماعتلا ةعيبطب " يدهتسي وهف ،  هتيمه أل اهنم ًاضعب
ىنغو .(2 ةرقف الت"(م150 ماعملا يف يراجلا فرعلل ًاقفو ،  نيدقاعتملا نيب ةقثو
ىلإف .  رصحلا ليبس ىلع لماوعلا هذه نم ركذ ام ركذي مل ديدجلا نوناقلا نأ نايبلا نع

.  يضاقلا اهب يدهتسي نأ حصيو اهركذي مل ىرخأ لماوع دجوت ركذ ام بناج
ىلإ عوجرلا ب دقعلا تارابع يضاقلا اهب رسفي لماوع نيب زيمن نأ ماع هجوب نكميو
هنع ةجراخ يهو دقعلا اهب رسفي ىرخأو ،  ةيلخادلا لماوعلا ب اهيمسنو هتاذ دقعلا

يرصملا نوناقلا يف هريسفتو دقعلا نيوكت " يف هتلا سر يف يتيشلا روتكدلا ىنعملا اذه يف رظنأ (1)
ص58 . " ديدجلا

روتكدلا داقتنا رظناو –( اهدعب امو ص228 157 ةداملا ) ينامل األ نوناقلا يف تامازتل يفاال : (2)سيلا
ص55 " ديدجلا يرصملا نوناقلا في هريسفتو دقعلا نيوكت " يف هتلا سر يف سيلا يأرل ينيشلا

. 23 مقر ةيشاح
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ال ةيعوضوم لماوع يه لماوعلا هذه نم ةبلا غلا ةرثكلا  .و ةيجراخلا لماوعلا ب اهيمسنو
وه  .ذإ لماعتلا رارقتس ال ًاسامتلا دقعلا ريسفت يف يضاقلا اهيلإ نئمطي ،  ةيتاذ لماوع
ةيدام لماوعب – ةيفخ ةيسفن ةلأسم هذهو – نيدقاعتملل ةكرتشملا ةينلا ىلع لدتسي

.  ةيجراخلا لماوعلا و ةيلخادلا لماوعلا نم لك يف ملكتنو .  ةرهاظ
امو لماعتلا ةعيبط اهنم نوناقلا ركذ : دقعلا ريسفت يف ةيلخادلا لماوعلا –396
ىرخأ دعاوق نيذه ىلإ فيضنو ،  نيدقاعتملا نيب ةقثو ةنامأ نم رفاوتي نأ يغبني
يندملا نوناقلا اهركذ ،  هتاذ دقعلا ىلإ عوجرلا ب دقعلا ريسفت يف يضاقلا اهب سنأتسي
ةرابعلا تلمحت اذإ ام كلذ نم .  داشر اإل ليبس ىلع لب مازل اإل ليبس ىلع ال يسنرفلا

(م1157 ًاينوناق ًارثأ جتنت اهلعجي يذلا ىنعملا ىلع لمحتف ،  دحاو ىنعم نم رثكأ
يندم (م1161 ًاضعب اهضعب رسفي دقعلا تارابع نأ ًاضيأ كلذ نمو .( يسنرف يندم

(م1164 مكحلا ب درفنت اهلعجي ال ركذلا حةلاب صيصخت نأ ًاريخأ كلذ نمو .( يسنرف
.  لماوعلا هذه نم لك يف ةزجوم ةملك لوقنو .( يسنرف يندم

اذإف .  هعوضومو دقعلا ةعيبط بسحب يأ ،  لماعتلا ةعيبط بسحب رسفي دقعلا ف
وأ دقعلا ةعيبط هيضتقت يذلا ىنعملا يضاقلا راتخا ،  ةفلتخم يناعم ةرابعلا بستحا
يتلا دعاوقلا ب ًاموكحم دقعلا نأ ادصق نيدقاعتملا نأ لوقعملا  .ذإ ةطراشملا عون

لا معتس اال ةيراع يف ريعملا طرتشا اذإف كلذ . خبالف احرصي مل ام هتعيبط اهيتضقت
ال هتسا ةيراع ادارأ نيدقاعتملا نأ ىلع كلذ رسفي  ،فال هلثم وأ ءيشلا ريعتسملا دري نأ

عفدي نأب ال هلثم درب ءيشلا هالك حةلا يف ريعتسملا مزلي نأ ريعملا دصق ك ،لب
مت يذلا عوضوملا ىلإ عوجرلا ب ددحت اهنإف ،  ةماع ةرابعلا تناك اذإو .(1) ًاضيوعت
إالاذإ عوضوملا اذه نع اجرخي نأ ناديري ال نيدقاعتملا نأ لوقعملا  .ذإ هيلع دقاعتلا

،  ثاريملا يف هبيصن نع ةثرولا دحأ جراخت اذإف .  هتزواجم يف ةحيرص امهترابع تناك
ضعب ناك ول ىتح اهيف جراختي يتلا ةكرتلا يف هقوقح عيمج نع لزانتي هنأب كلذ رسف

.(2) ىرخأ ةكرت نم ةثوروم ًاقوقح جراختلا لمشي ال نكلو هنم ، ال وهجم قوقحلا هذه
ةنام  .واأل نيدقاعتملا نيب ةقثو ةنامأ نم رفاوتي نأ يغبني امب يضاقلا يدهتسيو
نم نأ كلذ نايبو هل . قح (confiance) ةقثلا  ،و دقاعتملا ىلع بجاو (loyaute)
كانه ناك اذإف .  لماعتلا يف ةنام األ هيضتقت امب هترابع مهفي نأ بجي باجي اإل هيلإ هجو
ةنام  ،فاأل هنيبتي نأ عيطتسي ناك وأ كلذ نيبتي نأ عاطتساو ،  سبل وأ ريبعتلا يف أطخ
همهف دق هنأ ماد  ،ام ريبعتلا يف ماهبا نم عقو ام لغتسي إال هيلع يضقت لماعتلا يف

اإل هيلإ هجو نملف قح . بجاولا اذه لباقيو .  همهفي نأ عيطتسي ناك وأ هتقيقح ىلع
ىنعملا وه رهاظلا ىنعملا اذه ربتعي نأو ،  اهرهاظ بسحب ةرابعلا ىلإ نئمطي نأ باجي

األذخباإل ىنعم ىلع يوطنتو ،  ةعورشملا ةقثلا يه هذهو .  بجوملا هيلإ دصق يذلا
.  دقعلا ريسفت يف ةرهاظلا ةدار

جتني يذلا وه يناعملا هذه دحأ ناكو ،  دحاو ىنعم نم رثكأ ةرابعلا تلمتحا اذإو
ملس اذإف هلا . مهإ نم ريخ كلاالم لا معإ  ،ذإ ىنعملا اذه ىلع ةرابعلا تلمح ،  ًاينوناق ًارثأ

األ عير ىلع ىلوتسي نأ نئادلا طرتشاو نيد ، لباقم يف هل ةكولمم ًاضرأ آلرخ صخش
اذه رسف اذإف ،  نيدلا دادس دنع إال اهبحاص ىلإ ضر األ دري أوال دئاوفلا ريظن يف ضر

ةقوراغلا  ،ألن ًاينوناق ًارثأ جتني ال هنإف – اهصئاصخ عمجي وه –ذإ ةقوراغ هنأب دقعلا
نأ نئادلل حمسي  ،وال ةزايح نهر هنأ ىلع رسفيف .  ةيجارخلا يضار األ ءاغلإب تيغلأ دق

11 يف يسنرف ضقن ص392– 1932م44 ةنس ةينوي 25 يف طلتخم فانئتسا : ًاضيأ رظنأ (1)
. 213–1–1903 زوللا 1901د ةنس ربمفون

. 834 ةرقف فلؤملل دقعلا ةيرظن رظنأ (2)
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.(1) دئاوفلا يف هيلع قافت اال زوجي يذلا ىصق األ دحلا نع ديزي ام ىلع ىلوتسي
ةيقب نع ةدحاولا ةارابعلا لزع زوجي  .فال ًاضعب اهضعب رسفي دقعلا تارابعو
ةرابع كانه نوكت دقف .  دقعلا وه لك نم ًاءزج اهرابتعاب اهريسفت بجي  ،لب تارابعلا
ءانثتسا هيلع دري الً صأ ةرابعلا ررقت دقو ةقح . ال وأ ةقباس ةرابع اهددحتو ،  ةقلطم

.  رخآ عضوم يف تدرو ةرابع اهرسفتو ،  ةمهبم ةرابعلا نوكت دقو .  اهدعب وأ اهلبق ركذي
،  دقعلا نم رخآ ناكم يف تاشورفملا هذه نيع  ،مث هلزنم تاشورفم صخش عاب اذإف
 .وال ماعلا ديقي صاخلا ىلو ،ذإ األ ةرابعلا مومع نم ددحي ةيناثلا ةرابعلا صوصخ نإف
نمض ال خاد ناك ول ىتح ،  ةنيعملا تاضورفملا يف ركذي مل ام عيبملا يف لخدي

.  امهنيب قيفوتلا يف يضاقلا دهتجا ،  نيترابع نيب ضقانتلا ماق اذإو .  لزنملا تاشورفم
قاهرإ نود دح ىصقأ ىلإ امهلا معإ يف دهتجا  ،إوال لعف ًاعم نيترابعلا لا معأ هنكمأ ولف
نيترابعلا نيب عمجلا هعم ىصعتسي ضقانتلا ناك اذإف .  هانعم هريغ ىلع هل رسق وأ ظفلل

2) ىرخ األ نود اهناديري اناك نيدقاعتملا نأ هل رهظي يتلا ةرابعلا راتخا ،  ةروص ةيأ ىلع
.(

،  ةيعارز اضرأ صخش عاب اذإف .  مكحلا ب درفنت اهلعجي ال ركذلا ب حةلا صيصختو
يشاوملا نأ هانعم اذه سيلف ،  عيبلا دقع يف ركذلا ب تصخ شاوم اهعباوت نم ناكو

ةيعارز نمآالت ىرخ األ عباوتلا لكف ،  عيبملا ءيشلا نمض لخدت يتلا يه اهدحو
ألن نوكي دقف ركذلا ب يشاوملا صيصخت امأ .  ًاضيأ لخدي كلذ وحنو نابمو نزاخمو
 ،وأأل عازنلل امسح كلذب احرصف اهلمشي عيبملا نأ يف كش موقي نأ ايشخ نيدقاعتملا
هذه نأ كلذ نم ىرنو .  ركذلا ب اهادرفأف يشاوملا هذه ىلع ةصاخ ةيمهأ ناقلعي امهن
دق ريسفتلا دعاوقف .  ماعلا ديقي صاخلا نأب يضقت يتلا ةقباسلا ةدعاقلل ضيقن ةدعاقلا
.  هريسفتل ىعدي يذلا دقعلا ريسفتل ملاالةمئ ةدعاقلا راتخي نأ يضاقلا ىلعو ،  براضتت
يف يراجلا فرعلا اهنم نوناقلا ركذ : دقعلا ريسفت يف ةيجراخلا لماوعلا -397

.  دقعلا اهب ذفني يتلا ةقيرطلا هيلإ فيضنو الت ، ماعملا
لئاسملا يف لوقعملا  .ذإ لماعتلا يف يراجلا فرعلا هيضتقي امل ًاقبط رسفي دقعلا ف

 ،إوال هايضترا دقو هب ناملا ع امهنا نيدقاعتملا يف ضرفي نأ فرع اهيف دطوت يتلا
.  فرعلا اذه ءوض يف اهريسفت بجو ةمهبم دقعلا تارابع تناك اذإف .  هتفلا خمب احرصل

ةطراشملا ونع هيضتقي ام ةاعارم عم دقعلا رسفي يضاقلا نأب ضقنلا ةمكحم تضق دقو
نم ةيناث ةقبط يف غرفم ديدح نم نوكلب ءاشنإ نأب يضقي نأ هلف ،  يراجلا فرعلا و

تضقو .(3) ءاوهلا و رونلا و لطملا ب قفترملا راجلا قافترا قحل ال طعم ءانب ربتعي ال لزنم
نم % 5. 2 راسمسلا رجا نوكي نأب يضقي فرعلا نأب ةطلتخملا فانئتس اال ةمكحم

دقعلا ةيرظن ىرخأ ةلثمأ يف رظناو .  ديدجلا يندملا نوناقلا نم 1105 ةداملا ىنعملا اذه يف رظنأ (1)
. 833 ةرقف فلؤملل

يعدملا اهعفد دقاعت ةحص تابثإ بلط ىوعد يف – ةمكحملا تناك اذإ هنأب ضقنلا ةمكحم تضق دقو (2)
عئاقولا تطسب –دق هرثأ زولا هنع لدع دق عيبلا ىلع ىعدملا نيبو هنيب مت يذلا قافت اال نأب هيلع
ىعدملا نأ نيفرطلا ييماحم نيب تلدوبت يتلا تابتاكملا نم تلصح  ،مث قارو نماأل اهتصلختسا امك

احم ىلإ ةيدؤم تابتاكملا كلت نم تارابعو ظافلأ داريإب كلذ ىلع ةنيعتسم ،  هلوصح ذنم دقاعتلا ركنأ
ًاديفم هيلع ىعدملا يماحم سالن ىلع اهنم ةبتاكم يف درو امدنع فقت مل تناك اذإ اهيلع  ،فال هتلصح
رسفت نيح ةمكحملا  ،ذإ طقف الهت يصفت يف عزاني امنإو عيبلا ركني ال ىعدملا نأ ىري هلكوم نأ

امب اهربتعت امنإ ةطبارتم ةلدابتم تاررحم ريسفت جلا عت ذإ يهو يه ، اهمهفت امك اهرسفت امنإ تاررحملا
1947 ةنس ربوتكأ 16 يف يندم ضقن ) اهتارابع نم ةنيعم ةرابع هديفت الامب اهتلمج نم هديفت

. 835 ةرقف فلؤملل دقعلا ةيرظن ًاضيأ رظنأ ص469)– 220 مقر 5 رمع ةعومجم
ص173 . 65 مقر 1 رمع ةعومجم 1932 ةنس ربوتكأ 27 يف يندم ضقن (3)
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صاخ فرع عم ماع فرع عزانت اذإ نكل ،(2) ًاماع نوكي فرعلا (1).و ةقفصلا ةميق
اال ةمكحم تضق دقو .(4) ًارقتسم فرعلا نوكي نأ بجيو .(3) صاخلا فرعلا بلغت

ةيردنكس اإل لمر ةهج يف رئبلا حزن نوكي نأب يضقت يتلا ةداعلا ناب ةطلتخملا فانئتس
ريغ فرعلا نوكي نأ بجيو .(5) اهب مكحي فال ةرقتسم ةداع تسيل رجأتسملا ىلع

ةمكحم لوقت امك ،  فرعلا قبطي (6).وال باد واللآل ماعلا ماظنلل وال نوناقلل ال فلا خم
يف ميظنت نع نودقاعتملا تكسي وأ نوناقلا صوصن قلغتست امدنع (7)،إال ضقنلا
فرعلا اهيف يرجي لئاسم كانهو .  ضومغ يف هنومظني وأ هيلع اودقاعت امم ةيحان

و نيمأتلا دوقعو ةيرحبلا الت ماعملا و ةيراجتلا لئاسملا يف امك ،  نوناقلا ىرجم
ةين ريسفتل ال فرعلا ىلإ يضاقلا عجري لئاسملا هذه يفف كلذ ، وحنو يراجلا باسحلا
نأ ظح  .يوال ىرنس امك هقاطن ديدحتو هتاذ دقعلا ةلمكتل ًاضيأ لب نبسحف نيدقاعتملا
نم ًاردصم نوكي امدنع فرعلا ريغ دقعلا ريسفت لماوع نم ال ماع نوكي امدنع فرعلا
ةضرع همكح نكي مل ىلو ةلااأل حلا يف فرعلا خفلا اذإ يضاقلا نإف ،  نوناقلا رداصم

.  همكح ضقن يضاقلا خهفلا اذإ نوناق وهف ةيناثلا ةلا حلا يف فرعلا  ،امأ ضقنلل
ذيفنتب اماق اذإف .  دقعلا اهب ناذفني يتلا ةقيرطلا نم نيدقاعتملا ةدارإ حضتت دقو
ةقيرط ءوض يف ةكرتشملا امهتادارإ ترسف ،  نمزلا نم ةدم نيعم وحن ىلع دقعلا

ةرج ، األ عفد ناكم ركذ راجي اإل دقع لفغي نأ كلذ لثم .  اهيلع ايضارت يتلا ذيفنتلا
نكلو ،  رجأتسملا لحم يف عفدت ةرج األ نأب ةلا حلا هذه يف ةماعلا دعاوقلا يضقتو
كلذ لمحيف ،  رجؤملا لحم يف ةرج األ عفدي نأ نمزلا نم ةيفاك ةدم داعي رجأتسملا

.(8) لحملا اذه يف ةرج األ عفدت نأ ادارأ نيدقاعتملا نأ ىلع
ريسفت يف يضاقلا نأ هانمدق امم صلخيو : دقعلا ريسفت يف ذخؤي ةدارإ ةيأب -398
ريياعم قيرط نع اهصلختسيو ،  نيدقاعتملل ةكرتشملا ةينلا ب ذخأي ضماغلا دقعلا

ال وه  .وال ةضحملا ةرهاظلا ةدار باإل ذخأي وه اهنع .فال فشكلا نم هنكمت ةيعوضوم
اهيلع فرعتلا عيطتسي يتلا ةنطابلا ةدار باإل ذخأي امنإو .  ةضحملا ةنطابلا ةدار باإل ذخأي

.(9)(volontereconnaissable)
دتعي  ،ال ضماغلا دقعلا و حضاولا دقعلا يتلا ح يف ،  ديدجلا نوناقلا نأ كلذ نم ىرنو
ليلد حلا لك ىلع وهو .  ةنطابلا ةدار اإل ىلع ليلد اهنإ رابتعا ىلع إال ةرهاظلا ةدار باإل

ص109 . 1931م43 ةنس ربمسيد 30(1)
ص162 . 1910م22 ةنس رياربف 23 يف طلتخم فانئتسا (2)

. 61 ةرقف 1 ءزج انيسم (3)
ص154 . 1916م28 ةنس رياربف 15 يف طلتخم فانئتسا (4)

ص130 . 1915م27 ةنس رياني 20(5)
ص161 . 1926م38 ةنس رياني 5 يف طلتخم فانئتسا (6)

ص141 . 47 مقر 4 رمع ةعومجم 1940 ةنس سرام 28 يف يندم ضقن (7)
. 828 ةرقف فلؤملل دقعلا ةيرظن يرصملا ءاضقلا يف رظنأ (8)

ةمكحم هب تضق ام كلذ لثم .  دقعلا نع يجراخ رخآ لماع يأ قيرط نع نيدقاعتملا ةدارإ حضتت دقو اذه
،  هرهاظل خالًاف عيب ضال رق دقع هيلع عزانتملا دقعلا نأ قتلا نيح ،  ةمكحملا تناك اذإ هنأ نم ضقنلا
نم ةينلا هذه ةصلختسم ،  عيبلا ىلإ ال ضرقلا ىلإ ةفرصنم تناك ةيفرط ةين نأ ىلع كلذ تماقأ دق
يتلا ىرخ األ نئارقلا و ىوعدلا يف هرتجأ يذلا قيقحتلا نمو دقعلا ريرحت ترصاع يتلا دضلا ةقرو
يف يندم ضقن ) نعطلا اذه ضفر نيعتيف ،  اهمكح يف نعاطلا نعط هيلع دري الًاصمل ختسا اهتدروا

ص390). 180 مقر 5 رمع ةعومجم 1947 ةنس ليربا 3
اهيلإ راشأ يتلا (Vertauenstheorie) ةقثلا ةيرظنب ةفورعملا ةينامل األ ةيرظنلا نم برقي اذهو (9)

ص51– " ديدجلا يرصملا نوناقلا يف ريسفت يفو دقعلا نيوكت يف " هتلا سر يف يتيشلا روتكدلا
كلذ . ىلإ ةراش اإل انفلسأ دقو ص53 .
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.  سكعلا تابثإ لبقي

نيدقاعتملا ةدارإ ىلع فرعتلا يف كشلا مايق –3

ًاصن نوناقلا عضو : ةدعاقلا هذه تارربم – نيدملا ةحلصم يف كشلا رسفي –398
يف كشلا رسفي نأب ىضقب –1512 ةداملا نم ىلو األ ةرقفلا – ةلا حلا هذه يف ًاحير
يف كشلا اذه رسف ،  دقعب نيدملا مازتلا ىدم يف كاش ماق اذإف .  نيدملا ةحلصم

اال ةدعاقلا هذه رربيو .  ىدملا اذه ديدحت يف قيض األ ريسفتلا ب ذخاو ،  هتحلصم
: اآلةيت تارابتع

ألنا كلذف ،  نيدملا مازتلا ىدم ديدحت يف قيض األ ريسفتلا ب ذخأن انك اذإ (ً (وأال
نأ ىلإ اذه هيف . عسوتي إال ءانثتس  ،واال ءانثتس وهاال مازتل  ،واال ةمذلا ةءارب لص أل
 ،فال دقعلا تارابع هلمحتت ىدم قيضأ ىلإ مزتلي نأ وه مزتلملا دنع ةلوقعملا ةينلا

ىدملا اذه دودح يف إال نيدملا ةداراو نئادلا ةدارإ نيب قفاوت كانه نوكي نإ نكمي
.  قيضلا

مازتل يفاال كش كانه ناك اذإف ،  مازتل اال تابثإب فلكملا وه نئادلا نإ )مث ًايناث )
إ ىقبي كلذ ،فال تابثإ نع ًازجاع ناك ،  عساو ىدمب األذخ نئادلا داراو ،  هادم ثيح نم
اذها ىلع ةدعاقلا نوكتف .  ليلدلا هيلع ماق يذلا هدحو وه ألهن قيضلا ىدملا الاألذخب

.(1) ريسفتلا يف ةدعاق ال تابث يفاإل ةدعاق رابتع ال
مااله اذإف .  نيدملا ال نئادلا هيلمي مازتل نإاال ةدعاقلا ريربت يف ًاضيأ لا قيو ( (ثًاثلا
 ،ذإ نيدملا ةحلصمل مازتل اال رسفي نأ بجوو ،  هاطخ أطخلا ف كشلا هلوح موحي ًامهبم
اال اذه ةيزمو هيف . كشلا لوجي ال ًاحضاو مازتل اال لعجي نأ نئادلا رودقم يف ناك
اإل دوقع يف ةضماغلا تارابعلا ريسفت نوكي نأ ىلع نوناقلا صن مل رسفي هنأ رابتع

يوقلا فرطلا هيلمي ناعذ اإل دقع نإف .  ًانئاد ناك ول ىتح نعذملا فرطلا ةحلصمل ناعذ
ًاضيأ يه يوقلا فرطلا اذه تامازتلا نوكتف الهت ، متشم عيمج يف نعذملا فرطلا ىلع

انه وهو نعذملا فرطلا ةحلصمل لب هتحلصمل ال تامازتل اال هذه رسفتف مإالهئ ، نم
.  نئادلا

دريو هيف ، قبطت ددحم قاطن ةمدقتملا ةدعاقللو : ةدعاقلا قيبطت قاطن –399
.  نيعم ءانثتسا قاطنلا اذه دودح يف اهيلع

: نيدقاعتملل ةكرتشملا ةينلا ىلع فرعتلا يف كش كانه نوكي نأ وهف اهقاطن امأ
حيرت  ،وال لمتحم اهنم هجو لك ةددعتم هوجو نيب دقعلا رسفت حوارتي نأب كش ، درجم
اهجو ولو نيبتي نأ يضاقلا عطتسي ملو ،  ريسفتلا لا حتسا اذإ امأ .  هجو ىلع هجول
ةين كانه تسيل هنأ ىلع ةنيرق هذهف هيف ، كشلا بناج ناك امهم دقعلا ريسفتل ًادحاو
دقعني ملف اآلرخ ، هدري مل ائيش امهنم لك دارأ  ،لب اهدنع ايقتلا نيدقاعتملل ةكرتشم
يضاقلا نكمأ اذإف جالهؤ . رذعتي امم كشلا نوكي  ،نأ ىرخأ ةهجو نم  .والدب ، دقعلا

حيزي نأ عاطتساو – ًاريسع اذه ناك امهم – نيدقاعتملل ةكرتشملا ةينلا نع فشكي نأ
ريغ يف ريسفتلا ناك ولو ،  ةكرتشملا ةينلا هذه ىضتقمب دقعلا ريسفت هيلع بجو اهنع ،

ىقبو ،  دقعلا ريسفت ىلإ وعدي ام ضرع اذإ ": يتأي اميف رابتع اذهاال ىلإ ةيحاضي اإل ةركذملا ريشتو (1)
رسف ،  اهيلإ ةراش اإل تمدقت يتلا ريسفتلا ماكحأ لا معإ مغر ةكرتشملا نيدقاعتملا ةدارإ فنتكي كشلا
درت يهو ،  تانينقتلا بلغا اهب تذخأ ةيساسأ ةدعاق كلت .  نئادلا نود نيدملا ةحلصم يف كشلا اذه

امخ ىعدي هنأ رابتعاب هنيد دوجو ىلع ليلدلا مقي نأ نئادلا ىلعو ،  ةءاربلا ةمذلا يف لص نأاأل ىلإ
ا ةعومجم )" هنم ديفي نأ نيدملا قح نمف هتلا زإ ىلإ نئادلا قفوي مل كش ىقب اذإف لص ، اذهاأل فلا

ص299). ج2 ةيريضحتلا ألمعلا
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.(1) نيدملا ةحلصم
151 ةداملا نم ةيناثلا ةرقفلا يف درو ام وهف ةدعاقلا ىلع دري يذلا ءانثتس امأاال

ةحلصمب ًاراض ناعذ اإل دوقع يف ةضماغلا تارابعلا ريسفت نوكي نأ زوجي "ال هنأ نم
خال ىلع ،  ًانئاد ناك ولو ،  ًامئاد هتحلصمل ريسفتلا نوكي نأ ذإ بجيف . " نعذملا فرطلا
إال دقاعتملا ةحلصمل نوكي ال كشلا دنع ريسفتلا نأ نم اهددصب نحن يتلا ةدعاقلا ف

.(2) ناعذ اإل دوقع يف كلاالم دنع كلذ نايب رم دقو .  ًانيدم ناك اذإ
.  اهقبط ةدعاقلا قيبطت قاطن يف هسفن يضاقلا دجو اذإف : ةدعاقلل تاقيبطت –400

نيبناجلل مزلملا دقعلا رسفو .  مزتلملا بناجلا ةحلصمل دحاو بناجل مزلملا دقعلا رسفو
ةرات ريسفتلا نوكيف ،  هرسفي يذلا مازتل يفاال ًانيدم نوكي نيدقاعتملا نم يأ ةحلصمل

اآلرخ . ةحلصمل ًاروطو نيدقاعتملا دحأ ةحلصمل
ا بجوو هتحلصم يف كشلا اذه رسف ،  نيدملا راذعإ بوجو يف كش كانه ناك اذإف
نع رخأتلا حةلا يف اقحتسم يئازجلا طرشلا ناك اذإ اميف كش ماق اذإو .(3) راذع إل
يف إال قحتسم ريغ طرشلا ناك ،  ذيفنتلا مدع حةلا يف إال قحتسم ريغ وه وأ ذيفنتلا

ةيفيكل ديدحت نود ةنيعم قرط ءاشنإب ًامزتلم نيدملا ناك اذإو .(4) ذيفنتلا مدع حةلا
ذخاو هيلع رسيأ وه ام عبتي نأ نيدملا ناك ،  اهتنايصب مزتلي نمو قرطلا هذه ءاشنإ
عفدلا ناك ،  عفدت ىتم ركذي ملو ةقفص لك مامت دنع ةلومعلا تطرتشا اذإو .(5) ةنوؤم

.(6) اهدقع دنع ال ةقفصلا ذيفنت دنع

يناثلا بلطملا

دقعلا قاطن ديدحت

ام ىلع ديدجلا يندملا نوناقلا نم 148 ةداملا تصن : ةينوناقلا صوصنلا –401
: يتأي

ريسفت هعم بجي يذلا ةطراشملا نم دوصقملا ضرغلا يف هابتش اال نأب ضقنلا ةمكحم تضق دقو (1)
ليلد نم ىوعدلا ولخل يضاقلا سفن يف موقي يذلا هابتش وهاال دهعتملل ةدئافلا هيف امب ةطراشملا
ىوعدلا ةلدأ نم مات عانتقا يف تصلختسا دق ةمكحملا نأ مكحلا نم دافتسملا ناك اذإف .  عنقم

نإف ،  نمثلا ب همازلإب تضق  ،مث عيبملا ملست هنأ هل عيبملا نطقلا نمثب هتبلا طمب يرتشملا ىلع ةعوفرملا
169 مقر 4 رمع ةعومجم 1944 ةنس ربمسيد 14 يف يندم ضقن ) هيلع رابغ وال اميلس نوكي اهمكح

ص478).
": يتأي ام ددصلا اذه يف يديهمتلا عورشملل ةيحاضي اإل ةركذملا يف ءاج اممو –118 ةرقف ًافنآ رظنأ (2)
 ،ذإ ًانيدم وأ ناك ًانئاد ،  نعذملا ب رضي ال هجو ىلع اهيف طورشلا نم ضمغي ام ريسفت كلذك يغبنيو
ص271). ج2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم )" ضومغلا اذه يف  ،دي نيتلا حلا كال ىلع هل ، سيل

ص11 . 1902م15 ةنس ربمفون 20 يف طلتخم فانئتسا (3)
ص 1908م20 ةنس ةينوي 11 يفو ص242– 1902م14 ةنس سرام 27 يف طلتخم فانئتسا (4)

. 270
ص29 . 1914م27 ةنس ربمفون 19 يف طلتخم فانئتسا (5)

ص 287 مقر 12 تيزاج 1922 ةنس رياربف 13 يف ةطفلتخملا ةيراجتلا ةيلكلا ةيردنكسا ةمكحم (6)
ص73– 25 مقر 12 ةاماحملا 1932 ةنس رياني 25 يف ةينطولا رصم فانئتسا ًاضيأ رظنأ –165

فانئتسا ص267– 126 مقر 21 ةاماحملا 1940 ةنس ليربا 21 يف ةينطولا ةيلكلا رصم ةمكحم
يفو ص362– 1901م13 ةنس هينوي 6 يفو ص262– 1900م12 ةنس ويام 17 يف طلتخم

8 يفو ص94– 1930م43 ةنس ربمسيد 18 يفو ص11– 1902م15 ةنس ربمفون 20
ليربا 22 يفو ص59– 1934م47 ةنس ربمسيد 11 يفو ص53– 1931م44 ةنس ربمسيد

ةنس ةينوي 11 يفو ص200– 1937م49 ةنس ليربا 21 يفو ص239– 1936م48 ةنس
ص948 . 840 ةرقف فلؤملل دقعلا ةيرظن ًاضيأ رظنأ ص298– 1940م52
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نسح هبجوي ام عم قفتت هقيرطبو هيلع لمتشا امل اقبط دقعلا ذيفنت بجي -1"
. " ةينلا

وه ام اضيأ لوانتي نكلو هيف ، درو امب دقاعتملا مازلإ ىلع دقعلا رصتقي "2-وال
.(1)" مازتل اال ةعيبط بسحب ةلا دعلا و فرعلا و نوناقلل اقفو ،  هتامزلتسم نم

فيك ةيناثلا ةرقفلا يفو ،  دقعلا ذفني فيك هنم ىلو األ ةرقفلا يف نيبي صنلا اذهو
.  هقاطن ددحي

ثالث لئاسم كانهو : هذيفنت ةيفيكو هقاطن ديدحتو دقعلا ريسفت نيب زييمتلا –402
لوأو .  هذيفنت ةيفيكو هقاطن ديدحتو دقعلا ريسفت : ضعب نع اهضعب اهزييمت بجي
ريسفتلا نم يضاقلا غرف اذإف .  دقعلا ريسفت يه ثلاالث لئاسملا هذه نم ضرعت ةلأسم

يف رصتقي  .فال دقعلا قاطن ديدحت ىلإ لقتنا ،  نيدقاعتملل ةكرتشملا ةينلا صلختساو
ىلإ كلذ زواجي  ،لب نيدقاعتملل ةكرتشملا ةينلل ًاقفو دقعلا يف درو ام ىلع ديدحتلا اذه
 .مث مازتل اال ةعيبط بسحب ةلا دعلا و فرعلا و نوناقلل ًاقفو دقعلا تامزلتسم نم وه ام

.  دقعلا ذيفنت يهو ةثلا ثلا ةلأسملا ىلإ ،  هقاطن ديدحتو دقعلا ريسفت دعب ،  يضاقلا لقتني
نع يضاقلا اهفرعي الت متشملا –و هيلع لمتشأ امل ًاقبط هذيفنتب نيدقاعتملا مزليف
ةينلا نسح هبجوي ام عم قفتت ةقيرطب ذيفنتلا نوكيو – قاطنلا ديدحتو ريسفتلا قيرط

.(2)( ىلوأ ةرقف (م148

ىلو األ ةرقفلا نيئجرم انه ، انينعت يتلا يهو صنلا اذه نم ةيناثلا ةرقفلا ىلع رصتقت : صنلا خيرات (1)
214 ةداملا يف صنلا درو دقو .  دقعلا ذيفنتب نيدقاعتملا مازلإ يف كلاالم دنع ثلا ثلا بلطملا ىلإ
هيف ، درو امب دقاعتملا مازلإ ىلع دقعلا رصتقي :"وال اآليت هجولا ىلع يديهمتلا عورشملا نم 2 ةرقف

ةعجارملا ةنجل يفو . " نوناقلا و فرعلا و ةلا دعلل ًاقفو ،  مازتل اال ةعيبط هيضتقت امب ًاضيأ همزلي نكلو
مقر حبصأو ، " ةلا دعلا و فرعلا و نوناقلل ًاقفو ": اآليت وحنلا ىلع صنلا نم ةريخ األ ةرابعلا تلدع

عورشملا يف وه امك صنلا ىلع باونلا سلجم قفاوو .  يئاهنلا عورشملا يف 2 ةرقف 152 ةداملا
ةطلس يضاقلل يطعي هنأب صنلا ىلع ضرتعا خويشلا سلجمب يندملا نوناقلا ةنجل يفو .  يئاهنلا

،  نيدقاعتملا ةعيرش دقعلا نأ ةدعاقل رادهإ كلذ يفو نيدقاعتملا تامازتلا يف ديزي نأ هنكمي ذإ ةرطخ
ب مازتل 152ألناال ةداملا نع اهب ءانغتس اال نكميف دوقعلا ريسفت نع ملكتت 154 ةداملا تناك املو
نع ضيعتسا ةشقانم دعبو .  اهذيفنت يف سيلو دوقعلا ريسفت يف نوكي نيفرطلا ةينو ةداعلا و فرعلا
نم وه ام ًاضيأ لوانتي نكلو " ةرابعب " مازتل اال ةعيبط هيضتقت امب ًاضيأ همزلي نكلو " ةرابع
نإ اهريرقت يف ةنجللا تلا  ،قو ةرقفلا رخآ يف " مازتل اال ةعيبط بسحب " ةرابع تفيضأو " هتامزلتسم

سلجم قفاوو . 2 ةرقف 148 ةداملا مقر حبصأو .  هرهوج سمي نأ نود حضوأ مكحلا لعجي ليدعتلا
ص290). ص287– ج2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم ) هتنجل هترقأ امك صنلا ىلع خويشلا

نود ةبرطضم ىقبت لئاسم يف سبللا عفر ىلع نيعي هذيفنتو هقاطن ديدحتو دقعلا ريسفت نيب زييمتلا (2)
دقعلا قاطن ديدحت يف .  نيدقاعتملل ةكرتشملا ةينلا نع ثحبلا ب ينعت دقعلا ريسفت يفف .  زييمتلا اذه
دقعلا ذيفنت يفو .  هتامزتلسم نم ربتعي هنكلو عقاولا يف هلوانتت اممل ةكرتشملا ةينلا هذه ىلإ فيضن
ضقن زوجي فال نيدقاعتملا ةعيرش يه اهتامزتلسم اهيلإ فيضن نأ دعب ةكرتشملا ةينلا هذه لعجن
لمتشأ امل ًاقبط هذيفنت بجيو نوناقلا اهررقي يتلا بابس وألأل ينفرطلا قافتاب إال هليدعت وال دقعلا
ةيحاضي اإل ةركذملا يف ًاحضاو زييمتلا اذه ىرنو .  ةينلا نسح هبجوي ام عم قفتت ةقيرطبو هيلع

رمأ كلذ دعب ضرعي مث دقعلا قاطن ديدحتب أدبي هنأ ىلإ ةركذملا هذه تبهذ نإو ،  يديهمتلا عورشملل
دودحلا يف امهنم لك ىقبأ لب نيتلأسملا نيب ام طلخي مل يسكعلا بيترتلا اذه نأ ىلع ،  ريسفتلا
ةرقفلا نأ ركذلا ب ريدج وه اممو ": نأشلا اذه يف ةيحاضي اإل ةركذملا يف درو ام اذهو اهل . ةموسرملا

،  دقعلا نومضم ديدحت ضرعم يف مازتل اال ةعيبط ىلع صنت ( ديدج 214(م148 ةداملا نم ةيناثلا
اذه نم ةقرفتلا نأ عقاولا  .و هذيفنت ةيفيك ددصب لماعتلا فرش يف يراجلا فرعلا ىلع . . .  صنتو

نومضم ديدحتب أدبي هنأ كلذ .  ةقيقد دج هذيفنت ةيفيكو هريسفتو دقعلا نومضم ديدحت نيب هجولا
وهو نومضملا اذه ريسفت رمأ ضرعي مث هيف . هب حرصي مل ام لا مكتسا كلذ عبتتسي دقو ،  دقعلا
ديدحت نيدقاعتملل مت اذإف دلاالةل . قيرط نم هنم لمكتسي ام نود ةرابعلا ب تباثلا ةقش ىلع رصتقي

فرش يف فرعلا يضتقي امو ةينلا نسح هضرفي امل ًاقفو هذيفنت ىلإ ادمع هريسفتو دقعلا نومضم
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.  هقاطن ديدحت يف كلاالم ىلإ اآلن لقتننف ،  دقعلا ريسفت يف كلاالم نم انغرف دقو
رصتقي :ال دقعلا قاطن ديدحت يف يضاقلا اهب دشرتسي يتلا لماوعلا – 403
ةكرتشملا ةينلا هيلإ تهجتا ام ىلع دقعلا قاطن ديدحت يف ،  انمدق امك ،  يضاقلا

ىلع ال نوناقلا ركذ دقو .  دقعلا تامزلتسم نم ربتعي ام كلذ ىلإ فيضي  ،لب نيدقاعتملل
،  تامزلتسملا هذه ديدحت يف يضاقلا اهب دشرتسي يتلا لماوعلا مهأ ،  رصحلا ليبس
يف نوناقلا (2).  مازتل اال ةعيبط (1): يه هذهو .  دقعلا قاطن ديدحت يف مث نمو

clauses ) ةفولأملا طورشلا هيلإ فاضيو فرعلا (3).  ةرسفملا و ةيليمكتلا هماكحأ
ةلا . دعلا (4).(destyle

ىلع يلمت (naturedel’obligation) مازتل اال ةعيبطو : مازتل اال ةعيبط –404
ةلا دعلا و فرعلا و نوناقلل ًاقفو ةعيبطلا هذه هيضتقت امب دقعلا قاطن لمكتسي نأ يضاقلا
لكو ةيرورضلا هتاحقلم نيعلا لصأ ىلإ ةفاض باإل عاب دق هنأ ربتعي ًانيع عاب نمف .(1)

.( ديدج (م432 ءايش األ ةعيبط هب يضقت امل ًاقبط اهلا معتس ال ةمئاد ةفصب دعأ ام
ىوعد وأ ةلا فكو نهرك هديؤيو هلفكي ام هيلإ ةفاض باإل عاب دق هنأ ربتعي ًاقح عاب نمو
ةيفاض اإل تاود األ عيمج اهعم عاب دق هنأ ربتعي ةرايس عاب نمو .  نامض

نأ هيلع بجو ًارجتم عاب نمو .  اهرييست يف اهنع ىنغ ال يتلا (accessories)
امو قوقح نم هل امو نويد نم رجتملا ىلع ام نيبت يتلا الت جسلا يرتشملل ملسي

.(2) كلذ وحنو معالء نم هب لصتي
lois ) ةرسفملا و ةيليمكتلا نيناوقلا :و ةرسفملا و ةيليمكتلا نيناوقلا – 405

قاطن لا مكتسا ؟؟؟ ريبك دح ىلإ يضاقلا نيعت (suppletives,interperetatives
امهنيب اميف علاالةق نادقاعتملا مظني نأ لا نماألوح ريثك يف بعصي هنأ كلذ .  دقعلا

،  اهعقوتي مل امهن أل الت ،امإ يصفتلا ضعب ناكرتي بلا غلا يف امهف الاهت يصفت عيمج يف
.  دقعلا لمكت ةرسفملا ةينوناقلا ماكح األ يتأت انهو .(3) نوناقلا ماكحأ ىلع ًادامتعا امإو

نم ًاروسيم ثلاالث حلا رملا هذه نيب قيرفتلا ناك اذإو .( نينانبللا نينقتلا نم م221 رظنأ ) لماعتلا
اميف صاخ هجوب كلذ ىلجتيو ،  اهضعبب عقاولا يف طلتخت اهنإ نيبلا نمف ،  ةتحبلا ةقطنملا ةيحانلا

ص297). ج2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم )" هريسفتو دقعلا نومضم ديدحتب قلعتي
و نوناقلل ًاقفو ددحتت مازتل اال ةعيبط نأ يف حضاو يئاهنلا و يديهمتلا نيعورشملا صن نأ انيأر دقو (1)
،  خويشلا سلجمب يندملا نوناقلا ةنجل هتلخدأ يذلا ليدعتلا دعب ىنعملا اذه ضمغو ةلا . دعلا و فرعلا

سمت نأ نود حضوأ مكحلا لعجت نأ ليدعتلا نم تدصق اهنإ اهريرقت يف لوقت ةنجللا نأ ىلع
اهلك ةلا دعلا و فرعلا و نوناقلا و مازتل اإل ةعيبطف ،  تاريوحتلا هذهل ةيمهأ ريبك ةمث سيلو .  ةرهوج

.  صنلا حرش يف انيرج هجولا اذه ىلعو .  دقعلا قاطن ديدحت يف مهاست لماوع
بوال ريبيرو لوين بال ةذتاس اال لوقيو ص400– 284 ةرقف كب ىوعدب تجهب يملح روتكدلا رظنأ (2)

ةعيبط نم اهصلختسي ثالةث تامازتلا دقعلا قاطن ىلإ فيضي يسنرفلا ءاضقلا نإ مهطيسو هجينو
لصتي مازتل اذهاال نأ رهاظو ،(agirdeconnefoi) ةين نسحب لمعلا وه األلو مازتل  .اال دقعلا
مظن دقو ،(obliggarantie) نامضلا مازتلا وه يناثلا مازتل  .واال هقاطن ديدحتب ال دقعلا ذيفنتب
يتلا دوقعلا لك يف مئاق مازتلا هنكلو ،  رايج واال عيبلا ك دوقعلا ضعب يف اذه نامضلا مازتلا نوناقلا
مازتلا وهو ،(obligecesecurite)الةم سلا نامض وه ثلا ثلا مازتل كلذ .واال اهتعيبط يضتقت

األ لقن دقعو لا ، معلا سالةم لمعلا بر نمضي نأ يضتقي لمعلا دقعف ،  دوقعلا ضعب ةعيبط هيضتقت
لوين (بال ناكم ىلإ ناكم نم مهلقني نيذلا صاخش سالةماأل لقنلا نيمأ نمضي نأ يضتقي صاخش

.(963–958 ةرقفو 459–455 ةرقف 2 ءزج 1949 ةنس هيجنو بوال ريبيرو
نافرطلا قفتا اذإ ام حةلا يهو ،  اهركذ رم يتلا 95 ،و ةداملا يف اهيلع صوصنملا ةلا حلا ريغ هذهو (3)

ملو دعب ، اميف اهيلع ناقفتي ةيليصفت لئاسمب اظفتحاو دقعلا يف ةيرهوجلا لئاسملا عيمج ىلع
وأل ةلماعملا ةعيبطل ًاقبط اهيف يضقت ةمكحملا نإف ،  اهيلع قافت اال مدع دنع متي ال دقعلا نأ اطرتشي

اهددصب نحن يتلا ةلا فيحلا نيدقاعتملا نأ نيتلا حلا نيب قرفلا ةلا .و دعلا و فرعلا و نوناقلا ماكح
ةلا حلا يف  .امأ نوناقلا ماكح أل اهميظنت اكرت نكلو اهعقوت وأ اهاعقوتي مل امهن التأل يصفتلا ضعب ال فغا
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ضعب الن فغي دقو ،  نمثلا و عيبملا انيعيف عيب ، ىلع ناصخش دقاعتي نأ كلذ لثم
مزتلي امو هناكمو نمثلا ب ءافولا داعيمو هناكمو عيبملا ميلست داعيم نييعتك الت يصفتلا

الت يصفتلا هذه لك كلذ ىلإ امو ةيفخ بويعو قاقحتساو ضرعت نامض نم عئابلا هب
ددحت ةيليمكت ًاماكحأ ماكح األ هذه لعجو ،  عيبلا دقع صوصن يف اهماكحأ نوناقلا نيب

نع فشكت ةيريسفت ًاماكحأو اهنم ، ضرعي ام اعقوتي مل نادقاعتملا ناك اذإ قعلا قاطن
هذه ىلع ادمتعاو كلذ نم امهل ضرعي ام اعقوت دق نادقاعتملا ناك اذإ نيدقاعتملا ةدارإ
رثأ هل سيل نأ للعي ام اذهو .  دقعلا نم ًاءزج ماكح األ هذه نوكتو .  ةرسفملا ماكح األ
يف تدجو دوقعلا هذه  ،ألن اهرودص لبق تمربأ يتلا دوقعلا ىلع بحسني يعجر
نم ًاءزج ماكح األ هذه تناكو نيدقاعتملا ةدارإ هيف لمكت ىرخأ ماكحأ تناك تقو
ًاغلبم ضرتقا ًاصخش نأ ولف ةقح . ال نيناوقب دقعلا نم ءزج خسني نأ زوجي  ،فال دقعلا

5 نينوناقلا رعسلا ناكو ) ميدقلا نوناقلا لظ يف نينوناقلا رعسلا ب دوقنلا نم
ىرسي  ،ال ةئاملا يف 4 ىلإ ينوناقلا رعسلا ب لزن دقو ،  ديدجلا نوناقلا نإف ،( ةئاملا يف

. %5 رعسلا ىقبيو ضرقلا اذه ىلع
يتلا نيدقاعتملا ةدارإ إال تسيل ةرسفملا و ةيليمكتلا ماكح األ هذه تناك املو
ًانمض وأ ةحارص اقفتي نأ ناعيطتسي نيدقاعتملا نإف اهنع ، فشك وأ نوناقلا اهضرتفا
ماظنلا نم تسيل يهف ،  هنايري يذلا وحنلا ىلع اهدييقت وأ اهليدعت وأ اهداعبتسا ىلع

ىلع ليلدلا ماق اذإ لوزي رابتع اال اذهف نيدقاعتملا ةدارإ اهنإ ربتعت تناك اذإو .  ماعلا
.  سكعلا

لئاسملا يف نوناقلا ىرجم يرجي فرعلا نأ انيأر : ةفولأملا طورشلا و فرعلا –406
نم فرعلا نوكي امكو .  يراجلا باسحلا و نيمأتلا دوقعو ةيرحبلا الت ماعملا و ةيراجتلا

طورشلا فرعلا ب لصتيو .  هقاطن ديدحت لماوع نم نوكي كلذك دقعلا ريسفت لماوع
ةداعلا ترج يتلا طورشلا دقعلا ىلإ فاضتف .(clausesdestyle) ةفولأملا

نم حبصأ ًادوقع كانه نأ كلذ .  فرعلا نم ًاديدحت رثكأ طورش يهو هيف ، اهجارداب
ىذ ريغ تارابعلا هذه اركت راص ىتح ،  ةنيعم تارابع ىلع لمتشت نأ اهيف فولأملا
ولو طورشلا هذه هب يضقت ام ذفنتب اآلرخ ةبلا طم نيدقاعتملا نم لكل حبصأو .  ةدئاف

قدانفلا يف ةداعلا هب ترج ام كلذ لثم دقع . ال اذهب ًاصاخ ًافرع تحبصأ  ،ألاهن ركذت مل
،  مدخلا اهب حفنت ةيوئم ةبسن ليمعلا باسح ىلإ فاضي نأ نم ىهاقملا و معاطملا و
دنع نكلو .  ًابوتكم هري مل ول ىتحو ليمعلل كلذ ركذي مل ول ىتح ذفني طرش اذهف
لمعي يذلا وه صاخلا طرشلا  ،ف دقعلا يف جردا صاخ طرش عم فولأم طرش ضراعت

.(1) هب
دقعلا طورش لا مكتسا يف ةلا دعلا دعاوقب يضاقلا دشرتسي دقو : ةلا دعلا –407
ىلإ عيبملا قحلا لقنل يرورض وه امب موقي نأ بسحف مزتلي ال عئابلا  .ف هقاطن ديدحتل
قحلا لقن لعجي نأ هنأش نم لمع يأ نع فكي نأ ًاضيأ هيلع بجي لب .  يرتشملا
دروي دقو ،  دقعلا يف ركذي مل نإو ةلا دعلا هيضتقت مازتلا اذهو .  ًاريسع الوأ يحتسم
عئابو .( ديدجلا يندملا نوناقلا نم م428 رظنأ ) ةحيرص ًاصوصن هنأش يف نوناقلا
مازتلا اذهو ،  رجتملا معالء اهب عزتني ةسفانم هسفاني إال يرتشملا وحن مزتلي رجتملا

ىلع علطاف عنصم يف لمع اذإ ينفلا لماعلا  .و دقعلا يف ركذي مل نإو ةلا دعلا هيضتقت

الت يصفت يه ميظنت نود نادقاعتملا اهكرت يتلا الت يصفتلا نإف 95 ةداملا يف اهيلع صوصنملا
يف يضاقلا  .و قافت اال اذه ىلإ لوصولا اعيطتسي مل امهنكلو ،  امهقافتاب اهامظني نأ ادارأو اهاعقوت
يف نيدقاعتملا لحم لحي امنإو ،  دقعلا قاطن لمكي وال نيدقاعتملا ةين رسفي ال ةريخ ةلااأل حلا هذه

.  دقعلا عنص
ص182 . 1944م56 ةنس ةينوي 6 يف طلتخم فانئتسا (1)
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طرتشي مل ولو سفانم عنصمل رارس األ هذهب حوبي إال مزتلي هلمع مكحب ةيعانصلا هرارسأ
هلمع ءانثأ ف تاعارتخا نم لماعلا هطبنتسي امو .( ديدج م686 نراق ) كلذ هيلع
هنم يضتقت لماعلا اهب دهعت يتلا األمعلا ةعيبط تناك  ،اذإ لمعلا بر قح نم نوكي
اميف قحلا هل نوكي نأ دقعلا يف لمعلا بر طرتشي مل ولو ،  عادتب يفاال هدهج غارفإ
ةايحلا ىلع نيمأتلا دقع يفو .( ديدج 2 ةرقف (م688 تاعرتخملا نم هيلإ ىدتهي

،  ةيفخ ةريطخ ضارمأ نم ه بيصأ ام نيمأتلا ةكرش نع متكي هلإال نمؤملا ىلع بجي
ةيرظن تسيلو اذه .  ةكرشلا اهلمحتت يتلا ةعبتلا يف رثؤت نأ اهنأش نم ناك اذإ
ةفلتخم دوقع يف اهقبطو ًاماع اصن ديدجلا نوناقلا اهل عضو دقو – ةئراطلا ثداوحلا

اذإ دقاعتملا هب مزتلي ام ىدم سايقو دقعلا قاطن ديدحت يف ةلا دعلا أدبمل ًاقيبطت –إال
ذيفنت نأ اهثودح ىلع بترتو ،  اهعقوت عسولا يف نكي مل ةماع ةيئانثتسا ثداوح تأرط

.  ةبجاولا ةلا دعلا ب لخي دح ىلإ نيدملل ًاهقرم راص مازتل اال
،  دقعلا قاطن يضاقلا ددح اذإو : نوناقلا لئاسم نم وه دقعلا قاطن ديدحت –408
ىلع بقعت نأ ةمكحملا هذه عيطتستف ،  ضقنلا ةمكحم ةباقرل ديدحتلا اذه يف عضخ
ضعب يضاقلا قبط اذإف هيف . داز وأ دقعلا قاطن نم صقتنا هنأ هيلع ذخأت نأو ،  همكح
ضقن بجوو دقعلا قاطن نم صاقتنا كلذ يف ناك اآلرخ ، اهضعب نود دقعلا طورش

.(1) مكحلا

ثلا ثلا بلطملا

دقعلا ذيفنتب نيدقاعتملا مازلإ

( نيدقاعتملا ةعيرش دقعلا )

ةعيرش دقعلا نأ يه ةماعلا ةدعاقلا : اهنم ءانثتس واال ةماعلا ةدعاقلا – 409
نوناقلا دروأ دقو .  هيلع لمتشأ ام عيمج يف دقعلا ذيفنت بجاولا  ،ف نيدقاعتملا

األلو ءانثتس  .اال نييئانثتسا ةدعاقلا هذه ىلع ،(2) دقعلا راثآ يف كلاالم دنع ،  ديدجلا
(2 ةرقف (م147 دقعلل يضاقلا ليدعت زاوج نم ةئراطلا ثداوحلا ةيرظن هب يضقت ام

طورشلل يضاقلا ليدعت زاوج نم ناعذ اإل دوقع ةيرظن هب يضقت ام يناثلا ءانثتس ،واال
(م149). اهنم ءافع وأاإل ةيفسعتلا

يف أطخ دقعلا صوصن قيبطت يف أطخلا ناب تضق امدنع ضقنلا ةمكحم تبهذ يأرلا اذه ىلإو (1)
ةرازو ) هيلع ىعدملل علدي مل يذلا لواقملا ىوعد ىفن .  ضقنلا ةمكحم ةباقرل عضخي نوناقلا قيبطت

ملو عنتما يئاهنلا نيمأتلا عاديإب فلكو هئاطع لوبقب نلعأ امدنعو ،  تقؤملا نيمأتلا ريغ ( ةيبرحلا
يف هريغ ىلإ فرصناو هءاطع هيلع ىعدملا ىغلأف ،  دهعتلا نم هءافعا بلطو ديروتلا دقع ررحي
ناك يذلا اهضعب نود دقعلا طورش ضعب ةمكحملا تقبط اذإ ىوعدلا هذه يف – هل بولطملا داريتسا

ةبجاولا طورشلا ساسأ ىلع ىوعدلا يف لصفتو مكحلا ضقنت نأ ضقنلا ةمكحملف ،  هقيبطت بجي
ىلع اآلرخ اهضعب قيبطت مدعو ةصقانملا دقع طورش ضعب قيبطت نأب كلذ ىلع دري  .وال قيبطتلا
هذه ريسفت نم هيئتري اميف هيلع ةباقر نود عوضوملا يضاق والةي يف لخدي امم وه ىوعدلا

يضاقلا هيف عضخي داهتجا وه هنم ىلوأ رخآ صن نود دقعلا نصوصن نم صن قيبطت  ،ألن طورشلا
ص223) 79 مقر 2 رمع ةعومجم 1937 ةنس ربمسيد 16 يف يندم ضقن ) ضقنلا ةمكحم ةباقرل

بجوي ىرخ األ دونبلا كرت عم ًاحيحص ًاريسفت دقعلا يف دنب ريسفت نأب ًاضيأ ضقنلا ةمكحم تضقو –
رظنأ ص532). 173 مقر 2 رمع ةعومجم 1939 ةنس سرام 23 يف يندم ضقن ) مكحلا ضقن
دماح دمحم روتكدلا و اشاب يمهف دماحل " ةيراجتلا و ةيندملا داوملا يف ضقنلا " ىنعملا اذه يف ًاضيأ
ديدحتو دقعلا ريسفت نيب عجرملا اذه يف حضاو ريغ زييمتلا ص299(و ص296– كب يمهف

.( هقاطن
.  ىرنس امك ةفلتخم نكامأ يف تقرفت ةريثك ىرخأ تاءانثتسا دروأ نوناقلا نإف (2)إوال
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نأ ةظح مال ىلع انه رصتقنو .(1) اهيف كلاالم قبس دقف ناعذ اإل دوقع ىلإ دوعن وال
دقعلا قحلي يذلا بيعلا نإف ،  ةيفسعت طورش ىلع لمتشأو ناعذ اإل قيرطب مت اذإ دقعلا

ثداوحلا ةيرظن يف وهاألرم امك هذيفنت دنع  ،ال هنيوكت ذنم هقحلي ةلا حلا هذه يف
برض إال ناعذ امواإل .  ءاضرلا بويع ةيرظن ىلإ برقأ ناعذ اإل دوقع ةيرظنف .  ةئراطلا
نأب يضقي قطنملا ناكو .  ةدودحم جئاتن نوناقلا هيلع بتري الل غتس وأاال هارك نماإل

اال ةيرظنب صاخلا صنلا هيف عضو يذلا ناكملا يف ناعذ اإل دوقعب صاخلا صنلا عضوي
.  كلتب لكشأ هذهف الل ، غتس

يف دقعلا ذيفنت يهو ةدعاقلا (1): نيتلا سم ثحبن نأ ىقب ناعذ اإل دوقع انكرت اذإف
.  ةئراطلا ثداوحلا ةيرظن هب يضقت ام وهو ءانثتس (2)مثاال هيلع لمتشأ ام عيمج

هيلع لمتشأ ام عيمج يف دقعلا ذيفنت -1

يندملا نوناقلا نم 147 ةداملا نم ىلو األ ةرقفلا تصن : ةينوناقلا صوصنلا –410
: يتأي ام ىلع ديدجلا

 ،وأل نيفرطلا قافتاب إال هليدعت وال هضقن زوجي  ،فال نيدقاعتملا ةعيرش دقعلا -1"
. "(2) نوناقلا اهررقي يتلا بابس أل

: يتأي ام ىلع 148 ةداملا نم ىلو األ ةرقفلا تصنو
3) ةينلا نسح هبجوي ام عم قفتت ةقيرطبو هيلع لمتشأ امل ًاقبط دقعلا ذيفنت بجي "

. "(

 ،ال هقاطن ددحيو دقعلا يضاقلا رسفي نأ دعب : نيدقاعتملا ةعيرش دقعلا –411
ًاحيحص أشن دق دقعلا مادام ،  هيلع لمتشأ ام عيمج ذيفنتب نيدقاعتملا مزلي إالنأ ىقبي
قاطن يف  ،يأ نوناقلا اهزيجي يتلا ةرئادلا يف إال ًامزلم ًاحيحص نوكي ال وهو .  ًامزلم

.  باد والعماآل ماعلا ماظنلا عم هيف مدطصي ال
يف نوناقلا ماقم موقي دقعلا  ،ألن انوناق قبطي ناك ول امك دقعلا يضاقلا قبطيو
ماظنلا ةرئاد يف نوناقلا خسني وه  .لب نيدقاعتملا نيب اميف ةيدقاعتلا علاالةق ميظنت

إال تسيل ةرئادلا هذه نع جرخت يتلا ةينوناقلا ماكحلا نأ انيأر دقو ،  باد واآل ماعلا
ميظنت امهتداراب نادقاعتملا ىلوت اذإف ،  نيدقاعتملا ةدار إل ةيريسفت وأ ةيليمكت ًاماكحأ
ليدبلا ىراوتو ،  امهيلع يرسي يذلا نوناقلا وه دقعلا ناك ،  دقعلا يف امهنيب اميف علاالةق

.  اهدعب امو 118 ةرقف ًافنآ رظنأ (1)
اآل هجولا ىلع يديهمتلا عورشملا نم 213 ةداملا نم ىلو األ ةرقفلا يف صنلا اذه درو : صنلا خيرات (2)

قافتاب إال هليدعت وال هضقن زوجي  ،فال ًاحيحص دقعنا دق ماد ام نيدقاعتملا ةعيرش دقعلا ": يت
دقعنا دق مادام " ةرابع فذح دعب ةعجارملا ةنجل هترقأو . " نوناقلا اهررقي يتلا بابس وألأل نيفرطلا

.  يئاهنلا عورشملا نم 151 ةداملا نم ىلو األ ةرقفلا صنلا مقر حبصأو ،  اهيلإ ةجاحلا مدعل " ًاحيحص
 ،مث ىلوأ ةرقف 147 مقر تحت خويشلا سلجمب يندملا نوناقلا ةنجل  ،مث باونلا سلجم هيلع قفاوو

ص286). ص278– ج2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم ) خويشلا سلجم
اآل هجولا ىلع يديهمتلا عورشملا نم 214 ةداملا نم ىلو األ ةرقفلا يف صنلا اذه درو : صنلا خيرات (3)

هيضتقت امو ةينلا نسح هبجوي ام عم قفتت ةقيرطبو هيلع لمتشأ امل ًاقبط دقعلا ذيفنت بجي ": يت
سلجم هيلع قفاوو .  يئاهنلا عورشملا يف ىلوأ ةرقف 152 ةداملا صنلا مقر حبصأو ، " لماعتلا ةهازن
ةعيرش دقعلا ناك نإو هنإ صنلا ىلع ًاقيلعت ليق خويشلا سلجمب يندملا نوناقلا ةنجل يفو .  باونلا

دنع دوقعلا ضعب يف نأشلا ناك امك يناعملا ال ينابملا اهيف مكحت دوقع ةمث سيلف نيدقاعتملا
ةيفيكب قلعتي اميف مأ اهنومضم نييعتب قلعتي اميف ءاوس ًاعيمج دوقعلا لظي ةينلا نسحف ،  نامورلا

" نأب اهريرقت يف فذحلا اذه تللعو ، " لماعتلا ةهازن هيتضتق امو " ةرابع ةنجللا تفذحو .  اهذيفنت
سلجم اهيلع قفاوو .  ىلوأ ةرقف 148 ةداملا مقر حبصأو ، " اهنع ينغي ام ةينلا نسح ريبعت مومع يف

ص290). ص287– ج2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم ) خويشلا
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ق نيح 147 ةداملا نم ىلو األ ةرقفلا هيلإ تدصق يذلا ىنعملا وه اذهو ليص . األ مامأ
يسنرفلا يندملا نوناقلا نم 1134 ةداملا لوقتو . " نيدقاعتملا ةعيرش دقعلا ": تلا
اهودقع نم ىلإ ةبسنلا ب موقت يعرش هجو ىلع تمت يتلا تاقافت :"اال ىنعملا اذه يف

Lesconventionslegalementformeestiennentlieude). " نوناقلا ماقم
امود نع صنلا اذه يسنرفلا عرشملا لقن دقو .(loiaceuxquilesnotfaites

.(1) انمدق امك (Domat)
اهررقي يتلا بابس وألأل نيفرطلا قافتاب إال هليدعت وال هضقن زوجي 412–فال
دقعلا نأ يه ،  نيدقاعتملا ةعيرش دقعلا نأب يضاقلا أدبملل ةرشابملا ةجيتنلا :"و نوناقلا

.  نوناقلا اهررقي يتلا بابس وألأل نيفرطلا قافتاب إال هليدعت وال هضقن زوجي ال
ًادقع ضقني نأ اذهل زوجي  ،فال يضاقلا ةهج نم هليدعت وال دقعلا ضقن زوجي ال
ةدارإ لمكت ةلا دعلا ةلا ،ف دعلا هيضتقت ليدعتلا وأ ضقنلا نأ ىوعدب هلدعي وأ ًاحيحص

نم يأ ةهج نم هليدعت وال دقعلا ضقن زوجي  .وال اهخسنت ال نكلو نيدقاعتملا
.  ةدحاو ةدارإ هلحت ال ناتدارإ هدقعت امو ،  نيتدارإ ديلو دقعلا نإف نيدقاعتملا

بابس وأاأل نيدقاعتملا قافتاب هليدعت وأ دقعلا ضقن زوجي كلذ عمو لص . وهاأل اذه
.  نوناقلا اهررقي

دنع كلذ ىلع امهقافتاب ًاعم ،امإ نيدقاعتملا لمع نم هليدعت وأ دقعلا ضقن نوكيف
دعاوقلا  .و امهدح أل قحلا اذه ءاطعإ ىلع دقاعتلا دنع امهقافتاب  ،وأ ليدعتلا وأ ضقنلا

اإل قفاوت ىلع قبطت يتلا اهتاذ يه دقعلا داجيإ يف نيتدار اإل قفاوت ىلع قبطت يتلا
.  هليدعت يف وأ هضقن يف نيتدار

نوناقلا صني دوقع كانهف .  نوناقلا هررقي ببسل هليدعت وأ دقعلا ضقن نوكي دقو
ةينمزلا دوقعلا و ةعيدولا و ةلا كولا  ،ك اهئاغلإب لقتسي نأ نيدقاعتملا ألدح زوجي هنأ ىلع

األ ضعب يف نوناقلا صني دقو .  لمعلا دقعو راجي واال ةكرشلا ك ةدم اهل ددحت مل يتلا
زاوج يف لعف امك ،  ةلداع تارابتعا دنع ال وزن دقعلا ليدعت زاوج ىلع ةيئانثتس لااال وح

(م346). ةرسيملا ةرظن نيدملا حنم زاوج يفو (م224)، يئازجلا طرشلا ليدعت
(م709)، ليكولا رجا ليدعت زاوج يفو (م500)، ةبهلا يف عوجرلا زاوج يفو

يتلا ةئراطلا ثداوحلا ةيرظن يف لوقعملا دحلا ىلإ قهرملا مازتل دراال زاوج يفو
.(2) ليلق دعب ثحبلا ب اهلوانتنس

ىلع نوناقلا صوصن مكح ذخأت دقعلا صوصن نأ هانعم اذه سيلف ،  نيدقاعتملا ةعيرش دقعلا ناك اذإو (1)
امأ .  نوناقلا و دقعلا نيب ةنراقم (248 ةرقف –247 ةرقف 2 ءزج ) نارسوج دقع دقو .  قلطم هجو

،  فرع ىلع وأ نوناق ىلع جرخي نأ زوجي امهنم كال نأ يفو ،  مزلم امهنم كال نأ يفف هبشلا هوجو
دقعلا نأ يفو ،  امهنم لك اهب عنص يتلا ةقيرطلا نيعب نوناقلا ءاغلإ زوجي امك دقعلا لح زوجي هنأ يفو
زوجي ال دقعلا نأ يه الف خلا هوجوو .  ةينلا نسحو ةلا دعلا تايضتقمل ًاقبط نوناقلا رسفي امك رسفي

نم ًاربتعم ناك ولو هلثم رخآ ًانوناق يغليف نوناقلا امأ ماعلا ماظنلا نم ربتعي نوناق ىلع جرخي نأ
لا وحأ يف اهب عنص يتلا ريغ ةقيرطب هلح نذإ نكميف ةدحاو ةدارإف لحي دق دقعلا  ،و ماعلا ماظنلا
ىلع ) ةيعوضوم ةلأسم دقعلا ريسفتو اهب ، عنص يتلا ةقيرطلا إالب يغلي فال نوناقلا خبالف ةيئانثتسا
ةباقرل عضخت ةينوناق ةلا سمف نوناقلا ريسفت امأ اهيلع ضقنلا ةمكحمل ةباقر )ال هنايب قبس ليصفت

.  ضقنلا ةمكحم
،  ةيقافتا ةعيرش هنكلو ،  نيدقاعتملا ةعيرش دقعلا ": يتأي ام ددصلا اذه يف ةيحاضي اإل ةركذملا وقتو (2)
نأ دقاعتلا يفرط ألدح زوجي ال هنأ لص  .واأل ًاحيحص عقو ىتم هيلع قافت اال دري امب هيدقاع مزلي وهف
امنإو اهيدقاع نع دوقعلا ءاشنإ ىلوتي  ،ألهنال يضاقلل كلذ زوجي وال " ،لب هليدعت وأ هضقنب لقتسي

وأ دقعلا ضقن نذإ زوجي  .فال نيدقاعلا ؤهالء ةين ىلإ عوجرلا ب اهنومضم ريسفت ىلع هلمع رصتقي
ةررقملا بابس نماأل ببسل –وأ ديدج دقع ةباثمب يضارتلا اذه نوكيو – هيدقاع يضارتب إال هليدعت

ص279 ، ج2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم " ةبهلا يف عوجرلا بابسأ يف نأشلا وه امك نوناقلا يف
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ناك : ةينلا نسح هبجوي ام عم قفتت ةقيرطب دقعلا ذيفنت بجي نكلو – 413
ام قفتت ةقيرطب دقعلا ذيفنت بجي هنأ ىلع صني ديدجلا نوناقلل يديهمتلا عورشملا
اذهل ةيحاضي اإل ةركذملا يف ءاج دقو .  لماعتلا فرش هيضتقي امو ةينلا نسح هضرفي
هجو ىلع هذيفنت بجو دقعلا نومضم نيعت اذإف ": يتأي ام ددصلا اذه يف عورشملا
عمجي اذهبو .  لماعتلا فرش يف فرعلا هيضتقي امو ةينلا نسح هضرفي ام عم قفتي

 ،و يسنرفلا نينقتلا هراتخا دقو دقاعلا ةين هماوق يتاذ امهدحأ : نيرايعم نيب عورشملا
نأ ىرن مث نمو (1). " ينامل األ نينقتلا هب ذخا دقو لماعتلا فرعب دتعي يدام اآلرخ

ةهازنب صاخلا يناثلا رايعملا تفذح امدنع ،  خويشلا سلجمب يندملا نوناقلا ةنجل
رايعملا نود يتاذلا رايعملا عقاولا يف تقبتسا دق ،  يئاهنلا عورشملا نم لماعتلا

"ألن يداملا رايعملا ررقت يتلا ةرابعلا تفذح اهنإ نم اهريرقت يف هتركذ ام امأ .  يداملا
ريغف (2)" اهنع ينغي )ام يتاذلا رايعملا وه اذهو ) ةينلا نسح ريبعت مومع يف

،  ليدعتلا اذه دعب ،  بجي كلذل .  يداملا رايعملا نع ينغي ال يتاذلا رايعملا  ،ألن حيحص
.  ةينلا نسح رايعم وهو ،  يتاذلا رايعملا ىلع راصتق اال

قفتت ةقيرطب هاذفني نأ امهنم يضتقي دقعلا ذيفنتب نيدقاعتملا مزلي امدنع يضاقلا ف
.  دوقعلا عيمج ذيفنت يف دوسي يذلا وه ةينلا نسح نأ كلذ .  ةينلا نسح هبجوي ام عم
contrats) ذيفنتلا ةيفرح دوقع ،  ينامورلا نوناقلا يف األرم ناك امك ،  كانه دعي ملو
لب (contratsdebonnefoi) ةينلا نسح اهدئار دوقعو (dedroitstrict

.(3) ةينلا نسح ذيفنتلا يف اهماوق ثيدحلا نوناقلا يف اهعيمج دوقعلا
لواقملا نأ دقعلا ذيفنت يف ةينلا نسح ةاعارم بوجو ىلع يسنرفلا ءاضقلا بتريو

نكمم قيرط رصقا نم اهليصوتب موقي نأ هيلع بجو ءابرهكلا سأالك ليصوتب دهعت اذإ
ىلإ ةبسنلا ب حلص األ قيرطلا نم ةعاضبلا لقني نأ هيلع بجي لقنلا نيمأ نأو ،(4)

.(5) اهبحاص
ةرسيملا ةرظن نيدملا حنميف ،  دقعلا ذيفنتب قلعتي اميف ةينلا نسح نوناقلا ىزجيو

يف ةينلا ءوس يزاجيو .(2 ةرقف (م346 ةينلا نسح دقعلل هذيفنت مدع يف ناك اذإ
ال ناك يذلا ررضلا نع ضيوعتلا ب ةيدقعلا ةيلوئسملا يف نيدملا مزليف ،  دقعلا ذيفنت مدع
وأ ًاشغ بكترا يف دقعلل هذيفنت مدع يف نيدملا اذه ناك اذإ دقاعتلا تقو هعقوت نكمي

ةرتتسم ةدعاق نم امهءارو امع نامني كاذو اذهو .(2 ةرقف (م221 اميسج أطخ
.  دقعلا ذيفنت يف ةينلا نسح رمأتو شبلا نع يهنت

،  نواعتلا ب مازتلا ةروص يف ذيفنتلا يف ةينلا نسح بجاو اهيف ىلجتي دوقع كانهو
يفف .  دقعلا ذيفنت يف هبحاص عم نواعتي نأ نيدقاعتملا نم لك ىلع يضقي مازتلا وهو
نأ ىتح ،  ظوحلم رمأ دقعلا ذيفنت يف ءاكرشلا نيب ام نواعتلا بجاو ةكرشلا دقع

ص280).
ص288 . ج2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم (1)
ص290 . ج2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم (2)

نأ مدقت امم صلختسيو ": يتأي ام ددصلا اذه يف يديهمتلا عورشملل ةيحاضي اإل ةركذملا لوقتو (3)
يف نأشلا ناك امك يناعملا نو ينابملا اهيف مكحت دوقع ةمث سيلف ،  نيدقاعتملا ةعيرش ناك نإو دقعلا
اميف مأ اهنومضم نيعتب قلعتي اميف ءاوس ًاعيمج دوقعلا لظي ةينلا نسحف ،  نامورلا دنع دوقعلا ضعب
لوين بال ةذتاس اال لوقتو ص288)– ج2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم )" اهذيفنت ةيفكي قلعتي
سيلدتلا عنمي امك يضاقلا 457)نإ ةرقف –455 ةرقف 2 ءزج ) مهطيسو يف هيجن وبوال ريبيرو

دحاو ءيش شغلا و سيلدتلا  .و هذيفنت يف (fraude) شغلا عنمي كلذك ،  دقعلا نيوكت يف (dol)
.  هذيفت دنع شغ وهو ،  دقعلا نيوكت دنع سيلدت وهف ،  نيفلتخم نيمسا ذختي

ص77 . 1925 يعوبس األ زوللا 1925د ةنس رياني 19 يف يسنرف ضقن (4)
. 420–1–87 هيريس 1887 ةنس رياني 31 يف يسنرف ضقن (5)
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نم (م530–531 بجاولا اذهب ءاكرشلا دحأ لخأ ول ةكرشلا لح زيجي نوناقلا
دقع يفو .( يسنرفلا يندملا نوناقلا نم 1871 ةداملا و ديدجلا يندملا نوناقلا
ءانثأ ثداوح نم عقي امب نمؤملا رطخي نأ هل نمؤملا نواعتلا بجاو مزلي نيمأتلا
نوناق ) عقو اذإ هيلع نمؤملا ررضلا نم فيفختلل هعسو يف ام لذبي نأو دقعلا نايرس

ىلع نواعتلا بجاو يضقيو :م17و19و21). اسنرف يف 1930 ةنس ةيلوي 13
ىوعدب عئابلا رطخي نأ يرتشملا ىلعو .  هباتك عيب يف مت امع فلؤملا رطخي نأ رشانلا
بجو عيبملا يف ًابيع فشك اذإو .( ديدج مالمئ(م440 تقو يف عيبملا قاقحتسا
عنمي نأ رجأتسملل زوجي (م449).وال ةلوقعم ةدم خالل يف هب عئابلا رطخي نأ هيلع

(م ةرجؤملا نيعلا ظفحل ةيرورض نوكت يتلا ةلجعتسملا تاميمرتلا ءارجإ نم رجؤملا
رونلا و هايملا ليصوتل ةزهجأ ةرجؤملا نيعلا ب عضي نأ رجأتسملل زوجيو .(570
مامتف الًامز رجؤملا لخدت ناك اذإف كلذ ، ىلإ امو ويدارلا و نوفيلتلا و زاغلا و يئابرهكلا
ىلع بجيو (م581). لخدتلا اذه هنم ىضتقي نأ رجأتسملل زاج كلذ نم ءيش
ىلإ نيعلا جاتحت نأك ،  هلخدت بجوتسي رمأ لكب رجؤملا راطخإ ىلإ ردابي نأ رجأتسملا

ب يبنجأ ىدتعي وأ اهيلع باصتغا عقي وأ اهيف بيع فشكني وأ ةلجعتسم تاميمرت
تاموعملا ب لكوملا ىفاوي نأ ليكولا ىلعو (م585). اهب ررض ثادحإب وأ اهل ضرعتلا

ءاهتنا ناك هجو ي نأ ىلعو (م705). ةلا كولا ذيفنت يف هيلإ لصو امع ةيرورضلا
فلتلل اهعم ضرعتت ال حةلا ىلإ اهأدب يتلا باألمعلا لصي نأ ليكولا ىلع بجي ةلا كولا

(م717)(1).
هبجوي ام عم قفتت ةقيرطب دقعلا ذيفنتب دقاعتملا مازتلا نإ ماع هجوب لوقلا نكميو

لا معتسا يف فسعتلا ةيرظن ىلإ ءاجتل نعاال لا األوح ضعب يف ينغي ةينلا نسح
ىلع ال وئسم نوكي هقحب ةبلا طملا يف ةينلا نسح نع ديحي يذلا دقاعتملا نإف .  قحلا
يف ةينلا نسح ةاعارم بوجو نم يدقعلا همازتلا إلخالهلب ةيدقعلا ةيلوئسملا ساسأ
يف فسعتلل ةيريصقتلا ةيلوئسملا ساسأ ىلع ال وئسم نوكي نأ لبق ،  دقعلا ذيفنت

.(2) قحلا لا معتسا

(*) ةئراطلا ثداوحلا ةيرظن –2

(Theoriedel’imprevision)

يندملا نوناقلا نم 147 ةداملا نم ةيناثلا ةرقفلا تصن : ةينوناقلا صوصنلا –414
عسولا يف نكي مل ةماع ةيفانئتسا ثداوح تأرط اذإ كلذ عمو ": يتأي ام ىلع ديدجلا

راص ال ، يحتسم حبصي مل نأو ،  يدقاعتلا مازتل اال ذيفنت نأ اهثودح ىلع بترتو اهعقوت
ةنزاوملا دعبو فورظلل اعبت يضاقلل زاج ،  ةحداف ةراسخب هددهي ثيحب نيدملل اقهرم

قافتا اللك طاب عقيو .  لوقعملا دحلا ىلإ قهرملا مازتل اال دري نأ نيفرطلا ةحلصم نيب
.  ميدقلا نوناقلا يف ريظن هل نكي مل ثدحتسم صن اذهو . "(3) كلذ خالف ىلع

.  نواعتلا ةركفل ةريثك تاقيبطت دروأ دقو ص399 . ص391– كب يودب تجهب يملح روتكدلا (1)
. 457 ةرقف –455 ةرقف 2 هيجن وبوال ريبيرو لوين (2)بال

اآل هجولا ىلع يديهمتلا عورشملا نم 213 ةداملا نم ةيناثلا ةرقفلا يف صنلا اذه درو : صنلا خيرات (3)
مازتل اال ذيفنت نأ اهثداوح ىلع بترتو ،  اهعقوت نكمي ال ةيئانثتسا ثداوح تأرط اذإ كلذ عمو ": يت

،  يضاقلل زاج ،  ةحداف ةراسخب هددهي ثيحب نيدملل ًاقهرم راص ال ، يحتسم حبصي مل نإو ،  يدقاعتلا
ةلا دعلا تضتقا  ،نإ لوقعملا دحلا ىلإ قهرملا مازتل اال صقني  ،نأ نيفرطلا ةحلصم نيب ةنزاوملا دعب
اذه ةفاضإب دارملا " ،و ةيئانثتسا ثداوح " ةرابع دعب " ةماع " ةملك ةعجارملا ةنجل تفاضأو . " كلذ
ةلماش ةماع نوكت نأ بجي  ،لب نيدملا ب ةصاخ نوكت إال يغبني ةيئانثتس اال ثداوحلا نأ فصولا

ريغ ةراغ وأ ضر نماأل ةعساو ةحاسم قرغا دق نوكي رظتنم ريغ علا ناضيفك سانلا نم ةفئاطل
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دقع : اآليت عضولا ضرتفت ةئراطلا ثداوحلا ةيرظنو : ةيرظنلا عضو – 415
ب اذإف ،  ذيفنتلا لجأ لحيو .  ديرون دقعك لا ، جآ ىلإ وأ لجأ ىلإ هذيفنت تقو ىخارتي

ًاريغت تريغت دق هنيوكت تقو اهيلع موقي دقعلا نزاوت ناك يتلا ةيداصتق اال فورظلا
.  ًاريطخ الال تخا دقعلل يداصتق اال نزاوتلا لتخيف ،  نابسحلا يف نكي مل ثداحل ًايئاجف

اهرعس عفتريف ،  ةريعستلا نم اهديروتب نيدملا دهعت يتلا ةعلسلا جورخ ثداحلا نكيلو
نع جرخت ةحداف ةراسخب هددهتي ديروتلا دقعل نيدملا ذفنت حبصي ثيحب ًاشحاف ًاعافترا
امهم همازتلا ذيفنتب ةلا حلا هذه يف نيدملا ذخؤي لهف .  راجتلا رئاسخ يف فولأملا دحلا

؟ ةراسخلا تغلب
يضقني ةرهاق ةوق ناكل ال ، يحتسم مازتل اال ذيفنت لعج دق ئراطلا ثداحلا اذه نأ ول

ىلع ةراسخب دوعي مازتل اال ذيفنت لعجي إالنأ هنأش نم نكي مل هنأ ول وأ مازتل اهباال
بسكي رجاتلا رثأ ،ف نم هل ناك  ،امل ةراجتلا  .يف فولأملا دحلا نع جرخت ال راجتلا

ال . ماك همازتلا ذيفنتب نيدملا مازتل  ،وال عقوتم رمأ ةراسخلا و بسكلا نم لكو ،  رسخيو
ةهج نمو ال ، يحتسم حبصي مل ةهج نم مازتل اال ذيفنت نأ هانمدق اميف ضرفن انكلو
اذه نأ ضرفن اننإ  .مث فولأملا دحلا نع جرخت ةراسخب رجاتلا ددهي ًاقهرم راص ىرخأ
لوقت ؟ مكحلا نوكي اذامف .(1) هذيفنت دنع دج  ،لب دقعلا ءوشن تقو ًامئاق نكي مل هلك

،  ةرهاق ةوق سيل ئراطلا ثداحلا ألن نيدملا مازتلا يضقني :ال ةئراطلا ثداوحلا ةيرظن
ىتح لوقعملا دحلا ىلإ مازتل اال يضاقلا دري نكلو ،  قهرم وهألهن امك همازتلا ىقبي وال

.  قاهرإ ريغ يف نكلو ةقشمب هقيطي ،  هذيفنت نيدملا قيطي
لباقت دقعلا ذيفنت ةلحرم يف موقت يهو اهارتو .  ةئراطلا ثداوحلا ةيرظن يه هذه

ةلا دعلا تضتقا "نأ يهو ةداملا نم ةريخ األ ةرابعلا ةنجللا تفذحو .  ءابو راشتنا وأ دارجلل ةرظتنم
151 ةداملا مقر حبصأو . " كلذ خالف ىلع قافتا اللك طاب عقيو " ةرابع اهلحم لحي نأ ىلع " كلذ

ةنجل يفو .  يئاهنلا عورشملا في تدرو امك ةداملا ىلع باونلا سلجم قفاوو .  يئاهنلا عورشملا يف
ناك ام ىلإ فرصتت ةماعلا ةيئانثتس اال دثاوحلا صنلا حاضيإ يف ليق خويشلا سلجمل يندملا نوناقلا
ثم لوصحملا قيرحك – ةيدرفلا ثداوحلا ىلإ فرصتت  ،وال دارجلا و ناضيفلا ك ثداوحلا هذه نم ًاماع
وه ةيرظنلا ساسأ نإ ًاضيأ ليقو .  عقوتم رطخ ألهن اماع ًايئانثتسا ًاثداح ةدودلا راشتنا دعي ال–وال
النأ ةراسخلا نم ًائيش امهنم لك لمحتي  ،لب همازتلا نم امهيأ خاالء سيلو نيبناجلا نم ةيحضت
طباض عضوب عقوتملا ريغ ثداحلا ديدحت يف عنق عورشملا نأ ركذو .  دقعلا لا طبإب امهدحأ اهلمحتي
صن هنع ذخا يذلا ينولوبلا نوناقلا رياغ لكذبو ةغيصلا ةيهقف ةيقيبطت ةلثمأ دروي نأ نود هيجوتلل

هالك نيبو ءابولا و برحلا نيب عمج ذغ ددصلا اذه يف قيفوتلا أطخأ دق نينقتلا اذه ألن ةداملا
نإ كلذك ليقو .  لولعملا و ةلعلا نيب كلذب طلخف تاقيبطت نم قاس ام ضعب يف هرسأب لوصحملا
رفاوت ثيح نم ضقنلا ةمكحم ةبقارمل عضاخ قهرملا مازتل اال صاقنإ يف ةصخرلل يضاقلا لا معتسا

"ألن قهرملا مازتل اال صقني " ةرابع ىلع ضرتعا املو .  ةصخرلا هذه لا معتسا حيبت يتلا طورشلا
هبا دوصقم ريغ صاقن نأاإل درلا ناك قهرملا مازتل اال صاقنإ ال لباقملا مازتل اال ةدايز ىري دق يضاقلا
" ةرابع نع ةنجللا تضاعتساف ،  مازتل اال ءبع ىلإ ًامئاد بسنيو ليدعتلا هب دصق امنإو يداملا صاقن إل
ماق " .مث لوقعملا دحلا ىلإ قهرملا مازتل اال دري " ةرابعب " لوقعملا دحلا ىلإ قهرملا مازتل اال صقني
ةدارإ ريسفت يه هتفيظو نأ  ،ذإ هتفيظو نع يضاقلا جرخي هنأ ىوعدب هتاذ يف صنلا ىلع ضارتعا
لقأ التألن ماعملا ددهت تاعزانمو لكاشم ريثي صنلا نأ ىوعدبو ،  ةدار اإل هذه ليدعت ال نيدقاعتملا
نأب تاضارتع اال هذه ىلع بيجأف ،  اهرايهنا ىرخأو راعس األ عفر ةرات هيلع بترتي دق يسايس ثداح
دودح يف لمعي اذه يف وهو دقعلا يف ًاصن دجي ال امدنع ةلا دعلا دعاوقل ًاقبط مكحي يضاقلا

. 147 ةداملا مقر تحت صنلا ترقأو ،  تاضارتع اال هذهب األذخ ةنجللا رت مل ةشقانم دعبو .  هتفيظو
ص278– ج2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم ).  هتنجل اهترقأ امك ةداملا ىلع خويشلا سلجم قفاوو

ص286 .
فيلا كت غلبت رئب رفحب دهعتي نمك ،  دقعلا نيوكت ذنم ًاحداف ًاقهرم نيدملا ةمذ يف أشن مازتل نأاال ولف (1)
ىلإ جرخت ملو دقعلا نيوكت ةرئاد يف انيقبل ص491)، 574 ةرقف جاب يد ) هردق ام فاعضأ اهرفح

كلذ . وحن وأ سيلدت وأ طلغ نم ءاضرلا بويع يف علاالج سمتلن نأ انيلع ناكلو ،  هذيفنت ةلحرم
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تخا حلصت اهيتريظن لثم يهف .(1) دقعلا نيوكت ةلحرم يف ناعذ اللواال غتس اال يترظن
ءانثأ ىوقلا دقاعتملا دي ىلع برضلا قيرط نع نزاوتلا ناحلصي ناتاه : نزاوتلا الل
ذيفنت ءانثأ فيعضلا دقاعتملا ديب األذخ قيرط نع نزاوتلا حلصت هذهو ،  دقعلا نيوكت

هيف الدي ثداح ىلإ عجري ةئراطلا ثداوحلا ةيرظن يف نزاوتلا الل تخا نأ ىلع .  دقعلا
تخا عجري نييرخ األ نيتيرظنلا يفو .  امهنيب هتعبت عزوتت مث نمو ،  نيدقاعتملا نم ألي
نع عفري مث نمو ،  امهنم فيعضلل نيدقاعتملا نم ىوقلا الل غتسا ىلإ نزاوتلا الل

.(2) نبغلا نم هباصأ ام لك فيعضلا
ديدجلا .  يندملا نوناقلا اهب ذخأ دقو ،  فورعم روطت اهل ةئراطلا ثداوحلا ةيرظنو

يف (ً :(وأال ملكتن نحنف .  ةنيعم حاالت يف ًايعيرشت ًاقيبطت اهقبطو ةماع ةيرظن
يف ةئراطلا ثداوحلا ةيرظن يف ( ًايناث ).  ةئراطلا ثداوحلا ةيرظنل يخيراتلا روطتلا

.  ديدجلا يندملا نوناقلا

ةرئاطلا ثداوحلا ةيرظنل يخيراتلا روطتلا -1

بناج تاذ ةئراطلا ثداوحلا ةيرظن تناك :امل ىطسولا روصعلا يف ةيرظنلا –416
نإف ،  دقعلل يداصتق اال نزاوتلا لتخي امدنع بوكنملا دقاعتملا فسعت يهف .  رراب يبدأ

ىطسولا روصعلا يف ترهظ .  ةينيدلا حورلا ب ةعبشملا نيناوقلا يف برغتسي ال اهروهظ
.(3) اإلساليم هقفلا يف ظوحلم رثأ اهلو ،  يسنكلا نوناقلا يف

يتلا ةئراطلا ثداوحلا ىلع نوبتري ىطسولا روصعلا يف ةسينكلا لا جر ناك دقف
 ،و قهرملا نيدملا ىلع عقي نبغ كنهف .  ًاينوناق ًارثأ نيدملل ًاقهرم مازتل اال ذيفنت لعجت

مرحملا ابرلا نم برض وه  .ذإ هذفنت دنع دجوأ دقعلا نيوكت رصاع ءاوس زوجي ال نبغلا
ةغايصلا تماقو .  قهرملا نيدملا باسح ىلع ئنادلل قح نود ءارثإ وهو ،  هلكأ لحي ال

rebussic ) فورظلا ريغت ةدعاق ساسأ ىلع يسنكلا نوناقلا يف ةيرظنلل ةينفلا
دقع يتلا ةيداصتق اال فورظلا نأ وه ينمض طرش هيف ضرتفي دقعلا stantibus).ف

ريغ ئراوطلا ةيرظن وأالًنأ ظح :"يفال يديهمتلا عورشملل ةيحاضي اإل ةركذملا لوقت اذه يفو (1)
دقعلا داقعنا رصاع نبغلا الل .ف غتس اال ةيرظن قاطن يف ةطسب االمجلاإال هجو ىلع تسيل ةعقوتملا
دقاعتلل نوكي اميف هرثأ مدعي )ال عقوتملا ريغ ثداحلا حةلا يهو هل( الاقح ناك الل)وأ غتس اال وهو )

األمعلا ةعومجم ). " األلق ىلع هصاقتنا يف وأ طبالهن يف ًاببس نوكي دقف .  مازل اإل ةوق نم
ص281). ج2 ةيريضحتلا

.  ضيوعتلا قيرط نم هذيفنتو دقعلل نيعلا ذيفنتلا نيب ام نزاوتلا ىلع ةئراطلا فورظلا ةيرظن نيعتو (2)
ةداع هعقوت نمي ناك يذلا ررضلا ضيوعتب إال نيدملا مزتلي ال ضيوعتلا قيرط نم دقعلا ذيفنت يفف

 ،ف ينيعلا ذيلنتلا يف كلذ نم برقي ام ررقت ،  ةئراطلا فورظلا ةيرظن لضفب ،  نحن اهو .  دقاعتلا تقو
تقو ةداع هعقوت نكمي ناك يذلا ردقلا إالب ًاينيع اذيفنت يدقاعتلا همازتلا ذيفنتب نيدملا مزتلي ال

عورشملل ةيحاضي اإل ةركذملا لوقتو .  ةلماك هتعبت لمحتي فال عقوتملا ردقلا اذه ىلع داز امو ،  دقاعتلا
ميقت ةعقوتملا ريغ ئراوطلا ةيرظن نأ ىرخأ ةيحان نم ظح :"يوال يتأي ام ىنعملا اذه يف يديهمتلا

 .ذإ ضيوعتلا قيرط نم هذيفنتو اينيع اذيفنت يدقاعتلا مازتل اال ذيفنت نيب نزاوتلا بورض نم ابرض
221 ةداملا نم ةيناثلا ةرقفلا لباقتو يديهمتلا عورشملا نم )299 ةداملا نم ةيناثلا ةرقفلا يضقت

تقو ةداع هعقون نكمي ناك يذلا ررضلا ضيوعتب إال مزتلي ال نيدملا نأب ( ديدجلا نوناقلا نم
نأ عسولا يف ناك امع ديعب دح ىلإ ينيعلا ذيفنتلا رصتقي نأ ةيرظنلا هذه لضفب زوجيو .  دقاعتلا

ص282). ج2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم )" دقعلا داقعنا تقو قعال عقوتي
الل غتس اال ةيرظن نأ يف الل غتس اال قةيرظن نع ناعذ اإل ةيرظن اهعمو ةئراطلا فورظلا ةيرظن فلتختو اذه

امهلف ناعذ واإل ةئراطلا ثداوحلا اتيرظن امأ نيب . شيط وأ حماج ىوه الل غتسا : يصخش رايعم تاذ
.  قفرم وأ ةعلسل راكتحاو ماع ئراط ثداح : يدام رايعم

(cicerone) نورشيش لا ثما نم ةفس فلاال لا وقا يف إال ىدص اهل عمسن فال ينامورلا نوناقلا يف (3)مأ
.(seneque) كينيسو
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ذيفنت حبصي ثيحب تريغت ام اذإف .  ًايرهوج ًاريغت ريغتت وال هذفنت دنع ىقبت اهلظ يف
نم ءيشانلا فيحلا لوزيل دقعلا ليدعت بجو ،  نيدقاعتملا دحأ ىلإ ةبسنلا ب ًارئاج دقعلا

.  ةيداصتق اال فورظلا يف ئجافملا رييغتلا اذه
يف ةصاخبو ،  دوقعلا ضعب يف ةئراطلا ثداوحلا ةيرظنب اإلساليم هقفلا لا جر مسو
ققحت دنع دقعلا مزل ول  ،ألهن ةيفنحلا بهذم يف رذعلا ب راجي اإل خسفتيف .  راجي اإل دقع

نم ًاعانتما ةقيقحلا يف خسفلا ناكف ،  دقعلا ب همزتلي مل ررض رذعلا بحاص مزلل رذعلا
.(1) ررضلا مازتلا

تناك املو : صاخلا نوناقلا يف اهراثدنا – ثيدحلا نوناقلا يف ةيرظنلا –417
 ،ذإ ةمزلملا هتوق نم لا نيف دقعلا ىلإ يضاقلا اهنم ذفني ةرغث ةئراطلا ثداوحلا ةيرظن
نأ ةيرظنلا ثبلت اآلرخ ،مل ءاضر نود نيدقاعتملا دحأ نم بلطب دقعلا لدعي وه
مامأ كلذ دعب ترثدناو ،  ميدقلا يسنرفلا نوناقلا لا جر نم نيندملا يديأ ىلع تصكتنا
اذه ىلع ثيدحلا يندملا نوناقلا تبثو .  دقعلل ةمزلملا ةوقلا ةيرظن ،  ةضراعملا ةيرظنلا

.  ءاضق –وال يأرلا يف خالف ىلع – ًاهقف ال ةيرظنلا رقي ملف ،  فقوملا
يف ًادنس اهل اودجي نأ اولواحو ،  ءاهقفلا ضعب اهدييأتل ىربنا دقف هقفلا يف امأ
نأب يضاقلا أدبملا ساسأ ىلع موقت ةيرظنلا نإ ليقف .  يندملا نوناقلل ةماعلا ئدابملا
اذإ نيدملا ب نئادلا فسعتي نأ ةينلا نسح نم سيلو ةين ، نسحب اهذفنت بجي دوقعلا

ةيرظنلا موصخ نكلو .(2) هنابسح يف نكت مل ةئراط فورظل ًاقهرم اذه مازتلا حبصأ
يضاقلا لدعي  ،النأ هيلع اقفتا ام نادقاعتملا ذفني نأب يضقي ةينلا نسح نأب نودري

أدبملا ءوض يف رسفت ةيرظنلا نإ ليقو – مكحتلل ًاعساو بابلا حتفنيف ،  قافت اال اذه
زوجي  ،فال عقوتملا ررضلا نع إال ًاضيوعت عفدي ال يدقاعت مازتلا يف نيدملا نأب يضاقلا
تقو ًاعقوتم نكي مل ًاميج ًاررض تببس ةئراط فورظ نع نيدملا بساحي نأ نذإ

  نيدملا أطخب دقعلا ذفنت مدع دنع إال قبطي ال مكح اذه نأب موصخلا دريو .(3) دقاعتلا
عجرت ةيرظنلا نإ ليقو – ةئراطلا ثداوحلا ةيرظن يف لا حلا يه امك هذيفنت دنع ،ال
ىلع يرثي نأ نم نئادلا عنمي قهرملا دقعلا هليدعتب يضاقلا  ،ف ببس بال ءارث اإل أدبم ىلإ
هئارث ال ًاببس كانه نإ  ،لب ببس رثيبال مل نئادلا نأب كلذ ىلع دريو .(4) نيدملا باسح

دحا ىلإ نيدملا مازتلا لصو ىتم  ،ذإ ًادنس حلصت ببسلا ةيرظن نإ ليفو – دقعلا وه

،  ةمولعم ةدم ةيرق يف ًامامح رجأتسا نمك ةرجؤملا نيعلل عجري نأ امإ رذعلا ص197–و 4 عئادبلا (1)
،  رجؤملل عجري نأ امإو ص463). 4 ةيدنهلا ىواتفلا األرج( بجي الء ،فال جلا عقوو سانلا رفنف
  ةراج اإل خسف يف ًارذع نيدلا لعجيف ،  ةرجؤملا نيعلا نمث نم إال هءاضق دجي ال حداف نيد هقحلي نأك
4 عئادبلا ) بيعلا ب هدريو ةراج اإل خسفي نأ هل هب بيع ىلع عطلا مث هرجآف ًائيش ىرتشا ول كلذكو ،
،  رجأتسملل رذعلا عجري نأ امإو ص463). ص459– 4 ةيدنهلا ىواتفلا ص199– ص198–
ىلإ ةعارزلا نم  ،وأ ةعارزلا ىلإ ةفرحلا نم لقتني  ،وأ ارفس ديري  ،وأ قوسلا نم موقيف سلفي نأ وحن
قبي ملو ضرغل ةراج اإل تناك اذإ امكو ص197)، 4 عئادبلا ) ةفرح ىلإ ةفرح نم لقتني  ،وأ ةراجتلا

،  ضقن ريغ نمع ةراج اإل ضقتنت ،  ًاعرش دقعلا بجوم ىلع يرجلا نم هعنمت دنع ناك  ،وأ ضرغلا كلذ
،  عجولا زولا األةلك تأربف ،  عجولا دنع نسلا علقل وأ األةلك عوقو دنع هدي عطقل ًاناسنا رجأتسا ول امك

ص76). 5 نيدباع نبا ص458– 4 ةيدنهلا ىواتف (ال ةراج اإل ضقتنت
نبا ًانرم ،قفلا صارايعم رذعلل ءاهقفلا عضو دقو .  ةعساو – ىرن امك – اإلساليم هقفلا يف رذعلا ةيرظنو
ررضب إال هيلع دوقعملا ءافيتسا هعم نكمي ال رذع لك نأ لصاحلا ص76):"و 5 ءزج ) نيدباع

ةوق ثيدحلا نوناقلا هربتعي ام مظتنت ةيرظنلا " .ف خسفلا قح هل تبثي مهلا وأ هسفن يف هقحلي
اإل دقع ) ركحلا عيقصت ًاضيأ نراق .  كلتو هذه نود هربتعي امو ،  ةئراط ثداوح هربتعي امو ،  ةرهاق

ص209). 161 ةرقف فلؤملل راجي
. 396 ةرقف 1 نامسإو ريبيرو لوين –بال اهدعب امو 84 ةرقف ةيبد األ ةدعاقلا يف ريبير (2)

ص554 . 396 ةرقف 1 نامسغو ريبيرو لوين بال نراق (3)
ص555 . 396 ةرقف 1 نامسإو ريبيرو لوين (4)بال
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طرتشت ال ببسلا ةيرظن نكلو .  هصاقنإ بجوو لماك ببس ىلإ دنتسي ال حبصأ قاهر إل
دقعلا طبالن يف ًاببس نبغلا ناكل  ،إوال دجو اذإ هرارمتسا وال يداصتق اال لداعتلا دوجو

يف فسعتلا أدبم ىلإ اهدانسا نكمي ةئراطلا ثداوحلا ةيرظن نإ ًاريخأ ليقو –
مازتلا ذيفنتب نيدملا بلط اذإ هقح لا معتسا يف فسعتي نئادلا  ،ف قحلا لا معتسا
نئادلا نأب ةيرظنلا مصوصخ دريو .  اهعقوتي دحأ نكي مل ةئراط فورظل ًاقهرم حبصأ

يه اذإف ،  فورظلا ريغت بناج نمأي نأ نمزلا نم ةدم ىلإ دقاعتلا يخارتب دارأ دق
ةرهمج لوقت (1)-مث ًافسعتم ال ًارصبتم ناك هلجأ نم دقاعت يذلا هقحب بلا طو تريغت
يضتقت لا وحأ تدج اذإف .  عيرشتلا وه اهناكم ةرئاطلا ثداوحلا ةيرظن نإ هقفلا لا جر

يف عرشملا هلعف ام اذهو .  ةجاحلا ردقبو بسانملا عيرشتلا ب تجلوع ،  عرشملا لخدت
،(moratorium ) نويدلا ليجأت يف نيتيملا علا نيبرحلا رثا ىلع اسنرف يفو رصم

دوقعلا ضعب يفو ،  ةيئاذغلا داوملا و تايجاحلا راعسأ ديدحت يفو ،  راجي اإل دوقع يفو
.(2) ةيراجتلا

.  رصم يف وال اسنرف يف  ،ال ةيرظنلا رقي ملف يندملا ءاضقلا امأ
رشع سداسلا نرقلا ىلإ عجري ًادقع لدعت نأ ةيسنرفلا ضقنلا ةمكحم تدبأ دقو
تريغت نأ دعب حبصأ لباقمب ةرواجملا يضار األ ةعرت هايم ىورت نأ ًاقفتم ناك ثيح

رطخ نم نيماتلا دوقع لدعت نأ ًاضيأ تبأو .(3) ةهافتلا لك ًاهفات ةيداصتق اال فورظلا
فصنلا ىلإ شيجلا ددع ديز  ،مث حارتق باال اسنرف يف ةيدنجلا تناك نأ تقو دينجتلا

هل ضرعتت يذلا رطخلا دازف اال ، متحا رثكأ عارتق اال قيرطب دينجتلا لعج امم ًابيرقت
.(4) ئراطلا ثداحلا اذه ببسب ةميسج ةدايز نيمأتلا ةكرش

ةيظرنب ذخأي مل يسنرفلا ءاضقلا  ،ك ميدقلا نوناقلا لظ يف ،  يرصملا ءاضقلا و
ال مازتل نأاال هدنعف ىنعملا اذه يف طلتخملا ءاضقلا درطضا دقو .  ةئراطلا ثداوحلا
هب مايقلا بجي هنإف ًانكمم ذيفنتلا ناك اذإ امأ ال ، يحتسم هذيفنت راص إالاذإ يضقني
نأب ريخأ مكح يف ةطلتخملا فانئتس اال ةمكحم تضقو .(5) نيدملل ًاقهرم ناك ول ىتح

. 462 ةرقف 2 هيجن وبوال ريبيرو لوين (1)بال
عيرشتلا يف عجارو –1918 ةنس رياني 21 يف اسنرف يف رداصلا (Faillot) وياف نوناق رظنأ (2)

(Morin) ناروم ذاتس لأل هاروتكدلا مسقل ةعوبطم ريغ تاركذم ةيناثلا ةيملا علا برحلا دعب يسنرفلا
تجهب يملح روتكدلا ةيئانثتسا حاالت يف ءاضتق اال دنع لخدتلا ىلع عرشملا راصتقا يف رظنأو –

–359 ةرقف –358 ةرقف كب تيتس وبأ تمشح دمحأ روتكدلا ص415– –329 ةرقف كب يودب
يكز دماح روتكدلا اهتلمج يف ةيرظنلا ررقي ماع صنب عرشملا لخدت بوجو يف كلذ سكع رظنأو

ص فلؤملل دقعلا ةيرظنو ص375 يزيلجن اال نوناقلا يف ةرئاطلا ثداوحلا يف هتلا سر يف ( اشاب )
. 1 مقر شماه 976

سطسغأ 8 يف رخآ ًامكح رظنأ –961–1–1876 هيريس 1876 ةنس سرام 6 يف يسنرف ضقن (3)
. 46–1–1903 هيريس 1900 ةنس

األذخ تضفر ًاماكحأ ًاضيأ رظنأ –129–1–56 هيريس 1856 ةنس رياني 9 يف يسنرف ضقن (4)
–109–1–1908 هيريس 1907 ةنس ةينوي 17 يف يسنرف ضقن : ةئراطلا فورظلا ةيرظنب

. 193–1–1921 هيريس 1921 ةنس ةينوي 6 يفو
ص368– 1912م24 ةنس ويام ص39–29 1899م12 ةنس ربمسيد 13 يف طلتخم فانئتسا (5)
ةنس ةينوي ص414–7 1916م28 ةنس سرام ص155–15 1916م38 ةنس رياربف 16

ص 1921م33 ةنس ويام ص1500–7 1917م29 ةنس رياني ص416–17 1916م28
ةينوي ص279–6 1922م34 ةنس سرام ص226–30 1922م34 ةنس سرام 8–308

1917م40 ةنس ربمسيد ص481–29 1922م34 ةنس ةينوي ص468–13 1922م34 ةنس
نراق ص53– 1934م47 ةنس ربمسيد ص35–6 1931م44 ةنس ربمفون ص112–26
يف هيلإ راشم )1925 ةنس سرام ص51–4 1924م37 ةنس ربمسيد 9 يف طلتخم فانئتسا

ص141). ص140– ( اشاب ) يكز دماح روتكدلا ةلا سر
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صلختلل اهب جاجتح اال زوجي  ،فال ةعقوتم ذيفنتلا تابوعص لعجي برحلا تقو دقاعتلا
.(1) مازتل نماال

فانئتسا ةمكحم تناك دقو .  ةئراطلا ثداوحلا ةيرظن رقي مل ًاضيأ ينطولا ءاضقلا و
نأ ةيضقلا عئاقو نم هيف تبث ،  فورعم اهل مكح يف ةيرظنلا ب تذخأ ةينطولا رصم
رعسب " ةجيوعلا ةرذلا نم" ةيمك اهل دروي نأ ىلع صخش عم تدقاعت دودحلا ةحلصم

نأ دعب عنتماف ،  رخآ ءزج ديروتب ةحلصملا هتبلا ط هب ،مث دهعت ام ضعب دروف ،  نيعم
ىلإ عبرو نيهينج نم ةيربجلا ةريعستلا ءاغلإ رثا ىلع نماالةرذ فنصلا اذه رعس عفترا
ررقملا نم ناك نإو هنأ ": اهمكح يف ةمكحملا تررق دقو تاهينجلا ةسمخلا قوف ام

ةلا حتسا ال يحتسم اهذيفنت حبصي مل مادام نيدقاعتملا نوناق اهرابتعاب دوقعلا مارتحا
اإل حورو ةلا دعلا تايضتقمب ًاديقم كلذ نوكي نأ بجي هنأ  ،إال يرهق ثداحل ةقلطم
،  دقاعتلا تقو نيدقاعتملا نابسح يف نكت مل فورظ ذيفنتلا دنع تأرط اذإف .  فاصن

دقعلا يف اهنزاوتب لخت ثيحب امهتابجاوو نيفرطلا قوقح ىلع رثؤت نأ اهنأش نم ناكو
لا ، نماألوح لا حب اهعقوتي نكي مل ةجردل ًاقهرم ذيفنتلا لعجتو ،  ًاريطخ خإالالً
ىلع لمعلا دعال بجيو ،  فورظلا هذه لثم يف دقعلا مارتحا ملظلا نم نوكي هنإف
نابسح يف نكي مل امب ئراطلا ةيرظن نإو .  بارخلا نم هذاقنإو نيدملا ةدعاسم
ققحتت نأ أللج بلطتت هذه نأ  ،ذإ يربجلا ثداحلا ةيرظن نع فلتخت نيدقاعتملا
ذيفنتلا لعجي ًافرظ ىرح  ،وأباأل ةيبسن ةلا حتسا بلطتت كلتو ،  ةيلك ذيفنتلا ةلا حتسا
باسح ىلع ءارث اإل ةيرظن تلمأ يتلا حورلا نإو .  نيدملل اقاهرإ مظعأو ةراسخ حدفأ
صوصن دوجو مدع عم قحلا لا معتسا يف طارف األ ةيرظنو عورشم ببس ريغب ريغلا

مل يتلا ةئراطلا فورظلا مارتحا ةيرظن يلمت يتلا اهسفن يه امهب ةصاخ نوناقلا يف
يفو ةرسيملا ةرظن يف اهتاقيبطتب ذخأ دقو .  دقاعتلا تقو نادقاعتملا اهعقوتي نكي
ىلإ ةيرظنلا تدنسأ فانئتس اال ةمكحم نأ كلذ نم ىرنو .(2)" عقوتملا ريغ ررضلا
نم قحلا لا معتسا يف فسعتلا و ببس بال ءارث اإل يتيرظنب اهتنرقو ةلا ، دعلا ئدابم

ءاضقلا ذخأ كلذ عمو ميدقلا نوناقلا يف صوصن اهيف درت ثلاالثمل تايرظنلا نأ ثيح
ةمكحملا هذه تررق دقو .  ضقنلا ةمكحم هتضقن نأ ثبل ام ذفلا مكحلا اذه نكلو اهب .

نكمم ريغ ءافولا حبصأ إالاذإ خسفلا ب يدقعلا مازتل اال يضقني ال هنأ ": اهمكح يف
ال ئراطلا ثداحلا ناك نإف هنم ، زرحتلا وأ هعفدب مزتلملل لبق ال يربج ثداح ءورطل
 ،فال بسحف نيدملل ًاقهرم ذيفنتلا لعجي نأ وه هرثأ لك ناك  ،لب كلذك نوكي نأ غلبي
ثيح نم نيثداحلا نيذاه نيب ةاواسملا ررقي يذلا مكحلا ف نذإو .  مازتل اال يضقني

اال خاسفنا ةيرظن ررقي مل نإو ،  يرصملا نوناقلا نأب ًامعز ،  امهيلك يف خسفلا ب هذخأ
ًاقهرم ذيفنتلا لعج نإو نادقاعتملا اهعقوتي نكي مل يتلا ةئراطلا فورظلا ب مازتل

ةلا دعلا تايضتقم وعدت ثيح حلااالت ضعب يف اهب األذخ حابأ دق هنأ  ،إال نيدملل
يف طارف واال ريغلا باسح ىلع ءارث اإل يتيرظن يف نأبو كلذ ، ىلإ فاصن اإل حورو
نيعتم نوناقلل فلا خم معزلا اذه ىلع كلذب مكحلا – رظنلا اذه دكؤي ام قحلا لا معتسا

 ،إالهنأ نايح األ ضعب يف ئراوطلا باسح ةيرظن ذخأ دق ناك نإو عراشلا  ،ألن هضقن
،  بسانملا ردقلا  ،بو ةجاحلا تقو ءاشي اميف هب لخدتي ،  هديب اهمامز ىقبتسا دق
وه ام ىلع نوناقلا قبطي إالنأ كلذ دعب ءاضقلل نوكي امف ،  امهيلك نيدقاعلا ةحلصملو
ال ببسك ةئراطلا ثداوحلا ةيرظنب األذخ تبأ ضقنلا ةمكحم نأ ظح "(3).يوال هيلع

ص133 . 1948م60 ةنس ةينوي 2(1)
روتكدلل ًاقيلعت رظناو ص63– 41 مقر 12 ةاماحملا 1931 ةنس ليربا 9 يف ةينطولا رصم فانئتسا (2)

.  ةيناثلا ةنسلا داصتق واال نوناقلا ةلجم يف ( اشاب ) يكز دماح
ص52 . 32 مقر 1 رمع ةعومجم 1932 ةنس رياني 14 يف يندم ضقن (3)
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يندملا نوناقلا صوصن نأ ساسأ ىلعو ،  لوقعملا دحلا ىلإ هدرل  ،ال مازتل اال ءاضقنا
يعيرشت صن ةيرظنلل عضوي نأ ىبأت ال نذإ يهف .  ةيرظنلا رارقإ عم ضراعتت ميدقلا

ذإ هتاذ مكحلا يف كلذب حرصت يه  .لب هءاضقنا ال مازتل اال صاقنإ ءازجلا لعجي ماع
واإل وفعلا و لدعلا نم ساسأ ىلع موقت ةيرظنلا هذه تناك نإو هنإ ثيح نمو ": لوقت
يه اهيلع نوكيف ،  اهعادتبا ىلإ عراشلا قبتست نأ ةمكحملا هذهل حصي ال  ،إالهنأ ناسح

عوضوملا يضاق ىلع يغبني ام ديدحتو ،  اهيف اهقيبطت بجاولا فورظلا نايبتو اهعضو
انيأر دقو . " امهنيب مرغلل ًاعيزوت امهيلك نيدقاعلا قح يف ةينوناقلا لئاسولا نم هذاختا
ةمكحم تناك يذلا عيرشتلا ب ىتأو ،  صقنلا اذه دس دق ديدجلا يندملا نوناقلا نأ

،  ميدقلا نوناقلا لظ يف ،  يقب ينطولا ءاضقلا نإف رمأ ، نكي امهمو .  هيغتبت ضقنلا
سيل هنأب طويسأ فانئتسا ةمكحم تضقف .  ةئراطلا ثداوحلا ةيرظن نم هفقوم دنع

يه امك دوقعلا ذيفنتب مكحت نأ اهيلع  ،لب ئراوطلا ةيرظنب ذخأت نأ رصم يف مكاحملل
تداعو .(1) نيفرطلا نيب اهيلع قفتملا طورشلا يف ليدعت يأ لا خدإ  ،ال اهريسفتو
نوناقلا ماكحأ يف سيل " هنأب تضقف ،  ىرخأ ةرم ةيرظنلا ضفر ىلإ ضقنلا ةمكحم

ل فانم اذه نإ  ،لب دقعلا اهتبر يتلا مازتل اال ضقن يضاقلل غوسي )ام ميدقلا ) يندملا
168 ةداملا يف نوناقلا اذه ناك نئلو .  نيدقاعتملا ةعيرش دقعلا نأب لئاقلا ماعلا لص أل
القئ داعيمب وأ طاسقأ ىلع ءافولا يف نذأي نأ ةيئانثتسا لا وحأ يف يضاقلل زاجأ دق
يف رظني 514نأ ةداملا يف هل زاجأو ،  نيدلا برل ميسج ررض كلذ ىلع بترتي مل اذإ
لص نماأل ءانثتسا كاذو اذهف ،  هبصوتسي ام بسحب هريدقتو هيلع قفتملا ليكولا رجا

برحلا نابإ يرصملا عراشلا نم ناك ام نإ مث .  هيلع صنلا نم هريرقتل الدب ناك
رادصإ نم اهئاهتنا بقعو ةيناثلا برحلا ءانثأ يفو اهباقعا يفو ىلو األ ةيملا علا
ديدحتو ةراج اإل دوقع يف لخدتلا و لهملا ءاطعإو اآلجلا فقوب ةفلتخم تاعيرشت

مامز هديب ىقبتسي نأ دارأ هنأ ىلع لدي كلذ – ةيئاذغلا داوملا و تايجاحلا راعسأ
سيلف اذهلو ،  بسانملا ردقلا  ،بو ةجاحلا تقو ءاش اميف لخدتيف ،  ئراوطلا ةيرظن

وه . امك نوناقلا قبطي نأ هيلع  ،لب ةيرظنلا هذه عادتبا ىلإ عراشلا قبسي ،  ءاضقلل
برحلا فورظ نأ نم مغرلا ب دقعلا خسفب ءاضقلا ضفري يذلا مكحلا ف كلذ ىلعو
ًائطخم نوكي هل ،ال ًاقهرم هيلع ًاريسع دقاعلا مازتلا ذيفنت تلعج دق اهئراوطو ةيملا علا

. "(2) نوناقلا قيبطت يف
دق تناك اذإ ةئراطلا ثداوحلا ةيرظن نأ ىلع : ماعلا نوناقلا يف اهراهدزا –418

يلودلا نوناقلا يف تأدب .  ماعلا نوناقلا يف ترهدزا دقف ،  صاخلا نوناقلا يف ترثدنا
فورظلا ريغتب يضقنت يهف ،  ةيلودلا تادهاعملا يف ًاضورفم ًاينمض ًاطرش ماعلا

.  نوناقلا اذه يف فورعم وه ام ىلع ،(rebussicstantibus)
األ ةيملا علا برحلا تناكو .  يراد اإل نوناقلا ىلإ ماعلا يلودلا نوناقلا نم تلقتنا مث
،  ةفورعم ةيضق يف اهب لألذخ يسنرفلا ةلودلا سلجم تفاو يتلا ةبسانملا يه ىلو
  نيعم رعسب ةنيدملل زاغلا ديروتب ةمزلم تناك ودروب ةنيدم يف زاغلا ةكرش نأ اهيف تبث
ةنس يف نطلل ًاكنرف نيرشعو ةينامث نم برحلا بوشن بقع زاغلا رعس عفترا ،مث
ةلودلا سلجم ىلإ األرم عفر املو 1915 ةنس يف ًاكنرف نيعبسو ثالةث ىلإ 1913
ماكحأ مكحلا اذه بقعأ مث .(3) ديدجلا رعسلا عم بسانتي امب دقعلا ليدعتب ىضق

.(4) ىنعملا اذه يف يراد اإل ءاضقلا نم ىرخأ

ص683 . 238 مقر 22 ةاماحملا 1942 ةنس رياني 15(1)
ص435 . 200 مقر 5 رمع ةعومجم 1947 ةنس ويام 15 يف يندم ضقن (2)

. 17–3–1916 هيريس 1916 ةنس ةينوي 30 يف يسنرفلا ةلودلا سلجم (3)
ةنس ربمفون 25 يفو -2–3–1924 هيريس 1918 ةنس رياربف 8 يف يسنرفلا ةلودلا سلجم (4)
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: نيببسل ةئراطلا ثداوحلا ةيرظنب – يندملا ءاضقلا نود – يراد اإل ءاضقلا ذخأ دقو
ب ًاقيثو اال صتا لصتت يراد اإل ءاضقلا ىلع ضرعت يتلا ةيضق )نأاال األلو ببسلا )

قيبطت نيب هماكحأ يف قفوي نأ ىلع يراد اإل ءاضقلا صرحي كلذلو .  ماعلا حلا صلا
يتلا زاغلا ةكرش ةيضقك ةيضق رظن اذإف .  ةماعلا ةحلصملا و ةحيحصلا ةينوناقلا دعاوقلا

 ،ذإ روهمجلل ةكرشلا اهمدقت يتلا ةماعلا ةمدخلل ًاباسح بسحي نأ بجو ،  اهيلإ انرشا
كلذ نم روهمجلا يساقو ،  تسلفأ إوال تنعلا ب اهذخأ زوجي ماع ،فال قفرمب موقت يه
ءاضقلا امأ .  ةئراطلا ثداوحلا مكح ىلع ال وزن مازتل اال دقع لدع ول هيساقي امم رثكأ

ب ساسم اهل نوكي نأ نود دارف األ حلا صمب قلعتت هتيضقأ نم ةبلا غلا ةرثكلا ف يندملا
دعاوقلل قيقدلا قيبطتلا ىلع هفرصي يذلا رابتع اذهاال همامأ سيلف .  ةماعلا ةحلصملا

.  ةماعلا ةحلصملا هيضتقت ام ىلإ ةينوناقلا
نوناقلا ك ةيعيرشت صوصنب ًاديقم سيل يراد اإل ءاضقلا نأ ( يناثلا ببسلا (و
رسيتو ،  عيرشتلا ىلإ برقأ هماكحأ ضعب لعجت ةيرحلا نم ريثكب عتمتي وهف .  يندملا

ال صوصنب ديقمف يندملا ءاضقلا امأ .  فورظلا روطت يشامي نأ حلا لك ىلع هل
،  ةرهاقلا ةوقلا فرعي وهو .  ةروادملا و دهجلا نم ريثك يف إال اهنع فارحن اال عيطتسي

ىقبي مازتل اال نإف ال ،إوال يحتسم مازتل اال ذيفنت لعجت نأ وه اهل طرش مهأ نأ فرعيو
ىتح دعاوقلا هذه نم ريغي نأ يندملا ءاضقلا ىلع لهسي  .فال لدعي نأ نود وه امك
ىلإ ليحتسملا نم اهب جردتيو ،  ةرهاقلا ةوقلا ةركف ىلع ةنورملا نم ًائيش لخدي
رظنلا ب صتخي يندملا ءاضقلا اذه ناك اذإ ىتحو .  اهمكح ةلزنم لكل لعجيو ،  قهرملا

يه امك  ،لب ةلودلا سلجم ءاشنإ لبق رصم يف لا حلا تناك امك – ةيرادإ ةيضقا يف
ًاكرتشم ةيرادإ ةيضقأ يف رظنلا ب صتخم الزيلا رصم يف يندملا ءاضقلا لااآلنذإ حلا

اال هذه ىلع يندملا نوناقلا صوصن قيبطت ىلإ عزني هنإف – ةلودلا سلجم عم كلذ يف
ىلإ األةرذ ديروت ةيضق يف ةيرصملا ضقنلا ةمكحم هتلعف ام اذهو .  ةيراد اإل ةيضق
ةمكحم قح نم ناك دقف .  اهيلإ ةراش اإل تقبس يتلا ةيضقلا يهو دودحلا ةحلصم
سلجم ءارو ريست –نأ ةيرادإ ةيضق اهرظنت يتلا ةيضقلا –و اهبجاو نم لب ضقنلا
ضقنلا ةمكحم ءارو تراس اهنكلو .  ةئراطلا ثداوحلا ةيرظنب ذخأتف اسنرف يف ةلودلا

اهب . ذخأت ملف ةيسنرفلا
( امهلوأ ): نارمأ ،  ةئراطلا ثداوحلا ةيرظن قيبطت ةحلصمل ،  رصم يف دج دقو
 .(و يندملا ءاضقلا نم ةيرظنلا هذه لوبقل ًادادعتسا رثكأ وهو ،  يراد اإل ءاضقلا ءاشنإ

يذلا صنلا هتاذ يندملا ءاضقلا هيف دجو دقو ،  ديدجلا يندملا نوناقلا روهظ ( يناثلا
.  ةيرظنلا لألذخب همسلتي ناك

ةئراطلا ثداوحلا ةيرظن تذخأ مث نمو : صاخلا نوناقلا يف ًاريخأ اهروهظ –419
يف رهظت تأدبف .  صاخلا نوناقلا ةرئاد يف ىتح ،  ةريخ األ نينسلا يف شعتنت

اإل يندملا نوناقلا يف  ،مث ينولوبلا تامازتل اال نوناق يف ترهظ .  ةثيدحلا تانينقتلا
.(1) ديدجلا يرصملا يندملا نوناقلا يف  ،مث ديدجلا يلا طي

يف ماع صن ىلع لمتشأ ثيدح نينقت لوأ وهف ينولوبلا تامازتل اال نوناق امأ
ثداوح تدج اذإ ": يتأي ام ىلع 269 ةداملا يف صن دقف .  ةئراطلا ثداوحلا ةيرظن
لزاونلا نم كلذ ريغ وأ ًايلك هالًاك لوصحملا هالك وأ ءابو وأ برحك ،  ةيئانثتسا

دحأ ددهي راص وأ ةديدش تابوعصب ًاطوحم مازتل اال ذيفنت حبصأف ،  ةيعيبطلا

. 108–3–1926 هيريس 1926 ةنس سرام 27 يفو –33–3–1923 هيريس 1921
يراجتلا نوناقلا تايلوح يف ناملوا يفيل ذاتس قمااللأل يزيلجن اال نوناقلا يف ةيرظنلا هذه يف رظنأ (1)
ثداوحلا ةيرظن يف ( اشاب ) يكز دماح روتكدلا ةلا سرو ص41– 1922 ةنسو ص279 1921 ةنس

. 1930 ةنس سيراب يزيلجن اال نوناقلا يف ةئراطلا
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زاج ،  دقعلا ماربإ تقو اهعقوت ناعيطتسي نادقاعتملا نكي مل ةحداف ةراسخب نيدقاعتملا
ةحلصم نيب ةنزاوملا دعبو ،  ةينلا نسح ئدابمل ًاقيبطت ،  كلذل ةرورض تأر  ،اذإ ةمكحملل
خسفب يضقت نأو  ،لب هرادقم ددحت نأ  ،وأ مازتل اال ذيفنت ةقيرط نيعت  ،نأ نيفرطلا

. " دقعلا
ةداملا يف صنف ،  ديدجلا يلا اإلطي يندملا نوناقلا ينولوبلا تامازتل اال نوناق ىلت مث
ذيفنتلا وأ يرودلا ذيفنتلا وأ رمتسملا ذيفنتلا تاذ دوقعلا يف ": يتأي ام ىلع 1467

زاج ،  ةيئانثتسا فورظ رثا ىلع ًاقهرم نيدقاعتملا دحأ مازتلا حبصأ اذإ لجؤملا
بلط أردي نأ اآلرخ دقاعتمللو .  دقعلا خسف بلطي نأ مازتل اال اذهب نيدملا دقاعتملل

. " ةلا دعلا عم قفتي امب دقعلا طورشل ال يدعت ضرعي نأب خسفلا
ةئراطلا ثداوحلا ةيرظن يف ماع صن ىلع تلمتشا يتلا ةثيدحلا تانينقتلا ثلا ثو

يف ةيرظنلا هذهل هعضو يذلا صنلا انب رم دقو .  ديدجلا يرصملا يندملا نوناقلا وه
. 147 ةداملا نم ةيناثلا ةرقفلا

تانينقتلا ىلإ اهقيرط كلست تذخأ ةئراطلا ثداوحلا ةيرظن نأ كلذ نم ىرتو
.(1) اهررقي ًاماع ًاصن تدر وأ تانينقتلا هذه ثدحأ نم ثالةث نأو ،  ةثيدحلا

ديدجلا يندملا نوناقلا يف ةئراطلا ثداوحلا ةيرظن -4

اهطبسن ،  ةعبرأ طورش ةئراطلا ثداوحلا ةيرظنل : ةيرظنلا قيبطت طورش –420
: اهنم األلو طرشلا ب ديدجلا يندملا نوناقلا ذخأي ملو يلي ، اميف

ءورط نأ كلذ : ًايخارتم هنأش يف ةيرظنلا راثت يذلا دقعلا نوكي نأ (ً (وأال
ساس وهاأل اذهو – دقاعتلا تقو اهعقوت عسولا يف نكي مل ةماع ةيئانثتسا ثداوح
رودص نيب ام لصفت نمزلا نم ةرتف كانه نوكت نأ يضتقي – ةيرظنلا هيلع موقت يذلا

اال ثداوحلا هذه كلذ عم تأرطو ،  خارتم ريغ ناك اذإ دقعلا نأ ىلع .  هذيفنتو دقعلا
نم عنمي ام دجوي سيلف ،  ًاردان إال عقي ال كلذ ناك نإو ةرشابم هرودص بقع ةيئانثتس
–نأ ينولوبلا نوناقلا ب كلذ يف ًايدتقم ي- رصملا نوناقلا رثا اذهلو .  ةيرظنلا قيبطت
دقف يلا اإلطي نوناقلا  .امأ يرورض طرش  ،ال غبلا طرش وهف يخارتلا طرش نع تكسي
تاذ دوقعلا يهف ،  ةيرظنلا اهيف قبطت يتلا دوقعلا عاونأ ددع  ،لب طرشلا ىلع صن

)و اهركذ رم يتلا ةينمزلا دوقعلا يه هذهو ) يرودلا ذيفنتلا تاذ وأ رمتسملا ذيفنتلا
نيب ام ًاينمز ال صاف كانه نأ يف دوقعلا هذه عمتجتو .  لجؤملا ذيفنتلا تاذ دوقعلا

ثدحتسا دقو ": يتأي ام ددصلا اذه يف يديهمتلا عورشملل ةيحاضي اإل ةركذملا يف ءاج دقو (1)
ةدعاقلا قيبطت قاطن نم ةعقوتملا ريغ ئراوطلا أدبم ىنثتسا  ،ذإ ةيمه األ بغلا امكح . . .  عورشملا

نه أدبملا اذه لوبق ىلإ اسنرف يف يراد اإل ءاضقلا رداب دقو .  دوقعلا ليدعت ءاضقلا ىلع رجحت يتلا
ىلع األرم حرط املو نيندملا ءاضقلا هيلع ىرج ام كلذ يف ًافلا خم ًامدق ليبسلا اذه يف ىضمو
ريغ ئراوطلا ةيرظنب رتاألذخ ملف ،  اسنرف يف يندملا ءاضقلا بهذم تراتخا ةيرصملا ضقنلا ةمكحم
دقو .  يأرلا اذه خالف ىلع فانئتس اال ةمكحم هتردصأ امكح ةبسانملا هذه يف تغلأو ،  ةعقوتملا

 ،إال نأشلا اذه يف ةيعيرشت ماكحأ نم دروأ اميف (م269) ينولوبلا نينقتلا ثملا عورشملا ىذتحا
ح نيب قرفي ام حوضو يف مسر نأ ةيحان نم ىعاريف :(ا) نيتيحان نم نينقتلا اذه ىلع مدقت هنأ

مازتل اال ذيفنت حبصي ىلو ةلااأل حلا يفف .  دودح نم ةرهاقلا ةوقلا ةلا حو ةعقوتملا ريغ ئراوطلا ةلا
نأ كلذ ىدؤمو ال ، يحتسم نوكي نأ نود ةعسلا دودح زواجي ًاقهرم عورشملا ريبعت دح ىلع يدقاعتلا
يف عنق هنأ ىرخأ ةيحان نم ىعاريو ةلا .(ب) حتس اال هذه اهيف ققحتت يتلا يه ةيناثلا ةلا حلا
 ،ذإ ةغبصلا ةيهقف ةيقيبطت ةلثمأ دروي نأ نود ،  هيجوتلل طباض عضوب عقوتملا ريغ ثداحلا ديدحت
نيب كلذب طلخنف ؟؟؟ نم قاس ام ضعب يف ،  هرسأب لوصحملا هالك نيبو ،  ءابولا و برحلا نيب عمج

ص280). 2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم )" لولعملا و ةلعلا
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.(1) ةيخارتم دوقع يهف ،  هذيفنتو دقعلا رودص
لا ،وأ زلز كلذ لثم .  ةماع ةيئانثتسا ثداوح دقعلا رودص دعب دجت )نأ ًايناث )
يفاال ظهاب عافترا  ،وأ اهؤاغلا  ،وأ ةيمسر ةريعست مايق  ،وأ ئجافم بارضا  ،وأ برح

فحزي ادرج  ،وأ رشتني ءابو  ،وأ يرادإ الء يتسا  ،وأ اهيف شحاف لوزن  ،وأ راعس
ملو .  اهعوقو ردني ةيئانثتسا نوكت نأ الدب ثداوحلا نأ ةلثم األ هذه نم ىرنو .  ًابارسا
امأ يلا . اإلطي نوناقلا لعف كلذكو .  لمعلا و هقفلل كلذ ًاكرات ،  ةلثمأب يرصملا صنلا تأي
هالًاك لوصحملا هوالك ءابولا و برحلا ب ةيئانثتس اال ثداوحلل لثم دقف ينولوبلا نوناقلا

ًايلك .
نوكت نأ طارتشا ىلع رصتقي ديدجلا يرصملا نوناقلل يديهمتلا عورشملا ناك دقو

،  ةعجارملا ةنجل نكلو يلا . واالطي ينولوبلا نانوناقلا لعف امك ،  ةيئانثتسا ثداوحلا
ةوقلا نم ًاريثك عزعزت ال ىتح ةئراطلا ثداوحلا ةيرظن قاطن قييضت يف اهنم ةبغر

اذه ةفاضإب دارملا  ."و ةماع ةيئانثتس اال ثداوحلا نوكت نأ تطرتشا ،  دقعلل ةمزلملا
ب ةصاخ نوكت أال يغبني ةيئانثتس اال ثداوحلا نأ – ةنجللا يف ليق امك – فصولا

رظتنم ريغ علا ناضيفك ،  سانلا نم ةفئاطل ةلماش ةماع نوكت نأ بجي  ،لب نيدملا
ءابو راشتنا  ،وأ دارجلل ةرظتنم ريغ ةراغ  ،وأ ضر نماأل ةعساو ةحاسم قرغأ دق نوكي
وأ هتوم وأ فإكالهس – نيدملا ب ةصاخلا ةيئانثتس اال ثداوحلا نأ كلذ نم نيبتيو . "(2)

.(3) ةئراطلا ثداوحلا ةيرظن قيبطتل ىفكت –ال هلوصحم قيرح وأ هلا معأ بارطضا
تناك اذإف : اهعقوت عسولا يف سيل ةيئانثتس اال ثداوحلا هذه نوكت )نأ (ثًاثلا
ناضيفف ،  ةئراطلا ثداوحلا ةيرظن قيبطتل ليبس  ،فال اهعقوت نكمي ناك وأ ةعقوتم

،  نطقلا ةدود راشتناو ،(4) ةلمعلا رعس الف تخاو ،( ًايئانثتسا ًاناضيف ناك (إالاذإ لينلا
نأ هعقوت نكمي ال ثداحلا نأ ىلع عرفتيو .(5) اهعقوت عسولا يف ثداوح هذه لك
نأ هنأش يف يوتسي هعفد عاطتسي يذلا ثداحلا نإف ،  هعفد عاطتسي ال امم ًاضيأ نوكي

.  عقوتم ريغ وأ ًاعقوتم نوكي
قرفلا ىرن انهو ال: يحتسم ال ًاقهرم مازتل اال ذيفنت ثداوحلا هذه لعجت )نأ ًاعبار )
نكمي ال امهنم كال نأ يف ناكرتشي ناك اذإ امهف .  ةرهاقلا ةوقلا و ئراطلا ثداحلا نيب
مازتل اال ذيفنت لعجت ةرهاقلا ةوقلا نأ يف نافلتخي امهنإ  ،إال هعفد عاطتسي وال هعقوت
قرفلا اذه ىلع بترتيو .  بسحف ًاقهرم ذيفنتلا لعجيف ئراطلا ثداحلا الامأ يحتسم
نيدملا لمحتي فال يضقني مازتل اال لعجت ةرهاقلا ةوقلا يفاألرث .ذإ قرف طورشلا يف

1 نامسإو يربيرو لوين ص166–بال ص163– هدملا دقع يف يزاجح يحلا دبع روتكدلا رظنأ (1)
ألاهن ةصروبلا يف ةبراضملا دوقعو ةيلا متح اال دوقعلا داعبتسا بجيو اذه ص555– 397 ةرقف
ةرقف 1 نامسإو ريبيرو لوين (بال ريبك بسكمل وأ ةميسج ةراسخل نيدقاعتملا دحأ ضوعت اهتعيبطب

ص556). 397
ص282 . 2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم (2)

يف هانلق دقو ،  خويشلا سلجمب يندملا نوناقلا ةنجل يف ددصلا اذه يف ةشقانملا نم راد ام رظنأ (3)
األمعلا ةعومجم رظنأو شماهلا يف 414 ةرقف ًافنآ رظنأ )147 ةداملا نم ةيناثلا ةرقفلا صن خيرات

ص284). ص283– ص2 2 ةيريضحتلا
ردقب نيدملا مزتلا ،  ًادوقن مازتل اال لحم ناك اذإ هنأب ديدجلا نوناقلا نم 134 ةداملا تضق مث نمو (4)

رثأ . يأ ءافولا تقو اهضافخن وأال دوقنلا ةميق عافتر ال نوكي نأ نود ،  دقعلا يف روكذملا اهددع
يف هانقلن دقو ،  خويشلا سلجمب يندملا نوناقلا ةنجل يف ددصلا اذه يف ةشقانملا نم راد ام رظنأ (5)
راشتنا نإ ةعجارملا ةنجل يفو ةنجللا هذه يف ليق دقو ، 147 ةداملا نم ةيناثلا ةرقفلا صن خيرات
دارجلا ةراغ وأ رظتنملا ريغ يلا علا ناضيفلا  ،امأ عقوتم رطخ ألهن ًاماع ًايئانثتسا اثداح دعي ال ةدودلا
شماهلا يف 414 ةرقف افنا رظنأ ) اهعقوت عسولا يف سيل ثداوح هذهف ءابولا راشتنا وأ ةرظتنملا ريغ

ص284). ص282– 2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم رظناو –
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لوقعملا دحلا ىلإ هدري لب مازتل اال يضقي فال ئراطلا ثداحلا (1)،امأ هذيفنت مدع ةعبت
.(2) ثداحلا ةعبت نم ًائيش نيدملا لمحتيو نئادلا و نيدملا نيب ةراسخلا عزوتتف

رادقم هل سيل نرم رايعم ئراطلا ثداحلا ءارج نم نيدملا هيف عقي يذلا قاهر واإل
اآل نيدمل ًاقهرم نوكي ال دق نيدمل ًاقهرم نوكي امف .  فورظلا ريغتب ريغتي  ،لب تباث
يف نيدملا سفنل ًاقهرم نوكي ال دق ةنيعم فورظ يف نيدمل ًاقهرم نوكي امو رخ .

 .ف ةحداف ةراسخب نيدملا ددهي ثيحب نوكي مازتل اال ذيفنت نأ مهملا  .و ىرخأ فورظ
.  ةراسخو بسكم لماعتلا نإف ،  يفكت ال لماعتلا يف ةفولأملا ةراسخلا

نيدملا نأ ولف .  دقعلا اهنأش يف مربا يتلا ةقفصلل إال هيف رظني ال نيدملا قاهرإو
ةراسخلا تناك ،  ةفولأملا ةراسخلا فاعضأ غلبت ةقفصلا هذه ءارج نم ةراسخ هتددهت
نيدملا ةورث نإ معن .  هتورث عومجم ىلإ ةبسنلا ب ًاريبك ًائيش دعت ال تناك ول ىتح ةحداف

تناك ًاريقف ناك نمف ،  ةحدافلا ةراسخلا ريدقت يف رابتعا لحم نيعم دح ىلإ نوكت
غلبت نأ بجو ًايرث ناك نمو ،  ةفولأملا ةراسخلا فاعضأ غلبت مل ولو ةحداف هتراسخ
رصتقي ةراسخلا باسح نكلو ،  ةفولأملا ةراسخلا فاعضأ هيلإ ةبسنلا ب ةحدافلا ةراسخلا

ىلإ ال ةقفصلا هذه ىلإ ةراسخلا بستنف ،  ةقهرم تحبصأ يتلا ةقفصلا ىلع هيف
ةيرظنب اهلبق كسمتي نأ هل ناكو ،  ةموكحلا عم درفلا دقاعت اذإف .  نيدملا ةورث عومجم

هلبق كسمتت نأ ًاضيأ ةموكحللف ،  هيلإ ةبسنلا ب اهطورش ترفاوت اذإ ةئراطلا فورظلا
ةقفصلا ىلإ ةبسنلا ب ةحداف ةراسخب اهددهت اهتدقع يتلا ةقفصلا تناك اذإ ةيرظنلا هذهب

ب نيه ءيش يه ذإ ةراسخلا هذه لمحتت نأ اهقهري ال ةموكحلا نأب دتعي  ،وال اهتاذ يف
هتفعسأ دق نيدملا ناك ول ىتح ىفتني ال قاهر نإاإل  .لب ةمخضلا اهتينازيم ىلإ ةبسنلا

رجات مزتلا اذإف .  اهتاذ يف ةقهرم تحبصأ يتلا ةقفصلا ب لصتت ال ةيتاوم فورظ
كانه نوكت نأ نودو رعسلا ولع عقوتي نأ نود ةريبك تايمك هنم نزخو ،  حمق ديروتب
ئراط ثداحل حمقلا رعس عال  ،مث حمقلا ديروتب همازتلا نيبو نيزختلا اذه نيب ةلص
يف اهطورش رفاوتل ةئراطلا فورظلا ةيرظنب كسمتي نأ هل زاج ،  ةفعاضم ًافاعضأ
هل نوكيف رعسلا ولعل نوزخملا حمقلا نم هينجي يذلا بسكملا امأ .  اهمربا يتلا ةقفصلا

ةقفصلا ىلإ ةبسنلا ب يعوضوم هرايعم قاهر نأاإل ىرن مث نمو هب . نئادلل نأش وه ،وال
.(3) نيدملا صخش ىلإ ةبسنلا ب يتاذ  ،ال ةدوقعملا

يضاقلل زاج "،  ركذلا ةمدقتملا طورشلا ترفاوت :اذإ ةئراطلا فورظلا ةيرظن يف ءازجلا –421

طاب عقيو ،  لوقعملا دحلا ىلإ قهرملا مازتل درياال نأ نيفرطلا ةحلصم نيب ةنزاوملا دعبو فورظلل ًاعبت

ةرصاق ةوقب هذيفنت ةلا حتس ال همازتلا ىضقنا يذلا نيدملا  ،ف نيبناجلل ًامزلم دقعلا ناك اذإ نكلو (1)
،  خسفني دقعلا  ،إالنأ همازتلا ذيفنت مدع ةعبت لمحتي مل اذإ وهف ،  ىرخأ ةروص يف ةعبتلا لمحتي
.  ةهجلا هذه نم ةعبتلا نيدملا لمحتيف ،  ًانئاد نيدملا اذه هيف ناك يذلا لباقملا مازتل اال طقسيف

.  خسفلا يف كلاالم دنع كلذ ليصفت يتأيسو
ةيرظن تناك املو ": يتأي ام ددصلا اذه يف يديهمتلا عورشملل ةيحاضي اإل ةركذملا يف ءاج دقو (2)
ةيديلقتلا ةيرظنلا بناج ىلإ اهتماقإ نع روطتلا رفسأ ،  ةأشنلا ةثيدح ةيرظن ةعقوتملا ريغ ئراوطلا

نيب ةقرفتلا هوجو نيبتسن نأ ناكمب ةيمه األ نمف اهنم ، ةروص نوكت نأ نود ةرهاقلا ةوقلل
اهنع قرتفي هنكلو .  متحلا و ةأجافملا ةركف ةرهاقلا ةوقلا عم همظتنت عقوتملا ريغ ئراطلا  .ف نيتيرظنلا
نود ةعسلا زواجي ًاقهرم هلعجي ال ،لب يحتسم ذيفنتلا اذه لعجي ال وهف .  مازتل اال ذيفنت يف هرثأ يف
ىلإ يضفت ةرهاقلا ةوقلا  .ف ءازجلا ب لصتي رخآ قراف مايق كلذ عبتتسيو ةلا . حتس دحاال هب غلبي نأ
بترتي فال عقوتملا ريغ ئراطلا امأ .  ةلماك اهتعبت نئادلا لمحتي وحنلا اذه ىلعو ،  مازتل اال ءاضقنا

األمعلا ةعومجم )" هثعبت نيدملا و نئادلا مساقتي كلذبو ،  لوقعملا دحلا ىلإ مازتل اال ءاضقنا إال هيلع
ص281). 2 ةيريضحتلا

ص556 . 397 ةرقف 1 نامسغو ريبيرو لوين بال ىنعملا اذه يف رظنأ (3)
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" يضاقلا نأ ىلع صني ديدجلا نوناقلل يئاهنلا عورشملا ناكو .(1)" كلذ خالف ىلع قافتا لك ال

دصق امنإو يداملا صاقن هباإل دصقي مل صاقن اإل ناك املو .  لوقعملا دحلا ىلإ قهرملا مازتل "اال صقني

يف ةقدلل ًايخوت ،  خويشلا سلجمل يندملا نوناقلا ةنجل تأر دقف هئبع ، فيفختب مازتل اال ليدعت هب

قهرملا مازتل "اال دري نأ" يضاقلا ىلع حبصيف ،  يئاهنلا عورشملا صن لدعت  ،نأ ىنعملا اذه يرحت

فقوملا ةجلا عم يف ديلا قلطم يضاقلا نأ يف كش لك زالا دق ليدعتلا اذهو .(2) لوقعملا دحلا ىلإ

،  لباقملا مازتل اال ةدايز  ،وال قهرملا مازتل اال صاقنإ يضتقت ال فورظلا نأ ىري دق وهف .  ههجاوي يذلا

ا صاقنإ ىري دقو .  لباقملا مازتل اال ةدايز ىري دقو .  ئراطلا ثداحلا لوزي ىتح دقعلا ذيفنت فقو لب

.  قهرملا مازتل ال
لا وزلا هل ردقي ًايتقو ثداحلا ناك اذإ ئراطلا ثداحلا لوزي ىتح دقعلا ذيفنت فقو يضاقلا ىري دق

ثداحل ءانبلا داوم ضعب راعسأ عفترتو ،  ىنبم ةماقإب لواقم دهعتي نأ كلذ لثم .(3) ريصق تقو يف

مازتلا يضاقلا فقيف ،  داريتس اال باب حاتفنا برقل لوزي نأ كشوي عافترا هنكلو ًاشحاف ًاعافترا ئراط

،  قاهرإ نود همازتلا ب مايقلا نم لواقملا نكمتي ىتح هيلع ، قفتملا دعوملا يف ىنبملا ميلستب لواقملا

.(4) ىنبملا بحاص قحلي ميسج ررض فقولا اذه يف نكي مل اذإ

نوناقلا ةنجل يف لثم كلذل برض دقو .  قهرملا مازتل لال لباقملا مازتل اال ةدايز يضاقلا ىري دقو

،  بدر لأل ًاشرق نيتس رعسب ريعشلا نم بدرأ فلأ دروي نأب رجات دهعت ": خويشلا سلجمل يندملا

انه ظح يال نكلو . "(5) دقعلا يف دراولا رعسلا يضاقلا عفريف ،  تاهينج ةعبرأ ىلإ رعسلا عفتريف

كلذ يف ناك  ،إوال تاهينج ةعبرأ ىلإ دقعلا يف دراولا رعسلا عفري ال يضاقلا :(األرماأللو)نأ نارمأ

عافتر اال ةعبت ًاضيأ  ،لب هلمكأب راعس لأل شحافلا عافتر اال ةعبت بسحف سيل اآلرخ ، فرطلل ليمحت

راعس األ ضافخنا نئادلا لمحتي امك ،  نيدملا هلمحتي راعس لأل فولأملا عافتر نأاال لص  .واأل فولأملا

نورشع وه ريعشلا رعس يف فولأملا عافتر نأاال هددصب نحن يذلا لثملا يف انضرف اذإف .  فولأملا

كلذ ىلع داز امو اآلرخ . فرطلا هيف هعم كرتشي نأ نود رادقملا اذه دهعتملا لمحتي نأ بجو ،  ًاشرق

،  نيدقاعتملا نيب يضاقلا همسقي فولأم ريغ عافترا وه – ًاشرق نيرشعو ةئامثلث انلثم يف غلبيو –
.  ًاشرق نوتسو ةئام هنم دهعتملا بيصيف ،  ةعقوتملا ريغ ةراسخلا يف هبيصن امهنم لك لمحتي ىتح

لصيف ،  نوتسو ةئام هرادقمو ةفولأملا ريغ ةدايزلا فصنب ،  نوتس هرادقمو ،  رعسلا يضاقلا عفريو

قفتملا رعسلا نم دبال لدعملا رعسلا اذه رجاتلل عفدي نأ اآلرخ فرطلا ىلعو .  نيرشعو نيتئام ىلإ

ىلع ضرفي  ،ال نيرشعو نيتئام ىلإ نيتس نم رعسلا عفري امدنع يضاقلا )نأ يناثلا هيلع .(واألرم

راتخا اذإف .  دقعلا خسفي نأ وأ هب يرتشي نأ نيب هريخي  ،لب رعسلا اذهب يرتشي نأ اآلرخ فرطلا

.  ئراطلا ثداحلل رثأ لك هقتاع نع عفتري  ،ذإ نيدملل حلصأ اذه ناك خسفلا

تايمك ديروتب رجات دهعتي نأ كلذ لثم .  قهرملا مازتل اال صاقنإ يضاقلا ىري دقو
يف لوادتملا لقي  .مث ةيمسرلا ةريعستلا ب ىولحلا عناصم نم عنصمل ركسلا نم ةريبك

غإالق  ،وأ ركسلا داريتسا تعنم برح : ئراط ثداحل ريبك دح ىلإ ركسلا نم قوسلا
عنصمل دروي نأ رجاتلا ىلع ريسعلا نم حبصيف كلذ . وحن  ،وأ ركسلا عناصم ضعب

هذه نم صقني نأ يضاقلل ةلا حلا هذه يف زوجيف .  اهيلع قفتملا تايمكلا عيمج ىولحلا
حبصأ لعف اذإف .  لوقعملا دحلا ىلإ رجاتلا مازتلا دري ىتح ،  هاري يذلا رادقملا ب تايمكلا

اذهب دقعلا مكح ىرجو ،  رثكأ ال يضاقلا اهنيع يتلا تايمكلا ديروتب ًامزتلم رجاتلا
ًاقبط ًاضيوعت وأ ًانيع مازتل اال ىضاقتي نأ ىولحلا عنصمل زوجيف .  نيفرطلا نيب ليدعتلا
بلطي  ،نأ لدعملا همازتلا ذيفنت نع رجاتلا عنتما  ،اذإ كلذك هل زوجيو .  ةماعلا دعاوقلل

.  ضيوعتلا عم دقعلا خسف

.  ديدجلا يندملا نوناقلا نم 147 ةداملا نم ةيناثلا ةرقفلا نم ةريخ األ ةرابعلا يه هذه (1)
.( شماهلا يف )414 ةرقف افنا ًاضيأ رظنأ ص286– ص284– 2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم (2)

. 396 ةرقف 1 نامسغو ريبيرو لوين (3)بال
.  ةيناث ةرقف 346 ةداملا يف اهيلع صوصنملا ةرسيملا ةرظن كلذ نم براق (4)

ص285 . 2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم (5)
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دري ال يضاقلا نأ لباقملا مازتل اال ةدايزو قهرملا مازتل اال صاقنإ يتلا ح يف ظح يوال
ريغ ألهن لبقتسملا هلب نأش  ،وال رضاحلا ىلإ ةبسنلا إالب لوقعملا دحلا ىلإ مازتل اال

،  ليدعتلا لبق هيلع ناك ام ىلإ دقعلا عجريف ،  ئراطلا ثداحلا رثأ لوزي دقف .  فورعم
.(1) لص فاأل ناك امك ةلماك ةمزلملا هتوق هل دوعتو

مازتل يفاال ديزي وأ هنم صقني وأ قهرملا مازتل اال ذيفنت فقي نأ يضاقلل زاج اذإو
مازتل اال دري " هلإالنأ لعجي ال صنلا نأ كلذ .  دقعلا خسف هل زوجي ال هنإف ،  لباقملا
دحلا ىلإ دري نكلو ،  يضقني وال ىقبي قهرملا مازتل " .فاال لوقعملا دحلا ىلإ قهرملا
نئادلا اهلمحتي  ،وال نئادلا و نيدملا نيب ئراطلا ثداحلا ةعبت كلذب عزوتتف .  لوقعملا
زاجأ دقف ينولوبلا نوناقلا امأ .(2) كلذ ىلإ ةراش اإل تقبس دقو ،  دقعلا خسفب هدحو
اذه نم 269 ةداملا صن نم نيبتي امك ،  كلذل ةرورض ىأر اذإ دقعلا خسف يضاقلل

– يضقي وهف .  ىرخأ ةقيرطب ةلأسملا يلا اإلطي نوناقلا جلا عيو .  اهركذ رم دقو نوناقلا
،  قهرملا نيدملا ةحلصمل دقعلا خسفب – نوناقلا اذه نم 1467 ةداملا صن نم انير امك

طورشل ال يدعت ضرعي نأب خسفلا بلط أدري نأ يف قحلا اآلرخ دقاعتملل لعجي نكلو
لعجي نأ اهارتخا يتلا ةقيرطلا ب يلا اإلطي نوناقلا دارأ دقو ةلا . دعلا عم قفتي امب دقعلا

نع ليدعتلا اذه هيلع ضرفي هنكلو ،  يضاقلا لمع نم ال دقاعتملا لمع نم دقعلا ليدعت
.(3) دقعلا خسفب هديدهت قيرط

ةيرظنل ديدجلا يرصملا نوناقلا هررق يذلا ءازجلا نأش يف ظح نال نأ ىقبيو
زوجي  .فال ماعلا ماظنلا نم ربتعي هتنورم عم هنأ وه (1): نيرمأ ةئراطلا فورظلا

ذإقلا ." مكحلا اذهب صنلا حرص دقو .  هفلا خي ام ىلع ًامدقم اقفتي نأ نيدقاعتملل
اذه عيقوت يف يضاقلا ةمهم (4)" .(2)نأ كلذ خالف ىلع قافتا لك ال طاب عقيو

ص558 . 396 ةرقف 1 نامسإو ريبيرو لوين (1)بال
،  نيبناجلا نم ةيحضت وه ةيرظنلا ساسأ "نإ خويشلا سلجمل يندملا نوناقلا ةنجل يف ليق دقو (2)
لا طبإب امهدحأ اهلمحتي  ،النأ ةراسخلا نم ًائيش امهنم لك لمحتي  ،لب همازتلا نم امهيأ خإالء سيلو

.( شماهلا يف 414 ةرقف ًافنآ رظناو ص284– 2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم )" دقعلا
ىلإ قهرملا مازتل دراال وهو – ةئراطلا فورظلا ةيرظنل ديدجلا يرصملا نوناقلا هلعج يذلا ءازجلا (3)و

ةصاخلا اهفورظ بسحب حةلا لك جلا عي نأ يضاقلا ىلع رسيي نرم ءازج هارن امك وه – لوقعملا دحلا
ًايعوضوم ًارايعم هلعج  ،لب ًايتاذ ةيرظنلا رايعم نوناقلا لعجي ملو .  نيفرطلا ةحلصم نيب ةنزاوملا عم

ةيرظن تناك اذإو ": يديهمتلا عورشملل ةيحاضي اإل ةركذملا لوقت اذه يفو .  يضاقلا مكحت نم دحي
ال خدم اهرابتعاب دقنلل فدهتست يهف ةلا ، دعلا اهيضتقت ةحلم ةلا حل بيجتست ةعقوتملا ريغ ئراوطلا
ةغبص اهيلع ىفضأف ،  رارقتس نماال ًابيصن اهل لفكي نأ يف دهج دق عورشملا نأ ديب .  يضاقلا مكحتل
ملف .  همايق ىلع بترتي يذلا ءازجلا لا معإ يفو عقوتملا ريغ ئراطلا ديدحت يف اهرثأ ىلجتي ةيدام
ىلع هصن يف ينولوبلا نوناقلا لعف امك ،  ًايصخش وأ ًايتاذ ًاريدقت هردقي ءاضقلل ئراطلا اذه رمأ كرتي

تضتقا "نإ ةرابع نم عورشملا ذختا  ،لب كلذل ةرورض تأر اذإ ددصلا اذه يف ةمكحملا رايخ تابثإ
يف لقت ال يهو ، " فورظلل ًاعبت " ةرابع ةعجارملا ةنجل يف اهب لدبتسا دقو )، " كلذ ةلا دعلا

يعوضوم هيجوت ىلإ ةراش اإل ىنعم اهايانث يف لمحت ةرابع يهو .  صنلا اذه نم ال يدب ( ةيعوضوملا
ءازجلا لا معإ ىلإ دمعو ،  عقوتملا ريغ ئراطلا مايق نم يضاقلا تبثت اذإف كلذ نع ال ضفو .  ةعزنلا

يدام رخآ ديق اذهو ، " لوقعملا دحلا " ىلإ هنم صقني وهف ،  ةعسلا زواجي حبصأ يذلا مازتل اال صاقنإب
ص281). ص280– 2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم )" ينولوبلا نينقتلا يف هل ريظن ال ةغبصلا
ةميق ال ًايروص ودغي دف ءازجلا نأ اهتابثا يف ىعورو ،  ةعجراملا ةنجل يف ةفاض اإل هذه تحرتقا دقو (4)
طرش يلمي نأ يوقلا دقاعتملا عيطتسيف ،  هفلا خي ام ىلع امدقم اقفتي نأ نيدقاعتملل حمس اذإ هل
صنلا اذهب ديدجلا نوناقلا هادافت ناعذ نماال برض اذهو ،  فيعضلا دقاعتملا ىلع ًامئاد ةفلا خملا

نأ ىلع قافت اال حابأ دق ديدجلا نوناقلا ناك اذإو ص282). 2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم )
ةعبت نيدملا لمحتي نأ ىلع قافت اال حبي ملو ( ىلوأ ةرقف (م217 ةرهاقلا ةوقلا ةعبت نيدملا لمحتي
ةوقلا ةعبتل نيدملا لمحت ىلع قافت ألناال كلذف ،  ةرهاقلا ةوقلا نم ًارطخ لقأ وهو ئراطلا ثداحلا
ةعبتل نيدملا لمحت ىلع قافت  ،امأاال ًارطضم هيلع نيدملا مدقي ال نيمأتلا نم برض وه امنإ ةرهاقلا
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زواجي  ،لب دقعلا ريسفت ىلع رصتقي ال وهف .  ةفولأملا هتمهم نع فلتخت نرملا ءازجلا
.(1) هليدعت ىلإ كلذ

رصتقي ملو : ديدجلا نوناقلا يف ةئراطلا فورظلا ةيرظنل ةيعيرشت تاقيبطت –422
ىلإ دروأ  ،لب ةئراطلا فورظلا ةيرظن هيف ررقي ماع صن داريإ ىلع ديدجلا نوناقلا

.  ةصاخ حاالت يف ةيرظنلا قبطت ىرخأ ًاصوصن ماعلا صنلا اذه بناج
ميدقلا نوناقلا ناك  ،لب ديدجلا نوناقلا امهثدحتسي مل ناصن صوصنلا هذه نمو

.(3) ليكولا رجأ ضيفخت زاوج يف (2)،واآلرخ ةرسيملا ةرظن يف صن ،  امهيلع لمتشي
تاقيبطت يهو ،  اهيلإ ةراش اإل تقبس ،  ىرخأ ًاصوصن ديدجلا نوناقلا ثدحتساو

دقع يفو ،(4) راجي اإل دقع يف هارن ام كلذ نم .  ةئراطلا فورظلا ةيرظنل ةحيرص
.(6) قافتر قحاال يفو ،(5) ةلواقملا

.  اهيلع مادق اإل رارطض حةلااال نوهت دق ةرماغمف ئراطلا ثداحلا
 ،ذإاال ءازجلا اذه فلا خي ام ىلع هنئاد عم قفتي  ،نأ ئراطلا ثداحلا عوقو دعب ،  قهرملا نيدملل زوجيو اذه
ب كسمتلا يف هقح نم لزني نأ نذإ نيدملل زوجيف .  نيدملا ىلع طغضلا ةهبشب طاحي ال ذئدنع قافت

.  صوقنم ريغب ال ماك همازتلا ءافوب دهعتي نأو ،  ئراطلا ثداحلا
ريغ ئراوطلا ةيرظن قيبطت نأ ًاريخأ ىعاريو ": يديهمتلا عورشملل ةيحاضي اإل ةركذملا لوقت اذه يفو (1)
ريسفت ىلع رصتقي ال وهف ،  هتلا سر يف فولأملا دودح نم يضاقلا ب جرخي الل غتس اال ةيرظنو ةعقوتملا

ص282). 2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم ). " هليدعت ىلإ كلذ زواجي  ،لب دقاعتلا
مل  ،اذإ ةيئانثتسا حياالت ف يضاقلل زوجي " هنأ ىلع ديدجلا نوناقلا نم 2 ةرقف 346 ةداملا صنت (2)
ح تعدتسا  ،اذإ همازتلا اهيف ذفني لا جآ وأ لوقعم لجأ ىلإ نيدملا رظني  ،نأ نوناقلا يف صن عنمي

هروص ضعب يف نوكي دق صنلا اذهو . " ميسج ررض ليجأتلا اذه نم نئادلا قحلي ملو كلذ هتلا
ىلإ ةراش اإل ترم دقو ،  ئراط ثداحل دقعلا ذيفنت يضاقلا فقو اذإ ةئراطلا ثداوحلا ةيرظنل ًاقيبطت

كلذ .
اذهاألرج ناك ةلا ، كولل رجأ ىلع قفنا اذإ " هنأ ىلع ديدجلا نوناقلا نم 2 ةرقف 709 ةداملا صنت (3)

ثداوحلا ةيرظنل ًاقيبطت هروص ضعب يف صنلا اذه نوكي دق ًاضيأ انهو . " يضاقلا ريدقتل ًاعضاخ
.  هتدايز وأ ليكولا رجأ ضيفخت رربي ئراط ثداح ةلا كولا ماربإ دعب دج اذإ ةئراطلا

نيدقاعتملا نم لكل زاج ،  ةدملا نيعم راجي اإل ناك "اذإ هنأ ىلع ديدجلا نوناقلا نم 608 ةداملا صنت (4)
لعجت نأ اهنأش نم ةعقوتم ريغ ةريطخ فورظ تدج اذإ هتدم ءاضقنا لبق دقعلا ءاهنإ بلطي نأ
ديعاوم دقعلا ءاهنإ بلطي نم ىعاري نأ ىلع ،  ًاقهرم هنايرس ءانثأ يف وأ األرم أدبم نم راجي اإل ذيفنت
ةداملا صنتو داعال" . ًاضيوعت اآلرخ فرطلا ضوعي نأ ىلعو ، 563 ةداملا ب ةنيبملا باإلخالء هيبنتلا
ءاهنإ بلطي نأ هتماقإ لحم ريغي نأ هلمع ىضتقا اذإ مدختسملا وأ فظوملل زوجي " هنأ ىلع 609
عقيو ، 563 ةداملا يف ةنيبملا ديعاوملا ىعاري نأ ىلع ،  ةدملا نيعم راجي اذهاإل ناك اذإ هنكسم راجيإ

نأ هتثرول زاج رجأتسملا تام اذإ " هنأ ىلع 601 ةداملا صنتو . " كلذ ريغ ىلع قافتا لك ال طاب
 ،وأ مهدراوم اهلمحتت نأ نم لقثا دقعلا ءابعا تحبصأ مهثروم ببسب هنأ اوتبثا اذإ دقعلا ءاهنإ اوبلطي
باإلخالء هيبنتلا ديعاوم ىعارت نأ بجي ةلا حلا هذه يفو .  مهتجاح دودح ًازواجم راجي اإل حبصأ

رجأتسملا توم نم األرثك ىلع رهشأ ةتس ةدم يف دقعلا ءاهنإ بلط نوكي نأو 563 ةداملا يف ةنيبملا
هذه يف ةئراطلا ثداوحلا نأ ظح –يوال ةيعارزلا يضار األ راجيإ يف 2 ةرقف م616 ًاضيأ رظنأ . "

.  ةماع ال ةيصخش ثداوح يه اهعيمج حلااالت
لك تامازتلا نيب يداصتق اال نزاوتلا راهنا "اذإ هنأ ىلع ديدجلا نوناقلا نم 4 ةرقف 658 ةداملا صنت (5)

ىعادتو ،  دقاعتلا تقو نابسحلا يف نكت مل ةماع ةيئانثتسا ثداوح ببسب لواقملا و لمعلا بر نم
وأ األرج ةدايزب مكحي نأ يضاقلل زاج ،  ةلواقملا دقعل يلا ملا ريدقتلا هيلع ماق يذلا ساس األ كلذب

ةيرظن كلذب يضقت امك ماع ، يئانثتسا ثداح وه ئراطلا ثداحلا نأ انه ظح "–يوال دقعلا خسفب
.  ةيرظنلا هذه هب يضقت خالفام ىلع دقعلا خسف يضاقلل زاجأ صنلا نكلو ،  ةئراطلا ثداوحلا

ً(ال ال صأ نيع يذلا عضوملا ناك اذإ " هنأ ىلع ديدجلا نوناقلا نم 2 ةرقف 1023 ةداملا صنت (6)
نم ًاعنام قافتر اال حبصأ  ،وأ قافتر اال ءبع يف ديزي نأ هنأش نم حبصأ دق ( قافتر قحاال لا معتس
نم رخآ عضوم ىلإ قافتر اال لقن بلطي نأ راقعلا اذه كلا ملف هب ، قفترملا راقعلا يف تانيسحت ثادحإ
لا معتسا ناك ىتم اذه لك .  كلذل يبنج األ لبق اذإ يبنجأ هكلمي وأ وه هكلمم رخآ راقع ىلإ  ،وأ راقعلا
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،  اهنأش يف تدرو يتلا ةيعيرشتلا صوصنلل عضخت نأ بجي ةصاخلا حلااالت هذهو
نم .  ةئراطلا فورظلا ةيرظن يف ةررقملا دعاوقلا ىلع صوصنلا هذه تجرخ ول ىتح
ًاماع ،لب ًاثداح ئراطلا ثداحلا نوكي حلااالتنأ هذه رثكأ يف طرتشي ال هنأ كلذ
حلااالتدق هذه رثكأ يف ءازجلا نأ ًاضيأ كلذ نمو .  ًايصخش ًاثداح نوكي نأ زوجي

.  دقعلا خسف دح ىلإ لصي
اميف انيأر دقو : نامزلا ثيح نم 147 ةداملا نم ةيناثلا ةرقفلا نايرس –423
نأو ،  ةئراطلا ثداوحلا ةيرظن يف صن ىلع لمتشي نكي مل ميدقلا نوناقلا نأ هانمدق
ثحبلا بجو .  ًاديدج صنلا ناك املو .  صنلا اذه ثدحتسا يذلا وه ديدجلا نوناقلا

اذه يف زيمنو .  ةيلمعلا ةيحانلا نم كلذ ةيمه أل نامزلا ثيح نم هنايرس ىدم نع
لاثالث . وحأ نيب ددصلا

ةنس ربوتكأ 15) ديدجلا نوناقلا ذافن لبق هذيفنت يهتنيو مربأ دقع – ىلو ةلااأل حلا
ةيرظن قبطت  .فال دقعلا اذه ىلع يرسي يذلا وه ميدقلا نوناقلا نأ كش 1949):ال

.  ميدقلا نوناقلا لظ يف هيلع يرجي ءاضقلا ناك ام اذهو ،  هنأش يف ةئراطلا فورظلا
نوناقلا نأ يف ًاضيأ انه كش :ال ديدجلا نوناقلا ذافن دعب مربأ دقع – ةيناثلا ةلا حلا
وحنلا ىلع ةئراطلا ثداوحلا ةيرظن دقعلا اذه نأش يف قبطتو ،  يرسي يذلا وه ديدجلا

.  هانلصف يذلا
ذافن دعب ام ىلإ هذيفنت ىخارتو ديدجلا نوناقلا ذافن لبق مربأ دقع – ةثلا ثلا ةلا حلا

(surviedelaloiancienne) ميدقلا نوناقلا رارمتسا ةدعاق تناك : نوناقلا اذه
ةيرظن قيبطتل لحم كانه نوكي  ،فال دقعلا اذه ىلع ميدقلا نوناقلا نايرسب ىضقت

امك ماعلا ماظنلا نم ربتعت ةيرظنلا هذه ماكحأ تناك امل نكلو .(1) ةئراطلا ثداوحلا
ذنم دجتست يتلا ذيفنتلا عئاقو ىلع (effetimediat) يروف رثأب ىرست اهنإف ،  انمدق

ذيفنتلا عئاقو ىلع (effetretro-actif) يعجر رثأب يرست  ،وال ديدجلا نوناقلا ذافن
.(2) نوناقلا اذه ذافن لبق تمت يتلا

قباسلا هعضو يف هب ًاروسيم ناك يذلا ردقلا ب قفترملا راقعلا كلا مل ًاروسيم ديدجلا هعضو يف قافتر اال
ا دقف اذإ هضعب وأ هلك قافتر نماال ررحتي نأ هب قفترملا راقعلا كلا نأ"مل ىلع 1029 ةداملا نصتو . "

ةعقاولا ءابع عماأل ةتبلأ بسانتت ال ةدودحم ةدئاف ريغ هل قبت مل وأ قفترملا راقعلل ةعفنم لك قافتر ال
ثداح وه ئراطلا ثداحلا انهو 1024و1025– نيتداملا ًاضيأ رظنأ هب" . قفترملا راقعلا ىلع

ماع . ثداح ال يصخش
نم وأ هراثآ ثيح نم وأ هنيوكت ثيح نم ءاوس هلظ ، يف دقعنأ يذلا نوناقلا همكحي دقعلا نأ لص (1)واأل
نوناق لظ يف ىضقنأ وأ هرثأ جتنأ  ،مث نيعم نوناق لظ يف دقعلا نوكت ول هنأ ىتح ،  هؤاضقنإ ثيح

(retroactif) يعجرلا هقيبطت يف ديدجلا نوناقلا دعبتسيو األلو ، نوناقلا وه دقعلا نوناقف ،  رخآ
نم نيناوقلا عزانت يف (Roubier) هييبور رظنأ ) ءاوسلا ىلع (immediat) يروفلا هقيبطت يفو
ةدملا دوقع وأ ةينمزلا دوقعلا ىلع ديدجلا عيرشتلا نايرس يف رظنأو ص565– 1 نامزلا ثيح

ص147). ص143– ةدملا دقع يف يزاجح يحلا دبع روتكدلا ةلا سر
ىلع – يعجر رثأب –ال يروف رثأب قبط ،  ماعلا ماظنلا نم ًاربتعم ديدجلا نوناقلا ناك اذإ هنأ ةدعاقلا (2)

اال رعسلا نم ديدج نوناق لدعي نأ كلذ لثم .  نوناقلا اذه نايرس تقو نم دجتست يتلا ثداوحلا
نكلو ،  ديدجلا نوناقلا نايرس لبق تمربأ يتلا دوقعلا ىلع ىتح ديدجلا رعسلا يرسيف ،  ةدئافلل يقافت

كلذ ،فال لبق تقحتسا يتلا دئاوفلا امأ .  نوناقلا اذه نايرس ذنم قحتست يتلا دئاوفلا ىلإ ةبسنلا ب
يديهمتلا عورشملل ةيحاضي اإل ةركذملا ىنعملا اذه يف رظنأ ) يعجر رثأب ديدجلا نوناقلا اهيلع يرسي

ص584– 2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم :%7 ىلإ %8 نم يقافت اال رعسلا ضيفخت ددص يف
سرام 2 يف يدبهيلا تيزاج 1942 ةنس ربمسيد ( يف ةيسنرفلا ضقنلا ةمكحم كلذ سكع رظنأو

ص147). يزاجح يحلا دبع روتكدلا ةلا سر يف مكحلا اذه ىلإ ريشأ دقو 1943 ةنس
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يناثلا ثحبملا
(1)( دقعلا ءازج ) ةيدقعلا ةيلوئسملا

(LaresponsabiliteContractuelle)
ةيلوئسملا لباقت ةيدقعلا ةيلوئسملا :( 2 ) ةيدقعلا ةيلوئسملا قاطن -424

انه انينعيو : عورشملا ريغ لمعلا ءازج ةيناثلا  ،و دقعلا ءازج ىلو  .فاأل ةيريصقتلا
ىلإ لا االقتن دنع ثحبلا لحم نوكتسف ةيريصقتلا ةيلوئسملا امأ ،  ةيدقعلا ةيلوئسملا

.  مازتل لال ردصمك عورشملا ريغ لمعلا
مقي مل ذيفنتلا بجاو ًاحيحص ًادقع كانه نأ ضرتفي ةيدقعلا ةيلوئسملا مايقو
مازتل اال ذفني ":199 ةداملا نم ىلو األ ةرقفلا لوقت ةلا حلا هذه يفف .  هذيفنتب نيدملا
هراذعإ دعب نيدملا ربجي ":203 ةداملا نم ىلو األ ةرقفلا لوقتو . " نيدملا ىلع ًاربج

اذإف " ًانكمم كلذ ناك ىتم ًاينيع ًاذيفنت همازتلا ذيفنت ىلع 219و220 نيتداملل ًاقبط
ةيلوئسملا موقت ال انه ىلإو .  هيلع نيدملا ربجأ – نئادلا هبلطو - ينيعلا ذيفنتلا نكمأ

مدع نع ضيوعتلا ددص يف ال مازتل لال ينيعلا ذيفنتلا ددص يف نحن  ،ذإ ةيدقعلا
دبي ملو ضيوعتلا بلط نئادلا نكلو نكمأ –وأ ينيعلا ذيفنتلا نكي مل اذإ امأ .  هذيفنت

ب مكحي إالنأ يضاقلا عسي ال ةلا حلا هذه يفف – ينيعلا ذيفنتلل هدادعتسا نيدملا
ةيلوئسملا موقت انهو .  مازتل اال ذيفنت مدع ءازج ،  هطورش ترفاوت اذإ ضيوعتلا

نيدملا له ثحبي نأ يضاقلا ىلعف .  ضيوعتلا ب نيدملا بلا طي نئادلا  .ف ةيدقعلا
يرهوج صن يهو –215 ةداملا بيجتو .  يدقعلا همازتلا ذيفنت مدع نع ًاقح لوئسم
دوقعملا بابلا يف تعضو مث نمو ةيريصقتلا ةيلوئسملا و ةيدقعلا ةيلوئسملا نم لك يف

ب هيلع مكح ًانيع مازتل اال ذفني نأ نيدملا ىلع لا حتسا اذإ " هنأب – مازتل آلراثاال
ببس نع تأشن دق ذيفنتلا ةلا حتسا نأ تبثي مل  ،ام همازتلا ب ءافولا مدعل ضيوعتلا
يه امو ؟ ةيدقعلا ةيلوئسملا اهيلع موقت يتلا ناكر األ نذإ يه امف . " هيف هل الدي يبنجأ

لمتشت يتلا لئاسملا زاجيإ يف يه هذه ؟ اهناكرأ تماق اذإ اهيلع بترتت يتلا اآلراث
.  ةيدقعلا ةيلوئسملا اهيلع

– ةيندملا ةيلوئسملا يف هيبتافاس - ةيدقعلا و ةيريصقتلا ةيندملا ةيلوئسملا يف وزام : عجارملا ضعب (1)
–1 ءزج نامسإو ريبيرو لوينلا 6–ب ءزج تامازتل يفاال جوميد –2 ءزج ( يردوب قحلم ) زاكنب
نر نم ةلا سر الن ومنارج – هاروتكدلا مسقل تاركذم وزام ىرنه - هاروتكدلا مسقل تاركذم هيياونب
نم ةلا سر (Vanryn) نير نإف –1924 ةنس ليل نم ةلا سر (Meynie) هيينيم –1892 ةنس
ةنس سيراب نم ةلا سر (Marie-mad .dufort) روفيد نيلدام يرام –1933 ةنس لسكورب
سيراب نم ةلا سر (Amiot) ويمأ –1938 ةنس سيراب نم ةلا سر (Renault) تلونير –1937
رفبفيل –1946 ةنس ةعوبطم ريغ سيراب نم ةلا سر (Rabut) تيبار –1945 ةنس ةعوبطم ريغ

يف (Emilebecque)قملا هيكيب ليمإ –1886 ةنس ةيداقتن اال ةلجملا يف (Lefebvre)قملا
يف (Crouzel)قملا ليزورك ص320– ص251– 1914 ةنس ةيلصفلا يندملا نوناقلا ةلجم
ةنس ةيلصفلا يندملا نوناقلا ةلجم يف قملا وزام يرنه –65 صو ص11 1926 ةنس ةماعلا ةلجملا

– اهدعب ص627وام 1933 ةنس ةيلصفلا يندملا نوناقلا ةلجم يف قملا نامسإ ص551- 1929
سكدنيب – اهدعب امو ص42 1935 ةنس ةيلصفلا يندملا نوناقلا ةلجم يف (vigny)قملا ينيف

يفا قيلعت (Gardenat) انيدراج ص657– 1939 ةنس ةيداقتن اال ةلجملا يف (Beindix)قملا
يندملا نوناقلا ةلجم يف (Tune)قملا كنوت –102–1-1939(Sem .jur) ينوناقلا عوبس أل

–( ددع 12 ةنس ةاماحملا يف قملا اشاب يماس بيلص – اهدعب امو ص235 1945 ةنس ةيلصفلا
– اهدعب امو 848 ةرقف فلر ؤملل دقعلا ةيرظن –2 ددع 13 ةنس ةاماحملا يف قملا كب يكز فيصن
ةرقف كب تيتس وبأ تمشح دمحأ روتكدلا – اهدعب امو 286 ةرقف كب يودب تجهب يملح روتكدلا

.  اهدعب امو 361
ةرقف يلي ام رظنأ ) ةيريصقتلا ةيلوئسملا ب اهتلباقم دنع ةيدقعلا ةيلوئسملا قاطن ليصفتلا ب ددحنس (2)

.(513
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1) يدقعلا مازتل لال ينيعلا ذيفنتلا اهلب نأش ال ةيدقعلا ةيلوئسملا نأ مدقت امم نيبتيو
.  يبنجأ ببسب هذيفنت لا حتسا دق مازتل نأاال نيدملا تبثأ اذإ ققحتت ال ًاضيأ يهو .(

ملو ًاينيع ًاذيفنت يدقعلا همازتلا نيدملا ذفني مل اذإ ةيدقعلا ةيلوئسملا ققحتت امنإو
.  يبنجأ ببسب لا حتسا دق ذيفنتلا نأ تبثي نأ عطتسي

ةيدقعلا ةيلوئسملا لئاسمو : ثحبلا ةطخ – ةيدقعلا ةيلوئسملا لئاسم تتشت -425
كلذ عم انكلو انه . اهتاتش ملق نحنو ةقرفتم ةنكمأ يف ةعزوم هانطسب يذلا وحنلا ىلع

.  ناتيلوئسملا ددعتت لهو .  ةيريصقتلا ةيلوئسملا نيبو اهنيب زييمتلا يف كلاالم كرتن
كلاالم كلذك كرتنو .  عورشملا ريغ لمعلا باب ىلإ ،  اتددعت اذإ امهنيب ةريخلا زوجت لهو

ضيوعتلا قاقحتسا قبسي امو .  ًاينوناق وأ ًايقافتا وأ ًايئاضق ًاريدقت ضيوعتلا ريدقت يف
.(2) مازتل اال راثآ يف كلاالم هيف لوانتن يذلا ءزجلا ىلإ ،  راذعإ نم

– انكلو .  انمدق امك اهراثآو اهناكرأ ةيدقعلا ةيلوئسملا لئاسم نم كلذ دعب ىقبيو
يتلا ةطخلا خالف ىلع ،  اهناكرأ يف ةيدقعلا ةيلوئسملا راثآ جمدنس – زاجي لإل ًايخوت

.  طيسبتلا و باهس اإل كانه ماقملا يضتقي ذإ ةيريصقتلا ةيلوئسملا يف اهعبتنس
أطخلا –ثالةث:(1) ةيريصقتلا ةيلوئسملا ناكرأك – ةيدقعلا ةيلوئسملا ناكرأو

ًانكر اآلن اهثحبنو .  ررضلا و أطخلا نيب ام ةيببسلا  .(3)عالةق ررضلا (2).  يدقعلا
ًانكر .

األلو بلطملا
يدقعلا أطخلا

(Lafautecontractuelle)
هنكلو .  يصخشلا هأطخ نع الً وئسم نيدملا نوكي نأ لص ثالث:األ لئاسم -426

يف وهاألرم امك ،  هتسارح يف يتلا ءايش نعاأل وأ ريغلا لمع نع الً وئسم نوكي دق
قيرط نع وأ قافت باال ةيدقعلا ةيلوئسملا دعاوق لدعت دقو .  ةيريصقتلا ةيلوئسملا

.  نيمأتلا
هلمع نع نيدملا ةيلوئسم يف يدقعلا أطخلا ثالًاث:(1) لئاسم نذإ ثحبن نحنف

ةيلوئسملا دعاوق ليدعت (3).  ءايش نعاأل وأ ريغلا نع ةيلوئسملا (2).  يصخشلا
.  نيمأتلا قيرط نع وأ قافت باال ةيدقعلا

يصخشلا هلمع نع نيدملا ةيلوئسم يف يدقعلا أطخلا -1$
ذيفنت مدع وه يدقعلا أطخلا نأب لوقلا ىلإ ردابن : يدقعلا أطخلا وه 427–ام
ذيفنت هيلع بجيف .  دقعلا ب مزتلا دق نيدملا  .ف دقعلا نم ئشانلا همازتل ال نيدملا
دقعلا ": ىلوأ ةرقف 147 ةداملا لوقت .  ىنعملا اذه يف ةريثك صوصنلا  .و همازتلا

امل ًاقبط دقعلا ذيفنت بجي ": ىلوأ ةرقف 148 ةداملا لوقتو . " نيدقاعتملا ةعيرش
. " نيدملا ىلع ًاربج مازتل اال ذفني ": ىلوأ ةرقف 199 ةداملا لوقتو . " هيلع لمتشأ
219و220 نيتداملل ًاقبط هراذعإ دعب نيدملا ربجي ": ىلوأ ةرقف 203 ةداملا لوقتو
اذإ ":215 ةداملا لوقتو . " ًانكمم كلذ ناك ىتم ًاينيع ًاذيفنت همازتلا ذيفنت ىلع

 ،ف دوقنلا نم غلبم عفد وه يدقعلا مازتل اال لحم ناك اذإ ةيدقعلا ةيلوئسملل مايق أال كلذ ىلع بترتيو (1)
687 ةرقف 2 هيجن وبوال ريبيرو لوين (بال ةيدقعلا ةيلوئسملل لحم  ،وال ًامئاد نكمم انه ينيعلا ذيفنتلا

.(
ررقن نأ عيطتسنو .  ةيدقعلا ةيلوئسملا ىلع ىرست ةيريصقتلا ةيلوئسملا ماكحأ نم ًاريثك نأ ىلإ هبننو (2)
ضراعت اذإإال .  ةيدقعلا ةيلوئسملا ىلع قبطني ةيريصقتلا ةيلوئسملا يف لا قيس ام لك نأ ماع هجوب

نيذه ماكحأ اهيف دحتت يتلا لئاسملا نمف .  ةيدقعلا ةيلوئسملا يف اهررقت يتلا ةصاخلا دعاوقلا عم
ىوعد - رشابملا ببسلا و جتنملا ببسلا – يبنج األ ببسلا و ةيببسلا :عالةق ةيلوئسملا نم نيعونلا

خلإ . خلإ ةيلوئسملا نم نيمأتلا – ررضلا ريدقت – ةيلوئسملا
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. " همازتلا ب ءافولا مدعل ضيوعتلا ب هيلع مكح ًانيع همازتلا ذفني نأ نيدملا ىلع لا حتسا
كلذ يف يوتسيو .  يدقعلا أطخلا وه اذه ناك همازتلا ب دقعلا يف نيدملا مقي مل اذإف
(يأ هلعف نع هلا ،وأ مهإ نع  ،وأ هدمع نع ًائشان مازتل باال نيدملا مايق مدع نوكي نأ

باال نيدملا مايق مدع ناك ول ىتح ققحتي يدقعلا أطخلا نإ ).لب لا مهإ وأ دمع نود
ةلاا حلا هذه يف ظح يال نكلو .  ةرهاقلا ةوقلا ك هيف هل الدي يبنجأ ببس نع ًائشان مازتل

ةيلوئسملا يف نكر يهو – ةيببسلا عالةق نإف ،  يدقعلا أطخلا ققحت اذإ هنأ ةريخ أل
مهف يغبني هجولا اذه ىلعو .  ىرنس ام ىلع ةيلوئسملا ققحتت  ،وال مدعنت – ةيدقعلا
حبصأ ءافولا نأ نيدملا تبثأ اذإ مازتل اال يضقني " هنأ ىلع صنت يهو ، 373 ةداملا

ال ةجيتن نوكي امنإ انه مازتل اال ءاضقناف . " هيف هل الدي يبنجأ ببسل هيلع الً يحتسم
.  اهناكرأ دحأ مادعناب ةيدقعلا ةيلوئسملا ققحت مدعلو ًانيع هذيفنت ةلا حتس

ئشانلا همازتلا ب نيدملا مايق مدع وهإال سيل يدقعلا أطخلا نأ هانمدق امم نيبتيو
كلذ . يف ببسلا ناك  ،ايأ دقعلا نع

نكلو : ةيانع لدبب مازتل واال ةياغ قيقحتب مازتل :اال تامازتل نماال ناعون –428
.  تامازتل نماال نيعون نيب زيمن نأ ددصلا اذه يف بجي

مازتل  .فاال مازتل اال لحم يه ةنيعم ةياغ قيقحتب إال نوكي ال هذيفنت مازتلا كانهف
ةماقإ وأ نيع ميلست – نيعم لمعب مازتل –واال قحلا لحم ناك –ًايأ ينيع قح لقنب

اهب دصقي تامازتل اال هذه لك ،  نيعم لم نع عانتم باال مازتل –واال كلذ وحن وأ ىنبم
ال اهذيفنتف ،  لمعلا نع عانتم وأاال لمعلا ب مايقلا وأ قحلا لقن يه ،  ةنيعم ةياغ قيقحت
ا ىقب – كلذ يف ببسلا ناك –ًايأ ةياغلا ققحتت مل اذإف .  ةياغلا هذه قيقحتب إال نوكي

يسنرفلا هقفلا يف مازتل نماال عونلا اذه ةيمست ىلع حلطصا دقو .  ذفنم ريغ مازتل ال
. " ةياغ قيقحتب مازتل "اال نحن هيمسنو (Obligationderesultat) ةرابعب
لوصولل دهجلا لذبب مازتلا وه  ،لب ةنيعم ةياغ قيقحت ىلإ يمري ال مازتلا كانهو

نمضت ال لمع هنكلو ،  لمعب مازتلا نذإ وهف .  ققحتي مل وأ ضرغلا ققحت ،  ضرغ ىلإ
نأ لص  .واأل ةيانعلا نم ًانيعم ًارادقم هذيفنتل نيدملا لذبي نأ هيف مهملا  .و هتجيتن
صقني و رادقملا اذه ديزيو ،  يداعلا صخشلا اهلذبي يتلا ةيانعلا وه رادقملا اذه نوكي
ةبولطملا ةيانعلا نيدملا لذب ىتمف .  قافت هباال يضقي وأ نوناقلا هيلع صني امل ًاعبت

بجي رجأتسملا  .ف دوصقملا ضرغلا ققحتي مل ول ىتح ،  همازتلا ذفن دق نوكي هنم ،
لذبي ام اهيلع ةظفاحملا يفو ةرجؤملا نيعلا لا معتسا يف ةيانعلا نم لذبي نأ هيلع
ىلع ةظفاحملا يف لذبي أ ، ريعتسملا ىلعو .( ىلوأ ةرقف (م583 داتعملا صخشلا
ةيانع نع كلذ يف لزني نأ نود مهلا ىلع ةظفاحملا يف اهلذبي يتلا ةيانعلا ءيشلا
عدوملا ىلع بجو رجأ ريغب ةعيدولا تناك اذإو .( ىلوأ ةرقف (م641 داتعملا لجرلا

يف فلكي نأ نود مهلا ظفح يف هلذبي ام ءيشلا ظفح يف ةيانعلا نم لذبي أ ، هدنع
ظفح يف لذبي أ ، بجيف رجأب ةعيدولا تناك اذإ  ،امأ داتعملا لجرلا ةيانع نم ديزأ كلذ

أ ليكولا ىلع بجو رجأ ةلابال كولا تناك اذإو (م720). داتعملا لجرلا ةيانع ةعيدولا
211 ةداملا تضرع دقو (م704). داتعملا لجرلا ةيانع اهذيفنت يف ًامئاد لذبي ، 
 ،اذإ لمعي مازتل يفاال -1": يتأي ام ىلع تصنف ،  همومع يف مازتل نماال عونلا اذهل

ىخوتي نأ وأ هترادإب موقي نأ وأ ءيشلا ىلع ظفاحي نأ وه نيدملا نم بولطملا ناك
نم هذيفنت يف لذب اذإ مازتل باال ىفو دق نوكي نيدملا نإف ،  همازتلا ذيفنت يف ةطيحلا
صني اممل اذه .  دوصقملا ضرغلا ققحتي مل ولو .  يداعلا صخشلا هلذبي ام لك ةيانعلا

نم هيتأي امع الً وئسم نيدملا ىقبي حةلا لك يفو –2.  هريغ ىلع قافت وأاال نوناقلا
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هقفلا يف مازتل نماال عونلا اذه ةيمست ىلع حلطصا دقو . "(1) ميسج أطخ وأ شغ
obligationgeneralede) ةرابعب (Obligationdemoyen)وأ ةرابعب يسنرفلا

. "(2) ةيانع لذبب مازتل "اال نحن هيمسنو (prudenceetdiligence
،  دقعلا نم ئشانلا همازتل ال نيدملا ذيفنت مدع وه يدقعلا أطخلا نإ كلذ دعب انلق اذإف
ةياغ قيقحتب مازتل  .فاال مازتل نماال نيعونلا نيذه نيب ددصلا اذه يف زيمن نأ بجو
نوكي ةيانع لذبب مازتل (3).واال ةياغلا هذه قيقحت مدع وه هيف يدقعلا أطخلا نوكي

يفاال -1": اآليت هجولا ىلع يديهمتلا عورشملا نم 288 ةداملا يف صنلا اذه درو : صنلا خيرات (1)
ناك  ،وأ هترادإب موقي نأ  ،وأ ءيشلا ىلع ظفاحي نأ وه نيدملا نم بولطملا ناك اذإ لمعب مازتل
يف لذب اذإ مازتل باال ىفو دق نوكي نيدملا نإف ،  همازتلا ذيفنت يف ةطيحلا ىخوتي نأ هنم ًابولطم
كلذ عمو -2– دوصقملا ضرغلا ققحتي مل ول ىتح ،  داتعملا صخشلا هلذبي ام ةيانعلا نم هذيفنت
ىتم ،  ةصاخلا هنوؤش يف هلذبي ام ةيانعلا نم هذيفنت يف لذب وه اذإ مازتل باال ىفو دق نيدملا نوكي
شغ نم هيتأي امع الً وئسم نيدملا ىقبي حلا لك يفو كلذ . ادصق نيدقاعتملا نأ فورظلا نم نيبت
صني اممل اذه ": ىلو األ ةرقفلا رخآ يف اآلةيت ةرابعلا تفيضأ ةعجارملا ةنجل يفو . " ميسج أطخ وأ
ضعب تلخدأو ،  ةفاض اإل هذهب ءافتكا ةيلا تلا ةرقفلا ردص فذحو ، " كلذ ريغ ىلع قافت وأاال نوناقلا

يف 217 ةداملا همقر حبصأو ،  ديدجلا نوناقلا يف درو امل ًاقباطم صنلا حبصأف ،  ةيظفل تاريوحت
  خويشلا سلجمب يندملا نوناقلا ةنجل هيلع تقفاو  .مث باونلا سلجم هيلع قفاوو .  يئاهنلا عورشملا
ص ص531– 2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم ).  خويشلا سلجم هيلع قفاوو . 211 همقر حبصأو ،

.(534
مازتل اال روص 288 ةداملا درت ": يتأي ام ددصلا اذه يف يديهمتلا عورشملل ةيحاضي اإل ةركذملا يف ءاجو

وأ هترادإ وأ ءيشلا ىلع ةظفاحملا مزلملا ىلع بجوي ام وأالامه مظتنت .  نيتعماج نيتفئاط ىلإ لمعب
مزلملا كولسب هيف مازل اإل لصتي ام ىرخأ ةرابعبو هب ، ءافولا مزتلا ام ذيفنت يف ةطيحلا ىخوت
ةداملا رصتقتو الحةلآ . صإب مازتل  ،كاال لمعلا روص نم كلذ ادع ام ايهف لخديف ةيناثلا امأ .  هتيانعو

اال ذيفنت يف اهلذبي نأ نيدملا ىلع نيعتي يتلا ةيانعلا ىدم ددحتف ىلو ، األ ةفئاطلا مكح ىلع 288
طسو ةباثملا هذهب يهف ،  داتعملا صخشلا لذبي امل ةلثامم نوكت نأ ةيانعلا هذه يف لص  .واأل مازتل
رايعم نوكي وحنلا اذه ىلعو .  ةصاخلا مهنوؤشب سانلا داوس ةيانع يف فولأملا ب طاني ،  بتارملا نيب
غلبم ناك  ،ًايأ ةيانعلا نم ىطسو ةجرد مازتلا إال نيدملا نم بلطي سيلف ،  ًادرجم ًاماع ًارايعم ريدقتلا
ودعلا ىلإ فرصنت دق نيدقاعتملا ةين نأ ىلع .  هسفن نوؤشب ةيانعلا يف هلهاست وأ هلا دتعا وأ هددشت

ريغ ةعيدولا و ةلا كولا يف عقي ام كلذ نمو .  نيعم صاخ رايعم ىلإ درجملا ماعلا رايعملا اذه نع
يه عيدولا وأ ليكولا نم اهؤاضتقا دصقي يتلا ةيانعلا نأ فورظلا نم صلختسي ام ًابلا  .غف ةروجأملا
كلذ ضيقن ىلعو هب ىطسولا ةيانعلا ةجرد كلذ يف زواجت ا ، نود ،  ةصاخلا هنوؤشب امهنم لك ةيانع
ىلع ،  ةصاخلا هنوؤش يف ةيانعلا نم لذبي ام لذبب نيدملا مازلإ ىلإ ةداع لا معتس اال ةيراع يف دصقي
نم اهؤاضتقا بجاولا ةيانعلا ةجرد تررقت ىتمو .  ىطسولا ةيانعلا ةجرد نع كلذ يف رصقي أال
امهمو .  نيدملا ةيلوئسم بتري أطخ ،  ًافيفط نكي امهم ،  ةيانعلا هذه لذب يف ريصقت لك ربتعا ،  نيدملا
ءاوس ،  ميسج أطخ وأ شغ نم يتأي امع ماودلا هجو ىلع لأسي نيدملا نأ ملسملا نمف رمأ نم نكي

ص 2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم )" ًانيعم ًاصاخ مأ ًادرجم ًاماع ًارايعم ةبجاولا ةيانعلا رايعم ناكأ
ص533). –532

،  ينوناق مازتلا وهو ،  ريغلا ب رارض اإل مدعب مازتل  ،فاال ةيدقعلا تامازتل اال ىلع رصتقي ال زييمتلا اذهو (2)
.  ةيانعب مازتلا ،  ينوناق مازتلا ًاضيأ وهو ،  ريغلا باسح ىلع ءارث اإل مدعب مازتل  .واال ةيانع لذبب مازتلا
أطخ نوكي وزام دنعو .  ةرقفلا هذه يف اهيلإ راشملا عجارملا و يشاوحلا 669–2و ةرقف 1 وزام رظنأ (3)

اإل نيب ةقطنم دجوت  .فال هلعفب وأ هلا مهإب وأ ًادمع همازتلا نيدملا ذفني أال ةياغب مازتل يفاال ًايدقع
ف يبنجأ ببس دجوي مل امو ،(absencedefaute) أطخلا مادعنا يه يبنج األ ببسلا و مهلا
،  حيحص ناذاتس األ هلوقي امو ًاعم . أطخلا مادعنا ةقطنمو اإلمهلا ةقطنم يطغيل مئاق يدقعلا أطخلا
ال يبنج األ ببسلا  ،ف يبنج األ ببسلا دوجو عم ىتح ًامئاق نوكي يدقعلا أطخلا نأ ًاضيأ حيحص لب

بابس يفاأل صقرم ناميلس روتكدلا رظنأ ).  فورعم وه امك ةيببسلا عالةق يفني لب أطخلا يفني
يدقعلا أطخلا رايعم نإ وزام لوقيو ص96)– ص93– ةيندملا ةيلوئسملا نم ءافع لإل ةينوناقلا

دعي اهيلع قفتملا ةياغلا قيقحت مدعف ،  يريصقتلا أطخلا رايعم هنيعب وه ةياغ قيقحتب مازتل يفاال
1 وزام ) يريصقتلا أطخلا رايعم ًاضيأ وه اذه نأ ىرنسو ،  داتعملا لجرلل فولأملا كولسلا نع ًافارحنا
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.(1) ةبولطملا ةيانعلا لذب مدع وه هيف يدقعلا أطخلا
نيدملا  ،و نيدلا تابثإب فلكملا وه نئادلا نأ لص :واأل يدقعلا أطخلا تابثإ –429
نوكي ةدعاقلا هذه قيبطت لا جم نكلو (م389). هنم صلختلا تابثإب فلكملا وه
تبثي نأ ةلا حلا هذه يف نئادلا ىلعف ًانيع همازتلا ذيفنتب نيدملا نئادلا بلا طي امدن

كلذ . تبثي نأ وه هيلعف هذفن هنأ نيدملا ىعدأ اذإف ،(ً ثمال دقعلا ) مازتل اال ردصم
ال نئادلا : فلتخم فاألرم يدقعلا أطخلا تابثإ يف امأ .  ينيعلا ذيفنتلا ب هيلع مكح إوال

نئادلا  .ف مازتل اال ذيفنت مدعل ضيوعتب هبلا طي ًانيع ،لب مازتل اال ذيفنتب نيدملا بلا طي
ىلعف .  ضيوعتلا ب هبلا طي كلذ لجأ نمو همازتلا ذفني مل نيدملا نأ ىعدي يذلا وه

اذه ناك كلذ تبثأ اذإف .(2) همازتلا ذفني مل نيدملا نأ تابثإ ءبع عقي نذإ نئادلا
تبثي نأ ًاضيأ نئادلا ىلع ناك املو .  هانفلسأ يذلا وحنلا ىلع يدقعلا أطخلل ًاتابثإ
نئادلا نإف ،  ىرنس امك ةضورفم ررضلا و أطخلا نيب ام ةيببسلا عالةق تناكو ،  ررضلا

ىلع عقي امب علطضا دق نوكي هباصأ يذلا ررضلا تبثأو مازتل اال ذيفنت مدع تبثأ ىتم
ةضرتفملا ةيببسلا نيدملا فني مل ام اذهو .  ضيوعتلا قحتساف .  تابثإ نم هقتاع

.  يبنج األ ببسلا تابثإب
.  ةيانعب مازتل واال ةياغب مازتل اال ىلع دعاوقلا هذه قبطنو

انه وهو – نئادلا تبثي ،  عيبملا ةيكلم لقنب عئابلا مازتلا  ،ك ةياغب مازتل اال يفف
عئابلا بناج يف كلذب تبثيف .  هيلإ عيبملا ةيكلم لا قتنا مدعو عيبلا دقع – يرتشملا
عيبملا ةيكلم لقنل هعسو يف ام لك لذب نأ تابثإب هيفني اذهأ ، عيطتسي  ،ال ًايدقع أطخ

األ ببسلا تبثي إالأ ، همامأ سيلو .  ةياغ قيقحتب مزلم  .ألهن عطتسي ملف يرتشملا ىلإ
.  ةققحتم ةيدقعلا هتيلوئسمو هبناج يف تباث أطخلا  ،إوالف ةيببسلا عالةق يفنل يبنج

يدقعلا أطخلا لعجي همازتل ال عئابلا ذيفنت مدع –نإ ةداع قيلا ناك امك – انه لوقن وال
هتبثأ دقو ،  يدقعلا أطخلا هنيعب وه مازتل اال ذيفنت مدع نإ لوقن  ،لب هبناج يف ًاضورفم

،  عئابللو .(3) تباث أطخ وه  ،لب نيدملا بناج يف ضورفملا أطخلا وهب سيلف ،  نئادلا
أطخلا تبثي يرتشملا كرتيو ًايبلس ًافقوم فقي  ،أال عيبلا دقع يرتشملا تبثي ام دنع
همازتلا ذيفنتب ماق دق هنأ تبثيو ًايباجيإ ًافقوم فقي  ،لب هانيب يذلا وحنلا ىلع يدقعلا

كلذب جرخنف ،  ضيوعتلا ب هتبلا طمل نذإ لحم فال يرتشملا ىلإ عيبملا ةيكلم لقنو ًانيع
.  ينيعلا ذيفنتلا قاطن ىلإ ةيدقعلا ةيلوئسملا قاطن نم

بيبطلا نأ ضيرملا تبثي ،(4) ضيرملا عبالج بيبطلا مازتلا  .ك ةيانعب مازتل اال يفو

.(2–673 ةرقف
: يتأي ام هيف ءاج اهل ثيدح مكح يف بهذملا اذه ةينطولا ةيردنكس اإل فانئتسا ةمكحم تلجس دقو (1)
مدع اهيف رصحنيو اهنم نوكتي يتلا اإلخالل ةعقاو هتاذب وه ةيدقاعتلا ةيلوئسملا يف أطخلا نإ "
ةلا حلا هذه يفو هب . ىعدي يذلا يجراخلا ببسلا مايق مزتلملا تبثي مل طاملا كلذو ،  مازتل اال ذيفنت

اهتابثإب ماق ىتم هنأو ،  هتابثإ ضيوعتلا طبلا ىلع نيعتي ام لك يه اهدحو ةعقاولا كلت نأ نيبتي
مازتل اإلخاللباال دوجو هب ققحتي ام امأ .  مزتلملا ةيلوئسم هيلع ىنبت يذلا أطخلا تبثأ دق نوكي هنإف

يف ينمضلا مازتل اال ًاهقف ررقم وه امك هلثمو – ةياغب مازتل لال ةبسنلا ب هنإف ،  هتوبثب لوقلا نكمي ىتح
هب مزتلا ام ذيفنت مدع يأ هتاذ اإلخالل لعف درجم يف رصحني - هئانثأ يف بكارلا سبالةم لقنلا دقع
يتلا ةياغلا قيقحتل طايتحا وأ ةيانع وأ دهج نم هلذب دق هنأب ىعدي دق ام ىلإ رظن نود ،  مزتلملا

نم نيبي ام ىلع اإلخاللهب توبث موقي ثيح ةليسوب مازتل لال ةبسنلا ب نوكي امنإ ذاه اهب ،ألن دهعت
1950 ةنس رياربف 5 يف ةيردنكسإ فانئتسا ) صيرحلا لجرلا هكلسي امل هتقباطمو مزتلملا كولس

ص501). 276 مقر 30 ةاماحملا
.  ةرقفلا هذه يف اهيلإ راشملا عجارملا 694و ةرقف 1 وزام (2)

ص620 . ص619- 2–662 ةرقف 1 وزام (3)
ةيانعلا لذبب مازتلا وه  ،لب ضيرملا ءافش يه ةياغ قيقحتب ًامازتلا سيل ضيرملا عبالج بيبطلا مازتلا (4)
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بيبطلا نأ كلذ بناج ىلإ تبثيو – ينمضلا وأ حيرصلا دقعلا وه اذهو عبالهج- مزتلا
مهإاالً بيبطلا ىلع تبثي نأب ،  ةبولطملا ةيانعلا عالهج يف لذبي ملف همازتلا ذفني مل

بيبطلا أطخل ًاتابثإ اذه ناك كلذ تبثأ اذإف .  ةعنصلا لوصأ ىلع ًافارحنا وأ ًانيعم
تبثي  ،اممل ضيوعتلا قحتسيل ررضلا تبثي إالنأ كلذ دعب ضيرملا ىلع امو .  يدقعلا
ببس ىلإ عجري امنإ ةبولطملا ةيانعلا لذب نع هدوعقو همازتل ال هذيفنت مدع نأ بيبطلا

،  ًاضيأ انه بيبطللو .  ةيدقعلا ةيلوئسملا ققحتت  ،وال ةيببسلا عالةق مدعنتف ،  يبنجأ
أطخلا هيلع تبثي ضيرملا كرتيو ًايبلس ًافقوم فقي  ،أال دقعلا ضيرملا تبثي امدنع

دق هنأ تبثيف ،  ينيعلا ذيفنتلا قاطن ىلإ ةيدقعلا ةيلوئسملا قاطن نم لقتني  ،لب يدقعلا
.(1) ضيرملا عالج يف هنم ةبولطملا ةيانعلا لك لذبو ًاينيع ًاذيفنت همازتلا ذفن

ةيرظن كانهو :(gradationdesfautes) أطخلا جردت – ةروجهم ةيرظن -430
culpa) ميسج أطخ ثالةث: ماسقأ ىلإ دمعلا ريغ يدقعلا أطخلا مسقت ةروجهم ةميدق
ىلإ نوكي ام برقأ أطخ وهو ،  لمهملا صخشلا ىتح هبكتري ال يذلا أطخلا وهو (lata
صخش هبكتري ال يذلا أطخلا وهو (culpalevis) ريسي أطخو – هب قحليو دمعلا

مزاح صخش هبكتري ال يذلا أطخلا وهو (culpalevissima) هفات أطخو – داتعم
هدحو نئادلا ةعفنمل دقع ثالث: فئاوط ىلإ دوقعلا ًاضيأ مسقت ةيرظنلا هذهو .  صيرح

كا ًاعم نيدقاعتملا ةعفنمل دقعو - ميسجلا أطخلا نع إال نيدملا لأسي ال هيفو ،  ةعيدولا ك
هيفو ،  هدحو نيدملا ةعفنمل دقعو – ريسيلا أطخلا نع نيدملا لأسي هيفو ،  راجي إل

.  هفاتلا أطخلا نع ىتح نيدملا لأسي
نم يه هنم ،لب تسيل يهو ،  ينامورلا نوناقلا ىلإ أطخ ةيرظنلا هذه تبسن دقو
اهارنو ،(2 ) ةيسيئرلا اهطوطخ مسري ًامود ىرن .  ميدقلا يسنرفلا نوناقلا قلخ

.  بطلا ةعنص لوص أل ًاقفو ضيرملا عالج يف ةبجاولا
صقرم ناميلس روتكدلا –377 ةرقف 1 نامسإو ريبيرو لوين –بال اهدعب امو 662 ةرقف 1 وزام رظنأ (1)
لوين بال نراق كلذ عمو ص97– ص89– ةيندملا ةيلوئسملا نم ءافع لإل ةينوناقلا بابس يفاأل
ةرقف يودب تجهب يملح روتكدلا –851 ةرقف فلؤملل دقعلا ةيرظن –699 ةرقف 2 هيجن وبوال ريبيرو

. 321 ةرقف –315 ةرقفو 303 ةرقف –296
ذيفنتلا قاطن يف كلذ ناك ءاوس ،  نيدملا ىلع عقي تابث اإل ءبع نأ ىلإ نوبهذي اآلرخ يأرلا باحصأو
تبثي اذهأ ، دعب نيدملا ىلعو .  مازتل اال تبثي نئادلا  .ف ةيدقعلا ةيلوئسملا قاطن يف ناك وأ ينيعلا
مازتل يفاال هنأ ريغ ضيوعتلا وأب ينيعلا ذيفنتلا ب هيلع مكح كلذ نع زجع نإف .  هذيفنتب ماق دق هنأ
حبصي ينيعلا ذيفنتلا نأ بلا  ،فغلا همازتلا ذيفنتب ماق دق هنأ تابثإ نع نيدملا زجع  ،اذإ ةيانع لذبب

نذإ هيلع عقي يذلا وه ةيدقعلا ةيلوئسملا يف نيدملا  .ف ضيوعتلا ب مكحلا إال ىقبي ً ،وال ال يحتسم
.  يريصقتلا أطخلا تابثإ ءبع هيلع عقي يذلا وه نئادلا ف ةيريصقتلا ةيلوئسملا يف امأ .  تابث اإل ءبع
ناك املو ،  ريغلا ب رارض نعاإل عانتم باال ماع ينوناق مازتلا خإاللب وه يريصقتلا أطخلا نأ كلذ رربيو

أ ، نئادلا تبثي ىتح ذفنم ىعرم هنأ ضرفن أ ، لوقعملا نمف ،  ةفاك سانلا ةمذ يف بترتي مازتل اذهاال
،  تاذلا ب نيدم ةمذ يف بترتم يدقع مازتلا خإاللب وهف يدقعلا أطخلا امأ .  هذفني مل تاذلا ب ًاصخش
ب مزلأ  ،إوال تابث يفاإل ةررقملا دعاوقلل ًاقبط همازتلا ذيفنتب ماق دق هنأ تبثي نأ نيدملا اذه ىلعف

.  ضيوعتلا وأب ينيعلا ذيفنتلا
اال تابثإب نئادلا أدبي لمعلا يفف .  ةيلمعلا ةيحانلا نم دودحم هرثأ نإف الف ، خلا اذه رمأ نم نكي امهمو

زجعي ىتح وأ مازتل اال ذفن هنأ نيدملا تبثي ىتح رظتني كلذ ، دعب ديلا فوتكم فقي وهال  .مث مازتل
نم نيدملا  .و مازتل اال ذيفنت مدع ىلع نماألةلد هدنع ام ًامدقم نيدملا ئدابي وه  ،لب تابث اذهاإل نع
هنأ تبثيل ًاضيأ وه هتلدأب مدقتي نماألةلد ،لب هدنع ام ميدقت نم نئادلا غرفي ىتح رظتني ال هتهج

مكحيو ،  اهنيب ام نزاوي يضاقلا  ،و هتلدأب نيدملا و نئادلا نم لك مدقتي اذكهو .  مازتل اال ذيفنتب ماق دق
تبث نأ دعب ضيوعتلا وأب ينيعلا ذيفنتلا هلب مكح ،  نئادلا وه ناك نإف اآلرخ . ةلدأ هتلدأ حجرت نمل
نأ هدنع تبث نأ دعب نئادلا بلط ضفر ،  نيدملا وه ناك نإو .  همازتلا ذيفنتب مقي مل نيدملا نأ هدنع

ص645–653). 1 وزام نراق ).  مازتل اال ذيفنتب ماق دق نيدملا
.  ةعبارلا ةرقفلا ثلا ثلا عرفلا األلو بابلا األلو باتكلا : ةيندملا نيناوقلا (2)
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ةيرظن يهو .  ديدجلا نوناقلا يف ترجه اهنكلو .(1) هييتوب دنع حوضوب ةطوسبم
.  جردتلا نم هب لوقت امو ،  مومعلا نم هيلع لمتشت :ام نيتيحان نم ةدقتنم

مازتل يفاال اهقيبطتل لحم ال يهف ؛ ةحيحص تسيل ةيرظنلا ف مومعلا ةيحان نم امأ
مدع إال سيل تامازتل نماال ةفئاطلا هذه يف يدقعلا أطخلا نأ انيأر دقو .  ةياغ قيقحتب
ىلع قفتملا ةياغلا ققحي ملو ،  يدقعلا همازتلا نيدملا ذفني مل اذإف .  مازتل اال ذيفنت

أال ًادمتعم نوكي دقف .  هريصقت ةجرد تناك  ،ًايأ هبناج يف يدقع أطخ كانهف ،  اهقيقحت
.  ًاريسي ًاريصقت ًارصقم نوكي دقو .  ًاميسج ًاريصقت ًارصقم نوكي دقو .  همازتلا ذفني

أطخلا  .ف هبناج يف ريصقت يأ كانه نوكي ال دق لب ًاهفات ًاريصقت ًارصقم نوكي دقو
األ هذه عيمج يف هأطخ نع لوئسم وهو ،  همازتلا ذفني مل نيدملا ماد ام مئاق يدقعلا
ببس همازتلا ذيفنت نم هعنم يدق نيدملا نإ انلقف كلذ ، نم دعبأ ىلإ انبهذ دقو لا . وح
نإو ،  همازتلإ ذفني مل ألهن ًامئاق يدقعلا هأطخ ىقبي كلذ عمو ،  ةرهاقلا ةوقلا ك يبنجأ

ةيببسلا مادعن ال ةيلوئسملا مدعنتف ،  يبنج األ ببسلا دوجوب يفتنت ةيببسلا ةطبار تناك
نم نيصن نيب ةداع هقفلا هرهظتسي يذلا ضقانتلا نأ ىرن انه نمو ،  أطخلا مادعن الال
ال يرهاظ ضقانت 1147و1137 ، ناتداملا امه ،  يسنرفلا يندملا نوناقلا صوصن

همازتلا ذيفنت نع لوئسم نيدملا نأ ررقت نوناقلا اذه نم 1147 ةداملا هل .ف ةقيقح
ا نأب يضقت 1137 ةداملا هيف .و هل الدي يبنجأ ببسل كلذ هيلع عنتما هنأ تبثي ىتح
هيف لذبي نأ كلذ هيلإ لوكوملا صخشلا مزلي ءيشلا ىلع ةظفاحملا يف ةيانعلا ب مازتل ال
صاخ قاطن صن لكلف .  انمدق امك نيصنلا نيب ام ضقانت  .وال داتعملا صخشلا ةيانع

.  يدقع أطخ وه همازتل ال نيدملا ذيفنت مدع نأ ةماع ةرابع يف ررقت 1147 ةداملا هب .ف
وئسم نيدملا نوكيو .  ةيانعب مازتل اال يفو ةياغب مازتل يفاال قدصي وهو حيحص اذهو

1137 ةداملا  .امأ يبنج األ ببسلا تابثإب ةيببسلا عالةق ىفن إالاذإ أطخلا اذه نع الً
يف نيدملا مازتلا ىدم ددحت يه 1147 ،لب ةداملا هل ضرعت امم ءيشل ضرعت ال يهف

 .ف داتعملا لجرلا ةيانع لص يفاأل يه ةبولطملا ةيانعلا نأ ررقتو ،  ةيانع لذبب مازتل اال
ناك وأ ةياغب ًامازتلا اهنم ناك ام ءاوس ،  تامازتل اال عيمج ىلع نذإ قبطنت 1147 ةداملا
نكرو أطخلا نكر ،  اهناكرأ نم نينكر يف ةيدقعلا ةيلوئسملل ضرعتو ،  ةيانعب ًامازتلا
ديدحتل ال اهلوانتتو ،  ةيانع لذبب مازتل اال ةفئاط إال لوانتت 1137ال ةداملا  .و ةيببسلا
ديدجلا يرصملا نوناقلا ىتأ دقو .(2) مازتل اال ىدم ديدحتل  ،لب ةيدقعلا ةيلوئسملا

215 ةداملا (3).ف يسنرفلا يندملا نوناقلا نم 1147و1137 نيتداملا الن باقي نيصنب
ةلا حتسا نأ تبثي اممل همازتلا ب ءافولا مدعل ضيوعتلا ب هيلع مكحي نيدملا نأب يضقت

نوناقلا نم 1147 ةداملا لباقت يهف هيف ، هل دلي ال هيبنجأ ببس نع تأشن دق ذيفنتلا
،  يسنرفلا يندملا نوناقلا نم 1137 ةداملا لباقتو ، 211 ةداملا  .و يسنرفلا يندملا
مل ولو داتعملا لجرلا ةيانع يه ةلوذبملا ةيانعلا نوكت نأ ةيانعب مازتل اال يف بجوت

. 142 ةرقف تامازتل (1)اال
ةلواحم يف ةفلتخملا لآلءار ًاضرع 659 ةرقف شماه يف رظنأو ، 661 ةرقف –659 ةرقف 1 وزام رظنأ (2)
ةيلوئسملا نم ءافع لإل ةينوناقلا بابس األ يف صقرم ناميلس روتكدلا – نيصنلا نيب ام قيفوتلا

. 851 ةرقف فلؤملل دقعلا ةيرظن نراقو ص100– ص74– ةيندملا
،  امهركذ مدقتملا يسنرفلا نوناقلا يصن ًامامت الن باقي نيصن نمضتي ملف ميدقلا يرصملا نوناقلا امأ (3)
إال همازتلا ذيفنت مدع نع الً وئسم نوكي ال نيدملا نأ ديفي ام هصوصن ضعب يف دروأ دق ناك نإو

نكلو 177/119و177–240/178–241). داوملا رظنأ ) هنم أطخب ذيفنتلا مدع ناك اذإ
ةداملا هب رسفت امب صوصنلا هذه نارسفي اناك ،  ميدقلا نوناقلا لظ يف ،  رصم يف ءاضقلا و هقفلا
هبناج يف أطخ دعي دقعلا يف همازتل ال نيدملا ذيفنت مدع ناكف ،  يسنرفلا يندملا نوناقلا نم 1147

ص ص107– ةيندملا ةيلوئسملا نم ءافع لإل ةينوناقلا بابس يفاأل صقرم ناميلس روتكدلا رظنأ )
.(112
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يصن نيب ام ضقانت ال امك ،  نيصنلا نيذه نيب ام ضقانت  .وال دوصقملا ضرغلا ققحتي
.  يسنرفلا ينوناقلا

انرصق اذإ ىتح ،  نحنف .  ةحيحص تسيل ًاضيأ ةيرظنلا ف جردتلا ةيحان نم امأو
ىلإ ميسج أطخ نم جردتي أطخلا نأ نيبتن  ،ال ةيانعب مازتل اال ىلع أطخلا جردت ةيرظن

ةحلصمل وأ هدحو نئادلا ةحلصمل دقعلا ناك اذإ امل ًاعبت هفات أطخ ىلإ ريسي أطخ
ةداملا يف يسنرفلا يندملا نوناقلا مده دقو .  هدحو نيدملا ةحلصمل وأ ًاعم نيدقاعتملا

يف ةيانعلا ب مازتل نإاال قفلا ةدحاو ةلمج تاميسقتلا هذه اهركذ قبس يتلا 1137
ةحلصم وأ نيدقاعتملا دحأ ةحلصم دقعلا نم ضرغلا ناك ءاوس ،  ءيشلا ىلع ةظفاحملا
ميسقتلا ىلع صنلا اذه ىضقف .  داتعملا لجرلا ةيانع لذبب نيدملا مزلي ًاعم ، نينث اال
بجوأو ثالةث . عاونأ ىلإ أطخلا ميسقتو ثالث فئاوط ىلإ دوقعلا ميسقت ،  هيقش يف

.  داتعملا لجرلا ةيانع يه ةبولطملا ةيانعلا نوكت ماع ،نأ لصأك ،  دوقعلا عيمج يف
يفن يف حوضولا لك ًاحضاو ءاج دقف .(1) ديدجلا يرصملا نوناقلا نأش وه كلذو

(م داتعملا لجرلا ةيانع يه ةبولطملا ةيانعلا نأ هدنع لص  .واأل أطخلا جردت ةيرظن
صن دقو .  قافت باال امإو نوناقلا صنب امإ لص اذهاأل ىلع جورخلا زوجي نكلو .(211
امك داتعملا .  لجرلا ةيانع نع لقت وأ ديزت ةيانع ىلع دوقعلا ضعب يف عفالً نوناقلا
وأ ديزأ ةيانعلا نم رادقم ىلع اقفتي نأ نيدقاعتملل زوجي كلذك .(2) مدقت اميف انيأر
بناج يف تبث إالاذإ ةيدقعلا ةيلوئسملا نم ءافع اإل ىلع قافت اال امهل زوجي  .لب لقأ

يفاإل كلاالم دنع كلذ ليصفت ىرنسو .(2 ةرقف (م217 ميسج أطخ وأ شغ نيدملا
.(3) ةيلوئسملا نم ءافع

ءايش األ نعو ريغلا نع ةيدقعلا ةيلوئسملا -2$
: ريغلا نع ةيدقعلا ةيلوئسملا -1

ققحتت دق ريغلا نع ةيدقعلا ةيلوئسملا : ريغلا نع ةيدقعلا ةيلوئسملا قاطن -431
الً وئسم نوكيف ،  يدقعلا همازتلا ذيفنت يف هريغ ًاصاخشأ نيدملا مدختسا اذإ
.  يدقعلا مازتل اال يف نئادلا ب رضأ يذلا صاخش ؤهالءاأل أطخ نع ةيدقع ةيلوئسم

نئادلا وهو رورضملا  .2)و يدقعلا مازتل يفاال نيدملا وهو لوئسملا (1: نذإ دجويف
موقتو .  همازتلا ذيفنت يف نيدملا مهمدختسا نيذلا مهو ريغلا  .3)و مازتل اذهاال يف

هنكلو ،  يسنرفلا يندملا نوناقلا نم 1137 ةداملا صنك ًاصن نمضتي ملف ميدقلا يرصملا نوناقلا امأ (1)
راجي يفاإل 461/376 ناتداملا (ثمالً هكلمب صخشلا ةيانع ةرات بلطي ةفلتخملا دوقعلا يف ناك
ريسيلا أطخلا ىلع ىتح بساحيف ةماتلا ةيانعلا ًاروط بلطيو ،( ةعيدولا يف 590/482 ناتداملا و
ةيرظن تابثإ يف ال ًاحضاو نكي ملف ،( لا معتس اال ةيراع يف (ثمال468ً–571-569/469

.  اهيفن يف وال أطخلا جردت
 ،و ةيراعلا يف 641 ةداملا  ،و راجي يفاإل 1 ةرقف 583 ةداملا  ،و ةكرشلا يف 521 ةداملا ثمالً رظنأ (2)

.  ةعيدولا يف 720 ةداملا ةلا ،و كولا يف 704 ةداملا  ،و لمعلا دقع يف 685 ةداملا
عيبلا دقع : ةامسملا دوقعلا ضعب يف ةيدقعلا ةيلوئسملل ديدجلا نوناقلا نم ةيعيرشت ةلثمأ ضعب هذهو (3)

اال نامضب عئابلا مازتلا م431و437و438–و ةياغب مازتلا وه عيبملا ميلستب عئابلا مازتلا )
ب رجأتسملا مازتلا ) راجي اإل دقع م439و447)– ةياغب مازتلا وه ةيفخلا بويعلا نامضبو قاقحتس
نم نيعلا ىلع ةظفاحملا ب رجأتسملا مازتلا م583–و ةيانعب مازتلا وه ةرجؤملا نيعلا ىلع ةظفاحملا

م590)– ةياغب مازتلا وه ةرجؤملا نيعلل درب رجأتسملا مازتلا م584–و ةياغب مازتلا وه قيرحلا
ىلع ةظفاحملا ب ريعتسملا مازتلا م636–و ةياغب مازتلا نيعلا ميلستب ريعملا مازتلا ) ةيراعلا دقع
مازتلا ) ةلا كولا دقع م642)– ةياغب مازتلا نيعلا درب ريعتسملا مازتلا م641–و ةيانعب مازتلا نيعلا

ىلع ةظفاحملا ب هدنع عدوملا مازتلا ) ةعيدولا دقع م704)– ةيانعب مازتلا ةلا كولا ذيفنتب ليكولا
نهر دقع م722)– ةياغب مازتلا نيعلا درب هدنع عدوملا مازتلا م720–و ةيانعب مازتلا نيعلا
ةياغب مازتلا هدرب مازتلا و ةيانعب مازتلا نوهرملا ءيشلا ىلع ةظفاحملا ب نهترملا نئادلا مازتلا ) ةزايحلا

.( ًاعم نيمازتل اال تنمضت دقو م1103
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ثيحو رورضملا و لوئسملا نيب حيحص دقع دجوي ثيح ريغلا نع ةيدقعلا ةيلوئسملا
لبق نطابلا نم رجأتسملا نع لوئسم رجأتسملا  .ف دقعلا اذه ذيفنتب ًافلكم ريغلا نوكي
دقع امهنيب ماق دقو ،  رجؤملا وه رورضملا  ،و رجأتسملا وه انه لوئسملا : رجؤملا
وه لوئسملا لبق نم دقعلا اذه ذيفنتب فلكملا ريغلا يلص ،و األ راجي اإل دقع وه حيحص
نع ةيدقعلا ةيلوئسملا قاطنل نيدح كانه نأ كلذ نم نيبتيو .  نطابلا نم رجأتسملا
يناثلا و دحلا  ،و حيحص دقع رورضملا و لوئسملا نيب كانه نوكي نأ األلو دحلا : ريغلا

.  دقعلا اذه ذيفنت يف هيلإ ًادوهعم ريغلا نوكي نأ
ةيلوئسم ألن كلذف ،  حيحص دقع رورضملا و لوئسملا نيب كانه نوكي نأ امأ

دقع نع ةيلوئسملا هذه أشنت أ ، بجوف ،  ةيدقع ةيلوئسم يه رورضملا وحن لوئسملا
نيب  ،ال ررضلا ثدحأ يذلا ريغلا و لوئسملا نيب مت دق دقعلا ناك اذإف .  امهنيب مت
ءانثأ يف رورضملا ب ررضلا قحلي مث دقع هعوبتمب هطبري عباتلا  ،ك رورضملا و لوئسملا
رجؤملا كلذك .  اهناكم يف اهلصفنس ،  ةيدقع ال ةيريصقت ةيلوئسم هذهف ،  هتفيظو ةيدأت
هطبري ال صخشل ررضلا نم ةرجأتسم هثدحي امع ةيدقع ةيلوئسم الً وئسم نوكي ال
تعطق مث دقع يف ةضوافملا ،  لوئسملا نع ةباين ،  ريغلا ىلوت اذإو .  رجؤملا ب دقع
نوكت ال انه ريغلا نع ةيلوئسملا  ،ف ررضلا اآلرخب فرطلا اهعطق باصأف ،  ةضوافملا

.  تاضوافملا ةلحرم زواج يمل وه ذإ متيمل رورضملا و لوئسملا نيب دقعلا  ،ألن ةيدقع
 ،اذإ هعبات نع عوبتملا ةيلوئسم يه ،  ةيريصقت ةيلوئسم لثملا اذه يف موقت أ ، زوجيو
نإف ،  هددصب نحن يذلا لثملا يف حيحص ريغ دقعلا دقعنا اذإو .  اهناكرأ ترفاوت

هلا ، طبإب لوزي حيحصلا ريغ دقعلا نأ  .ذإ ةيدقع ةيلوئسم ًاضيأ انه نوكت ال ةيلوئسملا
ققحتيو .  ةيريصقت ةيلوئسم نوكت  ،لب دقعلا نم – تققحت –اذإ ةيلوئسملا أشنت فال

يف ببستملا وه لوئسملا نع ةباين حيحصلا ريغ دقعلا مربأ يذلا ريغلا نوكي نأب كلذ
مربأ نم نوكيو اآلرخ ، فرطلا وحن ةيريصقت ةيلوئسم الً وئسم نوكيف الن ، طبلا

 ،فالدب عباتلا نع عوبتملا ةيلوئسم يه ةيريصقت ةيلوئسم هنع الً وئسم همساب دقعلا
و لوئسملا نيب حيحص دقع كانه نوكي نأ ريغلا نع ةيدقعلا ةيلوئسملا مايقل نذإ

.  رورضملا
دهعي مل ريغلا ناك ولف .  دقعلا اذه ذيفنت يف هيلإ دهع دق ريغلا نوكي نأ ًاضيأ بجيو
نكلو ،  نيدملا ةيلوئسم ققحي دق دقعلا ذيفنتب يفاإلخالل هلخدت نإف كلذ ، يف هيلإ

اإل دقعب مزتلي رجؤملا  .ف ريغلا نع ةيلوئسم ال ةيصخش ةيلوئسم نوكت ةيلوئسملا هذه
لخدت اذإف ،  دقعلا نم دوصقملا عافتن اال نيعلا ب عافتن نماال رجأتسملا نكمي نأ راجي

يف ،(1) رجؤملا سفن نم نيرجأتسم اوناك ول ىتح ،  مهسفنأ ءاقلت نم رجأتسملا ناريج
نوكت رجأتسملا وحن رجؤملا ةيلوئسم نإف كلذ ، نم هوعنمو نيعلا ب رجأتسملا عافتنا
رجؤملا تبثي  ،إالنأ ريغلا نع ةيلوئسم ال ةيصخش ةيلوئسم اهنكلو ،  ةيدقع ةيلوئسم

كلذك .  ًاتاتب رجؤملا ةيلوئسم يفتنت ذئدنعف ،  يبنجأ ببس وه ناريجلا لخدت نأ
امع لوئسم وهو ،  نيعلا ىلع ظفاحي نأ رجؤملا وحن راجي اإل دقعب مزتلي رجأتسملا
نيتلا حلا يف هتيلوئسمو هعم ، نكسي نمم دحأ لعفب وأ هلعفب فلت نم نيعلا بيصي

ةيلوئسملا مايقل نذإ  .فالدب ريغلا لمع نع ال يصخشلا هلمع نع ةيدقع ةيلوئسم
نيدملا حبصيف ،  دقعلا ذيفنتب نيدملا نم ًافلكم ريغلا اذه نوكي أ ، ريغلا نع ةيدقعلا

هلا مع نع لوئسم لواقملا كلذ لثم .  ةيدقع ةيلوئسم ريغلا نع الً وئسم فيلكتلا اذهب
نطابلا نم رجأتسملا نع لوئسم رجأتسملا  ،و لمعلا بر وحن نطابلا نم لواقملا نعو
نوكي دقو لكوملا وحن ةلا كولا ذيفنت يف هبئان نع لوئسم ليكولا  ،و رجؤملا وحن

.  ديدجلا يندملا نوناقلا نم 2 ةرقف 571 ةداملا رظنأ (1)
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وأ يصولا وأ يلولا  ،ك نوناقلا نم لب نيدملا لبق نم تآ ريغ دقعلا ذيفنتب فيلكتلا
ةيلوئسم نوكت ًاضيأ انهف ،  روجحملا وأ ريغصلا هيفرط دحأ دقع ذيفنتب موقي ميقلا

.  ريغلا لمع نع ةيدقع ةيلوئسم ميقلا وأ يصولا وأ يلولا نع روجحملا وأ ريغصلا
:ال ريغلا نع ةيدقعلا ةيلوئسملا يف ةدراولا ديدجلا يندملا نوناقلا صوصن -432
ىلع ،  ريغلا نع ةيدقعلا ةيلوئسملا يف ةماعلا ةدعاقلا رشابم قيرطب ررقي صن دجوي
نكلو .(1) ريغلا لمع نع ةيريصقتلا ةيلوئسملا يف ةماعلا ةدعاقلا ررقي يذلا صنلا رارغ

وه صنلا اذهو ،  ريغلا نع ةيدقعلا ةيلوئسملا أدبم رشابم ريغ قيرطب ررقي صن دجوي
ءافعإ ىلع قافت اال زوجي كلذكو ": يتأي امب يرجتو 217 ةداملا نم ةيناثلا ةرقفلا

وأ هشغ نع أشني إالام نيدقاعلا همازتلا ذيفنت مدع ىلع بترتت ةيلوئسم ةيأ نم نيدملا
وأ شغلا نع هتيلوئسم مدع طرتشي نأ نيدملل زوجي كلذ عمو .  ميسجلا هأطخ نع

قيرطب لوقنو . " همازتلا ذيفنت يف مهمدختسي صاخشأ نم عقي يذلا ميسجلا أطخلا
،  صنلا اذه نم ًانمض صلختسي امنإ ريغلا نع ةيدقعلا ةيلوئسملا أدبم  ،ألن رشابم ريغ

صاخشأ نم عقي يذلا أطخلا نع هتيلوئسم مدع طرتشي نأ نيدملل زوجي هنأ ماد امف
الً وئسم لص يفاأل وه ناك إالاذإ ميقتسي ال كلذف ،  همازتلا ذيفنت يف مهمدختسي
مث نمو .  ةيلوئسملا هذه نع يفني نأ قافت باال عيطتسيف ،  صاخش ؤهالءاأل أطخ نع

لوئسم نيذملا نأ وه ،  ًاماع أدبم ررقت 217 ةداملا نم ةيناثلا ةرقفلا نأب لوقلا نكمي
.  يدقعلا همازتلا ذيفنت يف مهمدختسي نيذلا صاخش األ أطخ نع ةيدقع ةيلوئسم

: ةفلتخم دوقع ددص يف أدبملا اذهل ةددعتم ةيعيرشت تاقيبطت درو دقو
نأ رجؤملا ىلع -1": يتأي ام ىلع 571 ةداملا تصن دقف .  راجي اإل دقع كلذ نم
هل زوجي  ،وال ةرجؤملا نيعلا ب رجأتسملا عافتنا نود لوحي نأ هنأش نم ام لك نع عنتمي
نامض رصتقي  .2–وال عافتن اال اذهب لخي رييغت يأ اهتاقحلمب وأ نيعلا ب ثدحي نأ
ضرعت لك ىلإ نامضلا اذه دتمي  ،لب هعابتأ نم وأ هنم ردصت يتلا األمعلا ىلع رجؤملا
يقلت صخش يأ نم وأ رخآرجأتسم يأ نم ردصي ينوناق ببس ىلع ينبم رارضإ وأ
اوقلت نمع وأ نيرخ اآل نيرجأتسملا لا معأ نع رجؤملا ةيلوئسمو ( رجؤملا نع قحلا
يتلا نعاألمعلا هتيلوئسم  ،امأ يصخش لمع نع ةيدقع ةيلوئسم يه امنإ هنم قحلا
ريغلا لمع نع ةيدقع ةيلوئسم يهف راجي اإل دقع ذيفنتب مهفلكي نمم هعابتأ نم ردصت

.(2)

لكي أ ، لواقملل زوجي -1": يتأي ام ىلع 661 ةداملا تصن ةلواقملا دقع يفو
كلذ نم هعنمي مل اذإ نطابلا نم لواقم ىلإ هنم ءزج يف وأ هتلمج يف لمعلا ذيفنت

-2.  ةيصخشلا هتيافك ىلع دامتع اال ضرتفت لمعلا ةعيبط نكت مل وأ دقعلا يف طرش
اذهف . " لمعلا بر لبق نطابلا نم لواقملا نع الً وئسم ةلا حلا هذه يف ىقبي هنكلو
يهو ،  نطابلا نم لواقملا لمع نع لمعلا بر وحن لواقملا ةيلوئسم يف حيرص صن

.  ريغلا لمع نع ةيدقع ةيلوئسم
بانأ اذإ ": يتأي ام ىلع 708 ةداملا نم ىلو األ ةرقفلا تصن ةلا كولا دقع يفو

نع الً وئسم ناك كلذ يف هل ًاصخرم نوكي نأ نود ةلا كولا ذيفنت يف هريغ نع ليكولا
هذه يف هبئانو ليكولا نوكيو وه ، هنم ردص دق لمعلا اذه ناك ول امك بئانلا لمع
لمع نع ليكولا ةيلوئسم يف حيرص صن ًاضيأ انهو " ةيلوئسملا يف نينماضتم ةلا حلا

.  ريغلا لمع نع ةيدقع ةيلوئسم يهو ،  لكوملا وحن هبئان

.  هعبات نع عوبتملا ةيلوئسم ررقي يذلا 174 ةداملا صن وهو (1)
نعاإل هل لزانتملا وأ نطابلا نم رجأتسملا لا معأ نع رجؤملا وحن رجأتسملا ةيلوئسم يف ًاضيأ رظنأ (2)

. 597–595 داوملا راجي
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ريغلا نأ مدقت امم نيبتيو : اهماكحأو ريغلا نع ةيدقعلا ةيلوئسملا طورش –433
ذيفنتب – ًانوناق ؟ ًاقافتا – ًافلكم ناك نم لك وه هنع الً وئسم نيدملا نوكي يذلا

 .و لمعلا بر وحن اهنع الً وئسم لواقملا نوكي نطابلا نم نولواقملا و لا  .فمعلا دقعلا
وحن امهنع الً وئسم رجأتسملا نوكي راجي نعاإل هل لزانتملا و نطابلا ،  مرجأتسملا

ال وئسم يلص األ لقنلا نيمأ نوكي نوعباتتملا لقنلا ءانمأو لقنلا نيمأ لا معو .  رجؤملا
نيرجأتسملا وحن هنع الً وئسم لزنملا بحاص نوكي باوبلا  .و ليمعلا وحن مهنع ً

ميقلا و يصولا و يلولا  .و لكوملا وحن هنع الً وئسم ليكولا نوكي ليكولا بئانو .(1)

نم لك ماع هجوبو اآلرخ . دقاعتملا وحن هنع الً وئسم روجحملا وأ ريغصلا نوكي
نطابلا نم رجأتسملا  ،ك مازتل اال ذيفنت يف نيدملا لحم  ،بلا؟ ًانوناق وأ ًاقافتا ،  فلك

،  نيعباتتملا لقنلا ءانمأو لا  .كمعلا هذيفنت يف هتدعاسمب وأ يصولا و ليكولا بئانو
طرتشي امك انه ، ريغلا يف طرتشي  .وال ريغلا نع ةيدقعلا ةيلوئسملا يف وه"؟ نوكي

" نوربتعي ؟ يصولا و يلولا نأ انيأر دقف .  ًاعبات نوكي  ،نأ ةيريصقتلا ةيلوئسملا يف
.  ةيريصقتلا ةيلوئسملا يف " نيعبات " نوربتعي وال ةيدقعلا ةيلوئسملا هذه يف " ًاريغ
ىلع ،  هذيفنت ؟؟ وأ دقعلا ذيفنت حلا يف ررضلا ثدحأ دق ريغلا نوكي نأ بجيو
مدعب نوكي ةياغب مازتل يفاال أطخو .  عباتلا نع عوبتملا ةيلوئسم يف هارنس يذلا وحنلا

وه هأطخف ،  ةبولطملا ةيانعلا لذب مدعب نوكي مازتل اال يفو ،  اهيلع قفتملا ةياغلا قيقحت
.  ءاوس ليص األ أطخو

الً وئسم نيدملا  ،؟ ريغلا نع ةيدقعلا ةيلوئسملا تققحت طورشلا هذه ترفاوت اذإف
هذه هيلع ىنبت يذلا ساس األ فلتخاو ،  همازتلا ذيفنت يف همدختسا يذلا ريغلا أطخ نع
نم مهنمو .  سكعلا تابث إل لباق ريغ ًاضرف ؟ أطخ ىلع اهميقي نم مهنمف .  ةيلوئسملا
ليص األ لحم ريغلا لولح ةركف ىلع اهنيب نم مهنمو .  ةعبتلا لمحت ةركف ىلع اهبتري
اذهو .  نامضلا ةركف ىلع اهسسؤي نم مهنمو أطخ . نم بكترا اميف هنع ًابئان ربتعيف

ب كانه هيف ملكتنسو .  عباتلا نع عوبتملا ةيلوئسم ليصأت يف هدجن هنيع الف خلا
.  ليصفتلا

ىلع عجري زاجلأللوأ ، ،  ريغلا نع نيدملا ةيلوئسم تققحت اذإ هنأ نايبلا نع ينغو
ةيلوئسملا ب امإو ،  دقعلا ذيفنتب هفلك يذلا وه ناك اذإ ةيدقعلا ةيلوئسملا ب امإ يناثلا

.  نوناقلا ىضتقمب دقعلا ذيفنتب ًافلكم يناثلا نأ كاذإ ةيريصقتلا
: ءايش نعاأل ةيدقعلا ةيلوئسملا ب-

ناك دقعلا ذيفنتب نيدملا مقي مل اذإ : ءايش نعاأل ةيدقعلا ةيلوئسملا قاطن -434
لب يصخشلا هلعف ىلإ ال ًاعجار دقعلل هذيفنت مدع ناك اذإف .  انمدق امك ًايدقع أطخ اذه
نم تلفأ ءيش نم يباجيإ لخدت ىلإ "(faitdelachose)،يأ ءيشلا لعف " ىلإ

نيدملا ناك ،  ءايش نعاأل ةيريصقتلا ةيلوئسملا يف هنيبنس يذلا وحنلا ىلع هتسارح
. " ءيشلا لعف " نع لب " يصخشلا هلعف " نع ال نكلو ةيدقع ةيلوئسم الً وئسم

: اآلةيت ضورفلا يف كلذ ققحتيو
يرتشملل ةعيبملا اآلةل ملسي عئابلا – نئادلل دقعلا لحم ءيشلا نيدملا ملسي (1)

عئابلا حبصي انه مهلا . يف وأ هسفن يف ررضب هبيصتو يرتشملا دي يف اآلةل رجفنتف
نامضلا اذه أشني ملو .  ةيفخلا بويعلا نامض نم يدقعلا همازتلا ىضتقمب الً وئسم

اآلةل . راجفنا يه ةيباجيإ حةلا نع  ،لب اهيف بيع دوجوك ةعيبملا لآلةل ةيبلس حةلا نع
لعف نع  ،لب يصخشلا هلع ف نع ال نكلو ،  ةيدقع ةيلوئسم الً وئسم عئابلا نوكيف

1 وزام الت ، سارملا ؟ ةقرس امه نيتماه نيتلأسم ديدص يف ،  باوبلا نع ةيدقعلا ةيلوئسملا يف رظنأ (1)
. 2-997 ةرقف
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.  ءيشلا
مزتلي رجأتسملا  ،ك نئادلل دقعلا لحم ءيشلا در نع الً وئسم نيدملا نوكي (2)

ال خدت – ةرجفتم داومك - رجأتسملا ةسارح يف رخآ ءيش لخدتيف ،  ةرجؤملا نيعلا درب
درب يدقعلا همازتلا رجأتسملا ذفني مل انهف .  نيعلا قيرح هنع ببستي ًايباجيإ ً
لعف نع  ،لب يصخشلا هلعف نع ال نكلو ،  ةيدقع ةيلوئسم الً وئسم نوكيف ،  ءيشلا

.  ةرجؤملا نيعلا ال ةرجفتملا داوملا وه انه ءيشلا  ،و ءيشلا
ءيشلا اذه يذؤيف ائيش ، لا معتسا قيرط نع دقعلا ذيفنتب نيدملا موقي (3)

دقع كلذ لثم .  دقعلا ىضتقمب نئادلا سالةم نع الً وئسم نيدملا نوكيو ،  نئادلا
ريغ وأ ةرايط وأ ةرايس وأ راطق ،  ةفلتخملا الت صاوملا لئاسوب لقنلا نيمأ هذفني .  لقنلا

.  ررضلا ب بكارلا باصيف ،  ةرايطلا طقست وأ ةرايسلا رجفنت وأ راطقلا مدطصيف ،  كلذي
وئسم نوكيف سبالهتم ، مزتلم وه  ،ذإ بكارلا وحن همازتلا لقنلا نيمأ ذفني مل ًاضيأ انه

.  ءيشلا لعف نع  ،لب يصخشلا هلعف نع ال نكلو ،  ةيدقع ةيلوئسم الً
يصخشلا لعفلا نع ةيدقعلا ةيلوئسملا ك ءايش األ نع ةيدقعلا ةيلوئسملا -435

نيبو اهنيب مكحلا يف قرف ال اهانمدق يتلا ثلاالةث ضورفلا :و ةدحاو دعاوق اهمكحت
ةيلوئسم همازتلا ذيفنت مدع نع لوئسم دقعلا ب نيدملا  .ف يصخشلا لعفلا نع ةيلوئسملا

،  هتسارح يف ءيش لعف ىلإ وأ يصخشلا هلعف ىلإ ًاعجار اذه ناك ءاوسو .  ةيدقع
لعف " ربتعيو .  امهنم لك يف اهتاذ دعاوقلا قبطتو ،  نيتلا حلا يف ةققحتم هتيلوئسمف

،  هتسارح يف ءيشلا  .ألن دقاعتملل يصخش لعف وه ةمدقتملا ضورفلا يف " ءيشلا
نعاألمعلا ةيدقعلا ةيلوئسملا ك يه ءايش نعاأل ةيدقعلا ةيلوئسملا هنع .ف لوئسم وهو

.(1) يصخش أطخ ىلع موقت ةيصخشلا
ةيدقعلا ةيلوئسملا دعاوق ليدعت –3$

عيطتسي : ةيلوئسملا ىلع نيمأتلا قيرط نع ةيدقعلا ةيلوئسملا دعاوق ليدعت -436
نمؤيو .  ةيريصقتلا هتيلوئسم ىلع نمؤي امك ةيدقعلا هتيلوئسم ىلع نمؤي نأ نيدملا

نمم وأ هعابتأ نم ردصي أطخ لك ىلعو ،  دمعلا لعفلا ادع هنم ردصي أطخ لك ىلع
يف نيمأتلا يوتسيف .  دمعلا لعفلا نع ىتح همازتلا ذيفنت يف مهمدختسي

ةيلوئسملا يف كلاالم دنع اهلصفنسو ،  ًاضيأ نيمأتلا دعاوق يوتستو .  نيتيلوئسملا
.  ةيريصقتلا

: ةينوناقلا صوصنلا – قافت اال قيرط نع ةيدقعلا ةيلوئسملا دعاوق ليدعت -437
: يتأي ام ىلع ديدجلا يندملا نوناقلا نم 217 ةداملا صنت

. " ةرهاقلا ةوقلا و ئجافملا ثداحلا ةعبت نيدملا لمحتي نأ ىلع قافت اال زوجي -1"
مدع ىلع بترتت ةيلوئسم ةيأ نم نيدملا ءافعإ ىلع قافت اال زوجي كلذكو -2"
زوجي كلذ عمو .  ميسجلا هأطخ نع وأ هشغ نع أشني إالام يدقاعتلا همازتلا ذيفنت
صاخشأ نم عقي يذلا ميسجلا أطخلا وأ شغلا نع هتيلوئسم مدع طرتشي نأ نيدملل

. " همازتلا ذيفنت يف مهمدختسي
ريغ لمعلا ىلع ةبترتملا ةيلوئسملا نم ءافع باإل يضقي طرش الًلك طاب عقيو -3"

. "(2) عورشملا

ص341 . ص325– 2 وزام عوضوملا يف رظنأ (1)
يظفل خبالف لثامم هجو ىلع يديهمتلا عورشملا نم 295 ةداملا يف صنلا ذاه درو : صنلا خيرات (2)

يف دراولا صنلل ًاقباطم صنلا حبصأف ةعجارملا ةنجل يف يظفللا ليدعتلا اذه لخدأ دقو .  فيفط
  باونلا سلجم هيلع قفاوو .  يئاهنلا عورشملا يف 224 ةداملا وه صنلا مقر حبصأو ،  ديدجلا نوناقلا
األمعلا ةعومجم ).  خويشلا سلجم 217 ،مث مقر تحت خويشلا سلجمب يندملا نوناقلا ةنجل ،مث

ص554). ص552– 2 ةيريضحتلا
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ةيانعلا ىدم نأب ىلو األ ةرقفلا تضق نأ دعب –211 ةداملا نم ةيناثلا ةرقفلا تصنو
– فلا خم قافتا دجوي اممل داتعملا صخشلا ةيانع يه ةيانع لذبب مازتل يفاال ةبجاولا
أطخ وأ شغ نم هيتأي امع الً وئسم نيدملا ىقبي حلا لك يفو ": يتأي ام ىلع

.(1) هلمكأب صنلا ركذ قبس دقو . " ميسج
رصتقا  ،لب ةمدقتملا ماكح نماأل هيلع صن اميف ًائيش ديدجلا نوناقلا ثدحتسي ملو

ا ليدعتلا نأش يف ئدابملا نم هيلع نايرجي رصم يف ءاضقلا و هقفلا ناك ام نينقت ىلع
صوصن يف اهديكأتو ئدابملا هذه تيبثت ىلعو ،  ةيدقعلا ةيلوئسملا دعاوق نم يقافت ال

.  ةيعيرشت
تناك املو : قافت باال ةيدقعلا ةيلوئسملا دعاوق ليدعت يف ةيرحلا وه لص 438-األ
ةرحلا ةدار  ،فاإل نيدقاعتملا ةدارإ ديلو دقعلا ناكو ،  دقعلا اهأشنم ةيدقعلا ةيلوئسملا
دعاوق تأشنأ يتلا يه ةرحلا ةدار اإل تناك اذغو .  ةيدقعلا ةيلوئسملا ساسأ نذإ يه
ليدعت يف ،  نيدقاعتملا ةيرح وه نذإ لص  .فاأل اهلدعت نأ اهل نإف ،  ةيلوئسملا هذه

.  باد واآل ماعلا ماظنلا و نوناقلا دودح يف كلذو ،  ةيدقعلا ةيلوئسملا دعاوق
.  نوناقلا مكح يه  ،لب ةبرحلا ةدار اإل ةديلو تسيل يهف ةيريصقتلا ةيلوئسملا امأ

.  ةيدقعلا ةيلوئسملا يف زاج امك ،  قافت باال اهدعاوق ليدعت زوجي ال هنأ كلذل ىرنسو
: قافت باال ةيدقعلا ةيلوئسملا ليدعت زاوج يف صوصنلا اهررق يتلا ماكح 439–األ
يف اهيلع نايرجي رصم يف ءاضقلا و هقفلا ناك يتلا  .و صوصنلا اهتررق يتلا ماكح واأل

نيأدبم ىلإ اهدر نكمي ،  ةيعيرشت صوصن اهتننق نأ دعب ترقتساف دارطضا ريغ
: نييسيئر

ةيدقعلا ةيلوئسملا دعاوق نم ليدعتلا يف نيدقاعتملا ةيرحب يضقي األلو: أدبملا
نع ىتح الً وئسم نيدملا لعجي نأب ،  ةيلوئسملا هذه نم ديدشتلا ىلع اقفتي نأ امهلف

فيفختلا ىلع اقفتي نأ امهلو .(2) نئادلل نيمأت ةباثمب اذه نوكيو ،  يبنج األ ببسلا
.  هريصقت نع ىتح الً وئسم نيدملا لعجي أبال اهنم

زوجي  ،فال نيدقاعتملا ةيرح نم ديقي ماعلا ماظنلا نأب يضقي : يناثلا أدبملا و
لعفلا ب قحلي ام وأ دمعلا لعفلا نم ءافع دحاإل ىلإ ةيدقعلا ةيلوئسملا نم فيفختلا

نع ةيلوئسملا نم هسفن ىفعي نأ نيدملل حص ول هنأ كلذو ،  ميسجلا أطخلا وهو دمعلا
يدارإ طرش ىلع ًاقلعم همازتلا ناكل ،  يدقعلا همازتلا ذيفنت مدع يف دمعلا لعفلا
نكلو .  همكح ذخأيو ،  دمعلا لعفلا ب قحلم ميسجلا أطخلا  .و زوجي ال اذهو .  ضحم
ًادمع لمعلا اذه ناك ول ىتح ،  ريغلا لمع نع ةيلوئسملا نم هسفن ىفعي نأ نيدملل زوجي

295إال ةداملا ماكحأ تسيل ": يتأي ام ددصلا اذه يف يديهمتلا عورشملل ةيحاضي اإل ةركذملا يف ءاج دقو
دشأ ةيلوئسملا ءبع لعجي دقف .  نأشلا اذه يف اهعابتإ ىلع يرصملا ءاضقلا ىرج يتلا دعاوقلل انينقت
دقو .  هجو نم نئادلل ًانمؤم نيدملا نوكي اذهبو ،  يئاجفلا ثداحلا ةعبت لمحت ىلع قافت باال ًارقو
ةمئاق نوكت  ،إالنأ يدقاعتلا أطخلا ةعبت نم ءافع اإل طارتشاب كلذ ، ضيقن ىلع ،  ةيلوئسملا ففخت
امكف ،  ةيلوئسملا ماكحأ ليدعت ىلع قافت يفاال ةقلطم ةيرح دارف لأل سيلف ،  ميسج أطخ وأ شغ ىلع
عنتمي كلذك ،  ةيدقاعتلا ةيلوئسملا يف زوجي ال شغلا و ميسجلا أطخلا نم ءافع اإل ىلع قافت نأاال

الً طاب طارتش اذهاال لثم ربتعيو ،  أطخلا ةجرد تناك  ،ًايأ ةيريصقتلا ةيلوئسملا نم ءافع اإل طارتشا
يفو  ،لب ًاميسج ناك ولو ،  أطخلا ىلع نيمأتلا زاوج يفني ال كلذ نأ ىلع .  ماعلا ماظنلل هتفلا خمل

ا ىلع اوقفتي نأ دارف نألأل امك .  شغلا ةبترم ىلإ عفتري ال ناك ىتم ،  اهتاذ ةيريصقتلا ةيلوئسملا قاطن
ؤهالء ، نم عقاولا شغلا نعو  ،لب مهلا معأ نع نولأسي نم أطخ نع ةئشانلا ةيلوئسملا نم ءافع إل

ص553). 2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم ). " ةيريصقت مأ ةيدقاعت ةيلوئسملا تناكأ ءاوس
.  ةرقفلا هذه شماه يف صنلا خيرات رظنأو –428 ةرقف ًافنآ رظنأ (1)

ص209 . 1918م30 ةنس رياربف 5 يف طلتخم فانئتسا (2)
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.(1) ضحملا يدار اإل طرشلا ةلزنم لزني ال ريغلا دمع نإف ،  ًاميسج أطخ وأ
انللح اذإو : ةيانعب مازتل واال ةياغب مازتل اال ىلع اهقيبطتو ماكح األ هذهل ليلحت -440

نأاألرم انيأر ،  ةيدقعلا ةيلوئسملا دعاوق نم هانفرع ام ءوض يف اهانمدق يتلا ماكح األ
.  يدقعلا همازتلا ذيفنت يف نيدملا نم ةبولطملا ةيانعلا رادقمب ًاقيثو ًاطابترا طبتري

.(2) ًاظوحلم ًاجردت ةيانعلا هذه جردتت
بلطي  .ذإ ىوصقلا ةجردلا ةبولطملا ةيانعلا رادقم غلبي ثيح ،  ةياغب مازتل اال يفف

األ ببسلا حةلا يف إال نيدملا ةيلوئسم عفرت  ،ال اهيلع دقاعتملا ةياغلا قيقحت ًامئاد
ًاريسي وأ ناك ًاميسج أطخ . يأ نعو .  دمعلا لعفلا نع الً وئسم نيدملا نوكيو .  يبنج
قافت اال روصتن نأ جردتلا اذهل ًاعبت نكميو أطخ . يأ نم ًادرجم لعفلا نعو  ،لب ًاهفات وأ

امك اذهو ،  يبنج األ ببسلا نع ةيلوئسملا لمشت ىتح ةيدقعلا ةيلوئسملا ديدشت ىلع
قافت اال روصتن نأ نكمي كلذك .  نئادلا وحن نيدملا هب مزتلي نيمأتلا نم برض انمدق

ال وئسم نيدملا نوكي  ،فال هروص نم ةروص ىندأ يف ةيدقعلا ةيلوئسملا فيفخت ىلع
 ،وال ةيانعب مازتلا ىلإ ةياغب مازتل اال بلقني كلذ نعو .  أطخلا نم درجملا هلعف نع ً

جردتي دقو .(3) ًاهفات ولو أطخ بكترا هنأ نئادلا تبثأ ًإالاذإ ال وئسم نيدملا نوكي

ص 1898م11 ةنس ربمفون 16 يفو ص11– 1894م7 ةنس ربمسيد 21 يف طلتخم فانئتسا (1)
دبع روتكدلا ص272- ص270– 2 نوتلا ص93–و 1908م21 ةنس ربمسيد 30 يفو –14

. 47 ةرقف تادهعتلا لوصأ يف كب صحلا دمحم روتكدلا –273 ةرقف كب ينهذ الم سلا
فانئتسا ) ميسجلا أطخلا و دمعلا نع ةيلوئسملا نم ءافع اإل مرحي يرصملا ءاضقلا ناك لقنلا دوقع يفو
ةيلوئسملا نم ءافع اإل نأش نم ناكو ص73). 322 مقر 7 تيزاج 1917 ةنس رياني 31 يف طلتخم

نوناق لبق اسنرف يف األرم ناك امك نئادلا بناج يف هلعجيف تابث اإل ءبع لقني أ ، ريسيلا أطخلا نع
ةنس رياني 18 يفو ص198- 1896م8 ةنس ليربأ 2 يف طلتخم فانئتسا )(Rabier) هيبيار

فانئتس اال ةمكحم تضق نكلو ص251). 1900م12 ةنس ويام 16 يفو ص90– 1900م12
،  ريسيلا أطخلا نع ىتح زئاج ريغ لقنلا دوقع يف ةيلوئسملا نم ءافع اإل طرش أب ، كلذ دعب ةطلتخملا
ةنس ربمسيد 8 يف طلتخم فانئتسا ) نئادلا ىلإ تابث اإل ءبع لقني نأ طرشلا اذه نأش نم سيل لب

و رظنأ ص320- 1920م32 ةنس ويام 12 يف طلتخم فانئتسا نراق ص45– 1921م34
هيبيار نوناق مكح ىلع ةطلتخملا فانئتس اال ةمكحم تراس كلذبو ص280). ص279– 2 نوتلا

يف يددشتلا لعجت لقنلا دوقع يف ةصاخ تارابتع ال كلذو ،  لثامم نوناق رصم يف نوكي نأ نود
ص283). ص280– 2 نوتلا و تارابتع اال هذه يف رظنأ ) هيف ًابوغرم ًارمأ لقنلا نيمأ ةيلوئسم

.  لقنلا دوقع يف ةيلوئسملا نم ءافع لااإل إلطب ًاببس ناعذ اإل دوقع ةيرظن حلصت دقو
و ءاضقلا يف رصم يف زئاجف ريسيلا أطخلا يف ريغلا لمع نع ةيدقعلا ةيلوئسملا نم يقافت اال ءافع امأاإل
ص274). ص272– 2 نوتلا ص198–و 1896م8 ةنس ليربأ 2 يف طلتخم فانئتسا ) هقفلا

فانئتسا ) ةيلوئسملا نم ءافع اإل زيجي ال رصم يف ءاضقلا ناكف ،  ًايدمع وأ ًاميسج ريغلا أطخ ناك اذإو
(222 مقر 7 تيزاج 1917 ةنس رياني 31 يفو ص14– 1898م11 ةنس ربمفون 16 يف طلتخم

هزيجي ديدجلا يندملا نوناقلا ص272)،و ص271- 2 نوتلا (و ميسجلا أطخلا يف هقفلا هزيجيو ،
ريدم أطخ ريغلا لمع نم أطخ ربتعي وال اذه .(2527 ةرقف 3 وزام نراق ) انيب امك دمعلا يف ىتح
دمعلا نم اهسفن ىفعت أ ، ةكرشلل زوجي اهنع ،فال ليكو ال ةكرشلا (oragane) ةادأ ريدملا  ،ف ةكرشلا

اذإ ميسجلا أطخلا وأ دمعلا نم اهسفن ىفعت نأ زوجي نكلو .  اهريدم نم ردص اذإ ميسجلا أطخلا وأ
اهلا . مع نم ردص

لعفلا نم ،  ةجردتم ءاطخأ نع اهعم ةيلوئسملا جردنت ثيحب ،  نيدملا نم ةبولطملا ةيانعلا رادقم جردت (2)
ةيرظن نم انيأر يف ءاقبلل حلصي يذلا ردقلا وه ،  ةفاثك ريسيلا أطخلا ىلإ ميسجلا أطخلا ىلإ دمعلا

األ وهو ،  دوقعلا نم ةمسقم فئاوط ىلع ةجردتملا ءاطخ األ هذه عيزوت امأ .  ةروجهملا أطخلا جردت
.  ةيرظنلا رجه يف ببسلا ناكو هداسف رهظ يذلا وه اذهف ،  ةيرظنلا هذه هيلع تماق يذلا ساس

يف هيلع عقي ءبعلا اذه نأ انيأر دقو ،  نئادلا ىلع ةففخملا ةيدقعلا ةيلوئسملا يف تابث اإل ءبع عقيو (3)
مزتلي ثيح – لقنلا دقع يفف .  ةففخملا ةيلوئسملا يف عقي نأ ىلوأف ،  ةلماكلا ةيدقعلا ةيلوئسملا

–اذإ يبنج األ ببسلا تبثأ ًإالاذإ ال وئسم نوكيف ةياغ مازتلا همازتلا  ،و بكارلا سبالةم لقنلا نيمأ
نع ةيلوئسملا نم ءافعإ هنأ ىلع كلذ ريسفت نكمأو ةيدقعلا ةيلوئسملا نم هءافعإ لقنلا نيمأ طرتشا
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.  هفاتلا أطخلا نع ةيلوئسملا نم هءافعإ طرتشيف ،  ةيلوئسملا نم ففختلا يف نيدملا
نئادلا تبثأ ًإالاذإ ال وئسم نوكي ال ىدملا اذه ىلإ لصو اذإف .  ريسيلا أطخلا نع مث

نم ففختلا يف لصي نأ عيطتسي انه ىلإ نكلو .  ميسجلا أطخلا وأ دمعلا هبناج يف
نم هءافعإ طرتشي نأ زوجي  .فال دعبأ ىدم ىلإ لصي نأ عيطتسي  .وال هتيلوئسم
لعف ىلع ةبترتم ةيلوئسملا نك تمل  ،ام ميسجلا هأطخ نع وأ دمعلا هلعف نع ةيلوئسملا
وهو ،  عيبملا قاقحتسا نامض يف يعيرشت صن درو دقو .(1) كلذ هل زوجيف ريغلا
ىلع 445 ةداملا نم ىلو األ ةرقفلا تصن  .ذإ ماكح األ هذهل ًاقيبطت ربتعي ،  ةياغب مازتلا
هنم ،وأ اصقني نأ  ،وأ قاقحتس اال نامض اديزي نأ صاخ قافتاب نيدقاعتملل زوجي " هنأ
الً طاب عقي " هنأ ىلع اهتاذ ةداملا نم ةثلا ثلا ةرقفلا تصن " .مث نامضلا اذه اطقسي أ ،

كلذكو . " يبنج قحاأل ءافخإ دمعت دق عئابلا ناك اذإ هصقني وأ نامضلا طقسي طرش لك
زوجي " هنأ ىلع 453 ةداملا تصن ثيح ،  عيبملا يف ةيفخلا بويعلا نامض يف األرم

،  نامضلا اذه اطقسي نأ وأ هنم اصقني وأ نامضلا يف اديزي أ ، صاخ قافتاب نيدقاعتملل
ءافخإ دمعت دق عئابلا ناك الًاذإ طاب عقي هصقني وأ نامضلا طقسي طرش لك نأ ىلع

. " هنم ًاشغ عيبملا يف بيعلا
قافتا وأ صن دجوي ال ثيح .  ةبولطملا ةيانعلا ةجرد نوكت ةيانعب مازتل اال يفو

 ،و يبنج األ ببسلا نع الً وئسم نيدملا نوكي  .فال داتعملا صخشلا ةيانع يه ،  صاخ
هلعف نع الً وئسم نوكيو .  هفاتلا أطخلا نع  .وال أطخلا نم درجملا لعفلا نع ال
هذه نم صاخ قافتاب ددشي دقو .  ريسيلا هأطخ نعو ،  ميسجلا هأطخ نعو ،  دمعلا
انهو .  أطخلا نم درجملا لعفلا نع  ،مث هفاتلا أطخلا نع الً وئسم حبصيف ،  ةيلوئسملا

ال ةياغ قيقحت نع الً وئسم نيدملا حبصي  ،ذإ ةياغب مازتلا ىلإ ةيانعب مازتل اال بلقني
ىلإ هتيلوئسم يف ددشي دقو .  يبنج األ ببسلا تابثإب إال اهنع ةيلوئسملا نم صلختي
امك نيمأتلا نم برض اذهو ،  يبنج األ ببسلا نع ىتح الً وئسم حبصيف دعبأ ىدم
ىقبيو ،  ريسيلا أطخلا نع الً وئسم نوكي  ،فال هيلوئسم نم ففختي دقو .  انمدق
طرشب هسفن ىفعي نأ عيطتسي  ،فال ميسجلا أطخلا نعو دمعلا لعفلا نع الً وئسم

.  ريغلا لعف ىلع ةبترتم ةيلوئسملا نكت  ،اممل امهنع ةيلوئسملا نم صاخ
دق ةيانعب مازتل اال نأو ،  ةيانعب مازتلا ىلإ بلقني دق ةياغب مازتل نأاال كلذ نم ىرنو

.  نيدملا نم ةبولطملا ةيانعلا رادقم وه كلذ لك يف مهملا نأو ،  ةياغب مازتلا ىلإ بلقني
أطخلا ىلإ ،  هفاتلا أطخلا ىلإ ،  أطخلا نم درجملا لعفلا ىلإ ،  يبنج األ ببسلا نمف

نع ةيدقعلا هتيلوئسم يف نيدملا جردتي ،  دمعلا لعفلا ىلإ ،  ميسجلا أطخلا ىلإ ،  ريسيلا
كلذ نود فقي  .وال قافت هباال يضقي وأ نوناقلا هيلع صني امل ًاقفو ،  ريغلا نع وأ هسفن

.(2) ةيانعب مازتلا و ةياغب مازتلا ىلإ مازتل لال يرهوجلا ميسقتلا اذه ىتح

يف بكارلا تبثأ ًإالاذإ ال وئسم لقنلا نيمأ نوكي  ،فال هفاتلا أطخلا نعو أطخلا نم درجملا لعفلا
يسنرفلا ءاضقلا امأ .  لقنلا نيمأ ىلع ال بكارلا ىلع تابث اإل ءبع حبصي مث نمو ،  ًاريسي أطخ هبناج

،  ةيدقعلا ةيلوئسملا طقسي ةيلوئسملا نم ءافع اإل طرش نأ ساسأ ىلع نكلو ،  بهذملا اذه بهذيف
هنأ سيسأتلا اذه بيعو .  لقنلا نيمأ بناج يف أطخ بكارلا تبثأ اذإ ةيريصقتلا ةيلوئسملا ىقبتف

ةيلوئسملا يف كلاالم دنع ىرنسو ،  ةيريصقتلا ةيلوئسملا و ةيدقعلا ةيلوئسملا نيب ةريخلا ب حمسي
ةيلوئسملل حسفت ال تققحت اذإ ةيدقعلا ةيلوئسملا نأو ،  نيتيلوئسملا نيب ةريخ ال هنأ ةيريصقتلا

ىلإ دوعنسو .( اهدعب امو 2545 ةرقف 3 وزام عوضوملا اذه يف رظنأ ) اهبناج ىلإ ًاناكم ةيريصقتلا
.(441 ةرقف ) يلي اميف ةلأسملا هذه

وأ دمعلا لعفلا نم هءافعإ طرتشي نأ عيطتسي ،  نيدملا نأ ناذاتس األ ىريو –2527 ةرقف 3 وزام نراق (1)
وه . هنم ًارداص ربتعي ريغلا نم رداصلا أطخلا  ،ألن ريغلا نم ًارداص ناك ول ىتح ميسجلا أطخلا

لمأتلا نم ديزم ىلإ ةجاح يف ةيدقعلا ةيلوئسملا نم يقافت اال ءافع يفاإل اهانطسب يتلا دعاوقلا هذه (2)
: اهعفد لهسي تاضارتع ال فدهتست ثيح ثالةث ، ضورف يف
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ا طرش ناك :اذإ ةيدقعلا ةيلوئسملا نم ءافع اإل طورش ىلع بترتت يتلا 441-اآلراث
نم نيدملا ىفعي هنإف ،  هانلصف يذلا وحنلا ىلع ًاحيحص ةيدقعلا ةيلوئسملا نم ءافع إل
نكلو كلذ . ءارو اميف الً وئسم نيدملا ىقبيو .  طرشلا هل عستي يذلا ردقلا ب ةيلوئسملا
رثأ نم قيضي – ميدقلا نوناقلا لظ يف يرصملا ءاضقلا هب ىدتقاو – يسنرفلا ءاضقلا

نئادللو ،  ةيدقعلا ةيلوئسملا عم عمتجت ةيريصقتلا ةيلوئسملا نأ هدنعف .  ءافع اإل طرش
،  ةيدقعلا ةيلوئسملا نم ىفعي طرش كانه ناك اذإف .  نيتيلوئسملا نيتاه نيب ةريخلا
هبلا طي ىتح نيدملا بناج يف أطخ تبثي نأ نئادلا ىلعو ،  ةيريصقتلا ةيلوئسملا تيقب
ساسأ ىلع اهنم ،لب نيدملا ىفعأ دقو ةيدقعلا ةيلوئسملا ساسأ ىلع  ،ال ضيوعتلا ب

نم ءافع ألناإل اهلوانتي نأ زوجي وال اهلوانتي ال ءافع اإل طرشو ةيريصقتلا ةيلوئسملا
ةيلوئسملا نم ءافع اإل طرش نأكف .  ماعلا ماظنلا عم ضراعتي ةيريصقتلا ةيلوئسملا

مزلت ةجيتنلا هذهو .  نئادلا ىلإ نيدملا نم تابث اإل ءبع لقن إالنأ لعفي مل ةيدقعلا
ةريخلا ب لوقن فال نحن امأ .  ةيريصقتلا و ةيدقعلا نيتيلوئسملا نيب ةريخلا ب لوقي نم

ناك اذإ ءافع اإل طرش نأ ىرن كلذلو .  ةيريصقتلا ةيلوئسملا يف كلاالم دنع نيبنس امك
هذه نأ ذإ ةيريصقتلا ةيلوئسملل لحم  ،وال ةيدقعلا ةيلوئسملا نم نيدملا ىفعأ ًاحيحص

.(1) كلت عم عمتجت ال
يف بعصيو .  طرشلا اذه دوجو تبثي نأ ءافع اإل طرشب كسمتي يذلا نيدملا ىلعو
اذه ناك اذإ اميس  ،ال ءافع اإل طرش لبق نئادلا نأ تابثإ نيدملا ىلع لا األوح ريثك
ةقرو يف " ،وأ رفس ةركذت "وأ" نحش ةصيلوب " يه ةعوبطم ةقرو يف ًايوزنم طرشلا
يف ناتبوعص موقتو كلذ . وحن وأ معطم وأ قدنف يف رهاظ ريغ ناكم يف ةعوضوم
اذه ري مل نئادلا نوكي نأ لا متحا :وأالامه ءافع اإل طرش لوبقل حلااالت هذه لثم

دقو .  اهريدم نم رداصلا ميسجلا أطخلا وأ شغلا نع ةيدقعلا ةيلوئسملا نم اهءافعإ ةكرش طرتشت (أ)دق
نم ءافعإ ألهن ًاحيحص طرشلا اذه لعجت اهنأ اهركذ مدقتملا يقافت اال ءافع اإل دعاوق ىلع ذخأ
نأ نم هانمدق ام كلذ ىلع اهدرو .  حصي ال اذهك ًاطرش أ ، بجاولا ناكو ،  ريغلا لعف نع ةيلوئسملا
ربتعت هلعف نع ةكرشلا ةيلوئسمف ،(organe) اهل ةادأ ربتعي اهنع ،لب الً يكو ربتعي ال ةكرشلا ريدم

نع ةيلوئسملا نم اهسفن ىفعت نأ ةكرشلل نذإ زوجي  ،فال ريغلا لعف نع ال يصخش لعف نع ةيلوئسم
.  ءاوس ةلزنمب كاذو اذهف ،  اهريدم نم وأ اهنم رداصلا ميسجلا أطخلا وأ شغلا

اذه نأ اهلا ،ذإ مع اهبكترت يتلا تاقرسلا نع ةيلوئسملا نم اهسفن ىفعت نأ لقنلا تاكرش عيطتست (ب)
نأ كلذ ىلع اندرو .  اهركذ مدقتملا دعاوقلل ًاقفو حيحص وهو ريغلا لعف نع ةيلوئسملا نم ءافعإ ربتعي
هلا طبإ يضاقلل زوجي ناعذإ طرش ربتعي معالاهئ ىلع ىربكلا لقنلا تاكرش هتضرف اذإ طرشلا اذه لثم

. 149 ةداملل ًاقفو
همسج يف نئادلا ب هثدحي يذلا ررضلا نع ةيدقعلا ةيلوئسملا نم هسفن ىفعي أ ، نيدملا عيطتسي (ج)

اإل لعج ىلإ يمالً كانه نأ  ،عم اهركذ مدقتملا دعاوقلل ًاقبط ًاحيحص ءافع اإل نوكيو ،  ريسيلا هأطخب
2529 ةرقف 3 وزام رظنأ ) مسجلا نود لا ملا قحلي يذلا ررضلا يف إال زوجي ال ةيلوئسملا نم ءافع

لقنلا دقعك ،  ناعذ اإل دوقع نم دقع يف طرشلا اذه درو اذإ ام نيب زيمن أ ، كلذ عوالج .( اهدعب امو
اإل دوقع ريغ يف درو اذإ امو ،  هلطبي نأ يضاقلل زوجيف ،  ضيرملا و بيبطلا نيب متي يذلا دقعلا وأ
دقع ىلإ ةبسنلا  ،ب نسحيو لا . األوح عيمج يف ًاحيحص طرشلا ربتعي يسنرفلا ءاضقلا  ،و حصيف ناعذ

.  ةفلتخملا هتاسب مال هجاوي صاخ عيرشت هنأش يف ردصي  ،نأ لقنلا
دقع يف ةصاخبو ،  دوقعلا ضعب يف ةيدقعلا ةيلوئسملا نم ءافع اإل ريسفت نكمي هنأ انمدق دقو اذه (1)
يف ريسفتلا اذه ماقتسا اذإف ،  هفاتلا أطخلا نمو أطخلا نم درجملا لعفلا نم ءافعإ هنأ ىلع ،  لقنلا
يف نئادلا تبثأ اذإ ققحت – ةيريصقتلا –ال ةيدقعلا نيدملا ةيلوئسم نإ انرظن يف لوقلا زاج دقع ،
ًاقباس رظنأ ) ًايريصقت أطخ ال ًايدقع أطخ ةلا حلا هذه يف أطخلا نوكيو .  ًاريسي أطخ نيدملا بناج

اإل نكمي ام لك ةيدقعلا ةيلوئسملا نم ءافع اإل طرش لوانتي نأ بلغي نكلو .( شماهلا يف 440 ةرقف
نع عبانلا أطخلا نعو أطخلا نم درجملا لعفلا نع ةيلوئسملا لمشيف ،  ةيلوئسملا هذه يف هنم ءافع
نم ءافع اإل زوجي ال ناذهف ،  ميسجلا أطخلا وأ دمعلا لعفلا نع ةيلوئسملا نود ،  ريسيلا أطخلا

.  انمدق امك امهنع ةيلوئسملا
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ضرفب – طرشلا نأ ةيناثلا  ،و ةنطابلا ةدار اإل ةيرظنل ًاقفو باقالًهل ربتعي فال طرشلا
.  هلطبي نأ يضاقلل ىفسعت ناعذإ طرش ربتعي –دق هيلع ضرتعي ملو هآر دق نئادلا نأ
مدقت يتلا دعاوقلل ًاقفو الً طاب ةيدقعلا ةيلوئسملا نم ءافع اإل طرش ناك اذإ امأ

.(1) ءافع اإل طرش نود ًامئاق دقعلا ىقبيو لطبي يذلا وه هدحو ءافع اإل طرشف ،  اهركذ
يناثلا بلطملا

ررضلا
(Leprejudice)

نم  .فالدب ررضلا وه ةيدقعلا ةيلوئسملا يف يناثلا نكرلا : ررضلا تابثإ ُبع -442
ءبع لمحي يذلا وه نئادلا  .و نيدملا ةمذ يف ةيلوئسملا هذه بترتت ىتح ررض دوجو

ب مقي مل نيدملا نأ درجمل ررضلا دوجو ضرتفي  .وال هيعدي يذلا وه  ،ألهن ررضلا تابثإ
دقع يفف كلذ . نم ررض نئادلا بيصي وال همازتلا نيدملا ذفني ال دقف ،  يدقعلا همازتلا

لوصولا نع بكارلا رخأت  ،وأ ةعاضبلا ميلست يف لقنلا نيمأ رخأت ً ،اذإ ثمال لقنلا
نئادلا ىلع بجي  ،لب ررضلا دوجو الص ختس ال يفكي ال رخأتلا درجم نإف ،  داعيملا يف

.(2) رخأتلا اذه ءارج نم نيعم ررض هباصأ دق هنأ تبثي نأ
وأ تناك ةينوناق ،  ريخأتلا نع دئاوف تقحتسا اذإف .  دوقنلا دئاوف كلذ نم ىنثتسيو
نأ تبثي أ ، نيدملل زوجي ال لب .  هتابثإ نئادلا فلكي وال ضرتفم ررضلا نإف ،  ةيقافتا
اذه ىلع 228 ةداملا تصن دقو .  ةيلوئسملا نم صلختيل ررض هب قحلي مل نئادلا
 ،نأ ةيقافتا وأ تناك ةينوناق ،  ريخأتلا دئاوف قاقحتس ال طرتشي :"ال تلا قف مكحلا

. " ريخأتلا اذه نم هقحل ًاررض نئادلا تبثي
نئادلا نم تابث اإل ءبع لقني هنكلو .  ررضلا تابثإ نع ينغي فال يئازجلا طرشلا امأ

ىلو األ ةرقفلا تصن دقو عقي . مل هنأ نيدملا تبثأ إالاذإ ضورفم ررضلا  .ف نيدملا ىلإ
اذإ ًاقحتسم يقافت اال ضيوعتلا نوكي :"ال لوقت ذإ مكحلا اذه ىلع 224 ةداملا نم

. " ررض يأ هقحلي مل نئادلا نأ نيدملا تبثأ
ررضلا نع ضيوعتلا  .و ًايبدأ وأ ًايدام نوكي نأ امإ ررضلا :و ثحبلل ناتلأسم –443

.  عقوتملا ررضلا نع إال ضيوعت  ،فال ىدملا دودحم ةيدقعلا ةيلوئسملا يف
نع ضيوعتلا ىدم (2).  يبد األ ررضلا و يداملا ررضلا (1): نيتلأسم نذإ ثحبنف

.  ررضلا
يبد األ ررضلا و يداملا ررضلا -1$

يف نئادلا بيصي دق : يبد األ ررضلا و يداملا ررضلا نم لك ققحتي فيك -444
دادرتسا عيطتسي ال ريعملا  ،ك همسج يف وأ مهلا يف يدام ررض ةيدقعلا ةيلوئسملا

األ وهاألرثك يداملا ررضلا  .و لقنلا دنع سالهتم يف يذؤي بكارلا  ،كو راعملا ءيشلا
يف نئادلا بيصي ًايبدأ ،  ةيدقعلا ةيلوئسملا يف ردان اذهو ،  ررضلا نوكي دق نكلو .  بلغ

كلذ . وحن وأ هفرش وأ هتمارك وأ هتفطاع وأ هروعش

وه ناك ةيدقعلا ةيلوئسملا نم ءافع اإل طرش نأ تبث إالاذإ اذهو . 2564 ةرقف –2562 ةرقف 3 وزام (1)
.  ًاردان اذه ققحتي هلك ،وال دقعلا لطبيف ،  دقاعتلا ىلإ عفادلا

األ ةروصلا ): ةيدقعلا ةيلوئسملا نم ًاروحم ًايقافتا ءافعإ ناربتعت نيتروص يف اهانمدق يتلا دعاوقلا يرستو
نم ًانيعم ًاغلبم ،  تققحت  ،اذإ هتيلوئسم زواجت أال ةيدقعلا ةيلوئسملا يف نيدملا طرتشي )نأ ىلو
هباإل دصقي ًايزمر  ،ال ًايدج هيلع قفتملا غلبملا نوكي أ ، طرتشي نكلو عقو . يذلا ررضلا نم لقأ لا ملا
.  يئازجلا طرشلا وه اذهف ،  ررضلل الً داعم غلبملا نوكي نأ دصق اذإ امأ .  ةيلوئسملا نم لماكلا ءافع

رصقأ نوكت يدقعلا همازتلا مداقتل ةدم ةيدقعلا ةيلوئسملا يف نيدملا طرتشي )نأ ةيناثلا ةروصلا (و
.  ًانوناق ةررقملا ةدملا نم

. 1682 ةرقف 2 وزام لقنلا دقعب قلعتي اميف رظنأ (2)



427

اذه ثحبنو .  عوقولا ققحم وأ ًاعقاو نوكي نأ ررضلا يف حلا لك ىلع بجيو
األ ررضلا ثحبن هيف .مث ًاحوضو رثكأ هيلإ ةجاحلا روهظ ألن يداملا ررضلا يف طرشلا

.  يبد
:(prejudicemateriel) يداملا ررضلا أ-

عف عقو يذلا ررضلا وه لا حلا ررضلا :(prejudiceactuel) لا حلا ررضلا -445
اذإ لبقتسملا ررضلا نع ضوعيو لا . حلا ررضلا نع نوكي ضيوعتلا نأ لص ً .واأل ال

.  ىرنس امك عوقولا ققحم ناك
مجني دقال لوصولا يف بكارلا رخأت كلذ لثم .  ضيوعت ًفال ال صأ عقي مل اذإ امأ

نأ هليكو لكوملا فلك اذإو .  لقنلا نيمأ ىلع ضيوعتب بكارلا عجري ررض ،فال هنع
نوهرملا راقعلا نأ كلذ دعب نيبتيو ،  نهرلا ديقب ليكولا موقي  ،فال هتحلصمل ًانهر ديقي

ررض . هقحلي مل اذإ لكوملل ضيوعت  ،فال نيدلا ب ًاقرغتسم نهرلا لبق ناك
نكلو لا ، حلا يف ررضلا عقي ال دقو :(Prejudicefutur) لبقتسملا ررضلا -446
تاماخ داريتسا ىلع دقاعتي عنصم كلذ لثم .  لبقتسملا يف عوقولا ققحم نوكي
عنصملا قحلي ال انه ررضلا  .ف هوحن همازتلا ب دروملا لخيف نماألماي ، لبقملل اهرخدي

هدنع ام ذفني امدنع الً بقتسم ررضلا هب قحلي نكلو ،  ةيفاك تاماخ هدنع ذإ لا حلا يف
اذه يف ررضلا ناك املو .  هداريتسا ىلع دقاعت يذلا ديدجلا ىلإ ةجاح يف حبصيو
نإف لا ، حلا يف هنع ضيوعتلا ريدقت عاطتسيو ،  لبقتسملا يف عوقولا ققحم لثملا
نوكي لبقتسملا ررضلا نأ ثحي دق نكلو .  دروملا ىلع ضيوعتلا ب ًاروف عجري نأ عنصملل
ىلع ررضلا ىدم فقوتي لا ،ذإ حلا يف هنع ضيوعتلا ريدقت عاطتسي وال عوقولا ققحم
ىدم فرعت وال لقنلا ءانثأ يف ثداحب باصي بكار كلذ لثم .  فرعي امل لوهجم لماع

صبرتلا بجو ،  ضيوعتب لقنلا نيمأ ىلع عجر اذإف ،  ريصق ريغ تقو دعب إال هتباصإ
وأ ليصفتب ةلأسملا هذه جلا عنسو .  ًايفاك ًاضيوعت هنع ىضاقتيل ررضلا ىدم فرعي ىتح

.  ةيريصقتلا ةيلوئسملا يف
ً:ال ال متحم ررضلا نوكي دقو :(prejudiceeventuel) لمتحملا ررضلا -447

ثدحي نأ كلذ لثم .  لبقتسملا يف عوقولا ققحم وه ً ،وال عفال ققحت دق وه
حلا ، ررض للخلا  .ف نيعلا مدهتت نأ هعم ىشخي لخالً ةرجؤملا نيعلا ب رجأتسملا

ررضلا امأ .  ًاروف لا حلا ررضلا نع رجؤملا ضوعيو .  لمتحم ررض نيعلا مدهت نكلو
هنأ ةيريصقتلا ةيلوئسملا يف كلاالم دنع ىرنسو .  ققحت هنعإالاذإ ضوعي فال لمتحملا

،  انمدق امك ققحت اذإ إال هنع ضوعي  ،وال لمتحملا ررضلا نيب ًاضيأ زييمتلا بجي
لا . حلا يف هنع ضوعيو ،  ةصرفلا تيوفتو

:(prejudicemoral) يبد األ ررضلا ب-
يف كلاالم دنع ىرنس : ةيدقعلا ةيلوئسملا يف يبد األ ررضلا ىلع ةلثمأ –448
وأ ملأ نم هب قحلي اميف مسجلا بيصي دق يبد األ ررضلا نأ ةيريصقتلا ةيلوئسملا
و ةفطاعلا بيصي دقو ،  ضرعلا و رابتع واال فرشلا بيصي دقو ،  هيوشت نم هيف ثدحي
يف هعوقو نإف ،  ةيريصقتلا ةيلوئسملا يف ًاريثك عقي ناك اذإ وهو .  روعشلا و نانحلا

.  مةيلا ةميق يذ ءيش ىلع دقاعتي صخشلا نأ لص  .ذإاأل ردان ةيدقعلا ةيلوئسملا
اذإف ،  دقعلا ذيفنت يف دقاعتملل ةيبدأ ةحلصم كانه نوكت نأ نم عنمي ال اذه نكلو
يف حرجب بيصأ اذإ بكارلا  .ف يبدأ ررض كلذ نم نئادلا قحل همازتلا ب نيدملا لخأ

ضيرملا عالج ءاسأ اذإ بيبطلا  .و همسج يف يبدأ ررض كلذ نم هقحل لقنلا ءانثأ
،  هتعاذإ زوجت ال ضيرملل ًارس بيبطلا عيذي دقو .  هتحص يف يبدأ ررضب كلذك هباصأ

هيذؤي ام هلكوم نع ليكولا عيذي دق كلذك .  هتعمس يف يبدأ ررضب ضيرملا بيصيف
ةبسنلا ب ةضحم ةيبدأ ةميق هلإال تسيل ًايلئاع ًاراكذت صخش يرتشي دقو .  هرابتعا يف
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كلذ ءارج نم يرتشملا بيصي يذلا ررضلا ناك همازتلا ذيفنتب عئابلا لخأ اذإف ،  هيلإ
،  يدام ررضب فلؤملا بيصي  ،دق ههوشف فلؤمل ًاباتك رشن اذإ رشانلا  .و ًايبدأ ًاررض
،  ينف لمع ىلع صخش عم دقاعت اذإ نانفلا  .و يبدأ ررضب هبيصي نأ ققحملا نكلو
.  هتعمسب ًايبدأ ًارارضإ خسفلا اذه يف ىري  ،دق ًايفسعت ًاخسف دقعلا هعم دقاعتملا خسفف

ةزانج عيشي نأ باكرلا دحأ عطتسي ملف ،  هداعيم يف لوصولا نع رخأت اذإ راطقلا و
نإ  .لب هتفطاع يف بكارلل ًايبدأ ًاررض ثدحأ دق نوكي ،  رخأتلا اذه ببسب هدنع زيزع
ررضلا ىلإ دتمي  ،ذإ ىدم عسوأ ضيوعتلا لعجي دقعلا ذيفنت نع ًادمع نيدملا عانتما
ببسب نئادلا باصأ يبدأ ررض نع ضيوعتلا نم ًابرض إال اذه سيلو ،  عقوتملا ريغ

.  نيدملا ةين ءوس
ءاهقفلا شقان دقو : ةيدقعلا ةيلوئسملا يف يبد األ ررضلا نع ضيوعتلا زاوج -449

يف يبد األ ررضلا نعو ماع ، هجوب يبد األ ررضلا نع ضيوعتلا زاوج اسنرف يف
يبد األ ررضلا نع ضيوعتلا زاوجل اآلن نكي مل اذإو .  صاخ هجوب ةيدقعلا ةيلوئسملا
نع ضيوعتلا زيجي ال ءاهقفلا نم ًاضعب نإف مهب ، دتعي موصخ ةيريصقتلا ةيلوئسملا يف

نوناقلا ديلا قت نأ ىلإ كلذ يف ببسلا عجريو .  ةيدقعلا ةيلوئسملا يف يبد األ ررضلا
مكحلا اذه هييتوبو ًامود ددر دقو ،  ضيوعتلا اذه زيجت ال تناك ميدقلا يسنرفلا
زيجت نييسنرفلا ءاهقفلا يف ةرثكلا نكلو .  ينامورلا نوناقلا .  مكح وه هنأ أطخ نيمعاز

.(1) ةيدقعلا ةيلوئسملا يف يبد األ ررضلا نع ضيوعتلا
ةيدقعلا ةيلوئسملا يف يبد األ ررضلا نع ضيوعتلا ناك دقف ،  يرصملا نوناقلا يف امأ

نع ضيوعتلا زاوج يف ًاحيرص ًاصن ديدجلا نوناقلا دروأو .(2) ءاضقو ًاهقف ًازئاج
نم ىلو األ ةرقفلا تصنف ،  ةيدقعلا و ةيريصقتلا نيتيلوئسملا نم لك يف يبد األ ررضلا
نكلو ،  ًاضيأ يبد األ ررضلا ضيوعتلا لمشي ": يتأي ام ىلع نوناقلا اذه نم 222 ةداملا
نئادلا طبلا وأ قافتا ىضتقمب ددحت إالاذإ ريغلا ىلإ لقتني نأ ةلا حلا هذه يف زوجي ال

. " ءاضقلا مامأ هب
يف كلاالم دنع يبد األ ررضلا نع ضيوعتلا ثحب ىفوتسنسو : ةلا حإ -450
قح هل نم نييعت يف ةصاخبو انه ، قبطني كانه قيلا امف .  ةيريصقتلا ةيلوئسملا

.  قحلا اذه لا قتنا نكمي ىتمو يبد األ ررضلا نع ضيوعتب ةبلا طملا
ررضلا نع ضيوعتلا ىدم –2$

ررضلا : ةيدقعلا ةيلوئسملا يف هنع ضوعي يذلا وه عقوتملا رشابملا ررضلا -451
يف وال ةيدقعلا ةيلوئسملا يف ً ،ال ال صأ هنع ضوعي (indirect)ال رشابملا ريغ

direct) رشابملا ررضلا نع إال نيتيلوئسملا يف نذإ ضوعي  ،فال ةيريصقتلا ةيلوئسملا
.(

ناك ًاعقوتم ،  رشابم ررض لك نع ضوعي ةيريصقتلا ةيلوئسملا يف نكلو
فال ةيدقعلا ةيلوئسملا يف امأ (imprevisible) عقوتم ريغ (previsible)وأ
دقو .  ميسجلا أطخلا و شغلا يتلا ح ريغ يف عقوتملا رشابملا ررضلا نع إال ضوعي

: لوقت ذإ مكحلا اذه ىلع ةحارص 221 ةداملا نم ةيناثلا ةرقفلا تصن
وأ ًاشغ بكتري مل يذلا نيدملا مزتلي  ،فال دقعلا هردصم مازتل اال ناك اذإ كلذ عمو "

. "(3) دقاعتلا تقو ةداع هعقوت نكمي ناك يذلا ررضلا ضيوعتب إال ًاميسج أطخ

. 334 ةرقف –329 ةرقف 1 وزام يسنرفلا هقفلا يف رظنأ (1)
ص959 . 853 ةرقف فلؤملل دقعلا ةيرظن (2)

هجو ىلع يديهمتلا عورشملا نم 299 ةداملا نم ةيناثلا ةرقفلا يف صنلا اذه درو : صنلا خيرات (3)
  باونلا سلجم هرقأو .  يئاهنلا عورشملا يف 228 ةداملا مقر تحت ةعجارملا ةنجل هترقأ دقو .  قباطم
األ ةعومجم ).  خويشلا سلجم 221 ،مث ةداملا مقر تحت خويشلا سلجمب يندملا نوناقلا ةنجل ،مث
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إلخالء رجأتسملا رطضي :"(1) دقعلا ةيرظن " نع هلقنن كلذ حضوي لا ثمب يتأنو
هيلع هطرتشا ميمرت نم همازتلا ب رجؤملا مايق مدعل راجي اإل ةدم ءاضقنا لبق لزنملا
ضعب فلتتو ،  ةرجا ىلعأ هنكلو األلو لزنملل واسم لزنم ىلإ لقتنيف .  رجأتسملا
لقني دعم ضرم " بوركيم " ديدجلا لزنملا يف نوكي  .مث لقنلا ءانثأ يف تاشورفملا
ةميقو .  عقوتملا رشابملا ررضلا وه نيلزنملا نيب ام ةرج يفاأل قرفلا  .ف ضرملا اذه هيلإ

وه ضرملا نع ببستي امو .  عقوتملا ريغ رشابملا ررضلا يه تفلت يتلا تاشورفملا
نكي  ،اممل عقوتملا رشابملا ررضلا نع الإال وئسم نوكي ال رجؤملا  .و رشابملا ريغ ررضلا

.  عقوتملا رشابملا ررضلا نع ال وئسم نوكيف ميسج أطخ نع وأ ًادمع همازتلا ب لخأ دق
ضرملا نع ببستي امو .  عقوتملا ريغ رشابملا ررضلا يه تفلت يتلا تاشورفملا ةميقو

 ،اممل عقوتملا رشابملا ررضلا نع الإال وئسم نوكي ال رجؤملا  .و رشابملا ريغ ررضلا وه
رشابملا ررضلا نع ال وئسم نوكيف ميسج أطخ نع وأ ًادمع همازتلا ب لخأ دق نكي

نع ال وئسم نيدملا نوكي  .وال ةيريصقتلا ةيلوئسملا يف امك عقوتملا ريغو عقوتملا
. "(2) ةيريصقتلا ةيلوئسملا يف ىتح الً صأ رشابملا ريغ ررضلا

إال اهيف ضيوعت ال ةيدقع ةيلوئسملا تناك اذإ ام سبللا دنع ددحن نأ نذإ مهملا نمو
ريغ ررضلا نع ىتح اهيف ضيوعتلا نوكي ةيريصقت ةيلوئسم يه  ،وأ عقوتملا ررضلا نع
نكي  ،مل ةيدقعلا لقنلا نيمأ ةيلوئسم تققحتو ثداح يف بكارلا بيصأ اذإف .  عقوتملا
اذه نع عقوتملا ررضلا نع إال هدعب نم هتثروو بكارلا لبق ال وئسم لقنلا نيمأ
نإف ،  ةثرو مهرابتعاب  ،ال يصخشلا مهمساب ضيوعتب ةثرولا تبلا ط اذإ امأ .  ثداحلا
نأ ساس األ اذه ىلع نوعيطتسيو ،  ةيريصقتلا ةيلوئسملا ساسأ ىلع نوكي كلذ
ريغ وأ عقوتم ررض نم مهثروم باصأ مه ،الام مهباصأ ام ضيوعت ىلع اولصحي

.(3) عقوتم
لا قيو : عقوتملا ررضلا ىلع ةيدقعلا ةيلوئسملا يف ضيوعتلا رصق رربي اذام –452
ام ىلع إال ادقاعتي مل نيدقاعتملا نإ عقوتملا ررضلا ىلع ضيوعتلا رصق ريربت يف ةداع

هنع . ضيوعت  ،فال دقاعتلا ةرئاد يف لخدي ال عقوتملا ريغ ررضلا  .ف ررضلا نم هناعقوتي
،  نيدملا بناج يف – ميسج أطخ نم شغلا لداعي ام –وأ شغ كانه ناك اذإ امأ
اال دقتنيو .  عقوتملا ريغ ررضلا لمشت ةيريصقت ةيلوئسم ىلإ بلقنت نيدملا ةيلوئسمف

ةيلوئسم ىلإ شغلا ب ةيدقعلا ةيلوئسملا قناالب ةركف وزام نويلو يرنه ناذاتس

ص566). ص563– 2 ةيريضحتلا لا معأ
اآل هجولا ىلع نايرجيو ،  نوناقلا اذه نم 180/122 ناتداملا ميدقلا يندملا نوناقلا يف صنلا اذه لباقيو
ناك إالامب ًامزلم نوكي  ،فال نيدملا نم سيلدت نع ًائشان سيل ءافولا مدع ناك اذإ كلذ عمو ": يت

. " دقعلا تقو قعال صوصحلا عقوتم
يف ،  ةيدقاعتلا ةيلوئسملل نوكيو ": يتأي ام ددصلا اذه يف يديهمتلا عورشملل ةيحاضي اإل ةركذملا يف ءاجو
لأسي فال نيتلا حلا نيتاه ريغ يف امأ .  ةيريصقتلا ةيلوئسملا مكح ،  ميسجلا أطخلا و شغلا يتلا ح
نكمي امم ةجيتنلا نوكت نأ طرتشي  ،لب اهدرجمب ءافولا نع فلختلل ةيعيبطلا ةجيتنلا نع نيدملا

ةيلوئسملا قاطن نم كلذب تجرخ ،  طرشلا اذه ةجيتنلا يف ققحتي مل اذإف .  دقاعتلا تقو ةداع هعقوت
بجاولا ررضلل نيدقاعتملا عقوت نأ ددصلا اذه يف ىعاريو اهنع ، ضيوعتلا بوجو تطقسو ةديقاعتلا

وأ هرادقم كلذ قوف لوانتي نأ يغبني  ،لب هببس وأ ررضلا اذه ردصم ىلع رصتقي إال بجي هضيوعت
ص565). 2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم )" هادم

ص959 . 854 ةرقف فلؤملل دقعلا ةيرظن (1)
ص140 1924م36 ةنس رياني 10 يفو ص263– 1897م9 ةنس ليربا 8 يف طلتخم فانئتسا (2)
1917 هيريس 1915 ةنس ويام 18 يف يسنرف ضقن ص51– 1924م37 ةنس ربمسيد 9 يفو –

. 38–1–
. 2377 ةرقف 3 وزام (3)
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.  هذيفنت مدع يف ةينلا ءيس ناك ول ىتح ،  دقعلا الب وئسم نيدملا  ،ذإالزيلا ةيريصقت
ةيندم ةبوقع إال تسيل ةلا حلا هذه يف عقوتملا ريغ ررضلا نع ةيلوئسملا نأ نايريو

.(1) نوناقلا اهيلع صن
  ةيلوئسملا يف لص :األ اآلةيت تارابتع يفاال ةدعاقلل ًارربم سملت نأ انبناج نم ىرنو
ناك ول ىتح ،  هلمكأ رشابملا ررضلا نع ضيوعتلا بوجو ،  ةيريصقت وأ تناك ةيدقع ،
ةرشابم هثدحأ يذلا وهف ،  ررضلا اذه لك نع لوئسم نيدملا نأ كلذ .  عقوتم ريغ

يه نيدقاعتملا ةدارإف ،  دقعلا ىلع موقت اهنأب زيمتت ةيدقعلا ةيلوئسملا  .إالنأ هأطخب
لعج ىلإ تفرصنا دق ةدار اإل هذه نأ نوناقلا ضرتفا دقو .  اهادم ددحت يتلا
يذلا رادقملا وه اذهف ،  نيدملا هعقوتي يذلا رادقملا ىلع ةروصقم ررضلا نع ةيلوئسملا
ضارتف اال اذه نوكيو .  هاضترا دق نيدملا الًنأ وقعم ًاضارتفا ضرتف ينا نكمي

وه نيعم رادقم ىلع اهرصقب ةيلوئسملا رادقم نم لدعي يقافتا طرش ةباثمب لوقعملا
هأطخو نيدملا شغ يتلا ح يف ال طاب طرشلا اذه ناك امل نكلو .  عقوتملا ررضلا رادقم

،  ررضلا لك نع ضيوعتلا ب ًامزتلم نيتلا حلا نيتاه يف نيدملا حبصأ ،  انمدق امك ميسجلا
لدعي يذلا يقافت اال طرشلا لا طبأ دعب لص األ ىلإ عجر  ،ألهن عقوتم ريغ وأ ناك ًاعقوتم

اآلن اهطسبنس يتلا دعاوقلا ريسفت ىلع نيعي ريربتلا اذه لعلو .  ةيلوئسملا رادقم نم
.  عقوتملا ررضلا ديدحت يف

:امل يعوضوم رايعم – هرادقمو ررضلا ببس عقوت – عقوتملا ررضلا ديدحت –453
امك عقوتملا ررضلا إالب هسفن مزي مل ةيدقعلا ةيلوئسملا يف نيدملا نأ ًاضورفم ناك

 ،ال ررضلا عقوت دق نيدملا نوكي  ،نأ لوقعملا ضرقلا اذه ءارو ًايرج ،  بجو ،  انمدق
" ،مث درط " لقني لقن ةكرش تدهعت اذإف .  هرادقم يف اضيأ  ،لب بسحف هببس يف

اهعقوتت ةكرشلا نكت مل ةنيمث ءايشأ ىلع ىوتحي هنأ نيبتو ،  قيرطلا يف " درطلا " عاض
ببس عقوتت تناك اهنإ ىوعدب ةميقلا لك نع ةلوئسم ةكرشلا نوكت  ،فال دقعلا ماربإ دنع

إال ةلوئسم نوكت ال " ،لب درطلا " عايض ببسي دق اهلا مع نم أطخ عقو وهو ،  ررضلا
يف هعقوتت تناك يذلا ررضلا نع إال لأست ال يه " ،ذإ درطلل " ةلوقعملا ةميقلا نع

.(2) هرادقم يفو هببس
،  عقوتملا ررضلا إالب مزتلي مل نيدملا نأ نم لوقعملا ضرفلا اذه ىلع ًاضيأ ينبنيو

عقوتي مل نيدملا نأ ولف دقعلا ماربإ تقو وه ررضلا عقوت ىلإ هيف رظني يذلا تقولا نأ
هب مزتلي مل هنع ،ألهن ال وئسم نوكي ال هنإف كلذ ، دعب هعقوت  ،مث تقولا اذه يف ررضلا
صنت 221 ،ذإ ةداملا نم ةيناثلا ةرقفلا يف ةحارص درو ام وه اذهو .  دقعلا ماربإ تقو
يذلا ررضلا ضيوعتب "إال مزتلي ال اميسج اطخ وأ ًاشغ بكتري مل يذلا نيدملا نأ ىلع

. " دقاعتلا تقو ةداع هعقوت نكمي ناك
– وه عقوتملا ررضلا  .ف يتاذ رايعمب ال يعوضوم رايعمب ساقي ررضلل نيدملا عقوتو

صخشلا هعقوتي يذلا ررضلا  ،يأ ةداع هعقوت نكمي ناك يذلا ررضلا – صنلا لوقي امك
اذه هعقوتي يذلا ررضلا  ،ال نيدملا اهيف دجو يتلا ةيجراخلا فورظلا لثم يف داتعملا
هلعجت نأ اهنأش نم ناك يتلا فورظلا نيبت يف نيدملا لمهأ اذإف .  تاذلا ب نيدملا

هذه نيبت يف لمهي ال داتعملا صخشلا  .ألن ًاعقوتم ربتعي ررضلا نإف ،  ررضلا عقوتي
نئادلا تكس نأك ،  نئادلا لعف ىلإ عجري رضلل نيدملا عقوت مدع ناك اذإ امأ .  فورظلا

نإف ،  هرهظم نم مغرلا ب ةنيمث ءايشأ ىلع ىوتحي " درطلا " نأب لقنلا ةكرش راطخإ نع

. 2376 ةرقف ىلإ 3–2375 ةرقف 3 وزام رظنأ (1)
يف يسنرف ضقن رظنأ كلذ عمو –321–1–1925 هيريس 1924 ةنس ةيلوي 7 يف يسنرف ضقن (2)
ةرقف 3 وزام –327–2–1928 يدبهيلا تيزاج 1928 يدبهيلا تيزاج 1928 ةنس ةينوي 11

. 2388
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صخشلا ناك ام اذهو ،  هعقوتت إال اهقح نم  ،ذإ ررضلا اذه نع ةلوئسم نوكت ال ةكرشلا
ىلع ثمال لوصحلل ،  ةحيحص ريغ تانايبب نيدملل نئادلا ىطعأ اذإ كلذك ،  هلعفي داتعملا
مدع ىلع بترتي يذلا ررضلا عقوتي نأ نيدملا نم رظتني  ،فال لقنلل ةضفخم ةفيرعت

ا ضعب يف ربتعي دق الةمز تانايب ءاطعإ نع نيدملا توكس نإ  .لب تانايبلا هذه ةحص
نأ نع بكارلا تكس اذإف .  هعقوتي مل اذإ ًاروذعم نيدملا نوكيف ،  ررضلل ءافخإ لا ألوح

يدؤيس  ،وأ قابس يف كرتشيس ألهن داعيملا يف لوصولا ديري هنأ لقنلا نيم أل نيبي
وحن  ،وأ دازم يف مدقتيس  ،وأ ًادقع يضميس  ،وأ ًاماه ًاعامتجا رضحيس  ،وأ ًاناحتما
لقنلا نيمأ نوكي  ،فال ددحم تقو يف متت نأ بجي يتلا ةلجاعلا ءايش نماأل كلذ
امنإو ،  داعيملا نع ًارخأتم بكارلا لصو اذإ هعقوتي نكي مل ررض نم عقي امع ال وئسم
مدع عجر اذإ امأ .  ةداتعملا فورظلا يف رخأتلا نع مجني يذلا ررضلا نع ال وئسم نوكي

ًاعم ، امهنع يبنجأ ببس ىلإ  ،لب نئادلا لعف ىلإ وال نيدملا لعف ىلإ ال ررضلا عقوت
ناك له رظنيو ةلا ، حلا هذه يف قبطي يذلا وه داتعملا صخشلل يعوضوملا رايعملا نإف

.(1) هعقوتي وأال ررضلا عقوتي ةيجراخلا فورظلا هذه لثم يف داتعملا صخشلا

ثلا ثلا بلطملا

ررضلا و أطخلا نيب ةيببسلا عالةق

(Liendecausalite)

نوكي نأ ًاضيأ بجي  ،لب ررضو أطخ كانه نوكي نأ يفكي :ال تابث اإل بع –454
.  ررضلا و أطخلا نيب ام ةيببس عالةق كانه نوكت نأ  ،يأ ررضلا يف ببسلا وه أطخلا

نوكي نأ نود ،  نئادلا باصأ ررض كانه نوكي دق امك ،  نيدملا نم أطخ كانه نوكي دقف
لقني يتلا ةبكرملا لقنلا لماع دوقي نأ كلذ لثم .  ررضلا اذه يف ببسلا وه أطخلا كلذ
اهفصي ملو رسكلل ةلباق تناك عئاضبلا نكلو ،  بجي امم ربكأ ةعرسب نئادلا عئاضب اهيف

،  ةلدتعم ةعرسب ريسي لقنلا لماع ناك ول ىتح فلتلا نم اهيلع نمأي ثيحب اهبحاص
أطخ نم ءيشان ريغ ةلا حلا هذه يف نئادلا باصأ يذلا ررضلا نوكيف ،  عئاضبلا رسكتتف

.  هسفن نئادلا أطخ نم لب نيدملا
.  اهتابثإ نئادلا فلكي  ،فال ةمئاق ررضلا و أطخلا نيب ام ةيببسلا عالةق نأ ضورفملا و
اإل ءبعف ةدوجوم ريغ اهنإ ىعدا اذإ علاالةق هذه يفنب فلكي يذلا وه نيدملا نإ لب

ببسلا تابثإب إال ةيببسلا عالةق يفن عيطتسي ال نيدملا  .و نئادلا ىلع ال هيلع عقي تابث
عجري  ،وأ يئاجف ثداح وأ ةرهاق ةوق ىلإ عجري ررضلا نأ تبثي نأب كلذو ،  يبنج األ
تضق دقف .  ىنعملا اذه يف حيرص صنلا  .و ريغلا لعف ىلإ عجري  ،وأ نئادلا أطخ ىلإ

ضيوعتلا ب هيلع مكح انيع مازتل اال ذفني نأ نيدملا ىلع لا حتسا اذإ " هنأب 215 ةداملا
الدي يبنجأ ببس نع تأشن دق ذيفنتلا ةلا حتسا نأ تبثي  ،اممل همازتلا ب ءافولا مدعل

.(2) هيف هل
نكر مدعنيو ،  أطخلا نع لقتسم نكر ةيببسلا نأ مدقت امم نيبي : ةلا حإ –455
امك عجري  ،لب أطخلا ىلإ عجري ال ررضلا ناك  ،اذإ ًامئاق أطخلا نكر ءاقب عم ةيببسلا
هنكلو ببسلا وه أطخلا ناك ول ىتح ةيببسلا نكر مدعني كلذك .  يبنجأ ببس ىلإ انمدق

.  رشابملا ببسلا نكي مل نهنكلو ،  جتنملا ببسلا ناك  ،وأ جتنملا ببسلا نكي مل
هيف كرتشت ،  رشابملا ببسلا و جتنملا ببسلا يفو ،  يبنج األ ببسلا يف وكلاالم

. 2391 ةرقف 3 وزام يف عقوتملا ررضلا ىلع ةيدقعلا ةيلوئسملا رصق ةدعاقل ًاداقتنا رظنأ (1)
.  يسنرفلا يندملا نوناقلا نم 1147 ةداملا ًاضيأ رظنأ (2)
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ضرعن ىتح لئاسملا هذه ثحب ئجرن كلذل .  ةيريصقتلا و ةيدقعلا ناتيلوئسملا
. ً ال يصفت اهثحب كانه ىفوتسنف ،  ةيريصقتلا ةيلوئسملل

ثلا ثلا لصفلا

دقعلا لا وز

(extinction)واالحنالل ءاضقن باال لوزي دقعلا : دقعلا لوزي فيك – 456
.(annulation)لا (dissolution)واإلطب

.  فولأملا هريصم وه اذهو ،  اهئشني يتلا تامازتل اال ذيفنتب يضقني وهف
نيب نذإ قرفلا ،  لحنيف ،  هذيفنت يف ءدبلا لبق  ،وأ هذيفنت مامت لبق لوزي دق هنكلو

 ،وا هذيفنت متي نأ لبق وأ دقعلا ذفني نأ لبق نوكي نأاالحنالل هئاضقناو دقعلا الل حنا
.  ذيفنتلا مامت دنع إال نوكي ال ءاضقن ال

دري االحنالل نكلو ،  دقعلل (disparition)لا وز هلا ،كالامه طبإ ريغ دقعلا الل حناو
ىلع دريف لا  ،امأاإلطب يعجر رثأ نود وأ يعجر رثأب لحني مث ًاحيحص دلو دقع ىلع

حةلااأل يف ،  دقعلا لا .و األوح عيمج يف يعجر رثأب لطبي مث حيحص ريغ دلو دقع
.  نكي مل نأك ربتعي  ،لب بسحف لوزي  ،ال يعجر رثأب حةلااالحنالل يفو لا طب

.  لحني فيكو يضقني فيك اآلن ثحبنو .  دقعلا لطبي فيك رم اميف انيأر دقو
.  ينمزلا دقعلا و يروفلا دقعلا نيب انه زييمتلا بجي : دقعلا ءاضقنا –457

.  تامازتل نماال هنع أشني ام ذيفنتب يضقني ،  ذيفنتلا لجؤم ناك ولو ،  يروفلا دقعلا ف
ب ءافولا و نمثلا عفدو نيعلل هملستو يرتشملا ىلإ عيبملا ةيكلم لقنب يضقني ثمال عيبلا ف

امدنع ،  تامازتل اال هذه لكو .  دقعلا نع أشنت يتلا ىرخ األ تامازتل اال عيمجو نامضلا
.  طاسقأ ىلع وأ ةدحاو ةلمج ،  ًاروف ذفنت اهب ، ءافولا تقو لحي

يرهوج رصنع انمدق امك نمزلا  ،ألن نمزلا ءاضقناب دوقعم هؤاضقنا ينمزلا دقعلا و
نم هئاهنإب ىضقنا ةدم هل ددحت مل اذإف ،  ةددحملا ةدملا ءاهتناب يضقني راجي هيف .فاإل
راجي كواإل .  قافت وأاال نوناقلا هنيعي يذلا راطخ األ داعيم ةاعارم عم نيداقعتملا دحأ

.(1) لمعلا دقعو ةكرشلا
يف هذيفنت يف ءدبلا لبقو  ،لب هئاضقنا لبق دقعلا لحنيو : دقعلا الل حنا –458
قافتاب  .فاالحنالل نوناقلا اهررقي يتلا بابس وألأل نيفرطلا قافتاب ،  نايح نماأل ريثك
اهررقي يتلا بابس امأاأل .(resiliationconventionnelel) لياقتلا وه نيفرطلا

(resiliationunilaterale)و ةدرفنم ةداراب ءاغل اإل اهمهأف دقعلا الحنالل نوناقلا
.(resolution) خسفلا

نوكي لياقتلا  .و دقعلا ءاغلإ ىلع اقفتي نأب نادقاعتملا لياقتي دق : لياقتلا –459
نأ لص (2).واأل يلص األ دقعلا يف وهاألرم امك نيينمض وأ نيحيرص ،  لوبقو باجيإب

ىقبي دقو اذه –2 ةرقف م694 لمعلا دقع يفو م529 ، ةكرشلا يفو م563 ، راجي يفاإل رظنأ (1)
امك ،  ةيئانثتسا فورظ يف نوناقلا هب يضقي ًايئانثتسا ءارجإ اذه نوكيو ،  هتدم ءاهتنا دعب ىتح دقعلا
دقو كلذ . وحن وأ برح بقع نكاسملا ةمزأ دادتشا دنع ينابملا راجيإ دوقعب ةصاخلا تاعيرشتلا يف
يف امك ،  دقاعتلا دنع هتيصخش تيعور اذإ نيدقاعتملا دحأ تومب هتدم ءاهتنا لبق ىتح دقعلا يضقني

.  رجأتسملا ةيصخش هيف ىعارت يذلا راجي واإل ةعرازملا و ةكرشلا
باجيإب نوكي نيحيرص لوبقو باجيإب نوكي امك ( لياقتلا ) خسافتلا ناب ضقنلا ةمكحم تضق دقو (2)

و عئاقولا نم دروت نأ ينمضلا خسفلا ب قتلا يه اذإ عووضملا ةمكحم بسحبو ،  نينمض لوبقو
لح ىلع ناتدار اال ناتاه تالتق فيك نيبت نأو ،  دقاعتلا يفرط يتدارا نع ًافشاك هتربتعا ام فورظلا
ًاضيأ تضقو ص470). 221 مقر 5 رمع ةعومجم 1947 ةنس ربوتكأ 16 يف يندم ضقن ) دقعلا
تناك اذإف ،  اهريدقتب عووضملا يضاق لقتسي يتلا ةيعوضوملا لئاسملا نم خسافتلا لوصح نأب
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،  عيبلا ناعيابتملا لياقت اذإف الن . باقتم نادقع كانه نوكيف ،  يعجر رثأ هل سيل لياقتلا
ىلإ يرتشملا نم ناث عيب دقع هبقعي ،  يرتشملا ىلإ عئابلا نم لوأ عيب دقع كانه ناك
اذهب عيبلا ربتعيف ،  يعجر رثأ لياقتلل نوكي نأ ىلع ناعيابتملا ىضارتي دقو .  عئابلا

.  نكي مل نأك لياقتلا
ةبسنلا حلا ،ب لك ىلع وهف اذهاألرث ، هل نكي مل وأ يعجر رثأ لياقتلل ناك ءاوسو

هنإ كلذ ىلع بترتيو األلو . دقعلا بقعا ناث دقع ،  ليجستلا ىلإ ةبسنلا مثب ريغلا ىلإ
ةيكلملا هيلإ تلقتنا نم بترو نيع ةيكلم لقن دق هيف لياقتلا لصح يذلا دقعلا ناك اذإ

ا اهكلا م ىلإ نيعلا عجرتو ،  ريغلا قوقح سمي ال لياقتلا  ،ف نيعلا هذه ىلع ريغلل ًاقوقح
ىتح يلص األ دقعلا لجس امك لياقتلا ليجست بجي كلذك .  قوقحلا هذهب ةلقثم يلص أل

األلو . اهبحاص ىلإ ةيكلملا دوعت
نأ يف قحلا نيدقاعتملا ألدح نوناقلا لعجي دقو : ةدرفنم ةداراب ءاغل 460–اال
و ةيراعلا و ةلا كولا اهنم ركذن دوقع يف كلذ ىلع نوناقلا صن .  دقعلا ءاغلإب لقتسي

.  ةكرشلا و ةبهلا و نيمأتلا دقعو دبؤملا داري واال ضرقلا و ةلواقملا و ةعيدولا
زوجي امك (م715)، ةلا كولا يهني نأ تقو يأ يف لكوملل زوجي ةلا ، كولا يفف

(م716). ليكوتلا نع تقو يأ يف لزني نأ ليكولل
(م643 ةيراعلا ءاضقنا لبق راعملا ءيشلا دري نأ ريعتسملل زوجي ،  ةيراعلا يفو
(م ةنيعم لا وحأ يف اهئاضقنا لبق ةيراعلا ءاهنإ بلطي نأ رياعملل زوجيو ،(3 ةرقف

.(644
إال هبلط درجمب عدوملا ىلإ ءيشلا ملسي نأ هدنع عدوملا ىلع بجي ،  ةعيدولا يفو

عدوملا مزلي نأ هدنع عدومللو ،  هدنع عدوملا ةحلصمل نيع نأاأللج دقعلا يف رهظ اذإ
(م عدوملا ةحلصمل نيع نأاأللج دقعلا نم رهظ إالاذإ تقو يأ يف ءيشلا ميلستب

.(722
لبق تقو يأ يف ذيفنتلا فقيو دقعلا نم للحتي نأ لمعلا برل ،  ةلواقملا يفو

نماأل هزجنأ امو تافورصملا نم هقفنا ام عيمج نع لواقملا ضوعي نأ ىلع ،  همامتا
.(1 ةرقف (م663 لمعلا متا هنأ ول هبسك عيطتسي ناك امو معلا

ضرقلا ىلع رهشأ ةتس تضقنا اذإ نيدملل ناك دئاوفلا ىلع قفتا  ،اذإ ضرقلا يفو
ةتس زواجي ال لجأ يف درلا متي نأ ىلع ،  هضرتقا ام درو دقعلا ءاغلإ يف هتبغر نلعي نأ
نع ةقحتسملا دئاوفلا ءاداب نيدملا مزلي ةلا حلا هذه يفو اذهاإلعالن ، خيرات نم رهشأ

لإلعالن(م544). ةيلا تلا رهش األ ةتس
ةنس ءاضقنا دعب نيدملا ءاش تقو يأ يف لخدلا لا دبتسا زوجي ،  نئادلا لخدلا يفو

(م546). كلذ يف ةبغرلا عإالهن ىلع
ينا ةيرود طاسقأ عفدب مزتلا يذلا هل نمؤملل زوجي ،  ةايحلا ىلع نيمأتلا دقع يفو
ةرتفلا ءاهتنا لبق نمؤملا ىلإ هلسري يباتك راطخاب دقعلا نم تقو يأ يف للحت

ليبس  ،فال هيلإ ةيدؤم ىوعدلا قاروأ يف ةدراو تارابع نم خسافتلا لوصح تصلختسا دق ةمكحملا
نمثلا ضرع وه خسافتلا لوبقل عئابلا هراذنا يف يرتشملا هطرش ام لك ناك اذإف ضقنلا ةمكحمل اهيلع

هذه تناكو ،  عوبسأ فرظ يف رضحم دي ىلع ًايقيقح ًاضرع تاقحلملا و فيراصملا عيمج عم عوفدملا
ب تباثلا ناكو : خسافتلل ًاطرش ناك عوبس األ فرظ يف ًاضيأ عادي نأاإل ىلع اهتاذب لدت ال ةرابعلا

غلبملا نأ ىلإ كلذ يف ًادنتسم عيبلا خسف هب ققحتي ال ضرعلا نأب كسمت يرتشملا نأ مكحلا
يفاأل عادي اإل طرش ىلإ ةراشإ ةيأ نود ليجستلل ةئطوت تعفد يتلا موسرلا ال ماش نكي مل ضورعملا
نأ نيح يف ضرعلا ةحصب ذإقلا أطخأ دق هنأ مكحلا ىلع ذخأي نأ يرتشملل زوجي ال هنإف ،  عوبس

5 رمع ةعومجم 9481 ةنس ليربأ 15 يف يندم ضقن ) عوبس يفاأل متي مل ضورعملا غلبملا عاديإ
ص601). 301 مقر
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،  ًاضيأ هل زوجيو (م759). ةقح لاال طاسق نماال هتمذ أربت ةلا حلا هذه يفو ،  ةيراجلا
نوكي نأ طرشب نيمأتلا ىفصي األلق .نأ ىلع ةيونس طاسقأ ثالةث عفد دق نىاك ىتم

(م762). ًاتقؤم نيمأتلا نكي اممل اذه ،  عوقولا ققحم هنم نمؤملا ثداحلا
ال . ياقت ربتعي اذهو كلذ ، هل بوهوملا لبق اذإ عجري نأ بهاولل زوجي ،  ةبهلا يفو
،  عوجرلا يف هل صيخرتلا ءاضق ال نم بلطي نأ بهاولل زاج هل ، بوهوملا لبقي مل اذإف
(م500– عوجرلا نم عنام دجوي ملو ،  لوبقم رذع ىلإ كلذ يف دنتسي ناك ىتم
نم صيخرتب عقي  ،ألهن خسفلا ىلإ برقأ ةريخ ةلااأل حلا هذه يف عوجرلا 503).و

.  نكي مل نأك ةبهلا ربتعت نأ هيلع بترتيو ءاضقلا
ببسل ءاكرشلا دحأ بلط ىلع ءانب اهلحب يضقت نأ ةمكحملل زوجي .  ةكرشلا يفو
ةكرشلا تناك اذإ كيرش الي زوجي امك خسفلا نم برض اذهو ،  لحلا غوسي ريطخ
بابسأ ىلإ كلذ يف دنتسا ىتم ةكرشلا نم هجارخا يءاضقلا نم بلطي نأ ةدملا ةنيعم

(م531) اهرارمتسا ىلع ءاكرشلا قفتي اممل ةكرشلا لحنت ةلا حلا هذه يفو ،  ةلوقعم
.(1) ءاضقلا مكحب إال متي ألهنال خسفلا نم برض ًاضيأ اذهو ،

دحأ مقي مل اذإ .  نيبناجلل ةمزلملا دوقعلا يفو : ذيفنتلا فقوو خسفلا –461
،  دقعلا خسف يضاقلا نم بلطي نأ اآلرخ دقاعتملل زاج ،  همازتلا ذيفنتب نيدقاعتملا
نم دقعلا ذيفنت فقي نأ ًاضيأ دقاعتملل زوجيو .(2) بلطلا اذه ريدقت ةطلس يضاقللو

.  دقعلا ذيفنت مدعب عفدلا وه اذهو ،  ذيفنتلا اآلرخب فرطلا مقوي ىتح هبناج
.  ماكح نماأل امهب قلعتي ام لصفنو ،  اهتيمه ال ذيفنتلا مدعب عفدلا و خسفلا دنع فقنو

يف ًاعيمج ةعجارملا ةنجل اهتفذح ،  دقعلا ءاغلإ يف صوصن ثالةث يديهمتلا عورشملا نمضت دقو (1)
عورشملا اذه نم 213 ةداملا ب اهنع ءانغتس اال نكميو ،  ةماعلا دعاوقلل قيبطت ألاهن يئاهنلا عورشملا

.( ديدجلا نوناقلا نم 147 ةداملا اهلباقت )
يه: صوصنلا هذهو

يتلا دوقعلا ادع اميف كلذو ،  ًاعيمج نيدقاعتملا قافتاب إال دقعلا ءاغلإ زوجي :ال يديهمتلا عورشملا نم م255
.  نيدقاعتملا دحأ تومب يهتنت

قحلا اذه ناك اذإ دقعلا ءاغلإب نيدقاعتملا دحأ درفني نأ زوجي كلذ عمو –1: يديهمتلا عورشملا نم م226
فست دق دقعلا ءاغلإ يف قحلا ىطعأ نم ناك اذإف –2.  نوناقلا يف هيلع صن وأ دقعلا يف طرتشا دق

.  ضيوعتلا ب هيلع عوجرلا زاج قحلا اذه لا معتسا يف
.  يعجر رثأ كلذل نوكي نأ نود الهل حنا موي نم إال يهتني فال دقعلا ىغلأ :اذإ يديهمتلا عورشملا نم م227
عقي ال دوقعلا ءاغلإ نأ لص :"واأل يتأي ام ددصلا اذه يف يديهمتلا عورشملل ةيحاضي اإل ةركذملا يف ءاج دقو
نيعملا األلج ءاضقنا لبق ةدملا ددحم ناك اذإ راجي اإل دقع ءاغلإ ثمال زوجيف ،  نيدقاعتملا يضارتب إال

لا وحأ يف يضارتلا ىلإ ةجاح نود ءاغل اإل عقي نأ زوجي نكلو كلذ ، ىلع رجأتسملا و رجؤملا قافتاب هل
اهؤاغلا عقيف ،  ةعارزلا ك اهتاذل ةظوحلم دقاعتملا ةيصخش اهيف نوكت يتلا دوقعلا ثالث:وأالاهحةلا

نيداقعتملا دحأ اهيف ظفتحي يتلا دوقعلا حةلا ةيناثلا  .و رابتع حماللال هتيصخش تناك نم تومب
ام يضتقي نأ اآلرخ دقاعلل نوكيو ،  ةدرفنملا هتداراب دقعلا ىغلي نأ هل نوكيف ،  ءاغل اال قحب هسفنل
صني يتلا دوقعلا حةلا يهف ةثلا ثلا ةلا حلا امأ .  قحلا اذه لا معتسا ةءاسا دنع ضيوعتلا نم هل بجي
ةددحم ريغ نوكت نأ دوقعلا هذه يف لص  ،واأل ةدرفنم ةداراب ءاغل قحاإل ليوخت ىلع اهددصب نوناقلا

هذه يف ءاغل اإل عقيو ،( ةلا كولا (ك اهتعيبطب ضقنلل ةلباق نوكت نأ )،وأ ةراج واإل ةكرشلا (ك ةدملا
يف قح نم اآلرخ دقاعلل نوكي خإاللامب ريغ يف كلذ ، نوناقلا اهلوخ يتلا ةدرفنملا ةدار ةلاباإل حلا

. " قحلا لا معتسا يف ةءاس دنعاال ضيوعتلا
.( شماهلا يف ص332 ص331– 2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم اذه لك يف رظنأ )

دق ةدرفنم ةداراب دقعلا ءاغلإ نأ ةيحاضي اإل هتركذمو يديهمتلا عورشملا صوصن نم هانلقن امم نيبتيو اذه
هتداراب دقعلا ءاغلإ قح هل نم دمتسيف ،  نوناقلا يف صن نم ًايتآ  ،ال هتاذ دقعلا يف ًاطرتشم نوكي
نيتنورقم نيتقباس نيتدارا قافتاب متي لياقتلا نم برض اذهو .  قباس قافتا نم قحلا اذه ةدرفنملا

هقح . لا معتسا يف ءاغل قحاإل بحاص فسعتي هيفأال طرتشيو ةقح ، ال ةدارإ رودصب
؟؟؟؟؟؟؟؟ دقعلا الل حنا وه خسفلا (2)و
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األلو عرفلا

(1) دقعلا خسف

،  ةيدقعلا ةيلوئسملا و خسفلا نيب لا صتا كانه : ةيدقعلا ةيلوئسملا و خسفلا –462
نيبناجلل ًامزلم دقعلا ناك اذإف .  يدقعلا همازتلا ذيفنتب نيدملا مايق مدعل ءازج كفالامه

هل زاجو .  انمدق امك همازتل ال نيدملا ذيفنت مدع ءازج دقعلا خسف بلطي نأ نئادلل زاج
و هئاقبتسا ساسأ ىلع لب دقعلا خسف ساسأ ىلع ال نكلو ،  ضيوعتلا ب بلا طي نأ ًاضيأ

انلصف يتلا ةيدقعلا ةيلوئسملا يه هذهو ،  ضيوعتلا قيرط نع هذيفنتب ةبلا طملا
.  مدقت اميف اهماكحأ

امإ هتامازتلا ب مايقلا مدع ىلع اآلرخ بساحي نأ نيدقاعتملا ألدح حص اذإ هنأ ىلع
ًامئاد حوتفم األلو قيرطلا نإف ،  ةيدقعلا ةيلوئسملا قيرط نم امإو خسفلا قيرط نم

ب نيدملا مايق مدع نوكي نأ قفتي لا .ذإ األوح ضعب يف يناثلا قيرطلا دسي ثيح
نكلو ،  ةيدقعلا هتيلوئسم يفتنتف هيف . هل الدي يبنجأ ببس ىلإ عجري امنإ همازتلا

.  ىرنس امك نوناقلا مكحب خسفني ةلا حلا هذه يف دقعلا نإ  ،لب خسفلا ىقبي
لقعلا هدبت يتلا ةيرظنلا ب خسفلا ةيرظن تسيلو : خسفلا ةيرظن ساسأ –463
ينامورلا نوناقلا ناك دقف .  ليوط روطت ةرمث وه ءدب ،لب ىذ ئداب اهب ملسف ،  ينوناقلا

ةلقتسم تامازتلا ءيشني نوناقلا اذه يف نيبناجلل مزلملا دقعلا ناكو اهب . ميلستلا ىبأي
دحأ مقي مل اذإف .  ببسلا ةيرظن يف انمدق امك ،  اهنيب لباقت  ،وال ضعب نع اهضعب

 ،وال ذينفتلا ب بلا طي اآلرخإالنأ دقاعتملا مامأ نكي  ،مل همازتلا ذيفنتب نيدقاعتملا
اوحسفا روطت دعب نامورلا نكلو .  خسفلا قيرط نع همازتلا نم وه للحتي نأ عيطتسي

هيف اولخدأف .  ًايئاضر دقعلا اذه حبصأ نأ دعب عيبلا دعق يف ًاقيض جماال خسفلا ةركفل
يفو .(2) نمثلا يرتشملا عفدي مل اذإ عيبلا خسف يف عئابلل قحلا لعجي ًاحيرص ًاطرش
طرشك دقنلا رايخ عئابلل ىطعأ امنإو ،  ةماع ةيرظن خسفلا فرعي ال اإلساليم هقفلا

اولا  ،قف ميدقلا يسنرفلا نوناقلا ءاهقف لعف كلذكو .  نمثلا فوتسي مل اذإ عيبلا خسفل
مكحب إال متي ال ناك خسفلا نكلو ،  حيرص طرش دجوي مل ول ىتح خسفلا زاوجب
يذلا وحنلا ىلع يسنكلا نوناقلا يف ببسلا ةيرظن روهظ كلذ ىلع دعاسو .  يئاضق

،  نيبناجلل مزلملا دقعلا يف ةلباقتملا تامازتل اال نيبام ببسلا ةركف تطبر دقو ،  هانمدق
تذخأ مث .  خسفلا نوكي مث نمو هذيفنت دنع ًاضيأ  ،لب بسحف دقعلا نيوكت دنع ال
نوناقلا ءاهقف ىديأ ىلع حوضوب زربت ةلباقتملا تامازتل اال نيب ام طابتر اال ةركف
نوناقلا نكلو .  اهساسأ ىلع خسفلا ةيرظن تماقو ،  ًاملسم ًارمأ تحبصأ ىتح يعيبطلا

يف ركذف ،  ةينامورلا ةغايصلا ب ةرثأتم اهلقن خسفلا ةدعاق لقن امدنع يسنرفلا يندملا
حةلا يف نيبناجلل ةمزلملا دوقعلا يف ًانضم موهفم خسافلا طرشلا نأ ىلع 1184 ةداملا

ةلجم يف (Prudhomms) موديربو (Picard) راكيبل –قملا ببسلا يف ناتيباك : عجارملا ضعب (1)
اال ةلجملا يف (Lebret) تيريبل ص109–قملا ص61– 1912 ةنس ةيلصفلا نيدملا نوناقلا
ةنس ةيلصفلا يندملا نوناقلا ةلجم يف (Cassin) ناساكل ص581–قملا 1924 ةنس ةيداقتن
نم ةلا سر (Maury) ىروم –1914 ةنس سيراب نم ةلا سر (Cassin) ناساك ص159– 1945
ةلا سر (Chevrier) هييرفيش –1924 ةنس زولوت نم ةلا سر (Boyer) هيياوب –1920 ةنس زولوت

وكسنيتناتسنوك –1934 ةنس ناك نم ةلا سر (Lepeltier) هييتلبيل –1929 ةنس سيراب نم
اهدعب امو 629 ةرقف فلؤملل دقعلا ةيرظن –1939 ةنس سيراب نم ةلا سر (Constantinessco)

380 ةرقف تيتس وبأ تمشح دمحأ روتكدلا – اهدعب امو 334 ةرقف يودب تجهب يملح روتكدلا –
.  اهدعب امو

ص733). راريج رظنأ )lexCommissoria(2)



436

نأ نم رثكأ اذهب دري مل وهو .  مازتلا نم هتمذ يف امب نيدقاعتملا دحأ مقي مل اذإ ام
طرشلا ركذ امأ .  همازتلا ب نيدملا مقي مل اذإ دقعلا خسف زاوجب يضقت يتلا ةدعاقلا ررقي

.  اهانمدق يتلا ةيخيارتلا تارابتع اال هيلع هتلمح هيبشت درجم وهف خسافلا
اذه حص ولو .  ينمضلا خسافلا طرشلا ةيرظن وه خسفلا ساسأ نأ ًاحيحص سيلو
ءاقلت نم دقعلا خسفنيف طرشلا ققحتي همازتلا ب نيدملا مايق مدع درجمب نأ هيلع بترتل

قح يضاقللو ،  قافتاب وأ يئاضق مكحب إال نوكي ال خسفلا ألن حيحص ريغ اذهو .  هسفن
مكحلا ىقوتيف دقعلا ذيفنتب موقي نأ نيدمللو ،  هضفري وأ خسفلا بلط بيجيف ريدقتلا

ىلع كلذ  ،لك هذينفتب ةبلا طملا ىلإ دقعلا خسفب ةبلا طملا نع لدعي نأ نئادللو ،  خسفلا ب
.(1) يلي اميف هنيبنس يذلا وحنلا

.  ءاهقفلا ةرهمج بهذت امك ،  خسفلا ةيرظنل ًاساسأ ببسلا ةيرظن ذاختا ىلإ ليمن وال
طابتر اال ةركف ىلع ةنيبم خسفلا ةيرظن لعجن  ،نأ ببسلا ةيرظن يف انيب امك ،  رثؤنو

 ،ذإ نيبناجلل ةمزلملا دوقعلا يف ةلباقتملا تامازتل اال نيب (interdependence)ام
ا دقاعتملا مازتلا ب ًاطبترم نيدقاعتملا دحأ مازتلا نوكي نأ ىضتقت دوقعلا هذه ةعيبط نأ
اآل دقاعتملل زاج ،  همازتلا ب نيدقاعتملا دحأ مقي مل اذإ داعالهنأ ًايعيبط ًارمأ ودبيف آلرخ
،  ذيفنتلا مدعب عفدلا وه اذهو ،  مازتلا نم هتمذ يف ام ذيفنت هبناج نم وه فقو ينا رخ

.(2) خسفلا وه اذهو ،  مازتل اذهاال نم ًايئاهن للحتي نأ وأ
نوكي دقو لص . وهاأل اذهو ،  يضاقلا مكحب نوكي خسفلا :و ثحبلا ةطخ –464
كلذ دنع ىمسيو نوناقلا مكحب لا األوح ضعب يف نوكيو .  نيدقاعتملا قافتاب

.  ًاخاسفنا
(3) قافت اال مكحب دقعلا خسف (2) ءاضقلا مكحب دقعلا خسف (1): ثحبن نحنف

.  نوناقلا مكحب دقعلا خاسفنا

األلو ثحبملا

ءاضقلا مكحب خسفلا

(2) خسفلا ب ةبلا طملا طورش ثالث:(1) لئاسم يف ملكتن ثالث: لئاسم –465
رثأ . نم خسفلا ىلع بترتي (3)ام خسفلا قح لمعتسي فيك

األلو بلطملا
خسفلا ب ةبلا طملا طورش

ام ىلع ديدجلا يندملا نوناقلا نم 157 ةداملا تصن : ةينوناقلا صوصنلا –466
: يتأي

زاج همازتلا ب نيدقاعتملا دحأ فوي مل اذإ ،  نيبناجلل ةمزلملا دوقعلا يف -1"
يف ضيوعتلا  ،عم هخسفب وأ دقعلا ذيفنتب بلا طي نأ نيدملا هراذعأ دعب األرخ دقاعتملل

. " ضتقم هل ناك نإ نيتلا حلا
هل زوجي امك ،  كلذ فورظلا تضتقا جأالاذإ نيدملا حنمت نأ يضاقلل زوجيو -2"
يف مازتل اال ىلإ ةبسنلا ب ةيمه األ ليلق نيدملا هب فوي مل ام ناك اذإ خسفلا ضفر نأ

. "(3) هتلمح

نيتللا ، " حيرصلا خسافلا طرشلا "و" ينمضلا خسافلا طرشلا " يترابع لا معتسا نأ ىرن مث نمو (1)
.  قيقدلا ريبعتلا ب سيل ،  ضقنلا ةمكحم ةغل يف ةصاخبو يرصملا ءاضقلا ةغل يف ًاريثك نادرت

. 633 ةرقف فلؤملل دقعلا ةيرظن نراق (2)
.  ًاقباطم نوكي داكي هجو ىلع يديهمتلا عورشملا نم 218 ةداملا يف صنلا اذه درو : صنلا خيرات (3)
يف 161 ةداملا مقر حبصأو ،  ًاقباطم هتلعج ةفيفط ةيظفل الت يدعت عم ةعجارملا ةنجل يف رقاو
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ميدقلا نوناقلا ناك دقو .  عوضوملا اذه يف ًائيش ديدجلا نوناقلا ثدحتسي ملو
مزلم وه ام ءافو نم نيدملا عنتما :"اذإ يتأي ام ىلع 173/117 نيتداملا يف صني
نأ نيبو ،  تانيمضتلا ذخا عم دقعلا خسف بلطي نأ نيب رايخلا نئادللف ،  مامتلا هبب

. " طقف هئافوب نيدملا مقي مل يذلا اءزجلا نع تانيمضتلا بلطي
نأ نيبتي هنمو .  ًانايب حضوأو عوضوملا ب ةطاحا رثكأ ديدجلا نوناقلا صن نأ ىلع
نينثا ،  دقعلا خسفب ةبلا طملا قح نئادلل تبثي ىتح اهرفاوت بجي ثالةث ًاطورش كانه
هذهو .  خسفلا ب ةبلا طملا ةعيبط هيضتقت ثلا ثلا طرشلا  ،و صنلا امهب حرصي اهنم

نيدقاعتملا دحأ موقي (2)إال نيبناجلل ًامزلم دقعلا نوكي :(1)نأ يه طورشلا
همازتلا ب مايقلل ًادعتسم خسفلا بلطي يذلا اآلرخ دقاعتملا نوكي (3)نأ همازتلا ذيفنتب

.  ىرخأ ةهج نم خسفلا مكح اذإ اهلصأ ىلإ لا حلا ةداعإ ىلع ًارداقو ةهج ، نم

نيبناجلل ةمزلملا دوقعلا يف إال خسفلا نوكي 1-ال

،  هعاونأ عيمجمب خسفلا اهيلع دري يتلا اهدحو يه نيبناجلل ةمزلملا دوقعلا –467
عيمج يف ماع طرش وه نيبناجلل ًامزلم دقعلا نوكي :نأ نوناقلا و يقافت واال يئاضقلا
كلذ .  نوناقلا مكحب وأ قافت اال مكحب وأ يضاقلا مكحب خسفلا ناك ءاوس ،  خسفلا عاونأ
امك ةلباقتملا تامازتل اال نيب ام طابتر اال ةركف ىلع ىنبم ثلاالةث ، هعاونأب ،  خسفلا نأ
يهف .  ةلباقتم تامازتلا اهنع أشني يتلا نيبناجلل ةمزلملا دوقعلا إال دجوي سيلو .  انمدق

.  خسفلا ةمكح اهيف رفاوتت يتلا اهدحو
بناجل مزلم دقعو نيبناجلل مزلم دقع ىلإ دقعلا ميسقت يف كلاالم دنع انمدق دقو
نوناقلا دهع يف دحاو بناجل ةمزلم ًادوقع ربتعت تناك يتلا دوقعلا ضعب نأ دحاو
ءاهقفلا نأ انمدقو .  خسفلا اهيلع دري ،  ةزايحلا نهرو ضرقلا و ةيراعلا  ،ك ميدقلا يندملا
مهنمو .  خسفلا قح اهيف ركني نم مهنمف .  ىتش بهاذم دوقعلا هذه رمأ يف تفلتخا

نم مهنمو .(resolution) ًاخسف (decheance)ال ًاطاقسا هيمسي نكلو هرقي نم
.  دحاو بناجل ةمزلملا دوقعلا يف نوكي خسفلا قح نأ ىلإ بهذيو خسف هنأ ىلع هرقي

مقر تحت خويشلا سلجمب يندملا نوناقلا ةنجلف ،  باونلا سلجم هيلع قفاوو .  يئاهنلا عورشملا
ص322). ص319– 2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم ).  خويشلا سلجمف ، 157

دقع دوجو خسفلا ضرتفي ": يتأي ام ددصلا اذه يف يديهمتلا عورشملل ةيحاضي اإل ةركذملا يف ءاج دقو
نم كلذب لا قيل ،  هخسف اآلرخ بلطيف همازتلا ب ءافولا نع نيدقاعلا دحأ هيف فلختي نيبناجلل مزلم

.  نوناقلا مكحب وأ نيدقاعلا ىضارتب وأ هب يضقي مكح ىلع ءانب خسفلا عقيو هب . مزتلا ام ذيفنت
يئاضقلا خسفلا حةلا يفف لا . األوح بسح ىلع ًاينوناق وأ ًايقافتا وأ ًايئاضق خسفلا نوكي كلذبو

رايخلا اآلرخب دقاعلا نوكيو ،  ًانكمم الزيلا ءافولا نأ مغر ،  همازتلا ب ءافولا نع نيدقاعلا دحأ فلختي
راتخا اذإف لبق . نم نيدملا رذعا دق نوك ينا ىلع ،  خسفلا بلط نيبو دقعلا ذيفنتب ةبلا طملا نيب

بيجتسي نأ نيعت ،  ضرفلا مكح وه امك ،  ناكم اإل دودح يف لخدي وهو ،  هبلطو دقعلا ذيفنت نئادلا
 ،فال خسفلا راتخا اذإ امأ كلذ . لا حلا ىضتقا اذإ ضيوعتلا ب مكحي نأ هل زاجو ،  بلطلا اذهل يضاقلا
ب همازلا  ،عم ةرظنلا بلط اذإ ةرسيم ىلإ نيدملا رظني نأ هل زوجي  ،لب هيلإ هتباجا ىلع يضاقلا ربجي

ذيفنتلا ناك ولو ،  كلذك هلو .  هسفن ءاقلت نم كلذب يضقي نأ هل زوجيو  ،لب ءاضتق اال دنع ضيوعتلا
يف االمه ءزجلا وه هذيفنت مت ام ناك اذإ هذيفنت نع فلخت امع نئادلا ضيوعت ىلع رصتقي  ،نأ ًايئزج

ضيوعتلا ب نيدملا مازلإ عم دقعلا خسفب يضقيو هبلط ىلإ نئادلا بيجي نأ يضاقلل نأ ىلع .  مازتل اال
ذإ ضيوعتلا ب مازل لال ًاساسأ ،  خسفلا حةلا يف ،  هتاذ دقاعتلا نوكي  .وال كلذل لحم ةمث ناك نإ ًامئاد

نيدملا أطخ ةلا حلا هذه يف مازل اإل ردصم نوكي امنإو ،  خسفلا لعفب هرثأ دنتسي ًامات ًامادعنا مدعني وه
دقعلا ذيفنت لظي نأ اهلوا ثالةث: طورش رفاوتب إال خسفلا ب مكحي ال يضاقلا نأ ىلع .  هريصقت وأ

،  هفلخت ىلع نيدملا ىقبي نأ ثلا  ،وثلا هذيفنت نود دقعلا خسف نئادلا بلطي نأ يناثلا  ،و ًانكمم
نيدملا ىلإ بسني ام كلذب ققحت طورشلا هذه تعمتجا اذإف .  خسفلا ب ءاضقلل رربم كلذ نم نوكيف

ص328). ص327– 2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم ). " ريصقت وأ أطخ نم
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نوناقلا دهع يف ىتح نيبناجلل ةمزلم دوقع ألاهن دوقعلا هذه يف زئاج خسفلا نأ اندنعو
كلذ . نايب انل قبس دقو ،  ميدقلا يندملا

اتناك اذإ ةلا وفكلا ةعيدولا  ،ك دحاو بناجل ةمزلم إال نوكت نأ نكمي ال يتلا دوقعلا امأ
نإف ،  اهيف خسفلا روصت نكمي ال هنأ انمدق دقف ،  ضوع ريغب تناك اذإ ةبهلا و رجأ ريغب

ةحلصم ةيأ اآلرخ فرطلل نكي مل همازتلا ذيفنتب مقي مل اذإف ،  مزتلملا وه ًادحاو ًافرط
يف يه هتحلصم  ،لب خسفلا ب هنم للحتي مازتلا يأ هتمذ يف سيل ذإ خسفلا بلط يف

.  دقعلا ذيفنت بلطي نأ
ةمزلملا دوقعلا تناك اذإو : خسفلا اهيلع درب نيبناجلل ةمزلملا دوقعلا لكو –468

نأ ىرنسو .  ًاعيمج اهيلع دري ىرخأ ةهج نم خسفلا اهيلع دري يتلا اهدحو يه نيبناجلل
.  يروفلا دقعلا يف خسفلا رثأ نع فلتخي رثاب خسفلا هيلع دري ينمزلا دقعلا

خسفلا هيف عنمي نيبناجلل ًامزلم ًادحاو ًادقع ىنثتسي ميدقلا يندملا نوناقلا ناك دقو
" هنأ ىلع ناصنت 588/480 ناتداملا تناكف .  ةايحلا ىدم بترملا داري اال دقع وه

راهظإ وأ اهمادعإ وأ تانيمأتلا ءادأ مدع وأ ءافولا مدع حةلا يف داري اال بحاصل زوجي
نم غلبم صيصختو نيدملا اذه لا ومأ عيب ىلع طقف لصحتي نأ داري باال نيدملا فإالس
نأ هل زوجي ال داري اال بحاص نئادلا "(1).ف اهيلع قفتملا تابترملا ألءاد فاك اهنامثأ
،  ينيعلا ذينفتلا ب ةبلا طملا هلإال سيلو ،  همازتلا ب نيدملا لخا اذإ دقعلا خسف بلطي

اندقتنا انك دقو .  هيلع قفتملا بترملا ألءاد هنمث عير يفكي ام نيدملا لا ومأ نم عيبيف
ةماعلا دعاوقلا ىلع جرخي ًابيرغ ًاصن هانيأرو ،(2) ميدقلا نوناقلا دهع يف صنلا اذه

كلذ لجأ نمو .(3) يسنرفلا عورشملا نع يرصملا عرشملا هلقن دقو .  رهاظ ببس نود
ىدم بترملا داري اال دقع در دقو ،  ةلأسملا هذه يف ًاعطاق ديدجلا يندملا نوناقلا درو
مل "اذإ هنأ ىلع 746 ةداملا تصنف ،  خسفلا هيف عنمي ملو ،  ةماعلا دعاوقلا ىلإ ةايحلا
زاج ضوعب دقعلا ناك نإف ،  دقعلا ذيفنت بلطي نأ قحتسملل ناك ،  همازتلا ب نيدملا مقي

. " لحم هل ناك نإ ضيوعتلا عم هخسف بلطي نأ ًاضيأ هل
دحأ مقي مل اذإ خسفلا بلط هيف زوجي ال ةمسقلا دقع نأ ىلإ يسنرفلا ءاضقلا بهذو
يذلا مساقتملا بلا طي امنإو ثمال ، ةمسقلا لدعمب ءافولا نم همازتلا ذفنتب نيمساقتملا
ىلع ظفاحي نأ كلذ نم يسنرفلا ءاضقلا ديريو .  مازتل اال اذه ذفني نأ همازتلا ب لخا

باال ءافولا مدع حةلا يف إال خسفلا عنمت ال يهو ،  يسنرفلا يندملا نوناقلا نم 1978 ةداملا ًاضيأ رظنأ (1)
.  ميدقلا يرصملا نوناقلا صن يف ةروكذملا ىرخ حلااالتاأل نود داري

. 638 ةرقف فلؤملل دقعلا ةيرظن رظنأ (2)
داري اال دقع :(األلو)نأ رظنلل لحم امهنم لك نيليلعتب مهنوناق يف درو يذلا صنلا نويسنرفلا للعيو (3)
نئادلا نكماو ،  هلصأ ىلإ ءيشلا ةداعإو دقعلا خسفب انحمس اذإف يلا . متحا دقع ةايحلا ىدم بترملا
نوكي لا ، ملا سأر دادرتساب ىفتكا ؟اذإ نيدملا درتسي اذامف ،  داري نماال هضبق ام نيدملا ىلإ دري نأ
سأر ةلغ نيب ام قرفلا وه نيدملا دنع لا ملا سأر اهيف ىقب يتلا ةدملا ةلغلا نم ءزج نم مرح دق
درتسي وال داري نماال هضبق ام ىقبتسي نئادلا نإ ليق اذإو .  داري نماال ضوبقملا ةلغو هعيمج لا ملا
يقابلا ةفرعم ترذعت ،  داري اال ضبق ذنم هنم ىضقنا ام ىلإ هرمع نم ىقب ام ةبسنب لاإال ملا سأر نم

دنع لهسلا نمف ،  ًاعنقم ليلعتلا اذه رن ملو – يدرف ثداح يف رثأ لا متح اال نوناقل سيل ذإ هرمع نم
عم لا ملا سأر درتسيو ةينوناقلا هدئاوف عم داري نماال هضبق ام دري نئادلا لعجن نأ دقعلا خسف
اذه يف هاندروأ ام نراق ) دقاعتلا لبق ةيلص األ حهتلا ىلإ دقاعتم لك ديعن كلذبو ،  ةينوناقلا هدئاوف
يف ةداع نوكي نئادلا )نأ يناثلا ليلعتلا 1).(و مقر شماه ص684 دقعلا ةيرظن يف صوصخلا
اميف الل غتس اال رعس تابلقت نم نماو هتجاحل نامض هيفف لا ، ملا سأر ىلع هرثؤي داري اال ىلإ ةجاح
خسفلا نإف ،  عنقم ريغ ًاضيأ وه ليلعتلا اذه نكلو – كلذ هيلع عيضي خسفلا لا ،و ملا سأر درتسا ول

هنع لدعي إالنأ خسفلا مدع يف ةحلصملا ىأر اذإ هيلع امف ،  هيلع ًابجاو وال نئادلل ًازئاج نوكي امنإ
لا ملا سأر لغتسي نأ عيطتسي هنأ ىأر اذإ امك هتحلصم يف ناك اذإ خسفلا بلطيو ،  ذيفنتلا بلط ىلإ

.  ًاعفن رثكأ هجو ىلع هدادرتسا دنع
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ًاضيأ ءاضقلا اذهو .(1) خسفلا ب ةمسقلا ضقن مهرضي نيذلا نيمساقتملا ةيقب ةحلصم
ةحجارلا ةحلصملا بلغي يذلا وهو ،  يضاقلا ريدقتل األرم كرتي نأ ىلو  .واأل رظنلل لحم

ءانثتس ال لحم فال خسفلا يف ةماعلا ةدعاقلا يه هذهو ،  يضقي ال وأ خسفلا ب يضقيف
.(2) اهنم ةمسقلا دقع

همازتلا ذيفنتب نيدقاعتملا دحأ مقي مل إالاذإ خسفلا نوكي 2-ال

ىلإ عجري ذيفنتلا مدع ناك اذإ : يبنجأ ببس ىلإ عجري ذيفنتلا مدع – 469
هل ، لباقملا مازتل اال يضقنيف يضقني نيدملا مازتلا نإف ،  يبنجأ ببسل هتلا حتسا

.  ليلق دعب هل ضرعنس ام اذهو .  نوناقلا مكحب دقعلا خسفنيو
خسفلا قاطن نم انجرخ يبنجأ ببسل ال يحتسم ذيفنتلا حبصأ اذإ هنأ ىرن كلذ نمو

.(3) خاسفن اال قاطن ىلإ
ذيفنتلا مدع نوكي نأ نذإ بجيف : نيدملا لعف ىلإ عجري ذيفنتلا مدع –470

  نيدملا لعفب ال يحتسم حبصأ ينيعلا ذيفنتلا نوكي ناب ،  يبنج األ ببسلا ريغ ىلإ ًاعجار
نأ نئادلل زوجي ةلا حلا هذه يفف .  ذيفنتلا ب مقي مل نيدملا نكلو ًانكمم الزيلا ،وأ
،  ضرفلا اذه يف ًاضيأ ققحتت ةيدقعلا ةيلوئسملا نأ انيأر دقو .  دقعلا خسفب بلا طي
ةبلا طملا وأ ةيدقعلا ةيلوئسملا ساسأ ىلع ضيوعتلا ب ةبلا طملا نيب رايخلا نئادلل نوكيف

،  ذيفنتلا مدع دنع خسفي ال دقعلا نأ ىلع نادقاعتملا قفتي نأ زوجي  .لب دقعلا خسفب
.  ةيدقعلا ةيلوئسملا ساسأ ىلع ضيوعتلا ب ةبلا طملا ىلع نئادلا رصتقي نأو

مدع مكح يف ربتعيو – ًايئزج ذيفنتلا مدع ناك اذإو : يئزجلا ذيفنتلا مدع –471
 .و خسفلا ب ةبلا طملا قح نئادلل –فالزيلا ًابيعم ذيفنتلا نوكي نأ يئزجلا ذيفنتلا
رربي ذيفنت نود يقابلا ءزجلا ناك اذإ اميف رظني ريدقتلا يف هقح لا معتسا يف يضاقلا
مدع نأ يضاقلا يأر اذإف .  ذيفنتلا ةلمكتل نيدملل ةلهم ءاطعإ يفكي  ،وأ خسفلا ب مكحلا
وأ هلك دقعلا خسفب ىصقي له ىري نأ هيلع ىقب ،  خسفلا رربي ثيحب ريطخ ذيفنتلا
مازتلا نأ اذإ هلك دقعلا خسفب يضقيو اآلرخ . ءزجلا ءاقب عم هنم ءزج خسف ىلع رصتقي

األ ءزجلا وه ذيفنت نود يقابلا ءزجلا نكلو اهلمحتي ناك  ،وأ ةئزجتلا لمتحي ال نيدملا
.  مازتل نماال يساس

لا حلا ةداعإ ىلع ًارداقو همازتلا ب مايقلل ًادعتسم نئادلا ناك إالاذإ خسفلا نوكي 3-ال
اهلصأ ىلإ

ةداعإ نكمملا نم نوكي نأو همازتلا ب مايقلل ادعتسم نئادلا نوكي نأ بوجو –472
همازتلا ب مايقلل ًادعتسم خسفلا طبلا نئادلا نوكي نأ ًاضيأ بجيو : هلصأ ىلإ ءيشلا
بلطي مث همازتلا وهب لخي نأ لدعلا نم سيلف .  نيبناجلل مزلملا دقعلا نم أشن يذلا

.  مازتلا نم هتمذ يف ام ذيفنتب نيدملا مايق مدعل خسفلا
مكحب خسفني دقعلا نإف ،  يبنجأ ببسل همازتلا ذيفنت نئادلا ىلع لا حتسا اذإ امأ

.  نيدملا بناج يف ةلا حتس اال تناك اذإ اميف هخاسفنا نوناقلا
نأ خسفلا ب مكحلل  ،فالدب هلصأ ىلإ ءيشلا ديعي نأ هنأش نم دقعلا خسف ناك املو

. 367–1–32 هيريس 1832 ةنس ويام 9 يف يسرف ضقن (1)
رياني 6 يف يسنرف ضقن ) ةمسقلا دقع يف خسفلا زاوج طارتشا زاجأ هتاذ يسنرفلا ءاضقلا نأ ىلع (2)

.(16–1–46 زوللا 1846د ةنس
ضقن ص467– الل4 قتس 1905اال ةنس ويام 10 يف ةينطولا رصم ةمكحم ىنعملا اذه يف رظنأ (3)
فلؤملل دقعلا ةيرظن نراق –1920 ةنس ةينوي 15 يدبهيلا تيزاج 1920 ةنس ويام 5 يف يسنرف

.  ناكملا اذه يف اهيلإ راشملا عجارملا 1و مقر شماه ص685



440

ىضتقمب ًائيش ملست دق ناك اذإف .  ذخأ ام در ىلع ًارداق كلذ بلطي يذلا نئادلا نوكي
ال  ،ألهن خسفلا ب ةبلا طملا قح نم همرحي نامضلا ب همازتلا  ،ف رخآ نم هعابو ،  دقعلا
خإاللب اذه يف ذإ هعم دقاعت نم ىلإ هدريل ىرتشملا دي نم ءيشلا عزنب نأ عيطتسي
نم هذيفنت قبس ام سمي ال اهيف خسفلا نأ ةينمزلا دوقعلا يف ىرنسو .  نامضلا مازتلا

.  هذيفنت قبس ام دري نأ اهخسفب ةبلا طملل نذإ يرورضلا نم سيلف ،  دوقعلا هذه
عنمي ال كلذ نإف ،  هلصأ ىلإ ءيشلا دري نأ هيلع لا حتسا يذلا وه نيدملا ناك اذإ امأ
نايب يتأيسو (م160). ضيوعتلا ةلاب حلا هذه يف نيدملا ىلع يضقيو ،  خسفلا نم

كلذ .

يناثلا بلطملا

خسفلا قح لمعتسي فيك

بلا طي ىتح ،  نئادلا نأب 157 ةداملا نم ىلو األ ةرقفلا تضق : نيدملا راذعإ –473
ا ىلع صن ميدقلا نوناقلا يف نكي ملو .  ذيفنتلا ب هايإ ًابلا طم نيدملا رذعي ،  دقعلا خسفب

ىوعدلا عفر درجم نأ ىلع .(1) هترورضب يضقت مكاحملا ضعب تناك كلذ عمو ،  راذع إل
.(2) ًاراذعإ دعي خسفلا ب

يف رهظن ةيلمع ةيمهأ حلا لك ىلع هل خسفلا ب ةبلا طملا لبق نيدملل نئادلا ًاراذعإو
ىلإ برقأ هلعجيو (2).  خسفلا بلطل ةباجتسا عرسأ يضاقلا لعجي (1): نيرمأ

.(3) خسفلا ب مكحلا قوف ضيوعتب نيدملا ىلع مكحلا
هنأ ةباتك نيدملا حرص اذإ خسفلا ب ةبلا طملا لبق نيدملا راذع ال ةرورض ال هنأ ظح يوال

نيدملا لعفب دجم ريغ وأ نكمم ريغ مازتل اال ذيفنت حبصأ اذإ  ،وأ همازتلا ب مايقلا ديري ال
هلمعو ءيش لمع نع عانتما وه مازتل اال ناك نأب وأ هداعيم تاف دق ذيفنتلا ناك نأب

(م200). نيدملا
صنو .  دقعلا خسفب مكح رودصو ىوعد عفر نم :والدب خسفلا ب مكح رودص –474
دهع يف مكاحملا ءاضقو ،  ىنعملا اذه يف حيرص ديدجلا نوناقلا نم 157 ةداملا

.(4) خسفلا ب مكح رودص بوجو يف درطضم ميدقلا نوناقلا
خسفلا يفف .  قافت اال مكحب خسفلا و ءاضقلا مكحب خسفلا نيب ام قرفلا ىلجتي انهو

هل  ًائشنم ال خسفلل ًاررقم مكحلا نوكي ( نوناقلا مكحب خاسفن اال كلذكو ) قافت اال مكحب
خسفلا ب ةبلا طملا ربتعت مث نمو خسفلل ءيشنم هيف مكحلا ف ءاضقلا مكحب خسفلا ،امأ
ةمكحملا نذإ نودب خسفلا ب ىوعد ىصولا عفر اذإو ،  فرصتلا لا معأ نم ةلا حلا هذه يف

ص149– 78 مقر 14 ةيمسرلا ةعومجملا 1913 ةنس ليربا لوأ يف ةينطولا فانئتس اال ةمكحم (1)
ص165 . 1891م3 ةنس رياني 28 يف ةطلتخملا فانئتس اال ةمكحم

اال ةمكحم ص216– 95 مقر 12 ةاماحملا 1932 ةنس ةيلوي 30 يف ةينطولا ةيلكلا رصم ةمكحم (2)
ص404 . 1914م26 ةنس ويام 30 يف ةطلتخملا فانئتس

ص35 . 1900م1 ةنس ةينوي 14 يف ةطلتخملا فانئتس اال ةمكحم (3)
عفد نع رخأتلا  ،ك ينمضلا خسافلا طرشلا نأ ءاضقو ًاهقف هيلع قفتملا نم هنأب ضقنلا ةمكحم تضق (4)
مكحلا اذهو ،  كلذب يئاضق مكح نم دقعلا خسفل الدب  ،لب خسفلا هتاذب يضتققي  ،ال هداعيم يف نمثلا

رمع ةعومجم 1932 ةنس ربمسيد 8) هخسف ال دقعلا ذيفنت هرايتخا زاوجل عئابلا بلط ىلع ءانب ردصي
1922 ةنس رياني 9 يف ةينطولا فانئتس اال ةمكحم ىنعملا اذه يف ًاضيأ رظنأ ص152– 81 مقر 1

ةمكحم ص48– 25 مقر 11 ةاماحلا 1930 ةنس ليربا 28 يفو –42 مقر 24 ةيمسرلا ةعومجملا
ص 1914م26 ةنس ويام 30 يفو ص262– 1900م12 ةنس ويام 17 يف ةطلتخملا فانئتس اال
ص437– 1925م37 ةنس ويام 19 يفو ص208– 341922 ةنس رياربف 28 يفو –404

ص123 . 1941م53 ةنس سرام 4 يفو ص187– 1926م38 ةنس رياني 19 يفو
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.(1) ةلوبقم ريغ ىوعدلا تناك ةيبسحلا
ب مكحلا نإف ،  خسفلا ىوعد نئادلا عفر ام اذإف : ذيفنتلا و خسفلا نيب رايخلا –475

نوكي رايخلا اذهو .  ذيفنتلا و خسفلا نيب رايخ كانه نوكي  ،لب ًايمتح نوكي ال خسفلا
.  يضاقلا و نيدملا و نئادلا ،  لكل

ىلإ خسفلا بلط نع ،  مكحلا لبق ،  لدعي نأ هل خسفلا ىوعد عفري نأ دعب نئادلا ف
هنأ ىلع .(2) خسفلا ىلإ هنع لدعي نأ هلف ذيفنتلا ىوعد عفر اذإ هنأ امك .  ذيفنتلا بلط
نع لزن دق نكي اممل اذه لك .(3) دحاو بلط يف ذيفنتلا و خسفلا نيب عمجلا زوجي ال

4) اآلرخ بلطلا ىلع هنم ال وزن امهنم بلطب ىوعدلا هعفر درجم ربتعي  ،وال نيبلطلا دحأ

ص671 . 323 مقر 18 ةاماحملا 1936 ةنس رياني 28 يف رصم فانئتسا (1)
خسافلا طرشلا  .ف ًامكحو ةعيبط نافلتخي ينمضلا هطرشو حيرصلا خسفلا طرش نأب ضقنلا ةمكحم تضقو

دعب ىتح نيدملا لهمي نأ يضاقللو ،  يضاقلا ريدقتل عضاخ وه ذإ امتح خسفلا بجوتسي ال ينمضلا
هدض ردصي نأ لبق ال ماك هنيد ضرعب خسفلا ىدافتي نأ هل هسفن نيدملا  ،لب هيلع خسفلا ىوعد عفر
يندملا نوناقلا نم 334 ةداملا هب يضقت اميف وهف حيرصلا خسافلا طرشلا امأ .  خسفلا ب يئاهن مكح

 ،وال نمثلا ءادأ نع فلختملا يرتشملا لا همإ يضاقلا هعم كلمي  ،فال امتح خسفلل بجوم ( ميدقلا )
دق ناك ىتم هيلع خسفلا ىوعد ةماقإ دعب هضرع وأ نمثلا ءادأب خسفلا ىدافتي نأ يرتشملا عيطتسي
ىلإ ةجاح بال خسفلل ًابجوم حيرصلا خسافلا طرشلا نوكي دق  ،لب ءافولا ىلإ يمسرلا هيبنتلا اهقبس

.  راذنإ وال هيبنت ىلإ ةجاح بال هققحت دنع خسفلا عوقو ىلع دلاالةل يف ةحيرص هتغبص تناك اذإ هيبنت
ذإ يرتشملا نأ ىلع دقعلا خسفب اهءاضق تماقا دق ىلو األ ةجردلا ةمكحم تناك اذإ هنإف كلذ ىلعو

ينمضلا خسافلا طرشلا ىلع ءانب خسفلا بلط يف ًاقحم عئابلا ناك نمثلا نم ءزجب ءافولا يف رصق
هيلع ًاقفتم ناك خسفلا نإ تلا قف فانئتس اال ةمكحم تءاج  ،مث ةيلدابتلا دوقعلا عيمج يف ضرتفملا

ال وزن خسفلا يف عئابلا قح ررقت يهف يرتشملا فلخت اهل تبث دق هنأو نمثلا ءادأ نع فلختلل ءازج
رخآ يف قتلا نأ ثبلت مل ).مث ميدق ) يندم 334 ةداملا صنب معال حيرصلا خسافلا طرشلا ىلع
ىلع ميقأ دق نوكي اذه اهمكحف ،  اهمكحل ًابابسأ هنم ذخاتو هبابس ال فناتسملا مكحلا ديؤت اهنإ اهمكح

و حيرصلا خسفلا يطرش التخالف نيعمتجم امهيلع مكح موقي نأ نكمي ال نيرياغتم نييعقاو نيرمأ
2 يف يندم ضقن ) هضقن بجوتسيو هبيعي مكحلا بابسأ يف ضراعت اذهو ،  ًامكحو ةعيبط ينمضلا
و ءاضقلا مكحب خسفلا عمتجي دق هنأ ىلع ص35)– 16 مقر 5 رمع ةعومجم 1946 ةنس ويام
نأ هيف ًاروكذم عيبلا دقع ناك اذإ هنأب ضقنلا ةمكحم تضق دقو .  دحاو دقع يف قافت اال مكحب خسفلا

عوضوملا ةمكحم تأرو الًايغ ، عيبلا لعجي األلو طسقلا عفد مدع نأ هسفن ةحلصمل طرتشا دق عئابلا
امم ًامورحم عئابلا نوكي ةيقابلا طاسق اال عفدت ملو عفد اذإ األلو طسقلا نأ هانعم سيل طرشلا اذه نأ
هل تابث قحلا اذه نإ  ،لب نمثلا نم رخأتملا عفد مدع دنع يعبلا خسف بلط نم نوناقلا هل هلوخي
ضقن ) هيلع رابغ ال اهريسفت نإف ،  هصوصخب دقعلا يف طارتشا يأ ريغ نم هل قابو نوناقلا صنب

ص750). 259 مقر 1 رمع ةعومجم 1935 ةنس ويام 2 يف يندم
1916م29 ةنس ربمسيد 12 يفو ص137– 1913م26 ةنس ربمفون 13 يف طلتخم فانئتسا (2)

ص187 . 1929م38 ةنس رياني 19 يفو ص96–
18 يفو – هيلإ ةراش اإل تقبس دقو ص96 1916م29 ةنس ربمسيد 12 يف طلتخم فانئتسا (3)

ص88 . 1917م30 ةنس ربمسيد
اذإ امك ،  نيبلطلا دحأ نع ال وزن نيدملا نم ردص يذلا لمعلا ربتعت له ردقت نأ عوضوملا ةمكحملو (4)
سرام 16 يف يسنرف ضقن : خسفلا نع هلوزن كلذ نم مهفي نأ داريو نيدملا مللا عيزوت يف مدقت

نع كلذب لزنف هنم يرتشملا نم ردص عيبب ىضر اذإ امكو –121–1–140 هيريس 1840 ةنس
–1–1909 هيريس 1909 ةنسو سرام 15 يف يسنرف ضقن األلو: عيبلا خسفب ةبلا طملا يف هقح
بلط يف هقح نع انمض كلذب لزنف هارتشا يذلا راقعلا يف تاح ال صا يرتشملا ىرجأ اذإ امكو –391
عئابلا طبلا اذإ امكو ص249– 1912م24 ةنس ليربا 3 يف طلتخم فانئتسا : عيبلا خسف

12 يف طلتخم فانئتسا : خسفلا نع انمض لزنف كلذل ةيظفحت تاءارجإ ذختاو نمثلا عفدب يرتشملا
يف نمثلا ب نئادك عئابلا مدقت اذإ امكو – هيلإ ةراش اإل تقبس ص96و 1916م29 ةنس ربمسيد

18 يف طلتخم فانئتسا : كلذ دعب عيبملا ءيشلا دادرتسا بلطي هل زوجي فال يرتشملا ةسيلفت
.  هيلإ ةراش اإل تقبس دقو ص88 1917م30 ةنس ربمسيد
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.(

(1).وال خسفلا بنجتيف همازتلا ذفني  ،نأ يئاهنلا مكحلا ب قطنلا لبق ،  كلذك ندمللو
نئادلل ضيوعتب مكحلل لحم كانه ناك اذإ ام يضاقلا ردقي ةلاإالنأ حلا هذه يف ىقبي
نئادلا نوكي نأ ضيوعتلا ب مكحلا ىلع دعاسي اممو .  همازتلا ذيفنت يف نيدملا رخأت نع

كلذ . ىلإ ةراش اإل تبس دقو ،  ىوعدلا عفر لبق نيدملا رذعأ دق
ةطلس كلذ يف هل نإ لب .  خسفلا ب مكحي نأ هيلع ًامتحم سيل يضاقلا كلذك
يطعيو هب مكحي ال دقو كلذ . رربت فورظلا ىأر اذإ خسفلا ب مكحي دقف .  ةيريدقت
مكحلا اذه ىلع 157 ةداملا نم ةيناثلا ةرقفلا صنتو .(2) همازتلا ذيفنتل ةلهم نيدملا

امك كلذ ، فورظلا تضتقا جأالاذإ نيدملا حنمت نأ يضاقلل زوجيو ": لوقت ذإ ةحارص
اال ىلإ ةبسنلا ب ةيمه األ ليلق نيدملا هب فوي مل ام ناك اذإ خسفلا ضفر نأ هل زوجي

نيدملا دمعت هل حضتي نأ خسفلا ب مكحلا ىلع يضاقلا لمحي اممو . " هتلمح يف مازتل
ىوعدلا عفر لبق هل نئادلا راذعإ نم ًامغر ًاحضاو مهإاال كلذ يف هلا مهإ وأ ذيفنتلا مدع

ب ةيمه األ ليلق نيدملا هب فوي مل ام نوكي نأ دقعلا ءاقبتسا ىلع هلمحي اممو .(3)

جأ نيدملا ءاطعإ ىلع هلمحي اممو .(4) صنلا لوقي امك هتلمج يف مازتل اال ىلإ ةبسنلا

ضرع اذإ راجي اإل خسفب مكحلا عنمي نأ رجأتسملل غوسي هنأب ةينطولا فانئتس اال ةمكحم تضق دقو (1)
ةعومجملا 1900 ةنس رياني 23) يئاهنلا مكحلا رودص لبق قحتسملا غلبملا عفد ًايقيقح ًاضرع

عفدب يرتشملا مايق مدعل عيبلا خسف ةمكحملا نم عئابلا بلط اذإ هنأب تضقو ص283). 1 ةيمسرلا
لبق امنإو ،  هيلع مكحلا رودص دعب ولو ،  نمثلا ضرعب عيبلا خسف كاردتي نأ يرتشمللف ،  عيبملا نمث
هيلإ عجري يرتشملل يذلا قحلا اذهو .  ًايفانئتسا هدييأت وأ هب موكحملا ءيشلا ةوق مكحلا اذه باستكا

 ،ألن خسفلا ب تمكح دق ةمكحملا تناك ولو ،  تمكح دعب مدقت سامتلا بلط ةمكحملا لوبق درجمب
ويام 25) ضوقنملا مكحلا رودص لبق مهل تناك يتلا مهقوقح مصوصخلا ىلإ ديعي سامتل اال لوبق

ةينطولا فانئتس اال ةمكحم ىنعملا اذه يف ًاضيأ رظنأ –49 مقر 7 ةيمسرلا ةعومجملا 1905 ةنس
ةعومجملا 1929 ةنس ربمسيد 20 يفو –42 مقر 24 ةيمسر ال ةعومجملا 1922 ةنس رياني 9 يف

ص114 1917م30 ةنس ربمسيد 31 يف ةطلتخملا فانئتس اال ةمكحم –2/39 مقر 29 ةيمسرلا
بنجتي نيدملا لعجي كلذ ،وال سكع ىلإ بهذي ناك طلتخملا ءاضقلا ماكحأ نم اريثك نأ ىلع –(

1916م ةنس ربمفون 21 يف طلتخم فانئتسا : يئاهنلا مكحلا رودص لبق همازتلا ذفني نأب خسفلا
8 تيزاج 1918 ةنس رياني 9 يفو ص101– 1916م29 ةنس ربمسيد 12 يفو ص58– 29
األرم ، تمسح ضقنلا ةمكحم نكلو ص371 . 1922م34 ةنس ليربا 27 يفو ص47– 109 مقر

مكحلا ردصي نأ –يل يرتشمللف ،  ًاينمض ًاخساف ًاطرش دقعلا هنمضت يذلا طرشلا ناك اذإ هنأب تضقف
يقاب عئابلا ىلع ضرعي يرتشملا ناك اذإو – نمثلا عفدب خسفلا ىقوت يف قحلا – خسفلا ب يئاهنلا
فانئتس اال ةمكحم لمحت نأ أطخلا نمف ،  خسفلا ب رداصلا مكحلا نع فانئتس اال هعفر دنع إال نمثلا
خسفلا بلط يف ًاقحم ناك وه  ،ذإ خسفلا ىوعد ضفرب اهمكح يف نيتجردلا تافورصم لك عئابلا

ىلإ فانئتس اال تافورصمب وال ىلو األ ةجردلا تافورصمب مزلي  ،فال ضرعلا اذهب يرتشملا هاقتا ىتح
ص58). 25 مقر 5 رمع ةعومجم 1946 ةنس رياني 17 يف يندم ضقن ) ضرعلا لوصح تقو
ةمكحم –94 مقر 18 ةيمسرلا ةعومجملا 1917 ةنس سرام 27 يف ةينطولا ةيردكنس اال ةمكحم (2)

26 يف طلتخم فانئتسا ص418– 135 مقر 2 ةاماحملا 1922 ةنس رياني 19 يف ةيلكلا اطنط
رياربف 28 يفو ص258– 1915م27 ةنس ليربا لوأ يفو ص139– 1911م23 ةن سرياني
فانئتسا رظنأ كلذ عمو ص437– 1925م37 ةنس ويام 19 يفو ص208– 1922م34 ةنس

مدع زاوج يف حيرص ديدجلا نوناقلا نكلو ص350– 1890م2 ةنس ةينوي 18 يف طلتخم
.  همازتلا ذيفنتل ةلهم نيدملا ءاطعإو خسفلا بلطل يضاقلا ةباجتسا

طلتخم فانئتسا ديدحتلا هجو ىلع ةنيعم فورظ تققحت اذإ ةحارص ًاطرتشم خسفلا نوكي نأ (3)وأ
ص26). 1937م50 ةنس ربمفون 23 يف

طرشلا ىلع اماقم خسفلا ناكو ،  حيرص خساف طرش ىلع قفتي مل اذإ هنأب ضقنلا ةمكحم تضق دقو (4)
ناب ام اذإ يئزجلا حةلااإلخالل يف بلطلا اذه ضفر كلمت عوضوملا ةمكحم نإف ،  ينمضلا خسافلا
ةطلسو .  دقعلا خسف نيدقاعلا دصق يف لهأتسي نكي مل ثيحب نأشلا ةلق نم اذهاإلخاللوه نأ اهل

1947 ةنس ربمسيد 4 يف يندم ضقن ) اهيلع بقعم ال ةقلطم ةجيتنلا هذه الص ختسا يف ةمكحملا
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إ هبصي مل نئادلا نوكي نأ  ،وأ ذيفنتلا نع هرخأت يف رذع نيدملل نوكي نأ ذيفنتلل الً
مجن امنإ نئادلا باصأ يذلا ررضلا نوكي نأ (1)،وأ رخأتلا اذه ءارج نم طيسب ررض ال
نوكي نأ نيدملل ةلهم يطعي نأ يضاقلا عنمي (2).وال نيدملا لعف نع وهال هلعف نع
مايقلا هيلع بجو ةلهم نيدملا ىطعأ اذإو .(3) ىوعدلا عفر لبق هرذعا دق نئادلا
ةلهم هيطعي نأ يضاقلل سيل  ،لب اهادعتي نأ هل سيلو ،  اهنوضغ يف مازتل اال ذيفنتب
صني مل ول ىتح ةلهملا ءاضقنا دعب هسفن ءاقلت نم ًاخوسفم دقعلا ربتعيو .(4) ىرخأ
ىوعد يف يضاقلا هحنمي يذلا خبالفاأللج اذهو .(5) كلذ ىلع همكح يف يضاقلا

–346 ةداملا نم ةيناثلا ةرقفلل ًاقبط – ددصلا اذه يف يضاقلل زوجي هنإف ،  ذيفنتلا
وأ لوقعم لجأ ىلإ نيدملا رظني  ،نأ نوناقلا يف صن هعنمي مل اذإ ةيئانثتسا حاالت يف
ررض ليجأتلا اذه نم نئادلا قحلي ملو كلذ حهتلا تعدتسا اذإ همازتلا اهيف ذفني لا جآ

.(6) ميسج
اهب . مداقتت ةصاخ ةدم اهل تسيل خسفلا ىوعدو : خسفلا ىوعد مداقت –476
ةداع كلذ نوكيو ،  خسفلا ب قحلا توبث تقو نم ةنس ةرشع سمخب نوكي نذإ اهمداقتف

لا ، اإلطب ىوعد خبالف اذهو .  طقسملا مداقتلا يف ةماعلا دعاوقلل ًاقبط ،  راذع اإل دنع
.(7) لا األوح بسح ىلع ةنس ةرشع سمخب وأ تاونس ثبالث مداقتت اهنإ انيأر دقف

ص498). 237 مقر 5 رمع ةعومجم
نكلو ،  تادنسلا يرتشملا ملستي ملو ص258( 1915م27 ةنس ليربا لوأ يف طلتخم فانئتسا (1)
دارأ ص8( 1930م33 ةنس ربمفون 9 يفو –( اهملست هناكمإ يف ناكو ام ررضب هبصي مل كلذ

ا نمث عفترا نأ دعب ةقفصلا خسفيل نم ءزج عفد نع يلقال رخأت يرتشملا نأ ةصرف زاهتنا ضر األ عئابلا
.( يضار أل

واال خسفلا ب مكحلا مدع ىلإ يضاقلا كلذ وعدي دقف ،  نيفرطلا نم لك بناج يف أطخ كانه ناك اذإو (2)
نيدملا ئطخي دقو ص120). 1904م16 ةنس رياربف 3 يف طلتخم فانئتسا ) ضيوعتلا ب ءافتك
خسفلل ًارربم رخأتلا اذه نوكي  ،فال همازتلا ذيفنت نع ةينلا نسح وهو رخأتيف دقعلا ريسفت يف

ص190). ص173 3 تيزاج 1913 ةنس رياربف لوأ يف ةيئزجلا ةطلتخملا رصم ةمكحم )
هتطلسو .  همازتلا ذيفنتل ةلهم نيدملا يطعي نأ هلو ،  دقعلا خسفي نأ هلف ،  ريدقتلا ةطلس نذإ يضاقللف (3)
ىنعملا اذه يف ضقنلا ةمكحم تضق دقو .  ضقنلا ةمكحم نم اهيلع بقعم ال ةيعوضوم ةلأسم هذه
ةباقر نع جراخ يعوضوم رمأ دقاعتلا خسفل بابس األ ةباتك ددص يف عوضوملا ةمكحم لصف نأب

،  دقاعتلا خسف بجوي ال تامازتل اال دحأ ذيفنت مدع نأ تأر يه اذإ اهيلع بيرثت  .فال ضقنلا ةمكحم
مقر رمع ةعومجم 1939 ةنس ويام 18 يف يندم ضقن ) كلذ يف اهيلإ تدنتسا يتلا بابس األ تنيبو
هتغيص تناك إالاذإ ًامتح خسفلا ايضتقم خسافلا طرشلا نوكي باال ًاضيأ تضقو ص566). 158
خسافلا ينمضلا طرشلا امأ راذنا وأ هيبنت ىلإ ةجاح ريغب هققحت دنع خسفلا بوجو ىلع دةلا ةحيرص

نم مزتلملا نكمي نأو ،  خسفلا ب مكحي إال يضاقللف .  هريدقتل عضخي وه هب ،لب يضاقلا مزلي فال
1936 ةنس ليربا 2 يف يندم ضقن ) خسفلا بلطب هيلع ىوعدلا عفر دعب ىتح هب دهعت امب يءافولا
يف يضاقلا ىلع بجوي ال نوناقلا ناك امل هنأب ًاريخأ تضقو ص1086). 343 مقر رمع ةعومجم
نأ هلو هب ، مكحي نأ هلف ،  ةيريدقت ةطلس هلوخ امنإ هب ، يضقي نأ ينمضلا خسافلا طرشلا صوصخ
هسفن ءاقلت نم ًاخوسفم دقعلا ربتعا  ،إوال اهنوضغ يف مازتل اال ذيفنتب مايقلل ةلهم نيدملا يطعي
ضقن ًاضيأ رظنأ – رشني مل ةيئاضق 18 ةنس 155 مقر نعط 1950 ةنس سرام 23 يف نيدم ضقن )

1945 ةنس ويام 31 يفو ص419– 151 مقر 4 رمع ةعومجم 1944 ةنس ةينوي 8 يف يندم
ص712). 262 مقر 4 رمع ةعومجم

ب ىوعد يف ال ذيفنتلا ب ىوعد يف تيطعأ ىلو األ ةلهملا تناك اذإ ةيناث ةلهم ءاطعإ زوجي هنأ ىلع (4)
.(497–1–1929 يدبهيلا تيزاج 1929 ةنس رياني 8 يف يسنرف ضقن ) خسفلا

– هيلإ ةراش اإل تقبس دقو ةيئاضق 18 ةنس 155 مقر نعط 1950 ةنس سرام 23 يف يندن ضقن (5)
ص230 . 1922م34 ةنس ليربا 13 يف طلتخم فانئتسا

.  دحاو لجأ ىلإ ،  لجأ دعب لجأ ىلإ لا ،يأ جآ ىلإ نيدملا رظني نأ هل زوجي يضاقلا نأ كلذ نم ىرنو (6)
مدع ىلإ خسفلا ببس عجري :(أ) نارخا ناقرف ،  قرفلا اذه بناج ىلإ لا ، واإلطب خسفلا نيب دجويو (7)
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ثلا ثلا بلطملا

رثا نم خسفلا ىلع بترتي ام

ام ىلع ديدجلا يندملا نوناقلا نم 160 ةداملا تصن : ةينوناقلا صوصنلا –477
: يتأي

اذإف ،  دقعلا لبق اهيلع اناك يتلا ةلا حلا ىلإ نادقاعتملا ديعأ دقعلا خسف اذإ "
. "(1) ضيوعتلا ب مكحلا زاج كلذ لا حتسا

خسفلا ناك ءاوس رثا ، نم خسفلا ىلع بترتي ام نيبي ماع ، صنلا اذه نأ ظح يوال
مكح اذإ هنأ ًاضيأ صنلا نم نيبتيو .  نوناقلا مكحب وأ قافت اال مكحب وأ يضاقلا مكحب
تقو نم  ،لب بسحف مكحلا ب قطنلا تقو نم  ،ال لحني دقعلا نإف دقعلا خسفب يضاقلا
هرثأ طقسيو ،  نكي مل نأك خوسفملا دقعلا ربتعيو ،  يعجر رثا هل خسفلا  .ف دقعلا ءوشن

،  نوناقلا مكحب وأ قافت اال مكحب خسفلا يف ًاموهفم اذه ناك اذإو .  يضاملا يف ىتح
موهفم ًاضيأ هنإف .  خسفلا ءيشني وال خوسفم دقعلا نأ ريرقت ىلع مكحلا رصتقي ثيح

ام دجوي هل .وال ررقم ال خسفلل ءيشنم انه مكحلا نأ ولو يضاقلا مكحب خسفلا يف
مكح ةعفشلا ب مكحلا  ،ف يعجر رثا هل نوكي نأو خسفلل ًائشنم مكحلا نوكي نأ نم عنمي

ب قطنلا تقو نم ال عيبلا تقو نم هيف عوفشملا راقعلا ةيكلم لقني هنكلو ءيشنم
.  مكحلا

.  ريغلا ىلإ ةبسنلا بو نيدقاعتملا نيب اميف يعجرلا اذهاألرث هل خسفلا ب مكحلا و
بجتو .  نكي مل نأك ربتعيو دقعلا لحني : نيدقاعتملا نيب اميف خسفلا رثا –478

.  دقعلا لبق هيلع ناك ام ىلإ ءيش لك ةداعإ
ىلإ نمثلا عئابلا درو ،  عئابلا ىلإ عيبملا يرتشملا  ،در خسفو ًاعيب دقعلا ناك اذإف

ا بيع وأ ةيله يفاأل صقن ىلإ ماع هجوب لا اإلطب ببس عجريو ،  همازتلا ذيفنتب نيدقاعتملا دحأ مايق
يضاقلا ف لا اإلطب ببس رفاوت اذإ امأ انيب ، امك يضاقلا ريدقت ىلإ لوكوم دقعلا خسف (ب) ةدار إل

لا . إالاإلطب كلمي وال ةيريدقت ةطلس هل تسيل
خسف اآليت:"1–اذإ هجولا ىلع يديهمتلا عورشملا نم 221 ةداملا يف صنلا اذه درو : صنلا خيرات (1)

الهب دبتسا ال يحتسم كلذ ناك اذإف ،  دقعلا لبق اهيلع اناك يتلا ةلا حلا ىلإ نادقاعتملا ديعأ دقعلا
قح هل بترت اذإ ةينلا نسح ريغلا ب رضي ال ةيكلملل ةلقانلا دوقعلا خسف نأ ىلع –2.  هلداعي اضيوعت
صنلا نم ةيناثلا ةرقفلا تفذح ةعجارملا ةنجل يفو . " خسفلا ىوعد ةفيحص ليجست لبق راقع ىلع
ةرابعلا ىلع ةيظفل الت يدعت تلخدأو ، 137 ةداملا وه ليجستلا يف ماع صن يف اهمكح دوروب ءافتكا
حبصأو ، " لداعم ضيوعتب مكحلا زاج كلذ لا حتسا اذإف : كاآليت تراصف ىلو ، األ ةرقفلا نم ةريخ األ
سلجمب يندملا نوناقلا ةنجل  ،مث باونلا سلجم اهيلع قفاوو .  يئاهنلا عورشملا يف 164 ةداملا مقر

فلا خي مكح ريرقت ىلإ هاجت اال ةهبشل ايفن صنلا رخآ ةدراولا " لداعم " ةملك فذح دعب خويشلا
األمعلا ةعومجم ).  خويشلا سلج مث ، 160 ةداملا مقر حبصأو ،  ضيوعتلا يف ةماعلا دعاوقلا

ص330). ص326– ج2 ةيريضحتلا
ًايئاضق خسفلا ىلع بترتيو ": يتأي ام ددصلا اذه يف يديهمتلا عورشملل ةيحاضي اإل ةركذملا يف ءاج دقو

دوعي اذهبو .  نكي مل نأك ربتعيف ،  هرثأ دنتسي امادعنلا دقعلا مادعنا ،  انينوناق وأ ايقافتا وأ ناك
نأ دعب ،  دقعلا اذه ىضتقمب ملست ام امهنم لك دريف دقعلا لبق اهيلع اناك يتلا ةلا حلا ىلإ نادقاعتملا
ريغ عفدب ةصاخلا ماكح لأل ًاقفو مزلملا ىلع ضيوعتلا بجو ال يحتسم درلا حبصأ اذإو .  هخسف مت
خسف يف ضرعت ةصاخ ةروص ةدعاقلا هذه مكح نم عورشملا ىنثتسا دقف كلذ عمو .  قحتسملا
ىقلت دق ناك اذإ ةينلا نسح ريغلا ب رضي ال خسفلا اذه نأ ىلع صنف ،  تاراقعلا ةيكلمل ةلقانلا دوقعلا
ليجست لبق راقعلا اذه ىلع اقح خوسفملا دقعلا ىضتقمب راقعلا ةيكلم هيلإ تلآ يذلا دقاعلا نم

دريو ،  امئاق ريغلا قح لظي نأ اذه ىدؤمو .( عورشملا نم 375 ةداملا رظنأ ) خسفلا ىوعد ةفيحص
ال وقعم اطسق لفكي ءانثتس ال اذه نأ نايبلا نع ىنغو .  ةيكلملل لقانلا دقعلا خسف مغر الهب ، قثم راقعلا
األ ةعومجم ). " رارقتس اال بابس نم هب قلخي ام لماعتلل كلذب ئيهيو ،  ةينلا نسح ريغلل ةيامحلا نم

ص329). ج2 ةيريضحتلا معلا
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ةبلا طملا تقو نم هلك كلذو ،  ةينوناقلا هدئاوفب نمثلا و هتارمثب عيبملا دريو .  يرتشملا
ىلع نوكي امنإ هاطعأ امل دقاعتم لك دادرتساو .(1) ةماعلا دعاوقلل ًاقبط ةيئاضقلا

الام هاطعأ ام دقاعتملا درتسيو الن طبلا يف انيأر امك قح ، نود عفد ام دادرتسا ساسأ
.(2) هلباقي

(م924– ةماعلا دعاوقلا تقبط ةعيبملا نيعلا يف سرغ وأ يرتشملا ىنب اذإو
ناك اذإ امل ًاعبت اهئيس وأ ةينلا نسح صوصخلا اذه يف يرتشملا ربتعيو ،(925

.(3) هيلع وأ هل هب مكح خسفلا
ذإ هبلط ىلإ بجي  ،مل خسفلا ب بلا طي يذلا وه يرتشملا ناكو ،  عيبملا كله اذإو
ىلع ضيوعتب ةبلا طملا عيطتسي هنكلو ،  انمدق امك هلصأ ىلإ ءيشلا ةداعإ هيلع رذعتت
يف عيبملا كلهو ،  خسفلا ب بلا طي يذلا وه عئابلا ناك اذإ امأ .  ةيدقعلا ةيلوئسملا ساسأ
ةداملا تضق دقو ،  ضيوعتلا ب هيلع مكح يرتشملا أطخب هلاالك ناك نإف ،  يرتشملا دي

،  يبنجأ ببسب هلاالك ناك اذإف .  انيأر امك ضيوعتلا ب مكح درلا لا حتسا اذإ هنأب 160
بجو الن ، طبلا حةلا يف اهانقبط امك ةلا حلا هذه يف قحتسملا ريغ عفد دعاوق تقبطو

 ،فال ةينلا نسح ناك ،  خسفي مل مئاق دقعلا  ،و عيبملا ملست نأ تقو يرتشملا نأب لوقلا
ضاقنأب عفتنا اذإ امك ،  ةعفنم نم هيلع داع ام ردقب إال عيبملا هالك نع ال وئسم نوكي

اهيلإ لآ يتلا ةروصلا يف فلا تلا ءيشلا درتسي نأ عئابللو .  رخآ لزنم ءانب يف لزنم
خسفلا بلط ىلع ىقبي عئابلا نأ روصتي ال هنأ ريغ .  فلتلا نع ًاضيوعت ىضاقتي نأ نود
ىقبتسي نأ ةلا حلا هذه يف هل ريخف ،  يبنجأ ببسب كله دق عيبملا نأ ملعي نأ دعب

هلاالك(4). ةعبت يرتشملا لمحتي كلذبو ،  نمثلا ب بلا طيف ،  عيبلا
مدع ناك اذإ نيدملا ىلع ضيوعتلا ب عجري نأ دقعلا خسف ىلإ بيجأ يذلا نئادللو
ينبي انه ضيوعتلا (5).و دمعت وأ  ،إلمهلا هئطخ ىلإ ًاعجار همازتلا ذيفنتب نيدملا مايق

دقعلا لحنا اذإ يضقيو ،  عورشملا اذه نم 224 ةداملا  ،وه اصن يديهمتلا عورشملا نمضت دقو اذه (1)
هيلع ىلوتسا ام دري نأ نيدقاعتملا نم لك ىلع نيعتو ،  رخآ ببس يأب وأ خسفلا النوأ طبلا ببسب
ًانامض مدقي هنم ،وأ هملست ام هيلإ دري مل اآلرخ دقاعتملا ماد ام هذخأ ام سبحي نأ امهنم لكل زاجن

ألهن صنلا اذه ةعجراملا ةنجل تفذح دقو . " سبحلا قح يف ةررقملا دعاوقلل ًاقبط كلذو درلا اذهل
اذإف –( شماهلا يف ص331 ج2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم ).  سبحلا قح يف ةدعاقلل قيبطت
لك طبتراو عيبملا درب يرتشملا مازتلا ببسب هتمذ يف بترت دق نمثلا درب عئابلا مازتلا نأ انربتعا

نوكيو اآلرخ . ديب ام درتسي ىتح هديب ام سبحي نأ نيفرطلا نم لكل ناك باآلرخ(م246)، مازتلا
الن . طبلا حةلا يف ًاضيأ ًاحيحص اذه

ص284 . 1912م24 ةنس ليربا 17 يف طلتخم فانئتسا (2)
14 تيزاج 1923 ةنس ربمسيد ص70–و18 1922م35 ةنس ربمسيد 5 يف طلتخم فانئتسا (3)
ةرقف عيبلا يف اشاب هلااليل بيجن –1648 ةرقف عيبلا يف اشاب ىسيع يملح ص138– 218 مقر

ص481 . 700
لبقي ملو عيبلا خسف دعب هيد يف عيبملا يرتشملا ىقبتسا اذإو –656 ةرقف فلؤملل دقعلا ةيرظن نراق (4)
عيبملا ةميق عئابلل دري نأ يرتشملا ىلع بجو ،  يبنجأ ببسب عيبملا كله  ،مث ةينلا ءيس حبصأف هدر

(م984). خسفلا تقو عئابلا ىلإ در دق ناك ول ىتح كلهي ناك عيبملا نأ تبثي هلاالك ،إالنأ تقو
.  ةينلا ءيس وهو هملست نم دي يف كله اذإ قح نود عفد ام دادرتسا يف مكحلا وه اذهو

ا نوكت نأ كلذ يف يوتسي ،  هذيفنت ةلا حتساب عيبلا دقع امتح خسفني " هنأب ضقنلا ةمكحم تضق دقو (5)
نيدقاعلا دحأ نم تانيمضتلا ب عوجرلا إال دعب ىقبي  .وال عئابلا ريصقتب وأ يرتشملا ريصقتب ةلا حتس ال

عيبلا دقع ىلع عيقوتلل قثوملا مامأ روضحلا ب هفلكو هل عئابلا رذنا دق يرتشملا ناك اذإف اآلرخ . ىلع
لباق يمسر دقع ماقم اهيف مكحلا موقيل امهنيب دقاعتلا تابث إل ىوعد هيلع عفر  ،مث رضحي ملف
ًاربج ةيكلملا عزن دعب إال ىعدملل ًايئاهن مكحي مل هفيوستو هيلع ىعدملا لطم ببسبو ،  ليجستلل
مدعو عيبلا دقع ذيفنت ةلا حتسا نأ تابث إل يفكي اذه نإف ،  نهترملا نئادلا ىلع لعفلا ب هدازم وسرو

نم امتح عيبلا هب خسفني امم ،  همازتلا ب ءافولا ب ًايمسر عئابلل يرتشملا فيلكت دعب ءاج ءافولا ناكمإ
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نأ حلصي ال خسف نأ دعب دقعلا نإف ،  ةيدقعلا ةيلوئسملا ال ةيريصقتلا ةيلوئسملا ىلع
انه دقعلا ربتعيو ،  نيدملا أطخ وه ضيوعتلا ساسأ امنإو ،  ضيوعتلل ًاساسأ نوكي

همازتلا ذيفنتب مقي مل يذلا دقاعلا امأ الن . طبلا يف امك ًانينوناق المعال ةيدام ةعقاو
،  هخسف ال دقعلا ذيفنت وه نئادلا هبلط ام ناك اذإو .(1) ضيوعتلا ب بلا طي نأ هل سيلف
هذه يف دقعلا  ،ألن انمدق امك ةيدقعلا ةيلوئسملا ساسأ ىلع ضيوعتلا هلب مكحلا زاج
ءاقب عم  ،امإ ضيوعت ىلع لصحي نأ نئادلل نذإ حصيف .  خسفي ملو ًامئاق ىقب ةلا حلا

ةيلوئسملا ساسأ ىلع دقعلا خسف دعب امإو ،  ةيدقعلا ةيلوئسملا ساسأ ىلع دقعلا
نأ نئادللا ناب تضق نيح 157 ةداملا نم ىلو األ ةرقفلا هتنع ام وه اذهو .  ةيريصقتلا

. " ضتقم هل ناك نإ نيتلا حلا يف ضيوعتلا "عم هخسفب وأ دقعلا ذيفنتب بلا طي
ةعيبط  ،ألن يعجر رثا هخسفل نكي  ،مل خسفو ،  راجي  ،كاإل ًاينمز دقعلا ناك اذإو

،  هتاذل هيف نمزلا دصقي ينمزلا دقعلا نأ كلذ اذهاألرث . ىلع ىصعتست ةينمزلا دوقعلا
نأ كلذ ىلع بترتيو .(2) هيف عوجرلا نكمي ال هنم ىضقنا امو ،  هيلع دوقعم نمزلا ف
دعاإل ىقبيو ،  اهراثاب ةظفتحم ىقبت هخسف لبق راجي اإل دقع نم تضقنا يتلا ةدملا
ال هخسفب يئاهنلا مكحلا تقو نم ًاخوسفم دقعلا ربتعيو ،  ةدملا هذه لوط ًامئاق راجي
ال ةرج األ ةفص اهل خسفلا ىلع ةقباسلا ةدملا نعا ةقحتسملا ةرج األ نوكتو كلذ . لبق

.(4) رجؤملا زايتما نامض اهل ىقبيف ،(3) ضيوعتلا
يف دعاوقلا هذه قبطن نأ انيرحت دقو .  ةماعلا دعاوقلل قيبطت إال هانررق اميف سيلو

الن(5). طبلا حةلا يف اهانقبط امك خسفلا حةلا

عم نمثلا در نم خسفلا اذه ىلع تبترت يتلا جئاتنلا نع لوئسم عئابلا لعجيو ،  ةيكلملا عزن خيرات
نمث دادرتساو ،  تانيمضتلا ىعدملا بلط ضفرب ةلا حلا هذه يف ةمكحملا تمكح اذإف .  تانيمضتلا
نم ًاربج عيبملا جورخل مكحلا اذه طوقس عم دقاعتلا ةحصب رداصلا مكحلا مايق ىلإ ًادنتسا عيبملا
رمع ةعومجم 1938 ةنس ربمسيد 15 يف يندم ضقن )" هضقن ًانيعتم ًائطاخ اهمكح ناك ،  عئابلا كلم

ص442). 148 مقر 2
عزنت ملو ،  ًايمسر ءافولا ب فلك نأ دعب رصقملا وه ةيضقلا يف عئابلا  ،ألن حيحص هب ىضق اميف مكحلا و
ىلع ذخؤي يذلا نكلو .  ضيوعتلا ب مزتليو هيلع خسفي دقعلا  .ف فيلكتلا اذه دعب هنعإال ًاربج ةيكلملا
ىلإ ةعجار ةلا حتس اال تناك ولو ذيفنتلا ةلا حتساب خسفني دقعلا نأ ةماع ةدعاق يف ررق هنأ مكحلا

ب هبلا طي نأ عئابلل ناك ،  يرتشملا ريصقت ىلإ تعجر اذإ ةلا حتس نأاال انيأر دقو .  يرتشملا ريصقت
ساسأ ىلع امإو ،  ًامئاق دقعلا ىقبي ةلا حلا هذه يفو ،  ةيدقعلا ةيلوئسملا ساسأ ىلع امإ ضيوعتلا

.  ضيوعتلا عم دقعلا خسف
ةبلا طملا يف قحلا هل لعجي ال نيدقاعلا دحأ أطخ ببسب دقعلا خسف نأب ضقنلا ةمكحم تضق دقو (1)

ص520). 215 مقر 1 رمع ةعومجم 1934 ةنس ربمسيد 27 يف يندم ضقن ) ضيوعتب
راشأ امو ص100 ، ص189– ةدملا دقع يف يزاجح يحلا دبع روتكدلا ةلا سر ىنعملا اذه يف رظنأ (2)
ةرقف فلؤملل دقعلا ةيرظن نراقو زءاهقفلا لا وقأ نمو يرصملا و يسنرفلا نيئاضقلا ماكحأ نم هيلإ

98 مقر 6 ةاماحملا 1925 ةنس ةينوي 29 يف ةينطولا رصم فانئتسا ةمكحم ًاضيأ نراقو –656
ص131 .

ص ةدملا دقع يف يزاجح يحلا دبع روتكدلا ةلا سر ينمزلا دقعلا خسف نع ضيوعتلا ريرقت يف رظنأ (3)
ص209 . –200

ةدملا نع قحتسملا نوكيو لا ، باإلطب نكي مل نأك ربتعي دقعلا نإف ،  ينمزلا دقعلا لا طبإ خبالل اذهو (4)
كلاال دنع كلذ نايب قبس دقو ،  رجؤملا زايتما هلفكي  ،فال ةرجأ ال اضيوعت لا باإلطب مكحلا ىلع ةقباسلا

الن . طبلا يف م
تنرتقا اذإف .  دقعلا خسفي مكحلا إال اهيف بلا  ،الطي ةيصخش ىوعد لا اإلطب ىودعك خسفلا ىوعدو (5)

ام در وه يصخش مازتلا ىلع ًانيبم نوكي بلطلا  ،ألن ًاضيأ ةيصخش ىوعدلا تناك ءيشلا در بلطب
.  انمدق امك قح نود نيدملا هملست

ألهن كلذ .  ةيلمعلا ةيحانلا نم زاتمملا نئادلا ماقم يف نئادلا لعجت نأ اهنأش نم خسفلا ىوعد نأ ظح يوال
ام سكعب ،  ةيحانلا هذه نم زاتمم وهف ،  نيدملا ينئاد ةيقب هيف هعم كرتشي نأ نود هاطعأ ام درتسي
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يعجر رثأب ريغلا ىلإ ةبسنلا ب دقعلا لحني : ريغلا ىلإ ةبسنلا ب خسفلا رثا –479
ًاينيع ًاقح اهيلع بتر وأ ناث رتشم ىلإ نيعلا يرتشملا عابو ،  ًاعيب دقعلا ناك اذإف .  ًاضيأ
تعجر ،  هبلط ىلإ بيجأو عيبلا خسفب عئابلا طبلا  ،مث عافتنا قح وأ قافترإ قحك

.  قوقحلا هذه نم خةيلا هيلإ نيعلا
ليجست رارغ ىلع خسفلا ىوعد ليجست ،  ةجيتنلا هذه ىلإ لوصولل ،  بجي هنأ ىلع
ريشأتلا بجي " هنأ ىلع يراقعلا رعشلا نوناق نم 15 ةداملا تصن دقو الن . طبلا ىوعد

نوكي يتلا ىواعدلا نم اهدض مدقي امب رهشلا ةبجاو تاررحملا لجس شماه يف
ىواعدك ،  ًاذافن وأ ةحص وأ ًادوجو ررحملا هنمضت يذلا فرصتلا يف نعطلا اهنم ضرغلا

كلت لجست رهشي مل يلص األ ررحملا ناك اذإف .  عوجرلا وأ ءاغل وأاإل خسفلا النوأ طبلا
ىواعدلا ليجست ىلع بترتي " هنأ ىلع نوناقلا اذه نم 17 ةداملا صنتو . " ىواعدلا

هب رشؤم مكحب ررقت اذإ ىعدملا قح نأ اهب ريشأتلا وأ ةرشع ةسماخلا ةداملا ب ةروكذملا
ليجست خيرات نم ءادتبا ةينيع قوقح مهل تبترت نم ىلع ةجح نوكي نوناقلا قبط

هقح بسك يذلا ريغلا ىلع ةجح قحلا اذه نوكي اهب .وال ريشأتلا وأ ىواعدلا كلت
. " امهيلإ راشملا ليجستلا وأ ريشأتلا لبق ةين نسحب

ريشأتلا وأ خسفلا ىوعد ليجست دعب ًاينيع ًاقح ىقلت اذإ ريغلا نأ كلذ نم نيبتيو
قحلا ىقلت اذإ امأ .  اهنسح وأ ةينلا ءيس ناك ءاوس ،  دقعلا خسفب لوزي هقح نإف اهب ،
قوقحلا بسك بابسأ نم ببس يأب اهب ، ريشأتلا وأ خسفلا ىوعد ليجست لبق ينيعلا

.  ةينلا نسح ناك اذإ ىقبيو ،  ةينلا ءيس ناك اذإ لوزي هقح نإف ،  ةينيعلا
يضقتو ، 1034 ةداملا  ،وه ًايمسر ًانهر نهترملا نئادلا ةحلصمل صاخ صن درو دقو

دنس لا طبإ ررقت يذلا كلا ملا نم رداصلا نهرلا نهترملا نئادلا ةحلصمل ًامئاق ىقبي " هنأب
يف ةينلا نسح نئادلا اذه ناك  ،اذإ رخآ ببس ألي هلا وز وأ هؤاغلإ وأ هخسف وأ هتيكلم
يتلا ةماعلا ةدعاقلل ًاصاخ ًاقيبطت صنلا اذه ربتعيو . " نهرلا هيف مربا يذلا تقولا

.  يراقعلا رهشلا نوناق نم 17 ةداملا يف تدرو
يفاألرث . الن طبلا لثم خسفلا الن ،و طبلا يف كلذ لك نايب قبس دقو

يناثلا ثحبملا

قافت اال مكحب خسفلا

ام ىلع ديدجلا يندملا نوناقلا نم 158 ةداملا تصن : ةينوناقلا صوصنلا –480
: يتأي

مكح ىلإ ةجاح نود هسفن ءاقلت نم اخوسفم دقعلا ربتعي نأ ىلع قافت اال زوجي "
 ،إال راذع نماأل يفعي ال قافت اال اذهو هنع ، ةئشانلا تامازتل باال ءافولا مدع دنع يئاضق

نوناقلا يف صنلا اذه لباقي (1)" .وال هنم ءافع اإل ىلع ةحارص نادقاعتملا قفتا اذإ

هعم ؤهالء كرتشيو ،  نينئادلا ةيقبك ةلا حلا هذه يف حبصي هنإف ،  دقعلا ذيفنت بلط ىلع رصتقا اذإ
ًايلمع ًاضرغ مدخت هذه  ،لك زايتم اال قحو سبحلا يف قحلا و ةصاقملا و خسفلا ىوعدف .  ءامرغ ةكرش

.  ًادحاو
ولال ًاقباطم نوكي داكي هجو ىلع يديهمتلا عورشملا نم 219 ةداملا يف صنلا اذه درو : صنلا خيرات (1)
هيلع قفاوو .  يئاهنلا عورشملا نم 162 ةداملا مقر تحت ةعجارملا ةنجل هترقأو .  يظفل خالف ضعب
يف دراولا صنلل ًاقباطم هلعج يظفل ليدعتب خويشلا سلجمب يندملا نوناقلا ةنجل  ،مث باونلا سلجم

ص ج2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم ) خويشلا سلجم 158 ،مث ةداملا مقر تحت ،  ديدجلا نوناقلا
ص323). –322

ضرتفيف يقافت اال خسفلا امأ ": يتأي ام ددصلا اذه يف يديهمتلا عورشملل ةيحاضي اإل ةركذملا يف ءاج دقو
نع فلختلا دنع يئاضق مكح ىلإ ةجاح نود نوناقلا مكحب خسفلا عوقو ىلع نيدقاعتملا قافتا
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اآليت: وحنلا ىلع اترج ، 416/334 ناتداملا  ،وه عيبلا دقع يف درو صن إال ميدقلا
نأ ةلا حلا هذه يف ةمكحملل سيلف ،  نمثلا عفد مدع دنع عيبلا خسف طرتشا اذإ "
هيلع هيبنتلا دعب نمثلا يرتشملا عفدي مل اذإ عيبلا خسفني  ،لب يرتشملل ًاداعيم يطعت
ىلإ جايتحا نودب ًاخوسفم نوكي عيبلا نأ دقعلا يف طرتشا  ،إالاذإ ًايمسر ًاهيبنت كلذب

" يمسرلا هيبنتلا
تدرو يتلا ةدعاقلا ممع إالهنأ ًائيش ددصلا اذه يف ديدجلا نوناقلا ثدحتسي ملو

.  صن ىلإ ةجاح نود لبق نم هيلع يرجي يرصملا ءاضقلا ناك ام اذهو ،  عيبلا دقع يف
قفتي دق : قافت اال اذه يف جردتلا – خسفلا ىلع قافت اال نوكي ىتم – 481
قافت اذهاال مت اذإف .  همازتلا ب نيدقاعتملا دحأ خإالل دنع دقعلا خسف ىلع نادقاعتملا
نأب يضاقتلا تاءارجإ ايانث يف غًابلا كلذ عقيو عفال– همازتلا ب دقاعتملا لخي نأ دعب

– ىوعدلا يف مكح رودص لبق خسفلا لوبقب نيدملا هنلعيف خسفلا ىوعد نئادلا عفري
مكحلا لحم ةلا حلا هذه يف قافت اال لحيو .(1) يعجر رثا ىذ لياقت ةباثمب اذه ناك
نكلو .(2) ريغلا قوقحب رارض لإل نيدقاعتملا نيب ؤطاوت كانه نكي مل  ،ام هرثأ هلو

.  دقعلا رودص تقو ًامدقم خسفلا ىلع ناقفتي نيدقاعتملا نأ لمعلا يف بلا غلا
.  دقعلا رودص تقو خسفلا طارتشا يف ناجردتي نيدقاعتملا نأ لمعلا رهظا دقو
دحأ مقي مل اذإ ًاخوسفم دقعلا نوكي نأ ىلع قافت وهاال طرشلا اذه بتارم ىندأف
نوكي نأ ىلع اقفتي نأب طرشلا اذه ةوق يف ناديزي دقو ،  هتامازتلا ذيفنتب نيدقاعتملا
نوكي نأ ىلع قافت دحاال ىلإ ةوقلا يف ناجردتي دق  .لب هسفن ءاقلت نم ًاخوسفم دقعلا
ناقفتيف ةورذلا ىلإ الن صي دق  .مث مكح ىلإ ةجاح نود هسفن ءاقلت نم ًاخوسفم دقعلا

ىلإ الن صي دق  .مث مكح ىلإ ةجاح نود هسفن ءاقلت نم ًاخوسفم دقعلا نوكي نأ ىلع
وأ مكح ىلإ ةجاح نود هسفن ءاقلت نم ًاخوسفم دقعلا نوكي نأ ىلع ناقفتيف ةورذلا

.  راذنإ ىلإ ةجاح نود وأ راذنإ
هيلع ىرج امب كلذ يف نيدهتسم ،  طورشلا هذه نم طرش لك مكح يف اآلن ثحبنو
.  انمدق امك ًائيش كلذ نم ديدجلا نوناقلا ريغي مل  ،ذإ ميدقلا نوناقلا دهع يف ءاضقلا
ةين ىلع فقوتي طرشلا اذه مكح : ًاخوسفم دقعلا نوكي نأ ىلع قافت 482–اال
ىلع متحتيف ،  همازتلا ب نيدملا لخا اذإ خسفلا ميتحت هب ادارأ نانوكي دقف .  نيدقاعتملا

و خسفلا ب ىوعدلا عفر نع ينغي ال اذه نكلو .  خسفلا ب مكحي نأ ةلا حلا هذه يف يضاقلا
.(3) راذع نعاإل ال

نأ نود امتح خسفي دقعلا :(ا)ف نيتنامض نم دقاعلا نامرح ىلإ قافت اذهاال لثم يضفيو .  ءافولا
نود قافت اال مكحب خسفلا عقيو  .(ب) ذيفنتلا و خسفلا نيب رايخ ،  يضاقلل وال  ،لب دقاعلا اذهل نوكي
يف نيدملا ةعزانم دنع ءاضقلا ىلإ عفارتلا ةرورض نم نيدملا ليقي ال كلذ نأ ىلع .  يضاقتلل ةجاح
اذإف ،  ةعقاولا هذه نم تبثتلا ىلع ةلا ، حلا هذه يف ،  رصتقت يضاقلا ةمهم نأ ديب .  دقعلا ذيفنت ةعقاو
نيتاه نم نيدملا نامرح نأ ىلع .  خسفلا ب ىضق  ،إوال دقعلا ىلع ىقبأ اهتحص هيدل تققحت
ةحارص نادقاعتملا قفتي مل  ،ام راذع اإل ةرورض يف لثمتت ،  ىرخأ ةنامض هنع طقسي ال نيتنامضلا

ص328). ج2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم )" ًاضيأ ءارج اذهاإل موزل مدع ىلع
ص23 . 1913م26 ةنس ربمفون 13 يف طلتخم فانئتسا (1)

اذإ امأ .  ةيصيلوبلا ىوعدلا يه هذهو ص126– 1919م31 ةنس رياني 18 يف طلتخم فانئتسا (2)
ب نئادلا لبق اذفان ىقبي هقح نإف الةين ، نسح ناكو خسفلا ىوعد ليجست لبق اينيع اقح ريغلا بسك

كلذ . نايب مدقت دقو ،  ؤطاوت كانه نكي مل ول ىتح خسفلا نم مغرلا
–29 مقر 27 ةيمسرلا ةعومجملا 1925 ةنس ويام 16 يف ةينطولا ةيلكلا ةيردنكس اإل ةمكحم (3)

فانئتسا –58 مقر 30 ةيمسرلا ةعومجملا 1929 ةنس رياربف 9 يف ةينطولا ةيلكلا رصم ةمكحم
265 مقر 22 تيزاج 1931 ةنس رياني 27 يفو ص333– 1924م36 ةنس ليربا 23 يف طلتخم

ص159 . 1926م38 ةنس رياني 5 يف طلتخم فانئتسا نراقو ص931–
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 .و وحنلا اذه ىلع طرش دورو درجم نم هذهك ةين الص ختسا بعصلا نم هنأ إال
ةدعاقلا ةحيرص ظافلأ يف اررقي إالنأ طرشلا اذه لثمب ناديري ال نيدقاعتملا نأ بلا غلا

نعاال  ،وال راذع نعاإل طرشلا ينغي ال كلذ ىلعو .  ذيفنتلا مدعل خسفلا ب ةقلعتملا ةماعلا
 ،فال ةيريدقتلا هتطلس يضاقلا بلسي  ،وال خسفلا ب مكح ىلع لوصحلل ءاضقلل ءاجتل
نم دجو اذإ همازتلا ذيفنتل ةلهم نيدملل يطعي نأ هلو ،  خسفلا ب مكحلا هيلع متحتي
نأ ىلإ نمثلا عفدب خسفلا ىقوت نم هقح نيدملا بلسي وهال كلذ .لب رربي ام فورظلا

.  ةريخ األ اهماكحأ يف ضقنلا ةمكحم هتررق ام وه اذهو .  خسفلا ب يئاهنلا مكحلا ردصي
يندملا نوناقلا نم 334 ةداملا ىنعم يف ًاحيرص ربتعي ال خسفلا طرش ناب تضق دقف
يرتشملا دهعت اذإ امأ .  هسفن ءاقلت نم عيبلا دقع خاسفنا ديفي ناك )إالاذإ ميدقلا )

قحلا عئابلل ناك داعيملا اذه يف هدؤي مل نإف ،  هنيع داعيم يف عيبملا نمث يقاب ءادأب
ينمضلا خسافلا طرشلل ًاديدرت إال سيل اذهف ،  لجس دق ناك ولو يعبلا خسف يف

.(1)( ميدقلا ) يندملا نوناقلا نم 332 ةداملا يف هيلع صوصنملا
 ،فال ةيريدقتلا هتطلس يضاقلا بلسي هنأ ىلع لا األوح بلغا يف طرشلا اذه رسفيو

حبصيف .  خسف بال مكحلا إال كلمي  ،وال همازتلا ذيفنتل نيدملل ةلهم ءاطعإ عيطتسي
 ،وال نيدملا راذعإ نع ينغي ال طرشلا نكلو لا . باإلطب مكحلا ك ًامتحم خسفلا ب مكحلا
يف وهاألرم امك هل ، ًاررقم ال خسفلل ًائشنم مكحلا نوكيو .  خسفلا ب ىوعدلا عفر نع

.  خسفلل ةماعلا ةدعاقلا
ةبلا طملا نيبو ،  ذيفنتلا ب هفيلكتو نيدملا نئادلا راذعإ نيب ةلا حلا هذه يف ضراعت وال
وه  ،لب دقعلا خسفب ةبلا طملا نع ال زانت ربتعي ال راذع اإل نإف كلذ . دعب دقعلا خسفب
نأب " تضق  ،ذإ ضقنلا ةمكحم هتررق ام وه اذهو .  خسفلا ىوعد عفرل بجاو طرش
ءاقلت نم عيبلا خسف طرتشا اذإ هنأ يضتقت ( ميدقلا ) يندملا نوناقلا نم 334 ةداملا
عفدي مل اذإ يرتشملا ىلع خسفلا عاقيإ يضاقلا ىلع ناك ،  نمثلا عفد مدع دنع هسفن

اذه موهفمو .  راذع اذهاإل نم دقعلا ىضتقمب عئابلا فعي  ،اممل راذنإب هراذعإ دعب نمثلا
هفلكي يأ هراذنإب يرتشملا رذعي نأ خسفلا راتخا اذإ هيلع بجي عئابلا نأ ةهبش بال
معز لطابف نذإو .  خسفلا يف هاريخ لا معإ نم لح يف عئابلا ناك عفدي مل اذإف ،  ءافولا
دقعلا إوالدع عوبسأ ىدم يف هتامازتلا ءافوب عئابلا نم هيلإ هجوملا راذن نأاإل يرتشملا
راذن اإل كلذ نإف ،  خسفلا رايخ نع عئابلا نم ال زانت هرابتعا بجي هسفن ءاقلت نم ًاخوسفم

. "(2) حيرصلا خسافلا طرشلا لا معتس ال ًانوناق بجاو
: مكح ىلإ ةجاح نود هسفن ءاقلت نم ًاخوسفم دقعلا نوكي نأ ىلع قافت 484–اال
 .فال همازتلا ب نيدملا لخا اذإ هسفن ءاقلت نم عقي دقعلا خسف نأ هانعم طرشلا اذهو

ًاضيأ ضقنلا ةمكحم تضقو ص58– 25 مقر 5 رمع ةعومجم 1946 ةنس رياني 17 يف يندم ضقن (1)
هتغيص تناك اذإ إال مازتل اإلخاللباال لوصح درجمب امتح خسفلا يضتقي ال خسافلا طرشلا ناب

دقع ةياهن يف ةدراولا طرشلا ةرابع تناك املو .  هققحت دنع امتح خسفلا بوجو ىلع دةلا ةحيرص
ىنعملا ديفت الًايغ"ال عيبلا نوكيف اهدحأ وأ حلصلا هذه طورشب هيرتشملا تلخا "اذإ اهصنو ،  حلصلا

يف نوناق ال مكحب ررقملا ينمضلا خسافلا طرشلل ديدرت إال يه ام  ،لب نانعاطلا هيلإ بهضي يذلا
رشني مل ةيئاضق 18 ةنس 82 مقر نعط 1950 ةنس رياني 12 يف يندم ضقن ) نيبناجلةمزلملا دوقعلا

12 يفو ص83– 1 ةعومجملا 1900 ةنس رياني 23 يف ةينطولا فانئتس اال ةمكحم ًاضيأ رظنأ –
ةنس ويام 17 يف طلتخم فانئتسا –1/126 مقر 29 ةيمسرلا ةعومجملا 1928 ةنس رياربف

ص262). 1900م12
ةمكحم ًاضيأ رظنأ ص688– 356 مقر 5 رمع ةعومجم 1948 ةنس ربمسيد 23 يف يندم ضقن (2)

دقو –1/126 مقر 29 ةيمسرلا ةعومجملا 1928 ةنس رياربف 12 يف ةينطولا رصم فانئتسا
يفو ص165– 1891م3 ةنس رياني 28 يف طلتخم فانئتسا –و مكحلا اذه ىلإ ةراش اإل تقبس

ص11 . 1902م15 ةنس ربمفون 20 يفو ص362– 1901م13 ةنس ةينوي 6
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عزان اذإ ىوعدلا عفرت امنإو .  دقعلا خسف ءيشني مكحل وال خسفلا ب ىوعد عفرل ةجاح
هذه يف يضاقلا رصتقيف .  همازتلا ذيفنتب ماق هنأ ىعداو طرشلا لا معأ يف نيدملا

،  خسفلا ب مكح كلذ نم ققحت اذإف .  همازتلا ذفني مل نيدملا نأ نم ققحتلا ىلع ةلا حلا
هل . ًائشنم ال خسفلل ًاررقم نوكي همكح نكلو

هيلع بجو ،  طرشلا لا معإ نئادلا دارأ اذإف .  نيدملا راذعإ نم طرشلا ىفعي وال
دقعلا خسفنا ،  راذع اذهاإل دعب همازتلا ذفنتب نيدملا مقي مل اذإف زءافولا ب نيدملا فيلكت

.  مدقت اميف هانيب يذلا وحنلا ىلع هسفن ءاقلت نم
نإف ،  هخسف نم دبال دقعلا ذيفنتب نيدملا ةبلا طم نم نئادلا عنمي ءيش ال هنأ ىلع

و خسفلا نيب رايخلا اذهب ىقبيو كلذ ، نئادلا دارأ إالاذإ هسفن ءاقلت نم عقي ال خسفلا
.  ذيفنتلا

راجي اإل دقع يف قافت "اال نأب ةينطولا ةيلكلا رصم ةمكحم تضق مدقت امل ًاقيبطتو
لكب خساف طرش ىلع دقعلل اقيلعت سيل ةرج األ عفد يف رجأتسملا رخأت هخسفي ناىلع
رخأتلا درجمب نوناقلا ةوقب خسفلا عقي نأ يه قيلعتلا اذهل ةمز لاال ةجيتنلا نإف ،  هانعم

مغر ًانيع دقعلا ذفنت يف رارمتس اال بغري دقو ،  نئادلل رايخ ريغب ةرج األ دادس يف
وه امنإ .  هتبغرو رجأتسملا لطمل ًاعضاخ دقعلا خسف نوكي كلذبو ،  دادسلا يف رخأتلا
قح وه خسفلا  .ف رجأتسملا لبق هنامض ةيوقتو رجؤملا زكرم نيسحت هب دوصقم قافتا
ىلع هيبنتلا ب هراتخا إالاذإ خسفلا عقي ال كلذبو هنع . لزانتي وأ هب كسمتي نأ زوجي هل ،
هذهو .  دقعلا يف حيرص صنب هيبنتلا اذه نم هئافعإ ىلع قفتا  ،إالاذإ كلذب رجأتسملا

،  ةفورعملا يسنرفلا نوناقلا ةدعاق يهو ،  يئاضقلا خسفلا ةدعاق نع عوجر يه ةركفلا
رايخ ىلع  ،لب يضاقلا ءاضق ىلع ال دقعلا خسف قلعي يذلا ينامل األ عيرشتلا ةدعاق ىلإ

. "(1) نيدملل رايخلا اذه الن عإو نئادلا
وأ مكح ىلإ ةجاح نود هسفن ءاقلت نم ًاخوسفم دقعلا نوكي نأ ىلع قافت 485–اال
نوكي ةلا حلا هذه يفو ةوق . نم خسفلا طارتشا هيلإ لصي ام ىصقأ وه اذهو : راذنإ
راذعإ ىلإ ةجاح نود هب نيدملا مايق مدعو ذيفنتلا داعيم لولح درجمب ًاخوسفم دقعلا

،  مدقت اميف هانيب يذلا وحنلا ىلع طرشلا لا معأ ررقيل إال خسفلا ب مكح ىلإ  ،وال نيدملا
قفتا اذإ اميف ًاضيأ مكحلا وه اذهو .(2) هل ًائشنم ال خسفلل ًاررقم نذإ مكحلا نوكيو

ًاضيأ رظنأ ص216– 95 مقر 13 ةاماحملا 1932 ةنس ةيلوي 30 يف ةينطولا ةيلكلا رصم ةمكحم (1)
طلتخم فانئتسا ص669– 420 مقر 9 ةاماحملا 1928 ةنس رياربف 15 يف ةيلكلا طويسأ ةمكحم

ص 241 مقر 22 تيزاج 1930 ةنس ربمفون 20 يفو ص100– 1916م29 ةنس ربمسيد 12 يف
ص226 . 1937م49 ةنس ويام 18 يفو ص211– 1935م47 ةنس سرام 20 يفو –209
ىلع قافت اال اهيف نيفرطلل زوجي يتلا ةديحولا ةلا حلا " نأب ًاضيأ ةينطولا ةيلكلا رصم ةمكحم تضقو
اهيف صني يتلا يه ةرج األ ءادأ يف هرخأت دنع رجأتسملا الء خإب ةلجعتسملا األروم يضاق صاصتخا
درجمب خسفلا عقي صنلا اذهبف ،  كلذب مكح رادصتس ال ةجاح ريغب دقعلا خسفي رخأتلا اذه نأ ىلع

ص587). 300 مقر 13 ةاماحملا )" ةرج األ دادس يف رخأتلا
ةمكحم تلمعتسا دقو هلا . معأ بوجوو خسفلا طرش قابطنا نم ققحتلل ةماتلا ةباقرلا ةمكحملل نكلو (2)

" فرص نم فرصملا عنتما اذإ هنأ نئادلا اهيف طرتشا ةيضق يف اذه ةباقرلا قح ةطلتخملا فانئتس اال
فرص نم فرصملا عنتماف ،  راذنإ نود هسفن ءاقلت نم امتح ًاخوسفم دقعلا ناك ،  هيلإ لوحملا " كيشلا
ضرع نيدملا نأو فرصملا يف دوجوم ءافولا لباقم نأ تبث دقو ،  ةيلكش تاءارجإ ضعبل " كيشلا "
رابتعا إال ىباو نئادلا ضفرف ، " رخآ كيش " هيطعي نأ "وأ كيشلا " ةميق هل عفدي نأ نئادلا ىلع

الزيلا لب خسفي مل دقعلا  ،,نأ هريدقت يف تنعتم نئادلا نأب ةمكحملا تضق دقو .  ًاخوسفم دقعلا
دماأللج ىلع نافرطلا قفتا ىرخأ ةيضق يفو ص94)– 1920م33 ةنس ربمسيد 23) ًامئاق

خسفلا طرش رثا لطبي ديدجتلا اذه نأب ةمكحملا تضقف ،  ددجتي مازتل اال لعجت نأ اهنأش نم ةقيرطب
طلتخم فانئتسا ) ديدجتلا مت نأ دعب هب كسمتلا نئادل زوجي األلو ،وال دقعلا يف ًادوجوم ناك يذلا
طرتشا اذإ هنأب ةمكحملا تضق ثةثلا ةيضق يفو ص11)– 1902م15 ةنس ربمفون 20 يف
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اإل ىلع قافت  .واال راذنإ ىلإ ةجاح نود هسفن ءاقلت نم ًاخوسفم دقعلا نوكي نأ ىلع
زوجي 158 ،فال ةداملا صن يضقي امك ،  ًاحيرص نوكي نأ بجي راذع اإل طرش نم ءافع

.  نيدملا ىلإ ةبسنلا ب ةروطخ نم هيلع يوطني امل دقعلا تارابع نم ًانمض صلختسي نأ
 ،إوال هخسف نود دقعلا ذيفنت بلط نم نئادلا عنمي ال طرشلا نأ ًاضيأ انه ظح يوال
.  همازتلا ذيفنت نع هعانتماب ًاخوسفم دقعلا لعج اذه ءاش  ،اذإ نيدملا ةمحر تحت ناك
كلذ ،وال يف هتبغر نئادلا رهظا إالاذإ ًاخوسفم ربتعي ال دقعلا نأ كلذ ىلع بترتيو

.(1) هب كسمتي مل نئادلا ناك اذإ خسفلا ب كسمتلا نيدملا نم لبقي
مكحب خاسفن واال يئاضقلا خسفلا نيب طسو وه طرشلا اذه نأ ىرن مث نمو
دقعلا نوكي نأ طارتشا نم ىلعأ كلذكو – يئاضقلا خسفلا نم ىلعأ وهف .  نوناقلا
نوكي ،  هرودصل ةجاح تماق هيف ،اذإ خسفلا ب مكحلا نأ يف – هسفن ءاقلت نم ًاخوسفم
خسفني ال دقعلا نأ يف نوناقلا مكحب خاسفن نماال ىندأ وهو هل . ًائشنم ال خسفلل ًاررقم

كلذ . يف هتبغر نئادلا رهظا إالاذإ هيف
هيف ًاطورشم دقعلا ناك اذإ " هنأب تضق دقف .  ضقن ال ةمكحم اهتررق ئدابملا هذهو
درجمب ًاخوسفم دقعلا رابتعا رجؤمللف ،  هطورش نم طرش يأ رجأتسملا خفلا اذإ هنأ

يف قحلا هلو ،  ءافولا ب فيلكت وأ يمسر هيبنت ىلإ جايتحا نودب ةفلا خملا هذه لوصح
خساف طرش اذهف ،  ةلجعتسملا األروم يضاق نم ردصي مكحب ةرجؤملا نيعلا ملست
رابتعا يف هل ىقبي  .وال خسفلا ددص يف ةيريدقت ةطلس لك يضاقلا بلسي حيرص

يف رثؤي  .وال اهيلع بترتي يتلا ةفلا خملا لوصح نم ققحتي العفالإالنأ صاح خسفلا
يف  ،ألهن هدحو رجؤملا قح نم هب كسمتلا نوكي نأ نينوناقلا هرثاو طرشلا اذه لولدم
نع تفرصنا دق رجؤملا ةين نأب لوقلا  .و رجأتسملا نود وه هتحلصمل عوضوم عقاولا

لزانتلا  ،ألن دودرم لوق وه ةقباس ىوعد يف ةرج األ بلط ىلع هراصتقاب خسفلا
اهب دصق هنأ يف كشي ال لا عفأ نم إال جاتنتس اال قيرطب تبثي ال قحلا نع ينمضلا

كسمتلا نيب ضراعت كلذ ،ذإال ىلع لدي ام ةرج باأل بلا طملا يف سيلو هنع . لزانتلا
. "(2) اهعفد يف رخأتلا ىلع خسفلا بترتي يتلا ةرج باأل ةبلا طملا و خسفلا قحب

كلذ عم نئادلا لبقو ،  طسق عفد يف نيدملا رخأت دنع راذنإ وأ مكح ىلإ ةجاح نود األلج طوقس
نع نيدملا رخأت امدنع خسفلا يف هقحب ةأجف كسمت  ،مث داعيملا نع نيدملا اهيف رخأت طاسقأ ضبق
دقعلا رابتعا هل زوجي  ،وال طرشلا ب كسمتم ريغ هنأ ىلع لمحي قباسلا هلهاست نإف ،  طسق داعيم

ص211). 1942م54 ةنس ويام 28 يف طلتخم فانئتسا ) ًاخوسفم
اذإ هنأ عيب دقع يف صن "اذإ هنأ نم ةينطولا رصم فانئتسا ةمكحم هب تضق ام ددصلا اذه يف نراق (1)

حبصيو يئاضق مكح وأ راذنإ ىلإ ةجاح نودب الًايغ عيبلا دقعربتعي اذك غلبم عفد نع يرتشملا رخأت
صنلا اذه نم ةدافتس اال يرتشملل ناك لا ، نماألوح لا حب دري ال عئابلل ًابستكم ًاقح عوفدملا غلبملا

ص329 270 مقر 4 ةاماحملا 1927 ةنس ربمفون 27) ءاوسب ءاوس عئابلل ام لثم الايغ عيبلا رابتعاو
عيبلا يف عوجرلا هل قحيف ،  عئابلل ًانوبرع عفد دق يرتشملا نأ ةيضقلا هذه يف ظح يال نكلو .(

.  عئابلل ًابستكم ًاقح نوبرعلا حبصيو
رصم فانئتسا ًاضيأ رظنأ ص540– 192 مقر رمع ةعومجم 1945 ةنس رياني 18 يف يندم ضقن (2)
ليربا 12 يف طلتخم فانئتسا ص163– 156 مقر 30 ةاماحملا 1946 ةنس رياني 12 يف ةينطولا

م يلليروب 1886 ةنس ويام 13 يفو ص260– 2 طلتخملا ءاضقلل ةيمسرلا ةعومجملا 1877 ةنس
ص10– 1902م15 ةنس ربمفون 20 يفو ص362– 1901م13 ةنس ةينوي 6 يفو –177
يفو ص250– 1913م25 ةنس سرام 20 يفو ص146– 1904م16 ةنس رياربف 25 يفو

ص81– 1925م38 ةنس ربمسيد 3 يفو ص20– 17 مقر 10 تيزاج 1919 ةنس ربمفون 27
ص92 . 1936م48 ةنس رياني 29 يفو ص211– 1935م47 ةنس سرام 20 يفو

عقي نأ ىلع عيبلا دقع يف اقفتا دق نافرطلا ناك ىتم " هنأب ىنعملا اذه يف ًاضيأ ضقنلا ةمكحم تضقو
هيبنت ىلإ ةجاح نودب هيلع قفتملا داعيملا يف نمثلا يقاب عفد نع يرتشملا رخأت حةلا يف خسفلا
مزلي ).وال ميدق ) يندم 334 ةداملا معالب ريخأتلا درجمب خسفني دقعلا نإف ،  يمسر ريغ وأ يمسر
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160 ةداملا صن نأ مدقت اميف انركذ : رثا نم يقافت اال خسفلا ىلع بترتي 486–ام
وأ يضاقلا مكحب خسفلا ناك ءاوس رثا ، نم خسفلا ىلع بترتي ام نيبي ماع صن وه

.  نوناقلا ىضتقمب وأ نيدقاعتملا قافتاب
ءاوس ،  اهركذ مدقت يتلا روصلا نم ةروص ةيأ يف ،  قافت اال مكحب دقعلا خسف اذإف
ىلإ نادقاعتملا ديعأ ، ً ال صأ مكح ريغب وأ ررقم مكحب وأ ءيشنم مكحب خسفلا ناك
(م160). ضيوعتب مكحلا زاج كلذ لا حتسا اذإف ،  دقعلا لبق اهيلع اناك يتلا ةلا حلا
كلذو ،  ريغلا ىلإ ةبسنلا وأب نيدقاعتملا نيب اميف ءاوس ،  يعجر رثاب دقعلا لحنيو

رثا يف كلاالم دنع هنايب مدقت يذلا ليصفتلا ىلع اذه لك ،  ةينمزلا دوقعلا ادع اميف
.  يضاقلا مكحب خسفلا

ثلا ثلا ثحبملا

نوناقلا مكحب دقعلا خاسفنا

ام ىلع ديدجلا يندملا نوناقلا نم 159 ةداملا تصن : ةينوناقلا صوصنلا –487
: يتأي

هعم تضقنا هذيفنت ةلا حتسا ببسب مازتلا يضقنا اذإ نيبناجلل ةمزلملا دوقعلا يف "
. "(1) هسفن ءاقلت نم دقعلا خسفنيو هل ةلباقملا تامازتل اال

ب لصح هنأ ررقت نأ ةمكحمل زوجي  ،لب عئابلا نم ىوعد ىلع ءانب لقتسم مكح خسفلا ب ردصي نأ نذإ
طرش ىضتقمب خسفلا عقو ىتمو .  يرتشملا نم ةعوفرملا ىوعدلا رظن ءانثأ عئابلا عفد ىلع ءانب لعفلا
ةنس ويام 13 يف يندم ضقن )" هخاسفنا دعب دقعلا ديعي نأ هنأش نم سيل نمثلا عاديإ نإف دقعلا

ص157). 60 مقر 4 رمع ةعومجم 1934
ةغيص ةيأ نإ  .لب اهركذ مدقتملا ةغيصلا يف هددصب نحن يذلا طرشلا عضوي نأ يرورضلا نم سيلو اذه
نيب ررحملا دقعلا ناك "اذإ هنأ نم ضقن ال ةمكحم هب تضق ام كلذ نمو ،  ةيفاك ىنعملا اذه ىلع لدت
طاسقأ ىلع هبولطم كنبلا ىلإ ددسي نأب دهعت نيدملا نأ ىلع صني ( فيلستلا كنب ) هنئادو نيدم
قباسلا نيزجحلا عفرب هبناج نم دهعت كنبلا نأ ىلعو ،  دادسلل ًانيمأت نهر ةفصب ًاراقع هل مدقي نأبو
تاداهشلا جارختساو هديقو نهرلا لوصح دعب نيبت ىتم هتاراقعو نيدملا الت وقنم ىلع هنم امهعيقوت

نيدلا طيسقت كنبلا لوبق نأب كلذ ةمكحملا ترسف  ،مث هيلع مدقم ينيع قح يأ دوجو مدع ةيراقعلا
صوصنملا هطورشب نيمأتلا اذه مدقي مل اذإ ثيحب يراقعلا نيمأتلا ميدقتب نيدملا مايق ىلع فقوتم

نيمأتلا هميدقت دقع يف نيدملا ةين تفرعتو ،  طيسقتلا لوبق نم لح يف كنب ال ناك دقعلا يف اهيلع
رارمتس يفاال هتيقحأبو طيسقتلا ب كنبلا طابترا مدعب تضق كلذ ىلع ءانبو هنم ، رداص باطخ نم

نإف ،  ءافولا ب ًايمسر نيدملا فيلكتب ًامزلم نوكي نأ نود تاراقعلا التو وقنملا ىلع هنيدب ذيفنتلا يف
ةعومجم 1939 ةنس ربمسيد 21 يف يندم ضقن )" ءيش يف نوناقلا خفلا دق نوكي ال مكحلا اذه
حيرصلا خسافلا طرشلل ةنيعم اظافلا طرتشي مل نوناقلا ناب " ًاضيأ تضقو ص36). 17 مقر 3 رمع

دقع يفرط نأ مكحلا تبثا ام اذإف كلذ ىلعو .( ميدقلا ) يندملا نوناقلا نم 334 ةداملا ىنعم يف
قفتملا داعيملا يف نمثلا يرتشملا ىفوي ىتح نيمأ ىدل دقعلا عدوي نأ ىلع دقعلا يف اقفتا دق عيبلا

اذه مادعاب هيدل عدوملل نافرطلا حرصي دقعلا طورشب يرتشملا خإالل دنع هنأ ىلع اصنو .  هيلع
طرشلا ىلإ دقعلا اذه ريرحت دنع تهجتا نيدقاعتملا ةين نأ كلذ نم دافتسملا نأ مكحلا ررق  ،مث دقعلا

دق نوكي ال هنإف ،  هطورشب اإلخالل دنع هسفن ءاقلت نم ًاخوسفم دقعلا رابتعا  ،يأ حيرصلا خسافلا
ربمسيد 23 يف يندم ضقن )" اهنم مكحلا هصلختسا ام لمتحت هترابع ألن دقعلا صن لولدم خسم

ص688). 356 مقر 5 رمع ةعومجم 1948 ةنس
دوقعلا يف ": اآليت هجولا ىلع يديهمتلا عورشملا نم 220 ةداملا يف صنلا اذه درو : صنلا خيرات (1)
خسفنيو هل ، ةلباقملا تامازتل اال هعم تضقنا هذيفنت ةلا حتسا ببسب مازتلا ىضقنا اذإ نيبناجلل ةمزلملا
ضتقم اهل ناك نإ تاضيوعتلا اإلخاللب مدع  ،عم يئاضق مكح ىلإ ةجاح نود هسفن ءاقلت نم دقعلا

مقر حبصأو ، " ضتقم اهل ناك نإ تاضيوعتلا اإلخاللب مدع نم " ةرابع ةبقارملا ةنجل تفذحو . "
يندملا نوناقلا ةنجل يف .  صنلا ىلع باونلا سلجم قفاوو .  يئاهنلا عورشملا يف 163 ةداملا

ةرابع اهنإ اهئاقب نع عافدلا يف ليقف " يئاضق مكح ىلإ ةجاح نود " ةرابع تشقون خويشلا سلجمب



453

ناتداملا امه لا ، االصت قثوأ النهب صتم نارخا ناصن صنلا اذه عم ارقي نأ بجيو
373و215 .

هب ءافولا نأ نيدملا تبثأ اذإ مازتل اال يضقني ": يتأي ام ىلع صنت 373 ةداملا ف
. " هيف هل الدي يبنجأ ببسل هيلع ال يحتسم حبصأ

نأ نيدملا ىلع لا حتسا اذإ ": يتأي ام ىلع صنت ،  اهركذ قبس دقو ، 215 ةداملا و
ةلا حتسا نأ تبثي مل  ،ام همازتلا ب ءافولا مدعل ضيوعتلا ب هيلع مكح انيع مازتل اال ذفني

. " هيف هل الدي يبنجأ ببس نع تأشن دق ذيفنتلا
إالاذإ هذيفنت ةلا حتسا ببسب يضقني ال مازتل نأاال صوصنلا هذه عومجم نم ىرنو
مكحب هسفن ءاقلت نم خسفني ال دقعلا نأو ،  يبنجأ ببس ىلإ عجرت ةلا حتس اال هذه تناك
مازتل اال ذيفنت لا حتسا اذإ إال خسفني ال نذإ دقعلا  .ف مازتل اال ىضقنا اذإ إال نوناقلا

ب هيلع مكحو دقعلا ب ًامزلم ىقب يبنج األ ببسلا اذه نيدملا تبثي مل امو ،  يبنجأ ببسب
.  ضيوعتلا

مكح ًاضيأ وه اذه ناك دقف ًائيش ، ةلأسملا هذه يف ديدجلا نوناقلا ثدحتسي ملو
اذإ ": يتأي ام ىلع نوناقلا اذه نم 242/179 ناتداملا تصن  ،ذإ ميدقلا نوناقلا
نودب هب ةقلعتملا تادهعتلا ةفاك ًاضيأ خسفنت ءافولا ناكمإ مدع ببسب دهعتلا خسفنا
ةعفنملا نم مهريغ هيلع لصح ام ريظن يف اهيقحتسمل تانيمضتلا نم مزلي خإاللامب

. " ةينلا ينسحلا نينهترملا نينئادلا قوقحب خإالل خسفلا ىلع بترتي قح .وال ريغب
ىقب يبنجأ ببس ىلإ عجرت مل اذإ مازتل اال ذيفنت ةلا حتسا نأ هانمدق امم نيبتيو
نم خسفي دقعلا نإف ،  يبنجأ ببس ىلإ ةلا حتس اال تعجر اذإ امأ .  دقعلا ب ًامزتلم نيدملا

.  نيتلا حلا كالنم ضرعتنسو .  نوناق ال مكحب هسفن ءاقلت
يف نيدملا ىلع لا حتسا اذإ : يبنجأ ببس ىلإ عجرت ال ذيفنتلا ةلا حتسا –488
دق ذيفنتلا ةلا حتسا نأ تبثي نأ عيطتسي ملو ،  همازتلا ذيفنت نيبناجلل مزلملا دقعلا

نيدملا نأب انفلسأ امك يضقت 215 ةداملا نإف هيف ، هل الدي يبنجأ ببس نع تأشن
انلصف يتلا ةيدقعلا ةيلوئسملا يه هذهو .  همازتلا ب ءافولا مدعل ضيوعتلا ب هيلع مكحي
وهو ،  ًايدقع أطخ بكترا دق نوكي همازتلا ذفني مل يذلا نيدملا  .ف مدقت اميف اهدعاوق

هتيلوئسم ققحتت كلذبو ،  ةضورفم ةيببسلا عالةق ىقبتف يبنج األ ببسلا تبثي مل

نم عقو دقعلا يف هيلع ًاقفتم ناك اذإف ،  ءاضقلا نم مكح هب ردصي نأ خسفلا يف لص ألناأل ةينايب
كلمي نأ نود ببسلا اذه مايق نم ققحتلا ىلع رصتقا ءاضقلا ىلإ األرم عفر اذإو ،  هببس ققحت تقو
ءاضقلا ىلإ عفارتلا قح دييقتب ىحوي دق ديرت "ألاهن ةرابعلا هذه تفذح ةنجللا نكلو .  ريدقتلا ةيرح

ًاعقاو ربتعي خسفلا نأ هيلإ دصق ام لكو هنم ، نيدقاعلا دحأ نامرح ىلإ صنلا دصقي مل قح اذهو
اهيلع قفاوو . 159 ةداملا مقر حبصأو . " ذيفنتلا ةلا حتسا ببسب لباقملا مازتل اال ءاضقنا درجمب

ص326). ص324– ج2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم ).  هتنجل اهتلدع امك خويشلا سلجم
خسفلا رمأ كلذ دعب ىقبي ": يتأي ام ددصلا اذه يف يديهمتلا عورشملل ةيحاضي اإل ةركذملا يف ءاج دقو
ءاضقنا عبتتسي مازتل اذهاال ءاضقناف .  هذيفنت ةلا حتسا رثا ىلع مازتل اال ءاضقنا دنع عقي وهو ينوناقلا

ةجاح ريغب نوناقلا مكحب وأ هسفن ءاقلت نم دقعلا خسفني ةلعلا هذهلو ،  هببس فلختل هل لباقملا مازتل اال
ىلإ عفارتلا نأ ىلع .  ًايفاك ًاحوضو ذيفنتلا ةلا حتسا تحضو ىتم ،  راذعإ ريغبو لب يضاقتلا ىلإ
يف يضاقلا فقوم نأ ديب .  خسفلا عوقو يف نيدملا وأ نئادلا ةعزانم دنع ًايرورض نوكي دق ءاضقلا
تبثي كلذ نم ققحت اذإف ال ، يحتسم حبصأ دق ذيفنتلا نأ نم قاثيتس اال ىلع رصتقي ةلا حلا هذه

اال هذه تناك اذإ امل ًاعبت هب ، ءاضقلا ضفري وأ ضيوعتلا ب يضقي  ،مث نوناقلا مكحب خسفلا عوقو
األمعلا ةعومجم )" هيف هل الدي يبنجأ ببس ىلإ وأ هريصقت وأ نيدملا أطخ ىلإ ةعجار ةلا حتس
انعضو يتلا ةيحاضي اإل ةركذملا نم ةريخ األ ةرابعلا نأ ظح يوال اذه ص328)– ج2 ةيريضحتلا

أطخ ىلإ ةعجار نوكت دق دقعلا اهب خسفني يتلا ةلا حتس نأاال ضرتفت  ،ألاهن ةحيحص ريغ ًاطخ اهتحت
ببس ىلإ ةعجار تناك إالاذإ هسفن ءاقلت نم دقعلا اهب خسفني ال ةلا حتس نأاال حيحصلا  ،و نيدملا

.  يبنجأ
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ةلا ، حلا هذه يف خسفني مل دقعلا نأ كلذ نم نيبتيو .  دقعلا مايق ساسأ ىلع ةيدقعلا
ب ةبلا طملل ساس وهاأل حبصأ اذإ ،  هدوجو دكأتو ىقب دق كلذ نم ضيقنلا ىلع لب

.  ضيوعتلا
ذيفنت حبصأ دقو ،  نئادملا  .ف يئاضقلا خسفلا دعاوق قيبطت نم عنمي ال كلذ نكلو

نأ نم  ،دبال همازتلا ب نيدملا ءافو مدعل دقعلا خسف بلطي ال ،نأ يحتسم نيدملا مازتلا
إال يضاقلا عسي ال ةلا حلا هذه يفو .  ةيريصقتلا ةيلوئسملا ساسأ ىلع ضيوعتلا بلطي

ذيفنتلا اذه حبصأ نأ دعب همازتلا ذيفنتل نيدملا إلهملا لحم  ،ذإال هبلط ىلإ هبيجي نأ
مل دقعلا هل ،و ررقم ال خسفلل ئشنم انه مكحلا  .و دقعلا خسفب مكحيف ال ، يحتسم

.  يضاقلا مكحب خسف لب نوناقلا مكحب خسفني
ذيفنتلا ةلا حتسا تناك اذإ امأ : يبنجأ ببس ىلإ عجرت ذيفنتلا ةلا حتسا –489

،  اهركذ مدقت يتلا 373 ةداملل ًاقبط يضقني مازتل اال نإف ،  يبنجأ ببس ىلإ عجرت
دقف ،  ةحضاو اذه يف ةلعلا 159(1).و ةداملل ًاقبط هسفن ءاقلت نم دقعلا خسفنيو

ةيلوئسملل لحم ةمث دعي ملف ،  يبنجأ ببسب هذيفنت ةلا حتس ال نيدملا مازتلا ىضقنا
عجرت ال ةلا حتس نأاال ول لعفي ناك امك دقع ال خسف نيبو اهنيب نئادلا راتخيل ةيدقعلا
خسفني دقعلا نأ ىلع نوناقلا صن كلذلو .  دقعلا خسف إال قبي ملف .  يبنجأ ببس ىلإ

الزيلا ذيفنتلا ناك إالاذإ روصتي ال راذع ألناإل راذع انهلال لحم وال هسفن ءاقلت نم
دقو – خسفلا و ذيفنتلا نيب نئادلل رايخ كانه نوكي ال ًانكمم دعي مل ذيفنتلا وألن ًانكمم
ىقبي –وال يقافت واال يئاضقلا خسفلا روص عيمج يف نئادلل تبثي رايخلا اذه نأ انيأر

نم خسفني دقعلا  ،ف خسفلا ب يئاضق مكحل ةرورض ال كلذك .  دقعلا خسف إال ًانكمم
نأ ررقتيل كلذ نوكي امنإف ءاضقلل نئادلا أجتلا اذإو .  انررق امك نوناقلا مكحب هسفنءاقلت
دق دقعلا نأو – كلذ يف عازن موقي دقف – ققحم رمأ يبنجأ ببسب ذيفنتلا ةلا حتسا
روص ضعب يف هانيأر يذلا وحنلا ىلع ،  هئشني ال خسفلا ررقي انه مكحلا  ،ف خسفنا

.(2) يقافت اال خسفلا
يف ةعبتلا تناك ،  نوناقلا مكحب دقعلا خسفنا اذإف : ةعبتلا لمحت أدبم –490
يف هل الدي وهف .  مازتل اال اذهب نيدملا ىلع ةعقاو هذيفنت لا حتسا يذلا مازتل اال ءاضقنا
بلا طي نأ عيطتسي ال كل عمو ،  يبنجأ ببس ىلإ ةعجار ةلا حتسا ألن ذيفنتلا ةلا حتسا

.  اهلمحتي يذلا وهو هيلع عقت األرم ةياهن يف ةراسخلا  .ف لباقملا مازتل اال هذيفنتب نئادلا
.  نيبناجلل مزلملا دقعلا يف ةعبتلا لمحت أدبم وه اذهو

ةمزلملا دوقعلا يف ةلباقتملا تامازتل اال نيب ام طابتر اال ةركف ىلإ اذه عجريو
ًامزلم ناك دقعلا نأ ولو .(3) دقعلا خاسفنا اهيلع ىنبنا يتلا ةركفلا يهو ،  نيبناجلل
ببسل هدنع عدوملا مازتلا ذيفنت لا حتساو ،  ةروجأملا ريغ ةعيدولا  ،ك دحاو بناجل
يذلا نإف ،  عدولا ىلإ هدر هيلع لا حتساف ةرهاق ةوقب هدي يف ءيشلا كله ناب ،  يبنجأ

ص685 . نم 1 مقر شماهلا 640و ةرقف فلؤملل دقعلا ةيرظن نراق (1)
ةمئاق تناك نإف كلذ ، دعب تدج دق نوكت وأ هئوشن لبق ةمئاق مازتل اال ذيفنت ةلا حتسا نوكت دقو اذه (2)

  ةيبسن ةلا حتس اال تناك اذإ  .امأ لحملا ةلا حتس الال طاب دقعلا ناك ،  ةقلطم ةلا حتسا تناكو هئوشن لبق
دعب إال دجوت مل اهنكلو ةقلطم تناك اذإ كلذكو ،  هدعب تدج وأ مازتل اال ءوشن لبق ةمئاق تناك ءاوس ،

.  خسفني مث ًاحيحص أشني دقعلا نإف ،  مازتل اال ءوشن
وأ يوناثلا مازتل اال نود ،  دقعلا نم ءيشانلا يساس األ مازتل وهاال هذيفنت لا حتسا يذلا مازتل باال دراملا و

.  نمثلا عفد وه يساس األ يرتشملا مازتلا  ،و ميلستلا و ةيكلملا لقن وه يساس األ عئابلا مازتلا  .ف يعبتلا
نم رجأتسملا نيكمتب همازتلا و نيعلا ميلستب رجؤملا مازتلا راجي اإل دقع يف ًايساسأ امازتلا ربتعي كلذك

.  نيعلا ىلع ةظفاحملا ب همازتلا و ةرج األ عفدب رجأتسملا مازتلا  ،و عافتن اال
اإلساليم هقفلا يف ةعبتلا لمحت ةيرظن يف ربلا دبع يكز دمحم روتكدلا ةلا سر ىنعملا اذه يف رظنأ (3)

. 26 ةرقف 1950 ةنس ةرهاقلا
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انه وهو – نئادلا  ،ذإ حضاو كلذ يف ببسلا  .و نيدملا ال نئادلا وه ةعبتلا لمحتي
عدوملا انه وهو – نيدملا لحت لباقم يف هنم للحتي مازتلا هتمذ يف سيل – عدوملا

ةلا حتسا ءارج نم األرم رخآ يف ةراسخلا لمحتي يذلا وه نئادلا  .ف همازتلا نم – هدنع
ةلا . حتس اال هذه ةعبت لمحتي يذلا وهو ،  نيدملا مازتلا ذيفنت

ةمزلملا دوقعلا يف ةعبتلا لمحتي يذلا وه نيدملا نإ ماع هجوب نذإ لوقلا نكميف
.(1) دحاو بناجل ةمزلملا دوقعلا يف اهلمحتي يذلا وه نئادلا  ،و نيبناجلل

مكحب دقعلا خسفنا اذإو : نوناقلا مكحب دقعلا خاسفنإ ىلع بترتي يذلا 491–األرث
اال مكحب وأ يضاقلا مكحب هخسف ىلع بترتي ام نماألرث هخاسفنإ ىلع بترت ،  نوناقلا
(م160) دعلا لبق اهيلع اناك يتلا ةلا حلا ىلإ نادقاعتملا داعيف .  لوقلا قبس امك قافت

.  ةرهاق ةوقب همازتلا ىضقنا دق نيدملا ألن ضيوعتلل لحم .وال
رثأب دقعلا الل حنا نم ،  ضيوعتلا ادع اميف ،  ددصلا اذه يف هانررق نأ قبس ام لكو
األرث مادعنا نمو ،  ريغلا ىلإ ةبسنلا بو نيدقاعتملا ينبي اميف خسفلا رثأ نمو ،  يعجر

.(2) راركتلا ىلإ ةجاح انه .فال قبطني ،  ةينمزلا دوقعلا ىلإ ةبسنلا ب يعجرلا

يناثلا عرفلا

(*) دقعلا ذيفنت مدعب عفدلا

( دقعلا ب ءافولا نع عورشملا عانتم (وأاال

(Exceptiononadimpleticontractus)

ام ىلع ديدجلا يندملا نوناقلا نم 161 ةداملا تصن : ةينوناقلا صوصنلا –492
: يتأي

ميقي مل اذإ همازتلا ةلباقتملا تامازتل اال تناك اذإ نيبناجلل ةمزلملا دوقعلا يف "
. "(3) هب مزتلا ام ذيفنتب األرخ دقاعتملا

يسنرفلا نوناقلا -و اهيلإ ةراش اإل تقبس يتلا ربلا دبع يكز دمحم روتكدلا ةلا سر عوضوملا يف رظنأ (1)
يرتشملا ىلع كله هميلست لبق عيبملا كله اذإف ،  نيدلا ىلع ال نئادلا ىلع عيبلا دقع يف ةعبتلا لعجي
نوناقلا نم م1624 رظنأ (resperitdomino) كلا ملا ىلع نذإ نوكي  ،فهلاالك عئابلا ىلع ال
لعجو ،  مكحلا اذه نع لدع هنكلو (م1707). ةضياقملا دقع يف لعف كلذكو .( يسنرفلا يندملا
ةعبت لعج كلذك .  طرشلا ققحت لبق ءيشلا كلهو فقاو طرش دقعلا يف ناك  ،اذإ نيدملا ىلع هلاالك
لثم يف ناك ميدقلا يرصملا نوناقلا )–و ىلوأ ةرقف (م1867 نيدملا ىلع ةكرشلا دقع يف هلاالك
يف اهانمدق يتلا ةماعلا ةدعاقلل ًاقبط نيدملا ىلع هلاالك ةعبت لعجي عيبلا يف وهف ،  بارطض اذهاال
فقاو طرش ىلع قلعملا دقعلا يف نيدملا ىلع ةعبتلا لعجي كلذكو (م371/297)، ةعبتلا لمحت

يف نئادلا ىلع ةعبتلا لعجي ىرخأ ةهج نم هنكلو (م160/106). ةماعلا ةدعاقلا هذه عم ًايشمت
ةيرظن ةلأسملا هذه يف رظنأ (م516/424)– ةكرشلا دقع يفو (م307/241) تاردقملا عيب

. 660 ةرقف فلؤملل دقعلا
نيدملا ىلع ةعبتلا نأب يضقت يتلا ةماعلا ةدعاقلا لعجو ،  بارطض اذهاال ديدجلا يرصملا نوناقلا بنجت دقو

عيب وأ ةنيعم نيع عيب ناك ءاوس ،  عيبلا يف اهقبطف .  ةدرطضم ةدعاق نيبناجلل مزلملا دقعلا يف
،  فقاو طرش ىلع قلعملا دقعلا يف اهقبطو (م511)، ةكرشلا دقع يف اهقبطو (م437)، تاردقم

ببسل ال يحتسم طرشلا ققحت لبق مازتل اال ذيفنت حبصأ اذإ يعجرلا هرثأ طرشلا ىلع ركنأ هنإ لب
(م ةلواقملا (م569)و راجي  ،كاإل ةيكلملل ةلقانملا ريغ دوقعلا يف اهقبطو (2 ةرقف (م270 يبنجأ

.(665–664
ةدملا دقع يف يزاجح يح ال دبع روتكدلا ةلا سر ينمزلا دقعلا خاسفنإ ىلع بترتي يذلا يفاألرث رظنأ (2)

ص162 . ص160–
اآليت: وحنلا ىلع يديهمتلا عورشملا نم 222 ةداملا نم 222 ةداملا يف صنلا اذه درو : صنلا خيرات (3)
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عفدلا ةدعاق نكلو ،  صنلا اذهل لباقم صن ىلع ميدقلا يندملا نوناقلا لمتشي ملو
ىلع هصوصن توطناو ،  ءاضقو ءاهقف هلظ يف اهب ًاملسم تناك دقعلا ذيفنت مدعب

(ثمالم345/274وم350/279وم411/331). اهل ةيعيرشت تاقيبطت
: اآليت رابتع اال ىلع دقعلا ذيفنت مدعب عفدلا ةدعاق موقتو : ةدعاقلا خيرات –493

ذيفنتب نيدملا مقي مل اذإ دقعلا خسف بلطي نأ نيبناجلل مزلملا دقعلا يف نئادلل ناك اذإ
باب نم هلف ،  همازتلا نم هتمذ يف بترت ام ذيفنت نم كلذب نئادلا للحتيف ،  همازتلا
ذفني ىتح هذيفنت فقو ىلع رصتقي  ،نأ همازتلا ذيفنت نم للحتي نأ نم  ،دبال ىلوأ
ىنب يتلا ةركفلا نيع يه ذيفنتلا مدعب عفدلا اهيلع ىنب يتلا ةركفلا  .و همازتلا نيدملا
امم ،  نيبناجلل مزلملا دقعلا يف ةلباقتملا تامازتل اال نيب اميف طابتر :اال دقعلا خسف اهيلع

.(1) ىرخأ ةهج نم ذيفنتلل ال باقم ةهج نم ذيفنتلا لعجي
دعب . اميف هب فرع يذلا وحنلا ىلع ينامورلا نوناقلا يف ًافورعم أدبملا نكي ملو
،  همازتلا ذيفنتب نئادلا هبلا طي يذلا نيدملا ءاطعإ ىلع نورصتقي نامورلا ناك امنإو

شغلا ب اعفد ،  نيبناجلل مزلم دقع ىضتقمب مازتلا نم هتمذ يف امب وه موقي نأ نود
شغلا ب عفدلا وه ناك ل بن يتاذ ماوق عفدلا اذهل نكي ملو .(exceptiondedol)
قلطي ملو ،  صاخ مسا هل نكي ملف .  ةينلا نسح ىلع ةينبملا دوقعلا لك يف فورعملا

(exceptionnonadimpleticontractus)إال دقعلا ذيفنت مدعب عفدلا مسا هيلع
دقو .  ًاينيت ال ناك نإو ًاينامور نذإ نكي طصالحمل  .فاال ميدقلا يسنرفلا نوناقلا يف

روصعلا يف (Postglossateurs) ينامورلا نوناقلا حارش نم نورخأتملا هعضو
.(2) ينامورلا نوناقلا ىلإ اهوبسنو ةدعاقلا اوغاص نأ دعب ىطسولا

ىلع رصتقا لب ،  ةدعاقلا هب ررقي ًاماع ًاصن يسنرفلا يندملا نوناقلا عضي ملو
.  انمدق امك هلا ونم ىلع ميدقلا يرصملا يندملا نوناقلا جهنو .  أدبملل ةقرفتم تاقيبطت
ينامل األ نوناقلا كلذ لعف ماع . صن يف أدبملا تغاص دقف ةثيدحلا تانينقتلا امأ

مقي اذإ همازتلا ذيفنت نع عنتمي نأ نيدقاعتملا نم لكل زوجي نيبناجلل ةمزلملا دوقعلا يف -1"
ال هنأ ىلع –2– نيمازتل نماال لكل ءافولا داعيم فلتخا هب ،إالاذإ مزتلا ام ذيفنت اآلرخ دقاعتملا

نوكي ثيحب يئضال لباقملا مازتل نماال ذفني اممل ناك اذإ همازتلا ذيفنت نع عنتمي نأ دقاعتملل زوجي
ةرقفلا فذح ةعجارملا ةنجل يفو " ةينلا نسح نم هرفوت بجي ام عم قفتم ريغ ذيفنتلا نع هعانتما

ىلو األ ةرقفلا ىلع ةيظفل الت يدعت تلخدأو ،  قحلا لا معتسا يف فسعتلا ةيرظنل قيبطت ألاهن ةيناثلا
عورشملا يف 165 ةداملا مقر حبصأو ،  ديدجلا نوناقلا يف دراولا صنلل ةقباطم تحبصأ ثيحب
خويشلا سلجمب يندملا نوناقلا ةنجل هيلع تقفاو امك ،  صنلا ىلع باونلا سلجم قفاوو .  يئاهنلا

ص330 ج2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم ).  خويشلا سلجم هيلع قفاوو ، 161 ةداملا مقر تحت
ص335). –

.(executiontraitpourtrait)" لثمب ثمال ذيفنتلا ": ىنعملا اذه نع ًاريبعت نويسنرفلا لوقيو (1)
.(ErfullunZugum Zug) روهشم يناملأ ريبعت نع كلذب نومجرتيو

اهيلع موقي يتلا لوص األ نمف ": يتأي ام ددصلا اذه يف يديهمتلا عورشملل ةيحاضي اإل ةركذملا يف ءاج دقو
.  صاصقلا وأ لدابتلا هجو ىلع اهيف ةلباقتملا تامازتل اال ذيفنت طابترا نيبناجلل ةمزلملا دوقعلا ماظن

ذيفنت ىلع نيدقاعتملا دحأ ربجي نأ مدقت ام ىلع ًاعيرفت زوجي فال تامازتل اال هذهب ءافولا قحتسا اذإف
اال ذيفنت نأ نيعتي ساس اذهاأل ىلعو .  لباقملا مازتل اال ذيفنتب اآلرخ دقاعتملا مايق لبق هب مزتلا ام
نع فلختملا ةفرعمل يقيقحلا ضرعلا تاءارجإب ةناعتس اال زوجتو .  دحاو تقو يف ةلباقتملا تامازتل
يدؤي ىتح هب يفوي نأ بجي ام سبتحي نأ كلذ ءازإ نيدقاعتملا نم لكلف ،  نيدقاعتملا نم ءافولا

ال دقعلا  .ف رثكأ ال دقعلا ماكحأ فقوي امنإ عفدلا وأ قحلا اذهب هماصتعاب وهو هل ، قحتسم وه ام هيلإ
ىلع األرم رصتقي اإلطالق ،لب هجو ىلع هنع ةئشانلا تامازتل اال يضقنت  ،وال ةروصلا هذه يف خسفي
األمعلا ةعومجم )" دقعلا ذيفنت مدعب عفدلا و خسفلا نيب يرهوجلا قرافلا وه اذهو .  هذيفنت فقو

ص333). ج2 ةيريضحتلا
. 666 ةرقف فلؤملل دقعلا ةيرظن (2)
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(م يلا اإلطي يسنرفلا عورشملا (م82)،و يرسيوسلا تامازتل اال نوناقو (م320)،
صنلا دروأف ةثيدحلا تانينقتلا جهن ىلع ديدجلا يرصملا يندملا نوناقلا راسو (48

.(1) اهناكم يف ثحبتس ةماع صوصن يف سبحلا ةيرظن غاص امك .  هانمدق يذلا
يف كلاالم دنع اهانعبتا يتلا ةطخلا نيعبتم دقعلا ذيفنت مدعب عفدلا دعاوق لصفنو

كسمتلا نوكي فيك (2).  عفدلا ب كسمتلا نكمي ىتم (1): ثحبنف يئاضقلا خسفلا
رثأ . نم هب كسمتلا ىلع بترتي هب .(3)ام

األلو ثحبملا

دقعلا ذيفنت مدعب عفدلا ب كسمتلا نكمي ىتم

ديدجلا نوناقلا لعج : سبحلا يف قحلا قاطنو ذيفنتلا مدعب عفدلا قاطن –494
يف لص األ اذه قيبطت وه ذيفنتلا مدعب عفدلا لعجو لص ، وهاأل سبحلا يف قحلا

.(2) نيبناجلل ةمزلملا دوقعلا ةرئاد
هجولا ىلع ترجف ،  ًاماع أدبم 246 ةداملا هتررق .  سبحلا يف قحلا وه نذإ لص فاأل

اآليت:
ضرعي مل نئادلا مادام هب ، ءافولا نع عنتمي نأ ءيش ءادأب مزتلأ نم لكل -1"

مقي مل نئادلا مادام هب ،وأ طبترمو نيدملا مازتلا ببسب هيلع بترتم مازتلا ب ءافولا
. " اذه همازتلا ب ءافولل فاك نيمات ميدقتب

هيلع قفنأ وه اذإ ،  هزرحم وأ ءيشلا زئاحل صاخ هجوب كلذ نوكيو -2"
وه ام يفوتسي ىتح ءيشلا اذه در نع عنتمي نأ هل ناف ،  ةعفان وأ ةيرورض تافورصم

. " عورشم ريغ لمع نع ائشان بدرلا مازتل اال نوكي هل ،إالنأ قحتسم
بترتم امهنم لك مازتلا هل ،و نيدمو لألرخ نئاد امهنم  ،لك نيصخش ضرتفي صنلا ف

زاح نمف .  سبحلا يف قحلل ًاساسأ طابتر اذهاال نوكيف هب . طبترمو اآلرخ مازتلا ىلع
و ةزايح نهر نهترملا و ريعتسملا و هدنع عدوملا  ،ك ريغلل ًاكولمم ًائيش دقع ريغب وأ دقعب
نأ هل ناك ،  ةعفان وأ ةيرورض تافورصم هيلع قفنأو ةين ، نسحب زئاحلا و بصتغملا

ءيشلا زئاح دجوي مث نمو .  نوناقلا هنيب يذلا هجولا ىلع تافورصملا هذهب عجري
طابتر  .واال تافورصملا دادرتساب هل نئادو ءيشلا دري كلا ملل نيدم زئاحلا  .و هكلا مو

نأ زئاحلل زوجي كلذل .  تافورصملا دادرتساب مازتل واال ءيشلا درب مازتل اال نيب ام حضاو
.  سبحلا يف قحلا وه اذهو هقح . كلا ملا نم ىضاقتي ىتح همازتلا ذيفنت نع عنتمي

ميلستب نيدم عئابلا  .ف دقعلا ذيفنت مدعب عفدلا هقاطن يف لخديل عستي مومعلا اذهب وهو
قيبطت اذهو .  نمثلا ىفوتسي ىتح نيعلا سبحي نأ هقح نمف ،  نمثلا ب نئادو عيبملا
مدعب عفدلل قيبطت هتاذ تقولا يف وهو ،  نيبناجلل مزلم دقع يف سبحلا يف قحلل

.(3) دقعلا ذيفنت

عانتم يفاال يهانلا نيدلا صالح روتكدلا ةلا سر اإلساليم هقفلا يف دقعلا ذيفنت مدعب عفدلا يف رظنأ (1)
.  اهدعب امو ص306 ءافولا نع عورشملا

يف قحلا ًو ال صأ هرابتعاب ذيفنتلا مدعب عفدلا نيب ام علاالةق يف ميدقلا يندملا نوناقلا يف رظنأ (2)
. 668 ةرقف فلؤملل دقعلا ةيرظن لص ، اذهاأل نع عرفتي هرابتعاب سبحلا

نوكي نأ ديرأو لألرخ ، نيدم امهنم لك ناصخش كانه نوكي نأب انيفتكاو ،  طابتر اال ةركف انلفغأ اذإو (3)
نأ نكمأ ،  مازتلا نم هيلع ام ذيفنتب اآلرخ موقي نأ ىلإ همازتلا ذيفنت نع عنتمي نأ يف قحلا امهنم لكل

.  هسفن دي تحت نئادلا زجحو ةيعرفلا تابلطلا : نيقيرط دحأب معال اذه ققحتي
عفدلا و خسفلا و ةصاقملا : ةعبرأ ةينوناق مظن نيب قيثولا طابتر نماال موقي ام ًاضيأ كردن نأ نكميو اذه
ثيحف .  تامازتل اال لباقت يه ةدحاو ةركف ىلإ اهلك عجرت مظن يهو .  سبحلا يف قحلا و ذيفنتلا مدعب

هيلع امم قح نم مهلا امهنم لك ىفوتسي نأ لدعلا نم نوكي لألرخ ، نيدم امهنم لك ناصخش دجوي
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قحلا قبطي ثيحف .  سبحلا يف قحلا نع ًاعرف ذيفنتلا مدعب عفدلا نوكي مث نمو
جرخ اذإف .  ذيفنتلا مدعب عفدلا وه اذه ناك نيبناجلل مزلملا دعلا قاطن يف سبحلا يف

تافورصملل سبحلا  .ف دقعلا ذيفنت مدعب ًاعفد ال سبحلا يف ًاقح داع قاطنلا اذه نع
ًال ال صأ دقع ريغ يفو ةزايحلا نهرو ةعيدولا و ةيراعلا دوقع يف ةعفانلا وأ ةيرورضلا

خسفلا النوأ طبلا ببسب دقعلا زلا اذإو .  سبحلا يف ًاقح لب ذيفنتلا مدعب ًاعفد نوكي
لكل زاج ،  هيلع ىلوتسا ام دري نأ نيدقاعتملا نم لك ىلع نيعتو ،  رخآ ببس يأب وأ
ًانامض مدقي وأ هنم هملست ام هيلإ دري مل اآلرخ دقاعتملا ماد ام هذخأ ام سبحي نأ امهنم
.(1) دقزلا دقعلا ألن ذيفنتلا مدعب عفد ال سبحلا يف قح ًاضيأ وه اذهو .  درلا اذهل
دقو ،  نيبناجلل ةمزلملا دوقعلا يف نذإ روصحم ،  خسفلا  ،ك ذيفنتلا مدعب عفدلا ف

.(2) اهركذ مدقت يتلا 161 ةداملا كلذب تحرص
حاال:وال ذيفنتلا بجاو نوكي نأ بجي هذيفنت مدعب عفدي يذلا مازتل 495–اال

عفدي يذلا مازتل اال نوكي نأ ًاضيأ بجي  ،لب نيبناجلل مزلم دقع كانه نوكي نأ يفكي

ام ىفوتسي ىتح نيد نم هيلع ام ءافو فقي ليلقلا يف –وأ خسفلا و ةصاقملا يه هذهو – نيد نم
ةينبم ةينوناقلا مظنلا هذه نأ تبثي اممو .  سبحلا يف قحلا و ذيفنتلا مدعب عفدلا وه اذهو – قح هل ،
ةصاقملا يف هنولمعتسي ،  شغلا ب عفدلا وه ًادحاو عالًاج اهنوجلا عي اوناك نامورلا نأ دحاو ساسأ ىلع

دقو ،  ًاعفد إال سيل ذيفنتلا مدعب عفدلا  ،ك سبحلا يف قحلا  .و سبحلا يف قحلا و ذيفنتلا مدعب عفدلا و
دهع يف هيدتري ناك يذلا ينيعلا قحلا سابل هنع علخو ،  يقيقحلا هفصو ديدجلا نوناقلا هاطعأ

.(1 مقر شماه ص713 فلؤملل دقعلا ةيرظن رظنأ ) هتعيبط هوشيف ميدقلا نوناقلا
ةنجل اهتفذح دقو ،  يديهمتلا عورشملا نم 224 ةداملا يف هيلع ًاصوصنم مكحلا اذه ناك دقو (1)

األمعلا ةعومجم ) سبحلا يف قحلا يف ةماعلا دعاوقلل قيبطت درجم ألاهن ةعجارملا
479 ةرقف ًافنآ رظنأ ) كلذ ىلإ ةراش اإل تقبس دقو .( شماهلا يف ص331 ج2 ةيريضحتلا

.( شماهلا يف
ةرقف ص332 ج2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم ) يديهمتلا عورشملل ةيحاضي اإل ةركذملا نراق (2)

–359 ةرقف كب يودب تجهب يملح روتكدلا ىنعملا اذه يف رظناو .(4 ةرقف 334 صو 1
80 ةرقف ءافولا نع عورشملا عانتم يفاال يهانلا نيدلا صالح روتكدلا ةلا سر –360 ةرقف
1936م48 ةنس رياربف 12 يف طلتخم فانئتسا ىنعملا اذه يف ًاضيأ رظناو –97 ةرقفو

ص123 .
اهنم ركذن ،  ذيفنتلا مدعب عفدلا أدبمل ةقرفتم ةيئزج تاقيبطت ديدجلا يندملا نوناقلا دروأ دقو اذه

457و459و605 . داوملا
قح ىلإ ادنتسم يرتشملل دحأ ضرعت اذإف -2" هنأب نايضقت 457 ةداملا نم ةثلا وثلا ةيناثلا ناترقفلا ف
ام هل زاج ،  يرتشملا دي نم عزني نأ عيبملا ىلع فيخ اذإ  ،وأ عئابلا نم ليآ وأ عيبلا ىلع قباس
كلذ عمو .  رطخلا لوزي وأ ضرعتلا عطقني ىتح نمثلا سبحي نأ دقعلا يف طرش هعنمي مل
مكح يرسيو ال .3- يفك مدقي نأ ىلع نمثلا ءافيتساب بلا طي نأ ةلا حلا هذه يف عئابلل زوجي

. " عيبملا يف ابيع يرتشملا فشك اذإ ام حةلا يف ةقباسلا ةرقفلا
نأ عئابللف لا حلا يف عفدلا قحتسم هضعب وأ هلك نمثلا ناك اذإ -1": هنأ ىلع 459 ةداملا صنتو
مل ام اذه ةلا . فك وأ انهر يرتشملا مدق ولو هل قحتسم وه ام يفوتسي ىتح عيبملا سبحي
األ لحي مل ولو عيبملا سبحي نأ عئابلل زوجي كلذكو -2.  عيبلا دعب جأال يرتشملا عئابلا حنمي

. "273 ةداملا ماكح أل اقبط يفاأللج يرتشملا قح طقس اذإ نمثلا عفدل طرتشملا لج
ًاذفان راجي نكاإل ملو ةرجؤملا نيعلا ةيكلم هيلإ تلقتنا نمل زوجي :"1-ال هنأ ىلع 605 ةداملا صنتو

ىف ةنيبملا ديعاوملا ىف كلذب هيلع هيبنتلا دعب اإلخالءإال ىلع رجأتسملا ربجي نأ هقح ىف
نأب مزتلي رجؤملا نإف راجي اإل ءاضقنا لبق باإلخالء رجأتسملا ىلع هبن اذإف -2. 563 ةداملا
نأ دعب اإلخالءإال ىلع رجأتسملا ربجي  ،وال كلذ ريغ ىلع قفتي اممل ًاضيوعت رجأتسملل عفدي

لصحي نأ دعب وأ رجؤملا نع ةباين ةيكلملا هيلإ تلقتنا نمم وأ رجؤملا نم ضيوعتلا ىضاقتي
رجأتسملا لعجي هنأ ريخ األ صنلا اذه يف ديدجلا " .و ضيوعتلا اذهب ءافولل فاك نيمأت ىلع

ذفني رجؤملا لبق سبحلا قح نإ لق  ،وأ كلا ملا ىلع نيعلا بسحي رجؤملل ضيوعتلا ب نئاد وهو
.  كلا ملا قح يف
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. ً حاال ذيفنتلا بجاو ًامازتلا هذيفنت مدعب
نيلباقتملا نيمازتل اال دحأ مداقتلا ب طقس اذإ امك – يعيبط مازتلا ذيفنت مدعب عفدلا ف

ذيفنت ىلع رشابم ريغ قيرطب ًارابجإ اذه يف  ،ألن زوجي –ال نيبناجلل مزلم دقع يف
.  ذيفنتلا بجاو ريغ يعيبط مازتلا

نأ عيطتسي ال عئابلا حلا .ف ريغ يندم مازتلا ذيفنت مدعب عفدلا زوجي ال كلذك
طقس دق األلج ناك ال ،إالاذإ جؤم نمثلا ناك اذإ نمثلا ءافيتسا مدعل نيعلا سبحي
نوكي نأ مازتل اال لولح عنمي 459).وال ةداملا رظنأ )273 ةداملا ماكح أل ًاقبط
عيبملا سبحي نأ عئابللف ،(delaidegrace) ةرسيملا ةرظن نيدملا حنم دق يضاقلا

 ،وال نمثلا عفدل جأال يرتشملل يضاقلا حنم ول ىتح يرتشملا نم نمثلا ىفوتسي ىتح
ىلع بجوي دقعلا ناك اذإ (1).امأ نيفرطلا قافتاب ًاتباث األلج ناك إالاذإ سبحلا عنتمي
نم عفتني نأ هل قحي اآلرخ ،فال دقاعتملا لبق همازتلا ذيفنتب أدبي نأ نيدقاعتملا دحأ
.(2) اآلرخ دقاعتملا ءافو رظتني نأ نود هب مزتلا امب يفي نأ هيلع نيعتي ذإ عفدلا اذه

ًامازتلا هذيفنت مدعب عفدي يذلا مازتل اال نوكي نأو نيبناجلل ًامزلم دقعلا نوكي نأ يفكي (1)وال
كسمتي نأ دقاعتمل زوجي  .فال عفدلا لا معتسا ءاسي أال كلذ ىلإ بجي حاال ،لب ذيفنتلا بجاو

ال كلذك اآلرخ . مازتل اال ذيفنت مدع يف ببست اذإ  ،وأ هذيفنت مدعب ئدابلا وه ناك اذإ عفدلا ب
ال ريسي ءزج إال قبي ملو همازتلا مظعمب ماق دق اآلرخ دقاعتملا ناك اذإ عفدلا ب كسمتلا زوجي
نأ وه هلعفي نأ األلو دقاعتملل قحي ام لكو .  همازتلا ب مايقلا نع األلو دقاعتملا عانتما رربي
نأا ضرفب اآلرخ دقاعتملا مازتلا نم ذفنملا ريغ ءزجلا لباقي همازتلا نم ًاءزج ذيفنت نود ىقبي
كانه نأ ةجحب نمثلا عفد نع يرتشملا عنتمي نأ زوجي ال كلذك .  ةئزجتلل لباق األلو مازتل ال
ةرج األ عفد نع رجأتسملا عنتمي  ،والنأ يدجب سيل رطخلا اذه ناك اذإ نيعلا ددهتي ًارطخ

.  هيلع اهركني تاميمرتب رجؤملا بلا طي هنأ ةجحب
نأ دقاعتملل زوجي ال هنأ ىلع ": اآليت هجولا ىلع يرجي ًاصن نمضتي يديهمتلا عورشملا ناك دقو

هعانتما نوكي ثيحب يئضالً لباقملا مازتل نماال ذفني اممل ناك اذإ همازتلا ذيفنت نع عنتمي
ج2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم )" ةينلا نسح نم هرفاوت بجي ام عم قفتم ريغ ذيفنتلا نع
": يتأي ام ددصلا اذه يف يديهمتلا عورشملل ةيحاضي اإل ةركذملا يف ءاج دقو ص331).

كسمتي نأ هل زوجي  .فال عفدلا اذه لا معتسا ءيس نأ دقاعلل حابي سيلف ءيش نم نكي امهمو
هنم ذفني اممل حبصأو ،  هذافن لمكي نأ داك لباقملا مازتل اال ناك اذإ همازتلا ذيفنت نع عنتميل هب

ص333). ج2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم )" ءارج اذهاإل ذاختا رربت ال ةجردل يئضالً
قحلا لا معتسا يف فسعتلا ةيرظنل قيبطت درجم ألهن ةعجارملا ةنجل يف صنلا اذه فذح دقو

صالح روتكدلا ةلا سر ةلأسملا هذه يف رظنأ ص334)– ج2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم )
اهيف طقسي لا وحأ يف رظناو –174 ةرقف ءافولا نع عورشملا عانتم اال يف يهانلا نيدلا

. 670 ةرقف فلؤملل دقعلا ةيرظن ذيفنتلا مدعب عفدلا
دقاعتملا عنتمي نأ ةلا حلا هذه يف ىتح يزجي يديهمتلا عورشملا يف صن كانه ناك دقو (2)

،  دقعلا ماربإ دعب مهلا يف صقن اآلرخ دقاعتملا باصأ اذإ ذيفنتلا نع وأالً ذيفنتلا ب فلكملا
،  نيبناجلل ةمزلملا دوقعلا يف ": اآليت وحنلا ىلع يرجت عورشملا اذه نم 223 ةداملا تناكف
ام يلا ملا هزكرم ىلع أرط اذإ  ،وأ دقعلا ماربإ دعب مهلا يف صقن نيدقاعتملا دحأ باصأ اذإ

ذيفنتب لكملا وه ناك اذإ اآلرخ دقاعتملل زاج ،  همازتلا ذيفنت نع ًازجاع نوكي نأ هعم ىشخي
يطعي وأ هب دهعت ام ذيفنتب األلو دقاعتملا موقي ىتح همازتلا ذيفنت نع عنتمي ً ،نأ وأال دقعلا

ةبلا طملا تزاج بسانم تقو يف نامضلا طعي وأ ذيفنتلا متي مل اذإف .  ذيفنتلا اذهل ُايفاك ًانامض
.( شماهلا يف ص331 ج2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم )" دقعلا خسفب

هل زيجأ دقف كلذ عمو ": يتأي ام ددصلا اذه يف يديهمتلا عورشملل ةيحاضي اإل ةركذملا يف ءاج دقو
اآل دقاعلا موقي ىتح همازتلا ذيفنت نع عنتمي نأ ءانثتسا (ً وأال ذيفنتلا ب فلكملا دقاعتملا (يأ

دقعلا ماربإ دعب دقاعلا اذه باصأ  ،اذإ ءافولا اذهل ًايفاك ًانامض مدقي وأ هب دهعت ام ءافوب رخ
ام ذيفنت نع هب دعقي دق ام قيضلا نم هيلع أرط وأ هراسي يف رثؤي نأ هنأش نم مهلا يف صقن
،  عورشملا نم 396 ةداملل قيبطت درجم ءانثتس اال اذه رابتعا نم زرحتلا يغبنيو هب . مزتلا

تانيمأتلا فعضو وأاإلفالس راسع يفاإل اهترصحو األلج تاطقسم درس تلوانت يتلا يهو
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يناثلا ثحبملا

دقعلا ذيفنت مدعب عفدلا ب كسمتلا نكمي فيك

اآلرخ دقاعتملا راذعإ ىلإ عفدلا ب كسمتملا جاتحي :ال راذع اإل ةرورض مدع –496
ىلع بجاو اهلبق راذع اإل نإف دقعلا خسفب ةبلا طملا خبالف اذهو عفدلا ب كسمتي نأ لبق
نع كسمتملا عانتما هانعم عفدلا ب كسمتلا نأ ىلع .  مدقت اميف هانيب يذلا ليصفتلا
هتمذ يف يذلا مازتل اال ذفنت بوجوب اآلرخ دقاعتملل فاك راذعإ اذه يفو ،  همازتلا ذيفنت
مدع لوخي يذلا مازتل اال ديلوتل  ،لب عفدلا ب كسمتلل ال ًابجاو راذع اإل نوكي دقو .(1)

ال رخأتلا نع ضيوعتب مازتلا وه مازتل اذهاال ناك اذإ امك ،  عفدلا ب كسمتلا قح هذيفنت
.  ةماعلا دعاوقلل ًاقبط راذع إالباال أشني

مدعب عفدلا كرتيو : ءاضقلا ةباقر تحت عفدلا ب كسمتملا ريدقت ىلإ األرم كرت –497
لوكوم هنأ مدقت دقف خسفلا خبالف كلذو هب ، كسمتي يذلا دقاعتملا ريدقتل ذيفنتلا

،  دقعلا لحي ال وهف ،  خسفلا نم ًارطخ لقأ ذيفنتلا مدعب عفدلا نأ كلذ .  ءاضقلا ريدقتل
.  هذيفنت تقو ىلع رصتقي لب

اذإ هنأ كلذ .  ءاضقلا ىلإ األرم رخآ يف هدرم نوكي دق ذيفنتلا مدعب عفدلا نأ ىلع
نأ عيطتسي اآلرخ فرطلا نإف ،  همازتلا ذيفنت نع عنتماو عفدلا ب نيفرطلا دحأ كسمت

.  هرقي ال وأ هرقيف عفدلا ب كسمتي نم فقوم ريدقت يضاقللو ،  ءاضقلا ىلإ األرم عفري
عجري كلذف ،  ةيادبلا ذنم ءاضقلا ىلإ عفدلا ب كسمتملا أجلي مل اذإ هنأ كلذ نم نيبتيو

ريغ يف هب كسمتملا لعجت عفدلا ةعيبطو ،  ىوعدب ال عفدب كسمتي هنأ ىلإ عقاولا يف
.  عفدلا ب كلذ دنع كسمتيف ىوعدلا هيلع عفرت يذلا وه  ،لب ىوعد عفر ىلإ ةجاح

هيف عنتمي يئاضق ريغ رود وهو األلو رودلا : نيرود ىلع نذإ رمي عفدلا ب كسمتلا ف
.  يباجيا لمع ىلإ هيف جاتحي ال عانتما درجم اذهو ،  همازتلا ذيفنت نع عفدلا ب كسمتملا

بلطي ىوعد اآلرخ دقاعتملا عفر إالاذإ ققحتي ال يئاضقلا رودلا وهو يناثلا رودلا و
رقا اذإف .  ءاضقلا ةباقر ققحتت رودلا اذه يفف األلو . دقاعتملا مازتلا ذيفنت اهيف
نكلو ،  ذيفنتلا ب هيلع مكحلا نم هعنمي ال اذه نإف ،  هعفد ىلع عفدلا ب كسمتملا يضاقلا
ذخأي دقو .  هتاذ تقولا يف همازتلا ذيفنتب ىعدملا موقي نأ وه طرشب مكحلا نرقي
ذيفنتب موقي نأ لبق مكحلا ذيفنت هل موكحملا دارأ ام اذإ ذيفنتلا يف لا كشأ ةروص عفدلا

.  همازتلا
عفدلا ب نيدقاعتملا نم لك كسمتي دقو : عفدلا ب نيدقاعتملا لك ، كسمت –498

ءانثتس اال مكح اهيلع يرسي يتلا ةلا اهنم .فحلا هميدقتب دعو ام ميدقت نع عانتم واال ةصاخلا
اإلفالس عبتتسي ال صقن هنكلو ،  دقاعلا ملا يف ًاغيلب ًاصقن ضرتفت يهف كلذ ، نم ةماسج لقأ
ال تايصوصخلا هذه اهل نكت مل ولف ،  ءانثتس اال ةلزنم ةلا حلا هذه تلزنا مث نمو ،  راسع وأاإل

اهذيفنت يغبنيو ًاعيمج ةلباقتملا تامازتل باال ءافولا لحي كلذبو األلج ، طاقسإ ىلإ اهرمأ ىهتن
هزكرم فدهتسا يذلا دقاعتملا مقي مل اذإف .  ةماعلا دعاوقلا ماكحأ ىلع ال وزن دحاو نأ يف
رصتقي إال هعم دقاعتملل ناك ،  ةلوقعم ةدم يف فاك نامض ميدقتب وأ هب مزتلا امب ءافولا ب رطخلل

نم ءانثتسا مكحلا اذه ربتعيو .  خسفلا بلط ىلإ كلذ زواجي نأ هل  ،لب دقعلا فاقيإ ىلع
ا قحتسم حبصي مل هب ءافولا نع دقاعلا فلخت يذلا مازتل ألناال ًاضيأ خسفلا يف ةماعلا دعاوقلا
يف صنلا اذه نكلو ص334)– ص333– ج2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم ). " ألءاد

ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم ) يئاهنلا عورشملا يف ةعجارملا ةنجل هتفذح يديهمتلا عورشملا
يف رظنأ ) هفذح دعب هقيبطتل لا جم فال ًايئانثتسا ًاصن ناك املو .( شماهلا يف ص331 ج2

166 ةرقف ءافولا نع عورشملا عانتم يفاال يهانلا نيدلا صالح روتكدلا ةلا سر عوضوملا اذه
.(167 ةرقف –

ص330 . 1922م34 ةنس ليربا 13 يف طلتخم فانئتسا رظنأ (1)
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ىوعد امهدحأ عفر اذإف .  ذيفنتلا اآلرخب دقاعتملا موقي ىتح همازتلا ذيفنت نع عنتميو
نأ طرشب همازتلا ذفني نأب هيلع ىعدملا ىلع يضاقلا مكح ،  ذيفنتلا ب هبلا طي اآلرخ ىلع

.  همازتلا ذيفنتب هبناج نم ىعدملا موقي
عفدلا ب نيدقاعتملا نمل : كسمتي دقو : عفدلا ب نيدقاعتملا نم لك كسمت –498
ىوعد امهدحأ عفر اذإف .  ذيفنتلا اآلرخب دقاعتملا موقي ىتح همازتلا ذيفنت نع عنتميو

نأ طرشب همازتلا ذفني نأب هيلع ىعدملا ىلع يضاقلا مكح ،  ذيفنتلا ب هبلا طي اآلرخ ىلع
.  همازتلا ذيفنتب هبناج نم ىعدملا موقي

نم ءافولا نع فلختملا ةفرعمل يقيقحلا ضرعلا تاءارجإب ةناعتس اال زوجتو
ضفر ىعدملا ناك نإف ،  تنعتم نيدقاعتملا دحأ نأ يضاقلا نيبت اذإف .(1) نيدقاعتملا

نم لك ناك اذإ امأ .  طرش نود ذفنتلا ب هيلع مكح هيلع ىعدملا ناك نإو ،  هاوعد
أجلي ملو باآلرخ ، امهدحأ قثي ال نكلو تنعتم امهم دحأ رهظأال  ،وأ ًانتعتم نيدقاعتملا
يضاقلا مكحي إالنأ فقوملا اذه نم الص خلل قبي  ،مل يقيقحلا ضرعلا تاءارج إل دحأ

،  ثثلا صخش دي تحت وأ ةمكحملا ةنازخ يف هب مزتلا ام نيدقاعتملا نم لك عدوي نأب
.  دحاو تقو يف امهيمازتلا ناذفني امهلعجي ام اذه يفو

ثلا ثلا ثحبملا

دقعلا ذيفنت مدعل عفدلا ىلع نماألرث بترتي ام

: نيدقاعتملا نيب اميف أ-

مدعب عفدلا طورش ترفاوت :اذإ نيع ميلستب مازتل ريغاال يف ذيفنتلا فقو –499
مازتل اال اذه ىقبي لب ،  همازتلا هذيفنت ىلع ربجي ال عفدلا ب كسمتملا نإف ،  ذيفنتلا

.  خسفلا يف امك لوزي نأ نود ،  ًافوقوم
،  ةيكلملا لقنب عئابلا مازتلا  ،ك ينيع قح لقنب مازتلا وه فوقوملا مازتل اال ناك اذإف
،  هيلإ ةيكلملا لقتنت ال ىتح دقعلا ليجست يف يرتشملا ةدعاسم نع عنتمي نأ عئابلا ناك
لا معأ نع فقوتي نأ لواقملل ناك ،  ىنبم ةماقإب لواقملا مازتلا  ،ك لمعب ًامازتلا ناك اذإو
يف ةراجتلا ةرشابم نع فكلا ب رجات دهعتك لمع نع عانتماب ًامازتلا ناك اذإو .  ءانبلا

.  يحلا اذه يف ةراجتلا ةرشابم يف رمتسي نأ رجاتلل ناك ،  ةمحازملل ًاعنم نيعم يح
اال فقو اهيف روصتي االًال وحأ كانه نأ لمع نع عانتم باال مازتل يفاال ظح يوال
لا . ملا نم غلبم ءاقل ةنيعم ةلفح ءايحأ نع عنتمي نأ نغم وأ لثمم دهعت اذإ امك ،  مازتل

ييحيف مازتل اذهاال قرخ إال نئادلا عسي ال هنإف لا ، ملا اذه عفد نع نيدملا رخأت اذإف
ال مازتل اال ةعيبط هل ،ألن ًافقو ال دقعلل ًاخسف اذه نوكيو كلذ ، عاطتسا اذإ ةلفحلا

لمعلا اذهب مايقلا ناك اذإ لمعب مازتل يفاال ًاضيأ قبطني مكحلا اذهو .  فقولا لمحتت
زاجنإب عناص دهعت اذإ امك هنم ، دوصقملا ضرغلا تاف إوال نيعم تقو يف ًابجاو
ذيفنت عناصلا فقو اذإف ،  نيعم تقو يف ماقي ماع ضرعم يف اهضرعل تاعونصم
.  خسفلا ةباثمب اذه ناك ،  هرجأ فوتسي مل ألهن ضرعملا داعيم توفي نأ ىلإ همازتلا
مازتلا وه فوقوملا مازتل اال ناك اذإو : نيع ميلستب مازتل يفاال ذيفنتلا فقو –500

اآلرخ . دقاعتملا نم هقح ىفوتسي ىتح نيعلا عفدلا ب كسمتملا سبح نيع ، ميلستب
مدعب عفدلا طلتخي انهو .  نمثلا ىفوتسي ىتح ةعيبملا نيعلا ملسي ال عئابلا كلذ لثم

يف قحلا درجم -1": يتأي امب 247 ةداملا تضق دقو .  سبحلا يف قحلا ب ذيفنتلا

ةرقف ص333 ج2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم ) يديهمتلا عورشملل ةيحاضي اإل ةركذملا رظنأ (1)
.( شماهلا يف 495 ةرقف ًافنآ رظناو –2
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اقفو ءيشلا ىلع ظفاحي نأ سباحلا ىلعو -2.  هيلع زايتما قح تبثي ال ءيشلا سبح
سوبحملا ءيشلا ناك اذإو -3.  هتلغ نع اباسح مدقي نأ هيلعو ةزايحلا نهر ماكح أل

ل اقفو هعيب يف ءاضقلا نم نذإ ىلع لصحي نأ سباحللف ،  فلتلا هلاالكوأ هيلع ىشخي
هنمث ىلإ ءيشلا نم سبحلا يف قحلا لقتنيو ، 119 ةداملا يف اهيع صوصنملا ماكح أل
ىلع 460 ةداملا تصن دقو ،  يبنجأ ببسب هلاالك وأ فلتلا ةعبت كلا ملا لمحتيو اذه . "
نكي مل ام يرتشملا ىلع هلاالك ناك هل سباح وهو عئابلا دي يف عيبملا كله اذإ " هنأ

اهدرتسا ةعفان وأ ةيرورض تافورصم سباحلا قفنا اذإو . " عئابلا لعفب كله دق عيبملا
. 982–980 داوملا ماكح أل ًاقبط

اذهو ،  همازتلا نم ءزج ذيفنتب اآلرخ دقاعتملا ماق ول ىتح سبحلا يف قحلا ىقبيو
هل نم فسعتي إال بجي كلذ عمو .  ةئزجتلا لبقي ال سبحلا يف قحلا ناب هنع ربعي ام
نم ذيفنت نود مازتل نماال يقابلا ءزجلا ناك اذإ نيعلل ًاسباح رمتسيف سبحلا يف قحلا

كلذ . ىلإ ةراش اإل تقبس دقو ،  سبحلا رارمتسا رربي ال ثيحب ةهافتلا
نم ءيشلا جرخ اذإ وأ همازتلا اآلرخب دقاعتملا ماق اذإ سبحلا يف قحلا يضقنيو

.  هرايتخاب سباحلا ةزايح
نم ءيشلا جورخب سبحلا يف قحلا يضقني -1": يتأي 248امب ةداملا تضق دقو
هدي نم ءيشلا جرخ  ،اذإ ءيشلا سباحل زوجي كلذ عمو -2.  هزرحم وأ ةزئاح دي

خاللثال بلطلا اذهب ماق وه  ،اذإ هدادرتسا بلطي  ،نأ هتضراعم نم مغرلا وأب ةيفخ
تقو نم ةنس ءاضقنا لبقو هدي نم ءيشلا جورخب هيف ملع يذلا تقولا نم اموي نيث

. " هجورخ
عفدلا ب كسمتلا نم عنمي ام كانه سيلو : ةينمزلا دوقعلا يف ذيفنتلا فقو –501

نع ةرج األ عفد نع عنتمي نأ رجأتسملل زوجيف .  ةينمزلا دوقعلا يف دقعلا ذيفنت مدعب
م565وم568وم569وم رظنأ ) ةرجؤملا نيعلا ب عافتن اال اهيف مرح يتلا ةدملا

رادقم يف ًاصقن ثدحي رجؤملا مازتلا ذيفنت يف فقو لكو .( خلأ خلأ 570وم572
مدعب عفدلا ب رجؤملا كسمتف ةرج ، األ عفد يف رجأتسملا رخأت اذإ فز مازتل اال اذه

هنأ رجؤملا ربتعا ،  نامزلا نم ةدم ةرجؤملا نيعلا ب عافتن نماال رجأتسملا عنمو ذيفنتلا
نماال رجأتسملا اهيف عنم يتلا ةدملا دودح يف همازتلا – ًاتقؤم –ال ًايئاهن ذفني مل

فقو يتلا ةدملا لباقت ةدم راجي اإل دقع دتمي  ،وال رادقملا اذهب همازتلا صقنيف ،  عافتن
.(1) دقعلا ذيفنت رجؤملا اهيف

: ريغلا ىلإ ةبسنلا ب-ب

اذه ناك اذإ ريغلا قح يف عفدلا يرسي : ريغلا قح يف عفدلا يرسي ىتم –502
يرتشملا رخأتي نأ كلذ لثم .  عفدلا ب كسمتلا يف قحلا توبث دعب هقح بسك دق ريغلا

نم ًاقح بسك نم لكف .  ةعيبملا نيعلا سبحيو عفدلا ب عئابلا كسمتيف ،  نمثلا عفد نع
عاب اذإف .  عفدلا هقح يف يرسي عفدلا ب كسمتلا دعب ةعيبملا نيعلا ىلع يرتشملا
نيعلل ًاسباح ىقبي نأ عئابلل زاج ،  نهترم نئادل اهنهر وأ ناث رتشم ىلإ نيعلا يرتشملا

.(2) نهترملا نئادلا وأ يناثلا يرتشملا ةهجاوم يف
تناك دقو هل ، امم رثكأ ًاقوقح هفلخ ىلإ لقني مل يرتشملا نأب كلذ ليلعت نكميو
ةعضاخ فلخلا ىلإ قوقحلا هذه لقتنتف ،  نيعلا سبح يف عئابلا قحل ةعضاخ هقوقح

اذهو .  هيطعي ال ءيشلا دقافو ،  هكلمي ال ًاقح لقني نأ يرتشملا عيطتسي  .وال قحلا اذهل

ص177 . ص166– ةدملا دقع يف يزاجح يحلا دبع روتكدلا ةلا سر عوضوملا اذه يف رظنأ (1)
نم ةهجاوم يف ةرجؤملا نيعلا سبحب رجأتسملا كسمت يف 2 ةرقف 605 ةداملا ًاضيأ رظنأ (2)

.( شماهلا يف 493 ةرقف ًافنآ رظنأ ) كلذ ىلإ ةراش اإل تقبس دقو .  اهتيكلم هيلإ تلقتنا
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.  صاخلا فلخلا ىلإ مازتل لااال قتنا يف هانررق يذلا أدبملا وه
ناك اذإ ريغلا قح يف عفدلا يرسي  .وال ريغلا قح يف عفدلا يرسي ال ىتم –503
دعب ،  ًاصخش نأ ضرف اذإف .  عفدلا ب كسمتلا يف قحلا توبث لبق هقح بسك دق ريغلا

،  هعاب  ،مث خيراتلا تباث ريغ راجيإ دقعب رجأتسم ىلإ هملس ،  ًايمسر ًانهر هلزنم نهر نأ
ضيوعتلا ب عجري نأ رجأتسملل نإف ،  راجي اإل دقع ءاهتنإ لبق لزنملا ملست يرتشملا دارأو

هقح نكلو ،(2 ةرقف (م605 يرتشملا ةهجاوم يف نيعلا سبحي نأو رجؤملا ىلع
توبث لبق تبث دق نهرلا قح ألن نهترملا نئادلا ةهجاوم يف يرسي ال سبحلا يف

.(1) سبحلا يف قحلا

. 677 ةرقف فلؤملل دقعلا ةيرظن عوضوملا اذه يف رظنأ (1)
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يناثلا بابلا

عورشملا ريغ لمعلا

( ةيريصقتلا ةيلوئسملا )

L'ACTEILLICITE

(Laresponsabilitedelictuelle)
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(*)
ديهمت

،  ةيريصقتلا ةيلوئسملا  ،وأ عورشملا ريغ ملعلا يف الم كلل دهمن : عبرأ لئاسم –504
ديدحتو ،  ةيلوئسملا عاونأ نم اهريغ ىلإ ةبسنلا ب اهناكم يف ةيلوئسملا هذه عضوب
ةيلوئسملا و ةيئانجلا ةيلوئسملا و ةيبد األ ةيلوئسملل اهنم عسوأ رئاود طسو يف اهترئاد

.  ةيندملا
.  ةينوناقلا ةيلوئسملا و ةيبد األ ةيلوئسملا نيب زييمتلا (1): عبرأ لئاسم يف ملكتنف
3).  ةيندملا ةيلوئسملا و ةيئانجلا ةيلوئسملا نيب زييمتلا ةينوناقلا ةيلوئسملا يفو (2)
(4) ةيريصقتلا ةيلوئسملا و ةيدقعلا ةيلوئسملا نيب زييمتلا ةيندملا ةيلوئسملا يفو (

.  ةيلوئسملا هذه روطت ةيريصقتلا ةيلوئسملا يفو
***

ةينوناقلا ةيلوئسملا و ةيبد األ ةيلوئسملا نيب زييمتلا –1

Distinctionentrelaresponsabilitemoraleetlaresponsabilite )
(legale

ال ةيبد األ ةيلوئسملا : ةينوناقلا ةيلوئسملا و ةيبد األ ةيلوئسملا نيب ام قورفلا –505
.  ريمضلا ىلإ لوكوم اهرمأو ،  ينوناق ءازج اهيلع بترتي  ،وال نوناقلا ةرئاد يف لخدت

.  ينوناق ءازج اهيلع بترتيو ،  نوناقلا ةرئاد يف لخدتف ةينوناقلا ةيلوئسملا امأ
ثالةث: ةيلوئسملا نم نيعونلا نيذه نيب ام قورفلا مهأو

هللاوأ مامأ ةيلوئسم يهف ،  ضحم يتاذ ساسأ ىلع موقت ةيبد األ ةيلوئسملا (1)
يهو ،  يعوضوم رصنع اهلخديف ةينوناقلا ةيلوئسملا امأ .  ريمضلا مامأ ةيلوئسم

.  رخآ صخش مامأ صخش ةيلوئسم
لزن هنكلو دجو ررض ،وأ دجوي مل ول ىتح ةيبد األ ةيلوئسملا ققحتت مث نمو (2)
سفنلا سجاوه نإ  .لب دحاو تقو يف رورضملا و لوئسملا وه نوكيف هسفن لوئسملا ب

امأ .  يجراخ رهظم اهل نكي مل ولو ،  ةيبد األ ةيلوئسملا ققحت دق ريمضلا تاجلخو
ريغ رخآ صخشب ررضلا اذه قاحأو ررض ، دجو إالاذإ ققحتت فال ةينوناقلا ةيلوئسملا

.  لوئسملا
،  ةينوناقلا ةيلوئسملا نم ًاقاطن عسوأ ةيبد األ ةيلوئسملا نأ كلذ ىلع ينبنيو (3)
امأ .  سانلا نم هريغب عبوالهتق ،  هسفنب عبوالهتق ،  هبرب ناسن عبالةقاإل لصتت يهف

.  سانلا نم هريغب ناسن إالعبالةقاإل لصتت فال ةينوناقلا ةيلوئسملا
: نيعون اهارن ،  ةينوناقلا ةيلوئسملا دنع انفقوو ةيبد األ ةيلوئسملا انكرت اذإو

.  ةيندم ةيلوئسمو ةيئانج ةيلوئسم

ةيندملا ةيلوئسملا و ةيئانجلا ةيلوئسملا نيب زييمتلا -2

Distinctionentrelaresponsabilitepenaleetlaresponsabilite )
(civile

ناقرف كانه : ةيندملا ةيلوئسملا و ةيئانجلا ةيلوئيملا نيب ام قورفلا – 506
: ةيندملا و ةيئانجلا نيتيلوئسملا نيب ام نايرهوج

امأ .  عمتجملا باصأ ًاررض كانه نأ ىلع ةيئانجلا ةيلوئسملا موقت (ً (وأال
اآل جئاتنلا كلذ ىلع بترتتو .  درفلا باصأ ًاررض كانه نأ ىلع موقتف ةيندملا ةيلوئسملا
2).  ضيوعتف ةيندملا ةيلوئسملا ءازج  ،امأ ةبوقع ةيئانجلا ةيلوئسملا ءازج (1): ةيت

ةلثمم اهرابتعاب ةماعلا ةباينلا وه ةيئانجلا ةيلوئسملا يف ءازجلا ب بلا طي يذلا (
ءازجلا ألن هسفن رورضملا ف ةيندملا ةيلوئسملا يف ءازجلا ب بلا طي يذلا امأ ،  عمتجملل
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ماع اهيف قحلا ألن ةيئانجلا ةيلوئسملا يف لزانتلا وال حلصلا زوجي وه .(3)ال هقح
.  درفلل صاخ اهيف قحلا ألن ةيندملا ةيلوئسملا يف لزانتلا و حلصلا زوجيو ،  عمتجملل
نم ناك اإليالم ىنعم ىلع يوطنت ةيئانجلا ةيلوئسملا يف ةبوقعلا تناك امل (4)
امأ ،  صن بال ةميرج وال ةميرج بال ةبوقع  ،فال تابوقعلا و مئارجلا رصح بجاولا
األمعلا نيبت صوصنل ةجاح نود عورشم ريغ لمع يأ ىلع بترتتف ةيندملا ةيلوئسملا

معالمعال . ةعورشملا ريغ
نم ةيئانجلا ةيلوئسملا برتقت انهو .  ةيئانجلا ةيلوئسملا يف نكر ةينلا ( ًايناث )
ال وهف ،  ةيبد األ ةيلوئسملا يف يفكي ةينلا ضحم ناك اذإ نكلو .  ةيبد األ ةيلوئسملا
دح ىلإ لصي يجراخ رهظم ةينلل نوكي نأ بجي لب .  ةيئانجلا ةيلوئسملا يف يفكي
دق عورشلا  ،و اهيلع باقع ال ةيريضحتلا واألمعلا ميمصتلا :ف ةماسجلا نم نيعم

ةميرجلا نوكت نأ بلغي يجراخلا رهظملا اذه بناج ىلإو .  ماتلا لعفلا بقاعيو ،  بقاعي
يف رثأ اهل نوكي دق ررضلا ةماسج نإ لب .  عمتجملا ب ررضلا قحلي معال ةيئانجلا
امع ةميدتسم ةهاع ثدحي يذلا وأ توم ىلإ يضفي يذلا برضلا يف دتشتف ،  ةبوقعلا
ررضلا ةيمهأ دادزت دقو األمعلا . هذه يف ةدحاو ةينلا نأ  ،عم طيسبلا برضلا يف يه
ءاوس عمتجملا ب ةراض ألاهن مئارج دعت لا معأ كانهف ،  ةينلا ررضلا بجي نأ دح ىلإ
يتلا مئارجلا و ةينلا اهيف طرتشت ال يتلا تافلا خملا  ،ك اهبحصت مل وأ ةينلا اهتبحص

ةيئانجلا ةيلوئسملا يف يفكي  ،دق ىرخأ ةهج نم ،  نكلو اإلمهلا . درجم اهيف يفكي
نوناقلا يف اآلن ىمسي اميف وهاألرم امك ،  لعفلا ب هعوقو ال ررضلا عوقو لا متحا

يف ةينلا رمأ ،ف نم نكي امهمو .(measuresdesurete) ةعناملا ريبادتلا ب يئانجلا
.  مئارجلا رثكأ يف يرورض اهدوجو نإف ةيفاك اهدحو نكت مل اذإ ةيئانجلا ةيلوئسملا

ال لا مهإ يندملا أطخلا نوكي ام رثكأو .  طرتشت ال ةينلا ف ةيندملا ةيلوئسملا يف امأ
بجي هثدحي يذلا ررضلا نإف دمع ، ريغ وأ ًادمع عورشملا ريغ لمعلا ناك ءاوسو دمع .
ىلإ ًايعيبط يمال ليمي ءاضقلا ناك نإو ،  نيتلا حلا نيب ام قيرفت نود ال ماك ضوعي نأ
ريغ لعفلا يف أطخلا ةماسجب ضيوعتلا سايق ىلإو دمعلا لعفلا يف ضيوعتلا ةدايز

.  دمعلا
ةيلوئسم هيلع بترتت دقو ًاعم ناتيلوئسملا هيلع بترتت دق دحاولا لمعلا –507

مايق عم ضراعتي ال نيتيلوئسملا ىدحإ مايق نأ مدقت امم نيبتيو : ىرخ األ نود
يف ةيندم ةيلوئسم ةيئانج ةيلوئسم دحاولا لمعلا ىلع بترتي دقو .  ىرخ األ ةيلوئسملا
األمعلا هذه نم لمع لكف .  فذقلا و بسلا و برضلا و ةقرسلا و لتقلا ًاعم ،ك تقو
ال وئسم لمعلا اذه بكترا نم نوكيف .  دحاو تقو يف درفلا بو عمتجملا ب ًاررض ثدحي

.  ضيوعتلا اهءازج ةيندم ةيلوئسم ال وئسمو ،  ةبوقعلا اهؤازج ةيئانج ةيلوئسم
ققحتتف .  ىرخ األ نود نيتيلوئسملا ىدحإ إال لمعلا ىلع بترتي أال حصي نكلو

يف امك ،  دحأب ًاررض لمعلا قحلي مل اذإ ةيندملا ةيلوئسملا نود ةيئانجلا ةيلوئسملا
قافت الحواال سلا لمحو رورملا تافلا خمو درشتلا ك ىرخأ مئارجو عورشلا مئارج ضعب

ب ًاررض لمعلا قحلا اذإ ةيئانجلا ةيلوئسملا نود ةيندملا ةيلوئسملا ققحتتو .  يئانجلا
 ،تإكالفملا ةيئانجلا نيناوقلا يف اهيلع بقاعملا األمعلا نمض لخدي نأ نود ريغلا

ةعورشملا ريغ ةسفانملا علاالجو ءوسو رصاق ريغ ةأرما ءاوغإو دمع ريغ نع ريغلا
(1) ضورفم أطخ ىلع موقت يتلا تايلوئسملا عيمجو القئ ريغ تقو يف لماعلا لصفو

ربمفون 24 يف طلتخم فانئتسا : ةيئانجلا ةيلوئسملا نود ةيندملا ةيلوئسملا مايق يف رظنأ (1)
ةيلوئسملا بترت يفو ص81– 1948م61 ةنس سرام 2 يفو ص49– 1927م40 ةنس

30 يف يئانج ضقن : ةروزملا ةقرولا لا معتساو ريوزتلا يف ةيئانجلا ةيلوئسملا نود ةيندملا
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.
ىلع بترت :اذإ دحاو لمع يف نيتيلوئسملا عامتجا ىلع بترتت يتلا 508–اآلراث
ىوقأ يهو ،  ةيئانجلا ةيلوئسملا ترثأ ًاعم ، ةيندملا و ةيئانجلا ناتيلوئسملا دحاولا لمعلا
كلذ رهظيو ،  درفلا قح ألاهن فعضأ يهو ،  ةيندملا ةيلوئسملا يف ،  عمتجملا قح ألاهن

: يتأي اميف
ضيوعتلا ىوعد نأب ديدجلا نوناقلا نم 172 ةداملا يضقت : مداقتلا (ً (وأال

،  نايوعد دحاولا لمعلا ىلع بترت اذإف .  ةيئانجلا ىوعدلا طوقسب إال طقست ال ةيندملا
ىوعدلا مداقت فقي ةيئانجلا ىوعدلا مداقت مدع نإف ،  ةيئانجلا ىوعدلا و ةيندملا ىوعدلا

.  ةيندملا
ام هذه ىقبتف ،  ةيندملا ىوعدلا يف ثعبت ةيئانجلا ىوعدلا نأ اذه نم صلختسيو

ىوعدلا مداقت نم عنمي ال ةمئاق ةيندملا ىوعدلا ءاقبف .  سكع  .وال ةيقاب كلت تماد
كلذ . ليصفت يتأيسو .  ةيئانجلا

،  ةيندملا و ةيئانجلا ناتيلوئسملا دحاولا لمعلا ىلع بترت اذإ : صاصتخ )اال ًايناث )
عبتت يتلا يه ةيندملا ىوعدلا  ،ألن ةيئانجلا ةمكحملا مامأ ةيندملا ىوعدلا عفر نكمأ

.  ةيئانجلا ىوعدلا
،  ةيندملا و ةيئانجلا ناتيلوئسملا دحاولا لمعلا ىلع بترت :اذإ ىوعدلا فقو ( (ثًاثلا

ةمكحملا مامأ ةيئانجلا ىوعدلا عفرف ،  ةيندملا ةمكحملا مامأ ةيندملا ىوعدلا تعفرو
ىوعدلا فقوب رمات نأ ةيندملا ةمكحملا ىلعو ،  ةيندملا ىوعدلا ريس فقي ةيئانجلا

عفرو يندملا قيرطلا نع عوجرلا ذئدنع زوجي  .وال ةيئانجلا ىوعدلا يف تبي ىتح
ةيئانجلا ىوعدلا نأ ىرن مث نمو .  ةيئانجلا ةمكحملا مامأ ديدج نم ةيندملا ىوعدلا

.(Lecriminaltientlecivilenetat) ةيندملا ىوعدلا فقت
زاح ،  مكحب ىوعدلا يف ةيئانجلا ةمكحملا تتب اذإو : يضقملا األرم ةوق ( ًاعبار )

ةمكحملا هتتبثا امب ذئدنع ةيندملا ةمكحملا ديقتتو .  يضقملا األرم ةوق مكحلا اذه
دقف ،  عئاقولا هذهل نينوناقلا فييكتلا ب ديقتت نأ نود ،  عئاقو نم اهمكح يف ةيئانجلا
اذإ هنأ كلذ ىلع ينبنيو .  ةيئانجلا ةيحانلا نم هنع ةيندملا ةيحانلا نم فييكتلا فلتخي
يف تبثأ نأب ،  عئاقولا ىلإ عجرت بابس أل ةناد وأباإل ةءاربلا ب يئانجلا يضاقلا مكح

يضاقلا ديقت ،  هعوقو تبث وأ هنم هعوقو تبثي مل مهتملا ىلإ دنسملا لمعلا نأ همكح
ثيح تبث دق لمعلا نإ لوقي نأ زوجي  .فال يئانجلا مكحلا اهتبثأ يتلا عئاقولا ب يندملا
ًايندم ًافييكت ةتباثلا عئاقولا فيكي نأ زوجي نكلو ،  تبث دق ثيح تبثي مل وأ تبثي مل
فييكتلا ىلإ عجرت بابس أل ةءاربلا ب يئانجلا يضاقلا مكح اذإ  .امأ يئانجلا فييكتلا ريغ

اإلمهلا ةجرد ىلإ لصي ال مهتملا نم هرودص تباثلا اإلمهلا ناك نأك ،  نينوناقلا
نم عنام كانه ناك  ،وأ مهملا تومب تطقس دق ةيمومعلا ىوعدلا تناك (1)،وأ يئانجلا

أطخ ىلع ةيئانجلا ةيلوئسملا مايق يفو ص58– 32 مقر 23 ةاماحملا 1942 ةنس سرام
ةنس ويام لوأ يف طلتخم فانئتسا : كرتشم أطخ ىلع ةيندملا ةيلوئسملا مايق عم لوئسمل

ص81 . 1946م58
نأ تردق ألاهن ءاوس ،  هببس ناك ًايأ ةماعلا ةباينلا هردصت يذلا ظفحلا رارق نأب ضقنلا ةمكحم تضقو
ريغ هنيعب صخش ىلإ أطخلا ةبسن ألن  ،وأ هروص تناك امهم أطخ ىلإ دري ال ثداحلا عوقو

ب رورضملا لبق يضقملا األرم ةوق زوجي ال رارقلا اذه – فاك ليلد هيلع مقي مل وأ حيحص
ىلإ هتبسنو أطخلا ىلع ليلدلا اهيف ميقي ةيندملا ىوعدلا نيبو هنيب لوحي  ،فال ثداحلا
مل ةيئاضق 18 ةنس 34 مقر نعط 1949 ةنس ربوتكأ 27 يف يندم ضقن ) اهيف هيلع ىعدملا

.( رشني
ثيح ةيندملا ةيلوئسملل يفكيو ،  ًايئانج هتلءاسمل يفكي ال مهتملا نم رداصلا اإلمهلا نوكي (1)دق
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نإف ،  لماش وفع هتحلصمل ردص وأ هيلع ينجملل نبا قراسلا ألن ةيئانجلا ةبوقعلا عيقوت
.  ةيندملا ةيلوئسملا ب مكحلا نم يندملا يضاقلا عنمي ال كلذ

ةيلوئسمو ةيدقع ةيلوئسم : ناعون ًاضيأ يهو ،  ةيندملا ةيلوئسملا دنع اآلن فقنو
.  ةيريصقت

***

ةيريصقتلا ةيلوئسملا و ةيدقعلا ةيلوئسملا نيب زييمتلا –3

Distinction entre la responsabilite contractuelle et la )
(responsabilitedelictuelle

: اهتدحو وأ ةيلوئسملا جاودزا – ةيريصقتلا و ةيدقعلا ناتيلوئسملا – 509
هيلع لمتشأ الفام تخاب فلتخي يدقع مازتلا اإلخاللب ىلع موقت ةيدقعلا ةيلوئسملا

ال دحاو نينوناق مازتلا اإلخاللب ىلع موقت ةيريصقتلا ةيلوئسملا  .و تامازتلا نم دقعلا
اناك ةيدقعلا ةيلوئسملا يف نيدملا و نئادلا  .ف ريغلا ب رارض األ مدعب مازتل وهاال ريغتي
دقف ققحتت نأ لبق ةيريصقتلا ةيلوئسملا يف  ،امأ ةيلوئسملا ققحت لبق دقعب نيطبترم

ضرعتي عيب ،مث دقع مربي نأ ةيدقعلا ةيلوئسملا لثم .  نئادلا نع ًايبنجأ نيدملا ناك
لثمو .  ضرعتلا مدع نم يدقعلا همازتلا ب لخيف ،  ةعيبملا نيعلا يف يرتشملل عئابلا
ققحتتف ،  يبنجأ اهيف اهل ضرعتيو ،  اهكلا ديم يف نيعلا نوكت نأ ةيريصقتلا ةيلوئسملا

مازتلا ب لخي مل وه  ،ذإ ةيدقع ال ةيريصقت انه هتيلوئسم نكلو ،  ضرعتملا ةيلوئسم
ا مدع هيلع ضرفي ماع ينوناق مازتلا ب لخأ  ،لب نيعلل ضرعتلا مدع هيلع بجوي يدقع

.  نيعلا مكلا ريغلا اذه يف لخديو ريغلا ب رارض أل
ىلإ بهذي نم ءاهقفلا نمف .  هفييكت يف الف خلا امنإو هيف . الخالف هلك اذه
ةماه قورف دوجول ةيريصقتلا ةيلوئسملا و ةيدقعلا ةيلوئسملا نيب ام زييمتلا بوجو

dualitede ) ةيلوئسملا جاودزا راصنأ مه الء ؤهو ،  زييمتلا اذه يضتقت امهنيب
نإف .  نيتيلوئسملا نيب زييمتلا اذهل لحم إال ىري نم مهنمو .(responsabilite

ةيلوئسملا ةدحو راصنأ مه الء ؤهو .  اهتعيبط يف ىرخ األ نع فلتخت ال امهادحإ
.(unitederesponsabilite)

ًاقورف كانه نإ نولوقي .  ءاهقفلا ةرثك مه هوالء : ةيلوئسملا جاودزا راصنأ –510
ىتح امهنيب زييمتلا بوجو يضتقت ةيريصقتلا و ةيدقعلا نيتيلوئسملا نيب ام ةماه
: اآلةيت هوجولا يف قورفلا هذه نولمجيو .  ماكحأ نم هصخي ام امهنمل : ىلع قبطي

يف امأ .  دوقعلا رثكأ يف دشرلا ةيلهأ طرتشت ةيدقعلا ةيلوئسملا يف : ةيله 1–األ
.  زييمتلا ةيلهأ يفكتف ةيريصقتلا ةيلوئسملا

همازتلا ب ماق هنأ تابثإ ءبع نيدملا لمحتي ةيدقعلا ةيلوئسملا يف : تابث 2-اإل
يذلا وه نئادلا ف ةيريصقتلا ةيلوئسملا يف امأ .  دقعلا دوجو نئادلا تبثي نأ دعب يدقعلا

.  عورشم ريغ معال بكتراو نينوناقلا همازتلا قرخ دق نيدملا نأ تبثي
.  ةيئانثتسا حاالت يف إال نيدملا راذعإ طرتشي ةيدقعلا ةيلوئسملا يف : راذع 3-اإل

تضق دق ضقنلا ةمكحم نأ ىلع لا . األوح ضعب يف ضورفم أطخ ىلع ةيلوئسملا هذه موقت
ال تابوقعلا نوناق نم 244 ةداملا يف اهيلع صوصنملا لا مهاب حرجلا ةميرج يف اإلمهلا نأب
،  ةيندملا ةلءاسملا بجوتسي يذلا ضورفملا ريغ أطخلا نع هرصانع ،  رصنع يأ يف فلتخي

ىوعدلا ضفر امتح مزلتست هب ىعدملا أطخلا توبث مدعل ةيئانجلا ىوعدلا يف مهتملا ةءاربف
مقر 25 ةاماحملا 1943 ةنس سرام 8 يف يئانج ضقن ) أطخلا اذه ىلع ةسسؤملا ةيندملا

ص132). 45
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.(1) راذعإ فال ةيريصقتلا ةيلوئسملا يف امأ
ررضلا نع إال ضيوعتلا نوكي ال ةيدقعلا ةيلوئسملا يف : ررضلا ضيوعت ىدم -4

ررض يأ نع ضيوعتلا نوكيف ةيريصقتلا ةيلوئسملا يف امأ .  لوصحلا عقوتم رشابملا
.(2) عقوتم ريغ وأ ًاعقوتم ناك ءاوس .  رشابم

ةيلوئسملا يف امأ قافتاب إال نماضتلا تبثي ال ةيدقعلا ةيلوئسملا يف : نماضتلا –5
.  نوناقلا مكحب تباث نماضتلا ف ةيريصقتلا

ةيلوئسملا يف ماع هجوب ءافع اإل اذه زوجي : ةيلوئسملا نم يقافت اال ءافع 6-اإل
.  ةيريصقتلا ةيلوئسملا يف زوجي  .وال ةيدقعلا

ةيريصقتلا ةيلوئسملا ةنس .امأ ةرشع سمخب ةيدقعلا ةيلوئسملا مداقتت : مداقتلا -7
لا . األوح بسح ىلع ةنس ةرشع سمخب وأ تاونس ثبالث مداقتتف

نولوقي مهو .  لوين بال ذاتس األ راصن ؤهالءاأل زرباو : ةيلوئسملا ةدحو راصنأ –511
ال ءازج امهاتلك .  ةيريصقتلا ةيلوئسملا و ةيدقعلا ةيلوئسملا نيب ام ةعيبطلا يف قرف أبال

ةيلوئسملا  ،و مزتلملا هب مقي مل يدقع مازتل ال ءازج ةيدقعلا ةيلوئسملا : قباس مازتل
تققحت نيتلا حلا يف نيدملا  .و لوئسملا هب لخا ينوناق مازتل ال ءازج ةيريصقتلا

نذإ ناتيلوئسملا  .ف ينوناقلا وأ يدقعلا مازتل اال اذهب خإالهل وه دحاو ببسل هتيلوئسم
.  امهنيب قيرفتلل لحم  ،وال ةدحاو امهتعيبط نوكتف ،  ةجيتنلا يفو ببسلا يف نادحتت

قورف يهف ،  نيتيلوئسملا نيب ام قورف نم ةيلوئسملا جاودزا راصنا هرهظتسا ام امأ
اآليت: وحنلا ىلع قورفلا هذه نوضرعتسيو .  رظنلا يف قمعتلا دنع تبثت ال ةيرهاظ
ةيدقعلا ةيلوئسملا يف طرتشت دشرلا ةيلهأ نإ قيلا نأ ًاحيحص سيل : ةيله 1-األ

اتلك يف ةيلهأ إال حيحصلا  .و ةيريصقتلا ةيلوئسملا يف زييمتلا ةيلهأ يفكتو
اذإ .  دوقعلا رثكأ يف دشرلا طرتشيف .  هريغ نود دقعلا يف ةيله األ امنإ .  نيتيلوئسملا

ةيلوئسم لوئسم ناك  ،إوال يدقعلا همازتلا ذفني نأ نيدملا ىلع ناك ًاحيحص دقعلا مت
زتلا نيدملا نأ ول ىتح ،  ةيلهأ ةيأ ةيدقعلا ةيلوئسملا هذه يف طرتشي  .وال ةيدقع

ةيدقعلا هتيلوئسم تيقبو ،  دقعلا ب ًامزتلم ىقب ،  دقاعتلا تقو هأالً ناك نأ دعب هتيلهأ
يفو .  اهوحن وأ ةرهاقلا ةوقلا إال ةيلوئسملا هذه نم هيلخي  ،وال هتيلهأ لا وز دعب ةمئاق
ةيلهأ نإ قيلا نأ ًاحيحص سيلو ،  ةيله األ يف الم كلل لحم ال ةيريصقتلا ةيلوئسملا

نأ هتيلوئسم ققحتل طرتشي لوئسملا نأ حيحصلا  .و ةيلوئسملا هذه يف ةبجاو زييمتلا
وه نذإ زييمتلا  .ف ًازيمم نوكي نأ يضتقت لوئسملا ىلإ أطخلا ةبسنو أطخ . بكتري

.  ةيلوئسملا يف ةيلهأ سيلو ،  ةيلوئسملا ققحتل طرش
امهيتلك يفف .  تابث اإل ءبع لمحي نميف نيتيلوئسملا نيب قرف :وال تابث 2-اإل

يذلا قباسلا مازتل اال ردصم وهو ،  دقعلا ةيدقعلا ةيلوئسملا يف تبثي .  نئادلا هلمحي
فال ةيريصقتلا ةيلوئسملا يف امأ .  ةيدقعلا ةيلوئسملا ققحت اإلخاللهب ىلع بترت

يذلا قباسلا مازتل وهاال ،  ريغلا ب رارض األ مدعب ينوناقلا مازتل اال تابثإ ىلإ هب ةجاح
هضرف ةفاكلا ىلع ررقم مازتلا  ،ألهن ةيريصقتلا ةيلوئسملا ققحت اإلخاللهب ىلع بترت

اإلخ تابثإ ىقب ،  هجولا اذه ىلع ةيلوئسملا اتلك يف قباسلا مازتل اال تبث اذإف ،  نوناقلا

ًافييكت ىوعدلا عئاقو نم اهل تبث ام عوضوملا ةمكحم فيك اذإ هنأب ضقنلا ةمكحم تضق دقو (1)
نأك ،  اهلثمل هؤاطعا بجي ام ريغ ًاينوناق ًامكح اهتطعأو ،  اهتقيقح نع ىوعدلا هب تلقن ًائطاخ

(fautedelictuelle)كاال ًايلعف أطخ ميلستلا ب ةضياقملا دقع ذيفنت يف ريصقتلا تربتعا
مكحلا نإف ،  يمسرلا هيبنتلا موي نم ال هريصقت موي نم رصقملا ىلع نيمضتلا بجوي باصتغ

1935 ةنس ليربا 11 يف يندم ضقن ) هضقن نيعتيو نوناقلل ًافلا خم نوكي اذهب هردصت يذلا
ص666). 243 مقر 1 رمع ةعومجم )

ص98 . 1944م56 ةنس سرام 29 يف طلتخم فانئتسا (2)
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تناك اذإ امل ًاعبت  ،ال نيدملا هلمحي وأ تابث اإل ءبع نئادلا لمحي انهو اللهب .
وأ لمعب مازتلا وه قباسلا مازتل اال ناك اذإ املا ًاعبت  ،لب ةيدقع وأ ةيريصقت ةيلوئسملا
هب ، مايقلا ب مزتلا يذلا لمعلا ب ماق هنأ تبثي يذلا وه نيدملا  .ف لمع نع عانتماب مازتلا
يفف هنع . عانتم باال مازتلا يذلا لمعلا ىتأ دق نيدملا نأ تبثي يذلا وه نئادلا و

– ينيعلا قحلا لقن كلذ يف لخديو معال– يدقعلا مازتل اال ناك اذإ ةيدقعل ةيلوئسملا
لب ةيدقع ةيلوئسملا الألن تابث اإل ءبع لمحي وهو هب ، ماق هنأ تبثي نأ نيدملا ىلعف
نئادلا  ،ف لمع نع ًاعانتما مازتل اال ناك اذإ  .امأ لمعب مازتلا وه هب لخأ يذلا مازتل ألناال

.  ةيريصقتلا ةيلوئسملا يف لا حلا كلذكو همازتلا ب لخأ دق نيدملا نأ تبثي يذلا وه
عانتم باال مازتل وًهاال امئاد ةيلوئسملا هذه يف قباسلا ينوناقلا مازتل اال ناك امل نكلو

ةيريصقتلا ةيلوئسملا يف تبثي يذلا وه نذإ نئادلا –ف ريغلا ب رارض األ مدع – لمع نع
ةيلوئسملا ألن كلذ سيل نكلو هأطخب ررضلا ثدحأو همازتلا ب لخأ دق نيدملا نأ

انه نمو .  لمع نع عانتم باال مازتلا وه نيدملا هب لخأ يذلا مازتل ألناال  ،لب ةيريصقت
نئادلا هلمحي ًاروطو ةرات نيدملا هلمحي ةيدقعلا ةيلوئسملا يف تابث اإل ءبع نأ نيبتي

اإل ءبعو ،  يبلس مازتلا وأ يباجيإ مازتلا وه قباسلا يدقعلا مازتل اال ناك اذإ امل ًاعبت
ينوناقلا مازتل ألناال لا األوح عيمج يف نئادلا هلمحي ةيريصقتلا ةيلوئسملا يف تابث

عونب  ،ال تابث اإل ءبع لمحي نميف نذإ ةربعلا  .ف يبلس مازتلا ًامئاد وه قباسلا
.  يبلس وأ يباجيإ وه له قباسلا مازتل  ،لبباال ةيريصقت وأ ةيدقع يه له ةيلوئسملا
نود ةيدقعلا ةيلوئسملا يف طرتشي راذع اإل نأ ًاحيحص سيلو : راذع 3-اإل

،  نيدملا اهب لخأ اذإ ةيبلسلا تامازتل يفاال طرتشي ال راذع  .فاإل ةيريصقتلا ةيلوئسملا
ةيريصقتلا ةيلوئسملا يف مازتل اال ناك املو .  ةيريصقت وأ ةيدقع ةيلوئسملا تناك ءاوس
ةيلوئسملا يف طرتشي ال ًاضيأ وهو .  راذع اإل طرتشي ال كلذل ،  يبلس مازتلا ًامئاد وه

اذإ امب ًاضيأ انه ةربعلا  .ف فورعم وه امك ًايبلس ًامازتلا يدقعلا مازتل اال ناك اذإ ةيدقعلا
.  ةيريصقت وأ ةيدقع ةيلوئسملا تناك اذإ  ،الامب ًايبلس وأ ًايباجيا مازتل اال ناك

لوانتي ال ةيدقعلا ةيلوئسملا يف ضيوعتلا نأ يف ببسلا :و ررضلا ضيوعت ىدم -4
أل نيدقاعتملا باسح يف لخدي مل ررضلا اذه نأ ًارشابم ناك ولو عقوتملا ريغ ررضلا

.  هناعقوتي انوكي مل امهن
ةيلوئسملا يف نوناقلا ىضتقمب تبثي نماضتلا نأ يف ببسلا :و نماضتلا -5

امهنم لك اطخ ناك نانثا أطخلا بكترا اذإف ،  ررضلا يف ببسلا وه أطخلا نأ ةيريصقتلا
.  نماضتلا ماق مث نمو ال ، ماك ضيوعتلا هيلع بجوف ررضلا يف ببسلا وه

يف زوجي ال ءافع اإل اذه نأ يف ببسلا :و ةيلوئسملا نم يقافت اال ءافع 6-اإل
ماظنلا نم يهف ،  ةيلوئسملا هذه ماكحأ ررق يذلا وه نوناقلا نأ ةيريصقتلا ةيلوئسملا

.  ماعلا
األ ضعب يف تاونس ثبالث مداقتت ةيريصقتلا ةيلوئسملا تناك اذإو : مداقتلا -7

اهآترا ةمكحل كلذ ررق عرشملا نأ  ،لب ةيلوئسملا ةعيبط ىلإ عجري ال رمأ اذهف لا ، وح
ةيلوئسملا يف مداقتلا ةدم لعجي ميدقلا نوناقلا ناكو .  رخآ عرشم اهيئتري ال دقو وه ،

.  ةيدقعلا ةيلوئسملا يف امك ةنس ةرشع سمخ ةيريصقتلا
و ةيدقعلا ةيلوئسملا نيب زييمتلا بوجو – ةلا سملل حيحصلا عضولا – 512
ىلع ناموقت ةيريصقتلا و ةيدقعلا نيتيلوئسملا نأ يف كش :ال ةيريصقتلا ةيلوئسملا

،  ةيحانلا هذه يف امهنيب قرف  .وال قباسلا مازتلا لإلخاللب ءازج امهاتلكف .  دحاو أدبم
راصنأ عاطتسا دقو .  راذع اإل ثيح نم وال تابث اإل ثيح نم وال ةيله األ ثيح نم ال

ال اهيف الم كلل لحم  ،وال دقعلا يف إال نوكت ال ةيله كلذ .فاأل اوتبثي نأ ةيلوئسملا ةدحو
راذع اإل ةرورضو تابث اإل ءبعو ،  ةيريصقتلا ةيلوئسملا يف وال ةيدقعلا ةيلوئسملا يف
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وأ يباجيإ قباسلا مازتل اال نأب  ،لب ةيريصقت وأ ةيدقع ةيلوئسملا نأب ال امهيف ةربعلا
.  يبلس

مازتل نأاال يف نافلتخت كلذ . دعب نافلتخت امهو .  ناتيلوئسملا قفتت انه ىلإ نكلو
ةيلوئسملا يف يدقع مازتلا وه ةيلوئسملا ققحت اإلخاللهب ىلع بترت يذلا قباسلا

هيلع بترتت االتخالف اذهو .  ةيريصقتلا ةيلوئسملا يف ينوناق مازتلا وهو ،  ةيدقعلا
.  ةيضرع قورف ال ةيرهوج قورف

قباسلا مازتل اذهاال آشنأ امهتدارإب ناذللا امه نيدملا و نئادلا ةيدقعلا ةيلوئسملا يفف
ررضلا امهباسح يف لخدي ملف ،  ررضلا نع ضيوعتلا ىدم امسر مث نمو .  هادم اددحو
ةدارإ تناك نمو .  ضيوعت هنع ،فال ضيوعتلا ىلإ امهتدارإ فرصنت ملو ،  عقوتملا ريغ

 ،واأل ةيلوئسملا يف نيدم لك كارتشا ىدم ددحت يتلا يه نيدملا ددعت  ،اذإ نيدقاعتملا
ىلإ نيدقاعتملا ةدارإ هجتت نأ بجو نماضتلا ديرأ اذإف ،  نينيدملا نيب نماضت لصأال
 ،نأ مازتل اال ىدم اددح امهتداراب ناذللا امهو ،  نيدقاعتملل زاج مث نمو .  هطارتشا
امهو ،  مازتل اال مداقتي ال ًاريخأ مث نمو .  ةنيعم حاالت يف هنم ءافع اإل ىلع ايضارتي

ةنس . ةرشع سمخ يه ةليوط ةدمب  ،إال هايضترا ناذللا
ققحت اإلخاللهب ىلع بترت يذلا مازتل اال نإف .  ةيريصقتلا ةيلوئسملا يف كلذك وال

ملو ،  هادم ددحو هأشنأ يذلا وه نوناقلا مازتلا  ،يأ ينوناق مازتلا وه ةيلوئسملا هذه
ءاوس ،  ررضلا لك نع ضيوعتلا بجو مث نمو كلذ . نم ءيش يف نيفرطلا ةدارإ لخدت
ملو .  ضيوعتلا يف لص وهاأل اذه  ،ألن ًارشابم ماد  ،ام هاعقوتي مل وأ نافرطلا هعقوت
كرتشا اذإ مث نمو .  عقوتملا ريغ ررضلا نع ضيوعتلا يقوتل نيفرطلا ةدارإ لخدتت
ضيوعتلا هيلع بجوو هيف ، ًاببستم مهنم لك ناك ،  ررضلا ثادحإ يف دحاو نم رثكأ

ءافع اإل ىلع ايضارتي نأ نيفرطلل زوجي ال مث نمو .  نماضتلا ماق انه نمو ، ً ال ماك
 ،و نوناقلا هضرف مازتلا وه نيدملا هب لخا يذلا مازتل اال نإف ،  ةيريصقتلا ةيلوئسملا نم

صني يتلا حلااالت يف هنم يفعي يذلا وه نوناقلا  ،ف نيفرطلا ةدار إل هيف لخد ال
نيدملا ىلع ضورفم مازتل  ،واال ةيريصقتلا ةيلوئسملا يف عرشملا ىأر مث نمو .  اهيلع
ةيدقعلا ةيلوئسملا يف مداقتلا ةدم نم رصقا ةدمب مداقتلا نوكي  ،نأ هيضتري نأ نود

.  ًاضرف نوناقلا هيلع هضرفي ملو رايتخاو ةيعاوط نع مازتل اال نيدملا ىضترا اهيفو
ىلإ عجرت ،  ةيريصقتلا ةيلوئسملا  ،و ةيدقعلا ةيلوئسملا نيب ةيرهوج قورف دجوت نذإ

 ،و يدقع مازتلا لإلخاللب ءازج ةيدقعلا ةيلوئسملا  .ف نيتيلوئسملا نم لك ةعيبط
 .و اهعم قفتت يتلا ةيلمعلا لولحلا تلمأ يتلا يه مازتل اال اذهل ةيدقعلا ةعيبطلا

يتلا يه مازتل اال اذه ةعيبطو ،  نينوناق مازتلا لإلخاللب ءازج ةيريصقتلا ةيلوئسملا
نم نذإ ىلو .فالدب األ ةيلمعلا لولحلا فلا خت يتلا و اهمئ تال يتلا ةيلمعلا لولحلا تلمأ
ةعيبط هبلطتت امهنيب زييمتلا  ،ألن ةيريصقتلا ةيلوئسملا و ةيدقعلا ةيلوئسملا نيب زييمتلا

.(1) مدقت اميف اهانركذ يتلا يه ،  امهنيب اميف ةيرهوج قورف هيلع بترتتو ،  امهنم لك
ةيلوئسملا نيب زييمتلا بجو دقو امأ : نيتيلوئسملا نم لك قاطن ديدحت –513

نأ نيعتي هنإف ،  امهنيب ةيرهوج ًاقورف كانه نأ تبثو ،  ةيريصقتلا ةيلوئسملا و ةيدقعلا
.  ماكح نماأل اهب قلعتي ام ةيلوئسم لك ىلع بيترت ىتح ،  امهنم لك قاطن ددحن

ثيح ققحتت ةيلوئسملا هذه نإف .  ةحضاو هدودح ةيريصقتلا ةيلوئسملا قاطن

.  نيتيلوئسملا نيب ام ًايرهوج اقرف ودبي – ةضحملا ةيلمعلا ةيحانلا نم – تابث اإل ءبع نأ ىلإ اذه (1)
ضعب يف ةيدقعلا ةيلوئسملا سملتل نيسيئر نيببس ةيلوئسملا نم يقافت اال ءافع واإل وه ناك دقو
مازتلا هنأب فيك ًامازتلا بكارلا سبالةم لقنلا نيمأ مازتلا و صاخش األ لقن دقع يف امك – ضورقلا

نإف ءافع اإل طرشب نرتقا اذإ لقنلا دقع يف امك – نيتيلوئسملا نيب ام ةريخلا ب لوقلل –وأ يدقع
اهنم . ءافع اإل ىلع قافت اال زوجي ال هذهو ةيريصقتلا ةيلوئسملا رايتخا نم نكمي ةريخلا ب لوقلا
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 ،ال نيدملا نع يبنجأ انه رورضملا نئادلا  .ف ررضب ريغلا بيصي أطخ صخش بكتري
هعم . دقعب طبتري

نيب ام حيحص دقع موقي نأ امهلوأ : ناطرش اهقاطن ددحيف ةيدقعلا ةيلوئسملا امأ
ذيفنت مدع ببسب عقو دق نئادلا باصأ يذلا ررضلا نوكي نأ يناثلا  ،و نيدملا و نئادلا

.  نيطرشلا نم كال ثحبنو .  دقعلا اذه
كانه نكي مل اذإف .  نيدملا و نئادلا نيب ام حيحص دقع موقي نأ وه األلو طرشلا ف
وعدي نأ كلذ لثم .  ةيدقع نوكت ال ةيلوئسملا دقع ،ف ةهبش تدجو ولو ، ً ال صأ دقع

 ،وأ ةرهسلل وأ ءاذغلل هوعدب (1)،وأ ةلماجم هتبرع يف هعم بوكرلل هقيدص قيدص
ةيريصقت إال نوكت ال ةيلوئسملا لا ،و األوح هذه لثم يف دقع  ،فال ةأرما لجر بطخي

ةدايق يف أطخ قيدصلا بكتري نأك ،  لوئسملا هبكترا أطخ كانه نأ رورضملا تبثي نأب
جاوزلا نع بطاخلا لدعي  ،وأ هقيدصب ًارارضإ ةوعدلا اإلخاللب دمعتي  ،وأ ةبرعلا

.  ةيدقعلا ةيلوئسملا ققحتت نأ نكمأ نيدملا و نئادلا نيب دقع ماق اذإف هتبيطخب ًارارضإ
يه امك ،  ةيريصقت ةيلوئسم إال اهيف ققحتي ال دقعلا نيوكت ىلع ةقباسلا ةدملا نكلو

تاضوافملا عطق يف امكو ،  اهنايب رم دقو دقعلا نيوكت دنع أطخلا ةيرظن يف لا حلا
كلذك .  هيلإ وه اعد نأ دعب دقاعتلل صخش ضفر يف امكو القئ ، ريغ تقو يف دقاعتلل
سدنهم لخد اذإ امك ،  ةيريصقت ةيلوئسم إال اهيف ققحتت ال دقعلا ءاضقن ال ةيلا تلا ةدملا
عنصم ةمدخ يف لخد هتمدخ دقع ىضقنا املو هرارسأ ىلع علطاو عنصم ةمدخ يف
دقعلا نوكي نأ بجيو – األلو عنصملا يف اهيلع فقو يتلا رارس باأل ىضفأو سفانم

ةيلوئسملا ف لا باقاللإلطب الوأ طاب ناك نإف ،  ًاحيحص ًادقع نيدملا و نئادلا نيب مئاقلا
يندملا نوناقلا نم 119 ةداملا يف مكحلا اذهل قيبطت درو دقو .  ققحتت ال ةيدقعلا

مدع عم اذهو ،  دقعلا لا طبأ بلطي نأ ةيله األ صقانل زوجي " هنأب يضقت يهو ،  ديدجلا
يفف . " هتيلهأ صقن يفخيل ةيلا يتحا قرط ىلإ أجل  ،اذإ ضيوعتلا ب همازلإب اإلخالل
نع ةيريصقت ةيلوئسم ال وئسم نوكي ،  دقعلا ةيله األ صقان لطبي نأ دعب ةلا ، حلا هذه
إال ققحتت ال ةيدقعلا ةيلوئسملا –و دقاعتلا ىلإ تداق يتلا ةيلا يتح اال قرطلل هلا معتسا
ىلع نيدقاعتملا دحأ يبنجأ عفد اذإف .  دقعلا امهطبري نيذللا نيدملا و نئادلا نيب اميف
نم جورخلا ىلع رخآ عنصم يف ًامدختسم ضرحي عنصم بحاصك ،  هدقاعتب لخي نأ

تققحت األلو ، عنصملا ةمدخ يف لوخدلل مادختس اال دقع ءاهتنا لبق عنصملا اذه
نكلو ،  دقعلا ب امهطابتر ال مدختسملا و يناثلا عنصملا بحاص نيب اميف ةيدقعلا ةيلوئسملا

األلو  عنصملا بحاصو يناثلا عنصملا بحاص نيب اميف ةيريصقت ةيلوئسم إال ققحتت ال
هذه تققحت مث هتيلوئسم ىلع صخش نمأ اذإو .  مادختس اال دقعب طبتري مل اذه ،ألن

ال ةيدقع ةيلوئسم نوكت هل نمؤملا وحن نيمأتلا ةكرش ةيلوئسم نإف ،  ةيلوئسملا
ةيريصقت ةيلوئسم نوكت باصملا وحن هل نمؤملا ةيلوئسم نكلو ،  نيمأتلا دقعب امهطابتر
نيماتلا دقع يف هل نمؤملا طرتشا اذإ امأ هيف . ًافرط باصملا نكي مل نيمأتلا دنع ألن

نود ةيدقع ةيلوئسم باصملا وحن ةلوئسم نوكت نيماتلا ةكرش نإف ،  باصملا ةحلصمل
ناب يضقت ىلإ ةدعاقلا نم ءانثتسا اذه دعيو ،  نيمأتلا دقع يف ًافرط باصملا نوكي نأ
طارتش اال ماكحأ ىلع ال وزن ،  دقعلا يفرط نيب اميف إال ققحتت ال ةيدقعلا ةيلوئسملا

.  ريغلا ةحلصمل
.  دقعلا ذيفنت مدع ببسب عقو دق نئادلا باصأ يذلا ررضلا نوكي نأ يناثلا طرشلا و
ال ةيدقعلا ةيلوئسملا نإف ،  دقعلل ذيفنت مدع ربتعي ال لمع نم ثدح دق ررضلا ناك اذإف
ولخ نمضي ال بهاولا نإف ،  ةبهلا كلذ لثم .  ةيريصقتلا ةيلوئسملا ققحتت  ،لب ققحتت

.(546 ةرقف رظنأ ) يلي اميف يناجملا لقنلا يف قبطت يتلا ماكح لأل ليصفت يتأيس (1)
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ءيشلا ناك نإف ،  هنمض وأ بيعلا ءافخإ مدعت اذإ إال بيعلا نم بوهوملا ءيشلا
ررض بيعلا نع ببستو ،  هءافخإ دمعتي ملو بيعلا بهاولا نمضي ملو ًابيعم بوهوملا
ىلع نوكيو ،  ةيريصقت ةيلوئسم انه نوكت بهاولا ةيلوئسم نإف هل ، بوهوملل
ذيفنت مدع ببسب ررضلا عقو اذإ امأ .  بهاولا بناج يف أطخ تبثي نأ هل بوهوملا
يرتشملا ىلإ عيبملا ميلست نع عئابلا عنتما اذإ امك ،  ققحتت ةيدقعلا ةيلوئسملا نإف دقعلا

يتلا تامازتل اال ديدحت بجو مث نمو .  عئابلا دي يف عيبملا كلهو هراذعإ نم مغرلا ب
دوقع كانهو .  ةيدقعلا ةيلوئسملا ققحتل ًاببس اهذيفنت مدع دعي ىتح دقعلا نم أشنت

نيدقاعتملا ةين ىلإ ديدحتلا يف عجريو .(1) تامازتل اال هذه ديدحت اهيف بعصي
ةداتعملا ريسفتلا قرطب ةينلا هذه نع فشكي نأ يضاقلا ىلعو .  ةينمضلا وأ ةحيرصلا

.(2)

نأ دعب : ةيريصقتلا ةيلوئسملا و ةيدقعلا ةيلوئسملا نيب ام عمجلا زاوج مدع –514
لك قاطن انددحو ،  ةيريصقتلا ةيلوئسملا و ةيدقعلا ةيلوئسملا نيب زييمتلا بوجو انيب
نأ وهو ،  نايح األ لمع ةريثك يف ققحتي ًاضرف هجاون نأ بجو ،  نيتيلوئسملا نم
يف ةيريصقتلا ةيلوئسملا طورشو ةيدقعلا ةيلوئسملا طورش دحاولا لمعلا يف رفاوتي

  هيلع باوجلا يف كش يأ موحي ال لوأ لا ؤس ضرفلا اذه ددص يف ضرعيو ًاعم . تقو
نيتيلوئسملا نيب عمجي نأ لمعلا اذه ببسب ررضلا هباصأ يذلا نئادلل زوجي له وه ،

؟ نيدملا ىلع عوجرلا يف
 ،ذإ نيدملا ىلع عوجرلا يف نيتيلوئسملا نيب عمجلا هل زوجي ال نئادلا نأ يف كش ال

.  غاستسم ريغ ،  ظفللا اذه مهف ىنعم يأب ،  عمجلا
ةيدقعلا ةيلوئسملا نع ضيوعت .  نيضيوعتب بلا طي نئادلا نأ ىنعمب عمجلا مهفي دق

زوجي ال دحاولا ررضلا  ،ألن غاستسم ريغ اذهو .  ةيريصقتلا نيلوئسملا نع رخآو
.  نيترم هضيوعت

ىوعد يف عمجي نكلو ،  دحاو ضيوعتب بلا طي نئادلا نأ ىنعمب عمجلا مهفي دقو
تابثإب نيدملا بلا طي نأك ،  ةيدقعلا ةيلوئسملا صئاصخ نم هراتخي ام نيب ضيوعتلا
نيدملا بلا طي نأك ،  ةيريصقتلا ةيلوئسملا صئاصخ نمو ،  همازتلا ذيفنتب ماق هنأ

.  ةيلوئسملا نم يقافت اال ءافع الناإل طبب كسمتي نأ عقوتملا ريغ ررضلا نع ضيوعتب
ضيوعتلا ىوعدو ةيدقعلا ضيوعتلا ىوعد نم كال نإف .  غاستسم ريغ ًاضيأ اذهو

obligationde الةم( سلا ةلا فكب مازتلا ىلع لمتشت يتلا دوقعلا يف صاخ عونب اذه بعصيو (1)
ةيلوئسم ال وئسم لقنلا نيمأ ربتعيو ،  مازتل اذهاال كش نود نمضتي ءايش األ لقن دقعف .(securite

سيل هيف  ،فاألرم صاخش األ لقن دقع امأ .  لقنلا ءانثأ يف اهلقني ديعت يتلا ءايش األ تفلت اذإ ةيدقع
ًامات ًاعوضخ عضخي هلقنل لقنلا نيمأ هملست اذإ ءيشلا نأ كلذ .  ءايش األ لقن دقع يف هحوضو ًاحضاو

صخشلا امأ .  اهطبض نكمي نكلو ناويحلا ك ةكرحلا هذه هل  ،وأ ةيتاذ ةكرح هل تسيل  ،ذإ هترطيسل
ىلع .  لقنلا نيمأ ةرطيسل ًامات ًاعوضخ اهمامز عضخي  ،ال ةيتاذ ةكرح هلف هلقنب لقنلا نيمأ دهعتي يذلا

ب ىتح ،  لقنلا نيمأ ةمذ يف الةم سلا ةلا فكب ًامازتلا نابتري ،  اسنرف يفو رصم يف ،  هقفلا و ءاضقلا نأ
.  صاخش األ لقن ىلإ ةبسنلا

 ،ك ةيانع لذبي ًامازتلا نوكي دوقعلا ضعب يفف ،  رخآ دقع يف هنع دقع يف هادم فلتخي الةم بسلا مازتل واال
ردقلا ب ةظقيلا و ةطيحلا عنطصا هنأ بيبطلا تبثي نأ هيف يفكي ،  ضيرملا عالج يف بيطلا مازتلا

هتيلوئسم ققحتت فال ضيرملا فشي مل ولو همازتلا ىفو دق نوكي ىتح بطلا ةعانص يف بولطملا
س نيدملا لفكيف ،  ةياغ قيقحتب ًامازتلا نوكي ،  ركذلا مدقتملا لقنلا دقعك ،  ىرخأ دوقع يفو .  ةيدقعلا

.  يبنج األ ببسلا تبثأ إالاذإ ةيدقعلا هتيلوئسم يفتنت  ،وال نئادلا الةم
ص189). ص165– 1 وزام الةم سلا ةلا فكب مازتل يفاال رظنأ )

هذهو اهل . ةلمكملا وأ نيدقاعتملا ةدار إل ةرسفملا ةيعيرشتلا صوصنلا ىلإ عوجرلا قرطلا هذه نمو (2)
.  ةامسملا دوقعلا يف ةريثك صوصنلا
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ىوعدلا امأ .  نييوعدلا ىدحإ إال عفري نأ عيطتسي ال نئادلا  .و اهصئاصخ اهل ةيريصقتلا
والب ةيدقعلا ىوعدلا ب تسيل يهف نييوعدلا اتلك صئاصخ نيب ام اهيف طلخي يتلا

.  نوناقلا اهفرعي ال ثةثلا ىوعد يه  ،لب ةيريصقتلا ىوعدلا
اهرسخف نييوعدلا ىدحإ عفر اذإ نئادلا نأ وه ،  ثثلا ىنعمب عمجلا مهفي دقو

عمجم – يسنرفلا ءاضقلا خبالف – هقفلا نكلو .  ىرخ األ ىوعدلا عفري نأ عيطتسي
.(1) ىنعملا اذهب ىتح عمجلا غوسي كلذ .فال نود لوحي يضقملا ءيشلا ةوق نأ ىلع

عمجلا : ةيريصقتلا ةيلوئسملا و ةيدقعلا ةيلوئسملا نيب ام ةريخلا زاوج مدع –515
امدنع ريبعتلا يف ةقدلا مدع ىرن مث نمو .  هيناعم نم ىنعم يأ يف غاستسم ريغ نذإ
باوجلا لمتحي ال لا ؤسلا اذهف ؟ زوجي ال وأ نيتيلوئسملا نيب عمجلا زوجي له قيلا

" عمجلا " ظفلب لدبأ اذإ موقي كشلا نكلو .  زوجي ال ًاعطق عمجلا اذإ اكش ، هيلع
؟ نيتيلوئسملا نيب ةريخلا زوجت له ليقف ،(option)" ةريخلا " ظفل (cumul)
اذإ هنأ ىلع ،  حلصأ اهاري يتلا ىوعدلا راتخي نأ نئادلل زوجي له قيلا نأ اذهب داريو

ىوعدلا رسخ ول ىتح ىرخ األ ىوعدلا ىلإ أجلي اهب ،فال ديقت نييوعدلا حلصأ راتخا
ةقد ريغ يف نولوقي امدنع ءاهقفلا ةروهمج هيلإ دصقت يذلا وه اذهو ؟ اهراتخا يتلا

حيحصلا هعضو يف لا ؤسلا اذه ىلع ةباج  .واال نييوعدلا نيب ام عمجلا زوجي له
راتخي نأ نئادلل نإ لوقي قيرفف ،  نيضراعتم نيقيرف ىلإ ءاضقلا و هقفلا نم كال مسقت
ىوعد بجت ةيدقعلا ةيلوئسملا ىوعد نأ ىلإ بهذي رخآ قيرفو ،  نييوعدلا نيب
عنتميو ،  ةيدقعلا ةيلوئسملا ىوعد ريغ عفري نأ نئادلل حصي فال ةيريصقتلا ةيلوئسملا

.  نييأرلا كالنم ضرعتسنو .  ةيريصقتلا ةيلوئسملا ىوعد عفري نأ هيلع
،  ترفاوت دق نييوعدلا نم لك طورش نإ نولوقيف ةريخلا نئادلل نولعجي نيذلا امأ
دق انهو .  عفرت نأ زاج اهطورش ترفاوت ىتم ىوعدلا نأب يضقي نوناقلا قطنمو
اذإ اهعفر نم نئادلا عنمي ءيش  ،فال ةيريصقتلا ةيلوئسملا ىوعد طورش كلذك ترفاوت

ىلو . األ ىوعدلا ىلع اهرثأ
ال نئادلا نإ نولوقيف ةيدقعلا ةيلوئسملا ىوعد ىلع نئادلا نورصقي نيذلا امأو
نأ بجو دقعلا اذه ببسب امهنيب موقت عالةق لكف .  دقعلا قيرط نم إال نيدملا فرعي
إال نئادلا مامأ نكي مل يدقعلا همازتلا ب نيدملا لخأ اذإف .  هدحو دقعلا و دقعلا اهمكحي

.  ةيريصقتلا ةيلوئسملا ىوعدب عوجرلا هل سيلو ،  ةيدقعلا ةيلوئسملا ىوعد
ةيلمع جئاتن هيلع بترتت نييأرلا نيذه نم رخآ نود يأرب نأاألذخ يف كش وال
زييمتلا هوجو نمو .  انمدق اميف نيتيلوئسملا نيب ام زييمتلا هوجو عم ىشمتت ةماه

أطخ ىلع ةمئاق ةيريصقتلا ةيلوئسملا تناكو راتخي نأ نئادلل زاج اذإف .  تابث اإل هذه
ىلع رصق نئادلا نأ ولو ،  نيدملا ىلإ تابث اإل ءبع لقتنيل نئادلا اهراتخا ،  ضورفم
ًامازتلا ناك اذإ همازتلا ب لخأ دق نيدملا نأ تابثإب فلكملا وه ناكل ةيدقعلا ةيلوئسملا

عم ليمع دقاعت اذإف .  ةيلوئسملا نم يقافت اال ءافع اإل ًاضيأ زييمتلا هوجو نمو .  ةيانعب
اهنم  فيفختلا ىلع وأ ةيلوئسملا نم ءافع اإل ىلع قافتا لقنلا دقع يف ناكو لقنلا نيمأ
نيب راتخي نأ هل ناكو ،  قافت اال اذه دودح يف لخدت ةباصا ليمعلا بيصا مث ،
وأ ءافع اإل ىلع قافت اال اهيف زوجي ال ذإ ةيريصقتلا ةيلوئسملا راتخ  ،ال نيتيلوئسملا
ا لضفب تففخ وأ ةيلوئسملا هذه تعفدن ال ةيدقعلا ةيلوئسملا ىلع رصق ولو ،  فيفختلا

يتلا ىرخ األ هوجولا دجوت نيهجولا نيذه بناج ىلإو كلذ . ىلع مت يذلا قافت ال

يف يندم ضقن ) ةيندملا اهترئاد يف رصم يف ضقنلا ةمكحم ءاضق ًاضيأ وه اذه نأ دعب اميف ىرنسو (1)
كلذ سكع ىلإ بذتف ةيئانجلا ةرئادلا امأ ص452). 154 مقر 2 رمع ةعومجم 1939 ةنس رياني 5

ص132). 45 مقر 25 ةاماحملا 1943 ةنس سرام 8 يف يئانج ضقن )
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نوكي ال ةيدقعلا ةيلوئسملا ىوعد يفف .  نيتيلوئسملا نيب ام زييمتلا يف اهانمدق
مكحب موقي نماضتلا نإف ةيريصقتلا ةيلوئسملا ىوعد يف امأ ،  قافتاب إال نماضتلا
راتخي دقف ،  نماضتلا ىلع قافتا كانه نكي ملو ،  راتخي نأ نئادلل ناك اذإف .  نوناقلا

ىلع رصق اذإ امأ ،  نينيدملا نيب نماضتلا يرجي نأ ءاغتبا ةيريصقتلا ةيلوئسملا
نع إال نيدملا ضوعي ال ةيدقعلا ةيلوئسملا ىوعد يفو .  نماضت فال ةيدقعلا ةيلوئسملا
ولو رشابم ررض يأ نع ضوعيف ةيريصقتلا ةيلوئسملا ىوعد يف امأ ،  عقوتملا ررضلا
نم لقتني نأ عيطتسي  ،ذإ نئادلل ةعفان ةريخلا نوكت ًاضيأ انهف .  عقوتم ريغ ناك

.  رشابملا ررضلا نع الً ماك ًاضيوعت لا نيف ةيريصقتلا ةيلوئسملا ىلإ ةيدقعلا ةيلوئسملا
ةيلوئسملا ىوعد امأ ةنس ، ةرشع سمخب ةداع مداقتت ةيدقعلا ةيلوئسملا ىوعدو
ةيلوئسملا ىوعدف ،  نئادلا عفنت ال ةريخلا انهو .  تاونس ثبالث مداقتتف ةيريصقتلا

.  ةيريصقتلا ةيلوئسملا ىوعد نم هل لضفأ اهيلع رصق اذإ ةيدقعلا
ةلأسملا هذه يف ،(1) رصم يفو اسنرف يف ،  ءاضقلا و هقفلا ماسقنا نم نكي امهمو

وبوال ريبيرو لوين 207–بال ةرقف –188 ةرقف 1 وزام اسنرف يف هقفلا و ءاضقلا ماسقنا يف رظنأ (1)
. 938 ةرقف –933 ةرقف هيجن

نيب ام ةريخلا زاوج ىلإ عزنت طلتخملا و ينطولا ءاضقلا ماكحأ نم ةرثكلا نأ ودبيف رصم يف امأ
مدع رجؤملا طرتشا اذإ هنأ نم ةطلتخملا فانئتس اال ةمكحم هب تضق ام كلذ نمو .  نيتيلوئسملا
نم رجؤملا ىلخي ال طرشلا اذه نإف ،  ةرجؤملا نيعلا نم ررضلا نم رجأتسملل بيصي امع هتيلوئسم
نم رجؤملا ىلخي ال طرشلا اذه نإف ،  ةرجؤملا نيعلا نم ررضلا نم رجأتسملل بيصي امع هتيلوئسم

ص271– 1891م3 ةنس ليربا لوأ يف طلتخم فانئتسا ) ررضلا اذه نع ةيريصقتلا هتيلوئسم
ًاضيأ كلذ نمو ص396). 1926م38 ةنس ويام 6 يفو ص140– 1924م36 رياني 10 يفو

،  ةمرم ةيأب مايقلا ب رجؤملا مزلي )ال ميدقلا ) يندملا نوناقلا ناك اذإ هنأ نم ةمكحملا هذه هب تضق ام
يف رجؤملا ريصقت ببسب رجأتسملا بيصي يذلا ررضلا نع ةيريصقتلا ةيلوئسملا نم هيلخي ال اذه نإف
ةنس ةينوي 5 يف 154–و نم 1902م14 ةنس رياربف 20 يف طلتخم فانئتسا ) هكلم ميمرت

اال ةمكحمو ةينطولا فانئتس اال ةمكحم نم لك هب تضق ام كلذ نمو ص485). 1923م35
نيعم غلبم يف اهتيلوئسم ديدحت ةيديدحلا ككسلا ةحلصم تطرتشا اذإ هنأ نم ةطلتخملا فانئتس
ةيلوئسم ةحلصملا هذه ةيلوئسم يف يرسي ال طرشلا اذه نإف ،  ةنوحشملا ةعاضبلا عايض حةلا يف

11 ةيمسرلا ةعومجملا 191 ةنس رياربف 10 يف ينطو فانئتسا ) ريغلا نع وأ اهلا مع نع ةيريصقت
ةنس ويام 15 يف طلتخم فانئتسا ص480– 2 ةاماحملا 1922 ةنس ةيلوي 25 يفو ص245–

1921 ةنس ربمسيد 8 يفو ص98– 1920م33 ةنس ربمسيد 29 يفو ص330– 1920م32
ص 1926م37 ةنس ليربا 8 يفو ص474– 1922م34 ةنس ةينوي 8 يفو ص45– م34

فانئتسا ص29– 3 ةاماحملا 1922 ةنس ويام 2 يف ينطو فانئتسا كلذ سكع رظنأو –434
ص26 . 1943م56 ربمسيد 23 يف طلتخم

"ال هنأ تررق  ،ذإ نيتيلوئسملا نيب ام ةريخلا زاوجب ًاريخأ ةينطولا ةيردنكس اال فانئتسا ةمكحم تضق دقو
مازتل اذهاال  ،ألن اهيلإ لقنملا ىلع دقاعتملا ةهجلا ىلإ بكارلا سبالةم ًانمض لقانلا مازتلا يف . .  ةهبش
ىلإ ضيوعتلا بلط يف دانتس اال رظنلا اذهب األذخ ىدؤم نأو . .  دقاعتلا نم عونلا اذه تازيمم لوأ وه
اذإف .  ضيوعتلا بلا طل ىنستي امبسح ،  ةيدقاعتلا ةيلوئسملا وأ ةيريصقتلا ةيلوئسملا ،  نيساس اال دحأ

اإل فانئتسا ) اهناكرأ رفاوت دنع ةيناثلا ىلإ دانتس اال نكمأ ىلو األ رصانع تابثإ نع هلئاسو ترصق
نكت مل ةمكحملا نأ ظح ص501)–يوال 276 مقر 30 ةاماحملا 1950 ةنس رياربف 5 يف ةيردنكس
اهتدئاق رهظت امنإ ةريخلا نإف ،  نيتيلوئسملا نيب ةريخلا زاوجب ةيضقلا هذه يف لوقلا ىلإ ةجاح يف

نم ةمكحملا تلقتنا دقف انه امأ .  ةيريصقتلا ةيلوئسملا ىلإ ةيدقعلا ةيلوئسملا نم لا االقتن يف
ًايدقع ًامازتلا ءيشني لقنلا دقع نأ ررقت نأ اهيفكي ناكو ،  ةيدقعلا ةيلوئسملا ىلإ ةيريصقتلا ةيلوئسملا

اال اذهب ىفو دق هنأ تابثإب نيدملا ةبلا طم يف نئادلا هيلإ دنتسي نأ عيطتسي ،  بكارلا سالةم نامضب
.  مازتل

ةيلوئسملا ب ةيضق يف تذخأ دقف ،  مساح ءاضقب ةلأسملا هذه يف اآلن ىتح تبت ملف ضقنلا ةمكحم امأ
ام وه اذهو ،  ةيدقعلا ةيلوئسملا مايقل ةيريصقتلا ةيلوئسملا تدعبتسا اهنأ ركذت مل اهنكلو ؛ ةيدقعلا

لماعلا مدختسا يذلا لمعلا راطخإ يف ديزي نأ اهنأش نم امب لقتسي نأ لمعلا برل سيل هب:" تضق
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ةيلوئسملا ىوعد هلإال سيلو ،  نئادلل ةريخ باأل لوقي يذلا يأرلا ب ذخأن نحنف ، .  ةماهلا
لبق نكي  .مل هذيفنت نع ال وئسم نيدملا راص يذلا يدقعلا مازتل نأاال كلذ .  ةيدقعلا
نع ال وئسم نكي هب ،مل مقي مل دقعلا ماربإ لبق هنأ ضرف ولف .  هتمذ يف ًامازتلا دقعلا
مدع يف أطخ ذإال ةيريصقت ةيلوئسم  ،وال مربي امل دقعلا ألن ةيدقع ةيلوئسم كلذ ،ال
اذه اهمسر يتلا دودحلا يف مازتل اال ماق ،  دقعلا مربأ اذإف هب . مزتلي مل رمأب همايق
ىلإ أجلي نأ نئادلل سيلو .  ةيدقعلا ةيلوئسملا إال اهيلع بترتت ال دودح يهو ،  دقعلا

 ،واال نوناقلا هضرف مازتلا ب لخأ دق نيدملا نأ ضرتفت يه  ،ذإ ةيريصقتلا ةيلوئسملا
يف إال نوكت ال ةريخلا نأ كلذ نم نيبتيو .  دقعلا ريغ هل ردصم ال هذه انتلا ح يف مازتل
دق نوكي اهلقني يتلا ةعاضبلا قرس اذإ لقنلا نيمأف ًاعم . نوناقلا و دقعلا هصرف مازتلا
يف نوكيو .  ةيدقعلا هتيلوئسم ققحتتف ،  لقنلا دقع نم ءيشانلا يدقعلا همازتلا ب لخأ
دقع دجوي مل ول ىتح ةقرسلا هيلع مرحي يذلا ينوناقلا همازتلا ب لخأ دق هتاذ تقولا

.  نيتيلوئسملا نيتاه نيب راتخي نأ نئادللو .  ةيريصقتلا هتيلوئسم ققحتتف .  لقنلا
هقح حلااالت ضعب يف نئادلا ىلع عيضي ةربخلا زاوج مدعب لوقلا نأ ودبي دقو
فاك لقنلا دوقع ةداع هنمضتت يذلا ةيلوئسملا نم ءافع اإل طرشف .  ضيوعتلا يف لداعلا

.  ةيريصقتلا ةيلوئسملا عنمل هرودي فاك ةيلوئسملا هذه مايقو ،  ةيدقعلا ةيلوئسملا عفدل
ةيلوئسملا  ،والب ءانع اإل طرش دوجول ةيدقعلا ةيلوئسملا ب عوجرلا نئادلا عيطتسي فال

مل امو .  نادقاعتملا اهدارأ يتلا يه ةجيتنلا هذه نكلو .  لقنلا دقع دوجول ةيريصقتلا
ًايفسعت ًاطرش ءافع اإل طرش ربتعي ثيح – بلا غلا وه امك – ناعذإ دقع لقنلا دقع نكي

.(1) نيدقاعتملا ةدارإ ىلع لوزنلا بجي هنإف ،  هليدعت وأ هؤاغلإ يضاقلل زوجي

ةيريصقتلا ةيلوئسملا روطت –4

اآلن لقنو : ةيريصقتلا ةيلوئسملا يف رمتسم عسوت وه روطتلا اذه خيرات –516
.  مدقت اميف ةيلوئسملا عاونأ نم اهريغ نع اهانزيم نأ دعب ،  ةيريصقتلا ةيلوئسملا دنع

ناك املو .  هتيلوئسمل ًاساسأ حلصي خإالل مادختس اال دقعب خمال هرابتعا حص لعف وه نإف .  هئاد أل
اهريجأت ؟؟ تعم هنأ ديفي ام هيف دري مل نعاطلا ةنيفس يح مال مادختسا دقع نأ مكحلا يف تباثلا

ةعيبط هنأش نم ريجأتلا اذه ناكو ،  ريجأتلا اذهب ًاملع اوطاحي مل نيح ؤهالءملاال نأو ،  ةبراحم ةلودل
اذهب نعاطلا مايق نأ تأر دق عوضوملا ةمكحم ناك اذإ نوناقلل ةفلا خم  ،فال مهلمع راطخإ يف ديزي نأ
اذه ىلع تبتر دق ةروكذملا ةمكحملا تناك اذإو اذه هلا . مع قح يف هبناج نم اطخ هيف ريجأتلا
نإف ،  أطخلا اذهل ةجيتن ناك دقفلا اذه نأ رابتعا ىلع ةنيفسلا يح مال دقف نع نعاطلا ةيلوئسم أطخلا

ماقتسا ىتمو .  هبقارت نم ضقنلا ةمكحم كلمت فال ةيعقاو ةلأسم يف يأر وه امنإ كلذ يف اهيأر
ةراجتلا نوناق ماكحأ قيبطتب ًاصاخ هيف درو ام ناك ،  ةيدقعلا ةيلوئسملا دعاوق ساسأ ىلع مكحلا

1948 ةنس سرام 4 يف يندم ضقن ) جتنم ريغ هيلع ًابصنم نعطلا يف ءاج ام ناكو ،  ًاديزت يرحبلا
ص553). 280 مقر 5 رمع ةعومجم

دقف ،  نيتيلوئسملا نم لك ساسأ ىلع ضيوعتلا موقي نا ىبأت ال ضقنلا ةمكحم نأ ودبي ىرخأ ةيضق يفو
و دقعلا : نيساس كالاال ىلع ضيوعتلا ب هيلع موكحملا ةيلوئسم ماقأ دق مكحلا ماد "ام هنأب تضق

صنت يتلا ( ميدقلا ) يندملا نوناقلا نم 120 ةداملا قيبطت ىلإ ةجاح هب نوكت ال هنإف ،  راضلا لعفلا
قبطنت ال ةداملا هذه  ،ذإ ًايمسر ًافيلكت ءافولا ب دهعتملا فيلكت دعب إال قحتست ال تانيمضتلا نأ ىلع
ةيدقعلا ةيلوئسملا حةلا يف المز ريغ هيلع صنت يلا راذع نأاإل ذاو ةراضلا نعاألعفلا ةيلوئسملا ىلع

ص 251 مقر 5 رمع ةعومجم 1948 ةنس رياني لوأ يف يندم ) ضقن ) ىملس مازتلا اإلخاللب دنع
.(513

ةيلوئسملا يف كب ىعرم ىفطصم ) ةريخلا زاوجب لوقي نم ءاهقفلا نمف .  مسقمف رصم يف هقفلا امأو
ىلع نئادلا رصقب لوقي نم مهنمو .(301 ةرقف ) زجوملا يف اهب لوقن انك دقو –(28 ةرقف ةيندملا

ص17). راضلا لعفلا يف صقرم ناميلس روتكدلا ) ةيدقعلا ةيلوئسملا
. 301 ةرقف فلؤملل زجوملا نراق (1)
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.  اهروطت خيرات زاجيإ يف ضرعتسنو
عسوت خيرات وه ةيريصقتلا ةيلوئسملا روطت خيرات نإ ماع هجوب لوقلا نكميو

.  ةيلوئسملا هذه يف رمتسم
يف يجيردت عسوت ىلإ ،  اهيف إال ةيلوئسملا ققحتت ال ةدودحم ةنيعم حاالت نمف
اذهو .  ةماع ةدعاق نوكت نأ ىلإ ةيريصقتلا ةيلوئسملا ب لصو لومش ىلإ حلااالت ، هذه
يف يسنرفلا نينقتلا ىلإ هنم لقتناو ،  ميدقلا يسنرفلا نوناقلا يف روطتلا هيلإ لصو ام

. 1804 ةنس
ةركف ىلع تماق دق يهف .  روطتت اهتاذ ةماعلا ةدعاقلا تذخأ يسنرفلا نينقتلا ذنمو
ناك نأ دعبف .  صلقتت ةركفلا هذه تذخأ مث .(faute) أطخلا ةركف يه ةيرهوج
يف دهشن نحن اهو .  ًاضورفم اهيف أطخلا راص حاالت تماق ،  هتابثإ نم الدب أطخلا
ناك ًاتباث أطخلا ةركف بناج ىلإ موقت (risqué) ةعستلا لمحت ةركف رضاحلا تقولا

.  ًاضورفم وأ
ًاضارعتسا ،  رضاحلا انرصع ىلإ ينامورلا نوناقلا ذنم ،  روطتلا اذه ضرعتسنف

.  ًاعيرس
ينامورلا نوناقلا يف ةيريصقتلا ةيلوئسملا ةيرظن زيمتت : ينامورلا نوناقلا –517

ثالث: صئاصخب
بجوي ررض هنع أشني أطخ لك نأ ررقت ةماع ةدعاق كانه نكت مل وأالً–

يتلا اهدحو يه ةينوناقلا صوصنلا اهددحت ةنيعم لا معأ كانه تناك لب .  ضيوعتلا
األذخب ىلإ ةكورتم ميدقلا يف تناك ةيريصقتلا ةيلوئسملا نأ كلذ ،  ةيلوئسملا بترت
ذنم ةبوقعلا ىلإ  ،مث ةيرابج اال ةيدلا ىلإ  ،مث ةيرايتخ اال ةيدلا ىلإ تلقتنا  ،مث رأثلا
لخدت بجوتست يتلا األمعلا تناك مث نمو .  ماظنلا و األنم رارق إل ةلودلا لخدت رقتسا
اهددع ذخا األمعلا هذه نأ ىلع .  ةماع ةدعاق اهمظتنت ال ةروصحم ةدودحم ةلودلا
ةميرجلا كلذل لثم مهأو .  هقاطت عستي لمع لك ذخأو ،  نورقلا خالل يف جيردتلا ب ديزي
ةدودحم ةميرجلا هذه تناك دقف .  اهيلع صني (Aquilia) ايليكأ نوناق ناك يتلا

عستا  .مث ءايش األ ضعب ىلع عقت يتلا فلتلا عاونأ ضعب إال لمتشت  ،فال ًاقيض ًاديدحت
نوكي نأ ىلع ،  ءايش األ عيمج مع ىتحو فلتلا عاونأ لك لمش ىتح جيردتلا ب اهقاطن
فلتلا عقي نأو ًايدام فلتلا هيلع عقي يذلا ءيشلا نوكي نأو ًايدام فلتلا و لمعلا نم لك

ريغ ءيشلا ىلع عقو يذلا لمعلا ناك اذإف .(corporecorpori) ءيشلا تاذ ىلع
ىلع يدام لمع عقو  ،وأ لفجيف ناويح هعامس نم رعذني توص ثادحإك ،  يدام
طورش تناك ،  برهيف قعهلا نم ناويح الق طإك ،  يدام فلتي هبصي مل نكلو ءيشلا
طورش تيقب نكلو ،  ةيداملا دويقلا هذه نم ةميرجلا تللحت  ،مث ةرفاوتم ريغ ةميرجلا
ةميرج ميمعتلا يف ةميرجلا هذه ىلتو .  لماكلا ميمعتلا ىلإ نامورلا لصي ملو ،  ىرخأ
بترت تحبصأف (quasi-delits) مئارجلا ب تقحلأ لا معأ كلذ ىلتو .(dol) شغلا
ةماع ةدعاق عضو ىلإ ام تقو يف اولصي مل نامورلا نكلو .  اهرارغ ىلع ةيلوئسملا

.  ضيوعتلا جبوي ًاررض ثدحي أطخ لك لعجت
ًاضيوعت ضحمتت ةيلوئسملا بترت يتلا ةددحملا األمعلا هذه ءازج نكي ملو – ًايناث

راثآ نم رثأك يندملا ضيوعتلا ةركف للختت تيقب ةيئانجلا ةبوقعلا ةركف نإ  .لب ًايندم
.  ةيدلا عفدو رأثلا األذخب تقو يضاملا

يف أطخلا نكي ملف .  جيردتلا إالب ةيلوئسملل ساسأك أطخلا ةركف رهظت ملو – ثًاثلا
ًائيش رهظت أطخلا ةركف تذخأ  .مث زرابلا طرشلا وه ررضلا ناك  ،لب ًاطرتشم األرم ئداب
ىتح حوضوب ترهظ أطخلا ةركف نإف شغلا يأ ةيسيلدتلا األمعلا يف امأ .  ًائيشف

.  ررضلا ةركف تقرغتسا
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هتاروطت يف ،  ميدقلا يسنرفلا نوناقلا ىلإ عجري : ميدقلا يسنرفلا نوناقلا –518
نع ةيندملا ةيلوئسملا زييمت يف لضفلا ،  يسنكلا نوناقلا ريثأت تحتو ةبقاعتملا
 .و ةيدقعلا ةيلوئسملا نع ةيريصقتلا ةيلوئسملا زييمت يف مث ،  ةيئانجلا ةيلوئسملا

ريسفت قيرط نع هنم ، ضعب يف كلذ ، اولعف ميدقلا يسنرفلا نوناقلا ءاهقف نأ بيرغلا
ىلإ هروطت نم ىدم دعبأ يف لصي مل نوناقلا اذه نإف .  ًائطاخ ًاريسفت ينامورلا نوناقلا

نوناقلل اهاتتبثأ يتلا ثلاالث صئاصخلا ضرعتسنو .  حضاو وحن ىلع زييمتلا اذه
.  ميدقلا يسنرفلا نوناقلا يف هيلإ تراص اذام ىرنل ينامورلا

ًاحضاو ًاعضو عضوت نأ ىلإ ةيريصقتلا ةيلوئسملا يف ةماعلا دعاقلا تهتنا وأالً–
هباتك يف ،  ميدقلا يسنرفلا نوناقلا يف هيقف ربكا (Domat) امود اهعضو ًاحيرص

واال رئاسخلا لك ": اآليت وحنلا ىلع (Loisciviles)" ةيندملا نيناوقلا " فورعملا
لهجلا وأ ةفخلا وأ رصبتلا مدع ىلإ لعفلا اذه عجر ءاوس ،  صخش لعفب عقت يتلا رارض

ب موقي نأ بجي ،  ًاطيسب أطخلا اذه ناك امهم ،  لثامم أطخ يأ وأ هتفرعم يغبنت امب
.(1)" اهعوقو يف ًاببس هأطخ وأ هرصبت مدع ناك نم اهنع ضيوعتلا

،  ةيئانجلا ةبوقعلا ةركف هللختت ال ًايندم ًاضيوعت ةيلوئسملا ءازج ضحمتو – ًايناث
وأ سفنلا ىلع عقي يذلا ررضلا امأ لا . ملا ىلع عقي يذلا ررضلا ب قلعتي اميف األلق ىلع

ضيوعتلا ىوعد نأ يف لثمتي ،  ةبوقعلا ةركف نم ًارثأ لمحي هيلع ءازجلا ىقبف فرشلا
.  رأثلا باحصأ مه ذإ نيند األ هبراقأ ىلإ لب هتثرو ىلإ ال نئادلا توم دعب لقتنت

 .لب ةيريصقتلا ةيلوئسملل ساسأك ًامات ًاحوضو ةحضاو أطخلا ةركف ترهظو – ثًاثلا
مدقت امك يئانجلا أطخلا نعو يريصقتلا أطخلا نع ًاحضاو ًازييمت زيم يدقعلا أطخلا نإ

نم نوكي يذلا أطخلا يف ،  زييمتلا نكمي ": ددصلا اذه يف امود هلوقي ام اذهو : لوقلا
اطخو – ةحنجب وأ ةيانجب قلعتي أطخ ثالةث: عاونأ نيب ،  ًاررض ثدحي نأ اهنأش

وأ عيبملا ءيشلا عئابلا ملسي مل اذإ امك ،  ةيدقعلا هتامازتلا ب لخي يذلا صخشلا هبكتري
لصتي وال دوقعلا هلب العالةق أطخو – اهب مزتلا يتلا تاميمرتلا ب رجأتسملا مقي مل

مالسب تفلتأف ةذفانلا نم ًائيش ةنوعر نع صخش ىقلأ اذإ امك ،  ةحنجب وأ ةيانجب
اذإ امكو ،  ةمكحم ريغ هتسارح تناكو ًاررض ناويح ثدحأ اذإ امكو ،( ةراملا دحأ )

هميمرت مدع ببسب طوقسلا ىلإ ءانب لآ اذإ امكو هنم ، ريصقت نع ًاقيرح صخش لعشا
. "(2) ًاررض هب ثدحأو رخآ ءانب ىلع عقوف

يف حوضوب ثلاالث صئاصخلا هذه ترهظ دقو : يسنرفلا يندملا نينقتلا –519
ةدعاق نينقتلا اذه يف ةيريصقتلا ةيلوئسملا تراص دقف .  يسنرفلا يندملا نينقتلا

(1)'Touteslespetcesettouslesdommages,qutpeuventariverperlefaitde
quelquespersonnessotimprudence,legerete,ignorancedecequ'onjoit
savoir,ouautresfautesscmblables,silegerequ'ellespuissantetre,doiyent
etrereparesparceluidoutl'imrudenceouautrefauteyadonnelieuy .

(2)"Onpeutdestinguertriossortesdefautesdon’tilpeutarriverquelques
dommages;cellesquivontauncrimeouaundelit;cellesdespersonnesqui
manquentauxengagementsdesconventionscommeunverideurquene
deliverpaslachosevendue,unlocatairequinefaitpaslesreparationsdon’t
ilesttenu,etcellesquin'ontpasderapportauxconventionsetquinevont
pasauncrimeniaundelit,commesiparlegereteonjeftequelquechosepar
unefenetrequigateunhabit'sidesanimauxmalgardesfontquelque .
Dommage,sioncauseunincendieparimprudence,siunbitimentqui
menace ruine,netantpas repare ,tombe surun autre ety faitdes
dommagess .
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.  أطخلا ساسأ ىلع تماقو ،  ةيئانجلا ةيلوئسملا نع تزيمتو ،  ةماع
ب ًاررض عقوي ناك ًايأ لمع لك " نأ ىلع نينقتلا اذه نم 1382 ةداملا تصن دقو
ىلع 1383 ةداملا تصن " .مث هضيوعتب موقي نأ ررضلا اذه هأطخب عقو نم مزلي ريغلا
ًاضيأ  ،لب بسحف هلعفب ال هثدحي يذلا ررضلا نع ال وئسم نوكي صخش لك ": يتأي ام

األ ىلع صنلا اودصق يسنرفلا نينقتلا يعضاو نأ ودبيو . " هرصبت مدعب وأ هلا مهإب
نم ةيدمعلا ريغ 1383لألمعلا ةداملا اوصصخو ، 1382 ةداملا يف ةيدمعلا معلا
اذه لمتحي ال مومع نم هب درو اميف 1382 ةداملا صن نكلو .  رصبت مدع وأ لا مهإ
ةيدمع ،  ةيريصقتلا ةيلوئسملا اهيلع بترتت يتلا ءاطخ األ عيمجل لماش وه  ،لب ديدحتلا

.  ةيدمع ريغ وأ تناك
نعاأل ةيلوئسملا ىلإ ةيصخشلا ةيلوئسملا نم يسنرفلا نينقتلا اوعضاو لقتنا مث
–1384 داوملا تصنف .  أطخلا ةركف ىلع اهوماقأ ًاضيأ هذهو .  ءايش األ نعو صاخش
نع عوبتملا ةيلوئسمو ،  ةفرحلا نايبصو نعاألوالدوتلاالذيم ةيلوئسملا ىلع 1386
دري مل صوصنلا هذه لك يفو .  ءانبلا نع ةيلوئسملا  ،و ناويحلا نع ةيلوئسملا  ،و عباتلا

حلااالت يه ،  ةنيعم حاالت ىلع أطخلا أدبم قيبطت نم رثكأ يسنرفلا نينقتلا اوعضاو
يف رخآ هب ىتأ لمع نع  ،لب ايصخش هنم ردص لمع نع ال صخشلا اهيف لا سي يتلا
ىلع موقت حلااالت هذه لك يف هتيلوئسم نكلو هدي . تحت ءيش نم ثدح وأ هتباقر

.  ءيشلا ةسارح يف لمهأ وأ ريغلا ةباقر يف رصق دقف ،  ًاصخش هيلإ بوسنم اطخ
ةعبتلا لمحت ةيرظن – يسنرفلا يندملا نينقتلا ذنم ةيريصقتلا ةيلوئسملا روطت – 520

رادو .  ًاقيمع ًاروطت يسنرفلا نينقتلا رودص ذنم ةيريصقتلا ةيلوئسملا تروطت دقو :(risqué)

حلاا ضعب يف ىفتخت تداك ىتح ًائيشف ًائيش فعضت ةركفلا هذه تذخأف .  أطخلا ةركف لوح اهروطت

أطخلا راتس تحت ًاروطو ،  سكعلا تابث باقالًإل ًاضرف ضورفملا أطخلا راتس تحت ةرات الت ،
ةعبتلا لمحت ةيرظنل اهناكم تلخأو ًامامت تفتخا ىتح  ،لب سكعلا تابثإ لبقي ال ًاضرف ضورفملا

راسو .  ءاضقلا هيلإ قبسو هدي ، يف همامز كسمأ ،  روطتلا اذهل دئارلا وه هقفلا ناكو .(risqué)

أطخلا دنع فقوف ،  هتياهن ىلإ طوشلا ريسي نأ أشي ملو ،  ةددرم تاوطخب هقفلا ءارو ءاضقلا

.  ةعبتلا لمحت ضحم ىلع الًهب صأ اطخ ىلع موقت ال ةيلوئسم ىلإ هزواجي ملو ،  ضورفملا

.  هانلمجأ ام لضفنو
تايلوئسملا تايرظن روطت يف األرث ربكا رشع عساتلا نرقلا ذنم عيرسلا يداصتق اال روطتلل ناك

.  لقنلا لئاسو ىتشو ةيكيناكيملا اآلالت ثادحتساب اميظع ًامدقت ةعانصلا تمدقت دقف ةيريصقتلا
امم ًاققحت رثكأو اال متحا برقأ تاعرتخملا هذه لا معتسا يف نماكلا رطخلا حبصأ نأ كلذ نع مجنو

يطغي داك ىتح زوربلا ىلإ ةيريصقتلا ةيلوئسملا يف ررضلا نكر داعف .  يضاملا يف األرم هيلع ناك

.  ًايصخش ال ًايدام رايعملا ناك ثيح ءادتب اال ةطقن ىلإ عجري ةيلوئسملا روطت أدبو .  أطخلا نكر ىلع

ةسردملا هترشن ام وه يملع امهلوأ .  نيلماعب ًارثأتم ،  روطتلا اذهل باجتسا نم لوأ هقفلا ناكو

ىلع ليوعتلا بوجو نم (Ferri) ىرق ةماعزب ةيلا (ecolepositiviste)االطي ةيعضولا

هقحتسي امل رظنلا الب بقاعيف ،  هسفن مرجملا يف ىتح ،  ةيتاذلا ةيحانلا ىلع ال ةيعوضوملا ةيحانلا

نوناقلا يف ةيعوضوملا ةيرظنلا ب لوقلا نكمأ اذإو .  عمتجملا ةيامح هيضتقت امل رظنلا  ،لبب هصخشل

،  يلمع يناثلا لماعلا  .و ةيرظنلا هذهل بصخلا ناديملا نوكي نأ يندملا نوناقلا ب ىلوأف ،  يئانجلا
ةبلا غلا ةرثكلا يف لماعلا ىلع ًاريسع لعجت نأ اهنأش نم ةريبك ةدايز لمعلا رطاخم دايدزا ىلإ عجري

.  ضيوعتلا ب هيلع عوجرلا عيطتسي ىتح لمعلا بر بناج يف أطخلا تبثي نأ لا نماألوح
يندملا نينقتلا صوصن ضعب ىلع لا يتح اال قيرط نع األرم جلا عي نأ ءدبلا يف هقفلا لواح

ال . وئسم هبحاص نوكي ىتح بيعلا تابثإ ءانبلا يف يفكي ماد امو ،  ءانبلا اآلالتب هبشف .  يسنرفلا

.  ررضلا نم ةبيعملا اآلالت هثدحت امع ال وئسم لمعلا بر ناك اهيف ًابيع لماعلا تبثا اآلالتاذإ كلذك

لقت ال داكت يفاآلةل بيعلا تابثإ يف ةبوعصلا نإف ،  ًايفاك نكي مل وحنلا اذه ىلع تابث اإل ريسيت نكلو

لمعلا بر لعجف ،  ىرخأ ةقيطر ىلإ هقفلا أجل  .مث لمعلا بر بناج يف أطخلا تابثإ يف ةبوعصلا نع
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يف هقفلا شامي مل ءاضقلا نكلو هتاذ . لمعلا دقع بجومب لماعلا سالةم نع ةيدقع ةيلوئسم ال وئسم

.  لماعلا سالةم نامضب لمعلا دقع نم مازتلا الص ختسا

هنأب ىدانف .  رشابم قيرط نم ةبوعصلا هجاو ًاعفن ، دجت التمل واحملا هذه نأ هقفلا يأر ذنمو

ال ةيلوئسملا هذه موقت نأ زوجيو ،  ةيريصقتلا ةيلوئسملل ًاساسأ أطخلا نوكي نأ يرورضلا نم سيل

تاعبت قلخ نمف .  ةعبتلا لمحت ةيرظن يه هذهو .  هتعبت لمحتو ررضلا ةركف ىلع لب أطخلا ةركف ىلع

هذهب يداني ،  ءاهقفلا سأر ىلع ماق دقو .  اهمراغم ءبع لمحي نأ هيلع بجو ،  اهمناغم نم ديفي

نينقتلا نم 1382و1384 نيتداملل روحم ديدج ريسفت ىلع اهاينبو ،  نارسوجو  .سيلا ةيرظنلا

": لوقي 1382ذإ ةداملا يف أطخلا نكر طرتشي ال يسنرفلا عرشملا نأ ىلإ ابذهف .  يسنرفلا يندملا

Toutfaitquelconquedel'hommequi)". .  ريغلا ب ًاررض عقوي ناك ًايأ لمع لك

يف ءايش نعاأل ةيلوئسملا يف ةماع ةدعاق مسر هنأو ،(causeaautruiundommage
ثدحي يذلا . .  ررضلا نع ال . . . وئسم صخشلا نوكي ": لوقي 1384ذإ ةداملا نم ىلو األ ةرقفلا

du. . dudommage. . Onestresponsible). " هتسارح يف يه يتلا ءايش األ لعفب

dommage .quiestcauseparlefaitdeschosesquel'onasoussa
مل يذلا ريوحتلا اذه اهليوحت دعب ،  اهدحو صوصنلا ىلع اودمتعي مل ءاهقفلا نأ ىلع (garde
ةيهقف ةيرظن ةغايص ىلع كلذ قوف اودمتعا  ،لب نينقتلا عضو تقو يسنرفلا عرشملا ببلا رطخي

"(theoriedesrisquescrees)وأ ةثدحتسملا تاعبتلا لمحت ةيرظن " اهومسا ةلماك

theorie ) ةيصخشلا ةيرظنلا اهب نولباقي (theorieobjective) ةيعوضوملا ةيرظنلا

عم ال قفتت دعت مل ةيصخشلا ةيرظنلا نأ اولا قو .  أطخلا ةركف ىلع موقت يتلا (subjective
ةيندملا ةيلوئسملا تلصفنا ذنمف ،  قطنملا عم مدطصت وأالً يهف .  يداصتق اال روطتلا والعم قطنملا

ءاقبتس ال يعم كانه دعي هيف ،مل ةبوقعلل لخد ال يندملا ضيوعتلا حبصأو ،  ةيئانجلا ةيلوئسملا نع

بجوتسي يذلا ررضلا ةيلوئسملا هذه ساسأ نوكي نأ بجيو ،  ةيندملا ةيلوئسملل ًاساسأ أطخلا

ذنم كلذو ،  يداصتق اال روطتلا عم مدطصت كلذ دعب يهو .  ةبوقعلا ىضتقي يذلا أطخلا  ،ال ضيوعتلا

ءيشلا ب عفتني صخشلا ماد امف .  ميسج رطخ ردصمو ريبك قزر دروم ةثيدحلا تاعرتخملا تحبصأ

يداصتقا ماظن يف حلصت ةيصخشلا ةيلوئسملا تناك اذإو .  منغلا ب مرغلا  ،و هتعبت لمحي نأ لدعلا نمف

بجاولا  .ف ةيعوضوملا ةيلوئسملا إال حلصت ال ةعانصلا هماوق يداصتقا ماظن يفف ،  ةعارزلا ىلع موقي

ةيلوئسملا رجه  ،يأ ةيعوضوملا ةيلوئسملا ىلإ ةيصخشلا ةيلوئسملا رجه ءاهقفلا ؤهالء يأر يف نذإ

ساسأ رظنلا اذه هجويو أطخ . يأ نع ةدرجملا ةيلوئسملا ىلإ ًاضورفم ناك ولو أطخ ىلع ةمئاقلا

اذه لمحتي نأ بجي يذلا نمف ،  دحأ نم أطخم ال ررض عقي : اآليت تارابتع اال ىلع موقي لوقعم

اهنم ، ديفي يذلا وه سيلو اهداجيا يف دي هل نكي مل ةعبتل عضخ يذلا وهو رورضملا هلمحتيأ ؟ ررضلا
علاال نأ كلذ ىلإ فضأ ؟ اهنم ديفي يذلا وهو ةعبتلا هذه دجوأ يذلا وهو ررضلا ثدحم هلمحتي مهأ

نأ عنصملا بحاص قهري سيلو .  ةيصخش تاق عال اهنم رثكأ مةيلا تاق اآلنعال تحبصأ ةيندملا تاق

لماعلا نم ردقأ وهو ،  هتعنص رطاخم يف لخدي اذه نإف ررض ، نم مهبيصي ام ءبع هلا مع نع لمحي

وه  ،لب هظهبي ال كلذ نإف هلا ، مع ةحلصمل نيمأتلا ىلإ أجلي نأ هبسحبو ،  رطاخملا هذه ةهجاوم ىلع

األ ريثك لمع : ةيعوضوملا ةيرظنلل قاطن ديدحت نكمي انه نمو .  يعامتج اال نماضتلا ىنعم هب ققحي

ىلعج تعمتجا اذإ يتلا ثلاالةث رصانعلا يه هذه هنأش . يف نيمأتلا لهسي ،  ةعفنملا ريبك ،  راطخ

.  قاهرإ وال هيف تنع  ،ال ًاروسيم ًارمأ ةيعوضوملا ةيرظنلا قيبطت
ىلع موقت ىلو نأاأل وه ةيعوضوملا ةيلوئسملا و ةيصخشلا ةيلوئسملا نيب ام يرهوجلا قرفلا و

ساسأف .  سكعلا تابث إل لباق ريغ ضرفلا اذه ناك ولو ،  ًاضورفم أطخلا اذه ناك ولو ،  أطخلا

ىلع موقتف ةيعوضوملا ةيلوئسملا امأ .  عفتنملا ال سراحلا وه لوئسملا  ،و ررضلا ال أطخلا ةيلوئسملا

ةيلوئسملا يف نيدملا نأ كلذ ىلع بترتيو .  سراحلا ال عفتنملا وه لوئسملا  ،و أطخلا ىلع ال ررضلا

اذإ هسفن نع اهعفدي نأ عيطتسي ،  تابث اإل بجاو أطخ ىلع ةمئاق ةيلوئسملا تناك  ،اذإ ةيصخشلا

لبقي ًاضرف ضورفم أطخ ىلع ةمئاق ةيلوئسملا تناك اذإف .  هبناج يف أطخ تابثإ نع نئادلا زجع

  سكعلا تابثإ لبقي ال أطخلا ضرف ناك نإف .  ئطخي مل هنأ تابثإب اهعفدي نأ عاطتسا ،  سكعلا تابثإ
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عفدي نأ ًامئاد عيطتسي نيدلا  .ف يبنج األ ببسلا هتابثإب ةيلوئسملا عفدي نأ نيدملا عاطتسا ،

امأ عقو . يذلا ررضلل بسك مييقتب امإو هتاذ ، يف أطخلا يفنب  ،امإ هسفن نع ةيصخشلا ةيلوئسملا

ول ىتحو ،  أطخلا ىقت ول ىتح ةيلوئسملا هذه عفد عيطتسي فال ةيعوضوملا ةيلوئسملا يف لوئسملا

لوئسملا وهف هنم ، أطخ ريغب ولو ،  هطاشن ءارج نم عقو دق ررضلا ماد امف .  يبنج األ ببسلا تبثا

هنع .
اهنع لوحت نأ هقفلا ثبل ام نكلو اهراشتنا جوأ يف ةيعوضوملا ةيرظنلا هقف هيلإ ىهتنا ام وه اذه

عساولا اهانعم يف ةيرظنلا ىلع ًاتباث قبي ملو .  ضورفملا أطخلا ةيرظن يف ءانغ دجوو ،  ًائيشف ًائيش

نع هقفلا فوقو يف ببسلا ناكو .  هييتافاسو جوميدو نارسوج مهيف ،  ءاهقفلا نم ةلق إال لماشلا

.  اسنرف يف ءاضقلا و عيرشتلا نم لك فقوم ةيعوضوملا ةيرظنلا يف يضملا

اهب ذخأي نأ نع ًاديعب ىقبو ،  ةيعوضوملا ةيرظنلل ًاقيض ًاقاطن ددح دقف يسنرفلا عيرشتلا امأ

ذخا .  تاعبت نم اهنع دلوتي امو طاشنلا يحاون ضعب يف اهب األذخ ىلع رصتقا دقف .  ةماع ةدعاقك

ةنس يف ردص يذلا لا معلا عيرشت يف كلذو (risquéprofessionnel) ةفرحلا تاعبت يف اهب

ةمدخلا ىلإ  ،مث ةعارزلا ىلإ  ،مث ةراجتلا ىلإ ةعانصلا نم ةبقاعتم تاعيرشتب دتما 1898 ،مث

يف 1945 ،مث ةنس ربوتكأ 19 يف ردص دحوم عيرشت يف تاعيرشتلا هذه لك تجمدأو .  ةيلزنملا

يف ررضب لماعلا بيصا اذإف ،  لمعلا رطاخم ىلع ةيلوئسملا بتري عيرشتلا 1946 .و ةنس ربوتكأ 30

ضيوعتلا ىلإ لصي (forfaitaire)ال ردقم ضيوعتب هل مكح ،  لمعلا اذه ةبسانمب وأ هلمع ءانثأ

لمع وأ رورضملا أطخ وأ يئاجفلا ثداحلا تبثأ ول ىتح لمعلا بر نع ةيلوئسملا يفتنت  .وال لماكلا

" يف ًاضيأ ةيعوضوملا ةيلوئسملا ب يسنرفلا عرشملا ذخاو ،  ةرهاقلا ةوقلا تابثإب يفتنت امنإو ،  ريغلا

1924 ةنس يف عيرشت ردص دقف ،(risquédenavigationaerienne)" ناريطلا تاعبت

ول ىتح ةيلوئسملا يفتنت  .وال رارضا نم هترايط هثدحت ام لك نع ال وئسم ةرايطلا ب عفتنملا لعجي

،  رورضملا أطخ تابثإب يفتنت امنإو ،  ريغلا لمع وأ يئاجفلا ثداحلا وأ ةرهاقلا ةوقلا لوئسملا تبثا

risqué)" يعامتج اال نماضتلا تاعبت يف" ًاريخا ةيعوضوملا ةيلوئسملا ب يسنرفلا عرشملا ذخاو

موكحملا ضيوعت نع ةلوئسم ةلودلا لعجي 1895 ةنس يف رًد اعيرشت نأ كلذ نم .(social
demandeen) ةيضقلا ةعجارم بلط اهيف هل زوجي يتلا لا يفاألوح ةيانج وأ ةحنج يف هيلع

ةيئانجلا تاءارج اإل نوناق نم 446 ةداملا رظنأ ) ئرب هنأ ةعجارملا دنع تبثيو (revision
(crreursjudiciaries) ةيئاضقلا ءاطخ األ تاعبت نع ةيعوضوم ةيلوئسم هذهو .( يسنرفلا

برحلا اياحض ضيوعت نابجوي 1921 ةنس يف رخآو 1919 ةنس يف رد ًاعيرشت نأ ًاضيأ كلذ نمو

ينطولا عافدلا تاعبت نع ةيعوضوم ةيلوئسم هذهو ،  ةنيعم لا وحأ يف ةريخذلا عناصم اياحضو

تاعيرشتلا هذه ىلإ نورظني ةيعوضوملا ةيلوئسملا راصنأ (defensenationale).والزيلا

،  يعامتج اال نماضتلا تاعبتو ،  ناريطلا تاعبتو ،  ةفرحلا تاعبت هذهف .  لؤافتلا نم ريثك يف ةفلتخملا

تاعبت " ىلع كلذ دعب ةيلوئسملا بتري نأ ًاديعب سيلف .  ًاعيمج اهيلع ةيلوئسملا عرشملا بتر دق

risqué ) ماع هجوب طاشنلا تاعبت ىلع مث ،(risquédepropriete)" ةيكلملا

risqué )" ثدحتسملا رطخلا تاعبت " يف روصلا عيمج كلذب لمكتسي ىتح .(d'activite
مهأ نإ  .لب روصلا هذه لك قارغتسا نع عيرشتلا ناديم يف ًاريثك نيديعب الزنلا اننكلو .(cree

رورضملا ماد ام ةيعوضوملا ةيلوئسملل ال ماك ال يجست تسيل ،  ةفرحلا تاعبت ةروص يهو اهيف ، ةروص

،  ىرخأ ةهج نم ،  ردصأ دق يسنرفلا عرشملا نإ  .مث ررضلا نم هقحل ام لك نع ال ماش ًاضيوعت النيلا

بجاولا أطخلا ىلإ ضورفملا أطخلا نع عوجرو  ،لب ةيعوضوملا ةيلوئسملل حيرص يفن يه تاعيرشت

.(1) تابث اإل

20 نوناق هب ىغلأ دقو ،  مهذيم نعتال نيملعملا ةيلوئسمب قعلتيو 1937 ةنس ليربا 5 نوناق كلذ نم (1)
هنكلو ،  نيملعملا ةيلوئسم ناكم ةمئاق ةلودلا ةيلوئسم نوناقلا اذه ىقبتسا دقو . 1899 ةنس ةيلوي

.  ًاضورفم أطخلا اذه ناك نأ دعب ملعملا بناج يف اطخ تابثإ ةيلوئسملا هذه ققحتل بلطت
ميقت ةداملا هذه نأ ملس نأ دعب –1384 ةداملا نم هيف ىنثتسي 1922 ةنس ربمفون 7 نوناق ًاضيأ كلذ نمو
أطخ ىلع موقت اهيف ةيلوئسملا لعجف ،  قيرحلا –حةلا ضورفم أطخ ىلع ءايش نعاأل ةيلوئسملا
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ةيلوئسملا موقت نأ ًامئاد طرتشي وه  .لب ةيعوضوملا ةيلوئسملا ب ملسي ملف يسنرفلا ءاضقلا امأو

كلذ ىرنسو .  ةريثك لا وحأ يف ًاضورفم أطخلا اذه لعج يف ًاديعب ًاطوش راس هنكلو .  أطخلا ىلع

بناج ىلإ ،  يسنرفلا ءاضقلا ناعتساو ءايش . األ نعو صاخش نعاأل ةيلوئسملا يف كلاالم دنع ال يصفت

ا نعو صاخش نعاأل ةيلوئسملا يف كلاالم دنع ال يصفت كلذ ىرنسو .  ةريثك لا وحأ يف ًاضورفم أطخلا

 ،ب ةيريصقتلا ةيلوئسملا يف ضورفملا أطخلا بناج ىلإ ،  يسنرفلا ءاضقلا ناعتساو ءايش . أل

الةم سلا نامضب مازتلا الص ختسا قيرط نع كلذو حلااالت ، ضعب يف ةيدقعلا ةيلوئسملا

رمأ ، نم نكي امهمو .  لقنلا دقع يف ةصاخبو دوقعلا ضعب يف (obligationdesecurite)

ةيرظن ىلإ كلذ نع دحي ملو ،  ةيريصقتلا ةيلوئسملل ًاساسأ أطخلا ةركف ىلع تبث يسنرفلا ءاضقلا نإف

ةيلوئسملا راصنأ اهب لوقت يتلا ةيلمعلا جئاتنلا نم ريثك ىلإ لصو دق كلذ عم وهو .  ةعبتلا لمحت

.  ضورفملا أطخلا قيرط نع كلذو ،  ةيعوضوملا

ميدقلا يرصملا نينقتلا ذخأ دقو : ميدقلا يرصملا نينقتلا يف ةيريصقتلا ةيلوئسملا –521
ب ذخأي أدب دق هيف يسنرفلا ءاضقلا ناك تقو يف يسنرفلا نوناقلا نع ةيريصقتلا ةيلوئسملا دعاوق

.  تابث اإل بجاو أطخ ىلع اهماقأو ،  ةيريصقتلا ةيلوئسملا يف ةماعلا ةدعاقلا عضوف .  ضورفملا أطخلا

هلعاف ةيموزلم بجوي ريغلل ررض هنم أشن لعف لك ": يتأي ام ىلع 212/151 نيتداملا يف صن ذإ

صن لمكأف ،  يسنرفلا نوناقلا رارغ ىلع ضورفملا أطخلا حلاالت ضرع مث . " ررضلا ضيوعتب

ةيلوئسملا هذه ماقأو ،  هتياعر تحت مه نمع ةباقرلا ب فلكملا ةيلوئسم ررقي امب 212/151 نيتداملا

ءيشانلا ريغلا ررضب ناسن اإل مزلي كلذكو ": يتأي امب هضماغ ةرابع يف ىضق  ،ذإ ضورفم أطخ ىلع

لقتنا " .مث مهايا هتظح مال مدع نع وأ مهنم هابتن واال ةقدلا مدع وأ هتياعر تحت مه نم لا مهإ نع
(م215/153)، ناويحلا نع ةيلوئسملا (م214/152)،ف عباتلا نع عوبتملا ةيلوئسم ىلإ

صنلا يسنرفلا نوناقلا نع لقني ملو .  ضورفم أطخ ىلع ًاضيأ نيتلا حلا نيتاه يف ةيلوئسملا ىنبف

هجولا ىلع ءايش نعاأل ةيلوئسملا يسنرفلا ءاضقلا نع لقني مل كلذك .  ءانبلا نع ةيلوئسملا ب صاخلا
يندملا نينقتلا نم 1384 ةداملا نم ىلو األ ةرقفلل ريسفت يف ًاريخأ ءاضقلا اذه هيلع رقتسا يذلا

.  ريسفتلا اذه ىلع رقتسا دق ميدقلا يرصملا نينقتلا روهظ تقو ءاضقلا اذه نكي مل  ،ذإ يسنرفلا

يدان رصم يف ءاهقفلا ضعب ناك اذإو .  ميدقلا يندملا نينقتلا اهب ذخأي ملف ةعبتلا لمحت ةيرظن امأ

األ مدع يف عطق (2)،دق ريسيلا رذنلا ادع ،  هماكحأ يف يرصملا ءاضقلا نإف ،(1) اهب األذخ بوجوب

.(3) ةحيرص ةحضاو تارابع يف اذه ضقنلا ةمكحم تنلعأو اهب ، ذخ

ا مزتلا دق ميدقلا يرصملا نينقتلا ناك : ديدجلا يرصملا نينقتلا يف ةيريصقتلا ةيلوئسملا –522

.  تابث اإل بجاو
.  اهدعب امو 781 ةرقف تامازتل يفاال كب ينهذ الم سلا دبع روتكدلا (1)

رظناو . 2 مقر شماه ص383 فلؤملل تامازتل لال ةماعلا ةيرظنلا يف زجوملا ماكح األ هذه يف رظنأ (2)
ددع 28 ةيمسرلا ةعومجملا 1927 ةنس ليربا 10 يف ةينطولا رصم فانئتسا ةمكحم : صاخ عونب
رصم ةمكحم ص169– 88 مقر 10 ةاماحملا 1929 ةنس ليربا ( يف ةيلكلا قيزاقزلا ةمكحم –59

ص195 . 188 مقر 201929 ةنس ةينوي 17 يف ةطلتخملا ةيلكلا
نع الً وئسم ناسن اإل لعجي ام هيف دري مل يرصملا نوناقلا :"نإ ضقنلا ةمكحم هب تضق ام اذهو (3)

عراشلا هضفري ةيلوئسملا نم عونلا اذه نإ  ،لب ريصقتلا نم ءيش اهسب اليال يتلا هكلم رطاخم
هبتري نأ ةيله األ مكاحملا بيترت ةحئ ال نم 29 ةداملا ىلع ًادامتعا يضاقلل زوجي  ،فال ًاتاتب يرصملا
عراشلا ةجلا عم مدع دنع إال اهيلإ عوجرلا حصي ال ةداملا هذه نأ  ،ذإ هغيسي لدعلا نأ رابتعا ىلع
ةيلوئسم بتري يذلا مكحلا ف نذاو ةعنام ةعماج هيف ةحيرص ماكح أل هعضو مدعو ام عوضومل
ةيلوئسملا و اهيف ريصقت ال يتلا كلملا رطاخم ةيلوئسم ةيرظن ىلع لماعل ثدحي امع ًايندم ةموكحلا

نوناقلا خفلا دق نذإ نوكيو ،  هدري ملو عراشلا هررقي مل ةيلوئسملا نم ًاعون أشنأ دق نوكي ةيئيشلا
: ًاضيأ رظناو ص485). 1 رمع ةعومجم 1934 ةنس ربمفون 15 يف يندم ضقن )" هضقن نيعتيو

فانئتسا ص745– 328 مقر 21 ةاماحملا 1940 ةنس ربمفون 26 يف ةينطولا رصم فانئتسا
ص181– 1947م59 ةنس ليربا 22 يفو ص154– 1941م53 ةنس ليربا 23 يف طلتخم

.( ةيعامتج اال ةعبتلا لمحت ص109( 1949م61 ةنس سرام 10 يفو
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.  مدقت اميف هانيأر يذلا وحنلا ىلع ،  ةيريصقتلا ةيلوئسملا يف اهدروأ يتلا صوصنلا يف ماتلا زاجي إل

 ،عجلا صوصنلا نم ليلق ريغ ًاددع ةيمه األ ريبكلا عوضوملا اذه يف دروأ دقف ديدجلا نينقتلا امأ

.(1) ميدقلا نينقتلا صوصن بوشت تناك يتلا ةميسجلا بويعلا اهيف
: نارمأ ديدجلا نينقتلا اهدروأ يتلا صوصنلا نم نيبتيو

يف بجي ًاعنص .ذإ كلذ يف نسحأ دقو .  ةعبتلا لمحت ةيرظنب ذخأي مل نينقتلا اذه وأالً–نأ

تاعيرشت ردصيف ،  يسنرفلا عرشملا هيلإ هقبس يذلا قيرطلا يرصملا عرشملا كلسي نأ ددصلا اذه

اهب ذخأيف ،  ةعبتلا لمحت ةيرظنب اهيف ذخؤي نأ يداصتق اال روطتلا ىضتقي ةنيعم لئاسم يف ةصاخ

يف ًاشمتم عفال ، يرصملا عرشملا هيلع راس يذلا جهنلا وه اذهو .  لوقعم دح ىلإ تاعيرشتلا هذه يف

بللالد(2). ةيداصتق اال فورظلا تايضتقم عم كلذ

يف قباسلا نينقتلا :"بغلا يتأي ام ددصلا اذه يف يديهمتلا عورشملل ةيحاضي اإل ةركذملا يف ءاج دقو (1)
نم ءيش نم عضولا اذه ولخي سيلو .  عورشملا ريغ لمعلا ب ةصاخلا ماكح األ ددصب زاجي اإل مازتل اال

يندملا نينقتلا رودص ذنم ،  تباصأ دق ةيريصقتلا ةيلوئسملا ماكحأ نأ ىعور اذإ اميس  .وال ةبارغلا
يف لغشت ألن اهلهؤي ام قاطنلا ةطسب نم ،  ةيرصملا تانينقتلا رودص ذنم صاخ هجوبو ،  يسنرفلا
لمعلا ماكح أل عورشملا ضرع دقو .  مويلا ىتح اهل درفأ  .ام هتيمهأ يف هينادي ال ًاناكم يرصع نينقت

ةيلوئسملا يهو ،  ةيصخشلا نعاألمعلا ةيلوئسملل امهلوأ درفأ .  نييسيئر نيمسق يف عورشملا ريغ
لمع نع ةيلوئسملا لا وحأ هيف تعمج دقف يناثلا مسقلا  ،امأ أطخلا تابثإ اهماوقو ، ً ال صأ ةماعلا
دقو .  أطخلا ضارتفا ىلع ةيلوئسملا اهيف موقت لا وحأ يهو ،  ءايش نعاأل ةئشانلا ةيلوئسملا و ريغلا
صن يف اهغرفأف ،  تباثلا أطخلا نع ةيلوئسملا يف ةيساس األ ةدعاقلا األلوب مسقلا عورشملا لهسأ
هذه يف ،  ةينيت لاال تانينقتلا نأ عقاولا يلا .و اإلطي يسنرفلا عورشملا نم هسبتقا زجوم حضاو
أدبم عضي نأ نم  ،دبال نينقتلا اذهف ،  ينامل األ نينقتلا نم ةيعيرشتلا اهتغايص يف ىقرأ ،  ةيحانلا

حلا ضرعت صوصنلا نم ةفئاطب أدبي ،  يصخشلا أطخلل ةيليصفتلا تاقيبطتلا عيمج همومع يف يوطنت
اال نوناقلا بهذم نم برقي اذه هبهذمزو .  ماعلا أدبملا صلختسي حلااالت هذه نمو ،  ةصاخ الت
،  ةيعيرفتلا لئاسملا يف قيبطتلا ىلعو ،  ءاضقلا ماكحأ ىلع موقي ينوناق ماظنب قلخأ هنكلو ،  يزيلجن
ىلع تجرد يتلا تانينقتلا تاذ هنع تضرعأ ةلعلا هذهلو .  ةماع ئدابم ريرقت ىلإ هب دصقي نينقتب هنم

" يبولوبلا نينقتلا و لدعملا يواسمنلا نينقتلا و يرسيوسلا تامازتل اال نينقتك نينامل اال نينقتلا ءاهلتسا
ص350). 2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم )

ردقلا ب ةيعبتلا لمحتب اهيف ذخأو ،  يرصملا عرشملا اهردصأ يتلا ةصاخلا تاعيرشتلا هذه مهأ نمو (2)
: يتأي ام ركذن ،  لوقعملا

:(1936 ةنسل 64 مقر نوناقلا لحم لح دقو ) لمعلا تاباصإ نأشب 1950 ةنسل 89 مقر نوناق -1
لمعلا بحاص نم لوصحلا يف قحلا ،  هتيدأت ءانثأ يفو لمعلا ببسب بيصأ لماع لكل نأب يضقيو

إالاذإ ضيوعتلا نم لمعلا بحاص ىفعي  ،وال ةباص اال ةماسج بسحب نوناقلا يف ردقم ضيوعت ىلع
نم دوصقمو شحاف كولس ءوس ببسب تثدح دق ةباص نأاال وأ هسفن ةباصا دمعت دق لماعلا نأ تبثا
يأ ماكحأب لمعلا بر دض كسمتي نأ لمعلا ثداوحب قلعتي اميف لماعلل زوجي  .وال لماعلا بناج
لمعلا بحاص ناك اذإو لمعلا بر بناج نم ميسج أطخ نع أشن دق ثداحلا نكي مل ام رخآ نوناق

.  نينماضتم ًاعم نيماتلا ةكرشو لمعلا بر هقوقحب بلا طي نأ لماعلل زاج ،  لمعلا ثداوح ىلع ًانمؤم
لماعلل زاج ،  لمعلا بر خالب رخآ صخش ةيلوئسم ًانوناق يضتقت ضيوعتلل ةبجولا ةباص اإل تناك اذإو

لحم ضيوعتلا عفد يذلا لمعلا بر لحيو اآلرخ ، صخشلا كلذ وأ لمعلا بر ضيوعتلا ب بلا طي نأ
صخشلا نم عفال لماعلا هضبقي يذلا ضيوعتلا مصخي امك ،  لوئسملا صخشلا لبق هقوقح يف لماعلا

اهنإف ضيوعتلا ةميق نيماتلا ةكرش تعفد اذإو ،  لمعلا بر لبق هل قحتسملا ضيوعتلا نم لوئسملا
ىلع يرابج اإل نيماتلا 1942 ةنسل 86 مقر نوناقلا ضرف دقو .  هقوقح يف لمعلا بحاص لحم لحت
اهنع ضيوعتلا ب مزلي يتلا لمعلا ثداوح ىلع نمؤي نأ لمع بحاص لك ىلع ىضقف األمعلا ، باحصأ
نأشب ( انمدق امك 1950 ةنسل 89 مقر نوناقلا هلحم لح دقو )1936 ةنسل 65 مقر نوناقلل اقبط

.  تناك ةقيرط ةيأب نيماتلا تاقفن يف بيصن يأ لا معلا لميحت زوجي  ،وال لمعلا تاباصإ
لمعلا تاباصاب ةنهملا ضارمأ قحليو : ةنهملا ضارمأ نع ضيوعتلا نأشب 1950 ةنسل 117 مقر نوناق –2
نمو ،  هئطخ تابثإ ىلإ ةجاح نود ضارم األ هذه نع ردقم ضيوعتب لمعلا بحاص مازلإ ثيح نم

األمعلا . باحصأ ىلع يرابج اإل نيماتلا ضرف ثيح
واآلالت لماعملا و عناصملا و ينابملا بيصي يذلا فلتلا ىلع ضيوعتلا نأشب 1942 ةنسل 88 مقر نوناق -3
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.  تابث اإل بجاو أطخ ىلع ةمئاق ةيصخشلا نعاألمعلا ةيلوئسملا ديدجلا نينقتلا لعج – ًايناث

.  ضورفم أطخ ىلع امهماقأ دقف ءايش نعاأل ةئشانلا ةيلوئسملا و ريغلا لمع نع ةيلوئسملا امأ

: نيلصف يف ةيريصقتلا ةيلوئسملا ثحبنف .  بيترتلا اذه رياسن نحنو

.  ةيصخشلا نعاألمعلا ةيلوئسملا يف األلو) لصفلا )

ءايش . نعاأل ةئشانلا ةيلوئسملا و ريغلا لمع نع ةيلوئسملا يف ( يناثلا لصفلا (و

األلو لصفلا

ةيصخشلا نعاألمعلا ةيلوئسملا

.  ةيصخشلا نعاألمعلا ةيلوئسملا : تابث اإل بجاو أطخ ىلع موقت ةيلوئسم –523
اإل بجاو أطخ ىلع موقت ةيلوئسم يه ،  هسفن لوئسملا نم ردصي يصخش لمع نع يأ
يه هذهو .  نيدملا بناجيف هتابثإ نئادلا فلكي  ،لب ضورفم ريغ انه أطخلا  .ف تابث
موقت ةيلوئسم ىلإ اهنع نوناقلا فرحني  ،مل ةيريصقتلا ةيلوئسملا يف ةماعلا ةدعاقلا

.  صوصنلا اهترصح ةنيعم حاالت يف إال ضورفم أطخ ىلع
.  اهراثآ ةيلوئسملا ىلع تبترت ترفاوت اذإ ناكرأ  ،اهل ةماعلا اهتدعاق يف ،  ةيلوئسملا و

.  ةيلوئسملا راثآ يف  ،مث ةيلوئسملا ناكرأ يف ملكتن نحنف

األلو عرفلا

ةيريصقتلا ةيلوئسملا ناكرأ

: يتأي ام ىلع ديدجلا يندملا نوناقلا نم 162 ةداملا صنت ثالةث: ناكرأ –524
. "(1) ضيوعتلا ب هبكترا نم مزلي ريغلل ًاررض ببس أطخ لك "

،  ةددعتم دراوم نم نوكتي ملا سأر ضيوعتلل صصخيو ،  تقؤم نوناق وهو : برحلا ببسب ةتباثلا
ةماعلا ةينازيملا نم غلبمو ( يرابجإ نيمأت ةباثمب وهف ) نوناقلا اذهب نيعفتنملا نم ىبجت ةبيرض اهمهأ

.  ةبيرضلا هذه نم ىبجي امل لداعم
ىلع يضقيو : برحلا راطخإ دض ةيراجتلا نفسلا مقاط دارفأ ضيوعت نأشب 1944 ةنسل 29 مقر نوناق -4
نم برحلا راطخأ ببسب باصي نمل ردقم ضيوعتب نينماضتم اهرجأتسمو اهزهجمو ةنيفسلا مكلا
يأب موقي نمم مهريغو ةراحبلا و نييرحبلا نيسدنهملا ملاالةحو طابضو نابرلا ) ةنيفسلا مقاط دارفأ

.( ةنيفسلا يف لمع
اميف – ةنيفسلا ةيلوئسمب يضقيو : ةيردنكس اإل ءانيمب داشر اإل ميظنت نأشب 1948 ةنسل 130 مقر نوناق -5

اإل تايلمع ءانثأ داشر اإل ةنيفس بيصي ررض هالكوأ لك نع – دشرملا نم ميسجلا أطخلا حةلا ادع
ةيوجلا لا األوح ءوس ببسب ةنيفسلا عم رفسلل هرارطضا دنع دشرملل ضيوعتب كلذك يضقيو ،  داشر

.  ةنيفسلا نابر بلط ىلع ءانب وأ
ببس أطخ لك اآليت:" هجولا ىلع يديهتلا عورشملا نم 230 ةداملا يف صنلا اذه درو : صنلا خيرات (1)
ًايظفل ال يدعت ةداملا تلدع ةعجارملا ةنجل يفو . " ررضلا ضيوعتب أطخلا بكترا نم مزلي ريغلل ًاررض

دقو .  يائهنلا عورشملا 167في ةداملا تحبصأو ،  ديدجلا نوناقلا يف دراولا صنلل ةقباطم تراصف
سلجم 163 ،مث مقر تحت خويشلا سلجمب يندملا نوناقلا ةنجل  ،مث باونلا سلجم اهيلع قفاو

ص356). ص353– 2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم ).  خويشلا
نم 230 ةداملا صنت ": يتأي ام ددصلا اذه يف يديهمتلا عورشملل ةيحاضي اإل ةركذملا يف درو دقو

ةيلوئسملا مكح ًاحوضوو ازاجيا نوكت ام رثكأ ةرابع يف ( ديدجلا نوناقلا نم (م163 عورشملا
ر9 .فال يغلل ًاررض ببس أطخ لك ) ىلع ضيوعتلا ب مازل اإل بترتف ثلاالةث . اهرصانع يف ةيريصقتلا
ص354 2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم ).  امهنيب موقت ةيببس عالةق مث ررضو أطخ رفاوت نم نأ دب

.(
نوناقلا نم 212 ةداملا و ميدقلا ينطولا نوناقلا نم 151 ةداملا ديدجلا نوناقلا نم 163 ةداملا لباقتو

: امهنم لك صن اذهو .  ميدقلا طلتخملا
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ثال ناكرأ  ،اهل ةيدقعلا ةيلوئسملا  ،ك ةيريصقتلا ةيلوئسملا نأ صنلا اذه نم نيبتيو
نع ملكتنف .  ررضلا و أطخلا نيب ام ةيببسلا (3)عالةق ررضلا (2) أطخلا ةث:(1)

.  ًاعابت ثلاالةث ناكر األ هذه
األلو ثحبملا

(*) أطخلا
(Lafaute)

 ،مث ةيريصقتلا ةيلوئسملا بجوي يذلا أطخلا ةركف وأالً ددحت : ناتلأسم –525
.  ةركفلا هذهل ةفلتخم تاقيبطت ضرعتسن

األلو بلطملا
ةيريصقتلا ةيلوئسملا يف أطخلا ةركف ديدحت

ىنعم ديدحت يف اآلءار تبراضت : أطخلا ةركف ديدحت يف ةفلتخم ءارآ –526
: ةعبرأ يهو ،  ًاعويذ اهرثكأ اآلءار هذه نم ضرعتسنو ،  ةيريصقتلا ةيلوئسملا يف أطخلا

لمعلا  ،يأ عورشملا ريغ راضلا لمعلا وه أطخلا نإ لوقي ءاهقفلا نيب عئاش ىأرف
ىقبي  .ذإ أطخلا ىنعم ديدحت يف ًاريثك انمدقي ال يأر اذهو .(1) نوناقلل فلا خملا راضلا
كانه تناك اذإو .  نوناقلا اهنع ىهنيو ريغلا ب ًاررض قحلت يتلا يهاألمعلا ام فرعن نأ
انيلع نوكيف .  صن اهيف دري مل اهنم ةبلا غلا ةرثكلا نإف األمعلا هذه ضعب نيعت صوصن

.  يأرلا اذه يف هدجن فال هسملتن ام اذهو ،  اهنيعت طباوض اهل مسرن نأ
2) قباس مازتلا وهاإلخاللب هنأب أطخلا فرعي – لوين بال ذاتس هباأل –قلا ناث ىأرو

لواحي اطخ . اإلخاللاهب ربتعي يتلا تامازتل اال هذه يه ام فرعن نأ ًاضيأ انه ىقبي .(

نع ماجح  ،واال شغلا نع فكلا  ،و فنعلا نع عانتم :اال ةعبرأ يف اهرصحي نأ لوين بال
األ ىلع ةباقرلا بجاو ةيدأت يف ةظقيلا  ،و ةراهم وأ ةوق نم بابس هلاأل أيهتت مل لمع

.  هعاون أل ميسقت وه  ،لب أطخلل ًافيرعت اذه سيلو .  ءايش األ ىلع وأ صاخش
نيب ام قيفوتلا يضتقي أطخلا ديدحت نإ لوقي ىفيل لييوناميإ ذاتس لأل ثثلا يأرو

نعاأل مجحي نأ هيلع مهقح نمف صخشلل سانلا هيلوت ةقثلا نم لوقعم رادقم : نيرمأ
ىلع هقح نمف هسفنل صخشلا هيلوي ةقثلا نم لوقعم رادقمو مهب ، رضت يتلا معلا

واال مادق اإل نيب ام صخشلا  .ف ريغلا ب رارض اإل عقوتي نأ نود لمعلا ىلع مدقي نأ سانلا
هب . سانلا ةقث عم ضراعتي  ،وال هسفنب هتقث رياسي ًاطسو ًاقيرط هسفنل قشي ماجح
confiancelegitime ) ةعورشملا ةقثلا اإلخاللب بهذمب بهذملا اذه ىعديو

مصعي يذلا طسولا قيرطلا اذه نيب ًاطباض نمضتي ال ىرن امك وهو (trompee
.  هكلس وه اذإ أطخلا نم صخشلا

بناج هيف ىدتعملا كردي قح ىلع ءادتعا وهف ،  نيرصنع ىلإ أطخلا للحي عبار ىأرو
امك بجاوب لخا هنأ هب لخا نم نيبتي بجاوب خإالل وه  ،وأ جوميد لوقي امك ءادتع اال

هضراعي نأ هتمرح كاهتنا نم عيطتسي ال قح ةمرحل كاهتنا وه  ،وأ هييتافاس لوقي

ضيوعتب هلعاف ةيموزلم بجوي ريغلل ررض نع أشن لعف لك ": ميدقلا ينطولا نوناقلا نم م151
. ". . . .  ررضلا

ررضلا ضيوعتب هلعاف ةيموزلم بجوي نوناقلل فلا خم لعف لك ": ميدقلا طلتخملا نوناقلا نم م212
رخآ ببس وأألي هنسل ةبسنلا ب هزييمت مدعل ءاوس هلا ، ألعف كردم ريغ لعافلا نكي اممل هنع ءيشانلا

. "
قبس دقو . ". .  نوناقلل فلا خم لعف لك ": لوقتو ،  ميدقلا طلتخملا نوناقلا نم 321 ةداملا رظنأ (1)

.  اهركذ
Lafautoestunmanquementauneobligation : اهتاذ لوين بال ةرابع يه هذهو (2)

.(863 ةرقف 2 لوين preexistante(بال
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 ،واإلخاللب قحلا ىلع ءادتع  .واال نارسوج لوقي امك لثامم قحب وأ ىوقأ قحب
يه  ،لب أطخلا ىنعم ددحت ال ظافل األ هذه لك لثامملا قحلا وأ ىوق األ قحلا  ،و بجاولا

.  ديدحت ىلإ ةجاح يف اهتاذ
ءاضقو اهقف رقتسا يذلا يأرلا :و يونعم نكرو يدام نكر – نانكر هل أطخلا –527

خإالل وه ةيدقعلا ةيلوئسملا يف هانعم نم ةيريصقتلا ةيلوئسملا يف أطخلا ىنعم برقي
ةيلوئسملا يف أطخ اإلخاللهب دعي يذلا يدقعلا مازتل نأاال انيأر دقو .  يدقع مازتلا ب

نأ امنإو ،(obligationderesultat) ةياغ قيقحتب ًامازتلا نوكي نأ امإ ةيدقعلا
يذلا ينوناقلا مازتل اال امأ .(obligationdemoyen) ةيانع لذبب ًامازتلا نوكي

نأ وهو .  ةيانع لذبب مازتلا ًامئاد وهف ةيريصقتلا ةيلوئسملا يف أطخ اإلخاللهب ربتعي
اذه نع فرحنا اذإف .  ريغلا ب رضي ال ىتح رصبتلا و ةظقيلا هكولس يف صخشلا عنطصي

اذها ناك  .ن فرحنا دق هنأ كردي ثيحب زييمتلا ىلع ةردقلا نم ناكو ،  بجاولا كولسلا
.  ةيريصقتلا هتيلوئسم بجوتسي أطخ فارحن ال

وهو ىدام األلو نكرلا : نينكر ىلع ةيريصقتلا ةيلوئسملا يف أطخلا موقي مث نمو
imputabilite, ) كارد اإل وهو ىونعم اآلرخ نكرلا (culpabilite)،و ىدعتلا

.(discernament

ىدعتلا : يداملا نكرلا –1

نأ مدقت امم رهظتسن : يتاذ سايقم ال يعوضوم سايقم ىدعتلا سايقم –528
دودحلل ةزواجمو ،  هفرصت يف صخشلا نم عقي دعت وهف .  كولسلا يف فارحنا أطخلا
؟ هطباض وه امو ؟ فارحن اذهاال عقي فيكف .  هكولس يف اهمازتلا هيلع بجي يتلا

delit) ةيندملا ةميرجلا ب ىمسي ام ريغلا ب رارض اإل صخشلا دمعت اذإ فارحن اال عقي
هبشب ىمسي ام اذهو – رصقو لمهأ ريغلا ب رارض اإل دمعتي نأ نود وه اذإ civil)–وأ

.(quasi–delitcivil) ةيندملا ةميرجلا
ةيتاذ ةهجو : نيتهجو ىدحإ ىلإ دري نأ روصتيف فارحن اال يف طباضلا امأ

نم عقي يذلا يدعتلا ساقيف .(objectif) ةيعوضوم ةهجو (subjectif)وأ
ًاسايقم  ،وأ ةيتاذلا ةهجولا انرتخا اذإ (inconcreto) ًايصخش ًاسايقم صخشلا

.  ةيعوضوملا ةهجولا انرثآ (inabstracto)اذإ ًادرجم
يف يدعتلا ىلإ  ،ال هسفن يدتعملا صخش ىلإ رظنن نأ مزلتسي يصخشلا سايقملا و
هنم عقو ام له ثحبنف .  ىدعتملا صخش خالل نم ىدعتلا ىلإ رظنن نحن  .وأ هتاذ
ةريبك ةجرد ىلع نوكي دقف وه . هكولس يف  ،يأ كولسلا يف ًافارحنا هيلإ ةبسنلا ب ربتعي
نود نوكي دقو .  ًايدعت نوكي هكولس يف فارحنا لقأف ،  ريبدتلا نسحو ةظقيلا نم
هكولس يف فارحن اال ناك إالاذإ ًايدعتم ربتعي  ،فال ءاكذلا و ةنطفلا يف يداعملا ىوتسملا

ال هيلإ ةبسنلا ب يدعتلا  .ف فولأملا يداعلا ىوتسملا يف نوكي دقو .  ًازراب ًاريبك ًافارحنا
هنكلو ،  ةلآضلا نم ةجردلا كلت ىلع وأ زوربلا نم ردقلا اذهب كولسلا يف ًافارحنا نوكي
سايقملا  .و فولأملا كولسلا نع ًافارحنا سانلا روهمج هربتعي عقو اذإ فارحنا
سيقيو ،  هتريرجب صخش لك ذخأي وهف .  هتلا دع يف كش ال وحنلا اذه ىلع يصخشلا
ينوناقلا أطخلا نيب ام طبري هتاذ تقولا يف وهو .  هتظقيو هتنطف نم رايعمب هتيلوئسم

أطخ بكترا هنأ سحا إالاذإ ًاينوناق أطخ بكترا دق نوكي ال صخشلا  .ف يبد األ أطخلا و
هنع ،وأ هينثيو أطخ ، نم بكتري نأ مهي امب هرعشي ،  هعزاوو هليلد هريمضف .  ًايبدأ

ًاسايقم نوكي نأ هعم حلصي ال يرهوج بيع هيف يصخشلا سايقملا نكلو هيلع هلجسي
،  هبحاص ىلإ كولسلا يف فارحن اال بسنن نأ يضتقي وهف .  ضرغلا ب ًايفاو ًاطبضنم
هيلع جرد امو ،  ةنطف نم هل صلخ امو ةظقي نم هيف امع فشكنو ،  صخشلا ىلإ رظننف



487

ىلع ىصعتسي ثيحب ءافخلا نم نوكي نأ هلعل  ،لب يفخ رمأ هلك اذهو .  تاداع نم
نع فارحن فاال صخش ىلإ صخش نم فلتخي كلذ دعب وه  .مث هفشك ققدملا ثحابلا
صخش ىلإ ةبسنلا ب ًايدعت نوكي ،  ًاققحم ًافارحنا ةداعلا يف سانلا هارت ،  فولأملا كولسلا

يف نينث اال نود صخش ىلإ ةبسنلا ب كلذك نوكي  ،وال يداع صخش وأ ةنطف ىذ
نم – ررضلا هب قاح دقو – هينعي يذلا امو ؟ فارحن اذهاال ةيحذ بنذ امف .  ةنطفلا
لهو ىوتسملا اذه نود وأ يداعلا ىوتسملا قوف ًاصخش هيف ببستملا نوكي نأ

.  ةميرجلا ىلإ رظني نأ لبق مرجملا صخش ىلإ هيف رظني يئانج ءازج ضيوعتلا
ىلإ هيف رظني يندم ءازج وه ؟وأ مهلا يف هبيصي نأ لبق هسفن يف مرجملا بيصيف

؟ هسفن يف هبيصي نأ لق مهلا يف لوئسملا بيصيف ،  ىدعتملا ىلإ رظني نأ لبق يدعتلا
نئادلا نأ يف كلذك كش  .وال ةيئانج ةبوقع ال يندم ءازج ضيوعتلا نأ يف كش ال
ردقب ةيسفنلا رهاوظلا هينعت  ،ام دقعلا ىضتقمب نئادلا  ،ك عورشملا ريغ لمعلا ىضتقمب
ةرهاظ نوكي نأ لبق يعامتجا ءيش ةدار كاإل أطخلا  .ف ةيعامتج اال رهاوظلا هينعت ام
ةنطابلا ةدار اإل اهنم صلختسي ةرهاظلا ةدار اإل دنع دقعلا يف نئادلا فقي امكو ،  ةيسفن
عورشملا ريغ لمعلا يف نئادلا كلذك ،  ةيفخ ةريرس نم هنيدم هنكي امب أبعي نأ نود

نم هنيدم هيلع يوطني امب أبعي ال فولأملا كولسلا نع فارحن اال دنع فقي نأ يغبني
.  ةظقي وأ خارت

اال ساقيف .  يصخشلا سايقملا نود درجملا سايقملا ألذخب حجر هلك اذه لجأ نم
صخشلا وه درجملا صخشلا اذه .  ةيصخشلا هفورظ نم هدرجت صخش كولسب فارحن

،  ةورذلا ىلإ عفتريف ةظقيلا ديدش ءاكذلا قراخ  ،فالوه سانلا روهمج لثمي يذلا يداعلا
هانذختا يذلا صخشلا وهو : ضيضحلا ىلإ لزنيف ةمهلا لماخ ةنطفلا دودحم والوه

يفاأل نيدملا نم بلطي ثيح ،  ةيانع لذبب مازتل يفاال يدقعلا أطخلل ًاسايقم لبق نم
األ برب هامسو ،  ينامورلا نوناقلا هفرع صخش وهو .  يداعلا لجرلا ةيانع لذبي نأ لص

صخشلا اذه كولس نم فولأملا ىلإ رظنن (bonperedefamille) لقاعلا ةرس
فرحني مل اذه ناك نإف .  يدعتلا هيلإ بسن يذلا صخشلا كولس هيلع سيقنو ،  يداعلا

،  أطخلا هنع ىفتناو ،  دعتي مل وهف .  يداعلا صخشلا كولس نم فولأملا نع هكولس يف
هتنطف رمأ نم نكي امهمف ،  فرحنا دق ناك اذإ امأ .  هلهاك نع ةيلوئسملا ضفنو
هدحو اذهب .  هتمذ يف ةيلوئسملا تبترتو ،  أطخلا هيلع تبثو ،  ىدعت دقف ،  هتظقيو
ايابخ نع ثحبلا ىلإ ةجاح يف نحن  .فال ضرغلا ب فاو صحلا طبضنم سايقم انل ملسي
ىلإ صخش نم هقيبطت يف فلتخي سايقملا  ،وال رئارسلا ايافخ نع فشكلا و سفنلا

ال هرايعم نأ  ،ذإ سانلا عيمج ىلإ ةبسنلا ب ًادحاو ًارمأ يدعتلا حبصي لب .  صخش
نأ كلذ يف يوتسي ،  ًايدعت راص سانلا كولس نم فولأملا فارحن اال زواج اذإف .  ريغتي
ال ًايعامتجا ًائيش أطخلا حبصيو .  يبغ لماخ  ،وأ يداع طسو وأ يكذ نطف نم ردصي

.(1) ةينوناقلا طباورلا طبضنتو ،  عاضو األ رقتستف ،  ةيسفن ةرهاظ

( أطخلا ) ظفل ينعيو ": يتأي ام ددصلا اذه يف يديهمتلا عورشملل ةيحاضي اإل ةركذملا يف ءاج دقو (1)
ريغ لمعلا الح( طصاك ريبعتلا ضرعم يف ضعبلل رطخت يتلا ىنكلا و توعنلا رئاس نع ماقملا اذه يف
لعفلا لوانتي وهف خلا . . ( نوناقلا همرحي يذلا لعفلا )وأ( نوناقلل فلا خملا ملعلا )،وأ( عورشملا

دح ىلع دمعلا لعفلا و اإلمهلا درجم ىلإ دالهتل فرصنتو ،  يباجي اال لعفلا )و عانتم (اال يبلسلا
نوكي ال عيرشتلا صوصن يف اطخ ىنعم ايهف ققحتي يتلا األمعلا درس نأ نايبلا نع ىنغو .  ءاوس
ديدحت كرتي نأ بجيف .  عنام عماج نايب عضو ىلإ طق يدؤي  ،وال مكحلا هجو لا كشإ إال هئارو نم

نم رارض نعاإل نوناقلا يهن ةعيبط نم صلختسي امب كلذ يف دشرتسي وهو .  يضاقلا ريدقتل أطخلا
يتلا يه يهنلا اذه ةفلا خمو ،  ريغلا ب رارض اإل مدع ةفاكلا ىلع ضرفي مازتلا ةمثف ،  هيجوتلا رصانع
لجرلا ةيانع لذب هلا معأ بجوي ،  فرصتلا يف ًارصبت مازتل اال اذه يضقيو .  أطخلا اهيف يوطني
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نم روهمجلا هب ذخأ يذلا سايقملا وهو – درجملا سايقملا نع انعافد يف ديرن وال
ىلع ةيلوئسملا مايقب يئزج ميلست نم هيلع يوطني ام ىفخت –نأ ءاضقلا و هقفلا لا جر

و ةنطفلا نم يداعلا ىوتسملا نود وه يذلا صخشلا نأ كلذ .(risqué) ةعبتلا لمحت
نع هيف لزني اميف هطاشن ةعبت لمحتي نأ هيلع ناك ،  سايقلا اذهب ذخا اذإ .  ةظقيلا
صرح نم هتقاط يف ام لذبو دهج ، نم هعسو ام دفنتسا نوكي دقف .  يداعلا ىوتسملا

نع هفارحنا دعبف .  يداعلا صخشلا ىوتسم ىلإ هب ضهني مل هلك كلذ نكلو ،  ةظقيو
ينوناق أطخ ىلع موقت تناك اذإ انه هتيلوئسمو ال . وئسم حبصيو ،  ايدعت ىوتسملا اذه
سايقملا ىلإ ةبسنلا ب اطخ يأ ىلع موقت ال يهف ،  درجملا سايقملا ىلإ ةبسنلا ب

مهو ،  ًاعيمج سانلا نم بولطملا نأكف .  ةعبتلا لمحت ءيجي انه نمو ،  يصخشلا
نم مهطاسوأ غلب ام ةظقيلا و ةنطفلا نم اوغلبي  ،وأ درجملا سايقملا اذهب نوذوخأم
شيعي اذكه .  امرغ هلوزن ناك هنع لزن نمو امنغ ، هولع ناك طسولا نع عال نمف كلذ .

هيف . شيعلل هعفدي يذلا نمثلا وه اذهو ،  عمتجملا يف ناسن اإل
سايقملا اذهو : ةيجراخلا فورظلا نم ال ةيلخادلا فورظلا نم درجتلا –529

عيمج نم انلق امك درجت دق – يداعلا صخشلا نم فولأملا كولسلا سايقم – درجملا
وهف هب ، ةلصتم ةيلخاد فورظ يه  ،ذإ ىدعتملا صخشل ةسب ملاال ةيتاذلا فورظلا

،  ءاكذلا دودحم وه ناك ول ىتح يداعلا صخشلا نم فولأملا كولسلا سايقمب ذوخأم
،  ةكرحلا ءيطب ناك ول ىتح ًاضيأ هب ذوخأم وهو ،(1) كارد اإل فيعض ،  ةنطفلا ليلق
رئاث ،  فرصتلا فينع ناك ول ىتح كلذك هب ذوخأم وه  .و عبطلا ديلب ،  ةمهلا لماخ
 ،وأ رظنلا فيعض ناك ةنيدملا يف يلال ةرايسلا قئاس نأ ولو – جازملا يبصع ،  عبطلا
ال ةأرما ناك  ،وأ ندملا يف ةدايقلا دوعتي مل ًايفير ناك وأ ننسلا يف ًاريغص ًايبص ناك

ًاذوخأم قئاسلا زلا امف .  ةلأسملا هجو نم ريغي ال اذه نم ًائيش نإف ،  اهباصعأ طبضت
.  رظنلا ميلس لجر انه يداعلا صخشلا  .و يداعلا صخشلا نم فولأملا كولسلا سايقمب

اهتفلأ يتلا تافصلا يه هذه .  هباصعأ طبضي نأ ءاضتق اال دنع عيطتسي ،  ةدايقلا دوعت
.  ةنيدملا يف يلال ةرايسلا قئاس اهيلع نوكي نأ قحب رظتنت امو ،  سانلا

.  ديدحت نود طإالًاق ةرايسلا قئاس لقن ملو ،  ةنيدملا يف يلال ةرايسلا قئاس : لوقن
عيمج نم هاندرج دق انك اذإ ،  ًادرجم ًاسايقم لعج يذلا يداعلا صخشلا نأ كلذ

،  تاذلا ب صخشلا اذهب لصتت ةيلخاد فورظ يه ذإ ىدعتملا صخشل ةسب ملاال فورظلا
 .ف سانلا عيمج لوانتت ةماع فورظ يه ذإ ةيجراخلا فورظلا نم هدرجن نأ انل سيلف

فرظ اذه نامزلا فرظو يلال . ةرايسلا قوسي وهف .  نامزلا فورظ نم وأالً هدرجن ال

.( يداعلا لجرلا أرقإ ) صيرحلا
ضرتفي ) هنأ ىلع 1297 ةداملا يف صنف ،  ًايعيرشت ًارارقإ يهيجوتلا طباضلا اذه يواسمنلا نينقتلا رقأ دقو

.  سانلا داوس يف عقوتت يتلا ةيانعلا و هابتن اال ةجرد هيدل رفاوتت نأ ةلقاعلا هاوقب عتمتي نميف
لمعلا اذه هنم عقو نم مزتلي مل اذإ ريغلا قوقحب ررض هنع أشني لمع لك يف أطخلا ىنعم ققحتيو

،  ةيريصقتلا ةيلوئسملا يف ماعلا أدبملا عضو نأ دعب ،  ينولوبلا نينقتلا ضرع دقو .( ةجردلا كلت
نم ةيلوئسم 136 ةداملا يف ررقف .  ررضلا نم ةداف اال ةروصو رارض اإل ىلع ةناع واإل ضيرحتلا ةروصل
نم ةنيب نع ديفي نم ةيلوئسم ررق امك كلذ ، ىلع هنيعي وأ ريغلا ب رارضا ال ىلع رخآ ًاصخش ضرحي
هيف ،أل كشلل هجو  ،فال كيرشلا ةيلوئسمب ةصاخلا يهو ىلو ، األ ةروصلا مكح  ،امأ ريغلا بيصي ررض
،  هوجو نم رظنلل حمال الزيلا ةيناثلا ةروصلا مكح نكلو ال ، قتسم أطخ ربتعي هتاذ يف كارتش ناال
ةنيب نع عافتن اال دودح هرمأ زواجي ملو ،  نيعم أطخ وحنلا اذه ىلع ىرثأ نمم عقو دق نكي مل اذإف
نم 50 ةداملا رظنأ ) ببس بال ءارث اال دعاوق ىضتقمب إال هتلءاسم زوجت  ،فال ريغلا باصأ ررض نم

ص355). ص354– 2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم ). "( يرسيوسلا تامازتل اال نينقت
كلذ ىرنسو .  أطخلل يونعملا نكرلا مدعنا  ،إوال زييمتلا مادعنا دح ىلإ كارد اإل فعض لصي ال ثيحب (1)

: يلي اميف
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ًايناث هدرجن  .وال تارايسلا يقئاس رئاس عم هيف يوتسي هب ،لب درفني  ،ال يجراخ ماع
فرظ ًاضيأ وه اذه ناكملا فرظو .  ةنيدملا يف ةرايسلا قوسي وهف .  ناكملا فورظ نم
قئاسب طيحت دق ةماع ةيجراخ ىرخأ فورظ كانهو .  نامزلا فرظك يجراخ ماع
تافطعنم يف هترايس قوسي دق وهف اهنم . درجتلا مدعو هب ، دادتع اال بجيف ،  ةرايسلا
فورظلا هذه لثم يفف .  ةللبم ضرأ ىلع  ،وأ سانلا ب ةمحدزم عراوش يف  ،وأ ةقيض

يف هترايس قوسي دق وهو .  ريسلا يف واألةان ةطيحلا عنطصي نأ هيلع بجي ةيجراخلا
،  دهمم قيرط يف ءارحص قرتخي  ،وأ سانلا نم خةيلا قرط يف وأ ةحيسف عراوش

.  عرسأ وه اذإ هيلع ريض ال ةيجراخلا فورظلا هذه لثم يفف
هكولس لعجن يذلا ،  يداعلا صخشلا نإ : اآلةيت ةدعاقلا هانمدق امم نذإ رهظتسن
صخشل ةسب ملاال ةيتاذلا ةيلخادلا فورظلا نم درجتي نأ بجي .  أطخلل ًاسايقم فولأملا

مهأو .  ىدعتلا ب طيحت يتلا ةماعلا ةيجراخلا فورظلا نم درجتي نأ نود ىدعتملا
فورظو نامزلا فورظ يه اهنم درجتلا زوجي ال يتلا ةماعلا ةيجراخلا فورظلا

.  ناكملا
ًافورظ اهانربتعا نأ قبس ثالةث فورظ ىلإ دوعن ،  عوضوملا اذه كرتن نأ لبقو

ةلا حلا فرظو ،  سنجلا فرظو ،  نسلا فرظ يهو اهنم . درجتلا بجي ةيصخش ةيلخاد
بجي ،  ًايفير وأ ةأرما وأ ًايبص ناك ول ىتح ،  ةرايسلا قئاس نأ انفلسأ دقف .  ةيعامتج اال

اذه حص اذإو ثلاالةث . فورظلا هذه نم درجملا يداعلا لجرلا كولسب هكولس ساقي نأ
وأ ءاسنلا وأ نايبصلا لمعلا اذهب صتخي ال ثيح .  ةرايسلا ةدايق نأش يف رظنلا
لا معأ نم ةداع ربتعت يتلا األمعلا نأش يف حصي ال هنإف ،  مهريغ نود نويفيرلا
نأ يغبني ال هئاقفر عم بعل اذإ ريغصلا يبصلا نإف ،  فيرلا لهأ وأ ءاسنلا وأ نايبصلا

هرشابت معال ترشاب اذإ ةأرملا كلذك .  نسلا يف جضانلا صخشلا كلوسب هكولس ساقي
 .و لجرلا كولسب هيف اهكولس ساقي  ،ال ضيرمتلا و ديلوتلا و ميلعتلا  .ك ةداع ءاسنلا

كولسب هكولس ساقي  ،ال ةفولأملا هتشيع ةيئانلا هتيرق يف شيعي وهو .  جذاسلا يفيرلا
ةأرملا  ،و نايبصلا لا معأ نم هب موقي اميف ريغصلا يبصلا نأ كلذ ،  فقثملا رضحتملا

نأ يغبني ،  ةيورق ةايح نم هيلإ نكسي اميف يفيرلا  ،و ءاسنلا لا معأ نم هرشابت اميف
تاقبطلا هذه نم ةقبط لك نم ،  درجتيف ،  اهتاذب ةمئاق ةقبط ىلإ ًايمتنم مهنم لك ربتعي

األ عيمج كولس هب ساقي يذلا سايقملا وه فولأملا هكولس نوكي يداع صخش ثلاالث ،
لا معأ نم وه اميف ،  نايبصلل درجملا سايقملا  .ف ةقبطلا هذه ىلإ يمتنت يتلا دارف
ب يبصب قلعتت يتلا ةيصخشلا ةيلخادلا فورظلا نع درجتي ،  مهلثم يبص ،  نايبصلا
نم نهنم ةأرما لا ، معأ نم ةداع ءاسنلا رشابت اميف ،  ءانسلل درجملا سايقملا  .و تاذلا
 .و تاذلا ب ةأرماب قلعتت يتلا ةيصخشلا ةيلخادلا فورظلا نع درجتت نهتايطسو
نمو مهنم ىورق ،  ةيفيرلا مهتايح يف لخدي اميف ،  ىرقلا ألله درجملا سايقملا
ةدايق امأ .  تاذلا ب ىورقب قلعتت يتلا ةيصخشلا ةيلخادلا فورظلا نع درجتي مهطسوأ

،  ةداع ءاسنلا اهرشابت يتلا نماألمعلا يه  ،وال نايبصلا لا معأ يف لخدت فال ةرايسلا
اال ةلا وحلا سنجلا و نسلا فورظ تناك كلذل .  ىرقلا لهأ يف ةروصحم تسيلو

نيبتي مث نمو .  ةماع ةيجراخ ًافورظ ال ةيصخش ةيلخاد ًافورظ اهيلإ ةبسنلا ب ةيعامتج
بلقني  ،مث نيعم ءيش ىلإ ةبسنلا ب ًايصخش ًايلخاد ًافرظ نوكي دق دحاولا فرظلا نأ

ام اهب لوقن يتلا ةيبسنلا هذه يفو .  رخآ ءيش ىلإ ةبسنلا ب ماع يجراخ فرظ ىلإ
.(1) فورظلا تايضتقمل ةعواطم رثكأو ةنورم رفوأ درجملا سايقملا لعجي

يدمعلا أطخلا ىفن ( ريصقتلا وأ (اإلمهلا يدمعلا ريغ أطخلا ىلع درجملا سايقملا قيبطت رصتقي (1)وال
ال فولأم هكولس يف يداعلا صخشلا نإ قيلا نأ هقيبطتل ىفكي  .وال درجملا سايقملا قبطي ًاضيأ
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عقو  ،اذإ هانطسب يذلا هجولا ىلع يدعتلا :و يدعتلا نكر يف تابث اإل ءبع –530
.  ىدعتملا نم هعوقو تابثإ ءبع رورضملا ىلع ناك ،  رخآب ًاررض قحلأف صخش نم
نأ انفلسأ دقو ،  لوئسملا نم ردص يصخش لمع ىلع تبترت دق انه ةيلوئسملا نإف
هذه يف نئادلا ىلعف .  تابث اإل بجاو أطخ ىلع موقت ةيصخشلا نعاألمعلا ةيلوئسملا

تبترتف ،  يداعلا لجرلل فولأملا كولسلا نع فرحنا دق نيدملا نأ تبثي نأ ةلا حلا
نأ انمدق دقف .  ةيدقعلا ةيلوئسملا يف هانررق ام نيع وه اذهو .  هتمذ يف ةيلوئسملا
يذلا وه نيدملا نأ امك ،  يدقعلا همازتلا ب نيدملا خإالل تبثي يذلا وه دقعلا يف نئادلا

دق نيدملا نأ نئادلا تبثي ،  ةيريصقتلا ةيلوئسملا يف ،  انهو .(1) همازتلا ماقب هنأ تبثي
نأب ،  ريغلا ب رارض اإل مدع يف ةبجاولا ةطيحلا عنطصي ملف ،  ينوناقلا همازتلا ب لخأ

.(2) نئادلا ب ررضلا قحلأف يداعلا لجرلل فولأملا كولسلا نع فرحنا
ةيلوئسملا يف نئادلا تبثا اذإو : اعورشم معال يدعتلا لعجت 531–حاالتثالث

اذه هثدحأ يذلا ررضلا ضيوعتب هيلع عجر .  نيدملا نم ىدعتلا عوقو ةيريصقتلا
ىلإ هبلقيف .  ةيعورشملا مدع ةفص يدعتلا نع ليزي نأ عيطتسي نيدملا  .إالنأ يدعتلا
يف ناك لمعلا اذه بكترا نأ تقو هنأ تبثأ وه  .ذإ هتيلوئسم بجوي ال عورشم لمع
حةلا (etatdelegitimedefense).وأ يعرشلا عافدلا حاالتثالث:حةلا ىدحإ

execution d'un ordre emanantd'un ) سيئرلا نم رداص ألرم ذيفنت
.(superieurhierarchique

حا يهو .  ةحيرص صوصنب حلااالتثلاالث هذهل ديدجلا يندملا نوناقلا ضرع دقو
يف انه اهضرعتسنو .  ةحاب لإل ًابابسأ كانه ربتعتو ،  يئانجلا نوناقلا نع تلقن الت

.  زاجيإ
هنأ ىلع ديدجلا يندملا نوناقلا نم 166 ةداملا تصن : يعرشلا عافدلا 532–حةلا

وأم ريغلا سفن نع وأمهلا ،وأ هسفن نع يعرش عافد حةلا يف وهو ًاررض ثدحأ نم "
ًامزلم حبصأ  ،إوال يرورضلا ردقلا هعافد يف زواجي أال ىلع ،  لوئسم ريغ ناك هلا ،

439 ةرقف 1 وزام رظنأ ) فولأملا كولسلا اذه نع ًافارحنا دمعلا أطخلا نوكيف ،  ريغلا ب رارض اإل دصقي
ًارجات سفاني يذلا رجاتلا لا .ف األوح عيمج يف ًائطخم نوكي ال ريغلا ب رارض اإل دمعتي نم نأ كلذ .(

ب رارض اإل دمعتي نم نوكي امنإو .  ةسفانمب رارض اإل دمعت ول ىتح ال وئسم نوكي ال ةفيرش ةسفانم رخآ
قبطن انه نحن اهف .  يداعلا صخشلل فولأملا كولسلا نع هكولس يف فرحنا وه اذإ ايدعتم ريغلا
راضلا لعفلا يف صقرم ناميلس روتكدلا نراق ).  ريغلا ب رارض اإل دصق هنع انينعي  ،وال درجملا سايقملا

.(30 ةرقف
. 429 ةرقف ًافنآ رظنأ (1)

يف لص األ ناك املو ": يتأي ام ددصلا اذه يف يديهمتلا عورشملل ةيحاضي اإل ةركذملا يف ءاج دقو (2)
ىلع اهيف تابث اإل ءبع ىقلأ كلذل ،  هيلع ليلدلا ماقي أطخب طانت نأ ماع هجوب ةيريصقتلا ةيلوئسملا
يف يتيفوسلا نينقتلا وأش ةيحانلا هذه يف غلبي مل عورشملا نأ ىعاريو ،  نئادلا وهو ،  رورضملا قتاع
ىلإ كلذ ، ىلع اعيرفت ،  نينقتلا اذه ىهتنا دقف .  ضورفملا أطخلا ساسأ ىلع ةيلوئسملا كلت ءانتبا
مزلي وأمهلا هصخش يف ريغلا ب رضا نم ) ناب 403 ةداملا يف ىضقف تابث اإل ناشب ىرخأ ةدعاق ريرقت
اذه ىقتي نأ هرودقم يف نكي مل هنأ ىلع ليلدلا ماقأ اذإ اذه همازتلا نم أربيو ،  ررضلا ضيوعتب
هلا مهإ وأ رورضملا رارصإ قبس ءارج نم ثدح هنأ  ،وأ انوناق هثادحإ ةطلس هل تناك هنأ  ،وأ ررضلا
ةعبت اساس ىلع ةيلوئسملا نيبو عورشملا ماكحأ نيب ةقشلا نأ ىرخأ ةيحان نم ىعاريو .( حضافلا
أطخلا ساسأ ىلع ةيلوئسملا نع ماكح األ كلت قرفي امم ،  ىدم دعبأ الزتلا ةثدحتسملا رطاخملا

.  ىدملا اذه لثم هقمع يف غلبي ًاروطت يضتقت بلاالدال يف ةيداصتق اال عاضو نأاأل كلذ .  ضورفملا
ماكح األ قاطن يف ضورفملا أطخلا ساسأ ىلع ةيلوئسملا قيبطتب عنق عورشملا نأ كانه ام ىراصقو
ةعبت ساسأ ىلع ةيلوئسملا امأ .  ءايش نعاأل ةئشانلا ةيلوئسملا و ريغلا لمع نع ةيلوئسملا ب ةصاخلا
نم تغلب لئاسم ميظنت تلوانت ةصاخ تاعيرشت ىوس اهنأش يف دجوي فال ةثدحتسملا رطاخملا

ص395). 2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم ). " ميظنتلا نم برضلا اذهل اهلهؤي ام جوضنلا
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. "(1) ةلا دعلا تايضتقم هيف ىعارت ضيوعتب
يف بجي نكلو .  ًاعورشم هلعجيو ىدعتلا حيبي لا ملا وأ سفنلا نع ىعرشلا عافدلا ف

ح رطخ كانه نوكي ً)نأ :"(وأال يهو يعرشلا عافدلل ةفورعملا طورشلا رفاوت كلذ
هيلع ًازيزع ناك اذإ ريغلا اذه وأملا ريغلا سفن ىلع وأمهلا ،وأ عفادلا سفن ىلع لا
نأ يفكي  ،لب لعفلا لاب ملا وأ سفنلا ىلع ءادتع اال عوقو طرتشي  .وال ةريبك ةجرد ىلإ

ثدحأ نم ": اآليت هجولا ىلع يديهمتلا عورشملا نم 233 ةداملا يف صنلا اذه درو : صنلا خيرات (1)
نعأال ،  لوئسم ريغ ناك ،  هريغب وأ هب عافدلا اذه قلعت ءاوس ،  يعرش عافد حةلا يف وهو ًاررض

ةنجل يفو . " ةلا دعلا تايضتقم هيف ىعارت ضيوعتب ًامزلم حبصأ  ،إوال يرورضلا ردقلا كلذ يف زواجي
ددحملا وه يعرشلا عافدلا نأ ىلع يأرلا رقتساو ،  يعرشلا عافدلا وه اميف ءاضع األ شقانت ةعجارملا

ح يف وهو اررض ثدحأ نم ": يتأي امك يئاهنلا ةداملا صن حبصأ دقو ،  يئانجلا نوناقلا يف هطورشب
 ،إو يرورضلا ردقلا هعافد يف زواجي أال ىلع ،  لوئسم ريغ ناك هريغ نع وأ هسفن نع يعرش عافد ةلا

.  يئاهنلا عورشملا يف 170 اهمقر حبصأو . " ةلا دعلا تايضتقم هيف ىعارت ضيوعتب ًامزلم حبصأ ال
حرتقا خويشلا سلجمب يندملا نوناقلا ةنجل يفو .  ليدعت نود ةداملا ىلع باونلا سلجم قفاوو

نأب بيجأف ،  ةزواجملا ردقب ضيوعتلا نوكي نأ ىلع ،  يعرشلا عافدلا دودح ةزواجم حةلا يف ،  صنلا
يف ةزواجملا رادقم ىلع رصتقي ضيوعتلا نأ هيلع قفتملا نمو ىنعملا اذه ديفي عورشملا صن
هسفن نع يعرش عافد حةلا يف " ةرابع تضيعتسا  ،مث ريسفتلا اذه ىلع ةنجللا تقفاو دقو ،  عافدلا

نأ راهظ "إل وأمهلا ريغلا سفن نع وأ وأمهلا هسفن نع يعرش عافد حةلا يف " ةرابعب " هريغ نع وأ
مقر حبصأو .  تابوقعلا نوناق يف نأشلا اذه يف ةررقملا ماكح عماأل ًايشمتو ًاضيأ لا ملا لمشي عافدلا

ص 2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم ).  هتنجل اهتلدع امك خويشلا سلجم اهيلع قفاوو . 166 ةداملا
يلا . اإلطي يسنرفلا عورشملا نم 72 ةداملا نم ىلو األ ةرقفلا ًاضيأ رظنأ ص372). –369

لعفي مل ديدجلا نوناقلا الًاهب ،و ومعم نامك ةدعاقلا نكلو ،  ميدقلا نوناقلا يف صنلا اذهل لباقم دجوي وال
اهنم ركذن يعرشلا عافدلا نع تابوقعلا نوناق يف صوصن دروو كلذ . يف ءاضقلا ماكحأ ننق نأ ريغ

: يتأي ام
عافدلا قح هلا معتسا ءانثأ هبرض وأ حارجب ةباصا وأ هريغ لتق نم ىلع ًاقلطم ةبوقع :"ال تابوقع م245
تنيب دقو 250 ىلإ 246 نم داوملا عجارتو ). " وأمهلا هريغ سفن نع وأ وأمهلا هسفن نع يعرشلا

.( اهب طبتري يتلا دويقلا و قحلا اذه اهنع أشني يتلا فورظلا
ءانثأ يعرشلا عافدلا قح دودح ةميلس ةينب ىدعت نم ةيلكلا ب باقعلا نم ىفعي :"ال تابوقع م251–
زوجي كلذ عمو .  عافدلا اذه همزلتسي امم دشا ررض ثادحإ ًادصاق نوكي نأ نود هايإ هلا معتسا

نم دبال سبحلا ب هيلع مكحي نأو حمال كلذل ىأر اذإ ًاروذعم هدعي نأ ةيانج لعفلا ناك اذإ يضاقلل
. " نوناقلا يف ةررقملا ةبوقعلا

نأ كلذك ررضلا ثدحأ نملو ": يتأي ام ددصلا اذه يف يديهمتلا عورشملل ةيحاضي اإل ةركذملا يف ءاج دقو
ث يهو ةحاب اإل بابسأ نم ببس رفاوت تبثا  . . .اذإ هسفن نع ةيلوئسملا عفديو هلمع ةعبت نم لصنتي

اهفرع دقف يعرشلا عافدلا حةلا امأ : ةرورضلا  ،و سيئر نم رمأ رودصو ،  يعرشلا عافدلا الةث:
لمعلا ىلع صخشلا اهيف ربجي (حةلا اهنأب 95–104 نيتداملا يف ىشكارملا و يسنوتلا نانينقتلا

نمف .( وأمهلا ريغلا صخش ىلإ هجوم وأمهلا ،وأ هصخش ىلإ هجوم عورشم ريغ حلا ءادتعا ءردل
ام ربتعي ال ،وال وئسم نوكي  ،ال ىدتعملل ًاررض ثدحيف ةلا ، حلا هذه لثم يف يعرشلا عافدلا ب موقي

227 ةداملا يف ىضقف كلذ ، ىلع ةحارص ينامل األ نينقتلا صن دقو .  ةلأسملا بجوي اطخ هنم عقو
ملو . " نوناقلل ًافلا خم ربتعي ال سفنلا نع عافدلا ليبس يف ًاربج صخشلا ىلع ضرفي لمع لك " نأب

،  دودحلا هذه زواج  ،لب بسحف هسفن نع عافدلا قح صخشلا ليوخت ىلع يلا غتربلا نوناقلا رصتقي
بجاو درجم بجاولا اذه سيلو .  ءادتع اال دهشي نم قتاع ىلع عقي ًابجاو عافدلا كاذ نم لعجو
نينقتلا اذه نم 2368 ةداملا تصن دقو .  ةينوناق تاعبت هيلع بترتت ينوناق بجاو وه امنإو ،  يبدأ

،  همواق هنأ ول رطخل هسفن ضرعي ال ناكو ،  عورشم ريغ لمع ةمواقم نع عنتمي نم لك " نأ ىلع
إال يعرشلا عافدلا حةلا يف عفترت ال ةيلوئسملا نأ يهيدبو . " ةيطايتحا ةيلوئسم ضيوعتلا نع لأسي

ردقلا اذه زواج اذإف .  طارفإ ريغ يف رطخلا عفدل لاالمز ردقلا ىلع رتقا دق هيلإ ئجلأ نم ناك اذإ
هذه يفو .  امهنيب ددرتي كرتشم أطخ ةعبت كلذب ىدتعملا مساقو ،  أطخلا ليبق نم هنم عقو ام ربتعا
أطخلا دعاوقل ًاقفو يناثلا هردقي ففخم ضيوعت هنكلو لداع ضيوعتب رورضملل يضقي ةروصلا

ص379). ص378– 2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم )" كرتشملا
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ناك ىتم عافدلا ريدقتل اذه كرتيو .  ءادتع اذهاال عوقو هنم ىشخي لعف عقو دق نوكي
ريغ معال رطخلا اذه عاقيإ نوكي )نأ ًايناث ).(1) ةلوقعم بابسأ ىلع ًاينبم ريدقتلا اذه
ةجحب ةطرشلا لا جر مواقي نأ ينوناق قيرطب هيلع ضبقلا ىقلأ نمل سيلف .  عورشم

.  طارفا وأ ةزواجم نود لاالمز ردقلا ب ءادتع اال عفد نوكي )نأ  .(ثًاثلا يعرشلا عافدلا
نكلو .  أطخلا هبناج يف تبثو ،  ًايدعتم ناك يعرشلا عافدلا دودح صخشلا زواج نإف
ةيلوئسم نوكتف ،  ىدتعملا بناج نم أطخ هلباقي هيلع ىدتعملا بناج نم أطخلا اذه

هيف ىعارت " هعفدي يذلا ضيوعتلا  ،و ةففخم ةيلوئسم يعرشلا عافدلا دودح زواج نم
أطخلا نع ةيلوئسملا دعاوقل ًاقبط كلذو ،  صنلا ىضقي امك " ةلا دعلا تايضتقم

كلذ . كلذ دريسو ،  كرتشملا
ربتعي ال هلثم ءادتعاب ءادتع اال عفد ناك ،  يعرشلا عافدلا طورش ترفاوت ىتمو
اودتعاف مكيلع ىدتعا نمو .  ةيلوئسملا هيلع بترتت ال يعورشم لمع وه  ،لب ُايدعت

: نيهجو دحأ ىلع مكحلا اذه جيرخت نكميو .  مكيلع ىدتعا ام لثمب هيلع
ىدتعملا بناج يف أطخلا تبثف ًايدعت ربتعا اذإ ءادتع اال عفد )نأ األلو هجولا )

ناك هنم ،ذإ ربكا أطخ ىدتعملا بناج نم هلباق أطخلا اذه نأ كلذ دعب ىقبي هنإف ،  هيلع
قرغتسي األربك أطخلا لعجت كرتشملا أطخلا ةيرظن يف ةفورعملا دعاوقلا  .و ئدابلا وه
ىدتعملا بناج يف ىدعتلا يفني ال هجولا اذه ىلع مكحلا جيرخت نكلو رغص . اال أطخلا

هنم . ربكأ أطخ هقرغتسا نإو أطخ ءادتع لال هعفد ربتعي  ،ذإ هيلع
هقرغتسا رغصأ أطخب وه سيلو ،  ًايدعت ربتعي ال ءادتع اال عفد )نأ يناثلا هجولا )

نكر هب ساقي يذلا درجملا سايقملا قيبطتو .  عورشم حابم لمع وه هنم .لب ربكأ أطخ
رطخ همهد اذإ يداعلا صخشلل فولأملا كولسلا وه امف .  ةجيتنلا هذه ىلإ يدؤي ىدعتلا
نيب ال وقعم ًابسانت كلذ يف ًايعارم دهج ، نم هعسو امب رطخلا اذه كش نود عفدي ؟هنإ
هيلع ىدتعملا فرحني مل اذإف .  ءادتع اهباال عفدي يتلا ةليسولا و هددهتي يذلا رطخلا
نيب لوقعملا بسانتلا عاري مل نأب هنع ، فرحنا اذإ  .امأ ًايدعتم نكي مل كولسلا اذه نع
ًاقبط هب ئدوب يذلا ءادتع اال هنم ففخي ًايدعت هلمع ربتعا ،  هعفدل ةليسولا و رطخلا

.  كرتشملا أطخلا دعاوقل
ىلع يدعتلا نكل درجملا سايقملا عم ىشمتي يذلا وه  ،ألهن جيرختلا اذه رثؤن نحنو

.(2) هانفلسأ يذلا وحنلا

عقو دق نوكي نأ يعرشلا عافدلا حةلا مايقل نوناقلا يف طرتشي ال هنأب ضقنلا ةمكحم تضق دقو (1)
.  ءادتع اذهاال عوقو هنم ىشخي لعف عقو دق نوكي نأ يفكي  ،لب لعفلا لاب ملا وأ سفنلا ىلع ءادتعا
نأ اهنأش نم ةلوقعم بابسأ ىلع ًاينبم نوكي نأ هيف يفكي عافدلا بجوتسي لعفلا نأ عافدلا ريدقتو

ةمكحملا ىأر نإف ،  اهيف نوكي يتلا هفورظ يف عفادلا هاري امب ريدقتلا يف ةربعلا تماد امو كلذ . رربت
مل مهتملا نأب مكحلا لوقف نذإو كلذ . يف باسح هل بسحي إال بجي ىوعدلا يف مكحلا ردصت يهو
رانلا طإالق نم مهيلع ينجملا ركاسعلا دصق نأو ،  ةباصإ ةيأب نماألهيلا والأ؛د وه ال بصي

هب كسمت ام يفنل ًاببس حلصي طاالهقال ىلع لوقلا اذه – ديدهتلا درجم ناك هيلإ ةيقدنبلا بيوصتو
رايعلا نأ اهيف ناك يتلا فورظلا يف دقتعا ناك ول وه  ،ذإ يعرش عافد حةلا يف ناك هنأ نم مهتملا

ام هل هداقتعا ناكل ةعقاولا لحمب هعم اوناك نمم دحأ ةباصإ وأ هتباصأ هب ًادوصقم ناك قلطأ يذلا
1942 ةنس ربسميد 28 يف يئانج ضقن ) هنم عقو يذلا لتقلا لعف ريربت يف ًايفاك نكلو هرربي
مقر 25 ةاماحملا 1943 ةنس ليربا 5 يف يئانج ضقن ًاضيأ رظنأ ص321– 98 مقر 24 ةاماحملا

فوذقملا قلطي مل مهتملا نأ يه مكحلا ب ةتباثلا ةعقاولا تناك اذإ هنأب كلذك تضقو ص493). 83
اال تناك ىتم ،  اذهف اهنم قرسي هتعارز يف رجفلا دنع هآر نيح إال هيلع ىنجملا باصأ يذلا يرانلا
يف يئانج ضقن ) مهلا نع يعرش عافد حةلا يف ناك مهتملا نأب لوقلا غوسي امم ،  ةتيمم ريغ ةباص

ص460). 149 مقر 24 ةاماحملا 1943 ةنس رياني 18
أطخ هقرغتسا أطخ ءادتع اال عفد انربتعاو األلو ، جيرختلا ب انذخأ ولو اذه –489 ةرقف 1 وزاج رظنأ (2)
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يندملا نوناقلا نم 167 ةداملا تصن : سيئرلا نم رداص رمأ ذيفنت 533–حةلا
هب ماق اذإ ريغلا ب رضا يذلا هلمع نع ال وئسم ماعلا فظوملا نوكي "ال هنأ ىلع ديدجلا
ناك  ،وأ هيلع ةبجاو األرم اذه هعاطأ تناك يتم ،  سيئر نم هيلإ ردص ألرم اذيفنت

هداقتعا ناكو هنم ، عقو يذلا لمعلا ةيعورشم دقتعي ناك هنأ تبثأو ،  ةبجاو اهنأ دقتعي
. "(1) ةطيحلا بناج هلمع يف يعار هناو ،  ةلوقعم بابسأ ىلع اينبم

(ً ثالةث:(وأال طورشب ًاعورشم معال يدعتلا لعجي سيئرلا نم رداص رمأ ةعاطإف
رمأ هل ردص دق نوكي )نأ ًايناث ال(2).( ماع ًافظوم لمعلا هنم ردص نم نوكي نأ

عقي يذلا راضلا لمعلا ناكلو ،  ةرورضلا حةلا يف ةيريصقتلا ةيلوئسملا نم ءافع اإل ريربت رذعتف ،  ربكأ
.( يلي اميف 534 ةرقف رظنأ ) رورضملا بناج نم هقرغتسي اطخ هلباقي مل ًامئاق اطخ ةلا حلا هذه يف
نوكي اآليت:"1–ال هجولا ىلع يديهمتلا عورشملا نم 234 ةداملا يف صنلا اذه درو : صنلا خيرات (1)
بجت سيئر نم هيلإ ردص ألرم ًاذيفنت هب ماق  ،اذإ ريغلا ب رضا يذلا هلمع نع ال وئسم ماعلا فظوملا

ناك هنأ تبثي نأ ررضلا ثدحأ نم ىلع هل .2– ةبجاو ةعاطلا نأ دقتعي سيئر نم وأ هتعاط هيلع
نأو ةطيحلا بناج كلذ يف ىعار هنأ ىلع ليلدلا ميقي نأب هب ، ماق يذلا لمعلا ةيعورشم دقتعي
هتعاط بجت سيئر نم " ةرابع تلدبأ ةعجارملا ةنجل يفو . " ةلوقعم بابسأ ىلع ًاينبم ناك هداقتعا

األرم اذه ةعاطا تناك ىتم يماظن سيئر نم " ةرابعب هل" ةبجاو ةعاطلا نأ دقتعي سيئر نم وأ
 ،لباألرم هتعاط بجتي ذلا وه سيل سيئرلا ألن كلذو ، " ةبجاو اهنإ دقتعي ناك ىتم وأ هيلع ةبجاو

.  يئاهنلا عورشملا يف 172 ةداملا مقر حبصأو .  ةعاطلا هل بجت يذلا وه سيئرلا اذه نم ردص يذلا
تفذح خويشلا سلجمب يندملا نوناقلا ةنجل يفو .  ليدعت نود ةداملا ىلع باونلا سلجم قفاوو

اآليت: هجولا ىلع تلدع نأ دعب ىلو األ ةرقفلا يف ةيناثلا ةرقفلا تجمداو ،  ديزت "ألاهن يماظن " ةملك
هنأو ،  ةلوقعم بابسأ ىلع ًاينبم هداقتعا ناكو هنم عقو يذلا لمعلا ةيعورشم دقتعي ناك هنأ تبثأو "
ريثي ال ضف مكحلا يقش نيب لصفت إال ليدعتلا يف ةنجللا تخوت دقو " ةطيحلا بناج هلمع يف ىعار
نأ عقاولا  ،ف ليدعتلا لبق صنلا نم كلذ مهفي ناك امك تابث اإل درجم ودعي نأاألرمال نهذ ال يف

. 167 ةداملا مقر حبصأو . " صنلا اهنمضتي يتلا رصانعلا عيمج ترفاوت إالاذإ عفترت ال ةيلوئسملا
ص373– 2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم ).  هتنجل اهتلدع امك ةداملا ىلع خويشلا سلجم قفاوو

ص376).
اذه ىضتقم ىلع ريسي ناك ءاضقلا نكلو ،  ةلأسملا هذه يف صن ىلع ميدقلا يندملا نوناقلا لمتشي ملو

ص174 1898م10 ةنس سرام 3 يف طلتخم فانئتسا رظنأ ) ةماعلا دعاوقلا ىلع هقابطن ال مكحلا
ص521). 1923م35 ةنس ةينوي 21 يفو –

اآل هجولا ىلع يرجتو ، 63 ةداملا  ،وه ديدجلا يندملا نوناقلا صن لباقي صن ىلع تابوقعلا نوناق لمتشيو
يت:

ألرم ًاذيفنت لعفلا بكترا اذإ (ً :(وأال لااآلةيت يفاألوح ىريمأ فظوم نم لعفلا عقو اذإ ةميرج "ال
عفال بكتراو هتين تنسح )اذإ ًايناث ).  ةبجاو اهنإ دقتعا وأ هتعاطا هيلع تبجو سيئر نم هيلإ رداص
ىلع بجي حلا لك ىلعو .  هصاصتخا نم هءارجا نأ دقتعا ام وأ نيناوقلا هب ترمأ امل ًاذيفنت
نأو هتيعورشم دقتعي ناك هنأو يرحتلا و تبثتلا دعب إال لعفلا بكتري مل هنأ تبثي نأ فظوملا

. " ةلوقعم بابسأ ىلع ًاينبم ناك هداقتعا
ناك اذإ كلذك ةيلوئسملا عفترتو ": يتأي ام ددصلا اذه يف يديهمتلا عورشملل ةيحاضي اإل ةركذملا يف ءاجو

ال طرتشيو .  ةروصلا هذه يف أطخلا ءافتن ال يرادإ سيئر نم رداص ألرم ًاذيفنت عقو دق راضلا لمعلا
نوكي نأ ًايناث بجيو .  اماع ًافظوم ررضلا ثدحم نوكي وأالًنأ بجيف .  ناطرش مكحلا اذه معلا
ثدحأ نم ىلعو .  رشابملا سيئرلا نكي مل ولو يرادإ سيئر نم رداص ألرم ًاذيفنت عقو دق راضلا لمعلا
عورشملا نأ انيأر دقو ) بسحف سيئرلا اذه ةعاط بوجو هداقتعا ىلع  ،ال ليلدلا ميقي نأ ررضلا

األ ذيفنت بوجو هداقتعا ىلع كلذكو )،لب سيئرلا نم رداصلا لآلرم ًاضيأ ةبجاو ةعاطلا لعج يئاهنلا
هناو ةلوقعم بابسأ ىلع ًاينبم ناك اذه هداقتعا نأ ىلع ليلدلا مقي نأ كلذك هيلعو هنم . رداصلا رم

ص379). 2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم )" هنم عقو اميف ةطيحلا بناج ىعار
ال ءاضفلا ناك دقف ،  انمدق امك ةلأسملا هذه يف صن ىلع لمتشي مل ميدقلا يندملا نوناقلا ناك املو (2)
ص174 1898م10 ةنس سرام 3 يف طلتخم فانئتسا ) ًايرورض ًارمأ ماعلا فظوملا ةفص لعجي
له ثحبي ناكو .(24 نم 18 مقر 17 تيزاج 1925 ةنس سرام 9 يف ةطلتخملا رصم ةمكحم –

1920 ةنس سرام 17 يف طلتخم فانئتسا ) هلكوم تاميلعت ذفني وهو ًايصخش ال وئسم نوكي ليكولا
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نأ يفكي سيلو .  هيلع ةبجاو هتعاط ،  رشابم ريغ ولو ،  سيئر نم لمعلا اذه ذيفنتب
نوناقلل يديهمتلا عورشملا ناك ام اذهو – ةبجاو سيئرلا ةعاط نأ فظوملا دقتعي

نم هيلإ ردص يذلا هتاذ األرم ةعاط نأ دقتعي نأ كلذ ىلإ بجي –لب هب يفتكي ديدجلا
،  ةعاطلا بجاو ريغ ًارمأ هسوؤرم ىلإ هتعاط بجاو سيئر ردصي دقف .  ةبجاو سيئرلا

ًايدعت ناك  ،إوال عورشملا ريغ األرم اذه ذفني نأ ةلا حلا هذه يف سوؤرملل زوجي فال
ب طابضلا ألدح ًارمأ زكرملا رومأم ردصي نأ كلذ لثم .  فظوملا ةيلوئسم هيلع بترتت
)نأ  .(ثًاثلا ةماعلا ةباينلا نم ًارمأ كلذب ردصتسي نأ نود هسبحو مهتم ىلع ضبقلا
اال اذه نأو هذفن يذلا األرم ةيعورشم دقتعي ناك هنأ امهلوأ : نيرمأ فظوملا تبثي
هلمع يف ىعار هنأ يناثلا (1).و نظلا درجم ىلع ال ةلوقعم بابسأ ىلع ىنبم داقتع

.  ىرحتلا و تبثتلا دعب إال لمعلا بكتري ملف ،  ةطيحلا بناج
ًاعورشم معال عورشم ريغ ألرم فظوملا ذيفنت نوكي دودحلا هذه يفو طورشلا هذهب
كولسلا سايقم ،  درجملا سايقملا ةعيبطب بجوي ناك نإو ،  هتيلوئسم بجوي ال
اهتددح يتلا فورظلا يف دجو اذإ يداعلا صخشلا نإف .  يداعلا صخشلا نم فولأملا

نع فرحني مل نذإ فظوملا  ،ف هسيئر رمأ ذيفنت نم ًادب دجي ال اهيلإ راشملا طورشلا
.(2) هتيلوئسم بترتت وال ًايدعتم نوكي  ،فال فولأملا كولسلا اذه

نوكي نأ يفكيف .  نوناقلا رمأ ةعاطإ يف ًاضيأ قيلا سيئرلا رمأ ةعاطإ يف قيلا امو
امل وأ نيناوقلا هب ترمأ امل اذيفنت لمعلا ب ماق هنأ ةين نسحب دقتعا دق ماعلا فظوملا

بابسأ ىلع ىنبم اذه هداقتعا نأ تبثي نأو ،  هصاصتخا يف لخاد هءارجا نأ دقتعا
أل ًاعورشم هلمع نوكي ىتح ،  يرحتلا و تبثتلا دعب إال لمعلا ىلعلا مدقي مل هناو ةلوقعم

.(3) يداعلا لجرلل فولأملا كولسلا نع هب فرحني مل هن
نم نأ" ىلع ديدجلا يندملا نوناقلا نم 168 ةداملا تصن : ةرورضلا 534–حةلا

ضيوعتلا إالب امزلم نوكي  ،ال هريغب وأ هب اقدحم ،  ربكأ اررض ىدافتيل ريغلل اررض ببس
. "(4) ابسانم يضاقلا هاري يذلا

ال وئسم نوكي ةكرشلا ريدم لهو ص389)، 1922م34 ةنس ويام ي10 فو ص302– م32
ص279 1900م12 ةنس ويام 28 يف طلتخم فانئتسا ) ةراد اإل سلجم تارارق ذفني وهو ًايصخش
ريغ لمع وه هنوذفني يذلا لمعلا نأ نوملعي اوناك ىتم نيلوئسم نونوكي ؤهالء نأب يضقي ناكف ،(

.  عورشم
ال وئسم نوكي هنإف ،  هبكترا يذلا لمعلا ةيعورشم مدع ملعي ناك ماعلا فظوملا نأ حضتا ول هنأ رهاظو (1)

.( مكحلا انه ىلإ ةراش اإل تقبس دقو ص521 1923م35 ةنس ةينوي 21 يف طلتخم فانئتسا )
. 497 ةرقف 1 وزام رظنأ (2)

27 يف طلتخم فانئتسا : عوضوملا يف رظناو –( ًايناث ) ةرقفلا تابوقعلا نوناق نم 63 ةداملا رظنأ (3)
ص106 . 1923م36 ةنس ربمسيد

نم ىفعي ال يراد اإل صيخرتلا نإف ،  ًاعورشم لمعلا لعجي يرادإ سيئر نم رداصلا األرم ناك اذإو اذه
طورشلا هئافيتسا دعب هعنصم ةرادإب ةصخر ىلع عنصملا بحاص لصح اذإف .  ةيندملا ةيلوئسملا

ىلع لصح هنأب هتيلوئسم عفدي نأ عيطتسي  ،وال هئطخب ريغلا رضا الاذإ وئسم ىقبي هنإف ،  ةررقملا
.(498 ةرقف 1 وزام ) ةراد اإل اهتبلطت يتلا طورشلا ىفوتساو عنصملا ةرادإب صيخرت

ببس نم ": اآليت هجولا ىلع يديهمتلا عورشملا نم 235 ةداملا يف صنلا اذه درو : صنلا خيرات (4)
إ ًامزلم نوكي  ،ال هببس يذلا ررضلا ىلع ًاريثك ديزي قدحم ررض نم هريغل وأ هسفنل ةياقو ،  ريغلل ًاررض
172 ةداملا مقر حبصأو ،  صنلا اذه ةعجارملا ةنجل ترقاو . " بسانم يضاقلا هاري يذلا ضيوعتلا الب
لدع خويشلا سلجمب يندملا نوناقلا ةنجل يفو .  هيلع باونلا سلجم قفاوو .  يئاهنلا عورشملا يف
هيلع قفاوو . 168 ةداملا مقر حبصأو ،  ديدجلا نوناقلا يف دراولا صنلل ًاقباطم حبصأ ىتح صنلا
رظناو ص381). ص377– 2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم ).  هتنجل هتلدع امك خويشلا سلجم

األ نوناقلا نم 228 ةداملا يلا ،و اإلطي يسنرفلا عورشملا نم 2 ةرقف 77 ةداملا ةلأسملا هذه يف ًاضيأ
.  ينولوبلا نوناقلا نم 130 ةداملا و يرسيوسلا تامازتل اال نوناق نم 2 ةرقف 52 ةداملا  ،و ينامل
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نوكي ً)نأ :(وأال يه ةرورضلا حةلا ققحتت ىتح صنلا اهبلطتي يتلا طورشلا ف
ددهي رطخ نيب قرف حلا .وال رطخب ًاددهم ،  هريغ وأ  ،وه ررضلا ببس يذلا صخشلا
عفترت فال ةيئانجلا ةيلوئسملا  .امأ ةيندملا ةيلوئسملا ثيح نم لا ملا ددهي رطخو سفنلا

لا حلا رطخلا اذه نوكي )نأ ًايناث ).( تابوقع (م61 سفنلا ددهي رطخلا ناك إالاذإ
رطخلا ناك اذإف زر رضلا هيلع عقو نمل وال ررضلا ببس نمل هيف  ،فالدي يبنجأ هردصم

ىلع هبلج يذلا وه ًارطخ ىقتي يكل ريغلا ب ررضلا هقاحلا نإف ررضلا ببس نم هردصم
هيلع عقو نم وه هردصم رطخلا ناك اذإو .  ةلماك هتيلوئسم بجوي ًايدعت ربتعي هسفن
ًاعافد ربتعي رطخلا اذهل ًاردصم ناك نمب ررض قاحلإب ولو رطخلا عفد نإف ،  ررضلا

نوناق نكلو .  ديدجلا يندملا نوناقلا يف صنلا اذه لباقي صن ىلع ميدقلا يندملا نوناقلا لمتشي ملو
اآليت: صنلا نمضت تابوقعلا

رطخ نم هريغ وأ هسفن ةياقو ةرورض اهباكترا ىلإ هتأجلأ ةميرج بكترا نم ىلع باقع :"ال تابوقع م61
هتردق يف وال هلولح يف لخد هتدار إل نكي ملو ،  هريغب وأ هب عوقولا كشو ىلع سفنلا ىلع ميسج

. " ىرخأ ةقيرطب هعنم
حةلا نأ ًاريخا ىعاريو ": يتأي ام ددصلا اذه يف يديهمتلا عورشملل ةيحاضي اإل ةركذملا يف ءاج دقو

رورضملل نوكي مل اذإ فيفختلا ىلإ يدؤت يهف .  اهيفن وأ ةيلوئسملا نم فيفختلا عبتتست دق ةرورضلا
ضيوعتلا إالب ًامزلم نوكي ال هنكلو ةلا ، حلا هذه يف ال وئسم ررضلا ثدحم لظيو .  اهمايق يف بيصن

ررض نم هريغل وأ هسفنل ةياقو راضلا لمعلا باكترا ىلإ ئلجأ هنأ رابتعاب ،  ًابسانم يضاقلا هاري يذلا
هل ةياقو ررضلا عقو يذلا ريغلا امأ .  ًارزو فخأو ةعبت رسيأ ةيحانلا هذه نم وهف .  ًارطخ دشا قدحم
يف ،  زرحتلا يغبنيو ،  ببس بال ءارث اإل دعاوقل ًاقفو رورضملا لبق يأ ررضلا ثدحم لبق ال وئسم نوكيف
ةلا حو ةلا حلا هذه نيبو ،  ةيحان نم ةرهاقلا ةوقلا نيبو ةرورضلا حةلا نيب قيرفتلا يف ،  ماقملا اذه
هنأ ول هثادحإ نع ةحودنم ررضلا ثدحمل نوكي ةرورضلا حةلا يفف .  ىرخأ ةيحان نم يعرشلا عافدلا
ئجلت كلذ نم ضيقنلا ىلع يهف ةرهاقلا ةوقلا امأ .  هددهتي ناك يذلا ررضلا لمحت ىلع هسفن نطو
ةرورضلا حةلا يف هيقوت ىلإ دصقي يذلا مهادلا رطخلا نأ  .مث هعفدب لعافلل لبق ال ءاجلا رارض اإل ىلإ

وهف ،  يعرشلا عافدلا حةلا يف رورضملا عضو كلذ نع فلتخيو .  هثادحإ يف دي رورضملل نوكي ال
اذإ يعرشلا عافدلا ةلا حب طلتخت دق ةرورضلا حةلا نأ مدقت ام ىلع عرفتيو .  رطخلا كلذ ثدحم هتاذب
لثم يفف .  هسفن رورضملا نم رداص رطخ همزلتسا امنإو ،  يجراخ رطخ هيلإ عفدي مل راضلا لمعلا ناك
حمل دقو .  هجولا اذه نم يعرشلا عافدلا مكح ةرورضلل نوكيو ،  ًاتاتب ةيلوئسملا يفتنت ةلا حلا هذه
ريغلل ًاكولمم ًائيش برخ وأ فلتا نم لك ا ،( ىلع 228 ةداملا يف صنف ،  ةقرفتلا هذه ينامل األ نينقتلا

اإلتالف ناك ىتم ،  نوناقلل ًافلا خم كلذب دعي ال ءيشلا اذه ءارج نم هريغ ددهتي وأ هددهتي رطخ ءردل
ثدحأ دق لعافلا ناك اذإف .  رطخلا اذه عم ًابسانتم ررضلا ناكو رطخلا عفد همزلتسا دق بيرختلا وأ

يف الف تخا عم اهسفن ةقرفتلا هذه ينولوبلا نينفتلا عبتا دقو .( ررضلا ضيوعت نع لئس هلعفب رطخلا
حرج وأ لتق  ،وأ ريغلل اكولمم ًائيش فلتا وأ برخ نم لك ) نأ ىلع 140 ةداملا يف صنف ،  ريبعتلا
اذه ءارج نم ةرشابم ريغلا اذه ددهتي وأ هددهتي رطخ نم هريغل وأ هسفنل ةياقو ،  ريغلل اكولمم ًاناويح
لعفلا ناكو ،  رطخلا اذه بلجتسي مل ناك ررض ،اذإ نم ثدحي امع لأسي ال ناويحلا كاذ وأ ءيشلا
رطخلا ثادحإ حةلا نيب ناقرفي امهركذ مدقتملا نينينقتلا نأ ظح ).يوال الًامز رضلا هيلع بترت يذلا

ةلااأل حلا يفف هنم . ررضلا عقو نم أطخب رطخلا ثادحإ حةلا نيبو رورضملا هكلمي ءيش ءارج نم
نأ ىلع .  ةصوقنم ريغ ةلماك ةيناثلا ةلا حلا يف لظت اهنأ نيح يف ،  ًاتاتب ةيلوئسملا يفتنت ىلو
نع مجنت رطخلا روص نم ةروص هجاوف ،  نيتقباسلا نيتلا حلا نم قدأ ةلا حل ضرع دق عورشملا
هذه يف ةيلوئسملا فيفختب ىضقو ،  اهيف دي رورضملا وأ ررضلا ثدحمل نوكي ال ةيجراخ فورظ

ص379– 2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم ).  اهتلمج يف اهيفن وأ اهيلع ءاقب نعاإل ًاضوع ةروصلا
ص380).

اهدعب امو 628 ةرقف 240و6 ةرقف 3 جوميد –495 ةرقف –492 ةرقف 1 وزام : ةرورضلا حةلا يف رظنأ
نوناقلا يف تاساردلا نم ةعومجم يف رشن قماالهل كلذكو ،  اهدعب امو 98 ةرقف 1 هييتافاس –

ةرقف ةيندملا تامازتل يفاال ةيبد األ ةدعاقلا يف ريبير – اهدعب امو ص729– ناتيباك ىركذل يندملا
(Lallement) نامل –ال اهدعب امو 302 ةرقف 567–الول ةرقف 1 نامسإو ريبيرو لوين 46–بال
Starck) كراتس –1941 ةنس سيراب نم ةلا سر (Aboaf) فوبا –1922 ةنس سيراب نم ةلا سر

. 1947 ةنس سيراب نم ةلا سر (
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ريثكب دشا هيدافت دارملا رطخلا نوكي )نأ ً .(ثًاثلا ال صأ ةيلوئسملا نم يفعي ًايعرش
نأ األلو ضرفلا : ةعبرأ ضورف نيب زييمتلا بوجو انه ىرنو عقو . يذلا ررضلا نم
يذلا صخشلا  .ف هيدافت دارملا رطخلا بناجب ًاروكذم ًائيش دعي ال عقو يذلا ررضلا نوكي
ريغلل ةكولمم ةرجش علتقي نأك ،  ةميقلا ديهز تإالفملا نع مجحي ال قرغلا ىشخي

،  ةماسجلا نم دحلا اذه ىلإ رطخلا عفترا اذإف .  قرغلا نم هسفن ذقني ىتح اهب كسمي
يفنت ةرهاق ةوق دعي انه رطخلا نإ لوقلا نكمأ ،  ةهافتلا نم دحلا اذه ىلإ ررضلا لزنو

ام لكو ،  ةيريصقتلا ةيلوئسملا ىوعدب ةرجشلا بحاص عجري فال نًاتاتب ةيلوئسملا
نوكي نأ يناثلا ضرفلا  .و اهطورش ترفاوت اذإ ببس بال ءارث ااال ىوعد وه هب عجري

حةلا يف فولأملا ضرفلا وه اذهو عقو ، يذلا ررضلا نم ريثكب دشا هيدافت دارملا رطخلا
،  همهد ضرم نم هسفن هب جلا  ،عي هكلمي ال ءاود ىلع ىلوتسي يذلا صخشلا ف ةرورضلا

بحاص بيصت يتلا ةراسخلا نم ريثكب دشا ةداعلا يف وهو ،  ضرملا رطخ ىدافتي
ةرهاقلا ةوقلا نيب قيرفتلا بجو مث نمو – ةرهاقلا ةوقلا ةلزنم رطخلا غلبي ملو .  ءاودلا
ةرورض حةلا يف ربتعي ءاودلا ىلع ىلوتسا يذلا ضيرملا نكلو – ةرورضلا ةلا حو
ءاودلا بحاص عوجر نم هيفعت ال تناك نإو ،  ةيريصقتلا ةيلوئسملا نم هيفعت ةحلم

نم دشا هيدافت دارملا رطخلا نوكي نأ ثلا ثلا ضرفلا  .و ببس بال ءارث اإل ىوعدب هيلع
صخشلا ف ةحلملا ةرورضلا دح وال ةرهاقلا ةوقلا دح غلبي مل هنكلو عقو ، يذلا ررضلا

نم يفعي  ،ال هراد يف تبش ًاقيرح ئفطيل اهب ، ناهتسي ال ةميق اذ ريغلل ماال فلتي يذلا
ضيوعتب يضاق اال همزليف ،  اهردقب ةرورضلا ردقتو .  ةدحاو ةلمج ةيريصقتلا ةيلوئسملا

صنلا هب يضقي ام اذهو – ةيريصقتلا ةيلوئسملا نع ،  ففخم ضيوعتب  ،يأ بسانم
ضرفلا  .و ببس بال ءارث اإل ىوعدب هيلع لا ملا بحاص عوجر بناج ىلإ – ةحارص

،  ةماسجلا يف هنود عقو ،وأ يذلا ررضلل ًايواسم هيدافت دارملا رطخلا نوكي نأ عبارلا
اذه ىلع ديزي ال ًارطخ ىدافتيل ًاررض هريغب قحلي نأ صخشل زوجي ال ةلا حلا هذه يفو
نحنو .(1) ةلماك ةيريصقتلا هتيلوئسم تققحتو ،  ًايدعتم ناك كلذ لعف نمو .  ررضلا
وهو ،  درجملا اهسايقمب ةيلوئسملا سيقن امنإ ةعبر األ ضورفلا هذه نيب ام زييمتلا يف
تماق كولسلا اذه نع فارحنا عقو ثيحف ،  يداعلا صخشلل فولأملا كولسلا

.  ةيلوئسملا
عقوو .  ةيلوئسملا مقت مل كلذل ،  يناثلا و األلو نيضرفلا يف فارحنا عقي ملو
ًاففخم صنلا ءاجف ،  ةرورضلا مايق هنم ففخ نكلو ،  ثلا ثلا ضرفلا يف فارحنا

،  هرربت ةرورض هنم ففخي  ،مل عبارلا ضرفلا يف ال ماك فارحن اال عقوو .  ةيلوئسملل
.(2) ةلماك ةيلوئسم كلذ لجأ نم ةيلوئسملا تناكف

1941 ةنس ربمفون 17 يفو ص963– 488 مقر 17 ةاماحملا 1937 ةنس رياربف لوأ ضقن (1)
ص468 . 158 مقر 22 ةاماحملا

عم امهنم يأ يف ةيلوئسملا ققحتت ال نيعضو نيب ام ةنراقملا يه ،  ىدعتلا نكر يف ةريخأ ةلأسم تيقب (2)
عالةق هيف تفتنا عضوو ،  أطخلا ىفتناف يدعتلا نكر هيف مقي مل عضو كانهف .  نافلتخم ناعضو امهنإ
مايق نأ يف كش الن ،ال ثامتم نيعضولا نيذه نأ نظي نم ئطخيو .  يبنج األ ببسلا مايقل ةيببسلا
اذإ ىتح وهف أطخ ، كانه ناك اذإ امع ثحبلل ذئدنع لحم  ،فال ةيلوئسملا هب يفتنت يبنج األ ببسلا
ىقب مقي ، مل اذإ يبنج األ ببسلا نإف .  حيحص ريغ كسعلا نكلو .  ةيلوئسملا هب ققحتت ال ًادوجوم ناك

.  دوجوم وأ فتنم أطخلا له ثحبلل لحم
يف امك ،  سكعلا تابث باقالإل ًاضرف ًاضورفم أطخلا ناك اذإ ام حةلا يف هررقت امل ةيلمعلا ةيمه األ رهظتو

األ ببسلا تابثإ هنم بلطي ال ةلا حلا هذه يف ةيلوئسملا نإف .  ريغلا ىلع ةباقرلا ىلوت نم ةيلوئسم
هذهو .(absencedefaute) أطخلا ءافتنا تبثي نأ يفكي (causeetrangece)،لب يبنج

مل هكلس يذلا قيرطلا نأ تبثي نأ أطخلا هبناج يف ضرف نم عيطتسي ذإ تابث يفاإل رسيأ ةلحرم
تبثي نم امأ .  أطخلا يفتني كلذبو ،  يداعلا صخشلا هكلسي يذلا فولأملا قيرطلا نع هيف فرحني
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كارد :اإل يونعملا نكرلا -2

يفكي  .فال أطخلا يف يونعملا نكرلا وه كارد :اإل زييمتلا ةيلوئسملا طانم –535
يدعتلا لا معأ هنم تعقو نم نوكي نأ همايقل بجي  ،لب أطخلا موقيل يدعتلا نكر

ًاهتع هوتعملا  ،و نونجملا  ،و زيمملا ريغ يبصلا  .ف زييمت نود ةيلوئسم اهل .وال ًاكردم
ًاميونت مونملا  ،و ضرملا و ةبوبيغلا و ركسلا ك ضراع ببسل هدشر دقف نمو ًامات ،

ريغ ألمهن أطخ مهيلإ بسني نأ نكمي ؤهالءال  ،لك مونلا ضرمب باصملا  ،و ًايسيطينغم
.  مهلا ألمع نيكردم

تلقتناو ،  ينامورلا نوناقلا يف تررقت ذنم اهيلع دقعني عامج داكاإل ةلأسم هذهو
ةيلوئسملا طوقس ربتعاو .  ةثيدحلا روصعلا ىلإ هذه نمو ،  ىطسولا روصعلا ىلإ هنم

اإل ىلإ نوناقلا اهاطخ ةوطخ ًاعم ةيندملا و ةيئانجلا نيتيحانلا نم زييمتلا ميدع نع
مام .

يف ةيداملا ةيرظنلا رايت نكلو : زييمتلا ميدع نع أطخلا يفني كارد اإل نكر –536
ىلع ال ةعبتلا لمحت ىلع ةيلوئسملا ينبت يتلا ةيرظنلا يهو ،  ةيريصقتلا ةيلوئسملا
راصنأف .  زييمتلا ميدع ةيلوئسم ثحبلا ناديم ىلإ ديعي ريخ األ دهعلا يف ادب .  أطخلا

نكي مل اذإ زيمملا ريغف ،  زييمتلا مدعنا اذإ ىتح ةيلوئسملا ب نولوقي ةيداملا ةيرظنلا
ىلع موقت امنإ مهدنع ةيلوئسملا  .و ررضلا ثادحإ عيطتسي أطخلا باكترا ىلع ًارداق
مدع مزلتسي مهقطنم نأ ةيلوئسملل ًاساسأ أطخلا ب نيكسمتملا ىلإ اوعنو .  ررضلا
ميدع ضوعي إال اهيف ةوسقلا نم نوكي حاالت ىلإ اوراشأو .  زييمتلا مدعنا اذإ ةلءاسملا
راصنأ ضعب دمعف .  مدعم ريقفل ميسج ررض نم هثدحأ ام ءارثلا عساو ناك اذإ زييمتلا
سايقملا يف اوأرو .  زييمتلا ميدع نم مهفقوم ليدعت ىلإ أطخلا ىلع ةينبملا ةيلوئسملا
زييمتلا ميدع ةيلوئسمب لوقلا ىلع مهنيعي هونظ ام ىدعتلل ًارايعم هوذختا يذلا درجملا

 ،لب ررضلا ثادحإ ىلع بسحف ًارداق سيل زييمتلا ميدع نإ اولا  .قف أطخلا قاطن يف
هل يدعتلا و يدعتلا وه دحاو نكر هل مهدنع أطخلا  .ذإ أطخلا باكترا ىلع رداق ًاضيأ وه

ًانونجم وأ ناك زيمم ريغ ًاريغص .  زييمتلا ميدعو .  هنايب قبس يذلا درجملا سايقملا اذه
ادب .  يداعلا صخشلل فولأملا كولسلا ب هكولس سيق اذإ كلذ ، ريغ وأ ًاهوتعم وأ
وهف .  نيزيمملا فرصت فرصتي هنأب لوقلل جماال عدي ملو .  هذوذش حضوو ،  هفارحنا

زييمتلا مادعنا امأ .  ةلءاسملا بجوتسي ًايدعت لمعلا ناك ،  ريغلا ب رضي لمع هنم ردص اذإ
ديرجت بجي هنأ مدقت دقو .  رابتعا هل موقي نأ زوجي ال يصخش يلخاد فرظ وهف
.  ةيصخشلا ةيلخادلا فورظلا عيمج نم يدعتلل ًاسايقم لعج يذلا يداعلا صخشلا

،  يدعتلا نكر وه دحاو نكر هلإال سيل أطخلا نإ ليق ول ىتح هنإ لوقلا ىلإ ردابنو
.  زييمتلا ميدع ةيلوئسمب نيلئاقلا انرظن يف فعسي ال نكرلا اذهل درجملا سايقملا نإف

ًايلخاد ًافرظ سانلا نم ةفئاط هيف كرتشت ماع فرظ رابتعا حصي ال هنأ انمدق دقف
نم ةفئاطلا هذه نع ةداع ردصي ام ريدقت دنع .  ةفئاطلا هذه دارفأ نم درف لكب ًاصاخ
مهنم ردصت يتلا األمعلا يف ،  درجملا مهسايقم نويفيرلا و ءاسنلا و ةيبصلا لا .ف معأ
لك سايقمو .  ةيعامتج اال ةلا وحلا سنجلا و نسلا لماوع نم درجتي  ،ال ةداعلا يف
زيمملا نم درجتي  ،فال تاذلا ب ةفئاطلا ىلإ يمتني مهطسوأ نم صخش ؤهالء نم ةفئاط

اهنم درفب قلعتت يتلا ةيصخشلا ةيلخادلا فورظلا نم درجت نإو ،  ةفئاطلا هذهل ماعلا

نأ هيلع متحتي ناك يذلا ديحولا قيرطلا وه هكلس يذلا قيرطلا نأ تبثي هنإف يبنج األ ببسلا
.  نيعضولا نيب رهاظ قرفلا  .و هكلسي

ةرقف 1 وزام رظنأ ) يبنج األ ببسلا مايقو أطخلا عوقو : نيتلحرم نيب ىطسو ةلحرم نذإ وه أطخلا ءافتناف
.(633 ةرقف –624
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وه ماع زيمم يف كرتشت سانلا نم ةفئاط ًاضيأ مه زييمتلا وميدع كلذكو .  هنيعب
يتلا األمعلا ريدقت يف زييمتلا اذه نم مهسايقم درجتي نأ زوجي  ،فال زييمتلا مادعنا
فرصت اوفرصتي نأ مهيف روصتي ال زييمتلا وميدع ناك املو ةداعلا يف مهنم ردصت

مهلا معأ نمض لخدي ًاذاش ، ًابيرغ ناك امهم ،  مهنم ردصي لمع لك نإف ،  نيزيمملا
سيق اذإف .(1) زييمتلا مادعنا لماع نم هيف سايقملا درجتي إال بجيو ،  ةداتعملا
نإف ،  زييمتلا ميدع صخش نم فولأملا كولسلا ىلإ مهنم ردصي لمع يأ يف مهكولس
ميدع نوكي هجولا اذه ىلعو .  ًايدعت ربتعي  ،وال هسايقم نع فرحني ال كولسلا اذه

.  لوئسم ريغ زييمتلا
نأ انرظن يف حيحصلا  .و يدعتلا نكر ىلع إال يوطني ال أطخلا نإ ليق ول هلك اذه

لماوعلا نم اهاندرج امهم ،  ةيندملا ةيلوئسملا  .والزتلا كارد اإل نكر وه رخآ ًانكر أطخلل
 .و زييمتلا ىلع موقت يهف هنع . كفنت نأ زوجي ال يبد األ لماعلا اذهب ةطبترم ،  ةيبد األ
وال ًايئانج وال ًايبدا ال هتلءاسم زوجت ال لمع نم هنع ردصي ام كردي ال يذلا صخشلا
يهف .  ةيصخشلا ةيرظنلا لضف وه اذهو زأطخلا ىلع موقت ةيلوئسملا تمادام ،  ًايندم

ال ًايبدأ ال ماع ةيلوئسملا يف عيشتف ،  زييمتلا ب أطخلا طبرتو نأطخلا ب ةيلوئسملا طبرت
نميهي يذلا عوضوملا رصنعلا ةدح نم ففخي يتاذ رصنع وه هنع ،ذإ ءانغتس اال زوجي

.(2) درجملا صخشلا سايقم ىلع
ةيلهأ هنأ ىلع فيكي ال ةيريصقتلا ةيلوئسملا يف زييمتلا نأ ظح نأنال ًاريخأ ىقبيو

ال هنودبو .  أطخلا يف كارد اإل نكر وه زييمتلا امنإ ،  دقعلا يف ةيله  .كاأل اهرفوت بجي
.  ةيله يفاأل كلاالم دنع كلذ ركذ قبس دقو أطخ . يدعتلا نوكي

.  يونعملا صخشلا يف  ،مث يعيبطلا صخشلا يف كارد اإل نكر اآلن ضرعتسنو

: يعيبطلا صخشلا -1

ام ىلع ديدجلا يندملا نوناقلا نم 164 ةداملا تصن : ةينوناقلا صوصنلا -537
: يتأي

. " زيمم وهو هنم تردص ىتم ةعورشملا ريغ هلا معأ نع ال وئسم صخشلا نوكي -1
لوئسم وه نم كانه نكي ملو ،  زيمم ريغ صخش نم ررضلا عقو اذإ كلذ عمو -2

هنم عقو نم مزلي نأ يضاقلل زاج ،  لوئسملا نم ضيوعت ىلع لوصحلا رذعت هنع .وأ
. "(3) موصخلا زكرم كلذ يف ايعارم ،  لداع ضيوعتب ررضلا

ىلإ مهتافرصت ساقت مهنم نونجم ،  نيناجملا لا معأ نم وه اميف ،  درجملا مهسايقم نيناجملا (1)ف
ةيساوس نيناجملا نأو ،  نيناجملا لا معأ نم ربتعي نونجملا نم ردصي لمع لك نأ ظح  .يوال هتافرصت

.  درجملا سايقملا وه نوكي نأ حلصي نونجم يأف ،  زييمتلا مادعنا يف
لوين ص224–بال ص222– ناتيباكو وكالن –968 ةرقف 2 هيجن وبوال ريبيرو لوين بال رظنأ (2)

ص49 كب ىعرم ىفطصم ص327– ص325– فلؤملل زجوملا –498 ةرقف 1 نامسغو ريبيرو
1 وزام كلذ سكع رظنأ ص313– ص311– كب تيتس وبأ تمشح دمحأ روتكدلا ص52– –

رظنأ كلذ عمو ص37– ص35– راضلا لعفلا يف صقرم ناميلس روتكدلا – اهدعب امو 456 ةرقف
ص كب تمشح فلؤم يف اهيلإ راشم ةعوبطم ريغ تاركذم كب يخلا يطعملا دبع روتكدلا ص64

. 312
ةلءاسمب انلق ولف ،  ةعبتلا لمحتي يئزج ميلست نم درجملا صخشلا سايقم هيلع يوطني ام انيب دقو اذه

. ً ال ماك ًاميلست ةعبتلا لمحت ةيرظنب هيلإ ةبسنلا ب انملسل ،  زييمتلا ميدع
نوكي -1": اآليت هجولا ىلع يديهمتلا عورشملا نم 231 ةداملا يف صنلا اذه درو : صنلا خيرات (3)

هأالً نكي مل ول ىتح ،  زيمم وهو هنم تردص ىتم ةعورشملا ريغ هلا معأ نع ال وئسم صخشلا
تضين نم ىلع ضيوعتلا ب باصملا عوجر رذعتو ،  زيمم ريغ صخش نم ررضلا عقو  .2–اذإ دقاعتلل

كلذ يف ًايعارم ،  لداع ضيوعتب ررضلا هنم عقو نم مزلينا يضاقلل زاج ،  صخشلا اذه ىلع ةباقرلا هب
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 ،اممل ررضلا ضيوعتب مزتلا زييمتلا هيف دقف تقو يف ًاررض صخش ثدحأ  .3–اذإ موصخلا زكرم
،  ةيظفللا الت يدعت تحرتقا ةعجارملا ةنجل يفو . " هنم أطخ ريغب زييمتلا دقف دق ناك هنأ تبثي
نم ضيوعت ىلع لوصحلا رذعت " ةرابعب " لوئسملا ىلع عوجرلا رذعت " ةرابع ليدعت ًاضيأ حرتقاو
ىلع لوصحلا ناكمإ ىلعو ًانوناق عوجرلا زاوج ىلع بصني رذعتلا نأ حوضوب نيبتي ىتح " لوئسملا
مدعل ةرقفلا هذه فذحت نأ ةشقانملا دعب ىؤرو ،  ةداملا نم ةريخ األ ةرقفلا تشقونو عفال . ضيوعتلا

هنم أطخ ريغب اهيف زييمتلا صخشلا دقفي يتلا ةلا حلا يف ثحبلا بجول ترقأ ول  ،وألاهن اهيلإ ةجاحلا
ىقبت ةيلوئسملا نأ ةنجللا تأر دقو ،  ةيناثلا ةرقفلا ىضتقمب ال وئسم ىقبي صخشلا اذه ناك اذإ اميف

.  ةريخ األ ةرقفلا هذه ىلإ ةجاح فال ةماعلا دعاوقلا قيبطت نم دافتسي كلذ لك نكلو ةلا حلا هذه يف
ريغ هلا معأ نع ال وئسم صخشلا نوكي –1": التكاآليت يدعتلا هذه دعب ةداملا صن حبصأ دقو
عقو اذإ كلذ عمو –2.  دعلا ب مازتل ًلال هأال كانه نكي مل ولو زيمم وهو هنم تردص ىتم ةعورشملا
نم ضوعت ىلع لوصحلا رذعت وأ هنع لوئسم وه كانه نكي مل ولو ،  زيمم ريغ صخش نم ررضلا

. " موصخلا زكرم كلذ يف ًايعارم ،  لداع ضيوعتب ررضلا هنم عقو نم مزلي نأ يضاقلل زاج ،  لوئسملا
نوناقلا ةنجل يفو ةداملا ىلع باونلا سلجم قفاوو .  يئاهنلا عورشملا يف 168 ةداملا مقر حبصأو

ديزت "ألاهن دقعلا ب مازتل ًلال هأال نكي مل ولو " ةرابع ىلو األ ةرقفلا نم فذح خويشلا سلجمب يندملا
كارد اإل نكرو ةيله األ نيب طلخلل ًابنجت فذحلا اذه يف نأب لوقلا نكميو : فلؤملا ) ةرورض هيضتقت ال
امنإو اهب ، لومعملا دعاوقلل فلا خم اهمكح نأ ولو ةيناثلا ةرقفلا ىلع ةنجللا تقفاوو .( ررضلا يف

": يتأي ام ةلجملا نم 916 ةداملا يف ءاج اإلسالةيم .ذإ ةعيرشلا نم دنس هلو ةلا ، دعلا هب يضقت
 ،وال هراسي حلا ىلإ رظتني هلملا نكي مل نإف مهلا ، نم نامضلا مزليف هريغ ملا يبص فلتأ اذإو
نأب ضارتع اذهاال ىلع بيجأ " لداع ضيوعتب " ريبعتلا ىلع ةنجللا يف ضرتعا املو . " هيلو نمضي
ىلع ديدج أدبم عقاولا يف وهو اإلسالةيم ، ةعيرشلا نم ذوخأم زيمملا ريغ يبصلا ةيلوئسم أدبم
هيف ىعارت نأو يداعلا ضيوعتلا نم لقأ نوكي نأ هب ديرأ لداعلا ضيوعتلا  ،و يندملا نوناقلا
مقر حبصأو وه . امك ريبعتلا ءاقبإ ىلع ةنجللا تقفاوف .  يداعلا ضيوعتلا يف ىعارت دقال تارابتعا

2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم ).  هتنجل اهترقأ امك ةداملا ىلع خويشلا سلجم قفاوو . 164 ةداملا
ص361). ص356–

نوناقلل فلا خم لعف لك ": يتأي ام ىلع طلتخملا نوناقلا نم 212 ةداملا تصن ميدقلا يندملا نوناقلا يفو
مدعل ءاوس هلا ، ألعف كردم ريغ لعافلا نكي هنع ،اممل ئشانلا ررضلا ضيوعتب هلعاف ةيموزلم بجوي

. " رخآ ببسي وأال هنسل ةبسنلا ب هزييمت
و يرسيوسلا تامازتل اال نوناق نم 54 ةداملا و يلا اإلطي يسنرفلا عورشملا نم 75و76 نيتداملا ًاضيأ رظنأ

نوناقلا نم ةثلا وثلا ةيناثلا نيترقفلا 122 ةداملا و ينولوبلا تامازتل اال نوناق نم 138و143 نيتداملا
.  نينانبللا

ةيله لأل ًاطانم زييمتلا لعج ": يتأي ام ددصلا اذه يف يديهمتلا عورشملل ةيحاضي اإل ةركذملا يف ءاج دقو
ًارداق صخشلا ناك ىتمف .  ةيريصقتلا ةيلوئسملا يف ( لوقلا اذه يف ةقدلا مدع انيب دقو : فلؤملا )

وأ ةيتاذ ةركف نأشلا اذه يف األرم عجرمف ،  هئطخ نع هتلءاسم تبجو رشلا نم ريخلا زييمت ىلع
دقفلا اذه ناك ىتم ةتوقوم ةروصب زييمتلا دقف دعب راضلا لمعلا عقو ولو مكحلا اهب طاني ةيصخش
زييمتلا لا وز نأ ىلع ليلدلا ميقي كلذ ،نأ ءازإ ،  ررضلا ثدحم ىلع نيعتيو ،  لعافلا اطخ ىلإ ًاعجار

ةلا ،و حلا هذه يف ضرتفي أطخلا  .ف هسفن نع ةيلوئسملا عفدي نأ دارأ اذإ هنم أطخ ريغب هيلع أرط
مجني وه اهب ،ذإ ةيببسلا طابر لصوو جئاتنلا لسلست ثيح نم ةيناثلا ةبترملا يف إال يتأي ال ررضلا
اذهل ًاقيبطت يشكارملا و يسنوتلا نانينقتلا دروأ دقو .  أطخلا ىلع بترتي هرودب اذهو زييمتلا دقف نع

تامازتل يفاال ةيندملا ةيلوئسملا عفرت ال ركسلا (حةلا نأ ىلع 93/102 نيتداملا يف اصنف مكحلا
ناك اذإ طإالًاق ةيلوئسملا عفترتو .  ةيرايتخا ةلا حلا هذه تناك ىتم ،  اههابشأو حنجلا نع ةئشانلا
لا وز مكح كلذ نع فلتخيو .( هيلع ىعدملا قتاع ىلع تابث اإل ءبع عقيو ،  يرايتخا ريغ ركسلا
اذإو .  ةيدام وأ ةيعوضوم ةركف ةيتاذلا ةركفلا كلتب لدبتست  ،ذإ ررضلا ثدحأ نمم أطخ ريغب زييمتلا

ةيلوئسملا رثأتست وحنلا اذه ىلعو .  ةففخم ةيلوئسم يهف ضرقلا اذه يف ةمئاق لظت ةيلوئسملا تناك
هجو ىلع اهلحم لحت نأ نود ةيتاذلا وأ ةيصخشلا ةيلوئسملا ىلع ةرادصلا ب ةيداملا وأ ةيعوضوملا

باصملا ىلع رذعتي نأ امهلوأ : نيطرش رفاوتب إال زييمتلا هنع زلا نم ةيلوئسم بترتت فوال لماك
ىلع ليلدلا ةماقإ مدعل امإ ،  ررضلا ثدحأ نم ىلع ةباقرلا هب تطين نم ىلع ضيوعتلا ب عوجرلا

داعال . ًاضيوعت رورضملل ررقي نأب يضاقلل موصخلا زكرم حمسي نأ يناثلا  .و هراسع إل امإو هتيلوئسم
رادتق دنعاال زوجيو  ،لب هئادا ىلع ًارداق زيمملا ريغ نكي مل  ،اذإ نذإ ضيوعتلا ب مكحلا ضفر زوجيف
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نذإ لص :فاأل زييمتلا وميدع – يفكي هتاذ تقولا يف وهو يرورض زييمتلا –538
زييمتلا  .و ًازيمم نوكي نأ بجي ،  ةيريصقت ةيلوئسم ال وئسم نوكي ىتح ،  صخشلا نأ
زيمملا يبصلا نأ يف كلذ رهظيف يفكي هنأ امأ .  يفكي هتاذ تقولا يف وهو ،  يرورض

.  دشرلا نس غلب دق نوكي نأ ىلإ ةجاح نود ةلماك ةيريصقت ةيلوئسم ال وئسم نوكي
هلا معأ نع ال وئسم نوكي ال زيمملا ريغ صخشلا نأ يف كلذ رهظيف يرورض هنأ امأو
ىلع قبطني مكحلا اذهو .  كاردإ ريغ نم اطخ  ،فال أطخلا يف نكر كارد  ،ألناإل ةراضلا

.  زييمتلا مادعنا يف ببسلا ناك  ،ًايأ زيمم ريغ صخش لك
هتلءاسم حصت (1)،ال هرمع نم ةعاسلا غلبي مل يذلا وهو ،  زيمملا ريغ يبصلا ف

موقي ىتح هتلءاسم حصتو زييمتلا هيف ضرفيف ةعباسلا غلب نم امأ .  ةيريصقت ةلءاسم
.  ضراع ببسل وأ يلقع ضرمل هيف زييمتلا مادعنا ىلع ليلدلا

حةلا باحصتسا نونجملا يف ضرفيو .(3) هتلءاسم حصت (2)ال نونجملا كلذك
اال تاظحل نم ةظحل يف وهو راضلا لمعلا بكترا هنأ ىلع ليلدلا موقي  ،إالنأ نونجلا

.(intervalleslucides) ةقاف
زوجتف زيمملا هوتعملا امأ .  هتلءاسم حصت فال زييمتلا ميدع ال ماك اهتع هوتعملا و

هيف . كارد اإل نكر رفاوتل ًاروجحم ناك ول ىتح هتلءاسم
نيعت ولو ،  ىمع واأل واألمكب مص  ،واأل نيروجحم اناك ولو ،  هيفسلا و ةلفغلا وذ امأ

.  ديدجلا يندملا نوناقلا نم 117 ةداملا ماكح أل ًاقبط يئاضق دعاسم مهنم دحاول
ريخلا نيب نوزيميو لا ، معأ نم مهنع ردصي ام نوكردي  ،ألمهن ًاعيمج مهتلءاسم زوجتف

.(4) رشلا و
 .ك لوزي ضراع ببس ىلإ عجري زييمتلا مادعنا ناك ول ىتح ةيلوئسملا يفتنتو
و تاردخملا وأ ركسلا ىلع نمدملا و مونلا ضرمب باصملا و ًايسيطينغم ًاميونت مونملا
دقاف ناك راضلا لمعلا كبترا يذلا صخشلا نأ تبث ىتمف كلذ وحنو عرصلا ب باصملا

اإل نكر ألن هتلءاسم حصت ال هنإف .  لمعلا اذهل هباكترا تقو زييمتلا مدعنم وأ يعولا
.  مئاق ريغ كارد

زييمتلا مادعن ال ةيلوئسملا مادعناو : زييمتلا مادعن ال ةيلوئسملا مادعنا قاطن –539
زييمتلا هيف مدعنا دق صخشلا نوكي نأ ةيلوئسملا مادعن ال بجي  .ذإ قيض قباطن وذ

ريغ اطخ نع هدحو لوئسملا وه زييمتلا ميدع نوكي نأو هنم أطخ ريغب ًامات ًامادعنا
: يتأي ام كلذ ىلع بترتيو ،  ضورفم

يصقان نم امهريغو ةلفغلا اذو زيمملا هوتعملا نأ نم هانمدق نأ قبس ً)ام (وأال
.  ًامات ًامادعنا مدعني مل مهيف زييمتلا ألن مهتلءاسم حبصت زييمتلا

نإف كلذ . وحنو تاردخملا و رمخلا  ،ك ضراع ببسيل زييمتلا مادعنا ناك )اذإ ًايناث )
هنم . أطخ ىلإ عجري ال زييمتلا مادعنا ببس ناك إالاذإ هتيلوئسم يفتنت ال زييمتلا ميدع

نم هسفن رورضملا زكرم هلك كلذ يف ىعاريو .  هتعس دودح يف نوكي ىتح ةلا دع ضيوعتلا صاقنا
ص357– 2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم ). " ررضلا ىدمو (؟) أطخلا ةماسجو ةيداملا ةيحانلا

ص358).
ربتعي ةعباسلا غلبي مل نم لك نأ" ىلع ديدجلا يندملا نوناقلا نم 45 ةداملا نم ةيناثلا ةرقفلا تصن (1)

. " زييمتلل ًادقاف
ص87– 1935 ةنس ةيداقتن اال ةلجملا يف هل (Weenz)قملا زنيو : نونجملا ةيلوئسم يف رظنأ (2)

نويد نم ةلا سر (Limouzoanu) ينوزوميل –1929 ةنس سيراب نم ةلا سر (Neagu) يجين
. 1932 ةنس

ص241 . 1897م) ةنس سرام 17 يف طلتخم فانئتسا (3)
. 11 مقر م213 يلليروب 1882 ةنس ليربا 6 يف طلتخم فانئتسا (4)
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هدقفي ردخملا وأ ركسلا نأ ملعي ناك ردخمل وأ ركسل زييمتلا دقف نم نأ تبث اذإف
زييمتلا دقافو .  يعولا دقاف وهو هبكترا ول ىتح هلمع نع ال وئسم نوكي هنإف .  زييمتلا

اطخ ريغب زييمتلا دقف هنأ تبثي نأ هيلعف ،  تابث اإل ءبع لمحي يذلا وه هضراع ببسل
.(1) لوئسملا نم اطخ ناك زييمتلا دقف نأ تبثي نأ رورضملا فلكي هنم .وال

نإف .  لوئسملا ناكم يف زييمتلا ميدع نوكي نأ ةيلوئسملا مادعن ال بجيو ( (ثًاثلا
ءاضقلا ىري  .فال ررضلا عوقو ىلع دعاس لا مهإ هيلإ بسنو ،  رورضملا ناكم يف ناك

 ،لب ةيلوئسملا نزي امدنع هرابتعا نم اذهاإلمهلا طقسي نأ هماكحأ ضعب يف يرصملا
ةيلوئسملا فيفخت بجوتسي زييمتلا ميدع رورضملا نم اطخ وه اذهاإلمهلا نأ ربتعي

.(2) كرتشملا أطخلا دعاوقل ًاقبط
دجو اذإف .  هدحو لوئسملا ناكم يف زييمتلا ميدع نوكي نأ بجيو ( ًاعبار )
زييمتلا ميدع ىلإ أطخلا ةبسن نم (3)،فالدب كلذ وحن وأ ملعملا كاألبوأ هنع لوئسم

نع ال ريغلا اطخ نع ال وئسم اذه نوكيو هنع ، لوئسملا ةيلوئسم كلذب ققحتت ىتح
.  ىفوأ ليصفتب كلذ نايب يتأيسو .  يصخشلا هئطخ

ضورفم اطخ ىلع ةمئاق زييمتلا ميدع ةيلوئسم نوكت أال ًاريخأ بجيو ( ًاسماخ )
يف ءايشأ نع وأ هعبات نع ال وئسم زييمتلا ميدع ناك نإف .  سكعلا تابثإ لبقي ال ًاضرف
هذه يف ةيلوئسملا نإ لوقي يذلا يأرلا ب انذخأو .  ةيكيناكيم ةلآ وأ ناويحك هتسارح

ضورفملا أطخلا نإف .  سكعلا تابثإ لبقي ال ًاضرف ضورفم أطخ ىلع موقت ةلا حلا
ريغ ريغصلا كلذ لثم .  هزييمت مادعنا هيفني  ،وال زييمتلا ميدع بناج يف ًامئاق نوكي
ضرف دقو ،  عباتلا نع عوبتملا ةيلوئسم هتمدخ يف مه نمع ال وئسم نوكي زيمملا

(4) زييمتلا ميدع هنأ ولو هبناج يف أطخلا

ناك هنأ تبثي يذلا وه ضراع ببسل زييمتلا دقاف نأب يضقي ًاصن نمضت يديهمتلا عورشملا نأ انيأر (1)
دعاوقلا قيبطتب ءافتكا يئاهنلا عورشملا يف صنلا اذه فذح دقو هنم . أطخ ريغب زييمتلا دقف دق

هسفن يف كلذ فرع دق نوكي ردخمل وأ ركسل زييمتلا دقف اذإ هنأ زيمملا يف لص نأاأل ىرنو .  ةماعلا
دهعي مل هنأ وأ ًارطضم ناك هنأ تبثا هنم ،إالاذإ أطخ دعي تاردخملا و ركسلا ىلع همادقأف لبق ، نم

هب ةجاح ال عرصلا وأ مونلا ضرمب باصملا نأ كلذ ىلع بترتيو .  يعولا دقفي نأ لبق نم هسفن يف
ررقت ةثيدحلا تانينقتلا نم ريثكو .  حضاو هرمأ نإف هنم ، أطخب نكي مل زييمتلا دقف نأ تبثي نأ

يسنوتلا نينوناقلا نم م93/102 رظنأ : يديهمتلا عورشملا نم فوذحملا صنلا هنمضت يذلا مكحلا
.  ينولوبلا تامازتل اال نوناق نم 138 ةداملا و يرسيوسلا تامازتل اال نوناق نم 54 ةداملا و يشكارملا و
ريسي وهو ةرايسلا قئاس نم كرتشم اطخ كانه ناك اذإ هنأب ةطلتخملا فانئتس اال ةمكحم تضق دقو (2)
عراشلا يف هوبأ هكرت دقو تاونس تس هنس ريغص لفط وهو رورضملا نمو لا مشلا ةهج نمو ةعرسب
اكرتشم اطخ كانه نأ رابتعاب فصنلا ىلإ لزنت ( هتمودخمو ) قئاسلا ةيلوئسم نإف ،  ةرايسلا هتسهدف

ةنس ربمسيد 15 يف طلتخم فانئتسا ) عراشلا يف هلفط كرت يذلا لفطلا ودلا نمو قئاسلا نم
ص74– 1920م33 ةنس ربمسيد 15 يف طلتخم فانئتسا ًاضيأ رظناو ص28– 1948م61
هنأب ةطلتخملا فانئتس اال ةمكحم تضق دقف كلذ عمو ص266). 1931م43 ةنس سرام 5 يفو
هيلإ بوسنملا باصملا ناكو ،  باصملا و مارتلا قئاس نيب كرتشم أطخ ىلإ عجرت ام ةثداح نأ نيبت اذإ
نع ( لفطلا ) باصملا لبق نينماضتم الن أسي اهقئاسو مارتلا ةكرش نإف ،  زيمم ريغ ًايبص أطخلا
حصت ال أطخلا  ،ألن أطخلا نم ريغصلل بوسنم وه ام امهتيلوئسم نم ففخي ال ،وال ماك ضيوعتلا
طلتخم فانئتسا ) نماضتلا دعاوق ىضتقمب ريغصلا ودلا ىلع عجرت نأ تءاش اذإ ةكرشللو هل . هتبسن

يف كب يعرم ىفطصم ريخ األ مكحلا اذه دقن يف رظنأ ص426). 1922م34 ةنس ويام 24 يف
يدام لمع حلا لك ىلع وهف اطخ ربتعي مل اذإ لفطلا لمع نأ ىرنو . 61 ةرقف ةيندملا ةيلوئسملا

.  لوئسملا اطخ ريدقت دنع هتاعارم بجت
مث نمو هنع . ال وئسم نوكيو هبقاري صخش ةلا فك يف ةداع نوكي زييمتلا ميدع  ،ألن بلا غلا وه اذهو (3)

.  زييمتلا مادعنا دنع ةيلوئسملا ءافتنا ةدح لمعلا يف فخت
تصن )،ذإ ميدقلا ) يندملا نوناقلا نم 152 ةداملا نإ ثيح ": يتأي امب ضقنلا ةمكحم تضق دقو (4)
مهنم ًاعقاو ناك ىتم هتمدخ لا عفأ نع ريغلل ئشانلا ررضلا ضيوعتب ديسلا مزلي هنأ ىلع ةقلطم ةفصب
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دق ديدجلا نوناقلا نإ مث : ةيئانثتسا حاالت يف زييمتلا ميدع ةيلوئسم -540
اذه ىف ىتح زييمتلا مادعن ال ةيلوئسملا ءافتنا ءارو نم ررض نم مجني دق ام كرادت

164 ةداملا نم ةيناثلا ةرقفلا ىف ىضقف .  مدقت اميف هدودح انمسر يذلا قيضلا قاطنلا
رذعت هنع ،وأ لوئسم وه نم كانه نكي ملو ،  زيمم ريغ صخش نم ررضلا عقو "اذإ هنأب

ضيوعتب ررضلا هنم عقو نم مزلي نأ ىضاقلل زاج ،  لوئسملا نم ضيوعت ىلع لوصحلا
. " موصخلا زكرم كلذ ىف ًايعارم ،  لداع

أطخ . ىلع ةينبم نوكت نأ نكمي ال انه زييمتلا ميدع ةيلوئسم نأب لوقلا ىلإ ردابنو
ىف ةيلوئسملا موقت امنإو .  هدنع كاردإ ال زييمتلا ميدعو ،  كارد اإل هنكر انلق امك أطخلا ف

،  صنلا ىف تدرو يتلا طورشلا  ،ب زيمملا ريغ صخشلا  .ف ةعبتلا لمحت ىلع ةلا حلا هذه
.  ةففخمو ةطورشم هتيلوئسم تءاج كلذلو ررض . نم هثدحي ام ةعبت لمحتي

ىلع لوصحلل يبسالً رورضملا دجي أال اهطرشو .  ةطورشم ةيلوئسم وأالً يهف
الً وكوم زييمتلا ميدع نوكي نأ بلا  .وغلا زييمتلا ميدع ريغ رخآ صخش نم ضيوعتلا
همأ وأ هدج وأ هيبأ ةلا فك يف ةداع نوكي زيمملا ريغ ريغصلا ف هلفكي صخش ةباقر ىلإ
دحأ ةلا فك يف ؤهالءوأ نم دحأ ةلا فك يف نوكي نونجملا و هبراقأ نم دحأ وأ

وه زيمملا ريغ ىلع ةباقرلا ب هيلإ دوهعملا  .ف ةيلقعلا ضارم علالجاأل ةدعملا تايفشتسملا
هدحو لوئسملا وه ناك .  دجو نإف .  ىرنس امك ررض نم زيمملا ريغ هثدحي امع لوئسملا
دجو  ،وأ دجوي مل اذإ امأ . ً ال ماك ضيوعتلا ب هيلع رورضملا عجرو ،  رورضملا وحن

 ،وأ يتأيس امك سكعلا تابث إل لباق أطخ وه ذإ هسفن نع أطخلا ىفني نأ عاطتسا هنكلو
ىلع هنم لصحي نأ رورضملا عطتسي مل ًارسعم ناك هنكلو أطخلا ىفن عطتسي مل

.  هسفن زييمتلا مدع ىلع ضيوعتلا ب رورضملا عجري كلذ دنعف ،  ضيوعتلا
الً وئسم نوكي ال وهف .  ةففخم ةيلوئسم ةلا حلا هذه يف زييمتلا ميدع ةيلوئسمو

موقت ال هتيلوئسم ألن كلذ . ً ال ماك ًاضيوعت ررضلا نم هثدحأ ام ضيوعت نع ًامتح
ةراضلا هلا معأ نع ةعبتلا هلمحي ال نوناقلا  ،ف ةعبتلا لمحت ىلع  ،لب انمدق امك أطخ ىلع
موصخلا زكرم وه ضيوعتلا ريدقت يف ىضاقلا هيعاري ام مهأو .  ةلداع دودح يف إال

ناكو ءارثلا روفوم زييمتلا ميدع ناك اذإ لماك ضيوعتب ىضقي وهف .  رقفلا و ينغلا نم
.  زييمتلا ميدع نم ردص يذلا لمعلا ببسب ميسج ررضب بيصأو ًامدعم ًاريقف رورضملا

ناكو رفو ريغ نم شيعلا رسيم زييمتلا ميدع ناك اذإ ضيوعتلا ضعبب ىضقي وهو
ميدعل كرتي نأ ةلا حلا هذه يف ىضاقلا ىلع بجيو ضيوعتلا ىلإ ةجاح يف رورضملا

ال دقو .  مهتقفن هيلع بجت نم ىلعو هسفن ىلع ةقفنلل ًايفاك ًادروم مهلا نم زييمتلا
ىزاوج اهددصب نحن يتلا ةلا حلا يف ضيوعتلا ب مكحلا الً–ألن صأ ضيوعتب ىضقي

يف رورضملا ناك اذإ ةصاخبو ،  هدنع الملا ًاريقف زييمتلا ميدع ناك اذإ – ىبوجو ال
رورضملا هلذب ام رادقم ضيوعتلا ريدقت يف رابتعا لحم كلذك نوكيو .  شيعلا نم ةعس

يف هسفن رورضملا ضيرعت نإف ،  زييمتلا ميدع نم هباصأ يذلا ررضلا يقوتل ةيانعلا نم
دق هنم أطخ دعي هدنع زييمت ال صخش ثبع ءارج نم هب لزني نأ ىسع امل ةطيح ريغ

يذلا عوبتملا بناج نم لا مهإ وأ ريصقت يأ توبث بجي ال هنأ تدافأ  ،دق مهفئاظو ةيدأت حلا يف
حصتف ،  هتفيظو ةيدأت ءانثأ عباتلا نم ررضلل جتنملا أطخلا عقي نأ اهقيبطتل يفكي  ،لب ضيوعتلا ب مزلي

وأ هيلو هل مهنيع نيذلا ةمدخ لا معأ نم أشني يذلا ررضلا ضيوعت نع اهيلع ءانب رصاقلا ةلءاسم نذإ
ببسب وه هنأب كلذ ىلع دري نأ ةلا حلا هذه ىف لءاسملل قحي  .وال هيدل مهلا معأ ةيدأت ءانثأ هيصو

نم عقو لعف نع تسيل انه ةيلوئسملا هقح ،ذإ يف أطخ يأ روصتي نأ نكمي ال هنس رغصل هزييمت مدع
يف هلا معأ ةيدأت ءانثأ همداخ نم عقو لعف نع يه امنإو ،  باسح زييمتلا و كارد لإل نوكيف رصاقلا

ص 411 مقر 5 ةيئانجلا ماكح لأل رمع ةعومجم 1942 ةنس ويام 25 يف ىئانج ضقن ). " هتمدخ
.( ةرركم 61 ةرقف ةيندملا ةيلوئسملا ىف كب ىعرم ىفطصم -665
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ميدع نم ردص ام ةماسجب ةربع  .وال زييمتلا ميدع هاتأ حلااالتام ضعب يف قرغتسي
.(1) ميسجلا ريغو ميسجلا هنع ردصي نأ يوتسيو كارد اإل دقاف وهف ،  لمع نم زييمتلا

ًاميسج ررضلا ناك نإف ،  ضيوعتلا ريدقت يف رابتعا لحم نوكت دق ررضلا ةماسج نكلو
عيمجب ماع هجوب ىضاقلا دشرتسيو .  ةميق ىلعأو دعالً رثكأ هنع ضيوعتلا ادب

.  لداعلا ضيوعتلا ريدقت ىلع اهب نيعتسي ةيضقلا تالسب يتلا فورظلا
نكي مل يتلا ةصاخلا ةيلوئسملا هذهل هثادحتسا يف .  ديدجلا ىندملا نوناقلا و

.(3) ةثيدحلا تانينقتلا نم ًاريثك كلذ يف ىراج (2).دق اهفرعي ميدقلا ىندملا نوناقلا
ىونعملا صخشلا ب-

يف هقفلا و ءاضقلا هيلع رقتسا يذلا أدبملا : ىونعملا صخشلا ةلءاسم زاوج -541
مايقلا دنع هولثمم اهبكتري يتلا ءاطخ نعاأل ىونعملا صخشلا ةلءاسم زاوج وه رصم
صخشلل ةيئانجلا ةيلوئسملا تناك اذإو .  أدبملا اذه يف ددرت عقي ملو .  هنوؤش ةرادإب

إال يونعملا صخشلا ب لزنت ةيئانج ةبوقع روصت ةبوعصل اهب ميلستلا بعصي يونعملا
اهب . ميلستلا لهسي ةيندملا ةيلوئسملا نإف ،  لحلا و ةرداصملا و ةمارغلا ب قلعتي اميف

ولثمم اهبكتري يتلا ءاطخ األ ىلع ةريثك ةلثم واأل يونعملا صخشلا ملا يف عقت اهنإف
تقو يف الً ماع لصفي ةكرش ريدم : اهنع الً وئسم اذه حبصيف .  يونعملا صخشلا
ةراملا دحأ سهدي راطق قئاس ،  لصفلا اذه نع ةلوئسم ةكرشلا نوكتف القح ريغ
ديربلا لماع .  قئاسلا لا مهإ نع ةلوئسم ةيديدحلا ككسلا ةحلصم نوكتف هلا مهإب
لماعلا نع ةلوئسم ديربلا ةحلصم نوكتف اهبحاص ىلإ اهميلستب هيلإ دهع ةلا سر عيضي

.(4)

537 ةرقف ًافنآ رظنأ ) أطخلا ةماسج ةاعارم نم ةيحاضي اإل ةركذملا ىف أطخ ركذ ام نراق (1 )
نم 1310 ةداملا ضيوعتلا ريدقت يف ىضاقلا اهيعاري يتلا تارابتع اال يف رظنأو .( شماهلا يف

.  أطخو هنع رطخلا ءرد يف رورضملا لا مهإو لوئسملا أطخ ركذت يهو ،  ىواسمنلا نوناقلا
 .و ىعجر رثأ هل سيلف ،  ديدجلا ىندملا نوناقلا هثدحتسا دق ةيلوئسملا هذه ررقي يذلا صنلا ناك املو (2)
ةنس ربوتكأ 15) ديدجلا نوناقلا ذافن موي لبق ناك نإف ،  راضلا لمعلا هيف عقو يذلا مويلا ب ةربعلا
وه ديدجلا نوناقلا نإف  ،إوال زييمتلا ميدع ىلع ةيلوئسم وال ىرسي يذلا وه ميدقلا نوناقلا 1949)ف

.  ةففخملا زييمتلا ميدع ةيلوئسم ققحتتو ىرسي يذلا
ةداملا و ىنامل األ نوناقلا نم 829 ةداملا و ىلا اإلطي ىسنرفلا عورشملا نم 75و76 نيتداملا رظنأ (3)
نوناقلا نم 122 ةداملا و ىرسيوسلا تامازتل اال نوناق نم 54 ةداملا و ىواسمنلا نوناقلا نم 1310

نم 2377 ةداملا و ينيصلا نوناقلا نم 187 ةداملا و ىتييفوسلا نوناقلا نم 406 ةداملا و ينانبللا
يف 1935 ةنس ليربأ 16 نوناقو ديدجلا يلا اإلطي نوناقلا نم 2047 ةداملا و ىلا غتربلا نوناقلا

.  اكيجلب
ول دلو موي فطالً نأ ىتح " ىدعتلا وأ دمعتلا هيف طرتشي ال ًارشابم اإلتالف ناك اذإ اإلساليم هقفلا يفو
همزلي ناسنإ بوث قزم اذإ قيفي ال يذلا نونجملا اذكو ،  نامضلا مزلي هفلتأف ناسنإ ملا ىلع بلقنا

.(1 مقر شماه ص327 فلؤملل تامازتل لال ةماعلا ةيرظنلا يف زجوملا )" ةيدنهلا : نامضلا
كلذو ،  اهيلثمم لا معأ نع تاكرشلا ةيلوئسمب ةريثك ماكحأ يف ةطلتخملا فانئتس اال ةمكحم تضق دقو (4)
سرام يفو ص255- 1896م8 ةنس ليربأ 28 يف طلتخم فانئتسا ) ةيديدحلا ككسلا تاكرشك

ص 1928م40 ةنس ويام 19 يف طلتخم فانئتسا ) مازتلا تاكرشو ص137)، 1906م18 ةنس
تاكرشو ص221)، 1903م15 ةنس ليربأ لوأ يف طلتخم فانئتسا ملاالةح( تاكرشو ، 3709

ص447). 1913م25 ةنس ةينوي 14 يف طلتخم فانئتسا ) زاغلا و رونلا و هايملا
دقو .  رظان ءاطخا نع الً وئسم فقولا نوكيف هل ، لثمملا وه فقولا رظانو ًايونعم ًاصخش ربتعي فقولا و
ىندملا نوناقلا هقف يف وه اإلساليم هقفلا يف ةررقملا هماكحأب فقولا نأب ضقنلا ةمكحم تضق
ًادوجو هل نأ امك ىرابتع اال صخشلا  .و ةينوناقلا ةيصخشلا تاموقم هيف تلماكت ىرابتعا صخش
هلثمم نم عقي يذا أطخلا  .ف هلثمي يذلا يعيبطلا صخشلا ةدارإ يه ةضرتفم ةدارإ هل نوناقلا هضرتفا
يذلا مكحلا  .ف ىرابتع اال صخشلا نم أطخ ررضلا هباصأ يذلا ريغلا ىلإ ةبسنلا ب ربتعي هذه هتفصب
ىندملا نوناقلا نم 151 ةداملا ًب معال رظانلا نم عقو أطخ نع فقولا ةهج ىلع ةيلوئسملا بتري
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بسني نأ نكمي ال هنأ يف يعيبطلا صخشلا نع فلتخي يونعملا صخشلا ناك املو
هيلثمم لا معأ نع يونعملا صخشلا ةيلوئسم لعجت ماكح نماأل ًاريثك نإف .  زييمتلا هل

نيب نماضتلا ب ةيلوئسملا ريرقت ىلإ كلذب لصتف .  عباتلا نع عوبتملا ةيلوئسم يه
.  هيلثممو يونعملا صخشلا

اذه نع ىونعملا صخشلا ةلءاسم ىلإ لوصولا اهيف بعصي االً وحأ كانه نأ ىلع
نم ًارداص ًارارق نوكي ةلءاسملا بجوي يذلا أطخلا نأ ثدحي دقف .  رشابملا ريغ قيرطلا
ً).فال ثمال ةماعلا اهتيعمج وأ ةكرشلا ةرادإ سلجم ) يونعملا صخشلا تائيه ىدحإ

أطخلا نوكي دق كلذك .  هتاذ يونعملا صخشلا ىلإ ةرشابم أطخلا ةبسن نم نذإ دي
ةيراجت ةسفانمل ةكرش تيضوق اذإ امك .  يونعملا صخشلا ىلإ إال هتبسن زوجت ال ثيحب
يونعملا صخشلا ةيلوئسم نوكت لا األوح هذه لثم يفف (1) روزم ديلقتل وأ ةفيرش ريغ

راصتق نماال ذئنيح  .والدب هعبات نع عوبتملا ةيلوئسم  ،ال يصخش لمع نع ةيلوئسم
صخشلا ناك اذإ ام ديدحتل ىفكيو .  زييمتلا نكر نود أطخلا يف ىدعتلا نكر ىلع
فورظلا ىف درجم ىونعم صخش فرصت ىلإ هفرصت ساقي نأ أطخأ دق ىونعملا

أطخ ، كانه ناك .  ىداملا سايقملا اذه نع فرحنا اذإف ،  اهيف فرصت يتلا ةيجراخلا
.(2) ةيلوئسملا تققحتو

دارملا يونعملا صخشلا نوكي دقو :(3) ماعلا ىونعملا صخشلا ةلءاسم -542
وأ تايريدملا سلا جم نم سلجمك ماع يونعم صخش وأ اهتاذ ةلودلا وه هتلءاسم

يونعملا صخشلا ةيلوئسم ققحتتو .  ةماعلا صاخش نماأل هريغ وأ ةيدلبلا سلا جملا
دعاوقو .  ةصاخلا تائيهلا و دارف األ ةيلوئسم هب ققحتت يذلا وحنلا ىلع رصم يف
ةيلوئسملا هذه ىلع موقت يتلا ةيضق نأاأل كلذ .  نيقيرفلل ةدحاو ةيريصقتلا ةيلوئسملا
صاصتخا مويلا ىتح دتمي ملو ؛ ىداعلا ءاضقلا صاصتخا يف لخدت ًاعم امهيلإ ةبسنلا ب

  ةيداملا اهلا معأ نع ةماعلا تاطلسلا ةيلوئسم ىلإ ةلودلا سلجمب يراد اإل ءاضقلا ةمكحم
ءاضقلا  .و ةيراد اإل تارارقلا نع ةيلوئسملا ىلع ًاروصقم صاصتخ اال اذه ،والزيلا
ةيلوئسملا دعاوق ةماعلا تاطلسلا و ةلودلا ةيلوئسم ىلع قبطي رصم يف ىداعلا

حلااالت ضعب يف لصو دقو .  ةصاخلا تائيهلا و دارف األ ىلع اهقبطي يتلا ةيريصقتلا
4) عباتلا نع عوبتملا ةيلوئسم ال ةيصخش ةيلوئسم أطخلا نع ةلوئسم ةلودلا لعج ىلإ

ص 287 مقر 5 رمع ةعومجم 1948 ةنس سرام 11 يف ىندم ضقن ) ًائطخم نوكي )ال ميدقلا )
أطخ نع الً وئسم فقولا نوكي ال هنأب تضق دق ةطلتخملا فانئتس اال ةمكحم نأ ىلع .(565

فانئتسا ) فقولل ًاعبات نوكي ال ةلا حلا هذه يف رظانلا ألن نيقحتسملا لبق نم ًانيعم نكي مل اذإ رظانلا
ةنس ةينوي 19 يف طلتخم فانئتسا ًاضيأ رظناو ص576- 1930م42 ةنس ةينوي 19 يف طلتخم

ةعومجملا 1879 ةنس ربمسيد 24 يف طلتخم فانئتسا ًاضيأ رظناو ص576– 1930م42
ال ةرشابم ىونعملا صخشلا ةلءاسم نكمي هنأ ىرنسو ص83). 5 ةطلتخملا مكاحملل ةيمسرلا
مل اذإ فقولا رظان نأ نم مكحلا يف تدرو يتلا ةجحلا طقست هجولا اذه ىلعو ،  ًاعوبتم هرابتعاب

.  فقولل ًاعبات نوكي ال نوقحتسملا هنيعي

. 973 ةرقف 2 هيجن وبوال ريبيرو لوين (1)بال
. 374 ةرقف 2 ناتيباكو 973-وكالن ةرقف –972 ةرقف 2 هيجن وبوال ريبيرو لوين (2)بال

(Tirard) راريت – ةماعلا ةطلسلا ةيلوئسم يف (duez) زيود : ةماعلا تاطلسلا ةيلوئسم يف رظنأ (3)
(colliard) رايلك –1936 ةنس ليل نم ةلا سر (Debeyre) ريبيد –1906 سيراب نم ةلا سر

. 1938 ةنس سكإ نم ةلا سر
يرلا لا معأ يف هبكترت يذلا أطخلا نع ةلودلا ةيلوئسمب ةطلتخملا فانئتس اال ةمكحم تضق دقو (4 )

ص 1901م13 ةنس ويام 21 يفو ص74- 1896م9 ةنس ربمسيد 24 يف طلتخم فانئتسا )
طلتخم فانئتسا ) ميظنتلا و قرطلا لا معأ يفو ص428)، 1930م42 ةنس ليربأ 17 يفو -315

18 يفو ص177- 1900م12 ةنس سرام 22 يفو ص327– 1896م8 ةنس ةينوي 10 يف
ليربأ 25 يف طلتخم فانئتسا ) واألنم سيلوبلا لا معأ يفو ص127)، 1906م28 ةنس رياربف
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.(

اإل تاعزانملا عيمج يف ةماعلا ولاالةي بحاص وه ةلودلا سلجمف اسنرف يف امأ
تذخأو .  ةيريصقت ةيلوئسم ةلودلا ةيلوئسم يف رظنلا هصاصتخا يف لخدف .  ةيراد
يندملا قاطنلا نم اهقيبطت ناديم ريغت امدنع جيردتلا ب روحتت ةيلوئسملا هذه دعاوق
قيضي األرم ئداب يسنرفلا ةلودلا سلجم ناك دقو .  ماعلا يراد اإل قاطنلا ىلإ صاخلا
ةلءاسمل ةماسجلا نم نيعم ردق ىلع أطخ بلطتي ناك امدنع ةلودلا ةيلوئسم نم

ىلإ ىهتنا مث .  يحلصملا أطخلا و يصخشلا أطخلا نيب قرفي ناك امدنعو ،  ةلودلا
،  ةصاخ ةيرادإ ئدابم عضوو ةيندملا ئدابملا كرت امدنع ةيلوئسملا هذه يف عسوتلا
يف (fauteduservice)ال يراد اإل لمعلا ريس يف أطخلا نع ةيلوئسم ةلودلا لعجف
ضعب يف ةيلوئسملا هذهب لصوو ،  بسحف (fautedeservice) يحلصملا أطخلا

كاأل ةميسج ًاراطخأ دلوت يتلا األمعلا تاعبت نع ةلوئسم ةلودلا لعج دح ىلإ حلااالت
لمحت أدبم ىلع حلااالت هذه يف ةيلوئسملا ىنبف (travauxpublics) ةماعلا غشلا

.(risque) ةعبتلا
مايق ىلع ةباقرلا ضقنلا ةمكحملو : أطخلا نكر ىلع ضقنلا ةمكحم ةباقر –543
لئاسم نم ربتعي يدام لمعك ىدعتلا ناك اذإو .  ةيريصقتلا ةيلوئسملا يف أطخلا نكر
صخشلا كولس نم فولأملا نع فارحنا ألهن دعت هنأب ينوناقلا هفصو  .إالنأ عقاولا
ىعرشلا عافدلا حةلا يف ةيلوئسملا ءافتنا كلذك .  نوناقلا لئاسم نم ربتعي ىداعلا

يتلا دودحلا  ،و أطخلا مايقل زييمتلا طارتشاو ،  ةرورضلا ةلا حو سيئرلا رمأ ذيفنتو
.(1) ضقنلا ةباقرل عضخيو نوناقلا لئاسم نم ربتعي اذه  ،لك زييمتلا ميدع اهيف لأسي

يناثلا بلطملا

أطخلا ةركفل ةلتخم تاقيبطت

أطخلا نأ انمدق : قحلا لا معتسا يف فسعتلا و قحلا نع جورخلا نيب زييمتلا -544
زييمت ىلإ رظنلا هجون نأ انه بجيو .  ىداعلا لجرلل فولأملا كولسلا نع فارحنا وه

يف فسعتلا ةيرظن عضي يذلا وه انرظن يف هنأ  ،عم ةداعلا يف هيلإ تفتلي ال ىرهوج
.  حيحصلا اهناكم يف قحلا لا معتسا

هنم عقي دقو ،  ةصخر يتأي وهو صخشلا نم عقي دق كولسلا يف فارحن نأاال كلذ
.  قحلا و ةصخرلا نيب ام زييمتلا يف ةضاف لااإل جم انه سيلو ًاقح ، لمعتسي وهو
و دقاعتلا و ريسلا  ،ك فرصتلا يف ةحابم ةيرح يه ةصخرلا نإ لوقن نأ انبسحبو
.  دارف لأل ريتاسدلا اهتلفك يتلا ةماعلا تايرحلا نم كلذ وحنو رشنلا و ةباتكلا و ىضاقتلا

كلمتلا قح ،و ةيكلملا ف نوناقلا اهيمحي دودحلا ةموسرم ةنيعم ةحلصم وهف قحلا امأ

1918م ةنس ويام 11 يفو ص7- 1914م27 ةنس ربمفون 4 يفو ص263– 1901م13 ةنس
ص192- 1900م12 ةنس ليربأ 18 يف طلتخم فانئتسا ) كرمجلا لا معأ يفو ص420)، 30
ص ص130م35 1923م35 ةنس رياني 4 يفو ص379– 1911م23 ةنس ةينوي 21 يفو
ص 1892م4 ةنس ويام 4 يف طلتخم فانئتسا ) ةيدلبلا سلا جملا ةيلوئسمب كلذك تضقو .(130

.(294
ةيعقاولا نماألروم وه هلوصح مدع وأ كرتلا وأ لعفلا لوصح قيقحت نأب ضقنلا ةمكحم تضق دقو (1)

ررضلا ب كرتلا وأ لعفلا طابترا امأ ،  هريدقت ىلع بقعم  ،وال عوضوملا ىضاق ةطلس يف لخدت يلتا
ريغ وأ أطخ هنأب كرتلا وأ لعفلا كلذ فصو كلذكو ،  ةلعلا ب لولعملا و ببسلا ب ببسملا طابترا ئشانلا

ضقنلا ةمكحم ةباقرل عوضوملا ىضاق اهلحم يف عضخي يتلا ةينوناقلا لئاسملا نم امهلا ك امهف أطخ ،
صقرم ناميلس روتكدلا ًاضيأ رظنأ ص219) 14 ةاماحملا 1934 ةنس رياني 11 يف ىندم ضقن )

. 967 ةرقفو 956 ةرقف هيجن وبوال ريبيرو لوين ص55-بال ص54– راضلا لعفلا يف
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يتلا دعاوقلل ًاقبط اومكلمتي نأ يف ةيرحلا سانلا عيمجل لفك نوناقلا نأ كلذ .  ةصخر
ءيش ةيكلم صخشلا بسك ام اذإف ةصخر كلمتلا مثف نمو ،  كلملا بابسأ يف اهررق
ةنيعم ةحلصم هل حبصأو ،  قحلا ىلإ ةصخرلا نم لقتنا ،  كلملا بابسأ نم ببسب نيعم
ةحلصم يهو ،  هكلم يذلا نيعملا ءيشلا اذه ىلع ةيكلملا قح يه دودحلا ةموسرم

.(1) نوناقلا اهيمحي
و رصبتلا و ةطيحلا نم ًاردق مزتلي ةصخر ىتأ اذإ فولأملا هكولس يف ىداعلا لجرللو
اذهل موسرملا دودحلا زواجي ال هنإف ًاقح لمعتسا اذإو .  ريغلا ب رضي ال ىتح ةظقيلا

وأ بتك وأ ىضاقت وأ دقاعت وأ ىشم – ةصخر يتأي وهو صخش فرحنا ام اذإف .  قحلا
لا ةظقيلا مزتلي ملو هترايسب ىشمف ،  ىداعلا لجرلا نم فولأملا كولسلا اذه نع – رشن

هلمحو سفانم عنصم يف نيفظوملا نيينفلا دحأ عم دقاعت  ،وأ ةراملا دحأ سهدف الةمز
نعمأو لا دتع اال ليبس بكنتف ىضاقت  ،وأ هعنصم وحن هتامازتلا ب لخي نأ ىلع كلذب

يف ًاددل هل تعضو ام ريغ يف ىضاقتلا تاءارجإ لا معتساب همصخب رارض اإل يف
رشن  ،وأ هؤاشفإ هل زوجي ال ناك ةنهملا رارسأ نم ًارس ىشفأف بتك  ،وأ ةموصخلا
قح – ًانيعم ًاقح لمعتسا اذإ كلذك .  هتيلوئسم ققحي أطخ اذه لك ناك ،  ًاصخش فذقف
يذلا قحلل ةموسرملا دودحلا زواجف - نيد قح وأ نهر قح وأ قافترا قح وأ ةيكلم
ةفاسملا يف لطملا حتف  ،وأ كلملا اذه دودح ًازواجم هكلم يف ىنب نأب ،  هلمعتسي

رثكأ دئاوف نيدلا نم هل اميف ىضاقت  ،وأ نيدلا نم رثكأب نهرلا ديق  ،وأ ًانوناق ةعونمملا
.  هتيلوئسم ققحي أطخ ًاضيأ اذه لك ناك ،  نوناقلا هحيبي امم

.  قحلا دييقت نوري وال ةصخرلا دييقت نوري ىضاملا نرقلا يف هقفلا لا جر ناك دقو

.  ىداعلا لجرلل فولأملا كولسلا نع صخشلا فرحني أال ةصخرلا نايتإ يف نوطرتشيف
مهرظن يف أطخلا ناكف .  هدودح ةزواجم مدع هلاإال معتسا يف نوطرتشي فال قحلا امأ

امأ .  قحلا لا معتسا يف دودحلل ةزواجم وأ ةصخرلا نايتإ يف كولسلا نع فارحنا وه
ولو ئطخي ال هنإف ،  قحلا اذهل ةموسرملا دودحلا زواجي ملو ًاقح صخشلا لمعتسا اذإ
بحاص اهزواج نإف .  هدودح ىدمب ًانوهرم قحلا لا معتسا ناك مث نمو .  ريغلا ب رضأ
ققحتت فال اهمزتلا نإو .  هتيلوئسم ققحي أطخ وهو ،  قحلا نع ًاجورخ اذه ناك قحلا
ىداعلا صخشلل فولأملا كولسلا نع قحلا لا معتسا يف فرحنا ول ىتح ،  هتيلوئسم

.  ريغلا ب رضأف
دودحلا ةرواجم مدع إال ميدقلا هقفلا لا جر دنع قحلا لا معتسا يف نذإ طرتشي فال

ب رضأ امهم أطخ بكتري فال دودحلا هذه لخاد قحلا بحاص ماد امو هل . تعضو يتلا
لا جر اهيف رظن يتلا يه ةروصلا هذهو .  ةينلا ءيس ناك الًوأ مهم ناك امهمو ،  ريغلا

،  عورشملا اذه نم 5 ةداملا وه ،  صن ىلع لمتشي ديدجلا يندملا نوناقلل يديهمتلا عورشملا ناكو (1)
،  هريغ نود اهب صتخيو صخشلا اهبسكي ةددحم قوقح : ناعون ةيندملا قوقحلا ": يتأي امب يضقي

عورشملل ةيحاضي اإل ةركذملا ب دروو . " ةفاك سانلل نوناقلا اهب فرتعي ةماع قوقح وأ ةينوناق صخرو
كلذب يهو .  ةصخرلا و قحلا نيب عورشملا نم 5 ةداملا قرفت ": يتأي ام صنلا اذه ددص يف يديهمتلا

 .امأ اهدحو قوقحلا لا معتسا ىلع دري فسعتلا  .ف قحلا لا معتسا يف فسعتلا ب ةقلعتملا ماكح لأل دهمت
نم ريغلا قحلي يذلا ررضلا نع اهرشابي نم ةيلوئسم بيترت يف فسعتلا ةركف ىلإ ةجاح فال صخرلا
ليبس ىلع صاخش األ نم صخشل تبثت ةنكم لك ددصلا اذه يف قحلا ب دصقيو كلذ . ءارج

نم نيد ءاضتقا يف هقح وأ نايع األ نم نيع ةيكلم يف صخشلا قحك دارف واإل صيصختلا
ًلال حمال نوكن نأ نود ةفاك سانلل نوناقلا اهب فرتعي يتلا تانكملا نم كلذ ادع ام امأ . . .  نويدلا

ةجاح ال تاحاب وأاإل صخرلا هذهو .  اهيلإ امو ةماعلا تايرحلا ك تاحابإ وأ صخرف زجاحلا صاصتخ
ةيلوئسملا ماكح ألناأل انلا؟اهل لا معتسا نع ررض نم مجني ام ريغلا نيمأتل اهيف فسعتلا ةركف ىلإ

ىئاهنلا عورشملا يف صنلا اذه – ةعجارملا ةنجل تفذح دقو . " هجو ريخ ىلع كلذب لفكتت ةيندملا
.( شماهلا يف ص201 1 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم ) هيلإ ةجاحلا مدعل
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ققحتت نأ بجي اهيف ةيلوئسملا نأ ىضاملا يف هقفلل خالًاف اوأرو .  ثيدحلا هقفلا
.(abusdudroit)" قحلا لا معتسا يف فسعتلا وه" ًافورعم ًامسا اهيلع اوقلطأو

وأ ةصخرلا دودح نع جورخلا يهو ىلو األ هتروص : ناتروص أطخلل حبصأ مث نمو
.  قحلا لا معتسا يف فسعتلا يهو ةديدجلا هتروصو ،  قحلا دودح نع

.  ةفلتخملا اهتاقيبطت يف نيتروصلا كالًنم لوانتنو
.  قحلا دودح نع وأ ةصخرلا دودح نع جورخلا -$

ةماع ةدعاق كانه نأ انيأر : ةددعتم حاالت ىلإ ةدحاو ةماع ةدعاق نم –545
يتلا ةيعيرشتلا ةسايسلا يه هذهو .  ضيوعتلا بجوي ًاررض ببسي أطخ لك نأب ىضقت
ىلع رصتقت  ،لب أطخلل ةيليصفت تاقيبطت دروت ال يهف .  ةينيت لاال تانينقتلا اهيلع ترج

ةينامرحلا و ةينوسكسولجن األ نيناوقلا امأ .  هانفلسأ يذلا وحنلا ىلع ةماع ةدعاق عضو
نمو .(1) أطخلل ةيليصفتلا حلااالت داريإ يف توافتتو ،  ليصفتلا ىلإ دمعت اهنإف
يوحي  ،لب أطخلا يف ةماع ةدعاق ىلع لمتشي ال هنأ يزيلجن اإل نوناقلا يف فورعملا

نم مسقلا اذه ىمس مث نمو ،  همكح اهنم عون لكل دروي أطخلا نم ةفلتخم ًاعاونأ
Lawof) ءاطخ األ نوناقب (Lawoftort)،لب أطخلا نوناقب  ،ال يزيلجن اإل نوناقلا

.(torts
نيبو ةينيت لاال نيناوقلا نيب ام ةلهو أللو رهظي امك ريبكب سيل قرفلا نأ ىلع

صلختسي نأ نكمي نكلو .  أطخلا حاالت ددعت ةيناثلا  .ف ةينامرحلا و ةيزيلجن اإل دعاوقلا
أدبتف ىلو األ امأ هناكرأ ددحتو هتاذ يف أطخلا لوانتت ةماع ةدعاق حلااالت هذه نم
اهددعت أطخلا يف حاالت ىلإ يئاضقلا اهقيبطت يف يهتنت اهنكلو ،  ةماعلا ةدعاقلا هذهب
مئارجلا نم فئاوط نذإ كانهف اهنم . حةلا لك صئاصخ نيبتو حةلا حةلا مكاحملا

نوناق اهددعي يتلا ةيئانجلا مئارجلا ب ةهيبش ،  دودحلا ةنيب ملا عملا ةحضاو ةيندملا
.  تابوقعلا

ناتيسيئر ناتلا ح كانهو .  ةيليصفت حاالت دروي امنإو ،  ةماع ةدعاق عضي ال اإلساليم هقفلا كلذكو (1)
وه بصغلا واإلتالف .ف بصغلا امهو لا ، ملا ىلع عقي يذلا ررضلا امهب جلا عيف نامضلا امهيف بجوي
ىلع بجيو – نيعلا يف لعفب هدي ، ليزي هجو ىلع هلاإلنذ ، نم نذإ  ،بال مرتحم موقتم ملا ذخأ
ةوقب هلاالك ناك ول ىتح كله ول هتميق در  ،وأ هبصغ ناكم يف ًامئاق ناك ول بوصغملا در بصاغلا

نأ ريغ نم ،  تاذلا ب ءيشلا تإالف وه ةرشابم  .فاإلتالف ًاببست وأ ةرشابم نوكي  .واإلتالفدق ةرهاق
ىلإ ىضفيف ءيش ىلع عقي لمعب نوكي ًاببست  ،واإلتالف رخآ لعف فلتلا و رشابملا لعف نيب للختي

،  هراسكناو ضر األ ىلع هطوقسل ًايضفم ًاببس نوكي قلعم ليدنق لبج عطق نمف .  رخآ ءيش فلت
،  دعتي مل نإو نماض ةرشابملا نأ ةدعاقلا و ًاببست ليدنقلا رسكو ،  ةرشابم لبحلا فلتأ دق ذئنيح نوكيو
عقي يذلا ررضلا ص146)–امأ تانامضلا عمجم ) ًايدعتم وأ ًادمتعم ناك الاذإ نامض ريغ ببستملا و
شر واأل ةيدلا هؤازجو .  يندملا ضيوعتلا عم ةيئانجلا ةبوقعلا ةركف هيف لخدتتف مسجلا ىلع
وهو صاصقلا هيف بجيف دمعلا لتقلا امأ ) دمعلا ريغ لتقلا يف بجتف ةيدلا امأ .  لدعلا ةموكحو
هيف نكمت وضع ىلع دمع ريغ نع سفنلا نود ام ىلع ةيانجلا يفو ( يندم ضيوعت ال ةصاخ ةبوقع

هنم ،ف ضعب بيصأو ،  ةلثامملا هيف نكمت يذلا وضعلا ددعت اذإف ،  ةيدلا نم ءزج شر  .واأل ةلثامملا
ةدحاولا نيعلا يف ةيدلا فصن بجيف ،  ًاشرأ ةلا حلا هذه يف ىمستو ،  بيصأ ام ةبسنب بجت ةيدلا

وأ ةيد وأ صاصق هيف بجي ال اميف نوكت لدعلا ةمكحو اذكهو ةعبر األ نيعلا راغشأ دحأ يف اهعبرو
ءازجلا ًاريدقت كرتيو دمع . ريغ وأ كلذ ناك ًادمع ،  ةلثامملا هيف نكمت امال ىلع ةيانجلا يف  ،يأ شرأ

نأ كلذ نم صلختسيو .( اهدعب امو ص233 7 عئادبلا ) لدعلا ةموكح ىنعم اذهو ،  ىضاقلل
اإلسال ةعيرشلا يف ًاماع أدبم عضت داكت ،  شر واأل ةيدلا و صاقلا نم ةنورم رثكأ يهو ،  لدعلا ةموكح
رثكأ اذه يف لخديو ) ةلثامملا هيف نكمت ال اميف سفنلا بيصي يذلا راضلا لمعلا نأب ىضقي ةيم
لمكي أدبملا اذهو .  ىضاقلا ريدقت بسح ضيوعتلا بجوي دمع ، ريغ وأ ناك ًادمع ( جاجشلا و حارجلا

لا . ملا بيصي يذلا راضلا لمعلا ب قلعتم وهو واإلتالف بصغلا دعاوق نم صلختسي يذلا اآلرخ أدبملا
.(66 ةرقف فلؤملل دقعلا ةيرظن كلذ لك يف رظنأ )
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وحنلا ىلع حلااالت هذه ضعب ،  زاجيإ يف لوانتن لا ، ثملا ليبس ىلع ،  نحن اهو
.  مكاحملا ءاضق اهيف هيلإ ىهتنا يذلا

نم : لقنلا لئاسو نم اهريغو ةيديدحلا ككسلا و تارايسلا و لقنلا ثداوح -546
لقنلا راطخأ تداز دقف .  لقنلا ثداوح أطخلا عوقول لا جملا اهيف عستي يتلا نيدايملا

ام لقنلا ثداوح نم موي لك عقيو .  هطاشن نم دتما امو هلئاسو نم ددعت ام ردقب
باودلا نم : ةفلتخملا لقنلا لئاسو نع مجنت ةعونتم ثداوح يهو .  ةيلوئسملا بجوي

.  وجلا و رحبلا و ربلا يفو ،  تارئاطلا ىلإ نفسلا ىلإ تارايسلا ىلإ تابكرملا ىلإ
قنالً وأ ءايش ًلأل قنال نوكي دق رجأب لقنلا  .و رجأ ريغب وأ رجأب نوكي دق لقنلا و
ىلإ ًاميلس هلقن يف هيلإ دهع ام لقنب لقنلا لماع مزتلي ءايش األ لقن يفف .  صاخش لأل
انه ةيلوئسملا ً ،و ال وئسم لقنلا لماع ناك لقنلا ءانثأ يف فلت اذإف ،  هيلع قفتملا رقملا
نأ لقنلا لماع عيطتسي  ،فال لقنلا دقع ىلع بترتي مازتلا ىلع اهمايقل ةيدقع ةيلوئسم
انيأر يف ةيدقعلا ةيلوئسملا بجتو يبنج األ ببسلا تبثأ إالاذإ ةيلوئسملا نم صلختي

.  نيتيلوئسملا نيب ةريخ  ،فال ةيريصقتلا ةيلوئسملا
.  ةيدقع ةيلوئسم بتري األرم ئداب يف يسنرفلا ءاضقلا نكي مل صاخش األ لقن يفو

لماع حبصأو ،  بكارلا سالةم نامضب ًامازتلا لقنلا دقع نم صلختسي نأ ىلإ ىهتنا مث
 .واال ىفاعم ًاميلس هيلع قفتملا رقملا ىلإ بكارلا ب لصي نأ دقعلا بجومب ًامزلم لقنلا

قيقحتب مازتلا ،  ءايش األ لقن يف وه امك ،  صاخش األ لقن يف الةم سلا نامضب مازتل
ةيدقع ةيلوئسم الً وئسم لقنلا لماع ناك لقنلا ببسب ررض بكارلا باصأ اذإف .  ةياغ

.(1) يبنج األ ببسلا تابثإب إال اهنم الص خلا عيطتسي ال
بحصتسي نأك ،(transportbenevole,gratuit) رجأ ريغب لقنلا نوكي دقو

قيدصلا بيصأ اذإف ،  مولعم ناكم ىلإ وأ ةهزن يف هترايس يف هل ًاقيدص صخش
يأ ىلعو ، ً ال وئسم ةرايسلا بحاص نوكي لهف ،  ةرايسلا بوكر ءارج نم ثداحب
مل نيفرطلا  ،ألن دقعب سيل ةلا حلا هذه يف لقنلا نأ ىرن ؟ هتيلوئسم موقت ساسأ

(2) ةيدقعلا ةيلوئسملا نذإ دعبتسنف كلذ . مدقت دقو ،  ًاينوناق ًاطابترا اطبتري نأ ادصقي
هذه نوكت له ثالةث: قرط انمامأ حتفنت انهو .  ةيريصقتلا ةيلوئسملا إال ىقبت .وال
وئسم اهل سراحلا وهو ةرايسلا بحاص ربتعيف ،  ءايش األ سراح ةيلوئسم يه ةيلوئسملا

؟(3)وأ يبنج األ ببسلا ىلع ليلدلا ميقي ىتح هباصأ يذلا ررضلا نع هقيدص وحن الً
أطخ ىلع ةمئاقلا ةيلوئسملا ةرئاد يف ىقبتو ةسارحلا ساسأ ىلع ةيلوئسملا دعبتست
هقيدص بناج يف أطخ تبثي نأ بجي رورضملا قيدصلا نإ لوقنو ،  تابث اإل بجاو

نأ بجي له ؟ تبثي نأ بجي أطخلا نم عون يأف ،  كلذب انلق اذإو ؟ ةرايسلا بحاص
 ،ف هلقنب اذه عربت نأ دعب هقيدص ةيلوئسم الء خإب ىضر هنأ رابتعاب ًاميسج أطخ تبثي
أطخ تبثي نأ داكي ؟(4)وأ ميسجلا أطخلا نع ًإال ال وئسم ةرايسلا بحاص نوكي ال

. 960 ةرقف ،  هيجن وبوال ريبيرو لوين 153–بال ةرقف –152 ةرقف 1 وزام عوضوملا اذه يف رظنأ (1)
.  يناجملا لقنلا يف ةيدقعلا ةيلوئسملا ب لوقي وهو ص122 . 187 ةرقف الول كلذ سكع رظنأ (2)

ص160 . نوسيب -137–1–1927 دزولا يف هقيلعت يف نارسوج يأرلا اذه نم رظنأ (3)
(Roger) هيجورو –121–2–1926 زوللا د يف هقيلعت يف (Ricol) لوكير يأرلا اذه نم رظنأ (4)

ةمكحم تضق دقف يأرلا اذه ىلإ ىرصملا ءاضقلا عزنيو . 38–1–1935 زوللا د يف هقيلعت يف
قيرطلا ةفاسم لوط ىلع اهب عربتملا هقيدص ةدايقل ملستي يذلا قيدصلا نأب ةينطولا ةيلكلا رصم

 ،كوالامه هتراهمو هقذح نم نقوم هنأو ةدايقلا بيلا سأ نم هجهتني اميف هعم قافتا ىلع هنأ ربتعي
هتيانع هجوي نأ صخش يأ نم بلطتي نأ لوقعملا ريغ نمو .  ةدحاو ةجردب رطخلل ًافدهتسم نوكي
تضقو ص338). 2/178 مقر 12 ةاماحملا 1931 ةنس ويام 11) هسفنل اههجوي امم رثكأ ريغلل
بحاص ىفعأ دق هنأ ربتعي ًاناجم لقنلا لبقي نم نأب ةريثك ماكحأ يف ةطلتخملا فانئتس اال ةمكحم

نأب ،  ًاميسج أطخ ةرايسلا بحاص بناج يف تبثأ إالاذإ عوجرلا عيطتسي  ،فال هتيلوئسم نم ةرايسلا
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ساسأ ىلع ةيلوئسملا امأ ؟(1) ةيريصقتلا ةيلوئسملا يف ةماعلا دعاوقلل ًاقبط ًاريسي
يف ًاناجم طرتشا دق رورضملا نوكي أال اهطرش  ،ذإ اهداعبتسا بجيف ةسارحلا
دق رورضملا قيدصلا نأ داعبتسا بجي كلذك (2) ررضلا ثدحأ يذلا ءيشلا لا معتسا
قافتا وهف حيحص اذه نأ ضرف ىلع ىتح  ،اذإ ةرايسلا بحاص ةيلوئسم الء خإب ىضر

،  ثلا ثلا قيرطلا إال نذإ ىقبي  .فال زوجي ال وهو ةيريصقت ةيلوئسم نع ءافع اإل ىلع
يف ًاريسي أطخ اذه تبثأ اذإ رورضملا هقيدص وحن الً وئسم ةرايسلا بحاص نوكيو

.(3) ةماعلا دعاوقلل ًاقفو هبناج
ال عقو دق ررضلا ناك اذإ لقنلا ثداوح ىلع بترتت ىرخأ ةيريصقت ةيلوئسم كانهو

ةرايس صخش موقي نأ ةفولأملا ةلثم األ نمو .  قيرطلا يف ةراملا ىلع لب بكارلا ىلع
،  ةرايسلا حابصم دقوي نأ نود ليللا يف ريسي نأ  ،وأ رطخلا اهنع مجني ةعرسب ريسيو
ىلإ ىبناج عراش نم لخدي نأ (4)،وأ قيرطلا نم رسي األ بناجلا ىلع ريسي نأ وأ
نأ (5)،وأ يسيئرلا عراشلا يف ريست يتلا تارايسلا رورم رظتني نأ نود يسيئر عراش

اهمظنو رورملا حئاول فلا خي نأ  ،وأ هترايس نم مهددهتي رطخ ىلإ ةرباعلا هيبنت لفغي
8) ةيئابرهكلا تابكرملا (7)و ةيديدحلا ككسلا تاراطق نم ثداوحلا عقت ام ًاريثكو .(6)

ربمفون 13 يف طلتخم فانئتسا ) هترايس حيباصم دقوي هلعجت ال ةينونج ةعرسب ريسي ناك هنأ تبثأ
1933 ةنس سرام 30 يفو ص327– 1931م43 ةنس ليربأ 2 يفو ص22– 1930م43 ةنس
ص 1943م55 ةنس ويام 19 يفو ص265– 1933م45 ةنس ويام 4 يفو ص225– م45

ص176). 190 مقر 20 تيزاج 1929 ةنس ويام 23 يف ةطلتخملا رصم ةمكحم –163
ص661– 104 ةرقف يشتيرو انيدراج –622 ةرقف 1 نامسإو ريبرو لوين بال يأرلا اذه نم رظنأ (1)
146–1–1928 زوللا د يف هقيلعت يف ريبير –353–1–1928 هيريس يف هقيلع تيف ىنج
: ةيسنرفلا ضقنلا ةمكحم تذخأ يأرلا اذهبو . 249–1–1929 هيريس يف هقيلع تيف نامسإ –
عم 3531–1928 هيريسو ريبير قيلعت عم 146–1–1928 زوللا 1928–د ةنس سرام 27
1928د ةنس ةينوي 11 يفو –153–1-1928 زوللا 1928د ةنس ةينوي 9 يفو – ىنج قيلعت

قيلعت عم 249–1–1929 هيريس 1929 ةنس رياني 7 يفو ص414– 1928 يعوبس األ زوللا
ةنس ةيلوي 18 يفو –588–1–1929 يدبهيلا تيزاج 1929 ةنس ةيلوي 22 يفو – نامسإ
قيلعت عم 125–1–1942 هيريس 1942 ةنس ويام 5 يفو –38-1–1935 زوللا 1934د
.(1278 ةرقف 1 وزام ةيسنرفلا ضقنلا ةمكحمل ىنعملا اذهب ىرخأ ماكحأ يف رظنأ ).  وزام ىرنه

. 1287 ةرقف –1281 ةرقفو 1275 ةرقف –1274 ةرقف 1 وزام رظنأ (2)
1274 ةرقف ) هيف اهيلإ راشملا عجارملا 1289و ةرقف –1273 ةرقف 1 وزام عوضوملا اذه يف رظنأ (3)

ةلجم يف كب يودب تجهب يملح روتكدلل قماالً يرصملا هقفلا يف رظناو .( رركم 1 مقر شماه
–66 ةرقف ةيندملا ةيلوئسملا يف كب ىعرم ىفطصمو ص137- ةيناثلا ةنسلا داصتق واال نوناقلا

. 69 ةرقف
،  دحاو هاجتا يذ قيرط يف راس ول ىتح ،  ةرايسلا قئاس نأب ةطلتخملا فانئتس اال ةمكحم تضق دقو (4)
1944م ةنس رياربف ( يف طلتخم فانئتسا ) قيرطلا نم نمي األ بناجلا مزلي نأ كلذ عم هيلع بجي

ص56). 56
رظتني نأ هيلع بجي يبناج عراش نم يتأي يذلا قئاسلا نأب ةطلتخملا فانئتس اال ةمكحم تضق دقو (5)

ناك ةدئاز ةعرسب ًاضيأ ريسي ريخ اذهاأل ناك اذإف ،  يسيئرلا عراشلا يف ريسي يذلا قئاسلا رمي ىتح
اذه يف ًاضيأ رظنأو ص210- 1944م56 ةنس ةينوي 28 يف طلتخم فانئتسا ) كرتشم أطخ كانه

ةيردنكس اال ةمكحم تضقو ص194). 1943م45 ةنس ةينوي 23 يف طلتخم فانئتسا ىنعملا
يذلا قئاسلا رمي ىتح رظتني نأ هيلع بجي رغص األ عراشلا نم يتأي يذلا قئاسلا نأب ةطلتخملا ةيلكلا
ةهج نم يتأي يذلا قئاسلا  ،ف ةيمه األ يف نييواستم ناعزانتلا ناك نإف األربك ، عراشلا يف ريسي

ص16 1944م57 ةنس ربمسيد 2 يف ةطلتخملا ةيلكلا ةيردنكس اال ةمكحم ) قبسي يذلا وه نيميلا
.(

ص 1930م42 ةنس رياربف 20 يفو ص36- 1929م42 ةنس ربمفون 14 يف طلتخم فانئتسا (6)
ص214– 1932م44 ةنس سرام 3 يفو ص22– 1930م43 ةنس ربمفون 13 يفو –306
24 يفو ص197– 1933م45 ةنس سرام 9 يفو ص29- 1932م45 ةنس ربمفون 17 يفو



510

ةنس ةينوي 8 يفو ص176– 1935م47 ةنس رياربف 28 يفو ص132– 1935م47 ةنس رياني
ص 1936م48 ةنس ليربأ يفو ص73– 1936م48 ةنس رياني 9 يفو ص362– 1935م47

. 211
ص 1939م51 ةنس ليربأ 19 يفو ص32– 1938م51 ةنس ربمفون 30: تارايسلا ثداوح يف رظنأو
ص381– 1939م51 ةنس ةينوي 14 يفو ص367– 1939م51 ةنس ويام 31 يفو –263
9 يفو ص328– 1940م52 ةنس ةينوي 26 يفو ص288– 1940م52 ةنس ويام 29 يفو
ةنس ويام 23 يفو ص104– 1945م57 ةنس رياربف 21 يفو ص56- 1944م56 ةنس رياربف
نأب يضقي طلتخملا ءاضقلا ناكو ص193 . 1947م59 ةنس ويام 7 يفو ص156- 1945م57
طلتخم فانئتسا ) ةرايسلا وهمكلا لوئسملا نأ درجم ىلع ىنبت ال تارايسلا ثداوح يف ةيلوئسملا

29 يفو ص167– 1933م45 ةنس رياربف 9 يفو ص302– 1931م43 ةنس سرام 19 يف
يف ةيلوئسملا ينبت ديدجلا ىندملا نوناقلا ذافن دعب نكلو ص223)، 1933م45 ةنس سرام

إال ةيلوئسملا نم صلختي وال لوئسملا وه ةرايسلا سراحف ،  ةسارحلا ساسأ ىلع تارايسلا ثداوح
.( ديدجلا يندملا نوناقلا نم (م178 يبنج األ ببسلا تبثأ اذإ

فانئتسا ) ةبكرم قرحأ بيعم تيز حابصم ببسب ةيديدحلا ككسلا ةحلصم ةيلوئسم يف رظنأ (1 )
طلتخم فانئتسا ) ةيئاجف تاراشإ ءاطعإ ببسبو ص99)– 1911م23 ةنس رياني 4 يف طلتخم
فانئتسا ) ةطحملا نع ًاديعب راطقلا فوقو ببسبو ص266)– 1891م3 ةنس سرام 25 يف

بيصت يتلا رارض نعاأل اهتيلوئسم يفو ص388)– 1897م9 ةنس ةينوي 16 يف طلتخم
1902م ةنس ليربأ 2 يفو ص220– 1899م11 ةنس ويام 9 يف طلتخم فانئتسا ) نيفظوملا
ص82 1906م18 ةنس رياني 3 يفو ص302– 1905م17 ةنس ويام 31 يفو ص207– 14

طيرشلا نع راطقلا جورخ نع اهتيلوئسم يفو ص398)– 1917م29 ةنس ويام 2 يفو –
ص 1899م11 ةنس ةينوي 14 يفو ص296– 1897م9 ةنس ليربأ 28 يف طلتخم فانئتسا )
ص335- 1903م15 ةنس ةينوي 3 يفو ص51– 1899م12 ةنس ربمسيد 20 يفو –280
يفو ص152)– 1905م17 ةنس سرام 8 يفو ص327- 1904م16 ةنس ةينوي 15 يفو

ص59– 1902م15 ةنس ربمسيد 17 يف طلتخم فانئتسا ) رياطتي يذلا رارشلا نع ةيلوئسملا
25 يف طلتخم فانئتسا ) تاراطقلا مداصت يفو ص318)– 1903م15 ةنس ويام 27 يفو

ثداوحلا ىدحإ ببسبو ص2) 1898م11 ةنس ربمفون يفو ص238– 1897م9 ةنس سرام
15 يف ىندم ضقن ًاضيأ رظنأو ص63). 1943م55 ةنس رياربف 24 يف طلتخم فانئتسا )
ةنس ربمسيد 24 يف رصم فانئتسا ص155- 1/78 مقر 15 ةاماحملا –1934 ةنس ربمفون

2/258 مقر 14 ةاماحملا 1933 ةنس ربمسيد 3 يفو ص1104– 548 مقر 13 ةاماحملا 1932
ص495 .

اذإ هنأب ةيئانجلا اهترئاد يف ضقنلا ةمكحم تضق دقف ديدحلا ةكسلا ( تاناقلزم ) تازاجم ثداوح نع امأو
نع رطخلا عفدل تازاجملا ىلع ًاسارح ميقت نأب ةفلكم ريغ لص يفاأل ديدحلا ةكسلا ةحلصم نأ حص
مهيلع رطخ كانه ناك املك اهلا فقإ مهيلإ تدهع لعفلا ب ًاسارح تماقأ اذإ اهنأ  ،إال اهتاراطق نم ةراملا

ام ىلع اولوعي نأ مهل قح دقف ،  سانلل ًادوهعم كلذ حبصأو ،  رطخ ال ثيح اهحتفو اهزايتجا نم
اذإف .  رطخلا دوجو مدعب رورملا ب ًاناذيإ ًاحوتفم زاجملا كرت اوربتعي نأو كلذ نم اهسفن ىلع هتبجوأ
بجاو نع ًايلختم هرابتعا بجو هلفقي نأ يغبني ناك ثيح ًاحوتفم زاجملا ىقبأو هلمع سراحلا كرت
نوكتو ،  تابوقع 238و244 نيتداملا ب دراولا ىنعملا لاب مهإ اذه هلمعف مث نمو ،  هسفن ىلع هضرف

152 ةداملا هب تضق ام ىلع اهعبات لعف نم ريغلل ررضلا نم أشني امع ةلوئسم ديدحلا ةكسلا ةحلصم
ال هنأ امك ،  هسفنل طاتحي نأ روهمجلا ىلع هنأب انه ىدحتلل لحم ).وال ميدقلا ) ىندملا نوناقلا نم

بارتقا دنع تازاجملا ب رورملا روهمجلا ىلع ترظح يتلا ديدحلا ةكسلا ةحئ ال صنب ىدحتلل لحم
نأ ديفت ال مكحلا ب ةتباثلا ةعقاولا تناك ىتم ءازج رظحلا اذه ةفلا خم ىلع تبترو تاراطقلا رورم

1947 ةنس ربمفون 10 يف ىئانج ضقن ) رطخلا ب هملع عم زاجملا نم رورملا لواح ةرايسلا قئاس
ص905). 319 مقر 28 ةاماحملا

 ،إال تاناقلزملا ؟ ةمزلم ريغ ديدحلا ةكسلا ةحلصم تناك نإو هنأب ةينطولا ةيلكلا ةروصنملا ةمكحم تضقو
ىلع عقت تناك نإ ةصاخو ،  تاناقلزملا دوجوب ةراملا هيبنتل ةمز لاال تاطايتح اال ذاختاب ةمزلم اهنأ

نيسوناف ديدحلا ةكسلا ةحلصم تعضو اذإو . ً يلال ريذحتلل سوناف عضوب ًاريثك قورطم قيرط
فال تاراطقلا نم سارتح لال ةحول تعضوو ، ً يلال ةراملا ريذحتل ناقلزملا يبناج ىلع رمحأ رونب
24 ةاماحملا 1944 ةنس رياني 15 يف ةينطولا ةيلكلا ةروصنملا ) ثداح عوقو دنع اهيلع ةيلوئسم
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نع لوئسملا نأ كلذ لك يف ظح (2).يوال ةفلتخملا لقنلا لئاسو نم كلذ ريغو (

لئاسو نم ةليسو ذختا نأب ،  نوناقلا هل اهحابأ ةصخر لمعتسا قئاسلا وهو ،  أطخلا
،  ىداعلا لجرلل فولأملا كولسلا نع ةصخرلا هذه نايتإ يف فرحناف ،  ةفورعملا لقنلا
هذه رثكأ يف ةيلوئسملا نأ ىرنسو .  ةيلوئسملا بجوتسي أطخ اذه ناكف ،  ريغلا ب رضأو
ىلع  ،لب تابث اإل بجاو أطخ ىلع ىنبت  ،ال ديدجلا ىندملا نوناقلا ذافن دعب لا ، األوح

،  ةيكيناكيملا وأاآلالت ةصاخ ةيانع اهتسارح بلطتت يتلا ءايش األ ةسارح ساسأ
ررضلا عوقو نأ تبثي مل ررض نم لقنلا لئاسو هثدحت امع الً وئسم سراحلا نوكيف
ليصفت يتأيسو ،( ديدجلا ىندملا نوناقلا نم (م178 هيف هل الدي يبنجأ ببسب ناك

كلذ .
مدقت دعب لقنلا ثداوح نم لقأب لمعلا ثداوح تسيلو : لمعلا ثداوح -547
لمعلا ثداوحو لقنلا ثداوح لعلو .  ىربكلا تاعانصلا عويشو ةيكيناكيملا تاعرتخملا

.  ةيريصقتلا ةيلوئسملا روطت يف ًارثأ ثداوحلا غلبأ يه
89 مقر نوناقلا هلحم لح دقو )1936 ةنسل 64 مقر لمعلا نوناق رودص لبقو
نع لماعلا لبق الً وئسم لمعلا بحاص لعجي ال ىرصملا ءاضقلا ناك (1950 ةنسل

يفتكي ناك هنكلو .(3) لمعلا بحاص بناج يف أطخ لماعلا تبثأ إالاذإ لمعلا ثداوح

ص70). 33 مقر
ص 1931م43 ةنس رياربف 5 يف طلتخم فانئتسا : تاناقلزملا ثداوح يف طلتخملا ءاضقلا نم رظنأو
ص59– 1931م44 ةنس ربمسيد 10 يفو ص45– 1931م44 ةنس ربمسيد 3 يفو –205
2 يفو ص264– 1934م46 ةنس ليربأ 19 يفو ص321– 1933م45 ةنس ةينوي 8 يفو

ص211 . 1936م48 ةنس ليربأ
ربمسيد 6 يف طلتخم فانئتسا ) بكارلا لزني نأ لبق راطقلا ريس نع مارتلا ةكرش ةيلوئسم يف رظنأ (1)

ةنس ةينوي لوأ يفو ص38– 1900م13 ةنس ربمسيد 12 يفو ص34– 1899م12 ةنس
1928م ةنس رياني 19 يفو ص397– 1917م29 ةنس ويام 2 يفو ص291– 1904م16
رعذ يف نيعرسم باكرلا لوزن نعو ص38)– 1929م42 ةنس ربمفون 14 يفو ص148- 40

ص193 1905م17 ةنس سرام 30 يف طلتخم فانئتسا ) كلذ ءارج نم مهتباصإو ثداح ببسب
ص211)– 1928م40 ةنس رياربف 23 يفو ص414– 1914م26 ةنس ةينوي 10 يفو –
يفو ص149– 1900م12 ةنس سرام 10 يف طلتخم فانئتسا ) قيرطلا يف ةراملا ةباصإ نعو
ليربأ 13 يفو ص268- 1902م14 ةنس ليربأ 30 يفو ص121– 1902م14 ةنس رياربف 12

ةنس ربمسيد 16 يفو ص160- 1906م18 ةنس سرام 21 يفو ص189– 1904م16 ةنس
1917م ةنس ةينوي 20 يفو ص279– 1913م25 ةنس ليربأ 2 يفو ص68– 1908م21
1920م33 ةنس ربمسيد 15 يفو ص469– 1918م30 ةنس ةينوي 12 يفو ص511– 29
ص36– 1929م42 ةنس ربمفون 14 يفو ص25– 1922م35 ةنس ربمفون 15 يفو ص74–
يفو ص196– 1933م45 ةنس سرام 9 يفو ص134– 1929م42 ةنس ربمسيد 30 يفو
رياربف ( يفو ص317– 1937م49 ةنس ويام 12 يفو ص174– 1937م49 ةنس سرام 31

ةنس رياني 27 يفو ص41– 1939م52 ةنس ربمسيد 6 يفو ص126– 1938م50 ةنس
ص49). 1943م55

ص196 . 1943م55 ةنس ةينوي 23 يف طلتخم فانئتسا : تارايطلا ثداوح يف رظنأ (2)
ص 1904م17 ةنس ربمسيد 28 يفو ص19– 1903م16 ةنس ربمسيد 2 يف طلتخم فانئتسا (3)
ص295– 1906م17 ةنس ويام 24 يفو ص155– 1906م17 ةنس سرام 8 يفو –51
18 يفو ص172– 1906م18 ةنس سرام 28 يفو ص335- 1906م17 ةنس ةينوي 14 يفو

ةينوي 17 يفو ص151– 1907م19 ةنس سرام 13 يفو ص203– 1906م18 ةنس ليربأ
ةنس ةينوي 7 يفو ص196– 1909م21 ةنس رياربف 17 يفو ص276– 1908م20 ةنس

1913م ةنس سرام 5 يفو ص91– 1912م25 ةنس ربمسيد 26 يفو ص359– 1911م23
ص 1917م29 ةنس ليربأ 11 يفو ص334– 1916م28 ةنس ويام 17 يفو ص211– 25
ص229– 1920م32 ةنس سرام 24 يفو ص8- 1917م30 ةنس ربوتكأ 24 يفو –361
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ىتح لاالةمز تاطايتح اال ذختي نأ لمعلا بحاص ىلع بجويو ،(1) لا مهإ يأ تابثإب
لمعلا بحاص ةيلوئسم حبصتو الً(2) وئسم ناك إوال لمعلا رطاخم نم لا معلا يمحي
قافتاب ففخي نأ لمعلا بحاص عيطتسي (3).وال نسلا ريغص ًايبص لماعلا ناك اذإ دشأ
دهعتي نأ زوجي نكلو .(5) هعبات أطخ نع لوئسم وهو .(4) ةيريصقتلا هتيلوئسم نم
ررضلا ناك اذإ هتيلوئسم عفترتو ،(6) لمعلا رطاخم نع ًاردقم ًاضيوعت لا معلا ضيوعتب

.(7) هسفن لماعلا أطخب عقو دق
لح يذلا 1950 ةنسل 89 مقر نوناق 1936 ،مث ةنسل 64 مقر نوناق ردص نأ دعبو
قلعتي اميف لماعلل زوجي دعي ملو ،  ديدجلا عيرشتلا اذهل لمعلا ثداوح تعضخ ،  هلحم

دق ثداحلا نكي اممل رخآ نوناق يأ ماكحأب لمعلا بر دض كسمتي نأ لمعلا ثداوحب
.(8) لمعلا بر بناج نم ميسج أطخ نع أشن

لا جر ئطخي ام ًاريثكو : ةنهملا ةلوازم يف ةينفلا ءاطخ نعاأل ةيلوئسملا –548
دق بيبطلا ف مهنهم ةلوازم يف كلذ ريغو نيماحمو نيسدنهمو ةلدايصو ءابطأ نم نفلا

سدنهملا  ،و ءاودلا بيكرت يف يلديصلا ئطخي دقو ،  ةيحارج ةيلمعب موقي وهو ئطخي
ديعاوملا ةاعارمو ىضاقتلا تاءارجإب مايقلا يف يماحملا  ،و يسدنهلا ميمصتلا لمع يف

.  كلذل ةررقملا
األ رثكأ يف نوكت نيينفلا ؤهالء ةيلوئسم نأ نأشلا اذه يف هتظح مال بجت ام لوأو
يف معالمهئ عم دوقعب نوطبتري  ،ألمهن ةيريصقت ةيلوئسم ال ةيدقع ةيلوئسم لا وح
دقعلا ىضتقمب اهميدقتب نومزتلي يتلا ةينفلا ةمدخلا نكلو .(9) ةينفلا مهتامدخ ميدقت

25 يفو ص542– 1923م35 ةنس ةينوي 28 يفو ص181– 1923م35 ةنس رياني 24 يفو
ةنس ويام 19 يفو ص415– 1927م39 ةنس ليربأ 28 يفو ص41– 1926م39 ةنس ربمفون

ص371 . 1928م40
ص19– 13 ةطلتخملا مكاحملل ةيمسرلا ةعومجملا 1887 ةنس ربمفون 24 يف طلتخم فانئتسا (1)

ص415 . 1927م39 ةنس ليربأ 28 يفو
ص278 1902م14 ةنس ويام لوأ يفو ص303– 1896م8 ةنس ةينوي 3 يف طلتخم فانئتسا (2)
11 يفو ص204– 1906م18 ةنس ليربأ 18 يفو ص62– 1906م17 ةنس رياني 18 يفو –

ربمسيد لوأ يفو ص337– 1909م21 ةنس ليربأ 28 يفو ص28– 1907م20 ةنس ربمفون
1926 ةنس ةينوي 3 يفو ص399– 1914م26 ةنس ويام 27 يفو ص36– 1909م22 ةنس
ص 1927م39 ةنس رياني 13 يفو ص41– 1926م39 ةنس ربمفون 25 يفو ص461– م38

ص491 . 1927م39 ةنس ويام 19 يفو ص415- 1927م39 ةنس ليربأ 28 يفو –170
مقر 4 تيزاج 1914 ةنس ويام 27 يفو ص94– 1900م12 ةنس رياني 24 يف طلتخم فانئتسا (3)

1923م36 ةنس ربمفون 29 يفو ص284– 1915م27 ةنس ليربأ 21 يفو ص170– 419
ص59 .

ص 1927م40 ةنس ربمسيد 15 يفو ص93– 1908م21 ةنس ربمسيد 30 يف طلتخم فانئتسا (4)
. 81

ص 1907م20 ةنس ربمفون 11 يفو ص78– 1896م) ةنس ربمسيد 24 يف طلتخم فانئتسا (5)
ص250 . 1927م39 ةنس رياربف 17 يفو –28

ص 1914م26 ةنس ليربأ لوأ يفو ص16– 1912م25 ةنس ربمفون 13 يف طلتخم فانئتسا (6)
ص81 . 1927م40 ةنس ربمسيد 15 يفو –304

ص 1927م39 ةنس رياني 13 يفو ص151– 1907م19 ةنس سرام 13 يف طلتخم فانئتسا (7)
ص82 . 1927م40 ةنس ربمسيد 15 يفو ص491– 1927م39 ةنس ويام 19 يفو –170

ص25 . 1948م61 ةنس ربمسيد 8 يف طلتخم فانئتسا رظنأو .  شماهلا يف 522 ةرقف ًافنآ رظنأ (8)
12 داصتق واال نوناقلا ةلجم يف قملا ةيندملا نيحارجلا ءابط األ ةيلوئسم يف كب جرف عيدو روتكدلا (9)
–524 ةرقف 1 نامسإو ريبيرو لوين 928–بال ةرقف 2 ناتيباكو وكالن – اهدعب امو ص381
775 ةرقف هييتافاس –422 ةرقف 508–الول ةرقفو 148 ةرقف 1 وزام –1287 ةرقف 2 نارسوج

ةينوي 27 يفو –314–1–1938 يدبهيلا تيزاج 1938 ةنس رياني 18 يف يسنرف ضقن –
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يتلا ةنهملا لوصأ اهيضتقت يتلا يه ةنيعم ةينف ةيانع لذب نوكت نأ ىلع ديزت ال
نمو .  ةياغ قيقحتب مازتلا ال ةيانع لذبب مازتلا نذإ وه دقعلا ب مهمازتلا  .ف اهيلإ نومتني
مهف .  ةيريصقتلا ةيلوئسملا رايعمب ةيدقعلا ةيلوئسملا رايعم مهيلإ ةبسنلا ب تيالىق مث
لوصأ اهيضتقت يتلا ةينفلا ةيانعلا كلذب ًاضيأ مهنم بلطي ةيريصقتلا ةيلوئسملا يف

.  ةظقيو ةيافكو ًاملع مهطسوأ نم لجر نم فولأملا ينفلا كولسلا وه اذه نإف ،  ةنهملا
أطخ ربتعي ،  ةيريصقت وأ ةيدقع ةيلوئسملا تناك ءاوس ،  رايعملا اذه نع فارحن فاال
اذإف ،  نيتيلوئسملا نيب ةريخ أال نايبلا نع ينغو (PROFESSIONNELLE) ًاينهم
ينهملا أطخلا رايعم ناك اذإو .  ةيريصقتلا ةيلوئسملا ّبج ًايدقع ينهملا أطخلا ناك
ةيلوئسملا و ةيدقعلا ةيلوئسملا نيب ةفورعم قورف كانهف ،  نيتيلوئسملا يف ًادحاو

ىلع انه رصتقنو .  ةيلمع ةيمهأ اذ نيتيلوئسملا نيب ةريحلا مادعنا لعجت ةيريصقتلا
.  انمدق امك نيتيلوئسملا يف دحاو وهو ،  ينهملا أطخلا رايعم

أطخلا نيب ةنهملا ةلوازم يف زييمتلا بوجو ىلإ اسنرف يف ءاهقفلا ضعب بهذ
هتنهم ةلوازم دنع ةنهملا بحاص هبكتري ام وه يداعلا أطخلا  .ف ينهملا أطخلا و يداعلا
بيبطلا ىرجأ اذإ امك ،  ةنهملا هذهل ةينفلا لوص عالةقباأل أطخلا اذهل نوكي نأ نود
فارحن :اال فورعملا أطخلا رايعم وه ةداعلا أطخلا رايعمو .  ناركس وهو ةيحارج ةيلمع
ةينفلا لوص باأل لصتي أطخ وهف ينهملا أطخلا امأ .  ىداعلا لجرلل فولأملا كولسلا نع

رظن يف ،  ةنهملا بحاص لأسي  .وال ضرملا صيخشت يف بيبطلا أطخأ اذإ امك ،  ةنهملل
نم فوخلا هب دعقي ال ىتح ،  ًاميسج أطخ ناك إالاذإ ينهملا أطخلا نع ،  ءاهقفلا ؤهالء
ةقثلا و ةنينأمطلا نمو لمعلا يف ةيرحلا نم هل يغبني امب هتنهم لوازي نأ نع ةيلوئسملا
ضعب يف طلتخملا ءاضقلا ذخأ يأرلا اذهبو .(1) ةيصخشلا هتيافك يفو هنف يف

.(2) هماكحأ
يف قيقد هنأ قوف ،  ةنهملا ةلوازم يف ينهملا أطخلا و ىداعلا أطخلا نيب زييمتلا و
ىلإ ةجاح يف نيينفلا لا جرلا نم هريغ وأ بيبطلا ناك اذإو هل . رربم حلااالت ،ال ضعب
ءاطخ نماأل ةيامحلا ىلإ ةجاح يف ءاملعلا نم هريغ وأ ضيرملا نإف ،  ةقثلا و ةنينأمطلا
هئطخ نع هتيلوئسم ينهملا هئطخ نع الً وئسم ينفلا لجرلا رابتعا بجاولا  .و ةينفلا

يف هقفلا و ءاضقلا ذخأ اذهبو .  ريسيلا أطخلا نع ىتح كاذو اذه يف لأسيف ،  ىداعلا
ساقي يذلا رايعملا نأ ينهملا أطخلا نأش يف سبللا لخدأ يذلا (3).و رصم يفو اسنرف

. 84–1–1940 هيريس 1940 ةنس ويام 27 يفو –73–1–1940 هيريس 1939 ةنس
ضقن ) ةيدقعلا ةيلوئسملا نع ةديعب ةيريصقت ةيلوئسم بيبطلا ةيلوئسم نأب ىضقيف رصم يف ءاضقلا امأ
رياني 23 رصم فانئتسا ص1156– 376 مقر 1 رمع ةعومجم 1936 ةنس ةينوي 22 يف ىندم

1943 ةنس ربمسيد 30 يف ةينطولا رصمو ةيردنكسا ص258– 85 مقر 22 ةاماحملا 1941 ةنس
ص78 . 35 مقر 24 ةاماحملا

. 49–1–1939 زوللا د يف هقيلعت يف هييتافاس –264 ةرقف 3 جوميد –1187 ةرقف 4 نارول (1)
أطخ يف إال ققحتت ال ءابط األ ةيلوئسم نأب اهماكحأ ضعب يف ةطلتخملا فانئتس اال ةمكحم تضق (2)
ةنس ربمفون ص)–2 1933م46 ةنس ربمفون ص166–2 1912م24 ةنس رياربف 29: ميسج

ص 1936م49 ةنس ربمفون ص154–19 1935م47 ةنس رياربف ص10–14 1933م46
ص250 . 1938م50 ةنس ليربأ 21–19

ةرقف 1 وزام –426 ةرقف 524–الول ةرقف 1 نامسإو ريبرو لوين –بال ةرركم 677 ةرقف ادروس (3)
ربمفون 29 يفو –30–1–1920 زوللا 1919د ةيلوي 21 يف ةيسنرفلا ضقنلا ةمكحم . 511

–88–1–1936 زوللا 1936د ةنس ويام 20 يفو –119–1–1921 هيريس 1920 ةنس
ةنس ربمفون 4 يف ليونيرج –721–2–1938 يدبهيلا تبزاج 1938 ةنس ةينوي 24 يفو

. 38–2–1947 هيريس 1946
ناك امهم أطخ دوجو ققحت ىتم ةماعلا دعاوقلل عضخت بيبطلا ةيلوئسم نأب رصم فانئتسا ةمكحم تضقو
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اذه لثم .  نفلا لا جر طاسوأ نم صخش رايعم وهف .  ينف رايعم ًاضيأ وه أطخلا اذه هب
نفلل ةرقتسملا لوص هنف .واأل لوصأ هيلع ترقتسا اميف ئطخي نأ هل زوجي ال صخشلا

وال اهب نوملسي مهترهمج نإ  ،لب نفلا لا جر نيب ةشقانملل حمالً دعت مل ام يه
ال أطخ ةرقتسملا لوص األ هذه ىلع جورخلا ودبي مث نمو دجالً(1). اهيف نولبقي
يأ نأ ىلإ هيبنتلا بجي نكلو هب . طلتخاف ،  ميسجلا أطخلا سم يال داكيو ،  رفتغي
ًاينهم أطخ دعي ،  ًاريسي وأ جورخلا اذه ناك ًاميسج ،  ةرقتسملا لوص األ هذه ىلع جورخ

أ بجي ينهملا أطخلل ًارايعم ذخؤي يذلا طسولا ينفلا صخشلا  .و ةيلوئسملا بجوتسي
ًابيبط ناك اذإف ددصلا اذه يف ةررقملا دعاوقلل ًاقفو ،  ةيجراخلا فورظلا نم درجتي ال
ةماع ةفصب بطلا لوازي بيبط وه له : ىمتني ءابط نماأل ةفئاط يأ ىلإ رظنلا بجو
ًادحاو ًاعون إال جلا العي يئاصخأ وه  ،وأ ضرملا عاونأ فلتخم نم يحلا ىضرم جلا عيو

يذلا بيبطلا ىلع مكحلا حصي هنإف اذهل .  ًاريسي وأ ًاميسج ،  ينف ريغ وأ ًاينف أطخ ناك ءاوس ،  هعون
مقر 16 ةاماحملا 1936 ةنس رياني 2) ةرهاظ ةيبط ةحسم هل أطخلا اذه نأ ولو ،  ًاريسي أطخ بكتري
نع لوئسم ئطخي يذلا بيبطلا نأب ةينطولا ةيلكلا ةيردنكس اإل ةمكحم تضقو ص713). 334
مدعب لوقلا  . . .و مهريغو نيينفلا نيب ؛وال ميسجلا و نيهلا أطخلا نيب قيرفت نودب ،  هئطخ ةجيتن
راثم ناك لوقلا ذاه ،  ريسيلا نود ميسجلا هئطخ نع إال ةنهملا أطخ حةلا يف بيبطلا ةلءاسم

ةيلوئسم بترتي يذلا نوناقلا صن  ،وألن أطخلا يعون نيب زييمتلا يف تابوعص دوجول تاضارتعا
نيينفلا نيب وال ميسجلا و نيهلا أطخلا نيب قرفي ملف ،  ديقم ريغ ًاماع ءاج هئطخ نع ئطخملا
ءانثتساب ءابط األ عتمتي  ،فال ًاريسي وأ ًاميسج أطخ ناك ءاوس هلا مهإ نع بيبطلا لأسيو .  مهريغو

16 يف رصم فانئتسا ًاضيأ رظنأ ص78)– 35 مقر 24 ةاماحملا 1943 ةنس ربمسيد 30) صاخ
3 يف ةينطولا ةيلكلا رصم ةمكحم ص84– 53 مقر 23 ةيمسرلا ةعومجملا 1921 ةنس ليربأ
نع لوئسم بيبطلا نأب ضقنلا ةمكحم تضقو ص132 . 55 مقر 26 ةاماحملا 1944 ةنس ربوتكأ
ةديعب ( اذك ) ةيريسفت ةيلوئسم هذه هتيلوئسمو ،  ةجلا عملا يف هئطخ ىلع بترتملا ررضلا ضيوعت

ريغ نم ىوعدلا رصانع عيمج نم اهتوبث صلختسي عوضوملا ىضاقف ،  ةيدقاعتلا ةيلوئسملا نع
تناكو ص1156). 376 مقر 1 رمع ةعومجم 1936 ةنس ةينوي 22 يف ىندم ضقن ) هيلع ةبقارم
ًاققحم ماد ام ريسي أطخ نع ولو بيبطلا ةيلوئسمب يضاملا يف ىضقت ةطلتخملا فانئتس اال ةمكحم

1910م22 ةنس رياربف 3 يف طلتخم فانئتسا :(CERTAINEETCARACTERISER) ًازيمتم
ص183 . 1911م23 ةنس رياربف 15 يفو ص120–

ةرادإ ةيلوئسمو بيبطلا ةيلوئسم يف هثحب يف صقرم ناميلس روتكدلا : يرصملا هقفلا يف رظناو
–42 ةرقف راضلا لعفلا هفلؤم يفو ( اهدعب امو ص155 7 داصتق واال نوناقلا ةلجم ) ىفشتسملا

داصتق واال نوناقلا ةلجم ) ةيندملا نيحارجلا و ءابط األ ةيلوئسم يف جرف عيدو روتكدلا –44 ةرقف
–73 ةرقف –70 ةرقف ةيندملا ةيلوئسملا يف كب ىعرم ىفطصم –( اهدعب امو ص381 12

. 449 ةرقف كب تيتس وبأ تمشح دمحأ روتكدلا
نأش ال هذهف ،  نفلا لهأ نم عامجإ اهيلع رقتسي مل يتلا و ةشقانملا لبقت يتلا ةينفلا لئاسملا امأ (1 )
لوقت ىنعملا اذه يفو .  بهذم ىلع ًابهذم عجري يصخش يأرب اهيف لخدتي نأ هل سيلو اهب ، ىضاقلل

ال ًارهاظ أطخلا ناك علاالجنإ يف هئطخ نع بيبطلا لأسي ": ةيلكلا ةينطولا ةيردنكس اال ةمكحم
نوفلتخيو ءابط األ اهيف لداجتي ةيملع لئاسم تدجو نإف اآلءار . هيف فلتخت ًاينف ًاشاقن لمتحي

.  هيلع مول فال اهعبتاف اهيلع يأرلا رقتسي مل ولو ءاملعلا اهب قلا ةيرظن عابتإ بيبطلا ىأرو ،  اهيلع
تسيل هتمهم  ،ذإ ءابط األ ةيلوئسم ريدقت دنع ةينفلا تاشقانملا يف رظنلا ىدافتي نأ ءاضقلا ىعلو

30)" جلا عملا بيبطلا أطخ نم تبثتلا ىلع ةرصاق  ،لب اهيلع فلتخملا علاالج قرط نيب ةلضافملا
أطخلا ف مث نمو –( هيلإ ةراش اإل تقبس دقو ص78 35 مقر 24 ةاماحملا 1943 ةنس ربمسيد
ىنعملا اذه يفو .  ةيلا متحا ال ةعطاق ةفصب ًارهاظ ًاتوبث ًاتباث نوكي نأ بجي ،  ًاريسي ناك ولو ،  ينهملا

نع ةديعب ( اذك ) ةيريصقت ةيلوئسم هئطخ نع بيبطلا ةيلوئسم ": ةرهاقلا فانئتسا ةمكحم لوقت
نكمتي ىتح بيبطلا مامأ ًاحوتفم داهتج اال باب كرتي نأ ناسن اإل ةحلصم نمو .  ةيدقاعتلا ةيلوئسملا

تبث إالاذإ لأسي ال نئمطم نمآ وهو آالهم فيفختو ضيرملا ةمدخ ثيح نم ةيلا علا هتمهمب مايقلا نم
ةنوعر نع إال يبطلا نفلا ب ماملإ هل نم هيتأي ال ًابيع بكترا يلاةهنأ متحا ال ةعطاق ةفصب ًارهاظ ًاتوبث

ص258). 85 مقر 22 ةاماحملا 1941 ةنس رياني 23)" رصبت مدعو
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ؤهال نم لكل .  ةيصعتسملا حلااالت يف هيلإ عجري يذلا ةقثلا ملا علا وه  ،وأ ضرملا نم
يف قيلا بيبطلا يف قيلا امو .(1) ينفلا هرايعم لكلو ،  ينهملا هاوتسم لكلو ،  هرجأ ء

.  نفلا لا جر نم مهريغو ىعارزلا و سدنهملا و يماحملا
فرشلا ىلع ءادتعا أطخلا نوكي ام ًاريثكو : ةعمسلا و فرشلا ىلع ءادتع 549–اال

نعرأ نوكي نأ ىفكي  ،لب ةينلا ءيس ىدتعملا نوكي نأ يرورضلا نم سيلو .  ةعمسلا و
اذهو ،  ىداعلا صخشلل فولأملا كولسلا نع فارحنا عرستلا و ةنوعرلا يفو ،  ًاعرستم

.  ةفلتخم قرطب عقي ةعمسلا و فرشلا ىلع ءادتع  .واال ةيلوئسملل بجوم أطخ
ام ةينلا ءوس ىفتنا ول ىتح .(2) فذقلا و بسلا ب فحصلا يف رشنلا قيرط نع عقي
يف رشني ام رابتعا يف ددشتلا مدع ىعاري نكلو .(3) طايتحا مدعو ةنوعر كانه تماد
نم ةباحصلا ةيرح نم اإلطالق ىضتقت يتلا فورظلا ضعب يف ًافذق وأ ًابس فحصلا
محلا يفو ،(5) تاباختن اال فورظو ،(4) برحلا فورظك كلذو ،  ةماعلا ةحلصملا لجأ

و يملعلا دقنلا يفو (6)؛ رشتنم داسف نم ريهطتلا ضرغل موقت يتلا ةيفحصلا الت
.(7) ئربلا ينفلا

ةيلوئسملا يف ًاطرش ةينلا ءوس سيلو .  بذاكلا بلاالغ قيرط نع ءادتع اال عقيو
نوكيو بذاكلا بلاالغ ظفحي دقف .  ةيئانجلا ةيلوئسملا يف طرش وه امك ةيريصقتلا

ءيس نكي مل هنأ ولو ًاعرستم نعرأ ناك ألهن ًايندم الً وئسم كلذ بلاالغعم بحاص
ءيس نكي مل ألهن ًايندم وال ًايئانج ال لوئسم ريغ بلاالغ بحاص نوكي دق امك (8) ةينلا
ىدل عمجتي نأ ةنوعرلا و عرستلا يفنل يفكيو .(9) ًاعرست وأ ةنوعر بكتري ملو ةينلا

.  عقاولا يف ًاحيحص نكي مل ولو هنع غلبي ام ةحص هعور يف ىقلي ام دلااللئ نم غلبملا
نوكت نأ يفكي  .فال أطخلل فورعملا رايعملا وه درجم يعوضوم رايعم اذه يف ذختيو

نأش نم نوكي نأ بجي هنع ،لب غلب ام ةحص هتاذ غلبملا عور يف تقلأ دق دلااللئ هذه
يتلا ةيلخادلا فورظلا نع درجملا ىداعلا صخشلا عور يف كلذ ىقلت نأ دلااللئ هذه

ىهتنم لا معتسا بجي نييئاصخ األ ءابط لأل ةبسنلا :"بو ىنعملا اذه يف رصم فانئتسا ةمكحم لوقتو (1)
ببسب ضيرملا حةلا تءاس اذإ ًاصوصخ ،  ًاريسي ناك ولو أطخ يأ نع نيلوئسم مهلعجو ،  مهعم ةدشلا

ةنس رياني 2)" ةجلا عملا يف اإلمهلا مدعو ءانتع واال صيخشتلا يف ةقدلا مهبجاو  ،ألن مهتجلا عم
ىنعملا اذه يف ًاضيأ رظنأ .( هيلإ ةراش اإل تقبس دقو ص713 334 مقر 16 ةاماحملا 1936

ص399 12 داصتق واال نوناقلا ةلجم ) ةيندملا نيحارجلا و ءابط األ ةيلوئسم يف جرف عيدو روتكدلا
.(44 ةرقف راضلا لعفلا يف صقرم ناميلس روتكدلا س400– –

ص 1900م12 ةنس رياربف 21 يفو ص298– 1898م10 ةنس ةينوي 2 يف طلتخم فانئتسا (2)
ص488 . 1927م39 ةنس ويام 19 يفو ص298- 1908م20 ةنس ةينوي 24 يفو –134

ص291 1903م15 ةنس ويام 6 يفو ص335– 1902م14 ةنس ةينوي 3 يف طلتخم فانئتسا (3)
لوأ يفو ص94– 1920م32 ةنس رياني 3 يفو ص52– 1913م26 ةنس ربمفون 27 يفو –

ص286 . 1927م39 ةنس سرام 2 يفو ص288- 1927م39 ةنس سرام
ص512 . 1917م29 ةنس ةينوي 21 يف طلتخم فانئتسا (4)
ص254 . 1919م31 ةنس ليربأ 17 يف طلتخم فانئتسا (5)

ص337 . 1894م6 ةنس ويام 16 يف طلتخم فانئتسا (6)
ص 1902م14 ةنس ةينوي 12 يفو ص90 1892م5 ةنس ربمسيد 28 يف طلتخم فانئتسا (7)
. 5-515 ةرقف 1 وزام ةيخيراتلا و ةيبد واأل ةيملعلا يحاونلا نم حابملا دقنلا دودح يف رظناو . 351

ص81– 34 مقر 10 ةيمسرلا ةعومجملا 1908 ةنس ةينوي 24 يف فانئتس اال ةمكحمب ضقنلا ةرئاد (8)
24 يف طلتخم فانئتسا ص282 441 مقر 1 عئارشلا 1914 ةنس رياني 19 يف ينطو فانئتسا

ص235 . 1927م39 ةنس رياربف 10 يفو ص232– 1910م22 ةنس سرام
ص 1918م30 ةنس رياني 16 يفو ص161– 1909م21 ةنس رياربف 4 يف طلتخم فانئتسا (9)

. 156
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.(1) غلبملا ب طيحت
دوهشلا مهتي وأ همصخ مصخلا اهيف مهتي ىوعد يف عافد قيرط نع ءادتع اال عقيو
مصخلا نكي مل ول ىتح ،  عرستلا و ةنوعرلا ىلع يوطنت ةحيحص ريغ ًامهت ءاربخلا وأ

.(2) ماهت اذهاال يف ةينلا ءيس
ةعمس سمب ةبذاك تاعاشإ وأ ةحيحص ريغ رابخأ ةعاذإ قيرط نع ءادتع اال عقيو
تاعاش واإل رابخ األ هذه نم تبثتلل ةبجاولا ةطيحلا عيذملا عنطصي نأ نود ،  صخش

.(3) اهتعاذإ لبق
نكلو .(4) ةنوعر نع وأ ةين ءوسب ،  ةبذاك تامولعم ءاطعإ قيرط نع ءادتع اال عقيو
اذه يف اهل مدق بلط ىلع ءانب اهيفظوم نم فظوم لصف بابسأ ركذت يتلا ةحلصملا
نع تامولعم ىطعأ نم ماع هجوب الً وئسم نوكي (5).وال ةلوئسم نوكت ال نأشلا

.(6) نيعم بلط ىلع ءانبو ةيرس ةقيرطبو ةين نسحب ريغلا
 ،أل ًامزلم ًادقع تسيل ،  جاوزلا ب دعولا  ،وأ ةبطخلا :و ءاوغ واإل ةبطخلا خسف –550

صخش نم جوزتي نأ ىلوأ باب نمو ،  جوزتي نأ دقعب صخش ديقتي نأ زوجي ال هن
وأاإلخاللب ةبطخلا خسف نكلو .  ماعلا ماظنلل ًافلا خم نوكي ديقتلا اذه لثمف ،  نيعم
.(7) ضيوعتلا بجوي ًايريصقت أطخ نوكي  ،دق ًايدقع أطخ نكي مل  ،اذإ جاوزلا ب دعولا
نع ةبطخلا خسفي وهو بيطخلا فرحنا اذإف ،  فورعملا رايعملا وه انه أطخلا رايعمو
،  بيطخلا ب تطاحأ يتلا ةيجراخلا فورظلا لثم يف ىداعلا صخشلل فولأملا كولسلا
ال ةبطخلا خسف نأ لص  .واأل ةيريصقتلا ةيلوئسملا بجوي أطخ ةبطخلا خسف ناك

نم تبثتي نأ لبق غلب وه اذإ هيلع ةيلوئسم فال ماعلا األنم يفظوم نيب ًافظوم غلبملا ناك اذإ امأ (1)
ىضتقمب هيلع بجاو مئارجلا نع غيلبتلا  ،ألن ةيفاك ةيدج تاهبش هدنع تماق اذإ ربخلا ةحص

ص337) 169 مقر 10 ةاماحملا 1927 ةنس ربمسيد 6 يف ةينطولا ةيلكشلا رصم ةمكحم ) نوناقلا
اال رربت ةيدج تاهبش هيدل تماق ىتم هيلع ينجملا وه نوكي نأ غلبملا ةيلوئسم مدعل يفكي كلذك .
(500 ةرقف 1 وزام –85 ةرقف ةيندملا ةيلوئسملا يف كب ىعرم ىفطصم عوضوملا يف رظنأ ) ماهت

.
ص 1926م38 ةنس ليربأ 29 يفو ص330- 1896م8 ةنس ةينوي 10 يف طلتخم فانئتسا (2)

ص427 . 1930م42 ةنس ليربأ 16 يفو ص221– 1930م42 ةنس رياني 22 يفو -380
ص419 . 1926م38 ةنس ويام 19 يف طلتخم فانئتسا (3)

ًاضيأ رظنأ .( هيلإ ةراش اإل تقبس دقو ص419( 1926م38 ةنس ويام 19 يف طلتخم فانئتسا (4)
. 501 ةرقف 1 وزام

اال ةمكحم ص538– 412 مقر 4 ةاماحملا 1923 ةنس ربمسيد 26 يف ةينطولا فانئتس اال ةمكحم (5)
ص286 . 1895م7 ةنس ويام 16 يف ةطلتخملا فانئتس
ص164 . 1909م21 ةنس رياربف 4 يف طلتخم فانئتسا (6)

ص189 1947م59 ةنس ليربأ 24 يفو ص211- 1908م20 ةنس ويام 7 يف طلتخم فانئتسا (7)
فولأملا كولسلا نع اهلا معتسا يف فارحن اال زوجي ال ةصخر الق ،كالامه طلا ةبطخلا خسفكو –
فانئتسا ) ضيوعتلا نع الص وئسم ناك هتأرما قلطيل هنيد يحيسم جوز ريغ اذإف .  ىداعلا صخشلل

يفاأل نوكي فال هتأرما قلط اذإ ملسملا جوزلا امأ ص287). 1907م19 ةنس ةينوي 5 يف طلتخم
ةيريصقتلا هتيلوئسم بجوي أطخ الق طلا ةصخرل هلا معتسا ناك اذإ ضيوعتلا نع ًاضيأ الً وئسم لص

ال وئسم نوكي دق هنكلو ص486). 1922م34 ةنس ةينوي 20 يف ةينطولا ةيلكلا رصم ةمكحم )
ةمكحم ) ةيريصقتلا هتيلوئسم بجوي أطخ الق طلا ةصخرل هلا معتسا ناك اذإ ضيوعتلا نع ًاضيأ ً
ةمكحم ص107– 65 مقر 28 ةيمسرلا ةعومجملا 1926 ةنس رياني 20 يف ةينطولا ةيلكلا رصم
ةيلكلا رصم ةمكحم ص540- 2/277 مقر 11 ةاماحملا 1930 ةنس ربمسيد 10 يف موكلا نيبش
فانئتس اال ةمكحم نراق ص1133– 564 مقر 13 ةاماحملا 1932 ةنس ربمسيد 10 يف ةينطولا
عوضوملا اذه يف رظناو ص82– 38 مقر 29 ةيمسرلا ةعومجملا 1927 ربمسيد 18 يف ةينطولا

.( ديعسلا ىفطصم ديعسلا روتكدلا ةلا سر
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ب مزلي هنإف ءاوغتسا هقبس اذإ نكلو .(1) يداملا ررضلا نع إال ضيوعتلا يف ًاقح لعجي
 ،فال يسنجلا فعضلل نابيطخلا ملستسا اذإ هنأ ىلع .(2) يبد األ ررضلا نع ضيوعتلا
.(3) متي مل جاوزلل عورشم كانه ناك ول ىتح ،  يبدأ ررضل وال يدام ررضل ال ضيوعت
اذإ لوئسملا وه ةبيطخلا دلا  ،وف رصاق امهدحأ نيبيطخ نيب ةبطخلا خسف ناك اذإو

.(4) خسفلا يف ببسلا وه ناك
دعب إال يرصملا ءاضقلا يف رقتست  ،مل اهحوضو ىلع ،  ةحضاولا ئدابملا هذه
نأب يضقت ،  صاخ عونب ينطولا ءاضقلا نم ماكحأ تردص دقف .  حجرأتو بارطضا
يذلا بطاحلا ليمحت ىلإ ليبس فال حابم رمأ وه ذإ ضيوعتلا بجوي ال ةبطخلا خسف
يرحت نأ امك ،  ةماعلا تاحابملا دييقت نم عونمم ءاضقلا  ،و عورشم لمع ةيلوئسم لدعي
يضتقي خسفلا اذه تسب ال يتلا فورظلا و ةبطخلا خسف ىلإ تعد يتلا لماوعلا

نأ ىلإ اذه ،  سانلا تامرحب ةقيصللا تارابتع واال ةيصخشلا نوؤشلا قدأ يف لخدتلا
،  هعفد يذلا رهملا فصن ةراسخ إال لوخدلا لبق قلطي يذلا جوزلا لمحت مل ةعيرشلا
(5)! ةبطخلا نع لدع وه نإ كلذ ىلع وبري دق ضيوعتب بطاخلا مازلإ حصي فيكف

يضقت ،  طلتخملا ءاضقلا و ينطولا ءاضقلا نم ،  ىرخأ ماكحأ تردص هتاذ تقولا يفو
ةبطخلا تببس وأ ءاوهتسا خسفلا قبس اذإ ةصاخبو ،  ةبطخلا خسف نع ضيوعتلا زاوجب

نع لودعلا زاوج يف ةمكحلا نأ كلذ علاالةين نم ةحضاو ةروص تذخأ وأ تافورصم
هنم ،فال ةوجرملا ةياغلا ققحي ال جاوزب طابتر اال ىدافت نم اهيفرط نيكمت يه ةبطخلا
حةلا يف رهملا فصن ةراسخ  ،و هيضتقي غوسم هرربي ال ًاشئاط الً ودع عئارشلا ىمحت
رخآ فرظ لك نع ًادرجم هتاذ يف الق طلل الً باقم إال تسيل لوخدلا لبق الق طلا
نع ىلختي نأ ءاضقلا عيطتسي  ،وال ةيندملا ةيلوئسملل ًابجوم ًاراض عفالً هنم لعجي
ناك ءاوس باآلرخ ، نيبيطخلا دحأ رارضإ اهيلع بترتي يتلا األعفلا ريدقت يف هتطلس
هذه لثم ريدقت ةقدب ًاجاجتحا ،  ةراض ةيفيكب اهنع هلودعب وأ ةبطخلا ءانثأ هكولسب كلذ

صاصتخا مدعب ًاعفد حلصتل عازنلا ةقد تناك امف .  تامرحلا ب ةقيصللا ةيصخشلا روم األ
تامرحلا و ضارع نماأل رثكأ ءيش هفارشإو ءاضقلا ةياعرب قحأ سيلو ،  هرظنب ءاضقلا

اهضعب بهذ ضيوعتلا زاوجب تضق يتلا ماكح نإاأل (6).مث ناسن اإل تاذب اهساسمل

ص 1928م40 ةنس رياني 12 يفو ص214– 1922م34 ةنس سرام 2 يف طلتخم فانئتسا (1)
. 134

ةنس رياربف 20 يفو ص252– 323 مقر 18 تيزاج 1928 ةنس ليربأ 19 يف طلتخم فانئتسا (2)
ص307 . 1930م42

ص84 . 1924م37 ةنس ربمسيد 18 يف طلتخم فائنتسا (3)
ص211 . 1908م20 ةنس ويام 7 يف طلتخم فانئتسا (4)

يفو ص324– 5 ةاماحملا 1924 ةنس رياني 15 يف ةينطولا رصم فانئتسا ىنعملا اذه يف رظنأ (5)
ةاماحملا 1930 ةنس ةينوي 30 يفو ص68- 45 مقر 27 ةيمسرلا ةعومجملا 1926 ةنس ويام 23

ص855- 2/422 مقر 12 ةاماحملا 1931 ةنس ربمسيد 17 يفو ص626- 3/313 مقر 11
ص132 . 75 مقر 26 ةيمسرلا ةعومجملا 1924 ةنس ربمفون 3 يف ةيفانئتس اال قيزاقزلا ةمكحم
مقر 27 ةيمسرلا ةعومجملا 1925 ةنس ربمفون 29 يف ةينطولا رصم فانئتسا ىنعملا اذه يف رظنأ (6)

ةيردنكس اإل ةمكحم ص539– 267 مقر 12 ةاماحملا 1931 ةنس ةينوي 30 يفو ص161– 103
14 يفو ص53– 27 مقر 31 ةيمسرلا ةعومجملا 1929 ةنس ربمسيد 10 يف ةينطولا ةيلكلا
ويام 30 يف ةيلكلا جاهوس ةمكحم ص73– 30 مقر 31 ةيمسرلا ةعومجملا 1930 ةنس ربمفون

1930م20 ةنس رياربف 20 يف طلتخم فانئتسا ص1056– 434 مقر 28 ةاماحملا 1948 ةنس
ص196 1932م44 ةنس رياربف 23 يفو ص79- 1930م43 ةنس ربمسيد 11 يفو ص307–
ا ديؤيو ص112 . 1936م48 ةنس رياربف 6 يفو ص32– 1935م48 ةنس ربمفون 21 يفو –

درويو (121 ةرقف –117 ةرقف ) ةيندملا ةيلوئسملا هباتك يف يأرلا اذه كب ىعرم ىفطصم ذاتس أل
.  هسكعب تذخأ يتلا هبو تذخأ يتلا ءاضقلا ماكحأ نم ةفئاط
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ةرثكلا نكلو .(1) ضيوعتلا بجوي هب ءافولا نع لودعلا ،  مزلم دقع ةبطخلا نأ ىلإ
ال ةيريصقتلا ةيلوئسملا ساسأ ىلع ىطعي امنإ ضيوعتلا نأ ىلإ تبهذ ةبلا غلا

.(2) ةيدقعلا ةيلوئسملا
: يتأي ام  ،وه هيلع رقتسا دق ءاضقلا نأ رابتعاب ،  نأشلا اذه يف هريرقت نكمي يذلا و

ًابجوم ًاببس نوكي ال ةبطخلا نع لودعلا درجم (2).  مزلم دقعب تسيل ةبطخلا (1)
دحأب ًاررض تقحلأ ىرخأ لا عفأ ةبطخلا نع لودعلا ب نرتقا اذإ (3).  ضيوعتلل
تررق دقو .  ةيريصقتلا ةيلوئسملا ساسأ ىلع ضيوعتلا ب مكحلا زاج ،  نيبطيخلا

إ تسيل ةبطخلا :"نإ يتأي ام هيف ءاج اهل مكح يف ئدابملا هذه ًاريخأ ضقنلا ةمكحم
امهنم لكلف ،  نيدعاوتملا نم ًادحأ ديقي ال جاوزلا ب دعولا اذهو ،  جاوزلا دقعل ًاديهمت ال
رفاوتي نأ دقعلا اذه يف بجي هنأو ًاصوصخ ءاش ، تقو يأ يف هنع لدعي نأ

اذهو ،  عمتجملا نوؤش يف رطخلا نم جاوزلل امل هترشابم يف ةيرحلا لماك نيدقاعتملل
لودعلا و جاوزلا ب دعولا ناك اذإ نكلو .  ضيوعتلا ب ًاددهم نيفرطلا دحأ ناك اذإ نوكي ال

الال قتسا امهنع ةلقتسم ىرخأ لا عفأ امهتمز  ،دقال لودعف دعو درجم امهنأ رابتعاب هنع ،
اهنإف ،  نيدعاوتملا دحأب ًايبدأ وأ ًايدام ًاررض تقحلأ دق األعفلا هذه تناكو ،  ًامات ً
اهتاذ دح يف يه اهنأ ساسأ ىلع كلذو هنم ، تعقو نم ىلع نيمضتلا ةبجوتسم نوكت

. "(3) ضيوعتلل ةبجوم ةراض لا عفأ – درجملا لودعلا نع رظنلا ضغب –
ةعيدخلا ب بحطصا إالاذإ ضيوعتلا يف ًاببس نوكي (seduction)فال ءاوغ امأاإل

ربدتب حمست نس يف ءاوغ اإل ةيحض تناك اذإف .(4) يبدأ طغضب نرتقا وأ شغلا و
ةجيتن ةيسنجلا علاالةق تناك اذإو .(5) ضيوعتلا فيفخت يف ًاببس اذه ناك ،  بقاوعلا

نم ملع ىلع ةليلخ نوكت نأ ةأرملا تيضرو ،  نافرطلا هيلإ نكس لدابتم الم ستسا
ب ًامايق اذه ناك ضيوعتلا ب اهرجه دعب هتليلخ ليلخلا دعو اذإف .(6) ضيوعت فال اهبراقأ
ءارغ هنماإل دصق دقو ةرشاعملا ىلع ًاقباس دعولا اذه ناك اذإ  ،خبالفام يعيبط مازتلا

": يتأي ام اهمكح يف ءاج دقو ،  ةيلكلا جاهوس ةمكحم هب تضق ام ىنعملا اذه يف مكح رهظأو (1)
يأ نم اهديرجت وال اهرابتعا لا فغإ نكمي ال امك ،  اهلهاجت زوجي ال نيفرطلا نيب تاق عال ئشنت ةبطخلا

.  مئاق دقعو ينوناق طابترا وهف ،  جاوزلا ب دعولا ىلع لوبقب نرتقي باجيإ ردصي اهيفف .  ينوناق ريدقت
سيل ناك نإو هنإو ملاالمئ . تقولا يف يئاهنلا دقاعتلا ءارجإب نيفرطلا نم لك مزتلي دقعلا اذه يفو

ًاقح إال ئشني ال دقاعتلا ب دعولا ألن يئاهنلا دقاعتلا اذه ءارجإ يأ ًانيع مازتل اال ءافو بجوي ام ةمث
ةيرح سمي ام اذه يف سيلو .  ضيوعتلا بجوي مازتل اال اذهب ءافولا نع لودعلا  ،إالنأ ًايصخش

وأ روهت يف كلذ ىرجأ اذإ نكلو .  هدعو نع لدعي الًنأ صأ نيفرطلا نم لكل إ"الًاق ،ذإ جاوزلا
 .و ضيوعتلا بجوي كلذ نإف ،  ىوهلا درجمل وأ عورشم غوسم ريغب وأ هرربي امم خًايلا وأ فنع
لعف نع فلخت يذلا ءيسلا األرث وحمو ةماركلا درل نكلو ءارث هباإل دصقي ال يبد األ ضيوعتلا
يف جاوزلا تادعم نم هتفلكت اميف ررض نم اهقحل امع ًايدام ًاضيوعت ةبيطخلا قحتستو .  ئطخملا
ةنس ويام 30 يف ةيلكلا جاهوس )" حيحصلا هجولا ىلع اهب عافتن اال نمضت ال تماد ام اهعومجم

.( مكحلا اذه ىلإ ةراش اإل تقبس دقو ص1056 . 434 مقر 28 ةاماحملا 1948
ةلا حلا هذه يف ةيلوئسملا أشنمو ": يتأي ام ىنعملا اذه يف ةينطولا ةيلكلا ةيردنكس اإل ةمكحم لوقتو (2)

اإلخال اهؤشنم ةيدقاعت ةيلوئسم تسيلو ،  ةحنج هبش نع ةيلوئسم يهف راض ، لعف لهو ةءاس وهاإل
27 مقر 31 ةيمسرلا ةعومجملا 1929 ةنس ربمسيد 10 يف ةينطولا ةيلكلا ةيردنكس " .(اإل دقعب ل

.( مكحلا اذه ةراش اإل تقبس دقو ص53 .
ىنعملا اذه يف ًاضيأ رظنأ ص30– 14 مقر 3 رمع ةعومجم 1939 ةنس ربمسيد 14 يف ىندم ضقن (3)

. 480 ةرقف فلؤملل دقعلا ةيرظن
ص76 . 239 مقر 6 تيزاج 1916 ةنس رياني 29 يف طلتخم فانئتسا (4)

ص38 . 1894م7 ةنس ربمسيد 12 يف طلتخم فانئتسا (5)
ص 1925م37 ةنس ةينوي 25 يفو ص368– 1921م33 ةنس ةينوي 2 يف طلتخم فانئتسا (6)

ص134 . 1928م40 ةنس رياني 12 يفو -498
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ًاببس ءاوغ اإل نوكي دقو كلذ . نايب مدقت دقو ،  ببسلا ةيعورشم مدعل الً طاب نوكيف
رصاقلا  ،و ةيدقع ال ةيريصقت انه ةيلوئسملا نإف ،  ًارصاق باشلا ناك ول ىتح .  ضيوعتلل

.(1) ًايريصقت هتلءاسم زوجت
 ،حاالت مدقت ام ادع ،  كانهو : يريصقتلا أطخلا يف ةفلتخم ىرخأ 551-حاالت
اهيلع بترتت يتلا األمعلا اهنم ،  ةيلوئسملا بجوت يريصقتلا أطخلا يف ةفلتخم ىرخأ
عقتو ،  ةعورشملا ريغ ةيراجتلا ةسفانملا اهنمو .(2) رونلا و زاغلا و هايملا ةكرش ةيلوئسم
مسا ذاختاك ةيلا يتحا قرط لا معتسا )،وأ تاكراملا ) ةيراجتلا تام علاال ديلقتب ةداع
معلا ءارغإب ةعورشملا ريغ ةسفانملا عقت دقو .  محازملا يراجتلا لالمس براقم يراجت
ةبذاك تاعاشإ رشنب كلذك عقتو اآلرخ . رجتملا ىلإ مهرجتم كرت ىلع محازملا رجتملا

ةسفانملا لئاسو نم كلذ ريغو ،  رجتملا اذه بويعب ريهشتلا  ،بو محازملا رجتملا نع
ةيديكلا عوفدلا و ىواعدلا (4)،ك ةيديكلا ةيئاضقلا تاءارج اإل اهنمو .(3) ةعورشملا ريغ
راوجلل ةشحافلا راضملا اهنمو .(7) يديكلا ذيفنتلا (6)و ةيديكلا اإلفالس ىواعدو ،(5)

ةرهاقلا ةمكحم ص126– 2 تيزاج 1911 ةنس ليربأ 6 يف ةطلتخملا ةيلكلا ةيردنكس اإل ةمكحم (1)
ص67 . 173 مقر 4 تيزاج 1913 ةنس ربمسيد 29 يف ةطلتخملا ةيلكلا

ةنس رياربف 7 يفو ص316– 1894م6 ةنس ةينوي 6 يف طلتخم فانئتسا : ةلأسملا هذه يف رظنأ (2)
1903م15 ةنس ليربأ 2 يفو ص232- 1898م10 ةنس ليربأ 6 يفو ص118- 1895م7
ص241– 1908م20 ةنس ويام 21 يفو ص294 1907م19 ةنس ةينوي 5 يفو ص226–
27 يفو ص40- 1915م28 ةنس ربمسيد لوأ يفو ص447– 1913م25 ةنس ةينوي 14 يفو

رياني 10 يفو ص354– 1918م30 ةنس ليربأ 11 يفو ص109– 1917م30 ةنس ربمسيد
ص15 . 1928م41 ةنس ربوتكأ 25 يفو ص140– 1924م36 ةنس

. 320 ةرقف فلؤملل تامازتل لال ةماعلا ةيرظنلا يف زجوملا رظنأ (3)
فانئتسا ) ًاضيوعت بترت ال ةصخر ءاضقلا ىلإ ءاجتل اال نأب ةطلتخملا فانئتس اال ةمكحم تضق دقو (4)

ميسج أطخب وأ ةين ءوسب ًابوحصم ناك ص72)،إالاذإ 1917م30 ةنس ربمسيد 8 يف طلتخم
1924م37 ةنس ربمفون 20 يفو ص84– 1923م36 ةنس ربمسيد 13 يف طلتخم فانئتسا )

ةينوي 10 يف طلتخم فانئتسا ) يديكلا فانئتس اال ةيديكلا تاءارج اإل ىلع ةلثم األ نمو ص31)–
ةنس ليربأ 15 يف طلتخم فانئتسا ) يديكلا رظنلا ةداعإ سامتلا ص415)،و 1914م26 ةنس
ةنس سرام 16 يف طلتخم فانئتسا ) ةيديكلا ثلا ثلا صخشلا ةضراعمو ص313)، 1924م36
ىعدم لكل ًاقح لص يفاأل ناك نإ ىوعدلا راكنإ نأب ضقنلا ةمكحم تضقو ص162). 1904م16

وأغال راكن يفاإل ىدامتو همصخ ةراضم هيلع ىعدملا ىغتبا اذإ ةثبخم بلقني قحلا اذه  ،إالنأ هيلع
اال ةمكحم تضقو ص93)– 14 ةاماحملا 1933 ةنس ربمفون ( يف يندم ضقن هب( ليحت وأ هيف

يداملا ررضلا ضيوعتب تخ األ ىلع مكحيف ،  ًايديك ًاعافد دعي اهيخ أل تخ األ راكنإ نأب ةينطولا فانئتس
،  هتثارو تابثإ ليبس يف هنم تفرص يتلا فيراصملا يهو راكن اذهاإل ءارج نم اهاخأ باصأ يذلا
3 عئارشلا 1916 ةنس ليربأ 12) اهراكنإ ببسب اهاخأ باصأ يذلا يبد األ ررضلا ضيوعتب ًاضيأ مزلتو
يف قاقحتس اال ىوعد رسخي يذلا ثراولا نأب ةطلتخملا فانئتس اال ةمكحم تضقو –(192 مقر

ةلقتسم قاقحتسا ىوعد عفري فنأتسي نأ دبوالًنم ةيكلملا عزنب هيبنت دض ةضراعم يف عفد ةروص
ص78). 1930م43 ةنس ربمسيد 11)ً ال وئسم نوكي

ص 1896م8 ةنس ليربأ 30 يفو ص366– 1889م1 ةنس ربمفون 7 يف طلتخم فانئتسا : رظنأ (5)
ص220- 1912م24 ةنس سرام 21 يفو ص101– 1904م16 ةنس رياني 13 يفو –265
11 يفو ص393– 1926م38 ةنس ويام 6 يفو ص60- 1912م25 ةنس ربمسيد 12 يفو

رياربف 26 يفو ص292– 1930م42 ةنس رياربف 18 يفو ص465- 1927م39 ةنس ويام
ص325 . 1930م42 ةنس

ص42 . 1919م32 ةنس ربمسيد 3 يفو ص41– 1889م2 ةنس ربمسيد 4 يف طلتخم فانئتسا (6)
لا األوم هذه تناك  ،اذإ نيدلا ىلع ًاريثك ديزي امب هنيدم لا ومأ ىلع نئادلا ذفني نأ ًايديك ًاذيفنت دعيو (7)
1938م ةنس ربمسيد 29 يف طلتخم فانئتسا ) اهضعب ىلع ذيفنتلا يفكي ناك ثيحب ةئزجتلا لبقت
يف طلتخم فانئتسا ) ةقحتسملا غلا بملا نم رثكأ غلا بمب ذيفنتل ًايديك ًاذيفنت كلذ دعيو ص89)- 51

تاءارجإ ةحص نع الً وئسم هقحب ذفني يذلا نئادلا ب ربتعيو ص267). 1907م19 ةنس ويام 22
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.(2) نوناقلل ةفلا خم اهيفظوم نم ردصت ألمعلا ةموكحلا ةيلوئسم بترتت دقو .(1)

دازملا هيلع يسارلا ضيوعت نع الً وئسم ناك ، ً ال طاب دازملا لعجي امب اهيف أطخا اذإف ،  ذيفنتلا
يفو ص45– 1902م15 ةنس ربمسيد 11 يف طلتخم فانئتسا ) يريصقتلا أطخلا اذه ىضتقمب
رياربف 4 يفو ص160– 1930م42 ةنس رياني 6 يفو ص187– 1918م30 ةنس رياني 31

كلذ عمو هكلم سيل هيلع زوجحملا ءيشلا نأ ملع اذإ نيدملا كلذك ص249). 1930م42 ةنس
فانئتسا )ً ال وئسم نوكي هنإف ،  هنيد نم دازملا هب اسر يذلا نمثلا مصخيو متي ذيفنتلا كرتي
يئاضقلا زجحلا يديكلا ذيفنتلا ىلع ةلثم األ نمو ص82). 1902م14 ةنس رياني ( يف طلتخم

1924م ةنس ربمفون 20 يفو ص134– 1907م19 ةنس رياربف 7 يف طلتخم فانئتسا ) يديكلا
فانئتسا ) يديكلا يراد اإل زجحلا ص223)،و 1925م37 ةنس رياربف 11 يفو ص31– 37

ص346).و 1930م42 ةنس سرام 6 يفو ص281– 1929م41 ةنس رياربف 28 يف طلتخم
ًاذيفنت ربتعي ص347).وال 1924م36 ةنس ويام لوأ يف طلتخم فانئتسا ) ةيديكلا ةسارحلا

ام رجأتسملا مدقي وال ةين نسحب نيدملا نم رجأتسملا الت وصحم ىلع زجحلا نئادلا عقوي نأ ًايديك
ص55). 1893م6 ةنس ربمفون 30 يف طلتخم فانئتسا التهل( وصحملا نأ ىلع لدي

هذه لا معتسا ناك اذإ ظفحتلا و ذيفنتلا لئاسوب ةناعتس اال قحو ىوعدلا عفد قحو ءاعد قحاإل يف رظنأ
. 102 ةرقف –86 ةرقف ةيندملا ةيلوئسملا يف كب ىعرم ىفطصم ىلإ ًايديك صخرلا

كلا ملا ولغي أال تضقف ،  ةيكلملا قحل ُادح تمسر ديدجلا ىندملا نوناقلا نم 807 ةداملا نأ ظح (1)يوال
دحلا تزواجت اذإ راوجلا راضم زإةلا بلطي نأ راجلل نأو ،  راجلا كلمب رضي دح ىلإ هقح لا معتسا يف
ًافسعت ال قحلا دودح ىلع ًاجورخ دعي ةيكلملا قحل نوناقلا همسر دحلا اذه ىلع جورخلا  .ف فولأملا
تضق دقو .(116 ةرقف -111 ةرقف ةيندملا ةيلوئسملا يف كب ىعرم ىفطصم نراق ) هلا معتسا يف
نكسلل ءايحأ يف آوالت عناصم ميقت يتلا ةكرشلا نأب ددصلا اذه يف ةطلتخملا فانئتس اال ةمكحم

ص 1940م52 ةنس ويام 2 يف طلتخم فانئتسا ) ةفولأم ريغ رارضأ نم عقي امع ةلوئسم نوكت
و لواقملا و ءانبلا بحاص نإف ،  رواجملا راقعلل ررض ءانب دييشت نع مجن اذإ هنأب ًاضيأ تضقو .(246
ص72) 1941م53 ةنس رياني 23 يف طلتخم فانئتسا ) ررضلا نع نماضتلا ب نولوئسم سدنهملا
ىلع ىراجملا تاطحم نم ةطحم ةموكحلا تأشنأ اذإ هنأب ةينطولا رصم فانئتسا ةمكحم تضقو .
يف قحلا ناكسلا الء ؤهل ناك ،  ىنكسلل صصخم يح يف ناكسلا ةحار اهترادإ تقلقأ مأالاهك نم ةعطق
يف ةينطولا رصم فانئتسا ) رارضأ نم مهك مأال باصأو مهباصأ امع ضيوعتلا ب ةموكحلا ىلع عوجرلا
لزانم تينب اذإ ةيلوئسم أبال تضقو ص891). 376 مقر 21 ةاماحملا 1940 ةنس ربوتكأ 17

1927 ةنس ربمسيد 31 يف ةينطولا رصم فانئتسا ) لزانملا ءانب لبق ةدوجوم تناك عناصم بناجب
ص89). 41 مقر 29 ةيمسرلا ةعومجملا

ئدابم ررقتت مل مث نمو .  انمدق امك يراد اإل ءاضقلل عضخت ال ةيريصقت ةيلوئسم ةموكحلا ةيلوئسمو (2)
صتخم وهو اسنرف يف ةلودلا سلجم اهررق يتلا ئدابملا رارغ ىلع ةيراد اإل ةيلوئسملا هذهب ةصاخ
ةيلوئسم ةموكحلا ةيلوئسم نأش يف قبطي رصم يف يداعلا ءاضقلا  .و ةيضق نماأل عونلا اذه رظنب

يف صاخ عونب كلذ ودبيو .  ةصاخلا تائيهلا و دارف األ ىلع اهقبطي يتلا ةيلوئسملا دعاوق ةيريصقت
لصو دقو .  عومجملا ةحلصمل اهب موقت يتلا ةماعلا األغشلا ةعبت ةموكحلا ليمحت ءاضقلا اذه ضفر
ةلوئسم ةموكحلا لعجل أطخ طرتشي  ،فال ةعبتلا هذه ةموكحلا ليمحت ىلإ اسنرف يف ةلودلا سلجم

ذإ يعامتج اال نماضتلا نم برض اذهو ،  ةماعلا نماألغشلا هب موقت ام ببسب عقت يتلا رارض نعاأل
.  عومجملا ةحلصمل مت لمع نع ررضلا نم هقحلي ام درفلا عومجملا ضوعي

ةيلوئسم ةموكحلا ةيلوئسم نأش يف رصم يف ةينطولا مكاحملا نم تردص يتلا ماكح نماأل ًاضعب ركذنو
ةيلوئسم ص269( 148 مقر 12 ةاماحملا 1931 ةنس ويام 27 يف يئانج ضقن : ةيريصقت

21 يف يندم ضقن –( اهتبسانمب وأ اهببسب وأ ةفيظولا ةيدأت ءانثأ يف اهيفظوم لا معأ نع ةموكحلا
ًاسوبحم يبنجأ ءاقبإ نع ةموكحلا ةيلوئسم ص83( 1/42 مقر 15 ةاماحملا 1934 ةنس ةينوي

ص170 61 مقر 2 رمع ةعومجم 1937 ةنس ةينوي 3 يف يندم ضقن –( هداعبإ ضرغب ةليوط ةدم
ةقيرطب ذفن دق عورشملا ماد ام ماع عورشم نم هلوصح ققحت ررض نع ةموكحلا ةيلوئسم مدع )

16 يف يندم ضقن –( ةماعلا األغشلا ةعبت ةمتوكحلا لمحت نأ ايلعلا ةمكحملا ضرت ملو : ةينف
ضرأ ىلع الاهئ يتسا نع ةموكحلا ةيلوئسم ص505( 165 مقر 2 رمع ةعومجم 1939 ةنس رياربف

نم 127 مقر 3 رمع ةعومجم 1941 ةنس ربمسيد 4 يف يندم ضقن –( اهتيكلم عزن لبق قاوسو
ضقن –( ةماعلا قرطلا بناوج يف ةسورغملا راجش يفاأل يئابو ضرم نع ةموكحلا ةيلوئسم )387
تيتشت نع ةموكحلا ةيلوئسم ص62( 33 مقر 4 رمع ةعومجم 1943 ةنس سرام 4 يف يندم
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(1) قحلا لا معتسا يف فسعتلا 2$
(Abusdudroit)

ةصخرلا دودح نع جورخلا يف ال نوكي أطخلا نأ انمدق ثالث: لئاسم -552
لا معتسا يف فسعتلا يف ًاضيأ  ،لب بسحف قحلا دودح نع جورخلا يف  ،وال بسحف
هيلع زوجي صخشلا نأ نوري ال اوناك يضاملا نرقلا يف هقفلا لا جر نإ انلقو .  قحلا
يف روذج اهلو – قحلا لا معتسا يف فسعتلا ةيرظن نكلو هقح . لمعتسي وهو أطخلا
اهيلع تبثو ،  رضاحلا رصعلا يف ترقتسا نأ تثبل –ام قيحسلا يضاملا قامعأ

.  هقفلا اهب ملسو ،  ءاضقلا
انموي ىلإ اهب لصن نأ ىلإ يخيراتلا اهروطت يف (1): ةيرظنلا هذه عباتن نحنف
موقت ساسأ يأ ىلع ثحبن مث (2).  ديدجلا يندملا اننينقت يف ةلجسم اهارنل اذه
يحاون يف يلمعلا قيبطتلا نم اهظح يف رظنن  .(3)مث ذخأت رايعم يأبو ،  ةيرظنلا

.  ةفلتخملا طاشنلا
: قحلا لا معتسا يف فسعتلا ةيرظنل يخيراتلا روطتلا -1

يف فسعتلا ةيرظن تسيل : ةميدق ةيرظن قحلا لا معتسا يف فسعتلا ةيرظن -553

مقر 4 رمع ةعومجم 1943 ةنس ربمفون 4 يف يندم ضقن –( رهاظتم ريغ صخش لتقو تارهاظملا
ريغ اهئطب نع ةموكحلا لأست دقو )–لب ًاعشن تببس ةعرت نع ةموكحلا ةيلوئسم ص206( 74

ص939 480 مقر 17 ةاماحملا 1936 ةنس ليربأ 5 يف طلتخم فانئتسا ) فيلكتلا لقن يف يداعلا
ةيلوئسم ص59( 33 مقر 7 ةاماحملا 1930 ةنس ويام 26 يف ةينطولا رصم فانئتسا –(

: ةلأسملا هذه يف ًاضيأ رظنأ : ةيديدحلا ككسلا تاناقلزم ببسب عقت يتلا ثداوحلا نع ةموكحلا
18 يفو ص175– 2/90 مقر 14 ةاماحملا 1933 ةنس ةينوي 24 يف ةينطولا رصم فانئتسا
1931 ةنس ربمسيد 3 يف طلتخم فانئتسا ص1180– 590 مقر 17 ةاماحملا 1937 ةنس رياربف
12 ةاماحملا 931 ةنس ويام 11 يف ةينطولا رصم فانئتسا ص610)– 315 مقر 13 ةاماحملا

فانئتسا – اهتيلوئسم بجوي ال ةينف ةقيرطب راجش األ ةعارزلا ةرازو ريخبت ص238 ،( 127 مقر
نع ةموكحلا ةيلوئسم ص720( 356 مقر 13 ةاماحملا 1932 ةنس رقمفون ي20 يف ةينطولا رصم

/264 مقر 15 ةاماحملا 1934 ةنس ليربأ 22 يف ةينطولا رصم فانئتسا -( نيرضحملا ملق لا مهإ
رصم فانئتسا –( نيرهاظتملا ىلع رانلا إلطالق ةمز لاال ةدملا ةزواجم مدع ةرورض ص558( 2
أطخ ًاصخش ريفخ ةباصإ ص194( 2/194 مقر 15 ةاماحملا 1934 ةنس ربمفون 4 يف ةينطولا
قلطي يركسع ص201: 1947م59 ةنس رياربف 19 يف طلتخم فانئتسا ًاضيأ رظنأ – يران رايعب

ص 123 مقر 16 ةاماحملا 1935 ةنس ويام 12 يف ةينطولا رصم فانستسا –( راذن اإل لبق ةيقدنبلا
1937 ةنس سرام 7 يف ةينطولا رصم فانئتسا –( نوناقلل فلا خم راثآ ةصخر بحس )293

لينلا رسج عطقك ناضيفلا نم ةياقولا لا معأ نع األهيلا ضيوعت س1185( 593 مقر 17 ةاماحملا
.( ريغلا ضرأ يف هايملا فيرصتو

1905 ةنس Bull .Soe .et .legislatives ةيعيرشتلا تاساردلا ةلجم يف ) :سىلا عجارملا ضعب (1)
ةيداقتن اال ةلجملا ) لوين 1905–بال ةنس قوقحلا لا معتسا يف فسعتلا يف نارسوج ص325)–

يف فسعتلا ةيرظن يف (Campion) نويبماك ص80)– 1906 ةنسو ص157 1905 ةنس
زاكنب –1927 ةنس اهتبسن يفو قوقحلا حور يف نارسوج . 1925 ةنس لسكورب قوقحلا لا معتسا
تامازتل يفاال ةيبد األ ةدعاقلا يف ريبير – اهدعب امو 187 ةرقف 3 يردوب قحلم (Bonneease)

ةرقف 6 تامازتل اال يف جوميد – اهدعب امو 117 ةرقف يطارقميدلا ماظنلا  ،و اهدعب امو 89 ةرقف
(Bosc) كسوب : لئاسرلا – اهدعب امو 573 ةرقف 1 نامسإو ريبيرو لوين –بال اهدعب امو 634
(Savatier) هييتفاس –1903 ةنس سيراب (Corbesco) وكسبروك –1901 ةنس هييليبنوم
يف قوقحلا لا معتسا يف فسعتلا ةيرظن يف يحتف دمحأ : نراقملا نوناقلا يف –1916 ةنس هييتاوب

ديعسلا روتكدلا –1936 ةنس نويل (Markovitch) شتفوكرام 1913 ةنس نويل اإلساليم هقفلا
زجوملا : يرصملا هقفلا –1936 ةنس ةرهاقلا ةيجوزلا قوقح لا معتسا ىدم يف كب ديعسلا ىفطصم
ةيلوئسملا يف كب ىعرم ىفطصم - اهدعب امو 322 ةرقف فلؤملل تامازتل يفاال ةماعلا ةيرظنلا يف

روتكدلا – اهدعب امو 453 ةرقف كب تيتس وبأ تمشح دمحأ وتكدلا – اهدعب امو 74 ةرقف ةيندملا
.  اهدعب امو 37 ةرقف راضلا لعفلا يف صقرم ناميلس
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،  نامورلا اهفرع ةميدق ةيرظن يه  ،لب ةعدتبملا وأ ةديدجلا ةيرظنلا ب قحلا لا معتسا
ًاحدر تفتخا اهنكلو اإلساليم . هقفلا اهبي عبشتو ،  ميدقلا يسنرفلا نوناقلا ىلإ تلقتناو

ةيسنرفلا ةروثلا تنعمأو (individualisme) ةيدرفلا ئدابم ترهظ نأ دعب نمزلا نم
اهسأرب لوطت داكت  .ال رشع عساتلا نرقلا لا وط ةيفتخم تيقبو ئدابملا هذهب يفاألذخ

عأالم نم نيهيقف هللااهل ضيق نأ ىلإ ،  ءاهقفلا اهل ركنتي ىتح ءاصقلا ماكحأ ضعب يف
اهنع اضفنف ،(josserand) نارسوجو (Saleilles) سيلا امه يسنرفلا هقفلا

.  ءاضقلا اهيلع تبث نأ دعب هقفلا يف ترقتسا نأ تثبل امف .  ةدجلا اهل اداعأو ،  بارتلا
دحأ عيطتسي ال ةرقتسم ةتباث ةيرظن مويلا تحبصأو .  ةثيدحلا تانينقتلا اهب تذخأ مث

.  اهيلع ضافتن يفاال ًايدج ًاريكفت ركفي نأ
.  ةيرظنلا فرع ينامورلا نوناقلا نإ انلق : ةميدقلا نيناوقلا يف ةيرظنلا –554
ررق نأ كلذ نم .  ةفلتخم اهل تاقيبطت نم نوناقلا اذه ءاهقف هدروأ ام كلذب دهشي
عطق ىتح رفحلا يف قمعتو هضرأ يف ًارئب رفح نم نأ (ulpien) نايبليإ هيقفلا
نوكي هنكلو ررضلا اذه ضيوعت نع الً وئسم نوكي  ،ال هراجل نيع يف ةعبانلا قورعلا
عسوت دقو .  راجلا طئاح طقسي نأ هنأش نم رفحلا يف قمعتلا ناك اذإ الً وئسم

ةدح نم ففختي ىتح ،  ةيرظنلا قيبطت يف (droitpretorien) يروطيربلا نوناقلا
.(1) هتمارصو ميدقلا نوناقلا

ينامورلا نوناقلا تاسارد ءايحإ دعب ميدقلا يسنرفلا نوناقلا ىلإ ةيرظنلا تلقتناو
نوكي صخشلا نأ ىلإ ودبي اميف (Domat) امود بهذو .  ىطسولا روصعلا يف

يف ةحلصم هل نكت مل وأ ريغلا ب رارض اإل دصق وه اذإ هقح لا معتسا يف ًافسعتم
اهترشابم يف فسعتي دق ىضاقتلا تاءارجإ رشابي نم نأ ىري ناكو هلا . معتسا

.(2) هتيلوئسم ققحتتف
فسعتلا نع يهنت ةيماس ةينيد حورب عبشملا هقفلا وهو اإلساليم ، هقفلا نكي ملو
فسعتلا ةيرظنب يفاألذخ ينامورلا نوناقلا نم ًاعسوت لقأب ،  ناسح واإل قفرلا ب رمأتو

يف عفتني نأ ىلع صرح دق ديدجلا يندملا نوناقلا نإ (3)لب قحلا لا معتسا يف
اإلساليم ، هقفلا يف ترقتسا يتلا دعاوقلا ب ةيرظنلا هذه يف هدروأ يذلا صنلا ةغايص

.(4) صنلا اهيلع تلمتشا يتلا طباوضلا هقفلا اذه نم دمتساو
حورب ًاعبشم دهعلا اذه ناك : يسنرفلا يندملا نينقتلا و ةيسنرفلا ةروثلا -555

ملف .  ةسدقم ةقلطم ًاقوقح اهنم لعجيو ،  ناسن اإل قوقحب ىداني ،  انمدق امك ةيدرفلا
زواجي ال ماد ام هقح لا معتسا يف ناسن اإل ةيرح نم ديقت ةيدج دودح كانه نكت
دوهعلا نم تاله اميفو دهعلا كلذ يف ةيرظنلا تصكتناف .  قحلا اذهل ةيداملا دودحلا

أدبم نأ كلذ ىلع دعاسو .  ءاهقفلا نم دحأ اهنع ثدحتي ملو .  رشع عساتلا نرقلا لا وط
ينامورلا نوناقلا يف ميدقلا ذنم فرع دق ناك  ،اذإ قحلا لا معتسا يف فسعتلا ميرحت

عمجت ةلماش ةيهقف ةيرظن يف غاصي نأ هصقني ناك ،  ميدقلا يسنرفلا نوناقلا يفو
.  نيرشعلا نرقلا يف هقفلا لا جر هب علطضا ام اذهو .  هتاتش

لضفلا اسنرف يف هقفلل مث ءاضقلل ناك : رضاحلا رصعلا يف ةيرظنلا شاعتنا -556
ةماع ةيرظن يف أدبملا غوصف ،  قحلا لا معتسا يف فسعتلا ميرحت أدبم ءايحإ يف

ص151ب . 1924 ةنس ميلعتلل ةيلودلا ةلجملا يف نوتلبأ (1)
. 556 ةرقف 1 وزام نع لوقنم (2)

يف قحلا لا معتسا يف فسعتلا ةيرظن يف يحتف دمحأ ذاتس األ موحرملا ةلا سر عوضوملا اذه يف رظنأ (3)
.  ةيجوزلا قوقح لا معتسا ىدم يف كب ديعسلا ىفطصم ديعسلا روتكدلا – اإلساليم هقفلا

ص ص31– يديهمتلا بابلا 1 ديدجلا يندملا نوناقلل يديهمتلا عورشملل ةيحاضي اإل ةركذملا رظنأ (4)
. 35
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.  ةينوناقلا تايرظنلا تاهمأ نم تحبصأو ترقتسا نأ تثبل  ،ام ةلماش
ريثك يف أدبملا ررقي رشع عساتلا نرقلا نم ريخ األ فصنلا ذنم يسنرفلا ءاضقلا أدب
اهمكح يف لوقت (Colmar) راملوك فانئتسا ةمكحم هذهف .  حوضولا و ةحارصلا نم
ةنخدم هلزنم حطس قوف ماقأ مًاكلا تنادأ دقو ،(1)1855 ةنس ويام 2 يف رداصلا
ئدابملا نإ ثيح نمو ": يتأي  ،ام هراج نع رونلا بجحي نأ اهتماقإ نم ديحولا هضرغ

قلطم قح (enquelquesorte)ام هجو ىلع وه ةيكلملا قح أب ، يضقت ةماعلا
لا معتسا نكلو .(abuser) هاوهل ًاقفو هلمعتسي نأو ،  ءيشلا ب عفتني نأ كلا ملل حيبي
ةيدج ةحلصم ءافيتسا وه هدح نوكي نأ بجي ،  رخآ قح يأ لا معتساك ،  قحلا اذه

ضراعتتل ةلا دعلا األخالقو ئدابم نأو (interetserieuxetlegitime) ةعورشم
دقو ،(malveillance) ةريرش ةبغر اهيلع ثعابلا نوكي ىوعدل ءاضقلا دييأت عم
ةيأ اهرربي ال ىوعد ،(mauvaisepassion) ةثيبخ ةوهش ناطلس تحت تعفر
ًاميسج ىذأ ريغلا ب قحلت يهو ،(aucuneutilitepersonnelle) ةيصخش ةعفنم

اآل أدبملا ةيسنرفلا ضقنلا ةمكحم تررق 1871 ةنس يفو . "(graveprejudice)
ربتعي ال نوناقلا أطخ .و كانه نوكي نأ بجي ضيوعتلل لحم ةمث نوكي ىتح ": يت
ريغلا يذؤي نأ لمعلا ب دصق  ،إالاذإ هلمعي نأ هقح نم ام لمع وه اذإ ًائطخم صخشلا

interetpourlui-memepournuirea ) كلذ يف ةحلصم هل نوكت نأ نود
. "(2)(autruietsans

نرقلا رخاوأ يف إال يسنرفلا ءاضقلا ماكحأ نم العئ طلا هذه ىلإ هبنتي مل هقفلا نكلو
يف هقفلا اداق نيذللا نيهيقفلا نأ ىلع .(3) كلذ يف ءاهقفلا ضعب بتكف .  رشع عساتلا

رثأتساو .  نارسوجو سيلا انمدق امك امه ،  نيرشعلا نرقلا لهتسم يف ،  ناديملا اذه
فسعتلا " هامسأ ًافلؤم 1906 ةنس ذنم عضوف ،  ةريخ واأل ىلو التاأل وجلا ب نارسوج

،  ةقسنم ءاضقلا ماكحأ هيف عمج (Del'abusdesdroits)" قوقحلا لا معتسا يف
يف اهتقبس ةيرظن رارغ ىلع ،  ةلأسملا هذه يف ةماع ةيرظن لوصأ اهنم صلختساو

detournementde ) ةطلسلا لا معتسا يف فسعتلا ةيرظن يه يراد اإل نوناقلا
يفو قوقحلا حور يف " هامسأ رخآ ًافلؤم 1927 ةنس يف بتك pouvoir)(4).مث

Del'espritede)" قحلا لا معتسا يف فسعتلا ةيرظنب ةامسملا ةيرظنلا – اهتيبسن
ناك ،(droitsetdeleurrelativite–theorieditedel'abusdesdroits

.  ًاحوضو اهرثكأو ةلأسملا هذه يف تافلؤملا لمشأ
هيقفلا لوين وهبال ءادعلا ةيرظنلا بصان نم رهظأو ،  موصخ نم ةيرظنلا ملست ملو

نع جورخ وه امنإ قحلا لا معتسا يف فسعتلا نأ ىلإ بهذي وهو ،  فورعملا يسنرفلا
ةمث نوكي نأ نكمي  ،وال فسعتلا أدبي ثيح قحلا ىهتني ": كلذ يف لوقيو ،  قحلا
حصي ال دحاولا لمعلا نأ  ،وه ضحدي ألن لباق ريغ ببسل ام ، قح لا معتسا يف فسعت

 .ذإ يلكش دقنلا نأ رهاظو . "(5) هل ًافلا خمو نوناقلا عم ًاقفتم ًاعم تقو يف نوكي نأ

. 9–2–185 زوللبد (1)
. 19–2–1905 هيريس ىف (ferron) نورف قيلعت –577 ةرقف 1 وزام رظنأ (2)

–(Responsabiliteetgarantie) نامضلا و ةيلوئسملا هباتك يف (sainetelette) تلتكنس (3)
.  اهدعب امو ص616 1883 ةنس ءاضقلا و عيرشتلل ةيداقتن اال ةلجملا يف (Sauzet) هيزوس

ةيرظن : ةيسيئرلا تايرظنلا نم ثالث تايرظن يف يندملا نوناقلل ةعيلط يراد اإل نوناقلا ناك دقو (4 )
.  ةعبتلا لمحت ةيرظنو ةئراطلا ثداوحلا ةيرظنو قحلا لا معتسا يف فسعتلا

Ledroitecesseoul'abuscommence,eilnepeutyavoir: لوين بال هبتك ام لصأ اذهو (5)
usageabusived'undroitequelconque,pourlaraisonirrefatablequ'unsculet
memeactenepeutpasetretoutalaconformeaudroiteetcontraireaudroit,

((planiolIIno .841
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دودح نع ًاحيرص ًاجورخ : قحلا نع جورخلا نم نيعون كانه نإ لوقن نأ هدرل يفكي
دادتما ىلع لوين بال ضرعتي هلا .وال معتسا يف فسعتلا ب قحلا نع ًاجورخو ،  قحلا

لا معتسا يف ًافسعت اذه ىمسي نأ وه هركني ام لكو ،  يناثلا عونلا اذه ىلإ ةيلوئسملا
 .ف قحلا دودح نع جورخ وه هيأر يف فسعتلا  ،ألن قحلا نع ًاجورخ ىمسي وال قحلا

تقو يف نوكي نأ حصي ال دحاولا لمعلا نأ امأ مكحلا يف ال ةيمستلا يف نذإ قرفلا
دحاولا لمعلا نوكي نأ حصي نكلو هيف . كش ال اذهف هل ، ًافلا خمو نوناقلا عم ًاقفتم ًاعم

.(1) نوناقلل ًافلا خم هتاذ تقولا يف نوكيو ،  قحلا دودح عم ًاقفتم
رانأ ،  اهئازجأ نيب ام قسنو فسعتلا ةيرظن غاص ذنم ،  هقفلا نإف رمأ نم نكي امهمو
هذهل ةيئاضقلا تاقيبطتلا و ماكح األ ترثكو ،  ىده ىلع يشمي راصف ،  ءاضقلل ليبسلا

يسنرفلا عرشملا ثبل امو هب . رثأت  ،مث هقفلا يف ءاضقلا رثأ اذكهو .  ةريطخلا ةيرظنلا
.(2) ةقرفتملا هتاعيرشت نم ريثك يف ةيرظلنا لجسف ،  ليبسلا اذه يف ًاضيأ وه راس نأ

نوناقلا اهب امس ىتح ،  ةثيدحلا تانينقتلا يف ًامرتحم ًاناكم ةيرظنلا تذخأ دقو
عيمج ىلع ىشمتت ةماع ةيرظن اهنم لعجيل ،  هصوصن نم ردصلا ىلإ يرسيوسلا يندملا
ركذت ةيريصقتلا ةيلوئسملا تاقيبطت نم ًاقيبطت اهلعج ىلع رصتقي ملو ،  نوناقلا يحاون

.(3) ةيلوئسملا هذه ىلع هيف صن يذلا ناكملا يف
لظ يف نييرصملا ءاضقلا و هقفلا ىلإ نييسنرفلا ءاضقلا و هقفلا نم ةيرظنلا تلقتناو
،  عوضوملا يف ماع صن ىلع لمتشي نكي ملف يرصملا عيرشتلا امأ .  ميدقلا نوناقلا

.(4) ةيقيبطت صوصن ضعب ىلع لمتشأ دق ناك نإو
ًاناكم اهلحأف .  ةصاخ ةيانع اهب ىنعو ،  ةيرظنلا ب لفتحا ديدجلا يندملا نوناقلا نكلو

ةيريصقتلا ةيلوئسملا ال يديهمتلا بابلا اهناكم ةماع ةيرظن اهلعجو ،  هصوصن نيب ًازراب
.(5)

امأ ": يتأي ام ًاضيأ ةرقفلا هذه يف ءاجو –324 ةرقف فلؤملل تامازتل لال ةماعلا ةيرظنلا يف زجوملا (1)
ىلع هقح لا معتسا ىلع صخشلا ادحب يذلا عفادلا سملت اهريياعم نم نأ ةيرظنلا ىلع نوركني نيذلا
نأ يغبنيف ،  ريمضلا قامعأ يف هيلع صوغلا رذعتي يسفن ءيش عفادلا نأو ،  هراتخا يذلا وحنلا
يف يصخش رايعم لك لوانتي وه  ،لب اهدحو ةيرظنلا هذه ىلع بصني ال دقنلا اذه نأ ىلإ اوهبنتي
يتلا ةيضق األ ىلع اهقبطي نأ يضاقلا نم بلطي تقو لك يفو .  ةريثك ةيصخشلا ريياعملا  .و نوناقلا
نكرك عفادلا ببسلا نعو ،  دقاعتلل عفادلا طلغلا نعو ،  ةينلا ءوسو ةينلا نسح نع ثحبيف هل ، ضرعت

. " كلذ ىلإ امو ،  ةيصيلوبلا ىوعدلا يف ؤطاوتلا و شغلا نعو ،  مازتل اال ناكرأ نم
. 558 ةرقف 1 وزام ةفلتخملا تاعيرشتلا هذه يف رظنأ (2)

لمعتسي نأ صخش لك ىلع بجي ": يرسيوسلا يندملا نوناقلا نم ةيناثلا ةداملا يف ءاج ام اذهو (3)
abus) رهاظلا فسعتلا  .امأ ةينلا نسح اهمسري يتلا دعاوقلل ًاقبط هتامازتلا ذيفنتب موقي نأو هقوقح
ىلع ينامل األ نوناقلا نم 226 ةداملا تصنو . " نوناقلا هرقي فال قحلا لا معتسا يف (manifeste

اإل يسنرفلا عورشملا نم ةيناثلا ةرقفلا تصنو " ريغلا ب رارض اإل درجمل قح لا معتسا زوجي "ال هنأ
هقحل هلا معتسا يف زواج نأب ،  ريغلا ب ًاررض عقوأ نم لك ضيوعتلا ب ًاضيأ مزتلي ": يتأي ام يلا طي

. " قحلا اذه ىطعأ هلجأ نم يذلا ضرغلا وأ ةينلا نسح اهميقي يتلا دودحلا
يواسمنلا نوناقلا نم 1295 ةداملا نم ةيناثلا ةرقفلا و ينولوبلا تامازتل اال نوناق نم 135 ةداملا ًاضيأ رظنأ

.  يتييفوسلا نوناقلا نم ىلو األ ةداملا و
ىلع هوحن وأ طئاح ةماقإ ىلع هراج ربجي نأ راجلل سيل دق:" يندم :م59/38–60 كلذ لثم (4)
كلذ عمو ،  روكذملا طئاحلا اهيلع يتلا ضر نماأل وأ هطئاح نم ًاءزج هيطعي نأ ىلع وال هكلم دودح
هكلم رتتسملا راجلل ررض لوصح هيلع بترتيكلذ ناك نإ هتدارإ درجمل همدهي نأ طئاحلا كلا مل سيل

": ميدقلا تاعفارملا نوناق نم " .–م120/115 يوق ثعاب ىلع ءانب همده نكي مل ام هطئاحب
وأ ىوعد نع ةئشانلا فيراصملا ةلباقم يف تاضيوعتب مكحت نأ ىواعدلا عيمج يف ةمكحملل زوجي

. " مصخلا ةديكم اهنم دصقلا ناك ةعفارم
لحأ عورشملا نأ ديب ": يتأي ام ددصلا اذهي يف يديهمتلا عورشملل ةيحاضي اإل ةركذملا يف ءاج دقو (5)
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ىلع ديدجلا يندملا نوناقلا نم 4 ةداملا تصن : ةينوناقلا صوصنلا – 557
: يتأي ام

نم كلذ نع أشني امع الً وئسم نوكي ال ًاعورشم االً معتسا هقح لمعتسا نم "
. "(1) ررض

: يتأي ام ىلع 5 ةداملا تصن مث
: لااآلةيت يفاألوح عورشم ريغ قحلا لا معتسا نوكي "

. " ريغلا ب رارض اإل ىوس هب دصقي مل "(أ)اذإ
بسانتت ال ثيحب ةيمه األ ةليلق اهقيقحت ىلإ ىمري يتلا حلا صملا تناك "(ب)اذإ

. " اهببسب ررض نم ريغلا بيصي ام عم ةتبلا

هذهل ألن ةيديهمتلا صوصنلا نيب ًازراب ًاناكم قحلا لا معتسا يف فسعتلا ةيرظن ريرقتب صاخلا صنلا
قيبطت درجم نوكت نأ نود نوناقلا يحاون عيمج ىلع طسبنت اهلعجي ام مومعلا ىنعم نم ةيرظنلا
ةيلوئسملا دعاوق ىلإ اهقيبطت يف دنتسي نأ ىأر دق ءاضقلا ناك اذإو .  عورشملا ريغ لمعلا ةركفل

نوناقلا يحاون نم ةنيعم ةيحان ىلع قيبطتلا اذه رصقي مل وهف ،  صوصنلا روصق ببسب ةيريصقتلا
نأب مزجي وهف ،  ةبطاق نوناقلا يحاون ىلعو  ،لب ًاعيمج يحاونلا هذه ىلع هطسب امنإو ،  يندملا
نأش يف يرتس اهنأو ،  ةيلا ملا طباورلا ىلع قبطنت امك ةيصخشلا لا األوح طباور ىلع قبطنت ةيرظنلا
لب صاخلا نوناقلا دودح دنع فقت ال اهنأو ،  ةيصخشلا قوقحلا نأش يف اهنايرس ةينيعلا قوقحلا

ثدحأ ثملا ًايذتحم ،  ًاماع ًاعضو ةيرظنلا هذه عضي نأ عورشملا رثآ كلذلو .  ماعلا نوناقلا ىلإ هزواجت
يندملا نينقتلا نم ىلو األ ةداملا و يرسيوسلا يندملا نينقتلا نم 2 ةداملا رظنأ ) اهاقرأو تانينقتلا

يف فسعتلا ةيرظنل اإلسالةيم ةعيرشلا رارقإ كلسملا اذه رايتخا ىلع دعاس دقو .( يتييفوسلا
يف فقت مل نإ عراضت ةغايص اهتغايصب اإلساليم هقفلا ةيانعو ةماع ةيرظن اهفصوب قحلا لا معتسا

عورشملا صرح كلذ ءازإو .  برغلا ءاهقف نم نيثدحملا بهاذم هنع ترفسأ ام ثدحأ اهماكحإو اهتقد
اهنع ردص دعاوق يهو اإلساليم ، هقفلا يف ترقتسا يتلا دعاوقلا ب صنلا ةغايص يف عفتني نأ ىلع

و115/ يندم 60–59/38 داوملا ) امهيلإ ةراش اإل تمدقت نيذللا نيقيبطتلا يف يرصملا عيرشتلا
1906م ةنس ليربأ 6 يف طلتخم فانئتسا ) هماكحأ نم ريثك يف ءاضقلا اهمهلتساو ( تاعفارم 120
ىلع جسني نأ عورشملا ري مل اذهلو ص235). 1906م18 ةنس ويام 3 يفو ص189– 18

هتامازتلا ىقبيو هقوقح رشابي نأ هيلع بجي صخش لك نأ ىلع صنلا يف يرسيوسلا نينقتلا لا ونم
األ ةداملا يف ىضق ذإ يتييفوسلا عرشملا اهرثآ يتلا ةغيصلا راتخي نأ ةينلا نسح يضتقي امل ًاقفو
فلا خي هجو ىلع لمعتست إالنأ ةيندملا قوقحلا ةيامحب لفكتي نوناقلا نأب يندملا نينقتلا نم ىلو
نينقتلا اهراتخا يتلا ةغيصلا نع ًاضيأ ضرعأو .  اهدوجو نم يعامتج وأاال يداصتق اال ضرغلا
نينقتلا و يرسيوسلا نينقتلا صوصن نم ًاجازم نوكت نأ ودعت ال يهو (م124) ينانبللا

كلت لك ًاضيأ بناجو هماهبإو هتعسل " فسعتلا الح" طصا ىماحت عرشملا نأ عقاولا  .و يتييفوسلا
ثلا طباوضلا صاخ هجوب اإلساليم هقفلا نم دمتساو ،  ةقدلا نم اهولخو اهضومغ ببسب ةماعلا غيصلا
رصانع ىضاقلل ئيهي وحنلا اذه ىلع طباوضلا ليصفت نأ ققحملا نمو .  صنلا اهيلع لمتشا يتلا الةث

اال قيرط نع يرصملا ءاضقلا اهيلإ ىهتنا ةيلمع تاقيبطت ةديلو ًاعيمج اهنأ اميس  ،وال داشرتس لال ةعفان
نم رقتسا ام نيب هيف فلأ قوقحلا ةرشابمل ًاروتسد عورشملا عضو وحنلا اذه ىلعو . . . .  داهتج
لا معتسا يف فسعتلا ةيرظن يف ثيدحلا هقفلا هيلإ ىهتنا ام نيبو اإلسالةيم ةعيرشلا يف ئدابملا
و األخالةيق ةعزنلل نكمي نأ هل حيتأ كلذبو .  هقفلا اذه بهاذمب ديقتلا لك ديقتي نأ نود نكلو قحلا

اهلفحأو هيحاون ىقرأ يف اإلساليم هقفلا نيبو هصوصن نيب لصي نأو ةثيدحلا ةيعامتج اال تاعزنلا
ص ص31– يديهمتلا بابلا 1 يديهمتلا عورشملل ةيحاضي اإل ةركذملا ). " ةايحلا و ةنورملا رصانعب

ص35). 32و
عضو ةعجارملا ةنجل يف حرتقا دقو .  يديهمتلا عورشملا يف لباقم 4 ةداملل نكي :مل صنلا خيرات (1)

، " ررض نم كلذ نع أشني امع الً وئسم نوكي ال ًازئاج االً معتسا هقح لمعتسا نم ": اآليت صنلا
صنلا ةنجللا ترقأف ،  قحلا لا معتسا يف فسعتلا ب صاخلا يلا تلا صنلل دهمي يذلا ماعلا أدبملا ررقيل
يندملا نوناقلا ةنجل  ،مث هيلع باونلا سلجم قفاوو .  يئاهنلا عورشملا يف 4 ةداملا همقر حبصأو
قفاوو . 4 ةداملا صنلا مقر ىقبو " ًازئاج " ةملكب " ًاعورشم " ةملك لا دبتسا دعب خويشلا سلجمب

ص200). ص199– 1 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم ).  هتنجل هترقأ امك خويشلا سلجم هيلع
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. "(1) ةعورشم ريغ اهقيقحت ىلإ ىمري يتلا حلا صملا تناك "(ج)اذإ
هذه عضي نأ رثآ دق ناك اذإ ،  ديدجلا يندملا نوناقلا نأ األرم ئداب ظح يوال
عيمج دوست يتلا ةيرهوجلا ئدابملا نم أدبم نوكتل يديهمتلا بابلا يف صوصنلا
يف فسعتلا  .ف ينوناقلا هساسأ ريغ ىلع أدبملا ميقي نأ كلذب دري  ،مل نوناقلا يحاون

،  هانمدق يذلا وحنلا ىلع يريصقتلا أطخلا يتروص نم ةروص إال سيل قحلا لا معتسا
.(2) ةيريصقتلا ةيلوئسملا قاطن يف رابتع اال اذهب لخديف

ينوناقلا ساس :فاأل قحلا لا معتسا يف فسعتلا ةيرظنل ينوناقلا ساس 558-األ
فسعتلا  .ذإ ةيريصقتلا ةيلوئسملا إال نذإ وه سيل قحلا لا معتسا يف فسعتلا ةيرظنل

يف أطخلا نع ضيوعتلا انه ،ك ضيوعتلا  .و ضيوعتلا بجوي أطخ قحلا لا معتسا يف
نأ زوجي ،  ةصخرلا دودح نع وأ قحلا دودح نع جورخلا ةروص يهو ىرخ األ هتروص

ةنخدملا مدهب ءاضقلا –ك ينيعلا ضيوعتلا سيلو ًانيع . نوكي نأ زوجي امك ًادقن نوكي
ضيوعتلا نإف ،  ةيريصقتلا ةيلوئسملا قاطن نع هجرخمب – راجلا نع رونلا بجحت يتلا

لوقلا ىلإ ةجاح يف نحن  .وال ىرنس امك أطخلا نم ىرخ األ ةروصلا يف زئاج ينيعلا
امك – ةيريصقتلا ةيلوئسملا نع هب زيمتي قحلا لا معتسا يف فسعتلل لقتسم ساسأب
هنأش يف ميلا ديدهتب مكحلا زاوجب انملس نحن –اذإ كلذ ىلإ (3) ءاهقفلا ضعب بهذ
يف هزاوج ةيريصقتلا ةيلوئسملا نع ئشانلا مازتل يفاال زئاج يلا ملا ديدهتلا نإف ،(4)

.(5) رخآ مازتلا يأ

لا معتسا حبصي ": اآليت هجولا ىلع يديهمتلا عورشملا نم 6 ةداملا يف صنلا اذه درو : صنلا خيرات (1)
َاضراعتم ناك (ب)اذإ ريغلا ب رارض اإل ىوس هب دصقي مل :(1)اذإ لااآلةيت يفاألوح زئاج ريغ قحلا

تناك  ،وأ ةعورشم ريغ اهقيقحت ىلإ ىمري يتلا حلا صملا تناك اذإ (ج) ةيرهوج ةماع ةحلصم عم
لا معتسا ناك  ،وأ اهببسب ررض نم ريغلا بيصي ام عم بسانتت ال ثيحب ةيمه األ ةليلق حلا صملا هذه
هجولا ىلع اهلا معتسا نود لوحي الً يطعت هعم ضراعتت قوقح لا معتسا لطعي نأ هنأش نم قحلا

يفا زئاج ريغ قحلا لا معتسا نوكي اآليت:" هجولا ىلع ةداملا تلدع ةعجارملا ةنجل يفو . " فولأملا
ىلإ ىمري يتلا حلا صملا تناك اذإ (ب) ريغلا ب رارض اإل ىوس هب دصقي مل اذإ (1): لااآلةيت ألوح
تناك اذإ (ج) اهببسب ررض نم ريغلا بيصي ام عم ةتبلا بسانتت ال ثيحب ةيمه األ ةليلق اهقيقحت

. 5 مقر تحت ةداملا ىلع باونلا سلجم قفاوو . " ةعورشم ريغ اهقيقحت ىلإ ىمري يتلا حلا صملا
، " زئاج " ةملكب " عورشم " ةملك لا دبتسا دعب خويشلا سلجمب يندملا نوناقلا ةنجل اهيلع تقفاوو
ص 1 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم ).  هتنجل اهترقأ امك خويشلا سلجم اهيلع قفاوو . 5 اهمقر ىقبو

ص211). –200
يف فسعتلا ب صاخلا صنلا هيف عضوي يذلا ناكملا الً يوط اشاب دمحأ ديس دارم ةنجل تشقان دقو (2)
لمعلا ةركف يف عسوت يهإال نإ قحلا لا معتسا ةءاسإ ةيرظن نإ ءاضع األ دحأ  .قفلا قحلا لا معتسا
لمعلا نع أشنت يتلا كلت نيب تامازتل اال باب يف يقطنملا اهناكم نوكي ببسلا اذهلو ،  عورشملا ريغ
نوناقلا و يلا اإلطي يسنرفلا عورشملا ك تاعيرشتلا ثدحأ هب تذخأ ام وه اذهو ،  عورشملا ريغ

نع ًاروصقم سيل قحلا لا معتسا أدبم قيبطت قاطن نإ كلذ ىلع ًادر ليقف .  ينانبللا نوناقلا و ينولوبلا
نوناقلا وأ يندملا نوناقلا كلذ يف ءاوس نوناق لك ىلإ دتمي  ،لب تامازتلا نع ةئشانلا قوقحلا

نيب جردي نأ هتعيبطب يغبني صن كانه ناك اذإف .  ماعلا نوناقلا وأ تاعفارملا نوناق وأ يراجتلا
اذهب ًاصن يرسيوسلا نينقتلا دروأ دقو قحلا لا معتسا ةءاسإب صاخلا كلذ وهف ةيديهمتلا صوصنلا

" ناونع تحت ًاصن عوضوملا اذهل درفأ دقف ينامل األ نينقتلا امأ (م2). يديهمتلا بابلا يف ىنعملا
باب يف صنلا اذه تدروأ دق ةثيدحلا تانينقتلا ضعب تناك اذإو "(م266). قوقحلا لا معتسا يف

ا ةعومجم ).  تامازتل باال ةصاخ تءاج امنإ تانينقتلا هذه نإ ثيح ،  ًارارطضا إال كلذ امف تامازتل اال
.( شماهلا يف ص202–204 1 ةيريضحتلا ألمعلا

. 73–1–1938 زوللا د يف هل قيلعت يف هييتافاس -236 ةرقف 3 يردوب قحلم زلكنب رظنأ (3)
موي لك نع هعفدي لا ملا نم غلبمب هراج نع رونلا بجحيل هكلم يف ًاطئاح ماقأ نم ىلع مكحلا ك كلذو (4)

.  طئاحلا اذه زإةلا نع هيف رخأتي
. 2 مقر شماه 564 ةرقف 1 زام (5)
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ال صتم ًافسعت ناك ول ىتح ةيريصقتلا ةيلوئسملا قاطن يف الً خاد فسعتلا ىقبيو
هنم ًافسعت نطابلا نم راجي نماإل عناملا طرشلا ب كسمتي يذلا رجؤملا (1).ف دقاعتلا ًب
فسعت نم كلذك ةيريصقت ةيلوئسم الً وئسم نوكيو .  ةيريصقتلا هتيلوئسم ققحتت
ةدملا ددحت مل اذإ ةكرشلا دقع وأ لمعلا دقعك ،  هئاهنإ يف قحلا هل لعج دقع ءاهنإ يف

ةلا . كولا دقعكو امهيف
حلصي يذلا رايعملا نذإ وه امف : قحلا لا معتسا يف فسعتلا ةيرظن رايعم -559
عضو يذلا هنيع رايعملا كش نود وه ؟ قحلا لا معتسا يف فسعتلا ةيرظنل هذاختا

لا معتسا يفف .  انمدق امك هيتروص ىدحإ إال سيل فسعتلا  ،ذإ يريصقتلا أطخلل
فولأملا كولسلا نع قحلا بحاص فرحني أال بجي صخرلا نايتإ يف امك قوقحلا
هفارحنا دع – قحلا دودح نع جرخي مل ول ىتح – فرحنا وه اذإف .  يداعلا صخشلل

.  هتيلوئسم ققحي أطخ
صن اهددع يتلا روصلا نم ةروص ذختا اذإ هبإال دتعي ال انه فارحن نأاال ريغ
ًاناحجر ةحلصملا ىلع ررضلا ناحجر (2.  ريغلا ب رارض اإل دصق (1: ديدجلا نوناقلا

األ دعب ةدحاو روصلا هذه اآلن ثحبنو .  ةعورشم ريغ ةحلصم قيقحت (3.  ًاريبك
.  ىرخ

يف جردني نأ نكمي ،  هتيتاذ نم مغرلا ىلع انه ، رايعملا : ريغلا ب رارض اإل دصق -560
،  ريغلا ب رارض اإل قحلا بحاص دصقي نأ يفكي ال هنإف .  أطخلل ماعلا يعوضوملا رايعملا
نع ًافارحنا ربتعي امم وحنلا اذه ىلع هقحل هلا معتسا نوكي نأ كلذ قوف بجي لب
،  هريغب رضي نأ هقح لمعتسي وهو صخش دصقي دقف .  يداعلا صخشلل فولأملا كولسلا
ب هقحلي يذلا ررضلا ىلع ًاريبك ًاناحجر حجرت هسفنل ةعورشم ةحلصم قيقحتل نكلو
اذهب قحلا بحاص نأ  ،ذإ ًافسعت ربتعي ال ةلا حلا هذه يف ريغلا ب رارض اإل دصقف .  ريغلا
ثادحإ دصق ناك اذإ امأ .  يداعلا صخشلل فولأملا كولسلا نع فرحني م فرصتلا

ب رارض لإل هقح لمعتسي وهو قحلا بحاص دنع بلغ يذلا يلص األ لماعلا وه ررضلا
،  يوناث لماعك ةعفنملا بلج ةينب ًابوحصم دصقلا اذه ناك ولو ،  ًافسعت اذه ربتعا ،  ريغلا

ثادحإ دصق ،  ىلوأ باب نم ،  ًافسعت نوكيو ققحتت مل وأ ةعفنملا هذه تققحت ءاوس
،  يضرع قيرط نع ةعفنملا هذه تققحت ول ىتح ةعفنملا بلج ةينب نرتقملا ريغ ررضلا
يف ًافسعتم ناك ،  هراج نع رونلا بجح دصقب هضرأ يف ًاراجشأ سرغ ًاصخش نأ ولف

ب ضر األ ىلع تداع دق راجش األ هذه نأ دعب اميف نيبت ول ىتح ةيكلملا قح لا معتسا
.  عفنلا

قاحلإ ىلإ دصق هقح لمعتسي وهو قحلا بحاص نأ رورضملا تبثي نأ بجيو
يفكي  .وال ةيداملا نئارقلا اهنمو ،  تابث اإل قرط عيمجب دصقلا اذه تبثيو هب . ررضلا
هجولا ىلع هقحل هلا معتسا ءارج نم ررضلا عوقو لا متحا روصت قحلا بحاص نأ تابثإ

.(2) هثادحإ يف دصقلا ةرورض ديفي ال ررضلا عوقو لا متحا روصت نإف ،  هراتخا يذلا

نوناقلا يف ةيلوئسملا دعاوق ىلإ اهدرم قحلا لا معتسا ةءاسإ ةيرظن نأب ضقنلا ةمكحم تضق دقو (1)
ةيله األ مكاحملا بيترت ةحئ ال نم 29 ةداملا يف امهيلإ راشملا فاصن واإل لدعلا دعاوق ىلإ  ،ال يندملا
يندملا نوناقلا لمعأ دق نوكي هنإف ،  ةيرظنلا كلت ىلع هءاضق سسأ دق مكحلا ناك اذإف .( ةميدقلا )

ةحئ لاال نم 29 ةداملا خفلا مكحلا نأ وه نعطلا هجو ناكو ) فاصن واإل لدعلا دعاوق ال ىوعدلا يف
داهتج لالال جم ال هنأ نيح يف دقعلا صن ةحارص نم مغرلا ىلع قحلا لا معتسا ةءاسإ ةيرظنب ذخأ ذإ
ةعومجم 1946 ةنس ربمفون 28 يف يندم ضقن ( ًاحيرص صنلا ناك ىتم لدعلا دعاوق ىلإ دانتس واال

ص259). 144 مقر 5 رمع
نوكي ال هنإف كلذ ، دمعتي نأ نود رخآ ًاصخش باصأف ،  اهيف داصو ،  ديصلل ًاضرأ كلمي ًاصخش نأ ولف (2)
فرصتلا اذه دعي  ،وال ةباص اإل هذه عوقو لا متحا روصت هنأ تبث ول ىتح ريغلا ب رارض اإل دصق هيدل

حةلا تحت لخدي وهال  ،ذإ رخآ رابتعا يأب  ،وال ريغلا ب رارض اإل دصق ىلع يوطني هنأ رابتعاب  ،ال ًافسعت
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دوجو ىلع عطاق ليلد موقي وهأال ،  لمعلا يف عوقولا ريثك ًاضرف جلا عن نأ ىقب
ةيأ هل نكت مل قحلا بحاص نأ نيبتيو كلذ . عم ررضلا نكلو ،  ررضلا ثادحإ يف دصقلا

ةحلصملا مادعنا نأ ىرنو .  ريغلا ب هيف رضأ يذلا هجولا ىلع هقح لا معتسا يف ةحلصم
ءوس ىلع ميسجلا أطخلا لدي امك ،  ررضلا ثادحإ دصق ىلع ةنيرق ًامات ًامادعنا انه

.(1) سكعلا تابث إل ةلباق ةنيرقلا هذه نكلو .  ةينلا
وهو .  يعوضوم انه رايعملا : ًاريبك ًاناحجر ةحلصملا ىلع ررضلا ناحجر -561
سيلف .  يداعلا لجرلل فولأملا كولسلا رايعم ،  أطخلا يف يسيئرلا رايعملل قيبطت ضحم
نوكي وال ًاغيلب ًاررض ريغلا ب رضي هجو ىلع ًاقح لمعتسي يداعلا لجرلا نأ فولأملا نم

لا معتسا نوكيو .  ررضلا اذه عم ةتبلا بسانتت ال ةيمه األ ةليلق ةحلصم إال كلذ يف هل
ىلإ ىمري يتلا حلا صملا تناك  ،"اذإ صنلا يف ءاج ام دح ىلع ،  ًافسعت هقحل صخشلا

. " اهببسب ررض نم ريغلا بيصي ام عم ةتبلا بسانتت ال ثيحب ةيمه األ ةليلق اهقيقحت
امإ وهف ،  لعفي نمو كلذ . لعفي نأ يداعلا صخشلل فولأملا كولسلا نم سيل لوقن

  هسفنل اهبيصي ةليئض ةعفنم ءاقل غيلب ررض نم سانلا بيصي امب يلا البي رتهتسم ثباع
وأ ةيدج ريغ ةحلصم نم راتس تحت ريغلا ب رارض اإل رمضي ةيفخ ةين ىلع وطنم امإو ،

كولسلا نع فرحنا دق نيلا حلا يفو اهل . ىعسي هنأ رهاظتي ةيمه األ ةدودحم ةحلصم
اذه عرشملا قبط دقو . .  هتيلوئسم بجوي أطخ بكتراو ،  يداعلا صخشلل فولأملا

: يتأي ام ديدجلا يندملا نوناقلا نم 818 ةداملا نم ةيناثلا ةرقفلا يف ءاج  ،ذإ رايعملا
راجلا رضي اذه ناك نإ يوق رذع نود ًاراتخم همدهي نأ طئاحلا كلا مل سيلف كلذ عمو "

. "(2) طئاحلا ب هكلم رتتسي يذلا
رايعملا :و اهقيقحت ىلإ قحلا بحاص يمري يتلا حلا صملا ةيعورشم مدع –562
بحاص ةين وه ًايتاذ الً ماع هيلإ لوصولا قيرط ناك نإو ،  يعوضوم ًاضيأ وه انه
فولأملا كولسلا نم سيلف .  أطخلا رايعمل ميلس قيبطت حلا لك ىلع وهو .  قحلا

ريغ حلا صم قيقحت ىلإ هل ًاقح لمعتسي هنأ راتس تحت ىعسي نأ يداعلا صخشلل
تاباقن نم ةباقنب قحتلا ألن لماع لصف يف هقح لمعتسي يذلا لمعلا برف .  ةعورشم

كلا  ،وملا ةيبزح ةوهشل وأ يصخش ضرغل ءاضرإ ًافظوم لصفت يتلا ةراد لا ،واإل معلا
اهتارئاط طبهت ناريط ةكرش ىلع ضرفي ىتح هكلم دودح يف ةكئاش سأالًاك عضي يذلا

نم عنتمي يذلا راقعلا رجؤمو ،  عفترم نمثب هضرأ هنم يرتشت نأ ةرواجم ضرأ يف

.  قحلا لا معتسا يف فسعتلا اهيف ققحتي يتلا حلااالتثلاالث نم
وه ريياعملا هذه لوأو ": يتأي ام ددصلا اذه يف يديهمتلا عورشملل ةيحاضي اإل ةركذملا يف ءاج دقو (1)
اإلس هقفلا رقتسا يتاذ رايعم اذهو .  ريغلا ب رارض اإل ىوس كلذ نم دصقي نأ نود قحلا لا معتسا رايعم

ةعيلط يف يهو 226 ةداملا ينامل األ نينقتلا هل درفأ دقو هب . األذخ ىلع ءاضقلا و يبرغلا هقفلا و اليم
نأشلا اذه يف يرهوجلا  .و قحلا لا معتسا يف فسعتلا ةيرظن سسأ تمعد يتلا ةيعيرشتلا صوصنلا
ءاضقلا نأ ىعاريو .  هبحاصل ةعفنم ليصحت ىلإ قحلا لا معتسا ىضفأ ولو ،  رارض اإل ةين رفاوت وه

ب ررضلا قحلي االً معتسا قحلا لا معتسا نم ةحلصم لك ءافتنا نم ةينلا هذه الص ختسا ىلع ىرج
يف هسفن مكحلا قيبطت ىلع ًاضيأ ءاضقلا ىرج دقو كلذ . نم ةنيب ىلع قحلا بحاص ناك ىتم ريغلا

عورشملل ةيحاضي اإل ةركذملا )" ةلا حلا هذه يف قحلا بحاص ىلع دوعت يتلا ةحلصملا ةهافت حةلا
ص33). ص32– يديهمتلا بابلا 1 يديهمتلا

ةيحاضي اإل ةركذملا يف ءاج دقو .  ديدجلا يندملا نوناقلا نم 826و1029 نيتداملا ًاضيأ رظنأ (2 )
ةحلصم قيقحت ءاغتبا قحلا لا معتسا حةلا ةيناثلا :"و يتأي ام ددصلا اذه يف يديهمتلا عورشملل

هنكلو .  يدام ةلا حلا هذه يف رايعملا  .و اهببسب ررض نم ريغلا بيصي ام عم بسانتت ال ةيمه األ ةليلق
رايعملا اذهب هذخأ يف اإلساليم هقفلا رياسيو .  ريغلا ب رارض اإل ةين رفاوت ىلع ةنيرق ذختي ام ًاريثك
عورشملل ةيحاضي اإل ةركذملا ). " ءاوس دح ىلع ةيبرغلا لودلا يفو رصم يف ءاضقلا و هقفلا هاجتا

ص34). يديهمتلا بابلا 1 يديهمتلا
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تضتقا نأ دعب راقعلا ىلع مايقأ يذلا عنصملا يرتشمل نطابلا نم راجي يفاإل صيخرتلا
ريغ بسك ءارو ًايعس لب ررضل ًايقوت ال كلذو عنصملا اذه رجأتسملا عيبي نأ ةرورضلا

–( ديدجلا يندملا نوناقلا نم ةيناث ةرقف م594 رظنأ ) يرتشملا نم هينجي عورشم
ىلإ اهلا معتسا ءارو نم نومري  ،ألمهن مهقوقح لا معتسا يف نوفسعتي ؤهالء لك

.(1) ةعورشم ريغ حلا صم قيقحت
امهدحأ ،  هقفلا يف نيعئاش نيرخآ نيرايعم ىلع رايعملا اذه ديدجلا نوناقلا رثآ دقو
يعامتج اال فدهلا رايعم يناثلا (motifillegitime)،و عورشملا ريغ ضرغلا رايعم

.(butsocial)
يف ًافسعتم نوكي قحلا بحاص نأ يف صخلتيف عورشملا ريغ ضرغلا رايعم امأ
رايعم نأ رهاظو .(2) عورشم ريغ ًاضرغ هيلإ يمري يذلا ضرغلا ناك اذإ هقح لا معتسا

كالامه ناك اذإو . " عورشملا ريغ ضرغلا " رايعم نم ريخ " ةعورشملا ريغ ةحلصملا "
يعوضوم ريبعت وه " ةعورشملا ريغ ةحلصملا " رايعم نإف ،  ةدحاو ةجيتن ىلإ يدؤي

نم قدأ نذإ وهف . " عورشملا ريغ ضرغلا " رايعم هيلع يوطني يذلا يتاذلا ىنعملا نع
.(3) قيبطتلا ةيحان نم لهسأو طابضن اال ةيحان

قيقحتل اهباحص أل نوناقلا اهاطعأ قوقحلا نأ يف صخلتي يعامتج اال فدهلا رايعمو
يف قحلا بحاص فرحنا اذإف .  نيعم يعامتجا فده هل قح لكف .  ةيعامتجا فادهأ

 ،ب رايعملا اذه بيعو هتيلوئسم تقحو ًافسعتم ناك ،  فدهلا اذه نع هقح لا معتسا
،  قوقحلا نم قح لكل يعامتج اال فدهلا ديدحت ةبوعص  ،وه ًايعوضوم هنوك نم مغرلا
قح لكل مسري نأ ريسيلا نم سيل فألهن ديدحتلا ةبوعص امأ .  ديدحتلا اذه رطخ مث
هب يقتيو مكحتلا هعم نمؤي يذلا دحلا ىلإ ًاطبضنم نوكي يداصتقا وأ يعامتجا فده
ىلع حتفني يذلا بابلا وه يعامتج اال فدهلا فألن ديدحتلا رطخ امأو اآلءار . بعشت

،  ةفلتخملا بهاذملا و ةيعامتج اال تاعزنلا و ةيسايسلا تارابتع هنماال لخدتل هيعارصم
نم اذه يفو ،  ةنيابتم ةبعشتم رظنلا نم تاهجول ًاعضاخ قوقحلا لا معتسا لعجي امم
ىلإ ىندأو ،  مكحتلا نع دعبأ وهف " ةعورشملا ريغ ةحلصملا " رايعم امأ هيف . ام رطخلا

.(4) ةفولأملا ةينوناقلا تارابتع اال
ناك دقو : يئاهنلا عورشملا يف افذح يديهمتلا عورشملا يف نارايعم -563

: نيرخآ نيرايعم ةمدقتملا ثلاالةث ريياعملا ىلإ فيضي يديهمتلا عورشملا
ةيحاضي اإل ةركذملا يف ءاج دقو .  ةيرهوج ةماع ةحلصم عم ضراعتلا (1)

لا معتسا ضراعت هماوق يناثلا رايعملا :"و يتأي ام ددصلا اذه يف يديهمتلا عورشملل
اإلسال هقفلا نم عورشملا هاقتسا يدام رايعم اذهو .  ةيرهوج ةماع ةحلصم عم قحلا

لا معتسا حةلا ىلو :"األ يتأي ام ددصلا اذه يف يديهمتلا عورشملل ةيحاضي اإل ةركذملا يف ءاج دقو (1)
نم ريخ ماقملا اذه يف عورشملا ريبعتو .  ةعورشم ريغ ةحلصم قيقحت ىلإ يمري االً معتسا قحلا
ريغ ةحلصملا نوكت  .وال اهلجأ نم عرش يتلا ةهجولا نع قحلا فرص ىلع تانينقتلا ضعب صن
ًاضيأ فصولا اذه اهب لصتي امنغو ،  بسحف نوناقلا ماكحأ نم ًامكح فلا خي اهقيقحت ناك اذإ ةعورشم

يف ًايدام ةلا حلا هذه يف رايعملا ناك اذغو .  باد وأاآل ماعلا ماظنلا عم ضراعتي اهقيقحت ناك اذإ
زربأو .  ةحلصملا نع ةيعورشملا ةفص يفنل ةيساس األ ةلغلا نوكت ام ًاريثك ةينلا  ،إالنأ هرهاظ
ضرغل ءاضرإ نيفظوملا لصفك اهتاطلسل ةموكحلا ةءاسإ ةبسانمب ضرعي رايعملا اذه تاقيبطت

8 ةاماحملا 1928 ةنس سرام لوأ يف ةعمتجملا رئاودلا رصم فانئتسا ) ةيبزح ةوهش وأ يصخش
تانينقتلا يف يأرلا هيلع رقتسا ام عم قفتت ددصلا اذه يف اإلسالةيم ةعيرشلا ماكحأو ص750).

ص33). يديهمتلا بابلا 1 يديهمتلا عورشملل ةيحاضي اإل ةركذملا ).  ءاضقلا و هقفلا و ةثيدحلا
. 296 ةرقف 2 نارسوج رظنأ (2)

. 575 ةرقف 1 وزام عورشملا ريغ ضرغلا رايعم دقن ىف رظنأ (3)
. 572 ةرقف 1 وزام يعامتج اال فدهلا رايعم دقن يف رظنأ (4)
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لمحتي صاخلا ررضلا نأ ىلع 26 ةداملا يف تصن ذإ لبق نم ةلجملا هتننقو .  يما
نم قاسي ام رثكأو .( ةلجملا نم 27و28و29 داوملا ًاضيأ رظنأ ) ماع ررض عفدل
األ قوقح دييقت يف ةلودلا وبالةي قلعتي نيملسملا ءاهقف دنع ددصلا اذه يف تاقيبطتلا
خ اهيلإ دارف األ ةجاح الل غتس ال ًابنجت علسلا نازتخا عنمك .  ةماعلا ةحلصملل ةنايص دارف
.  تاقيبطتلا هذه دودح دنع فقت ال اهبصخ يف ةركفلا نأ ىلع .  حئاوجلا و بورحلا الل

برقأ انه رايعملا نأ كلذ نم نيبتيو . "(1) سايقلا و عسوتلا لمتحت ةلثمأ درجم يهف
ةيئانثتسا تاعيرشت عضو يف اهاضتقم ىلع عرشملا جهني ةيعيرشت ةطخ نوكي نأ ىلإ

يفاأل يلمعلا قيبطتلل يضاقلا هذختي ًارايعم نوكي نأ نم .  ةصاخ فورظ اهيضتقت
.  انمدق امك يئاهنلا عورشملا يف فذح دقو .  ةيمويلا ةيضق

ناك دقف .  فولأملا هجولا ىلع اهلا معتسا لطعتي ىرخأ قوقح عم ضراعتلا (2)
نم لا" معتس اذهاال ناك اذإ عورشم ريغ قحلا لا معتسا لعجي يديهمتلا عورشملا صن
ىلع اهلا معتسا نود لوحي الً يطعت هعم ضراعتت قوقح لا معتسا لطعي نأ هنأش

ام ددصلا اذه يف يديهمتلا عورشملل ةيحاضي اإل ةركذملا يف ءاجو . " فولأملا هجولا
: يتأي

قوقح لا معتسا لطعي نأ هنأش نم االً معتسا قحلا لا معتسا حةلا ةثلا "وثلا
هذه يف رايعملا  .و فولأملا هجولا ىلع اهلا معتسا نود لوحي الً يطعت هعم ضراعتت
رايعمب هقحلي  ،ذإ رايعملا اذه الاهل قتسا دكؤي ال يبرغلا هقفلا ناك اذإو يدام ةلا حلا
قحلا دودح ةزواجمل ةروص هنم لعج ي  ،وأ ةحلصملا نع ةيعورشملا ةفص ءافتنا

يف ءاضقلا  .و لقتسم نايكب هصخي اإلساليم هقفلا  ،إالنأ طارف اإل مسا اهيلع قلطي
ةنس ربوتكأ 21 يف ةيئزجلا نيراطعلا ) اإلساليم هقفلا بهذمب األذخ ىلإ ليمأ رصم

1930م43 ةنس ربمسيد 11 يف طلتخم فانئتسا ص783– 10 ةاماحملا 1929
هل دحأ لك " نأب 1198 ةداملا يف تضقف هقفلا اذه تننق دق ةلجملا تناكو ص78).
، " ًاشحاف هررض نكي اممل هعنم هراجل سيلو ،  ديري ام ءانبو كلملا طئاح ىلع يلعتلا

ينعي ةيلص األ جئاوحلا عنمي ام لك : هنأب 1199 ةداملا يف شحافلا ررضلا تفرعو
انهو هل بلجي يأ ءانبلا ب رضي ام وأ ىنكسلا ك ءانبلا نم ةدوصقملا ةيلص األ ةعفنملا
ىلإ 1200 نم داوملا يف ةفلتخم تاقيبطتب كلذ ىلع تبقعو . " همادهنا ببس نوكيو
اميس  ،وال ئدابملا هذهب األذخ ىلع ديعب دهع ذنم يرصملا ءاضقلا ىرج دقو . 1212
ةنس ليربأ 30 يف ةطلتخملا فانئتس اال ةمكحم تضقف .  راوجلا الت صب قلعتي اميف
يأ قاحلإ نع عانتم اال بجاوب ديقتت اهقاطن ةعس تناك ًايأ ةيدرفلا ةيكلملا " نأب 1903

عفانملا ليصحت نم راجلا عنمي لعف لك كلذ يف لخديو . . .  راجلا ب ميسج ررض
نيبتيو . "(2) اهتاذ ئدابملا ريرقت ىلع كلذ دعب ماكح األ ترتاوتو .  هكلم نم ةيسيئرلا

وهو ،  راوجلا قوقح يف قبطي يذلا رايعملا إال سيل يناثلا رايعملا اذه نأ كلذ نم
يف راوجلا راضم ألن يئاهنلا عورشملا يف فذح دقو . " شحافلا ررضلا " رايعم
ررضلا ف قحلا لا معتسا يف فسعتلا ةيرظن قاطن نع جرخت ديدجلا يندملا نوناقلا
دودح نع جورخ وه لب .  قحلا لا معتسا يف ًافسعت سيل ناريجلا نيب اميف شحافلا

.(3) مدقت اميف كلذ انيأر دقو ،  قحلا

ص 1 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم ص33– يديهمتلا بابلا 1 يديهمتلا عورشملل ةيحاضي اإل ةركذملا (1)
. 209

ص 1 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم ص34– يديهمتلا بابلا 1 يديهمتلا عورشملل ةيحاضي اإل ةركذملا (2)
. 210

ةهبشم تاشقانم لحم قحلا لا معتسا يف فسعتلا ب صاخلا صنلا ناك دقو اذه -551 ةرقف ًافنآ رظنأ (3)
اآل صنلا اشاب دمحأ ديس دارم ةنجل ترقأ دقو .  اشاب يقدصم لماكو اشاب دمحأ ديس دارم يتنجل يف
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لا معتسا يف فسعتلل نأ مدقت امم نيبتيو : أطخلا ريياعمو فسعتلا ريياعم –564
،  رارض اإل ةين ثالةث: ريياعم ديدجلا يندملا نوناقلا هب ءاج يذلا عضولا ىلع قحلا

.  ةعورشملا ريغ ةحلصملا  ،و ررضلا ناحجرو
ميسجلا أطخلل لباقملا وه ررضلا ناحجرو .  يدمعلا أطخلل ةلباقملا يه رارض اإل ةينو

.  ميسجلا ريغ أطخلل ةلباقملا يه ةعورملا ريغ ةحلصملا و
لا معتسا يف فسعتلا ةروص : أطخلا يتروص يف ناقباطتم ميسجلا أطخلا و دمعلا ف
يفف ،  ميسجلا ريغ أطخلا امأ .  ةصخرلا وأ قحلا دودح نع جورخلا ةروصو قحلا
لجرلل فولأملا كولسلا نع فارحنا يأ هانيأر ةصخرلا وأ قحلا دودح نع جورخلا

نأ يه ةدحاو حةلا يف إال فارحن اال نوكي ال قحلا لا معتسا يف فسعتلا يفو ،  يداعلا
مث نمو .  ةعورشم ريغ ةحلصم قيقحت ىلإ هقحل هلا معتسا يف قحلا بحاص يمري

.  ةصخرلا وأ قحلا نع جورخلا يف هنم قيضأ فسعتلا يف ميسجلا ريغ أطخلا نوكي
دقو .(1) فسعتلا دودح نم تقيض يتلا نوناقلا صوصن ىلإ كلذ يف ببسلا عجريو

نم يذلا ضرغلا اهررقي وأ ةينلا نسح اهيلمي يتلا دودحلا زواجت اذإ قحلا لا معتساب حمسي :"ال يتآ
قحلا لا معتسا نوكي :"ال اآليت صنلا حرتقا اشاب قدص لماك ةنجل يفو . " قحلا اذه دجو هرجأ
ركذو . " قحلا اذه ررقت هلجأ نم يذلا ضرغلا وأ ةينلا نسح اهيضتقي يتلا دودحلا زواج اذإ ًاعورشم

35 ةداملا و يلا اإلطي يسنرفلا عورشملا نم 2 ةرقف 74 ةداملا ءاجب ام ًايفرح ددري داكي صنلا اذه نأ
ةنراقم نم ودبي هنإ ةنجللا ءاضعأ دحأ  .قولا ينانبللا نوناقلا نم 124 ةداملا و ينولوبلا نوناقلا نم
يسفن امهدحأ : نييساسأ نيرابتع ال عضخت قحلا لا معتسا ةءاسإ ةيرظن نأ ًاعيمج رظنلا تاهجو
يناثلا  ،و ريغلا ب رارض وهاإل دحاو دصق ىلإ عورشملا لمعلا فرصت يتلا سيلدتلا ةين وهو ضحم

هل ، ةموسرملا ةيداملا دودحلا زواجي قاطن يف لمعلا اذه ةرشابم نع ببستملا ررضلا هجاوي يدام
هيلع دوعت ةحلصم نود هقح لمعتسي نأ ألدح زوجي :"ال يلا تلا صنلا كلذ ىلع ءانب حرتقا دقو

األ طورشلا نمضتيو ،  امهركذ قباسلا نيرابتع اال نيب قفوي صنلا اذهف ، " ريغلا ب رارض اإل دصق درملو
اإل دصق لا .(3) معتس اال هذه نم ةحلصملا مادعنا (2).  قحلا لا معتسا (1): يهو ةبولطملا ةعبر
مدع ريخلا نم نأ ءاضع األ دحأ ىأرو .  يلعفلا ررضلا (4).( ميسجلا أطخلا هعم يوتسيو ) رارض

بينجتل ةثيدحلا تاعيرشتلا نم يأ يف مئاق صن سابتقاب كلذو ةيرظنلا هذه يف ديدج ثادحتسا
سابتقا حرتقاو ،  عوضوملا اذه لثم يف ديدج صن قيبطت اهئيهي يتلا تارثعلا يف عوقولا مكاحملا
زواجت نم الًلك وئسم دعي ": يلا تلا صنلا ءاضع األ دحأ حرتقاو يلا . اإلطي يسنرفلا عورشملا صن

. " قحلا ررقت هلجأ نم يذلا يعامتج اال ضرغلا دودح
قحلا لا معتسا ةركفو ينامل األ يندملا نوناقلا اهنع ربع يتلا ةركفلا نيب عمجي رخآ صنب ءاضع األ دحأ مدقتو

ةيعورشم يهتنت ": اآليت وحنلا ىلع ،  قاحلإ ررقت هلجأ نم يذلا يعامتج اال ضرغلل ةيفانم ةقيرطب
ًافلا خم ناك اذإ  ،وأ هلمعتسي نم ىلع دوعت ةدئاف نود ريغلا ب رارض اإل هنأش نم ناك اذإ قحلا لا معتسا

عورشملا يف دراولا صنلا األذخب ًاريخأ حرتقا " .مث هلجأ نم ررقت يذلا يعامتج اال ضرغلل ةحارص
ضرغلا و ضراعتت ةقيرطب هقح لمعتسي نأ ألدح غوسي :"ال وهو يلا اإلطي يندملا نوناقلل يئاهنلا
بابلا نم 7 ةداملا هلعجو صنلا اذهب األذخ ىلع ةنجللا تقفاوف . " قحلا اذه هل ررقت هلجأ نم يذلا

.( شماهلا يف ص208 ص204– 1 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم ).  يديهمتلا
نوناقلا صوصن يف درت نأ لبق ئدابملا هذه قبطي ميدقلا نوناقلا دهع يف يرصملا ءاضقلا ناكو (1 )

لا معتسا يف فاستع اال ةيرظن نأ نم ةينطولا رصم فانئتسا ةمكحم هب تضق ام كلذ نم .  ديدجلا
هب ،إالاذإ ةصاخلا هفورظل وه هريدقتل عجري امب هراكنإ زاوج قحلا بحاصل نوكي نأب حمست قحلا
رصم فانئتسا ) راكن اإل ءارو نم هسفنل هوجري فيرش ىدج ضرغ ريغلو ريغلا ب ليكنتلا دصقب مدختسا
ةيلكلا رصم ةمكحم هب تضق امو ص443). 222 مقر 12 ةاماحملا 1931 ةنس ةينوي 22 يف
ةمكحم ) ريغلا ب رارض وهاإل هنم يساس األ ضرغلا ناك اذإ قحلا لا معتسا زوجي ال هنأ نم ةينطولا
ةمكحم هب تضق امو ص74). 31 مقر 18 ةاماحملا 1937 ةنس ويام 31 يف ةينطولا ةيلكلا رصم

نم ريغلا ب اهنم رضي ام هل ةيتاوملا ةينوناقلا فرطلا نيب نم ًادمع راتخا نميف ةطلتخملا فانئتس اال
رياربف 12 يف طلتخم فانئتسا ) ضيوعتلا ب مزليو هقح لا معتسا ءيسي هنإف ،  اهينجي ةدئاف ةيأ ريغ

يف فسعتلا نأ نم ًاضيأ ةمكحملا هذه هب تضق امو ص698). 333 مقر 17 ةاماحملا 9361 ةنس
ضرعلا نع فرحنا ألهن امغو ،  ريغلا ب رارض اإل دصقب مت دق ألهن  ،امإ عورشم ريغ لمع قحلا لا معتسا
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عسوتلا مدع سحيف ،  ةثدحتسم ةروص يه فسعتلا يف أطخلا ةروص نأ كلذ رربي
.  اهيف

قحلا لا معتسا يف فسعتلا ةيرظنل ةفلتخم تاقيبطت ج-
لا معتسا يف فسعتلا تاقيبطت رشتنت : ةيئاضق تاقيبطتو ةيعيرشت تاقيبطت -565

ةيعيرشت صوصن اهيف تدرو تاقيبطتلا هذه ضعبو .  نوناقلا يحاون عيمج يف قحلا
ناك اهضعبو .  تاذلا ب صوصنلا هذه اهيلع يرستف ،  ديدجلا يندملا نوناقلا يف ةصاخ
يف ءاضقلا جرخي ملو ،  ميدقلا يندملا نوناقلا دهع يف يرصملا ءاضقلا داهتجا ةرمث

تاقيبطتلا نم ًاضعب درونف .  اهانمدق يتلا ئدابملا نع فسعتلا ةيرظنل هقيطت
.(1) ةيئاضقلا تاقيبطتلا نم ًاضعبو ةيعيرشتلا

: ديدجلا يندملا نوناقلا صوصن نم ةيعيرشت تاقيبطت –566
صاخش لأل ةيندملا ةلا حلا ": يتأي ام ىلع 11 ةداملا نم ىلو األ ةرقفلا تصن

يفف كلذ عمو .  مهتيسنجب اهيلإ نومتني يتلا ةلودلا نوناق اهيلع يرسي مهتيلهأو
نيفرطلا دحأ ناك اذإ ،  اهيف اهراثآ بترتتو ،  رصم يف دقعت يتلا ةيلا ملا تافرصتلا

ىلع لهسي ال ءافخ هيف ببس ىلإ عجري ةيله األ صقن ناكو ةيله األ صقان ًايبنجأ
بلط اذإ انه ةيله األ صقانف " هتيلهأ يف رثؤي ال ببسلا اذه نإف ،  هنيبت اآلرخ فرطلا

 ،وال دقعلا لا طبإ يف قحلا نم مرحيو ،  هدصق هيلع دريف ،  ًافسعتم نوكي دقعلا لا طبإ
عقي . نأ نم ررضلا عنم وه انه فسعتلا ءازجو .  هتيلهأ يف يفخلا ببسلا اذه رثؤي

نأ نيصخلا نم لكل زوجي ": يتأي ام ىلع 410 ةداملا نم ىلو األ ةرقفلا تصنو
نيميلا هيجوت عنمي نأ يضاقلل زوجي هنأ ىلع اآلرخ . مصخلا ىلإ ةمساحلا نيميلا هجوي

نأ نم ررضلا عنم وه فسعتلا ءازج ًاضيأ انهو . " اههيجوت يف ًافسعتم مصخلا ناك اذإ
عقي .

خسف اذإو ": يتأي ام ىلع لمعلا دقع يف 695 ةداملا نم ةيناثلا ةرقفلا تصنو
يذلا ضيوعتلا بناج ىلإ اآلرخ ، دقاعتملل ناك ،  نيدقاعتملا دحأ نم فسعتب دقعلا

نم هباصأ ام ضيوعت يف قحلا ،  راطخ اإل داعيم ةاعارم مدع ببسب هل ًاقحتسم نوكي
.  يدقن ضيوعت انه فسعتلا ءازجو . " ًايفسعت ًاخسف دقعلا خسف ببسب ررض

ضيوعتلا ب مكحلا زوجيو -1": يتأي ام ىلع لمعلا دقع 6696يف ةداملا تصنو
لماعلا عفد دق ريخ اذهاأل ناك  ،اذإ لمعلا بر نم لصفلا اذه ردصي مل ولو لصفلا نع

وه نوكي نأ ىلإ ،  دقعلا طورش هتفلا خم وأ ةرئاجلا هتلماعمب صخ األ ىلعو ،  هتافرصتب
زكرملا نم ةمء وأمال ةزيم لقأ زكرم ىلإ لماعلا لقنو -2.  دقعلا ىهنأ يذلا رهاظلا يف

ام اذإ رشابم ريغ قيرطب ًايفسعت معالً دعي هانج ،ال بنذ ام ريغل هلغشي ناك يذلا
ءازجو . " لماعلا ةءاسإ هنم ضرغلا ناك اذإ كلذك دعي هنكلو ،  لمعلا ةحلصم هتضتقا

.  يدقن ضيوعت ًاضيأ انه فسعتلا
طئاحلا كلا مل سيلف كلذ عمو ": يتأي ام ىلع 818 ةداملا نم ةيناثلا ةرقفلا تصنو

ةنس ليربأ 7 يف طلتخم فانئتسا ) ًاميسج ًاررض ريغلا ب قحلأ ألهن امإو ،  هلجأ نم قحلا ىطعأ يذلا
ص125). 1945م57

ةلا زإب  ،امإ ًاينيع ًاضيوعت نوكي دقو .  ًايدقن ًاضيوعت نوكي نأ بلغي قحلا لا معتسا يف فسعتلا ءازجو اذه
نأ كاذإ امك ) عقي نأ ررضلا عنمي امإو ،(ً ثمال رونلا بجحي يذلا طئاحلا مده ) عقو نأ دعب ررضلا
،  ةيدج ةحلصم ريغ يف ذيفنتلا اذهب ةبلا طملا يف نئادلا فسعتو ،  نيدملل قاهرإ ينيعلا ذيفنتلا يف

ةلثمأ ىرنسو .(2 ةرقف :م203 يدقن ضيوعت ىلع رصتقي نأ هيلع ضرفيو كلذ نم عنمي هنإف
.  فسعتلل ةيعيرشتلا تاقيبطتلا يف ىرخأ

وأ قحلا دودح نع جورخلا تاقيبطتب قحلا لا معتسا يف فسعتلا تاقيبطت طلتخت ام ًاريثكو اذه (1)
.  نيعضولا نيب ام قرفلا انيب نأ قبس دقو .  ةصخرلا
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. " طئاحلا ب هكلم رتتسي يذلا راجلا رصي اذه ناك نإ يوق رذع نود ًاراتخم همدهي نأ
يذلا طئاحلا ماقيف عقو ، نأ دعب ررضلا زإةلا وه انه فسعتلا ءازج نوكي نأ زوجيو

.  ديدج نم ًافسعت هكلا م همده
قافتر نماال ررحتي نأ هب قفترملا راقعلا كلا :"مل يتأي ام ىلع 1029 ةداملا تصنو
ةدئاف ريغ هل ىقبت مل  ،وأ قفترملا راقعلل ةعفنم لك قافتر اال دقف اذإ هضعب وأ هلك

يف انه فسعتلا هب" .و قفترملا راقعلا ىلع ةعقاولا ءابع عماأل ةتبلا بسانتت ال ةدودحم
وه ءازجلا  .و هعفنم زتلا نأ دعب قافتر اال ىتح ءاقب قفترملا راقعلا مكلا بلا طي نأ

.(1) قافتر قحاال ءاهنإب ًانيع ررضلا زإةلا
با ينع ميدقلا يندملا نوناقلا دهع يف يرصملا ءاضقلا :و ةيئاضق تاقيبطت –567
انهب ئزتجنو .  ةفلتخم حاون يف قحلا لا معتسا يف فسعتلا ةيرظن قبطت يتلا ماكح أل

اهنم . ضعب ىلإ ةراش اإل
ب رارض اإل ةينب هقح كلا ملا لمعتسا  ،اذإ ةيكلملا قح لا معتسا يف فسعتلا كلذ نم
ىلع هقح لا معتسا نم رهاظ عفن كلا ملل نوكي أال رارض اإل ةين ىلع ةنيرق ذخؤيو .  ريغلا
ميقي يذلا كلا ملا ًافسعتم ربتعيف .  ريغلا قحلي يذلا ررضلا ب هملع عم هراتخا يذلا وحنلا

اذإ امأ .(2) هل رهاظ عفن نود هراج نع ءاوهلا عنميو رونلا رتسي هكلم دودح يف ًاطئاح
وال فسعت  ،فال هتقيدح ىلع وأ هراد ىلع راجلا لطي نأ نم رتتسيل طئاحلا ماقأ

فولأملا كولسلا نع كلذب فرحناف ،  ةطيح نود هقح كلا ملا لمعتسا اذإو .(3) ضيوعت
هضرأ يف ينبي نم كلذ لثم الً وئسم ناك ،  ًاغيلب ًاررض راجلا ب رضأو يداعلا صخشلل

نم ًاضيأ كلذ لثمو .(4) هراجب رضيف مهإاالً وأ ًاريصقت ءانبلا نف دعاوق فلا خيف
يف ةنخدملا ماقأ ول اذهاألىذ بنجت هنكمي ناكو راجلا يذؤت ةنخدم هكلم يف ميقي

.(5) رخآ ناكم
لصفي يذلا لمعلا برف .  دقعلا ءاهنإ يف قحلا لا معتسا يف فسعتلا ًاضيأ كلذ نمو

ةيريصقتلا هتيلوئسم ققحتتو ًافسعتم نوكي ماقتن اال لماعب كلذ يف ًاعوفدم الً ماع
.(6)

ا نوناقلا يف فرعي ام وهو ،  ةفيظولا ةطلسلا لا معتسا يف فسعتلا ًاريخأ كلذ نمو
اذإف .(detournementdupouvoir) ةطلسلا لا معتسا يف فسعتلا ب يراد إل
ردصو ،  هيلع ضورفملا بجاولا ىضتقم نع هتفيظو لا معأ يف فظوملا فرحنا

عم ضراعتي هجو ىلع طلغلا ب كسمتلا :م124( ءازجلا اهيف عونتي ىرخأ ةيعيرشت تاقيبطت يف رظنأ (1)
)–م594 غوسم نود ةراد نماإل كيرشلا لزع )10 ةرقف )–م516 ةينلا نسح هب يضقي ام
( كرتشملا طئاحلا ةيلعت )–م815( رجتم وأ عنصم هب ئشنأ يذلا راقعلل نطابلا نم راجيإ )2 ةرقف

قفترملا راقعلا و قفترملا راقعلا ةئزجت )–م1025-10224( قافتر قحاال ءبع ةدايز –م1023(
ةزايح نهر نوهرملا ةرادإ )–م1106( بسانملا دحلا ىلإ صاصتخ قحاال صاقنإ هب)م1094(

.( ةئيس ةرادإ
ص 1929م42 ةنس ربمفون 12 يفو ص252– 1919م31 ةنس ليربأ 17 يف طلتخم فانئتسا (2)

. 27
ص 1937م50 ةنس ربمسيد 9 يفو ص34– 1929م42 ةنس ربمفون 14 يف طلتخم فانئتسا (3)

. 42
ص403 . 1915م27 ةنس ةينوي 10 يف طلتخم فانئتسا (4)

ص8 . 6 ةطلتخملا مكاحملل ةيمسرلا ةعومجملا 1880 ةنس ربمفون 25 يف طلتخم فانئتسا (5)
9 يف طلتخم فانئتسا : ًاضيأ رظنأو ص41– 1929م42 ةنس ربمفون 19 يف طلتخم فانئتسا (6)

ربمسيد 30 يفو ص308– 1913م25 ةنس ليربأ 10 يفو ص45– 1903م16 ةنس ربمسيد
ةنس رياربف 21 يفو ص491– 1918م30 ةنس ةينوي 25 يفو ص93– 1914م27 ةنس

ص417 . 1925م37 ةنس ويام 12 يفو ص242– 1924م36
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لا معتسا يف ًافسعتم ناك .  ةماعلا ةحلصملا نع ةيباقن ضارغ أل رارض اإل دصقب هفرصت
.(1) هتيلوئسم تققحتو ةطلسلا

يناثلا ثحبملا
ررضلا

(Leprejudice)
.  ةيريصقتلا ةيلوئسملل يناثلا نكرلا وه ررضلا : تابث –اإل عوضوملا ديدحت –568
(2) ًاررض أطخلا ثدحي نأ بجي أطخ ،لب عقي نأ ةيلوئسملا ققحتل يفكي سيلف

عرفلا هلحمف ررضلا نع ضيوعتلا يف كلاالم امأ .  هتاذي يف ررضلا مايق يف انه ملكتنو
.  ةيلوئسملا راثآب صاخلا

اهتابثإ زوجي ةيدام ةعقاو ررضلا عوقوو هب . ررضلا عوقو تبثي يذلا وه رورضملا و
.(3) نئارقلا و ةنيبلا اهنمو ،  قرطلا عيمجب

يف رورضملا بيصي ًايدام ررضلا نوكي دقو : يبد األ ررضلا و يداملا ررضلا –569
وأ هروعش يف رورضملا بيصي ًايبدأ نوكي دقو .  بلا غلا األرثك وهو مهلا ، يف وأ همسج

.  اهيلع سانلا صرحي يتلا يناعملا نم رخآ ىنعم يأ وأ هفرش وأ هتمارك وأ هتفطاع
.  نيعونلا نيذه نم لك يف ملكتنو

األلو بلطملا
يداملا ررضلا

بجيو .  مةيلا ةميق تاذ رورضملل ةحلصمب خإالل وه يداملا ررضلا : ناطرش -570
عقي . وأال عقي الً متحم نوكي نأ يفكي  ،وال ًاققحم اذهاإلخالل نوكي نأ

.  رورضملل مةيلا ةحلصمب خإالل كانه نوكي :(1)نأ ناطرش نذإ يداملا ررضللف
.  نيطرشلا نيذه نم كالً ثحبنو ًاققحم نوكي (2)نأ
رورضملل مةيلا ةحلصمب $1-اإلخالل

وأ ًاقح رورضملل ةيلا ملا ةحلصملا نوكت :دق ةحلصمب وأ قحب خإالل ررضلا –571
.  نيضرفلا نم كالً ضرعتسنو .  مةيلا ةحلصم درجم

هتايح الةم:سالةم سلا يف قحلا صخش لكل : رورضملل قحب خإالل ررضلا –572
ثادحإ وأ وضع تإوالف ررضلا غلبأ وه ررض ،لب ةايحلا ىلع يدعتلا  .ف همسج سوالةم

ىلع صخشلا ةردقب لخي نأ هنأش نم رخآ ىذأ يأب لقعلا وأ مسجلا ةباصإ وأ حرج

لا معتسا يف فسعتلا عقي دقو ص3– 3 مقر 4 رمع ةعومجم 1942 ةنس ربمفون 19 يف يندم ضقن (1)
نم لكو .  ضيوعتلا بجويو الً طاب نوكيف ،  فظوملا نم ردصي يرادإ رارق قيرط نع ةطلسلا

سلجمب يراد اإل ءاضقلا ةمكحم صاصتخا نم نوكي ةلا حلا هذه يف ضيوعتلا ىوعدو ءاغل اإل ىوعد
ا ىوعد نود ضيوعتلا ىوعد رظنب صاصتخ يفاال يراد اإل ءاضقلا عم يداعلا ءاضقلا كرتشيو ،  ةلودلا
نم لك ةيلوئسم بجويف ،  يدام لمع قيرط نع ةطلسلا لا معتسا يف فسعتلا عقي دقو .  ءاغل إل
.  هدحو يداعلا ءاضقلا صاصتخا نم انه ةيلوئسملا ىوعدو ،  ةيريصقت ةيلوئسم ةموكحلا و فظوملا
يفو ص43– 10 ةطلتخملا مكاحملل ةيمسرلا ةعومجملا 1885 ةنس رياني 28 يف طلتخم فانئتسا (2)
ةنس رياني 2 يفو ص349– 1897م9 ةنس ويام 20 يفو ص164– 1891م3 ةنس رياني 22

1912م ةنس ليربأ 18 يفو ص24– 1909م22 ةنس ربمفون 25 يفو ص93– 1901م13
ص 1913م25 ةنس ليربأ 3 يفو ص58– 1912م25 ةنس ربمسيد 11 يفو ص292– 24
ص443– 1926م38 ةنس ويام 26 يفو ص199– 1915م27 ةنس سرام 4 يفو –297
1896 ةنس ةينوي 10 يف ينطو فانئتسا : ًاضيأ رظنأ ص176– 1928م40 ةنس رياربف 2 يفو

ص406 . 3 ءاضقلا
يف اهرفاوت بجاولا طورشلا نكلو .  ضقنلا ةمكحمل اهيف ةباقر ال ةيعوضوم ةلأسم ررضلا عوقوو (3)

ةينوناق لئاسم هذه لك ةثرولا ىلإ ضيوعتلا اذه لا قتناو ،  يبد األ ررضلا نع ضيوعتلا زاوجو ،  ررضلا
ص30). راضلا لعفلا يف صقرم ناميلس روتكدلا ) ضقنلا ةمكحم ةباقرل عضخت
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.(1) يدام ررض ًاضيأ علاالجوه يف ةقفن دبكي وأ بسكلا
ًآلرخ ، زنمال صخش قرحأ اذإف .  ًاررض ربتعيو قحب خإالل وه كلملا ىلع يدعتلا و
ناك كلذ ، ريغ وأ ضورع وأ ثاثأك هلماالً فلتأ  ،وأ هضرأ برخ  ،وأ هتعارز علق وأ
ًاينيع ،  تباث ميلا قحب خإالل لكو هل . تباث قح يف رورضملا باصأ ًايدام ًاررض اذه
هانمدق امب ئزتجت ةريثك كلذ ىلع ةلثم  .واأل يدام ررض  ،وه ًايصخش وأ قحلا اذه ناك

اهنم .
ررض لتقلا  .ف رخآ ًاصخش باصأ ررض قيرط نع ةيعبتلا ب ًاصخش ررضلا بيصي دقو

مهنامرحب لوتقملا وأالد ررضب بيصأ ررضلا اذه قيرط نعو ،  هتايح يف لوتقملا باصأ
اإل ربتعي يذلا قحلا (2).و هسفن لوتقملا باصأ يذلا األلو ررضلا ادع اذهو ،  لئاعلا نم

نوكي دقو .(3) مهيبأ لبق ةقفنلا يف مهقح وه ًاعبت األوالد باصأ ًاررض خاللهب
ب ًاررض ربتعي قحلا اذهب  ،فاإلخالل رخآ قحب نكلو ةقفنب ال باصملل ًانئاد ًاعبت رورضملا
لتق دقو ،  يصخشلا هلخدت بجوتسي لمعب نيدملا بلا طي نئاد كلذ لثم .  ةيعبتلا
هنيدم دقف ءارج نم هباصأ يذلا ررضلا نع ضيوعتلا ب لتاقلا ةبلا طم نئادللف ،  نيدملا

هقح ىلع لصحي نأ عيطتسي نئادلا ناك اذإ امأ .  لمعلا ذيفنت يف هيلع ةصرفلا تاوفو
عاطتسا ةرسوم تناك اذإ ةكرتلا نأ كلذ ررض . ةمث نوكي  ،فال نيدملا لخدت ريغ نم

لبق ًارسعم ناك نيدملا نأ تبث دقف ةرسعم تناك اذإو هقح ، اهنم ىضاقتي نأ نئادلا
.  توملا ررضب نئادلل ثدحي ملو هتوم

ص251 . 412 مقر 1 عئارشلا 1914 ةنس ةينوي 15 يف ةينطولا فانئتس اال ةمكحم (1)
ص 1944م56 ةنس ةينوي 28 يفو ص97– 1944م56 ةنس سرام 29 يف طلتخم فانئتسا (2)

. 210
دق لئاعلا دقف نأ كلذ ،  لعفلا عيلاب نكي مل ولو ةقفنلا يف قح هل لئاعلا دقف نم نوكي نأ يفكيو (3)
، ً عفال عيلا ناك نكلو ةقفنلا يف قح هل سيل ناك اذإ امأ .  ةقفنلا يف هقح وه ًاتباث ًاقح هيلع عاضأ

تباث قحب الخإالالً مةيلا ةحلصمب خإالالً نوكي ةلا حلا هذه يف هب لزني يذلا ررضلا نأ ىرنسف
ىلع ةقفنلا هل بجت ال جوزلا ألن هتجوز توم ببسب يدام ررض نع ضيوعتب بلا فالطي جوزلا امأ –

ضيوعتب بلا طت ةجوزلا نكلو ص106). 1944م56 ةنس ليربأ 19 يف طلتخم فانئتسا ) هتجوز
اذه ناك األلو اهجوز توم دعب ةيناث تجوزت ام اذإف ،  اهجوز ىلع ةقفنلا ألناهل يداملا ررضلا نع

ص161).وال 1942م54 ةنس ليربأ 7 يف طلتخم فانئتسا ) ضيوعتلا ريدقت يف رابتعا لحم
لمع نم ديفتسي دلا ولا ناك إالاذإ ريغصلا هدلو توم نم هباصأ يدام ررض نع ًاضيوعت دلا ولا ىضاقتي

1943م55 ةنس ةينوي 23 يفو ص32– 1938م5 ةنس ربمفون 30 يف طلتخم فانئتسا ) هدلو
بجاو ميلعتلا نإف باصملا هنبا ميلعت يف دلا ولا هقفنأ ام ضيوعتلا ريدقت يف لخدي ص195)–وال
فانئتسا كلذ سكع رظناو ص473)– 1930م42 ةنس ويام لوأ يف طلتخم فانئتسا ) هيلع

ص224). 1946م58 ةنس ةينوي 5 يف طلتخم
طلتخم فانئتسا ) لئاعلا دقف نم بيصي يذلا يداملا ررضلا نع ضويعتب مكحلا زاوج يف درطضم ءاضقلا و

19 يفو ص292– 1898م10 ةنس ةينوي لوأ يفو ص296– 1897م) ةنس ليربأ 28 يف
رياربف 11 يفو ص302– 1905م17 ةنس ويام 31 يفو ص192– 1902م14 ةنس سرام

1927 ةنس رياربف 17 يفو ص415 1925م37 ةنس ويام 7 يفو ص218– 1914م26 ةنس
ىطعي هل ،فال يصخش قح وه لب هاقلتي ًاثاريم سيل قحلا اذهو ص293). 232 مقر 18 تيزاج

1906م ةنس ويام 24 يف طلتخم فانئتسا ) عقو يذلا ررضلا رادقمب لب يفاإلثر بيصنلا ةبسنب
نم ةثرو ىلإ ضيوعتلا قح لقتني ص58).وال 1923م36 ةنس ربمفون 29 يفو ص296– 17
ص 1906م17 ةنس ويام 24 يف طلتخم فانئتسا ) ىوعدلا عفر دعب اذه تام ول ىتح لئاعلا دقف
: ضيوعتلا يف مهل قح فال مهلوعي سيل هنأو هنع نولقتسم باصملا براقأ نأ تبث اذإ امأ .(295
ةنس ليربأ 28 يفو –( ةجوزتم تنب ص222( 1895م7 ةنس ليربأ 11 يف طلتخم فانئتسا

1914م ةنس رياربف 11 يفو –( اهنم شيعتت نأ عيطتست ةنهم لوازت ةقيقش ص296( 1897م)
يف نوفظوم دشرلا نس اوغلب وأوالد اهجوز عم ةلقتسم شيعتو ةجوزتم تنب ص218( 26

.( هنودعاسي نيذلا مه لب مهيلع قفتت ال هنكلو مهدلا عمو نوشيعيو ةموكحلا
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قحب ًال خإالال ررضلا نوكي دقو : رورضملل مةيلا ةحلصمب خإالل ررضلا –573
ًاشاعم قحتسيف لماع باصي نأ كلذ لثم هيل . مةيلا ةحلصم درجمب نكلو رورضملل

م ةحلصم يف لمعلا بر باصأ دق لماعلا ةباصإ نع لوئسملا نوكيف ،  لمعلا بر دنع
اذه ىلع ةيلا ملا ةحلصملا  ،واإلخاللب لماعلا شاعم نع الً وئسم هلعج ذإ هل ةيلا
هلئاع دقفي نأ رورضملا اهيف باصي يتلا ةيلا ملا ةحلصملل رخآ لثمو .  ًاررض دعي وحنلا
نإف ةقفنلا يف تباث قح هل نم خبالف اذهو ،  ةقفنلا يف تباث قح هل نوكي نأ نود
هبراقأ نم ًادحأ لوعي صخش ناك اذإ كلذ عقيو .  ةحلصم يف ال قح يف هبيصي ررضلا

دق نوكي لئاعلا دقف اذإ عيلا نمف – هيلع ةقفنلا ب نوناقلا همزلي نأ نود هب ذولي نمم وأ
عفالً هلوعي ناك لئاعلا نأ تبثأ وه اذإ – قح يف –ال مةيلا ةحلصم يف بيصأ
،  ةققحم تناك لبقتسملا يف كلذ ىلع رارمتس اال ةصرف نأو مئاد رمتسم وحن ىلعو
ىلع ضيوعتب هل يضقيو هلئاع دقفب ةصرف نم رورضملا ىلع عاض ام يضاقلا ردقيف

ام رادقمب ساقي اهبيطخ دقف نم ةبيطخلا بيصي يذلا ررضلا كلذك .  ساس األ اذه
رمأ اذهو ،  جازلا مامتإ يف ةصرف نم اهيلع عاض ام رادقمبو تاقفن نم ةبطخلا اهتفلك

.(1) يضاقلل هريدقت كرتي
.  ةعورشملا ةحلصملا يه ًاررض اإلخاللاهب دعي يتلا ةيلا ملا ةحلصملا نأ ىعاريو

بجوتسي ًاررض اهب اإلخالل ربتعي اهب ،وال دتعي فال ةعورشملا ريغ ةحلصملا امأ
 ،ألنعلاال اهليلخ دقفب اهباصأ ررض نع ضيوعتب بلا طت نأ زوجي ال ةليلخلا  .ف ضيوعتلا
مهل زوجيف نايعيبطلا ناوب واأل يعيبطلا دلولا امأ .  ةعورشم ريغ تناك امهنيب اميف ةق
يف يه ،  ةعورشم ريغ عالةق نع تأشن دق تناك نإو ،  مهنيب اميف كلذ ،ألنعلاالةق

.(2) ةعورشم اهتاذ
ررضلا ققحت -2$

نأب ،  عوقولا ققحم ررضلا نوكي نأ بجيو : لبقتسملا ررضلا و لا حلا ررضلا –574
.(3) ًامتح عقيس ً ،وأ عفال عقو دق نوكي

وأ رورضملا تومي نأ وه – لا حلا ررضلا وهو عفالً– عقو يذلا ررضلا لثم
.  هانمدق يذلا وحنلا ىلع هل مةيلا ةحلصم يف وأ مهلا يف وأ همسج يف فلتب باصي
زجعيف لماع باصي نأ وه – لبقتسملا ررضلا وهو – ًامتح عقيس يذلا ررضلا لثمو

نع هزجع ءارج نم عفالً عقو يذلا ررضلا نع بسحف سيل ضوعيف ،  لمعلا نع
يف لمعلا نع هزجع ءارج نم ًامتح عقيس يذلا ررضلا نعو لا ،لب حلا يف لمعلا
امأ . ً ال ماك هب مكحو يضاقلا هردق ًاروف هريدقت نكمي ررضلا اذه ناك اذإف .  لبقتسملا

ديلوتل يفكي ال هعم مهلماعت درجم نإف ،  ماجحلا و باصقلا و كئاحلا  ،ك باصملا عم نولماعتملا امأ (1 )
نوكيف ،  باصملا نيبو مهنيب دقع كانه نوكي نأ بجي  ،لب ًاررض اإلخاللاهب نوكي ةققحم ةحلصم
.(6–277 ةرقف 1 وزام ) بسحف مةيلا ةحلصمب ال دقعلا اذه نم أشن قحب وهاإلخالل ررضلا

. 291 ةرقف ىلإ 7–277 ةرقف 1 وزام رظنأ (2)
نم هل مكحلا يندملا ىعدملا بلط ةحصل نوناقلا ىضتقمب بجي هنأب ضقنلا ةمكحم تضق دقو (3 )
ًاعقاو ،  ديكأتلا و نيقيلا هجو ىلع ًاتباث ىعدملا ررضلا نوكي نأ ةيندم تاضيوعتب ةيئانجلا ةمكحملا

16 يف يئانج ضقن ) ةهادبلا ب يفكي ال ررضلا عوقو لا متحاب ءاعد اإل درجمو .  لبقتسملا يف ولو
ةنس ويام 4 يف ةيفانئتس اال اطنط ًاضيأ رظنأو ص746). 241 مقر 28 ةاماحملا 1947 ةنس ةينوي
ةنس ويام 12 يف طلتخم فانئتسا : طلتخملا ءاضقلا يف رظنأو ص50– 76 مقر 1 عئارشلا 1913
ةنس ربمفون 22 يفو ص78– 1895م7 ةنس رياني 10 يفو –( مقر م179 يلليروب 1887

1909م ةنس ليربأ 28 يفو ص110– 1909م21 ةنس رياني 13 يفو ص20– 1900م13
ةنس سرام 4 يفو ص155– 68 مقر 5 تيزاج 1915 ةنس رياربف 11 يفو ص353– 21

1926م ةنس رياني 28 يفو ص58– 1923م36 ةنس ربمفون 29 يفو ص199– 1915م27
ص207 . 38
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الزيلا رمأ ىلع هريدقت فقوتي ررضلا نأ ىلإ كلذ عجري دقف ،  هريدقت نكمي ال ناك اذإ
تناك اذإ ام ىلع ررضلا ريدقت فقوتو هقاس يف لماعلا بيصأ اذإ امك ، ً ال وهجم

نيضرفلا كال ىلع ضيوعتلا ردقي نأ ةلا حلا هذه يف يضاقللف .  ىقبتس وأ رتبتس قاسلا
نيضرفلا نم ألي ًاقفو هقحتسي يذلا ضيوعتلا لماعلا ىضاقتيو ردق ، امب مكحيو

ىقبيس لماعلا نأ ىلإ لا حلا يف ريدقتلا ناكمإ مدع عجري دقو .  لبقتسملا يف ققحتي
،  تومي تقو يأ يف دحأ ملعي  ،وال هتايح لوط ًايئزج وأ ًايلك ًازجع لمعلا نع ًازجاع
دقو – ةايحلا ىدم ًابترم ًاداريإ ضيوعتلا لعجي نأ ةلا حلا هذه يف ىضاقلل زوجيف
ررضلا ردقي نأ دعب يضاقلل زوجيف ،  ىرخأ بابسأ ىلإ ررضلا ريدقت ناكمإ مدع عجري

ةدم خالل يف بلا طي نأ يف قحلا ب رورضملل ظفتحي نأ فورظلا نم هنيبت امل ًاقفو
يندملا نوناقلا ضورفلا هذه ىلإ راشأ دقو .(1) ريدقتلا يف رظنلا ةداعإب ةنيعم

يذلا ررضلا نع ضيوعتلا ىدم يضاقلا ردقي " نأب 170 ةداملا يف ىضقف .  ديدجلا
،  ةسب ملاال فورظلا كلذ يف ًايعارم 221و222 نيتداملا ماكح أل ًاقبط رورضملا قحل

ظفتحي نأ هلف ًايئاهن ًانييعت ضيوعتلا ىدم نيعي نأ مكحلا تقو هل رسيتي مل نإف
ىضقو . "(2) ريدقتلا يف رظنلا ةداعإب ةنيعم ةدم خالل بلا طي نأ يف قحلا ب رورضملل

ًاضيوعت بلطي نأ رورضملل حمسي ناكف ،  أدبملا اذه ىلع ميدقلا نوناقلا دهع يف ءاضقلا ىرج دقو (1)
اذإ : يتأي امب ىنعملا اذه يف ضقنلا ةمكحم تضقو .  تةيلا ىوعد يف كلذ دعب هلمكتسي مث ًاتقؤم
نع تقؤم ضيوعت ةفصب غلبمب هل يضقي نأ طًابلا حنجلا ةمكحم مامأ يندم قحب ًايعدم صخش لخد
هنع لوئسملا نم لماكلا ضيوعتلا ب ةبلا طملا يف هل ظفح  ،عم رخآ صخش لعفب هباصأ يذلا ررضلا
نأ دعب ضيوعتلا ةلمكتب ةبلا طملا نم هعنمي ال كلذف ،  تقوملا ضيوعتلا هلب ىضقو ةدح ، ىلع ةيضقب

بابسأ يف ةمكحملا تلا  .قو هببسب ضيوعتلا بلطي يذلا لعفلا نم هتقحل يتلا رارض األ ىدم هل نيبتي
ةسمخ اهيف بلطو ةحنجلا ىوعد يف لخدت دق ناك اذإ هدض نوعطملا :" . . . .نأ يتأي ام مكحلا
هتفصو ضيوعتلا ردق ددح دقلف اآلن ، اهببسب ضيوعتلا بلطي يتلا ةثداحلا نع ًاضيوعت تاهينج

هل قحتسي امم ًاطيسب ًائيش يأ ) ًاتقؤم ًاضيوعت بلطي امنإ هنأ هل حنجلا ةمكحم تتبثأو
ا ىدم نمزلا نيبي نأ دعب هنع نيلوئسملا نم لماكلا ضيوعتلا بلط يف هقحب ًاظفتحم ( ضيوعتلا نم
،  عضولا اذه ىلع هرودصب هيف نوعطملا مكحلا هنيب دق اذه لك . . .  ةثداحلا نم هل تأشن يتلا رارض أل
وه ىوعدلا هذه عوضومف قح نم هل ناك ام ةحنجلا ىوعد يف دفنتسي مل هدض نوعطملا نأ دكأو

7 يف يندم ضقن ) هيف نوعطملا مكحلا قلا امك هل ةلمكت وه  ،لب ىلولا ىوعدلا عوضوم ريغ نذإ
يف يندم ضقن : ىنعملا اذه يف ًاضيأ رظنأ ص475). 190 مقر 1 رمع ةعومجم 1934 ةنس ةينوي

1944 ةنس ربمسيد 4 يف يئانج ضقن ص422– 150 مقر 3 رمع ةعومجم 1942 ةنس ليربأ 2
24 ةاماحملا 1943 ةنس ربمتبس 12 يف ةينطولا ةيلكلا ةروصنملا ص98– 49 مقر 27 ةاماحملا

ربمفون 29 يفو ص188– 1899م11 ةنس ليربأ 19 يف طلتخم فانئتسا ص395– 130 مقر
ص40 . 1932م45

ىوعدلا و هصاصتخا نم ةيلوئسملا ىوعد تناك اذإ ،  ًامئاق طلتخملا ءاضقلا ناك امدنع ةداعلا ترج دقو
غلبمب ةيئانجلا ىوعدلا يف ًايندم ًايعدم رورضملا لخدي  ،نأ ةينطولا مكاحملا صاصتخا نم ةيئانجلا

ًابلا طم ةطلتخملا مكاحملا مامأ ةيلوئسملا ىوعد عفري مث ،  تقوملا ضيوعتلا ليبس ىلع ليئض
ص33). 1947م60 ةنس ربمسيد 17 يف طلتخم فانئتسا ) لماك ضيوعتب

رسيتي ال دقو ": يتأي ام صنلا اذه ددص يف يديهمتلا عورشملل ةيحاضي اإل ةركذملا يف ءاج دقو (2)
ال حرج يف ثمالً نأشلا وه امك ًايفاك ًاديدحت ضيوعتلا ىدم مكحلا تقو ددحي نأ ًانايحأ يضاقلل
ب ًاتوقوم ًاضيوعت ردقي نأ ةلا حلا هذه يف يضاقللف .  نمزلا نم ةرتف ءاضقنا دعب إال هابقع نيبتست

ىلوتي ةلوقعم ةرتف دعب هئاضق يف رظنلا ديعي نأ ىلع مكحلا تقو مولعملا ررضلا ردق نم تبثتلا
اذإ يفاضإ ضيوعتب رورضملل ىضقو هب ، مكح اميف رظنلا داعأ ددحملا األلج ىضقنا اذإف .  اهديدحت

ص393). 2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم ). " يرصملا ءاضقلا راس اذه ىلعو كلذ ، لا حلا ىضتقا
ءيشلا ةوق أدبمب صنلا ىلع ضارتع اال ددص يف خويشلا سلجمب يندملا نوناقلا ةنجل يف ليقو
عوجرلا ب رورضملل همكح يف ظفتحاو يلج ، ريغ فقوملا نأ يضاقلا ىأر اذإ ": يتأي ام يضقملا

األمعلا ةعومجم )" ماكح األ ةيجح ةدعاق عم كلذ ىفانتي  ،فال اهنيعب ةدم خالل يليمكت ضيوعتب
ص394). 2 ةيريضحتلا
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.  فورظلل ًاعبت ضيوعتلا ةقيرط يضاقلا نيعي " نأب 171 ةداملا نم ىلو األ ةرقفلا يف
نيتاه يف زوجيو .  ًابترم ًاداريإ نوكي نأ حصي امك ًاطسقم ضيوعتلا نوكي نأ حصيو

يف كلاالم دنع كلذ ليصفت يتأيسو . "(1) ًانيمأت مدقي نأب نيدملا مازلإ نيتلا حلا
.  ضيوعتلا

يف لخدي فال ضيوعتلا ب مكحلا تقو ًاعقوتم نوكي ال دق لبقتسملا ررضلا نأ ىلع
فكي نأك هنم ، مقافت امع كلذ دعب فورظلا فشكتت  ،مث هريدقت دنع يضاقلا باسح

رورضملل زوجي انهف .  هتافو ىلإ هتباصإ يدؤت نأ وأ هنيع يف بيصأ يذلا لماعلا رصب
دق نكي مل امم ررضلا نم دجتسا امع ضيوعتلا ب ةديدج ىوعد يف اوبلا طي نأ هتثرول وأ

ءيشلا ةوق كلذ نم عنمي األلو .وال ضيوعتلا ريدقت دنع يضاقلا باسح يف لخد
ربتعي هيف .وال ىضق وأ هنع ضيوعتب مكح نأ قبسي مل ديدجلا ررضلا نإف ،  يضقملا
ًاضيوعت بترم داريإب صخشل مكح اذإف ،  ررضلا يف ديزي نأ هنأش نم ًافرظ دقنلا لوزن

دعب دقنلا ةميق تضفخنا  ،مث دوقنلا نم غلبمب داري اإل ردقو هب ، عقو يذلا ررضلا نع
غلبملا نكي  ،اممل داري اإل ريدقت يف رظنلا ةداعإب بلا طي نأ رورضملا عيطتسي فال كلذ
داري اإل ةدايز كلذ دنع زوجيف ،  رورضملا ةقفنل ًايفاك نوكي نأ هيف ىعور دق هب موكحملا
ةميق ردق يضاقلا نأ كاذإ امأ (2) اهعافترا وأ دقنلا ةميق ضافخن ال ًاعبت هصاقنإ وأ
صقانت نع كلذ دعب فورظلا تفشكت  ،مث ريدقتلا اذهل ًاقفو ضيوعتلا ب مكحو ررضلا

فك ىلإ تدأ ةباصإ نع ضيوعتب لماعل ىضق نأك ،  ًاعقوتم نكي مل ًاصقانت ررضلا
هذه يف زوجي  ،فال راصب اإل ةوق نم ًائيش درسأ دق لماعلا نأ كلذ دعب نيبت  ،مث هرصب
ءيشلا ةوق زاح دق ريدقتلا اذه ألن هصاقن إل ضيوعتلا ريدقت يف رظنلا داعي نأ ةلا حلا

(3) يضقملا
وهو (prej .futur) لبقتسملا ررضلا نيب زييمتلا بجيو : لمتحملا ررضلا –575

(prejeventuel) لمتحملا ررضلا –و انيب ام ىلع هنع ضيوعتلا بجي ققحم ررض
عقو إالاذإ ًابجاو هنع ضيوعتلا نوكي عقي ،فال ال دقو عقي  ،دق ققحم ريغ ررض وهو

ققحملا ررضلا  ،ف هراج لزنم يف لخالً هئطخب صخش ثدحي نأ كلذ لثم . ً عفال
ءانب ةداعإب مزتلي ال هنكلو الهح ، صإب لوئسملا مزتليو ،  للخلا اذه نم عقو ام وه انه
لزنملا بحاص صبرتيو .  همادهنا ىلإ يدؤيس للخلا نأ ققحملا نم نكي مل اذإ لزنملا

كلذ نع ضيوعتلا ب لوئسملا ىلع عجر ،  للخلا اذه ببسب عفالً هلزنم مدهنأ اذإ ىتح
.(4)

– لمتحملا ررضلا نيب زييمتلا بجي كلذك : ةصرفلا تيوفت نع ضيوعتلا –576
(pered'unechance) ةصرفلا تيفوتو – رم يذلا وحنلا ىلع هنع ضوعي ال اذهو
.  ققحم رمأ اهتيفوت نإف ، ً ال متحم ًارمأ تناك اذإ ةصرفلا نأ كلذ هنع . ضوعيو

فانئتس اال ةفيحص عإالن يف رضحم لمهأ اذإف ،  ضيوعتلا بجي ساس األ اذه ىلعو

ًاغلبم نوكي نأ ضيوعتلا يف لص :"واأل يتأي ام صنلا اذه ددص يف ةيحاضي اإل ةركذملا يف ءاج دقو (1)
نم ةثداح هدعقت لماعل حنمي ًابترم ًاداريإ ثمالً نوكيف ،  هروص فلتخت نأ زوجي كلذ عمو لا ، ملا نم
 ،وأ ًانيمأت مدقي نأب نيدملا مزلي نأ ةلا حلا هذه يف يضاقلل زوجيو .  هدوأب مايقلا نع لمعلا ثداوح
قيرط نم ضيوعتلا نيب زييمتلا يغبنيو هب . موكحملا داري باإل ءافولا نامضل ًايفاك ًاغلبم عدوي نأ

. " يفاضإ ضيوعت ريدقتب دعي اميف هتدايز لا متحا عم توقوم ضيوعت ريدقت نيبو داري اإل بيترت
ص397). 2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم )

. 221 ةرقف 1 وزام (2)

. 230 ةرقف 1 وزام (3)
ةنس ربمفون 2 يف طلتخم فانئتسا :ً عفال عقو إالاذإ لمتحم ررض نع ضيوعتلا زاوج مدع رظنأ (4)

ص276 . 1935م47 ةنس ليربأ 25 يف ص12–و 1933م46
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نع نيقباتسملا دحأ راطخإ يف ةقباسم تدقع ةهج ترصق  ،وأ هداعيم تاف نأ ىلإ
بسكي ناك فنأتسملا نإ لوقلا نكمي ال ناك اذإ هنإف ،  اهيلإ مدقتلا هتافف ةقباسملا داعيم

ول ةقباسملا يف ًامتح زوفي ناك قباتسملا نأ  ،وأ داعيملا يف عفر هنأ ول ًامتح فانئتس اال
،  ًامتح فانئتس اال رسخي ناك نإاأللو ىرخأ ةهج نم لوقلا نكمي  ،فال اهيلإ مدقت هنأ

تتوف دق امهنم نإكال هلوق نكمي ام لكو .  ةقباسملا يف ًامتح زوفي ال ناك يناثلا نأو
ىلعو عقو يذلا ررضلا نم ققحملا ردقلا وه اذهو .  زوفلا وأ بسكلا ةصرف هيلع

اال بسك يف ًاريبك لا متح اال ناك دح يأ ىلإ رظني نأب ،  ررضلا اذه ردقي نأ يضاقلا
لا .واألرمال متح اذهاال لدعي ضيوعتب يضقيو ،  ةقباسملا يف زوفلا يف وأ فانئتس

طوح باأل ذخأي نأ يضاقلا ىلعو ،  ريدقتلا هيف فلتخيو داهتج لااال جم هيف عستي كش
.(1) ةصرفلا حاجن يف لا متح اال ريدقت يف ةغلا بملا ىقوتي نأو

،(2) ناحتم يفاال حاجنلا ةصرف تيفوت نع ضيوعتلا يرصملا ءاضقلا هب ىرج اممو
تيوفت نع ضيوعتلا (3)،و ةعفشلا ىوعد بسك يف ةصرفلا تيفوت نع ضيوعتلا و

.(4) ىلعأ ةجرد ىلإ ةيقرتلا يف ةصرفلا فظوملا

. 219 ةرقف 1 وزام (1)
مدعب ،  ناحتم نماال قح نود مرحي يذلا بلا طلل مكحي نأب ةينطولا ةيلكلا رصم ةمكحم تضق دقو (2)
ةنس ربمفون 23 يف ةينطولا ةيلكلا رصم ) بسانم ضيوعتب ،  نوناقلا اهحابأ يتلا صرفلا هئاطعإ

ص49). 53 ةيئاضقلا ةديرجلا 1930
تضق دقو ،  اهيف قحلا طقس نأ ةعفشلا ىوعد ةضيرع عإالن يف رضحم لا مهإ ىلع بترت ةيضق يفف (3)
زوجي  ،فال ةعفشلا دلوت تبثت يتلا عئاقولا نم ققحتت اهلإالنأ سيل نأ ةينطولا فانئتس اال ةمكحم
عوضوم مدق ول اهيف لصفي ناك امك ةعفشلا ىوعد يف ماصخ األ قوقح يف اهسفنب لصفت نأ اهل

يف ةعيفشلا حاجن لا متحا اهيدل حجرت اذإ ضيوعتب مكحت نأ اهيلع امنإو ،  ةمكحملا ىلإ ىوعدلا
ص366). 134 مقر 11 ةيمسرلا ةعومجملا 1910 ةنس ليربأ 7 يف ينطو فانئتسا ) اهاوعد

اذإ هنأب تضقف .  ىنعملا اذه يف ةحيرص ةبقاعتم ًاماكحأ ةلأسملا هذه يف ضقنلا ةمكحم تردصأ دقو (4)
ىلإ هتلا حإ ببسب يقرتلا ةصرف نم فظوملا ىلع تاف ام هب موكحملا ضيوعتلا نمض مكحلا لخدأ

تاهجلا اهكلمت يتلا تاق نماإلطال ىقرتلا نأب لوقلا نإف كلذ ، يف أطخ فال األناو لبق شاعملا
امأ .  ةمدخلا يف لمعي ًايقاب فظوملا نوكي نأ ةهادبلا ب هلحم ًابستكم ًاقح سيلو فظوملل ةيسيئرلا

 ،فال لطاب رارق ىلع ءانب نسلا هغولب ىوعدب شاعملا ىلإ فظوملا تلا حأ يتلا يه ةرازولا تناك اذإ
يف هقحب نعاإلخالل تأشن يتلا ررضلا رصانع نمض فظوملا ىلع ةيقرتلا تيوفت لا خدإ نم صانم
نم رصنع وه يذلا تئافلا بسكلا يف بسحي نأ نم عنمي ال نوناقلا نأ كلذ .  ةمدخلا يف ءاقبلا
ضقن ) ةلوقعم بابسأ هل األلم اذه ماد ام هيلع لوصحلا لمأي رورضملا ناك ام ضيوعتلا رصانع

اذإ هنأب ناث مكح يف تضقو ص107). 44 مقر 4 رمع ةعومجم 1943 ةنس ليربأ لوأ يف يندم
قرفلا ب ةموكحلا ىلع فظوملل ءاضقلا دح دنع أطخ نع ئشانلا ررضلا ربج يف فقو دق مكحلا ناك
ًادنتسم ،  تلخ يتلا ءاوللا ةبتر ىلإ يقرتلا ةصرف نم هتاف امع هضوعي ملو ،  هبتار يفاصو هشاعم نيب

قح يه  ،لب ةرادجلا و ةيمدق األ طئارش هيف تققحت ولو فظوملل ًاقح تسيل ةيقرتلا نأ ىلإ كلذ يف
ةصرفلا نم هنامرح نأ  ،ذإ أطخأ دق نوكي هنإف ،  بيسح وال بيقر بال ءاشت امك هيف فرصتت ةموكحلل

حصي ناك دقلو هيف . رظنلا نيعتي ررضلا رصانع نم رصنع يه ةيقرتلا ىلع لوصحلل هل تحنس يتلا
حصي ثيح ، ً عفال ةرازولا هقرت ملو ةمدخلا يف ىقب دق ناك طباضلا كلذ نأ ول مكحلا امقهلا
هتلا حأ دق ةرازولا و  .امأ بقعم اهببال لقتستو ةرازولا اهكلمت يتلا تاق نماإلطال وه ىقرتلا نأب لوقلا
رخآ ًارارق كلذ يف ةفلا خم هنس ، ريدقت يف هتذختا لطاب رارق ىلع ءانب نسلا هغولب لبق شاعملا ىلع
ءاضق ةباقر قوف ئطاخلا اهفرصت لعج غوسي ال لوقلا اذه نإف ،  هضقن كلمت ال ًامزلم ًاحيحص
تضقو ص275). 120 مقر 5 رمع ةعومجم 1946 ةنس ربمسيد 12 يف يندم ضقن ) نيمضتلا
بسك ناحجر نم هبلا طل ناك ام ضيوعتلا رصانع يف لخدي نأ نم عنمي ال نوناقلا نأب ثثلا مكح يف
ضيوعت نم هب ىضق اميف رصنعلا اذهب دتعي مل مكحلا ناك اذإف .  عورشملا ريغ راضلا لمعلا هيلع هتوف

طبلا ةيقرت نأ ديفت نأ اهنأش نم ًابابسأ كلذل دروي ملو ،  غوسم نود شاعملا ىلإ ليحأ فظومل
ًانيعتم نوكي هنإف ،  دعاقتلا نس هغولب ىتح ةمدخلا يف رمتسا هنأ ول ةلمتحم ريغ تناك ضيوعتلا

ص709 378 مقر 5 رمع ةعومجم 1949 ةنس رياربف 3 يف يندم ضقنو صوصخلا اذه يف هضقن



540

يناثلا بلطملا
(1) يبد األ ررضلا

يذلا ررضلا وه (dommagemoral) يبد األ ررضلا : يبد األ ررضلا ديدحت -577
يف وأ قح يف صخشلا بيصي يذلا ررضلا نأ انيأر دقو مهلا . يف صخشلا بيصي ال
لا ملا سمي ال وهف ،  يبد األ ررضلا كلذ نم ضيقنلا ىلعو .  يدام ررض وه مةيلا ةحلصم

: ةنيعم لا وحأ ىلإ يبد األ ررضلا عاجرإ نكميو .  مةيلا ريغ ةحلصم بيصي نكلو
يذلا واألمل مسجلا بيصي يذلا فلتلا و حورجلا  .ف مسجلا بيصي يبدأ ررض -1
هجوب مسجلا يف ءاضع يفاأل وأ هجولا يف هيوشت نم بقعي دق امو كلذ نع مجني

يف صقن علاالجوأ يف لا ملا قافنإ هنع جتن اذإ ًايبدأو ًايدام ًاررض نوكي اذه ماع ،لك
كلذ . هنع جتني مل اذإ بسحف ًايبدأ ًاررض نوكيو ،  يداملا بسكلا ىلع ةردقلا

ضرعلا كتهو بسلا و فذقلا  .ف ضرعلا و رابتع واال فرشلا بيصي يبدأ ررض -2
ثدحت لا معأ هذه لك ،  ةماركلا ىلع ءادتع واال تاصرختلا التو وقتلا ب ةعمسلا ءاذيإو

.(2) سانلا نيب هرابتعاو هفرش يذؤتو باصملا ةعمسب رضت يه ذإ ًايبدأ ًاررض
همأ نضح نم لفطلا عازتناف .  نانحلا و روعشلا و ةفطاعلا بيصي يبدأ ررض -3
لا معأ هذه لك ،  ةجوزلا وأ جوزلا األوالدوأاألموأاألبوأ ىلع ءادتع  ،واال هفطخو

قحليو .  نزحلا و ىس واأل مغلا هبلق ىلإ لخدتو ،  هروعشو هتفطاع يف ةرورضملا بيصت
.(3) يبد األ هروعشو ةينيدلا هتادقتعم يف صخشلا بيصي لمع لك األمعلا هذهب

لخد اذإف هل . تباث قح ىلع ءادتع اال درجم نم صخشلا بيصي يبدأ ررض -4
امع ضيوعتب بلا طي نأ اذهل زاج كلا ، ملا ةضراعم نم مغرلا آلرخب ةكولمم ًاضرأ صخش
نم يدام ررض هبصي مل ول ىتح هقح . ىلع ءادتع اال ءارج نم يبد األ ررضلا نم هباصأ

.  ءادتع اذهاال
ًاررض ،  يداملا ررضلا  .ك يبد األ ررضلا نوكي نأ لا األوح هذه عيمج يف بجيو

يلا . متحا ريغ ًاققحم
لباق هانمدق يذلا وحنلا ىلع يبد األ ررضلا :و ضيوعتلل لباق يبد األ ررضلا –578
ررضلا نع اهيف ضوعي ةريثك االً وحأ رقي ينامورلا نوناقلا ناك دقو لا . بملا ضيوعتلل

.(
يفو ص262- 90 مقر 2 رمع ةعومجم 1938 ةنس رياربف 3 يف يندم ضقن : ةلأسملا هذه يف ًاضيأ رظنأ

ص390 . 126 مقر 2 رمع ةعومجم 1938 ةنس ةينوي 2
ةنس سيراب نم ةلا سر (Dorville) ليفرود –181 ةرقف ةيبد األ ةدعاقلا يف ريبير : عجارملا ضعب (1)
ةنس سيراب نم ةلا سر (Gand) دناج –1908 ةنس فينج نم ةلا سر ( يقشاؤش ) راشأ –1901

لبونيرج نم ةلا سر (Givord) روفيج –1935 ةنس نويل نم ةلا سر (Dubois) اويد –1924
– اهدعب امو 149 ةرقف 1939 .الول ةنس زولوت نم ةلا سر (Delmas) ساملد –1938 ةنس
– اهدعب امو 292 ةرقف 1 وزام - اهدعب امو 402 ةرقف 4 جوميد – اهدعب امو 525 ةرقف 2 هييتافاس
كب تيتس وبأ تمشح دمحأ روتكدلا –124 ةرقف كب ىعرم ىفطصم –330 ةرقف فلؤملل زجوملا

. 25 ةرقف حلصلا لعفلا يف صقرم ناميلس روتكدلا –468 ةرقف –467 ةرقف
ةيلكلا رصم ةمكحم تضق دقو ،  ريطخ ضرمب باصم هنأ صخش نع عاذي نأ ةعمسلا يذؤي اممو (2)

ميف اهتاعاذإف ،  ةحيحص تناك ول ىتح اهرتس بجي يتلا تاروعلا نم اهتاذ يف ضارم األ نأب ةينطولا
ةبسنلا ب صخ  ،بواأل مهؤامسأ تركذ اذإ ىضرملا ىلإ ءيسي نيعمتسملا ةرهمج ىلعو ةماع لفاح
ضيوعتلا بجوتسي أطخ اذهو ،  نهلا مآ وفص ركعيو نهتنايخ قيرط يف ليقارعلا عضي ألهن تايتفلل

ص202). 117 مقر 29 ةاماحملا 1949 ةنس سرام 14)
اذإ هنأب ةينطولا رصم فانئتسا ةمكحم تضق دقو .  ًايبدأ ًاررض ربتعي ةينيدلا رئاعشلا ةماقإب (3)واإلخالل

،  هضعبب إال مقي مل كلذ ،مث يف رخأتو اهل عبات دجسم هايم ةرود الح صإب فاقو األ ةرازول لواقم دهعت
حبصي دهعتملا نم هتذخأ نيذلا نيمأتلا  ،و رئاعشلا ةماقإ نع ةلوئسم ةرازولا ألن ًارفوتم ررضلا ربتعي

ص575). 258 مقر 21 ةاماحملا 1940 ةنس ربمفون 30) دهعتلا يف طرش امك اهل ًابستكم ًاقح
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.  ةيدقعلا و ةيريصقتلا نيتيلوئسملا نم لك يف يبد األ
ىلع كلذ رصقو ،  يبد األ ررضلا نع ضيوعتلا زاجأف ،  ميدقلا يسنرفلا نوناقلا تواله

نوناقلا مكح وه اذه نأ امهوت ،  ةيدقعلا ةيلوئسملا نود ةيريصقتلا ةيلوئسملا
ضيوعتلا بوجو يف نيتيلوئسملا نيب قرفي ال نوناقلا اذه نأ انمدق دقو .  ينامورلا

.  يبد األ ررضلا نع
نع ضيوعتلا ب حمست الاهق طإو اهمومع يف ثيدحلا يسنرفلا نوناقلا صوصنو
اذه يسنرفلا ءاضقلا رقأ دقو .  يداملا ررضلا نع ضيوعتلا ب حمست ام ردقب يبد األ ررضلا
ئداب مسقنا دقف يسنرفلا هقفلا (1)امأ ةريثك ماكحأ يف هدطوو ،  ليوط دهع ذنم أدبملا
اذه نأ ذإ رذعتم يبد األ ررضلا نع ضيوعتلا نأ يأر األلو قيرفلا .  نيقيرف ىلإ األرم
هيف ضيوعتلا نإف باقالًهل ناك اذإ ىتحو ،  ضيوعتلل لباق ريغ هتعيبطب ررضلا
ررضو هضيوعت زوجي يبدأ ررض نيب زيم اآلرخ قيرفلا (2).و ريدقتلا ىلع ىصعتسي
رصقي نم مهنمف .  زييمتلا اذه دح عضو يف اوفلتخاو ،  ضيوعتلا هيف زوجي ال يبدأ
يداملا ررضلا اذه إال ضوعي  ،وال يدام ررض ىلإ رجي يذلا يبد األ ررضلا ىلع ضيوعتلا
رصقي نم مهنم  .و هتاذ يف يبد األ ررضلا ضيوعت نوزيجي ال نذإ الء ؤهف .(3) هدحو
ساسأ كانه سيلو .(4) ةيئانج ةميرج ىلع بترتي يذلا يبد األ ررضلا ىلع ضيوعتلا
فرشلا بيصي يذلا يبد األ ررضلا يف ضيوعتلا زيجي نم مهنمو .  زييمتلا اذهل لوقعم
بيصي يذلا يبد األ ررضلا يف هزيجي  ،وال يدام ررض ىلإ رجي ةداعلا يف ألهن رابتع واال
روهمج نكلو .(5) يدام ررض هب جزتمي ال ًايبدأ ًاررض ضحمتي ألهن روعشلا و ةفطاعلا

نأب لوقلا امأ .(6) يبد األ ررضلا نع ضيوعتلا زاوجب نولوقي ريخ األ دهعلا يف ءاهقفلا
سبل ىلع ىنبمف صعتسم هيف ضيوعتلا ريدقت نأو ضيوعتلا لبقت ال ررضلا اذه ةعيبط

 .إوالف دوجولا نم هتلا زإو هوحم ررضلا ضيوعتب دصقي  .ذإال ضيوعتلا ىنعم مهف يف
ثدحتسي نأ ضيوعتلا ب دصقي نكلو .  يدام ضيوعتب لوزي وال ىحمي ال يبد األ ررضلا

موقي نكلو ،  لوزت ال ةراسخلا  .ف يبد األ ررضلا نم هباصأ امع الً يدب هسفنل رورضملا
نمف .  يبد األ ررضلا ضيوعت نكمي ىنعملا اذه ىلعو اهنع . ضوعي بسك اهبناج ىلإ
نغو ،  سانلا نيب هرابتعا دري امب كلذ نع ضوعي نأ زاج هرابتعاو هفرش يف بيصأ

رورضملا رابتعا درب ليفكل مكحلا اذه رشنو ليئض ضيوعتب لوئسملا ىلع مكحلا درجم

15 يف ةيسنرفلا ضقنلا ةمكحم هتردصأ ميدق مكح ذنم أدبملا اذه ىلع يسنرفلا ءاضقلا رقتسا دقو (1)
ةنس ربوتكأ 25 يف يسنرف ضقن : ًاضيأ رظنأو .(458–1–1833 هيريس )1833 ةنس ةينوي

–1-1937 يدبهيلا تيزاج 1936 ةنس ربمسيد 29 يفو –163–1–1922 1921دزولا
اال نوجيد ةمكحم -586–2–1938 يدبهيلا تيزاج 1938 ةنس ةينوي 23 يفو –399

. 206–2–1946 يدبهيلا تيزاج 1946 ةنس ةيلوي 25 يف ةيفانئتس
هيينروت –1893 ةنس سيراب نم ةلا سر (massin) ناسام –2871 ةرقف 4 درابو ىردوب (2 )

امو ص330 1 ينامورلا نوناقلا يف ينيفاس –1896 ةنس هييلبنوم نم ةلا سر (Tournier)
.  اهدعب

يندملا نوناقلل ةيلصفلا ةلجملا يف نامسإ –1884 ةنس ةيداقتن اال ةلجملا يف (Meynial) لا ينيم (3)
. 1903 ةنس

ص348 . ص345– 445 ةرقف 6 ءزج ةسماخلا ةعبطلا ورو ىربوأ (4)
ص 1894 ةنس ةيداتقن اال ةلجملا يف (Laborde) دروب 123–ال ةرقف 1(mangin) ناجنام (5)

. 26
1 نامسإو ريبيرو لوينلا –ب اهدعب امو 1012 ةرقف 2 ريبرو لوين 1298–بال ةرقف 2 ناتيباكو (6)وكالن
402–الول ةرقف 4 جوميد –33 ةرقف 1 ادروس – اهدعب امو 441 ةرقف 2 نارسوج –546 ةرقف

.  اهدعب امو 304 ةرقف 1 وزام – اهدعب امو 95 ةرقف يشتيرو انيدراج – اهدعب امو 149 ةرقف



542

لا ملا هل حتف ميلا ضيوعت ىلع لصح اذإ هروعشو هتفطاع يف بيصأ نمو .(1)

ملا هعاجوأ نم نكسي مسجلا بيصي يذلا  .واألمل هنجش نم فكفكت ةاساوملا باوبأ
ريدقت نم ةقشم دشأب سيلف ضيوعتلا غلبم ريدقت امأ هسفن نع هب هفري رورضملا نيهلا
يفكي ًاغلبم ردقي إالنأ يضاقلا ىلع امو .  يداملا ررضلا عاونأ ضعب يف ضيوعتلا

.  فارسإ وال ريراقتلا يف ولغ نود ،  يبد األ ررضلا نع ًاضوع
 .مث يبد األ ررضلا نع ضيوعتلا زاوج ىلع (3) ءاضقلا (2)و هقفلا رقتسا رصم يفو

: يتأي ام ىلع 222 ةداملا يف صن  ،ذإ مكحلا اذه دكأف ديدجلا يندملا نوناقلا ىتأ
لقتني نأ ةلا حلا هذه يف زوجي ال نكلو ،  ًاضيأ يبد األ ررضلا ضيوعتلا لمتشي -1"

. " ءاضقلا مامأ هب نئادلا طبلا  ،وأ قافتا ىضتقمب ددحت إالاذإ ريغلا ىلإ
امع ةيناثلا ةجردلا ىلإ براق واأل جاوز إاللأل ضيوعتب مكحلا زوجي ال كلذ عمو -2"

. "(4) باصملا توم ءارج نم ملأ نم مهبيصي

نع ًايفاك ًاضيوعت نوكي فحصلا يف مكحلا قوطنم رشن نأب ةطلتخملا فانئتس اال ةمكحم تضق دقو (1)
مكحلا كلذكو ص82). 1931م44 ةنس ربمسيد 23) يديك " وتستورب نع" مجانلا يبد األ ررضلا
ةعقاولا حيحصت ص351)–وأ 1902م14 ةنس ةينوي 12 يف طلتخم فانئتسا ) تافورصملا ب

لا مهإ ضيوعتلا ففخيو ص144). 1906م17 ةنس سرام لوأ يف طلتخم فانئتسا ) ةبوذكملا
سرام 20 يف طلتخم فانئتسا ) هقح نم اذه ناكو هيلإ بوسنملا ربخلل بيذكت رشن يف رورضملا

ص253). 1913م25 ةنس
كب تينس وبأ تمشح دمحأ روتكدلا –124 ةرقف كب يعرم ىفطصم -330 ةرقف فلؤملل زجوملا (2)

. 25 ةرقف راضلا لعفلا يف صقرم ناميلس روتكدلا –467 ةرقف
نأب ةيفانئتس انقاال ةمكحم تضقف ،  يبد األ ررضلا ضيوعت يف ًاددرتم األرم ئداب ينطولا ءاضقلا ناك (3)
فانئتس اال ةمكحم تضقو ص11)، 16 قوقحلا 1900 ةنس ربمسيد 11) مبلا موقي ال فرشلا

ةنس رياني 4) رورضملا توم ببسب هتشيعم ماظن لتخا نم إال ًايبدأ ًاضيوعت قحتسي ال هنأب ةينطولا
ضقن : يبد األ ررضلا نع ضيوعتلا زاوج ىلع رقتسا نأ ثبل ام هنكلو ص247)، 11 قوقحلا 1896

ةعومجملا 1905 ةنس سرام 25 يفو ص165– الل4 قتس 1905اال ةنس رياني 7 يف يئانج
ص256 130 مقر 14 ةيمسرلا ةعومجملا 1913 ةنس ويام 4 يفو ص156– 75 مقر 6 ةيمسرلا
ةنس ةيلوي 4 يف ينو فانئتسا ص6– 151 ددع ةيئاضقلا ةديرجلا 1932 ةنس ربمفون 7 يفو –
ةيلكلا رصم ًاضيأ ىنعملا اذه يف رظنأ : يزمر ضيوعتك ديهز غلبم ص171( 8 قوقحلا 1893

1908 ةنس ربمسيد 8 يفو ص202)– 117 مقر 29 ةاماحملا 1949 ةنس سرام 14 يف ةينطولا
اذهو اهل اهجوز رجه ل يبد األ ررضلا نع ًاضيوعت ةجوزلا قحتست ص89( 10 ةيمسرلا ةعومجملا

13 يفو ص303– 111 مقر 11 ةيمسرلا ةعومجملا 1910 ةنس سرام 17 يفو .( ةقفنلا ريغ
2 عئارشلا 1914 ةنس ربمسيد 22 يفو ص73– 35 مقر 15 ةيمسرلا ةعومجملا 1914 ةنس رياني
1931 ةنس ربمفون 17 مقر 17 ةيمسرلا ةعومجملا 1915 ةنس ويام 31 يفو ص122– 132 مقر
ص621 315 مقر 12 ةاماحملا 1931 ةنس ربمفون 26 يفو ص615– 310 مقر 12 ةاماحملا
ليم ص187 .و 100 مقر 25 ةيمسرلا ةعومجملا 1924 ةنس ربمفون 2 يف علا يبسح سلجم

الل . غتس وألال ءارث ًلإل يبسال يبد األ ضيوعتلا لعجي أال ينطولا ءاضقلا
ريدقت يف غماالة كانه نوكي أال ىلع ،  يبد األ ررضلا نع ضيوعتلا زاوج ىلع طلتخملا ءاضقلا رقتسا كلذكو

ص 1892م4 ةنس ليربأ 20 يف طلتخم فانئتسا الل: غتس لال ةليسو ضيوعتلا نوكي أوال ضيوعتلا
ص99– 1908م20 ةنس رياربف 20 يفو ص238– 1903م15 ةنس ليربأ ( يفو –225
16 يفو ص469– 1918م30 ةنس ةينوي 12 يفو ص66– 1917م30 ةنس ربمفون 28 يفو
ص318– 249 مقر 18 تيزاج 1926 ةنس ربمسيد 23 يفو ص248– 1922م34 ةنس سرام
17 يفو ص212– 1937م49 ةنس ويام 5 يفو ص89– 1936م48 ةنس رياني 23 يفو

نوكي نأ زوجي ص281 .وال 1940م52 ةنس ويام 15 يفو ص21– 1937م50 ةنس ربمفون
ص32 1938م51 ةنس ربمفون 30 يف طلتخم فانئتسا ) ةبوقع ةباثمب يبد األ ررضلا نع ضيوعتلا

.(
لمشي ": اآليت هجولا ىلع يديهمتلا عورشملا نم 300 ةداملا يف صنلا اذه درو : صنلا خيرات (4 )
ةنجل يفو . "238 ةداملا يف اهيلع صوصنملا طورشلا ترفاوت اذإ ًاضيأ يبد األ ررضلا ضيوعتلا
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.(1) ةثيدحلا تانينقتلا ترقتسا أدبملا اذه ىلعو
قحلا هل يبدأ ررضب بيصأ نم لك : يبد األ ررضلا نع ضيوعتلا قح هل نم –579
.  يبد األ ررضلا ب دوصقملا وه ام مدقت اميف انددح دقو هنع . ضيوعتلا ب ةبلا طملا يف
تيملا باصأ يذلا ررضلا نيب زييمتلا بجو ،  صخش توم وه يبد األ ررضلا ناك اذإف
براقأ باصأ يذلا ررضلا  ،و هتثرو ىلإ هتومب هنع ضيوعتلا قح لقتني نأ داريو ،  هسفن

.(2) هتوم ءارج نم يصخشلا مهروعشو مهفطاوع يف هيوذو تيملا
نأ كلذ هتثرو ىلإ هنع ضيوعتلا قح لقتني  ،فال هسفن تيملا باصأ يذلا ررضلا امأ

ىضتقمب ددحت –إالاذإ ىرنس امك – ثاريملا ب لقتني ال يبد األ ررضلا نع ضيوعتلا
ا ررضلا كلذ ،ذإ نم ءيش روصتي ال انتلا ح يفو .  ءاضقلا مامأ هب نئادلا طبلا وأ قافتا

ددحت دق توملا اذه نع ضيوعتلا نوكي نأ نكمي  ،فال هسفن صخشلا توم وه يبد أل
.  ءاضقلا مامأ اذه هب طبلا وأ تيملا عم قافتا ىضتقمب

نم ديدحت ىلإ صنلا ضرع انهو .  رشابم قيرطب تيملا يوذ بيصي يذلا ررضلا ىقب
واأل جاوز إاللأل ضيوعتب مكحلا زوجي ال هنأ ركذف . .  ضيوعتلا هلب مكحلا زوجي ؤهالء
ىلع رصتقي ضيوعتلا ب ةبلا طملا يف قحلا نأ كلذ نم نيبتيو .  ةيناثلا ةجردلا ىلإ براق

وأأل ألهي هتدجو هدجو همأو هوبأ مهو ةيناثلا ةجردلا ىلإ تيملا براقأو يحلا جوزلا
اذإ ًاعيمج الء ؤهل ًاضيوعت يضاقلا ىطعي  .وال هتاوخأو هتوخأو وأوالدوأالهد وأوالهد هم

دوصقملا  .و باصملا تومب يقيقح ملأ هباصأ مهنم نمل ضيوعتلا ىطعي  ،لب اودجو
نمب هيف ةربعلا ريخ األ ررضلا اذهف ،  يداملا ررضلا نع ال يبد األ ررضلا نع ضيوعتلا انه

ال براق األ تناك اذإف .  انمدق امك داعف هلوعي تيملا ناك نمو تيملا ىلع ةقفنلا قح هل
تناك امهم يبد األ ررضلا نع ضيوعتب مهل مكحلا زجي  ،مل مهركذ مدقت نميف لخدت

ألو يبد األ ررضلا نع ضيوعتب مكحي  .فال باصملا تومب ملأ نم مهباصأ اميف مهاوعد
باب نم مهد وخلااالت ،والألوال تامعلا و لا واألوخ مامع  ،واللأل تاوخ واأل ةوخ الداأل

.(3) مهسوفن ىلإ ًابيرق تيملا ناك امهم ءاقدص  ،واللأل ةبيطخلا و بيطخلل  ،وال ىلوأ

اآليت: هجولا ىلع يئاهنلا عورشملا يف صنلا حبصأو ناكملا اذه ىلإ 238 ةداملا مكح لقن ةعجارملا
إالاذإ ريغلا ىلإ لقتني نأ ةلا حلا هذه يف زوجي ال نكلو ،  ًاضيأ يبد األ ررضلا ضيوعتلا لمشي -1"

وا براق لأل يضاقلا مكحي نأ صاخ هجوب زوجيو -2.  ءاضقلا مامأ هب بلوط وأ قافتا ىضتقمب ددحت
يف 229 ةداملا مقر حبصأو " باصملا توم ءارج نم ملأ نم مهبيصي امع ضيوعتلا ب راهص واأل جاوز أل

خويشلا سلجمب يندملا نوناقلا ةنجل يفو – صنلا ىلع باونلا سلجم قفاوو .  يئاهنلا عورشملا
األ ةرقفلا يف ةدراولا هب" بلوط "وأ ةرابعب " ءاضقلا مامأ هب نئادلا طبلا "وأ ةرابع ةنجللا تلدبتسا
واأل جاوز األ ىلع هرصقو يبد األ ررضلا نع ضيوعتلا ب مهل مكحي نيذللا براق األ دييقت ىؤرو ىلو .

براق األ ريغل ضيوعتلا ب مكحي نأ نم يضاقلا عنمي ال ضورعملا صنلا ناكو ،  ةيناثلا ةجردلا ىلإ براق
األ هيلع ترقتسا امل ةريبكلا هتفلا خم نع الً ضف ،  هباقع دمحت ال عسوت اذه يفو جاوز واأل راهص واأل
األ ةعومجم ) هتنجل هتلدع امك صنلا ىلع خويشلا سلجم قفاوو . 222 ةداملا مقر حبصأو ماكح

ص568). ص566– 2 ةيريضحتلا معلا
نم 85 ةداملا و يواسمنلا نوناقلا نم 1327 ةداملا و يرسيوسلا تامازتل اال نوناق نم 47 ةداملا رظنأ (1)

.  ينولوبلا نوناقلا نم 166 ةداملا و ينانبللا نوناقلا نم 134 ةداملا و يلا اإلطي يسنرفلا عورشملا
ص34 . 1941م60 ةنس ربمسيد 31 يف طلتخم فانئتسا : زييمتلا اذه يف رظنأ (2)

ا ةمكحم تضق دقو .  قيضأ براق األ ةقلح لعجي ميدقلا يندملا نوناقلا دهع يف يرصملا ءاضقلا ناكو (3)
نع ضيوعتب مهل مكحي نأ زوجي  ،ال تاوخ واأل ةوخ ادعاألبواألم ،كاأل نم نأب ةطلتخملا فانئتس ال
إال هيف ركفي وال هنبا رجهي يذلا األب ىتحو ص117)، 1942م54 ةنس رياربف 25) يبد األ ررضلا
لوأ يف طلتخم فانئتسا ) بلطلا اذه هل قحي  ،ال يبد األ ررضلا نع ضيوعتب ةبلا طملل هتوم دنع
ليربأ 20 يف طلتخم فانئتسا : ةلأسملا هذه يف ًاضيأ رظنأ ص349). 1935م47 ةنس ةينوي

ةنس رياني 21 يفو ص141– 1900م12 ةنس رياربف 28 يفو ص225– 1892م4 ةنس
1905م ةنس ويام 31 يفو ص280– 1905م17 ةنس ويام 17 يفو ص95– 1903م15
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عافدلا و هارك اإل يف هتطخ ريغ يبد األ ررضلا يف ديدجلا نوناقلا ةطخ نأ رهاظو
كلذ رربيو .  كانه مهرصحي ملو انه براق األ رصح ثيح ،  ةرورضلا ةلا حو يعرشلا

لال ًاعنم كلذ يف غملااالة نم دحلا  ،و يبدأ ررض عوقوب ءاعد اإل قاطن رصح ىلإ ليملا
الل . غتس

هتباصإب مهقحل يذلا يبد األ ررضلا نع هيوذ ضيوعتف ،  تمي مل باصملا ناك اذإ امأ
نود ام كرتو توملا ةلا إالحل ضرعي مل صنلا ناك نإو ،  ربكأ رذحب هيف األذخ بجي
هذه يف يبد األ ررضلا نع ىطعي ًاضيوعت روصتن نأ بعصلا نمو .  يضاقلا ريدقتل كلذ

األمواألب . ريغل ةلا حلا
يف لص :األ يبد األ ررضلا نع ضيوعتلا يف قحلا لا قتنا نكمي ىتم -580
ىلإ لقتني فال هسفن رورضملا ىلع روصقم يصخش هنأ يبد األ ررضلا نع ضيوعتلا
ةبلا طم تحبصأ اذإ إال لا االقتن بابسأ نم كلذ ريغب وأ دقعلا وأب ثاريملا ب هريغ
تركذف كلذ ، ديدحتل اهركذ مدقت يتلا 222 ةداملا تضرع دقو .  ةققحم هب رورضملا

دق ضيوعتلا نوكي )نأ ىلو :(األ نيتقيرط ىدحإب إال متي ال ضيوعتلا قح لا قتنا نأ
اذه ىلع ضيوعتلا ددحتف ،  لوئسملا و رورضملا نيب ام هرادقم ىلعو هئدبم ىلع قفتا
أجلف قافت اال ىصعتسا دق نوكي )نأ ةيناثلا  .(و نينث اال نيب قافتا ىضتقمب هجولا
مامأ عفالً ىوعدلا عفر هنأ  ،يأ ضيوعتلا ب لوئسملا بلا طو ءاضقلا ىلإ رورضملا

.  مكاحملا
اذإف .  دحأ ىلإ ضيوعتلا يف قحلا لقتني فال ةيئاضقلا ةبلا طملا وأ قافت اال لبق امأ

.(1) هتومب قحلا لوزي  ،لب هتثرو ىلإ ضيوعتلا لقتني فال كلذ لبق رورضملا تام
.(2) مكحلا اذه ىضتقم ىلع يرجي ميدقلا نوناقلا دهع يف يرصملا ءاضقلا ناكو
ةبلا طملا  ،ب قافتا دجوي مل اذإ ،  يفتكي ال حبصأو دهعلا كلذ رخآ يف ددشت هنإ لب

ضيوعتلا أدبم ررقي يئاهن مكح رودص طرتشي  ،لب ضيوعتلا قح لا القتن ةيئاضقلا
.(3) هرادقم نيعيو

وأاألب)– جوزلا نود ريغصلا ص160(االنب 1906م18 ةنس سرام 21 يفو ص302– 17
ل ضيوعت ص209(ال 1914م26 ةنس رياربف 5 يفو ص99– 1908م20 ةنس رياربف 20 يفو
27 يف ةطلتخملا ةيلكلا رصم ةمكحم ص58– 1923م36 ةنس ربمفون 29 يفو ألم)– ةوخ ال

.( يشاوحلا نود عورفلا و لوص ص111(األ 74 مقر 9 تيزاج 1919 ةنس رياني
خويشلا سلجمب يندملا نوناقلا ةنجل تقيضف ،  راهص واأل براق األ ةقلح هيف عستت يئاهنلا عورشملا ناكو
نوناقلا دهع يف يرصملا ءاضقلا هيلع رقتسا ام ىلإ كلذ يف تدنتساو ،  هانيأر يذلا وحنلا ىلع ةقلحلا

ص568). 2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجمو 578 ةرقف ًافنآ رظنأ ) ميدقلا يندملا
يف قحلا هل نم ةيحان : نيتيحان نم يبد األ ررضلا نع ضيوعتلا يف ديدجلا يندملا نوناقلا ددشت دقو (1)

.  ريغلا ىلإ هلا قتنا دييقت ةيحانو هب ةبلا طملا
دق ثروملا نوكي نأ ةثرولا ىلإ يبد األ ررضلا نع ضيوعتلا قح لا القتن طرتشي يرصملا ءاضقلا ناك (2)
لوأ يفو ص486- 204 مقر 4 تيزاج 1914 ةنس ةينوي 17 يف طلتخم فانئتسا ) ىوعدلا عفر
مكح ىفتكاو ص279). 1918م30 ةنس سرام 13 يفو ص37– 1915م28 ةنس ربمسيد

ققحملا مامأ هلا وقأ ىقلأ نأب هاوكش مدق هيلع ينجملا نوكي نأب ةثرولا ىلإ ضيوعتلا لا قتنا يف
ص362). 1/115 مقر 2 ةاماحملا 1922 ةنس سرام 2 يف فيوس ينب )

ررضلا نع ضيوعتلا يف مهثروم قح مهيلإ لقتني ال ةثرولا نأب ةطلتخملا فانئتس اال ةمكحم تضق دقو (3)
تام اذإف ،  يئاهن مكحب وأ مدقم قافتاب امإ ثروملا توم لبق ضيوعتلا اذه ددحت اذإ إال يبد األ

فانئتسا ) ةثرولا ىلإ ضيوعتلا قح لقتني مل فانئتس اال ةمكحم مامأ ةيضقلا رظن ءانثأ يف ثروملا
ةنس ةينوي 15 يف طلتخم فانئتسا ًاضيأ رظنأو ص20– 1940م53 ةنس ربمفون 27 يف طلتخم

ص367). 1938م50
ديدجلا نوناقلا نإف ،  هانمدق يذلا وحنلا ىلع ريخ األ هدهع يف رقتسا دق يرصملا ءاضقلا نأ انربتعا اذإو

يف ىوعدلا عفر درجمب ةثرولا ىلإ ضيوعتلا يف قحلا لا قتنا زاوجب يضقي ًامكح ثدحتسا دق نوكي
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ثلا ثلا ثحبملا
(1) ررضلا و أطخلا نيب ام ةيببسلا عالةق

(Leliendecausalite)
ع دجوت نأ اهانعم ررضلا و أطخلا نيب ام ةيببسلا :عالةق لقتسم نكر ةيببسلا -581
 .و رورضملا باصأ يذلا ررضلا و لوئسملا هبكترا يذلا أطخلا نيب ام ةرشابم الةق
ةيآو .  أطخلا نكر نع لقتسم نكر يهو ،  ةيلوئسملا ناكرأ نم ثلا ثلا نكرلا يه ةيببسلا

ال هنم ردص لعفب ًاررض صخش ثدحأ اذإ امك ،  أطخلا دجوي وال دجوت دق اهنأ كلذ
أطخلا و ةدوجوم انه ةيببسلا  ،ف ةعبتلا لمحت ساسأ ىلع هتيلوئسم ققحتتو أطخ ربتعي

ثمال كلذل (2) ءاهقفلا دحأ قوسيو .  ةيببسلا دجوت وال أطخلا دجوي دقو .  دوجوم ريغ
ث صخش يتأي مومسملا مسج يف مسلا يرسي نأ لبقو امس . آلرخ صخش سدي :ً
ال نكلو ،  باصملا توم وه ررضو ،  مسلا سد وه أطخ انهف .  سدسمب هلتقيف ثلا

دجوت ملو أطخلا دجوف ،  مسلا سد ال سدسملا طإالق هببس توملا ذإ امهنيب ةيببس
عيبلا متي نأ دعب .  ةيببسلا دجوت وال أطخلا امهيف دجوي نيرخآ نيلثم درونو .  ةيببسلا

نأ فشكلا نم نيبيف ،  نوهر نم هارتشا يذلا راقعلا لقثي نأ ىسع امع يرتشملا فشكي
.  نهرب لقثم راقعلا نأو حيحص ريغ فشكلا اذه نأ حضتي  ،مث نوهرم ريغ راقعلا
وهو ررضو ،  حيحصلا ريغ فشكلا وهو أطخ انهف راقعلا ةيكلم نهترملا نئادلا عزنيو

إال رهظي مل حيحصلا ريغ فشكلا نإف ةدوجوم ريغ ةيببسلا نكلو ،  راقعلا ةيكلم عزن
،  ةصخر نود ةرايس دوقي صخش ررضلا عوقو يف ببسلا وه نكي ملف عيبلا مامت دعب

ةدايق وهو أطخ انهف .  باصملا اذه نم عقي أطخب ةباص اإل نوكتو ةراملا دحأ بيصي مث
يف ببسلا وه سيل أطخلا نكلو ،  ةراملا دحأ ةباصإ وهو ررضو ،  ةصخر نود ةرايسلا

.  ةيببسلا دجوت نأ نود أطخلا دجوف ،  باصملا أطخ وه يبنجأ ببس كانه لب ررضلا
ةيببسلا نإ لوقلا نكمي ةمدقتملا ثلاالةث ةلثم األ يفو : ررضلا ب ةيببسلا لا صتا -582

: يتأي ام ىعاري نكلو .  انيأر امك أطخلا نع تلصفنا دق
ا لثملا يف توملا األلو .ف أطخلا ريغ رخآ ببس هل ةلثم األ هذه يف ررضلا وأالً–
هببس يناثلا لثملا يف راقعلا ةيكلم عزنو ،  مسلا سد ال سدسملا طإالق هببس أللو
مادعنا وهال هأطخ هيف ثلا ثلا لثملا يف راملا ةباصإو .  حيحصلا ريغ فشكلا ال نهرلا

.  ررضلا ب لصتت اهنإف .  أطخلا نع تلصفنا يه اذإ ةيببسلا  .ف ةصخرلا

ديدجلا نوناقلا ذافن لبق يبد األ ررضلا عقو اذإف .  يئاهن مكح رودص ىلإ ةجاح نود ثروملا ةايح
نإف ،  يئاهن مكح رودص لبق ثروملا تام  ،مث هذافن دعب ىوعدلا تعفرو ،(1949 ةنس ربوتكأ 15)
اذإ مكحلا كلذكو .(effetimmediat) نوناقلل يروفلا األرث لضفب ةثرولا ىلإ لقتني ضيوعتلا قح
اذإ امأ .  يئاهن مكح رودص لبقو هذافن دعب ثروملا تامو ديدجلا نوناقلا ذافن لبق ىوعدلا تعفر
مكح رودص لبقو ًاضيأ نوناقلا اذه ذافن لبق ثروملا تامو ديدجلا نوناقلا ذافن لبق ىوعدلا تعفر
يذلا  ،وه ءاضقلا هب هرسف امل ًاقفو ميدقلا نوناقلا  ،ألن ةثرولا ىلإ لقتني ال ضيوعتلا قح نإف ،  يئاهن

ةلا . حلا هذه يف يرسي
– اهدعب امو 365 ةرقف 4 جوميد –1914 ةنس سكإ نم ةلا سر (Marteau) وترام : عجارملا ضعب (1)
ةرقف 1 نامسإو ريبيرو لوين –بال اهدعب امو 456 ةرقف 2 هييتافاس – اهدعب امو 246 ةرقف الول

–193 ةنس لبونيرج نم ةلا سر (Deschizeaux) وريشيدو – اهدعب امو 538 ةرقفو 380
يرنه – اهدعب امو 46 ةرقف راضلا لعفلا 1936و ةنس ةرهاقلا نم ةلا سر صقرم ناميلس روتكدلا
ةنس يندملا نوناقلل ةيلصفلا ةلجملا يف قملا : نامسإ – اهدعب امو 1417 ةرقف 2 وزام نويلو

1939 ةنس يندملا نوناقلل ةيلصفلا ةلجملا يف (Marty)قملا يترام – اهدعب امو ص316 1934
امو 132 ةرقف كب ىعرم ىفطصم – اهدعب امو 233 ةرقف فلؤملل زجوملا – اهدعب امو ص685

.  اهدعب امو 475 ةرقف كب تيتس وبأ تمشح دمحأ روتكدلا – اهدعب
. 1914 ةنس سكإ " ةيندملا ةيلوئسملا يف ةيببسلا " هتلا سر يف (Marteau) وترام (2)
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الأل كلذف ،  ةيلوئسم ةيأ ققحي ال ررضلا نع لزعنأ يذلا األلو أطخلا ناك –اذإ ًايناث
ثيحف ررض . يأ هنع مجني مل أطخلا اذه ألن ًاضيأ  ،لب بسحف ةمدعنم ةيببسلا ن

تم ةيببسلا و ررضلا نوكي هجولا اذه نمو .  ررضلا هتاذ تقولا يف مدعني ةيببسلا مدعنت
.  نيمز ال

ًاضيأ وه  ،لب اهدحو ةيببسلا عالةق مدعي ال هنإف يبنج األ ببسلا ماق اذإ – ثًاثلا
وه اإلخاللهب دعي يذلا و ريغلا ب رارض اإل مدعب يضقي يذلا ينوناقلا مازتل اال يهني
(م373).ف يبنجأ ببسل الً يحتسم حبصأ دق مازتل اال اذهب ءافولا نأ كلذ .  أطخلا

.(1) أطخلا اهعم مدعي لب اهدحو ةيببسلا عالةق مدعي ال نذإ يبنج األ ببسلا
: ًاضرتفم أطخلا نوكي ثيح إال حوضوب رهظي ال أطخلا نع ةيببسلا الل قتسا –583
ام دنع جالء يف رهظي اللال قتس اذهاال  ،إالنأ أطخلا نع ةلقتسم ةيببسلا تناك اذإو
يف أجلي ،  أطخلا تابثإب فلكي امدنع رورضملا نأ كلذ .  تابث اإل بجاو أطخلا نوكي
نوكي أطلا تابثإف مث نمو .  ررضلا ثادحإ يف ببسلا وه نوكي أطخ تابثإ ىلإ ةداعلا
اهنأ حوضو يف نيبتي وال أطخلا ءارو ةيببسلا رتتستف .  ةيببسلا علالةق ًاتابثإ بلا غلا يف
أطخ ىلع ةيلوئسملا اهيف موقت يتلا لا يفاألوح الاهل قتسا حضتي امنإو .  لقتسم نكر
ةلا حلا هذه يفف .  ناويحلا نع سراحلا ةيلوئسمك ،  هتابثإ نم غورفم أطخ وأ ضرتفم

األ ببسلا تابثإب اهيفن نكميف ةيببسلا  .امأ هتابثإب رورضملا فلكي وال هنم غورفم أطخلا
ا روديو يه ، زربت مث نمو .  باصملا و لوئسملا نيب ام لا ضنلا زكرتي نذإ اهيفف .  يبنج

.  أطخلا نود اهدحو اهلوح تابث إل
اذإف ررضلا يف ببسلا وه نوكي نأ بجي أطخلا نأ انمدق : ثحبلا ةطخ –584
ناك ول ىتح ًاضيأ ةيببسلا مدعنتو .  ةيببسلا تمدعنا يبنجأ ببس ىلإ ررضلا عجر
نكي مل هنكلو جتنملا ببسلا ناك  ،وأ جتنملا ببسلا نكي مل هنكلو ببسلا وه أطخلا

.  رشابملا ببسلا
أل اهمادعنا (2)مث يبنج األ ببسلا مايقل ةيببسلا مادعنا (1): نيرمأ نذإ ثحبنف

.  رشابم ريغ وأ جتنم ريغ ببسلا ن
األلو بلطملا

يبنج األ ببسلا مايقل ةيببسلا مادعنا
ام ىلع ديدجلا يندملا نوناقلا نم 165 ةداملا صنت : ةينوناقلا صوصنلا -585

: يتأي
ئجافم ثداحك هيف ، هل الدي يبنجأ ببس نع أشن دق ررضلا نأ صخشلا تبثأ "اذإ

اذه ضيوعتب مزلم ريغ ناك ،  ريغلا نم أطخ وأ رورضملا نم أطخ وأ ةرهاق ةوق وأ
. "(2) ريغ ىلع قافتا وأ صن دجوي  ،اممل ررضلا

دقو .  أطخلا نعو ررضلا نع الً قتسم ًانكر ةيببسلا مايقل ةيلمعلا ةدئافلا نع لؤاستلا حصي انه نمو (1)
 .ف أطخلا اهعم مدعني مدعنت ثيح اهنأ رخآ لثم يفو ررضلا اهعم مدعني مدعنت ثيح اهنأ لثم يف انيأر
عم اهمادعن ال ًاروطو ،  ررضلا عم اهمادعن ال ةرات  ،لب اهدحو ةيببسلا مادعن ال نذإ ةيلوئسملا يفتنت ال
ودبت  .وال ةيلوئسملا تفتنا مث نمو ،  مدعنا دق أطخلا وأ ررضلا نإ قيلا نأ يفكي ناكو .  أطخلا

.  رشابملا ببسلا و جتنملا ببسلا يف كلاالم نيح إال ًازيمتم ًانكر ةيببسلا
هترقأو .  ظفللا يف خالف ضعب عم يديهمتلا عورشملا نم 332 ةداملا يف صنلا اذه درو : صنلا خيرات (2)
عورشملا يف 169 ةداملا همقر حبصأو ، " رورضملا " ةملكب " باصملا " ةملك رييغت دعب ةعجارملا ةنجل

ةليوط تاشقانم ترج خويشلا سلجمب يندملا نوناقلا ةنجل يفو .  باونلا سلجم هرقأو .  يئاهنلا
،  أطخلا ضارتفا وه ةيريصقتلا ةيلوئسملا يف أدبملا نوكي نأ ءاضع األ دحأ يأر نم ناكو .  صنلا لوح

تابثإب ةيببسلا عالةق ىفن إالاذإ ةيلوئسملا نم صلختي نأ لوئسملا عيطتسي  ،فال ةعبتلا لمحتو
و أطخلا ةعبت لمحت أدبم ةيلوئسملل ساسأك تذختا ةعيرش دجوت ال هنأب هيلع درف .  يبنج األ ببسلا
ىلع تاءانثتسا درت ماع ،مث أدبمك ةيلوئسملا مايقل أطخلا تابثإ بجي امنغو ،  طقف ضورفملا أطخلا
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: صنلا لوقي امك وه ةيببسلا ةطبار مدعي يذلا يبنج األ ببسلا ف
.(forcemajeureoucasfortuit) ئجافملا ثداحلا وأ ةرهاقلا ةوقلا (1)

fauted'un ) ريغلا أطخ (3)(fautedelavictime) رورضملا أطخ (2)
.(2) ثلاالةث بابس األ هذه نم كالً ضرعتسنو (1)(tiers
يئاجفلا ثداحلا وأ ةرهاقلا ةوقلا -1$

نائيش امهنإ ءاهقفلا ضعب :قلا دحاو ءيش يئاجفلا ثداحلا و ةرهاقلا ةوقلا -586
.  امهنيب اميف ةقرفتلا لصيف ىلع نوقفتي ؤهالءال نكلو ،  نافلتخم

ثداحلا امأ ،  هعفد ليحتسي يذلا ثداحلا يه ةرهاقلا ةوقلا نإ لوقي نم مهنمف
ناتللا ناتصيصخلا امهنيب عزوتتف .  هعقوت نكمي ال يذلا ثداحلا وهف يئاجفلا

ؤهالء رظن يف يفكيو .  عقوتلا ناكمإ مدعو عفدلا ةلا حتسا امهو يلي ، اميف امهلصفنس
عامتجا مزلي  ،فال عقوتلا نكمم ريغ نوكي نأ وأ عفدلا ليحتسم ثداحلا نوكي نأ

.  نيتصيصخلا
ليحتسم ال ًاثداح نوكت نأ بجي ةرهاقلا ةوقلا  ،ألن يأرلا اذهب األذخ زوجي وال

ًاثداح نوكي نأ بجي يئاجفلا ثداحلا  ،وألن عقوتلا نكمم ريغ ًاضيأ لب بسحف عفدلا
نيتاه ىدحإ دوجو يفكي  ،وال عفدلا ليحتسم ًاضيأ لب بسحف عقوتلا نكمم ريغ ال

.(3) ةيببسلا ةطبار مادعن ال نيتصيصحلا

. 165 ةداملا مقر تحت صنلا رارقإ ىلإ ةنجللا تهتناو .  ضورفملا أطخلا ب اهيف ذخؤي أدبملا اذه
ص369). ص361– 2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم ) خويشلا سلجم هيلع قفاوو

رهظتست ": يتأي ام ةيلا تلا صوصنلا و صنلا اذه ددص يف يديهمتلا عورشملل ةيحاضي اإل ةركذملا يف ءاجو
ةيلوئسملا عافترا لا وحأ نييعت لوانتت ،  ماكح نماأل تاقلحلا ةلصتم ةلسلس 235 ىلإ 232 نم داوملا

امك ةيببسلا ةطبار مادعن ال ةيلوئسملا عافترا لا وحأ نيب قيرفتلا ىلع هقفلا جرد دقو اهنم . فيفختلا و
عافدلا حةلا يف كلذ عقي امك أطخلا ءافتنا ببسب اهعافترا لا وحأو ،  يبنج األ ببسلا يف نأشلا وه
بسن األ نمف ةقرفتلا هذه نأش نم نكي امهمو .  ةرورضلا ةلا حو سيئر نم رمأ رودص ةلا حو يعرشلا
ءافتنا ةركف نأ رابتعاب دحاو ديعص يف ةفلتخملا لا األوح هذه دشحت نأ ةيلمعلا ةيحانلا نم
هليبس ةداع ةيئاضقلا نئارقلا نوكتو رورضملا ىلع أطخلا تابثإ ءبع عقيو .  ًاعيمج اهمظتنت ةيلوئسملا
كلذب يفنيو يبنج األ ببسلا دوجو تبثي نأ ررضلا ثدحأ نمل غوسي هنإ لب .  ليلدلا سامتلا ىلإ

نأ مهيأر نمف .  نأشلا اذه يف قدأ ليلحت ءاهقفلا نم نيثدحمللو .  اهيلع ةنيرق لك داعبتساب هتيلوئسم
ثدحأ نملف ،  امهنيب ةيببسلا عوالةق ررضلا و أطخلا تابثإب ةيلوئسملا ىلع ليلدلا ماقأ اذإ رورضملا

األمعلا ةعومجم )" يبنج األ ببسلا تابثإب هذه ةيببسلا عالةق ىلع ليلدلا طقسي نأ ذئدنع ررضلا
ص378). ص377– 2 ةيريضحتلا

امك رصحلا ليبس ىلع دري مل نايبلا اذه نكلو ثلاالةث . بابس األ هذه دحأ ةداع يبنج األ ببسلا نوكي (1)
": يتأي ام ددصلا اذه يف يديهمتلا عورشملل ةيحاض اإل] ةركذملا يف ءاج دقو .  صنلا نم حضاو وه

قيرفتلل لحم ةمث سيلو – ةرهاق ةوق وأ ًايئاجف ًاثداح ماع هجوب ( يبنج (األ ببسلا اذه نوكيو
دقف .  رصحلا ليبس ىلع دراو ريغ نايبلا اذه نأ ىلع .  ريغلا نم وأ رورضملا نم عقو أطخ –وأ امهنيب
األمعلا ةعومجم ). " رورضملا صاخ ًاضرم وأ فلتخملا ءيشلا ًاقصب ال ًابيع يبنج األ ببسلا نوكي

ص378). 2 ةيريضحتلا
هركذنس ام لكو ،  يبنج األ ببسلا تابثإب ًاضيأ ىقتلت ةيببسلا عالةق نأ ةيدقعلا ةيلوئسملا يف انيأر دقو (2)

،  ريغلا نم أطخ وأ رورضملا نم أطخ وأ ةرهاق ةوق وأ يئاجف ثداح نم ،  يبنج األ ببسلا نأش يف
.  ةيدقعلا ةيلوئسملا و ةيريصقتلا ةيلوئسملا : نيتيلوئسملا اتلك يف قبطني

ص173 1920 ةنس سيراب ةرهاقلا ةوقلا و يئاجفلا ثداحلا يف )(Radouant) ناودار (3 )
ثداحلا و ةرهاقلا ةوقلا الننإ وقي ص115) 1870 ةنس ةيداقتن اال ةلجملا ) )وألهيب اهدعب امو
يناثلا ريبعتلا  ،و عفدلا ةلا حتسا ةصيصخ زربي األلو ريبعتلا اآلرخ ،ف امهدحأ لمكي نأ ريبعت يئاجفلا
مدعنت ىتح ثداحلا يف ًاعم نيتصيصخلا عامتجا نم الدب نكلو ،  عقوتلا ناكمإ مدع ةصيصخ زربي

نم ةدئافلا مودعم يئاجفلا ثداحلا و ةرهاقلا ةوقلا نيب ام زييمتلا لعجي يأرلا اذه نكلو .  ةيببسلا
.  ةيلمعلا ةيحانلا
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ةصيصخ يف زيمي نكلو .  نيتصيصخلا عامتجا بوجوب ملسي نم ءاهقفلا نمو
ةيبسن  ،وأ ةرهاقلا ةوقلا دجوتف ةقلطم ةلا حتس اال هذه تناك اذإ ام نيب عفدلا ةلا حتسا

 ،ذإا حيحص ساسأ ىلع موقي ال زييمتلا اذه نأ ىرنسو .(1) يئاجفلا ثداحلا دجويف
ةلا حتسا نوكت نأ بجي ،  يئاجفلا ثداحلا و ةرهاقلا ةوقلا نم لك يف ةلا ، حتس ال

.  ةقلطم
و ةرهاقلا ةوقلا نم كالً لعجيف .  رخآ ساسأ ىلع زييمتلا ميقي نم ءاهقفلا نمو

نوكت ةرهاقلا ةوقلا نكلو ،  عقوتلا نكمم ريغ عفدلا ليحتسم ًاثداح يئاجفلا ثداحلا
ثداحلا لا ،و زلز وأ ةفصاعك ةيلوئسملا هب ققحتت يذلا ءيشلا نع ًايجراخ ًاثداح

لعجي  .مث ةلجع راسكنا وأ ةلآ راجفناك هتاذ ءيشلا نع مجني يلخاد ثداح يئاجفلا
عنمي فال يئاجفلا ثداحلا  ،امأ ةيلوئسملا ققحت نم عنمت يتلا يه اهدحو ةرهاقلا ةوقلا
دنع إال ًاضيأ هب ميلستلا زوجي ال يأرلا اذهو .(2) هتعبت نيدملا لمحتي لب اهققح تنم
نع الً وئسم صخشلا نوكي ؤهالءنأ دنع حصي  ،ذإ ةعبتلا لمحت ةيرظنب نولوقي نم

.  ةرهاقلا ةوقلا نود يئاجفلا ثداحلا
ساسأ ىلع موقي ال يئاجفلا ثداحلا و ةرهاقلا ةوقلا نيب زييمتلا نأ كلذ نم ىرنو

3) اضقلا عامجإ ًاضيأ اذه ىلعو ،  امهنيب زييمتلا مدعب ءاهقفلا ةرهمج لوقت كلذل حيحص
.(

نأ ىقبيو : يئاجفلا ثداحلا و ةرهاقلا ةوقلا يف اهرفاوت بجاولا طورشلا –587
.  ًايئاجف ًاثداح وأ ةرهاق ةوق ثداحلا نوكي ىتح اهرفاوت بجي يتلا طورشلا لصفن
CAUSE ) يبنجأ ببس امهنأب يئاجفلا ثداحلا و ةرهاقلا ةوقلا فصي نوناقلا صنو
يف فصولا اذه نكلو .(non-imputable) هيف صخشلل ETRANGERE)الدي
بجي يئاجفلا ثداحلا وأ ةرهاقلا ةوقلا نأ هانمدق اميف انيأر دقو .  ديدحتلا ىلإ ةجاح
عقوتلا ناكمإ مدعف .(4 ) عفدلا ليحتسمو عقوتلا نكمم ريغ ًاثداح نوكي نأ
بجاولا ناطرشلا امه (irresistibilite) عفدلا ةلا حتساو (imprevisibilite)

نع ًايبنجأ ثداحلا ناك ارفاوت ام اذإو ،  يئاجفلا ثداحلا وأ ةرهاقلا ةوقلا يف امهرفاوت
صخشلا نع ًايبنجأ ثداحلا نوكي دقف .  حيحص ريغف سكعلا هيف .امأ هل الدب صخشلا

عقو . نأ دعب هعفد عيطتسي عقي ،وأ نأ لبق هعقوت عيطتسي كلذ عمو هيف ، هل الدي
.  ةيلمعلا تاقيبطتلا ضعب درون  ،مث نيطرشلا نم اآلنكال ضرعتسنو

ريغ يئاجفلا ثداحلا وأ ةرهاقلا ةوقلا نوكت نأ بجي : عقوتلا ناكمإ مدع -588
وأ ةرهاق ةوق نكي  ،مل هعفد لا حتسا ول ىتح ثداحلا عقوت نكمأ اذإف .  عقوتلا نكمم
هيلع ىعدملا بناج نم ال عقوتلا عاطتسم ريغ ثداحلا نوكي نأ بجيو .  ًايئاجف ًاثداح

ال يعوضوم انه رايعملا باألروم ،ف ًارصبو ةظقي سانلا دشأ بناج نم  ،لب بسحف
ناكم اإل مدع نوكي نأ بلطتيو ،  يداعلا صخشلا ب هيف يفتكي ال رايعم وه  ،لب يتاذ

.  ًايبسن ال ًاقلطم
ثداح عقي دقف .  ىضم اميف هعوقو قبس هنأ درجمل عقوتلا نكمم ثداحلا نوكي وال

ال ثيحب ةردنلا نم ناك  ،اذإ لبقتسملا يف عقوتم ريغ كلذ عم ىقبيو ،  يضاملا يف
.  هثودح عقوتل صاخ ببس موقي

ناك ىتمف .  دقعلا ماربإ تقو نوكي ،  ةيدقعلا ةيلوئسملا يف ،  عقوتلا ناكمإ مدعو
دعب هعقوت نكمأ ول ىتح ًايفاك اذه ناك ،  دقاعتلا تقو عقوتلا نكمم ريغ ثداحلا

. 126 ةرقف 2 ءزج ةرشاعلا ةعبطلا ناتيباكو (1)وكالن
.  اهدعب امو 451 ةرقف 2 ءزج ةثلا ثلا ةعبطلا نارسوج (2)

.  اهيلإ ريشي يتلا ءاضقلا و هقفلا عجارمو 1561 ةرقف –1559 ةرقف 2 وزام ىنعملا اذه يف رظنأ (3)
.  ىرنس امك الً يحتسم مازتل اال ذيفنت حبصي نأ عفدلا ةلا حتسا طرش يف جردنيو (4)
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تقو عقوتلا ناكمإ مدع نوكيف ةيريصقتلا ةيلوئسملا يف امأ .  ذيفنتلا لبقو دقاعتلا
.(1) هتاذ ثداحلا عوقو

يئاجفلا ثداحلا وأ ةرهاقلا ةوقلا نوكت نأ ًاضيأ بجيو : عفدلا ةلا حتسا –589
وأ ةرهاق ةوق نكي  ،مل هعقوت لا حتسا ول ىتح ثداحلا عفد نكمأ اذإف .  عفدلا ليحتسم
ال يحتسم مازتل اال ذيفنت لعجي نأ هنأش نم ثداحلا نوكي نأ بجي كلذك .  ًايئاجف ًاثداح
 ،لب هدحو نيدملا ىلإ ةبسنلا ب ةلا حتسا نوكت  ،فال ةقلطم ةلا حتس اال نوكت نأو ، ً
نيب زيمي يذلا وه اذهو .(2) نيدملا فقوم يف نوكي صخش يأ ىلإ ةبسنلا ةلاب حتسا

ةئراطلا ثداوحلا ةيرظن يف انيأر دقف ،  ةئراطلا ثداوحلا ةيرظنو ةرهاقلا ةوقلا ةيرظن
. ً ال يحتسم ال ًاقهرم حبصي مازتل اال ذيفنت نأ

ىلع لا حتسا اذإف .  ةيونعم نوكت نأ وأ ةيدام ذيفنتلا ةلا حتسا نوكت نأ يوتسيو
زيزع تامف ةيئانغ ةلفح ءايحإب دهعتو ًاينغم ناك ول امك ،  مازتل اال ذيفنت ًايونعم نيدملا
ناك .  ءانغلا ىلع لبقي نأ هعم ليحتسي رثأبغلا هسفن يف كلذل ناكو ةلفحلا موي هدنع
هيلعو .  ةيونعم ةلا حتسا كانه تناك اذإ ام ردقي يذلا وه يضاقلا  .و ةرهاق ةوق ثداحلا

.(3) كلذ ريدقت يف طاتحي نأ
نيب عمجت ثداوحل ةيلمع تاقيبطت ضعب انه درونو : ةيلمع تاقيبطت -590

.  يئاجف ثداح وأ ةرهاق ةوق اهنأب اهفصو حصيف نيمدقتملا نيطرشلا
  ةيداصتقا تامزأ نمو ةيدام ثادحأ نم اهنع مجني امب ةرهاق ةوق نوكت دق برحلا ف

سيل هعفدو هعقوت ليحتسي نأ بجي يذلا  .و ةعقوتم ريغ عفدلا ةليحتسم تماد ،ام
اهلخدو ًادلب ، ودعلا مجاه اذإف تابارطضاو ثادحأ نم هتفلخ ام  .لب اهتاذ برحلا وه
هتامازتلا نم رجأتسملا ىفعت ةرهاق ةوق ثداحلا اذه ناك ،  اهناكس اهنم درطو ،  ًاحتاف

نم لواقملا  ،و ةعيدولا ىلع ةظفاحملا ب همازتلا نم عيدولا  ،و راجي اإل دقع ىلع ةبترتملا
وزغلا اذه عقوت يمل نيدملا نوكي نأ انمدق امك كلذ طرشو اذكهو ،  ةلواقملا تامازتلا
ذاختا نم هنكمت نيدملا ب طيحت يتلا فورظلا تناك اذإ امأ .  هعفد عطتسي ملو
ببست اذإ هتيلوئسم ققحي هبناج يف أطخ اذه ناك ،  اهذختي ملو ةلوقعم تاطايتحا

غوالء الت صاوملا عاطقناو ةلمعلا رعس بلقت يف ًاببس برحلا نوكت دقو ررض . هنع
األ هذه يف نيدملا نع ةيلوئسملا عفرت ةرهاق ةوق نوكتف ،  ةيلو األ داوملا و تايجاحلا

لا . وح
عوقو (faitduprince)وأ ذيفنتلا بجاو يرادإ رمأ وأ عيرشت رودص برحلا كو

ريغ بارضإ  ،وأ ئراط ضرم ثودح  ،وأ ةفصاع بوبه  ،وأ قرغ  ،وأ قيرح لا ،وأ زلز
عقوتلا ةلا حتسا ًاطرش ماد ام ثداوحلا نم كلذ وحن  ،وأ فلت  .وأ ةقرس  ،وأ عقوتم

.(4) رفاوت دق عفدلا ةلا حتساو
ترجفنا اذإ امك ،  يئاجف ثداح وأ ةرهاق ةوق ىلع تارايسلا ثداوح يوطنت دقو

  ةئجافم ةبقع اهتضرتعا  ،وأ ةجلز ضرأ يف ةرايسلا تقلزنا  ،وأ ةلجع ترسكنا ةلآ .وأ
ةلا حتساو عقوتلا ةلا حتسا اطرش رفاوتي نأ مهملا  .و فطاخ رون قئاسلا رصب رهب ،وأ

.(5) عفدلا
ةرهاق ةوق نوكي دق اذه لك ،  بلكلا راعسناو ،  ةقعاص عوقو رثأ ىلع ناويح رعذو

ص159 1911م23 ةنس رياربف 8 يفو ص92– 1902م15 ةنس رياني 20 يف طلتخم فانئتسا (1)
ص81 . 1927–م40 ةنس ربمسيد 15 يفو –

ص159 . 1911م23 ةنس رياربف 8 يف طلتخم فانئتسا (2)
. 1570 ةرقف 2 وزام (3)

. 1589 ةرقف –1578 ةرقف 2 وزام (4)

. 1605 ةرقف –1599 ةرقف 2 وزام (5)
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.(1) عفدلا ليحتسم عقوتلا نكمم ريغ ناك اذإ ًايئاجف ًاثداح وأ
،  ررضلا عوقو يف ديحولا ببسلا وه يئاجفلا ثداحلا وأ ةرهاقلا ةوقلا رثأ –591

.  انمدق امك ةيلوئسملا ققحتت  ،وال ةيببسلا عالةق تمدعنا
 ،لب مازتل اال ذيفنت نم ءافع الاإل يئاجفلا ثداحلا وأ ةرهاقلا ةوقلا رثأ نم نوكي دقو

ذيفنتلا بجاو دوعي نأ ىلع ًافوقوم مازتل اال ىقبيف .  ثداحلا لوزي ىتح هذيفنت فقو
.  ثداحلا لا وز دعب

،  يئاجفلا ثداحلا وأ ةرهاقلا ةوقلا رثأ نم امهقافتاب ال دعي نأ نيفرطلل زوجيو اذه
ال يئاجفلا ثداحلا وأ ةرهاقلا ةوقلا نأ ىلع اقفتي نأ امهل زوجي هنأ كلذ ىلع بترتيو

عوقو دنع همازتلا نم نيدملا خإالء مدع ىلع اقفتي نأ  ،وأ همازتلا نم نيدملا ىلخي
.(2) برحلا وأ بارض كاإل نيعم ثداح

رورضملا أطخ -2$
عقي :أال اهمكح حوضول اهيف الم كلل لحم ال ةروص دعبتسن : ةلأسملا عضو –592
دقف .  هسفن رورضملا لعفب ررضلا عقيو ،  ضورفم وأ تباث ام ، أطخ هيلع ىعدملا نم
وه رورضملا  .ف لوئسم انمامأ دجوي  .ذإال ةيريصقتلا ةيلوئسملا قاطن نع انه انجرخ

أطخ . ريغ وأ أطخ لعفلا اذه ناك ءاوس ،  هلعفب اذه ناكو ،  ررضلا هسفنب قحلأ يذلا
وأ تباث أطخ هيلع ىعدملا نم عقو اذإ رورضملا أطخ يف كلاالم نوكي امنإو

رورضملا أطخ رثأ فرعن نأ داريو ،  رورضملا نم أطخ هتاذ تقولا يف عقوو ضورفم
رورضملا نم عقو ام نوكي نأ ةلا حلا هذه يف طرتشيو .  هيلع ىعدملا ةيلوئسم يف

.  ررضلا ثادحإ يف نأش هل نوكي نأو أطخ ربتعي
نم ردصي يذلا لعفلا درجم ألن كلذف أطخ . ربتعي رورضملا نم عقو ام نوكي نأ امأ

ةيلوئسم نم ففخي وأ وحمي نأ هنأش نم نوكي نأ حصي ال أطخ نوكي وال رورضملا
.  ررضلا نم هباصأ امع لماك ضيوعتب عجري نأ رورضملا ىلع رذعتل  .إوال هيلع ىعدملا
يف شمي ملأ : ررضلا اذه ثادحإ يف هلعفب كراش دق ةرايسلا وأ راطقلا هسهد اذإ وهف
ررضب صخش باصي نأ لقو ! هسهدف راطقلا كاردإ لواحي ملأ ! ةرايسلا هتمهدف قيرطلا
رورضملا نم رداصلا لعفلا رثؤي نأ حصي امنإو هيف ، لخد هنم ردص لعفل نوكي نأ نود
هرايعمب امه أطخلا ساقيو أطخ . لعفلا اذه ناك اذإ هيلع ىعدملا ةيلوئسم يف

ام لكو .  داتعملا لجرلا كولس نم فولأملا نع هكولس يف رورضملا فارحنا : فورعملا
.(3) رورضملا أطخ يف انه قيلا لوئسملا أطخ يف كانه ليق

نع ةيرصملا ةموكحلا ةيلوئسم نأب ةطلتخملا فانئتس اال ةمكحم تضق دقو . 1606 ةرقف 2 وزام (1)
،  ةماعلا دعاوقلل عضخت ةرطخ ةيرومأمب همايق ءانثأ يف ةيفاكلا ةيامحلا ب نيرضحملا دحأ دادمإ مدع

يذلا ررضلا و أطخلا اذه نيب ام ةرشابم ةيببس مايقو ةموكحلا بناج يف أطخ تابثإ بجي مث نمو
نم ليق ام وه ةلا حلا هذه يف ةرشابم ررضلا ببس يذلا أطخلا نوكي نأ زوجي  .وال رضحملا باصأ
نأ تبثي مل ماد كلذ ،ام بلط امدنع هتيامحل ةيفاك ةوق رضحملا ءاطعإ يلحملا سيلوبلا سيئر ضفر

عاطتسملا نم فورظلا هذه يف نكي  ،مل فينع وه ام ردقب ًائجافم ناك يذلا ،  رضحملا ىلع ءادتع اال
ص208). 1941م53 ةنس ويام 29 يف طلتخم فانئتسا ) هيدافت

يلي . اميف 654 ةرقف رظناو . 1621 ةرقف –1615 ةرقف 2 وزام (2)
اذهب جتحي نأ ًاضيأ هل ناك هنيبنس يذلا وحنلا ىلع رورضملا أطخب جتحي نأ هيلع ىعدملل ناك اذإو (3)
يذلا ثداحلا عوقو يف ًاببس هؤطخ ناكو ،  أطخأ دق رورضملا ناك اذإف .  رورضملا ةثرو ىلع أطخلا
اذهب جتحي نأ عيطتسي ناك امك هتثرو ىلع رورضملا أطخب جتحي نأ هيلع ىعدملل ناك ،  هتومب ىهتنا
امأ .  ًاثراو هرابتعاب رورضملا ىوعد عفري ثراولا ناك اذإ اذه ًايح . ىقب ول هسفن رورضملا ىلع أطخلا

 ،فال باصملا توم نم ةرشابم ررض هباصأ دق هنأ رابتعاب ةيلوئسملا ىوعد يف الً يصأ مدقت اذإ
جاجتح هباال عيطتسي يذلا ردقلا إالب باصملا أطخب هيلع جتحي نأ ةلا حلا هذه يف هيلع ىعدملل زوجي

نم ربتعي باصملا  ،و ثراولا وه هددصب نحن يذلا ضرغلا يف يلص األ رورضملا نأ  ،ذإ ريغلا أطخب
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امنإ هيلع ىعدملا ألن كلذف ،  ررضلا ثادحإ يف نأش هل رورضملا أطخ نوكي نأ امأو
ثادحإ يف نأش أطخلا اذهل نكي مل ولف عقو ، يذلا ررضلا عالةقب ألنهل هب جتحي

.(1) هب جتحي نأ هيلع ىعدملل ناك امل ررضلا
نم لكل ناكو ،  رخآ أطخ رورضملا نمو أطخ هيلع ىعدملا نم عقو نأ ققحت اذإف

رورضملا أطخ رثؤي دح يأ ىلإ فرعن نأ بجو ،(2) ررضلا ثادحإ يف نأش نيأطخلا
نأ كاذإ ام نيب زيمن نأ بجي انهو .  هيلع ىعدملا أطخ نع تمجن يتلا ةيلوئسملا يف
ا أطخلا نع الً قتسم نيأطخلا نم لك ىقب اآلرخ ،وأ أطخلا قرغتسا دق نيأطخلا دحأ

.  كرتشم أطخ امهنم نَّوكتف آلرخ
اآل أطخلا نيأطخلا دحأ قرغتسا اذإ اآلرخ: أطخلل نيأطخلا دحأ قارغتسا –593

قرغتسا يذلا وه هيلع ىعدملا أطخ ناك اذإف رثأ . نم قرغتسملا أطخلل نكي رخ ،مل
اذإ امأ .  رورضملا أطخ اهنم ففخي ال ةلماك هيلع ىعدملا ةيلوئسم تناك ،  رورضملا أطخ
هيلع ىعدملا ةيلوئسم نإف ،  هيلع ىعدملا أطخ قرغتسا يذلا وه رورضملا أطخ ناك

.  ةيببسلا ةطبار مادعن ال عفترت
دحأ ناك اذإ ىلو األ ةلا حلا : نيتلا ح يف اآلرخ أطخلا نيأطخلا دحأ قرغتسيو

نيأطخلا دحأ ناك اذإ ةيناثلا ةلا اآلرخ .وحلا أطخلا هتماسج يف ًاريثك قوفي نيأطخلا

هقح نم هيلع ىعدملا نإف ، ً ال ماك ضيوعتلا ب طبلا اذإ ثراولا نأ ظح يال نكلو .  هيلإ ةبسنلا ب ريغلا
هبيصن دودح يف كلذ نع الً وئسم ثراولا نوكيو .  هتيلوئسم ردقب هتكرت يف باصملا ىلع عجري نأ

فطالً باصملا ناك ول امك وه ، هئطخب ثراولا ىلع جاجتح اال زوجي هنأ كلذك ظح  .يوال ةكرتلا يف
.  بيقر نود هايإ هكرتب هلفطل ةياعرلا نم هبجاوب مايقلا يف أطخأ دقو هوبأ ثراولا و ةرايس هتسهد
ىعدملا أطخ وه دحاو ببس هلإال سيل ررضلا نأ تابثإ عاطتسا دق رورضملا ناك اذإ امل انه ضرعن (1)وال

ىلو ةلااأل حلا يفف .  ررضلا ببس هدحو وه رورضملا لعف نأ تابثإ هيلع ىعدملا عاطتسا وأ هيلع
هئطخل وأ رورضملا لعفل لخد ً ،وال ال ماك ًاضيوعت ررضلا ضيوعت نع الً وئسم هيلع ىعدملا نوكي

ررض  نم هباصأ اميف ببسلا وه هدحو رورضملا لعف نوكي ةيناثلا ةلا حلا يفو .  ثدح يذلا ررضلا يف
. ً ال صأ هتيلوئسم ققحتت فال ررضلا اذه يف هيلع ىعدملا أطخل لخد ،وال

فقي مل اذإ هنأ نم ةطلتخملا فانئتس اال ةمكحم هب تضق ام عضولا اذهل ةيئاضقلا تاقيبطتلا نمو (2)
هيلإ تفتلي نأ نود هب حومسم ريغ وحن ىلع باكرلا دحأ قلست كلذ عمو ةطحملا يف مازتلا قئاس
طلتخم فانئتسا )ً ال وئسم نوكي ال قئاسلا نإف كلذ ، ءارج نم بيصأف ،  راظتنا ريغ ىلعو قئاسلا
برتقي وهو ريسلل قئاسلا ةئدهت دنع بكارلا لزن اذإ امأ ص13). 1948م61 ةنس ةينوي 23 يف

مل ةئدهتلا دعب اذه ناك اذإ قئاسلا أطخ هبجي ًادج ًاريسي أطخ إال بكتري ال هنإف ةيرابجإ ةطحم نم
اهبقعيس ةيرابج اإل ةطحملا مامأ ةئدهتلا هذه نأ نونظي باكرلا كرت نأ دعب ريسلا دواع  ،لب فقي

أده ىرخأ ةيضق يفو ص22). 1948م61 ةنس ربمسيد لوأ يف طلتخم فانئتسا ) فوقولا
عرسأو ،  ةبكرمب قلعت دق ةبلطلا دحأ ناكو ،  فقي مل هنكلو ةيرابجإ ةطحم مامأ هريس نم قئاسلا

نأ ةمكحملا تربتعاف ،  ىفشتسملا يف تامو مارتلا جعالت نيب بلا طلا طقسف ،  ريسلا يف قئاسلا
نيبو ةيرابج اإل ةطحملا يف فقيس هنأ سانلا مهوأ نأ دعب عرسأ يذلا قئاسلا نيب ًاكرتشم أطخ كانه
ةنس رياربف 16 يف طلتخم فانئتسا ) ريسلا ةئدهت دعب ولو ريسي مازتلا و ةبكرملا ب قلعت يذلا بلا طلا
ضرع يف ًاقدنخ ترفحف ،  ماعلا قيرطلا يف رفح لا معأب ةراد اإل تماق اذإو ص57). 1949م61
كرتشم أطخ ناك ،  ةعرسلا للقي ملو قدنخلا دوجوب ملعي وهو لكيسوتوملا بكار ىتأو ،  يسيئر عراش

ص149). 1942م54 ةنس سرام 25 يف طلتخم فانئتسا )
نم ناك نيحط ةنيكام بحاص ص157( 1900م12 ةنس سرام 15 يف طلتخم فانئتسا : ًاضيأ رظنأ
1926م ةنس رياني 28 يفو –( ماعلا قيرطلا نيبو هنيب ام لصفي ًازيرفإ ميقيف طاتحي نأ هبجاو
،  نماضلا ىلع عجرو مكحلا فنأتسي ملف ةصتخم ريغ ةمكحم نم هيلع مكح صخش ص207( 38
ص 1940م53 ةنس ربمفون 27 يفو –( مكحلا فانئتسا مدع يف ىعدملا أطخب نماضلا كسمتف
–( كرتشم أطخلا  ،ف هتقفارم هيلع ظفاحت مل لفطلا األناو ،و لبق ريسملا ةراشإ ىرامكلا ىطعأ )21

.( ةراملا دحأو ةرايسلا قئاس نيب كرتشم أطخ ص238( 1941م53 ةنس ةينوي 26 يفو
4-1474 ةرقف –1471 ةرقف 2 وزام اسنرف يف ةيئاضق تاقيبطت يف ًاضيأ رظنأ
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اآلرخ . أطخلا ةجيتن وه
امهم اآلرخ: أطخلا ةماسج يف ًاريثك قوفي نيأطخلا دحأ – ىلو ةلااأل حلا –594
األدش أطخلا نأ روصتي ال هنإف اآلرخ . أطخلا هتماسج يف قوفي نيأطخلا دحأ ناك
دحأ ناك اذإ ام ةروص يه ىلو األ ةروصلا : نيتروص يف إال فخ األ أطخلا قرغتسي

وه نيأطخلا دحأ ناك اذإ ام ةروص يه ةيناثلا ةروصلا  ،و يدمع أطخ وه نيأطخلا
.  ةليلق يهو لا األوح ضعب يف كلذو ررضلا نم هيلع عقو امب رورضملا ءاضر

ثادحإ دارأ ،  رورضملا وأ هيلع ىعدملا ،  نيفرطلا دحأ نوكي ىلو األ ةروصلا يفف
يذلا وه هيلع ىعدملا ناك اذإف .  دمعتم ريغ أطخ هنم ردص ف  ،امأاآلرخ ًادمعتم ررضلا

امل لماك ضيوعت هيلع بجوو ،  ةققحتم هتيلوئسم تناك ،  ًادمعتم ررضلا ثادحإ دارأ
.  ررضلا ثادحإ يف لخد هل دمعتملا ريغ رورضملا أطخ ناك ول ىتح ررضلا نم هثدحأ
،  ررضلا عوقول ًاببس هدنع فقن يذلا هدحو وه ررضلا ثادحإ هيلع ىعدملا دمعت نأ كلذ

ثادحإ نم هدصق مامت إل هيلع ىعدملا هلغتسا ًافرظ إال نكي ملف رورضملا أطخ امأ
قيرطلا يف ريسي رصبلا فوفكم جرالً سهدي نأ ةرايسلا قئاس دمعت اذإف .  ررضلا

يف هنم عمسي  ،وال هتيلوئسم فيفختل رورضملا أطخب جتحي نأ هل زجي  ،مل دئاق نود
رصبلا فوفكم وهو دئاق نود قيرطلا يف راس رورضملا نأ هسفن نع عافدلا ضرعم
ًافرظ إال رورضملا أطخ نكي ملو رورضملا سهد دمعت قئاسلا نأ كلذ ،  أطخأ دق نوكيف

،  هسفنب ررضلا قاحلإ دمعت يذلا وه رورضملا ناك اذإ امأ .  هتين ذافنإ يف قئاسلا هلغتسا
ةطبار مادعن ال هيلع ىعدملا ةيلوئسم تعفتراو ،  هيلع ىعدملا أطخ هؤطخ قرغتسا
ةعرسب ريسي ًاقئاس نأ ةصرف زهتناف راحتن اال دارأ ًاصخش نأ ولف ،  انمدق امك ةيببسلا

 ،وال هسفن ىلع يناجلا هدحو وهف ،  ةرايسلا مامأ هسفنب ىقلأف ،  ضورفملا دحلا زواجت
ةقئاف ةعرسب ريسي ناك قئاسلا نأب – تام ول هتثرو وأ اجن ول –وه جتحي نأ زوجي

 ،امأ ررضلا عوقول ًاببس هدنع فقن يذلا هدحو وه راحتن اال هدمعت نإف أطخ ، كلذ ناكو
.(1) هدصق ذيفنتل رورضملا هلغتسا ًافرظ إال نكي ملف هيلع ىعدملا أطخ

ئداب بجيو .  ررضلا نم هيلع عقو امب ىضر دق رورضملا نوكي ةيناثلا ةروصلا يفو
ب رورضملا ءاضرف .  ررضلا ب ًايضار اهقاط نيف رورضملا ربتعي يتلا ةرئادلا مسرن نأ األرم

ىضري دقف .  ررضلا ب هملع درجمو هسفنب ررضلا قاحلإ هتدارإ نيب ىطسو ةلزنم ررضلا
.  هديري ال هنكلو ررضلا ب رورضملا

هنكلو حرجي نأ وأ تومي نأ ىضر دق نيزرابتملا نم لكف ،  ةزرابملا يف كلذ عقي امك
كرتشا نمف هب ، ىضري ال هنكلو ررضلا ب رورضملا ملعي دقو .  ررضلا اذه هسفنل هديري ال

ال نكلو ةبعللا هذه نع ررض نم مجني نأ ىسع امب ملعي ةيضايرلا باعل األ ىدحإ يف
.  راطخأ نم ةداعلا يف ةبعللا هيلع يوطنت ام ردقب إال ررضلا اذهب ىضر هنأب لوقلا نكمي
قيلا نأ نكمي هيف كرتشا نمف .  رطخ ىلع ةداع يوطني "ال سنتلا وأ" ةركلا بعلف
ىلع ةداع يوطنت ةعراصملا "و سكوبلا هب ."و ضري مل هنكلو ررضلا ب ملعي هنإ هنع
طبلا ديصو هب . ىضر دقو ررضلا ب ملعي هنإ هنع قيلا نأ نكمي امهيف كرتشا نمف ،  رطخ
هيف ملع دقف ةسرتفملا شوحولا ديص هب ،امأ ضري مل هنكلو ررضلا ب هيف دئاصلا ملعي

يناجلا أطخ ةصرف زهتناف ،  هسفنب رارض اإل دمعت هيلع ينجملا ناك اذإ هنأب ضقنلا ةمكحم تضق دقو (1)
28 يف يئانج ضقن ) ضيوعتب هل يضقي  ،فال هسفنب ررضلا عاقيإ نم هدمعت ام ذيفنتل ةليسو هذختاو
و هيلع ىعدملا نم نأكالً ول ةلا حلا قدتو ص815). 401 مقر 13 ةاماحملا 1932 ةنس ربمفون
.  هتايح نم هصلخي نأ يف ًابيبط صعتسم ضرمب باصم عفد اذإ امك ،  ررضلا ثادحإ دارأ دق رورضملا
ملو ،  ًامئاق بيبطلا أطخ ىقبو ةلا ، حلا هذه يف بيبطلا أطخ ضيرملا أطخ قرغتسي مل اذإ هنأ اندنعو
ثدحي مل بيبطلا نإف ،  ررضلا ءافتنا قيرط نع يفتنت اهنإف ،  أطخلا ءافتنا قيرط نع ةيلوئسملا فتنت

.  ةيقش ةايح نم هصلخ ضيرمب ًاررض
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 ،فال ررضلا ب ىضر دق رورضملا نوكي نأ وه انه انينعي يذلا هب .و ىضرو ررضلا ب دئاصلا
ب رورضملا ءاضر نأ ةدعاقلا هب .و ملعلا درجم ىلإ لزني  ،وال هديري نأ دح ىلإ عفتري

ىعدملا  ،والزيلا أطخلا ةفص هيلع ىعدملا لعف نع ليزي نأ هنأش نم سيل ررضلا
ضيرمل ىرجأ اذإ بيبطلا  .ف ررضلا نم هيلع عقو امب رورضملا ىضر ول ىتح ًائطخ هيلع
ءارجإب ضيرملا ىضر ول ىتح ًائطخم نوكي ةرورض ام ريغ يف ةرطخ ةيحارج ةيلمع

اذهب هيلمع ىضر ول ىتح ًائطخم نوكي ًابيعم ًاميمصت ذفن اذإ سدنهملا  .و ةيلمعلا هذه
أطخ . هيلع ىعدملا لعف نوكي نأ نم نذإ عنمي ال ررضلا ب رورضملا ءاضرف .  ميمصتلا
اميف ررضلل رورضملا ةدارإ هقرغتسا امك أطخلا اذه رورضملا ءاضر قرغتسي له نكلو
نأ نيبو ررضلا رورضملا ديري نأ نيب ًارهاظ ًاقرف كانه نأ حضاو ؟ هانيب نأ انل قبس
أطخ رورضملا أطخ قرغتسي نأ ىلو األ ةلا حلا يف الً وقعم ناك اذإو هب . ىضري
نأ هنأش نم ررضلا ب رورضملا ءاضر درجم نوكي نأ لوقعملا نم سيلف ،  هيلع ىعدملا
هيلع ىعدملا لعف كرتي رورضملا ءاضر نأ نذإ لص  .فاأل هيلع ىعدملا أطخ قرغتسي
امع الً وئسم هيلع ىعدملا نوكيو .  هقرغتسي وال أطخلا ةفص هنع ليزي وه ،فلا امك
دعي ررضلا ب رورضملا ءاضر نوكي دق نكلو .  ةلماك ةيلوئسم ررضلا نم هئطخب هثدحأ
نأشلا وه امك هيلع ىعدملا ةيلوئسم نم أطخلا اذه ففخي ةلا حلا هذه يفف هنم . أطخ
ررضلا ب ىضر امدنع ًائطخم رورضملا ناك له حةلا لك يف رظنيف .  كرتشملا أطخلا يف

ع وهو ةميلس ريغ ةرايس بكري نأ ىضر نمف .  ًائطخم لا األوح رثكأ يف نوكيو .(1)

نأ قئاسلا عفد نيب ،وأ ركس حةلا يف وهو اهقوسي ةرايسلا قئاس كرت  ،وأ كلذب ملا
نأ هنأش نم أطخو اذه هؤاضر دعيو ررضلا ب ىضر دق نوكي .  ةقئاف ةعرسب ريسي
حصن نم مرغلا ب ةرطخ ليمجت ةيلمع ءارجإب ىضر نمو .  قئاسلا ةيلوئسم نم ففخي
ةيلوئسم نم ففخي أطخ هؤاضر ررضلا ب ىضر دق نوكي اهئارجإ مدعب هل بيبطلا

ةراشإ ىلع ءانب هؤاضر ناكو اهرطخب هملع عم ةيلمعلا ءارجإب ىضر اذإ نكلو .  بيبطلا
.  بيبطلا ةيلوئسم نم ففخي نأ هنأش نم نكي ملو أطخ ءاضرلا اذه نكي  .مل بيبطلا
نإف .  ليمعلا ءاضرب كلذ ناكو بيعم ءانب دييشت ىلع سدنهملا مدقأ اذإ مكحلا كلذكو
ناك نإو ،  هتيلوئسم نم ففخي أطخ ناك سدنهملا حصن نم مغرلا ب عقو دق ءاضرلا ناك
اذه .  ةلماك سدنهملا ةيلوئسم تيقبو أطخ نكي مل سدنهملا ةراشإ ىلع ءانب عقو دق

ةماسجلا نم ًادح ررضلا ب هئاضر يف رورضملا أطخ لصي دق ةليلقلا لا األوح ضعب يفو
مادعن ال اذه نع ةيلوئسملا يفتنتف ،  هيلع ىعدملا أطخ قرغتسي نأ هنأش نم لعجي
رداصتف ةيبرح تابرهم لقنب ةنيب نع ىضري يذلا ةنيفسلا بحاصف .  ةيببسلا ةطبار

ريغ دشرلا نس ةغلا بلا ةأرملا (2).و تابرهملا بحاص ىلع ءيشب عجري  ،ال هتنيفس
قفتا اذإو .(3) ضيوعتلا ب هيلع عجرت ال اهليلخ ةرشاعم ىلإ ةوهش نع تداقنا اذإ ةرغلا

يف هتثرول قح  ،فال ةبراضملا ءانثأ يف مهدحأ تامو ًاعم ، ةبراضملا ىلع نيدلب يلا هأ
يه ةليلقلا لا األوح هذهو .(4) لتقلا ىلإ هرايتخاب هسفن ضرع يذلا وه ألهن ضيوعتلا

ثيح إال ءاضرلا كلذب دتعي نأ يغبني "ال هنأ يديهمتلا عورشملل ةيحاضي اإل ةركذملا يف ءاج دقو (1)
األمعلا ةعومجم )" بسحف زاوجلا اذه دودح يفو .  ةيلوئسملا نم ءافع اإل ىلع قافت اال زوجي
ررضلا ب رورضملا هاضر ناك اذإ ام حةلا كلذ ىلإ فاضي نأ بجي نكلو ص550). 2 ةيريضحتلا

.  كرتشملا أطخلا دعاوق ةلا حلا هذه يف عبتتف هنم ، أطخ ربتعي
ص328 . 1898م10 ةنس ةينوي 22 يف طلتخم فانئتسا (2)
ص134 . 1928م40 ةنس رياني 12 يف طلتخم فانئتسا (3)

رظنأو ص183– 6 مقر 11 ةيمسرلا ةعومجملا 1910 ةنس رياني 24 يف ةينطولا فانئتس اال ةمكحم (4)
ألدح ضيوعت ص215(ال 21 قوقحلا 1906 ةنس ويام 20 يف ةينطولا فانئتس اال ةمكحم ًاضيأ
ص 16 مقر 3 ةاماحملا 1922 ةنس ةينوي 19 يف فيوس ينبو –( موصخلا يفرط فذاقت حةلا يف
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.  هيلع ىعدملا أطخ ررضلا ب رورضملا ءاضر قرغتسي اهيفو اهيلإ انرشأ يتلا
أطخ ناك اذإ اآلرخ: أطخلا ةجيتن وه نيأطخلا دحأ – ةيناثلا ةلا حلا – 595
ربتعاو األلو . أطخلا يناثلا أطخلا قرغتسا ،  هيلع ىعدملا أطخ ةجيتن وه رورضملا

هيلع ىعدملا ةيلوئسم نوكتو ،  ررضلا ثدحأ يذلا هدحو وه هيلع ىعدملا أطخ
ًاعرسم قيدصلا اذه اهدوقي ةرايس يف هل قيدص عم صخش بكر اذإف .  ةلماك ةيلوئسم

نأ ىلإ عزفلا ريثأت تحت بكارلا عفد رطخ عيرسلا ريسلا اذه نع مجنف اهب . هريس يف
ةجيتن وه انه رورضملا أطخ ناك .  هسفنب رضان .  ةاجنلل ًاسامتلا ةئطاخ ةكرحب يتأي
قيدصلا ةيلوئسم تققحتو .  بكارلا أطخ قيدصلا اطخ قرغتساف ،  هيلع ىعدملا أطخل

كلذ ناكو .  هسفن عالج يف أطخ ضيرملا بكترا اذإ مكحلا نوكي كلذكو .(1) ةلماك
أطخلا ذإ ضيرملا أطخ قرغتسي بيبطلا أطخ نإف .  بيبطلا نم ةئطاخ ةراشإ ىلع ءانب

. ً ال ماك ضيعتلا نع الً وئسم بيبطلا نوكيف األلو . أطخلل ةجيتن إال سيل يناثلا
أطخ قرغتسيف ،  هيماحم نم ةئطاخ ةحيصنل اعابتإ ئطخي لكوملا نأش وه اذهو

األلو . أطخلا ةجيتن وه يناثلا أطخلا ألن لكوملا أطخ يماحملا
يذلا وه رورضملا أطخ نإف .  رورضملا أطخ ةجيتن وه هيلع ىعدملا أطخ ناك اذإ امأ

عقو .فال يذلا ررضلل ًاببس رورضملا أطخ دنع إال فقن  .وال هيلع ىعدملا أطخ قرغتسي
دحأ ةرايسلا قئاس سهد اذإف .  ةيببسلا ةطبار مادعن ال هيلع ىعدملا ةيلوئسم ققحتت
يأ نود اآلرخ بناجلا ىلإ قيرطلا بناج نم ةأجف لوحت رورضملا نأ تبثأو .  ةرباعلا
يف ضورفملا أطخلا نأ تبثأ دقف .  ةباص لإل ديحولا ببسلا وه أطخلا اذه ناكو طايتحا
أطخ قرغتساو .  رورضملا أطخ ةجيتن إال سيل – ةسارحلا يف أطخلا وهو – هبناج
تفتناف .  ررضلا و قئاسلا أطخ نيب ام ةيببسلا عالةق تمدعناو ،  قئاسلا أطخ باعلا
.(2) ررضلا عوقو يفو ببسلا هدحو وه رورضملا أطخ ربتعا ذإ قئاسلا ةيلوئسم

ايقب لب اآلرخ ، أطخلا نيأطخلا دحأ قرغتسي مل اذإف : كرتشملا أطخلا –596
ىعدملا أطخ : ناببس ررضلل ناك ، ً ال قتسم ررضلا ثادحإ يف كرتشا امهنم لك نيزيمت

.(3)(fautecommune) كرتشملا أطخلا ب ىمسي ام اذهو .  رورضملا أطخو هيلع

.( هتوم ىلإ تضفأ ةبرضب مهدحأ ةباصإو نيقيرف براضت حةلا يف ضيوعت 38(ال
،  براضتم لك ىلإ ةبسنلا ب نيتعقاو اهتعيبطب نمضتت ةبراضم لك نأب ضقنلا ةمكحم تضق دقف كلذ عمو

ضيوعتلا بلطي نمف .  ريغلا اذه نم هيلع ًاينجم نوكي ىرخ واأل هريغ ىلع ًابناج اهيف وه نوكي ةعقاو
ئشانلا هميرغ أطخ ةماسج بسحب ضيوعتلا ردقيو .  ةيندملا ةيلوئسملا دعاوق هبلط ىلع قبطت امهنم

هلب يضقي مث هيف . هببست وأ هسفنل ررضلا ثادحإ يف وه هكارتشا غلبم ةاعارم عم ررضلا هنع
دعب ةمكحملا تدجوف ًاضيوعت بلط دق ًاضيأ همصخ ناك ىتم هبلط ضفري وأ هقحتسي يذلا ضيوعتلا

هضيوعت ىلع وبري هنأ تدجو وأ هضيوعت لداعي همصخ ضيوعت نأ ةمدقتملا ةقيرطلا ىلع ثحبلا
هنايب بجي كلذ نم ةمكحملا هيرجت ام لكو .  دئازلا ب همصخل تضقو ،  ضيوعتلا نيب ةصاقملا تعقوأف

اآلرخ ىلع ىدتعا دق قيرف لك ماد ام هنإ األرم ئداب نم ةمكحملا لوق كلذ يف يفكي  ،وال مكحلا يف
يف يئانج ضقن ) ةيلوئسملا دعاوقل فلا خم اذه ألن حلا لك ىلع ضيوعتلا بلط يف هقح طقس دقف
مل ضقنلا ةمكحم نأ كلذ نم ىرنو ص815): 401 مقر 13 ةاماحملا 1933 ةنس ربمفون 28

ًايدتعم براضتم لك ربتعت  ،لب ررضلا ب رورضملا ءاضر رصنع ىلع يوطنت ةبراضملا نأ ىلإ بهذت
يف ًاحيحص اذه ناك اذإو .  هيلع ىدتعا ام ردقب هل ىطعتو ىدتعا ام ردقب هنم ذخأتف .  هيلع ًاينجمو
وه امك يوطني - ةزرابملا ىلإ نوكي ام برقأ وهو - ةبراضملا ىلع قافت ماع ،إالنأاال هجوب ةبراضملا

.  هيلع عقي دق يذلا ررضلا ب رورضملا ءاضر ىنعم ىلع رهاظ
ص489 . 162 مقر 2 رمع ةعومجم 1939 ةنس رياني 26 يف يندم ضقن ىنعملا اذه يف رظنأ (1)

أطخ نأ تابثإب قئاسلل حمسي نأ ىلع ،  قئاسلا ىلع تابث اإل ءبع ريسيتل ،  اسنرف يف ءاضقلا ىرج دقو (2)
يف رظنأ ) ةرهاقلا ةوقلا ةباثمب أطخلا اذه نوكيف ،  هعفد عاطتسي وال هعقوت نكمي ال ناك رورضملا

.(2–1527 ةرقف 2 وزام ءاضقلا اذه
هبكترا امهدحأ الن قتسم نآطخ امه ًاعم ،لب نانث اال هبكترا ًاكرتشم سيل أطخلا  ،ف قيقد ريغ ريبعتلا (3)
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اذه عقو ولالهامل  .ذإ ررضلا ثادحإ يف ًاببس ربتعي نيأطخلا نم كال نأ لص واأل
ررض . نم ثدحأ ام ردقب الً وئسم رورضملا و هيلع ىعدملا نم لك ناك املو .  ررضلا

يواستلا ب نوكت ةيلوئسملا نإف ،  انمدق امك هلك ررضلا عوقول ًاببس امهنم لك أطخ ناكو
اآل فصنلا رورضملا لمحتيو .  ررضلا فصن نع الً وئسم هيلع ىعدملا نوكيو .  امهنيب
ال ناصخش هيلع ىعدملا نأ ولو .(1) ررضلا فصنب إال هيلع ىعدملا ىلع عجري رخفال
يأ ىلع عجري رورضملا نغف ،  يواستلا ب نيلوئسم رورضملا و امه اناكو ،  دحاو صخش
يف نانماضتملا امهيلع ىعدملا وألن يقابلا ثلثلا لمحت ألهن ررضلا يثلثب امهنم

سوؤرلا ددع ىلع رورضملا و مهيلع ىعدملا ىلع ةيلوئسملا عزوت اذكهو .  نيثلثلا
تصن دقف .  نيلوئسملا ددعت ةدعاقل صاخ قيبطت اذه يفو .(parpartvirite)

راض لمع نع نيلوئسملا ددعت اذإ " هنأ ىلع ديدجلا يندملا نوناقلا نم 169 ةداملا
إ يواستلا ب مهنيب اميف ةيلوئسملا نوكتو .  ررضلا ضيوعتب مهمازتلا يف نينماضتم اوناك
وه انه صاخ قيبطتلا نأ هجوو . " ضيوعتلا يف مهنم لك بيصن يضاقلا نيع الاذإ
دنع باسحلا يف لخدي نأ بجيف ،  هسفن رورضملا نيددعتملا نيلوئسملا نيب دجوي هنأ

.  نيددعتملا نيلوئسملا عم يواستلا ب اهنم ًابيصن لمحتيف .  ةيلوئسملا عيزوت
ًاصن اهل درفي نأ نود ةماهلا ةلأسملا هذه كرتي مل ديدجلا يندملا نوناقلا نأ ىلع

 ،وأأال ضيوعتلا رادقم صقني نأ يضاقلل زوجي " هنأب 216 ةداملا يف ىضقف .  ًاصاخ
(2) هيف داز وأ ررضلا ثادحإ يف كرتشا دق هئطخب نئادلا ناك ام ،اذإ ضيوعتب مكحي

.(1507 ةرقف 2 وزام –348 ةرقف اآلرخ(الول هبكترا يناثلا و صخش
عيزوت ىلإ ليمي ءاضقلا نأ ىرنسو . 1511 ةرقف 2 وزام يف هانمدق امم برقي رخآ الً يلحت رظنأ (1)

.  أطخلا ةماسج بسحب ةيلوئسملا
زوجي هنأ ىلع اآليت:" هجولا ىلع يديهمتلا عورشملا نم 294 ةداملا يف صنلا اذه درو : صنلا خيرات (2)

يف كرتشا دق هئطخب نئادلا ناك ام ،اذإ ضيوعتب مكحي  ،وأأال ضيوعتلا رادقم صقني نأ يضاقلل
مقر حبصأو ،  ةعجارملا ةنجل هترقأ دقو . " نيدملا زكرم أوس دق ناك هيف ،وأ داز  ،وأ ررضلا ثادحإ

.  باونلا سلجم هيلع قفاوو .  يئاهنلا عورشملا يف 223 ةداملا
لا معإ بسحي " ،ألهن نيدملا زكرم أوس "وأ ةرابع تفذح خويشلا سلجمب يندملا نوناقلا ةنجل يفو

ةدايزلا وأ ررضلا ثادحإ نمض لخدت تلفغأ يتلا ةلا حلا نأ اميس وال ةلا حلا هذه يف ةماعلا دعاوقلا
األ ةعومجم ).  هتنجل اهتلدع امك ةداملا ىلع خويشلا سلجم قفاوو . 216 ةداملا مقر حبصأو هيف .

ص551). ص548– 2 ةيريضحتلا معلا
مكحل ةداملا هذه ضرعت ": يتأي ام صنلا اذه ددص يف يديهمتلا عورشملل ةيحاضي اإل ةركذملا يف ءاج دقو

دقو .  ءاوس دح ىلع ةيريصقتلا ةيلوئسملا و ةيدقاعتلا ةيلوئسملا ىلع يرسي وهو ،  كرتشملا أطخلا
نع أشن ررضلا نأ ىلع ليلدلا نيدملا ماقأ ىتم ضيوعتلا ب مكحي ال يضاقلا نأ ىلإ ةراش اإل تمدقت
دنع طقسي ضيوعتلا يف نئادلا قح نأ امكو .  يبنج األ ببسلا دوجو كلذب تبثأو ،  هدحو نئادلا أطخ

هئطخب كرتشا الًاذإ ماك ًاضيوعت ىضتقي نأ هقح نم نوكي ال كلذك ،  هئطخب ررضلا ثادحإب هدارفنإ
هجوب ضيوعتلا نم صقني ام رادقم فقوتيو .  نيدملا زكرم أوس وأ هيف داز وأ ررضلا اذه ثادحإ يف

نم 354 ةداملا تلعج دقو .  ررضلا ثادحإ يف نيدملا وأ نئادلا بيصن ناحجر غلبم ىلع صاخ
أطخلا ناك اذإ " هنأ ىلع تصنف ،  هيجوتلا رصانع نم ًارصنع حيجرتلا اذه نم ينامل األ نينقتلا
بجاولا ضيوعتلا ىدمو ضيوعتلا ب مازتل اال مايق فقوت هعوقو دنع ررضلا ثادحإ يف بيصن رورضملا

. " ررضلا ثادحإ يف نيفرطلا نم يأ بيصن ناحجر غلبم ىلع صاخ هجوبو ،  فورظلا ىلع هؤادأ
اال مايق يف ثحبلا هرمأ ريثي ًاناجر ررضلا ثادحإ يف نئادلا بيصن حجري نأ كلذ ءازإ عنتمب سيلو
نأ ىلع اهصنب هراهظتسا ىلإ 294 ةداملا تدصق يذلا ىنعملا وه اذهو .  هرسأب ضيوعتلا ب مازتل
هيلع ًامازل ذخؤي ال ثداحلا ررضلا ب رورضملا ءاضر نأ ىعاريو ام" . ضيوعتب مكحي "أال يضاقلل

(م صاقتن لال ًاببس ءاضرلا اذه نم لعجي ال ينامل األ نينقتلا ف ضيوعتلا صاقتنا رربي أطخ هفصوب
نأ يغبني  .فال نأشلا اذه يف (1 ةرقف (م44 يرسيوسلا نينقتلا هب يضقي ام ضيقن ىلع (254

زاوجلا اذه دودح يفو ،  ةيلوئسملا نم ءافع اإل ىلع قافت اال زوجي ثيح إال ءاضرلا كاذب دتعي
" ةيعيبطلا ةجيتنلا " ةركف يه ،  اهبراقت ةركف دودح طبض ىلع كرتشملا أطخلا ةركف نيعتو .  بسحف
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يف هبيصن لمحتي ً ،لب ال ماك ًاضيوعت ىضاقتي  .ال صنلا اذهل ًاقبط ،  رورضملا " .ف
ىضاقلل زوجي " لوقي نأ امهلوأ : صنلا نأش يف نيرمأ ةظح مال ىلإ لدابنو .  ةيلوئسملا
يضاقلا صقني االًال متحا صاقن يفاإل زاوجلا ىنعمو " ضيوعتلا رادقم صقني نأ

أطخ هقرغتسا دق رورضملا أطخ ناك اذإ ام حةلا يف كلذ نوكيو ًائيش ، ضيوعتلا نم
مكحي ال "وأ لوقي صنلا نأ يناثلا  .واألرم هانيب يذلا وحنلا ىلع هيلع ىعدملا

أطخ هقرغتسا دق هيلع ىعدملا أطخ ناك اذإ ام حةلا يف كلذ نوكيو ام" ، ضيوعتب
.(1) اهركذ انفلسأ يتلا روصلا يف رورضملا

كلذبو هنع ، اهدعب ىدم توافتي جئاتن فلختلا اذه ىلع بترتت دقف .  نيدملا فلختل " ةفولأملا وأ"
يف مكحلا طانمو .  فوقولا يغبني اهيأ ىدل يردي ال ررضلا نم ةلسلستم تاقلح نع فقوملا رفسي
يتلا ةفولأملا وأ ةيعيبطلا جئاتنلا ليبق نم ربتعيف .  ةفولأملا وأ ةيعيبطلا ةجيتنلا ةركف وه ةلا حلا هذه
هعانتما نأ كلذ .  هعوقو نود لوحي قعالًنأ نئادلا عسو يف نكي مل ررض لك اهنع ضيوعتلا بجي

ىرخأ ةرابعبو ،  أطخلا ةلزنمب نوكي هدودح قيضأ يف ررضلا اذه رصحل ةلوقعملا ةطيحلا ذاختا نع
هيف قحلا طوقسو  ،لب ضيوعتلا نم صاقتن اال عبتتسي كرتشم أطخ مايق عانتم اذهاال ىلع بترتي
لب ضيوعتلا صاقنإ بوجو ىلع 254 ةداملا يف صنف ةركفلا كلت ينامل األ نوناقلا قبط دقو .  ًانايحأ
مل ةماسجلا بغلا ررض رطخ ىلإ نيدملا هيبنت مدع يف رورضملا أطخ رصحنا اذإ " هيف قحلا طوقسو
األ ةعومجم ). " هنم دحلا وأ رطخلا اذه عفد مدع يف وأ هب ملعلا هيلع متحتي نكي ملو هب ملعي نكي

ص549–550). 2 ةيريضحتلا معلا
ثادحإ يف داز دق هئطخب نئادلا ناك اذإ ضيوعتلا رادقم صقني يضاقلا 216نأ ةداملا يف درو دقو اذه
فانئتسا ) ررضلا يف ديزيف ،  هسفن عالج يف لمهيف ،  ثداح يف حرجي صخش كلذ لثمو .  ررضلا

ص359). 1903م15 ةنس ةينوي 24 يفو ص387– 1897م) ةنس ةينوي 10 يف طلتخم
لزنملا بحاص لمهيف ،  ةنيعم ةدم ىنكسلل لباق ريغ هلعجيف زنمالً بيصي ثداح ًاضيأ كلذ لثمو
لمحتي  ،فال ىنكسلل صحلا ريغ لزنملا اهيف ىقبي يتلا ةدملا كلذ ءارج نم روطتو الهح ، صإ يف

ةنس ويام 24 يف طلتخم فانئتسا ىنعملا اذه يف رظنأ ) ةدملا هذه نم طلا ام ررض لوئسملا
ص226- 1903م15 ةنس ليربأ 2 يف طلتخم فانئتسا : ًاضيأ رظنأ ص158). 1945م57
4 يفو ص30– 1910م23 ةنس ربمفون 23 يفو ص52– 1905م18 ةنس ربمسيد 27 يفو

ةينوي 30 يفو ص429– 1916م28 ةنس ةينوي 14 يفو ص259– 1914م26 ةنس سرام
ص 28 مقر 12 تيزاج 1921 ةنس ويام 11 يفو ص470– 166 مقر 7 تيراح –1917 ةنس
ص413– 1922م34 ةنس ويام 18 يفو ص361– 1921م33 ةنس ةينوي لوأ يفو –48
10 يفو ص58– 1923م36 ةنس ربمفون 29 يفو ص185– 1923م35 ةنس رياني 24 يفو
ص303– 239 مقر 18 تيزاج 1928 ةنس سرام لوأ يفو ص140– 1924م36 ةنس رياني

ص258 . 1930م42 ةنس رياربف 6 يفو
ثدحأ اذإف .  ريغلا اذه ىلع عجري نأ لوئسملا ىلعو ررضلا ةدايز يف ريغلا أطخ لمحتي ال رورضملا نكلو

 ،ف ررضلا ةدايز هنع ببست رسكلا ربج يف أطخ عقوو ،  رورضملا مسج ءاضعأ دحأ يف ًارسك صخش
،  ررضلا ةدايز نع ًاضيوعت لوئسملا نم ىضاقتي نأ هلو أطخلا اذه نع الً وئسم نوكي ال رورضملا
ةنس ويام 24 يف طلتخم فانئتسا ) رسكلا ربج يف أطخلا هنم عقو نم ىلع عجري نأ لوئسمللو

ص296). 1934م46
نم عقو يذلا أطخلا و لوئسملا نم عقو يذلا أطخلا نم كالً نأ هانمدق ام غبلا يف ضرفن نحنو (1)
بناج يف ًاضرتفم أطخلا نوكي دقو .  امهنم لك بناج يف تبث دقو تابث اإل بجاو أطخ وه رورضملا

.  امهيلك بناج يف وأ امهنم يأ
.  رخآ صخشب ًاررض قحلي أطخ هيبأ ةياعر يف يبص بكتري نأ لوئسملا بناج يف ضرتفملا أطخلا لثم
ا تبثيف األب . بناج يف ضرتفم أطخ ساسأ ىلع ررضلا ضيوعتب هبلا األبطي ىلع رورضملا عجريف
؟ اهضعب وأ اهلك ةيلوئسملا نم صلخيل أطخلا اذهب جتحي نأ هل لهف ،  رورضملا بناج يف أطخ ألب
يف ضرتفملا أطخلا كلذب يفنيف ،  هدلو ةياعر يف ئطخي مل هنأ تبثي نأ األرم ئداب األب عيطتسي
جتحي نأ هل لهف ،  هبناج يف أطخلا يفن نع األب زجع اذإ نكلو .  ًاتاتب ةيلوئسملا نم صلخيو ،  هبناج
ناببس هل ريدقت لقأ ىلع ررضلا ف رورضملا بناج يف أطخ تبث دق ماد ؟ام رورضملا أطخ نم هتبثأ امب
مسقتو ،  كرتشملا أطخلا دعاوق قبطتف .  ضرتفملا األب أطخو تباثلا رورضملا أطخ : دحاو ببس ال
ررضلا نأ تبثأ وه اذإ اهلك ةيلوئسملا نم صلخي األبنأ عيطتسو واألب . رورضملا نيب ةيلوئسملا
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نأ يضاقلل جماالً عدي –216 ةداملا 169و ةداملا – نيصنلا نم نأكالً ىقب
ددع ىلع  ،ال هسفن رورضملا مهنيب نمو ،  نيددعتملا نيلوئسملا ىلع ضيوعتلا عزوي
اآلرخ ساس اذهاأل نأ رهاظلا  .و رخآ ساسأ ىلع  ،لب مهنيب اميف يواستلا يأب سوؤرلا

يندملا نوناقلا ىشمتي اذه يفو نيلوئسملا نم لك نم ردص يذلا أطخلا ةماسج وه
3) ةثيدحلا تانينقتلا صوصنو .(2) يسنرفلا ءاضقلا (1)،و يرصملا ءاضقلا عم ديدجلا

نوناقلا نم 3 ةرقف 173 ةداملا رظنأ ) ةيانعلا نم يغبني امب ةياعرلا بجاوب ماق ولو ًاعقاو الدب ناك
كلذ لثم .  سكعلا تابثإ لبقي ال لوئسملا بناج يف ضرتفملا أطخلا نوكي دقو .( ديدجلا يندملا

،  كرتشم أطخ ًاضيأ انه – رورضملا بناج يف أطخ تبثيو قيرطلا يف ًارباع سهدي ةرايسلا قئاس
قئاسلا عيطتسيو .  رباعلا و قئاسلا نيب ةيلوئسملا مسقتف ،  ضرتفملا قئاسلا أطخو تباثلا رباعلا أطخ

 ،ال هبناج يف ضرتفملا أطخلا وهو ،  ةسارحلا يف أطخلا نأ تبثأ وه اذإ اهلك ةيلوئسملا نم صلخي نأ
نمو .  يغبني امك ةسارحلا يف هبجاوب ماق ولو ًاعقاو الدب ناك ررضلا نأو ،  ررضلا ثادحإ يف هل لخد

،  ةرهاقلا ةوقلا ةباثمب نوكيف هعفد عاطتسي وال هعقوت نكمي ال ناك رورضملا أطخ نأ تبثي نأ كلذ
نم الص خلا عيطتسي ال قئاسلا نأ اهددصب نحن يتلا ةروصلا يف مهملا كلذ .و نايب رم دقو
األ ةروصلا خبالف اذهو ،  سكعلا تابثإ لبقي ال انه أطخلا  ،ألن هبناج يف ضرتفملا أطخلا ةيلوئسملا

.  انمدق امك هبناج يف ضرتفملا أطخلا يفني األبنأ عيطتس ثيح ىلو
يف ريسي ناك رباع سهد ىدافتي نأ ديري وهو ،  ةرايسلا قئاس نأ رورضملا بناج يف ضرتفملا أطخلا لثمو
وه لثملا اذه يف قئاسلا  .ف ررضب باصيف طئاحب مدطصيو ةداجلا نع فرحني ،  طايتحا نود قيرطلا
نأ هبناج يف أطخلا تبثف طايتحا نود قيرطلا يف ريسي ناك يذلا رباعلا عيطتسي لهف .  رورضملا

قئاسلا بناج يف ضرتفملا أطخلا طإالًاق ،ألن كلذ زوجي ؟ال قئاسلا بناج يف ضرتفم أطخب جتحي
رورضملا  .و رورضملا ةحلصم يف ضرتفم أطخ وهف ،  ررضلا ب قئاسلا هبيصي نم ةحلصمل ضرف امنإ

،  لوئسملا نأ كلذ ىلع ىنبتيو .  هتحلصم دض ضرتفملا أطخلا موقي  ،فال انمدق امك قئاسلا وه انه
ريسلا وهو – وه هأطخ ىقبيو ،  ضرتفم أطخب قئاسلا ىلع جتحي نأ عيطتسي  ،ال قيرطلا رباع وهو

.  ةلماك ررضلا اذه نع هتيلوئسم نوكتو ،  ررضلا ثادحإ يف ديحولا ببسلا - طايتحا نود قيرطلا يف
نم دحأ عيطتسي وال ناترايس مدطصت نأ رورضملا و لوئسملا نم لك بناج يف ضرتفملا أطخلا لثمو
،  ررضلا ب ىرخ األ نود نيترايسلا ىدحإ تبيصأ اذإف اآلرخ . قئاسلا بناج يف أطخ تبثي نأ نيقئاسلا

أطخب جتحي نأ عيطتسي ً ،وال ال ماك ررضلا اذه نع الً وئسم نوكي ةباصملا ريغ ةرايسلا قئاس نإف
،  ررضلا ًاعمب ناترايسلا تبيصأ اذإ امأ .  مدقت اميف انيأر امك ةباصملا ةرايسلا قئاس بناج يف ضرتفم
 ،وال ررضلا نم هترايس باصأ الًام ماك ًاضيوعت اآلرخ قئاسلا ضوعي نيقئاسلا مً ، كال نإف

بناج يف ضرتفملا أطخلا نإ لوقلا زوجي  .وال هبناج يف ضرتفم أطخب هيلع جتحي نأ عيطتسي
،  ًاتاتب ةيلوئسملا نم امهنم لك صلختيف اآلرخ ، قئاسلا بناج يف ضرتفملا أطخلا عم رتاهتي قئاس

انيب . امك غاستسم ريغ اذهو ،  رورضملا ةحلصم دض ضرتفي أطخلا نأ هانعم اذه نإف
.(1537 ةرقف –1515 ةرقف 2 وزام عوضوملا اذه يف رظنأ )

نم هب تضق اميف ددصلا اذه يف يرصملا ءاضقلا هيلع ريسي يذلا أدبملا ضقنلا ةمكحم تعضو دقو (1)
بجي كلذ نإف ،  هباصأ يذلا ررضلا يف هئطخب وهاآلرخ مهاسو ،  ًاضيأ أطخأ دق رورضملا ناك اذإ هنأ

اذه أطخل بسانملا ردقلا إالب ريغلا ىلع هل مكحي هل ،فال قحتسملا ضيوعتلا غلبم ريدقت يف ىعاري نأ
يضتقي كلذ ،  هريغ أطخو وه هئطخ ،  نيأطخ نع ًائشان رورضملا قحل يذلا ررضلا نوك  ،ألن ريغلا

ريغلا نوكي ال ةصاقملا هبشت ةيلمع ىلع ءانبو ،  امهنم لك أطخ ةبسنب امهنيب ضيوعتلا غلبم عيزوت
ببسب رورضملا هلمحتي نأ بجي ام هنم ًاصوقنم ررض لك نع قحتسملا ضيوعتلا رادقمب إال ًامزلم
ص486). 200 مقر 27 ةاماحملا 1945 ةنس ليربأ 2 يف يئانج ضقن ) هنم عقو يذلا أطخلا

نم : مازلإ ىلع تصن )دق ميدقلا ) يندملا نوناقلا نم 151 ةداملا نأب كلذ لبق ًاضيأ ةمكحملا هذه تضقو
وهاآلرخ أطخأ دق رورضملا ناك اذإف ،  هلعف ىلع بترت يذلا ررضلا ضيوعتب ريغلا راضب لعف هنم عقي
بلا طي يذلا ضيوعتلا ريدقت دنع ىعاري نأ بجي ناك نإو كلذ ، نإف ،  هباصأ يذلا ررضلا يف مهاسو

.  ررضلا لوصح يف هعم كرتشا نمع ةيندملا ةيلوئسملا عفرل ًاببس نوكي نأ حصي  ،ال رورضملا هب
ناكو ، " تائيسلا ؤفاكت نم" امقهلا ىلع ءانب ةيندملا ىوعدلا ضفرب ىضق دق مكحلا ناك اذإف نذإو
يف أطخ ًاضيأ مه مهبناج نم عقو مهيلع يبحملا نأ دصق امنإ هنأ اهدروأ يتلا تانايبلا نم دافتسملا
نأ هاضتقم نوكي اذه نإف ،  هيلع ىعدملا ب ررض يأ هنع ببست أطخلا نأ دصقي ملو ،  مهسفنأ قح

ربمفون 2 يف يئانج ضقن ) ةماسجلا نم مهئطخ ةجرد ةاعارم عم ضيوعتلا ب مهيلع ىنجملل مكحي
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كلذ لثمب ضقنلا ةمكحم نم ةيندملا ةرئادلا تضقو ص517). 208 مقر 23 ةاماحملا 1942 ةنس
عيزوتل راضلا لعفلا يف رورضملا ةمهاسم تابثإ نم عوضوملا يضاق هاري ام ناك نإو هنإ تلا قف

هيلع ةباقر وال ىوعدلا يف عقاولا مهفب ًاقلعتم ررضلا ثادحإ يف هعم كرتشا نمو وه هنيب ةيلوئسملا
هكارتشا اهيلع سسأو راضلا ثداحلا يف رورضملا نم تعقو يتلا األعفلا فصو نإف ،  ضقنلا ةمكحمل

يف هل قيدص عم صخش بوكر درجم ناك  ،واذإ ةمكحملا هذه هبقارت يذلا فييكتلا نم وه هيف
أطخلا يف ًاكارتشا روصلا ضعب يف ربتعي ال امم وه اهب هريس يف ًاعرسم قيدصلا اذه اهدوقي ةرايس
ًاسامتلا ام ةكرحب عزفلا ريثأت تحت بكارلا اذه مايق درجم ناك اذإو ،  ةرايسلا دئاق هيف عقو يذلا
بكارلا اذه ةمهاسم نأ يف كش ال هنإف ،  دئاقلا أطخ يف ًاكارتشا كلذك ربتعي ال هسفنب رضأف ةاجنلل
ًاكرتشمو نيقباستملا ك ًائطخم هلعجي امم يه اهب ةقباسم ءارجإ ىلع ةرايسلا ةدئاق عم قافت يفاال

لعف ىلع بترتملا ررضلا نأ لص كلذ .واأل ءارج نم ثدحي امع الً وئسمو مهئطخ يف مهعم
نم لزنتسي نأ نذإ يغبنيف ،  نومضملا لباقي ام ربتعيو ردهملا لباقي ام هيف طقسي ردهمو نومضم
ضقن ) ريغلا نم عقو يذلا لعفلا ربتعيو ،  ررضلا يف رورضملا هب مهاس يذلا لعفلا لباقي ام ضيوعتلا

ص489). 162 مقر 2 رمع ةعومجم 1939 ةنس رياني 26 يف يندم
نوكي نينماضتملا نينيدملا نيب اميف ةيلوئسملا عيزوت نأ كلذك ةطلتخملا فانئتس اال ةمكحم تضق دقو

ص 1942م54 ةنس ليربأ 22 يف طلتخم فانئتسا ) مهنم لك نم ردص يذلا أطخلا ةماسج بسحب
ص413). 1922م34 ةنس ويام 18 يف طلتخم فانئتسا : ًاضيأ رظنأو –172

31 يف ينطو فانئتسا : رظنأ .  عوضوملا اذه يف ةريثك طلتخمو ينطو نم يرصملا ءاضقلا ماكحأو
ةدايق يف لا مهإ نم تببست ةمدص ص65( 35 مقر 14 ةيمسرلا ةعومجملا 1912 ةنس ربمسيد

فانئتسا –( شيشحلا ريثأت تحت نكي مل ول ةثداحلا عنم هيلع ينجملا ناكمإ يف ناك هنأ تبثو ةبرع
اهسهد تاونس ثالث اهرمع ةلفط ص186( 334 مقر 1 عئارشلا 1914 ةنس رياني 7 يف ينطو

لا زأف ةظح مال نودب ةيديدحلا ككسلا نابضقو اهدلا و لزنم نيب لوحي يذلا روسلا كرت ببسب راطقلا
؟؟ ةيديدحلا ككسلا ةحلصم نم كرتشم أطخ : مهلزانم ىلإ قيرطلا ريصقتل ةدمع نماأل لا معلا
ص 235 مقر 8 ةماحملا 1927 ةنس ربمفون 21 يف ةينطولا رصم فانئتسا –( لزنملا جراخ اهدحو
.( هيلع ينجملا و قئاسلا لا مهإ ص806( 492 مقر 8 ةاماحملا 1928 ةنس رياني 31 يفو –315
: لوئسملا أطخ قرغتسي أطخلا اذه لعجي نأ دح ىلإ ًاشحاف رورضملا أطخ ناك اذإ ءاضقلا بهذي دقو

هباصأ صخش ص107 . 48 مقر ( ةيمسرلا ةعومجملا 1907 ةنس ربمسيد 3 يف ينطو فانئتسا
ًادوجوم ناك ألهن ضيوعتلا بلط ضفرف ،  ةيديدحلا ككسلا ةحلصم لا مهإب تعقو ةمداصم نم ررض

مقر 3 عئارشلا 1915 ةنس ربمسيد لوأ يف ينطو فانئتسا – راطقلا ريس ءانثأ يف ةبرعلا باب جراخ
  هلتقف راطقلا مهدحأ مهدف روهمجلل ةحلصملا هتدعأ يذلا ناقلزملا ريغ نم رمياألهيلا ص233( 52

سرام 13 يف طلتخم فانئتسا – ضيوعتلا بلط ضفرو لوئسملا أطخ رورضملا أطخ قرغتساف ،
ىلإ بهذي هكرتي نأ هدلا و ىلع أطخ :ال تاونس ( هرمع ريغص ذيملت ص358) 1930م42 ةنس
لثم ص266( 1931م43 ةنس سرام 5 يف طلتخم فانئتسا – ( هدرفمب ةسردملا
ألنودلا كرتشم أطخ ص162( 1938م50 ةنس سرام ( يف طلتخم فانئتسا –( ةقباسلا ةيضقلا
ةنس رياربف 21 يف طلتخم فانئتسا .( بيقر نود ةكرحلا ب محدزملا عراشلا يف اهكرت ةريغص تنب
ًاضيأ وه نوكي كرتشملا أطخلا حةلا يف تيملا بيرقل يطعي يذلا ضيوعتلا ص104( 1945م57

اال ةمكحم ءاضق نم ىرخأ ةلثمأ .( ضيوعتلا ب ًاصخش بلا طي يذلا وه تيملا ناك ول امك ًاففخم
13 يفو –15 مقر م213 يلليروب 1887 ةنس رياربف 2 يف طلتخم فانئتسا : ةطلتخملا فانئتس
1890 ةنس ةينوي 12 يفو ص255– 13 ةطلتخملا مكاحملل ةيمسرلا ةعومجملا 1888 ةنس ةينوي

ةعومجملا 1898 ةنس ةينوي لوأ يفو ص5– 1896م) ةنس ربمفون 4 يفو ص421– م2
2 يفو ص276– 1908م20 ةنس ةينوي 17 يفو ص306– 23 ةطلتخملا مكاحملل ةيمسرلا

ةينوي 15 يفو ص130– 1932م44 ةنس رياني 20 يفو ص331– 1931م43 ةنس ليربأ
1933 ةنس ويام 4 يفو ص383– 1932م44 ةنس ةينوي 16 يفو ص376– 1932م44 ةنس
1938م50 ةنس ويام 25 يفو ص115– 1937م49 ةنس رياربف 18 يفو ص265– م45

ص322 .
: أطخلا ةماسج بسحب ال سوؤرلا ددعب ضيوعتلا عزوت ةطلتخملا فانئتس اال ةمكحمل ةليلق ماكحأ كانهو
ص 1921م34 ةنس ربمسيد 15 يفو ص31– 1917م30 ةنس ربمفون 14 يف طلتخم فانئتسا

. 57
اذإف نعاآلرخ . الً قتسم ًارثأ ثدحأ امهنم لك نازيمتم نآطخ ةمث ناك اذإ كرتشم أطخ كانه نوكي وال اذه
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ةماسج ددحي نأ عطتسي مل إالاذإ سوؤرلا ددع ىلع عيزوتلا ىلإ يضاقلا أجلي ).وال

نيلوئسملا ىلع يواستلا ب عيزوتلا يرجيو ،  ًاعيمج اهيف ؤفاكتلا ضرفي ذئدنعف أطخ ، لك
.(3) هسفن رورضملا مهنمو

الً وئسم نيفرطلا نم لك ناك اذإ ام حةلا يف ةمدقتملا ةدعاقلا قيبطت نكميو اذه
ردق ررض ىلو األ ةرايسلا باصأف .  ناترايس تمداصت اذإ امك .  هتاذ تقولا يف ًارورضمو
تبثو .  ًاهينج نيرشع غلبمب ردق ررض ةيناثلا ةرايسلا باصأو , ًاهينج نيسمخ غلبمب
هردقو ىلو األ ةرايسلا باصأ يذلا ررضلا امأ .  نيقئاسلا نم لك بناج يف أطخلا

مل يضاقلا نأ ضرف اذإف .  أطخلا ةماسج بسحب نيقئاسلا نيب مسقيف ًاهينج نوسمخ
لبق الً وئسم يناثلا قئاسلا نوكيف ،  يواستلا ب مسق ةماسجلا هذه نيبتي نأ عطتسي
ةيناثلا ةرايسلا باصأ يذلا ررضلا امأو .  ًاهينج نيرشعو ةسمخ غلبمب األلو قئاسلا

األلو قئاسلا نوكيف .  نيقئاسلا نيب يواستلا ب ًاضيأ مسقي هنإف ًاهينج نورشع هردقو
عفدي ةصاقملا يرجت نأ دعبو .  تاهينج ةرشع غلبمب يناثلا قئاسلا لبق الً وئسم

.(4) ًاهينج رشع ةسمخ ةياهنلا يف األلو قئاسلا ىلإ يناثلا قئاسلا
ريغلا أطخ –3$

 ،حةلا رورضملا أطخ ثحب دنع انلعف امك ،  ًاضيأ انه دعبتسن : ةلأسملا عضو –597
ريغلا لعفب ررضلا عقوو ،  ضورفم وأ تباث ام ، أطخ هيلع ىعدملا نم عق يمل اذإ ام
ناك أطخ ناك نإف ،  ررضلا ثادحإ يف ديحولا ببسلا وه ناك اذإ ريغلا لعف نإف .  هدحو

ثداحلا وأ ةرهاقلا ةوقلا ليبق نم ناك أطخ نكي مل نإو ،  لوئسملا وه هدحو ريغلا

باتكلا ملقل زوجي أطخ ،فال ىلو األ ةبترملا يف نئاد جاردإ اهيلع بترت ةئطاخ ةداهش باتكلا ملق ملس
هنيدمل ةكولمم ريغ لا ومأ ىلإ دتمي هديق لعج هنأ يف أطخأ ًاضيأ وه هنأب نئادلا اذه ىلع جتحي نأ

أطخ نئادلا اهيف جردأ يتلا ةبترملا يف نيدلا ءافول يفكي ديقلا هيلع ذوخأملا نيدملا ملا ماد ام
سيل رورضملا أطخ ناك اذإ كلذكو ص83). 1923م36 ةنس ربمسيد 13 يف طلتخم فانئتسا )

،  قئاسلا نم أطخ نع مارتلا طيرشب ةبرع جعالت تقلع اذإ امك ،  ررضلا ثادحإ يف ًارشابم ًاببس
،  قئاسلا لتقف ةيداع ريغ ةعرس ًاعرسم ىتأ مارتب اذإ ةعاس عبر ةدم ةبرعلا صيلخت جلا عي وه امنيبو
1922م ةنس ربمفون 15 يف طلتخم فانئتسا ) ةبرعلا قئاس ال لوئسملا وه هدحو مارتلا قئاس نإف

ص25). 35
. 1512 ةرقف 2 وزام يسنرفلا ءاضقلا ليلحت يف رظنأ (1)

م78 . يلا اإلطي يسنرفلا عورشملا –2 ةرقف م158 ينولوبلا نينقتلا م254– ينامل األ نينقتلا (2)
ةماسج ساسأ ىلع ضيوعتلا سايق ىلإ ءاضقلا ليم نم ةرهاظ ةيقب 2 وزام يف ءاج امك اذه ، يفو (3)

ةرقف 2 وزام اذه دقن يف رظنأ ) يئانجلا أطخلا نم هب رقي ًايتاذ ًاسابل يندملا أطخلا سبلي امم ،  أطخلا
عم ىقبي هنإف ،  ضحملا قطنملا عم ضراعت اذإ وهو ،  لداعلا يلمعلا لحلا وه ذه نأ ىلع .(1512

2 وزام رظنأ ) وزام نيذاتس األ سفن ىتح هلوقي ام اذهو هنع . فارحن اال بعصي ًايناسنإ حالً كلذ
نوكت نأ لص األ لعجت ديدجلا يندملا نوناقلا نم 169 ةداملا نإف كلذ عمو ص821). 1973 ةرقف

يف 599 ةرقف رظنأ ) كلذ نايب يتأيسو ،  سوؤرلا ددع ىلع يواستلا ب نيلوئسملا نيب اميف ةمسقلا
.( شماهلا

=2÷20+50) نيررضلا عومجم فصن ةياهنلا يف لمحتي نيقئاسلا نم نأكالً كلذ نم نيبتيو (4)
لمحتيف ،  ًاهينج رشع ةسمخ هنم ىضاقت ،  ًاهينج نوسمخ هرد ق ررضب بيصأ األلو قئاسلا 35).ف

 ،مث ًاهينج نورشع هردق ررضب بيصأ يناثلا قئاسلا  .و ًاهينج نوث ثوال ةسمخ هردق ًاررض ةياهنلا يف
ًاهينج نوث ثوال ةسمخ هردق ًاررض ةياهنلا يف لمحت دق نوكيف ،  ًاهينج رشع ةسمخ األلو قئاسلل عفد

.  ًاضيأ وه
نأكالً انمدق دقف .  نيقئاسلا نم لك بناج يف ًاضرتفم ناك أطخلا نأ ول اهتاذ ةلأسملا لح فلتخيو اذه

نوكيف . ً ال ماك ًاضيوعت هباصأ يذلا ررضلا نع اآلرخ قئاسلا ضوعي ةلا حلا هذه يف نيقئاسلا نم
ءازإ الً وئسم يناثلا قئاسلا نوكيو ،  ًاهينج نيرشع غلبمب يناثلا قئاسلا ءازإ الً وئسم األلو قئاسلا
األلو قئاسلا ءازإ الً وئسم يناثلا قئاسلا ىقبيو .  ةصاقملا عقتف ،  ًاهينج نيسمخ غلبمب األلو قئاسلا

.  طقف اهينج رشع ةسمخ غلبمب الً وئسم ىرخ األ ةروصلا يف ناكو .  ًاهينج ثالنيث غلبمب
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. ً ال وئسم دحأ نوكي فال يئاجفلا
لعف أطخلا اذه عم ررضلا ثادحإ يف كرتشاو ،  هيلع ىعدملا نم أطخ عقو اذإ امأ

طرتشيو .  هيلع ىعدملا ةيلوئسم يف ريغلا لعف رثأ نع لؤاستلل لحم كانه ناك ،  ريغلا
ثادحإ يف نأش هل أطخ ريغلا لعف نوكي نأ رورضملا لعف يف طرتشا امك ًاضيأ انه

.  ررضلا
انه طرتشيو .  هيلع ىعدملا ةيلوئسم يف رثأ هل سيلف أطخ ريغلا لعف نكي مل اذإف

.  ررضلا ثادحإ يف نأش هل أطخ ريغلا لعف نوكي نأ رورضملا لعف يف طرتشا امك ًاضيأ
اذه ناكو ،  هيلع ىعدملا ةيلوئسم يف رثأ هل سيلف أطخ ريغلا لعف نكي مل اذإف

أطخ . ريغلا لعف نوكي نأ نذإ  .فالدب ةلماك هتيلوئسم تناكو ،  لوئسملا وه هدحو
 .والدب داتعملا لجرلل فولأملا كولسلا نع فارحن :اال فورعملا هرايعمب أطخلا ساقيو
نأ هيلع ىعدملل زاج  ،إوالامل ررضلا ثادحإ يف نأش هل ريغلا أطخ نوكي نأ كلذك

.(1) ررضلا هلب ذإالعالةق هب جتحي
هيلع ىعدملا ربتعي يذلا صاخش األ نيب نم أطخلا بكترا يذلا ريغلا نوكي أال بجيو
نوكي  ،فال ًاعبات وأ ًاذيملت وأ هيلع ىعدملل ًادلو ريغلا اذه ناك ولف .  مهنع الً وئسم

.(2) رورضملا وحن هيلع ىعدملا ةيلوئسم يف رثأ هنم رداصلا أطخلل
ناك ثداحلا نأ ىلع ليلدلا موقي دقف ،  ًافورعم ريغلا نوكي نأ يرورضلا نم سيلو
كلذ عم ىقبيو ،  فرعي نأ نود بره دقو ثثلا صخش نم ردص أطخ هبابسأ نيب نم

.(3) هيلع ىعدملا ةيلوئسم يف ًارثؤم ريغلا اذه أطخ
اذإ لآلرخ: نيأطخلا دحأ قارغتسا – هيلع ىعدملا أطخ يف ريغلا أطخ رثأ –598
دحأ ناكو ،  ررضلا ثادحإ يف نأش ريغلا أطخو هيلع ىعدملا أطخ نم لكل ناك
ثادحإ يف ببسلا هدحو وه قرغتسملا أطخلا ربتعا اآلرخ ، أطخلا قرغتسي نيأطخلا

وه هدحو هيلع ىعدملا ناك ،  ريغلا أطخ هيلع ىعدملا أطخ قرغتسا اذإف .  ررضلا
أطخ قرغتسا اذإ امأ .  ةيلوئسملا هذه يف ريغلا أطخل  ،والرثأ ةلماك ةيلوئسم لوئسملا
أطخل رثأ  ،وال ةلماك ةيلوئسم لوئسملا وه هدحو ريغلا  ،ف هيلع ىعدملا أطخ ريغلا

.  ةيلوئسملا هذه يف هيلع ىعدملا
اذإ – رورضملا أطخ يف كلاالم ددص يف انيب امك – اآلرخ نيأطخلا دحأ قرغتسيو

ذخأ نأ دعب هعئاضبو رجأتسملا الت وقنم كلا ملا عزتنا اذإ هنأب ةطلتخملا فانئتس اال ةمكحم تضق دقو (1)
نمف ،  ةميرجلا دوجول ةيرورض يهو شغلا ةين تفتناف ،  ةروشملا هذهل ًاقبطو نيماحملا دحأ ةروشم
درجم ىلع ةيلوئسملا موقت ثيحو ،  ًاتاتب نوناقلا ب لهجلا زوجي ال ثيح ،  ةيندملا ةيلوئسملا ةيحان

ص 1929م42 ةنس ربمسيد 26 يف طلتخم فانئتسا ) رثأ يأ يماحملا ةروشمل نوكي  ،ال أطخلا
يف ًارثأ ( يماحملا انه وهو ) ريغلا أطخل لعجت مل ةيضقلا هذه يف ةمكحملا نأ ظح 127).يفال
دقف ،  ةرشابم كلا ملا ىلع عقو دق يماحملا أطخ نم ررضلا ناك اذإ خبالفام اذهو كلا . ملا ةيلوئسم

اهددصب نحن يتلا ةيضقلا يف تربتعا ةمكحملا لعلو ةلا . حلا هذه يف ًاكرتشم نوكي أطخلا نأ انيأر
.  يماحملا أطخ قرغتسا  ،دق ريغلا وحن هفرصت يف هتيلوئسم تحت لمعي وهو كلا ، ملا أطخ نأ

ىقبي  ،لب هيلع ىعدملا أطخ قرغتسي نأ زوجي ال عباتلا وأ ذيملتلا وأ دلولا أطخ نأ كلذ ىلع ينبنيو (2)
عوجر نم عنمي ال اذه نكلو ، ً ال ماك ضيوعتلا هل عفديو ،  رورضملا وحن لوئسملا وه ًامئاد اذه

اذه نع الً وئسم وه ناك ولو أطخلا بكترا يذلا ريغلا ىلع هلك وأ ضيوعتلا اذه ضعبب هيلع ىعدملا
.  رورضملا وحن ريغلا

رثؤي نأ هنأش نم نوكي ريخ اذهاأل نم ردصي يذلا أطخلا  ،ف ريغلا نع الً وئسم هيلع ىعدملا نكي مل اذإ امأ
كرت اذإف ،  ريغلا و هيلع ىعدملا نيب عالةق تماق ول ىتح ،  هأطخ قرغتسي نأ زوجي  ،لب هتيلوئسم يف
وأ بيرقلا بكتراو هنع ، الً وئسم سيل وهو ،  هئاقدصأ نم وأ هلهأ نم ألدح هترايس ةرايسلا بحاص

.  هيلع ىعدملا أطخ قرغتسي نأ زاجو ،  ريغلا نم ًارداص أطخ أطخ ،دع قيدصلا
.  هيلع ىعدملا أطخ لوهجملا ريغلا اذه أطخ قرغتسي نأ زوحي (3)
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هانيأر ام انه دري اآلرخ .وال أطخلا باكترا ىلإ عفد يذلا وه ناك وأ ًادمعتم أطخ ناك
نأ نكمأ اذإ هنإف ،  هيلع ىعدملا أطخ قرغتسي دق هءاضر نأ نم رورضملا أطخ يف
هيلع ىعدملا أطخ نأ روصتي  ،فال هيلع ىعدملا أطخل رورضملا ءاضر قارغتسا روصتي

.  ريغلا ءاضر هقرغتسي
،  نيمئاق ايقب اآلرخ ، أطخلا نيأطخلا دحأ قرغتسي مل اذإف : نيلوئسملا ددعت –599
دقف ،  نيلوئسملا ددعت حةلا يه هذهو .  ررضلا ثادحإ يف ببس امهنم نأكالً ربتعاو
نم رثكأ لوئسملا حبصأف ،  ررضلا ثادحإ يف رخآ صخش هيلع ىعدملا عم كرتشا

.  دحاو صخش
ةلا . حلا هذه ىلع ،  اهركذ قباسلا ،  ديدجلا يندملا نوناقلا نم 169 ةداملا تصن دقو

: يتأي امب تضقف
،  ررضلا ضيوعتب مهمازتلا يف نينماضتم اوناك راض لمع نع نولوئسملا ددعت "اذإ
يف مهنم لك بيصن يضاقلا نيع اذإ  ،إال يواستلا ب مهنيب اميف ةيلوئسملا نوكتو

. "(1) ضيوعتلا

ددعت :"1-اذإ اآليت هجولا ىلع يديهمتلا عورشملا نم 236 ةداملا يف صنلا اذه درو : صنلا خيرات (1)
عفد نم عجريو -2.  ررضلا ضيوعتب مهمازتلا يف نينماضتم اوناك راض ، لمع نع نولوئسملا
أطخلا ةماسج ردق ىلعو لا األوح بسح يضاقلا هددحي بيصنب نيقابلا نم لك ىلع هلمكأب ضيوعتلا
مهنيب ةيوس ةمسقلا نوكت ةيلوئسملا يف مهنم لك طسق ديدحت لا حتسا نإف ،  مهنم لك نم عقو يذلا
عورشملا يف 173 ةداملا مقر حبصأو ،  ةيظفل الت يدعت لا خدإ دعب صنلا رقأ ةعجارملا ةنجل يفو . "
خويشلا سلجمب يندملا نوناقلا ةنجل يفو .  ليدعت نود ةداملا ىلع باونلا سلجم قفاوو .  يئاهنلا
ًايرايتخا وأ نوناقلا مكحب ًايرابجإ نيلوئسملا نيب اميف نماضتلا لعج لوح ةليوط تاشقانم ترج

يأر ىهتناو .  نيلوئسملا نيب اميف ضيوعتلا ةمسق هيلع موقت يذلا ساس األ لوحو ،  يضاقلا مكحب
ةيلوئسملا نوكتو " ةرابع ىلو األ ةرقفلا ىلإ تفاضأو ،  صنلا نم ةيناثلا ةرقفلا تفذح اهنأ ىلإ ةنجللا

اإل هذه يف ىعور دقو . " ضيوعتلا يف مهنم لك بيصن يضاقلا نيع إالاذإ يواستلا ب مهنيب اميف
نأ يضاقلل  ،إالنأ راضلا لعفلا مهنم عقو نم نيب ةيلوئسملا يف ةاواسملا وه لص األ نوكي نأ ةفاض
قفاوو . 169 ةداملا مقر حبصأو .  فورظلل هريدقت بسح ضيوعتلا يف مهنم لك بيصن يف لدعي

ص389) ص382– 2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم ) هتنجل اهتلدع امك ةداملا ىلع خويشلا سلجم
.

ىلع صنلا اذه رصتقي :"ال يتأي ام صنلا اذه ددص يف يديهمتلا عورشملل ةيحاضي اإل ةركذملا يف ءاج دقو
يضقي ام وهو ،  مهيلع رورضملا عوجر دنع نيعم ررض ثادحإ يف نوكرتشي نم نيب نماضتلا ريرقت
عوجر ةيفيك نييعت كلذ قوف لوانتي لب ، 211/150 ةداملا يف يلا حلا يرصملا نينقتلا هب

ىلع رورضملا عوجرب قلعتي اميفف .  هلمكأب ضيوعتلا ءادأب مهدحأ ماق اذإ مهنيب اميف نيلوئسملا
يلص األ لعافلا و ضرحملا نيب قيرفتلل ةجاح نود نينماضتم ؤهالء نوكي راضلا لمعلا نع نيلوئسملا

/108 نيتداملا ًاضيأ رظنأ )50 ةداملا يف يرسيوسلا تامازتل اال نينقت لعف ام وحن ىلع ،  كيرشلا و
ةداملا هذه نأ ظح ).يوال يواسمنلا نينقتلا نم 1301 ةداملا و يشكارملا و يسنوتلا نينقتلا نم 99

وأ حبرلا نم ًابيصن باصأ إالاذإ ضيوعتلا ب مزتلي ال قورسملا ءيشلا ىفخم ىلع ًاضيأ صنت اهسفن
نم راضلا لعفلا عوقو )حةلا ىلو :(األ نيتلا ح نيب قيرفتلا ىلإ اذه يدؤيو .  هتنواعمب ًاررض ثدحأ

ديدحت  ،وأ مهنيب نم ةقيقح ررضلا ثدحأ نم نييعت عسولا يف نوكي نأ نود نيددعتم صاخشأ
مهنيب نماضتلا ريرقت نع ىدعم ةمث نوكي ال ةلا حلا هذه يفو ،  هثادحإ يف مهنم لك ةمهاسم ةبسن

األ نينقتلا نم 830 ةداملا و يشكارملا و يسنوتلا نينقتلا نم 100/109 نيتداملا رظنأ ) ًاعيمج
مغر راضلا لعفلا مهنم عقو نم نيب نم ررضلا يثدحم نييعت ناكمإ )حةلا ةيناثلا ).(و ينامل
ررضلا نع إال مهنم لك لأسي ال ةلا حلا هذه يفو ،  هثادحإ يف مهنم لك بيصن ديدحت ناكمإو مهددعت
ةداملا و ينولوبلا نينقتلا نم 136 ةداملا رظنأ ) نماضتلا هو ىلع ةتبلا نولأسي  ،وال هئطخب ثداحلا
نينقتلا يف اهيلإ ةراش اإل تمدقت يتلا ءافخ حةلااإل مكح وه اذهو ( يواسمنلا نينقتلا نم 1302

لك هيدؤي ام يضاقلا ددحيف ،  نماضتلا دنع مهنيب اميف نيلوئسملا عوجرب قلعتي اميف امأ .  يرسيوسلا
فرظ لكو ررضلا ثادحإ يف أطخلا اذه بيصنو هنم عقو يذلا أطخلا ةماسجب كلذ يف ًادتعم مهنم

.  ًاعيمج نيلوئسملا ؤهالء نم ثداحلا ررضلا يف لوئسملا ةمهاسم ىدم نع فشكي نأ هنأش نم رخآ
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عجري نأ رورضملل نذإ زوجيف ،  نيلوئسملا نيب اميف نماضتلا ررق صنلا نأ ظح يوال
مرغلا الن وئسملا مساقتي الً(1).مث ماك ضيوعتلا ب ريغلا وأ هيلع ىعدملا نم يأ ىلع

نأ ضورفملا  ،ذإ مهنيب ةيوس ةمسقلا نوكتف ،  ةيلوئسملا يف مهنم لك طسق ديدحت لا حتسا اذإف
نع نيلوئسملا ددعت حةلا يرسيوسلا تامازتل اال نينقت هجاو دقو .  مهتاعبت توافت ىلع مقي مل ليلدلا
 ،و عورشملا ريغ لمعلا ساسأ ىلع ضعبلا لأسي نأك ،  ةيلوئسملا بابسأ الف تخا عم ررضلا تاذ
لك مازلإب نينقتلا اذه ىضق دقو .  نوناقلا يف صن ىضتقمب ضعبلا  ،و دقاعتلا ساسأ ىلع ضعبلا
ب مهضعب عبالةق قلعتي اميف 51 ةداملا يف ررقو ،  أدتبم ًامازلإ نيدلا نيع ءادأب ةروصلا هذه يف مهنم
،  عورشم ريغ لمعب نيلوئسملا نيب نم هثدحأ نم قتاع ىلع وأالً عقت ررضلا ةعبت نأ اآلرخ ضعبلا
أطخ ىلع ءانب الً وئسم ىوكي نأ نود نوناقلا يف صن ىضتقمب هنع لأسي نم قتاع ىلع ًاريخأ عقتو

ىضتقمب هبإال األذخ رسيتي ال مكحلا اذه نأ نايبلا نع ينغو ،  يدقاعت مازتلا ىلع ءانب وأ هنم عقو
ص384). ص383– 2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم ). " صاخ صن

و لوئسملا نم عقو يذلا أطخلا نم  ،نأكالً رورضملا أطخ ثحب دنع انضرف امك انه ، ضرفن نحنو (1)
أطخلا نوكي دقو .  امهنم لك بناج يف تبث دقو تابث اإل بجاو أطخ وه ريغلا نم عقو يذلا أطخلا

بأ لوئسملا بناج يف ضرتفملا أطخلا لثم .  امهيلك بناج يف وأ امهنم يأ بناج يف ًاضرتفم
يف ببسلا ًاضيأ وه ناك ريغلا بناج يف أطخ هتاذ تقولا يف تبثو ،  هنبا نم ردص أطخ نع لوئسم
–نأ رورضملا أطخ ددص يف انمدق امك لألب– زجيف هنع ، الً وئسم األب لعج يذلا ررضلا ثادحإ

.  ًاتاتب ةيلوئسملا نم صلخيو ،  هبناج يف ضرتفملا أطخلا يفنيف ،  هدلو ةياعر يف ئطخي مل هنأ تبثي
األب نوكيف ،  ريغلا بناج يف تباث رخآ أطخ كانهو ،  هبناج يف ًاضرتفم أطخلا ىقب كلذ نع زجع اذإف

ضيوعتلا األب عفد اذإو .  ركذلا ةمدقتملا 169 ةداملل ًاقيبطت رورضملا وحن نماضتلا ب نيلوئسم ريغلا و
ب جتحي نأ ريغلا عيطتسي  ،وال هبناج يف أطخلا تبث يذلا ريغلا ىلع هلك هب عجر ،  رورضملل الً ماك
اذإو .  هدحو رورضملا حلا إالصل نوناقلا همقي مل ضارتف اذهاال األب ،ألن بناج يف ضرتفملا أطخلا
ررضلا نأ تبثي نأب – ررضلا ثادحإ يف ديحولا ببسلا وه ناك ريغلا أطخ نأ تبثي األبنأ عاطتسا

،  رورضملا وحن ىتح ًاتاتب ةيلوئسملا نم صلخت – يغبني امك ةياعرلا بجاوب ماق ولو ًاعقاو الدب ناك
عجري الوال ماك ضيوعتلا ب هيلع عجريو ه ، أطخ تبث يذلا ريغلا ىلع لآ عجري نأ اذه عيطتسي وال
لثم .  سكعلا تابثإ لبقي ال لوئسملا بناج يف ضرتفملا أطخلا نوكي دقو األب . ىلع ءيشب ريغلا

اال ىلإ هرطضاف ةأجف هقيرط ضرتعا صخش أطخ تبثاو ،  ةرباعلا دحأ سهد ةرايسلا قئاس كلذ
 ،نأ قباسلا لثملا يف األب عاطتسا امك ،  قئاسلا عيطتسي ال انه .  رباعلا سهدف قيرطلا نع فارحن

.  ريغلا أطخ تبثا هنأ يقب .  سكعلا تابثإ لبقي ال ًاضارتفا ضرتفم ألهن هبناج نع أطخلا يفني
عجري نأ رورضملل عيطتسيو ،  نماضتلا الب وئسم ريغلا و قئاسلا نم لك نوكي رورضملا ىلإ ةبسنلا بف

ام لكب هأطخ تبث يذلا ريغلا ىلع اذه عجر قئاسلا ىلع عجر اذإف ال . ماك ضيوعتلا ب امهنم يأ ىلع
همقي مل ضارتف اال اذه ألن قئاسلا بناج يف ضرتفملا أطخلا ب جتحي نأ ريغلا عيطتسي  ،وال هعفد
ءيشب قئاسلا ىلع اذه عجري  ،فال ريغلا ىلع رورضملا عجر اذإ امأ .  هدحو رورضملا حلا إالصل نوناقلا

نأ قئاسلا عيطتسيو .  انمدق امك هبناج يف ضرتفملا أطخلا ىدجي وال أطخ هبناج يف تبثي مل ألهن
هبجاوب ماق ول ىتح ًاعقاو الدب ناك ررضلا نأ تبثا وه اذإ رورضملا وحن ًاتاتب ةيلوئسملا نم صلختي

،  ررضلا ثادحإ يف ديحولا ببسلا وه ناك ريغلا أطخ نأ كلذب تبثي  ،ألهن يغبني امك ةسارحلا يف
ءيشب ريغلا عجري ال ،وال ماك ضيوعتلا ب هيلع عجريو ،  ريغلا ىلع إال رورضملا عجري ال ةلا حلا هذه يفو

،  ةسارحلا يف هبجاوب ماق ول ىتح ًاعقاو الدب ناك ررضلا نأ تابث  ،اإل قئاسلا عيطتسيو .  قئاسلا ىلع
صلخيف ،  ةرهاقلا ةوقلا ةباثمب نوكيف ،  هعفد عاطتسي وال هعقوت نكمي ال ناك ريغلا أطخ نأ تبثي نأ
ربوتكأ 31 يف طلتخم فانئتسا ىنعملا اذه يف رظنأ ) هانمدق يذلا وحنلا ىلع ةيلوئسملا نم قئاسلا

1942 ةنس سرام 25 يفو ص144– 1941م53 ةنس ليربا 2 يفو ص10– 1935م48 ةنس
ةمث نوكت فال هيدافت دصق يذلا ررضلا نع قئاسلا هثدحأ يذلا ررضلا ديزي دقو ص150)– م54
نأ دعب ًاراتخم ًاديرم هبكترا ام بكترا امنإ مهتملا ناك اذإ هنأب ضقنلا ةمكحم تضق دقو ،  ةرهاق ةوق
ب دوعصلا وأ قرطلا قرتفم دنع هترايس ضرتعا يذلا غلاالم ةايح ىلع ءاضقلا ،  نيرمأ نيب نزاو

بسانتي ال ةرورضلا حةلا يف بكترملا لعفلا ناكو ،  ةعقاولا تعقو ثيح عراشلا زيرفإ ىلع ةرايسلا
ضيوعتلا نإف ،  ةميق ربكأو ًارطخ لجأو ًانأش هنم مهأ ةهادبلا ب ناك  ،لب هيدافت دصق ام عم لا حب

158 مقر 22 ةاماحملا 1941 ةنس ربمفون 17 يف يئانج ضقن ) ررض ريغلا قحل ام اذإ ًابجاو نوكي
1653 ةرقف –1652 ةرقف 2 وزام ةلأسملا هذه يف نييسنرفلا ءاضقلا و هقفلا يف رظناو ص468-

.(2–
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 ،إال سوؤرلا ددع ىلع يواستلا ب ةمسقلا نوكت نأ صنلا بسحب لص :واأل امهنيب اميف
ةمسقلا لعجي نأ هل زوجيف نيأطخلا نم لك ةماسج ددحي نأ يضاقلا عاطتسا اذإ

.(1) رورضملا أطخ يف كلاالم دنع كلذ نايب مدقت دقو .  أطخلا ةماسج بسحب
: ررضلا ثادحإ يف رورضملا أطخو ريغلا أطخو هيلع ىعدملا أطخ كارتشا –600
ناث أطخو ،  هيلع ىعدملا بناج يف تبثي لوأ أطخ ررضلا ثادحإ يف مهاسي دقو
لمحتي ةلا حلا هذه يفف .  رورضملا بناج يف تبثي ثثلا أطخو ،  ريغلا بناج يف تبثي

ريغلا و هيلع ىعدملا لمحتيو ،  ررضلا ثلث ،  هبناج يف أطخ تبث دقو ،  رورضملا
وأ هيلع ىعدملا ىلع ضيوعتلا يثلثب رورضملا عجريف .  نيقابلا نيثلثلا ب نينماضتم

يضاقلا ري مل ام اذه .  ثلثلا اآلرخب لوئسملا ىلع نيثلثلا عفد نم عجريو ،  ريغلا ىلع
.(2) ثلاالةث نم لك أطخ ةماسج بسحب لب سوؤرلا ددع ىلع ال عيزوتلا نوكي نأ

يف ًاببس ناك يذلا ريغلا رورضملا ربتعا اذإ مدقتملا لثملا نيع وه ريغلا بناج يف ضرتفملا أطخلا لثمو
نأ يلص األ لعافلا عيطتسي ال .وال ماك ضيوعتلا ب هيلع عجرف يلص األ لعافلا وه هايإ ةرايسلا سهد

ضرتفملا أطخلا ب جاجتح اال عيطتسي –ألهنال ريغلا وه انه قئاسلا حبصأ دقو – قئاسلا ىلع عجري
ًاضيأ كلذ لثمو .  انمدق امك رورضملا ةحلصمل إال ضرتفي مل أطخلا اذه نأ ذإ قئاسلا بناج يف
تبثي نأ رورضملا عاطتساو ،  قيرطلا يف رباع مادطص اذهاال ءارج نم بيصأف ،  اتمدطصا ناترايس

ماك ضيوعتلا عفدو أطخلا هبناج يف تبث يذلا قئاسلا نإف اآلرخ ، نود نيقئاسلا دحأ بناج يف أطخ
ريخإال اذهاأل بناجيف دجوي –ذإال ريغلا انه وهو – اآلرخ قئاسلا ىلع ءيشب عوجرلا عيطتسي الال

.  ضرتفم أطخ
اذهاال ءارج نم رباع بيصأف ،  اتمدطصا ناترايس ريغلا و لوئسملا نم لك بناج يف ضرتفملا أطخلا لثمو
يأ ىلع عوجرلا رورضمللف .  نيقئاسلا نم يأ بناج يف أطخ تابثإ رورضملا عيطتسي ملو ،  مادطص
نأ ضيوعتلا عفد نم عيطتسي له ىرن نأ ىقبيو .  ضرتفملا أطخلا ىضتقمب ال ماك ضيوعتلا ب امهنم
أطخلا ب جاجتح اال عيطتسي ال ألهن عجري أال سايقلا ناك ؟ هيف هبيصنب اآلرخ لوئسملا ىلع عجري

نيب ام مكحتلل رورضملا مامأ قيرطلا حتفي كلذب لوقلا نكلو اآلرخ ، قئاسلا بناج يف ضرتفملا
لجأ نمو اآلرخ . لوئسملا ىلع عوجر نود ال ماك ضيوعتلا عفد ىلإ هرطضي راتخي امهيأف ،  نيقئاسلا

اآلرخ قئاسلا ىلع ال ماك ضيوعتلا عفد يذلا قئاسلا عجري نأ ىلع اسنرف يف ءاضقلا و هقفلا ىرج كلذ
.(1661 ةرقف 2 وزام ) ضيوعتلا اذه يف هبيصنب

ددع ىلع يواستلا ب نيلوئسملا نيب اميف ةمسقلا نوكت نأ لص األ لعج صنلا نأ انه ظح نأنال (1)والدب
.  مدقت اميف اهانلقن دقو 169 ةداملل ةيريضحتلا األمعلا ىلإ عوجرلا نم ًاضيأ رهاظ اذهو .  سوؤرلا

نوكت نأ لص األ لعجف لدع مث أطخلا ةماسجل ًاعبت ةمسقلا ىلع صني يئاهنلا عورشملا ناك دقف
بسحب ةمسقلا نوكت نأ وه لص نأاأل ىلع يرجي ناكف يرصملا ءاضقلا امأ .  يواستلا ب ةمسقلا
كارتشاب تعقو أطخلا ةباص اإل ةثداح نأ نيبت اذإ هنأب ضقنلا ةمكحم تضق دقف .  أطخلا ةماسج

ةنس سرام 5 يف يئانج ضقن ) هئطخ رادقمب لك امهيلع ةيلوئسملا عيزوت بجو ،  اطخلا يف نيصخش
فانئتسا : ىنعملا اذه يف ًاضيأ رظناو ص325). 2/159 مقر 32 ةيمسرلا ةعومجملا 1931

يفو ص275– 1934م46 ةنس ويام 3 يفو ص84– 1931م4 ةنس ربمسيد 3 يف طلتخم
ص22 . 1946م58 ةنس رياني 16 يفو ص236– 1938م50 ةنس ليربا 14

ىعدملا نم لك اطخو هدحو رورضملا بناج يف ًاضرتفم ناك نإف : ضرتفم أطخ كانه ناك اذإ امأ (2)
عجرو ،  انمدق امك هحلا صل ميقأ ألهن رورضملا ىلع ضرتفملا أطخلا اذهب جتحي  ،مل تباث ريغلا و هيلع

اآلرخ . لوئسملا ىلع ضيوعتلا فصنب اذه عجريو ال ، ماك ضيوعتلا ب نيلوئسملا نم نأ ىلع رورضملا
نأ سايقلا  ،ف تباث ريغلا و رورضملا نم لك أطخو هدحو هيلع ىعدملا بناج يف ًاضرتفم أطخلا ناك اذإو
ب راضي ريغلا لعجي لحلا اذه نكلو ،  ريغلا وأ هيلع ىعدملا نم نأ ىلع ضيوعتلا يثلثب رورضملا عجري
لك بناج يف تباثلا أطخلا ىقبو ،  أطخلا اذه ىفتنا ول  ،ذإ هيلع ىعدملا بناج يف ضرتفملا أطخلا
يتلا ةلا حلا يف رورضملا عجري كلذل ،  نيثلثلا ال ضيوعتلا فصن ريغلا لمحتل ،  ريغلا و رورضملا نم
ىلع رورضملا عجر اذإو ،  هيلع ىعدملا ىلع ءيشب ريغلا عجري وال فصنلا ب ريغلا ىلع اهددصب نحن
ةرقف 2 وزام ىنعملا اذه يف رظنأ ) ريغلا ىلع ال ماك عفد امب هيلع ىعدملا عجر ،  فصنلا ب هيلع ىعدملا

ص549). ص548– 1664
 ،ل رورضملا عجر ،  تباث رورضملا و هيلع ىعدملا نم لك اطخو هدحو ريغلا بناج يف اضرتفم أطخلا ناك اذإو
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يناثلا بلطملا

رشابم ريغ وأ جتنم ريغ ببسلا ألن ةيببسلا مادعنا

األ هذه دحأ هيلع ىعدملا أطخ نوكيو رضلا بابسأ ددعتت دق : ناتلا 601–ح
عالةق مدعنتف ررضلا و أطخلا نيب ام ةلصلا عاطقنا ىلإ ددعتلا اذه يدؤي نكلو ،  بابس
وه هتاذ ررضلا نكلو .  هيلع ىعدملا أطخ وه دحاو ببسب ررضلل نوكي دقو .  ةيببسلا
هيلع ىعدملا أطخ نيبو اهضعب نيب ام ةلصلا عطقنتف ،  رارض األ بقاعتت  .ذإ ددعتي يذلا

.  ةلصلا هيف تعطقنا اميف ةيببسلا عالةق مدعنتف .  جئاتنلا لسلست ءارج نم
ا بقاعت (وأ جئاتنلا لسلست (2) بابس األ ددعت (1): نيتلا حلا نم كال ضرعتسيو

.( رارض أل

بابس األ ددعت –1

يتلا بابس األ ددعتت ام ًاريثك : قارغتسا نود وأ قارغتس عماال بابس األ ددعت –602
،  ًاعيمج بابس األ هذهب ذخأن له فرعن نأ انينعي كلذ دنعو .  ررضلا ثادحإ يف لخدتت
دنع بابس األ هذه نم فقن  ،وأ ررضلا تثدحأ ًابابسأ اهلك اهربتعنو ،  يعبلا و اهنم بيرقلا

.  هريغ نود جتنملا رثؤملا
اذإ ىلو األ ةلا حلا بابس األ ددعت يف نيتلا ح نيب زيمن نأ ددصلا اذه يف نسحيو

األ تددعت اذإ ةيناثلا ةلا  ،وحلا ىرخ األ بابس لأل اهنم ببس قارغتسا عم بابس األ تددعت
.  قارغتسا نود بابس

: ىرخ األ بابس لأل اهنم ببس قارغتسا عم بابس األ ددعت -1

يبنج األ ببسلا ثحب يف انيأر : ةيلوئسملل ابترم هدحو قرغتسملا ببسلا ءاقب -603
ببسلا وه ىقبيو اآلرخ . قرغتسي امهدحأ نكلو ،  ناببس ررضلل نوكي نأ زوجي هنأ

يف ققحتي اذه نأ انيأرو .  ةلماك هبحاص ةيلوئسم ققحتتف ،  ررضلا ثدحأ يذلا ديحولا
: نيضرف

ىلع اذه عجري  ،وال ضيوعتلا فصنب هيلع ىعدملا ىلع ،  ةقباسلا ةروصلا يف اهانمدق يتلا بابس أل
ىلع هلك هعفد امب ريغلا عجريو ،  فصنلا ب ريغلا ىلع عجري نأ رورضملل ًاضيأ زوجيو ،  ءيشب ريغلا

.  هيلع ىعدملا
ب رورضملا عجر ،  تباث ريغلا اطخو هيلع ىعدمملا و ورضملا نم لك بناج يف اضرتفم أطخلا ناك اذإو
نأ كلذك رورضملا عيطتسيو .  هيلع ىعدملا ىلع ءيشبا اذه عجري وال ريغلا ىلع ال ماك ضيوعتلا

.  هعفد ام لكب ريغلا ىلع اذه عجريو ،  هيلع ىعدملا ىلع ال ماك ضيوعتلا ب عجري
ب رورضملا عجر ،  تباث هيلع ىعدملا اطخو ريغلا و رورضملا نم لك بناج يف اضرتفم أطخلا ناك اذإو
لكب عجري نأ رورضملل زوجي امك .  ريغلا ىلع ءيشب اذه عجري وال هيلع ىعدملا ىلع ال ماك ضيوعتلا

.  هيلع ىعدملا ىلع هعفد ام لكب اذه عجريو ،  ريغلا ىلع ضيوعتلا
نأ رورضملل سيلف ،  تباث رورضملا اطخو ريغلا و هيلع ىعدملا نم لك بناج يف اضرتفم أطخلا ناك اذإو

ضيوعتلا فصن عفد نمو ،  هبناج يف تبث أطخ  ،ألن نيلوئسملا نم يأ ىلع ضيوعتلا فصنب إال عجري

ثلاالةث بناج يف اضرتفم أطخلا ناك اذإو .  فصنلا فصنب يأ عفد ام فصنب اآلرخ لوئسملا ىلع عجري

أطخ تبثي نأ رورضملا قئاسلا عطتسي ملو اهادحإ تبيصأو ثالث تارايس تمدطصا اذإ امك ،  ًاعيمج

اآل نيقئاسلا نم يأ ىلع ال ماك ضيوعتلا ب عجري نأ رورضملا قئاسلل زاج نيرخ اآل نيقئاسلا نم يأ

عوضوملا اذه يف رظنأ اآلرخ( قئاسلا ىلع هفصنب عجري ال ماك ضيوعتلا عفدي يذلا قئاسلا  ،و نيرخ

.(1664 ةرقف 2 وزام
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دمعلا أطخلا قرغتسيف دمع . ريغ واآلرخ ًادمع أطخ نيببسلا دحأ نوكي نأ –1
صخش دمعت اذإف .  هدنع فقن يذلا ديحولا ببسلا وه حبصيو .  دمعلا ريغ أطخلا
هبكترا وأ رورضملا هبكترا أطخ ررضلا اذه ثادحإ ىلع هدعاسو .  رخأب ررض ثادحإ
هسهدف هلوح باالامل قلم ريغ قيرطلا يف هميرغ ريس ةصرف صخش زهتنا ول امك ،  ريغلا

ناببس عمتجا ،  اهيف هميرغ عقوأف أطخ ريغلا اهرفح قيرطلا يف ةرفح ىأر  ،وأ هترايسب
يف كش  .وال ريغلا أطخ وأ هيلع ينجملا اطخو يناجلا دمعت : ررضلا ثادحإ يف ال خدت
يذلا وه هدحو دمعتلا  ،ف ريغلا أطخ وأ هيلع ينجملا أطخ قرغتسا دق يناجلا دمعت نأ

ال وئسم هيلع ىعدملا نوكيو ،  ررضلا ثادحإ يف ديحولا ببسلا ربتعيو ،  هدنع فقن
.  ةلماك ةيلوئسم هدحو

يف بيبطلا ئطخي نأ كلذ لثم اآلرخ . ببسلل ةجيتن نيببسلا دحأ نوكي 2-نأ
،  ليمعلا ىلع ةروشملا يف سدنهملا وأ لكوملا هيجوت يف يماحملا وأ ضيرملا ةحيصن

ةروشملا وأ هيجوتلا وأ ةحيصنلا عابتإ يف ليمعلا وأ لكوملا وأ ضيرملا ئطخيف
ةروشملا : ررضلا ثادحإ يف ال خدت نايلا وتم ناببس دجو مث نمو .  ررضلا ب باصيف

اآلرخ ، ببسلا ىلإ قاس يذلا وه نيببسلا دحأ نكلو .  ةروشملا هذه ذيفنتو ةئطاخلا
ةجيتن ذيفنتلا ناكف ذيفنتلا ىلإ تقاس يتلا يه ةروشملا هل ،ذإ ةجيتن اذه ناكف
ببسلا اهدحو يه حبصتو ،  ذيفنتلا قرغتست ةروشملا نأ كلذ ىلع بترتيو .  ةروشملل
ةيلوئسم هدحو سدنهملا وأ يماحملا وأ بيبطلا ةيلوئسم ققحتتو ،  هدنع فقن يذلا

.  ةلماك

قارغتسا نود بابس األ ددعت ب–

،  ىرخلا بابس األ اهنم ببس قرغتسي ملو بابس األ تددعت اذإ امأ : ناتيرظن –604
بابس األ ؤفاكت ةيرظن يه هذهو ًاعيمج بابس األ هذهب ذخأن له لؤاستلا ذئدنع زاج

quenontheoriedel’equivalencedesconditions-laconditionsine
theorie) جتنملا ببسلا ةيرظن يه هذهو ةجتنملا ةرثؤملا بابس دنعاأل اهنم فقت وأ
بلا ءاهقف كلذ يف مهعبتو – نامل اال ءاهقف ناك دقو .(delacausaliteadequate
ًاضيأ كلذ يف مهعبتو – اهورجه  ،مث بابس األ ؤفاكت ةيرظنب نولوقي – ىرخ الداأل

.  نيتيرظنلا اآلنكالنم ضرعتسنو .  جتنملا ببسلا ةيرظن ىلإ – مهريغ
von) يريب نوف ينامل األ ةيهقفلا ةيرظنلا هذهب :قلا بابس األ ؤفاكت ةيرظن –605

ربتعي – ًاديعب ناك امهم – ررضلا ثادحإ يف لخد هل ببس لك نأ اهادؤمو (1)(Buri
ررضلا ثادحإ يف تلخدت يتلا بابس األ عيمجف .  ررضلا تثدحأ يتلا بابس نماأل
ثادحإ يف لخد .  ببسلل نوكيو .  هثادحإ يف ًاببس ربتعي اهنم دحاو لكو ،  ةئفاكتم

ةرايس هتسهدف قيرطلا ضرع يف راس مثال نأ ولف .  ررضلا عقو ولالهامل ناك اذإ ررضلا
ريسي ناك هنأ ول ثداحلا ىدافتي نأ ةرايسلا قئاس ىلع ريسيلا نم ناكو ،  ةعرسم
ناك ،  هنزاوتل مًاكلا ناك هنأ ول ثداحلا ىدافتي نأ لمثلل نكمي ناك امك ،  ةلدتعم ةعرسب
يف باصملا أطخو ةريبك ةعرسب ريسلا يف قئاسلا أطخ : ررضلا ثادحإ يف ناببس كانه

قئاسلا نكي مل ول عقيل ناك ام ررضلا نأ كلذ .  لمث وهو ماعلا قيرطلا يف ريسلا
ثادحإ يف نائفاكتم ناببسلا مثال .ف باصملا نكي مل ول عقيل ًاضيأ ناك امو .  ًاعرسم

ًاعم . ناتيلوئسملا ققحتتف ال . وئسم ةبحاص نوكيو هيف ، ًاببس امهنم لك ربتعيو ،  ررضلا
تقرسف اهيلع ةظفاحملل ةلوقعملا تاطايتح اال ذختي ملو ةرايس صخشل ناك ول كلذك

يف ناببس ًاضيأ انه ناك ،  ةرابعلا دحأ سهدف ةريبك ةعرسب قراسلا اهقاسو هنم ،

.  اهيلإ راشملا عجارملا 1440و ةرقف 2 وزام (1)
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ام ررضلا  .ف اهيلع ةظفاحملا يف ةرايسلا بحاص ريصقتو قئاسلا ةعرس : ررضلا ثادحإ
ةرايسلا بحاص لمهي مل ول عقيل ًاضيأ ناك امو ،  ًاعرسم قراسلا نكي مل ول عقيل ناك

.  هثادحإ يف ًاببس ربتعي  ،كوالامه ررضلا ثادحإ يف نائفاكتم ناببسلا ف هنم قرستف
Von) سيرك نوف ينامل األ هيقفلا ةيرظنلا هذهب :قلا جتنملا ببسلا ةيرظن –606

دعاسو بلاالد . نم اهريغ يفو ايناملأ يف ءاهقفلا نم ةرثكلا اهل زاحناف ،(1)(Kries
ىلع ةينوناقلا نئارقلا نأ جتنملا ببسلا ةيرظن ىلإ بابس األ ؤفاكت ةيرظن رجه ىلع

ىعدملا بناجي ف ضرتفم أطخ راهظتسا ريسيلا نم حبصأف .  ترثك ضرتفملا أطخلا
بابس األ ؤفاكت ةيرظنب انلق ولف .  ازوربو ًاحوضو رثكأ ىرخأ ءاطخأ ىلإ مضني هيلع
رثا مث نمو .  ةئفاكتم ًابابسأ ،  ضرتفملا أطخلا اهيفو ،  ءاطخ األ هذه عيمج رابتعا بجول
يف لخد اهل ناك يتلا ةددعتملا بابس األ نوضرعتسيف ،  جتنملا ببسلا ةيرظن ءاهقفلا

ةجتنملا بابس (fortuites)واأل ةضراعلا بابس األ نيب نوزيميو ،  ررضلا ثادحإ
يف ببسلا اهدحو اهنوربتعيو ىلو األ نود ةيناثلا دنع نوفقيو ،(adequates)
يف لخد هل ناك ضراعلا ببسلا و جتنملا ببسلا نم كال نإ ليق اذإو .  ررضلا ثادحإ

.  ةيعيبطلا ةيببسلا يه ىنعملا اذهب ةيببسلا عقو ،إالنأ ولوالهامل ،  ررضلا ثادحإ
نم نوناقلا اهدنع فقي يتلا بابس يأاأل ثحبنف ،  ةينوناقلا ةيببسلا ديرن امنإ نحنو
 .و ررضلا تثدحأ يتلا بابس يهاأل اهدحو اهربتعيل ةددعتملا ةيعيبطلا بابس األ نيب
ولواله ،  ررضلا ثادحإ يف لخدت كالامه ناك اذإو .  جتنملا ببسلا ريغ ضراعلا ببسلا
(2)،و ةداعلا يف ررضلا ثدحي يذلا فولأملا ببسلا وه جتنملا ببسلا عقو ،إالنأ امل

هثدحأ نكلو ررضلا اذه ةداع ثدحي ال يذلا فولأملا ريغ ببسلا وه ضراعلا ببسلا
اهب ادعو هنم ، تقرسف اهيلع ةظفاحملا يف ةرايسلا بحاص لمهأ ول تيأرأ .  ًاضرع
امه ررضلا ثادحإ يف ناببس عمتجاف ،  ةرباعلا دحأ سهدف ةريبك ةعرس يف قئاسلا

؟ فولأملا ببسلا وه نيببسلا نيذه نم ناك اذام ،  قراسلا أطخو ةرايسلا بحاص أطخ
يف ررضلا اذه ثدحي يذلا وه ذإ ةريبك ةعرسب ريسي نأ يف قراسلا أطخ وه سيلا
هنم تقرس ىتح اهيلع ةظفاحملا يف هلا مهإ يف ةرايسلا بحاص أطخ سيلأو ،  ةداعلا

؟ ررضلا اذه ةداع ثدحي ال فولأم ريغ ببس إالهنأ ررضلا ثادحإ يف لخد هل ناك نإو
.  ضراع ببسف ةرايسلا بحاص أطخ امأ ،  جتنملا ببسلا وه هدحو قراسلا أطخف

جتنملا ببسلا بحاص رابتعاو ،  ضراعلا ببسلا نود جتنملا ببسلا دنع فوقولا بجيو
يف ناببس عمتجا ةعرسملا ةرايسلا هتسهد يذلا لمثلا لثم يفو .  لوئسملا هدحو وه
ررضلا اذه ثدحي فولأم ببس كوالامه .  قئاسلا أطخو لمثلا أطخ : ررضلا ثادحإ

اذه يف ناببسلا نوكي مث نمو ًاعم . الن وئسم امهابحاصو ،  تاجتنم ناببس امهف ،  ةداع
.  بابس األ ؤفاكت ةيرظنل ًاقفو نيتئفاكتمو ،  جتنملا ببسلا ةيرظنل ًاقفو نيجتنم لثملا

.(3) عابت باال ىرح األ ةيرظنلا يه جتنملا ببسلا ةيرظن نأ مدقت امم حضتيو
ا انفرع نحن اذإف : ررضلا تثدحأ يتلا بابس األ ددعت ىلع بترتي يذلا 607–األرث

ببسلا ةيرظن قيرط نع بابس األ هذه ىلإ انيدتها ءاوس – ررضلا تثدحأ يتلا بابس أل
انيأر دقف ،  ةددعتم بابس األ هذه اندجوو – بابس األ ؤفاكت ةيرظن قيرط نع وأ جتنملا

.  ةيلوئسملا يف ريبك رثا هل ددعتلا اذه نأ يبنج األ ببسلا يف كلاالم دنع هانمدق اميف
.  ددصلا اذه يف هانمدق ام نيصخلم ةفلتخملا ضورفلا زاجيإ يف ضرعتسنو

أطخ وأ ةرهاق ةوقو هيلع ىعدملا أطخ : ررضلا ثادحإ يف ناببس عمتجي دقف

.  اهيلإ راشملا عجارملا 1441و ةرقف 2 وزام (1)
.  اهدعب امو ص685 1939 ةنس يندملا نوناقلل ةيلصفلا ةلجملا يف (Marty) يترام (2)

144 ةرقف 2 وزام جتنملا ببسلا ةيرظن ىلإ بابس األ ؤفاكت ةيرظن نع يسنرفلا ءاضقلا لوحت يف رظنأ (3)
. 2–2
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ثال بابسأ عمتجت  .وأ ريغلا اطخو هيلع ىعدملا أطخ وأ رورضملا اطخو هيلع ىعدملا
.  ريغلا و رورضملا و هيلع ىعدملا نم لك أطخ ةث:

نع ال وئسم هيلع ىعدملا ناك ،  ةرهاق ةوق مايقو هيلع ىعدملا أطخ عمتجا اذإف
ىلع عوجرلا عيطتسي  .وال ررضلا ثادحإ يف ًاببس ناك هأطخ  ،ألن لماكلا ضيوعتلا
لمحتي ،  ةرهاق ةوق ناك ررضلا ثادحإ يف هئطخ عم كرتشا يذلا ثداحلا  ،ألن دحأ

،  ةطيسب ةمكل هردص يف رخآ ًاصخش مكل اصخش نأ ولف .  ةلماك ةيلوئسملا هدحو
تامف كلذ ، ملعي هيلع ىعدملا نكي مول بلقلا ب اضيرم ناك باصملا نأ فداصتو
توم نع ةلماك ةيلوئسم ال وئسم هيلع ىعدملا ناك .  ةمكللا هذه ءارج نم باصملا
علتقا فصاع حيرب اذإف ،  بجي امم رثكأ ًاعرسم ةرايسلا قئاس راس ولو .(1) باصملا
ةرباعلا دحأ ىلع ةرايسلا تبلقناف ،  ةرايسلا مامأ قيرطلا ضرع يف اهامرو ةرجش

ىلع عوجرلا عيطتسي  ،وال لماكلا ضيوعتلا نع ال وئسم هيلع ىعدملا ناك ،  هتباصأف
.  قباسلا لثملا يف وهاألرم امك دحأ

يف ةرايسلا قئاس عرسأ اذإ امك ،  رورضملا اطخو هيلع ىعدملا أطخ عمتجا اذإو
faute ) كرتشم أطخ كانه ناك ،  هسهدف لمث صخش هقيرط ضرتعاف هريس

وحنلا ىلع ضيوعتلا فصنب لوئسملا ىلع رورضملا عجرو ،  انمدق امك (commune
.  هانيب نأ قبس يذلا

ةريبك ةعرس يف قئاسلا راس اذإ امك ،  ريغلا اطخو هيلع ىعدملا أطخ عمتجا اذإو
،  ةرباعلا دحأ تباصأو ةرايسلا تبلقناف أطخ ريغلا اهثدحأ قيرطلا يف ةرفح هتضرتعاو
وحن ال وئسم هيلع ىعدملا نوكيو ،  ررضلا ثادحإ يف ًاببس ربتعي نيأطخلا نم كال نإف
ةرفحلا ثدحأ يذلا ريغلا ىلع ضيوعتلا فصنب عجريو ،  لماك ضيوعت نع رورضملا

.  قيرطلا يف أطخ
ةعرسب قئاسلا راس اذإ امك ،  ريغلا و رورضملا و هيلع ىعدملا نم لك أطخ عمتجا اذإو

مثال ًاصخش تباصأو ةرايسلا تبلقناف قيرطلا يف أطخ ريغلا اهثدحأ ةرفحب رثعف ةريبك
ثلثلا ب عجريو ،  ضيوعتلا يثلث نع رورضملا وحن ال وئسم قئاسلا ناك ،  قيرطلا ربعي ناك

.  ريغلا ىلع

جئاتنلا لسلست -2

( رشابملا ريغ ررضلا و رارض األ بقاعت (وأ

نيب ًاقيقد ًازييمت زيمن نأ يغبني : جئاتنلا لسلستو بابس األ ددعت نيب زييمتلا –608
رارض األ بقاعت وأ جئاتنلا لسلست ةلا حو مدقت اميف اهانجلا ع يتلا بابس األ ددعت حةلا
يتلا يه بابس  ،واأل بقاعتي مل دحاو ررضلا ىلو األ ةلا حلا يفف اآلن . اهجلا عن يتلا
يتلا يه رارض  ،واأل ددعتي مل دحاو ببسلا ةيناثلا ةلا حلا يفو .  تددعتف تبقاعت
نذإ نيتلا حلا ىدحإ يفف .  ةددعتم ًارارضإ تراصف دحاولا ببسلا اذه نع تبقاعت

،  ددعتملا وه ررضلا ىرخ ةلااأل حلا يفو .  ًادحاو ىقبيف ررضلا  ،امأ ددعتملا وه ببسلا
،  رارض األ بقاعتتو بابس األ ددعتتف ناتلا حلا جزتمت دقو ًادحاو ىقبيف ببسلا امأ

يذلا مكحلا رارض األ بقاعتل يطعيو ،  هانمدق يذلا همكح بابس األ ددعتل يطعيف

نم دادعتسا هيدل ناك ثداح يف رورضملا نأ ضرف اذإ هنأب ةطلتخملا فانئتس اال ةمكحم تضق دقو (1)
ببسلا وه ثداحلا نوكي نأ يفكيف ،  ثداحلا اذه ببسب هباصأ يذلا ضرملل (predispose) لبق

،  ضرملا و ثداحلا نيب ةيببسلا عالةق موقت ىتح (predisposition) دادعتس اال اذه كرح يذلا
ص 1927م40 ةنس ربمسيد لوأ يف طلتخم فانئتسا ) ررضلا ضيوعتب ثداحلا يف ببستملا مزليف

.(55
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يلي . اميف هطسبنس
هدروأ يديلقت لثم دجوي : رارض األ بقاعت وأ جئاتنلا لسلستل ةيلمع ةلثمأ –609
ًاضيأ قبطني هنكلو ةيدقعلا ةيلوئسملا يف لثم وهو ،  بقاعتت يتلا رارض يفاأل هييتوب
يشاوم ىدعتف ،(1) ةءوبوم .  ةرقب عيبي شاوم رجات : ةيريصقتلا ةيلوئسملا ىلع

،  هضرأ ةعارز نم يرتشملا نكمتي  ،فال يشاوملا رئاس اهعم توميو تومتو ،  يرتشملا
هيلع اهنوعيبيو هضرأ ىلع نونئادلا زجحيف ،  هنويدب ءافولا عيطتسي لا ،فال ملا هزوعيف
ىودع ،  ةءوبوملا ةرقبلا توم : ًاضعب اهضعب رجي ةبقاعتم رارضأ هذهف .  سخب نمثب
ضر األ ىلع زجحلا ،  نويدلا ءافو نع زجعلا ،  ةعارزلا نع زجعلا ،  اهتومو يشاوملا

ضيوعتلا بجي يتلا ةرشابملا رارض نأاأل قحب هييتوب ىريو ىريو ،  سخب نمثب اهعيبو
نعو ةعارزلا نع زجعلا امأ .  اهتومو يشاوملا ىودعو ةءوبوملا ةرقبلا توم يه اهنع
لحم ال ةرشابم ريغ رارضأ هذهف ،  سخب نمثب اهعيبو ضر األ ىلع زجحلا و نويدلا ءافو

اهنع . ضيوعتلل
(2)امب ةينطولا فانئتس اال ةمكحم هيف تضقف اذه ، نم برقي ام رصم يف عقو دقو

اآلالت هذه تناك يذلا راطقلل لصح ثداح ببسب روباو آالت تفلت اذإ ": يتأي
نأك ،  ثداحلا نع ةرشابم ببستملا ريغ ررضلا نع ةحلصملا لا هيف ،فالست ةنوحشم

اال رذعت اآلالت فلت ببسبو ةيزاوترا رئب ىلع بيكرتلل ًادعم ناك روباولا اذه نإ قيلا
األ باحص أل ىوري نأب ًادهعتم ًاضيأ ناكو ،  رئبلا بحاص ةعارز تفلتف ،  رئبلا هذهب عافتن

عفتني مل هنإ  ،مث ررضلا ضيوعتب هوبلا طف ثداحلا اذه ببسب اهوري ملف ةرواجملا نايط
نأو خلأ ، خلأ روباولا عضول اهدعأ يتلا ضر بواأل اهيف رئبلا رفح يتلا ضر باأل ًاضيأ

. " رارض األ هذه لك ضيوعت نع ةلوئسم ةحلصملا
اآل ةحلصم مكحلا لمح :" . . . . .اذإ يتأي امب كلذك (3) ضقنلا ةمكحم تضق دقو

بحسلا اذه ىلع بترتي امو باآلراث ، رجتم نم ةصخر بحس نم اهئطخ ةيلوئسم راث
ةلا زإو ،  هلزنم ةمجاهمو هل ، ةفلا خم رضحم ريرحتو ،  ةصخر ريغب ًارجتم هرابتعا نم
هذه نم هقحل امع ضيوعتب كلذ ىلع ءانب هل ىضقو ،  هتراجت لحم ىلع ةقلعملا ةحوللا

. "(4) ًانوناق حيحص هؤاضقف ،  رارض األ
ببسلا نع رارض األ اهيف ىرن ةيرصملا ةايحلا ميمص نم ةعزتنم ةيلمع ةلثمأ هذهف

دنع فقن اننإ يه ةيديلقتلا ةدعاقلا ؟ فقن نيأف .  لسلستتو بقاعتتو تتالقح دحاولا
رشابملا ريغ ررضلا لفغنو هنع ، ضوعنف (dommagedirect) رشابملا ررضلا

ىلع لثملا قبطني ىتح كلذو – لا مها نع ،  ةءوبوم اهنإ عملا وهو ،  ريغلا يشاومب اهطلخي (1)وأ
.  ةيريصقتلا ةيلوئسملا

20 يف طلتخم فانئتسا ًاضيأ رظنأ ص247– 2/51 مقر 2 عئارشلا 1914 ةنس ربوتكأ 22 يف (2)
1885 ةنس رياني 28 يفو ص29– ( ةطفلتخملا مكاحملل ةيمسرلا ةعومجملا 1883 ةنس ربمسيد
ص387– 1897م) ةنس ةينوي 10 يفو ص43– 10 ةطلتخملا مكاحملل ةيمسرلا ةعومجملا

ص267 . 1899م11 ةنس ةينوي 6 يفو
ص176 6 داصتق واال نوناقلا ةلجم قحلم ص74– 40 مقر 17 ةاماحملا 1936 ةنس ليربا 9 يف (3)

ةعومجملا 1908 ةنس ربمسيد 14 يف اطنط ةمكحم كلذك رظنأ – صقرم ناميلس روتكدلا قيلعت عم
ص52– 1913م26 ةنس ربمفون 27 يف طلتخم فانئتسا ص235– 100 مقر 10 ةيمسرلا

ص23 . 1922م35 ةنس ربمفون 14 يفو ص297– 1916م28 ةنس ويام 4 يفو
،  فيرلا يف اهل ليكو ىلإ عارتخ اال ةثيدح آالاهت ىدحإ ةيعارز آالت ةكرش تلسرأ اذإ هنأب ًاضيأ ىضقو (4)
نم دهشم ىلع ليكولا اهراجأ يتلا ةبرجتلا لشف هيلع بترت ،  لقنلا نيمأ لعفب فلت اآلةل هذه باصأف
نإف ،  اهلثم ءارش نع نيعرازملا لودعو اآلةل ، هذه لوبق يرتشملا ضفرو ،  هدلب يف نيعرازملا رابك
ةجيتن ربتعيف رارضأ نم كلذ ىلت ام  ،امأ ارشابم ًاررض هرابتعاب اآلةل فلت نع إال لأسي ال لقنلا نيمأ

ص59). راضلا لعفلا يف صقرم ناميلس روتكدلا ) لقنلا نيمأ أطخل ةرشابم ريغ
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.  ضيوعتلا هل بجي (dommageindirect)فال
؟ رشابم ريغ وأ ًارشابم ررضلا ناك اذإ ام ددحن فيك نكلو

رشابملا ررضلا نيب ام زييمتلا األرم ئداب بجي : رشابملا ررضلا رايعم – 610
لمتحم ناك ام وه عقوتملا ررضلا (previsible)،ف عقوتملا ررضلا (direct)و

هيف كلاالم انلصف دقو ،  ًارشابم ًاررض نوكي ةباثملا هذهب وهف ،  هعقوت ًانكمم لوصحلا
هيف كلاالم انلصف دقو ،  ًارشابم ًاررض لك نإ لوقلا نكميو .  ةيدقعلا ةيلوئسملا يف
سيل نكلو ،  ًارشابم ًاررض نوكي عقوتم ررض لك نإ لوقلا نكميو .  ةيدقعلا ةيلوئسملا

و لوصحلا لمتحم سيل ام ةرشابملا رارض األ نمف ،  ًاعقوتم ًاررض نوكي رشابم ررض لك
؟ رشابملا ررضلا رايعم نذإ وه امف .  هعقوت نكمي ال

،  ةماهلا ةلأسملا هذهل ديدجلا يندملا نوناقلا نم 221 ةداملا نم ىلو األ ةرقفلا ضرعت
: لوقنف

يذلا وه يضاقلا  ،ف نوناقلا يف صنب وأ دقعلا يف اردقم ضيوعتلا نكي مل اذإ "
نأ طرشب ،  بسك نم هتاف امو ةراسخ نم نئادلا قحل ام ضيوعتلا لمشيو ،  هردقي
ررضلا ربتعيو هب ، ءافولا يف رخأتلل وأ مازتل باال ءافولا مدعل ةيعيبط ةجيتن اذه نوكي

. "(1) لوقعم دهج لذبب اقوتي نأ نئادلا هعاطتسا يف نكي مل اذإ ةيعيبط ةجيتن
هثدحأ يذلا أطخلل (normal) ةيعيبط ةجيتن ناك ام وه نذإ رشابملا ررضلا ف
ررضلا ربتعيو ": صنلا لوقي .  ةيعيبط ةجيتن ربتعي يذلا ام فرعن نأ كلذ دعب ىقبيو
اذهو . " لوقعم دهج لذبب هاقوتي نأ نئادلا ةعاطتسا يف نكي مل اذإ ةيعيبط ةجيتن
نإو ،(2) ديدجلا يندملا نوناقلا يف ةرم أللو هارن ،  ةنورملا و ةقدلا نيب عمجي رايعم

داريإ قبس دقف ةداملا هذه نم ةيناثلا ةرقفلا امأ – طقف 221 ةداملا نم ىلو األ ةرقفلا ) صنلا خيرات (1)
ىلو األ ةرقفلا يف صنلا اذه درو :(451 ةرقف افنآ رظنأ : ةيدقعلا ةيلوئسملا يف كلاالم دنع اهخيرات

اآليت: هجولا ىلع يديهمتلا عورشملا نم 299 ةداملا نم
قحل ام ضيوعتلا لمشيو .  هردقي يذلا وه يضاقلا ف نوناقلا صنب وأ دقعلا يف ًاردقم ضيوعتلا نكي مل "اذإ

وأ مازتل باال ءافولا مدعل ةيعيبط ةجيتن اذه نوكي نأ طرشب ،  بسك نم هتاف امو ةراسخ نم نئادلا
دهج لذبب هاقوتي نأ نئادلا ةعاطتسا يف نكي مل يذلا ررضلا كلذ يف لخديو هب . ءافولا يف رخأتلل
نم 228 ةداملا نم ىلو األ ةرقفلا همقر حبصأو وه امك صنلا ةعجارملا ةنجل ترقأ دقو . " لوقعم
ررضلا كلذ يف لخديو " ةرابعب تلدبتسا باونلا سلجمل ةيعيرشتلا ةنجللا يفو .  يئاهنلا عورشملا
ةعاطتسا يف نكي مل اذإ ةيعيبط ةجيتن ررضلا ربتعيو " ةرابع ". .  نئادلا ةعاطتسا يف نكي مل يذلا

ةجيتن ربتعي ام ريدقت يف هب دشرتسي ارايعم يضاقلل عضت نأ ليدعتلا اذهب ةنجللا تدارأو ". .  نئادلا
نم عنام فال ةداملا هيلع تصن يذلا رايعملا اذهب هديقت ال هتاذ تقولا يف يهو ،  ءافولا مدعل ةيعيبط

تقفاو كلذكو .  هتنجل هتلدع امك صنلا ىلع باونلا سلجم قفاوو كلذ . ىأر اذإ رخآ ًارايعم ذختي نأ
ىلو األ ةرقفلا همقر حبصأو باونلا سلجم هرقأ امك صنلا ىلع خويشلا سلجملا يندملا نوناقلا ةنجل

ص ص563– ج2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم ).  هيلع خويشلا سلجم قفاوو . 221 ةداملا نم
.(566

ام ىلع ناصني اناكو ،  نوناقلا اذه نم 179/121 ناتداملا ميدقلا يندملا نوناقلا يف صنلا اذه لباقيو
نأ طرشب بسكلا نم هيلع عاض امو ةراسخلا نم نئادلا باصأ ام رادقم نع ةرابع تانيمضتلا ": يتأي

. " ءافولا مدع نع ةرشابم ًائشان كلذ نوكي
نكي مل اذإ ": يتأي ام صنلا اذه ددص يف يديهمتلا عورشملل ةيحاضي اإل ةركذملا يف ءاج دقو (2)

.  هريدقت يضاقلا ىلوت ( دئاوفلا ) نوناقلا صنب ًاردقم )وأ يئازجلا طرشلا ) دقعلا يف ًاردقم ضيوعتلا
نم نئادلا قحل ام امهماوق نيرصنعب ،  ةيريصقتلا ةيلوئسملا يف نأشلا وه امك ،  ريدقتلا اذه طانيو
ءافولا مدعل ةيعيبط ةجيتن ررضلا نوكي نأ ضيوعتلا قاقحتس ال طرتشيو .  بسك نم هتاف امو ةراسخ

نأ ىعاريو .  ةراسخلا كلت ققحت مأ بسكلا اذه تاوف هساسأ ناكأ ءاوس هيف ، رخأتلل وأ مازتل باال
يتلا " ةرشابملا ةجيتنلا " ةرابع نم دوصقملا ىلع دلاالةل يف نعمأ " ةيعيبطلا ةجيتنلا " ةرابع
رمأ نم غلب دقو .  ىرخ األ تانينقتلا نم ريثكب كلذ يف ًايدتقم ( ميدقلا ) يرصملا نينقتلا اهلمعتسا

اال بوجو ىلع 261 ةداملا يف صن )نأ ةرشابملا ةجيتنلا الح( طصا نع ينانبللا نينقتلا ضارعإ
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ةلثم األ ىلع هقبطنلف .(1) ةطلتخملا فانئتس اال ةمكحم ءاضق نم الهص ختسا نكمي ناك
.  اهانمدق يتلا ةيلمعلا

ناكأ ،  ًاضيأ هذه تقفنف يشاوملا رئاس تدعأ نأ دعب تقفن يتلا ةءوبوملا ةرقبلا
ىلإ كلذ يف رظني ؟ لوقعم دهج لذبب رارض األ هذه ىقوتي نأ عيطتسي يرتشملا
ًارارضإ رارض األ هذه ربتعتف كلذ . عيطتسي ال ناك هنأ رهاظلا  ،و ةسب ملاال فورظلا

  سخب نمثب اهعيبو ضر األ زجحو ،  نويدلا ءافو نعو ،  ةعارزلا نع زجغعلا  .امأ ةرشابم
يف ناك  ،ذإ لوقعم دهج لذبب هادافتي نأ عرازملا عسو يف ناك هلك اذه نإف ،
كلذب فقتف ،  هضرأ ةعارزل اهرجأتسي وأ اهيرتشي ىرخأ شاوم ىلإ دمعي نأ هتعاطتسا

األ هذه ربتعي مث نمو .  ىشاوملا توم ءارج نم هتبصأ يتلا ةقح ال تملا رارض األ ةلسلس
اهنع . ضيوعتلل لحم ال ةرشابم ريغ ًارارضأ رارض

نأ عيطتسي اهبحاص ناكأ ،  راطقلل عقو يذلا ثداحلا ببسب تفلت يتلا روباولا آالت
بجي ًارشابم ًاررض فلتلا اذه ربتعيف كلذ ، عيطتسي ال ناك هنأ رهاظ ؟ اهفلت ىقوتي
نايط يراأل نع زجعلا  ،و ةعارزلا فلتف ،  ةيزاوتر اال رئبلا ب عافتن اال رذعت امأ .  هضيوعت
عضول تدعأ يتلا ضر واأل اهيف رئبلا رفح يتلا ضر باأل عافتن اال مدعو ،  ةرواجملا

هل تناك ىتم دارف واإل صيصختلا ليبس ىلع رشابملا ررضلا "ب دتعي امك رشابملا ريغ ررضلا ب دادتعا
ةجيتنلا ) ةرابع دالةل ديدحتب عورشملا ىنع دقو . " مازتل باال ءافولا نع فلختلا ب ةققحم ةلص

يف نكي مل يذلا ررضلا ىلإ فرصنت اهنإ ىلع 299 ةداملا يف صنف ،  ايفاو اديدحت ،( ةيعيبطلا
ةعبت هنيدم مساقي نئادلا نأ كرتشملا أطخلا ماكحأ ليصفت دنع مدقت دقو .  هاقوتي نأ نئادلا ةعاطتسا
نأ هتعاطتسا يف ناك ىتم قشلا اذه عفد نع عنتما اذإ ررضلا نم قش نع ةيلوئسملا لمتحيو ،  أطخلا
اميف رصحني ررضلا ةعبت نم نيدملا بيصن نأ اذه ىدؤمو ةطيحلا نم لوقعم طسق لذبب كلذ لعفي

ةجيتنلا ب دوصقملا وه اذهو .  هيلإ ةراش اإل تمدقت يذلا هجولا ىلع هيقوتب لبق نئادلل نوكي ال
ص ص564– ج2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم )" مازتل باال ءافولا نع نيدملا فلختل ةيعيبطلا

.(565
هيلع بجي ال أطخ هنم ردص نم نأ ةررقملا ئدابملا نم هنأب ةطلتخملا فانئتس اال ةمكحم تضق دقف (1)
مدعو .  هدهجب اهقاوتي نأ أطخلا هدض بكترا نمل نكمي ال ناك يتلا رارض األ دودح يف إال ضيوعتلا
اهنإ ساسأ ىلع ةيكلملا عزن تاءارجإ تلطبا اذإف .  ةيلوئسملا بجوي أطخ هتاذ يف وه دهجلا اذه لذب
يذلا نئادلا ةبلا طم هيلع روجحملا ةثرول زجي  ،مل هيلع روجحم دض ينوناق ريغ هجو ىلع تذختا
ناك  ،اذإ ةلطابلا تاءارج اإل قيرط نع مهثروم نم تعزتنا يتلا تارمثلا ةميقب تاءارج اإل هذه ذختا
عفر يف اوأطبأ ،  تاءارج اإل هذهب ملع ىلع اوناكو ،  ةثرولا هدعب نمو هيلع روجحملا ميق نأ تباثلا نم

1928م ةنس ةينوي 7 يف طلتخم فانئتسا ) عقي نأ نم ررضلل اذه مهئطخب اونكمف الن ، طبلا ىوعد
راقعلل زئاحلا راذنا مدعل دازملا يسرم مكحو ةيكلملا عزن تاءارجإ تلطبا اذإ كلذك ص413)– 40

يف ،  باتكلا ملقلف ،  زجاحلا نئادلل تيطعأ يتلا ةيراقعلا ةداهشلا يف همسا ركذ لا فغإ ءارج نم
 ،نأ راقعلا اهيف هنم عزن يتلا ةدملا نع زئاحلا نم هيلع عفرت ضيوعت ىوعد يف هسفن نع عافدلا
اإل حيحصتب ًامزلم نكي مل اذإ هنأبو ،  تذختا يتلا تاءارج باال ملع ىلع ناك زئاحلا نأب كسمتي
ال ناك يذلا ررضلا ىقوتي نأ هيلع بجاولا نم ناك  ،إالهنأ ردنأ دق ناك ول امك فرصتي نأب تاءارج
ص357 1926م38 ةنس ليربا 22 يف طلتخم فانئتسا ) هدي نم راقعلا عزن ءارج نم مجني نأ دب
نم ماق دق نوكي نأ بجي ررضلا ضيوعتب بلا طي يذلا فرطلا ناب ًاضيأ ةمكحملا هذه تضقو .(
ص 1934م46 ةنس ويام 30 يف طلتخم فانئتسا ) ررضلا اذه ىقوتل يرورض وه ام لكب هتهج
ةنس رياربف 3 يفو ص153– 1924م36 ةنس رياني 15 يف طلتخم فانئتسا : ًاضيأ رظنأ .(304

20 تيزاجم 1930 ةنس سرام 28 يف ةيراجتلا ةطلتخملا رصم ةمكحم ص204– 1925م37
مقر 11 تيزاج 1920 ةنس ويام 22 يف ةيئزجلا ةطلتخملا ةروصنملا ةمكحم ص192– 203 مقر

ص11 . 8
هنأب لوقلل ضفرلا اذهب هيلع جتحي  ،وال ةملؤم ةريطخ ةيلمع ءارجإ لبقي مل وه اذإ رورضملا اليالم نكلو

6 مقر 14 تيزاج 1923 ةنس ويام 3 يف طلتخم فانئتسا ) هباصأ يذلا ررضلا تاليق مدع يف أطخأ
ص2).
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باال اهادافتي نأ عيطتسي ضر األ بحاص ناك ذإ ةرشابم ريغ رارضأ هذه لكف ،  روباولا
.(1) يرلل رخآ قيرط ىلإ ءاجتل

ريرحت نم كلذ ىلع بترت امو اآلراث ، يف رجتي رجتم نم أطخ ةصخرلا بحس
رارضأ هذه لك ،  ةقلعملا ةحوللا عزنو ،  هلزنم ةمجاهمو ،  هبحاصل ةفلا خم رضحم

.(2) لوقعم دهج لذبب اهيف تال عيطتسي نكي مل رجتملا بحاص  ،ألن ةرشابم
عقت يتلا ةلثم يفاأل ميقتسي ديدجلا نوناقلا هب ىتأ يذلا رايعملا نأ كلذ نم ىرنو

.(3) ةنورملا و ةقدلا نيب انيأر امك عمجي رايعم وهو ،  ةيلمعلا ةايحلا يف

ةرهاق ةوق روباولا آالت فلت ربتعا اذإ ًاررض نوكي دقال ةرواجملا نايط يراأل نع زجعلا نأ ظح (1)يوال
دقف رئبلا اهيف رفح يتلا ضر باأل عافتن اال مدع امأ .  نايط األ هذه ىرب همازتلا نم ضر األ بحاص ىفعت
قيرط نع ضر األ هذهب عافتن لال ةليسولا ضر األ بحاص مدع هنع ،اذإ ضوعي ًارشابم ًاررض نوكي
اهيلإ أجل يتلا ةقيرطلا تناك اذإ يرلا فيلا كت يف قرفلا هنع ضوعي ًارشابم ًاررض ربتعيو اذه .  رخآ

.  ةفلك لقأ ةقيرط ىلإ ءاجتل اال هعسو يف نكي ملو ةنوؤم دشا هضرأ يرل ضر األ بحاص
،  اهفلت ىقوتت نأ عيطتست ةكرشلا نكت  ،مل لقنلا نيمأ لعفب تفلت يتلا عارتخ اال ةثيدح ةيعارزلا (2)واآلةل

ىتشملا فارصنا نم لشفلا اذه ىلع بترت امو ،  ةرجتلا لشف امأ .  ًارشابم ًاررض فلتلا اذه ربتعيف
لوقعم دهج لذبب هيقوت عيطتست ةكرشلا تناك هلك اذه نإف اهلا ، ثمأو اآلةل ءارش نع نيعرازملا رابكو

ريغ رارضأ نذإ هذهف ،  ةحلا ص ةلآب اهنع تضاعتساو ،  ةفلا تلا اآلةل هذه ةبرجتلل ضرعت مل اهنأ ول
.  ةرشابم

يف لوقت باونلا سلجمب ةيعيرشتلا نوؤشلا ةنجل نأ انيأر دقف ،  ديحولا راعيملا ب سيل دعب ، ،  وهو (3)
ةجيتن ربتعي ام ريدقت يف هب دشرتسي ًارايعم يضاقلل عضت نأ ليدعتلا اذهب ةنجللا تدارأو ": اهريرقت

نم عنام  ،فال ةداملا هيلع تصن يذلا رايعملا اذهب هديقت ال هتاذ تقولا يف يهو ،  ءافولا مدعل ةيعيبط
ال لا وحأ كانهو ص566). ج2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم )" كلذ ىأر اذإ رخآ ًارايعم ذختي نأ
اال ةمكحم هب تضق ام كلذ نم .  رشابم ريغ ررضلا نأ كش دجوي ال اذه عمو ،  رايعملا اذه اهيف قبطني
يف ةئطخم تناكو لقنلا تاكرش ىدح ال ةصخر ديدجت ةراد اإل تضفر اذإ هنأ نم ةطلتخملا فانئتس
نوكت ال اهنكلو ررض ، نم اهباصا امع ةكرشلا هذه ضيوعت نع ةيلوئسم تناك ،  ةصخرلا ديدجت مدع
تاقفص تاوفب ةصخرلا ديدجت مدع ءارج نم ررض هباصأ اذإ لقنلا تابرع عئاب ضيوعت نع ةلوئسم

ةنس ربمفون 7 يف طلتخم فانئتسا ) اهتصخر ددجت مل يتلا ةكرشلا عم اهدقعي نأ رظتنملا نم ناك
: ًادحاو ًاصخش ال نيصخش باصأ دق هنم وكشملا ررضلا نأ انه ظح ص8).يوال 1940م53

.  رشابم ريغ ررض هباصأ يذلا ررضلا و لقنلا تابرع عئابو ،  رشابم ررض اهباصأ يذلا ررضلا و ةكرشلا
قرغ يف صخش ببستي نأ كلذ لثم .  ررضلا ب نيصخش دحاولا أطخلا بيصي نأ ىرخأ لا وحأ يف عقيو
ًاضيأ ال وئسم نوكي أطخلا بكترم لهف هعم . قرغيف قيرغلا ذاقن ال ثثلا صخش مدقتيف ،  رخآ صخش
فانئتس اال ةمكحم تضق ؟ هئطخل ةرشابم ةجيتن وه امنإ ررضلا اذه نأ ساسأ ىلع ذقنملا قرغ نع
ةفولأم ريغ ةرطاخم رطاخ دق اذه نأ نيبت اذإ نكلو ،  ذقنملا قرغ نع ال وئسم نوكي هنأب ةطلتخملا
ضيوعتلا ضيفخت هيلع بترتي كرتشم أطخ كانه ناك األلو ، قيرغلا ذاقن )ال لينلا عافتر (ال

ام ةفرعمل ًارايعم ةمكحملا تعضو دقو ص161– 1942م54 ةنس ليربا 8 يف طلتخم فانئتسا )
هيف عضو رطخ نم صخش ذاقن ال ريغلا لخدت ناك اذإف لا . األوح هذه لثم يف ارشابم ررضلا ناك اذإ
بيصي يذلا ررضلا ناك ،  رطخلا اذه مايق مااله ريغلا نم يعيبط عافدنا وه امنإ هيلع ىعدملا أطخب
ةيضق نع مكحلا اذه يف ةمكحملا لقتنتو هنع ، ضيوعتلا بجي ًارشابم ًاررض هلخدت ءارج نم ريغلا

(WagnercontreInt .R .Co .CorpusJuris .C .45p .481).  ةفورعم ةيزيلجنإ
نوناقلا سيلو .  ةدجنلا ىلإ ىوعد يه ةثاغتس اال ةخرصو .  ذاقن اإل ىعدتسي رطخلا ": اآلةيت تارابعلا

،  ةفولأم جئاتن اهب فرتعي وه  ،لب هجئاتنب فرصتلا طبري ام دنع هذه لقعلا االت عفنا لهاجتي يذلا ب
ددهتي يذلا أطخلا  .و اهعوقو بلغي يتلا ةيعيبطلا روم األ دودح يف رثا نم اهيلع بترتي ام عضيو

إل مدقتي نم دض بكتري أطخ هتاذ تقولا يف وهو ،  ددهملا باصملا دذ بكتري أطخ وه رطخلا ب ةايح
Dangerinvitesrescue .Theoryofdistressisthesummonstorelief ." هذاقن
Thelawdoesnotigonorethesereactionsofthemindintracingconducttoits
consequences .Itrecognizesthem asnormal .Itpiacestheireffectswithing
therangeofthenaturalandprobale .Theworndthatimperilslifeisawrong

. theimperiledvietim ,itiswiongasehis
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نوكي ررضلا ىقوت يف ال وقعم ًادهج لذبي مل اذإ رورضملا نأب هليصأت ريسيلا نمو
هاطخ ةعبت لمحتي نأ رورضملا ىلعو ،  كرتشم أطخ دجوي مث نمو ،  أطخأ دق ًاضيأ وه
رشابملا ررضلا  ،ف رخآ صخش حرج اذإف .  أطخلا اذه نع مجنت يتلا رارض األ لمحتب

لا مهإ نع مجني يذلا رشابملا ريغ ررضلا  ،و لوئسملا هلمحتي حرجلا نع مجني يذلا
.  رورضملا هلمحتي هسفن عالج يف رورضملا

ةيعيبط ةجيتن نوكت يتلا رارض  ،يأاأل ةرشابملا رارض نأاأل كلذ نم صلختسنو
يه ،  لوقعم دهج لذبب اهعيقوت عيطتسي ال رورضملا ناك يتلا يهو اهثدحأ يذلا أطخلل

األ امأ .  أطخلا نيبو اهنيب ةيببسلا عبالةق ةينوناقلا ةيحانلا نم ظفتحت يتلا اهدحو
،  ررضلا ثدحأ يذلا أطخلل ةيعيبط ةجيتن نوكت ال يتلا يهو ،  ةرشابملا ريغ رارض

اهنع . ال وئسم هيلع ىعدملا نوكي  ،وال أطخلا نيبو اهنيب ةيببسلا عالةق عطقنتف

يناثلا عرفلا

ةيلوئسملا راثآ

– ةيلوئسملا ناكرأ ترفاوت اذإ :( ضيوعتلا ) اهؤازجو ةيلوئسملا ىوعد –611
بجوو ،  اهراثآ اهيلع تبترتو ،  ةيلوئسملا تققحت – امهنيب ةيببس عوالةق ررضو أطخ

.  هأطخب اهثدحأ يذلا ررضلا ضيوعت لوئسملا ىلع
قبسيو .  اهؤازج وهو ،  ةيلوئسملا ققحت ىلع بترتي يذلا مكحلا وه نذإ ضيوعتلا ف

،  ةيلوئسمب لوئسملا ملسي ال لا نماألوح ةبلا غل ةرثكلا يفف ،  اهتاذ ةيلوئسملا ىوعد كلذ
.  ىوعدلا هيلع ميقي نأ ىلإ رورضملا رطضيو

ةيلوئسملا ءازجو (2) ةيلوئسملا ىوعد (1): نيبقاعتم نيثحبم يف ضرعتسنف
.( ضيوعتلا )

األلو ثحبملا

ةيلوئسملا ىوعد

(Actionenresponsabilite)

: ىوعدلا يفرط (1): اآلةيت األعبر لئاسملا ضرعتسن : عبرأ لئاسم –612
ةيلوئسملا ىوعد مداقت كلذ يف لخديو ،  عوفدلا و تابلطلا (2) هيلع ىعدملا و ىعدملا

نعطلا قرطو ةيلوئسملا ىوعد يف رداصلا مكحلا (4) هلئاسوو هؤبع : تابث (3)اإل
.  ضقنلا قيرط ةصاخبو هيف ،

نع ررضلا عنم دصقب لمع يف هسفن ءاقلت نم صخش لخدت اذإ هنأب ةينطولا فانئتس اال ةمكحم تضق دقو
نوكي نم نإف ،  هصخشل ررض هلخدت نع جتنف ،  هقئاس نم حمج داوج فقول لخدت اذإ امك ،  ريغلا
كلذ باصأ يذلا ررضلا نع ًاضيأ الً وئسم نوكي ،  ريغلل ررضلا عقو ول اميف ةثداحلا نع ال وئسم
يف هلخدت يف أطخأ صخشلا كلذ نأ ىوعدب ةيلوئسملا هذه هسفن نع عفدي نأ هل سيلو ،  صخشلا
ةنس ربوتكأ 30 يف ينطو فانئتسا ) يناسنإ لمعب مايقلا دصقب لصح لخدتلا اذه نك اذإ ةثداحلا

ص175). 95 مقر 25 ةيمسرلا ةعومجملا 1923
اذه عالةق يف امأ .  رورضملا ذاقن إل مدقتي يذلا ريغلا ب أطخلا نع لوئسملا عالةق يف انه ثحبن اننأ ظح يوال
هبيصي امب هيلع عجري نأ ةلا ضفلا دعاوقل ًاقبط هلو ،  هيلإ ةبسنلا ب يلوضف ريغلا  ،ف هسفن رورضملا ب ريغلا

ىلإ رظنلا هجوي وهو 1098 ةرقف 2 وزام sauvetuer ذاقن لإل مدقتي نم عوضوم يف رظنأ ) ررض نم
.( ًاتيمم لحلا اذه نوكيف ،  ةنوعر نع ذاقن لإل مدقتي دق ذقنملا نأ
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األلو بلطملا

ىوعدلا افرط

ىعدملا –1

يذلا وهو ،  رورضملا وه ةيلوئسملا ىوعد يف ىعدملا : رورضملا وه ىعدملا –613
هبئان نأ  ،وه رورضملا  .و ضيوعتلا يف قح هل سيل رورضملا ريغف .  ضيوعتلا ب بلا طي

،  رورضملا وه نذإ ىعدملا  .ف رورضم لكل قحلا تبثيو .  قحلا اذه هل تبثي ،  هفلخ وأ
.  رورضملا ريغ دحأ  ،وال رورضم لكو

: ضيوعتلا يف قح هل سيل رورضملا ريغ –1

نأ عيطتسي ال رورضملا ريغ نأ يهيدب : ةيريخ ةهجل ضيوعتلا ب عربتلا –614
األ رارض يفاأل ةصاخبو – ًاريثك عقي نكلو .(1) هبصي مل ررض نع ضيوعتب بلا طي

ةهجل ضيوعت نم هب هل مكحي امع لوزنلا يف هتبغر نع رورضملا نلعي نأ – ةيبد
ةمكحملا نم رورضملا بلطي نأ روظحملا  .و ةماعلا ةحلصملل لمعت ةسسؤمل وأ ةيريخ

هبيجت نأ ةلا حلا هذه يف ةمكحملا عيطتست  .وال ةهجلا هذهل ضيوعتلا ب ةرشابم ءاضقلا
زوجي ررض ،فال يأ اهبصي مل رورضملا اهنيع يتلا ةيريخلا ةهجلا  ،ألن بلطلا اذه ىلإ

يف نلعأو هسفنل ضيوعتلا ب مكحلا رورضملا بلط اذإ امأ ضيوعتب ةرشابم اهل مكحلا
نم عنمي ءيش  ،فال ةيريخ ةهجل ضيوعتلا اذه نع لوزنلا يف هتبغر نع هتاذ تقولا

نوناقلل ةفلا خم ةراش اإل هذه يف نوكي اذهاألرم ،وال ىلإ مكحلا ريشي نأ زوجيو كلذ .
.(2) مكحلا ضقن بجوتست

نأ يف رورضملا لبق ًاقح ةيريخلا ةهجلا بسكت له فرعن نأ ىقب كلذ ، عقو اذإف
ال رورضملا نأ انيأر ،  ةماعلا دعاوقلا انقبط هب؟اذإ هل ىضق يذلا ضيوعتلا نع اهل لزني
يف إال اهبحاص مزلت ال ةدرفنملا ةدار  ،ألناإل ةيريخلا ةهجلا وحن ةدرفنملا هتداراب مزتلي

رورضملا عإالن ربتعي نأ زوجي نكلو اهنم . ةلا حلا هذه تسيل ،  اهيلع صوصنم لا وحأ
هل ، تباث قح ةبهب هيف دعي هنم ًاباجيإ ةيريخلا ةهجلل ضيوعتلا نع لوزنلا يف هتبغر

حبصأ باجي اإل اذه ةيريخلا ةهجلا تلبق اذإف .  هرادقم ديدحتب ةمكحملا موقتس
ةقروب ناك إالاذإ دقعني ال ةبهلا ب دعولا نأ ةاعارم  ،عم ةبهلا ب دعولا اذهب ًامزتلم رورضملا

.(3)( ديدجلا يندملا نوناقلا نم (م490 ةيمسر

يذلا 1927 ةنسل 1 مقر نوناقلا نيعرازملا دحأ خفلا اذإ هنأب طويسأ فانئتسا ةمكحم تضق دقو (1)
سيلف ،  هعابو ثلثلا ىلع داز اميف عرزنملا نطقلا لوصحم ىنجو ،  ًانطق ثلثلا نم رثكأ ةعارز مرح
باصأ يذلا ررضلا  ،و نيعم ررض اهبصي مل  ،ألاهن اهيلإ نطقلا اذه نمث عفدب هابلطت نأ ةعارزلا ةرازول
ربمسيد 12 يف طويسأ فانئتسا ) نطقلا نم دئازلا عيلقتو يئانجلا باقعلا هيف يفكي ةماعلا ةحلصملا

ص774). /2/382 مقر 12 ةاماحملا 1931 ةنس
هسفنل هبلط هنأ ساسأ ىلع ضيوعتلا ب هيلع ىنجملل ةمكحملا تضق اذإ هنأب ضقنلا ةمكحم تضق دقو (2)
غلبملا ب عربتلل مكحلا دعب دعتسم هنأ ركذ دق ناك نإو هنإ " ةلئاق ،  ةميرجلا نم هقحل يذلا ررضلا لباقم

اهنم اذهف ، " مكحلا دعب هيف هنأشو وهو هب ، هل يضقت كلذ عم اهنإف ،  ريخلا تاهجل هب هل مكحي يذلا
ًاضيأ رظنأ ص520). 216 مقر 27 ةاماحملا 1945 ةنس ليربا 16 يف يئانج ضقن ) هيف ةبئاش ال
ةنس ويام ( يفو ص134– 1900م12 ةنس رياربف 21 يف طلتخم فانئتسا : ىنعملا اذه يف

ص305 . 1935م47
ص696 . 1868 ةرقف 2 وزام كلذ سكع رظنأ (3)
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: رورضملل ضيوعتلا قح ب–

.  ضيوعتلا ب بلا طي نأ قحل يذلا صخشلا وه رورضملا : هبئان وأ رورضملا –615
كلذ . يف هماقم هبئان موقيو

وه ،  ًاروجحم ناك اذإو .  هيصو وأ هيلو وه ،  ًارصاق اذه ناك  ،اذإ روصملا بئانو
ناك اذإو .  فقولا رظان وه ،  ًافقو ناك اذإو .  كيدنسلا وه ،  ًاسلفم ناك اذإو .  ميقلا

.  ليكولا وه هبئانف ،  ًاديشر
و ثراولا مه الء ؤهو .  ًاصاخ وأ ناك ًاماع ،  فلخلا ىقب : رورضملا فلخ –616
نع ضيوعتلا و يداملا ررضلا نع ضيوعتلا ينب زييمتلا بجي انهو هل ، لا حملا و نئادلا

.  يبد األ ررضلا
نع تزجعا مسجلا يف ةباصا وأ ملا فلت – يدام ررض نع ضيوعتلا ناك اذإف

عيطتسيف .  هفلخ ىلإ هنم لقتني ،  رورضملل تبث دقو ،  ضيوعتلا يف قحلا نإف – لمعلا
.(1) ًايح ىقب ول هب بلا طي هثروم ناك يذلا ضيوعتلا ب بلا طي نأ رورضملا ثراو
ريغ ىوعدلا قيرط نع هنيدم مساب ضيوعتلا اذهب بلا طي نأ رورضملا نئاد عيطتسيو

لقتنيف رخآ صخش ىلإ ضيوعتلا يف هقح لوحي نأ رورضملا عيطتسيو .(2) ةرشابملا
.(3) هل لا حملا ىلإ قحلا اذه

ددحت إالاذإ رورضملا فلخ ىلإ لقتني ال هنإف ،  يبدأ ررض نع ضيوعتلا ناك اذإ امأ
(م222) ءاضقلا مامأ رورضملا هب طبلا وأ لوئسملا و رورضملا نيب ام قافتا ىضتقمب

ضيوعتلا لقتني فيكو يبد األ ررضلا يف كلاالم دنع ليصفتلا ب كلذ نايب مدقت دقو .
وأب يضارتلا  ،ب وحنلا اذه ىلع يبد األ ررضلا نع ضيوعتلا ددحت اذإف .  ريغلا ىلإ هنع
بلا طي نأ رورضملا نئادل زاجو ،  ثراولا ىلإ ضيوعتلا قح لقتني نأ نكمأ ،  يضاقتلا

.(5) ريغلا ىلإ هلوحي نأ رورضملل حصو ،(4) ةرشابملا ريغ ىوعدلا قيرط نع هب

19 يف ةينطولا فانئتس اال ةمكحم ) ثاريملا يف هبيصن ردقب  ،لك ةثرولا ىلإ ضيوعتلا قح لقتنيو (1)
15 ةيمسرلا ةعومجملا 1914 ةنس رياني 13 يفو ص3193– 15 مكاحملا 1903 ةنس ةنس ربمفون

ةيردنكس اإل ةمكحم ص51– 30 مقر ( ةاماحملا 1928 ةنس سرام 19 يفو ص73– 35 مقر
ص7). 6 ءاضقلا 1898 ةنس ربمتبس 16 يف ةينطولا ةيلكلا

هاوعدو اقلخ ، هفصوب اهعفريف رورضملا نع اهثري يتلا ىوعدلا : نايوعد هل ثراولا نأ نايبلا نع ىنغو
ال . يصأ هفصوب اهعفريو ةرشابم هباصأ يذلا ررضلا نع ةيصخشلا

نوناقلا نم (م236 هنيدم نع ًابئان نوكي امنإ ةرشابملا ريغ ىوعدلا عفري امدنع رورضملا نئادو (2)
عم ةداع عضوي نئادلا نكلو الخالف ، بئان رورضملا نئاد نأ قيلا نأ ىلو ).فاأل ديدجلا يندملا

.  فلخلا
باصأ يذلا يداملا ررضلا ناك اذإ : ةصاخ ةلا حل ضرعن يداملا ررضلا نع ضيوعتلا كرتت نأ لبقو (3)

ب بلا طي نأ ثراولل زوجي لهف لا ، حلا يف تامف هتايح ىلع صخش ىدتعا ناب توملا وه رورضملا
يف كش ؟ال تيملا بيصي يدام ررض توملا نإ لوقلا زوجي لهو ؟ رورضملل ًافلخ هفصوب ضيوعتلا
نإو توملا ةقئاذ سفن لك نإ  .والقيلا ةزايحلا يهو هكلمي يدام ءيش نمثأ تيملا دقف دقف كلذ ،
نم وكشي  ،لب هتاذ يف توملا نم وكشي ال رورضملا نأ كلذ ،  موتحم ردق وهو هنم رفم ال ررض توملا

توملا لبقا ،  توملا ب تيملا راضي فيك هيف .والقيلا كش ال ررض اذهو ،  يعيبط ريغ اتوم تام هنأ
لبق  ،ال ررضلا هب قاحأ دق تيملا نأ كلذ ! ررضلا هيلع زوجي ال تيملا و توملا دعب  ،مأ تمي امل وهو

،  تيملا باصأ ًايدام ًاررض كانه نأ كلذ نم نيبتيو .  توملا دنع نكلو ،  توملا دعب  ،وال توملا
تيملا هنيدم مساب ًاضيوعت بلطي نأ نئادلل كلذكو ،  ررضلا اذه ضيوعتب هنكم بلا طي نأ ثراوللف

–1944 ةنس سرام 14 يف يئانج ضقن : رظناو –1912 ةرقف 2 وزام ةلأسملا هذه يف رظنأ )
18 داصتق واال نوناقلا ةلجم يف صقرم ناميلس روتكدلا قيلعتو ص565 212 مقر 26 ةاماحملا

األلو). ددعلا
بلا طي نأ نئادلل زوجي  ،فال نيدملا صخشب لصتم قح يبد األ ررضلا نع ضيوعتلا قح نأ (4)والقيلا

األ ررضلا نع ضيوعتلا ب ةبلا طملا يف ةعطاق نيدملا ةدارإ رهظت نأ لبق حصي اذه نإف .  هنيدم مساب هب
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: رورضم لك ضيوعتلا قح ج–

لك نوكيو ،  دحاولا أطخلا نم نرورضملا ددعتي دق : نيرورضملا ددعت –617
بشنت قيرح كلذ لثم اآلرخ . باصأ يذلا ررضلا نع لقتسم ررض هباصأ دق رورضم
قيرحلا هذه ببسب هباصأ دق لزنم لك بحاصف ةدع ، لزانم قرحتف صخش أطخب

.  ىرخ األ لزانملا باحصأ تباصأ يتلا رارض نعاأل لقتسم ررض
مهدحأ باصأ يذلا ررضلا نكلو ،  رثكأ وأ نيصخش ررضلا ب دحاولا أطخلا بيصي دقو
نوكيو أطخ ، رخآ صخش لتقي نأ كلذ لثم .  نيرخ اآل باصأ يذلا ررضلل ةجيتن نوكي

نم ًاضيأ ررضلا ب باصأو ،  ررضلا ب لوتقملا باصأ لتاقلا أطخف ،  هلوعي بيرق لوتقملل
(2).و هل ةجيتن وهف األلو ، ررضلل ًاساكعنا إال سيل يناثلا ررضلا  .و هلوعي لوتقملا ناك
اهنم ررض لك ناك ةقباسلا ةلا حلا يف رارض نأاأل ةقباسلا ةلا وحلا ةلا حلا هذه نيب قرفلا
اميف لصتت رارض فاأل اهددصب نحن يتلا ةلا حلا يف امأ ،  ىرخ األ رارض نعاأل ال قتسم

.  بببسملا ب ببسلا لا صتا اهنيب
ضعبل اهضعب تناك وأ ضعب نع اهضعب ةلقتسم رارض األ تناك ءاوس – نيتلا حلا يفو
رثأتي نأ نود ةصاخ همساب اهعفري ةلقتسم ةيصخش ىوعد رورضم لكل نوكي – ًاببس
مهنم لك ضيوعت يضاقلا ردقي  ،لب نيرورضملا نيب ام نماضت  .وال نيرخ اآل ىواعدب

ةدح . ىلع
وأ درف ىلع  ،ال ةعامج ىلع ررضلا عقي دقو : ةعامجلا بيصي يذلا ررضلا –618
دارف مهاأل له ةلا ، حلا هذه يف رورضملا نوكي نأ ىسع نمف ،  نيددعتم دارفأ ىلع
تناك اذإ ام نيب انه زييمتلا بجي ؟ اهتاذ ةعامجلا يه  ،وأ ةعامجلا مهنم نوكتت نيذلا

.  ةيصخشلا هذهب عتمتت ال تناك  ،وأ ةينعم ةيصخش تاذ ةعامجلا
صخش وأ ةباقن وأ ةيعمج وأ ةكرشك ،  ةيونعم ةيصخش تاذ ةعامجلا تناك اذإف

نم درف (Interetindividual)ألي ةيدرفلا ةحلصملا نيب زييمتلا بجو ماع ، يونعم
interet ) ةيصخشلا ةيعامجلا ةحلصملا  ،و ةعامجلا هذه اهنم نوكتت يتلا دارف األ
interet) ةماعلا ةيعامجلا ةحلصملا  ،و هتاذ يونعملا صخشلل (socialpersonnel

ضيوعتلا قح حبصأ دقف ،  ةيئاضقلا ةبلا طملا وأب لوئسملا عم قافتا ةروص يف ترهظ دقو امأ .  يبدأ
هلا . معتسا نئادلل زوجيو ،  ثراولا ىلإ لقتني ،  ةيلا ملا قوقحلا رئاسك مًايلا ًاقح

ال قحلا  ،ألن ريغلا ىلإ هقح لوحي  ،نأ ةيئاضقلا ةبلا طملا وأ قافت اال لبق ،  رورضملل زوجي ال نكلو (1)
لوئسملا لبقو ،  ضيوعتلا غلبم ردق نأ دعب كلذ رورضملا لعف اذإ هنأ ىلع لا . باقاللالقتن ذئدنع نوكي

غلبمو ةيلوئسملا أدبم ىلع رورضملا و لوئسملا نيب اقافتا ربتعي لوبقلا اذه نإف ةلا ، وحلا هذه
ةلا . حلا هذه يف ةلا وحلا حصتاو ،  ليوحتلل باقال ضيوعتلا يف قحلا حبصيف ،  ضيوعتلا

هلا قتنا روصتي  ،فال هتايح ىلع ءادتع دنعاال ًاروف ثروملا توم نع ءيشانلا يبد األ ررضلا نع ضيوعتلا امأ
تقولا عصتي ملو نلوئسملا عم قافت اال ةصرف هل حتت ملف لا ، حلا يف تام ثروملا  ،ألن ةثرولا ىلإ

نم لينلا ىلإ صخش دمعيف ،  هاركذ يف هتوم دعب تيملا يبد األ ررضلا بيصي دقو .  ةيئاضقلا ةبلا طملل
ال تاوم كلذ ،ألناأل ءارج نم ررض هباصأ دق تيملا نأ ةلا حلا هذه يف قيلا نأ نكمي  ،فال هتعمس
ىلإ تيملا نم ضيوعتلا يف قح لا قتنا ةلا حلا هذه يف روصتي ال هنأ كلذ ىلع بترتيو .  نوررضتي
نع فتنم ررضلا ألن ًاضيأ لب بسحف ثراولا ىلإ لقتني ال يبد األ ررضلا نع ضيوعتلا  ،الألن هتثرو
ذئدنع هل زوجيف ،  ةثروم ةعمس نم لينلا ءارج نم ًايصخش ثراولا ىذأتي دق نكلو .  هتوم دعب تيملا

األ ررضلا اذه رابتعا يف بجيو .  هباصأ يذلا يبد األ ررضلا نع ضيوعتب الً يصأ هفصوب بلا طي نأ
اههجو ىلع قئاقحلا درسي خرؤمك ةبجاو : تيملا ةعمس نم نمنلا نامزلي نيبجاو نيب قيفوتلا يبد

األ ةريس يف هحدق ءارج نم ءايح األ ةعمس نم يفأالنيلا هبجاوو ،  خيراتلا و ملعلل ةمدخ حيحصلا
.(1929 ةرقف –1922 ةرقف 2 وزام ةلأسملا هذه يف رظنأ ) رربم نود تاوم

رظنأ .(parricochet) دترم ررض وهف األلو ، ررضلا دادترا وه يناثلا ررضلا نإ نويسنرفلا لوقيو (2)
داصتق واال نوناقلا ةلجم يف هيلإ راشملا صقرم ناميلس روتكدلا قيلعت دترملا ررضلا نع ضيوعتلا يف

األلو . ددعلا 18
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.  ةنيعم ةفرح ىلإ ًايمتنم هرابتعاب يونعملا صخشلا اذه اهيلع موقي يتلا (collectif
وأ نيسدنهملا ةباقن وأ ءابط األ ةباقن وأ نيماحملا ةباقن – ةباقنلا ثمال كلذل برضنلو
هذه يف وضع لكف – ىرخأ ةباقن ةيأ وأ لمعلا باحصأ وأ لا معلا تاباقن نم ةباقن
اذهل ناك ةحلصملا هذه ىلع ءادتعا عقو اذإف ،  نوناقلا اهيمحي ةيدرف ةحلصم هل ةباقنلا
نم اهئاضعأ دحأ ةباقن تعنم اذإ امك ،  لوئسملا لبق ةيصخش ىوعد رورضملا درفلا

هتحلصم ةيامحل ةباقنلا ىلع عجري نأ وضعلا اذهل زوجيف قح نود هتنهم ةسرامم
طاشن اهلو ماال كلمت يهف ،  ةيصخش ةيعامج حلا صم يونعم صخشك ةباقنللو .  ةيدرفلا
ةيصخش ةحلصم ىلع ءادتعا عقو اذإف ،  ةفلتخملا اهتاصاصتخا سرامتو دقاعتتو ينهم

دحأ بكترا اذإ امك ،  رورضملا يه يونعم صخشك ةباقنلا تناك ،  ليبقلا اذه نم اهل
ب ةباقنلا عجرت ةلا حلا هذه يوف ،  ةباقنلل ةراسخ ببس هترادا يف أطخ ةباقنلا يريدم
وه هسفن ربتعي نأ ةباقنلا ءاضعأ نم وضع يل زوجي  ،وال لوئسملا ىلع ضيوعتلا
دهعي يونعم صخشك ةباقنلا (1).و لوئسملا ىلع ةيصخشلا هتفصب عجريف رورضملا
صخش يأ ىلع عجرت نأ اهل ةنيعم ةنهمل ةماعلا حلا صملا نع عافدلا ب نوناقلا هيلإ
ةباقنف .  ةيصخش ةحلصم كلذ يف اهل نكت مل ولو ،  ةماعلا حلا صملا هذه ىلع ىدتعا

لعج نأب ،  هعنصم يف لمعلا نيناوق عاري مل لمع بحاص ىلع عجرت نأ اهل لا معلل
نأ نود ءاسنلا وأ ةيبصلا مدختسا  ،وأ لمعلل ةررقملا تاعاسلا نم رثكأ نولمعي لا معلا
نيذلا ءاسنلا وأ ةيبصلا وأ لا معلا نكي مل ول ىتح ،  نوناقلا اهررق يتلا دويقلا ىعاري
عيمجل ماعلا حلا صلا لثمت انه ةباقنلا  ،ذإ ةباقنلا يف ءاضعأ لمعلا بحاص مهمدختسا

يف نيلخاد لا معلا ناك اذإ امأ .  نيلخاد ريغ وأ اهتيوضع يف نيلخاد اوناك ءاوس لا معلا
ًاضيأ  ،لب بسحف ةنهملل ةماع ةحلصم ىلع ال ترفوت دق كلذب نوكت اهنإف ،  اهتيوضع

.  لمعلا بحاص ىلع اهعوجر رربت نيتحلصملا اتلكو ،  ةيصخش ةيعامج ةحلصم ىلع
و تاكرشلا نود تاباقنلا ىلإ ةبسنلا ب ققحتي ةماعلا ةيعامجلا ةحلصملا مايقو
امأا .  اهيلإ بستنت يتلا ةفئاطلل وأ ةنهملل ةماعلا حلا صملا لثمت ال هذه نإف ،  تايعمجلا

ةبسنلا ب طلتختف ،  ىرقلا و تايدلبلا و تايريدملا و ةلودلا  ،ك ةماعلا ةيونعملا صاخش أل
اذه حلا صمف ناكسلا عومجم لثمت ةلودلا  ،ذإ ةماعلا حلا صملا ب ةيصخشلا حلا صملا اهيلإ
لثمت ةيريدملا  ،و ةلودلل ةيصخشلا حلا صملا ًاضيأ يه ةماعلا حلا صملا يهو عومجملا

ةيصخشلا حلا صملا و ةماعلا حلا صملا يه عومجملا اذه حلا صمف ةيريدملا ناكس عومجم
.(2) ةماعلا ةيونعملا صاخش األ رئاس نع لق اذكهو .  دحاو تقو يف ةيريدملل

ةفئاط وأ ةنهم ىلإ يمتنت اهنكلو ةيونعم ةيصخشب عتمتت ال ةعامجلا تناك اذإو
نيرضحملا و ءاربخلا و نيملعملا و ةراد لااإل جرو ءاضقلا لا جرو شيجلا لا جرك ،  ةنيعم

ةعامجلا هذهل نأ ظح نأنال جبو ،  نيطسلف يرجاهمو دوهيلا و نييرهز واأل نييعامجلا و
ةيصخشب عتمتت ال يهو ،  ةعامجلل زيجي حلا صملا هذه ىلع ءادتع اال لهف .  ةماع حلا صم

كلذ ،ف زاوج مدعب ةماعلا دعاوقلا يضقت ؟ ىدتعملا ىلع ضيوعتلا ب عجرت  ،نأ ةيونعم
 ،وال مةيلا ةمذ هل ًاصخش تسيل ةيونعملا ةيصخشلا ب عتمتت ال تماد ام ةعامجلا
والنأ اهتمذ يف ةيلوئسم بترتت نأ نكمي  ،وال ىضاقت والنأ يضاقت نأ عيطتست
ةماعلا حلا صملا ىلع ءادتع اال نوكي ام رثكأو .  لوئسملا ىلع عوجرلا يف قح اهل نوكي

رظناو –14–1878 ةرقف ىلإ 7–1878 ةرقف 2 وزام هماكحأ براضتو يسنرفلا ءاضقلا يف رظنأ (1)
1949 ةنس ةرهاقلا – ةراد اإل ىلع ةيئاضقلا ةباقرلا يف نيلا ف يراد اإل ءاضقلا مامأ تاباقنلا لخدت يف

ص115 . ص114– –
يفف ،  ةيسدنهلا نهملا ةباقنو ءابط األ ةباقنو نيماحملا ةباقنك ،  ةيرابج اال تاباقنلا يف لا حلا كلذكو (2)
ةماعلا حلا صملا ب ةباقنلل ةيصخشلا حلا صملا طلتخت ةنهملا لا جر عيمج ايرابجا عمجت يتلا تاباقنلا هذه

.  ةنهملل
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نم طحلا وأ اهقح يف فذقلا  ،ك ةيبد األ اهحلا صم ىلع ءادتعا نوكي نأ تاعامجلا هذهل
ثمم هرابتعاب مدقتي نأ ألدح زوجي ال لا األوح هذه لثم يفف .  اهتعمس ثيولت وأ اهتمارك
يأ –وأ ةعامجلا دارفأ نم درف ألي زوجي امنإو .  ضيوعتلا ب لوئسملا بلا طي ةعامجلل ال
ةيعمج وأ نييعامجلا يدان وأ نيملعملا ةيعمجك ةيعمجلا هذه لخاد يونعم صخش

نأ بسحف سيل تبثي نأ كلذ يف طرتشيو ،  ضيوعتلا ب لوئسملا بلا طي  ،نأ ةيليئارسإ
ىلع ءادتع اال اذه نأ ًاضيأ لب ،  ةعامجلل ةماعلا ةحلصملا ىلع ىدتعا دق لوئسملا

.(1) يصخش ررض هنم هقحل دق ةماعلا ةحلصملا

هيلع ىعدملا –2

ىعدم نوكي يذلا وه لوئسملا : هفلخ وأ هبئان وأ لوئسملا وه هيلع ىعدملا –619
هريغ نع ال وئسم وأ يصخشلا هلعف نع ال وئسم ناك ءاوس ،  ةيلوئسملا ىوعد يف هيلع

لوئسملا ىلع ةيلوئسملا ىوعد عفر زوجيو .  هتسارح يف يذلا ءيشلا نع ال وئسم وأ
هيلع تعفر يذلا لوئسملا ىلع امو يلص ، األ لوئسملا لا خدإ نود هدحو ريغلا نع

.  ًانماض يلص األ لوئسملا لخدي إالنأ ىوعدلا
.  هيصو وأ هيلو وه هبئان ناك ،  ًارصاق لوئسملا ناك اذإف .  هبئان لوئسملا ماقم موقيو
،  ًافقو ناك اذإو .  كيدنسلا  ،ف ًاسلفم ناك اذإو .  ميقلا وه بئانلا ناك ،  ًاروجحم ناك اذإو

 .و ليكولا بًاغلا ،ف ًاديشر ناك اذإو .  رظانلا ف
يف ثراولا ناك املو .  ثراولا وأالً وه انه فلخلا  .و هفلخ لوئسملا لحم لحي
دعب ةلوئسملا يه نوكت ةكرتلا  ،ف نويدلا دادس دعب إال ةكرتلا ثري ال اإلسالةيم ةعيرشلا
إالنأ رورضملا ىلع امو ،  ةيلوئسملا ىوعد يف ةكرتلا لثمي ثراو يأو ،  لوئسملا توم
هيلع عفر نم لبق ضيوعتلا هلب مكحيف ،  مهدحأ ىلع وأ ةثرولا لك ىلع ىوعدلا عفري
صخش وه فلخلا نوكي نأ ًاضيأ زوجيو .  ةكرتلا نم ال ماك هقح ىضاقتيو ،  ىوعدلا

يفي نأ يرتشملا ىلع طرتشاو هرجتم رجتملا بحاص عاب اذإ امك ،  نيدلا ب هيلع لا حم
رخآ رجتمل ضيوعت نويدلا هذه نم نوكيو رجتملا ةمذ يف تبثت يتلا نويدلا عيمجب
رجتملل يرتشملا وه ةلا حلا هذه يف هيلع ىعدملا نوكيف .  ةعورشم ريغ ةسفانم ببسب

ةلا ، وحلا قيرط نع ضيوعتلا نيد هيلإ لقتنا دقو ،  لوئسملل ًاصاخ ًافلخ هرابتعاب
ىعدملا نوكي نأ انه روصتي (2).وال ديدجلا يندملا نوناقلا يف ةزئاج نيدلا ةلا وحو
لمعتسي نأ نئادلل ناك اذإ هنإف ،  ىعدملا يف كلذ انروصت امك لوئسملا نئاد وه هيلع

ًاصخش لوئسملا ناك اذإو .(3) نيدملا تامازتلا ب ءافولا هيلع سيلف هنيدم قوقح
.(4) ضيوعتلا نع ال وئسم نوكي ةيفصتلا دعب امهل عيمجف ،  لحناو ًايونعم

ديدجلا يندملا نوناقلا نم 169 ةداملا نأ انركذ نأ قبس : نيلوئسملا ددعت –620
ضيوعتب مهمازتلا يف نينماضتم اوناك راض ، لمع نع نولوئسملا ددعت اذإ هنأب تضق

يف مهنم لك بيصن يضاقلا نيع إالاذإ يواستلا ب مهنيب اميف ةيلوئسملا نوكتو ،  ررضلا

. 1899 ةرقف –1878 ةرقف 2 وزام ةعامجلا بيصي يذلا ررضلا عوضوم يف رظنأ (1)
نيدملل صاخ فلخو ،  رجتملا ىلإ ةبسنلا ب عئابلل صاخ فلخ وه لثملا اذه يف يرتشملا نأ ظح (2)يوال

ًاصاخ ًافلخ هرابتعاب ةيلوئسملا ىوعد هيلع عفرتو هب . لا حملا نيدلا ىلإ ةبسنلا )ب عئابلا وهو )
ب صاخ فلخ هنأ ولو هب امزلم رجتملا يرتشم نوكي  ،فال نيدلل ةلا وح كانه نكت مل اذإ امأ .  نيدملل
ص 1901م13 ةنس ليربا 10 يف طلتخم فانئتسا : ىنعملا اذه يف رظنأ ) رجتملا ىلإ ةبسنلا

.(660 ةرقف 1 نامسغو ريبيرو لوين ص350–بال 1929م41 ةنس ليربا 10 يفو –223
نكلو ،  ةرشابملا ريغ ىوعدلا ب ةيلوئسملا نيدم ىلع عجري نأ ةيلوئسملا ىوعد يف نئادلل زوجيو (3)
نيدم دي تحت زجحي نأ نئادلل زوجي امك ،  اهتاذ ةيلوئسملا ىوعدب نوك ألي ةلا حلا هذه يف عوجرلا

.  ريغلا ىدل نيدملل ام زجح لوئسملا
. 1999 ةرقف 2 وزام (4)
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ًاعيمج مهلعجيو ،  هيلع ىعدم لوئسم لك لعجي نيلوئسملا ددعتف .  ضيوعتلا
ميقي نأ عيطتسي ىعدملا نإف نينماضتم اومد امو .(1) ةيلوئسملا يف نينماضتم
نود هيلع ىوعدلا رصقيف ءاشي نم مهنم راتخي نأ عيطتسي امك ،  ًاعيمج مهيلع ىوعدلا
نوكي مهنم كال نأب يضقي نماضتلا نأ كلذ الً(2). ماك ضيوعتلا ب هبلا طيو ،  هريغ

لك يقابلا ىلع ضيوعتلا عفد نم عجري هلك ،مث ضيوعتلا نع رورضملا لبق ال وئسم
.  هانمدق يذلا وحنلا ىلع يواستلا وأب أطخلا ةماسج بسحب هبيصن ردقب

ثالةث: طورش رفاوتت نأ نيددعتملا نيلوئسملا نيب نماضتلا موقي ىتح بجيو
إال نينماضتم لوئسملا ةثرو نوكت أطخ .فال بكترا دق مهنم دحاو لك نوكي 1-نأ

بكتري مل مهنم ًادحأ ألن مهنيب نماضت مهفال  ،امأ ةيلوئسملا يه ةكرتلا نأ رابتعاب
.  أطخلا هنم ردص يذلا وه ثروملا أطخ ،لب

ةعامج قلطأ اذإف .  ررضلا ثادحإ يف ًاببس مهنم لك هبكترا يذلا أطخلا نوكي 2-نأ
،  مهدحأ نم ةصاصرب ةرباعلا دحأ بيصأ ،  دحاو تقو يف مهقدانب أطخ نيدايصلا نم
ًاببس نكت مل مهنم تعقو يتلا ءاطخ ألناأل نماضتلا ب هعم نيلوئسم نوكي ال يقابلا نإف

ام . ًاررض اوثدحي مل ًالمهن ال صأ نيلوئسم نونوكي ال  ،لب ررضلا ثادحإ يف
اآل هثدحأ يذلا ررضلا تاذ وه هئطخب مهنم لك هثدحأ يذلا ررضلا نوكي 3-نأ
دحأ قرس اذإف .(3) ادحاو ررض وه مهنم عقو يذلا ررضلا نوكي نأ  ،يأ نورخ

نيتداملا يف ميدقلا نوناقلا هررق عورشم ريغ لمع نع نولوئسملا ددعت اذإ نماضتلا ب ةيلوئسملا أدبمو (1)
ص 27 مقر 9 ةيمسرلا ةعومجملا 1907 ةنس ربمسيد 28 يف يئانج ضقن : انمدق امك 211/150
ةنس رياربف 16 يفو ص111– 54 مقر 13 ةيمسرلا ةعومجملا 1912 ةنس رياربف 17 يفو –65

الل قتس 1905اال ةنس ةينوي 8 يف ينطو فانئتسا ص70– 49 مقر 19 ةيمسرلا ةعومجملا 1918
فانئتسا -( نماضتلا النب وئسم امه ذإ عوبتملا عم ىوعدلا في عباتلا لا خدإ مدع حضي ص466( 4

يفو ص41– 1893م6 ةنس ربمفون 29 يفو ص296– 1890م2 ةنس ويام 14 يف طلتخم
ةنس ليربا 13 يفو ص127– 1903م15 رياربف 3 يفو ص111– 1903م15 ةنس رياني 28

ص328 . 1927م39 ةنس سرام 10 يفو ص189– 1904م16
هردصم ألن مكحلا يف ركذي مل ول ىتح مئاق نماضتلا نإ (Respons .No .55) ستله يد لوقيو

ركذ ةمكحملا تلفغأو ضيوعتلا ب مكح اذإ هنأب تضق ةينطولا ةيلكلا رصم ةمكحم نكلو ،  نوناقلا
يف لا االكش عنمل نماضتلا ىلع صنلا و مكحلا ريسفت اهنم بلطي نأ ضيوعتلا بلا طلف ،  نماضتلا

ص344). 251 مقر 8 ةاماحملا 1927 ةنس ربمفون 21) ذيفنتلا
ىلع ةجرد لوأ ةمكحم مامأ ةيندملا هاوعد عفر يندملا ىعدملا ناك اذإ هنأب ضقنلا ةمكحم تضق دقو (2)

اآل مهتملا تأربو ،  يندملا ضيوعتلا بو ةبوقعلا ب نعاطلا ىلع مكحلا ب ةمكحملا تضقف ،  رخآو وه مهتملا
ا ةمكحملا تضقف ،  ةباينلا تفنأتساو يندملا ىعدملا فنأتسي ملف ،  هلبق ةيندملا ىوعدلا تضفرو رخ
مل املو ،  نعاطلا ىلع يئادتب اال مكحلا تديأو ًايئادتبا هتءاربب موكحملا اآلرخ مهتملا ةنادإب ةيفانئتس إل
هيلع مكحلل ليبس كانه نكي ملف اآلرخ اذه ىلإ ةبسنلا ب اهمامأ تفنؤتسا دق ةيندملا ىوعدلا نكت
ررضلا لك ضيوعتب هدحو نعاطلا مازلإ نم ًانوناق عنمي ام كانه سيلو ،  ضيوعتلا اذه نم ءيشب
ةاماحملا 1948 ةنس رياربف 16 يف يئانج ضقن ) هريغ عم اهبكترا ولو ةميرجلا هباكترا نع ءيشانلا

ص84). 70 مقر 29
نماضتلا ب نيلوئسم نانوكيف ،  هضعب إال ثدحي مل واآلرخ هلك ررضلا ثدحأ نيلوئسملا دحأ نوكي دقو (3)

األ ضعب ىفخم كلذ لثم .  هثادحإب لقتسا امع ةيلوئسملا األلوب درفنيو هيف ، اكرتشا يذلا ضعبلا يف
16 يف يئانج ضقن ) ىفخأ ام رادقم ىلع قراسلا عم نماضتلا ب هتيلوئسم رتصقت ،  ةقورسملا ءايش

ةيئادتب اال رصم ةمكحم ًاضيأ رظناو ص70– 49 مقر 19 ةيمسرلا ةعومجملا 1918 ةنس رياربف
ص174). 188 مقر 20 تيزاج 1928 ةنس ربمسيد 17 يف ةطفلتخملا

ةعقاولا ناك اذإ هنأب ضقنلا ةمكحم تضق دقو .  نماضت  ،فال هضعب وأ هلك ،  دحاو ررضلا نأ تبثي مل اذإ امأ
باصأف هبرض  ،واآلرخ همسج نم ًاعضوم باصأف هيلع ينجملا برض نيمهتملا دحأ نأ يه ةتباثلا

اال ىلع نيمهتملا نم قباس رارصإ وأ قافتا ساسأ ىلع عفرت مل ىوعدلا تناكو هنم ، رخآ ًاعضوم
األ اهمكح يف نيبت نأ ضيوعتلا يف نماضتلا ب امهيلع مكحلا ىرت ةمكحملا تناك اذإ بجي هنإف ،  ءادتع
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نكي اآلالت ،مل ضعب ةرايسلا نم قرسف رخآ صل ءاجو ،  ةرايسلا ةلجع صوصللا
.(1) اآلرخ هثدحأ يذلا ررضلا ريغ ًاررض هئطخب ثدحأ امهنم ألنكال نينماضتم ناصللا

نوددعتملا نولوئسملا نوكيل اهرفاوت بجي يتلا ثلاالةث طورشلا يه هذه
 .ف رخآ رمأ ألي ةجاح نود ،  نماضتلا ققحت ترفاوت ىتمو .  ةيلوئسملا يف نينماضتم

تقو يف ءاطخ األ بكتري نأ وأ نيلوئسملا نيب ام ؤطاوت كانه نوكي ألن ةرورض ال
هب نيعتسي ام رضحتسي بهذ مث ًابقن هيف بقنف لزنم ةقرس صل لواح اذإف ،  دحاو

قرسو بقنلا نم لخدو األلو صللا عم قافتا ريغ ىلع رخآ صل ىتأف ،  ةقرسلا ىلع
مع ءاطخ األ نوكت ألن ةرورض (2).وال نماضتلا ب نيلوئسم نانوكي نيصللا نإف ،  لزنملا

فلتخت دقو دمع ، ريغ واآلرخ ًادمع اهدحأ نوكي دقف ،(3) ةدحاو ةميرج وأ ًادحاو ال

نم لك ةلئاسم هجو ركذتف ،  نوناقلا يف هل ةموسرملا لوص واأل قفتي امب هيلع هميقت يذلا ساسأ
وه . اهثدحأ يتلا ةدحاولا ةبرضلا نع ال نيتعمتجم نيتبرضلا نم ءيشانلا ررضلا نع امهيلع موكحملا
إ مهنم لك ةبلا طم حصت ولال ةينماضت نوكت ال ةيلوئسملا نإف ،  نماضتلل ضرعتت ملو لعفت مل يه اذإف
مقر 17 ةاماحملا 1945 ةنس رياني 15 يف يئانج ضقن ) طقف امهيلع هب موكحملا غلبملا فصنب ال

ص254). 103
ةنس ويام 9 يف طلتخم فانئتسا : هثادحا يف نيلوئسملا لك كارتشاو ررضلا ةدحو نذإ بجتف (1)

1925م ةنس ويام 19 يفو ص155– 1915م27 ةنس رياربف 10 يفو ص324– 1911م24
210 مقر 20 تيزاج 1930 ةنس رياربف 4 يف ةطلتخملا ةيلكلا ةيردنكس اإل ةمكحم ص435– 37

ص203 .
ريغ يتقو داحتا درجم نيلعافلا ةدارإ دحتت نأ نماضتلا بيترتل يفكي هنأب ضقنلا ةمكحم تضق دقو (2)
هيف كرتشي وأ ءادتع اال اذه مهنم لك فرتقي نأو ،  هيلع ينجملا ىلع ءادتع اال ىلع قافتاب قوبسم
ةنس سرام 29 يفو ص819– 422 مقر 11 ةاماحملا 1930 ةنس ربمسيد 25 يف يئانج ضقن )

ص 4/204 مقر 12 ةاماحملا 1931 ةنس ةينوي 11 يفو ص109– 63 مقر 12 ةاماحملا 1931
.(400

نأب ضقنلا ةمكحم تضق دقو ،  ةقورسم ءايش األ ءافخإ اآلرخ أطخلا و ةقرس نيأطخلا دحأ نوكي دقف (3)
ضيوعت نع نماضتلا قيرطب قراسلا العم وئسم نوكي هيف األرم ةقيقحب هملع عم قورسملا يرتشي نم

كال نأ ساسأ ىلع كلذو ،  ًاقراس ال ًايفخم نوناقلا يف دعي هنأ ولو ،  هيلع ينجملا باصأ يذلا ررضلا
1942 ةنس ربمفون 16 يف يئانج ضقن ) هبحاص نع قورسملا لا ملا زاجتحا ىلع لمع دق امهنم
26 ةاماحملا 1943 ةنس ويام 24 يف يئانج ضقن ًاضيأ رظناو ص543 . 224 مقر 23 ةاماحملا

تضق دقو ،  برض ةحنج اآلرخ أطخلا و لتق ةيانج نيأطخلا دحأ نوكي دقو ص49). 22 مقر
هيلع مكح نم وأ لتقلا ةيانجب هيلع مكح نم مهيف ءاوس نونماضتم نيلوئسملا ناب ضقنلا ةمكحم
رصم فانئتسا ص9– 7 مقر 12 ةاماحملا 1931 ةنس رياربف 15 يف يئانج ضقن ) برضلا ةحنجب

فانئتسا ةمكحم تضقو ص490). 2/319 مقر 8 ةاماحملا 1927 ةنس ربمسيد 8 يف ةينطولا
هلتقو ضعب هبرضف ،  هيلع يدعتلا و ناسنإ ءاذيإ ىلع رثكأف نينثا ةدارإ تقباطت اذإ هنأب ةينطولا رصم

مل ولو ةيندملا ةيلوئسملا يف نيواسمو ،  ضيوعتلا نع هتثرول نماضتلا ب نيلوئسم اوناك ،  ضعب
ةنس سرام 14) ةحنج نيقابلا لعفو ةيانج مهدحأ لعف ناكو ،  ةيئانجلا ةيلوئسملا يف اولداعتي
امهنم نمو لتق يذلا وه نيلوئسملا نم نم فرعي ال دقو ص1146). 460 مقر 19 ةاماحملا 1939

ب تباثلا ناك اذإ هنأب ضقنلا ةمكحم تضق دقو ،  نينماضتم ىلو باأل نانوكيف ،  برضلا ىلع رصتقا
ءادتع اال ىلع ةينلا ًادقاع مهنم لك ناكو ،  ةثداحلا لحمل ًاعم اورضح امهقيرفو نيمهتملا نأ مكحلا
ضرغلا اذهل ًاذيفنتو ،  نيقيرفلا دارفأ ضعب نيب تعقو ةقباس ةبراضم ببسب هيلع ىنجملا قيرف ىلع

يتلا تاباص هباإل اثدحأف روكذملا هيلع ينجملا هنم ىأرم ىلعو اآلرخ روضحب نيمهتملا نم لك برض
ينجملا ةافو نع يندملا قحلا ب ىعدملل ضيوعتلا ب نينماضتم امهيلع ءاضقلا  ،ف هتافو ىلإ اهضعب ىدأ

نأ ولو ،  ةافولا نع ةيندملا ةهجولا نم ال وئسم ربتعي امهنم  ،ألنكال نوناقلل هيف ةفلا خم ال هيلع
سرام 2 يف يئانج ضقن ) اهنع توملا أشن يتلا ةباص اإل ثدحأ امهنم نم نييعت عيطتست مل ةمكحملا

1943 ةنس ويام 17 يف يئانج ضقن ًاضيأ رظنأ ص33– 20 مقر 23 ةاماحملا 1942 ةنس
ًانماضتم ىقبي كلذ عمو ةيئانجلا ةمهتلا نم نيمهتملا دحأ أربي دقو ص41). 18 مقر 26 ةاماحملا

نم مهتملا تأرب ةمكحملا تناك اذإ هنأب ضقنلا ةمكحم تضق دقو ،  ًايئانج نيدأ يذلا مهتملا عم ًايندم
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ريسيلا أطخلا بحاص نوكي كلذ عمو ريسي أطخب ميسج أطخ نرتقيف ءاطخ األ ةماسج
نيأطخلا دحأ نوكيف ءاطخ األ ةعيبط فلتخت دقو .  ميسجلا أطخلا بحاص عم ًانماضتم

.  لمع نع ًاعانتما اآلرخ نوكيو معال امهدحأ نوكي ًنوأ ايندم يناثلا نوكيو ًايئانج
يفف ،  لزنملا قرسيو صل لخديف ًاحوتفم لزنملا باب كرتيف مداخلا لمهي نأ كلذ لثم

امهدحأف ،  نيأطخلا نيب الفام تخا ىلع نينماضتم صللا و مداخلا نوكي ةلا حلا هذه
نع عانتما واآلرخ لمع امهدحأو ،  يندم واآلرخ يئانج امهدحأو دمع ، ريغ واآلرخ دمع
،  ًاضرتفم ضعبو ًاتباث اهضعب نوكي  ،وأ ةضرتفم وأ ةتباث اهلك ءاطخ األ نوكت دقو .  لمع
اآل أطخو تباث األلو أطخو قئاسلا أطخ نع نماضتلا النب وئسم اهكلا مو ةرايسلا قئاسف

.  ضرتفم رخ
ينف لماع دقاعت اذإف .  ًايريصقت أطخ اآلرخ ماد ام ًايدقع نيأطخلا دحأ نوكي دقو
ءاضقنا لبق جرخف هدهعتب لخاو ،  ةنيعم ةدم هعنصم يف لمعي نأ عنصم بحاص عم
بحاصو ينفلا لمعلا ناك ،  هبحاص نم ضيرحتب سفانم رخآ عنصم يف لمعيل ةدملا

.  لماك ضوعت نع امهنم لك األلو عنصملا بحاص نحن ًاعم نيلوئسم سفانملا عنصملا
لماعلا نأ ىلإ عجري  ،لب ةيريصت ءاطخأ نع نيلوئسملا دعت ىلإ عجري ال كلذ ريسفتو
سفانملا عنصملا بحاصو ،  يدقعلا همازتلا ب لخا ألهن لماك ضيوعت نع ال وئسم ينفلا

وئسم امهنم لك نوكيف الن وئسم هلعج أطخ بكترا ألهن لماك ضيوعت نع ًاضيأ لوئسم
نماضتلا ب ةيلوئسم تسيل هذهو ال . ماك ًاضيوعت دحاو ررض ضيوعت نع ال

اذإ مكحلا نوكي كلذكو .(insolidum ) ةعمتجم ةيلوئسم يه (solidarite)لب
وهو لقنلا نيمأ بكترا اذإ امك دمع ، ريغ يريصقتلا أطخلا و يدقعلا أطخلا نم لك ناك
وه اهقئاس بكترا ىرخأ ةرايسب مدطصاف ،  ةريبك ةعرسب راس نأب أطخ ةعاضب لقني
دمع ريغ يدقع أطخ انه لقنلا نيمأ أطخف لا ، مشلا ةهج نم ريسي ناك ناب أطخ ًاضيأ
نيمأ نوكي كلذ عمو دمع ، ريغ يريصقت أطخ ( ىرخ األ ةرايسلا قئاس ) ريغلا اطخو

يف ظح يوال .(1)(insolidum ) ةعمتجم ةيلوئسم ًاعم نيلوئسم ريغلا و لقنلا
 ،امأ عقوتملا ررضلا نع الإال وئسم نوكي ال يدقعلا أطخلا بكترم نأ نيمدقتملا نيلثملا
ًاررض ماد ام عقوتملا ريغ ررضلا نع ًاضيأ ال وئسم نوكيف يريصقتلا أطخلا بكترم
وهو هنع ضيوعتلا يف ناكرتشي اميف امهنيب موقت امنإ ةعمتجملا ةيلوئسملا  ،ف ًارشابم

 .و عقوتملا ريغ ررضلا نع ةيلوئسملا ب يريصقتلا أطخلا بكترم درفنيو ،  عقوتملا ررضلا

هذهب نيدأ يذلا اآلرخ مهتملا عم ضيوعتلا ب همازلإب اهءاضق تماقأ اهنإ إال لتقلا يف عورشلا ةمهت
نانث اال دحتا  ،مث ةميرجلا يف لمعتسا يذلا الح سلا هملس دقو هعم ناك هنأ نم امقهتلا ىلع ةميرجلا
ىلإ فقوملا روطتو ،  هتسكاعمو يندملا ىعدملا ب شرحتلا قيرط نم ةرايسلا ىلع الء يتس اإل ةركف يف
ليمز اهبكترا يتلا ةميرجلا عوقو يف األرث ضعب اهل ناكو ىعدملا تزفتسا امهنم لا عفأ رودص
ةميرج تعقو يذلا قافت اال ةبترم ىلإ هيلإ ةبسنلا ب ىقرت ال تناك نإو األعفلا هذه لك نأو ،  نعاطلا
ةرايسلا ىلع لوصحلا يف ةبغر شرحتلا ىلع نينث اال قفاوت  ،إالنأ هيلع ءانب لتقلا يف عورشلا

ناكو امهنع تردص يتلا  ،واألعفلا نيرخآو امهنيب مئاقلا ماعلا يئانجلا قافت اال تاقلح نم ةقلح ذيفنتل
ىعدملا ب قاح يذلا ررضلا يف يلا بوتلا نعاطلا ىلإ ةبسنلا ب اهرثأ اهل ناك ىعدملا زازفتسا اهتجيتن نم

ضقن ) ررضلا كلذ ضيوعت نع نماضتلا ب ًايندم نيلوئسم نينث اال لعجت ةعمتجم فورظلا هذهو –
ص13). 127 مقر 30 ةاماحملا 1949 ةنس ويام 24 يف يئانج

خإالل يف هئطخب دقع يف ليكولا ببسن اذإ هنأب ةطلتخملا فانئتس اال ةمكحم تضق دقف كلذ عمو (1)
ص 1931م44 ةنس ربمسيد 23 يف طلتخم فانئتسا ) نماضتلا العمب وئسم ناك هدهعتب لكوملا
عم يدقع أطخ عامتج  ،ال نماضتلا ب ةيلوئسم ال ةعمتجم ةيلوئسم انه ةيلوئسملا نأ حيحصلا 82).و

اهماكحأ ضعب يف ىرخأ ةهج نم تضق دق ةطلتخملا فانئتس اال ةمكحم نأ ىرنسو .  يريصقت أطخ
ب ةيلوئسم ال ةعمتجم ةيلوئسم نوكت ةيريصقت ءاطخأ نع نيلوئسملا ددعت دنع ةيلوئسملا ناب

.  حيحص ريغ ًاضيأ اذهو ،  نماضتلا
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(insolidum ) ةعمتجملا ةيلوئسملا (solidarite)و نماضتلا ب ةيلوئسملا نيب قرفلا
نماضتلا ب نولوئسملا  ،ف ةعمتجملا ةيلوئسملا اهيف هكراشت ال ماكحاب صتخي نماضتلا نأ

ب نيلوئسملا دحأ عم نئادلا حلا صت اذإف .  رضي اميف ال عفني اميف ًاضعب مهضعب لثمي
دافتسا ،  ىرخأ ةليسو ةياب هنم ةمذلا ةءارب وأ نيدلا نم ءارب اإل حلصلا نمضتو نماضتلا

اميف ديزي وأ ًامازتلا مهتمذ يف بتري نأ حلصلا اذه نأش نم ناك اذإ امأ نوقابلا هنم
دحأ رقا اذإو (م294). هولبق اذإ إال مهقح يف ذفني ال هنإف هب نومزتلم مه
دحأ لكن اذإو ،  نيقابلا قح يف رارق اإل اذه ىرسي فال نيدلا ب نينماضتملا نيلوئسملا
يقاب كلذب راضي فال اهفلح ًانيمي نئادلا هيلإ هجو وأ نيميلا نع نينماضتملا نيلوئسملا
فلحف نينماضتملا نينيدملا دحأ ىلإ نيميلا هيجوت ىلع نئادلا رصتقا اذإو ،  نيلوئسملا
دحأ ىلع مكح ردص اذإو (م295). كلذ نم نويدفسي نيرخ اآل نيلوئسملا نإف
حلا صل مكحلا ردص اذإ  ،امأ نيقابلا ىلع مكحلا اذهب جتحي فال نينماضتملا نيلوئسملا
يذلا لوئسملا ب صاخ ببس ىلع ًاينبم مكحلا ناك إالاذإ نوقابلا هنم ديفتسيف مهدحأ
ةبسنلا ب هنايرس فقو وأ مداقتلا ةدم تعطقنا اذإو (م296). هحلا صل مكحلا ردص
يقاب لبق كلذب كسمتي نأ نئادلل زوجي  ،فال نينماضتملا نيلوئسملا دحأ ىلإ
هاضاق وأ نينماضتملا نيلوئسملا دحأ نئادلا رذعا اذإو .(2 ةرقف (م292 نيلوئسملا

نيلوئسملا دحأ رذعا اذإ امأ ،  نيلوئسملا يقاب ىلإ ةبسنلا ب رثا كلذل نوكي فال
.(2 ةرقف (م293 راذع اذهاال نم نوديفتسي نيلوئسملا يقاب نإف نئادلا نينماضتملا
ىلإ ةراش انهباإل ئزتجنو .  نماضتلا يف كلاالم نع الً يصفت ماكح األ هذهل ضرعنسو
مث نمو ،  ةعمتجملا ةيلوئسملا نود ةينماضتلا ةيلوئسملا ب ةصاخ يه ماكح األ هذه نأ

.(1) نيتيلوئسملا نيب قورفلا هذه موقت

و هقفلا أجل مث نمو ،  نيلوئسملا ددعت دنع نماضتلا ىلع صن دجوي ال يسنرفلا يندملا نوناقلا يفو (1)
نيددعتملا نيلوئسملا نيب اهوماقأف (insolidum ) ةعمتجملا ةيلوئسملا ةركف ىلإ اسنرف يف ءاضقلا

صنلا نإف ،  ديدجلا و ميدقلا ،  يرصملا يندملا نوناقلا يف امأ .(1969–1961 ةرقف 2 وزام رظنأ )
ب ةيلوئسم رصم يف نيددعتملا نيلوئسملا نيب ةيلوئسملا نوكت كلذل .  انمدق امك دوجوم نماضتلا ىلع

اهماكحأ ضعب يف ةطلتخملا فانئتس اال ةمكحم تضق دقف كلذ عمو ،  ةعمتجم ةيلوئسم ال نماضتلا
ةيلوئسم لب (solidarite) ةينماضت ةيلوئسم نوكت ال مهنيب ةيلوئسملا ف نولوئسملا ددعت اذإ هنأب

ةينوي 23 يفو ص213– 1937م49 ةنس ويام 5 يف طلتخم فانئتسا (insolidum ) ةعمتجم
بسحب ال يواستلا ب نيلوئسملا نيب اميف ةمسقلا انه ةمكحملا تلعجو ص276– 1937م49 ةنس
صنلا ماكح األ هذه تلفغأ دقو ص143 . 9381م50 ةنس رياربف 23 يفو –( أطخلا ةماسج

عفر اذإ هنإف رمأ ، نم نكي امهمو .  يرصملا يندملا نوناقلا يف درو يذلا نماضتلا ىلع حيرصلا
ىلع عجري نأ اذهلو ال ، ماك ضيوعتلا ب هبلا طي نأ هل زاج ،  نيلوئسملا نم دحأ ىلع ىوعدلا رورضملا
يفو ص353– 1929م41 ةنس ليربا 10 يف طلتخم فانئتسا : هبيصن ردقب لك نيلوئسملا رئاس

ص174– 1937م49 ةنس سرام 31 يفو ص202– 210 مقر 20 تيزاج 1930 ةنس ليربا 3
ص356 . 1938م50 ةنس ةينوي 8 يفو

اهثصئاصخ عيمجب ةينماضت ةيلوئسم نوكت ،  نيلوئسملا ددعت حةلا يف ،  رصم يف ةيلوئسملا نأ حيحصلا و
ماكحأ نم ةبلا غلا ةرثكلا و هقفلا هيلإ بهذ ام اذهو .  ةعمتجم ةيلوئسم درجم  ،ال ركذلا ةمدقتملا

ملاال نوكيف ،  عويشلا يف كولمم ءانب رايهنا مهددعت دنع نيلوئسملا نماضت ىلع ةلثم األ نمو .  ءاضقلا
رياني 28 يف طلتخم فانئتسا ) ءانبلا رايهنا هثدحأ يذلا ررضلا نع نماضتلا ب نيلوئسم عويشلا يف ك

1926 ةنس رياني 28 يفو ص114– 1913م25 ةنس رياني 8 يفو ص111– 1903م15 ةنس
نماضتلا ب نيلوئسم نونوكيف ،  نوهرلا نم خلا راقعلا نأ ًاشغ نونلعي راقعلا اوعئابو ص208)، م38

دحاو ءيش باصتغا يف نوكرتشملا ص277)،و 1905م17 ةنس ويام 17 يف طلتخم فانئتسا )
كلذكو ص207)، 1903م15 ةنس سرام 19 يف طلتخم فانئتسا ) نماضتلا ب نيلئوسم نونوكي
رياربف 4 يفو ص189– 1906م18 ةنس ليربا 11 يف طلتخم فانئتسا ) شغلا ىلع نوئطاوتملا

يف طلتخم فانئتسا ) ةعورشم ريغ ةسفانم يف نوكرتشملا كلذكو ص249)، 19230م42 ةنس
ص35). 1900م13 ةنس ربمسيد 6
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امأ .(1) نيددعتملا نيلوئسملا ب رورضملا عالةق يف نوكت امنإ نماضتلا ب ةيلوئسملا و
أطخلا ةماسج بسحب مهنيب ضيوعتلا مسقيف مهسفنأ نيددعتملا نيلوئسملا نيب اميف

.(2) ركذلا انفلسأ امك ءاضقلا يف دئاسلا يأرلا ىلع
ةيصخشب ةعتمتم ةعامجلا نكت مل اذإ : ةعامج أطخلا بكترا اذإ لوئسملا –621

ةلا حلا هذه يف أطخلا بكتري امنإو أطخ . بكترت نأ ةعامج اهفصوب نكمي  ،فال ةيونعم
ال ًادارفأ مهرابتعاب نكلو ،  ءاضع األ عيمج وأ ةعامجلا هذه ءاضعأ نم رثكأ وأ وضع

.  ةعامج
انمدق امك زوجي  ،ذإ فلتخي فاألرم ةيونعملا ةيصخشلا ب ةعتمتم ةعامجلا تناك اذإو
يذلا لوئسملا (3).و ةيندملا ةيلوئسملا هيلع بترت أطخ يونعملا صخشلا بكتري نأ
هؤاضعأ مه امنإ الء ؤهف ،  هولثمم ال هتاذ يونعملا صخشلا وه ىوعدلا هيلع ماقت

نأ نم عنمي ال ذاه نكلو .(4) اهقيرط نع ديريو اهتطساوب لمعي يتلا (organs)
،  ًادارفأ مهفصوب هولثمم هتاذ تقولا يف هبكتري يونعملا صخشلا هبكتري يذلا أطخلا
اذإف .  ةيلوئسملا يف ًاعيمج نينماضتم نولثمملا و يونعملا صخشلا وه لوئسملا نوكيف
ًابيصن مصخي نأ نود عفد ام لكب هيلثمم ىلع عجر ضيوعتلا يونعملا صخشلا عفد
نيذلا مه  ،ذإ هيلثمم نيبو هنيب اميف علاالةق يف هيلع ةيلوئسم  ،ألهنال هتيلوئسم نع
صخشلا ىلع مهل عوجر فال ضيوعتلا نولثمملا عفد اذإو .  عقاولا يف أطخلا اوبكترا
ةيلوئسم ققحتتف ،  ةكرشلا ريدمك هل ًاعبات يونعملا صخشلا لثمم نوكي دقو .  يونعملا
ةيلوئسم ققحتت ىلو األ ةلا حلا يفو ،  ةيصخشلا هتفصب وأ ًاعبات هرابتعاب امإ لثمملا

.  ًاعوبتم هرابتعاب يونعملا صخشلا

يناثلا بلطملا

عوفدلا و تابلطلا

ىعدملا تابلط -1

دنتسي يتلا (moyens) لئاسولا و قرطلا تعونت امهم : ىوعدلا ببس –622

لوئسملا ناكو ،  ررضلا ثادحإ ىلع دعاس أطخ بكترا دق رورضملا ناك نأب ،  ًاكرتشم أطخلا ناك اذإف (1)
 ،وال نماضتلا ب نيلوئسملا ىلع ضيوعتلا ىتش عجري رورضملا نأ انمدق دقف ،  نينماضتم نيصخش
،  امهعم ًانماضتم نوكيف ،  ررضلا نع ًاضيأ وه لوئسم رورضملا نأب نماضتلا اذه اعفدي نأ نيذهل زوجي
ىلع عجري  ،فال نينماضتملا نيلوئسملا رئاس ىلع نماضتملا لوئسملا عوجر وه امهيلع هعوجر نوكيو

.  نماضتم لوئسمك ال رورضمك اهيلع عجري هنأ كلذ .  هبيصن ردقب إال لوئسم لك
ص 1926م38 ةنس رياني 28 يفو ص189– 1904م16 ةنس ليربا 13 يف طلتخم فانئتسا (2)

ناكيرشلا ربتعاو ،  ررضلا ب ريغلا باصأو ىنبملا راهناف ،  عويشلا ىلع ىنبم يف ناكيرش )208
يف امهنم لك بيصن ةبسنب ضيوعتلا مسق دقف امهنيب اميف امأ ،  رورضملا لبق نماضتلا ب نيلوئسم
ىلع كالم ضيوعتلا عفد يذلا لوئسملا عوجر مدعب ،  رربم نود ،  ماكح األ ضعب يضقتو . ) ىنبملا

فانئتسا ) بصنلا يف اكرتشا اذإ امك ًاشغ ، ربتعي ًاعم هابكترا يذلا أطخلا ناك هعم ،اذإ لوئسملا
ربمسيد 8 يف طلتخم فانئتسا ) ةقرسلا يف ص50)،وأ 1927م40 ةنس ربمفون 24 يف طلتخم

1927م39 ةنس سرام 9 يف طلتخم فانئتسا ) روزملا ديلقتلا يف ص59)،وأ 1920م33 ةنس
ص322).

ققحتت دقو ص10– 1943م56 ةنس ربمفون 8 يف ةطفلتخملا ةيلكلا ةيردنكس اإل ةمكحم (3)
واإلغالقو لحلا  ،ك ةيئانج ةيوقع يونعملا صخشلا ىلع عقوتف ،  ةليلق لا وحأ يف ةيانجلا ةيلوئسملا

.  ةمارغلا و ةرداصملا
ىلع ماقت ال كلذك يهف ،  يعيبطلا صخشلا حةلا يف سأرلا ىلع وأ عارذلا ىلع ماقت ال ىوعدلا نأ امكو (4)

.(1988 ةرقف 2 وزام ) يونعملا صخشلا حةلا يف نيلثمملا
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خإالل : ريغتي ال دحاو هاوعد (cause) ببس نإف ،  هتابلط دييأت يف ىعدملا اهيلإ
أطخ اذهاإلخالل ىلع هليلد وأ هتجح تناك ءاوسو .  ةعورشم هل ةحلصمب هيلع ىعدملا
وأ اتباث أطخ يرصقتلا أطخلا ناك ءاوسو ،  ًايريصقت أطخ وأ هيلع ىعدملا هبكترا ًايدقع

تسيلف كلذ ، لبقي وأال سكعلا تابثإ لبقي ضرتفملا أطخلا ناك ءاوسو ،  اضرتفم أطخ
،  ةليسو ىلإ ةليسو نم لقتني دقو .  هاوعد يف ىعدملا اهيلإ دنتسي لئاسو إال اهلك هذه
كلذ دعب عجري  ،مث يدقعلا أطخلا ىلإ هكتري  ،مث يريصقتلا أطخلا ىلإ وأالً دنتسيف
يتلا لئاسولا ريغ دق هلك كلذ يف وهف ،  ًاضرتفم هيعدي نكلو يريصقتلا أطخلا ىلإ

.  هاوعد ببس ريغي نأ نود اهيلإ دنتسي
أطخلا ب ةصاخلا صوصنلا ىلإ ًادنتسم هاوعد عفر اذإ ىعدملا نأ كلذ ىلع بترتيو
يريصقت أطخ ىلإ دنتسي نأ فانئتس اال يف ًاديدج ًابلط دعي  ،فال تباثلا يريصقتلا

ىلإ دانتس باال همامأ ىوعدلا تعفر دقو ،  يضاقلل زوجي  .لب يدقع أطخ ىلإ وأ ضرتفم
أطخ ىلع وأ ضرتفم يريصقت أطخ ىلع همكح ينبي  ،نأ تباثلا يريصقتلا أطخلا
ىلإ دنتسا امنإ وهف ،  موصخلا هبلطت مل ءيش يف ىضق دق كلذب نوكي نأ نود يدقع
يتلا لئاسولا ريغي نأ ىعدملل زوجي ال نكلو زئاج . اذهو موصخلا اهدبت مل لئاسو
هذه مامأ ةديدج لئاسو ءادبإ زوجي  ،ذإال ضقنلا ةمكحم مامأ ةرم أللو اهيلإ دنتسي

.  ةمكحملا
يدقعلا أطخلا ىلإ ًادنتسم هاوعد عفر اذإ ىعدملا نأ هانمدق ام ىلع كلذك بترتيو
ىعدملا عيطتسي  ،وال ىضقملا ءيشلا ةوق زوجي مكحلا نإف ،  ىوعدلا تضفرف ثمال ،

مل ببسلا نأ كلذ .  حيحص سكعلا  .و يريصقتلا أطخلا ىلإ ًادنتسم ءاضقلا ىلإ دوعي نأ
،  عوضوملا و موصخلا كلذك ريغتت ملو ،  رخآ عون ىلإ أطخلا نم عون نم لا باالقتن ريغتي

.  ىضقملا ءيشلا طورش يه هذهو
هيلإ ادنتسا امع لدعي نأ هل زوجي ال ىعدملا نأ ىلع ىرج دقف يسنرفلا ءاضقلا امأ
ىلإ تباثلا أطخلا كرتي  ،وأ يدقعلا أطخلا ىلإ ثمال يريصقتلا أطخلا كرتيف ،  أطخلا نم
مامأ ةرم أللو هب مدقتي نأ هل زوجي ال ًاديدج ًابلط كلذ ناك  ،إوال ضرتفملا أطخلا

 ،مل أطخلا نم نيعم عون ساسأ ىلع ىوعدلا تضفر اذإ كلذك .(1) فانئتس اال ةمكحم
نم ةيلوئسملا ىوعد عفر زاجو ،  رخآ عون ىلإ ةبسنلا ب ىضقملا ءيشلا ةوق مكحلا زجي

هساسأ ىلع ىوعدلا تضفر يذلا عونلا نع فلتخي أطخلا نم عون ساسأ ىلع ديدج
أطخلا عون انه وهو – ببسلا  ،ألن ىضقملا ءيشلا ةوق كلذ نود لوحي لبق .وال نم

.(2) ريغت –دق
.(3) يسنرفلا ءاضقلا عم قفتي ،  ةيئانجلا اهترئاد يف ،  اندنع ضقنلا ةمكحم ءاضقو

ب ةصاخلا صوصنلا عيمج ىلإ هاوعد يف دنتسي نأ ىعدملا نوحصني اسنرف يف لمعلا لا جرو ءاهقفلا (1)ف
يأر ناك امهم هاوعد بسك يف ةصرف هنم تلفت ال ىتح – ةيريصقت وأ تناك ةيدقع – ةيلوئسملا

3 وزام هدقن يفو يسنرفلا ءاضقلا يف رظنأ ) ىوعدلا اهيلإ دنتست نأ بجي يتلا ةليسولا يف يضاقلا
.(2101 ةرقف –2097 ةرقف

. 2102 ةرقف 3 وزام عوضوملا يف رظنأ (2)
تناك اذإ هنأب تضقف .  ىنعملا اذه يف ةدع ًاماكحأ ضقنلا ةمكحمل ةيئانجلا ةرئادلا تردصأ دقو (3)
عقو يذلا برضلا لعف هسفنب فراق هنأ ساسأ ىلع مهتملا ىلع انعفر دق ةيندملا و ةيمومعلا نايوعدلا

اذهاأل ىلع امهيف رظنلا رمتساو ،  ضيوعتلا هلجا نم بولطملا ررضلا هل ببسو هيلع ىعدملا نيع ىلع
هنأ رت ملو ،  هيلع ينجملا برض مهتملا نأ يف كشلا اهلخاد اذإ ةمكحملا نإف ،  ةمكاحملا لا وط ساس
ًاعبتو ،  هيلع ةمهتلا توبث مدعل هتأربف ،  اهيلع همكاحت نأ اهتطلس نم نوكي ىرخأ ةميرج ةيأ فراق
نكي مل اذإ تباصأ دق نوكت ،  راضلا لعفلا هسفنب بكترا هنأ ىلع ةماقملا ةيندملا ىوعدلا تضفر كلذل
نوناقلا نم 151 ةداملا ساسأ ىلع ضيوعتلا ب ةبلا طملا ألن كلذ هب . مكح ام ريغب مكحت نأ اهعسو يف
ضيوعتلا ب ةبلا طملا نع ببسلا ثيح نم فلتخت هسفن لعف نع ال وئسم هيلع ىعدملا رابتعاب يندملا
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يذلا اآلرخ يأرلا عم قفتي كلذ نم سكعلا ىلعف ،  ةيندملا ةرئادلا يف اهؤاضق امأو
موكحملا ءيشلا ةوق باب يف حجارلا نأب تضق دقف .  هحجرن يذلا يأرلا وهو ،  هانمدق

لبق مهلا نع وأ هصخش نع ضيوعتلا يف قح رورضملل هب دلوت ام لك رابتعا وه هيف
ضيوعتلا ب ىوعدلل دلوملا رشابملا ببسلا وه كلذ لك – هيف ببست وأ ررضلا ثدحأ نم

وأ عافدلا لئاسو نم ًاعيمج كلذ  ،ألن هبابسا وأ ضيوعتلا للع تددعت وأ تعونت امهم
اهمكح يف يضاقلا اهثحب يتلا ةيلوئسملا ةعيبط تناك امهمف .(moyens) هقرط

يف ىعدملا هيلإ دنتسا يذلا ينوناقلا صنلا ناك امهمو ،  ضيوعتلا ىوعد ضفرب رداصلا
نم رورضملا عنمي مكحلا اذه نإف ،  همكح يف يضاقلا هيلع دمتعا يذلا صنلا وأ هتابلط

ءاضتق إالباال ربتعي  ،ألهن هاوعد ضفرب هلبق مكح نم ىلع ىرخأ ضيوعت ىوعد ةماقإ
يتلا ةيلوئسملا تناك ًايأ هيلع هعادا امع ىعدملا لبق هيلع ىعدملا ةيلوئسم ءافتنا ىلع

نم ناك كلذ لك نأ ىنعم ىلع ،  ةيريصقت وأ ةيدقع ريغ وأ ةيدقع ،  هبلط اهيلع سسأ
ملو ،  اهيف لعفلا ب ثحبلا هلوانتي مل نأو ،  ضيوعتلا ىوعد يف هلئاسوو عافدلا قرط

ام(1). ضيوعتب همصخ ىلع ىعدملل مكحلا رربيل نكي
،  ررضلا نع ضيوعتلا وه ةيلوئسملا ىوعد عوضومو : ىوعدلا عوضوم –623
مل اميف ىضق إوال ىعدملا هبلط امع ديزي نأ يضاقلل زوجي  .وال ىري امك ىعدملا هردقي
رادقم ديزي نأ ىعدملل زوجي ال كلذك .  لقأب يضقي نأ هل زوجي نكلو ،  موصخلا هبلطي

.  ًاديدج ًابلط دعي كلذ ةرم ،ألن أللو فانئتس يفاال ضيوعتلا نم هبلطي ام
دقف .  تابلطلا يف ليدعت كلذ يف نوكي نأ نود ريغتت دق ضيوعتلا ةيفيك نكلو
ًاينيع ًاضيوعت بلطي دقو ،  بترم داريإب يضاقلا مكحيف دوقنلا نم ًاغلبم ىعدملا بلطي

سيلو ،  هريغ لعف نع ال وئسم هيلع ىعدملا رابتعاب روكذملا نوناقلا نم 152 ةداملا ساسأ ىلع
  اهتطلس تزواجت دق نوكت إوال اهمامأ ىوعدلا هيلع ماقت يذلا ببسلا ريغت نأ اهسفن ءاقلت نم ةمكحملل
مقر 24 ةامحملا 1943 ةنس رياربف لوأ يف يئانج ضقن هب( مكحلا اهنم بلطي مل امب تمكحو ،

ص480). 162
نأ بلطي مل ىعدملا  ،و ةيريصقتلا ةيلوئسملا ساسأ ىلع تعفر دق ىوعدلا تماد ام هنأب ًاضيأ تضقو

ةمكحملا مامأ كلذ بلطي نأ حص نإ – ةيدقاعتلا ةيلوئسملا ساسأ ىلع ضيوعتلا ب اهيف هل يضقي
هب ، اهبحاص اهعفر يذلا ريغ ببس ىلع ىوعدلا ينبتف اهدنع نم عربتت نأ ةمكحملل سيلف – ةيئانجلا

يئانج ضقن ) نوناقلا يف زئاج ريغ اذهو ،  موصخلا اهنم هبلطي مل امب تمكح دق نوكت لعفت ذإ اهنإف
ص132). 45 مقر 20 ةامحملا 1943 ةنس سرام 8 يف

تهتنا اذإ ةمكحملا هذه نإف ،  ةيئانجلا ةمكحملا مامأ تعفر دق ةيندملا ىوعدلا تماد ام هنأب كلذك تضقو
نيرخ اآل نيمهتملا نأو اهنع ، ضيوعتلا بولطملا ةميرجلا فراق يذلا هدحو وه نيمهتملا دحأ نأ ىلإ

مدختسم وهو ) هنيب مربملا دقعلا هيلع اهضرفي يتلا تابجاولا يف ريصقت ىوس هنم عقي مل امهدحأ
يأ عوقو تبثي مل )واآلرخ فيلستلا كنب وهو ) ةيندملا قوقحلا ب ىعدملا نيبو ( فيلستلا كنيب
تتبث نم ىلع إال ضيوعتلا ب يضقت إال اهيلع ًانيعتم نوكي كلذ ىلإ ةمكحملا تهتنا –اذإ هنم ريصقت

خ يذلا مهتملا ىلع اهمكح  ،ألن نيرخ اآل نيمهتملل ةبسنلا ب ىوعدلا ضفرب يضقت نأو ،  ةميرجلا هيلع
ىوعدلا هب ةعوفرملا ببسلا ريغ وهو ةيدقعتلا ةيلوئسملا ساسأ ىلع إال نوكي ال دقعلا طورش فلا

ماد ام هرربي ام هل سيل اآلرخ مهتملا ىلع ضيوعتلا ب اهمكح  ،والن نوناقلا يف زوجي ال اذهو ،  اهمامأ
اال مدعب مكحت نأ ةلا حلا هذه يف اهيلع ناك ةمكحملا نأب لوقلا امأ هنم . أطخ يأ عوقو تبثي مل
ام هنأب دودرمف اهضفرب ال امهيلك وأ امهدحأ نيمهتملا نيذهل ةبسنلا ب ةيندملا ىوعدلا يف صاصتخ

قوقحلا ب ىعدملا عنمي ال كلذ نإف ،  ةيريصقتلا ةيلوئسملا مادعنا ساسأ ىلع تضفر دق ىوعدلا تماد
ةيلوئسملا وه رخآ ببس ىلع ءانب ةيندملا مكاحملا مامأ اهعفر نم هعنمي نأ هنأش نم سيلو ةيندملا

ص81). 37 مقر 26 ةاماحملا 1943 ةنس ويام 31 يف يئانج ضقن ) ةيدقاعتلا
وهو ،  يناثلا ددعلا 17 داصتق واال نوناقلا ةلجم يف صقرم ناميلس روتكدلل مكحلا اذه ىلع ًاقيلعت رظناو
يف هل رخآ ًاقيلعت رظناو – هب انذخأ يذلا حيحصلا يأرلا ديؤيو ،  مكحلا هب ذخا يذلا أدبملا ضراعي

ص238). ص219– 15 داصتق واال نوناقلا ةلجم يف ىنعملا اذه
ص452 . –154 مقر 2 رمع ةعومجم 1939 ةنس رياني 5 يف يندم ضقن (1)
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هبلطي يذلا ضيوعتلا ةيفيك نم ىعدملا ريغي دقو .  يدقن ضيوعتب يضاقلا هل مكحيف
اال ةمكحملا مامأ ًايدقن ًاضيوعت بلط ول امك كلذ ، زوجيف فانئتس اال يف ةرم أللو

ميلا . ديدهتب ًابوحصم ًاينيع اضيوعت فانئتس يفاال بلط  ،مث ةيئادتب

( مداقتلا ) هيلع ىعدملا عوفد –2

مايق ركني نأ امإ : نيرمأ دحأب ةيلوئسملا ىوعد هيلع ىعدملا عفدي : عوفدلا –624
امإو ،  ةيببس وأ ررض وأ أطخ نم رفاوتي مل اهناكرأ نم انكر نأ ىعديف اهتاذ ةيلوئسملا

ب ىضقنا دق اهيلع بترتملا مازتل نأاال ىعدي هنكلو تماق ةيلوئسملا نأب فرتعي نأب
.  مازتل اال ءاضقنا بابسأ نم كلذ ريغب وأ مداقتلا وأب ءارب وأباإل ةصاقملا وأب ءافولا

.(1) ةماعلا دعاوقلا قبطت كلذ لك يفو
لخدأ دقف .  مداقتلا وه يلقال هدنع فوقولا انينعي يذلا :و مداقتلا ب عفدلا –625

ةيلوئسملا ىوعد تناك نأ دعبو ،  ددصلا اذه يف ًاماه ال يدعت ديدجلا يندملا نوناقلا
ىلع تاونس ثبالث ًاضيأ مداقتت تراص ةنس ةرشع سمخب ىواعدلا نم اهريغك مداقتت

: يلي اميف هدرون ليصفت
: يتأي ام ىلع ديدجلا يندملا نوناقلا نم 172 ةداملا تصن

ثالث ءاضقناب عورشملا ريغ لمعلا عن ةئشانلا ضيوعتلا ىوعد مداقتلا ب طقست -1"
هنع . لوئسملا صخشلا بو ررضلا ثودحب رورضملا هيف ملع يذلا مويلا نم تاونس
ريغ لمعلا عقو موي نم هنس ةرشع سمخ ءاضقناب حلا ، لك يف ىوعدلا هذه طقستو

. " عورشملا
مل ةيئانجلا ىوعدلا تناكو ،  ةميرج نع ةئشان ىوعدلا هذه تناك اذإ هنأ ىلع -2"
ال ضيوعتلا ىوعد ناف ،  ةقباسلا ةرقفلا يف ةروكذملا ديعاوملا ءاضقنا دعب طقست

. "(2) ةيئانجلا ىوعدلا طوقسب إال طقست

ةميرج نع ،  ةيندملا ةمكحملا مامأ تعفر  ،اذإ ةيندملا ةيلوئسملا ىوعدب اصاخ ًاعفد كانه نأ انمق دقو (1)
ىوعدلا ريس نم قت ةيئانجلا ىوعدلا نإف .  ةيئانجلا ةمكحملا مامأ اهنأش يف ةيئانجلا ىوعدلا تعفر

Lacriminal: مهلوقب نويسنرفلا هنع ربعي ام اذهو .  ةيئانجلا ىوعدلا يف ًايئاهن لصفي ىتح ةيندملا
ةداملا يف ديدجلا ةيئانجلا تاءارج اإل نوناقلا يف ةدعاقلا هذه تدرو دقو tientlecivilenetat

اهيف لصفلا فقو بجي ،  ةيندملا مكاحملا مامأ ةيندملا ىوعدلا تعفر اذإ ": اآليت هجولا ىلع 265
فقوأ اذإ هنأ ىلع .  اهيف ريسلا ءانثأ يف وأ اهعفر لبق ةماقملا ةيئانجلا ىوعدلا ب ًايئاهن مكحي ىتح

. " ةيندملا ىوعدلا يف لصفي مهتملا نونجل ةيئانجلا ىوعدلا يف لصفلا
ب طقست اآليت:"1- هجولا ىلع يديهمتلا عورشملا نم 240 ةداملا يف صنلا اذه درو : صنلا خيرات (2)
هيف ملع يذلا مويلا نم تاونس ثالث ءاضقناب عورشملا ريغ لمعلا نع ةئشانلا ضيوعتلا ىوعد مداقتلا

ءاضقناب لا األوح عيمج يف كلذك ىوعدلا طقستو .  هثدحأ يذلا صخشلا بو ررضلا ثودحب باصملا
ةئشان ضيوعتلا ىوعد تناك اذإ هنأ ىلع –2.  عورشملا ريغ لمعلا عوقو موي نم ةنس ةرشع سمخ
ىوعدلا اهب طقست يتلا يه ةدملا هذه نإف ،  لوطأ ةدم اهيف ةيئانجلا ىوعدلا طوقسل ررقت ةميرج نع

عالةق دجوت ال هنأ ءاضع األ ضعب ىأرو ،  ةليوط ةشقانم ةداملا تشقون ةعجارملا ةنجل يفو . " ةيندملا
مكحلا ءاقبإ تأر ةيبلغ األ نكلو ،  ةيئانجلا ىوعدلا طوقسو ةيندملا ضيوعتلا ىوعد طوقس نيب ام
سمخلا ةيدم نم ال تاونسلا ثلاالث ةدمل ءانثتسا نوكت ثيحب ةيناثلا ةرقفلا ميدقت عم هلصأ ىلع
ضيوعتلا ىوعد مداقتلا ب طقست وه:"1- ةنجللا هترقأ يذلا يئاهنلا صنلا حبصأو ةنس ، ةرشع

ررضلا ثودحب رورضملا هيف ملع يذلا مويلا نم تاونس ثالث ءاضقناب عورشملا ريغ لمعلا نع ةئشانلا
ةدمب اهيف ةيئانجلا ىوعدلا طقست ةميرج نع ةئشان ىوعدلا هذه تناك إالاذإ هثدحأ يذلا صخشلا بو

ا عيمج يف ضيوعتلا ىوعد طقستو –2.  ضيوعتلا ىوعد اهب طقست يتلا يه ةدملا هذه نإف ،  لوطأ
يف 176 ةداملا مقر حبصأو . " عورشملا ريغ لمعلا عوقو موي نم ةنس ةرشع سمخ ءاضقناب لا ألوح

ضرتعا خويشلا سلجمب يندملا نوناقلا ةنجل يفو .  باونلا سلجم اهيلع قفاوو .  يئاهنلا عورشملا
وهو ريصقلا مداقتلا نايرسل أدبمب هثدحأ يذلا صخشلا بو ررضلا ثودحب رورضملا ملع موي لعج ىلع
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أطخ ىلع تماق دق ةيلوئسملا ىوعد تناك اذإ ام نيب زييمتلا بجي صنلا اذهل ًاقفو
.  ةيئانج ةميرج نع ةئشان ىوعدلا هذه تناك وأ ةميرج ربتعي ال يندم

:(1)ث نيتيت اآل نيتدملا رصقأب مداقتلا ب ةيلوئسملا ىوعد طقست ىلو ةلااأل حلا يفف
يضمي دق هنأ صخشلا بو ررضلا ب رورضملا هيف ملع يذلا مويلا نم يضقنت تاونس الث
يفكيو ةيلوئسملا ىوعد مداقتت نأ نود تاونس ثالث ىلع ديزت ةدم ررضلا عوقو ىلع

مبلا آلرخ صخش ىصوأ ول امك ،  رورضملا هب ملعي نأ نود ررضلا عقي نأ كلذ ققحتل
ةثرولا دحأ نأ نيبتو ،  ةليوط ةدمب ىصوملا توم دعب إال ةيصولا هلب ىصوملا ملعي ملو

اذه يفف ،  تاونس سمخ اهضرفن ةدم ذنم هفلتأو هب ىصوملا لا ملا ىلع هدي عضو
نمبو ةيصولا هلب ىصوملا هيف ملع يذلا مويلا نم إال مداقتلا نايرس أدبي ال ضرفلا

،  مويلا كلذ نم تاونس ثالث ءاضقناب إال هاوعد مداقتت  ،وال ةثرولا نم هب ىصوملا فلتأ
ررضلا عوقوب رورضملا ملعي دقو .  ررضلا عوقو تقو نم تاونس ينامث ءاضنقاب يأ

 ،مث اهقئاس فرعي مل ةرايسب مدطصا ول امك هنع ، لوئملا صخشلا ب ملعي ال هنكلو
إال ةيلوئسملا ىوعد مداقتت ال ًاضيأ انهف ثمال ، تاونس عبس دعب هتفرعم ىلإ ىدتها
رشع ءاضقناب  ،يأ لوئسملا صخشلا ب رورضملا ملع تقو نم تاونس ثالث ءاضقناب

لوئسملا صخشلا بو ررضلا عوقوب رورضملا ملع اذإ امأ .  ررضلا عوقو تقو نم تاونس
يف مداقتت ةيلوئسملا ىوعد نإف – غًابلا ثدحي ام اذهو – هيف عقو يذلا مويلا يف هنع
نم ةنس ةرشع سمخ (2).  ررضلا عوقو تقو نم تاونس ثالث ءاضقناب ضرفلا اذه
وأب ررضلا عوقوب ملعي مل رورضملا ناك إالاذإ ققحتي ال اذهو .  ررضلا عوقو تقو

اهديدحت بجي ةيئاضقلا لئاسملا ف طوقسلا أدبمل تباث يدام رايعم نييعت نم ألهنالدب تاونس ثالث
ةثيدحلا تاعيرشتلا لك نأ تنيبت ةنجللا نكلو ،  يهتنت االتال كشإ ريثي دقف ملعلا  ،امأ ةيدام ةعقاوب

هثدحأ يذلا صخشلا بو ررضلا ب ملعلا موي نم اهنايرس أدبي نأ ىلع مداقتلل ةريصقلا ةدملا أدبمب تذخأ
" ةرابعب " هنع لوئسملا صخشلا " ةرابع ةنجللا تلدبتساو .  ملعلا مدع حةلا يف ةليوطلا ةدملا أدبمبو

ضيوعتلا ىوعد نإف " ةرابعب ىلو األ ةرقفلا نم ريخ األ قشلا نع ةضاعتس " ،واال هثدحأ يذلا صخشلا
ةيندملا ىوعدلا ىلع ءاقب اإل ىلإ حارتق اال اذه نم دصقو ، " ةيمومعلا ىوعدلا طوقسب إال طقست ال
صنلا ألنطإالق ةمكاحملا وأب يقيقحتلا ب ةيمومعلا ىوعدلا مداقت نايرس اهيف فقوي يتلا ةدملا لا وط
ةيمومعلا ىوعدلا اهب طقست يتلا ةدملا ءاضقناب متي ةيندملا ىوعدلا مداقت لعجي عورشملا يف دراولا
ىوعدلا عفر يف قحلا ىقب ام ةيندملا ىوعدلا ىقبت نأ بسن  ،واال اهمداقت نايرس فقو ىلإ رظن نود

يف نييوعدلا ءاقبب صاخلا ءانثتس اال دري نأ كلذك حص  ،واأل امئاق اهيف ريسلا وأ اهكيرحت وأ ةيمومعلا
كلذ ىلعو ةنس . ةرشع سمخلا زواجت ةدم ًانايحأ ةيقاب لظت دق ةيمومعلا ىوعدلا ألن ةيناثلا ةرقفلا
اهيلع خويشلا سلجم قفاوو . 172 اهمقر حبصأو ديدجلا نوناقلا يف دراولا هجولا ىلع ةداملا تلدع

ص399–404). ج2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم ) هتنجل اهترقأ امك
قاطن يف عورشملا ثدحتسا ": يتأي ام ددصلا اذه يف يديهمتلا عورشملل ةيحاضي اإل ةركذملا يف ءاج دقو
عورشم ريغ لمع نع ةئسانلا ضيوعتلا ىوعد طوقسب ىضقف .  ًاريصق ًامداقت ةيريصقتلا ةيلوئسملا

نم ةدملا هذه نايرس أدبيو الن . طبلا ىواعدب قلعتي اميف لعف ام رارغ ىلع تاونس ثالث ءاضقناب
ررضلا ب ملعي مل اذإف .  هثدحا نم صخش ىلع فقيو ،  ثداحلا ررضلا ب رورضملا هيف ملعي يذلا مويلا
ىوعد نكلو ،  ريصقلا مداقتلا اذه نايرس أدبي  ،فال هثدحا نم صخش ىلع فقي مل  ،وأ ثداحلا

ناك اذإو .  عورشملا ريغ لمعلا عقو ىلع ةنس ةرشع سمخ ءاضقناب ضورفلا يأ ىلع طقست رورضملا
مداقتت ةيئانجلا ىوعدلا تناكو ،  ةيندملا ىوعدلا بناج ىلإ ةيئانج ىوعد مايق عبتتسي راضلا لمعلا

ءارج نم ثمال ررضلا ثدح ولف .  ةيندملا ىوعدلا مداقت نأش يف ةدملا هذه ترس ،  لوطأ ةدم ءاضقناب
مداقتت ال ةيئانجلا ىوعدلا نعثالثألن ًاضوع تاونس رشع ةيندملا ىوعدلا طوقس ةدم تناك ،  ةيانج

يف فلتخي ال ةدملا نايرس أدبم نأ هلك اذه يف ضرف دقو .  لوطأ يهو ةدملا كلت ءاضقناب إال
ررضلا ب رورضملا لهج دنع ةنس ةرشع سمخ ءاضقناب إال طقست ال ةيندملا ىوعدلا نأ ديب ،  نيتلا حلا

نأ لوقلا ةوفصو .  ةيئانجلا ىوعدلا طوقس ةدم نم لوطأ ةدم يهو ،  هثدحم صخشب وأ ثداحلا
ةيندملا ىوعدلا ءاضقنا لبقي سيل نكلو ،  ةيئانجلا ىوعدلا ءاضقنا دعب ةمئاق ىقبت دق ةيندملا ىوعدلا

ص400). ج2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم ) ةيئانجلا ىوعدلا ءاضقنا لبق
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ضرفلا اذه يفف ةنس . ةرشع ثالث اهضرفن ةليوط ةدم دعب إال هنع لوئسملا صخشلا
 ،ألن ررضلا عوقو تقو نم ةنس ةرشع سمخ ءاضقنا ةيلوئسملا ىوعد مداقتت ردانلا

عوقوب رورضملا ملع تقو نم يرست يتلا تاونسلا ثالث ةدم نم رصقا ةدملا هذه
تس نوكت باسحلا دنع ةريخ األ ةدملا هذه نأ هنع ،ذإ لوئسملا صخشلا بو ررضلا

مداقتلا لعج ديدجلا يندملا نوناقلا نأ انيأر دقو .  ررضلا عوقو تقو نم ةنس ةرشع
يفاال جهنلا اذه ىلع راس هنأ ىرنسو .  دقعلا طبالن ىوعد يف نيتدملا نيتاه رصقأب
هارن نحن اهو ةلا ، ضفلا و قحتسملا ريغ عفدو ببس بال ءارث نعاإل ةئشانلا تامازتل

اال ىقبتسا دقو .  عورشملا ريغ لمعلا نع ةئشانلا تامازتل يفاال هتاذ جهنلا ىلع ريسي
تامازتلا ةنس ،ألاهن ةرشع سمخب إال مداقتت ال اهلعجف ،  دقعلا نع ةئشانلا تامازتل

ىرخ األ تامازتل خبالفاال اذهو وه ، هتداراب مزتلملا ةمذ يف تبترتف نادقاعتملا اهدارا
.  مزتلملا ىلع نوناقلا اهضرف دقف

ثمال ، لتق ةيانجك ةميرج نع ةيلوئسملا ىوعد تأشن اذإ ،  ةيناثلا ةلا حلا يفو
نيتدملا رصقا نأ انضرف اذإف .  ركذلا يتقباسلا نيتدملا رصقأب لص يفاأل ىوعدلا مداقتت
فقوم كلذ نع جتن ،  تاونس رشع نع لقت ىرخأ ةدم ةيأ وأ سمخ وأ تاونس ثالث

ال هذه نإف ،  ةيئانجلا ىوعدلا مداقتت نأ لبق تمداقت دق ةيندملا ىوعدلا نوكت ذاش ،ذإ
فقوملا اذه .( ديدجلا ةيئانجلا تاءارج اإل نوناق نم (م15 تاونس رشعب إال مداقتت

ةيئانج ةبوقع عاقيإو ،  ةيئانجلا ىوعدلا مايق عم ةيندملا ىوعدلا طوقس وهو ،  ذاشلا
 ،وه ةيئانجلا ةبوقعلا نما رطخ لقأ وهو ضيوعتلا ب همازلا نم نكمتلا نود يناجلا ىلع
ةلا ، حلا هذه يف مداقتت ال ةيندملا ىوعدلا نأ ىلع صنف .  هدافتي نأ نوناقلا دارأ يذلا
يف رورضملا نكمتي ىتح ،  اهطوقسب إال طقست  ،وال ةيئانجلا ىوعدلا عم ةمئاق ىقبت لب

سكعلا امأ .  يندملا ضيوعتلا هنم ىضاقتي نأ يناجلا هيف بقاعي يذلا تقولا
يف كلذ ةروصو .  ةيندملا ىوعدلا طقست نأ لبق ةيئانجلا ىوعدلا طقست : غاستسمف
عوقو نم تاونس رشع دعب إال مهثروم لتقب ةثرولا ملعت إال هددصب نحن يذلا لثملا
ةيندملا ىوعدلا ىقبت كلذ عمو ،  مداقتلا ب تطقس دق ةيئانجلا ىوعدلا نوكتف ،  ةيانجلا

ةنس ةرشع سمخ وال يناجلا بو ةيانجلا ب ملعلا تقو نم تاونس الثالث ضقني مل ذإ
ىوعد اهنع تأشن يتلا ةميرجلا نوكت نأ ًاضيأ كلذ لثمو .(1) ةيانجلا عوقو تقو نم
اهعوقو موي نم ةتس يضمب اهيف ةيئانجلا ىوعدلا يضقنت ةطيسب ةفلا خم ةيلوئسملا

دعب ةمئاق ةيندملا ىوعدلا نوكتف ،( ديدجلا ةيئانجلا تاءارج اإل نوناق نم (م15
.(2) تاونس نمثالث لقأب ىلو األ ىوعدلا طقست ذإال ةيئانجلا ىوعدلا طوقس

نوناقلا نأ هانمدق امم نيبتيو : نامزلا ثيح نم ديدجلا صنلا نايرس –626
لا األوح رثكأ يف اهلعجف ،  ةيلوئسملا ىوعد يف مداقتلا ةدم لدع دق ديدجلا يندملا

نوناقلا نم ةنماثلا ةداملا تصن دقو .  اهرارقب ميدقلا نوناقلا ناك يتلا ةدملا نم رصقا
صنلا هررق امم رصقا مداقتلل ةدم ديدجلا صنلا ررق اذإ -1" هنأ ىلع ديدجلا يندملا
ةميدقلا ةدملا تناك ولو ،  ديدجلا صنلا ب لمعلا تقو نم ةديدجلا ةدملا ترس ميدقتلا
ميدقلا نوناقلا اهيلع صن يتلا ةدملا نم يقابلا ناك اذإ امأ كلذ .2- لبق تأدب دق

ص433 . 198 مقر 5 رمع ةعومجم 1947 ةنس ويام لوأ يف يندم ضقن (1)
ثيح ) ديدجلا يندملا نوناقلا يف اال متحا رثكأ ةيئانجلا ىوعدلا طوقس ليبق ةيندملا ىوعدلا طوقسو (2)
يندملا نوناقلا يف عرشملا لعج يذلا وه اذهو .  ميدقلا يندملا نوناقلا يف هنم ( مداقتلا ةدم ترصق
طوقس لبق ةيندملا ىوعدلا طقست ال ىتح ،  هددصب نحن يذلا طايتح اال ىلع ةحارص صني ديدجلا

هذه يف ًاصن نمضتي ملف ميدقلا يندملا نوناقلا امأ .  هانمدق يذلا وحنلا ىلع ةيئانجلا ىوعدلا
ةرشع سمخب إال طقست ال تناك هيف ةيلوئسملا ىوعد  ،ألن هيلإ ةريبك ةجاح يف نكي ملو ،  ةلأسملا

.  ةيئانجلا ىوعدلا طوقس لبق ةيندملا ىوعدلا طقست نأ ردانلا نم ناكف ةنس ،
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. " يقابلا اذه ءاضقناب متي مداقتلا ناف ،  ديدجلا صنلا اهررق يتلا ةدملا نم رصقأ
يندملا نوناقلا لظ يف تققحت دق ةيندم ةيلوئسم  ،نأ صنلا اذه قيبطتل ،  ضرفنو
قراسلا بو ةقرسلا ب هيلع ينجملا ملعو ديدجلا نوناقلا ذافن لبق تعقو ةقرس : ميدقلا
ةيلوئسملا ىوعد نإف ، 1941 ةنس يف تعقو ةقرسلا نأ انضرف اذإف .  خيراتلا اذه لبق

نم يرست ةنس ةرشع سمخب إال مداقتت ال ميدقلا نوناقلا اهيلع قبط اذإ ضرفلا اذه يف
،  ديدجلا نوناقلا اهيلع قبط اذإ امأ . 1956 ةنس يف مداقتتف ،  ةقرسلا عوقو تقو
ةنس ربوتكأ 15) ديدجلا نوناقلا ب لمعلا تقو نم يرست تاونس ثبالث مداقتت اهنإف

ألن قبطني يذلا وه ديدجلا نوناقلا نوكي مث نمو . 1951 ةنس يف مداقتتف ،(1949
نوناقلا نإف ، 1936 ةنس يف تعقو ةقرسلا نأ انضرف اذإو ،  عرسأ هاضتقمب مداقتلا

نم لقأ ديدجلا نوناقلا ذافن دنع هيف مداقتلا ةدم نم يقابلا ألن قبطني يذلا وه ميدقلا
ضرفلا اذه يف ىوعدلا مداقتتف ،  ديدجلا صنلا اهررق يتلا ةدملا يهو ،  تاونس ثالث

. 1951 ةنس يف

ثلا ثلا بلطملا

تابث اإل

تابث اإل ءبع –1

نم هباصأ ام تابثإ ءبع لمحي يذلا وه ىعدملا : ررضلا تابث اإل ءبع –627
.(1) كلذ تبثي نأ لبق ةوطخ ةيلوئسملا ىوعد يف وطخي نأ عيطتسي  .وال ررضلا

: ررضلا تابثإ نم ىعدملا نوناقلا ىفعي ةيئانثتسا لا وحأ يفو
عقو . دق ًاررض كانه نأ ىلع سكعلا تابث إل ةلباق ريغ ةينوناق ةنيرق عضوب امإ -1

دئاوف قاقحتس ال طرتشي "ال هنأ ىلع ديدجلا يندملا نوناقلا نم 228 ةداملا تصن دقف
. " ريخأتلا اذه نم هقحل ًاررض نئادلا تبثي  ،نأ ةيقافتا وأ تناك ةينوناق ،  ريخأتلا

قافتاب ضيوعتلا رادقم نافرطلا ردق  ،اذإ ةيريصقتلا ةيلوئسملا يف كلذ عقي ام رثكأو
.  ررضلا تابثإ ىلإ ةجاح نود ريخأتلا دئاوف قحتستف ،  امهنيب

يف كلذ نوكيو ررضلا عوقو ىلع سكعلا تابث إل ةلباق ةينوناق ةنيرق عضوب امإو -2
هنأ ىلع ديدجلا يندملا نوناقلا نم ىلوأ ةرقف 224 ةداملا تصن دقف ،  يئازجلا طرشلا

. " ررض يأ هقحلي مل نئادلا نأ نيدملا تبثا اذإ ًاقحتسم يقافت اال ضيوعتلا نوكي "ال
ةيلوئسملا يف روصتي هنكلو ،  ةيدقعلا ةيلوئسملا يف ًاضيأ اذه عقي نأ بلغيو
يريصقت أطخ نع ضيوعتك هلصأ ىلإ ءيشلا ةداعإ ىلع نافرطلا قفتا اذإ ةيريصقتلا
همازتلا ب نيدملا خإالل نأ يئازج طرش دوجو دنع ضورفملا  .و ًايئازج ًاطرش اعضوو
ررضلا اذه ىدم يئازجلا طرشلا يف نادقاعتملا ردق دقو ،  ررضلا ب نئادلا باصأ دق

،  سكعلا تابثإ لبقت اهنكلو ؛ ررضلا تابثإ نم نئادلا ىفعت ةينوناق ةنيرق هذهو .  هتميقو
ررض . يأ هقحلي مل نئادلا  ،نأ صنلا لوقي امك ،  تبثي نأ نيدمللف

أطخلا  .و ىعدملا ىلع عقي أطخلا تابثإ ءبع نأ لص :األ أطخلا تابثإ ءبع –628
فارحن اال اذهو .  يداعلا صخشلل فولأملا كولسلا ىلع صخشلا فارحنا وه انمدق امك

نم تابث اإل ءبع لقنت ،  ةعباتتم ةيئاضق نئارق قيرط نم تبثت ام رثكأ ،  ةيدام ةعقاو

1901م13 ةنس رياني 2 يفو –9 مقر م179 يلليروب 1887 ةنس ويام 12 يف طلتخم فانئتسا (1)
22 يف ةينطولا رصم فانئتسا ةمكحم نراق ص199– 1945م27 ةنس سرام 4 يفو ص93–

ةلجم يف صقرم ناميلس روتكدلا قيلعتو ص455 119 مقر 20 ةاماحملا 1938 ةنس ربمسيد
ص349 . ص348– 13 داصتق واال نوناقلا
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.  أطخلا عوقو ىلع ةيئاضق ةنيرق موقت ةعقاو تابثإب أدبي ىعدملا  .ف بناج ىلإ بناج
ةنيرق ًاضيأ يه موقت ىرخأ ةعقاو اذه تبثيف .  هيلع ىعدملا ىلإ تابث اإل ءبع لقتنيف

نأ ىلإ ،  اذكهو ،  ىعدملا ىلإ تابث اإل ءبع دوعيف .  هبناج نم أطخلا ءافتنا ىلع ةيئاضق
،  همصخ هيلع اهاقلأ يتلا ةيئاضقلا ةنيرقلا هنع حزحزي ام تابثإ نع نيفرطلا دحأ زجعي
رداق ريغ ربتعا دقف ،  زجع يذلا وه ىعدملا ناك نإف .  تابث نعاإل زجاعلا وه نوكيف
نوكي ىعدملا نإف ،  هيلع ىعدملا وه زجع يذلا ناك نإو .  اهرسخو هاوعد تابثإ ىلع

.(1) أطخلا تابثإ نم نكمت دق
،  أطخلا تابثإ نم ىعدملا اهيف ىفعي ،  ةريثك تاءانثتسا درت نكلو لص . وهاأل اذه

ىرنسو .(2) كلذل ةلباق ريغ امأو سكعلا تابث إل ةلباق امإ نوكت ةينوناق ةنيرق لضفب
نم أطخك سكعلا تابث باقال اهضعبو ،  ةينوناقلا نئارقلا هذهل ايقاو ال يصفت يلي اميف
أطخو عوبتملا أطخك سكعلا تابث إل لباق ريغ اهضعبو ،  هريغ ىلع ةباقرلا ب هيلإ دهعي

نم ىعدملا ىفعت ال ةينوناقلا نئارقلا هذه نأ ماع هجوب ظح يوال .  ءايش األ سراح
ىرنسو .(3) أطخلا ىلع ةنيرقلا مايق اهيلع بترتي يتلا ةينوناقلا ةلا حلا دوجو تابثإ

.  هناكم يف كلذ
ىلع عقي ةيببسلا تابثإ ءبع نأ ًاضيأ انه لص :األ ةيببسلا تابثإ ءبع –629
نم عقو يذلا أطخلا و هيلع عقو يذلا ررضلا بسحف سيل ،  تبثي يذلا وهف .  ىعدملا

.  ررضلا و أطخلا نيب ام ةيببسلا عالةق ًاضيأ  ،لب هميرغ
  نوناقلا اهررقي تاءانثتسا اهيلع دري ةرات يهف .  ةيمه األ ةدودحم ةدعاقلا هذه نكلو

.  ءانثتس يهاال ةدعاقلا حبصت ىتح يلمعلا اهقيبطت لا جم قيضي ًاروطو ،
،  سكعلا تابث إل ةلباق اهلك ،  ةينوناق نئارق يهف نوناقلا اهررقي يتلا تاءانثتس امأاال

نئارق ميقي ثيح نئارقلا هذه ميقي نوناقلا  .و ةيببسلا دوجو ىلع نوناقلا اهميقي
ىلإ ميقي – سكعلا تابث إل ةلباق ريغ وأ ةلباق – أطخلا ىلع ةنيرق ماقأ اذإ وهف .  أطخلا
موقت ةباقرلا ب فلكملا  .ف سكعلا تابث إل ةلباق ًامئاد نوكت ةيببسلا ىلع ةنيرق اهبناج
ةينوناق ةنيرق كلذك هدض موقتو ،  أطخلا ىلع سكعلا تابث إل ةلباق ةينوناق ةنيرق هدض

،  نيتنيرقلا نم كال يفني نأ عيطتسيو .  ةيببسلا ىلع سكعلا تابث إل ًاضيأ يه ةلباق
نأ تابثإب ةيببسلا ةنيرق يفنيو ،  ةباقرلا يف رصقي مل هنأ تابثإب أطخلا ةنيرق يفنيف

ناويحلا سراحو .  يبنج األ ببسلا تابثإب يأ رصقي مل ول ىتح اعقاو الدب ناك ررضلا
ةلباق ريغ يهو أطخلا ةنيرق هدض موقت ةصاخ ةيانع اهتسارح بلطتت يتلا ءايش وأاأل

.  يبنج األ ببسلا تابثإب يفنلل ةلباق يهو ةيببسلا ةنيرقو ،  سكعلا تابث إل
لمعلا يف اهقيبطت لا جم نأ انيأر ،  ةدعاقلا ىلإ اندعو تاءانثتس اال انكرت اذإف
ةيحانلا نمو لا ، األوح رثكأ ىفف ،  أطخلا و ررضلا تبثا اذإ ىعدملا نأ كلذ .  دودحم
ثدحأ يذلا وه أطخلا نأ يف ةيوق ةهبش يضاقلا نهذ يف موقت ،  ةضحملا ةيلمعلا
ىعدملا ىلإ تابث اإل بع لقنت ،  ةيببسلا عالةق ىلع ةيئاضق ةنيرق موقت مث نمو .  ررضلا

نع أشن دق ررضلا نأ تبثا اذإ كلذ عيطتسيو علاالةق ، هذه يفنب اذه بلا طيف .  هيلع
نأ ىلإ ديدجلا يندملا نوناقلا يف عرشملا اعد يذلا ببسلا وه اذهو .  يبنجأ ببس
ام ىلع 165 ةداملا يف صنف .  يلمعلا عضولا اذه ىلع ةلأسملا هذه يف مكحلا دروي

10 يف ةطلتخملا ةيردنكس اإل ةمكحم ص41– 1929م42 ةنس ربمفون 19 يف طلتخم فانئتسا (1)
ص160 . 86 مقر 13 تيزاج 1922 ةنس ةينوي

تباث أطخ نماألرم عقاولا يف وه سكعلا تابث إل لباق ريغ ًاضرف ضورفملا أطخلا نأ يف رظنأ (2)
. 1692 ةرقف –1690 ةرقف 2 وزام (fauteprouvee)

ريغ نأ انيأر دقو .  هريغ نود ىعدملا ةحلصمل نوناقلا اهماقأ امنإ أطخلا ىلع ةينوناقلا نئارقلا (3)و
.  ريغلا وال هيلع ىعدملا ال اهب كسمتي نأ حصي  ،فال نئارقلا هذهب عفتني نأ هل زوجي ال ىعدملا
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ثداحك هيف ، هل الدي يبنجأ ببس نع أشن دق ررضلا نأ صخشلا تبثا اذإ ": يتأي
ضيوعتب مزلم ريغ ناك ،  ريغلا نم أطخ وأ رورضملا نم أطخ وأ ةرهاق ةوق وأ ئجافم

ام ىلع 215 ةداملا يف صنو . " كلذ ريغ ىلع قافتا وأ صن دجوي  ،اممل ررضلا اذه
ءافولا مدعل ضيوعتلا ب هيلع مكح انيع مازتل اال ذفني نأ نيدملا ىلع لا حتسا :"اذإ يتأي

. " هيف هل الدي يبنجأ ببس نع تأشن دق ذيفنتلا ةلا حتسا نأ تبثي مل  ،ام همازتلا ب
قتاع ىلع ،  ةضحملا ةيلمعلا ةيحانلا نم ،  تابث اإل ءبع نوناقلا عضو نيصنلا يفف

.(1) نئادلا قتاع ىلع ال نيدملا

تابث اإل لئاسو –2

ةيببسلا و ررضلا و أطخلا – ثلاالةث ناكر األ تناك :امل قرطلا عيمجب تابث 630–اإل
اهنم ةعقاو ةيأ تابثإ نإف ،  ةيدام عئاقو اهلك يه ةيلوئسملا ققحتل اهتابثإ بجي يتلا –

و ررضلا تبثي لا األوح رثكأ يفو .(2) نئارقلا و ةنيبلا ةصاخبو ،  قرطلا عيمجب زوجي
تبثي ام رثكأف أطخلا امأ .  ءاربخلا ريدقتب وأ ةيبط ةداهشب وأ ةيداملا ةنياعملا ب ةيببسلا
هتنياعمو ةعقاولا لحم ىلإ لا بواالقتن يئانجلا قيقحتلا بو ثداحلا اونياع نم ةداهشب

.(3) ةينوناقلا و ةيئاضقلا نئارقلا بو
نئارقلا مهأ نمو : ةدعاقلا ليصأت – يئانجلا مكحلا ب يندملا يضاقلا طابترا –631

.  يئانجلا مكحلا ةيجح ةيلوئسملا ىوعد يف تابث اإل لئاسو ىلع رطيست يتلا ةينوناقلا
صاصتخ ال عضختف ،  ةيئانج ةميرج ىلع موقت نأ بلغي ةيلوئسملا ىوعد نأ كلذ

نم ةميرجلا يف يئاهن مكح ردص اذإف .  يندملا ءاضقلا صاصتخاو يئانجلا ءاضقلا
لهو ،  ةيندملا ىوعدلا يف ةجح مكحلا اذه حبصي ثدح يأ ىلإف ،  ةيئانج ةمكحم
ديدجلا يندملا نوناقلا نم 406 ةداملا بيجت ؟ يئانجلا مكحلا ب يندملا يضاقلا طبتري

أطخلا ةنيرق طاقسإ نأ درو ثيح ، 215 ةداملا ددص يف يديهمتلا عورشملل ةيحاضي اإل ةركذملا رظنأ (1)
تابثإب ىفتني يذلا نإف ،  ةيببسلا عوالةق أطخلا نيب طلخ اذه يفو .  يبنج األ ببسلا تابثإب نوكي

ص547). ج2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم ) أطخلا ال ةيببسلا وهعالةق يبنج األ ببسلا
نينماضتم امهيلع مكحلا بلطب همداخو ديس ىلع ةعوفرملا ىوعدلا نأب ضقنلا ةمكحم تضق دقو (2)

يه ديسلا اهتعدوتسا ةبلع يف تناك ىلحب مداخلا ثبع نع اهل اضيوعت اغلبم ةيعدملا ىلإ اعفدي نأب
تابث اإل رودي اهيفو ،  مداخلا ىلإ ةبوسنملا ةميرجلا اهساسأ ىلو :األ نييوعد عقاولا يف ةنمضتم ىوعد

،  تابث اإل قرط نم قيرط يأب ًانوناق زئاج ةميرجلا تابثاو ،  ةميرجلا عوقو ىلع ةيعدملا نيبو هنيب
يتلا رهاوجلا نأ ةيحان نم ةيضرع ةلص إال ةعيدولا والاهلب ةعيدولا دقع ىلع ةفقوتم ريغ ىوعد يهف

اإل قيرط نم وال ىوعدلا ةقيقح نم ريغي نأ هنأش نم سيل اذهو ،  ةعيدو تناك ةميرجلا اهيلع تعقو
بكترا دق ىلو األ ىوعدلا هيلإ ةهجوملا مداخلا نأ اهساسأو ،  ديسلا ىلإ ةهجوم ةيناثلا  .و اهيف تابث

نمو .  ديسلا ىلع ةعيدولا دقع تابثإ اهيف ابولطم سيل هذهو ،  هدنع هتفيظو ةيدأت حلا يف ةميرجلا
5 رمع ةعومجم 1947 ةنس ويام لوأ يندم ضقن ) نئارقلا و ةنيبلا ب ةبلعلا تايوتحم تابثإ زوجي مث

قلعتي امنإو ،  اهتاذ دح يف ةيلوئسملا هلب طابترا ال ليلدلا نأب ًاضيأ تضقو ص432). 198 مقر
و ةنيبلا ب اهيف تابث اإل نوكي كلذ عمو ةيدقاعت ةيلوئسملا نوكت دقف .  هتابثإ بولطملا األرم تاذب

تابثإ هل دهعتملا ةفلا خم تابثإ هل دهعتملا بغري امدنع ءيش لعف مدعب دهعتلا حةلا يف امك نئارقلا
ب اهيف تابث اإل نوكي كلذ عمو ةيريصقت وأ ةيئانج ةيلوئسملا نوكت دقو .  هدهعتل دهعتملا ةفلا خم
وا ةيراجتلا داوملا ريغ يف شرق فلأ ىلع ديزت هتميق تناك اذإ اهب طبترملا دقعلل ةبسنلا ب امتح ةباتكلا
ةنس رياربف 29 يف يندم ضقن ) ةنام األ ةنايخ ةميرج يف لا حلا يه امك ةانثتسملا ىرخ لااأل ألوح

ص75). 34 مقر 3 رمع ةعومجم 1940
ص161– 1893م5 ةنس رياني 5 يفو ص105– 1892م4 ةنس رياربف 4 يف طلتخم فانئتسا (3)
18 يفو ص295– 1908م20 ةنس ةينوي 24 يفو ص196– 1897م) ةنس سرام 11 يفو

رياني 28 يفو ص15– 1928م41 ةنس ربوتكأ 25 يفو ص72– 1912م25 ةنس ربمسيد
ص234 . 1930م42 ةنس
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: يتأي امب
اذه اهيف لصف يتلا عئاقولا يف إال يئانجلا مكحلا ب يندملا يضاقلا طبتري "ال

. "(1) ًايرورض اهيف هلصف ناكو مكحلا

طبتري :"ال اآليت هجولا ىلع يديهمتلا عورشملا نم 544 ةداملا يف صنلا اذه درو : صنلا خيرات (1)
اهيف لصف يتلا عئاقولا وأ مكحلا اذه اهيف لصفي مل يتلا عقاولا يف يئانجلا مكحلا ب يندملا يضاقلا

تقفاوف ،  يسكعلا مكحلا ركذ ول حضوأ نوكي ىنعملا نأ ىؤر ةعجارملا ةنجل يفو . " ةرورض نود
عئاقولا يف إال يئانجلا مكحلا ب يندملا يضاقلا طبتري :"ال يتأي امك ةداملا صن نوكي نأ ىلع ةنجللا
عورشملا يف 419 ةداملا مقر حبصأو . " ًايرورض اهيف هلصف ناكو مكحلا اذه ايهف لصف يتلا

يندملا نوناقلا ةنجل هيلع تقفاو كلذكو .  ليدعت نود ةداملا ىلع باونلا سلجم قفاوو .  يئاهنلا
األ ةعومجم ) ليدعت نود خويشلا سلجم اهيلع قفاو مث . 406 ةداملا مقر تحت خويشلا سلجمب

ص428). ص424– ج3 ةيريضحتلا معلا
يف عورشملا مهلتسا -1": يتأي ام صنلا اذه ددص يف يديهمتلا عورشملل ةيحاضي اإل ةركذملا يف ءاج دقو

نينقتلا نم 1956 ةداملا و يلا اإلطي يسنرفلا عورشملا نم 303 ةداملا ماكحأ ةداملا هذه ةغايص
ىنعم ىلع يوطنت ةيئانجلا ماكح األ ةيجح نأ ىعاريو يلا . غتربلا نينقتلا نم 2502 ةداملا و يدنلوهلا

هب يضتق ام نأ ىنعمب ةقلطم يهف  .(ا) ىرخأ ةيحان نم راصتق اال ىنعمو ةيحان نم اإلطالق
تايانجلا قيقحت نينقت نم ىلوأ ةرقف 19 ةداملا تصن كلذلو ،  ةفاكلل امزلم نوكي ةيئانجلا مكاحملا

مزلتسا اذإ ةيئانجلا ةمكحملا نم ًايئاهن هب ىضق امل ًاقبط لصفلا ب ةيندملا ةمكحملا مازلإ ىلع طلتخملا
هيلإ بسني نمو تبكترا دق ةميرج كانه تناك اذإ ام ةفرعم اهمامأ ةعوفرملا ىوعدلا يف لصفلا

ىوعدلا يف لصفلا فقوب ةيندملا ةمكحملا مازلإ ىلع ةيناثلا اهترقف يف اهسفن ةداملا تصنو ،  اهباكترا
ءاقتا كلذو ،  ًايئاهن اهيف لصفلا لبق ةيئانجلا ىوعدلا تعفر اذإ ةميرجلا عوقو ىلع ةبترتملا ةيندملا
لصف ام عفال ،يأ هب ىضق ام زواجي ال اهمازلإ قاطن نأ ىنعمب ةرصاق يهو  .(ب) ماكح األ ضراعتل

عورشملا نم 303 ةداملا اههجاوت يتلا ةلا حلا يهو – ةبوقعب مكحلا مدع حةلا يفف .  مكحلا هيف
اذه همكح يوطني نأ نود ضيوعتلا ب مهتملا ىلع مكحي نأ يندملا يضاقلل زوجي – يلا اإلطي يسنرفلا

ىوعدلا ءاضقنا ىلإ عجري دق ةبوقعلا ب ءاضقلا مدع نأ عقاولا  .ف يئانجلا مكحلا عم ضراعت ىلع
اذه رفاوتل ةبوقعلا ب يضاقلا مكحي ال كلذ ءازإو ،  لماشلا وفعلا وأب مداقتلا وأب مهتملا تومب ةيمومعلا

يضاقلا ماد امو .  ةيئانجلا ىوعدلا اهيلع تسسأ يتلا ةعقاولا يف لصفي نإ نود كاذ ، وأ ببسلا
،  اهنأشب ةبوقع عيقوت عنتمي مهتملا ىلإ ةبوسنملا ةعقاولا نأ يف لصفلا ىلع رصتقا دق يئانجلا
نأو ،  ًايئانج هب ىضق ام كلذب ضراعي نأ نود ضيوعتلا ب يضقي نأ هذه لا وحلا يندملا يضاقللف

دقال ةءاربلا ب مكحلا نأ  .مث مهتملا نم عقو ًايندم ًاريصقت اهفصوب اهسفن ةعقاولا ىلع هءاضق سسؤي
،  ةيندملا ةيلوئسملا و ةيئانجلا ةيلوئسملا نيب تالمز ةمث سل  ،ذإ ًاضيأ يندملا ريصقتلا مايق ىفني

عبتتسي هنكلو ةيئانج ةيلوئسم عبتتسي ال نيعم لعف ىلع ةيمومعلا ىوعدلا قاطن رصتقي نأ زوجيف
ب يضقتو اهدحو ةيئانجلا ةيلوئسملا يف ةيئانجلا ةمكحملا لصفت ةلا حلا هذه يفو ،  ةيندم ةيلوئسم
.  ةيندم ىوعدل ًاساسأ نوكت دق اهيف رظنت مل ىرخأ عئاقو وأ اهيف تلصف يتلا ةعقاولا نأ ولو ةءاربلا

ريصقت نع ضيوعتلا ب هيلع مكحلا عم رورملا دعاوق ةفلا خم ةميرج نم مهتملا اربي ثمالنأ زوجيف
ةعقاولا نأ يف لصفلا ىلع يئانجلا يضاقلا رصتقا اذإف .  ةميرجلا فصو هيلع قدصي ال يندم

كلذب ضاقني نأ نود ضيوعتلا ب يضقي نأ يندملا يضاقلل زاج ،  ةميرج ربتعت ال مهتملا ىلإ ةبوسنملا
وأ ةءاربلا ب ةرداصلا ةيئانجلا ماكح األ ةيجح ءافتنا يف يرهوجلا طرشلا  .2–ف ًايئانج هب ىضق ام
يف لصفلا ىلع يئانجلا يضاقلا راصتقا وه ةيندملا مكاحملا مامأ ةبوقعلا ءافيتسا هجو ءافتناب
دعي مل ةعقاولا ناب مكحلا ىضق ىتم طرشلا اذه ققحتيو .  اهتبسن يف لصفلا نود ةيئانجلا ةعقاولا
نأ ضرف ول نكلو ،( ةءاربلا ) باقعلا ةلئاط تحت عقي امم تسيل اهنإ وأ اهنأشب ةبوقعلا ءافيتس ال هجو
نأشب هب يضقملا ءيرشلا ةوق همكحل ناك ،  مهتملا ىلإ ةعقاولا ةبسن يفن ىلع ةءاربلا سسأ يضاقلا

19 ةداملا هب يضقت امل ًاقفو ،  ءاضقلا اذهل ًاقبط لصفي نأ يندملا يضاقلا ىلع نيعتو ،  ةبسنلا هذه
ذإ نينقتلا اذه نم 306 ةداملا نم ًانمض مكحلا اذه دافتسيو .  طلتخملا تايانجلا قيقحت نينقت نم

فيراصملا ريدقت نوكي يندملا قحلا ب يندملا ىعدملل تاضيوعتب مزلأو مهتملا ئرب "اذإ هنأ ىلع صنت
و ةيندملا داوملا يف ةررقملا دعاوقلا بسح روكذملا يندملا قحلا ب ىعدملل هيلع اهب مكحلا بجاولا
مغر تاضيوعتلا ب مهتملا مازلإب ىضقو ةداملا هذه ىلإ صاخ هجوب ءاضقلا دنتسا دقو . " ةيراجتلا
ةنس ةينوي 4 ةطلتخملا مكاحملا ةديرج 1938 ةنس ويام 5 يف ةروصنملا حنج ) هتءاربب مكحلا
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ىضتقمب يندملا ءاضقلا طبري يئانجلا مكحلا نأ ىلإ عجري ال ةدعاقلا هذه ريثأتو
يضتقت ،  يضقملا األرم ةوق نإف (forcedelachosejugee) يضقملا األرم ةوق

يندم ءاضق يف اذهإال ققحتي نأ نكمي  ،وال ببسلا و عوضوملا و موصخلا يف ةدحولا
ديرأ اذإ يئانجلا ءاضقلا امأ .  ًايئانج ءاضق ديقي يئانج ءاضق يف وأ ًايندم ءاضق ديقي
ىوعدلا يف موصخلا ف موصخلا يف ةدحول اذه نوكي نلف ،  ًايندم ءاضق ديقي نأ
عوضوملا يف ةدحول  ،وال ةيندملا ىوعدلا يف مهريغ ةماعلا ةباينلا مهيفو ةيئانجلا

يف ةدحول  ،وال ضيوعتلا ةيندملا ىوعدلا عوضومو ةبوقعلا ةيئانجلا ىوعدلا عوضومف
دييقتلا موقي فيكف .  يندم أطخ ضيوعتلا ببسو يئانج أطخ ةبوقعلا ببسف ببسلا

.  ًاعيمج ؤهالء يف ةدحولا يضتقت يضقملا ءيشلا ةوقو ساس اذهاأل ىلع
واآل ينوناق امهدحأ ،  نيرابتعا ىلإ نيدلا ءاضقلل يئانجلا ءاضقلا دييقت عجري امنإو
امب ةجح وهف ،  ةقلطم ةيجح هل يئانجلا مكحلا نأ وهف ينوناقلا رابتع امأاال .  يلمع رخ
نأ مهل زوجي الءال ؤهف ،  ةيندملا ىوعدلا يف موصخلا مهنمو ،  ةفاك سانلا ىلع هيف ءاج

لئاسملا  ،و غاستسملا ريغ نم هنأ وه يلمعلا رابتع  .واال يئانجلا مكحلا ةيجح اوشقاني
.  يندملا يضاقلا هضقنيف ًائيش يئانجلا يضاقلا لوقي  ،نأ ماعلا ماظنلا نم ةيئانجلا

تنمآ دقو ،  ماعلا روعشلل ًايذؤم ناك ،  هتءاربب وأ مهتم ةنادإب يئانج مكح ردص اذإف
يندملا يضاقلا يتأي  ،نأ ئرب وأ مرجم مهتملا نأب يئانجلا مكحلا رثا ىلع سانلا
يضاقلا هيف قلا يذلا تقولا يف ضيوعتلا ب هيلع مكحي فال ءىرب مهتملا نإ لوقيف

قلا نأ دعب ضيوعتلا ب هيلع مكحيف مرجم مهتملا نإ لوقي  ،وأ مرجم هنأ يئانجلا
.(1) ئرب هنأ يئانجلا يضاقلا

ةيمومعلا ىوعدلا مداقت مغرو ص187) 1907م19 ةنس سرام 27 يف طلتخم فانئتساو 1938
ج3 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم ص488)" .( 1927م39 ةنس ويام 19 يف طلتخم فانئتسا )

ص427). ص425–
مكاحملا مامأ هتيجح ةناد باإل رداصلا يئانجلا مكحلل نوكي نأ بجي هنأب ضقنلا ةمكحم تضق دقو (1)

نأ نم ًاعنم كلذو ،  اهيف ردص يتلا ىوعدلا عوضوم لعفلا تاذ اهساسأ نوكي يتلا ىوعدلا يف ةيندملا
نأ يعامتج اال ماظنلا يف لوبقملا نم سيل هنإف .  يئانجلا مكحلا خالف ىلع يندملا مكحلا ئجيي

ةيندملا ةمكحملا يتأت هنم ،مث تعقو ةميرج لجأ نم صخش ىلع باقعلا ةيئانجلا ةمكحملا عقوت
مكاحملا مامأ تاءارج اإل طاحأ دق عراشلا نأ نيح يف هنم ، عقي مل ةميرجلل نوكملا لعفلا نأب ىضقتف
هاضتقم امم ،  ةقيقحلا راهظإب لفكا تانامضب – مهضارعأو مهتايرحو سانلا حاورأب اهقلعتل – ةيئانجلا
ةداعإ حلا يأب اهعم حصي ال ةقلطم ةروصب ةفاك سانلا ةقث لحم ةناد باإل ردص ىتم مكحلا نوكي نأ
عزانتملا نايط لأل هتيكلم تيبثتب ىعدملل ةيندملا ةمكحملا تضق اذإف نذاو .  هعوضوم يف رظنلا

ىلع ًادانتسا اهايا هتيكلمب اكسمتم ىوعدلا هيلع ىعدملا هب عفد ام ضفر ىلع اهءاضق تنبو ،  اهيلع
يندم ضقن ) نوناقلا تفلا خ دق نوكت ال اهنإف ،  هريوزت ةمهت يف هتنادإب ًايئانج مكحلا قبس عيب دقع

ص245). 90 مقر 4 رمع ةعومجم 1944 ةنس رياني 13 يف
هيف موكحملا ةيجح هل نوكت نأ بجي ةيئانجلا ىوعدلا يف رداصلا مكحلا ناب ًاضيأ ضقنلا ةمكحم تضقو
ناك ىتم نوناقلا بسح هيف هنايب ىوعدلا كلت يف لصفلا يضتقي امل ةبسنلا ب ةيندملا ةمكحملا مامأ

و مصوصخلا داحتا كلذ يف ةلعلا تسيلو .  مكحلا اذه هلوانت يذلا لعفلا تاذ ةيندملا ىوعدلا طانم
يف عراشلا اهررق يتلا ةفلتخملا تانامضلا رفاوت عقاولا يف يه امأو نييوعدلا يف ببسلا و عوضوملا
هب رثأتت يذلا –األرم تايرحلا و حاور باأل اهطابتر ال ةقيقحلا ىلإ لوصولا ءاغتبا ةيئانجلا ىواعدلا
اإلطالق ، ىلع ةقث لحم ةيئانجلا ماكح األ نوكت نأ يضتقي امم ،  دارف األ ةحلصم ال ةعامجلا ةحلصم
إل تقو يأ يف ةضرعم ماكح األ هذه نوكت إال ًامتح مزلتسي اذهو .  ماودلا ىلع ةذفان اهراثآ ىقبت نأو
نم ةهج ةيأ بناج نم اهئطخت ىلإ كلذ ربجي ال ىتح هيف ، هتردص يذلا عوضوملا يف رظنلا ةداع

يئانجلا مكحلا ةيجح ريرقت يف ةلعلا وه مدقتملا هجولا ىلع ضراعتلا يدافت ناك اذإو .  ءاضقلا تاهج
نع ددصلا اذه يف فلتخت ال ابرلا ب ضارق األ ةميرج نإف هب ، اهعوضوم قلعتملا ةيندملا ىوعدلا يف
ا ةميرج يف مهتملا ىلع رداصلا يئانجلا مكحلا –ف ًاضيأ يه اهيف ةلعلا هذه رفاوتل مئارجلا نم اهريغ

يتلا ةدئافلا رعسب ًاصاخ هتبثأ اميف يندملا يضاقلل امزلم نوكي ةيوبر دئاوفب ضارق األ ىلع دايتع ال



593

،  كلتل ةرياسم هذه لعجو ،  ةيندملا ماكح واأل ةيئانجلا ماكح األ نيب ام ضراعتلا عنمف
ال كلذل .  يئانجلا مكحلا ب طبتري يندملا يضاقلا نأب يضاقتلا ةدعاقلا ىلمأ يذلا وه
،  ببسلا ةدحو وال عوضوملا ةدحو وال موصخلا ةدحو ال ةدعاقلا قيبطت يف طرتشت

.  اهيلإ اآلن لقتنت يتلا يه .  ىرخأ ثالةث طورش طرتشت امنإو
وه هدييقت بولطملا نوكي نأ األلو طرشلا – ةدعاقلا طورش – 632
 ،فال ةقلطملا هتيجحب اإلخالل مدع داري يذلا وه يئانجلا ءاضقلا :ف يندملا ءاضقلا

طورشلا ةاعارم  ،عم يضقملا ءيشلا ةوق زاح دق نوكي هلثم يئانج ءاضقب إال ديقتي
يذلا  .و ببسلا يف ةدحوو عوضوملا يف ةدحوو موصخلا يف ةدحو نم ةفورعملا

و يندملا ءاضقلا لمشيف ،  عساولا هانعمب يندملا ءاضقلا وه يئانجلا ءاضقلا ب ديقتي
.  يراد اإل ءاضقلا و  ،لب يراجتلا ءاضقلا

مكح وه يندملا يضاقلا هب ديقتي يذلا مكحلا نوكي نأ يناثلا طرشلا –633
ول ىتح ،  ةيئانج ةيئاضق ةهج ةيأ نم ًارداص يئانجلا مكحلا نوكي نأ يفكيو : يئانج
ًارداص يئانجلا مكحلا نوكي نأ بجي نكلو .  يركسعلا ءاضقلا ك ةيئانثتسا ةهج تناك

لا معأ نم لمعب ًاقلعتم ًارمأ وال ًايديهمت ًامكح وال ًايريضحت ًامكح  ،ال عوضوملا يف
.  ًايئاهن ًامكح نوكي نأ بجيو .(1) ةماعلا ةباينلا نم ًارداص ًارارق وال يئانجلا قيقحتلا
يذلا يندملا مكحلا ىلع هرودص يف ًاقباس يئانجلا مكحلا نوكي نأ ًاضيأ بجيو
زجي  ،مل نيفرطلا قوقح هب ترقتساو ،  ًاقباس يندملا مكحلا ناك ول  .ذإ هدييقت داري
–نأ ضقنلا ةمكحم لوقت امك – لقعي  .وال هدعب ردصي يئانج مكح ببسب هب ساسملا

.(2) هرودص تقو ًامئاق نكي مل ًامكح هتفلا خم مكح ىلع يعني

يندملا يضاقلل حيبا اذإو ،  ةميرجلا هذه يف يساسأ رصنع ةدئافلا رادقم اهب ،ألن ضارق األ لصح
نم وه رمأ يف يئانجلا و يندملا نيمكحلا نيف ضقانتلا دوجو ىلإ كلذ يدؤي نأ زاجل هيف رظنلا ةداعإ

– ًاضيأ عئاقولا هذه قلعتل ضارق األ عئاقو نع هتبثأ اميف هل ًامزلم نوكي كلذكو .  ةناد اال تامزلتسم
يذلا  ،األرم دايتع اال نوكت يتلا تارملا ددع ىلع صني مل نوناقلا  ،ذإ ةناد –باال اهددع ناك امهم
ىتح ةميرجلا يف هلخادلا األعفلا عيمج ةنمضتم اهيلع باقعلا لصح يتلا ةمهتلا نوكت نأ بجوتسي
قيلعتو ص192– 58 مقر 3 رمع ةعومجم 1940 ةنس ويام 9 يف يندم ضقن ) ةمكاحملا تقو

ص198). ص196– 15 داصتق واال نوناقلا ةلجم يف صقرم ناميلس روتكدلا
مكحلا اذهف ،  ريوزتلا عوقو ةيفان دقع ، ريوزتب مهتم ةءاربب ةيئانجلا ةمكحملا تضق اذإ هنأب كلذك تضقو
يندملا قحلا ب ًايعدم ناك نم ةيعرف ةفصب اهعفري يتلا دقعلا اذه ريوزت ىوعد رظن نود اتاتب لوحي

1939 ةنس رياني 12 يف يندم ضقن ) ةيئانجلا ىوعدلا يف ًامهتم ناك يذلا دقعلا ب كسمتملا هجو يف
ص466). 156 مقر 2 رمع ةعومجم

تردق ألاهن ءاوس ،  هببس ناك ًايأ ةماعلا ةباينلا هردصت يذلا ظفحلا رارق ناب ضقنلا ةمكحم تضق دقو (1)
حيحص ريغ هنيعب صخش ىلإ أطخلا ةبسن وأألن هروص تناك امهم أطخ ىلإ دري ال ثداحلا عوقو نأ
لوحي  ،فال ثداحلا ب رورضملا لبق يضقملا األرم ةوق زوجي ال رارقلا اذه – فاك ليلد هيلع مقي مل وأ
يندم ضقن ) اهيف هيلع ىعدملا ىلإ هتبسنو أطخلا ىلع ليلدلا اهيف ميقي ةيندملا ىوعدلا نيبو هنيب

.( ةيئاضق 18 ةنس 34 مقر نعطلا 1949 ةنس ربوتكأ 27 يف
مكحلا نوكي نأ هلحم يندملا ءاضقلا مامأ يئانجلا مكحلا ب جاجتح اال نأب ضقنلا ةمكحم تضق دقو (2)
يئاهن مكحب نيفرطلا نيب قوقحلا رارقتسا دعب هل ،ذإ ًاقح الال يندملا مكحلا ىلع ًاقباس يئانجلا
ةمكحم نم عازن يف لصف اذإ كلذ ىلعو .  هدعب ردصي يئانج مكح ببسب اهب ساسملا حصي ال يندم

األ ةيندملا ةمكحملا مكحب ةمكحملا هذه تذخأو ىرخأ ةيندم ةمكحم مامأ عازنلا اذه ريثأ  ،مث ةيندم
نيب ردص دق ناك ولو ،  نوناقلا قيبطت يف تأطخا نوكت ال اهنإف ،  مكحلا مهنيب ردص نم قح يف ىلو

5 رمع ةعومجم 1947 ةنس سرام 6 يف يندم ضقن ) األلو مكحلل فلا خم يئانج مكح نيمكحلا
ىلع ءانب عيبلا ةيروصب عئابلا و يرتشملا نيب ًايئاهن ردص دق األلو مكحلا ناك ص376: 166 مقر
تضق امل  .مث هاوعد ضفرب ىضقو اهريوزت اذه ىعداف ،  يرتشملا نم اهرودص عئابلا ىعدا دض ةقرو
سامتلا ب ةيندملا ةمكحملا مكح يف يرتشملا نعط ،  دضلا ةقرو ريوزتب مهتملا ةنادإب ةيئانجلا ةمكحملا

دعبو .  سامتل اال ضفرب تضق ةيندملا ةمكحملا نكلو ،  يئانجلا مكحلا رودص ىلع ءانب رظنلا ةداعإ
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،  يندملا مكحلا ىلع هرودص يف ًاقباس يئانجلا مكحلا نوكي نأ ًاريثك عق يذلا و
.  ةيندملا ىوعدلا ريس نم فقت ةيئانجلا ىوعدلا نأب يضقت يتلا ةدعاقلا لضفب كلذو

ةمكحملا مامأ ةيندملا ىوعدلا و ةيئانجلا ةمكحملا مامأ ةيئانجلا ىوعدلا تعفر اذإف
،  ةيئانجلا ىوعدلا يف ًايئاهن لصفي ىتح ةيندملا ىوعدلا فقوت نأ بجو ،  ةيندملا

نيندملا مكحلا ىلع هرودص يف ًاقباس يئاهنلا يئانجلا مكحلا نوكي نأ ققحتي كلذبو
ةمكحلا يه هذهو ،  ةيندملا ىوعدلا فقو ةدعاق هب ىضقت ام كلذ .(1) هب اذه ديقتيل

اذهإالاذإ ققحتي  .وال يئانجلا مكحلا يندملا مكحلا قبسي نأ ردنيو اهنم . ةاخاوتملا
ىوعدلا عفر لبق ًايئاهن اهيف لصفو ةيندملا ةمكحملا مامأ ةيندملا ىوعدلا تعفر

.  انمدق امك يئانجلا مكحلا ب يندملا مكحلا ديقتي ال ةلا حل هذه يفو .  ةيئانجلا
نايوعدلا عفرت نأ : لا نماألوح بلا غلا يف عقي يذلا وه ًاضرف هجاوت نأ ىقب

يف ًايندم ًايعدم رورضملا لخدي نأب ،  ةيئانجلا ةمكحملا مامأ ًاعم ةيندملا و ةيئانجلا
نأ روصتي  ،فال نييوعدلا يف دحاو مكح ردصي ضرفلا اذه يف ،  ةيئانجلا ىوعدلا
دييقت ةدعاق قيبطتل لحم كانه نوكي ال كلذبو ،  يندملا مكحلا يئانجلا مكحلا قبسي
ديقتي دحاولا مكحلا اذه ردصي يذلا يئانجلا يضاقلا  ،و يئانجلا مكحلا ب يندملا مكحلا
ءزجلا نيب عفالام ماجسن اال ققحتي اذهبو ،  هئازجأ نيب ام قيسنتلا ةاعارمب ًاعبط
مكحلا يف ضقنلا ب نعطلل ًاببس اذه ناك ،  اضراعت نأ عقو اذإف .  يندملا ءزجلا و يئانجلا

.(2)

لصف يتلا عئاقولا وه يندملا يضاقلا هب ديقتي ام نوكي نأ ثلا ثلا طرشلا –634
كلذل ثلاالةث ، طورشلا قدأ وه اذهو : ًايرورض اهيف هلصف ناكو يئانجلا مكحلا اهيف
يئانجلا يضاقلا هيف لصف امب ديقتي يندملا يضاقلا  .ف هركذي 406 ةداملا صن لفكت

إال عئاقولا هذه نم يئانجلا يضاقلا هيف لصف امب ديقتي  .وال نوناقلا نود عئاقولا نم
.  امهثحب ىلوتن نأ رمأ ناذهف يئانجلا مكحلا مايقل ًايرورض هيف لصفلا ناك امب

نود عئاقولا نم يئانجلا يضاقلا هيف لصف امب يندملا يضاقلا ديقتي (ً (وأال

يرتشملا عفرو ،  رخآ ىلإ راقعلا يرتشملا عاب – سامتل اال يف مكحلا لبق نكلو – يئانجلا مكحلا
ةيندملا ىوعدلا هذه يف ىضقف ،  عيبملا ةيكلمب عئابلا ىلع هاوعد سامتل اال يف مكحلا دعب يناثلا

.( دضلا ةقرو ةحصب رداصلا األلو مكحلا ىلع ءانب اهضفرب ةيناثلا
يئانجلا مكحلا هب ىضق امب ةديقم نوكت ةيندملا ةمكحملا ناب كسمتلا لحم ناب ًاضيأ ضقنلا ةمكحم تضقو

يف مكحلا ناك اذإف كلذ . دعي ال ةيندملا ىوعدلا يف لصفلا لبق ًارداص مكحلا اذه نوكي نأ وه
امكح هتفلا خم مكح ىعني نأ لقعي  ،ذإال كلذل لحم فال يئانجلا مكحلا لبق ردص دق ةيندملا ىوعدلا

ص 183 مقر 4 رمع ةعومجم 1945 ةنس رياني 11 يف يندم ضقن ) هرودص تقو ًامئاق نكي مل
.(525

هنم ،لب ةروص مدقي نأ يندملا يضاقلا هب ديقيل يئانجلا مكحلا ب كسمتي يذلا مصخلل زوجيو (1)
يذلا مكحلا ىدم فرعي ىتح ةروصلا هذه مضب رمأي نأ هسفن ءاقلت نم يندملا يضاقلل زوجي
هيلصت مل ولو هيعاري نأ يضاقلل ،  ماعلا ماظنلا نم ربتعي اذه هب ،ألن ديقتي نأ هيلع بجي

.  موصخلا
نود يندملا هقش يف مكحلا فنؤتساو ،  ةيندملا و ةيئانجلا نييوعدلا يف دحاو مكح ردص اذإف (2)
بجيف ،  يندملا مكحلا قبس دقو ًايئاهن حبصأ دق يئانجلا مكحلا نإ قيلا نأ زجي  ،مل يئانجلا

يف هيلع تناك ام ىلإ اهيحاون عيمج يف ةيضقلا ديعي فانئتس نأاال كلذ .  كاذب اذه ديقتي نأ
يف ىتح ،  ًايئاهن مكحلا حبصي نأ نم فانئتس اال عنميو ،  مكحلا اهيف فنؤتسا يتلا دودحلا
يف ةيقاب فانئتس اال قيرط نع تلظ يتلا حلا صملا ثيح نم ،  فنأتسي مل يذلا قشلا

ضيوعتلا ب مكحلا ىغلت نأ نذإ فانئتس اال ةمكحملف .(1759 ةرقف 2 وزام ) ةموصخلا
،  اهفانئتسا مدعب ةيئاهن ةناد اإل تحبصأو هتنادإب يئادتب اال يضاقلا مكح يذلا مهتملا ةحلصمل

تحبصأو هتءاربب يئادتب اال يضاقلا مكح يذلا هيلع ىعدملا ىلع ضيوعتلا ب مكحت نأ اهل امك
.  اهفانئتسا مدعب ةيئاهن ةءاربلا
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نم عئاقولا هذهل يئانجلا يضاقلا هعبتا يذلا ينوناقلا فييكتلا ب ديقتي  .فال نوناقلا
ةمهت نم ةرايسلا قئاس ةءاربب يئانجلا يضاقلا مكحي نأ كلذ لثم .  ةيئانجلا ةيحانلا
أطخ اهنأب ةيئانجلا ةيحانلا نم اهفييكت نكمي ال تتبث يتلا عئاقولا ألن أطخ لتقلا
مزتلي نإ هيلع  ،لب يئانجلا فييكتلا اذهب يندملا يضاقلا ديقتي  ،فال هيلع بقاعم

يف ضورفم انه يندملا أطخلا األلو ،ف فييكتلا نع فلتخي وهو يندملا فييكتلا
يضاقلا مكح يذلا قئاسلا ىلع ضيوعتب يندملا يضاقلا مكحيو ،  قئاسلا بناج

.(1) هتءاربب يئانجلا
إالامب عئاقولا نم يئانجلا يضاقلا هيف لصف امب يندملا يضاقلا ديقتي )وال ًايناث )

عيمجب يندملا يضاقلا ديقتي سيلف .  يئانجلا مكحلا مايقل ًايرورض هيف لصفلا ناك
ًايرورض ناك إالامب اهنم ديقتي وهال  ،لب اهتبثأو يئانجلا مكحلا اهل ضرع يتلا عئاقولا

اممل  .امأ موقي نأ نكمأ املو يئانجلا مكحلا مدهن ال تبثت مل ول ثيحب ،  يئانجلا مكحلل
يضاقلا هدكأ امهم يندملا يضاقلا هب ديقتي  ،فال عئاقولا هذه نم ًايرورض نكي

:(1)نأ ةقيقدلا ةدعاقلا هذه قيبطت يف نيلمتحملا نيضرفلا ضرعتسنو .  يئانجلا
.  ةءاربلا ب ردصي (2)وأ ةناد باإل يئانج مكح ردصي

هلال ضرعتي ملو ررضلا نكر نع مكحلا اذه تكس (2):اذإ ةناد باإل يئانج مكح -1
تبثي نأ هلف ،  صوصخلا اذه يف ديقم ريغ ًارح يندملا يضاقلا ناك ،  يفنب وال تابثإب

نم ىلع نيبي نإ هلف هعوقو تبثا اذإو .  هعوقو مدع وأ ررضلا عوقو يندملا همكح يف
يندملا يضاقلا ديقتي  ،مل هعوقو ركنأف ررضلا نكرل يئانجلا مكحلا ضرع اذإ امأ عقو .
مكحلا قوطنم يف رثؤي نأ هنأش نم هعوقو مدع وأ ررضلا عوقو ناك اذإ إال اذهب

،  هيلع ينجملا ىلع عقي مل ام ًاررض نإ همكح يف يئانجلا يضاقلا قلا اذإف .  يئانجلا
قهلا امب يندملا يضاقلا ديقتي  ،مل ةميرجلا ناكرأ نم ًانكر ررضلا عوقو نكي ملو
فوخ ررض ،ذإال هباصأ دق هيلع ينجملا نأ همكح يف تبثي نأ هلو ،  يئانجلا يضاقلا
هيلع ينجملا بيصأ ول ىتح  ،ألهن يندملا و يئانجلا نيمكحلا نيب ام ضراعتلا نم

عقي  مل ررضلا نأب يئانجلا يضاقلا مكح اذإو .  ًاحيحص ىقبي يئانجلا مكحلا نإف ررضب
يئانجلا مكحلا ب يندملا يضاقلا ديقت مات ، لعف ال عورش ةميرجلا نأ كلذ ىلع ىنبو ،

ةلأسم يف يئانجلا مكحلا عم ضراعتي اذه عقو ،ألن دق ررضلا نإ لوقي نأ عطتسي ملو
ال عورش ةميرجلا نأ ىلع لوقي وهو يئانجلا مكحلا مدعن ال يندملا مكحلا اهيف حص ول

عوقو ناك نإف .  هعوقو تبثيف ررضلا نكرل يئانجلا مكحلا ضرعي نأ ىقبي مات . لعف
 ،مل رورملا تافلا خم نم ةفلا خم يف مكحلا  ،ك يئانجلا مكحلا يف رثؤم ريغ ررضلا
عقي ،ألهن مل ررضلا نأ همكح يف تبثي نأ هلو ،  يئانجلا مكحلا ب يندملا يضاقلا ديقتي

مكحلا يف ًارثؤم ررضلا عوقو ناك نإو .  يئانجلا مكحلا مدهني مل اذه حص ول ىتح
عقو ،وال دق لتقلا نأب يندملا يضاقلا ديقت لتق ، ةمهت يف ةناد باإل مكحلا  ،ك يئانجلا
عقو يذلا صخشلا يئانجلا مكحلا نيع اذإو .  ةعقاولا هذه همكح يف يفني نأ عيطتسي
تبثا اذإ امك ،  يندملا يضاقلا هب ديقت ،  يئانجلا مكحلا يف ًارثؤم اذه ناكو ررضلا هيلع
صخش ىلع عقو ضرعلا كته نأ وأ جوزلا ىلع تعقو ةقرسلا نأ يئانجلا يضاقلا

هينوي 24 يف يئانج ضقن : ةيندملا ةيلوئسملا نم عنمي ال ةءاربلا ب يئانجلا مكحلا نأ يف رظنأ (1)
2 عئارشلا 1914 ةنس ربمسيد 5 يفو ص81– 34 مقر 10 ةيمسرلا ةعومجملا 1908 ةنس
يفو ص819– 422 مقر 11 ةاماحملا 1930 ةنس ربمسيد 25 يفو ص111– 109 مقر

ةاماحملا 1931 ةنس ويام 7 يفو ص109– 63 مقر 12 ةاماحملا 1931 ةنس سرام 29
ص285 . 153 مقر 12

األرث نود يئانجلا األرث ليزي امنإ وفعلا نإف ،  ةبوقعلا نع وأ ةميرجلا نع وفع ردص ول ىتح (2)
.  يندملا
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كلذ ،ألن ريغ همكح يف تبثي نأ يندملا يضاقلا عيطتسي  ،فال مهتملا ةطلس تحت
هذه ىفعأ ةمهتملا جوز وه هيلع ينجملا نوك نإف ،  ضراعتلا اذهب رثأتي يئانجلا مكحلا
كته ةبوقع نم ددش مهتملا ةطلس تحت يه اهيلع ينجملا نوكو ،  ةقرسلا ةبوقع نم

،  هرادقم ثيح نم وأ هتعيبط ثيح نم ررضلل يئانجلا يضاقلا ضرع اذإو .  ضرعلا
رثأ ، اذإ امأ .  يندملا يضاقلا هب ديقتي  ،فال يئانجلا مكحلا يف ةداع رثؤي ال اذه نإف
هنع أشن حرجلا نأ تبثا وأ ةميدتسم ةهاع وه ررضلا نأ يئانجلا يضاقلا تبثا نأك
ةهاعلا  ،ألن كلذب يندملا يضاقلا ديقت ،  ًاموي نيرشع ىلع ديزت ةدم لمعلا نع زجع

ىلع ديزت ةدم لمعلا نع زجعا اذإ حرجلا  ،والن ةيانج ىلإ ةحنجلا تبلق ةميدتسملا
.  دشأ ةبوقع بجوتسا ًاموي نيرشع

هل ضرع دق نوكي ةناد باإل يضاقلا يئانجلا مكحلا نإف .  أطخلا نكر ىلإ ةبسنلا امأب
همكح يف يندملا يضاقلا ديقتيف .  ةناد باإل مكح ردص  ،إوالامل هدوجو تبثأو امتح
أطخ هتاذ تقولا يف وه يئانج أطخ لك نأ كلذ .  ةيندملا ةيحانلا نم أطخلا دوجوب
أطخ هتاذ تقولا يف وهو – يئانجلا أطخلا نأ عقي دق ناك اذإو .(1) سكع  ،وال يندم
يف عورشلا و رورملا مئارجو درشتلا ةميرجك ،  ًاررض ثدحي –ال انمدق امك يندم
سيل يئانجلا أطخلا نأ ىلإ عجري ال كلذ نإف ،  ةيندملا ةيلوئسملا ققحتت  ،فال مئارجلا
نكر وهو مقي مل ةيريصقتلا ةيلوئسملا ناكرأ نم ًانكر نأ ىلإ عجري  ،لب يندم أطخب
هنكر يف  ،ال أطخلا نم يئانجلا مكحلا هتبثا امب يندملا يضاقلا ديقتي كلذك ،  ررضلا
ردص مهتملا نإ يئانجلا مكحلا قلا اذإف .  يونعملا هنكر يف ًاضيأ  .لب بسحف يداملا

ا ىوعدب ةيندملا ةيلوئسملا يفني نأ يندملا يضاقلل زجي هنع ،مل لوئسم وه أطخ هنم
ديقيف يئانجلا مكحلا يف أطخلا ةماسج نايب امأ كلذ . وحن وأ زييمتلا مدع وأ هارك إل
مكحلا مايقل ةيرورض ةماسجلا هذه تناك اذإ امل ًاقفو هديقي ال وأ يندملا يضاقلا

نإف دمع ، ريغ وأ دمع هنأب أطخلا يئانجلا مكحلا فصو اذإف .  ةيرورض ريغ وأ يئانجلا
نم دمع ريغ وأ دمع هنأب يئانجلا أطخلا فصو  ،ألن فصولا اذهب ديقتي يندملا يضاقلا
ميسج هنأب أطخلا يئانجلا مكحلا فصو اذإو .  اهتاذ ةميرجلا فصو يف رثؤي نأ هنأش
ريدقت يف رثأ نإو يئانجلا مكحلا يف رثؤي نأ هنأش نم سيل اذه نإف ،  ريسي وأ
سيل ةيئانجلا ةيحانلا نم ميسجلا أطخلا  ،ألن يندملا يضاقلا هب ديقتي  ،فال ةبوقعلا

.  ةيندملا ةيحانلا نم ميسجلا أطخلا امتح وه
تبثا امنأكف ،  دوجوم ريغ وأ دوجوم هنأ يئانجلا مكحلا تبثأ نإف ،  ةيببسلا نكر امأ
مدع وأ ررضلا مايق تبثا يئانج مكح رمأ األرم نوكيو .  مئاق ريغ وأ مئاق ررضلا نأ
يفني ًايبنجأ ًاببس كانه نأ يئانجلا مكحلا تبثا اذإو كلذ . ليصفت انب رم دقو ،  همايق

اذه يئانجلا مكحلا لعج اذإ نكلو .  مئاق ريغ ررضلا نأ تبثا امنأكف ،  ةيببسلا ةطبار
دعاوقلل ًاقفو ،  ريغلا و باصملا و لوئسملا نيب ضيوعتلا ميسقتل ًايعاد يبنج األ ببسلا

مايقل ًايرورض سيل وه  ،ذإ ميسقتلا اذهب ًاديقم يندملا يضاقلا نكي  ،مل اهركذ رم يتلا
.  يئانجلا مكحلا

يف درو ام نإف ،  مهتملا ةءاربب يئانج مكح ردص اذإ كلذك : ةءاربلا ب يئانج مكح -2
يف درو امب اذه ديقتي  .وال يندملا يضاقلا ديقي همايقل ًايرورض دعي امم مكحلا اذه
ررضلا دوجو ةءاربلا ب يضاقلا مكحلا تبثا اذإف .  ًايرورض نكي مل اذإ يئانجلا مكحلا
هتعيبط نعو ررضلا دوجو نع هيف درو ام نإف ،  مهتملا أرب هنكلو هادمو هتعيبطو

.  ةءاربلا ب يئانجلا مكحلا مايقل ًايرورض سيل وه  ،ذإ يندملا يضاقلا ديقي ال هرادقمو

 ،ذإ ةءاربلا ب يضقو يئانجلا أطخلا يفن يذلا يئانجلا مكحلا ب يندملا يضاقلا ديقتي ال كلذل (1)
كلذ . ركذ يتأيسو ،  يئانج أطخ دجوي نأ نود يندم أطخ كانه نوكي نأ زوجي



597

دق ةميرجلا  ،ألن همايق يف ًارثؤم اذه سيلف ،  ررضلا عوقو يئانجلا مكحلا ركنأ اذإو
ررضلا عوقو نوكي دق هنأ ىلع .  كلذب يندملا يضاقلا ديقتي ررض ،فال عقي نأ نود متت
ىضفأ برضلا نأ وأ عقو دق لتقلا نأ ةءاربلا ب يضاقلا يئانجلا مكحلا ناكرأ نم ًانكر

.  يندملا يضاقلا ديقي اذه نإف ،  توملا ىلإ
دحأ يف ،  هعوقو وأ أطخلا عوقو مدع ةءاربلا ب يضاقلا يئانجلا مكحلا تبثا اذإو
نم درو امب ديقتي يندملا يضاقلا نإف ،  ًاعيمج هينكر يف وأ ىونعملا وأ يداملا هينكر
هيلإ بوسنملا أطخلا بكتري مل مهتملا نإ مكحلا اذه قلا اذإف .  يئانجلا مكحلا يف كلذ
هركا وأألهن زييمتلا ميدع ألهن هنع لوئسم ريغ هنكلو هتيدام يف هنم عقو أطخلا نأ وأ
امب يندملا يضاقلا ديقتي لا األوح هذه لك يفف ،  هسفن نع عفادي ناك ألهن وأ هيلع

أل هنع لوئسم وهو أطخلا بكترا مهتملا نإ لوقي نأ عيطتسي  ،وال يئانجلا مكحلا هتبثأ
ينعي ال كلذ نكلو .(1) يعرش عافد حةلا يف نكي مل وأألهن هركي مل وأألهن زيمم هن
دقف .  يئانجلا مكحلا اهتبثأ يتلا عئاقولل يئانجلا فييكتلا ب ديقتي يندملا يضاقلا نأ
هلعجي يئانج أطخ هبناج يف تبثي مل ألهن نادم ريغ مهتملا نأ يئانجلا يضاقلا ىري

دق يندملا يضاقلا نكلو ،  هيلإ تبسن يتلا ةميرجلا يهو لا مهإب لتقلا نع ال وئسم
2) هبناج يف ضورفم يندم أطخ نع لوئسم ألهن ضيوعتلا ب مهتملا ىلع كلذ عم مكحي

هنإو هيلإ بوسنملا أطخلا بكترا مهتملا نإ قولا ةناد باإل يئانجلا مكحلا ىضق اذإ كلذكو (1)
ريغ هنكلو هبكترا هنإ وأ أطخلا بكتري مل هنإ لوقي نأ يندملا يضاقلا عيطتسي  ،فال لوئسم

هنع . لوئسم
مامأ ًاعم ةيندملا و ةيئانجلا نايوعدلا تعفر اذإ ام حةلا نع اهددصي نحن يتلا ةلا حلا فلتختو اذه
ىوعدلا يف ضيوعتلا بلط ضفريو ةيئانجلا ىوعدلا يف ةءاربلا ب ىضقو ،  ةيئانجلا ةمكحملا

يف 633 ةرقف ًافنآ رظنأ ) انمدق دقف .  يئانجلا مكحلا نود يندملا مكحلا فنؤتساو ،  ةيندملا
يندملا مكحلا قبس دقو ًايئاهن حبصأ دق يئانجلا مكحلا نإ قيلا نأ زوجي ال هنأ ( شماهلا

مكح مايق عم ضيوعتلا ب يضقي دق ةلا حلا هذه يف يندملا مكحلا  .ف كاذب اذه ديقتي نأ بجيف
ةرشابم هاوعد يندملا ىعدملا عفر اذإ هنأب ىنعملا اذه يف ضقنلا ةمكحم تضق دقو .  ةءاربلا
ةءاربب ةمكحملا تضق  ،مث ضيوعتب هيلع مكحلا و هباقع انلع ،طًابلا هايإ هفذقل مهتملا دض

،  ًايفانئتسا مكحلا ديأف ،  ةباينلا فنأتست ملو ىعدملا فنأتساف ،  ضيوعتلا ىوعد ضفرو مهتملا
مع ضيوعتلا ب مهتملا ىلع ىضقف ،  ةمكاحملا تديعأ  ،مث مكحلا ضقنف ،  ضقنلا قيرطب نعطف
ىلع يعني نأ مهتملا ىلع حصي )،فال ميدقلا ) يندملا نوناقلا نم 150و151 نيتداملا الب
كنيت ىلع ضيوعتلا تماقأ اهنأ وال فذقلا ةعقاو تابث إل تضرعت دق اهمكح يف اهنأ ةمكحملا
ةعقاولا كلت تابث إل ضرعتت نأ اهيلع لب اهل ةمكحملا ً)ألن (وأال كلذو ،  نيتروكذملا نيتداملا

نود لوحي نأ نكمي اهنم ،وال هلوصح ىعدملا ررضلا نع ضيوعتلا بلط يف لصفت تماد ام
و ةيندمل نايوعدلا تماد ام مهتملا ىلع ةبوقعلا ب بابس نماأل ببس ألي مكحلا ناكمإ مدع كلذ

رمتسا دق يندملا قحلا ب ىعدملا ماد امو ،  ةيئانجلا ةمكحملا مامأ ًاعم نيتعوفرم اتناك ةيئانجلا
ببسب ةيئانجلا ىوعدلا يف مكحلا نأب لوقلا هعم حصي ال امم ،  ةيندملا هاوعد يف ريسلا يف

( ايناثو )،  هيلإ ةبسنلا ب هيف موكحملا ءيشلا ةوق زاح دق ةيمومعلا ةباينلا نم هيف نعطلا مدع
لعفلا ناك ولو ( ميدق ) يندم 150و151 ناتداملا وه راض لعف لك نع ضيوعتلا ساسأ ألن

1945 ةنس ليربا 16 يف يئانج ضقن ) تابوقعلا نوناق ىضتقمب ةميرج نوكي راضلا
ص516). 213 مقر 27 ةاماحملا

طخ نع جراخ يبشخ روس ءاشنإ ىرجأ هنأب صخش مهتا اذإ هنأب ضقنلا ةمكحم تضق دقو (2)
رضحم نم اهل تبثي مل هنإ ةلئاق اهتءاربب ةمكحملا تضقو ،  ماعلا كلملا يف لخادو ميظنتلا

ىتح عفال اهتيكلم عزن راص دق ةفلا خملا عوضوم ضر نأاأل ةيدلبلا باوج نم وال ةفلا خملا
ناك اذإ هنأو خلا ، لجسم ةيكلم دقع ةروص مدق مهتملا نأو ةماعلا عفانملا نم ربتعت نأ نكمي
يف ال خادو ميظنتلا طخ نع ًاجراخ روسلا نوك وه ةفلا خملا كلت يف ةميرجلل يساس األ نكرلا
نكر نوكيف ةماعلا عفانملا نم روسلا اهيف ميقأ يتلا ضر نأاأل ةمكحملل تبثي ملو ،  ماعلا كلملا
يف لصفلا ىلإ ةجاح نود ةفلا خملا نم مهتملا ةئربت نذإ نيعتيو ققحتم ريغ اذه ةميرجلا
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.(

تبثا امنأكف ،  اهمادعنا وأ ةيببسلا دوجو ةءاربلا ب يضاقلا يئانجلا مكحلا تبثا اذإو
اذإ كلذكو .  ةلأسملا هذه يف اهانمدق يتلا ماكح األ عبتتف ،  همايق مدع وأ ررضلا مايق

.  ررضلا مايق مدع تبثا امنأكف ةيببسلا يفني يبنجأ ببس دوجو يئانجلا مكحلا تبثا
و لوئسملا نيب ام ضيوعتلا مسقي نأ هنأش نم يبنج األ ببسلا نأ تبثا اذإ نكلو
ديقي  ،ال يئانجلا مكحلا مايقل يرورض ريغ وهو ،  ميسقتلا اذهف ،  ريغلا و باصملا

.  يندملا يضاقلا

عبارلا بلطملا

ةيلوئسملا ىوعد يف رداصلا مكحلا

( ضقنلا ب نعطلا قيرط ةصاخبو ) هيف نعطلا قرطو

تابلطلا  ،و ةيلوئسملا ىوعد يف ةموصخلا يفرط انددح نأ دعب : ناتلأسم –635
هذه تبثت فيكو ،  ىوعدلا هيلع ىعدملا اهب دري يتلا عوفدلا و ىعدملا اهب مدقتي يتلا
يه :(1)ام ىرنل ىوعدلا يف ردصي يذلا مكحلا يف ملكتن نأ ىقب ،  عوفدلا و تابلطلا

.  هيلع بترتت يتلا يهاآلراث امو (2) هيلإ هجوت يتلا نعطلا قرط

ةيلوئسملا ىوعد يف رداصلا مكحلا يف نعطلا قرط –1

نع ةيلوئسملا ىوعد يف رداصلا مكحلا فلتخي :ال ماع هجوب نعطلا قرط –636
قيرطب هيف نعطلا لبقي ًايبايغ ردص اذإ وهف هيف . نعطلا قرط ثيح نم ماكح األ رئاس

.  فانئتس اال قيرطب هيف نعطلا لبقي ىلو األ ةجردلا ةمكحم نم ردص اذإو .  ةضراعملا
صخشلا ةضراعمو رظنلا ةداعإ سامتلا و ضقنلا يهف ةيداعلا ريغ نعطلا قرط امأ

يف امهنأش يف قبطت  ،ذإ نيريخ األ نيقيرطلا يف والكالم مكحلا هيلإ ىدعتي يذلا
.  تاعفارملا نوناق

يف عبتت ًاضيأ وه هنإف ،  ضقنلا قيرطب نعطلا كلذكو : ضقنلا قيرطب نعطلا –637
ضقنلا ةمكحم مامأ ةرم أللو زوجي ال هنأ ماكح األ هذه نمو .  ةفورعملا هماكحأ هنأش
ةديدج لئاسو demandes)وال nouvelles ) ةديدج تابلط ال مدقت نأ
لئاسولا اهيلإ مدقت نأ زوجيف فانئتس اال ةمكحم (moyensnouveaux)،خبالف

ىلع ضقنلا ةمكحم مامأ ةرم أللو دانتس اال زوجي ال مث نمو .  تابلطلا نود ةديدجلا
ةمكحم مامأ دنتسا دق ىعدملا ناك  ،اذإ يدقعلا أطخلا وأ ضرتفملا يريصقتلا أطخلا

خال ىلع ،  فانئتس اال ةمكحم مامأ كلذ زوجيو .  تباثلا يريصقتلا أطخلا ىلع عوضوملا
.(1) مدقت اميف هانيب يأرلا يف ف

يذلا عقاولا وه –ام ةقرفتم نكامأ يف كلذ ىلإ انرشا دق انكو – انه لمجن نأ ىقب
نأش يف اهتباقرل عضخي يذلا نوناقلا وه امو هيلع بقعت نأ ضقنلا ةمكحمل زوجي ال

.  ةيببسلا و ررضلا و أطخلا ثلاالةث: ةيلوئسملا ناكرأ

مكح هديفي ام لك نإف كلذك كلذ ناك اذإ – ضر األ كلتل تاذلا ب نيعم صخش ةيكلم ةلأسم
موي يف نكت مل عازنلا عوضوم ضر نأاأل وه امنإ هددص يف هب جاجتح اال حصيو اذه ةءاربلا
كلذ دعب ضر األ هذه ةيكلم نأش يف عازنلا حرط ام اذإف نذإو .  ةماعلا عفانملا نم ةفلا خملا
لوقلا نكمي ال هنإف ،  هتءاربب موكحملا فلا خملا ريغل ةيكلملا ب تمكحو ،  ةيندملا ةمكحملا ىلع

ةنس ربمسيد 28 يف يندم ضقن ) ةفلا خملا يف ةءاربلا مكحل ًاضقانم نوكي اذه اهمكح نأب
ص513). 18 مقر 4 رمع ةعومجم 1944

. 622 ةرقف ًافنآ رظنأ (1)
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عئاقولا نم عوضوملا ةمكحم هلجست ام ضقنلا ةمكحم ةباقرل عضخي :ال أطخلا -1
 .امأ حصي مل امو هعوقو اهنم حص امو ،  أطخلا نكر تابث إل ىعدملا اهمدقي يتلا ةيداملا
نأ حصي عئاقولا هذه لهو ،  عوضوملا ةمكحم دنع هعوقو حص مل ينوناقلا فييكتلا
وه له ًايريصقت ناك اذإو ،  يدقع وأ يريصقت أطخلا اذه لهو ،(1) أطخ اهنأب فصوت
ناك اذإ لهو ،  هتابثإ بجي وأ ًاضرتفم نوكي نأ ىفكي لهو ،  ريسي وأ ميسج وأ دمع
ةمكحم ةباقرل عضخت ةينوناق لئاسم هذه  ،لك زوجي وأال سكعلا تابثإ زوجي ًاضرتفم
نكرلا ناك اذإ ام ضقنلا ةمكحم ةباقرل عضخت ةينوناق لئاسم ربتعت كلذك .  ضقنلا
لهو ،  ًامئاق أطخلا لعجي إال هنأش نم زييمتلا مادعنا لهو ،  أطخلا يف ًارفاوتم يونعملا
حةلا مايقو سيئرلا رمأ ذيفنتو ىعرشلا عافدلا ك أطخلا مدعت نأ اهنأش نم بابسأ تماق
دجوي لا يأاألوح يفو ،  أطخلا نع ال وئسم ىونعملا صخشلا نوكي ىتمو ،  ةرورضلا
عضخت أطخلا لئاسم عيمج نإ ماع هجوب لوقلا نكميو .  قحل لا معتسا يف فسعتلا
نأشلا اذه يف ةيداملا عئاقولا نم عوضوملا ةمكحم هلجست إالام ضقنلا ةمكحم ةباقرل

.(2)

ةمكحم ةباقرل عضخي أطخ اهنأب ةتباثلا ريصقتلا عئاقو فييكت نأب ضقنلا ةمكحم تضق دقو (1)
ص214). 77 مقر 2 رمع ةعومجم 1937 ةنس ربمسيد 16 يف يندم ضقن ) ضقنلا

يتلا ةيعقاولا نماألروم وه هلوصح مدع وأ كرتلا وأ لعفلا لوصح قيقحت نأبا ًاضيأ تضقو
ررضلا ب كرتلا وأ لعفلا طابترا امأ .  هريدقتل بقعم وال عوضوملا يضاق ةطلس يف لخدت

أطخ هنأب كرتلا وأ لعفلا كلذ فصو كلذكو ،  ةلعلا ب لولعملا و ببسلا ب ببسملا طابترا ءيشانلا
ةباقرل عوضوملا يضاق اهلح يف عضخي يتلا ةينوناقلا لئاسملا نم كالامه امهف أطخ ، ريغ وأ

هيلع تطقس صخش ةثرول ضيوعتلا ب ةيلخادلا ةرازو ىلع مكح ىضق اذإف .  ضقنلا ةمكحم
سدنهم ةراشإ ذيفنت يف ماسق األ دحأ بناج نم أطخ عوقو ىلإ ادنتسم ،  هلتقف عماج ةنذئم

للخ دوجول هتنذنئم طوقس نم ةيشخ عماجلا كلذ مامأ رورملا عنمل مسقلا اذهل ةغلبملا ميظنتلا
تناكو ًايلك ، ًاعنم عراشلا نم رورملا عنمي ملو دجسملل ةلباقملا تيناوحلا قلغي مل مسقلا اهب ،ذإ

نم رورملا عنم ىلع اهيف صوصنم وال تيناوحلا غإالق ايهف بولطم ريغ سدنهملا ةراشإ
يفو ةراش اإل صن دودح يف هنم بلط ام ذيفنتب ماق سيلوبلا نأ تبثو ًايلك ، ًاعنم عراشلا
نوناقلل فلا خم سيلوبلا نم أطخ عوقو ىلإ ًادانتسا ضيوعتلا ب ءاضقلا  ،ف لوقعملا دودح

اذإ نأ ظح ص300–نوال 158 مقر 1 رمع ةعومجم 1934 ةنس رياني 11 يف يندم ضقن )
هيلع ىعدملا نم ةرداصلا األمعلا اهفييكت يف عوضوملا ةمكحم بقارت نأ ضقنلا ةمكحمل ناك
ماق ذإ ئطخي مل سيلوبلا نأ حص اذإو .  أطخلا رايعم قيبطت مزتلت كلذ يف يهف أطخ ، اهنأب

كولسلا نع فرحني مل هنأ  ،يأ لوقعملا دودح يفو ةراش اإل صن دودح نم هنم بلط ام ذيفنتب
أطخأ دق ميظنتلا سدنهمف ،  اهيف دجو يتلا ةيجرخلا فورظلا يف يداعلا صخشلل فولأملا

،  ةنذئملا طوقس رطخ نم ةياقولل لاالةمز ريبادتلا عيمج ذاختا ىلع ةراش اإل يف صنلا مدعب
نع ةلوئسم حلا لك ىلع ةموكحلا نوكتو ،  يداعلا صخشلل فولأملا كولسلا نع كلذب فرحناف

.( ميظنتلا سدنهم أطخ
اهمكح ناك  ،إوال مكحلا يف اهركذت ةجتنم ةتباث عئاقو نم أطخلا ةمكحملا صلختست نأ بجيو (2)
ضيوعتب ءاضقلا دنع ةمكحملا ىلع بجي هنأب ضقنلا ةمكحم تضق دقو .  هبابسأ روصقل ال طاب
ضيوعتلل بجوتسملا أطخلا ناكرأ اهمكح يف تبثت نأ ةراض ةيديك تاءارجإ ىلع هبترت ىعدي

ضقن ) هبابسأ روصقل ال طاب اهمكح ناك )،إوال ميدقلا ) يندملا نوناقلا نم 151 ةداملل ًاقيبطت
هنأب ًاضيأ تضقو ص11119). 366 مقر 1 رمع ةعومجم 1936 ةنس ويام 21 يف يندم

اهربتعاو ( ًايونعم ًاصخش وأ ناك ًادرف ام( صخش نم تردص يتلا األعفلا مكحلا تبثا ىتم
دق ةئطاخ لا عفأ اهنأب األعفلا هذه فصو  ،مث جئاتنلا ب بابس لااأل صتا ضعبب اهضعب ةلصتم

اهنع  أشن يذلا ررضلا نع ال وئسم األعفلا كلت هنم تردص نم ربتعاو ام ، صخشب ًاررض تقحلأ
يف اهأطخ ةيلوئسم اآلراث ةحلصم مكحلا لمح اذإف نذإو .  نوناقلل كلذ يف ةفلا خم ،فال

،  ةصخر ريغب ًارجتم هرابتعا نم صخشلا اذه ىلع بترت امو ،  هتصخر باآلراث رجتم نم اهبحس
خلا . هتراجت لحم ىلع ةقلعملا ةحوللا ةلا زإو ،  هلزنم ةمجاهمو هل ، ةفلا خم رضحم ريرحتو

ضقن ) ًانوناق حيحص كلذب هؤاضقف ،  رارض نماأل هقحل امع ضيوعتب كلذ ىلع ءانب هل ىضقو
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ةيدام عئاقو نم عوضوملا ةمكحم هررقت اميف ضقنلا ةمكحمل ةباقر :وال ررضلا -2
نأ وأ تفلت دق هترايس نأ وأ علض هل رسك دق ىعدملا نأ تررق اذإف .  ررضلا نأش يف
امأ .(1) اهتاذ يف عئاقولا هذه ةحص ىلع ضقنلا ةمكحمل بيقعت  ،فال قرح دق هلزنم

،  لمتحم وأ ققحم ررضلا اذه لهو ،  ررضلا نكر نيوكتل يفكت لهو ،  ينوناقلا اهفييكت
لك ،  هضيوعت بجي لهو ،  يبد األ ررضلا وه امو ،  رشابم ريغ وأ رشابم ررض وه لهو
لاالمز غلبملا ديدحتو ،  هضيوعت ةقيرط نييعتو ،  ررضلا ريدقتو .  نوناقلا لئاسم نم هذه

ةمكحم نم اهيلع بيقعت ال عقاولا لئاسم نم هذه  ،لك ًادقن ضيوعتلا ناك اذإ ضيوعتلل
و رورضملا و لوئسملا ىلع نوناقلا اهبجوي يتلا ةبسنلا ب ضيوعتلا ميسقت نكلو .  ضقنلا

.(2) ضقنلا ةمكحم ةباقرل عضخت ةينوناق ةلأسم ريغلا

ىلإ ةراش اإل تقبس دقو ص1091 345 مقر 1 رمع ةعومجم 1936 ةنس ليربا 9 يف يندم
ختسا نكمي ال ًايريصقت ًاببس راضلا ثداحلل مكحلا لحتنا اذإ هنأب كلذك تضقو )و مكحلا اذه

7 يف يندم ضقن ) هضقن نيعتيف ،  ةمكحملا مامأ تناك يتلا قيقحتلا رصانع نم قعال الهص
: يتأي ام مكحلا بابسأ يف ءاج دقو ص630: 235 مقر 1 رمع ةعومجم 1935 ةنس سرام

ةميربلا ريس فناالت وه ىوعدلا هذه يف راضلا لعفلا نإ هيف نوعطملا مكحلا لوق نإ ثيحو
إ نوكي ال يئاجفلا فينعلا اذهاالفنالت نأو ،  ةيئاجف ةفينع ةكرحب هعضوم نع ةيراخب ةلا يف
ال لوق وه اهتنايص يف اهبحاص ريصقت الاهل تخا يف ببسلا ناكو ةفلتخم اآلةل تناك الاذإ
الً صأ تلفنا ريسلا نأ هنم عضوم يأ يف هب دري مل  ،ذإ ةعقاولا طبض رضحم يف هل ردصم

لقعلا صلختسي نأ نكمي هبال ءاج يذلا  ،لب للخلا يه فناالهت ةلع نأو ،  فنع ريغب وأ فنعب
ريس نأ قعال . . . هجاتنتسا حصي ام ىصقأو هيف . . . نوعطملا مكحلا هصلختسا ام هنم
ريغب ملسلا دعصف ،  هعضوم ىلإ هدر لواح ىفوتملا نأو ،  يعيبطلا هعضوم يف نكي مل لا برغلا
نظلل لحم وال ةميربلا ريسل إالفناالت ىلع داال ءاج كلذ لك . . .  بيصأف اآلالت ، فقوي نأ

يف ضقنلا ةمكحم ىرنو يفاآلالت– للخلا يه اذهاالفنالت ةلع فناالًات ،والنأ كانه نأب
.( ةتباثلا عئاقولا نم أطخلا الص ختسا يف ًاريثك ددشتت مكحلا اذه

دقو .  ًارصاق بيسنلا ربتعا  ،إوال ىعدملا باصأ يذلا ررضلا وه ام مكحلا ركذي نأ بجي نكلو (1)
ةزاجإ دقع هميدقت مدعل صخش ىلع ضيوعتب مكحلا ىضق اذإ هنأب ضقنلا ةمكحم تضق

هلب موكحملا ب قحل يذلا ررضلا هجو نيبي نأ نود ،  ةزاج اال يف هكيرش ىلإ هيدل اعدوم
هبجوأ اميف ببسم ريغ مكحلا اذه ربتعا هب ، ررض يأ قوحل هيلع موكحملا يفن  ،عم ضيوعتلا

85 مقر 1 رمع ةعومجم 1932 ةنس ربمسيد 22 يف يندم ضقن ) هضقن نيعتو ضيوعتلا نم
ص158).

،  عوضوملا ةمكحم يأرل كورتم رمأ ررضلا نع ضيوعتلا ريدقت نأب ضقنلا ةمكحم تضق دقو (2)
عضخت هل ،ال اهريدقت ةيفيك نيبتو ،  يديك عافد ىلع بترتملا ررضلا ضيوعت ردقت ذإ يهف

26 يف يندم ضقن ) لوقعم ساسأ ىلع كلذ يف تدمتعا دق تماد  ،ام ضقنلا ةمكحم ةباقرل
وأ ررضلا لوصح تابثإ نأب تضقو ص28). 12 مقر 2 رمع ةعومجم 1936 ةنس ربمفون
ام نأ فانئتس اال ةمكحم تأر اذإف ،  عوضوملا ةمكحم اهردقت يتلا ةيعقاولا روم نماأل هيفن
تائج لاال ةحصل ضيرعت هيف ريطخ رمأ وه" ئج ملاال ألدح ةيذغ األ ديروتب دهعتملا نم عقو

، " نهتم سال ىلع ةظفاحملا و نهتيامح مهيلإ لوكوملا نيمدختسملل داسفإ نم هيف امع ال ضف
تمكحف رئاج ، ريغو بسانتم لعفلا اذه نع ديروتلا دقع يف طورشملا ضيوعتلا نأ تأر مث

ةنس سرام 7 يف يندم ضقن ) ضقنلا ةمكحمل اهمكح ىلع بقعم هب ،فال دهعتملا مازلإب
تردق دق ةمكحملا تناك ىتم هنأب ًاضيأ تضقو ص123). 41 مقر 3 رمع ةعومجم 1940

ناك يتلا ةقفصلا نع هلودع يف أطخلا نم هيلع موكحملا ىلع هتتبثأ ام ساسأ ىلع ضيوعتلا
وسر بإالغ يف خارتو ؤطابت نم هتاذ هل موكحملا ىلع هتتبثأ امو ،  هيلع اسر دق اهيف دازملا

ام ةرتفلا يف تابلقت نم راعس األ هيلع تناك امو ،  هيلع يسارلا ىلإ بسانملا تقولا يف دازملا
اهنإف هيف ، نمثلا صقن ساسأ ىلع ضيوعتلا بلط ناك يذلا يناثلا دازملا و األلو دازملا نيب

ضيوعتلا ةميق امأ .  مكحلا سلالةم يفكي اذهو هب ، يضقملا ضيوعتلا ساسأ تنيب دق نوكت
1942 ةنس ةينوي 4 يف يندم ضقن ) هارت ام قفو ىلع اهردقت ةمكحملا ةطلسل ةكورتمف
نئلو ،  ررضلا ردقب ردقي ضيوعتلا نأب كلذك تضقو ص473). 170 مقر 3 رمع ةعومجم
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دافتسي يتلا عئاقولا نم هلجست اميف عوضوملا ةمكحم ىلع بقعم :وال ةيببسلا -3
ةيحانلا نم عئاقولا هذه فييكت امأ .(1) ررضلا و أطخلا نيب ام ةيببسلا عالةق مايق اهنم
يفتنت يذلا يبنج األ ببسلا وه امو ،  ةيببسلا عالةق داجي إل ةيفاك يه لهو ،  ةينوناقلا
ثداحلا و ةرهاقلا ةوقلا يف اهرفاوت بجاولا طورشلا يه امو علاالةق ، هذه هعم
رورضملا لعف ىلع بترتي يذلا امواألرث ،  نيببسلا نيب ام قرف كانه لهو ،  يئجافملا

اذامو ،  بابس األ تددعت اذإ مكحلا امو ،  هيلع ىعدملا ةيلوئسم ديدحت يف ريغلا لعفو
.  ضقنلا ةمكحم ةباقرل عضخت ةينوناق لئاسم هذه لكف رارض األ بقاعت ىلع بترتي
عئاقو نم عوضوملا ةمكحم هلجست ام نإ ماع هجوب لوقلا نكميو : مدقت ام خالةص
هيلع بقعت  ،ال ةيببسو ررضو أطخ نم ،  ةيلوئسملل ثلاالةث ناكر األ نأش يف ةيدام
هرفاوت بجي ام كلذ يف لخديو ،  عئاقولا هذهل ينوناقلا فييكتلا امأ .  ضقنلا ةمكحم
ةباقرل عضخت يتلا ةينوناقلا لئاسملا يف لخدي كلذف رثأ ، نم بترتي امو طورش نم

.  ايلعلا ةمكحملا

ةيلوئسملا ىوعد يف رداصلا مكحلا ىلع بترتت يتلا 2–اآلراث

ذنم ضيوعتلا يف قحلا ءوشن – ضيوعتلا يف قحلا ردصم وه سيل مكحلا –638
.  ةيلوئسملا ىوعد يف رداصلا مكحلا وه سيل ضيوعتلا يف قحلا ردصم : ررضلا عوقو
اشن امنإ ضيوعتلا يف رورضملا قحو هل . ًائشنم  ،ال قحلا اذهل ًاررقم إال سيل مكحلا ف
نم ضيوعتلا ب مازتل اال هتمذ يف بترف .  لوئسملا هاتأ يذلا عورشملا ريغ لمعلا نم
تقو نم ال ررضلا عوقو نمف ديدحتلا اندرأ اذإو ثلاالةث ، ةيلوئسملا ناكرأ مايق تقو

،  هعوقوب إال ةيلوئسملا ناكرأ رفاوتت مل أطخلا نع ىخارت اذإ ررضلا نإف ،  أطخلا باكترا
يف رورضملا قح بترتيو لوئسملا ةمذ يف ةيلوئسملا ققحتت هلبقم ال تقولا اذه نمو

.(2) ضيوعتلا
ةيلمع ةيمهأ هل مكحلا رودص تقو ال ررضلا عوقو تقو ضيوعتلا يف قحلا ءوشنو

: اآلةيت هوجولا اهنم ركذن ،  ةريثك هوجو نم
،  قحلا اذه ىضتقمب فرصتي نأ هقح ،وأ يف فرصتي نأ رورضملل زوجي وأالً–
نأ ررضلا عوقو تقو نم هلف .  مكحلا راظتنا ىلإ هب ةجاح  .وال ررضلا عوقو تقو نم

لوئسملا سلفأ ولو ،  لوئسملا نيدم دي تحت ًازجح عقوي نأو ،  ريغلا ىلإ هقح لوحي

رصانعلا نييعت نإف ،  عوضوملا يضاق اهب لغتسي يتلا ةيعقاولا لئاسملا نم ريدقتلا اذه ناك
يتلا ةينوناقلا لئاسملا نم ضيوعتلا باسح يف لخدت نأ بجي يتلا و ررضلل ًانوناق ةنوكملا
يندم ضقن ) عقاولل ينوناقلا فييكتلا ليبق نم نييعتلا اذه  ،ألن ضقنلا ةمكحم اهيلع نميهت

ص398). 185 مقر 5 رمع ةعومجم 1947 ةنس ليربا 17 يف
لئاسملا نم وه ررضلا و أطخلا نيب ةيببسلا ةطبار مايقب لوقلا نأب ضقنلا ةمكحم تضق دقو (1)
بوشي  ،إالنأ ضقنلا ةمكحم ةباقرل هل همهف يف عوضوملا يضاق عضخي  .فال عقاولا ب ةقلعتملا

ص565). 287 مقر 5 رمع ةعومجم 1948 ةنس سرام 11 يف يندم ضقن ) بيع هبيبست
24 يفو ص246– 1909م21 ةنس سرام 10 يف طلتخم فانئتسا .  ىنعملا اذه يف رظنأ (2)
يف قحلا بيترتب ةيسنرفلا ضقنلا ةمكحم يضقتو ص158 . 1945م57 ةنس ويام
ةرقف –2253 ةرقف 3 وزام هدقن يفو ءاضقلا اذه يف رظنأ ) مكحلا تقو نم ضيوعتلا
مكحلا تقو نم إال أشني ال ضيوعتلا يف قحلا نأ نم ًاضيأ ىنعملا اذه يف رظناو –2260

107 مقر 14 ةيمسرلا ةعومجملا 1913 ةنس ليربا 17 يف ةينطولا فانئتس اال ةمكحم يئاهنلا
ص206).

هنكلو ال بقتسم ررضلا اذه ناك اذإ ام حةلا كلذو ،  ررضلا عوقو لبق ضيوعتلا يف قحلا أشني دقو اذه
لبقتسم ررض نع أطخلا عوقو ذنم أشني ضيوعتلا يف قحلا نأ هانمدق اميف انيأر دقف .  ققحم

.  عوقولا ققحم
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ىلع ًانمؤم لوئسملا ناك اذإو ،  ةسيلفتلا يف رورضملا لخد مكحلا رودص لبق ىتح
ررضلا عوقو نيب ام دجول ىتح نيمأتلا ةكرش ىلع عوجرلا قح رورضملل ناك هتيلوئسم

.  نيمأتلا يف قحلا طوقس بجوتسي ام مكحلا رودصو
تقو نم  ،لب مكحلا رودص تقو نم  ،ال ةيلوئسملا ىوعد يف مداقتلا يرسي – ًايناث

.  هانمدق يذلا ليصفتلا ىلع هنع لوئسملا بو ررضلا ب ملعلا تقو نم وأ ررضلا عوقو
تقو نم يرسي ريخأتلا نع ضيوعت يلص ، األ ضيوعتلا بناج ىلإ ،  رورضملل – ثًاثلا
لحم ناك اذإ هل ةرورض ال راذع ألناال راذع اال ىلع قحلا اذه فقوتي  .وال ررضلا عوقو
قحلا ألن مكحلا رودص ىلع فقوتي  .وال عورشم ريغ لمع ىلع بترت ًاضيوعت مازتل اال
يلص األ ضيوعتلا ناك امل نكلو .  ررضلا عوقو تقو نم اشن دق يلص األ ضيوعتلا يف
ماكحأ قيبطت نكمي ال هنأ ىلإ بهذي يأر كانهف .  رادقملا مولعم ريغ مكحلا رودص لبق

نم ًاغلبم مازتل اال لحم نوكي نأ يضتقي ماكح األ هذه قيبطت نإف ،  ةينوناقلا دئاوفلا
هذهو .  ةماعلا دعاوقلا قيبطت إال نذإ قبي ملف .  بلطلا تقو رادقملا مولعم دوقنلا
تبثأو كلذ رورضملا بلط إالاذإ ريخأتلا نع ضيوعتب مكحي ال يضاقلا نأب يضقت
يضاقلا نأ بلا غلا يف عقي يذلا نإف رمأ نم نكي امهمو .  ريخأتلا نم هباصأ يذلا ررضلا
ررضلا : ررضلا نم ناعونلا هريدقت يف لخديو ،  ررضلا نع ًاضيوعت دوقنلا نم ًاغلبم ردقي
ضيوعتلا عفد يف ريخأتلا نع ءيشانلا ررضلا  ،و لوئسملا أطخ نع ءيشانلا يلص األ

.(1) دحاو غلبم يف ضيوعتلا عمجيف .  مكحلا ب قطنلا موي ىلإ
ردصم وه سيل مكحلا ناك اذإو : هيوقيو ضيوعتلا يف قحلا موقي مكحلا –639
قحلا ناك دقف .  قحلا اذه يف ًاسوسحم ًارثأ هرودص ذنم هل  ،إالنأ ضيوعتلا يف قحلا
نيعم غلبمب ردقي نأ بلغيو ،  ًاموقم مكحلا ب حبصأف ،  موقم ريغ ًاقح مكحلا رودص لبق

.  دوقنلا نم
(1): اآلةيت هوجولا نم هيوقي ًاضيأ وه  ،لب قحلا ميوقت ىلع مكحلا رصتقي وال

رودص تقو نم ةنس ةرشع سمخ ءاضقناب إال مداقتلا ب طوقسل لباق ريغ قحلا حبصي
" هنأ ىلع ديدجلا يندملا نوناقلا نم 385 ةداملا نم ةيناثلا ةرقفلا تصن دقف ،  مكحلا

سمخ ديدجلا مداقتلا ةدم تناك . .  يضقملا األرم ةوق مكحلا زاحو نيدلا ب مكح اذإ
لصحي  ،نأ ذيفنتلا بجاو مكح هديب حبصأ دقو ،  رورضملل زوجي (2). " ةنس ةرشع

(3).  تافورصملا و دئاوفلا و نيدلا لص أل ًانامض هنيدم تاراقعب صاصتخا قح ىلع
.  نيدملا لا ومأ ىلع هب ذيفنتلل باقال يئاهنلا مكحلا رودص دعب ضيوعتلا يف قحلا نوكي

يناثلا ثحبملا

(*) ةيلوئسملا ءازج

( ضيوعتلا )

نأ امأ ءازجلا اذهو ،  ضيوعتلا وه ةيلوئسملا ءازج : ضيوعتلل ناتروص –640

1935م47 ةنس سرام 7 يفو ص584– 1930م42 ةنس ةينوي 24 يف طلتخم فانئتسا (1)
25 يف طلتخم فانئتسا نراق ص42– 1936م49 ةنس ربمسيد 23 يفو ص191–

ص273 . 1935م47 ةنس ليربا
ىوعدب بلا طي نأ رورضملل قحيو ،  مكحلا رودص ذنم ريخأتلا نع ضيوعتلا كلذ دعب ىقبيو اذه
دعاوقلل ًاقفو ةديدجلا ىوعدلا عفر تقو نم دئاوفلل ينوناقلا رعسلا هلب يضقيف ،  ةديدج

يلص ، األ ضيوعتلا غلبم عم دئاوفب مكحلا ةيلص األ ىوعدلا يف رورضملا بلطي دقو .  ةماعلا
ال مث نمو ،  ةيلص األ ىوعدلا يف ميكحلا رودص تقو نم دئاوفلل ينوناقلا رعسلا هلب يضقيف

.  ريخأتلا دئاوفب ةديدج ىوعد عفر ىلإ جاتحي
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ىلإ هجرخنف فاصوأو تاسب مال هروتعت نأ امأو ،  ةفولأملا ةيداعلا هتروص يف موقي
.  ةلدعم ةروص

.  نيتروصلا نيتاه كالنم ضرعتسنو
األلو بلطملا

ةفولأملا ةيداعلا هتروص يف ضيوعتلا
يضاقلا نيعي فيك (1): نيرمأ ثحبن : هريدقت ةيفيكو ضيوعتلا ةقيرط –641

ىدم يضاقلا ردقي فيكو (2)(modedereparation) ضيوعتلا ةقيرط
.(evaluationdesdommages-interets) ضيوعتلا

: ضيوعتلا ةقيرط -1

ام ىلع ديدجلا يندملا نوناقلا نم 171 ةداملا صنت : ةينوناقلا صوصنلا –642
: يتأي

ضيوعتلا نوكي نأ حصيو ،  فورظلل اعبت ضيوعتلا ةقيرط يضاقلا نيعي -1"
نأب نيدملا مازلإ نيتلا حلا نيتاه يف زوجيو ،  ابترم اداريإ نوكي نأ حصي امك اطسقم

. " انيمأت مدقي
بلط ىلع ءانبو فورظلل اعبت ،  يضاقلل زوجي هنأ ىلع ،  دقنلا ب ضيوعتلا ردقيو -2"
لصتم نيعم رمأ ءادأب مكحي نأ  ،وأ هيلع تناك ام ىلإ ةلا حلا ةداعإب رمأي  ،نأ رورضملا

. "(1) ضيوعتلا ليبس ىلع كلذو ،  عورشملا ريغ لمعلا ب

–1": اآليت هجولا ىلع يديهمتلا عورشملا نم 239 ةداملا يف صنلا اذه درو : صنلا خيرات (1)
زوجيو ،  ًابترم ًاداريا ضيوعتلا نوكي نأ حصيو ،  فورظلل ًاعبت ضيوعتلا ةقيرط يضاقلا نيعي
زوجي هنأ ىلع ،  دقنلا ب ضيوعتلا ردقيو –2.  ًانيمأت مدقي نأب نيدملا مازلإ ةلا حلا هذه يف

 ،وأ هيلع تناك ام ىلإ ةلا حلا ةداعإب رمأي  ،نأ باصملا بلط ىلع ءانبو ،  فورظلل ًاعبت ،  يضاقلل
األ ةرقفلا تلدع ةعجارملا ةنجل يفو . " ضيوعتلا ليبس ىلع كلذو نيعم رمأ ءادأب مكحي نأ
نأ حصي امك ًاطسقم ضيوعتلا نوكي نأ حصيو اآليت:" هجولا ىلع اهنم ريخ األ ءزجلا يف ىلو
ةملك تلدبتساو ، " ًانيمأت مدقي نأب نيدملا مازلإ نيتلا حلا نيتاه يف زوجيو .  ًابترم ًاداريا نوكي

عورشملا يف 175 ةداملا مقر حبصأو .  ةيناثلا ةرقفلا يف " باصملا " ةملكب " رورضملا "
سلجمب يندملا نوناقلا ةنجل يفو .  ليدعت نود ةداملا ىلع باونلا سلجم قفاوو .  يئاهنلا

طإالق نم دحلل " عورشملا ريغ لمعلا ب لصتم " ةرابع ةيناثلا ةرقفلا ىلإ تفيضأ خويشلا
ثم بس ةعاقو نم راذتع وأاال مكحلا رشن وه صنلا اذهل يلمعلا قيبطتلا ماد ام ةريخ األ ةرابعلا

خويشلا سلجم قفاوو . 171 ةداملا مقر حبصأو .  لهجم ريغ ًاحضاو مكحلا قاطن نوكيف ال ،
ص398). ص395– ج2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم ) هتنجل اهتلدع امك ةداملا ىلع
تسيل -1": يتأي ام صنلا اذه ددص يف يديهمتلا عورشملل ةيحاضي اإل ةركذملا يف ءاج دقو
مازتلا وه : نوناقلا هضرفي مازتلا ىلع جورخلل ءازج ىوس ماع هجوب ةيريصقتلا ةيلوئسملا

ةيلوئسملا يف لص وهاأل ينيعلا ذيفنتلا ناك اذإو .  عورشم ببس نود ريغلا ب رارض األ مدع
لا حلا ةداعإ يضتقي وهو – ذيفنتلا نم برضلا اذهل نوكي ال كلذ نم ضيقنلا ىلعف ،  ةيدقاعتلا
اال ةلزنم –إال قح لا معتسا يف فسعتلا وأب قح ريغب ينب طئاح مدهك هيلع تناك ام ىلإ
يلا ملا ضيوعتلا قيرط نم يأ لباقمب ذيفنتلا  .2–ف ةيريصقتلا ةيلوئسملا قاطن يف ءانثتس

لا . ملا نم ًاغلبم نوكي نأ ضيوعتلا يف لص  .واأل ةيريصقتلا ةيلوئسملا يف ةماعلا ةدعاقلا وه
نم ةثداح هدعقت لماعل حنمي ًابترم ًاداريإ ثمال نوكيف ،  هروص فلتخت نأ زوجي كلذ عمو
ًانيمأت مدقي نأب نيدملا مزلي نأ ةلا حلا هذه يف يضاقلل زوجيو ،  هدوأب مايقلا نع لمعلا ثداوح

نم ضيوعتلا نيب زييمتلا يغبنيو هب ، موكحملا داري باال ءافولا نامضل ًايفاك ًاغلبم عدوي نأ وأ
ضيوعت ريدقتب دعب اميف هتدايز لا متحا عم توقوم ضيوعت ريدقت نيبو داري اال بيترت قيرط

يف مكحي نأ مدقت امع ال ضف يضاقلل غوسيو اذه .( عورشملا نم 237 ةداملا رظنأ ) يفاضإ
قصللا قيرطب مكحلا رشنب ثمال رمأيف ،  ضيوعتلا ليبس ىلع نيعم رمأ ءادأب ةيئانثتسا لا وحأ
ربتعي هيلع موكحملا نم عقو ام نأب مكحلا يف ءوني نأب يفتكي (وأ هيلع موكحملا ةقفن ىلع
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نأ كلذ .  ًايدقن ًاضيوعت نوكي نأ ضيوعتلا يف لص نأاأل صنلا اذه نم نيبتيو
ذيفنتلا وه اذهو ًاينيع ًاضيوعت نوكي نأ امإ عساولا هانعمب (reparation) ضيوعتلا

reparationpar) لباقمب ًاضيوعت نوكي نأ امإو (executionennature) ينيعلا
reparationnon) يدقن ريغ ًاضيوعت نوكي نأ امإ لباقمب ضيوعتلا equivalent)و

.(reparationpecuniaire) ًايدقن ًاضيوعت pecuniaire-)وأ
ًانيع . مازتل باال ءافولا وه ينيعلا ذيفنتلا وأ ينيعلا ضيوعتلا : ينيعلا ذيفنتلا –643

كلذك نكميف ةيريصقتلا ةيلوئسملا يف امأ .(1) ةيدقعلا تامازتل يفاال ًاريثك اذه عقيو
يف نيدملا نأ كلذ .  ينيعلا ذيفنتلا ىلع نيدملا ربجي نأ ضورفلا نم ليلق يف
دقو قح . نود ريغلا ب رارض األ مدع نم ينوناقلا همازتلا ب لخا دق ةيريصقتلا ةيلوئسملا
ىنب اذإ امك ،  هرثأ وحمو هتلا زإ نكمت لمعب مايقلا ةروص مازتل اال اذهب اإلخالل ذختي
ةلا حلا هذه يفف هنم ، ًافسعت ءاوهلا و ءوضلا هراج ىلع دسيل هكلم يف اطئاح صخش

،  ررضلا نم هثدحأ ام ضيوعتب راجلا وحن ةيريصقت ةيلوئسم ال وئسم ينابلا نوكي
قيرط نع  ،وأ ينابلا باسح ىلع طئاحلا مدهب ًاينيع ضيوعتلا نوكي نأ انه زوجيو
ةرقفلا يف صني امدنع ديدجلا يندملا ينوناقلا هيلإ دصق ام اذهو يلا . ملا ديدهتلا

بلط ىلع ءانبو ،  فورظلل ًاعبت ،  يضاقلل زوجي " هنأ ىلع 171 ةداملا نم ةيناثلا
. " هيلع تناك ام ىلإ ةلا حلا ةداعإب رمأي  ،نأ رورضملا

اذإ هب يضقي نأ هيلع نيعتي نكلو .  ينيعلا ذيفنتلا ب مكحي نأ ًامزلم سيل يضاقلا و
.  نيدملا هب مدقت  ،وأ نئادلا هب بلا طو .  ًانكمم ناك

ينيعلا ذيفنتلا رذعتي لا نماألوح ةبلا غلا ةرثكلا يفو : يدقنلا ريغ ضيوعتلا –644
نم سيلو .  ضيوعتلا ب مكحي إالنأ ىضاقلا مامأ ىقبي  .فال ةيريصقتلا ةيلوئسملا يف
نأ يضاقلل زوجيف .  بلا غلا وه اذه ناك نإو ،  ًادقن ضيوعتلا نوكي نأ نأ يرورضلا

ًاضيوعت هتعير ىلع ىلوتسيو هتيكلم هيلإ لقتنت مهسب وأ دنسب نئادلل عفدي ناب مكحي
هلفس لفسلا بحاص مده اذإ ام حةلا يف ،  يضاقلل زوجي امك .  هباصأ يذلا ررضلا نع هل

م رظنأ ) هئانبب دهعتي نمل لفسلا عيبب رمأي  ،نأ هءانب ديعي نأ نم عنتماو قح نود
ليبس ىلع رمأي نأ يضاقلل زوجي فذقلا و بسلا ىواعد يفو .( ىلوأ ةرقف 860
ربتعي رشنلا اذهو ،  فحصلا يف هيلع ىعدملا ةنادإب يضاقلا مكحلا رشنب ضيوعتلا
نوناقلا هانع ام اذهو .  هيلع ىعدملا باصأ يذلا يبد األ ررضلا نع يدقن ريغ ًاضيوعت

" يضاقلل زوجي هنأ ىلع 171 ةداملا نم ةيناثلا ةرقفلا يف صن امدنع ديدجلا يندملا
" .لب ضيوعتلا ليبس ىلع كلذو عورشملا ريغ لمعلا ب لصتم نيعم رمأ ءاداب مكحي نأ
كلذ ، ىلع داصتق لا ،واال األوح هذه لثم يف هيلع ىعدملا ىلع تافورصملا ب مكحلا نإ

األ ررضلا نع هقح يف فوذقملا ضيوعتل ( يدنلوهلا نينقتلا نم 1409 ةداملا ابس: وأ ءارتفا
هنكلو يلا ، والوهبملا ينيعلا الوهب ضيوعتلا اذه لثم نأ نايبلا نع ىنغو ،  هباصأ يذلا يبد

ج2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم ). " روصلا ضعب يف فورظلا هيضتقت ام بسنا نوكي دق
ص397). ص396–

نما ريثك يف رسيتي لمع نع عنتمي نأ وأ لمعب موقي نأ وأ ًاينيع ًاقح لقني نأ دقعب مزتلا نمف (1)
ذيفنت ىلع ربجي ،  عيبملا ةيكلم لقنب مزتلا دقو ،  عئابلا  .ف همازتلا ذيفنت ىلع هرابجإ لا ألوح
ىلع قيدصتلا نع عئابلا عنتما نإف ،  عيبلا دقع ليجستب يرتشملا ىلإ ةيكلملا لقتنتو ،  همازتلا
ىلإ ةيكلملا لقتنت مكحلا اذه ليجستبو ،  عيبلا تابثإب هدض مكح رادصا نكمأ هئاضمإ
ىلع ربجي نأ نكمأ ،  همازتلا ذيفنت نع عنتما  ،اذإ لزنم ءانبب مزتلا يذلا لواقملا  .و يرتشملا

،  اهحتفف ،  هراج ىلع ةذفان حتفي إال دقعب مزتلا نمو .  هباسح ىلع لزنملا نئادلا ينبي ناب كلذ
نيدملا هب مزتلا يذلا لمعلا ناك اذإ امأ .  هباسح ىلع تافورصمب ولو اهدس ىلع هرابجإ نكمأ

يلا ملا ديدهتلا قيرط نع نيعلا ذيفنتلا ىلإ لوصولا نكميف ،  يصخشلا هلخدت يضتقي
.  ديدجلا يندملا نوناقلا نم 213و214 نيتداملا يف هيلع صوصنملا
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يدقن ريغ ضيوعت وهو ،  ىعدملا باصأ يذلا يبد األ ررضلا نع ًايفاك ًاضيوعت ربتعي دق
.  هنمضتي يذلا ىنعملا وه هيف ظوحلملا ألن

ىواعد يف هب مكحلا بلغي يذلا ضيوعتلا وه اذهو : يدقنلا ضيوعتلا –645
يفف .  دقنلا ب هميوقت نكمي – يبد األ ررضلا ىتح – ررض لك نإف .  ةيريصقتلا ةيلوئسملا
ىلإ يبسال اهيف يضاقلا ىري  ،وال ينيعلا ذيفنتلا ايهف رذعتي يتلا لا األوح عيمج
مث نمو لص . وهاأل يدقنلا ضيوعتلا  .و يدقن ضيوعتب مكحي ،  يدقن ريغ ضيوعت
ردقي " هنأ ىلع ديدجلا يندملا نوناقلا نم 171 ةداملا نم ةيناثلا ةرقفلا تصن

. " دقنلا ب ضيوعتلا
سيل نكلو .  ةدحاو ةعفد يطعي ًانيعم ًاغلبم يدقنلا ضيوعتلا نوكي نأ ًاضيأ لص واأل
بترم داريإب وأ طسقم يدقن ضيوعتب ،  فورظلل ًاعبت ،  مكحلا نم يضاقلا عنمي ام ةمث
ددحت طاسقأ ىلع عفدي طسقملا ضيوعتلا نأ نيتروصلا نيب قرفلا  .و ةايحلا ىدم
داري اإل امأ اهنم . طسق رخآ عفدب ضيوعتلا ءافيتسا متيو ،  اهددع نيعيو ،  اهددم
اهددع فرعي ال نكلو ،  اهددم ددحت طاسقأ ىلع ًاضيأ وه عفديف ،  ةايحلا ىدم بترملا
يضاقلا مكحيو .  هتومب إال عطقني وال ةايحلا ديق ىلع هبحاص ماد ام عفدي داري ألناإل

ثمال كلذ ققحتيو .  ضيوعتلل ةبسانملا ةقيرطلا يه هذه نأ ىأر اذإ طسقم ضيوعتب
هل يضقيف ،  نمزلا نم ةنيعم ةدم لمعلا نع هزجعي امب بيصأ دق ىعدملا ناك اذإ
اذإ ةايحلا ىدم بترم داريإب يضاقلا مكحيو .  هتباصأ نم أربي ىتح طسقم ضيوعتب

هاضاقتي داريإب رورضملل يضقيف ،  ًامئاد ًازجع – ًايئزج وأ ًايلك – لمعلا نع زجعلا ناك
.(1) يئزجلا وأ يلكلا زجعلا اذه ببسب ررضلا نم هباصأ امم هل ًاضيوعت ًايح ، ماد ام

ناكو ،  بترملا داري اإل اذهب وأ طسقملا ضيوعتلا اذهب نيدملا وه لوئسملا ناك املو
ميدقتب همزلي نأ يضاقلا ىري دقف ،  لوطت دق ًاددم ىقبي هتمذ يف بترتملا نيدلا

 .ذإ ديدجلا يندملا نوناقلا نم 171 نم ىلولا ةرقفلا هب يضقت ام وه اذهو .  نيمأت
نوكي نأ حصيو ،  فورظلل ًاعبت ضيوعتلا ةقيرط يضاقلا نيعي " هنأ ىلع صنت
مازلإ نيتلا حلا نيتاه يف زوجيو ،  ًابترم ًاداريا نوكي نأ حصي امك ًاطسقم ضيوعتلا

لوئسملا ىلع مكحي نأ نم يضاقلا عنمي ام كانه سيلو . " ًانيمأت مدقي ناب نيدملا
،  رورضملل يطعي بترم داريإ ىلإ هليوحتل ثمال نيمأت ةكرش ىلإ لا ملا نم غلبم عفدب

.  نئادلل نيمأتلا ةباثمب اذه نوكيو
ملو ،  يدقن ضيوعتب مكحلا نيعتو ،  يدقنلا ريغ ضيوعتلا و ينيعلا ذيفنتلا رذعت اذإف

األ ىلإ يضاقلا عجر ،  ًابترم ًاداريإ وأ ًاطسقم ضيوعتلا اذه نوكي نأ فورظلا ىعدتست
.  ةدحاو ةعفد رورضملل لوئسملا هيطعي لا ملا نم نيعم غلبمب مكحلا وهو لص

ضيوعتلا ريدقت -2

ام ىلع ديدجلا يندملا نوناقلا نم 170 ةداملا صنت : ةينوناقلا صوصنلا –646
: يتأي

نيتداملا ماكح أل اقبط رورضملا قحل يذلا ررضلا نع ضيوعتلا يدم يضاقلا ردقي "
نأ مكحلا تقو هل رسيتي مل ناف ،  ةسب ملاال فورظلا كلذ يف ً ايعارم ، 222، 221
خالل بلا طي نأ يف قحلا ب رورضملل ظفتحي نأ هلف ،  ايئاهن انييعت ضيوعتلا يدم نيعي

1908م ةنس ربسميد 30 يفو ص334– 1905م17 ةنس ةينوي 14 يف طلتخم فانئتسا (1)
نأ ىلإ طسقملا ضيوعتلا ربتعي دقو ص388 . 1912م24 ةنس ةينوي 5 يفو ص93 . 21
نماإل ءربلا نيح ىلإ  ،لب ةايحلا ىدم ىلإ ال نكلو ،  ًاضرم ًاداريإ هتباصإ نم رورضملا أربي

.  ةباص
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. "(1) ريدقتلا يف رظنلا ةداعإب ةنيعم ةدم
انه امهركذ ديعنو .  امهداريإ قبس دق صنلا يف امهيلإ راشملا 221و222 ناتداملا و

.  حاضي يفاإل ةدايز

ررقي ": اآليت هجولا ىلع يديهمتلا عورشملا نم 237 ةداملا يف صنلا اذه درو : صنلا خيرات (1)
299و300 ، نيتداملا ماكح أل ًاقبط باصملا قحل يذلا ررضلا نع ضيوعتلا ىدم يضاقلا
ىدم ددحي نأ مكحلا تقو هل رسيتي مل نإف .  أطخلا ةماسجو فورظلا كلذ يف ًايعارم
ةلوقعم ةدم خالل بلا طي نأ يف قحلا ب باصملل ظفتحي نأ هلف ،  ًايفاك ًاديدحت ضيوعتلا

رثكأ هلعجت صنلا ىلع الت يدعت تلخدأ ةعجارملا ةنجل يفو . " مكحلا يف رظنلا ةداعإب
اآل هجولا ىلع (174 ةداملا ) يئاهنلا عورشملا يف صنلا حبصأف ،  دوصقملا ىنعملل ًايقيقحت
299و نيتداملا ماكح أل ًاقبط رورضملا قحل يذلا ررضلا نع ضيوعتلا ىدم يضاقلا ردقي يت:"
ىدم نيعي نأ مكحلا تقو هل رسيتي مل نإف .  أطخلا ةماسجو فورظلا كلذ يف ًايعارم ، 300
ةداعإب ةنيعم ةدم خالل بلا طي نأ يف قحلا ب رورضملل ظفتحي نأ هلف ،  ًايئاهن ًانييعت ضيوعتلا
يندملا نوناقلا ةنجل يفو .  ليدعت نود ةداملا ىلع باونلا سلجم قفاوو . " ريدقتلا يف رظنلا

كلذ يف ًايعارم " ةرابعب " ةسب ملاال فورظلا كلذ يف ًايعارم " ةرابع تلدبتسا خويشلا سلجمب
ىلع ضرتعا املو .  فورظلا ظفل مومع يف لخدت أطخلا ةماسج "ألن أطخلا ةماسجو فورظلا
نأ يف قحلا ب رورضملل ظفتحي هنأ ذإ ماكح األ ةيجح ةدعاق ىلع ًاجورخ هقيبطت يف نأب صنلا

مكحلا ناك اذإ هنأب ضارتع اذهاال ىلع بيجأ ،  ريدقتلا يف رظنلا ةداعإ ةنيعم ةدم خالل بلطي
ب رورضملل همكح يف ظفتحاو يلج ، ريغ فقوملا نأ يضاقلا ىأر اذإ امنإو األرم ، ىهتنا ًايئاهن
.  ماكح األ ةيجح ةدعاق عم كلذ ىفانتي  ،فال اهنيعي ةدم خالل يليمكت ضيوعتب عوجرلا
األ ةعومجم ) هتنجل اهتلدع امك ةداملا ىلع خويشلا سلجم قفاوو ، 170 ةداملا مقر حبصأو

ص395). ص390– ج2 ةيريضحتلا معلا
تانيمضتلا ": اآليت هجولا ىلع 179/121 نيتداملا صن ديدجلا نوناقلا يف صنلا اذه لباقيو

كلذ نوكي نأ طرشب ،  بسكلا نم هيلع عاض امو ةراسخلا نم نئادلا باصأ ام رادقم نع ةرابع
. " ءافولا مدع نع ةرشابم ًائشان

دجحي ": يتأي ام ديدجلا نوناقلا صن ددص يف يديهمتلا عورشملل ةيحاضي اإل ةركذملا يف ءاج دقو
يف ةماعلا ةدعاقلل صاقفو ،  ضيوعتلا ردقيو .  راضلا لعفلا نع مجني يذلا ررضلا ىدم صنلا
نأ ىلإ ماقملا اذه يف راشي نأ يفكيو .(300 ةداملا أرقت (ال عورشملا نم 299 ةداملا
ةفولأم ةجيتن كلذ ناك ىتم ،  بسك نم هتاف امو ةراسخ نم نئادلا باصأ ام لوانتي ضيوعتلا
فورظ نم رخآ فرظ لكو أطخلا ةماسجب نأشلا اذه يف دتعي نأ يغبنيو .  راضلا لعفلل
بهذملا قطنم يف اهنع ءاضغ اال نكمي ال أطخلا ةماسج نأ عقاولا  .و فيفختلا وأ ديدشتلا

لا وحأ يف هقبطتو أدبملا اذه رارقإ ىلع ةثيدحلا تانينقتلا يرجت كلذلو .  يتاذلا وأ يصخشلا
قلعتي اميف هسيلدتو نيدملا أطخ نيب يشكارملا و يسنوتلا نينقتلا قيرفت ثمال كلذ نمف .  ىتش

،  ةقرفتلا هذه مكح نينقتلا نيذه نم 98/107 ناتداملا ترهظتسا دقو .  ضيوعتلا ريدقتب
ساسأ ناك اذإ امل ًاعبت ضيوعتلا ريدقت يف رياغت نأ ةمكحملا ىلع نيعتي هنأ ىلع اتصنف
أطخلا و سيلدتلا نيب كلذك ينولوبلا نينقتلا قرفيو .  هسيلدت وأ نيدملا أطخ ةيلوئسملا

يف دتعي " هنأ 160 ةداملا يف ررقيف ،  ىرخأ ةيحان نم ريسيلا أطخلا نيبو ةيحان نم ميسجلا
ىدل ةصاخ ةميق نم هل امع ال ضف " يراجلا رعسلل ًاقفو ءيشلا ةميقب يداملا ررضلا ريدقت

يرسيوسلا تامازتل اال نينقت يضقيو . " شحافلا وأاإلمهلا ةينلا ءوس رفاوت دنع رورضملا
ةرقفلا يف صنيف ،  ةدودحم نيدملا دراوم تناكو ًاريسي أطخلا ناك اذإ ةلا دع ضيوعتلا صاقناب

وأ ميسج لا مهإ وأ دمع لعف ءارج نم ًائشان ررضلا نكي مل (اذإ هنأ ىلع 44 ةداملا نم ةيناثلا
قيضل نيدملا ضرعي اهؤافيتسا ناك ىتم ةلا دع ضيوعتلا صقني نأ يضاقللف ،  ةغلا ب ةنوعر

امك ،  ًايفاك ًاديدحت ضيوعتلا ىدم مكحلا تقو ددحي نأ ًانايحأ يضاقلل رسيتي ال دقو .( لا حلا
هذه يف يضاقللف ،  نمزلا نم ةرتف ءاضقنا دعب إال هابقع نيبتست ال حرج يف ثمال نأشلا وه
ديعي نأ ىلع ،  مكحلا تقو مولعملا ررضلا ردق نم تيبثتلا ب ًاتوقوم ًاضيوعت ردقي نأ ةلا حلا
رظنلا داعأ ،  ددحملا األلج ىضقنا اذإ .  اهديدحت ىلوتي ةلوقعم ةرتف خالل هئاضق يف رظنلا

راس اذه ىلعو كلذ . لا حلا ىضتقا اذإ يفاضإ ضيوعتب رورضملل ىضقو هب ، مكح اميف
ص393). ص392– ج2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم )" يرصملا ءاضقلا
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صنب وأ دقعلا يف اردقم ضيوعتلا نكي مل :"1-اذإ يتأي ام ىلع 221 ةداملا صنت
امو ةراسخ نم نئادلا قحل ام ضيوعتلا لمشيو ،  هردقي يذلا وه يضاقلا  ،ف نوناقلا يف
يف رخأتلل وأ مازتل باال ءافولا مدعل ةيعيبط ةجيتن اذه نوكي نأ طرشب ،  بسك نم هتاف
لذبب اقوتي نأ نئادلا هعاطتسا يف نكي مل اذإ ةيعيبط ةجيتن ررضلا ربتعيو هب ، ءافولا

مل يذلا نيدمل مزتلي  ،فال دقعلا هردصم مازتل اال ناك اذإ كلذ عمو -2.  لوقعم دهج
تقو ةداع هعقوت نكمي ناك يذلا ررضلا ضيوعتب إال اميسج أطخ وأ اشغ بكتري

. " دقاعتلا
ال نكلو ،  اضيأ يبد األ ررضلا ضيوعتلا لمشي -1": يتأي ام ىلع 222 ةداملا صنتو

نئادلا طبلا  ،وأ قافتا ىضتقمب ددحت إالاذإ ريغلا ىلإ لقتني نأ ةلا حلا هذه يف زوجي
ىلإ براق واأل جاوز إاللأل ضيوعتب مكحلا زوجي ال كلذ عمو -2.  ءاضقلا مامأ هب

. " باصملا توم ءارج نم ملأ نم مهبيصي امع ةيناثلا ةجردلا
ضيوعتلا نأ صوصنلا هذه نم نيبتيو : رشابملا ررضلا ضيوعتلا سايقم –647

،  لباقمب وأ ًاينيع ًاضيوعت – تناك ةروص ةيأ يف ضيوعتلا  .ف رشابملا ررضلا هسايقم
ردقي – ملا سأر وأ ًابترم ًاداريا وأ ًاطسقم ًاضيوعتو ،  يدقن ريغ وأ ًايدقن ًاضيوعتو
ناك ءاوسو ،  ايبدا وأ ًايدام ررضلا اذه ناك ءاوس ،  أطخلا هثدحأ رشابملا ررضلا رادقمب
اذه ركذ مدقت دقو .  ًاققحم ماد الام بقتسم حاالوأ ناك ءاوسو ،  عقوتم ريغ وأ ًاعقوتم

.  ررضلا نكر يف كلاالم دنع هلك
رورضملا تقحل يتلا ةراسخلا امه نييرهوج نيرصنع ىلع لمتشي رشابملا ررضلا و

ناذهف .(lucurm cessans) هتاف يذلا بسكلا damnum)و emergens)
آلرخ . ةكولمم ةرايس فلتأ ًاصخش نأ ولف لا . بملا يضاقلا امهموقي ناذللا امه نارصنعلا

نيتئامب هنم اهيرتشي نأ ريغلا نم دعو ىلع لصحو فلأب اهارتشا ةرايسلا بحاص ناكو
يذلا بسكلا وه ناتئاملا  ،و ةرايسلا بحاص تقحل يتلا ةراسخلا يه  ،فاألفل فلأو

هنع . ضيوعتلا بجي رشابم ررض  .كوالامه هتاف
.  عقوتم ريغ وأ ًاعقوتم ررضلا نوكي نأ ضيوعتلا ريدقت دنع باسحلا يف لخدي وال
وأ ررضلا اذه ناك ًاعقوتم ،  رشابم ررض لك ضيوعتلا لمشي ةيريصقتلا ةيلوئسملا يفف
ريغ يف عقوتملا ررضلا ىلع ضيوعتلا رصتقيف ةيدقعلا ةيلوئسملا يف امأ .  عقوتم ريغ

كلذ . نايب مدقت دقو .  ميسجلا أطخلا و شغلا يتلا ح
لوقتو : ضيوعتلا ريدقت يف رثؤت نأ اهنأش نم يتلا ةسب ملاال فورظلا –648

ب دصقيو . " ةسب ملاال فورظلا " ضيوعتلا ريدقت يف ىعاري يضاقلا 170نأ ةداملا
 .ف لوئسملا تالسب يتلا فورظلا ال ررضلا تالسب يتلا فورظلا انه ةسب ملاال فورظلا

لخدي اذه  ،لك ضيوعتلا ببسب هدافأ دق امو رورضملا ب طيحت يتلا ةيصخشلا فورظلا
ب طيحت يتلا ةيصخشلا فورظلا امأ .  ضيوعتلل هريدقت دنع يضاقلا باسح يف
يف خالف ىلع ،  باسحلا يف لخدي هنم ،فال ردص يذلا أطخلا ةماسجو لوئسملا

.  أطخلا ةماسج ىلإ ةبسنلا ب يأرلا
ساقي ضيوعتلا  ،ألن رابتع يفاال لخدت رورضملا ب طيحت يتلا ةيصخشلا فورظلا ف

(inconcreto) يتاذ ساسأ ىلع ردقيف ،  تاذلا ب رورضملا باصأ يذلا ررضلا رادقمب
رورضملا حةلا رابتع حماللال نوكيو .(inabstracto) عوضوم ساسأ ىلع ال

نوكي ثداح نم اله وتي يذلا جاعزن اال نإف ، " ًايبصع " ناك نمف .  ةيحصلا و ةيمسجلا
" ركسلا "ب اضيرم ناك نمو باصع األ ميلس ًاصخش بيصي امم ريثكب دشأ هررض

بيصي يذلا حرجلا ةروطخ نم ريثكب دشأ حرجلا اذه ةروطخ تناك ،  حرجب باصيو
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ا فطأو ةجوز لوعي نمف ،  ةيلئاعلا رورضملا حةلا رابتع حماللال نوكي كلذك .(1) ميلسلا
رابتع يفاال ًاضيأ لخديو .  هسفن إال لوعي ال يذلا بزع ررضاال نم دشأ هررض نوكي ال
يذلا امنإو ،  ًاريقف وأ ًاينغ ناك اذإ رورضملا نأ هانعم كلذ سيلو : ةيلا ملا رورضملا حةلا
يتلا ةباص اإل ءارج نم رورضملا توفي يذلا بسكلا الف تخا وه رابتع اال يف لخدي

.(2) دشأ هب قيحي يذلا ررضلا ناك ربكا هبسك ناك نمف ،  هتقحل
فلتي نأ كلذ لثم .  لوئسملا نم هاضاقت يذلا ضيوعتلا نم رورضملا ديفي دقو
عفدي نأ رورضملا ىلعف .  ًاديدج ًاعاتم هنع هضوعيف آلرخ ًاكولمم ًاميدق ًاعاتم صخش
نيب عمجي ال ىتح (laissepourcompte) فلا تلا ميدقلا عاتملا ب لوئسملا ىلإ
ةميقو ديدجلا ةميق نيب قرفلا ب دافا هنأ كلذ دعب ىقبيو .(3) ديدجلا و ميدقلا نيعاتملا

،  ببس بال ءارث اإل دعاوقل ًاقبط لوئسملل قرفلا اذه دري رورضملا نأ انيأر نمو .  ميدقلا
هلثم ميدق عاتمب ميدقلا عاتملا ضوعي نأ لوئسملا ةعاطتسا يف ناك اذإ األلق ىلع

.(4) ديدجلا عاتملا رورضملا ىطعأو لعفي ملف
ريدقت دنع باسحلا يف لخدت فال لوئسملا ب طيحت يتلا ةيصخشلا فورظلا امأ

ناك  ،وأ رثكأ ًاضيوعت عفدي نأ يف ًاببس اذه نكي مل ًاينغ لوئسملا ناك اذإف .  ضيوعتلا
إال لوعي ال لوئسملا ناك ءاوسو .(5) لقأ ًاضيوعت عفدي نأ يف ًاببس اذه نكي مل ًاريقف

ةاعارم نود ،  ررضلا نم ثدحأ ام ردقب ضيوعتلا عفدي وهف ،  ةريبك ةرسأ لوعي وأ هسفن
ب طيحت يتلا ةيصخشلا فورظلا ب ررضلا ىدم ديدحت يف ةربعلا  .ذإ ةيصخشلا هفورظل
نما دق لوئسملا نوكي نأ ضيوعتلا رادقم يف ديزي ال كلذك .(6) لوئسملا الب رورضملا
يف لخدي  .وال ضيوعتلا عفدتس يتلا يه نيمأتلا ةكرش نأ ىوعدب هتيلوئسم ىلع
يذلا صللا  ،ف هثدحأ يذلا ررضلا ببسب بسك نم لوئسملا ديفي دق ام باسحلا
وئسم نوكي ال ًاريبك ًاعافتنا عفتنيف هب تلح مةيلا ةمزأ ةهجاوم يف قورسملا ب نيعتسي

هبيصي يذلا ررضلا نوكي ،  ثداح يف ىرخ األ نيعلا دقف  ،مث هينيع ىدحإ دقف يذلا صخشلا (1)و
ميلس ناك نم بيصي يذلا ررضلا نم ريثكب دشأ رصبلا فوفكم هتروريصو ىرخ األ نيعلا دقفب

،  ضارم نماأل هريغل وأ لسلا ضرمل دادعتسا هدنع ناك نمو .  ةدحاو اينع دقفيف ينيعلا
هل ،فالقيلا دعتسم وه يذلا ضرملا ب هتباص أل ًاببس ةباص اإل هذه نوكت  ،دق ثداح يف بيصأو
باصي ال ناك رورضملا ناكم يف ًاميلس ًاصخش ألن هيلع ىعدملا هنع لا سي ال ررضلا اذه نإ
فانئتسا ىنعملا اذه يف رظنأ ) درجم صخشب ال رورضملا صخشب ةربعلا  ،ذإ ضرملا اذهب

ص97). 1944م56 ةنس سرام 29 يف طلتخم
لا معأ هتثدحأ امع ةلوئسم ةيدلبلا نوكتف ،  صخشلا ال ءيشلا باصأ ررضلا نوكي نأ كلذ نم برقيو
امل ًانيتم وأ ًاديدج ناك ولو ،  نيتم ريغو اميدق ىنبملا اذه ناك ول ىتح مئاق ىنبم يف رفحلا

ص149). 1948م60 ةنس ةينوي 17 يف طلتخم فانئتسا ) عدصت
سرامي رجات هذختا ءانب بيصي يذلا قيرحلا  .ف ةينهملا رورضملا حةلا رابتع اال يف لخديو (2)
ررضلا فلتخيو هل . ًانكسم ءانبلا اذه ذختا ًاصخش بيصي امم دشأ ًاررض ثدحي هيف هتنهم

.  يماحملا بتكم ريغو بيبطلا ةدايع ريغ سدنهملا مسرمف ،  ةنهملا الف تخاب
ص180 . 1904م16 ةنس سرام 30 يف طلتخم فانئتسا (3)

–2403 ةرقف 3 وزام ص566– 1927م39 ةنس ةينوي 23 يف طلتخم فانئتسا : نراق (4)
. 2404 ةرقف

وأ هنع لوئسم وه نم كانه نكي ملو ،  زيمم ريغ صخش نم عقو اذإ ررضلا كلذ نم ىنثتسيو (5)
(م164 لداع ضيوعتب زيمملا ريغ مازلإ زوجيف ،  لوئسملا نم ضيوعت ىلع لوصحلا رذعت

نوكي امهنم لك راسي رادقمو رورضملا و لوئسملا نم لكل ةيلا ملا ةلا حلا نأ انيأر دقو ،(2 ةرقف
.  ضيوعتلا ريدقت يف رابتعا لحم

ربمسيد 16 يفو ص297– 1905م17 ةنس ويام 24 يف طلتخم فانئتسا : رظنأ كلذ عمو (6)
ص68 . 1908م21
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.(1) دافأ ام رادقمب ال قرس ام رادقمب الإال
.  ضيوعتلا ريدقت دنع لوئسملا نم ردص يذلا أطخلا ةماسج ىلإ رظني ال هنأ لص واأل
.  أطخلا ةماسج ردقي ال ررضلا ةماسج ردقب ضيوعتلا ردق ،  ةيلوئسملا تققحت اذإو

يذلا رشابملا ررضلا لك نع نوكي نأ بجي ضيوعتلا نإف ًاريسي أطخلا ناك امهمو
نع ديزي إال بجي ضيوعتلا نإف ًاميسج أطخلا ناك امهمو .  ريسيلا أطخلا اذه هثدحأ
 ،ف ةيئانجلا ةبوقعلا نع يندملا ضيوعتلا لصف ىضتقم وه اذهو .  رشابملا ررضلا اذه
ءيش ةيئانجلا ةبوقعلا  ،و ررضلا إال هيف ىعاري ال يعوضوم ءيش يندملا ضيوعتلا
هرابتعا يف ةداع لخدي ءاضقلا نكلو لص ، وهاأل اذه .  أطخلا ةماسج هيف ىعارت يتاذ

ماد امف ،  يضاقلا ىلع ىلوتسي يعيبط روعش اذهو .  ضيوعتلا ريدقت يف أطخلا ةماسج
اميسج أطخلا ناك اذإ هيف ةدايزلا ىلإ ليمي وهف هريدقت ىلإ ال وكوم ضيوعتلا رادقم
يفو رصم يف ءاضقلا ريسي اذه ىلعو .  ًاريسي أطخلا ناك اذإ هنم فيفختلا ىلإو

.(2) كلذ نايب انل قبس دقو ،  اسنرف
نأ ذنم ريغتم ررضلا نأ ضرفن :(3) هيف ردقي يذلا تقولا و ريغتملا ررضلا –649

نيدملا عفدي نأ ىوعدلا هذه مكحف ،  ببس بال ءارث اإل وعدب دافأ امع ال وئسم نوكي هنإ (1)والقيلا
.  قورسملا ةميق هعفدب نيتميقلا لقأ صللا عفد دقو ،  نيتميقلا لقأ

دقو .  هيلع عقو يذلا ررضلا ءارج نم رورضملا هب دافأ ام باسحلا يف لخدي كلذ نم سكعلا ىلعو
قحتسملا ضيوعتلا ريدقت يف ةمكحملا ىعارت نأ يف أطخ ال هنأب ضقنلا ةمكحم تضق

3 يف يندم ضقن ) ةفيظولا ءابعأ نم ررحتلا نم هديفي دق ام قح ريغب لوصفملا فظوملل
يف تباثلا ناك اذإ هنأب ًاضيأ تضقو ص709). 378 مقر 5 رمع ةعومجم 1949 ةنس رياربف
ءارج نم هب هقوحل ىعديو ضيوعتلا طبلا هنم وكشي يذلا ررضلا نأ هيف نوعطملا مكحلا
يف روكذملا عورشملا نم ديفيس ىعدملا نأو ،  هببس مثزلا اتقوم ناك يرلل عورشم ذيفنت

،  نمزلا رمم ىلع هل ىقبت  ،مث زيجو نمز يف امتح ررضلا هيلع ضوعت ىمظع ةدئاف لبقتسملا
ال اهنإف ،  ضيوعتلل لحم كانه سيل هنأب تضق كلذ نم ةمكحملا هتصلختسا ام ىلع ءانبو
ص356). 130 مقر 4 رمع ةعومجم 1944 ةنس ويام 4 يف يندم ضقن ) تأطخأ دق نوكت
1902م14 ةنس ويام لوأ يف طلتخم فانئتسا األرم( لوأ يف كلذب حرصي ءاضقلا ناك دقو (2)
وهاآلن  .لب حيرصتلا نع تكس ص238)،مث 1903م15 ةنس ليربا 9 يفو ص278–
ريغ عقاولا نكلو .  ضيوعتلا ريدقت يف اهل لخد ال أطخلا ةماسج ناب نايح األ ضعب يف حرصي

،  ضيوعتلا ريدقت يف ال ماع أطخلا ةماسج لا خدإ ىماحتي نأ عيطتسي ال يضاقلا كلذ ،ف
.  ريدقتلا لا جم حسفني ثيح يبد األ ررضلا نع ضيوعتلا ريدقت يف صاخ عونب كلذ رهظيو
يف صاخشأ ةدع كرتشا ول امك نيددعتم نيلوئسم ىلع ضيوعتلا ميسقت دنع ًاضيأ كلذ رهظيو

ىعدملا ةيلوئسم نم ففخي أطخ بكترا دق ريغلا وأ رورضملا ناك ول امكو ،  أطخلا باكترا
ةماسج ميسقتلا يف ىعاريو ًاعيمج مهيلع ضيوعتلا ءاضقلا مسقي لا األوح هذه يفف ،  هيلع

كلذ . نايب مدقت دقو ،  مهنم لك نم ردص يذلا أطخلا
ناك دقف ،  ضيوعتلا ريدقت يف ال ماع أطخلا ةماسج لعج يمل ديدجلا يندملا نوناقلا نإ قيلا دقو
نكلو ،  أطخلا ةماسج بسحب ضيوعتلا ريدقت ىلع ةحارص صني (م237) يديهمتلا عورشملا
ىلع أطخلا ةماسج جرخي امم ،  خويشلا سلجمب يندملا نوناقلا ةنلج يف فذح دق صنلا اذه
ناشب يندملا نوناقلا ةنجل تاشقانم نم هانلقن ام نأ ىلع .  ضيوعتلا ريدقت يف ال ماع نوكت نأ

" ةرابع تفذح امدنع ةنجللا نأ يف حيرص ( شماهلا ه يف 646 ةرقف ًافنآ رظنأ )170 ةداملا
لخدت أطخلا ةماسج نأ تعار امنإ " ةسب ملاال فورظلا " ةرابع اهب تلدبتساو " أطخلا ةماسج
ريدقت يف ال ماع نوكت نأ نم أطخلا ةماسج دعبتست نأ درت ملف ،  فورظلا هذه مومع يف

ص394). ص393– ج2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم رظنأ ) ضيوعتلا
ب قطنلا تقو ًايئاهن ًانييعت هادم نييعت رسيتي ال يذلا ررضلا و ريغتملا ررضلا نيب زييمتلا بجي (3)
خالل يف بلا طي نأ يف قحلا ب رورضملل ظفتحي نأ يضاقلل زوجي ةيناثلا ةلا حلا يفف .  مكحلا
كلاالم دنع كلذ نايب قبس دقو ، 170 ةداملا صنل ًاقفو ،  ريدقتلا يف رظنلا ةداعإب ةنيعم ةدم
ب قطنلا موي ىلإ عقو نأ ذنم ًاريغتم نوكي ررضلا نإف ىلو ةلااأل حلا يف امأ .  ررضلا نكر يف
موي ىقبو ،  هعوقو ذنم ًاريغتم ررضلا نوكي : ناتلا حلا عمتجت نأ نم عنمي ءيش  .وال مكحلا
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بيصاف ،  اهقئاس أطخب ةرايس هتمدص صخش كلذ لثم .  مكحلا ب قطنلا موي ىلإ عقو
امم ةروطخ دشأ حبصأف روطت دق رسكلا ناك ضيوعتلا ب طبلا امدنعو هدي ، يف رسكب

 .ال ةميدتسم ةهاع ىلإ بلقناو تدتشا دق هتروطخ تناك مكحلا رودص دنعو ناك ،
موي نم ةباص اإل روطت ضيوعتلا ريدقت دنع هباسح يف لخدي يضاقلا نأ يف كش
ةهاع ىلإ بلقنا دق رسكلا نأ رابتعاب ررضلا ردقيف ،  مكحلا رودص موي ىلإ اهعوقو

.(1) ةميدتسم
لقأ رسكلا حبصأو ،  مكحلا رودص موي ىلإ هعوقو موي نم ررضلا فخ ول كلذك
نم رسكلا هيلع ناك ام ًايعارم ضيوعتلا يضاقلا بسح ،  هرمأ لوأ يف ناك امم ةروطخ

.(2) نسحت نم هيلع أرط ام مث رطخ
فخ . وأ ررضلا دتشا ،  مكحلا رودص مويب ضيوعتلا ريدقت يف نذإ ةربعلا ف

رعس وه ريغت يذلا  ،و مكحلا رودص موي ىلإ هعوقو ذنم ريغتي مل ررضل اناك اذإ امأ
رودص موي رعسلا ب ةربعلا ف ماع هجوب قوسلا راعسأ وأ ضيوعتلا هب ردقي يذلا دقنلا

دق رورضملا ناك اذإ هنأ ىلع .(3) ضفخنا وأ ررضلا عوقو ذنم رعسلا اذه عفترا ،  مكحلا

،  نيتلا حلا نم لك ماكحأ قبطن ذئدنعو .  ًايئاهن ًانييعت هادم نييعت رسيتي ال مكحلا ب قطنلا
قحب همكح يف ظفتحي  ،مث هنيبنس امل ًاقفو ررضلا هيف ردقي يذلا تقولا يضاقلا راتخيو

.  هانيب نأ قبس امل ًاقفو ريدقتلا يف رظنلا ةداعإب ةنيعم ةدم خالل يف بلا طي نأ يف رورضملا
يف هينيع ىدحإ رورضملا دقف اذإ امك ،  لوئسملا أطخ ىلإ عجري ال ببسل ررضلا دتشي دقو (1)
هثدحأ يذلا ررضلا ىري األلو ثداحلا نع لوئسملا  .ف رخآ ثداح يف ىرخ األ دقف  ،مث ثداح

انيع رورضملا دقف وه هرمأ لوأ يف ررضلا اذه ناك دقف ،  يناثلا ثداحلا عوقوب دتشا دق
عم اهتاذ نيعلا هذه دقف وه حبصأف ةدشلا يف ررضلا روطت  ،مث ةميلس ىرخ األ ءاقب عم ةدحاو
،  لوئسم ريغ هنأ رهاظلا ؟ ررضلا دادتشا نع ال وئسم ةلا حلا هذه يف نوكي لهف .  ىرخ لااأل وز
.  يناثلا ثداحلا نع لوئسملا أطخ ىلإ عجري وه ،لب هئطخ ىلإ عجري ال ررضلا دادتشا ألن
نأ دعب ةيناثلا هنيعل رورضملا دقف نع ئشانلا ررضلا ةدايز نع ضوع يذلا وه لوئسملا اذهو

كلذ . نايب قبس دقو ىلو . األ نيعلا دقف
ال نسحتلا ناك ول ىتح كلذ ، نم ديفتسي لوئسملا نإف مكحلا رودص لبق ررضلا فخ اذإو (2)

بيصأ ثداح يف رورضملا ناك اذإ امك ،  يبنجأ ببس ىلإ لب هتاذ يف ةباص اإل روطت ىلإ عجري
ريغ وه ذإ رورضملا توم نم ديفتسي األلو ثداحلا نع لوئسملا نإف ،  تامف رخآ ثداح يف
نم وه دافتساف األلو ، ثداحلا ىلع بترت يذلا ررضلل ًادح توملا عضو دقو هنع ، لوئسم

كلذ .
ناك امك ال هيف رظنلا يضاقلا ىلع نيعت ًاريغتم ررضلا ناك املك هنأب ضقنلا ةمكحم تضق دقو (3)
اهلصأ عجار ةدايز نم هتاذ ررضلا يف ريغتلا ًايعارم ،  مكحلا دنع هيلإ راص امك عقو ،لب امدنع
عافتراب ررضلا ةميق يف ريغتلا كلذك ًايعارمو ،  هببس ناك ام ًانئاك صقن وأ لوئسملا أطخ ىلإ
ةدايزلا نأ كلذ .  اهصقن وأ ررضلا إلصالح لاالةمز داوملا راعسأ ةدايزبو هضافخنا وأ دقنلا نمث

هب . ةلصلا يعطقنم ريغ هببس ناك ًايأ هيف صقنلا و أطخلا ىلإ اهلصأ عجري يتلا ررضلا تاذ يف
ررضلا ربجي ًامزلم لوئسملا ناك اذإو .  هتاذ ررضلا يف ًاريغت سيلف ررضلا ةميق يف ريغتلا امأ

.  مكحلا دنع ررضلا ةميق هرديقت يف عاري مل اذإ هربجل ًايفاك نوكي ال ضيوعتلا نإف ال ، ماك
ناب لوقلل هجو ال امك ،  ةلصب أطخلا ىلإ تمي ال ةميقلا ريغت نأب لوقلل هجو ال ناك مث نمو
ربج مازتلا نإف ،  هنواهت ةعبت هيلعف نواهت وه اذإف ررضلا الح صإ ىلع لمعلا ب مزلم رورضملا

همازتلا لوئسملا ىفوي ىتح رظتني نأ رورضملا ىلع  ،وال هدحو لوئسملا ىلع عقاو ررضلا
رهظ لزنم ص398: 185 مقر 5 رمع ةعومجم 1947 ةنس ليربا 17 يف يندم ضقن )
لزنملا بحاص ىضاقتو ،  ميظنتلا ةحلصمل ةفلا ت بيبانأ نم هايملا برست ىلإ عجار للخ هينابمب

ماك ًاضيوعتو ،  تعفترا دق تناكو ،  مكحلا تقو هفيلا كت بسحب للخلا الح صإ نع ال ماك ًاضيوعت
نود هسفنب للخلا الح صإ ىلإ ردابي نأ هيلع ناك كلا ملا نأ ىلإ رظني ملو ،  لزنملا ولخب نع ال

،  للخلا الح صإ يف رورضملا نواهت باسحلا يف لخدي مل هنأ مكحلا ىلع ذخؤيو –( رظتني نأ
ةنس داصتق واال نوناقلا ةلجم يف صقرم ناميلس روتكدلا قيلعت رظنأ ) رشابم ريغ ررض اذهو

.(19
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رودص موي رعسلا ريغت امهم عفال ، هعفد امب عجري هنإف ،  هدنع نم مبلا ررضلا حلصأ
.  مكحلا

رورضملا نأ ةيلوئسملا ىوعد رظن ءانثأ يضاقلا ىري دقو : ةتقؤملا ةقفنلا –650
باسح نم لوئسملا هل اهعفدي (provision) ةتقوم ةقفن ىلإ ىوصق ةجاح يف
ةقفنلا هذهب مكحي نأ ذئدنع يضاقلل زوجيف .  ةياهنلا يف هب هل يضقيس يذلا ضيوعتلا

: اآلةيت طورشلا ةاعارم عم
.  ضيوعتلا ريدقت إال قبي ملو ،  ررقت دق ةيلوئسملا أدبم نوكي 1-نأ

.  ةليوط ةدم ىلإ ةجاح يف ،  اهدادع الزتلا ،إل ضيوعتلا ريدقت رصانع نوكت 2-نأ
.  ةقفنلا هذه ىلإ ةحلم ةجاح يف رورضملا نوكي 3-نأ

رظتني يذلا ضيوعتلا غلبم نم لقأ ةقفنلل يضاقلا هردقي يذلا غلبملا نوكي 4–نأ
.(1) ررضلا هب ردقي نأ

يناثلا بلطملا

ةفوصوملا ةلدعملا هتروص يف ضيوعتلا

ةيداعلا هتروص يف همكح وه ضيوعتلا يف هانمدق –حاالتثالث:ام 651
ىرخأ ةروص ضيوعتلل نوكيف ،  هقحلي فصو هنم لدعي دق مكحلا اذه نكلو .  ةفولأملا

لبق نافرطلا قفتي )نأ ىلو ةلااأل حلا حاالتثالث:( يف اذه عقيو .  ةفوصوم ةلدعم
نمؤي نأ ( ةيناثلا ةلا  .(وحلا اهانمدق يتلا ماكح األ ليدعت ىلع ةيلوئسملا ققحت
مامأ حتفني نأ ( ةثلا ثلا ةلا  .(وحلا اهققحت لبق ةلمتحملا هتيلوئسم ىلع لوئسملا

.  هباصأ يذلا ررضلا نع ضيوعتلل ناقيرط رورضملا
ضيوعتلا قحل يذلا فصولا نأب ةثلا ثلا ةلا حلا نع ةيناثلا و ىلو األ ناتلا حلا زيمتتو

ةلا حلا يف ضيوعتلا قحل يذلا فصولا امأ ،  لوئسملا ب لصتي نييلو األ نيتلا حلا يف
.  رورضملا ب لصتيف ةثلا ثلا

(2) ةيلوئسملا ماكحأ ليدعت ىلع قافت حلااالتثلاالث:(1)اال هذه يف ملكتنو
.  ضيوعتلل نيقيرط عامتجا (3) ةيلوئسملا ىلع نيمأتلا

ةيلوئسملا ماكحأ ليدعت ىلع قافت 1–اال
ةيلوئسملا تققحت اذإ : ةيلوئسملا ماكحأ ليدعت ىلع قافت اال قاطن – 652

طإالًاق . زئاج ًاديدشت وأ ًافيفخت وأ ءافعإ اهماكحأ ليدعت ىلع قافت اال نإف ةيريصقتلا
اذإف .  ماعلا ماظنلا نم سيل وه اميف زئاج حلصلا حلص ،و ةباثمب بلا غلا يف نوكيو

،  ضيوعتلا نم لوئسملا يفعي نأ رورضمللف آلرخ ، ًاررض ببس صخش نم أطخ ردص
ىضاقتي نأ لوئسملا عم رورضملا قفتي نأ ًاضيأ حصيو هقح . نع لزن دق كلذب نوكيو

امإ اذه نوكيو .  ررضلا ضعب نع ضيوعتلا نم هيفعيف ،  قحتسي امم لقأ اضيوعت هنم
عزاني اذه ناك اذإ لوئسملا نيبو هنيب حلص وه هقح ،وأ ضعب نع رورضملا نم ال وزن
رورضملا لوئسملا يطعي نأ ًاريخأ حصيو .  ضيوعتلا رادقم يف وأ ةيلوئسملا أدبم يف

داز . امب ًاعربتم نوكيو .  قحتسي امم رثكأ ًاضيوعت
لبقو ًامدقم نيفرطلا نيب قافت يفاال عازنلا امنإو ،  عازنلل لحم هانمدق اميف سيلو
فيك قيلا دق ةيلوئسملا ماكحأ ليدعت ىلع قافت اال قاطن وه اذهو .  ةيلوئسملا ققحت
نإف ،  عورشملا ريغ هلمعب هرضيس يذلا صخشلا وه نم ًامدقم دحأ فرعي وال كلذ عقي

و لوئسملا نيب ةيادبلا ذنم عمجي دقعلا  ،ذإ ةيدقعلا ةيلوئسملا يف رسيت اذإ اذه
امهدحأ فرعي ال نيفرطلا نأ  ،ذإ ةيريصقتلا ةيلوئسملا يف روسيمب سيل وهف ،  رورضملا

. 2428 ةرقف –2426 ةرقف 3 وزام عوضوملا يف رظنأ (1)
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اذإو ؟ ةيلوئسملا ققحت دعب إال امهنيب قافت ال روصتي  ،فال ررضلا عوقو دنع اآلرخإال
لا وحأ ضعب يف روصتي هنإف لا . األوح نم ةبلا غلا ةرثكلا يف ًاحيحص اذه ناك
ريغ لمعب سانلا نم هب رضي نأ لمتحي نم صخش فرعي نأ ةيريصقتلا ةيلوئسملا

لبقتسملا يف مهيف نوكي نأ لمتحي صاخشأ نيب عمجت عاضوأ موقت دقف .  عورشم
وئسم نوكي نأ لمتحي هراج ىلإ ةبسنلا راجب  ،لك ناريجلا كلذ لثم .  رورضمو لوئسم

دنع ةيريصقتلا ةيلوئسملا ماكحأ ليدعت ىلع ناريجلا قافتا روصتيف ،  ًارورضمو ال
ككسلا ةحلصمو ،  نورواجملا وملاالك عنصملا بحاص ًاضيأ كلذ لثم .  اهققحت

يتلا تاناويحلا  ،موالك اهراوجب ةيديدحلا ككسلا رمت يتلا يضار موالكاأل ةيديدحلا
تارايسلا باحصأو ،  ًاضعب اهضعب تاناويحلا ىذؤت نأ لا متح ال دحاو ناكم يف عمتجت

ريدمو ،  اهنيب اميف ةيريصقتلا ةيلوئسملا ققحتت نأ لا متح ال قابس يف تلخد اذإ
اميف يناجملا لقنلا  ،و يريصقت أطخ نم ريدملا بكتري نإ ىسع اميف ءاكرشلا و ةكرشلا
ماكحأ نم ليدعتلا ىلع مهنيب اميف نوقفتي ؤهالء نأ نذإ روصتي .  لوقنملا و لقانلا نيب

.  ةيريصقتلا ةيلوئسملا
نامض ىلع قافت واال ةيلوئسملا ماكحأ ليدعت ىلع قافت اال نيب زييمتلا بجيو
يف هتيلوئسم نع لوئسملا نمؤي نأ هلثم ةيلوئسملا نامض ىلع قافت  .فاال ةيلوئسملا
نوكي نأ ءانبلا مدهب دهعت لواقم عم ءانبلا بحاص قفتي نأ كلذ هبشيو .  نيمأت ةكرش
قفتت نأو ،  مدهلا ببسب ءانبلا بحاص ةيلوئسم نم ققحتي نأ ىسع امل ًانماض
باعل األ ببسب اهتيلوئسم نم ققحتي نأ ىسع ام اهل نمضي نأ يضاير دان عم ةموكحلا

واال ةيلوئسملا ماكحأ ليدعت ىلع قافت اال نيب قرفلا  .و يدانلا اهب موقي يتلا ةيضايرلا
.  رورضملا و لوئسملا نيب ةرشابم موقي األلو قافت نأاال ةيلوئسملا نامض ىلع قافت
نيب موقيف يناثلا قافت امأاال .  رورضملا لبق لوئسملا نع الً صأ ةيلوئسملا عفري دقو
يلص ،لب األ لوئسملا نع ةيلوئسملا عفريل  ،ال هنمضي رخآ لوئسمو يلص األ لوئسملا

صقتني نأ نود تققحت اذإ ةيلوئسملا ةياهنل يفا لمحتي هيلإ لوئسم مضب اهدكؤيل
يلص . األ لوئسملا ىلع عوجرلا يف رورضملا قح نم كلذ

ةيلوئسملا نم ءافع لال ًاقافتا نوكي نأ امإ ةيلوئسملا ماكحأ نم ليدعتلا ىلع قافت واال
نم كال ضرعتسنو .  ةيلوئسملا نم ديدشتلل ًاقافتا نوكي نأ امإو اهنم ، فيفختلل وأ

.  نيتلا حلا
اذهاال : اهنم فيفختلا ىلع وأ ةيريصقتلا ةيلوئسملا نم ءافع اإل ىلع قافت 653–اال
امإ اهنم ، فيفختلا ىلإ ىمري دقو .  ًاتاتب ةيلوئسملا نم ءافع اإل ىلإ ىمري دق قافت
غلبم ديدحتب امإو ،  ضعب نود ررضلا ضعب نع إال ضوعي فال ضيوعتلا ىدم صاقنإب
يتلا ةدملا ريصقتب امإو ،  ررضلا غلب امهم ضيوعتلا غلبم وه نوكي يئازج طرشك نيعم

.  ةيلوئسملا ىوعد اهيف عفرت
نم ةثلا ثلا ةرقفلا تصنف ،  تاقافت اال هذه مكح نايب ديدجلا يندملا نوناقلا لفك دقو

ةيلوئسملا نم ءافع باإل يضقي طرش لك ال طاب عقيو ": يتأي ام ىلع 217 ةداملا
. "(1) عورشملا ريغ لمعلا ىلع ةبترتملا

نم ءافع اإل ىلإ ةبسنلا  ،الب أدبملا اذه ىلع ىرج اسنرف يفو رصم يف ءاضقلا و
ليلعتو (2) ةفلتخملا ةروص يف اهنم فيفختلا ىلإ ةبسنلا ب ًاضيأ  ،لب بسحف ةيلوئسملا

.  شماهلا يف 437 ةرقف ًافنآ صنلا اذه خيرات رظنأ (1)
نم ءافع طراإل شنا ىلع ءاهقفلا عمجا ": يتأي امب ةينطولا رصم فانئتسا ةمكحم تضق دقو (2)
 ،امأ شحافلا أطخلا وأ شغلا ةماسج بًاغلا أطخلا ناك اذإ لطاب يدقاعتلا أطخلا نع ةيلوئسملا
لوقي نم مهنمو ،  طرشلا ةحصب لوقي نم مهنمف خالف ، ءاهقفلا نيبف ًاريسي أطخلا ناك اذإ

" لا األوح لك يفو ًاعامجإ لطاب وهف يدقاعت لاال أطخلا نع ءافع اإل طرش امأ الهن . طبب
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لفكتي يذلا وه نوناقلا  ،و ماعلا ماظنلا نم ةيريصقتلا ةيلوئسملا ماكحأ نأ كلذ
،  نيدقاعتملا عنص نم يه يتلا ةيدقعلا ةيلوئسملا ماكحأك تسيل يهف .  اهريرقتب
نم ءافع اإل ىلع قافت اال نذإ زوجي اهنم .فال ايفعي نأو اهيف اروحي نأ ناعيطتسيف
ثيح نم وأ ضيوعتلا ىدم ثيح نم ءاوس اهنم فيفختلا ىلع وأ ةيريصقتلا ةيلوئسملا
اذه لك نأ ةيدقعلا ةيلوئسملا يف انيأر دقو .  ىوعدلا ةدم ثيح نم وأ يئازجلا طرشلا

.  ميسجلا أطخلا و دمعلا ريغ يف زئاج
اال هذه نم زئاجلا ريغ نأ ىريو ،  هايإ ادقتنم ءاضقلا شقانيف اسنرف يف هقفلا امأ

ميسجلا أطخلا وأ دمعلا ىلع تبترت اذإ ةيرصقتلا ةيلوئسملا ب صاخلا قافت وهاال تاقافت
اإل ىلع قافت اال نإف لا . ملا نود مسجلا ررضلا قحلو ريسي أطخ ىلع تبترت اذإ كلذكو

دمعتلا اذه ةلزنمب وه ام وأ ريغلا ب رارض األ دمعت ىلع بترتت يتلا ةيلوئسملا نم ءافع
.  ماعلا ماظنلل ًافلا خم نوكي ،  ةيلوئسملا هذه نم فيفختلا ىلع )،وأ ميسجلا أطخلا )
مسج نإف ،  ريسي أطخ ىلع بترت لا ،وال الملا مسجلا قحلي ررضلا ناك اذإ األرم كلذك
لا ملا قحلي ررضلا ناك اذإ نكل .  ةيلا ملا تاقافت حماللال نوكي نإ زوجي ال ناسن اإل
نم ءافع اإل ىلع قافت نماال عنمي ام ةماعلا دعاوقلا يف سيلف ،  ريسي أطخ ىلع بترتيو
ةروص ةيأ يف ةيلوئسملا نم فيفختلا ىلع قافت نماال ىلوأ باب نمو ،  اهيف ةيلوئسملا

.(1) فيفختلا روص نم
نم ءافع اإل ىلع قافت طبالناال يف حيرص ديدجلا نوناقلا ف رمأ نم نكي امهمو
يفو رصم يف ءاضقلا ديؤي كلذ يف وهو اهنم . فيفختلا ىلع وأ ةيريصقتلا ةيلوئسملا

.  هانفلسأ يذلا وحنلا ىلع اسنرف
هنأش نم قافت اال نوكي دقو : ةيريصقتلا ةيلوئسملا يف ديدشتلا ىلع قافت 654–اال
أطخلا نوكي نأ ىلع نافرطلا قفتي نأ كلذ لثم .  ةيريصقتلا ةيلوئسملا يف ددشي نأ

ا ًاضيأ كلذ لثمو .  أطخلا نوناقلا اهيف ضرفي حاالتال يف لوئسملا بناج يف ًاضرتفم
أطخ . بكتري مل ول ىتح نيدملا ةيلوئسم ىلع قافت ال

ماظنلل ًافلا خم اهنم ءافع وأاإل ةيلوئسملا نم فيفختلا ىلع قافت اال ناك اذإ هنأ ودبيو
ديؤي .  ًاعورشم نوكيف ،  ماعلا ماظنلا فلا خي ال اهيف ديدشتلا ىلع قافت اال نإف ،  ماعلا

" هنأ نم ديدجلا يندملا نوناقلا نم 217 ةداملا نم ىلو األ ةرقفلا هب تضق ام كلذ
ىنغو .(2)" ةرهاقلا ةوقلا و ئجافملا ثداحلا ةعبت نيدملا لمحتي نأ ىلع قافت اال زوجي

رظنأ ص44). 2/25 مقر 9 ةاماحملا 1928 ةنس رياربف 12 يف ةينطولا رصم فانئتسا )
ص245– 92 مقر 11 ةيمسر ال ةعومجملا 1910 ةنس رياربف 10 يف ينطو فانئتسا : ًاضيأ
16 يف طلتخم فانئتسا ص480– 1/161 مقر 2 ةاماحملا 1922 ةنس ةيلوي 25 يفو
ص428– 9141م26 ةنس ةينوي 17 يفو ص154– 1902م14 ةنس رياربف 20 يفو
ص97– 1920م33 ةنس ربمسيد 29 يفو ص155– 1915م27 ةنس رياربف 10 يفو
ص140– 1924م36 ةنس رياني 10 يفو ص322– 1922م33 ةنس ويام 11 يفو

ص259 . 1930م42 ةنس رياربف 6 يفو ص396– 1926م38 ةنس ويام 6 يفو
. 2570 ةرقف 3 وزام يسنرفلا ءاضقلا يف رظناو

. 2576 ةرقف –2571 ةرقف 3 وزام يسنرفلا ءاضقلا دقن يفو يسنرفلا هقفلا يف رظنأ (1)
.  يديهمتلا عورشملا نم 295 ةداملا نم ىلو األ ةرقفلا يف وه امك صنلا اذه درو : صنلا خيرات (2)

سلجم مامأ )،وال يئاهنلا عورشملا نم (م224 ةعجارملا ةنجل مامأ ال ليدعت هيف ثدحي ملو
(ا خويشلا سلجم مامأ (م217)،وال خويشلا سلجمب يندملا نوناقلا ةنجل مامأ  ،وال باونلا

ص554). ص552– 2 ةيريضحتلا ألمعلا
ماكحأ تسيل ": يتأي ام صنلا اذه ددص يف يديهمتلا عورشملل ةيحاضي اإل ةركذملا يف ءاج دقو

دقف ،  نأشلا اذه يف اهعابتا ىلع يرصملا ءاضقلا ىرج يتلا دعاوقلل ًانينقت 295إال ةداملا
نوكي اذهبو ،  يئاجفلا ثداحلا ةعبت لمحت ىلع قافت باال ًارقو دشأ ةيلوئسملا ءبع لعجي
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ع مادعن ال ةرهاقلا ةوقلا و ئجافملا ثداحلا مايقب ققحتت ال اهتاذ ةيلوئسملا نأ نايبلا نع
مل ةيلوئسم ةعبت قافت باال صخشلا لمحتي نأ نكمملا نم ناك اذإف .  ةيببسلا الةق
باب نمف ،  نمؤملا ةباثمب نوكيو ةيلوئسملا (risqué)ال ةعبتلا لمحتيف ،  ققحتت

.  تققحت دق ةيلوئسم نم ديدشتلا ىلع قفتي نأ عيطتسي ىلوأ

ةيلوئسملا ىلع نيمأتلا -2

ءافع اإل لضفي ةيلوئسملا ىلع نيمأتلا : ةيلوئسملا ىلع نيمأتلا زوجي ىتم –655
ال ةيلوئسملا ءبع لوئسملا قتاع نع هيف حيزي يذلا تقولا يف  ،ألهن ةيلوئسملا نم
نمو ،  نيمأتلا تاكرش راشتنا لضفب رسيم وهو .  ضيوعتلا يف هقح نم رورضملا مرحي

.  ةيلمعلا ةايحلا يف عوقولا ريثك وهف مث
أطخلا اذه ناك ءاوس ،  أطخلا ىلع ةبترتملا هتيلوئسم ىلع نمؤي نأ صخشلل زوجيو
أطخلا ناك ءاوسو ،  ًاتباث وأ اضرتفم يريصقتلا أطخلا ناك ءاوسو ،  ًايريصقت وأ ًايدقع
أطخلا ىلع ةبترتملا ةيلوئسملا ىلع نيمأتلا زوجي ال نكلو ًاميسج وأ ًاريسي تباثلا

ىلع نيمأتلا زوجي امنإو .  شغلا ىلإ ليبسلا هسفنل رسيي نأ ألدح زوجي ال  ،اذإ دمعلا
نع لوئسملا نأ كلذ ،  ًادمع أطخ ريغلا اذه بكترا ول ىتح ،  ريغلا لمع نع ةيلوئسملا
يذلا يصخشلا أطخلا  ،ف ريغلا شغ نع لب وه هشغ نع ةيلوئسملا نم نمؤي مل ريغلا

.(1) دمع أطخ ال ضرتفم أطخ وه هنم هسفن نمؤي
،  اهروص فلتخم يف هتيلوئسم ىلع نمؤي نأ عيطتسي صخشلا نأ كلذ نم ىرنو

.  ًايصخش هنم ردصي يذلا دمعلا أطخلا نع ةيلوئسملا ادع اميف
هل نمؤملا )ب نيمأتلا ةكرش ) نمؤملا :(1)عالةق يتأي اميف اآلن رظننو

أطخلا هنم ردص نمب نمؤملا (3)عالةق رورضملا ب نمؤملا )(2)عالةق لوئسملا )
.  ريغلا لمع نع ةيلوئسملا ىلع نيمأتلا يف

بتري وهو .  نيمأتلا دقع اهمظني علاالةق هذه هل: نمؤملا ب نمؤملا 656–عالةق
.( لوئسملا هل( نمؤملا ةمذ يف ىرخأو .( نيمأتلا ةكرش ) نمؤملا ةمذ يف تامازتلا
يتلا ةيلوئسملا نامض يف صخلتتف نمؤملا تامازتلا امأ : نمؤملا تامازتلا (1)

نأ لص  .واأل نيماتلل حمال تناك يتلا ةيلوئسملا يهو هل ، نمؤملا ةمذ يف بترتت دق
هل نمؤملا بلوط ىتمف .  فيلا كت نم ةيلوئسملا هذه نع مجني ام لكل نماض نمؤملا

نم ءافع اإل طارتشاب كلذ ضيقن ىلع ةيلوئسملا ففخت دقو .  هجو نم نئادلل ًانمؤم نيدملا
ةقلطم ةيرح دارف لأل سيلف .  ميسج أطخ وأ شغ ىلع ةمئاق نوكت إالنأ يدقاعتلا أطخلا ةعبت

و ميسجلا أطخلا نم ءافع اإل ىلع قافت نأاال امكف ،  ةيلوئسملا ماكحأ ليدعت ىلع قافت يفاال
ًايأ ةيريصقتلا ةيلوئسملا نم ءافع اإل طارتشا عنتمي كلذك ،  ةيدقاعتلا ةيلوئسملا زوجي ال شغلا
األمعلا ةعومجم )" ماعلا ماظنلل هتفلا خمل ال طاب طارتش اال اذه لثم ربتعيو ةجرد تناك

ص553). ج2 ةيريضحتلا
ةداملا نم ةيناثلا ةرقفلا صنت  ،ذإ ةيدقعلا ةيلوئسملا نم ءافع اإل ىلع قافت نماال كلذ برقيو (1)

مدع ىلع بترتت ةيلوئسم ةيأ نم نيدملا ءافعإ ىلع قافت اال زوجي كلذكو ": يتأي ام ىلع 217
نأ نيدملل زوجي كلذ عمو .  ميسجلا هأطخ نع وأ هشغ نع أشني إالام يدقاعتلا همازتلا ذيفنت
يف مهمدختسي صاخشأ نم عقي يذلا ميسجلا أطخلا وأ شغلا نع هتيلوئسم مدع طرتشي

. " همازتلا ذيفنت
رارض نعاأل ال وئسم نمؤملا وكي -1" هنأ ىلع 768 ةداملا تصن قيرحلا نم نيمأتلا يف كلذكو
ثداح نم ةمجانلا رارض نعاأل ال وئسم نوكي كلذكو .  دمعتملا ريغ هل نمؤملا أطخ نع ةئشانلا

اشغ ،فال وأ ادمع هل نمؤملا اهثدحي ىتلا رارض واأل رئاسخلا امأ -2.  ةرهاق ةوق وأ ئجافم
صنلا و صنلا اذه نيب ةلباقملا نم ىرنو . " كلذ ريغ ىلع قفتأ ولو اهنع ال وئسم نمؤملا نوكي
.  اهيلع نيمأتلا زوجي نكلو اهنم ، ءافع اإل زوجي ال ميسجلا أطخلا نع ةيلوئسملا نأ مدقتملا
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ةرئاد يف ال خاد ناكو هنع لوئسم وه ررض نع ضيوعتب ةيئاضق وأ ةيدو ةبلا طم
،  لخدي مل وأ ىوعدلا يف نمؤملا لخد ءاوس ،  هرثأ جتني نمؤملا مازتلا ادب ،  نيمأتلا
نإف .  ساسأ ريغ ىلع تناك ولو ةبلا طملا هذه جئاتن هل نمؤملل لفكي نأ هيلع بجوو
هدض هجوت ةبلا طم لك  .لب بسحف هل نمؤملا ةيلوئسم وه سيل نمؤملا هنمضي يذلا

.(1) ةيلوئسملا هذه نأش يف
يف تبث ام هل عفدي نأ نمؤملا ىلع بجو هل ، نمؤملا لبق ةيلوئسملا تتبث اذإف
ردقب نامضلا ب مزتلي نمؤملا نأ ةدعاقلا (2).و ةيلوئسملا هذه ببسب ضيوعت نم هتمذ
ىلع لمتشي نيمأتلا دقع ناك ول ىتح ،  ةدايز نود هل نمؤملا ةيلوئسم نم ققحت ام
تبث يذلا ضيوعتلا ىلع ديزي غلبملا اذه ناكو نيعم غلبمل ًانماض نمؤملا لعجي طرش
نإف ،  ةئامنامث ضيوعتلا ةميق تناكو افلأ غلبملا اذه ناك ولف هل . نمؤملا ةمذ يف

.(3) األفل نود ةئامنامثلا نمضي نمؤملا
دوقعم وهف ،  راخدا دقع ال نيمأت دقع وه ةيلوئسملا نم نيمأتلا دقع نأ كلذ ليلعتو

خبالف اذهو هل ، حبر ردصم نوكي نأ زوجي هل ،فال نمؤملا ىلع ةراسخلا ضيوعتل
نيمأتلا غلبم ديزي نأ زوجيف ،  نيمأت دقع ال راخدا دقع وه صاخش األ ىلع نيمأتلا دقع

.  ةراسخلا رادقم ىلع
اهديعاوم يف نيمأتلا طاسقأ عفدب هل نمؤملا مزتليو هل: نمؤملا تامازتلا (2)

.  نيمأتلا ةقيثو اهبترت يتلا تامازتل نماال كلذ ريغبو
نود هل نمؤملا ناك اذإ نامضلا نم نمؤملا ءافعإ ىلع ةقيثولا يف قافت اال حصيو
زوجي ال نكلو .  ةيلوئسملا هلب رقا وأ ًاضيوعت رورضملا ىلإ عفد دق نمؤملا نم ءاضر
تبث اذإ  ،وأ ةيدام ةعقاو ىلع ًاروصقم هل نمؤملا هب رقأ ام ناك اذإ قافت اال اذهب كسمتلا
نأ نود هقحب هل رقي نأ وأ رورضملا ضيوعت ضفري نأ عيطتسي ناك ام هل نمؤملا نأ

،  اهتاذ ةبلا طملا وه (sinister) هدض نمؤملا ثداحلا (Hemard)نإ راميه لوقي امك (1)وأ
Lesinisterestl'attaquememe,judiciareou ) ةيئاضق ريغ وأ تناك ةيئاضق

.(extrajudiciairo;Hemardt .2no .556
تفذح ،  ةيلوئسملا نم نيمأتلا يف ًاصوصن نمضتي ديدجلا يندملا نوناقلل يديهمتلا عورشملا ناكو
صاخ عيرشت ردصي نأ ىلإ ةماعلا دعاوقلا ب ءافتكا خويشلا سلجمب يندملا نوناقلا ةنجل يف

اذه نم 830 ةداملا نم ىلو األ ةرقفلا يف ءاج دقو ،  هروص فلتخم يف نيمأتلا لئاسم جلا عي
وأ ايدو هل نمؤملا ةبلا طمب باصملا ماق إالاذإ هرثأ نمؤملا مازتلا جتني :"ال يتأي ام عورشملا

. " دقعلا يف نيبملا ثداحلا دعب ًايئاضق
طرتشا هلاإالاذإ خدإ زوجي امك ،  ىوعدلا يف لخدتي  ،نأ ةيلوئسملا توبث لبق ،  نمؤملل زوجيو (2)

ىلع نيمأتلا ةقيثو يف صني نأ نمؤملل زوجي لب .(2671 ةرقف 3 وزام ) كلذ زاوج مدع
يديهمتلا عورشملا نم 3 ةرقف م830 رظنأ ) ىوعدلا ةرشابم يف قحلا ب هدحو هظافتحا

.( ديدجلا يندملا نوناقلل
ةبسن إال نمؤملا عفدي  ،فال ةيلوئسملا هذه نم فيفختلا ىلع هل نمؤملا و نمؤملا قفتي دقو (3)

ام اذهو (80%ثمال)، هتيلوئسم ققحتت امدنع هل نمؤملا هب مزلي يذلا ضيوعتلا نم ةنيعم
ىلع ناقفتي (clausededecouvertobligatoire).وأ ةفوشكملا ةراسخلا طرشب ىمسي
ناك اذإف ثمال)، اهينج نيسمخ ) نيعم غلبم ىلع داز إالام ضيوعتلا نم نمؤملا عفدي إال
داز اذإ امأ ،  نمؤملا ىلع عوجر نود هل نمؤملا هب مزتلا لقأ وأ ًاهينج نيسمخ ضيوعتلا

ةراسخلا طرشب ىمسي ام اذهو ،  ةدايزلا رادقم عفدي نمؤملا نإف اهينج نيسمخ ىلع ضيوعتلا
عفدي إال ىلع ناقفتي كلذ نم سكعلا ىلع (clausedofranchised'avarie).وأ ةردهملا

ضيوعتلا ناك اذإف ثمال)، هينج ةئامسمخ ) نيعم غلبم ىلع ضيوعتلا نم داز ام نمؤملا
إال عفدي ال نمؤملا نإف ةئامسمخلا ىلع داز اذإ امأ هلك ، نمؤملا هعفد لقأ وأ ةئامسمخ
ةرقف 3 وزام ةفلتخملا فيفختلا هوجو يف رظنأ ).  ةدايزلا رادقم هل نمؤملا لمحتيو ةئامسمخ

.(2670 ةرقف ىلإ 2-2661
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.(1) ًانيب ًاملظ بكتري
ديدجلا يندملا نوناقلل يديهمتلا عورشملا ناك : رورضملا ب نمؤملا 657–عالةق

غلبم باصملا ريغل عفدي نأ نمؤملل زوجي :"ال يتأي ام ىلع هنم 832 ةداملا يف صني
غلبملا اذه زواجي ال امب ضوعي مل باصملا ماد ام هضعب وأ هلك هيلع قفتملا .  نيمأتلا
باصملل لعجي صنلا اذه ناكف هل" . نمؤملا ةيلوئسم اهنع تأشن يتلا رارض نعاأل
رورضملا ريغل عفدي إال نمؤملا مزلي ناك  ،ذإ نمؤملا لبق ةرشابم ىوعد ( رورضملا )
ضاقتي مل يذلا رورضملا نأ صنلا اذه ىدؤمو .  ضوعي مل رورضملا ماد ام نيمأتلا غلبم

يف نمؤملا نم ةرشابم هاضاقتي نأ عيطتسي ( هل نمؤملا ) لوئسملا نم ضيوعتلا
ب نمؤملا ىلع عجري هل ،ألهن نمؤملا اونئاد هعم كرتشي نأ نود ،  نيمأتلا غلبم دودح

.  نيدملا ىوعدب ال ةرشابملا ىوعدلا
ردصي ىتحو دعب . اميف ردصي صخا نوناقل األرم كرتو ،  فذح دق صنلا اذه نكلو

 .ف نمؤملا لبق ةرشابم ىوعد رورضملل نأب لوقلا نكمي ال صنلا اذهل ًاديعم نوناقلا اذه
هنيدم ىوعد لمعتسي ناب كلذو ،  ةرشابملا ريغ ىوعدلا قيرطب إال نمؤملا ىلع عجري ال
مهنع زاتمي وهال ذإ ءامرغ ةكرش هل نمؤملا ونئاد هكراشي ةلا حلا هذه يفو هل ، نمؤملا

.(2)

لمع نع ةيلوئسملا ىلع نيمأتلا يف أطخلا هنم ردص نمب نمؤملا 658–عالةق
نع ال وئسم نوكي هنكلو ،  أطخلا هنم ردص نم وه نوكي هلال نمؤملا نأ ثدحي : ريغلا
مه نمع ةباقرلا ب فلكملا ةيلوئسم يف كلذ ققحتيو ،  أطخلا هنم ردص يذلا ريغلا لمع

ضيوعتلا ريغلا لمع نع لوئسملا عفد اذإف .  عباتلا نع عوبتملا ةيلوئسمو هتباقر يف
هنم ردص يذلا ريغلا ىلع هب عجري نأ اذهل زوجي  ،إال نمؤملا ىلع هب عجرو ،  رورضملل

؟ هسفن لوئسملا عجري ناك امك أطخلا
  نيمأتلا قيرط وه امهدحأ ضيوعتلل ناقيرط رورضملل عمتجا اذإ هنأ يلي اميف ىرنس
اذه ألن أطخلا بكترا يذلا ريغلا ىلع ضيوعتلا ب عجريف .  امهنيب عمجي نأ هل زاج ،
دقع ىضتقمب نيمأتلا غلبمب نمؤملا ىلع عجريو ،  ةيلوئسملا هب تققحت يذلا وه أطخلا

ردصملا ريغ ًاردصم قح لكل ألن نيقحلا نيب عمجي وهف .  هطاسقأ عفد يذلا نيمأتلا
،  ريغلا هبكترا يذلا أطخلا ضيوعتلا يف قحلا ردصمف اآلرخ ، قحلا هيلع ماق يذلا

.  نمؤملا عم همربأ يذلا دقعلا نيمأتلا غلبم يف قحلا ردصمو
نع هل نمؤملا لزني نأ نيمأتلا دقع يف نمؤملا طرتشي نأ لمعلا يف بلغي نكلو

.(3) يقافت اإل لولحلا ةباثمب اذه نوكيف .  نمؤملا ىلإ أطخلا هنم ردص نم لبق هاوعد

تفذح دقو ،  ديدجلا يندملا نوناقلل يديهمتلا عورشملا نم 831 ةداملا ىنعملا اذه يف رظنأ (1)
.  نامدق امك خويشلا سلجمب يندملا نوناقلا ةنجل يف

هءافلخ وأ ثداح يف رورضملا ناب ةطلتخملا فانئتس اال ةمكحم تضق دقف كلذ عمو (2)
كلذ ىلع بترتيو ،  ثداحلا اذه نع لوئسملا صخشلل نمؤملا ىلع ةرشابم عوجرلا نوعيطتسي
عفدت نأ نيمأتلا ةكرش عيطتست  ،فال ًاحيحص ًاتوبث ثداحلا نع لوئسملا أطخ تبثي امدنع هنأ
دودحلا يهو نيمأتلا دقع يف هيلع قفتملا ضيوعتلا غلبم دودح يف إال رورضملا ىوعد

رظناو ص187). 1939م51 ةنس سرام 8 يف طلتخم فانئتسا ) اهتيلوئسمل ةموسرملا
19 يفو ص257– 1935م47 ةنس ليربا 18 يف طلتخم فانئتسا : ًاضيأ ىنعملا اذه يف

ص105 . 1938م50 ةنس رياني
ةماعلا دعاوقلل ًاقفو هجيرخت نكمي ال صن نود نيمأتلا ةكرش لبق ةرشابم ىوعد رورضملل ناب لوقلا و
نيمأتلا ةكرش عم دقاعت امدنع هل نمؤملا نإ لا قيف ،  ريغلا ةحلصمل طارتش اال قيرط نع إال
ةقيثول كلذ يف عجريو .  نيمأتلا ةكرش لبق رشابم قح اذهل راصف ،  رورضملا ةحلصمل طرتشا

.  طارتش اذهاال اهصوصن نم صلختسي نأ نكمي له رظنيل نيمأتلا
تضقف ،  قيرحلا نم نيماتلا ب قلعتي اميف نوناق لولح ىلع ديدجلا يندملا نوناقلا صن دقو (3)
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نأ ىلإ ىدؤي اهقيبطتو ،  ةماعلا دعاوقلا قيبطت إال قبي مل اذهك طرش دجوي مل اذإف
ولحال  ،ال أطخلا هنم ردص يذلا ريغلا ىلع عوجرلا يف هل نمؤملا لحم لحي ال نمؤملا

لولحلا ألن ًاينوناق ولحال  ،وال لولحلا طرش هيف دري مل نيمأتلا دقع ألن ًايقافتا
.(1) دوجوم ريغ صنلا و صنب إال نوكي ال نينوناقلا

ضيوعتلل نيقيرط عامتجا –3

عيطتسي ناقيرط رورضملا ىدل دجوي دق : ضيوعتلل ناقيرط عمتجي فيك –659
ىدحإ يف هسفن نما دق نوكي نأ كلذ لثم ررض . نم هباصأ ام ضيوعتل امهكولس

ىلع نيمأتلا قيرط نع مهلا يف وأ همسج يف ررض نم هبيصي امم نيمأتلا تاكرش
وأ رئاسخلا نم نيمأتلا وأ قيرحلا نم نيمأتلا وأ ثداوحلا نم نيمأتلا وأ ةايحلا
بتري نأ هنأش نم هبيصي يذلا ررضلا نوكي نأ ًاضيأ كلذ لثمو .  ةيلوئسملا نم نيمأتلا

.  ريغلا ةمذ يف داريإ وأ ةقفن يف ًاقح هل
عامتجا ةلا حو نيمأتلا غلبم عم ضيوعتلا عامتجا :حةلا نيتلا حلا نم كال ضرعتسنو

.(2) داري وأاإل ةقفنلا عم ضيوعتلا
وأ همسج يف ررضب صخش بيصأ اذإ : نيمأتلا غلبم عم ضيوعتلا عامتجا –660
ىلإ يدؤي نينوناقلا ليلحتلا نأ انيأر دقف ،  ررضلا اذه نم هسفن ًانمؤم ناكو مهلا ، يف

ضيوعتلا يف ررضلا اذه نع لوئسملا لبق قح ،  ناقح رورضملل : اآلةيت ةجيتنلا
غلبم يف نيمأتلا ةكرش لبق قحو ،  لوئسملا هبكترا يذلا أطخلا قحلا اذه ردصمو
هتايح ىلع ًانمؤم ناك اذإف .  ةكرشلا نيبو هنيب مت يذلا دقعلا قحلا اذه ردصمو نيمأتلا
وهف هنم ، هسفن نما يذلا ررضلا عقوو .  ثداوحلا ءارج نم هبيصي نأ ىسع ام ىلع وأ
نع ال وئسم ناك نم ىلع ضيوعتلا بو ةكرشلا ىلع نيمأتلا غلبمب عجري – هتثرو –وأ
حلااالت هذه يف كلذب عمجيو ،  ةيلوئسملا قيقحت وأ ةعاضبلا قارغإ وأ لزنملا قارحإ

.  نيقحلا نيب ًاضيأ
عمج دق كلذب نوكي رورضملا ناب نينوناقلا ليلحتلا اذه ىلع ضارتع اال زوجي وال
نع لوئسملا نم ًادحاو ًاضيوعت إال ضاقتي مل هنأ كلذ ،  دحاو ررض نع نيضيوعت نيب
طاسق أل لباقم وه  ،لب ضيوعتلل ال باقم سيلف نيمأتلا غلبم امأ ،  هباصأ يذلا ررضلا

يتلا ىواعدلا يف قيرحلا نع ضيوعت نم هعفد امب ًانوناق نمؤملا لحي ": يتأي 771امب ةداملا
نكي مل  ،ام نمؤملا ةيلوئسم هنع تمجن يذلا ررضلا يف هلعفب ببست نم لبق هل نؤملل نوكت
نوكي ًاصخش وأ ةدحاو ةشيعم يف هعم نونكي نمم هل نمؤملل ًارهص وأ ًابيرق ررضلا ثدحأ نم
عنمي ىرن امك وهو ،  قيرحلا نم نيمأتلا ب صاخ صنلا اذه نكلو . " هلا عفأ نع ال وئسم هل نمؤملا

هلا . عفأ نع ال وئسم هل نمؤملا ربتعي ًاصخش ررضلا ثدحأ نم ناك اذإ لولحلا نم ةحارص
قيرط نع همساب عجري نأ نمؤملل زوجي ال هنأب ةطلتخملا فانئتس اال ةمكحم تضق دقو (1)

 ،وال ةيندملا ةيلوئسملا يف ةماعلا دعاوقلا ب اكسمت  ،ال ررضلا نع لوئسملا ىلع ةرشابملا ىوعدلا
ص74– 1938م45 ةنس ربمسيد 15 يف طلتخم فانئتسا ) نينوناقلا ولحلا ب اجاجتحا
نأ زوجي نكلو ص178). 1934م46 ةنس رياربف 21 يف طلتخم فانئتسا : ًاضيأ رظناو

طلتخم فانئتسا ) هاوعد نع نمؤملل لزن دق هل نمؤملا ناك اذإ ةرشابم ىوعد نمؤملل نوكي
ص178– 1934م46 ةنس رياربف 21 يفو ص74– 1932م45 ةنس ربمسيد 15 يف

ص278). 1936م48 ةنس ويام 20 يفو ص272– 1935م48 ةنس ربمسيد 8 يفو
ىلإ دوعنسو ص12 10 مقر 14 تيزاج 1923 ةنس رياربف 15 يف طلتخم فانئتسا نراق كلذ عمو

يلي . اميف كلذ
نم م56 رظنأ ) ميدقلا ينطولا تايانجلا قيقحت نوناق يف ةيدلا عم ضيوعتلا عمتجي دقو (2)

1897 ةنس سرام 11 يف ةينطولا فانئتس اال ةمكحم ) ةيدلا ريغ ضيوعتلا )،ذإ نوناقلا اذه
مقر 4 ةيمسرلا ةعومجملا 1901 ةنس ربوتكأ 7 يف طويسأ ةمكحم ص239– 12 قوقحلا

ص51). 21
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.(1) ةكرشلل اهعفد يتلا نيمأتلا
وه هأطخ نأ ةجحب ضيوعتب لوئسملا ىلع عجرت نأ نيمأتلا ةكرشل زوجي ال كلذك
سيل نيمأتلا غلبم عفدب اهمزلأ يذلا نأ كلذ ،  رورضملل نيمأتلا غلبم عفدب اهمزلأ يذلا

.(2) نيمأتلا دقع وه لب لوئسملا أطخ وه
بجوأ يذلا ررضلا نوكي دق : داري وأاإل هقفلا عم ضيوعتلا عامتجا – 661

لماع ببست عنصم يف لماع كلذ لثم هل . رخآ قح بيترت يف ًاببس رورضملل ضيوعتلا

نم ربكا ًاغلبم ىضاقتي دق وهف – هل نمؤملا ىلإ ةبسنلا ب ًايلا متحا ًادقع نيمأتلا دقع ناك اذإو (1)
مل الًاذإ صأ ًائيش ىضاقتي ال دقو هنم نمؤملا ثداحلا عقو اذإ اهعفد يتلا طاسق األ عومجم
دنع اهتراسخ ضوعت ةكرشلا ألن يلا متح اال دقعلا ب سيل ةكرشلا ىلإ ةبسنلا ب دقعلا نإف – عقي
تماقأ دقو ،  ةرساخ ريغ اهتاقفص عومجم يف يهو ،  رخآ ضعب دنع اهبسكمب مهل نمؤملا ضعب

 ،لب نيمأتلا ةكرش هنع ضوعت ًاثداح سيلف هنم نمؤملا ثداحلا امأ .  ساس اذهاأل ىلع اهلمع
.  نيمأتلا غلبم هل نمؤملل عفدت نأ هققحت دنع ةكرشلا ىلع بجي طرش وه

،  لوئسملا دض ضيوعتلا يف هقح ،  نيقحلا نيب عمجي نأ عيطتسي رورضملا ناب ميلستلا بجي نذإ
اآل قحلا ردصم نع لبقتسم ردصم هل نيقحلا نم لكو .  ةكرشلا دض نيمأتلا غلبم يف هقحو

.  دقعلا هردصم واآلرخ عورشملا ريغ لمعلا هردصم امهدحاف رخ ،
نيمأتلا يف هنم ، 36 ةداملا يف صن 1930دق ةنس ةيلوي 13 يف رداصلا يسنرفلا عيرشتلا ناك اذإو

غلبم رادقمب لوئسملا ىلع عوجرلا يف رورضملا لحم نيمأتلا ةكرش لولح ىلع ،  ءايش األ ىلع
األ ىلع نيمأتلا نوكي وهإال يلمع رابتع ال ةاعارم إال كلذ سيلف ،  ةكرشلا هتعفد يذلا نيمأتلا
تإال ىلع كلذ هيرغي ًاعم ،ئلال نيمأتلا غلبمو ضيوعتلا ىضاقتيف هل ، نمؤملل حبر ردصم ءايش
األ ىلع نيمأتلا يف هنم ، 55 ةداملا يف عيرشتلا اذه ناك اذإو .  هيلع نما يذلا ءيشلا ف
،  لوئسملا ىلع عوجرلا يف رورضملا لحم نيمأتلا ةكرش لولح مدع ىلع صن دق صاخش
نأ دعب ،  انمدق امك نيقحلا نيب عمجلا زاوج نم ةماعلا دعاوقلا قيبطت ىلإ عوجر وه امنإ كلذف
ًاعمط هسفن صخشلا بيصي نأ لق  ،ذإ امهنيب عمجلا نم عنمي ناك يذلا يلمعلا رابتع اال ىفتنا

.  هرمأ حاضتفا لهسلا نمف لعف وه اذإو ،  نيمأتلا غلبم يف
،  ةايحلا ىلع نيمأتلا يف هل نمؤملا لحم ةكرشلا لولح مدع أدبم ديدجلا يندملا نوناقلا قبط دقو

نمياتلا غلبم عفد يذلا نمؤملل نوكي ال ةايحلا ىلع نيمأتلا يف " هنأ ىلع 765 ةداملا يف صنف
هنم نمؤملا ثداحلا يف ببست نم لبق هقوقح يف ديفتسملا وأ هل نمؤملا لحم ولحلا يف قح

األ ىلع نيمأتلا يف هل ، نمؤملا نأ صنلا اذه نم نيبتيو ، " ثداحلا اذه نع لوئسملا لبق وأ
لولح أدبم ديدجلا نوناقلا ررق كلذك .  نيمأتلا غلبمو ضيوعتلا غلبم نيب عمجي ،  صاخش
لحي " هنأ ىلع صنت 771 ةداملا نأ انيأر دقف ،  قيرحلا نم نيمأتلا يف نمؤملا لحم ةكرشلا

نم لبق هل نمؤملل نوكت يتلا ىواعدلا يف قيرحلا نع ضيوعت نم هعفد امب ًانوناق نمؤملا
وأ ًابيرق ررضلا ثدحأ نم نكي  ،اممل نمؤملا ةيلوئسم هنع تمجن يذلا ررضلا يف هلعفب ببست
نع ال وئسم هل نمؤملا نوكي اصخش وأ ةدحاو ةشيعم يف هعم نونوكي نمم هل نمؤملل ًارهص
لص يفاأل عمجي  ،ال ءايش األ ىلع نيمأتلا يف هل ، نمؤملا نأ صنلا اذه نم نيبتيو . " هلا عفأ
هلمشي نيمأتلا ناك اذإ إال لوئسملا ىلع عوجرلا يف هلحم لحت ةكرشلا نأو ،  نيقحلا نيب

ًانمض .
قيرط نع همساب عجري نإ نمؤملل زوجي ال هنأب يضقت ةطلتخملا فانئتس اال ةمكحم انيأر دقو (2)
رظنأ ) هاوعد نع هل لزن دق هل نمؤملا ناك  ،إالاذإ ررضلا نع لوئسملا ىلع ةرشابملا ىوعدلا
صن دجوي ال ثيح ميدقلا نوناقلا لظ يف ،  ًاضيأ تضق دقو .( شماهلا يف 658 ةرقف ًافنآ

21 يف طلتخم فانئتسا ) صاخش األ ىلع نيمأتلا يف هل نمؤملا لحم نمؤملا لولح ىلع
نأ عيطتسي ال قيرحلا نع لوئسملا ناب كلذك تضقو ص356). 1939م51 ةنس ويام
نم هسفن ىلع نما دق رورضملا نأ ىوعدب رورضملا لبق ةيلوئسملا هذه جئاتن نم صلختي
لوأ يف طلتخم فانئتسا ) نمؤملا نم نيمأتلا غلبم ىلع ىلوتسا دق هنأ ةجحب وال  ،لب قيرح
أدبمك ،  حصي ال هنأب ةمكحملا هذه تضق دقف كلذ عمو ص180). 1916م28 ةنس سرام
ىلع ةيلوئسملا ىوعدب هل ، نمؤملا مساب وأ همساب ،  عوجرلا يف نمؤملا قحي ف ةعزانملا ماع ،

1923 ةنس رياربف 15 يف طلتخم فانئتسا ) هنم نمؤملا ثداحلا عوقو نع نيلوئسملا
.( مكحلا اذه ىلإ ةراش اإل تقبس دقو ص12 10 مقر 14 تيزاج
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تاباصإ نوناق هردقي ًاغلبم عنصملا بر لبق رورضملا لماعلا قحتسيف ،  هتباصإ يف رخآ
نع لوئسملا لماعلا لبق ال ماك ًاضيوعت هتاذ تقولا يف قحتسيو ،  انيأر امك ًافازج لمعلا
نع هدعقا امب بيثا صخش رخآ لثم ؟ نيضيوعتلا نيب عمجي نأ هل لهف ،  ثداحلا
هيلع بجت نم دنع ةقفنو ةباص اإل هذه نع لوئسملا لبق ًاضيوعت قحتساف ،  لمعلا

؟ ةقفنلا و ضيوعتلا نيب عمجي لهف ،  لمعلا نع هزجع ببسب هل ةقفنلا
غلبم نأ انمدق دقف .  نيمأتلا غلبم عم ضيوعتلا عامتجا حةلا نع انه األرم فلتخي
نكلو .  اهعفد قبس يتلا نيمأتلا طاسق أل لباقم وه  ،لب ضيوعتلل ال باقم سيل نيمأتلا

نم اهعفدي يتلا ةقفنلا  ،و هتباصإ دنع لماعلل عنصملا بر هعفدي يذلا يفازجلا غلبملا
  هباصأ يذلا ثداحلا ببسب لمعلا نع رورضملا زجع إال امهل لباقم  ،ال ةقفنلا هيلع بجت

رورضملا عمجي نأ زوجي ال كلذل .  زجعلا اذه نع ضيوعتلا يه امهيلع ةبلا غلا ةغبصلا ،ف
إال لوئسملا ىلع عجري  .مل ةقفنلا وأ يفازجلا ضيوعتلا ىضاقت اذإ وهف ،  نيضيوعت نيب
امب لوئسملا ىلع ةقفنلا ب مزلملا وأ عنصملا بر عجريو ،  ضيوعت نود ررضلا نم ىقب امب
لكب رورضملا عجر اذإ (1).امأ كلذ يف ببستملا وه لوئسملا ألن رورضملل هعفدب مزتلا
(2)وأ عنصملا بحاص ىلع ءيشب عجري نأ هل زوجي  .فال لوئسملا ىلع ضيوعتلا

.  ةقفنلا ب مزلملا
هنع ،نأ ةلوئسم ةموكحلا نوكت ثداح يف بيصأ  ،اذإ فظوملا عيطتسي ال كلذك
ىلع نوناقلا هبتري يئانثتسا شاعم نيبو ثداحلا اذه نع لماكلا ضيوعتلا نيب عمجي
داريإ ةروص يف ناك ءاوس .  يئانثتس اال شاعملا غلبم صاقنإ بجي  ،لب ضيوعتلا ليبس
فظوملل قحتسملا لماكلا ضيوعتلا غلبم نم ةيلا مجإ ةأفاكم ةروص يف وأ ةايحلا ىدم

عمجلا عيطتسي هنإف ،  تاشاعملا نوناقل ًاقبط يداعلا هشاعم فظوملا ضبق اذإ نكل (3)

ص200– 209 مقر 20 تيزاج 1929 ةنس سرام 28 يف ةطلتخملا ةيئزجلا رصم ةمكحم (1)
ص165 . 1925م37 ةنس رياني 15 يف طلتخم فانئتسا نراق

و لمعلا تاباصأ نوناق ىضتقمب ضيوعتلا ب عنصملا بر ةبلا طم نيب عمجلا زوجي ال كلذك (2)
عمجلا زوجي ال هنأب ضقنلا ةمكحم تضق دقو .  ةيلوئسملا يف ةماعلا دعاوقلل ًاقبط ضيوعتلا

يف ماعلا نوناقلا ماكحأو ةصاخلا نيناوقلا نم هرابتعاب لمعلا تاباصأ نوناق ماكحأ نيب
اهيف دارأ يتلا لا األوح هقيبطت لا جم األلو نوناقلا هب ،ألن ىعدملا ررضلا ضيوعتب ةبلا طملا
لمعلا بحاص أطخ تابثإ ءبع هليمحت مدعب لمعلا رطاخمل ًارظن لمعلا بناج ىعري نأ عرشملا
ًادنس اهذختاو نوناقلا اذه ماكحأ ىلإ لماعلا أجل ام اذإف .  ضيوعتلا ب ةبلا طملا دنع هريصقت وأ
دض رخآ نوناق يأب كسمتي نأ ةعبارلا ةداملا ىضتقمب هل حصي ال هنإف ،  ضيوعتلا بلط يف هل
اذإ نكلو .  شحاف أطخ نع أشن دق ضيوعتلا هنع بولطملا ثداحلا نكي مل ام لمعلا بحاص
ىلع ءانب ضيوعتب طبلا  ،مث لمعلا تاباصأ نوناق ىلع ضيوعتلا بلط ىنب ىعدملا ناك

،  نايلصأ نابلط امهنا رابتعا ىلع نيضيوعتلا هلب مكحلا بلطو ،  ةماعلا ةيلوئسملا دعاوق
يف رظنت نأ اهيلع نيعتملا نم نوكي هنإف ،  لمعلا تاباصأ نوناق قيبطت ةمكحملا تدعبتساف
مقر 3 رمع ةعومجم 1942 ةنس ويام 14 يف يندم ضقن ) ماعلا نوناقلا ىلع سسؤملا بلطلا

ص436). 156
ب ةموكحلا مازتلا اهيلع بترتي يتلا مدختسملا ةافو ثداح نأب ضقنلا ةمكحم تضق دقو (3)
نم مازتلا ًاضيأ اهيلع بترتي دق تاشاعملا نوناق ةبجومب وأوالهد هتلمر أل ةيئانثتس اال ةأفاكملا
نوناق ناك املو .  يندملا نوناقلا بجومب قحتسي يذلا ضيوعتلا ب ثداحلا نع ال وئسم نوكي

ًاعبت اهتدايز زاجاو ،  ةثداحلا عوقو ىلع ةيئانثتس اال ةأفاكملا قاقحتسا بتر دق تاشاعملا
ةلمر أل عقاولا ررضلا مولعم ردقب ربجي نأ وه هضرغ نأ نيب دق نوكي هنإف لا ، حلا فورظل
نادحتم امه ،  نينوناقلا ساس يفاأل نيفلتخم اناك نإو ،  نامازتل اال ناذهف وأوالهد . مدختسملا

ًائفاكم ال ماك نوكي نأ بجو نإو ،  ربجلا اذهو .  رورضملل عقاولا ررضلا ربج يهو ،  ةياغلا يف
نمو هل . ببس ال ءارثإ نوكت ةدايز لك نأ  ،ذإ هيلع ًادئاز نوكي نأ زوجي ال هنإف ،  ررضلا رادقمل
نوكي يندملا نوناقلا هساسأ يذلا ضيوعتلا نع ًاضيأ ةلوئسم ةموكحلا نوكت ام دنع هنإف مث
اذهو .  قحتسملا يندملا ضيوعتلا غلبم لماك نم ةيئانثتس اال ةفاكملا غلبم مصخ نيعتملا نم
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اال ءاقل قحتسا امنإ نيمأتلا غلبمك يداعلا شاعملا  ،ألن لماكلا ضيوعتلا نيبو هنيب
.(1) فظوملا بترم نم تذخأ يتلا ةيرودلا تاعاطقتس

نم هباصأ اميف هل ةاساوم ريغلا نم ًاناسحإ وأ ةقدص ىقلت دق رورضملا ناك اذإ امأ
،  ةقدصلا هذه رادقم همزلي يذلا ضيوعتلا غلبم نم صقني نأ لوئسملل زوجي ررض ،فال

.  لوئسملل ال رورضملل اهب عربت دق ةقدصلا بحاص نإف

يناثلا لصفلا

ريغلا لمع نع ةيلوئسملا

ءايش نعاأل ةئشانلا ةيلوئسملا و

انطسب : يضرتفم أطخ ىلع لب تابث اإل بجاو أطخ ىلع ال موقت ةيلوئسملا –662
هانمدق اميف انيرجو .  اهماكحأ انلصفو اهناكرأ انضرعتساف ماع ، هجوب ةيلوئسملا دعاوق
ىعدم هتبثي ،  تابث اإل بجاو أطخ وه ةيلوئسملا هيلع موقت يذلا أطخلا نأ ىلع

.  رورضملا وهو ةيلوئسملا
أطخ ىلع ال اهلك موقت هنأ اهعمجي ةيلوئسملا يف ةصاخ حاالت ىلإ اآلن لقتننو
دقو يلي . اميف هلصفنس يأرلا يف خالف ىلع ضرتفم أطخ ىلع  ،لب تابث اإل بجاو
نع حازأف ،  ررضلا نم هباصأ امع ضيوعتلا رورضملا ىلع رسيي نأ اهيف عرشملا ىخوت

.  أطخلا تابثإ ءبع هقتاع
نع ةيلوئسملل مسق : نيمسق ىلإ حلااالت هذه ديدجلا يندملا نوناقلا مسق دقو

.  امهنم كال ضرعتسنو .  ءايش نعاأل ةئشانلا ةيلوئسملل رخآو ريغلا لمع

1936 ةنس 65 مقر لمعلا تاباصأ نوناق نإف ،  ةلثامم حةلا يف عراشلا هررق امو قفتي رظنلا
ردقب عفدي ناب – تاشاعملا نوناقب ةموكحلا مازتلا رارغ ىلع – لمعلا بحاص مازتلا ررق يذلا

ضيوعتلا و ضيوعتلا اذه نيب عمجلا مدع ىلع صن ،  باصملا لماعلل ًاضيوعت كلذك مولعم
مقر 4 رمع ةعومجم 1944 ةنس رياربف 3 يف يندم ضقن ) يندملا نوناقلا بجومب قحتسملا
نوناق نم 33 ةداملا ىلإ هيف نوعطملا مكحلا دانتسا ناب ًاضيأ تضقو ص251). 95
هيلإ بهذ يذلا رظنلا سالةم ىلع رثؤي ال هنم 39 ةداملا نود (1909 ةنسل 5 مقر ) تاشاعملا
مولعم ردقب ةيئانثتسا ةأفاكم يه هيلع نوعطملا ةنعاطلا اهتحنم يتلا ةأفاكملا نأ رابتعاب
ةلصاوم نع هتدعقأو هتقحل يتلا ةباص اإل درجم ىلع ضيوعتك نوناقلا اذهل ًاقفو اهقحتسا

عم لظي هقحل يذلا ررضلل رباجلا لماكلا ضيوعتلا يف هقح نأو ،  ةموكحلا ةمدخ يف لمعلا
هنع لأست أطخ نم تأشن دق ةباص اإل هذه تناك اذإ يندملا نوناقلا ماكح أل ًاقفو ًامئاق كلذ

.( ةيئاضق 18 ةنس 34 مقر نعط 1949 ةنس ربوتكأ 27 يف يندم ضقن ) ةنعاطلا
تاشاعملا نوناقب شيجلا لا جرل ررقملا صاخلا شاعملا ناب ضقنلا ةمكحم تضق دقف كلذ عمو

وأ ةيبرح عئاقو يف ثداوح ببسب وأ ودعلا لمعب مهتباصا نع 1930 ةنسل 59 مقر ةيركسعلا
هل ببس نم لبق شاعملا بحاص هقحتسي يذلا ضيوعتلا اهلب العالةق اهب اورما تايرومأم يف
هنع شاعملا يف قاقحتس لال نينوناقلا ساس التخالفاأل كلذو هنم ، ريصقت وأ دمع نع ةباص اإل

.(317 مقر 5 ةيئانجلا رمع ةعومجم 1941 ةنس ربمسيد 8 يف يئانج ضقن ) ضيوعتلا يف
صقرم ناميلس روتكدلا قحب هدقتنا دقو ،  هانررق يذلا حيحصلا أدبملا نع داح دق مكحلا اذهو

.  يناثلا ددعلا 17 داصتق واال نوناقلا ةلجمب روشنملا هقيلعت يف
ةراش اإل تقبس دقو ص251 95 مقر 4 رمع ةعومجم 1944 ةنس رياربف 3 يف يندم ضقن (1)

: يتأي  ،ام اهددصب نحن يتلا ةلأسملا يف ،  مكحلا ررقيو .  ةقباسلا ةيشاحلا يف مكحلا اذه ىلإ
العالةق يتلا و ةيعيبط ةافو هتافو دنع مدختسملا ةثرو اهقحتست يتلا ةيداعلا ةأفاكملا نكلو "

ضيوعتلا ىلإ ةفاض باإل ةثرولل ةقحتسم ىقبت هذهف اهنع ، قحتسملا ضيوعتلا والب ةثداحلا اهلب
. "
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األلو عرفلا

ريغلا لمع نع ةيلوئسملا

ةلااأل حلا ): نيتلا ح يف ريغلا لمع نع ال وئسم صخشلا نوكي : ناتلا 663–ح
نع ال وئسم نوكيو ةباقرلا ىلإ ةجاح يف صخش ةباقر هيلع بجت نم حةلا يه ( ىلو

.  صخشلا اذه نم ةرداصلا األمعلا
.  عباتلا لا معأ نع ال وئسم نوكيو عوبتملا حةلا يه ( ةيناثلا ةلا (وحلا

األلو ثحبملا

(*) هتباقر يف مه نمع ةباقرلا هيلع بجت نم ةيلوئسم

(Responsabilitedesurveillantdufaitdesonsurveille)
ميدقلا ينطولا يندملا نوناقلا نم 151 ةداملا تناك : ةينوناقلا صوصنلا –664

: يتأي ام ىلع صنت
نع وأ هتياعر تحت مه نم لا مهإ نع ئشانلا ريغلا ررضب ناسن اإل مزلي كلذكو "

. " مهايا هتظح مال مدع نع وأ مهنم هابتن واال ةقدلا مدع
: يتأي ام ىلع صنت ميدقلا طلتخملا يندملا نوناقلا نم 213 ةداملا تناكو

نع وأ هتياعر يف مه نم ريصقت نع ءيشانلا ريغلا ررضب كلذك صخشلا مزلي "
. " مهايإ هتظح مال مدع نع وأ مهنم هابتن واال ةقدلا مدع نع وأ مهلا مهإ

تناك ةغايصلا ثيح نم يهف (1): ةددعتم هوجو نم ةبيعم صوصنلا هذه تناكو
ىلع ءانب هتياعر تحت مه نمع ةباقرلا ىلوتم ةيلوئسمل ةرات ضرعت  ،ذإ ةبرطضم ةقلق

،  هبناج يف تباث أطخ ىلع ءانب ةباقرلا ىلوتم ةيلوئسمل ًاروط ضرعتو ،  ضرتفم أطخ
يأبو لا يأاألوح يف نيبت مل يه (1).(29مث ىلو األ ةيلوئسملا وه دوصقملا نأ عم
ساسأ حضوت مل ًاريخأ يهو (3).  هريغ ىلع ةباقرلا ًايلوتم صخشلا حبصي طورشلا
سكعلا تابثإ لبقي ضارتف اذهاال لهو ،  ضرتفم أطخ ىلع ةمئاق يه لهو ،  ةيلوئسملا

.(2)

ةداملا يف صن  ،ذإ بويعلا هذه اهيف بنجت صوصنب ديدجلا يندملا نوناقلا ءاجف
: يتأي ام ىلع 173

ببسب ،  ةباقرلا ىلإ ةجاح يف صخش ةباقر اقافتا وأ انوناق هيلع بجي نم لك -1"
هثدحي يذلا ررضلا ضيوعتب امزلم نوكي ةيمسجلا وأ ةيلقعلا حهتلا ببسب وأ هرصق

هنم عقو نم ناك ولو مازتل اال اذه بترتيو .  عورشملا ريغ هلمعب ريغلل صخشلا كلذ
. " زيمم ريغ راضلا لمعلا

اهغلب ةنس ،وأ رشع سمخ غلبي مل اذإ ةباقرلا ىلإ ةجاح يف رصاقلا ربتعيو -2"
ةسردملا يف هلمعم ىلإ رصاقلا ىلع ةباقرلا لقتنتو .  هتيبرت ىلع مئاقلا فنك يف ناكو

لقتنتو .  فرشملا وأ ملعملا فارشإ تحت رصاقلا مادام ،  ةفرحلا ىلع فرشملا وأ
. " جوزلا ىلع ةباقرلا ىلوتي نم ىلإ وأ اهجوز ىلإ رصاقلا ةجوزلا ىلع ةباقرلا

بجاوب ماق هنأ تبثأ اذإ ةيلوئسملا نم صلخت نأ ةباقرلا ب فلكملا عيطتسيو -3"

. 345 ةرقف فلؤملل زجوملا (1)
نوناقلا يف اهتليثم نم ًاريخ تناك ،  بويع نم اهيف ام ىلع ،  صوصنلا هذه نإف كلذ عمو (2)

نم فئاوط ركذ ام ىلع ترصتقا  ،لب ةماع ةدعاق عضت مل يتلا (م1384) يسنرفلا يندملا
.(719 ةرقف –712 ةرقف 1 وزام رظنأ ) رصحلا ليبس ىلع نيلوئسملا
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1) ةيانعلا نم يغبني امب بجاولا اذهب ماق ولو اعقاو الدب ناك ررضلا نأ تبثأ  ،وأ ةباقرلا
. "(

(2) ةباقرلا ىلوتم ةيلوئسم ققحتت ىتم (1): نيرمأ صنلا اذه ددص يف ثحبنو
.  ةيلوئسملا هذه هيلع موقت يذلا ساس األ

األلو بلطملا

ةباقرلا ىلوتم ةيلوئسم ققحتت ىتم

ىلع ةباقرلا صخش ىلوت اذإ ةيلوئسملا ققحتت : ةيلوئسملا ققحتل ناطرش –665
بجوأف هبناج يف تبث عورشم ريغ لمع ةباقرلا تحت وه نمم ردصو .  رخآ صخش

.  عورشملا ريغ لمعلا اذه نع ال وئسم ةباقرلا ىلوتم نوكي مث نمو .  هتيلوئسم
صخش ىلع ةباقرلا صخش ىلوت (1): نيطرش نذإ مزلتسي ةيلوئسملا ققحتف

.  ةباقرلا تحت وه نمم عورشم ريغ لمع رودص (2).  رخآ

لك اآليت:1- هجولا ىلع يديهمتلا عورشملا نم 241 ةداملا يف صنلا اذه درو : صنلا خيرات (1)
ح ببسب وأ هرص ببسب ،  ةباقرلا ىلإ ةجاح يف صخش ةباقر اقافتا وأ ًانوناق هيلع بجي نم

هلمعب ريغلل صخشلا كلذ هثدحي يذلا ررضلا ضيوعتب ًامزلم نوكي ،  ةيمسجلا وأ ةيلقعلا هتلا
-2.  زيمم ريغ راضلا لمعلا هنم عقو نم ناك ول ىتح ًامئاق مازتل اذهاال ىقبيو .  عورشملا ريغ
،  ةباقرلا بجاوب ماق هنأ تبثا اذإ فانئتسا ةيلوئسملا نم صلخي نأ ةباقرلا ب فلكملا عيطتسيو

ةنجل يفو . " ةيانعلا نم يغبني امب بجاولا اذهب ماق ول ىتح ًاعقاو الدب ناك ررضلا نأ تبثا وأ
اآليت:"1 هجولا ىلع ،  يئاهنلا عورشملا يف 177 اهمقر حبصأ نأ دعب ،  ةداملا تلدع ةعجراملا
وأ ةيلقعلا حهتلا ببسب وأ هرصق ببسب ،  ةباقرلا ىلإ ةجاح يف صخش ةباقر ىلوت نم لك –

.  عورشملا ريغ هلمعب ريغلل صخشلا كلذ هثدحي يذلا ررضلا ضيوعتب ًامزلم نوكي ،  ةيمسجلا
يف رصاقلا ربتعيو –2.  زيمم ريغ راضلا لمعلا هنم عقو نم ناك ولو مازتل اال اذه بترتيو

.  هتيبرت ىلع مئاقلا فنك يف ناكو اهغلب وأ ةنس ةرشع سمخ غلبي مل اذإ ةباقرلا ىلإ ةجاح
فارشا تحت راصقلا ماد ام ةفرحلا يف وأ ةسردملا يف هملعم ىلإ رصاقلا ىلع ةباقرلا لقتنتو

.  جوزلا ىلع ةباقرلا ىلوتي نم ىلإ وأ اهجوز ىلإ ةراصقلا ةجوزلا ىلع ةباقرلا لقتنتو ،  ملعملا
 ،وأ ةباقرلا بجاوب ماق هنأ تبثا اذإ ةيلوئسملا نم صلخي نأ ةباقرلا ب فلكملا عيطتسيو –3
اذه ماق دقو . " ةيانعلا نم يغبني امب بجاولا اذهب ماق ولو ًاعقاو الدب ناك ررضلا نأ تبثا
ًانوناق هيلع بجي نم ىلع ةيلوئسملا لعج بنجت (ً :(وأال نيتي اال نيرابتع اال ىلع ليدعتلا

اإلس ةعيرشلا يف اهماكحأو سفنلا ىلع ولاالةي ةركف ريثي نأ هنأش نم اذه نإف ،  صخش ةباقر
ليدعتلا يف ددح ( ًايناث ).  ثيدحلا نوناقلا يف ةباقرلا ةركف عم امامت قفتي دقال امم الةيم

وأ ةسردملا يف ملعملا ىلا ةباقرلا لقتنت ىتمو ةباقرلا ىلإ ةجاح يف يبصلا نوكي نس يأ ىلإ
ىلإ ةعجارملا ةنجل يف ريشا دقو .  رصاقلا ةجوزلا ىلع ةباقرلا لقتنت نم ىلإو ةفرحلا يف
ًاروطو ،  أطخلا مدع تابثإب ضارتف اال يفتني ةراتف ،  أطخلا ضارتفا يف ددشتلا يف جردت

عال يفني اذهو يبنج األ ببسلا تابثإب ةثلا  ،ثو عورشملا ريغ لمعلا عنم ىلع ةردقلا مدع تابثإب
نوكي امنإ ةيلوئسملا عفد نأ لماتلا دنع ودبيو .  أطخلا ضارتفا يفني ال ةيببسلا ةق

حلااالتثلا هذه نم ىلو ةلااأل حلا يفف .  ةيببسلا عالةق يفنب امإو أطخلا يفنب امإ : نيرمأ دحاب
ةيببسلا عالةق تفتنا دق ةثلا وثلا ةيناثلا نيتلا حلا يفو ،  أطخلا ىفتنا دق ةجردتملا الةث
دوعنسو ص198 1/94 مقر 15 ةاماحملا 1934 ةنس ربمفون 19 يف يندم ضقن : رظنأ )
عورمشلا يف درو امك صنلا ىلع باونلا سلجم قفاو دقو .( يلي اميف مكحلا اذه ىلإ

ةفاضإ ىلإ تهتنا ةليوط تاشقانم ترج خويشلا سلجمب يندملا نوناقلا ةنجل يفو .  يئاهنلا
ًاقافتا وأ ًانوناق هيلع بجي نم لك " ةرابع لا دبتسا ىلإو ةيناثلا ةرقفلا يف " فرشملا " ةملك

ب مازتلا دوجو وه ةيلوئسملا طانم "ألن صخش ةباقر ىلوت نم لك " ةرابعب " صخش ةباقر
مقر حبصأو .  نوناقلا صن وأ قافت اال هردصم نوكي نأ امإ ةلا حلا هذه يف مازتل واال ةباقرلا

ج ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم ) هتنجل اهتلدع امك خويشلا سلجم اهيلع قفاوو . 173 ةداملا
ص412). ص405– 2
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ةباقرلا ىلوت –1

ردصمو .  ةباقرلا ب مازتلا ماق إالاذإ ةيلوئسملا ققحتت :ال ةباقرلا ب مازتل 666–اال
ىلوتي األب نوناقلا لثم .  صنلا لوقي امك قافت وأاال نوناقلا نوكي نأ امإ مازتل اذهاال

 .فال هاضرم ةباقر ىلوتي ةيلقعلا ضارم لأل ىفشتسم ريدم قافت اال لثمو ،  هنبا ةباقر
هنع ،لب ال وئسم نوكي ىتح رخآ صخش ةباقر لعفلا ب صخش ىلوتي نأ نذإ يفكي
مازتل اذهاال مايقو .  ةباقرلا هذه ىلوتب يقافتا وأ نينوناق مازتلا كانه نوكي نأ بجي

.  ةباقرلا ىلوتم ةيلوئسم هيلع بترت يذلا وه
ىلإ هريغ ةباقر يف عوضوملا صخشلا ةجاح ،  صنلا يف ءاج امك مازتل اذهاال ةلعو
حهتلا ببسب امإو ،  ةيلقعلا حهتلا ببسب امإو ،  هرصق ببسب امإ ،  ةباقرلا هذه
وذو هوتعملا و نونجملا  .و هرصق ببسب ةباقرلا ىلإ ةجاح يف رصاقلا  .ف ةيمسجلا
يف لولشملا و دعقملا و ىمع  .واأل ةيلقعلا مهتلا ح ببسب ةباقرلا ىلإ ةجاح يف ةلفغلا
بيقر ةماقإ نوناقلا ىلوتي نم ؤهالء نمو .  ةيمسجلا مهتلا ح ببسب ةباقرلا ىلإ ةجاح

وأ اآلءاب ةباقر يف نوناقلا مهعضي ةلفغلا ىذو هوتعملا و نونجملا و رصاقلا  ،ك مهيلع
ريدمك ،  ةباقرلا ىلوتم عم قافت باال هيلع ةباقرلا موقت نم مهنمو .  سفنلا ءايلوأ

.(1) ىضرملا ةباقر ىلوت ىلع امهعم قفتي ضرمملا و ىفشتسملا
ةباقرك ،  ةيمسجلا ةلا حلا وأ ةيلقعلا ةلا حلا وأ رصقلا ببسب موقت ال يتلا ةباقرلا امأ

(2)،فال هبزح ءاضعأ ىلع يسايسلا بزحلا سيئر ةباقرو نينوجسملا ىلع ناجسلا
.  ةيلوئسملا هذه اهيلع بترتت

يتلا حلااالت نوناقلا رصحي :مل ةباقرلا ب مازتل اال اهيف موقي يتلا حلااالت –667
ماق اذإ موقت حلااالت هذه نأ رارق ناب ىفتكاو ،  هريغ ىلع ةباقرلا صخش اهيف ىلوتي
نس غلب اذإف .  رصاقلا ىلع موقت لص األ يف ةباقرلا و ًاقافتا وأ ًانوناق ةباقرلا ب مازتلا
نذإ ضرعتسنف بغلا . وهو هيلع ةباقرلا طسبل وعدي ام دجو هنع .إالاذإ تلحنا دشرلا

.  غولبلا ةلا حو رصقلا :حةلا نيتلا حلا نيتاه
عرشملا ىنع دقو .  رصاقلا حةلا انمدق امك يه ةباقرلا حاالت رهظا : رصاقلا (1)

ىلإ ةجاح يف رصاقلا ربتعيو ": لوقي 173ذإ ةداملا نم ةيناثلا ةرقفلا اهل صصخف اهب

صن لصفي ": يتأي ام ددصلا اذه يف يديهمتلا عورشملل ةيحاضي اإل ةركذملا يف ءاج دقو (1)
وأالً ددحي وهف ثالةث . هوجو نم يلا حلا يرصملا نينقتلا يف صوصنلا نم درو ام عورشملا
هذه نم لضفت تناك نإو يلا ، حلا نينقتلا صوصن نأ ىعاريو ًانيب . ًاديدحت ةباقرلا ةركف
يف صقن نم نينقتلا اذه ماكحأ روتعا ام كرادت ثيح نم ،  يسنرفلا نينقتلا صوصن ةيحانلا

.  باضتق واال زاجي يفاإل تغلا دقب ةركفلا هذه ةغايص يف اهنإ  ،إال ةباقرلا قح مهل نم نايب
ىلإ ناسن اإل جاتحي دقف .  هردصمو هتلع نيبف ،  ةباقرلا ب مازتل اال ليلحت ىلإ عورشملا دمع دقو
نم األبوأ فرشي اذهلو .  ةيمسجلا وأ ةيلقعلا حهتلا ببسب امإو ،  هرصق ببسب امإ ةباقرلا
ام فورظلل ًاعبت يضاقلا ردقيو .  ةباقرلا ىلإ ًاجاتحم االنب ىقب ام رصاقلا هنبا ىلع هماقم موقي
ةباقر ىلع لمعلا رشابم موقي كلذكو .  ةمئاق الزتلا ةباقرلا هذه ىلإ رصاقلا ةايح تناك اذإ
مهتباقر هب تطين نم ةباقر ىلع ضرمملا وأ بيقرلا  ،و هذيم تال ةباقر ىلع ملعملا  ،و هنايبص

ح ببسب ةباقرلا كلت ىلإ ةجاح يف ًاعيمج صاخش ؤهالءاأل ىقب  ،ام ىنمزلا وأ نيناجملا نم
صن لص األ يف وهف ةباقرلا ب مازتل اال ردصمب قلعتي اميف امأ .  ةينامسجلا وأ ةيلقعلا مهتلا

األبوأاألموأ ىلع ةباقرلا ءبع ىقلت يتلا يه ةيصخشلا لا األوح نوناق ماكحأف ،  نوناقلا
نأشلا وه امك ،  صاخ قافتا ىضتقمب ةباقرلا ب مازتل اال ضرفي دقو لا . األوح بسح ىلع ىصولا

ص407). ص406– ج2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم )" سراحلا يف
الال وئسم ربتعي ال يسايسلا بزحلا سيئر نأب ةطلتخملا ةيئزجلا ةرهاقلا ةمكحم تضق دقو (2)
1910 ةنس ةينوي 15) بزحلا ءاضع أل ةيدرفلا نعاألمعلا وال هبزحل ةيعامجلا نعاألمعلا

ص159). 1 تيزاج
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.  هتيبرت ىلع مئاقلا فنك يف ناكو اهغلب ةنس ،وأ ةرشع سمخ غلبي مل اذإ ةباقرلا
ماد ام ةفرحلا يف فرشملا وأ ةسردملا يف هملعم ىلإ رصاقلا ىلع ةباقرلا لقتنتو
اهجوز ىلإ رصاقلا ةجوزلا ىلع ةباقرلا لقتنتو ،  فرشملا وأ ملعملا فارشإ تحت رصاقلا

. " جوزلا ىلع ةباقرلا ىلوتي نم ىلإ وأ
– اإلسالةيم ةعيرشلا يف ملحلا غولب نس يهو – ةرشع ةسماخلا نس ىلإ رصقلا ف
نم فنك يف نسلا هذه غولب ىتح ةداع نوكيو طاالًاق . ةباقرلا ىلإ ةجاح يف ربتعي

يعرشلا ىلولا وهف ،  دجو ًاألباذإ وأال مه هتيبرتب نوموقي نيذلا  .و هتيبرتب موقي
ةباقرلا ىلوت األب دجوي مل اذإف .  هدلو ىلع ةباقرلا ب ًانوناق لكملا وهو ،  سفنلا ىلع
لقتنت دقو .  امهريغ وأ مع وأ دج نم سفنلا ىلو ةداغ نوكيو .  دلولا ةيبرت ىلع مئاقلا

نس ىلإ هلك كلذو األم . ىلإ سفنلا ىلو نم ،  ينمضلا قافت اال قيرطب ولو ،  دلولا ةيبرت
شيعي دعي ملو ،  ةيبرتلا دويق نم كلذ قوف ررحتو ،  دلولا اهغلب نإف .  ةرشع ةسماخلا
ةلأسم هذهو هنع . ال وئسم دحأ نوكي  ،فال هسفنب هشيع بسكي حبصأو ،  دحأ فنك يف
هغولب دعب هتيبرت ىلع موقي نم فنك يف شيعي ىقب اذإ امأ .  نوناق ةلأسم ال عقاو

وه هتيبرت ىلع مئاقلا –ف ةيلوئسملا ىعدم ىلع انه تابث اإل ءبعو – ةرشع ةسماخلا
ال وئسم ىقبيو ،  هريغ ناك نإ ًاقافتاو سفنلا ىلو ناك نإ انوناق ،  هيلع ةباقرلا ىلوتم

شيعي دوعي فال ةلقتسم ةشيعم يف لصفني نأ ىلإ  ،وأ دشرلا نس دولا غلبي نأ ىلإ هنع
اال امتح ينعي ال انه ةشيعملا يف الل قتس  .واال ةباقرلا دويق نم ررحتيو دحأ فنك يف

لقتسم هنكلو دحاو نكسم يف هيبأ عم اميقم دلولا نوكي دقف ،  نكسملا يف الل قتس
نوكي ال دقو هنع ، ال وئسم نوكي فال هتيبرت ىلع فارشإ لألب سيلو ةشيعملا يف هنع
وئسم نوكيف هتيبرت ىلع ًافرشم ىقبي األب نكلو دحاو نكسم يف هيبأ عم اميقم دلولا

ال(1).

ايهف ربتعي يتلا طورشلا و لا األوح نايب يف حيرص ريغ ،  انيأر امك : ميدقلا يندملا نوناقلا ناكو (1)
كلذ . يف ءاضقلا ماكحأ تبرطضا مث نمو .  هنبا ىلع ةباقرلا ًايلوتم األب

هنبا ىلع ةباقرلا ًايلوتم األب لعجف (م1384)، يسنرفلا يندملا نوناقلا رياس ام ماكح نماأل كانهف
ةمكحم هب تضق ام كلذ نم .  هيبأ عم ًاميقم ناكو دشرلا نس غلبي مل ًارصاق االنب ماد ام

ىلإ هنبا نم لصحت يتلا رارض نعاأل ًايندم ال وئسم ىقبي نأاألب نم ةينطولا رصم فانئتسا
31) هيبأ عم رصاقلا ةماقإ إال ةيلوئسملا هذه قيقحتل طرتشي  ،وال دشرلا نس هغولب نيح

ةينطولا رصم فانئتسا : ًاضيأ رظنأ ص990– 494 مقر 12 ةاماحملا 1931 ةنس ربمسيد
األ ةياعر ناب كلذك تضقو ص351)– 2/178 مقر 14 ةاماحملا 1933 ةنس سرام 7 يف
اذإ يناثلا  ،و هدلا عمو ابصنم االنب ناك اذإ امهلوأ : نييساسا نيرمأ قيقحتل هنبا ىلع موقت ب
مقر 20 ةاماحملا 1940 ةنس ويام 2 يف ةينطولا رصم فائنتسا ) غولبلا ةجرد نع ًارصاق ناك
لا معأ نع اآلءاب ةيلوئسم أشنم ناك امل هنأب ةيلكلا طويسأ ةمكحم تضقو ص1358). 610
اهلا ، وزب لوزتف ،  ةطلسلا هذهل مالةمز ةيلوئسملا هذه نوكتف ،  ركذلا ةفلا س اآلءاب ةطلس مهئانبا
 ،األلو نيديقب 1384 ةداملا يف ةيلوئسملا هذه يسنرفلا عراشلا ديق اذهلو .  اهدوجوب موقتو
 ،وأ هسفن رومأ ريدي ًاديشر دلولا ناك اذإف .  ًارصاق االنب نوك امهيناثو ،  هنبا عم دلا ولا ةماقإ
هنع ًابئاغ هدلا و ناك  ،وأ دشرلا نس هغولب لبق شيجلا ب قحلأ نأك هدلا عمو ميقم ريغ دلولا ناك
ةنس ربمفون 8) ةيلوئسم فال يلا لا ،بوتلا األوح هذه يف لألب ةطلس  ،فال ةعطقنم ةبيغ

أبال ةطلتخملا فانئتس اال ةمكحم تضقو ص425). 2/222 مقر 14 ةاماحملا 1933
ةنس رياني 3 يف طلتخم فانئتسا ) دشرلا نس غلب يذلا هنبا لا معأ نع األب ىلع ةيلوئسم

ص83). 1906م18
نم ةنس . ةرشع سمخ يهو سفنلا ىلع ولاالةي نسب هنبا ىلع ةباقرلا األب ىلوت تطبر ماكحأ كانهو
يف تصن )ذإ ميدقلا ) يندملا نوناقلا نم 151 ةداملا نأ نم ضقنلا ةمكحم هب تضق ام كلذ
تحت مه نم لا مهإ نع " ريغلل ئشانلا ررضلا ضيوعت نع ناسن اإل ةلءاسمىلع ةيناثلا ةرقفلا

لص األ ىلع ًاجورخو ءانثتسا اهتررق يتلا ةيلوئسملا هذه نأ ىلع حوضوب تلد " . . .دق هتياعر
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وه دحأ ةباقر يف نوكي نأ بجي ةرشع ةسماخلا نس ىلإ رصاقلا نأ كلذ نم ىرنو
ًاقافتا ةباقرلا تلقتنا  ،إالاذإ سفنلا ىلوف دجوي مل نإف األب ، نوكيو هنع ، لوئسملا

يف شيعي لظ نإف ،  ةرشع ةسماخلا دلولا غلبي نأ دعبو .  اهريغ ىلإ األم(1)وأ ىلإ

هذه هيضتقت امو راضلا لعفلا باكترا رشاب نم ىلع ةطلس نم لوئسملل ام ىلع موقت امنإ
اذإو .  ريغلا ب رارض نماأل هعنمو هنع ررضلا عنمل ةبقارملا و ظفحلا ب هدهعت بوجو نم ةطلسلا
باكترا رشاب نم نس نوك وه اهتيحان نم ةيلوئسملا يتأتف ،  ظفحلا تابجوم ىدحإ نسلا تناك

وللالةي نوناقلا يف ةددحملا نسلل انه رابتعا  ،وال هريغ ظفح تحت هعضو يضتقي راضلا لعفلا
قلعتم ًانوناقو ةغل اهانعمب ةيلوئسملا ساسأ وه يذلا (garde) ظفحلا نإف لا ، ملا ىلع

عمو هلا ، مب صتخي اميف ًارصاق ناسن اإل نوكي دق  ،ذإ ظفحلا تحت عوضوملا صخشب ةرشابم
ضيوعتلا ىوعد يفف نذإو .  صخشب صتخي اميف ةطلس  ،وال هسفن ىلع ألدح الوالةي كلذ

هذه له ةفرعمل إال ررضلا هنم عقو نم فرعت نوكي ال ةروكذملا ةداملا ىضتقم ىلع ةعوفرملا
ضفرب هءاضق سسأ اذإ مكحلا مأالف ىوعدلا هيلع تعفر نم ظفح تحت هعضو بجوت نسلا

هنس تزواجت دق مهتملا  ،نأ ةمكحملا هتنيبت ام ىلع مهتملا ودلا ىلع ةعوفرملا ضيوعتلا ىوعد
4 يف يئانج ضقن ) ئطخي ملو باصأ دق نوكي ،  هسفن ىلع هيبأ هبوالةي يهتنت يذلا دحلا

مكحلا ناب رخآ مكح يف تضقو ص326). 100 مقر 24 ةاماحملا 1943 ةنس رياني
نم ةرشع ةسماخلا زواجت دق ناك نأ دعب هنبا لمع نع ال وئسم دلا ولا ربتعا ذإ هيف نوعطملا
ظفح يف ىقبي نإاالنب قلا ذاو ةنس ، ةرشع عست نم رثكأ ةثداحلا تقو هنس تناكو ،  هرمع

ب طبترم ريغصلل ةبسنلا ب ظفحلا قح  ،ألن أطخأ دق نوكي ةنس ، نيرشعو ىدحإ غلبي ىتح هيبأ
ضقن ) لا ملا ىلع ولاالةي سفنب وال لا هلبملا نأش  ،وال اهئاهتناب يهتنيو ،  سفنلا ىلع ولاالةي

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 24 ةاماحملا 1943 ةنس ويام 3 يف يئانج
ًاقيلعتو ص161 . ص145– 16 داصتق واال نوناقلا ةلجم يف صقرم ناميلس روتكدلا قيلعت رظناو
ةيردنكس اإل ةمكحم تضقو .( يناثلا و األلو نيددعلا 19 داصتق واال نوناقلا ةلجم يف رخآ هل

ًاذخا هرمع نم ةرشع ةسماخلا زواجت ىتم األب ةياعر تحت نوكي ال دلولا نأب ةينطولا ةيلكلا
و هسفنب ةقلعتملا هلا معأ لك نع هدحو ال وئسم نوكيو ،  سفنلا ىلع ولاالةي يف نيبحاصلا يأرب

نسلا هذه نم ءادتبا هنأ امك هلا ، مهإو هطايتحا مدع نع لأسيف هلا ، ومأب اهل العالةق يتلا
لوقلا أطخلا نم ناك كلذ ىلعو .  تابوقع 66 ةداملا كلذب يضقت امك همئارج نع لوئسم ًاضيأ
ةيلوي 11) نيرشعلا و ةيداحلا نس  ،يأ نينوناقلا دشرلا نس االنب غولب ىتح األب ةيلوئسمب

14 يف بنيز ةديسلا ةمكحم : ًاضيأ رظنأ ص420– 2/219 مقر 14 ةاماحملا 1933 ةنس
ةنس ةينوي 26 يف سنركد ةمكحم ص59– 2/26 مقر 15 ةاماحملا 1934 ةنس رياني

ص108). 44 مقر 16 ةاماحملا 1935
األ ةيلوئسم نأب نيراطعلا ةمكحم تضق  ،ذإ ديدجلا يندملا نوناقلا هيلع رقتسا امب ذخأ مكح كانهو

ةيرحب يضاقلا ظفتحي امنإو ،  نيرشعلا و ةدحاولا نس االنب غولب دعب ضرتفت ال هنبا نع ب
15 ةاماحملا 1933 ةنس ةيلوي 25) نيرشعلا و ةدحاولا و ةرشع ةسماخلا نيب اميف ريدقتلا
بلص يف روشنملا ةينطولا فانئتس اال ةمكحم مكح اذه نم برقيو ص299). 2/137 مقر

–2 يئانجلا ضقنلل مصاع ةعومجم 1947 ةنس رياربف 17 يف ةيئانجلا ضقنلا ةمكحم مكح
. 21–27

ا ةيلوئسم اهدنع فقت ةنيعم ًانس ددحي نكي مل ميدقلا يندملا نوناقلا نأ صقرم ناميلس وتكدلا ىريو
ناك ىتم دشرلا نس االنب غولب دعب ىتح ةيلوئسملا هذه موقت دقو ،  هنبا نع ةضرتفملا ألب

ص 16 داصتق واال نوناقلا ةلجم يف هيلإ راشملا هقيلعت رظنأ ) هفنك يفو هيبأ ةياعر تحت ًايقاب
ص344 ص338– 13 داصتق واال نوناقلا ةلجم يف هل رخآ ًاقيلعت رظناو ص149 . –148

.(
نسلا هذه تهتنا ىتمف ،  ةناضحلا نس يف الزيلا ناك اذإ اهدلو ىلع ةباقرلا لألم نوكي دقو (1)

األم نود األب نأب ةطلتخملا ةيئزجلا ديعسروب ةمكحم تضق دقو .  هدحو لألب ةباقرلا تيقب
يذلا هدحو )،ألناألبوه تاونس عبس ) زييمتلا نس غلبي امدنع هدلو لا عفأ نع لوئسملا وه

191 مقر 20 تيزاج 1929 ةنس ةينوي 15) نسلا هذه غلبي نأ ذنم هدلو ىلع ةباقرلا ىلوتي
ص177).

رياربف 7) هيلع ةيصولا يه نكت مل ولو هنع ةلوئسم رصاقلا مأ نأب ةينطولا رصم ةمكحم تضق دقو
ص332). 2/119 مقر 11 ةيمسرلا ةعومجملا 1910 ةنس
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ةشيعم يف دلولا لصفني نأ ىلإ هنع ، ال وئسم اذه ىقب هتيبرت ىلع موقي نم فنك
.  دشرلا نس غلبي نأ ىلإ وأ ةلقتسم

ىلإ بهذ نإف .  ميلعتلا ةلحرم يف نوكي هتيبرت ىلع مئاقلا فنك يف وهو دلولا و
ماد ام لصفلا ملعم ىلإ – طقف ةسردملا ب هدوجو تقو – هيلع ةباقرلا تلقتنا ةسردملا

سرادم نم ةسردملا تناك اذإو (1) ةسردملا يف ماد ام ةسردملا سيئر ىلإ وأ هيف
نإو (2) عباتلا نع عربتملا ةيلوئسم سيئرلا وأ ملعملا نع ةلوئسم ةلودلا تناك ،  ةلودلا
ةدم ةفرحلا هميلعت ىلع فرشي نم ىلإ هيلع ةباقرلا تلقتنا ،  ةفرح ملعتي دلولا ذخأ

نيرمتلا  ،ف ةفرحلا ىلع نيرمتلا ب حيرص دقع دوجول ةرورض  .وال هفارشإ تحت هدوجو
.  عوضوملا يضاقل اهريدقت كرتي وعقا ةلأسم هذهو ،  ينمض دقع هنم صلختسي يلعفلا
ىلإ هيلع ةباقرلا تداع ،  ةفرحلا ملعت نم وأ ةسردملا نم هموي يف دلولا غرف ىتمو
ةلحرم يف ماد ام دلولا نأ كلذ نم ىرنو .(3) هنع لوئسملا وه ناكو هتيبرت ىلع مئاقلا

األ بسحب رخآ ىلإ صخش نم هيلع ةباقرلا لقتنتو ،  ةباقرلا تحت ًامئاد نوكي ةيبرتلا
.  هانمدق يذلا وحنلا ىلع لا وح

ناك نمم اهيلع ةباقرلا لقتنتف ،  دشرلا نس اهغولب لبق جوزتت ًاتنب رصاقلا نوكي دقو
ناك اذإف ًارصاق تماد ام اهنع الً وئسم نوكي يذلا وهو ،  اهجوز ىلإ اهتيبرت ىلع ًامئاق
ىلع ةباقرلا يلوتم نإف ،  رخآ ببس ألي وأ هرصقل ،  ةباقرلا هيلع موقت هسفن جوزلا
غلب ام اذإف .  امهنم لك نع الً وئسم نوكيو ،  ةجوزلا ىلع ًاضيأ ةباقرلا ىلوتي جوزلا

.  هتجوز ىلع ةباقرلا يلوتملا وه جوزلا راص ،  ةجوزلا اهغلبت ملو ،  دشرلا نس جوزلا
ال ناك ول ىتح ،  ةباقرلا نم ررحت دشرلا نس دلولا غلب اذإف .  دشرلا نس غلا (2)بلا

نأ ىلع ءانب هنبا ةظح مال يف دلا ولا ريصقت مكحلا يفن اذإ أطخ أبال ضقنلا ةمكحم تضق دقو (1)
يذلا هدلا و نع ىأنمب ةسردملا يف هدوجو ءانثأ تلصح دق اذهاالنب نم تعقو يتلا ةثداحلا
ربمفون 19 يف يندم ضقن ) ةسردملا نوؤشب نيمئاقلا نم هريغ ةياعر يفو رخآ دلب يف ميقي

نأب ةينطولا رصم فانئتسا ةمكحم تضقو ص198). /94 مقر 15 ةاماحملا 1934 ةنس
ال وئسم .  هتباقر نع ًاديعب هنبا ناك ىتم هنع عفترت ريغلا ب ةرضملا هنبا لا عفأ نع دلا ولا ةيلوئسم

ةسردملا ب هدوجو ءانثأ هنبا نم عقي يذلا ءادتع  ،فاال هميلعت رمأ ىلوتت يتلا ةسردملا ةياعرب ً
أل ةسردملا ةرادإ عم نماضتلا قيرطب الً وئسم دلا ولا لعجي ال ةظح وملاال ةبقارملا مدع ببسب
ةنس ويام 13) مهفارصنا تقو ىلإ ةسردملا مهلوخد تقو نم اهذيم نعتال ةلوئسملا يه اهن
نع ًاديعب هنبا ماد الًام وئسم األب نوكي ص239).وال 128 مقر 12 ةاماحملا 1931
ملعملا ىلع عقو دق نماالنب رداصلا ءادتع اال ناك ول ىتح ،  ةسردملا ةياعرب الً ومشم ،  هتباقر

.  ةباقرلا هيلإ تلقتنا يذلا هسفن

االنب أطخ ناك  ،اذإ ةسردملا يف وهو االنب هبكتري طخـأ نع األب ةيلوئسم ققحتت دق كلذ عمو
نأاالنب ولو هنأب ةيسنرفلا نيسلا ةمكحم تضق دقو األب . بناج يف تباث أطخب ًاقوبسم
نأ تبث اذإ ققحتت األب ةيلوئسم  ،إالنأ يلخادلا اهمسقب ةسردمب هدلا و نع ًاديعب ميقي رصاقلا
هنبا دوع ول امك ،  هتيبرت ءوس ةجيتن األب هبكترا أطخب ًاقوبسم ناك االنب هبكترا يذلا لمعلا
موقتو .  ةسردملا لخاد هلمحب هل حمسو ،  ًاسدسم هل يرتشاو ،  ةيرانلا ةحلس لااأل معتسا ىلع

الح سلا اذه لمح ةباقر مدع ىلع تبترت يتلا ةسردملا ريدم ةيلوئسم بناجب األب ةيلوئسم
ص109). 67 مقر 11 ةاماحملا 1930 ةنس سرام 15) هلا معتساو

،  يسنرفلا نوناقلا يف اهلحم لحت يتلا ةلودلا ةيلوئسمو ةضرتفملا نيسردملا ةيلوئسم يف رظنا (2)
أطخ ىلع موقت اسنرف يف سردملا ةيلوئسم لعج يذلا 1937 ةنس ليربأ 5 نوناقلا يف مث
ىلإ حلااالت ، ضعب يف اهيسردم لحم ةلودلا لولح  ،عم ضرتفم أطخ ىلع ال تابث اإل بجاو

. 51-851 ةرقف -784 ةرقف 1 وزام
دلولا اذه ناك ولو ،  رصاقلا هدلو نع لوئسم دلا ولا نأب ةينطولا فانئتس اال ةمكحم تضق دقو (3)
ةيملعم ةظح مال تحت هيف نكي مل تقو يفو ةسردملا جراخ لمعلا بكترا دق ماد  ،ام ًاذيملت

ص2). 32 قوقح ص611- 221 مقر 3 عئارشلا 1916 ةنس ويام 291
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الً وئسم دحأ نوكي  .وال هيوذ فنك يف شيعي ىقب ول ىتحو ملعتلا رود يف زيلا
يف حبصأ دشرلا نس هغولبب هنأ كلذ ةفرحلا يف وال ةسردملا يف وال تيبلا يف هنع .ال
ررحتت كلذكو .  هيلإ ةجاحلا مايقب موقي امنإ ةباقرلا مازتلا  ،و ةباقرلا ىلإ ةجاح ريغ

،  دشرلا نس تغلب ىتم .  اهجوز ىلع ةباقرلا يلوتم ةباقر  ،وأ اهجوز ةباقر نم ةجوزلا
.  انمدق امك ةباقرلا ىلإ ةجاح ريغ يف حبصت ذإ

وأ ناك جرالً ،  دشرلا نس غلب نم ىلع ةباقرلا ىلإ ةجاحلا وعدت دق كلذ عمو
هيلع ةباقرلا تماق ،  ةلفغ اذ ناك وأ هتعب وأ نونجب دشرلا نس غلا بلا بيصأ ولف .  ةأرما

.  سفنلا يلو ةلا حلا هذه يف ةباقرلا ىلوتيو .  ةيلقعلا هتلا حل ًارظن اهيلإ ةجاحلا ددجتل
هيلإ ةباقرلا لقتنت نم )،وأ ةباقرلا تحت عوضوملا وه ناك (اذإ ةجوزلا  ،وأ جوزلا وأ

(1) ءابرق نماأل ةباقرلا ب موقي نم وأ ضرمملا وأ بيبطلا وأ يفشتسملا ريدمك ًاقافتا
ًارظن ةباقرلا ىلإ ةجاح يف هلعجو ،  هزجعأ ضرمب دشرلا نس غلا بلا بيصأ ول كلذك
هيلع ةباقرلا ىلوت ،  للشلا ب بيصأ وأ ًادقعم راص وأ هرصب فك نأك ،  ةيمسجلا هتلا حل
ريدم وأ بيرق وأ ةجوز وأ جوز نم ةيصخشلا هنوؤش ىلع فارش اإل ىلوتي نم ًاقافتأ
يف ىقب ام هنع الً وئسم اذه نوكيو كلذ . وحن وأ ضرمم وأ بيبط وأ يفشتسم

.  هتباقر
ةباقرلا تحت وه نمم عورشم ريغ لمع رودص

: هيلع عقي  ،ال ةباقرلا تحت وه نمم عقي عورشملا ريغ لمعلا -668
بجو – ةباقرلل عضاخلا و ةباقرلا يلوتم - هافرط ددحتو ةباقرلا ب مازتل اال ماق اذإف
صخشلا نم عورشم ريغ لمع ردصي نأ ةباقرلا يلوتم ةيلوئسم ققحتل

كلذ . وحن وأ ىمع وأاأل نونجملا وأ ةفرحلا ىبص وأ ذيملتلا وأ دلولا : ةباقرلل عضاخلا
.  هيلع عقي  ،النأ ةباقرلل عضاخلا صخشلا نم عقي نأ بجي عورشملا ريغ لمعلا و
باأل ًاذيملت يبنجأ بيصي كلذ لثم .  ةضرتفم ةيلوئسم كانه تسيلف هيلع عقو اذإ امأ

وئسم سيئرلا اذه نوكي  .فال ةسردملا سيئر ةباقر يف ذيملتلا هيف نوكي تقو يف ىذ
أطخ تابثإ نذإ بجيف ،  ةيلوئسملل ةماعلا دعاوقلا دودح يف إال يبنج أطخاأل نع الً
ىلع ًإال ال وئسم سيئرلا نوكي ال كلذك الً وئسم نوكي ىتح سيئرلا بناج يف
لمعلا  ،ألن هسفنب األىذ قحلأ دق ذيملتلا ناك اذإ هبناج يف هتابثإ بجي أطخ ساسأ
ذيملتلا ىلع ررضلا اذه عقو دقفأ ررض ثدحأ دق ناك اذإ ةلا حلا هذه يف عورشملا ريغ

ًاقبط ةباقرلل عضاخلا صخشلا بناج يف أطخ تابثإب ءدبلا نذإ بجاولا (2).ف هنم ال

ًاذخاؤم هدلا و ناك ًامرج نونجملا بكترا اذإ هنأب ةينطولا ةيلكلا ةيردنكس اإل ةمكحم تضق دقو (1)
اال ةمكحم تضقو ص75)- 41 مقر 11 ةاماحملا 1930 ةنس ويام 19) هلمع نع ًايندم

ناكو ،  اهبناج ىلإ وهو ةرايسلا قوست يهو هتجوز نع لأسي جوزلا نأب ةطلتخملا فانئتس
نوكت نأ زوجي اذهو ص137- 1925م38 ةنس ربمسيد 24) اهتعرس نم دحي نأ عيطتسي

.( ًارصاق ةجوزلا نكت مل اذإ ةصاخبو ،  هعبات نع عوبتملا ةيلوئسم يه جوزلا ةيلوئسم
ال وئسم نوكيف ،  ةيدقع ةيلوئسم تلاالذيم سالةم نع الً وئسم ةسردملا سيئر ربتعي اممل اذه (2)

ةسردملا سيئر ربتعيو .  يبنج األ ببسلا تبثأ إالاذإ هسفنب نماألىذ ذيملتلا هقحلي امع ً
.  ةيسردملا الت حرلا ءانثأ يف صاخ هجوب تلاالذيم سالةم نع الً وئسم

ص 493 مقر 20 ةاماحملا 1939 ةنس ربمسيد 24) ةينطولا رصم فانئتسا ةمكحم تضق دقو
مهيلهأ لبق مزتلت ةيئادتب اال اهتسردم تلاالذيم ةلحر رمأ بترت يتلا ةسردملا ةرادإ نأب (1166
مهبيصي ام لك نع ةيلوئسم نوكتو ،  مهيلإ مهدرو مهتم سال ةنماض يهف كلذ ىلعو ،  مهتياعرب

تابثإ ءبع عقي يه اهيلعو ،  مهتباصإ درجمب اهيلع بترتت ةيدقع ةيلوئسم ةلحرلا هذه يف
هجو ىلع مهيلع ةضورفملا ةظح ملاال بجاوب اوماق ةلحرلا يف اهيبودنم نأ تبثت نأب ،  اهرذع
تناك ام ةدشلا نم اهتجرد تغلب امهم ةبقارم ةيأ ناو ،  مهنم عقي مل ًاريصقت نأو ،  ىضرم
تبلا ط امدنع ةمكحملا نأ مكحلا اذه نأش يف ظح  .يوال ذيملتلل ثداحلا عوقو نود لوحتل
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ضعب يف هتيلوئسم ققحتت دقو .  صخشلا اذه ةيلوئسم ققحتت ىتح ،  ةماعلا دعاوقلل
دحأ سهدف ةرايس قوسي ناك ول امك ،  هبناج يف أطخ ضارتفا قيرط نع حلااالت
ةباقرلا يلوتمو ،  سكعلا تابثإ لبقي ال ًاضارتفا ضرتفم أطخ نع لوئسم وهف ،  ةرباعلا

ام اذإف .  سكعلا تابثإ لبقي ًاضارتفا ضرتفم أطخ ساسأ ىلع هنع لوئسم هيلع
،  ضرتفم أطخ ساسأ ىلع وأ تباث أطخ ساسأ ىلع ةباقرلل عضاخلا ةيلوئسم تققحت

بجت ال ةيناثلا ةيلوئسملا نأ كلذ نم يرنو .  ةباقرلا يلوتم ةيلوئسم اهبناج ىلإ تماق
.  اهبناج ىلإ موقت نكلو يلو ، األ ةيلوئسملا

ريغ ةباقرلل عضاخلا نوكي دقو : زيمم ريغ ةباقرلل عضاخلا ناك اذإ ام 669-حةلا
ريغ لمع عوقو تابثإ نكمي فيكف – ًاهوتعم وأ ًانونجم وأ زيمم ريغ ًايبص – زيمم
نم يلو األ ةرقفلا صن هيف؟ زييمتلا مادعن ال أطخلا هقح يف زوجي ال وهو هنم عورشم
عقو نم ناك ولو مازتل اذهاال بترتيو ": لوقي ذإ ةلأسملا هذه يف حيرص 173 ةداملا
هنكر ماق أطخ وه زيمملا ريغ نم انه عقو يذلا أطخلا " .و زيمم ريغ راضلا لمعلا هنم

"ب صنلا هفصو كلذلو .  زييمتلا نكر يأ يونعملا هنكر نود ،  يدعتلا نكر يأ يداملا
.  أطخلا وأ عورشملا ريغ لمعلا نود " راضلا لمعلا

اهنأ ،خالًاف زيمملا ريغ لا معأ نع ةباقرلا يلوتم ةيلوئسم يف رظنلا تفلي يذلا و
ةباقرلا يلوتم ةيلوئسم نأ كلذ .  ةيعبت ال ةيلصأ ةيلوئسم ،  زيمملا لا معأ نع ةيلوئسملل
تحت عوضوملا صخشلا ةيلوئسم مايقب موقت ،  ةيعبت ةيلوئسم يه زيمملا لا معأ نع

دق هتيلوئسم نإ ةلا حلا هذه يف لوقلا نكمي  ،فال زيمم ريغ اذه ناك اذإ امأ .  ةباقرلا
ةيلوئسم نإ قيلا نأ بجاولا لب .  ةباقرلا يلوتم ةيلوئسم اهل ًاعبت ققحتتف تققحت

يف ضرتفم أطخ اهساسأو ،  ةلقتسم تماق ةيلصأ يلوئسم يه انه ةباقرلا يلوتم
انيأر امك اذه نإف ،  زيمملا ريغ ةيلوئسم ىلإ ةيلوئسملا هذه دنتست  .وال لوئسملا بناج
ةباقرلا يلوتم ىلع عوجرلا رذعت دنع ةففخم ةيعوضومةيلوئسم ًإال ال وئسم نوكي ال

.(1)(2 ةرقف (م164

.  هتابثإ ةراد نماإل بلطي يذلا األرم نييعت يف ةحضاو نكت مل ةيلوئسملا يفنب ةسردملا ةرادإ
مهيلع ضورفملا ةظح ملاال بجاوب اوماق ةلحرلا يف اهيبودنم نأ تبثت ةراد نأاإل تركذ دقف

إال يفتنت وال ةيدقع ةيلوئسملا  ،ف يفكي ال اذهو .  مهنم عقي مل ًاريصقت ناو ىضرم هجو ىلع
ةيلوئسملا وه أطخلا يفن درجمب يفتني يذلا  ،و أطخلا يفن درجمب  ،ال يبنج األ ببسلا تابثإب

نأ كلذ دعب تركذ ةمكحملا نكلو .  هيلع عقي يذلا ررضلا ال ذيملتلا نم عقو يذلا ررضلا نع
تناك ام ةدشلا نم اهتجرد تغلب امهم ةبقارم ةيأ نأ تبثت نأ اهيلع بجي ةسردملا ةرادإ
ةوقلا تبثت نأ اهيلع بجي ةسردملا ةرادإ نأ كلذ ىنعمو .  ذيملتلل ثداحلا عوقو نود لوحتل
مكح جيرخت نكميو .  ةيدقعلا ةيلوئسملا هب يفتنت يبنجأ ببسب ةرهاقلا ةوقلا  ،و ةرهاقلا
مكحلا اذه ىلع ًاقيلعت رظنأ ) اهتارابع يف درو يذلا براضتلا  ،ولال هجولا اذه ىلع ةمكحملا

ص346). ص344– 13 داصتق واال نوناقلا هلحم يف صقرم ناميلس روتكدلل
عورشملا صنيو ": يتأي ام ددصلا اذه يف يديهمتلا عورشملل ةيحاضي اإل ةركذملا يف ءاج دقو (1)

ررضلا ثدحم ناك ولو ،  ةمئاق لظت مهتباقر هب تطين نمم عقي امع صخشلا ةيلوئسم نأ ىلع
نأ بسن نماأل ىؤر هنأ دبي يلا . حلا نينقتلا لظ يف عبتملا مكحلا ررقي كلذب وهو .  زيمم ريغ

ةيلوئسم عافتراو يلص ، األ لعافلا زييمت مدع يف نوكي دق  ،ذإ مكحلا اذه ىلع ةحارص صني
ةدنتسم إال موقت ال ةيعبتلا ةيلوئسملا نأ رابتعاب ،  قيبطتلا دنع كشلل لخدم كلذ ، ىلع ًاعيرفت

ليبق نم تسيل ةلا حلا هذه يف ةباقرلا ب فلكملا ةيلوئسم نأ عقاولا نكلو .  ةيلصأ ةيلوئسم ىلإ
ةيلوئسم ةباثملا هذهب يهو ،  ضرتفم أطخ اهساسأ ةيلصأ ةيلوئسم يه  ،لب ةيعبتلا تايلوئسملا
ةيعوضوم وأ ةيدام ةيلوئسم هقتاع ىلع عقت يذلا وهف زيمملا ريغ امأ .  ةيتاذ وأ ةيصخش

وهو ،  ةباقرلا ب فلكملا ىلع ضيوعتلا ب باصملا عوجر رذعت دنع ةيعبتلا ىنعم اهيف ققحتي
ص 2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم ). " ةيصخش وأ ةيتاذ ةيلوئسم اإلصةلا قيرطب لوئسملا

.(407
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يناثلا بلطملا
ةباقرلا يلوتم ةيلوئسم هيلع موقت يذلا ساس األ

،  هانمدق يذلا وحنلا ىلع ةباقرلا يلوتم ةيلوئسم تققحت ىتم : عبرأ لئاسم -670
.  سكعلا تابث إل لباق انه ضارتف (1).واال ضرتفم أطخ ساسأ ىلع هتيلوئسم تماق
عفر كلذك عيطتسيو .  أطخلا يفنب هنع ةيلوئسملا عفري نأ ةباقرلا يلوتم عيطتسيف

ةيببسلا عالةق فني مل اذإف .  يبنج األ ببسلا تبثي نأب ،  ةيببسلا عالةق يفنب ةيلوئسملا
ةيلوئسم بجت ال انيأر امك ةيلوئسملا هذه نكلو ،  هتيلوئسم تققحت أطخلا فني ملو

.  عورشملا ريغ لمعلا هنم ردص يذلا وهو ةباقرلل عضاخلا صخشلا
ةباقرلا يلوتم بناج يف ضرتفملا أطخلا وه (1)ام اعبرأ لئاسم جلا عن نأ انيلعف

مايق رثأ (4) ةيببسلا عالةق يفني فيك (3) ضرتفملا أطخلا اذه يفني فيك (2)
.  ةباقرلل عضاخلا ةيلوئسمو ةباقرلا يلوتم ةيلوئسم : دحأو تقو يف نيتيلوئسملا

بناج يف ضرتفملا أطخلا : ةباقرلا يلوتم بناج يف ضرتفملا أطخلا وه 671-ام
ثمال رصاقلا بكترا اذإف .  ةيانعلا نم يغبني امب بجاولا اذهب وهاإلخالل ةباقرلا يلوتم
،  هتباقر يف رصق دق هيلع ةباقرلا ىلوتي نم نأ انضرتفا ،  عورشم ريغ معالً ً
،  دعبأ ىدمل أطخلا ضارتفا عستيو .  لمعلا اذه باكترا نم ريصقتلا اذهب هنكمف
هل أيهف ،  هتباقر هيلإ دوهعملا صخشلا ةيبرت ءاسأ دق ةباقرلا يلوتم نأ ًاضيأ ضرتفيف

بكترا ثمالًاذإ رصاقلا نأ كلذ نم ىرنو (2) عورشملا ريغ لمعلا ليبس ةيبرتلا ءوسب
ضورفملا  ،ف هوبأ وه هتيبرت ىلع م وقيو هيلع ىلوتي نم ناكو .  عورشم ريغ معالً

بكترا هنأ  ،وأ هتيبرت ءاسأ هنأ  ،وأ هدلو ةباقر يف رصق دق نوكي نأ امإ نأاألب
.  ةيبرتلا ءاسأو ةباقرلا يف رصق ًاعم: نيأطخلا

و ةباقرلا يلوتم نيب ام علاالةق يف إال موقي ال أطخلا اذه ضارتفا نأ ظح يوال
نأ زوجي  ،وال ةباقرلا يلوتم هاجت رورضملا حلا صل نوناقلا هررق ضارتفا وهف ،  رورضملا
نأ ةباقرلا يلوتمل وال رورضملل ال زوجي ال مث نمو .  ةباقرلل عضاخلا صخشلا دض موقي
يف أطخ تابثإ اذه ىلع عوجرلل بجي  ،لب ةباقرلل عضاخلا صخشلا لبق هب جتحي

لمعلا اذه ناك إالاذإ زيمملا ريغ لمع نع الً وئسم نوكي ال ةباقرلا يلوتم نأ هانمدق اميف انيأر دقو
عورشملا لمعلا ف زييمتلا وهو يونعملا نكرلا نود ،  يدعتلا وهو أطخلل يداملا نكرلا يفوتسا دق

امنإو .  دعتب سيل لمعلا اذه  ،ألن ةباقرلا يلوتم ةلءاسم بجوي ال زييمتلا ميدع نم ردصي يذلا
نود أطخلل يداملا نكرلا زييمتلا ميدع نم رداصلا لمعلا ناك اذإ ةباقرلا يلوتم ةيلوئسم موقت

واال نوناقلا ةلجم يف صقرم ناميلس روتكدلل ًاقيلعت ينعملا اذه يف رظنأ ) يونعملا نكرلا
ص338). ص337– 13 داصتق

.  ضرتفم أطخلا ىلع ةيلوئسملا ةماقإ يف ًاحوضو لقا ميدقلا يندملا نوناقلا ناك دقف كلذ عمو (1)
أطخ ىلع موقت ةباقرلا يلوتم ةيلوئسم نأب نوناقلا اذه دهع يف ماكح األ ضعب تضق مث نمو
دجوي ال هنأ نم ةطلتخملا فانئتس اال ةمكحم هب تضق ام كلذ نم .  ضرتفم أطخ ىلع ال تباث

دق رصاق هنبا ناك اذإ األب أطخ تابثإ بجي  ،لب ةباقرلا يلوتم بناج يف ضرتفم أطخ
طلتخم فانئتسا : ًاضيأ رظناو ص281- 1940م52 ةنس ويام 22) هتدايق ةصخر سلتخا

اذإف ص148). 1939م51 ةنس رياربف 8 يفو ص486- 1930م42 ةنس ويام 8 يف
أطخ األب بكترا ،  تارايسلا ةدايق نف نقتي ال اذه نأ نم مغرلا ب ريغصلا الهنب ةرايسلا األب كرت

ص263). 1939م51 ةنس ليربأ 19 يف طلتخم فانئتسا ) ًاضرتفم أطخ ال ًاتباث

أطخ ىلع موقت ةباقرلا يلوتم ةيلوئسم نأب حيرصتلا يف عطاق وهف ديدجلا يندملا نوناقلا امأ
.  ضرتفم

ىلع موقت ةباقرلا يلوتم ةيلوئسم نأ كلذ نم نيبتيو 767 ةرقف 1 وزام ينعملا اذه يف رظنأ (2)
يه  ،لب عباتلا نع عوبتملا ةيلوئسمك ريغلا نع ةيلوئسم تسيل وهف ،  هبناج يف يصخش أطخ

. ً عفال هبكترا دق ةباقرلا يلوتم نأ انضارتفا يصخش أطخ ىلع تماق ةيتاذ ةيلوئسم
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.(1) هبناج
و ضرتفم أطخ ىلع ةمئاقلا ةيلوئسملا هذه عامتجا نم عنام ال هنأ ًاضيأ ظح يوال

هعنميف ،  هبناج يف أطخ تابث وهإل مدقتيو .  تابث اإل بجاو أطخ ىلع ةمئاقلا ةيلوئسملا
ةيلوئسمو ةيلوئسملا هذه عامتجا نم عنام ال كلذك .  ضرتفملا أطخلا يفن نم كلذب

ماق ،  ريغلا ب رضأ أطخ بكتراو صخش ةمدخ يف رصاق لمع اذإف .  عباتلا نع عربتملا
امهنم لك يف أطخلا نايرخأ ناتيلوئسم تباث أطخ ىلع ةمئاقلا هتيلوئسم بناج ىلإ
سكعلا تابثإ لبقي ًاضارتفا ضرتفم أطخ ىلع موقتو رصاقلا ودلا ةيلوئسم : ضرتفم

اآلءار ضعب يف موقتو هتمدخ يف رصاقلا لمعي يذلا مودخملا ةيلوئسمو ،  انيأر امك
نأ رورضملل زوجيو .  ىرنس امك سكعلا تابثإ لبقي ال ًاضارتفا ضرتفم أطخلا ىلع

ضيوعتلا اهنم عفد نمو ،  ضيوعتلا لكب مودخملا و ةباقرلا يلوتم نم لك ىلع عجري
هعفد امب رصاقلا ىلع امهنم لك عوجرب خإالل نود هلك اذهو اآلرخ . ىلع هفصنب عجر

.  رورضملل
ةداملا نم ةثلا ثلا ةرقفلا نأ انيأر : ضرتفملا أطخلا ةباقرلا يلوتم يفني فيك -672
تبثأ اذإ ةيلوئسملا نم صلخي نأ ةباقرلا ب فلكملا عيطتسيو ": يتأي ام ىلع صنت 173
أطخ نذإ وه ةباقرلا يلوتم بناج يف ضرتفملا أطخلا " .ف ةباقرلا بجاوب ماق هنأ
لمحي يذلا وهو – ةباقرلا يلوتم عيطتسيو .  سكعلا تابث ًإل باقال ًاضارتفا ضرتفم

هنأ تبثي هنأب هنع أطخلا اذه يفني -نأ هبناج يف ًاضرتفم أطخلا ماد ام تابث اإل ءبع
نم عنميل ةلوقعملا تاطايتح اال ذختأ هنأو ،  ةيانعلا نم يغبني امب ةباقرلا بجاوب ماق
،  هبناج يف ضرتفملا أطخلا يفتنا كلذ ، لعف نإف ريغلا ب رارض نماإل هتباقر هب تطين

ناسحإ انيأر امك لمشي ةباقرلا بجاوب مايقلا نأ ىلع (2) ةيلوئسملا هنع تعفتراو
نأ يفكي ال هنأ كلذ ىلع ينبنو امأو . . ابأ ةباقرلا يلوتم ناك اذإ ةصاخو ،  ةيبرتلا
هنأ ضارتفا  ،فالزيلا ةلوقعملا تاطايتح اال ذاختاب ةباقرلا بجاوب ماق األبهنأ تبثي
 ،لب ةيبرتلا ءاسأ نأاألب تبثي نأ رورضملا مزلي  ،وال هبناج يف ًامئاق هدلو ةيبرت ءاسأ
هيلع ةباقرلا يلوتم نإ لوقلا ةلمجو .(3) هدلو ةيبرت ئسي مل هنأ تبثي يذلا األبوه
يف وه نمم ردص يذلا أطخلا صوصخ يف ةباقرلا يف ًاريصقت بكتري مل هنأ تبثي نأ

.  هتيبرت ئسي مل ماع هجوب هنأو ،  هتباقر
يلوتم بناج يف أطخلا سيلو : ةيببسلا عالةق ةباقرلا يلوتم يفني فيك -673
أطخلا اذه نيب ام ةيببس عالةق ًاضيأ هعم ضرتفت  ،لب ضرتفملا هدحو وه ةباقرلا

ناك ول امك ،  رخآ عون نم ضرتفم أطخ ةباقرلل عضاخلا صخشلا بناج يف مقي مل ام اذهو (1)
كلذ . ىلإ ةراش اإل تمدقت دقو ةرباعلا دحأ سهدف ةرايسلا قوسي

نأ  ،وأ ًاديحو امهدلو اكرتيو باوب األ بيغي وأ ةلوقعملا تاطايتح اال ذاختا عم ىفانتي اممو (2)
وزام رظنا ) ةدايقلا نقتي نأ لبق نم ةرايس وأ ةجارد دوقي هاكرتي  ،وأ ةرطخ ًاباعلأ سرامي

.(777 ةرقف -774 ةرقف
يسنرفلا يندملا نوناقلا نم 1384 ةداملا نأب ىنعملا اذه يف ةيلكلا طويسأ ةمكحم تضق دقو (3)
مهتعاطتسا يف ناك ام هنأ ىلع ليلدلا اوماقأ اذإ مهئانبأ لا معأ نع ةيلوئسملا ءرد لآلءاب تحابأ

لظت اآلءاب ةيلوئسم نإف ةحاب اإل هذه عم هنأ هيلع قفتملا نم .  ررضلا ببس يذلا ثداحلا عنم
نع يضاغتلا و ةيبرتلا ءوسك ،  تعقو ولوالهامل ةثداحلل قباس أطخ مهنم لصح اذإ ةمئاق

( ميدقلا ) يرصملا يندملا نوناقلا نم 151 ةداملا صن ناو مهل . نيللا بناج راهظإو تاوفه
يندملا نوناقلا نم 1384 ةداملا صنل عوجرلا بجي اذهلو ،  ةاحاب اإل هذه نع ًائيش ركذت مل

نأ ماد ام هنأ ىلع مهئانبأ لا عفأ نع اآلءاب ةيلوئسم طورش الً يصفت تركذ يتلا يسنرفلا
ءادأب اوماق مهنأ نيبت ىتم مهتيلوئسمل لحم  ،فال ةبقارملا و ةيبرتلا بجاو وه ةيلوئسملا ىنبم

ص 2/222 مقر 14 ةاماحملا 1933 ةنس ربمفون 8) لمك األ هجولا ىلع نيبجاولا نيذه
.(425
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مل اذإ هنأ كلذ .  ةباقرلا تحت وه نمم ردص يذلا عورشملا ريغ لمعلا نيبو ضرتفملا
نإف .  يدجي ال ًاثبع أطخلا ضارتفا ناكل ،  أطخلا ضارتف ال ًاعبت ةيببس عالةق ضرتفت
عالةق تابثإب بلوط  ،مث ةباقرلا يلوتم بناج يف أطخلا تابثإ نم ىفعأ اذإ رورضملا
 ،أل ةباقرلا هيلع تماق نمم عقو يذلا عورشملا ريغ لمعلا و أطخلا اذه نيب ام ةيببسلا
األ ةعيبط ىضقت  .ذإ ًاضيأ أطخلا تبثي نأ ةيببسلا عالةق تابثإ ددص يف وهو رطض
علاال موقت نيذللا نيرم األ هتاذ تقولا يف تبثي نيرمأ نيب ام علاالةق تبثي نم نأ ءايش
كلذ دعب هانبلا ط  ،مث أطخلا تابثإ نم رورضملا ءافعإب انأدب دق نوكتف .  امهنيب ةق

.(1) نيميلا ب هانيطعأ ام راسيلا ب هانبلسف ،  هتابثإب
يذلا وه ةباقرلا يلوتمو ،  اهتابثإب رورضملا فلكي  ،ال ةضرتفم نذإ ةيببسلا عفالةق
173يف ةداملا نم ةثلا ثلا ةرقفلا لوقت  ،ذإ ىنعملا اذه يف حيرص صنلا  .و اهيفنب فلكي
نأ تبثأ وه" اذإ ةيلوئسملا نم صلختي نأ عيطتسي ةباقرلا ب فلكملا نإ ةريخ األ اهترابع
نأ كلذ يف يفكيو . " ةيانعلا نم يغبني امب بجاولا اذهب ماق ولو ًاعقاو الدب ناك ررضلا
يف ضرتفملا أطخلا عالةقب ةيأ هعوقول نوكي نأ نود عقو دق ررضلا اذه نأ تبثي
ناك ،(2) ةباقرلا تحت وه نم ىلإ ةبسنلا الب ةباقرلا يلوتم ىلإ ةبسنلا ب هعوقوف .  هبناج
وأ رورضملا نم أطخ عقو وأ ئجافم ثداح وأ ةرهاق ةوق تماق نأب ،  يبنجأ ببسب

يلوتم بناج يف ريصقتلا نيب ام ةلصلا عقت نأ اذه نأش نم ناكو ،  ريغلا نم أطخ
يلوتم ذختأ ول ىتح عقي ررضلا اذه ناك نأب ،  رورضملا باصأ يذلا ررضلا نيبو ةباقرلا
يلوتم بناج يف ضرتفملا أطخلا نكي ؛ملف ةعتمل ةلوقعملا تاطايتح لكاال ةباقرلا
ررضلا ببس يذلا ثداحلا عقي نأ كلذ لثم .  ررضلا ثودح يف ببسلا وه ةباقرلا

.(3) تالهيف عاطتسملا والنم هعقوت نكمملا نم نكي مل ثيحب ًائجافم ًاعوقو

. 769 ةرقف 1 وزام ىنعملا اذه يف رظنا (1)
ال اذه ةيلوئسم نإف ،  ةباقرلا تحت وه نم ىلإ ةبسنلا ب يبنجأ ببسب عقو دق ررضلا ناك اذإ امأ (2)

.  ةباقرلا يلوتم ةيلوئسم كلذل ًاعبت موقت  ،وال ققحتت
ذيملت نم عقو يذلا ثداحلا فورظ عوضوملا ةمكحم تردق اذإ هنأب ضقنلا ةمكحم تضق دقو (3)
كلذب اهنإف ،  ةأجافم عقو ألهن هيف ةسردملا رظان ىلع ةيلوئسم أال تررقو ،  ةسردملا لخاد

ال ةأجافملا نأب معزلا امأ … اهيلع ضقنلا ةمكحمل ةباقر ال ةيعوضوم ةطقن يف تلصف دق نوكت
صني مل ماد ام ةيندملا ةيلوئسملا نم ًايفعم ًاببس ( ميدقلا ) يرصملا نوناقلا يف اهرابتعا نكمي
ئدابم قيبطت هيف يفكي  ،لب صاخ صن ىلإ ةجاحب سيل هب ،ذإاألرم أبعي ال كلذف هيف ، اهيلع

.  ررضلا جتنا يذلا ثداحلا و أطخلا نيب ةيببسلا عالةق مايق بوجو اهنم يتلا ةماعلا نوناقلا
هانعم ةأجافم ثداحلا لوصحب لوقلا .  أطخلا بكترم ىلع ضيوعتلا ب مكحلا نكمي ال كلذ ريغبو
ةهادب كلذ موهفمو لا . حي تالهيف نكمي ناك ام ذإ ةديدش ةباقرلا تناك ولو عقي ناك لعفلا نأ

عم ولو الً متحم هعوقو ناك  ،لب ثداحلا جتنا يذلا ببسلا وه نكي مل ةباقرلا صقن نأ
ص198). /94 مقر 15 ةاماحملا 1934 ةنس ربمفون 19 يف صقن ) ةديدشلا ةباقرلا
،  ةأجف ثداحلا لصح اذإ عفترت يبرملا ةيلوئسم نأب ةينطولا رصم فانئتسا ةمكحم تضقو
ةنس ويام 13) لا مهإ نع ةجتان ريغ تالهيف ةعاطتسا مدع نوكي نأ كلذ يف طرشب امنإو

ا ةيلوئسم رابتع ال بجي هنأب ًاضيأ ةمكحملا تضقو ص239). 128 مقر 12 ةاماحملا 1931
ناو اذهاالنب نم أطخلا لوصح ًايئدبم تبثي نأ ةمئاق هتياعر تحت وه يذلا هنبا لعف نع ألب

األب أطخلا نيب طابتر اال مايق طرتشي ىرخأ ةرابعب  ،وأ هتظح مال مدعل ةجيتن أطخلا اذه نوكي
و أطخلا نيب ةيببسلا ةطبار مادعنا تابثإ ءبع عقيو هنم . عقو يذلا ثداحلا و هنبا ةظح مال يف
مقر 20 ةاماحملا 1940 ةنس ويام 2 يف ةينطولا رصم فانئتسا األب( قتاع ىلع ثداحلا
وأ لا مهإ كانه ناك إالاذإ ةيلوئسم أبال ةيلكلا قيزاقزلا ةمكحم تضقو ص1385). 610
هنع بلطي يذلا ثداحلا و أطخلا نيب رشابم طابترا عالةق كانه تناكو ةباقرلا يف ريصقت
هلوصح ةعرسل هعوقوب نهكتلا وال تالهيف ًانكمم وال ًاعقوتم سيل ثداحلا ناك اذإف .  ضيوعتلا

 ،فال ثداحلا عوقو نود لوحتل تناك ام ةبقارملا و هتغابم ناك هل ،وأ تامدقم دوجو مدعو
ص740). 342 مقر 16 ةاماحملا 1935 ةنس رياربف 25) ةيلوئسم كانه نوكت
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يفني نأب  ،امإ نيرمأ دحأب ةيلوئسملا هنع عفترت ةباقرلا يلوتم نأ كلذ نم صلخيو
ىلع يبنج األ ببسلا تبثي نأب امإو ،  أطخلا نكر مدعنيف هبناج يف ضرتفملا أطخلا
وهو .  ررضلا ثدحأ نم ىقبي نيتلا حلا يفو .  ةيببسلا نكر مدعنيف هانمدق يذلا وحنلا
ًاقفو هنم . ردص يذلا عورشملا ريغ لمعلا نع الً وئسم ،  ةباقرلا هيلع تماق نم

.(1) ةيلوئسملا يف ةماعلا دعاوقلل
: ةباقرلا يلوتم ةيلوئسم بناج ىلإ ةباقرلل عضاخلا صخشلا ةيلوئسم مايق -674
نم عنمي ال هانيب يذلا وحنلا ىلع ةباقرلا يلوتم ةيلوئسم مايق نأ نايبلا نع ىنغو
هنم ردص يذلا صخشلا وهو ،  ةباقرلل عضاخلا صخشلا ةيلوئسم اهبناج ىلإ موقت نأ
تاذلا ب أطخلا بكترا نم ىلع عجري نأ نذإ رورضملا عيطتسيو .  عورشملا ريغ لمعلا

ىلع كلذ دعب هل عوجر فال قحتسملا ضيوعتلا لك هنم يفوتسا نإف ملا ، هدنع ناك نإ
عوجر  ،فال ضيوعتلا لك هنم يفوتساو ةباقرلا يلوتم ىلع عجر اذإو .  ةباقرلا يلوتم
رورضملا يلوتسي وهأال هتاعارم بجت يذلا (2).و أطخلا بكترا نم ىلع كلذ دعب هل

،  ةباقرلا يلوتم نم امإ ،  ًادحاو ًاضيوعت يفوتسي  ،لب دحأو ررض نع نيضيوعت ىلع
.  نماضتلا ب همامأ نيلوئسم ًاعم امهنم امإو ،  أطخلا بكترا نمم امإو

رورضملل زوجي نكل .  ءيلملا وه ألهن ةباقرلا يلوتم ىلع رورضملا عجري نأ بلغيو
أطخلا بكترا نم عجري ال ةلا حلا هذه يفو ،  هانمدق امك أطخلا بكترا نم ىلع عجري نأ

ةيلوئسملا نع كلذب ينغتسا ،  ةباقرلا يلوتم بناج يف أطخ رورضملا تبثأ اذإ هنأ ظح يوال اذه
ةباقرلا يلوتم يدجي  ،وال ةيلوئسملا يف ةماعلا دعاوقلا ىلإ داعو ،  ضرتفم أطخ ىلع ةمئاقلا

 .دق يئاجف فرظ ةجيتن ناك ةلءاسملا لحم وه يذلا ثداحلا نأب كسمتي نأ ةلا حلا هذه يف
نأب كسمتي نأ ملعملل سيل هنأب تضق ام دنع أدبملا اذه ريرقت ىلإ ضقنلا ةمكحم تدصق
تبثأ إالاذإ ةيلوئسملا نم صلختيل يئاجف فرظ ةجيتن تناك ةلءاسملا لحم يه يتلا ثداحلا

اهب هدهعو ةبقارملا هذه نع ملعملا يلخت أطخلا نمو .  هيلع ةضورفملا ةبقارملا بجاوب ماق هنأ
105 مقر هرمع ةعومجم 1946 ةنس ربوتكأ 31 يف يندم ضقن ) تاونس عبس هرمع ذيملت ىلإ

ةجيتن ناك ثداحلا نأب كسمتلا زوجي ال هنأ دوصقملا  ،و ةقيقد ريغ مكحلا ةرابعو ص234).
موقت ساس اذهاأل ىلعو .  ةباقرلا يلوتم بناج يف ًاريصقت رورضملا تبثأ اذإ ئجافم فرظ

نم مسا ةباتكو تلاالذيم ةبقارمب تاونس عبس هرمع ًاذيملت ملعملا فلك دقف ،  ةيضقلا عئاقو
تدقفأ ةشير نسب هفذقو هنم ، اذه ظيغت تلاالذيم دحأ مسا بتك املف ،  مهنم ةجض ثدحي
ذيملتل دهع  ،ذإ ملعملا بناج يف ًاتباث أطخ كانه نأ ةمكحملا تربتعاف ،  راصب اإل ىنميلا هنيع

أطخ تبث دق ماد ام ئجافم ثداحلا نأب كسمتي نأ ملعملا يدجي  ،فال ةبقارملا ب نسلا هذه يف
داصتق واال نوناقلا ةلجم يف صقرم ناميلس روتكدلل مكحلا اذه ىلع ًاقيلعت رظنأ ) هبناج يف

.( يناثلا و األلو نيددعلا 19
ليلدلا ميقأ اذإف ": يتأي ام ددصلا اذه يف يديهمتلا عورشملل ةيحاضي اإل ةركذملا يف ءاج دقو (1)

نم امأ .  ةماعلا دعاوقلا ماكح أل ًاقفو هتيلوئسم تبترت راضلا لعفلا هنم عقو نم أطخ ىلع
زوجي نكلو .  ةباقرلا بجاو ءادأ يف رصق هنأ رابتعاب هؤطخ ضرتفيف هيلع ةباقرلا هب تطين
أطخلا ءافتنا ىلع ليلدلا ميقي نأ امإف : نيتليسو ىدحإب ةنيرقلا هذه ضقني كلذ ،نأ مغر هل ،
ررضلا ثدحأ نم أطخ ناو ةباقرلا مازتلا هيلع هبجوي ام ءاضقب ماق هنأ تبثي نأب ،  هتيحان نم
ضارتفا ةنيرق نوكت عضولا اذه يفو ،  هعبت لمحتي نأ يغبني ال مولعم ريغ ببس ىلإ عجري

عالةق يفنو ،  ةمئاق أطخلا ةنيرق كرتي نأ امإو .  سكعلا تابثإب ضقنت ةعطاق ريغ ةنيرق أطخلا
يغبني امب ةباقرلا بجاوب ماق ول ىتح ًاعقاو الدب ناك ررضلا نأ ىلع ليلدلا ميقي نأب ،  ةيببسلا

امإو ،  أطخلا ءافتنا ببسب  ،امإ ةيلوئسملا هنع عفترت نيتلا حلا اتلك يفو .  ةيانعو سرح نم هل
لظت ،  راضلا لعفلا هنم عقو نم وهو يلص األ لعافلا نأ يهيدبو ،  ةيببسلا عالةق ءافتنا ببسب

ص408). 2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم ). " ةماعلا دعاوقلا ماكح أل ًاقفو ةمئاق ةيلوئسم
رصتقي  ،مث ةجرد لوأ ةمكحم يف كلذ لعفي نأ زوجي ًاعم .لب نينث اال ىلع عجري نأ زوجيو (2)

25 يف طلتخم فانئتسا )ً ثمال ةباقرلا يلوتم إال مصتخي فال امهدحأ ىلع فانئتس يفاال
ص55). 8 ةطلتخملا مكاحملل ةيمسرلا ةعومجملا 1883 ةنس رياني
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أطخ ال األلو أطخ وه ةلءاسملا بجوأ يذلا أطخلا  ،ألن ةباقرلا يلوتم ىلع ءيشب
بكترا نم ىلع دري نأ اذهل زاج ،  ةباقرلا يلوتم ىلع رورضملا عجر اذإ امأ .  يناثلا

 .وال هعفد ام لكب ةباقرلا يلوتم هيلع عجر ًازيمم أطخلا بكترا نم ناك نإف .  أطخلا
 ،ف زيمم ريغ ناك نإو .  لوقلا قبس امك األلو أطخ وه أطخلا ألن امهنيب ضيوعتلا مسقي
 .وال أطخلا نع لوئسم ريغ زييمتلا ميدع  .ألن ءيشب هيلع ةباقرلا يلوتمل عوجر ال

اهانيب طورشب ةباقرلا يلوتم وحن ال رورضملا وحن ةففخم ةيلوئسم إال هتمذ يف بترتي
يذلا وه اذهو يلص . األ لوئسملا وه ةلا حلا هذه يف ةباقرلا يلوتم ربتعيو .  مدقت اميف
ريغلا لمع نع لوئسملل ": يتأي ام ىلع صنت  .ذإ ديدجلا نوناقلا 175نم ةداملا هينعت

" ررضلا ضيوعت نع الً وئسم ريغلا اذه اهيف نوكي يتلا دودحلا يف هيلع عوجرلا قح
عجري عوبتملا نأ ىرنسو عوبتملا و ةباقرلا يلوتم وه ريغلا لمع نع لوئسملا (1).و

 ،و زيمملا ىلع عجري هنأ انيأر دقف ةباقرلا يلوتم  ،امأ ضيوعتلا نم عفد امب عباتلا ىلع
راشأ يتلا ررضلا ضيوعت نع ريغلا ةيلوئسم دودح يه هذهو ،  زيمملا ريغ ىلع عجري ال

.  صنلا اهيلإ
يناثلا ثحبملا

((2)) عباتلا نع عوبتملا ةيلوئسم

": اآليت هجولا ىلع يديهمتلا عورشملا نم 343 ةداملا يف صنلا اذه درو : صنلا خيرات (1 )
نع الً وئسم ريغلا اذه هيف نوكي يذلا ردقلا ب هيلع عوجرلا قح ريغلا لمع نع لوئسملل
يف 179 ةداملا همقر حبصأو ،  هلصأ ىلع صنلا ةعجارملا ةنجل ترقأ دقو " ررضلا ضيوعت

خويشلا سلجمب يندملا نوناقلا ةنجل يفو .  باونلا سلجم هيلع قفاوو .  يئاهنلا عورشملا
سلجم اهيلع قفاوو . 175 ةداملا مقر حبصأو " ردقلا "ب ةملكب " دودحلا يف " ةرابع تلدبتسا

ص422). ص421- 2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم ) هتنجل اهتلدع امك خويشلا

تبترت اذإ ": يتأي ام صنلا اذه ددص يف يديهمتلا عورشملل ةيحاضي اإل ةركذملا يف ءاج دقو --
تاذ نع الن أسي نيصخش دوجو ىلع عضولا اذه ىوطنا ،  هريغ لمع نع صخشلا ةيلوئسم
أطخ ىلع ءانب لأسيو ررضلا ثدحم امهلوأ ،  امهنم لك ىلإ بوسنملا أطخلا الف تخا عم نيدلا
لأسيو ( عوبتملا وأ ةباقرلا ب فلكملا وهو ) هنع لوئسملا وه يناثلا  ،و هيلع ليلدلا ماقي تباث

نأ نود أدتبم ًامازلإ هتاذ نيدلا ب مزلي امهيلك نأ كلذ يدؤمو .  ضورفملا أطخلا ساسأ ىلع
نيدم امهدحأ نأ رابتعاب ،( نانماضتم امهنأ حيحصلا : فلؤملا ) هئادأ يف نينماضتم انوكي

هنم يفوتساو ررضلا ثدحم ىلع رورضملا عجر اذإف .  يطايتحا وأ يعبت نيدم واآلرخ يلصأ
أردي نيدلا ب يلص األ نيدملا ءافو  ،ألن دحلا اذه دنع ةلأسملا تقفو ،  بجاولا ضيوعتلا
نيدملا ىلع عوجرلا رثؤي ام غًابلا رورضملا نأ ديب هنع . يطايتح وأاال يعبتلا نيدملا ةيلوئسم

نأ هل ناك ،  ضيوعتلا ءادأب نيدملا اذه ماق ىتمو .  ًاراسي وأ ًارادتقا رثكأ نوكي  ،ذإ يطايتح اال
لبق وهف ،  راضلا لعفلا هنم عقو يذلا وه ريخ األ اذه نأ كلذ .  ررضلا ثدحأ نمم هيضتقي
عضولا اذه لثاميو ،  لعفلا اذه ءازج نم ضيوعتلا نم لمتحأ ام هيلإ يدؤي نأب هنع لوئسملا

يف زييمتلا رفاوتي ثيح إال قبطت ال ماكح األ هذه نأ ىلع .  ليفكلا نم يلص األ نيدملا زكرم
نأ كلذ نم ضيقنلا ىلع ضرف اذإف .  ةمدقتملا ةروصلا يف اذه ضرف امك ،  ررضلا ثدحم
هيلع عجري نأ هنع لوئسملل سيلف ،  عورشملا ريغ هلمع نع ةلءاسملل لهأ ريغ ررضلا ثدحم
عقو نم مزلي فال عضولا سكعنيو ،  أدصأ ًانيدم ةلا حلا هذه يف نوكي  ،ألهن هوجولا نم هجوب
األمعلا ةعومجم ) كلذ نايب مدقت امك ،  ةيطايتحا وأ ةيعبت ةفصب إال راضلا لعفلا هنم

ص422-421). 2 ةيريضحتلا
Vanden ) ةشيارد ناد ناف -1923 ةنس ةلا سر (Zingher) ريجنز : عجارملا ضعب (2 )
-1927 ةنس سيراب نم ةلا سر (Dallant)1924-داالن ةنس ليل نم ةلا سر (Dreisahe
(Raduvernesco) وكسنرفيدار -1929 ةنس سيراب نم ةلا سر يودب تجهب يملح روتكدلا
(Bertrand) نارتارب -1933 ناك نم ةلا سر (Flour) رولف -1933 ةنس سيراب نم ةلا سر
كب يعرم يفطصم -353 ةرقف -350 ةرقف فلؤملل زجوملا -1935 ةنس سكإ نم ةلا سر

-905 ةرقف -504 ةرقف كب تيتس وبأ تمشح دمحأ روتكدلا -234 ةرقف -193 ةرقف
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(Responsabiliteducommettantdufaitdesonprepose)
/152 نيتداملا يف صني ميدقلا يندملا نوناقلا ناك : ةينوناقلا صوصنلا -675

: يتأي ام ىلع 214
مهنم ًاعقاو ناك ىتم هتمدخ لا عفأ نع ئشانلا ررضلا ضيوعتب ًاضيأ ديسلا مزلي "

" مهفئاظو ةيدأت حةلا يف
عيمج مظتني نأ نع قيضي هنأو ،  ةيعبتلا عالةق ددحي مل هنأ هبيعي صنلا اذه ناكو

اهنع . الً وئسم عوبتملا نوكي يتلا عباتلا لا معأ
ام ىلع 174 ةداملا يف صن  ،ذإ بويعلا هذه حلصأو ديدجلا يندملا نوناقلا ءاجف

: يتأي
عورشملا ريغ هلمعب هعبات هثدحي يذلا ررضلا نع الً وئسم عوبتملا نوكي -1"

. " اهببسب وأ هتفيظو ةيدأت حلا يف ًاعقاو ناك ىتم
هيلع هل تناك ىتم هعبات رايتخا يف ًارح نكي مل ولو ةيعبتلا ةطبار موقتو -2"

. "(1) هيجوتو هتباقر يف ةيلعف ةطلس
يف امهيلإ انرشأ نيذللا نيبيعلا بنجت ديدجلا نوناقلا نأ صنلا اذه نم نيبتيو
األمعلا اهنأ ركذ  ،ذإ عوبتملا اهنع لأسي يتلا األمعلا ةرئاد نم عسوف .  ميدقلا نوناقلا

نوناقلا لعفي مل اذه يفو ،  اهببسب وأ هتفيظو ةيدأت حةلا يف عباتلا نم عقت يتلا

. 100 ةرقف -88 ةرقف صقرم ناميلس روتكدلا
-1": األيت هجولا ىلع يديهمتلا عورشملا نم 242 ةداملا يف صنلا اذه درو : صنلا خيرات (1)

ةفيظولا ةيدأت ءانثأ عورشملا ريغ هلمعب هعبات هثدحي يذلا ررضلا نع الً وئسم عربتملا نوكي
باكترا يف عباتلل ةصرفلا تأيه ةفيظولا تناك اذإ كلذك الً وئسم نوكيو ،  هيلإ اهب دهع يتلا

عالةق موقت -2 ةفيظولا كلت لا معأ نيب نم لمعلا اذه نكي مل ول ىتح عورشملا ريغ لمعلا
ةباقرلا يف ةيلعف ةطلس هل تماد  ،ام هعبات رايتخا يف ًارح عوبتملا نكي مل ول ىتح ةيعبتلا

هذه نم صلخي نأ عوبتملا عيطتسي  .3-وال هلصف رمأ كلمي ماد امو ،  ههيجوت يفو هيلع
. " ررضلا ببس يذلا عورشملا ريغ لمعلا عنمي نأ هيلع ليحتسي ناك هنأ تبثأ إالاذإ ةيلوئسملا

ررضلا نع الً وئسم عوتملا نوكي -1": اآليت هجولا ىلع صنلا لدع ةعجارملا ةنجل يفو
باكتر ال ةصرفلا عباتلل تأيه يتلا يه ةفيظولا تناك اذإ عورشملا ريغ هلمعب هعبات هثدحي يذلا
ةطبار موقتو -2.  ةفيظولا كلت لا معأ نيب نم لمعلا اذه نكي مل ولو عورشملا ريغ لمعلا
هتباقر يف ةيلعف ةطلس هيلع هل تناك ىتم هعبات هرايتخا يف ًارح عوبتملا نكي مل ولو ةيعبتلا

اذإ ةيلوئسملا هذه نم صلخي نأ عوبتملا عيطتسيو -3.  هلصف رمأ كلمي ناكو ههيجوت يفو
دحأ راثأ دقو " ررضلا ببس يذلا عورشملا ريغ لمعلا عنمي نأ هرودقم يف نكي مل هنأ تبثأ

ةيلوئسملا تماد ام هنأب بيجأف ،  زيمم ريغ ناك اذإ اذإ عوبتملا ةيلوئسم ةلأسم ةنجللا ءاضعأ
ىرنس : فلؤملا ).  زيمملا ريغ بناج يف أطخلا ضارتفا روصتي فال ضرتفم أطخ ىلع ةنيبم انه

عورشملا يف 178 ةداملا مقر حبصأو .( زيمم ريغ ناك ول ىتح الً وئسم نوكي عوبتملا نأ
خويشلا سلجمل يندملا نوناقلا ةنجل يفو .  ليدعت نود باونلا سلجم اهيلع قفاوو يئاهنلا

هعبات هثدحي يذلا ررضلا نع الًِ وئسم عوبتملا نوكي اآليت:" هجولا ىلع يلو األ ةرقفلا تلدع
ةنجللا ترثآ دقو ، " اهببسب وأ هتفيظو ةيدأت حلا يف هنم ًاعقاو ناك ىتم عورشملا ريغ هلمعب

يف جئاتن نم ءاضقلا هيلإ يهتنا ام ىلع ءاقبإ ريبعتلا يف ميدقلا نوناقلا لا ونم ىلع جسنت نأ
رمأ كلمي ناكو " ةرابع ةيناثلا ةرقفلا نم تفذحو .  ميدقلا نوناقلا نم 152 ةداملا صن ريسفت
رمأ نوكي ال ًانايحأف ،  ةيعبتلا ةطبار رصانع نم الًامز ًارصنع ربتعت ال لصفلا ةلأسم "ألن هلصف
ًادينجت نيدجملا يف نأشلا وه امك ،  ةيلوئسملا تبثت كلذ عمو عوبتملا ىلإ ًاعجار لصفلا
ةنجللا تفذحو .  تائيهلا نم ةئيه لبق نم نيعم صخش ةمدخل صصخي نميف وأ ًايرابجإ
نئارقلا ليبق نم ةيلوئسملا ةنيرق لعج ىلإ يضفي اهمكح ألن ةداملا هذه نم ةثلا ثلا ةرقفلا
ةنيرقلا هذه لعج نم يلا حلا نوناقلا هررق امع لودعلل لحم ةلا ،وال حلا هذه يف ةطيسبلا

امك خويشلا سلجم اهيلع قفاوو . 174 ةداملا مقر حبصأو .  سكعلا تابثإب طقست ال ةعطاق
ص420). ص412- 2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم ) ةنجل اهترقأ
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.  ةلأسملا هذه يف يرصملا ءاضقلا هيلع ىرج ام لجسي إالنأ ديدجلا
موقت  .وال هيجوتلا و ةباقرلا يف ةيلعف ةطلس ىلع موقت اهنأب ةيعبتلا عالةق ددح مث
دزي ملو ،  هيلع يرجي يرصملا ءاضقلا ناك ام ًاضيأ اذهو ،  رايتخ قحاال ىلع ةرورض

.  هلجس نأ ىلع ديدجلا نوناقلا
نم ًاحوضو رثكأو قدأ تناك نإو ،  عوضوملا اذه يف ديدجلا نوناقلا صوصنف
يتلا ماكح األ ليجست ىلع ترصتقا  ،لب ًاديدج ثدحتست  ،مل ميدقلا نوناقلا صوصن

.  يرصملا ءاضقلا اهرقا
ققحتت ىتم (1) نيرمأ ،  ةباقرلا يلوتم ةيلوئسم يف انثحب امك انه ، ثحبنو

.  ةيلوئسملا هذه هيلع موقت يذلا ساس (2)األ عباتلا نع عوبتملا ةيلوئسم
األلو بلطملا

عوبتملا ةيلوئسم ققحتت ىتم
عوبتم نيصخش نيب ام ةيعبت عالةق تماق اذإ ةيلوئسملا ققحتت : ناطرش -676

.  ًاررض ثدحأ أطخ اهببسب وأ هتفيظو ةيدأت حةلا يف عباتلا بكتراو ،  عباتو
عباتلا أطخ (2) ةيعبتلا :(1)عالةق نيطرش رفاوت نذإ مزلتسي ةيلوئسملا ققحتف

.  اهببسب وأ هتفيظو ةيدأت حةلا يف
ةيعبتلا 1-عالةق

(liendepreposition)
.  ةمدخلا دقع ىلع حلااالت نم ريثك يف ةيعبتلا عالةق موقت : نارصنع -677
نم ًاروجأم عباتلا نوكي نأ يضتقت ال يه  ،لب دقعلا اذه دوجو امتح يضتقت ال اهنكلو
مايق يف ،  نذإ ةرورض اإلطالق .فال ىلع ًاروجأم نوكي نأ  ،وأ مئاد وحن ىلع عوبتملا

/ نينث اال نيب الً صأ دقع كانه نوكي عالةقألن
دوصقملا وه ام ديدجلا يندملا نوناقلا 174نم ةداملا نم ةيناثلا ةرقفلا تنيب دقو

ًارح عوبتملا نكي مل ولو ةيعبتلا ةطبار موقتو ": يتأي ام ىلع تصن  .ذإ ةيعبتلا عبالةق
ةيعبتلا "عفالةق ههيجوتو هتباقر يف ةيلعف ةطلس هيلع هل تناك ىتم هعبات رايتخا يف
عباتلا ىلع عوبتملل تبثت يتلا هيجوتلا و ةباقرلا يف ةيلعفلا ةطلسلا هذه ىلع نذإ موقت

و ةباقرلا رصنعو (2) ةيلعفلا ةطلسلا رصنع (1): نيرصنعلا نيذه ضرعتسنو .(1)

عورشملل ةيحاضي اإل ةركذملا ريشت اذه  .وىلا لصفلا قح فيضي يديهمتلا عورشملا ناك دقو (1)
ةعيبط نم سيلف ًانيب . ًاديدحت ةيعبتلا عالةق ددح عورشملا نأ ىعاريف : لوقت ثيح يديهمتلا
ةباقرلا والةي اهماوقف ،  هعبات رايتخا يف عوبتملا ةيرح ىلع علاالةق هذه مايق متحي ام ءايش األ

2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم ). " لصفلا قح لا معإ نم ءاضتق دنعاال عبتتسن امو هيجوتلا و
لصفلا قح تفذح خويشلا سلجمب يندملا نوناقلا ةنجل نأ مدقت اميف انيأر دقو ص414).
ًاعجار لصفلا رمأ نوكي ال دقف اهرصانع نم ًايرورض ًارصنع سيل ألهن ةيعبتلا عالةق رايعم نم
نميف وأ ًايرابجإ ًادينجت نيدنجملا يف نأشلا وه امك ،  ةيلوئسملا تبثت كلذ عمو عوبتملا ىلإ

.  تائيهلا نم ةئيه لك نع نيعم صخش ةمدخل صصخي

قحو رايتخ اال قحب األذخ ىلإ ،  اهماكحأ ضعب يف ،  ميدقلا نوناقلا دهع يف ضقنلا ةمكحم تبهذ دقو
موقي ًانوناق ديسلا نامض نأب تضقف ،  ةيعبتلا علاالةق ديدحتل ةمدخلا نم لصفلا و بيدأتلا

نم لصفلا و بيدأتلا قح نم هيلع هل امب هايإ هتبقارم يفو همداخ رايتخا يف هئطخ ةنظم ىلع
ىلوتت يتلا يهو ،  مهنييعت عجرم اهنأ ىلإ عجرت ةيلخادلا ةرازول ءارفخلا ةيعبتف ،  ةمدخلا
سرام 27 يف ضقن ) ةمدخلا نم لصفلا و بيدأتلا قح مهيلع اهل نأ امك ،  مهبقارتو مهميلعت

ص19). 19 ةيئاضقلا ةلجملا 1930 ةنس

وهو ،  هيجوتلا و ةباقرلا يف ةيلعفلا ةطلسلا رايعم ىلإ لصفلا و رايتخ اال رايعم ضقنلا ةمكحم تكرت مث
ىلع موقت ال همداخ لا معأ نع ديسلا ةيلوئسم نأب تضقف ،  ديدجلا نوناقلا هب ذخأ يذلا رايعملا
رطيسي ديسلا لعجت يتلا ةيعبتلا عالةق ىلع موقت عقاولا يف يه  ،لب هعبات هرايتخا درجم
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.  هيجوتلا
ًايرورض سيلف .  ةيلعف ةطلس ىلع ةيعبتلا عالةق موقت : ةيلعفلا ةطلسلا رصنع -678
ىرخأ ةهج نم نوكت  ،والنأ رايتخ اال ىلع موقت ةيدقع ةطلسلا هذه نوكت نأ ةهج نم

.  ةيعرش ةطلس
عالةق نأ هانمدق دقو رايتخ اال ىلع موقت ةيدقع ةطلس نوكت نأ يرورضلا نم سيل

.  دقعلا اذه دجوي دقو .  عوبتملا و عباتلا نيب دقع كانه نوكي نأ ًامتح يضتقت ال ةيعبتلا
و مداخلا و لماعلا  .ف لمع دقع نوكي نأ بلغيو لا ، نماألوح ريثك يف دوجوم وه لب
وأ لمعلا بر وه مهعوبتمو نوعبات ؤهالء  ،لك فظوملا و مدختسملا و قئاسلا و يهاطلا
األ هذه يف ىتح ،  ةيعبتلا عالةق نكلو .  ةموكحلا وأ رجتملا بحاص وأ تيبلا ديس
عالةق كلذ عم تيقبل ، ً ال طاب ناك دقعلا اذه نأ ولف .  لمعلا دقع ىلع موقت لا ،ال وح
نأ يرورضلا نم سيل  .لب عباتلا ىلع عوبتملل ةيلعف ةطلس كانه تماد ام ةمئاق ةيعبتلا
يفا أطخ وه ضرتفملا عوبتملا أطخ ناربتعيو .  هعبات صخش راتخا دق عوبتملا نوكي

نوكي وأالًنأ زاجأف ًاجردت يأرلا اذه اذبن امهنكلو .(culpaineligendo) رايتخ ال
إال هعبات راتخي نأ عوبتملا كلمي ال نينيعم صاخشأ يف ًاروصحم  .يأ ًاديقم رايتخ اال
الت هؤم اهيلإ مدقتلل طرتشي ةقباسم ىلإ الً وكوم رايتخ اال ناك اذإ امك .  مهنم

لخدت ةنيفسلا  .ك عوبتملا ىلع ًاضورفم رايتخ اال نوكي نأ كلذ دعب ازاجأ  .مث ةصاخ
لمعلا ب موقي يدلب سلجمكو .  هاوس راتخت نأ كلمت "ال دشرم " اهدوقيف ءانيملا يف

نأ يرورضلا نم سيل هنأ امكو مهرايتخا يف هل فالدي ةموكحلا مهنيعت نوفظوم هدنع
وه اذهو هلصف رمأ كلمي نأ يرورضلا نم سيل كلذك .  هعبات رايتخا قح عوبتملل نوكي
كلمي وال مهرتخي مل سلجملا  ،ف ةموكحلا مهتنيع نيذللا يدلبلا سلجملا يفظوم نأش
نيعبات نوربتعي مهنإف كلذ عمو .  مهلصفتو مهنيعت يتلا يه ةموكحلا  ،لب مهلصف رمأ

.  ةموكحلل ال يدلبلا سلجملل
دقف .  ةيلعف ةطلس نوكت نأ يفكي  ،لب ةيعرش ةطلسلا نوكت نأ يرورضلا نم سيلو
ريغ دقع وأ لطاب دقع نم اهدمتسا نوكي نأب ،  ةطلسلا هذه يف قحلا عوبتملل نوكي ال
ماد ام لب عفالً اهلمعتسي مادام هنكلو ، ً ال صأ دقع نود اهبصتغا وأ عورشم

ةيعبتلا عالةق مايق يف فاك اذهف ،  لعفلا ب اهلمعتسي مل ول ىتح اهلمعتسي نأ عيطتسي
.(1)

ىلع ةبصنم ةيلعفلا ةطلسلا هذه نوكت نأ بجيو : هيجوتلا و ةباقرلا رصنع -679
نماأل هعباتل ردصي نأ يف ةطلسلا هل نوكت نأ الدب عوبتملا (2).ف هيجوتلا و ةباقرلا

ذيفنت يف هيلع ةباقرلا هل نوكت ناو .(3) ًاماع اهيجوت ولو هلمع يف اهب ههجوي ام رماو
.(4) رماو األ هذه

يف يندم ضقن ) تاميلعتلا و رماو نماأل هيلإ هردصي امب ءاش فيك هريسيف عباتلا لا معأ ىلع
ص761). 294 مقر 20 ةاماحملا 1939 ةنس ربمسيد 14

جوزلا نوكيو اهجوزل ةعبات ةجوزلا نوكتو الهنب ، ًاعبات األب نوكيو ألهيب ًاعبات دلولا نوكي دقو (1)
لا معأ نم هعباتل مهنم عوبتملا لكي اميف اذه  ،لك هقيدصل ًاعبات قيدصلا نوكيو ،  هتجوزل ًاعبات

.  هعبات ىلع ةيلعفلا ةطلسلا عوبتملل ناك اذإ
ص 1930م42 ةنس ويام 8 يفو ص404- 1917م29 ةنس ويام 3 يف طلتخم فانئتسا (2)

. 486
ةمكحم ) ماعلا هيجوتلا اهنم ىقلتي  ،ذإ عافدلا ةرازول ًاعبات شيجلا يف يدنجلا نوكي مث نمو (3)

ص652). 245 مقر 26 ةاماحملا 1945 ةنس ربوتكأ 29 يف ةينطولا رصم فانئتسا
هنكلو ،  ةريغص تامدخ ءاقلت ًارجأ مهنم ىضاقتي ناك ولو ناكسلل ًاعبات باوبلا نوكي ال مث نمو (4)
قرس اذإ وأ ريغلا وأب ناكسلا ب ًاررض ثدحا اذإ هنع الً وئسم اذه نوكيو ةرامعلا بحاصل عبات

ص149- 1897م9 ةنس رياربف 4 يف طلتخم فانئتسا ) باوبلا نم لا معإب ناكسلا دحأ
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ملعمو .  هدلو ىلع ةباقرلا  .فاألبهل هيجوتو ةباقر قلطم كانه نوكي نأ يفكي وال
يبصلا نوكي لألبوالنأ ًاعبات دلولا نوكي نأ اذه مزلتسي  ،وال هيبص هجوي ةفرحلا

هب موقي نيعم لمع يف هيجوتلا و ةباقرلا هذه نوكت نأ الدب  .لب ةفرحلا ملعمل ًاعبات
مدقمو ةفرحلا ملعمو نعاألب عوبتملا زيمي ام اذهو .(1) عوبتملا باسحل عباتلا
مدقمو ةفرحلا ملعمو ،  نيعم لمع ريغ يف نكلو هدلو ىلع ةباقرلا لا .ذإاألبهل معلا

ال ةيبصلا نكلو ،  نيعم لمع يف لا ومعلا ةيبصلا ىلع هيجوتلا و ةباقرلا امهل لا معلا

يفو ص49- 1929م42 ةنس ربمفون 21 يفو ص140- 1928م41 ربمسيد 27 يفو
عفترت ص1)وال 1944م57 ةنس ربوتكأ 26 يفو ص197- 1935م47 ةنس سرام 14

لا معأ نع ةيلوئسملا نم هءافعإ راجي اإل دقع يف طرتشا ول ىتح ةرامعلا بحاص ةيلوئسم
رياربف 24 يف طلتخم فانئتسا ) اهنم ءافع اإل طارتشا زوجي ال ةيريصقتلا ةيلوئسملا  ،ف باوبلا

ص85). 1938م50 ةنس رياني 6 يفو ص268- 1927م39 ةنس

يف طلتخم فانئتسا ) هنع الً وئسم اذه نوكيف اهلمحي يتلا ةعتم األ بحاصل ًاعبات نوكي لا محلا و
لا محلا نع ةلوئسم نوكت ةيديدحلا ككسلا ةحلصمو ص304). 1940م52 ةنس ةينوي 12

فانئتسا ) اههيجوتو ةحلصملا ةباقرل عضخت ةكرش يف لمعي لا محلا اذه ناك اذإ ًاعبات هرابتعاب
ةحلصملل ًاعبات لا محلا نكي مل اذإف ص242). 1942م54 ةنس ةينوي 17 يف طلتخم

ذختت مل اهنأ يف يصخشلا اهئطخ نع ةلوئسم نوكت ةحلصملا نإف ،  بكارب رارض يفاإل ببستو
طلتخم فانئتسا ) ةيلوئسملا يف لا محلا عم ةنماضتم نوكتو ،  باكرلا ةياقول ةيفاكلا ريبادتلا

ص242). 1942م54 ةنس ةينوي 17 يف
ةمكحم تضق دقو هباسحل لمعي اذه مادام ،  عباتلا ب ةرشابم عالةق عوبتملل نوكي نأ طرتشي (1)وال

ناك ولو نييوناثلا نيرغص هلااأل مع نع الً وئسم نوكي عوبتملا نأب ةينطولا رصم فانئتسا
بحاص مهل مسر اميف لخاد مهتفرعمب نييعتلا نأ ماد ام نييسيئرلا نيفظوملا ةفرعمب مهنييعت
ًايئاهن هيلع مكحو ضيرم ةافو يف هلا مهإب هببستل ضرمم مكوح اذإف .  تاصاصتخ نماال لمعلا

يفشتسملا يف بيبطلا ماقأ يذلا وه ناكأ ءاوس اإلمهلا اذه نع لأسي عوبتملا  ،ف ةبوقعلا ب
17 ةاماحملا 1936 ةنس ربمفون 15) ةرشابم عيمجلا نيع يذلا وه ريخ األ اذهو هتفيظو يفو
ناك ،  هلحم هنبا لحأ اذإ عباتلا نأب ةطلتخملا فانئتس اال ةمكحم تضقو ص433). 203 مقر
ةنس ةينوي 12) عباتلا نم أطخ ربتعت حإاللاالنب ناك اذإ هعبات نبا نع الً وئسم عوبتملا

ال ناك نإو هنع الً وئسم عوبتملا يقبيو ،  نيعم ريغ عباتلا نوكيو ص18).لب 1946م59
.  رسعملا عباتلا عم هنأش كلذ يف هعم عوبتملا نأش نوكيو دعب ، اميف هيلع عوجرلا عيطتسي
نأ تبثي نأ ًايندم مودخملا ةلءاسم يف يفكي هنأب ىنعملا اذه يف ضقنلا ةمكحم تضق دقو
تبثأ دق مكحلا ماد امف .  همدخ نيب نم هنييعت رذعت ولو هل مداخ أطخ نع ببست دق ثداحلا

( قئاسلا وأ يراسمكلا ) نيمهتملا دحأ أطخ نع تأشن دق نوكت نأ الدب هيلع ينجملا ةافو نأ
ألاهن ةنيعتم نوكت ايندم ةراد اإل هذه ةلءاسم نإف ،  كرتشملا لقنلا ةراد إل تاعبات امه نيذللا
مل ةمكحملا نأ كلذ نم عنمي  ،ال مهتمدخ ةيدأت ءانثأ يف اهيمدختسم نم عقي امع ةلوئسم
جورخ يراسمكلا ةئربت عم ضيوعتلا ب ةراد اإل مازتل يفاال سيلو .  امهنم ئطخملا نييعت عيطتست
ىدأ يذلا أطخلا هباكترا توبث مدع ىلع ةمئاق ةئربتلا هذه  ،ألن ةيلوئسملا ب ةصاخلا دعاوقلا نم
نم عقو امنإ أطخلا اذه نأ نم ًاعطق تبث ام ىلع ةسسؤمف اهتيلوئسم  ،امأ ثداحلا عوقو ىلإ
نأ همداخ أطخ نع مودخملا ةلءاسمل طرتشي وال ةرايسلا يف ًاعم الن معي نيذللا اهيمداخ دحأ

ةمصاخم نع لزانتلا  ،ف مودخملا ىلع ماقت يتلا ىوعدلا يف الً ثممو ًارضاح مداخلا نوكي
ةيلوئسم مدع ديفي ام هيف سيل لزانتلا اذه  ،ذإ مودخملا ةبلا طم نود لوحي ال مداخلا ةثرو

ةنس ربمفون 22 يف يئانج ضقن ) مودخملا ةيلوئسم مدعب قيلا نأ نكمي ناك ىتح مداخلا
صقرم ناميلس روتكدلل مكحلا اذه ىلع َاقيلعت رظناو ص372 . 137 مقر 26 ةاماحملا 1943

رداص رخآ مكح ىلإ هقيلعت يف قلعملا راشأ دقو - يناثلا ددعلا 17 داصتق واال نوناقلا ةلجم يف
هيفو ص594 ، 10 ةاماحملا 1929 ةنس ربمسيد 4 يف فانئتس اال ةمكحم نم ينعملا اذه يف

هب عوطقملا نم ىلعأ ةبتر نم نطق يندأ ةبتر نم نطق لا دبتسا نع ةلوئسم ةموكحلا تربتعا
لكف ،  ءارفخلا خيش ىدل وأ ةدمعلا بئان ىدل وأ زكرملا يف امإ ثدح دق لا دبتس اذهاال نأ هيف

.( ةموكحلل نوعبات ؤهالء
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لمعلا ب نوموقي ال لا  .ومعلا لمعلا ىلع اوبردتيل لب مهملعم باسحل لمعلا اذهب نوموقي
برل ًاعيمج نوعبات مهعم مدقملا و مهف ،  لمعلا بر باسحل لب مهيلع مدقملا باسحل
ةطلس عوبتملا ىدل قبي مل اذإ ىتح ،  هيجوتلا و ةباقرلا عالةق ىخارتتو .(1) لمعلا

يف نولمعي نيذلا ءابط  .فاأل ةيعبتلا عالةق تمدعنا هيجوتلا و ةباقرلا يف ةيفاك
نوربتعي ال ةيعمجلا ءاضعأو .  يفشتسملا ةراد إل نيعبات نوربتعي ال مهباسحل يفشتسم

الًال قتسم ناك اذإ لواقملا (2).و ةكرشلل نيعبات نوربتعي ال ءاكرشلا اهل .و نيعبات
راعأ اذإو ة(3). لواقملا دقعو لمعلا دقع نيب ام قرف اذهو ،  لمعلا برل ًاعبات ربتعي

هتيلوئسم نع فلتخت ًاعبات هرابتعاب هدلو نع األب ةيلوئسم نأ  ،ذإ ةريبك ةيمهأ زييمتلا اذهلو (1)
وحنلا ىلع هيفنت ىرخ األ ةيلوئسملا عفدنت ال يلو األ ةيلوئسملا  ،ف هتباقر تحت هرابتعاب هدلو نع

.  هانمدق يذلا
ص 1913م25 ةنس ةينوي 11 يف طلتخم فانئتسا ) ةكرشلل ًاعبات ربتعي ةكرشلا ريدم نكلو (2)
ةهج يف ةكرش تاجتنم عيبي مزتلملا ص189).و 1923م35 ةنس رياني 30 يفو -435
يف طلتخم فانئتسا ) ةكرشلل الً ثمم مزتلملا ناك اذإ ةكرشلا هذهل ًاعبات هقئاس ربتعت ةنيعم

ص230). 1913م25 ةنس سرام 12

1933م ةنس ربمفون 2 يف طلتخم فانئتسا ) هتمدخ يف لمعت يذلا بيبطلل ةعبات ةضرمملا ربتعتو
يف ةطلتخملا ةيئزجلا ةروصنملا ةمكحم ) هرجأتسمل ًاعوبتم رجؤملا ربتعي ص10).وال 46

رصاقلل ًاعبات يصولا ربتعي ص80)-وال 84 مقر 10 تيزاج 1919 ةنس رياربف 12
ص258). 1930م42 ةنس رياربف 6 يف طلتخم فانئتسا )

اذإ امأ ،  نيقحتسملا لبق نم ًانيعم رظانلا ناك إالاذإ ًاعوبتم فوقولا و ًاعبات فقولا رظان ربتعي وال
ةعومجملا 1879 ةنس ربمسيد 24 يف طلتخم فانئتسا رف( يضاقلا وأ فاقو األ ةرازو هتنيع

كانهو ص576). 1930م42 ةنس ةينوي 19 يفو ص83- 5 ةطلتخملا مكاحملل ةيمسرلا
فانئتسا ) يرابتعا صخشب سيل ألهن ًاعوبتم نوكي ال فقولا نأب تضق ةطلتخم ماكحأ

ةلا حلا ريغ يف مزتلي ال فقولا ص410)،وألن 1925م37 ةنس ويام 7 يف طلتخم
فقولا صحلا هيف اميف إال فقولا مزلي ال رظانلا فرصت وألن يضاقلا هزاجأ نيدب إال يضرملا

1927م29 ةنس سرام 31 يفو ص282- 1894م6 ةنسويام 16 يف طلتخم فانئتسا )
نيقحتسملا يطعي ال يذلا فقولا رظان نأب ةطلتخملا فانئتس اال ةمكحم تضقو ص357).

ص576 1930م42 ةنس ةينوي 19) هنع الً وئسم فقولا لعجي ال فقولا يف مهقاقحتسا
فقولا نأ كب يعرم يفطصم ذاتس األ يريو ص166 . 1931م44 ةنس ربمسيد 29 يفو
رظانلا يتأ اذإف ،  هتفيظو مكحب هب طونملا هلمع ءانثأ يف رظانلا نم عقي يذلا أطخلا نع لأسي
رظانلا عم ًانماضتم فقولا ىلع عجري نأ رورضملل ناك ريغلا ب ًاراض أطخ لمعلا اذه ءانثأ يف

اذإ نحنو . 211-209 ةرقف ةيندملا ةيلوئسملا ) هنع هعفدي امب رظانلا ىلع عجري نأ فقوللو
  ةيلعف وأ تناك ةيلوق ،  رظانلا تافرصتب مزتلي أال رثؤن اننأ إال يونعم صخش فقولا نأ ىرن انك
هنم ذخؤيف ،  هقفلا اذه قلخ نم ماظن فقولا نإف اإلساليم ، هقفلا اهمسر يتلا دودحلا يف ،إال

.  ةرورضلا هل وعدت ام ريغ يف وه امك

رصم فانئتسا ةمكحم ) هراتخأ يذلا وه ناك اذإ زجاحلل ًاعبات ربتعي ةزوجحملا ءايش األ ىلع سراحلا و
اذإ هل ًاعبات ربتعي ص724)،وال 368 مقر 11 ةاماحملا 1930 ةنس ربمسيد 18 يف ةينطولا

ص 134 مقر 12 ةاماحملا 1931 ةنس رياني 27 يف ةينطولا رصم ةمكحم ) رضحملا هنيع
1917م ةنس ويام 3 يفو ص55- 1893م6 ةنس ربمفون 30 يف طلتخم فانئتسا -351

ص403). 29
ةباقر تحت الال قتسم لمعي ناك اذإ لواقملا نأب ةطلتخملا فانئتس اال ةمكحم تضق دقو (3 )

ةنس ليربأ 27 يف طلتخم فانئتسا ) لمعلا بحاصل ًاعبات ربتعي ال لواقملا نإف ،  لمعلا بحاص
1916 ةنس ربمفون 22 يفو ص359- 1903م15 ةينوي 24 يفو ص196- 1899م11
ص 1926م38 ةنس ةينوي 3 يفو ص415- 1925م37 ةنس ويام 7 يفو ص64- م29
ص182) 1929م41 ةنس رياني 17 يفو ص152- 1929م41 ةنس رياني 3 يفو -460

.
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ا كرت اذإ نكلو ،  هقيدصل ًاعبات قيدصلا ربتعي فال اهمامز هل كرتو قيدصل هترايس صخش
رجأتسا اذإو .(1) ألهيب ًاعبات ربتعا اهتدايق يف هيلع فرشأو اهدوقي هدلول هترايس ألب

باأل ةرايس صخش رجأتسا اذإ امأ .(2) هل ًاعبات قئاسلا اذه ربتعا ًاقئاس ةرايسلا بحاص

ال قتسم ناك ولو ًايداصتقا هعبتي ناك ىتم لمعلا بحاصل ًاعبات ربتعي لواقملا نأب تضق ماكحأ كانهو
فانئتسا ) يلص األ لواقملل وأ لمعلا بحاصل ًاعبات ربتعي رافنأ ملعمك ،  لمعلا يف هنع ً

ص170). 1927م39 ةنس رياني 13 يفو ص415- 1925م37 ةنس ويام 7 يف طلتخم
فارش اإل قحب إال ظفتحت اذإ هئطخ نع ةلوئسم نوكت وال لواقملل ةعوبتم ةموكحلا ربتعت وال

ةنس رياربف 24 يف طلتخم فانئتسا ) ةراد واإل هيجوتلا قح اهل نوكي نأ نود هيلع ماعلا
ةلا حلا هذه يف ةيعبتلا عالةق مايقب ىضقت ةميدقلا ماكح األ تناكو ،(60 نم 1949م61

ص1061- 541 مقر 17 ةاماحملا 1937 ةنس رياني 31 يف ةينطولا رصم فانئتسا ةمكحم )
1914م27 ةنس ربمفون 4 يفو ص362- 1902م15 ةنس ةينوي 24 يف طلتخم فانئتسا
واإل ةيعبتلا عالةق موقت فال ماعلا فارش اإل درجم نيب زييمتلا ىلإ ماكح األ تروطت ص8)مث
ةنس رياني 3 يف طلتخم فانئتسا علاالةق( هذه موقتف ةراد واإل هيجوتلا ب ةبوحصملا فارش
ةنس ةينوي 7 يفو ص182- 1929م41 ةنس رياني 17 يفو ص152- 1229م41

1948م ةنس ةينوي 17 يفو ص95- 1937م49 ةنس رياربف يفو ص322- 1934م46
اإل تقبس يذلا مكحلا وهو ص60 1949م61 ةنس رياربف 24 يفو ص149- 60

ةيلوئسم مكحلا سسأ اذإ هنأب ىنعملا اذه يف ضقنلا ةمكحم تضق دقو ،( هيلإ ةراش
ىدم نيبي نأ نود لواقملا لمع ىلع فرشت تناك اهنإ هلوق درجم ىلع لواقملا نع ةموكحلا
رثأ امو ،  ةلواقملا ةيلمع يف أطخ نم اهيفظوم نم عقو دق نوكي ام فرعي ىتح فارش اذهاإل

ذيفنتلا زواجت دق فارش لهاإل عقو ،وأ يذلا ررضلا ب عالهتق امو ريساألمعلا ، يف أطخلا اذه
يف ًايلعف الً خدت تلخدت ةموكحلا نأ هنم ذخؤي امم ةلواقملا طورش مارتحاو هتاذ دح يف

تاداريإ نع ًارصاق نوكي مكحلا اذهف ،  تءاش امك لواقملا اهرييستب ةلواقملا ةيلمع ذيفنت
مقر 3 رمع ةعومجم 1941 ةنس ليربأ 17 يف يندم صقن ) ةيلوئسملا مايقلا ةيفاكلا تانايبلا
يذلا عناملا أطخ نع لأسي ال لزنملا مكلا نأب ًاضيأ ضقنلا ةمكحم تضقو ص340). 112
ربمسيد 14 يف يندم صقن ) لمعلا اذه ءارجإ يف هعم لخدتي مل ناك اذإ نيعم لمعل هرجأتسا

ص25). 13 مقر 3 رمع ةعومجم 1939 ةنس

أطخ بكترا اذإ إال هنع الً وئسم اذه نوكي  ،فال لمعلا برل ًاعبات سيل لواقملا نأ تبث ىتمو
هب دهع يذلا ينفلا لمعلل لاالةمز طورشلا هيف رفاوتت ال لواقم ىلإ لمعلا ب دهع نأب ًايصخش

فانئتسا ) لواقملا أطخ نع ال يصخشلا هئطخ نع الً وئسم لمعلا بحاص نوكيف هيلإ
ص306 1911م23 ةنس ويام 10 يفو ص359- 1903م15 ةنس ةينوي 24 يف طلتخم
17 يفو ص152- 1929م41 ةنس رياني 3 يفو ص7- 1914م27 ةنس ربمفون 4 يفو -
نم لواقملا عبات نع الً وئسم يلص األ لواقملا نوكي ص182).وال 1929م41 ةنس رياني
األ لواقملا بكترا اذإ نكلو ص118: 1897م9 ةنس رياني 14 يف طلتخم فانئتسا ) نطابلا

( هنع الً وئسم ناك ًايصخش أطخ يلص
،  ةمهم ةيدأت هدلو األب فلك اذإو ص175- 1947م59 ةنس ليربأ 9 يف طلتخم فانئتسا (1)

ةنسويام 22 يف طلتخم فانئتسا ) ألهيب ًاعبات ربتعا ،  ةمهملا هذه ةيدأتل ةرايس دلا ولا قاسف
ةصخر كلمت تنبلا وأ االنب ناكو ةرايس هتنبا وأ هنبا األب راعأ اذإو ص281). 1940م52

1933 ةنس سرام 29 يف طلتخم فانئتسا ) ألهيب ًاعبات امهنم يأ ربتعي  ،فال ةدايقلل ةيصخش
اذإ ًاعبات االنب نوكي ال كلذكو ص302). 1931م43 ةنس سرام 19 يفو ص223- م45
هسفنل ةيصخش ةحلصم يضقي لألبلب ةحلصم يضقي االنب نكي ملو هترايس هوبأ هراعأ

نع الً وئسم األب ربتعيو ص376) 1932م44 ةنس ةينوي 15 يف طلتخم فانئتسا )
رقا ثداحلا هئطخب عقو يذلا ةرايسلا قئاس ناك  ،اذإ هتنبا مساب تيرتشا ولو ،  ةرايس ثداح

اهئارشب حمسي رهاظ ملا اهل سيلو اهيدلا عو ميقت نأاالةنب نيبتو األب دنع مدختسم هنا
ص514). 1930م42 ةنس ويام 22 يف طلتخم فانئتسا ) ةرايسلا

1939م51 ةنس ليربا 12 يفو ص360- 1910م22 ةنس ةينوي 8 يف طلتخم فانئتسا (2)
طلتخم فانئتسا ) همدختسي يذلا قئاسلا ءاطخأ نع لوئسم " جارجلا " بحاصو ص249-
ليمعل ةرايسلا قاسو اذه بهذ ول ىتح ص73)، 1946م59 ةنس ربمسيد 11 يف
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هيلع بكارلل سيلو هنع لقتسم ألهن هل ًاعبات هل نوكي ال قئاسلا نإف ( يسكات ) ةرجأ
ةيعبت عالةق نوكت دقف ليكولا و لكوملا نيب اميف علاالةق (1)امأ هيجوتلا و ةباقرلا قح

يف ههيجوتو لكوملا ةباقرل عضاخ ريغ وأ ًاعضاخ ليكولا ناك اذإ امل ًاعبت .  نوكت وأال
.(2) هيلإ هب دهع يذلا لمعلا

ةدع مدختسا اذإف .  دحأو صخش نم رثكأ نيب هيجوتلا و ةباقرلا عزوتت دقو
اوناكو مهمدختسمل نيعوبتم مهلك اوناك مهل . كرتشم لمع يف ًادحاو ًاصخش صاخشأ
صاخش أل ةقرفتم لا معأب صخش موقي دقو .  مهنيب اميف نماضتلا ب هلمع نع نيلوئسم
لقتنتف ةبقاعتم تاقوأ يف ةددعتم تارس أل ةيلزنملا نوؤشلا ب موقت مداخلا  .ك نيددعتم

يف هلزنم نوؤشب موقت يذلا مودخملل ةعبات ةلا حلا هذه يف نوكنو .  رخآ ىلإ لزنم نم
اذإف ،  رخآ صخشل هعبات عوبتملا ريعي دقو .(3) لمعلا اذه هيف يدؤت يذلا تقولا
ىلإ هيجوتلا و ةباقرلا تلقتنا اذإ امأ ،  ًاعوبتم ىقب ههيجوتو هتباقر ريعملا ىقبتسا
نإف ،  قيدصل اهقئاس عم هترايس ريعي صخش كلذ لثم .  عوبتملا وه اذه ناك ريعتسملا
حبصأ ةليوط ةدمل ةراع اإل تناك اذإ ةصاخبو قيدصلا ىلإ هيجوتلا و ةباقرلا تلقتنا
هسفنل ظفتحا دق اذه ناك اذإ األلو هعوبتمل ًاعبات قئاسلا لظيو (4) هل ًاعبات قئاسلا

.  هيجوتلا و ةباقرلا قحب
ةيحانلا نم هيجوتلا و ةباقرلا ىلع ًارداق عوبتملا نوكي نأ يرورضلا نم سيلو
بحاصف .  هيجوتلا و ةباقرلا بحاص وه ةيراد اإل ةيحانلا نم نوكي نأ يفكي  ،لب ةينفلا

أل عوبتم يفشتسملا بحاصو ،  اهقئاسل عوبتم ةدايقلا فرعي نكي مل ول ىتح ةرايسلا
دقو (5) ًابيبط هسفن وه نكي مل ول ىتح يفشتسملا يف هباسحل نولمعي نيذلا هئابط

ص149). 1939م51 ةنس رياربف 8 يف طلتخم فانئتسا ) جارجلا ىلإ اهرضحيل
هلمع يف الً قتسم ناك اذإ لقنلل همدختست ةبرع بحاص لا معأ نع ةلوئسم ةكرشلا ربتعت (1)وال
ةرج األ ةرايس مكلا نكلو ص18). 1946م59 ةنس ةينوي 12 يف طلتخم فانئتسا )

1930م43 ةنس ربمفون 13 يف طلتخم فانئتسا ) قئاسلا نع الً وئسم نوكي ( يسكاتلا )
ص21).

تاءارج نعاإل هيلكو عم نماضتلا ب لأسي لكوملا نأب ةطلتخملا فانئتس اال ةمكحم تضق دقو (2)
ص393). 1926م38 ةنس ويام 6) هلكوم ةزاجإ ريغب ولو ليكولا اهرشابي يتلا ةيديكلا
ص 1930م42 ةنس رياربف 4) هليكو نم عقو يذلا شغلا نع لأسي لكوملا ناب ًاضيأ تضقو
1930م ةنس رياربف ) هليكو نم عقو يذلا شغلا نع لأسي لكوملا نأب كلذك تضقو .(249
28) هكلم ريدي نم هبكتري يذلا أطخلا نع لوئسم كلا ملا نأب كلذك تضقو ص249). 42

يفطصم ذاتس األ هليكو نع لكوملا ةيلوئسملا يف رظناو ص340). 1926م38 ةنس رياني
. 208 ةرقف 204 ةرقف ةيندملا ةيلوئسملا يف كب يعرم

ص175 . 1935م47 ةنس رياربف 28 يف طلتخم فانئتسا (3)
يف رظنا :(commettantoccasionnel) ًايضرع ًاعوبتم ةلا حلا هذه يف قيدصلا نوكيو (4)

15 يف ضقنلا ةمكحم نم رداصلا مكحلا ىلع صقرم روتكدلل ًاقيلعت يضرعلا عوبتملا ةيلوئسم
ص545- 15 داصتق واال نوناقلا ةلجم يف ( ةيئاضق 513 مقر ةيضقلا )1943 ةنس رياربف

ص558 .
لوصح تقو هيلع هل تناكو قئاسلا راتخا دق نعاطلا نأ تبث اذإ هنأب ضقنلا ةمكحم تضق دقو

ب نعاطلا مازلإب مكحلا نإف ،  ةرايسلل كلا ملا وه نكي مل ولو ،  يهنلا و األرم طلس ثداحلا
ةنس ربوتكأ 18 يف يئانج ضقن ) ًاحيحص نوكي ةلا حلا هذه يف قئاسلا أطخ نع ضيوعتلا
ًايضرع ًاعوبتم ةلطعملا ةرايسلا بحاص ربتعيو ص432). 227 مقر 30 ةاماحملا 1949

1933م46 ةنس ربمسيد 28 يف طلتخم فانئتسا ) هترايس يف ةلطعملا ةرايسلا طبري قئاسل
ص109).

هيف عجلا يذلا يفشتسملا ةرادإو بيبطلا نيب ةيعبت عالةق دوجو نأب ضقنلا ةمكحم تضق دقو (5)
يف يندم ضقن ) بيبطلا أطخ يفشتسملا لمحتل فاك ،  ةيبدأ ةيعبت عالةق تناك ولو ،  ضيرملا

ص1156). 379 مقر 1 رمع ةعومجم 1936 ةنس ةينوي 22



641

نوكي نأك .  ةيراد اإل ةيحانلا نم ىتح هيجوتلا و ةباقرلا ىلع رداق ريغ عوبتملا نوكي
ةباقرلا ب مايقلا يف ميق ، وأ ىصو وأ يلو نم هبئان هنع بونيف .  زيمم ريغ وأ ًاريغص

.(1) ههيجوت يفو عباتلا ىلع
اهببسب وأ هتفيظو ةيدأت حةلا يف عباتلا أطخ -2

نإف ،  هانمدق يذلا وحنلا ىلع نيصخش نيب ةيعبتلا عالةق تماق ىتم : نارمأ -680
ةيدأت حةلا يف ريغلا ب رضأ أطخ عباتلا بكترا اذإ ققحتت عباتلا نع عوبتملا ةيلوئسم
نوكي ":174 ةداملا نم يلو األ ةرقفلا ةحارص هيلع تصن ام اذهو .  اهببسب وأ هتفيظو

هنم ًاعقاو ناك ىتم عورشملا ريغ هلمعب هعبات هثدحي يذلا ررضلا نع الً وئسم عوبتملا
. " اهببسب وأ هتفيظو ةيدأت حلا يف

اذه بكتري نأو (2) ريغلا ب رضي أطخ عباتلا بكتري (1)نأ نارمأ نذإ طرتشيف
.  اهببسب وأ هتفيظو ةيدأت حلا يف أطخلا

تققحت اذإ إال عوبتملا ةيلوئسم موقت :ال ريغلا ب رضي عباتلا هبكتري أطخ -681
.(2) ةيناثلا نع عرف يلو األ نإف عباتلا ةيلوئسم

ثلاالةث:و ةيلوئسملا ناكرأ هيلإ ةبسنلا ب رفاوتت نأ بجي عباتلا ةيلوئسم موقت ىتحو
.  ةيببسلا عوالةق ررضلا و أطخلا

.  عباتلا أطخ تبثي  .نأ عوبتملا ىلع هعوجر يف ىتح .  رورضملا ىلع نذإ بجيف

.  ضرتفم أطخ ساسأ ىلع عباتلا ةيلوئسم ققحتت حلااالتنأ ضعب يف زئاجلا نمو
ىلع هذيم نعتال هتيلوئسم موقتف .  ةيريمأ ةسردم يف ًاسردم عباتلا نوكي نأ كلذ لثم

الً وئسم ناك سكعلا تبثي مل اذإف .  سكعلا تابثإ لبقي ًاضارتفا ضرتفم أطخ ساسأ
لثمو .  ًاعوبتم اهرابتعاب هنع ةلوئسم ةموكحلا تناكو ضرتفملا أطخلا اذه ىضتقمب
ةيدأت حلا ةرباعلا دحأ سهديو اهل ، سراحلا وه ةرايس عباتلا دوقي نأ ًاضيأ كلذ
ساسأ ىلع ةروصلا هذه يف ققحتت ةيلوئسم نإف ،  ةفيظولا هذه ببسب وأ هتفيظو

اهعم ققحتتو ،  ةرايسلل سراحلا هرابتعاب سكعلا تابثإ لبقي ال ًاضرتفا ضرتفم أطخ
أطخ ىلع ءانب ،  عباتلا ةيلوئسم ققحتت ثيح هنأ نذإ ةدعاقلا  .ف عوبتملا ةيلوئسم
لباق ريغ وأ سكعلا تابث ًإل باقال ًاضارتفا ضرتفم أطخ ىلع ءانب وأ تابث اإل بجاو

.(3) عباتلا ةيلوئسم بناج ىلإ موقت عوبتملا ةيلوئسم نإف ،  كلذل

ًاينف  اذه نكي مل ولو ةيلديصلا بحاصل ًاعبات ربتعي يلديصلا نأب ةطلتخملا فانئتس اال ةمكحم تضقو
ربتعي ال نكلو ص240). 1922م34 ةنس سرام 16) هتباقر هيلعو هراتخأ يذلا وه ،ألهن

اذه ناكو بيبطلا اهيف مدختساو ناجملا هلاب معل ةدايع لواقملا مظن اذإ بيبطل ًاعوبتم لواقملا
ص183). 1911م23 ةنس رياربف 15 يف طلتخم فانئتسا ) ةمز التلاال هؤملا ىلع ًازئاح

.  زيمم ريغ نوكي دق عوبتملا  ،نأ عوبتملا ةيلوئسم ساسأ يف كلاالم دنع يلي ، اميف ىرنسو (1)
تضق دقو ص50 3/27 مقر 8 ةاماحملا 1927 ةنس ةينوي 2 يف طويسأ فانئتسا ةمكحم (2)
ةيعبتلا قيرطب عوبتملا نع ًاضيأ اهيفني عباتلا نع ةيندملا ةيلوئسملا ءافتنا نأب ضقنلا ةمكحم

كلذك تضقو ص198) 1/94 مقر 15 ةاماحملا 1934 ةنس ربمفون 19 يف يندم ضقن )
18 يف يئانج ضقن ) هعوبتم ىلع ضيوعتلا ب مكحلا زيجي ال هنونجل عباتلا ةءاربب مكحلا نأب

ص99). 57 مقر 27 ةاماحملا 1946 ةنس سرام
ول امك عوبتملا و عباتلا ريغ صخش ةسارح يف هددصب نحن يذلا لثملا يف ةرايسلا تناك اذإو (3)

سهدو هعبات ىلإ اذه اهعفدف ،(garde) ةسارحلا ب ظافتح عماال عوبتملل هترايس قيدص راعأ
،  هتابثإ بجي أطخ ىضتقمب عباتلا ىلع عوجرلا هل نوكي رورضملا نإِف ،  ةرباعلا دحأ عباتلا اهب

يذلا ةرايسلا بحاص ىلع عوجرلا هل نوكي كلذك .  عوبتملا ىلع عوجرلا هل نوكي مث نمو
،  عباتلا بناج يف أطخ تبثي نأ نود هيلع عجر اذإف ،  ضرتفم أطخ ىضتقمب ةسارحلا ب ظفتحا

عوجرلا عيطتسي ال امك أطخ ، هبناج يف تبثي مل ماد ام عباتلا ىلع عوجرلا عيطتسي ال هنإف
.  ققحتت مل عباتلا ةيلوئسم ألن عوبتملا ىلع
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هنأ ىرنسو .  ررضلا هب قحلأ دق عباتلا أطخ نأ تبثي نأ كلذك رورضملا ىلع بجيو
همامأ الً وئسم عوبتملا ىقبيف ،  عوبتملا سفنل ًاعبات ًاضيأ وه رورضملا نوكي نأ زوجي

نأ عيطتسي ال عباتلا نأ ىرتسف ،  هتاذ عوبتملا وه رورضملا ناك اذإ امأ األلو . أطخ نع
عباتلا وه رورضملا ناك اذإ كلذكو ،  ةيلوئسملا نم ففختيل هدض ضرتفم أطخب كسمتي
أطخب عوبتملا ىلع عجري ال هنأ ىرنسف ،  ةعوبتم ةمدخ يف وهو هسفنب األىذ قحلأ دقو

.  ضرتفم
دق عباتلا نوكي نأ بجيو : ةماعلا ةدعاقلا - اهببسب وأ ةفيظولا ةيدأت 682-حلا

ةيلوئسم طبري يذلا طباضلا وه اذهو .  اهببسب وأ هتفيظو ةيدأت حلا أطخلا بكترا
طإالق زوجي ال هنإف .  ةيلوئسملا هذه هتاذ تقولا يف رربيو .  عباتلا لمعب عوبتملا
و ةغاستسم ريغ ةيلوئسملا هذه تناك  ،إوال عباتلا هبكتري أطخ لك نع عوبتملا ةيلوئسم
،  اهببسب وأ هتفيظو ةيدأت حلا عباتلا هبكتري يذلا أطخلا ىلع ترصتقا اذإ ةلوقعم ال
ناك ءاوس ،  عوبتملا ةيلوئسم هيلع ىنبت يذلا ساس األ موقي اهدحو دودحلا هذه يفف
يذلا وحنلا ىلع عوبتملا ةيصخشل ًادادتما وأ ًانامض وأ ًاضرتفم أطخ ساس األ اذه

دعب . اميف هطسبنس
عقي نأ وأ هتفيظو لا معأ نم لمعب موقي وهو عباتلا نم أطخلا عقي نأ يه ةدعاقلا و

ةفيظولا ةبسانمب أطخلا عقي نأ يفكي  .فال ةفيظولا هذه ببسب هنم أطخلا
وأ أطخلا باكترا تلهس دق ةفيظولا نوكت نأب ،(aloccasiondelafonction)
يف عقو دق أطخلا نكي مل اذإ بجي لب .(1) هباكتر ال ةصرفلا تأيه وأ هيلع تدعاس

و أطخلا نيب ةقيثو ةيببس عالةق ليلقلا يف كانه نوكت  ،نأ ةفيظولا لا معأ نم لمع
يف ركفي ناك ام وأ أطخلا باكترا عيطتسي ناك ام عباتلا نأ تبثي ثيحب ،  ةفيظولا

دودحل عباتلا ةزواجم قيرط نع كلذ ققحتي نأ يوتسيو .  ةفيظولا ولال هباكترا
(2) الاهل غتسا قيرط نع  ،وأ ةفيظولا هذه لا معتسا يف ةءاس اإل قيرط نع  .وأ هتفيظو
مل وأ هل ملع ،(3) رمأي مل وأ عوبتملا هب رمأ دق عباتلا أطخ نوكي نأ كلذك يوتسيو .

هباكترا يف عباتلا نوكي نأ ًاريخأ يوتسيو .(5) ضراعي مل وأ هيف ضراع .(4) ملعي

ةرقف يرصملا نوناقلا يف ةيندملا ةيلوئسملا " هباتك يف كب يعرم يفطصم ذاتس األ بهذ دقو (1)
هيلع تدعاس وأ أطخلا باكترا تلهس دق ةفيظولا نوكن نأ يفكي هنأ ىلإ (229 ةرقف -220
تردص ماكحأب دهشتساو – هعبات نع عوبتملا ةيلوئسم ققحتت ىتح ،  هباكتر ال ةصرفلا تأيه وأ
ةيلوئسم يف هل رربم ال عسوت اذه نأ ىرن نحنو .  تارابعلا هذه اهيف تدرو ضقنلا ةمكحم نم

أدبملا ريرقت نع ىنغ يف تناك اهيف تلصف يتلا ةيضق يفاأل ضقنلا ةمكحم ناو .  عوبتملا
ناميلس روتكدلا ىنعملا اذه يف رظنأ ) كلذ ليصفت ىلإ دوعنسو ،  ةعسلا نم وحنلا اذه ىلع

ص176). ص169- 13 داصتق واال نوناقلا ةلجم يف روشنملا هقيلعت يف صقرم
يف ةءاس واإل ةفيظولا دودح ةرواجم – ثلاالةث ضورفلا هذه نيب ام ءاهقفلا ضعب لصفيو (2 )

  مهبني ىتح اهنيب زييمتلا قد اهنم ، ضرف لك ىلع ةلثم األ دروأ اذإ ىتح الاهل- غتساو اهلا معتسا
رظنأ ) ضرفو ضرف نيب قيرفتلا بعصيو ،  ضعب يف اهضعب ضورفلا لخدتت ىتحو ،
هذه ضرعتسي ثيح اهدعب امو 220 ةرقف كب يعرم يفطصم ذاتس لأل ةيندملا ةيلوئسملا

( رخآ نود ضرفل هصيصخت اهضعب يف بعصي ضرف لكل ةلثمأب يتأيو ،  ضورفلا
تعقو دق مداخلا نم عقت يتلا ةميرجلا نوكت نأ طرتشي ال هنأب ضقنلا ةمكحم تضق دقو (3)

ام ىلع ًانوناق ةمئاق همداخ ءاطخأ نع ديسلا ةيلوئسم ساسأ نأبو ،  ديسلا نم ضيرحتب
عونلا اذهو ،  هتباقر يف وأ عباتلا رايتخا يف ريصقتلا و أطخلا نم عوبتملا بناج يف ضرتفي
يئانج ضقن ) هنم يباجيإ لمع يأ رودص وال ديسلا نم ضيرحت هيف طرتشي ال ةيلوئسملا نم

ص583). 201 مقر 20 ةاماحملا 1939 ةنس ربمفون 6 يف
ةميرجب عملا ريغو ًابئاغ ناك ول ىتح ققحتت عوبتملا ةيلوئسم نأب ضقنلا ةمكحم تضق دقو (4)
مكحلا وهو ص583 201 مقر 20 ةاماحملا 1939 ةنس ربمفون 6 يف يئانج صقن ) عباتلا

59 مقر 12 ةاماحملا 1931 ةنس سرام 29 يف يئانج ضقن نراق – هيلإ ةراش اإل تقبس يذلا
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لك يوتسي .(2) يصخش زفاحب أطخلا ىلإ عفدنا وأ هعوبتم هتمدخ دصق دق أطخلل
أطخلا باكترا عيطتسيل عباتلا نكي ملف ،  رفاوت دق هركذ هانفلسأ يذلا طرشلا ماد ام كلذ

.(3) ةفيظولا ولال هباكترا يف ركفيل نكي مل وأ
ققحتت أال يلوأف ،  ةفيظولا ةبسانمب أطخلا عقي نأ عوبتملا ةلءاسمل يفكي ال ناك اذإو

عالةق . يأ اهب هطبرت ال ةفيظولا نع ًايبنجأ عباتلا أطخ ناك اذإ ةلءاسملا هذه
أطخلا (2).  ةفيظولا ةيدأت يف أطخلا (1): عبرأ حاالت هانمدق امم اهل صلخيو
.( ةفيظولا هل تأيه يذلا أطخلا (وأ ةفيظولا ةبسانمب أطخلا (3) ةفيظولا ببسب

.  ةفيظولا نع يبنج األ أطخلا (4)
األ نيتلا حلا يف اهققحي  ،وال عوبتملا ةيلوئسم ققحي نييلو األ نيتلا حلا يف أطخلا و

حلااالتاألعبر . كالنم ضرعتسنو .  نيتريخ
هب ققحتتف .  عباتلا هبكتري يذلا أطخلا نأ لص :األ ةفيظولا ةيدأت يف أطخلا -683
عبات وهو ،  ةرايسلا قئاسف .  هتفيظو لا معأ نم معالً وهو عقي .  عوبتملا ةيلوئسم
دوقي وهو أطخلا اذه بكترا دق نوكي أطخ نع قيرطلا يف ًاصخش سهد  .اذإ اهبحاصل
لزنم يف ةفاظنلا لا معأب موقي وهو مداخلا و أطخلا اذه نع الً وئسم ةرايسلا
وهو أطخلا بكتري .  راملا دحأ يذؤي ًابلص ًاميسج قيرطلا يف أطخ يقليف .  ةمودخم
وهو كردلا ريفخو هنع . الً وئسم مودخملا نوكيف ،  هتفيظو لا معأ نم معالً يدؤي
دق نوكي ،  مهتملا نم الً تقم بيصتف هنم أطخ نع ًايران ًارايع قلطيف ،  مهتملا طبضي
هنع .و ةلوئسم ةموكحلا نوكتو ،  ةفيظو لا معأ نم معالً يدؤي وهو أطخ بكترا

بكترا دق نوكي ،  ضيرم عالج يف أطخأ اذإ .  يفشتسم باسحل لمعي يذلا بيبطلا
هنع ةلوئسم يفشتسملا ةرادإ نوكتف ،  هتفيظو لا معأ نم معالً يدؤي وهو أطخلا

.(4) اهريغ ًاريثك ةلثم األ هذه ىلع سقو

ص105).
عقي )نأ ميدقلا ) يندملا نوناقلا نم 152 ةداملا قيبطتل يفكي هنأب ضقنلا ةمكحم تضق دقو (1)

ترفاوت ىتمف ،  هلمع مداخل ةيدأت ءانثأ عقو دق أطخلا نوكي ناو مداخ نم ررضلل جتنملا أطخلا
ديسلا ناك اذإ اميف ثحبلا ىلإ ةجاح ريغبو ،  نوناقلا مكحب ديسلا ةيلوئسم تتبث طورشلا هذه

ةيلوئسملا هذه  ،الن هديس رمأ خفلا مداخلا نأ  ،وأ هتبقارمو همداخ رايتخا ءاسأ وأ نسحا دق
ةعومجم 1936 ةنس ربمفون 12 يف يندم ضقن ) ًاينوناق ًاضارتفا ةضرتفم ةيلوئسم يه امنإ
مداخلا ناك ولو يلوتم ديسلا ناب ةينطولا فانئتس اال ةمكحم تضقو ص81). مقر 2 رمع

/609 مقر 5 ةاماحملا 1925 ةنس رياربف 2 يف فانئتسا ) هديس رماوأ نم ًامغر لمعلا بكترا
لمعب الً صتم لمعلا ناك طاملا ققحتت عوبتملا ةيلوئسم نأب ًاضيأ تضقو ص737)، 3

فانئتسا ) هديس رماوأ هلا فغإ نع وأ هتفيظو ماهمل هلا معتسا ءوس نع ًائشان ناك ولو ،  عباتلا
ص866). 2/521 مقر ةاماحملا 1928 ةنس رياربف 7 يف

اذه ناك ءاوسو ،  هلمع ةيدأت ءانثأ أطخلا مداخلا بكترا ىتم هنأب ضقنلا ةمكحم تضق دقو (2)
،  ديسلا ةيلوئسم تبترت دقف ،  ديسلا ةمدخ يف ةبغرلا نع وأ هل يصخش تعاب نع ًائشان أطخلا
1937 ةنس ربمفون 8 يف يئانج صقن ) أطخلا اذه نع ًايندم ديسلا ةيلوئسم تبترت دقف
ص19- 18 مقر 21 ةاماحملا 1940 ةنس ليربأ 22 يفو ص420- 219 مقر 18 ةاماحملا

ليربأ 10 يف يئانج ضقن نراق ص852- 359 مقر 21 ةاماحملا 1941 ةنس رياني 27 يفو
1927 ةنس ويام 12 يف ةينطولا رصم ةمكحم ص4- 1/3 مقر 14 ةاماحملا 1933 ةنس
ص104 1923م36 ةنس ربمسيد 20 يف طلتخم فانئتسا ص829- 481 مقر 7 ةاماحملا

ص85). 1933م46 ةنس ربمسيد 14 يفو -
نأ يفكي  ،ذإال ًادمع ةغيصلا هذه يف عوبتملا ةيلوئسم ققحتل هرفاوت بجي يذلا طرشلا انمضو (3)
ولال هنأ ًاضيأ تبثي نأ بجي  ،لب أطخلا عقو امل ةفيظولا ولال –هنأ ةداع قيلا –امك قيلا

.  هباكترا يف ركف امل وأ أطخلا بكتري نأ عباتلا عاطتسا امل ةفيظولا
يلالً هتسارح ءانثأ يف ًايران ًارايع ةنوعر يف قلطي يذلا ريفخلا نأ ضقنلا ةمكحم تضق دقو (4)
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نم رمأ ىلع ءانب عقو دق ةفيظولا ةيدأت يف أطخلا نوكي نأ يوتسي هنأ انمدق دقو
عقو  ،وأ ةضراعم نود نكلو هنم ملع ريغب ,وأ هلمعب نكلو هنم رمأ ريغي  ،وأ مودخملا

،  هانفرع امك وه, لا األوح هذه عيمج يف أطخلا  .و مودخملا ةضراعم نم مغرلا ب أطخلا
.  داتعملا لجرلل فولأملا كولسلا نع فارحنا

نم معالً يدؤي ال وهو أطخلا عباتلا بكتري دقو : ةفيظولا ببسب أطخلا -684
عوبتملا نوكيف أطخلا اذهل هباكترا يف ببسلا يه نوكت ةفيظولا نكلو ،  هتفيظو لا معأ

تناك  ،ذإ ةفيظولا و أطخلا نيب ةقيثو عالةق كانه ةلا ،ألن حلا هذه يف هنع الً وئسم
.  أطخلل رشابملا ببسلا يه ةفيظولا

نأ بجي لب اهددصب نحن يتلا ةلا حلا ديدحتل ةرشابملا ةيببسلا ب لوقلا يفكي وال
ماكحأ نم اهفطتقت ةلثم نماأل نيتفئاط درونو .  ديدحتلا اذه يف دعبأ ةوطخ ريسن

.  امهنم ةفئاط لكل ًاساسأ حلصي يذلا رايعملا صلختسنل ،  يرصملا ءاضقلا
يلالً هكرد ىلإ اهجوز جردتساف ،  ةجوزتم ةأرما ريفخ بحأ (!): يلو األ ةفئاطلا
لمع نع ةلوئسم ةموكحلا نأب ضقنلا ةمكحم تضقف ،  ةجوزلا هل صلختل هلتقو

،  يندملا قحلا ب ىعدملا هب رضو ،  مهتملا نم عقو يذلا أطخلا ناك :"اذإ تلا  ،قو ريفخلا
الح سلا بو هيف هتمدخ ةيدأتل نيعملا كردلا يفو ليللا يفو ًاريفخ هفصوب هنم عقر امنإ
ب ليلضتلا يف هتفيظوب عرذت امنإ هنأو ،  هتمدختسا يتلا ةموكحلا نم هيلإ ملسملا

تلهس يتلا يه كتفلا نم نكمت  ،مث ةعدخلا هيلع تزاجو هعواط ىتح هيلع ينجملا
مهتملا هيف ببست يذلا ررضلا ضيوعت نم ةموكحلا ةيلوئسمف ،  هتميرج باكترا هل
ءانثأ هنم عقو راضلا لعفلا نأ ساسأ ىلع ءاوس : ةتباث اهلبق نم ًانيعم ًاريفخ هرابتعاب

"(1) هباكترا فورظ هل تأيه يتلا يه ةفيظولا نأ ساسأ ىلع  ،وأ هتفيظو ةيدأت

رياربف 2 يف يئانج ضقن ) هنع ةلوئسم ةموكحلا لعجي أطخ بكترا دق نوكي ًاصخش بيصيف
اهبو اهكرت اذإ ةرايسلا قئاس نأب ًاضيأ تضقو ص737). 609 مقر 5 ةاماحملا 1925 ةنس
لهجي يذلا عباتلا اذه ثبعف ( ةعارز ريفخ ) همودخمل رخأ عبات ةدهع يف ةكرحلا حاتفم
بكترا دق نوكي ،  امهيلع ينجملا تباصأو ىده ريغ ىلع ةرايسلا تقلطناف ،  حاتفملا ب ةدايقلا
نوكيو اهب ، ثعبي نأ نم ةرايسلا ظفح وهو ،  هتفيظو لا معأ نم لمعب موقي وهو أطخ

307 مقر 21 ةاماحملا 1940 ةنس ربمسيد 23 يف يئانج ضقن ) كلذ نع الً وئسم مودخملا
ةمدخ يف لمعي يذلا ضرمملا نأب ةينطولا رصم فانئتسا ةمكحم تضقو ص702)
توم أطخلا اذه ىلع بترتو ،  ءاودلا نم دبال ًامس ضيرملا ىطعأف أطخأ اذإ ،  يفشتسم

يفشتسملا ةاردإ نوكتو ،  هتفيظو لا معأ نم لمع يف أطخلا بكترا دق نوكي ،  ضيرملا
ص 36 مقر 22 ةيمسرلا ةعومجملا 1919 ةنس رياربف 29 يف رصم فانئتسا 0 هنع ةلوئسم
كلذ ىلع بترتيو ،  فانئتس اال ةفيحص عإالن يف ئطبي يذلا رضحملا ناب ًاضيأ تضقو (67
ةلوئسم ةموكحلا نوكتو ،  هتفيظو لا معأ نم لمع يف أطخأ دق نوكي فانئتس اال لوبق مدع
تضقو ص720). 356 مقر 13 ةاماحملا 1932 ةنس ربمفون 20 يفرصم فانئتسا ) هنع

  نيرجأتسملا دحأ ملا ةقرس نم ًاصل نكمف نواهت  ،اذإ باوبلا نأب ةطلتخملا فانئتس اال ةمكحم
هنع الً وئسم همودخم كلا ملا نوكيو ،  هتفيظو لا معأ نم لمع يف أطخ بكترا دق نوكي ،

ص140). 1928م41 ةنس ربمسيد 27 يف طلتخم فانئتسا )
ص 196 مقر 5 ةيئانجلا ضقنلا ماكح أل رمع ةعومجم 1941 ةنس رياني 27 يف يئانج ضقن (1)

. 369

أطخ هتفيظوب همايق حلا فظوملا بكترا اذإ هنأب رخآ مكح يف ضقنلا ةمكحم تضق دقف كلذ عمو
رج امع لأسي نأ بجي يذلا وه هدحو فظوملا  ،ف اهوحن وأ دقح وأ ماقتنا نم يصخش عفدب
يرل رادت تناك يتلا يقاوسلا لا إلطب ةدمعلا عم ريفخلا بهذ اذإف ،  ريغلا ب ررضلا نم هيلإ

و ةدمعلا فارصنا دعب هنأ ريغ ،  هدلوو هيلع ينجملا اهريدي ناك يتلا ةيقاسلا ال طبأو ،  يقارشلا
علخو ةيزاجلا علخف ،  هيلع ينجملا ةيقاس لطعي نأ ىلع رصأو األلو ريفخلا داع ءارفخلا

،  سأفلا ديب ًادمع هبرض هيلع ينجملا هضرتعا املو ،  ةريغص سأف ةطساوب اهب تبثملا نيطلا
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نيريفخ ةدمعلا فلكف .  هتفيظو لا معأ نم لمع يف زكرملا ىلإ فارص بهذ (2)
فانئتس اال ةمكحم تضق دقو اله . تقو قيرطلا يف ناريفخلا هيلع ضقناف ،  هتسارحب
ةموكحلا نوكتف ،  امهتفيظول نيريفخلا ةيدأت ءانثأ يف تبكترا ةميرجلا نأب ةينطولا

.(1) امهنع ةلوئسم
ضعب قيرطلا يف رازف ،  هسدسم هعمو ةيمسر ةمهم يف لباتسنوك بهذ (3)

ناك يبص نم الً تقم باصأو قلطناف سدسملا ب ثبع ةرايزلا ءانثأ يفو ،  هبراقأ
يف تلا  ،قو لباتسنوكلا لمع نع ةلوئسم ةموكحلا ضقنلا ةمكحم تربتعاف .  هبناجب
ريغلل ئشانلا ررضلا نع ديسلا ةيلوئسم ررقت )اذإ ميدق )152 ةداملا نإ اهمكح بابسأ
لعجت ملف ،  تممع دق مهفئاظو ةيدأت حلا يف مهنم ًاعقاو ناك ىتم همدخ لا عفأ نع
ةبجاو اهتلعج  ،لب اهسفن ةفيظولا ةيدأت نم ةئشانلا رارض نعاأل طقف ةبجاو ةيلوئسملا

لا معأ نم نكي مل ولو ةفيظولا ةيدأت حلا عقو لعف لك نع ةئشانلا رارض نعاأل ًاضيأ
لعفلا اذه ناك ام اذهاألءاد ولال ثيحب ةفيظولا هؤادأ مداخلل هأيه نكلو اهتاذ ةفيظولا
مكحب هملست سبالح هثبع ةجيتن فظوملا نم عقو يذلا ررضلا ناك اذإف عقو . امك عقيل

. "(2) ررضلا اذه ضيوعت نع ةلوئسم اهل عبات وه يتلا ةرازولا  ،ف هتفيظو
نيتقاطب هاطعأو ،  هترايس إلصالح لا معلا دحأ راضحإب همداخ ديس فلك (4)

اهب سيل نأ ررقو ةرايسلا صحف الً ماع مداخلا ترضحأف " نيزنبلا " امهب يرتشيل
،  ةرايسلا هملسيل هديس نع ثحبي بهذو ،  نيزنبلا ىرتشاو مداخلا اهذخأف ،  لطع
 ،قتلا مداخلا نع ديسلا ةيلوئسمب ضقنلا ةمكحم تضقف .  هئطخب ةرباعلا دحأ باصأف
وهو هنم عقو دق أطخلا اذه ناك ولو هعبات أطخ نع لوئسم ديسلا ": اهمكح بابسأ يف

بجوتسملا .  هئطخ نايتإ هل تأيه يتلا يه هتفيظو تماد  ،ام هتفيظو دودح زواجتم
.(3) ةيلوئسملل

هدهطضي رظانلا نأ هداقتع ال هلا يتغا ًامزتعم هتسردم رظانل شارف دصرت (5)
هلتقو هل ًاسيئر هتفصب اهباب هل حتفي هنأ ًارهاظتم رظانلا ةرايس نم شارفلا برتقاو

،  شارفلا نع ةلوئسم ةموكحلا ضقنلا ةمكحم تربتعاف .  ضرغلا اذهل اهدعأ نيكسب
  تاذلا ب هتفيظو ةيدأت تقو عباتلا نم عقي مل لعفلا ناك :"اذإ اهمكح بابسأ يف تلا قو

تابثإ ىلع تدعاس يتلا يه ةفيظولا تناك املك ةيلوئسملا موقت ةلا حلا هذه يفف ،
نأ بجي مودخملا  ،ألن هباكترا ةصرف تناك ةقيرط ةيأب عباتلل تأيهو راضلا لعفلا
وه دهع يتلا ةمدخلا نوؤش هلا معتسا مدخلا ةءاسإ ساسأ ىلع ةلا حلا هذه يف لأسي
يف مهتظح موال مهتبقارم بوجو نم هقح يف نوناقلا هضرتفا الًامب فكتم ،  مهيلإ اهب
مزالهئ عم ًاشارف اهب لغتشي يتلا ةسردملا باب دنع مهتملا دصرت اذإف اهب . قلعت ام لك

مايقلل بدتنم سردم وهو ) اهنم هيلع ينجملا فارصنا دعوم ىتح اهيف نيشارفلا

ىلع ىدتعا امنإ ريفخلا نوكي نأ زاوجب رعشي ام اذه لك يف ناك ،  هتافو يف ًاببس كلذ ناكف
1933 ةنس رياني 10 يف يئانج ضقن ) ةقباس ةنيغضل ءاضرإ ماقتن اال عفادب هيلع ينجملا
ذاتس لأل ةيندملا ةيلوئسملا باتك يف مكحلا اذهل ًادقن رظنأو ص5- 4 مقر 14 ةاماحملا

ص203) ص201- كب يعرم يفطصم
ص115 . 116 مقر 2 عئارشلا 1914 ةنس ربمفون 18 يف ةينطولا فانئتس اال ةمكحم (1)

دقف كلذ عمو ص260 . 115 مقر 5 رمع ةعومجم 1946 ةنس ربمفون 28 يف يندم ضقن (2)
ص31) 32 مقر 5 ةاماحملا )1923 ةنس سطسغأ 11 يف طويسأ تايانج ةمكحم تضق
،  يمسر لمع ريغل ،  يمسرلا هكرد نع ديعب وهو ريفخلا ةيقدنب نم يران رايع قلطنا اذإ هنأب

ةيلوئسم  ،فال تاميلعتلا اهيلع تصن يتلا لا ريغاألوح يف ةأبعم ةيقدنبلا لمحم ريفخلا ناكو
.  ةموكحلا ىلع

ص 62 مقر 4 يئانجلا ضقنلا ماكح أل رمع ةعومجم 1937 ةنس سرام 22 يف يئانج ضقن (3)
. 56
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وهو ناكملا اذه يف هلا يتغاو ةصرفلا هذه يف هنم نكمتو .( ةسردملا ةراظن لا معأب
يف تناك يتلا ةرايسلا باب ًاسيئر هتفصب هل حتفي يكل هنم برتقي امنإ هنأب رهاظتي
هيلع ينجملا ىلع عقو يذلا ررضلا ضيوعتب ةرازولا مازلإ ًانوناق رربي كلذف .  هراظتنا
مكحب هملست ( ًاباطخ ) ًاباتك ديربلا ةاعس دحأ قرس (6)"(1) مهتملا اهمداخ نم

(2) هنع ةلوئسم ديربلا ةحلصم نأ ةينطولا فانئتس اال ةمكحم تربتعاف ،  هتفيظو
( ةعارز ريفخ ) همودخمل رخآ عباتلا ةكرحلا حاتفم اهبو ةرايسلا قئاسلا كرت (7)

تربتعاف قيرطلا يف نيصخش تباصأو ،  رايسلا تقلطناف ،  حاتفملا ب عباتلا اذه ثبعف
.(3) ةعارزلا ريفخو قئاسلا نم لك لمع نع الً وئسم مودخملا ضقنلا ةمكحم

لك يفف دحأو لصأ ىلإ ًاعيمج اهدر عيطتسي ماكح نماأل ةفئاطلا هذه يف لمأتملا و
األلو لثملا يف ريفخلا ف هتفيظو ولال هباكترا عيطتسي نكي مل أطخ عباتلا بكتري اهنم
لثملا يف ناريفخلا و هتفيظوب هعرذت ولال كردلا ىلإ جوزلا جاردتسا عيطتسي ناك ام

اذه يف لباتسنوكلا  .و هتسارحب افلكي مل ول فارصلا لتق ناعيطتسي اناك ام يناثلا
لثملا يف مداخلا و ةفيظولا مكحب هملستي مل ول سدسملا ب ثبعيل ناك ام ثلا ثلا لثملا
شارفلا هل .و ًامداخ هرابتعاب هديس نم ةرايسلا ملستي مل ول رباعلا بيصيل ناك ام عبارلا
هرابتعاب ةرايسلا باب ىلإ همدقت ولال رظانلا لا يتغا عيطتسيل نكي مل سماخلا لثملا يف

مكحب هملستي مل ول باتكلا قرسيل نكي مل سداسلا لثملا يف ديربلا يعاسو (4) ًاشارف
مل ول ةرايسلا يف ةكرحلا حاتفمب ثبعيل ناك ام ريخ األ لثملا يف ةعارزلا ريفخو هلمع

.  همودخم دنع ًاريفخ نكي
عيطتسيل نكي مل عباتلا نأ وه ةلثم األ هذه نم صلختسي يذلا رايعملا نإ لوقن

،  ءاضقلا امهدحأب قلا نيرخآ نيرايعم رايعملا اذهب ضراعتو ةفيظولا ولال أطخلا باكترا
.  يناثلا ب هقفلا قولا

 ،ذإ ضقنلا ةمكحم نع اهانلقن يتلا بابس يفاأل رركت يذلا اذه وهف ءاضقلا رايعم امأ
هباكتر ال ةصرفلا تأيهو أطخلا تابثإ ىلع تدعاس يتلا يه ةفيظولا نأ ركذ اهيف بلغ

6) هل عستي اميف ةجاحلا نع ضيفي يذلا رايعملا اذه نع ىنع يف ةمكحملا تناكو .(5)

ص19 . 18 مقر 21 ةاماحملا 1940 ةنس ليربأ 22 يف يئانج ضقن (1)
ص42 . 17 مقر 9 ةيمسرلا ةعومجملا 1907 ةنس ةيلوي 18 يف ةينطولا فانئتس اال ةمكحم (2)
نع ةلوئسم ةيديدحلا ككسلا ةرادإ نأ ةيسنرفلا ضقنلا ةمكحم هب تضق اذه ،ام نم برقيو
يف يسنرف ضقن ) رخآ ىلإ دلب نم تاقورسم بيرهت يف هتفيظو لغتسي يذلا يراسمكلا أطخ

(473-1-1907 ةنس سرام 22
ةراش اإل تقبس دقو ص702 . 307 مقر 21 ةاماحملا 1940 ةنس ربمسيد 23 يف يئانج ضقن (3)
امهيلع ينجملا ةباصإ :"نإ يتأي ام اهمكح بابسأ يف ضقنلا ةمكحم تركذو مكحلا اذه ىلإ

معالً يدؤي وهو ريفخلا أطخو همودخم دنع هلمعب همايق ءانثأ قئاسلا أطخ نع تببس دق
" هدنع ًاريفخ نكي مل ول هيدؤي ناك ام هديسل

لبق نم فلكم ريغ ،  قئاسلا ال سئاسلا وهو ،  مداخلا ناك اذإ هنأب ضقنلا ةمكحم تضق دقف كلذ عمو
نم ةلفغ يف ةرايسلا لمعتساف ،  ةمدخلا هذه نع ًايبنجأ ناكو ةرايسلا ةدايقب همودخم
يئانج ضقن ) هلعف نع الً وئسم نوكي ال مودخملا نإف ،  هلتقف ًاصخش اهب مدصو ،  مودخملا
ذاتس لأل مكحلا اذهل ًادقن رظناو ص105- 59 مقر 12 ةاماحملا 1931 ةنس سرام 29 يف

س196) ص195 ةيلوئسملا يف كب يعرم يفطصم
؟؟ . ؟؟؟ أطخلا باكترا يف ركفي نكي مل شارفلا نأ ؟؟؟ (4)

ةيلوئسملا يف هباتك رظنأ ) ًاديدش ًاعافد رايعملا اذه نع كب يعرم يفطصم ذاتس األ عفاد دقو (5)
.( صاخ هجوب 229 ةرقف ةيندملا

ص169 13 داصتق واال نوناقلا ةلجم يف صقرم ناميلس روتكدلا قيلعت ىنعملا اذه يف رظنأ (6)
ص178 . –
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ال ةصرفلا تأيه اهنأ وأ أطخلا تابثإ ىلع تدعاس ةفيظولا نوكت نأ ًايفاك سيلف (

ولال أطخلا باكترا عيطتسي ناك ام عباتلا نأ تابثإ اذه قوف بجي لب ،  هباكتر
ال ةصرفلا تأيهو هيلع تدعاس اهنأ بسحف تسيل أطخلا ب ةفيظولا  .عفالةق ةفيظولا
امل واوالاهد ،  أطخلا عوقو ناكم إل ةيرورض يه كلذ ،ذإ نم رثكأ يه لب . ،  هباكتر

. ً ال وئسم هلعج يذلا لمعلا يتأي نأ عباتلا عاطتسا
(1)و أطخلل ًارشابم ًاببس ةفيظولا نوكت نأ يف انفلسأ امك صخلتيف هقفلا رايعم امأو

لوقن يذلا رايعملا نم عسوأ  ،الزتلا ماهبإ نم هيلع يوطنت ام قوف ،  ةرشابملا ةيببسلا
.  هباكترا يف ةيرورض نوكت نأ نود أطخلل ًارشابم ًاببس ةفيظولا نوكت دقف هب .

نوكت نأ بجي ةفيظولا نأ ىلإ بهذنو ،  هانررق يذلا رايعملا رثؤن نذإ نحنف
،  ةفيظولا ببسب أطخلا يف األلو رايعملا وه اذهو .(2 ) أطخلا باكتر ال ةيرورض
،  يناثلا رايعملا ىلإ اآلن لقتنتو .  ماكح نماأل يلو األ ةفئاطلا هذه نم هانصلختسا

.  يناثلا ةفئاطلا اهمظتنت يتلا ماكح نماأل هصلختسن
نومتني صاخشأ ةمارك نم طحت ةميرج يرادإ فظوم بكترا (1) ةيناثلا ةفئاطلا
ةموكحلل ءاضرإ  ،لب يصخش لماعب ًاعوفدم  ،ال ةموكحلا ةسايسل ضراعملا بزحلا ىلإ
ةموكحلا نأب (3) ةروصنملا تايانج ةمكحم تضقف .  اهدنع يفلزلا ءاغتباو ،  ةمئاقلا

.  مكحلا اذه (4) ضقنلا ةمكحم تديأو ،  فظوملا اذه نع ةلوئسم نوكت
برضو ،  هتدعاسم ىلإ ردابف ،  رخآ صخش عم براضتي هديس مداخ ىأر (2)
ضقنلا ةمكحم تضقف .  هتوم ىلإ ىضفأ هنكل هلتق هب دصقي مل ًابرض اآلرخ صخشلا

،  هديس ةحلصم يف مداخلا اهبكترا يتلا األمعلا ةجيتن نع الً وئسم ربتعي ديسلا نأب
.(5) ديسلا هديري ناك امم ةروطخ دشأ ةجيتنلا هذه تناك ولو

رظان بضغف ،  ةيعارز ضرأ ىلع اودتعا مهنأ نيلواقملا دحأ لا معأ ىلإ بسن (3)
فانئتس اال ةمكحم تربتعاف .  ًاحلسم ءادتعا لا معلا ؤهالء ىلع ىدتعاو ةعارزلا
حلسملا ءادتع اال عقو يتلا  ،و اهتمدخ يف ةعارزلا رظان لمعي يتلا ةرئادلا نأ ةطلتخملا

دصق يذلا لمعلا اذه ناك ءاوس ،  ةعارزلا رظان لمع نع ةلوئسم ،  اهتيامحل لا معلا ىلع
.(6) ررضلا ب اهيلع داع وأ اهعفن ىلإ ىدأ دق اهتحلصم رظانلا هب

ءاقل ًاحلص هيلع ضرفي نأ ريفخلا خيش ليكو دارأف ،  ةقرسلا ب صخش مهنا (4)
ًابرض هبرض ًادوقن هعم دجي مل املو ،  ةقرسلا هيلع تعقو نمل هعفدي دوقنلا نم غلبم
خيش ليكو لمع نع ةلوئسم ةموكحلا نأ ضقنلا ةمكحم تربتعاف هتوم ىلإ ىضفا
ظفحلا لا جر ةسارح تحت ناك " هيلع ينجملا نأ اهمكح بابسأ يف تلا  ،قو رفخلا

وهو ،  اهدعب امو ص155 13 داصتق واال نوناقلا ةلجم يف صقرم ناميلس روتكدلا قيلعت رظنأ (1)
ددعلا 17.  داصتق واال نوناقلا ةلجم يف هل رخآ ًاقيلعت رظنأو .  هيلإ ةراش اإل تقبس يذلا قيلعتلا

.  يناثلا
عقو امل ةفيظولا ولال هنأب لوقلا يفكي ال هنأ ( شماهلا يف 682 ةرقف ) مدقت اميف انيأر دقو (2)

 ،وال أطخلا و ةفيظولا نيب ام ةرشابملا ةيببسلا عالةق مايق نم رثكأ ديفت ال ةرابعلا هذهف .  أطخلا
.  أطخلا عوقو ناكم إل ةيرورض تناك ةفيظولا نأ ًامتح اهنم مهفت

ص378 . 214 مقر 11 ةاماحملا 1930 ةنس رياني 15 يف ةروصنملا تايانج (3)
ص267 . 148 مقر 12 ةاماحملا 1931 ةنسويام 7 يف يئانج ضقن (4)

فيوس ينب ةمكحم تضقو ص606 503 مقر ةاماحملا 1925 ةنس رياني 5 يف يئانج ضقن (5)
صخشلا اذه ىلع ةدمعلا مداخ يدتعاف ،  رخآ صخش عم ةدمع براضت اذإ هنأب ىنعملا اذه يف
ةاماحملا 1921 ةنس رياني 31 يف فيوس ينب ) همداخ لعف نع الً وئسم ةدمعلا ناك اآلرخ ،

ص292). 94 مقر 2
فانئتسا ًاضيأ رظنأ ص274 . 1900م12 ةنس ويام 23 يف ةطلتخملا فانئتس اال ةمكحم (6)

ص307 . 1903م15 ةنس ويام 20 يف طلتخم
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،  فرظلا اذه يف برضلا ب هيلع ريخ اذهاأل ىدعت ام اذإف ،  رفخلا خيش ليكو مهنم نيذلا
ًادامتعا إال برضلا و شيتفتلا نكي ملو .  هتفيظو ةيدأت ءانثأ هنم ًاعقاو يدعتلا اذه ناك

ًاقبط مهتملا أطخ ةجيتن نع ًايندم ةلوئسم ةموكحلا نوكت كلذبو ةفيظولا كلت ىلع
ىلع حلصلا ضرف وهو ةميرجلا ىلع ثعابلل ريثأت )،وال ميدق ) يندم 152 ةداملل
كلت صن هنم ،ألن بولطملا غلبملا عفدب همايق مدعو ةيلا حلا ىوعدلا يف هيلع ينجملا
ةيدأت حلا مداخلا هيتأي ام لك نع مودخملا ىلع ةيلوئسملا ضرف يف حيرص ةداملا

 .وأل بكترا ام باكترا ىلإ هتعفد دق نوكت نأ نكمي يتلا ثعاوبلا نع رظنلا عطقب هلمع
صقنلا و رايتخ اال ءوس ضارتفا ىلع زكتري همداخ أطخ نع مودخملا ةيلوئسم ساسأ ن

،  هلمع ةيدأت ءانثأ أطخ مداخلا بكتري نأ ضارتف اال اذه مايقل يفكيو .  ةبقارملا يف
(1) مودخملا ةمدخ يف ةبغرلا نع وأ هل يصخش ثعاب نع ًائشان أطخلا اذه ناك ءاوس

"
نماال بكارلا هادبأ ام ببسب بكار ىلع ةماعلا تارايسلا ىدحإ قئاس ىدتعا (5)

فانئتس اال ةمكحم تربتعاف ،  ةيرابجإ ةطحم دنع هفوقو مدعل قئاسلا ىلع ضارتع
.(2) قئاسلا اذه أطخ نع ةلوئسم اهتمدخ يف قئاسلا لمعي يتلا ةكرشلا نأ ةطلتخملا
دحأو لصأ ىلإ ًاضيأ يه اهدري نأ عيطتسي ماكح نماأل ةفئاطلا هذه يف لمأتملا و

اإل فظوملا ف ةفيظولا ولال هباكترا يف ركفيل نكي مل أطخ عباتلا بكتري اهنم لك يفف
ىلإ نومتني نيذلا صاخش األ ىلع ءادتع اال يف ركفيل ناك ام األلو لثملا يف يراد
قلمت يف ةبغرلا نم هسفن يف ةفيظولا هذه هتدلو امو ،  هتفيظو ولال ضراعملا بزحلا
هديس ىلع يدتعملا برض يف ركفيل ناك ام يناثلا لثملا يف مداخلا  .و ةمئاقلا ةموكحلا
ءادتع يفاال ركفيل ناك ام ثلا ثلا لثملا يف ةعارزلا رظانو .  ديسلا اذه مداخ هنأ ولال

يف رفخلا خيش ليكوو .  اهتيامح دصق يتلا ةرئادلا ةمدخ يف لمعي ولالهنأ لا معلا ىلع
يف بغر دقو ظفحلا لا جر نم نكي مل ول مهتملا برض يف ركفيل ناك ام عبارلا لثملا
ىلع ءادتع اال يف ركفيل ناك ام سماخلا لثملا يف قئاسلا  .و ًاحلص ثداحلا ءاهنإ
هذه نم صلختسي يذلا يناثلا رايعملا مثف نمو .  ةرايسلل قئاسلا وه نكي مل ول بكارلا

.  ةفيظولا ولال أطخلا باكترا يف ركفيل نكي مل عباتلا نأ وه ةلثم األ
ببسب أطخ بكترا دق عباتلا ربتعيو ،  ةفيظولا ببسب أطخلل نارايعم نذإ كانهف

يف ركفيل نكي مل ألهن امإو ،  أطخلا اذه باكترا عيطتسيل نكي مل ألهن امإ هتفيظو
.(3) ةفيظولا  ،ولال هباكترا

ص 109 مقر 4 ةيئانجلا ضقنلا ماكح أل رمع ةعومجم 1937 ةنس ربمفون 8 يف يئانج ضق (1)ن
. 90

الً وئسم لقنلا لماع نوكي كلذك ص264 . 1934م46 ةنس ليربأ 19 يف طلتخم فانئتسا (2)
28 يف ةيسنرفلا نيسلا ةمكحم ) اهلقنب ًافلكم ناك هلفط ضرع كته هدنع قئاس لمع نع

ةمكحم ) باكرلا دحأ عاتمل هدنع لماع ةقرس نعو ،(7-3-1873 زوللا 1873د ةنسويام
.(75-5-1909 زوللا 1909د ةنس رياربف 24 يف ةيسنرفلا نيسلا

أطخلا اذه ىلع عوبتملا هضرح ءاوس ،  هتفيظو ببسب أطخ بكترا دق ربتعي عباتلا نأ انيأر دقو (3)
.  ضراعي مل وأ هيف ضراع ءاوسو ،  ملعي مل وأ أطخلا ب عوبتملا ملع ءاوسو ،  هضرحي مل وأ

.  يصخش زفاح هباكترا ىلإ عباتلا عفد ول ىتح ةفيظولا ببسب نوكي أطخلا نأ كلذك انيأرو

دق رورضملا نأ نيبت  ،اذإ ةفيظولا ببسب أطخلا ناك ولو ،  يفتنت عوبتملا ةيلوئسم نأ ررقت نأ يقبو
لماع دق نوكي ةلا حلا هذه يف رورضملا نإف ،  هتفيظو دودح هتزواجمب عملا وهو عباتلا لماع
ملعلا عم عباتلا ةلماعم نأب ضقنلا ةمكحم تضق دقو .  ًاعبات هرابتعاب ال ةيصخشلا هتفصب عباتلا
ىلع لموع فرصم يف مدختسمك ، ً ال وئسم عوبتملا لعجي ال هعوبتم باسحل لمعي ال هنأب

11 يف يئانج ضقن ) هنع الً وئسم فرصملا نوكي  ،فال هسفن باسحل لمعي هنأ رابتعا
قيدص عم قفنا ةرايسلا قئاس نأ ولف ص296). 114 مقر 27 ةاماحملا 1946 ةنس ربمفون
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الًاذإ وئسم نوكي ال عوبتملا نأ مدقت امم نيبتيو : ةفيظولا ةبسانمب أطخلا -685
أطخلا اذه ناك  ،لب هانلصف يذلا وحنلا ىلع ةفيظولا ببسب عقو دق عباتلا أطخ نكي مل

وأ أطخلا باكترا ريسيت ىلع ةفيظولا ترصتقا نأب ،  ةفيظولا ةبسانمب عقو دق
أطخلا عوقو ناكم إل ةيرورض نكت مل اهنكلو ،  هباكتر ال ةصرفلا ةئيهت وأ هيلع ةدعاسملا

نم هب مدقتت اميف كلذ ريغ ررقت اندنع ضقنلا ةمكحم تناك اذإو هيف . عباتلا ريكفتلا وأ
عوبتملا ةيلوئسم ققحتل يفكي هنأ بابس األ هذه نم ريثك يف ركذتو ،  اهماكح أل بابس األ

،  هباكتر ال ةصرفلا تأيه وأ هيلع تدعاس وأ أطخلا باكترا تلهس دق ةفيظولا نوكت نأ
نما اهل ضرع اميف ميقتست اهماكحأ نأو ،  عسوتلا اذه نع ىنغ يف تناك اهنأ انيأر دقف

ببسب عقو دق أطخلا نوكي نأ تطرتشا ،  حيحصلا أدبملا تمزتلا اهنأ ول ةيلضف أل
عوضوملا اذه يف اهتردصأ يتلا ماكح األ نأف ،  بسحف ةفيظولا ةبسانمب  ،ال ةفيظولا

نوناقلا ناك دقلو .  قيقدلا ساس اذهاأل ىلع اهبابسأ تميقأ ول ريغتي ال اهقوطنم ناك
دقف ،  ةلأسملا هذهب طيحي يذلا ضومغلا جال امدنع قيفوتلا لك ًاقفوم ديدجلا يندملا

ال وئسم عوبتملا نوكي نأ" ىلع 174 ةداملا نم يلو األ ةرقفلا يف ةحارص صن هنأ انيأر
ةيدأت حلا هنم ًاعقاو ناك ىتم عورشملا ريغ هلمعب هعبات هثدحي يذلا ررضلا نع ً
بنجتو ،  ةفيظولا ببسب أطخلا و ةفيظولا ةيدأت يف أطخلا ركذف . " اهببسب وأ هتفيظو

ال ةصرفلا تأيه دق ةفيظولا نوكت يذلا أطخلا وأ ةفيظولا ةبسانمب أطخلا ركذي نأ
.(1) هباكتر

،  ةفيظولا ةبسانمب أطخلا وهو هباكتر ال ةفيظولا ئيهت يذلا أطخلل ةلثمأب يتأنو
.  ةفيظولا ببسب أطخلا نيبو هنيب قرفلا نيبتنل

ًاعقاو أطخلا لعجي امم هعم بكارلا ىلع يدتعي نأ نم  ،دبال ةرايسلا قئاس نأ ول
هبقعتو هنم ، ماقتن اال دصقف هل ، مصخل دقحلا رمضي ناك ،  هانمدق اميف ةفيظولا ببسب

ال وئسم ةرايسلا بحاص نكي اهب ،مل هسهدف ةرايسلل هتدايق ةصرف زهتناو ،  قيرطلا يف
وأ هسهدب كلذ ناك ءاوس ،  همصخب رارض اإل يوني ناك قئاسلا  ،ألن قئاسلا لمع نع ً

باكتر ال ةيرورض قئاسلا ةفيظو نكت ملف اآلىذ . عونأ نم رخآ عون يأ هب قحلي نأب
هذه يف أطخلا نوكيو .  هعوقول ةصرفلا تأيهو هريسيت ىلع ترصتقا لب .  أطخلا

.  ةفيظولا ةبسانمب لب ةفيظولا ببسب عقو .ال دق ةلا حلا

ةباصإ يف ًاببس ناك أطخ قئاسلا بكتراو اعم ، اهب هزنتلل هديس نم ةرايسلا سلتخي نأ ىلع هل
لعفلا يف صقرم ناميلس روتكدلا ) أطخلا اذه نع الً وئسم ةرايسلا بحاص نكي  ،مل هقيدص
رظناو ص180- 13 داصتق واال نوناقلا ةلجم يف هل ًاقيلعت رظنأ ص111- 96 ةرقف راضلا

1932م44 ةنس سرام 16 يفو ص91- 1916م28 ةنس رياني 5 يف طلتخم فانئتسا
ص228)

تجرد اميف ضقنلا ةمكحم يراج دق ديدجلا يندملا نوناقلل يديهمتلا عورشملا نأ انيأر دقو (1)
نأ ىلع عورشملا اذه نم 242 ةداملا نم يلو األ ةرقفلا تصنف ،  ةجاحلا زواجي عسوت نم هيلع

ةفيظولا ةيدأت ءانثأ عورشملا ريغ هلمعب هعبات هثدحي يذلا ررضلا نع الً وئسم عوبتملا نوكي
يف عباتلل ةصرفلا تأيه دق ةفيظولا تناك اذإ كلذك الً وئسم نوكيو ،  هيلإ اهب دهع يتلا
كلذكو . " ةفيظولا كلت لا معأ نيب نم لمعلا اذه نكي مل ول ىتح عورشملا ريغ لمعلا باكترا
سلجمب يندملا نوناقلا ةنجلو باونلا سلجم هرقا يذلا عورشملا و يئاهنلا عورشملا لعف

نع الً وئسم عوبتملا " تلعجف ،  صنلا ىلع قفوملا ليدعتلا اذه تلخدأ يتلا يه خويشلا
وأ هتفيظو ةيدأت حلا يف هنم ًاعقاو ناك ىتم عورشملا ريغ هلمعب هعبات هثدحي يذلا ررضلا
يلا حلا نينقتلا لا ونم ىلع جسنت "نأ ترثآ اهنأ اهريرقت يف تركذ دق تناك ناو ، " اهببسب
نم 152 ةداملا صن ريسفت يف جئاتن نم ءاضقلا هيلإ يهتنأ ام ىلع ءاقبإ ريبعتلا يف ( ميدقلا )
نم تباصأ ام رادقم ليدعتلا اذه تلخدأ نأ تقو سحت نكت ملف . "( ميدقلا ) يلا حلا نوناقلا

ص420). ص413- 2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم رظنأ ) قيفوتلا
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يذلا باصقلا اهب نعطو ،  هلمع يف اهمدختسي يتلا نيكسلا ب كسمأ ًايهاط نأ ولو
ببسب أطخلا اذه ناك ،  لماعتلا اذه ببسب بشن امهنيب راجشل هديسل محللا هنم يرتشي

اذه نكلو .  هتفيظو ولال باصقلا ىلع ءادتع يفاال ركفيل نكي مل يهاطلا  ،ألن ةفيظولا
نيكسلا ذخأو ،  نكسي ثيح هيلإ بهذف .  هءاذيإ ديري مصخ هل ناك  ،ول هسفن يهاطلا

هذه دجي مل ول يهاطلا  ،ألن ةفيظولا ببسب أطخلا اذه نكي اهب ،مل هنعطو هعم
ىلع ترصتقا  ،لب أطخلا باكتر ال ةيرورض نكت مل هتفيظوف ،  اهريغ ىلع رثعل نيكسلا

،  ةفيظولا ببسب عقي مل انه أطخلا كلذ .ف يف ةصرفلا هل ئيهن ناو ،  هباكترا هل ريست نأ
نأ ولو .  يهاطلا لمع نع الً وئسم ديسلا نوكي ال كلذلو ،  ةفيظولا ةبسانمب لب
هل صلختل هلتقو يلالً هكرد ىلإ اهجوز جردتساف ةجوزتم ةأرما بحأ يذلا ريفخلا
يف هتفيظوب عرذتي  ،مل هانمدق يذلا وحنلا ىلع ةفيظولا ببسب أطخ بكتراف ،  ةجوزلا
ًارايع هيلع قلطأو ،  لمعلا تقو ريغ يفو هنكسم يف هيلإ بهذ لب جوزلا ب ليلضتلا
لتق عيطتسي ناك ريفخلا  ،ألن ةفيظولا ببسب أطخ لمعلا اذه نكي  ،مل هلتقف ًايران

ةموكحلا سالح هل رسي امنإو ،  ةموكحلا نم هملست يذلا الح سلا ريغ رخآ سبالح جوزلا
ةبسانمب أطخ هنم عقو يذلا أطخلا نوكيف كلذ . يف ةصرفلا هل أيهو ،  هتميرج باكترا
طبضي وهو ،  ريفخلا نأ انيأر نأ قبس دقو هنع . ةلوئسم ةموكحلا نوكت  ،وال ةفيظولا

يف أطخ بكترا دق نوكي هنم ، الً تقم بيصيف أطخ نع ًايران ًارايع قلطيف ،  مهتملا
،  ةفيظولا ةيدأت يف ةرات : أطخ نوكي ،  ريفخلا هقلطي يران رايع اذهف .  ةفيظولا ةيدأت

.  ةفيظولا ةبسانمب ةثلا  ،ثو ةفيظولا ببسب ًاروطو
لعجي ال ةفيظولا ةبسانمب أطخلا ناك اذإو : ةفيظولا نع يبنج األ أطخلا -686

اذه هل نوكي نأ ةفيظولا نع يبنج األ أطخلا ب يلوأف ،  هعبات لمع نع الً وئسم عوبتملا
.  مكحلا

ناك اذإ هنأ نم ضقنلا ةمكحم هب تضق ام ةفيظولا نع يبنج األ أطخلا ةلثمأ نمو
يذلا عنصملا جراخ عقو دق هنع ضيوعتلا بولطملا لتقلا ثداح نأ مكحلا ب تباثلا
اميف هوربد دق عنصملا معلا نم هيبكترم نأو ،  لمعلا تاقوأ ريغ يفو ليتقلا هيف لمعي
ةيدأت ءانثأ هوبكترا مهنأ رابتعا حصي  .فال هعوقو ةيشع ًاضيأ عنصملا جراخ مهنيب
هببس ناك امهم هنع ضيوعتلا ب همازلإ حصي ال يلا  ،بوتلا عنصملا بحاص ىدل مهتفيظو
هيدؤي يذلا لمعلا نيبو هنيب ةمدعنم ةيناكملا و ةينمزلا علاالةق تماد  ،ام هيلإ عفادلا وأ

ريغ ةموكحلا نأب اطنط تايانج ةمكحم تضقو .(1) عنصملا بحاص ةحلصمل ةانجلا

مكحلا اذه ررق دقو ص436 . 156 مقر 3 رمع ةعومجم 1942 ةنس ويام 14 يف يندم ضقن (1)
نعاأل ثحب  ،مث يسنرفلا و يرصملا نينوناقلا يف ةدحاو عباتلا نع عوبتملا ةيلوئسم ماكحأ نأ

يندملا نوناقلا نم 152 ةداملا نإ ىنعملا اذه يف  .قفلا ةيلوئسملا هذه هيلع موقت يذلا ساس
مداخلا لعف نع ًائشان ريغلا باصأ يذلا ررضلا نوكي نأ مودخملا ةلءاسمل يضتقت ( ميدقلا )

يف اهلباقي يتلا ةرابعلا كلت (enexerqantsesfonetions) هتفيظو ةيدأت حلا يف
danslesfonctionsauxquellesilsont ) يسنرفلا نوناقلا نم 1384 ةداملا

نوناقلا يف صنلا نأ ثيح نم إال امهنيب قرف  ،وال دحأو امهادؤم ناترابعلا employes)و
ةيلوئسملا تلعج ذإ ةروكذملا ةداملا  .و دوصقملا ينعملا نع ريبعتلا ةقد هيف ظحول دق يرصملا

ءانب ،  اهاضتقم يتلا ةماعلا ةدعاقلا نم ءانثتسا تءاج دق ررضلا ثدحأ نم ريغ ىلإ ىدعتت
.  ررضلا ثدحم وه ضيوعتلا ب مزلي يذلا )نأ ميدقلا ) يندملا نوناقلا نم 151 ةداملا ىلع

لوانتت عوبتملا ةيصخش نأ هساسأ - هقوست ددص يف ليق ام ةرثك ىلع – فانئتس اال اذهو
دودحلا يف إال رابتع اال اذهب األذخ مدع نيعتملا نم نوكي كلذل ًادحاو ًاصخش ناربتعي ثيحب
مودخملا ةيلوئسم نأ امبو هتفيظوب همايق ءانثأ ًاعقاو نوكي نأ يهو ،  نوناقلا يف ةموسرملا

ناك اذإ ةفيظولا ب راضلا لعفلا لا صتا بوجو ثيح نم خالف لحم ناك نإو ،  همداخ أطخ نع
بجوملا ثداحلا نأ يف لا دج ال هنأ اهب ،إال هلا صتا بوجو مدع وا اهب مايقلا ءانثأ عقو دق
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يف هلمع نع ًابيغتم هيف ناك تقو يف سيلوبلا لا جر دحأ اهبكترا ةيانج نع ةلوئسم
.(1) ةيمسر ةزاجأ

يذلا ررضلا نع ةلوئسم نوكت ال ةحلصملا نأب ةطلتخملا فانئتس اال ةمكحم تضقو
داطصي وهو سراحلا نم أطخب عقو ديصلا ثداوح نم ثداح ءارج نم ًاصخش باصأ

.(2) لمعلا تاعاس ريغ يف
،  عئاضبلا ميلست ةيلمع يف قح نود لخدتي يذلا نأب ًاضيأ ةمكحملا هذه تضقو

ةرادإ ىلع عجري نأ هل سيل ،  حئاوللا كلذب فلا خيو ،  نيلا محلل رماوأ ةرشابم هجويف
،  عباتلا نأ ىرن انهو .(3) هرماوأ نوذفني مهو نولا محلا هثدحي يذلا ررضلا ب كرامجلا

نيذلا نامزلا يفو ناكملا يف ةفيظولا نع يبنج األ أطخلا بكترا  ،دق نولماحلا مهو
  ةفيظولا نع ًايبنجأ أطخلا نوكي ىتح ،  نذإ يرورضلا نم سيلف .  ةفيظولا امهيف ىدؤي

(4) ناكملا يف وأ نامزلا يف اهب ةلصلا عطقنم نوكي ،نأ
يناثلا بلطملا

عوبتملا ةيلوئسم هيلع موقت يذلا يساس األ
امهركذ مدقت نيذللا نيطرشلا رفاوتب عوبتملا ةيلوئسم تققحت ىتم : اتلأسم -687
ساسأ ىلع ةيلوئسملا هذه تماق - اهببسب وأ ةفيظولا ةيدأت يف أطخو ةيعبتلا –عالةق
.  اهبناج ىلإ موقت  ،لب عباتلا ةيلوئسم بجت ال حلا لك ىلع يهو ،  هديدحت يغبني

ىلإ عباتلا ةيلوئسم مايق (2).  عوبتملا ةيلوئسم فييكت (1) نيتلأسم يف ملكتتف
.  عوبتملا ةيلوئسم بناج

دنع هلمع نع هيف يلخت دق نكي مل تقو يف عباتلا هضرتفا دق نوكي نأ بجي ةيلوئسملل
امك فرصتيو ديري ام لعفي ًارح كلذب عباتلا حبصأو ًاتقوم ول امهنيب ةلصلا تعطقناو عوبتملا
قح نم ديسلل ام ىلع موقت امنإ عوبتملا ةيلوئسم ألن كلذ .  هدحو هتيلوئسم تحت ءاشي
تلفنا اذإف .  هيلإ هب دهع ام ذيفنت يف هتظح مال نم نكمتلا و هعبات ىلإ هتاميلعتو هرماوأ رادصإ

نع لوئسم ريغ مث نم عوبتملا ناكو ،  هتفيظوب مئاق ريغ عباتلا ناك عوبتملا دي نم مامزلا اذه
ام . لا حب هتافرصت

ليتقلا نأ كلذ .  ةيضقلا هذه يف ظفحتلل حمالً كانه نإف ،  بابس األ هذه ةهاجو نم نكي امهمو
هتفلا خم هيلع ظح ال مهنم ًادحاو هبرضل هنم ، ًاماقتنا هولتق دقو ،  عنصملا لا معل ًايسيئر ناك

،  ةفيظولا ولال مهتميرج باكترا يف اوركفيل اوناك ام لا معلا نأ لوقلا نكميف .  تاميلعتلل
عنصملا بحاص ةيلوئسم موقتف ،  ةفيظولا ببسب عقو دق مهنم ردص يذلا أطخلا نوكيو

لا . معلل ًامودخم هرابتعاب
مودخملا نوكي ال كلذك ص34 . 33 مقر 5 ةاماحملا 1924 ةنس رياربف 5 يف اطنط تايانج (1)

نم ًائيش قرس  ،وأ هديس نع ًاديعب هيف ميقي يذلا لزنملا نم ًاعاتم همداخ قرس الًاذإ وئسم
كب يعرم يفطصم ذاتس (األ ةيصخشلا هتفصب اهيلع نمث وأ ةعيدو ددب  ،وأ هيلع ددرتي معطم

ص207) 230 ةرقف ةيندملا ةيلوئسملا يف
ناك يتلا " ةيقدنبلا " نوكت دقو ص257 . 1905م17 ةنسويام 3 يف طلتخم فانئتسا (2)

،  أطخلا باكترا ىلع تدعاس دق ةفيظولا نوكتف ،  هلمع مكحب هل تملس اهب داطصي سراحلا
ال نيتلا حلا يف نكلو ،  ةفيظولا ةبسانمب أطخ ىلإ ةفيظولا نع يبنجأ أطخ نم كلذب لقتنتو

.  عوبتملا ىلع ةيلوئسم
ةيراجتلا رصم ةمكحم ًاضيأ رظناو ص231- 1906م18 ةنسويام 2 يف طلتخم فانئتسا (3)

ص192 . 200 مقر 20 تيزاج 1930 ةنس سرام 28 يف ةطلتخملا
دروأ دقو -230 ةرقف ةيندملا ةيلوئسملا يف كب يعرم يفطصم ذاتس األ ينعملا اذه يف رظنأ (4)
رخآ عم قيرطلا يف مداخلا رجاشتيف ،  قوسلا نم ًائيش هل يرتشيل همداخ لسري نم لثم
هبتكم يف لبقتسي فظوملا لثم ًاضيأ دروأو . ً ال وئسم مودخملا نوكي  ،فال هيلع يدتعيو
نئادلا ىلع فظوملا يدتعيف ،  نيدلا ببسب نينث اال نيب ةداشم موقتو هل ، ًانئاد هلمع تقو يفو

. ً ال وئسم مودخملا نوكي  ،فال برضلا ب
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عوبتملا ةيلوئسم فييكت -1
ةيلوئسم موقت ىتح امهرفاوت بجاولا نيطرشلا انيب نأ :دعب ةفلتخم ءارأ -688

نيذه عم تيالمء يذلا فييكتلا ةيلوئسملا هذه فيكن نأ ىقب ،  عباتلا نع عوبتملا
.  نيطرشلا

أطخ ىلع موقت عباتلا نع عوبتملا ةيلوئسم نأ ىلإ ءاهقفلا نم ريثك بهذ دق
ماكحأ نم ريثك يأرلا اذهب ذخأو .  عوبتملا بناج يف (fautepresumee) ضرتفم

ءارآ هبناج ىلإ ماقو .  ًاحوجرم ًايأر حبصي داكو .  ًادقتنم حبصأ يأرلا نكلو ءاضقلا
ةعبتلا لمحت ةركف ىلع موقت عوبتملا ةيلوئسم نأب لوقي نم كانهف ةفلتخم ىرخأ

ideede ) نامضلا ةركف ىلع موقت لب نولوقي نورخآو (ideederisque)
idee de ) ةباينلا ةركف ىلع امإ موقت اهنأ ىلإ ضعب بهذو (garantie

لمأتملا (ideedesubstitution)و لولحلا ةركف ىلع امإو .(representation
عوبتملا ةيلوئسم نوكت نأ امإف .  نيلصأ ىلإ اهدري نأ عيطتسي ةسمخلا اآلءار هذه يف

نع ةلوئسم يه (responsabilitepersonnelle)وأ ةيتاذ ةيلوئسم عباتلا نع
ىلإ اهانددر ةيتاذ ةيلوئسم اهنأ انردق اذإف (responsabilitepourautrui) ريغلا
هينجب عفن  ،وأ ضرتفملا أطخلا وه اذهو هبناج يف أطخ : عوبتملا صخش يف رابتعا

يف رابتعا ىلإ اهانددر ريغلا نع ةيلوئسم اهنأ انردق اذإو ةعبتلا لمحت وه اذهو هسفنل
،  نامضلا وه اذهو عباتلل الً يفك عوبتملا ربتعت نأ امإف : عباتلا و عوبتملا نيب ام علاالةق

عباتلا ةيصخش ربتعن نأ امإو ،  ةباينلا يه هذهو عوبتملا نع ًابئان عباتلا ربتعن نأ امإو
.  لولحلا وه اذهو عوبتملا ةيصخشل ًادادتما

يه  ،لب ةيتاذ ةيلوئسم تسيل عباتلا نع عوبتملا ةيلوئسم نأ انرظن يف حيحصلا و
نم نوناقلا هررق اميف ريغلا نع ةديحولا ةيلوئسملا يه اهلعلو .(1) ريغلا نع ةيلوئسم

ىرنسو (2) انيأر امك ةيتاذ ةيلوئسم ةباقرلا يلوتم ةيلوئسم نإف .  ةفلتخم تايلوئسم
ىلع موقت ةيتاذ ةيلوئسم ًاضيأ يه ءايش األ نعو ءانبلا نعو ناويحلا نع ةيلوئسملا نأ
يه هذهو ،  عباتلا نع عوبتملا ةيلوئسم إال ىقبي  .فال هسفن لوئسملا بناج يف أطخ

.  ريغلا نع ةيلوئسملا
اندنع يوتسي ،  ريغلا نع ةيلوئسم يه عباتلا نع عوبتملا ةيلوئسملا نأ انررق ىتمو
اهلكف ،  لولحلا ةركف ىلع وأ ةباينلا ةركف ىلع وأ نامضلا ةركف ىلع موقت نأ كلذ دعب

الت . يصفتلا ضعب يف تفلتخا نإو ،  ةدحاو ةيسيئر ةجيتن ىلإ يدؤت
أطخلا : اهيلإ ةراش اإل تقبس يتلا ةسمخلا  ،اآلءار ديهمتلا اذه دعب اآلن ، ضرعتسنو

.  لولحلا و ةباينلا و نامضلا و ةعبتلا لمحتو ضرتفملا
يديلقتلا يأرلا وه ناكو ،  ةسمخلا اآلءار مدقأ وه يأرلا اذه : ضرتفملا أطخلا -689

أطخ : ضرتفم أطخ هبناج يف موقي عوبتملا نأ يف صلختيو .  بيرق دهع ىلإ دئاسلا
أطخلا اذهو .  ًاعيمج اهيف أطخ  ،وأ رايتخ يفاال أطخ وأ هيجوتلا يف أطخ وأ ةباقرلا يف

ال ًاضارتفا ضرتفم أطخلا بكترا اذإ عباتلا  .ف سكعلا تابثإ لبقي ال ًاضارتفا ضرتفم
أطخ ىضتقمب هنع الً وئسم عوبتملا ناك أطخ بكترا اذإ عباتلا  .ف سكعلا تابثإ لبقي

  هعبات رايتخا يف رصق دق عوبتملا نوكي نأ امإف ،  عوبتملا بناج يف ًامئاق هضرتفن رخآ
 ،وال ًاضارتفا هضرتفن ريصقتلا اذهو .  ههيجوت يف رصق  ،وأ هيلع ةباقرلا يف رصق ،وأ
،  انمدق امك ،  يأرلا اذهب قلا دقو .  رصقي مل هنأ ىلع ليلدلا ميقي نأ عوبتملا نم لبقن

هعبات نع عوبتملا ةيلوئسم نأب لوقن انكف ،(353 ةرقف ) زجوملا يف رخآ يأرب ذخأن انك دقو (1)
.  سكعلا تابثإ لبقي ال ًاضارتفا ضرتفم أطخ ىلع ةنيبم

.  شماهلا يف 671 ةرقف ًافنآ رظنأ (2)
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.(1) اسنرف يفو رصم يف مكاحملا و ءاهقفلا نم ريثك

اذه يف (353 ةرقف ) زجوملا يف ءاج دقو ،  يأرلا اذهب لوقي نمم ،  لوقلا قبس امك انك ، دقو (1)
" يف أطخ ىلع ةنيبم ،  اهانيب يتلا دودحلا يف ،  هعبات نع عوبتملا ةيلوئسم ": يتأي ام ددصلا
ىلع سيلو .  هتابثإب يعدملا فلكي ال عوبتملا بناج يف ضورفم أطخ وهو ، " ةباقرلا و هيجوتلا
ىتح هتباقر يف وأ هعبات هيجوت يف رصق دق عوبتملا نأ ضرفيف ،  عباتلا أطخ تبثي اذهإالنأ
زوجي  ،فال سكعلا تابثإ لبقب ال عوبتملا بناج يف ضورفملا أطخلا و أطخلا اذه هنم عقو

و هعبات هيجوتل ةلوقعملا تاطايتح اال عيمج ذختا هنأ تابثإب ةيلوئسملا نم صلختي نأ عوبتملل
ًاضيأ رظنأ " هانمدق اميف رخآ صخش ةياعر ىلوتي نم كلذ عيطتسي امك هلا معأ ىلع ةباقرلا

ةيلوئسملا هذه نأب يهتني وهو )509 ةرقف مازتل اال ةيرظن يف كب تيتس وبأ تمشح روتكدلا
و نوناقلا اهدارأ امك اهب ميلستلا نم صانم  ،وال ميقتسم قلطنملا نم ساسأ ىلإ اهدر نكمي ال
دقو . 232 ةرقف ةيندملا ةيلوئسملا يف كب يعرم يفطصم ذاتس األ كلذك رظناو .( ءاضقلا
هذه هب تضق ام كلذ نم .  ضرتفملا أطخلا ىنعم يف ةريثك ماكحأ ضقنلا ةمكح نم تردص

هتبقارم يفو همداخ هرايتخا يف هئطخ ةنظم ىلع ًانوناق موقي ديسلا نامض نأ" نم ةمكحملا
إالاذإ نامضلا نم ديسلا ىفعي وال هتبقارم يف وأ مداخلا رايتخا يف مودخملا نم أطخ هايإ
هيلع ينجملا أطخ نع وأ همداخل اهيف نأش ال ةرهاق ةوق نع أشن دق راضلا ثداحلا نأ تبثأ
نا ظح ص67-يوال 31 ةيمسرلا ةعومجملا 1930 ةنس سرام 27 يف يئانج ضقن )" هسفن
لب وه هسفن نع ال ةيلوئسملا هذه يفني ام دنع ةيلوئسملا نم عوبتملا تفعأ دق انه ةمكحملا
ضقن رظنا - عباتلا نع اهئافتن ال ًاعم لب ءادتعا ال عوبتملا نع ةيلوئسملا يفنتف ،  هعبات نع
نمو ص1) 1 مقر 3 ةيئانجلا ضقنلا ماكح أل رمع ةعومجم 1932 ةنس ربمفون 7 يف يئانج

" ًاينوناق ًاضارتفا ةضرتفم ( عوبتملا ةيلوئسم ) ةيلوئسملا هذه نأ" نم هب تضق ام ًاضيأ كلذ
نم" هب تضق امو ص8)، 5 مقر 2 رمع ةعومجم 1936 ةنس ربمفون 12 يف يندم ضقن )
نم عوبتملا بناج يف ضرتفي ام ىلع ًانوناق ةمئاق همداخ أطخأ نع ديسلا ةيلوئسم ساسأ نأ

1939 ةنس ربمفون 6 يف يئانج ضقن )" هتباقر يف وأ عباتلا رايتخا يف ريصقتلا و أطخلا
ةءاسإ ساسأ ىلع لأسي نأ بجي عوبتملا نأ نم هب امو ص583)، 201 مقر 2 ةاماحملا

هقح يف نوناقلا هضرتفا الًامب فكتم ،  مهيلإ اهب وه دهع يتلا ةمدخلا نوؤش لا معتسا مدخلا
1940 ةنس ليربأ 22 يف يئانج صقن هب"( قلعت ام لك يف مهتظح موال مهتبقارم بوجو نم
ةنس رياني 27 يف يئانج ضقن : ينعملا اذه يف ًاضيأ رظناو ص19- 18 مقر 21 ةاماحملا
هأطخ اهساسأ ديسلا ةيلوئسم نأ نم هب تضق امو ص852) 359 مقرب 21 ةاماحملا 1941

إال تسيل ( ةيلوئسملا ) هذهو ،  مهتبقارم يف هريصقتبو هتمدخب مهيلإ دهع نم رايتخا ءوسب
مداخلا أطخ نم لعجي نأ دارأ دق عراشلا  ،إالنأ ةيصخشلا ةيلوئسملا دعاوقل ًاصاخ ًاقيبطت

يف يندم ضقن )( ةميدقلا )151 ةداملا صن مومع هنغي ملف ،  هديس أطخ ىلع ةعطاق ةنيرق
ص260). 115 مقر 5 رمع ةعومجم 1946 ةنس ربمفون 28

أطخ ىلع ةنيبم عوبتملا ةيلوئسم نأ ديفي ام ديدجلا يندملا نوناقلل ةيريضحتلا يفاألمعلا ءاجو
لعج عورشملا "نأ نم يديهمتلا عورشملل ةيحاضي اإل ةركذملا يف درو ام كلذ نم ،  ضرتفم

ص414). 2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم ).  ةيلوئسملا هذهل ًاساسأ ضرتفملا أطخلا نم
اذإ عوبتملا ةيلوئسم راثأ ةنجللا هذه ءاضعأ دحأ نأ نم ةعجارملا ةنجل يف عقو ام كلذ نمو
أطخلا ضارتفا روصتي فال ضرتفم أطخ ىلع ةينبم ةيلوئسملا تماد ام هنأب بسحأف " ريغ ناك

أطخ " نأ خويشلا سلجمب يندملا نوناقلا ص5 2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم رمع يف
لباق ريغ ًاضرف ضورفم أطخلا  ،ف ديسلا لبق نم هرايتخا ءوسل عجري هنا هيف ضورفم مداخلا

ص419- 2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم )" ءاضقلا هيلع عمجأ ام وه اذهو ،  سكعلا تابث إل
ةيلوئسم نأ يف اهتحارص ىلع ،  ةيريضحتلا نأاألمعلا نظن ص418).وال ًاضيأ رظنأ

هذهل رخآ ساسأ ىلإ بهذ وه  ،اذإ هداهتجا يف هقفلا ديقت ،  ضرتفم أطخ ىلع موقت عوبتملا
.  ديدجلا نوناقلا لظ يف ةيلوئسملا

8 بمولوميد -2911 ةرقف 4 درابو ىردوب ضرتفملا أطخلا ب نولوقي نيذلا نييسنرفلا ءاهقفلا نمو
أطخلا نأ ىرن كلذ نمو 1211 ةرقف ناديب – اهدعب امو 570 ةرقف 20 نارول -610 ةرقف
يتلا ةيسنرفلا ماكح يفاأل رظناو .  ةلأسملا هذه يف اسنرف يف يديلقتلا يأرلا وه ضرتفملا

.  شماهلا يف 931 ةرقف 1 وزام يأرلا اذهب تذخأ
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: امهو امهب ميلستلا حصي ال نيتجيتن ىلإ يدؤي هنأ يأرلا اذه ىلع ذخؤي يذلا و
إل لباق ريغ ًاضارتفا ضرتفم أطخ ىلع ةينبم عوبتملا ةيلوئسم تناك ً)ول (وأال
نأ تبثأ وه اذإ ةيلوئسملا هذه نم صلختي نأ ليلقلا يف عوبتملل نكم  ،أل سكعلا تابث
نم يغبني امب هيجوتلا و ةباقرلا و رايتخ يفاال هبجاوب ماق ولو ًاعقاو الدب ناك ررضلا

1) هبناج يف ضرتفملا أطخلا و عقو يذلا ررضلا نيب ةيببسلا عالةق ىفن اذإ  ،يأ ةيانعلا
ام ةيببسلا عالةق يفن عيطتسي وه معن ءاضقلا و هقفلا عامجإب هعيطتسي امال اذهو .(

نع ال نكلو .  ةيلوئسملا نم صلختيف وه ، هئطخ ال عباتلا أطخو عقو يذلا ررضلا نيب
ةيلوئسمو ،  لوئسم ريغ هسفن عباتلا نأ قيرط نع  ،لب هعبات نع لوئسم ريغ هنأ قيرط

نم صلختلا عيطتسي ال هنكلو .(2) عباتلا ةيلوئسمل ًاعبت إال انمدق امك موقت ال عوبتملا
ررضلا ببس يذلا عورشملا ريغ لمعلا عنمي نأ هيلع ليحتسي ناك هنأ تابثإب ةيلوئسملا

عم ىقبيل ،  موعزملا هئطخو ررضلا نيب ةيببسلا عالةق ىفنف كلذ . تبثأ هنأ ولو .(3)

ىلع موقت ال عوبتملا ةيلوئسم نأ ىلع عطاق ليلدلا اذه يفو .  هعبات نع الً وئسم كلذ
أطخ ىلع موقت يتلا ةيلوئسملا نأ ً ،ذإ ال صأ أطخ ىلع موقت ال  ،لب ضرتفم أطخ

،  سكعلا تابث إل لباق ريغ ضارتف اال ناك ول ىتحو ًاضرتفم أطخلا اذه ناك ول ىتح
علاال هذه يفنب عفترت ال عوبتملا ةيلوئسم نأ انه انيأر دقو .  ةيببسلا عالةق يفنب عفترت

.(4) ةق
ةيلوئسم تطقسل ضرتفم أطخ ىلع ةينبم عوبتملا ةيلوئسم تناك )ول ًايناث )

فيكف ،  أطخلل هباكترا روصتي ال زيمملا ريغ نأ انيأر دقف .  زيمم ريغ ناك اذإ عوبتملا
زيمملا ريغ اهيف نوكي يتلا ةردانلا حلااالت يفو ! هبناج يف أطخلا ضارتفا روصتي

اذإف .  انيأر امك ةعبتلا لمحت ىلع  ،لب أطخلا ىلع ال ةمئاق هتيلوئسم نوكت ، ً ال وئسم
ةيلوئسم نأ انكردأ ،  هعبات نع الً وئسم نوكي زيمم ريغ ناك ول ىتح عوبتملا نأ انفرع

دق عوبتملا (5)نأ هانمدق اميف انيأر دقو .  أطخلا ىلع ةينبم نوكت نأ نكمي ال عوبتملا

عيطتسي امك ،  هجولا اذه ىلع ةيلوئسملا نم صلختلا عيطتسي ةباقرلا يلوتم نأ انيأر دقو (1 )
هبناج يف أطخلا ضارتفا 673)،ألن ةرقف ًافنأ رظنأ ) ةباقرلا بجاوب ماق هنأ تابثإب صلختلا

عالةق يفنب اهيفن عيطتسي امك سكعلا تابثإب ةيلوئسملا يفن عيطتسيف ،  سكعلا تابث إل لباق
.  ةيببسلا

ص67 . 31 ةيمسرلا ةعومجملا 1930 ةنس سرام 27 يف يئانج ضقن : ينعملا اذه يف رظنأ (2)
.  ةظح ملاال هذه وىلا مكحلا اذه ىلإ ةراش اإل تقبس دقو

ةداملا نم ةثلا ثلا ةرقفلا ) ينعملا اذهب ًاصن نمضتي ديدجلا نوناقلل يديهمتلا عورشملا ناك دقو (3)
دق تناك ناو ،  خويشلا سلجمب يندملا نوناقلا ةنجل هتفذح دقو ،( عورشملا اذه نم 242
ةنيرق لعج ىلإ يضقي " ةفوذحملا ةرقفلا مح نأ فذحل اذهل ًاببس اهريرقت يف تركذ
نوناقلا هررق امع لودعلل لحم ةلا ،وال حلا هذه يف ةطيسبلا نئارقلا ليبق نم ةيلوئسملا

األمعلا ةعومجم )" سكعلا تابثإب طقست ال ةعطاق ةنيرقلا هذه لعج نم ( ميدقلا ) يلا حلا
.  ةيببسلا عالةق يفنو أطخلا يفن نيب حضاو أطخلا هذه يفقو ص420) 2 ةيريضحتلا
ددشتي  ،بالال ضرتفم اطخ ىلع عوبتملا ةيلوئسم ميقي ام ةثيدحلا تاينقتلا نم كانه نأ ىلع (4)
أطخلا يفن عوبتملل زيجيف ،  سكعلا تابث إل لباق ريغ هلعجي نأ دح ىلإ ضارتف اال اذه يف
نينقتلا م55و يرسيوسلا تامازتل اال نينقتو م831 ينامل األ نينقتلا ينعملا اذه يف رظنأ )
تابثإب ًابلا طم رورضملا لعجي هنا دح ىلإ م1385 يواسمنلا نينقتلا لصيو م188 . ينيصلا
ةيلوئسم يف الً هاست رثكأ ةينامرجلا تاينقتلا نأ لوقلا نكميو .( عوبتملا بناج يف أطخلا

رظنأ ) ةيببسلا عالةق يفني نأ ىتح عوبتملل زيجت ال هذهف ،  ةينيت لاال تاينقتلا نم عوبتملا
يرصملا نينقتلا م79- يلا اإلطي يسنرفلا عورشملا – ثةثلا ةرقف 1384 ميسنرفلا نينقتلا

-7 ةرقف م1054 كبيوك نينقت م174- ديدجلا يرصملا نينقتلا م214/152- ميدقلا
م144). ينولوبلا نينقتلا راس جهنلا اذه ىلعو

.  اهرخآ يف 679 ةرقف ًافنآ رظنأ (5)
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ب مايقلا يف ميق ، وأ ىصو وأ يلو نم ،  هبئان هنع بونيف ،  زيمم ريغ وأ ًاريغص نوكي
يف رصم يف ضقنلا ةمكحم هب تضق ام اذهو .  ههيجوت يفو عباتلا ىلع ةباقرلا
ىلع موقت ال عوبتملا ةيلوئسم نأ ىلع رخآ ليلد كلذ يفو .(1) نيفورعم نيمكح

.  أطخلا
عوبتملا ةيلوئسم نولعجي نيذلا ءاهقفلا يأرلا اذهب :قلا ةعبتلا لمحت -690
ةيلوئسم الً وئسم عوبتملا ماد امف (2) أطخلا ىلع اهوميقي نأ نود ،  ةيتاذ ةيلوئسم

عفتني عوبتملا نإ قيلا إالنأ ىقبي  ،فال هبناج يف أطخ ضرتفي ال ماد امو ،  ةيتاذ
.  منغلا ب مرغلا  ،و طاشنلا اذه ةعبت لمحتي نأ هيلعف ،  هعبات طاشنب

لوقي يذلا يأرلا ىلع امهانظح ال نيذللا نيبيعلا امهب بنجتي ناتيزم هيف يأرلا اذهو
تبثأ ول ىتح ةيلوئسملا نم صلختي نأ عوبتملل زيجي ًال وأال وهف .  ضرتفملا أطخلا ب

ةيلوئسملا  ،ذإ ررضلا ببس يذلا عورشملا ريغ لمعلا عنمي نأ هيلع ليحتسي ناك هنأ
الًألهن وئسم عوبتملا ىقبي ةلا ،لب حتس اال هذهب عفترت ال ةعبتلا لمحت ىلع ةينبملا
الً وئسم عوبتملا لعجي ًايناث وهو .  طاشنلا اذهب عفتنا نأ دعب هعبات طاشن ةعبت لمحتي

اهمايق زاج أطخلا ىلع هتيلوئسم مايق زجي مل اذإ زيمملا ريغف ،  زيمم ريغ ناك ول ىتح
.  ةعبتلا لمحت ىلع

.  امهب ميلستلا حصي ال نيتجيتن ىلإ يدؤي هنأ ًاضيأ وه هيلع ذخؤي يأرلا اذه نكلو
: امهو

طارتشا نذإ ميفف ،  ةعبتلا لمحت ىلع موقت عوبتملا ةيلوئسم نأ حص ً)ول (وأال
لكف ! هتطخ ةعبت  ،ال هعبات طاشن ةعبت لمحتي عوبتملا سيلأ ؟ عباتلا نم أطخ عوقو
ًادرجم ناك ا أطخ ىلع طاشنلا اذه ىوطنا ءاوس ،  ررضلا ب ريغلا بيصي عباتلا نم طاشن

 ،ام ةعبتلا لمحت أدبمل ًاقيبطت عوبتملا ةيلوئسم ققحي نأ يغبني ناك أطخ ، يأ نم
ىلع يوطني ال يذلا عباتلا طاشن نإ لب .  أدبملا اذه ىلع موقت ةيلوئسملا هذه تماد
نأ انيأر دق نحنو .  لمحتلا ب ىلوأ وهف ،  عوبتملا هب عفتني يذلا فولأملا طاشنلا وه أطخ

يندم 152 ةداملا ًب معال همداخ أطخ نع مهلا يف لأسي رصاقلا نأب ضقنلا ةمكحم تضق (1)
ةعومجم 1936 ةنس ربمفون 12 يندم ضقن ) ةيلوئسملا هذه ةيصو هنع لمحي )،وال ميدق )
ةغيصب تصن )،ذإ ميدقلا ) يندملا نوناقلا ص 152 ةداملا نأب ًاضيأ تضقو ص8). 5 رمع

هنم ًاعقاو ناك ىتم همدخ لا عفأ نع ريغلل ئشانلا ررضلا ضيوعتب ديسلا مزلي " هنأ ىلع ةقلطم
بناج نم لا مهإ وأ ريصقت يأ توبث يضتقي ال هنأ تدافأ دقف ،  مهفئاظو ةيدأت حلا يف

نم عقو دق ررضلل جتنملا أطخلا نوكي نأ اهقيبطتل يفكي  ،لب ضيوعتلا ب مزلي يذلا عوبتملا
نع رصاقلا ةلءاسم ةداملا هذه ىلع ءانب حصيف نذإو .  عوبتملا ىدل هتفيظو ةيدأت ءانثأ عباتلا
مهلا معأ ةيدأت ءانثأ هيصو وأ هيلو هل مهنيع نيذلا همدخ لا عفأ نع أشني يذلا ررضلا ضيوعت

هقح ، يف أطخ يأ روصتي ال هنس رغصل هزييمت مدع ببسب رصاقلا نأب كلذ ىلع دري  .وال هيدل
يه امنإو ،  باسح زييمتلا و كارد لال نوكيف رصاقلا نم عقو لعف نع تسيل انه ةيلوئسملا ذإ

1942 ةنس ويام 25 يف يئانج ضقن ) هتمدخ يف هلا معأ ةيدأت ءانثأ همداخ نم عقر لعف نع
ص212). 95 مقر 23 ةاماحملا

ناك اذإ عوبتملا ةلأسم ترينأ امدنع هنأ نم ،  هيلإ ةراش اإل تقبسو ،  ةيريضحتلا يفاألمعلا درو امأ
فال ضرتفم أطخ ىلع ةينبم ةيلوئسملا تماد ام هنأب بيجأف "،  ةعجارملا ةنجل يف زيمم ريغ
ص415)،فال 2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم ) زيمملا ريغ بناج يف أطخلا ضارتفا روصتي

.  ةلأسملا هذه يف ديدجلا يندملا نوناقلا ماكح أل ًاريسفت ربتعي
–داالن اهدعب امو 284 ةرقف 1 هييتافاس -882 ةرقف 5 جوميد -513 ةرقف 2)جوسارن2 )
ةنس ةيداقتن ال ةلجملا يف لوين 1931-1-171-بال زوللا د يف هقيلعت يف (Dallant

. 1909

ص415 . 1925م27 ةنس ويام 7 يف ةطلتخملا فانئتس اال ةمكحم ًاضيأ رظناو
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.  عباتلا نم أطخلا عقو إالاذإ موقت ال عوبتملا ةيلوئسم نأو كلذ ، نم ضيقنلا ىلع األرم
هذه تققحتو ،  ةعبتلا لمحت ىلع موقت عوبتملا ةيلوئسم نأ حص )ول ًايناث )
عجري نأ عوبتملل زاج  ،امل ضيوعتلا نم قحتسي ام رورضملا عوبتملا قوف ةيلوئسملا

الًامل باقم ذخأ دق نوكيف هنم ، ديفي طاشن ةعبت لمحتي امنإ عوبتملا  ،ف عباتلا ىلع
.  ءاضقلا و هقفلا عامجإ هيلع دقعنا دق رمأ عباتلا ىلع هعوجر نذإ ميفف ،  ىطعأ

امب ،  عوبتملا ةيلوئسم ماكحأ عم ميقتسي ال ةعبتلا لمحت أدبم نأ كلذ نم ىرنو
عوبتملا نيب ام علاالةق يف هبترت امبو ،  عباتلا نم عقي أطخ نم ةيلوئسملا هذه هيضتقت

.  عوجرلا قح نم عباتلا و
ىلع موقت ال يهف ،  لوقلا قبس امك ةيتاذ ةيلوئسم تسيل عوبتملا ةيلوئسم نأ قحلا و
يه امنإو اهلمحتي نأ هيلع بجي ةعبت ىلإ دنتست  ،وال عوبتملا بناج يف ضرتفي أطخ

ةيلوئسم يه امنإو لمحتي هنكلو ،  هبناج يف أطخ ال اهيف عوبتملا ،  ريغلا نع ةيلوئسم
.  هطاشن هعبت ال ةعبات ةريرج لمحتي هنكلو ،  هبناج يف أطخ ال اهيف عوبتملا ،  ريغلا نع

.  رظنلا اذه ىخوتت يتلا اآلناآلءار لقتنتو
نع لوئسم نذإ عوبتملا :ف لولحلا و ةباينلا و نامضلا – ريغلا نع ةيلوئسم -691
هذه موقت ساسأ يأ ىلع ددحن نأ ىقبيو .  هريغ نع صخشلا ةيلوئسم عباتلا
اميف عباتلا لفكي عوبتملا (1).ف نامضلا ساسأ ىلع ءاهقفلا ضعب اهميقي .  ةيلوئسملا

،  عباتلا ىلع هيجوتلا و ةباقرلا قح عوبتملل ماد  ،ام ررضلا ب ريغلا بيصي أطخ نم بكتري
يتلا هذهف . ،  اهببسب وأ ةفيظولا ةيدأت يف عقو دق عباتلا هبكترا يذلا أطخلا ماد امو
ليفك عوبتملا  .و اهرربتو نامضلا ةركف رسفت يتلا يه عوبتملا ةيلوئسم قاطن مسرت

نأ لبق عوبتملا ىلع عجري نأ رورضملل زوجيف ،  ديرجتلا قح هل نوكي نأ نود عباتلا
.  قافت الاال نوناقلا صن اهردصم انه ةلا فكلا  .و عباتلا ىلع عجري

ةباينلا  .و عوبتملا نع بئان عباتلا (2).ف ةباينلا ساسأ ىلع ناث قيرف اهميقيو
األ بئانلا مزلي امكف لبق نم هيلإ انرشأ يذلا ةباينلا ةركف يف عسوتلا ىرن انهو ةينوناق
امب عوبتملا عباتلا مزلي كلذك ،  هتباين دودح يف ةينوناقلا تافرصت نم هب موقي امب ليص
يتلا دودحلا  .ف هتيعبت دودح يف - أطخ نم هبكتري ام -يأ ةيدام لا معأ نم هب موقي
عستت نأ طرشب ،  اهرربتو ةباينلا ةركف ًاضيأ انه رسفت عوبتملا ةيلوئسم قاطن مسرت

ًاعم . تقو يف ةيداملا واألمعلا ةينوناقلا تافرصتلا لوانتتل ةركفلا هذه
حبصأو ،  عوبتملا لحم لح دق عباتلا (3).ف لولحلا ساسأ ىلع ثثلا قيرف اهميقيو
عوبتملا امنأكف ةفورعملا دودحلا يف أطخ عباتلا بكترا اذإف ،  ًادحاو ًاصخش ناصخشلا

عباتلا فرتقي امف ،  عوبتملا ةيصخشل دادتما وه عباتلا نإ لق  .وأ أطخلا اذه بكترا وه
عباتلا نأ يأرلا اذه ىلإ فاضي نأ (4).والدب هضارتقا يذلا وه عوبتملا نوكي أطخ نم

يف نوسيب -126 ةرقف ةيندملا تامازتل يفاال ةيبد األ ةدعاقلا يف ريبير ينعملا اذه يف رظنأ (1)
يف كب يودب تجهب يملح روتكدلا -23 ةرقف وفوش -13-2-1928 زوللا د يف هقيلعت

.  اهدعب امو ص48 1929 ةنس ةيسنرفلا ةغللا ةلاب  ،سر هعبات لعف نع عوبتملا ةيلوئسم
ص85- 1933م46 ةنس ربمسيد 14 يف ةطلتخملا فانئتس اال ةمكحم ينعملا اذه يف رظنا (2)

. 192-1-1846 زوللا 1846د ةنس ويام 11 يف ةيسنرفلا ضقنلا ةمكحم
ص 1901 ةنس سكأ نم ةلا سر (Teisseire) ريسيت -93 ةرقف 1 وزام ينعملا اذه يف رظنا (3)

روتكدلا -112 ةرقف 2 ريبرو لوين 350-بال ةرقف 2 رييدناروم ال يدو ناتيباكو 256-وكالن
أطخ ناك اذإ عوبتملا ةيلوئسم ساسأ نأ ىريو ص115( راضلا لعفلا يف صقرم ناميلس
دودحل ازواجم عقو دق أطخلا ناك اذإو ،  ضرتفملا أطخلا وه ةفيظولا ةيدأت يف عقو دق عباتلا

.( ةعبتلا ةركف وأ نامضلا ةركف وأ لولحلا ةركف امإ ساس األ ناك ةفيظولا
نع ًانوناق الً وئسم نوكي عوبتملا نأب ينعملا اذه يف ةطلتخملا فانئتس اال ةمكحم تضق دقو (4)

عوبتملا أطخ هنأك ربتعي عباتلا أطخ نإف ،  يصخش أطخ يأ وه بكتري مل ولو هعبات أطخ
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،  زيمم ريغ عوبتملا ناكو زيمم وهو أطخ بكترا ول ًاضيأ زييمتلا يف عوبتملا لحم لحي
.  كاذك الً وئسم اذه حبصأف ،  لولحلا قيرط نع عوبتملا ىلإ عباتلا زييمت لقتنا
ةيلوئسملا هذه ترسف هجو يأ ىلع – ريغلا نع ةيلوئسم عوبتملا ةيلوئسم ربتعاو
عيطتسي  ،وال هعبات نع الً وئسم عوبتملا لعجي - نامضلا ةركفب ترسف اذإ ةصاخبو

ريغ لمعلا عنمي نأ هيلع ليحتسي ناك هنأ تبثأ ولو ةيلوئسملا هذه نم صلختلا
ا اذهو .  ةيانع لذبي مازتلا ال ةياغ قيقحتب مازتلا همازتلا  ،ف ررضلا ببس يذلا عورشملا
نع هتيلوئسمف ،  زيمم ريغ ناك ول ىتح عوبتملا ةيلوئسم ءاقبتسا ًاضيأ زيجي رابتع ال
تناك ءاوس نوناقلا اهردصم  ،لب زييمتلا طرتشي ىتح قافت اال اهردصم سيل عباتلا
ةركف ذبن يف ببسلا اناك نيذللا نيبيعلا بنجتن كلذبو . ً ولحال وأ ةباين وأ ًانامض

.  ضرتفملا أطخلا
فييكتل ىرخأ ةيزمو : رورضملا و عوبتملا نيب اميف علاالةق ىلع راصتق 692-اال

اال بوجو رسفي فييكتلا اذه نأ يه ،  ريغلا نع ةيلوئسم اهنأ ىلع عوبتملا ةيلوئسم
ءازإ هعبات نع لوئسم عوبتملا  .ف رورضملا و عوبتملا نيب اميف علاالةق ىلع راصتق
اذه موقي - رورضملا ب عوبتملا –عالةق اهريغ نود علاالةق هذه دودح يفو .  رورضملا

.  فييكتلا
عباتلل زوجي ال هنأ كلذ ىلع بترتيو .  عباتلا و عوبتملا نيب ام علاالةق يف موقي فال
نكلو ىرنس امك هيلع اذه عوجر دنع عوبتملا ىلع ثمالً نامضلا ةركفب جتحي نأ
نكلو ىرنس امك هيلع اذه عوجر دنع عوبتملا ىلع ثمالً ررضلا عنمي ام كانه سيل
هتاذ وه نوكي نأ نم ،  عباتلا أطخ نم ررض هيلع عقو دقو ،  رورضملا عنمي ام كانه سيل
تناك ،  رخآ فظوم ىلع هتفيظو يدؤي وهو فظوم ىدتعا اذإف عوبتملا سفنل ًاعبات

اهل ناعبات نيفظوملا نأ ولو اآلرخ ، فظوملا ءازإ األلو فظوملا نع ةلوئسم ةموكحلا
common ) ةكرتشملا ةمدخلا مساب يزيلجن اإل نوناقلا يف ىعدي ام اذهو .  ًاعيمج

كلذ . ىلإ ةراش اإل تقبس دقو ،(employment
عوبتملا نوكي دقو : رخآ عون نم ةيلوئسم عم عوبتملا ةيلوئسم عامتجا -693

اذإ ةرايسلا بحاصف دحأو تقو يف رخآ هجو ىلًع ال وئسمو عوبتمك الً وئسم
عوبتمك الً وئسم هرابتعا نكمأ ،  ررضلا ب ريغلا باصأ أطخ بكترا ًاقئاس مدختسا

،  قئاسلل ةسارحلا نكت مل اذإ ةرايسلا سراح هرابتعا كلذك نكمأو .  قئاسلا وه هعباتو
ًاضارتفا ضرتفم أطخ ىلع ةينبم ةيلوئسم ةسارحلا هذه ىضتقمب الً وئسم نوكيف

ىلع عوجرلا و نيرابتع اال دحأ رايتخا يف هنأشو رورضملا  .و سكعلا تابث إل لباق ريغ
ىتح ،  ًاعوبتم ال ًاسراح ةرايسلا بحاص رابتعا راتخي دقو .  هاضتقمب ةرايسلا بحاص

.  قئاسلا بناج يف أطخلا تابثإ نم هسفن ىفعي
عوبتملا ةيلوئسم بناج ىلإ عباتلا ةيلوئسم مايق -2

ةيلوئسم ىلإ دنتست امنإ عوبتملا ةيلوئسم نأ انيأر رورضملا و عوبتملا نيب اميف 694
عو ررضلا و أطخلا هبناج يف تبث دقو - عباتلا ةيلوئسمف لص . أل ىلإ عبتلا دانتسا عباتلا

ص95). 1937م49 ةنس رياربف 4 يف طلتخم فانئتسا )

ةروكذملا ةداملا نأ تلا  ،قف لولحلا ةركف وه عوبتملا ةيلوئسم ساسأ نأب اهل مكح يف ضقنلا تضقو
تءاج دق ررضلا ثدحا نم ريغ ىلإ ىدعتت ةيلوئسملا تلعج )ذإ ميدق يندم (م152

نأ ميدقلا يندملا نوناقلا نم 151 ةداملا ىلع ءانب ،  اهاضتقم يتلا ةماعلا ةدعاقلا نم فانئتسا
- هغيوست ددص يف ليق ام ةرثك ىلع – ءانثتس اال اذهو .  ررضلا ثدحم وه ضيوعتلا مزلي يذلا

يندم ضقن )" ًادحاو ًاصخش ناربتعي ثيحب عباتلا لوانتت عوبتملا ةيصخش نأ هساسأ
ضقن ). " ًادحاو ًاصخش ناربتعي ثيحب عباتلا لوانتت عوبتملا ةيصخش نأ هساسأ - هغيوست

ص436). 156 مقر 3 رمع ةعومجم 1942 ةنس ويام 14 يف يندم
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 ،لب عوبتملا ةيلوئسم بناج ىلإ نذإ موقت – ًاعيمج ةيلوئسملا ناكرأ يأ ةيببسلا الةق
.  انمدق امك لص يهاأل

عجري نأ امإو ،  عباتلا ىلع عجري نأ  ،امإ رايخلا ب نوكي رورضملا نأ كلذ ىلع ينبنيو
عباتلل نوكي دقو همامأ نانماضتم نانث ًاعم .واال امهيلع عجري نأ امإو ،  عوبتملا ىلع
زوجيو .  هكيرشو عباتلا و عوبتملا ىلع عجري نأ رورضملل حصيف أطخلا يف كيرش

ىلع  ،وأ عباتلا كيرشو عوبتملا ىلع  ،وأ عباتلا و عوبتملا ىلع عجري نأ ًاضيأ رورضملل
ثلاالةث ، نيلوئسملا نم هيلع ىوعدلا عفري نم راتخي نأ يف رح وهف .  هكيرشو عباتلا

(1) نونماضتم ألنثلاالةث ضيوعتلا لكب هيلع يعدملا بلا طيو ،  رثكأ وأ ًادحاو
ا فقو عوبتملا نود عباتلا ىلع رورضملا عجر اذإف : عباتلا و عوبتملا نيب اميف -695
ألهن هعبات عفد امب عجري نأ عوبتملا  .ف عباتلا نود عوبتملا عجر اذإ امأ اذه . دنع ألرم
ذإ ديدجلا يندملا نوناقلا نم 175 ةداملا هيلع صنت ام اذه هعم . لوئسم ال هنع لوئسم
اذه اهيف نوكي يتلا دودحلا يف هيلع عوجرلا قح ريغلا لمع نع لوئسملل ": لوقن
يف كلاالم دنع صنلا اذه ركذ قبس دقو .(2)" ررضلا ضيوعت نع الً وئسم ريغلا

و ةباقرلا يلوتم وه ريغلا لمع نع لوئسملا نأ كانه انيبو .  ةباقرلا يلوتم ةيلوئسم
ةباقرلا يلوتم  ،امأ ضيوعتلا نم عفد امب عباتلا ىلع عجري عوبتملا ناو ،(3) عوبتملا
ضيوعت نع ريغلا ةيلوئسم دودح يه هذه ناو ،  زييمتلا ميدع نود زيمملا ىلع عجريف

نم عفد ام ضعبب إال عباتلا ىلع عجري ال عوبتملا نأ ىلع .  صنلا اهيلإ راشأ يتلا ررضلا
ع يف امهنيب ضيوعتلا مسقيف ،  أطخلا يف عباتلا عم كرتشا اذإ كلذ ققحتيو ضيوعتلا

دودح يه هذهو نيلوئسملا ددعت دنع اهانررق يتلا دعاوقلل ًاقفو باآلرخ امهدحأ الةق
وحن عباتلا ةيلوئسمب قلعتت دودح يهو ،  ررضلا ضيوعت نع ريغلا ةيلوئسمل ىرخأ
وحن زييمتلا ميدع ةيلوئسمب ةقلعتم اهركذ مدقت يتلا دودحلا ىلإ فاضتو ،  عوبتملا
عوبتملا نأ عباتلا تبثي  ،نأ عباتلا و عوبتملا نيب ام علاالةق يف  .والدب ، ةباقرلا يلوتم
عيطتسي هيف ،وال هعم مهاس وأ باكتراب هرمأ دق نوكي نأك ،  أطخلا يف هعم كرتشا

إ عوبتملا ىلع اهب جتحي ال هذه نإف ،  ةضرتفملا ةيلوئسملا ب عوبتملا ىلع جتحي ناعباتلا
.(4) لوقلا قبس امك رورضملا ال

رخآ عم هكارتشاب مداخ نم ةميرج تعقو اذإ هنأب ةينطولا ةيلكلا ةيردنكسإ ةمكحم تضق دقو (1)
ءاوس " ةميرجلا نع قحتسملا ضيوعتلا لماك نم هيلع ينجملا مامأ الً وئسم مودخملا ناك
ًاعيمج مهيلع وأ همداخ كيرش عم هيلع وأ همداخ عم هيلع تعفر وأ هدرفمب هيلع ىوعدلا تعفر

ص 443 مقر 13 ةاماحملا 1932 ةنس ربوتكأ 29 يف ةينطولا ةيلكلا ةيردنكسإ ) نماضتلا ب
.(903

.( شماهلا يف 674 ةرقف ) ًافنآ صنلا خيرات رظنأ (2)
امأ " ريغلا نع ةيلوئسم ضحمتت يتلا اهدحو يه عوبتملا ةيلوئسم نأ ىلإ انرشأ نأ قبس دقو (3)
نذإ يهف .  ريغلا نع ةيلوئسم نوكت نأ ىلإ يهتنت ةيتاذ ةيلوئسم يهف ةباقرلا يلوتم ةيلوئسم
ءادتبا ريغلا نع ةيلوئسمف عوبتملا ةيلوئسم امأ .  ريغلا نع ءاهتناو ،  ةيتاذ ةيلوئسم ءادتبا

.  ءاهتناو
لعفلا نع الً وئسم مودخملا ربتعي نوناقلا نأب ىنعملا اذه يف ضقنلا ةمكحم تضق دقو (4 )

قح يف ينوناق ضارتفا درجم هانيم رابتع اال اذهو ،  هتمدخ ءانثأ همداخ نم عقي يذلا راضلا
إالاذإ مداخلا هنم ديفتسي نأ نكمي  ،وال ررضلا هيلع عقو نمل ةبسنلا إالب ققحتي ال مودخملا

أطخ ، يأ هنم عقي مل مودخملا ناك اذإف .  ًاضيأ همودخم بناج نم أطخ عوقو ىلع ليلدلا ماقأ
قوقحلا ب يعدملل هعفدب مزلأ ام هعم نيمهتملا و وه همداخ ليمحت بلطي نأ هل قحي هنإف

نم ةحلصمل إال نوناقلا هررقي مل نماضتلا اذه ألن مهعم نماضتلا ب رداصلا مكحلل َاذيفنت ةيندملا
نأ لص األ بسحب بجي ررضلا ثادحإ يف اوكرتشا نمم لك ةصح ريدقت ناو ررضلا هيلع عقو
عئاقو تناك اذإ رورضملا باصأ اميف هب مهاس يذلا أطخلا ةماسج غلبم هيف طانملا نوكي
نوكي ال هنإف ،  ًاعتمم كلذ ناك اذإ امأ .  ساس اذهاأل ىلع ءاطخ األ ريدقت ىلع دعاست ىوعدلا
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ةداع نوكي  ،ألناأللو عباتلا نود عوبتملا ىلع رورضملا عجري نأ انمدق امك عقيو
مكحيل ىوعدلا يف ًانماض عباتلا لخدي نأ عوبتملل زوجي ةلا حلا اذه يفف ،  ءيلملا وه

نم ةعوفرم ىوعدلا  ،و عوبتملل زوجي لب .  عوبتملا ىلع هب مكحي نأ ىسع امب هيلع
ىلع هل مكحيل ةيعرف نامض ىوعد عباتلا ىلع عفري ًاعم ،نأ عباتلا وهو هيلع رورضملا

.(1) رورضملل هيلع مكحي امب عباتلا
امك عوبتملا ةيلوئسم موقت ىتح عباتلا بناج يف أطخلا ةداع ةرورضملا تبثيو
دنع عباتلا أطخ تابثإ ىلإ ةجاح يف دوعي وال كلذ نم عوبتملا ديفتسيف ،  انمدق
أطخ ىضتقمب رورضملا وحن الً وئسم عباتلا نوكي نأ عقي دق نكلو .  هيلع عوجرلا
أطخلا يفن عيطتسي ملو ذيملت نع الً وئسم ًاملعم نوكي نأك ،  هبناج يف ضرتفم
رورضملا وحن الً وئسم راصق اهتسارحب ظفتحا ةرايس قئاس نوكي  ،وأ ضرتفملا

جاتحي ال ةلا حلا هذه يفف ،  سكعلا تابثإ لبقي ال ًاضارتفا ضرتفم أطخ ىضتقمب
ًاضيأ انه عوبتملا ديفتسي لهف ضرتفم أطخلا اذه ألن عباتلا أطخ تابثإ ىلإ رورضملا
دارأ اذإ هيلع كلذ ،لب هل سيل ؟ هيلع هعوجر دنع عباتلا بناج يف ضرتفملا أطخلا نم
اذه  ،ألن هبناج يف ضرتفملا أطخلا ب يفتكي وال هأطخ تبثي نأ هعبات ىلع عوجرلا

و عباتلا نيب ام علاالةق يف موقي امنإ ،  اهددصب نحن يتلا ةلا حلا يف ،  ضرتفملا أطخلا
.  عوبتملا و عباتلا نيب ام علاالةق يف  ،ال رورضملا

يناثلا عرفلا
ءايش نعاأل ةئشانلا ةيلوئسملا

حاال ىلإ لقتنن ،  ريغلا لمع نع ةيلوئسملا يتلا ح انلصف نأ دعب 696-حاالتثالةث:
امع لأسي صخشلا نأ كلذ .  يحلا ريغو اهنم يحلا ،  ءايش نعاأل ةئشانلا ةيلوئسملا ت

حاالتثالث: يف هتسارح يف وه
ررض . نم ناويحلا هثدحي امع ناويحلا سراح ةيلوئسم - يلو األ

ررض . نم ءانبلا مادهنا هثدحي امع ءانبلا سراح ةيلوئسم - ةيناثلا
اهتسارح بلطتت ءايشأ وأ ةيكيناكيم آالت ةسارح يلوت نم ةيلوئسم – ةثلا وثلا

ررض . نم ءايش األ هذه هثدحت امع ةصاخ ةيانع
fautedansla )" ةسارحلا يف أطخلا " ةركف حلااالتثلاالث هذه مظتنتو
يف هئطخ نع لوئسم سراحلا  ،و أطخلا ىلع ةينبم اهيف ةيلوئسملا garde).فالزتلا

هدي . نم تلفي ءيشلا مامز سراحلا كرتي نأ وه ةسارحلا يف أطخلا  ،و ةسارحلا
األلو ثحبملا

((2)) ناويحلا سراح ةيلوئسم

ضقن ) هيف اوببست يذلا ررضلا نع يواستلا ب نيلوئسم نيئطخملا رابتعا إال ليبس نم ةمث
ص237). 79 مقر 22 ةاماحملا 1941 ةنس ويام 19 يف يئانج

ىلإ راشأ دقو ص214- 234 ةرقف ةيندملا ةيلوئسملا يف كب يعرم يفطصم ذاتس األ رظنأ (1)
امع مهتم ىلع ضيوعت ىوعد تعفر اذإ هنأب " هيف تضق ضقنلا ةمكحمل ىنعملا هذه يف مكح
نم ألهن مهتملا عم نماضتلا ب ةيلخادلا ةرازو ىلعو يندملا قحلا ب ىعدملا رارضأ نم هثدحأ
مهنم ثدحي ررض لك ضيوعت يف مهعم ةنماضتمو اهلا جر لا عفأ نع ةيلوئسم يهو اهلا جر
مكحلا حةلا يف مهتملا ىلإ ةيعرفلا نامضلا ىوعد هجوت نأ ةموكحللف ،  مهفئاظو ةيدأت ءانثأ

أل ةقباس اهنأ ةجحب ةيعرفلا نامضلا ىوعد لوبق مدعب ةمكحملا تضق اذإف ضيوعتلا ب نيعدملل
25 يف يئانج صقن ). " هصقن نيعتيو ،  نوناقلا قيبطت يف ًائطاخ كلذب اهؤاضق ناك ،  اهناو

ص604). 475 مقر 3 يئانجلا ضقنلا ماكح أل رمع ةعومجم 1936 ةنس ويام
ةرقف -592 ةرقف 1 نامسإو ريبيرو لوين 1137-بال ةرقف -1071 ةرقف 2 وزام : عجارملا ضعب (2)

وكالن -1083 ةرقف -1063 ةرقفو 1058 ةرقف 2 هييجن وبوال ريبيرو لوين 606-بال
-523 ةرقف -515 ةرقف 2 نارسوج -361 ةرقف -357 ةرقف 2 رييدناروم وال ناتيباكو
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/153 نيتداملا يف صني ميدقلا يندملا نوناقلا ناك : ةينوناقلا صوصنلا -697
: يتأي ام ىلع 215

،  روكذملا ناويحلا نع ئشانلا ررضلا ب همدختسم وأ ناويحلا مكلا مزلي كلذكو "
" هنم برست وأ هتزايح يف ناك ءاوس

تصنف ،  ةغايصلا يف إال ليدعت نود مكحلا اذه ديدجلا يندملا نوناقلا لقن دقو
: يتأي ام ىلع نوناقلا اذه 176نم ةداملا

ولو ررض ، نم ناويحلا هثدحي امع لوئسم هل ، مًاكلا نكي مل ولو ،  ناويحلا سراح "
الدي يبنجأ ببسب ناك ثداحلا عوقو نأ سراحلا تبثي  ،اممل برست وأ ناويحلا لض

. "(1) هيف هل
يتلا ةيلوئسمل ماكحأب ةطاحإ عسوأو ،  ميدقلا صنلا نم ًاحوضو رثكأ ديدجلا صنلا و

.  انمدق امك ًاديدج ًامكح ثدحتسي مل هنكلو ،(2) اهددصب نحن

ةيندملا ةيلوئسملا يف كب يعرم يفطصم ذاتس 358-األ ةرقف -355 ةرقف فلؤملل زجوملا
لعفلا يف صقرم روتكدلا -511 ةرقف كب تيتس وبأ تمشح روتكدلا -254 ةرقف -235 ةرقف

106 ةرقف -102 ةرقف راضلا
سراح اآليت:" هجولا ىلع يديهمتلا عورشملا نم 244 ةداملا يف صنلا اذه درو : صنلا خيرات (1)
تبثي  ،اممل برست وأ ناويحلا لض ول ىتح ررض ، نم ناويحلا هثدحي امع لوئسم ناويحلا
صنلا اذه ةعجارملا ةنجل ترقأو . " هيف هل الدي يبنجأ ًاببس ناك ثداحلا عوقو نأ سراحلا
يندملا نوناقلا ةنجل تأرو باونلا سلجم هرقأو يئاهنلا عورشملا نم 180 ةداملا مقر تحت
جرخي دقو ،  موهفملا ىنعملا ب ةسارحلا ب هبتشت "دق ناويحلا سراح " ةرابع نأ خويشلا سلجمب

هل" مًاكلا نكي مل ولو ناويحلا سراح " يتأي امك ةداملا ةغيص نوكت نأ تررقف كلا ، ملا اهنع
سراح الح طصا نأ رربتل " ناويحلا سراح " ةرابع دعب هل" نكي مل ولو " ةرابع تفاضأف
حرتقا دقو .  نأشلا اذه يف ةررقملا طورشلا ترفاوت نأ ًاسراح كلا ملا رابتعا يفي ال ناويحلا

اال اذهب رتاألذخ ملف " عفتنملا الح" طصاب " سراحلا الح" طصا نع ةضاعتس اال ةنجللا ىلع
روصلا تحت جردتت ال ىرخأ روصل هقاطن عستي دق " ناويحلا سراح " ريبعت ألن حارتق
ريبعتل ًافدارم هفصوب نأشلا اذه يف ةسارحلا الح طصا رصم يف هقفلا لمعتسا دقو ،  ةحرتقملا

هيف بوغرملا ريغ نمو ،  ةنرم يهو ةفورعم ريبعتلا اذه دوالةل ةيسنرفلا ةغللا يف (garde)
وال سيل ىلإ وعدي ال حاضي اذهاإل عم عورشملا ريبعتو ،  اهصوصخب روصلا دودح يف اهرصح
األمعلا ةعومجم ) هتنجل هتلدع امك صنلا ىلع خويشلا سلجم قفاوو .  داهتج اال ديقي

ص428). ص423- 2 ةيريضحتلا

": يتأي ام ديدجلا نوناقلا صن ليضفت يف يديهمتلا عورشملل ةيحاضي اإل ةركذملا يف ءاج دقو (2)
نم ( ميدقلا ) يلا حلا يرصملا نينقتلا صوصن يف هريظن ىلع ًامدقتم صنلا اذه ربتعي

ناويحلا سراح لعجو ،  ةسارحلا ةركفب ةحارص هون هنأ ةيحان نم ظح (1)يفال نيتيحان
ةرابع دالةل نم ءاضتقا إال صلختست ال ةركفلا هذه ررض . نم ناويحلا هثدحي امع الً وئسم

نع ئشانلا ررضلا ب همدختسم وأ ناويحلا "مكلا مازلإ ىلع صنت 215/153ذإ ةداملا
هب غلب ًاقيقد الً يلحت ةسارحلا ةركف ليلحت يف ثيدحلا هقفلا دهج دقو " ةروكذملا ناويحلا

ةسارحلا و ةيداملا ةسارحلا نيب صخ األ ىلع قرفي وهف .  تفاهتلا وأ فاهر دحاإل ًانايحأ
مكلا لأسي وحنلا اذه ىلعو ،  ةيلوئسملا اهيلع ينبت يتلا يه ىلو األ نود ةيناثلا و ةينوناقلا
يذلا ضئارلل ررض نم ناويحلا اذه هثدحي امع ةينوناقلا ةسارحلا هل تناك ىتم ناويحلا

،  ةحيرص ةرابع يف مكحلا اذه ىلع صنلا ب ينانبللا نينقتلا ىع دقو هب ةيانعلل همدختسا
رورضملا سراحلا ناك ولو بترتت ةيلوئسملا كلت نأب 129 ةداملا نم ةيناثلا ةرقفلا يف ىضقف

" كلذ خالف ىلع صني مل ً ،ام ثمال صاخش األ ةزاج كاإل دوقع نم دقعب لبق نم طبترا دق
نم ظح  .(ب)يوال برست وأ ناويحلا لض ولو ةمئاق لظت ةينوناقلا ةسارحلا نأ يعاريو

ةيلوئسمل ًاساسأ اهنم لعجو ،  ضرتفملا أطخلا ةركف ةحارص راتخا عورشملا نأ ىرخأ ةيحان
215/153 ةداملا نأ مغر ،  يأرلا اذه عابتا ىلع يرصملا ءاضقلا ىرج دقو .  ناويحلا سراح

ةركف نم ةيبنج األ تانينقتلا تعقو دقو نأشلا اذه يف ًائيش ركذت مل يرصملا نينقتلا نم
زاوج ثيح نم اهيلع موقت يتلا ةنيرقلا ةوقب قلعتي اميف ةفلتخم فقاوم هذه أطخلا ضارتفا
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هذه موقت ساسأ يأ ىلعو ،  ناويحلا سراح ةيلوئسم ققحتت ىتم ًاضيأ انه ثحبنو
.  ةيلوئسملا

األلو بلطملا
ناويحلا سراح ةيلوئسم ققحتت ىتم

ةسارح صخش يلوت اذإ ةيلوئسملا ققحتت : ةيلوئسملا ققحتل ناطرش -698
اذه نع الً وئسم ناويحلا سراح نوكي ذئدنعف .  ريغلل ًاررض ناويحلا ثدحأو ناويح

.  ررضلا
ناويح ةسارح صخش يلوت (1): نيطرش رفاوت نذإ مزلتسي ةيلوئسملا ققحتف

.  ريغلل ًاررض ناويحلا ثادحإ (2)
ناويحلا ةسارح -1

.  ناويح ةسارح صخش يلوت إالاذإ ةيلوئسملا ققحتت :ال طرشلا اذه ليلحت -699
" ناويحلا " ظفل نم دوصقملا امو ةسارحلا ىنعم ام نيبنف

سراحلا كرتي نأ يه ةسارحلا يف أطخلا انمدق :(lagarde) ةسارحلا -700
.  ناويحلا مامز هدي يف نم وه نذإ ناويحلا سراحف هدي . نم تلفي ءيشلا مامز

هرمأ يف فرصتملا وه نوكيو ،  هتباقر يفو ههيجوت يف هيلع ةيلعفلا ةطلسلا هل نوكتف
وأ ةيعرش ةرطيسلا تناك ءاوس قح .يأ ريغب وأ قحب ةيلعفلا ةرطيسلا هذه تبث ءاوس
،  هكلا م ةرورض وه ناويحلا سراح سيلف ةمئاق ةيلعف ةرطيس تماد  ،ام ةيعرش ريغ
يف فرصتلا يفو هتباقر يفو ههيجوت يف ةيلعفلا ةرطيسلا - ناويحلا مامز لقتني دقف
وه سراحلا سيلو .  سراحلا وه ريغلا اذه حبصيف ،  هريغ دي ىلإ هدي نم – هرمأ
يفو ناويحلا هيجوت يف ةيلعفلا ةرطيسلا اذهل نكي مل اذإ ناويحلا ب عفتنملا ةرورض

 ،ام ساملا ب رضي كلذ عم هكرتيو ناويحلا بويع فرعي نم وه سراحلا سيلو .  هتباقر
هتباقر يفو ههيجوت يف هيلع ةيلعف ةرطيس هل تسيلو هرمأ يف فرصتلا كلمي ال ماد
ةيلعفلا ةرطيسلا هل نوكت نأ نود هتزايح يف ناويحلا نوكي نم وه سراحلا سيلو
مداخلا وال قئاسلا وال يعارلا ال ماع هجوب ًاسراح ربتعي  ،فال ةباقرلا و هيجوتلا يف هيلع

.(1) سئاسلا وال

ءافتك اال ناويحلا سراحل حيبي تانينقتلا هذه ضعبف سكعلا تابثإب اهطوقس مدع وأ اهطوقس
86/94 ناتداملا ) هتباقرل وأ رارض نماإل هعنمل ةبجاولا ةطيحلا مازتلا هنأ ىلع ليلدلا ةماقإب
اال نينقت نم 56 ةداملا و يلا غتربلا نينقتلا نم 2394 ةداملا  ،و يشكارملا و يسنوتلا نينقتلا نم
( ينيصلا نينقتلا نم 190 ةداملا  ،و يليزاربلا نينقتلا نم 1527 ةداملا و يرسيوسلا تامازتل

ةداملا يلا ،و اإلطي يسنرفلا عورشملا نم 81 ةداملا ) يبنج األ ببسلا تابثإ حيبي ال اهضعب ,
ءاضقلا هراتخا ام وه هذهو ،( ينابس األ نينقتلا نم 1905 ةداملا  ،و ينانبللا نينقتلا نم 129
سراح نم يفتكيف ،  نييأرلا نيذه ينولولا نينقتلا طسوتيو يسنرفلا ءاضقلا و يرصملا

(م1489) مهنع لأسي نمم دحأ نم وأ هنم عقي مل ام أطخ نأ ىلع ليلدلا ةماقإب ناويحلا
همدختسم وأ ناويحلا مكلا مزلت نأ ليلدلا اذه همايق مغر ةمكحملل زيجي وهف كلذ عمو
رورضملا راسيو فورظلا ةاعارم عم كلذ ةلا دعلا تضتقا اذإ هضعب وأ ررضلا لك ضيوعتب

حيبي ملو ( ةريخ األ اهترقف يف 149 ةداملا ) صاخ هجوب همدختسم وأ ناويحلا كلا مو
" نأشلا اذه يف يرصملا ءاضقلا هيلع ىرج امب ءادتفا يبنج األ ببسلا تابثإ إال عورشملا

ص425). ص424- 2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم )
واآلرخق امهلوق نع دعال مث وزام ناذاتس هباأل قلا امهدحأ ،  نيرايعم دعبتسن نأ ًاضيأ بجيو (1)

.  ةيسنرفلا ضقنلا ةمكحم هب تلا

ةينوناقلا ةسارحلا 9gardematerielle)و ةيداملا ةسارحلا نيب نازيمي وزام ناذاتس األ ناك دقف
يف صخشلل نوناقلا هيطعي قح يهو ةينوناقلا ةسارحلا الن عجيف (gardejuridique)
مكح رثأ ىلع يأرلا اذه نع دعال دقو .  ةيلوئسملا اهيلع بترتت يتلا يه ،  ءيشلا ىلع ةرطيسلا
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نم وه ناويحلا سراح ربتعن ناو ،  هانمدق يذلا رايعملا دنع فقن نأ نذإ بجيف
فرصتملا وه نوكيو ةباقرلا و هيجوتلا يف هيلع ةيلعفلا ةرطيسلا كلميف ،  همامز هديب

ةداملا انيأر دقف ،  رايعملا اذه عم قفتي ديدجلا يندملا نوناقلا صنو .  هرمأ يف
هثدحي امع لوئسم هل ، مًاكلا نكي مل ولو ،  ناويحلا سراح " نأ ىلع صنت 176

ًايلمع ًاقيبطت " ةيلعفلا ةرطيسلا " رايعم قبطن نأ اندرأ اذإو . "(1) ررض نم ،  ناويحلا
اآليت: هجولا ىلع هلصفن نأ نكمأ

همامز كلمي يذلا وهو ،  هيلع ةيلعفلا ةرطيسلا بحاص لص يفاأل وه ناويحلا مكلا
ناويحلا سراح نوكي مث ,نم هرمأ يف فرصتملا وهو ،  ةباقرلا و هيجوتلا هلف هدي ، يف

عجر اذإو ،  سراحلا وه ناويحلا مكلا نأ ىلع ةنيرق نذإ كانهف .  هكلا ًم ال صأ وه
نأ هيلع يذلا وه كلا ملا  ،لب سراحلا وه هنأ تبثي نأ هيلع سيلف كلا ملا ىلع رورضملا
دي نم ناويحلا مامز تلفأ اذإو .  ررضلا هثادحإ تقو ناويحلا سراح نكي مل هنأ تبثي

(fautdanslagarde) ةسارحلا يف أطخ اذه ناك ،  برست وأ لض نأب كلا ملا
ةداملا ةحارص هيلع صنت ام اذهو ررض نم ناويحلا هثدحي امع الً وئسم نوكيو

نم ناويحلا هثدحي امع لوئسم هل ، مًاكلا نكي مل ولو ،  ناويحلا سراح : لوقن 176ذإ
يف ناويحلا سراحلا كرت اذإ يلوأ باب نمو " برست وأ ناويحلا لض ولو ررض ،

ررض . نم ثدحي امع الً وئسم ناك ،  بيقر نود قيرطلا
كلا ملا ةدارإ مغر لقتنا دق ناك نإف ،  ىرخأ دي ىلإ كلا ملا دي نم ناويحلا لقتنا اذإو
ىلع يلوتسا كلا ملل عبات ىلإ  ،وأ ناويحلا قرس صل ىلإ لقتنا ول امك ،  هملع نود وأ
ةلا حلا هذه يف لقتنت ناويحلا ىلع ةيلعفلا ةرطيسلا نإف ةيصخشلا هتعفنمل ناويحلا
هعفنل ناويحلا ىلع يلوتسا يذلا عباتلا وأ قراسلا حبصيو ،  ريغلا اذه ىلإ كلا ملا نم
نيبتن مث نمو ررض . نم ناويحلا ثدحي امع لوئسملا وه نوكيو ،  سراحلا وه صاخلا

،  نوناقلا نم دنس اهل ةعورشم ةرطيس ةيلعفلا ةرطيسلا نوكت نأ يرورضلا نم سيل هنأ
ىلع رطيسم عباتلا و صللا نم كال نأ حضتي امهددصب نحن نيذللا نيلثملا يفف

رظنأو -217-1-1941 ةنس ربمسيد 2 يف ةعمتجملا اهرئاود يف ةيسنرفلا ضقنلا ةمكحم
و هيجوتلا يف ةيلعفلا ةرطيسلا رايعمب ناذاتس األ ذخأو ،(1159 ةرقفو 1087 ةرقف 2 وزام

.  ةباقرلا

سراح نأب هيلإ انرشأ يذلا مكحلا يف تضق دقف ةعمتجملا اهرئاود يف ةيسنرفلا ضقنلا ةمكحم امأ
هتنهم ةسرامم يالمئ يذلا لا معتس هلاال عبات ةطساوب وأ هسفنب ءيشلا لمعتسي نم وه ءيشلا

ceiuiquiparlui-memeouparsespeposes,enfaitlusageque- )
نأ ضقنلا ةمكحم تدارأ رايعملا وه اذهو (comportelexercicedesaprofession
اذه نأ 1358 ،ذإ ةداملا يف يسنرفلا يندملا نوناقلا هلمعتسا يذلا ريبعتلا دنع هيف لزنت

leproprietaireouceluiqui) هلمعتسي نم وأ ناويحلا وهمكلا يلوئسملا لعجي صنلا
ىنعمل حيحصلا ليلحتلا و يسنرفلا نوناقلا ةرابع نيب قفوت نأ هب تدصقو (sensert
هتنهم ةسرامم يالمئ يذلا لا معتس اال ناويحلا لمعتسي نم ناك هنأ هيلع ذخؤي نكلو ةسارحلا

ملا لا معتس اال هلمعتست يتلا ديلا ريغ دي يف ناويحلا ىلع ةيلعفلا ةرطيسلا بلا غلا يف هل نوكت
.  ةنهملل المئ

:"نإ ليقف ،  ريسفتلا اذه ديؤي ام خويشلا سلجمب يندملا نوناقلا ةنجل تاشقانم يف ءاج دقو (1)
ةغل يف رقتسا دقو ماقملا اذه يف ( ةسارحلا طصالح( اال اذه لمعتست ةثيدحلا تاعيرشتلا

دحا ًانايحأ هب غلب ًاقيقد الً يلحت ةسارحلا ةركف ليلحت يف دهج يذلا ثيدحلا ينوناقلا ةقفلا
 ،و ةينوناقلا ةسارحلا و ةيداملا ةسارحلا نيب صخ األ ىلع قرفي ناك دقف ،  تفاهتلا وأ فاهر إل

ةرطيسلا ب ءادتع اال ىلإ هجتا روطتلا نكلو ،  ةيلوئسملا اهيلع ينبت يتلا يه يلو األ نود ةيناثلا
اذه هثدحي امع ةيلعفلا ةسارحلا هل تناك ىتم ناويحلا مكلا لأسي وحنلا اذه ىلعو ،  ةيلعفلا

ص 2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم هب"( ةيانعلل همدختسا يذلا ضئارلل ررض نم ناويحلا
.(426
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.  ةعورشم ريغ ةرطيس ناويحلا
ًاعبات ريغلا ناكو كلا ، ملا نم ءاضرب ريغلا دي ىلإ كلا ملا دي نم ناويحلا لقتنا اذإ امأ
هيلإ لقني ال عباتلا دي ىلإ ناويحلا لا قتنا نأ لص  ،فاأل يعارلا و مداخلا و قئاسلا ك كلا ملل
ىلع ةيلعفلا هترطيس يقبتسي كلا ملا نأ بلا غلا  ،ذإ ناويحلا ىلع ةيلعفلا ةرطيسلا
نكلو .  سراحلا وه ةلا حلا هذه يف كلا ملا ىقبيف .  هعباتل هملسي نأ دعب ىتح ناويحلا
ملس اذإ امك ،  عباتلا ىلإ ةيلعفلا ةرطيسلا لقتنت نأ نم حلااالت ضعب يف عنمي ءيش ال
هذه يف لا يخلا نإف ،  قابسلا يف هب يرجي (jockey)لا يخل هناصح ناصحلا بحاص
هيلإ تلقتنا دقو ،  قابسلا يف هب يرجي أدبو ناصحلا مامز كسمأ نأ تقو نم ةلا حلا

ةيلوئسم الً وئسم نوكيف ،  سراحلا وه حبصأو ناصحلا ىلع ةيلعفلا ةرطيسلا
.  عوبتملا ةيلوئسم الً وئسم كلا ملا نوكيو ،  سراحلا

وأ رجأتسملا هبك عفتني عباتلا ريغ صخش ىلإ ناويحلا لقن دق كلا ملا ناك اذإو
ىلع ةيلعفلا ةرطيسلا صخشلا اذه ىلإ لا نماألوح بلا غلا يف تلقتنا ،  ريعتسملا

  هرمأ يف فرصتلا قح هلو هدي يف همامز كسمي هب عافتن اال ليبس يف وه  ،ذإ ناويحلا
لب هب عفتنيل ال عباتلا ريغ صخش ىلإ كلا ملا هلقن نإف .  سراحلا وه نوكي مث نمو ،
 ،فاأل يرطيبلا بيبطلا و قدنفلا بحاصو لبطص اال بحاصك علالهج ، وأ هيلع ةظفاحملل

نكلو .  سراحلا وه نوكيو ،  صخشلا اذه ىلإ لقتنت ةيلعفلا ةرطيسلا نأ ًاضيأ انه لص
وأ ةعيدولا ءانثأ يف ناويحلا ىلع ةيلعفلا ةرطيسلا ةلا حلا هذه يف كلا ملا ىقبتسي دق

.(1) سراحلا وه ىقبيف علاالج ، تقو
ًاريغص وأ ًاريبك ،  ًاشحوتم وأ ناك ًاسنأتسم ،  ناويحلا نم عون :يأ ناويحلا -701

نم ةفلتخملا اهعاونأب مئاهبلا و باودلا ف هنع الً وئسم هسراح نوكي رطخ ريغ وأ ًارطخ
 ،و ةدرقو ططقو كالب نم ةفيل األ تاناويحلا  ،و شاومو لا مجو ريمحو لا غبو ليخ

رومنلا و عابسلا ك ةسرتفم تاناويح نم صخشلا كلتمي نأ ىسع امو ،  ريطلا و نجاودلا
ًاربتعم ناويحلا نوكي دقو هنع . الً وئسم هسراح نوكي اذه لك ،  اهريغو ةليفلا و
نوكي نأ نم كلذ عنمي  ،وال ةيعارز ضرأب ةقحلملا يشاوملا  ،ك صيصختلا ب ًاراقع

.  ًاراقع دعت اهنأب ةربع اهنع ،وال الً وئسم اهسراح

نأ كب يعرم يفطصم ذاتس األ ىريو -1108 ةرقف -1104 ةرقف 2 وزام ينعملا اذه يف رظنأ (1)
طيحي هب عفتني وهو هب ،ألهن عافتن اال دصقب ناويحلا ملستي يذلا وه ةسارحلا هيلإ لقتنت يذلا

دري ناويح لك يقلت ىلع هزيجت يتلا هتعانص محي ناويحلا زوحي نم  ،امأ هعئابطو هلا صخب
ةيلوئسملا ) ةسارحلا هيلإ لقتنت  ،فال لقنلا تاكرشو يرطيبلا بيبطلا و راطيبلا و يعارلا  ،ك هيلإ

.(245 ةرقف ةيندملا

طلتخم فانئتسا ) هكلا الم هسراح وه ناويحلا نع لوئسملا ناب ةطلتخملا فانئتس اال ةمكحم تضقو
صخش ىلإ ناويحلا ملس ىتم كلا ملا حصي ص239).فال 1913م25 ةنس سرام 19 يف

الً وئسم نوكي يثذلا وه كلا  ،وملا ةسارحلا هيلإ تلقتناف هتحلصمل همدختسيو هب عفتني رخآ
ًإ ال وئسم كلا ملا نوكي ص187).وال 1907م19 ةنس سرام 27 يف طلتخم فانئتسا )

نكلو ( قباسلا مكحلا ) هتسارح ىلع رداق ريغ صخش ىلإ ناويحلا ملس ناب أطخ بكترا الاذإ
ةنس ةينوي لوأ يف طلتخم فانئتسا ) قئاسلا ك هعبات أطخ نع الً وئسم نوكي ناويحلا مكلا

ص364). 1897م9

ملو ،  ةددعتم تاناويح نيب دحأو نم ررضلا عقو اذإ هنأب ةطلتخملا ةيلكلا ةيردنكس اإل ةمكحم تضقو
تدجو نيذلا صاخش األ عيمج ناك ،  ررضلا ثدحأ يذلا وه اهيأ نيقيلا هجو ىلع فرعي

يف ًاقيلط هبلك بلكلا بحاص كرت اذإف .  ةيلوئسملا يف نينماضتم مهتسارح يف تاناويحلا
،  هضع بلك يأ فرعي ملو كلاالب ، هذه نم رام بيصأو ،  ىرخأ كبالب طلتخاف ،  ماعلا قيرطلا
19 يف ةطلتخملا ةيلكلا ةيردنكس اإل ةمكحم ) نماضتلا ب نولوئسم ًاعيمج كلاالب باحصأف

ص66). 30 مقر 5 تيزاج 1913 ةنس ربمسيد
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هتسارح نوكت ناو سانلا نم ألدح ًاكولممو ًايح ناويحلا نوكي نأ طرتشي نكلو
نوكت اهنع ةيلوئسملا  ،و ًاناويح ال يح ريغ ًائيش ربتعت تيملا ناويحلا ةثجف .  ةنكمم
يندملا نوناقلا 178نم ةداملل ًاقفو ققحتت  ،فال ناويح نع ال يح ءيش نع ةيلوئسم
لأسي ال هل المكلا يذلا ريطلا  .و ةصاخ ةيانع بلطتت اهتسارح تناك إالاذإ ديدجلا
هفلتأف ًاعرز باص اذإ دارجلا  .و هبناج يف أطخ تبث إالاذإ فلتلا نم هثدحي امع صخش

.  هأطخب دارجلا راثأ هنأ تبث صخش إال هلمع نع لأسي ال
ريغلل ًاررض ناويحلا ثادحإ -2

نوكي نأ مزلي ناويحلا سراح ةيلوئسم ققحتت ىتح : طرشلا اذه ليلحت -702
fait) ناويحلا لعف نم ررضلا نوكي نأ نذإ مزليف ريغلل ًاررض ثدحأ دق ناويحلا اذه

: امهيف ملكتن نارمأ كانه نوكيو ،(delanimal
.  هثدحي يذلا ررضلا (2)و ناويحلا لعف (1)

نأ  ،يأ ررضلا " ثدحأ " يذلا وه ناويحلا نوكي نأ بجي : ناويحلا لعف -703
ثدح دق ررضلا ناك اذإ امأ .  ررضلا يف ببسلا وه ناك ًايباجيإ معالً يتأ دق نوكي

،  حرجف يح ناويح مسجب صخش مطترا اذإ امك ،  يباجيإ رود ناويحلل نوكي نأ نود
هذه يف نوكي ال ررضلا نإف ،  ررضلا ب هتباصأف ناسنإ ىلع تيم ناويح ةثج تطقس وأ

.  يبلس رود إال كلذ يف ناويحلل نكي مل  ،اذإ ناويحلا لعف نم ةلا حلا
هانعم اذه سيلف ،  ررضلا ثادحإ يف يباجيإ رودب ناويحلا موقي نأ بلطتن انك اذإو

نأ يفكي  ،لب ررضلا هب قحلأ يذلا مسجلا ًايدام االً صتا لصتا دق ناويحلا نوكي نأ
ةأجف صخش ةسارح يف سرتفم ناويح جرخ ولف .  هثادح إل يباجي اإل ببسلا وه نوكي

،  ناويحلا هسمي نأ نود حرجف طقسو ةراملا دحأ رعذلا باصأف ،  ماعلا قيرطلا ىلإ
.  ناويحلا لعف نم ربتعي ررضل اذهف

امك ،  ررضلا ثادحإ يف رخآ لماع ناويحلا عم كرتشا دق اهيف نوكي ضورف كانهو
ناك اذإف .  ناويحلا اهدوقي يتلا ةبكرملا يه ةباص اإل يف رشابملا ببستملا ناك اذإ
األرم قديو .  هلعف نم ربتعت ةباص اإل نإف ،  حجارلا وه امك بلغتملا لماعلا وه ناويحلا
دق ةباص اإل ربتعت لهف ،  هيطتمي وأ ناسنإ هدوقي ةباص اإل ثادحإ دنع ناويحلا نك اذإ
نيذه نم يأرب لوقلا نأ يف كش ؟وال ناويحلا لعف نم وأ ناسن اإل لعف نم تثدح

 ،فال ناسن اإل لعف نم ةباص اإل تربتعا ول  .ذإ ةريبك ةيملع ةيمهأ هيلع بترتت نييأرلا
نم ةباص اإل تربتعا اذإو .  ةماعلا دعاوقلل ًاقبط هتابثإ ىعدملا فلكي  .لب أطخلا ضرتفي
تابثإ يعدملا فلكي  .وال سراحلا بناج يف ضرتفم أطخ كانه ناك ،  ناويحلا لعف

نم تثدح دق ةباص نأاإل رابتعا ىلع ةليوط ةدم يسنرفلا ءاضقلا راس دقو أطخلا اذه
ءاضقلا لدع (2).مث كلذ يف يسنرفلا ءاضقلا يرصملا ءاضقلا عباتو .(1) ناسن اإل لعف

وه اذهو .(3) ناويحلا لعف نم تثدح دق ةباص نأاإل ربتعاو ،  يأرلا اذه نع يسنرفلا
إالاذإ هلعف نم ةباص اإل ربتعت ال ربتعت ال هدئاق وأ ناويحلا بكار  ،ألن حيحصلا يأرلا

 .إوال هبناج يف ًاتباث أطخلا ناك ،  لمتحم ريغ اذهو ،  كلذب فرتعا نإف .  اهدمعت دق ناك
دق ةباص اإل نوكتو هدي ، نم تلفأ دق همامز نوكي ررضلا ثدحأ امدنع ناويحلا نإف

.(4) ناويحلا لعفب تثدح

ةنس ويام 11 يف رخآ مكحو -268-1-1902 هيريس 1901 ةنس ويام 6 يف يسنرف ضقن (1)
. 399-1-1911 زوللا 1908د

ص83 . 1906م18 ةنس رياني 3 يف طلتخم فانئتسا (2)
ةينوي 24 يف رخآ مكحو -177-1-1928 هيريس 1928 ةنس رياني 30 يف يسنرف ضقن (3)

. 121-1-1931 هيريس 1930 ةنس
. 1122 ةرقف 2 وزام (4)
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الً وئسم هسراح نوكي ناويحلا هثدحي ررض :يأ ناويحلا هثدحي يذلا ررضلا -704
ًاكولمم ماالً ناويحلا فلتأ اذإو ،  هلتق وأ هحرجف ًاصخش ناويح سهد اذإف هنع .

اذإو ،(1) ًاررض هب ثدحأف ًاصخش بلك ضع اذإو ،  هلثم ًاناويح لا ملا اذه ناك ولو ريغلل
ناويحلا سراح نوكي ًارارضأ ربتعت هذه لكف ،  ضيرم ناويح نم دعم ضرم لقتنا

اهنع . الً وئسم
ىلع عقي دقو ،  بلا غلا وه امك ريغلا ىلع عقي دق ناويحلا هثدحي يذلا ررضلا و

ناويحلا ىلع عقي دقو ،  سراحلا وه نكي مل اذإ كلا ملا ىلع عقي دقو ،  هسفن سراحلا
.  ررضلا ب هسفن بيصي ناويحلا نأ يأ هتاذ

أطخلا ب سراحلا ىلع ضيوعتلا ب عجري نأ ريغلل زاج ،  ريغلا ب ررضلا ناويحلا عقوأ اذإف
.  ناويحلا نع ةيلوئسملا يف ةفولأملا ةروصلا يه هذهو .  ضرتفملا

ناويحلا قحلأ اذإف .  ةسارحلا هيلإ لقتنت مل اذإ كلا ملا عبات ريغلا مكح يف ربتعيو
وه هنأ لص يفاأل ربتعي ةلا حلا هذه يف كلا ملا نأ مدقت دقف ،  هقئاسب وأ هسئاسب ًاررض
تناك اذإو .(2) ضرتفملا أطخلا ب قئاسلا وأ سئاسلا هاجت الً وئسم نوكيو ،  سراحلا

يف ًاعوضوم بلكلا نكي ملو ًاناسنإ بلك ضع اذإ هنأب ةطلتخملا فانئتس اال ةمكحم تضق دقو (1)
ناك ول ىتح لوئسم بلكلا بحاص نإف ،  رطخ ،  بلك هنأ عم ةقيدحلا يف ًاقيلط كرت لب ديق
ص402). 1930م42 ةنس ليربأ 3 يف طلتخم فانئتسا ) رطخ بلكلا نأ ملعي رورضملا
ءانثأ يف " يجبرع " بيصأ اذإ هنأب ةينطولا فانئتس اال ةمكحم ينعملا اذه يف تضق دقو (2)
هسفنل طاتحي ناك هنكلو ناصحلا بيعب عًاملا ناكو ،  همودخم ناصح نم غيلب حرجب هتمدخ

نأ تبثي مل )،ألهن ميدق ) يندم 153 ةداملا ىلع ًاناكترا ضيوعتلا ب مزلم ديسلا نإف هنم ،
ةنس ربمسيد 3 يف ينطو فانئتسا ) ردقلا و ءاضقلا وأب مداخلا أطخ نع أشن لصاحلا ررضلا
يف ةينطولا رصم فانئ سات ةمكحم تضقو ص37). 20 مقر 14 ةيمسرلا ةعومجملا 1912

ضرتفي نوناقلا نأب ،  ماعطلا هل مدقي ناك امدنع لا مجلا هلمج ضع لمج بحاص ةيلوئسم
ءوس ،  تابث اإل ءبع نم هيلع ينجملا يفعيو ناويحلا بحاص نم وأاإلمهلا أطخلا لوصح
ناك ءاوس تابث اإل ءبع نم ينجملا يفعو ناويحلا دوقي يذلا لماعلا وه هيلع ينجملا ناك

ينوناقلا ضارتف اذهاال طقسي هنع ،وال ًايبنجأ وأ ناويحلا دوقي يذلا لماعلا وه هيلع ينجملا
ةباص نأاإل تبثي نأ كلذل بجي هنم ،لب لا مهإ وأ أطخ لوصح مدع تابثإب ناويحلا مكلا لبق
تلصح ةباص نأاإل تبثي مل ناويحلا مكلا ناك املو هيلع ينجملا أطخب وأ يرهق ببسب تلصح
ببسب تلصح ةباص نأاإل تبثي مل ناويحلا مكلا ناك املو .  هيلع ينجملا أطخب وأ يرهق ببسب
ةعيبط ءوده نم هيلع ينجملا أطخ جتنتسي نأ يفكي ال  ،اذإ هيلع ينجملا أطخب وأ يرهق
موقي نأ بجي  ،لب هيلإ ئسأ دق نوكي نأ كلذل الدب هنأو ضعلا ىلع هدايتعا مدعو لمجلا
رصم فانئتسا ) كلا ملا بناج يف ًامئاق ىقبي أطخلا ضارتفا نإف ةءاس اإل هذه ىلع ليلدلا

،  ةلثامم ةيضق يف ًاضيأ تضقو ص1080) 9 ةاماحملا 1929 ةنس ويام 15 يف ةينطولا
ةداملا صن نم ذخؤي هنأب ريج األ لمجلا رقعف هتدايقل هدنع ريجأ ىلإ هلمج لمجلا اهيف ملس

لص ، يهاأل همدختسم وأ ناويحلا مكلا ةيلوئسم لعج عراشلا )نأ ميدق ) يلهأ نيندم 153
وه ، هلا مهإب وأ ةيرهق ةثداحب هباصأ امنإ ريغلا باصأ يذلا ررضلا نأ ىلع عطاق ليلد ماق إالاذإ
/ ،لب كلا ملا نع يبنج األ صخشلا طقف سيل ةضرتفملا ةيلوئسملا هذه نم ديفتسي يذلا و
نأب روكذملا كلا ملا مهفلك اذإ كلا ملا ةمدخ يف نولمعي نيذلا صاخش األ ًاضيأ اهنم ديفتسي
ةنس ةينوي 17 ةينطولا رصم فانئتسا ) ةمدخب اوموقي وأ هب اونتعي وأ ناويحلا اوقرسي
ربمفون 2 يف ةينطولا ةيلكلا رصم ةمكحم ًاضيأ رظنا ص529- 261 مقر 12 ةاماحملا 1931

اذه يف طويسأ فانئتسا تضقو ص79). 48 مقر 24 ةيمسرلا ةعومجملا 1921 ةنس
نممكلا لا مهإ وأ أطخ عوقو ضرتفي ( ميدق ) يندم 153 ةداملا يف نوناقلا نأب ًاضيأ ىنعملا

بال ناويحلا نع أشني ررض لك نع الً وئسم هلعج اذلو ،  ريغلا ب ًاررض ثدحأ يذلا ناويحلا
ألن كلا ملا نم لا مهإ وأ أطخ ىلع ليلدلا ةماقإ ىلإ ةجاح ريغ يف باصملا ديق ،و يندأ

ريمحلا بحاص دنع لماع وهو هسفن ءاقلت نم باصملا لخدت ناك املو .  هأطخ ضرتفا نوناقلا
كلذل هنم ، لا مهإ وأ أطخ دعي ال ًاصعب ةناعتس اال نود امهنيب اميف رجاشتلا نم ريمحلا عنمل
باصملا أطخب عفري مل ًانوناق ضرتفملا هأطخ ألن كلا ملا ىلع ةعقاو ةيلوئسملا نوكت
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ناويحلا صخش رجأتسا اذإ امك ،  رورضملا و ناويحلا سراح نيب ام ةيدقع عالةق كانه
ناويحلا بحاص نإف ،  رجأتسملا ب ناويحلا رضأف ،  رخآ ىلإ ناكم نم هلقنيل هبحاصو

دقع يف  ،ألهن ةيريصقت ةيلوئسم ال ةيدقع ةيلوئسم الً وئسم نوكي ةلا حلا هذه يف
ناويحلا كلا  ،مف رخآ ناويحب ًاررض ناويحلا ثدحأ اذإو .  بكارلا سالةم نامضب لقنلا
.(1) ريغلا نم ألهن ضرتفملا أطخلا األلوب ناويحلا سراحلا ىلع عجري رورضملا

ىلع عجري نأ سراحلا عيطتسي  ،فال هسفن سراحلا ب ررضلا ناويحلا عقوأ اذإو
.  ةماعلا دعاوقلل ًاقبط هبناج يف أطخ تبثأ إالاذإ كلا ملا

سراحلا ىلع عجري نأ كلا  ،فملا سراحلا ريغ ناكو كلا بملا ررضلا ناويحلا عقو اذإو
ةلا . حلا هذه يف ًاريغ ربتعيو ،  ضرتفملا أطخلا ب

وه سراحلا ناكو ، ً ثمال لبحب قنتخا نأب ،  هتاذب ررضلا ناويحلا عقوأ اذإو
كلا ملا عيطتسي كلا ،فال ملا ريغ سراحلا ناك اذإ امأ .  هكلا م ىلع ناويحلا كله كلا . ملا

إ موقي ال أطخلا ضارتفا نإف ،  ضرتفملا أطخلا ب سراحلا ىلع جتحي نأ ةلا حلا هذه يف
بناج يف أطخ تبثي نأ كلا ملل زوجي نكلو .  هتاذ ناويحلا ال ريغلا باصأ ررضل ال

.  ضرتفم أطخل ال هتبثأ يذلا أطخلل ضيوعتلا ب هيلع عجريف ،  سراحلا
يناثلا بلطملا

ناويحلا سراح ةيلوئسم هيلع موقت يذلا ساس األ
.  هانمدق يذلا وحنلا ىلع ناويحلا سراح ةيلوئسم تققحت ىتم : ناتلأسم -705

اآلن: نيبنو انفلسأ امك سراحلا بناج يف ضرتفم أطخ ىلع ةيلوئسملا هذه تماق
.  ضرتفملا وه دح يأ (2)وىلا أطخلا اذه وه (1)ام

أطخلا وه 1-ام
يفأطخ وه ناويحلا سراح بناج يف ضرتفملا أطخلا : ةسارحلا يف أطخ -706

 ،ف سراحلا ةيلوئسم تماق أطخلا اذه ىلعو .(fautedanslagarde) ةسارحلا
لمحت وه ةيلوئسملا ساسأ نأ قيلا نأ نكمي  .وال ةيلوئسملا ساسأ وه نذإ أطخلا

عفد زاج املو ،  سراحلا ال ناويحلا ب عفتنملا وه لوئسملا ناكل (risque)،إوال ةعبتلا
ةرطيس نم ناويحلا فإالت وه ةسارحلا يف أطخلا  .و يبنج األ ببسلا تابثإب ةيلوئسملا

ص80). 44 مقر 33 ةيمسرلا ةعومجملا 1931 ةنس ليربأ 15 يف طويسأ فانئتسا )

أطخلا و رضلا نيب ام ةيببسلا عالةق يفني دق أطخلا نإف ،  باصملا بناج يف أطخ تبث اذإ امأ
لمجلا نأ تبث اذإ هنأب ةيفانئتس اال اطنط ةمكحم تضق دقو لوئسملا بناج يف ضرتفملا

اال ذختي مل مداخلا نأ تبثو ،  يشاوملا ةمدخب فلكملا مداخلا ضعو دتولا نم هطابر عزتنا
ًاناويح نكي مل لمجلا نأو ،  لمجلا ممكي مل ألهن ةنسلا نم لصفلا كلذ يف ةيرورضلا تاطايتح
اطنط ) هاوعد نيعتو باصملا لا مهإ ةجيتن إال سيل ررضلا ناك ،  ضعلا ىلع ًاداتعم ًارطخ

ص337). 120 مقر 11 ةيمسرلا ةعومجملا 1910 ةنس رياربف 10 يف يفانئتسا

ىلإ ةسارحلا تلقتنا ًايصخش ًاعافتنا هب عفتنيل مدختسملا ىلإ هناويح ناويحلا بحاص ملس اذإو
مدختسملل ناويحلا هثدحي يذلا ررضلا نع الً وئسم ناويحلا بحاص نوكي  ،وال مدختسملا

ص187). 1907م19 ةنس سرام 27 يف طلتخم فانئتسا )

فلكملا مهمداخ هاجت الً وئسم نوكي ال ناويحلا مكلا نأ ىلإ كب يعرم يفطصم ذاتس األ بهذيو
بناج يف أطخ تبثي نأ مداخلا ىلع بجي  ،لب ضرتفم أطخ ىضتقمب ،  ناويحلا ةبقارمب
ملس دق كلا ملا نوكي وأ ناويحلا يف هملعي ًابيع همداخ نع يفخأ دق كلا ملا نوكي نأك كلا ، ملا
زيهجت يف رصق دق كلا ملا نوكي  ،وأ ناويحلا ةظح مبال ةنس هل حمست ال ريغص مداخل ناويحلا

.(241 ةرقف ةيندملا ةيلوئسملا ) هحامج حبكو ةدصل لاالةمز تاود باأل ناويحلا
هتيلوئسم نم امهنم لك يفعي ناو ،  دحاو ناكم يف امهيشاوم اكرتي نأ ىلع ناصخش قفتا اذإو (1)

امهنم لك ربتعيو الً طاب نوكيف ،  ةيريصقتلا ةيلوئسملا نم ءافع اإل طرش نإف ،  هيشاوم نع
.  ضرتفم أطخ ىضتقمب اآلرخ لبق هيشاوم نع الً وئسم
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.  ررضلا ثدحأ يذلا اذهاإلفالتوه  ،ألن سراحلا
اهب ققحت يتلا طورشلا تابثإب إال رورضملا فلكي :وال رورضملا هتبثي يذلا 707-ام
سراح وه هيلع ىعدملا وأالًنأ تبثي نأ هيلع بجيف .  ناويحلا سراح ةيلوئسم

نأ تبثي نأ ىلإ سراحلا وه كلا ملا نأ ىلع ةنيرق كانه نأ انمدق دقو ،  ناويحلا
عقو دق ررضلا نأ تبثي نأ كلذ دعب هيلع بجيو هدي . نم تجرخ دق ناويحلا ةسارح
نإو ،  ررضلا ثادحإ يف ًايباجيإ الً خدت لخدت دق ناويحلا نأ  ،يأ ناويحلا لعفب

.  هركذ قبس يذلا ليصفتلا ىلع ،  ءيشلا لعفي وال ناسن اإل لعفب ثدح دق ررضلا
ضرتفم وه دح يأ ىلإ -2

لبقي ال ًاضارتفا ضرتفم انه أطخلا : سكعلا تابثإ لبقي ال نم ضارتف 708-اال
تابثإ لبقي ضارتفا وهف ةباقرلا يلوتم بناج يف ضرتفملا أطخلا خبالف ،(1) سكعلا

.  انمدق امك سكعلا
نأ ةيلوئسم اهب ققحتت يتلا طورشلا رورضملا تبثأ ىتم ،  سراحلل نذإ زوجي فال

ةيانعلا نم يغبني امب ماق هنأو أطخ بكتري مل هنأ تبثي نأب ،  هسفن نع أطخلا ىفني
تلفا دق ناويحلا مامز ألن ثدحي مل ررضلا نأ كلذ .  ررضلا ناويحلا ثدحي ال ىتح

 ،فال ررضلا عوقو ليلدب اإلفالت تبث دقو .  أطخلا تاذ وه اإلفالت اذهو هدي ، نم
ىنعملا وه اذهو .  سكعلا تابثإب هيفن نم ىودج  ،وال رخآ ليلدب هتابث إل نذإ ةجاح

،  هتابثإ مت دق أطخ وهف ،  سكعلا تابثإ لبقي ال ًاضارتفا ضرتفم أطخلا نأ نم دوصقملا
يف موقي امنإ أطخلا ضارتفا نأ لوقلا قبس دقو .(2) هسكع تبثي نأ نذإ روصتي وال
ثدحأ وأ هسفنل ًاررض ناويحلا ثدحأ اذإ موقي  ،فال رورضملا و سراحلا نيب ام علاالةق
ةيلوئسم عم عمتجت دق ناويحلا سراح ةيلوئسم نأ ًاضيأ انمدقو (3) سراحلل ًاررض

،  ةسارحلا ب ًاظفتحم قئاسلا ىلإ هعفد اذإ ناويحلا كلا  .مف دحأو صخش يف عوبتملا
ثيح ناويحلل ًاسراح هرابتعاب كلا ملا ةلءاسم تنكمأ ،  ريغلا ب ًاررض ناويحلا قحلأف

هرابتعاب هتلءاسم نكمت امك ،  سكعلا تابثإ لبقي ال ًاضارتفا هبناج يف أطخلا ضرتفي
بناج يف أطخ تبثي نأ ةلا حلا هذه يف رورضملا ىلع بجي نكلو قئاسلل ًاعوبتم

(4) قئاسلا

أطخلا ضرتفي ال يفاأللو ،  ةيندملا ةيلوئسملا نع ةيئانجلا ناويحلا بحاص ةيلوئسم فلتختو (1)
صخش ةمكاحمل يفكي ال هنأب ىنعملا اذه يف ضقنلا ةمكحم تضق دقو .  هتابثإ بجي لب

كلذ هل ،ألن كولمم ناويحلا كلذ نأ تبثي نأ ناويحلا لعفب نماألىذ ريغلا بيصي امع ًايئانج
ةيئانجلا ةيلوئسملا ريرقتل يفكي ال هنإف ،  ةيندملا ةيلوئسملل ًاببس هل نوكي نأ ًايئدبم حص اذإ

ىلع ةظفاحملا يف أطخلا عاونأ نم عون كلا ملا ىلع تبث إالاذإ لحم اهل نوكي نأ حصي ال يتلا
هجوو مكحلا يف أطخلا اذه عون نايب بجي ةلا حلا هذه يفو ،  ريغلا نع هاذأ عنمو هناويح
مقر 12 ةاماحملا 1931 ةنس ليربأ 23 يف يئانج ضقن ) تاذلا ب ناويحلا مكلا ىلإ هتبسن

ةيندملا ةيلوئسملا يف كب يعرم يفطصم ذاتس األ ةلأسملا هذه يف رظنأ ص262). 143
. 236 ةرقف

ضارتفا لعجي اسنرف يف هقفلا ناك دقو -106 ةرقف راضلا لعفلا يف صقرم ناميلس روتكدلا (2)
لعجف ءاضقلا لوحت مث كلذ . يف يسنرفلا ءاضقلا هعباتو ،  ِسكعلا تابث باقالًإل أطخلا

كلذ يف امهعبتو ،  ًاضيأ رظنلا اذه ىلإ هقفلا لوحتو ،  سكعلا تابث إل لباق ريغ أطخلا ضارتقا
.  ديدجلا يرصملا نوناقلا مث ميدقلا يرصملا نوناقلا

ولف ،  رورضملا ريغ صخشو ناويحلا سراح نيب ام علاالةق يف ًاضيأ أطخلا ضارتفا موقي (3)وال
سراح دارأو ،  ناويحلل يبنجأ زازفتسا هببس ناك ررضلا ثدحأ يذلا ناويحلا لعف نأ تبث

هذه يف يبنج لأل زوجي  ،فال يبنج اذهاأل ىلع رورضملل ضيوعت نم عفد امب عجري نأ ناويحلا
روتكدلا ) امهنيب اميف ضيوعتلا ميسقتل سراحلا بناج يف ضرتفملا أطخلا ب جتحي نأ ةلا حلا

ص123). 105 ةرقف راضلا لعفلا يف صقرم ناميلس
. 693 ةرقف آًافن رظنا (4)
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ف ناويحلا سراح  .امأ زييمتلا ميدع ناك ولو هتيلوئسم ققحتت عوبتملا نأ انيأر دقو
ال زييمتلا ميدعو ،  أطخلا ىلع ةمئاق هتيلوئسم  ،ألن زييمتلا ميدع نوكي نأ زوجي ال

.  هبناج يف أطخلا روصتي
نأ ناويحلا سراح عيطتسي :وال ةيببسلا عالةق يفنب ةيلوئسملا يفن زاوج -709
عقو ، يذلا ررضلا و ناويحلا لعف نيب ام ةيببسلا عالةق يفنب إال ةيلوئسملا هنع يفني
وأ ئجافم ثداح وأ ةرهاق ةوق ،  يبنجأ ببسب ناك ررضلا عوقو نأ تبثي نأب كلذو
:"…اممل لوقت 176ذإ ةداملا ةحارص هيلع صنت ام اذهو .  ريغلا أطخ وأ رورضملا أطخ
هيلع عمجأ ام وهو . " هيف هل الدي يبنجأ ببسب ناك ثداحلا عوقو نأ سراحلا تبثي

.  رصم يف (2) ءاضقلا (1)و هقفلا
يناثلا ثحبملا

((3)) ءانبلا سراح ةيلوئسم
ديدحتل صن ىلع لمتشي ميدقلا يندملا نوناقلا نكي :مل ةينوناقلا صوصنلا -710

ناك اذإو ،  قبطنت يتلا يه ةيلوئسملل ةماعلا دعاوقلا تناكف ،  ءانبلا مدهت نع ةيلوئسملا
لمتشا يتلا ةصاخلا دعاوقلا نم برتقا ،  ةيئاضقلا نئارقلا قيرط نع ،  يرصملا ءاضقلا

-248 ةرقف ةيندملا ةيلوئسملا يف كب يعرم يفطصم ذاتس 358-األ ةرقف فلؤملل زجوملا (1)
ةرقف راضلا لعفلا يف صقرم ناميلس روتكدلا -515 ةرقف كب تيتس وبأ تمشح روتكدلا

. 106
ضرتفن ( ميدق ) يلهأ يندم 153 ةداملا نأب ةينطولا رصم فانئتسا ةمكحم تضق دقو (2 )

مدع تابثإ هطقسي ال ينوناقلا ضرفلا اذهو ،  ناويحلا بحاص نم لا مهإ وأ أطخ لوصح
تلصح ةباص نأاإل لوئسملا تبثي نأ ةيلوئسملا طاقس إل بجي لب لا مهإ وأ أطخ لوصحلا
ةاماحملا 1929 ةنس ويام 15 يف ةينطولا رصم فانئتسا ) هيلع ينجملا أطخب وأ يرهق ببسب

يلهأ يندم 153 ةداملا صن نم ذخؤي يذلا نأب ًاضيأ تضقو ص1080). 585 مقر 9
ليلد ماق لص ،إالاذإ يهاأل همدختسم وأ ناويحلا مكلا ةيلوئسم لعج عراشلا )نأ ميدق )
رصم فانئتسا ) وه لا مهإب وأ ةيرهق ةثداحب امنإ ريغلا باصأ يذلا ررضلا نأ ىلع عطاق
اذه يف ًاضيأ رظناو ص529). 261 مقر 12 ةاماحملا 1931 ةنس ةينوي 17 يف ةينطولا

ص80- 44 مقر 33 ةيمسرلا ةعومجملا 1931 ةنس ليربأ 15 يف طويسأ فانئتسا ينعملا
ص346 . 124 مقر 11 ةيمسرلا ةعومجملا 1910 ةنس رياربف 11 يف فيوس ينب ةمكحم
األ ببسلا تابثإب إال عفترت ال ناويحلا نع ةيلوئسملا نأب ةطلتخملا فانئتس اال ةمكحم تضقو
نأ قيلا نأ يفكي ص18:وال 1902م15 ةنس ربمفون 27 يف طلتخم فانئتسا ) يبنج

. " قيرطلا طسو ريسي ناك باصملا نأ وأ رخآ بكار مودق نم لفج ناصحلا
ىلع لا محلا كرت ص58( 1902م21 ةنس ربمسيد 9 يف طلتخم فانئتسا : ًاضيأ رظنا
ةنس رياني 26 يفو -( كرتشم أطخ : بيصأف رميل هل ضرعت راملا نكلو ديق ، نود فيصرلا

ال ىتح هقاثو مكحي نأ هيلع بجي ماع قيرط يف ًاناويح دوقي نم ص154( 1921م33
: مكحلا هذه ىلإ ةراش اإل تقبس دقو ص402( 1930م42 ةنس ليربأ 3 يفو -( هنم تلفي
يف هحارس قلطم بلكلا نأ عًاملا باصملا نوكي نأ ةيلوئسملا نم ناويحلا سراح يفعي ال
قلطم رطخ وهو بلكلا عدي إال سراحلا ىلع بجاولا ناك دقف ،  رطخ بلك وهو ةقيدحلا
ةيئزجلا ةيردنكس اإل ةمكحم تضقو ص238- 1935م47 ةنس ليربأ 11 يفو -( حارسلا

ةرهاق ةوق ربتعت هنأ ص172) 187 مقر 20 تيزاج )1928 ةنس ربمسيد 8 يف ةطلتخملا
ًارام . بيصيف لفجيف قيرحلا ةبكرم سارجأ نم ناصح عزتني نأ

ةرقف -607 ةرقف 1 نامسإو ريبيرو لوين 1070-بال ةرقف -1019 ةرقف 2 وزام : عجارملا ضعب (3)
رييدناروم وال ناتيباكو 1093-وكالن ةرقف -1085 ةرقف 2 هيجن وبوال ريبيرو لوين 611-بال

-359 ةرقف فلؤملل زجوملا -528 ةرقف -524 ةرقف 2 نارسوج -365 ةرقف -362 ةرقف 2
-292 ةرقف -266 ةرقف ةنيدملا ةيلوئسملا يف كب يعرم يفطصم ذاتس 362-األ ةرقف

لعفلا يف صقرم ناميلس روتكدلا -519 ةرقف -516 ةرقف كب تيتس وبأ تمشح روتكدلا
. 112 ةرقف -107 ةرقف راضلا
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نوناقلا نم 1386 ةداملا صنت  .ذإ ءانبلا مدهت نع ةيلوئسملا يف يسنرفلا نوناقلا اهيلع
ناك اذإ ررضلا نم همدهت ثدحي امع الً وئسم نوكي ءانبلا "مكلا نأ ىلع يسنرفلا
ددشي صنلا اذه ناكف " ءانبلا يف بيع ىلإ وأ ةنايصلا يف صقن ىلإ عجري مدهتلا اذه
صنلا اذهل ًاقبط كلا ملا ةيلوئسمف ،  ةماعلا دعاوقلا هتررق امع ءانبلا مكلا ةيلوئسم نم

ىلإ وأ ءانبلا ةنايص يف صقن ىلإ عجري رورضملا تبثأ ىتم ضرتفم أطخ ىلع موقت
ةنايصلا يف صقنلا اذه نأ سكعلا تابث إل لباق ريغ ًاضارتفا ذئدنع ضرتفيو هيف ، بيع

امك نمضتي ملف ميدقلا يرصملا نوناقلا امأ كلا . ملا نم أطخ ىلإ بوسنم بيعلا اذه وأ
ال ءانبلا سراح نأ كلذ ىلع بترتو يسنرفلا نوناقلا 1386نم ةداملا لباقي ام انمدق
أطخ ىلع  ،يأ ةماعلا دعاوقلا ىلع ةينبم هتيلوئسم تناكو ،  لوئسملا وه ناك كلا ملا

سراحلا بناج يف أطخ رورضملا تبثي نأ نم الدب ناكف ،  ضرتفم أطخ ىلع ال تباث
.  ةيلوئسملا ققحتت ىتح

ةقشلا برقو ،  يسنرفلا نوناقلا دعاوق نم برتقا دق ناك يرصملا ءاضقلا نإ انلق
: نارمأ يسنرفلا و يرصملا نينوناقلا نيب

ناكف ،  ءانبلا سراح مازتلا يف ددشتلا لك ددشتي ناك يرصملا ءاضقلا ً)نأ (وأال
امهم كلذ يف لا مهإ يأو ،  رطخلل ًاردصم ءانبلا نوكي ال ىتح هابتن واال ةظقيلا ب هبلا طي

.  ررضلا نم عقو ام ضيوعت نع سراحلا ةيلوئسم بجوي ًاهفات ناك
رورضملا قح يف لهاستلا لك لهاستي ناك ىرخأ ةهج نم ءاضقلا اذه )نأ ًايناث )

.  نئارقلا هفتأب ءانبلا سراح أطخ تابثإ هل زيجيف
ءاضقلا لعجي نأ هنأش نم ناك ىرخأ ةهج يف لهاستلا اذهو ةهج يف ددشتلا اذهف

اذه يف ةررقملا ةينوناقلا ةنيرقلا نع ضيعتسيو ،  يسنرفلا نوناقلا نم برتقي يرصملا
نود ررقي نأ لا نماألوح ريثك يف هنكمأ مث نمو وه . اهررق ةيئاضق ةنيرقب نوناقلا
.(1) ةنايصلا يف ًاصقن وأ ءانبلا يف ًابيع كانه نأ تبث اذإ ءانبلا سراح ةيلوئسم صن
يف ىضقف ءانبلا سراح ةيلوئسم يف صاخ صنب ديدجلا يرصملا نوناقلا ءاج دقو

: يتأي 177امب ةداملا
ررض  نم ءانبلا مادهنا هثدحي امع لوئسم هل . مًاكلا نكي مل ولو ،  ءانبلا سراح -1"

ةنايصلا يف لا مهإ ىلإ هببس عجري ال ثداحلا نأ تبثي  ،اممل ًايئزج ًامادهنا ناك ولو ،
. " هيف بيع وأ ءانبلا يف مدق وأ

مزلي ام ذاختاب كلا ملا بلا طي نأ ءانبلا نم هبيصي ررضب ًاددهم ناك نمل زوجيو -2"
نذإ ىلع لوصحلا زاجو ،  كلذب كلا ملا مقي مل نإف .  رطخلا ءردل ةيرورضلا ريبادتلا نم

. "(2) هباسح ىلع ريبادتلا هذه ذاختا يف ةمكحملا نم

ضقن نراقو ص175( 64 مقر 2 رمع ةعومجم 1937 ةنس ةينوي 17 يف يندم ضقن رظنا (1)
ينطو رصم فانئتسا ص421)- 140 مقر 2 رمع ةعومجم 1938 ةنس ربمفون 3 يف يندم

ةنس ربمفون 28 يفو ص586- 2/279 مقر 15 ةاماحملا 1934 ةنس ربمسيد 16 يف
345 مقر 19 ةاماحملا 1938 ةنس ربمفون 16 يفو ص871- 403 مقر 18 ةاماحملا 1937
ةنس ةينوي 28 يفو ص270- 1894م6 ةنس ويام 2 يف طلتخم فانئتسا ص841-

1928 ةنس رياني 5 يفو ص160- 1911م23 ةنس رياربف 8 يفو ص111- 1903م15
1930م42 ةنس ويام 8 يفو ص258- 1930م42 ةنس رياربف 6 يفو ص122- م40

. 363 ةرقف فلؤملل زجوملا رظناو ص485 .
صن براقي هجو ىلع يديهمتلا عورشملا نم 245 ةداملا يف صنلا اذه يف درو : صنلا خيرات (2)
نم 181 ةداملا مقر تحت ةيظفل الت يدعتلا دعب ةعجارملا ةنجل هترقأو .  ديدجلا نوناقلا

خويشلا سلجمب يندملا نوناقلا ةنجل تفاضأو .  باونلا سلجم هيلع قفاوو .  يئاهنلا عورشملا
يف ةنجللا تلا 177 .قو ةداملا مقر حبصأو " ءانبلا سراح " ةرابع دعب " مًاكلا نكي ملو " ةرابع
وأ ءانبلا الحمكلا طصاب 177 ةداملا يف سراحلا الح طصا نع ةضاعتس اال حرتقا " اهريرقت
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يسنرفلا نوناقلا يف دراولا صنلا نم فلتخي هنأ صنلا اذه نم ةلهو أللو نيبتيو
ثالةث: رومأ يف

يذلا وه اذهو ،  هكلا م ىلع ال ءانبلا سراح ىلع ةيلوئسملا لعجي هنأ يف (1)
.  ةيلوئسملا دعاوق عم ىشمتي

بلطتي ال  ،اذإ يسنرفلا نوناقلا لعفي امم رثكأ ةيلوئسملا نم ددشي هنأ يفو (2)
هيف ، ًابيع وأ ءانبلا يف ًامدق وأ ةنايصلا يف مهإاالً رورضملا تبثي نأ يرصملا صنلا
هيف . بيع أوال ءانبلا يف مدق أوال ةنايصلا يف اإلمهلا تبثي يذلا وه ءانبلا سراح لب
 ،فال طوقسلا ب ددهي ءانبلا ناك اذإ ةيئاقو تاطايتحا ذاختا زيجي هنأ يف (3)
 ،لب ضيوعتلا ب بلا طيف مدهتي نأ ءانبلا مدهت ءارج نم ررضب ًاددهم ناك نم رظتني

.  هعوقو لبق رطخلا ءردل ةيرورضلا ريبادتلا ذاختاب بلا طي نأ عيطتسي
يتأو ،  ءانبلا مدهت نع ةيلوئسملا يف ًاريثك ددش ديدجلا نوناقلا نأ يف كش وال
بجوت يتلا ةماعلا دعاوقلا ىلإ مهكرتي ملف كلذ ، نم ًارارضأ مهبيصت نم ةدعاسمل

.  لوئسملا بناج يف أطخلا تابثإ مهيلع
ذافن ذنم 1949 ،يأ ةنس ربوتكأ رهش 15نم ذنم ةديدجلا دعاوقلا هذه يرستو
اذإف ،  ءانبلا مدهت نع مجني يذلا ررضلا عوقو خيراتب كلذ يف ةربعلا  .و ديدجلا نوناقلا

 ،إوال قبطني يذلا وه ميدقلا نوناقلا ف خيراتلا اذه ىلع قباس خيرات يف ررضلا اذه عقو
.  ديدجلا نوناقلا ف

ةيلوئسملا ققحتت ىتم (1) نيرمأ يف ملكتتف ،  ةيلوئسملا هذه دعاوق اآلن لصفنو
.  ةيلوئسملا هذه موقت ساسأ ىلعو (2) ءانبلا مدهت نع

األلو بلطملا
ءانبلا مدهت نع ةيلوئسملا ققحتت ىتم

ًايلك ًامدهت ءانبلا مدهت اذإ ةيلوئسملا هذه ققحتت : ةيلوئسملا ققحتل ناطرش -711
اذه نع ال وئسم ءانبلا سراح نوكي ذئدنعف .  ريغلا ب ًاررض همدهت قحلأو ًايئزج وأ

.  ررضلا
ءانبلا مدهت (2) ءانبلا ةسارح (1): نيطرش رفاوت نذإ مزلتسي ةيلوئسملا ققحتف

.  ررضلا ثدحأ يذلا
ءانبلا ةسارح -1

"دق ءيشلا وأ ءانبلا سراح " ريبعت  ،ألن حارتق اال اذهب األذخ ةنجللا رت ملو .  كلمتلا ةينب هزئاح
ال طصا رصم يف هقفلا لمعتسا دقو ،  ةحرتقملا غيصلا تحت جردنت ال ىرخأ روصل هقاطن عستي
اذه  ،دوالةل ةيسنرفلا ةغللا يف (garde) ريبعتل ًافدارم هفصوي نأشلا اذه يف ةسارحلا ح

.  اهصوصخب روص دودح يف اهرصح هيف بوغرملا ريغ نمو ،  ةنرم يهو ،  ةفورعم ريبعتلا
خويشلا سلجم قفاوو " داهتج اال ديقي وال سبل ىلإ وعدي ال حاضي اذهاإل عم عورشملا ريبعتو

ص434). ص428- 2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم ) ةنجل اهتلدع امك ةداملا ىلع

نينقتلا ضرعي :"مل يتأي ام ددصلا اذه يف يديهمتلا عورشملل ةيحاضي اإل ةركذملا يف ءاج دقو
،  ةماعلا دعاوقلا قيبطت ىلع اهنأشب يرصملا ءاضقلا ىرج كلذلو ،  ءانبلا نع ةيلوئسملل يرصملا

أطخلا اذه ةماسجب قلعتي اميف ًاريثك ددشتي ال هنأ ولو اهل ، ًاساسأ تباثلا أطخلا نم لعجو
دقف عورشملا امأ .  أطخلا اذه ةماسجب قلعتي اميف ًاريثك ددشتي ال هنأ ولو اهل ، ًاساسأ تباثلا

م نود ءانبلا سراح قتاع ىلع اهثبع ىقلأو ،  ضورفملا أطخلا ىلع ةيلوئسملا هذه سيسأت رثآ
نأ تبثي مل ام ةمئاق سراحلا ةيلوئسم لظتف .  يسنرفلا نينقتلا راتخأ خالفام ىلع هكلا

يسنرفلا نينقتلا امأ هئاشنإ يف بيع وأ مدق وأ هتنايص يف لا مهإ ىلإ عجري ال ءانبلا يعادت
يف بيعلا وأ مدقلا وأ ةنايصلا لا مهإ ىلع ليلدلا ةماقإب كلذ نم ضيقنلا ىلع رورضملا مزليف

ا هذه دحأ ىلإ عجري ءانبلا يعادت نأ ًاضورفم حبصأ ليلدلا اذه ليصحت هل مت اذإف ءانبلا ءاشنإ
ص431). 2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم )" كلا ملا أطخ نع ًائشان نذإ نوكيو ،  بابس أل
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ءانب ةسارح صخش يلوت إالاذإ ةيلوئسملا ققحتت :ال طرشلا اذه ليلحت -712
. " ءانبلا ظفل نم دوصقملا امو ةسارحلا ىنعم ام نيينف

ةسارح يف هب اهانددح يذلا وحنلا ىلع انه ةسارحلا ددحتت : ةسارحلا -713
ًافلكم نوكيف ،  ءانبلا ىلع ةيلعفلا ةرطيسلا هل نم وه نذإ ءانبلا سراحف .  ناويحلا

ب سانلا ددهتي ثيحب ًابيعم وال ًاميدق سيل هنأب قائيتس واال ةنايصلا ب هدهعتو هظفحب
ريغب وأ قحب ةيلعفلا ةرطيسلا هذه تتبث ءاوس ،  هرمأ يف فرصتملا وه نوكيو ،  رطخلا

.  ةمئاق ةيلعف ةرطيس تماد ام ةيعرش ريغ وأ ةيعرش ةرطيسلا تناك ءاوس قح ،يأ
.  زئاحلا وال عفتنملا كلا ،وال ملا وه ةرورض نوكي ال ءانبلا سراحف

فرصتملا وهو ةيلعف ةرطيس هيلع رطيسي يذلا وه ءانبلا مكلا نأ ضورفملا نكلو
،  ميلستلا لبق عئابلا و كلا ملا وه ءانبلا سراح نأ ىلع ةنيرق دجوت مث نمو ،  هنوؤش يف
  سراحلا وه يقبيف ،  ءانبلا ىلع ةيلعفلا ةرطيسلا يقبتسي ،  عيبلا دقع ليجست دعب ىتح

ءانبلا دييشتب ماق يذلا لواقملا (1).و ميلستلا إالب يرتشملا ىلإ ةسارحلا لقتنت ،وال
ىلع وأ خساف طرش ىلع هكلم قلعملا كلا (2).وملا هكلا مل هملسي ىتح هل ًاسراح ربتعي

.  ةيلعفلا ةرطيسلا هيلع هل تناكو ءانبلا ملست اذإ سراحلا وه هنأ ربتعي فقاو طرش
و ركحتسملا (usufruitier)و عفتنملا ك هريغ ىلإ كلا ملا نم ةسارحلا لقتنت دقو
امأ ةين . ءوسب وأ ةين نسحب زاح ءاوس هكلمت ةينب ءانبلل زئاحلا و ةزايح نهر نهترملا

ةيلعفلا ةرطيسلا ألن نيسراح لا نماألوح بلا غلا يف ناربتعي فال ريعتسملا و رجأتسملا
رجأتسملا ماقأ اذإ نكل .(3) كلا ملا دنع ةداع ىقبت - لوقنملا ناويحلل خالًاف ءانبلا ىلع

كلا ملا ىلع ءانبلا اذه ةيكلم لقتنت نأ ىلإ هل ًاسراح ربتعا ةرجأتسملا نيعلا يف ءانب
.(4) قاصتل اال دعاوقل وأ قافت لال ًاقفو

هئانب ضعب طقس ول لزنمل كلا ملا ىلع ةيلوئسم ال هنأب ةينطولا فانئتس اال ةمكحم تضق دقو (1)
هدي عضو دق نكي مل هنكلو ،  لزنملا اذه ىرتشا روكذملا كلا ملا نأ نيبت اذإ هلتقف ناسنإ ىلع

عئارشلا 1915 ةنس رياربف 17 يف ينطو فانئتسا ) نيرخآ نيبو هنيب عقو عازنلا ببسب هيلع
ريغ دقعب يرتشملا ةيلوئسمب ةطلتخملا فانئتس اال ةمكحم تضقو ص184)- 200 مقر 2

ص112). 1925م58 ةنس ربمسيد 17 يف طلتخم فانئتسا ) ًازئاح ماد ام لجسم
عنمل ةمز لاال تاطايتح اال ذاختا لواقملا ىلع بجي هنأب ةطلتخملا فانئتس اال ةمكحم تضق دقو (2)

5 يفو ص222- 1920م41 ةنس رياربف 14 يف طلتخم فانئتسا ) ناريجلا نع ررضلا
نأ ىلع ص404)- 1928م40 ةنس ةينوي 7 يفو ص83- 1920م42 ةنس ربمسيد
هيلعو ،  لواقملا وأ كلا ملا ءابعأ يف ديزي نأ هل زوجي ال نيتم ريغ ًاميدق هلزنم نوكي يذلا راجلا

ص402- 1928م40 ةنس ةينوي 7 يف طلتخم فانئتسا ) هئانب ةيوقت تاقفن يف مهاسي نأ
5 يفو ص36- 1929م42 ةنس ربمفون 14 يفو ص9- 1929م42 ةنس ربوتكأ 31 يف

ص83). 1929م42 ةنس ربمسيد
اذبو ريغلل ةرجؤم هل ةكولمملا نيعلا نأب ءانبلا مكلا كسمت نأب ضقنلا ةمكحم تضق دقو (3 )
وأ لاالةمز تاحيلصتلا وهب موقي نأ هيلع طرتشا هنابو ،  ريغلا اذهل ةينوناقلا اهتزايح تلقتنا
عفد يف هيدجي ال كلذف ،  رجأتسملا ىلإ لقتنت عقو يذلا ررضلا نع ةيلوئسملا نغف نذإ
همامأ لوئسم هنأ ىأر اذإ هنم رجأتسملا ىلع عوجرلا نم هعنمي ال هنكلو هنع ، ةيلوئسملا

ص175). 64 مقر 2 رمع ةعومجم 1937 ةنس ةينوي 17 يف يندم ضقن )
ناك :اذإ ميدقلا نوناقلا لظ يف ءانبلا مدهت نع لوئسملا وه نميف يرصملا ءاضقلا ماكحأ نمو (4)

6 يف طلتخم فانئتسا ) يصولا وه لوئسملا  ،لب ةسارحلا هدنع نوكت فال ًارصاق كلا ملا
وه نوكي اهئيس وأ ةينلا نسح ناك ءاوس زئاحلا ص258)-و 1930م42 ةنس رياربف
ءانبلا ص1129-و 1925م58 ةنس ربمسيد 17 يف طلتخم فانئتسا ) كلا الملا لوئسملا
طلتخم فانئتسا ) كلا ملا نود لواقملا ىلع هيف ةيلوئسملا نوكت هميمرت وأ هدييشت ءانثأ يف

اذإف ص122). 1928م40 ةنس راني 5 يفو ص306- 1911م23 ةنس ويام 10 يف
نأ ىلع ةيلوئسملا هيلإ تعجر كلذ ، ىلع ةيفاك ةدم تضمو كلا ملل ءانبلا ملسو األمعلا تمت

1899م11 ةنس ليربأ 27 يف طلتخم فانئتسا ) كلذل هجو كانه ناك اذإ لواقملا ىلع عجري
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ةيونعملا صاخش األ دحأ وأ ةكرش وأ ةيعمجك ًايونعم ًاصخش سراحلا نوكي دقو
.  ةماعلا

سدنهمك هوحن لوئسم رخآ صخش ىلع عوجرلا قح سراحلل نوناقلا لعجي دقو
مدهت نع ررض نم تاونس رشع خالل يف ثدحي امع الن وئسم امهو لواقملا و ءانبلا
نيعلا ةنايص نع لوئسملا وهو رجأتسملا كو ،( ديدجلا نوناقلا نم (م65 ءانبلا

.  يفخلا بيعلل نماضلا وهو عئابلا  ،كو نماض وهو عئابلا  ،و ةرجؤملا
وأ ًاريج وأ ًابشخ - اهعون ناك امهم داوملا نم ةعومجم وه ءانبلا :و ءانبلا -714
ضر باأل لصتتل ناسنإ دي اهتديش – اذه ريغ ًائيش وأ ًاعم اذه لك وأ: ًاديدح وأ ًاسبج
عادي إل وأ ناويح ءاوي إل وأ ناسنإ ينكسل ًادعم ءانبلا نوكي نأ يوتسيو .  رارق لا صتا

كلذ  نم ءيشل ًادعم ءانبلا نوكي دقال لب ءانب ربتعت نزاخلا و يبارزلا و تويبلا  .ف ءايشأ
ىلع ةينبم ليثامت نم اهيلإ امو ةيراكذتلا دمعلا  ،و ءانب نيدح نيب ماقملا طئاحلا ،ف

ام لكو ( يرابكلا ) روسجلا و دودسلا و تانازخلا و رطانقلا كلذكو ،  ءانب ضر األ حطس
.  زاغلا و هايملا بيبانأو يراجملا و فراصملا و قافن  ،كاأل ءانب ضر األ نطاب يف ديشأ

دييشتلا رود يف لزي املو همدهت ثدحأ اذإف ،  هدييشت متي مل ولو ءانب اذه لك ربتعيو
هنع . الً وئسم - ةداع لواقملا وهو – سراحلا ناك ًاررض

اذإف ،  ءانب ربتعت ال ضر األ كلذكو .  دعاصملا ك صيصختلا ب راقعلا ءانب ربتعي وال
.  ءانبلا مدهت هثدحأ دق ررضلا اذه ربتعي  ،فال ريغلا ب ترضأ اياظش اهنم ترياطت

ررضلا ثدحأ يذلا وه ءانبلا مدهت -2
نم ًامجان رورضملا باصأ يذلا ررضلا نوكي نأ بجي : طرشلا اذه ليلحت -715

.  كلذك ربتعي ال امو ًامدهت ربتعي اميف رظنتف .  ءانبلا مدهت
لا صتا اهب لصتي ضر نعاأل هلا صفناو هككفت وه ءانبلا مدهت : ًامدهت ربتعي امو -716
وأ طئاح مدهت وأ فقس عقو اذإ امك ،  ًايئزج وأ ًايلك مدهتلا نوكي نأ يوتسيو .  رارق
وأ ًابيعم ،  ًاديدج وأ ًاميدق ءانبلا نوكي نأ كلذك يوتسيو ملس . طقس وأ ةفرش تراهنا
ةراغ يف لبانقلا ب يمري نأك ثداح ببسب وأ همدق ببسب ىنبم برخت ولف ،  بيعم ريغ
يف ةيلوئسم بتري ًاررض ثدحأ اذإ ًايئزج وأ ًايلك ًامدهت كلذ دعب همدهت نإف ،  ةيوج

.  ضرتفم أطخ ىضتقمب ءانبلا سراح ةمذ
مل ءانبلا اذه ماد ام ءانبلا نم ايتآ ررضلا نوكي نأ يفكي :وال امدهت ربتعي 717-ماال

اهتيضرأ " تنهد ةفرغ يف يشمي وهو هلجر تقلز ًاصخش نأ ولف .  هضعب وأ هلك مدهتي
،  ءانبلا مدهت نع ًامجان ربتعي ال ررضلا اذه نإف ،  ررضب بيصأف ةجلز اهلعج ًاناهد "

ينبم يف ةذفان نم طقس ًابلص ًامسج نأ ولو .  لوئسملا بناج يف أطخ تبثي نأ هيلعو
مدهت نم ًامجان ربتعي ال ررضلا اذه نإف ،  ىذأب كلذ ءارج نم بيصأ صخش ىلع عقوف

.(1) ةذفانلا مدهتل ةجيتن نكي مل بلصلا مسجلا طوقس ماد ام ءانبلا

نع لوئسم ءانبلا لا معأ لواقم ص132)- 1904م16 ةنس رياربف 10 يفو ص196-
دحأ ناك اذإ ص152)- 1929م41 ةنس رياني 3 يف طلتخم ) ضر األ تحت هايملا برست
نودو هئاكرش رئاس نود لوئسملا هدحو وهف ،  ءانبلا ةيلمع ىلع فرشملا وه ءانبلا ءاكرش

1928 ةنس رياني 3 يف ينطو فانئتسا ) األرافن ديروت ىلع ًارصتقم ناك يذلا لواقملا
سرام 14 يف طلتخم فانئتسا ) دعصملا نع ةيلوئسملا يفو ص764)- 465 مقر ةاماحملا

ةنس ةينوي 23 يفو ص363- 1935م47 ةنس ةينوي 8 يفو ص197- 1935م47 ةنس
ص276). 1937م49

": يتأي امب يضقي ( عورشملا اذه نم (م246 صن ىلع لمتشي يديهمتلا عورشملا ناك دقو (1)
اذه نم طقسي وأ يقلي ام ببسب ررض نم ثدحي امع الً وئسم نوكي نكسم يف ميقي نم لك
ةنجل ترقأ دقو " هيف هل الدب يبنجأ ببسب ناك ثداحلا عوقو نأ تبثي مل  ،ام نكسملا
يندملا نوناقلا ةنجل ةيبلغأ هيلع قفاوت ملو باونلا سلجم هيلع قفاوو .  صنلا اذه ةعجارملا
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ءانبلا نوكي نأ درجم نع  ،ال ًايلعف ًامدهت ءانبلا مدهت نع ررضلا مجني نأ بجيو
قحلا لعجي ةلا حلا هذه يف ينامورلا نوناقلا ناك دقو .  مدهتلا وأ طوقسلا ب ًاددهم
نوناقلا عبتاو .  للخلا نم هب ام حلصي ناو ءانبلا ىلع يلوتسي نأ ددهملا صخشلل

ىلع الء يتس اال قح ددهملا صخشلل لعجي نأ نود ،  ةدعاقلا هذه ميدقلا يسنرفلا
نوناقلا راسو .  يئاقولا ريبدتلا اذه ىلع صني ملف ديدجلا يسنرفلا نوناقلا امأ .  ءانبلا

نكلو كلذ . ىلع صنلا مدع يف يسنرفلا نوناقلا جهن ىلع ميدقلا يرصملا يندملا
يف صني هانيأر دقو ،  ةيقاو ريبادت ذاختا ةلا حلا هذه يف زاجأ ديدجلا يندملا نوناقلا
نم هبيصي ررضب ًاددهم ناك نمل زوجيو ": يتأي ام ىلع 177 ةداملا نم ةيناثلا ةرقفلا
مقي مل نإف .  رطخلا ءردل ةيرورضلا ريبادتلا نم مزلي ام ذاختاب كلا ملا بلا طي نأ ءانبلا
هباسح ىلع ريبادتلا هذه ذاختا يف ةمكحملا نم نذإ ىلع لوصحلا زاج ،  كلذب كلا ملا

دقو ": يتأي ام ددصلا اذه يف يديهمتلا عورشملل ةيحاضي اإل ةركذملا يف ءاج دقو . "
ءانبلا نع ةيلوئسملا ماكحأ نيب ررقف ،  ةيبنج األ تاينقتلا ضعب ثملا عورشملا يذتحا

.  ضيوعتلا ىنعم ىلع ىوطنت ال يتلا ةيئاقولا ريبادتلا نم ذختي ام نأشب ةصاخ ةدعاق
نود ءانبلا ءارج نم ررضلا عوقوب ديدهتلا ىنعم ققحتي نأ ةدعاقلا هذه إلمعلا يفكيو

ام ذاختاب ،  سراحلا نود كلا ، ملا فلكي نأ ررضلا اذه هددهتي نملف . ً عفال عقي نأ
ةمكحملل زاج ،  فيلكتلا اذهل ءانبلا مكلا بجتسي مل اذإف .  رطخلا ءردل ريبادتلا نم مزلي

. "(1) كلا ملا باسح ىلع ريبادتلا هذه ذاختاب ررضلا هددهتي نمل نذأت نأ
تبيصأف ،  ةرواجم نابم ىلإ قيرحلا تدتماو ءانب قرتحا اذإف ،  مدهتلا ريغ قيرحلا و

مدهنا قرتحملا ءانبلا ناك ول ىتح ،  ءانبلا مدهت نع ًامجان ررضلا اذه نكي  ،مل ررضب
.(2) ررضلا ب ريغلا باصأف قيرحلا اذهل ةجيتن ةرشابم قيرحلا بقع

.  ةماعلا دعاوقلل ةعضاخ صنلا هب يضتقي ام قاطن يف لظت نأ ترثآ  ،ألاهن خويشلا سلجمب
دمع ": يتأي ام صنلا اذه ددص يف يديهمتلا عورشملل ةيحاضي اإل ةركذملا يف ءاج دقو
وأ يقلي امع ةيلوئسملا ب قلعتت ةدعاق داريإب ءانبلا نع ةيلوئسملا ماكحأ زيزعت ىلإ عورشملا

ببسب وأ هسفن ءانبلا ببسب ثدحي ال ةلا حلا هذه يف ررضلا نأ يعاريو ،  نكسملا نم طقسي
ًاصصخم ناك ىتم هنم طقسي وأ يقلي ام ببسب  ،لب تاقحلملا نم هعبتي ام ببسب وأ هنم ءزج

ليلدلا ميقي  ،إالنأ ضيوعتلا ب مزليو ،  ةروصلا هذه يف ءانبلا نكاس أطخ ضرتفيف ،  ىنكسلل
نع ةماعلا ةيلوئسملا نع ةيلوئسملا هذه فلتخت , يبنجأ ببس ءارج نم عقو ثداحلا نأ ىلع
وأ هئازجأ وأ ءانبلا ىلع مجني ررض ىلع ءانب بترتت ال يهف (1) ثالةث هوجو نم ءانبلا
ا ببسلا ىلع ليلدلا ةماقإب إال عفترت يهو (جـ) نكاسلا قتاع ىلع عقت ال يهو (ب) هتاقحلم

.( شماهلا يف ص429 2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم ) يبنج أل

نينقتلا نم 90/98 نيتداملا ىنعملا اذه يف رظنأو ص431( 2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم (1)
نم 2 ةرقف 151 ةداملا  ،و يرسيوسلا تامازتل اال نينقت نم 59 ةداملا  ،و يشكارملا و يسنوتلا

.( ينيتنجر األ نينقتلا نم 1166 ةداملا كلذ سكع رظنأو .  ينولوبلا نينقتلا
يذلا ررضلا ناك ،  قيرحلا ةجيتن مادهن اال ناك ولو ،  ةيفاك ةدمب قيرحلا دعب ءانبلا مدهنأ اذإ امأ (2)
فاضأ ،  اسنرف يف 1922 ةنس ربمفون 7 نوناق ردص دقو اذه .  ءانبلا مدهت نع ًامجان ثدحي

وأ راقعلل زئاحلا نأب ىضقو ،  يسنرفلا يندملا نوناقلا نم 1384 ةداملا ىلإ ةديدج ةرقف
تبث إالاذإ ريغلا قحلي يذلا ررضلا نع الً وئسم نوكي  ،ال قيرح يهف بش  ،اذإ لوقنملا
نيعلا تقرتحا  ،اذإ رجأتسملا و رجؤملا نيب اميف علاالةق يف امأ – زئاحلا أطخب قيرحلا لوصح

نع لوئسم رجأتسملا نأ ىلع ديدجلا يندملا نوناقلا نم 584 ةداملا تصن دقف ،  ةرجؤملا
ددعت اذإف هيف ، هل دي ال ببس نع أشن قيرحلا نأ تبثأ اذإ إال ةرجؤملا نيعلا قيرح
لوانتيو ،  هلغشي يذلا ءزجلا ةبسنب قيرحلا الً وئسم مهنم لك ناك ،  دحاو راقعل نورجأتسملا

يذلا ءزجلا يف اهبوبش أدتبا رانلا نأ تبثي مل ام اذه ،  راقعلا يف ًاميقم ناك نإ رجؤملا كلذ
.  قيرحلا نع الً وئسم هدحو نوكيف نيرجأتسملا دحأ هلغشي

ولو ،  ةصاخ ةيانع اهتسارح بلطتت يتلا ءايش نعاأل ةيلوئسملا ريغ ءانبلا مدهت نع ةيلوئسملا و اذه
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يناثلا بلطملا
ءانبلا مدهت نع ةيلوئسملا هيلع موقت يذلا ساس األ

،  هركذ مدقت يذلا هجولا ىلع ءانبلا سراح ةيلوئسم تققحت ىتم : ناتلأسم -718
اآلنام لصفنف انيب . امك سراحلا بناج يف ضرتفم أطخ ىلع ةيلوئسملا هذه تماق

.  ضرتفم وه دح يأ  ،وىلا أطخلا اذه وه
أطخلا وه 1-ام

نأ تبثي مل ام همدهت نع ءانبلا سراح نأ مدقت : رورضملا هتبثي يذلا 719-ام
هيف . بيع وأ ءانبلا يف مدق وأ ةنايصلا يف لا مهإ ىلإ هببس عجري ال ثداحلا

: نيرمأ تابثإب وأالً فلكي يذلا وه رورضملا ف
ىتم انيب دقو .  ًايئزج وأ ًايلك ًامدهت ءانبلا مدهت نع مجن هباصأ يذلا ررضلا (1)نأ

.  ءانبلا مدهت نع ررضلا مجني
سراح ددحتي فيك انيب دقو .  مدهت يذلا ءانبلا سراح وه هيلع ىعدملا (2)نأ

.  ءانبلا
سراح ىلع ناك كلذ ، رورضملا تبثأ ام اذإف : ءانبلا سراح هتبثي يذلا 720-ام
عجري ال ءانبلا مدهت نأ تبثي  ،نأ أطخلا يفن قيرط نع هتيلوئسم عفدي ىتح ،  ءانبلا

.(1) هيف بيع وأ ءانبلا يف مدق وأ ةنايصلا يف لا مهإ ىلإ هببس
: نيرمأ نوناقلا ضرتفا كلذ تابثإ عيطتسي مل اذإف

بيع دوجو وأ ءانبلا اذه مدق وأ ءانبلا ةنايص يف لا مهإ هببس مدهتلا ً)نأ (وأال
هيف .

وهف ،  ءانبلا سراح أطخ ىلإ بوسنم بيعلا وأ مدقلا وأ اإلمهلا اذه )نأ ًايناث )
ىلع بترتف الهح ، صإب وأ هديدجتب وأ ءانبلا ةنايصب ةيفاك ةيانع نعي مل نأب رصق يذلا

.  ءانبلا مدهت نأ ريصقتلا اذه
وهاإل ،  هبناج يف ضرتفم أطخ ىلع موقت ءانبلا سراح ةيلوئسم نأ ىرن مث نمو

مدهتو ءانبلا يعادت ىتح الهح ، صإ يف وأ هديدجت يف وأ ءانبلا ةنايص يف مهلا
.  ررضلا ب ريغلا باصأف

ضرتفم وه دح يأ ىلإ -2
لباق ريغ واآلرخ سكعلا تابث إل لباق امهدحأ ،  نيقش وذ ضرتفملا أطخلا -721
األلو قشلا ،  نيقش وذ انيأر امك وه ءانبلا سراح بناج يف ضرتفملا أطخلا اذه : كلذل
قشلا الهح ،و صإ وأ هديدجت وأ ءانبلا ةنايص يف لا مهإ هببس مدهتلا نأ ىلع موقي هنم

.  سراحلا أطخ ىلإ بوسنم اذهاإلمهلا نأ ىلع موقي يناثلا

اذه مدهت اذإف .  تاعقرفملا لمعل عنصمك ،  ةصاخلا ةيانعلا هذه هتسارح بلطتت ءانبلا اذه ناك
، 178 ةداملا 177ال ةداملا وه قيبطتلا بجاولا صنلا ناك ،  ررضب ريغلا باصأف ،  عنصملا
وهاأل امك ،  بسحف يبنج األ ببسلا تابثإب ال ةيلوئسملا نم صلخي نأ عنصملا سراحل زوجيف
يف مدق وأ ةنايصلا لا مهإ ىلإ هببس عجري ال ثداحلا نأ تابثإب ًاضيأ 178 ،لب ةداملا يف رم
قيبطت بجو ،  عنصملا مدهت نم ال اهتاذ تاعقرفملا نم ررضلا عقو اذإ امأ هيف . بيع وأ ءانبلا
ببسلا تابثإب إال ةيلوئسملا نم صلختي ًوال ال وئسم تاعقرفملا سراح نوكيو ، 178 ةداملا

.  يبنج األ
يف تبثي نأ هيلع بجي يذلا وه رورضملا نأ انمدق دقف ،  يسنرفلا يندملا نوناقلا يف امأ (1)
يف بيعلا وأ ةنايصلا يف  .فاإلمهلا ءانبلا يف ًابيع وأ ةنايصلا يف مهإاالً ءانبلا مكلا بناج

نوناقلا يف وهو .  هتابثإ رورضملا ىلع بجي  ،لب يسنرفلا نوناقلا يف ضرتفم ريغ ءانبلا
نأ تبثي يذلا وه ءانبلا سراحو ،  سكعلا تابث باقالًإل ًاضارتفإ ضرتفم ديدجلا يرصملا

.  انيأر امك كلذ ىلإ هببس عجري ال ءانبلا مدهت
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.  لبقي اآلرخفال قشلا  ،امأ سكعلا تابثإ لبقي ضرتفملا أطخلا اذه نم األلو قشلا و
مدهتلا نأ تبثي نأب األلو ، قشلا يفني نأ عيطتسي ءانبلا سراح نأ كلذ ليصفتو
عيطتسي وهو الهح . صإ يف وأ هديدجت يف وأ ءانبلا ةنايص يف مهإاالً هببس سيل
ديدجت ىلإ وأ ةنايص ىلإ ةجاح يف نكي مل ءانبلا نأ تابثإب :امإ نيتليسو ىدحإب كلذ

امإو الهح ، صإو هديدجتو هتنايصب يغبني امك ًامئاق سراحلا ناك الح ،لب صإ ىلإ وأ
وأاإلصالح ، ديدجتلا وأ ةنايصلا ىلإ ةجاحلا ريغ ببسل ةجيتن نك مدهتلا نأ تابثإب
ماق اذإف كلذ . وحن وأ هيلع تيقلأ لبانق وأ هترمد تارجفتم وأ ءانبلا يف بش قيرحك
نيعتو ،  ةماعلا دعاوقلا قيبطت بجوو ضرتفملا أطخلا هسفن نع عفد ،  تابث اإل اذهب

.(1) هبناج يف أطخ تبثي نارورضملا ىلع
كلذكو هبناج يف ًاضرتفم قشلا اذه ىقب األلو ، قشلا يفني نأ عيطتسي مل اذإ امأ

يف اإلمهلا ربتعيو ،  سكعلا تابثإ لبقي ال هضارتفا ألن ًاضرتفم يناثلا قشلا يقبي
هذه يف سراحلا عيطتسي  .وال هتطخ ىلإ ًابوسنم وأاإلصالح ديدجتلا وأ ةنايصلا
يذلا ررضلا و ءانبلا مدهت نيب ام ةيببسلا عالةق يفنب إال ةيلوئسملا هنع عفدي نأ ةلا حلا

،  ةرهاقلا ةوقلا يه هذهو مدهتلا يف ببسلا وه ناك زلزاالً ثمالًنأ تبثي نأب عقو ،
وه هسفن رورضملا نأ  ،وأ ريغلا أطخلا وه اذهو ءانبلا برخ يذلا وه ًاريغم ًاودع نأ وأ
أطخ وه اذهو وأاإلصالح ديدجتلا وأ ةنايصلا لا معأب مايقلا نم ءانبلا سراح عنم يذلا

.  رورضملا
ءانبلا سراح ةيلوئسم تناكو ،  هبناج يف أطخلا روصتي ال زييمتلا ميدع ناك املو

.  زييمتلا ميدع نوكي نأ زوجي ال ءانبلا سراحف ،  ضرتفم أطخ ىلع ةمئاق
ال هيقشب ضرتفملا أطخلا :و ةيدقع عالةق مايق دنع موقي ال ضرتفملا أطخلا -722
وه رورضملا ناك اذإف .  رورضملا و ءانبلا سراح نيب ام ةيدقع عالةق دجوت ثيح موقي

رجؤملا ىلع رجأتسملا عجر ،  ررضلا ب هباصأف ءانبلا مدهتو ثمالً ءانبلا رجأتسم
.(2) ةيريصقتلا ةيلوئسملل لحم  ،وال راجي اإل دقع اهردصم ةيدقع ةيلوئسم ىضتقمب
ال دقعلا ىضتقمب هلبق لوئسم قدنفلا بحاصف ،  قدنف يف الً يزن رورضملا ناك اذإو

يفنت ةيدقعلا ةيلوئسملا نأ انمدق دقو .  ةيريصقت ةيلوئسم ىضتقمب ال دقعلا ىضتقمب
.  ةيريصقتلا ةيلوئسملا

ال ةلا حلا هذه يف دقعلا نإف هل ، ًاعبات وأ ءانبلا سراحل ًامداخ رورضملا ناك اذإ امأ
ىضتقمب عباتلا لبق الً وئسم سراحلا نوكيف ،  عباتلا سالةم فلكي نأب عوبتملا مزلي

.  هانيب يذلا هجولا ىلع ضرتفملا أطخلا موقيو ،  ةيريصقتلا ةيلوئسملا
ثلا ثلا ثحبملا

ىلإ ًاعجار مدهتلا ناك نإف الهح ، صإب وأ ءانبلا مدهب مايقلا ءانثأ يف عقو مدهتلا نأ تبث اذإ نكل (1)
أطخلا ىضتقمب ةيلوئسملا تققحت هيف ، بيع ىلإ وأ ءانبلا يف مدق ىلإ وأ ةنايصلا يف لا مهإ
ةماعلا دعاوقلا قيبطت بجو وألإلصالح ، مدهلل ةجيتن إال عقي مل مدهتلا ناك اذإ امأ .  ضرتفملا

.  لوئسملا بناج يف أطخلا تابثإو

دعب مدهت  ،مث ًابرخم ىقبو ،  لبانق وأ تارجفتم هتبرخ وأ هيف قيرح تبش اذإ ءانبلا نأ انمدق دقو
لعفب وأ قيرحلا بوبشب ًاروف ءانبلا مدهت اذإ امأ .  ضرتفملا أطخلا ىلع ةيلوئسملا تماق كلذ ،
بجوو ،  ةماعلا دعاوقلا تقبط  ،لب ضرتفم أطخ ىلع ةيلوئسملا مقت  ،مل لبانقلا وأ تارجفتملا

.  لوئسملا بناج يف أطخلا تابثإ

–282 ةرقف –278 ةرقف ةيندملا ةيلوئسملا يف كب يعرم ىفطصم ذاتس األ كلذ سكع رظنأ (2)
20 يف طلتخم فانئتسا : ًاضيأ كلذ سكع رظنأو .  يرصملا ءاضقلا ماكحأ نم هدروأ امو
5 يفو ص172– 1904م16 ةنس سرام 24 يفو ص154– 19؟؟م14 ةنس رياربف

ص140 . 1924م36 ةنس رياني 0 يفو ص485– 1955م35 ةنس ةينوي
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((1)) ءايش األ سراح ةيلوئسم
يندملا نوناقلا لمتشي :مل ءايش نعاأل ةيلوئسملا روطت ةينوناقلا صوصنلا -723

كرتت ةيلوئسملا هذه تناكف ،  ءايش األ سراح ةيلوئسم ديدحتل صاخ صن ىلع ميدقلا
choses ) ةيحلا ريغ ءايش األ نع ةيلوئسملا تروطت دقو .  ةماعلا دعاوقلل

ةمئاق األرم ئداب تناك دقف .  نيرشعلا نرقلا ةيادب ذنم ًاعيرس ًاروطت (inanimese
يندملا نوناقلا وعضاو ركفي ملو .  لوئسملا بناج يف أطخ تابثإ بوجو ساسأ ىلع

دنع يسنرفلا عورشملا نأ  .لب ةيلوئسملا نم عونلا اذهل ةدعاق صيصخت يف يسنرفلا
" نأ ىلع صنف ، 1384 ةداملا نم يلو األ ةرقفلا يف ءايش نعاأل ةيلوئسملا ررق ام

نيتلا حلا إال دصقي نكي " ،مل هتسارح يف نوكت يتلا ءايش نعاأل . .  لوئسم صخشلا
نأ دعب ،  ءانبلا نع ةيلوئسملا و ناويحلا نع ةيلوئسملا امهو كلذ ، دعب امهيلع صن نيتللا
نأ هيف بير ال امف ،  ءانبلا و ناويحلا ريغ ءايش األ رئاس امأ .  ةماعلا ةرابعلا هدهب امهل دهم
نع ناسن اإل ةيلوئسمل ةززقملا ةماعلا ةدعاقلا نم اهينثتسي نأ دري مل يسنرفلا عورشملا
ريغلا بيصي ررض لكف 1382و1383 ، نيتداملا يف اهررق يتلا ةدعاقلا يهو ،  هلعف

ق  ،والرف هبناج يف أطخ رورضملا تبثأ اذإ ءيشلا اذه بحاص هنع لأسي ءيش نم
راس دقو هدي يف ءيش ةطساوب وأ رشابملا هلعفب ررضلا ب هريغ ناسن اإل بيصي نأ نيب

.  رشع عساتلا نرقلا رخاوأ ىتح الً يوط ًاتقو يأرلا اذه ىلع اسنرف يف ءاضقلا و هقفلا
ًاروطت ةثيدحلا تاعرتخملا تثدحأ حاهلا ،لب ىلع قبت مل ةيداصتق اال مظنلا نكلو
يوقلا ناسن اإل رخسو ،  ةعيرسلا لقنلا لئاسوو ةريبكلا تاعانصلا تماقف ،  ًاميظع

،  ةرطيسلا لك اهيلع رطيسي ال ءايمع ىوق نوكت نأ بيلا ملو ،  هتهافرو هتمدخل ةعيبطلا
كلذل ناكو .  اهتيحض نوكي نأ ثبلي -ال تلفت ام ًاريثكو – هدي نم تتلفأ ام اذإ يهف

،  تاعرتخملا هذه مدختسي نم نإف .  ءايش األ نع ةيلوئسملا روطت يف األرث ربكأ
نع ةيلوئسملا يف ًاعضاخ نوكي نأ قحلا نم ،  فلتلل لا  ،واألوم رطخلل حاور األ ضرعيف

هتيلوئسم يف اهل عضخي يتلا ةدعاقلا نم دشا ةدعاقل ءايش األ هذه هثدحت يذلا ررضلا
هنإف ،  ءيشلا بحاص بناج يف أطخ تابثإ طرتشن انيقب اذإو .  يصخشلا هلعف نع

يف نارسوج –(1897 ةنس ) ةيندملا ةيلوئسملا و لمعلا ثداوح يف :سيلا عجارملا ضعب (1)
لوين 555–بال ةرقف –529 ةرقف 3 زيجولا 1897)و ةنس ) ءيشلا لعف نع ةيلوئسملا

–1138 ةرقف 2 وزام ص80)– 1906 ةنس ةيداقتن اال ةلجملا ) ةيلوئسملا يف تاسارد
1927 ةيلصفلا ةلجملا ) ةيندملا ةيلوئسملا ةيرظن يف ديدج روطت يف هيمدوج –1368 ةرقف
وال ناتيباكو وكالن –625 ةرقف –612 ةرقف 1 نامسغو ريبيرو لوينلا 893)–ب نم
ةرقف –1042 ةرقف 2 هيجن وبوال ريبيرو لوينلا 379–ب ةرقف –366 ةرقف 2 رييدناروم

–1908 هييتاوب (Bonnet) هينوب –1899 سيراب (pisier) هييزيب : لئاسرلا –1083
(besson) نوسيب –1925 سيراب (tauzin) نازوت –1922 ليل (vitry) يرتيف
–1928 نر (luceo) ويسيل –1928 زولوت (Delacroix) هاورك 1927–يدال نوجيد
Lartige) جيتر 1929–ال نر (Caherne) نريهاك –1929 هيليبنوم (Cornu) ينروك
–1932 سيراب (Gerbouille) يوبرج –1931 ةرهاقلا موسرب روتكدلا –1931 زولوت (

ديفاد –1933 نوجيد (Biechet) هيشيب –1933 جروبسارتسا (Libmann) نامبيل
(Lardonnois) هاوندر 1936–ال هييلبنوم (Forse) زروف –1934 ليل (David)
–1937 سيراب (Fiezel) ليزيف –1937 سيراب (Beineix) سكينيب –1936 يسنان
(Lefebvre) رفبفيل –1940 نر (Landelle) ليدن 1939–ال سيراب (Sen) نس
ةرقف –363 ةرقغف فلؤملل زجوملا -1947 نويل (Goldman) نامدلوج –1941 سيراب
روتكدلا –317 ةرقف –309 ةرقف ةنيدملا ةيلوئسملا يف كب ىعرم ىفطصم ذاتس 372–األ

راضلا لعفلا يف صقرم ناميلس روتكدلا –526 ةرقف –5620 ةرقف كب تيتس وبأ تمشح
. 121 ةرقف –113 ةرقف
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يف ءاضقلا و هقفلا سملت كلذل .  أطخلا اذه تابثإ لا األوح رثكأ يف رورضملا ىلع رذعتي
ىشمتيف ،  رورضملا ىلع ال ءيشلا بحاص ىلع تابث اإل ءبع النهب عجي ًاقيرط اسنرف

ريسفت يف ناعسوتي اذخأف ،  ةيعامتج اال تاجاحلا و يداصتق اال روطتلا عم كلذب نوناقلا
ررقت الاه عجيف ،(1 ) يسنرفلا يندملا نوناقلا نم 1384 ةداملا نم يلو األ ةرقفلا
يف ءيشلا دجوي نم بناج يف ضرتفم أطخ ساسأ ىلع ءايش نعاأل ةيلوئسملا

.(2) هتسارح
أطخلا وه - ءايش نعاأل ةيلوئسملا هيلع تيني يذلا ديدجلا ساس األ اذه ىلعو

ىلإ نيرشعلا نرقلا لهتسم ذنم رمتسم روطت يف ىقب - سراحلا بناج يف ضرتفملا
لباق ريغ حبصأ  ،مث سكعلا تابث ًإل باقال األرم ئداب أطخلا ضارتفا ناك دقف .  مويلا

.  راقعلا ىلإ اهزواج  ،مث ةلوقنملا ءايش األ ىلع ًاروصقم ضرتفملا أطخلا ناكو .  كلذل
تارايسلا ك ناسن اإل لمع اهكرحي يتلا ءايش األ ضرتفملا أطخلا ةرئاد نم ينثتسي ناكو

ءيشلا نيب قيرفت كانه ناكو .  ءايش األ عيمج تلمشف ةدعاقلا تممع  ،مث اهوحنو
 ،مثز أطخلا تابثإ هيف بلطي رطخلا ريغ ءيشلا و ًاضرتفم هيف أطخلا نوكي ،  رطخلا

الً سوت 1384 ةداملا نم ىلو األ ةرقفلا ريسفت يف اسنرف يف ءاضقلا و هقفلا عسوتي نأ لبق (1)
لمعلا ثداوح ىلع ةيدقعلا ةيلوئسملا قيبطت وه األلو قيرطلا (1): نيرخآ نيقيرطب
مكاحملا تناك دقف ،  لمعلا ثداوح نع امأ .  ًاعويش ثداوحلا رثكأ يه هذهو ،  لقنلا ثداوحو

يف أطخ تبثي أ ، بجي باصملا لماعلا نأب ، 1898 ةنس عيرشت رودص لبق ،  يضقت ةيسنرفلا
ناك دقف ،  ًارذعتم لا األوح رثكأ يف تابث اإل ناك املو .  ًاضيوعت نيلا ىتح لمعلا بر بناج
ىلع اهعفري يتلا ضيوعتلا ىوعد يف حجني ناك املقو ،  هدحو ةراسخلا لمحتي يذلا وه لماعلا
اكيجلب يف (Sauzet)واآلرخ اسنرف يف امهدحأ ،  ناهيقف ماقف .  عنصملا بحاص

 ،ألهن ةيدقع ةيلوئسم لماعلا وحن لمعلا بر ةيلوئسم نأ ىلإ نابهذي ،(Sainctelette)
لماعلا بيصأ اذإف ،  لمعلا رطاخم نم لماعلا سالةم ىلع ظفاحي نأ لمعلا دقع ىضتقمب مزتلا

أطخ ىلإ عجرت ال ةباص نأاإل تبثأ  ،إالاذإ هباصأ يذلا ررضلا نع هضوعي نأ لمعلا بر مزتلا
ًاحاجن ةيرظنلا هذه تفداص دقو .  تابث اإل ءبع لماعلا ال لمعلا بر لمحتي كلذبو ،  هبناج يف

ةنس عيرشت كلذ دعب ردص مث اهب . ذخأي مل ءاضقلا  ،إالنأ ءاهقفلا ضعب اهعبتف ،  هقفلا يف
نأ ىلإ ءاهقفلا نم ريثك بهذ دقف ،  لقنلا دقع نع امأ .  ةيلمعلا اهتيمهأ ةلأسملا تمدعف 1898

عئاضبلا فلت نع الً وئسم لقنلا نيمأ لعجت يتلا ،  يسنرفلا يندملا نوناقلا نم 1784 ةداملا
اذإف ،  صاخش األ لقن ىلع اهقيبطت نكمي ،  ةرهاق ةوقب وأ ًاردقو ءاضق ناك اهفت نأ تبثي اممل
اذإ هيلع تابث اإل ءبع عقيو ، ً ال وئسم لقنلا نيمأ ناك لقنلا ءانثأ يف ررضب صخش بيصأ
نكلو هعم . دقاعتملا سالةم ىلع ظفاحي نأ دقعلا ب مزتلا هنأ كلذ ،  ةيلوئسملا نم الص خلا دارأ
رثكأ يف هيلإ ليمي حبصأ دق ناك نغو بهذملا اذهب األرم لوأ يف ذخأي مل يسنرفلا ءاضقلا

يسنرفلا ءاضقلا ذخأ دقف ، 1386 ةداملا ريسفت يف عسوتلا وه يناثلا قيرطلا (ب)و هماكحأ
واآلالتلب رجشلا هيف لخدأف ، " ءانبلا " ةملك ريسفت يف عسوتي رشع عساتلا نرقلا رخاوأ يف

ريسفتلا اذه دعب الً– وقنم وأ ناك ًاراقع – ءيشلا بحاص حبصأو ،  ىرخ التاأل وقنملا و
.  ءانبلا ىلع ًاسايق ،  هدهعت يف ًاصقن وأ ءيشلا يف ًابيع باصملا تبثي نأ درجمب هنع الً وئسم

لعفب وأ ةرهاق ةوقب وأ ًاردقو ءاضق عقو دق ثداحلا نأ تبث إالاذإ ةيلوئسملا نم والخالص
ضقانتي ريسفتلا اذه نأ ريغ .  ءيشلا بحاص ىلع تابث اإل ءبع راصف ،  باصملا أطخب وأ ريغلا

اذه نيب ريبك قرفلا " ،و مدهتلا "و" ءانبلا " ركذت يهف ، 1386 ةداملا صن عم ًاحيرص ًاضقانت
اذه ىلع الً يوط يسنرفلا ءاضقلا تبثي مل كلذل .  هركذ مدقت امم صنلا هب رسف ام نيبو
ةئكت 1384 ةداملا نم ىلو األ ةرقفلا يف اودجو نيذلا ءاهقفلا ةعباتم ىلإ هنع لدعو ،  ريسفتلا

.  ءايش نعاأل ةيلوئسملا ريرقت يف اهيلإ نودنتسي
ةيرظن 1384 ةداملا نم ىلو األ ةرقفلا صن نم غوصي نأ اسنرف يف ءاهقفلا ضعب لواح دقو (2)

ةيلوئسملا دنتست نأ نود (theoriedesrisques) هتعبت ءيشلا بحاص اهيف لمحي ةماع
سيلا ءاهقفلا ؤهالء ةمدقم يفو .  َارتفم أطخلا اذه ناك ولو أطخ ، يأ ىلإ كلذ يف
رمتسا  ،لب دحلا اذه ىلإ شمتي مل ءاضقلا نكلو ،(josserand) نارسوجو (Saleilles)

.  سراحلا بناج يف أطخ ءايش نعاأل ةيلوئسملا ساسأ ىري
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الً وقنم ،  ءيش ألي عستت ضرتفملا أطخلا ةرئاد تحبصأ اذكهو .  ةقرفتلا هذه تلا
ملو .  رطخ ريغ وأ ًارطخ ،  ناسن اإل ديب ًاكرحم وأ ةيتاذلا هتوقب ًاكرحتم ،  ًاراقع وأ ناك
نع ةيلوئسملا ينيب وهف .(garde) ةسارحلا " ىنعم إال يسنرفلا ءاضقلا قبتسي

ضرتفم أطخلا اذهو .(fautedanslagarde) هتسارح يف أطخ " ىلع ءيشلا
ب تروطت ةيرظن ةينوناقلا تايرظنلا نيب فرعي  .وال سكعلا تابث إل لباق ريغ ًاضارتفا

عضب يف تبلقنا دقف ،  ءايش نعاأل لوئسملا ةيرظن امهب تروطت يتلا ةروطخلا و ةعرسلا
ةيسنرفلا مكاحملا نأ يف كش  .وال عورشملا دصق امم ضيقنلا ىلإ نينسلا نم تارشع
صوصنلا العم كلذ يف تشمت دق يهو ،  ريسفت ءاضق ال داهتجا ءاضق اهؤاضق ناك

اال تاجاحلا نم دج ام عم  ،لب عيرشتلا عضو تقو عورشملا هيلإ دصق امك ةينوناقلا
ةديدج ةيرظنل سسأ عضو ىلع كالامه رفاضتو كلذ ، يف ءاضقلا هقفلا ديأو .  ةيداصتق

.  تاعرتخملا مدقتو ةعانصلا روطت دعب ةيندملا تايضتقم ىلع ًاقابطنا رثكأ نوكت
نم اسنرف يف اهنع فلتخت ميدقلا يندملا نوناقلا يف ةلا حلا تناكف رصم يف امأ
نم يلو األ ةرقفلا لباقي ًاصن نمضتي مل ميدقلا نوناقلا  .ف ةينوناقلا صوصنلا ثيح

سيسأت يف صنلا اذه ىلإ دنتسا دق يسنرفلا ءاضقلا يف انيأر دقو ، 1384 ةداملا
بهذت ًاماكحأ يرصملا ءاضقلا نمضت دقو .  ءايش نعاأل ةيلوئسملا يف ةديدجلا هتيرظن
تنبو .(1) سراحلا بناج يف ضرتفم اطخ ىلع ةنيبم ءيشلا نع ةيلوئسملا لعج ىلإ
ماكح األ ضعب ساقو ،(2) ةيدقعلا ةيلوئسملا ساسأ ىلع أدبملا اذه ىرخأ ماكحأ

ام ةيرصملا ماكح نماأل كانه (3).لب ناويحلا نع ةيلوئسملا ىلع ءيشلا نع ةيلوئسملا
صن ىلإ كلذ يف دنتسي نأ نود ةعبتلا لمحت ةيرظنب اذه ،قفلا نم دعبأ ىلإ بهذ
نع ةيلوئسملا نأ ىري الزيلا ناك هعومجم يف يرصملا ءاضقلا نكلو .(4) نيعم
نماألرم عقاولا يف نكي ملو .(5) سراحلا بناج يف أطخ تبث إالاذإ ققحتت ال ءيشلا

–59 مقر 28 ةيمسرلا ةعومجملا 1927 ةنس ليربأ 10 يف ةينطولا رصم فانئتسا ةمكحم (1)
12 ةاماحملا 1931 ةنس ليربأ 22 يفو ص154– 10 ةاماحملا 1929 ةنس ربوتكأ 28 يفو

ةمكحم ص760– 374 مقر 12 ةاماحملا 1931 ةنس ربمسيد 7 يفو ص435– 218 مقر
1923م ةنس ربمفون 26 يفو ص160– 1914م26 ةنس رياني 2 يف ةطلتخملا فانئتس اال
1941م53 ةنس رياني 29 يفو ص37– 1940م53 ةنس ربمسيد 12 يفو ص59– 36

ص75 .
1903م15 ةنس ةينوي 3 يفو ص280– 1899م11 ةنس ةينوي 14 يف طلتخم فانئتسا (2)
26 ةيمسرلا ةعومجملا 1924 ةنس رياربف 21 يف ةينطولا ةيئزجلا نانبللا ةمكحم ص335–

. 1/93 مقر
ص244 . 146 مقر 9 ةاماحملا 1928 ةنس ربمسيد 11 يف طويسأ فانئتسا ةمكحم (3)

ةمكحم ص560 367 مقر 8 ةاماحملا 1927 ةنس ويام 26 يف ةينطولا ةيلكلا رصم ةمكحم (4)
مكحلا اذه طلخ دقو ص169( 88 مقر 10 ةاماحملا 1929 ةنس ليربأ 9 يف ةيلكلا قيزاقزلا

يف ةطلتخملا ةيلكلا رصم ةمكحم ًاضيأ رظنأو .( ةعبتلا لمحت بهذمو ضرتفملا أطخلا نيب
تيزاج 1929 ةنس ةينوي 17 يفو ص233– 295 مقر 18 تيزاج 1927 ةنس ةينوي 14

ص195 . 188 مقر 20
1908 ةنس رياني 19 يفو ص4– 9 قوقحلا 1894 ةنس رياربف 20 يف ينطو فانئتسا (5)
ص50– 24 قوقحلا 1908 ةنس سرام 29 يفو ص10– 5 مقر 10 ةيمسرلا ةعومجملا
ةنس ويام 28 يفو ص247– 128 مقر 28 ةيمسرلا ةعومجملا 1926 ةنس ربمسيد 29 يفو

548 مقر 13 ةاماحملا 1932 ةنس ربمسيد 24 يفو ص149- 90 مقر 11 ةاماحملا 1930
ص1104 .

زجوملا يف ءاج دقو .  عئاقولا نم أطخلا الص ختسا يف ًاريثك لهاستي ناك يرصملا ءاضقلا نكلو
مازلإ يف ددشتي يرصملا ءاضقلا :"ف يتأي ام ىنعملا اذه يف ص378) 372 ةرقف ) فلؤملل

1914 ةنس ويام 19 يف ينطو فانئتسا ) هابتن واال ةظقيلا ب هتسارح يف ءيشلا نوكي نم
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ةديدج ةيرظن معد ىلع هدعاسي ام دجي -نأ ةينوناقلا صوصنلا ثيح –نم ًاعيطتسم
.(1) يسنرفلا ءاضقلا اهب ذخأ يتلا ةيرظنلا لثم

يف طلتخم فانئتسا ص11– 32 قوقحلا 1915 ةنس ليربأ 28 يفو ص246– 1 عئارشلا
يفو ص20- 1920م33 ةنس ربمفون 17 يفو ص180– 1911م23 ةنس رياربف 15

13 يفو ص491– 1927م39 ةنس ويام 19 يفو ص41– 1926م39 ةنس ربمفون 25
باصملا ىلع تابث اإل ءبع فيفخت يف لهاستي وه ص358)–مث 1930م42 ةنس سرام

1928م ةنس ربوتكأ 25 يفو ص415– 1927م39 ةنس ليربأ 28 يف طلتخم فانئتسا )
ىوعدلا عئاقو نم اهصلختسي ةيئاضق ةنيرق يسنرفلا ءاضقلا اهميقي يتلا ةينوناقلا ؟؟؟ 41

1930 ةنس ويام 8 يفو ص34– 1929م42 ةنس ربمفون 14 يف طلتخم فانئتسا )
يف ةينطولا رصم فانئتسا : ىنعملا اذه يف ًاضيأ رظنأو ص169)" 184 مقر 20 تيزاج

1935 ةنس رياربف 10 يفو ص326– 2/156 مقر 15 ةاماحملا 1934 ةنس ويام 29
ص 335 مقر 19 ةاماحملا 1938 ةنس ربمفون 9 يفو ص892– 408 مقر 16 ةاماحملا
يف طلتخم فانئتسا ص841– 345 مقر 19 ةاماحملا 1938 ةنس ربمفون 16 يفو –824

8 يفو ص288– 1910م22 ةنس ويام 4 يفو ص276– 1908م20 ةنس ةينوي 17
28 يفو ص180– 1991م23 ةنس رياربف 15 يفو ص59– 1911م23 ةنس رياربف
ويام 29 يفو ص93– 1940م52 ةنس رياني 10 يفو ص188– 1925م37 ةنس رياني
مازلإب عوضوملا ةمكحم تضق اذإ هنأب ضقنلا ةمكحم تضق دقو ص5– 1946م59 ةنس
ىعدملا لزنم يف هثدحأ يذلا للخلا نع ئشانلا ررضلا ضيوعتب ةيمومعلا األغشلا ةرازو
ةبقارم يف اهريصقت ىلع ةرازولا أطخ اهريرقت تسسأو ،  اهتبوبنأ رسك ةجيتن ىلإ هايملا برست

اهتم سال نم دكأتلل آلرخ نآ نم اهيلع فشكلا و ضر األ نطاب يف اهدهعتو اهتظح موال بيبان األ
17 يف يندم ضقن ) نوناقلا قيبطت يف أطخأ دق نوكي ال مكحلا اذهف ،  اهتيح صال ماودو

ص398). 185 مقر 5 رمع ةعومجم 1947 ةنس ليربأ
اال ةمكحم تضق دقو .  أطخلا تابثإ بوجوب حرصي ناك يرصملا ءاضقلا نإف رمأ ، نم نكي امهمو

ةيلوئسملا وال ةيداملا ةيلوئسملا ال فرعي ال طلتخملا يندملا نوناقلا نأب ةطلتخملا فانئتس
1930م ةنس ويام 8 يف طلتخم فانئتسا ) ةيحلا ريغ ءايش نعاأل ضرتفم أطخ ىلع ةمئاقلا
  ضرتفم أطخ ىلع موقت ال ةيحلا ريغ ءايش نعاأل ةيلوئسملا نأب ًاضيأ تضقو ص486)، 42

ةينوناقلا نئارقلا ماقم ةيئاضقلا نئارقلا موقتو ،  أطخلا تابثإ رورضملا ىلع بجي لب ،
1929م ةنس ربمفون 14 يفو ص269– 1901م13 ةنس ويام لوأ يف طلتخم فانئتسا )
5 يف طلتخم فانئتسا ) قيرحلا نع ةيلوئسملا يف أطخ تابثإ نم الدب ناكو ص34). 42

ليربأ 11 يفو ص390- 1914م26 ةنس ويام 20 يفو ص161– 1893م5 ةنس رياني
ام ًاضيأ وه اذهو ص1)، 1918م31 ةنس ربوتكأ 23 يفو ص362– 1917م29 ةنس
ف رصم يف ديدجلا يندملا نوناقلا يف  ،امأ اسنرف يف 1922 ةنس ربمفون 7 نوناق هيلع صن
ناك ول ىتح ضرتفم أطخ ىلع موقت ةيانع ىلإ اهتسارح جاتحت يتلا ءايش نعاأل ةيلوئسملا

تارايسلا نع ةيلوئسملا يف ًاضيأ أطخ تابثإ نم الدب ناكو .  قيرحلا نع مجن دق ررضلا
ةينوي 20 يفو ص64- 1927م40 ةنس ربمسيد لوأ يف طلتخم فانئتسا ) لقنلا تابكرمو

مقر 20 تيزاج 1929 ةنس ربمفون 14 يفو ص181– 192 مقر 20 تيزاج 1929 ةنس
20 يفو ص180– 192 مقر 20 تيزاج 1929 ةنس ربمفون 28 يفو ص182– 193
27 يفو ص358– 1930م42 ةنس سرام 13 يفو ص306– 1930م42 ةنس رياربف

ص181). 192 مقر 20 تيزاج 1930 ةنس سرام
- هعومجم يف يرصملا ءاضقلا نكلو ": يتأي ام فلؤملل زجوملا يف ىنعملا اذه يف ءاج دقو (1)
يف أطخ تبث إالاذإ ققحتت ال ءيشلا نع ةيلوئسملا نأ ىري -الزيلا ًاطلتخم وأ ناك ًايلهأ
يف ريخ األ هروطت لبق يسنرفلا ءاضقلا اهيلع ناك يتلا ةلا حلا يف الزيلا وهف .  سراحلا بناج

ةينوناقلا صوصنلا ثيح نم - عيطتسي نماألرمال عقاولا يف وهو .  رشع عساتلا نرقلا رخاوأ
.  يسنرفلا ءاضقلا اهب ذخأ يتلا ةيرظنلا لثم ةديدج ةيرظن ميعدت ىلع هدعاسي ام دجي –نأ
اال فورظلا  .ف ةديدجلا ةيرظنلا هذه ىلإ – رضاحلا تقولا يف – ةجاح يف سيل وه لب
 ،واآلالت ةلوفطلا دهع يف الزتلا ةعانصلا : اسنرف يف اهنع فلتخت رصم يف ةيداصتق

ةعانصلا نإ  ،لب ةيعامتج اال ةايحلا ىلع ًامهاد ًارطخ اهلعجي ام ةرثكلا نم غلبت مل ةيكيناكيملا
يف ددشتلا ب اهلهاك ءاضقلا لقثي  ،النأ عجشت نأ اهدهع لوأ يف بلطتت رصم يف ةئشانلا
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،  ةيداصتق بلاالداال حةلا هيف يعارو .  بولطملا صنلا ب ديدجلا يندملا نوناقلا ءاجف
لمشتل ضرتفم أطخ ىلع ةمئاقلا ةيلوئسملا قلطي ملف ،  ةئشانلا تاعانصلا تاجاحو
اهتسارح بلطتت يتلا ءايش األ ىلعو ةيكيناكيملا اآلالت ىلع اهرصق  ،لب ءايش األ عيمج
تصنف .  انيأر امك يسنرفلا ءاضقلا اهب رم روطتلا لحارم نم ةلحرم يهو .  ةصاخ ةيانع

: يتأي ام ىلع نوناقلا اذه 178نم ةداملا
آالت ةسارح وأ ةصاخ ةيانع اهتسارح بلطتت ءايشأ ةسارح يلوت نم لك "

عوقو نأ تبثي مل ررض ،ام نم ءايش األ هذه هثدحت امع الً وئسم نوكي ةيكيناكيم
ماكحأ نم كلذ يف دري اإلخاللامب مدع عم هذه هيف . هل الدي يبنجأ ببسب ناك ررضلا

. "(1) ةصاخ

ىتح ،  نيمأتلا ماظن مدقت يضتقي ةيلوئسملا ديدشت نأ اميس ،  عناصملا باحصأ ةيلوئسم
.  ديدشتلا اذه ىلع بترتت ةحداف تاراسخ نم هب أجافت ام هجاوت نأ عناصملا باحصأ عيطتست
،  ءايش نعاأل ةيلوئسملا يف ديدشتلا يعدتسي ام ةيداصتق اال رصم حةلا يف دجو اذإ هنأ ىلع

رثاكتو لقنلا لئاسو دايدزا نم رطخلا ءردل لا ،وأ معلا ةفئاط يه ةفعضتسم ةفئاط ةيامحل امإ
ةنيرقلا نع ضاعتساف ،  ةمكحو مزج يف األرم دقعجلا يرصملا ءاضقلا نإف ،  اهريغو تارايسلا

اذإ اهص ال ختسا ىلإ نوكي ام عرسأ ،  ةيئاضق ةنيرقب يسنرفلا ءاضقلا اهب قلا يتلا ةينوناقلا
ص372). 366 ةرقف فلؤملل زجوملا )" كلذ يعدتست فورظلا تناك

نم لك اآليت:" هجولا ىلع يديهمتلا عورشملا نم 247 ةداملا يف صنلا اذه درو : صنلا خيرات (1)
الً وئسم نوكي ةصاخ ةيانع اهتسارح بلطتت ىرخأ ءايشأ وأ ةيكيناكيم آالت ةسارح ىلوت
هيف . هل الدي يبنجأ ببسب ناك ررضلا عوقو نأ تبثي ررض ،اممل نم ءايش األ هذه هثدحت امع

ةداملا ةعجارملا ةنجل ترقأ دقو . " ةصاخ ماكحأ نم كلذ يف دري اإلخاللامب مدع عم اذه
يفو .  باونلا سلجم اهيلع قفاوو .  يئاهنلا عورشملا يف 183 اهمقر حبصأو ،  اهلصأ ىلع
امب ءافتكا ةداملا فذح األرم لوأ يف ةيبلغ األ تررق ،  خويشلا سلجمب يندملا نوناقلا ةنجل
لقتنت نأ كلذ دعب ةنجللا تأر  .مث لمعلا نيناوق يف ةصاخلا ماكح واأل ةماعلا دعاوقلا هررقت

الً وئسم صخشلا نوكي ": اآليت هجولا ىلع صنلا تلدعف األلو ، اهفقوم نم ضيقنلا ىلإ
أطخب ناك ررضلا عوقو نأ تبثأ إالاذإ هتسارح ف ةعقاولا ءايش نعاأل ةئشانلا رارض نعاأل
كلذ يف درو اإلخاللامب مدع عم اذه ،  يئاجف ثداح وأ ةرهاق ةوقب وأ ريغلا لعفب وأ رورضملا

اآل ليبق نم ناك ام ءاوس ،  ًاعيمج ءايش األ ىلإ فرصني ًاماع صنلا تلعجف . " ةصاخ ماكحأ نم
ال يدعت هليدعت عم هترقأف يلص األ صنلا ىلإ ًاريخأ ةنجللا تداع  .مث اهريغ مأ ةيكيناكيملا الت
"آالت ةرابع ىلع " ةصاخ ةيانع اهتسارح بلطتت ىرخأ ءايشأ "وأ ةرابع تمدق نأب ًافيفط ً
اآلال ىلع صنلا قاطن رصق ىلإ ةنجللا تهتنا كلذبو .  ًاحوضو رثكأ ىنعملا نوكيل " ةيكيناكيم

عورشملا يف األرم ناك امك ،  ةسارحلا يف ةصاخ ةيانع ءايش نماأل بلطتي امو ةيكيناكيملا ت
ةعومجم ) هتنجل اهترقأ امك خويشلا سلجم اهيلع قفاوو . 178 ةداملا مقر حبصأو .  يديهمتلا

ص438). ص434– 2 ةيريضحتلا األمعلا
نينقتلا دروي :"مل يتأي ام ددصلا اذه يف يديهمتلا عورشملل ةيحاضي اإل ةركذملا يف ءاج دقو
يرصملا ءاضقلا دمع كلذ ءازإو .  تادامجلا نع ةيلوئسملا ب قلعتي صن )يأ ميدقلا ) يرصملا
ًادوقعم اهبيترت لعجف ،  ءانبلا نع ةيلوئسملا يف لعف امك ،  اهنأشب ةماعلا دعاوقلا قيبطت ىلإ

يف حماستلا لك حماستلا ىلع ىرج هنكلو ءيشلا سراح نم أطخ عوقو ىلع ليلدلا ةماقإب
نم ءيشلا يف يوطني امب ملعلا درجمب لا ،لب مهإ لقأب يفتكي وهف .  أطخلا اذه الص ختسا
ةنيرق ميقي اذهب وهو .  هيلع ليلدلا ةماقإ يغبنت يذلا أطخلا رفاوتب لوقلل ،  رطخلا بابسأ

.  ددصلا اذه يف ةينوناق نئارق نم صوصنلا ررقت امع اهب ضيعتسي ،  أطخلا ىلع ةيئاضق
ثداوح نم ثداح يف رورضملا ىلع تابث اإل ءبع ىقلي ًأ ، ثمال ءيش يف لدعلا نم سيلف

نأ يف كش سيلو ،  ثداحلا عوقو ةيفيك نيبتي معالًنأ هيلع عنتمي نأ بلغي  ،ذإ تارايسلا
أطخلا ةركف عورشملا راتخا ةلعلا هذهلو عقو . ام ليلعت ىلع هريغ نم ردقأ ةرايسلا قئاس
لحارم يف هسفن يسنرفلا ءاضقلا رثأو  ،لب ةيبنج األ تاعيرشتلا رثأ كلذ يف ًايفتقم ،  ضورفملا

امب أزتجا  .لب هتاياغ نم ىصقلل ليبسلا اذه يف ضمي مل عورشملا نأ ىلع .  ةريخ األ هروطت
ءاضقلا وأش غلبي مل وهف .  ةيداصتق اال اهتايح نم ةنهارلا ةلحرملا يف بلاالد لا وحأ هيضتقت
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ال يهف يعجر رثأ اهل سيل ديدجلا يندملا نوناقلا اهثدحتسا يتلا ماكح األ هذهو
ذنم 1949 ،يأ ةنس ربوتكأ رهش 15نم نم ءادتبا عقت يتلا ثداوحلا ىلع إال يرست
عوقو خيراتب ،  ءانبلا نع ةيلوئسملا دعاوق يف امك انه ، ةربعلا  .و ديدجلا نوناقلا ذافن

اذه ىلع قباس خيرات يف ررضلا اذه عقو اذإف ،  ءيشلا لعف نع مجني يذلا ررضلا
.  ديدجلا نوناقلا  ،إوالف قبطني يذلا وه ميدقلا نوناقلا ف خيراتلا

األ سراح ةيلوئسم ققحتت ىتم - ىرخ حلااالتاأل يف انثحب اآلن–امك ثحبنو
نوناقلا اهثدحتسا يتلا ماكح لأل ًاقيبطت ،  ةيلوئسملا هذه موقت ساسأ يأ ىلعو ،  ءايش

.  ديدجلا يندملا
األلو بلطملا

ءايش األ سراح ةيلوئسم ققحتت ىتم
ءيش ةسارح صخش يلوتب ةيلوئسملا ققحتت : ةيلوئسملا ققحتل ناطرش -724

.  ءيشلا لعفب ررضلا عوقوو ةيكيناكيم آالت ةسارح وأ ةصاخ ةيانع هتسارح يضتقت
.  ررضل اذه نع الً وئسم ءيشلا سراح نوكي كلذ دنعف

ءيش ةسارح صخش ىلوتي (1)نأ نيطرش رفاوت نذإ مزلتسي ةيلوئسملا ققحتف
لعفب ررضلا عقي نأ (2) ةيكيناكيم آالت ةسارح وأ ةصاخ ةيانع هتسارح يضتقت

.  ءيشلا
ةيكيناكيم آالت ةسارح وأ ةصاخ ةيانع هتسارح يضتقت ءيش ةسارح -1

ءيش ةسارح صخش يلوت إالاذإ ةيلوئسملا ققحتت :ال طرشلا اذه ليلحت -725
.  ءيشلا ب دوصقملا وه امو ةسارحلا ىنعم نيبنف

يف  ،وال ةرورض ءيشلا ديملا يف تسيل يهف .  مدقت اميف ةسارحل انددح -726
ًادصق ءيشلا يلع ةيلعفلا ةرطيسلا يه ةسارحلا امنإ هب . عفتنملا دي يف  ،وال هزئاح دي

.  دنتست مل وأ عورشم قح ىلإ ةرطيسلا هذه تدنتسا ءاوس الال ، قتساو
ىوعد هدض تعفر اذإ وه ، هيلعو ،  ءيشلا سراح وه كلا ملا نأ ضورفملا و

كلا ملا ىقبيو ثداحلا عوقو تقو هدي نم تجرخ ةسارحلا نأ تبثي  ،نأ ةيلوئسملا
ىلخت ام اذإف (abandon) هنع لختي مل ماد ام هدي نم ءيشلا تلفا ول ىتح ًاسراح

اذإو دحأ ىلإ ةسارحلا لقتنت ملو ،  هتسارح (resnullius)زتلا ةبئاس حبصأو هنع
وه سراحلا حبصيو ،  سراحلا وه ميلستلا لبق عئابلا عيب ،ف دقعب كلم دق كلا ملا ناك

ًافوقوم وأ لا ًلإلطب باقال الًوأ طاب عيبلا دقع ناك ولو هيلإ ءيشلا ميلستب يرتشملا
،  ةيكلملا هيلإ لقتنت مل ولو هسراح حبصي هنإف ءيشلا يرتشملا ملستو ةيكلملا لقن هيف

فقاو وأ خساف طرش تحت كلا  .وملا ةيلعفلا ةرطيسلا لبب ةيكلملا ب تسيل ةربعلا ألن
.  ءيشلا ىلع ةيلعفلا ةرطيسلا هل تماد ام ًاسراح ربتعي

نهر نهترملا (usufruitier)و عفتنملا ك هريغ ىلإ كلا ملا نم ةسارحلا لقتنت دقو
ةرطيسلا تماد ةين ،ام ءوسب وأ ةين نسحب زاح ءاوس كلمتلا ةينب زئاحلا و ةزايح

ربتعي ءيشلا قراسف ؤهالء . نم دحأو ىلإ كلا ملا نم تلقتنا دق ءيشلا ىلع ةيلعفلا
ىضتقمب الً وئسم ربتعي وال ةسارحلا دقفيف قورسملا ءيشلا مكلا امأ هل ، ًاسراح

ةقرس ىلإ ىدأ لا مهإ هبناج يف تبث اذإ الً وئسم نوكي ال  ،مث ضرتفملا أطخلا

تادامجلا ىلع ةيلوئسملا هذه مكح الق طإب قلعتي اميف هماكحأ نم ثيدحلا يف يسنرفلا
بلطتت يتلا ءايش األ ىلع ماع هجوبو ةيكيناكيملا اآلالت ىلع رصتقا لب ،  اهعاونأ عيمجب

ءايش األ كلت ىلع مكحلا رصق ىلإ هب دصق صيصختلا اذه نأ يهيدبو ةصاخ ةيانع اهتسارح
ةنيرق ةماقإ روصت روسيملا نم نوكي اذهبو اهل . ملاالمز رطخلا ببسب ةسارحل جاتحت يتلا

و ينانبللا نينقتلا نم 152و153 نيتداملا ىنعملا اذه يف رظنأ : ةسارحلا يف أطخ ىلع
ص436). ص435– 2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم )" ينولوبلا نينقتلا نم 131 ةداملا
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و ريعتسملا و رجأتسملا امأ .  ررضلا و اذهاإلمهلا نيب ام ةيببسلا عالةق عاطقن ال ءيشلا
ىلع ةيلعفلا ةرطيسلا مهيلإ تلقتنا اذإ ةسارحلا مهيلإ لقتنيف لقنلا نيمأو هدنع عدوملا

.(1) لوقنملا يف كلذ عقي نأ بلغيو ،  ءيشلا
اهكلا م لص يفاأل وه ةرايسلا سراحف ،  ءيشلل ًاسراح ةداعلا يف ربتعي ال عباتلا و
اهبحاص اهيف نوكي نأ ريغ نم ةرايسلا قئاسلا داق ول ىتحو ،  قئاس اهل ناك ول ىتح
ًاعوبتم هرابتعاب امإ ةرايسلا بحاص ةلءاسم تنكمأ ،  قئاسلا بناج يف أطخ تبث اذإف

دقو .  ًاسراح هرابتعاب ةرايسلا بحاص ةلءاسم إال قبي  ،مل قئاسلا بناج يف أطخ تبث
ةلا حلا هذه يف عباتلا حبصيف ،  ةرايسلا ىلع ةيلعفلا ةرطيسلا عباتلا ىلإ عوبتملا لقتني

ةرايسلا داقو ،  ةعوبتم تاميلعت نع عباتلا جرخ اذإ لا مجيعاألوح يفو سراحلا وه
ًاسراح ةلا حلا هذه يف ربتعي هنإف ،  اهبحاص ملع نود اهيلع يلوتسا وأ ةيصخشلا
هرابتعاب الً وئسم ةرايسلا بحاص نوكيو ،  ضرتفم أطخ ىضتقمب الً وئسم نوكيو

، .  ًاعوبتم
ةرطيسلا "هل جاراجلا " بحاص ناك نإف ، " جاراجلا " يف ةرايسلا تعدوأ اذإو

ا كلذكو .  ةرايسلا بحاص دنع ةسارحلا ىقبتف  ،إوال سراحلا حبصي هنإف اهيلع ةيلعفلا
،  فرشم ةباقر تحت تارايسلا فوقو ناكم يف هترايس ةرايسلا بحاص كرت اذإ ألرم
لمع نع جرخي اميف اهبحاص ةسارح يف ةرايسلا ىقبت نأ ةلا حلا هذه يف بلغيو

اهتسارح بلا غلا يف لقتنت إلصالاهح ييكيناكيم ىلإ تملس اذإ ةرايسلا (2).و فرشملا
يف ًاسراح ةرايسلا بحاص يقبي  .وال اهيلع ةيلعفلا ةرطيسلا بحاص حبصي  ،ألهن هيلإ

الاهح . صإ تقو هفارشإ تحت ةرايسلا ىقبأ ةلا ،إالاذإ حلا هذه
ملعتملا خفلا اذإو .  ملعملا وه سراحلا  ،و ةرايسلل ًاسراح نوكي ال ةدايقلا ملعتي نمو

ملعت نمل نحتمملا امأ .  هبناج يف ًاتباث أطخ اذه ناك ،  هتاهيجوتو هملعم تاداشرإ
.  ةسارحلا يقبتسي يذلا وه ملعتملا  ،و ًاسراح نوكي فال ةدايقلا

ام قاطنلا اذه يف لخدي ءانبلا ادع اميف يح ريغ يدام ءيش لك : ءيشلا -727
.  ةصاخ ةيانع يضتقت هتسارح تماد

قبس دقو .  ركذلا مدقتملا قاطنلا يف لخدت ال ءانبلا و ناويحلا و ةيداملا ريغ ءايش فاأل
يف فلتخت ال ناويحلا نع ةيلوئسملا  .و ءانبلا نعو ناويحلا نع ةيلوئسملا ديدحت
نع ةيلوئسمل امأ .  ءايش نعاأل ةيلوئسملا ماكحأ نع ضرتفملا أطخلا ثيح نم اهماكحأ
باقالً ًاضارتفا ضرتفم امهدحأ ،  نيقش وذ هيف أطخلا نأ انمدق دقو ،  فلتختف ءانبلا

بجو مث نمو .  سكعلا تابث إل لباق ريغ ًاضارتفا ضرتفم  ،واآلرخ سكعلا تابث إل
ماكحأ تدعبتسا ،  ءانب ناك نإف .  ءانب ريغ وأ ءانب ناك اذإ ام نيب ءيشلا يف زييمتلا

نعا ةيلوئسملا ماكحأ تقبط ،  ةصاخ ةيانع ضرتفم أطخ ماقو ،  ءايش نعاأل ةيلوئسملا
.  هنيبنس يذلا وحنلا ىلع سكعلا تابثإ لبقي ال ًاضارتفا ضرتفم أطخ ماقو ،  ءايش أل
طرتشي ملو طإالًاق . ةيكيناكيملا 178اآلالت ةداملا يف دارملا ينعملا ب ًائيش ربتعيو

يف كلذ طرتشا امك ةصاخ ةيانع اهتسارح بلطتت نأ ةيكيناكيملا يفاآلالت نوناقلا

دقو .  ةداع ةسارحلا ىقبتسي ةلا حلا هذه يف ريعملا نإف ،  اهقئاسب ةرايس تريعأ اذإ هنأ ىلع (1)
نم أشن اذإ قئاسلا لا مهإ نع الً وئسم نوكي اهقئاسب ةرايسل ريعملا نأب ضقنلا ةمكحم تضق
ةنس رياني 8 يف ضقن ) ةراعتس اال ةدم يف هتيرومأمب همايق ءانثأ يف ثداح اإلمهلا اذه

ص932). 464 مقر 11 ةاماحملا 1931
.  ةيحانلا هذه نم ةسارحلا هل حبصتف نيعم ناكم يف ةرايسلا ىقبتسي نأ وه فرشملا لمعو (2)
ىلإ ناكم نم ةرايسلا صخش لقن اذإف .  اهبحاص ةسارح يف ىقبتف آوالاهت ةرايسلا ءازجأ امأو

ةرايسلا ب ناك اذإو لوئسملا وه فرشملا ناك ،  ًاررض تثدحأف ،  فرشملا ملع ريغ نم ولو ،  رخآ
.  ةرايسلا بحاص وه ررضلا اذه نع لوئسملا نإف ،  ًاررض ثدحأ للخ
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اهتسارح نأ كلذل نوناقلا ضرتفاف ،  يتاذ كرحمب كرحتت اآلالت هذه  ،ألن اهريغ
.  ةصاخ ةيانع ًامئاد بلطتت

اذإ 178إال ةداملا يف دارملا ىنعملا ب ًائيش ربتعي فال ةيكيناكيملا اآلالت ريغ امأ
 ،ف ةيبسن ةركف يه ةصاخلا ةيانعلا ةركف نأ ىرنس امك ،  ةصاخ ةيانع هتسارح تضتقا
ام بسحب ةيانعلا هذه يعدتست وأال ةصاخ ةيانع هتسارح يعدتست دق دحاولا ءيشلا

.  عضو نم هيلع فلتخي
فسخنا اذإ ضر واأل راجش كاأل هتعيبطب ًاراقع الًوأ وقنم ءيشلا نوكي نأ يوتسيو
ةيعارزلا واآلالت دعاصملا ك صيصختلا ب ًاراقع  ،وأ اهمدهت نع ال ررضلا مجن اذإ ينابملا و

res ) حابملا ءيشلا لخدي وال عنصم وأ ةعرزم ةمدخل ةصصخملا ةيعانصلا وأ
هنع . الً وئسم نوكي سراح هل سيل nullius)،ذإ

ءيشلا لعفب ررضلا عوقو -2
faitdela) ءيشلا لعف نع ًائشان ررضلا نوكي نأ بجي : يباجي اإل لخدتلا -728
يف ةبرع تفقو اذإف .  ًايبلس الً خدت ءيشلا لخدت كلذ يف يفكي chose)وال
ةرجش تناك  ،وأ ةرباعلا دحأ وأ ىرخأ ةبرع اهب تمدطصاو فوقولل داتعملا ناكملا
تناك كلذ ،وأ نم ررضب بيصأو ةراملا دحأ اهيف رثعف حيرلا اهعلتقت مل اهناكم يف ةتباث
تناك ،  حرجف صخش اهب مدطصاف كرحتت ال يعيبطلا اهناكم يف ةتباث ةيكيناكيم ةلآ
يذلا ررضلا حلااالتإ ، هذه لثم يف لوقلا نكمي  ،وال ءيشلل ةيبلس ًاعاضوأ اهلك هذه

 ،لب ررضلا ثادحإ يف ًايباجيإ الً خدت لخدي مل ءيشلا  ،ألن ءيشلا لعف نم وه عقو
.  ًاضحم ًايبلس هلخدت ناك

تناك  ،وأ يعيبطلا اهعضو ريغ يف نكلو ةفقاو تناك وأ ريست ةبرعلا تناك اذإ امأ
يف ةيكيناكيملا اآلةل تناك  ،وأ قيرطلا ضرع يف اهب تفذقف حيرلا اهتعلتقا دق ةرجشلا
لعف نم حلااالت هذه يف نوكي ررضلا نإف ،  كرحتت تناك وأ يعيبطلا اهناكم ريغ

.  هثادحإ يف ًايباجيإ لخدت دقو ،  ءيشلا
يف ءيشلا اذه ناك  ،اذإ ررضلا ثادحإ يف ًايباجيإ لخدت ءيشلا نإ لوقلا نكميو

.(1) ررضلا ثدحي نأب ةداع حمست حةلا يف وأ عضو
يف ًايباجيإ الً خدت لخدت دق ءيشلا  ،نأ ًاررض ءيشلا ثدحأ اذإ ،  ضورفملا و

إال ررضلا ثادحإ يف لخدتي مل ءيشلا نأ تبثي نأ هيلع يذلا وه لوئسملا  .و هثادحإ
أطخ تابثإب إال ةيلوئسملا ققحتت  ،وال أطخلا ضارتفا كلذب يقتنيف ،  ًايبلس الً خدت

.  لوئسملا بناج يف
لا االصت مزلتسي ال يباجي اإل لخدتلا :و رشابملا يداملا لا االصت ةرورض مدع -729
عمو ،  ررضلا هيلع عقو نمب ًارشابم ًايدام االً صتا ءيشلا لصتي ال دقف .  رشابملا يداملا
قوفت ةعرسب ةبرع تراس اذإف .  ررضلا ثادحإ يف ًايباجيإ الً خدت لخدتي كلذ
اذإو ،  ةبرعلا هسمت نأ نود ررضب بيصأف عقوو ةراملا دحأ عزفف ةداتعملا ةعرسلا
اهب مادطص اال يدافت ىلإ ترطضاف اهءارو ريست ةبرع تناكو ًايئاجف ًافوقو ةبرع تفقو
ىلع قيرطلا ذفانم ةبرع تدس اذإو ،  ةرجشب تمدطصاف قيرطلا نع تفرحنا نأب

حلااالت هذه لك يفف ،  ضر األ ىلإ طقسو بكارلا نزاوت لتخف " لكيسوتوم " بكار
ءيشلا وأ صخشلا سمي نأ نود ررضلا ثادحإ يف ًايباجيإ الً خدت ءيشلا لخدت

.  ًارشابم ًايدام االً صتا هب لصتي وأ رورضملا
fait) ءيشلا لعف نيب زييمتلا يف ةقدلا بجتو : ناسن اإل لعفو ءيشلا لعف -730
لعف نع ةيلوئسملا نأ كلذ .(faitdelnhomme) ناسن اإل لعفو (delachose

ص180 . رركم 9–1211 ةرقف 2 وزام (1)
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أطخ ىلع موقتف ناسن اإل لعف نع ةيلوئسملا امأ ،  ضرتفم أطخ ىلع موقت ءيشلا
رايعم نع ثحبلا بجوو ،  نيتيلوئسملا نيب ًاريبك قرفلا ناك مث نمو .  تابث اإل بجاو

.  امهنيب اميف زييمتلل
ا ةلحرملا يفف زييمتلا اذه ىلإ هقيرط يف ةبقاعتم لحارم يسنرفلا ءاضقلا راس دقو
faitautonome ءيشلل يتاذ لعف نع مجن اذإ ءيشلا لعف نم ربتعي ررضلا ناك يلو أل
وهو ءيشلا نم ررضلا عقو :(1)اذإ نيضرف دحأ يف كلذ ققحتيو .(delachose
نكلو ،  ناسن اإل ديب كرحم وهو ءيشلا نم ررضلا عقو  .(2)اذإ ناسن اإل ديب كرحم ريغ

مل رايعملا اذه نكلو – ررضلا عوقو يف ببسلا وه ناك يتاذ بيع ىلع ىوطنا ءيشلا
ح يف ،  أطخلا تابثإ بوجوب يضقيو ،  ناسن اإل لعف نم ررضلا ربتعي وهف ،  ًايضرم نكي

ةرايسلا قئاس ثدحأ اذإ ام حةلا يهو ،  أطخلا ضارتفا ىلإ ةجاح حلااالت دشأ نم ةلا
نيتلا حلا يف لخدت ال حةلا هذهف .  يتاذ بيع اهب نكي ملو ةرايسلا دوقي وهو ًاررض

.  قئاسلا بناج يف أطخلا تابثإ اهيف بجيف .  ءيشلا لعف نم امهيف ررضلا ربتعي نيتللا
بذبذتب يسنرفلا ءاضقلا ذخأ دقو .(1) ثداوحلا نم ةبلا غلا ةرثكلا يف رذعتم رمأ وهو

حيرص ةيسنرفلا ضقنلا ةمكحم نم مكح ردص ىتح .  هكرت يفو رايعملا اذهب يفاألذخ
ناسن اإل ديب ًاكرحم ءيشلا اذه ناك ول ىتح ءيشلا لعف نم ررضلا رابتعا يفو هكرت يف
نوكي ةرايسلا قوسي وهو ًاررض ثدح اذإ ةرايسلا قئاسف .  يتاذ بيع هب نكي ملو

امل ةسارحلا ىلإ ةجاح يف ةرايسلا  ،ألن هبناج يف ضرتفم أطخ ىضتقمب الً وئسم
.(2) رطخلا نم اهنع مجني

ًارايعم ةيناثلا ةلحرملا يف ،  ةيسنرفلا ضقنلا ةمكحم تلدبتسا وحنلا اذه ىلعو
1927 ةنس رياربف 21 يف ردص روهشم اهل مكح يف ديدجلا اهرايعم تلعجو .  رايعمب

بيرق رايعملا اذهو .  ةسارحلا ىلإ جاتحي ثيحب ًارطخ هتاذ يف ءيشلا نوكي (3)،نأ

":178 ةداملا يف لوقي ثيح ،  ديدجلا يرصملا نوناقلا هب ذخأ يذلا رايعملا نم ًادج
… ةيكيناكيم آالت ةسارح وأ ةصاخ ةيانع اهتسارح بلطتت ءايشأ ةسارح يلوت نم لك

لظو ،  هذفنتل وأ هدييأتل مكاحملا و ءاهقفلا هلوادتت " رطخلا ءيشلا " رايعم ىقبو "(4))

ةعمتجملا اهرئاود يف ةيسنرفلا ضقنلا ةمكحم تعلط ىتح ،  ةريصق ةدم كلذك األرم

 ،ألاهن موقي نأ يغبني ال اهيف أطخلا ضارتفا نأ ودبيو ،  ناسن دياإل اهكرحت ءايشأ كانه نأ ىلع (1)
لعف نم ال مه مهلعف نم أطخلا رابتعا بجو اوأطخأ اذإ نيينف لا جر ةدار إل ًاعوط كرحتت امنإ

ةعش . آوالتاأل حارجلا عنصم كلذ لثم .  ءايش األ هذه
.  تارايسلا ثداوح يه ضرتفملا أطخلا اهيف قبطي يتلا ثداوحلا مهأ نأ حضاوو (2)

دقو .  نامسإ قيلعت عم 137–1–1927 هيريس – ريبير قيلعت عم 97–1–1927 زوللا (3)د
زيمي  ،ال هررقي يذلا ضارتف اال قيبطت يف نوناقلا نإ ثيح نمو ": يتأي ام مكحلا اذه يف ءاج
ًاعضاخ ءيشلا نوكي نأ يفكي امنإو ،  ناسن اإل ديب كرحم ريغ وأ ًاكرحم ءيشلا ناك اذإ ام نيب

… .mais ). " راطخ نماأل سانلا هل ضرعي نأ نكمي ام ببسب كلذو ،  ةبجاو ةسارحل
attenduquelaloi,pourl'applicationdelapresumptionqu'elleediete,ne
distinguepassuivantquelachoseetaitounonactionneeparlamainde
l'homme,qu'ilsuffitqu'ils'agissed'unechosesoumisealanecessite

(d'unegarde,enraisondesdangerqu'ellepeutfairecouriraautrui
نأ وزام ناذاتس األ ركنيو اذه – هب لوقي  ،والزيلا ريبير ذاتس هباأل قلا رطخلا ءيشلا رايعمو (4)
 .ف رطخلا ءيشلا رايعم وه اذه اهمكح يف ضقنلا ةمكحم هيلإ تدصق يذلا ىنعملا نوكي

ءيشلا ةجاح ىلع سسأتت ضرتفم أطخ ىلع موقت يتلا ةيلوئسملا نإ قتلا امنإ ةمكحملا
،  رطخلا ريغ ءيشلا و رطخلا ءيشلا نيب زيمت ال يهف .  رطخلا نم هل سانلا ضرعي امل ةسارحلل
2 وزام ) رطخلا نم سانلا هل ءيشلا ضرعي ام ىلإ اهعجرتف ،  ةسارحلل ءيشلا ةجاح رسفت لب

.(1229 ةرقف



685

ءيشلا " رايعم ىلع هيف تضق ،(1)1930 ةنس رياربف 13 يف ردص روهشم مكحب
ةضرتفم أطخ ىلع ةمئاقلا ةيلوئسملا تطبر  ،لب اهمكح بابسأ هددرت ملف " رطخلا

ريغ وأ ناك ًارطخ هتاذ ءيشلا (alagardedelachose)،الب ةسارحلا ةركفب
.  رطخ

ىلإ وزام ناذاتس األ بهذو .  ةسارحلا ةركف نوللحي ،  ثةثلا ةلحرم يف ،  ءاهقفلا ذخأف
gard ) ةينوناقلا ةسارحلا (gardematerielle)و ةيداملا ةسارحلا نيب زييمتلا

ةسارحلا امأ ،  ءيشلا ىلع ةيلعفلا ةرطيسلا يه ةيداملا ةسارحلا juridique).ف
نأ نم هعنمبو ءيشلا ىلع ةظفاحملا ب ينوناق مازتلا دجوي ثيح دجوتف ةينوناقلا

ةيداملا ةسارحلا ىلع ىلوتسا دق قراسلا نوكي مث نمو .  سانلل ررض ًاردصم نوكي
،  ةينوناقلا ةسارحلا قورسملا ءيشلا بحاص يقبتسيو ،  ةينوناقلا ةسارحلا نود

.  قورسملا ءيشلا نع لوئسملا ،  قراسلا نود  ،وه نوكيف
،  ةيلا حلا ةلحرملا يهو ةعبارلا ةلحرملا يف ،  يأرلا اذه نع وزام ناذاتس األ لدع مث
ةنس ربمسيد 2 يف ،  ةعمتجملا اهرئاود يف ةيسنرفلا ضقنلا ةمكحم تردصأ نأ دعب
ربتعي قراسلا نأ هيف  ،قتلا مدقتملا مكحلا نع ةيمهأ لقي ال رخآ ًامكح ،(2)1941
ىلع انب ررضلا نم ءيشلا اذه هثدحي امع الً وئسم نوكيو ،  قورسملا ءيشلل ًاسراح
ةسارح نأ ءاهقفلا نم ةرهمجلا و وزام ناذاتس األ ربتعاو .  هبناج يف ضرتفم أطخ

يف فرصتلا ىلع ةردقلا و ءيشلا ىلع ةيلعفلا ةرطيسلا يه ،  ناويحلا ةسارحك ،  ءيشلا
هل زئاح ناك اذإ ءيشلا كلا مو .  ةعورشم ريغ وأ ةرطيسلا هذه تناك ةعورشم ،  هرمأ

ناذاتس األ بتريو .  ةعورشم ةرطيس يهو ،  هيلع ةيلعفلا ةرطيسلا ألنهل ًاسراح ربتعي
ررضلا ثدحأ دق ءيشلا ناك اذإ ءيشلا لعف نم ربتعي ررضلا نأ ليلحتلا اذه ىلع وزام

ررض لكف ،  ءيشلا مامز ىلع ًاضباق ماد ام سراحلا نأ كلذ هسراح مامز نم تلفم وهو

–1–1930 هيريس - ريبير قيلعتو (matter) ريتام ةركذم عم 57–1–1930 زوللا (1)د
هيف نوعطملا مكحلا نإ ثيح نمو ": يتأي ام مكحلا اذه يف ءاج دقو .  نامسإ قيلعت 121عم
ةرايس هببست يذلا ثداحلا نأ ىوعدب (1 ةرقف (م1384 هيلإ راشملا صنلا قيبطت ضفر دق
ةداملل ًاقفو ةسارحلا تحت ءيشلا لعف نم نوكي  ،ال ناسن دياإل نم هيجوتبو عفدب كرحتت

نمو ،  ةرايسلا يف يتاذ بيع ىلإ عجري ثداحلا نأ ًاقلطم تبثي مل ماد  ،ام ىلوأ ةرقف 1384
بناج يف أطخ تبثي نأ ررضلا نم هباصأ ام ضيوعت ىلع لوصحلل رورضملا ىلع بجي مث
ناك اذإ ام نيب زيمي  ،ال هررقي يذلا ضارتف اال قيبطت يف ،  نوناقلا نإ ثيح نمو .  قئاسلا
نأ يرورضلا نم سيل هنأ امك ،  ناسن اإل ديب كرحم ريغ وأ ًاكرحم ررضلا ثدحأ يذلا ءيشلا
طبرت 1384 ةداملا نإف ،  ررضلا ثدحي نأ هنأش نم نوكي هتعيبط يف بيع ىلع ًايوطنم نوكي

. " هتاذ ءيشلا الب ءيشلا ةسارحب ةيلوئسملا
"Quel'arretattaquearefused'appliquerletextesusvise(art .1384$1)par

lemotifquel'accidentcauseparuneautomobileeumovement,sous
l'impulsionetladirectiondel'homme,neconstituaitpas,alorsqu'aucune
prevuen'existequ'ilsoitduaunviceproperdelavoiture,lefaitdela
chosequel'onasoussagarddanslestermesdel'article1384$i,etque
,deslors,lavictimeetaittenue,pourobtenierreparationduprejudice,

d'etabliralachargeduconducteurunefautequeluifutimputable;mais,
attenduquelaloi,pourl'applicationdelapresumptionqu'elleedicte,ne
distinguepassuivantquelachosequeacauseledommageetaitounon
actionneeparlamaindel'hommerqu'iln'estpasnecessairequ'ellaitun
viceinherentasanatureetsusceptibledecauserladommage'l'article
1384rattachantlaresponsabilitealagardedelachose,nonalachose
olle-meme"

.  وزام يرنه قيلعت 1941–1–217عم هيريس – ريبير قيلعت 1942–1–25عم زوللا (2)د
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ةلاإالاذإ حلا هذه يف الً وئسم نوكي  ،وال ءيشلا لعف نم ال هلعف نم ربتعي ثدحي
الً وئسم اذه نوكيو سراحلا لعف نم ال ءيشلا تلفأ اذإ امأ .  هبناج يف أطخ تبثا
مامز  ،"فإالت ديدجلا امهرايعم ناذاتس األ قبطي امدنعو .(1) ضرتفم أطخ ىضتقمب
نأ ضورفملا  ،ف ًاررض ثدحأ اذإ ءيشلا نأ ىلإ نابهذي ، " سراحلا ةرطيس نم ءيشلا

سراحلا نكي  ،اممل ءيشلا لعفب ثدح دق ررضلا ناو سراحلا دي نم تلفأ دق همامز
(2) سراحلا لعفب ثدح دق ررضلا ربتعي انهف ،  ررضلا ثادحإ ىلإ ًادصق ءيشلا هجو دق
.  هسراح نم ًادوصقم نكي ملو ،  ءيشلا نم يباجيإ لخدتب ثدحي ررض لكف مث نمو .

. "(3) ءيشلا لعفب " ثدح دق هنأ ربتعي
ضرتفملا أطخلا طبر ديدجلا يندملا نوناقلا :و ديدجلا يندملا نوناقلا -731
ةيكيناكيملا نأاآلالت ضرفو ،  ةصاخ ةيانع اهتسارح بلطتت يتلا ءايش األ ةسارحب

.  ًامئاد ةصاخ ةيانع اهتسارح بلطتت
أطخلا اهيلع موقي يتلا ةركفلا ديدحتل صوصنلا داهجإ ىلإ ةجاح يف انسل كلذل
موقي ضرتفملا أطخلا اذهف .  ديدجلا نوناقلا يف ءايش نعاأل ةيلوئسملا يف ضرتفملا
ررضلا نأ رابتعا زوجي  .وال ءيشلا ةسارح اهبلطتت يتلا " ةصاخلا ةيانعلا " ةركف ىلع

ةيكيناكيم ةلآ ءيشلا اذه نوكي )نأ يلو :(األ نيتلا ح يف إال ءيشلا لعفب ثدح دق
حمست حةلا يف وأ عضو يف تناك  ،يأ ررضلا ثادحإ يف ًايباجيإ الً خدت تلخدت
نكلو ةيكيناكيم ةلآ سيل ءيشلا اذه نوكي )نأ ةيناثلا  .(و ررضلا ثدحي نأب ةداع
امك " رطخلا ءيشلا " رايعملا ىلإ نوكي ام برقأ اذهو .  ةصاخ ةيانع يضتقت هتسارح
ةصاخ ةيانع يضتقت ةسارحلا هذه تناكو ،  صخش ةسارح يف ءيشلا ناك اذإف .  انمدق
ءيشلا ثدحأ  ،مث هتاسب موال هفورظ ىلإ ةبسنلا وأب ءيشلا اذه ةعيبط ىلإ ةبسنلا ب

مامز تلفأ ىتح ةصاخلا ةيانعلا هذه لذب يف رصق دق سراحلا نأ ضرتقي هنإف ،  ًاررض
 ،فال ةصاخ ةيانع يضتقت ال ةسارحلا تناك اذإ امأ .  ررضلا ثدحأف هدي ، نم ءيشلا

ميقي نأ رورضملا ىلع بجي  ،لب ةبجاولا ةيانعلا لذب يف رصق دق سراحلا نأ ضرفي
.  ريصقتلا اذه ىلع ليلدلا

هنأ انمدق ؟ ةصاخ ةيانع ىلإ ءيشلا ةسارح جاتحت ىتم فرعن نأ كلذ دعب ىقبي
ىلع بترتيو .  هتاسب موال هفورظ ىلإ  ،مث ءيشلا ةعيبط ىلإ عوجرلا كلذ يف بجي

ي هنا ىلع .  ضرتفملا أطخلا ماق ةصاخ ةيانع يضتقت ءيشلا ةعيبط تناك ىتم هنأ كلذ
تارطاقلا و ةيعانصلا و ةيعارزلا واآلالت تارايسلا  ،ك ةيكيناكيملا اآلالت نأ ظح ال

ب نوناقلا ضرفي ،  دعاصملا و ةيرانلا ةحلس واأل ةيراخبلا نفسلا و ةيئابرهكلا و ةيراخبلا
كرحم نم اهيف بكر املو اهتعيبطل ًارظن ،  ةصاخ ةيانع ىلإ جاتحت اهتسارح نأ صنلا
جاتحت يتلا يه اهدحو ةيكيناكيملا اآلالت تسيلو (dynamismepropre) يتاذ
ةيكيناكيم ريغ ىرخأ ءايشأ دجوت لب .  اهتعيبطل ًارظن ةصاخ ةيانع ىلإ اهتسارح

ىلع ةيكيناكيملا ريغ ةحلس األ كلذ لثم .  عضولا سفن يف نوكت نأ اهتعيبط يضتقت
و جاجزلا و ةيبطلا ةيود واأل ةيواميكلا داوملا و ةيئابرهكلا واألسالك اهعاونأ الف تخا

.(4) كلذ ىلإ امو تاعقرفملا و لجانملا و سوؤفلا و حيباصملا
نكلو ،  هتعيبط ىلع رظنلا ب ةصاخ ةيانع هتسارح يضتقت ال دق ءيشلا نأ ىلع

. 1249 ةرقف 2 وزام (1)

. 1256 ةرقف 2 وزام (2)
ص218 . 1256 ةرقف 2 وزام (3)

الً وئسم سراحلا ناك ،  راجفن اال اذه ءارج نم قيرح تبشف ةبهتلم داوم ترجفنا اذإو (4 )
7 نوناق ىضتقمب هأطخ تبث ًإالاذإ ال وئسم نوكي ال اسنرف يفو .  ضرتفم أطخ ىضتقمب

. 1922 ةنس ربمفون
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ةصاخ ةيانع ىلإ ةجاح يف ةسارحلا هذه لعجت اهيف دجو يتلا تاسب وملاال فورظلا
ةرطخ ءايشأ تسيل هذه  ،لك رخصلا و لا مرلا و لبحلا و ملسلا و ةرجشلا و بوكرلا ةبرعف
ةاشملا ىلإ ةبسنلا ب بوكرلا ةبرعف ةنيعم فورظ يف ةرطخ حبصت دق نكلو ،  اهتعيبطب
تماد ام ةرطخ ت سيل ةرجشلا و تارايسلا ىلإ ةبسنلا ب كلذك تسيل يهو ،  رطخ ءيش

ًائيش تحبصأ قيرطلا ضرع يف اهب تمرو حيرلا اهتعلتقا اذإف ،  يعيبطلا اهعضو يف
. ً ال متحم ًارمأ هيلع االزنالق لعجت ةجزل ةدامب نهد اذإ ًارطخ حبصي ملسلا  .و ًارطخ

نأشلا وه اذهو .  سانلا هب مطترت ثيحب عضو يف لعج اذإ ًارطخ حبصي دق لبحلا و
.(1) ردحنا اذإ رخصلا يفو ،  تلا هنا اذإ لا مرلا يف

وأ هتعيبطب ًارطخ ناك اذإ ةصاخ ةيانع هتسارح يضتقت ءيشلا نأ ىرن كلذ نمو
حمست حةلا يف وأ عقو يف ناك اذإ هتاسب مبال ًارطخ حبصي وهو .  هتاسب مبال ًارطخ ناك

تيال انهو .  ررضلا ثادحإ يف ًايباجيإ الً خدت لخدت اذإ  ،يأ ررضلا ثدحي نأب ةداع
.(2) ديدجلا يرصملا نوناقلا صوصن عم يسنرفلا ءاضقلا ىق

يناثلا بلطملا
ءايش األ سراح ةيلوئسم موقت ساسأ ىلع

،  هانمدق يذلا وحنلا ىلع ءيشلا سراح ةيلوئسم تققحت ىتم : ناتلأسم -732
اذه وه اآلنام نيبنف سراحلا بناج يف ضرتفم أطخ ىلع ةيلوئسملا هذه تماق

.  ضرتقم وه دح يأ  ،وىلا أطخلا
أطخلا وه ام

يف ضرتفملا أطخلا  ،ك ءيشلا بناج يف ضرتفملا أطخلا : ةسارحلا يف أطخ -733
اذإف .(fautedanslagar4de) ةسارحلا يف أطخ وه ،  ناويحلا سراح بناج

،  هسراح دي نم تلفأ دق ءيشلا اذه مامز نأ ضورفملا ناك ،  ريغلا ب ًاررض ءيشلا قحلأ
.  أطخلا وه اذهو

ىلإ برقا أطخ وه ريسفتلا اذهب ةسارحلا يف أطخلا نأ ىلإ ءاهقفلا ضعب بهذ دقو
هتحت يفخيل ةينوناقلا ةغايصلا هعرتخا ،  موهوم أطخ وهف ،  ةقيقحلا ىلإ هنم ةعنصلا
عيطتسي ال ًاضرف هيلع ضرفو ،  ًاماحقإ أطخلا هيلع محقأ دق لوئسملا  ،ذإ عقاولا

ىلع اهماقأو ،  نوناقلا اهضرف دق انه ةيلوئسملا نأ قيلا نأ يلو هنم .واأل صلمتلا
نأ حصي ءيشب عمتجملا ىلإ يقلا يذلا وه لوئسملا نأ كلذ .  ةعبتلا لمحت نم ساسأ
(3).و هتعبت لمحتي نأ بجو عفالً ررضلا عقو اذإف هب ، عفتناو ،  ررضلل ًاردصم نوكي
نع ةيلوئسملا يف ةيرظنلا هذه ىلع درلا نيع وه انه ةعبتلا لمحت ةيرظن ىلع درلا
ناكل  ،إوال ةعبتلا لمحت وه ءيشلا نع ةيلوئسملا ساسأ نإ لوقلا نكمي  .فال ناويحلا

األ ببسلا تابثإب ةيلوئسملا عفد زاج املو ،  سراحلا ال ءيشلا ب عفتنملا وه لوئسملا
.  يبنج

. 1270 ةرقف –1258 ةرقف 2 وزام ةعونتم ىرخأ تاقيبطت يف رظنأ (1)
لك الننإ وقي امهو .(1239 ةرقف 2 وزام رظنا ) يأرلا اذه لثم ىلع وزام ناذاتس األ ضرتعيو (2)
هذه مايقب ًارطخ حبصي ذنم وهو حيحص اذهو .  ةنيعم فورظ يف ًارطخ حبصي دق ءيش
دق همامز نأ ضرف ،  دوصقم ريغ ًاررض ثدحأ اذإف .  ةصاخ ةيانع ىلإ هتسارح جاتحت فورظلا
ملاال فورظلا ىلإ ةبسنلا ب ءايش لأل يبسنلا رطخلا " ىلإ نذإ األرم عجريف .  سراحلا دي نم تفلأ
،  ًاررض ثدحي نأب ةداع حمست حةلا يف وأ عضو يف لعج دق ءيشلا ناك اذإ امو ، " ةسب

ءاضقلا حرش يف ناذاتس األ هلوقي ام نيع وه اذهو .  ةصاخ ةيانع ىلإ هتسارح جاتحت ذئدنعف
هذه تسيلو .  يباجي اإل لخدتلا ةركف ىلإ ليوط باهسإ دعب ناعجري انيأر امك امهف .  يسنرفلا

.  هتاسب موال هعضو ىلإ ةبسنلا ب رطخلا ءيشلا ةركف إال ةركفلا
. 553 ةرقف ؟2 ىنعملا اذه يف رظنأ (3)
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هنكلو ،  ضرتفم ألهن أطخلا تابثإ فلكي ال رورضملا :و رورضملا هتبثي يذلا 734-ام
تبثي نأ هيلع بجيف .  ءايش األ سراح ةيلوئسم اهب ققحتت يتلا طورشلا تابثإ فلكي

نأ انه ضورفملا  ،و ررضلا ثدحأ يذلا ءيشلا سراح وه هيلع يعدملا وأالًنأ
دي ىلإ هدي نم تجرخ دق ءيشلا ةسارح نأ كلا ملا تبثي نأ ىلإ كلا ، ملا وه سراحلا
ىلع بجيو .  لوئسملا وه صخشلا اذه نوكي ذئدنعو ،  ررضلا عوقو تقو رخآ صخش
وأ ةصاخ ةيانع هتسارح يضتقت ءيش لعفب عقو دق ررضلا نأ تبثي نأ ًاضيأ رورضملا
يف ًايباجيإ الً خدت لخدت دق ءيشلا نأ انمدق امك ضورفملا  ،و ةيكيناكيم ةلآ لعفب

ًايبلس إال نكي مل لخدتلا نأ ىلع ليلدلا سراحلا ميقي نأ ىلإ ،  ررضلا ثادحإ
ضرتفم وه دح يأ ىلإ -2

تابثإ لبقي ال ًاضارتفا ضرتفم انه أطخلا : سكعلا تابثإ لبقي ال ضارتف 735-اال
.  ناويحلا سراح بناج يف ضرتفملا أطخلا  ،ك سكعلا

هنأ وأ أطخ بكتري مل هنأ تبثي نأب هسفن نع أطخلا يفني نأ سراحلل نذإ زوجي فال
يسنرفلا ءاضقلا ناك دقو هدي نم ءيشلا مامز تلفي ال ىتح ةيانعلا نم يغبني امب ماق

زيجيو ،  سكعلا تابث ًإل باقال ًاضارتفا ًاضرتفم أطخلا لعجي هجردت لحارم يلوأ يف
،  سكعلا تابث إل لباق ريغ أطخلا ضارتفا لعج ىلإ جردت  .مث أطخلا يفني نأ سراحلل

.(1) هسفن نع أطخلا يفني نأ عيطتسي سراحلا دعي ملف
ةعبتلا لمحت ةيرظن راصنأ هيف مجاه يذلا ناديملا يه ةلأسملا هذه تناك دقو

ال ًاضارتفا ضرتفملا أطخلا ةركف ىلع انيأر امك اوضرتعا دقف .  ضرتفملا أطخلا ةيرظن
ًإل باقال ضارتف اال نوكي نأ بجو ضرتفا اذإ أطخلا نإ اولا  ،قو سكعلا تابثإ لبقي
أطخ ، بكتري مل هنأ ىلع ليلدلا ميقي نأ عاطتسا اذإ سراحلا نأ كلذ .  سكعلا تابث
أطخ ساسأ ىلع ةيلوئسملا ةماق ًإل ال ياحت إال سيل كلذ نم مغرلا هبب أطخلا قاصلإف

ةيسنرفلا ضقنلا ةمكحم اعد ام اذهو .  هيفن ىلع ليلدلا ماقأ نأ دعب هل دوجو ال يمهو
ةنس رياربف 13 يف ةعمتجملا اهرئاود يف هتردصأ يذلا اهمكح يف ،  ثدحتت نأ ىلإ
نع "(presomptionderesponsabilite)،ال ةيلوئسملا ضارتفا نع" ، 1930
اال اذه ىلع وزام ناذاتس األ دريو (presomptiondefaute) أطخلا ضارتفا "
 .واأل ةسارحلا يف أطخ وه ءيشلا سراح ةيلوئسم هيلع تماق يذلا أطخلا نأب ضارتع
ال ىتح هدي نم تلفي ءيشلا مامز لعجي أبال ًانوناق مزتلي سراح لك نأ كلذ يف لص
obligationderesultat) ةياغ قيقحتب مازتلا وه مازتل اال اذهو .  ررضب دحأ باصي
دي نم ءيشلا مامز تلفا اذإف (obligationdemoyen) ةيانع لذبب مازتلا )،ال

.(2) سكعلا تابثإب هيفن ىلإ كلذ دعب ليبس  ،وال أطخلا عقو دقف ،  هسراح
يف موقي امنإ أطخلا ضارتفا نأ نم ناويحلا نع ةيلوئسملا يف هانررق ام انه ررقنو

اال اذهب عفتني يذلا وه رورضملا نأ انمدق دقو .  رورضملا و سراحلا نيب ام علاالةق
اذإ أطخلا ضارتفا موقي ال كلذك .  هيلع هب جتحي نأ زوجي هب ،فال راضي وال ضارتف

ةيلوئسم عم ءيشلا سراح ةيلوئسم عمتجت دقو .(3) هتاذل ررضلا ءيشلا ثدحأ
ب ظفتحاو هعبات ىلإ هعفد دق ءيشلا مكلا ناك اذإف .  دحأو صخش يف عربتملا
الً وئسم نوكي انه كلا ملا نإف ،  ريغلا ب ًاررض ءيشلا قحلأو ،  ةسارحلا

. 1297 ةرقف 2 وزام يف كلذ ليصفت رظنأ (1)
ظح 1327–يوال ةرقفو 1326 ةرقفو 1320 ةرقفو 1318 ةرقفو 1315 ةرقف 2 وزام رظنأ (2)

ال ةيببسلا وهعالةق ضورفملا لعج ،  ةيلوئسملا ضارتفا نع ملكت امدنع يسنرفلا ءاضقلا نأ
ةضرتفم انه ةيببسلا  ،و يسنرفلا يندملا نوناقلا نم 1352 ةداملا ب مدطصي ال ىتح ،  أطخلا

.  يبنج األ ببسلا تابثإب يفتنت يهو ،  سكعلا تابث ًإل باقال ًاضارتفا
. 3–1272 ةرقف 2 وزام (3)
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هرابتعاب امإو ،  هبناج يف ًاضرتفم أطخلا نوكيف ًاسراح هرابتعاب :امإ نيرابتعا دحأب
بناج يف ضرتفملا أطخلا موقي ىتح عباتلا بناج يف أطخلا تابثإ بجيف ًاعوبتم

و سراحلا نيب ام ةيدقع عالةق دجوت ثيح موقي ال ضرتفملا أطخلا و عوبتملا
ب مزتلم وهو بيبطلا  ،و بكارلا سالةم نع دقعلا ب لوئسم وهو لقنلا نيمأف .  رورضملا

ةيلوئسم نيلوئسم نانوكي  ،ال ضيرملا عالج يف ةبجاولا ةيانعلا لذبي نأ دقعلا
،  ةيدقع ةيلوئسم دقعلا ىضتقمب الن وئسم امه  ،لب ضرتفم أطخ ىضتقمب ةيريصقت

نامضب عوبتملا ىلع ًامازتلا بتري عوبتملا و عباتلا نيب دقع ماق اذإو كلذ نايب رم دقو
عربتملا ةيلوئسم تناك ،  ررضلا ب عباتلا عوبتملا ةسارح يف ءيش باصأو ،  عباتلا سالةم

سالةم نامضب ًامازتلا بتري ال دقعلا ناك نإف ،  ةيريصقت ةيلوئسم  ،ال ةيدقع ةيلوئسم
ةيلوئسم الً وئسم عوبتملا ناك ،  عوبتملا و عباتلا نيب الً صأ دقع دجوي مل  ،وأ عباتلا

.  ضرتفم أطخ ىلع موقت ةيريصقت
هتيلوئسم  ،ألن زييمتلا ميدع نوكي نأ زوجي ال ناويحلا سراحك ءيشلا سراحو

.  هبناج يف أطخلا روصتي ال زييمتلا ميدعو ،  أطخلا ىلع موقت
عيطتسي ال ءيشلا سراح ناك املو : ةيببسلا عالةق يفنب ةيلوئسملا يفن زاوج -736

عفدل همامأ قبي  ،مل هانيب يذلا وحنلا ىلع أطخلا يفنب هسفن نع ةيلوئسملا عفدي نأ
ال وهو عقو . يذلا ررضلا و ءيشلا لعف نيب ةيببسلا عالةق يفني إالنأ ةيلوئسملا
ةوق : يبنجأ ببسب ناك ررضلا عوقو نأ تبثأ إالاذإ هذه ةيببسلا علاالةق يفن عيطتسي
ةحارص هيلع صنت ام اذهو .  ريغلا أطخ وأ باصملا أطخ وأ ئجافم ثداح وأ ةرهاق

. " هيف هل الدي يبنجأ ببسب ناك ررضلا عوقو نأ تبثي :"…اممل لوقت 178ذإ ةداملا
ةصاخ ماكحأ نم كلذ يف دري اإلخاللامب مدع عم اذه ": ةرابعلا هذهب صنلا يهتني مث

نع لمعلا بر ةيلوئسم نم هانركذ نأ قبس ام ةصاخلا ماكح األ هذه مهأ نمو . "
لمحت ساسأ ىلع موقت  ،لب ضرتفم أطخ ىلع موقت ال ةيلوئسم يهف ،  لمعلا ثداوح

.  ةعبتلا
ثلا ثلا بابلا

ببس بال ءارث اإل
(lEnrichissementsanscause)

ديهمت
ىلع ىرثأ نم لك : مازتل اال رداصم نم ميدق ردصم وه ببس بال ءارث 737-اإل

ام دودح يف هب ىرثأ ام ردق ريغلا اذهل دري نأب مزتلي ينوناق ببس نود ريغلا باسح
ال يتس اال اذهل نوكي نأ نود ،  هريغ كلم ىلع صخش يلوتسا اذإف ةراسخ نم ريغلا قحل

ينوناق ببس نود ىرثا دق نوكي ،  ةنسح ةينب ولو هكلم ىلإ هفاضأو ،  ينوناق ببسب ء
.  ريغلا هب رقتفا امو وه هب ىرثأ :ام نيتميقلا ىندأ درب مزتليف ،  ريغلا باسح ىلع

.  نوناقلا دعاوق يلوأ نم ربتعت هانيب يذلا وحنلا اذه ىلع ببس بال ءارث اإل ةدعاقو
ةجاح ريغ يف يهو .  يعيبطلا نوناقلا و ةلا دعلا دعاوقب ةرشابم لصتتف اهروذج دتمت
رجف يف مازتل لال رهظ ردصم لوأ اهلعل لب اهرربي ام اهتايط يف لمحت  ،ذإ ريربت ىلإ
مازتل لال ردصم حلا لك ىلع يهو .  ةينوناقلا ةهادبلا نم اهظفح غلبم اذهو ،  خيراتلا

.(1) نوناقلا اهفرع يتلا يلو األ رداصملا نم وه اذهو ،  عورشملا ريغ لمعلا ردصم رصاع
مل يهف ،  ميدقلا ذنم تفرع دق تناك  ،اذإ ببس بال ءارث اإل ةدعاق نأ ىلع -738

صلختست ماع أدبمك ال ينامورلا نوناقلا اهفرع : ءازج األ لصتم ريغ وحن ىلع إال فرعت
حاالت يف يصقتست ةقرفتم ضورفو ةرثانتم تائيزجك  ،لب ةعونتملا هتاقيبطت هنم

.  اهدعب امو ص642 1924 ةنس سيراب ينامورلا نوناقلا زجوم (Girard) راريج (1)
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.  ةماع ةدعاق اهمظتنت وأ كرتشم لصأ اهعمجي نأ نود ،  ةددحم
يف وأ ميدقلا يسنرفلا نوناقلا يف ءاوس ،  ىطسولا روصعلا يف ةدعاقلا ظح ناكو
لا جملا اذه ىتح ينادي يئضالًال ًاظح ،  يزيلجن اإل نوناقلا يف وأ اإلساليم هقفلا

.  ينامورلا نوناقلا يف هب ترفظ يذلا دودحملا
نم اهريغب ةطلتخم تيقبف ،  ءازج األ تتشم ًارثعبم ًاثارت ثيدحلا نوناقلا اهاقلتو
 ،ذإ بيرق دهع ىتح ،(1) لقتسم نايكو يتاذ ماوقب رفظت نأ نود مازتل اال رداصم
دودح اهل تمستراف ،  ةثيدحلا تاينقتلا اهتلوانتو ،  رصم يفو اسنرف يف ءاضقلا اهلوانت

الً قتسم ًاردصم تماقو ،  اهتيتاذ ةدعاقلا تبسكو .  ىدملا ةحضاو ملا عملا ةفورعم
.  مازتل اال رداصم نم اهريغ بناج ىلإ

لحارم يف ةدعاقلا اهيلإ تلصو ةلحرم يضقأ ديدجلا يرصملا نوناقلا لجسو
.  يخيراتلا اهروطت يف ةدعاقلا عباتن نأ انينعي مث نمو .  اهجردت

ببس بال ءارث اإل ةدعاقل يخيراتلا روطتلا
: ينامورلا نوناقلا

ناموقت ىواعدلا نم نيتفئاط ينامورلا نوناقلا فرع : ىواعدلا نم ناتفئاط -739
condictiones ) ببس نود عفد امل دادرتس اال ىواعد : ببس بال ءارث اإل ةدعاق ىلع
كال نكلو (actiondeinrem verso) ببس بال ءارث اإل ىواعدو (sinecause

ليبس ىلع تددح ةنيعم حاالت يف إال حابت نكت مل ىواعدلا نم نيتفئاطلا نيتاه نم
لا األوح عيمج ىلع لمتشت ةماع ةدعاقلا عضو ىلإ ينامورلا نوناقلا لصي ملو .  رصحلا

.  ىواعدلا نم نيتفئاطلا نيتاه ضرعتسنو ببس نود ءارث اإل اهلوانتي نأ زوجي يتلا
: اآلةيت ىواعدلا ىلع لمتشت هذهو : ببس نود عفد ام دادرتسا ىواعد -740

هل ، نئاد ريغلا اذه نأ نظي وهو قح نود هعفد ام صخشلا اهب درتسي ىوعد -1
.(condictioindebiti) ىمستو

ىمستو ،  ققحتي مل عورشم ببسل ريغلل هعفد ام صخشلا اهب درتسي ىوعد -2
.(condictiocausedatecausenonsecutar)

عورشم ريغ لمعب مايقلا نم هعنمل ريغلل هعفد ام صخشلا اهب درتسي ىوعد -3
عورشم ريغ لمع نم هب ماق ام تاليف ىلإ هعفدل )،وأ ةميرج باكترا نم هعنمك )

turpem causam condictio ) ىمست ىوعدلا هذهو .( هقرس ام در ىلإ ةعفدك )
صخش دقاعت اذإ امك ،  نيدقاعتملا نم لك دنع ًامئاق عورشملا ريغ ببسلا ناك اذإف (ob

اال عنتما ،  ةرماقملا وأ ةراهعلا لا معأ نم لمع وأ ةميرج باكترا ىلإ هعفدل رخآ عم
.  دادرتس

 ،ك نوناقلا ماكحأ خالف ىلع هب رقتفا ام يرثملا نم رقتفملا اهب درتسي ىوعد -4
ا ناطلس تحت هدقع نيد نم وأ ةينوناق ريغ دئاوف نم هعفد ام هنئاد نم درتسي نيدملا

.(causam condictoobinjustum ) يمست ىوعدلا هذهو .  هارك إل
ببسلا ناك  ،اذإ ةنيعم لا وحأ يف هل هعفد ام ريغلا نم صخشلا اهب درتسي ىوعد -5
يمست ىوعدلا هذهو .  ققحت نأ دعب عطقنا دق ناك وأ ققحتي مل ناك وأ دوجوم ريغ

لا وحأ يف إال حابت نكت مل اهنكلو .  قيضلا اهانعمب (condictiosinecausa)
كلذ نم .  ةماع ةدعاق حبصتل لا األوح عيمج ىلإ دتمت ملف ،  رصحلا ليبس ىلع ةددحم
اهقفني تافورصملا حلااالت ،ك ضعب يف دادرتس اال ىلإ ليبس نم هل نكي مل رقتفملا نأ

ءاملا نم لودجب "133 ةرقف ةيبد األ ةدعاقلا " هباتك يف (Ripert) ريبير ذاتس األ اههبشي (1)
ال لودجلا نكلو ،  هدوجوب دهشي ام ةددحملا ةينوناقلا دعاوقلا نم تسيلف ،  ضر األ تحت يرجي

.  ًادبأ ضر األ قوف رهظي
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.  رهنلا ىرجم لوحتب اهكلا م اهدقفي ضر  ،كواأل ةينلا نسح وهو ريغلا ضر أل زئاحلا
ثالةث . رومأ هذه دادرتس اال ىواعد نأش يف ظح يال

ةيلكشلل ةجيتن ناك ينامورلا نوناقلا يف ىواعدلا هذه روهظ )نأ (األرماأللو
اذه يف لماعتلا امهيلع ىوطنا نيذللا (abstraction) درجتلا (formalisme)و
ريغ ببسلا اذه ناك ول ىتح ،  هببسل رابتعا نود ًاحيحص ربتعي دقعلا ناك دقف نوناقلا

ةيكلملا تناكو ضورفملا لكشلا ىفوتسا دق دقعلا ماد  ،ام عورشم ريغ ناك وأ دوجوم
.  عورشم ريغ وأ دوجوم ريغ اهلقن ببس ناك ول ىتح ةموسرملا عاضو لأل ًاقبط لقتنت
ريغ وأ دوجوم ريغ هببس ناكو دقعلا ذفن ول اميف اذه دادرتس اال ىواعد تدجو مث نمو
ريغ وأ دوجوم ريغ ببسل ةيكلملا تلقتنا ول اميفو عفد ، ام نيدملا درتسيف عورشم

.  ببسلا ةيرظن يف كلاالم دنع كلذ نايب قبس دقو .  هكلم كلا ملا درتسيف عورشم
رقتفملا و يرثملا نيب ام مئاق دقعب لصتت ىواعدلا هذه لك نأ ( يناثلا (األرم

دقع يف دادرتس اال ىوعد نم ةقتشم اهلصأ يف يه negotium)ذإ contractus)
كانه نكي مل مث نمو .  دقعب لصتت نأ بجو كلذ لجأ نمف ،(1)(mutuum ) ضرقلا

.  ضر األ عممكلا دقعب طبتري مل وه ذإ هتافورصم درتسي نأ زئاحلل ليبس
م نم ةرشابم لقتنا دق نوكي نأ بجي ىواعدلا هذه يف ءارث )نأاإل ثلا ثلا (األرم
هذه قيرط نع ءارث اإل ققحت اذإف يبنجأ ةطاسو نود يرثملا ملا ىلإ رقتفملا لا

حمال نوكي انه ءارث اإل نإف هيف ، ًافرط نكي مل دقع ءارو نم صخش ىرثأو ،  ةطاسولا
.  ببس بال ءارث اإل ىواعد يهو ىواعدلا نم ىرخ األ ةفئاطلل ً

دقاعتلا ةرئاد يه ةدودحم ةرئاد يف تأدب هذهو : ببس بال ءارث اإل ىواعد -741
ديسلا ةطلس تحت وأ ًادلو ةيوب األ ةطلسلا تحت نوكي ،  رخآو صخش نيب ام متي يذلا

زاج هيف ، ًافرط وه نوكي نأ نود دقاعتلا اذه ءارو نم ديسلا األبوأ ىرثأ اذإف ًادبع
.  دبعلا وأ دلولا عم دقاعت نم راقتفا دودح يف ىرثأ ام ردقب هيلع عوجرلا

دحأ عضخي ال نيصخش نيب ام دقاعتلا تلمشف ،  ىواعدلا هذه ةرئاد تعستا مث
ىوعدب هيلع عوجرلا زاج دقاعتلا اذه ءارو نم ثثلا صخش ىرثأ اذإف ام . ةطلسل امهنم

حلااالت تلظ نكلو .  ةكرشلا ىلع عفنب دقاعتلا داعف ريغلا عم دقاعت كيرشك ،  ءارث اإل
حا عيمج لمشت ةماع ةدعاق عضوت ملو ،  ةددحم ًاضيأ يه ىواعدلا هذه اهيف حابت يتلا

.  ببس بال ءارث التاإل
: ميدقلا يسنرفلا نوناقلا

بال ءارث اإل ةدعاقب نوناقلا اذه فرتعي :مل ببس نود عفد ام دادرتسا ىواعد -742
نم هيلإ تلقتنا ةنيعم حاالت ىلع أدبملا رصقو ،  قيبطتلا ةلماش ةماع ةدعاق ببس
قح نود عفد ام دادرتسا ىواعد يه تاقيبطتلا هذه رهظاو .  ينامورلا نوناقلا
ذنم ىواعدلا هذه نأش يف ماه روطت عقو دقو (2)(condictionessinecausa)
انكر ببسلا رابتعا ىلع بترت دقف .  ميدقلا يسنرفلا نوناقلا يف ببسلا ةيرظن ترهظ
 .ذإ اهتيمهأ نم ريثكلا ءيشلا قح نود عفد ام دادرتسا ىواعد تدقف نأ دقعلا يف
تلال ةعيرذ - لوقلا قبس امك ةدرجم ةيلكش دوقعلا هدنعو - ينامورلا نوناقلا يف تناك
ام اهب درتسي دقاعتملا ناكف ،  ديرجتلا اذهو ةيلكشلا هذه ىلع بترتت يتلا جئاتنلا يق
ب ميدقلا يسنرفلا نوناقلا فرتعا نأ دعب امأ عورشم ريغ ببسل وأ ببس نود هعفد
ريغ هببس نوكي يذلا وأ هل ببس ال يذلا دقعلا حبصأ دقف .  دقعلا يف ًانكر ببسلا

ص513 .(1855–1851 ونيج ةمجرت ) ينامورلا نوناقلا يف (Savigny) ينيفاس رظنأ (1)
.  اهدعب امو ص625 1924 ةنس سيراب ينامورلا نوناقلا زجوم راريج نراق ص617– –

؟؟) ةرقف األلو لصفلا عباسلا بابلا يناثلا باتكلا 1 ةيندملا نيناوقلا )(Domat) امود رظنأ (2)
.
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ةليلقلا حلااالت يف إال دادرتس اال ىواعدل ةجاح كانه دعت ملف . ً ال طاب ًادقع عورشم
.  هذيفنت دعب دقعلا اهيف حسفي يتلا حلااالت يف طبالهن .وأ مغر دقعلا اهيف ذفني يتلا

actiodein ) ببس بال ءارث اإل ىواعد تيقبو : ببس بال ءارث اإل ىواعد -743
ىوعدب تطلتخا نأ تثبل ام اهنكلو ءارث حاالتاإل ضعب يف حابت (rem verso
صخش يلوت اذإ هنأ ركذف .  ةيناثلا نع ًاعرف اهرابتعاب يلو األ هييتوب جلا عو ةلا ضفلا
لتخا ،  لمعلا بر ةدارإ مغر كلذ لعف  .وأ هسفن نوؤش ربدي هنأ ًادقتعم ،  هريغ نوؤش
ةصقان ةلا ضفلا ماكحأ قبطتو .  ةلماك اهماكحأ قبطت ةلا ،فال ضفلا ناكرأ نم نكر

يف قفنأ ام دادرتسا ىلع يلوضفلا اهيف رصتقي (gestiondaffairesanormale)
.(1) ىوعدلا عفر موي لمعلا بر هب ىرثأ ام دودح

:(2) اإلساليم هقفلا
يه دودح يف إال مازتل لال ًاردصم ببس بال ءارث اإلساليمباإل هقفلا فرتعي 744-ال

ةينامرحلا و ةينيت لاال نيناوقلا و ينامورلا نوناقلا هيلإ لصو يذلا ىدملا نم ريثكب قيضأ
هنم . تقنشا يتلا

نم رهاظلا  .و قحتسملا ريغ عفد وه كلذ يف اإلساليم هقفلا هب فرتعي ام عسوأو
هيلع نأ نظ ًاصخش نأ ولف .  مازتل لال ًاردصم اهلعجت اهنأ اإلسالةيم ةعيرشلا صوصن

.(3) ىدأ امب عجر خالهف ، نابف ًانيد ،
ًاعربتم يلوضفلا ربتعيو ،  مازتل لال ًاردصم يلوضفلا لمعب اإلساليم هقفلا فرتعي وال

.(4) لمعلا بر ىلع ءيشب عجري ال
حاال دجوت هنأ ىلع اإلساليم . هقفلا هب فرتعي فال ةماع ةدعاقك ببس بال ءارث امأاإل
.  ريغلا باسح ىلع يرثملل ًامزلم هقفلا اذه يف ببس بال ءارث اإل اهيف نوكي ةنيعم ت
ىنب ول امك كلذ ، نم دي هل نكي مل رقتفا يذلا صخشلا ناك اذإ ةداع كلذ نوكيو
ةميقب عجريو ًاعربتم نوكي  ،فال مكاحلا نذإ وأ هبحاص نذإ نودب لفسلا ولعلا بحاص

ال مكاحلا ف مكاحلا ىلإ األرم عفر اذإ ءانبلا ىلإ رطضم ألهن لفسلا بحاص ىلع ءانبلا
.(5) هليدعت مدعل هلفس ءانب ىلع لفسلا بحاص ربجي

حا يف اإلساليمإال هقفلا يف مازتل لال ردصمب سيل ببس بال ءارث نأاإل ىرن مث نمو
.  ةليلق الت

. 189 ةرقفو 182 ةرقف ةلا كولا باب يف (Pothie) هيتوب رظنأ (1)
ص71 . ص69– 17 ةرقف ؟؟ دقعلا ةيرظن (2)

ًابجاو سيل ًائيش عفد نم رئاصبلا نويع زمغ هحرش يفو ص194 . لوأ ءزج رئاظنلا و هابش (3)األ
207 مو م202 ىنعملا اذه يف ًاضيأ رظنأ .  ةبهلا هجو ىلع هعفد إالاذإ هدادرتسا هلف هيلع

.  ناريحلا دشرم باتك نم
قلا اهنذإ اهلبال هتأرما راد رمع : اآلةيت صوصنلا نم تانامضلا عمجم يف درو ام اذه ديؤي (4)
مرك ةرامع ليصفتلا اذه ىلعو ،  عربتم هنإف ةقفنلا نم اهيلع ءيش وال اهل اهلك ةرامعلا يفسنلا
هرمأ هريغب هتأرما وأ نيدلا بر دلو ىلع قفتا اذإ نويدملا ص453)– ) مأالاهك رئاسو هتأرما
ريغب هريغ نيد ىضق ص449)–ول ) هيلع قفنأ نم ىلع قفنأ امب عجري وال نيدلا نم أربي ال

  نيدلا ءاضقب عوطت ألهن يضاقلا كلم ىلإ ضوعي هوجولا نم هجوب كلذ ضقتنا ولف زاج ، هرمأ
ص449) ص448– ) اهلثم يضاقلل هيلعو ،  نيدلا هيلع نم كلم ىلإ دوعي هرمأب ىضق ولو ،

.
عم ولعلا يذ خبالف ًاعربتم نوكي اآلرخ قفنأو امهدحأ باغف امهنيب عرز نيلوصفلا عماج يفو (5)
ًارضاح ناك ول هكيرش ألن رطضم نأاأللو قرفلا  .و قافن إالباإل هقح ىلإ لصي كالًال نأ

زلااال املف اآلرخ ، ىلع عجريل هب رضاحلا يضاقلا رمأي ًابئاغ ولو قافن اإل ىلع يضاقلا هربجي
ًارضاح ول هبحاص ربجي ال يضاقلا ذإ لفسلا ءانب يف رطضمف ولعلا وذ  ،امأ ًاعربتم ناك رارطض

ص705). زاب ميلس ذاتس لأل ةلجملا حرش ) عربتمب سيل رطضملا  ،و ًابئاغ ول هريغ رمأي فال
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.(1) يزيلجن اإل نوناقلا
يف ًاعاستا ديزي وهف اإلساليم ، هقفلا يف ًاقيض ببس بال ءارث اإل باب نك اذإو -745
ًاعم نادعبيو ،  يزيلجن اإل نوناقلا و اإلساليم هقفلا براقتي اذه يفو يزيلجن اإل نوناقلا

.  ينامورلا نوناقلا نع
نأش كلذ يف هنأش ،  قحتسملا ريغ عفد وه يزيلجن اإل نوناقلا هب فرتعي ام عسوأو
عفدي هنأ ةين نسحب ًادقتعم ،  نئاد ريغ ىلإ دوقنلا نم ًاغلبم عفد نمف اإلساليم هقفلا

يف ال عقاولا يف طلغلا نوكي نأ طرشب هعفد ام يزيلجن اإل نوناقلا يف درتسي ،  نئادلل
.(2) نوناقلا

إال تافورصم نم هقفنأ ام دادرتسا يف قحلا يزيلجن اإل نوناقلا يف يلوضفلل سيلو
هلمحتي اميف نهترملا نئادلا ةلا حو قرغلا نم ةنيفس ذاقنإ حةلا اهنم ،  ةددحم حاالت يف

.(3) ةنوهرملا نيعلا ظفحل ةقفنلا نم
ةصاخ حاالت يف إال يزيلجن اإل نوناقلا هب فرتعي فال هتاذ ببس بال ءارث اإل أدبم امأ

: ثيدحلا يسنرفلا نوناقلا .(4)

ىلع لمتشي ًاصن نويلبان نوناق وتحي ):مل ماعلا أدبملا راكنإ ) يلو األ ةلحرملا -746
انه ترثانت ةقرفتم حاالت ىلع نوناقلا اذه رصتقا لب ببس بال ءارث لإل ةماع ةدعاق
ءانبلا  ،و ةعفانلا و ةيرورضلا تافورصملا  ،و قحتسملا ريغ عفدو ةلا ، ضفلا اهزربأ كانهو

.  ريغلا ضرا يف سارغلا و
ىقلت يذلا وه (LEcoledeiExegese) نوتملا ىلع حارشلا دهع ناك املو

و ةيعيرشتلا صوصنلا نومزتلي حارشلا ؤهالء ناكو ،  هلحارم لوأ يف يسنرفلا نينقتلا
بال ءارث اإل أدبم نأ ةماعلا ةدعاقلا ررقي صن مادعنا ىلع بترت دقف اهنع ، نوفرحني ال
يف ءاضقلا و هقفلا رصتقاو يلو . األ ةلحرملا هذه يف ًامات ًاراكنإ هدوجو ركنأ ببس
اميف ال صي نأ نود ،  ةصاخلا حاالاهت يف ةقرفتملا صوصنلا هذه قيبطت ىلع اسنرف

.  امهنيب
ةلحرم يف يسنرفلا نوناقلا لخد ):مث ةصقانلا ةلا ضفلا ) ةيناثلا ةلحرملا -747

ةلا ضفلا نم عرف اهنأ ىلع نكلو ،  ببس بال ءارث اإل ةدعاقب ءاضقلا اهيف فرتعا ةيناث
هب قلا يذلا وحنلا ىلع ةصقانلا ةلا ضفلا نم برض ،  ةيعيرشتلا صوصنلا يف ةدراولا
ببس بال ءارث اإل سايقب ىضقت ةيسنرفلا ضقنلا ةمكحم تأدبو .  هانمدق اميف هييتوي
نكر ةصاخبو ،  اهناكرأ نم نكر لتخا ةلا ضف ببس بال ءارث نأاإل ربتعتو ةلا ، ضفلا ىلع

.(5) ريغلا نوؤش يلوت يف دصقلا

ص62 . ص61– 61 ةرقف فلؤملل دقعلا ةيرظن (1)
.  اهدعب امو 139 صو اهدعب امو ص85 دقعلا هبش يف (Kenner) رنيك رظنأ (2)

(jenks)م720 . سكنج رظنأ (3)
ىلع عجرت نأ اهلف اهيلع نمؤملا ةراسخلا غلبم نيمأتلا ةكرش تعفد :1-اذإ يتأي ام اهنم ركذن (4)
يف ءاكرشلا دحأ ىلوتسا اذإ –2 ةراسخلا هذه نع ريغلا نم هذخأ يذلا ضيوعتلا ب نمؤملا
دحأ مقي مل ؟اذإ ةدايزلا هذه درب مزتلا ةعئاشلا نيعلا ةلغ يف هبيصن نم رثكأ ىلع عويشلا

األ فرطلل اهعفد يتلا دوقنلا درتسي نأو دقعلا خسفي نأ لفآلرخ مازتلا نم هيلع امب نيدقاعتملا
.  اهدعب امو ؟؟؟؟ يف عجاري .  دقعلل ًاذيفنت نماألمعلا وه هب ماق امع ًاضيوعت بلطي نأ وأ لو
اذه ىلت دقو . 471–1–7272 زوللا 1872د ةنس ةينوي 18 يف ةيسنرفلا ضقنلا ةمكحم (5)

ةمكحم : ببس بال ءارث حاالتاإل يف ةلا ضفلا ىوعد ًاضيأ امه ًاقبط نارخآ نامكح مكحلا
ةنس ربمسيد 19 يفو ، 457–1–73 زوللا 1873د ةنس ةيلوي 15 يف ةيسنرفلا ضقنلا
ةلا ضفلا ةيرظن ةيسنرفلا ضقنلا ةمكحم هيف تقبط مكح رخآو . 204–1–78 زوللا 1877د
يف رظنأو لأللو . قيلعت عم 49–1–91 زوللا 1890د ةنس ةيلوي 16 يف ردص ةصقانلا

ص601 . 5 337–الور ةرقف 20 نارول –49 ةرقف 31 بمولوميد يسنرفلا هقفلا
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:( نيديق ىلع ًايوطنم ماعلا أدبملا ب فارتع (اال ةثلا ثلا ةلحرملا -748
األلو لماعلا .  نيلماعب ًارثأتم ةثلا ثلا هتلحرم يف كلذ دعب يسنرفلا نوناقلا لخدو

صوصنلا ةقبر نم ءاضقلا و هقفلا ررحت دقو ،  نوتملا ىلع حرشلا ةسردم ناطلس لا وز
 .و صوصن ىلإ دنتست ألن ةجاح نود ةماعلا ئدابملا غاصت نأ نكمأو ،  ةيعيرشتلا

أدبمل ةعونتم تاقيبطت نع تقاض نأ تثبل ام ةصقانلا ةلا ضفلا ةيرظن نأ يناثلا لماعلا
ولو ةلا ضفلا ةريظح يف تاقيبطتلا هذه لا خدإ نكمملا نم نكي ملو ،  ببس بال ءارث اإل
أدبم ببس بال ءارث اإل ةدعاقب فارتع نماال نذإ نم الدب ناكف .  ةصقان ةلا ضف اهرابتعاب

.  ةصقان وأ تناك ةلماك ةلا ضفلا نع الً قتسم ،  هتاذب ًامئاق
نأ اربتعاف ،  روهشملا امهباتك يف ورو ىربوأ نافورعملا ناهيقفلا ةلحرملا هذه داقو
ينبم مازتل لال ردصمك ةلا ضفلا نع الً قتسم أدبم اهتاذب موقت ببس بال ءارث اإل ةدعاق

إال سيل يسنرفلا نوناقلا يف ةيعيرشت صوصن نم درو امو ةلا . دعلا دعاوق ىلع
.(1) رصحلا ليبس ىلع ركذت مل أدبملا اذهل ةعونتم تاقيبطت

نيميظعلا نيهقفلا ءارو تراس 1982 ةنس يف ةيسنرفلا ضقنلا ةمكحم تثبل ام
.(2) امهلوقب تضقو

ترقتسا دق تناك  ،اذإ ببس بال ءارث اإل ةدعاق نأ ةثلا ثلا ةلحرملا هذه يف ظح يوال
يه امنإ ءارث اإل ىوعد نأ امهلوأ .  نيديقب تلغ دق اهنإف ةلا ، ضفلا نع ةلقتسم ةدعاق
لبسلا تزوعأ إالاذإ اهيلإ ءاجتل اال زوجي (actionsubsidiaire)ال ةيطايتحا ىوعد

يف ءاضقلا و هقفلا كلذ يف امهعبتو ورو ، يربوأ ناهيقفلا قلا اذهب ىرخ األ ةينوناقلا
كلذ درو .  ىوعدلا عفر تقو ًامئاق نوكي نأ هيف طرتشي ءارث نأاإل يناثلا ديقلا و اسنرف
كلذ يف مهعبتو هنع ، هانلقن اميف هييتوب هيلإ اهقبسو ورو ، يربوأ قهلا اميف ةحارص

.  مويلا ىتح نايسنرفلا ءاضقلا و هقفلا
نيذه نم اهيف صلختي ةعبار ةلحرم يف لوخدلا جلا عي يسنرفلا نوناقلا والزيلا

دقو ص247 . ص246– سداسلا ءزجلا ةعبارلا ةعبطلا (Aubryetrau) ورو يربوأ رظنأ (1)
نيهيقفلا تارابع نم انه هلقنت اميف ادرو نيديقب الهل ، قتسا ادكأ نأ دعب ،  أدبملا ناهيقفلا طاحأ

: اهتاذ
"…… .iln'estpermisdes'enrichirauxdepensd'autruidanstouslescasoule

patrimoined'unepersonnesetrouvantsanscauselegitimeenrichiau
detrimentdeceluid'uneautrepersonne,cello-cinejouirait,pourobtenir
coquiluiapparientoucequiluiestdu,d'aucuneactionnaissantd'un
contrat,d'unquasi-contrat,d'undelit,d'unquasi-delit,……ondoit… .
s'attachernonaumomentoul'obligationderestitutionaprisnaissance,
maisaceluidel'introductiondel'actiondeinrem verso………'

هذه تهتناو 596–1–92 زوللا 1892د ةنس ةينوي 15 يف ةيسنرفلا ضقنلا ةمكحم (2 )
2 يفو 11–1–1918 هيريس 1914 ةنس ويام 12 يف ) اهل نيروهشم ميكح يف ةمكحملا

اهلمعتسا يتلا ظافل األ ضعب تراعتسا نأب (102–1–1920 زوللا 1915د ةنس سرام
1-1918 هيريس )1914 ةنس ويام 12 يف رداصلا اهمكح يف تلا ورو .قف ىري وأ ناهيقفلا

: يتأي –211ام
"Attenduquel'actiondeinrem verso,fondeesurleprinciped'equitequi

defenddes'enrichiraudetrimentd'autrui,doitetreadmisdanstousles
casoulepatrimoined'unepersonne,setrouvant,sanscauselegitime
enrichiauxdepensdeceluid'uneautrepersonne,celle-cinejouirait,
pourobtenircequiluiestdu,d'aucuneactionnaissantd'uncontrat,d'un
quasi-contrat,d'undelit,oud'unquasi-delit .'

.  ىنعملا اذه يف ةيسنرفلا ضقنلا ةمكحم ماكحأ كلذ دعب تبقاعت مث
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.  اهلومشو طإالاهق نم لطعت يتلا دويقلا عيمج نم ةدعاقلا ررحيو ،  نيديقلا
: يرصملا نوناقلا

ةدعاقلا ررقي صن ميدقلا يندملا نينقتلا دري :مل ميدقلا يرصملا نينقتلا -749
و ببس بال ءارث اإل نيب زئاح ،  ضماغ صن درو نكلو .  ببس بال ءارث اإل يف ةماعلا

بترتت ًائيش دصقلا ب لعف نم " يتأي امب ىرج دقو 205/144 نيتداملا صن وه ةلا ضفلا
و اهفرص يتلا فيراصملا رادقم صخشلا كلذ ىلع قحتسيف ،  رخآ صخشل ةعفنم هيلع
ىلإ لآ ام ةميق تاراسخلا و فيراصملا كلت زواجتت أال طرشب ،  اهرسخ يتلا تاراسخلا
عفد يف ةقرفتم ىرخأ صوصن صنلا اذه بناج ىلإ دروو . " ةعفنملا نم صخشلا كلذ
ريغلا ضرأ يف سارغلا و ءانبلا يفو ةعفانلا و ةيرورضلا تافورصملا يفو قحتسملا ريغ

.  ببس بال ءارث اإل ةدعاقل ةصاخ تاقيبطت كلذ ريغ يفو
يف هيلع يرجي لمعلا ناك امب رثأت ميدقلا نينقتلا يف يرصملا عورشملا نأ ودبيو
ةنس يف طلتخملا نينقتلا ردص دقف .  يرصملا نينقتلا رودص تقو يسنرفلا نوناقلا

يسنرفلا نوناقلا ناك يذلا تقولا وه اذهو . 1883 ةنس يف يله األ نينقتلا 1875و
ببس بال ءارث واإل ةلا ضفلا نيب ةلحرملا هذه يف طلخي ناكو ،  ةيناثلا هتلحرم هيف زاتجي
نع ثدحتي هردص يف وهف .  ًاحضاو طلخلا اذه رثا لمحي يرصملا صنلا و انيأر امك
ناك ًاطلخ نينث اإل نيب طلخيف ،  ببس بال ءارث اإل ماكحأ نيبي هزجع يفو ةلا ، ضفلا ناكرأ

.  ةريصق ريغ ةدم رصم يف ءاضقلا و هقفلا بارطضا يف ًاببس
،  ببس بال ءارث واإل ةلا ضفلا نيب اهيف زيمي ال يلوأ ةلحرم يرصملا ءاضقلا زاتجيو

.(1) ىرخ األ دصقت وهو ةدحاو نع ملكتيف
ببس بال ءارث اإل ةدعاق زربيو ،  نيتدعاقلا نيب اهيف زيمي ةيناث ةلحرم لخدي مث
رثأ كلذ يف يفتقي وهو ،  لقتسم نايكو يتاذ ماوق ةلا ،اهل ضفلا ةدعاقلا نع ةلقتسم

ةلحرملا هذه أدبتو .  هانفلسأ يذلا هجولا ىلع ةثلا ثلا هتلحرم يف يسنرفلا نوناقلا
نوناقلا لوخد دعب 1899(2)يأ ةنس يف ةطلتخملا فانئتس اال ةمكحم هردصت مكحب
ةلحرملا هذه يف ،  يرصملا ءاضقلا نكلو .(3) ريصق تقوب ةثلا ثلا هتلحرم يف يسنرفلا

(م ببس بال ءارث واإل ةلا ضفلا نيب برطضملا ضماغلا صنلا مامأ ًازئاح يقبي ،  ةيناثلا
ريرقتل ضحمتي هنأ ىلع صنلا ةطلتخملا فانئتس اال ةمكحم رسفتو .(205/144

.(4) يعيبطلا نوناقلا و ةلا دعلا دعاوق ىلإ ةلا ضفلا ماكحأ لكتو ،  ببس بال ءارث اإل ةدعاق

ًامكح –1 مقر م205 يلليروب 1884 ةنس ربمسيد 4 يف ةطلتخملا فانئتس اال ةمكحم رظنأ (1)
تاظح مال عجار ص224( 13 ةطلتخملا ةيمسرلا ةعومجملا 1888 ةنس ويام 17 يف ًايناث

ةنس ةيرصعلا رصم ةلجم يف ةروشنملا (Maravent) روتكدلا ةلا سر يف مكحلا اذه ىلع
ص85 1892م5 ةنس ربمسيد 21 يف ثًاثلا ًامكح ص30)– رياربف – رياني ددع 1949

ًاضيأ رظنأ ص32)- ص31– Maravent روتكدلا ةلا سر مكحلا اذه يف ًاضيأ رظنأ )
يف ًايناث ًامكحو ص109– 18 قوقحلا 1901 ةنس ربمسيد 5 يف ةيله األ فانئتس اال ةمكحم

ص281 . 30 ةيمسرلا ةعومجملا 1919 ةنس سرام 20
مكح مكحلا اذه قبسو ص162 . 1899م11 سرام 16 يف ةطلتخملا فانئتس اال ةمكحم (2)

اإل ىوعد صئاصخ مسر ص122) 1895(م7 ةنس رياربف 13 يف اهتاذ ةمكحملا نم رخآ
نكلو ةلا ، دعلا دعاوق ىلإ  ،يأ حيحصلا ينوناقلا اهدنس ىلإ اهدرو ةقد يف ببس بال ءارث
وهو 1899 ةنس سرام 16 يف رداصلا اهمكح يف فقوملا اذه نع تلدع ام ناعرس ةمكحملا

كلذ . نايب ىرنسو ،  هيلإ راشملا مكحلا
. 1892 ةنس ذنم ةثلا ثلا هتلحرم يف لخد يسنرفلا نوناقلا نأ انيأر دقو (3)

اإل أدبم ةحارص قبطت ةطلتخملا فانئتس اال ةمكحم نم ةريثك ماكحأ مكحلا اذه دعب ردص دقو (4)
ًامكح ص253- 1900م12 ةنس ويام 17 يف ةطلتخملا فانئتس اال ةمكحم : ببس بال ءارث

1907م19 ةنس ليربأ 4 يف ثًاثلا ًامكح ص157– 1903م15 ةنس رياربف 19 يف ًايناث
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يف ةطلتخملا ةيلكلا ةيردنكس اإل ةمكحم هردصت مكحب أدبتو ،  ةثلا ثلا ةلحرملا يفو
 ،لب ببس بال ءارث واإل ةلا ضفلا نيب زييمتلا ىلع ةمكحملا هذه رصتقت 1917 ،ال ةنس
ىلع 205/144 نيتداملا صن رصقتف ،  حيحصلا نوناقلا اهدنس ىلإ ةدعاق لك درت يه

ححصتف ،  يعيبطلا نوناقلا و ةلا دعلا دعاوق نم ببس بال ءارث اإل أدبم دمتستو ةلا ، ضفلا
.(1) ًابولقم أدب ًاعضو كلذب

،  ميدقلا نينقتلا لظ يف ةثلا ثلا ةلحرملا هذه لا وط ،  رصم يف ءاضقلا و هقفلا يقبيو
نيرثأتم ،  كلذك نايقبي امهنكلو اهلصأ ىلإ ةدعاق لك نادريو نيتدعاقلا نيب نازيمي
ءاضقلا و هقفلا النعم وقيف ،  ببس بال ءارث اإل ةدعاق نم ناديقي ،  يسنرفلا نوناقلا ب ًامئاد

عفر تقو ًامئاق يقبي نأ بجي ءارث اإل نإو ةيطايتحا ىوعد ءارث اإل ىوعد نأ اسنرف يف
امك ةيطايتح اال ةفصلا ءارث اإل ىوعد نع يفن هقفلا نم بناج ناك نإو .(2) ىوعدلا

.  ىرنس
يف يرصملا نوناقلا لخدي ىتح ديدجلا يندملا نينقتلا ردصي نأ نم الدب ناكو
نيريخ اآل نيديقلا نيذه نم ببس بال ءارث اإل ةدعاق اهيف ررحي يتلا ةعبارلا هتلحرم
يندملا نينقتلا اهيلإ لصو يتلا ةعبارلا ةلحرملا هذهو .  يضاملا باقعأ نع نيفلتخملا

اهنع . ماجح اإل هدري ،  انيأر ام ىلع ،  يسنرفلا نوناقلا الزيلا ديدجلا
ةلحرملا ىلإ انركذ امك ديدجلا يرصملا نينقتلا اطخ : ديدجلا يرصملا نينقتلا -750

: اآلةيت صئاصخلا ب ةزيمتم ببس بال ءارث اإل ةدعاق زرباف ،  ةعبارلا
.  مازتل اال رداصم نم ردصمك ،  اهتاذب ةمئاق ةلقتسم ةدعاق اهلعج -1

نيقيبطت قحتسملا ريغ عفدو ةلا ضفلا لعجيف ،  ًابولقم ناك يذلا عضولا ححص -2
ناعرفتي ناذللا امه ناقيبطتلا ناذهو لص . وهاأل أدبملا اذهف .  ببس بال ءارث اإل أدبمل

ب ىمسيو ةلا ، ضفلا نع عرفتي بقالً ناك ببس بال ءارث اإل أدبم نأ انيأر دقو هنع .
.  ةصقانلا ةلا ضفلا

اال ةفصلا هنع يفنف ،  ةيديلقتلا دويق نم ًايقاب ناك امم ببس بال ءارث اإل أدبم ررح -3
.  ىوعدلا عفر تقو ًامئاق نوكي نأ هيف طرتشي ال ءارث نأاإل ىلع صنو ةيطايتح
تحسفناو ،  هومن ديدجلا نينقتلا لظ يف ببس بال ءارث اإل أدبم لمكتسا كلذبو

يلي . اميف كلذ لك ليصفت ىرنسو .  روطتلا لبس همامأ
قيرطلا اذه يف ريسلا ىلإ هقبس دقف ،  ثدحتسا اميف ًاعدب ديدجلا نينقتلا سيلو

رياني 28 يف ًاسماخ ًامكح ص192– 1908م20 ةنس ليربأ 23 يف ًاعبار ًامكح ص201–
ًامكح ص133– 1915م27 ةنس رياني 21 يف ًاسداس ًامكح ص139- 1909م21 ةنس

1926 ةنس ربمسيد 15 يف ًانماث ًامكح ص441- 1916م28 ةنس ةينوي 22 يف ًاعباس
ص315 . 1928م40 ةنس ليربأ 24 يف ًاعسات ًامكح ص53– 17 تيزاج

دقو ص90 . 7 تيزاج 1917 ةنس رياني 6 يف ةطلتخملا ةيلكلا ةيردنكس اإل ةمكحم رظنأ (1)
نأ طلتخملا يندملا نوناقلا نم 205 ةداملا ىلإ ةلا ضفلا تدر نأ دعب ةمكحملا هذه ترطضا

تافورصملا درتسي يلوضفلا لعجت ىتح ةلا ، ضفلا راثآ ديدحت يف صنلا اذه ماكحأ نم لدعت
.  صنلا يف درو امك نيتميقلا ىندأ ىلع رصتقي نأ نود ةعفانلا و ةيرورضلا

–140 مقر 30 ةيمسرلا ةعومجملا 1929 ةنس ليربأ 30 يف ةيله األ فانئتس اال ةمكحم (2 )
ويام 28 يف ناث مكح ص148- 1931م43 ةنس رياني 13 يف ةطلتخملا فانئتس اال ةمكحم
مكح ص37– 1931م44 ةنس ربمسيد لوأ يف ثثلا مكح ص417- 1931م43 ةنس

ص ص190- نوتلا :و هقفلا يف رظنأو ص393 . 24 تيزاج 1933 ةنس ةينوي 14 يف عبار
–391 ةرقف رظنأ كلذ عمو 394 ةرقف فلؤملل زجوملا - اهدعب امو 705 ةرقف ينهذ –191

ًادوجوم نوكي نأ بجي ءارث نأاإل ددرتلا نم ءيش يف ررقيو )533 ةرقف تيتس وبأ تمشح
.(541 ةرقف : ىوعدلا عفر تقو
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.(1) ةثيدحلا تانينقتلا نم ريثك
.  ببس بال ءارث يفاإل ةماعلا ةدعاقلا (ً (وأال نيبقاعتم نيلصف يف ضرعتسنو

.(2) ةلا ضفلا و قحتسملا ريغ عفد : ةدعاقلا هذهل نيقيبطت زربأ ( ًايناث )
األلو لصفلا

(3) ببس بال ءارث :اإل ةماعلا ةدعاقلا
ةدعاق دروب صن ىلع لمتشي مل ميدقلا يرصملا نوناقلا نأ انمدق : صوصنلا -751
صوصنو ةلا ، ضفلا يف برطضم صن تاداريإ ىلع رصتقا  ،لب ببس بال ءارث لإل ةماع

يف ببس بال ءارث اإل أدبم ىلإ ةقرفتم تاراشإو ،  قحتسم ريغ عفد يف ًاددع رثكأ
.(4) نوناقلا يحاون فلتخم

)و تامازتل اال نوناق نم (م62 يرسيوسلا نينقتلا (م812)و ينامل األ نينقتلا كلذ نم (1)
(م73 يلا اإلطي يسنرفلا عورشملا (م140)و ينانبللا نينقتلا (م123)و ينولوبلا نينقتلا

.(
هذه يف بجيو ،  ةصاخ حاالت يف تدرو ةيعيرشت صوصن ديدجلا نينقتلا يف كلذ ادع دجوي (2)
هذه نإف ،  ءارث اإل ىوعدل ةماعلا دعاوقلا قيبطت نود تدرو امك صوصنلا قيبطت حلااالت

سارغلا و ءانبلا كلذ نم حةلا . لك بساني ًاريوحت ةروحم اهتاذ ءارث اإل ىوعد يه امنإ صوصنلا
(م946) عوفشملا راقعلا يف عيفشلا نم سارغلا و ءانبلا (م924–925)،و ريغلا ضرأ يف
اإل أدبمل ةضحم تاقيبطت يه صوصن دجوت امك (م980). ةعفانلا و ةيرورضلا تافورصملا و
كلذ نم ) صوصنلا هذه اهيف تدرو تيلا حلااالت يف وه امك أدبملا هذه قبطيف ببس بال ءارث

.(897 مو 3 ةرقف 688 مو 333 مو 196 مو 186 مو 160 مو م142
دبع روتكدلا – يناثلا ءزجلا نوتلا –و األلو ءزجلا نوتلا -ه يناثلا ءزجلا سناه يد : عجارملا (3)
صحلا دمحم روتكدلا – تامازتل يفاال ةبيهو دمحم روتكدلا – تامازتل يفاال كب ينهذ الم سلا

اال ةيرظن يف تيتس وبأ تمشح دمحأ روتكدلا – فلؤملل تامازتل يفاال زجوملا – لوصأ يف
.  عساتلا ءزجلا ورو يربوأ - ثلا ثلا ءزجلا جوميد - عباسلا ءزجلا نامسإو لوين –بال مازتل
stolcesco) وكسيوتس – درجملا ينوناقلا فرصتلا يف ةيفاع وبأ دومحم روتكدلا : لئاسرلا

هيبتافاس -1912 ةنس سيراب (Bouhe-leclerc) ريلكيل هيشوب -1904 ونس سيراب (
-1918 ةنس نوجيد (LouisLucas) ساكول سيول -1916 ةنس هييناوب (savatier)
ا نوناقلا يف )1925 ةنس سيراب (Gerons) انوريج -1920 ةنس زولوت (Maury) يروم

سييراب (Mosoiu) يبوزوم -1931 ةنس سيراب (Almosnino) وتيتزوملا -( ينامل أل
ةلا سرلا (Maravent) نافارام -1945 ةنس رئازجلا (Beguet) هثحبي -1932 ةنس

Fr .) هيروج اوسنارف – رياربفو رياني ددع 1949 ةنس ةيرصملا رصم ةلجم يف ةروشنملا
-1912 ةنس ةيداقتن اال ةلجملا (Loubers) ريبول قملااالت: . 1949 ةنس سيراب (Gore

رانير -1904 ةنس يندملا نوناقلل ةيلصفلا ةلجملا (RipertetTesseire) ريسيتو ريبير
ةلجملا (Rouast) تساور -1920 ةنس يندملا نوناقلل ةيلصفلا ةلجملا (Rensrd)

ةنس يندملا نوناقلل ةيلصفلا ةلجملا (picard) راكيب -1922 ةنس يندملا نوناقلل ةيلصفلا
لوين 1890-1-1893 .97-1-281-بال هيريس (Labbe) :آلهيب تاقلعتلا . 1922
زوللا (sarrut)د يراس 1891-1-49-و161-1-1892- زوللا (planiol)د

(Naquet) هيكان -465-1-1907 ةيريس (wahl) 18921892-1-161-فلا
313-1-1911 هيريس (Bourcart) راكروب -313-1-425. 1918-1-1910 هيريس

. 17-2-1923 زوللا (Rouast)د تساور -
نينقتلا زجوأ ": يتأي ام ددصلا اذه يف يديهمتلا عورشملل ةيحاضي اإل ةركذملا يف ءاج دقو (4)

 ،عمماهلا ببس بال ءارث اإل ةيرظنب ةصاخلا ماكح األ داريإ يف خمالً ًازاجيإ ( ميدقلا ) يلا حلا
ةقدلا هزوعت ًادحاو ًاصن إال ةلا ضفلا يف ةماعلا ةدعاقلا نأشب دروي ملف .  ةغلا ب ةيمهأ نم
نمف ،  بحرأ ًازيح هصوصن نم لغش دق قحتسملا ريغ در ناك اذإو .  ضومغلا هدوسيو
يف ًاناكم كلذ ، نم ضيقنلا ىلع اهل ، دجت مل ببس بال ءارث يفاإل ةماعلا ةدعاقلا نأ ظوحلملا
األمعلا ةعومجم )" نينقتلا ءازجأ فلتخم يف ةرثانتم تاراشإ هللامإال ،  صوصنلا هذه

ص439). 2 ةيريضحتلا
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 ،مث ببس بال ءارث يفاإل ةماعلا ةدعاقلا ررقت صوصنب أدب دقف ديدجلا نوناقلا امأ
.(1) ةلا ضفلا و قحتسملا ريغ عفد امه أدبملا اذهل نيتصاخ نيتروص كلذ دعب لوانت

دقو ، 179 ةداملا وه ديدجلا نوناقلا يف ةماعلا ةدعاقلا ررقي يذلا يرهوجلا صنلا و
باسح ىلع عورشم ببس نود يرثي ،  زيمم ريغ ولو ،  صخش لك ": يتأي امب ترج

،  ةراسخ نم هقحل امع صخشلا اذه ضيوعتب هب يرثأ ام دودح يف مزتلي ،  رخآ صخش
. "(2) دعب اميف ءارث ولوزلااإل ًامئاق مازتل اذهاال يقبيو

: ببس بال ءارث اإل ةدعاقل ينوناقلا ليصأتلا
:( ةصقانلا ةلا ضفلا ) ةلا ضفلا ىلإ اهدانتسا – ةفلتخم بهاذم -752

اهطبر يه ًاينوناق الً يصأت ببس بال ءارث اإل ةدعاق ليصأتل يلو األ ةلواحملا تناك
نأاأل ىلع  ،لب عقاولا وه امك يلو نعاأل عرف ةيناثلا نأ ىلع ةلا ،ال ضفلا تناك ةيرظنب

دادتما يه  ،وأ ةصقان ةلا ةلا:ضف ضفلا نم برض يهف .  ةيناثلا نم قتشت يتلا يه يلو
لمعلا بر نوؤش ريبدت دصقي نأ بجي يلوضفلا  .ف اهناكرأ لتخت ثيح ةلا ضفلا دعاوقل
نوؤش يلوضفلا يلوت  ،وأ دصقلا اذه مدعنا اذإف .  لخدتلا اذه هيلع ضرفي نأ نود
ليدعت نكرلا اذه الل تخا ىلع بترتو ةلا ضفلا ناكرأ نم نكر لتخا ،  هتدارإ مغر هريغ

تافورصملا لك يلوضفلا ك درتسي ال ةلا حلا هذه يف ضرتفملا  ،ف ماكح األ ضعب
مه يأرلا اذهب نوناقلا  .و هراقتفاو ريغلا ءارثإ يتميق لقأ درتسي لب ةعفانلا و ةيرورضلا

نوميقي فيك ةريح يف اولظ دقف ،  نوتملا ىلع حرشلا ةسردم باحصأ نم نوفلختملا
ىلع ةمئاق يهو ةلا ضفلا يف اوسملت  ،مث يعيرشت صن ريغ ىلع ببس بال ءارث اإل ةدعاق
ضعبو ةلا ضفلا ناكرأ ضعب ،  ةدعاقلا هيلإ نوبسني ًايعيرشت ًادنس ةيعيرشت صوصن
ةصقان ةلا ضف ريغلا باسح ىلع ءارث اإل نأب لوقلا  .و ةصقانلا ةلا ضفلا اهومسأو اهماكحأ

نأ هعم زاج اذإ امهنيب يرهوج نيب قرف كانهف .  نيتيرظنلا نم كال هوشي نأ هنأش نم
عتمي قرف وهف ،  ببس بال ءارث اإل ماكحأ ضعبل ًاقيبطت اهيحاون ضعب يف ةلا ضفلا ربتعت
اذه نأ كلذ ةلا . ضفلا دودح يف لخدي يذلا وه ببس بال ءارث اإل أدبم نوكي نأ هعم

أدب دقو ": يتأي ام ًاضيأ ددصلا اذه يف يديهمتلا عورشملل ةيحاضي اإل ةركذملا يف ءاج (1 )
كلذ دعب لوانت  ،مث ببس بال ءارث يفاإل ةماعلا ةدعاقلا ريرقتب ( ديدجلا نوناقلا ) عورشملا
مازتل اال ماكحأ عورشملا لزع دقو ةلا . ضفلا و قحتسملا ريغ در امهو ،  نيتبلا غلا هيتروص
اهناكم ىلو األ لعجو ،  براقت نم امهنيب ام مغر قحتسملا ريغ درب ةصاخلا دعاوقلا نع يعيبطلا

األمعلا ةعومجم )" قطنملا هيضتقي ام ىلع ال وزن مازتل اال راثآب ةقلعتملا صوصنلا نيب
ص439). 2 ةيريضحتلا

لك اآليت:"1- هجولا ىلع يديهمتلا عورشملا نم 284 ةداملا يف صنلا اذه درو : صنلا خيرات (2)
اذه ضيوعتب مزتلي ،  رخآ صخش باسح ىلع ببس نود يرثي ،  زيمم ريغ ناك  ،ول صخش
مازتل اذهاال قبيو هب . يرثأ يذلا ردقلا كلذ يف زواجي أال ىلع ،  ةراسخ نم هقحل امع صخشلا

دعب . اميف ءارث ولزلااإل ىتح

ام ردقب نكلو ،  ضيوعتلا نع ًاضيأ ال وئسم عربتلا هل ردص نم ناك هب يرثأ امب يرثملا عربت اذإف -2
. " يرثأ

ةيناثلا ةرقفلا فذحو ةيظفل الت يدعت لا خدإ حرتقاو ،  عورشملا نم 248 ةداملا تيلت : ةعجارملا ةنجل
ببس نود يرثي زيمم ريغ ولو صخش لك ": يتأي ام يئاهنلا صنلا حبصأف ،  اهترورض مدعل

.  ةراسخ نم هقحل امع صخشلا اذه ضيوعتب هب يرثأ ام دودح يف مزتلي رخآ باسح ىلع
عورشملا يف 184 ةداملا مقر حبصأو . " دعب اميف ءارث ولزلااإل ىتح ًامئاق مازتل اذهاال ىقبيو

. 184 مقر تحت ليدعت نود ةداملا ىلع سلجملا قفاو : باونلا سلجم .  يئاهنلا

" ببس نودب " ةرابع ىلإ " عورشم " ةملك ةفاضإ تحرتقاف ، 184 ةداملا تيلت : خويشلا سلجم ةنجل
ىلع سلجملا قفاو : خويشلا سلجم . 179 ةداملا مقر حبصأو كلذ . ىلع ةنجللا تقفاوف

ص443). ص440- 2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم ).  ةنجللا اهترقأ امك ةداملا
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يرثيف صخش رقتفي نأ يفكيو ،  ةينلا ب هيف ةربع  ،فال ةيتاذ ال ةيعوضوم هتعزن أدبملا
اإل ىوعدب يرثملا ىلع رقتفملا عجري ىتح ينوناق ببس نود هباسح ىلع رخآ صخش
ربدي نأ يلوضفلا دصق وه اهساسأ نأ  ،ذإ ريبك دح ىلإ ةيتاذ اهتعزنف ةلا ضفلا  .امأ ءارث

ةلا . ضف فال دصقلا اذه دجوي مل امف كلذ . ىلإ ةرورضلا وعدت ثيح لمعلا بر نوؤش
،  هيلإ دصق ام ءازج فرص ام لكب يلوضفلا عجري : مكحلا يف قرفلا دجو مث نمو
نذإ ناتفلتخم ناتيرظنلا  .ف يرثملا ةمدخ دصقي مل وه ذإ نيتميقلا لقأب رقتفملا عجريو
نوكت نأ يلو  ،فاأل ىرخ لأل ًاقيبطت امهادحإ نوكت نأ ديرأ اذإو .  يرهوجلا اذهاألرم يف

- عوجرلا اذه ىدم يف ال يلوضفلا عوجر هيلع ىنبي يذلا لص يفاأل – ةلا ضفلا ةيرظن
.  ببس بال ءارث اإل ةيرظنل قيبطتلا يه

: عورشملا ريغ لمعلا ىلإ اهدانتسا -753
هقفلا رظن يف ببس بال ءارث اإل ةدعاق دعت ملو ،  نوتملا ىلع حارشلا ةلود دتلا ذنمو

،  ةيعيرشتلا صوصنلا ةقبر نم ةدعاقلا تررحت ،  هيلإ دنتست يعيرشت صن ىلإ جاتحت
ةينوناق ةدعاق ىلإ هقفلا اهدنسي نأ  .فالدب ةيعبتلا غأالل يف فسرت تيقب اهنكلو

نع امإ .  عورشملا ريغ لمعلا ةدعاق ىلإ تدنسأف اهلظ . يف شيعت ةفورعم ىرخأ
ةيلوئسملا ءاول تحت نيتدعاقلا نيب ام عمجلا قيرط نع امإو ةلباقملا قيرط

.  ةيريصقتلا
نإ نولوقي ببس بال ءارث اإل ةدعاق عورشملا ريغ لمعلا ةدعاق نيب ام نولباقي نيذلا ف

.  ضيوعتلا ب مزتلي هأطخب ريغلا رضأ نم لك نأ يه عورشملا ريغ لمعلا يف ةدعاقلا
ببس نود ريغلا باسح ىلع ىرثأ نم لك نأ يه ببس بال ءارث يفاإل ةدعاقلا كلذك

.  ضيوعتلا ب مزتلي
بال مهسأر ىلعو – عورشملا ريغ لمعلا ةركف تحت نيتدعاقلا نيب ام نوعمجي نيذلا و

ريغلا باسح ىلع ءارث نإاإل نولوقيو رخآ بولسأب مدقتملا ىنعملا نع نوربعي - لوين
اذها يقبتسي نأ هل زوجي ال هريغ باسح ىلع يرثأ نم نأ كلذ .  عورشم ريغ لمع وه

.  ةيريصقت ةيلوئسم هنع الً وئسم نوكي أطخ بكترا إوال ءارث إل
.  ءارث اإل ةعقاو وه ببس نود يرثملا مازتلا ردصم نإف .  حضاو يأرلا اذه بيعو
أطخ دعت اهتاذ يف يه  ،وال يرثملا نم أطخب نرتقت نأ اهيف طرتشي ال ةعقاولا هذهو

ةجيتنلا وه امنإ عورشملا ريغو عورشم ريغ لمع اهنأب اهفصو نكمي ىتح ،  يرثملا نم
.  اهتاذ ةعقاولا  ،ال ةعقاولا اهيلإ تدأ يتلا

: ةعبتلا لمحت ةدعاق ىلإ اهدانتسا -754
امهدنعف .(1)(teisseire) ريسيتو (ripert) ريبير ناذاتس األ كلذ ىلإ بهذ دقو
ةيرظنلا هذهف .  ةعبتلا لمحت ةيرظنل اآلرخ هجو يهإال ام ببس بال ءارث اإل ةيرظن نأ

نم نأ ررقت ببس بال ءارث اإل ةيرظنو .  هتعبت لمحت مرغل ًاردصم هطاشن ناك نم نأ ررقت
وأماال ناك معالً – هطاشن ناك دق رقتفملا  .ف هتدئاف ىنج منغل ًاردصم هطاشن ناك
نم ألاهن ةميقلا هذه درتسي نأ بجوف ،  يرثملا ملا ىلإ ةيدام ةميق لقنل ًاردصم –ً
اآل هجولا إال سيل (leprofitcree) ثدحتسملا منغلا  .و هطاشن ةجيتن يه ذإ ةقلخ

بترتل حص اذإ .  ةقدلا هزوعت يأرلا اذهو ،((lerisquecree ثدحتسملا مرغلل رخ
سيلو ،  ىرثأ ام لكب ريغلا هيلع عجري ريغلا طاشن ءارو نم يرثي صخش لك نأ هيلع

و راقتف نأاال ىرنسو .  يرورض ريغ راقتف اال طرش حص  .وأل بسحف نيتميقلا ىندأب
(2) ببس بال ءارث اإل ةدعاق يف ةيساس األ ماكح نماأل امه نيتميقلا يندأب عوجرلا

ص727 . 1904 ةنس يندملا نوناقلل ةيلصفلا ةلجملا رظنأ (1)
اإل أدبم دنسأو ، " ةيبد األ ةدعاقلا " ةباتك يف يأرلا اذه نع (Ripert) ريبير ذاتس األ عجر دقو (2)
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ةلقتسم ةدعاق يه  ،لب ىرخأ ةدعاق ىلإ رتتست ال ببس بال ءارث اإل ةدعاق -755
: اهتاذب موقت

.  اهريغ نع عرفتت ال ةيلصأ ةدعاق يه ببس بال ءارث اإل ةدعاق نأ نماألرم عقاولا و
يتلا يه ةلا ضفلا (لب ةلا ضفلا ب ةقحلم تسيلو ،  مازتل اال رداصم نم لقتسم ردصم يهف
ًارشابم االً صتا لصتت يهو .  ةعبتلا لمحتي  ،وال عورشملا ريغ لمعلا )،والب اهب قحلت

ىلع نأب يضقي لدعلا سيلأ .  ةينوناقلا دعاوقلا لكل األلو ردصملا ةلا ، دعلا دعاوقب
دنس نع ثحبلا يف بهذت اذاملف ؟ رقتفا نم ضوعي نأ بجي قح نود هريغ باسح
لعجي ،  ةدعاقلا هنع انذخأ يذلا وهو ،  هتاذ ينامورلا نوناقلا اذه ءارو ام ىلإ ةدعاقلل

لكو ،  ببس بال ءارث يفاإل هنع ثحبنو ،  عورشملا ريغ لمعلا سيلأ (1)؟ ةلا دعلا اهساسأ
؟ ةلا دعلا هدرم نيتدعاقلا نم

اآل هجولا ىلع اهليصأت نكمأ دعبأ ةوطخ ببس بال ءارث اإل ةدعاق ليلحت يف انرس اذإو
يت:

قفتا اذإ : نيتنثا نيتلا ح يف إال رخآ صخش ىلإ لقتني ال صخشلا ملا نأ لص األ
يف لا ملا لقتنا اذإف لا . ملا لا قتناب ىضق يذلا وه نوناقلا ناك كلذ ،وأ ىلع ناصخشلا
(2) ببس بال ءارث اإل ةدعاق يه هذهو ،  هبحاص ىلإ هتداعإ تبجو نيتلا حلا نيتاه ريغ
ًاماوق بسكت ىتح الً يوط ًاتقو ،  اهحوضو ىلع ،  ةلداعلا ةدعاقلا هذه تضتقا دقو

ملف ،  ةيهادلا و ةلا دعلا ىلع ًاسأر تينب ةدعاق  ،ألاهن يتاذ نايك اهل نوكيو الً قتسم
هيف تلخدت إالام ةلا دعلا دعاوق نم مضهي ال نوناقلا  .و ةينوناقلا ةعنصلا اهلقصت

ةينوناق دعاوق ىلإ ةيداصتقا وأ ةيعامتجا وأ ةيقلخ دعاوق نم هتلوحف ،  ةغايصلا
،  دعبأ يدم ىلإ ةغايصلا قيرط يف ريسن نأ بجو كلذلو .  لماعتلا يف سانلا اهمزتلت

هترياغم نعو مازتل اال رداصم نم ردصملا اذه ةعيبط نع ةيحانلا هذه نم فشكن ناو
.  ىرخ األ رداصملل

نود ريغلا باسح ىلع ءارث اإل ةعقاو يه يرثملا ةمذ يف مازتل اال بترت يتلا ةعقاولا
actejuridique)) ينوناق لمع (faitjuridique)ال ينوناق ةعقاو يهو ببس
نأ مزلتسي ال ءارث ألناإل ةعورشم ةعقاو يهو .  دقعلا نع ءارث اإل فلتخا مث نمو K
،  هملع نود يرثي دق لب ةينلا نسح وهو يرثي دقف انمدق امك يرثملا نم أطخ هب نرتقي

.  عورشملا ريغ لمعلا نع ءارث اإل فلتخا مث نمو
اال اذهل نوكي نأ نود ىرخأ ىلإ ةمذ نم مةيلا ةميق لا قتنا ىلع موقت ةعقاو ءارث واإل

فلتخت ةعقاو ءارث نأاإل ىرن ًاضيأ اذه يفو هل . ردصمك هيلع زكتري ينوناق ببس لا قتن
.  عورشملا ريغ لمعلا ةعقاو نعو دقعلا ةعقاو نع

نمو هتعيبط ثيح نم عورشملا لمعلا نعو دقعلا نع نذإ فلتخي ببس بال ءارث فاإل
ىلإ دنتسي  ،ال هتاذب مئاق لقتسم مازتل لال ردصم وهف مث نمو .  هيلع لمتشا ام ثيح
امك ،  ينوناقلا قطنملا و ةلا دعلا دعاوق ىلع ًاسأر موقي امنإو هنع . عرفتي وال رخآ ردصم

.  عورشملا ريغ لمعلا موقي امكو دقعلا موقي
امأاأل اهماكحأ مسريو ببس بال ءارث اإل ةدعاق ناكرأ ددحي هجولا اذه ىلع ليلحتلا و
نأ نود ،  رخآ بناج يف راقتفا هيلع بترتي ،  بناج يف ءارثإ كانه نوكي نأ يهف ناكر

األخالق . دعاوق ىلإ ًاسأر ببس بال ءارثإ
ص338- 1910م22 ةنس ويام 26 يف ةطلتخملا فانئتس اال ةمكحم ينعملا اذه يف رظنأ (1)
ةنس ربمسيد 15 يف ثًاثلا ًامكحو ص441- 1916م28 ةنس ةينوي 22 يف ًايناث ًامكحو
ص315 . 1928م40 ةنس ليربأ 24 يف ًاعبار ًامكحو ص53- 42 مقر 17 تيزاج 1926
ص 1947 ةنس ةرهاقلا " درجملا نوناقلا فرصتلا " هتلا سر يف ةيفاع وبأ روتكدلا اذه نم برقي (2)

ص192 . -190
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.  ءارث اإل اذهل ينوناق ببس موقي
ام دودح يف هباأللو ىرثأ ام رقتفملا ىلإ دري يرثملا نأ يف صخلتتف ماكح األ امأو

.  يناثلا هب رقتفا
ماكح واأل ناكر األ هذه ليصافت ىلإ ضرعن نأ يقبيو

األلو عرفلا
ببس بال ءارث اإل ناكرأ

ثالةث: ببس بال ءارث اإل ةدعاق ناكرأ نأ انمدق ثالةث: ناكرأ -756
ببسلا مادعنا (3.  ءارث اإل اذه ىلع بترتملا نئادلا راقتفا (2 نيدملا ءارثإ (1

نم سيلو ءارث اإل ىوعد تماق ترفاوت اذإ ةدعاقلا ناكرأ يه هذه .  ءارث اإل اذهل ينوناقلا
اإل نوكي نأ وأ ةيطايتحا ىوعد ءارث اإل ىوعد نوكت  ،نأ انمدق امك كلذ ، دعب يرورضلا

.  ىوعدلا عفر تقو ًايقاب ءارث
األلو ثحبملا

نيدملا ءارثإ
(Enrichissementdudebiteur)

ءارثإ ققحتي نأ وه ببس بال ءارث اإل ةدعاقل نكر لوأ : ءارث اإل ققحت بوجو -757
نم  ،فالدب ءارث اذهاإل وه امنإ هتمذ يف بترتي يذلا مازتل اال ردصم نأ كلذ .  نيدملا
صخش يفو ول امك ،  مازتلا فال ءارث اإل ققحتي مل اذإ امأ .  مازتل اال موقي ىتح هققحت

مل انهف هل . دوجو ال هنأ وأ هب ءافولا قبس دق نيدلا اذه نأ نيبتو رخآ صخش نع ًانيد
امنإو .(1) هيلع األلو صخشلل عوجر اآلرخوال صخشلا بناج يف ءارث اإل ققحتي

ام ىلع قحتسملا ريغ عفد . طورش ترفاوت اذإ هل عفد نم ىلع عفد امب اذه عجري
، ً ال وئسم نكي مل هعاضأف ماالً ضرتفا اذإ ريغصلا نإ كلذك لوقلا نكميو .  ىرنس
اإل ققحتي ملف لا ملا عاض اذإ ببس بال ءارث اإل ةدعاقب  .وال هلطبأ اذإ ضرقلا دقعب ال

.  ءارث
ًارشابم نوكي نأو ،  ًايبلس نوكي نأ زوجي نكلو ًايباجيإ نوكي نأ ءارث يفاإل لص واأل

.  ًايونعم نوكي نأ زوجي نكلو ًايدام نوكي ناو ،  رشابم ريغ نوكي نأ زوجي نكلو
: يبلسلا ءارث واإل يباجي اإل ءارث اإل

ىلإ مةيلا ةميق فاضت نأب ةداع يباجي اإل ءارث اإل ققحتي : يباجي اإل ءارث 758-اإل
ديزي نأ وأ ًايصخش وأ ناك ًاينيع ًاقح ، نيدملا بسكي نأب اذه متيو .(2) نيدملا ةمذ

وأ ريساوم قيرط نع رونلا وأ هايملا نم ًاردق صخش كلهتسا اذإف كلذ . نم كلمي اميف
نوهرملا راقعلل زئاحلا ماقأ اذإو .(3) اهب ىرثأ مةيلا ةميق هكلهتسا ام ناك ةيفخ سأالك

ماق اذإو .  هنامض ديزي ذإ ءانبلا اذه ءارو نم نهترملا نئادلا ىرثأ راقعلا اذه يف ءانب
اسر يتلا نيعلا يف تانيسحتب هتدم ءاضقنا لبق هراجيإ دقع خسفنا يذلا رجأتسملا

.  نيعلا هيلإ لوؤت نمل ءارثإ اذه يف ناك هدي نم نيعلا تعزن مث اهدازم هيلع
 ،لب نيدملا ةمذ ىلإ مةيلا ةميق ةفاضإ قيرط نع ال يباجي اإل ءارث اإل ققحتي دقو
نود صخش هب عفتنا لزنم ةعفنملا لثم .(4) هرمثتسي لمع وأ اهينجي ةعفنم قيرط نم

ص 1928م40 ةنس هينوي 7 يف ةطلتخملا ةينوي 7 يف ةطلتخملا فانئتس اال ةمكحم رظنأ (1)
. 407

ص85 . 1892م5 ةنس ربمسيد 21 يف ةطلتخملا فانئتس اال ةمكحم رظنأ (2)
ص170 . 1900م12 ةنس سرام 21 يف ةطلتخملا فانئتس اال ةمكحم رظنأ (3)

طرتشي اسنرف يف هقفلا ناك دقف .  روطت دعب إال ةوطخلا هذه ببس بال ءارث اإل ةدعاق طخت ملو (4)
3 جوميد -578 ةرقف 9 ورو يربوأ ) نيدملا ملا ىلإ قح ةفاضإ قيرط نع ءارث اإل ققحتي نأ
(بال لمع وأ ةعفنم نع ًاجتان ءارث اإل نوكي نأ زاجأف روطت ص248)).مث رانير -150 ةرقف
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عفتناو يقيسوم هقلأ نحل (2)وأ سدنهم هب ماق ميمصت لمعلا لثمو .(1) راجيإ دقع
متي ال مث رجأ نود اهبيطخل لمعت ةبيطخ ًاضيأ لمعلا لثمو دقع . نود كلذب وأ اذهب

األرج .و ىلع قافتا نود هلهجي ناك ثاريم ىلإ ثراولا يدهي باسن األ فراعو ،  جاوزلا
.(3) يرتشملا و عئابلا نيب عمجي يذلا وه هنكلو هيدي ىلع ةقفصلا متت ال راسمسلا

يفوي نأ ءارث اإل اذه روص نمو .  ًايبلس ءارث اإل نوكي دقو : يبلسلا ءارث 759-اإل
.  نويد نم هيلع اميف صقنلا قيرط نع ًايبلس ءارثإ اذه يرثيف ،  رخآ ىلع نيدب صخش

رجاتلا  ،و رجؤملا ىلع ةبجاو يهو ةميسجلا تاميمرتلا ب موقي رجأتسملا كلذ لثم
راقعل يرتشملا  ،و جوزلا ىلع ةبجاو اهتقفنو ةنوؤم نم هيلإ جاتحت ام ةجوزلل رضحي

.(4) نهارلا نيد عفدي نوهرم

ص48). 7 نامسإو ريبيرو لوينا
هيلع ىعدملا نأ ىلع ةسسؤم ضر األ رجأب ةبلا طملا تناك اذإ " هنأب ضقنلا ةمكحم تضق دقو (1)
هيلع ىعدملا نأ لا حلا عقاو ناكو اهب ، عافتن نماال ىعدملا اهكلا م مرح كلذبو قح ريغب اهلغش
مدعب مكح  ،مث اهتلا زإ ضفرو اهيلع ررقلا و ءاقبلا قح ضر اهباأل ةلوغشملا ينابملل نأ ىعدأ دق
لعف نع ضيوعتلل ًاقحتسم مكحلا اذهب نوكي ىعدملا نإف اإلزةلا ، بوجوبو كلذ يف هقح
اذهب هل دهعتي مل كلا  ،ألنملا نمزلا ضعب ينابملا ب هعافتنا مدع هئاعدا ىلإ رظن بال هيلع ىعدملا

اال لباقم يف ال ينوناق غوسم بال هضرأ لغش لباقم يف وه امنإ هبلطي يذلا  ،واألرج عافتن اال
هيلع هقاقحتسا موي نم ضر األ رجأ نع الً وئسم هيلع يعدملا نوكي كلذلو .  ينابملا ب عافتن

70 مقر ص 5 رمع ةعومجم 1946 ةنس ويام 2 يف ضقنلا ةمكحم )" ينابملا زإةلا موي ىلإ
ضقنلا ةمكحم ًاتقؤم ًاعافتنا نيعلا ب عافتن اال قيرط نع ءارث يفاإل ًاضيأ رظنأو ص157).

. 18-1929 يعوبس األ زوللا 1928د ةنس ربمسيد 11 يف ةيسنرفلا
1910م33822 . ةنس ويام 26 يف ةطلتخملا فانئتس اال ةمكحم رظنأ (2)

الهت صبو صخش دوهجب عفتني يذلا رجتملا نأب ةطلتخملا فانئتس اال ةمكحم تضق دقو (3 )
سرام 4 يف ةطلتخملا فانئتس اال ةمكحم ) هباسح ىلع يرثأ دق نوكي جراخلا يف ةيراجتلا

ص265). 1925م37 ةنس
،  عئابلل الً ماك اهنمث اوعفدو ًاضرأ صاخشأ ىرتشا "اذإ هنأب رصم فانئتسا ةمكحم تضق دقو (4)
ضر األ يقاب رخآ صخش ىرتشا مث .  ضر األ ىلع نيد يأ عفدب مهدقع يف اومزتلي ملو
ضر األ ىلع ام ددسف لبق ، نم هاوسل ةعيبملا ضر واأل يه ةنوهرم اهنأ دجوو ،  عئابلل ةكولمملا
نع هعفد ام روكذملا يرتشملل اوددسي نأب نيمزلم هلبق اورتشا نيذلا ناك ،  نويد نم اهلك
عف اودافتسا دق مهنإ  ،إال عفدلا ب ًايصخش نيرتشملا ؤهالء مازتل اال دعب ميلستلا عم  ،ألهن مهضرأ

اوديفتسي نأ زوجي  .وال نيدلا نامض يف مهضرأ عم ةكرتشملا ضر األ بحاص عفد نم الً
دادس يف ًاعوطتم نكي مل يرتشملا ناو ًاصوصخ ،  لباقم نودب مهريغ باسح ىلع ةدئافلا هذه
هيدل نكي ملو ،  ةيكلملا عزن رطخ هضرأ نع عفديل هدادس ىلع ًاربجم ناك  ،لب نيدلا كلذ
هضرأ ىلع ةئزجتلل لباق هريغ نهرب نومضم نيدلا نأ ماد ام رطخلا اذه عفدل ىرخأ ةليسو

األ يرتشملا مهنع هددس ام عفدب بقال اورتشا نم مازتلا مدعبو كلذ ريغب لوقلا و نيقابلا ضرأو
امك ءارث  ،ألناإل ريغلا باسح ىلع ءارث اإل ىنعم لك هيف مهضرأ ىلع بولطملا نيدلا نم ريخ
نم ديزي ريفوتلا اذه  ،ألن عفدلا بجاو غلبم ريفوتب ًاضيأ نوكي لباقم بال غلبم ذخأب نوكي
اال ةمكحم )" يه امك ىقبت صقنت نأ نم دبفالً ،  عفدلا ب مزتلملا ةورث يف رشابم ريغ قيرط

ص161). 75 مقر 16 ةاماحملا 1935 ةنس ليربأ 21 يف رصم فانئتس

مهنم هلفك نم لبق كلمي نينماضتملا نينيدملا دحأ نمضي يذلا ليفكلا " نأب ضقنلا ةمكحم تضقو
(م يندملا نوناقلا نم 505 ةداملا ًب معال هنع هعفد ام عيمجب ةبلا طملا يف قحلا

مساب لمعتسي )نأ (األلو نيليبس دحأ إال نيرخ اآل نينيدملا لبق هل سيلو ،( ديدج 800
نم 141 ةداملا ًب معال كلذو مهيلع هب عجري نأ هل زوجي امب ةبلا طملا يف مهلبق هقح ةلوفكم
ريغلا باسح ىلع ءارث اإل ىوعدب مهيلع عجري )نأ يناثلا ).(و ديدج (م235 يندملا نوناقلا
رمع ةعومجم 1937 ةنس رياني 7 يف ضقنلا ةمكحم )( ديدج 144(م179 ةداملا ًب معال

ص61). 24 مقر 2

1929 ةنس رياربف 12 يف ةيسنرفلا ضقنلا ةمكحم يرثملا نيد دادس قيرط نع ءارث يفاإل ًاضيأ رظنأ
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ًامتحم اهعوقو ناك ةراسخ صخشلا بنجي نأ كلذك يبلسلا ءارث اإل روص نمو
ئفطي ىتح هل ًاعاتم فلتي راجلا كلذ لثم ةراسخ نم بنجت ام ردقب ًايبلس ءارثإ يرثيف
ذقني ىتح ةنيفسلا لمحت ام ضعبب يقلي ةنيفسلا نابرو ،  هراج لزنم يف تبش ًاقيرح

.(1) قرغلا نم ةنيفسلا
: رشابم ريغلا ءارث واإل رشابملا ءارث اإل

،  هروص نم ةروص ةيأ يف ،  لقتنا اذإ رشابملا ءارث اإل نكوكي : رشابملا ءارث 760-اإل
.  هسفن يرثملا لعفب امإو رقتفملا لعفي امإ ،  يرثملا ملا ىلإ رقتفملا ملا نم ةرشابم

ةميسجلا تاميمرتلا ب موقي رجأتسملا  ،و هريغ نيد عفدي نم رقتفملا لعفب لا االقتن لثم
نود هريغل ملا ىلع يلوتسي نم يرثملا لعفب لا االقتن لثمو .(2) ةرجؤملا نيعلا يف
لا االقتن نوكي دقو .(3) ةيفخ الك سأو ريساوم نم رونلا و هايملا كلهتسي نمو قح ،

.  ًارشابم ءارث اإل نوكيف ،  رحبلا حرط يف ثدحي امك ،  ةرهاق ةوقب
نم هلقن يف يبنجأ لخدت اذإ رشابملا ريغ ءارث اإل نوكيو : رشابملا ريغ ءارث 761-اإل
نابرك يدام لمع قيرط نع يبنج األ لخدت عقي دقو .  يرثملا ملا ىلإ رقتفملا ملا
قيرحلا ءافطإ ةقرفكو ،  قرغلا نم يقابلا ذاقن إل رحبلا ىلإ لمحت ام ضعبب يقلي ةنيفسلا

يفاأل هريغ داومب ينبي بصتغملا  ،كو قيرحلا ءافطإ نم نكمتت ىتح ريغلل ًاعاتم فلتت
يرتشي نأ كلذ لثم .  ينوناق لمع قيرط نع لخدتلا عقي دقو .(4) ةبصتغملا ضر

-1-1926 زوللا 1924د ةنس ةينوي 4 يف رخآ ًامكحو -615-1–1929 يدبهيلا تيزاج
. 102

مبلا نايطأ ءارش بلطي فقو رظان مدقتي –نأ ضقنلا ةمكحم ءاضق –نم ًاضيأ كلذ لثمو (1)
دارملا نايط نأاأل تبثيو ،  ةقفصلا مامتإ يف ضراعي ًابستحم صخش مدقتيف ،  دمجتملا لدبلا
ىربك ةدئاف هدهج رمثيف .  اهيف فرصتلا حصي وال ةفوقوم يه لب عئابلل ًاكلم تسيل اهؤارش
يذلا لا دبتس متاال ول عايضلا كشو ىلع تناك تاهينجلا نم آالف عايض هيقي ذإ فقولا ةهجل
باعتأو تافورصم نم هلفكت ام ردقب رقتفا دق انه بستحملا صخشلا  .ف هعنم ىلع لمع

ام ردقب هباسح ىلع ترثأ دق فقولا ةهجو ،  اهيلإ لصو يتلا ةجيتنلا ىلإ لوصولل ةاماحم
ةهجل بستحملا صخشلا اذه ةبلا طم نوكتو .  اهلمحت كشو ىلع تناك ةراسخ نم اهينج

،  دافتسا امب عفتنمل دافأ نمم ةبلا طم يه ةاماحم باعتأو تافورصم نم همشجت امب فقولا
ةعومجم 1936 ةنس ةينوي 4 يف ضقنلا ةمكحم ) ببس ريغب ءارث اإل ىوعد يه هاوعد نوكتو

وأ ةراسخ يرثملا بينجت قيرط نع ءارث يفاإل ًاضيأ رظنأ ص1145). 373 مقر ارمع 1
-1912 هيريس 1866 ةنس رياني 15 يف ةيسنرفلا ضقنلا ةمكحم فورصم يف هيلع ريفوتلا

. 149 ةرقف 3 جوميد -(18)2849 ةرقف 4 درابو يردوب ينعملا اذه يف رظناو . 513-1
1922 ةنس ربمسيد 14 يف رصم فانئتسا ةمكحم يرصملا ءاضقلا نم ىرخأ ةلثمأ يف رظنا (2)
اسر يتلا نيعلا يف تاح ال صإ ثدحأ دازملا هيلع يسارلا )43 مقر 25 ةيمسرلا ةعومجملا

31 يفو ص201 1907م19 ةنس ليربأ 4 يف ةطلتخملا فانئتس اال ةمكحم -( هيلع اهدازم
تاح ال صإ ثدحأ خسف وأ هراجيإ لطبأ يذلا رجأتسملا ص135( 1929م42 ةنس ربمسيد

ص139 1909م21 ةنس رياني 28 يف ةطلتخملا فانئتس اال ةمكحم -( ةرجؤملا نيعلا يف
( تاميمصت وأ تاعورشم لمعب ماق يذلا سدنهملا ص338( 1910م22 ةنس ويام 26 يفو
ةنس ربمسيد 15 يفو ص265 1925م37 ةنس سرام 4 يف ةطلتخملا فانئتس اال ةمكحم -
ةنس سرام لوأ يفو ص237 1942م54 ةنس ةينوي 10 يفو ص42 17 تيزاج 1926

.( قافنا قباس نود تامدخ نودؤي راسمسلا و يماحملا و رجاتلا ص68( 1944م56
اذه ىلإ ةراش اإل تقبس دقو ص170( 1900م12 ةنس سرام 21 يف طلتخم فانئتسا (3)
عفتني صخش ص18( 1896م9 ةنس ربمفون 19 يف طلتخم فانئتسا ًاضيأ رظنأ .( مكحلا

ص338 1912م24 ةنس ويام 9 يف طلتخم فانئتسا رق)- دقع نود هريغل ةكولمم دوقنب
.( راجيإ دقع نود هريغل ًاكولمم ًاراقع نكسي صخش )

يضاقلا نذإ نود ماالً ضرتقي فقولا رظان وه يدام لمعب لخدتملا يبنج األ نوكي دقو (4 )
اإل ىوعدب فقولا ىلع ضرقملا عجريو ضرقلا لطبف ةفوقوملا نيعلا ىلع تانيسحت هب لخدي
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عيب دقع خسفنيو "إلصالاهح ، يكيناكيم " ىلإ اهعفدي  ،مث رخآ نم ةرايس صخش
،  يرثملا وهو عئابلا ىلع اإلصالح تافورصمب رقتفملا وهو يكيناكيملا عجريف ،  ةرايسلا

رقتفملا نم ءارث اإل لقن يف ينوناق لمعب لخدت يذلا يبنج وهاأل انه يرتشملا نوكيو
إلص يكيناكيملا عم يرتشملا همربأ يذلا ةلواقملا دقع وه ينوناقلا لمعلا  .و يرثملا ىلإ
نم ضر لأل ًادامس يرتشي ةيعارزلا ضر األ رجأتسم ًاضيأ كلذ لثمو .(1) ةرايسلا الح

دامسلا ب تعفتنا يتلا رجأت ـ سملا ةعارز ىلع كلا ملا زجح اذإف ،  هنمث عفدي نأ نود رجات
ىلع دامسلا هب داع ام ردقب يرثملا وهو كلا ملا ىلع عجري نأ رقتفملا وهو رجاتلل زاج
عقو هلخدتو .  رجأتسملا وه انه لخدت يذلا يبنج  ،واأل نمثلا دودح يف عفن نم ةعارزلا
ىلإ ةكرش ريدم دمعي نأ ًاريخأ كلذ لثمو .(2) دامسلا ءارش وه ينوناق لمع قيرط نع

،  اهريدم ًاضيأ وه ىرخأ ةكرش ىلع عفنلا ب دوعي ضرق يف اهنهري اهل مهسأ الس تخا
،  ءارث اإل ىوعدب ةيرثملا يهو ةيناثلا ةكرشلا ىلع ةرقتفملا يهو يلو األ ةكرشلا عجرتف
نع يذلا ينوناقلا لمعلا مهس .و األ سلتخأ يذلا ريدملا وه انه لخدت يذلا يبنج واأل

ةيناثلا ةكرشلا ىلإ ةبسنلا ب ريدملا هب ماق ةراد لااإل معأ نم لمع وه لخدتلا مت هقيرط
.(3) ةسلتخملا مهس األ نهرب هيلع لصح يذلا ضرقلا ب عفتنت اهلعجف

ًاضيأ رظنأو ص259) 1923م35 ةنس سرام لوأ يف ةطلتخملا فانئتس اال ةمكحم ) ءارثإ
ص 1915م27 ةنس رياني 21 يفو ص76 1905م17 ةنس رياني 12 يف طلتخم فانئتسا
ةنس رياني 2 يف طلتخم فانئتسا ًاضيأ رظناو ص345 . 1929م41 ةنس ليربأ 9 يفو 133

ص61 . 1896م8
.  دقعلا ىوعدب ةرايسلا الح صإ ىلع هعم دقاعت يذلا يرتشملا ىلع عجري نأ ةهادب يكيناكيمللو (1)
ددع 1949 ةنس ةيرصملا رصم ةلجم يف ةروشنملا هتلا سر يف (Maravent) نافارام رظنأ (2)
هضرأ كلا ملا ضرع اذإ " هنأب طويسأ فانئتسا ةمكحم تضق دقو اذه ص72- رياربفو رياني
ميدقتب اهيف حومسملا ةدملا تاوف دعبو ،  نيمأتلا عفد صخش ىلع اهدازم اسرو دازملا ب ريجأتلل

،  كلذب هل حمسي دازملا ةمئاق يف طرش ىلع ءانب كلا ملا اهرجآ مث ضر األ عرز ةديدج تاءاطع
يف عرز ألهن ةعارزلا يف هفرص ام ةميق دازملا هيلع اسر نم ىلإ دري نأب ًامزلم كلا ملا ناك
اهيلع امب ضر ملساأل كلا ملا ناك اذإو .  لباقم بال ءارث اإل ًانوناق زوجي وألهنال ةين نسحب هضرأ
دازملا هيلع يسارلا امأ .  هريغ عرز نم هب عفتنا امب هبلا طي نأ هل قح ةرجأتسم ىلإ ةعارزلا نم

1931 ةنسرياني 21 طويسأ فانئتسا ام"( ءيشب هبلا طي ىتح رجأتسملا هلب فالعالةق
يسارلا عوجر حةلا يف ءارث نأاإل انه ظح يال اذهو ص72). 39 مقر 33 ةيمسرلا ةعومجملا

ريغ ءارثإ وه رجأتسملا ىلع كلا ملا عوجر حةلا يفو ،  رشابم ءارثإ وه كلا ملا ىلع دازملا هيلع
لمعلا ةعيبطل ًاقفو ةينوناق لا معأ وأ ةيدام لا معأ قيرط نع دازملا هيلع يسارلا لخدتب رشابم

.  ضر األ ةعارزل دازملا هيلع يسارلا هب ماق يذلا

متي دقعل ًاذيفنت ةرجؤم ضرأ ىلع ءانب ميقي لواقملا ًاعرز اهيف سرغب ةيعارزلا ضر لأل رجأتسملا كو
ريغ انه ءارث  ،واإل ءارث اإل ىوعدب كلا ملا ىلع عوجرلا لواقملل قحيف ،  رجأتسملا نيبو هنيب
رظنأ ) لواقملا نيبو هنيب مت يذلا دقعلا وه ينوناق لمع قيرط نع رجأتسملا نم لخدتب رشابم

ص470) 180 مقر 20 هاماحملا 1939 ةنس ربمفون 21 يف ةينطولا ةيئادتب اال رصم ةمكحم
نوناقلا هررق يذلا زايتم قحاال ريغ يه ضرقلا اذه يف لواقملل يطعت يتلا ءارث اإل ىوعدو .

1929 ةنس ربمفون 26 يف ةطلتخملا فانئتس اال ةمكحم مكح نراق ) نيلواقملل ديدجلا يندملا
نوكي نأ راجي اإل دقع يف طرتشي مل رجؤملا نأ ةلثم األ هذه يف ظح ص53)-يوال م42

.  يتأيس امك راجي اإل دقع وه ببس هئارث إل ناكل إوال راجي اإل ةياهن دنع هل سارغلا وأ ءانبلا
رصم يف هقفلا امأ ص327 . 1901م13 ةنس ويام 22 يف ةطلتخملا فانئتس اال ةمكحم (3)
ةرقف فلؤملل زجوملا ص177- ص174- 2 نوتلا (و رشابملا ريغ ءارث اإل ريجي ءاضقلا كف
ريغ ءارث اإل يرسيوسلا و ينامل األ نانوناقلا زيجي 537).-وال ةرقف تيتس وبأ تمشح -368

نوناقلا ص165).و -160 صو ص123 ص121- Mosiou ويسو ةلا سر رظنأ ) رشابم
رشابملا ريغ ءارث اإل ريجي ،  ميدقلا نوناقلا وهف ،ك ةيضاملا ديلا قت نع فرحني مل ديدجلا يرصملا

ص74). رخآ ةصاخبو ص74 ص71- نافارام ةلا سر عوضوملا اذه يف رظنأ )
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: يونعملا ءارث واإل يداملا ءارث اإل
ةلثم نماأل هانمدق اميفو .  ًايدام نوكي نأ ءارث يفاإل لص :األ يداملا ءارث 762-اإل
وأ مةيلا ةميق وه ءارث نأاإل هنم نيبتي  ،ام رشابملا  ،و يبلسلا و يباجي اإل ءارث اإل يف

.  يرثملا ةمذ ىلإ تلقتنا ةيدام ةعفنم
ًايبدأ وأ ًايلقع ءارثإ نوكي نأك ًايونعم نوكي دق ءارث اإل نكلو : يونعملا ءارث 763-اإل

 .ف ًايحص وأ ًايبدأ وأ ًايلقع ءارثإ يرثي هلعجي ذيملتلا ملعي وهو سردملا  .ف ًايحص وأ
مكح ىلع لصحي وهو يماحملا  .و ًايلقع ءارثإ يرثي هلعجي ذيملتلا ملعي وهو سردملا
مهتملا ةءاربب مكح ىلع لصحي وهو يماحملا و ًايلقع ءارثإ يرثي هلعجي مهتملا ةءاربب

لهف .  ًايحص ءارثإ يرثي هلعجي ضيرملا يفشي وهو بيبطلا  .و ًايبدأ ءارثإ يرثي هلعجي
؟ ببس بال ءارث اإل ةدعاقل ًانكر يداملا ءارث كاإل يونعملا ءارث اإل حلصي

يفو لمع نع وأ ةعفنم نع جتانلا ءارث يفاإل تمطترا امك انه ، ةدعاقلا هذه تمطترا
ناك اسنرف يف ةقفنلا نأ فيك انيأر دقف .  اهللذي نأ تثبل ام تابقعب ،  رشابملا ريغ ءارث اإل
ةدعاق تررحتو كلذ ، زاجأف روطت  ،مث لمع وأ ةعفنم قيرط نع ءارث اإل ققحتي نأ ىبأي

ريغ ءارث اإل نوكي نأ يبأت ةينامل األ ةيرظنلا نأ فيك انيأرو .  ديقلا اذه نم ءارث اإل
انهو .  رصم يفو اسنرف يف ًاضيأ ديقلا اذه نم تررحت ءارث اإل ةدعاق نكلو ،  رشابم

اذ ءارث اإل نوكي نأ امهصوصن يف ناطرتشي يرسيوسلا و ينامل األ نوناقلا نأ ىرن كلذك
اذهب لوقي اسنرف يف هقفلا نم ًابناج ىرنو ،(aufdessenkosten) ةيدام ةميق
روهمج حبصأو .  ثلا ثلا ديقلا اذه نم ًاضيأ تررحت ءارث اإل ةدعاق نكلو .(1) يأرلا

نم ماد ام ًايونعم ءارث اإل نوكي نأ زاوجب نولوقي (3) اسنرف يفو (2) رصم يف ءاهقفلا

قحلم (Bonnecase) زاكنب ص248- (1920 ةنس يندملا نوناقلل ةيلصفلا ةلجملا ) رانير (1)
يأرلا اذهب لوتي يذلا اسنرف يف هقفلا نم بناجلا اذه نأ ظح ص343 .يوال 3 يردوب طوسبم
ةمذ عالةق مظنت هنأ رابتعا ىلع ةيدام ةرظن ببس بال ءارث اإل ةدعاق ىلإ رظني يذلا بناجلا وه
نمو .  ضعبب مهضعب ةيبد األ دارف األ تابجاو مظنت اهنأ رابتعا ىلع ةيتاذ ةرظن  ،ال ىرخأ مةيلا
دقو " تامازتل اال يف ةيبد األ ةدعاقلا " فورعملا هباتك يف ريبير ذاتس األ ريخ األ يأرلا اذه

كلذ . ىلإ ةراش اإل تقبس
ةءارب يف امك ،  ةيدام ةميق اذ هرابتعا نكمي يونعملا ءارث اإل بورض ضعب نأ ىلإ ةراش اإل ردجتو

.  ضيرملا ءافش يفو مهتملا
مازتل اال ةيرظن يف تمشح روتكدلا ص387- 379 ةرقف فلؤملل زجوملا ص186- 2 نوتلا (2)و

ص ص59- 1949 ةنس ةيرصملا رصم ةلجم (Maravent) نافارام ص390- 35 ةرقف
. 61

ةنس يندملا نوناقلل ةيلصفلا ةلجملا ) تساور ص49- 753 ةرقف 7 نامسإو ريبيرو لوين (3)بال
ةرقف 2 هيجن وبوال ريبيرو لوين –بال اهدعب امو ص197 (Mosiou)-54ص (1922

ص241 . 150 ةرقف 3 جوميد -569 ةرقف 2 نارسوج -1267

هاناع ام هب فارتع يفاال تابوعصلا نم يناع ببس بال ءارث اإل ةدعاق يف يونعملا ءارث نأاإل ظح يوال
يبد األ ررضلا نأ ىلع .  ةيريصقتلا لوئسملا ةيرظن يف (prejudicemoral) يبد األ ررضلا
يف رظنأ ) يونعملا ءارث باإل هيف فرتعا يذلا دحلا نم دعبأ دح ىلإ هب ًافرتعم اآلن حبصأ دق

ا لوقيو ص60). 1949 ةنس ةيرصملا رصم ةلجم نافارامو 150 ةرقف 3 جوميد ينعملا اذه
ص63)نإ ص62- سيراب ) ريغلا باسح ىلع ءارث يفاإل هباتك يف هيروج اوسنارف ذاتس أل
ءارث نعاإل ضيوعتلا نم ىدم عسوأ ةيريصقتلا ةيلوئسملا يف يبد األ ررضلا نع ضيوعتلا
سيل ةيريصقتلا ةيلوئسملا يف ضيوعتلا نأب كلذ للعيو .  ببس بال ءارث اإل ةدعاق يف يونعملا

(conipensation) ضوع  ،لب ررضلا ب تقحل يتلا ةراسخلا نع (equivalent)ً ال يدع
ليدعلا هنع .و ضوع ال ءارث اإل ليدع وه ضيوعتلا ف ببس بال ءارث يفاإل ؛امأ ةراسخلا هذه نع

اهل نوكي لو ضوع اهل نوكي دق مبلا اهريدقت نكمي ال يتلا ةيبد األ ةراسخلا  ،اذإ ضوعلا ريغ
نأ زاج نإو ليدع هل نوكي نأ رذعت مبلا هريدقت نكمي امم يونعملا ءارث اإل نكي مل اذإف .  ليدع
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اذهبو .(1) هلباقي يذلا راقتف اال ةيحان نم وأ هتاذ يف ءاوس مبلا ، ردقي نأ عاطتسملا
.(3) رصم يفو (2) اسنرف يف ءاضقلا ىرج يأرلا

يناثلا ثحبملا
نئادلا راقتفا

(Appauvrissementducreancier)
وه ببس بال ءارث اإل ةدعاقل يناثلا نكرلا : ءارث باإل ةيببسلا عوالةق راقتف 764-اال
يف راقتفا كانه نوكي نأ نذإ بجيف .  نيدملا ءارثإ هيلع بترت ًاراقتفا نئادلا راقتفا

نيدملا ءارثإو نئادلا راقتفا نيب ام ةرشابم ةيببس عالةق كانه نوكي نأو ،  نئادلا بناج
.(4)

راقتفا هلباقي ملو صخش بناج يف ءارث اإل ققحت اذإف : راقتف اال ققحت بوجو -765
ال يرثملا نأ كلذ .  ءارث اإل ةدعاق قيبطتل لا جم كانه نكي اآلرخ ،مل صخشلا بناج يف

راقتف نأاال ضورفملا  ،و راقتف اال ةميقو ءارث اإل ةميق ،  نيتميقلا يندأ عفدب إال مزتلي
.  ءيشب نذإ مزتلي فال مودعم

لمجو ،  راجلا لزنم اهيلع لطي هلزنم يف ةقيدح صخش أشنأ هنأ كلذ ىلع بترتيو

ام زييمتلا نأ ىرن نحنو .  ببس بال ءارث اإل ةدعاقلا يف ًانكر موقي نأ حصي  ،فال ضوع هل نوكي
عجري امنإ ةيريصقتلا ةيلوئسملا ةيرظن نود ببس بال ءارث اإل ةيرظن يف ضوعلا و ليدعلا نيب
ىتح اههجاوت ببس بال ءارث اإل ةيرظن زتلا يتلا ةفولأملا ءاصعتس اال ةعزن نم فلختم ىلإ

.  مويلا
ص61 . ةيرصعلا رصم ةلجم نافارام ص49- 753 ةرقف 7 نامسإو ريبيرو لوين بال رظنأ (1)

ةنس ةينوي 13 يفو -457-1-73 زولللا 1873د ةنس ةيلوي 15 يف ةيسنرفلا ضقنلا ةمكحم (2)
يفو -217-1-1912 زوللا 1908د ةنس ربمفون 30 يفو -596-1-92 زوللا 1892د

ص181- 1928 ةنس ربمسيد 11 يفو -177-1-1911 زوللا 1910د ةنس ربمسيد
فحةلا سيردتلا نع 69-2-213(األرج زوللا 1869د ةنس رياربف 3 يف هييلبنوم ةمكحم

ةمكحم -( ينوناق ببس هل انه ذيملتلا ءارثإ نأ رخآ عوضوم يف ىرنسو ذيملتلا ودلا راسعإ
األ يفشتسم يف ضيرم حةلا نيسحت )25-2-90 هيريس 1888 ةنس ربمسيد 20 يف سكإ

.( ةيضقلا هذه يف ةيقطنملا يه ةلا ضفلا دعاوق تناكو ةيلقعلا ضارم
الت بصلا عافتن ص265(اال 1925م37 ةنس سرام 4 يف ةطلتخملا فانئتس اال ةمكحم (3 )

ةينطولا اطنط ةمكحمل ًامكح رظنأ كلذ عمو -( مكحلا اذه ىلإ ةراش اإل تقبس دقو ةيراجتلا
يبد األ ءارث امأاإل ": هيف لوقت ص407) 332 مقر 15 ةاماحملا )1935 ةنس ةينوي 26 يف
يف ًاقح يطعي فال ةضحم ةيلا متحا ةيبدأ ةيحان نم ةعامج وأ درف حةلا نيسحت عبتتسي يذلا
داز يذلا نئادلل ىوعدلا هذه ًاريخأ زاجأ دق يسنرفلا ءاضقلا ناك نإو ببس بال ءارث اإل ىوعد

. " يبرملا ك ةيقلخلا و ةيلقعلا نيدملا ةورث يف

ينعمب انه " يونعملا ظفل انلمعتسا دقو - ًايونعم ءارث اإل نوكي نأ زاوجب لوبقلا يف ددرتن ال نحنو
ءاوس ،  ةيدام ةميق اذ ءارثإ ةداع ءارث نماإل عونلا اذه ربتعيو يمسجلا و يحصلا ءارث اإل لمشف
رصم ةلجم نافارام رظنأ ) ديدجلا يندملا نوناقلا لظ يف وأ ميدقلا يندملا نوناقلا لظ يف

ضومغلا حيزت ةيرثأ فوشك ىلإ تقفو لآلراث ةثعب نأ ولف .(6 مقر ةيشاح 61 نم ةيرصعلا
ةحلصملا هذهل نوكي نأ اآلراث ةحلصم نيبو امهنيب قافت اال ناكو ،  ةيخيراتو ةيملع قئاقح نع

امب اآلراث ةحلصم ىلع عوجرلا ةثعبلا هذه ينئادل نوكي نأ انيأر يف زاجل ،  فوشكلا هذه ةيكلم
ةمذ يف نويد نم مهل ام دودح يف - لا بملا اهريدقت نكمي انهو – ةيونعم ميق نم هب ترثأ

.  ةيرث األ فوشكلا هذهب مايقلا يف تفرص ةثعبلا
يف راقتفا كلذ لباقي نأ نود نيدملا ءارثإ يفكي هنأ ىلإ بهذي ءاهقفلا ضعب نأ انيأر دقو (4)

(profitcree) ةثدحتسملا ةعفنملا ىلع ببس بال ءارث اإل ةدعاق نوميقيو ،  نئادلا بناج
ررضلا ةيرظنك ،  ةيرظنلا هذه نكلو .(risquecree) ثدحتسملا ررضلا نيبو امهنيب نيلباقم

اإل تقبس دقو ،  ةقفنلا يف وال ءاضقلا يف وال حاجنلا اهل ضيقي  ،مل ةعبتلا لمحت وأ ثدحتسملا
كلذ . ىلإ ةراش
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ةلا حلا هذه يف راجلا  ،ف راجلا لزنم ةميق عفر يف ًاببس تحبصأ ىتح ةقيدحلا هذه
ىنج دقو ةعفنمل ةقيدحلا أشنا هنأف ،  رقتفي مل ةقيدحلا بحاص نكلو .  يرثأ دق نوكي
يتلا ةدئافلا ب هيلع داع دق اهليمجتو ةقيدحلا ءاشنإ يف هقفنأ امو ،  ةلماك ةعفنملا هذه

1) هراج ىلع ءيشب عجري ًائيش ،فال رسخي ملو ،  هقفنأ امل لباقملا ذخأ دق وهف .  اهردق
.(

ةرجؤملا نيعلا يف تاح ال صإ كلا ، ملا عم قافتا نود ،  رجأتسملا ثدحتسا اذإ كلذك
،  ءيشب كلا ملا ىلع عجري ال هنإف ،  ةلماك ةعفنملا هذه يفوتساو ،  اهتعفنم يف ديزت
،  ةيلص األ اهتلا ح ىلإ نيعلا ديعي نأو تاح نماإلصال هثدحتسا ام عزتني هلإالنأ سيلو

.(2) كلا ملا بلط اذإ كلذ هيلع بجي لب
راقتف ال نوكيف .  نيدملا ءارثإ هب ققحتي يذلا وحنلا ىلع نئادلا راقتفا ققحتيو

.  ًايونعم وأ ًايدام ،  ًارشابم ريغ وأ ًارشابم ،  ًايبلس وأ ًايباجيإ
رقتفملا دقف اذإ ًايباجيإ راقتف اال نوكي : يبلسلا راقتف واال يباجي اإل راقتف 766-اال

قفنا اذإف .  قافن باإل ةداع اذه ققحتيو هل . قح صقتنا  ،وأ ًايصخش وأ ناك ًاينيع ًاقح ،
 ،وأ رخآ صخش ىلإ تلآ مث اهدازم هيلع اسر يتلا نيعلا إلصالح دازملا هيلع يسارلا

اهتقفن لمحت ىوعد عفرب ةكرش يف مهاسم ماق ه ،وأ ريغ ةمذ يف ًانيد صخش عفد
كانه نوكي لا األوح هذه لك يفف ،(3) هدي يف ماالًاهل ةكرشلا هذه ريدم نم درتسيل

.  رقتفملا بناج يف يباجيإ راقتفا
 ،ال رقتفيف ،  اهيلع لصحي نأ هقح نم ناك رقتفملا تاف اذإ ًايبلس راقتف اال نوكيو
لثم .  ةعفنم نم هتاف ام ردقب  ،لب يباجي اإل راقتف يفاال امك ةراسخ نم لمحت ام ردقب

وأ ًارسج ىوقي – اهيفوتسي ةعفنم بلجل صخشلا اهيف قفني حةلا لك لثملا اذه ىلع ساقيو (1)
دافأ دق هريغ ناك اذإو ،  قفنا ام ردقب عفتنا دق وهف – ًايح عقصي وأ ىنبم لمجي وأ ةعرت قشي
يتلا ةعفنملا وه ببس هل راقتف نإاال انه لوقلا نكميو .  ةراسخ ةيأ هقحلت مل وهف هلمع نم
مادعنا نكر ثحب نع كلذ ىرنس  ،و ءارث "اإل ببس " ريغ راقتف "اال ببس " نكلو .  اهيلع لصح

.(761 ةرقف 7 نامسإو ريبيرو لوين بال رظنأ ) ببسلا
واال ءارث اإل نيب ةرشابملا ةيببسلا مادعناب هددصب نحن ىنعملا نع أطخ ربعت مكاحملا ضعب نأ ظح يوال
انه لحم أال ءانبلا اذه نم ًاضرع هراج ديفتسيف هتحلصمل ءانب ميقي صخش يف لوقتف ،  راقتف
نوكي نأ بجاولا "……"و رشابم ريغ قيرط نم تءاج ةعفنملا "ألن ءارث اإل ىوعدب ةبلا طملل

ةعومجملا 1938 ةنس رياني 17 يف يطساولا ). " ةيببسلا ةطبار ررضلا و ةدافتس اال نيب
ص1095). 475 مقر 18 ةيمسرلا

هتعفنمل ةرجؤملا نيعلا يف تايح ال صإ ىرجأ اذإ رجأتسملا نأ ةلا ضفلا يف كلاالم دنع ىرنسو (2)
دصقي مل كلا ،ألهن ملا ىلع ةلا ضفلا ىوعدب عجري نأ عيطتسي وال ًايلوضف نوكي ال ةيصخشلا
عجري ال ةلا حلا هذه يف رجأتسملا ف كلا ملا نوؤش ريبدت ال ةيصخشلا هنوؤش ريبدت إال هلمعب
رصم فانئتسا ةمكحم تضق دقو .  ببس بال ءارث اإل ىوعدب وال ةلا ضفلا ىوعدب ال كلا ملا ىلع
ىوعدو ريغلا باسح ىلع ببس ريغب ءارث اإل ةيرظن قيبطت لحم :"نأ يتأي امب ىنعملا اذه يف
يلوضفلا لمع نوكي نلو ةينوناقلا بابس نماأل ببس ريغب ءارث اإل نوكي نأ وه يلوضفلا

األ رجأتسمف .  ًايصخش نيعلا ب عافتن اال ىلإ لوصولا ضرغل صاخلا هباسحل ال كلا ملا باسحل
الل غتس اال لئاسو ليهست دصقب ًاراجشأ سرغيو ينابم ميقيو اهيف تانيسحت يرجي يذلا ضر
إال كلذ نم ءيش ءارجإ مدعب راجي اإل دقع يف هيلع حيرصلا رطخلا مغر يصخشلا لا معتس واال
نم هدجوأ امب كلا ملا ىلع عوجرلا قح هل نوكي نأ نودب هثدحأ ةلا زإب ًامزلم نوكي كلا ، ملا رمأب

ةعومجملا 1937 ةنس ليربأ 27 يف رصم فانئتسا ). " ةرجؤملا نيعلا يف تانيسحتلا
تسأ ةمكحملا نأ ودبيو ص150). 72 مقر 18 ةاماحملا ص175- 8 مقر 38 ةيمسرلا

.  راقتف اال مادعنا ىلع هسسؤت نأ يلو األ ناكو ،  ينوناقلا ببسلا مادعنا ىلع ءارث اإل ىوعد ضفر
رظنأ ص63- 2 تيزاج 1911 ةنس ربمسيد 23 يف ةطلتخملا ةيئادتب اال ةيردنكس اإل ةمكحم (3)

اال ةمكحم نراقو ص438- 1929م41 ةنس ةينوي 5 يف ةطلتخملا فانئتس اال ةمكحم
ص321 . 1928م40 ةنس ليربأ 25 يف ةطلتخملا فانئتس
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رجأ يه ةعفنم نم هتاف امب رقتفيف ،  ريغلل لمع ءادأب قافتا نود رقتفملا موقي نأ كلذ
رقتفيف ،  راجيإ دقع نود ًآلرخ زنمال صخش نكسي نأ ًاضيأ كلذ لثمو .  لمعلا اذه
بحاص سدنهملا ًاريخأ كلذ لثمو .  هلزنم ةرجأ يه ةعفنم نم هتاف امب لزنملا بحاص

  هثاريم ىلإ ثراولا ىده يذلا باسن باأل فزاعلا  ،و نحللا بحاص ىقيسوملا  ،و ميمصتلا
ةعفنم نم مهتاف امب اورقتفا ؤهالء لك ،  يرتشملا و عئابلا نيب ام عمج يذلا راسمسلا ،و

.(1) يبلس نذإ مهراقتفاف ،  مهلمع رجأ يه
نأ ثدحي ام ًاريثكف .  يبلس ءارثإ ةرورض هلباقي ال يبلسلا عافتن نأاال ظح يوال
حةلا لك يفو ةمدقتملا حلااالت يف وهاألرم امك ،  يباجيإ ءارثإ يبلسلا راقتف اال لباقي
وأ لمعلا نع جتانلا ءارث اإل نإف ،  يرثملل ةعفنم معالًوأ رقتفملا اهيف مدقي ىرخأ

.  انيأر امك ًايبلس ًاراقتفا ءارث اإل اذهل لباقملا راقتف اال نوكيو ًايباجيإ ءارثإ نوكي ةعفنملا
ًاراقتفا رقتفي هريغ نيد عفدي نمف ،  يباجيإ راقتفا يبلسلا ءارث اإل لباقي دق سكعلا بو

.  نيدملا بناج يف يبلس ءارثإ هلباقي ًايباجيإ
راقتف اال كلذ نم سكعلا ىلعو : رشابملا ريغ راقتف واال رشابملا راقتف 767-اال

ريغ راقتفا لكو ،  رشابم ءارثإ ةلباقي رشابم راقتفا لكف ،  رشابملا ريغ راقتف واال رشابملا
ملا نم ةرشابم تلقتنا اذإ ةيلا ملا ةميقلا نأ كلذ .  رشابم ريغ ءارثإ هلباقي رشابم

ةلا . حلا هذه يف ًارشابم نوكي راقتف واال ءارث نماإل كال هنإف يرثملا ملا ىلإ رقتفملا
نم لكف ،  ًاينوناق الً خدت وأ ًايدام الً خدت ،  يبنجأ لخدتب ةيلا ملا ةميقلا تلقتنا اذإو

كلذ . لك ىلع ةلثم انباأل ترم دقو .  رشابم ريغ راقتف واال ءارث اإل
ًايدام نوكي نأ راقتف يفاال لص األ ناك اذإو : يونعملا راقتف واال يداملا راقتف 768-اال
عفن يذلا صخشلا ف ًايونعم نوكي دق ءارث كاإل هنإف ،  ةمدقتملا ةلثم األ يف انب رم امك
نأشلا وه اذهو .(2) ًايونعم لب ًايدام ًاراقتفا رقتفي مل ةعساولا ةيراجتلا الهت صب ًارجتم

.(3) عنصملا هنم ديفي عارتخا ىلع رثعيف عنصم يف لمعي يذلا سدنهملا راقتفا يف
بجي لب راقتف اال ققحتي نأ يفكي :وال ءارث واإل راقتف اال نيب ةرشابملا ةيببسلا -769

.  نيدملا ءارثإ يف رشابملا ببسلا وه راقتف اذهاال نوكي  ،نأ لوقلا انفلسأ امك ،  ًاضيأ
ببسلا يه ةدحاو ةعقاو تناك اذإ ءارث واإل راقتف اال نيب ام ةرشابملا ةيببسلا موقتو

واال ءارث لإل ةفلتخملا روصلا يف اهانمدق يتلا ةلثم يفاأل انيأر امك ،  امهنم لكل رشابملا
،  دحأو رشابم ببس امهل نيدملا ءارثإو هراقتفا نإف ،  هريغ نيد صخش عفد اذإف .  راقتف
ءارث نماإل لكل رشابملا ببسلا يه ةعقاو نوكت نأ يرورضلا نم سيلو .  نيدلا عفد وه
مل نيدملا ءارثإ نأ نم تبثتلا ةرشابملا ةيبلسلا هذه موقت ىتح يفكي  ،لب راقتف واال
يضاق اهصلختسي ،  نوناق ةلأسم ال عقاو ةلأسم هذهو .  نئادلا راقتفا ولال ققحتيل نكي

.(4) كلذ يف هيلع بقعم وال ةيضقلا فورظ نم عوضوملا
اقتف واال ءارث اإل نيب ةرشابملا ةيببسلا عالةق للحن نأ زوجي ءارث اإل بابسأ ددعت دنعو

ةيلوئسملا يف ررضلا و أطخلا نيب ام ةيببسلا عالةق هب انللح يذلا وحنلا ىلع
equivalence ) بابس األ ؤفاكت يتيرظن نيب ةلضافملا ًاضيأ انه نكميو .  ةيريصقتلا

ةيرظن دنع فوقولا (canseetficiente)،و جتنملا ببسلا descauses)و

مقر 17 تيزاج 1926 ةنس ربمسيد 15 يف ةطلتخملا فانئتس اال ةمكحم ىنعملا اذه يف رظنأ (1)
ص53 . 42

ىلإ ةراش اإل تقبس دقو ص265( 1925م37 ةنس سرام 4 يف ةطلتخملا فانئتس اال ةمكحم (2)
( مكحلا اذه

ص338 . 1910م22 ةنس ويام 26 يف ةطلتخملا فانئتس اال ةمكحم (3)
ص 9 ناترابو ورو ىربوأ -156 ةرقف 3 جوميد ص93- ص91- ةيرصعلا رصم ةلجم نافارام (4)

. 755 ةرقف 7 نامسإو ريبيرو لوين 358-بال
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نأاال نيبت اذإف ءارث واإل راقتف اال نيب ام ةرشابم ةيببس دوجوب لوقلل جتنملا ببسلا
ىلع بترتيو .  امهنيب اميف ةرشابملا علاالةق تدجو ءارث لإل جتنملا ببسلا وه ناك راقتف
نأ يرورضلا نم سيلف ،  اهينابم ةميق تلعو اهتعقو تعستا اذإ ةنيدملا نأ هانمدق ام
هذه ولعف .  ينابملا ةميق ولعو ةنيدملا ةعقر عاستا نيب ام ةرشابم ةيببس كانه نوكت
ببسلا اذه نكلو ،  اهنيب نم ةنيدملا ةعقر عاستا نوكي دق ةددعتم بابس أل عجري ةميقلا

عةيلا ةريغصلا ندملا نم ريثك يف ينابملا نأ  ،ذإ جتنملا ببسلا وه حجارلا يف نوكي ال
نكلو .(1) ينابملا ةميق ولع يف ببسلا وه ةنيدملا رغص نوكي نأ ثدحي  ،لب ةميقلا
جتنملا ببسلا وه لا نماألوح ريثك يف نوكي ديدج عراش حتف وأ ميدق عراش عيسوت

.(2) عراشلا يبناج ىلع ةعقاولا ضر األ ةميق ولع يف
ثلا ثلا ثحبملا

ببسلا مادعنا
(Absencedecause)

اإل درجتي  ،نأ ءارث اإل ىوعد موقت ىتح ،  بجي : هرربي ببس نع ءارث اإل درجت -770
نأ يرثمللو ،  هدادرتس ال لحم فال ببس هل ناك ءارث نأاإل كلذ .  هرربي ببس نع ءارث

ص251 . 156 ةرقف 3 جوميد ىنعملا اذه يف رظنأ (1)
يضار مالكاأل نم ضيوعت يضاقت يف قحلا ةموكحلل لعجت يتلا ةصاخلا نيناوقلا كلذ ديؤيو (2)
عراشلا اذه ببسب مهيضارأ ةميق ولع نم هب اورفظ ام لباقم يف ديدجلا عراشلا يبناج ىلع

.  ديدجلا

اإل ىوعدب عوجرلا عيطتسي هنم ،فال أطخب ًانرتقم نئادلا راقتفا ناك اذإ هنأب يضقي يأر كانهو اذه
ص299-بال 411 ةرقف 1948 ةنس سيراب 2 رييدناروم ال يدويلوجو ناتيباكو (وكالن ءارث
ةرقف مازتل اال ةيرظن يف كب ينهذ -1269 ةرقف 1949 ةنس سيراب 2 هيجن وبوال ريبيرو لوين

1889 ةنس ةيلوي 11) ةيسنرفلا ضقنلا ةمكحم نم ردص مكح ىلإ يأرلا اذه دنتسيو .(706
هيلع نيدب يفيل ًاضرق ًانيدم ىطعأ ًافورصم نأ اهيف تبث ةيضق يف (393-1-1889 زوللا د
لحم لولحلا تاءارجإب موقي نأ يف فورصملا لمهأو يلو ، األ ةجردلا يف نهرب نومضم
لحم لولحلا تاءارجإب موقي نأ يف فرصملا اذهاإلمهلا ىلع بترتو األلو ، نهترملا نئادلا
ىلإ عفترا ةيناثلا ةبترملا يف نهترملا نئادلا نأ اذهاإلمهلا ىلع بترتو األلو ، نهترملا نئادلا
راقتفا نم دافتسا دق ذإ ءارث اإل ىوعدب نئادلا اذه ىلع فورصملا عجرف يلو . األ ةبترملا

،  فرصملا ىوعد ةمكحملا تضفرف ،  هدعب فرصملا ءاجو يلو األ ةبترملا يف حبصأف فرصملا
يف حيحصلا يأرلا  .و لولحلا تاءارجإ ذاختا مدع يف لمهأ دق فرصملا نأ ىلع اهمكح تنبو
هيلإ تبهذ امك لولحلا تاءارجإ ذاختا مدع يف لمهأ الألهن هاوعد ضفرت فورصملا نأ انرظن
عورشم ببسب ىرثأ دق يلو األ ةبترملا ىلإ عفترا يذلا نئادلا ألن  ،لب ةيسنرفلا ضقنلا ةمكحم

ببس نع كلاالم يف كلذ ليصفت ىرنسو ،  نوناقلا هيف هعضو ينوناق زكرم ىضتقمب دافتسا اذإ
.  ءارث اإل

هنأ كلذ .  هذقنت يذلا يأرلا ديؤي ام ببس بال ءارث اإل أدبم اهيلع موقي يتلا ةماعلا دعاوقلا يف دجوي وال
ىضقت ةلا دعلا نإف ،  عورشم ببس نود هباسح ىلع هريغ ىنتغاف رقتفا ًاصخش نأ تبث يتم

دحأ ألن ضيوعتلا بجو امنإو .  نرتقي مل وأ هنم لا مهإب نرتقا ءاوس ،  رقتفملا ضيوعتب
رقتفم ناك ءاوس مئاق ساس األ اذهو ،  عورشم ببس نود اآلرخ باسح ىلع ينتغا نيصخشلا

.  لمهم ريغ الًوأ مهم

مهم اهيف رقتفملا نوكي نأ نم اهضعب لخي مل ببس بال ءارث اإل أدبل ةيعيرشتلا تاقيبطتلا نأ كلذ ديؤي
ضيوعتلا نم مرحي مل ةين ءوسب ولو هريغ ضرأ يف سرغ وأ نمف ىنب نمف ةينلا ئس الًلب

كف اهئيسو ةينلا نسح نيب ةيله األ صقان عم لماعتي نميف عورشملا زيمي مل كلذك (م924).
(م142). دقعلا لا طبإ ةيله األ صقان بلط اذإ اميف ءارث اإل ىوعدب عوجرلا عيطتسي الامه
.  ددصلا اذه يف هانمدق ام هنع انلقن دقو 383 ةرقف فلؤملل زجوملا عوضوملا اذه يف رظنأ )

.(.  اهرخآ يف 536 ةرقف مازتل اال ةيرظن يف تيتس وبأ تمشح روتكدلا رظناو
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.(1) هيلع لوصحلا رربي ًاببس هل نأ ماد ام هب ظفتحي
مهأ نم االتخالف اذه ناكو " ببسلا " ىنعم ديدحت يف اوفلتخا ءاهقفلا نكلو
نحنو .  ةليوط ةبقح اهب طاحأ يذلا ضومغلا يفو ءارث اإل ةيرظن ديقعت يف لماوعلا

اإل ببس " ىنعم نيبن  ،مث ةضراعتملا ةيهقفلا اآلءار هذه نم ًاضعب زاجيإ يف ضرعتسن
.  ديدجلا يرصملا نوناقلا يف " ءارث

: ببسلا ىنعم ديدحت يف ءاهقفلا الف تخا
(2)" ةيبد األ ةدعاقلا " فورعملا هفلؤم يف ريبير ذاتس األ ىري : يبد األ ىنعملا -771
ناك اذإ ببس هل نوكي ءارث نأاإل هدنعو .  يبدأ ىنعم وه ببسلا نم دوصقملا ىنعملا نأ
كلذلو .  رقتفملل ًائيش هنم دري نأ نود ءارث نماإل هدافأ ام يرثملا ىقبتسي نأ لدعلا نم
كرتي وهو .(enrichissement)" لداعلا ريغ ءارث "اإل ببس بال ءارث اإل ىمسي هارن

 ،وإال بدرلا مكحي فال هءارثإ يرثملا ىقبتسي نأ لدعلا نم ناك اذإ ام ريدقت يضاقلل
.(3) يبد األ ىنعملا اذه ىلإ ًاضيأ وه (Bonnecase) زاكنب ذاتس األ بهذيو هب مكح
وه ،  ددحم ريغ ضماغ ىنعم ىلإ ببس بال ءارث اإل ةدعاق كرت نأ نايبلا نع ىنغو

.  رارقتس واال تابثلا بابسأ لك نم ةدعاقلا درجي ةلا ، دعلل ماعلا ىنعملا
ببسلل نآ ىلإ ءاهقفلا نم ىرخأ ةفئاط بهذتو : ينوناقلا يداصتق اال ينعملا -772

امو ،  ءارث نعاإل (compensation)) ضوعلا وه ببسلا  .ف ًاينوناق ًايداصتقا ىنعم
امدنع مهنيب اميف نوفلتخي ءاهقفلا ؤهالء نأ ريغ درتسي ال وهف ضوع ءارث اإل ماد

. " ضوعلا " ىنعم ديدحت نولواحي
اال ةيحانلا نم (equivalent) ليدبلا وه هنأ (Maury) يروم ذاتس األ ىريف

.(4) ةيقلخلا ةيحانلا نم (droitmoral) يبد األ قحلا وهو ةيداصتق
ىنعم نم معا ىنعم ىلع يوطني ضوعلا نأ (Rouast) تساور ذاتس األ ىريو

نأ يف " ليدبلا نع" " لباقملا " فلتخيو .(contre-partie) لباقملا وهف ،  ليدبلا
نماال عنمي ءارث لإل ًاضوع نوكي ألن ًانوناق حلصي " لباقم " يأف .  ًاينوناق ىنعم لباقملل

.(5) دادرتس
يذلا (contre-prestation)" ريظنلا وه" ضوعلا نأ جوميد ذاتس األ ىريو

.(6) هدادرتسا يف رقتفملا قح ىلع ءارث اإل ءاقبتسا يف يرثملا قح حجري
.(7) ضومغلا اهطوحيو ،  ديدحتلا اهصقني ،  ىرن امك ةمهبم يناعملا هذه لكو

ص315 . 40 ةرقف 1928 ةنس ليربأ 24 يف ةطلتخملا فانئتس اال ةمكحم (1)
. 147 ةرقف (2)

. 181 ةرقفو 180 ةرقف 3 يردوب طوسبم قحلم (3)
Essaisurleroledela )" يسنرفلا نوناقلا يف لداعتلا ىنعم يف ثحب " هفلؤم رظنأ (4)

ص352 . 3 ءزج (. notiondquivalenceendrciv .fr
لوين بال ًاضيأ رظنأ - اهدعب امو ص60 1922 ةنس يندملا نوناقلل ةيلصفلا ةلجملا تساور (5)

. 758 ةرقف 7 نامسإو ريبيرو
.  اهدعب امو 161 ةرقف 3 جوميد (6)

" درجملا فرصتلا " ةيفاع وبأ دومحم روتكدلا ةلا سر يف ةبراضتملا يناعملا هذه يف ًاثحب رظنأ (7)
ًاثحب ةلا سرلا هذه يف دجنو .( ةيسنرفلا ةخسنلا ص185( ص181- 1947 ةنس ةرهاقلا

نأ ثحبلا اذه نم صلختسيو .  ينامل األ نوناقلا يف ءارث اإل يف ببسلا ىنعم ديدحت يف
لقن اهيلع بترتي يتلا ةينوناقلا األمعلا يفف .  ببسلل دحأو ىنعم دنع فقي ال ينامل األ نوناقلا
ىلع امإ فرصتلا موقي (actesdattribntionpatrimoniale) ىرخأ ىلإ ةمذ نم قح
ىلع (cousocredendi)وأ ةينئادلا ببس ىلع (causesolvendi)وأ ءافولا ببس
هدصقي يذلا رشابملا يصخشلا ضرغلا وه انه ببسلا (causedonandi)و عربتلا ببس

ناك اذإف .  ةيديلقتلا ةيسنرفلا ةيرظنلا يف دقعلا يف ببسلا ىلإ نوكي ام برقأ وهو فرصتملا
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: ديدجلا يرصملا نوناقلا يف ببسلا ىنعم
عطاق ديدجلا يرصملا نوناقلا :و ءارث لإل بسكملا ينوناقلا ردصملا وه ببسلا -773

ام يديهمتلا عورشملل ةيحاضي اإل ةركذملا يف ءاج دقف .  ببسلا ىنعم ديدحت يف
ءارث اإل يرثملا بسكي يذلا ينوناقلا ردصملا وه ببسلا نأ حوضو يف هنم صلختسي

.(1) هئاقبتسا يف قحلا هل لعجيف
والال ريبير لوقي امك ةيبدأ تارابتع ال تمي  ،فال تحب ينوناق ىنعم هل نذإ ببسلا ف
يف ينوناق قح يرثملل نوكي نأ وه ىنعملا اذهو .  يروم ىري امك ةيداصتقا تارابتع

نيردصملا دحأ نوكي نأ هردصم ودعي ال اذه قحلا .  هيلع لصح يذلا ءارث اإل بسك
.  نوناقلا وأ دقعلا : قوقحلا لك امهنم دلوتت نيذلا

ببس بال ءارث اإل ةيرظن بسكتف ،  طبضنملا ددحملا ىنعملا اذه دنع فقن نأ يلو واأل

عم ىقبي هنإف ثلاالةث ، بابس األ هذه نم ببس هل نكي ملو (acteabstrait) ًادرجم فرصتلا
،  ببس بال ءارث اإل ىوعدب هعفد ام درتسي نأ نيدملل زاج نئادلا هذقن اذإ نكل .  ًاحيحص كلذ
ناك اذإ اذه .  دقعلا يف " ببسلا " ىنعم سفن وه ءارث يفاإل " ببسلا " ىنعم نأ كلذ نم ىرنو
ىنب ) يرثملا نم رداص يدارإ لمع نم ءارث اإل يتأ اذإ امأ .  درجم فرصت ذيفنت نم ًايتآ ءارث اإل
صخش تاودأب هريغ ضرأ يف ىنب ) يبنجأ نم رداص يدارإ لمع )وأ هريغ تاودأب هضرأ يف
ردصم كانه ناك اذإ ببس هل ءارث نأاإل ربتعيف ،( رحبلا حرط ) ةيعيبط ةعقاو )وأ ثثلا
رظنأ ).( يضفملا ءيشلا ةوق وأ داعيم ءاضقنا وأ ةين نسح وأ مداقت ) يرثملل هبسكي ينوناق

ص179). ص147- ةيسنرفلا اهتخسن يف ةلا سرلا

اإل ةيرظن يف هيقلي امو ببسلا ىنعم يف جاودز اذهاال ينامل األ نوناقلا ىلع ةيفاع وبأ روتكدلا ىعنيو
ببس بال ءارث يفاإل ةيساس األ ةيرظنلا يه كلت ": لوقيف ،  ديقعتو بارطضا نم ببس بال ءارث

لإل ينوناقلا ببسلا ذخأت اهنأ يه ،  ةزراب ةيصاخ اهل ىرن امك يهو .  مدقت اميف اهدودح انزجوأ
ىلع هتذخأ ( ةمذلا ىلإ ةفاضإ ) ًاينوناق ًافرصت ءارث اإل ردصم ناك اذإف .  نيينعم ىلع ءارث
ةينوناق ةعقاو ءارث اإل ناك اذإ امأ .  رقتفملا هدصقي يذلا (ziveck) يصخشلا ضرغلا ىنعم

نذإ ةبارغ  .وال نوناقلا ةدارإ هعجرمو (Rechtsgrund) ئشنملا ببسلا ىنعم ىلع هتذخأ
عيمج يطغت ءارث يفاإل ببسلا ةركفل ةدحاو ةغيص عضو ةلا حتساب ينامل األ هقفلا ملسي نأ يف

وا دارف األ ةدارإب اهطبري امهدحأ ،  ناينعم اهل ةركفل ةدحاو ةغيص ءاطعإ نكمي فيكف .  ضورفلا
انل ودبت - اهيلع ينامل األ هقفلا عامجإ مغر - ةجودزملا ةغيصلا هذه ؟ نوناقلا ةدارإب اهطبري آلرخ

هعجرمو ئشنملا ببسلا و ةصاخلا ةدار اإل هعجرمو يصخشلا ضرغلا  .ف ءازج األ ةرثانتم ةككفم
دحأو ناونع تحت امهعمج غيستسن ال ثيحب ىرخ األ امهادحإ ضقانت ناتركف امه نوناقلا ةدارإ
ةقيرطلا ىلإ - ةصاخ ةفصب – عجري ةيرظنلا هذه يف بيعلا "…نإ ءارث يفاإل ببسلا وه"

ب أدبي هقفلا اذه انيأر دقف .  ءارث اإل يف ببسلا ةلكشم لحل ينامل األ هقفلا اهعبتا يتلا ةينفلا
يف ذخأي ةماع ةغيصب هيلع ةباج اإل ضفري نأ دعبو ؟ ببس بال ءارث اإل نوكي ىتم لااآليت: ؤسلا
نأ نكمي ام لكو .  ينامرلا نوناقلا يف ةفورعم يه امك ببس بال ءارث اإل ضورف فلتخم ةجلا عم
ايناملأ يف ةدئاسو ةثوروم ةيديلقت اهنوك نم ءاج رسي نم اهيف ام وه ةقيرطلا هذه حلا صل قيلا

وه ريطخ بيع ىلع ىوطنت ةقيرط اهنكلو اذه . انموي ىلإ اهيف ينامورلا ينوناقلا لوخد ذنم
ا عيمج لمشت ببسلا رصنعل ةماع ةغيص داجيإ يهو ،  ءارث اإل ةدام يف ةيساس األ ةلأسملا لا فغإ

درجم نع كلذ يف ردصن ال نحنو .  ضورفلا ريغتب رصنعلا اذه ةعيبط ريغتت نأ نود لا ألوح
تاق علاال حاضي إل ةدحاو ةغيص نع ثحبلا رربي ام اهيف ناك نغو ةيقطنملا تارابتع باال كسمتلا
ءارث اإل أدبم نإف ةغيصلا كلت ىلإ لصن مل انمد ام انأ ىرن كلذ نع الً ضف اننكلو ،  ةينوناقلا
هيلع ينبت يذلا ساس وهاأل ءارث يفاإل ببسلا ةعيبط ديدحتف . ً ال تاقم ًارصاق لظب هسفن

ص182 ةيبرعلا اهتخسن يف ةيفاع وبأ روتكدلا ةلا سر )" اهقيبطت دودح مسرتو ءارث اإل ةيرظن
ص196). ص192- ًاضيأ رظنأ ص183- -

بترتملا راقتف وأاال ثداحلا ءارث لإل نوكي إال ثلا )ثلا طرشلا :"(و يتأي ام ةركذملا هذه يف درو (1)
اإل ىوعدب هل بوهوملا ىلع عجري ثمالًنأ بهاولل زوجي  ،فال امهرربي ينوناق ببس هيلع
اآل ءارثإو امهدحأ راقتفا زربي عربتلا دقع وه ًاينوناق ًافرصت نيدقاعلا نيب  ،ألن ببس بال ءارث

ص441). 2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم رخ"(
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ضومغلا نم وجلا اذه اهنع حوارتيو ،  ةقدو ًاماكحإ دازتو الةب ، صو ًاتباث كلذ ءارو نم
اذه رثآ دق ديدجلا يرصملا نوناقلا ناك اذإو .  يضاملا يف اهدوسي ناك يذلا مكحتلا و
نم ريثكو ،(1) رصم يف هقفلا هب لوقي يذلا ىنعملا وه ألهن كلذف ،  ددحملا ينعملا
نأ قبيو (3) نيدلبلا يف ءاضقلا مكح هب ىرج يذلا ىنعملا وهو (2) اسنرف يف ءاهقفلا
نم ًامكح وأ ردصملا ناك ًادقع .  هيردصم نم لك يف ىنعملا اذهب " ببسلا " ضرعتسن

.  نوناقلا ماكحأ
وه ءارث هباإل يرثملا بسك يذلا ببسلا نوكي دق : دقع ءارث يفاإل ببسلا -774

يرثملا نيب ام ًامربم ءارث اإل ببس وه يذلا دقعلا نوكي نأ بلغيو .(4) درلا عنتميف دقعلا
و ءارث اإل ىوعدب عوجرلا نم دقعلا هعنم ضيرملا عم دقاعت اذإ بيبطلا  .ف رقتفملا و
يفاألرج ةدايز ةيأب ةبلا طملا نم دقعلا هعنم يلا مجإ رجأب ليمعلا عم دقاعت اذإ لواقملا
نم لماعلا هطبنتسي امو (5)(م658). ةفاضإ وأ ليدعت ميمصتلا يف ثدح ولو
دهعت يتلا األمعلا ةعيبط تناك اذإ لمعلا بر قح نم نوكي هلمع ءانثأ يف تاعارتخا
يف طرتشا دق لمعلا بر ناك اذإ وأ عادتب يفاال هدهج غارفإ هنم يضتقت لماعلا اهب

،(2 ةرقف (م688 تاعرتخملا نم هيلإ يدتهي اميف قحلا هل نوكي نأ ةحارص دقعلا
رجؤملا طرتشا اذإو (6) لمعلا بر ىلع عوجرلا نم لماعلا عنمي يذلا وه لمعلا دقعو
عنتما ةرجؤملا نيعلا يف رجأتسملا اهلخدي يتلا تانيسحتلا راجي اإل ةياهن دنع كلمتي نأ

انه راجي اإل دقع ألن تانيسحتلا هذه نع ضيوعتب رجؤملا ىلع عوجرلا رجأتسملا ىلع
قيرحلا نم هلزنم ىلع صخش نمأ اذإو .(7) عوجرلا اذه نم عنمي ينوناق ببس

رصم ةلجم ) نافارام -538 ةرقف تيتس وبأ تمشح روتكدلا -387 ةرقف فلؤملل زجوملا (1 )
مكاحملا ةديرج ) هتاحش قيفش روتكدلا ص104- ص102- (1949 ةنس ةيرصملا

" هتلا سر يف ةيفاع وبأ دومحم روتكدلا .(1944 ةنس ربمفون 8. 9-3381 ددع ةطلتخملا
ص ص188- 2 نوتلا و نراق ص189-185)- ةيسنرف ةخسن )" درجملا ينوناقلا فرصتلا

. 190
2 ناتيباكو 1270-وكالن ةرقف 2 هيجن وبوال ريبيرو لوين 2849-بال ةرقف 15 يردوب طوسبم (2)

وينريف -572 ةرقف 2 نارسوج -( ءارث لإل ًاببس دقعلا ىلع نارصتقيو )-413 ةرقف
ةلا سر (Budisthteano) وناينشيدوب ص216- 1916 سيراب نم ةلا سر (Vergniaud)

ص236 . سيراب نم ةلا سر (Mosiou) ويسوم ص106- 1920 سيراب نم
ةنس ربوتكأ 18 يفو -251-1-53 زولللا 1853د ةنس ويام 9 يف ةيسنرفلا ضقنلا ةمكحم (3)

12 يفو -64-1-23 زوللا 1923د ةنس رياربف 12 يفو -105-1-99 زوللا 1898د
-1-1931 زوللا 1931د ةنس رياربف 11 يفو -129-1-1924 زوللا 1924د ةنس ربمفون

زوللا 1944د ةنس رياربف 21 يفو -1-1-1940.  زوللا 1939د ةنس رياربف 28 يفو -129
امأ 71-2-1944 يدبهيلا تيزاج 1944 ةنس ويام 17 يفو ص58- 1944 يعوبس األ

يلي . اميف الً يصفت هل ضرعتسف يرصملا ءاضقلا
ص256 . 255 مقر 16 تيزاج 1926 ةنس ويام 6 يف ةطلتخملا ةيردنكس اإل ةمكحم (4)

يفو ص53- 42 مقر 17 تيزاج 1926 ةنس ربمسيد 15 يف ةطلتخملا فانئتس اال ةمكحم (5)
ال نوناقلا انه ببسلا لعجي وهو ص105 نافارام ناف ص53( 1929م42 ةنس ربمفون 26

.( دقعلا
ةيداصتقا ةيمهأ اذ عارتخ اال ناك اذإ " هنأ ىلع اهتاذ 658 ةداملا نم ةثلا ثلا ةرقفلا تصن دقو (6)

صاخ لباقمب بلا طي نأ ةقباسلا ةرقفلا يف اهيلع صوصنملا حلااالت يف لماعلل زاج ،  ةيدج
بر اهمدق يتلا ةنوعملا اردقم لباقملا اذه ريدقت يف يعاريو ةلا . دعلا تايضتقمل ًاقفو ردقي
لمعلا دقع نأ صاخلا ضرفلا اذه يف ىرنو . " هتآشنم نم ليبسلا اذه يف مدختسا امو لمعلا
نود ىقبي ءارث اذهاإل نم ًاضعب نأو ،  ءارث نماإل لمعلا بر ىلع داع ام عيمجل ًاببس يفكي ال

.  لمعلا بر ىلع لماعلا هب عجري يذلا وهو ببس
و تانيسحتلا عيمج نأ راجي اإل دقع يف طرتشا اذإ هنأب ةطلتخملا فانئتس اال ةمكحم تضق دقو (7)

زوجي  ،فال راجي اإل ةياهن دنع رجؤملل نوكت ةرجؤملا نيعلا يف رجأتسملا اهيرجي يتلا تاءاشن اإل
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نمؤملا ءارثإ ناك ،  نيمأتلا دقعل ًاذيفنت هءانب نيمأتلا ةكرش تداعأف ،  لزنملا قرتحاو
عجرت فال نيمأتلا دقع هببس ةيلص األ حهتلا يف هتميقو هؤانب ديعأ نأ دعب لزنملا ةميقب
ةدايز عبرلا داز ىتح ةراد اإل ليكولا نسحأ اذإو .(1) ءارث اإل ىوعدب هيلع نيمأتلا ةكرش

(2)وال كلذ نم عنمي ةلا كولا دقع ألن ءارث اإل ىوعدب لكوملا ىلع هل عوجر فال ةريبك
دقع ألن عيبملا نمث يقابب هتبلا طمل ءارث اإل ىوعدب يرتشملا ىلع عجري نأ عئابلل زوجي

.(3) نيدقاعتملا نم لك قوقح ديدحت طانم وه عيبلا
نوكي نأ نود ريغلا و يرثملا نيب ًامربم ءارث اإل ببس وه يذلا دقعلا نوكي دقو
عوجرلا نم رقتفملا عنمي ءارث لإل ًاينوناق ًاببس كلذ عم دقعلا موقيو هيف ، ًافرط رقتفملا

يتلا تآشنملا نمض هثدحأ يزاوترا رئب لجأ نم رجؤملا ىلع ءارث اإل ىوعدب عجري نأ رجأتسملل
تباثلا نم ناك اذإ كلذ عمو .  صيصختلا ب ًاراقع كلذ لك حبصأف ةعفار ةلآ هيلع بكرو اهماقأ

دعاس رئبلا اذه نم اآليت ءاملا نأو ،  راجي اإل دقع يف ًادراو نكي مل يزاوتر اال رئبلا ثادحإ نأ
ةقفوملا هتأدابم ببسب رجأتسملل رجؤملا ةمذ يف امو ةرجؤملا ضر األ نيسحت ىلع ًاريثك
رهاظو ص258). 1922م34 ةنس سرام 25 يف طلتخم فانئتسا ) يزاوتر اال رئبلا ءاشنإب

مل ألهن يزاوتر اال رئبلا نم اآليت ءارث اإل لمشي ًاببس راجي اإل دقع لعجت مل فانئتس اال ةمكحم نأ
أشن رجأتسملا ىلع نيد يف هتصاقو ،  ببس نود ءارث اذهاإل تربتعاو ،  دقعلا يف ًادراو نكي

ةرجؤملا ضر نماأل ءزجل هنيسحت مدع نم

ال ةيصخشلا هتعفنمل نيعلا يف تاح ال صإ ثدحتسي يذلا رجأتسملا نأ ةلا ضفلا يف كلاالم دنع ىرنسو
.  ًايلوضف ربتعي

ةيلوي 21 يف ةيسنرفلا ضقنلا ةمكحم ىنعملا اذه يف ًاضيأ رظنا . 388 ةرقف فلؤملل زجوملا (1)
. 181-1-1904 زوللد 1903 ةنس

ص415 . 1928م40 ةنس ةينوي 7 يف ةطلتخملا فانئتس اال ةمكحم (2)
اإل ىوعدل مايق فال ةيدقع ةطبار نيمصاختملا نيب دجو امثيح " هنأب ضقنلا ةمكحم تضق دقو (3)
لك قوقح ديدحت طانم يه دقعلا ماكحأ نوكت لب ،  ريغلا باسح ىلع ببس بال ءارث
يقابب هنم يرتشملا طبلا عئابلا نأ مكحلا ب تباثلا ناك اذإف اآلرخ . لبق هتابجاوو نيمصاختملا

األ نيطسقلا يقابب هل مكحلا بلط ىلإ هتابلط لدع  ،مث طاسقأ ةسمخ ىلع طسقملا نمثلا
طاسق باأل بلا طي نأ دارأ  ،مث كلذب هل ىضقو ،  نمثلا يقاب هنأب أطخ يقابلا اذه ًافوصوم ،  نيلو
هاوعدب ماقأ ،  عيبملا نمث نم ةيقاب اهرابتعاب اهلط هجو يف دس دق هنأ روصتلو ،  ةيقابلا ثلاالةث

دعب ،  تمكح عوضوملا ةمكحمو ،  ريغلا باسح ىلع ببس ريغب ءارث اإل ةيرظن ىلع اهب ةبلا طملا ب
ةبلا طملا يف عئابلا قح نأبو ،  ةيرظنلا هذه ىلإ دانتس لال لحم ال هنأب ،  ىوعدلا عئاقو ضارعتسا
ميلس كلذب اهءاضق نإف ،  همامأ ًاحوتفم هباب الزيلا ءارشلا ساسأ ىلع مئاقلا ةيقابلا طاسق باأل

ص157). 84 مقر 1 رمع ةعومجم 1932 ةنس ربمسيد 22 يف ضقن )" هيلع نعطم ال

لحم فال نيفرطلا تاق عال مكحي دقع كانه ناك ىتم " هنأب ًاضيأ ضقنلا ةمكحم تضق دقو اذه
فال مازتل لال يدقاعت ال ردصم يه ةدعاقلا هذه نإف ،  ريغلا باسح ىلع ءارث اإل ةدعاق قيبطتل
يراأل ةرجأب راجي اإل دقع يف مزتلا دق رجأتسملا ناك اذإف .  دقاعتلا دجوي ثح ىلع اهل نوكي

فارصلل عفد  ،مث نايط األ ةرجأ نم هل مصخت نأ ىلع ةيريم لااأل األوم عفدي نأب دهعتو ،  ضر
هل تمصخل ،  ةرجؤملا نايط األ ىلع اهنم قحتسملا ةميق ىلع ديزت بمغلا لا األوم ةمذ ىلع
ىلع نايط األ ةرجأ نم ةمكحملا اهتمصخ اهب ، وه مزتلملا يرلا ةرجأ نم ةدايزلا ةموكحلا

رجأتسملا ىلع اهب عجري نأ رجؤملل تظفحو لا ، األوم ةمذ ىلع ناك امنإ اهعفد نأ ساسأ
1944 ةنس ربمفون 16 يف ضقن )" تأطخأ دق نكت اهنإف ،  ريغلا باسح ىلع ءارث اإل ىوعدب
األ ةرجأ نم عوضوملا ةمكحم مصخت أال بجاولا ناكو ص439). 157 مقر 4 رمع ةعومجم

رجؤملا اهب رثي مل ةدايزلا هذه  ،ألن ةقحتسملا لا األوم ىلع ةدايزلا نم رجأتسملا هعفد ام نايط
عجري  ،فال رجأتسملا ةمذ يف يصخش نيد هذهو يرلا ةرجأ نم اهتمصخ ةموكحلا نأ ذإ
ءارث ألناإل  ،لب عوجرلا نم عنمي ءارث لإل ًاببس كانه  .الألن رجؤملا ىلع ةدايزلا هذهب رجأتسملا
لحم كانه حبصي مل ةدايزلا ب رجؤملا ىلع رجأتسملا عوجر عنتما ىتمو .  دوجوم ريغ هتاذ
عضولا انرظن يف وه اذه – ىواعدلا نم اهريغب وأ ءارث اإل ىوعدب رجأتسملا ىلع رجؤملا عوجرل

اهددصب نحن يتلا ةيضقلل حيحصلا ينوناقلا
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اهكرتيو ،  ةرجؤملا نيعلا يف ت انيسحت ثدحتسي رجأتسم كلذ لثم .  يرثملا ىلع
ىلع عوجرلا نم ًاعنام اذه راجي اإل دقع نوكيف ،  دقعلل ًاقبط راجي اإل ةياهن دنع رجؤملل
نئادلا نم ًاضيأ  ،لب مدقتم لثم يف اذه انيأر دقو بسحف رجأتسملا نم  ،ال رجؤملا
ضبقي نأ نود اهب ماق يذلا لواقملا نم وأ تانيسحتلا هذه تاقفن رجأتسملل لجع يذلا
ينوناقلا ببسلا وهو راجي اإل دقع يف ًافرط انوكي مل لواقملا و نئادلا نأ  ،عم هلمع رجأ

اذه يف يرثملا  .و لواقملا وأ نئادلا باسح ىلع تانيسحتلا هذه ةميقب رجؤملا ءارث إل
يذلا راجي اإل دقع وه ءارث اإل ببسو ،  لواقملا وأ نئادلا وه رقتفملا  ،و رجؤملا وه لثملا
لثمو (1)( رجأتسملا وهو ) رقتفملا ريغ رخآ صخشو ( رجؤملا وهو ) يرثملا نيب مربأ

 ،فال ثثلا صخش ىلإ هب يرثأ ام بهيو ،  رخآ باسح ىلع يرثي صخش ًاضيأ كلذ
دق اذه هل ،ألن بوهوملا ىلع ءارث اإل ىوعدب عجري نأ ةلا حلا هذه يف رقتفملا عيطتسي

.(2) دقعلا اذه يف ًافرط رقتفملا نكي مل نإو ،  ةبهلا دقع وهو ينوناق ببسب ىرثأ
نوكي نأ نود ريغلا و رقتفملا نيب ًامربم ءارث اإل ببس وه يذلا دقعلا نوكي دقو
دقاعتي نأ كلذ لثم .  ءارث فإل ًاينوناق ًاببس كلذ عم دقعلا موقيو هيف ، ًافرط يرثملا

لعجي ام طرش راجي اإل دقع يف نكي مل اذإ هنأ رشابملا ريغ ءارث يفاإل كلاالم دنع انمدق دقو (1)
ءارث إل ًاببس نوكي ألن راجي اإل دقع حلصي  ،فال راجي اإل ةياهن دنع رجؤملا قح نم تانيسحتلا
وك نراق ) ءارث اإل ىوعدب رجؤملا ىلع عوجرلا ةلا حلا هذه يف لواقمللو نئادلل زوجيو ،  رجؤملا
رظناو -537 ةرقف تينسوب تمشح ذاتس ص301-األ ص300- 413 ةرقف 2 ناتيباكو الن

.(759 ةرقف 7 نامسإو ريبيرو لوين بال
هقح ، ىلع هنم لصحي نأ رقتفملا عيطتسي فال ًارصم بهاولا نوكي دقف ،  رظنلا فلت حةلا هذهو (2)
انه انمدق اننأ وه رظنلا تغلب يذلا  .و هانمدق امل كلذ هل زجي هل بوهوملا ىلع عوجرلا دارأ اذإف
ىلع لضفي ،  اهبلج ةعفنم يقبتسي وهو هل ، بوهوملا اذإ ،  ررضلا ةرد ىلع ةعفنملا بلج
صن ىلع يديهمتلا عورشملا لمتشا كلذ لجأ نمو .  هسفن نع ررضلا ءردل ىعسي وهو ،  رقتفملا
ىلع ىرج دقو ( عورشملا اذه نم 248 ةداملا نم ةيناثلا ةرقفلا وه ) ةلأسملا هذه يف صاخ
نع ًاضيأ الً وئسم عربتلا هل ردص نم ناك هب ىرثأ امب يرثملا عربت اذإف ": اآليت هجولا

: يتأي ام صنلا اذه ددص يف ةيحاضي اإل ةركذملا يف ءاج دقو . " ىرثأ ام ردقب نكلو ضيوعتلا
هل ردص نم ىلع عوجرلا قح رقتفا نمل سيلف هب ، ىرثأ اميف ضوعب يرثملا فرصت اذإف "
ناك اذإ امأ .  هسفن فرصتلا وه ينوناق ببس ىضتقمب ىرثأ دق ريخ األ اذه  ،ألن فرصتلا
ماد ام يرثملا يف عوجرلا قح رصحني نأ لص  ،أل لباقم ريغب كلذ نم ضيقنلا ىلع فرصتلا
قح تبثأ دق عورشملا نأ دبي .  عربتلا دقع وه ينوناق ببسب ىرثأ دق عربتلا هل ردص نم

،  ةعفنملا بلج ىلع ررصلا ءرد كلذب ًامدقم ،  ىرثأ ام رادقمب عربتلا هل ردص نم ىلع عوجرلا
ًاقفو ،  عربتلا هل ردص نم ىلع وأ يرثملا ىلع عجري نأ ضرفلا اذه يف رقتفملل نوكيو

ب ءارث اإل ةميق تغلبو هينج 1000 ةراسخ نم هباصأ ام غلبم ناك اذإف كلذ . يف هتحلصمل
نأ رقتفملا ةحلصم نمف ،  هينج 900 عربتلا هل ردص نمل ةبسنلا  ،بو هينج 800 يرثملل ةبسنلا
هل فسؤي اممو ص442)- 2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم )" عربتلا هل ردص نم ىلع عجري

ةنجللا هذه تفذح دقف ،  ةعجارملا ةنجل نم هجورخ دنع عورشملا هنم خال لداعلا لحلا اذه نأ
اذه يف ةيريضحتلا األمعلا يف درو ام اذهو .  يرورض ريغ هنأ ىوعدب هيلإ راشملا صنلا

ال يدعت لا خدإ حرتقاو عورشملا نم 248 ةداملا تيلت : ةعجارملا ةنجل يف عورشملا ": ددصلا
ص443 2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم ). " اهترورض مدعل ةيناثلا ةرقفلا فذحو ةيظفل ت

.  صنلا اذه نم خًايلا عورشملا ناملر بلا رقأو .( كلذ ركذ قبس دقو

يف ةطلتخملا فانئتس اال ةمكحم ءارث ًاببسلإل نوكي ريغلا و يرثملا نيب ام مربم دقعل رخآ لثم يف رظنأ
صخش عم صللا دقاعتو تادنس هنم تقرس صخش ص327( 1901م13 ةنس ويام 22

نأ تادنسلا بحاصل زوجي  .فال تادنسلا هذه ريظن يف لا ملا نم غلبم ىلع لوصحلل رخآ
- يرثملا وهو – ريخ اذهاأل نيب مربملا دقعلا اآلرخألن صخشلا اذه ىلع ءارث اإل ىوعدب عجري

دقاعت يذلا اآلرخ صخشلا نكي اممل اذه .  ءارث لإل ًاببس ربتعي - رقتفملا ريغ وهو - صللا نيبو
.( ةينلا ءيس صللا عم
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ىلع عوجرلا هل زوجي  ،فال يصخشلا همساب ليكو هنأ رابتعاب ال نكلو ليكو عم صخش
ريغ وهو ) ليكولا نيبو ( رقتفملا وهو ) هنيب مربأ ًادقع كانه ألن ءارث اإل ىوعدب لكوملا

 ،ف ةصاحم ةكرش يف ءاكرشلا دحأ عم صخش دقاعتي نأ ًاضيأ كلذ لثمو .(1)( يرثملا
ةكرش يف كيرشلا  ،ألن نيرخ اآل ءاكرشلا دحأ ىلع ءارث اإل ىوعدب عوجرلا هل زوجي ال

،  ءاكرشلا ةيقب نم دحأ مساب وال ةكرشلا مساب ال يصخشلا همساب دقاعتي ةصاحملا
ءاكرشلا ةيقب ىلع اآلرخ دقاعتملا عوجر نم ًاعنام كيرشلا عم مربأ يذلا دقعلا نوكيف

(2) مهريغ عم رقتفملا همربأ دقعلا نأ نم مغرلا ب كلذو ،  دقعلا اذه ءارو نم اورثأ نيذلا
.

سيل ءارث اإل ببس نوكي دقو : نوناقلا ماكحأ نم مكح ءارث يفاإل ببسلا -775
مايق نوكيف ،  ءارث اإل بسكل ًاردصم نوكي نأ حلصي نوناقلا ماكحأ نم ًامكح لب ًادقع

دق نوكي يرثملا  ،ألن ءارث اإل ىوعدب يرثملا ىلع عوجرلا نم رقتفملل ًاعنام ببسلا اذه
عوجرلا نم عنمي ًاينوناق ًاببس نوكي عورشملا ريغ لمعلا كلذ لثم .  ينوناق ببسب يرثأ

دق  .ألهن ضيوعتلا اذه درب هباصأ ررض نع ًاضيوعت ذخأ نم مزتلي  .فال ءارث اإل ىوعدب
اإل دادرتسا نم عنمي مداقتلا كلذ لثمو .  عورشملا ريغ لمعلا وه ينوناق ببسب هبسك

نئادلا عجر اذإف ، ً ال طاب هرارقإ ناك فقولا ىلع نيدب فقولا رظان رقأ اذإف ،  ءارث
سمخب اهنم طقسي مل اميف اهبإال عجري رف نيدلا دئاوفب قلعتي اميف ءارث اإل ىوعدب
يضقملا ءيشلا ةوق كلذك .(3) هدادرتسا نم مداقتلا عنمي ةدملا هذهب طقس امو ،  نينس

ةوق زاح مكحب ةسيلفتلا ينئاد دحأ دعبتسا اذإف ،  ءارث اإل ىوعد نم ًاعنام ًاببس ربتعي
ىلع ءارث اإل ىوعدب عوجرلا عيطتسي ال هنإف ،  داعيملا يف مدقتي مل ألهن يضقملا ءيشلا
هتلعج ةباصإ فظوملا ب تقحل اذإو .(4) نينئادلا رئاس نم دحأ ىلع وال كيدنسلا
نود ىرثأ هنإ لوقت نأ ةموكحلل زوجي  ،فال ةينوناقلا نسلا غلبي نأ لبق ًاشاعم قحتسي

 ،ألن نسلا غولب نيح ىلإ هبترم نم اهمصخ بجي ناك يتلا تاعاطقتس اال ةميقب ببس
نوناق وه انه نوناقلا  ،و نوناقلا ماكحأ نم مكح وه ةباص اإل ببسب شاعملل هقاقحتسا

رئاس عم لخدو قحلا اذه عاض هزايتما قح ديقي ملف لواقملا لمهأ اذإو .(5) تاشاعملا
مهءارثإ  ،ألن نينئادلا ؤهالء ىلع ءارث اإل ىوعدب عوجرلا عيطتسي  ،وال ةسيلفتلا ينئاد

.(6) زايتم قحاال ىلع ةظفاحملل ديقلا بوجوب يضاقلا نوناقلا مكح وه ببس هل

ص122 . 1929م42 ةنس ربمسيد 19 يف ةطلتخملا فانئتس اال ةمكحم (1)
ص268 . 1901م13 ةنس ويام لوأ يف ةطلتخملا فانئتس اال ةمكحم ىنعملا اذه يف رظنأ (2)

ص157 . 1903م15 ةنس رياربف 19 يف ىنعملا اذه ريغب اهنم ًامكح رظنأ كلذ عمو
ص142 . 7 تيزاج 1917 ةنس ليربأ 26 يف ةطلتخملا فانئتس اال ةمكحم (3)

فانئتس اال ةمكحم ) ةيئاهنلا عيزوتلا ةمئاق يف ضراعي داعيملا يف نئاد مدقتي مل اذإ كلذكو (4)
ص 1931م44 ةنس ربمسيد لوأ يفو ص148- 1931م43 ةنس رياني 13 يف ةطلتخملا

.(27
ىرنه ًاضيأ رظنا -48-1-1924 زوللا 1923د ةنس ربمسيد 21 يف ةيسنرفلا ضقنلا ةمكحم (5)

ص181 . 1944 ةنس يندملا نوناقلل ةيلصفلا ةلجملا يف وزام نويلو
ددس اذإ كلذك -129-1-1924 زولللا 1923د ةنس رياربف 12 يف ةيسنرفلا ضقنلا ةمكحم (6)
ينوناق نهر هقبسف ةلجم لولحلل ةينوناقلا تاءارج اإل ذختي نأ لفغأو ًانهترم ًانئاد فورصم
نهرلا بحاص ىلع عوجرلا فرصملل زجي مل هقح يفوتسا يذلا نهترملا نئادلا نع ًارخأتم ناك
ضقنلا ةمكحم ) نوناقلا مكح وه ببس هل فرصملا ىلع همدقت ألن ءارث اإل ىوعدب ينوناقلا
مكحلا اذه ىلإ ةراش اإل تقبس دقو 393-1-1889 زوللا د ةنس ةيلوي 11 يف ةيسنرفلا

ببس دوجو وه لب رقتفملا لا مهإ وه سيل ءارث اإل ىوعد نم عناملا نأ هيلإ ةراش دنعاإل انررقو
هب ماقأ ضرق يف اهنهرو اهكلمي ال ضرأ ىلع هدي صخش عضو اذإ كلذك -( ءارث لإل ينوناق

نهرلا دتماف قاصتل باال ءانبلا قحتسملا كلم دقو ضر األ تقحتسا  ،مث ضر األ هذه ىلع ءانب
م ريغ نم هرودصل لطبي ضر األ ىلع ديلا عضاو هبتر يذلا نهرلا نإف ،  ءانبلا اذه ىلإ ينوناقلا
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عبارلا ثحبملا
ةيطايتحا ىوعد ءارث اإل ىوعد نوكت نل ةرورض ال

ىوعدلا عفر تقو ًايقاب ءارث اإل نوكي نأ وأ
بال ءارث اإل ةدعاقل يخيراتلا روطتلا يف انركذ : ديدجلا يندملا نوناقلا فقوم -776
نأ دعب ىتح اهنأو بيرق دهع ذنم إال ةلقتسم ةدعاق مقتست ةمل دعاقلا هذه نأ ببس
يف قيبطت نم ةدعاقلا بحاص إالام اهرسفي ال دويقب ةلولغم تيقب يتاذ نايك اهل راص
ًاديقم الاهلإال قتساب رفظت نأ عيطتست ملف ةرفطلا ىلع تصعتسا اهنأ  .إوال يضاملا

.  اهرربي نأ عيطتسي ال هنإف .  اهرسفي نأ ةدعاقلا خيرات عاطتسا  ،اذإ طورشب
،  ةلقتسم ةدعاقلا تماق ذنم ،  اررقي نأ رصم يفو اسنرف يف ءاضقلا و هقفلا فلأ دقو
لك تمدعنا إالاذإ اهيلإ ءاجتل اال زوجي ال ةيطايتحا ىوعد ببس بال ءارث اإل ىوعد نأ
ًامئاق نوكي نأ بجي هدادرتساب رقتفملا بلا طي يذلا ءارث اإل نأو .  ىرخأ ةينوناق ةليسو
ىلع ورو يربوأ نأ ناريبكلا ناهيقفلا امه نيديقلا نيذهل عدتبملا  .و ىوعدلا عفر تقو

مكح وه ًاينوناق ًاببس اهئارث ألنإل ءارث اإل ىوعدب ةجوزلا ىلع عجري نأ نئادلا عيطتسي كلا ،وال
-2-1908 زوللا 1905د ةنس ةينوي 5 يف ةيفانئتس اال سيراب ةمكحم ) نوناقلا ماكحأ نم

ىضتقمب ةصاخ ًاسورد ذيملت ءاطعإب سردم ماق اذإ هنأب ةيسنرفلا مكاحملا ىضقتو -(129
عوجرلا عيطتسي هنإف ،  ًارصم هدجوف دلا ولا ىلع عوجرلا سردملا دارأو ،  ذيملتلا عمودلا قافتا

هذه لضفب ًايلقع ءارثإ ىرثأ دق ذيملتلا ألن صاخلا مهلا يف ءارث اإل ىوعدب ذيملتلا ىلع
-2-69 زوللا 1869د ةنس رياربف 3 يف ةيفانئتس اال هييلبنوم ةمكحم ) ةصاخلا سوردلا

ةمكحم ًاضيأ رظنأ - يونعملا ءارث يفاإل كلاالم دنع مكحلا اذه ىلإ ةراش اإل تقبس دقو . 213
ةمكحمو -650 مقر 1813 يدبهيلا لا نروج 1812 ةنس سطسغأ 11 يف ةيفانئتس اال سكإ
نافارام ذاتس األ ىريو .(198-2-53 زوللا 1852د ةنس رياني 19 يف ةيفانئتس وباال

اإل ىوعدب عوجرلا عيطتسي ال سردملا نأ قحب ص109). 1949 ةنس ةيرصعلا رصم ةلجم )
نكلو ،  هدلو ميلعتب ذيملتلا ودلا مازتلا وه ينوناق ببس هل انه ءارث ألناإل ذيملتلا ىلع ءارث

ةحلصملو هتحلصمل لمعي ناك ألهن ةلا ضفلا ىوعدب ذيملتلا ىلع عجري نأ عيطتسي سردملا
رجأ نود لمعي فقولا رظان ناك اذإو .  ءارث اإل ىوعد نم هل ريخ ةلا ضفلا ىوعدو ًاعم ، ذيملتلا
رجأب ةبلا طملا نم هعنمي - هرظان وهو - فقولا نم ينوناقلا هزكرم نإف ،  هرجأ نع لزن نأ دعب
ىلع نوناقلا مكحب ةبجاو هذه هدوهجف .  هدوهج باسح ىلع يرثا دق فقولا نأ ساسأ ىلع
هيلإ تبهذ ام ىلإ بهذي ال مث نمو .  هرجأ نع لزن وأ رجأب لمع ءاوس ،  فقولا رظان هنأ رابتعا
يه فقولا ةهجو فقولا رظان نيب ةيدقعلا ةطبارلا نأ نم ةروصلا هذه لثم يف ضقنلا ةمكحم

ال ةينوناق ةطبار يه فقولا و رظانلا نيب ةطبارلا  ،ذإ ءارث اإل ىوعدب ةبلا طملا نم عنمت يتلا
اهنأ ةلا كولا يف لص :"األ ددصلا اذه يف ضقنلا ةمكحم هتررق ام وه اذهو .  ةيدقاعت ةطبار
حةلا نم حضتي ينمض طرش وأ كلذ خبالف حيرص طرش دجوي مل ام لباقم ريغب نوكت
دجوي مل ام لباقم رجأ ريغب لمحي ناك فقولا رظان نأ يف ةمكحملا تدنتسا اذإف .  ليكولا

يف ةمكحملا تدنتسا اذإف .  ليكولا حةلا نم حضتي ينمض طرش وأ كلذ خبالف حيرص طرش
 .وال نوناقلا تفلا خ دق نوكت ال اهنإف ةرركتملا هتارارقإ رجأ ريغب لمحي ناك فقولا رظان نأ
ءارث اإل ىوعد نإف ،  هدوهج باسح ىلع فقولا يرثي نأ حصي ال هنإ هلوق رظانلا اذه نم لبقي
تسيل هذهو نيمصاختملا نيب ةيدقع ةطبار دجوت مل إالاذإ لحم اهل نوكي ال ريغلا باسح ىلع

ص722). 265 مقر 4 رمع ةعوجم 1945 ةنس ةينوي 14 ضقن )" حهتلا

نئاد ىلإ هتبترم نع لزت نهترم نئاد : نوناقلا ماكحأ نم مكح وه ءارث لإل ببس دوجول رخآ لثم اذهو
نم ًاءزج إال عيزوتلا يف لني ملف ةبترملا يف رخأت هنأ كلذ ىلع بترتو هنع . رخأتم رخآ نهترم

لوصحلا نم عيزوتلا تاءارجإ ىلإ عجري ببسل نكمتي مل هلحم لح يذلا نئادلا نكلو هقح .
هتبترم نع لزن يذلا نئادلل زوجي ال هنأب ةطلتخملا فانئتس اال ةمكحم تضقف هقح . لك ىلع

نم هلحم لح يذلا نئادلا نكمت مدع ببسب نينئادلا نم ىرثأ نم ىلع ءارث اإل ىوعدب عوجرلا
نكميو ص148). 1931م43 ةنس رياني 31 طلتخم فانئتسا ) هقح لك ىلع لوصحلا

.  عيزوتلا يف عابت اال ةبجاولا ةينوناقلا ماكح وهاأل ينوناق ببس هل انه ءارث اإل نأب كلذ ليلعت
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انب . رم ام
ءاضقلا وه هنكلو األلو . ديقلا غأالل نم رسكي رصم يفو اسنرف يف هقفلا أدب دقو

اإل نوكي نأ ءارث اإل ىوعد طورش نم نأب الن وقي ظفال ،  يناثلا ديقلا ءازإ نيدماج ايقب
.  ىوعدلا عفر تقو ًامئاق ءارث

مل وهف لوقلا انفلسأ امك ًاعم نيديقلا ريسكتب لفكت دقف ديدجلا يرصملا نوناقلا امأ
ةداملا يف ةحارص صن دق وه  ،مث ةيطايتحا ىوعد ءارث اإل ىوعد نوكت نأ طرتشي
ريرحت كلذب متف .(1) دعب اميف ءارث زلااإل ولو ًامئاق ىقبي يرثملا مازتلا نأ ىلع 179

.  ميلسلا قطنملا نم ساسأ ىلع تميقأو ،  اهدويق نم ةدعاقلا
.  امهنم ديدجلا يرصملا نوناقلا فقوم رربنل نيديقلا نيذه كالنم ضرعتسن نحن اه

األلو بلطملا
ةيطايتحا ىوعد ءارث اإل ىوعد نوكت ألن ةرورض ال

يسنرفلا نوناقلا -1
ءارث اإل ىوعد نوكت نأ ىلع األرم ئداب ءاضقلا و هقفلا قافتا -777

: ةيطايتحا ىوعد
روطتلا يف انب رم ام ىلع ،  ةلقتسم ىوعد تحبصأو ءارث اإل ىوعد تررحت ذنم

بال ءارث اإل ىوعد "نأ ةيسنرفلا ضقنلا ةمكحم تنلعأ ذنمو ،  ىوعدلا هذهل يخيراتلا
اهميظنتل ضرعي  ،مل ريغلا باسح ىلع ءارث اإل مرحي لداع أدبم ىلع موقت يهو ،  ببس

نأ اهلوبقل يفكيو ،  نيعم طرش ألي اهلا معتسا يف عضخت ال يهف ،  نوناقلا يف صن
اهلمحت ةيحضت قيرط نع يرثي ىوعدلا هيلع عفري نم لعج هنأ تابثإب ىعدملا مدقتي

نأو عقو ، دق ًاريطخ ًاروطت نأب ىوق روعش داس . "(2) هب ماق يصخش لمع وأ وه
ةقيلط تحبصأ ةلا . ضفلا ىوعدل ةيعبتلا غأالل يف فسرت تناك نأ دعب ءارث اإل ىوعد

هب . طبضنت ديق نع ثحبلا ردجي هنأو ،  ضيقنلا ىلإ ضيقنلا نم تلوحتف ديق . لك نم
.  نوناقلا يحاون عيمج ىلع ىغطت فال

ا ىوعد يف طرتشي هنأ اررقف .  ديقلا اذه ىلع ورو يربوأ ناذاتس رثعاأل ام ناعرسو
دقع هبش وأ دقع نم ةئشان ىرخأ ىوعد " يعدملا ىدل كانه نوكي أال ببس بال ءارث إل

ةيطايتحا ىوعد يه ءارث اإل ىوعد نأ ىلع كلذ مهفو .(3)" ةميرج هبش وأ ةميرج
.  ىرخأ ىوعد ةيأ هيدل نكي مل إالاذإ ىعدملا اهيلإ أجلي (actionsubsidiaire)ال

رداصلا روهشملا اهمكح يف بهذملا اذه تقنتعا نأ ةيسنرفلا ضقنلا ةمكحم تثبل امو
.(5) أدبملا اذه ىلع كلذ دعب ءاضقلا و هقفلا عامجإ دقعناو (4)1914 ةنس ويام 12 يف

هذهب عورشملا يفتكا دقو : ددصلا اذه يف يديهمتلا عورشملل ةيحاضي اإل ةركذملا ءاجب ام اذهو (1)
ناك امم ترثأت تانينقت ضعب امهيلع تصن نيرخآ نيطرش اهيلإ فيضي نأ نود ثلاالةث طورشلا
ىلإ ًامئاق ءارث اإل لظي نأ طرتشي  .فال ءارث اإل أدبم لوبق يف زرحتلا وأ ةعنامملا نم ًاروثأم
حةلا يف طرشلا اذه ىلع صنت يهو ينانبللا نينقتلا نم 142 ةداملا نراق ) ىوعدلا عفر تقو
ةحارص هب ىضقت ام اذهو دعب ، اميف ءارث زلااإل ولو ًابجاو درلا نوكي )لب ةينلا نسحب ءارث اإل

).وال ينيتنجر األ نينقتلا نم 2343 ةداملا ينعملا اذه يف رظنأ ) عورشملا نم 248 ةداملا
هقح ، ءافيتس ال اهيلإ أجلي نأ عيطتسي ءارث اإل ىوعد ىوس ىوعد نئادلل نوكي أال كلذك طرتشي

ينانبللا نينقتلا  .والزيلا رخآ ًاقيرط نوناقلا هل أيه ولو ىوعدلا هذه رشابي نأ هل زوجي لب
،  ةيعبت وأ ةيطايتحا ةفص نم " قحتسملا ريغ "در ىوعدل ناك ام ىلع ًايقبم (142 ةداملا )
األمعلا ةعومجم ). " هيلع صنلا لا فغإ دمعتف طرشلا اذه لا مهإ ىلإ عورشملا دصق دقو

ص442). 2 ةيريضحتلا
. 596-1-92 زوللا 1892د ةنس ةينوي 15 يف ةيسنرفلا ضقنلا ةمكحم (2)

كلذ . ىلإ ةراش اإل تقبس دقو ص247 . ص246- سداسلا ءزجلا ةعبارلا ةعبطلا ورو يربوأ (3)
ةمكحملا تثبل امو -41-1-1998 هيريس 1914 ةنس ويام 12 يف ةيسنرفلا ضقنلا ةمكحم (4)
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عزعزت نأ ثبل ام اسنرف يف هقفلا نكلو : هفقوم نع يسنرفلا هقفلا عزعزت -778
اإل ىوعد ىلع اهعلخ يتلا ةيطايتح اال ةفصلا هذه ثحب يف قمعتي أدبو ،  هفقوم نع

.  ءارث
األ باتك ىلع هقيلعت يف لءاستف ،(Bartin) ناتراب ذاتس األ ثحبلا اذه أدبو
(2)؟ ةيطايتحا ىوعد ءارث اإل ىوعد نإ امهلوقب ناهيقفلا ديري اذام ورو يربوأ نيذاتس
هل قملا يف قمعأ هجو ىلع ةلأسملا جلا (Rouast)عي تساور ذاتس األ ذخأ مث

عوضوملا ثحب يف (Almosnino) ونينزوملا ذاتس األ كلذ دعب ضافأو .(3) فورعم
نوكت نأ يف ككشتف ،  دعبأ ةوطخ ناتيباك ذاتس األ أطخ (4).مث ةروهشم هل ةلا سر يف

رظنأ )102-1-1920 زوللا 1915د ةنس سرام 2 يف ينعملا اذه يف رخآ ًامكح تردصأ نأ
يندملا ءاضقلل ىربكلا ماكح األ هباتك يف ناتيباك ذاتس لأل هيلع ًاقيلعتو مكحلا اذهل الً يلحت

ص336). ص335- 1950 ةنس سيراب ثةثلا ةعبط
2 نارسوج -1276 ةرقف 2 ةيجن بورال ريبيرو لوين 2849(16)-بال ةرقف 4 درابو يردوب (1)
-1-1924 زوللا 1923د ةنس رياربف 12 يف ضقنلا ةمكحم ص287- 3 جوميد -574 ةرقف
ةنس ربمتبس 11 يفو ص587- 1934 يعوبس األ زوللا 1934د ةنس ربمفون يفو -129

. 121-1-1941 هيريسو 1141 يدبهيلا تيزاج 1940
ىنعملا ناتراب ذاتس األ لوأ دقو ص355 . 9 ءزج ةصاخ ةعيبط ناتراب تاقيلعت عم ورو يربوأ (2)
زوجت ال ءارث اإل ىوعد نأ كلذب داري نأ امإف التثالةث:1) يوأت ةيطايتح اال ةفصلا ب دارملا
امإو هقح .2) ىلإ لوصولا نم نئادلا اهب نكمتي ىرخأ ىوعد ةيأ دجوت ال ثيح إال اهترشابم
هذه تماد ام ىرخ األ ىوعدلا هذه تدجو ول ىتح اهترشابم زوجت ءارث اإل ىوعد نأ داري نأ

اهترشابم زوجت ءارث اإل ىوعد نأ داري نأ امإو هنم .3) أطخ ريغب نئادلا اهدقف دق ىوعدلا
يف نيدملا رابجإ ببسب ةجتنم ريغ اهنكلو نئادلا اهدقتفي ملو ىرخ األ ىوعدلا تدجو ول ىتح

.  ىرخ األ ىوعدلا هذه
ص35 1922 يندملا نوناقلل ةيلصفلا ةلجملا )" يندملا ءاضقلا و ببس بال ءارث 3)"اإل )

دجوت )نأ األلو ضرفلا ) نيضرف نيب لا جملا اذه يف تساور ذاتس زيماأل دقو .( اهدعب امو
ىلع اهرثؤي كش ال وهف ،  ءارث اإل ىوعد بناجب اهيلإ ءاجتل اال عيطتسي نئادلا ىدل ةمئاق ىوعد
ىوعد ضرفلا اذه يف ءارث اإل ىوعد تناك ءاوسو .  يفوأ ًاضيوعت هل ريست ألاهن ءارث اإل ىوعد
ًاحوتفم همامأ بابلا ماد ام اهيلإ أجلي ال نئادلا نأ نماألرم عقاولا ف ةيلصأ ىوعد وأ ةيطايتحا

ىلع ةيطايتحا ىوعد هددصب نحن يذلا ضرفلا يف ءارث اإل ىوعدف .  ىرخأ ىوعد قيرط نع
اإل بناج ىلإ ىرخأ ىوعد كانه نوكت )نأ يناثلا ضرفلا  .(و عقاولا قيرط نم حلا ،امإ لك

دناوأ ،  ينوناق عنامل اهقيرط دسنا ىوعد إال هيدل قبي ملف نئادلا مامأ تدسنا اهنكلو ،  ءارث
ىوعدلا يف نيدملا ةراعإب ةداع كلذ نوكيو هلعف ريغب اهقيرط دناوأ ،  هسفن نئادلا لعفب اهقيرط

.  ىرخ األ
ةلا سرلا هذه يف ونينزوملأ ثحب دقو . "1931 ةنس سيراب ةيطايتح اال هتفصو ببس بال ءارث (4)اإل
ءارث اإل ىوعد إال نئادلا ىدل سيل (1 لا وحأ سمخ ىلإ اهعجرأو ةمدقتملا ضورفلا عيمج
ىوعد نئادلا ىدل ناك (3.  ءارث اإل ىوعد ريغ ةجتنم ةمئاق ىوعد نئادلل ىدملا (2.  اهدحو
ءارث اإل ىوعد نئادلا ىدل ناك (4.  ينوناق عنامل دنأ اهقيرط نكلو ءارث اإل ىوعد ريغ ىرخأ
اهقيرط نكلو ءارث اإل ىوعد ريغ ىرخأ ىوعد نئادلا ىدل ناك وه .5) هلعفب دنأ اهقيرط نكلو

.( ىرخ األ ىوعدلا يف نيدملا راسعإ ببسب ) هلعف ريغب دنأ

هذهل ةيطايتح اال ةفصلا راثت –ال ءارث اإل ىوعد إال نئادلا يدل نكي مل اذإ ام –حةلا يلو ةلااأل حلا يفف
يفو .  هقحب ةبلا طملل اهريغ هيدل سيلو ،  نئادلا مامأ ةحوتفملا ةديحولا ىوعدلا يه  ،ذإ ىوعدلا

– ةجتنم ةمئاق ىرخأ ىوعد ءارث اإل ىوعد بناجب نئادلا ىدل ناك اذإ ام –حةلا ةيناثلا ةلا حلا
ةمئاق ىرخأ هيدل ألن ءارث اإل ىوعد ةرشابم عيطتسي ال نئادلا نإ ةيطايتح اال ةقفصلا راصنأ لوقي
نيب رايخلا نئادلا ءاطعإ ىلإ نوبهذيو ،  يأرلا اذه ( ونينيزوملا مهنمو ) ضعبلا فلا خيو .  ةجتنم

اال ىوعد وأ دقعلا ىوعد ىرخ األ ىوعدلا تناك اذإ ام كلذ نم ىنثتي ونينزملا نكلو نييوعدلا
ام -حةلا ةثلا ثلا ةلا حلا هذه يفو ةيطايتحا ىوعدلا هذه حبصتو ،  ءارث اإل ىوعد بجتف قاقحتس
اال زوجي –ال ينوناق عنامل دنأ اهقيرط نكلو ءارث اإل ىوعد ريغ ىرخأ ىوعد نئادلا ىدل ناك اذإ
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.(1) ةيلصأ ىوعد نوكت ال اذامل لءاستو ،  ةيطايتحا ىوعد ءارث اإل ىوعد
يف ءاهقفلا روهمج دنع ءارث اإل ىوعد الزتلا ةيهقفلا ةكرحلا هذه نم مغرلا ب نكلو
ورو ىرب وأ هب قلا يذلا ىنعملا ىلع ةيطايتحا ىوعد (2) يسنرفلا ءاضقلا دنعو اسنرف
يف (Maravent) نافارام ذاتس األ قحب ظح ال امك كلذ ، يف ببسلا  .و هانمدق اميف
ىلع طبضني ملو خالف ، لحم اسنرف يف "الزيلا ءارث اإل ببس " ىنعم (3)،نأ هتلا سر

و ءارث اإل ببس نيب ًاديدش ًاطابترا كانه نأ ىرنسو .  رصم يف هب طبضنا يذلا هجولا
يذلا هجولا ىلع ءارث اإل ببس ىنعم طبضنا ىتم هنأو ،  ىوعدلل ةيطايتح اال ةفصلا

عناملا لثمو .  هتفلا خم يف ةليحلا حجنتو ينوناقلا عناملا روادي ال ىتح ءارث اإل ىوعد ىلإ ءاجتلا
عطتست مل تاهينجلا ةرشع ىلع ديزي ًاغلبم رخآ صخش ضرقأ اذإف ،  تابث اإل دعاوق ينوناقلا
ةعقاو ىلع موقت ءارث اإل ىوعد نأ  ،ذإ ةنيبلا ب ضرقلا تابثإ نم نكمتيل ءارث اإل ىوعدب هيلع عوجرلا
تابث اإل بجي اهيفو ،  ضرقلا ىوعد إال ضرقملا مامأ يقبي  .وال قرطلا عيمجب اهتابثإ زوجيف ةيدام
ءايشأ ديروتب رجات ماق اذإف ،  مداقتلا ًاضيأ ينوناقلا عناملا لثمو .  اهماقم موقي امب وأ ةباتكلا ب
عوجرلا عيطتسي )،مل ديدج يندم (م378 ةنس ءاضقناب هقح مداقتو اهيف رجتي ال صخشل

عناملا لثمو .  مداقتلا وه ينوناق عنامل اهقيرط دسنا دق ديروتلا دقع ىوعد ألن ءارث اإل ىوعدب
نمثلا ةلمكتل ىوعد عفرو شحاف نبغب ًاراقع رصاق عاب اذإف ن يضقملا ءيشلا ةوق ًاريخأ ينوناقلا

نم لقأ ىلإ يرتشملا دي يف راقعلا ةميق تلزن  ،مث ةلمكتلا هلب ىضقف ( ديدج يندم (م425
ألن ةلمكتلا هنم درتسيل ءارث اإل ىوعدب رصاقلا ىلع عجري نأ يرتشملا عيطتسي  ،مل هسامخأ ةعبرأ

.  يضقملا ءيشلا ةوق وه ينوناق عنامل اهقيرط دسنا دق نمثلا ةلمكت ىوعد يهو ىرخ األ ىوعدلا
– وه هلعفب دسلا اهقيرط نكلو ءارث اإل ىوعد ريغ ىرخأ ىوعد نئادل ىدل ناك اذإ –ام ةعبارلا ةلا حلا يفو
اذهو .  اهقيرط دسنا يتلا ىرخ األ ىوعدلا وال ءارث اإل ىوعد ةرشابم تساور يأر يف نئادلل زوجي ال
ىوعدلا نإ  ،مث اهترشابم هل زوجت قفال ةيلصأ ىوعد اهتبج ةيطايتحا ىوعد ءارث إل ىوعد نأ هانعم
دوقنلا ًانيدم فرصم ضرقأ اذإف .  اهرشابي نأ ًاضيأ هل زوجي وهفال هلعفب اهقيرط دسلا ةيلص األ
نئادلا لحم هلولحل لاالةمز تاءارج اإل ذختي نأ يف فرصملا لمهأو ،  ًانهترم ًانئاد اهب ددس يتلا

،  ةبترملا فرصملا قبس مهيلع ًايصو نيدملا ناك رصقل ًاينوناق ًانهر نأ كلذ ىلع بيترتو ،  نهترملا
1889 ةنس ةيلوي 12 يسنرف ضقن ) ءارث اإل ىوعدب رصقلا ىلع عوجرلا عيطتسي ال فرصملا نإف

نئادلا لحم لولحلا ىوعد يهو ىرخ األ ىوعدلا Arrazat)،ألن ةيضق :393–1–89 زوللا د
عزفأو ديصلل ةياغ يف لضف ايلك كلمي صخش ناك اذإو .  فرصملا لا مهإب اهقيرط دسنا نهترملا

ىلع عوجرلا عيطتسي ال هنإف ،  امايأ هدنع هاقبأو ةياغلا بحاص هب كسمأف ،  ةباغلا يف يرطلا
1902 ةنس ربمفون 11 يسنرف ضقن ) هماعطإ يف هيلع هقفنأ امل ءارث اإل ىوعدب بلكلا بحاص

دسنا ةلا ضفلا ىوعد يهو ىرخ األ ىوعدلا Rolland)،ألن ةيضق :453–1–1903 هيريس
ماكح أل ًاقيبطت هماعطإ ىلوتت يتلا يهو ةيدلبلل بلكلا ملسي نأ ةياغلا بحاص لا فغإب اهقيرط
قح ديقل لاالةمز تاءارج اإل ذاختا يف لواقملا لمهأ اذإو .  اسنرف يف 1898 ةنس ةينوي 21 نوناق

ةسيلفتلا ىلع ءارث اإل ىوعدب عوجرلا عيطتسي ال هنإف ،  سلفأ صخشل هماقأ ءانب ىلع هزايتما
األ ىوعدلا Marty)،ألن ةيضق :129–1–24 زوللا 1923د ةنس رياربف 12 يسنرف ضقن )

.  هريصقتب لواقملا اهعاضأ ذإ اهقيرط دسنا دق زايتم قحاال ىوعد يهو ىرخ
دسنا ولو اهترشابم زوجت ةيلصأ ىوعد يه ةلا حلا هذه يف ءارث اإل ىوعد نأ يريف وينيزملأ ذاتس امأاأل

.  نئادلا لعفب ىرخ األ ىوعدلا قيرط
ريغ تحبصأ اهنكلو ءارث اإل ىوعد ريغ ىرخأ ىوعد نئادلا ىدل ناك اذإ ام –حةلا ةسماخلا ةلا حلا يفو

رقتفملل زاج ،  يرثملا ىلع عوجرلا عيطتسي ال نيدملا ناك اذإف – نيدملا راسعإ ببسب ةدئاف تاذ
ملعم دقاعتي نأ كلذ لثم .  ةيلصأ ىوعد نذإ ىوعدلا هذه نوكتو ،  ءارث اإل ىوعدب هيلع عجري نأ
ةلا حلا هذه يف ملعملا عيطتسيف دلا ، ولا سلفيو ،  ًاصاخ ًاسرد ذيملتلا ءاطعإ ىلع ذيملتلا عمودلا

ص ص158– ىرخأ ضورف يفو ص157 ونيتزوملأ رظنا ) ذيملتلا ىلع ءارث اإل ىوعدب عجري نأ
.(173

ص336 1950 ةنس سيراب ثةثلا ةعبط يندملا ءاضقلل ىربكلا ماكح األ هباتك يف ناتيباك رظنأ (1)
.( عجرملا اذه ىلإ ةراش اإل تقبس دقو )

.  ىوعدلل ةيطايتح اال ةفصلا ناديؤي نيذللا نييسنرفلا ءاضقلا و هقفلا ىلإ ةراش اإل تقبس دقو (2)
ص131 . ص129– 1949 ةنس ةيرصعلا رصم ةلجم نافرام (3)
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ردصملا وه هنأب بابسلا اذه رسفو .  ديدجلا يرصملا نوناقلا هب ذخأ يذلا و هانفلسأ
اإل ىوعد نأب لوقلل ةسوسحم ةدئاف كانه دعت  ،مل ءارث اإل يرثملا بسكي يذلا ينوناقلا
.  ركذلا مدقتملا هجولا ىلع ببسلا ريسفت لوقلا اذه نع ينغيو .  ةيطايتحا ىوعد ءارث
ديق ىلإ ةجاح يف اهلا ، قع نم تقلطنا نأ دعب ،  تحبصأ دق ءارث اإل ىوعد تناك اذإو

ا اهعدتبا يتلا ةموعزملا ةيطايتح اال ةفصلا هذه وه ديقلا نوكي إال ىلو هب ،فاأل طبضنت
هانمدق يذلا ىنعملا ىلع ًاموهفم " ءارث اإل ببس وه" نوكي ورو ،لب يربوأ ناذاتس أل

.  بولطملا هجولا ىلع هب طبضنت ىوعدلا يًف اديق لخديف
نأو ،  ًادوهشم ًامدقت ليبسلا اذه يف امدقت رصم يف ءاضقلا و هقفلا اآلننأ ىرنسو

.  ةمساحلا ةوطخلا هيف اطخ ديدجلا يرصملا نوناقلا

يرصملا نوناقلا -2

قيرطلا يف األرم ئداب رصم يف ءاضقلا و هقفلا راس : رصم يف ءاضقلا و هقفلا -779
.(1) ىوعدلل ةيطايتح اال ةفصلا  ،قفاالب اسنرف يف ءاضقلا و هقفلا هيف راس يذلا

حيحص له : لءاستي ذخاو ،  رخآ ًاقيرط هسفنل قش نأ ثبل ام هقفلا نم ًابناج نكلو
يف " زجوملا " يف هانتبك ام انه لقننو ؟ ةيطايتحا ىوعد ءارث اإل ىوعد نأ نم امقيلا

: ميدقلا يندملا نوناقلا لظ
.  ةيطايتحا ىوعد يه ريغلا باسح ىلع ءارث اإل ىوعد نأ ةداع ءاهقفلا ررقت "
ناك  .اذإ ىرخ األ لبسلا هتزوعا إالاذإ اهيلإ ءاجتل اال يعدملل زوجي ال هنأ اذهب نوديريو
صخش بصتغي نأ كلذ لثم .  ليبسلا اذه كلسي نأ هيلعف ،  ءارث اإل ىوعد ريغ ليبس هل
ىوعدب بصتغملا ىلع عجري نأ لا ملا بحاص عيطتسي انهف هب ، عفتنيف هريغل ماال

،  رخآ قيرط رقتفملل نوكي دقو .  ءارث اإل ىوعدب هيلع عجري فال ةيريصقتلا ةيلوئسملا
لثم .  يرثملا ىلع ال ريغلا ىلع رقتفملا عجري ًاضيأ انهف ،  يرثملا لبق ال ريغلا لبق نكلو
دض هسفن ىلع نمأ دق ضيرملا نوكيو ،  هتجلا عم ىلع ضيرم عم بيبط قفتي نأ كلذ

ضيرملا ىلع عجري  ،لب ءارث اإل ىوعدب نيماتلا ةكرش ىلع بيبطلا عجري  ،فال ضرملا
يف نيدلا نأ ًادقتعم هريغ ىلع ًانيد صخش يفوي نأ ًاضيأ كلذ لثمو .  دقعلا ىوعدب
بجي ماال عفد ىوعد ،  يقيقحلا نيدملا لبق ءارث اإل ىوعد بناج ىلإ هل ، نوكيف ،  هتمذ

. " ىلو األ نود ةيناثلا ىوعدلا ب عجري نأ هيلعف ،  نيدلا ىفوتسا يذلا نئادلا لبق
.  ةيطايتحا ىوعد ريغلا باسح ىلع ءارث اإل ىوعد نأب لوقلل حمال ىرن ال نحنو "

ىعدملا دجو ول ىتح ،  اهعفر نكمأ اهطورش ترفاوت ىتم ىواعدلا لكك ىوعد يهف
اال زوجي ةلا ،فال دعلا دعاوق ىلع ةينبم ىوعدلا نأ نم امقيلا امأ .  ىرخأ ًاقرط همامأ

1931 ةنس رياني 13 يفو ص345– 1929م41 ليربا 9 يف ةطلتخملا فانئتس اال ةمكحم (1)
ةنس ليربأ 6 دورابلا يايتإ ص37– 1931م44 ةنس ربمسيد لوأ يفو ص148– م43
نوتلا و رظناو .( ماكح األ هذه ضعب ىلإ ةراش اإل تقبس دقو ص1190( 12 ةاماحملا 1931

ص 523 ةرقف تيتس وبأ تمشح – اهدعب امو 705 ةرقف ينهذ ص191– ص190– 2
ىلإ هتاركذم يف جرف عيدو روتكدلا مضنيو –( عجارملا هذه ىلإ ةراش اإل تبس دقو )389
هذه يفن هنأ ديدجلا نوناقلا ىلع ذخأيو .  ءارث اآل ىوعدل ةيطايتح اال ةفصلا ب نولوقي نم يأر
حصي  ،ذإ قيمع رثأ هل ديدجلا نوناقلا هلخدأ يذلا ليدعتلا نإ لوقي  .مث ىوعدلا نع ةفصلا
نسحب يبنجأ اهيف ىنب يتلا ضر األ بحاص راتخي –نأ هيأر بسحب – ليدعتلا اذهل اقيبطت

نأ دعب ءارث اإل ىوعد نيبو 925 ةداملا هب يضقت امب ةبلا طملا نيب ،  ينابلا ىلع هعوجر يف ةين ،
يف ةين نسحب ينابلا مكح نايبب تلفكت دق 925 ةداملا نأ حضاوو .  ةيلصأ ىوعد تحبصأ
وه امنإ ةداملا هذه قيبطتف لوقلا انفلسأ امك ،  ءارث اإل ىوعدل صاخ قيبطت يهو ،  ريغلا ضرأ

بحاصل نأ كلذ دعب لوقلا زوجي  .فال ةصاخلا حاالاهت نم حةلا يف اهتاذ ءارث إل ىوعدلا قيبطت
كلذ . ىلإ ةراش اإل تقبس دقو .  ءارث اإل ىوعد نيبو اهنيب راتخي نأ ضر األ
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نوناقلا ك نوناق يف حصي ناك لوقف ،  ةينوناقلا دعاوقلا قيضت امدنع إال اهيلإ ءاجتلا
دعاوقو يروطيربلا نوناقلا يف ةلثمم ةلا دعلا دعاوق نيب زييمت كانه ناك ثيح ينامورلا
دعاوق تناك ثيح يزيلجن اإل نوناقلا يف  ،وأ قيتعلا يندملا نوناقلا يف ةلثمم نوناقلا
دعاوقو ةلا دعلا دعاوق نيب زييمت اآلنفال امأ . " ماعلا نوناقلا " نع ةلصفنم ةلا دعلا

اآلرخ لبق دحاو ىلإ ءاجتل اال طرتشي  ،وال هيلإ ءاجتل اال نكمي نوناق  ،كفالامه نوناقلا
. "

اإل ىوعد ريغ ىرخأ ىوعد كلمي ىعدملا اهيف انيأر يتلا ةلثم نماأل هانمدق ام امأ "
اإل ىوعد ىلإ ىرخ األ ىوعدلا هذه كرتي نأ نم ىعدملا عنمي ام اهيف ىرن  ،فال ءارث
،  بصتغملا لبق ةيريصقتلا ةيلوئسملا ىوعد كرتي نأ لا ملا بحاص عيطتسيف .  ءارث
نأ هريغ نيد يفو نم عيطتسيو ،  ضيرملا لبق دقعلا ىوعد كرتي نأ بيبطلا عيطتسيو
مهنإ  .إال ءارث اإل ىوعد ىلإ ًاعيمج ؤهالء أجليو ،  نئادلا لبق بجي امال عفد ىوعد كرتي

نولوتسي اهيفف ،  ءارث اإل ىوعد نم مهيلع ىدجأ ىرخ األ ىواعدلا هذه نأ  ،ذإ نولعفي ال
وأ ءارثإ نم نيتميقلا لقأ إال نولا فالني ءارث اإل ىوعد يف امأ ،  لماك ضيوعت ىلع

. "(1). . . .  راقتفا
،  مويلا ىتح هلوقن  ،والزتلا ميدقلا نوناقلا لظ يف " زجوملا " يف هانلق ام اذه

.(2) ديدجلا نوناقلا لظ يفو
" درجملا ينوناقلا فرصتلا " هتلا سر يف وحنلا اذه ةيفاع وبأ دومحم روتكدلا وحنيو

ىوعدلل ةيطايتح اال ةفصلا "و ءارث اإل يف ببسلا " نيب ام حوضو يف طبري وه لب
ىوعد ءارث اإل ىوعد نإ هلوقب أدبملا اذه رصمو اسنرف يف هقفلا رسفي ": لوقيف

اإل ةلأسمل ديقعت نم هيلع بترتي ام ةدشل هل فسؤي أطخ انيأر يف اذهو . . .  ةيطايتحا
ضرغلا ىنعمب ءارث اإل يف ببسلا ذخأ ىوس أطخلا اذه دوجول ةلع ىرن  .وال ءارث

ال ءارث اإل ىوعد نإف ،  ءيشنملا ببسلا ىنعم ىلع هانذخأ اذإ امأ .  دوشنملا يصخشلا
نأ نود نمثلا عفدي يذلا يرتشملا (حةلا نتملا يف ةروكذملا ةلا حلا يف اهترشابم زوجت
عجري لب ءارث اإل ىوعدب عئابلا ىلع عجري نأ هل زوجي  ،فال عيبملا ةيكلم هيلإ لقتنت

(3)" مئانلا دقعلا وه ببس هل ءارث ألناإل امنإو ،  ةيطايتحا ىوعد )الألاهن عيبلا ىوعدب
.

حوضو يف نيبيو ،  جهنملا اذه هتلا سر يف (Maravent) نافارام ذاتس األ جهنيو
" مهف اذإ ىفتخت نأ ثبلت ال ءارث اإل ىوعدل ةموعزملا ةيطايتح اال ةفصلا نأ ةوقو

.(4) حيحصلا هجولا ىلع " ءارث يفاإل ببسلا
امأ ديدجلا يندملا نوناقلا رودص لبق ةريخ األ هتلحرم يف يرصملا هقفلا وه اذه
نكلو ،  ءارث اإل ىوعدل ةيطايتح اال ةفصلا راكنإ يف ًاحوضو لقأ ناكف رصم يف ءاضقلا
امم مغرلا ىلع ةفصلا هذه ىوعدلل نأب اهماكحأ نم مكح يف حرصت مل ضقنلا ةمكحم

.(5) كلذ نم هيلإ بسن

. 391 ةرقف –390 ةرقف فلؤملل زجوملا (1)
و؟؟ صنلا يف تدرو يتلا ةلثم يفاأل " راقتف "اال ىنعم ديدحتب صاخ دحاو ظفحت عم اذهو (2)

يلي اميف ليصفتلا ب هيلإ
ص196 52 ةرقف 9 ةيبرع ةخسن ) درجملا ينوناقلا فرصتلا : ةيفاع وبأ دومحم روتكدلا (3)

. 7 مقر ةيشاح
ص145 . ص124– 1949 ةنس ةيرصعلا رصم ةلجم (Maravent) نافارام روتكدلا (4)
اهءاضق نأ ضقنلا ةمكحم ىلإ ص389) 533 ةرقف ) تيتس وبأ تمشح روتكدلا بسني (5)

ًامكح كلذ ىلع داهشتس اال ليبس يف درويو .  ةيطايتحا ةفص ءارث اإل ىوعدل نأ ىلع رقتسا
ص68) 3 داصتق واال نوناقلا قحلم )1932 ةنس ربمسيد 22 يف ةمكحملا هذه نم ردص
ىلع ببس ريغب ءارث اإل ىوعدل مايق فال ةيدقع ةطبار نيمصاختملا نيب دجو امثيح " هيف لوقت
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يف يرصملا هقفلل ىدص ديدجلا نوناقلا ءاجو : ديدجلا يرصملا نوناقلا –780
ًادكؤم ،  ةيلصأ ىوعد ءارث اإل ىوعد نم ال عاج ،  هتوعدل ًابيجتسم ،  ةريخ األ هتلحرم

،  ةيطايتح اال ةفصلا اهنع يفنو ،  هرابتعا اهيلإ در نأ دعب ،  ىوعدلا هذه الل قتسا كلذب
.  ةيريصقتلا ةيلوئسملا ىوعدو دقعلا ىوعد ةبترم ىلإ كلذب اهعفرف

.  ديدجلا نوناقلا فقو يذلا قحلا فقوملا اذه رربن نأ ىقبيو
اهيف نوكي ال حةلا ةيأ يف راثت نأ نكمي ال ءارث اإل ىوعدل ةيطايتح اال ةفصلا نإ
دقو .  ةعونتم ةريثك ليبقلا اذه نم يتلا  .وحلااالت اهبناج ىلإ ىرخأ ىوعد ىعدملل

.  ءارث اإل ىوعدل يقيقحلا ناديملا وه اذهو .  هانمدق اميف ةددعتم اهنم ةلثمأ انيأر
ةيطايتح اال ةفصلا راثت انهف ،  ءارث اإل ىوعد بناج ىلإ ىرخأ ىوعد تماق اذإ امأ
ةيطايتحا ىوعد ألاهن ءارث اإل ىوعدب عجري نأ هل زوجي ال ىعدملا نإ لا قيو ،  ةموعزملا

ىرخ األ ىوعدلا رشابي نأ هيلع نيعتيف ،  رخآ ينوناق ليبس دجو اذإ اهترشابم زوجت ال
ىوعد اهدادرتسا يف هلو ريعتسملل ةيراعلا عفدي ريعملا كلذ لثم .  ءارث اإل ىوعد نود
لثمو ءارث اإل ىوعدب عوجرلا ةلا حلا هذه يف هل زوجي  ،فال قاقحتس اال ىوعدو ةيراعلا

،  بصغلا ىوعدب هيلع عجري نأ لا ملا بحاص عيطتسي ،  ريغلا مللا بصتغملا ًاضيأ كلذ
.  ءارث اإل ىوعدب هيلع عجري نأ زوجي فال

،  ءارث اإل ىوعدب عوجرلا هل زوجي ال ناك األلو ،اذإ لثملا يف ريعملا نأ حيحصلا و
وهو انه يرثملا ً ،ذإ ال صأ ةمئاق ريغ ألاهن  ،لب ةيطايتحا ىوعد ألاهن كلذ سيلف
يلي اميف ىرنسو .  مدقت اميف انيأر امك ةيراعلا دقع وه ينوناق ببسب ىرثا دق ريعتسملا
نع ةلا ، حلا هذه يف ىنغأ امك لا . نماألوح ةبلا غلا ةرثكلا يف ينغي " ءارث اإل ببس نأ"
عنمي ام دجوي فال يناثلا لثملا يف امأ ءارث اإل ىوعدل ةيطايتح اال ةفصلا ىلإ ءاجتل اال
ىوعدلا هذه نيب رايخلا ب وهف ،  ءارث اإل ىوعدب بصتغملا ىلع عوجرلا نم لا ملا بحاص

  رفوأ ًاضيوعت هل ئيهت يه ذإ بصغلا ىوعد راتخي عقاولا يف ناك نإو ،  بصغلا ىوعدو
نم ال عقاولا ةيحان نم كلذ ناك إالاذإ ةيطايتحا ىوعد نذإ نوكت ال ءارث اإل ىوعدف ،

.(1) نوناقلا ةيحان

هتابجاوو نيمصاختملا نم لك قوقح ديدحت طانم يه دقعلا ماكحأ نوكت  ،لب ريغلا باسح
ص127 يف مكحلا سفنب يأرلا اذه ىلع دهشتسي وهو نافارام ًاضيأ رظنا اآلرخ"( لبق
.  ضقنلا ةمكحم ىلإ بوسنملا ىنعملا يف حيرص ريغ مكحلا نأ نايبلا نع ىنغو .(2 ةيشاح
اال ىرن انه نمو .  ًادقع هببس نوكي دق ءارث نأاإل ددص يف هتاذ مكحلا اذهب نحن اندهشتسا دقو
لك ىلع هب دهشتسا ًادحاو ًامكح نإف ،  ءارث يفاإل ببسلا و ةيطايتح اال ةفصلا نيب يوقلا طابتر

.  نيرم نماأل
تدجو اذإ رشابت ال ةيطايتحا ىوعد ءارث اإل ىوعد نأب لوقلا ف نيفلتخم دج نيرم األ نيذه نأ ىلع

نيب قرفو .  ءارث اإل ىوعد موقت فال ببس ءارث لإل دجو اذإ هنأب لوقلا ريغ ىرخأ ىوعد اهبناجب
ريغ ألاهن رشابت ال ءارث اإل ىوعد نإ قيلا نأو ،  رشابت ال اهنكلو ةمئاق ءارث اإل ىوعد نإ قيلا نأ

.  ةمئاق
بيبط قفتي (1): نيرخآ نيلثم (391 ةرقف –390 ةرقف ) زجوملا نع هنلقن اميف انيأر دقو (1)
صخش يفوي (2).  ضرملا نم هسفن ىلع نمأ دق ضيرملا نوكيو هتجلا عم ىلع ضيرم عم
بيبطلا كرتي نأ نم عنمي ام ىرن ال اننإ انلقو – هتمذ يف نيدلا نأ ًادقتعم هريغ ىلع ًانيد

هريغ نيد ىفو نم كرتي نأو ،  نيمأتلا ةكرش لبق ءارث اإل ىوعد ىلإ ضيرملا لبق دقعلا ىوعد
.  نيدملا لبق ءارث اإل ىوعد ىلإ نئادلا لبق قحتسملا ريغ عفد ىوعد

عمتجت دقو .  قحتسملا ريغ عفد ىوعد عمو دقعلا ىوعد عم ءارث اإل ىوعد تعمتجا نيلثملا نيذه يفو
،  نتملا يف هاندروأ يذلا ريغلا مللا بصتغملا لمث يف انيأر امك ةيريصقتلا ةيلوئسملا ىوعد عم
نأ ىعدملل زوجيف (Contrefacon) ديلقتلا يفو ةعورشملا ريغ ةسفانملا يف عقي امكو
ا ىوعد عمتجت دقو .  ءارث اإل ىوعدب وأ ةيريصقتلا ةيلوئسملا ىوعدب دلقملا نأ سفانملا ىعجري

ىلوت اذإ امكو ،  ثراو هنأ لهجي صخشل ًاثاريم ةباسن فشك اذإ امك ةلا ضفلا ىوعد عم ءارث إل
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ءارث اإل ىوعد بناج ىلإ تماق يتلا ىرخ األ ىوعدلا اهيف نوكت يتلا حلااالت تيقب
ىوعد قيلا امك ألاهن ءارث اإل ىوعد رشابي نأ ىعدملا عيطتسي  ،فال اهقيرط دسنا دق
ةداع دروت يتلا ةلثم األ عيمجو .  دسنا دق اهقيرط ألن ىرخ األ ىوعدلا  ،وال ةيطايتحا
نأ ىعدملل زوجي  ،فال ينوناق ببس ءارث لإل اهيف ققحت إالحاالت تسيل ددصلا اذه يف

ضرقا اذإف .  ةمئاق تسيل ألاهن  ،لب ةيطايتحا ىوعد  ،الألاهن ءارث اإل ىوعدب عجري
،  يباتك ليلد ىلع لصحي ملو تاهينجلا ةرشع ىلع ديزي دوقنلا نم ًاغلبم رخآ صخش

مادعنا وه ينوناق عنامل ضرقلا ىوعد قيرط هماما دسنا نأ دعب – ضرقملا دارأو
ضرقلا تابثإ نم نكمتي ىتح ءارث اإل ىوعدب ضرتقملا ىلع عجري –نأ يباتكلا ليلدلا

امإ ىرثأ نم ىلع يماحملا وأ ةباسنلا عجري نأ زوجيف ،  ليكوت نود صخش حلا معالصل ماحم
.  ءارث اإل ىوعدب وأ ةلا ضفلا ىوعدب

– ىرخأ ىوعد عم تعمتجا اذإف ،  ةيلصأ ىوعد ىه ءارث اإل ىوعد نأ ةلثم األ هذه نم صلختسنو
– ةلا ضفلا ىوعد نأ قحتسملا ريغ عفد ىوعد وأ ةيريصقتلا ةيلوئسملا ىوعد وأ دقعلا ىوعدك

روصتن نأ نكمي هدحو قاطنلا هذه يفو .  ىرخ األ ىوعدلا هذه نيبو اهنيب رايخلا ىعدملل ناك
.  اهبناج ىلإ ىرخأ ىوعد مايق عم ءارث اإل ىوعد موقت نأ

ىتح ءارث اإل ىوعد –نإ زجوملا نع لقنن انك امدنع هيلإ انرشأ يذلا ظفحتلا وه اذهو – لوقلا نكميو
"اال ىنعم ليلحت قيرط نع ةجيتنلا هذه ىلإ لوصولا عيطتسن انلعلو .  موقت ال قاطنلا اذه يف
قح هلباقي ةلثم األ هذه لك يف راقتف نأاال ظح  .ذإيال هانمدق امم ىدم دعبأ الً يلحت " راقتف

.  بصاغلا لبق ضيوعتلا يف ًاقح بصغلا ب بسك مهلا بوصغملا  .ف هراقتفا ببسب رقتفملل بترت

.  نئادلا لبق ًاقح ءافولا ب بسك هريغ نيدل ىفوملا  .و ضيرملا لبق ًاقح دقعلا ب بسك بيبطلا و
ديلقتلا وأب ةعورشملا ريغ ةسفانملا ب بسك هتعاضب تدلق وأ ةعورشم ريغ ةسفانم سفون نمو
ثراولا لبق ًاقح ةلا ضفلا ب ابسك ليكوت نود يماحملا و ةباسنلا  .و دلقملا وأ سفانملا لبق ًاقح

ًاقح بسك هيف رقتفا يذلا تقولا يف رقتفملا ناك اذإ لهف – يماحملا هنع عفارت نم لبقو
؟أال دوجوم هراقتفا نإ كلذ عم لوقلا نكمي مهلا ، يف قحلا اذه لخدو راقتف اذهاال لداعي
حلااال عيمج يف ءارث اإل ىوعد موقت  ،فال مدعناف هلداعي قح هلباق انه راقتف نإاال قيلا نأ زوجي

ىرخأ ىوعد مايق عم ءارث اإل ىوعد هيف موقت ضرف لك ىحمنا كلذ حص ؟اذإ اهانمدق يتلا ت
،  راقتف ال"لال داعم وأ" ءارث "لإل ًاببس " امإ نوكت تماق اذإ ىرخ األ ىوعدلا هذهف ،  اهبناج ىلإ

.  ءارث اإل ىوعد موقت ال نيتلا حلا يفو
ضرفت نأ نم دبوال ،  ريبك دح ىلإ اهددصب نحن يتلا ةلأسملا طسبب (ً :(وأال ناتيزم هل يأرلا اذهو

ىرخ األ ىوعدلا هذه مايق عم زوجيأ لءاستن  ،مث ةمئاق ىرخأ ىوعد ءارث اإل ىوعد بناج ىلإ
ىلإ موقت نأ نكمي ال اهناكرأ ترفاوت اذإ ءارث اإل ىوعد نأ ؟؟؟ يف ررقت ،  ءارث اإل ىوعد ةرشابم
تاذ ريغ ةلأسم ءارث اإل ىوعدل ةيطايتح اال ةفصلا ةلأسم حبصتف .  ىرخأ ىوعد اهبناج
"االارث ببسل " هانلعج يذلا ديدحتلا ةيزم ال"هل داعم " راقتف لال لعجي هنأ ( ًايناث ).  عوضوم

،  ءارث اذهاإل يرثملا بسكا يذلا ينوناقلا ردصملا وه " ببس هل" نوكي دق ءارث نأاإل امكف زء
.  راقتف اذهاال ببسب رقتفملا هبسك يذلا ينوناقلا قحلا وه " لداعم هل" نوكي دق راقتف اال كلذك
فال اهناكرأ نًم انكر ءارث اإل ىوعد يف مدعي " ،كالامه ببسب " ءارث "كاإل لداعمب " راقتف واال

.  موقت
رجأتسملا ىلع طرتشيو اهرؤي ضرأ بحاصك ،  ةرشابملا ريغ ىوعدلا عم ءارث اإل ىوعد عمتجت دقو اذه

زجعيو ،  ءانبلا ةماق إل لواقم عم رجأتسملا دقاعتي هل .مث اكلم ءانب نم اذه هميقي ام نوكي نأ
ضوعي نأ رجأتسملا وحن اذه مزتليف ،  ضر األ بحاصو لواقملا نم لك وحن همازتلا ب ءافولا نع

امإ ضر األ بحاص ىلع عجري نأ ةلا حلا هذه يف لواقمللف .  ءانبلا ىلع ىلوتسيو لواقملا
دجوي مل انه ءارث اإل ىوعد نكلو .  رجأتسملا نع ةباين ةرشابملا ريغ ىوعدلا وأب ءارث اإل ىوعدب

رجأتسملا ىوعد إال تسيل ةرشابملا ريغ ىوعدلا نإف ،  لواقملل ىرخأ ىوعد اهبناج ىلإ
تيزاج 1899 ةنس ربمسيد 8 يف ةيسنرفلا نيسلا ةمكحم رظنا ) هنع ةباين لواقملا اهلمعتسي

1919م31 ةنس سرام 5 يف ةطلتخملا فانئتس اال ةمكحم –290–1–1900 يدبهيلا
ص286). 1901م13 ةنس ويام لوأ يف رخآ ًامكح ضراعي ص186
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اذإو .(1) ضرقلا دقع وه ببس هل انه ءارث ألناإل كلذ هل زجي  ،مل ةيدام ةعقاوك ةنيبلا ب
اإل تقبس دقو نوناقلا مكح ،  ًانهترم ًانئاد هب ددس دوقنلا نم ًاغلبم ًانيدم فرصم ضرقا
،  ًاصاخ ًاسرد ذيملتلا يطعي نأ ىلع ذيملت عمودلا ملعم دقاعت اذإو .(2) كلذ ىلإ ةراش

اإل ةعقاو تابثإ طرشب ءارث اإل ىوعد ضرقلا رشابي نأ زاوج (Naquet) ةيكات ذاتس األ ىريو (1)
امك ةباتكلا ب اهتابثإ بجي هنإف دوقع ىلع يوطنت يتلا ةينوناقلا عئاقولا ىلع ًاسايق ةباتكلا ب ءارث
ويام 12 يف رداصلا ةيسنرفلا ضقنلا ةمكحم مكح ىلع قيلعت ) ةنام األ ةنايخ ةميرج يف

.(41–1–1918 ةيريس 1914
.  انمدق امك ضرقلا دقع وه ءارث لإل ببس دوجول موقت ال انه ءارث اإل ىوعد نأ حيحصلا و

لمعلا بر نم هيلع قفتا ميمصت ساسأ ىلع يلا مجإ رجأب ةباتك مربأ اذإ ةلواقملا دقع نأش وه اذهو
مل ةفاضإ وأ ليدعت ميمصتلا اذه يف ثدح اذإف ،( ديدج يندم 2 ةرقفو 1 ةرقف (م658
ال هنإف يفاألرج ، ةدايزب لمعلا بر ىلع عوجرلا لواقملا دارأو ،  ةباتك لمعلا بر امهب نذأي

ةقروب إال ةفاض وأاإل ليدعتلا ىلع قافت اال تابثإ هل زوجي ذإال دقعلا ىوعدب عوجرلا عيطتسي
األ ةلواقملا دقع وه ببس هل لمعلا بر ءارثإ ألن ءارث اإل ىوعدب عوجرلا عيطتسي  ،وال ةبوتكم

يلص .
اهقيرط دسني ىرخأ ىوعد ءارث اإل ىوعد بناج ىلإ اهيف موقي يتلا ضورفلا لك ناش وه ًاضيأ اذهو

اذإف ( هتلا سر يف ونينزوملأ اهثحب يتلا سمخلا حلااالت نم ةثلا ثلا ةلا حلا رظنا ) ينوناق عنامل
(م378 ةنس ءاضقناب هقح مداقتو ،  اهيف رجتي ال صخشل ءايشأ ديروتب رجات ماق
اإل ىوعدب عوجرلا عيطتسي ال رجاتلا نإف ،  مداقتلا ب دقعلا ىوعد قيرط دسناو ،( ديدج يندم

شحاف نبغب ًاراقع رصاق عاب اذإو .  مداقتلا وه ينوناق ببسب ىرثأ دق هيلع ىعدملا ألن ءارث
نم لقأ ىلإ يرتشملا دي يف راقعلا ةميق تلزن  ،مث ةلمكتلا هلب ىضقف نمثلا ةلمكتل ىوعد عفرو

عيطتسي ال يرتشملا نإف ،  يئاهن مكح رودصب نمثلا ةلمكت ىوعد قيرط دسناو ،  هسامخأ ةعبرأ
.  ىضقملا ءيشلا ةوق وه ينوناق ببسب ىرثأ دق اذه ألن رصاقلا ىلع ءارث اإل ىوعدب عوجرلا
بلقني ىرخ األ ىوعدلا قيرط هب دسني يذلا ينوناقلا عناملا نأ ةلثم نماأل هانمدق اميف انيأر دقو

ل ًاببس ينوناقلا عناملا اذه بلقني مل اذإف .  ءارث اإل ىوعد مايق كلذب عنميف ،  ءارث لإل ًاببس نوكيف
عطاق اذهو .  ءارث اإل ىوعد نود دسني نأ ريغ نم ىرخ األ ىوعدلا نود قيرطلا دسنا ،  ءارث إل
ةداملا تصن : كلذل لثمب يتأنو قيلا . امك ةيطايتح اال ىوعدلا ب تسيل ءارث اإل ىوعد نأ يف

ريغ دادرتس ال لحم "ال هنأ ىلع ( ميدق (م290/148 ديدجلا يندملا نوناقلا نم 184
درجت  ،دق ةينلا نسح وهو ،  نئادلا نأ هيلع بترتو نيدملا ريغ نم ءافولا لصح اذإ قحتسملا

ب طقست يقيقحلا نيدملا لبق هاوعد كرت وأ تانيمأتلا نم هيلع لصح امم  ،وأ نيدلا دنس نم
انهف . " ءافولا ب ماق يذلا ريغلا ضيوعتب ةلا حلا هذه يف يقيقحلا نيدملا مزتليو .  مداقتلا
دنس نم نئادلا درجت وهو ينوناق عنامل اهقيرط دسناو .  قحتسملا ريغ دادرتسا ىوعد تدجو
ملف ردقب عناملا اذه عنطصا نوناقلا نكلو ،  مداقتلا ب هاوعد طوقس وأ تانيمأتلا نم وأ نيدلا

نيدملا ىلع ءارث اإل ىوعدب عجري نأ ءافولا ب ماق يذلا ريغلل زاجأو ،  ءارث لإل ًاببس هلعجي
وه مداقتلا  ،نإ مداقتلا ب طقست يقيقحلا نيدملا لبق هاوعد نئادلا كرت  .والقيلا ،اذإ يقيقحلا
دق نكت  ،مل ىرثأ نأ تقو  ،يأ نيدلا ىفوتسا نأ تقو نئادلا ىوعد ألن كلذ ،  ءارث لإل ببس

.  ىرنس امك ىوعدلا تقوب ال هعوقو تقوب ءارث يفاإل ةربعلا  ،و مداقتلا ب تطقس
دنسي ىرخأ ىوعد ءارث اإل ىوعد بناج ىلإ اهيف موقي يتلا ضورفلا لك نأش وه ًاضيأ اذهو (2)

يف موينزوملأ اهثحب يتلا سمخلا حلااالت نم ةعبارلا ةلا حلا رظنا ) نئادلا لعفب اهقيرط
هاقبأو ةباغلا بحاص هب كسمأف ،  ديصلل هباغ يف لض ًاباك كلمي صخش ناك اذإف .( هتلا سر

،  هلعفب ةلا ضفلا ىوعد قيرط هماما دسف ،  ةيدلبلل هملسي نأ نود هماعطإ ةقفن ًايلوتم ًامايأ هدنع
دق ناك اذإ اذه  ،ألن بلكلا بحاص ىلع ءارث اإل ىوعدب عجري نأ عيطتسي ال ةباغلا بحاص نإف
كلاالب ميلست اسنرف يف بجوي يذلا 1898 ةنس ةينوي 21 نوناق وه ببس هئارث فال ىرثأ
ص152– –151 نم ونينزوملأ ةلا سر رظنا ) اهماعطإ ىلوتت يتلا يهو ةيدلبلل ةلا ضلا

يايتإ ةمكحم ًاضيأ رظنا ص142– ص141– 1949 ةنس ةيرصعلا رصم ةلجم نافارام
13 يف ةطلتخملا فانئتس اال ةمكحم ص790– 12 ةاماحملا 1931 ةنس ليربا 6 يف دورابلا
ماكح األ يهو ص37 1931م44 ةنس ربمسيد لوأ يفو ص148– 1931م43 ةنس رياني

لاال تاءارج اإل ذاختا يف لواقملا لمها اذإو .( هيلإ راشلا عجرملا يف نافارام اهيلإ راشأ يتلا
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ملعملا ديريو ،  هراسع إل دقعلا ب هيلع عوجرلا ىوعد ملعملا مامأ دسنتف األب ، سلفي مث
ببس هل ذيملتلا ءارثإ ألن كلذ هل زجي  ،مل ببس بال ءارث اإل ىوعدب ذيملتلا ىلع عوجرلا

.(1) هدلو ميلعت ىلع موقي األبنأ مازتلا وه
ىلإ ىرخأ ىوعد تماق اذإف .  ةيلصأ ىوعد يه ءارث اإل ىوعد نأ هانمدق امم نيبتيو

،  ىرخ األ ىوعدلا عقاولا يف راتخي ناك اذإو .  نييوعدلا نيب رايخلا ىعدملل ناك ،  اهبناج
هذه نأ ىلإ عجري كلذ نإف ،  ةيطايتحا ىوعد اهنأك رهاظلا يف ءارث اإل ىوعد ودبتف
رشابي نأ ىعدملا عيطتسي فال ًاببس ءارث لإل تلعج دق نوكت نأ امإ ىرخ األ ىوعدلا

ا ىوعد رشابي نأ يف بغري فال ىعدملا ىلع ىدج يهاأل نوكت نأ امإو ،  ءارث اإل ىوعد
.  ءارث إل

نم امقيلا كلذ سيلف ،  ةيطايتح اال ةفصلا ةركف نم ىقبتسي ءيش كانه ناك اذإو
ًاعيمج اهدفنتسا اذإف ،  ىرخ األ دعب ةدحاو ىواعدلا ضرعتسي نأ ىعدملا ىلع بجي هنأ
ىلع بجي هنأ وه ىقبتسي يذلا لب .  ءارث اإل ىوعد ىلإ أجتلا اهنم يأ هل مقتسي ملو
ملو ًاعيمج اهدفنتسا اذإف اآلرخ ، دعب ًادحاو ةينوناقلا بابس األ ضرعتسي نأ ىعدملا

.(2) ءارث اإل ىوعدب عجري نأ كلذ دنع هل زاج ،  هيلع ىعدملا ءارث إل ًاببس اهنم يأ مقي

،  هلعفب زايتم اال ىوعد قيرط همامأ دسف ،  سلفأ صخشل هماقا ءانب ىلع هزايتما قح ديقل ةمزا
دق تناك اذإ ةسيلفتلا  ،ألن ةسيلفتلا ىلع ببس بال ءارث اإل ىوعدب عوجرلا عيطتسي ال هنإف

ةصاخلا نوناقلا ماكحأ وه ينوناق ببس ءارث اإل اذهلف ،  لواقملا زايتما قح عايض نم ترثأ
ص140). نافارام ص154– ص152– ونينزوملأ رظنأ ) نينئادلا بتارمب

13 يسنرف ضقن )(Deschalettes) ةيضق يه ةيسنرف ةيضق رخآ لثم ةلثم األ هذه ىلإ فاضي
تنهرف ًايروص ًاعيب هتليلخل ًاضرأ لجر عاب :(433–1–13 زوللا 1912د ةنس ربمفون
عئابلا ةقلطم تعفرف .  ضر األ ىلع ءانب هب تماقا ضرق لباقم يف فرصمل ضر األ ةليلخلا

لأل اهتيكلم ألن ةليلخلا نم رداصلا نهرلا الن طبب ةيسنرفلا ضقنلا ةمكحم اهيف تضق ىوعد
ءارو نم ترثأ يتلا ةقلطملا لبق ءارثإ ىوعد فرصملل نوكي نأ تضفرو ،  ةيروص ةيكلم ضر

ا لوقيو .  ضر األ هذه اهنمو اهقلطم لا ومأ ىلع ينوناقلا اهنهر ةبترم تعفترا اذإ نهرلا طبالن
ريغ اذهو .  لمهأ فرصملا ألن ضفرت ءارث اإل ىوعد نإ ةيضقلا هذه ددص يف تساور ذاتس أل
لا مهإب عفدت ال ءارث اإل ىوعدف لمها هبهو ،  عيبلا ةيروصب ملعي نكي مل فرصملا ألن حيحص

ضقنلا ةمكحم نأ حيحصلا  ،و ءارث اإل ىوعدب عجري ةينلا ءيس زئاحلا نأ انيأر دقو نئادلا
اذإ امأ .  ةينلا نسح ريغلا ىلع اهب جتحي ال ةيروصلا  ،ألن نهرلا لا طبإ يف تأطخأ ةيسنرفلا

ا ىوعد راكنإ يف تباصأ دق نوكت ضقنلا ةمكحم نإف انه ، اهب جتحي ةيروصلا دجالنأ انضرف
إل نإف ،  ترثأ دق ةقلطملا تناك اذإو ،  هلعفب نهرلا ىوعد قيرط دس يذلا فرصملا ىلع ءارث إل
س ص138– نافارام ) نينئادلا بتارم ظفحب ةصاخلا نوناقلا ماكحأ وه ًاينوناق ًاببس اهئارث

ص150). ص144– يفينزوملأ –14
(213–2–69 زوللد 1869 ةنس رياربف 3) ةيسنرفلا هييليبنوم ةمكحم نأ انيأر دقو (1)

رظنأو ص157) ونينزوملأ رظنأ ).  ببس بال ءارث اإل ىوعدب ذيملتلا ىلع ملعلا عوجر تزاجأ
ص109 . نافارام كلذ سكع

ىلع عوجرلا دارأو عيبلا عئابلا خسفو ،  ثلا ثل يرتشملا اهبهوف آلرخ ، ةرايس صخش عاب اذإ كلذك
 ،ألن ءارث اإل ىوعدب هل بوهوملا ىلع عوجرلا عيطتسي ال وهف ،  ًارسعم هدجوف يرتشملا
دق بهاولا ألن ةبهلا دقع (ال ةين نسحب لوقنملا ةزايح وه ينوناق ببسب ىرثأ دق هل بوهوملا

ديدجلا يندملا نوناقلل يديهمتلا عورشملا نأ ىلإ ةراش اإل تقبس دقو .( هتيكلم دنس خسفنا
نكلو ،  ءارث اإل ىوعدب هل بوهوملا ىلع عئابلا عوجر ةلا حلا هذه يف زيجي صن ىلع لمتشأ

هنم . خًايلا يئاهنلا عورشملا جرخف ،  ةعجارملا ةنجل يف فذح صنلا
اإل ىوعد نإ لوقت نأ نكمأ هانمدق يذلا هجولا ىلع راقتف يفاال " لداعملا " ةركفب انذخأ اذإو (2)
نأ ءارث اإل ىوعد ىلإ أجلي نأ لبق ىعدملا ىلع بجي : اآليت ىنعملا ب ةيطايتحا ىوعد ءارث
اذإف ،  راقتف لال لداعم مايقل وأ ءارث اإل مايقل ًاينوناق ًاردصم حلصت يتلا بابس لكاأل ضرعتسي

.  ءارث اإل ىوعدب عجري نأ ذئدنع هل زاج ،  كلذل حلصي اهنم ًايأ دجي ملو ًاعيمج اهدفنتسا
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يناثلا بلطملا

ىوعدلا عفر تقو ًامئاق ءارث اإل نوكي ألن ةرورض ال

ةداملا يف ةحارص ديدجلا يندملا نوناقلا صن : ديدجلا يندملا نوناقلا –781
ةربعلا نأ كلذ ىنعمو دعب . اميف ءارث زلااإل ولو ًامئاق ىقبي يرثملا مازتلا نأ ىلع 179

دعب يرورضلا نم سيلو ،  ىرثملا ةمذ يف مازتل اال دجو لصح ىتمف .  ءارث اإل لوصحب
.  ىوعدلا عفر تقو ىلإ ًامئاق ءارث اإل ىقبي نأ كلذ

طرتشي  .ذإ ضراعملا يأرلا (1)وه اسنرف يف دئاسلا يأرلا :و ضراعملا يأرلا –782
اإل نوكي –نأ ديدجلا يندملا نوناقلا رودص لبق (2) رصم يف طرتشي ناك امك كانه
:"و يتأي ام ددصلا اذه يف (3)" زجوملا " يف ءاج دقو .  ىوعدلا عفر تقو ًامئاق ءارث
.  نئادلا نم هيلع ىوعدلا عفر تقو ًامئاق نوكي نأ بجي نيدملا هب ىرثأ يذلا رذنلا
لبق لزنملا قرتحا  ،مث نيدملل لزنم يف تاميمرتب نئادلا ماق ول هنأ كلذ ىلع ينبنيو
دعب لزنملا قرتحا اذإ نكلو .  نيدملا ىلع ءيشب عجري ال هنإف ،  ىوعدلا نئادلا عفري نأ
ىلإ دنتسي مكحلا نإف ،  نئادلا قح يف اذه رثؤي  ،فال مكحلا رودص لبقو ىوعدلا عفر
نئادلا اهادأ تامدخ نع ًائشان ناك ولو ًامئاق ربتعي ءارث نأاإل ىلع .  ىوعدلا عفر موي
تأشنأ دق تامدخلا هذه تناك  ،إالاذإ ىوعدلا عفر لبق تامدخلا هذه تهتناو نيدملل

. " يضاقتلا لبق تكله مث ةمئاق تناك ةيدام ةدئاف
ىوعد تناك نأ تقو يضاملا تافلخم نم ةيقابلا ةيقبلا وهو – بيرغلا مكحلا اذهو

:(4) اآلةيت ديناس األ ىلع هراصنأ هميقي – دويقلا يفاإلغاللو فسرت ءارث اإل
  نيتيلا م نيتمذ نيب لتخا يذلا نزاوتلا ةداعإ وه ءارث اإل ىوعد نم ضرغلا (1)نأ
وه نزاوتلا الل تخا هيف ربتعي يذلا تقولا  ،ف ىرخ األ راقتفا ببسب ترثأ امهادحإ ،

.  ىوعدلا عفر تقو  ،يأ هتداعإ هيف بلطت يذلا تقولا
ىوعد نع ءارث اإل ىوعد زيمي يذلا وه ىوعدلا عفر تقو ءارث اإل مايق طارتشا (2)
وهو يلوضفلا  ،ألن ىوعدلا عفر تقو ءارث اإل مايق طرتشي ال ةلا ضفلا يفف ةلا . ضفلا

.  رقتفملا نم ةياعرلا ب ىلوأ لمعلا برل ال يمج ىلوي

26)2849 ةرقف 4 درابو يردوب ص362– ةسماخ ةعبط ورو ىربوأ –340 ةرقف 20 نارول (1)
اال نويل ةمكحم ص280(1)– 2 نارسوج ص50– 7 نامسإو ريبيرو لوبن )–بال
27 ةيفانئتس اال سيراب ةمكحم –132–2–1906 زوللا 1906د ةنس رياني 11 ةيفانئتس
1923د ةنس رياني 4 ةيئادتب اال انيف ةمكحم –73–2–1930 هيريس 1928 ةنس ةيلوي

ص281 . ةرقف 3 جوميد نراقو –153–2–1923 زوللا
نافارام ص288– ص387– فلؤملل زجوملا ص190– 2 نوتلا ص299–و 2 سناه يد (2)

. 549 ةرقفو 541 ةرقفو 535 ةرقف تيتس وبأ تمشح نراق كلذ عمو ص83 . ص75–
تقو داز دق هيلع ىعدملا ملا نأ ضرتفت ءارث اإل ىوعد نأب ةطلتخملا فانئتس اال ةمكحم تضق دقو
ىريي تلآ حلااالت عيمج يف ىوعدلا هذه موقت  .فال ىعدملا هل همدق ام ببسب ىوعدلا عفر
هقفنأ ام ببسب عقو دق اهلا وز ناك ول ىتح ،  دقزتلا هلم يف ةدايزلا هذه نأ هيلع ىعدملا اهيف

ملا نأ ققحملا نم نوكي ثيحب شاعملا تارورض نم ةرورضل قافن اال ناك اذإ اهنم ،إال
فانئتسا ) ىعدملا اهثدحأ يتلا ةدايزلا ولال ببسلا اذهل قافن باال صقني ناك هيلع ىعدملا

رياربف 13 يف طلتخم فانئتسا ًاضيأ رظنا ص417– 1931م43 ةنس ويام 28 يف طلتخم
ةنس سطسغأ 12 يف ةطلتخملا ةيئزجلا ةروصنملا ةمكحم ص122– 1895م7 ةنس

1935 ةنس ربوتكأ 26 يف ةيئزجلا نومشأ ةمكحم ص313– 199 مقر 15 تيزاج 1925
ص195). 50 مقر 18 ةيمسرلا ةعومجملا

ص388 . ص387– (3)
هل ًاسمحت مهرثكأ نمو مكحلا اذه راصنأ نم وهف ،  صاخ عونب نافارام نع ديناس اال هذه لقنن (4)

ص83). ص75– 1949 ةنس ةيرصعلا رصم ةلجم نافارام رظنا )
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عفر تقو ردقي  ،كوالامه ةيريصقتلا ةيلوئسملا يف ررضلا لثامي ،  ءارث (3)نأاإل
.  ىوعدلا

.(1) ىوعدلا عفر تقو ءارث اإل ردقت ةثيدحلا تانينقتلا عيمج (4)نأ
نوناقلا هب ذخأ يذلا يأرلا وه انرظن يف حيحصلا يأرلا :و حيحصلا يأرلا –783

.  ىوعدلا عفر تقوب ال هلوصح تقوب ءارث اإل ريدقت يف ةربعلا نأ نم ديدجلا يندملا
نأ بجاولا  ،ف يضاملا يف اهتلقثا يتلا دويقلا نم ءارث اإل ةدعاق ررحن نأ ديرن انمد امو
دقو .  ميلسلا ينوناقلا قطنملا ىلإ  ،لب ةدعاقلا ديلا قت ىلإ  ،ال ةلأسملا هذه يف مكاحتن
دوجوب دجوي مازتل اال ناك املو ،  ءارث اإل ةعقاو وه يرثملا مازتلا ردصم نأ انمدق

ىرثأ ذنمف .  ءارث اإل ةعقاو ققحتت نأ درجمب دجوي ضيوعتلا ب يرثملا مازتلا  ،ف هردصم
 ،ذإاال مازتل اال لحم كلذك نيعت مازتل اال مايق تقو نيعت ىتمو .  ًامزتلم حبصأ يرثملا

هيرصنع دحأ ءارث اإل ةميقو – مازتل اال لحم نذإ نيعتيف .  هلحم مايقب إال موقي ال مازتل
تقو ردقت امنإ ءارث اإل ةميق نأ حوضو يف كلذ نم نيبتيو .  ءارث اإل ققحت تقو –

.  ىوعدلا عفر تقو ال ءارث اإل ققحت
األ رداصملا عيمج يف هارن يذلا قطنملا نيع وهو .  ميلسلا ينوناقلا قطنملا وه اذه

مازتل  .واال دقعلا مامت تقو هلحم نيعتي دقعلا نم ءيشانلا مازتل  .فاال مازتل لال ىرخ
دوعنس ليصفت ىلع ررضلا عوقو تقو هلحم نيعتي عورشملا ريغ لمعلا نم ءيشانلا
ةينوناقلا ةعقاولا مايق تقو هلحم نيعتي نوناقلا نم ءيشانلا مازتل يلي .واال اميف هيلإ

رداصم تناك اذإف كلذ . ريغ وأ ةبارق وأ تناك ًاراوج ،  مازتل اال اهيلع نوناقلا بتري يتلا
أدبملا اذه نم ينثتست اذاملف ،  مازتل اال لحم اهمايقب نيعتي تماق اذإ ًاعيمج مازتل اال
هدحو ردصملا اذهل ىقبتسنو ،  ببس بال ءارث اإل ردصم وه ًادحاو ًاردصم لداعلا يقطنملا
امدنع ديدجلا يندملا نوناقلا !نإ يضاملا يف اهب رهتشا يتلا ذوذشلا اياقب نم ةيقب

نأو ،  مازتل اال لحم همايقب نيعتي ماق اذإ رداصملا نم هريغك وه ببس بال ءارث نأاإل ررق
ىلإ ردصملا اذه داعأ دق ،  ءارث اإل ققحت تقوب نوكت ءارث اإل ةميق ريدقت يف ةربعلا
ناك لغ رخآ هنع كفو ،  ىرخ األ رداصملا نم هريغل ًاريظن هلعجو ،  ةماعلا دعاوقلا ةريظح

.  قاثولا دودشم هب
نمف ضراعملا يأرلا اهيلإ دنتسي يتلا ججحلا امأ : ضراعملا يأرلا ضقن –784

: اهضقن روسيملا
،  نيتيلا م نيتمذ نيب لتخا يذلا نزاوتلا ةداعإ اهب دصقي ءارث اإل ىوعد نأ امأف (ا)

: اهنم ةيوناث ىرخأ ججح ةداع اهيلإ فاضيو .  ةيسيئرلا ديناس يهاأل هذه (1)
زوجي فيكف ،  نايح األ ضعب يف هملع نود  ،لب هترادإ نود ىرثملا ملا يف لخد ءارث "1"نأاإل

؟ ىوعدلا عفر تقو رثا هنم قبي مل اذإ ءارث اذهاإل يرثملا دري نأ ةلا دع
لبق ىوعدلا عفر يف لجعي نأ هبجاوف ،  هسفن راقفإ يف ببسلا وه رقتفملا نوكي نأ اريثك عقي "2"

ص75). ونينزوملأ ) ءارث اإل لوزي نأ
اذإ 91: اآلةيت ضورفلا يف ةلداع جئاتن ىلإ ىدؤي ىوعدلا عفر تقو ءارث اإل مايق طارتشا "3"

– ةيمس اال اهتميق درن نأ لدعلا نمف ىوعدلا عفر تقو تكلهتسا تادنس ىلع ءارث اإل لمتشأ
نوكت دق  ،ذإ ءارث اإل تقو ةميقلا يهو – ةيلعفلا اهتميق –ال ىوعدلا عفر تقو ةميقلا يهو

وأ يرثملا اهعاب نيع ىلع ءارث اإل لمتشأ اذإ  .ب) ةيناثلا ةميقلا نم ريثكب لقأ ىلو األ ةميقلا
ةميق يه هذهو – ةبهلا حةلا يف ًائيش دري وأال عيبلا حةلا يف نمثلا دري نأ لدعلا نمف ،  اهبهو
يف نيعلا ةميق دري نأ بجيف هلوصح تقو ءارث اإل ةميق در اذإ امأ .  ىوعدلا عفر تقو ءارث اإل
نيعلا يف ءانب رجأتسم ماقأ اذإ امك ،  ققحتي مل ءارث اإل ناك اذإ  .ج9 ةبهلا و عيبلا يتلا ح

اإل ىوعدب لواقملا عجري أال لدعلا نمف ،  راجي اإل ةياهن دنع رجؤملا ىلإ هتيكلم لوؤتس ةرجؤملا
درلا ىلوتنسو .  ىوعدلا عفر تقو دوجوم ريغ ءارث ألناإل راحب اإل ةياهن لبق رجؤملا ىلع ءارث

.  ةيسيئرلا ديناس األ ىلع درلا دنع ججحلا هذه ىلع



728

نزاوتلا ةداعإ نإ ليق ؟نإ نزاوتلا ةداعإ نوكت تقو يأ ىلإ نكلو .  حيحص اذهف
رجي قطنملا اذه نإف كلذ ، تقو ًامئاق نوكي ألناالتخالل ىوعدلا عفر موي ىلإ ةبجاو
يأرلا راصنا ىلوأ امف االتخالل ، مايقب ةربعلا تماد امو .  دعبأ ىدم ىلإ هب لئاقلا
تقولا اذه يفف ،  مكحلا ب قطنلا تقو ىلإ ىوعدلا عفر تقو نم تاولقتني نأ ضراعملا

دقو ! هحلصي نأ هتنكم يف رثالالتخالل رخآ الح صاب مكحي نأ يضاقلا عيطتسي هدحو
ةياهن ىلإ هقطنم يف ريسي ،إالنأ ضراعملا يأرلا راصنا نم وهو ،  جوميد ذاتس األ ىبأ

تايضتقم نكلو .(1) مكحلا ب قطنلا تقو ىلإ الحاالتخالل صإ بوجوب لوقيف ،  طوشلا
عزانتت يتلا ثلاالةث تاقو األ نيب نمف .  لماعتلا رارقتسا إال ىبأت ةينوناقلا ةغايصلا
ىوعدلا عفر تقوو نزاوتلا يف االتخالل عوقو تقو ،  اهددصب نحن يتلا ةلأسملا

يف لخدي  ،ال تباثلا رقتسملا وه دحاو تقو إال دجوي  ،ال مكحلا ب قطنلا تقوو
هيف موقي يذلا تقولا هلك اذه قوف وهو ،  تافداصملل ًاعبت نيعتي  ،وال مكحتلا هديدحت

بجاولا ف ءارث اإل ققحت تقو  ،يأ نزاوتلا يف االتخالل عوقو تقو وه كلذو .  مازتل اال
.  ءارث اإل ةميق ريدقتل هدحو تقولا اذه دنع فوقولا نذإ

ءارث اإل ىوعد زيمي يذلا وه ىوعدلا عفر تقو ءارث اإل مايق طارتشا نأ امأو (2)
ىتح ًامئاق الزيلا نييوعدلا نيب زييمتلا  .ف نهولا ةيداب ةجح هذهف ةلا ، ضفلا ىوعد نم
لعجت يتلا ةلا ضفلا ىوعد نيب يرهوج قراف كانه  .والزيلا زيمملا اذه ءافتخا دعب
يتلا ءارث اإل ىوعدو ،  ةعفانلا و ةيرورضلا هتافورصم عيمج دادرتسا يف قحلا يلوضفلل

وه يرهوجلا قرافلا اذه نإ  .لب راقتف واال ءارث نماإل نيتميقلا لقأ إال رقتفملل لعجت ال
درتسي نأ هل ناكف ال يمج يفوي يلوضفلا نإف ،  نييوعدلا نم لك ةمهمل بيجتسي يذلا

ال كلذلو ةينلا هذه هدنع تسيلف رقتفملا امأ ،  ةعفانلا و ةيرورضلا هتافورصم عيمج
.  نيتميقلا لقأ إال درتسي

عفر تقو ردقي  ،كالامه ةيريصقتلا ةيلوئسملا يف ررضلا لثامي ءارث نأاإل امأو (3)
ةيلوئسملا يف ررضلا لثامي امنإو .  حيحص ريغ مكحو ةئطاخ ةلثامم هذهف ،  ىوعدلا

اذإ مكحلا ب قطنلا موي ردقي ررضلا ك راقتف نأاال ىرنسو .  ءارث الاإل راقتف اال ةيريصقتلا
.  ىوعدلا عفر موي  ،ال ًاريغتم ناك

هذهف ،  ىوعدلا عفر تقو ءارث اإل ردقت ةثيدحلا تانينقتلا عيمج نأ امأو (4)
ًاقفو ءارث اإل ةدعاق يف ريست امنإ اهل ،ألاهن فالدالةل ةينيت ال تناك اذإ تانينقتلا

ةينامرجلا نيناوقلا نأ انيأر دقو ،  لقأ دفالاهتل ةينامرج تناك اذإو .  ةقيضلا اهديلا قتل
هيلإ بهذت يذلا ىدملا نم دعبأ ىدم ىلإ ببس بال ءارث اإل ةدعاق قييضت يف بهذت
لب يونعملا ءارث اإل رقت  ،وال رشابم ريغ ءارث اإل نوكي نأ ىبأت يهف .  ةينيت لاال نيناوقلا
ب تفقو ةينامرجو ةينيت ال نم تانينقتلا هذه لكف .  ةيدام ةميق اذ نوكي نأ طرتشت
نأ ىلع .(2) روطتلا قيرط يف اهب ريست نأ نع تدمجو ،  ةميدقلا اهديلا قت دنع ةدعاقلا
ءارث اإل نوكي نأ زاوج ىلع ةحارص اصنف ريخ ، األ روطتلا اذه ةدعاقلل جسال نينقت كانه
لهف (4) ينيتنجر اال نينقتلا (3)و ىواسمنلا نينقتلا امهو ،  ىوعدلا عفر تقو دقزلا

ص281 . 170 ةرقف 3 جوميد (1)
تقو (ال هققحت تقو اردقم ءارث دراإل بوجو ىلع ةحارص صني تانينقتلا هذه ضعب نأ ىلع (2)
نينقتلا نم 142 مو ينولوبلا نينقتلا نم (م127 ةينلا ءيس يرثملا ناك اذإ ( ىوعدلا عفر

نأ نايبلا نع ىنغو .( يتيفوسلا نينقتلا نم 400 مو ينيصلا نينقتلا نم 182 مو ينانبللا
ءيس يرثملا مازتلا نع ،  ببس بال ءارث اإل ةدعاق قطنم يف ،  همارتلا لقي ال ةينلا نسح يرثملا

.  هادم ديدحت يف وال مازتل اال بيترت يف هلال لخد ال اهنسح وأ ةينلا ءوس نأ  ،ذإ ةينلا
 ،يأ ببس بال ءارث واإل ةلا ضفلا نيب ام ةحارص زييمتلا ددص يف وهو – يواسمنلا نينقتلا صني (3)
ءارث اإل ريدقت نأ ىلع ص82)– ) نافارام ذاتس األ كلذ ىلإ بهذ امك امهنيب طلخي ال هنأ
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يف بجاولا ىدملا اذه ىلإ ةدعاقلا راسب دق نوكي نأ ديدجلا يرصملا نوناقلا بيعي
.(2) روطتلا

لمعتسا يلهأ فانئتسا ":1041 ةداملا يف لوقيف كلذ ، دعب ولزلا ىتح هققحت تقو نوكي
اذإف ًانيع ، هدرتسي نأ ءيشلا بحاصلف ةلا ، ضف كانه نوكت نأ ريغ نم ،  ريغلا ةعفنمل ءيش
كلذ دعب ءارث ولزلااإل ىتح لا معتس اال تقو هل تناك يتلا ةميقلا درتسا نكمم ريغ كلذ حبصأ

. "
يف تدازف تقفنأ نوكت يتلا دوقنلا ": يتأي ام ىلع 2343 ةداملا يف ينيتنجر األ نينقتلا رصني (1)
ًارمأ اهقافنإ ربتعي ،  هكلم يف نيسحت وأ ريغلل عفن اهقافنإ ىلع بترت  ،وأ ريغلا هكلمي ءيش ةميق

. " دعب اميف ءارث ولزلااإل ىتح ،  ًاعفان
: ةعنقم ريغ ًاضيأ يهف ةيوناثلا ىرخ األ ججحلا (2)امأ

زوجي  ،فال نايح األ ضعب يف هملع نودو  ،لب هترادإ نود يرثملا كلم يف لخد دق ءارث نأاإل امأف -1
اهل ةلص ال اهتمدقم ةجح هذهف ،  ىوعدلا عفر تقو رثا هل قبي مل اذإ ءارث اذهاإل يرثملا دري نأ

ا ةعقاو يه ةيدام ةعقاو نم اشني  ،لب هترادإ نم أشني ال بدرلا يرثملا مازتلا نأ كلذ .  اهتجيتنب
هيف .واال اشن يذلا تقولا يف هلحم نيعتو مازتل اال ماق ةعقاولا هذه تققحت ىتمف ،  ءارث إل

ءافتنا ىلع بترتي نأ حصي ىتح اهب هل ةلص وال ىرثملا ةدارإ نع لقتسم ىرن امك انه مازتل
يتلا لا يفاألوح ةجحلا هذه باحصأ لوقي نأ ىسع ام  .مث همازتلا ىدم يف رثا نأ هترادإ

ةلا! حو حةلا نيب نوقرفي مهارتأ ؟ ةريثك لا وحأ يهو يرثملا ةدارإف ءارث اإل اهيف ققحتي
اإل لوزي نأ لبق ىوعدلا عفر يف لجعي نأ هيلع بجوف هسفن راقفإ يف ببسلا وه رقتفملا نأ امأو -2
حاالتاإل لك لمشت يه  ،وال ينوناق ساسأ ىلع موقت ال يه  ،ذإ ةبيرغ ةجح هذه فن ءارث

ليبسلا  .و رقتفملا باسح ىلع هسفن ءارثإ يف ببسلا وه يرثملا نوكي نأ عقي ام ًاريثكف ،  ءارث
نوناقلا هلعف ام اذهو ،  مداقتلا ةدم ريصقت وه هاوعد ليجعت ىلإ رقتفملا عفدل ينوناقلا

.  ديدجلا
موقت ال ًاضيأ ةجحلا هذهف ،  ةلداع جئاتن ىلإ يدؤي ىوعدلا عفر تقو ءارث اإل مايق طارتشا نأ امأو -3

اإل نإف (1): كلذ ىلع لدت يتلا اهتاذ يه ددصلا اذه يف تقبس يتلا ضورفلا  .و ساسأ ىلع
ةجحلا هذهف ،  ةلداع جئاتن ىلإ يدؤي ىوعدلا عفر تقو تكلهتسا تادنس ىلع لمتشأ اذإ ءارث

: كلذ ىلع لدت يتلا اهتاذ يه ددصلا اذه يف تقيس يتلا ضورفلا  .و ساسأ ىلع موقت ال ًاضيأ
هيف عوطقملا نم سيلف ىوعدلا عفر تقو تكلهتسا تادنس ىلع لمتشأ اذإ ءارث اإل نإف (ا)

– ةيلعفلا اهتميق نود – ىوعدلا عفر تقو ةميقلا يهو – ةيمس اال اهتميق درب يضقي لدعلا نأ
هذهب نيلئاقلل نابل ةيناثلا ةميقلا ىلع تداز ىلو األ ةميقلا نأ ولف .  ءارث اإل تقو ةميقلا يهو

تادنسلا نأب يضقي ينوناقلا قطنملا نأ ىلع .  نولوقي خالفام ىلع لدعلا نأ ةجحلا
مزتليو يرثملا ةمذ يف لخدت – ءارث اإل ققحت تقو نم يرثملل اكلم تحبصأ دقو – ةكلهتسملا

.  تضفخنا وأ ةيلعفلا اهتميق تعفترا كلذ ، دعب اهتعبت لمحتي يذلا وه  ،مث ةيلعفلا اهتميق درب
تقو اهتميق دري نأ لدعلا نم سيلف اهبهو وأ يرثملا اهعاب نيع ىلع ءارث اإل لمتشأ اذإو (ب)

عيطتسي ال ةلا حلا هذه يف رقتفملا نأ انمدق دقو ) ةبهلا حةلا يف ًائيش دري فال ىوعدلا عفر
دريف ءارث اإل ققحت تقو اهتميق دري نأب يضقي لدعلا هل)،لب بوهوملا ىلع عوجرلا ًاضيأ

دق ماد امو ،  عيبلا حةلا يف نمثلا نود ًاضيأ ةميقلا هذه دريو ،  ةبهلا حةلا يف ةميقلا هذه
اذإو  .(ج) تمدعنا وأ تضفخنا وأ ةميقلا تداز ،  اهتعبت لمحتي يذلا وهف نيعلل ماكلا حبصأ
لبق رجؤملا ىلع ءارث اإل ىوعدب عجري الال واقملا نإف ةرجؤملا نيعلا يف ءانب رجأتسملا ماقأ
 ،لب ضراعملا يأرلا راصنا معزي امك ىوعدلا عفر تقو ردقت ءارث اإل ةميق  ،الألن راجي اإل ةياهن

.  راجي اإل ةياهن دنع إال ءانبلا كلمتي ال رجؤملا نأ  ،ذإ ققحتي مل راجي إل ةياهن لبق ءارث ألناإل
ءارث اإل ناك اذإ :(ا) كلذ نم .  ةغاستسم ريغ جئاتن ىلإ يدؤي يذلا هتاذ وه ضراعملا يأرلا نأ ىلع

اإل ىوعدب عوجرلل لحم أبال يضقي ضراعملا يأرلا قطنمف ،  تكلهتسا دق ةعفنم وأ مت معالدق
انه  مهيأرب ضراعلل يأرلا باحصأ ثبشتي ملو .  ىوعدلا عفر تقو مدعنا دق ءارث ماداإل ام ءارث

ريبيرو لوتن ص77–بال نافارام رظنا اآلرخ( يأرلا ىلإ هنع اوعجري إالنأ مهعسي ملو ،
نئادلا كرتف ،  هريغ نيد صخش يفو 171).(ب)اذإ ةرقف 3 جوميد ص50– 7 نامسإو

ب يفو نمل زجي مل ضراعملا يأرلا انهب انذخأ اذإف .  مداقتلا ب طقست هاوعد هقح ىفوتسا يذلا
ىوعدلا عفر تقو دقزلا ءارث ألناإل ءارث اإل ىوعدب يقيقحلا نيدملا ىلع عجري نأ نيدلا

184 ةداملا رظنا خالهف( ىلع صنلا ىرج دقف غاستسم ريغ لحلا اذه ناك املو .  نيدلا مداقتب



730

حيحصلا عضولا وه اذهو .  هققحت تقو هتميق ردقت ءارث نأاإل هانمدق امم نيبتيو
يذلا وهف هل ، ًاكلم حبصأو ىرثملا ةمذ يف لخد هققحت ذنم ءارث اإل ماد امف ،  ةلأسملل
هيلعف وأزلا صقن نإو ،  منغلا هلف كلذ دعب داز نإ .  تقولا اذه نم هتعبت لمحتي

.(1) ينوناقلا قطنملا هضرفي ام اذهو ،  ةحيحصلا ئدابملا يضقت اذهب .  مرغلا
***

ناك ام رخآ نم ديدجلا يندملا نوناقلا يف تررحت ءارث اإل ىوعد نأ انيأر دقف دعبو
وه ريصملا اذه نوكي لهف .  اهريصمل تكرت دق ررحتلا اذه دعب يهو .  دويق نم اهلغي

تقلطأ  ،مث قيض قاطن يف ةروصحم ميدقلا يف تناك  ،ذإ ةيريصقتلا ةيلوئسملا ريصم
يحاون عيمج ىلع طسبنت ةماع ةدعاق تحبصأ ىتح تعستاو تروطتف ،  اهدويق نم

(2)؟ نوناقلا
ةصاخ حاالت كانه الزتلا  ،ذإ روطتلا اذه لثم ىلإ ةجاح يف ءارث اإل ىوعد نإ

تافورصملا حواالت قاصتل حكاالتاال ،  ءارث اإل يف ةماعلا ةدعاقلا بناج ىلإ موقت
اإل ىوعد اهبناجب ىقبتو ،  صاخلا اهقاطن يف حلااالت هذه ىقبتو ،  ةعفانلا و ةيرورضلا
حلااالت هذه هيف صلقتت يذلا مويلا يتأي ىتح اذه لك .  قاطنلا اذه زواجي اميف ءارث

ةيلوئسملا يف ةماعلا ةدعاقلا تعلتبا امك ،  ءارث يفاإل ةماعلا ةدعاقلا اهعلتبتف ،  ةصاخلا
.  ةيندملا حنجلا يف ةصاخلا حلااالت ةيريصقتلا

ةدعاق بناج ىلإ ءارث اإل ةدعاق زربت :نأ ديدجلا يندملا نوناقلا ةسايس يه هذه
.  مازتل اللال قتسم ًاردصم امهلثم حبصتف ،  دقعلا ةدعاق بناج ىلإو أطخلا

يناثلا عرفلا

ببس بال ءارث اإل ماكحأ

بال ءارث اإل ةدعاق يف اهانمدق يتلا ناكر األ ترفاوت اذإ : ءازجلا و ىوعدلا –785
.  رقتفملا ضيوعت يرثملا ىلع بجوو ،  ةدعاقلا هذه ماكحأ تبترت ،  ببس

اذه ىلإ قيرطلا يه ءارث اإل ىوعدو .  ببس بال ءارث اإل ءازج وه نذإ ضيوعتلا ف
.  ءازجلا

و ىوعدلا – ةيريصقتلا ةيلوئسملا يف انلق امك – نيبقاعتم نيثحبم يف ضرعتسنو
.  ءازجلا

و ميدقلا يندملا نوناقلا نم 209/148 ةداملا ًاضيأ رظنأو – ديدجلا يندملا نوناقلا نم
صحلا يف ًامئاد سيل ضراعملا يأرلا نأ ىلع ).(ج) يسنرفلا نوناقلا نم 1377 ةداملا
وأ لوزي نأ نم  ،دبال ىوعدلا عفر تقو داز دق ءارث اإل ناك اذإ هيلع ابرح بلقني دق  ،لب يرثملا

.  راقتف اال ةميق ةدايزلا هذه عم زواجي ملو ،  صقني
هيلع راس يذلا يأرلا األذخب ىلإ ليما وهو ص394 ، 540 ةرقف تيتس وبأ تمشح روتكدلا رظنا

.  ديدجلا يندملا نوناقلا
نوكي ءارث اإل ريدقت نأ ىلع ابرج دق ميدقلا يندملا نوناقلا لظ يف هقفلا و ءاضقلا ناك املو (1)
فلا خم مكحب ىتأ دقو – ديدجلا يندملا نوناقلا نإف ،  ءارث اإل ققحت تقو ال ىوعدلا عفر تقو
لعفب يرثملا لزنم يف ةدايز وه ؤارث نأاآل ولف ةلا . حلا هذه يف يعجر رثأ هل نوكي –ال
قرتحاو ،  ديدجلا نوناقلا ذافن لبق 1949يأ ةنس ربوتكأ 15 لبق ءارث اذهاإل ققحتو ،  رقتفملا
.  ميدقلا نوناقلل ًاقيبطت يرثملا ىلع ءيشب عجري ال رقتفملا نإف ،  خيراتلا اذه دعب لزنملا

ص91 . ص90– ؟؟؟ قحلا ةدعاقلا يف ريبير رظنا (2)
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األلو ثحبملا

ىوعدلا

 .3)اإل عوفدلا و تابلطلا (2 ىوعدلا يفرط (1: يتأي ام ىوعدلا يف ضرعتسن
.  مكحلا (4.  تابث

ىوعدلا افرط –1

: ىعدملا أ–

بلا طي نأ هل قحي يذلا هدحو وهف ،  رقتفملا وه ىعدملا : ىعدملا نوكي نم –786
.  فلخلا و بئانلا هماقم موقيو .  ضيوعتلا ب

  ميقلا وه ًاروجحم ناك اذإو ،  هيصو وأ هيلو  ،وه ًارصاق اذه ناك  ،اذإ رقتفملا بئانو
اديشر رقتفملا ناك اذإو .  فقولا رظان وه ًاقفو ناك اذإو ،  كيدنسلا وه ًاسلفم ناك اذإو ،

.  ليكولا وه هبئانف بًاغلا
فلخلا وه اذهو هل لا حملا  ،و ماعلا فلا خلا وه اذهو ،  نئادلا وأ ثراولا وه فلخلا و
نئادل زوجيو .  ضيوعتلا ب ةبلا طملا يف هلحم هثراو لح رقتفملا تام اذإف .  صاخلا

ريغ ىوعدلا قيرط نع رقتفملا قح ال معتسم ضيوعتلا ب يرثملا بلا طي نأ رقتفملا
حبصيف رخآ صخش ىلإ ضيوعتلا يف هقح نع رقتفملا لزني نأ حصيو .  ةرشابملا

.  ىرثملا نئاد وه له لا حملا
يبصلا – ةيله األ صقانف ام . ةيلهأ رقتفملا يف طرتشي :وال ىعدملا ةيلهأ –787

ببس نود هباسح ىلع صخش يرثي نأب رقتفي نأ حصي – ةلفغلا وذو هيفسلا و زيمملا
 ،ك ةيله األ ميدع رتقفملا نوكي دق لب .  ىرثملل ًانئاد ةيله األ صقان حبصيف ،  ينوناق
نود ؤهالء نم دحأ باسح ىلع صخش يرثيف ،  هونجملا و هوتعملا و زيمملا ريغ يبصلا

.  ضيوعتلا ب ىرثملل ًانئاد ةيله األ ميدع حبصيف ،  ينوناق ببس
ءاكرش باسح ىلع صخش ىرثأ ول امك ،  رقتفملا ددعتي دقو : ىعدملا ددعت –788

يف هبيصن ردقب مهنم لك ،  يرثملل نينئاد ءاكرشلا ؤهالء حبصيف .  عويشلا يف
ردقيو ،  نيرخ اآل ىواعد نع ةلقتسم ىوعد مهنم لكل  .لب مهنيب نماضت  .وال ضيوعتلا

(1) ةلا حلا هذه يف نماضتلا ىلع صن دورو مدعل كلذو ةدح ، ىلع لك ضيوعت يضاقلا
.

: هيلع ىعدملا -4

نع لوئسملا هدحو وهف .  ىرثملا وه هيلع ىعدملا : هيلع ىعدملا نوكي نم –789
.  فلخلا و بئانلا ةيلوئسملا يف هماقم موقيو .  رقتفملا ضيوعت

وه بئانلا ناك ًاروجحم ناك اذإو .  هيصو وأ هيلو وه هبئان ناك ًارصاق ناك اذإف
ف بًاغلا ًاديشر ناك اذإو ،(2) رظانلا ف ًافقو ناك اذإو ،  كيدنسلا ف ًاسلفم ناك اذإو ،  ميقلا

كلذ . نايب يتأيسو ،(3 ةرقف (م192 يلوضفلا ددعت حةلا يف نماضتلا ىلع صن درو دقو (1)
لقأب ضيوعتلا نع هتيلوئسم ددحتتو ،  ينوناق ببس نودب هئارثإ نع ال وئسم فقولا نوكيو (2)

ا ةميق ىلع عقي فوقوملا لا ملا ىلع ضيوعتلا اذهب ذيفنتلا نأ رهاظلا و راقتف واال ءارث اإل يتميق
ليلدلا مقي مل اذإ هنأب ةطلتخملا فانئتس اال ةمكحم تضق دقو .  فقولا ب تقحتلا يتلا ءارث إل

كانه نك  ،مل فقاولا ينئادب ررضلا عاقيا يف رشابملا ببسلا وه فقولا ءاشنإ نأ ىلع عطاقلا
ببسب فقولا ىرثأ اذإ نكلو .  فقولا ءاشنإ ىلع قباس نئاد نم ةيصيلوبلا ىوعدلا لوبقل لحم

نم نكمتي ملو هقح ، نئادلا فوتسي ملو ،  فوقوملا راقعلل نئادلا اهب ماق لا معأ وأ تاديروت
فانئتسا ) ءارث اإل ىوعدب فقولا ىلع عوجرلا زاج ،  فقاولا راسعإ ببسب هئافيتسا
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.  ليكولا
دادس دعب إال اإلسالةيم ةعيرشلا يف ةكرتلا ثري ال هنكلو ،  هثراو وه يرثملا فلخو
هيلع عفرت ثراو يأو .  رقتفملا ضيوعت نع ةلوئسملا يه نوكت يرثملا ةكرتف .  نويدلا
رجتمك ،  نيدلا ب هيلع لا حم صخش وه فلخلا نوكي نأ زوجيو ةكرتلا لثمب ىوعدلا
نوكيف ،  نيدلا اذه اهيفو يرتشملا ىلع هنويد لا حتو عابي ءارث اإل قيرط نع نيدم

.  ًاصاخ ًافلخ هرابتعاب رجتملل يرتشملا وه ةلا حلا هذه يف ضيوعتلا نع لوئسملا
هذه يف حيرص صنب ،  انيأر امك ديدجلا نوناقلا ىتأ : هيلع ىعدملا ةيلهأ -790
ببس نود ى رثي ،  زيمم ريغ ولو ،  صخش لك " نأب 179 ةداملا تضقف ،  ةلأسملا

عورشملل ةيحاضي اإل ةركذملا يف ءاجو . ". . .  مزتلي رخأ صخش باسح ىلع عورشم
زوجيف ام ، ةيلهأ رفاوت يرثملا يف طرتشي :"وال يتأي ام صنلا اذه ددص يف يديهمتلا

. "(1) ءارث اإل ىضتقمب زيمملا ريغ مزتلي نأ
ناك اذإو .  ميلسلا ينوناقلا قطنملا عم قفتي يذلا وه مكحلا اذه نأ يف كش وال

  تافرصتلا دوقع يف دشرلا نس غولب هيف طرتشي لب زييمتلا هيف طرتشي دقعلا ب مزتلملا
رطخل اعبت هتاجرد يف توافت ىلع زييمتلا ىلع موقت ةدار  ،واإل هتدارإب مزتلي ألهن كلذف ،

ألن كلذف ،  زييمتلا ًاضيأ وه هيف طرتشي عورشملا ريغ لمعلا ب مزتلملا ناك اذإو .  دقعلا
ميدع ةيلوئسم تءاج مث نمو ،  يونعملا هنكر وه زييمتلا و أطخلا ىلع موقت هتيلوئسم

امأ .  انمدق امك نوناقلا يف صن ىلإ ًادنتسم ءانثتسا عورشملا ريغ لمعلا نع زييمتلا
أطخ ىلإ ًادانتسا وال هتدارإ ىضتقمب ال مزتلي امنإ وهف ببس بال ءارث اإل ىضتقمب مزتلملا

fait) ةينوناق ةعقاو وه همازتلا ردصم نإ  ،لب زييمتلا هيف بلطتن ىتح هنم ردص
هتمذ يف مازتل اال بترت ةعقاولا هذه تققحت ىتمف ،  ءارث اإل ةعقاو يه ،(juridique

 ،ال ةيله األ لماك نكي مل اذإ .  يرثملا نأ ريغ زيمم ريغ وأ زيمم هنأ ىلإ رظن نود
 ،فال ةدئاف وأ حبر نم هانج امم ًائيش دقف اذإف عفال . هب عفتنا ام ىلع إال بساحي

.(2) هئارثإ ريدقت يف كلذ نم هدقف ام بسحي
ىلع عويشلا يف ءاكرش ىرثأ ول امك يرثملا ددعتي دقو : هيلع ىعدملا ددعت –791

ب نيلوئسم نونوكي  .وال ضيوعتلا ب رقتفملل نينيدم ؤهالء حبصيف .  ريغلا باسح
راقتفاو وه هئارثإ : نيتميقلا لقأب يأ هبيصن ردقب ال وئسم مهنم لك نوكي  ،لب نماضتلا

ددعت دنع لعفي امك بيصنلا اذه يضاقلا ردقيو .  ءارث اإل اذه هنع أشن يذلا نئادلا
ددعت دنع نماضتلا ءافتناك يرثملا ددعت دنع نماضتلا افتناو انب . رم اميف رقتفملا

.(3) نماضتلا ىلع صن دورو مدع ىلإ عجري رقتفملا

ص345). 1929م41 ةنس ليربا ( يف طلتخم
ص441 . ج2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم (1)

اال ةمكحم تضق رخآ مكح يفو ص333 . 1919م31 ةنس ةينوي 10 يف طلتخم فانئتسا (2)
دقعلا لطبا اذإ ةيله األ صقان نأ ببس بال ءارث يفاإل يضقي نوناقلا نأب ةطلتخملا فانئتس

هل صلخ ام ىلع رصتقي  ،لب هملست ام لك لمشي ال درلا نأ ىلع ،  ءارث اإل ىضتقمب امزتلم ىقبي
و عفنلا نم لكو .  هتامازتلا ءارو نم عفال اهانج يتلا ةدئافلا ىلعو ةدايز نود ققحم عفن نم
نم هكلمي امل ًارظن طإالًاق هب هل ةجاح ماال هيفس ىطعأ اذإ ام حةلا يف هل دوجو ال ةدئافلا

ص299). 1935م47 ةنس ويام ( يف طلتخم فانئتسا ) ةيصخشلا دراوملا
طلتخم فانئتسا ) قحتسملا ريغ عفد يف أدبملا اذه ةطلتخملا فانئتس اال ةمكحم تقبط دقو (3)

دقف كلذ عمو ص24)– 8 ةطلتخملا مكاحملل ةيمسرلا ةعومجملا 1882 ةنس ربمسيد 7
1902م14 ةنس سرام 13) ببس بال ءارث حةلااإل يف نماضتلا ب تضقو أدبملا نع تفرحنا
1900 ةنس ليربا 25) لمعلا بر ددعت دنع ةلا ضفلا يف نماضتلا ب كلذك تضقو ص185).
ص نافارام رظنا ) نيتلا حلا نيتاه يف نماضتلا ب مكحي إال بجاولا ناكو ص217)– م12
1859 ةنس ويام 4 يف ةيسنرفلا ضقنلا ةمكحمو ص328 هيروج اوسنارف نراقو –157
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عوفدلا و تابلطلا –2

( ءارث اإل ىوعد مداقت )

: ىعدملا تابلط أ–

ىعدملا امزلا دودح يف راقتفا نم هب قحل امع اضيوعت ىعدملا بلطي –792
ىوعد ىلع ءارث اإل ىوعد زيمي ام وه اذهو ،  ىعدملا بلطي ام وه اذه .  ءارثإ نم هيلع

إال اتسيل ناتريخ األ نايوعدلا تناك اذإو ةلا . ضفلا ىوعدو قحتسملا ريغ دادرتسا
نعا لقتسم اهنم ثلاالثلك ىوعدلا هذه ىلو ،إالنأ األ ىوعدلا نم نيتصاخ نيتروص

آلرخ .
رسخو قحتسملا ريغل عافدك وأ يلوضفك مدقت اذإ رقتفملا نأ كلذ ىلع بترتيو

نود لوحي  ،وال ببس بال ءارث اإل ىوعدب ةيناث مدقتي نأ نم عنمي ءيش  ،فال هاوعد
قحتسملا ريغ عفد وأ ةلا ضفلا وهو ىلو األ ىوعدلا ببس  ،ألن يضقملا ءيشلا ةوق كلذ

.(1) ببس بال ءارث اإل وهو ةيناثلا ىوعدلا ببس نع فلتخي

: هيلع ىعدملا عوفد ب–

: نيرمأ دحأب ءارث اإل ىوعد يرثملا عفدي : ىوعدلا هيلع ىعدملا عفدي فيك –793
وأ راقتف وأاال ءارث –اإل ثلاالةث اهناكرأ نم ًانكر نأ ىعديف ،  اهتاذ ىوعدلا مايق راكناب امإ

ىضقنا همازتلا نكلو ترفاوت دق ناكر األ نأب رقي نأ امإو .  رفاوتي –مل ببسلا مادعنا
نم قحتسي ام رقتفملا يفو هنأ لثم ىعديف ،  مازتل اال ءاضقنا بابسأ نم ببسب
نأ  ،وأ هتمذ أربأ رقتفملا نأ  ،وأ تعقو ةصاقم نأ هعم ،وأ حلطصا هنأ  ،وأ ضيوعت

.  مداقتلا ب تضقنا ءارث اإل ىوعد

.(377–1–59 هيريس
ال نماضتلا –نأ ميدقلا نوناقلا يف كش كانه نكي مل امك – ديدجلا نوناقلا يف كش ةمث سيلو
" نأ ىلع ( ديدج )279 ةداملا تصن دقو .  نوناقلا يف صن وأ قافتا ىلع ءانب إال نوكي

ناقلا يف صن وأ قافتا ىلع ءانب نوكي امنإو ،  ضرتفي ال نينيدملا نيب وأ نينئادلا نيب نماضتلا
ىلع صن دري ملو ،  اوددعت اذإ نيرقتفملا وأ نيرثملا نيب نماضتلا ىلع قافتا دجوي " .وال
ةراش اإل تقبس دقو (3 ةرقف (م192 يلوضفلا ددعت حةلا يه ةدحاو حةلا يف إال نماضتلا

نماضتلا مدعب يضقي ،  ميدقلا نوناقلا  ،ك ديدجلا نوناقلا نأ حوضوب كلذ نم صلخيو .  اهيلإ
ص158). نافارام عجار ) رقتفملا ددعت وأ يرثملا ددعت اذإ

ةرم هلأللو زوجي ةلا ،فال ضفلا ىلإ هاوعد يف دنتسا اذإ ىعدملا نأ ًاضيأ كلذ ىلع بترتيو (1)
اذه يف ضقنلا ةمكحم تضق دقو .  ببس بال ءارث اإل ىوعد ىلإ دنتسي نأ ضقنلا ةمكحم مامأ
ىلع ءانب ةلمكت يف ىعدملا هقفنأ امب ةبلا طملا وه ىوعدلا عوضوم ناك :"اذإ يتأي امب ىنعملا
ىلع وأالً هاوعد ىعدملا سسأو ،  مهدحأ نم يوفش فيلكت ىلع ًادامتعا مهيلع ىعدملا ضرأ
اهتابثإ نكمي ال ةاعدملا ةلا كولا نأ ىلع ءانب ىوعدلا ةمكحملا تضفرو ةلا ، ضفلا ىلع مث ةلا كولا

نم لبقي هل ،فال ةبسنلا ةلاب ضفلا طئارش رفاوت مدعل ًايلوضف ربتعي ال ىعدملا نأ ىلعو ةنيبلا ب
نوناقلا نم 65 ةداملل هتفلا خم ساسأ ىلع مكحلا اذه يف ضقنلا قيرطب نعطي نأ ىعدملا

ةرم أللو اهؤادبإ زوجي يتلا فرصلا ةينوناقلا بابس نماأل وه هنعط ىنبم نإ ةلوقمب يندملا
هب ةعوفرملا ساس لال رييغت نم هيف امع ال ضف نعطلا اذه ألن كلذ ،  ضقنلا ةمكحم مامأ

ىنستي ىتح اهثحبل عوضوملا ةمكحم ىلع تضرع نكت مل ةيعقاولا هرصانع نإف ىوعدلا
ص 100 مقر 2 رمع ةعومجم 1938 ةنس رياربف 24 ضقن ) هيف رظنت نأ ضقنلا ةمكحمل
يف تلا ةلا ،قف ضفلا ب اهمامأ ةرم أللو كسمتلا زاوج مدعب ضقنلا ةمكحم تضق امك .(297

ىوعدلا يف ًايلوضف ناك امنإ ىعدملا نأب ضقنلا ةمكحم مامأ كسمتلا حصي :"ال كلذ
ةنس ربمسيد 26 ضقن )" عوضوملا ةمكحم ىلع ضرع دق كلذ ناك إالاذإ هنم ةعوفرملا

ص294). 86 مقر 3 رمع ةعومجم 1940
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فوقولا انينعي يذلا و مدقت ام لك يف ةماعلا دعاوقلا قبطتو : مداقتلا ب عفدلا –794
يف ًايرهوج ال يدعت ديدجلا يندملا نوناقلا لخدأ دقف .  مداقتلا ب عفدلا وه يلقال هدنع

اآلن تراص ةنس ، ةرشع سمخب إال مداقتت ال ءارث اإل ىوعد تناك نأ دعبو .  ددصلا اذه
اآليت: ليصفتلا ىلع تاونس ثبالث ًاضيأ مداقتت

ب ءارث نعاإل ضيوعتلا ىوعد طقست " هنأ ىلع ديدجلا نوناقلا نم 180 ةداملا تصن
يف هقحب ةراسخلا هتقحل نم هيف ملعي يذلا مويلا نم تاونس ثالث ءاضقناب ببس ال
نم ةنس ةرشع سمخ ءاضقناب لا األوح عيمج يف كلذك ،  ىوعدلا طقستو ،  ضيوعتلا

. "(1) قحلا اذه هيف أشني يذلا مويلا
ءيشني ": يتأي ام ددصلا اذه يف يديهمتلا عورشملل ةيحاضي اإل ةركذملا يف ءاجو

نم هيف ملعي يذلا مويلا نم تاونس ثالث هتدم ًاريصق ًامداقت صنلا اذه يف عورشملا
مزلي نم صخش ىلع فقيو ،  ضيوعتلا وأب بدرلا ةبلا طملا يف هقحب ةراسخلا هتقحل
أدبيو .  ةليوطلا ةدملا ب مداقتلا بناج ىلإ ريصقلا مداقتلا اذه ىلع صن دقو .  كلذب

. "(2) مازتل هيفاال اشني يذلا مويلا نم اهنايرس
مازتل ال ريصق مداقت ءاشنإ نم هتداع ىلع ةلأسملا هذه يف ديدجلا نوناقلا ىرج دقو
هارنسو ،  ةيريصقتلا ةيلوئسملا يف كلذ لعف هنأ انيأر دقو .  هبحاص ةدارإ نم اشني ال
مازتل نأاال كلذ ةلا . ضفلا ىوعدو قحتسملا ريغ دادرتسا ىوعد يف ًاضيأ كلذ لعفي
يتلا ةدملا نوناقلا هيقبي ال هبحاص هب ملع ىتم مزتلملا ةدارإ نع ال قتسم اشني يذلا
.  نيدملا هاضترا يذلا وه األلو نود يناثلا  ،ف مزتلملا ةدارإ هتأشنأ ًامازتلا اهيف ىقبي

اآل نيتدملا رصقأب مداقتت ببس بال ءارث اإل ىوعد نأ هانمدق يذلا صنلا نم نيبتيو
: نيتيت

ال وهو .  ضيوعتلا يف هقحب رقتفملا هيف ملع يذلا مويلا نم تاونس (1)ثالث
فرعو ريغلا ءارثإ هيلع بترت راقتفا نم هباصأ ام ملع إالاذإ ضيوعتلا يف هقحب ملعي

مايق موي نم هذه انتلا ح يف مداقتلا نايرس أدبي  .فال هباسح ىلع ىرثأ يذلا ريغلا اذه
ىلع ىرثأ نمبو هراقتفاب رقتفملا هيف ملع يذلا مويلا نم  ،لب ىرثملا ةمذ يف مازتل اال
يف ىوعدلا عفر يف رظنيو ،  فقوملا ربدتيف هرمأ نم ةنيب ىلع نوكي كلذبو .  هباسح

.  ةدملا هذه خالل
مداقتت ىوعدلا نأ ةلهو أللو ودبيو .  مازتل اال مايق موي نم ةنس ةرشع سمخ (2)

ةبلا غلا ةرثكلا يف حيحص اذهو .  ةليوطلا ةدملا هذهب اهمداقت لبق ةريصقلا ىلو األ ةدملا ب
إال هباسح ىلع ىرثأ نمبو هراقتفاب ملعي ال رقتفملا نأ ًانايحأ عقي نكلو لا . نماألوح

ىوعدلا نإف ةنس ةرشع ىتنثا نم رثكأ اهانضرف  ،اذإ مازتل اال مايق موي نم ةدم دعب
اهمداقت لبق – مازتل ال مايق موي نم ةنس ةرشع سمخ – ةليوطلا ةدملا ءاضقناب مداقتت

ةنس ةرشع ىتنثا نم رثكأ ءاضقنا دعب أدبت تاونس ثالث يهو ةريصقلا ةدملا ءاضقناب
ام اذهو ةنس . ةرشعلا سمخلا ةدم ءاضقنا دعب إال يضقنت  ،فال مازتل اال مايق موي نم

ةدملا بناج ىلإ ةليوطلا ةدملا دروي نأ لفغي ملو هل ، طاتحاف ديدجلا نوناقلا هردق

طقست اآليت:" هجولا ىلع يديهمتلا عورشملا نم 249 ةداملا يف صنلا اذه درو : صنلا خيرات (1)
ةعجارملا ةنجل اهترقأ دقو . " مداقتلا "ب ظفل ةفاضإب ". . .  ءارث نعاإل ضيوعتلا ىوعد مداقتلا ب
سلجمب يندملا نوناقلا ةنجل يفو .  ليدعت نود باونلا سلجم اهيلع قفاوو ،  اهلصأ ىلع
قفاوو .  صنلا نم ةموهفم "ألاهن مداقتلا "ب ةملك فذح عم اهيلع ةنجللا تقفاو خويشلا

األمعلا ةعومجم ) يندملا نوناقلا ةنجلا هل اهتمدق يتلا ةغيصلا ب ةداملا ىلع خويشلا سلجم
ص445). ص444– ج2 ةيريضحتلا

تامازتل اال نوناق نم 67 ةداملا ًاضيأ رظناو ص444 . ج2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم (2)
.  يرسيوسلا
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.(1) ءاضقنا امهعرسأب مداقتي مازتل ال لعجيل ةريصقلا

تابث 3–اإل

: تابث اإل ءبع أ–

مايق تابثإ هنم بلطي يذلا وهف .  رقتفملا وهو نئادلا ىلع تابث اإل ءبع عقي –795
.(2) يرثملا وهو نيدملا ةمذ يف مازتل اال

.  ءارث اإل اذه رادقمو يرثملا بناج يف ءارثإ كانه نأ تبثي نأ نذإ رقتفملا ىلعف
دق نوكي نأ نأ ىوعدلا عفر موي ىلإ ًامئاق ىقب ءارث اذهاإل نوكي نأ كلذ دعب ىوتسيو

كلذ . نايب مدقت دقو زلا ،
اذه رادقمو يرثملا ءارثإ هيلع بترت هبناج يف ًاراقتفا كانه نأ تبثي نأ ًاضيأ هيلعو

.  راقتف اال
هنأ هيف ضرفي ءارث نأاإل  .ذإ ينوناق ببس هل سيل ءارث نأاإل تبثي نأ ًاريخأ هيلعو
ءارث لإل ببس إال رقتفملا ىعدا اذإف .  ببسلا اذه تابثإ يرثملا فلكي  ،وال ًاينوناق ًاببس
ءارثإو هراقتفا تبثا اذإ رقتفملا نأ ىلإ بهذي حوجرم ىأر كانهو كلذ . تبثي وه هيلعف
هئارث إل ًاينوناق ًاببس كانه نأ يرثملا ىعدا اذإو ،  ءارث لإل ببس أال ضرفي هنإف ريغلا

.(3) كلذ تبثي نأ وه هيلعف

: تابث اإل لئاسو ب-

اهلك – ببسلا مادعناو راقتف واال ءارث –اإل ءارث اإل ىوعد ناكرأ تناك امل –796
كلذ يف لخديو ،  تابث اإل لئاسو عيمجب عئاقولا هذه تابثإ حصي هنإف ،  ةيدام عئاقو

.  نئارقلا و ةنيبلا
دوهشلا لا وقأبو ءابط األ ةداهشبو ءاربخلا ريدقتبو ةنياعملا ب تبثي نأ رقتفملل زوجيف

.  اهتابثإ ءبع هيلع عقي يتلا ثلاالةث ناكر األ نئارقلا بو
تاهينج ةرشع ىلع هتميق ديزت ًادقع هببس ناك اذإ ءارث االىاإل ءاهقفلا ضعب بهذيو
دوقعلا يف ةررقملا تابث اإل دعاوقل ًاقفو اهماقم موقي امب وأ ةباتكلا ب دقعلا تابثإ بجيف

ببس ىلع ىوطنا دق نوكي نأ بلغي هنإف ءارث اإل ببس وه دقعلا ناك اذإ نكلو .(4)

.  مازتلا ىرثملا ةمذ يف بترتي  ،وال ةدعاقلا ناكرأ رفاوتت  ،فال ءارث اإل اذهل ينوناق

مكحلا -4

: ضقنلا قيرطب مكحلا يف نعطلا أ-

رئاس نع ءارث اإل ىوعد يف رداصلا مكحلا فلتخي :ال مكحلا يف نعطلا قرط –797

ببس بال ءارث اإل اهردصم ناكو ،  ميدقلا نوناقلا لظ يف تأشن يتلا تامازتل اال ىلإ ةبسنلا امأب (1)
اهررق يتلا ةريصقلا مداقتلا ةدم تناك اذإ اميف عجريف ةلا ، ضفلا وأ قحتسملا ريغ عفد وأ

طبال يف مداقتلا ددص يف نأشلا اذه يف هانررق نأ قبس ام ىلإ يرست يتلا يه ديدجلا نوناقلا
.(323 ةرقف ًافنآ رظنا ) عورشملا ريغ لمعلا يف مداقتلا ددص يفو دقعلا ن

ص407 . 1928م40 ةنس ةينوي 7 يف طلتخم فانئتسا (2)
ص316– 1949 سيراب ريغلا باسح ىلع ءارث يفاإل هيروج اوسنارف ةلأسملا هذه يف رظنا (3)
نع نوكي امنإ ببسلا اذه مادعنا وأ ءارث لإل ببس دوجو نإف ةيلمعلا ةيحانلا نم امأ ص317 .
ىلإ يرثملا نم مث يرثملا ىلإ رقتفملا نم تابث اإل ءبع لقنت ةبقاعتم ةيئاضق نئارق قيرط

.  اذكهو رقتفملا
ص316 . هيروج اوسنارف (4)
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.  فانئتس واال ةضراعملا يه ةيداعلا نعطلا قرطو هيف . نعطلا قرط ثيح نم ماكح األ
هيلإ ىدعتي يذلا صخشلا ةضراعمو رظنلا ةداعإ سامتلا يه نعطلل ةيداعلا ريغ قرطلا و

.  ضقنلا و مكحلا
اإل ةدعاق يف ربتعي امل ةيسيئرلا طوطخلا مسرنف ،  ضقنلا ب نعطلا قيرط انه انينعيو

هذهل عضخي فال عقاولا نم ربتعي امو ،  ضقنلا ةمكحم ةباقرل عضخيف نوناقلا نم ءارث
ثلاالةث: ءارث اإل ةدعاق ناكرأ – ةيريصقتلا ةيلوئسملا يف انلعف امك – لوانتتو .  ةباقرلا

.  ينوناقلا ببسلا مادعناو راقتف واال ءارث اإل
نم عوضوملا ةمكحم هلجست ام ضقنلا ةمكحم ةباقرل عضخي :ال ءارث 798–اإل
مل امو كلذ نم اهدنع حص  ،ام ءارث اإل نكر تابث إل يعدملا اهمدقي يتلا ةيداملا عئاقولا
اذهاإل لهو ،  ءارثإ ربتعي وه لهو ،  هعوقو اهدنع حص امل ينوناقلا فييكتلا امأ .  حصي

نوكي نأ بجي لهو ،  يونعم وأ يدام ،  رشابم ريغ وأ رشابم ،  يبلس وأ يباجيا ءارث
عضخي نوناقلا لئاسم نم اذه لكف .  بجاو ريغ كلذ نأ وأ ىوعدلا عفر تقو ًامئاق
لئاسم نم وه لا ملا نم نيعم غلبمب هميوقتو ءارث اإل ىدم ريدقتو ؟؟ ةمكحم ةباقرل

.  ضقنلا ةمكحم هيلع بقعت ال ريخ األ لوقلا هيف عوضوملا ةمكحمل عقاولا
عئاقو نم عوضوملا ةمكحم هررقت اميف ضقنلا ةمكحملا ةباقر :وال راقتف 799–اال

ريخ األ عجرملا ةينوناقلا ةيحانلا نم عئاقولا هذه فييكت نكلو .  راقتف اال نأش يف ةيدام
نم عوضوملا ةمكحم دنع حص ام رابتعا اهتباقرل عضخيو .  ضفنلا ةمكحم ىلإ هيف
وأ يدام ،  رشابم ريغ وأ رشابم ،  يبلس وأ يباجيا راقتفا وه لهو ،  ًاراقتفا عئاقولا

  نوناقلا لئاسم نم وه رافتف واال ءارث اإل نيب ام ةرشابملا ةيببسلا مايق بوجوو .  يونعم
ةدح ، ىلع حةلا لك ىلإ اهيف رظني عقاو ةلأسمف تاذلا ب حةلا يف عفال اهمايق امأ ،

نيعم غلبمب هميوقتو راقتف اال ىدم ريدقتو ،  لوقلا قبس امك اهفورظو اهتاسب مبال ردقتو
لا . بملا هميوقتو ءارث اإل ىدم ريدقت يف امك عقاولا لئاسم نم وه لا ملا نم

ديدحت – ةقيقدلا هلئاسم نمو – نوناقلا لئاسم نم ربتعيو : ببسلا مادعنا –800
.  ءارث لإل ًاينوناق ًاببس دقعلا وأ نوناقلا نوكي ىتمو ببسلا ىنعم

لئاسم نم وه ةيطايتحا ىوعد ال ةيلصأ ىوعد ءارث اإل ىوعد ناب لوقلا كلذك
.  نوناقلا

ةمكحم هلجست ام –نأ ةيريصقتلا ةيلوئسملا يف امك انه – ماع هجوب لوقلا نكميو
ةمكحم هيلع بقعت ال ءارث اإل ىوعدل ثلاالةث ناكر األ نأش يف ةيدام عئاقو نم عوضوملا

نم هرفاوت بجي ام كلذ يف لخديو ،  عئاقولا هذهل ينوناقلا فييكتلا امأ .  ضقنلا
ةمكحم هيف نوكت يتلا ةينوناقلا لئاسملا نم ربتعي هنإف رثا ، نم بترتي امو طورش

ىلع . األ عجرملا يه ضقنلا

: مكحلا ىلع بترتت يتلا ب–اآلراث

 ،ك ءارث اإل ىوعد يف مكحلا : ضيوعتلا يف قحلا ردصم وه سيل مكحلا -801
،  ضيوعتلا يف رقتفملا قح ردصم وه سيل ،  ةيريصقتلا ةيلوئسملا ىوعد يف مكحلا

قحو هل . ًائشنم  ،ال قحلا اذهل ًاررقم إال سيل مكحلا  .ف هيوقيو قحلا اذه موقي هنكلو
ا ةعقاو ىلع ةبترتملا ءارث اإل ةعقاو يه ،  ةيدام ةعقاو نم أشن امنإ ضيوعتلا يف رقتفملا
اال بترتي مازتل اال ببس ققحتي نأ درجمبو .  ينوناق ببس كلذل نوكي نأ نود راقتف ال

: اآلةيت جئاتنلا صلختسن كلذ نمو .  نيدملا ةمذ يف مازتل
ءاطع إل راقتف اال ةميقو ءارث اإل ةميق ديدحت –يأ ىرثملا مازتلا ىدم ديدحت (1)
عفر تقوب ال مازتل اال مايق تقوب لص يفاأل هيف ةربعلا نوكت – نيتميقلا لقأ رقتفملا
ةميق امأ .  ءارث اإل ةميق ديدحت يف هانررق ام وه اذهو .  مكحلا رودص تقوب وال ىوعدلا
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نيبنسو ،  مكحلا رودص تقو ىلإ اهديدحت يف رظنن انلعجت تارابتعا كانهف راقتف اال
يلي . اميف كلذ

وال مكحلا رودص تقو نم ال ءارث اإل عوقو تقو نم أشني رقتفملا قح ناك (2)امل
يلص األ ضيوعتلا يف هقح بناج ىلإ يضاقتي نأ هل نإف ،  ىوعدلا عفر تقو نم

(1) راذع اإل ىلع فقوتي ريخأتلا نع ضيوعتلا يف قحلا اذه نكلو .  ريخأتلا نع اضيوعت
.(2) نيدملا راذعإ دعب إال ضيوعتلا قحتسي ال هنأب يضقت 218 ةداملا ،ألن

قحلا اذه يف فرصتي –نأ ءارث اإل عوقو ذنم هقح تبث دقو – رقتفملل زوجي (3)
،  ريغلا ىلإ هلوحي نأ هقح توبث ذنم هلف .  ىوعدلا عفر لبقو لب مكحلا راظتنا نود

عقوي نأ رقتفملل نأ امك ،  يرثملا دي تحت قحلا اذه ىلع ًازجح عقوي نأ رقتفملا نئادلو
لبقو ءارث اإل عوقو عب يرثملا سلفأ اذإو هقح . توبث ذنم يرثملا نيدم دي تحت ًازجح

.  نينئادلا رئاس عم ةسيلفتلا يف رقتفملا لخد مكحلا رودص
ذنم – انمدق امك ةنس ةرشع سمخ وأ تاونس ثالث هتدمو – مداقتلا يرسي (4)

لا ،ألن األوح بسح ىلع ءارث اإل عوقو ذنم وأ ىرثملا بو هب رقتفملا ملعو ءارث اإل عوقو
نإ  .لب مكحلا رودص تقو ىلإ مداقتلا نايرس رخأتي  .وال دجو دق ضيوعتلا يف قحلا
ام ىلع ميدقلا مداقتلا لحم ديدج عون نم ًامداقت ميقي نأ هنأش نم مكحلا رودص

.  ىرنس
ردصم وه سيل مكحلا ناك اذإو : هيوقيو ضيوعتلا يف قحلا موقي مكحلا –802

نم نيعم غلبمب هموقي نأ بلغيو ،  قحلا اذه موقي يذلا وه  ،إالهنأ ضيوعتلا يف قحلا
.  دوقنلا

رداصلا مكحلا في انيأر امك ًاضيأ هيوقي وه  ،لب قحلا ميوقت ىلع رصتقي ال مكحلا و
سمخب إال مداقتلا ب طوقسلل لباق ريغ قحلا لعجي وهف .  ةيريصقتلا ةيلوئسملا يف
بجاو مكحلا حبصأ ىتمو .(2 ةرقف (م385 مكحلا رودص تقو نم ةنس ةرشع

لص أل ًانامض هنيدم تاراقعب صاصتخا قح ىلع لصحي نأ رقتفملل زيجي هنإف ذيفنتلا
نيدملا لا ومأ ىلع ذفني نأ هل زيجي امك (م1085)، تافورصملا و دئاوفلا و نيدلا

.  ذيفنتلل نوناقلا اهنيع يتلا قرطلا عيمجب

يناثلا ثحبملا

ضيوعتلا وأ ءازجلا

ىلع صنت 179 ةداملا نأ انيأر : ءارث واإل راقتف اال ىتميق لقأ وه ضيوعتلا –803
هب ىرثأ ام دودح يف مزتلي " رخآ صخش باسح ىلع ينوناق ببس نود يرثملا نأ
ءارث لآاإل ولو ًامئاق مازتل اذهاال ىقبيو ،  ةراسخ نم هقحل امع صخشلا اذه ضيوعتب

": يتأي ام ددصلا اذه يف يديهمتلا عورشملل ةيحاضي اإل ةركذملا يف ءاجو . " دعب اميف
لقأ درب مزتلي وهف .  ىرثأ ام ردقب نكلو هب رقتفا امع نئادلا ضيوعتب يرثملا مزتليو

دئاوفلا نايضاقتي يلوضفلا و ليكولا (م195)،ف ةلا ضفلا (م710)و ةلا كولا خبالف اذهو (1)
.  قافن اإل تقو نم

نأ نذإ بجيف م220). رظنا ) راذع لال اهيف ةرورض ال يتلا حلااالت نم ءارث حةلااإل تسلو (2)
هنأ تبثي نأ هيلع بجيو .  يرخأتلا نع ضيوعتب راذع يفاإل هبلا طي نأو يرثملا رقتفملا رذعي

صاخلا صنلا قيبطتل انه لحم  .وال ضيوعتلا طرش ررضلا ألن رخياتلا نم ررض هباصأ دق
(م228)ألن ررضلا تابثإ طارتشا مدعب صاخلا صنلا قيبطتل (م226)وال ةدئافلا رعسب

مولعم دوقنلا نم ًاغلبم مازتل اال لحم ناك اذإ ام ىلع روصقم نيصنلا نيذه قيبطت لا جم
ص313 . هيروج اوسنارف عوضوملا اذه يف رظنأ (م226). بلطلا تقو رادقملا
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.(1)" نئادلا هب رقتفا ام ةميقو هب ىرثأ ام ةميق : نيتميقلا
نإف كلذ . إال نوكي نأ نكمي  .وال ءارث واإل راقتف اال يتميق لقأ وه نإ ضيوعتلا ف
ةراسخ ىلع ديزي نأ ةهج نم زوجي ال ضيوعتلا  .ف رقتفملا باسح ىلع ىرثأ دق يرثملا

نأ هل قحي ال رقتفملا  ،ألن ةراسخلا هذه ىلع ديزي يرثملا ءارثإ ناك ول ىتح رقتفملا
نود يرثملا باسح ىلع ًايرثم هرودب وه ناكل  ،إوال هتراسخ ىلع ديزي ًاضيوعت يضاقتي
تناك ول ىتح يرثملا ءارثإ ىلع ىرخأ ةهج نع ضيوعتلا ديزي نأ زوجي  .وال ببس
ًايرثم هرودب وه ناكل  ،إوال هتراسخ ىلع ديزي يرثملا ءارثإ ناك ول ىتح رقتفملا ةراسخ
ءارثإ ىلع ىرخأ ةهج نم ضيوعتلا ديزي زوجي  .وال ببس نود يرثملا باسح ىلع
ىلع يرثملا بساحن ال اذهاالارث ،ألانن ىلع ديزت رقتفملا ةراسخ تناك ول ىتح يرثملا
نم هدي يف عقو ام ىلع هبساحن امنإو ،  ةلماك ةراسخلا ضيوعتب همزلنف هبكترا أطخ
هرودب وه ناكل بسك امم رثكأ در هنأ ولو ،  هبسك امم رثكأ دري نأ زوجي فال بسك

.(2) ببس نود رقتفملا ةحلصمل ًارقتفم
.  راقتف اال ردقي فيك (2).  ءارث اإل ردقي فيك ثالاث:(1) لئاسم انه ضرعتنسو

.  تانامض نم – نيتميقلا نيتاه لقأ وهو – ضيوعتلا هب نرتقي (3)ام

ءارث اإل ردقي فيك –1

نوكي نأ ءارث اإل ميوقت يف ىعاري : ءارث اإل ريدقت يف ىعارت تارابتعا –804
ةاعارم عم مكحلا رودص تقو وال ىوعدلا عفر تقو ال انمدق امك هعوقو تقو هريدقت

.  هانلصف يذلا وحنلا ىلع ريخأتلا نع ضيوعت ةفاضإ نم هيلإ ةراش اإل تقبس ام
نم هفلكت دق يرثملا نوكي نأ ىسع ام ءارث اإل ةميق نم مصخي نأ كلذك ىعاريو

.  هسفنل ءارث اذهاإل بلجلا تافورصم
مازتلا ف اهئيس وأ ةينلا نسح ىرثملا نوكي نأ نيب قرف إال ريدقتلا يف ًاريخأ ىعاريو

ص442 . ج2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم (1)
ألن نيتميقلا لقأ ىلع رصتقي ال ضيوعتلا نإف ةلا ضفلا يفو قح نود عفد ام دادرتسا يف امأ (2)

.  ببس بال ءارث اإل ىوعد يف رقتفملا نم ةياعرلا ب ردجأ نيتلا حلا نيتاه يف رقتفملا
- ًايعيرشت ًاقيبطت ببس بال ءارث اإل ةدعاق اهيف تقبطي تلآ حلااالت نأ ةبسانملا هذه يف ظح نوال
(م ةعفانلا تافورصملا ةلا حو (م924–م925) ريغلا ضرأ يف ءانبلا حةلا اهنم صخنو

رقتفملا ناك اذإ نيتميقلا لقأ وه ضيوعتلا نوكي نأ اهيف عرشملا مزتلا )( ةيناث ةرقف 980
ضر األ بحاص نإف ضر يفاأل ءانبلا كرت اذإ ةين نسحب ريغلا ضرأ يف ينابلا  .ف ةينلا نسح
ًاغلبم عفدي نأ )وأ راقتف اال ةميق يه هذهو ) لمعلا ةرجأو داوملا ةميق عفدي نأ نيب ريخم
نميف لا حلا كلذكو .( ءارث اإل ةميق يه هذهو ) ءانبلا ببسب ضر األ نمث يف داز ام يواسي
وهو عوفشملا راقعلا يف عيفشلا ىنب اذإ امأ ةين . نسحب ريغلا كلم يف ةعفان تافورصم قفنا
نأ يرتشملا هراتخي امل ًاعبت امزلم عيفشلا ناك ( ةعفشلا يف ةبغرلا عإالن لبق (يأ ةينلا نسح
راقعلا ةميق يف داز ام رادقم )وأ راقتف اال ةميق يه هذهو ) هقفنأ يذلا غلبملا امإ هل عفدي

وهف راتخي يذلا وه انه يرتشملا ناك املو ،( ءارث اإل ةميق يه هذهو ) سارغلا وأ ءانبلا ببسب
نأ كلذ ىلإ فضأ .  ةدعاقلا ىلع جورخ اذه يفو .  ءارث واإل راقتف اال يتميق ىلعأ ًاعبط راتخيس
يوف ةعفانلا تافورصملا حةلا يفو ريغلا ضرأ يف ءانبلا حةلا يف ةينلا ءيس ناك اذإ رقتفملا
ىلع يرست ةدحاو ةدعاق دجوت ال هنإف ،  ةعفشلا يف ةبغرلا عإالن دعب ىنب اذإ عيفشلا حةلا
وأ اإلزةلا ةقحتسم تآشنملا ةميق نييلو األ نيتلا حلا يف عفدي هنإف ،  ضيوعتلا ب يرثملا مازتلا
ىرن مث نمو .  لمعلا ةرجأو ءانبلا تاودأ ةميق ةثلا ثلا ةلا حلا يفو ،  ضر األ نمث يف داز ام ةميق
دقو .  ةدعاقلا دودح مزتلت مل ريغلا باسح ىلع ءارث اإل ةدعاقل ةيعيرشتلا تاقيبطتلا هذه نأ
تفلا خ ولو اهقيبطت بجي يتلا يه حلااالت هذه يف تدرو يتلا ةيعيرشتلا صوصنلا نأ انمدق

ال يهف ،  ةعونتملا اهتاقيبطت لمشت نأ نع ءارث اإل ةدعاق روصق ىرن اذه يفو .  ةماعلا ةدعاقلا
.  روطتلا قيرط يف ةرئاس زتلا
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.  اهتاذ يف ءارث اإل ةعقاو ىلع مازتل اذهاال موقي امنإو هتينب هل نأش ال ىرثملا
ةيكلم ءارث اإل ناك اذإ ام :(1)حةلا نيتلا ح ئدابملا هذه قيبطتل ضرعتسنو
ءارثإ معالوأ وأ ةمدخ وأ ةعفنم ناك اذإ ام ةلا حو (2).  ىرثملا ةمذ ىلإ تلقتناو

.  ًايبلس

: يرثملا ةمذ ىلإ تلقتنا ةيكلم ءارث أ–اإل

رقتفملا اهثدحتسا تانيسحت وأ ىرثملا ةمذ يف لخد ًادقن ءارث اإل نوكي 805–دق
.  يرثملا ملا يف

ءارث اإل نوكي نأ ؟امأ رقتفملا ةيكلم يف ىقبت انيع ءارث اإل نوكي نأ زوجي له -806
ىلإ بهذي امك – ىرثملا كلم يف لخدت وال رقتفملا كلم ىلع ىقبت تاذلا ب ةنيعم ًانيع
لخدت مل نيعلا  ،ذإ ءارث حاالتاإل نم حةلا نوكت نأ ىرن (1)-فال ءاقهفلا نم ريثك كلذ

نيع يه  ،لب راقتفا وال ءارثإ كانه سيلف : رقتفملا كلم نم جرخت ملو ىرثملا كلم يف
ىوعدب زئاحلا نم اهدرتسي نأ كلا مللو ،  رخآ صخش ةزايح ىلإ تلقتنا صخشل ةكولمم

.(2) ببس بال ءارث اإل ىوعدب ال قاقحتسا
،  يرثملا ةمذ يف لخد ًادقن ءارث اإل ناك :اذإ يرثملا ةمذ يف لخد دقن ءارث 807-اإل
الء يتس اذهاإل يف ناك ءاوس رقتفملل كولمم دوقنلا نم غلبم ىلع اذه ىلوتسا اذإ امك

ةردق ىلإ هيف رظنيو ،  دقنلا اذه غلبم وه ءارث اإل ةميق نإف ،  اهئيس وأ ةينلا نسح
ةبلا طملا تقو نم إال قحتست فال دئاوفلا امأ .  ضفخنا وأ دقنلا رعس عفترا يددعلا
بلطلا تقو رادقملا مولعم ءارث اإل ىوعدب هدادرتسا بولطملا دقنلا غلبم مادام ةيئاضقلا

ام هيلإ ةبسنلا ب ءارثإ نوكي فال ةيله األ لماك ريغ ناك اذإ يرثملا نأ ظح (3).يوال

.  ةعنقم ريغ يف دقنلا اذه نم هعاضأ
هذه ةميق ردقت : يرثملا ملا يف رقتفملا اهثدحتسا تانيسحت ءارث 808-اإل
يف رقتفملا هقفنأ  ،الامب ثادحتس اال تقو اهببسب يرثملا ملا يف داز امب تانيسحتلا

(4) تاميمرتلا لا معأ كلذ لثم .  ءارث اإل ةميق ال راقتف اال ةميق يه هذه ألن اهاثدحتسا
.(6) ةديدج تاقبط ءانبو (5) األمعلا هذهل لاالةمز داوملا ديروتو

: يبلس ءارثإ وأ لمع وأ ةمدخ وأ ةعفنم ءارث ب–اإل

زنمال نكس ول امك يرثملا اهيلع لصح ةعفنم ءارث اإل نوكي :دق ةعفنم ءارث 809–اإل
8) ةيفخ ريساوم سأالكوأ قيرط نع ءام وأ ًارون كلهتسا ول امكو ،(7) راجيإ دقع نود

ص150 . نافارامو ص314 هيروج اوسنارف رظنأ (1)
اال ىوعد اهبجت ءارث اإل ىوعد نكلو ًاراقتفاو ءارثإ كانه نأب لوقلا ىلع فييكتلا اذه رثؤن نحنو (2)

هذفنت يذلا يأرلا راصنا نم رظنأ ) ءارث اإل ىوعدل ةيطايتح اال ةفصلا ب لوقت ال نحنف ،  قاقحتس
ص316). ص315– هيروج اوسنارف

ص345– 1929م41 ةنس ليربا 9 يف ةطفلتخملا فانئتس اال ةمكحم ىنعملا اذه يف رظنأ (3)
ص90 . 7 تيزاج 1917 ةنس رياني 6 يف ةطلتخملا ةيئادتب اال ةيردنكس اإل ةمكحم

ص315 . 1928م40 ةنس ليربا 24 طلتخم فانئتسا (4)
ص345 . 1929م41 ةنس ليربا 9 طلتخم فانئتسا (5)

تانيسحتلا نوكت نأ طرتشيو ص156– 5 تيزاج 1915 ةنس ويام 19 طلتخم فانئتسا (6)
ص 1895م7 ةنس رياربف 13 طلتخم فانئتسا ) ةيلا مك نوكت نأ يفكي وال ةعفان وأ ةيرورض

ةيئادتب اال ةيردنكس اإل ةمكحم ) ةرشابم نيعلا ىلع تقفنأ تافورصملا نوكت نأو ،(122
ص265). 90 مقر 7 تيزاج 1917 ةنس رياني 6 ةطفلتخملا

ص338 . 1912م24 ةنس ويام 9 طلتخم فانئتسا (7)
ةعفنم ءاملا و رونلا ربتعي دقو اذه ص170– 1900م12 ةنس سرام 21 طلتخم فانئتسا (8)
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هتددح يذلا رعسلل ًاقفو ءاملا و رونلا نمثب وأ لزنملل لثملا ةرجأب ةعفنملا موقتف .(

نأب  .وال اهيس وأ ةينلا نسح يرثملا نوكي نأب ةربع  .وال ءاملا ةكرش وأ رونلا ةكرش
.(1) ىوعدلا عفر تقو ًامئاق ءارث اإل نوكي

ىلإ رقتفملا همدق معال وأ ةمدخ ءارث اإل نوكي دقو : لمع وأ ةمدخ ءارث 810–اإل
دجي يذلا ينفلا فظوملا  ،و يفخ ثرإ نع فشكي يذلا ةباسنلا كلذ لثم .  ىرثملا
امهنكلو يرتشملا و عئابلا نيب ام برقي يذلا راسمسلا  ،و لمعلا بر هنم ديفي ًاعارتخا

يفف .  لمعلا بر هب عفتني ًاميمصت عضي يذلا سدنهملا  .و هتطاسو نود ةقفصلا نادقعي
اذه وأ ةمدخلا هذه ءارو نم يرثملا ىلع تداع يتلا ةدئافلا موقت لا األوح هذه لك
ناك ام ثراولا نأ فورظلا نم نيبت ول اإلثر ردقب يرثي ثراولا لعج ةباسنلا  .ف لمعلا

عارتخا لضفب عفن نم باصأ ام ردقب يرثي لمعلا برو .  هفشكي نأ هدحو عيطتسي
.  ةدئاف نم ةقفصلا هيلع تداع ام ردقب يرثي يرتشملا و عئابلا نم لكو .  ينفلا فظوملا
رجا نم سدنهملل عفدي ناك ام ردقب يرثي سدنهملا ميمصت نم عفتنا يذلا لمعلا برو

.  ىوعدلا عفر تقو ًامئاق ءارث اإل نوكي ألن لا األوح هذه لك يف ةرورض  .وال هلمع ىلع
،  رخآ ىلع ًانيد صخش عفد ول امك ،  ًايبلس ءارث اإل نوكي دقو : ىبلس ءارث 811–اإل
هراج لزنم ذقنيل هل ًاعاتم فلتأ  ،وأ اهجوز ىلع ةقفنلا اهل بجت ةجوزل ةقفنلا مدق وأ
هنع هعفد يذلا نيدلا ردقب ىرثأ دق نيدملا نوكي لا األوح هذه يفف .  قيرحلا نم
نأ مهلا نم كشوأ ام ردقب راجلا  ،و هيلع ةبجاو تناك يتلا ةقفنلا ردقب جوزلا  ،و رقتفملا

.  ىوعدلا عفر تقو ءارث اإل مايقب ًاضيأ انه ةربع (2).وال قرتحي

راقتف اال ردقي فيك –2

راقتف اال ىدم ريدقت أ–

راقتف اال ناك اذإف .  ءارث اإل ىدم هب ردقي يذلا وحنلا ىلع راقتف اال ىدم ردقيو –812
ةمذ يف لخد يذلا دقنلا رادقم نأ كلذ ،  ءارث اإل ىدم نيع وه راقتف اال ىدم نإف ًادقن
اذه وه ضيوعتلا نوكيو .  رقتفملا ملا نم جرخ يذلا دقنلا رادقم نيع وه ىرثملا
.  ىرثملا ةمذ يف لخد ًادقن ءارث اإل نوكي ام دنع هانيب يذلا وحنلا ىلع هدئاوفو غلبملا
يف رقتفملا هقفنأ امب هادم ردق ،  رقتفملا اهثدحتسا تانيسحت راقتف اال ناك اذإو

ا ىدم وه اذهو تانيسحتلا ثادحتسا يف هقفنأ :ام نيتميقلا لقأ يطعيو ،  اهثادحتسا
.  ءارث اإل ىدم وه اذهو تانيسحتلا هذه ببسب يرثملا ملا يف داز امو ،  قافت ال

ىدم ءارث واإل راقتف لال نوكي نأ بلغيف ،  ىرثملا اهكلهتسا ةعفنم راقتف اال ناك اذإو
.  ًاضيوعت اذهاألرج ةميق رقتفملا يطعيف ،  ةعفنملا هذه رجا وه دحاو

ك ًافرتحم رقتفملا ناك نإف ،  ىرثملل رقتفملا هادأ معال وأ ةمدخ راقتف اال ناك اذإو

لخدف ىرثملا هكلهتسا هتاذب ًامئاق ماال اربتعي نأ ىلو  ،واأل ليساوملا نماألسالكو صلختست
قيرط نع لب تكلهتسا ةعفنم قيرط نع ال ءارث اإل لثم ءاملا و رونلا لثم نوكيف ،  هتمذ يف

.  ىرثملا ةمذ ىلإ تلقتنا ةيكلم
ةرورضلا ب نوكي ال ءارث نأاإل ىرن ةعفنملا قيرط نع ءارث اإل ىلع اهانمدق يتلا ةلثم األ هذه يفو (1)

كلذ . لبق تكلهتسا دق ةعفنملا ألن ىوعدلا عفر تقو ًامئاق
م ىلع زجح يذلا نئادلا نأب ىنعملا اذه يف ةطلتخملا ةيئزجلا ةروصنملا ةمكحم تضقو دقو (2)
ًاعيب ةزوجحملا لا األوم هذه عيب نم عفتنا ًايبنجأ ءارث اإل ىوعدب بلا طي نأ هل زوجي هنيدم لا
لحم اهل ىقبي ال ءارث اإل ىوعد نأ ةمكحملا تفاضأ  .مث هتمذ يف تناك ةبيرضب ءافولل ًايرادا

هل نيد نم ةبيرضلا دادس يف هب عفتنا يذلا غلبملا يواسي ًاغلبم مصخ دق يبنج اذهاأل ناك اذإ
ةيئزجلا ةروصنملا ةمكحم ) هل ةكولمم ةزوجحملا لا نأاألوم دقتعي ناك صخش ةمذ يف

ص317). 199 مقر 15 تيزاج 1925 ةنس سطسغأ 12 يف ةطلتخملا
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 .امأ لمعلا وأ ةمدخلل ةيراجتلا ةميقلا ب هراقتفا ردق راسمسلا و ينفلا فظوملا و يماحملا
لوقعم حبر نم هتاف امو تاقفن نم همشجت امب ردقي هراقتفا نإف ًافرتحم نكي مل اذإ

.  لمعلا وأ ةمدخلا هذهب همايق ببسب
واإل راقتف اال نيب ام ةرشابم ةيببس عالةق كانه نوكت نأ هانمدق ام لك يف ظح يوال
بلج دق رقتفملا نوكي نأب لباقم هل ناك نإف هل ، لباقم ال راقتف اال نوكي نأو ،  ءارث
ىلإ ةراش اإل تقبس دقو .  موقت ال ءارث اإل ىوعد نإف راقتف اذهاال ءارو نم هسفنل ةعفنم

كلذ .

راقتف اال ريدقت تقو ب–

نأاال انه لوقلا بجيو .  راقتف اال هيف ردقي يذلا تقولا وه ماه رمأ ىقب –813
 ،لب ىوعدلا عفر تقو  ،وال ءارث اإل ريدقت يف وهاألرم امك هققحت تقو ردقي ال راقتف
ىوعد يف ررضلا لباقي ءارث اإل ىوعد يف راقتف اال نأ كلذ .  مكحلا رودص تقو
ريغت دق ناك اذإ ررضلا نأ ةيريصقتلا ةيلوئسملا يف انيأر دقو .  ةيريصقتلا ةيلوئسملا

.  مكحلا رودص مويب نوكت هريدقت يف ةربعلا نإف فخ ، وأ دتشاف هعوقو ذنم
ةيلوئسملا ىوعد يف ررضلا و ءارث اإل ىوعد يف راقتف اال نيب ام براقن ىتحو

ذقني وهو رقتفملا نأ ضرفن مكحلا رودص تقو امهنم لك ريدقت ثيح نم ةيريصقتلا
اإل تناك نإف .  اهميوقت داريو هراقتفا ىدم يه قورحب بيصأ قيرحلا نم هراج لزنم
نأ يف كش فال مكحلا رودص تقو ةميدتسم ةهاع ىلإ تبلقناو تدتشا دق ةباص

تحبصأو ةباص اإل تفخ ول كلذك .  راقتف اال ريدقت دنع هباسح يف كلذ لخدي يضاقلا
اذهو .  نسحت نم ةباص اإل ىلع أرط ام ًايعارم راقتف اال ىدم يضاقلا بسح ًارطخ لقأ

.  ةيريصقتلا ةيلوئسملا ىوعد يف ررضلا ريدقت يف هانمدق ام نيع وه
هيفاإل ردقي يذلا تقولا و راقتف هيفاال ردقي يذلا تقولا يف قرفلا اذه ليلعت نكميو

اآليت: رابتع باال ءارث
ملا يف لخدي وهف ،  هعوقو تقو ًايئاهن ًاريدقت هريدقتب حمست ءارث اإل ةعيبط نأ

هريدقت يف ةربعلا نوكت كلذلو .  هرادقم كلذب ددحتيف هنًم اءزج حبصيو يرثملا
هصقن يف ،  همنغ بسكيو همرغ لمحتي هل ، مًاكلا حبصأ دقو ،  ىرثملا  .و هققحت تقوب
تقو إال ًايئاهن ًاريدقت ردقي نأب هتعيبط حمست ال ررضلا كف راقتف اال امأ هتدايز يف وأ

نأ عاطتسي  .وال ققحم ريغ هجو ىلع رقتفملا ملا نم جرخي ألهن كلذ .  مكحلا رودص
إال ريغتلل باقال راقتف ماداال ام رقتفملا ملا نم جرخ ام رادقم قيقحتلا هجو ىلع فرعي

تقو وه كلذل نكمم تقو رخآو .  ةتباث ةميق حبصيو هريغت هيف عقطني يذلا تقولا يف
ةوق نكلو ،  ريغتلل باقال راقتف اال ىقبي دق مكحلا رودص دعب ىتحو .  مكحلا رودص

.  هتعجارم زوجت ال ًايئاهن راقتف اال ريدقت لعجت يتلا يه يضقملا ءيشلا

تانامض نم ضيوعتلا ب نرتقي 3–ام

.  رقتفملل بجاولا ضيوعتلا ددح اذإ هل: زايتما ال يصخش نيد ضيوعتلا -814
يصخش نيد وهو .  ىرثملا ةمذ يف هل انيد اذه ناك ،  راقتف واال ءارث اإل يتميق لقأ وهو

ملا يف رقتفملا لمحتيف .  نوناقلا يف صنب إال تبثي ال زايتم هل ،ألناال زايتما ال
راقتفا ببسب يرثملا ملا يف تداز يتلا ةميقلا يف ىتح نينئادلا رئاس ةمحازم يرثملا

.  رقتفملا
ملا سبح يف قحلا رقتفملل لا األوح ضعب يف تبثي دقو : سبحلا يف قحلا -815

اهثدحأ يتلا ءارث اإل ةميق تناك اذإ كلذو ،  ضيوعتلا نم هقح ىفوتسي ىتح يرثملا
دنع هل يذلا ضيوعتلا ىفوتسي ىتح اهسبح يف قحلا هلف ،  هتزايح يف ةعوضوم
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ضرأ يف تانيسحت رقتفملا ثدحتسي نأ كلذ لثم . 246 ةداملا صنل ًاقيبطت يرثملا
.  ضيوعتلا يف هقح ىفوتسي ىتح ضر األ سبحي نأ هلف ،  يرثملا

يناثلا لصفلا

ةلا ضفلا - قحتسملا ريغ عفد

ناتروص ببس بال ءارث :لإل ببس بال ءارث اإل روص نم ناتزيمتم ناتروص –816
ةلا . ضفلا و قحتسملا ريغ عفد امه هروص رئاس نع ناتزيمتم

عفدي انه رقتفملا فألن ءارث اإل روص نم ةزيمتم ةروص وه قحتسملا ريغ عفد نأ امأ
يقيقحلا نيدملا ىلع عجريف ،  هعفدب مزلم هنأ دقتعي هنكلو هيلع ًابجاو سيل ًانيد

ريغ ىوعدب نيدلا هل عفد يذلا نئادلا ىلع عجري  ،وأ ةيداعلا اهتروص يف ءارث اإل ىوعدب
هقح ىفوتسا يذلا نئادلا نأ كلذ .  ءارث اإل ىوعدل ةزيمتملا ةروصلا يه هذهو قحتسملا
هنإف طلغ نع نيدلا ىفو دق رقتفملا ناك املو .  ءافولا وه ينوناق ببسب ىرثأ دق
نئادلا ءارثإ حبصيو ،  ءارث لإل ينوناقلا ببسلا لوزيف ،  طلغلل ءافولا لطبي نأ عيطتسي

وه قحتسملا ريغ عفد نأ كلذ نم ىرنو .  هعفد ام هنم رقتفملا درتسيف ،  ببس نود
.(1) ببس ريغب نوكي نأ ىلإ ىهتنا  ،مث ببس هل ناك ءارثإ

وهو يلوضفلا نأ كلذف ،  ءارث اإل روص نم ةزيمتم ةروص ًاضيأ يه ةلا ضفلا نأ امأو
ال يذلا رقتفملا نم ةياعرلا ب قحأ ناكف مع ، نع ال ضفتم كلذ لعف دق هريغ ىرثيل رقتفي
ىدم عسوأ لمعلا بر وهو يرثملا لبق يلوضفلا قوقح تناك اذهلو .  لضفتلا اذه دمعتي

.  ءارث اإل ىوعد يف رقتفملا قوقح نم
.  نيتروصلا نيتاه نم لك يف اآلن ملكتنو

األلو عرفلا

(*) قحتسملا ريغ عفد

(Paiementdel’indu)

ام درب ًامازتلا هل عوفدملا ةمذ يف عافدلل بتري قحتسملا ريغ عفد نأ انمدق –817
.  هماكحأ يف مث هناكرأ يف مازتل اذهاال لوانتنو قح . نود ذخأ

األلو ثحبملا

قحتسملا ريغ عفد ناكرأ

ام ىلع ديدجلا يندملا نوناقلا نم 181 ةداملا تصن : ةينوناقلا صوصنلا –818
: يتأي

. " هدر هيلع بجو هل اقحتسم سيل ام ءافولا ليبس ىلع ملست نم لك -1"
 ،إال هعفد امب مزلم ريغ هنأ ملعي ءافولا ب ماق نم ناك اذإ درلل لحم ال هنأ ىلع -2"

. " ءافولا اذه ىلع هركأ دق نوكي  ،وأ ةيله األ صقان نوكي نأ
: يتأي ام ىلع 182 ةداملا تصنو

مل مازتل اال اذيفنت مت دق ءافولا ناك  ،اذإ قحتسملا ريغ دادرتسا كلذك حصي -1"

1/140 مقر 30 ةيمسرلا ةعومجملا 1929 ةنس ليربا 30 يف رصم فانئتسا ةمكحم رظنأ (1)
12 يف ةطفلتخملا فانئتس اال ةمكحم نراقو ص989 . 535 مقر ( ةاماحملا ص340–

ص233 . 1938م50 ةنس ليربا
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األلج . مايق ال هاج يفوملا ناكو هلجا لحي
يف لجعملا ءافولا ببسب ةدافتسا ام در ىلع رصتقي نأ نئادلل زوجي هنأ ىلع -2
مازتلا ،  ادوقن هلجا لحي مل يذلا مازتل اال ناك اذإف ررض . نم نيدملا قحل ام دودح

األ لولحل ةيقابلا ةدملا نع يقافت وأاال ينوناقلا اهرعسب اهتدئاف نيدملل دري نأ نئادلا
. "(1) لج

/145 نيتداملا صن وه دحاو صن ميدقلا يندملا نوناقلا يف صوصنلا هذه لباقيو
: يتأي امب يضقيو ، 206

. " هدر هيلع بجو قاقحتسا ريغب ًائيش ذخأ نم "
(1): قحتسملا ريغ عفدل نيتلا ح كانه نأ صوصنلا هذه عومجم نم نيبتيو
مث ءافولا تقو اقحتسم ناك نيدب ءافولا األرم(2) ئداب نم قحتسم ريغ نيدب ءافولا

.  قحتسم ريغ حبصأ
ذخأ ام ردب مازتل اال ثحبلا اذه ءوض يف فيكن  ،مث نيتلا حلا نيتاه نم كال ثحبنو

قح . نود

األلو بلطملا

قحتسملا ريغ عفد حاتلا

األرم ئداب نم قحتسم ريغ نيدب ءافولا –1

ءافولا تقو قحتسم ريغ نيد (1): نينكر ىلع ةلا حلا هذه موقت : نانكر –819
لا . باقاللإلطب هلعجي بيع هبوشي ءافولا لا معأ نم لمع هب .(2)

هب: ءافولا تقو قحتسم ريغ نيد األلو: نكرلا أ-

مل نيد ءافوب صخش موقي نأ زوجي : نيدلا قاقحتسا مدعل ثالةث بابسأ –820
(1): ثلاالةثاآلةيت بابس األ دحأ ىلإ كلذ عجري .  ءافولا تقو هتمذ يف ًابترتم نكي

هترقأو – يديهمتلا عورشملا نم 250 ةداملا يف صنلا اذه درو –م181: صوصنلا خيرات (1)
،  باونلا سلجم هيلع قفاوو – يئاهنلا عورشملا يف 186 مقر تحت هلصأ ىلع ةعجارملا ةنجل
. 186 مقر تحت ،  ةيناثلا ةرقفلا رخآ يف " عفدلا " ةملكب " ميلستلا " ةمكل لا دبتسا دعب
" ميلستلا " ةملك نع ةضاعتس اال دعب ،  خويشلا سلجمب يندملا نوناقلا ةنجل هيلع تقفاوو

ةداملا مقر حبصأو ،  ةيلا تلا داوملا يفو ةداملا هذه يف ةيناثلا ةرقفلا رخآ يف " ءافولا " ةملكب
ج2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم ).  ةنجللا هترقأ امك صنلا ىلع خويشلا لجم قفاوو . 181

ص447). ص446–
هلصأ ىلع ةعجارملا ةنجل هترقأو – يديهمتلا عورشملا نم 251 ةداملا يف صنلا اذه درو م182:

ط ةملك لا دبتسا دعب ،  باونلا سلجم هيلع قفاوو – يئاهنلا عورشملا يف 187 مقر تحت
سلجمب يندملا نوناقلا ةنجل هيلع تقفاوو –187 مقر تحت ، " عفدلا " ةملكب " ميلتسلا
ميلستلا ناك اذاط ةرابعب " مازتل ال ًاذيفنت مت دق ءافولا ناك اذاط ةرابع لدبتست نأ ىلع خويشلا

هترقا امك صنلا ىلع خويشلا سلجم قفاوو –182 ةداملا مقر حبصأو ، " مازتل ال ءافو مت دق
ص450). ص844– ج2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم ).  ةنجللا

.( يلي اميف صنلا خيرات رظنأ م183(
دقو ": يتأي ام صوصنلا هذهل ةماعلا ةرظنلا يف يديهمتلا عورشملل ةيحاضي اإل ةركذملا يف ءاجو

ةدعاقلا قيبطت قاطن نيعف – ًايفاك ال يصفت قحتسملا ريغ درب ةقلعتملا ماكح األ عورشملا لصف
 ،وأ ةيله هلاأل رفاوتت ال نمم ءافولا لا وحأ يف قحتسملا ريغ دري ةصاخ ًاصوصن درفأو ،  ةماعلا
هببس  ،وأزلا هببس ققحتي مل مازتلا ب ءافولا لا وحأ يف كلذكو ،  ءاركإ ناطلس تحت عقي نمم

". .  نيدلا لجأ لولح لبق ءافولا دنع درلا حةلا ىرخأ ةيحان نم هحاوو .  هققحت دعب
ص439). ج2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم )
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قحتسي امل وأ قحتسي مل هنكلو قاقحتس اال لمؤم نيدلا لص(2) نماأل مدعنم نيدلا
هب . ءافولا لبق ىضقنا هنكلو قحتسا نيدلا (3)

هل نكي مل اذإ لص نماأل ًامدعنم نيدلا نوكي لص: نماأل مدعنم نيدلا (1)–821
ةكرتلا ىلع هنأ نظي ًانيد عفدي ثراو كلذ لثم .  تاقو نماأل تقو يف الً صأ دوجو

نأ كلذ دعب حضتيو هثرومل ةيصو ذفني ثراو  ،وأ نيدلا اذهل دوجو إال كلذ دعب حضتيو
هسفن نظف ررضب ريغلا باصأ صخش  ،وأ هتوم لبق ةيصولا نع لدع دق ىصوملا

.(1) رفاوتت مل ةيلوئسملا ناكرأ نأ كلذ دعب حضتا مث ضيوعتلا عفدف ال وئسم
ىلإ ةبسنلا ب امإو عافدلا ىلإ ةبسنلا ب امإ لص األ نم ًامدعنم نيدلا نوكي كلذك

  عفادلا ريغ ةمذ يف هنكلو دوجو هل ناك اذإ عفادلا ىلإ ةبسنلا ب مدعنم وهف هل . عوفدملا
ةبسنلا ب مدعنم وهو .(2) هسفن نيد عفدي هنأ ًاناظ هريغ نيد عفد دق عفادلا نوكيف ،

.  نئادلا ريغل هعفد اذه نكلو عفادلا ةمذ يف ًابترتم ناك اذإ هل عوفدملا ىلإ
طبلا ببس ناك الًايأ طاب ًادقع هردصم ناك اذإ لص نماأل ًامدعنم ًاريخأ نيدلا نوكيو
ًايعيبط ًانيد لب (obligationcivile) ًايندم ًانيد سيل نيدلا ناك الن(3)،وأ

.(2 ةرقف (م199 هذيفنت يف ربج (obligationnaturelle)ال
نوكي دقو : قحتسي امل وأ قحتسي مل هنكلو قاقحتس اال لجؤم نيدلا (2)–822

اذه يف 182 ةداملا لوقتو .  قحتسي مل هنكلو ،  قاقحتس اال لمؤم نوكيو دوجو نيدلل
ققحتي مل مازتل اال اذيفنت مت دق ءافولا ناك اذإ قحتسملا ريغ دادرتسا حصي " هنإ نأشلا

وأ طرشلا ققحت لبق عفد ءاوس عفد ، اذإ فقاو طرش ىلع قلعملا نيدلا (4)" .ف هببس

نأ ةلا حلا هذه يف هل زوجي  ،فال نيعم غلبم ىلع رورضملا صحلا دق لوئسملا نكي مل ام اذه (1)
الًاذإ صأ هل دوجو ال نيدلا ربتعيو .  رفاوتت مل ةيلوئسملا ناكرأ نأ رهظ ول ىتح ،  هدرتسي

فانئتسا ) قحتسم ريغ نوكي نيدلا ىلع داز امف .  هيلع بجاو وه امم رثكأ نيدملا عفد
يفو ص24– 8 ةطفلتخملا مكاحملل ةيمسرلا ةعومجملا 1882 ةنس ربمسيد 7 يف طلتخم
ىضاقت الًاذإ صأ هل دوجو ال كلذك نيدلا ربتعيو ص319). 1924م36 ةنس ليربا 17

ص 1917م26 ةنس رياربف 7 يف طلتخم فانئتسا ) ةكرشلا نم اهقحتسي ال ًاحابرأ كيرش
قحتست امم رثكأ وأ اهقحتست ال ةبيرض نيلومملا دحأ نم بئارضلا ةحلصم تضاقنا 330)،وأ

ص208) 81 مقر 24 ةاماحملا 1943 ةنس ربمفون 11 يف ةينطولا رصم فانئتسا ةمكحم )
.

ًائربم نيدلل هعفد نوكيو عفد ، ام درتسي نأ هل زوجي فال كلذب عملا وهو هريغ نيد عفد اذإ امأ (2)
يف طلتخم فانئتسا ) ببس بال ءارث اإل ىوعدب نئادلا ىلع ال هيلع عجري نأ هلو ،  نيدملا ةمذل

ص75). 1945م57 ةنس رياربف 7
مدع تبثا اذإ . . . ": يتأي ام ددصلا اذه يف يديهمتلا عورشملل ةيحاضي اإل ةركذملا يف ءاج (3)
امزتلم هثروم نكي مل نيدب ىفو دق ثراولا ناك اذإ امك طإالًاق: هادأ يذلا نيدلا ببس ققحت

ماق اذإ ناك  ،وأ همازتلا ب ءافولا النب طبلا قلطم دقع يف نيدقاعتملا دحأ ماق اذإ ناك هب ،وأ
ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم )" هنع لأسي هنأ أطخ دقتعا ثداح نع ضيوعتب ءافولا ب صخش

ص449). ج2
هذهو عفد ، ام درتسا دقعلا لطبأ مث طلغ نع نيدلا نيدملا عفد نإف لا ، باقاللإلطب دقعلا ناك اذإ امأ
اقحتسم ناك نيدب ءافولا حةلا يهو قحتسملا ريغ عفد نم ةيناثلا ةلا حلا روص ىدحإ يه

لإل دقعلا ةيلباق نم ةنيب ىلع وهو نيدلا نيدملا عفد اذإو .  قحتسم ريغ حبصأ مث ءافولا تقو
عفد . ام درتسي نأ نيدملل زوجي  ،فال دقعلل ةزاجا عفدلا ربتعا لا طب

تبثا اذإ :" . . . .وأ يتأي ام ددصلا اذه يف يديهمتلا عورشملل ةيحاضي اإل ةركذملا يف ءاج (4)
مل هنأ عم فقاو طرش ىلع ًاقلعم ًانيد نيدم ىدأ اذإ امك ،  ققحتي مل نيدلا ببس )نأ عفادلا )

ءافولا لصح اذإ كلذك بدرلا ةبلا طملا زوجتو .(1 ةرقف م145 ينانبللا نينقتلا ظرنا ) ققحتي
و يواسمنلا نينقتلا نم 1434 ةداملا رظنأ ) طرشلا ريصم ملعي نأ لق قيلعتلا ةرتف خالل يف
األمعلا ةعومجم )،( عورشملا نم 389 ةداملا و يليزاربلا نينقتلا نم 2 ةرقف 694 ةداملا

ص449). ص2 ج2 ةيريضحتلا
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نوكي نأ انمدق امك كلذ يف ىوتسي .  قحتسي مل نيدل ًاعفد هعفد نوكي ،  هفلخت دعب
دعب  ،وأ قحتسيس نيدلا ناك اذإ هيف تبثي مل تقو يف يأ طرشلا ققحت لبق عفدلا
طرش ىلع قلعملا نيدلا امأ .  قحتسي نل نيدلا نأ هيف تبث تقو يف يأ طرشلا فلخت
اذإو ،  ًاقحتسم ًانيد عفد دق نوكي هنإف نيدملا هعفد اذإ ذفان دوجوم نيد وهف خساف
ريغ حبصأ مث ءافولا تقو ًاقحتسم ناك نيدب ءافو اذه راص خسافلا طرشلا ققحت
اميف اهنايب يتأيس قحتسملا ريغ عفدل ةيناثلا ةلا حلا روص نم ةروص هذهو ،  قحتسم

يلي .
نأشلا اذه يف 183 ةداملا لوقتو .  قحتسي امل هنكلو ققحم دوجو نيدلل نوكي دقو
لحي مل مازتل اال اذيفنت مت دق ءافولا ناك  ،اذإ قحتسملا ريغ دادرتسا كلذك حصي " هنإ
نوكي األلج لولح لق عفد اذإ لجؤملا نيدلا األلج" .ف مايق ال هاج يفوملا ناكو هلجا

.  ءافولا تقو قحتسم ريغ نيدل  ،يأ قحتسي امل نيدل ًاعفد هعفد
بترت نيدلا نوكي دقو هب: ءافولا لبق ىضقنا هنكلو قحتسا نيدلا (3)–823
بابسأ نم ببسب ىضقنا هنكلو األءاد ، بجاو ًاحيحص ًانيد هل عوفدملل عفادلا ةمذ يف

دق نيدلا نوكي نأ كلذ لثم .  هئاضقنا دعب ىرخأ ةرم هئافوب عفادلا ماق مث ءاضقن اال
نوكي نأ (1)،وأ ىرخأ ةرم نيدلا يفوف ةصلا خملا ىلع ثراولا ريعي ملو ثروملا هافو

نم مغرلا ب نئادلل نيدملا هافوو ءارب وأباال ديدجتلا وأب ةصاقملا ب ىضقنا دق نيدلا
األءاد ، بجاو ًاذفان ًادوجوم ناك ًانيد نيدملا عفد روصلا هذه عيمج يف .  هئاضقنا

.  قحتسم ريغ ًانيد عفد دق عفادلا نوكيف ،  ىضقنا دق ناك عفدلا تقو هنكلو

لا باقاللإلطب هلعجي بيع هبوشي ءافولا لا معأ نم لمع : يناثلا نكرلا ب–

قحتسم ريغ نيدلا نأ تبثي نأ عفادلا ىلع بجي : ءافول لا معأ نم لمع –824
نم سيلو ءافولا لا معأ نم لمعب ماق دق هنأو ،  مدقت اميف هانلصف يذلا وحنلا ىلع
باقم ىطعأ دق نوكي نأ يفكي  ،لب ًارشابم ءافو نيدلا ءافوب ماق دق نوكي نأ يرورضلا

(2 ) نيدلا ب ًاديدج ارارقإ ىطعأ dation)،وأ en paiement) ءافولل ال
نيدلا صاق  ،وأ ءافولا نامضل ًاصاخ ًانيمأت بتر (reconnaissancededette)وأ

ىلع هذه ءافولا لا معاو .  ةعونتملا ءافولا لا معأ نم كلذ ريغب ماق هل ،وأ نيد يف

246 مقر 1 رمع ةعومجم 1935 ةنس ليربا 11 يف ضقنلا ةمكحم مكح ىنعملا اذه براقي (1)
ص674 .

ةبساحملا يف دنسلا اذه لخدي  ،وال نيدب ًادنس هنئادل نيدملا ررحي نأ ءافولا لا معأ نمو (2)
دنسلا ءاقبف هقح ، نئادلا اهيف ىفوتسي يتلا ةبساحملا يهو ،  نيدملا و نئادلا نيب ام ةيئاهنلا

يف ضقنلا ةمكحم تضق دقو .  نيترم نيدلا ءافيتسا ةلزنمب وه هقح هئافيتسا نم مغرلا ب هعم
لا غشا ) يروص ببس هل ركذي غلبمب هليمع نم دنس ىلع لصحي يذلا راسمسلا نأب ىنعملا اذه
،  ةيئاهنلا ةبساحملا يف هافوتسا نأ قبس ةرسمس نيد نع ررح دق دنسلا نأ تبثيو ،( ةيرامعم

غلبملا اذه نأ ققحملا ناك املو ": ددصلا اذه يف تلا  ،قو نيترم نيدلا ىفوتسا دق نوكي
ةرسمسلا لا معأ صوصخب نيفرطلا نيب ةيئاهنلا ةبساحملا يف لخدي )مل دنسلا هب ررح يذلا )

نمو .  نيترم ءافولا رركتي ال ىتح غلبملا اذهب هيلع عوجرلا امهيلع نوعطملا قح نم نوكيف
  قارو يفاأل اهل لصأ ال ةعقاو نكي مل هءاضق مكحلا هيلع سسأ ام نأ كلذ نم حضتي هنأ ثيح

تبثو لا ، حلا ةقيقحل احرش امهتركذم يف امهيلع نوعطملا اهطسب يتلا عئاقولا يه لب ،
ينوناقلا فييكتلا في امهيلع نوعطملا تفلا خ دق تناك نإو ،  اهترقأف اهتحص ةمكحملل

دنس دنسلا لعجت عئاقولا هذه نأ اتمهوت ةقباسلا عئاقولا اندرس نأ دعب امه  ،ذإ امهاوعدل
تعنتقأ يتلا عئاقولا هذه ىلع تعفلخ ةمكحملا نكلو ،  هافصت نأ اتدارأ اذكه وأ ةلماجم

اذهاأل ىلع اهءاضق تماقأو قح ، ريغب ضبق ام در وهو حيحصلا ينوناقلا فصولا اهتحصب
91 مقر نعطلا يف 1950 ةنس رياربف 16 يف ضقن ). " هيلع يعنلل ليبس ال رمأ وهو ،  ساس

.( دعب رشني مل وهو ةرشع ةنماثلا ةيئاضقلا ةنسلا
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،  ةينوناقلا تافرصتلا تابثإ يف ةماعلا دعاوقلل عضخت ةينوناق تافرصت يه اهعونت
.(1) ةنيبلا وأب ةباتكلا ب تابث اإل باصنب اهنم قلعت ام ةصاخبو

هنأ ىلع ليلدلا عفادلا ماقأ اذإف لا: باقاللإلطب هلعجيف ءافولا بوشي بيع –825
(2) طلغ نع عفد هنأ ضورفملا  ،ف هانيب يذلا هجولا ىلع قحتسم ريغ نيد ءافوب ماق

فورظلا اهرربت ةنيرق ةينوناقلا ةنيرقلا هذهو .  عفدلا ب مزلم ريغ هنأب ملعي نكي مل هنأو
اذه نوكي إالنأ هيلع قحتسم ريغ ًانيد صخش عفدي نأ ةلهو أللو ًاموهفم سيلفز
نأ كلذ نم ىرنو .  هئافوب ماق كلذلو األءاد بجاو قحتسم نيدلا نأ دقتعا دق صخشلا

.(3) هتابثإ عفادلا فلكي ال ضورفم ،  ةداع ءافولا بوشي يذلا بيعلا وهو ،  طلغلا

نأ لمعلا يضتقيو ": يتأي ام ددصلا اذه يف يديهمتلا عورشملل ةيحاضي اإل ةركذملا يف ءاج (1)
همايق امهلوأ : نيرمأ ىلع ليلدلا ميقي نأ ًاقحتسم نكي اممل ءادأ يعدي نم بجاو نم نوكي

تافرصتلا تابثإ يف ةماعلا دعاوقلل كلذب عضخيو ينوناقلا فرصتلا ةفص هب قحلا ءافوب
تصن دقو .  ةنيبلا وأب ةباتكلا ب تابث اإل باصنب اهنم قلعت ام صوصخلا هجو ىلعو ،  ةينوناقلا
نيمأت بيترتو لباقمب ءافولا نأ ىلع يشكارملا و يسنوتلا نينينقتلا نم 74/79 ناتداملا
ةءارب وأ مازتلا دوجو تابثإ هب دصقي رخآ دنس وأ نيدلا ب فارتعا ءاطعأو ءافولا نامضل صاخ

يف تلمعتسا يتلا تارابعلا مومع نم عورشملا دصق دقو .  ءافولا ةلزنم ًاعيمج لزنت هنم ةمذلا
لهتساف ،  اههابشاو حلااالت هذه ةهجاوم ىلإ قحتسملا ريغ عفدب ةصاخلا ةدعاقلا ةغايص
ًاقحتسم سيل ام ءافولا ليبس ىلع ملست نم لك نأ ىلع صنلا )ب ديدج 250(م181 ةداملا
ءافولا لصحي ام بورض نم ًابرض وأ ءافولا روص نم ةروص صخي نأ نود هدر ، هيلع بجو هل

األمعلا ةعومجم )". . .  هتمذ يف ًاقحتسم نكي مل امب ءافولا ب همايقف يناثلا األرم امأ هب .
ص449). ج2 ةيريضحتلا

عقاولا في ًاطلغ نوكي نأ يوتسيو .  ةفورعملا هطورشب ةدار اإل بيعي يذلا طلغلا وه انه طلغلا (2)
،  تفلتخاو هريسفت يف مكاحملا تددرت ،  مهبم عيرشت يف طلغلا ربتعي  .وال نوناقلا يف ًاطلغ وأ

ءاضقلا ىدل ًاعويش األرثك ريسفتلا اعبتا دق قافت اال تقو نافرطلا ناك اذإ عفد ام دادرتس ال ًاببس
ماظن ريسفت يف طلغلا كلذكو ص226). 1930م42 ةنس رياني 23 يف طلتخم فانئتسا )
عفدلا تقو نيفرطلا نم هب ًاملسم ريسفتلا اذه ناك اذإ دادرتس لال ًاببس نوكي ال ةكرش

ص557). 1930م42 ةنس ةينوي 11 يف طلتخم فانئتسا )
لزانتو هقح ، نم ربكا غلبمب عيزوتلا يف مدقتو ،  نيدملا عم نئادلا أطوت اذإف ،  سيلدتلا طلغلا كو
نينئادلا نإف ،  ةدايزلا نيدملا رطاشو األربك غلبملا نئادلا ضبقف ،  ةضراعملا نع نيدملا

قح نود ذخأ ام هنم اودرتسيل نئادلا اذه ىلع اوعجري نأ مهل زوجي ةبترملا يف نيرخأتملا
ص122). 1949م61 ةنس ويام 12 يف طلتخم فانئتسا )

ناك هنأ تابثإ فلكي يذلا وه عفادلا نأب يضقي ،  ميدقلا نوناقلا لظ يف ،  يرصملا ءاضقلا ناك (3)
17 يفو ص132– 1902م14 ةنس رياربف 13 يف طلتخم فانئتسا ) عفد امدنع طلغ يف

لبقت – ةيئاضق نئارق الص ختسا يف لهاستي ناك هنكلو ص319). 1924م36 ةنس ليربا
نيدملا براقأ دحأ نم لصاحلا ءافولا  .ف طلغ يف ناك عفادلا نأ ىلع – سكعلا تابثإ ةهادب

يذلا غلبملا نأ نم تبثتلل ةليسو هيدل تسيلو نيدلا ب ىضق يذلا مكحلا نومضم لهجي وهو
ديزي عوفدملا ردقلا ناك اذإ طلغ نع عقو هنأ يهف ضرفي ،  نيدلا ردقي وه نئادلا هب بلا طي

لصاحلا ءافولا ص319).و 1924م36 ةنس ليربا 17 يف طلتخم فانئتسا ) نيدلا ىلع
يه ةقيرطلا هذه نأ ًاعطاق ًاديكأت نئادلا هل دكأ نأ دعب اهبإال ضري مل ةقيرط ىلع نيدملا نم
طلغ نع عقو دق هنأ ربتعي  ،لب هيلًع اقفتم دقعلل ًاريسفت ربتعي ال ًانوناق ةحيحصلا ادحو

ص273). 196 مقر 11 تيزاج 1921 ةنس سرام 22 يف ةطلتخملا ةيلكلا رصم ةمكحم )
مايقف .  ةنيب نع عفد دق عفادلا نأ ىلع ةيئاضق نئارق الص ختسا يف لهاستي ءاضقلا ناك امك
رارقإ نمضتي ةراسخلا يف هبيصن وه غلبملا اذه نأ رابتعا ىلع نيعم غلبم عفدب ءاكرشلا دحأ

نع عفد هنأ تبثي عفد ،نأ ام دادرتسا دارأ وه ،اذإ هيلعف ،  ةراسخلا هذه عوقوب كيرشلا اذه
ص79)– 1896م) ةنس ربمسيد 31 يف طلتخم فانئتسا ) هيلع ًاقحتسم سيل ام طلغ

ىضقف هل ، عوفدملا ىلع تابث اإل ءبع لعج نأ دح ىلإ ةياهنلا يف يرصملا ءاضقلا لصو دقو
نيتاه ىدحإ تناك اذإ هنم ،ألهن ةدئاف ال طلغلا تابثإ حبصأ نيترم نيدلا نيدملا عفد اذإ هنأب

مث نمو ،  ببس ىلع اهيف عفدلا موقي ال ىرخ  ،فاال حيحص ببس ىلع اهيف عفدلا موقي نيترملا
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زوجيف .  سكعلا تابث إل ةلباق ةنيرق يه طلغلا ىلع ةينوناقلا ةنيرقلا هذه نكلو
امب ًامزلم نكي مل هنأ عفدلا تقو ملعي ناك عفادلا نأ تبثي نأب اهضقني نأ هل عوفدملل

هل ، عوفدملا ةحلصم يف يهاآلن ،  ىرخأ ةينوناق ةنيرق تماق كلذ تبثا اذإف عفد .
هل زيجي ال ًارما عفادلا هب دارأ امنإ قحتسم ريغ نيدلا نأب ملعلا عم عفدلا نأ ىلع

ىوعدب عجري  ،فال ًاعربت وأ ةلا ضف هريغ ىلع ًابجاو ًانيد عفدي دقف عفد . ام دادرتسا
عفد دق ناك اذإ نيدملا ىلع يلوضفلا ىوعدب عجري امنإو نئادلا ىلع قحتسملا ريغ
كلذب ًادصاق ًايعيبط ًانيد عفدي دقو .  ًاعربت عفد دق ناك اذإ دحأ ىلع عجري وأال ةلا ضف

نأ عفدلا ب ديري دقو (م210). هرايتخاب هادأ ام درتسي  ،فال مازتل اذهاال يفوي نأ
عفدي دقو هل . ًاذيفنت عفدلا نوكيو ًاحيحص دقعلا بلقنيف لا ، باقاللإلطب ًادقع زيجي

نعاأل ال زانتم ءافولا لجعي نأ دارأ ألهن كلذب عملا وهو األلج لولح لبق ال جؤم ًانيد
.(1) هل عوفدملا ىلع ءيشب عجري وال ًاحيحص هؤافو نوكيف لج ،

ةلباق ةنيرق ًاضيأ يه هل عوفدملا ةحلصمل موقت يتلا ةيناثلا ةينوناقلا ةنيرقلا هذهو
: نيرمأ دحأ تبثي نأب اهضقني نأ عفادلا عيطتسيو .  سكعلا تابث إل

ءافولا لطبي نأ عيطتسي كلذ دنعو : عفد نأ تقو ةيله األ صقان ناك هنأ (ً (وأال
نيدلا نأ نم ةنيب ىلع وهو عفد دق ناك ول ىتح عفد ، ام درتسي نأو هتيلهأ صقنل

.(2) هتمذ يف ًابترتم نكي مل هعفد يذلا
املو لبق ، نم نيدلا ىفو دق نوكي نأ كلذ لثم .  ءافولا ىلع هركا دق هنأ ( ًايناث )

ينوناق فرصت يأ وأ عربتب مايقلا ةين نيدملا ىلإ بسن إالاذإ ًايرورض طلغلا تابثإ نوكي ال
1938م ةنس ليربا 12 يف طلتخم فانئتسا ) هتبثي نأ هل عوفدملا ىلع بجي ام اذهو ،  رخآ
دقو ص139). 1937م49 ةنس سرام ( يف طلتخم فانئتسا ًاضيأ رظنأ ص233– 50

،  طلغ نع عقو قحتسملا ريغ عفد نأ ىلع ةينوناق ةنيرق ماقأ نأب األرم ديدجلا نوناقلا مسح
.  ىرنس امك سكعلا تابث إل ةلباق ةنيرقلا هذه لعجو

ال قحتسملا ريغ عفد نأب ،  ميدقلا نوناقلا لظ يف حلا ، لك ىلع يضقت تناك ةيرصملا مكاحملا نكلو
ص 1895م7 ةنس ويام 9 يف طلتخم فانئتسا ) طلغ نع عقو إالاذإ دادرتس اال هيف زوجي
ص79 1896م) ةنس ربمسيد 31 يفو ص351– 1895م7 ةنس ةينوي 20 يفو –266
ص253– 1918م30 ةنس رياربف 28 يفو ص50– 1913م26 ةنس ربمفون 26 يفو –

ص319). 1924م36 ةنس ليربا 17 يفو
عفد ، ام درتسي نأ هل زوجي ىتح طلغ نع عفد دق نوكي نأ عفادلا يف طرتشا اذإ هنأ ظح يوال اذه
ءيس نوكي دقف ،  طلغ نع قحتسملا ريغ ضبق دق هل عوفدملا نوكي نأ يرورضلا نم سيلف
اميف هل ضرعنس ليصفت ىلع قح نود ذخأ ام دري نيتلا حلا يفو ،  ةينلا نسح نوكي امك ةينلا

يلي .
لدع ةيوص عفد اذإ امك – نماألرم ةنيب ىلع وهو الً صأ دوجوم ريغ ًانيد عفد دق ناك اذإ (1)امأ
يف غرفت مل ألاهن ةلطاب ةبه وأ طرشلا فلخت دعب فقاو طرش ىلع ًاقلعم ًانيد وأ ىصوملل اهنع
دق ىبدأ بجاو اذه نأ ًادقتعم عفد امب هل عوفدملل عربتي نأ كلذب ديري دقف – ةيمسر ةقرو
ام درتسي فال يعيبطلا مازتل اال ةلزنم ىلإ ىقترا دق بجاولا اذه نوكي دق  ،لب هتمذ يف بترت

.  هرايتخاب كلذ نم هادأ
طبلا ب عملا وهو باد وأاآل ماعلا ماظنلا ىلإ عجري ببسل لطاب دقع هردصم ءادأ يذلا نيدلا نوكي دقو
مغرلا ب عفد ام درتسي نأ ةلا حلا هذه يف عيطتسيف ،  ةيوبر دئاوف وأ رامق نيد عفد اذإ امك الن ،

1 ةرقف م227 رظنأ ) باد واآل ماعلا ماظنلا هيضتق يذلا وه لحلا اذه الن ،ألن طبلا ب هملع نم
و ةرماغملا نيد دادرتسا زيجت يهو 2 ةرقف 739 مو ةيوبرلا دئاوفلا دادرتسا زيجت يهو

.( ناهرلا
مل اذإ ةمذلل ًائربم ًاحيحص نوكي عفدلا نإف ،  هتمذ يف ًابترتم ًانيد ةيله األ صقان عفد اذإ امأ (2)

325 ةداملا نم ةيناثلا ةرقفلا تصن دقو عفد . ام دادرتسا هل زوجي ال مث نمو ،  ًاررض هب قحلي
هأال سيل نمم قحتسملا ءيشلا ب ءافولا ف كلذ عمو ": لوقت ذإ ةحارص مكحلا اذه ىلع

. " ىقوملا ب ًاررض ءافولا قحلي مل اذإ مازتل هباال يضقني هيف فرصتلل
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ةيشخ ىرخأ ةرم هيفوي نأ رطضاف ،  ةصلا خملا ىلع رثعي مل ةيناث ةرم هب بلوط
درتسي نأ عيطتسي ةلا حلا هذه يفف ،  ةصلا خملا ىلع كلذ دعب رثع مهلا ،مث ىلع ذيفنتلا
لثمو .(1) قحتسم ريغ ًانيد عفدي هنأ ملعي ناك عفدلا تقو هنأ ولو قح نود عفد ام
زجح عفرو ىرخأ ةرم اهب هلوط  ،مث بئارضلا نم هيلع ام ددس دق نوكي نأ ًاضيأ كلذ
يف هل زوجيف ،  قحتسم ريغ نيدلا نأب عملا وهو عفدلا ىلإ رطضاف مهلا ، ىلع ىرادإ

.(2) عفدلا ىلع ًاهركم ناك ألهن عفد ام درتسي نأ ةلا حلا هذه
.  قحتسم ريغ حبصأ مث ءافولا تقو اقحتسم ناك نيدب ءافولا -2

يف عفد يذلا نيدلا نأ يف اهتقبس يتلا ةلا حلا نع ةلا حلا هذه فلتخت نانكر –826
وهو وأ هاركا وأ طلغ نع اذه هافو دقو عفادلا ةمذ يف ًاقحتسم نكي مل ةقباسلا ةلا حلا
نيد وهف اهددصب نحن يتلا ةلا حلا يف عفادلا هافو يذلا نيدلا امأ ،  ةيله األ صقان
هذه موقتو كلذ . دعب قحتسم ريغ حبصأ هنكلو عفدلا تقو ءافولا بجاو قحتسم
لا األءاد .(2)وز قحتسم نيدب حيحص ءافو (1): نينكر ىلع ىرخ يهاأل ةلا حلا

هب . ءافولا مت نأ دعب نيدلا اذه ببس

ةماعلا ةباينلا هتذفنو ،  ةفلا خم يف مكح ردص اذإ هنأب ةطلتخملا فانئتس اال ةمكحم تضق دقو (1)
عفدي نأ دعب هل ، زوجي ريخ اذهاأل نإف ،  هيلع موكحملا باسح ىلع اهب موكحم لا معأ ذيفنتب

األ ىلع ديزي هعفد ام نأ تبثأ وه اذإ قح نود عفد ام درتسي هنم ،نأ ةبولطملا تافورصملا
ليصافتو تانايب كلذ لبق ةراد نماإل بلط دق ناك اذإ ةصاخبو األمعلا ، هذهل ةداتعملا ةرج

ص 1923م35 ةنس ليربا 19) ةراد اإل هيلع درت ملف هسفنب اهذفنيل ةبولطملا نعاألمعلا
مكاحملل ةيمسرلا ةعومجملا 1879 ةنس ليربا 10 يف طلتخم فانئتسا ًاضيأ رظنأ –357

ةنس ربمسيد 3 يفو ص74– 1898م11 ةنس ربمسيد 20 يفو ص252– 4 ةطلتخملا
ةنس ةينوي 17 يفو ص452– 1927م39 ةنس ويام 10 يفو ص73– 1913م26

ص569). 1930م42
 ،مث هيلع هب مكحلا بولطملا نيدلا ددس هنأ نيدم ىعدا "اذإ هنأب ضقنلا ةمكحم تضق دقف كلذ عمو
ب نيدلا نم صلا ختلا نم نيدملا هيعدي ناك ام مكحلا اذه لوانتو ،  نيدلا اذهب همازلا ب مكح

يعدي نأ كلذ دعب نيدملا اذهل سيلف ،  ةصلا خم ةيأ ميدقت مدعل تباث ريغ هنإ هنع ئاقال ءافولا
ةنس ربمفون 30 يف ضقن )" كلذ دعب اهدجي ةصلا خم ىلع ءانب ةديدج ىوعدب هتمذ ةءارب
مدع نإ ضقنلا ةمكحم ءاضق ريربتل قيلا دقو ص16). 7 مقر 3 رمع ةعومجم 1939
كلذ دعب عوجرلا زوجي فال ىضقملا ءيشلا ةوق زاح مكحب هيف ىضق دق نيدلا نم صلا ختلا

يضقملا ءيشلا ةوقب عفدلا ردهت ةطلتخملا فانئتس اال ةمكحم نأ ىلع .  ةلأسملل هذه ةشقانمل
طلتخم فانئتسا ) سيلدتلا قيرط نع قحتسملا ريغ ىلع لصح دق هل عوفدملا نأ اهل تبث اذإ

ص122). 1949م61 ةنس ويام 13 يف
قرطلا يف ريسلا ةبيرض عفدت نأ ىلع ةكرش رابجإ نأب ةطلتخملا فانئتس اال ةمكحم تضق دقو (2)
ةصخرلا هذه ديدجت مدعب وأ اهتابكرم رييستب ةصخر اهئاطعإ مدعب اهديدهت قيرط نع ةيعارزلا

21) ةينوناق ريغ ةبيرضلا تناك اذإ قح نود هتعفد ام درتست نأ يف قحلا ةكرشلل لعجي
1908م20 ةنس ويام 7 يف طلتخم فانئتسا ًاضيأ رظنأ ص68– 1939م52 ةنس ربمسيد

ص202).
ىعدملا ماقأ اذإف ": يتأي ام ددصلا اذه يف يديهمتلا عورشملل ةيحاضي اإل ةركذملا يف رو دقو اذه

نأ هقح نم نأو أطخ ىفوأ دق هنأ ضرفيف ( قحتسم ريغ ًانيد يفو هنأ ىلع ) ليلدلا اذه
هنأ 1901 ةداملا يف ررقف ،  ةحارص كلذ ىلع ينابس اال نينقتلا صن دقو عفد . ام درتسي
ىلإ صنلا فيضيو .  هؤادأ قبس ام الًوأ صأ قحتسي اممل ملس اذإ ءافولا يف أطخلا ضرفي
وأ عربتلا ليبس ىلع ناك ميلستلا نأ ىلع ليلدلا ميقي نأ درلا هيلإ بلطي نمل زوجي نكلو : كلذ
إال هيلع نوكي ال هل هقاقحتسا مدعب ىعدي ام ملست نم نأ عقاولا  .و رخآ عورشم ببس ألي
نم ةنيب نع مت دق ًاقحتسم نكي مل امب ءافولا نأ تبثا اذإف .  ءافولا يف أطخلا ةنيرق طاقسإ
موقي نأ وأ ةيله األ لماك ريغ نوكي  ،إالنأ عربتلا ليبس ىلع ىفوأ هنأ ضرفيف ،  ىفوملا
ىلع كلذب هركأو ةصلا خملا دقف دق ناك اذإ امك : هاركإ ناطلس تحت هادأ ام ىدأ هنأ ىلع ليلدلا

ص450). ص449– ج2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم ). " ىرخأ ةرم ءافولا
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األءاد: قحتسم نيدب حيحص ريغ ءافو األلو: نكرلا أ–

ريغ ءافو مامأ انك كانهف ،  ةقباسلا ةلا حلا يف هانررق ام سكع وه اذه –827
األ قحتسم نيدب حيحص ءافو مامأ نحنف انه األءاد ،امأ قحتسم ريغ نيدب حيحص
وأ خساف طرش ىلع قلعم دقعب ًابجاو ًانيد نوكي نأ األءاد قحتسملا نيدلا لثمو ءاد .
مل دقعلا ماد امو ،  ققحتي مل خسافلا طرشلا ماد امف لا . لإلطب لباق وأ خسفلل لباق
األءاد ، قحتسم ًانيد نوكي دقعلا نم ءيشانلا مازتل اال نإف هلا ، طبإ وأ هخسف بلطي

هب . ءافولا ب نيدملا مزليو
ءافولا بوشي  ،وال حيحص هءافو نإف ًارابجإ وأ ًارايتخا نيدلا نيدملا ىفو ءاوسو

هب ءافولا األءاد ،و بجاوو حيحص نيدلا  ،ذإ بيع نم ةقباسلا ةلا حلا يف هبوشي ام انه
.  ةمذلل ئربم حيحص ءافو ًاضيأ

هب: ءافولا مت نأ دعب نيدلا ببس لا :وز يناثلا نكرلا ب-

ًاحيحص ءافو نيدملا هب ىفو دقو األءاد ، بجاو ًاحيحص نيدلا ماد امو –828
ثدحي يذلا نكلو .  هئاضقنا دعب هدادرتس ال ليبس  ،وال نيدلا ىضقنا دقف ،  ةمذلل ًائربم

اذهل ًاردصم ناك يذلا ببسلا نأ وه ،  دادرتس اال ىلإ ليبسلا حتفيف ةلا ، حلا هذه يف
يذلا دقعلا خسفي  ،وأ هيلع ًاقلعم مازتل اال ناك يذلا خسافلا طرشلا ققحتي : لوزي نيدلا
نيبتي ًاعيمج روصلا هذه يفف لا . باقاللإلطب ناك يذلا دقعلا لطبي  ،وأ خسفلل باقال ناك

هب ،دقزلا ءافولا تقو األءاد قحتسم ًانيد ناك هنأ ولو ،  نيدملا هب ىفو يذلا نيدلا نأ
.  قحتسم ريغ ًانيد ىفو دق نيدملا نأ كلذل ًاعبت نيبتيو ،  قحتسم ريغ حبصأف هببس

.(1) هدادرتسا هل زوجيف
: هانمدق ام ىلع ةلثمأ درونو

لوزي انه .  طرشلا ققحتي  ،مث نمثلا عفديو ،  خساف طرش تحت ًانيع يرتشي صخش
ىوعدب عئابلا نم نمثلا درتسي نإ هل نوكيو ،  نمثلا عفدب همازتلا ببس عيبلا خاسفناب

قح . ريغب عوفدملا دادرتسا
ًاضيأ انه .  عيبلا خسفيف هدي ، يف قحتسي عيبملا نكلو ،  هارتاش ام نمث عفدي رتشم

ام ًاريثكو عفد . ام عئابلا نم درتسيو ،  نمثلا عفدب همازتلا ببس عيبلا خسفب لوزي
،  نيدملا ىلع ًاربج عابي نوهرم راقع : اآلةيت ةيلمعلا ةروصلا يف ضرفلا اذه ققحتي

راقعلا قحتسي  ،مث مهقوقحل ءافو نينهترملا نينئادلل نمثلا دازملا هيلع اسر نم عفديو
هيلع يسارلا نأ يف كش  .ال يقيقحلا كلا ملا هنم هعزتني دازملا هيلع يسارلا دي يف

.  قاقحتس اال نامضب – عئابلا وهو – هنيدم ىلع عوجرلا عيطتسي ةلا حلا هذه يف دارملا
مهل هعدف ام مهنم درتسيف مهسفنأ نينهترملا نينئادلا ىلع عوجرلا هل زوجي إال نكلو
ىلع رقتسا كلذ ،مث يف يسنرفلا ءاضقلا ددرت ؟ قح ريغب عوفدملا دادرتسا ىوعدب
نأ رابتعا ىلع ءاضقلا اذه هيجوت نكميو .(2) نينهترملا نينئادلا ىلع عوجرلا زاوج

فن نيدلا عفدي وهو عفادلا بناج يف اطلغ كانه نأب ةلا حلا هذه يف لوقلا نم الدب ناك اذإو (1)
طرش ىلع قلعملا نيدلا عفد نأ تقو عفادلا :نأ اآليت رابتع اال ىلع كلذب لوقلا نكمملا نم
خسافلا طرشلا نأ ملعي نكي مل لا لألطب لباق وأ خسفلل لباق دقعب بجاولا نيدلا وأ خساف

ىلع ًاقلعم ًانيد عفد ول هنأ كلذ ىلع بترتيو لا . وألألطب خسفلل لباق دقعلا ونأ ققحتيس
مايقب عالم وهو خسفلل لباق دقعب ًابجاو ًانيد  ،ا, ققحت دق طرشلا نأ ملعي وهو خساف طرش
انيد عفد اذإو .  عربتم هنأ ىلع وأ يعيبط مازتلا ب يفي هنأ ىلع هنم كلذ لمح ،  خسفلا ببس

.  دقعلل ةزاجا نيدلل هعفد ربتعا كلذ ملعي وهو لا لإلطب لباق دقعب ًابجاو
ةمكحم –168–2–1824 هيريس 1841 ةنس ربمسيد 15 يف نويل فانئتسا ةمكحم (2)
فانتئسا ةمكحم –136–2–1856 زوللا 1855د ةنس ةينوي 28 يف موير فانئتسا
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ب نيدم ريغ دازملا هيلع يسارلا حبصأف ،  عيبملا قاقحتساب خسفنا دق دازملا يف عيبلا
،  مهنويد مهافو نأ تقو هيلع قحتسم ريغ وه ام نينئادلل عفد دق نوكيو ،  نمثلا
ةلا حلا هذه يف نوكي دارملا هيلع يسارلا نأ كلذ نم نيبتيو عفد . امب مهيلع عجريف
ريغب عوفدملا دادرتساب عوجرلا وأ نيدملا ىلع قاقحتس اال نامضب عوجرلا نيب ًاريخم

.(2) رصم يف ءاضقلا هيلع ىرج ام ًاضيأ وه اذهو .(1) نينئادلا ىلع قح
زلا رصاقلا هلطبأ اذإف لا . لإلطب لباق انه دقعلا .  عئابلل هنمث عفدو زنمال ىرتشا رصاق

عفد . ام درتسي نأ ًاضيأ انه هل ناكو ،  نمثلا عفدب همازتلا ببس

يناثلا بلطملا

قح نود ذخأ ام درب مازتل اال فييكت

انمدق : ببس بال ءارث اإل ةدعاق ىلإ امهدرو قحتسملا ريغ عفد يتلا ح ليلحت -829
.  ببس بال ءارث اإل روص نم ةروص إال سيل قحتسملا ريغ عفد نأ

.  حوضو يف كلذ نيبنل هيتلا ح اآلنكالنم للحنو
لمع ىلع يوطنت هب ، ءافولا تقو قحتسم ريغ نيد عفد حةلا يهو ىلو ، ةلااأل فحلا
نأ امإ قحتسم ريغ نيدل عفادلا لا .ف باقاللإلطب هلعجي بيع هباش دق ءافولا لا معأ نم
األ صقان نوكي نأ امإو ،  هاركإ نع –وأ سيلدتلا طلغلا –كو طلغ نع عفد دق نوكي

بيعلا اذهل لا لإلطب لباق وهف (actejuridique) اينوناق معال ءافولا ناك املو .  ةيله
ةعوفدملا ةميقلا لقن يذلا ببسلا زلا لطب ىتمو .  هلطبي نأ نذإ عفادللو .  هباش يذلا

.  عفادلا باسح ىلع ببس نود هل عوفدملا ىرثيف هل . عوفدملا ةمذ ىلإ عفادلا ةمذ نم

. 17–2–1884 هيريس 1883 ةنس رياني 2 يف رئازجلا
لوين 306–بال ةرقف 31 بمولوميد –17 ةرقف م1377 رييبمور ال ىنعملا اذه يف رظنأ (1)

. 95 ةرقف 3 جوميد –1237 ةرقف 2 هيجن وبوال ريبيرو
1915م ةنس ةينوي 23 يفو ص28– 1899م12 ةنس ربمفون 23 يف طلتخم فانئتسا (2)

تعزن مث .  نهترملا نئادلا يفوو راقعلل ًازئاح عفادلا ناك ةيضقلا هذه يفو ص430( 27
ىوعدب هيلع عوجرلا هلو نيترم نهترملا نئادلا ىفو دق نوكيف ،  دازملا هيلع اسرف راقعلا ةيكلم

ص258 . 1929م41 ةنس رياربف 26 يفو .( قحتسملا ريغ
عقوو ثالةث ، ةوخا نونيدملا ناك اذإ هنأ نم ةطلتخملا فانئتس اال ةمكحم هب تضق ام كلذ نم برقيو
نينث اال نيذه ونئاد إال جردي ملو ،  مهنم ناتنثا إال ركذي ملف ةيئاهنلا عيزوتلا ةمئاق يف أطخ

األ ينئادل هيلع اولوتسا ام ثلث اودري نأ نينئادلا ؤهالء ىلع ناك ،  نمثلا عيمج ىلع اولوتساف
لا حملا نيدملا عفد اب ،÷اذإ ًاضيأ تضقو ص157). 1920م32 ةنس رياربف 17) ثلا خثلا
درتسي نأ هل ناك هدي ، تحت زوجح دوجو نم مغرلا هل ،ب لا حملا ىلإ نيدلا لك طلغ نع هيلع
كلذك تضقو ص513). 1930م42 ةنس ويام 22) قح نود اذه هذخأ ام هل لا حملا نم

اذه عزن  ،مث نهترم نئادل نمثلا نم ًاطسق يئادتب اال دقعلا عيقوت تقو يرتشملا عفد اذإ هنأب
هل هعفد نأ قبس ام هنم درتسي نأ يرتشملل زاج هقح ، ىلع ىلوتساف عيبملا راقعلا ةيكلم نئادلا
رياني 28 يف ةطلتخملا رصم ةمكحم كلذ عم رظنأ ص51). 1940م53 ةنس ربمسيد 26)
فانئتس اال ةمكحم هب تضق ام ًاضيأ رظناو ص230– 133 مقر ( تيزاج 1919 ةنس

ذخأ هنأ ةجحب ذخأ ام هنم درتسي نأ زوجي ال عيزوتلا فشك يف جردملا نئادلا نأ نم ةطلتخملا
ام هنم درتسي نأ زوجي ال عيزوتلا فشك يف هجاردإ يف ةعزانم لصحت مل اذإ هقح نم رثكأ

تتافو عيزوتلا فشك يف هجاردإ يف ةعزانم لصحت مل اذإ هقح نم رثكأ ذخأ هنأ ةجحب ذخأ
ص 1918م30 ةنس رياربف ص319–28 1908م13 ةنس ويام 21) نعطلا ديعاوم
ص139)، 1937م49 ةنس سرام ص37–9 1931م44 ةنس ربمسيد لوأ –254
1949م ةنس ويام ص495–12 1930م42 ةنس ويام 13) سيلدت هنم عقي اممل كلذو

ص122). 61
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.(1) ءارث اإل ةدعاق ىضتقمب عفد ام عفادلا درتسي مث نمو
نيدب عفادلا يفي اهيفف .  ببس بال ءارث اإل ةدعاق ىلإ ةيناثلا ةلا حلا ًاضيأ درتو
دقعلا خسفب وأ خسافلا طرشلا ققحتب نيدلا قاقحتسا ببس لوزي األءاد ،مث قحتسم

مث نمو .  دقعلا لا وزب ببس نود اآلن حبصأ هل ًاببس دقعلا ناك يذلا ءافولا هلا .ف طبإب وأ
ىلإ عفادلا ةمذ نم ةعوفدملا ةميقلا لقن يذلا ببسلا زلا لطب ىتمو .  ءافولا لطبي

درتسيو ،  عفادلا باسح ىلع ببس نود ،  ًاضيأ انه هل ، عوفدملا ىريف هل . عوفدملا ةمذ
.  ءارث اإل ةدعاق ىضتقمب عفد ام عفادلا

ةعقاوك إال نذإ ىقبي ال وهف ،  ينوناق لمعك نيتلا حلا يف لطبي ءافولا ناك املو
يهف مث نمو ،  عفادلا راقتفاو هل عوفدملا ءارثإ اهيلع بترت يتلا ةعقاولا يه ،  ةيدام

قح . ريغب عوفدملا درب مازتل اال ءيشنت يتلا ةعقاولا
اهنإ  ،إال ببس بال ءارث اإل روص نم ةروص ،  انيأر ام ىلع ،  قحتسملا ريغ عفد ناك اذإو
رقتفا دق عفادلا  .ف ءارث اإل ةميق لدعت اهيف راقتف اال ةميق : اآلةيت ةيصاخلا ب زيمتت ةروص

عفد ام عفادلا درتسي مث نمو .  اهتاذ ةميقلا هذهب ىرثأ دق هل عوفدملا عفد ،و ام ةميقب
ىلإ رظنيف .  ةيله األ صقان هل عوفدملا ناك اذإ ام هنم ىنثتسيو لص ، وهاأل اذه .(2)

يذلا ردقلا إال دري  .فال اهذخأ يتلا ةميقلا نع صقنت دقو عفال اهب عفتنا يتلا ةميقلا
يلي . اميف كلذ ليصفت ىرنسو هب(م186)، عفتنا

عفد يف ،  زييمتلا نكميو : تاذلا ب ةنيعم نيعو ةمذلا يف نيد نيب زييمتلا -830
ةمذلا يف ًانيد هل عوفدملا ىلإ عفادلا اهلقن يتلا ةميقلا تناك اذإ ام نيب ،  قحتسملا ريغ

ًانيد ةلوقنملا ةميقلا تناك مدقت اميف اهانقس يتلا ةلثم األ يفف .  تاذلا ب ةنيعم ًانيع وأ
ىلع اهب عجري ةيصخش ىوعد إال عافدلل قبي مل ءارث اإل ببس زلا املف ،  ةمذلا يف

ب ةنيعم ًانيع ةميقلا تناكاذا امأ قح . ريغب عوفدملا دادرتسا ىوعد يه هل عوفدملا
مدعل عيبلا خسف مث يرتشملل هملسو هبحاص هعاب ًاراقع عوفدملا ناك اذإ امك ،  تاذلا
تاذلا ب ةنيعم نيع وه  .ذإ عئابلل هتيكلم دوعت عيبلا خسفب راقعلا نإف ،  نمثلا ءافيتسا
دادرتسا ىوعد بناج ىلإ ةلا ، حلا هذه يف عافدلل نوكي مث نمو ةمذلا يف ًانيد سيلو

.(3) قاقحتس اال ىوعد يه ةينيع ىوعد .  ةيصخش ىوعد يهو قح ريغب عوفدملا

ريغ عفد سيل ": يتأي ام ددصلا اذه يف يديهمتلا عورشملل ةيحاضي اإل ةركذملا يف ءاج (1)
ينوناق فرصت نيدي ءافولا  .ف ببس بال ءارث يفاإل ةماعلا ةدعاقلل صاخ قيبطت ىوس قحتسملا
نوكي نأ طرتشيف .  ةينوناقلا تافرصتلا رئاس يف اهرفاوت بجاولا طورشلا هل عمتجت نأ بجي
هيدل رفاوتت نمم ردصي نأو ،  هاركإ وأ سيلدت وأ طلغ نم ءاضرلا بيعي امم ًاولخ صاخ هجوب
ريغ ءافولا ناك ةيله األ طرش فلخت وأ بويعلا هذه نم بيع ءاضرلا باش اذإف .  ءافولا ةيلهأ

حبصيو ،  ببس نود ىرثأ دق هجولا اذه ىلع ىدأ وأ هب ىفوأ ام ملست نم ربتعيو .  حيحص
ص448). ج2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم )" ءارث اإل دعاوقل ًاقفو بدرلا امزلم

ريغ ملستي نم مزتلي ": يتأي ام ددصلا اذه يف يديهمتلا عورشملل ةيحاضي اإل ةركذملا يف ءاج (2)
.  ءارث يفاإل ةماعلا دعاوقلل ًاقيبطت إال مازتل اذهاال بيترت سيلو .  هيلإ يدؤي ام درب قحتسملا
ريغ عقو دق ىدأ نم ءافو ماد ام ببس نود يرثي قحتسملا ريغ ضبقي نم نأ هيف بير ال اممف
ةمث سيلف كلذ عمو قح . ريغب ملس يذلا غلبملا رادقم يه اهفدر يغبني ةميق لقأو .  حيحص
لثمي عفدي يذلا غلبملا  .ف ةدحاو ةميق يف رصحني  ،ذإاألرم ىتش ميق نيب ةلضافملل لحم

األمعلا ةعومجم )" دحاو نآ يف نئادلا ملا نم صقن امو نيدملا هب ىرثأ ام ةميق
ص459). ج2 ةيريضحتلا

األمعلا ةعومجم ) ددصلا اذه يف يديهمتلا عورشملل ةيحاضي اإل ةركذملا يف ءاج ام نراق (3)
ببس بال ءارث اإل ةدعاق نيب هوجولا ضعب نم قيرفتلا زوجي دقو ص459). ج2 ةيريضحتلا
مزتلسي ببس بال ءارث نأاإل ىعاريف .  قحتسملا ريغ عفد حةلا يف اهقيبطت نيبو اهتاذ يف

ىلعو .  يصخش مازتلا ىضتقمب إال بدرلا مزلي ملاالةي ،وال هتمذ يف نيدملا هب ىرثي ام لوخد
نيدملا ىلإ قح نود يدؤي ام كلم لا قتنا قحتسملا ريغ عفد ىلع بترتي ال كلذ نم ضيقنلا
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يناثلا ثحبملا
قحتسملا ريغ عفد ماكحأ

قحتسملا ريغ عفد يتلا ح نم حةلا تققحت اذإ : قحتسملا دادرتسا ىوعد -831
.  قحتسملا ريغ دادرتسا ىوعد يه هل عوفدملا لبق عفادلا ةحلصمل ىوعد تأشن

يذلا امو ،  هيلع ىعدملا نوكي نمو ،  ىعدملا نوكي نم ىوعدلا هذه يف ضرعتسنو
حلااالت ضعب يف ىوعدلا هذه طقست فيكو ،  هيلع يعدملا ىعدملا هب بلا طي

.  ةصاخلا
األلو بلطملا

قحتسملا ريغ دادرتسا ىوعد يف هيلع ىعدملا و ىعدملا
: ىعدملا -1

نئادلا قح .و نود هعفد ام درتسي يذلا نئادلا وه ىوعدلا هذه يف ىعدملا -832
ىلوت يذلا وه نوكي نأ بلغيو .  رقتفا يذلا وه (1)ألهن مهلا نم عفدلا لصح نم وه

مهلا . عفد هنأ ضرتفيف ، ً عفال عفدلا
ليص فاأل ليص ملااأل نم عفد دق ناك نإف .  عفدلا يلوت يذلا وه ليكولا نوكي دقو
وه ليكولا ناك عفدلا ليص األ زجي ملو صاخلا مهلا نم عفد دق ناك نإو .  نئادلا وه
نممهلا ال ليص نمملااأل عفدي هنأ ليص نعاأل عفد اذإ ليكولا يف ضورفملا  .و نئادلا

وه .
نعا عفدلا يلوت يذلا وه – خلأ فقولا رظان وأ ميقلا وأ يصولا – بئانلا نوكي دقو
رثكأ ليفكلا عفد اذإو .  هانلصف يذلا وحنلا ىلع ليكولا مكح كلذ يف همكحو ليص . أل

.  ةدايزلا ردقب نئادلا وه ناك ،  لوفكملا ةمذ يف يذلا نيدلا نم
دعاوقل ًاقبط قح نود عوفدملا دادرتساب اوبلا طيف هقح اولمعتسي نأ ينئادل زوجيو

لآ قحلا اذه اولمعتسي نأ هتوم دعب نئادلا ةثرول كلذك زوجيو .  ةرشابملا ريغ ىوعدلا
.(2) ثاريملا ب مهيلإ

: هيلع ىعدملا ب-
.  هيلع يعدملا 833-و

هليكول ناك ول ىتح قح ، ريغب هل عوفدملا  ،وه قحتسملا ريغ ىوعد يف نيدملا يأ

لقت هنأش نم نوكي لا ،ال حلا مكحب الن طبلل لباق وهو ،  ءافولا اذه نأ كلذ .  هتمذ يف هلوخدو
قاقحتسا ىضتقمب  ،لب يصخش مازتلا ىضتقمب ال ًانيع ىقلت ام درب مزتلي نيدملا  .ف كلملا
قحتسملا ريغ عفد ماكحأ رابتعا نود لوحي ال ثحبلا يهقفلا قرافلا اذه نأ ىلع هل . ريغلا

نم نأ ققحملا نمو ماع . هجوب ةركفلا نومضم ثيح نم ببس بال ءارث اإل ةدعاقل ًاقيبطت
نود ،  ةدعاقلا هذهل ًاقبط هقتاع ىلع عقي مازتلا ىضتقمب هدر هيلع نيعتي قحتسملا ريغ ملستي
ملس ام ناك اذإ امو ،  اهئيس وأ ةينلا نسح ملست نم ناك اذإ ام نيب قيرفتلل لحم كانه نوكي نأ

.  تايلثملا وأ تايميقلا نم
ص149 . 1935م47 ةنس رياربف 7 طلتخم فانئتسا (1)

هل ، عوفدملا ىلع قحتسملا ريغ ىوعدب عوجرلا عيطتسيف ،  هنئاد ريغل نيدلا نيدم عفدي دقو (2)
  عوجرلا ددعتل ًابنجت ،  زوجي له نكلو .  نيدملا اذه ىلع هقحب عجري نأ يقيقحلا نئادلل ىقبيو

نئادلا عوجرل ًاهجو ىرن ؟ال هل عوفدملا ىلع ةرشابم عجري يقيقحلا نئادلا لعجن ،نأ
يذلا نيدملا وه ىوعدلا هذهب عجري يذلا ألن قحتسملا ريغ ىوعدب هل عوفدملا ىلع يقيقحلا
ةمذ يف ًايقاب الزيلا هقح نأ اذإ رقتفي مل ألهن ءارث اإل ىوعدب  ،وال انيأر امك مهلا نم عفد

ىوعدلا قيرط نع هل عوفدملا ىلع عوجرلا يف هنيدم قح لا معتسا عيطتسي نكلو ،  نيدملا
دق اذه ناك اذإ ةلا ضفلا ىوعدب هل عوفدملا ىلع عجري نأ ًاضيأ عيطتسي دقو .  ةرشابملا ريغ
لوين ص99-بال 3 جوميد ةلأسملا هذه يف رظنأ هنع .( ةباين عفدلا لبقتف هتحلصم ىلإ رظن

.(1244 ةرقف 2 هيجن وبوال ريبور
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كلذ . وحن وأ فقو رظان وأ ميق وأ ىصو نم هبئان وأ نم
وحنلا ىلع عفتنا ام ردقب هيلع عوجرلا ناك ةيله األ صقان هيلع ىعدملا ناك اذإو

(1) يلي اميف هنيبنس يذلا
يناثلا بلطملا

قحتسملا ريغ دادرتسا ىوعد يف هيلع ىعدملا يعدملا بلا طي اذامب
ام ىلع ديدجلا يندملا نوناقلا 185نم ةداملا تصن : ةينوناقلا صوصنلا -834

: يتأي
. " ملست إالام دري نأ مزتلي فال ةينلا نسح قحتسملا ريغ ملست نم ناك "1-اذإ
 ،وأ اهانج يتلا حابر واأل دئاوفلا ًاضيأ دري نأ مزتلي هنإف ةينلا ءىس ناك اذإ "2-امأ
نم وأ ءافولا موي نم كلذو قح ، ريغب هملست يذلا ءيشلا نم ،  اهينج يف رصق يتلا

. " ةينلا ئس هيف حبصأ يذلا مويلا
موي نم تارمثلا و دئاوفلا درب قحتسملا ريغ ملست نم مزتلي حلا يأ ىلعو -3"

. "(2) ىوعدلا عفر
ناك وأ ةينلا نسح هل عوفدملا ناك اذإ ام نيب زييمتلا بجي هنأ صنلا اذه نم نيبتيو

هل . عوفدملا ىلع عفادلا هب عجري ام رادقم ديدحت يف يرهوج زييمتلا اذهو .  ةينلا ئس
اتزيمت نيتنيعم نيتلا ح ضرعتسن  ،مث نيضرفلا نيذه نم ضرف لك ماكحأ ضرعتسنف

.  ةصاخ ماكحأب
ةينلا نسح هل عوفدملا -1

هلو قحتسم وه ام ملستي هنأ دقعي هل عوفدملا نأ هانعم انه ةينلا نسح -835
يذلا وه عفادلا  .و هتين نسح تابثإ فلكي فال ةينلا نسح هل عوفدملا نأ ضورفملا
هنأ ملعي ناك هل عوفدملا نأ تبثيف كلذ ، ىعدأ اذإ هل عوفدملا ةين ءوس تبثي نأ هيلع

ءيشلا ملست نأ دعب ملعي هنأ  ،وأ ةيادبلا ذنم ةينلا ئس وهف هل قحتسملا ريغ ًائيش ملست
ةينلا ءوس زوجيو كلذ دعب ةينلا ئس ملستلا تقو ةينلا نسح وهف هل قحتسم ريغ هنأ

.  ةيدام ةعقاو ةينلا ءوس  ،ألن نئارقلا و ةينلا ولوب .  تابث اإل قرط عيمجب
ملست دق نوكي نأ امإف ،  هانيب يذلا هجولا ىلع ةينلا نسح هل عوفدملا ناك اذإف

يف مكحلا فلتخيو .  تاذلا ب ةنيعم ًانيع ملست دق نوكي نأ امإو ةيلثم ءايشأ وأ ًادوقن
.  نيتلا حلا نم لك

: ةيلثم ءايشأ وأ دوقن عوفدملا
هنإف - كلذ وحن وأ ًاناطقأ -غالالوأ ةيلثم ءايشأ وأ ًادوقن عوفدملا ناك اذإ -836
دقنلا رادقم دريو .  قحتسملا ىوعدب هدر هيلع بجيو هل ، عوفدملا ةمذ يف ًانيد لخدي

(3) ةيلثملا ءايش نماأل هذخأ يذلا ردقلا دري  ،وأ دقنلا رعس ريغتل رظن نود هملست يذلا

نيدملا ىلع ببس بال ءارث اإل ىوعدبو ،  عفادلل ناك ،  نيدملا ريغ نم هقح نئاد يفوتسا اذإو (1)
يتلا دعاوقلل ًاقبط قحتسملا ريغ ىوعدب يقيقحلا نيدملا ىلع عجري ال هنكلو .  يقيقحلا

.  اهانيب
مدعب هملع عم ءيشلا كلذ ذخأ اذإف اآليت:" عجولا ىلع ميدقلا يندملا نوناقلا يف صنلا ناكو (2)

.( ميدق "(م207/146 هعيرو هدئاوفب ًامزلمو هدقف نع الً وئسم ناك هل هقاقحتسا
صنلا اذه درو : ديدجلا صنلا خيرات .  ميدقلا صنلا نم ًانايب حضوأ ديدجلا صنلا نأ رهاظو
حرتقا ةعجارملا ةنجل يفو .  ةفيفط ةيظفل تاف خال عم يديهمتلا عورشملا نم 254 ةداملا يف

.  يئاهنلا عورشملا يف 190 ةداملا مقر حبصأو ،  ةنجللا اهترقأف ةيظفللا الت يدعتلا هذه لا خدإ
خويشلا سلجم يفو . 190 مقر تحت ليدعت نود ةداملا ىلع قفوو باونلا سلجم يفو

ص 2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم ). 185 اهمقر حبصأو ،  ليدعت نود ةداملا ىلع قفوو
ص461). -457

هتاذ عونلا نم ئش ىلع نئادلا لصحي  ،نأ ديدجلا يندملا نوناقلا نم 205 ةداملل ًاقبط زوجيو (3)
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مزتليو .  ضبقلا ب اهكلمت  ،ألهن ةينلا نسح ماد ام اهدرب مزتلي فال دئاوفلا و تارمثلا امأ
تارمثلا درب مزتلي حلا يأ ىلعو .  كلذك حبصا نأ تقو نمو ةينلا ئس حبصأ اذإ اهدرب

ام اهدرب ًايئاضق هتبلا طم تقو نم هتين ءوس ضرتفي  ،اذإ ىوعدلا عفر موي نم دئاوفلا و
.(1) قح نود هملست

: تاذلا ب ةنيعم نيع عوفدملا ب-
وأ ًاضرأ وأ ًاضرق وأ ةرايس – تاذلا ب ةنيعم ًانيع عوفدملا ناك اذإو نيعلا 837-در
نيعلا دادرتسا يف هلو عفادلا ىلإ دوعت نيعلا ةيكلم نأ هانمدق اميف انيأر دقف -ً زنمال

كال رصقنو .  قحتسملا ريغ ىوعد يه ةيصخش ىوعدو ،  قاقحتس اال ىوعد يه نايوعد
انه . ثحبلل لحم اهدحو يهف ةيناثلا ىوعدلا ىلع انم

يف تفذح عوضوملا اذه يف صوصن ىلع لمتشي يديهمتلا عورشملا ناك دقو
نأاأل ىلع اهنم . ًاولخ يئاهنلا عورشملا ءاجف الت(2). يصفتلل ًابنجت ةعجارملا ةنجل
اهب لمعي يتلا ةماعلا دعاوقلل ًاقيبطت إال تسيل ةفوذحملا صوصنلا اهنمضت يتلا ماكح
نيبت ىرخأ صوصن يف ةررقم اهدجت دعاوقلا هذهو .  تاذلا ب ًانيع ريغلا زاح اذإ اميف

(م980- تافورصملا درتسي فيكو (م979-978). رامثلا زئاحلا كلتمي ىتم
هل عوفدملا ناك املو (م984-983). فلتلا هلاالكو نع هتيلوئسم ددحتو .(982

ةمدقتملا صوصنلا نإف : نيعلا هذهل ًازئاح نوكي نأ نع جرخي ال تاذلا ب ةنيعم نيعب
هذهب هددص يف نحن ام ليصفت يف نيعتسن كلذل .  حهتلا ىلع قبطنت يتلا يه ركذلا

.  يديهمتلا عورشملا نم ةفوذحملا صوصنلا ب ةماعلا دعاوقلا ررقت يتلا صوصنلا
انفلسأ امك ةعجارملا دنع تفذح دقو – يديهمتلا عورشملا نم 255 ةداملا تصن

ًامئاق ماد ام ًانيع هدرب مزتلا تاذلا ب ًانيعم ًائيش قح نود ملست نم لك نأ" ىلع - لوقلا
ب ةنيعم نيعب هل عوفدملا  .ف ةماعلا دعاوقلل ًاقيبطت إال فوذحملا صنلا اذه سيلو . "

زوجي امك لا ، جعتس اال حةلا يف هناذئتسا نود وأ يضاقلا ناذئتسا دعب نيدملا ةقفن ىلع
.  ضيوعتلا يف هقحب نيتلا حلا يف خإالل ريغ  ،نم ءيشلا ةميقب بلا طي نأ نئادلل

الاهك  هتسا دعب تادنسلا هذه دئاوف ًاطلغ تعفدو دعب ، اميف اهتكلهتسا تادنس ةكرش تردصأ اذإو اذه
يف ًاصاصق دئاوفلا نم هتعفد ام لعجت نأ وأ قح نود اهتعفد يتلا دئاوفلا درتست نأ اهل نإف ،
ةنس سطسغأ لوأ يف اسنرف يف نوناق ردص نكلو .  تكلهتسا يتلا تادنسلا ملا سأر ضعب
سأر درت نأ اهيلعو ،  اهتعفد يتلا دئاوفلا ةلا حلا هذه يف درتست ال ةكرشلا نأب ىضقي 1893
رارمتس يفاال ةكرشلا أطخب اسنرف يف مكحلا اذه نورربيو الً ماك ةكلهتسملا تادنسلا لا ملا
تادنسلا ملا سأر عير لباقت دئاوفلا هذه نأبو الاهك ، هتسا دعب تادنسلا دئاوف عفد ىلع

.(1243 ةرقف 2 هيجن وبوال ريبرو لوين بال رظنأ ) هعفد لبق ةكلهتسملا
قلعتي اميف امأ ": يتأي ام ددصلا اذه يف يديهمتلا عورشملل ةيحاضي اإل ةركذملا يف ءاج دقو (1)

ةين .ف ءوسب ضبق نمو ةين نسحب ضبق نم نيب قيرفتلل لحم ةمثف ملس يذلا ءيشلا تارمثب
نسح ماد ام تارمثلا كلتمي  ،ألهن ىوعدلا عفر تقو نم إال دئاوفلا وأ تارمثلا األلوب مزلي ال

ص460). 2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم )" ةماعلا دعاوقلل ًاقفو ةينلا

(4%يف ةينوناقلا دئاوفلا عفد بجوت ًادقن ناك اذإ قحتسملا ريغ ءيشلا درب ةيئاضقلا ةبلا طملا و اذه
يف دئاوفلا ب ةبلا طملا تلخد ىتم ةبلا طملا تقو نم ( ةيراجتلا لئاملا يف و%5 ةيندملا لئاملا
نم يضاقلا ردقي ام بسحب ضيوعتلا وأ تارمثلا رد بجوتو (م226)، ىوعدلا ةفيحص

ًادقن ال ةيلثم ءايشأ عوفدملا ناك اذإ ىوعدلا عفر تقو

1927م39 ةنس ويام ص10-147 1889م1 ةنس ليربإ 4 طلتخم فانئتسا عوضوملا يف رظنأ
ص 132 مقر 20 تيزاج 1929 ةنس ليربإ 13 ةيراجتلا ةطلتخملا رصم ةمكحم ص452-

ىنهد الم سلا دبع روتكدلا اهدعب امو 166 ةرقف Ex-paiement ظفل تحت ستله يد -127
ص688 . تامازتل يفاال

ص409 . 2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم (2)
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 .و قحتسملا ريغ در وه يصخش مازتلا ىضتقمب عفادلل ًانيع اهدرب مزتلي تاذلا
ىلإ لقتنت ملو كلهت هل ،مل عوفدملا دي يف ةمئاق الزتلا نيعلا نأ كلذ يف ضورفملا

.  ىرخأ دي ىلإ تلقتنا وأ نيعلا تكله اذإ اميف مكحلا نايبل ضرعن نأ لبقو .  ىرخأ دي
مكحلا نيبن ،  ىرخأ دي ىلإ تلقتنا وأ نيعلا تكله اذإ اميف مكحلا نايبل ضرعن نأ لبقو

.  تافورصملا دادرتساو راثلا در يف
: تافورصملا دادرتساو رامثلا 838-در

.  ىوعدلا عفر موي ىلإ ضبقلا ب اهبسكي ةينلا نسح هل عوفدملا نإف رامثلا امأ
ةداملا يف ًاحيرص اهارت ،  اهركذ قبس يتلا 185 ةداملا نم مكحلا اذه صلختسن

ام زئاحلا بسكي -1": يتأي امب ترج دقو ،  ةلأسملا يف ةماعلا ةدعاقلا ررقت يتلا 978
ةضوبقم ربتعت ةثدحتسملا وأ ةيعيبطلا رامثلا 2-و ةينلا نسح ماد ام رامث نم هضبقي

نأ ىرن مث نمو . "(1) ًامويف ًاموي ةضوبقم ربتعتف ةيندملا رامثلا  ،امأ اهلصف موي نم

هنأ وأ فقولا يف قحتسم ريغ هنأ نيبتي  ،مث ةلغلا يف هبيصن فقولا يف قحتسملا ضبقي دقو (1)
ًانيع ةلا حلا هذه يف ( ينيعلا عافتن قحاال وهو ) قاقحتس اال ربتعيف ،  هبيصن نم رثكأ ضبق
دري ال هنإف ةينلا نسح اذه ناك اذإ نكلو ،  اهدر هل عوفدملا ىلع بجيو قح ، نود ةعوفدم
ضقنلا ةمكحم تررق دقو .  ضبقلا ب اهكلم ًارامث ربتعت ألاهن رظانلا هل اهفرص يتلا فقولا ةلغ
يندملا نوناقلا نم 145و146 نيتداملا قيبطت اآليت:"نإ هجولا ىلع حوضو يف أدبملا اذه

،  هترمث نيبو قح نودب ذوخأملا ءيشلا نيب قيرفتلا امتح يضتقي ( ديدج (م181و185
ناك اذإ درلا ةبجاوف ةرمثلا حلا ،امأ لك ىلع درلا بجاو ذوخأملا ءيشلا  ،ذإ ًامكح لكل نإف
ةين سبالةم عقو هايإ هذخأ ناك اذإ امأ هيف . هل قح أال عًاملا ةين ءوسب هذخأ دق ءيشلا ذخآ
ناك ًادبز نأ مكحلا ب ةتباثلا عئاقولا تناك اذإف .  ةرمثلل هلفالدر هقاقحتسا مدعب هملع نود
فقولا رظان هعم هدقتعيو ،  داقتع اال مامت اذه دقتعي ناكو ،  فقو يف ًاقحتسم هسفن ربتعي

ىلع يلوتسي ةليوط ةدم دبز رمتساو هيف ، ةينلا نوميلس ًاعيمج مه ًاداقتعا نيقحتسملا يقابو
يئاهن يعرش مكح ىلع لصحو هنود قاقحتس اال ىعدأف ركب ءاج ىتح ،  فقولا ةلغ نم هبيصن
نينسلا يف فقولا ةلغ نم هذخأ ام دري نأ ًادبز اهب بلا طي ىوعد ركب عفر  ،مث هتحلصمل
نودب دبز هذخأ يذلا نأ ىلع لدت عئاقولا هذهف ،  ةلغلا هذه ىلع اهيف يلوتسا يتلا ةيضاملا
هيلع هدي ًاعضاو ناك يذلا ينيعلا قحلا كلذ ،  قاقحتس اال لصأ وأ عافتن قحاال وه امنإ قح
قحلا كلذ نم ةجتانلا ةرمثلا وه امنإ ًايونس هضبقي ناك يذلا لا ملا ناو ،  فقولا رظان ةطساوب

181)145 ةداملا ىضتقمب هدر بجي يذلا ءيشلا ف نذإو قح . هجو نودب هذخأ يذلا ينيعلا
ام وهو droitdusufruit) ينيعلا عافتن قحاال يأ فقولا يف قاقحتس اال لصأ وه ( ديدج
ام اهدر بجاو ريغف هضبقي ناك يذلا عبرلا يهو ةرمثلا امأ .  يعرشلا مكحلل ًاذيفنت هدر لصح
ةنس ويام 23 يف ضقت )" ةين سبالةم ناك هيلع هدي عضوو اهل جتنملا قحلا لص أل هذخأ ماد

ص793). 268 مقر 1 رمع ةعومجم 1935

ةينلا ئس ناك إالاذإ هقاقحتسا ىلع ةدايز هملست ام درب مزلي ال فقولا يف قحتسملا نأ ساسأ ىلعو
فقولا يف قحتسملا مازتلا ": ضقنلا ةمكحم نم ًاضيأ وه رداصلا اآليت مكحلا مهفي نأ يغبني

(م181 يندملا نوناقلا نم 145 ةداملا مكح ىلع موقي هقاقحتسا ىلع ةدايز هملست ام درب
ذخأ امل ًادر قيلا نأ يلو (واأل ريغلا باسح ىلع هئارثإ ًاعنم بدرلا همزلي يذلا مكحلا )،ف ديدج

)ذإ ديدج (م201 يندم 147 ةداملا ب جاجتح لال لحم  .وال نوناقلل هيف ةفلا خم "ال قح نود
ةنس ةينوي 13 ضقت )" اهنم يفوي اميف درلا عانتماو ةيعيبطلا تامازتل اال نأش يف تدرو اهنأ
نم ًاضيأ ردص دقو اآليت مكحلا رظنأ كلذ عمو ص191). 94 مقر رمع ةعومجم 1946

ةيرذلا نم هنأ ىلع دحأ نهريو ،  فقاولا ةيرذ ىلع ًارداص فقولا ناك اذإ " ضقنلا ةمكحم
ىلإ ًادنتسم نوكي مكحلا نإف ،  بسنلا ب ًاقلعتم هقاقحتسا ىلع الف خلا ناكو ،  هقاقحتسا تبثأو

.  نيقحتسملا نم هضبق نم ىلع ةيضاملا نينسلا يف هتصحب عوجرلا هل نوكيو فقولا تقو
اذإ امك ،  هريسفت دعب هيف طرشلا مايقب قلعتي امنإو ،  بسنلا ب قلعتم ريغ الف خلا ناك اذإ امأ
ًائيش قحتسي ال هنإف ،  هلوخدب ىضقو تانبلا وأالد نم هنأ صخش تبثأو هدلو وأالد ىلع عقو
ًارهظم ال مهيلع فوقوملا نم هنأ ًاتبثم نوكي ءاضقلا ألن ةكلهتسملا ةيضاملا نينسلا ةلغ نم

إوالفال هبيصن اهيف قحتسا ةدوجوم ةلغلا تناك اذإف ،  فقاولا طرش يف راصتق اال ةهبش دوجول
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ًادوقن ناك وأ تاذلا ب ةنيعم ًانيع عوفدملا ناك ءاوس رامثلا دري ال ةينلا نسح هل عوفدملا
.(1) ةيلثم ءايشأ وأ

ةمكحم نأ ودبيو ص126). 6 مقر ةيمسرلا ةعومجملا 1937 ةنس سرام 11 ضقن )"
يلو  .واأل ًاتبثم ال ًارهظم مكحلا نوكي ةيضاملا ةلغلا دادرتسا يف ةربعلا تلعج انه ضقنلا
اذإ امأو ،  هيلع يلوتسا ام دري هنإف ةينلا ئس ناك نإف ،  ةلغلا ىلع يلوتسا نم ةين دنع فوقولا

.  ةلغلا نم ًائيش دري ال هنإف ةينلا نسح ناك

30 ةيمسرلا ةعومجملا 1929 ةنس ليربإ 30 يف رصم فانئتسا ةمكحم ةلأسملا هذه يف ًاضيأ رظنأ
ص546 . 283 مقر 13 ةاماحملا 1932 ةنس ربمفون 13 يفو ص340- 4/140 مقر
مقر 8 ةيمسرلا ةعومجملا 1906 ربمسيد 10 يف ةينطولا ةيئادتب اال ةيردنكس اإل ةمكحمو

. 19
ضقنلا ةمكحمل ةباقر ال عقاو ةلأسم اهئيس وأ ةينلا نسح هل عوفدملا ناك اذإ ام ريدقتو اذه (1)
عضاو ةينلا نسح ةلأسم ربتعت ": يتأي امب ىنعملا اذه يف ضقنلا ةمكحم تضق دقو .  اهيلع
ةباقر  ،وال اهريدقت يف قلطملا قحلا عوضوملا ةمكحمل ةيعوضوم ةلأسم راقعلا ىلع ديلا
اهارتشا يتلا ضر األ عير نم يرتشملا ءافعإب ةمكحملا تضق اذإف .  اهيف اهيلع ضقنلا ةمكحمل

ةباقر فال خيراتلا كلذ ىلإ ةينلا نسح ناك هنأ ىلع ءانب هيلع قاقحتس اال ىوعد عفر خيرات ىلإ
ص13 4 مقر 1 رمع ةعومجم 1931 ةنس ربمفون 19 ضقن )" كلذ يف اهيلع ضقنلا ةمكحمل

نيعلا ةلغ كلمت يف ثحبلا دنع ديلا عضاو ةين ةقيقح فرعت :"نإ يتأي امب ًاضيأ تضقو .(
اهدحو عوضوملا ةمكحم ةطلس نمف .  ىوعدلا عوضومب قلعتي امم وه هدي تحت ةدوجوملا

نم تامدقم ىلع ًانيبم اهءاضق ناك ىتم كلذ يف اهيلع ضقنلا ةمكحمل ةباقر  ،وال هريدقت
ىدل ةينلا نسح ءافتنا سسأ دق مكحلا ناك اذإف .  اهيلإ تهتنا يتلا ةجيتنلا ىلإ يدؤت نأ اهنأش
اهتفصب هايإ الاهل غتساو هيلع عزانتملا فقولا ججحب اهملع ىلع ( فاقو األ ةرازو ) ديلا عضاو
ريدقتلا اذه يف لدجلل ليبس  ،فال ءاضقلا ةهج نم ًامكح ةراظنلا هذهب ردصتست نأ نود ةرظان

ص46). 20 مقر 4 رمع ةعومجم 1943 ةنس رياني 28 ضقن )" ضقنلا ةمكحم ىدل

تضق دقو .  ىوعدلا عفر موي ىلإ اهضبقب رامثلا كلمي هنإف ةينلا نسح هل عوفدملا نأ تبث يفف
ناك اذإ نيعلا ةرمث درب ديلا عضاو مزلي :"ال يتأي امب ىنعملا اذه يف ةينطولا فانئتسا ةمكحم
نم هلصح ام عقاوب ال ىوعدلا عفر خيرات نم ةرمثلا ب ىوعدلا هيلع عفرت نأ ىلإ ةينلا نسح

3 ةاماحملا 1922 ةنس ويام 9 فانئتسا )" حبر نم نيعلا بحاص نم تاف ام ردقب نكلو اهعير
قوقحلا 1902 ةنس ربمسيد 16 فانئتسا ىنعملا اذه يف ًاضيأ رظناو ص27)- 2/11 مقر

1911 ةنسرياربف 21 يفو ص165- 1/71 مقر 4 ةيمسرلا ةعومجملا ص179- 18
ص83 79 مقر 2 عئارشلا 1914 ةنس ربوتكأ يفو ص130- 70 مقر 12 ةيمسرلا ةعومجملا
ص 81 مقر 2 ةاماحملا ص70- 43 مقر 24 ةيمسرلا ةعومجملا 1922 ةنس رياني 23 يفو -
ةنس رياربف 10 يفو ص784- 1/477 مقر 8 ةاماحملا 1927 ةنس سرام 24 يفو -258
ةثرولا دي عضو نأب ريخ األ مكحلا اذه ىضق دقو ص178: 2/131 مقر 8 ةاماحملا 1927
ةقباسلا ةدملا نع عبرلا ب مهتبلا طم نم عنمي مهثرومل كولمم هنأ داقتعاب فوقوملا راقعلا ىلع

9 قوقحلا 1894 ةنس ةينوي 25 يف ةينطولا ةيلكلا رصم ةمكحم ًاضيأ رظناو – مهفيلكت ىلع
ةيلكلا رصم ةمكحم ص132 29 قوقحلا 1913 ةنس ربمفون 30 يف اطنط ةمكحم ص189-

"اذإ هنأب اطنط ةمكحم تضق دقو ص278 . 31 قوقحلا 1915 ةنس ربمسيد 9 يف ةينطولا
واأل شياعملا يف واالتخالط هدلوو دلا ولا نيب يلئاملا حماستلا دوجو ىلع ىوعدلا فورظ تلد
ام در هنم بلطي  ،وال اهتلغ ذخأو هنبا مأالك ىلع هدي عضو يف ةينلا نسح دلا ولا ناك قازر
هبلا طي هدض ىوعد هدلو عفر نأ تقو نم بدرلا ًامزلمو ةينلا ئس هرابتعا ئدتبي امنإو ،  هذخأ

ص514). 419 مقر 3 ةاماحملا 1933 ةنس سرام 4 اطنط )" ميلستلا و ةيكلملا ب اهيف

ةينوناق ةنيرق انه ةنيرقلا  ،و رامثلا در هيلع بجيو ةينلا ئس هل عوفدملا ربتعي ىوعدلا عفر موي نمو
ا ةمكحم تضق دقو .  ىوعدلا عفر دعب هتين نسح تابثإ هل زوجي  ،فال سكعلا تابث إل ةلباق ريغ

تحت يذلا راقعلا ميلستب يقيقحلا كلا ملا نم ديلا عضاول راذن اإل درجم " نأب ةينطولا فانئتس ال
نأ ىلع ليلدلا مدقي نأ ةينلا ءوس ىعدي نم ىلع بجي  ،لب ةينلا ئس هرابتعا يف يفكي ال هدي
عضو يف هتيقحأ مدع هداقتعاو ةيسفنلا حهتلا رييغتل ًايفاك ناك همصخل راذن نماإل هب ماق ام
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اهمكح ىرن هذهف ،  نيعلا ىلع اهقفنأ هل عوفدملا نوكي دق يتلا تافورصملا امأو
ام ىلع صنت يهو ،  ةلأسملا هذه يف ةماعلا ةدعاقلا ررقت يتلا 980 ةداملا يف ًاحيرص
نم هقفنأ ام عيمج زئاحلا ىلإ يدؤي نأ هكلم هيلإ دري يذلا كلا ملا ىلع -1": يتأي

. " ةيرورضلا تافورصملا
. "924. 925 نيتداملا ماكحأ اهنأش يف يرسيف ةعفانلا تافورصملا "2-امأ

كلذ عمو اهنم ، ءيشب بلا طي نأ زئاحلل سيلف ةيلا مك تافورصملا تناك اذإف -3"

خيرات نم عيرلا درب ديلا عضاو مازتلا ةيكلملا ب ةبلا طملا ب ىوعدلا عفر ىلع بترتي نكلو – هدي
ىلع بترتملا ديلا عضاو ةينلا ءوس وأ نسح يف ثحبلل لحم ةمث نوكي نأ ريغ نم ةاضاقملا
رظنأ ص784- 3/477 مقر 8 ةاماحملا 1927 ةنس سرام 24 فانئتسا )" ىوعدلا عفر
تضقو ص79)- 1/37 مقر 29 ةيمسرلا ةعومجملا 1927 ةنس ربمفون 29 فانئتسا ًاضيأ
عضاو دنع ةينلا نسح نأ ًانوناق ةررقملا ئدابملا نم " هنأب ىنعملا اذه يف ًاضيأ رصم فانئتسا
عضاوو ،  ًادوجوم ربتعي بيعلا اذه نأو هدي ، عضو قحلي يذلا بيعلا ب هملع درجمب لوزي ديلا
عضاو هبنت نأ اهنأش نم ةيكلملا ىوعدلا تناك اذإف .  هيلع ىوعدلا عفر موي نم هب عًاملا ديلا

نإ لب ىوعدلا هب عوفرملا ءزجلا ىلع ًارصاق سيل هدي عضو قحلي يذلا بيعلا نأ ىلع ديلا
ًابلا طم ةثرولا دحأ نم هيلع ىوعدلا تعفر اذإ امك ،  اهيلع هدي عضاولا نيعلا عيمجل لماش بيعلا
ليلدو دحأو قحلا نأ نيح يف ءزجلا كلذب بيعلا صيصخت نكمي  ،فال هصخي يذلا ءزجلا ب
قحلي يذلا بيعلا ب ديلا عضاو مقو .  ةثرولا ةيقب صخت يتلا ءازج األ يقابل ةبسنلا وهب ةيكلملا

اذه خيرات نم اهلك نيعلا ةرمث نع الً وئسم هلعجيو هتين نسح ليزي نأ هنأش نم هدي عضو
رظنأ ص228). 119 مقر 33 ةيمسرلا ةعومجملا 1931 ةنس سرام 25 فانئتسا " ملعلا

ص563 . 2/276 مقر 15 ةاماحملا 1934 ةنس ةينوي ر9 صم فانئتسا ًاضيأ

نسحب راقع ىلع ديلا عضاو ةيلوئسمل يرورضلا نم سيل " هنأب رصم فانئتسا ةمكحم ًاضيأ تضقو
كلذ يفكي  ،لب ىوعدلا عفر دعب ةينلا ئس حبصي نأ هيلع ىوعدلا عفر تقو نم ةلغلا نع ةين

هلألن عئابلا اهكلمتي نأ لبق نم ضر األ كلمي ةعزانم نأ يئاهن مكح ىضتقمب دعب اميف رهظي نأ
عفر تقو ىلإ عيرلا ب قلعتي اميف بحسني ىعجر رثأ هلو هل ، ئشنم ال قحلل ررقم مكحلا اذه
مزلي امنإو ،  هعير ىلع الء يتس قحاال راقع ىلع ةين نسحب هدي ًاعضاو ناك نم لكلو ىوعدلا
اهيف اذإ هيلع راقعلا قاقحتساب ىوعدلا عفر موي نم عيرلا درب لا األوح عيمج يف ديلا عضاو
رصم فانئتسا )" يضاقتلا ةدم رحب يف ةفوقومو ةقلعم ربتعت نيضاقتملا قوقح ألن كلذو

23 يف رصم فانئتسا ًاضيأ رظناو ص215). 80 مقر 20 ةاماحملا 1939 ةنس سرام 12
20 ةاماحملا 1939 ةنس ربمسيد 6 يفو ص518- 255 مقر 12 ةاماحملا 1931 ةنسل ليربأ

ص1156 . 487 مقر

نأب يضاقلا أدبملا ريرقت يف ددرتلا ضعب نم ولخي ال ميدقلا نوناقلا لظ يف يرصملا ءاضقلا نأ ىلع
ةنس ليربإ 12 يف ةينطولا رصم فانئتسا ةمكحم تضق دقف .  ىوعدلا عقر موي نم درت رامثلا
ةلأسم الًنأ معو ًاملع هيلع قفتملا نم " هنأب ص915) 553 مقر 8 ةاماحملا )1928
ىوعدلا فورظب طبترت يتلا ةيعوضوملا لئاسملا نم ديلا عضو يف اهئوسو ةينلا نسح
ىوعدلا عفر درجمب ةفصلا هذه لوزت فال هدي عضو يف مصخلا ةين نسح تبث اذإو ،  اهعئاقوو

. " ىوعدلا عوضوم يف كلذب يئاهن مكح رودص موي نم لوزت امنإو ،  هدقع الن طبب هيلع
ص 226 مقر 20 ةاماحملا )1939 ةنسربمفون 23 يف ةينطولا ةيلكلا رصم ةمكحم تضقو
أدبي ديلا عضاو ةين ءوس نأ رابتعا ىلع تراس دق ءاضقلا ماكحأ بلغأ تناك نإو " هنأب (636
نم ديلا عضو يف اهئوسو ةينلا نسح ةلأسم نأ هيلع قفتملا نم إالهنأ ىوعدلا عفر خيرات نم
هذه لوزت نأ ًايرورض سيلو ،  اهعئاقوو ىوعدلا فورظب طبترت يتلا ةيعوضوملا لئاسملا

. " ىوعدلا عفر درجمب ةقفصلا

ماقأ نأب ةلأسملا هذه يف كش لك عطق (3 ةرقف (م185 ديدجلا يندملا نوناقلا نأ نايبلا نع ىنغو
عفر موي نم قحتسملا ريغ ملست نم ةين ءوس يلع سكعلا تابثإ لبقت ال ةينوناق ةينرق

424 مقر 9 ةاماحملا 1928 ةنس ليربأ 26) طويسأ ةمكحم عم ًاضيأ لوقلا نكميو .  ىوعدلا
عفر موي ىلإ دنتسي امنإ يئاهن مكح رودصب تباثلا ديلا عضاو ةين ءوس ص672)نإ 4/

اهل ةئشنم ال قوقحلل ةررقم ماكح ألناأل ىوعدلا
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يلو ،إال األ حهتلا ىلإ ءيشلا ديعي نأ ىلع تآشنم نم هثدحتسا ام عزني نأ هل زوجي
نأ كلذ نم ىرنو . " اإلزةلا ةقحتسم اهتميق عفد لباقم اهيقبتسي نأ كلا ملا راتخا اذإ

.  عفادلا نم اهلك اهدرتسي هنإف ةيرورض تافورصم نيعلا ىلع قفنأ ناك اذإ هل عوفدملا
ام عفدي نأ نيب عفادلا ريخ - ةينلا نسح هنأ ضورقملا -و ةعفان تافورصملا ناك اذإو
هذه ببسب نيعلا ةميق داز ام يواسي ًاغلبم عفدي وأ تافورصملا نم هل عوفدملا هقفنأ
تناك اذإو (م925). هثدحتسا ام عزن هل عوفدملا بلطي اممل اذه ،(1) تافورصملا

هل نكلو اهنأش يف ءيشب عفادلا ىلع عجري نأ هل عوفدملل سيلف ،  ةيلا مك تافورصملا
زوجي ةروصلا هذه يفو يلو األ اهتلا ح ىلإ نيعلا ديعي نأ ىلع هثدحتسا ام عزني نأ

(2) اإلزةلا قحتسم هتميق عفد لباقم هل عوفدملا هثدحتسا ام ءافيتسا بلطي نأ عفادلل
.

: اهعايض وأ اهفلت وأ نيعلا هالك 839-حةلا
هل عوفدملا دي يف تعاض وأ تفلت وأ تكله دق نيعلا تناك ام حةلا ىلإ اآلن لقنتو

": يتأي ام ىلع - ةعجارملا دنع تفذح دقو – يديهمتلا عورشملا 256نم ةداملا صنت
اذإ فلتلا وأ عايضلا تقو هتميق درب مزتلا يبنجأ ببسب فلت وأ ءيشلا اذه عاض اذإف
يف ءيشلا اذه ملس نم قحب خإالل نود كلذو ،  ةينلا ءىس وهو هملست دق ناك

، 983 ةداملا صنتو . " فلتلا ببسب هتميق صقن نع ضيوعتلا عم ولوتًافلا هدادرتسا
زئاجلا ناك اذإ -1" يتأي ام ىلع ،  ةلأسملا هذه يف ةماعلا ةدعاقلا ررقت يتلا يهو

مزلم وه الًلب وئسم نوكي هقح ،فال نم هبسحي امل ًاقفو ءيشلا ب عفتناو ةينلا نسح
.  عافتن اذهاال ببسب ضيوعت يأ نع هيلإ ءيشلا درب

داع ام ردقب إال فلت هالكوأ نم ءيشلا بيصي امع الً وئسم زئاحلا نوكي 2-وال
. " فتلا هلاالكوأ اذه ىلع تبترت ةدئاف نم هيلع

حيرص نمو يديهمتلا عورشملا نم 256 ةداملا يف ةفلا خملا موهفم نم نيبتيو
هالك نع الً وئسم نوكي ال ةينلا نسح ناك اذإ هل عوفدملا 983نأ ةداملا يف صنلا
اذه تابثإ عفادلا ىلعو هنم أطخب عقو دق كلذ ناك إالاذإ اهعايض وأ اهفلت وأ نيعلا

- هقح نم هبسحي امل ًاقفو – يداعلا عافتن اال نيعلا ب عفتنا دق ناك اذإ امأ .  أطخلا
ةعفنم نم هيلع داع ام ردقب الإال وئسم نوكي  ،فال تعاض وأ تفلت وأ نيعلا تكلهو
لوح  ،وأ رخآ لزنم ضاقنأب عفتنا اذإ امك ،  عايضلا وأ فلتلا هلاالكوأ اذه ىلع تبترت
يف عفادللو .(3) اهمحلب عفتناو ةيشام حبذ  .وأ عئاضبلل لقن ةرايس ىلإ بوكر ةرايس
نأ نود ،  فلتلا دعب اهيلإ لآ يتلا ةروصلا يف فلا تلا ءيشلا درتسي نأ لا األوح عيمج

ءارث اإل يتميق لقأ دري ،  يرثملا وهو ،  عفادلا نإف ،  ءارث اإل ىوعدل ضحم قيبطت وه مكحلا اذهو (1)
كلذ . ىلإ ةراش اإل تقبس دقو .  رقتفملا وهو هل ، عوفدملل راقتف واال

الت يهست هل عوفدملل تافورصملا درب مزتلي يذلا عفادلل ديدجلا يندملا نوناقلا حنم دقو اذه (2)
ررقي نأ كلا ملا بلط ىلع ءانب يضاقلل زوجي "ال هنأ ىلع 982 ةداملا تصنف .  عفدلا يف ةصاخ
نأب يضقي نأ هلو .  نيتقباسلا نيتداملا يف اهيلع صوصنملا تافورصملا ب ءافولل ًابسانم هاري ام

اذهاال نم للحتي نأ كلذلو لاالةمز . تانامضلا ميدقت طرشب ةيرود طاسقأ ىلع ءافولا نوكي
ةياغل ينوناقلا رعسلا ب اهدئاوف اهنم ًاموصخم طاسق األ ةميق يزاوي ًاغلبم لجع وه اذإ مازتل

. " اهقاقحتسا ديعاوم
ريغ نمو ةميلس ًائيش ذخأ نم ىلع بدرلا مكحلا زوجي "ال هنأب رصم فانئتسا ةمكحم تضقو (3)
ةميق رادقمب إال بدرلا مكحي  ،وال ىوعدلا عفر تقو عفالً ءارثإ هل لصح إالاذإ حيحص ببس
أطخ ريغب ءيشلا دقف اذإف ،  ررضلا نم ىعدملا قحل ام ةميق نع رظنلا فرصب ءارث اإل اذه

" درلل بجوم كانه نكي ملو ءارثإ كانه نكي مل ىوعدلا عفر تقو ةينلا نيحلا هيلع ىعدملا
ص340- 3/140 مقر 30 ةيمسرلا ةعومجملا 1929 ةنس ليربأ 30 رصم فانئتسا )

ص989). 535 مقر 9 ةاماحملا
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انب . رم امك هل عوفدملا أطخب عقي مل فلتلا اذه ماد ام فلتلا نع ًاضيوعت ىضاقتي
: ىرخأ دي ىلإ عوفدملا دي نم نيعلا جورخ 840-حةلا

ةداملا تصن دقف ،  ىرخأ دي ىلإ عوفدملا دي نم تجرخ دق نيعلا تناك اذإ امأ
: يتأي ام ىلع – ةعجارملا دنع ًاضيأ تفذح هذهو - يديهمتلا عورشملا 257نم

نأ لبق ضوعب هيف فرصتو تاذلا ب نيعملا ءيشلا ةينلا نسح وهو ملست نم -1"
يف هقح لوحي نأ وأ ضوع نم هضبق ام دري نأ هيلع بجو ،  هدرب مزلم هنأ ملعي

.  ضوعلا اذهب ةبلا طملا
هل ردص نم مزتلي نكلو ًائيش ، دري نأ مزتلي فال ضوع ريغب فرصت دق ناك اذإف -2

. " قحتسملا ريغ ءيشلا ملس نم لبق هب ىرثأ ام ةميق زواجي ال ضيوعتب عربتلا اذه
هنمإ يقب اميف صنلا نكي مل ةيناثلا ةرقفلا نم ةريخ األ ةرابعلا صنلا اذه نم انلفغأ اذإو
يف فرصت اذإ ةينلا نسح هل عوفدملا نأ كلذ نم نيبتي .  ةماعلا دعاوقلل ًاقيبطت ال
ام عفادلل دريف ،  ضوع نم ذخأ ام ردقب إال عفادلا لبق الً وئسم نكي مل ةضواعم نيعلا
مل ًاعربت نيعلا يف فرصت اذإو .(1) هب ةبلا طملا يف هقح هل لوحي وأ كلذ نم ضبق

.  عفادلا لبق ءيش نع الً وئسم نكي
ريغلا و عفادلا نيب ام علاالةق يف امأ هل . عوفدملا و عفادلا نيب ام علاالةق يف اذه

هل ، عوفدملا نم ريغلا اذه ىلإ رداصلا فرصتلا نأ لص  ،فاأل نيعلا هيلإ تلقتنا يذلا
-يأ كلا ملا قح يف يرسي مكلا ،فال ريغ نم فرصت  ،وه ًاعربت وأ ةضواعم ناك ءاوس

اال ىوعد يه ةينيع ىوعدبو مًاكلا هرابتعاب نيعلا درتسي نأ اذه عيطتسيو – عفادلا
راقعلا يف مداقتلا  ،ك رخآ ببسب نيعلا ةيكلم بسك دق ريغلا نكي مل ام اذه .  قاقحتس

اهنع هعفد ناك دقو نيعلا ةيكلم ريغلا بسك اذإف .  لوقنملا يف ةين نسحب ةزايحلا وأ
امك هل عوفدملا نم ضوعلا اذه ذخأيس ألهن ءيشب هيلع عفادلا عجري  ،فال ًاضوع

ال ًاضيأ انه عفادلا نإف ،  ًاعربت نيعلا ىقلت لب ًاضوع عفدي مل ريغلا ناك اذإ امأ .  انمدق
كلذ .وال ركذ رم دقو ،  عربتلا دقع وهو ببسب ىرثأ دق اذه ألن ريغلا ىلع ءيشب عجري
،  يديهمتلا عورشملا 257نم ةداملا نم ةيناثلا ةرقفلا نم ةريخ األ ةرابعلا قيبطتل لحم
نم ةيناثلا ةرقفلا عم ًايشمت ىرثأ ام ردقب ريغلا ىلع عفادلا عوجر تزاجأ امنإ يه اذإ
ىرثأ امب يرثملا عربت "اذإ هنأ ىلع صنت تناك يتلا يديهمتلا عورشملا 248نم ةداملا
انيب دقو . " ىرثأ ام ردقب نكلو ضيوعتلا نع ًاضيأ الً وئسم عربتلا هل ردص نم ناك هب
نيذه نم لك ناك املو .  ةماعلا دعاوقلا ىلع جورخ هيف هتلا دع ىلع مكحلا اذه نأ
هذه عم قفتي ال مكح ام قيبطتل لحم  ،فال يديهمتلا عورشملا نم فذح دق نيصنلا
درتسي عفادلا  ،نأ ريغلا و عفادلا نيب ام علاالةق يف كلذ ، نم صلختسنو .  دعاوقلا

وأ مداقتلا ك ببسب نيعلا ةيكلم ريغلا بسك إالاذإ قاقحتس اال ىوعدب ريغلا نم نيعلا
نيعلا ريغلا ىقلت كلذ يف ءاوس ةلا ، حلا هذه يف ءيشب هيلع عفادلا عجري  ،فال ةزايحلا

.(2) ًاعربت اهاقلت وأ ةضواعم
ةينلا ءىيس هل عوفدملا -2

اال ىواعد لوبقب مكحلا ىلع بترتملا ينوناقلا ءارث "اإل نأب رصم فانئتسا ةمكحم تضق دقو (1)
مهلا ، يف تلصح يتلا ةدايزلا درب إال ًامزلم نوكي ال ةينلا نسحلا هيلع موكحملا نأ وه دادرتس
عفالً هضبق يذلا هنمث  ،وأ يرهق ثداحب كلهي ملو ًامئاق ناك نإ هدرب هيلع مكح إالام دري فال
ام" ضيوعتب هتبلا طم ريغ نم كلذ لك ةين ، نسحب هيف فرصت دق ناك اذإ ام حةلا يف

رظنأ ص79). 2/37 مقر 29 ةيمسرلا ةعومجملا 1927 ةنس ربمفون 29 رصم فانئتسا )
ص416 . 1927م39 ةنس ليربأ 28 يف ةطلتخملا فانئتس اال ةمكحم ىنعملا اذه يف ًاضيأ

صوصنلا هذه ددص يف يديهمتلا عورشملل ةيحاضي اإل ةركذملا يف ءاج ام رخآ ناكم يف درونس (2)
.  ةفوذحملا
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هملست تقو ملعي ناك هنأو ،  ةينلا ءىس هل عوفدملا نأ عفادلا تبثأ اذإ -841
ناك اذإ ام نيب ًاضيأ انه زييمتلا بجو هل ، قحتسم ريغ ءيشلا نأ كلذ دعب وأ ءيشلا

.  تاذلا ب ًانيع ناك وأ ةيلثم ءايشأ وأ ًادوقن عوفدملا
: ةيلثم ءايشأ وأ ًادوقن عوفدملا -1

ألهن دقنلا رعس ريغت نع ضوعيو ،  هملست يذلا دقنلا رادقم هل عوفدملا دري -842
يذلا وحنلا ىلع ذخأ يذلا ردقلا ب اهدر ،  ةيلثم ءايشأ عوفدملا ناك اذإو .  ةينلا ئيس

اهب مزتليف دئاوفلا و تارمثلا امأ .  ةينلا نسح هل عوفدملا ناك اذإ ام حةلا يف هانيب
ءيس ناك اذإ 185:"امأ ةداملا نم ةيناثلا ةرقفلا لوقت اذه يفو .  ةينلا ءىس عوفدملا
نم ،  اهينج يف رصق يتلا  ،وأ اهانج يتلا حابر واأل دئاوفلا ًاضيأ دري نأ مزتلي هنإف ةينلا
ءىس هيف حبصأ يذلا مويلا نم وأ ءافولا موي نم كلذو قح ، ريغب هملست يذلا ءيشلا

. "(1) ةينلا
: تاذلا ب ةنيعم نيع عوفدملا ب-

: تافورصملا دادرتساو رامثلا و نيعلا 843-در
نم ةفوذحملا 255 ةداملا ) تماد ام عفادلل نيعلا درب ةينلا ءيس هل عوفدملا مزتلي
يف رصق يتلا عفالًوأ اهضبق يتلا رامثلا درب ًاضيأ مزتليو .( يديهمتلا عورشملا
ءيس زئاحلا نوكي " نأب ددصلا اذه يف يضقت 979 ةداملا نأ انيأر دقو .(2) اهضبق
يتلا و اهضبقي يتلا رامثلا عيمج نع ةينلا ءيس حبصي نأ تقو نم الً وئسم ةينلا

.(3) رامثلا هذه جاتنإ يف هقفنأ ام درتسي نأ زوجي هنأ ريغ ،  اهضبق يف رصق

مزليف ةينلا ئس امأ ": يتأي ام ددصلا اذه يف يديهمتلا عورشملل ةيحاضي اإل ةركذملا يف ءاج (1)
نم اهيلع لصحي نأ هعسوب ناك وأ اهيلع لصح يتلا حابر وأاأل دئاوفلا درب كلذ ضيقت ىلع

دعاوقلل قيبطت ًاضيأ اذهو .  ةينلا ئس هيف حبصأ يذلا تقولا نم وأ ضبقلا تقو نم ءيشلا
اذإ هنأ ةريخ ةلااأل حلا يف يعاريو .  تارمثلا يف قح هل نوكي ال ةينلا ئس زئاحلا ألن ةماعلا
رعسلا ساسأ ىلع ةبستحم دئاوفلا درب هضبق نم مزتليف دوقنلا نم ًاغلبم ضوبقملا ءيشلا ناك

درت يتلا ةردانلا ءانثتس حاالتاال نم ةلا حلا هذهو .  ىوعدلا عفر لبق ىتح نوناقلا يف ررقملا
األمعلا ةعومجم )" ىوعدلا عفر خيرات نم إال ةينوناقلا دئاوفلا قاقحتسا مدع ةدعاق ىلع
يفو ص127- 1898م10 ةنس رياربف 3 طلتخم فانئتسا رظنأ ص460). 2 ةيريضحتلا

ص211 . 1942م54 ةنس ويام 28 يفو ص63- 1903م16 ةنس ربمسيد 31

ةفلا خم زوجي "ال هنأب ضقنلا ةمكحم تضق قح ، ريغب تذخأ يتلا دوقنلا نع دئاوفلا درل ًاقيبطتو
نم ةبوسحم اهدرب هيلع موكحملا دئاوفب شحافلا ابرلا ب ضرقملا مازلإب ءاضقلا يف نوناقلا

ص192). 58 مقر 3 رمع ةعومجم 1940 ةنس ويام 9 ضقن )" اهضبق خيرات

،  كلذب تضق  ،مث ةيوبرلا دئاوفلا درب األرم أدبم يف يضقت ال تناكف ةطلتخملا فانئتس اال ةمكحم امأ
ص 1948م61 ةنس ربمسيد 29 طلتخم فانئتسا رظنا ) درلا ىلع ترقتسا ىتح ،  تددرتو

.( ةلأسملا هذه يف طلتخملا ءاضقلا روطت مكحلا صخليو :41
ص113 . 1945م57 ةنس سرام 27 يف طلتخم فانئتسا (2)

هلف ،  هيلع ديلا عضاو هنم جرخأف ًاراقع ىرتشا نم " نأب ةينطولا فانئتس اال ةمكحم تضق دقو (3)
لب طقف عيبلا دقع ليجست خيرات نم ال راقعلا اذه رامثب هبلا طي نأ ةينلا ئس ديلا عضاو ناك نإ
ص 84 مقر 4 ةيمسرلا ةعمومجملا 1903 ةنس رياربف 3 فانئتسا )" هسفن دقعلا خيرات نم
تسا نم ةثرولا دحأ مهعنمو ةكرتلا ىلع ةثرولا ضعب دي عضو حةلا يف " هنأب تضقو .(191

الء ؤهلو هدي ، عضو نم مرح يذلا ثراولل عوجرلا ب ًاعيمج ديلا وعضاو ةثرولا مزلي هبيصن الم
" نايط نماأل مهنم لك هب عفتنا ام ةبسنب اوءاش نإ مهنيب اميف ةيلوئسملا ميسقت ةثرولا

يذلا صخشلا " نأب تضقو ص181). 322 مقر 1 عئارشلا 1913 ةنس ربمفون 5 فانئتسا )
فيضأ ثروملا نم هل ردص دقع ىضتقمب مًاكلا ىضتقمب مًاكلا هرابتعاب نايعأ ىلع هدي عضي

الً وئسم نوكي ثراول اهوردصل ةلطاب ةيصو ربتعاو ةافولا دعب ام ىلإ فرصتلا و كيلمتلا هيف
1929 ةنس سرام 18 فانئتسا )" هنم كلهتسا اميف ةنسح نكت مل هتين ألن عيرلا نع
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تناك نإو .( يلوأ ةرقف (م980 اهلك اهدرتسا ةيرورض تناك نإف تافورصملا امأو
اإلز قحتسم ةميق عفد لباقم ءاقبتسا وأ ثدحتسا ام زإةلا بلطي نأ عفادلل ناك ةعفان
2 ةرقف (م980 تافورصملا هذه ببسب نيعلا ةميق يف دار ام يواسي غلبم عفد وأ ةلا
ام عزني نأ هل نكلو ،  عفادلا ىلع ءيشب عجري فال ةيلا مك تناك نإو .(924 مو

لباقم هيقتسي نأ عفادلا راتخا يلو ،إالاذإ األ اهتلا ح ىلإ نيعلا ديعي نأ ىلع ثدحتسا
.(1)(3 ةرقف (م980 اإلزةلا قحتسم هتميق

: اهعايض وأ اهفلت وأ نيعلا هالك 844-حةلا
هتميق درب مزتلا ،  ةينلا ءىس هل عوفدملا دي يف تعاض وأ تفلت وأ نيعلا تكله اذإو
ةفلا ت نيعلا دادرتسا يف عفادلا قحب خإالل نود كلذو ،  عايضلا وأ فلتلا هلاالكوا تقو
ةداملا تضقو .( يديهمتلا عورشملا نم ةفوذحملا (م256 فلتلا نع ضيوعتلا عم

اآليت: مكحلا ب ةلأسملا هذه يف ةماعلا ةدعاقلا ررقت يتلا 984
ناك ولو هفلت وأ ءيشلا هالك نع الً وئسم نوكي هنإف ةينلا ءيس زئاحلا ناك "اذإ
يف ًايقاب ناك ولو فلتي وأ كلهي ناك ءيشلا نأ تبث إالاذإ ئجافم ثداح نع ًائشان كلذ

هال نع الً وئسم نوكي ةينلا ءيس هل عوفدملا نأ كلذ نم نيبتيو . " هقحتسي نم دي
ءيشلا نأ تبثي إالنأ ةيلوئسملا نم هيفعي  ،وال ةرهاق ةوقب هلاالك ناك ولو نيعلا ك

.(2) عفادلا دي يف ًايقاب ناك ولو فلتي وأ كلهي ناك
إالاذإ نيعلا هالك نع انيأر امك لأسي ال وهف ،  ةينلا نسح هل عوفدملا خبالف اذهو

.  أطخلا اذه تبثي نأ عفادلا ىلعو ،  هتطخب هلاالك عقو
: ىرخأ دي ىلإ هل عوفدملا دي نم نيعلا جورخ 845-حةلا

ةفوذحملا 258 ةداملا تصن دقف ،  ةينلا ءيس هل عوفدملا دي نم نيعلا تجرخ اذإو
: يتأي ام ىلع يديهمتلا عورشملا نم

نأ دعب ضوعب هيف فرصتو تاذلا ب نيعملا ءيشلا ةين نسحي ولو ملست نم -1"
ىلع ،  ىوعدلا عفر تقو هتميق دري نأ وأ ًانيع هدري نأ هيلع بجو هدرب مزتلم هنأ ملع
نأب وأ ضوع نم هضبق امب هيف فرصت نم بلا طي نأ ءيشلا اذه ملس نمل زوجي هنأ

.  ضوعلا اذهب ةبلا طملا ىوعد يف هلحم لحي
مزتلا ًانيع ، هدرب مقي ملو ضوع ريغب هيف فرصت دق ءيشلا ملست نم ناك اذإف -1

ريغ ءيشلا ملس نم لبق هب ىرثأ ام ةميق زواجي ال ضيوعتب عربتلا اذه هل ردص نم
بجيف ،  انمدق امك ةماعلا دعاوقلا عم قفنت ال صنلا اذه نم ةيناثلا ةرقفلا " .و قحتسملا
قيبطت يهو يلو األ ةرقفلا ىقبتو .  يديهمتلا عورشملا نم تفذح دق تماد ام اهلا فغإ
ةضواعم نيعلا يف فرصت اذإ ةينلا ءيس هل عوفدملا نأ اهنم نيبتيو .  ةماعلا دعاوقلل

نإف هل فرصت يذلا ريغلا نم اهعازتناب كلذ متيو ،  هيلإ نيعلا درب عفادلا لبق ًامزلم ناك
امأ .  اهيف ىطعأ يذلا ضوعلا (3)و نيعلا ةميق نيب ًاريخم عفادلا ناك كلذ ، نع زجع

هل . عوفدملا ىلع اهتميقب عوجرلا وأ ًانكمم كلذ ناك اذإ

.(520 نم 315 مقر 9 ةاماحملا
درب مزتلي يذلا عفادلل ديدجلا يندملا نوناقلا اهحنم يتلا الت يهستلا ىلإ انرشأ نأ قبس دقو (1)

هل(م928). عوفدملل تافورصملا
تبث ول ىتح ،  تناك ةروص ةيأب عاض وأ كله اذإ قورسملا ءيشلا نإف ،  قراسلا ةيلوئسم نراق (2)

(م لا األوح عيمج يف قراسلا ىلع عقت هلاالك ةعبت نإف ،  هكلا ديم يف ىقب ول كلهي ءيشلا نأ
.(3 ةرقف 207

،  ىوعدلا عفر تقوب نيعلا ةميق ديدحت يف ةربعلا لعجي يديهمتلا عورشملا نم فوذحملا صنلا (3)
دعاوقلا هذه نإف ،  صنلا اذه فذح دعب اهقيبطت بجي يتلا يه ةماعلا دعاوقلا تناك امل نكلو

.  اهيف فرصتلا تقو نيعلا ةميق ديدحتب ىضقت
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امع مكحلا فلتخي ال نيعلا هيلإ تلقتنا يذلا ريغلا و عفادلا نيب ام علاالةق يفو
ةضواعم ىرخأ دي ىلإ هدي نم نيعلا تلقتنا اذإ ةينلا نسح هل عوفدملا ددص يف هانررق

هذه تناك ةنسح هل ، عوفدملا ةينب رثأتي ال عفادلا ب عالهتق يف ريغلا نأ كلذ .  ًاعربت وأ
.(1) ةئيس ةينلا

ةصاخ ماكحأ اتاوذ ناتلا 3-ح
: ةيله األ صقانلا ءافولا و لجؤم نيدب ءافولا -846

نيدلا ب ءافولا :(1)حةلا ةصاخ ماكحأ امهل قحتسملا ريغ عفد يف ناتلا ح كانه
.(2) ةيله األ صقانل ءافولا األلج(2)حةلا لولح لبق لجؤملا

درو -ام يديهمتلا عورشملا نم ةفوذحملا صوصنلا يف كلاالم نم انغرف نأ دعب – انه لقنتو (1)
حاالت ةعباتتملا صوصنلا هذه لوانتت ": صوصنلا هذه ددص يف ةيحاضي اإل ةركذملا يف
ب ًانيعم قح ريغب ضبق يذلا ءيشلا نوكي ثيح ،  ةيلمعلا ةايحلا يف ةغلا ب ةيمهأ اهل ةصاخ
،  هملس نم ىلإ امإ ،  هنيعب هدري نأ هيلع بجو هضبق نم دي يف ءيشلا ىقب اذإف .  تاذلا
اذه عاض اذإف – هل هقاقحتساب طبلا اذإ هكلا م ىلإ امإو ،  يصخش مازتلا ىضتقمب كلذ نوكيو
ملست نم ةلا حو ةين نسحب ملست نم حةلا نيب قيرفتلا بجيف ،  يبنجأ ببسب فلت وأ ءيشلا
مزلي  ،وال فلتلا وأ عايضلا ةعبت ءيشلا مكلا لمحتي يلو األ ةلا حلا يفف .  ةينلا ءيس وهو

دق ءيشلا ملست نم نوكي ةيناثلا ةلا حلا يفو .  ةماعلا دعاوقلل ًاقفو ام ، ءيش درب ةينلا نسح
وأ فلتلا ناك ولو أطخلا اذه ةعبت لمحتي وهف ،  ةينلا ءيس وهو هملست دق ماد ام أطخ بكترا
تقو رخآ يف  ،يأ هفلت وأ هعايض تقو ءيشلا ةميق درب مزتلي كلذبو ،  يربج ثداحب عايضلا
فلا تلا ءيشلا ب بلا طي  ،نأ فلتلا حةلا يف ،  ءيشلا ملس نمل نأ ىلع هيف . درلا هيلع نيعتي ناك
صخش أطخب فلتلا وأ عايضلا ببست اذإ هنأ نايبلا نع ىنغو .  هتميق صقن نع ضيوعتلا عم

ىلع هملست نم دي نم ءيشلا جرخ اذإف هنع . الً وئسم أطخلا اذه هنم عقو نم ناك ،  نيعم
ءوسب فرصتلا نيبو ةين نسحب فرصتلا نيب كلذك قيرفتلا بجيف ضوعب هيف فرصتلا رثأ

 ،وال فرصتلا تقو ةينلا ئس حبصي دق ةينلا نسح وهو ءيشلا ملستي نم نأ يعاريو ةين .
عقو اذإف حلا . يأ ىلع فرصتلا تقو ةينلا نسح حبصي ال ملستلا دنع ةينلا ئسف ،  سكع
نم ىلع (1) عجري نأ ءيشلا ملس نملف ،  ةضواعملا ليبق نم ناكو ةين ، نسحب فرصتلا
درب مزلي هيف ،وال هقح ليوحت وأ هضبق يذلا ضوعلا در ريخ اذهاأل ىلع نيعتيو هنم ، هملست

مكلا . ريغ عم لماعت  ،ألهن ءيشلا اذه ملست نم عم هدقاعت ىضتقمب نأشلا وه امك ًانيع ءيشلا
كلملا قح بسك دق هل فرصتملا نكي هل ،اممل هقاقحتساب بلا طي نأ ءيشلا ملس نمل زوجيف

قح نم هل فرصتملل نوكي امب كلذ لخي الت .وال وقنملا نمب ناك نأ ةزايحلا وأب مداقتلا ب هيف
ناك اذإف هب . هيلإ يلدأو ءيشلا ملست نم وهو هعم ، دقاعت نم ىلع نامضلا ب عوجرلا يف
نأ كلذك هلو هل ، فرصتملا دي نم هدرتسي نأ ءيشلا ملس نملف ،  تاعربتلا ليبق نم فرصتلا
نأ هرابتعاب ةزايحلا وأ مداقتلا قيرط نم ءيشلا ةيكلم بسك هل مت نإ هب ىرثأ ام ةميقب هبلا طي

– عورشملا نم 248 ةداملا نم ةيناثلا ةرقفلا رظنأ ) ةعفنملا بلج ىلع مدقم ررضلا عفد
ال وهو فذح دق هيلع صنلا ألن يرسي ال مكحلا اذه نأ ةيحاضي اإل ةركذملا ىلع انه كردتسنو

نملف ةين ، ءوسب عقوو تاضواعملا ليبق نم فرصتلا ناك اذإ امأ .( ةماعلا دعاوقلا عم قفتي
يذلا ضرقلا يف نأشلا وه امك هل فرصتملا ىلعو هنم هملست نم ىلع عجري نأ ءيشلا ملس

نم نأ كلذ .  رايخلا صخر نم عوجرلا قحب لصتي اميف لثمتي قراف  ،عم هيلإ ةراش اإل تمدقت
،  ضوع نم ضبق ام يدؤي نأب فرصتملا مازلإ نيب رايخلا ةلاب حلا هذه يف نوكي ءيشلا ملس
يف ليص األ هقح نع الً ضف اذه .  ضوعلا اذهب ةبلا طملا ىوعد يف هلحم لحي نأب همازلإ وأ
ًامئاق الزيلا ءيشلا ألن عايضلا تقو ال ىوعدلا عفر تقو هتميق در وأ ًانيع ءيشلا درب همازلإ
نأ هلو هنم ، مهملست نم ىلع عجري نأ ءيشلا ملس نمل زاج ًاعربت فرصتلا ناك نإو .( اذك )

فرصتلا نأ ضورفملا  ،ذإ ضوعلا در نود ىوعدلا عفر هتميق درب وأ هنيعب ءيشلا درب همزلي
قح بسك دق اذه ناك اذإف هل ، فرصتملا دي نم ءيشلا درتسي نأ كلذك هلو .  لباقم ريغب عقو
ملس نم لبق مزتلا هتميق دري نأ هملست نمل رسيتي مل وأ ةزايحلا وأب مداقتلا ب هيلع كلملا
كاردتس اال نيع ) قباسلا ضرفلا يف نأشلا وه امك هب ىرثأ ام ةميق زواجي ال ضيوعتب ءيشلا

ص459). ص458- 2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم )"( مدقتملا
درتسي فال باد لآل فلا خم مازتلا ب ءافولا حةلا يه حةلاثةثلا فيضي ميدقلا يندملا نوناقلا ناكو (2)
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األلج: لولح لبق لجؤملا نيدلا ب ءافولا (1)-847
: يتأي ام ىلع تصن ديدجلا يندملا نوناقلا نم 183 ةداملا نأ انمدق

لحي مل مازتل ال ًاذيفنت مت دق ءافولا ناك اذإ قحتسملا ريغ دادرتسا كلذك حصي -1"
األلج . مايقب الً هاج يفوملا ناكو هلجأ

يف لجعملا ءافولا ببسب دافتسا ام در ىلع رصتقي نأ نئادلل زوجي هنأ ىلع -2
نئادلا مازتلا ًادوقن هلجأ لحي مل يذلا مازتل اال ناك اذإف ررض . نم نيدملا قحل ام دودح

.(1) األلج لولحل ةيقابلا ةدملا نع يقافت وأاإل ينوناقلا اهرعسب اهتدئاف نيدملل دري نأ
.  ثدحتسم مكحلا  .ف ميدقلا يندملا نوناقلا يف صنلا اذهل لباقم وال

وأ األلج مايق لهاج وهو هلجأ لولح لبق لجؤملا نيدلا يفو نيدملا نأ ضورفملا و
ىلع هركملا ريغ األلج مايقب عملا وهو لجؤملا نيدلا يفو ول كلذ ،ألهن ىلع هركم وهو
لص  .واأل نئادلا ىلع ءيشب عجري نعاأللج ،فال لوزن هنأ ىلع هنم كلذ لمحل ءافولا
ام درتسي نأ هل ناك هانيب يذلا هجولا ىلع هلجأ لولح لبق نيدلا ىفو اذإ نيدملا نأ
–دب نئادلل زوجي نكلو األلج . لولح دنع نيدلا يفوي  ،مث قحتسملا ريغ ىوعدب عفد
ام در ىلع رصتقي نأ - هلجأ لولح دنع ةيناث هيفوتسي مث نيدلا دري نأ نم الً
نم ىدؤي اذهو ررض . نم نيدملا قحل ام دودح يف لجعملا ءافولا ببسب هدافتسا
ا ةركذملا تبرضو .  تاءارج يفاإل راصتخا عم يلو األ ةجيتنلا نيع ىلإ ةيلمعلا ةيحانلا
ءانب ميلستب مزلم هنا ًاطخ دقتعا لواقم : كلذل ثمالً يديهمتلا عورشملل ةيحاضي إل
بلا طي نأ هل قحيف .  ةيفاضإ تاقفن كلذ ببسب لمحتو .  رهشأ ةتسب ررقملا دعوملا لبق

،  نيتميقلا األلج ،أللق لحي نأ ىلإ هملست يذلا ءانبلا دري نأ اذه أشي مل  ،اذإ نئادلا

طبال يف كلاالم دنع انيب امك ةلا حلا هذه لفغأ ديدجلا نوناقلا نكلو لا . األوح ضعب يف عفد ام
.(338 ةرقف ًافنآ رظنأ ) دقعلا ن

ةفيفط ةيظفل تاف خال عم يديهمتلا عورشملا نم 252 ةداملا يف صنلا اذه درو : صنلا خيرات (1)
ةنجل يفو يلو . األ ةرقفلا رخآ يف " األلج مايقب الً هاج يفوملا ناكو " ةرابع لا فغإ عمو

عورشملا يف 188 ةداملا مقر حبصأو ةنجللا اهترقأف ةيظفللا الت يدعتلا لا خدإ حرتقا ةعجارملا
سلجمب يندملا نوناقلا ةنجل يفو . 188 ةداملا ىلع قفوو باونلا سلجم يفو .  يئاهنلا

يف قبطت نأ ىلع الت ماعملا يف بارطضا نم هثدحت امل اهفذح حرتقاف ،  ةداملا تيلت خويشلا
كلذ يف ضراعف .  ببس بال ءارث باإل ةصاخلا ةقباسلا داوملا ا هيف اهيلع صوصنملا حلااالت

ب ًامزلم نوكي ال نم ىلإ فرصني 186 ةداملا نم ةيناثلا ةرقفلا مكح ئاقالًنإ ةموكحلا لثمم
األ نإو دعب ، لحي مل ءافولا لجأ إالنأ مزلم صخش نع ملكتت ةداملا هذه نإو الً صأ ءافولا
مت اذإف ،  هجو نم هيلع ًاقحتسم سيل ام عفدي هنأ هلجأ لولح لبق نيدب ءافولا ب موقي لص
نأ ىلع هادأ ام درتسي نأ عفد نملف ،  طلغلا مكح اهل فورظ ءارج نم وأ هطلغ ءارج نم عفدلا

حرتقاو .  هقطنم سلالةم يأرلا اذهب األذخ عورشملا رثآ دقو األلج ، لولح دنع ءافولا ب موقي
مت ميلستلا ناك "اذإ ةرابعب " مازتل ال ًاذيفنت مت دق ءافولا ناك "اذإ ةرابع لا دبتسا ءاضع األ دحأ
األلج مايق الً هاج يفوملا ناكو " ةرابع ةفاضإ حرتقا امك يلو ، األ ةرقفلا يف " مازتل ال ءافو
يلو األ ةرقفلا ىلإ تفاضأ اهنأ اهريرقت يف ءاجو كلذ . ىلع ةنجللا تقفاوف .  ةرقفلا رخآ يف "
ىلع يفوو األلج مايقب عًاملا ناك ول يفوملا "ألن األلج مايق الً هاج يفوملا ناكو " ةرابع

ص ص451- 2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم ). 183 مقر تحت ةنجللا اهتلدع امك ةداملا
.(454

نميف لص :"األ يتأي ام صنلا اذه ددص يف يديهمتلا عورشملل ةيحاضي اإل ةركذملا يف ءاج دقو اذه
نم عفدلا مت اذإف .  هجو نم هيلع ًاقحتسم سيل ام عفدي هنأ هلجأ لولح لبق نيدب ءافولا ب موقي
ب موقي نأ ىلع ،  هادأ ام درتسي نأ عفد نمف ،  طلغلا مكح اهل فورظ ءارج نم وأ ةطلغ ءارج
رثأ كلذ يف ًايفتقم ،  ةقطنم سلالةم يأرلا اذهب األذخ رثآ دقو األلج . لولح دنع ءافولا
األمعلا ةعومجم ). " هنع تضرعأ دق ىرخأ تاينقت ضعب نأ ولو يلا ، اإلطي يسنرفلا عورشملا

ص452). ص451- 2 ةيريضحتلا
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ةتسلا روهشلا يف ءانبلا داريإ ةميقو اهيلإ ةراش اإل تمدقت يتلا ةيفاض اإل تاقفنلا ةميق
نأ ىلع نيدملل نئادلا اهدري ملو ًادوقن األلج لولح لبق ىفو يذلا نيدلا ناك اذإو .(1)

عورشملل ةيحاضي اإل ةركذملا لوقت ام ىلع – نيدملل ناك األلج ، لولح دنع هيلإ ىدؤت
 ،وأ هيلع قفتملا رعسلا بسحب ةدئاف نم نيدلا لغي امب بلا طي (2)–"نأ يديهمتلا
نع كلذو ، " نأشلا اذه يف قافتا ةمث نكي مل اذإ نوناقلا يف ررقملا رعسلا بسحب

ليجعتلا نم نئادلا هدافأ ام لثمت يتلا يه ةدئافلا هذهف األلج . لولحل ةيقابلا ةدملا
األ لولح لبق ءافولا ءارج نم ررضلا نم نيدملا باصأ ام دودح يف هقح ءافيتسا يف

.(3) لج
: ةيله األ صقانل ءافولا (2)-848

فال قحتسملا ريغ ملست نميف دقاعتلا ةيلهأ رفاوتت مل اذإ ": هنأ ىلع 186 ةداملا
.(4) هب ىرثأ يذلا ردقلا إالب ًامزتلم نوكي

هنإف ءافولل لهأ ريغ وهو عفد ول هنأ ىتح ،  ةيله األ هيف طرتشت عفادلا ناك اذإو
لص ،اذإ يفاأل ةيله األ هيف طرتشت هلال عوفدملا نإف انيب ، نأ قبس امك عفد ام درتسي
ام ىلع ببس بال ءارث اإل ةدعاق هماوق مازتلا وه  ،لب هتدارإ ىلع موقي ال بدرلا همازتلا نأ
،  هيلع ًاروجحم وأ ًارصاق ناك نأب ،  ةيله األ صقان ناك اذإ هل عوفدملا نأ ريغ .  انمدق
ال وهف .  هتيلهأ صقنل ًارظن ةيله األ لماك اهب لماعي يتلا ةياعرلا نم ربكأ ةياعرب لماوع

ةيصاخ نع عوجر اذه يفو عفالً(5). هب عفتنا ام دودح يف إال ذخأ ام درب مزتلي
ربتعيو ،  راقتف اال ةميق نيع يه اهاضتقمب ءارث اإل ةميق ربتعت يتلا قحتسملا ريغ عفد
نوكتو .  هانمدق يذلا وحنلا ىلع عفادلا اهب رقتفا يتلا ةميقلا تاذب ىرثأ دق هل عوفدملا

ص452 . 2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم (1)

ص452 . 2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم (2)
لبق يفو يذلا نيدلا يف قحتسملا ريغ ىوعد زجي مل ميدقلا يندملا نوناقلا ناك املو اذه (3)

-1 مقر شماه ص396 تيتس وبأ تمشح روتكدلا -402 ةرقف فلؤملل زجوملا ) هلجأ لولح
144 ةرقف ص93 2 ستله يد نراق كلذ عمو – يندملا نوناقلا نم 1186 ةداملا ًاضيأ رظنأ
اذهل سيلو .  انمدق امك ًاديدج ًامكح انه ثدحتسا دق نوكي ديدجلا يندملا نوناقلا نإف ،(
ربوتكأ 15 لبق ءافولا عقوو هلجأ لولح لبق ًانيد نيدملا ىفو اذإف يعجر رثأ ديدجلا مكحلا
ربوتكأ 15 يف إال لحي ال نيدلا لجأ ناك ول ىتح نئادلا ىلع ءشب عجري 1949 ،فال ةنس

ف كلذ دعب 1949وأ ةنس ربوتكأ 15 يف ءافولا عقو اذإ امأ كلذ دعب داعيم يف 1949وأ ةنس
وحنلا ىلع قحتسملا ريغ ىوعدب نئادلا ىلع نيدملا عجريو ،  قبطني يذلا وه ديدجلا نوناقلا

. 1494 ةنس ربوتكأ 15 لبق أشن دق هلجأ لولح لبق يفو يذلا نيدلا ناك ول ىتح ،  هانيب يذلا
لولح خيراتب وال نيدلا ءوشن خيراتب نوكت ال ديدجلا نوناقلا قيبطت يف ةربعلا نأ ىرن مث نمو
اهيلع بترت يتلا ةعقاولا وه لجعملا ءافولا اذه نإف ،  لجعملا ءافولا خيراتب نكلو األلج ،

1949وأ ةنس ربوتكأ 15 يف لجعملا ءافولا عقو اذإف .  قحتسملا ريغ درب هل عوفدملا مازتلا
1949و ةنس ربوتكأ 15 لبق عقو اذإو ،  قيبطتلا بجاولا وه ديدجلا نوناقلا ناك كلذ دعب

.  قبطي يذلا وه ميدقلا نوناقلا
اذإ ": اآليت هجولا ىلع يديهمتلا عورشملا نم 259 ةداملا يف صنلا اذه درو " صنلا خيرات (4)
ردقلا إالب ًامزتلم نوكي  ،فال دقاعتلا ةيلهأ هيف رفاوتت ال هل قحتسم ريغ ًائيش ملست نم ناك
ةنجل يفو . "255 ةداملا مكحب اإلخالل مدع عم اذهو ،  ةينلا ئس ناك ول ىتح هب يرثإ يذلا
يئاهنلا صنلا حبصأو كلذ ةنجللا ترقأف ،  اهترورض مدعل ةريخ األ ةرابعلا فذح حرتقا ةعجارملا

ملست نميف دقاعتلا ةيلهأ رفاوتت مل اآليت:"اذإ هجولا ىلع 191 مقر تحت ةنجللا هتمدق يذلا
ةداملا ىلع باونلا سلجم قفاوو هب" . ىرثأ يذلا ردقلا إالب ًامزتلم نوكي فال قحتسملا ريغ

نود ةداملا ىلع خويشلا سلجمب يندملا نوناقلا ةنجل تقفاوو . 191 مقر تحت ليدعت نود
األ ةعومجم ).  ليدعت نود ةداملا ىلع خويشلا سلجم قفاو 186 .مث اهمقر حبصأو ليدعت

ص462). ص461- 2 ةيريضحتلا معلا
ص180 . 1942م54 ةنس ليربأ 28 طلتخم فانئتسا (5)
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عفالًال هب عفتنا ام وه ،  قحتسملا ريغ ملست يذلا ،  ةيله األ صقان ءارثإ يف ةربعلا
.  ًامكح

تاذلا ب ةنيعم ًانيع ملستو ،  ةيله األ صقان ناك اذإ هل عوفدملا نأ كلذ ىلع ينبنيو
ول ىتح عفادلا لبق ءيشب ًامزلم نوكي  ،ال ةئيطخ ريغب تعاض وأ تفلت وأ نيعلا تكلهف
أدبملل ًاقفو هئارثإ ريدقت يف لخدي ال هب عفتني نأ نود هدقف  ،ألنام ةينلا ءىس ناك

،  هتطخب عقو دق عايضلا وأ فلتلا هلاالكوأ ناك اذإ امأ .(1) ءارث اإل ةدعاق يف ماعلا
.  أطخلا ب مزتلي ةيله األ صقان ألن ضيوعتلا ب مزتلي هنإف

يتلا نيعلا ب ةيله األ صقان وهو هل عوفدملا عربت اذإ هنأ ًاضيأ كلذ ىلع ينبنيو
ءىس ناك ول ىتح ،  نيعلا ب عفتني مل ألهن ءيشب هيلع عفادلا عجري قح ،مل نود اهملست

.(2) عربت نأ تقو ةينلا
ثلا ثلا بلطملا

قحتسملا ريغ دادرتسا ىوعد طوقس
: طوقسلل ناصاخ ناهجو -849

.  اهطوقس يفو اهئاضقنا يف ةماعلا دعاوقلل عضخت قحتسملا ريغ دادرتسا ىوعد
درجو ةينلا نسح هل عوفدملا ناك اذإ امهل اهب:وأ نيصاخ طوقسلل نيهجو اهل نأ ريغ

ةرقف 2 ةيجن وبوال ريبرو لوين بال نراق ).  انيأر امك ءيشلا ةميق درب مزتلي هنإف ةيله األ لماك امأ (1)
.(1254

هيلع عقي يذلا وه عفادلا و اذه .  ءيشلا ةميق درب مزتلي ةيله األ لماك نأ مدقت اميف انيأر دقو (2)
ئدابملل ًاقفو كلذو هئارثإ ىدم ريدقت يقو ىرثأ دق ةيله األ صقان نأ نايب يف تابث اإل ءبع

2 ةيجن وبوال ريبرو لوين بال ينعملا اذه يف رظنا ) ببس بال ءارث اإل ىوعد يف اهانررق يتلا
25 قوقحلا 1909 ةنس ربمسيد 7 يف ةينطولا فانئتس اال ةمكحم ًاضيأ رظناو (1255 ةرقف

عيمجب تابث اإل زوجيو ص1052- 534 مقر 11 ةاماحملا 1931 ةنس رياربف 5 يفو ص68-
ةعفنملا لوصح ىلع الل دتس اال زوجي ال نكلو ةيدام ةعقاو تابثإ وه بولطملا ألن قرطا

.  ةلطاب ًاضيأ يه ألاهن هنم ةاضمملا تادنتسملا ب ةيله األ صقانل

ا طرتشي :"ال هددصب نحن يذلا صنلا نأش يف يديهمتلا عورشملل ةيحاضي اإل ةركذملا يف درو اذهو
 ،لب ًايدارإ ًامازتلا مزتلي ال هنأ كلذ .  دقاعتلل هأال نيدملا نوكي نأ قح ريغب ملس ام درب مازتل ال
ملست نم ناك اذإ نكلو هل . ًاقحتسم نكي مل ام ملست ةعقاو نع هيلإ يدأ ام درب همازتلا أشني
زوجيف ءاوس ةلزنمب ىدملا ثيح نم ةيله األ لماك همازتلا نوكي فال ةيله األ لماك ريغ ءيشلا

(م ءيشلا عايض حةلا يف صاخ هجوبو هب ، ىرثأ ام ةميق ىلع وبري امب ةيله األ لماك مزلي نأ
نم ضيقنلا ىلع مزتلي فال ةيله األ صقان (م258).امأ ةين ءوسب هيف فرصتلا ةلا حو (256

ثداحب ه ملست ام دقف اذإ ام ءيشب مزلي  ،وال ةينلا ئس ناك ولو هب ىرثأ ام ةميقب إال كلذ
نأ نود ةين ءوسب ملست اميف فرصت اذإ ضوع نم ضبق إالام كلذك يدؤي ال وهو .  يئاجف
مكح نم ىنثتستو .  ةيله األ لماك كلذب مزلي ام وحن ىلع هتميق ءادأب وأ ًانيع ءيشلا درب مزلي
ماد ام ًانيع هدرب مزلي وهف ،  تاذلا ب نيعم ءيشل ةيله األ صقان ملست حةلا ةمدقتملا ةدعاقلا

صاخلا ظفحتلا نم دصق ام وه اذهو .  هتمذ يف لخدي مل هنأ رابتعاب هنم رثي مل هنأ ولو ًامئاق
ص461–ص462). 2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم )"251 ةداملا ب

ولو ًاعفان ًائيش هب ىرتشا  ،وأ هيلع ًانيد هب يفو دق ناك اذإ هذخأ امم دافأ دق ةيله األ صقان ربتعيو
دعب راقعلا كله ول ىتح ًاراقع هب ممر  ،وأ يعيبط ببسب تمدعنا وأ كلذ دعب ءيشلا ةميق تلق

27 يف ينطو فانئتسا ) درلا تقو ىلإ هدي يف هذخأ يذلا لا ملا ىقب  ،وأ ةرهاق ةوقب كلذ
يف رصاقلا هفرص ام ًاديفم ربتعيو ص72). 48 مقر 9 ةاماحملا 1928 ةنس ربمفون
ويام 16 يف طلتخم فانئتسا ) هلا ثمأ اهيلع لصحي يتلا ةلوقعملا هتايلا مك يف وأ هتايرورض
ديفم ريغ ربتعيو ص266). 1899م11 ةنس ةينوي لوأ يفو ص150- 1889م1 ةنس
ةبسانتم ريغو ةديفم ريغ ءايشأ ءارش يف وأ ةرماقملا يف وأ هيه مال يف ةيله األ صقان هددب ام

نع لا ملا عاض  ،وأ ةردخملا داوملا ك ةراض ءايشأ يف وأ هتورث رادقمو ةيعامتج اال حهتلا عم
.(613 ةرقف فلؤملل دقعلا ةيرظن كلذ لك يف رظنا ) ةطيح مدع وأ قرخ
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يناثلا هجولا (م184).و مداقتلا ب طقست هاوعد كرت وأ هتانيمأت نم وأ نيدلا دنس نم
قحتسم ريغ عفد نم هيف ملعي يذلا مويلا نم تاونس ثالث ءاضقناب ىوعدلا طوقس

(م187). دادرتس يفاال هقحب
هتانيمأت نم وأ نيدلا دنس نم ةينلا نسح هل عوفدملا درجت -1

مداقتلا ب طقست هاوعد هكرت وأ
: ةينوناقلا صوصنلا -850

نم ءافولا لصح اذإ قحتسملا ريغ دادرتس ال لحم "ال هنأ ىلع 184 ةداملا تصن
امم وأ نيدلا دنس نع درجت  ،دق ةينلا نسح وهو ،  نئادلا نأ هيلع بترتو نيدملا ريغ
مزتليو .  مداقتلا ب طقست يقيقحلا نيدملا لبق هاوعد كرت وأ تانيمأتلا نم هيلع لصح

.(1) ءافولا ماقب يذلا ريغلا ضيوعتب ةلا حلا هذه يف يقيقحلا نيدملا
دقف الًهل . باقم ميدقلا نوناقلا يف ناك يذلا صنلا نم يفوأو لمتشا لصنلا اذهو

ًاقحتسم درلا نوكي "ال هنأ ىلع ناصنت ميدقلا نوناقلا نم 209/148 نيتداملا تناك
روكذملا نئادلا هضبقو ،  صخشلا كلذ نئادل ًاطلغ رخآ صخش نيد ناسنإ عفد اذإ
نيدملا ىلع عوفدملا ب عوجرلا زوجي امنإو .  نيدلا دنس مدعناو ،  عفدلا ةحص ًادقتعم

دنس مادعنا حةلا ىلع رصتقي مل هنأ ديدجلا صنلا يف لومشلا هجوو . " يقيقحلا
: اهلداعي ام ةلا حلا هذهب قحلا  ،و ةماع ةفصب نيدلا دنس نم درجتلا لمش  ،لب نيدلا

.(2) مداقتلا ب طقست ىوعدلا كرتو نيدلا تانيمأت نم درجتلا
نيدلا عفد نيدملا ريغ نأ ضورفملا :و تانيمأتلا نم وأ قحلا دنس نم درجتلا -851
عفادلل هملس  ،وأ نيدلا دنس مدعأف هقح ، ءافيتسا تقو ةينلا نسح اذه ناكو ،  نئادلل

نم درجت  ،وأ هوجولا نم هجو يأب هيلع ةظفاحملا لفغأ  ،وأ هعاجرإ عيطتسي ملو
ةمذ أربأ  .وأ نهرلا نع لزن  ،وأ ديقلا ددجي مل  ،وأ نهرلا ديق لفغأ نأب نيدلا تانيمأت
ىلع عوجرلا يف عفادلا قح طقسي ضورقلا هذه لك يفف كلذ وحن  ،وأ ليفكلا
نسح صخشل رخآ قح عم ضراعت دق قحلا اذه  ،ألن قحتسملا ريغ ىوعدب هل عوفدملا

هئافيتسا ىلع ًادامتعا تانيمأتلا نم وأ نيدلا دنس نم درجت دقو هل ، عوفدملا وه ةينلا
اذه هطلغو ًاطلغ نيدلا عفد ذإ عفادلا وه رصقملا  ،و رصقي مل هل عوفدملا  .ف هقحل
قحل ةبلغلا لعج يذلا وه نيقحلا نيب ضراعتلا اذه .  ريصقتلا نم برض ىلع يوطني

ةنجل هترقأو وه . امك يديهمتلا عورشملا نم 253 ةداملا يف صنلا اذه درو : صنلا خيرات (1 )
ةنجل تقفاو  .مث ليدعت نود هيلع باونلا سلجم قفاوو . 189 مقر تحت هلصأ ىلع ةعجارملا
خويشلا سلجم قفاوو . 184 همقر حبصأو ليدعت نود هيلع خويشلا سلجمب يندملا نوناقلا

ص456). ص455- 2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم ) ليدعت نود هيلع
ًاريسفت ميدقلا نوناقلا يف تدرو يتلا " نيدلا دنس مدعناو " ةرابع رسفي يرصملا ءاضقلا ناكو (2)

 ،نث نهترم نئادل نمثلا يرتشملا عفد اذإ " هنأب ةطلتخملا فانئتس اال ةمكحم تضقف .  ًاقيض
ىلع ًامئاق نهترملا نئادلل نمثلا هعفد ناك هدي ، نم نيعلا تجرخل عيبلا لطبأ وأ عيبملا قحتسا
ىلإ دمع دق نئادلا نوكي نأ كلذ نم هعنمي  .وال هعفد يذلا نمثلا درتسي نأ هلو ،  ببس ريغ
مادعنا حةلا يف دادرتس اال عنمي امنإ نوناقلا صن نإف هقح ، يفوتسا نأ دعب نهرلا بطش
لمتشي مل امو هقح . تبثي نأ نئادلا ىلع الً يحتسم حبصي ثيحب هلا وز حةلا يف  ،يأ دنسلا

مل امو هقح . تبثي نأ نئادلا ىلع الً يحتسم حبصي ثيحب هلا وز حةلا يف يأ نهرلا بطش
 .و نهرلا يف هقح نئادلا دقفي ال هنإف هتاذ نهرلا نع ةحارص لوزنلا ىلع نهرلا بطش لمتشي

هنيدم ىلع عجري نأ نئادلا هب عيطتسي حلا لك ىلع ًايقاب قحلل ئشنملا دنسلا الزيلا
اال ةمكحم تعسوت دقف كلذ عمو ص27). 1899م12 ةنس ربمفون 23 طلتخم فانئتسا )
هنأب تضق  ،ذإ نيدلا مداقت " دنسلا مادعنا " ىلع تساقف ريسفتلا يف ًاريخأ ةطلتخملا فانئتس
ساقي قحتسملا ريغ دادرتساب ةقلعتملا طلتخملا يندملا نوناقلا نم 209 ةداملا قيبطت يف "

1932م45م ةنس ربمسيد 15 طلتخم فانئتسا )" نيدلا مداقت حةلا دنسلا مادعنا حةلا ىلع
ص72).
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.  رصقملا ةفك ىلع رصقملا ريغ ةفك عجرو ،  ةينلا نسح هل عوفدملا
: مداقتلا ب طقست ىوعدلا كرت -852

ب طقست يقيقحلا نيدملا لبق هاوعد كرت دق نئادلا نوكي نأ ىلإ كلذب قحتليو
قح عجريو ،  ناقحلا ضراعتي ًاضيأ انهف .  هقحل ءافيتسا ىلإ نأمطا نأ دعب مداقتلا
عفد ،مل ام درتساو عجر اذإ  ،ألهن هيلع عوجرلا عفادلل زوجي  ،فال ةينلا نسح نئادلا

نئادلا نأش كلذ يف هنأش ،  هاوعد مداقتل يقيقحلا نيدملا ىلع عوجرلا نئادلا عطتسي
.(1) هتانيمأت نم وأ نيدلا دنس نم درجت يذلا

: ءارث اإل ىوعدب يقيقحلا نيدملا ىلع عفادلا عوجر -853
نإف .  قحتسملا ريغ ىوعدب هل عوفدملا ىلع عوجرلا هل قحي ال عفادي ناك اذإو

،  ببس بال ءارث اإل ىوعدب يقيقحلا نيدملا ىلع عوجرلل ًاحوتفم همامأ ىقبلا قيرطلا
يف ةيحاضي اإل ةركذملا يف درو دقو كاذ . رقتفا ام ردقب اذه ىرثأف ،  هنيد هل عفد دقف

نيدملا  .ف هادأ امب عوجرلا قح نم ًامورحم لظي ال ريغلا نأ ىلع ": يتأي ام ددصلا اذه
ب ءارث اإل ماكح أل ًاقفو ضيوعتلا ب هلبق مزتلي ءافولا اذه لضفب هنيد ىضق دقو يقيقحلا
ىلع ريغلا عم نئادلا ؤطاوت نم مداقتلا ب نيدلا طوقس حةلا يف ىشخي دقو .  ببس ال
كلذبو .  طوقسلا ةدم ءاضقنا لبق ءافولا لوصحب ماهب لإل اهخيرات مدقي ةصلا خم ريوصت
نوكي نأ يغبني هنأ حوليو ،  نيدملا ىلع عوجرلا قح ريغلل أيه دق لياحتلا نوكي

. "(2) لياحتلا لثمل ءرد ةلا حلا هذه لثم يف تباث خيرات ةصلا خملل
: اآليت وحنلا ىلع هريوصت نكمي ةيحاضي اإل ةركذملا يف دراولا ريخ األ ضرفلا و
،  نيدلا ب ةصلا خم هاطعأ يبنجأ عم ؤطاوتلا ىلإ نئادلا دمعف ،  مداقتلا ب نيدلا طقس
عفد ًاصخش كلذب هروصف مداقتلا ب نيدلا طوقس ىلع ًاقباس ةصلا خملا خيرات لعجو
مل عفد ،ذإ امب نيدملا ىلع نذإ عوجرلا عيطتسيف ،  همداقت لبق نيدملا نع نيدلا
اذه لضفبو .  نيدملا ىوعد مداقت نم مغرلا ب ببس بال ءارث اإل ىلع ةنيبملا هاوعد مداقتت
كلذل .  مداقتلا ب طقس قح ىلع رشابم ريغ قيرطب لصحي نأ نئادلا عيطتسي ؤطاوتلا
عنتميف ،  نيدملا ىلع اهب جاجتح اال زاوجل خيراتلا ةتباث ةصلا خملا نوكت نأ بجو

دق نيدلا نكي مل تقو يف عقيل ةصلا خملا خيرات مدقي نأ نئادلا عيطتسي وال ؤطاوتلا
هيف . مداقت

تاونس ثبالث ىوعدلا طوقس -2
عفد ام دادرتسا ىوعد طقست " هنأ ىلع 187 ةداملا صنت : ينوناقلا صنلا -854
هقحب قحتسملا ريغ عفد نم هيف ملعي يذلا مويلا نم تاونس ثالث ءاضقناب قح ريغب

نم ةنس ةرشع سمخ ءاضقناب لا األوح عيمج يف كلذك ىوعدلا طقستو .  دادرتس يفاال

ريغ ماق اذإ ": يتأي ام ددصلا اذه يف يديهمتلا عورشملل ةيحاضي اإل ةركذملا يف درو دقو (1)
ةصاخلا دعاوقلل ًاقفو ىدأ ام درتسي نأ هقح نمف ،  هئادأب مزلم هنأ ًادقتعم نيدلا ءافوب نيدملا
صاصتخا ىؤر دقف كلذ عمو .  اهئيس نأ ةينلا نسح نئادلا ناكأ ءاوس قحتسي امال عفدب

ريغلل ىدأ ام هئافيتسا ىلع بدرلا مازتل اال هنع طسقأف ،  ةياعرلا نم طسقب ةينلا نسح نئادلا
تانيمأتلا نم وأ نيدلا دنس نم هدرجت ببسب عقاولا ةيحان نم امإ ،  هقحب ررض قاحلإ

مداقتو يقيقحلا نيدملا ةبلا طم نع هتوكس ببسب نوناقلا ةيحان نم امإو هب ، ءافولل ةصصخملا
هئادأب ًامزلم نكي مل ًانيد ىدأ يذلا ريغلا نيب ةنراقملا نأ قحلا كلذ .ف ىلع ًاعيرفت هلبق هاوعد

ىلإ كش نود يهتنت ءافولا ةحص ًادقتعم هنيد دنس نم درجت دقو ةينلا نسح نئادلا نيبو
يلا حلا نينقتلا ذخأ دقو .  بلغتلا و ةيامحلا بابسأ نم ريخ األ حلا صمل يغبني ام هيجوت
نود " نيدلا دنس مدعنا "  ،اذإ حوضولا اهزوعي ةرابع يف هغرفأ هنأ ولو مكحلا اذهب ( ميدقلا )
األمعلا ةعومجم )" تانيمأتلا عايضو مداقتلا ك ةماه حاالت صنلا حيرصب لوانتي نأ

ص455). 2 ةيريضحتلا
ص455 . 2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم (2)
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. "(1) قحلا اذه هيف أشي يذلا مويلا
بترتتو ببس بال ءارث اإل ىوعد نع عرف يهو – قحتسملا ريغ ىوعد نأ ظح يوال

اإل ىوعد اهب مداقتت يتلا ةدملا نيعب مداقتت - هبحاص ةدارإب أشني ال مازتلا ىلع اهلثم
.  ببس بال ءارث

: نيتدملا رصقأب طوقسلا -855
: نيتيت اآل نيتدملا رصقأب طقست قحتسملا ريغ ىوعد نأ صنلا نم نيبتيو

 .فال دادرتس يفاال هقحب عفادلا هيف ملعي يذلا مويلا نم ىرست تاونس (1)ثالث
يذلا مويلا نم هل ،لب عوفدملا ةمذ يف مازتل اال مايق موي نم انه مداقتلا نايرس أدبي

إال كلذب ةداع ملعي ال عفادلا ناك املو .  هيلع قحتسم ريغ ًانيد عفد هنأب عفادلا هيف ملع
بلا غلا يف أدبي ريصقلا مداقتلا اذه نايرس نإف ،  عفدلا ب همايق نم ةدم ءاضقنا دعب
لك يف نايرسلا أدبم قفتي دقو .  هنايب يتأيس يذلا ليوطلا مداقتلا نايرس نع ًارخأتم
،  ةيله األ صقان ناك وأ ًاهركم عفد  ،لب طلغ نع عفدي مل عفادلا ناك اذإ نيتدملا نم

.  قحلا اذه مايق تقو دادرتس يفاال هقحب عًاملا ذئدنع نوكي هنإف
ريغ عفد موي نم مازتل اال موقيو .  مازتل اال مايق موي نم ةنس ةرشع سمخ (2)
نأو يلو ، األ ةدملا نم ريثكب لوطأ ةدملا هذه نأ ودبي دقو انيب . نأ قبس امك قحتسملا
ةبلا غلا ةرثكلا يف حيحص اذهو , ةيناثلا ةدملا ب اهمداقت لبق ىلو األ ةدملا ب مداقتت ىوعدلا

إال ةطلغب ملعي ال عفادلا –نأ ءارث اإل ىوعد يف انيأر امك – عقي دق نكلو لا . نماألوح
هذه يف مداقتت ىوعدلا نإف ةنس ، ةرشع يتنثا نم رثكأ اهانضرف  ،اذإ ةليوط ةدم دعب
تقو نم تاونس ثبالث اهمداقت لبق مازتل اال مايق تقو نم ةنس ةرشع سمخب ةلا حلا
طوحت امك هل طوحتف ديدجلا نوناقلا هردق ام اذهو .  دادرتس يفاال هقحب عفادلا ملع

.(2) ءارث اإل ىوعد يف
يناثلا عرفلا

(3) ةلا ضفلا

.  فيفط يظفل الف تخا عم يديهمتلا عورشملا نم 260 ةداملا يف صنلا اذه درو : صنلا خيرات (1)
باونلا سلجم قفاوو .  يئاهنلا عورشملا يف 192 مقر تحت هلصأ ىلع ةعجارملا ةنجل هترقاو
صنلا ىلع خويشلا سلجمب يندملا نوناقلا ةنجل تقفاو 192 .مث مقر تحت ليدعت نود هيلع
هتلدع امك صنلا ىلع خويشلا سلجم قفاوو . 187 همقر حبصأو " مداقتلا "ب ةملك فذح عم

نأ ظح ص464).يوال ص463- 2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم ).  ةيريضحتلا ةنجللا
تاونس ثبالث قحتسملا ريغ ىوعد طوقسو اهل ، ةرورض ال ألاهن تفذح "ذإ مداقتلا "ب ةملك

.  مداقتلا قيرط نع يتأي امنإ ةنس ةرشع سمخب اهطوقسك
ول ىتحو لب ةينلا ئس هل عوفدملا ناك ول ملعلا تقو نم تاونس ثبالث ىوعدلا طقستو (2 )

نوناقلا لظ يف تضق ضقنلا ةمكحم نأ ىلع .  ذخأ ام ىلع الء يتس لال شغلا قرط لمعتسا
ىواعدلا يف ةريصقلا ةدملا ) تاونس سمخب ال ةنس ةرشع سمخب طقست ىوعدلا نأ ميدقلا

نم هذخأ ام هسفنل صلختسا ىتح شغلا بيلا سأ لمعتسا دق هل عوفدملا ناك ىتم ( ةيراجتلا
اهئاضق يف تنكترا دق ةمكحملا تناك :اذإ ضقنلا ةمكحم هتررق يذلا أدبملا وه اذهو .  عفادلا

يف عقاولا مهف نم هتلصح ام ىلع شغلا قيرطب هبلتسا ام درب هيلع ىعدملا ىلع ىعدملل
نم هسفنل صلختسا ىتح شغلا بيلا سأ لمعتسا دق هنأ نم اهب ةقلعتملا تاقيقحتلا و ىوعدلا

اهئاضق ةحصل هدحو فاك كلذ هنإف ،  هدرب هتمزلأ يذلا غلبملا غوسم وال قح هجو بال ىعدملا
.  هبكترا يذلا سيلدتلا ىلإ مصخلا اهب لسوت يتلا ةينوناقلا علاالةق فييكتو ثحبل ةجاح نود
نيب ةلماعملا نأ رابتعا ىلع نينس سمخ ىضمل ىوعدلا هذه طوقسب عفدلا لبقي فال نذإو
هذهل رابتعا لك مدهب هعوقو ةمكحملا تبثأ يذلا شغلا  ،ألن ًايراجت تناك امنإ هيلع ىعدملا

ص532). 174 مقر 2 رمع ةعومجم 1939 ةنس سرام 23 ضقن )" ةلماعملا
دبع روتكدلا - يناثلا ءزجلا نوتلو –(gestiondaffaires) يناثلا ءزجلا ستله :يد عجارملا (3)
صحلا دمحم روتكدلا – تامازتل يفاال ةبيهر دومحم روتكدلا – تامازتل يفاال ينهذ الم سلا
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(gestionvdaffaires)
.  اهماكحأ ىلع مث اهناكرأ ىلع ةلا ضفلا يف ملكتن -856

األلو ثحبملا
ةلا ضفلا ناكرأ

ام ىلع ديدجلا يندملا نوناقلا نم 188 ةداملا تصن : ةينوناقلا صوصنلا -857
: يتأي

،  رخآ صخش باسحل لجاع اشب ، مايقلا دصق نع صخش ىلوتي نأ يه ةلا ضفلا "
. "(1) كلذب ًامزلم نوكي نأ نود

: يتأي ام ىلع 189 ةداملا تصنو
نأش يلوت  ،دق هسفنل ًانأش هيلوت ءانثأ يف ،  يلوضفلا ناك ولو ةلا ضفلا ققحتت "

2) اآلرخ نلع الً صفنم امهدحأب مايقلا هعم نكمي ال طابترا نم نينأشلا نيب  ،امل هريغ
. "(

: يتأي ام ىلع 190 ةداملا تصنو
. "(3) يلوضفلا هب ماق ام لمعلا بر رقا اذإ ةلا كولا دعاوق يرست "

يف دحأو صن ديدجلا يندملا نوناقلا اهيلع لمتشا يتلا صوصنلا هذه لباقيو
: يتأي امب ترج دقو ، 205/144 ةداملا صن وه ميدقلا يندملا نوناقلا

ةيرظنلا يف تيتس وبأ تمشح روتكدلا - فلؤملل تامازتل يفاال زجوملا – تادهعتلا لوصأ يف
هيجن وبوال ريبرو نوين بال ثلا ثلا ءزجلا جوميد - عباسلا ءزجلا نامسإو رييبرو لوين -بال مازتل اال

(goublet) هيليوج - يناثلا ءزجلا نارسوج - يناثلا ءزجلا ناتيباكو وكالن - يناثلا ءزجلا
ويلج -1912 ةنس ودروب نم ةلا سر (vizioz) زويزيف -1904 ةنس سيراب نم ةلا سر
ةنس (caen) ناك نم ةلا سر (msiuitte) تيورام -1928 ةنس نر نم ةلا سر (guillot)
ةنسو ،  اهدعب امو ص419 1921 ةنس نوناقلل ةيلصفلا ةلجملا يف (picard) راكيب -1930

.  اهدعب امو ص5 1922
تلدبأ نأ دعب ةعجارملا ةنجل هنارقأو .  يديهمتلا عورشملا نم 261 ةداملا يف درو : صنلا خيرات (1)
باونلا سلجم قفاوو .  يئاهنلا عورشملا يف 193 همقر حبصأو " ًامزلم " ةملكب " امزتلم " ةملك
ةداعس يأر خويشلا سلجمل يندملا نوناقلا ةنجل يفو . 193 مقر تحت ليدعت نود صنلا ىلع

فيراعتلا داريإ ةمكحلا نم سيل هنأو ةلا ضفلا فيرعت تدروأ ألاهن ةداملا فذح ةنجللا سيئر
ءاقبإ ىلع تقفاو ةنجللا ةيبلغأ نكلو ،  طقف ماكح األ داريإب يضقت ةمكحلا  ،لب نوناقلا يف

األمعلا ةعومجم ) ليدعت نود اهيلع خويشلا سلجم قفاوو . 188 اهمقر حبصأو ةداملا
ص466). ص465- 2 ةيريضحتلا

موقت " اآليت هجولا ىلع يديهمتلا عورشملا نم 262 ةداملا يف صنلا اذه درو : صنلا خيرات (2)
نأشب مايقلا ىلإ هسفنل ًانأش هيف ىلوتي يذلا تقولا يف ًاعوفدم يلوضفلا ناك ول ىتح ةلا ضفلا

نعاآلرخ" . الً صفنم امهدحأب مايقلا هعم نكمي ال نينأشلا نيب طابترا دوجو ببسب هريغل
ىلع 194 مقر تحت صنلا ةنجللا ترقأف ،  ةيضفل الت يدعت لا خدإ حرتقا ةعجارملا ةنجل يفو
مايقلا ىلإ عفدنا دق هسفنل ًانأش هيلوت ءانثأ يف يلوضفلا ناك ولو ةلا ضفلا تبثت اآليت:" هجولا

نعاآلرخ" . الً صفنم امهدحأب مايقلا هعم نكمي ال طابترا نم نينأشلا نيب امل هريغ نأشب
يندملا نوناقلا ةنجل يفو . 194 مقر تحت ليدعت نود ةداملا ىلع باونلا سلجم قفاوو

ىلإ عفدنا دق " ةرابعب " يلوت " ةملك لا دبتسا عم ةداملا ىلع ةنجللا تقفاو خويشلا سلجمب
نوناقلا ةنجل اهتلدع امك ةداملا ىلع خويشلا سلجم قفاوو . 189 ةداملا مقر حبصأو . " مايقلا

ص469). ص467- 2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم ).  يندملا
ةنجل هترقأو وه . امك يديهمتلا عورشملا نم 264 ةداملا يف صنلا اذه درو : صنلا خيرات (3 )
تحت ليدعت نود هيلع باونلا سلجم قفاوو .  يئاهنلا عورشملا يف 196 مقر تحت ةعجارملا

. 190 مقر تحت ليدعت نود خويشلا سلجمب يندملا نوناقلا ةنجل تقفاو مث . 196 مقر
ص470 2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم ) ليدعت نود خويشلا سلجم كلذ ندعب هيلع قفاوو

ص472). -
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صخشلا كلذ ىلع قحتسيف ،  رخآ صخشل ةعفنم هيلع بترتت ًائيش دصقب لعف نم "
كلت زواجتت إال طرشب ،  اهرسخ يتلا تاراسخلا و اهفرص يتلا فيراصملا رادقم

. " ةعفنملا نم صخشلا كلذ ىلإ لآ ام ةميق تاراسخلا و فيراصملا
ىلإ فارصن ال يف ًاحيرص سيل وهف ،  ىنعملا برطضم مهبم ميدقلا نوناقلا صنو

.(1) اهمومع يف ببس بال ءارث اإل ةدعاق ريرقتل ضحمتي  ،والوه اهصوصخ يف ةلا ضفلا
.(2) بارطض واال ماهب اذهاإل ديدجلا نوناقلا صوصن تلا زأ دقو

نأ اهانمدق يتلا ةديدجلا صوصنلا هذه نم نيبتيو : ةلا ضفلل ثالةث ناكرأ -858
.(3) ثالةث ناكرأ مايقب ققحتت ةلا ضفلا

.  يداملا نكرلا وه اذهو .  رخآ لجاع نأشب يلوضفلا موقي (1)نأ
نكرلا وه اذهو .  لمعلا بر ةحلصم ،  لجاعلا نأشلا اذهب همايق يف ،  دصقي (2)نأ

.  يونعملا
هنع . ًايهنم وال هيف الً كوم هبوال ًامزتلم .  لجاعلا نأشلا اذه ءازإ ،  نوكي (3)أال

.  ينوناقلا نكرلا هيلع قلطي نأ نكمي نكرلا اذهو
ثلاالةث . ناكر األ هذه ضرعتسنو

األلو بلطملا
لمعلا برل لجاع نأشب يلوضفلا مايق

.  لمعلا برل لجاع نأشب يلوضفلا موقي نأ وه ةلا ضفلل نكرلا اذه رصانع -859
نأ بجب نيتلا حلا يف وهو ًايدام معالً نوكي وأ ًاينوناق ًافرصت نوكي دق نأشلا اذهو

. ً ال جاع نوكي
يدام لمع وأ ينوناق فرصت -1

ينوناقلا فرصتلا -1
: ينوناق فرصتب يلوضفلا موقي فيك -860

دودح زواجي هنكلو ،  لمعلا بر نع لص األ يف الَ يكو يلوضفلا نوكي نأ حصي

ص259 2 ستله يد رظنأ .  ببس بال ءارث اإل ةدعاق يف كلاالم دنع كلذ ىلإ ةراش اإل تقبس دقو (1)
تمشح روتكدلا ص404- ص403- فلؤملل زجوملا ص141- ص140- 2 نوتاو -4 ةرقف

-960 ةرقف تامازتل يفاال كب ينهذ الم سلا دبع روتكدلا -566 ةرقف ص410 كب تيتس وبأ
.  شماهلا يف ص423 2 يندملا نوناقلا ىلع هتاقيلعت يف سوروطب ذاتس األ

نينقتلا نمضتي :"ال يتأي ام ددصلا اذه يف يديهمتلا عورشملل ةيحاضي اإل ةركذملا يف ءاج (2)
ا راثآب ةلا ضفلا طورش هيف تطلتخا ،  دحأو صن ىوس ةلا ضفلا نأشب ( ميدقلا ) يلا حلا يرصملا

ضرع داوملا نم تاقلحلا ةلصتم ةلسلس صنلا اذهب عورشملا لدبتسا دقو .  ببس بال ءارث إل
ام حاضيإ ناكمب ةيمه نماأل هنأ قحلا  .و ًاحضاو ًاديدحت اهراثآو ةلا ضفلا قاطن ديدحتل اهيف
ًاصاخ ًاقيبطت اهرابتعاب ةلا ضفلا نيبو همومع يف ببس بال ءارث اإل أدبم نيب دودحلا نم قرفي

تاصخشم ءارث اإل عئاقو نم ةعقاول نوكي ىتح ةعبرأ طورش رفاوتت نأ بجيف أدبملا اذهل
إل لحم ةمث نكي مل طورشلا هذه طرش فلخت اذإف كلذ . ىلع ًاعيرفت اهراثآ لدعتو ةلا ، ضفلا
األ ةعومجم ). " ماعلا أدبملا ىلإ عوجرلا نيعتو ،  صاخلا قيبطتلا اذهب ةقلعتملا ماكح معلااأل
اميف امأ ": يتأي ام نأشلا اذه يف رخآ عضوم يف ءاجو ص470). 2 ةيريضحتلا معلا
هذهف هب . مايقلل يلوضفلا ىدصتي اميف لا جعتس اال ةفص رفاوت ىلع صن دقف ةلا ضفلا ب قلعتي

نم اهيلع عرفتي ام ريسفت طانمو ةينوناق ةباين نم ةلا ضفلا ىلع بترتي ام ةلحم يه ةفصلا
بال ءارث اإل قيبطت قاطن نيب قرفت يتلا دودحلا حاضيإب عورشملا ىنع دقو .  تامازتلا و قوقح

نوؤش صخشلا اهيف ىلوتي يتلا ةلا ضفلا لا وحأب قلعتي اميف صوصخلا هجو ىلعو ،  ببس
يف ًافلا خم هريغ نوؤشل صخشلا اهيف ىدصتي يتلا  ،وأ هسفن نأش ىلوتي هنأ ًادقتعم هريغ

ص440). 2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم ). " ريغلا اذه ةدارإ كلذ
25 يف رداصلا اهمكح يف اهماكحأو ةلا ضفلا ناكرأ ةيله األ رصم فانئتسا ةمكحم تصخل دقو (3)

ص478). 339 مقر 7 ةاماحملا )1926 ةنس ربمفون
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رمتسي (1).وأ يلوضف دودحلا هذه هيف زواج اميف وهف عملا ، ريغ وأ كلذب عًاملا ةلا كولا
وهف ،  ملعي مل وأ ةلا كولا ءاهنإب ملع ءاوس ةلا ، كولا ءاهتنا دعب ليص األ مساب لمعلا يف

.(2) هتلا كو ءاهتنا دعب هب ماق اميف يلوضف
بر مساب ينوناق فرصتب موقيف الً صأ ةلا كو نود يلوضفلا لمعي دق نكلو
ًانيع رجؤي نأ  ،وأ ملعلا بر ىلإ بهاولا نم تردص ةبه لبقي نأ كلذ لثم .  لمعلا
عرسي امم لمعلا برل ةيعارز الت وصحم عيبي نأ (3)،وأ لمعلا بر نيبو هنيب ةعئاش

نأ (4).وأ يراد اإل زجحلل ًايقوت لمعلا بر ىلع ةبجاو ةبيرضب يفوي  ،وأ فلتلا هيلإ
ىرنو .(5) هنع لوحتي ال ًاتاب طارتش اال حبصي ىتح لمعلا بر ةحلصمل ًاطارتشا لبقي
دقو ةراد لااإل معأ نم نوكت دق يلوضفلا اهب موقي يتلا ةينوناقلا تافرصتلا نأ كلذ نم

.  فرصتلا لا معأ نم نوكت
: يمعلا بر مساب ينوناقلا فرصتلا رودص ىلع بترتي 861-ام

هنع ليكو هنأك ،  لمعلا بر مساب ينوناقلا فرصتلا ب موقي يلوضفلا نأ انمدق دقو
: كلذ ىلع بترتيو ةلا كو كانه نوكت نأ نود

قح يف ةرشابم ًاذفان فرصتلا عقو ىرخ ةلااأل ضفلا ناكرأ عيمج ترفاوت اذإ (1)
يلي . اميف كلذ ليصفت ىرنسو هنع . الً يكو يلوضفلا ناك ول امك لمعلا بر

فرصتلا ةرشابمل ةلماك ةيلهأ اذ يلوضفلا نوكي نأ يرورضلا نم سيل (2)
نم نوكي نأ يفكيو .  ليكولا نأش كلذ يف هنأش ،  لمعلا بر مساب وتاله يذلا ينوناقلا

.  زييمتلا لهأ
ينوناقلا فرصتلل هأالً لمعلا بر نوكي نأ بجي مدقت ام سكعلا ىلعو (3)

ام ةقفص ةلومعلا ب ليكولا رشاب اذإ هنأب ةينطولا ةيراجتلا ةيردنكس اإل ةمكحم تضق دقو (1 )
يقيقحلا نمثلا ىلع ديزي عيبلل ًانمث ملست نإف .  لكوملا ىلع ةدئافلا تداع هلكومل ديفأ طورشب

مقر 21 ةاماحملا 1941 ةنس رياربف 9) باقعلا هيلع قحو ةنام لأل ًانئاخ ربتعا هسفنل هبسحو
ص787). 340

حلا صل هلكوم توم دعب هلمع عباتي لظي يذلا ليكولا نأ نم ضقنلا ةمكحم هب تضق ام نراق (2)
1942 ةنس ويام 21 ضقن ) يلوضف درجم ال مهنع الً يكو نوكي كلذب مهملع عم ةثرولا

ص458). 163 مقر رمع ةعومجم
ةنس رياني 2 يف ينطو فانئتسا : ًايلوضف عويشلا يف كلا ملا اهيف نوكي ضورف يف رظنأ (3 )
يفو ص91- 1893م6 ةنس ربمسيد 8 يف طلتخم فانئتسا ص142- 11 قوقحلا 1896

اإل ةمكحم ص101 1910م22 ةنس رياني 20 يفو ص284- 1902م14 ةنس ويام 10
يفو ص317 . 128 مقر 4 تيزاج 1914 ةنس ليربأ 18 يف ةطلتخملا ةيئادتب اال ةيردنكس
نع ةباينلا بو هسفن نع ركب ىلإ ضرأ ةعطق عاشم كلم يف ءاكرشلا دحأ دبز رجآ اياضقلا ىدحإ
ىلإ ةرج األ لوحو اهب ، هلوحي نم ىلإ وأ هيلإ ةرج األ عفد ةزاج اإل دقع يف طرتشاو ،  هئاكرش
يف هبيصن لداعي ةرج نماأل ًاءزج عويشلا يف ءاكرشلا دحأ خدلا ىلإ ركب عفد كلذ عمو .  ورمع

خدلاا رقأو ،  اهيف ًامصخ خدلا ناكو ةرج ، باأل هبلا طي ركب ىلع ىوعد ورمع عفرف .  عاشملا كلملا
ىلإ ركب نم لصاحلا عفدلا ةحصب ةينطولا فانئتس اال ةمكحم تضقف .  ليوحت رقي ملو ةزاج إل

.(1/68 مقر 12 ةيمسرلا ةعومجملا 1911 ةنس رياربف 14) خدلا
ص99 . 5 ةطلتخملا مكاحملل ةيمسرلا ةعومجملا 1880 ةنس رياني 15 يف طلتخم فانئتسا (4)
فانئتس اال ةمكحم تضق دقو هنع . ةباين لمعلا برل ًاقح يلوضفلا ضبقي نأ ًاضيأ كلذ لثم (5)

هل ةيركسعلا ةطلسلا ضرعت ببسب نطابلا نم رجأتسملا هقحتسي يذلا ضيوعتلا نأب ةطلتخملا
ةطلسلا ةمذ يف بترتي نيد وه اممنإ نيعلا هذه ىلع الاهئ يتساو ةرجؤملا نيعلا ب هعافتنا يف
لخدو كلا ، ملا عم باسحلا ةيركسعلا ةطلسلا توس اذإ كلذ عمو كلا . ملا ةمذ يف ال ةيركسعلا

ىلع عوجرلا إال ريخ األ اذهل نكي  ،مل نطابلا نم رجأتسملل بجاولا ضيوعتلا باسحلا اذه يف
1916 ةنس ليربأ 12) ةيركسعلا ةطلسلا نم هقح ضبق يف هنع بان ًايلوضف هرابتعاب كلا ملا
10 يف ةطلتخملا ةيئزجلا ةيردنكس اإل ةمكحم ىنعملا اذه يف ًاضيأ رظنأ ص252). م28

ص158 . 88 مقر 12 تيزاج 1929 ةنس ربمسيد
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.(1) انمدق امك هقح يف ةرشابم ًاذفان عقي هنع ،ألهن يلوضفلا وتاله يذلا
بر مساب يلوضفلا وتاله يذلا ينوناقلا فرصتلا ،  تابث اإل ةيحان نم ،  عضخي (4)
زجي ملو ،  ًادقع فرصتلا ناك اذإف .  ةينوناقلا تافرصتلا تابثإ يف ةماعلا دعاوقلل لمعلا
وأ رارق إوالباإل اهماقم موقي ام وأ ةباتكلا إالب تاهينجلا ةرشع زواجي اميف هتابثإ

.  نييملا
: يداملا لمعلا ب-

: ًايدام معالً يلوضفلا لمع نوكي نأ زاوج -862
ًاينوناق ًافرصت ًامئاد نوكي نأ بجي يلوضفلا هب موقي يذلا لمعلا نأ ىري نم كانه
يدام لمعب يلوضفلا موقي نأ حصيو ،  حوجرم يأرلا اذه نكلو .(2) ةلا كولا ىلع ًاسايق

ةلا . كولا نع ةلا ضفلا فلتخت اذه يفو ،  ينوناق فرصتب موقي امك
  لمعلا بر ىلإ ةبسنلا ب ًايدام معالً نوكي دق يلوضفلا هب موقي يذلا يداملا لمعلا و

.  هتاذ يف ًايدام معالً نوكي دقو ،
: لمعلا بر ىلإ ةبسنلا ب يداملا لمعلا -863

نم لجاع نأشب ،  لمعلا بر مساب  ،وأ يصخشلا همساب دقاعتي امدنع يلوضفلا ف
هعم . دقاعت يذلا ريغلا نيبو هنيب اميف ينوناق فرصتب ماق دق نوكي ،  لمعلا بر نوؤش
نأ كلذ لثم .  لمعلا بر ىلإ ةبسنلا ب ًايدام معالً ربتعي ينوناقلا فرصتلا اذه نكلو
نأ  ،وأ طوقسلا ب هددهي للخ نم لمعلا برل لزنم إلصالح لواقم عم يلوضفلا دقاعتي
نأ  ،وأ ًاعيرس ًافاعسإ هاضتقاو همهد ضرم نم لمعلا بر علالج بيبط عم دقاعتي

تافورصملا عفدب موقي نأ  ،وأ لمعلا برل ةصاخ ًاسورد ىطعي ملعم عم دقاعتي
لمعلا بر ىلع نيدب يفي نأ  ،وأ هتسردم نم لصفي ال ىتح لمعلا بر نع ةيسردملا

.(3) مهلا ىلع زجحلا هبنجيل
بر ىلإ ةبسنلا ب ًايدام معالً ربتعي يلوضفلا هب ماق ينوناقلا فرصتلا اذه ناك املو

و ةنيبلا ب فرصتلا اذه تبثي نأ يلوضفلا ىلع هعوجر يف لمعلا برل زوجي هنإف ،  لمعلا
ةيلهأ اذ يلوضفلا نوكي نأ بجي كلذك .  تاهينج ةرشع ىلع هتميق تداز ولو نئارقلا
ًابئان دقاعتي مل اذهو ،  زييمتلا لهأ نم نوكي نأ هيف يفكي وتالهوال يذلا فرصتلل ةلماك
يلي اميف ىرنسو ،  هيلإ دقعلا رثأ فرصناف ،  يصخشلا همساب دقاعت  ،لب لمعلا بر نع

كلذ . ليصفت
: هتاذ يف يداملا لمعلا -864

طوقسلا ب ددهم قح يف مداقتلا عطقي ناك ،  هتاذ يف يدام لمعب يلوضفلا موقي دقو
ئفطي نأ  ،وأ نهرلا ديق ددجي نأ  ،وأ لمعلا بر ةحلصمل ًانهو ديقي نأ  ،وأ لمعلا برل

اذإ هيلع ىشخي لمعلا برل ال وصحم ىنجي نأ  ،وأ لمعلا برل لزنم يف تلعتشا ُاقيرح
حامج حبكي نأ  ،وأ نطقلا ةدود نم لمعلا بر ةعارز يقني نأ  ،وأ فلتلا نم نجي مل
نوكت يتلا ةيداملا نماألمعلا كلذ ىلإ امو ،  ضر األ ىلإ هبكارب يقلي نأ كشوأ ناصح

.(4) لمعلا برل ةلجاعلا نوؤشلا نم

راشملا ةيسنرفلا ضقنلا ةمكحم مكحو ، 1223 ةرقف 2 هيجن وبوال ريبرو لوين بال كلذ عم رظنأ (1)
.(337-1-1912 هيريس 1910 ةنس ربوتكأ 20) عجرملا اذه يف هيلإ

ص152 . ص151- 2 نوتلا و هدقنو يأرلا اذه ثحب يف رظنأ (2)
ىلعو صاخلا همساب عويشلا يف كيرش عاب اذإ هنأب ةطلتخملا فانئتس اال ةمكحم تضق دقو (3)
ناك ،  عويشلا يف ةكولمملا ضر نماأل جتانلا نطقلا لوصحم اآلرخ ، هكيرش نم عمسمو ىأرم
ةنس ربمسيد 17) نمثلا ضبق يفو عيب يف هنع بوني ًايلوضف هكيرش ىلإ ةبسنلا ب هفرصت يف

ص91). 1930م43
ليحرتب تانيتنروكلا و ةيرحبلا ةحصلا سلجم مايق ةطلتخملا فانئتس اال ةمكحم ربتعا دقو (4 )
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كلذ يف لخديو ،  قرطلا عيمجب تبثت ةيداملا األمعلا هذه نأ نايبلا نع ىنغو
.(1) نئارقلا و ةنيبلا

لمعلا برل لجاع نأش -2
: يفكي ال عفنلا درجم 865

نيب نم نإ ةلا ضفلا ناك وأ ركذت يهو يديهمتلا عورشملل ةيحاضي اإل ةركذملا لوقت
ريربتل يفكي سيلف ،(ً ال جاع ًاناش ) يلوضفلا هل ىدصتي ام نوكي "نأ ناكر األ هذه

.(2) ًايرورض نوكي نأ الدب  ،لب ًاديفم وأ ًاعفان يدصتلا نوكي نأ ةلا ضفلا
ثمالً زوجي  .فال لمعلا برل يلوضفلا هبلجي ةدئافلا وأ عفنلا درجم يفكي ال نذإو

ةقفص اهنأ درجمل لمعلا بر باسحل ءانب وأ ضرأ نم ةقفص ءارشل يلوضفلا مدقتي نأ
دوعي ةعفشلا نأاألذخب درجمل لمعلا بر باسحل ةعفشلا األذخب بلطي نأ  ،وأ ةحبار
ءانبلا ةماقإ نأ درجمل لمعلا برل ةكولمم ءاضف ضرأ ىلع ءانب ميقي  ،وأ عفنلا ب هيلع
درجمل لمعلا برل ًاعئاش ماال مسقي نأ  ،وأ ًاديفم الالً غتسا ضر اللاأل غتسا نم هنكمت

،  عفان لمع يلوضفلا لمع نأ ىرن ضورفلا هذه لك يف .(3) عويشلا راضم هينجي نأ
زوجي  .فال لمعلا برل ةلجاعلا نوؤشلا نم سيل هنكلو ،  ةدئافلا ققحم نوكي دق لب

،  ءيش يف لمعلا بر مزلي وال ًايلوضف نوكي فال لخدت اذإو .  اهيف لخدتي ونا يلوضفلل
نأ لمعلا بر ىأر اذإ نكلو .  ةيريصقتلا هتيلوئسم بجوتسي أطخ هلخدت نوكي دق لب

دعاوقلل ًاقفو زيجملا قح يف ذقني لمعلا لعجت ةزاج اإل نإف ،  يلوضفلا لخدت زيجي
.  ةماعلا

:" ايرورض " لمعلا نوكي نأ بجي 866-لب
برل " ةلجاعلا نوؤشلا نم وه يلوضفلا هب موقي يذلا لمعلا نوكي نأ نيعتي امنإو

هب ماق ةلا ضفلا لا معأ نم معالً رجحملا يف مهتلزنأف مهتنيفس مهب تحنج جاجحلا نم قيرف
كلذكو ص217). 1900م12 ةنس ليربأ 25) ةحناجلا ةنيفسلا باحصأ ةحلصمل سلجملا

األ ناك نوؤش يهو ءانيس ريدب ةقلعتملا نوؤشلا ةرادإ ةلا ضفلا لا معأ نم معالً تربتعا
هنكلو ةلا ، كولا لزتعا ماع ،مث ليكوت ىضتقمب فييك ةنيدم يف الاه وتي الاه وتي تيدنوميشر
فييك ةنيدم ةيتييفوسلا دونجلا تلتحا نأ ىلإ ةلا كو نود نوؤشلا هذه ريدي كلذ دعب ىقب
فارحنا ةلا ضفلا لا معأ نم معالً ًاضيأ ربتعاو ص574). 1927م39 ةنس وينوي 23)

18) اهدصقم يتلا ءانيملا ىلإ اهب ريسلا و ىرخأ ةنيفس ةنواعمل يداعلا اهقيرط نع ةنيفس
ص184). 13 ةطلتخملا مكاحملل ةيمسرلا ةعومجملا 1888 ةنس ليربأ

بلج دصقب رخآ صخش ةحلصمل صخش لمع نأ " ةينطولا فانئتس اال ةمكحم تضق دقو (1 )
ةيله األ ميدع ناك ولو ةعفنملا هيلع تداع نم مازتلا هيلع بترتي دقع هبش دعي هيلإ ةعفنملا
اذه دقعلا هبش تابثإ زوجيو ،  ةعفنملا بلج هلعف ىلع بترت يذلا صخشلا كلذل لباقم عفدي
ةثجلا ظفح نم هيف امل ىتوملا طينحتف لا ، األوح نئارقو ةنيبلا اهيف  ،امب تابث اإل قرط عيمجب

هيف ،  ةلئاعلا ميقت ثيح نطولا ىلإ ةبرغلا رايد نم اهلقن ليهست نم هيف املو لجاعلا فلتلا نم
يف ةنوفدم ةثجلا نوكت نأ دئاقعلا وا دئاوعلا ىضتقمب بغرت يتلا ةلئاعلا ةعفنم ككش وال

ً .و ال باقم قحتسي دقع هبش دلوت ةعفنملا هذهو .  اهترايز لهست ثيحصاخلا اهحيرض
ةجلا عملا نم يفوتملل هنع لوئسم وه اميف لخدي ال بيبطلا لا معأ نم لقتسم لمع طينحتلا

ا مدع حةلا يف هتميق ردقت نأ مكاحمللو الً قتسم ًارجأ هيلع قحتسي وهف كلذلو ،  هتايح ءانثأ
ص109). 18 قوقحلا 1901 ةنس ربمسيد 5)" لبق نم هيلع قافت ال

ص471 . 2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم (2)
،  لمعلا برل قح نع لزني نأ هل زوجي ال يلوضفلا نأب ةطلتخملا فانئتس اال ةمكحم تضق دقو (3)

تضقو ص27)- 1900م13 ةننس ربمفون 29) هتبيغ نم داع دق اذه ناك اذإ ةصاخبو
تايلمع وال ررغلا دوقع ةلا ضفلا لا معأ يف لخدي ال هنأب ةطلتخملا ةيراجتلا ةيردنكس اإل ةمكحم
فانئتس اال ةمكحم ًاضيأ رظنأ ص355)- 140 مقر 5 تيزاج 1915 ةنس ويام 17) ةصروبلا

ص333 . 1911م23 ةنس ويام 23 يف ةطلتخملا
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" ىنعمو ًايرورض نوكي نأ بجي لب ،  بسحف ًاعفان نوكي نأ يفكي  .فال لمعلا
لمعلا بر ناك ام يتلا نوؤشلا نم يلوضفلا هب ماق يذلا لمعلا نوكي نأ انه " يرورضلا

كلذ ىرن .  لمعلا بر ةحلصم ىلإ ًارظان يلوضفلا هب ماقف اهب . مايقلا يف ىناوتيل
برل ةعئاش نيع راجيإ ،  لمعلا بر نع ةبهلا لوبق : ضورفلا نم هانمدق اميف ًاققحتم
ةبيرض عفد ،  فلتلا اهيلإ عرسي الت وصحم عيب ،  راجي اذهاإل ريغب لغتست تناك ام لمعلا
لزنم إلصالح لواقم عم دقاعتلا ،  لمعلا بر ةحلصمل طارتشا لوبق ،  يرادإ زجحل ًايقوت

عم دقاعتلا ،  همهد ضرم نم لمعلا بر فاعس إل بيبط عم دقاعتلا ،  طوقسلا ب ددهم
ىتح لمعلا بر نع ةيسردملا تافورصملا عفد ،  لمعلا برل يرورض سرد ءاطع إل ملعم
مداقتلا عطق مهلا ، ىلع زجحلل ًاعنم لمعلا بر ىلع نيدب ءافولا ،  هتسردم نم لصفي ال
لوصحم ىتح ،  قيرح ءافطإ ،  ديقلا ديدجت وأ نهر ديق .  طوقسلا ب ددهم قح يف

.  حماج ناصح مامزب كاسم  ،اإل نطقلا ةدود نم ةعارزلا ةيقنت ،  فلتلا نم هيلع ىشخي
وه ناك امو ،  لمعلا برل ةلجاعلا نوؤشلا نم يه - ةيدام وأ ةينوناق – لا معأ هذه لك

اهب . مايقلا يف ىناوتيل
،  نأشلا اذهب يلوضفلا مايق "نأ لجاعلا نأشلا " ىنعم ديدحت يف هانمدق امم مهفيو

طرتشا انه نمو .  لمعلا برل ققحم عفن ىلإ ىدؤي ،  ةبجاولا ةيانعلا هيف لذب وه اذإ
.(1) حاجنب يلوضفلا لمع متي نأ ةلا ضفلا يف ءاهقفلا ضعب

هنإف ،  لمعلا بر ىلع عفنلا ب كلذ داعو وتاله ، يذلا لمعلا ب يلوضفلا ماق ىتمو
برل زنمالً حلصأ يلوضفلا نأ ولف .  لوزي وأ عفنلا اذه ىقبي نأ اذه دعب ىوتسي

بال ءارث اإل ةدعاق يف هانررق يذلا أدبملا نيع وه اذهو .  تافورصملا نم هقفنأ امب لمعلا
يلي . اميف كلذ ليصفت ىلإ دوعنسو .  ببس

يناثلا بلطملا
لمعلا بر ةحلصمل لمعي نأ يف يلوضفلا ةين

.  دصقلا و ةينلا دنع انه فقنو .  انمدق امك ةلا ضفلا يف يونعملا نكرلا وه اذه -867
ىلوتي نأ ىلإ ،  هريغل ًانأش ىلوتي وهو ،  يلوضفلا ةين تفرصنا ةلاإالاذإ ضفلا موقت فال

.  لمعلا بر ةحلصمل نأشلا اذه
ريغ ىلع نوكي نأ امإو ،  هرمأ نم ةنيب ىلع نوكي نأ امإ ةينلا هذه يف يلوضفلا و

.  ةنيب
هرمأ نم ةنيب ىلع يلوضفلا -1

.  ببس بال ءارث نعاإل هلا صفنا زيمي يذلا وه يلوضفلا دنع دصقلا -868
ةحلصمل لمعي نأ ىلإ هتين فرصنتو ،  هرمأ نم ةنيب ىلع يلوضفلا نوكي نأ بلغي
يلوضفلا (2).و ببس بال ءارث واإل ةلا ضفلا نيب ام زيمت يتلا يه ةينلا هذهو .  لمعلا بر
ةحلصمل لمعي لب هسفن ةحلصمل لمعي ال ألهن لضفتم وهف ،  ةينلا هذهب فرعي امنإ

ةيمسرلا ةعومجملا 1878 ةنس ةينوي 5 يف ةطلتخملا فانئتس اال ةمكحم ةلأسملا هذه يف رظنأ (1)
سرام 27 يفو ص338- 1938م50 ةنس ويام 31 يفو ص279- 3 ةطلتخملا مكاحملل

نم سيل نكلو . 1216 ةرقف 2 هيجن وبوال ريبيرو لوين بال رظناو 1947م59ث169 . ةنس
195 ةداملا تصن دقف ،  هلخدت نم ةوجرملا ةجيتنلا قيقحت دح ىلإ حاجن لصي نأ يرورضلا

صخشلا ةيانع هترادإ يف لذب دق ناك ىتم لمعلا بر نع ًابئان يلوضفلا ربتعي " هنأ ىلع
. " ةوجرملا ةجيتنلا ققحتت مل ولو ،  يداعلا

نأ ريغلا ةحلصمل طارتش يفاال انيأر دقف .  ريغلا ةحلصمل طارتش واال ةلا ضفلا نيب ام ًاضيأ زيمنو (2)
يفاال ةيصخش ةحلصم هل تسيلف يلوضفلا  ،امأ طارتش يفاال ةيصخش ةحلصم هل طرتشملا
بر ةحلصم إال دصقي وال ةلا ضفلا يف ةيصخش ةحلصم هل تسيلف يلوضفلا امأ ،  طارتش

.  لمعلا
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ةلا ضفلا  .و مدقت اميف اهانضرعتسا يتلا ةلا ضفلا لا معأ يف ًاققحم كلذ انيأر دقو .  هريغ
لمعلا ةحلصمل لمعلا ىلإ لخدتملا ةين تفرصنا اذإ امأ .  لفطتلا نم ال لضفتلا نم

ةلا حلا هذه عجري  .وال عفنب ريغلا ىلع هلخدت داع ول ىتح ًايلوضف نوكي ال هنإف .  هسفن
موقي نأ كلذ لثم اهطورش ترفاوت اذإ ءارث اإل ىوعدب عجري امنإو ةلا ، ضفلا ىوعدب

،  هسفنل نيعلا ةعفنم يفوتسي ىتح ةرجؤملا نيعلا يف ةيرورض تاح ال صإب رجأتسملا
كلا ملا ىلع عجريو هسفن ةحلصمل لمعي ألهن ًايلوضف ربتعي ال كلا ملا ىلإ ةبسنلا ب وهف

.(1) انمدق امك ءارث اإل ىوعدب
ًاعم: تقو يف لمعلا بر حلصملو هسفن حلصمل يلوضفلا لمعي نأ زاوج -869
لمعلا بر ةحلصمل لمعي نأ يف يلوضفلا ةين ضحمتت نأ يرورضلا نم سيلو

يف ،  يلوضفلا ناك ولو ةلا ضفلا ققحتت 189"نأ ةداملا لوقت  ،انك زوجي  ،لب هدحو
هعم نكمي ال طابترا نم نينأشلا نيب  ،امل هريغ نأش يلوت  ،دق هسفنل ًانأش هيلوت ءانثأ

ةعئاشلا نيعلا رجؤي عاتشملا كيرشلا " .ف اآلرخ نع الً صفنم امهدحأب مايقلا
ىلإ ةبسنلا ب يلوضف وهف .  عويشلا يف هكيرش ةحلصمو هسفن ةحلصمل اهلغتسيف
هتاذ تقولا يف لمع هنأ كلذ نم عنمي  ،وال كيرشلا اذه ةحلصمل لمع ألهن هكيرش
لمعي ناك ام هنأو ، ً وأال هسفن ةحلصمل لمع هنأ كلذ نم عنمي ال  ،لب هسفن ةحلصمل
ىعو ىلع هكيرش ةحلصمل لمع دق نوكي نأ مهملا وه .ف هتحلصم ولال هكيرش ةحلصمل

ال طابترا نم هكيرش ةحلصمو هتحلصم نيب امل كلذ ىلإ ًارطضم ناك ول ىتح هنم ،
لوقت اذه يفو .(2) هكيرش ةحلصمب مايقلا نود هسفن ةحلصمب مايقلا هعم نكمي

ىلع ببس ريغب ءارث اإل ةيرظن قيبطت لحم " نأب ةينطولا رصم فانئتسا ةمكحم تضق دقو (1)
نوكي ناو ةينوناقلا بابس نماأل ببس ريغب ءارث اإل نوكي نأ وه يلوضفلا ىوعدو ريغلا باسح
ًايصخش نيعلا ب عافتن اال ىلإ لوصولا ضرغل صاخلا هباسحل ال كلا ملا باسحل يلوضفلا لمعلا

ا لئاسو ليهست دصقب ًاراجشأ سرغيو ينابم ميقيو اهب تانيسحت يرجي يذلا ضر األ رجأتسمف
ءيش ءارجإ مدعب راجي اإل دقع يف هيلع حيرصلا رطخلا مغر يصخشلا لا معتس اللواال غتس ال
كلا ملا ىلع عوجرلا قح هل نوكي نأ نودب هثدحأ ام ةلا زإب ًامزلم نوكي " كلا ملا رمأب إال كلذ نم

38 ةيمسرلا ةعومجملا 1937 ةنس ليربأ 27)" ةرجؤملا نيعلا يف تانيسحتلا نم هدجوأ امب
لا معأ " نأب ةيشنملا ةمكحم تضقو ص150). 72 مقر 18 ةاماحملا ص175- 8 مقر
بر ةعفنم ىلإ هلمع يف هضرغ هجتاو هدهج فرصنا دق يلوضفلا نوكي نأ اهطورش … يلوضفلا
ماق نمل زوجي  ،فال ةفداصملا ةديلو نكت مل ةرشابم ةدئاف ريخ اذهاأل داع دق نوكي ناو لا ، ملا
ةنس رياني 23)" ةيعبتلا ب هلمع نم دافتسا هنأ درجمل هريغ ىلع عجري نأ هسفن ةدئافل لمعب
لماح نأب ةطلتخملا فانئتس اال ةمكحم تضقو ص535). 233 مقر 16 ةاماحملا 1934

22) تادنسلا يلماح رئاس ىلإ ةبسنلا ب ًايلوضف ربتعي ال هدنس نع ةكرشلا يضاقي يذلا دنسلا
هتصح كيرشلا مدق اذإ هنأب ًاضيأ ةمكحملا هذه تضقو ص327). 1935م47 ةنس ويام
تأر يذلا نمثلا دري وال ركحلا ءارشب ًامزلم نوكي ال هنإف ركحب الً قثم ًاراقع ةكرشلا يف
امل ءارث اإل ىوعدب هيلع عجرت نأ وه هلبق ةكرشلا هكلمت ام لكو ،  ركحلا هب يرتشت نأ ةكرشلا
ربتعت ملو ص195)، 1932م44 ةنس رياربف 23) ركحلا قح نم راقعلا صيلخت نم هدافأ

ا ةمكحم ًاضيأ رظنا – كيرشلا ةحلصمل ال اهسفن ةحلصمل تمكح اهنأ ًايلوضف ةكرشلا ةمكحملا
اال ةيردنكس اإل ةمكحمو ص113 ، 1945م57 ةنس سرام 27 يف ةطلتخملا فانئتس ال

ءاضقلا يف رظنا ص265 . 90 مقر 7 تزواج 917 ةنس رياني 6 يف ةطلتخملا ةيئادتب
هيريس -223-1-1923 زوللا 1919د ةنس ةينوي 25 يف ةيسنرفلا ضقنلا ةمكحم يسنرفلا

ةنس سيراب ناتيباكل " يندملا ءاضقلل ةيسيئرلا ماكح "األ يف روشنم وهو )12-1-1921
ربمسيد 14 يف ةيسنرفلا ضقنلا ةمكحم نم رخآ مكحل راشأ دقو ص429- ص427- 1950

1375-بال ةرقف 2 ناتيباكو :وكالن ىلإ راشأو ص98- 1932 يعوبس األ زوللا 1931د ةنس
4 درابو يردوب -727 ةرقف 7 نامسإو ريبرو لوين 1213-بال ةرقف 2 ةيجن وبوال ريبرو لوين

ص296). ص295- 441 ةرقف 6 ورو ىربوأ -2792 ةرقف
ةبسنلا ب ًايلوضف ربتعي ال هنإف ةقفصلا تمت ىتح نيعيابتملا دحأ ةحلصمل راسمس لمع اذإ نكلو (2)
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ةلا ضفلا قاطن يف ًاروصحم لظي نأاألرم ديب ": يديهمتلا عورشملل ةيحاضي اإل ةركذملا
تقو يف هسفن نأشو ريغلا نأش يلوضفلا يلوت ولو ،  ةمئاق ةروكذملا ةينلا تيقب ام

الالً قتسا امهدحأ ىلع مايقلا هل حيتي ال وحن ىلع نينأشلا نيذه طابترا ببسب دحأو
"(1) عاشملا لا ملا ةرادإ دنع عاتشملا كيرشلا نأش وه امك نعاآلرخ ،

هرمأ نم ةنيب ريغ ىلع يلوضفلا -2
لمعي هب اذإف هسفن ةحلصمل لمعي هنأ نظ نم ًايلوضف نوكي 870-ال

: هريغ ةحلصمل
لمعلا ىلإ هتين فرصنتف ،  هرمأ نم ةنيب ىلع ريغلا نوؤش يف لخدتملا نوكي دقال

ألن ةلا حلا هذه يف ًايلوضف نوكي  .فال هريغ ةحلصمل لمعي هب اذإف هسفن ةحلصمل
ةفص هنع تعفترا ةيصخشلا هتحلصمل لمعلا ىلإ هتين تفرصنا ىتمف .  ةينلا ب ةربعلا
هسفن ةحلصمل وأ هريغ ةحلصمل لمعي ناك هنأ كلذ دعب فشك ول ىتح ،  يلوضفلا
زئاحلا دقتعاو صخش ةزايح يف ناك زنمالً نأ ولف .  دحأو تقو يف هريغ ةحلصمو

نأ كلذ دعب نيبت وه ،مث هتحلصمل ةيرورض تاح ال صإ هيف ىرجأف ،  لزنملا كلمي هنأ
  ريغلا اذه ىلإ ةبسنلا ب ًايلوضف ربتعي  ،فال هريغ نيبو هنيب عئاش هنأ وأ هريغل كلم لزنملا
اذه يفو .  اهطورش ترفاوت اذإ ءارث اإل ىوعدب لب ةلا ضفلا ىوعدب هيلع عجري ،وال

ب ءارث اإل دعاوق قيبطت ":(2) يديهمتلا عورشملا 263نم ةداملا نم يلو األ ةرقفلا لوقت
لوقتو . " هسفنل نأشب موقي هنأ ًادقتعم هريغل نأشب صخش موقي امدنع ببس ال
ناكرأ نم ًانكر ضرعتست يهو ،  ددصلا اذه يف يديهمتلا عورشملل ةيحاضي اإل ةركذملا

،  دصق نع وأ ةنيب نع ريغلا نأشل يلوضفلا ىدصتي نأ - :"ثًاثلا يتأي ةلا ،ام ضفلا
اذإف ،  لمعلا بر باسحل هل ىدصت امب مايقلا ىلإ يلوضفلا ةين فرصنت نأ اذه ىدؤمو
هسفن نوؤشب موقي هنأ ريغلا نأش ىلوتي وهو يلوضفلا دقتعا نأب ةينلا هذه رفاوتت مل

. "(3) ءارث اإل دعاوق تقبطو ةلا ضفلا قاطن نع األرم جورخ
ةحلصمل لمعي هب اذإف صخش ةحلصمل لمعي هنأ نظ نم ًايلوضف نوكي نكل -871
ًايلوضف نوكي هنإف هريغ ةحلصمل لمعلا ىلإ لخدتملا ةين تفرصنا اذإ امأ : رخآ صخش

،  ليكوب سيل وهو هنع ليكوك ريغلا اذه ةحلصمل لمعي هنأ نظ ول ىتح ،  انمدق امك
.(4) رخآ صخش ةحلصمل لمعي هب اذإف نيعم صخش ةحلصمل لمعي هنأ نظ ول ىتحو

نيعم صخش ةحلصمل  ،ال ريغلا ةحلصمل لمعلا ىلإ يلوضفلا ةين فرصنت نأ وه مهملا ف
ةينلا كلت تناك اذإو ": يديهمتلا عورشملل ةيحاضي اإل ةركذملا لوقت اذه يفو .  تاذلا ب
ةجاح نود ةيفاك اهدرجمب يهف ،  هجولا اذه نم ةيرورض ( ريغلا ةحلصمل لمعلا ةين )
ىلإ يلوضفلا دصق ىتمف .  هتاذب نيعم صخش باسحل لمعلا ىلإ اهفارصنا طارتشا ىلإ
هذه يفو .  لمعلا بر صخش يف أطخأ ولو ،  هلمعب ًامئاق يقب ،  ريغلا نأشل يدصتلا
أشني ام لمحتيو ،  قوقح نم ةلا ضفلا ىلع بترتي ام يقيقحلا لمعلا بر بسكي ةلا حلا

اذإ كلذكو ص59). 1949م61 ةنس رياربف 23 يف طلتخم فانئتسا اآلرخ( عيابتملا ىلإ
اآل نيضاقتملا ىلإ ةبسنلا ب ًايلوضف ربتعي ال هنإف ةيضقلا بسك ىتح هلكوم ةحلصمل ماحم لمع
ةنس ويام 31 طلتخم فانئتسا ) هلكوم عم ةكرتشم ةحلصم مهل تناكو هولكوي مل نيذلا نيرخ

ص338). 1938م50
ص471 . 2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم (1)

ىدصتت "ألاهن خويشلا سلجمب يندملا نوناقلا ةنجل يف اهيترقفب ةداملا هذه تفذح دقو (2 )
نماأل اآلرخ ضعبلا جاتنتسا لهسيو ةماعلا دعاوقلا قيبطت قاطن يف اهضعب لخدي تائيزجل

ص468). 2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم ). " ببس بال ءارث اإل داوم يف ةنيبملا ماكح
22 يف طلتخم فانئتسا ةلأسملا هذه يف رظناو ص471 . 2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم (3)

ص227 . 1903م15 ةنس ليربأ 2 يفو ص891- 1894م6 ةنس سرام
ص375 . 121 مقر 6 تيزاج 1916 ةنس ليربأ 3 يف ةطلتخملا ةيراجتلا ةيردنكس اإل ةمكحم (4)
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نم 955/1191 ةداملا و ينامل األ نينقتلا 686نم ةداملا رظنأ ) تامازتلا نم اهنع
.(1)" ينانبللا نينقتلا 153نم ةداملا و يشكارملا و يسنوتلا نينينقتلا

ثلا ثلا بلطملا
هنع يهنم وال هيف لكوم هبوال مزتلم ريغ وه لمعب موقي يلوضفلا

لكل ينوناقلا فقوملا ددحي يذلا نكرلا وهو ةلا ، ضفلل ثلا ثلا نكرلا وه اذه -872
.  يلوضفلا هب ماق يذلا لجاعلا نأشلا نم لمعلا برو يلوضفلا نم

لبق هب ًامزتلم نكي مل هنأ يف صخلتيف لجاعلا نأشلا اذه نم يلوضفلا فقوم امأ
ملو هب موقي نأ يلوضفلا رمأي مل هنأ يف صخلتيف لمعلا بر فقوم امأو اله . وتي نأ

كلذ . نع ههني
لجاعلا نأشلا نم يلوضفلا فقوم -1

اإل ةركذملا يف ءاج : ريغلا نأش ىلوتي ًامزلم نوكي نم ًايلوضف ربتعي 873-ال
نأ - ًاعبار ": يتأي ةلا ،ام ضفلا ناكرأ ركذ ضرعم يف ،  يديهمتلا عورشملل ةيحاضي
اذه ينانبللا نيقتلا لصف دقو .  كلذب ًامزتلم نوكي نأ نود ريغلا نأش يلوضفلا ىلوتي
ريغلا باسحل ًانأش ىلوتي نمل يلوضفلا ةفص تابثإ ىلع 677 ةداملا يف صنف طرشلا

يف يواسمنلا نينقتلا طسبتو .  كلذب ًانوناق ًامزلم نوكي نأ نود وأ اذه هلكوي نأ نود
ريغلل نأشب موقي نمب يلوضفلا ةفص قاحلإ ىلع 1035 ةداملا يف صنف نأشلا اذه

.( نوناقلا يف صن وأ ةمكحم نم رمأ وأ ينمض وأ حيرص قافتا ىضتقمب نوذأم ريغ )
ك دقع ىضتقمب ريغلا نأش يلوتب ًامزلم نوكي نم ًايلوضف ربتعي ال ساس اذهاأل ىلعو
2) يصولا ك نوناقلا يف صن ىضتقمب وأ سراحلا ك ةمكحملا نم رمأ ىضتقمب وأ ليكولا

نوكي ىتح ،  بجي لمعلا برل لجاعلا نأشلا ىلوتي نم نأ كلذ نم نيبتيو . "(

سيل وهف هب ًامزتلم ناك اذإ  ،ألهن نأشلا اذهب موقي نأ لبق نم ًامزتلم نوكي  ،أال ًايلوضف
.  نئادلا وحن مازتلا ب موقي نيدم وه  ،لب ريغلا ةحلصمل لمعلا ب عربتي يلوضفب

،  هضرأ يف ءانب هل ميقي نأ ىلع لمعلا بر عم دقاعت اذإ لا قملا نأ كلذ ىلع بترتيو
كلذك .  ةلواقملا دقع ىضتقمب ءانبلا ةماقإب مزتلم  ،ألهن ًايلوضف ربتعي ال لا قملا نإف
ةرادإب ًامزتلم ألهن ًايلوضف ربتعي ال اهيلع عزانتملا نيعلا ريدي وهو يئاضقلا سراحلا

ال هعبات هثدحأ يذلا ررضلا نع ًاضيوعت عفد اذإ عوبتملا  .و يضاقلا رمأ ىضتقمب نيعلا
أطخلا اذه نع نوناقلا مكحب لوئسم ألهن ًايلوضف ربتعي

لجاعلا نأشلا نم لمعلا بر فقوم
ةلا: ضفلا ب ملعي ال لمعلا بر -874

هرمأي مل نم فقوم وه لجاعلا نأشلا اذه يف يلوضفلا نم لمعلا بر فقوم نإ انلق

ص472 . ص471- 2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم (1)
يف ءاج ام ىلع ،  دقعلا ب ليكولا مازتلا نأ ظح ص472 .يوال 2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم (2)
نأ رثؤنو المز ريغ دقع ةلا كولا ألن هيف عوجرلا ليكولل زوجي مازتلا وه ةيحاضي اإل ةركذملا
قيرط نم ال لمعلا بر نم رومأم هنأ قيرط نم ًاينآ ةلا ضفلا قاطن نع ليكولا داعبتسا نوكي

.  ىرنس امك ،  دقعلا ىضتقمب مزتلم هنأ

هب ماق يذلا لمعلا  ،و ًايلوضف ناك ،  ىهن وأ هنم رمأ نود ،  نيدملا ةلا فكل عوطت اذإ ليفكلا و اذه
هذه يف ليفكللو هب . نيدملا في مل اذإ نيدلا ءافوب نئادلا وحن همازتلا وه نيدملا ةحلصمل
ًارومأم ليفكلا ناك اذإ امأ ةلا . ضفلا ىوعدب نيدملا ىلع عجري  ،نأ نيدلا عفد وه ةلا ،اذإ حلا

ةلا ، كولا ىوعدب نيدملا ىلع عجري نأ هل ناك ،  نئادلل هعفد مث نيدلا لفكف ةلا ، فكلا ب نيدملا نم
هنكلو ةلا ، فكلا نع نيدملا هاهن اذإ ًايلوضف نوكي ال كلذكو ةلا . حلا هذه يف ًايلوضف نوكي وال

اإل ىوعدب نيدملا ىلع ةلا حلا هذه يف عجريو ،  نئادلل هعفدو يهنلا اذه نم مغرلا ب نيدملا لفك
.  ببس بال ءارث
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نأب مل ريغ لمعلا بر نوكي لا نماألوح ةبلا غلا ةرثكلا يفو هنع ههني ملو لمعلا يلوتب
نكمتي فال نأشلا اذه نع ًاديعب نوكي  ،ألهن هنوؤش نم الً جاع ًانأش يلوت دق يلوضفلا

ةلا . ضفلا يف ةبلا غلا ةلا حلا يه هذهو هنع . يلوضفلا اله وتيف ،  هسفن اله وتي نأ نم
لمعلا بر لهجي نأ بلا :"وغلا يديهمتلا عورشملل ةيحاضي اإل ةركذملا لوقت اذه يفو

. "(1) لمعلا اذهب مايقلل يلوضفلا ىدصت
ةلا: ضفلا ب ملعي لمعلا بر -875

.  ةلجاعلا هنوؤش نم ًانأش ىلوتي ريغلا نأب عًاملا نوكي لمعلا بر نأ عقي دق نكلو
لا ةزاج اإل ةقباسلا ةلا كولا (2).كو ًايلوضف الال يكو ريغلا ناك كلذ ىلإ هاعد وه ناك اذإف
دعب هلمع زيجي هنكلو ،  هنوؤش يلوت ىلإ يلوضفلا وعدي ال لمعلا بر نأ زوجيف ةقح ، ال
قبس يتلا 190 ةداملا لوقت اذه يفو . ً ال يكو ةزاج اإل هذهب يلوضفلا حبصيف كلذ ،
ةلا ضفلا حبصتو . " يلوضفلا هب ماق ام لمعلا بر رقأ اذإ ةلا كولا دعاوق ىرست ": اهركذ

كلذ ،فال نم ريغلا ينثتسيو .(3) ىعجر رثأ اهل ةزاج نأاإل ةلا ،ذإ ضفلا ءدب ذنم ةلا كو
اإل ردصت نأ حصيو .  اهرودص تقو نم إال ريغلا ىلإ ةبسنلا ب ىعجر رثأ ةزاج لإل نوكي
ةلا ، ضفلا طورش يفوتسا ًايلوضف هنوؤش يف لخدتملا ناك ءاوس لمعلا بر نم ةزاج

نيتلا حلا يفف ، ً ثمال هسفن ةحلصمل لمعي ناك نأب ةلا ضفلا طورش فوتسي مل ناك وأ
ام اذهو .(4) ًاينوناق ًافرصت هب ماق يذلا لمعلا ناك الًاذإ يكو لخدتملا ةزاج اإل لعجت

لمعلا بر زاجأ اذإف ": نأشلا اذه يف يديهمتلا عورشملل ةيحاضي اإل ةركذملا هلوقت
نم يلوضفلا نيبو هنيب بترتي ام ىلع ةلا كولا دعاوق ترس ًانمض وأ ةحارص ةلا ضفلا
تقو نم إال ريغلل ةبسنلا ب رثأ ةزاج لإل نوكي ةلا .وال ضفلا ءدب نم تامازتلا و قوقح

154نم ةداملا و يشكارملا و يسنوتلا نينينقتلا 958/1194نم ةداملا رظنأ ) اهرودص
يلوضفلا ناك ولو ةلا ، كولا ماكحأ نايرس ةزاج اإل هذه رثأ نم نوكيو ،( ينانبللا نينقتلا

اإل يسنرفلا عورشملا نم 6 ةداملا ) هسفن نأش ىلوتي هنأ دقتعي وهو لمعلا ب ماق دق
يذلا عضولا نأ ةريخ ةلااأل حلا يف ىعاريو .( ينولوبلا نينقتلا نم 120 ةداملا و يلا طي

بال ءارث اإل روص نم ةروص هنكلو ةلا ، ضفلا روص نم ةروص سيل ماكحأ هنأشب قبطت
. "(5) ببس

نم سكعلا ىلع هب ،لب ماق يذلا لمعلا يلوت ىلإ ريغلا عدي مل لمعلا بر ناك اذإ امأ
اال هيلع بجيو ،(6) ًايلوضف ريغلا نوكي  ،فال هنوؤش يف لخدتلا نع هاهن هاهن كلذ
ب هلخدت داع اذإ ةيريصقتلا ةيلوئسم بجوتسي دق أطخ بكترا  ،إوال لخدتلا نع عانتم

ص470 . 2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم (1)
الً يكو ريغلا نوكي ىتح طرتشيو ص537 . 1930م42 ةنس ويام 28 يف طلتخم فانئتسا (2)

.  ينوناق فرصت الهوه وتي يذلا لمعلا نوكي نأ
هب ،ام اذه مايق تقو يلوضفلا هب ماق يذلا فرصتلل هأالً لمعلا بر نوكي إال كلذ عم زوجيو (3)

ةزاجإ دشرلا نس غولب دنع عيطتسي رصاقلا نإف ةزاج اإل تقو ةيله األ لماك حبصي ماد
ةرقف 2 هيجن وبوال ريبيرو لوين بال ينعملا اذه يف رظنا ) رصاق وهو تردص يتلا تافرصتلا

ص422). 1224
طورش يفوتسا دق ريغلا لخدت نأ يف كش كانه ناك اذإ اميف رهظت ةيلمع ةدئاف ةزاج (4)لوإل

قح يف ًايراس زاجملا فرصتلا لعجتو كش :لك عطقت ريغلا لخدتل لمعلا بر ةزاجإف ةلا ، ضفلا
ص421). 1224 ةرقف 2 هيجن وبوال ريبيرو لوين بال ينعملا اذه يف رظنا ) زيجملا

روصلا عيمج يف ةلا كو بلقنت ال ةلا ضفلا نأ ظح ص471 .يوال 2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم (5)
.  ينوناق فرصت وه يلوضفلا اله وتي يذلا لمعلا ناك إالاذإ ةمدقتملا

1927م40 ةنس ربمسيد 21 يفو ص333- 1911م23 ةنس ويام 23 يف طلتخم فانئتسا (6)
ص 1947م59 ةنس سرام 27 يفو ص234- 1973م49 ةنس ويام 20 يفو ص92-
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اإل ىوعدب ةلا ،لب ضفلا ىوعدب عجري ال هنإف ،  ةعفنملا داعب اذإو .  لمعلا بر ىلع ررضلا
 ،وه ماكح األ هذهب ىضقي صن ىلع لمتشي يديهمتلا عورشملا ناك دقو .  ببس بال ءارث

تناكو ،  ةماعلا دعاوقلا قيبطتب ءافتكا تفذح دقو ، 263 ةداملا نم ةيناثلا ةرقفلا
نأش يف صخش لخدت اذإ ببس بال ءارث اإل دعاوق قبطت كلذكو ": يتأي امب ىرجت

. "(1) ةضورفم وأ ةدار اإل هذه تناك ةفورعم ،  ريغلا اذه ةدارإ كلذ يف ًافلا خم هريغل
ملو هنوؤش يف لخدتلا ىلإ ريغلا عدي مل لمعلا بر نوكي نأ وهو ،  ثلا ثلا ضرفلا ىقب

ب هرمأي  ،ال يبلسلا فقوملا اذه لخدتملا نم لمعلا بر فقو اذإف كلذ . نم هعنمي
اذه يفو .  ًايلوضف لخدتملا ربتعاو ةلا ، ضفلا لا جم وه اذه ناك هنع ، هاهني وال لخدتلا
كلذب ( لمعلا بر ) ملع اذإف ": يتأي ام يديهمتلا عورشملل ةيحاضي اإل ةركذملا لوقت

،  اهتي وال ةلا ضفلا دعاوقل تيقب ،  رارق وأاإل ةضراعملا قيرط نم هفقوم نع حصفن ملو
. "(2) اهقيبطت بجوو

: ةمدقتملا ضورفلا نم نيضرف يف إال موقت ال ةلا ضفلا نأ ىرن مث نمو
لخدتلا اذهب ملعي ناك (2)وأ يلوضفلا لخدتب ملعي ال لمعلا بر ناك اذإ (1)

هنع . ىهني هبوال رمأي  ،ال ًايبلس ًافقوم هنم فقي هنكلو
يناثلا ثحبملا

ةلا ضفلا ماكحأ
: لمعلا بر تامازتلا و يلوضفلا تامازتلا -876

بناج يف تامازتلا بترت ،  هانمدق يذلا وحنلا ىلع اهناكرأ ترفاوت اذإ ةلا . ضفلا
.  لمعلا بر بناج يف ىرخأو يلوضفلا

األلو بلطملا

اذه نم 263 ةداملا وه صن ىلع لمتشي ناك يديهمتلا عورشملا نأ ىلإ انرشأ نأ قبس دقو (1)
امدنع ببس بال ءارث اإل دعاوق قبطت -1": اآليت هجولا ىلع صنلا اذه ىرج دقو .  عورشملا

بال ءارث اإل دعاوق قبطت كلذكو -2.  هسفنل نأشب موقي هنأ ًادقتعم هريغل نأشب صخش موقي
اإل هذه تناك ةفورعم ،  ريغلا اذه ةدارإ كلذ يف ًافلا خم هريغل نأش يف صخش لخدت اذإ ببس
نم ناك  ،اذإ ةفلا خملا ةدار اإل هذهب دتعي ةلا ،وال ضفلا دعاوق قبطت كلذ عمو .  ةضورفم وأ ةدار
هضرف مازتلا دوجو اهاضتقا ةحلم ةجاح دسي نأ لخدتلا اذهب دارأ دق هريغ نوؤش يف لخدت

" تيملا زيهجتب مازتل واال ةقفنلا ب مازتل  ،كاال ةماع ةحلصم هئادأب تضقو لمعلا بر ىلع نوناقلا
تحت باونلا سلجم هيلع قفاوو .  صنلا اذه ىلع ةيظفل الت يدعت ةعجارملا ةنجل تلخدأ دقو

أل هفذح ةنجللا تأر ،  خويشلا سلجمب يندملا نوناقلا ةنجل ىلع صنلا ضرع املو . 195 مقر
اآل ضعبلا جاتنتسا لهسيو ةماعلا دعاوقلا قيبطت قاطن يف اهضعب لخدي تائيزجل ىدصتي هن

.  فذحلا ىلع خويشلا سلجم قفاوو .  ببس بال ءارث اإل داوم يف ةنيبملا ماكح نماأل رخ

 .ف صنلا اهيلع لمتشا يتلا ةيسيئرلا ماكح األ طابنتس ال عستت ةماعلا دعاوقلا قيبطت نأ يف كش وال
اإل ىوعدب عجري  ،لب ًايلوضف نوكي ال هسفنل نأشب موقي هنا ًادقتعم هريغل نأشب يذلا صخشلا
كلذ يف ًافلا خم هريغ نوؤش يف لخدت نم ببس بال ءارث اإل ىوعدب عجري كلذك .  ببس بال ءارث

ح ةيناثلا ةدعاقلا نم ىنثتسا صنلا نكلو .  ةضورفم ةدار اإل هذه تناك ول ىتح ريغلا اذه ةدارإ
لمعلا بر ةمذ يف ينوناق مازتلا دوجو يه ةحلم ةجاح هتضتقا دق لخدتلا ناك اذإ ام ةلا
ًاعرش لمعلا بر مزتلي تيم زيهجتب مازتل واال ةقفنلا ب مازتل  ،كاال ةماعلا ةحلصملا هئادأب يضقت
لخدتلا نع لمعلا بر هاهن ول ىتح ةلا حلا هذه يف ًايلوضف ربتعي صخشلا اذه نإف ،  هزيهجتب

بر نع موقي امنإ يلوضفلا نإف ،  ةموهفم مكحلا اذه ةلعو .  ينوناقلا مازتل اذهاال ءادأ نعو
لمعلا بر ىهني ةلا حلا هذه يف دتعي  ،فال هئادأب ةماعلا ةحلصملا ىضقت ينوناق مازتلا ب لمعلا

نم سيلأو ؟ ةموهفم ءانثتس اال ىلع نوكت نأ يفكيأ نكلو .  مازتل اال اذه ءادأ نع يلوضفلل
ةلأسملا يف رظنا ؟( ءانثتس اذهاال ىلع صني  ،نأ ةماع ةدعاق نم ءانثتس اال ديرأ  ،اذإ بجاولا

ص471). -470 صو 1 مقر شماه ص467 2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم
ص470 . 2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم (2)
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يلوضفلا تامازتلا
: يتأي امب يلوضفلا مزتلي : اهردصم وه امو تامازتل اال هذه يه 877-ام

.  هسفنب هترشابم نم لمعلا بر نكمتي نأ ىلإ هأدب لمعلا يف يضمي 1-نأ
كلذ . عاطتسا ىتم هلخدتب لمعلا بر رطخي 2-نأ

.  يداعلا صخشلا ةيانع لمعلا ب مايقلا يف لذبي 3-نأ
ببسب هيلع يلوتسا ام هيلإ دري ناو هب ماق امع لمعلا برل ًاباسح حًايلا مدقي 4-نأ

ةلا . ضفلا
هيلع بتريف يلوضفلا هب موقي يدارإ يدام لمع ًاعيمج تامازتل اال هذه ردصمو

يلوضفلا هب موقي يذلا لمعلا ناك اذإ رهاظ اذهو .(1) تامازتل اال هذه ةرشابم نوناقلا
يلوضفلا هب موقي يذلا لمعلا ناك اذإ ىتح ًاضيأ حيحص وهو هتاذ يف يدام لمع وه

هنع ، ةباين لمعلا بر مساب هدقع وأ يصخشلا همساب هدقع ءاوس .  ينوناق فرصت وه
علاال يف ًايدام معالً ينوناقلا فرصتلا اذه ماربإب يلوضفلا مايق ربتعي نيتلا حلا يفف
نيب ام علاالةق يف ًاينوناق ًافرصت ربتعي لمعلا ناك نإو .  لمعلا برو يلوضفلا نيب ام ةق
بر نيب ام علاالةق يفو .  يصخشلا همساب هدقع يلوضفلا ناك نإ ريغلا و يلوضفلا

لمعلا بر مساب هدقع يلوضفلا نإ ريغلا و لمعلا
اال هذه هيف كرتشت )ام ًايناث ) ةعبر األ يلوضفلا تامازتلا (ً :(وأال ضرعتسنو
وأ يلوضفلا توم ىلع بترتي يذلا بواألرث يلوضفلا ةيلهأب قلعتت ماكحأ نم تامازتل

.  تامازتل اذهاال مداقتبو لمعلا بر توم
ةعبر األ يلوضفلا تامازتلا

نم لمعلا بر نكمتي نأ ىلإ هأدب يذلا لمعلا يف يلوضفلا ىضم األلو- مازتلا . 1
: هسفنب هترشابم

لمعلا يف يضمي نأ يلوضفلا ىلع بجي ": يتأي 191ام ةداملا يف ءاج -878
اال اذهب عرشملا دارأ دقو . "(2) هسفنب هترشابم نم لمعلا بر نكمتي نأ ىلإ هأدب يذلا

هريغل نأش يف لخدت نمف .  راتهتساو ةفخ نع ريغلا نوؤش يف لخدتلا عنمي نأ مازتل
 ،لب ىلختي نأ هل ادب ىتم لمعلا نع ىلختي أال هيلع بجو كلذل ىعدي نأ ريغ نم

يلوضفلا دصق يتلا ةحلصملا يهو ،  لمعلا بر ةحلصمل ةياعر هأدب اميف يضملا ب مزتلي

ًاردصم نوناقلا ربتعي ": يتأي ام نأشلا اذه يف يديهمتلا عورشملل ةيحاضي اإل ةركذملا يف ءاج (1)
ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم )" يدارإ لمع ةبسانمب أشنت اهنأ ولو ،  يلوضفلا تامازتل ال ًارشابم

 ،ال يداملا لمعلا وه يلوضفلا هدارأ يذلا نأ انه يدار اإل يداملا لمعلا ب ديرنو ص473). 2
ينوناقلا فرصتلا يف ةيفاع وبأ روتكدلا نراق ) لمعلا اذه ىلع نوناقلا اهبتري يتلا تامازتلا

ريغ ردصم نوناقلا نأ لوقلا زوجي 7).وال مقر شماه ص170 ةيبرعلا ةخسنلا درجملا
يدار اإل يداملا لمعلا اذه وه تامازتل اال هذهل رشابملا ردصملا نأو يلوضفلا تامازتل ال رشابم
ًاردصم يدار اإل يداملا لمعلا نم لعجي نأ ىلإ دعب لصي مل نوناقلا نإف يلوضفلا نم رداصلا
حيحصلا  .و ببس بال ءارث اإل يفو عورشملا ريغ لمعلا يفو دقعلا يف لعف امك ،  مازتل لال ًاماع
هطورشب يلوضفلا نم رداصلا يداملا لمعلا يه ،  ةنيعم ةينوناق ةعقاو ىلع بتر نوناقلا نأ

راوجلا ةعقاوك ىرخأ ةينوناق عئاقو ىلع ةنيعم تامازتلا بتر امك ،  ةنيعم تامازتلا .  ةفورعملا
نوناقلا ربتعيو ،  اهيلع صني تامازتلا نوناقلا اهيلع بتري عئاقولا هذه لكف .  ةبارقلا ةعقاوو
نوناقلا نم أشنت يتلا تامازتل يفاال كلاالم دنع كلذ لصفنسو تامازتل اال هذهل ًارشابم ًاردصم

ص30). ص29- جرف عيدو روتكدلل ةعوبطم تاركذم األرخ يأرلا يف رظنا )
.  فيفط يظفل رييغتب يديهمتلا عورشملا نم 265 ةداملا يف صنلا اذه درو : صنلا خيرات (2 )

عورشملا يف 197 مقر تحت ةطيسب ةيظفل الت يدعت لا خدإ دعب ةعجارملا ةنجل هترقأو
ةنجل نم لك هيلع قفاو امك . 197 مقر تحت ليدعت نود باونلا سلجم هيلع قفاوو .  يئاهنلا

األ ةعومجم )191 مقر تحت ليدعت نود خويشلا سلجمو خويشلا سلجمب يندملا نوناقلا
ص474). ص473- 2 ةيريضحتلا معلا
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هترشابم نم لمعلا بر نكمتي مل إالاذإ لمعلا مامتإب يلوضفلا مزتلي ال نكلو .  اهاعري نأ
ىتم هلخدتب هراطخإ هيلع بجي يلوضفلا نأ ىرنسو كلذ نم نكمت اذإف هسفنب
نم حبصأو هيف ، يضملا ب همازتلا لب لمعلا مامتإب همازتلا يلوضفلا نع طقس - عاطتسا
هل ىلختي ناو ،  هسفنب هنوؤش رشابي  ،نأ هتاذ تقولا يف هقح نمو ،  لمعلا بر بجاو

كلذ . نع يلوضفلا
وأ نطقلا ةدود نم ةعارز ةيقنتك ،  ًايدام معالً يلوضفلا وتاله يذلا لمعلا ناك اذإو

قيرحلا ءافطإ يف وأ ةعارزلا ةيقنت يف يضملا يلوضفلا ىلع بجو ،  قيرح ءافضإ
ًاينوناق ًافرصت وتاله يذلا لمعلا ناك اذإ امأ .  هسفنب لمعلا رشابيو لمعلا بر يتأي ىتح

يف يضمي نأ ًاضيأ انه هبجاوف – يصخشلا همساب وأ لمعلا بر مساب هدقع ءاوس -
ليجستك نوناقلا اهبجوي يتلا تاءارج باإل موقيو ،  ينوناقلا فرصتلا ماربإ متيف ،  هلمع
فرصتلا هأشنأ ام يدؤيف األرم ، ىضتقا اذإ فرصتلا ذيفنت رشابي  ،مث هديق وأ فرصتلا

ىلع يصخشلا همساب وأ لمعلا بر مساب ،  قوقح نم هبتر امب بلا طيو ،  تامازتلا نم
هدقع يذلا فرصتلا ةرشابم نم لمعلا بر نكمتي ىتح اذه لك لا . األوح بسح
يذلا فرصتلا امأ .  هسفنب ذيفنتلا يف وأ تاءارج يفاإل ىضميف هنع ، ةباين يلوضفلا

لوئسملا وه ألهن هذيفنت متي ىتح هيف اذه رمتسيف يصخشلا همساب يلوضفلا هدقع
امك هنع هتبساحم إوال هتامازتلا نع هضيوعت إال لمعلا برل سيلو ،  ًايصخش هنع

.  يتأيس
: كلذ عاطتسا ىتم هلخدتب لمعلا بر يلوضفلا راطخإ - يناثلا مازتل ب .اال

لمعلا بر نكمتي ىتح هب أدب يذلا لمعلا يف يلوضفلا ىضمي نأ يفكي 879-وال
نأ درجمب هلخدتب لمعلا بر راطخإ ىلإ ردابي نأ كلذ ىلإ بجي  ،لب هسفنب هترشابم نم

ةرشابم نم هقح لمعتسي نأ راطخ اإل اذه دعب لمعلا بر عيطتسيف كلذ ، نم نكمتي
اال اذهو هل . قح ًاضيأ يهف هيلع ًابجاو تناك اذإ ةرشابملا هذه نأ انيأر ،  هسفنب لمعلا
ىلع (يأ هيلع بجي امك " لوقن 191ذإ ةداملا نم يناثلا رطشلا هيلع صني ام وه مازتل

ةركذملا يف ءاج دقو . "(1) كلذ عاطتسا ىتم لمعلا بر هلخدتب رطخي )نأ يلوضفلا
مزلي يلوضفلا نأ ظح :"يوال يتأي ام ددصلا اذه يف (2) يديهمتلا عورشملل ةيحاضي اإل
ناك املو .  هسفنب هترشابم نم لمعلا بر نكمتي نأ ىلإ هأدب يذلا لمعلا يف يضملا ب

يلوضفلا بجاو نم ناك كلذل هل ، ىدصت اميف لخدتلا نع يلوضفلا فكي نأ لمعلا برل
هسفنب هرشابي نأ لمعلا برل ريست ىتمو هل . حاتت ةصرف لوأ يف هلخدتب هرطخي نأ

نأ ًابلا طم سيل يلوضفلا نأ نايبلا نع ىنغو . " كلذب موقي نأ هبجاوو هقح نم ناك
ةصرف لوأ زهتني نأ بلا طم وه  ،لب هلخدتب لمعلا بر راطخ إل داتعم ريغ ًادهج لذبي

.  راطخ اإل اذهب مايقلل هب طيحت يتلا فورظلا بسح هل حاتت ةلوقعم
: لمعلا ب مايقلا يف يداعلا صخشلا ةيانع لذب - ثلا ثلا مازتل جـ .اال

: يتأي ام ىلع 192 ةداملا صنت : ينوناقلا صنلا -880
نوكيو .  يداعلا صخشلا ةيانع لمعلا ب مايقلا يف لذبي نأ يلوضفلا ىلع بجي -1"

اذه ىلع بترتملا ضيوعتلا صقني نأ يضاقلل زوجي كلذ عمو .  هتطخ نع الً وئسم
. " كلذ رربت فرظلا ناك اذإ أطخلا

تافرصت نع الً وئسم ناك هضعبب وأ لمعلا لكب هريغ ىلإ يلوضفلا دهع اذإو -2"
. " بئانلا اذه ىلع ةرشابم عوجرلا نم لمعلا برل خإاللامب نود ،  ةبئان

" ةيلوئسملا يف نينماضتم اوناك دحأو لمعب مايقلا يف نويلوضفلا ددعت اذإو -3"

.  شماهلا يف 878 ةرقف رظنا (1)
ص473 . 2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم (2)
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.(1)

رايعم مسري (1): وهف .(2) ةلا ضفلا يف ةماه ماكحأ ىلع لمتشي صنلا اذهو

اآليت هجولا ىلع يديهمتلا عورشملا نم 266 ةداملا يف صنلا اذه درو : صنلا خيرات (1)

قباطي ناو داتعملا صخشلا نم ةبولطملا ةيانعلا لمعلا ب مايقلا يف لذبي نأ يلوضفلا ىلع بجي -1
.  ةضورفم وأ ةدار اإل هذه تناك ةفورعم لمعلا بر ةدارإ نيبو هلمع نيب

هئطخ ىلع بترتملا ضيوعتلا صقني نأ يضاقلل زوجي هنأ ريغ أطخ ، لك نع الً وئسم نوكيو -2
كلذ . يضتقت لمعلا ب مايقلا ىلإ هتقاس يتلا فورظلا تناك اذإ

خإال نود ،  هبئان تافرصت نع الً وئسم ناك هضعبب اموتالهوأ لكب هريغ ىلإ يلوضفلا دهع اذإو -3
عيمجلا ناك يلوضفلا ددعت نإو .  بئانلا اذه ىلع ةرشابم عوجرلا نم لمعلا برل امب ل
عورشملا يف 198 مقر تحت صنلا ةعجارملا ةنجل تمدق مث . " ةيلوئسملا يف نينماضتم
صخشلا ةيانع لمعلا ب مايقلا يف لذبي نأ يلوضفلا ىلع بجي -1": اآلةيت ةغيصلا ب يئاهنلا

.  ةضرتفم وأ ةدار اإل هذه تناك ةفورعم لمعلا بر ةدارإ نيبو هلمع نيب قباطي ناو يداعلا
ىلع بترتملا ضيوعتلا صقني نأ يضاقلل زوجي هنأ ريغ أطخ ، لك نع الً وئسم نوكيو

كلذ . يضتقت لمعلا ب مايقلا ىلإ هتقاس يتلا فورظلا تناك اذإ هتصح

خإالل نود ،  هبئان تافرصت نع الً وئسم ناك هضعبب وأ لمعلا لكب هريغ ىلإ يلوضفلا دهع اذإو -2
.  بئانلا اذه ىلع ةرشابم عوجرلا نم لمعلا برل امب

ةداملا ىلع باونلا سلجم قفاو دقو -. " ةيلوئسملا يف نينماضتم اوناك نويلوضفلا ددعت اذإو -3
يندملا نوناقلا ةنجل يفو -198 مقر تحت ليدعت نود يئاهنلا عورشملا يف تدرو امك

بر ةدارإو هملع نيب قباطي نأو " ةرابعلا فذح حرتقاف ، 198 ةداملا تيلت خويشلا سلجمب
ألاهن ةداملا هذه نم يلو األ ةرقفلا يف ةدراولا " ةضرتفم وأ ةدار اإل هذه تناك ةفورعم لمعلا
دراولا يداملا رايعملا ب ءافتك اال كلذك حرتقاو .  ةريثك االت كشإ يف عقوي ًايصخش ًارايعم دروت

عمو ،  تطخ نع الً وئسم نوكيو ": يتأي ام ىلإ ةرقفلا يقاب ليدعتو ةرقفلا هذه ردص يف
. " كلذ رربت فورظلا تناك اذإ أطخلا اذه ىلع بترتملا ضيوعتلا ضقني نأ يضاقلل زوجي كلذ
.  هعبات نع عربتملا ةيلوئسم دعاوقو ةماعلا دعاوقلل قيبطت ألاهن ةيناثلا ةرقفلا فذح حرتقا امك
،  نيلوضفلا نيب لمعلا يف طابترا كانه نوكي نأ بجي ألهن ةثلا ثلا ةرقفلا ةغايص ىلع ضرتعاو

بجاولا نمف دحأو لمعب دحأو نم رثكأ ماق اذإ ام حةلا يف قبطت نأ اهنم دوصقملا ناك اذإو
لمعب مايقلا يف نويلوضفلا ددعت اذإو ": كاآليت اهصن نوكي نأ حرتقاو .  مكحلا اذه راهظإ

198كاآليت: ةداملا صن حبصأ كلذبو . " ةيلوئسملا يف نينماضتم اوناك دحأو

نع الً وئسم نوكيو يداعلا صخشلا ةيانع لمعلا ب مايقلا يف لذبي نأ يلوضفلا ىلع بجي -1
فورظلا تناك اذإ أطخلا اذه ىلع بترتملا ضيوعتلا صقني نأ يضاقلل زوجي كلذ عمو .  هتطخ

كلذ . رربت

ىرخأ ةسلج يفو . "" ةيلوئسملا يف نينماضتم اوناك دحأو لمعب مايقلا يف نويلوضفلا ددعت 2-اذإ
اهتشقانم دعب ةنجللا تأرو 198 ةداملا تيلت خويشلا سلجمب يندملا نوناقلا ةنجل تاسلج نم

جاتحي هتاذب مئاق لمع ةلا ضفلا نأ كلذ ببسو ،  اهفذح دق تناكو اهنم ةيناثلا ةرقفلا عاجرإ
تفذح ": يتأي ام اهريرقت يف ةنجللا تلا قو هب ةصاخلا صوصنلا يف ةيانعلا نم ءيش ىلإ
لمعلا بر ةدارإ نيبو هلمع نيب قباطي نأو " ةرابع ةداملا هذه نم يلو األ ةرقفلا نم ةنجللا
لمعلا ب مايقلا يف يلوضفلا لذبي نأب ةنجللا تفتكا " ةضرتفم وأ ةدار اإل هذه تناك ةفورعم

" كلذ رربت فورظلا تناك اذإ " ةرابع اهسفن ةرقفلا يف تلدبتساو ،  يداعلا صخشلا ةيانع
فورظ كانه نوكت دقف " كلذ يضتقت لمعلا ب مايقلا ىلإ هتقاس يتلا فورظلا تناك "اذإ ةرابعب
تأرو .  ضيوعتلا صاقنإ هسفن تقولا يف يضتقتو لمعلا ب مايقلل يلوضفلا تعفد يتلا ريغ
قفاو 192-مث ةداملا مقر حبصأو . " ةلا دعلا هيلمت ام عم ًايشمت رثكأ ليدعتلا اذه نأ ةنجللا

ص ص474- 2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم ) ةنجللا اهتلدع امك ةداملا ىلع خويشلا سلجم
.(478

1372 ةداملا و يلا اإلطي يسنرفلا عورشملا نم 63 ةداملا ةيبنج األ تاينقتلا يف اهلباقي ام رظنا (2)
نوناقلا نم 106 ةداملا و يلونابس اإل نوناقلا نم 1890 ةداملا و يسنرفلا نوناقلا نم و1374
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بئان ماكحأ نيبيو (2) أطخلا اذه ىلع ةيلوئسملا نم بترتي امو ةلا ضفلا يف ءاطخلا
.  يلوضفلا ددعت اذإ ةيلوئسملا يف نماضتلا ررقيو (3).  يلوضفلا

 ،لب ةوجرملا ةجيتنلا ىلإ لوصولا ب يلوضفلا مزتلي :ال ةلا ضفلا يف أطخلا -881
ًامازتلا سيل همازتلا  .ف ةجيتنلا هذه ىلإ لوصولل يداعلا صخشلا ةيانع لذبب مزتلي

.(1) ةيانع لذبب مازتلا وه  ،لب ةياغ قيقحتب
ناك اذإ ليكولا أطخ ىلع ساقيو يدقعلا أطخلا رايعمك وه يلوضفلا أطخ رايعمو

كولسلا نع هلمعب مايقلا يف يلوضفلا فرحني أال بجيف .(2 ةرقف (م704 ًاروجأم
.(2) هتيلوئسم بجوي أطخ نوكي كولسلا اذه نع فارحنا يأو ،  يداعلا لجرلل فولأملا

تسيل يلوضفلا ةيلوئسم ألن يريصقت أطخ وه  .وال ًايدقع أطخ أطخلا اذه سيلو
وه امنإو ةلا . ضفلا لا معأ نع ًاجراخ ًايريصقت أطخ بكترا إالاذإ ةيريصقت ةيلوئسم

ةيصوصخو .  يريصقتلا أطخلا و يدقعلا أطخلا رايعم نيع وه هرايعم ةلا ، ضفلا يف أطخ
ضيوعتلا صقني نأ يضاقلل زوجي  ،ذإ ةلماك نوكت دقال هنع ةيلوئسملا نأ أطخلا اذه

نم فيفختلا فورظلا رربت ام ًاريثكو كذ . رربت فورظلا تناك اذإ هيلع بترتملا
هلخدت ناك اذإف .  لمعلا بر ةحلصم ةياعرل لخدت لضفتم وه ذإ يلوضفلا ةيلوئسم

اذإ هل عفشي ام لخدتلل هقاس يذلا فرظلا اذه يفف ،  لمعلا بر ددهتي مهاد ررض عفدل
اذه نوكيف ،  يداعلا لجرلل فولأملا كولسلا نع يلقال فرحناو هلمع يف أطخ بكترا
كلت ريغ ،  ىرخأ فورظ نوكت دقو .(3) ضيوعتلا صاقنإو ةيلوئسملا فيفختل ًاببس
ةيقنت ىلإ دمعي يذلا يلوضفلا  .ف ةيلوئسملا فيفخت يف ًاببس ،  لخدتلل هتقاس يتلا
دجيف ،  ةيقنتلا اهب لمكي ةيواميك داوم نع ثحبي  ،مث ةيعارز ةفآ نم هراج ةعارز
يضملا اهنع مجحي ةقشملا نم ئش ىلع يوطني داوملا هذه ىلإ لوصولا لعجي فرظ

.  يرسيوسلا تامازتل اال نوناق نم 420 ينامل األ نوناقلا نم 681 ةداملا و ينانبللا
،  ميدقلا نوناقلا نم 210/149 ناتدامل إال ديدجلا صنلا اذهل ميدقلا يرصملا نوناقلا يف لباقم وال
حةلا ىهو ) اهركذ مدقتملا لا األوح يف نعاألعفلا ةئشانلا تامازتل  ،"اال امهصن وه اذهو
نأ كلذ نم ىرنو . " اهيلعاف نماضت اهيلع بترتي )ال قحتسملا ريغ دادرتسا ةلا حو ةلا ضفلا
اذه يفنف ةيلوئسملا يف نيلوضفلا نماضتل إال صنلا اذه يف ضرعي مل ميدقلا نوناقلا
بترتي امو أطخلا رايعم – ىرخ األ ماكح امأاأل ديدجلا نوناقلا هررق خالفام ىلع نماضتلا
نكلو ،  ميدقلا نوناقلا اهل ضرعي ملف – يلوضفلا بئان ماكحأو يلوضفلا ةيلوئسم نم هيلع
ماكح  ،األ ةماعلا دعاوقلا قيبطت قيرط نمو ،  صنلا نود ناررقي اناك رصم يف هقفلا و ءاضقلا
بر عوجرك صن ىلإ هريرقت يف جاتحي اهنم ناك إالام ديدجلا نوناقلا صوصن يف تدرو يتلا

.  ةرشابم ىوعدب يلوضفلا بئان ىلع لمعلا
 ،فال لمعلا بر نع ةباين وأ يصخشلا همساب همربي ينوناق فرصت وه يلوضفلا لمع ناك اذإو (1)
نذإ ىقبيف ةياغلا هذه كارد إل ةليسولا وه لب .  ةوجرملا ةياغلا وه فرصتلا اذه ماربإ ربتعي

.  ةياغ مازتلا ال ةيانع مازتلا ةلا ، حلا هذه يف ىتح ،  يلوضفلا مازتلا
بر ةرادإ نيبو هلمع نيب يلوضفلا قياضي نأ بجوي (م266) يديهمتلا عورشملا ناك دقو (2)

سلجمب يندملا نوناقلا ةنجل نأ انيأر دقو .  ةضرتفم وأ ةدار اإل هذه تناك ةفورعم ،  لمعلا
اال ىؤرو ،  ةريثك االت كشإ يف عقوي ًايصخش ًارايعم دروي ألهن" مكحلا اذه تفذح خويشلا

. " داتعملا لجرلل فولأملا كولسلا رايعم وهو ،  ةرقفلا ردص يف دراولا ىدملا ىلع اهب ءافتك
نأ ظح :"يال يتأي ام ددصلا اذه يف يديهمتلا عورشملل ةيحاضي اإل ةركذملا يف درو دقو (3 )
ةفلا خم لكو … داتعملا صخشلا ةيانع لمعي اميف لذبي نأب ،  لمعلا ب ًامئاق ىقب  ،ام مزلي يلوضفلا

ةيلوئسملا هذه ريدقت يف حماستلا يغبنيف كلذ عمو .  هتلءاسم عبتتسي أطخ ربتعت مازتل اال اذهل
نم 420 ةداملا رظنا ) هددهتي ررضلا عفدل لمعلا بر نوؤش نم هل ىدصت امب يلوضفلا ناك اذإ

ينانبللا نينقتلا نم 156 ةداملا و ينامل األ نينقتلا نم 68 ةداملا و يرسيوسلا تامازتل اال نينقت
ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم ). "( يشكارملا و يسنوتلا نينقتلا نم 945/1181 نيتداملا و

ص475). 2
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ففخي دق ،  يداعلا لجرلل فولأملا كولسلا نع يلقالً كلذب فرحنيف ،  هلمع يف
ىلإ لوصولا لعجو دجو يذلا فرظلا ببسب أطخلا اذه نع هتيلوئسم نم يضاقلا

.(1) ًاقاش ًارمأ ةيواميكلا داوملا
،  لمعلا بر هب رضي ةلا ضفلا لا معأ نع ًاجراخ ًايريصقت أطخ يلوضفلا بكتري دقو

دمعي نأ كلذ لثم .  ةيريصقتلا ةيلوئسملا دعاوقل ًاقفو أطخلا اذه نع الً وئسم نوكيف
نم غارفلا و قيرحلا ءافطإ دعب وه  ،مث هراج لزنم يف تبش قيرح ءافطإ ىلإ يلوضفلا
يفف .  راجلا ةعتمأ نوقرسيو صوصللا للستف لزنملا باب لا فقإ لمهي ةلا ، ضفلا لا معأ

ألهن ًايريصقت أطخ لزنملا باب لفقي نأ هلا مهإ يف يلوضفلا أطخ نوكي ضرفلا اذه
ةيلوئسم أطخلا اذه نع لمعلا بر وحن الً وئسم نوكيو ةلا ، ضفلا لا معأ نع جراخ

.  ةيريصقت
هنع ةباين موقي نأ رخآ صخش ىلإ يلوضفلا دهعي دقو : يلوضفلا بئان -882
وأ هيف هبئان ىضم مث ءادتبا لمعلا يلوضفلا ىلوت ءاوس ،  اهضعب وأ اهلك ةلا ضفلا لا معأب
ناك اذإ ليكولا بئان ةباثمب نوكي يلوضفلا بئانو :(2) هئدبم نم لمعلا بئانلا ىلوت

.  ًايدام معالً ناك اذإ نطابلا نم لواقملا ةباثميو (3) ًاينوناق ًافرصت لمعلا
قح لمعتسي نأ لمعلا برل زوجيو ،  يلوضفلا لبق الً وئسم يلوضفلا بئان نوكيو
كلذ قوف زاجأ  ،لب ةرشابملا ريغ ىوعدلا قيرط نع بئانلا ىلع عوجرلا يف يلوضفلا
 ،لب بسحف وه هئطخ نع ال يلوضفلا ىلع (ً (وأال ةرشابم عجري نأ لمعلا برل
يه بئانلا نع هسفن يلوضفلا ةيلوئسم نوكتو هل ، ًاعبات هرابتعاب هبئان أطخ نع ًاضيأ

ىوعدلا قيرطب هسفن يلوضفلا بئانلا ىلع ( ًايناث ) عباتلا نع عربتملا ةيلوئسم
ةداملا نم ةيناثلا ةرقفلا هب ىضقت ام اذهو .(4) نوناقلا اهيلع صن يتلا ةرشابملا

نع الً وئسم ناك هضعبب وأ لمعلا لكب هريغ ىلإ يلوضفلا دهع اذإو ": لوقت 192ذإ
.(5) بئانلا اذه ىلع ةرشابم عوجرلا نم لمعلا برل خإاللامب نود ،  هبئان تافرصت
لبق ةرشابم هتامازتلا نع الً وئسم – ًاضيأ وه - لمعلا بر نوكي له فرعن نأ ىقب
ليكولا بئان حةلا يف صنلا دجو امك علاالةق ، هذه ىلع صن دجوي ؟ال يلوضفلا بئان

اذإ ) ةرابع … تلدبتساو ": خويشلا سلجمب يندملا نوناقلا ةنجل ريرقت يف ءاج ام انيأر دقو (1)
لمعلا ب مايقلا ىلإ يلوضفلا تعفد يتلا ريغ فورظ كانه نوكت دقف ،( كلذرربت فورظلا تناك

ام عم ًايشمت رثكأ ليدعتلا اذه نأ ةنجللا تأرو ،  ضيوعتلا صاقنإ هسفن تقولا يف يضتقتو
ص478). 2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم ). " ةلا دعلا هيلمت

اآل هجولا ىلع يرجت تناك يديهمتلا عورشملا نم 266 ةداملا نم ةثلا ثلا ةرقفلا نأ انيأر دقو (2)
وحنلا اذه ىلع صنلا ناكف "… هضعبب وتالهوأ ام لكب هريغ ىلإ يلوضفلا دهع اذإو ": يت

،  انمدق امك .  صنلا لدع دقو .  هريغ ىلإ هب دهعي نأ لبق لمعلا يلوت دق يلوضفلا نأ ضرفي
"… هضعبب وأ لمعلا لكب هريغ ىلإ يلوضفلا دهع اذإو " اآليت هجولا ىلع يئاهنلا عورشملا يف
اله وتي نأ لبقو األرم أدبم نم بئانل لمعلا ب يلوضفلا دهع اذإ ام حةلا كلذب صنلا عستاف

.  هسفنب
.  يلوضفلا وأ لمعلا بر وه ينوناقلا فرصتلا يف ليص األ نوكي نأ كلذ يف يوتسيو (3)

دق ىوعد يهف .  ةرشابملا ىوعدلا هذه لمعلا برل ىطعي ميدقلا نوناقلا يف صن كانه نكي ملو (4)
ىلإ دهع ًايلوضف نأ ولف .  يعجر رثأ ثدحتسملا مكحلا اذهل سيلو .  ديدجلا نوناقلا اهثدحتسا
هل نوكت ال لمعلا بر نإف 1949 ةنس ربوتكأ 15 لبق كلذ ناكو لمعلا ب هنع موقي نأ بئان
نكلو . 1949 ةنس ربوتكأ 15 لبق بئانلا هب ماق لمع نع يلوضفلا بئان لبق ةرشابم ىوعد

هل نوكت لمعلا بر نأب .(effetimmediat) يروفلا األرث ةيرظنل ًاقيبطت ،  لوقلا زوجي
ذنم يأ 1949 ةنس ربوتكأ 15 ذنم اذه هب ماق لمع نع يلوضفلا بئان لبق ةرشابم ىوعد

.  ديدجلا نوناقلا نايرس
يلوضفلا لأسيو ": يتأي ام ددصلا اذه يف يديهمتلا عورشملل ةيحاضي اإل ةركذملا يف ءاج دقو (5)

ص476). 2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم )" لمعلا نمب أطخ نع ًاعوبتم هرابتعاب كلذك
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وحن ًامزتلم لمعلا بر ىقبيو هب ، لوقلا زوجي (2)،فال نطابلا نم لواقملا يفو (1)

.  هبئان وحن ًامزتلم يلوضفلا نوكيو هسفن يلوضفلا
يف يلوضفلا أطخ ناك املو : يلوضفلا ددعت دنع ةيلوئسملا يف نماضتلا -883
حةلا يف نييلوضفلا نإف ،  يريصقتلا أطخلا ب سيل هانمدق يذلا وحنلا ىلع ةلا ضفلا

إال نماضتلا ب نيلوئسم نونوكي ال دحأو لمعب نوموقي مهو مهنم أطخ عقو اذإ ددعتلا
نوناقلا خالف ىلع صنلا اذه ديدجلا نوناقلا دروأ دقو ،  نماضتلا ررقي صن دجو اذإ

يف ءاجف .( ميدق (م210/149 نماضتلا مدع ىلع ةحارص صني ناك يذلا ميدقلا
دحأو لمعب مايقلا يف نويلوضفلا ددعت اذإ ": يتأي 192ام ةداملا نم ةثلا ثلا ةرقفلا

.(3) نييلوضفلا نيب نماضتلا مدعن ال صنلا اذه ولوال . " ةيلوئسملا يف نينماضتم اوناك
يلوت اذإ امأ .  دحأو لمع يف نويلوضفلا ددعتي نأ وه نماضتلا طرش نأ كظح يوال

.(4) نماضت كانه نوكي اآلرخ ،فال لمع نع الً قتسم معالً يلوضف لك
ببسب هيلع يلوتسا ام درو لمعلا برل ًاباسح يلوضفلا ميدقت - عبارلا مازتل د .اال

ةلا: ضفلا
امب يلوضفلا مزتلي ": يتأي ام ىلع 193 ةداملا صنت : ةينوناقلا صوصنلا -884

هب"(5) ماق امع باسح ميدقتو ةلا ضفلا ببسب هيلع يلوتسا ام در نم ليكولا هب مزتلي
: يتأي ام ىلع باسحلا ميدقتب ليكولا مازتلا ىلإ ةبسنلا 706ب ةداملا تصنو .

" هسفن حلا صل لكوملا ملا لمعتسي نأ ليكولل سيل -1"
،  اهمادختسا تقو نم هحلا صل اهمدختسا يتلا غلا بملا دئاوف هيلعو -2"

. " رذعي نأ تقو نم ةلا كولا باسح نم هتمذ يف ىقبت ام دئاوف ًاضيأ هيلعو
: يتأي ام صوصنلا هذه قيبطت ىلع بترتيو : صوصنلا هذه قيبطت -885

فرصتلا اذه نإف ،  لمعلا بر نع ةباين هدقع ينوناق فرصتب يلوضفلا ماق اذإ -1
اذه ذيفنت يف يلوضفلا ىضم اذإو .  لوقلا قبس امك لمعلا بر قح يف ةرشابم ذفني
هل زوجي  .وال ليكوك قحلا ضبقي هنإف ًاقح ، يفوتسا اذإ امك ،  لمعلا بر مساب فرصتلا

.  ديدجلا يندملا نوناقلا نم ثةثلا ةرقف 708 ةداملا رظنأ (1)
.  ديدجلا يندملا نوناقلا نم 662 ةداملا رظنا (2)

ددعت دنعو ": يتأي ددصلا اذه يف يديهمتلا عورشملل ةيحاضي اإل ةركذملا يف ءاج دقو (3 )
اذه ناك املو .  نماضتلا هجو ىلع مهئطخ نع نولأسي ،  نيلوضفلا نم دحأو نأشل نيدصتملا
نيب نماضتلا ريرقت يرورضلا نم ناك كلذل ،  ةيريصقتلا ةيلوئسملا قاطن يف هونص رياغي أطخلا
اميف رظنا ص476). 2 ةريريضحتلا األمعلا ةعومجم )" صاخ صنب نيلوئسملا ؤهالء

.  ديدجلا يندملا نوناقلا نم 707 ةداملا مهددعت دنع الء كولا نماضتب قلعتي
بجي " هنأ خويشلا سلجمب يندملا نوناقلا ةنجل يف ركذ نأ ةيريضحتلا يفاألمعلا انيأر دقو (4)

األ ةعومجم ) مهنيب اميف نماضتلا موقي ىتح " نيلوضفلا نيب لمعلا يف طابترا كانه نوكي نأ
امك ديدجلا نوناقلا هثدحتسا مكح نييلوضفلا نماضتو اذه ص477)- 2 ةيريضحتلا معلا

1949 ةنس ربوتكأ 15 لبق دحأو لمعب اوماق نييلوضفلا نأ ولف .  يعجر رثأ هل نوكي  ،فال انيأر
دعب 1949وأ ةنس ربوتكأ 15 يف لمعلا اذهب اوماق اذإ امأ نماضتلا ب هنع نيلوئسم اوناك امل
ًاقيبطت كلذو خيراتلا اذه لبق ةلا ضفلا تماق ول ىتح نماضتلا ب نيلوئسم نونوكي مهنإف كلذ

.(effetimmediat) يروفلا األرث ةيرظنل
ةنجل هترقأو .  يديهمتلا عورشملا نم 267 ةداملا يف وه امك صنلا اذه درو : صنلا خيرات (5 )
تحت وه امك هيلع باونلا سلجم قفاوو يئاهنلا عورشملا يف 199 ةداملا حبصأو ةعجارملا
قفاوو ، 193 مقر تحت خويشلا سلجمب يندملا نوناقلا ةنجل هيلع تقفاو امك . 199 مقر

ص479). 2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم ).  كلذك ليدعت نود خويشلا سلجم هيلع

يلوضفلا نأ ىعاري ": يتأي ام صنلا اذه ددص يف يديهمتلا عورشملل ةيحاضي اإل ةركذملا يف دروو
ةيحانلا نم وه هب ماق امع لمعلا برل باسح ميدقتو ةلا ضفلا ببسب هيلع يلوتسا ام درب مزلي

ص479). 2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم )" ليكولا هب مزتلي امب مزتلي
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ب هحلا صل اهمدختسا يتلا غلا بملا دئاوف هيلعف لعف نإو .  هسفن حلا صل لا ملا لمعتسي نأ
ةيئاضقلا ةبلا طملا تقو نم  ،ال اهمادختسا تقو نم ( ةئاملا 4يف (يأ ينوناقلا رعسلا

رعسلا ب هدئاوف نإف ،  هسفن حلا صل لا ملا لمعتسي مل اذإ امأ .  راذع اإل تقو نم وال
لا . ملا درب راذعإ تقو نم هيلع بجت ينوناقلا

نإف ،  لمعلا بر حلا صل يصخشلا همساب هدقع ينوناق فرصتب يلوضفلا ماق 2-اذإ
نأ هيلع بجيو .  لوقلا قبس امك لمعلا بر قح يف ال هقح يف ذفني فرصتلا اذه
اهيلإ عرسي الت وصحم عاب اذإف .  ءاضتق اال دنع فرصتلا ذفني نأو لمعلا يف ىضمي

ب هدئاوف هيلع تبجو  ،إوال هسفن حلا صل هلمعتسي نأ هل زوجي  ،فال نمثلا ضبقو ،  فلتلا
همدختسي مل اذإو ،  لمعلا برل هدري نأ هيلعو .  همادختسا تقو نم ينوناقلا رعسلا

.  راذع اإل تقو نم ةينوناقلا هدئاوف هيلع تبجو هسفن حلا صل
هملسي نأ هيلعف ،  لمعلا برل ال وصحم ىنج اذإ امك ،  يدام لمعب يلوضفلا ماق 3-اذإ

ب مزلأ  ،إوال هسفن حلا صل هيلع يلوتسي نأ هل زوجي كلذ .وال نم نكمتلا درجمب هايإ
.  ضيوعتلا

ماكحأ نم يلوضفلا تامازتلا هيف كرتشت 2-ام
– لمعلا بر توم وأ يلوضفلا توم ىلع بترتي يذلا –األرث يلوضفلا ةيلهأ )

( يلوضفلا تامازتلا مداقت
: يلوضفلا ةيلهأ -1

اله: وتي يذلا ينوناقلا فرصتلا ىلإ ةبسنلا ب يلوضفلا ةيلهأ -886
ىلإ ةبسنلا ب هتيلهأ نيب زييمتلا بجي يلوضفلل ةمز لاال ةيله األ حوضوب نيبتن ىتح

اهرابتعاب ةلا ضفلا لا معأ ىلإ ةبسنلا ب هتيلهأو ينوناق فرصت نم اله وتي نأ ىسع ام
.  لوقلا قبس امك ةيدام معأاالً ًاعيمج

هنع ، ةباين لمعلا بر مساب هدقع ًاينوناق ًافرصت يلوضفلا اله وتي يذلا لمعلا ناك اذإف
هيف يفكيف ،  ليكولا ةيلهأ يه فرصتلا اذه ىلإ ةبسنلا ب يلوضفلا ةيلهأ نأ انمدق دقف
ةيله اذهاأل طرتشت امنإو اله ، وتي يذلا فرصتلل ةلماكلا ةيله األ هيف طرتشت وال زييمتلا

.  فرصتلا رثأ ةرشابم هيلإ فرصني يذلا لمعلا بر يف ةلماكلا
 ،فال يصخشلا همساب هدقع ًاينوناق ًافرصت يلوضفلا اله وتي يذلا لمعلا ناك اذإ امأو
 ،وال انيأر امك هب مزتلي يذلا وه ألهن فرصتلا اذهل ةلماكلا ةيله األ هيف رفاوتت نأ دب

هيف . ريغلا نم ربتعي ذإ فرصتلا اذه ىلإ ةبسنلا ب ةيلهأ ةيأ لمعلا بر يف طرتشي
: ةيدام معأاالً ًاعيمج اهرابتعاب ةلا ضفلا لا معأ ىلإ ةبسنلا ب يلوضفلا ةيلهأ -887

- لمعلا بر ىلإ ةبسنلا ب ةيدام معأاالً اهرابتعاب ةلا ضفلا لا معأ ىلإ انرظن اذإ امأ
تافرصتلا ىتح ،  يلوضفلا اهب موقي يتلا األمعلا عيمج نأ مدقت اميف انيأر دقو

معأاالً لمعلا بر ىلإ ةبسنلا ب ربتعت ،  لمعلا بر مساب وأ همساب اهدقعي يتلا ةينوناقلا
لهأ نم نوكي نأ ًامئاد يضتقت األمعلا هذهب مازتل لال يلوضفلا ةيلهأ نإف – ةيدام
دعب يه  .مث لمعلا بر ةحلصمل لمعي نأ يف دصقلا انمدق امك هيف طرتشي  ،ذإ زييمتلا

- اهنم نانثا .  ةعبرأ يلوضفلا تامازتلا نأ انملع دقو هب . مزتلي الفام تخاب فلتخت كلذ
ىلع بجيف .  زييمتلا ةيلهأ نم رثكأ نايضتقي -ال لمعلا بر راطخإو لمعلا يف يضملا
هيف أدب يذلا لمعلا يف ىضمي  ،نأ ًازيمم ماد  ،ام دشرلا نس بًاغلا نكي مل ولو يلوضفلا
ناك نيمازتل اال نيذه دحأب لخأ وه اذإو كلذ . عاطتسا ىتم لمعلا بر هب رطخي ناو

ةيريصقتلا هتيلوئسم بجوي ًايريصقت أطخ ربتعاو ،  ينوناق مازتلا ًب خإالال اذه
- باسحلا ميدقتو لمعلا ةرادإ يف ةبجاولا ةيانعلا لذب – نارخ اآل نامازتل  .واال ةلماك
م ةرادإ نسح هنم بلطي نميف طرتشيو ،  ريغلا ملا ةرادإ نسحب ناقلعتي نامازتلا امه

نوكي هيف ،فال ةرفاوتم ةلماكلا ةيله األ نكت مل اذإ امأ .  ةيله األ لماك نوكي نأ ريغلا لا
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نوكتف ًايريصقت أطخ بكتري مل ام اذهو ،  ببس بال ءارث اإل ىوعدب إال هيلع عوجرلا
.  ةلماك ةيريصقتلا هتيلوئسم

يف رفاوتت مل اذإ ": يتأي اميف كلذ ىلع 196 ةداملا نم يلو األ ةرقفلا تصن دقو
مل هب ،ام ىرثأ يذلا ردقلا إالب هترادإ نع الً وئسم نوكي فال دقاعتلا ةيلهأ يلوضفلا
اذإ يلوضفلا نأ كلذ نم صلختسيو (1) عورشم ريغ لمع نع ةئشان هتيلوئسم نكت
مايقلا يف ةبجاولا ةيانعلا لذبي مازتل نعاال ةلماك هتيلو نم ناك ،  ةيله األ لماك ناك

 ،فال ةيله األ صقان ناك اذإ  ،امأ هتدارإ نع باسح ميدقتب مازتل اال نعو ةلا ضفلا لا معأب
يف رصف ةلا ،وأ ضفلا يف أطخ بكترا اذإف هب . ىرثأ يذلا ردقب ًإال ال وئسم نوكي
بر باصأو ةلا ، ضفلا ببسب هيلع يلوتسا ام هملسي مل  ،وأ لمعلا برل باسحلا ميدقت

ا دودح يف ًإال ال وئسم ةيله األ صقان يلوضفلا نوكي كلذ ،فال ءارج نم ررض لمعلا
لمعلا بر باصأ امو عفالً هب عفتنا :ام نيتميقلا لقأب إال مزتلي  ،وال ببس بال ءارث إل

دقو - ةلا ضفلا لا معأ نم ًاجراخ ًايريصقت أطخ يلوضفلا بكتري مل اذه لك ررض . نم
يلوضفلا ةيلوئسم نوكتف - ةلا ضفلا يف أطخلا و يريصقتلا أطخلا نيب مدقت اميف انزيم

.  ةيله األ صقان ناك ول ىتح ةلماك ةيلوئسم يريصقتلا أطخلا نع
ريغ ىوعد يفو ببس بال ءارث اإل ىوعد يف ةيله نعاأل هانمدق امم صلختسيو

ةنجل هترقأو .  يديهمتلا عورشملا نم 270 ةداملا يف وه امك هيترقفب صنلا درو : صنلا خيرات (1)
ةنجل تأجرأو .  هتاذ مقرلا تحت باونلا سلجم هيلع قفاو 203 ،مث مقر تحت ةعجارملا
قفاوو . 196 مقر تحت ليدعت نود هترقأ مث صنلا يف تبلا خويشلا سلجمب يندملا نوناقلا

دقو ص488). ص486– 2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم وه( امك خويشلا سلجم هيلع
: يتأي ام صنلا اذه نم يلو األ ةرقفلا ددص يف يديهمتلا عورشملل ةيحاضي اإل ةركذملا يف ءاج

صخشلا ةيانع لذب مازتلا و لمعلا يف يضملا تامازتلا يهو - يلوضفلا تامازتلا ضرتفت "
ليكولا عضو لثامي هعضو ماد "ام هيف دقاعتلا ةيلهأ رفاوت - باسحلا ميدقت مازتلا و داتعملا

اإل يسنرفلا عورشملا نم 61 ةداملا نم ةيناثلا ةرقفلا تضق كلذ ىلع ًاعيرفتو .  هجولا اذه نم
. " ةلا ضفلا قيرطب مازتل ًلال هأال نوكي ال ليكوتلا لوبق ةيلهأ هيف رفاوتت ال نم نأب " يلا طي
ريغب ىرثي ام ردقب مزليو ررض ، نم ثدحي كلذ عم لأسي يلوضفلا نأ ررقف صنلا كردتساو

بال ءارث اإل دعاوقلل ًاقفو إال هتدارإ نع لأسي  ،فال دقاعتلل هأالً يلوضفلا نكي مل اذإف .  ببس
هب يرثأ يذلا ردقلا ىلع رصتقت هذه لا وحلا هتيلوئسمف .  ةيريصقتلا ةيلوئسملا دعاوقو ببس
هماوق أطخ اهساسأ سيل ةيلوئسملا كلت نإ مث لمعلا بر هب رقتفا ام ردقلا اذه زواجي أال ىلع

ريغ لمع عوقو ىلع ليلدلا ةماقإ اهبيترتل بجي  ،لب داتعملا صخشلا ةيانع لذب يف طيرفتلا
2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم )" زييمتلا نم درجم ريغ ةهادب ناك ىتم يلوضفلا نم عورشم
ةريخ األ ةرابعلا نأ ةيحاضي اإل ةركذملا يف ءاج ام ىلع ذخأن نحنو ص487). ص486–
ريغ ةيلوئسم هنع ةيله األ صقان يلوضفلا ةيلوئسمو ةلا ضفلا يف أطخلا نيب ام طلخت اهنم
ةلماك ةيلوئسم هنع يلوضفلا ةيلوئسمو ،  يريصقتلا أطخلا  ،و ببس بال ءارث اإل دودح يف ةلماك

ب يلوضفلا ةيلهأ نيب ًاحضاو ًازيمت زيمت مل اهنأ ًاضيأ اهيلع ذخأنو .  ةيله األ صقان ناك ول ىتح
دق يذلا ينوناقلا فرصتلا ىلإ ةبسنلا ب هتيلهأو اله وتي دق يذلا ينوناقلا فرصتلا ىلإ ةبسنلا
لذبي هتامازتلا و هنع راطخ واإل لمعلا يف يضملا ب يلوضفلا لا معأ ىلإ ةبسنلا ب هتيلهأو اله وتي

.  باسحلا ميدقتو ةبجاولا ةيانعلا

،  ةداع اهيف لوقلا برطضي ةقيقدلا ةلأسملا هذه -نأ ةيحاضي اإل ةركذملا انعضو نيذلا نحنو - انرذعو
اميف هانررق ام ىلع صيحمت دعب يأرلا انب رقتسا دقو يأر ىلع اهيف نوعمجي ءاهقفلا داكي وال

-562 ةرقف تيتس وبأ تمشح روتكدلا ص405- 409 ةرقف فلؤملل زجوملا نراق ) مدقت
–7 مقر شماه ص167 ةيسنرفلا ةخسنلا درجملا ينوناقلا فرصتلا يف ةيفاع وبأ روتكدلا
ص ص158- 2 نوتلا 377–و ةرقف تامازتل لال ةماعلا ةيرظنلا يف ةبيهو دمحم روتكدلا
6 ورو يربوأ -729 ةرقف 7 نامسإو ريبيرو لوين 46-بال ةرقف ص301 2 ستله يد -159
29-بال ةرقف 3 جوميد ص721- 2 ناتيباكو 2799-وكالن ةرقف 4 درابو يردوب ص293-

.(1218 ةرقف 2 هيجن ال ورو ريبيرو لوين
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ءارث باإل مزتلي وهف ،  ةيلهأ ةيأ هيف طرتشت ال يرثملا ةلا ،نأ ضفلا ىوعد يفو قحتسملا
ىوعد يف هل عوفدملا امأ .  زييمتلا ميدع ناك ول ىتح لب ةيله األ صقان ناك ول ىتح

 ،إوالمل ةيله مكلااأل هيف طرتشيف ةلا ، ضفلا ىوعد يف يلوضفلا  ،وأ قحتسملا ريغ
.  ببس بال ءارث اإل دودح يف ًإال ال وئسم نكي

: يلوضفلا تامازتلا يف لمعلا بر توم وأ يلوضفلا توم رثأ ب-
: يتأي ام ىلع 194 ةداملا صنت : ةينوناقلا صوصنلا -888

ماكح أل ًاقبط ليكولا ةثرو هب مزتلي امب هتثرو مزتلا يلوضفلا تام اذإ -1"
717 ةداملا

. "2 ةرقف
وحن هب ًامزتلم ناك امب ةثرولا وحن ًامزتلم يلوضفلا ىقب لمعلا بر تام اذإو -2"

. "(1) مهثروم
: يتأي ام ىلع 2 ةرقف 717 ةداملا صنتو

ةيله األ مهيف ترفاوت  ،اذإ هتثرو ىلع بجي ليكولا تومب ةلا كولا ءاهتنا حةلا يفو "
اوذختي نأو ،  مهثروم تومب لكوملا راطخإ ىلإ اوردابي ةلا ،نأ كولا ب ملع ىلع اوناكو

. " لكوملا حلا صل لا حلا هيضتقت ام تاريبدتلا نم
بر تومو يلوضفلا توم : نيضرف نيب زييمتلا بجي هنأ صوصنلا هذه نم صلخي

.  لمعلا
تومب ةلا كولا يضقنت امك يلوضفلا تومب ةلا ضفلا يضقنت " يلوضفلا توم -889
يلوضفلا ةثرو امأ ،  ليكولا و يلوضفلا نم لك تامازتلا يضقنت كلذبو ،  ليكولا

مهيف ترفاوت الء ،اذإ ؤهو .  ليكولا ةثرو هب مزتلت امب ًارشابم ًايصخش ًامازتلا نومزتليف
،  ليكولا تومب لكوملا راطخإ ىلإ ةردابملا ب نومزتلي ةلا ، كولا ب ملع ىلع اوناكو ةيله األ
،  لكوملا تومب لا حلا هيضتقت امل ًاعبت لكوملا حلا صل ةبسانملا تاريبدتلا ذاختابو

مزتلت ًاضيأ كلذب لا . حلا هيضتقت امل ًاعبت لكوملا حلا صل ةبسانملا تاريبدتلا ذاختابو

اآليت: هجولا ىلع يديهمتلا عورشملا نم 268 ةداملا يف صنلا اذه درو : صنلا خيرات (1)

ماكح أل ًاقبط ليكولا ةثرو هب مزتلي امب هتثرو مزتلي كلذ عنمو ،  يلوضفلا تومب ةلا ضفلا يضقنت -1"
وحن ًامزتلم يلوضفلا ىقبيو ،  لمعلا بر تومب ةلا ضفلا يضقنت 203-وال ةرقف 996 ةداملا
مكحلا ىلع صنلا رصقي ةغايصلا يف ليدعت لا خدإ حرتقا ةعجارملا ةنجل يفو " مهثروم

: يتأي ام يئاهنلا صنلا حبصأو ةنجللا هترقأف بولطملا

. 794 ةداملا ماكح أل ًاقبط ليكولا ةثرو هب مزتلي امب هتثرو مزتلا يلوضفلا تام "1-اذإ

حبصأو . " مهثروم وحن هب ًامزتلم ناك امب ةثرولا وحت ًامزتلم يلوضفلا ىقب لمعلا بر تام "2-اذإ
نأ دعب ةداملا ىلع باونلا سلجم ةنجل تقفاوو - يئاهنلا عورشملا يف 200 ةداملا مقر
قفاوو -749 مقرب 748 مقر تلدبتساو ، "2 ةرقف " يتملك يلو األ ةرقفلا رخأ ىلإ تفاضأ
يندملا نوناقلا ةنجل يفو -200 مقر تحت ةنجللا اهتلدع امك ةداملا ىلع باونلا سلجم

مقر حبصأو 748 مقرب 717 مقر لا دبتسا دعب ليدعت نود ةداملا ىلع قفاوو خويشلا سلجمب
األمعلا ةعومجم ) ةنجللا اهترقأ امك ةداملا ىلع خويشلا سلجم قفاوو . 194 ةداملا

ص481). ص480– 2 ةيريضحتلا

يلوضفلا لظي ": يتأي ام صنلا اذه اهدص يف يديهمتلا عورشملل ةيحاضي اإل ةركذملا يف ءاجو
ام مهيلإ لوؤي ذإ ةثرولا لبق مزتلي ةلا حلا هذه يفو .  لمعلا بر تام ولو هذه هتامازتلا ب ًاطبترم

يضقنت يلوضفلا تامازتلا نأ ديب ثاريملا قيرط نم ددصلا اذه يف قوقح نم مهثرومل ناك
ًايصخش ًامازتلا ةثرولا ؤهالء مزيلف كلذ عمو .  هتثرو ىلإ لقتنت وال هتومب كلذ ضيقت ىلع
ًامازتلا ةثرولا ؤهالء مزيلف كلذ عمو هتثرو ىلإ لقتنت وال هتومب كلذ ضيقت ىلع ًارشابم

ص480). 2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم ). " ليكولا ةثرو هب مزتلي امًب ارشابم ًايصخش
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بر اورطخي نأ مهيلعف ةلا . ضفلا ب ملع ىلعو ةيله األ يلماك اوناك اذإ يلوضفلا ةثرو
ىلإ هب اولصي نأب لمع نم مت ام ىلع اوظفاحي نأ ًاضيأ مهيلعو .  مهثروم تومب لمعلا

.  هسفنب لمعلا رشابي نأ نم لمعلا بر نكمتي ىتح فلتلل اهعم ضرعتي ال حةلا
تومب يضقنت ةلا كولا ةلا .ف كولا نع ةلا ضفلا فلتخت انه : لمعلا بر توم -890

ىلإ اهأدب يتلا باألمعلا لصي نأ لكوملا ىلع بجو تضقنا ىتمو (م714)، لكوملا
بر تومب يضقنت فال ةلا ضفلا امأ .(1 ةرقف (م717 فلتلل اهعم ضرعتت ال حةلا

.  لمعلا بر وحن اهب ًامئاق ناك امك ةثرولا وحن تامازتلا ب ًامئاق يلوضفلا ىقبي  ،لب لمعلا
امك ،  فلتلل اهعم ضرعتت ال حةلا ىلإ اهأدب يتلا باألمعلا يلوضفلا لصي نأ يفكي وال
لمعلا يف رمتسي نأ هيلع بجي وه ،لب تام اذإ هتثرو لعفن امكو ليكولا ةثرو لعفت

.  مهثروم لحم اولح نيذلا لمعلا بر ةثرو حلا صل
بر ةثرو نم يلوضفلا فقوم نأ لمعلا بر تومب يهتنت ال ةلا ضفلا نأ يف ببسلا و

ب ًايلوضف ناك امك مهيلإ ةبسنلا ب يلوضف وهف ،  هسفن لمعلا بر نم هفقوم نيع وه لمعلا
ةلا  كولا خبالف اذهو .  لمعلا بر تومب ةلا ضفلا ءاضقن ال ىنعم  .فال مهثروم ىلإ ةبسنلا
تام اذإف ،  امهنيب قافتا ىلع تماق ةيصخش عالةق لكوملا و ليكولا نيب علاالةق نإف ،
ىلع مهعم قفتي مل ةثرو عم ةيصخش عالةق يف ءاقبلا ىلع ليكولا زيجي مل لكوملا
كلذف ،  ليكولا وأ يلوضفلا تومب ىضقتت ةلا كولا و ةلا ضفلا نم نأكال امأ علاالةق . هذه

هب مزتلا امب ةثرولا مازل إل لحم  ،فال لمعلا ب موقي يذلا وه ليكولا وأ يلوضفلا ألن
.  مهثروم

: يلوضفلا تامازتلا مداقت ج-
ثالث ءاضقناب ةلا ضفلا نع ةئشانلا ىوعدلا طقست " هنأ ىلع 197 ةداملا صنت -891
لا األوح عيمج يف كلذك طقستو هقحب فرط لك هيف ملعي يذلا مويلا نم تاونس

.(1)" قحلا اذه هيف أشني يذلا مويلا نم ةنس ةرشع سمخ ءاضقناب
لمعلا يف ضمي مل نأب ،  تامازتلا ب مقي مل اذإ يلوضفلا نأ صنلا اذه نم صلختسيو

،  هلمع نع ًاباسح ردقي مل وأ ةبجاولا ةيانعلا لذبي مل وأ هلخدتب لمعلا بر رطخي مل وأ
.  ضيوعتلا قيرطب وأ ًابيع هذه هتامازتلا ذيفنتب همزليل هتاضاقم عيطتسي لمعلا نإف
مويلا نم تاونس :ثالث نيتدملا رصقأب ةلا ضفلا نع ةئشانلا ىوعدلا هذه طقستو
ةدمو .  قحلا اذه ءوشن تقو نم ةنس ةرشع سمخ  .وأ هقحب لمعلا بر هيف ملعي يذلا
ريغ ىوعد يفو ببس بال ءارث اإل ىوعد يف مداقتلا ةدم اهنيع يه هذه مداقتلا

.  قحتسملا
ثبالث مداقتلا نأ نم ،  نيتريخ األ نييوعدلا يف هانررق نأ قبس ام ىلإ انه ريثنو
ملعي ال لمعلا بر نأ عقي دق نكلو ةنس . ةرشع سمخب مداقتلا لبق غًابلا متي تاونس
مداقتت ىوعدلا نإف ةنس ، ةرشع يتنثا نم رثكأ اهانضرف  ،اذإ ةليوط ةدم دعب إال هقحب

نم تاونس ثبالث اهمداقت لبق مازتلا مايق تقو نم ةنس ةرشع سمخب ةلا حلا هذه يف
.  يلوضفلا ىلع عوجرلا يف هقحب لمعلا بر ملع تقو

يناثلا بلطملا
لمعلا بر تامازتلا

ردص يف " مداقتلا "ب ةملك ةدايز عم يديهمتلا عورشملا نم 271 ةداملا يف درو : صنلا خيرات (1)
باونلا سلجم هيلع قفاوو يئاهنلا عورشملا يف 203 مقر تحت ةعجارملا ةنجل هترقأو .  صنلا
تحت " مداقتلا "ب ةملك فذح عم خويشلا سلجمب يندملا نوناقلا ةنجل هترقأو هتاذ مقرلا تحت

ص 2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم ) ةنجللا هترقأ امك خويشلا سلجم هيلع قفاوو . 197 مقر
ةرورض  ،فال اهنودب حضاو مداقتلا ىنعم "ألن مداقتلا "ب ةملك تفذحو ص489). –488

اهل .
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ربتعي " هنأ ىلع 195 ةداملا صنت : اهردصم وه امو تامازتل اال هذه يه 892-ام
مل ولو يداعلا صخشلا ةيانع هتدارإ يف لذب دق ناك ىتم لمعلا بر نع ًابئان يلوضفلا

تادهعتلا ذفني نأب ًامزلم لمعلا بر نوكي ةلا حلا هذه يفو .  ةوجرملا ةجيتنلا ققحتت
هل دري نأو اهب ، مزتلا يتلا تادهعتلا نع هضوعي نأو ،  هباسحل يلوضفلا اهدقع يتلا
،  اهعفد موي نم اهدئاوف اهيلإ ًافاضم فورظلا اهتغوس يتلا ةعفانلا و ةيرورضلا تاقفنلا

ءارجأ يلوضفلا قحتسي  .وال لمعلا ب همايق ببسب هقحل يذلا ررضلا نع هضوعي نأو
.(1)" هتنهم لا معأ نم نوكي إالنأ هلمع ىلع

: ةعبرأ تامازتلا هتمذ يف بترتت لمعلا بر نأ صنلا اذه نم نيبتيو
هنع . ةباينلا ب يلوضفلا اهدقع يتلا تادهعتلا ذفني 1-نأ

.  ًايصخش همساب اذه اهدقع يتلا تادهعتلا نع يلوضفلا ضوعي 2-نأ
ًافاضم فورظلا اهتغوس يتلا ةعفانلا و ةيرورضلا تاقفنلا يلوضفلا ىلإ دري 3-نأ

هب ماق يذلا لمعلا ناك اذإ هلمع ىلع ًارجأ هل عفدي نأبو ،  اهعفد موي نم اهدئاوف اهيلإ
.  هتنهم لا معأ يف لخدي يلوضفلا

.  لمعلا ب همايق ببسب هقحل يذلا ررضلا نع يلوضفلا ضوعي 4-نأ
ذيفنتب مازتل اال وهو - اهنم مازتلا لوأف .  ةعبر األ تامازتل اال هذه ردصم نيبن نأ ىقب

يهو .  ةينوناقلا ةباينلا هردصم - لمعلا بر نع ةباينلا ب يلوضفلا اهدقع يتلا تادهعتلا
يداعلا صخشلا ةيانع هتدارإ يف لذب دق ناك ىتم لمعلا حيرصب نوناقلا اهأشنأ ةباين

اآليت هجولا ىلع يديهمتلا عورشملا نم 269 ةداملا يف صنلا خيرات (1)

مل ولو ةدار اإل هذه تنسح اذإف ،  ةنسحلا هترادإ دودح يف لمعلا بر نع ًابئان يلوضفلا ربتعي -1"
همساب اهدقع يتلا تادهعتلا ذفني نأب ًامزلم لمعلا بر ناك اهنم ، ةوجرملا ةجيتنلا ققحتت

ةيرورضلا تاقفنلا لك هل دري نأو ،  ًاصخش اهب مزتلا يتلا تادهعتلا نع هضوعي نأو ،  يلوضفلا
داعال ًاضيوعت هضوعي نأو ،  اهعفد موي نم اهدئاوف اهيلإ ًافاضم ،  فورظلا اهغوست يتلا ةعفانلا و

.  لمعلا ب همايق ببسب هقحل يذلا ررضلا نع ً

ةعجارملا ةنجل ترقأ دقو " هتنهم لا معأ نم نوكي إالنأ هلمع ىلع ًارجأ يلوضفلا قحتسي 2-وال
يئاهنلا عورشملا يف 201 مقر تحت " اهغوست " ةملكب " اهتغوس " ةملك لا دبتسا دعب صنلا
يندملا نوناقلا ةنجل يفو -201 مقر تحت ليدعت نود صنلا ىلع باونلا سلجم قفاوو –
ةدراولا ةدار اإل هذه تنسح اذإف ةنسحلا هترادإ دودح يف " ةرابع ىلع ضرتعا خويشلا سلجمب

امك . 198 ةداملا يف هيلع صنلا قباطملا رايعملا ىلإ اإلحةلا تحرتقاو يلو ، األ ةرقفلا لوأ يف
يترابعو " ًايصخش لك"و" " يتملك فذحو " همساب " ةملكب " هباسحل " ةملك لا دبتسا حرتقا

.  ةدحاو ةرقف ةداملا لعج حرتقا كلذك . "ً داعال ًاضيوعت "و" فورظلا اهتغوس يتلا "
امهنع ةضاعتس "واال ناك اهنم يتملك فذح ةغايصلا تضتقا دقو كلذ لك ىلع ةنجللا تقفاوف

نع ًابئان يلوضفلا ربتعي ": كاآليت ةداملا صن حبصأ كلذبو . " نوكي ةلا حلا هذه يفو " ةرابعب
.  ةوجرملا ةجيتنلا ققحتت مل ولو يداعلا صخشلا ةيانع هترادإ يف كلذب دق ناك ىتم لمعلا بر
نأو ،  يلوضفلا هباسحل اهدقع يتلا تادهعتلا ذفني نأب ًامزلم لمعلا بر نوكي ةلا حلا هذه يفو
اهيلإ ًافاضم ةعفانلا و ةيرورضلا تاقفنلا هل دري نأو اهب ، مزتلا يتلا تادهعتلا نع هضوعي
قحتسي  .وال لمعلا ب همايق ببسب هقحل يذلا ررضلا نع هضوعي نأو اهعفد موي نم اهدئاوف

ىلع ةنجللا تقفاو ىرخأ ةسلج يفو . " هتنهم لا معأ نم نوكي إالنأ هلمع ىلع ًارجأ يلوضفلا
ام اهريرقت يف تبتكو ، " فورظلا اهتغوس يتلا " يهو اهتفذح نأ اهل قبس يتلا ةرابعلا ةداعإ

ةنجللا نأ ليدعتلا خوالةص ،  ةيناثلا ةرقفلا اهيف تجمدأو يلو األ ةرقفلا ةنجللا تلدع ": يتأي
ةيانع هترادإ يف لذب دق ناك ىتم " ةرابع " ةنسحلا هترادإ دودح يف " ةرابعب تلدبتسا
ةداملا هتررق يذلا رايعملا ريغ رايعمب ذخأي صنلا نأ نهذلا ىلإ ردابتي ال ىتح " يداعلا صخشلا
. "195 اهمقر حبصأو ليدعتلا اذه عم بسانتي ًايظفل ًابيذهت ةداملا ةغايص تبذهو ، 198

ص482– 2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم ).  ةنجللا هتلدع امك صنلا ىلع خويشلا سلجم قفاو مث
ص485).



791

. " ةوجرملا ةجيتنلا ققحتت مل ولو
،  همساب اهدقع يتلا تادهعتلا نع يلوضفلا ضيوعت – ةريخ ثلاالةثاأل تامازتل واال

لصتت انه نمو .  ببس بال ءارث اإل اهردصم - ررضلا نع هضيوعتو واألرج ، تاقفنلا درو
لمحت دق لمعلا برل ةحلصم نم هادأ امب يلوضفلا نأ كلذ .  ءارث اإل ةدعاقب ةلا ضفلا

هذه عجرتسي نأو فيلا كتلا هذه درتسي نأ هلف ،  ًاررض مشجتو تاقفن دبكتو فيلا كت
ءارثإ دودح يف ً ،ال ال ماك همرغ ام درتسي وهو .  ررضلا اذه نع ضوعي نأو تاقفنلا

يلوضفلا  ،ألن ريغلا ةحلصمل رقتفملا نع يلوضفلا زيمتي اذه يفو .  بسحف لمعلا بر
.  انمدق امك لمعلا برل حلصم قيقحت ىلإ هتين تفرصنا لضفتم

اال هذه هيف كرتشت )ام ًايناث ) ةعبر األ لمعلا بر تامازتلا (ً (وأال ضرعتسنو
لمعلا بر توم ىلع بترتي يذلا  ،بواألرث لمعلا بر ةيلهأب قلعتت ،  ماكحأ نم تامازتل

.  تامازتل اال هذه مداقتبو ،  يلوضفلا توم وأ
ةعبر األ لمعلا بر تامازتلا

: هنع ةباينلا ب يلوضفلا اهدقع يتلا تادهعتلا ذيفنت األلو- مازتل 1 .اال
تناك اذإف لمعلا بر نع ةباينلا ب ًاينوناق ًافرصت دقعي دق يلوضفلا نأ انيأر -893
هذهو .  لمعلا بر نع ًابئان ربتعي يلوضفلا نإف ةلا ، حلا هذه يف ةرفاوتم ةلا ضفلا ناكرأ
يهف لكوملا نع ليكولا ةباين  ،خبالف انيأر امك نوناقلا يف صنب تررقت ةينوناق ةباينلا

ب يلوضفلا اهمربي يتلا دوقعلا نأ كلذ ىلع ينبنيو ةلا . كولا دقعب تررقت ةيقافتا ةباين
اهتأشنأ يتلا قوقحلا يف ،  لمعلا بر ىلإ ةرشابم اهرثأ فرصني لمعلا بر نع ةباينلا

.  نيدملا وأ دوقعلا هذه يف نئادلا وه لمعلا بر ربتعيف ،  اهتبتر يتلا تامازتل اال يفو
ىرن مث نمو .  دوقعلا هذه اهتبتر يتلا تامازتل اال ذيفنتب انلق امك مزتلي ًانيدم هرابتعابو

1) ةلا ضفلا اهيلع موقت يتلا ةباينلا ةركفل ةرشابملا ةجيتنلا وه امنإ األلو مازتل اذهاال نأ
.(

اذه اهدقع يتلا تادهعتلا نع يلوضفلا ضيوعت - يناثلا مازتل ب-اال
: ًايصخش همساب

قفتي دقف لمعلا بر ةحلصمل ًايصخش همساب دقاعتي دق يلوضفلا نأ انمدق -894
يلوضفلا ةمذ يف ةلواقملا دقع ئشنيف .  لمعلا برل لزنم إلصالح لواقم عم ًايصخش

ا هذه نع يلوضفلا ضوعي نأ ةلا حلا هذه يف لمعلا بر مزتليف .  لواقملا وحن تامازتلا

وأال لمعلا بر مزلي ": يتأي ام ددصلا اذه يف يديهمتلا عورشملل ةيحاضي اإل ةركذملا يف ءاج (1)
هذه تناك اذإف : نيضرف نيب ددصلا اذه يف قيرفتلا يغبنيو .  يلوضفلا هب دهعت امب ءافولا ًب
ةرشابم اذه مزتلا ،  هيلإ دقعلا فاضأ نأب لمعلا بر مساب يلوضفلا اهدنع يلوت دق تادهعتلا
دقاعت نمل ًانيدم وأ ًانئاد ًاسأر حبصي اذهبو ةلا ، ضفلا نع أشنت يتلا ةينوناقلا ةباينلا ىضتقمب

ص483). 2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم . " يلوضفلا هعم
امدنع ببس بال ءارث وإل ةلا ضفلا نيب ام األلو دهعلا يف ةطلتخملا فانئتس اال ةمكحم تطلخ دقو اذهو
راصح ءانثأ يف ًايرابجإ ًارعس اشاب نودروغ اهل لعج يتلا ةيلا ملا قارو :"األ يتأي امب تضق

وه ةيدقنلا قارو األ رادصإ ناك املو ًاقح . ةيدقن قاروأ يه لب ةيراجت ًاقروأ تسيل موطرخلا
جتحي ال قارو األ هذه نإف ،  اشاب نودروغ ىلإ قحلا اذه ضرقت ملو ،  اهدحو ةموكحلا قح نم

درب اوبلا طي نأ ةينلا ىنسحلا قارو األ هذه لماحل زوجي كلذ عمو .  ةيرصملا ةموكحلا ىلع اهب
ةميقلا هذه يواسي ام عئاضبلا و نؤملا نم الاهئ معل وأ ةموكحلل اومدق مهنأ اوتبثأ مه اذإ اهتميق

224)13 ةطلتخملا مكاحملل ةيمسرلا ةعومجملا 1888 ةنسويام 17 يف طلتخم فانئتسا . "
حصفت مل تناك ناو ببس بال ءارث اإل ةدعاق ةيضقلا هذه يف تقبط ةمكحملا نأ رهاظلا ).و
حبصتف اهنم ، ًاضيوفت قلتي مل ألهن ةلا ضفلا قيرط نع ،  ةيرصملا ةموكحلا مساب لمعي كلذ نع

اذه يف اهنع ًابئان ناك اشاب نودروغ ألن قارو األ هذه يلماحل ةرشابم ةنيدم ةيرصملا ةموكحلا
ص ص30– رياربفو رياني ددع 1949 ةنس ةيرصعلا ةلجملا نافارام رظنأ ينوناقلا فرصتلا

.(31
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بر ىلع هيدؤي امب عجري هنإف ،  لواقملل اهيدؤي يذلا وه يلوضفلا ناك اذإو .  تامازتل ال
نأاال كلذ ،  ىدأ نأ موي نم ( ةئاملا (4يف ينوناقلا رعسلا ب دئاوفلا هيلإ ًافاضم ،  لمعلا

.  ىرنس ام ىلع اهدئاوفب درت تاقفن ربتعت اهادأ يتلا تامازتل
ًارومأم  .ال ًاعوطتم هلفكف يلص ، األ نيدملا ىلإ ةبسنلا ب ًايلوضف ناك اذإ ليفكلا كلذك

مل اذإ نيدلا هل يفوي نأب نئادلا وحن ًايصخش ًامازتلا مزتلي اهنع ، ًايهنم وال ةلا فكلا ب
  هادأ امب نيدملا ىلع ةلا ضفلا ىوعدب عجر ،  نئادلل نيدلا ىدأ اذإف يلص . األ نيدملا هفوي

(1) ةينوناقلا دئاوفلا و تافورصملا هيلإ ًافاضم ،
األرج: عفدو ةعفانلا و ةيرورضلا تاقفنلا –در ثلا ثلا مازتل جـ .اال

تاقفنلا " يلوضفلل دري نأ لمعلا بر مزتلي : ةعفانلا و ةيرورضلا تاقفنلا -895
اذإف . " اهعفد موي نم اهدئاوف اهيلإ ًافاضم ،  فورظلا اهتغوس يتلا ةعفانلا و ةيرورضلا

.  ةيرورض تافورصم هميمرت يف قفني هنإف ،  لمعلا برل لزنم ميمرتب يلوضفلا ماق
ينجل ةلماعلا يدي األ رجأ عفدي هنإف ،  فلتلا هيلإ عرسي الً وصحم هل ىنج ام اذإو

تافورصم عفديف .  هعيبل ًاديهمت لوصحملا نزخي نأ ريخلا نم ىري دقو ،  لوصحملا
2) فورظلا اهتغوس يتلا ةعفانلا تافورصملا  ،و ةيرورضلا تافورصملا هذهو ،  نيزختلا
4) ينوناقلا رعسلا ب قفنأ ام دئاوفب عجريو  .لب لمعلا بر ىلع يلوضفلا اهب عجري ،(

ةحلصمل ررقت ةماعلا دعاوقلا نم ءانثتسا اذه يفو قافن اإل تقو نم ( ةئاملا يف
ةبلا طملا تقو نم إال دعاوقلا هذهل ًاقبط قحتست ال ةينوناقلا دئاوفلا نإف ،  يلوضفلا
زوجي  ،فال ةشحاف نوكت أال بجي ةعفانلا تافورصملا نأ ظح يوال .(3) ةيئاضقلا

نأ بجي  ،لب ًاققحم اهنم عفنلا ناك ول ىتح تافورصملا هذه يف طرفي نأ يلوضفلل
.(4) اهب هيلع عوجرلا دنع لمعلا بر لهاك لقثي ال لوقعم دح دنع اذه يف فقي

در يف لكوملا مازتلا لدعي يلوضفلا ىلإ تاقفنلا در يف لمعلا بر مازتلا نأ ظح يوال

دقاعت اذإ امأ ": يتأي ام ددصلا اذه يف يديهمتلا عورشملل ةيحاضي اإل ةركذملا يف ءاج (1 )
وأ ًانئاد اذه حبصي  ،فال لمعلا بر ىلإ ال ةقفن ىلإ دقعلا فاضأ نأف ،  ًايصخش همساب يلوضفلا

.  يلوضفلا ىلإ هتامازتلا و دقعلا قوقح عجرت امنإو ،  رايغ نماأل يلوضفلا هعم دقاعت نمل انيدم
اإل دعاوقل ًاقفو هجولا اذه ىلع تادهعتلا نم دقع ام عيمج نع ضيوعتب مزلي لمعلا بر نكلو
نم ةريخ األ ةرابعلا نأ ظح ص483).يوال 2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم " ببس بال ءارث
ىلع ًامئاق ضيوعتلا نوكي نأ اهب داري امنإ " ببس بال ءارث اإل دعاوقل ًاقفو " ةيحاضي اإل ةركذملا

.  نيتميقلا لقأ نوكي ضيوعتلا والنأ ببس بال ءارث اإل ساسأ
نأ يف قحلا يلوضفلل لعجت ةلا ضفلا ىوعد نأب ةطلتخملا ةيئزجلا ةروصنملا ةمكحم تضق دقو (2)
ناك ول ىتح ،  اهقافنإ تقو ةعفان تناك تافورصملا هذه تماد  ،ام ةعفانلا تافورصملا درتسي

15 تيزاج 1925 ةنس سطسغأ 12 هققحت دعب وأزلا ققحتي مل اهنع مجني ناك يذلا عفنلا
ص317). 199 مقر

تافورصملا دادرتسا يف قحلا يلوضفلل نأب ةطلتخملا ةيئادتب اال ةيردنكس اإل ةمكحم تضق دقو (3)
اإل ىوعد يف  ،امأ قافن اإل تقو نم ةينوناقلا دئاوفلا اهيلإ ًافاضم ،  هترادإ لا معأ اهاضتقا يتلا

اهدئاوف ىضاقتي كلا ،وال ملا هب عفتنا ام دودح يف إال تافورصملا هذه ىعدملا درتسي فال ءارث
ص265). 90 مقر 7 تيزاج 1917 ةنس رياني 6 ةيئاضقلا ةبلا طملا تقو نم إال اهنع

ثداح يف احرج نيلماع قدنف بحاص ىوآ اذإ هنأب ةيسنرفلا ضقنلا ةمكحم تضق دقو (4 )
لمعلا بر ىلع عجري نأ قدنفلا بحاصل زاج اآلرخ ، ىفشو امهدحأ تام دقو ،  امهجلا عو
برل سيلو ،  ىفش نم تاقفنو تام نم تاقفن نيب قيرفت نود وعلاالج ، ىوأملا تاقفن عيمجب
ىلإ اهصاقنإ بلطي ناو ،  بجاولا دحلا ىلع ةدئاز تافورصم تاقفنلا هذه ربتعي نأ لمعلا
ضقنلا ةمكحم 1898 ةنس ليربأ 9 يف رداصلا لمعلا نوناق هددح يذلا يفازجلا ردقلا
مكحلا ىلع ًاقيلعت ًاضيأ رظنأو -137-1-1911 زوللد 1910 ةنس رياربف 28 يف ةيسنرفلا

ص ص425– 1950 ةنس سيراب يندملا ءاضقلل ةيسيئرلا ماكح يفاأل ناتيباك ةعومجم يف
.(427
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": اآليت هجولا ىلع ريخ األ مازتل اذهاال 710 ةداملا تررق دقو .  ليكولا ىلإ تاقفنلا
نم دئاوفلا عم داتعملا ذيفنتلا ةلا كولا ذيفنت يف هقفنأ ام ليكولل دري نأ لكوملا ىلع

. " ةلا كولا ذيفنت يف حاجنلا نم ليكولا ظح ناك امهم كلذو ،  قافن اإل تقو
لخدي هب ماق يذلا لمعلا ناك اذإ يلوضفلا رجأ تاقفنلا نمض لخديو 896-األرج:

لا معأ نم لمعب مهنم دحأ ماق اذإ سدنهملا و بيبطلا و يماحملا  .ف هتنهم لا معأ يف
 ،وه اهقفنأ يتلا تافورصملا قوف ،  هلمع ىلع ًارجأ قحتسا ريغلا ةحلصمل ةلا ضف هتنهم

.  هلثمل داتعملا األرج
راج لزنم ممر بيبطك ،  هتنهم لا معأ يف لخدي ال لمعب ماق دق يلوضفلا ناك اذإ امأ

ةعفانلا و ةيرورضلا تافورصملا دادرتسا ىلع رصتقيو ،  هلمع ىلع ًارجأ ذخأي هنإف هل ،
.(1) هانمدق يذلا وحنلا ىلع

ك وهو .  هلمع ىلع ًارجأ لص األ يف قحتسي ال يلوضفلا ك ليكولا نأ ظح يوال
لا معأ يف ةلخاد ةلا كولا لا معأ تناك اذإ األرج قحتسي دق هنأ يف ًاضيأ يلوضفلا
اذهاال روصتي  ،وال رجأ ىلع لكوملا عم قفتي دق هنأ يف يلوضفلا نع فلتخيو .  هتنهم

ةداملا نم يلو األ ةرقفلا لوقت ىنعملا اذه يفو .  لمعلا بر عم يلوضفلا حةلا يف قافت
حةلا نم ًانمض صلختسي وأ ةحارص كلذ ريغ ىلع قفتي اممل ةيعربت ةلا كولا ":709

. " ليكولا
: هقحل يذلا ررضلا نع يلوضفلا ضيوعت - عبارلا مازتل د .اال

ةعتمأ فلتيف ًاقيرح ئفطي ؛ لمعلا ب همايق ءانثأ ررض يلوضفلا قحلي دق -897
سرف مامزب كسمي ،  هذفني وهو ررضب باصيف قرغلا ىلع ًاكشوم ًاصخش هل ، ةكولمم
هاقوتي نأ عيطتسي نكي مل هباصأ يذلا ررضلا ناك اذإف ةغيلب حورجب باصيف حماج
فيلا كتلا نمض لخدي هنإف هنم ، أطخ ريغب هيلع هعوقو ناكو ،  ةيانعلا نم فولأملا لذبب

هنع ضيوعتب لمعلا بر ىلع عجري نأ هقح نم نوكيو ،  هلمعب مايقلا ءانثأ اهمشجت يتلا
.(2)

قح لدعي ررضلا نم هبيصي امع ضيوعت يضاقت يف يلوضفلا قح نأ ظح يٍوال
باصأ امع الً وئسم لكوملا نوكي " هنأ ىلع 711 ةداملا تصن دقو كلذ . يف ليكولا

نأ لص :"واأل يتأي ام ددصلا اذه يف يديهمتلا عورشملل ةيحاضي اإل ةركذملا يف ءاج دقو (1)
 ،إالنأ لمعلا برل اهيدؤي ةمدخب عربتي هنأ هيف ضرفي  ،ذإ هلمع ىلع ًارجأ قحتسي ال يلوضفلا
هل ، ةبسنلا ب ةيقيقحلا قافن اإل هوجو ليبق نم يلوضفلا هب ماق ام ناك ىتم طقست ةنيرقلا هذه

بيبط يف نأشلا وه امك ،  هتنهم لا معأ قاطن يف لخدي هادأ يذلا لمعلا ناك اذإ كلذ ققحتيو
ىدؤي نأ هقح نم حبصي ذئدنعف ،  نايع نماأل نيع ميمرت ىلوتي سدنهم وأ ضيرم عبالج موقي

ص483). 2 ةيريضحتلا لمعلا ةعومجم " لمعلا اذه ىلع
لمعلا بر مزليو ": يتأي ام ددصلا اذه يف يديهمتلا عورشملل ةيحاضي اإل ةركذملا يف ءاج (2)
ققحتيو .  لمعلا ب همايق ببسب ررض نم هقحلي امع داعالً ًاضيوعت يلوضفلا ضيوعتب ًاريخأ

عم ررض نم هذاقنإ يلوضفلا عيطتسي مل ام عم ًابسانتم ناك ىتم ضيوعتلا يف ةلا دعلا ىنعم
يف لثمتي ام ىلع ضيوعتلا ءاضتقا يف يلوضفلا قح موقيو .  ةيداملا بابسأ نم فولأملا لذب

ص484). 2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم . " راقفإ نم هل ثداحلا ررضلا

ةينطولا فانئتس اال ةمكحم تضق ،  هقحلي يذلا ررضلا نع ضيوعت ءاضتقا يف يلوضفلا قحل ًاقيبطتو
ريغ هلعج يبصع بارطضا كلذ رثأ ىلع هباصأف ثداح ءاقت ال يداع ريغ ًادهج لذب راطق قئاسل
هلصف ببسب تاشاعملا نوناقل ًاقبط ةأفاكملا نم هقحتسي ام ىلع عالةو هنأب ،  ةمدخلل صحلا

( ديدج م195 يندملا نوناقلا نم 144 ةداملا يف ررقملا أدبملا ىضتقمب هل قحي ،  ةمدخلا نم
ًاثداح هئاقتاب ةيديدحلا ةكسلا ةحلصم نع اهأرد يتلا ةراسخلا ريظن ًاضيوعت ىضاقتي نأ

1919 ةنس سرام 20 لمعلا اذه ببسب ررضلا نم هتحص باصأ ام لباقم يفو راطقلل ًاميسج
ص99). 55 قوقحلا ص130– 100 مقرب 20 ةيمسرلا ةعومجملا
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هنأ ًاضيأ ظح " .يوال ًاداتعم ًاذيفنت ةلا كولا ذيفنت ببسب هنم أطخ نود ررض نم ليكولا
 ،فال عويشلا ىلع ءاكرش ةحلصمل لمعب ثمالً يلوضف ماق نأب ،  لمعلا بر ددعت اذإ
نود نماضت ال  ،ذإ يلوضفلا وحن مهتامازتلا يف نيددعتملا لمعلا بابرأ نيب نماضت

(م ليكولا ددعت يفو ،(3 ةرقف (م192 يلوضفلا ددعت يف صنلا درو دقو .  صن
كلذ يف ةلعلا  .و لمعلا بر ددعت يف دري ملو (م712)، لكوملا ددعت يفو ،(707

.  نماضتلا مايق غوست عالةق مهنيب دجوت نأ لق اودعت اذإ لمعلا بابرأ نأ
ماكحأ نم لمعلا بر تامازتلا هيف كرتشت 2-ام

مداقت - يلوضفلا توم وأ لمعلا بر توم ىلع بترتي يذلا -األرث لمعلا بر ةيلهأ )
( لمعلا بر تامازتلا

: لمعلا بر ةيلهأ -1
هيلع روحجملا و دشرلا نس غلبي مل نمف .  لمعلا بر يف ةيلهأ ةيأ طرتشت 898-ال
مدقت يتلا تامازتل باال هوحن اومزتلا ،  مهتحلصمل لمعب يلوضف ماق  ،اذإ زيمملا ريغو لب

نأ انيأر دقو ،  انمدق امك ببس بال ءارث اإل اهردصم لمعلا بر تامازتلا نأ كلذ .  اهركذ
ةداملا نم ةيناثلا ةرقفلا ددرتو .  زيمم ريغ ناك ول ىتح ىرثأ ام درب مزتلي يرثملا

هيف رفاوتت مل ولو ةلماك هتيلوئسم ىقبتف لمعلا بر امأ ": لوقت ذإ ىنعملا اذه 196
. "(1) دقاعتلا ةيلهأ

ةهج وأ ةسسؤم وأ ةيعمج وأ ةكرشك ،  ًايونعم ًاصخش لمعلا بر نوكي نأ حصيو
فقو

ةيله األ نإف هنع ، ةباين لمعلا بر مساب ًاينوناق ًافرصت دقع اذإ يلوضفلا نأ ظح يوال
رثأ ةرشابم هيلإ فرصني ىتح لمعلا بر يف رفاوتت نأ بجي فرصتلا اذهل ةبجاولا

كلذ ىلإ ةراش اإل تقبس دقو ،  فرصتلا
: لمعلا بر تامازتلا يف يلوضفلا توم وأ لمعلا بر توم رثأ ب-

،  لمعلا بر تامازتلا يف يلوضفلا توم وأ لمعلا بر توم نيبي صن دري 899-مل
انه بجيف (م194). يلوضفلا تامازتلا يف األرث اذه نيبي يذلا صنلا درو امك

: اآلةيت جئاتنلا ىلإ يدؤي اهقيبطتو ،  ةماعلا دعاوقلا قيبطت
بر ةثرو ىلع ،  يلوضفلل ةبجاو هتكرت يف ىقبت هتامازتلا نإف لمعلا بر تام اذإ

.  ةكرتلا نم تامازتل اال هذه اودؤي نأ لمعلا
تافورصملا مهيلإ دريف .  هتثرو وحن ًامزتلم لمعلا بر ىقب ،  يلوضفلا تام اذإو

تامازتل اال نع مهضوعيو ،  ًارجأ قحتسا اذإ يلوضفلا رجأو ةعفانلا و ةيرورضلا
قوقحلا هذه لكو ررضلا نم هب قحل امعو همساب يلوضفلا اهدقع يتلا ةيصخشلا

.  هتوم دعب هتثرو ىلإ لقتنتو يلوضفلا ةكرت يف لخدت
: لمعلا بر تامازتلا مداقت ـج–

نع ةئشانلا ىوعدلا طوقس ىلع صنت ىهو ، 197 ةداملا ىلإ ةراش اإل تقبس -900
ءاضقنابو ،  هقحب يلوضفلا هيف ملعي يذلا مويلا نم تاونس ثالث ءاضقناب ةلا ضفلا

اهعفري يتلا ىوعدلا  .ف يلوضفلا قح هيف أشني يذلا مويلا نم ةنس ةرشع سمخ

نماال بترتي ام امأ ": يتأي ام ددصلا اذه يف يديهمتلا عورشملل ةيحاضي اإل ةركذملا يف ءاج (1)
قيرط نم ةينوناقلا ةباينلا حبصتف ام ، ةيلهأ هيف يضتقي فال لمعلا بر ةمذ يف تامازتل

يلوضفلا لمحت ام ءادأب ليص األ مزلي ةروصلا هذه يفو .  زيمم ريغ ليص األ ناك ولو ةلا ضفلا
األمعلا ةعومجم . " ببس بال ءارث اإل دعاوق ىضتقمب ررض نم هباصأ ام ضيوعتو تاقفن نم
بال ءارث اإل دعاوق ىضتقمب " ةريخ األ ةرابعلا نأ ًاضيأ انه ظح ص487).نوال 2 ةيريضحتلا

نوكي ضيوعتلا  ،النأ ببس بال ءارث اإل ساسأ ىلع ًامئاق ضيوعتلا نوكي نأ اهب داري " ببس
.  نيتميقلا لقأ
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امو واألرج ضيوعتلا و تافرصملا دادرتسا نم ،  هقوقحب لمعلا بر ةبلا طمل يلوضفلا
سمخ وأ هقح مايقب هملع تقو نم تاونس :ثالث نيتدم رصقأب مداقتت كلذ ، ىلإ
قحلا اذه مايق تقو نم ةنس ةرشع سمخ وأ هقح مايقب هملع تقو نم ةنس ةرشع
يلوضفلا ملعي مل اذإ تاونس ثبالث اهمداقت لبق ةنس ةرشع سمخب ىوعدلا مداقتت دقو

ىلإ ةراش اإل تقبس دقو ةنس . ةرشع يتنثا نم رثكأب قحلا اذه ءوشن دعب إال هقح مايقب
.  ةددعتم نطاوم يف كلذ

ةرشع سمخ ءاضقناب إال ليكولا و لكوملا نم لك تامازتلا مداقتت فال ةلا كولا يف امأ
.(1) نيدقاعتملا ةرادإ ىلع موقت ةيدقاعت  ،ألاهن تامازتل اال هذه ذافن تقو نم ةنس

يف كلاالم نم انغرف ذإو ةلا ، كولا و ةلا ضفلا نيب ةقرفتم تابسانم يف ةنراقملا دقعن انك دقو (1)
: يتأي اميف ةنراقملا هذه صخلن ةلا ضفلا

اذإ ةلا كو ىلإ بلقنت دق ةلا ضفلا نأ يفو ،  ةباينلل ردصم امهنم كال نأ يف ةلا كولا نم ةلا ضفلا برتقن
ءاهتنا دعب لمعي ىقب وأ هتلا كو دودح نع ليكولا جرخ اذإ ةلا ضف ىلإ يهتنت ةلا كولا و تزيجأ

ةلا ضفلا مثف نمو ،  قافتا ةلا كولا ردصمو يدام لمع ةلا ضفلا ردصم نأ يف نافلتخيو ةلا كولا
يلوضفلا لمع نأ يف كلذك نافلتخيو ةيقافتا ةباينل ردصمف ةلا كولا  ،امأ ةينوناق ةباينلل ردصم

ثيح نم اذه ًاينوناق ًافرصت إال نوكي فال ليكولا لمع امأ .  ًايدام نوكي دقو ،  ًاينوناق ًافرصت دق
ىلع اهيف امهنيب قورفلا موقتف ةلا كولا و ةلا ضفلا نم أشنت يتلا تامازتل اال ثيح نم  .امأ ناكر األ

ام ، لمعب موقي نأ يف هيلإ دهعي دعي ملو يلوضفلا رتخي مل لمعلا بر نأ :وه يرهوج رابتعا
تامازتل اال تناك كلذل هيف . هلكو لمعب موقي نأ يف هيلإ دهعو هليكو راتخأ دقف لكوملا امأ

نم يلقالً فخأ لمعلا بر تامازتلا تناكو ،  ليكولا تامازتلا نم يلقالً دشأ يلوضفلا
نم كلذ رهظيو .  ةبراقتم اهعومجم يف تامازتل اال هذه لك تناك نإو ،  لكوملا تامازتلا

اآليت: ليصفتلا

ةلا . كولا يف عوجرلا قح ماع هجوب هلف ليكولا  .امأ هأدب يذلا لمعلا يف يضملا ب يلوضفلا مزتلي -1

.  ليكولا حةلا يف روصتم ريغ مازتل اال اذهو كلذ نم نكمت ىتم لمعلا بر راطخإب يلوضفلا مزتلي -2

لذبب مزتليف ليكولا امأ .  ذخأي مل وأ ًارجأ ذخأ ءاوس داتعملا لجرلا ةيانع لذبب يلوضفلا مزتلي -3
يف اهلذبي يتلا ةيانعلا لذبب إال مزتلي فال ًارجأ ذخأي مل اذإف ،  ًارجأ ذخأ اذإ داتعملا لجرلا ةيانع

.(704 مداتعملا لجرلا ةيانع نم ديزأ كلذ يف فلكي نأ نود ةصاخلا هلا معأ

هنع الً وئسم اذه نوكيف ،  لكوملل ًاعبات ربتعي دقف ليكولا امأ .  لمعلا برل ًاعبات يلوضفلا ربتعي 4-ال
.  عباتلا نع عربتملا ةيلوئسم

امأ لمعلا بر ىلع ةرشابم يلوضفلا بئان عجري  ،وال يلوضفلا بئان ىلع ةرشابم لمعلا بر عجري -5
اآلرخ . ىلع ةرشابم امهنم لك عجريف ليكولا بئانو لكوملا

امأ .  اوددعت اذإ لمعلا بابرأ نيب نماضتلا موقي  ،وال نماضتلا مهنيب ماق نويلوضفلا ددعت اذإ -6
.(712 مو م707 نولكوملا ددعت الءوأ كولا ددعت اذإ نماضتلا ب موقيف ةلا كولا

ماق امع باسح ميدقتو ىلا ضفلا ببسب هيلع يلوتسا ام در نم ليكولا هب مزتلي امب يلوضفلا مزتلي -7
اهمادختسا تقو نم هحلا صل اهمدختسا يتلا غلا بملا دئاوف ،  لكوملا ىلع امك ،  هيلعو هب .

.  رذعي نأ تقو نم هتمذ يف ىقبت ام دئاوفو

.  نيذه ىلإ ةرشابم ،  لكوملا وأ لمعلا بر مساب ،  ليكولا وأ يلوضفلا همربأ يذلا دقعلا رثأ فرصني -8

،  تافورصمو تامازتلا نم هفلكت ام درتسي ليكولا وأ يلوضفلا نأ يف ًاضيأ ةلا كولا و ةلا ضفلا قفتت -9
قح نوكي دق نكلو قافن اإل تقو نم قفنأ ام دئاوف ىضاقتيو ررض ، نم هباصأ امع ضوعيو

ليكولا قح نم يلقالً قيضأ فورظلا اهتغوس يتلا ةعفانلا تافورصملا دادرتسا يف يلوضفلا
ًارجأ ليكولا ذخأي يفاألرج كلذك – داتعملا ذيفنتلا ةلا كولا ذيفنت يف هقفنأ ام اهدادرتسا يف
ذخأي فال يلوضفلا  ،امأ هتفرح لا معأ يف ةلا كولا تلخد اذإ وأ لكوملا عم كلذ ىلع قفتا اذإ

األرج . ىلع قافت اال حهتلا يف روصتي وال هتفرح لا معأ يف ةلا ضفلا تلخد إالاذإ ًارجأ



796

ديهمت
ام ىلع ديدجلا يندملا نوناقلا 198نم ةداملا صنت : ةينوناقلا صوصنلا -901

: يتأي
ةينوناقلا صوصنلا اهيلع ىرست هدحو نوناقلا نع ةرشابم أشنت يتلا تامازتل "اال

.(1)" اهتأشنأ يتلا
ددصلا اذه يف ةماعلا هترظن يف يديهمتلا عورشملل ةيحاضي اإل ةركذملا يف ءاج دقو

صن نع ردصت يتلا تامازتل باال قلعتي اميف ًانيب ًازاجيإ عورشملا زجوأ ": يتأي ام
تامازتل اال هذه بيترت يف ظوحلم وه ام كلذ ىلع هادح دقو .  ةرشابم نوناقلا
ديدحتو هنومضم نييعتب هل ئشنملا صنلا تاذ لفكتي اهنم مازتلا لكف ،  اهميظنتو

اهب"(2). ةصاخلا تاعيرشتلا ماكحأ ًاعيمج اهعجرف .  هادم
 .فاال نوناقلا هردصم مازتلا لك : مازتل لال ًارشابم ردصم نوناقلا نوكي فيك -902
وه نوناقلا  ،ألن نوناقلا اهردصم تامازتلا هذه لك ببس بال ءارث اإل ىلع بترتملا مازتل
اهل تامازتل اال هذه نكلو .  اهماكحأ نيبو ،  اهناكرأ ددحو ،  اهرداصم نم أشنت اهلعج يذلا
نم أشني مازتل اال نوناقلا لعج دقف .  اهءاشنإ نوناقلا هيلع بتر يذلا  ،وه رشابم ردصم
ءاشنإ ىلع نئادلا و نيدملا نيب قافتا لكف : نيتدارإ قباطت ثالةث(1) ةرشابم رداصم

وه رشابملا هردصم نوكي .  مازتل اذهاال ئشني ،  نوناقلا اهنيب يتلا دودحلا يف ،  مازتلا
.  رشابملا ريغ هردصم نوناقلا  ،و دقعلا

قحليو .  صخش نم ردصي أطخ لكف : ريغلا ب ًاررض قحلي عورشم ريغ لمع (2)

برو .  ليكولا نع هيف فلتخي ليصفت ىلع ةلماكلا ةيله واأل زييمتلا نيب رتتاحو يلوضفلا ةيلهأ -10
ةيلهأ لكوملا يف طرتشيو ام ةيلهأ هيف طرتشت  ،ذإال ةيله يفاأل لكوملا نع فلتخي لمعلا

هيف . لكو يذلا فرصتلا

نم لك تومب ىضقتف ةلا كولا  ،امأ لمعلا بر توم اهيضقي ةلا ،وال ضفلا ىضقي يلوضفلا توم -11
.  لكوملا و ليكولا

نع ةئشانلا تامازتل امأاال ةنس . ةرشع سمخ نم لقأب ةلا ضفلا نع ةئشانلا تامازتل اال ىضقت 12-دق
ةنس . ةرشع سمخ إال مداقتت فال ةلا كولا

اآليت:"1-اال هجولا ىلع يديهمتلا عورشملا نم 272 ةداملا يف صنلا اذه درو : صنلا خيرات (1)
-2.  اهتأشنأ يتلا ةينوناقلا صوصنلا اهيلع ىرست هدحو نوناقلا نع ةرشابم أشنت يتلا تامازتل

ةنجل يفو كلذ خبالف ىضقي صن دجوي مل  ،ام تامازتل اال هذه يف ةيلهأ ةيأ طرتشي وال
يف 204 ةداملا همقر صنلا حبصأو ،  اهيلإ ةجاحلا مدعل ةيناثلا ةرقفلا تفذح ةعجارملا

خويشلا سلجمب يندملا نوناقلا ةنجل يفو .  باونلا سلجم هيلع قفاوو .  يئاهنلا عورشملا
عطقت مل ةنجللا نكلو ،  لصاح ليصحت وهف هل موزل ال صنلا هنمضت يذلا مكحلا نأ ًايئدبم ىؤر

. 198 همقر حبصأو وه ، امك صنلا ىلع ةنجللا تقفاو ىرخأ ةسلج يفو .  تاب يأرب كلذ يف
ص490– 2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجمهتنجل هترقأ امك صنلا ىلع خويشلا سلجملا قفاوو

ص493).

ناك ايأ مازتلا لك ": يتأي ام صنلا اذه ددص يف يديهمتلا عورشملل ةيحاضي اإل ةركذملا يف ءاج دقو
ا نميف .  ًاعيمج قوقحلا و تامازتل ريخلال األ ردصملا رابتعاب ،  نوناقلا ىلإ عجري رشابملا هردصم
،  ببس بال ءارثإ وأ عورشم ريغ معالً وأ ًاينوناق ًافرصت رشابملا هردصم نوكي ام تامازتل ال

رشابملا هردصم نوناقلا نوكي كلذ ،ام ضيقت ىلع اهنمو نوناقلا ىلإ ريخ األ هردصم يف دريو
ءاشنإب لفكتي ًاديحو ًاردصم ةروصلا هذه يف ربتعي نوناقلا نأ ىعاريو .  دحأو نآ يف ريخ واأل

.  راهص األ ضعب ىلع قافت باإل مازتل واال راوجلا تامازتلا نوناقلا صن نع ردصت يتلا تامازتل اال
ميدقتو ةبولطملا ةيانعلا و لمعلا يف يضملا ب قلعتي اميف ،  يلوضفلا تامازتلا نأ مدقت دقو

األ ةعومجم . " مازتل اال رداصم رئاس نود كلذب درفنيو ،  ًاسأر نوناقلا اهئشني اهلك ،  باسحلا
ص492). 2 ةيريضحتلا معلا

ص490 . 2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم (2)



797

لال رشابملا ردصملا نوكيو .  ررضلا ضيوعتب أطخلا بكترا نم مزلي ،  رخآ صخشب ًاررض
نود هرثإ (3).  رشابملا ريغ هردصم نوناقلا .  عورشملا ريغ لمعلا وه ضيوعتلا ب مازتل
ءارث لإل نكي ملو ،  رخآ صخش راقتف ال ةرشابم ةجيتن صخش هباصأ ءارثإ لكف : ببس

ب مازتل لال رشابملا ردصملا  .و رقتفملا ضيوعتب يرثملا مزلي ،  هيلإ ذنتسي ينوناق ردصم
.  رشابملا ريغ هردصم نوناقلا  .و ببس نود ءارث وهاإل انه ضيوعتلا

ءارث واإل عورشملا ريغ لمعلا و دقعلا – مازتل لال ةرشابملا رداصملا هذه يف ظح "يال
لمعلا امه ،  نييدام نيلمعو .  دقعلا وه .  ًاينوناق معالً راتخا نوناقلا -نأ ببس نود

.  مازتل لال ةماع رداصم ثلاالةث األمعلا هذه لعجو ببس نود ءارث واإل عورشملا ريغ
وأ ةبه وأ ًاعيب دقعلا ناك ءاوس .  مازتل ماعلال ردصم دقعلا ةلا .ف حو حةلا نيب زييمت نود
دقعلا ناك ءاوسو .  ةامسملا دوقعلا نم كلذ ريغ وأ ةلا كو وأ ةيراع وأ ًاراجيإ وأ ًاضرق

ح نوناقلا صخي ملو نيعم دقع نم أشني يذلا مازتل اال ناك ايأو ،  ىمسم ريغ وأ ىمسم
مازتل ماعلال ردصم عورشملا ريغ لمعلا  .و مازتل لال ًاردصم دقعلا هلعج يف حةلا نود ةلا
ثداوح نم ًاثداح  ،وأ لقنلا ثداوح نم ًاثداح لمعلا اذه نوكي نأ كلذ يف يوتسي

ريغ ةسفانم  ،وأ رابتع واال فرشلا ب لخي معالً  ،وأ ةنهملا لا معأ يف أطخ  .وأ لمعلا
ملو .  ةعورشملا ريغ نماألمعلا كلذ ريغ  ،وأ قحلا لا معتسا يف ًافسعت  ،وأ ةعورشم
هلعج  ،لب ىرخأ نود حاالت يف مازتل لال ًاردصم عورشملا ريغ لمعلا نوناقلا لعجي

 ،ال مازتل لال ماع ردصم ببس نود ءارث حلااالت .واإل هذه عيمج لوانتي ًاماع ًاردصم
 ،و يبلس راقتفاو يباجيإ راقتفا نيب  .وال يبلس ءارثإو يباجيإ ءارثإ نيب كلذ يف قرف
نم ةصاخلا اهتاقيبطتو ةماعلا ةدعاقلا نيب زييمت  .وال ةيونعم ةميقو ةيدام ةميق نيب ال
لال ردصمك ببس نود ءارث اإل نوناقلا رصقي ملو .  يلوضفلا لمعو قحتسم ريغ عفد
اهلك اهيف هلعجو .  ًاعيمج اهيلع هممع حةلا .لب نود حلااالت هذه نم حةلا ىلع مازتل

.  مازتل لال ًاردصم
ح لك يف بتريو .  ةصاخ حاالت نوناقلا راتخي ةرشابملا رداصملا هذه بناج ويلا
ال هيلإ دنتسي نكلو ،  يدام لمع ىلإ وأ ينوناق لمع ىلإ ًاقح دنتسي ،  ًامازتلا اهنم ةلا
.  اهريغ نود اهدحو حلااالت نم اهريغ يفو ةلا حلا هذه يف مازتل اال ئشني ماع ردصمك
ةلا حلا هذه يف مازتل اال ردصم وه يداملا لمعلا وأ ينوناقلا لمعلا نإ ليق اذإ انهو

اال اذهل رشابملا ردصملا وه هتاذ نوناقلا نأ عقاولا  ،ف زوجتلا نم ئش كانه ناك ةصاخلا
ددحو .  تاذلا ةلاب حلا هذه نيع صاخ صنب لب ماع صن قيرط نع  ،ال هأشنأ  .ذإ مازتل

وال ينوناقلا لمعلا –ال ينوناقلا صنلا  .ف اهمكح اهيلع بترو ،  اهادم مسرو .  اهقاطن
.(1) مازتل لال رشابملا ردصملا وه – يداملا لمعلا

حاال نيعف ،  ةينوناقلا األمعلا ضعب يفو ةيداملا عئاقولا ضعب يف كلذ نوناقلا لعف
يف أشنأو ،  ينوناق لمع ىلإ دنتسي اهضعبو ةيدام ةعقاو ىلإ دنتسي اهضعب ،  ةصاخ ت
دنتست يتلا ةصاخلا حلااالت امأ .  رشابملا اهردصم وه ةينوناق تامازتلا حلااالت هذه
مازتلا و يلوضفلا تامازتلا و راوجلا تامازتلا و ةرس األ تامازتلا اهنم ،  ةيدام ةعقاو ىلإ

 ،مث مازتل األلولال ردصملا وه رشابملا ردصملا نوكي ةرشابملا رداصملا تاذ تامازتل اال يفف (1)
واآل األلو ردصملا وه نوناقلا  ،ف ةينوناقلا تامازتل يفاال امأ .  رشابم ريغ ًاردصم كلذ دعب يتأي

ةعقاو ىلإ هئاشنإ يف دنتسي نأ نود ةرشابم مازتل اال ئشني يذلا وه ينوناقلا صنلا رخ ،و
.  رشابم ردصمك ىرخأ

كسميف ،  مازتل لال ًاردصم نوكت يتلا عئاقولا ضعب ىلع هتياصو ىقبتسي نوناقلا نأ كلذ نم ىرنو
ضعب ررحي هتاذ تقولا يف وهو .  صنلا إالب اهنم هراتخي ام ىلع مازتل اال بترتي  ،وال اهمامزب

ريغ لمعلا و دقعلا يه هذهو ،  مازتل لال ةماع رداصم اهلعجيف ،  ةياصولا هذه نم عئاقولا
.  ببس نود ءارث واإل عورشملا
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ىلإ دنتست يتلا ةصاخلا حلااالت امأو .(1) عازنلل حمالً ناك اذإ هضرعب ءيشلا زئاح
(voionteunilaterale)،كاإل ةدرفنملا ةراد اإل ىلإ دنتست اهلك هذهف ،  ينوناق لمع
وه نوناقلا ً)نأ (وأال نارمأ كلذ نم صلختسيو (2) زئاجب دنع ووأ مزلملا باجي

تامازتل اال هذه ديدحت ىلإ ليبس ال مث نمو .  تامازتل اال ضعبل رشابملا ردصملا
وهو ،  تامازتل اال هذه ئشني يذلا وه هدحو ينوناقلا صنلا  .ف صنلا إالب ةينوناقلا
مازتل اال ناكرأ نييعتب لفكتي يذلا ًاضيأ وه هدحو صنلا )و ًايناث ).  ديحولا اهردصم

.  هماكحأ نايببو ينوناقلا
.  نيتلأسملا نيتاه كالنم ثحبنو

األلو ثحبملا
ينوناقلا مازتل اال ئشني يذلا وه صنلا

: ةينوناقلا تامازتل اال ءاشنإ يف نوناقلا اهاخوت ةيعيرشت ةسايس كانه له -903
ىلإ ةليسو دجوت  ،فال هتاذ نوناقلا وه ةينوناقلا تامازتل لال رشابملا ردصملا نأ انيأر
دجن امنيأف .  ةينوناقلا صوصنلا ىلإ عوجرلا إال اهديدحتو ةينوناقلا تامازتل اال ةفرعم
لكو دقو ،  ةينوناقلا تامازتل نأاال ودبي دقو .  ينوناق مازتلا مثف ،  ًامازتلا ئشني ًاصن
يف كانه نوكت نأ نود ،  ًامكحت صوصنلا هذه اهقلخت ،  صوصنلا ىلإ اهئاشنإ رمأ

اذهاال أشنأ ،  ينوناق مازتلا ءاشنإ عرشملا نسحتسي ثيحف .  ةموسرم ةسايس اهئاشنإ
يف عضخي عرشملا نأ نماألرم عقاولا نكلو .  رهاظلا وه اذهو .  يعيرشت صنب مازتل
ننس ىلإ ،  ةينوناقلا تاق علاال رئاس ءاشنإ يف عضخي امك ،  ةينوناقلا تامازتل اال ءاشنإ

.  روعش ريغ نع وأ روعش نع اهعيطي ةيعيبط
.  ةينوناقلا تامازتل اال ءاشنإ يف ةيعيبطلا ننسلا هذهل عرشملا عضخي فيك نيبنو

األلو بلطملا
ةيداملا عئاقولا ىلإ دنتست يتلا ةينوناقلا تامازتل اال

حمسي يتلا دودحلا يف هتدارإب مزتلي ناسن نأاإل يهيدب : ةيبلسلا تامازتل 904-اال
اإل ىلع موقي ر مازتلا دجوي ثيحو .  هريربت يف ءانع ال يراد اإل مازتل  .فاال نوناقلا اهب

.  هدجوأ يذلا وه نوناقلا  ،ف ةراد
ةيبدأ تارابتعا هباسح يف لخدي ةيراد اإل ريغ تامازتل لال هئاشنإ يف نوناقلا و

نأ هيلع بجي  ،لب اهدحو تارابتع اال هذهل داقني نأ عيطتسي ال هنكلو .  ةيعامتجاو
ًامازتلا غوصي نأ عيطتسي ال هنأ اهمهأ ،  ةينوناقلا ةغايصلا يف ىرخأ تارابتعا يعاري

نأ عيطتسي ال وهف .  هئاشن إل ةيعامتج واال ةيبد األ تارربملا تناك  ،ايأ ددحم ريغ ًامهبم
.  ةجاحلا دنع هثيغي نأ وا هريغ دعاسي نأ صخش لك ىلع ضرفي ًايباجيإ ًامازتلا ئشني
.  عامتج واال باد اآل ةرئاد يف ىقبي نأ هيلع يضقم ددحملا ريغ مازتل اال اذه لثم

هغوصيو ،  هديدحت نم نكمتي ام اهنم رربيف ،  هيحاون ضعب قفر يف نوناقلا لوانتيو
.  نوناقلا عملا ىلإ عامتج عملااألخالقواال نم كلذب لقتنيف ،  ةينوناق تامازتلا

لهسأ  ،ألاهن ةيبلسلا تامازتل اال يف ناك كلذ لعفي نأ نوناقلا عاطتسا ام لوأو
 .ق ةفاك سانلا امهب ذخأ نيينوناق نيمازتلا دجوأف .  ةجاح رهظأو ًائبع فخأو ًاديدحت
لال ًاماع ًاردصم عورشملا ريغ لمعلا دجوف قح ، نود ريغلا ب رضت :ال امهنم يفاأللو لا

،  ةعجارملا ةنجل اهتفذح دقو ،  ديدجلا يندملا نوناقلل يديهمتلا عورشملا نم 273 ةداملا رظنأ (1)
 ،اهل يلوضفلا تامازتلا خيالف ،  لمعلا بر تامازتلا نأ ظح يوال اذه يلي . اميف اهيلإ دوعنسو

.  ببس بال ءارث وهاإل ماع ردصم
يه ديدجلا يندملا نوناقلا يف ةدرفنملا ةدار نعاإل أشنت يتلا تامازتل نأاال يلي اميف ىرنسو (2)

نوناقلا يف ةدرفنملا ةدار اإل قرت ملو .  ةينوناق تامازتلا يهف ،  ةصاخ صوصن اهتأشنأ تامازتلا
اهل . صاخ لصف دارفإ نم مغرلا  ،ب مازتل لال ًاماع ًاردصم نوكت نأ ىلإ ديدجلا
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ببس نود ءارث اإل دجوف ،  ببس نود ريغلا باسح ىلع رثت :ال يناثلا يف  .قولا مازتلا
.  رخآ ًاماع ًاردصم

ك ةماع ةدعاق عضيل ثةثلا ةوطخ وطخي نأ عطتسي ملو .  نوناقلا فقو انهو
وه اذإف .  ةيبلس تامازتلا نيتدعاقلا نيتاه يف ررقي ناك هنأ كلذ .  نييلو األ نيتدعاقلا
ا ىلإ ءارث واإل رارض نعاإل يهنلا نمو ،  ةيباجي اإل ةقطنملا ىلإ ةيبلسلا ةقطنملا نم جرخ
.  طباوضلا مهبنتو ،  دودحلا طلتخت  ،ذإ مكحتلا و رسعلا مثف ،  ةدعاسملا و ةنواعملا ألرمب

دودحلا هذه دنع فقي نأ هعسي مل نوناقلا نأ ىلع : ةيباجي اإل تامازتل 905-اال
عاطتسا دق ناك اذإو نماألةان . ريثك يف نكلو ةيباجي اإل ةقطنملا ىلإ دقت  ،لب ةيبلسلا

مل هنإف ،  ريغلا باسح ىلع رثت  ،وال ريغلا ب رضت :ال ةماع ةرابع يف لوقي نأ انمدق امك
،  ريغلا دعاس  .قلا: لومشلا و مومعلا تاذ اهل ةرابع يف ،  ريغلا دعاس : لوقي نأ عطتسي

.  اهطباوض مكحأو اهدودح مسر ةنيعم نطاوم يف نكلو
ىضمت نأ كيلع هل قولا - يلوضفلا - هسفن ءاقلت نم عفالً ريغلا دعاس نمب أدبف

هنع مدقت نأ كيلعو .  ةدومحم ةيانع هيف لذبت نأ كيلعو ،  هتأدب دق تمد ام كلمع يف
،  يلوضفلا ةمذ يف صوصنلا اهبترت يتلا ةينوناقلا تامازتل اال يه هذه .  ًاباسح

ريغلا ةدعاسم بجوأو ،  عسوأ ةوطخ راس مث .  انررق نأ قبس امك نوناقلا اهردصمو
األ دودحم قاطن يف إال ةدودحم تامازتلا كلذ يف مسري نأ عيطتسي مل هنكلو .  ءادتبا

مهنيب اميف ةلصلا و ناريجلا قاطنو لا ، االصت قثوأ ضعبب مهضعب لصتي اهدارفأو ةرس
حاالت يف رظن  ،لب تاباقنلا و تايعمجلا قاطنو ،  ةنهملا باحصأ قاطنو ،  ةدطوم ةمئاق

عومجملا وحن ةينوناق تامازتلا اهدارفأ ىلع بجوأو ةدحاو ةعامجك األةم ىلإ ةردان
.  ةلودلا وحن يأ

تامازتلا كلذ نم .  ةفلتخم ةينوناق تامازتلا أشنأ دقف ةرس ، األ قاطن يف امأ
ةياصولا بولاالةيو ةقلعتملا تامازتل  ،واال واألءانب نيوب األ نيب ام تامازتل  ،واال ةيجوزلا
نماضتلا ىلع موقت اهلكو ةرس . األ تامازتلا نم كلذ ريغو ،  ةقفنلا ب مازتل  ،واال ةماوقلا و

.  اهدارفأ نيب اميف بجاولا
راضم ثادحإ نع عانتم اال بوجوك ،  ةيبلس تامازتلا كانهف ،  راوجلا قاطن يف امأ

،  ةيباجيإ تامازتلا كانهو ةنيعم ةفاسم نم راجلا ىلع اإلطالل مدعو ،  ناريجلل ةشحاف
أشنت يتلا تامازتل  ،كواال رورملا و ليسملا و ىرجملا و برشلا يف هراج وحن راجلا مازتلا ك

.  دحاولا ىنبملا يف تاقبطلا ةيكلم ببسب
يف هلا مع وحن تامازتلا لمعلا بر ةمذ يف نوناقلا دجوأ ،  ةنهملا قاطن يفو
مع وحن تامازتلا ةدحاولا ةنهملا باحصأ ةمذ يف دجوأو ،  لمعلا رطاخم نع مهضيوعت
،  مهتنوعم ىلإ جاتحي نم فاعسإ ىلإ نوردابيو ةنهملا رارسأب نوظفتحيف المهئ

.  ةدحاو ةئيه كلس يف نوطرختيو
هذه ءاضعأ ةمذ يف ةفلتخم تامازتلا أشنأ ،  تاباقنلا و تايعمجلا قاطن يفو

.  مهنيب اميف نواعتلا ىلع موقت تاباقنلا و تايعمجلا
وحن اهدارفأ ةمذ يف تامازتلا أشنأف ،  ةدحاو ةعامجك األةم ىلإ نوناقلا رظنو

.  بئارضلا عفدب مازتل اال اهمهأ ،  ةلودلا
وهو إال ًاينوناق ًامازتلا ئشني :ال ةدحاو ةسايس ىخوتي هانمدق ام لك يف نوناقلا و

،  ىدملا فورعم ملا . عملا ددحم مازتل اذهاال نوكي  ،مث يعامتج اال نماضتلا ىلع موقي
قاطنلا ىلإ يبلسلا قاطنلا زواج دم صيصختلا ىلإ ميمعتلا كرت دقو .  دودحلا طبضنم

ىلإ ،  ةيدام ةعقاو رشابملا اهردصم نوكي يتلا ةماعلا تامازتل نماال لقتناف ،  يباجي اإل
.  ةصاخ ةينوناق صوصن ىلع ةرشابم موقت ةددحم ةينوناق تامازتلا

يناثلا بلطملا
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((1)) ةدرفنملا ةراد اإل ىلإ دنتست يتلا ةينوناقلا تامازتل اال
،  دقعلا نأ مدقت اميف انيأر :(2) ًامازتلا يشفت نأ ةدرفنملا ةدار اإل عيطتست له -906
لهو ،  ةدرفنملا ةراد اإل ةميق يه اميف ،  مازتل لال ًاماع ًاردصم ربتعي ،  نيتدارإ قباطت وهو

ماعلال ردصم دقعلا ك يه لهف ،  مازتل اال ئشنت تناك اذإو ؟ ًامازتلا ئشنت نأ عيطتست
ةدودحم ةينوناق تامازتلا ءاشن إل اهيلإ دانتس اال ىلع رصتقي نوناقلا نأ  ،وأ مازتل

؟ ةصاخ ةينوناق صوصن ىضتقمب
acte ) دحأو بناج نم رداص ينوناق لمع يهو ،  ةدرفنملا ةدار نأاإل يف كش ال

قوقحلا بسكل ًاببس نوكت دقف ةفلتخم ًاينوناق ًاراثآ جتنت ،(juridiqueunilatereal
ًاقح تبثت دقو ،  نهر قح وأ قافترا قح نع لوزنلا ك اهطوقسل ًاببسو ،  ةيصولا ك ةينيعلا

كاإل ريغلا ىلع يرسي ًادقع لعجت دقو ،  ةزاج كاإل لا لإلطب لباق دقع نع ًائشان ًايصخش
ءاشنإ ىلإ ةبسنلا امأب ةلا . كولا نع هلوزن وأ ليكولا لزعك ةيدقع ةطبار ىهنت دقو ،  رارق
ديدجلا يندملا نوناقلا يف ةدرفنملا ةدار  ،فاإل هطاقسإ )وأ مازتل (اال يصخشلا قحلا

قحلا ئشنت ًاضيأ يه له فرعن نأ يقبو (م371)، ءارب باإل يصخشلا قحلا طقست
اهيف ضرعتسن ،  ديدجلا يندملا نوناقلا يف ةلأسملا هذه جلا عن نأ لبقو ؟ يصخشلا
لمع نع دلوتي يذلا مازتل نأاال ىلإ بهذت ةيسنرفلا ةيرظنلا  .ف نيتضراعتم نيتيرظن
دلوت فال ةدرفنملا ةدار اإل امأ ،  نيتدارإ قفاوت يأ ًادقع إال هردصم نوكي ال ينوناق
نوناقلا و ينامورلا نوناقلا ديلا قت نم يسنرفلا نوناقلا اهثرو ةدعاق هذهو .  ًامازتلا

يفو (3) اسنرف يف ءاضقو اهقف اهيلع قفتملا دعاوقلا نم تحبصأو ،  ميدقلا يسنرفلا
ةدرفنملا ةدار نأاإل ىلإ تبهذ ةيناملأ ةيرظن نكلو .(4) ميدقلا نوناقلا دهع يف رصم

(sieget) لجيس ينامل األ ءاهقفلا نم ةيرظنلا هذهب نيلئاقلا سأر ىلعو .  ًامازتلا ئشنت
ةدار اإل ديلوتب فارتع اال ىلع دعاست ينامرحلا نوناقلا ديلا قت نأ ىلإ بهذ دقف ،
ةدار اإل هذه قفاوتب ال هنم ةرداصلا ةدار باإل مزتلي امنإ دقاعتي نمف ،  مازتل لال ةدرفنملا
نم عيطتسي  ،فال مزلم هدحو باجي نأاإل كلذ ىلع بترو اآلرخ ، دقاعتملا ةدارإ معم
األ ءاهقفلا نم لجيس ريغ ةيرظنلا هذهل رصتنا دقو هنع . لدعي نأ باجي اإل هنم ردص

راصنأ دنتسيو .(6) نييسنرفلا ءاهقفلا ضعب نامل األ ءاهقفلا رياسو ،(5) نوريثك نامل

اال –سيلا اهدعب امو 18 ةرقف 1 تامازتل يفاال جوميد : ةدرفنملا ةدار يفاإل عجارملا ضعب (1)
ريهيج -1891 ةنس سيراب نم ةلا سر (WORMS زمرو –144 ةرقف -138 ةرقف تامازتل

1909-تا ةنس سيراب نم ةلا سر (ELINS سايلإ -1901 ةنس نر نم ةلا سر (GUIHAIRE
نم ةلا سر (COLDBERG جربدلوك -1912 ةنس زولوت نم ةلا سر (TAIIANDIER ةيدي ال

(TARDE درات -1915 ةنس سيراب نم ةلا سر (MARESCO وكسرام -1913 ةنس يسنان
- صاخلا نوناقلا تاروطت يف (DUGUIT هيجيد – اهدعب امو ص119 نوناقلا تاروطت يف
ةرقف -75 ةرقف كب يودب تجهب يملح روتكدلا -196 ةرقف -180 ةرقف فلؤملل دقعلا ةيرظن

. 464 ةرقف -404 ةرقف كب تيتس وبأ تمشح روتكدلا -78

. 185 ةرقف -180 ةرقف فلؤملل دقعلا ةيرظن نع يلي ام لقنت (2)
-465 ةرقف 10 نارول -342 ةرقف 4 ورو ىربوأ ص37- ص36- 38 ةرقف 1 درابو يردوب (3)
29 يف ةيسنرفلا ضقنلا ةمكحم . 58 ةرقف تامازتل يفاال نادبي -45 ةرقف 24 بمولوميد

. 404-1-1908 هيريس 1903 ةنس ليربأ
30 يف ةطلتخملا فانئتس اال ةمكحم -181 ةرقف فلؤملل دقعلا ةيرظن ص17- 1 نوتلا 4)و )

ربمفون 15 يفو ص322- 1898م10 ةنس ةينوي 9 يفو ص101- 1896م8 ةنسرياني
ص32 . 1923م36 ةنس

نامزنامو ( KOPPEN نيكو ( KUNTZE ستنوكو ( JACOBI يبوكاج رظنأ ( 5 )
يف اهيلإ راشملا عجارملا يف (HOLZENDORFF فوردنستل وهو (MANNESMANN

. 1 مقر شماه ص186 فلؤملل دقعلا ةيرظن
ص55 18 ةرقف 1 تامازتل يفاال جوميد ص120- نوناقلا تاروطت يف (TARDE درات رظنأ (6)
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مازتلا ءاشن إل نيتدارإ قفاوت ةرورضب لوقلا (1) اآلةيت ججحلا ىلإ ةينامل األ ةيرظنلا
اإل ريغب نكمي  .فال نوناقلا ردص اهل عستي نأ بجي لماعتلا نم بورض نود بابلا دسي
ةدار اإل ريغب نكمي  .فال نوناقلا ردص اهل صخش عيطتسي فيك رسفن نأ ةدرفنملا ةدار
ريغل  ،يأ روهمجلل همدقي ضرعب هسفن مزلي نأ صخش عيطتسي فيك رسفن نأ ةدرفنملا

 .وأ لبقتسملا يف دجويس هنكلو لا حلا يف دوجوم ريغ نئادلا نوكي دقو نيعم صخش
وأ هنم لوبقلا رودص لبق تام نأب لئاح لوبقلا نيبو هنيب حلا نكلو ادوجوم نوكي
لوقلا نكمي  ،ال لمعلا يف ًاريثك عقت ضورف يهو ،  ضورفلا هذه لك يفف ،  هتيلهأ دقف
ةدار اإل ءاشنإ زاوجب لوقلا  ،ف نيتدار اإل قفاوت انمتح اذإ نيدملا ةمذ يف مازتل اال دوجوب

 .و ًامات ًاقفاوت ناتدارإ قفاوتت نأ بعصلا نم (2).  جرحلا اذه عفري مازتل لال ةدرفنملا
يف ليحتسم اذهو ،  ةدحاو ةظحل يف انرصاعت اذإ إال امهقفاوت نم تبثتلا نكمي ال

،  دحاو سلجم يف نادقاعتملا دجو اذإ ىتح ليحتسم ًاضيأ وه  .لب ةلسارملا ب دقاعتلا
هولتي  ،مث باجي وهاإل اذهو هتدارإ راهظإ يف اآلرخ قبسي نأ الدب نيدقاعتملا دحأ نإف
امهنأ نم ديكأتلا اندرأ اذإف ،  نابقاعتي لوبقلا و باجي  .فاإل لوبقلا رهظيف اآلرخ
ىلع تبث دق باجي اإل هنم ردص نم نأ ضرفن نأ نم  ،فالدب ناقفاوتيف نارصاعتي
ةدارإب ذخأن امك هب ذخأن ضرف ضحم اذهو ،  لوبقلا باجي باإل نرتقا ىتح هباجيإ
هجاون ناو ضورفلا هذه بنجتن نأ يلو  .واأل ةنطابلا ةدار يهاإل اهنأ معزت ةضورفم

وهف ،  نئادلا ةدارإ عم قفاوتي وهال هتدارإب مزتلي امنإ دقعلا ب مزتلملا يه ،ف امك ةقيقحلا
وه قحلا اذهب اآلرخ ءاضرو ،  هتدارإ عإالن درجمب رخآ صخشل هتمذ يف ًاقح دجوي
ال دقو .  هتدارإ نود ًاقح نئادلا بسكي ال ىتح هانبلطت (adhesion) مامضنا درجم
ا فرطلا ناكو هباجيإ نع بجوملا لدع اذإ امك دقعلا دجوي كلذ عمو ناتدار اإل قفاوتت
يف سيل هنأ األلو .(3)مث فرطلا لودعب ملعي نأ لبق لوبقلا هنم ردص دق آلرخ
هسفن ديقي نأ يف رح ناسن  ،فاإل هتدارإب صخشلا مزتلي نأ نم عنمي ام ينوناقلا قطنملا
ةيرظن يف هنم ًاذافن دشأ انه ةدار اإل ناطلس نأ  ،لب نوناقلا اهب حمسي يتلا ةرئادلا يف
اذهو ،  مازتل اال داجيإ ىلع اهدحو ةرداق حبصت ةدرفنملا ةدار  ،ذإاإل نيتدار اإل قفاوت

األ اياقب نم ةيقبف نيتدار اإل قفاوت بوجوب لوقلا امأ .  اهناطلس هيلإ لصي ام ىصقأ
ًارثأ دجوت ال ةدار اإل تناك ًاميدقف ،  ةدار اإل ناطلس نم دحت تناك يتلا ةرباغلا لا كش
إالاذإ ًاينوناق ًارثأ دجوت ال ةدار اإل تناك ًاميدقف ،  ةدقعم لا كشأب تنرتقا إالاذإ ًاينوناق

ةدار اإل هتلا سر يف زمرو ص272- ص271– 2 ناتيباكو ص136-وكالن 553 ةرقف و2
اإل ةيرظن رشن ىلإ نييسنرفلا ءاهقفلا قبسأ نم وه زمرو ذاتس 1891واأل ةنس سيراب ةدرفنملا

هيباتك يف ةينامل األ تايرظنلا رشن ىلوت يذلا سيلا ذاتس األ بناج ىلإ اسنرف يف ةدرفنملا ةدار
ةيرظنل زمرو ذاتس األ عيشت دقو ةدار نعاإل واإلعالن ينامل األ نوناقلا يف تامازتل اال نيفورعملا

،  مازتل لال ةئشنم اهرابتعاب ،  ةدار لإل يخيراتلا روطتلا نأ ىري وهو ،  عيشت ربكا ةدرفنملا ةدار اإل
نم صلختت نأ اهل ناو اهب ، طوحت تناك يتلا عاضو نماأل ًايجيردت تصلخت اهنأ ىلع لدي
داحتا ةرورض ألن مازتل اال ءاشن إل نيتدارإ قفاوت طارتشا ىلع ىقبت فال ةدحاو ةلمج كلذ
ءاشن إل ةيفاك ةدرفنملا ةدار اإل تحبصأ هيلع انيضق اذإف ،  ًايقاب الزيلا ةيلكشلا نم عون نيتدارإ

اذإ باجي هنماإل ردص نم نأ مازتل اال دلوت يتلا يه ةدحاولا ةدار نأاإل ىلع ليلدلا  .و مازتل اال
نم ًامغر متي دقعلا نإف ،  لبقي نأ لبق اآلرخ فرطلا ملع ىلا كلذ لصي ملو هباجيإ نع لدع
ةدارإ وهو ،  باجي اإل نأب إال كلذ ريسفت نكمي  ،وال نيتدار اإل قفاوت مدعو بجوملا لودع
انملس ىتم هنإ ًاضيأ لوقيو .(179 صو ص165 زمرو ذاتس ةلااأل سر هتاذب مزلم ،  ةدرفنم

،  هتاذ دقعلا يف بهذملا اذهب األذخ مدعل ىنعم  ،فال مازتل لال ًاردصم نوكت ةدرفنملا ةدار اإل نأب
مازتل اال ردصم اهدحو يه نوكت نأ عيطتست ال اذاملف ،  ًامازتلا دلوت اهدحو ةدار اإل تناك اذإ ألهن
ةدار نماإل فعضأ ىرخأ ةدارإب ةنرتقملا ةدار اإل نوكت نأ نكمي لهف ،  ىرخأ ةرادإب تنرتقا اذإ

ص93). زمرو ذاتس ةلااأل سر رظنأ  ةدرفنملا
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،  ردانلا إال مويلا اهنم قبي مل ىتح لا األكش هذه ترثدنا  ،مث ةدقعم لا كشأب تنرتقا
يف لصن نأ بجاولا  ،ف هيلإ هجتت يذلا ينوناقلا األرث دجوت يتلا يه ةدار اإل تحبصأو
اهب نرتقت مل ول ىتح ناطلسلا ةدار لإل نأب لوقن ناو ،  ةيقطنملا هتياغ ىلإ روطتلا اذه
اذه نكلو هنم ، مغرلا ًاقحب بسكي ال ىتح نئادلا ءاضر بلطتن اننأ ىلع .  ىرخأ ةدارإ

.  نيدملا ةدارإ رودص درجمب أشني مازتل نإاال  ،لب مازتل اال دجوي ال ءاضرلا
ا ةيرظن :(1)نأ يتأي امب ةينامل األ ةيرظنلا ىلع ةيسنرفلا ةيرظنلا راصنأ ضرتعيو

مزتلي نيدملا نأ مهف نكمأ اذإ  ،ألهن حيحص ساسأ ىلع ةمئاق ريغ ةدرفنملا ةدار إل
ليق اذإف .  هتدارإ نود ًانئاد حبصي نئادلا نأ فيك مهفي نأ نكمي  ،فال ةدرفنملا هتدارإب
نم الدب هنأ ليق اذإو ؟ هتميق امو مازتل اذهاال ىنعم امف ،  نئاد ريغل مزتلي نيدملا نأ

ىضقي (2) دقعلا أشني هنمو نيتدار اإل قفاوت وه اذهف ،  ًانئاد حبصي ىتح نئادلا ةدارإ
ةدرفنملا ةدار نإلإل ليق اذإ هنإف .  ةدرفنملا ةدار اإل ةيرظنب ميلستلا مدعب هتاذ قطنملا

نأ عيطتست اهنإ ًاضيأ لوقلا بجو ،  ًامازتلا دلوت نأ اهتنكم يف نإو ،  ناطلسلا اذه
اذهبو ،  هلحت نأ اهدحو عيطتست نأ اهدحو ةدار اإل عيطتست امو ،  مازتل اال اذه يضقت

ال حنم ًامازتلا نوكيف ،  هتدارإ ضحم ىلع ًاقلعم ةدرفنملا هتدارإب مزتلا نم مازتلا حبصي
يهف .  ةحيحص ريغ ضورف ىلع ةينبم ةدرفنملا ةدار اإل ةيرظن نأ ىلع (3). ً
نلعأو ،  يئاهن رارقب هيف تبو ،  دقاعتلا لبق األرم نزو نيدقاعتملا دحأ نأ ًامئاد ضرتفت

ريغ نأاألرم عم .  ضفري وأ لبقي اآلرخإالنأ فرطلا مامأ نكي ملو ،  هتدارإ نع ةرفط
ال درو ذخأ يف زياالن امو ،  ناضوافتي نيدقاعتملا نأ ةداع لمعلا يف عقي يذلا كلذ .ف
،  اههاجتا نم لدعتو ىرخ األ يف رثؤت ةدارإ لكو اآلرخ ، نود باألرم امهدحأ لقتسي
اآلرخ فرطلا ةدارإ نأ ىرن اذه نمو .  دقعلا متي كلذ دنعو ،  ناتدار اإل قفاوتت ىتح
جتني ىتح الن عافتيو اهيف رثؤت ام ًاريثك األلو ،لب فرطلا ةدار إل رارقإ درجم تسيل
ملو ،  مازتل اال نيوكت يف تكرتشا نيتدار اإل اتلكف ،  دقعلا يه ةدحتم ةدارإ امهلعافت نم

انضرعتسا نأ دعب  .واآلن ةدرفنملا ةدار اإل ةيرظن راصنأ معزي امك كلذب امهادحإ لقتست
أدبنو .  ةحص نم ةدرفنملا ةدار اإل ةيرظن يف غلبم ريدقتل يلقالً قفن ،  نيقيرفلا ججح

نأ دح ىلإ رطخلا نم لصت ال ةيرظنلا موصخ اهب مدقتي يتلا تاضارتع نأاال ةظح مبال
ىلإ رظنت ةيداملا ةيرظنلا نأ انمدق دقف ،  نئاد نود دجوي ال نيدلا نأ  .امأ اهدعاوق كدت
روصت نكمي هنأ رظنلا اذه ىلع بترتيو ،  ةيصخش ةطبار هنم رثكأ مةيلا ةميقك مازتل اال
تقو دجوي نئادلا ماد امو نيدلا ءوشن تقو ًادوجوم نيدملا ماد ام نئاد نود نيد
ئشنت نأ ةدرفنملا ةدار حصلإل اذإ هنأب لوقلا امأ كلذ . لبق دجوي مل ولو نيدلا ذيفنت

يف اهرثأو يسفنلا ملا علا يف رثأ نيب طلخ اذهف ،  هيضقت نأ ًاضيأ اهل حص ًامازتلا
ةقث تدلو ،  اهيلإ نأمطاف ريغلا اهب ملعو تنلعأ اذإ ةدار اإل نإف .  ةيعامتج اال طباورلا

اإل اهتدجوأ يتلا ةلا حلا هذه مارتحا بجوف ،  اهيلع دامتع اال سانلا عيطتسي ةعورشم
نود حلا اذإ هلحت نأ اهدحو عيطتسي ال دق اهدحو ًامازتلا تدقع اذإ ةدرفنملا ةدار

تاضوافم ديلو دقعلا نأ وهو ،  ثلا ثلا ضارتع اال ىقبي .  لماعتلا رارقتسا بوجو كلذ
ةيسفنلا ةيحانلا نم حيحص اذهو .  ىرخ يفاأل امهادحإ رثؤتو ناتدار اإل اهيف لعافتت

هذه اهدنع يهتنت ةلحرم زيمن نأ نكمملا نمف ةيعامتج اال ةيحانلا نم امأ ،  ًاضيأ
اذهاإل نأ يف كش وال ًاتاب ًاباجيإ حبصيو يئاهنلا هرود يف باجي اإل لخديو تاضوافملا

لماوعلا هذه مهأ نمو ،  كلذك حبصي نأ لبق ةفلتخم لماوع هيف ترثأ دق تابلا باجي
إل ًابوسنم راص ًاتاب ًاباجيإ حبصأ نأ دعب هنأ يف ًاضيأ كش ال نكلو اآلرخ ، فرطلا ةدارإ
دحأ نوكي نأ ققحتي كلذ دنعو ،  ةياهنلا يف هاضترا دق ماد ام هنم ردص نم ةراد

اال وحأ كانه نأ ىلإ اذه .  اهرارقإ اآلرخإال فرطلل سيل ةيئاهن ةدارإب مدقت دق نيفرطلا
تاضوافم هقبست ال تاب باجيإب نيفرطلا دحأ اهيف مدقتي ،  لمعلا يف عقت ةريثك ً
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.  ناعذ اإل دوقع يف يرجي ام كلذ نمو
.  اهمدهل حلصي ام ةينامل األ ةيرظنلا ىلع تاضارتع نماال مدقت اميف ىرن ال نحنف
و ةينامل األ نيتيرظنلا نيب ةيلمعلا ةيحانلا نم ريبك قرفلا نأ دقتعن ال كلذ عم اننكلو

مازلإ ىلع ةرداق ةدار نأاإل وه ةينامل األ ةيرظنلل يقطنملا ساس نأاأل كلذ .  ةيسنرفلا
نيدملا ةدارإب نئادلا ةدارإ نرتقت نأ ةجاح  ،وال نوناقلا ةرئاد يف مزتلي ماد ام اهبحاص
ةيقطنملا ةيحانلا نم ًاحيحص اذه نوكي ال اذامل ىرن ال نحنو .  مازتل اال أشني ىتح

نأ ىلإ هروطت يف لصو دق نوناقلا ماد امو .  ًاضيأ ةينوناقلا ةيحانلا نم  ،لب بسحف
ءاشنإ نود ةدار اإل ناطلس فقي اذاملف ،  ةينوناقلا اآلراث داجيإ يف ًاناطلس ةدار لإل لعجي

،  ًاضيأ عيطتسي هنكلو ،  ةدرفنملا هتدارإب مزتلي نأ نذإ نيدملا عيطتسي ! تامازتل اال
ةدار اإل هذه تماد ام ةدرفنملا ةدارإب همازتلا نم للحتي  ،نأ هتاذ ةدار اإل ناطلسل ًاقبطو

ال انه ىلإو .  لولحم مازتلا هتدارإب نيدملا هدقعي يذلا مازتل  .فاال ةعورشم ةقث دلوت مل
دق نيدملا ىرت يلو األ ةيرظنلا  .ف ةيسنرفلا و ةينامل األ نيتيرظنلا نيب ريبك قرف دجوي

ةيرظنلا ءاش ،و تقو يأ يف هنع لحني مازتلا هنكلو ةدرفنملا هتدارإب ًامازتلا دجوأ
نيب ريبك يلمع قرف دجوي  .وال مازتلا يأ ةدرفنملا هتدارإب دجوي مل نيدملا ىرت ةيناثلا

ال ةينامل األ ةيرظنلا نأ ىقب هنم . للحتلا نكمي نكلو دوجوم مازتلا و دوجوم ريغ مازتلا
ال ةعورشم ةقث هتدارإ تدلو اذإ همازتلا نم للحتي نأ ةدرفنملا هتدارإب مزتلملل حمست

صخش دنع تدلو دق نيدملا ةدارإ نأ انضرف إالاذإ ققحتي ال اذهو اإلخاللاهب . زوجي
اذإف .  ةدار اإل هذه ىضتقمب لمعلا ىلإ نئمطي هتلعج ةعورشم ةقث .  نئادلا وه .  نيعم

ةيرظنلل زاج ،  ةدرفنملا هتدارإب نيدملا ةينامل األ ةيرظنلا تمزلأو ،  ضرفلا اذه ققحت
عم هتدارإ قفاوتب  ،لب ةدرفنملا هتدارإب ال نكلو ،  ًاضيأ نيدملا مازتلا ب لوقت نأ ةيسنرفلا
ىلع لوزنلا و نيدملا ةدار إل هنانئمطا نم صلختست ةدارإ يهو نئادلل ةينمضلا ةدار اإل
هتدارإ يه ةلا حلا هذه يف نيدملا مازتلا ببس ناك ءاوسو هفرصت يف اهاضتقم

 ،ذإ ةدحاو ةيلمعلا ةجيتنلا  ،ف نويسنرفلا لوقي امك دقعلا  ،وأ نامل األ لوقي امك ةدرفنملا
.  نيلوقلا كال يف هيف عوجر ال ًامازتلا مزتلم نيدملا

لك هيلع ىنب يذلا ساس نأاأل انتوفي ال هنإف ،  نيتيرظنلا نيب ام انبرق امهم اننأ ىلع
ب تاذ جئاتن تاذ جئاتن ىلإ ىدؤي دق ساس يفاأل االتخالف اذهو .  ًافلتخم الزيلا امهم
ب نامل عماأل انلق  ،اذإ هانجلا ع يذلا ريخ األ ضرفلا يف هنأ ىلإ انه ريشن نأ يفكيو لا .
اذإ امأ .  ةدار اإل هذه رودص ذنم ًادوجوم همازتلا ناك ،  ةدرفنملا هتدارإب نيدملا مازتلا

إال مازتل اال دجوي  ،مل نئادلا ةدارإ عم هتدارإ قفاوتب مزتلي نيدملا نإ نييسنرفلا عم انلق
عم يشمتلا نإ مث .  نئادلا نم ةينمضلا ةراد اإل رودص دنع  ،يأ نيتدار اإل قفاوت دنع

ةدرفنملا ةدار اإل لحنو ،  مازتل اال رداصم نيب نم دقعلا فذحن انلعجي ةينامل األ ةيرظنلا
،  رداصملا هذه نيب ةدرفنملا ةدار ًلإل جماال حسفت فال ةيسنرفلا ةيرظنلا امأ .  هلحم

.  ًامازتلا ئشني يذلا ينوناقلا لمعلا وه هدحو دقعلا لعجتو
ل ًاماع ًاردصم ةدرفنملا ةدار اإل لعجي مل هتاذ ينامل األ نوناقلا نإف رمأ نم نكي امهمو

رصحلا ليبس ىلع ةددحم حاالت يف ءانثتس اال ليبس ىلع اهب ذخأ لب ،  مازتل ال
نماإل لعج دقف يلا اإلطي يسنرفلا عورشملا امأ .(1) ةصاخ ةينوناق صوصن ىضتقمب

ال ينوناقلا لمعلا قيرط نم مازتل اال ءاشنإ نأ ىلع ينامل األ يندملا نوناقلا نم 305 تصن دقو (1)
نوقلعملا لوقي اذه يفو كلذ خالف ىلع نوناقلا اهيف صني يتلا لا ادعاألوح ،  دقعب إال نوكي

وه أدبملا اذه ريرقت نم ضرغلا :"نإ يتأي ام ينامل األ نوناقلل ةيمسرلا ةيسنرفلا ةمجرتلا ىلع
اال هيف أشني يذلا دحلا يف ،  تامازتل اال ءاشن إل ًاماع ًاردصم نوكت نأ نم ةدرفنملا ةدار اإل جارخإ
األ نوناقلا عورشم ريضحتل ةيناثلا ةنجللا نم ىتح ،  بلط هنأ حيحص .  ينوناق لمع نم مازتل
 ،عم ءاضقلل حمسي اذه ناك دقو .  ءاهقفلا ريدقتل ةلأسملا كرتتل ،  صنلا اذه فذح ،( ينامل
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نوناقلا اآلننأ ىرنسو .(1) مازتل لال ًاماع ًاردصم ،  دقعلا بناج ىلإ ،  ةدرفنملا ةدارإ
مازتل لال ًاردصم ةدرفنملا ةدار اإل لعجي ملف ،  ينامل األ نوناقلا جهنم جهن ديدجلا يرصملا

.  ةصاخ صوصن اهب تدرو ةدودحم حاالت يف إال
: مازتل لال ًاردصم ةدرفنملا ةدار باإل ديدجلا يندملا نوناقلا ذخأ دح يأ ىلإ -907

ام ىلع هنم 228 ةداملا يف صني ديدجلا يندملا نوناقلل يديهمتلا عورشملا ناك
يتأي

اذه نغف .  ةنيعم ةدمل ناكو ًابوتكم دحأو بناج نم رداصلا دعولا ناك اذإ -1"
الم اذه ماد ام هيلإ هجو نم ملع ىلإ هيف لصي يذلا تقولا نم هبحاص مزلي دعولا

. " هضفري
ةرورضب اهنم قلعت  ،إالام دوقعلا ب ةصاخلا ماكح األ دعولا اذه ىلع ىرستو -2"

. " مازتل اال ءاشن إل نيتقباطتم نيتدارإ دوجو
ةداملا مكح يرسيو هب ، ةصاخلا ماكح لأل ًاعضاخ دوقعلا يف باجي اإل ىقبي -3"

.(2)" روهمجلا ىلإ هجوي ةزئاجب دعو لك ىلع ةيلا تلا
اإل لعجي ،  نيتسلا هتدام يف يلا اإلطي يسنرفلا عورشملا رارغ ىلع ،  صنلا اذه ناكف
نأ كلذل طرتشي ناكو .  دقعلا لثم كلذ يف اهلثم ،  مازتل لال ًاماع ًاردصم ةدرفنملا ةدار

ةيبلغ األ نكلو .  ةدعاقلا ىلع اهلخدي يتلا تاءانثتس يفاال عسوتي  ،نأ ةيديلقتلا ةدعاقلا ب هكلمت
اهب فرتعي يتلا ةيئانثتس لااال األوح ىلإ ةراش اإل تديرأ دقف كلذ عمو .  يأرلا اذه نم نكت مل
درجم نم أشني مازتل اال نأب نوناقلا اهيف ملسي يتلا حلااالت نأ ررقملا نم نوكي ىتح ،  نوناقلا

يف ةدراولا ةدعاقلا نم ءانثتسا اهنأ اهرابتعا ىلع اهروصت عاطتسملا نم نوكي ةدرفنم ةدارإ
م305) ينامل األ نوناقلل ةيسنرفلا ةمجرتلا " ةدرفنملا ةدار اإل ةيرظنل قيبطتو ، 305 ةداملا

تارابتع ال مازتل لال ًاماع ًاردصم ةدرفنملا ةدار اإل لعجي مل هنأ يف ينامل األ عورشملا طاتحا دقو اذه
ماع ، أدبمك ةيرظنلا األذخب ضفر دق ينامل األ عورشملا ناك :"اذإ سيلا لوقي اذه يفو .  ةيلمع
هذه لثم ءاطعإ رطخلا نم نإف ،(Brins زتنرب اهادبأ يتلا بابس لأل كش نود عجار كلذف
تاب مازتلا كانه نأ نيبتن نأ ةدرفنملا ةدار اإل هذه رهظم مامأ ،  بعصي  ،ذإ ةدار لإل ةيرحلا
يف تامازتل هب"اال ديقتي نأ هبحاص دصقي نأ نود ًافازج يقلأ لوق إال دجوي ال هنأ  ،وأ يدج

.(142 ةرقف ينامل األ نوناقلا
ل ًاماع ًاردصم اهرابتعاب ةدرفنملا ةدار لإل صاخ لصف دقعب يلا االطي يسنرفلا عورشملا درفنأ دقو (1)
،  ددحم لجأب تنرتقاو ،  ةبوتكم تناك اذإ ةدرفنملا ةدار اإل نأب 60 ةداملا يف ىضقف مازتل ال
ةدار اإل ىلع قبطنتو ،  اهضفري ملو هيلإ تهجوت نم ملع ىلإ اهلوصو درجمب اهبحاص مزلت

ا ءاشن إل نيتدار اإل قفاوت ةرورضب ةقلعتملا دعاوقلا ادع دقعلا ىلع قبطنت يتلا دعاوقلا ةدرفنملا
.  تامازتل ال

نيب ةشقانملل ًاراثم ناك صنلا اذه نأ يلا اإلطي يسنرفلا عورشملل ةيحاضي اإل ةركذملا يف ءاج دقو
ال ًائيرج ًاديدجت أدبملا اذه ريرقت يف نأ ضعبلا نظ دقف .  ةيلا واإلطي ةيسنرفلا نيتنجللا ءاضعأ
،  يسنرفلا نوناقلا ىلإ ةبسنلا ب ةهاجولا ضعب هيف ناك  ،اذإ ضارتع اذهاال نكلو ،  لمعلا هبلطتي

تصن دقف يلا . اإلطي نوناقلا ىلإ ةبسنلا ب هيجو ريغ ،  يسنرفلا نوناقلا ىلإ ةبسنلا ب هيجو ريغ
اإل ربتعي دحأو بناجل ةمزلملا دوقعلا يف هنأ ىلع يلا اإلطي يراجتلا نوناقلا نم 36 ةداملا
اذه ىلإ ةبسنلا ب ًاريبك نذإ سيل ديدجتلا  ،ف هيلإ هجو نم ملع ىلإ هلوصو درجمب ًامزلم باجي
ةعيبط فرعت يف الف خلل ًادح عضي وهف يسنرفلا نوناقلا يف هلا خدإ ديفملا نمو .  نوناقلا
وهو ،  راقعلا ريهطت يف امك ةدرفنم ةدارإ درجم يه وأ دوقع يه له ،  ةينوناقلا األمعلا ضعب
هضتقي ام عم يشمتلا  ،ب دعو نم صخشلا نع ردصي ام مارتحا ةرئاد عسوي هتاذ تقولا يف

ب فتكت مل يهف ،  ديدجتلا اذهل ةلوقعم ًادودح تمسر دق 60 ةداملا نأ ىلع .  ةينلا نسح
نأ كلذ قوف تطرتشا  ،لب ببسلا و لحملا ةيعورشمو ةيله نماأل دقعلل ةيعوضوملا طورشلا
ص ص71– رظنأ ةمزلم اهئاقبل ةدم ددحت نأو ،  ةباتكلا ب ةتباث ةمزلملا ةدرفنملا ةدار اإل نوكت

.( ةروكذملا ةيحاضي اإل ةركذملا نم 73
.  شماهلا يف ص338 2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم (2)
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خالاهل يف تضفر اذإ ةنيعم ةدم اهل ددحت نأو ،  ةبوتكم ةدرفنملا ةدار اإل نوكت
ىلإ هيف لصت يذلا تقولا نم اهبحاصل ةمزلم نوكت اهنإف ،  ضفرت مل اذإ امأ .  تطقس
ةدار اإل ىلع ىرسيو ةدار نعاإل ريبعت لك نأش كلذ يف اهنأش ،  هيلإ تهجو نم ملع
بوشي امم ةدار اإل ولخو ةيله األ رفاوت بجيف ،  ماكحأ نم دقعلا ىلع يرسي ام ةدرفنملا

.  عورشم ببس دوجوو لاالةمز ، طئارشلا هيف رفاوتت لحم مايقو ،  بويع نم ءاضرلا
ةدار اإل تماد  ،ام نيتدار اإل قفاوت ةرورضب قلعتي ام ةهادب ماكح األ هذه نم ىنثتسيو

.(1) مازتل اال ردصم يه ةدرفنملا
ةدرفنملا ةدار اإل تناكل ،  ديدجلا يندملا نوناقلا ىلإ لقتناف صنلا اذه ىقب ولو

يذلا وحنلا ىلع هيف جلا عت اهب صاخ باب دارفإ بجو ولو ،  دقعلا ك مازتل لال ًاماع ًاردصم
يف فذح صنلا نكلو .(2) ببس بال ءارث واإل عورشملا ريغ لمعلا و دقعلا يف هانيأر

ةدرفنملا ةدار اإل لعجت ةماع ةدعاق عضو نع الً ودع " هفذح ناكو .  ةعجارملا ةنجل
ئشنت ةدرفنملا ةراد نأاإل نم نوناقلا يف اهيلع صوصنملا بحلااالت ءافتكاو ،  ةمزلم
نوكت نأ نع ةدرفنملا ةدار باإل تعجر ةعجارملا ةنجل نأ كلذ نم نيبتيو .(3)" ًامازتلا

حبصي :"1-ال يتأي  ،ام صنلا اذهل ًاحرش ،  يديهمتلا عورشملل ةيحاضي اإل ةركذملا يف ءاج دقو (1)
هنأش ،  هيلإ هجو نم ملع ىلإ هيف لصي يذلا تقولا نم إال ًامزلم دحأو بناج نم رداصلا دعولا
ىلإ لودعلا اذه لصو ىتم هرودص دعب هنع لودعلا زوجيف .  ةدار نعاإل ريبعت لك نأش كلذ يف
نأ ديب .  ةماعلا دعاوقلا ماكح أل ًاقفو هلوصو تقو وأ هتاذ دعولا لوصو لبق هيلإ هجو نم ملع
نع هقرفي ام اذهو ،  لوبقلا ىلإ ةجاح نود همكح بيترتب زاتمي دحأو بناج نم رداصلا دعولا
حةلا يف طقسي هنكلو اذه . هضرفي أوال هيلإ هجو نم ملع ىلإ لصي نأ هموزلل يفكيف دوقعلا

فلتخي هجولا اذه نم وهو .  همغر ىلع ًاقح بسكي نأ ىلع دحأ ربجي نأ زوجي  ،ذإال ضرفلا
اإل ردص نم ملع ىلإ لوبقلا اذه لوصوو نئادلا لوبقب إال متي ال دقعلا  ،ف دقعلا نع ًانيب الًاف تخا

دعوب طابتر اال ىلإ ةدار نعاإل ريبعتلا ب دصقي ناك اذإ ام نييبت ناكمب ةيمه األ نمو هنع . باجي
نم مازل يفاإل ةوق هل تناك نإو ،  باجي نأاإل مولعملا نمف .  باجي اإل درجم دحأو بناج نم

-2.  هبيترت داري يذلا مازتل اال أشني ىتح لوبقلا ب نرتقي نأ هنع ،الدب لودعلا زاوج مدع ثيح
ءبع عقيو باجي اإل درجم ىلإ هب دصق هنأ ةدار نعاإل ريبعتلا ىمرم يف كش دنع ضرتفيو

ب تابث اإل نوكيو كلذ . ىعدي يذلا نئادلا قتاع ىلع دحأو بناج نم رداصلا دعولا مايق تابثإ
ةقيثو نمضتت نأ بجي كلذكو تاهينج ةرشع زواجت ال دعولا ةميق تناك ولو ًامئاد ةباتكلا
درجمب مازتل اال أدبم ررقت ىتمو -3.  دعو امب ًامزتلم خالاهل دعاولا ىقبي يتلا ةدملا نايب دعولا

يف دقاعتلا ةيلهأ رفاوت بوجو كلذ ىلع بترتيو .  هيلع دوقعلا ماكحأ نايرس نيعت ،  دعولا
رفاوتت لحمو ببس ىلع همازتلا مايقو ،  بويع نم اضرلا بوشي امم هتدارإ ولخو ،  دعاولا

ام نيتدار اإل قفاوت ةرورضب قلعتي ام ةهادب ماكح األ هذه نم ىنثتسيو لاالةمز . طئارشلا امهيف
ص ص338– 2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم . " مازتل اال ردصم يه ةدرفنملا ةدار اإل تماد

.( شماهلا يف 339
": يتأي ام ددصلا اذه يف يديهمتلا عورشملل ةيحاضي اإل ةركذملل ةماعلا ةرظنلا يف ءاج دقو (2)
ا يسنرفلا عورشملا ثملا كلذ يف ًايذتحم ،  مازتل لال ًاردصم ةدرفنملا ةدار نماإل عورشملا لعج

بورض ىلع ءاضقلا ىلع ةدار اإل هذه ىلإ مازتل اال ةوق دانسإ يف األرم رصتقن سيلو يلا . إلطي
ةئيشملا ةركفو دقاعتلا ةركفلا نيب يأرلا هوجو تقرف نأ دعب اهتيمهأ مدعت فوس الف خلا نم

دنع مهقوقح ةديقملا نينئادلا ىلع نمثلا ضرعك ،  تافرصتلا ضعب ةعيبط فييكت يف ةدحاولا
كلذك رصتقي ال وهو ص54)، يلا اإلطي يسنرفلا عورشملل ةيحاضي اإل ةركذملا ،  راقعلا ريهظت
ةيحاضي اإل ةركذملا ،  ةينلا نسح يضتقي امل ةباجتسا دوهعلا ب ربلا أدبم قاطن طسب ىلع

هظح نكي امهم ديدجتلا اذه نكلو ،  لماعتلا قاطن يف ص54) يلا اإلطي يسنرفلا عورشملل
باجي لإل فرتعا ىتمف .  باجي اإل موزل أدبمل عورشملا رارق إل ةيقطنم ةجيتن ربتعي ،  ةأرجلا نم
هسفن قطنملا مازتلا نأ كلذ ،  دحلا اذه دنع فوقولا ىلإ وعدي ام ةمث سيلف ،  مازل اإل ةوقب

األمعلا ةعومجم . " ماع هجوب مازتل اال ءاشن إل ةدرفنملا ةدار اإل ةيافك رارقإ ىلإ يدؤي
.( شماهلا يف ص337 ص336- 2 ةيريضحتلا

.  شماهلا يف ص339 2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم (3)
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لال ًاردصم نوكت نأ ىلإ ،  يديهمتلا عورشملا يف األرم ناك امك ،  مازتل لال ًاماع ًاردصم
راس جهنلا اذه ىلع .  ةصاخ ةينوناق صوصن يف درت ةيئانثتسا حاالت يف مازتل

.  ًانوناق حبصأ ىتح هلحارم رئاس يف عورشملا
يه ديدجلا يندملا نوناقلا يف ةدرفنملا ةدار اإل اهشتفت يتلا تامازتل 908-اال
يتلا ةفلتخملا تائيهلا هبتنت ملو : نوناقلا وه رشابملا اهردصمو ةينوناق تامازتلا

يرهوجلا رييغتلا اذهل ،  ةعجارملا ةنجل ذنم ،  يندملا نوناقلا عورشم رظن ىلع تبقاعت
اال هذهل رشابملا ردصملا ناك دقف .  ةدرفنملا ةدار اإل اهئشنت يتلا تامازتل اال ردصم يف
ماقم ىلإ تقترا دقو .  اهتاذ ةدرفنملا ةدار يهاإل .  يديهمتلا عورشملل ًاقفو ،  تامازتل

ةدرفنملا ةدار لإل يديهمتلا عورشملا دقع مث نمو مازتل لال ًاماع ًاردصم تحبصأف ،  دقعلا
و دقعلا يهو ىرخ األ ةماعلا رداصملل ةصاخ الً وصف دقع امك اهب ، ًاصاخ الً صف
ةدار باإل ةعجارملا ةنجل تلزن نأ دعب نكلو ببس بال ءارث واإل عورشملا ريغ لمعلا
 ،مل صاخ صن ىضتقمبو ،  ةيئانثتسا حاالت يف مازتل لال ًاردصم نوكت نأ ىلإ ةدرفنملا
موقت ال اهنع ةئشانلا تامازتل اال تحبصأو ،  مازتل لال ًاماع ًاردصم ةدرفنملا ةدار اإل دعت
حبصأف ،  ةصاخ ةينوناق صوصن ىضتقمب موقت  ،لب نوناقلا هررقي ماع لصأ ىضتقمب
مازتلا يأ رابتعا بجاولا ناك مث نمو تامازتل اال هذهل رشابملا ردصملا وه نوناقلا صن

لإل دوقعملا صاخلا لصفلا فذحو ،  نوناقلا هردصم ًامازتلا ةدرفنملا ةدار نماإل أشني
ةدرفنملا ةدار لإل دوقعملا صاخلا لصفلا فذحو .  نوناقلا هردصم ًامازتلا ةدرفنملا ةدار

.  مازتل لال رشابم ردصمك نوناقلل دوقعملا لصفلا يف هجامدإو .  يديهمتلا عورشملا يف
.  هلعفت نأ تائيهلا نم امونالاه ةعجارملا ةنجل تاف ام اذهو

اهب ًاصاخ ًاباب ةدرفنملا ةدار لإل دقعن ملف .  بيوبتلا يف أطخلا اذه رياسن نأ درن ملو
كلاالم انأجرأ  ،لب ديدجلا يندملا نوناقلا لعف امك ،  دقعلل صصخملا بابلا دعب يتأي
اال لعجنف .  رشابملا اهردصم وه نوناقلا نوكي يتلا تامازتل يفاال ملكتن نأ ىلإ اهيف

.  قاطنلا اذه يف لخدت ةدرفنملا ةدار اإل اهئشنت يتلا تامازتل
الدب ةدرفنملا ةدار اإل هئشنت مازتلا لك نأ ديدجلا يندملا نوناقلا يف نذإ ةدعاقلا ف

هناكرأ نيعي يذلا وهو ،  رشابملا هردصم وه صنلا اذه ربتعيو .  ينوناق صن يف دري نأ
.  هماكحأ نيبيو

ةدارإ نم أشني مازتل اال لعجت نوناقلا يحاون يف ةرثانتم صوصن تدرو دقو
: كلذ نم ركذن .  ةدرفنم

داعيم نيع اذإ (م93):"1- اآليت صنلا هيف درو دقو .  مزلملا باجي (1)اإل
.  داعيملا اذه يضقني نأ ىلإ هباجيإ ىلع ءاقبلا ب بجوملا مزتلا لوبقلل

ءاشنإ نوكي ":(1 ةرقف (م70 اآليت صنلا اهيف درو دقو ،  تاسسؤملا (2)
.  ةسسؤملا دجوت يتلا يه ةدرفنملا ئشنملا ةدارإف . " ةيصوب وأ يمسر دنسب ةسسؤملا

مزتلي  .مث ةيصوب هتوم دعب وأ هتايح يف امإ اهرثأ جتنتل اهبحاص اهردصي ةدار اإل هذهو
مزتلي مث .  ةيصوب هتوم دعب  ،وأ هتايح يف امإ اهرثأ جتنتل ةدرفنملا هتدارإب ئشنملا

نم هب دهعت ام ةيكلم اهأشنأ يتلا ةسسؤملا ىلإ لقني نأ ًاضيأ ةدرفنملا هتدارإب ئشنملا
،  ًايونعم ًاصخش تدجوأ انه ةدرفنملا ةدار نأاإل ىرن مث نمو اهل . هصصخ يذلا لا ملا

.(1) يونعملا صخشلا اذه وحن ًامازتلا تأشنأو

. 194 ةرقف -193 ةرقف فلؤملل دقعلا ةيرظن رظنأ (1)

عورشملا نأ ةسسؤملا هذه وحت هتمذ يف ًامازتلا تأشنأ دق ةسسؤملل ئشنملا ةدارإ نأ ىلع لدي اممو
71 ةداملا يف صنف ،  ةيصيلوبلا ىوعدلا صوصخ يف ةيصولا وأ ةبهلا ب ةسسؤملا ءاشنإ هبش

تناك اذإف .  ةيصو وأ ةبه ةباثمب هتثروو ئشنملا ينئاد ىلإ ةبسنلا ب ةسسؤملا ربتعي " هنأ ىلع
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(م1066):" اآليت صنلا هيف درو دقو ،  ًايمسر ًانهر نوهرملا راقعلا ريهطت (3)
ردقلا ىلإ ةديقملا نويدلا يفوي نأ دعتسم يفاإلعالنهنأ ركذي نأ زئاحلا ىلع بجي
ضرعلا رصحني  ،لب ًادقن غلبملا ب ضرعلا بحصي نأ هيلع سيلو .  راقعلا هب موق يذلا
قاقحتسا داعيم ناك ًايأ لا حلا يف عفدلا بجاو غلبمب ءافولل هدادعتسا راهظإ يف

يفوي نأ ةدرفنملا هتدارإب مزتلي زئاحلا نأ صنلا اذه نم ذخؤيو . " ةديقملا نويدلا
ريهطت يف هتبغر عإالهن درجمب كلذو ،  راقعلا هب موق يذلا ردقلا ىلإ ةديقملا نويدلا
ةداملا يف نيبملا وحنلا ىلع عإالتان مهقوقح ةديقملا نينئادلا ىلإ ههيجوتب راقعلا

. 1065
ناك املو . 162 ةداملا صن هيف درو دقو ،  روهمجلا ىلإ هجوملا ةزئاجب دعولا (4)

ال يصفت هثحب ىلوتنسف بابلا اذه وه هثحبب ناكم يلوأ ًاينوناق ًامازتلا ئشني صنلا اذه
.(1) يلي اميف ً

يناثلا ثحبملا
هماكحأ نيبيو ينوناقلا مازتل اال ناكرأ نيعي يذلا وه صنلا

األلو بلطملا
ةماعلا ةدعاقلا

،  ينوناقلا مازتل اال ئشني يذلا وه صنلا نأ انيأر : ينوناقلا مازتل اال ناكرأ -909

لثم يف نوناقلا اهررقي يتلا ىواعدلا ةرشابم مهل زاج ،  مهقوقحب ًارارضإ تئشنأ دق ةسسؤملا
ةسسؤملا ءاشنإ امأ ،  دقعب إال نوكت ال نأ ريغ . " اياصولا و تابهلا ىلإ ةبسنلا ب ةلا حلا هذه

.  ةدرفنم ةدارإب نوكتف

دقو .  اهرهش متي نأ ىلإ كلذك ةدرفنم ةدارإف اهيف عوجرلا زوجي ،  ةدرفنم ةدارإب ةسسؤملا أشنت امكو
اهنع لدعي نأ اهأشنأ نمل زاج يمسر دنسب ةسسؤملا ءاشنإ ناك ىتم " هنأ ىلع 72 ةداملا تصن
اذإ ةسسؤملا نأ يهيدبو . "59 ةداملا ماكح أل ًاقفو اهرهش متي نأ ىلإ كلذو ،  رخآ يمسر دنسب

.  ةيصو لك نأش كلذ يف اهنأش ،  ىصوملا توم ىتح ًامئاد اهيف عوجرلا زاج ةيصوب تئشنأ
ًادقع كانه نأب ةداع فيكيو .  هلماحل دنسلا مازتل لال ةئشنم ةدرفنملا ةدار اإل تاقيبطت يف لخديو (1)
يذلا وه دقعلا اذهو دنسلا لماح لوأو بحاسلا نيب CONTRATABSTRAIT)مت ًادرجم

نأ ىلإ ،  هريغ ىلإ اذهو ،  رخآ ىلإ هقح األلو لماحلا لوح دقو .  بحاسلا ةمذ يف مازتل دلواال
بتكي دقف فييكتلا اذه ىلع لزنت ال ًاضورف كانه ريخ .إالنأ األ لماحلا ىلإ دنسلا لصو

دي يف عقي نأ ىلإ يدي األ هلدابتتف ،  قرسي وأ هنم عيضي ألدح هملسي نأ لبقو ،  دنسلا بحاسلا
نأ نكمي  .وال بحاسلا نم ةميق ءافيتسا يف قحلا صخشلا اذهل نوكيف ،  ةينلا نسح صخش
دنس ىلع رثع ًاصخش ناك اذه نإف ،  لماح لوأ نيبو هنيب بجومب مزتلم بحاسلا نإ انه قيلا
مزتلا دق بحاسلا نأ لوقن إالنأ مازتل اذهاال ريسفتل نذإ قبي ملف .  هقرس ًاصل وأ عئاض وهو
دقف وأ تام ألدح دنسلا هملست لبق بحاسلا نأ ضرف اذإ كلذك .  ًادرجم ًامازتلا ةدرفنملا هتدارإب
نأ نكمي ال همازتلا ردصمو ،  ًامزتلم ىقبي ( هتثرو وأ وهف ،  دنسلا يدي األ تلوادت  ،مث هتيلهأ
األ نوناقلا صن دقو انه . همازتل ال ًاردصم ةدرفنملا هتدارإ إال سيلف ةلا ، حلا هذه يف ًادقع نوكي

مزتلي هلماحل دنس هنم ردصي نم نأب 794 ةداملا تضقف ،  ةمدقتملا لولحلا ىلع ةحارص ينامل
ىضقتو ناك . لكش يأب هتدارإ مغر يدي األ هلدابت ول ىتحو عاض ، وأ هنم قرس ول ىتح هب ،

وأ دنسلا هنم ردص نم تام ول ىتح ةينوناقلا هتوقل ًاظفاح ىقبي هلماحل دنسلا نأب اهتاذ ةداملا
.(195 ةرقف فلؤملل دقعلا ةيرظنهب لماعتلا لبق ةيله األ دقف

ىلوتي نأ يه ةيدام ةعقاو نم  ،لب ةدرفنم ةدارإ نم أشنت ال اهنأ انمدق دقف يلوضفلا تامازتلا امأ
برل ًانأش ىلوتي نأ يف هتدارإ رهظي نأ يلوضفلا مازتل ال يفكي  .وال لمعلا برل ًانأش يلوضفلا

 .ال داملا لمعلا  .ف لمعلا ب نأشلا اذه لوتي مل ماد  ،ام ةحضاو ةدار اإل هذه تناك امهم ،  لمعلا
.  ةفورعملا هتامازتلا يلوضفلا ةمذ يف ئشني يذلا  ،وه يلوضفلا ةدارإ

دقو .  ةدرفنملا ةدار الاإل دقعلا هردصم ريغلا ةحلصمل طارتش يفاال عفتنملا وحن دهعتملا مازتلا كلذكو
.  ريغلا ةحلصمل طارتش يفاال كلاالم دنع الً يصفت نايب رم
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دقو .  مازتل اال اذه هناكرأ نيعي يذلا وه كلذك صنلا هل .و ًارشابم ًاردصم ربتعيو
لك يف ،  صنلا ىلإ عوجرلا  .ف مدقت اميف ةينوناقلا تامازتل نماال ةفئاط انضرعتسا
موقي يتلا ناكر واأل مازتل اال اذه ىدم نيبي يذلا وه ةدح ، ىلع اهنم ينوناق مازتلا

.  اهيلع
ًامازتلا امإ نوكت ،  تامازتل اال رئاسك ،  ةينوناقلا تامازتل نإاال ماع هجوب لوقلا نكميو

(obligationdefaire)،وأ لمعب ًامازتلا (obligationdedonner)،وأ ءاطعإب
باإل ينوناقلا مازتل اال لثم .(obligationdepasfaire) لمع نع عانتم باال ًامازتلا

رطاخم نع لماعلا ضيوعتب مازتل  ،واال بئارضلا عفدب مازتل واال ةقفنلا ب مازتل اال ءاطع
راجلا مازتلا  ،و رصاقلا لا ومأ ريدي نأ يلولا مازتلا لمعلا ب ينوناقلا مازتل اال لثمو .  لمعلا
عانتم باال ينوناقلا مازتل اال لثمو .  هراج كلمب قصتلملا هكلمل دح عضو يف كرتشي نأ

أال همازتلا  ،و ىوق رذع نود هراج هب رتسي يذلا طئاحلا مدهي أال راجلا مازتلا لمع نع
.  ناريجلل ًاشحاف ًاررض ثدحي

هذه موقتو .  نيدمو نئاد نيب ام ةطبار ،  تامازتل اال رئاسك ،  ينوناقلا مازتل واال
ينبملا ينوناقلا مازتل يفاال نوناقلا ناك ا ملو .  هطئارشل فوتسم لحم ىلع ةطبارلا

معال وأ ناك ءاطعإ ،  هانيب يذلا وحنلا ىلع لحملا اذه نيعي يذلا وه ةيدام ةعقاو ىلع
 .فال ةبجاولا طئارشلا يفوتسا دق نوكي نأ الدب لحملا نإف ،  لمع نع ًاعانتما ًوأ

.  ةيحانلا هذه نم راثت نأ نكمي ةبوعص
دقف ،  ةدرفنملا ةدار اإل ىلإ دنتسا إالاذإ ينوناقلا مازتل يفاال ًانكر نوكي ال ببسلا و
ىلع موقي يذلا ينوناقلا مازتل نأاال كلذ ىلع بترتيو .  ةدار باإل لصتي ببسلا نأ انيأر
ببس ىلع ًاينبم نوكي نأ بجي ،  ةزئاجب دعولا و مزلملا باجي  ،كاإل ةدرفنم ةدارإ

ينوناقلا مازتل اال يف لحملا كلذكو .  ًارثأ جتنت ال ةلطاب ةدار اإل تناك  .إوال عورشم
ًايفوتسم نوكي نأ هنييعت يف بجيف ،  ةدار اإل هذه هنيعت ةدرفنملا ةدار اإل ىلع ينبملا

.  لحملا يف كلاالم دنع هانمدق يذلا وحنلا ىلع هطئارشل
امأاال ةدرفنملا ةدار اإل ىلع ينبملا ينوناقلا مازتل يفاال اهرفاوت بجي امنإ ةيله واأل

نوناقلا صن إالاذإ ةيلهأ ةيأ هيف طرتشت فال ةيدام ةعقاو ىلع ينبملا ينوناقلا مازتل
نم 272 ةداملا نم ةيناثلا ةرقفلا يف هيلع ًاصوصنم مكحلا اذه ناك دقو كلذ . ىلع

تامازتل اال هذه يف ةيلهأ ةيأ طرتشت :"وال اآليت هجولا ىلع يديهمتلا عورشملا
فذحف . " كلذ خبالف يضقي صن دجوي )،اممل ةيدام عئاقو ىلع ةنيبملا ةينوناقلا )
قيبطت ىضتقم نم موهفم وهف ،  هيلإ ةجاحلا مدعل ةعجارملا ةنجل يف صنلا اذه
طرتشي ةيدام ةعقاو ىلع ينبم ينوناق مازتلا ىلع ةلثم األ نمو .(1) ةماعلا دعاوقلا

نأ ظح  .يوال شماهلا يف 901 ةرقف ًافنآ رظناو ص493- 2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم (1)
 ،مل ديدجلا يندملا نوناقلا نم 198 ةداملا لباقت يتلا يهو يديهمتلا عورشملا نم 272 ةداملا

عورشملا يف ةدرفنملا ةدار  ،ألناإل ةيدام عئاقو ىلع ةينبملا ةينوناقلا تامازتل إاللال ضرعت
قاطن يف اهنع ةئشانلا تامازتل اال لخدت ملف ،  انمدق امك مازتل لال ًاماع ًاردصم تناك يديهمتلا

ةيأ طرتشت ال هنأ ىلع 272 ةداملا نم ةيناثلا ةرقفلا صنت نأ ًاموهفم ناك مث نمو صنلا اذه
.  ةينوناقلا تامازتل يفاال ةيلهأ

ةينبملا ةينوناقلا تامازتل يفاال ةيله األ ددص يف ،  يديهمتلا عورشملل ةيحاضي اإل ةركذملا يف ءاج دقو
ةدارإ نع الالً قتسا نوناقلا صنب ةررقملا تامازتل اال أشنتو ": يتأي  ،ام ةيدام عئاقو ىلع
دقف اذه عمو .( ينانبللا نينقتلا نم 120 ةداملا ام ةيلهأ مهف يضتقت ال يهف ،  نأشلا ىوذ
بترتت ال اهنأ كلذ يف ًايعارم ،  تامازتل اال اذه ضعبل ةبسنلا ب ةصاخ ةيلهأ نوناقلا بلطتي
طرتشي  ،ذإ يلوضفلا قتاع ىلع تامازتل نماال عقي ام ليبقلا اذه نمو .  ةدار نعاإل لزعمب

. ،  دقاعتلل الًهأالً ضفت ريغلا نوؤش نم نأشل ىدصتي نم نوكي نأ هبترتل نوناقلا
ص493). ص492– 2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم
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ةداملا نم يلو األ ةرقفلا نأ انيأر دقف ،  يلوضفلا تامازتلا ةصاخ ةيلهأ هيف صنلا
نع الً وئسم نوكي  ،فال دقاعتلا ةيلهأ يلوضفلا يف رفاوتت مل "اذإ هنأ ىلع صنت 196

. " عورشم ريغ لمع نع ةئشان هتيلوئسم نكت مل هب ،ام يرثا يذلا ردقلا إالب هتدارإ
مهثروم تومب لمعلا بر اورطخي نأ مهيلع نوناقلا بجوأ امدنع يلوضفلا ةثرو كلذكو

(م194 صنلا طرتشا ،  لمعلا بر حلا صل لا حلا هيضتقت ام تاريبدتلا نم اوذختي نأو
ةداملا طرتشتو .  ةيله األ مهيف رفاوتت نأ تامازتل اال مايقل (2 ةرقف 717 مو 2 ةرقف

.  ةلماك ةيلهأ اذ نوكي نأ يصولا يف ةيبسحلا مكاحملا نوناق نم 16
  ينوناقلا مازتل اال ماكحأ نيبي يذلا وه صنلا كلذكو : ينوناقلا مازتل اال ماكحأ -910

.  ماكح األ هذه ةفرعمل هأشنأ يذلا صنلا ىلإ مازتلا لك يف عجريف ،
ناك اذإ ًانيع ذفني ،  تامازتل اال رئاسك ،  ينوناقلا مازتل نإاال ماع هجوب لوقلا نكميو
مازتل اال ةعيبط نيبت دقو .  ةماعلا دعاوقلل ًاقبط ردقب ضيوعت ىلإ يهتنا  ،إوال ًانكمم اذه

نأب ىنعملا اذه يف ةينطولا فانئتس اال ةمكحم تضق دقو .  هماكحأ نم ًائيش ينوناقلا
نوكت مث نمو ،  نيدلا اذه هتمذ يف بترت نم صخشب ًاصاخ هلعجت ةقفنلا نيد ةعيبط
ىلع نماألرث مكحلا اذهل ىقبي ال ثيحب ،  ةقفنلا مكحل ةطقسم هيلع موكحملا ةافو

.(1) ةافولا لبق األءاد بجاو ناك يذلا ةقفنلا نم قحتسملا رادقمب إال هتكرت
وه صنلا نأ نم هانمدق ام ىلع تاقيبطت ضعبب يتأنو : ةفلتخم تاقيبطت -911
نيبن نأ كلذ لبق نسحيو .  هماكحأ نايبب لفكتيو ينوناقلا مازتل اال هناكرأ نيعي يذلا
ةيلا ملا نيناوقلا  ،ف يندملا نوناقلا يف ًادوجوم صنلا نوكي نا يرورضلا نم سيل هنأ
دق ةفلتخملا نيناوقلا نم كلذ ريغو تاعفارملا نوناقو ةيصخشلا لا األوح نيناوقو
مازتل اال هناكرأ نييعتب صوصنلا هذه لفكتتو ،  ةينوناق تامازتلا ئشنت ًاصوصن نمضتت

.  هماكحأ نايبو
ىلإ اهيف نيعجار اهانلصف نأ قبس دقو ،  يلوضفلا تامازتلا ةينوناقلا تامازتل اال نمف

اال ناكرأ نيعت يتلا يه صوصنلا هذه نأ فيك انيأرو ،  اهأشنأ يتلا ةيندملا صوصنلا
.  هماكحأ نيبتو مازتل

نييعت يف عجري مازتل اال اذهو .  بئارضلا عفدب مازتل اال ةينوناقلا تامازتل اال نمو
لوقنملا و راقعلا ىلع بئارضلا ب ةصاخلا ةيلا ملا نيناوقلا ىلإ هماكحأ نايبو هناكرأ

.  ةفلتخملا بئارضلا نم كلذ ريغو ماعلا مارب واإل لمعلا بسكو
و نيجوزلا نم لك تابجاو اهيف لخديو ةرس ، األ تامازتلا ةينوناقلا تامازتل اال نمو

ءايصو واأل ءايلو األ تامازتلا و اهعاونأ فلتخمب ةقفنلا واألوالدو نيدلا ولا نيب ام علاالةق
لا األوح نيناوق ىلإ اهماكحأ نايب يفو اهناكرأ نييعت يف عجري اهلك هذهو .  ماوقلا و

.  ةسيبحلا مكاحملا نوناق ىلإ اإلسالةيم ،مث ةعيرشلا ىلإ ةصاخبو ،  ةيصخشلا
يندملا نوناقلا صوصن ىلإ اهيف عجريو ،  راوحلا تامازتلا ةينوناقلا تامازتل اال نمو
ةريثك تامازتلا ناريجلا ىلع ضرفت صوصنلا هذهو لا . نماألوح ةبلا غلا ةرثكلا يف
ةئشانلا تامازتل اال اهنمو ،  فولأملا دحلا تزواج اذإ راوجلا راضم زإةلا اهنم ،  ةعونتم

يف عويشلا نع ةئشانلا تامازتل اال اهنمو قص ، ملاال طئاحلا و كرتشملا طئاحلا نع
.  كلملا

ةمذ يف ًاينوناق ًامازتلا ئشني ًاصن نمضتي ديدجلا نوناقلل يديهمتلا عورشملا ناكو
ىتم هب ، ًاقلعتم ًاقح ىعدي نم ىلع ءيشلا اذه ضرعي نأب ،  هزرحأ وأ ًائيش زاح نم لك

ص 1/111 مقر 26 ةيمسرلا ةعومجملا 1924 ةنس ليربأ 19 يف ةينطولا فانئتس اال ةمكحم (1)
يندملا نوناقلا يف هيلع صوصنملا ةقفنلا نيد ةبسانم يف طلتخملا ءاضقلا يف رظناو -191
يندملا نوناقلا ىلع سوروطب ذاتس األ تاقيلعت (220-216/157-154 داوم ميدقلا

ص605 . ص601– 2 ءزج ميدقلا
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نكلو .  هادمو هدوجو ثيح نم هب ىعدملا قحلا يف تبلل ًايرورض ءيشلا صحف ناك
.(1) تاعفارملا باب يف لخدأ ألهن صنلا اذه تفذح ةعجارملا ةنجل

م27 ةداملا وه هيلإ راشملا صنلا و اذه .  شماهلا يف ص492 2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم (1)
مزتلي هزرحأ وأ ًائيش زاح نم لك -1"" اآليت هجولا ىلع يرجي ناكو ،  يديهمتلا عورشملا نم

يذ ىلع اهضرعب رمأي نأ ىضاقللا  ،ف ىرخأ قاروأ وأ تادنسب ًاقلعتم ًاقح ىعدي نم ىلع هضرعب
دنتسي إالنأ ديري ال صخش ةحلصمل كلذ ناك ولو ،  ءاضقلا ىلإ ةجاحلا دنع اهميدقتبو نأشلا

اذإ ءيشلا ضرعب األرم رادصإ ضفري نأ يضاقلل زوجي هنأ ىلع هل .2- قح تابثإ يف اهيلإ
ناكملا يف ءيشلا ضرع نوكيو -3.  هضرع نع عانتم يفاال ةعورشم ةحلصم هزرحأ نمل ناك

نأ ضرعلا طبلا ىلعو .  رخآ ًاناكم يضاقلا نيعي مل  ،ام ضرعلا بلط تقو هيف دجوي يذلا
زرحأ نمل نمضت ةلا فك ميدقت ىلع ءيشلا ضرع قلعي نأ يضاقللو ًامدقم هتاقفن عفدب موقي

اإل ةركذملل ةماعلا ةرظنلا يف ءاج دقو " ضرعلا ببسب ررض نم هل ثدحي دق ام ضيوعت ءيشلا
ميدقتب مازتل اال ىلع ءانثتسا صني نأ ىؤر دقف كلذ عمو : يتأي ام يديهمتلا عورشملل ةيحاضي

صن هل دارفأ اذهلو ،  عيرشتلا يحاون رئاس يف ناكمب رفظي مل مازتل اال اذه نأ كلذ .  ءيش
اذه يف مهلتسا دق عورشملا اذه نأ ىعاريو يلا . اإلطي يسنرفلا عورشملا نع ذخأ صاخ

ةيحاضي اإل ةركذملا يف ءاجو . " يرسيوسلا و ينامل األ نينقتلا يف ماكح نماأل درو ام نأشلا
ا قاطن نم ءيش ميدقتب مازتل اال لخدي -1": يتأي ام صنلا اذه ددص يف يديهمتلا عورشملل

اهلوأ ثالةث:1) طورش عامتجا مازتل اذهاال بيترت يضتقيو .  نوناقلا صنب ةررقملا تامازتل ال
.  ًاينيع مأ قحلا ناك ًايصخش ،  ءيشب قلعتي قحب صخش ىعدي نأ

ءاوس ،  زارح وأاإل ةزايحلا ليبس ىلع رخآ صخش دي يف هب يعدملا ءيشلا نوكي نأ يناثلا ب)و
.  اهيف نكي مل مأ ىوعدلا يف ًامصخ صخشلا اذه ناكأ

،  هادمو هدوجو ثيح نم هب يعدملا قحلا يف تبلل ًايرورض ءيشلا صحف نوكي نأ ثلا ج)وثلا
نم بلا طي نأ قورسملا ءيشلا كلا ثمالًمل زوجيف .  يضاقلل ةرورضلا هذه ريدقت عجريو
بلطي نأ سدنهملا ثراول كلذ زوجيو .  هتيتاذ نم تبثتيل هيلع هضرعب هل هتزايح يف هبتشي

يفاأل هقح ىدم نيعي نأ هل ىنستي ىتح ،  هثروم اهارجأ يتلا تاميمرتلا ةنياعم نم هنيكمت
.  ثاريملا قيرط نم قحلا اذه هيلإ لآ نأ دعب ءارج

دق ةقيثولا صحف نأ امهلوأ : نارمأ ظح يفال ةقيثو وأ ًادنس هضرع بلطي يذلا ءيشلا ناك اذإف -2
يف اهيلإ دانتس اال درجمل  ،لب هادم نييعتو هب ىعدملا قحلا دوجو يف ثبلل ال ًايرورض نوكي

ال ةمكحملل ةقيثولا ميدقتب ،  ءاضتق اإل دنع ،  رمأي نأ يضاقلل نأ يناثلا  .و بلا طلل قح تابثإ
نمث نم ىقب امب ءافولا ب دهعت  ،اذإ ضر األ ىرتشمل ثمالً زوجيف .  بلا طلا ىلع اهضرع درجم
اذه نم هؤادأ بجاولا ردقلا نييعتب ةصاخلا قئاثولا ضرع بلطي اهب ،نأ ةقحلم ةيعارز ةلآ

،  ءاضقلل هتمدخ فلم ميدقت بلطي نأ ًافسعت لزع هنأ ىعدي فظومل كلذك زوجيو .  نمثلا
.  فسعتلا ىلع ليلدلا هنم صلختسيل

 ،إ ةبولطملا ةقيثولا وأ ءيشلا ضرعب رمأي نأ يضاقلل زاج ،  اهركذ مدقتملا طورشلا تعمتجا اذإف -3
يلئاع رس ةمرح ىلع صرحلا  ،ك عانتم لال ىوق ببس وأ ةعورشم ةحلصمب نيدملا كسمتي النأ
زوجي نكلو ،  ىوعدلا عفر تقو ءيشلا دجوي ثيح لصحي نأ ضرعلا يف لص ً .واأل ثمال
ضرعلا تاقفن نوكتو ءاضقلا مامأ ءيشلا ميدقت يف نأشلا وه امك كلذ ، ريغب مكحي نأ يضاقلل

ام ضيوعت نامضل نيمأت ميدقتب كلذ ، يضاقلا يأر  ،اذإ همازلإ زوجيو ،  هبلطي نم قتاع ىلع
ص 2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم " ضرعلا اذه ءارو نم ررض نم ءيشلا زرحم بيصي دق

.( شماهلا يف ص492 ص491– 490و

امل عستت ال ةفلتخم نيناوق يف ةرثانتم صوصن إال كانه دعي  ،مل عماجلا صنلا اذه فذح نأ دعبو
ةمكحملل زوجي :"ال ةراجتلا نوناق نم 16 ةداملا يف ءاج ام كلذ نم هل عستي صنلا اذه ناك

رتفد ىلع وال امهركذ مدقتملا نيرتفدلا ىلع باالطالع رمأت نأ ةيراجتلا تاعزانملا ريغ يف
حةلااإلفالس ، يفو تاكرشلا ةمسقو تاكرتلا داوم وأ ةعاشملا لا األوم داوم يف إال درجلا
كلت ىلع باالطالع اهسفن ءاقلت نم رمأت نأ ةمكحملل زوجي ةمكحملل زوجي لا األوح هذه يفو
كلت ىلع باالطالع اهسفن ءاقلت نم رمأت نأ ةمكحملل زوجي لا األوح هذه يف ءاج امو . " رتافدلا
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.  ةيدام عئاقو ىلع ةنيبم ةينوناق تامازتلا ب قلعتي تاقيبطتلا نم هانمدق امو
ةفئاط اندروأ دقو .  ةدرفنملا ةدار اإل ىلع ةنيبملا ةينوناقلا تامازتل يفاال لا حلا كلذكو
اهناكرأ نييعتب اهتأشنأ يتلا ةينوناقلا صوصنلا لفكتت ًاضيأ هذهف .  هانمدق اميف اهنم

رخآ قيبطتل اآلن لقتننو .  مزلملا باجي يفاإل كلذل ًاقيبطت انيأر دقو .  اهماكحأ نايبو
.  ًاصاخ ًابلطم هل درفنو ،  ةزئاجب دعولا يف

يناثلا بلطملا
صاخ قيبطت

( ةلا عجلا ) ةزئاجب دعولا
يتأيام ىلع ديدجلا يندملا نوناقلا نم 162 ةداملا تصن : ةينوناقلا صوصنلا -912
ةزئاجلا ءاطعإب مزتلا نيعم لمع نع اهيطعي ةزئاجب ًادعو روهمجلا هجو نم -1"

اهب" . ملع نود وأ ةزئاجلا ب دعولا ىلإ رظن نود هب ماق ولو ،  لمعلا اذهب ماق نمل
الن عإب هدعو يف عوجرلا هل زاج ،  لمعلا ب مايقلل جأالً دعاولا نيعي مل اذإو -2"

طقستو .  دعولا يف عوجرلا لبق لمعلا متأ نم قح ىلع كلذ رثؤي إال ىلع ،  روهمجلل
روهمجلل لودعلا عإالهن خيرات نم رهشأ ةتس خالل عفرت مل اذإ ةزئاجلا ب ةبلا طملا ىوعد

.(1)

حلااالتا يف مصخلل زوجي ": ديدجلا تاعفارملا نوناق نم 253 ةداملا يف ءاج امو . " رتافدلا
ناك :1-اذإ هدي تحت نوكت ىوعدلا يف ةجتنم ةقرو ةيأ ميدقتب همصخ مازلإ بلطي نأ آلةيت
ربتعتو ،  همصخ نيبو هنيب ةكرتشم تناك اذإ -2.  اهميلست وأ اهميدقتب هتبلا طم زيجي نوناقلا
اهتامازتل ال ةتبثم تناك وأ نيمصخلا ةحلصمل ةررحم تناك اذإ صخ األ ىلع ةكرتشم ةقرولا

ءاج امو . " ىوعدلا لحارم نم ةلحرم ةيأ يف همصخ اهيلإ دنتسا  .3-اذإ ةلدابتملا اهقوقحو
مامأ ولو ىوعدلا ريس ءانثأ ةمكحملل زوجي ": ديدجلا تاعفارملا نوناق نم 259 ةداملا يف
لا يفاألوح كلذو هدي ، تحت ةقرو ميدقتب همازل إل ريغلا لا خدإ يف نذأت نأ فانئتس اال ةمكحم
ىلإ 185 داوملا رظنأ . " ةقباسلا داوملا يف اهيلع صوصنملا عاضو واأل ماكح األ ةاعارم عمو

.  ديدجلا تاعفارملا نوناق نم 188
هجو نم هجولا -1: ىلع يديهمتلا عورشملا نم 229 ةداملا يف صنلا اذه درو : صنلا خيرات (1)
اذهب ماق نمل ةزئاجلا ءاطعإب مزتلا ،  نيعم لمعب موقي نمل ةزئاج يطعي نأ ًادعو روهمجلل

ب مايقلل جأالً دعاولا ددحي مل اذإو -2.  ةزئاجلا ب دعولا ىلإ رظن نود هب ماق ول ىتح ،  لمعلا
لمعلا ب ماق نم قح يف كلذ رثؤي أال ىلع ،  روهمجلل الن عإب هدعو يف عوجرلا هل زاج ،  لمعلا
عوجرلا عإالن لبق ةين نسحب لمعلا يف أدب نم كانه ناك اذإ امأ -3.  دعولا يف عوجرلا لبق

ام هيلإ دري نأ مزتلي ،  ققحتيل نكي مل دوشنملا حاجنلا نأ تبثي مل ام دعاولا نإف ،  دعولا يف
فرص ام دادرتساب ىوعدلا طقستو اهب . ةدوعوملا ةزئاجلا ةميق كلذ يف زواجي أال ىلع فرص
ةرقفلا ةعجارملا ةنجل تفذح دقو . " دعولا يف عوجرلا عإالن موي نم روهش ةتس ءاضقناب

هجو نم -1": يتأي ام يئاهنلا صنلا حبصأف ،  ةيظفللا الت يدعتلا ضعب لا خدإو ةيناثلا
،  لمعلا اذهب ماق نمل ةزئاجلا ءاطعإب مزتلا نيعم لمعب موقي نمل اهيطعي ةزئاجب ًادعو روهمجلل

.  ةزئاجلا ب دعولا ىلإ رظن نود هب ماق ول ىتح

نأ نود لمعلا أدب دق ناك اذإف .  دعولا يف عوجرلا لبق لمعلا ب مايقلل جأالً دعاولا ددحي مل اذإو -2
ةداملا مقر حبصأف . " ةزئاجلا ةميق حلا يأ يف زواجي ال لداع ضيوعتب هل مكحلا زاج ،  همتي
نوناقلا ةنجل يفو ليدعت نود ةداملا ىلع باونلا سلجم قفاوو .  يئاهنلا عورشملا يف 166

يلو األ ةرقفلا ىلإ ةنجللا تفاضأ نأب تهتنا ،  ةليوط تاشقانم ترج خويشلا سلجمب يندملا
دعي نم مزتلي نأ وه دوصقملا ألن حضوأ ىنعملا لعجت ةفاض اإل هذهو " اهب ملع نود وأ ةرابع
ولو هل ةزئاجلا تصصخ يذلا لمعلا ماقب دق اآلرخ فرطلا ماد ام هئادأب دهعت امب ةزئاجلا ءاطعإب
لمعلا أدب دق ناك اذإف " ةرابع ةيناثلا ةرقفلا رخآ نم ةنجللا تفذحو .  دهعتلا اذهب ملعي مل ناك
تعار دقو ، " ةزئاجلا ةميق حلا يأ يف زواجي ال لداع ضيوعتب هل مكحلا زاج همتي نأ نود

ىلإ يضفي عورشملا صن نأ نع الً ضف ،  ةماعلا دعاوقلل ةلأسملا كرتت نأ فذحلا يف ةنجللا
ىوعد طقستو ": اآلةيت ةرابعلا يف هتغرفأ ًاديدج ًامكح تفاضأو .  ةلداع ريغ ةريثك تاعزانم
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يذلا وه نذإ صنلا  .ف ةدرفنملا ةدار اإل ىلع هانب ًاينوناق ًامازتلا صنلا اذه أشنأ دقو
.  هماكحأ نيبي يذلا وهو ،  ينوناقلا مازتل اذهاال ناكرأ نيعي

موقي ةزئاجب دعاولا مازتلا نأ صنلا نم نيبتيو : ةزئاجلا ب دعاولا مازتلا ناكرأ -913
: اآلةيت ناكر األ رفاوتب

اإل لصت نأ بجيف ةدرفنملا ةدار يهاإل هذهو ،  ةتاب ةدارإ دعاولا نم ردصت (1)نأ
ةلماك ةيلهأ اذ دعاولا نوكي نأ ًاضيأ بجيو .  تابلا باجي يفاإل امك تاتبلا ةلحرم ةدار

وأ هاركإ وأ سيلدت وأ طلغ اهبوشي فال بويعلا نم هتدارإ ولخت نأو هب ، دعو امب مازتل لال
ببس ىلإ هجتت نأو ،  هطئارشل فوتسم لحم ىلع ةدار اإل موقت نأ بجيو الل . غتسا

.  عورشم
صاخشأ وأ نيعم صخش ىلإ تهجو اذإف .  روهمجلا ىلإ ةدار اإل هجوت (2)نأ

اإل دعاوق اهيلع ترسو ،  دوصقملا ىنعملا ب ةزئاجب ًادعو نوكت نأ نع تجرخ ،  نينيعم
ا هيجوتف .  ةدرفنم ةدارإ ال ًادقع ذئدنع حبصتو ،  لوبقلا اهب نرتقي نأ نم فالدب باجي

دعولا وسكي يذلا وهو ،  تاذلا ب نينيعم ريغ صاخشأ ىلإ  ،يأ روهمجلا ىلإ ةدار إل
هب . زيمتي يذلا هعباط ةزئاجب

نم قيرطب كلذ نوكيو .  ينلع قيرط نع روهمجلل ةدار اإل هيجوت نوكي (3)نأ
يف ةادانملا وأ تارشنلا عيزوت وأ فحصلا يف  ،كاإلعالن ةفورعملا رشنلا قرط
ةيفاك علاالةين نوكت ناو ،  ينلع قيرطب روهمجلل ةدار اإل هجوت نأ وه مهملا  .و تاقرطلا

.  ةدار اإل هذهب ملعي نأ سانلا نم ريبك ددعل رسيتي ىتح
دعاولا مزتلي ةنيعم ةزئاج (ً األلق:(وأال ىلع نيرمأ ةدار اإل نمضتت (4)نأ

مةيلا ةميق هل رخآ ًائيش  ،وأ دوقنلا نم ًاغلبم ةزئاجلا نوكت دقو اهب . زئافلل اهئاطعإب
ئش كلذ .وال وحن وأ ةلحر تاقفن عفد وأ باتك وأ لزنم وأ ةرايس وأ تادنس وأ مهسأك
ىرخأ عالةم ةيأ وأ سأك وأ ةراش وأ ماسوك ،  ةيبدأ اهتميق ةزئاجلا نوكت نأ نم عنمي
روثعلا  ،ك زئاجلا قحتسي ىتح زئافلا هب موقي ًانيعم ًائيش ( ًايناث ).  ريدقتلا تام عال نم

يف زوفلا وأ ناحتما يف حاجنلا وأ يسدنه ميمصت لضفأ عضو وأ عئاض ئش ىلع
نوكي نأ يوتسيو كلذ . وحن وأ عارتخا نع فشكلا وأ ءاود ىلإ ءادته وأاال ةقباسم

اهل حةلا لك نكلو ،  دعاولا مزتلي نيتلا حلا يفف ،  ددحت مل وأ ةدم هل تددح دق دعولا

تعار دقو ، " روهمجلل لودعلا عإالن خيرات نم رهشأ ةتس خالل عفرت مل اذإ ةزئاجلا ب ةبلا طملا
ب دعولا الل غتسا اهب داري ةعنطصم ةلواحم لك ىلع ليبسلا عطقت نأ ةفاض اإل هذه يف ةنجللا

ةبوعصو ةزئاجلا ىلع دهعلا مداقت ببسب أشنت يتلا تاعزانملا مسحو لودعلا عإالن دعب ةزئاجلا
سلجم قفاوو . 162 ةداملا مقر حبصاو .  رهشأ ةتس طوقسلا ةدم تلعج كلذلو ،  تابث اإل

ص349). ص338– 2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم ) ةنجل اهترقأ امك ةداملا ىلع خويشلا

دمع " يتأي ام ددصلا اذه يف يديهمتلا عورشملل ةيحاضي اإل ةركذملل ةماعلا ةرظنلا يف ءاج دقو
اذإ ةزئاجلا ب دعولا ماكح أل ضرعف ،  ةدرفنملا ةدار اإل تاقيبطت نم قيبطت مهأ داريإ ىلإ عورشملا

اإلطال ًايقبم عورشملا اذه  ،فالزيلا اهنأشب يلا اإلطي يسنرفلا عورشملا فلا خو ،  روهمجلل هجو
متي ال دعولا نأو ،  ةيلدابت ةصيصخ نم دعولل ام ىلإ دري يدقاعتلا فييكتلا اذه نإ قيلا قنأ
عقاولا ص56)،ف يلا اإلطي يسنرفلا عورشملل ةيحاضي اإل ةركذملا نيتدارإ نم ردصي ءاضرب إال
ققحتي نم وهو ،  نيتدارإ كارتشاب دعولا ماكحأ مامتإ ىنعم راهظتسا درجم ىلإ دصقي ال هنأ

ةدار اإل دارفنا هجو زاربإ وه ددصلا اذه يف يرهوجلا لب .  يرهوجلا لب لا . لكاألوح يف
رودص لهجي ناك ولو لمعلا ب موقي نم ءازإ اهدحو هتئيشمب مزتلي وهف ،  دعاولا مازتلا بيترتب

ص336). 2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم .  دعولا

نم 8 مو ينامل األ نينقتلا نم م657و658 ةزئاجب دعولا يف ةثيدحلا تاينقتلا صوصن يف رظنأ
ةرقف فلؤملل دقعلا ةيرظن ( يلا اإلطي يسنرفلا عورشملا نم 4 مو يرسيوسلا تامازتل اال نينقت

. 190
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.  ىرنس ام ىلع اهمكح
: ةدم هل تددح دعولا – مازتل اال ماكحأ -914

انهو .  همكح هيلع بترتو ،  دعاولا مازتلا ماق ،  ركذلا ةمدقتملا ناكر األ تعمتجا اذإف
خ يف بولطملا لمعلا زاجنإ بجي ةدم هل تددح دق دعولا ناك اذإ ام نيب زييمتلا بجي

.  ةددحم ةدم كانه نكت مل امو الاهل
،  هتدارإب ًايئاهن مزتلا خالاهل ، يف لمعلا متي نأ طارتشا ةدم ددح دق دعاولا ناك اذإف
،  بولطملا لمعلا ب دحأ موقي نأ نود ةدملا هذه تضقنا اذإف .  عوجرلا قح هل نكي ملو

نوكي  .وال لمعلا اذهب صخش كلذ دعب ماق ولو ،  هتدم ءاضقناب دعاولا مازتلا ىضقنا
نوكي دق نكلو ،  دعولا ىضتقمب صخشلا اذه وحن الً وئسم ةلا حلا هذه يف دعاولا

.  ببس بال ءارث اإل ىضتقمب هوحن الً وئسم
اذهب ماق نم حبصأ ،  ةددحملا ةدملا خالل يف بولطملا لمعلا ب مايقلا مت اذإ امأ
ىلع لوصحلا يف ةبغر نع لمعلا ب ماق ءاوس ،  ةدوعوملا ةزئاجلا ب دعاولل ًانئاد لمعلا
وأ لمعلا ب همايق تقو ةزئاجلا ب ملعي ناك ءاوس  ،لب ةبغرلا هذه هدنع نكت مل وأ ةزئاجلا
وه اذهو .(1) عإالاهن لبق وأ ةزئاجلا عإالن دعب لمعلا متأ ءاوسو اهب ، ملعي نكي مل

ءاطعإب ًامزتلم حبصي دعاولا نإف ،  ةدرفنم ةدارإب ًامازتلا دعولا ب مازتل اال لعجي يذلا
ماق  ،وأ ةزئاجلا دوجو لهجي لمعلا ماقب نم ناك ول ىتح ،  لمعلا متي نأ درجمب ةزئاجلا

إ ىقبي  ،وال دعاولا نيبو هنيب مت دقع كانه نوكي نأ روصتي  ،فال ةزئاجلا عإالن لبق هب
.(2) ةدرفنملا هتدارإب مزتلا دق دعاولا نوكي النأ

خالاهل ، يف لمعلا متي ةدم دعاولا ددحي مل اذإ امأ : ةدم هل ددحت مل دعولا -915
ةدم يف بولطملا لمعلا ب صخش ماق اذإف هنم . رداصلا دعولا ب كلذ مغر دعاولا مزتلا
نود لمعلا ب ماق هنكلو ملع اهب ،وأ ملعي نكي مل ول ىتح ةزئاجلا قحتسا .(3) ةلوقعم

.  ةدرفنملا هتدارإب ،  انمدق امك ،  مزتلي امنإ دعاولا  ،ألن اميف ةبغر
نوكيو هيف . عوجرلا قح هل نوكي ،  هدعول ةدم ددحي مل ماد  ،ام دعاولا نكلو

ام ةرتفلا يف لا ، حلا ولخت ال انهو .  دعولا اهب مت يتلا اهتاذ بعلاالةين دعولا يف عوجرلا
لمعلا متأ دق دحأ نوكي إال امإف : نيضرف دحأ نمو هيف ، عوجرلا و دعولا عإالن نيب

.  لمعلا اذه متأ نم كانه نوكي نأ امإو ،  بولطملا
عجر نأ دعب هدعو جئاتن نم ًايئاهن دعاولا للحت ،  لمعلا متأ دق دحأ كانه نكي مل اذإف

.  بولطملا لمعلا ذيفنت يف أدب دق دحأ كانه نكي مل اذإ طإالهق ىلع حيحص اذهو هيف .
دعاولا ىلع عوجرلا هل نإف ،  همتي مل هنكلو لمعلا اذه ذيفنت يف أدب نم كانه ناك اذإ امأ

ةرابع 162 ةداملا نم يلو األ ةرقفلا رخآ ىلإ خويشلا سلجمب يندملا نوناقلا ةنجل تفاضأ دقو (1)
لا معأ نع روهمجلا اهنع نلعي زئاوج اهيف نوكت يتلا روصلا " ةرقفلا لمشتل " اهب ملع نود "وأ

. " ةزئاجلا دوجوب ملع نود هب لمعلا ب مئاقلا صخشلا ناك ولو ،  دعولا دعب وأ لبق تمت
ص345). ص344– 2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم

ددصب قيرفتلا بجي ": يتأي ام ددصلا اذه يف يديهمتلا عورشملل ةيحاضي اإل ةركذملا لوقتو (2)
.  ديدحت نود ةدملا كرت دق ناك اذإ ام نيبو ،  هدعول ةدم ددح دق دعاولا ناك ام نيب دعولا اذه
خ هدعو نع لدعي نأ هل نوكي نأ نود ،  اهدحو ةئيشمب ًايئاهن دعاولا مزتلي يلو ةلااأل حلا يفف
نم حبصيف ،  ةدملا ءاهتنا لبق لمعلا ب دحأ مقي ملو ةدملا هذه تضقنا اذإف .  ةددحملا ةدملا الل
ولو  ،لب اهيلع لوصحلا يف ةبغر نع كلذ يف ردصي مل ولو ،  هروف نم ةزئاجلا ب ًانئاد هب ماق
تسيل ةفصلا هذهف ،  ةيدقعلا هتفص ةزئاجلا ب دعولا نع يفني ام اذه يفو .  دعولا ًب ال هاج ناك

ص339). 2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم . " هتامزلتسم نم عرشملا يأر يف
ب صخش مايق وه فقاو طرش ىلع قلعم ،  ىرنس امك ،  دعاولا مازتلا ألن ةلوقعم ةدم يف لوقت (3)

ةدملا ريدقت يف خالف عقو اذإو .  لمعلا اذهب مايقلا هيف يدجي تقو يف بولطملا لمعلا
كلذ . يف يضاقلا لصف ةلوقعملا
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ال نكلو ،  ةزئاجلا رادقمل ةرواجم نود ررضلا نم هباصأ ام ةميق وه ،  لداع ضيوعتب
.  ةيريصقتلا ةيلوئسملا دعاوق ىضتقمب هيف ،لب عوجرلا ب طقس يذلا دعولا ىضتقمب
اهب مداقتت يتلا ةدملا ب مداقتي ةلا حلا هذه يف دعاولا ىلع عوجرلا نأ كلذ ىلع بترتيو
هباصأ يذلا ررضلا ب نئادلا ملع تقو نم تاونس ثبالث يأ ،  ةيريصقتلا ةيلوئسملا

.(1) ررضلا عوقو تقو نم ةنس ةرشع سمخب وأ هنع لوئسملا بو
لمعلا ب ماق نم قحتساو ،  دعاولا عوجر لبق مت دق بولطملا لمعلا ناك اذإ امأ

لبق لمعلا متأ هنأ كلذ .  هدعو يف دعاولا عوجر هقح يف رثؤي ملو ،  ةلماك ةزئاجلا
ةزئاجلا ب ًانئاد حبصأف ،  ًامزتلم دعاولا ناكو ًامئاق هيف دعولا ناك تقو يف  ،يأ عوجرلا

ىلإ رظن نود لمعلا ب ماق دق نوكي نأ اذه هقح يف رثؤي  .وال لمعلا ب ماق نأ درجمب
عيمج يفف ،  ةزئاجلا عإالن لبق وأ ةزئاجلا ب ملعي ال وهو هب ماق دق نوكي نأ وأ ةزئاجلا

.(2) ةدرفنملا هتدارإ ىضتقمب كلذو .  ةزئاجلا ب ًامزتلم دعاولا نوكي لا األوح هذه

ةلا حلا يف امأ ": يتأي ام ددصلا اذه يف يديهمتلا عورشملل ةيحاضي اإل ةركذملا يف ءاج دقو (1)
نم رداصلا دعولا ب كلذ مغر دعاولا مزتليف ،  بولطملا لمعلا ألءاد لجأ ددحي ال ثيح ،  ةيناثلا
انلع لودعلا لمحي نأب اهب ، ردص يتلا عاضو لأل ًاقفو هنع ، لدعي نأ هل نوكي نكلو .  هبناج

عإالن نيب يضمت يتلا ةرقفلا يف لا حلا ولخت ً .وال ثمال قصللا وأ فحصلا يف رشنلا قيرطب
،  بولطملا لمعلا ذيفنت يف ئدب دق نكي مل اذإف ثالةث:أ) ضورف دحأ نم هيف عوجرلا و دعولا
غلبي نأ نود لمعلا اذه ذيفنت يف ئدب دق ناك اذإو  .ب) هدعو جئاتن نم ًايئاهن دعاولا للحت
يف زواجي أال ىلع ،  هقفنأ ام ذيفنتلا اذه يف أدب نم ىلإ دري نأ دعاولا مزتلا ،  مامت اإل ةلحرم
در وه لب مازتل اال اذهل ًاساسأ هنع لدع يذلا دعولا ربتعي اهب .وال دوعوملا ةزئاجلا ةميق كلذ
هذه طقستو .  نوناقلا صوصن يف ةررقملا ةيريصقتلا ةيلوئسملا ماكحأ ىلإ هساسأ يف
نم رهشا ةتس ءاضقناب قفنأ ام دادرتساب ىوعدلا طوقس حةلا :وأالامه نيتلا ح يف ةيلوئسملا
مل دوشنملا حاجنلا نأ ىلع ليلدلا دعاولا ةماقإ حةلا ةيناثلا  ،و دعولا يف عوجرلا عإالن موي
ررضلا نيب ةيبيسلا ةطبار ةلا حلا هذه يف مدعنت مت ،ذإ دق ذيفنت يف ئدب ام نأ ول ققحتيل نكي
ءدبلا حةلا يف نأشلا نوكي كلذكو .  هدعو يف دعاولا عوجرو تاقفنلا لمحت نم باصأ يذلا

ا ةعومجم  .جـ)……" . لودعلا اذه دعب همامتإو لودعلا عإالن لبق بولطملا لمعلا ذيفنت يف
ص340). ص339– 2 ةيريضحتلا ألمعلا

أدب نم كانه ناك اذإ امأ ": يتأي ام ىلع صني ناك (3 ةرقف م229 يديهمتلا عورشملا نأ ظح يوال
حاجنلا نأ تبثي مل  ،ام دعاولا نإف ،  دعولا يف عوجرلا عإالن لبق ةين نسحب لمعلا يف
ةزئاجلا ةميق كلذ يف زواجي أال ىلع فرص ام هيلإ دري نأ مزتلي ،  ققحتيل نكي مل دوشنملا
عوجرلا عإالن موي نم روهش ةتس ءاضقناب فرص ام دادرتساب ىوعدلا طقستو اهب . دوعوملا

ةنجل تلدع دقو .  نأشلا اذه يف ةيحاضي اإل ةركذملا يف درو ام رسفي اذهو . " دعولا يف
ىنستي نأ نود لمعلا أدب دق ناك اذإف ": اآليت هجولا ىلع ،  انمدق امك ،  صنلا اذه ةعجارملا

ص 2 ةيريضحتلا " .األمعلا ةزئاجلا ةميق حلا يأ يف زواجي  ،ال لداع ضيوعتب هل مكحلا زاج
ص341) 338و

ص 2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم يديهمتلا عورشملل ةيحاضي اإل ةركذملا ىنعملا اذه يف رظنأ (2)
: يتأي ام عوضوملا اذهل ًاماتخ اهتاذ ةركذملا يف ءاجو . 340

ةيعيرشت ماكحأب ةيبنج األ تاينقتلا اهل تضرع ةيليصفت لئاسم ضعب ىوس اذه دعب ىقبي سيلو "
نم 659 ةداملا  .ف ةماعلا دعاوقلا قيبطتب اهنأش يف ًايفتكم ،  اهركذ عورشملا لفغاو ،  ةصاخ
صخش نم رثكأ هلجأ نم ةزئاجلا تلذب بذلا لمعلا ذفن اذإ " هنأ ىلع صنت ينامل األ نينقتلا

: مهنيب ةيوس ةزئاجلا تناك ،  دحأو تقو يف نوذفنملا ددعت اذإف قبس لأل ةزئاجلا تناك ،  دحاو
660 ةداملا صنت كلذكو .( يشكارملا و يسنوتلا نينينقتلا نم لك نم 17 ةداملا ًاضيأ رظنا

ةزئاجلا تلذب يتلا ةجيتنلا قيقحت يف صاخشأ ةدع نواعت "اذإ هنأ ىلع ينامل األ نينقتلا نم
نوكي ام هماوق ،  لداع ريدقت ساسأ ىلع مهنيب ةزئاجلا مسقي نأ دعاولا ىلع بجو اهلجأ نم
طبب 106 ةداملا يف ينولوبلا نينقتلا يضقيو . " ةجيتنلا هذه قيقحت يف بيصن نم مهنم لكل

اإلع ددحي مل  ،اذإ ةقباسم يف مدقي لمع لضف أل ةزئاج حنمي روهمجلا ىلإ هجوملا دعولا الن"
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هتدارإ ىضتقمب ةلماك ةزئاجلا ب ًامزتلم اهيف دعاولا نوكي ثالةث لا وحأ نذإ كانهف
.  ةدملا هذه خالل يف لمعلا ب زئافلا ماقو ةدم ددح (1)اذإ ةدرفنملا

.  لمعلا ب زئافلا ماقو هدعو يف عجري ملو ةدم ددحي مل (2)اذإ
يفو .  عوجرلا لبق لمعلا ب ماق زئافلا نكلو هدعو يف عجرو ةدم ددحي مل (3)اذإ

 ،ألهن ةماعلا دعاوقلل ًاقفو ةنس ةرشع سمخب دعاولا مازتلا مداقتي نييلو األ نيتلا حلا
اذإ دعاولا مازتلا طقسي ةثلا ثلا ةلا حلا يفو .  صاخ صن همداقت يف دري ملو يدارإ مزتلا
ًاقفو عوجرلا عإالن خيرات نم رهشأ ةتس خالل يف ةزئاجلا ب ةبلا طملا ىوعد عفرت مل
ةريخ األ ةدملا هذه نأ رهاظلا  .و اهركذ مدقت دقو 162 ةداملا نم ةيناثلا ةرقفلا صنل
اهيلع دري (prescription)،فال مداقت ةدم (decheance)ال طاقسإ ةدم يه
ةدم اهلعج يفو ،  ةثلا ثلا ةلا حلا يف ةدملا رصق يف ببسلا  .و عاطقن والاال فقولا

- خويشلا سلجمب يندملا نوناقلا ةنجل ريرقت يف ءاج امك –  ،وه مداقت ةدم ال طاقسإ
عإالن دعب ةزئاجب دعولا الل غتسا اهب داري ةعنطصم ةلواحم لك ىلع ليبسلا عطق

تابث اإل ةبوعصو ،  ةزئاجلا ىلع دهعلا مداقت ببسب أشنت يتلا تاعزانملا مسحو ،  لودعلا
هتمذ يف بتر ةزئاجلا ب دعاولا  ،نإ ينوناقلا فييكتلا ةيحان نم ،  لوقلا نكميو .(1)

نيعم ريغ نئادل - روهمجلا ىلإ ةدار اإل هذه هيجوت تقو نم – ةدرفنملا هتدارإب ًامازتلا
فقاو طرش ىلع ًاقلعم مازتل اال نوكيف بولطملا لمعلا ب ماق وه اذإ ةزئاجلا هيطعي نأ
ققحت اذإف .  ةلوقعم ةدم يف وأ ةنيعملا ةدملا يف بولطملا لمعلا ب صخش مايق وه
قيقحت تقو نم ةنس ةرشع سمخب إال مداقتي ً ،وال حاال مازتل اال حبصأ طرشلا

ةتس مداقتلا ةدم لعج صاخ صن اهيف درو يتلا ةثلا ثلا ةلا حلا ريغ يف اذهو ،  طرشلا
.  رهشأ

حنمل لحم كانه ناك اذإ ام ريرقت يف قحلا دعاولل نوكيو ةقباسملا هذه يف مدقتلل ًاداعيم الن
ةجيتن يف لصفلل رخآ ًاقيرط عإالهن يف نيب دق ناك اذإ  ،إال حنمت لمع  ،وألي ةزئاجلا

هيف ،إالاذإ ةئشنم قوقح  ،وأ ةزئاجلا قحتسا يذلا لمعلا ةيكلم دعاولا بسكي  .وال ةقباسملا
ص ص340- 2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم يفاإلعالن" . قحلا اذهب هسفنل ظفتحا دق ناك

.(341
ص347 . 2 ةيريضحتلا األمعلا ةعومجم (1)


