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ألســاو انحـــك
 .1انحمٕق انسٛاسٛت:
 .aفك ثالٔضخجح ٚثٌضشش١ـ ف ٟثٌّؾجٌظ ثٌٕ١جد١ز
 .bفك ص ٌٝٛثٌٛظجةف ثٌؼجِز
 .2انحمٕق غٛر انسٛاسٛت ( انحمٕق انًذَٛت ):
 .aانحمٕق انؼايت (حمٕق انشخظٛت):
 .iثٌّؾّٛػز ثأل -ٌٝٚثٌقمٛق ثٌّضؼٍمز دقّج٠ز ثٌى١جْ ثٌّجدٌ ٞإلٔغجْ (ِؼظ١ِٛز ؽغُ ثإلٔغجْ):
 .1فّج٠ز ؽغُ ثإلٔغجْ فِٛ ٟثؽٙز ثٌغ١ش
 .2فّج٠ز ؽغُ ثإلٔغجْ فِٛ ٟثؽٙز ٔفغٗ
 .3فّج٠ز ؽغُ ثإلٔغجْ دؼذ ٚفجصٗ
 .iiثٌّؾّٛػز ثٌغجٔ١ز -ثٌقمٛق ثٌّضؼٍمز دقّج٠ز ثٌى١جْ ثألددٌ ٟإلٔغجْ:
1
 .1فك ثإلٔغجْ فِ ٟضثٌٚز ٔشجؽٗ (ٌٗ ثٌقك ف ٟثخض١جس ثٌؼًّ ثٌز٠ ٞشغخ فِ ٟضثٌٚضٗ)
2
 .2ثٌقك ف ٟثٌضٕمً ِٓ ِىجْ إٌ ٝآخش
3
 .3فش٠ز ثٌّشثعالس
4
 .4فشِز ثٌّغىٓ
 .bانحمٕق انخاطت:
 .iانحمٕق انًانٛت:
 .1انحمٕق انؼُٛٛت:
 .aثٌقمٛق ثٌؼ١ٕ١ز ثألطٍ١ز:
 .iفك ثٌٍّى١ز
 .iiفك ثالٔضفجع
 .iiiفك ثالعضؼّجي ٚفك ثٌغىٕٟ
 .ivفك ثالسصفجق:
 .1فك ثٌّشٚس
 .2فك ثٌّؾش ٜثٌّجةٟ
 .3فك ثٌّطً
 .4فك ثٌّغً١
 .5فك ثٌظشف
 .bثٌقمٛق ثٌؼ١ٕ١ز ثٌضذؼ١ز:
 .iثٌش٘ٓ ثٌشعّٟ
 .iiثٌش٘ٓ ثٌق١جصٞ
 .iiiفك ثالِض١جص:
 .1فمٛق ثِض١جص ػجِز
 .2فمٛق ثِض١جص خجطز
 .2انحمٕق انشخظٛت (حمٕق انذائُٛت):
 .aثالٌضضثَ دؼًّ
 .bثالٌضضثَ دجالِضٕجع ػٓ ػًّ
 .cثالٌضضثَ دئػطجء
 .3انحمٕق انًؼُٕٚت أٔ األدبٛت
 .iiانحمٕق غٛر انًانٛت
1
2
3
4

ثٌّجدر  ِٓ 41ثٌذعضٛس ثٌى٠ٛض.ٟ
ثٌّجدر  ِٓ 1/31ثٌذعضٛس ثٌى٠ٛض.ٟ
ثٌّجدر  ِٓ 39ثٌذعضٛس ثٌى٠ٛض.ٟ
ثٌّجدر  ِٓ 38ثٌذعضٛس ثٌى٠ٛض.ٟ
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يفٕٓو انحك ف ٙانهغت
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ك فمًّّج ٚفمٛلًّج طجس فمًّّج ٚعذش ،لجي صؼجٌ" :ٝلاجي ثٌاز ٓ٠فا َّ
ك ُ ٠ٚق ُّ
ك ثألِش ِ ٠ق ُّ
 ثٌقك :ثٌغجدشٚ ،ف َّ
ك ػٍا ُٙ١ثٌماٛي" (ثٌمظاض )63 /أ ٞعذاش
ػٍ ُٙ١ثٌمٛي.
ك ػٍ١ه أْ صفؼً وزث٠ :ؾخ ،لجي صؼجٌٌٚ" :ٝىٓ ف َّ
ك ُ ٠ٚق ُّ
٠ٚق ُّ
ك ثٌمٛي ِٕ( "ٟثٌغؾذر )13 /أٚ ٞؽخ.
 ثٌقك :ثٌٛؽٛحِ ،
 ثٌقك :ثٌقع ٚثٌٕظ١خ ،لجي صؼجٌٚ" :ٝف ٟأِٛثٌ ُٙف ٌّ
ك ٌٍغجةً ٚثٌّقش( "َٚثٌزثس٠جس )19 /أٔ ٞظ١خ.

يفٕٓو انحك ف ٙانمإٌَ
 صؼش٠ف ثٌقك  ثعضتغجس شخض دم ُ١أ ٚدؤش١جء ِؼٕ١ز ثعضتغجسث ٠قّ ٗ١ثٌمجٔ ْٛػٓ ؽش٠ك ثٌضغٍؾ ٚثاللضؼاجء ،دٙاذف صقم١اك ِظاٍقز ٌٙازث
ثٌشخض ٠شث٘ج ثٌّؾضّغ ؽذ٠شر دجٌشػج٠ز ٚثٌقّج٠ز .ف ٛٙدزٌه عٍطز ٠مشس٘ج ثٌمجٌٔ ْٛشخض ٠غضط١غ دّمضؼج٘ج ثٌم١جَ دؤػّجي ِؼٕ١ز صقم١مج
ٌّظٍقز ٠مشس٘ج ثٌمجٔ.ْٛ
 ػشف ثٌغٕٛٙس ٞثٌقك دؤِٔٗ":ظٍقز رثس لّ١ز ِجٌ١ز٠ ،مش٘ج ثٌمجٌٍٔ ْٛفشد".
٠ مضظش صؼش٠ف ثٌقك دٙزث ثٌّؼٕ ٝػٍ ٝثٌقمٛق رثس ثٌمّ١ز ثٌّجٌ١ز (ثٌشخظ١ز ٚثٌؼ١ٕ١ز) ،فال ٠ذخً ف ٟصؼش٠ف ثٌقك ثرْ واً ِآ ثٌقماٛق
ثٌؼجِزٚ ،ال ثٌقمٛق ثٌّضؼٍمز دجألفٛثي ثٌشخظ١ز (فٚ ٟٙإْ وجٔش فمٛلج ،فجٔٙج ٌ١غش رثس لّ١ز ِجٌ١ز).

انؼُاطر انًكَٕت نهحك
 .1ثالعضتغجس دشب أ ٚدمّ١ز ِؼٕ١ز  ثٌّمظٛد ٘ ٛثٔفشثد شخض دجٌقك د ْٚغ١شٖ ِٓ ثألشخجص.
ِٛ ػٛع ثالعضتغجس ٠شد ػٍ ٝوً ِٓ:
 .1ثألش١جء ثٌّجد٠ز (ثٌّٕمٛالس أ ٚػمجسثس)
 .2ثٌم ُ١ثٌٍظم١ز دجٌشخض (وجٌقك ف ٟثٌقش٠ز ٚثٌقك ف ٟعالِز ثٌؾغُ )bodily integrity
 .3ػًّ (وجالٌضضثَ دضٕف١ز ِمجٌٚز ثٌذٕجء) أ ٚثِضٕجع ػٓ ػًّ ٍ٠ضضَ دٗ ثٌغ١ش صؾجٖ طجفخ ثٌقك (وجٌضضثَ ثٌؼجًِ دؼذَ ثفشجء عش
ثٌظٕؼز فِ ٟقً ِج ٌّذر ِؼٕ١ز دؼذ صشوٗ ثٌؼًّ).
 .2ثٌقّج٠ز ثٌمجٔ١ٔٛز  صضقمك ثٌقّج٠ز ثٌمجٔ١ٔٛز ٌٍقك ػٓ ؽش٠ك ثٌضغٍؾ ٚثاللضؼجء:
 .iثٌضغٍؾ  ٛ٘أْ ٠ىفً ثٌمجٌٔ ْٛظجفخ ثٌقك ِذجششر ثٌغٍطجس ثٌالصِز ثٌض ٟصّىٕٗ ِٓ صقم١ك ٘زث ثالعضتغجس
(فٍٍشخض أْ ٠غضؼًّ ثٌشب ِقً ثٌقك أ ٚال ٠غضؼٍّٗ ٌٗٚ ،ثٌقك ف ٟأْ ٠ضظشف ف ٗ١دّمجدً أ ٚدذْٚ
ِمجدً)
 .iiثاللضؼجء  ٛ٘ أْ ٠ىفً ثٌمجٌٔ ْٛظجفخ ثٌقك ِذجششر ثٌغٍطجس ثٌالصِز ثٌض ٟصّىٕٗ ثالعضقٛثر ػٍ ٝثٌشب
ِٛػٛع ثٌقك ِٓ ،خالي صٛف١ش ٚعجةً ثٌّطجٌذز دٗ ِ ٚالفمز ِٓ ٠ى ْٛد١ذٖ  ِٓ ٚعُ ثٌضٕف١ز ػٍ.ٗ١
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ثدٓ ِٕظٛسٌ ،غجْ ثٌؼشح.
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ألساو انحك
 .1انحمٕق انسٛاسٛت  ثٌقمٛق ثٌض٠ ٟمشس٘ج ثٌمجٌٍٔ ْٛشخض ،دٛطفٗ ِٛثؽٕج ِٕضّ١ج إٌ ٝدٍذ ِؼ ٓ١فض٠ ٝضّىٓ ِٓ ثٌّشجسوز ف ٟإدثسر
شت ْٛثٌذالد (صغذش ٌٍّٛثؽٕ ٓ١د ْٚثألؽجٔخ):
 .aفك ثالٔضخجح ٚثٌضشش١ـ ف ٟثٌّؾجٌظ ثٌٕ١جد١ز
 .bفك ص ٌٝٛثٌٛظجةف ثٌؼجِز
 .2انحمٕق غٛر انسٛاسٛت ( انحمٕق انًذَٛت )  ٟ٘ٚ صٍه ثٌض ٟصٙذف إٌ ٝفّج٠ز ثألفشثد ِٚظجٌق١ٌ ٚ ُٙظ ِظجٌـ ثٌؾّجػز ،فٟٙ
صّىِٕ ِٓ ُٙذجششر ٔشجؽ ُٙف ٟثٌّق١ؾ ثٌؼجةٍٚ ٟثٌّجٌٌ ،ٟزث ٠ضّضغ دٙج ؽّ١غ ثألشخجص ِٛثؽٕ ٓ١وجٔٛث أ ٚأؽجٔخ .أٔٛثػٙج:
 .aانحمٕق انؼايت (حمٕق انشخظٛت) 6:صغذش ٌؾّ١غ ثألشخجص ألٔٙج صغذش ٌٍشخض دٛطفٗ إٔغجٔج ،ف ٟٙصٌٛذ ِؼٗٚ ،صؼضذش
ٌظ١مز دٗ ال صٕفظً ػٕٗ (فال صٕضمً إٌ ٝثٌغ١ش ٚ ،ال صغمؾ دؼذَ ثالعضؼّجي) ٟ٘ٚ .صغضّذ أطٍٙج ِٓ ػشٚسر فّج٠ز ثٌشخظ١ز
ثإلٔغجٔ١ز فِ ٟظج٘ش٘ج ثٌّخضٍفز (ٌزث صغّ :ٝثٌقمٛق ثٌٍظ١مز دجٌشخظ١ز  /فمٛق ثٌشخظ١ز  /فمٛق ثإلٔغجْ  /ثٌقش٠جس
7
ثٌؼجِز) .أدشص أٔٛثػٙج:







فك ثإلٔغجْ ف ٟثٌّقجفظز ػٍ ٝو١جٔٗ ثألددٚ ٟثٌّؼٕٞٛ
فك ثإلٔغجْ فِ ٟضثٌٚز ٔشجؽٗ -فٍٗ ثٌقك ف ٟثخض١جس ثٌؼًّ ثٌز٠ ٞشغخ فِ ٟضثٌٚضٗ
9
ثٌقك ف ٟإدذثء ثٌشأ( ٞفش٠ز ثٌضؼذ١ش)
10
ثٌقك ف ٟثٌضٕمً ِٓ ِىجْ إٌ ٝآخش
11
فش٠ز ثٌّشثعالس
12
فشِز ثٌّغىٓ
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 .bانحمٕق انخاطت :صمظذ إٌ ٝصخ ً٠ٛثٌشخض ثٌم١جَ دؤػّجي ِؼٕ١ز ٌقّج٠ز ِظجٌقٗ ثٌخجطز ،فِٛ ٟثؽٙز ثألفشثد  /ثٌذٌٚز.
أٔٛثػٙج:
 .iانحمٕق انًانٛت  ثٌقمٛق ثٌض ٟصضؼٍك دّظجٌـ ثلضظجد٠ز ٌٍفشد ،ف١ىِ ْٛقٍٙج لجدال ٌٍضم ُ٠ٛدجٌٕمٛد .أٔٛثػٙج:

6

ألشس ثٌؾّؼ١ز ثٌؼّ١ِٛز ٌ١ٙتز ثألُِ ثٌّضقذر ثإلػالْ ثٌؼجٌٌّ ٟقمٛق ثإلٔغجْ  ،International Declaration of Human Rightsف 10 ٟد٠غّذش عٕز  ٚ .1948لذ ٌٚذ
ثٌٛػ ٟثٌذ ٌٟٚدقمٛق ثإلٔغجْ ِٓ آالَ ثٌقشح ثٌؼجٌّ١ز ثٌغجٔ١ز ،ػٕذِج ٚؽٗ ثٌشة١ظ ثألِ١شو ٟفشثٔىٍ ٓ١سٚصفٍش سعجٌضٗ ثٌش١ٙشر إٌِ ٝؤصّش ثٌٛال٠جس ثٌّضقذر أعٕجء ثٌقشح ف6 ٟ
ٕ٠ج٠ش ٟ٘ ٚ ،1941ثٌشعجٌز ثٌض ٟصؼّٕش إشجسر ٚثػقز إٌ ٝثٌقش٠جس ثإلٔغجٔ١ز ثألسدغ (فش٠ز ثٌمٛي  ٚفش٠ز ثٌؼذجدر  ٚفك ثٌقّج٠ز ِٓ ثٌؼٛص  ٚفك ثٌؼ١ش دّؤِٓ ِٓ ثٌخٛف).
٠ ٚزوش أْ إػذثد ثإلػالْ ثٌؼجٌّ ٟثٌؼجٌٌّ ٟقمٛق ثإلٔغجْ ف ٟد٠غّذش  ٚ 1948ط١جغضٗ لذ صّج دّشجسوز ػشد١ز دجسصر صّغٍش ف ٟشخض ثٌّفىش  ٚثٌذدٍّجع ٟثٌٍذٕجٔ ٟثٌذوضٛس
شجسي ِجٌه ،دظفضٗ سة١ظ ثٌّؾٍظ ثاللضظجدٚ ٞثالؽضّجػ ٟثٌضجدغ ٌألُِ ثٌّضقذر آٔزثن .فؼٕذِج لشسس ِٕظّز ثألُِ ثٌّضقذر إٔشجء ٌؾٕز ٌقمٛق ثإلٔغجْ ،صقذدس ِٙجِٙج فٟ
إطذثس إػالْ دٌ ٌٟٚقمٛق ثإلٔغجْ ،أٌفش ثٌٍؾٕز ف ٟفذشث٠ش  ٚ ،1946صش أعضٙج ثٌغ١ذر إٌ١جٔٛس سٚصفٍش (لشٕ٠ز ثٌشة١ظ ثألِش٠ى ٟثألِ١شو ٟفشثٔىٍ ٓ١سٚصفٍش) ٚ ،ثٌغ١ذ د ٟعٟ
شجٔؼ  ِٓ P. C. Changثٌظ ٚ ،ٓ١ثٌغ١ذ س ٗ١ٕ٠وجعجْ  ِٓ René Cassinفشٔغج أػؼجء ًّ ،دجإلػجفز إٌ ٝثٌذوضٛس شجسي ِجٌه  Charles Malikثٌٍذٕجِٔ ٟمشسثًّ (ثػضّذ ػًّ
ثٌٍؾٕز دشىً أعجع ٟػٍ" ٝإػالْ فمٛق ثإلٔغجْ  ٚثٌّٛثؽٓ" ثٌظجدس ػٓ ثٌغٛسر ثٌفشٔغ١ز ػجَ ٚ ،Déclaration des droits de l'homme et du citoyen 1789
ششػز "ثٌّجغضج وجسصج"  Magna Cartaثٌظجدسر ػٓ ٔذالء دش٠طجٔ١ج ثٌؼظّ ٝعٕز  ٚ .) 1215لذ وجْ ٌّجٌه ،دظفضٗ ٘زٖ ،ششف ط١جغز ِمذِز ثإلػالْ  ٚثٌذٕجء ثٌفٍغف ٟثٌزٞ
ثعضٕذ إٌ ٚ ،ٗ١وجْ ِٓ أدشص دظّجصٗ ػٍ ٝثإلػالْ إطشثسٖ ػٍ ٝثٌّجدر ( ِٕٗ 18فش٠ز ثٌضفى١ش  ٚثٌؼّ١ش  ٚثٌذ ٚ )ٓ٠ثٌّجدر ( 20فش٠ز ثإلشضشثن ف ٟثٌؾّؼ١جس  ٚثٌؾّجػجس
ثٌغٍّ١ز  ٚػذَ ثإلوشثٖ ػٍ ٝثإلٔؼّجَ إٌ ٝأ ٞؽّؼ١ز) ٚثٌّجدر ( 26فك ثإلٔغجْ ف ٟثٌضؼٍ ٚ .)ُ١وجْ ِجٌه ٠ؼغؾ ألْ ٠ىٌ ْٛإلػالْ لٛر لجٔ١ٔٛز ِج ٚ ،أْ وجٔش ألً ِٓ لٛر
ثٌّؼج٘ذثس ثٌذ١ٌٚز ٚ .دٙزث ثٌظذد ،فؼٕذِج أػٍٕش ٚع١مز ثالػالْ ثٌؼجٌٌّ ٟقمٛق ثإلٔغجْ ف ٟدجس٠ظ  ،International Declaration of Human Rightsطشؿ ِجٌه ٕ٘جن
لجةال ًّ" :وً ِٓ ٠م ّذس ثإلٔغجْ  ٚفش٠ضٗ ػٍ ٝوً ِج ػذث٘ج ِٓ ثألِٛس٠ ،ؼشف أْ ٘زث ثإلػالْ ثٌؼجٌّ ٛ٘ ٟدّغجدز عالؿ آ٠ذٌٛٛ٠ؽ ٟفؼّجي ٚ .ثرث ِج طجفذٗ ٔٛث٠ج فغٕز ،ؽذ٠زٚ ،
فم١م١ز ،فئٔٗ لذ ٠ى ْٛثٌغالؿ ثألُ٘ ف ٟصجس٠خ ثإلٔغجٔ١ز" .أٔظش:
سػٛثْ ص٠جدر" ،ثإلعٙجَ ثٌؼشد ٟف ٟثإلػالْ ثٌؼجٌٌّ ٟقمٛق ثإلٔغجْ" ،ؽش٠ذر ثٌغـذ (ثألسدْ) 16 ،د٠غّذش  ،2006ػٍ ٝثإلٔضشٔش:
<http://www.alghad.com/?news=141613> (as accessed on November 27, 2009).
ِ 7قّذ ػذذ ثٌّقغٓ ثٌّمجؽغ ،ثٌٛع١ؾ ف ٟثٌٕظجَ ثٌذعضٛس ٞثٌى٠ٛضِ ٚ ٟؤعغجصٗ ثٌغ١جع١ز (ثٌى٠ٛش :ؽجِؼز ثٌى٠ٛش ،)2006 ،ص.187 .
 8ثٌّجدر  ِٓ 41ثٌذعضٛس ثٌى٠ٛض.ٟ
 9ثٌّجدر  ِٓ 36ثٌذعضٛس ثٌى٠ٛض.ٟ
 10ثٌّجدر  ِٓ 1/31ثٌذعضٛس ثٌى٠ٛض.ٟ
 11ثٌّجدر  ِٓ 39ثٌذعضٛس ثٌى٠ٛض.ٟ
 12ثٌّجدر  ِٓ 38ثٌذعضٛس ثٌى٠ٛض.ٟ
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 -1انحمٕق انؼُٛٛت:
 )aانحمٕق انؼُٛٛت األطهٛت  ٟ٘ عٍطز ٌشخض ػٍ ٝشٟء ِؼ ٓ١دجٌزثسٚ .صشًّ:
 .iحك انًهكٛت  ٛ٘ ثٌقك ثٌؼ ٟٕ١ثألطٍ ٟثٌز٠ ٞؼطٌ ٟظجفذز عٍطز ِذجششر ػٍ ٝشب ِجدِ ٞؼٓ١
دجٌزثس٠ 13،غضط١غ دّٛؽذٙج أْ ٠غضؼًّ ٘زث ثٌشٟء ٚثْ ٠غضغٍٗ ٚثْ ٠ضظشف فِ ٛ٘ ٚ( ٗ١ج ٠ؼشف
14
دجٌقمٛق ثٌّضفشػز ِٓ فك ثٌٍّى١ز):
١ِّ ضثس فك ثٌٍّى١ز:
 ؽجِغ ٌٍغٍطجس ثٌّطٍمز ِ +جٔغ أل ٞشخض ػذث ثٌٍّه ِٓ ِشجسوضٗ
(أ) فك ؽجِغ ِ ٚجٔغ
ف٘ ٟزٖ ثٌغٍطجس.
 ال ٠مذً ثٌضؤل١ش.
(ح) فك دثةُ
15
 ثٌقمٛق ثٌّضفشػز ِٓ فك ثٌٍّى١ز:
 .1فك ثالعضؼّجي  ثإلفجدر ِٓ ثٌشب دجٌقظٛي ػٍِٕ ٝجفؼٗ ِذجششر (وجٌغىٓ دجٌذ١ش  /ثٌضٕمً
دجٌغ١جسر  /صسثػز ثألسع) د ْٚثٌقظٛي ػٍ ٝعّجسٖ ( ٚإال وجْ ثعضغالالًّ) أ ٚثٌّغجط دؾ٘ٛشٖ (ٚ
إال وجْ صظشفجًّ).
 .2فك ثالعضغالي  ثالعضفجدر ِٓ ثٌشٟء دجٌقظٛي ػٍ ٝعّجسٖ أِ ٞج ٠ذسٖ ِٓ دخً دٚسِ ٞضؾذد
16
(أؽشر ثٌّغجوٓ  /فٛثةذ ثألِٛثي  /أسدجؿ ثألع .)ُٙأٔٛثع ثٌغّجس:
 ثٌغٍز ثٌطذ١ؼ١ز  ٚثٌضٍمجة١ز ٌٍشٟء ثٌض ٟال صضطٍخ صذخً ثإلٔغجْ
 .aثٌغّجس ثٌطذ١ؼ١ز
(وجٌىأل ْ ٚ
ثألػشجح).
 .bثٌغّجس ثٌّغضقذعز  /ثٌظٕجػ١ز  ثٌغٍز ثٌضٕ٠ ٟضؾٙج ثٌشٟء دضذخً ثإلٔغجْ ٚػٍّٗ (وغّجس
ثٌقذثةك  ٚفجطالس ثٌّضثسع).
 .cثٌغّجس ثٌّذٔ١ز  /ثٌمجٔ١ٔٛز  ثٌذخً ثٌز٠ ٞقظً ػٍِ ٗ١جٌه ثٌشٟء ٔض١ؾز ثعضغّجسٖ دضخً٠ٛ
ثٌغ١ش ثعضخذثِٗ ٚثالٔضفجع دٗ (وؤؽشر ثٌّغجوٓٚ ،أسدجؿ ثألعُٙ
ٚثٌغٕذثس).
 .3فك ثٌضظشف  صغٍؾ ثٌّجٌه ػٍ ٝثٌشٟء لجٔ١ٔٛجًّ ِ ٚجد٠جًّ .طٛسٖ:
 .aصظشف لجٔ  ٟٔٛثٌضٕجصي ػّج ٠خ ٌٗٛثٌقك ِٓ عٍطجس أ ٚلذسثس إٌ ٝشخض آخش
(وجٌذ١غ  /ثٌٙذز  /إٔشجء ثٌقمٛق ثٌؼ١ٕ١ز ثألخش:)ٜ
 .iصٕجصي ػٓ وً ثٌغٍطجس.
 .iiصٕجصي ػٓ دؼغ ثٌغٍطجسِ ،غ ثفضفجظٗ دٍّى١ز ثٌشلذز.
 .bصظشف ِجد  ٞثٌضؼذ ً٠أ ٚثٌضغ١١ش فِ ٟجدر ثٌشٟء (وجإلصالف٘ :ذَ ثٌذ١ش  /ردـ
17
ثٌقٛ١ثٔجس).
 .iiحك االَخفاع ٛ٘ :ثٌقك ثٌز٠ ٞخٛي طجفذٗ عٍطز ثعضؼّجي شب ٍِّٛن ٌٍغ١ش ٚثعضغالٌٗ ،إال أْ ٍِى١ز
ثٌشلذز صذمٌّ ٝجٌه ثٌشٟء٘ ٚ .زث ثٌقك ِؤلش ٠ ٚغمؾ دؼذَ ثعضؼّجٌٗ.

 13فئرث ٚسدس ثٌٍّى١ز ػٍ ٝشٟء ِؼٕ١ٌٚ ٞٛظ ِجد٠ج ًّ وٕج دظذد فك أدد ٟأ ٚرٕ٘.ٟ
 14ثٌفشق د ٓ١فك ثٌٍّى١ز  ٚثٌقمٛق ثٌّضفشػز ػٕٗ ٘ ٛأْ فك ثٌٍّى١ز فك دثةُ ٠ذم ٝؽجٌّج دم ٟثٌشٟء ِقً ثٌٍّى١ز ،فال ٠غمؾ دؼذَ ثالعضؼّجي ِّٙج ؽجي ثٌضِٓ ،أِج
ثٌقمٛق ثٌّضفشػز ػٕٗ ف ٟٙفمٛق ِؤلضز ٚ ،صغمؾ دؼذَ ثالعضؼّجي.
 15ثٌفشق د ٓ١فك ثٌٍّى١ز  ٚثٌقمٛق ثٌّضفشػز ػٕٗ ٘ ٛأْ فك ثٌٍّى١ز فك دثةُ ٠ذم ٝؽجٌّج دم ٟثٌشٟء ِقً ثٌٍّى١ز ،فال ٠غمؾ دؼذَ ثالعضؼّجي ِّٙج ؽجي ثٌضِٓ ،أِج
ثٌقمٛق ثٌّضفشػز ػٕٗ ف ٟٙفمٛق ِؤلضز ٚ ،صغمؾ دؼذَ ثالعضؼّجي.
 16ثٌغّجس :ثٌغٍز ثٌذٚس٠ز ثٌض ٟال صٕضمض ِٓ أطً ثٌشٟء (ثٌّقجط / ً١أؽشر ثٌؼمجس) .لجسْ رٌه دجٌّٕضؾجس ٟ٘ ٚ ،ثٌغٍز غ١ش ثٌذٚس٠ز ثٌض ٟصٕضمض ِٓ أطً ثٌشٟء
(ثٌفقُ ِ /ؼجدْ ثٌّٕجؽُ  /أفؾجس ثٌّقجؽش).
٠ 17ؼضذش ثٌضظشف ثٌّجد ٞأُ٘ ِج ١ّ٠ض د ٓ١فاك ثٌٍّى١از ٚدا ٓ١ثٌقماٛق ثٌؼ١ٕ١از ثألخاش ،ٜألْ ثٌّجٌاه ٌاٗ فاك ثٌضظاشف دجٌشاٟء دّٕ١اج أطاقجح ثٌقماٛق ثٌؼ١ٕ١از ثألخاش ٜال
ٍّ٠ى ْٛفك ثٌضظشف دجٌشٟء دً ٠ىٚ ْٛثؽذج ػٍ ُٙ١ثٌؼٕج٠ز دجٌشٟء وّج ف ٟفجٌز فك ثالٔضفجع ف١ظ ٍ٠ضضَ ثٌّٕضفغ دجٌّقجفظز ػٍ ٝثٌشٟء ثٌٛثسد ػٍ١اٗ ثٌقاك ػٕج٠از ثٌشاخض
ثٌّؼضجد أِ ٞؼ١جس ِٛػٛػٔٚ ٟفظ ثٌشٟء ػٍ ٝفك ثٌغىٓ ٚغ١شٖ ألٔٙج ؽّ١ؼٙج فمٛق ؽضة١ز ِٚضفشػز ػٓ فاك ثٌٍّى١از ٠ ،قاك ٌاٗ ثٌضظاشف ثٌّاجد ٞدجٌشاٟء دشاشؽ ػاذَ
ثإلػاشثس داج٢خش ٓ٠فّاغال ٌا ٛأٔشاؤس فاك ثٔضفاجع ػٍا ٝأسػا ٟفاال ٠قاك ٌا٘ ٟذِاٗ ألٔاٗ ٛ٠ؽاذ ل١اٛد ػٍا ٝفاك ثٌٍّى١از ٚداجل ٟثٌقماٛق ثٌؼ١ٕ١از صىا ْٛثٌقماٛق ػٍٙ١اج ِاج دآ١
ثالعضؼّجي ٚثالعضغالي دّٕ١ج ٠ى ْٛف ٟفك ثٌٍّى١ز ثالعضؼّجي ٚثالعضغالي ٚثٌضظشف ثٌّجد ٞأ٠ؼج.
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 .iiiحك االسخؼًال :عٍطز ثٌشخض ثعضؼّجي شٟء ٍِّٛن ٌٍغ١ش ،د ْٚأْ ٠ى ٌٗ ْٛثٌقك ف ٟثعضغالٌٗ (أٞ
٘ ٛأػ١ك ٔطجلج ًّ ِٓ فك ثالٔضفجع).
 .ivحك انسكُِ :ٙىٕز عىٓ ِٕضي ٍِّٛن ٌٍغ١ش ،د ْٚثعضؼّجٌٗ دٛؽٗ آخش أ ٚثعضغالٌٗ أ ٚثٌضظشف فٗ١
(٘ ٛأػ١ك ٔطجلج ًّ ِٓ فك ثالعضؼّجي ،ف١مضظش ػٍ ٝثٌغىٓ د ْٚثالعضؼّجي ثٌضؾجسِ ٞغال ًّ).
 .vحك االرحفاق ٛ٘ 18:فك ٠خظض ٌّٕفؼز ػمجس ػٍ ٝفغجح ػمجس أخش ٍِّٛن ٌٍغ١ش٠ٚ ،طٍك ػٍٝ
ثٌؼمجس ثٌّمشس ػٍ ٗ١ثالسصفجق "ثٌؼمجس ثٌخجدَ" ٚثٌؼمجس ثٌّمشس ثالسصفجق ٌّظٍقضٗ "ثٌؼمجس ثٌّخذ"َٚ
(ثألطً أْ صضقذد فمٛق ثالسصفجق دجالصفجق د ٓ١أطقجح ثٌؼمجسثس ثٌّضؾجٚسر ،إال إرث ٔظّٙج ثٌمجٔ:)ْٛ
 .1فك ثٌّشٚس :فك طجفخ ثألسع ثٌّقذٛعز ) (landlockedف ٟثٌٛطٛي إٌ ٝثٌطش٠ك
19
ثٌؼجَ ِٓ خالي أسع ِؾجٚسٖ ٌٙج.
20
 .2فك ثٌّؾش ٜثٌّجة :ٟفك عقخ ثٌّ١جٖ ِٓ ثٌّٕذغ  /ثٌٕٙش  /ثٌّغمجر.
 .3فك ثٌّطً :فك طجفخ ثٌّٕضي ف ٟفضـ ِطالس ػٍ ٝفذ٠مز غ١ش ٍِّٛوز ٌٗ.
 .4فك ثٌّغ :ً١ؽش٠جْ ثٌّجء ثٌطذ١ؼ ِٓ ٟثألسع ثٌّشصفؼز إٌ ٝثألسع ثٌّٕخفؼز.
 .5فك ثٌظشف :أْ صظشف ثٌّ١جٖ ثٌضثةذر ػٓ فجؽز ثٌش ٞإٌ ٝثألسع ثٌّؾجٚسر.
 )bانحمٕق انؼُٛٛت انخبؼٛت  ٟ٘ ثٌقمٛق ثٌض ٟال صٛؽذ دظٛسر ِغضمٍز ٚ ،إّٔج صضذغ ػاللز أخش ٜد ٓ١ثٌذثةٓ ٚ
ثٌّذ ٚ ٓ٠صٕشؤ ٌٍٛفجء دقك ِٓ ثٌقمٛق ثٌشخظ١ز .ف ٟٙفمٛق ػ١ٕ١ز (ألٔٙج صقمك ٌظجفذٙج عٍطز ِذجششر ػٍٝ
شٟء)  +صذؼ١ز ف ٟرثس ثٌٛلش (ألٔٙج صجدؼز ٌقك شخض صؼّٓ ثٌٛفجء دٗ).
 خظجةض ثٌقمٛق ثٌؼ١ٕ١ز ثٌضذؼ١ز:
 ثٌظفز ثٌضذؼ١ز ٕ٠ مؼ ٟثٌقك ثٌؼ ٟٕ١ثٌضذؼ ٟدجٔمؼجء ثٌقك ثألطٍ( ٟدجٌٛفجء  /دؼذثٖ ِٓ أعذجح).
 ثٌٛظ١فز ثٌضؤِ١ٕ١ز  صالف١ج ًّ ٌّخجؽش ثٌؼّجْ ثٌؼجَ ،فجْ ثٌذثةٓ دقك شخظٍ٠ ٟؾؤ إٌ ٝصؤِ ٓ١فمٗ
دجٌقظٛي ػٍ ٝفك ػ ٟٕ١صذؼ٠ ،ٟضخظض دّمضؼجٖ ِجي ِؼ ِٓ ٓ١أِٛثي ثٌّذٌٍٛ ٓ٠فجء دقمٗ ،ف١ضمشس
ٌٍذثةٓ دزٌه عٍطز ِذجششر ػٍ ٝثٌّجي ِقً ثٌقك ثٌؼ ٟٕ١ثٌضذؼ ٟصخ١ِ ٌٗٛضص ٟثٌضضذغ ٚثٌضمذَ.
 أٔٛثع ثٌقمٛق ثٌؼ١ٕ١ز ثٌضذؼ١ز:
 .iانرٍْ انرسً ٛ٘ :ٙفك ػ٠ ٟٕ١ضمشس ٌّظٍقز دثةٓ ػٍ ٝػمجس ٠ٚى ٌٗ ْٛدّٛؽذٗ أْ ٠ضمذَ ػٍ ٝثٌذثةٕٓ١
ثٌؼجدٚ ٓ١٠ثٌذثةٕ ٓ١ثٌضجٌ ٌٗ ٓ١ف ٟثٌّشصذز ف ٟثعض١فجء فمٗ ِٓ رٌه ثٌؼمجس ف ٟأ٠ ٞذ ٠ىٚ ،ْٛلذ ٠ىْٛ
ثٌشث٘ٓ ٘ ٛثٌّذٔ ٓ٠فغٗ ،أ ٚشخض آخش ٠مشس سٕ٘ج سعّ١ج ػٍ ٝػمجسٖ ٌّظٍقز ثٌّذٚ 21.ٓ٠ف ٟثٌش٘ٓ
ثٌشعّ٠ ٟذم ٝثٌؼمجس ثٌّش٘ ْٛف٠ ٟذ ثٌّذ ٓ٠ثٌشث٘ٓ ،ف١ؾٛص ٌٗ أْ ٠ضظشف ف ،ٗ١د ْٚأْ ٠ؤعش رٌه فٟ
فك ثٌذثةٓ ثٌّشصِ ،ٓٙج دثَ أٔٗ ٍّ٠ه دّٛؽخ ثٌمجٔ ْٛفك ثٌضمذَ  ٚفك ثٌضضذغ.
 .iiانرٍْ انحٛازٕ٘٠ :شؤ ٘زث ثٌقك دّمضؼ ٝػمذ ػٍِٕ ٝمٛي أ ٚػمجس ،ػّجٔج ٌٍٛفجء دجٌذ٠ ٚ ،ٓ٠خٛي
ثٌذثةٓ فذظ ثٌشب ثٌّشٌ٘ ْٛق ٓ١ثعض١فجء ثٌذ ،ٓ٠وّج ٠ؼط١ِ ٗ١ضر ثٌضمذَٚ ،ثٌضضذغ ،وجٌش٘ٓ ثٌشعّ،ٟ
٠ٚخضٍف ثٌش٘ٓ ثٌشعّ ٟػٓ ثٌق١جص ،ٞف ٟأْ ثألٚي ٠شد ػٍ ٝػمجسِ ،غ دمجء ثٌق١جصر ف٠ ٟذ ثٌشث٘ٓ ،أِج
ثٌش٘ٓ ثٌق١جص ،ٞف مذ ٠شد ػٍ ٝػمجس إِٔ ٚمٛيِ ،غ ثٔضمجي ف١جصر ثٌشب ثٌّش٘ ْٛإٌ ٝثٌذثةٓ ثٌّشص ٓٙأٚ
إٌ ٝػذي ٠ؼ ٕٗ١ثٌّضؼجلذثْ 22.وّج أْ ثألٚي سعّ ٟدجٌؼشٚسر ،أِج ثٌغجٔ ٟفال ٠شضشؽ ف ٗ١أْ ٠ى ْٛوزٌه.
وّج ٠ؾخ ٌٕفجر ثٌش٘ٓ ثٌق١جص ٞف ٟفك ثٌغ١ش أْ صٕضمً ف١جصر ثٌشٟء ثٌّش٘ ْٛإٌ٠ ٝذ ثٌذثةٓ ثٌّشص ٓٙأٚ
ثٌؼذي ثٌز ٞثسصؼجٖ ثٌّضؼجلذثْ،
 18ثٌّجدر  ِٓ 958ثٌمجٔ ْٛثٌّذٔ ٟثٌى٠ٛض ٚ .ٟثٌّؾجي ثألسفخ ٌقمٛق ثالسصفجق ٘ ٛثألسثػ ٟثٌضسثػ١ز ثٌض ٟصفضمش إٌ ٝثٌضٕظا ُ١ثٌذٍاذ ٞثٌاز ٞػاجدر ِّاج صضّضاغ داٗ ثألسثػاٟ
ثٌغىٕ١ز.
 19ثٌّجدر ِ 812ذِٔ ٟظشِ )1(" :ٞجٌه ثألسع ثٌّقذٛعز ػٓ ثٌطش٠ك ثٌؼجَ ث ٚثٌض ٟال ٠ظٍٙج دٙزث ثٌطش٠ك ِّش وجف ثرث وجْ ال ٠ض١غش ٌٗ ثٌٛطٛي ثٌ ٝرٌه ثٌطش٠اك ثال
دٕفماز دج٘ظاز ثِ ٚشامز وذ١ااشر ٌاٗ فاك ثٌّااشٚس فا ٝثألسع ثٌّؾاجٚسر دجٌماذس ثٌااالصَ العاضغالي أسػاٗ ٚثعااضؼّجٌٙج ػٍا ٝثٌٛؽاٗ ثٌّاؤٌٛف ِجدثِااش ٘ازٖ ثألسع ِقذٛعاز ػاآ
ثٌطش٠ك ثٌؼجَ ٚرٌه فٔ ٝظ١ش صؼ٠ٛغ ػجدي ٚال ٠غضؼًّ ٘زث ثٌقك ثال ف ٝثٌؼمجس ثٌز٠ ٞى ْٛثٌّشٚس ف ٗ١ثخف ػشسث ٚفِٛ ٝػٛع ِٕٗ ٠ضقمك ف١اٗ رٌاه  )2( .ػٍا ٝثٔاٗ ثرث
وجْ ثٌقذظ ػٓ ثٌطش٠ك ثٌؼجَ ٔجشتج ػٓ صؾضةز ػمجس صّش دٕجء ػٍ ٝصظشف لجٔٚ ٟٔٛوجْ ِٓ ثٌّغاضطجع إ٠ؾاجد ِّاش واجف فا ٝأؽاضثء ٘ازث ثٌؼماجس فاال صؾاٛص ثٌّطجٌذاز دقاك
ثٌّشٚس ف٘ ٝزٖ ثألؽضثء".
 20ثٌّجدر ِ 809ذِٔ ٟظش٠" :ٞؾخ ػٍِ ٝجٌه ثألسع أْ ٠غّـ دؤْ صّش دؤسػٗ ثٌّ١جٖ ثٌىجف١ز ٌش ٞثألسثػ ٟثٌذؼ١ذر ػآ ِاٛسد ثٌّ١اجٖٚ ،وازٌه ِ١اجٖ ثٌظاشف ث٢ص١از ِآ
ثألسثػ ٟثٌّؾجٚسر ٌضظخ ف ٟألشح ِظشف ػّ ،ِٟٛدششؽ أْ ٠ؼٛع ػٓ رٌه صؼ٠ٛؼج ػجدال".
21
22

ثٌّجدر  ِٓ 973ثٌمجٔ ْٛثٌّذٔ.ٟ
ثٌّجدصجْ  ِٓ 1028 ٚ 1027ثٌمجٔ ْٛثٌّذٔ.ٟ
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 .iiiحك االيخٛاز ٛ٘ :أ٠ٌٛٚز ٠مشس٘ج ثٌمجٌٔ ْٛقك ِؼِ ٓ١شثػجر ِٕٗ ٌظفز خجطز دٙزث ثٌقك٠ ،خٛي ِٓ
صمشس ٌٗ ِ١ضص ٟثٌضمذَ ٚثٌضضذغ -ومجػذر ػجِز -ػٍ ٝثٌّجي ثٌز٠ ٞشد ػٍ ٗ١ثالِض١جص ٚ .ال ٠ىٌٍ ْٛقك ثِض١جص
24
إال دّٛؽخ ٔض ف ٟثٌمجٔٚ 23.ْٛصٕمغُ فمٛق ثالِض١جص إٌٛٔ ٝػ:ٓ١
 .1فمٛق ثِض١جص ػجِز :صشد ػٍ ٝؽّ١غ أِٛثي ثٌّذ ِٓ ٓ٠ػمجسثس ِٕ ٚمٛالس (وجٌّذجٌغ ثٌّغضقمز
ٌٍخذَ ٚثٌؼّجي  /ثٌٕفمز ثٌّغضقمز ف ٟرِز ثٌّذ٠ ٌّٓ ٓ٠ؾخ ٔفمض ُٙػٍ / ٗ١ثٌّذجٌغ ثٌّغضقمز ٌٍخضثٔز
ثٌؼجِز ِٓ ػشثةخ  ٚسع.)َٛ
 .2فمٛق ثِض١جص خجطز :صشد ػٍِٕ ٝمٛي  /ػمجس ِؼ ِٓ ٓ١أِٛثي ثٌّذ( ٓ٠وجالِض١جص ثٌّمشس ٌٍّؤؽش
ػٍ ٝثٌّٕمٛالس ثٌّغضؤؽش ثٌّٛؽٛدر ف ٟثٌؼ ٓ١ثٌّؤؽشر / 25ثِض١جص ثٌذجةغ العض١فجء عّٓ دؼجػضٗ /
ثِض١جص ثٌٛو ً١دجٌؼٌّٛز ػٍ ٝدؼجػز ثٌّٛوً  /ثِض١جص ثٌّمجٚي  ٚثٌّٕٙذط ػٍِ ٝج ألجِجٖ ِٓ
ِٕشآس).
 -2انحمٕق انشخظٛت (حمٕق انذائُٛت) 26:ثٌقك ثٌشخظ ٛ٘ ٟسثدطز لجٔ١ٔٛز د ٓ١شخظ( ٓ١ثٌذثةٓ ٚثٌّذ٠ )ٓ٠ىِ ْٛقٍٙج
ثٌضضثَ ثٌّذ ٓ٠فِٛ ٟثؽٙز ثٌذثةٓ دؤْ ٠م َٛدؼًّ ّ٠ /ضٕغ ػٓ ػًّ ٠ /ؼط ٗ١ش١تج ًّ ٚ .دزث فجْ ثٌذثةٓ ال ٠غضط١غ أْ ٠ظً
إٌ ٝفمٗ إال ِٓ خالي ثٌّذٔ ٓ٠فغٗ .أٔٛثػٙج:
.a

ثالٌضضثَ دؼًّ :ثٌضضثَ ثٌؼجًِ صؾجٖ سح ثٌؼًّ دجٌم١جَ دجٌؼًّ ثٌّىٍف دٗ.

 .bثالٌضضثَ دجالِضٕجع ػٓ ػًّ :ثٌضضثَ ثٌؼجًِ دؼذَ ِٕجفغز سح ثٌؼًّ  /ثٌضضثَ ثٌٕجشش دؼذَ إػجدر ؽذغ وضجح ِج إال
دؼذ ِشٚس فضشر ِؼٕ١ز ِٓ طذٚس ثٌطذؼز ثأل / ٌٝٚثٌضضثَ ثٌّغٕ ٝثٌّقضىش ِٓ لذً ششوز إٔضجػ ِٓ ثٌغٕجء
ٌقغجح ششوجس أخش.ٜ
 .cثالٌضضثَ دئػطجء٠ :ىِ ْٛقٍٗ ٔمً فك ػ ٟٕ١أ ٚإٔشجةٗ (ثٌضضثَ ثٌّشضش ٞدذفغ ثٌغّٓ).
 -3انحمٕق انًؼُٕٚت أٔ األدبٛت ٟ٘ٚ :عٍطجس ٠مشس٘ج ثٌمجٌٔ ْٛشخض ػٍ ٝشب ِؼٕ ٞٛأ ٚغ١ش ِجدٔ ٛ٘ ،ٞضجػ ر٘ٓ
ثإلٔغجْ ٚفىشٖ (وقك ثٌّؤٌف ػٍ ٝأػّجٌٗ ثٌفٕ١ز  ٚثألدد١ز :وضخ  ٚأشؼجس  ٚأٌقجْ  ٚسعِٛجس  ٚطٛس  ٚأفالَ  /فك
ثٌّخضشع فِ ٟخضشػجصٗ  /فك ثٌضجؽش ف ٟثالعُ ثٌضؾجس ٚ ٞثٌؼالِجس ثٌضؾجس٠ز).
 .iiانحمٕق غٛر انًانٛت  ٟ٘ٚ صٍه ثٌقمٛق ثٌض ٟال صمذً ثٌضم ُ٠ٛدجٌٕمٛدٚ ،صخشػ ِٓ عُ ػٓ ثٌضؼجًِٚ ،ال ٠ؾٛص ثٌضظشف
فٙ١ج ِغً فمٛق ثألعشر ٟ٘ٚ ،ثٌض ٟصغذش ٌٍشخض دجػضذجسٖ ػؼٛث ف ٟأعشرِ( 27غجي :فك ثٌضٚػ ػٍ ٝصٚؽضٗ ف ٟثٌطجػز
 /فك ثٌ ٌٟٛف ٟثٌضظشف ػٍ ٝثٌظغ١ش  /فك  ٌٟٚثٌّمضٛي ف ٟثٌمظجص ٚفمٗ ف ٟثٌؼف ٛػٕٗ).
انًمظٕد بانحك انؼُٙٛ
 ثٌقمٛق ثٌؼ١ٕ١ز  ٟ٘ عٍطز ٌشخض ػٍ ٝشٟء ِجدِ ٞؼ ٓ١صخ ٌٗٛثٌضّضغ ف ٗ١دٚ ْٚعجؽز شخض آخشٚ .صشًّ:
 .1ثٌقمٛق ثٌؼ١ٕ١ز ثألطٍ١ز:
 oفك ثٌٍّى١ز
 oفك ثالٔضفجع
 oفك ثالعضغالي
 oفك ثٌغىٕٝ
 23ثٌّجدر  ِٓ 1061ثٌمجٔ ْٛثٌّذٔ.ٟ
 24ثٌّجدر  ِٓ 1063ثٌمجٔ ْٛثٌّذٔ ٚ .ٟصضّ١ض فمٛق ثالِض١جص ثٌؼجِز دؤٔٙج ال صقضجػ إٌا ٝثٌم١اذ ٌٚاٚ ٛسدس ػٍا ٝثٌؼماجسٌ ،ازٌه ال ٠ضشصاخ ػٍٙ١اج فاك ثٌضضذاغ ومجػاذر ػجِازا أِاج
فمٛق ثالِض١جص ثٌخجطز ثٌٛثلؼز ػٍ ٝػمجس ف١ؾخ ل١ذ٘ج ٚ .ال صٕشؤ فمٛق ثالِض١جص إال دّمضؼٔ ٝض لجٔ.ٟٔٛ
 25ثٌّجدر  ِٓ 1067ثٌمجٔ ْٛثٌّذٟٔ
٠ٚ 26غّ ٝثٌقك ثٌشخظ ٟفمج إرث ٔظش إٌٔ ِٓ ٗ١جف١ز ثٌذثةٓٚ ،ثٌضضثِج أ ٚدٕ٠ج إرث ٔظش إٌ ِٓ ٗ١ؽجٔخ ثٌّذ.ٓ٠
 27ثألعشرِ :ؾّٛػز ِٓ ثألفشثد ٠شصذط ْٛفّ١ج د ُٕٙ١دظٍز لشثدز ( ٔغخ ِ /ظج٘شر).
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 oفك ثالسصفجق

 .2ثٌقمٛق ثٌؼ١ٕ١ز ثٌضذؼ١ز:
 oثٌش٘ٓ ثٌشعّٟ
 oثٌش٘ٓ ثٌق١جصٞ
 oفك ثالِض١جص

انشرٔط انًطهٕبت ف ٙانشٙء يحم انحك انؼُٙٛ
 .1أْ ٠ى ِٓ ْٛثألش١جء ثٌّجد٠ز ثٌٍّّٛعز:
 oثٌؼمجسثس  /ثٌّٕمٛالس.
 oال ٠شد ػٍ ٝثألش١جء غ١ش ثٌّجد٠ز ( ثٌّؼٕ٠ٛز  /ثألدد١ز ثٌض ٟال صذسن دجٌقٛثط دً دجٌفىش ٚثٌخ١جي) فٙازٖ صىاِ ْٛقاالًّ ٌٍقماٛق
ثألدد١ز أ ٚثٌزٕ٘١ز.
 .2أْ ٠ى ْٛثٌشٟء ِؼٕ١جًّ دجٌزثس.
 .3أْ ٠ىِ ْٛضمِٛج ًّ (دثخالًّ ف ٟدثةشر ثٌضؼجًِ  /لجدالًّ ٌالعضتغجس) .فال ٠ظٍـ أْ ٠ىِ ْٛقالًّ ٌٍقك إرث وجْ:
o

خجسؽج ًّ ػٓ دثةشر ثٌضؼجًِ دطذ١ؼضٗ (ثٌّجء  /ثٌٛٙثء  /أشؼز ثٌشّظ).

 oخجسؽج ًّ ػٓ دثةشر ثٌضؼجًِ دقىُ ثٌمجِٔ( ْٛخذسثس  /ثألِٛثي ثٌؼجِز).
 .4أْ ٠ىِٛ ْٛؽٛدثًّ أ ٚف ٟثأللً لجدالًّ ٌٍٛؽٛد ِغضمذالًّ (فجٌقك ثٌؼ ٟٕ١ال ٕ٠شؤ ،ومجػذر ،ػٍ ٝثألش١جء ثٌّغضمذٍ١ز).

يضًٌٕ انحك انؼُٙٛ
ِ ؼّ ْٛثٌقك ثٌؼ  ٟٕ١ثٌغٍطجس ثٌمجٔ١ٔٛز ثٌّذجششر ثٌض٠ ٟخٌٙٛج ٌظجفذٗ ػٍ ٝثٌؼِ ٓ١قً ثٌقك.


ؽذ١ؼز ثٌغٍطز ثٌضّٕ٠ ٟقٙج ثٌقك ثٌؼٌ ٟٕ١ظجفذٗ  عٍطز لجٔ١ٔٛز ،أ:ٞ
o

٠مش٘ج ثٌمجٔ٠ ٚ ْٛقّٙ١ج.

o

ال صىفِ ٟؾشد ثٌغٍطز ثٌٛثلؼ١ز (وغٍطز ثٌغجسق  /ثٌّغضظخ ػٍ ٝثٌشٟء).

 صخضٍف ثٌغٍطجس ثٌضّٕ٠ ٟقٙج ثٌقك ثٌؼ ٟٕ١دجخضالف أٔٛثػٗ:
(أ) فمٛق ػ١ٕ١ز صخٛي عٍطجس ٚثعؼز وقك ثٌٍّى١ز (٠شًّ ثعضؼّجي ثٌشٟء ِقً ثٌقك  +ثعضغالٌٗ  +ثٌضظشف ف.)ٗ١
(ح) فمٛق ػ١ٕ١ز صخٛي عٍطجس ِقذٚدر  وقك ثالٔضفجع  /فك ثالعضؼّجي  /فك ثٌغىٕ / ٝفك ثالسصفجق.


صخضٍف ٘زٖ ثٌغٍطجس ف ٟثٌقمٛق ثٌؼ١ٕ١ز ثألطٍ١ز ػٕٙج ف ٟثٌقمٛق ثٌؼ١ٕ١ز ثٌضذؼ١ز.

خظائض انحك انؼُٙٛ
 .1ثٌقك ثٌؼ ٟٕ١فك ِطٍك ثٌقؾ١ز (ّ٠ىٓ ثالفضؾجػ دٗ ػٍ ٝثٌٕجط ؽّ١ؼجًّ).
 .2ثٌقك ثٌؼ ٟٕ١فك دثةُ (دقغخ ثألطً) :
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ثألطً  ثٌقك ثٌؼ٠ ٟٕ١ذِ َٚج دثَ ثٌشٟء ثٌز٠ ٞمغ ػٍ ،ٗ١فال ٠ىِ ْٛؤلضجًّ.



ٌ ٚىٓ ٘زٖ ثٌظفز صمضظش ػٍ ٝفك ثٌٍّى١ز فمؾ :
 oثٌقمٛق ثٌؼ١ٕ١ز ثٌّضفشػز ػٓ فك ثٌٍّى١ز صضظف دجٌضٛل١ش ٌطذ١ؼضٙج ثٌخجطز.
 oعذخ صؤل١ش ثٌقمٛق ثٌؼ١ٕ١ز ثٌّضفشػز ػٓ فك ثٌٍّى١ز وٙٔٛج صشد ػٍ ٝشٟء ٍِّٛن ٌٍغ١ش.
 oثٌقك ثٌؼ٠ ٟٕ١شد ػٍ ٗ١ثٌضمجدَ ثٌز٠ ٞقذ إٌ ٝلذس وذ١ش ِٓ خجط١ز ثٌذٚثَ.
 .3ثٌقك ثٌؼ٠ ٟٕ١خٛي طجفذٗ ِ١ضص ٟثٌضضذغ ٚثٌضمذَ:
١ِ oضر صضذغ ثٌشٟء ِقً ثٌقك ثٌؼِ  ٟٕ١الفمضٗ ف ٟأ٠ ٞذ ٠ى ْٛاللضؼجةٗ فمٗ.
١ِ oضر ثٌضمذَ دشؤْ ثٌشٟء ِقً ثٌقك ثٌؼ( ٟٕ١دجٌٕغذز ٌٍقمٛق ثٌؼ١ٕ١ز ثٌضذؼ١ز)  صمذَ طجفذٗ ػٍا ٝعاجةش أطاقجح ثٌقماٛق
ثألخش ٜثٌضجٌ ٌٗ ٓ١ف ٟثٌّشصذز.
 .4ثٌقك ثٌؼ٠ ٟٕ١مذً ثٌق١جصر ثٌّجد٠ز (ألٔٗ ال ٠شد إال ػٍ ٝثألش١جء ثٌّجد٠ز فمؾ).
 .5ثٌقك ثٌؼ ٟٕ١ثٌؼمجس٠ ٞخؼغ ٌٕظجَ ثٌشٙش ٚثٌضغؾ:ً١
 oإرث ٚسد ػٍ ٝػمجس ٠شضشؽ ِؼٗ ثٌشٙش ٚثٌضغؾ ً١فض٠ ٝشصخ أعشٖ.
 oثٌغذخ :ثعضمشثس ثالةضّجْ ثٌؼمجسٚ ٞصذػ.ّٗ١
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هل لدينا ثقافة المطالبة بالحقوق؟
الهام أحمد
أثناء ممارستي العمل اإلعالمي كمذيعة اتصلت بإحدى ضيفاتي ألطلب تحديد موعد للقاء لمناقشة موضوو مواس سونلتني الضويفة سوباش مباشورا قبول أن تجيوب طلبويك كو
سنتقاضى ثمن الحلقة؟س حينها وبالتحديد عندما ل تكن ثقافتي الحقوقية قد ترعرت بعد قلت في نفسيك ك هوي ماديوةس وبعود أن شوب عوودل وتعلموت أن هنواك فرقوا كبيورا
بين أن تطالب بحق وأن تمارس جشعا ،حزنت كثيرا ألننا في الغالب ل ننشئ بطريقة مجتمعية حضارية تعلمنا كيف ش نخاف من طلب الحق الشخصيس
خذ مثاش الموظفين سواء في دوائر حكومية أو خاصة ،ستجد أن الغالبية العظمى تخاف من هذا المبدأ ألنها تربطه دائما باستمرارية احتفاظها بالمقعود الووظيفي ،والمقعود
الوظيفي كما نعل لدينا تحكمه أهواء وأمزجة الكبار التي تحورك أصوابعه أثنواء توقيوق ورقوة قود يكوون لهوا األثور فوي تغييور مصوير نسوان فوي لحظوةس مون النوادر أن تجود
موظفووا يقووف ليتحوودق عوون حووق ضووائق لووه ،ويحووارب موون أجلووه ،ويحوودق ذلووك لسووببينك مووا ألنووه ش يعلو أصووال مووا هووي حقوقووه كموظووف ،وش يحوواول ألنووه ش يلهووق سوووى
(للقرشينات) التي تنتيه نهاية الشوهر مون مبودأ ش يموت بصولة لحوب العمول كعنصور أساسوي ،أو ألنوه يخواف أن ينكسور قالبوه كموظوف مثواليس واشثنوان مصويبة ألنهموا فوي
الحصيلة ينتجان أفردا متخاذلين ش يفيدون شيئا في مستقبل اشبدا الذل تدعي المبسسات بكل أنواعها تبنيهس فإن أتى موظوف ذكوي ،وا  ،يملوك ثقوة بنفسوه ،ولديوه خلفيوة
عن حقوقه وطالب بها وصفناه بالمشاكس ووضق في الدائرة السوداء وتحالف كثير من الفاسدين أصحاب النوايا العفنة في تحطيمهس ويقق فوي دائورة األشوقياء لويس بسوبب
هبشء فقط بل شلتفاف أصحاب مبدأ (مشيها وش بهدلوك) حوله إلسداء النصائح المجانية من باب الخوف واشهتما طبعاس
و ألننا ل نتثقف حقوقيا ونتعل أدوات الطلب ومسوغات النجاح في الحصول على ما نريد تعبر كثيور مون قضوايانا دون حلوول وش يبقوى لودينا كرصويد ذاتوي نحترموه فوي
أنفسنا سوى فتاتس والمشكلة هي عد المحاولة للفه والوصول للطريق األمثل للمجاهرة بما هو حق طبيعي لناس يبدأ ذلك في نطاق مصغر في األسرة حينما يتجنوب أحود
أفرادها المطالبة بحقه خوفا من غضب األب أو األ وبالتالي يعيش بحقوقه ضائعة ضعيفا ويدخل بصهوة جواده مجتمعا أكثر قسوة ليسلبه موا تبقوى لديوه ألنوه لو يموارس
يوما طريقة صحيحة في المطالبة بحقهس والمضحك هذا الشخص نفسه عندما يتعرض أحد أبنائه لالعتداء من قبول احود زمالئوه يكوون رد الفعول التلقوائي لوه (اضوربه زل
ما ضربك)س بمعنى آخر تصبح صورة الشجاعة في التعبير عن رفضه لموقف ما أو قبوله هي اشختالف والتسلط والتطاول بنل أداة تساعده على ذلكس
على النقيض قد يكون في نفس األسرة فرد آخر يطالب بتواقح بحقه ضاربا عرض الحائط بكل القوي التوي تقتضوي احتورا الوالودين ،ليحقوق موا يريود معتقودا بننوه يموارس
حقه الطبيعي بينما يسيئ بجرأته ألقرب الناس ليه ،ولك أن تتخيل ماذا سيفعل شحقا عندما يتواجه مق الحيواة فوي أصوغر أزماتهواس و فوي بعوض كتوب التواريت التوي أتقنوت
النقل الكثير من العبرة ،ومنها يمكن أن تتعل كيف كان هذا الحق قديما جزءا من وعي المسل  ،كموقف الخليفة العادل عمر بن عبدالعزيز من فتى صغير أتوى بوين وفوود
المهنئين في بداية خالفته وتقدمه (وكان الفتى ل يبلغ الحادية عشرة من عمره) فقال له عمرك ارجق أنت وليتقد من هو أسن منكس فقوال الغوال ك أيود أ أميور الموبمنين،
المرء بنصغريه قلبوه ولسوانه ،فوإذا مونح أ العبود لسوانا شفظوا وقلبوا حافظوا فقود اسوتحق الكوال  ،ولوو أن األمريوا أميور الموبمنين بالسون لكوان فوي األموة مون هوو أحوق منوك
بمجلسك هذاس ويمكنك أن تلمس هنا شجاعة أدبية يطلق عليها بمصطلحاتنا التربوية الحديثوة (توكيود الوذات) وهوو مصوطلح يشوير لوى قودرة الفورد للتعبيور المناسوب (لفظوا
وسلوكا) عن مشاعره وأفكاره تجاه األشخاص والمواقف من حوله والمطالبة بحقوقه دون ظل أو عدوانس والشخصوية التوكيديوة فوي الغالوب ش تتنوازل عون حقوقهوا وفوي
الوقت نفسه ش تعتدل على اآلخرين ويعود ذلك لقدرتها على اختيار الوقت ،الزمان ،العبارات المناسبةس ولتكون شخصا توكيديا فننوت بالمقابول تحتور ذاتوك وموا لوك وموا
عليك وتعبر بوضوح عن وجهات نظرك بطريقة ش يمكن لآلخرين سوى احترامها وعد التشكيك في مصداقيتها وبالتالي أحقيتها في الحصول على ما تريدس
وك أتمنى أن يكون لدينا منهج خاص يتعل فيه الطالب والطالبات كيفية انتهاج هذا األسلوب بطريقوة حضوارية بعيودة عون المجواهرة بالعوداء موق اآلخورس فونن تنخوذ حقوك
بهذا الشكل التوكيدل فننت تتصرف كإنسان يثق بإنسانيته وحقوقه الطبيعية ويعترف أيضا بحقوق اآلخرينس وهنا يكمن الفرق في فهمنا للحقوق وبين الثقافوة الغربيوة كموا
ذكر اشستاذ منصور ال قطرل في كتابه (فضيلة السكوت ولزو البيوت) فهناك تتحرك هذه الثقافة ضمن مفهوو وا وجوزء مون ثقافوة الفورد فوي سولوكه اليوومي ،أموا هنوا
فهي منكمشة تمارس فقط من قبل النخبةس بمعنى آخر أن التثقف حقوقيا ش يعني أنك أصبحت ثائرا ،متمردا ،خائنا وانضممت لوى فئوة األشوقياء ،بول هوي رموز يعبور عون
ثقتك واعتزازك بما تحمل من مفاهي وقي والتي تعني بنن تبحق عن حقك أينما كان ،غير أن الوسيلة لذلك هي األهو س والوسويلة تعنوي أن توتعل أوش موا هوي حقوقوك فوي
عملك ،بين أصدقائك ،في أسرتك ث الوعي بكل ما يعينك على الحفاظ عليهاس والوعي يعني أن تكون فردا ذكيا يفه أين تضعه القووانين فوي مكانوه الصوحيح ،ثو يسوتعين
بالكلمات ،بالعبارات أو المعلومات الصحيحة ليعلن وجهة نظرهس فالتجريح ،والصراخ ،واتها اآلخرين دون دليل ،ليست سوى أدوات ضعيفة ش يسوتخدمها سووى نسوان
ضعيفس ألن القوة الحقيقيوة أن تسووقك ثقتوك وفهموك لحقوقوك للوقووف بثبوات والحصوول بمنتهوى الحلو والعقول علوى موا هوو أصوال لوك ،وهكوذا تظول فوي أذهوان اآلخورين
وأرواحه نسانا حتى النهايةس

http://www.barasy.com/news-view-2575.html
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حطبٛماث  -انحمٕق انًخؼهمت بحًاٚت انكٛاٌ انًاد٘ نإلَساٌ (حًاٚت جسى اإلَساٌ ف ٙيٕاجٓت انغٛر):

لضٛت حٛر٘ شٛافٕ ٔ : Terry Schiavoفاة انًرأة انًٛخت دياغٛا فٗ فهٕرٚذا
ٔكانت األَباء انظُٛٛت (شُٛخٕا(

صٛف١ش ص١ش ٜش١جف ، ٛثٌّشأر ثٌّ١ضز دِجغ١ج ف ٝفٍٛس٠ذث ٚثٌض ٝظٍش صقش ثالػٛثء فٝ
ٚثفذر ِٓ أشذ ِؼجسن ثٌّاٛس ٚثٌق١اجر فا ٝثٌٛال٠اجس ثٌّضقاذرٚ ،فماج ٌّاج روشصاٗ ثٔذاجء
صٍ١فض١ٔٛ٠ز .
صٛف١ش شا١جف 24 ،ٛػجِاج ،فاِ ٝغضشاف ٝدٕ١ا١الط داجسن ف١اظ ظٍاش ػٍا ٝل١اذ ثٌق١اجر
دٛثعطز ثٔذٛح صغز٠ز ٌؼذر ثػٛثَٚ .صُ ثصثٌز ثالٔذٛح ِٕز ِٛ٠ 41ج دؼذ طاذٚس لاشثس
ِٓ ثٌمجػ ٝثٌّغؤٚي ػٓ ثٌمؼ١ز.
ظٍش ش١جف ٛف ٝفجٌز سوٛد رٕ٘ٚ ٝؽغذِ ٜغضذّ٠ز ِٕز صؼشػٙج الصِز لٍذ١ز ِفجؽتاز
لطؼش ٚطٛي ثالوغؾ ٓ١ثٌ ٝثٌّخ ف ٝػجَ ٚ .4991لذ خجع ثدٛث٘ج دٛح ِٚجسٜ
ِؼشوز لؼجة١ز ثعضّشس عذغ عِٕ ٓ١غ صٚؽٙج ٚثٌٛط ٝثٌمجٔ ٝٔٛػٍ ٝف١جصٙج ِ١شً١
ش١جف. ٛ
ٚدػج ِ١ش ً١ش١جف ٛثٌ ٝثصثٌاز ثٔذاٛح ثٌضغز٠از ػآ صٚؽضاٗ ،لاجةال ثٔاٗ ِآ ثالفؼاً ثْ
صّٛس ف ٝصٍه ثٌقجٌزٌٚ .ىٓ ػجةٍز شٕ١ذٌشص صظش ػٍ ٝدمجء ثدٕضّٙج ف١ز .
ٚسفؼااش ِقىّااز ثعااضتٕجف ثِش٠ى١ااز ٠اا َٛثالسدؼااجء ِ 11/ااجسط ثٌّجػاا /ٝثخااش
ثعااضتٕجف لذِضااٗ ثعااشر شاإ١ذٌشص ٌطٍااخ ؽٍغااز عااّجع ؽذ٠ااذر فااٛي ِااج ثرث وااجْ عاا١ضُ
صٛطاا ً١ثٔذااٛح ثٌضغز٠ااز ِااشر ثخااش ٜالدٕضّٙااج ٘ٚ ،ااٚ ٝثفااذر ِاآ عٍغااٍز ثٔضىجعااجس
صؼشع ٌٙج ثالدٛثْ خالي ثالعذٛػ ٓ١ثالخ١ش ٓ٠فا ٝواً ِآ ِقاجوُ ثٌذٌٚاز ٚثٌّقاجوُ
ثٌف١ذسثٌ١ز .

طحٛفت انشؼب انٕٛيٛت (انظ / ٍٛانُسخت انؼربٛت) 1 ،ابرٚم  ،2005ػهٗ االَخرَج:
http://arabic.people.com.cn/31663/3286710.html
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حطبٛماث  -انحمٕق انًخؼهمت بحًاٚت انكٛاٌ انًاد٘ نإلَساٌ (حًاٚت جسى اإلَساٌ بؼذ ٔفاحّ):

يؼرع "ػانى انجثث" ٚثٛر جذالً حاداً ب ٍٛاألحٛاء!
ٌم ٟثٌّؼشع ثٌز٠ ٞظٙاش ث٘ضّاجَ ؽأٛضش فا٘ ْٛاجؽٕض دؾغاظ ثٌّاٛص ٝإلذاجالًّ وذ١اشثًّ ِآ ؽجٔاخ
ثٌؾّٛٙس٠ٚ .ؼذ ٘زث ثٌّؼشع ٚثفذث ِٓ أوغش ثٌّؼجسع ثٌفٕ١ز ثٌّغ١شر ٌٍؾذي فا ٟداشٌ ٓ١ػٍاٝ
ِذ ٜػمٛد.ف مذ صاذفك أوغاش ِآ ٍِ١ا ْٛشاخض ٌّاذر عاضز أشاٙش ٘ازث ثٌؼاجَ ػٍاِ ٝقطاز لذّ٠از
ٌٍغىه ثٌقذ٠ذ٠ز ٌّشج٘ذر ؽغظ آدِ١ز فم١م١ز لجَ ثٌؼجٌُ ثألٌّاجٔ ٟدقفظٙاج دطش٠ماز ثٌضق٠ٛاً إٌاٝ
ثٌذالعض١ه ٚثٌّؼشٚفز دجعُ "دالعض١ٕ١شٓ"ٚ.لذ أعجس ِؼاشع "ػاجٌُ ثألؽغاجد" أ ٚواٛسد١شفٍ١ضٓ
دجألٌّجٔ١ز ٚثٌز٠ ٞؼذ ٔغخز ػظش٠ز ِٓ ثٌضؼٍٚ ُ١ثٌضشف ٗ١ثٌّمذَ ف ٟإؽجس ؽذ ،ٟؽذالًّ فجدثًّ.
٠ٚضؾااٛي صٚثس ثٌّؼااشع داا ٓ١ثٌغاااشف ٚػ١اا ُٙٔٛشجخظااز إٌااا ٝفااٛثٌِ011 ٟاآ ثٌّٕاااجرػ
ثٌضشش٠ق١ز ٌؾغُ ثإلٔغجْ ِٕٙٚج ؽغظ وجٍِز أ ٚلطغ ِٓ ؽغُ ثإلٔغجْ ِؼشٚػز ػجس٠ازِ ،قٕطاز دذشثػاز ٚفا ٟثٌىغ١اش ِآ ثٌقاجالس فاِ ٟماجؽغ
ػشػ١ز .ف ٟأفذ ألغجَ ثٌّؼشع٠ ،مف ؽغُ ػذثء فٚ ٟػغ ثالٔاذفجع ٚصذاذ ٚػؼاالس ؽغاّٗ ٚلاذ ثٔفظاً ؽاضء ِٕٙاج ػآ ثٌؼظاجَ ٚصاذٌش ِآ
ؽغّٗ٠ٚ.ؼشع ثٌّؼشع أ٠ؼج ًّ ؽغذثًّ ِضذٌ١ج ٌشؽاً صمطؼاش أٚطاجٌٗ إٌا ٝػشاشثس ثٌمطاغ ٚصاُ
صؼٍ١مٗ دخٛ١ؽ ِٓ ثٌٕجِ ٍْٛ٠غً ثٌذِ١زٚ .فاِ ٟىاجْ آخاش ٠ؼاشع ؽغّاجْ ِٕضظاخ ٌغا١ذر ؽٍ٠ٛاز
ثٌمجِز ٠ذي ِظٙش٘ج ػٍ ٝأٔٙج ِجصاش ٘ٚا ٟفجِاً فا ٟثٌشاٙش ثٌخاجِظ ِٓٚ.أداشص ثٌّؼشٚػاجس
٘١ىً ػظٌّ ٟقظجْ ٚػٍ ٝطٛٙصٗ فجسعٗ فا ٟطاٛسر ِشاجدٙز ٌظاٛسر فاجسط ٚال٠از ٘١غآ
ثٌشاا١ٙش دؤٌّجٔ١ااج ثٌغشد١ااز عااجدمج ًّ ثٌضاا ٟظٙااشس فاا ٟسٚث٠ااز "أعااطٛسر ثٌفؾااٛر ثٌٕجةّااز" ٌٛثشاإطٓ
إسفٕ١ؼ٠ ٚ .قًّ ثٌفاجسط ِخاج فا ٟواً ٠اذ .ثألٚي ٘اِ ٛاخ ثٌفاجسط ّ٠ٚغاه داٗ فا٠ ٟاذٖ ثٌّٕ١ا،ٟ
ٚثٌغجِٔ ٛ٘ ٟخ أطغشفؾّج ًّ ف٠ ٟذٖ ثٌ١غش٘ٚ ٜاِ ٛاخ فظجٔٗٚ.شاشؿ طاجفخ ثٌّؼاشع فاْٛ
٘ااجؽٕض ؽغااز ثٌقظااجْ ٚفجسعااٗ دمٌٛااٗ "٘اازث ٘اا ٛثٌضشااش٠ـ ثٌّمااجسْ ،ثٌااز٠ ٞظٙااش ثٌضٕجلؼااجس
ثٌّٛؽٛدر د ٓ١ثإلٔغجْ ٍِّٚىز ثٌقٛ١ثْ".فمذ ظٍش ثٌخٛ١ي ،ػٍ ٝفذ ل ،ٌٗٛصؼجًِ ٌفضاشر ؽٍ٠ٛاز ِؼجٍِاز عا١تز "ٚأؽذاشس ػٍا ٝخاٛع ثٌقاشٚح
ٚوجٔش صزدـ دجالالفِٚ .غ رٌه ،صؾذ أٔٗ ف ٟثٌقم١مز ٌذٙ٠ج صفجػً ؽ ً٠ٛثٌّذِ ٜغ ثإلٔغجْ"٠ٚ.مٛي "ػشع ثٌضفجطا ً١ثٌذثخٍ١از ٌؾغاذ ثٌقظاجْ
٠ىشف ٌٍضثةش ٓ٠أٌ١جف ثٌؼؼالس ٚثٌّفجطً ،ثٌشذٙ١ز ف ٟصشو١ذضٙج دضٍه ثٌّٛؽٛدر ٌذ ٜثإلٔغجْ".
 ٚلذ ػًّ ف٘ ْٛجؽٕض أعضجرثًّ ٌؼٍُ ثٌضشش٠ـ ف ٟؽجِؼز ٘ج٠ذٌذشػ دؤٌّجٔ١اج ثٌشاشل١ز عاجدمجًّٚ .فا ٟػاجَ  4941أِؼا ٝػاجِ ٓ١فا ٟثٌغاؾٓ دؼاذ أْ
لااذغ ػٍ١ااٗ ٘ٚاا٠ ٛقااجٚي ثٌٙااشح إٌاا ٝثٌغااشحٛ٠ ٚ .ػااـ ٘ااجؽٕض ِااج فااذط لااجةالًّ "ٌمااذ أٔ١ٙااش ػاللضاا ٟدؤٌّجٔ١ااج
ثٌششل١ز دؼذ ثٌغض ٚثٌز ٞلجدٖ ثٌغٛف١١ش ػذ صش١ىٛعاٍٛفجو١ج"ٚ .لاذ صقاٛي ثٌؼاجٌُ ثٌشا١ٙش ػذاش و١ّ١اجء ثٌذاّ١ٌٛش
إٌ ٝسثةذ ف ٟصمٕ١ز ففع ثألؽغجد ثٌخجطز دٗٚ ،ثٌض ٟصؼضّذ ػٍ ٝثعضذذثي ثٌّجء ف ٟثٌخال٠ج ثٌق١ز دّجدر دالعاض١ى١ز
ف ٟػٍّ١ز أؽٍك ػٍٙ١اج ثعاُ "ثٌذالعض١ٕ١شآ"ٌ ٚ .ىا ٟصاضُ صٍاه ثٌؼٍّ١از ثٌذالعض١ٕ١شآ ٠ؾاخ أٚالًّ غّاش ثٌؾغاز فاٟ
دالعض١ه عجةً دق١ظ ّ٠أل وجفز ثٌفؾٛثسٚ .دؼذ رٌه صؼشع ثٌؾغاز ٌٍقاشثسر ٚثألشاؼز فاٛق ثٌذٕفغاؾ١ز ٌضضظاٍخ
صااذس٠ؾ١جًّ ٚ .دؼااذ أْ صؼااجٌؼ ثٌؾغااز دٙاازٖ ثٌطش٠مااز ّ٠ىاآ لطؼٙااج ػشػاا١جًّ٘ٚ ،اا ٟؽش٠مااز ٠غااضخذِٙج فاا٘ ْٛااجؽٕض
دطش٠مز ِزٍ٘ز ف ٟػشػٗٚ.لذ ٚثؽٗ ٘جؽٕض ف ٟثٌذاذء ثٔضماجدثس ػٕ١فاز ،إال أٔاٗ ٠اضػُ أْ ثٌّؼجسػاز ٌٍّؼاشع
خفااش دشااىً ٍِقااٛظ خااالي ثألشااٙش ثألخ١ااشر٠ ٚ .مااٛي "أظٙااشس ثالعااضطالػجس أْ  93دجٌّجةااز ِاآ صثةااشٞ
ثٌّؼشع ثػضذشٚث أْ ثٌؼشع "ؽ١ذ" ٚف ٟدؼغ ثألف١جْ "ؽ١ذ ؽذثًّ"ٚ.لذ صٕمً ثٌّؼشع ف ٟثٌؼذ٠ذ ِٓ ثٌذٚي،
دّج فٙ١ج ثٌ١جداجْ ٚثعاضشثٌ١ج٠ ٚ .ما ٛي فا٘ ْٛاجؽٕض إٔاٗ ٠ؼضاضَ إلجِضاٗ فا ٟدش٠طجٔ١اج ٚوٕاذث ٚثٌٛال٠اجس ثٌّضقاذر فاٟ
ثٌغٕٛثس ثٌغالط ثٌمجدِز.
انًظذر :ػبر انبرٚذ
http://www.saihat.net/vb/archive/index.php/t-19990.html
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حطبٛماث – يمارَت ب ٍٛانحك انؼ ٔ ُٙٛانحك انشخظٙ
انًٕضٕع

ِٓ ف١ظ ثألؽشثف
ِٓ ف١ظ ؽذ١ؼز
ثٌقك
ِٓ ف١ظ ثٌّظجدس
ِٓ ف١ظ ٚؽٛد
ثٌّقً
ِٓ ف١ظ ثٌّذر

ٔطجق ثٌّغت١ٌٛز
ِٓ ف١ظ ٔطجق
ثٌقك
ِٓ ف١ظ ث٢عجس

ِٓ ف١ظ ثٌضٕجصي
ػٕٗ
ِٓ ف١ظ ثٌضمجدَ

انحك انشخظٙ

انحك انؼُٙٛ

ؽشف ٚثفذ فمؾ ٘ ٛطجفخ ثٌقك ،فال ؽشفجْ ،أفذّ٘ج طجفخ ثٌقك (ثٌذثةٓ)،
ٛ٠ؽذ ٚع١ؾ د ٓ١طجفخ ثٌقك  ٚثٌشٟء ٚث٢خش ثٌٍّضضَ (ثٌّذ.)ٓ٠
ثٌز٠ ٞشد ػٍ٘ ٗ١زث ثٌقك.
٘ ٛسثدطز د ٓ١شخظِٛ ٓ١ػٛػٙج ثٌم١جَ
٘ ٛعٍطز ٌشخض ػٍ ٝشٟء ِؼ ٓ١دجٌزثس
دؼًّ  /ثالِضٕجع ػٓ ػًّ  /إػطجء شٟء
صٕقظاااش فااا ٟثٌماااجٔ ْٛفماااؾ (فٙااا ٛال ٠ؾ١اااض ِظاااجدسٖ ِضؼاااذدر (ثٌماااجٔ / ْٛثٌؼماااذ  /ثٌفؼاااً
ثالصفااجق ػٍاا ٝإٔشااجء فمااٛق ػ١ٕ١ااز ٌااُ ٠اإض ثٌؼجس  /ثٌفؼً ثٌٕجفغ)
ػٍٙ١ج).
ًّ
٠شضشؽ أْ ٠ى ْٛثٌشٟء ِؾً ثٌقك ِٛؽٛدث ٠ضؼٍك دؤدثء ٍ٠ضضَ دٗ ثٌّذ ،ٓ٠فّ١ىٓ أْ ٠ىْٛ
ِ +ؼٕ١١ج ًّ دجٌزثس (فال ٕ٠شؤ ػٍ ٝشٟء ٘اازث ثألدثء ِغااضمذالًّ أ ٚخجط اجًّ دشااٟء ِؼاآ١
ِغضمذً  /غ١ش ِؼ ٓ١دجٌزثس ٚ ،رٌه دقغخ دٕٛػااٗ فمااؾ( .وااجالٌضضثَ دٕمااً ٍِى١ااز عّااجس ٌااُ
صٕؼؼ دؼذ  /أعجط ٌُ ٠ظٕغ).
ثألطً ثٌؼجَ).
فك دثةُ (وقك ثٌٍّى١ز) أِ ٚؤلش ٌ ٚىٓ فك ِؤلش ألٔٗ ٠م١ذ ِٓ فش٠ز ثٌّذ ،ٓ٠فال
٠ؾٛص أْ ٠ى ْٛؽ ً٠ٛثٌّذر (ػمذ ثٌؼًّ :ال
ؽ ً٠ٛثٌّذر (وخّغ ٓ١عٕز)
٠ؾٛص أْ ٠ى ْٛأوغش ِٓ  5عٕٛثس ألٔٗ ٠م١ذ
فش٠ز ثٌؼجًِ)
ِغاااؤ١ٌٚز ِٛػاااٛػ١ز ػ١ٕ١اااز ٠مضظاااش فٙ١اااج ِغؤ١ٌٚز شخظ١ز ،صؼّٓ ِؼٙج وً أِٛثٌٗ
ػّجْ ثٌّذ ٓ٠ػٍ ٝثٌؼِ ٓ١قً ثٌقك (صىا ْٛثٌقجػشر ٚثٌّغضمذٍز ثٌٛفجء دذ( ٗٔٛ٠ثٌؼّجْ
ثٌؼجَ).
ف ٟثٌقمٛق ثٌؼ١ٕ١ز ثٌضذؼ١ز دظفز خجطز).
فك ِطٍك ٠قضؼ دٗ ػٍا ٝثٌؾّ١اغ ( ٚإْ واجْ فااك ٔغااذ٠ ،ٟىاا ْٛفااِٛ ٟثؽٙااز ِااذِ ٓ٠ؼاآ١
ال ٠شصخ عٚ ٜٛثؽاخ ػاجَ ػٍا ٝثٌؾّ١اغ ٘ا ٛدشخظٍٗ٠ٚ ،ضضَ ِؼٗ دجٌضضثَ ِؼ.ٓ١
ثفضشثِٗ ٚثٌضم١ذ دٗ).
أطقجح ثٌقك ثٌشخظ ٟال ٠ضمذَ أفذُ٘
٠خٛي طجفذٗ ِ١ضص:ٓ١
( )1ثٌضضذغ٠ٚ ،مظذ دٗ صضذغ ثٌشٟء ثٌز ٞػٍ ٝث٢خش ألٔٗ ال ٠شد ػٍ ٝشٟء ِؼ،ٓ١
ٕ٠ظخ ػٍ ٗ١ثٌقكٚ ،ثٌٍقجق دٗ العضشؽجػٗ ف١ضغج ٜٚؽّ١غ أطقجح ثٌقمٛق ثٌشخظ١ز
ف ٟأ٠ ٞذ ٠ى( ْٛثعضغٕجء :إرث وجْ ثٌشٟء فّ١ج د ،ُٕٙ١فال أ٠ٌٛٚز ف٠ٚ ،ٗ١ى ْٛٔٛؽّ١ؼجًّ
ِٕمٛي ِجدٚ ٞفجصٖ دطش٠ك فغٓ ثٌٕ١ز ِضغج ٓ٠ٚف ٟثعض١فجء فمٛل ِٓ ُٙأِٛثي
فضٕضمً ثٌٍّى١ز ف٘ ٟزث ثٌّٕمٛي دمجػذر ثٌّذ.ٓ٠
ثٌق١جصر ف ٟثٌّٕمٛي عٕذ ٍِى١ز ٘ٚزث ثعضغٕجء
( ٠ضُ لغّز ِجي ثٌّذ ٓ٠د ُٕٙ١لغّز غشِجء
ػٍ ٝثٌمجػذر ثٌؼجِز)
( )2ثٌضمذَِٚ ،ؤدثٖ أْ طجفخ ثٌقك ثٌؼ ٟٕ١أ٠ ٞؤخز وً ٚثفذ فظضٗ دّمذثس د ٕٗ٠ثٌزٞ
٠مذَ ػٍ ٝغ١شٖ ِٓ ثٌذثةٕ ٓ١ثٌؼجدٌ ٓ٠قظ ٌٗ ٌٗٛػٍ ٝثٌّذ.)ٓ٠
ػٍ ٝفمٗ.
٠ؾٛص ثٌضٕجصي ػٕاٗ فٙا ٛعاٍطز ِذجشاشر ػٍا ٝال ٍّ٠اااه طاااجفخ ثٌقاااك ثٌشخظااا ٟثٌٕاااضٚي
ثٌشاااااٟءِّ ،اااااج ال ٠ضقماااااك ِؼاااااٗ ثالػضذاااااجس ػٕٗ ػٍ ٝثٌشغُ ِٓ إسثدر ثٌّذ ٓ٠دٗ (فض ٝال
٠ىٕ٘ ْٛجن إ٘ذثس ٌىشثِز ٘زث ثألخ١ش)
ثٌشخظ ٟوّج ف ٟثٌقك ثٌشخظ.ٟ
٠اااشد ػٍ١اااٗ ثٌضماااجدَ ثٌّغذاااش ٌٍقاااك (فجٌضماااجدَ ال ٠ااشد ػٍ١ااٗ ثٌضمااجدَ ثٌّغذااش ٌٍقااك (ألْ ٘اازث
ثٌّغذش ٠شصىض أعجعج ًّ ػٍ ٝف١جصر ِقاً ثٌقاك ثٌضمجدَ غ١ش ِّىٓ دجٌٕغذز ٌّٛػاٛع ثٌقماٛق
ثٌشخظ١ز ٛ٘ٚ ،ثٌم١جَ أ ٚثالِضٕجع ػآ ػّاً
دٛػغ ثٌ١ذ ػٍ.)ٗ١
ِؼ.)ٓ١
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حطبٛماث – يمارَت ب ٍٛانحمٕق انؼُٛٛت انخبؼٛت

َٕع
انحك

29

انرٍْ انحٛاز٘

انرٍْ انرسًٙ

حك االيخٛاز

ٔجّ
انًمارَت
يظذر انحك

يحم انحك

انخمذو ٔانخخبغ

َمم انحٛازة

29

٠ضمشس دٕض ثٌماجٔ ْٛفّج٠از
٠ضمشس دّمضؼ ٝػمذ سعاّ٠ ٟضمشس دّمضؼ ٝػماذ ػشفاٟ
ٌاااااذؼغ ثٌاااااذثةٕ ٓ١ألّ٘١اااااز
٠ااضُ داا ٓ١ثٌااذثةٓ ٚثٌّااذ ٓ٠أ ٚداا ٓ١ثٌااذثةٓ ٚثٌّااذ ٓ٠أ ٚأٞ
دُٙٔٛ٠
شخض آخش
أ ٞشخض آخش

ال ٠شد إال ثٌؼمجس

٠شد ػٍ ٝثٌؼمجس ٚثٌّٕمٛي

لذ ٠شد ػٍِ ٝاجي ِؼاِ ٓ١آ
أِاااٛثي ثٌّاااذ٘ٚ ٓ٠ااا ٛفاااك
ثالِض١اااااجص ثٌخاااااجصٚ ،لاااااذ
٠شًّ وً أِٛثٌٗ  ٛ٘ ٚفاك
ثالِض١جص ثٌؼجَ

فك ثالِض١جص ثٌخجص ٠خٛي
طااااااجفذٗ ِ١ضصاااااا ٟثٌضمااااااذَ
ٚثٌضضذغ.
٠خٛي طجفذٗ ِ١ضص ٟثٌضمذَ ٠خٛي طجفذٗ ِ١ضص ٟثٌضمذَ
فااك ثالِض١ااجص ثٌؼااجَ ٠قااٛي
ػٍااا ٝغ١اااشٖ ِااآ ثٌاااذثةٕ ٓ١ػٍاا ٝغ١ااشٖ ِاآ ثٌااذثةٕٚ ٓ١
طاااجفذٗ ِ١اااضر ثٌضماااذَ فماااؾ
ثٌضضذغ
ٚثٌضضذغ
ألٔٗ غ١ش ِقظٛس فِ ٟاجي
ِؼٓ١
ٕ٠مً ف١جصر ثٌّاجي ثٌّش٘اْٛ
ال ٕ٠ماااااااً ف١اااااااجصر ثٌّاااااااجي ِاااآ ثٌّااااذ ٓ٠إٌاااا ٝثٌااااذثةٓ
ثٌّش٘ااااااِ ْٛاااااآ ثٌّااااااذٕ٠ٚ ٓ٠ضٙااااا ٟدخاااااشٚػ ف١اااااجصر ال ٕ٠مً ثٌق١جصر
ثٌشث٘ٓ إٌ ٝثٌذثةٓ ثٌّشص ٓٙثٌّجي ِٓ ثٌذثةٓ

ع١ذ ػذذ ثٌقّ١ذ ثٌٕٙذث ٚ ٞٚأٛ٠ح خجٌذ ثألٛ٠ح ،ثٌٛؽ١ض فِ ٟذجدا ثٌمجٔ( ْٛثٌى٠ٛش :عضجٌٍ ً٠مشؽجع١ز.)1994 ،
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حطبٛماث– حمٕق االرحفاق (حك يجرٖ انًٛاِ)

30

سِ ٜٚجٌه أْ ثٌؼقجن دٓ خٍ١فز عجق خٍ١ؾج ًّ ٌٗ ِٓ ثٌؼش٠غ فؤسثد أْ ّ٠ش دٗ ف ٟأسع ِقّذ دٓ ِغٍّز فؤدِ ٝقّذ فمجي ٌٗ ثٌؼقجن:
ٌُ صّٕؼٌٕ ٛ٘ٚ ٟه ِٕفؼز ،صششح دٗ أٚالًّ ٚآخشثًّ  ٚال ٠ؼشن؟
فؤدِ ٝقّذ ،فىٍُ ف ٗ١ثٌؼقجن ػّش دٓ ثٌخطجح ،فذػج ػّش دٓ ثٌخطجح ِقّذ دٓ ِغٍّز ،فؤِشٖ أْ ٠خٍ ٟعذ ٍٗ١فمجي ِقّذ :ال فمجي ػّش:
ٌُ صّٕغ أخجن ِج ٕ٠فؼٗ ٌ ٛ٘ٚه ٔجفغ ،صغم ٟدٗ أٚالًّ ٚآخشثًّ ٛ٘ٚ ،ال ٠ؼشن؟
فمجي ِقّذ :ال  ٚهللا .فمجي ػّش:
 ٚهللا ٌّ١شْ دٗ  ٌٛ ٚػٍ ٝدطٕه.
فؤِشٖ ػّش أْ ّ٠ش دٗ ففؼً ثٌؼقجن.

 30ثٌّٛؽؤ ؿ.1463
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31

(Real Rights: A Mind Map) تُٛٛت نهحمٕق انؼُْٛماث – خارطت رٛحطب

.)2008 ،ٌٟٚ ثٌفشلز ثأل،ْٛٔي ثٌمجٛثس ٍِه (ِمشس أطٛٔ ثػذثد ثٌطجٌذز أ31

18

>Dr. Mashael A. Alhajeri <mashael@law.kuniv.edu
Lecture Handout # 10
Foundations of Obligation, 2005-6

Private Law Department
School of Law
Kuwait University

نإلطالع ()Supplemental Reading
 .1إدشث٘ ُ١أد ٛثٌٍِ ٚ ً١قّذ ثألٌف ،ٟثٌّذخً إٌٔ ٝظش٠ز ثٌمجٔٔٚ ْٛظش٠ز ثٌقك (ثٌى٠ٛش :ؽجِؼز ثٌى٠ٛش.) 1986 ،
 .2إدشث٘ ُ١ثٌذعٛل ٟأد ٛثٌٍ ،ً١أطٛي ثٌمجٔ – ْٛثٌؾضء ثٌغجٔٔ :ٟظش٠ز ثٌقك (ثٌى٠ٛش :ؽجِؼز ثٌى٠ٛش.)2006 ،
 .3أفّذ عؼ١ذ ثٌضلشد ،ثٌٕظش٠ز ثٌؼجِز ٌٍقك ( ثٌّٕظٛس :دثس أَ ثٌمش.) 1993 ،ٜ
 .4دٍقجػ ثٌؼشد ٟدٓ أفّذِ" ،ؼظ١ِٛز ثٌؾغز ف ٟثٌفمٗ ثالعالِِ ،"ٟؾٍز ثٌقمٛق (ؽجِؼز ثٌى٠ٛش) ،ثٌغٕز  ،23ثٌؼذد ثٌشثدغ ،د٠غّذش
 ،1999ص.288-173 .
 .5دذس ؽجعُ ثٌ١ؼمٛح ،أطٛي ثالٌضضثَ ف ٟثٌمجٔ ْٛثٌّذٔ ٟثٌى٠ٛض ،ٟؽ ( 6ثٌى٠ٛش :ؽجِؼز ثٌى٠ٛش.)2003 ،
 .6ؽجدش ِقؾٛح ػٍ" ،ٟثعضخذثَ ػٕجطش ثٌؾغُ ثٌذشش ٞد ٓ١ثٌقظش  ٚثالدجفز"ِ ،ؤصّش ثٌمجٔ ٚ ْٛصقذ٠جس ثٌّغضمذً ف ٟثٌؼجٌُ ثٌؼشد،ٟ
ؽجِؼز وٍ١ز ثٌقمٛق – ؽجِؼز ثٌى٠ٛش ِ /شوض ثٌذقٛط ثٌؼشد١ز ،ثٌى٠ٛش  27-25أوضٛدش  ،1999ثٌّؾٍذ ثألٚي ،ص.213-189 .
 .7ؽالي ػٍ ٟثٌؼذ ،ٜٚسِؼجْ أد ٛثٌغؼٛدِ ،قّذ فغٓ لجعُ ،ثٌقمٛق ٚغ١ش٘ج ِٓ ثٌّشثوض ثٌمجٔ١ٔٛز ( ثإلعىٕذس٠زِٕ :شؤر ثٌّؼجسف،
.) 1996
 .8فغجَ ثٌذ ٓ٠وجًِ ثأل٘ٛثِٔ ٚ ٟقّذ ِقّذ أد ٛص٠ذ ،فىشر ثٌمجٔ :ْٛصمغ ُ١ثٌمجٔ ،ْٛصفغ١شٖ ،صطذ١مٗ (ثٌمج٘شر :دثس ثإلّ٠جْ ٌٍطذجػز
ٚثألٚفغش.)1992 ،
 .9فٍّ١ز دالي ػذذ هللا ِ ٚظطف ٝػذذ ثٌؾٛثد ،ثٌّذخً ٌذسثعز ثٌمجٔ ( ْٛثٌى٠ٛشِ :ىضذز دثس ثٌذ١جْ.) 2000 ،
 .10خّ١ظ خؼش ،ثٌّذخً ٌٍذسثعجس ثٌمجٔ١ٔٛز -ثٌؾضء ثٌغجٔٔ :ٟظش٠ز ثٌقك ( ثٌمج٘شرِ :طذؼز ؽجِؼز ثٌمج٘شر.) 1986 ،
 .11سِؼجْ ِقّذ أد ٛثٌغؼٛد ِ ٚقّذ فغٓ لجعُِ ،ذجدا ثٌمجٔ :ْٛثٌّذخً إٌ ٝثٌؼٍ َٛثٌمجٔ١ٔٛز ٚثالٌضضثِجس ( ثإلعىٕذس٠زِٕ :شؤر ثٌّؼجسف،
.)1990
 .12فّذ ٞػذذ ثٌشفِّٓ" ،ؼظ١ِٛز ثٌؾغذ"ِ ،ؾٍز ثٌؼٍ َٛثٌمجٔ١ٔٛز  ٚثاللضظجد٠ز (ؽجِؼز ػ ٓ١شّظ) ،ثٌغٕز  ،22ثٌؼذد ثألٚي  ٚثٌغجٔ،ٟ
ٕ٠ج٠ش ( 1980 ٛ١ٌٛ٠ ٚػذد خجص دزوش ٜثٌّشف َٛثألعضجر ثٌذوضٛس فؤثد ػذذ هللا ثٌؼطجس).
 .13ع١ذ ػذذ ثٌقّ١ذ ثٌٕٙذث ٚ ٞٚأٛ٠ح خجٌذ ثألٛ٠ح ،ثٌٛؽ١ض فِ ٟذجدا ثٌمجٔ( ْٛثٌى٠ٛش :عضجٌٍ ً٠مشؽجع١ز.)1994 ،
 .14ػجؽف ػذذ ثٌقّ١ذ فغٓ ،ثٌّذخً ٌذسثعز ثٌمجٔٔ :ْٛظش٠ز ثٌمجػذر ثٌمجٔ١ٔٛز ( ثٌى٠ٛش :أوجد١ّ٠ز عؼذ ثٌؼذذ هللا ٌٍؼٍ َٛثألِٕ١ز.) 2004 ،
 .15ػذذ ثٌقّ١ذ ػغّجْ ثٌقٕف ،ٟثٌّذخً ٌذسثعز ثٌؼٍ َٛثٌمجٔ١ٔٛز ( ثٌّٕظٛسرِ :ىضذز ثٌؼجٌّ١ز.) 1992 ،
 .16ػذذ ثٌق ٟفؾجص ،ٞثٌّذخً ٌذسثعز ثٌؼٍ َٛثٌمجٔ١ٔٛز :ثٌمجٔٚ ْٛفمج ٌٍمجٔ ْٛثٌى٠ٛض ( ٟثٌى٠ٛش :ؽجِؼز ثٌى٠ٛش.) 1972 ،
 .17ػذذ ثٌشصثق فغ٠ ٓ١ظ  ٚفّذِ ٞقّذ ػف١ف ،ٟدسٚط فِ ٟذجدا ثٌمجٔ ( ْٛأعٛ١ؽ :ؽجِؼز أعٛ١ؽ.)1991 ،
 .18ػذذ ثٌّٕؼُ ثٌذذسث ،ٞٚفضق ٟػذذ ثٌشف ُ١ػذذث هلل ،أد ٛص٠ذ ػذذ ثٌذجلِ ،ٟذخً ٌٍمجٔٔ ْٛظش٠ز ثٌمجٔٔٚ ْٛظش٠ز ثٌقك ( ثٌّٕظٛسرِ :ىضذز
ثٌؾالء ثٌؾذ٠ذ.) 1981 ،
 .19ػ١غ ٝثٌؼٕضٔ ٚ ٞذ ٜثٌذػ١ؼ ،دسثعز ٌقمٛق ثإلٔغجْ  ٚلض ٟثٌغٍُ  ٚثٌٕضثػجس ثٌّغٍقز (ثٌى٠ٛش :د ،)2009 ،.ْ.ص.106 .
 .20ػغّجْ ػذذ ثٌٍّه ثٌظجٌـ ،ثٌٕظجَ ثٌذعضٛس ٚ ٞثٌّؤعغجس ثٌغ١جع١ز ف ٟثٌى٠ٛش (ثٌى٠ٛشِ :طجدغ و٠ٛش صجّ٠ض ثٌضؾجس٠ز.)1989 ،
ِ .21قّٛد ػذذ ثٌشفّٓ ِقّذ ،ثٌقٍٛي ثٌشخظ ٟدسثعز ِمجسٔز ف ٟثٌمجٔ ٓ١ٔٛثٌّظشٚ ٞثٌفشٔغ ( ٟثٌمج٘شر :دثس ثٌٕٙؼز ثٌؼشد١ز.)1993 ،
ِ .22ظطف ٝأفّذ ػذذث ٌؾٛثد ،ثٌٛؽ١ض فِ ٟمذِز ثٌذسثعجس ثٌمجٔ١ٔٛز ثٌٕظش٠ز ثٌؼجِز ٌٍقك ( ثٌمج٘شر :ؽجِؼز ثٌمج٘شر.) 1993 ،
ِٛ .23ع ٝسص٠كِ ،ذخً إٌ ٝدسثعز ثٌمجٔ ( ْٛثٌشجسلز :ؽجِؼز ثٌشجسلز.) 2004 ،
ٔ .24ؾ١خ ِقّذ دى١شِٛ ،ؽض ِقجػشثس فٔ ٟظش٠ز ثٌمجٔٚ ْٛأفىجِٗ :ثٌمجٔ ْٛثٌّذٔ ( ٟثٌمج٘شرِ :ىضذز ػ ٓ١شّظ ).
 .25أفّذ عالِز" ،ثٌش٘ٓ ثٌطٍ١ك ٌٍّٕمٛي – ثٌؾضء ثألٚي"ِ ،ؾٍز ثٌؼٍ َٛثٌمجٔ١ٔٛز  ٚثاللضظجد٠ز (ؽجِؼز ػ ٓ١شّظ) ،ثٌغٕز  ،10ثٌؼذد
ثٌغجٔ.1968 ٛ١ٌٛ٠ ،ٟ
 .26أفّذ عالِز" ،ثٌش٘ٓ ثٌطٍ١ك ٌٍّٕمٛي – ثٌؾضء ثٌغجِٔ ،"ٟؾٍز ثٌؼٍ َٛثٌمجٔ١ٔٛز  ٚثاللضظجد٠ز (ؽجِؼز ػ ٓ١شّظ) ،ثٌغٕز  ،11ثٌؼذد
ثألٚيٕ٠ ،ج٠ش .1969
ِ .27قّذ ػذذ ثٌّقغٓ ثٌّمجؽغ ،ثٌٛع١ؾ ف ٟثٌٕظجَ ثٌذعضٛس ٞثٌى٠ٛضِ ٚ ٟؤعغجصٗ ثٌغ١جع١ز (ثٌى٠ٛش :ؽجِؼز ثٌى٠ٛش.)2006 ،
19. Barry Nicholas, The French Law of Contract, 2nd edn (Oxford: Clarendon Press, 1992).
20. F H Lawson, A E Anton and L Neville Brown, Amos and Walton's Introduction to French Law, 3rd edn
(Oxford: Clarendon P1.
21. Hossam El-Ehwany and Nader Mohamed Ibrahim, Introduction to Law, Part I: The Theory of Law
(Beiruth: Al-Halabi Legal Publications, 2004).
22. John Bell, Sophie Boyron and Simon Whittaker, Principles of French Law (Oxford: Oxford University
Press, 1998).
23. The French Civil Code: Revised Edition as Amended to 1 July 1994 ,trans. by John H Crabb (Littleton:
Rothman & Co/Kluwer Law and Taxation Publishers, 1995).
24. Walter Cairns and Robert McKeon, Introduction to French Law (London: Cavendish Publications Ltd,
1998).
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