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١ ظْا احملاضّ ٗ ايكٛاٌْ اؾٓا١ٝ٥ إػاضب١ٝ, غٓتٓاٍٚ ٗ ٖصٙ ايسضاغ١ دطّ

ٚإػا٥ٌ ايكا١ْْٝٛ اييت تجرلٖا؛ ٭ٕ إتٝاْٗا ٜؿهٌ اعتسا٤ ع٢ً اجملتُ  بهاًَ٘, ٚؼڀِٝ 

ٛٴٕ ايطٚاب٘  ايطنٝع٠ ا٭غاغ١ٝ ؾٝ٘؛ ٭ٕ ضابڀ١ ايسّ ٚايٓػب ٚإكاٖط٠, ٖٞ اييت ته

ٚ تباعس ايعكٛبات إكطض شلا ٗ ٚايك٠٬ ٚايع٬قات ٗ اجملتُ , ٚ َعطؾ١ َس٣ تكاضب أ

 .   ب١ٝايكٛاٌْ اؾٓا١ٝ٥ إػاض

Résumé 
Notre étude aborde le sujet d’une des infractions contre la 

famille, il s’agit de l’adultère au sein de la famille en mettant en relief les 
questions de droit y relatives, Car la commission de ladite infraction 
porte atteinte à toute la société et détériore son fondement par ce que 
le lien de sang et de filiation et l’alliance construit les rapports dans la 
société. 

Ce thème traite ainsi les points de convergence et ceux de 
divergence entre les droits pénaux maghrébins.    
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إٕ ن١ًُ ايػؿاح َأخٛش٠ َٔ غؿح ايسَ  ٜػؿش٘ غؿشا؛ أٟ 

ٜطغً٘, ٚدا٤ت أٜها َٔ ايتػاؾح ٚإػاؾش١؛ أٟ ايعْا ٚايؿذٛض, 

 ٚغاؾشت إطأ٠ َػاؾش١؛ أٟ أقاَت َ  ضدٌ ؾذٛضا.

ٜٚػ٢ُ ايعْا بايػؿح؛ ٭ْ٘ سسخ أٚ ٚق  زٕٚ ٚدٛز عكس, ٖٚٛ 

ع٢ٓ ايًػٟٛ َجٌ إا٤ إػؿٛح ايصٟ ٫ ٜعذلض ططٜك٘ أٟ ؾٞ. ؾإ

يًػؿاح ٖٛ ايعْا؛ أٟ ايعْا باحملاضّ َٔ شٟٚ ايكطاب١, نايؿطٚع, ٚا٭قٍٛ, ٚ 

 ا٭خ٠ٛ.

سٝح قاٍ ٗ ٖصا ايكسز ابٔ قتٝب١: "قكٌٓ غرل َػاؾشٌ؛ أٟ 

َتعٚدٌ َتعؿؿٌ غرل ظاٌْ". َٚٓ٘ ٬ْسٜ إٔ شلصا إع٢ٓ ايًػٟٛ 

ٗ ايؿطٜع١  َع٢ٓ ٚاغعاڄ, ٜكذلب إٍ سس نبرل َٔ َع٢ٓ ٖصٙ ايه١ًُ

اٱغ١َٝ٬, ايصٟ ٜتهُٔ أٚ ٜؿٌُ أٟ اتكاٍ دٓػٞ زٕٚ ٚدٛز عكس, 

قاٍ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ : "ٚيست َٔ ْهاح ٫ َٔ غؿاح, مل ٜكبين 

 َٔ ْهاح اؾا١ًٖٝ ؾ٤ٞ".

ٜتهح ٖا تكسّ إٔ ايػؿاح ٜتدص َؿَٗٛاڄ كايؿاڄ أٚ َػاٜطاڄ ٕع٢ٓ 

ٚ ٚدٛز ايعكس يهٓ٘ ْاقل أٚ ايٓهاح, ؾٗٛ ٜتڀًب عسّ ٚدٛز ايعكس, أ

ٜؿٛب٘ ؾػاز نعسّ اٱؾٗاز, ؾكس ضٟٚ عٔ عُط بٔ سكٌ قاٍ زلعت 

ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ٜكٍٛ: "٫ ْهاح إ٫ بٛيٞ ٚؾاٖسٟ 

عسٍ".
(1)

  

أَا عٔ ايكٛاٌْ إػاضب١ٝ ؾكس تبآٜت ٚاختًؿت ٗ تػُٝت ٖصٙ   

ظط١ّ ايؿاسؿ١ بٌ شٟٚ اؾط١ّ, ؾكس زلاٖا قإْٛ ايعكٛبات اؾعا٥طٟ 

 337احملاضّ, ٖٚٛ ايؿعٌ إٓكٛم ٚإعاقب عًٝ٘ َٔ خ٬ٍ ْل إاز٠ 

َهطض َٓ٘,
(2)

بُٝٓا ٖصٙ ايتػ١ُٝ شلا َسيٍٛ أخط ٗ اجمل١ً اؾٓا١ٝ٥  

ايتْٛػ١ٝ,
(3)

َٔ اجمل١ً اييت تكٍٛ:  550ٜٚتهح شيو َٔ خ٬ٍ ْل إاز٠  

بايؿاسؿ١ ع٢ً ؾدل "ٜعاقب بايػذٔ َس٠ غت١ أعٛاّ نٌ َٔ اعتس٣ 

 شنطا نإ أٚ أْج٢ بسٕٚ ضناٙ.
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ٜٚطؾ  ايعكاب إٍ اثين عؿط٠ عاَا إشا نإ اجملين عًٝ٘ زٕٚ  

 ايجُا١ْٝ عؿط عاَا نا١ًَ.

ٜٚهٕٛ ايعكاب بايؿذٔ إ٪بس إشا غبل أٚ قاسب ا٫عتسا٤ بؿعٌ  

ايؿاسؿ١ ٗ ايكٛض٠ ايػابك١ اغتعُاٍ ايػ٬ح أٚ ايتٗسٜس أٚ 

٘ دطح أٚ بذل عهٛ أٚ تؿٜٛ٘ أٚ أٟ عٌُ ا٫ستذاظ أٚ ْتر عٓ

 آخط هعٌ سٝا٠ إعتس٣ عًٝ٘ ٗ خڀط".

ٚست٢ ايكها٤ ايتْٛػٞ ٗ إسس٣ قطاضات٘ ايتعكٝب١ٝ؛ ٜككس بؿعٌ 

ايؿاسؿ١: "فطز ٬ََػ١ إتِٗ بعهٛ تٓاغً٘ عٛض٠ اجملين عًٝ٘, ٕا ٗ شيو 

اؾٓا١ٜ َٔ ايؿشـ ٚاـسف باؿٝا٤ ايعطنٞ, ٚ ٫ ٜؿذلٙ قاْْٛا ٗ تًو 

إشا اضتهبت بايك٠ٛ؛ أٟ اغتعُاٍ ايك٠ٛ إاز١ٜ, بٌ ٜهؿٞ إتٝإ ايؿعٌ إاؽ 

أٚ اـازف يًشٝا٤ ايعطنٞ بسٕٚ ضنا اجملين عًٝ٘".
(4)

    

ٚقس ْل ايكإْٛ اؾٓا٥ٞ ايتْٛػٞ ع٢ً ٖصا ايٓٛع َٔ اؾطا٥ِ, َٔ 

 يػ١ٓ 53َٔ اجمل١ً ايتْٛػ١ٝ, اييت ْكشت بكإْٛ عسز  559خ٬ٍ إاز٠ 

َهطض  557اييت أسايتٓا إٍ إٛاز  .0909ؾدلاٜط  57 :إ٪ضر ٗ 0909

ؼت ايؿكط٠ ايجا١ْٝ,  َهطض َٔ ْؿؼ ايكإْٛ.  550ٚ  550ٚإازتٌ 

 )ا٫عتسا٤ َا ٜٓاٗ اؿٝا٤(.

ؾإٕ تػ١ُٝ ايؿاسؿ١ ٫ ٚدٛز  أَا بايٓػب١ يًتؿطٜ  اؾٓا٥ٞ إػطبٞ

ْ٘ إيتػ١ُٝ ايػؿاح, يهٞ ْكٍٛ  شلا ٗ ٖصا ايكإْٛ, ٚأٜها ٫ ٚدٛز ست٢

قس غاٜط ايكإْٛ ايًبٓاْٞ ٚايػٛضٟ, يهٔ لسٙ قس ْل ع٢ً ٖصٙ اؾط١ّ, 

َٔ ايكإْٛ اؾٓا٥ٞ إػطبٞ, اييت أسايتٓا بسٚضٖا إٍ إٛاز  207ٗ إاز٠ 

 َٓ٘. ؼت ايؿطع ايػازؽ اْتٗاى اٯزاب.  201ٚ  202ٚ  202

ػطبٞ عٓسَا ْكا ع٢ً دط١ّ إٔ ايكاٌْْٛ ايتْٛػٞ ٚإإٍ ْؿرل 

 –ع٢ً ايتٛايٞ, أناؾا قؿ١ اؾاْٞ 559ٚ207ا٫غتكاب ٗ إازتٌ 

 َ  تؿسٜس ايعكٛب١.  -ا٭قٌ

ٚقس ؾسزت ايكٛاٌْ إػاضب١ٝ ايعكاب ع٢ً دط١ّ ايػؿاح بٌ ا٭قاضب   

َٚٔ ِٖ ٗ َهاْتِٗ أٚ َٔ ٗ سهُِٗ َٚٓعيتِٗ؛ ٭ٕ ٖصٙ ايٛاقع١ 

 يعكا٠ بؿعًِٗ ٖصا وًٕٛ ٭ْؿػِٗ َا سطَ٘ اهلل تؿهٌ دط١ّ ز١ٜٝٓ, ؾا
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إناؾ١ ٕا ؼًُ٘ َٔ بؿاع١ ٚاغتٓؿاض ٗ عكٍٛ  –غبشاْ٘ عع ٚدٌ-

ايٓاؽ, ٕا تتعاضض َ  ايڀبا٥  ايبؿط١ٜ ٚا٭خ٬م ٚايكِٝ اٱْػا١ْٝ, َُٗا 

اختًؿت ايسٜاْات ٚايعكا٥س ايبؿط١ٜ,
(5)

َٚا ؼًُ٘ َٔ اغتػ٬ٍ ٚغڀ٠ٛ  

ع٢ً ٖ٪٤٫ ا٭ؾطاز.
(6)

  

إشٕ ؾ٤ٙٛ احملطَات َٔ اٱْاخ, دط١ّ تعاقب عًٝٗا نٌ ايكٛاٌْ 

ايٛنع١ٝ, ٚايؿطا٥  ايػُا١ٜٚ, ٚتٓبصٖا َباز٨  ا٭خ٬م اؿُٝس٠؛ ٭ٕ 

إتٝاْٗا ٜؿهٌ اعتسا٤ ع٢ً اجملتُ  بهاًَ٘, ٚؼڀِٝ ايطنٝع٠ ا٭غاغ١ٝ ؾٝ٘؛ 

ٛٴٕ ايطٚاب٘ ٚايك٬ ٠ ٭ٕ ضابڀ١ ايسّ ٚايٓػب ٚإكاٖط٠, ٖٞ اييت ته

ٚايع٬قات ٗ اجملتُ , ٚدط١ّ ايػؿاح ٖٞ اييت تكّٛ بٗسّ ٖصٙ ايطٚاب٘ 

ٚايع٬قات ا٫دتُاع١ٝ, يصيو عُست ايسٍٚ إٍ ٚن  ْكٛم قا١ْْٝٛ 

يًشس َٔ ٖصٙ اؾطا٥ِ َٔ د١ٗ, ٚؼهِ ٚتِٓٛ ايع٬قات ٗ اجملتُ  َٔ 

ب د١ٗ أخط٣, ٚعًٝ٘ غٓتٓاٍٚ ٖصٙ اؾط١ّ ٗ َڀًبٌ, عٝح ْعاجل ٗ إڀً

 ْٚكّٛ بسضاغ١ إتابع١ ٚاؾعا٤ ٗ إڀًب ايجاْٞ.               , ا٭ٍٚ, أضنإ اؾط١ّ

 ايؿطع ا٭ٍٚ: أضنإ اؾط١ّ.

يكس تڀطقت ايكٛاٌْ إػاضب١ٝ إٍ دط١ّ ايؿاسؿ١ َٔ خ٬ٍ 

َهطض َٔ ايكإْٛ ايعكٛبات  337ايٓكٛم ايكا١ْْٝٛ ايتاي١ٝ, إاز٠

١ً ايتْٛػ١ٝ,َٔ اجمل559اؾعا٥طٟ, ٚإاز٠
(7)

َٔ  200ٚ 207ٚإازتٌ  

 ايكإْٛ اؾٓا٥ٞ إػطبٞ. 

تكّٛ  -ايؿاسؿ١–َٚٔ خ٬ٍ ٖصٙ إٛاز ْػتٓتر إٔ ٖصٙ اؾط١ّ 

 ع٢ً ث٬ث١ أضنإ ٖٞ: ايطنٔ إؿذلض, ٚ ضنٔ ايطنا٤, ٚايطنٔ إعٟٓٛ.

 أ٫ٚ: ايطنٔ إؿذلض )تٛؾط ق١ً ايكطاب١(.

( Parentsٗا, إٔ يؿٜ ا٭قاضب )تؿٝس إعادِ ايؿطْػ١ٝ َٔ دٗت

تعين ا٭ب ٚا٭ّ, ٚعَُٛا ْككس بٗا ا٭قٍٛ ايصٜٔ ٜٓشسض َِٓٗ ايؿطز, 

ٚع٬ق١ ايكطاب١ ٖٞ ايع٬ق١ اييت تطب٘ بٌ ا٭ؾدام إٓشسضٜٔ َٔ 

أقٌ ٚاسس, نُا أْٗا تٓؿأ أٜها َٔ ع٬ق١ ايطابڀ١ ايعٚد١ٝ.
(8)
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ايكطاب١, ايصٟ ٚيكٝاّ دط١ّ ايؿاسؿ١ ٫ بس َٔ تٛؾط عٓكط 

ْكت عًٝ٘ ايكٛاٌْ إػاضب١ٝ ٗ إٛاز ايػايؿ١ ايصنط, ؾإشا مل تتٛؾط ق١ً 

ايكطاب١ ٫ تكّٛ ٖصٙ اؾط١ّ, ٚيهٔ ٫ ٜعين ٖصا اْتؿا٤ قؿ١ ايتذطِٜ عٔ 

 ٖصا ايؿعٌ, بٌ ّهٔ إخهاع٘ يٓل آخط َٔ ايكإْٛ اؾٓا٥ٞ.        

نٌ ؾعٌ َٔ أؾعاٍ ٜط٣ عبس ايععٜع غعس إٔ دط١ّ ايؿاسؿ١ ٖٞ: "

ا٫تكاٍ اؾٓػٞ إباؾط اييت تك  بٌ ؾدل شنطا نإ أٚ أْج٢ ٚ بٌ 

أسس قاضَ٘ ؾطعا َٔ أقاضب٘ أٚ أقٗاضٙ أٚ غرلِٖ بطنا٥ِٗ إتبازٍ.
(9)

 

َهطض َٔ قإْٛ ايعكٛبات, ع٢ً ػطِٜ ٖصٙ  337سٝح ْكت إاز٠ 

  تك :ا٭ؾعاٍ بكٛشلا: "تعتدل َٔ ايؿٛاسـ ايع٬قات اؾٓػ١ٝ اييت

 بٌ ا٭قٍٛ ٚايؿطٚع  -0

 اٱخ٠ٛ ٚا٭خٛات ا٭ؾكا٤ َٔ ا٭ب أٚ ا٭ّ  -5

بٌ ؾدل ٚابٔ أسس إخٛت٘ أٚ أخٛات٘ َٔ ا٭ب أٚ ا٭ّ أٚ َ   -3

 .سس ؾطٚع٘أ

ا٭ّ أٚ ا٭ب ٚايعٚز أٚ ايعٚد١ ٚا٭ضٌَ أٚ ا٭ض١ًَ ابٓ٘ أٚ َ   -2

 .أسس آخط َٔ ؾطٚع٘

 ٚع ايعٚز اٯخط ٚايس ايعٚز أٚ ايعٚد١ أٚ ظٚز أٚ ظٚد١ ا٭ب ٚؾط -2

َٔ أؾدام ٜهٕٛ أسسِٖ ظٚدا يٮر أٚ ا٭خت." -1
(10) 

َٔ اجمل١ً ايتْٛػ١ٝ, قا١ً٥: "ٜٚهٕٛ ايعكاب  559قس ْكت إاز٠ ٚ

نعـ إكساض إػتٛدب إشا نإ ايؿاعًٕٛ يًذطا٥ِ إؿاض إيٝٗا بايؿكٌ 

َهطض َٔ أقٍٛ اجملين عًٝ٘ َٔ أٟ طبك١ أٚ  550ٚ 550َهطض ٚ 557

١ عًٝ٘ أٚ ناْٛا َعًُٝ٘ أٚ خسٳَت٘ أٚ أطبا٤ٙ أٚ أطبا٤ ناْت شلِ غًڀ

يٮغٓإ أٚ نإ ا٫عتسا٤ بإعا١ْ عس٠ أؾدام".
(11)

     

أَا بايٓػب١ يًكإْٛ اؾٓا٥ٞ إػطبٞ ؾكس ْل ع٢ً ٖصا ايؿعٌ ٗ 

َٓ٘ قا٬٥: "إشا نإ ايؿاعٌ َٔ أقٌ ايهش١ٝ أٚ ٖٔ شلِ  207إاز٠ 

َا با٭دط٠ عٓسٖا أٚ عٓس أسس َٔ غًڀ١ عًٝٗا أٚ ٚقٝا عًٝٗا أٚ خاز

ا٭ؾدام ايػايـ شنطِٖ, أٚ نإ َٛٚؿا زٜٓٝا أٚ ض٥ٝػا زٜٓٝا ٚنصيو أٟ 

 ؾدل اغتعإ ٗ اعتسا٥٘ بؿدل أٚ بعس٠ أؾدام ؾإٕ ايعكٛب١ ٖٞ: 



(153) 

 (02) جتهـــاد العدداال قسم الدراسات القانونية والشرعية  

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي   معهد الحقـــــــــــــــــوق  ؛االجتهــــادمجلة  

ايػذٔ َٔ ٔؼ إٍ عؿط غٓٛات, ٗ اؿاي١ إؿاض إيٝٗا ٗ  

 .202ايؿكٌ 

إؿاض إيٝٗا ٗ  ايػذٔ َٔ عؿط إٍ عؿطٜٔ غ١ٓ, ٗ اؿاي١ 

 .202ايؿكط٠ ا٭ٍٚ َٔ ايؿكٌ 

ايػذٔ َٔ عؿطٜٔ إٍ ث٬ثٌ غ١ٓ, ٗ اؿاي١ إؿاض إيٝٗا ٗ  

 .202ايؿكط٠ ايجا١ْٝ َٔ ايؿكٌ 

ايػذٔ َٔ عؿط٠ إٍ عؿطٜٔ غ١ٓ, ٗ اؿاي١ إؿاض إيٝٗا ٗ  

 .201ايؿكط٠ ا٭ٍٚ َٔ ايؿكٌ 

ٕؿاض إيٝٗا ٗ ايػذٔ َٔ عؿطٜٔ إٍ ث٬ثٌ غ١ٓ, ٗ اؿاي١ ا 

". 201ايؿكط٠ ايجا١ْٝ َٔ ايؿكٌ 
(12)

  

َٚٔ خ٬ٍ اغتكطا٤ ٖصٙ ايٓكٛم ايكا١ْْٝٛ إػاضب١ٝ ٚخاق١ إاز٠ 

َهطض َٔ ايكإْٛ اؾٓا٥ٞ اؾعا٥طٟ, ٜتي يٓا إٔ دط١ّ ايؿاسؿ١  337

ٖٞ تًو إٛاقع١ ايين تطتهب بٌ ا٭قاضب,
(13)

ِٖٚ ا٭قٍٛ ٚايؿطٚع  

ٌٝ, ٚبٌ ا٭ؾكا٤ ٚايؿكٝكات, ٚاٱخ٠ٛ ٚا٭خٛات ايؿطعٌٝ ٚغرل ايؿطع

ٖٚصا َا ٫  -٭ب أٚ ٭ّ, أٚ َٔ ِٖ َٓعي١ ٖ٪٤٫ ْٝعا َٔ ا٭قٗاض 

يتؿٌُ ا٭عُاّ   -ٜٓڀبل ع٢ً ايكإْٛ إػطبٞ ٚايكإْٛ ايتْٛػٞ 

 ٚا٭خٛاٍ ٚأبٓا٥ِٗ.  

بعس ايتعطض إٍ ٖصٙ ايٓكٛم ايكا١ْْٝٛ, ٬ْسٜ إٕ ايكإْٛ 

كإْٛ إػطبٞ, مل ٜؿرل بأٟ ططٜك١ ناْت إٍ دط١ّ ايؿاسؿ١ ايتْٛػٞ ٚاي

أٚ دط١ّ ايػؿاح, ٚإِا أؾاض٠ إٍ ٚاقع١ ا٫غتكاب اييت تك  َٔ ا٭قٍٛ 

زضد١ ايكطاب١ ٗ  اؾك٘, ؾبٗصٙ ا٬ٕس١ٛ ٜهٕٛ ايكاْْٛإ قس سكط

 ٚ٭دٌ شيو ؾسزا ايعكٛب١., أقٍٛ اجملين عًٝ٘ ٫ غرل

نٌ َٔ شلِ غًڀ١ عًٝ٘ أٚ  اٌْ أناؾٚا٭نجط َٔ شيو ؾإٕ ايكاْٛ

ناْٛا َعًُٝ٘ أٚ خسَت٘ أٚ أطبا٤ٙ أٚ أطبا٤ يٮغٓإ أٚ نإ ا٫عتسا٤ 

 بإعا١ْ عس٠ أؾدام ٚست٢ اـسّ َٚٔ ٗ سهُِٗ.

ٚقس ٚغ  ايكإْٛ اؾعا٥طٟ ع٬ق١ ايكطاب١ ٚإكاٖط٠, سٝح ٜؿذلٙ 

ب أٚ يكٝاّ دط١ّ ايؿاسؿ١ بٌ شٟٚ احملاضّ ٚدٛز ق١ً قطاب١ أٚ ْػ
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َكاٖط٠ بٌ َطتهيب دط١ّ ايؿشـ أٚ ٚدٛز أسس أٚ بعض أغباب 

َٔ قإْٛ ا٭غط٠. 31إٍ  52ايتشطِٜ إٓكٛم عًٝٗا ٗ إٛاز َٔ 
(14)

 

ٜجاض ٗ ؾإٔ ايطناع عس٠ تػا٫٩ت, ؾٌٗ ْڀبل قاعس٠: "وطّ َٔ ٚ

ايطناع َا وطّ َٔ ايٓػب". قٝاغا ع٢ً ؼطِٜ ايعٚاز بصٟٚ ا٭ضساّ؟. 

ٛاب بٓعِ َ  سكط ايتشطِٜ ٗ ايڀؿٌ ايطنٝ  ٚسسٙ زٕٚ ؾٝهٕٛ اؾ

َٔ قإْٛ ا٭غط٠ اؾعا٥طٟ اييت  50إخٛت٘ ٚأخٛات٘ طبكا يٓل إاز٠ 

ْكت ع٢ً أْ٘: "ٜعس ايڀؿٌ ايطنٝ  ٚسسٙ زٕٚ إخٛت٘ ٚأخٛات٘ ٚيٝس 

يًُطنع١ ٚظٚدٗا ٚأخا ؾُٝ  أ٫ٚزٖا ٜٚػطٟ ايتشطِٜ عًٝ٘ ٚع٢ً 

ؾطٚع٘".
(15)

  

 ا٤.ثاْٝا: ضنٔ ايطن

تكتهٞ دط١ّ ايؿاسؿ١ تٛؾط ضنٔ ايطنا, ايصٟ ٖٛ َػتدًل 

َٔ كتًـ ايٓكٛم ايكا١ْْٝٛ إٓهِ ؾطّيت ايعْا ٚا٫غتكاب, ؾٗصٙ 

اؾط١ّ ٫ تعسٚ أنجط َٔ نْٛٗا ٚاقع١ ظْا, أنٝـ شلا ؾطٙ ايكطاب١ أٚ 

ايع٬ق١ احملسز٠ ٗ ايٓكٛم ايكا١ْْٝٛ إتعًك١ ظط١ّ ايػؿاح,
(16)

ايػابك١  

صنط َٔ ايكٛاٌْ اؾٓا١ٝ٥ إػاضب١ٝ, ؾإشا نإ ا٭َط نصيو ؾإٕ ٚدٛز اي

ؾطٙ ايطنا٤ إعتس ب٘ أَط قتِ يكٝاّ دط١ّ إٛاقع١, ٚأٜها يكٝاّ 

دط١ّ ايؿاسؿ١؛ ٭ٕ ايٓكٛم ايكا١ْْٝٛ اييت ؼهِ دط١ّ إٛاقع١, تعتدل 

 ْكٛم استٝاط١ٝ, أٚ با٭سط٣ َطد  بايٓػب١ يًٓكٛم ايكا١ْْٝٛ اييت

ؼهِ دط١ّ ايؿاسؿ١؛ ٭ٕ ٖصٙ ا٭خرل٠ تهُٓت ْٝ  ايعٓاقط, ٚأناؾت 

إيٝ٘ عٓكط أخط ٖٛ ايكطاب١ ٚٚغعت َٔ زا٥ط٠ ا٭ؾعاٍ.
(17)

  

ْڀ٬قا ٖا تكسّ ٜتهح يٓا أْ٘ ٫ تكتكط ايع٬ق١ اؾٓػ١ٝ ٗ ٖصٙ ا

اؾط١ّ ع٢ً فطز اي٤ٙٛ ؾشػب, ايصٟ ٜتِ َذطز إ٬ٜز ايعهٛ ايصنطٟ ٗ 

, بٌ ٜتعس٣ شيو يٝؿٌُ أٟ إ٬ٜز دٓػٞ,ؾطز إطأ٠
(18)

غٛا٤ نإ اٱ٬ٜز  

ٗ ايسبط, أٚ ٗ ايؿِ, نُا ٜتػ  ٖصا ا٫تكاٍ اؾٓػٞ يٝؿٌُ أٜها ست٢ 

 ايسيو ٚغرلٙ. 

إناؾ١ إٍ شيو ٫ ِٜٗ إٕ نإ ايؿاعٌ أٚ با٭خط٣ اؾاْٞ َصنطا أٚ 

يهٔ , ٚبصيو تؿٌُ ٖصٙ ايع٬ق١ اؾٓػ١ٝ ست٢ ايػٝشام ٚايًٛاٙ. اَ٪ْج
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ؾطٜڀ١ إٔ تتِ ايع٬ق١ اؾٓػ١ٝ غرل ايؿطع١ٝ بطنا ايڀطؾٌ, ؾإشا مل 

ٜتشكل ايطنا, اعتدل ٖصا ايؿعٌ, إَا ؾعٌ كٌ باؿٝا٤, أٚ اغتكاب َ  

 اغتعُاٍ ايعٓـ سػب اؿاي١.

 انُا ٜٓتؿٞ ايطنا٤ إٕ نإ ايؿاعٌ فْٓٛا, أٚ ؼت إنطاٙ, أٚ قاقط

ط, ٚ بايتايٞ ٜٛقـ ٖصا ايؿعٌ غرل ٖٝع؛ ايصٟ مل ٜتذاٚظ غٔ ايػازؽ عؿ

 ع٢ً أْ٘ اغتكاب أٚ ؾعٌ كٌ باؿٝا٤.

ٕ اي٤ٙٛ ٜعس قشٝشا َٚهْٛا يًٛاقع١ أٚػسض ا٬ٕس١ٛ 

اٱدطا١َٝ, ست٢ ٚيٛ نإ ايؿاع٬ٕ ٚإؿعٍٛ ؾُٝٗا أٚ أسسُٖا ٗ غٔ ٫ 

ٜػُح عكٍٛ اؿٌُ أٚ هعً٘ َػتش٬ٝ, نشاي١ ايعكِ أٚ ٚدٛز َطض, 

ا ٚيٛ َ  سا٥ٌ خؿٝـ ٚبسٕٚ اْتؿاض.سٝح تتِ دط١ّ ايعْ
(19)

 

٭ٕ ايػطض ا٭غاغٞ َٔ ايعكاب ٖٛ اؿًٝٛي١ زٕٚ ا٫تكاٍ 

اؾٓػٞ غرل إؿطٚع َٚعاقب١ َطتهبٝ٘, ٚيٝؼ َٓ  اخت٬ٙ ا٭ْػاب, أٚ 

سكٍٛ اؿٌُ. ٚبايتايٞ ٜعاقب ع٢ً اي٤ٙٛ َت٢ سكٌ, ست٢ ٚ يٛ نإ 

قيب مل ٜبًؼ ؾٝذ طاعٔ ٗ ايػٔ, أٚ اَطأ٠ بًػت غٔ ايٝأؽ, أٚ 

اؿًِ.
(20)

        

 ثايجا: ايطنٔ إعٟٓٛ.

إٕ دط١ّ ايػؿاح ٖٞ دط١ّ قكس١ٜ, ٜتڀًب ؾٝٗا ايككس 

اٱدطاَٞ,
(21)

ٚعٓكطاٙ ايعًِ ٚاٱضاز٠, ٫ٚ ىتًـ ايككس ؾٝٗا عٔ دط١ّ  

اـٝا١ْ ايعٚد١ٝ,
(22)

ٜٚتشكل ٖصا ايطنٔ َذطز عًِ اؾاْٞ َا ٜأتٝ٘ َٔ  

ْا, َٚٔ ثِ اػاٙ إضازت٘ يتشكٝل ايٓتٝذ١ أؾعاٍ َعاقب عًٝٗا قاْٛ

اٱدطا١َٝ, إتُج١ً ٗ ا٫تكاٍ اؾٓػٞ غرل إؿطٚع.
(23)

 

 –إشٕ ؾايطنٔ إعٟٓٛ ؾط١ّ ايؿاسؿ١, ٜتڀًب عًِ ايڀطؾٌ

َطتهيب اؾط١ّ, بإٔ ٖصٙ ا٭ؾعاٍ اييت ٜأتْٛٗا فط١َ  -ايؿاعٌ ٚإؿعٍٛ ؾٝ٘

إٍ اضتهاب ايؿعٌ, ٚبايتايٞ تتشكل قاْْٛا, ٚضغِ شيو تتذ٘ إضازتُٗا اؿط٠ 

 ايٓتٝذ١ إطد٠ٛ, اييت تتُجٌ ٗ سسٚخ ا٫تكاٍ اؾٓػٞ غرل إؿطٚع. 

َٚع٢ٓ آخط هب إٔ ٜهٕٛ اؾاْٞ قس أت٢ ايؿاسؿ١ عٔ ٚعٞ 

َٔ قإْٛ  337ٚزضا١ٜ بٛدٛز ايكطاب١ ايعا١ًٝ٥, إٓكٛم عًٝٗا ٗ إاز٠ 
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 200ٚ ١ً207 ايتْٛػ١ٝ, ٚإازتٌ َٔ اجمل 559ايعكٛبات اؾعا٥طٟ, ٚإاز٠ 

َٔ ايكإْٛ اؾٓا٥ٞ إػطبٞ, ؾإشا ثبت دًٗ٘ بايكطاب١ اْتؿت دط١ّ 

ايؿاسؿ١ بٌ ظٟٚ ا٭ضساّ.
(24)

  

ٗ ٖصٙ اؿاي١ ٜبك٢ ايتهٝـ ايكاْْٛٞ يًٛاقع١ ٜؿهٌ ؾعٌ ايعْا   

ؾٌٗ  ؛ؾك٘, ٫ٚ ٜؿهٌ دط١ّ ايؿاسؿ١, َٚٓ٘ ٜجاض ايتػا٩ٍ ايتايٞ

ايڀطؾإ بايك١ً اؾٓػ١ٝ غرل إؿطٚع١ بُٝٓٗا؟ اؾٛاب  ٜؿذلض إٔ ٜعًِ

ٕ ايڀطؾٌ أٚ أسسُٖا نإ ٜعتكس أْ٘ ٜكِٝ أٖٛ ْعِ, خاق١ يٛ اؾذلنٓا 

ع٬ق١ دٓػ١ٝ َؿطٚع١, ٚبايٓتٝذ١ ٜٓتؿٞ ايككس اؾٓا٥ٞ عٓ٘, ٚبايتايٞ 

تٓتؿٞ إػ٪ٚي١ٝ.
(25)

   

ٚٗ ٖصا ايكسز قس ٜهٕٛ أسس اؾٓا٠ ع٢ً عًِ بٗصٙ ايكطاب١ 

ٚايڀطف ا٭خط هًٗٗا, ؾؿٞ ٖصٙ اؿاي١ تكّٛ دط١ّ ايؿاسؿ١ ٗ سل 

اؾاْٞ ا٭ٍٚ ايصٟ ٜعًِ بايكطاب١, ٚتٓتؿٞ ٗ سل ايجاْٞ ايصٟ هًٗٗا.
(26)

  

تجاض َػأي١ أخط٣ عس٠ ٗ ايككس اؾٓا٥ٞ عٓسَا ٜتعًل ا٭َط 

باحملطّ َٔ ايطناع, ؾٌٗ ٜكذلض أٜها ايعًِ بٗصٙ ايكطاب١؟. اٱداب١ ْعِ 

مل ٜجبت ايعهؼ؛ سٝح إٕ عب٤ اٱثبات ٜك  ع٢ً إتِٗ ْؿػ٘, إشا  َا

ٜتعٌ عًٝ٘ إقا١َ ايسيٌٝ ع٢ً دًٗ٘ بايكطاب١.
(27)

ٚإٕ أٟ تأثرل ع٢ً إضاز٠  

أسس إتٌُٗ هعٌ َٔ ايؿعٌ خاضز عٔ ْڀام تڀبٝل ايٓكٛم 

 ايكا١ْْٝٛ ايػابك١ ايصنط.  

 ايؿطع ايجاْٞ: إتابع١ ٚايعكٛب١. 

إڀًب بايؿطح ٚايتشًٌٝ إٍ نٝؿ١ٝ إتابع١ مت ْتعطض ٗ ٖصا 

بعس شيو ْتٓاٍٚ ايعكٛبات إكطض٠ ؾط١ّ ايؿاسؿ١ ٗ ايكإْٛ اؾعا٥طٟ, 

ٚعكٛبات ا٫غتكاب ايٛاق  َٔ ا٭قٍٛ ع٢ً شٟٚ ا٭ضساّ ٗ ايكإْٛ 

 اؾٓا٥ٞ ايتْٛػٞ ٚإػطبٞ. 

 أ٫ٚ: إتابع١.

يعا١َ, ٗ َباؾط٠ ىه  ٖصا ايٓٛع َٔ اؾطا٥ِ إٍ ايكٛاعس ا

ٚؼطٜو ايسع٣ٛ ايع١َُٝٛ, ع٢ً ايعهؼ َٔ دط١ّ اـٝا١ْ ايعٚد١ٝ, اييت 

اؾذلٙ ؾٝٗا إؿطع ايؿه٣ٛ ٫ٚ تهٕٛ ٖصٙ ا٭خرل٠ إ٫ بٓا٤ عٔ ايعٚز 
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إهطٚض,
(28)

ٚإشا نإ ايعٚز ٖٛ ايؿاعٌ ا٭قًٞ, ؾ٬ تتِ إتابع١ إ٫ بٓا٤  

ع٢ً ؾه٣ٛ ايعٚد١.
(29)

ؿ١ بٌ شٟٚ ا٭ضساّ تعتدل شيو ٭ٕ دط١ّ ايؿاس 

ٕ أَٔ اؾطا٥ِ اييت تعععع اجملتُ  ُٚؼ بهٝإ ا٭غط٠, يصيو ْعتكس 

إؿطع إػاضبٞ, أسػٔ قٓعا عٓسَا تطى أَط ؼطٜهٗا َٚباؾطتٗا يًٓٝاب١ 

 ايعا١َ.

ٚإشا نإ ا٭َط نصيو ؾكس ٚغ  َٔ ٚغا٥ٌ ٚططم إثباتٗا؛ ؾٗٞ 

ت عًٝٗا ايٓكٛم إػاضب١ٝ, تجبت َدتًـ ططم ٚٚغا٥ٌ اٱثبات اييت ْك

َا ؾٝٗا ا٭زي١ ايؿؿ١ٜٛ
(30)

ٚططم ٚٚغا٥ٌ اٱثبات اؿسٜج١. ٚبٗصا تهٕٛ  

دط١ّ ايؿاسؿ١ قس خايؿت دط١ّ اـٝا١ْ ايعٚد١ٝ, اييت سسز ت ؾٝٗا 

ططم اٱثبات ع٢ً غبٌٝ اؿكط ٗ قإْٛ ايعكٛبات اؾعا٥طٟ ٚايكإْٛ 

 ع٢ً ايتٛايٞ. 293إاز٠ ٚ  320اؾٓا٥ٞ إػطبٞ. َٔ خ٬ٍ إاز٠ 

 ثاْٝا: اؾعا٤.

كس عاقب إؿطع اؾعا٥طٟ ع٢ً ٖصٙ اؾط١ّ ع٢ً سػب ٚقؿٗا ي

 دٓا١ٜ ناْت أّ دٓش١ َ  زضد١ ايكطاب١.

 اؿاي١ ا٭ٍٚ: اييت تٛقـ ؾٝٗا اؾط١ّ باؾٓا١ٜ. –أ 

ٖٞ اؿا٫ت اييت تطتهب ؾٝٗا ايؿاسؿ١ بٌ ا٭قاضب َٔ ايؿطٚع أٚ ٚ

٠ٛ ٚا٭خٛات ا٭ؾكا٤ َٔ ا٭ب أٚ ا٭ّ. ٚتكسض ايعكٛب١ ٗ ا٭قٍٛ, ٚاٱخ

غ١ٓ. إناؾ١ إٍ ايعكٛبات  51 إٍ 01َجٌ ٖصٙ اؿا٫ت, بايػذٔ َٔ 

ا٭ق١ًٝ, تڀبل عكٛبات ته١ًُٝٝ ع٢ً احملهّٛ عًٝ٘.
(31)

   

 اؿاي١ ايجا١ْٝ: اييت تٛقـ ؾٝٗا اؾط١ّ باؾٓش١. –ب 

ييت تهٕٛ ؾٝٗا ايعكٛب١ ٚتٛقـ بٗصا ايٛقـ ٗ اؿا٫ت ا٭خط٣, ا

 اؿبؼ َٔ ٔؼ إٍ عؿط غٓٛات ٗ اؿا٫ت ايتاي١ٝ: 

 ؾدل ٚابٔ أسس إخٛت٘ أٚ أخٛات٘ أٚ أسس ؾطٚع٘. - 

 بٌ ا٭ّ أٚ ا٭ب ٚظٚد١ أٚ ظٚز ٚ أضٌَ أٚ أض١ًَ ا٫بٔ أٚ أسس ؾطٚع٘. - 

ٚيس ايعٚز أٚ ايعٚد١ أٚ ظٚز ا٭ّ أٚ ظٚد١ ا٭ب ٚأسس ؾطٚع ايعٚز  - 

 اٯخط.
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ؼ غٓٛات ٗ ٔٚاييت تڀبل عًٝٗا عكٛب١ اؿبؼ َٔ غٓتٌ إٍ 

اؿاي١ ا٭خرل٠, ٖٚٞ دٓش١ ؾعٌ ايؿشـ إكذلف بٌ أؾدام ٜهٕٛ 

أسسِٖ ظٚدا ٭ر أٚ أخت اٯخط.
(32)

أَا ايٓكٛم إكاض١ْ ا٭خط٣ تْٛؼ  

ٚإػطب, ؾكس عاقب ع٢ً ا٫غتكاب اييت ٜتعطض ي٘ احملاضّ َٔ خ٬ٍ 

    ْكٛقٗا اؾٓا١ٝ٥.  

يهٔ َا ّهٔ ٬َسٛت٘ عٔ ٖصٙ ايٓكٛم ايكا١ْْٝٛ, خاق١ 

َٓٗا ايٓكٛم ايتْٛػ١ٝ ٚايٓكٛم إػطب١ٝ, ٖٛ إٕ قؿات ايؿاعٌ 

َٔ ايكإْٛ اؾٓا٥ٞ  207َٔ اجمل١ً ايتْٛػ١ٝ, ٚإاز٠  559ايٛاضز٠ ٗ إاز٠ 

إػطبٞ, اييت ع٢ً أغاغٗا ؾسز إؿطع ايعكٛب١, دا٤ت ع٢ً غبٌٝ اؿكط 

جاٍ؛ ٚبصيو ؾ٬ ول يًكانٞ ايتْٛػٞ ٫ٚ ايكانٞ إػطبٞ, إٔ ٚيٝؼ إ

ٜهٝـ أؾدام دسز قٝاغا ع٢ً ايكؿات اييت ٚضزت ٗ إازتٌ 

 ايػابكتٌ.

اغتٓازا ع٢ً َا غبل ؾإْ٘ ٫ هٛظ يًكانٞ إٔ ٜؿسز ايعكٛب١ ٗ 

دط١ّ ا٫غتكاب, إشا نإ إػتكب ؾكٝل إػتكب١, ْٚؿؼ اؿهِ ٜڀبل 

ي١ اييت ٜهٕٛ ؾٝٗا ايؿاعٌ ؾطعا يًُذين عًٝٗا, نإٔ ٜػتكب بايٓػب١ يًشا

أسس ا٭بٓا٤ ٚايست٘, سٝح ٫ هٛظ تؿسٜس ايعكٛب١ ع٢ً اؾاْٞ؛ ٭ٕ إؿطع 

  -أٟ قؿ١ ايؿطع  –ايتْٛػٞ ٚإؿطع إػطبٞ, مل ٜٛضزا ٖصٙ ايكؿ١ 

َٔ اجمل١ً ايتْٛػ١ٝ,  207ٚ 559نٛطف َؿسز يًعكٛب١ ٗ بسا١ٜ إازتٌ 

ٕ اؾٓا٥ٞ إػطبٞ ع٢ً ايتٛايٞ.ايكاْٛ
(33)

   

ٚٗ اؿكٝك١ ٬ْسٜ إٔ َؿطع ايبًسٜٔ تٓاغ٢ اعتباض اؿايتٌ 

ايػابكتٌ,
(34)

َٔ ٚطٚف ايتؿسٜس ٗ دط١ّ  ا٫غتكاب, ٜٚطد  ايػبب  

ٗ شيو إٍ ق١ً ٚقٛع ٖصٙ ا٭ؾعاٍ, ع٢ً أضض ايٛاق . يهٔ ْطدٛ َٔ 

ٖصا ايٓكل ٗ ايتعس٬ٜت إؿطع إػطبٞ ٚإؿطع ايتْٛػٞ إٔ ٜتساضى 

 اييت قس تڀطأ ع٢ً ايكإْٛ اؾٓا٥ٞ.

َٔ ايكإْٛ اؾٓا٥ٞ  200ؾكٞ اؿاي١ إٓكٛم عًٝٗا ٗ إاز٠ 

إػطبٞ, ٬ْسٜ إٔ إؿطع قس ؾسز ايعكٛب١ ع٢ً ايؿاعٌ إشا قاسب 

ا٫غتكاب ؾض غؿا٤ ايبهط٠, ٚأَا إشا نإ ٖ٪٤٫ ا٭ؾدام َٔ أقٍٛ 
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ؾإٕ ايعكٛب١ تهٕٛ طبكا  ,خلايػًڀ١ عًِٝٗ...ا ٟاجملين عًِٝٗ أٚ شٚ

غ١ٓ إشا  51َٓ٘ ٖٚٞ ايػذٔ ٕس٠  200يًؿكط٠ ا٭خرل٠ َٔ ْل إاز٠ 

غ١ٓ  31غ١ٓ نا١ًَ, ٕٚس٠  00نإ اجملين عًٝٗا قاقط, ٫ ٜكٌ عُطٖا عٔ 

غ١ٓ. 00إشا نإ غٓٗا ٫ ٜتذاٚظ 
(35)

 

ؾإشا ناْت ايكٛاٌْ ايٛنع١ٝ قس غًٛت ايعكٛب١ ع٢ً ٖصٙ 

طا٥ِ, ؾإٕ ٗ ايؿك٘ اٱغ٬َٞ ٫ لس أثط يتؿسٜس ايعكٛب١ ٗ ٖصٙ اؾ

ايٛاقع١, سٝح شٖب ْٗٛض ايؿكٗا٤ اؿٓؿ١ٝ, ٚإايه١ٝ, ٚايؿاؾع١ٝ ٚبعض 

اؿٓاب١ً ٚايٛاٖط١ٜ, إٕ َٔ ظْا باحملاضّ ٜعاقب عس ايعْا, َػتسيٌ ع٢ً 

َٔ  شيو َٔ عُّٛ ْل اٯ١ٜ اييت مل ُٝع بٌ ظْا شٟٚ ا٭ضساّ ٚغرلِٖ

ا٭ؾطاز. َٔ قٛي٘ تعاٍ: )ايعاْٞ ٚايعا١ْٝ ؾادًسٚا نٌ ٚاسس َُٓٗا َا١٥ 

دًس٠ ٫ٚ تأخصنِ بُٗا ضأؾ١(
(36)

. 

اٱَاّ َايو "أضأٜت ايصٟ ٜعْٞ بأَ٘ اييت ٚيست٘ أٚ ٚيكس غ٦ٌ 

بعُت٘ أٚ بأخت٘ أٚ بصات ضسِ قطّ َٓ٘ أٚ غايت٘؟. ؾكاٍ: أض٣ أْ٘ ظْا إٕ 

دًس َا١٥, ٚغطب عاَا".نإ ثٝبا ضدِ, ٚإٕ نإ بهطا 
(37)

 

8 

ٕ ايكٛاٌْ إػاضب١ٝ, اختًؿت ٗ ؾإٔ دط١ّ ًْشٜ أٚٗ ا٭خرل 

ايؿاسؿ١ نُا بٝٓا أع٬ٙ, ؾاجمل١ً ايتْٛػ١ٝ ٚايكإْٛ اؾٓا٥ٞ إػطبٞ, مل 

إٍ عٓكط  اىككٛا ْكٛم قا١ْْٝٛ ؼهِ ٖصٙ اؾط١ّ, بٌ أؾاضٚ

ب, عهؼ إؿطع اؾعا٥طٟ ايكطاب١ إتُجٌ ٗ )ا٭قٌ( ٗ دط١ّ ا٫غتكا

ايصٟ خكل ْكٛم قا١ْْٝٛ خاق١ بٗصٙ اؾط١ّ, إناؾ١ إٍ أْ٘ سسز 

 عٓكط ايكطاب١ بسق١ َتٓا١ٖٝ.

يهٔ ضغِ شيو ؾإٕ دط١ّ ايؿاسؿ١ ٚاـٝا١ْ ايعٚد١ٝ تعتدل َٔ 

أخڀط اؾطا٥ِ اييت تٗسز نٝإ ا٭غط ٚبايتايٞ تؿػس ٚتؿهو ايطٚاب٘ 

, ٕا شلا َٔ آثاض غًب١ٝ تكٌ سٍٚ ٚا٭َِا٫دتُاع١ٝ زاخٌ اجملتُعات ٚاي

ْػإ ستُا إٍ ايكٝاّ ظط١ّ اٱدٗاض, إشا ْتر عٔ تًو ا٭ؾعاٍ ٌٓ. باٱ

ع٢ً ايطغِ َٔ إٔ دط١ّ اٱدٗاض, قس تطتهب ْتٝذ١ ؿٌُ دا٤ َٔ 
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غؿاح, اتكا٤ ايعاض,نُا أْٗا قس تطتهب ست٢ ٚيٛ نإ ؿٌُ دا٤ ْتٝذ١ َٔ 

 عكس قطإ َؿطٚع.    

 وؼ ٔاملسادع املعتىــــــــدٚاهلٕا

                                                 
قُس قُس ٚيٝس َػً٘, دط١ّ ايػؿاح زضاغ١ أعست يٌٓٝ زضد١ ايسبًّٛ ٗ ايعًّٛ  اْٛط: (1)

 .5, م 0225 -0224اؾٓا١ٝ٥, داَع١ زَؿل, ن١ًٝ اؿكٛم, ايػ١ٓ 

ْٜٛٝٛ غ١ٓ  8 يـ: إٛاؾل ٖـ8386قؿط عاّ  88 :إ٪ضر ٗ 66/856 :ا٭َط ضقِ اْٛط: (2)

قؿط  09 :إ٪ضر ٗ 29/28 :بايكإْٛ ضقِ إْٛ ايعكٛبات إعسٍ ٚإتُِقٜتهُٔ  8966ّ

 .0229ّؾدلاٜط غ١ٓ  05يـ: إٛاؾل  ٖـ8432عاّ 

إٍ ايؿعٌ إدٌ باؿٝا٤. ٖٚٞ إاز٠ اييت ْكشت  008ؾاجمل١ً اؾٓا١ٝ٥ ايتْٛػ١ٝ تؿرل ٗ إاز٠  (3)

سٜ أْ٘ دا٤ بايتسضز ٗ ايعكٛب١ , ايصٟ  8995ّ٬ْٜٛؾُدل  29 :َٛدب ايكإْٛ إ٪ضر ٗ

ٚٚغ  فاٍ اؿُا١ٜ يتؿٌُ ا٭طؿاٍ ايصٜٔ ٜتعطنٕٛ يًؿاسؿ١ ِٖٚ زٕٚ غٔ ايجُا١ْٝ عؿط 

ضنا  اْٛط:عاَا, ُاؾٝا َ  اتؿاق١ٝ ا٭َِ إتشس٠ ؿكٛم ايڀؿٌ اييت قازقت عًٝٗا تْٛؼ, 

ج١, َٓؿٛضات إڀبع١ ٔاخِ, ايكإْٛ اؾٓا٥ٞ ايتْٛػٞ تؿطٜعا ٚؾكٗا ٚ قها٤, ايڀبع١ ايجاي

 . 063, م 0223ايطزل١ٝ يًذُٗٛض١ٜ ايتْٛػ١ٝ, تْٛؼ, غ١ٓ 

شيو ضنا ٔاخِ, إطد   اْٛط:.  8962ّغبتُدل  80 :إ٪ضر ٗ 8009ايكطاض ايتعكٝيب عسز  (4)

 . 063ايػابل, م 

ايعا١َ ٖصا ا٭ْكاٍ فطّ ست٢ ٗ اجملتُعات أٚ ايسٍٚ اييت تبٝح دط١ّ ايعْا, ؾؿٞ ايؿطٜع١  (5)

اٱلًٝع١ٜ نإ ايػؿاح َباسا؛ أٟ مل ٜهٔ فطَا, يهٔ احملانِ ايهٓػ١ٝ, ناْت  ؼانِ ٚتعاقب 

عًٝ٘, ٚعٓس قسٚض قإْٛ ايعٚاز, ايصٟ سسزت  َٛدب٘ زضدات ايكطاب١, سٛط ايعٚاز ٗ 

ْڀاقٗا, ٚاعتدل ٖصا ايعكس باط٬ ٚأقبح ٫ أغاؽ ي٘, ٚا٭نجط َٔ شيو إشا ٚق  اتكاٍ دٓػٞ 

ناٌَ ايػعٝس, ؾطح  اْٛط:ٖصا اٱطاض  ايهٝل َٔ زضد١ ايكطاب١, ٜؿهٌ دط١ّ دٓا١ٝ٥. ٗ 

قإْٛ ايعكٛبات: اؾطا٥ِ ايٛاقع١ ع٢ً ا٭خ٬م ٚاٯزاب ايعا١َ ٚا٭غط٠, َهتب١ زاض ايجكاؾ١ 

 . 068, م 8993يًٓؿط ٚايتٛظٜ , عُإ, غ١ٓ 

 .068ناٌَ ايػعٝس, إطد  ايػابل, م  اْٛط: (6)

 اؾُٗٛض١ٜ اْٛط:. 8989ؾٝؿطٟ  :إ٪ضر ٗ 8989يػ١ٓ  03ْكشت بايكإْٛ عسز  009ز٠ إا (7)

 . 0224ايتْٛػ١ٝ, اجمل١ً اؾٓا١ٝ٥, َٓؿٛضات إڀبع١ ايطزل١ٝ يًذُٗٛض١ٜ ايتْٛػ١ٝ, غ١ٓ 

(8) R, GULLLIEN et J, VINCENT – Lexique de termes juridiques – éd. D, 

Paris 1988- p. 331                      - 

-parent - parenté. -Dictionnaire Hachette de la langue Françairse – éd 

Hachette Paris 1980 – Mot p. 1143 et s - 

عبس ايععٜع غعس, اؾطا٥ِ ايٛاقع١ ع٢ً ْٛاّ ا٭غط٠, ايڀبع١ ايجا١ْٝ, ايسٜٛإ ايٛطين  اْٛط: (9)

 .45, م 0220يٮؾػاٍ ايذلب١ٜٛ, اؾعا٥ط, غ١ٓ 

 إتهُٔ قإْٛ ايعكٛبات.  28/26/8966 :إ٪ضر ٗ 66/856 :ا٭َط ضقِ (10)
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اؾُٗٛض١ٜ ايتْٛػ١ٝ, اجمل١ً اؾٓا١ٝ٥, َٓؿٛضات إڀبع١ ايطزل١ٝ يًذُٗٛض١ٜ ايتْٛػ١ٝ,  اْٛط (11)

 .0224غ١ٓ 

١َٛ ًُٕه١ إػطب١ٝ )ٚظاض٠ ايعسٍ(, فُٛع١ ايكإْٛ اؾٓا٥ٞ, َٓؿٛضات ْع١ٝ ْؿط إعًا (12)

 . 0229, ؾدلاٜط 23ايكا١ْْٝٛ ٚايكها١ٝ٥ غًػ١ً إع١ًَٛ يًذُٝ , ايعسز 

ُٝع َعادِ ايكإْٛ ايؿطْػٞ, بٌ إؿّٗٛ ايٛاغ  ٚايهٝل يًكطاب١, ؾإؿّٗٛ ايٛاغ  ٜؿٌُ  (13)

نٌ ا٭ؾدام إطتبڀٌ بع٬ق١ ايسّ َٔ د١ٗ, ٚبٌ إؿّٗٛ ايهٝل يٮقاضب ايصٟ ٜؿٌُ 

ط٣, ٚتعتدل ايكطاب١ َباؾط٠ إشا ناْت تطب٘ أؾدام َٓشسضٜٔ َٔ ا٭ب ٚ٭ّ َٔ د١ٗ أخ

بعهِٗ ايبعض, ٚع٢ً ايعُّٛ ؾإٕ َؿّٗٛ ايكطاب١ ٜٓهٟٛ ٜٚتهُٔ اٯبا٤ ٚا٭بٓا٤ ٚا٭خ٠ٛ 

قُس  اْٛط:ٚا٭ظٚاز ٚأبٓا٤ اٱخ٠ٛ, ٚأٜها ا٭عُاّ ٚا٭خٛاٍ ٚأبٓا٤ ا٭عُاّ ٚا٭خٛاٍ. 

ايتْٛػٞ ٚإكاضٕ, غًػ١ً ايسضاغات إتدكك١ ٗ ايًذُٞ, اؿكا١ْ ايعا١ًٝ٥ ٗ ايكإْٛ 

اؿكاْات ٚقٕٛ اؿطَات, ايؿطن١ ايتْٛػ١ٝ يًٓؿط ٚت١ُٝٓ ؾٕٓٛ ايطغِ, تْٛؼ, غ١ٓ 

 .  893, م 0225

عًٞ عبس ايكازض ايكٗٛدٞ, قإْٛ ايعكٛبات ايكػِ اـام,  َٓؿٛضات اؿًب  اْٛط: (14)

 .529, م 0228اؿكٛق١ٝ,  برلٚت يبٓإ, غ١ٓ 

أسػٔ بٛغكٝع١, ايٛدٝع ٗ ايكإْٛ اؾعا٥ٞ اـام, اؾعا٤ ا٭ٍٚ, اؾطا٥ِ نس  اْٛط:( 15)

 اْٛط. 839ٚا٭ؾدام ٚاؾطا٥ِ نس ا٭َٛاٍ, ٚبعض اؾطا٥ِ اـاق١, إطد  ايػابل, م

 .76نصيو ٗ ٖصا اجملاٍ عبس ايععٜع غعس, إطد  ايػابل, م 

  . 065ناٌَ ايػعٝس, إطد  ايػابل, م  اْٛط: (16)

ػسض اٱؾاض٠ إٍ إٔ ايطنٔ إازٟ ؾُٝ  اؾطا٥ِ اؾٓػ١ٝ ٖٛ ْؿؼ ايطنٔ إازٟ ؾط١ّ  (17)

ايؿاسؿ١, ايصٟ ٜتُجٌ ٗ ا٫تكاٍ اؾٓػٞ غرل إؿطٚع, يهٔ َا ّٝع ٖصا ايطنٔ عٔ ا٭ضنإ 

ا٭خط٣, ٖٛ ايؿطٚٙ اـاق١ ب٘ اييت تؿهٌ اؿس ايؿاقٌ بٌ نٌ دط١ّ ٚأخط٣. ٚاييت تتُجٌ 

 .88إطد  ايػابل, م  قُس قُس ٚيٝس َػً٘, اْٛط: عٓكط ايكطاب١. ٗ

ايؿعٌ  –ٖتو ايعطض –عبس اؿُٝس ايؿٛاضبٞ, دط١ّ ايعْا ٚدطا٥ِ ا٫غتكاب  اْٛط (18)

 .26, م 8998ايسعاض٠, َٓؿأ٠ إعاضف, ا٭غهٓسض١ٜ, غ١ٓ  –ايؿانح 

قُس اشلازٟ بٔ عبس اهلل,  اْٛط, 8982ّأنتٛبط  09 :َ٪ضر ٗ 4502قطاض تعكٝيب دعا٥ٞ عسز  (19)

دطا٥ِ ا٫عتسا٤ ع٢ً ا٭ؾدام ٚع٢ً ا٭َٛاٍ َٔ خ٬ٍ َباز٨ ؾك٘ ايكها٤ ايتْٛػٞ, زاض 

 .847, م 0228إغٗاَات ٗ أزبٝات إ٪غػ١, تْٛؼ, غ١ٓ 

 .82قُس قُس ٚيٝس َػً٘, ْؿؼ إطد , م  ( اْٛط20)

ٜؿٌُ عٓكط اٱضاز٠ ٚعٓكط ايعًِ, إٕ ايككس ايصٟ ٜتڀًب ٖٓا ٖٛ ايككس ايعاّ ايصٟ  (21)

ٚيٝؼ ايككس اـام, ؾايككس ايعاّ ٜهؿٞ يكٝاّ دط١ّ ايػؿاح, ٫ٚ أ١ُٖٝ يًككس اـام, 

تٛؾط ايككس ايعاّ تذلتب  زغٛا٤ نإ قكس ايؿاعٌ ا٫ْتكاّ أٚ ؾ٤ٞ أخط, ؾا٭َط غٝإ ؾبُذط

   .   84قُس قُس ٚيٝس َػً٘, إطد  ايػابل, م  اْٛط: –إػ٪ٚي١ٝ. 

 .065ناٌَ ايػعٝس, إطد  ايػابل, م  اْٛط: (22)

 .84قُس قُس ٚيٝس َػً٘, إطد  ايػابل, م  اْٛط: (23)
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أسػٔ بٛغكٝع١, ايٛدٝع ٗ ايكإْٛ اؾعا٥ٞ اـام, اؾعا٤ ا٭ٍٚ, اؾطا٥ِ نس  اْٛط: (24)

 . 839ا٭ؾدام ٚاؾطا٥ِ نس ا٭َٛاٍ, ٚبعض اؾطا٥ِ اـاق١, إطد  ايػابل, م 

 . 84قُس قُس ٚيٝس َػً٘, إطد  ايػابل, م  اْٛط: (25)

أسػٔ بٛغكٝع١, ايٛدٝع ٗ ايكإْٛ اؾعا٥ٞ اـام, اؾعا٤ ا٭ٍٚ, اؾطا٥ِ نس  اْٛط: (26)

 .839ا٭ؾدام ٚاؾطا٥ِ نس ا٭َٛاٍ, ٚبعض اؾطا٥ِ اـاق١, ْؿؼ إطد  , م 

 .839أسػٔ بٛغكٝع١, ْؿؼ إطد , م  اْٛط: (27)

َٔ ايكإْٛ اؾٓا٥ٞ إػطبٞ, ٚايؿكط٠ ا٭خرل٠ َٔ إاز٠  498ايؿكط٠ ا٭ٍٚ َٔ ايؿكٌ  اْٛط (28)

 َٔ اجمل١ً اؾٓا١ٝ٥ ايتْٛػ١ٝ.  036َٔ قإْٛ ايعكٛبات اؾعا٥طٟ, ٚإاز٠  339

أسػٔ بٛغكٝع١, ايٛدٝع ٗ ايكإْٛ اؾعا٥ٞ اـام, اؾعا٤ ا٭ٍٚ, اؾطا٥ِ نس  اْٛط (29)

 . 838ا٭َٛاٍ, ٚبعض اؾطا٥ِ اـاق١, إطد  ايػابل, م ا٭ؾدام ٚاؾطا٥ِ نس 

قُس قبشٞ لِ, ضنا اجملين عًٝ٘ ٚأثطٙ ع٢ً إػ٪ٚي١ٝ اؾٓا١ٝ٥, زٜٛإ إڀبٛعات اؾاَع١ٝ,  (30)

 .064, م 8983اؾعا٥ط, غ١ٓ 

أسػٔ بٛغكٝع١, ايٛدٝع ٗ ايكإْٛ اؾعا٥ٞ اـام, اؾعا٤ ا٭ٍٚ اؾطا٥ِ نس  اْٛط: (31)

 . 842 - 839ام ٚاؾطا٥ِ نس ا٭َٛاٍ, ٚبعض اؾطا٥ِ اـاق١, إطد  ايػابل, م ا٭ؾد

أسػٔ بٛغكٝع١, ايٛدٝع ٗ ايكإْٛ اؾعا٥ٞ اـام, اؾعا٤ ا٭ٍٚ, اؾطا٥ِ نس  اْٛط: (32)

 .  842ا٭ؾدام ٚاؾطا٥ِ نس ا٭َٛاٍ, ٚبعض اؾطا٥ِ اـاق١, ْؿؼ إطد , م 

ؾطح ايكإْٛ اؾٓا٥ٞ إػطبٞ: ايكػِ اـام, ايڀبع١ ايجا١ْٝ, عبس ايٛاسس ايعًُٞ,  اْٛط: (33)

 .027, م 0229ايؿطن١ إػطب١ٝ يتٛظٜ  ايهتاب, ايساض ايبٝها٤, غ١ٓ 

يهٔ إؿطع إػطبٞ قس تساضى ٚتٓب٘ إٍ نطٚض٠ تؿسٜس عكٛب١ ا٫غتكاب بايٓػب١ ؿامل ٌٓ  (34)

 . ٠486 ايجا١ْٝ َٔ إاز٠ إػتكب١ أٚ إعاقتٗا ايبس١ْٝ ٚايعك١ًٝ ٗ ْل ايؿكط

 .028عبس ايٛاسس ايعًُٞ, ْؿؼ إطد , م  اْٛط: (35)

 .20 :ايٓٛض اٯ١ٜ ضقِغٛض٠  (36)

عباز٠ ؾٛظ١ٜ خايس أٓس, ا٫عتسا٤ ع٢ً شٟٚ ا٭ضساّ, )ضغاي١ قسَت يٌٓٝ زضد١  اْٛط: (37)

 .72, م 0288إادػترل(, داَع١ ايٓذاح, ن١ًٝ ايسضاغات ايعًٝا, ؾًػڀٌ, غ١ٓ 


