
الٕؿاق -ظکَنح إكلیم کَردقذةن   
 وزارة الٕؽل 

 راةقح االدٔةء الٕةم 
 
 

طار املاًًِْ محىایث حلِق امسجٌاء فْ املِاًیي وامىِاذیق امدومیثاإل  
 

الٕؿاق –كلیم کَردقذةن إثعر نلؽم الی نضلف اللٌةء في   
والح الکجةردااؿة االدٔةء الٕةم إل فینو كجل الهؽٔي الٕةم   

 
سیدە شێرزاد وحىِد  

 
 کضـء نو نذُلجةت الذؿكیح 

ويةف االدٔةء الٕةم  أول نو لی الىيف األإنو الىيف السةىی   
 
 
مؿافإث  

  شکر كادر حىدأویي
الٕةم في راةقح االدٔةء الٕةم  يالهؽٔ  
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 [39یة : اآل  /سورة یوسف]

 [70یة : اآل / اإلسراءسورة ]



 إالهداء
 -حلِق امسججٌاء فجا املجِاًیي و امىِاذیجق امجدومیٍ -َذا عي  َْذە امصحفات وي ةحر يَدأ

 :ثدراسث ححنینی

روكجث أامجذ  وجا زامجج اەجراە حٌرجر عفرَجا فجا  ىیج   –رحجىٍ ا   –ةا امکجریه أاما  -
 حیاحا.. 

 حجاوز امصعب ةکل ذتات..أول و ألحىسم ةاامحٌِن، امخا  عنخٌا ا ْوأواما -
 ةامجُد امِفیر.. ّ، امذیي مه یتخنِ عنْخِاحأو  ْخِحإواما -

 

 سخعیيأوا  حتارك وحعاما وي وراء املصد و ةٍ              

 

 

 امتاحد 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 شكر و حلدیر

 
 ن ادلؽم ثضـیل النکؿ و الذلؽیؿ :أ يیكٕؽى

میؿافً اللییم ٔلیی ألالهؽٔی الٕةم فیی راةقیح االدٔیةء الٕةم  -شکر كادر حىداویي -الٕـیـ يػأل-
رجَ أةٍا.  يغاىيأ يالخ ةظات الجدیرالهٕلَنةت و الهالظ ئُةاً لأکذةثذي لٍؾا الجعر  نو ػالل 

 والصداد حػال  الهَقنةث لً نو الٌل 

  خةرا.کاىج جزاٌم الٌل  ثیث طرینأخالل الکخاةث و الطتاغث ة يولکل نو شاغدى-

 

 

 

 امتاحد 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 الهلؽنح

ریغ الٕلَثةت الهلیؽة للعؿیح  وٌؾا اليَع نو ةریغ الكضَن في ىنأدٍة و دَُر ىْةنٍة ثذةد ؿدجٍی              
م یکو نألَفة في النؿاآ اللؽیهح   ونو أصل ذلم کةن الكضو الٕلَثةت ظؽیر الٍٕؽ ىكجیة في الذنؿیٓ   فٍَ ل

الهذٍم ظذی یفىل في أنؿە أو یيفؾ فیً ظکم اللٌةء   ولهة أوجعخ ٔلی عفةظ في أول األنؿ نضؿد وقیلح لل
  ولکو ٌؾە الٕلَثةت الكضَن دذؼؾ وًٍٕة العةًؿثؽأت  للعؿیح نو وقةال الٕلةب الهلؿرة  الٕلَثةت الهلیؽة

  وقیلح للـصؿ واليکةل فکةىخ الكضَن في ىْةنٍة ٔلی وًٓ یعلق ي أول أنؿٌة کغیؿٌة نو الٕلَثةتکةىخ ف
ة یىیؿ الیً هٔذجةر قَاء نو ظیر ظةلذً فی الكضو فیاٌؾا الهٕيی   فلم یکو لنؼه الهكضَن رٔةیح وال 

أنؿە ثٕؽ ػؿوصً نيً    ونو أصل ذلم کةىخ  الكضَن في ظةل قیبح یعنؿ فیٍة الهكضَىَن ثغیؿ نؿأةة  
ٕیو لنؿ أىَاع الذعکم ثأرمةدٌم ودٍؾیجٍم   یلٌَن أیةنٍم ثغیؿ ٔهل ػةًوال أٌذهةم للَأؽ الىعح 

الهكضَىیو ثعکم   النؿ في غؿااـ    األنؿ الؾي کةن یؤدي إلی أن دکَن الكضَن ثؤرا للفكةد وديهیحواالقذجؽاد
                                                                                                                                                                                                                                                                        ٠ىفكًنو ىـالء الهکةن  م أقَأ نيًاصذهةٍٔم وادىةل الهكضَن ثهو ٌ

والح  نو کةن دَُر ىْةم الكضَن ىذیضح لذغیؿ الفکؿة في الٕلَثح وأغؿاًٍة   فهيؾ أن أوجط اإل كؽو             
والٕلَثةت الهلیؽة للعؿیح ٌي )  إٔؽاد الكضَن لذعلیق ٌؾا الغؿضالٕلَثح الؿایكیح ثؽأ الذفکیؿ في   أغؿاض

 ػٌةعة ألىً مؿط أقةقي إلوالح وإىهإلایؤدي إلی  والح  ال ألن  دلیؽ العؿیح في ذادًإلإظؽی الٕلَثةت في ا
 . (ٔلیً ليْةم نو مأىً إوالظً الهعکَم

ىكةن وال قیهة ثٕؽ العؿب الٕةلهیح السةىیح في الهضذهٓ الؽولي نذهسال ٌذهةم ثعلَق اإلللؽ دـایؽ اال             
ىكةن فلؽ وؽر الٕةنح لألنم الهذعؽة الذي دٕيي ثعلَق اإلرٔةیح الضهٕیح دعخ ثؿنخ دفةكیةت الذي ا  ثةإل
ىلؽم أنة ًهةىةت العؿیح الفؿدیح أکؽ ٔلی ًهةىح ظهةیح ظلَق الكضیو   ىكةنٔالن الٕةلهي لعلَق اإلاإل

ظَل ٔلی الٕؽیؽ نو الٌهةىةت الؽقذَریح نو ػالل ىىَص  ثةلذأکیؽ( ٢٠٠٥ )في الؽقذَر الٕؿاكي لٕةم  وردت
                                                                           األقةقیح .ةىَن یذٕةرض نٓ العلَق والعؿیةت ٔؽم صَاز قو ك

   .٣٩  ص ٢٠٠٩  اللةٌؿة  هؿکـ اللَنی لألوؽارات اللةىَىیحال الٕلَثةت الضيةایح   إیٍةب ٔجؽالهُلت(١)
. ١٩٤٨وافلخ ٔلیً الضهٕیح الٕةنح لألنم الهذعؽة ٔالن الٕةلهي لعلَق األىكةن الؾي اإل(٢)   
  .  (٣٧ ٢٩ ١٩)  الهَاد ٢٠٠٥دقذَر صهٍَریح الٕؿاق (٣) 

١ 

(١)  

 

(٢)  

(٣)  



 

 :أٌهیح الجعر أوال:  

دکهو أٌهیح الجعر في العؽ أوالذللیل نو اقذٕهةل اللَة والٕيف وًؿورة العر ٔلی نٕةنلح الهكضَىیو  
ثٕؽ دـایؽ ظةالت الٕيف واللكَة ًؽ الكضيةء لؾلم أديةول ٌؾا الهًََع في صَاىت  القیهة نٕةنلح ظكيح 

نذٕؽدة للذٕؿف ٔلی ظلَق الكضیو وػىَوة ثٕؽ وصَد ثٕي السغؿات فیً ألظةول نو ػالل ٌؾا الجعر 
 .لهيةكنذٍة 

 إمکةلیح الجعر:زةىیة:

ٔلی الؿغم نو وصَد الٕؽیؽ نو ظذؿام کؿانذً االجعر في نٕؿفح ظلَق الكضیو ؤؽم  إمکةلیح دجؽوا 
 .زیق الؽولیح الذي دعؽ نو اقذٕهةل الٕيف واللكَة والالإىكةىیحالذنؿیٕةت والهَا

 نيٍش الجعر:زةلسة:

 لهَازیق الؽولیً.وقَف ىكذؼؽم في ٌؾا الجعر الؽراقح الذعلیلیح لليىَص اللةىَىیح وا 

 ػُح الجعر:راثٕة:

ذيةول في أولٍهة دٕؿیف الكضو ىجعر إلی نجعسیو الإن ػُح الجعر الذي ىٕذهؽٌة في ٌؾە الىفعةت دلكیم  
ثذُجیق اظکةم وىىَص اللةىَن ثنکل ٔةدل وذلم   في نُلجیو والكضیو واٌم ظلَق وًهةىةت الكضیو

هجعر السةىي وفي الٔلی الهكضَىیو وال فؿق ثیو مؼه وأػؿ  کؾلم اظذؿام کؿانح الهكضَن وأدنیذً  
ٕؽم نٕةنلح نكضَن وذلم ث في نُلجیو ایٌة ىذعؽث ٔو ظلَق الكضيةء وفق اللَاىیو والهَازیق الؽولیح

نٕةنلح كةقیح أو نٍیيح أو ال إىكةىیح وظلً فی الٕهل والذٕلیم والىعح والؿٔةیح ودَفیؿ کةفح اظذیةصةت 
ذةصةت الذي دَولية إلیٍة والهلذؿظةت الذي وفي الؼةدهح ىؾکؿ أٌم االقذيالكضیو داػل الهؤقكح الٕلةثیح .

 ىكةىیح الهنؿؤح للكضيةء راصیو نو اەلل الذَفیق.ىؿاٌة ًؿوریح ػؽنح لٌهةن وظهةیح العلَق اإل

 

 

 

٢ 



 

 الهجعر األول

 نفٍَم الكضو والكضیو وأٌم ظلَكً وًهةىةدً

وقذکَن   یذيةول ٌؾا الهجعر دٕؿیف الكضو والكضیو وأٌم العلَق والٌهةىةت الؼةوح ثةلكضيةء            
 نعَرا للؽراقح في الهُلجیو الذةلییو .

 الهُلت األول

 نفٍَم الكضو والكضیو وأٌم ظلَكً

والظٍم نو أصل رصٍَٔم ؤَددٍم إلی الهضذهٓ نؤٌلیو وقةلهیو نو إىْؿا ألٌهیح ظلَق الكضیو و         
صؿانیح والهيعؿفح   قذکَن نعَرا للؽراقح في الفؿٔیو الذةلییو .الكلَکیةت اإل  

 الفؿع األول

 الكضو والكضیو

یو .ذذةلیقَف ىذيةول نفٍَم الكضو والكضیو   نو ػالل الفلؿدیو ال            

لی إثةلكضو االنةکو الذي ديفؾ فیٍة الٕلَثةت الكةلجح للعؿیح  ألن ديفیؾ الٕلَثةت األػؿی الیعذةج  یلىؽ -أوال :
نعالت دٕؽ ػىیىة لؾلم . أن الكضو یذکَن نو ٔؽد الغؿف نذٕؽدة الهكةفح یلیم فیٍة الهعکَم ٔلیً 

دؼذلف َصؽ نؿافق الىعیح والذؿفیٍیح للهكةصیو دألردکةثً صؿیهح نة ثعق نضذهًٕ ثهلذٌی اللةىَن   کهة كؽ 
  وىه  (لكضيةء وینهل الهَكفالهعل الؾي یَدع فیً ا)ثأىً نو قضو ألػؿ   ؤؿف الهنؿع الٕؿاكي الكضو 

دينأ ثهَصت ٌؾا اللةىَن نىلعح الكضَن )الهٕؽل ٔلی إىً  ١٩٦٩لكيح  ١٥١كةىَن الكضَن في الٕؿاق ركم 
  .  (دذَلی إدارة الكضَن ٔلی ىعَ یكذٍؽف إلی إوالح الضيةة ودأٌیلٍم قلَکیة وزلةفیة ونٍيیة

.الهلغي ١٩٦٩لكيح (١٥١) كةىَن الكضَن في الٕؿاق ركممن  (١٥)ىْؿ:الهةدة أ(١)  
 

٣ 

(١)  



 

ؽأً إیٌَ کل مؼه ظؿم نو ظؿیذً ثهَصت اللةىَن واللٌةء ٔو َؿیق قلت إراددً   وذلم ثالكضیو  -زةىیة:
ٔيً لؼؽنح   اإلفؿاج  ووةلعة ٔيؽ نَاَية نؤٌال   یَٕد إلی الهضذهٓ ظذی    في إظؽی الهؤقكةت اإلوالظیح

  العیةة اإلصذهةٔیح .

 الفؿع السةىي
 ظلَق الكضيةء

ثٍة أو  ایٕةنل األمؼةص الهعکَنیو في الكضَن وفح الجنؿ نٍهة کةىخ ػَُرة الضؿیهح الذي أدٍهَ        
. إن العؿیح ٌي ظق أقةقي لکل إىكةن   وٌي ثٍة فةلهعکهح الهؼذىح أداىذٍم ثعؿنةىٍم  نو ظؿیذٍم اأدیيَ

لؾلم الیضَز  ة ثعکم َجیٕذً الجنؿیح.نيؾ والددً دهةنة کةلکؿانح   فةإلىكةن إذا یَلؽ ظؿا ونکؿن ًنذأولح فی
ظؿنةىً نو ظؿیذً ثنکل دٕكفي أنة في العةالت الذي یعؽدٌة اللةىَن ویٕذجؿٌة صؿنیح فأن نؿدکت الضؿیهح 

إصؿاء نعةکهح ٔةدلح یذم قضيً ثيةء ٔلی ظکم كٌةاي وةدر ٔو نعکهح نكذللح وىـیٍح ؤةدلح   أي ثٕؽ 
ةکهح الٕةدلح الذي دعفِ ظلَق الهعکَم في الكضیو   وٌؾا یٕيي أن ونيىفح لً دؤنو فیٍة کل إصؿاءات الهع

  كؽیهة کةن الهعکَم یذٕؿض ألىَاع الٕيف واللكَة في الكضو   نٓ إىكةنللكضیو ظلَكة دعفِ کؿانذً ک
  ء إلی الذٕؾیت والهٕةنلح اللةقیحدلؽم الكیةقح الضيةایح أوجط نو ظق الكضیو نٕةنلح ظكيح   ؤؽم اللضَ

کةفح ثل   نو الهذفق ٔلیً أن ظْؿ الذٕؾیت الیيُجق فلٍ ٔلی الٕلَثةت الضكؽیح أو الٕللیح الهجةمؿةفیىجط 
 ثٍة القضیو . ٓالْؿوف الذي یًَ

فلؽوٌة کيذیضح ػةوح لكلت ن ثکل ظلَكٍم کجنؿ ثةقذسيةء دلم الذي ىَیعذفِ االمؼةص الهكضَ       
ثً ثًََع الذجٕةت الؼةوح ثٍؾا الهجؽأ  دجیو ثًََح أىً العؿیح   ویضت أن دفٍم إدارة الكضو والٕةنلیو 

ن دجؿر الذٕؾیت أوقَء الهٕةنلح اللةقیح   یضت الذًَیط للهَّفیو الهکلفیو أ لیكخ زهح أیح ّؿوف یهکو 
 ح يثذيفیؾ اللَاىیو أن الیلَم ثأي ٔهل نو أٔهةل الذٕؾیت  أوغیؿٌة نو الهٕةنلح اللةقیح أوالإلىكةىیح أوالهٍی

  .٤١٥  ص٢٠٠٩ لجيةن   یحنينَرات العلجي العلَك   صؿام والٕلةبأقةقیةت ٔلم اإل ٔجؽاەلل النةذلي فذَح .د(١)

 .٥  ص  ٢٠١٠  لجيةن  نعهؽ الؼُیت  ظلَق الكضيةء  نينَرات العلجي العلَكیح یقٕؽ د.(٢)

. 
 

 

4 

(١)  

(٢)  



 

  ؤلیٍة أن دکَن نُةثلح قَء الهٕةنلح ٔيؽ اقذٕهةل اللَة والیهکو الذؾرع ثكلَك الكضیو لذجؿیؿ الذٕؾیت أو
دارة الكضو وًٓ أىْهح إ  ؤلی ل في العؽود الالزنح لکجخ الكضَنوأن دكذٕه  للهٕةیؿ الهذفق ٔلیٍة

الت والكالقل جوقةال الکجخ کةلهک :  نيٍةقذٕهةل کةفح وقةال اللَة الضكؽیحدفىیلیح دعؽد َؿق ا
وذلم ٔجؿ وًٍٕة في     کهة یضت دلیؽ الهَّفیو في العىَل ٔلی الهکجالت والكالقل والٍؿاواتوالٍؿاوات

 كؽ یذٕؿض .ذن نكجق نو نَّف الهكؤولإنَكٓ نؿکـي ثُؿیلح الدكذٕهل إال ثٕؽ العىَل ٔلی 
  وذلم ثأقذٕهةل اللَة أوىذیضح لالکؿاە   وفي ثٕي العةالت كؽ یکَن الكضيةءالقیهة اليكةء لالٔذؽاء الضيكي

  وفي الٕؽیؽ نو العةالت یهکو أن یكهط الٕةنلَن ثَكَع ٕةنلیو أو ٔةدة نةیکَن قضیية أػؿأظؽ الالهٕذؽي 
   وفي ٔؽد نو الجلؽان أوجط االغذىةب أظؽء کنکل أمکةل الٕلَثح أو الكیُؿةاالٔذؽاء الضيكي ٔلی الكضية

الهؼةوف النةإح والؼُیؿة  فجةألًةفح الی الٌؿر الضكؽي واليفكي الؾي یذكجت فیً فأىً یـیؽ نو اىذنةر 
ٔلی إدارات الكضَن نكؤولیح ًهةن  أن یٕیل الكضيةء   ودلٓ ان الهيةٔح الهکذكجح وانؿاض أػؿیداء فلؽ

 ثهأنو نو ػُؿ االٔذؽاء الضيكي .

 

الهُلت السةىي   
 ًهةىةت الكضیو 

 

ذيةول يىْؿا ألٌهیح ًهةىةت الكضیو في الهؤقكةت اإلوالظیح ؤَدة الهعکَم إلی الهضذهٓ   ٔلیً ق        
-:الفؿوع السالزحفي ٌؾا الهُلت ًهةىةت الكضیو في   

   

.٦٤  ص  ٢٠٠١  َؿاثلفةن في الٕةلم الهٕةوؿ  دارالؿوادىك  ظلَق اإلد.ٔیكی نعهؽ نىجةح(١)   

 

 

 

٥ 

(١)  



 
 الفؿع األول

 الذىيیف والٕـل
أن الهلىَد ثةلذىيیف ٌَ دلكیم الهعکَم إلی نضهَٔةت نذنةثٍح وإیؽأٍم في الهؤقكةت          
ٍة صذهةٔیح ونؿأةة  نالءنذّؿوفً النؼىیح واالظكت وإٔؽاد ػُح لذأٌیل کل نعکَم   نالاهح اإلوالظیح

ظیر الیهکو أن یَصؽ الكضیو    ویٕذهؽ ثؿىةنش الهٕةنلح ٔلی فعه في کل نؿظلح نو نؿاظل الذيفیؾ
ي وىفكي ؤللي للهعکَم یيضم ٔيً دعؽیؽ ىَع الهٕةنلح الٕلةثیح الذي لَصَدىيیف ثؽون فعه ثةی

في  ٔلیً الهعکَم ثثل ٌي ٔهلیح نكذهؿة َیلح فذؿة نکَ  قیؼٌٓ لٍة  والذىيیف لیكخ ٔهلیح صةنؽة
   .الهؤقكةت اإلوالظیح

ظیر   (١٩٥٠)ػذالف العةًؿیو في نؤدهؿ الٌةي  الؽولي قيح ا ٓوکةن دعؽیؽ نفٍَم الذىيیف نًَ            
دضةە األول إلی أن الذىيیف ٌَ فعه الهعکَم ٔلیً   ذٌت أوعةب االاىلكم الهؤدهؿون إلی ادضةٌیو

دضةە أوعةب اال ی  ورأٌؾا الجؿىةنش ٔلیً  زم دُجیق الٕلةثیح نالام لًودنؼیه ظةلذً ورقم ثؿىةنش للهٕةنلح 
ودلكیهٍم داػل الهؤقكح الَاظؽة   السةىي أن الذىيیف ٌَ دَزیٓ الهعکَم ٔلیٍم ٔلی الهؤقكةت الٕلةثیح

دضةە األول إلی الذَقٓ في نفٍَم الذىيیف ثعیر ینهل ویهکو اللَل أىً یهیل أوعةب اال  إلی فبةت نذٕؽدة
ثیيهة یٌیق أوعةب الهؾٌت السةىي نفٍَنً ویؿون أىً ینهل الذَزیٓ   ثیحالٕلةالفعه وأقةلیت الهٕةنلح 

 فلٍ ونة یذجًٕ نو الهٕةنلح الٕلةثیح الهالاهح لکل ظةلح . 
ظیر یؿاد ثةلٕـل الفىل ثیو فبةت نؼذلفح   ثٕؽنة ظؽدىة نفٍَم الذىيیف الثؽ نو دهییـە ٔو الٕـل            

  ویذٌط نو ٌؾا الذٕؿیف أن للٕـل وّیفح قلجیح دلذىؿ ٔلی دفٓ دىةل ثیيٍمنو اليـالء  یؼنی نؼةَؿ اال
ٓ كةثلیةت إلی دعؽیؽ ثؿىةنش للهٕةنلح الٕلةثیح نذفق ن حللذىيیف وّیفح إیضةثیح ٌةدف هةثیي  ػذالطنٌةر اال

والفؿق السةىي ثیيٍهة ٌَ أن الٕـل یٕذهؽ ٔلی نٕةییؿ نضؿدة ذات َةثٓ  .وّؿوف کل ىـیل ٔلی ظؽة
نًََٔي  کةلٕـل ثكجت الضيف أو ٔلی أقةس الكو أو الكَاثق  ثیيهة یكذهؽ الذىيیف أقةقة نو نٕةییؿ 
واكٕیح أو مؼىیح نٕذهؽة ٔلی فعه الهعکَم ٔلیً  وأػیؿا إن الٕـل أقجق نو الذىيیف نو ظیر الَصَد  

  ي  والیهکو أن یَصؽ دىيیف ثؽون ٔـل لليـالء.الذةریؼ
 .٦٣ص  الهکذجح اللةىَىیح ثغؽاد  ٔلم الٕلةب  د.نعهؽ نٕؿوف ٔجؽاەلل(١) 
 .٤٨ص  ١٩٧٨  اإلقکيؽریح الهٕةرف ةنينأ،اإلصؿام والٕلةب،د.رنكیف ثٍيةم (٢)
 .١ص  ١٩٦٦  اللةٌؿة  دار اليٌٍح الٕؿثیح ،ٔلم الٕلةب نعهَد ىضیت ظكيي د.ا(٣)
 .٢٦ صیف الؿفةٔي  نٕةنلح الهكضَىیو نو اليةظیح الذُجیلیح في الكضَن ثال دةریغ و دار الينؿ (٤)

٦ 

(١)  

(٢)  

(٣)  

(٤)  



قذلجةل الهعکَم ٔلیٍم داػل الهؤقكح اإلوالظیح نو اثٕي الؽول ىْةم الذىيیف ٔلی أقةس  ویلیم     
وفي كجل ٔؽد نو اإلػىةاییو والفيییو في اليَاظي الهؼذلفح نو أصل فعه کل نعکَم ٔلیً ٔلی ظؽة   

ىَع الهٕةنلح الٕلةثیح کي یذم ٔلی أقةقً دعؽیؽ   الهعکَم ٔلیً ٔؽاد دلؿیؿ ٔو ظةلحإًَء ٌؾا الفعه یذم 
ٔو  ؤوالکَن نكیأػىةاي ىفكي في کل نؤقكح ٔلةثیح  وصَد   وثهَصجً یلـمالهالاهح لکل نعکَم ٔلیً
دضةًٌ والکنف ٔو اليَاظي انیَلً و ح  ونٕؿفَن وكیةس ذکةاً وكؽرادً الهؼذلفحدراقح مؼىیح الهكض

  وثٍؾا اليْةم أػؾت ثٕي لؼُح الهٕةنلح والٕالج والذَصیً رقم الكیةقح   وکؾلمىفٕةلیح والهـاصیح ٔيؽەاال
 .األنؿیکیح وکؾلم الؽىهةرك الهذعؽة الؽول نيٍة الَالیةت 

کَن دثٕي الؽول نيٍة الكَیؽ وىیَزالىؽ یلَم ٌؾا اليْةم ٔلی دلكیم الؽولح إلی ٔؽة نيةَق  فيو           
ویَصؽ ثؽاػل کل نؤقكح صٍةز یذَلی دىيیف الهعکَم ٔلیٍم ثکل نيُلح نؤقكح إوالظیح أو أکسؿ 

 . كلیهي الؽاػلیو  في إػذىةوً اال

 الفؿع السةىي
 الؿٔةیح الىعیح والٕالج الُجي

ٌذهةم ثىعح اليـالء والٕهل نو أصل الهعةفْح ٔلی اليْةفح االیيىؿف نؽلَل الؿٔةیح الىعیح إلی            
الٕلةثیح واليْةفح النؼىیح لليـیل واإلٔذيةء ثيْةفح الکكةء والفؿاش   ثةإلًةفح  یحالهؤقكةتثيالذي دنهل أ

أن فیً  مٌذهةم ثئَیح الغؾاء ووصَب نهةرقح الؿیةًح الجؽىیح الیَنیح   ونهة المإلی ذلم ٌيةك ًؿورة لال
ةثح أٌهیح ٌؾە الهكذلـنةت الىعیح دکهو في الهعةفْح ٔلی الهكذَی الىعي في الهؤقكح دَكي إو

ضةظً یلذٌي ٔذجةر أن ىة  زم ٌي دكةىؽ الٕالج الُجي ثض ودفةدي إىذنةر األنؿاض الهٕؽیحالهعکَم ٔلیً ثهؿ
فیٍة نو اليةظیح   وٌي في اليٍةیح دکفل أن ديفؾ الٕلَثح في ّؿوف إىكةىیح دذٌةءل ّؿوفة وعیح یُجق فیٍة

دؼةذ دؽاثیؿ نهةزلح لهة دذؼؾە الؽولح اوصَب الىعیح الهؼةَؿ   والهجؽأ الهلؿر  في مأن ٌؾە الهكذلـنةت ٌَ 
  .في الهضذهٓ

یح ثيثىفح نضهلح إلی أ  ویهکو ردٌة ح داػل الهؤقكةت الٕلةثیح نذٕؽدةالىعی أقةلیت الؿٔةیح نإ         
الهؤقكةت واليْةفح والغؾاء والؿیةًح الجؽىیح   لم دٕؽ الهؤقكح اإلوالظیح نکةىة للذٕؾیت ثل أوجعخ في 

 . الكیةقح الٕلةثیح العؽیسح نکةىة للؿٔةیح والذأٌیل والذٍؾیتّل 
  .٣٤ص  ٢٠١١ نينَرات صةنٕح  صیٍةن   أقةقیةت ٔلم اإلصؿام والٕلةب   د.ٔجؽالکؿیم ىىةر  (١)
 .٤١٣ص  نعهَد ىضیت ظكيي  نؿصٓ قةثق د.(٢)

٧ 

(٢)  

(١)  



 

ىٍة دكذَصت أن یَٕد إلیٍة إف  ثٕةدە ثىفح ىٍةایحإن لم دذُلت إٔؽام الضةىي أو إن نىلعح الهضذهٓ إ          
وكؽ أکؽ الهکذت الفیؽرالي في أنؿیکة ٔلی أن    الجؽىیح واليفكیح َەىذٍةء فذؿة الٕلَثح قلیهة نو الَصاثٕؽ 

  ٌؾا انش اإلوالح وكؽ دعَل دون ىضةظٍةالؿایكیح الذي دؤػؿ ثؿضَن یٕؽ نو الَٕانل الذأػؿ في فو ثيةء الك
لکو ثٕؽ ظ ٔلی الهعکَم ٔلیً ؤـلً ٔو الهضذهٓ   ةوكؽ کةن ثيةء الكضَن كؽیهة یذم وفلة لهة یعلق العف

ىنةء الكضَن یذم وفلة ألقف إدَصً الكیةقیح الٕلةثیح ىعَ ًؿورة الٕهل ٔلی إوالح اليـالء ودلَیهٍم ثؽأ 
 صؽیؽة دذفق نٓ أغؿاض الكیةقح الٕلةثیح العؽیسح . 

نلَنةت العیةة الىعیح الكلیهح  حوثيةء ٔلی نةدلؽم یضت أن دذَافؿ في أنةکو ديفیؾ الٕلَثح کةف               
 ىذنةر األنؿاض ووَٕثح الهعةفْحا زدظةم الؾي یؤدي إلینو األٔذيةء ثةلذٍَیح الضیؽة واإلًةءة ودضيت اال

  یح الكضَن العؽیسحثيىنغل الهٍذهَن في ٔلم الٕلةب ثهًََع دىهیم أألی اليْةفح نو صٍح أػؿی   لٍؾا 

أن دکَن واقٕح ودذٌهو الذلكیم إلی أنةکو نذٕؽدة نيٍة الهؼىىح لليَم وكةٔةت الُٕةم وأػؿی یضت  الذي
الذٕلیهیح ثةإلًةفح إلی وصَد العهةنةت والهؿافق الىعیح وقةظح لههةرقح الذؽریجةت الؿیةًیح  ؿاتًللهعة

   . اليـالء نو كجل نٕةرفٍم زیةرة ودؼىیه نکةن للهلةثلح و

أنؿاض داػل  ودٕؽ اليْةفح نو اللَأؽ الىعیح الضٌَؿیح فٕؽم دَافؿٌة یكةٔؽ ٔلی إىذنةر               
اء الهؤقكح ٔو َؿیق ـلؾلم یضت ٔلی إدارة الهؤقكح الٕلةثیح اإلٌذهةم ثيْةفح کةفح أصالهؤقكح الٕلةثیح 

لفح ػةوح الهؿافق الىعیح اليْةفح ثةليكجح لألككةم الهؼذالذفذیل الهكذهؿ والٕهل ٔلی الهعةفْح ٔلی 
الفؿد ثأنؿاض كجت إوةثح یوأن ىله الذغؾیح   ظذیةصةت الضٌَؿیح لإلىكةنة أن الغؾاء نو االه  وثوالهُجغ

ن ثؿانش الذأٌیل إلؾلم ف  نؼذلفح ٌَٔیح وىفكیح نهة یٕضـ  الفؿد ٔو اللیةم ثَاصجةدً الهؼذلفح في الهضذهٓ
 ردجةًَ الَزیق ثةلعةلح الىعیح للهعکَم ٔلیً .ل ٌؾا الٕةنل الغفالیضَز أن د

   

 .٤٧ص  ٢٠١٥  ثغؽاد   الكيٍَري حنکذج  ٔلم الٕلةب العؽیر   د.صهةل أثؿاٌیم العیؽري(١)

 .١٠٣ص  ٢٠٠٨األردن   دارالسلةفح للينؿ والذَزیٓ   أوَل ٔلم اإلصؿام ؤلم الٕلةب د.نعهؽ وجعي ىضم (٢)

  .١٦ص  ١٩٧١ ثغؽاد  صذهةٔي ًؽ الضؿیهح الهيْهح الٕؿثیح للؽفةع اال  ةاي ٌالل دىةنیم الكضَن واإلوالح  صَن نةدج (٣)

 

٨ 

(١)  

(٢)  

(٣)  



 

  نيٍة الذؿکیـ ٔلی الذأٌیل ألن ديةول الُٕةم ثيْةم نٕیو  ٌؾا وأن األٌذهةم ثةلغؾاء یٍؽف إلی ٔؽة أنَر       
ٌذهةم ثً یؿًي وأن اال  في اليـالء ٔةدات ظكيح ثهة یٕؽ ىَٔة نو الذٍؾیت سؿغوفي أوكةت نعؽدة ی

ظیو أن اغفةل الٕيةیح ثً نؽٔةة لذؾنؿٌم وكؽ   في كةٌم في قیةدة اليْةم في الهؤقكحیالهعکَم ٔلیٍم و
 .یؤدي إلی الذهؿد

ٔلهة  وةثح اليـیل ثهؿض أیة کةن َجیٕذًالؿٔةیح الىعیح دنهل إلی نةدلؽم الٕالج الُجي إذا زجخ إأن           
وٌَ ظق لليـیل دلذـم ثً   أن ٔالج اليـیل یيىؿف إلی األنؿاض الهىةب ثٍة كجل دػَلً الهؤقكح الٕلةثیح

  ویؿصٓ ذلم إلی أن ظؿنةن ٔذؿاف ثٍؾا العقوكؽ أصهٕخ اليْم الٕلةثیح العؽیسح ٔلی اال   الؽولح دون نلةثل
للؼُؿ وػةوح ًؿار ثىعذً ثهة یٕؿض قالنح صكهً وظیةدً أظیةىة اليـیل نو الٕالج الٌؿوري یؤدي إلی اال
فالیكذُیٓ نو دللةء ىفكً أن یلضأ إلی الُجیت الهؼذه لٕالصً  کهة أن اليـیل داػل الهؤقكح نغلَل األیؽي 

إلی ذلم أن إًةفح   ح دأٌیل الهعکَم ٔلیًأن ٔؽم دَافؿ الٕالج أو ىلىً نو مأىً أن یٌؿ ًؿرا ثةلغة ثأنکةىی
یضت نٕةلضح اليـیل    ؤلیًًؿار ثكالنح صكهًولیف اال  زاء اليـیل یلذىؿ ٔلی قلت ظؿیذًإظق الؽولح  

  ودذعهل الؽولح ىفلةت ٔالصً ثكجت ً داػل الهؤقكح الٕلةثیحأوةثذً ثأي نؿض ػالل فذؿة نکَز حفي ظةل
 .لٕالجللضَء إلی الُجیت الهؼذه ٔؽم دهکيً نو ال

 ثَوفً أقلَثة  دٍؾیجیة ودأٌیلیةویكذيؽ نجؽأ نضةىیح الٕالج إلی أذجةر دَفیؿە واصجة دذعهلً الؽولح               
نهة   دارة نةلًإٔو  حٔذجةر أن یؽە في الغةلت نغلَلةكذىةدي الؼةص للهعکَم ٔلیً ثیكذيؽ إلی الًَٓ  االکهة 

  کهة یيجغي أن یکَن ٔالج اليـیل ثنکل نٕةدل أو نكةوي لهكذَی إٔةلذً ثىفح ٔةنحصٕل الؽولح نلذـنح ث
الج الیيذش الغؿض نيً إال إذا کةن في   ثةإلًةفح إلی ذلم أن الَٕاَو ٔةدي ػةرج الهؤقكح الٕلةثیحٔالج أي ن
الُجیت  ذات النؿوط الهذُلجح في  دذَافؿ في َجیت الهؤقكح الٕلةثیح  نهة یلذٌي ذلم أن الهٕذةد الهكذَي

  کهة أن ديْیم الٕالج الُجي یلذٌي أن دٌم اإلدارة الٕلةثیح الهؿکـیح ككهة َجیة الؾي یٕهل ػةرج الهؤقكح
ح وزیلح كٔال  ودلَم ثیيً وثیو الَزارة الهؼذىح ثةلىعح الٕةنح إلدارةاؿ أككةم اقذلالل فيي ٔو قةةیذهذٓ ث

 ویذجٓ اإلدارة الُجیح ٔؽد کةف نو األَجةء نو ذوي الذؼىىةت الهؼذلفح نَزٔیو ٔلی الهؤقكةت الهؼذلفح 

 .٥٨٤ص  ثال دار الينؿ وقيح الُجٓ ،ح الهٕةوؿ وقضو اللةٌؿة الٕهَنياإلوال ،یف الؿفةٔي.د( ١)
 .١٣٠ص   ٢٠٠٢ دارالهُجَٔةت الضةنٕیح  صؿام ؤلم الٕلةب ٔلم اإل ،ٔجؽاللةدر اللٍَچي ئل.د(٢)

٩ 

(١)  

(٢)  



   

لهَس نو الؼجؿة ویذٕیو أن دعؽد واصجةدٍم في وَرة واًعح ویذؿأس اللكم َجیت ٔةم ٔلی كؽر ن          
  وػجؿة ٔةنح ثُت األنؿاض الٕللیح رایح ثأوَل نٕةنلح الهعکَم ٔلیٍم  ویٌةف إلی ذلم دالُجیح واإلداریح

  .واليفكیح

  وذلم أن وصَد َجیت ثُجیت أو أکسؿ ظكت دٕؽاد ىـالاٍةویذٕیو إنؽاد کل نؤقكح ٔلةثیح  ٌؾا               
ونو واصت الُجیت أن یلَم ثةلکنف ٔلی اليـالء ودلؿیؿ نةیلـم   واظؽ ٔلی األكل ًؿوري في کل نؤقكح

هؿض الؾي یٕةىي کٕالج ال  واليفكیح والٕللیحدؼةذە في ظةلح ٔؽم قالنح الهعکَم ٔلیً نو اليةظیح الٌَٕیح ا
  أودکَن لح ٔؽم دَفؿ الٕالج داػل الهؤقكحنيً اليـیل   کهة ٔلیً أن یيلل الهؿیي إلی نكذنفی ٔةم في ظة

أن   کهة یضت ٔلی الُجیت ی الكضومؿاف اػىةاي الیذَفؿ في نكذنفإػَُرة العةلح الهؿًیح نلذٌیح 
ػجةر إدارة الهؤقكح في ظةلح وصَد نؿض نٕؽ إ  ؤلیً لٕذً ٔيؽ وفةة اليـیل داػل الهؤقكحنُة يیجؽ

ویضت ٔلی الُجیت ٌؾا   وعح اليـالء  ثةإلًةفح إلی دلؽیهً الذَویةت الالزنح لؿٔةیح اوقةري لؽي أظؽ اليـالء
أن یفعه اليـالء الؾیو یؽػلَن ظؽیسة إلی الهؤقكح الٕلةثیح اىُالكة نو أن الٍؽف نو ديفیؾ الٕلَثةت 

نهة یلـم ذلم   یذألف نٓ الهضذهٓ ثٕؽ اإلفؿاج ٔيً ظذی  ح الهعکَم ٔلیً ودأٌیلًالكةلجح للعؿیح ٌَ إوال
  .صذهةٔي الٕهل ٔلی دَفیؿ النؿوط الىعیح والٕالج في أككةم اإلوالح اال

 الفؿع السةلر
 الذٕلیم ودنغیل اليـالء

دراقةت أصؿیخ في الَالیةت   أیؽت ثٕي األثعةث اىذنةر األنیح ثیو ىـالء الهؤقكةت الٕلةثیح نيٍة            
ءة الىعف أو کذةثح نضؿد ػُةب ىكت نو الهكضَىیو الیكذُیَٕن كؿانؿیکیح ظیر ٍّؿت الهذعؽة األ

 داء أنذعةن الهؿظلح اإلثذؽاایح .أوأػؿون ال یكذُیَٕن     وأػؿون یکذجَن أقهٍم فلٍمؼىي
 أن الضٍل أو ىله الذٕلیم یٕؽ نو الَٕانل الهٍیأة فلٍ للضؿیهح في ثٕي العةالت   ویذٌط نو ذلم            

  .ةم الذٕلیم في الهؤقكةت الٕلةثیحدػةل ىْإاليْم الٕلةثیح ٔلی لؾلم ظؿوخ نؼذلف 
 .١٥٧ص  ١٩٩٢ثیؿوت      لهؤقكح الضةنٕیح للؽراقةت والينؿا  نعهؽ صٕفؿ  ٔلم اإلصؿام والٕلةب ئل(١)
 .٥٨٢ص  ٢٠٠٠لةٌؿة   الدار اليٌٍح الٕؿثیح     اإلصؿام والٕلةب يهأوَل ٔل  مَكي د.أظهؽ(٢)
 .٢٠٠٥لكيح  (١٠)ركم كةىَن الكضَن اللجيةىي نو  (٥٤)أىْؿ: الهةدة (٣)
 .٣٧ص   ١٩٨٣  ثغؽاد   الهکذت الٕؿثي لهکةفعح الضؿیهح  قةلم الکكَاىي  نضهَٔح كَاىیو الكضَن الٕؿثیح(٤)

١٢ 

(١)  

(٢)  

(٣)  

(٤)  



 

الؽور أٌهیح نو کَن أقةقیة في اليْةم الٕلةثي العؽیر  ویكذهؽ ٌؾا ونو ٌية یعذل الذٕلیم دورا        
  ظیر أن األٌهیح والضٍل ٔةنالن ـیل ثؾلم قججة للَٕد إلی اإلصؿامل أظؽ الَٕانل اإلصؿانیح فیوالذٕلیم یكذأ

   ةینو ٌؾە اليةظیح یٕؽ ىْةنة دٍؾیج  وثؾلم فةلذٕلیم ةهونو مأن الذٕلیم اقذبىةلٍ  صؿانیةن دون ممإ
 -ویٍؽف الذٕلیم إلی صهلح أغؿاض لٕل أٌهٍة نةیأدي :

صذهةٔي لليـیل الؾي یٍؽف ىْةم الذيفیؾ الٕلةثي لذعلیلً الیذم إال نو ػالل الذٕلیم ظیر االأن الذکیف  -أوال
 ذٕیل نيً ٔلی الَصً الؾي یذفق نٓ اللةىَن.ییذُلت دَصیً اليـیل ونكةٔؽدً ٔلی اللیةم ثٕهل في الهضذهٓ 

الذٕةنل نٓ أفؿاد في مؼىیح اليـیل ظذی یكذُیٓ والح صَاىت ٔؽیؽة إ یالذٕلیم یكةٔؽ ٔل أن -زةىیة
 نضذهًٕ.

  یف داػل الهؤقكح وػةرصٍةأن الذٕلیم یيهي في الكضیو كیم ونجةدئ أػالكیح دكةٔؽ ٔلی الذکی -زةلسة
ظذؿام اليْةم وديفیؾ نؼذلف أکسؿ اقذٕؽادا النهة یضٕلً   فةلذٕلیم یلَي في الفؿد اللؽرة ٔلی ًجٍ اليفف

  لذـانةت الذي دفؿض ٔلیً .اال
 ییكةٔؽ الهعکَم ٔلیً الؾي قجق لً دللي أي كؽر نو الذٕلیم ٔلی أن یعىل ٔلی اللؽر األدى الذٕلیمأن  -راثٕة

 صذهةٔیح الذي دؿدجٍ کسیؿا ثعةالت الضٍل واألنیح .الؾي یکفي لعل ننةکلً اال

 ًثٕي نؿاظلً نو نذةثٕح نؿاظل اصذةز داػل الهؤقكةت الٕلةثیح یهکو اليـیل الؾي أن الذٕلیم -كةػةن           
 الهؼذلفح .

  اذ أن الذٕلیم اليـیل ان یلم ثهؼذلف ظلَكً والذـانةدً في الهضذهٓ َؿیق الذٕلیم یكذُیٓ ٔو -قةدقة
ظةَح  ثهؼذلف الهنةکل   کهة یهکيً نو اإلالٕةنح والذـانةت األفؿاد أنةنٍةدراك دور الكلُح إیكةٔؽە ٔلی 

ؿس في الفؿد ٔةدات وكیم غ  اًةفح إلی ذلم فةلذٕلیم یقةلیت الىعیح کلٍة والذغلت ٔلیٍةصذهةٔیح واألاال
  ننؿؤح ديٕکف ٔلی مؼىیذً ودىؿفةدً ثَصً ٔةم .

  ویٕةىي اليـیل صذهةٔیحأظؽ الهنةکل االیٕؽ   ىفح الؾکؿ ولکَن الضٍلآغؿاض الذٕلیم أٌؾا واىُالكة نو           
ولکَن الذٕلیم في الكیةقح الٕلةثیح العؽیسح   یضةد الٕهل ثٕؽ اإلفؿاج ٔيًإغیؿ الهذٕلم ننکلح نٌةٔفح في 

 ونو زم اللٌةء ٔلی   أظؽ الَٕانل الؽافٕح إلی الضؿیهحدجؽو نو ظیر أىً یكذأول یيَُي ٔلی أٌهیح کجیؿة 

 .١٤٨ص  نىؽر قةثق   إثؿاٌیم العیؽريد.صهةل (١)

 .٣١٤ص  د.فذَح ٔجؽاالً النةذلي  نىؽر قةثق(٢)

 

١١ 

(١)  

(٢)  



 

الذٕلیم ٌَ الَقیلح للذؼله ظیر أن   ال وٌَ األنیح والضٍلأقجت نو أقجةب الَٕدة إلی الضؿیهح           
    زم أن الذٕلیم نو نلذٌیةت دأٌیل الهعکَم ٔلیً للذألف اإلصذهةٔي .نيٍهة

ولٍؾا  ال یذةح لغیؿ الهذٕلم وکكت الؿزق نةىلٌخ نؽة ٔلَثذً وکةن نذٕلهة قیضؽ نو فؿص الٕهل اذا إف          
ُٔةء اللؽر الالزم  نو الهٕةرف لليـالء إٔلی ٔةدق الهؤقكح الٕلةثیح ٌَ  کلً أوجط نو أٌم الَاصجةت الهللةة

ٌذهةم ثةللیم قیؤدي وأن اال  ػالكیحثؿاز اللیم األإ  ألن الذٍؾیت یٕهل ٔلی ٌذهةم ثذٍؾیجٍمثةإلًةفح إلی اال
ٔذؽاء ٔلی األػؿیو   ٔلهة أن دٕلیم الهعکَم الغیؿ ؤؽم االظذؿام ااألػالكیح الذي دَصت ثةللَأؽ إلی اإللذـام 

نهة الیؼل ثةليْةم في داػل نكذلـنةت الذٕلیم   وأن دٍيء لضٍَد الذي یجؾلٍة في دٕلیم ىفكًودنضیٓ ا  ٔلیً
ٔلی وٕیؽ دنغیل اليـالء في الهؤقكةت الٕلةثیح   وونو ٌؾە الهكذلـنةت الهکذجح  صذهةٔياالاإلوالح أككةم 
  ٕهل ىَع نو الٕلةب یلىؽ ثً األلم  فةلیالمالجؽایح کةن الغؿض نو دکلیف الهعکَم ٔلیً ثةلٕهل ٌَ اإلفي 

دلٌي أن یکَن ٔنؿ  وكؽ کةىخ اللَاىیو  في اللؿن الكةثٓ  فیضت أن یؿٌق اليـیل ٔو َؿیق دکلیفً ثأٔهةل
النةكح في الهؤقكةت ونو ٌية ٍّؿ ىَع صؽیؽ نو أىَاع الٕلَثح ٌي ٔلَثح األمغةل   الٕهل كةقیة ونٍيیة

نو نؤدهؿي  یوىىخ الذَویح األول  یالم ٔيؽ اللیةم ثةلٕهل  وكؽ اقذجٕؽت الهؤدهؿات الؽولیح فکؿة اإلالٕلةثیح
  .ٔذجةر الٕهل ٔلَثح إًةفیحاصَاز  ٔلی ٔؽم ١٩٥٥وصيیف  ١٩٥٠الٌةي لٕةم 

نو نضهَٔح كَأؽ العؽ األدىی لهٕةنلح الهكضَىیو إلی أىً:  (٧١)وأمةرت الفلؿة األولی  نو اللةٔؽة              
كذىةدي ا  ظیر دعَل الٍؽف نو الٕهل إلی (الكضَن نذكهة ثةلذٕؾیت في َجیٕذًیضت أال یکَن الٕهل في )

یٓ الهيذضةت الذي كذىةدیح نو اقذغالل إیؿاد الٕهل نو ثانکةن الؽولح العىَل ٔلی نَارد إثٕؽ نة أوجط ث
ٔذهةد الؾادي للهؤقكةت الٕلةثیح ٔلی أن دغُي إیؿادادٍة اليفلةت   ونو ٌية ٍّؿت ىْؿیح االیىيٍٕة اليـالء

أي ميء نو دػلٍة اللَني لإلىفةق ٔلی ٌؾە ل ودؼىه الؽ والظیح فالالذي دىؿف ٔلی الهؤقكةت اإل
دارة الؾادیح ٔلی اإلٌذهةم ثذعلیق الؿثط نو وراء إیضةد دػل یٕیو الهؤقكةت الٕلةثیح اال أن إال  الهؤقكةت 

أٌیل اليـالء ونو زم إغفةل الكیةقح الٕلةثیح الكلیهح الذي ديْؿ إلی الهؤقكةت لذٌذهةم یؤدي إلی ٔؽم اال
  لٍؾا العٌیؿة االصذهةٔیحإلی دلَیم قلَك اليـیل وإٔةددً إلی نؤقكةت ٔالصیح دٍؽف  ثأٔذجةرٌة الٕلةثیح

   إال أن نؤدهؿات  لكضَن ثَوفً أنؿا نؿثعة للؽولحٔلی الٕهل في ا (١٨٤٧) ٌذهةم نؤدهؿ ثؿوکكل  ٔةم اىىت ا

 .٣٨١ص  نىؽر قةثق  ،د.نعهَد ىضیت ظكيي (١)
 .٤١٢ص  ١٩٦٨  اللةٌؿة  ،نکذجح األىضلَالهىؿیح ،صؿامنجةدئ ٔلم اال ،قؾرالىؽ(٢)
 .١١٩ص  ١٩٥٩ ،الكضَن في ًَء أٔهةل نؤدهؿ الٌةيالٕهل في  ،ٔلی أظهؽ رامؽد.(٣)
 . ٢٣٠ص   ١٩٧٠  دار اليٌٍح الٕؿثیح   ،الٕهل في الكضَن  ،ظكو ٔالم د.(٤)
 
 

١٢ 

 

 

 

(٤)  

(١)  

(٢)  

(٣)  



 
ورکـت   ٔذجةر الٕهل في الهؤقكةت الٕلةثیح نىؽر رثط اكذىةدياكؽ رفٌخ  ١٩٥٥وصيیف  ١٩٥٠الٌةي في 

 ٔلی ًؿورة ووفً وقیلح لذلَیم الهضؿم وأةددً إلی الهضذهٓ ٌَٔا نُیٕة لللةىَن . 
نهة یؽفٓ ٔيٍم الکكل والجُةلح   اليـالء یإن اللیةم ثةلٕهل یؤدي إلی ػلق أو دکَیو ٔةدة الٕهل لؽ            

  کهة یكةٔؽ الٕهل ٔلی إكؿار اليْةم قؿزاج ٔيٍم وقةال ننؿؤح للدیكؿ لٍم ثٕؽ اإلفؿ ویؼلق الهٍةرات الذي
النغت ویکَن أظؽ ٔيةوؿ   ألن نو الینذؿك في الٕهل قَف یيذةثً الهلل والٌضؿ  داػل الهؤقكح اإلوالظیح

ویعةول ٔىیةن أوانؿ إدارة الهؤقكح الٕلةثیح ثیيهة یکكجً الٕهل نٍيح دضٕل اليـیل یٕیل ظیةة   یوالفًَ
 نذلةرثح ونذنةثٍح لعیةدً في نضذهًٕ العؿ .

دفیؽە في الهعةفْح ٔلی  اللَاىیو ٔلی أن الٕهل واصت ٔلی اليـیل ألن نهةرقذً لجیحلٍؾا ديه غة             
  کهة أن ٔو إیؽأً داػل الهؤقكح الٕلةثیحُؿاثةت اليفكیح والٕللیح اليةصهح ًوعذً الضكهیح ودضيجً اال

هً لً ٔيؽ ینيً ودكل إدارة الهؤقكح الٕلةثیح صـءا إدػةراللیةم ثةلٕهل یؤدي إلی ظىَل اليـیل ٔلی نلةثل 
 .اإلفؿاج ٔيً 

 الهجعر السةىي
 ظلَق الكضيةء وفق اللَاىیو والهَازیق الؽولیح 

يةول في ٌؾا الهجعر أٌم نةىىخ ٔلیً اللَاىیو والهَازیق الؽولیح نو ظلَق وًهةىةت للكضيةء ىذ         
 -قذکَن نعَرا للؽراقح في الهُلجیو الذةلییو : والذیالهعؿونیو نو ظؿیةدٍم 

 

 األولالهُلت 
 ظلَق الكضيةء في اللَاىیو الٕؿاكیح

ظهةیح ظلَق الكضيةء في الٕؿاق ینهل اإلَةر اللةىَىي لعلَق الكضيةء في اللَاىیو الََيیح ذات           
الىلح کةلؽقذَر وكةىَن الٕلَثةت وكةىَن أوَل الهعةکهةت الضـاایح اليةفؾ   وكةىَن إدارة الكضَن الىةدر 

الهٕؽل  ١٩٧٩لكيح  (١٥٩)األدٔةء الٕةم ركم وكةىَن  ٢٠٠٣لكيح  (٢)اذالف الهيعلح ركم نؾکؿة قلُح اال یثهلذٌ
  ثةألًةفح إلی اللَااط واألىْهح الٕؿاق/دقذةنَركلیم کإل ٢٠٠٨ لكيح صذهةٔيوالح االلإل (١)ركم  ىْةمو

إلی نةدللیً اليىَص  ًةفحثةإل  الذي دعکم ٔهل دلم الهؤقكةت الهنؿفح ٔلی إدارة الكضَن الؽاػلیح
ؽ الؽولی الؼةص ثةلعلَق الهؽىیح والكیةقیح واألدفةكیةت الؽولیح ذات الىلح کةلٍٕ َةثٓ الهلـم الؽولیح ذات

 قو صهلح ٢٠٠٥والهَكَفیو والذي وةدكخ ٔلیٍة العکَنح الٕؿاكیح. الؽقذَر الٕؿاكی اليةفؾ ثعلَق الكضيةء 
 
 . ٦٣اثؿاٌیم العیؽری   نىؽر قةثق   ص  صهةل(١)

 ١٣ 

 

(١)  



هةىةت ودلؿ ظلَكة وً  نو الٌهةىةت والعلَق دهسل في نضهلٍة كَأؽ الٕؽالح الضيةایح في الٕؿاق               
الکؿانح اإلىكةىیح نجةدئ أقةقیح دلؿ الٕؽالح والهكةواة واظذؿام  ی  ودذجيللهذٍم والهؽان ثىَرة ػةوح

الهؤقكح الٕةنح لإلوالح وؽور كَاىیو ػةوح ثةلكضَن في الٕؿاق ونيٍة كةىَن  ٔيؽ وظلَق اإلىكةن
الهٕؽل والؾي ٔؽلخ دكهیح اللةىَن ثهَصت كةىَن الذٕؽیل السةىي الهؿكم  ١٩٨١لكيح  (١٠٤)اإلصذهةٔي ركم 

ؽور اكي ثاٌذم الهنؿع الٕؿ .إلی كةىَن إوالح اليـالء والهَدٔیو اليةفؾ ظةلیة في الٕؿاق  ٢٠٠٢لكيح  (٢٢)
  -الؾي ثیيٍة في نةددً األولی الذي ٌي :الذأٌیل واإلوالح نو ػالل أٌؽاف اللةىَن 

دلَیم اليـالء والهَدٔیو الؾیو دىؽر ثعلٍم أظکةنة ثٕلَثةت أو دؽاثیؿ قةلجح للعؿیح نو نعکهح -أوال:
 نؼذىح كةىَىة ثأوؽارٌة لذأٌیلٍم قلَکیة ونٍيیة ودؿثَیة .

  .نيةٌش لذَٔیح اليـالء والهَدٔیو دیيیة واصذهةٔیة ودأٌیلٍم دؿثَیة أیٌةوًٓ -زةىیة:

وإن کةىخ الجُةلح نو ثیو األقجةب الؿایكح ألردکةب الفؿد أفٕةل صؿنیح ثعسة ٔو نىؽر رزق غیؿ          
دأدي نٓ رغجح  یيحن ٔؽم دأٌیل ودؽریت الكضیو ٔلی نٍيح نٕإ  فوثكججٍة ظؿنخ ٔلیً العؿیح  ننؿوع

  ٔيؽاؾ فلؽ دفٕية الفؿد إلی الضؿیهح نٓ اىذٍةء  نؽة نعکَنیذًالَٕدة إلی الكضیو وكؽردً دؿصٕية  إلی ىلُح 
الٕؿاكي وکؾلم  یودرك الهنؿٔوكؽ أ الضيَح  وكخ ذادً لهؼةَؿ اىذنةرالضؿیهح  ؤؿًية الهضذهٓ في 

وثةلذةلي ػَُرة ىذةاضٍة ٔلی الفؿد والهضذهٓ   لؾا أدرج الهنؿع الٕؿاكي   ي ػَُرة ٌؾە الَٕانلدقذةىَرالکو
  في ظیو ػىه الهنؿع ي الؼةص ثعلَق اليـالء والهَدٔیودنغیل الكضيةء في وؽر الفىل السةى

الذأٌیل الهٍيي وإٔةدة الذؽریت الكلَکي والسلةفي والذؿثَي لليـالء )دقذةىي لً الفىل الؿاثٓ دعخ ٔيَانَرالک
وأذجؿدٍة نو ثیو ظلَق   والظیةتواإل  کهة ىْم الهنؿع الٕؿاكي زیةرة الكضیو في الكضَن (لهَدٔیووا

 ١٩٨١لكيح  (١٠٤)فؿٔة نكذلال في كةىَن إوالح اليـالء والهَدٔیو ركم    وػىه في قجیل ذلمالكضيةء
 في  وق في فؿع نكذللدقذةىي ٌؾا العَرىْم الهنؿع الک ىفكً   ؤلی الهيَالن نو أرثٓ نَادوالؾي یذکَ

 .٢٠٠٨الكيح  (١) دقذةن ركمَرک نو ىْةم دااؿة اإلوالح في إكلیم (٣٨)وٌي الهةدة  ةواظؽ ةنةد

 

 . ١٩٨١لكيح  (١٠٤)كةىَن الهؤقكح الٕةنح لالوالح االصذهةٔي ركم نو  (٢٨)أىْؿ : ىه الهةدة -١
 .  ٢٠٠٨لكيح  ١ركم  الٕؿاق/كلیم کَردقذةنإوالح االصذهةٔي في اإلنو ىْةم دااؿة  (٣٨)أىْؿ: ىه الهةدة -٢
 
 

١٤ 
 

(١)  

(٢)  



 
 الهُلت السةىي

 ظلَق الكضيةء في الهَازیق الؽولیح
ديْیم الهَازیق واالٔالىةت الؽولیح ظلَق الكضيةء والهَاَيیو ٔلی ظؽ قَاء   وٌؾە الهَازیق ذات          

  والٍٕؽ الؽولی الؼةص (١٩٤٨)وفح نلـنح وواصجح الذُجیق نسل االٔالن الٕةلهی لعلَق االىكةن الىةدر قيح 
 . (١٩٦٦)الهؽىیح والكیةقیح الىةدرة قيح ثةلعلَق 
ىكةن إیذنةرك نٓ کل  ئىكةىة أوال كجل کل مإٔذجةرە ةوٌؾە العلَق نيٍة نةیذٕلق ثعلَق الكضیو ث            

  ونيٍة ولقيذيةولٍة ثةلفؿع األوٌي نةیهکو دكهیذٍة ثةلعلَق االقةقیح للكضیو والذي   في ٌؾە العلَق
ألىً یلٌي   ويیٔذجةرە مؼه نلیؽ العؿیح في نکةن وزنةن نٕیةالؼةص للكضیو ث نةیذٕلق ثةلًَٓ اللةىَىي
  لکو ذلم الیهيٓ نو دهذًٕ ثجٕي العلَق الذي یهکو دكهیذٍة ثةلعلَق اردکةثً صؿیهحٔلَثح كةىَىیح ثكجت 

 اليكجیح الهذٕللح ثةلكضیو.
 -ل ؤلی الذَالي:وألٌهیح ٌؾیو الهًََٔیو قأدَلی دراقةدٍهة کال في فؿع نكذل        

 

 الفؿع األول
  العلَق األقةقیح الهذٕللح ثةلكضیو

قذٕهةل انو الذٕؾیت ؤةىخ الجنؿیح ٔلی نؿ الٕىَر والدـال ٌؾە الهٕةىةت كةاهح ظذی الَكخ العةًؿ           
اليـالء في الكضَن  ولهة ٍّؿ ىْةم ظلَق االىكةن في  ٍةذٕؿض لیح الذي یياللكَة والهٕةنلح الالإىكةىیح والهٍ

ٌذهةنة ػةوة نو كجل ٌیبح األنم الهذعؽة نو ػالل نؼذلف الهَازیق ا  ىةلخ ٌؾە العلَق الكضَن
ویذكةوی نٓ نو   نضهَٔح نو العلَق الذي الیؿد ٔلیٍة كیَد ):  ویهکو دٕؿیفٍة ٔلی أىٍةدفةكیةت الؽولیحواال

 . (ٌم ػةرج الكضَن
ظذؿام ولٍؾا یضت نٕةنلح الكضیو ثةال  لؾلم فٍَ غیؿ نٕىَم ٔو الؼُأ إن الكضیو ٌَ إىكةن كجل کل مئ     

 الهذعؽةالٕةنح لألنم أذهؽدً الضهٕیح  الؾي   اإلىكةن  اإلٔالن الٕةلهي لعلَق  وأکؽِ  کؿانذً   لعفالالزم 

                       

  . ٣٠٨  ص ٢٠١٣اللةىَن الؽولي االىكةىی   دار العةنؽ للينؿ والذَزیٓ   االردن نجةدئ نىلط ظكو أظهؽ    د.(١)
  

١٥ 

(١)  



 

لح فیٍم ونو ظلَق نذكةویح یأٌٔةء األقؿة الجنؿیح نو کؿانح أو اإلكؿار ثٍة لضهیٓ (١٩٤٨)في ٔةم             
  وزةثذح.
الیػرض أي إىصان للخػذیب وال للػنَةات )ىً أغل   (٥)ىصان قي الهادة غالن الػالهي لحنَق اإلوىطج اإل          

ات ػغو إغالن الهتادئ ٌذە ةل ىجحج الهجخه لم یخَمف التشر،  (الحاطث ةالکرانثأو الهػانالت الناشةث أو 
الهدىةث غل  الطػةد الػالهي واألنم الهخحدة قي الخأکةد غل  أن غالهةث الخػذیب حصخلزم غالهةث ححریهً 

نػةار  وحجریهً، ذله ةجػل االغخراف ةحظر الخػذیب الصجةو وغةرە نو الهػانلث الناشةث أو الالإىصاىةث
 کاىج طرقا قي الهػاٌدات الخي حخضهو الحظر أم ال. أ، شَم نلزم لجهةع الدولقي الناىَن الدولي الػامطػي 
األةرز حَل  الهػاٌدة الدولةث (١٩٦٦)یشکل الػٍد الدولي الخاص ةالحنَق الهدىةث والصةاشةث شيث           

 -غل  أىً: نيٍا ثوحيص الهادە الصاةػ، لصةاشةث، وٌَ نلزم للدول األطرافالحنَق الهدىةث وا

، کذله حخضهو الهَاد (ثةيونٍأىصاىةث إإخضاع أي قرد للخػذیب أو لػنَةث أو نػانلث ماشةث أو غةر  الیجَز)
ةالحنَق الهدىةث والصةاشةث، والخي حخػلل ةالنضاء غل  الخػذیب  والهادة األخری الَاردة قي الػٍد الدولي 

، والهادة الصادشث الخاضث ةالحل قي الحةاة والهادة ىصان ومهاىٍاةَاجب احخرام حنَق اإلالراىةث الخاضث 
الخاشػث ةشأن الحل قي حریث الشخص وأنيً، والهادة الػاشرة الهخػلنث ةحل األشخاص الهحرونةو نو 

لخػذیب قي ىصاىةث واحخرام لکرانخٍم اإلىصاىةث، إال أن أٌم نایخػلل ةجریهث اإحریخٍم قي أن یػانلَا ة
قي أحكامةث األنم الهخحدة لهياٌضث الخػذیب وغةرە نو الهػانلث  ەالشرغةث الدولةث لحنَق اإلىصان ىجد

  قٍ  نلزنث للدول االطراف.( نياٌضث الخػذیب حكامةثا)ث ةيالناشةث أو الالإىصاىةث أو الهٍ
مَاغد ىةلصَن )الهػانلث الصجياء الهػروقث ةأشم وحهرل مَاغد األنم الهخحدة اليهَذجةث الدىةا             

ال نتادئ ونهارشات جةدة قي نجغختارٌا ا، غل  وضف حكطةلي ليظام ىهَذجي للصجَن ة(٢١١٥)قي  (ناىدیال
حخرام الَاجب ان یػانل کل الصجياء ةأکدت غل  حهایث حنَق الصجةو ، وأ، ونػانلث الصجياء وإدارة الصجَن

  هػانلث الناشةث أو الالإىصاىةث الهٍةيث، والیجَز إخضاع  أي شجةو للخػذیب أو ال ومةهخٍم کتشر لکرانخٍم 
  

 .١٩٤٨ٔالن الٕةلهي لعلَق االىكةن اإل( من ١)أىْؿ الهةدة (١)
 .٧٥ ص٢٠١٦  اللةٌؿة  وؽارات اللةىَىیحٔلی االٔذؿاف  الهؿکـ اللَني لإل ًٔجؽاللةدر نعهؽ اللیكي  دٕؾیت الهذٍم لعهل د.(٢)
 نو الٍٕؽ الؽولي ثةلعلَق الهؽىیح والكیةقیح. (١٠  ٩  ٧  ٦  ٢)الهَاد (٣)
 اليهَذصیح الؽىیة األدىی لهٕةنلح الكضيةء .لَأؽ النو  (١)اللةٔؽة (٤)
 

١٦ 

(١)  

(٢)  

(٣)  

(٤)  



 

وفی ٌؾا  ةٔذجةرٌة نكَغة لًودَفؿ لضهیٓ الكضيةء ظهةیح نو ذلم کلً  والیضَز الذؾرع ثأی ّؿوف ث             
یضت ٔلی الهؤقكةت الٕلةثیح أن دذضيت في دٕةنلٍة نٓ الكضيةء أزيةء فذؿة ديفیؾ الٕلَثح دٕؾیت الكضیو 

 ؤؽم نٕةنلح ثةللكَة والالإىكةىیح.

ىذٍةکةت ظلَق ااألمؼةص الهعکَنیو نو أمؽ  ح ًؽیيیٕؽ الذٕؾیت والهٕةنلح الالإىكةىیح والهٍ            
ٔذجةر ةن الكضیو ٌَ أولی ثةلعهةیح نو دلم االىذٍةکةت ثإ  فإلی العهةیح نو ثُل الكلُحىكةن وثعةصح اإل

ن اقذؼؽام اللكَة أو  الٕلةثیحدارة َؿف ًٕیف وأٔـل داػل صؽران الكضو في نَاصٍح قلُةت اإل
إیؾاء الیىل الی ظؽ الكضیو وٌَ فٕل نٕیو أو  دارة الهؤقكةت الٕلةثیح ًؽإنو كجل  والهٕةنلح الالإىكةىیح

ؾاء الضكهی ی  کَن أن اللكَة دذٌهو اإلو ىفكیة فةللكَة أمهل نو الذٕؾیت  قَاء کةن ثؽىیة أالذٕؾیت
ةر الهذٍم ٔلی االٔذؿاف صجؾاء الضكهي  والغؿض نيً ٌَ إیاإلٔلی ٔکف الذٕؾیت الؾی یذٌهو  يوالهٕيَ

  والذٕؾیت الضكؽی وٌَ اکسؿ اىَاع میَٔة ظؽ الذٕؾیت فیٕذجؿ ىَع نو اللكَةلی إیؾاء الؾی الیىل فةإل
الٍؿاوة والغهف فی الهةء الهغلی  وكلٓ األقيةن أو األّةفؿ واقذٕهةل الٕىی أو الكَط أو يالکَ ودنهل

أنسلح ٔلی نٕةنلح الضلؽ والىٕلةت الکٍؿثةایح  ونو  صـاء الْةٌؿة نو الضكم وقلغواأل ودنَیً الَصً
ٔلی الَصً  وظذی  ٓفی وصً والٌؿب ٔلی الؿأس والىف   غكل رأقً فی نةء كؾر والجىقالكضیو ثةللكَة

فٕل ظؽوث إوةثةت ّةٌؿة  وأکؽ الٍٕؽ الؽولی للعلَق الهؽىیح والكیةقیح وفی الهةدة الولَ لم یذؿدت ٔلی 
 لةقیح أو الالإىكةىیح.الأظؽ للذٕؾیت وال للهٕةنلح أو الٕلَثح  نيً ٔلی ٔؽم صَاز إػٌةع( ٧)

أومضةر قَاء ٔيؽ وكَع فًَی   ةن اليْةم داػل الهؤقكح الٕلةثیحوقةال لٌهكؽ دكذؼؽم اإلدارة الٕلةثیح    
   وكؽ دکَن ٌؾە الَقةال دهف ثنکل ػُیؿ ظكم الكضیوَىیو أو نعةولح ٌؿوب أظؽ الكضيةءثیو الهكض

الٕلةثیح أن   کهةیضت ٔلی الهؤقكةت ي األنولؾلم ٔلی الهؤقكةت الٕلةثیح ٔؽم اقذؼؽام اللكَة لؽوأ
نو اللَأؽ اليهَذصیح الؽىیة لهٕةنلح الكضيةء ٔلی  (٤٧)  وكؽ ىىخ اللةٔؽةالیذٕةنل نٓ الكضیو دهف کؿانذً

 ذلم نو  أنة غیؿ  ًلذی دکَن ثُجیٕذٍة نٍیيح أو نؤلهػؿی اؽ األیىً یعْؿ اقذؼؽام الكالقل وأدوات الذلیأ

 .٢٣٨ص ثیؿوت  نينَرات زیو العلَكیح  اصذٍةد  ىه   ىكةنظلَق اإلىضةة صؿصف صؽَٔن   د.(١)
 .٥٨ ص٢٠١٥ ثیؿوت     نينَرات زیو العلَكیح كةىَن الٕلَثةت صجةر کةّم الىضیؿی  صؿیهح الذٕؾیت في(٢)

 

 

١٧ 

(١)  

(٢)  



 

 -إال ٔيؽنة یضیـٌة اللةىَن وفی الٌؿوف الذةلیح : ؽ العؿیح فال دكذؼؽم یأدوات دلی

   وديـع نيً ثهضؿد نسَلً أنةم قلُح كٌةایح .الظذؿاز نو ٌؿب الكضیو ػالل ىللًل کذؽثیؿ اوال:

ثيفكً خ الَقةال االػؿی للكیُؿة ٔلی الهكضَن لهيًٕ نو إلعةق االذی لنو نؽیؿ الكضو أذا أػف ثأنؿ زةىیة:
 ثغیؿە أو نو الذكجت فی ػكةاؿ نةدیح.أو 

وفی   ؽ العؿیحیدلی نو اللَأؽ اليهَذصیح الؽىیة لهٕةنلح الكضيةء فؿض أدوات (٤٨)زت اللةٔؽة ةأص          
 -الْؿوف الذةلیح :

 مکةل الكیُؿة للذىؽی .أقذؼؽام مکل أػف وَأة نو االدفؿض أدوات دلییؽ العؿیح إال إذا دٕؾر -١

ونذةح ٔلی ىعَ نٕلَل للكیُؿة ٔلی ظؿکح الكضیو  يأػف نةٌَ ًؿورقةلیت الذلییؽ إالأالیكذؼؽم نو -٢
 في ًَء نكذَی الهؼةَؿ اللةاهح وَجیٕذٍة .

  ویضت رفٍٕة ٔو الكضیو ثأقؿع نةیهکو ثٕؽ زوال الؼُؿ للفذؿة الالزنحدلییؽ العؿیح إال الدفؿض أدوات -٣
 الهذَكٓ.

    الدكذؼؽم أدوات دلییؽ العؿیح ثذةدة نٓ اليكةء أزيةء الَالدة وثٕؽ الًَٓ نجةمؿة .-٤

لی فؿض أدوات إدارة الكضو الذهةس العىَل ٔلی أقةلیت للكیُؿة دغيی ٔو العةصح إ ٔلی یيجغی         
 قةلیت.     قذؼؽام دلم األاالعؿیح أو دعؽ نو مؽدٍة  ودَفیؿ الذؽریت ٔلی دلییؽ 

 
 الفؿع السةىي

 العلَق اليكجیح الهذٕللح ثةلكضیو
والح الهعکَم ٔلیً ودأٌیلً إقةقي نو ديفیؾ الضـاءات الضيةایح فی ٔلم الٕلةب ٌَ ن الٍؽف األإ              

الضؿیهح  ونو الَاًط أن نٌهَن الهٕةنلح الٕلةثیح داػل الهؤقكح لی ظیةدً كجل إٕیح ٔؽادە للَٕدة الُجیإو
  دٍؾیجي َةثٓ دؿثَیإن صهیٓ قجل الهٕةنلحالٕلةثیحیغلت ٔلیٍةف الٕلةثیح ذو أٌهیح ثةلغح فی دعلیق ٌؾا الٍؽف

 
 هٕةنلح الكضيةء.األدىی لنو اللَأؽ اليهَذصیح الؽىیة  (٤٨)اللةٔؽة (١) 

١٨ 

(١)  



 

نذؿوکح لكلُةت    ولم دٕؽ الهٕةنلح الٕلةثیح العؽیسحو إیالنة أو دعلیؿا للهعکَم ٔلیًدٍؾیجی وال دذٌه          
 ح ألظکةم كةىَىیح .ٕ  وأىهة أوجعخ ػةًاإلدارة الٕلةثیح

   اإلوالظیحٓ ثةلعلَق فی الهؤقكةت ویذهذ  وكؽ أوجط للهعکَم ٔلیً فی الَكخ العةًؿ نؿکـ كةىَىی         
صذهةٔیح الذٕلیم والؿٔةیح االو  نةیذٕلق ثةلٕهل اىذٍةء نعکَنیذٍمىؽنةصٍم فی الهضذهٓ ثٕؽ اًهةىة لذأٌیلٍم و

 -کهة یلی : یوالذٍؾیت الؽیيی والؼلل

  لکل إىكةن لً ٌؾا العق کٕيىؿ أقةقی نو ٔيةوؿ ظیةدً الٕةدیح   وىىخ ٔلی امسجیي فا امعىل حق -:والأ
 لکل مؼه ظق) :نو اإلٔالن الٕةلهی لعلَق اإلىكةن الؾی أكؿدً األنم الهذعؽة ثلَلٍة (٢٣)الهةدة ٌؾا العق 

 ( .العهةیح ًؽ الجُةلح ي  وفلعق فی مؿوط نيةقجح ؤةدلح للٕهل  واالٕهل  وظق االػذیةر العؿ للَّیفح

یكَغ العکم ثةلكضو ظؿنةن الكضیو نو ٌؾا العق   ویؾٌت ٔلهةء الٕلةب إلی أىً ال الضؿیهح وال  وال            
إىهة ٌَ أقةس ننؿؤیح   الكضَن يالٕهل   ثل إىٍم یؿون أن الٕهل ف ينىةدرة ظق إىكةن فالٕلَثح دجؿران 

  دؼةذ قلت العؿیح ٔلَثح كةىَىیح .ا

ولها حيص  ،ىصانغالن الػاله  لحنَق اإلوإذا کاىج الدولث وقنا لالحجاٌات الحدیرث ولها جاء ةً اإل            
، قإن ومع الصجةو وحالث االغخهاد أو الختػةث الخ  خَقةر قرص الػهل لکاقث الهَاطيةونلزنث ة غلةً الدشاحةر 

ث، قخجػلٍا نلزنث ماىَىا ةخَقةر الػهل للصجةو، غلةٍا حلن  نصؤولةث کانلث قي مهان ٌذا الحل غل  الدول
 والخزانٍا یخػةو أن یخضع للرماةث، ىظرا لػدم مدرة الهصجَن غل  أن یدةر ليكصً الػهل الهالئم . 

نو الناغدة  (٣)الكنرة  ج مَاغد الحد األدى  لهػانلث الصجياء غل  اليص غل  ٌذا الحل ، قخنررضوحر           
حَقةر الػهل الکاقي والهكةد قي طتةػخً ةحةد یشهل الهصجَىةو ویصخحَذ غل  ىشاطٍم  یجب))أىً :  (٧١)

 . ((طَال الكخرة الػادیث لةَم الػهل

أن ٌذا الػهل یجب ان یکَن نو اليَع الذی یصاغد الهصجَىةو غل  االحخكاظ  (٤)وحنرر الكنرة         
 الهصجَىةو غل  حهکو(٦)لدیٍم، وحيص الكنرةندرة یيه  ٌذە الهةطرینثشریكث،أو أرزامٍم غلةکصب ةهندرحٍم

 .١٢٥ص، نطدر شاةل  ةراٌةم الحةدری،إجهال د.(١)
 .٥٩ص ،٢١١١حنَق الصجةو ومهاىاحً، نيشَرات الحلتي الحنَمةث، حصام األحهد ، (٢)

٩١ 

(١)  

(٢)  



 

   وذلم فی العؽود الذی دذفق نٓ اللَأؽىَع الٕهل الؾی یؿغجَن في أدااً ػذیةراالهكضَىیو نو                

 ونٓ اظذیةصةت الهؤقكح واليْةم فیٍة . يالكلیهح لالػذیةر الهٍي

  ظذی في الهضذهٓ الؼةرصي ًویذٕیو أن یکَن ديْیم الٕهل ووقةالً في الهؤقكةت ٔلی غؿار نسیل           
  ٔؽادٌم لهَاصٍح الْؿوف الُجیٕیح للعیةة الهٍيیح.إیهکو دٍیبح الهكضَىیو و

، قلم حػد نجرد إجراء ینطد ةً الخيکةل واإلیالم قکرة الػهل داخل الصجَن مد حغةرتویهکييا النَل أن           
ووشةلث أشاشةث قي  ،الهػانلث الػناةةث الحدیرثشلَب أ ا ق  ةوإىها أمح  غانال رئةص ي،کها کان ق  الهام

ق  ىكس الصجةو قضائل اليشاط والشػَر ةالهصؤولةث ویخلل لدیً حب  سرغ، قالػهل یالخنَیماإلضالح 
، األنر الذی یػةو غل  اشخئطال الجریهث الخػاون واغخةاد الحةاة الهيظهث الػهل واإلحصاس ةاإلىجاز وروح

 لً نو مةهث امخطادیث. صل الداقع إلةٍا قضال غهاذا کاىج التطالث والکإشةها 

فال ثؽ نو دَصیًٍ ىعَ نٍيح   قةقي للٕهل فی الكضو ٌَ دأٌیل الهعکَم ٔلیًونةدام الغؿض األ           
صذهةٔییو ظیر دلَم ام ثةظسیو ٌوٌَ نة دذَالە ٔةدة ٌیبح د  ونیَلً يدذَافق نٓ اقذٕؽادە النؼى

الٕهل ٔلی کل ظةل أن یکَن  يویيجغ  الهالام لکل قضیو ثٕؽ دراقح رغجةدً وكةثلیذً الفکؿیحثذعؽیؽ الٕهل 
إىذةصیة وٌةدفة ونهةزال لهة ٌَ كةام ػةرج الكضو ثعیر یفیؽ الهعکَم ٔلیً فیؽر ٔلیً الؿثط داػل الهؤقكح 

 ولکو نٓ ٌؾا  صً نٓ الهضذهٓؾی یكٍل اىؽنة  األنؿ الفؿاج ٔيًالٕلةثیح ویيذفٓ نيً فی العیةة العؿة ثٕؽ اإل
أن یٍؽف الٕهل في الكضَن إلی  ي  أي یيجغكذىةدیح للٕهل ٔلی فکؿة الذأٌیلیضت أن دُغی الفکؿة اال

نو نضهَٔح كَأؽ  (٧٢-٧١)والذأٌیل أوال زم إلی الؿثط زةىیة  وٌؾە الهجةدئ ٌی الذی أكؿت اللةٔؽدةن الذلَیم 
داػل الكضو لً وفً إلـانیح ولً أٌؽاف فی الذأٌیل الهعکَم نهة الثؽ    ونةدام الٕهلاألدىی لهٕةنلح الكضيةء

 نو ديْیهً.

کنفخ دراقةت ٔلم االصؿام ٔو ىكجح کجیؿة نو غیؿ الهذٕلهیو نو الكضيةء ، حق امسجیي فا امخعنیه-ذاًیا:
 قذبىةل إظؽی َٔانل اإلصؿام االضؿیهح  والصؽال فی أن الذٕلیم یكهط في ونیح ونو وصَد ٔالكح ثیو األ

 نو اللَأؽ العؽ األدىی لهٕةنلح الكضيةء. (٧٢   ٧١)اللةٔؽة (١)
 .١٥٩ ص ٢٠١٦ اللةٌؿة   وؽارات اللةىَىیحلإل يهؿکـ اللَنال  يالًَٕ ي  اليْةم الٕلةثيالهؿاغ اإللًأظهؽ ٔجؽ د.(٢)

             

 

٠٢ 

(١)  

(٢)  



 

وفٌال ٔو الؽور الؾی یلٕجً فی   ولی اإلصؿانیحویكهط ثؼلق مؼىیح صؽیؽة نيفىلح ٔو النؼىیح األ
لف   وٌؾا نة أکؽدً نؼذًةفح إلی دورە الٕةم فی الهضذهٓ  ثةإلل الكضیو داػل الهؤقكةت الٕلةثیحدأٌی

كذىةدیح الٍٕؽ الؽولی الؼةص ثةلعلَق اإلنو  (١)الفلؿة  (١٣)  اذ ديه الهةدة الهَازیق واالدفةكیةت الؽولیح
الؽول األَؿاف في ٌؾا الٍٕؽ ثعق کل اىكةن في الذؿثیح والذٕلیم  ن دٕذؿف أواالصذهةٔیح والسلةفیح ٔلی 

ظذؿام االنؼىیح اإلىكةىیح والنَٕر ثکؿانذٍة ودلَیح  ءلی إىهةإوالذٕلیم  ودذفق ٔلی وصَب دَصیً الذؿثیح
األقةقیح   ودذفق کؾلم وصَب إقذٍؽاف الذؿثیح والذٕلیم دهکیو صهیٓ األمؼةص ظلَق اإلىكةن والعؿیةت 

   مذؿاك الفٕةل في نضذهٓ العؿ.نو اال

نو النَاغد الحد االدى  لهػانلث الصجياء ةنَلث حخخذ إجراءات  ( ١،٢)الكنرة  (٧٧)ومد ىطج الناغدة         
ةها ق  ذله الخػلةم الدیي  الخ  یهکو قةٍا ذله  ،شخكادة نيًإالنادریو غل   لهَاضلث حػلةم جهةع الصجياء

ویجب أن یکَن حػلةم األنةةو واألحداث إلزانةا ، وأن حَجً إلةً اإلدارة غيایث خاضث ویجػل حػلةم الصجياء 
، ةحةد یکَن قي نندورٌم ةػد إطالق نع ىظام الخػلةم الػام ق  التلد ق  حدود الهصخطاع غهلةا نخياشنا

 أن یَاضلَ الدراشث دون غياء . شراحٍم

جب أن ىضهيً ةاليصتً لألخریو الذیو حجاوزوٌا یالینخطر الخػلةم غل  نرحلث نحَ األنةث، ةل             
، قةجب إحاحث الكرص أنام اليزالء الذیو یرغتَن ق  الحطَل غل  تَن قي االرحكاع ةهصخَاٌم الػلهيویرغ

خارج  يصاح الجهال لٍم ةالهشارکث قي أداء االنخحان اليٍائقوالشٍادة الجانػةث ، وإشٍادة الدراشث االغدادیث 
، حله الكَارق الخ  حؤدي إل  رق ةةو حةاة الصجو والحةاة الحرةألىً نو شأن ذله حنلةل الك ،الهؤشصث الػناةةث

 (١)الكنرة  (٦١)الناغدة  إمػاف شػَر اليزالء ةالهصؤولةث وةأحخرانٍم لکرانخٍم الشخطةث کتشر وٌذا نا اکدحً
  دى  لهػانلث الصجياء .نو مَاغد الحد األ

 

 مخطادیث واالجخهاغةث .الخاص ةالحنَق اال ينو الػٍد الدول (١)الكنرة  (١٣)الهادة أىظر:(١)

 دى  لهػانلث الصجياء .نو النَاغد الحد األ (٢،١)الكنرة  (٧٧)الناغدة  أىظر:(٢)

 دى  لهػانلث الصجياء .نو مَاغد الحد األ( ١) الكنرة (٦١)الناغدة أىظر:(٣)

 

١٩ 

(١)  

(٢)  

(٣)  



 

ذ أىٍة دلؽم الهةدة الٕلهیح الذی یهکو أن إ  لةثیح نو أٌم وقةال الذٕلیم فیٍةودٕؽ نکذجح الهؤقكح الٕ           
  ویهکو أن یلذهف فیٍة الهعکَم ٔلیٍم قجل اقذکهةل زلةفذٍم   فللهکذجح نـایة  ًیكذٕیو ثٍة الهٕلم في ٔهل

دهکو اليـیل نو قٕح االَالع ودذةح لً فؿوح دهٌیح أوكةت فؿاغً فی ىنةط زلةفی وٌَ نة یذفق نٓ            
  الهنؿوعغیؿ  الكلَك الكیةقح العؽیسح في الهٕةنلح الٕلةثیح   فةللؿاءة دىؿف اليـیل ٔو دفکیؿ في أوصً

  لؾلم فٍيةك ویيٕکف ثةلذةلي ٔلی دىؿفةدً  ودكةٔؽ ٔلی زیةدة نؽارکً نهة یؤزؿ ٔلی مؼىیذً وأػالكً
م كیؿ نؼذلف أىَاع الکذت الهفیؽة لليـالء ظذی یلٌَا ٔلی الهلل الؾي ینٕؿوا ثً أزيةء دَاصؽٌیذلًؿورة 

  لٍؾا ی ٔؽم الذفکیؿ ثةلٍؿب نو الهؤقكحليـالء ٔل  ألن الهُةلٕح كؽ دكةٔؽ االهكذهؿ داػل الهؤقكح الٕلةثیح
ودهکيٍم نو االَالع ٔلیٍة داػل   یضةثی ٔلی اليـالءفٕلی إدارة الهؤقكح دَفیؿ الکذت الضیؽة ذات الذأزیؿ اإل

یضت ان )) :ىًأنو نضهَٔح كَأؽ العؽ األدىی لهٕةنلح الكضيةء ٔلی  (٤٠)وفي ٌؾا ىىخ اللةٔؽة   الهکذجح
قذٕهةل صهیٓ  ََااف الهكضَىیو ودنذهل ٔلی كؽر کةف نو الکذت نکذجح دؼىه ال قكحدکَن لکل نؤ

  .((نکةنن ینضٓ الهكضَىیو ٔلی االقذفةدة نيٍة ٔلی كؽر اإلأویضت   الذؿویعیح والسلةفیح

مهيج الهَاذةل الدولةث لحنَق االجخهاغةث واإلىصاىةث للصجياء  حق السجین فی الرعایة اإلجتماعیة-ثالثا:
نو  (١٩٤٨)غالن الػاله  لحنَق االىصان شيث نو اإل (٢٥)نها ورد ةالهادة وإىطالما نها ىطج غلةً الكنرة األول  

، وخاضث غل  ضػةد الهأکل لضهان الطحث والرقاٌث لً وألشرحً يیکك أن لکل شخص حل ق  نصخَی نػةشث
، ولً الحل قي نا یأنو ةً الػَائل ػةد الخدنات االجخهاغةث الضروریثلتس والهصکو والػيایث الطتةث وضواله

والخ  حكندە  ،رادحًإقي حاالت التطالث أو الهرض أو الػجز أو الشةخَخث أو غةر ذله نو الظروف الخارجث غو 
االجخهاغةث واالمخطادیث والرناقةث نو الػٍد الدول  الخاص ةالحنَق  (٩)، کها أشارت الهادة غةشً أشتاب

  .يوحنرالدول االطراف قي ٌذا الػٍد ةحل کل إىصان قي الضهان االجخهاغ  ةها ق  ذله الخأنةو االجخهاغة

 . ١٥٣، صجهال إةراٌةم الحةدری، نطدر شاةل(١)
 دى  لهػانلث الصجياء. نو مَاغد الحد األ (٤١)الناغدة (٢)
 ىصان.لحنَق اإل يالػالهغالن نو اإل (٢٥)الهادة (٣)
  الخاص ةالحنَق االجخهاغةث واالمخطادیث. ينو الػٍد الدول (٩)الناغدة (٤)
 

 

١١ 

(١)  

(٢)  

(٣)  

(٤)  



 

صذهةٔیح في الهؤقكةت االوالظیح ظللح وول ثیو الهعکَم و إدارة الكضو والذی یٕذجؿ الؿٔةیح اال              
  والذی دكةٔؽ ٔلی دؼفیف الكلَك الٕؽواىی لؽی الهعکَم هةدكةٌم في دکَیو  ٔالكةت إیضةثیح ثیيٍ

  فٍی دٕؽە لکي یكذلجل ظیةة صؽیؽة ثٕؽ أکسؿ ديْیهةوالظیح   وصٕل الهؤقكح اإلاقذغالل وكخ فؿاغًو
 (٧٩)  لؾلم أمةرت اللةٔؽة لىلح ثیو الهعکَم وأقؿدً ونضذهًٕ  ودٕهل کؾلم ٔلی اقذهؿاریح افؿاج ٔيًاإل

ةىح ودعكیو ٔالكةت الكضیو ػةوح لىی  ٔيةیح دجؾل)) :ىًأٔلی  نو كَأؽ العؽ األدىی لهٕةنلح الكضيةء
 . ((وةلط کال الُؿفیو  ثلؽر نةیکَن ذلم فی ثأقؿدً

ثٕؽ   نكذلجل الكضیو الٔذجةر نيؾ الجؽایح ديفیؾ العکمفی ا ٓٔلی أن یًَ (٨٠)کهة ىىخ اللةٔؽة              
نو    کل نةمؼةص أو الٍیبةت ػةرج الكضؤالكةت نٓ األم أَالق قؿاظً  وینضٓ ٔلی أن یَاول أو یلی

  دأٌیلً االصذهةٔی.مأىً ػؽنح نىةلط أقؿدً ودیكیؿ إٔةدة 

جخهاغةث للصجياء ىظرا ألٌهةخٍا قي ٌخهج مَاغد الحد األدى  لهػانلث الصجياء ةالرغایث االاومد              
ةندر اإلنکان  ،ن یضم جٍاز الهَظكةوأیجب )) :غل  اىً (١)الكنرة (٤٩)قند ىطج الناغدة  ،حأٌةل الصجةو

جخهاغةةو  والهػلهةو الػنلةث وغلهاء اليكس والهصاغدیو االنراض غددا کاقةا نو االخطائةو کأطتاء األ
 ،ٌَ الذی یصاغد الصجةو غل  حل نشاکلً يجخهاغأو التاحد اال ياالجخهاغ يخطائقاأل، ((وندرشي الحرف

ىدناج نع ، ونشاکلً ونحاولث نصاغدحً غل  االقٍم أوماغًویتدأ دورە قي کصب ذنث الصجةو لکي یصخطةع 
، حةد ینَم ةهصاغدحٍا ذم یطهئو ئلث الصجةو ویحاول نػرقث نشاکلٍاحطال ةػاةنَم ةاالق ،الحةاة الجدیدة

، ویتدأ غهل ث الػناةةث واإلضالحةث ةشکل جةدالصجةو غلةٍا لک  حٍدأ ىكصةخً ویخكاغل نع أشالةب الهػانل
لخٍهث تج قةً اوحشهل نلف الصجةو الهر ،طالع غل  کاقث الهصخيدات الخاضث ةاليزیلالتاحد االجخهاغ  ةاإل

، ذم یتدأ ةػد ذله غل  نػرقث ظروف اليزیل ةَجً غام ، والػنَةث الطادرة مدە، قذله یصاغدالهصيدة الةً
، وحکَن نٍهخً قي حله الكخرة نصاغدة اليزیل غل  الخخلص نو نخخلف الهخاوف والهشاغر ال ةاليزیلطاالح
إغدادە  يٍم نٍهث الصجو وٌاليزیل غل  قکهایصاغد ،ً الصجوالصةطرة غلةً غيد دخَلو مطراةاتواال

  ، ویصاغدە أیضاارحکاب الجریهًو حخ  الیيزلل نرة أخری قي ث ظروف الحةاة ةػد خروجً نو الصجلهَاجٍ

 دى  لهػانلث الصجياء. نو مَاغد الحد األ (٨١،٧٩) حةوالناغدأىظر:(١)

 

٠٣ 

(١)  



 

  ویعةول م ثیو اليـیل والهؼذىیو فی الكضویذُلت الذضةوب الذة صالفؿ ەدراك أن دعلیق ٌؾإٔلی  
ي نيٍة أزيةء وصَدە في أن یلم ثهؼذلف الهنةکل الذی یٕةى ٓکذكةب زلح اليـیل ظذی یكذُیااألػىةای 

ٔلی ظل ٌؾە  ياالصذهةٔ  قَاء کةىخ دلم الهنةکل دذٕلق ثً أو ثأقؿدً  ونو زم یٕهل الجةظر الكضو
دجةًٔ لکةفح الذٕلیهةت اوثٌؿورة   كيةع اليـیل ثهكؤولیةدً داػل الكضوةکهة یلَم األػىةای ث الهنةکل

ػالل ثةليْةم ثَصً ٔةم    ویعؾرە نو الٕىیةن واإلیؽاعزيةء فذؿة اإلأإلیً الذی دلذـم ثٍة   واألوانؿ الىةدرة
  کذٕؿًً للضـاءات الذأدیجیح الذی دلؿرٌة أىْهح الكضو ذلم أًؿار ثكجت ىْؿا لهة یَٕد ٔلی الكضیو نو

  أو فیهة یؽاع  قَاء ثةليكجح ألقلَب الهٕةنلح أزيةء فذؿة اإلقذفةدة نيٍةوظؿنةىً نو الههیـات الذی یعق لً اال
 فؿاج.یذٕلق ثذعؽیؽ وكخ اإل

الؽیو دور نٍم في دَُیؿ اليْم الٕلةثیح   کهة ان لؿصةل  ، ْحق امسجیي فا امخُذیب امدیٌْ وامخنل-راةعا:
والظیح ودَزیٓ أن الذٕلیم في الهؤقكةت الٕلةثیح ثؽأ ٔلی یؽ رصةل الؽیو ٔو َؿیق زیةردٍم للهؤقكةت اإل

ي وفلة لهة دلٌ يفی نضةل الذيفیؾ الٕلةثأیٌة  ا  ثل قةٌهَولم یلذىؿ دورٌم ٔلی ٌؾا الينةط  الکذت الؽیيیح
یٌم  ٔؽدا نو رصةل    فأوجعخ الٍیبح الهنؿفح ٔلی الهٕةنلح الٕلةثیح داػل الكضوٕلةثیحأغلت اليْم الثً 

صؿام   ؤلیً أوجط الذٍؾیت   ودجؽو أٌهیح الذٍؾیت الؽیيي في أزؿە الفٕةل في اقذبىةل َٔانل اإلالؽیو
اىً  حلضؿاام وػةوكذؿاف ااالؽیيي أظؽ الَقةال الفٕةلح في الذأزیؿ ٔلی الكلَك الفؿدی ىعَ االنذيةع ٔو 

صؿانٍم الی ىله فی الَازع الؽیيي وًٕف في قیُؿة اللیم إم یؿصٓ لَظِ أن کسیؿا نو الهعکَم ٔلیٍ
 .الؽیيیح ٔلیٍم 

وثؾلم یٍؽف الذٍؾیت الؽیيي الی أوالح ودلَیم اليـالء  وكؽ زجخ أن اغلت االفؿاد أیة کةىخ دیةىذٍم             
لی الذٍؾیت إفأن الضؿیهح في ّل ٌؾە الذٕةلیم دٕؽ أزهة  والذٍؾیت الؽیيي ٌَ الكجیل یؤنيَن ثذٕةلیم الؽیو 

  ٌؾا د والعق في أداء النٕةاؿ الؽیيیحن لکل مؼه ظؿیح االٔذلةأ ي  وللذٍؾیت الؽیيي قيؽە فيػالكاأل
رمةد والؽَٔة لی رصةل الؽیو الؾیو یلَنَن ثةلَِٔ واإلإةط أنؿە یيوألصل دعلیق الذٍؾیت الؽیيي الثؽ أن 

 ػذیةر رصةل الؽیو الؾیو یلَنَن ثةلذٍؾیت داػل الهؤقكح الی الذهكم ثذٕةلیم الؽیو  ویضت أن یعكو إ

 .١٨٧ص   الهىؽر الكةثق  يد.صهةل اثؿاٌیم العیؽر(١)
 .٢٦٨ ص ١٩٥٣  صؿام  اللةٌؿةثؿاٌیم اقهةٔیل  الذسلیف الؽیيي کَقیلح لهکةفعح اإلإنعهَد (٢)
 

٢٤ 

(١)  

(٢)

٢(٢  



 
ن یعؽث الَِٔ أزؿە الثؽ أكؽوة ظكيح لليـالء دٕؽ نٍهذً في دٍؾیت اليفَس   وألصل  االٕلةثیح ظذی یکَىَ 

ویکَن ٔلی درصح نو الؼجؿة   ثلَأؽ الؽیو ينو أن یذَلی رصةل الؽیو الؾیو یذَافؿ لؽیٍم الٕلم الکةف
واکذنةف نؼذلف الهنةکل الذی   ثعیر یكذُیَٕا کكت زلذٍم  والؽرایح الذی دهکيٍم نو الذٕةنل نٓ اليـالء

ؿات ًللةء الهعةإ  ٌؾا ویذم الذٍؾیت الؽیيي ٔو َؿیق ٔلی ظلٍة ٔلی الَصً الكلیمدىةدفٍم ونكةٔؽدٍم 
ظةدیر والٕجةدات واللیم الؽروس ظَل الٕلةاؽ الؽیيیح ونٕؿفح اەلل دٕةلی والذؾکیؿ ثةألىجیةء والؿقل واألو
قٕةددٍم الؽىیَیح کهَاَيیو  والذی دكةٔؽ اليـالء ٔلی دعلیق  لذی دٕـز الفٌةال في اليفَسػالكیح ااأل

 وةلعیو ننذؿکیو فی ثيةء الهضذهٓ .

 :ىًأنو نضهَٔح كَأؽ العؽ األدىی لهٕةنلح الكضيةء ٔلی  (٤١)وثؼىَص نةدلؽم ىىخ اللةٔؽة              
ٔؽد کةف نو الهكضَىیو یيذهَن لؽیةىح واظؽة فیضت دٕیو نهسل لذلم الؽیةىح   ذا کةن ثةلهؤقكح الٕلةثیح إ))

وکةن ٔؽد      لٍة نذی قهعخ الْؿوفقةس دفؿغًأٔلی  حصؿاءات ألدااً لهٍهذً الؽیيین دذؼؾ اإلأٔلی 
   ویضت ان یكهط للههسل الهؤٌل الهٕیو ثذيْیم ػؽنةت دیيیح نيذٌهحهكضَىیو نو الکسؿة الذی دجؿر ذلمال

 . ((وكیةم ثـیةرة الهكضَىیو نو اثيةء دیةىذً ٔلی االىفؿاد

الؽیيیح ٔلی نذُلجةت ظیةدً  عیضت ان یكهط لکل نكضَن ثأمجة)) :ىًأٔلی  (٤٢)کهة ىىخ اللةٔؽة            
وظیةزدً لکذت الذٕلیم   وذلم ٔو َؿیق ظٌَر الؼؽنةت الؽیيیح الذی ديْم في الهؤقكح  كؽ الهكذُةع ٔهلیة

   .((رمةد الؽیيي الؼةوح ثهؾٌجحواإل

وحدریتً اةراز النةم األخالمةث للهحکَم غلةً وأمياغً ةٍا  يأنا ةاليصتث الشلَب الخٍذیب الخلن  یػي            
حلنةو اليزیل ةالهتادئ والنةم  ير الصلَك قي الهجخهع ذم یلخزم ةٍا، وةػتارة اخری یػيةغل  ان یصخهد نيٍا نػای

، وللخٍذیب األخالم  أٌهةث ةالكضائل واالةخػاد غو الجریهث ل  الخهصهإالنياغث ةٍا  يالحهةدة ةحةد حؤد
ل  إجيتا  يالدیي خٍذیبذ یصةر نع الإ، يالطتةػ ًةاليصتث للهحکَم غلةٍم الذی الیحخل الدیو ق  ىكَشٍم نکاى

 . جيب قةدغم کل نيٍها حأذةر االخر

 دى  لهػانلث الصجياء.نو مَاغد الحد األ (٤١)الناغدة (١)
 دى  لهػانلث الصجياء .نو مَاغد الحد األ (٤٢)الناغدة (٢)
 . ٤١٥، نطدر شاةل ، صيد.نحهَد ىجةب حصي(٣)
 
 

٢٥ 

(١)  

(٢)  

(٣)  



 

الذی دٍؽف الی دغییؿ مؼىیح اليـیل  يیٕؽ نو نذُلجةت ثؿانش الذيفیؾ الٕلةث يان الذٍؾیت األػالك                
إَالق الٕلةثیح والعیةة االصذهةٔیح ثٕؽ ف نٓ نلذٌیةت الهؤقكح یلٕیل والٕهل والذکیظذی یذهکو نو ا

دفٕذً للكلَك  ياليـٔةت الهؼذلفح الذ  لؾا یضت نكةٔؽة اليـیل ٔلی فٍم ننةکلً والذغلت ٔلی قؿاظً
 صؿانی.اإل

 الفؿع السةلر

 دور االدٔةء الٕةم في ظهةیح ظلَق الكضيةء
االدٔةء الٕةم یهسل الهىلعح الٕةنح والعق الٕةم ونىلعح اللةىَن  فال ثؽ نو أن یکَن لً دور ظذی ثٕؽ             

وؽور العکم وذلم لذعلیق نىلعح الهضذهٓ واللةىَن والهىلعح الٕةنح  ثٍؾا  الثؽ  نو  نذةثٕح ديفیؾ األظکةم  
في الهةدة  ١٩٧٩الهٕؽل لكيح ( ١٥١)الٕةم الهؿكم  االدٔةءكةىَن الهىلعح الٕةنح للهضذهٓ  وكؽ أٍّؿ ثهة یعلق 

الٕیةم فیي  ٌَٔاالدٔةءوؽار األظکةم ثٕلَثح أو دؽثیؿ قةلت للعؿیح أن دـودافلؿة أوال الـم الهعکهح ٔيؽ  (١٨)
ظؽاث ثيكؼح نو كؿار االداىح والعکم  وثٍیؾا ییذم ديْییم أٔهیةل ونٍیةم دااؿة إوالح الکجةر و دااؿة إوالح األ

الفلؿة زةىیة نو كةىَن االدٔةء الٕةم ظیر یذةثٓ ٌَٔ  (١٨)اؿة إوالح الکجةر وإوالح االظؽاث ثهَصت الهةدة دا
األظکةم واللؿارات والذؽاثیؿ  ؤيؽ اىذٍیةء الٕلَثیةت والذیؽاثیؿ ثعیق الهعکیَم ٔلییً دؼجیؿ  ديفیؾ االدٔةء الٕةم
الٕةم الهٕیو أو الهيكت أنةنٍة ثهَصت الهةدة  ٌَٔاالدٔةءالکجةر ودااؿة إوالح االظؽاث دعؿیؿیة دااؿة إوالح 

یذهسیل دور  إذ  زةلسة نو كةىَن االدٔةء الٕیةم  ظییر ان لالدٔیةء الٕیةم دور نٍیم فیي دأصییل ديفییؾ العکیم (١٨)
دلییَم ثهفةدعییح  ظییةنالذا وصییؽت الهعکییَم ٔلیٍییة ثةإلٔییؽام إظییؽاث وییالح األإاالدٔةء الٕییةم ثییأن دااییؿة ٌٔییَ

الٕیةم أن یلیؽم نُیةلٕذً إلیی راییف االدٔیةء  ٌَٔ االدٔةء في الؽااؿة ىفكٍة ؤلیلٕةم الهَصَد أٌَاالدٔةء
الٕةم ثٍؾا األنؿ  ویلَم رایف االدٔةء الٕةم ثذلؽیهٍة إلی وزیؿالٕؽل ننفَٔح ثؿأیً نكججة دأصیل ديفیؾ العکیم 

 ودور االدٔیةء الٕیةم فیي الىیفط ٔینیو كیةىَن االدٔیةء الٕیةم  أنیة  (١٩)أو دجؽیلً الؾي ىىخ ٔلیً فیي الهیةدة 
 ٣٣٨)الهعکَم ٔلیً نو الهكةال الهٍهح والذي ىْهٍة الهنؿع نو كةىَن أوَل الهعةکهةت الضـاایح في الهیَاد 

ن یکَن ثُلت نلیؽم نیو أولیح والفؿٔیح ٔلی نو الٕلَثةت األی والىفط ٌَ الغةء نةدجل (٣٤١ - ٣٤٠ – ٣٣٩ –
في الٕةم  ٌَٔاالدٔةءلی الهعکهح الهؼذىح في الضؿاام الذي یضَز الىفط فیٍة ننفَٔة ثؿأي إالهعکَم ٔلیً 

ظؽاث ودنهل الضؿاام الذي الدعؿك إال ثنکَی نو الهعکَم ٔلیً الهیةدة دااؿة إوالح الکجةر و دااؿة إوالح األ
نیو كیةىَن االدٔیةء  (٢٠)دة الٕؿاكي والذي ىىیخ ٔلیٍیة الهیة في كةىَن اوَل الهعةکهةت الضـاایح الَاردة (٣)

    الٕةم .

 .١٩٧٩لكيح  (١٥٩)وَل الهعةکهةت الضـاایح ركم أكةىَن (١)

٢٦ 

(١)  



یعلق صهلح أٌؽاف دكةٔؽ ٔلی ٔهلیح دأٌیل الهعکَم ٔلیً  ففؿاج النؿَي نة دور االدٔةء الٕةم في اإلأ       
کهة أىً یذٌهو ىذةاش إیضةثیح نو الهٕةنلح الٕلةثیح ديكضم نٓ األفکةر العؽیسح ثىؽد ٌؾە الٕهلیح  وینضٓ 

فؿاج ٔيٍم  کهة أن االفؿاج النؿَي یعلق فَااؽ إن ٌؾا األنؿ یؤدي إلی اإل  اليـالء ٔلی األلذـام ثعكو الكلَك
فؿاج ٔو الجٕي ثعیر لم دٕؽ أػؿی غیؿ نجةمؿة  فٍَ یعَل دون إزدظةم اإلوالظیح ثةليـالء ٔو َؿیق اإل

في  رزة دعلق الؿدع الؼةصوٌؾە الىفح الجة  ثعةصح إلی دلییؽ ظؿیذً  والؾي یؤدی إلی دَفیؿ الضٍؽ والهةل
و َؿیق ديفیؾ الضـء األکجؿ نيٍة.                                           صةىت دعلیلٍة الؿدع الٕةم والٕؽالح ٔالٕلَثحإلی 

            

ؤلیً ىؿی أن األفؿاج النؿَي دٕؽیل في أقلَب ديفیؾ الٕلَثح  دفؿًً أٌؽاف الذأٌیل االصذهةٔي  ألن        
ٔلیً الضـء األکجؿ نيٍة في الهؤقكح الٕلةثیح كؽ یكذيفؾ أغؿاض الذأٌیل  ونو زم یکَن نو كٌةء الهعکَم 

                                                                                                               األفٌل نذةثٕح دأٌیلً داػل الهضذهٓ.

الهيكت في دااؿدي إوالح الکجةر وإوالح األظؽاث یضت أن یؿفٓ دلةریؿ فىلیح إن الهؽٔي الٕةم الهٕیو أو 
م مةنل لكیؿ الٕهل في دااؿدً وقیؿ الٕهلیح یوکلهة إكذٌخ الٌؿورة إلی رایف االدٔةء الٕةم ديَُي ٔلی دلی
دراقةت  ادویلَم ثإٔؽونلذؿظةدً ثنأىٍة  راءە آاإلوالظیح فی دااؿدی إوالح الکجةر وإوالح االظؽاث نجیية 

 (٣٦)ىىخ ٔلیٍة الهةدة  ٔو ّةٌؿة اإلصؿام نجؽیة فیً آراءە ونلذؿظةدً للعؽ نيٍة ودللیىٍة والذينیؽاىیح 
             .                                                                                                                             االدٔةءالٕةم كةىَن

   

 

 

 

 

 

  . ١٨١الهىؽر الكةثق  ص  نعهؽ صٕفؿ  ئلد. (١)

 

٢٧ 

(١)  



 الؼةدهح

  ثأىً نو الهَاًیٓ العیَیح و وفق األظکةم والهَازیق الؽولیحنو ثعسية لهًََع ظلَق الكضیىكذؼله         
لح نو صهإلی  ية  ونو ػالل ٌؾە الؽراقح فلؽ دَوللهًََع وزیق الىلح ثعلَق اإلىكةنألن ٌؾا ا  الهٍهح

  -قذيذةصةت والهلذؿظةت لٕل أٌهٍة نةیلي :اال

  االسخٌخا ات -أوال:
ٌیبح األنم الهذعؽة نو ػالل نؼذلف الهَازیق واالدفةكیةت الىةدرة نيٍة ٔلی ًؿورة ظهةیح ظلَق ىةدت -١

دنیذً نو ػالل ظْؿ آىكةىیح دىَن کؿانذً وإالكضیو داػل الهؤقكح الٕلةثیح ٔو َؿیق نٕةنلذً نٕةنلح 
 ؽە .ًقذؼؽام الذٕؾیت واللكَة ا

لیم الكضيةء ٔلی دٕ خ  فلؽ ظؿوؼذلف اللَاىیو والهَازیق الؽولیحأقةقیح في ن حالذٕلیم نکةى يظْ-٢
 رفٓ نكذَاٌم الفکؿی. ثغیح في ٔذجةرە ظق نو ظلَكٍمةث
 نو ظلَق الكضیو ةأوجط ظل للكضیو إلی صةىت قلت ظؿیذًةفیح أن کةن الٕهل الٕلةثي ٔلَثح إً ثٕؽ-٣

الٕةنل نسل نسلً  أن یکَن نيذضة وأن یکَن ثهلةثل یٔل وظؿص ذًأكؿ كةىَن ديْیم الكضَن ثأٌهی والؾي
 .العؿ 

  وکؾلم اصذهةٔیةىؽنةصٍم ا  وذلم نو أصل إٔةدة الؿٔةیح االصذهةٔیح للهكضَىیو ًهو الهنؿع اللةىَىي-٤
وظؿوخ ٔلیٍة أیٌة الهَازیق     نو أصل نٕؿفح ننةکلً ونعةولح ظلٍةضهٓ صَاىت ظیةة الكضیوثةم هلإلا

 ىكةن .اإلالؽولیح لعلَق 
نو ظلَق  ةٍة ظلذ  وىةدت ثٍة الهَازیق الؽولیح وصٕلاٌذهةنة ثةلغةخ الىعح في الَقٍ الٕلةثي ْیللؽ ظ-٥

 دأٌیلً ؤالصً . للٕهل ٔلیالكضیو 
 امىلخرحات-ذاًیا:

ٔلی کهة یضت دٕهیم الؿٔةیح     ؤؽم الذهییـ ثیيٍمي العلَق داػل الهؤقكةت الٕلةثیحنكةواة الهكةصیو ف-١
   کَىٍة دكةٔؽ ٔلی اإلوالح والذأٌیل .الهكةصیو دون اقذسيةء کل
ٔلی ًؿورة االٌذهةم ثأقؿة الكضیو   ودلؽیم یؽ الهكةٔؽة لٍة قَاء نو اليةظیح  االهنؿَٔن لم یيىَ-٢

ىْةم دااؿة اإلوالح الهةدیح أو الهٕيَیح   ولٍؾا یضت دؽارك ٌؾا اليله نو ػالل دؼىیه نَاد في 
 ديه ٔلی ًؿورة االٌذهةم ثأقؿة الكضیو.  الٕؿاق/کَردقذةن االصذهةٔي في إكلیم 

 
 

٢٨ 



 

 ح الهضذهٓ لذلجل الهفؿج ٔيً ثیيٍم ونكةٔؽدً ٔلی االىؽنةج في الهضذهٓ نو صؽیؽ.الٕهل ٔلی دَٔی -٣

نَّفي الهؤقكح  كجل للكضیو داػل الهؤقكح الٕلةثیح  ػةوح نو ٔؽم الهكةس ثةلعلَق الههيَظح -٤
 ػذىةص  لؽٔم الكضیو ٔلی الذضةوب للجؿانش الذأٌیلیح.ودَّیف أمؼةص نو أوعةب اال

وأػیؿا أرصَ أن أکَن كؽ وفلخ فیهة دَولخ إلیً نو االقذيذةصةت والهلذؿظةت  وإن کةن في الجعر ٌفَة 
الؾي یهلم الَكخ الکةفي لضهٓ مذةت الجعر والذٕهق فیً نو  ذفؿغفهٕؾردی في ذلم أىي لكخ ثةلجةظر اله

 .واەلل الهَفق ىجً الهذٕؽدةصَا
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 الهطادر 

 أن الکریم النر
 الکخب -: أوال

 . ٢١١١ ،ناٌرةال،داراليٍضث الػرةةث ،جرام والػنابأضَل غلهي اإل ،د.أحهد شَم  (١)
 .٢١١٦د.احهد غتد اإللً الهراغي، اليظام الػناةي الَمػي، الهرکز النَني لألضدارات الناىَىةث، الناٌرة، (٢)
 .٢١١٩، الهرکزالنَن  لالضدارات الناىَىةث،الناٌرة،اب غتدالهطلب، الػنَةات الجيائةثأیٍ(٣)
 .٢١١٥جتار کاظم الطجةري، جریهث الخػذیب قي ماىَن الػنَةات، نيشَرات زیو الحنَمةث، ةةروت،(٤)
 .٢١١٥ةراٌةم الحةدري،غلم الػناب الحدید،نکختث الصيٍَری،ةغداد،إد.جهال  (٥)
جخهاغي مد الجریهث،ةغداد الهيظهث الػرةةث للدقاع األجَن نادج، حطانةم الصجَن واإلضالح النضائي،  (٦)

١٩٧١. 
 .٢١١١األحهد، حنَق الصجةو ومهاىاحً،نيشَرات الحلتي الحنَمةث،  حصام(٧)
 ١٩٧١الػهل قي الصجَن ، دار اليٍضث الػرةةث ،الناٌرة،حصو غالم،  د. (٨)
 .١٩٨٧د.رنصةس ةٍيام، اإلجرام والػناب، نيشأة الهػارف، االشکيدریث،  (٩)
 .١٩٨٣شالم الکصَاىي، نجهَغث الصجَن الػرةةث، الهکخب الػرةي لهکاقحث الجریهث، ةغداد،  (١١)
 .١٩٦٨شذر الىد، نتادئ غلم اإلجرام، نکختث األىجلَ الهطریث، الناٌرة، (١١)
 .٢١١١د.شػدی نحهد الخطةب، حنَق الصجياء، نيشَرات الحلتي الحنَمةث، لتيان،(١٢)
نحهد النةصي، حػذیب الهخٍم لحهلً غل  االغخراف، الهرکز النَني لإلضدارات الناىَىةث، د.غتدالنادر  (١٣)

 .٢١١٦الناٌرة، 
 .٢١١١د.غتدالکریم ىطار، أشاشةات غلم األجرام والػناب، نيشَرات جانػث جةٍان،(١٤)
 . ١٩٥٩د. غلي أحهد راشد، الػهل قي الصجَن قي مَء أغهال نؤحهر الٌای،(١٥)
  .٢١١٢نادر النٍَچ ، غلم االجرام وغلم الػناب، دارالهطتَغات، الجانػةث،غلي غتدال(١٦)
 .١٩٩٢غلي نحهد جػكر، غلم االجرام والػناب، الهؤشصث الجانػةث للدراشات واليشر، ةةروت،(١٧)
 .٢١١١د.غةص  نحهد نطتاح، حنَق االىصان قي الػالم الهػاضر،دار الرواد،طراةلس،(١٨) 
 .٢١١٩غتدالل الشاذلي، أشاشةات غلم اإلجرام والػناب، نيشَرات الحلتي الحنَمةث،لتيان، د.قخَح(١٩) 
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 .٢٠٠٨نعهؽ وجعي ىضم  أوَل ٔلم اإلصؿام ؤلم الٕلةب  دار السلةفح للينؿ والذَزیٓ  االردن  د. (٢٠)
 نعهؽ نٕؿوف ٔجؽاەلل  ٔلم الٕلةب  الهکذجح اللةىَىیح  ثغؽاد.د.(٢١) 
 .١٩٥٣نعهَد إثؿاٌیم إقهةٔیل  الذسلیف الؽیيي کَقیلح لهکةفعح اإلصؿام  اللةٌؿة  (٢٢)
 .١٩٦٦ىضیت ظكيي  ٔلم الٕلةب  دار اليٌٍح الٕؿثیح  اللةٌؿة  د.نعهَد (٢٣)
 .٢٠١٣د.نىلط ظكو أظهؽ  نجةدئ اللةىَن الؽولي اإلىكةىي  دار العةنؽ للينؿ والذَزیٓ  االردن (٢٤)
 د.ىضةة صؿصیف صؽَٔن  ظلَق اإلىكةن  ىه  اصذٍةد  نينَرات زیو العلَكیح  ثیؿوت.(٢٥)
 د.یف الؿفةٔي  اإلوالح الهٕةوؿ وقضو اللةٌؿة الٕهَني  ثال دار الينؿ وقيح الُجٓ. (٢٦)
 

 
  واألًظىٍ املِاًیي -ذامرا: 

 الهٕؽل . ١٩٨١لكيح  (١٠٤ )إوالح اليـالء والهَدٔیو ركمكةىَن  – ١
 .  ٢٠٠٨لكيح ( ١)كلیم کَردقذةن ركم إفي  ياالوالح االصذهةٔىْةم دااؿة  – ٢
 .الهٕؽل ١٩٧٩لكيح  (١٥٩)كةىَن االدٔةء الٕةم  -٣
 .٢٠٠٥لكيح(١٠)ركم  كةىَن الكضَن اللجيةىي – ٤
 .١٩٧١لكيح  (٢٣)وَل الهعةکهةت الضـاایح ركم أكةىَن -٥
 . (١٩ ٢٩ ٣٧)  الهَاد٢٠٠٥دقذَر صهٍَریح الٕؿاق -٦
 

 حفاكیات وامىِاذیق امدومیث اال -راةعا:
 دفةكیح نيةٌٌح الذٕؾیت . ا – ١
 ىكةن .ٔالن الٕةلهي لعلَق اإلاإل – ٢
 الٍٕؽ الؽولي للعلَق الهؽىیح والكیةقیح .  – ٣
 ثةلعلَق االكذىةدیح واالصذهةٔیح . الؼةصالٍٕؽ الؽولي  – ٤
 دىی لهٕةنلح الهكضَىیو .نضهَٔح كَأؽ العؽ األ – ٥
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 امفُرس

 حالىفع ةتالهًََٔ                     
 ٢ - ١ الهلؽنح 

 ٣ نفٍَم الكضو والكضیو وأٌم ظلَكً وًهةىةدً ولالهجعر األ
 ٣ نفٍَم الكضو والكضیو وأٌم ظلَكً ولالهُلت األ
 ٤ - ٣ الكضو والكضیو ولالفؿع األ

 ٥ - ٤ ظلَق الكضيةء الفؿع السةىی
 ٥ الكضیوًهةىةت  الهُلت السةىی

 ٧ - ٦ الذىيیف والٕـل ولالفؿع األ
 ١٠ - ٧ الؿٔةیح الىعیح والٕالج الُجی الفؿع السةىی
 ١٣ – ١٠ الذٕلیم ودنغیل اليـالء الفؿع السةلر
  ١٣ حظلَق الكضيةء وفق اللَاىیو والهَازیق الؽولی الهجعر السةىی

 ١٥ -١٣ ظلَق الكضيةء في اللَاىیو الٕؿاكیح ولالهُلت األ
 ١٥ الهَازیق الؽولیحفي ظلَق الكضيةء  الهُلت السةىی

 ١٨ - ١٥ قةقیح الهذٕللح ثةلكضیوالعلَق األ ولالفؿع األ
 ٢٥ - ١٨ العلَق اليكجیح الهذٕللح ثةلكضیو الفؿع السةىی
 ٢٧ - ٢٦ دور االدٔةء الٕةم في ظهةیح ظلَق الكضيةء الفؿع السةلر

 ٢٩ - ٢٨ الؼةدهح 

  ٣١ - ٣٠ الهىةدر 
 ٣٢ الفٍؿس 
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