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  ��م 
 ا�ر�	ن ا�ر��م��م 
 ا�ر�	ن ا�ر��م
  د�ـ�د�ـ�ــا���ا���

� �دى ا����ن  �ك	�إن و�ود �ر�زة �ب ا����� إ�% �د $��ر ��ھ	ت ا�	!���  �� 	�ذو ��&� '(
ن أھم 	!�در 	&��ر �ا�&!ور 1�ر 	��0ف ظ�ت � �ظرا �$و�, ،و���ز�,� اتا�&+�را�دؤوب �	�(ك 

�ظرا �$ون ا�&+�رات )' ا�و6ت ا���5ر  و6د �41�5ت ��ك ا�ر�� ، �$,�	�$ن 	ا�3روة ا��' �
	وال �	� �و)ره 	ن أر��ح ط��9  أ!��ب رؤوس ا7ا���3	�ر ا�	�54  �1د 	���ت أھم 	ن أ!��ت 
��6!�د ا��,وض � 	ن ��,�و	� ��ر�ب 1إ�6	  ا�	��ر�? ا���	و�  و�دورھ� ا�	�وري )'  ،	ن �, 

ا�	�&�+  ��	�ك ا�&+�رات ا�	ر ا�ذي ��م �1� ا�&د�د 	ن ا��زا�1ت وا�0()�ت ، 	ن �,  أ0رى ا�دول
�د6  	ن أ�ل إ���د واوا�$�4ءة $�ن و� �زال إ���د �ظ�م ��6و�' ���م ���4&���  �7ل ذ�ك  ،و���ز�,�

   .$ل دو�  ھو 	��B%   وا�	����  ���ك ا��زا�1تا���ول ا�	(9	
5�0&  ��ظ�م ا�&دا�  ا��0!  ���ث �م �$ن 3	  ��د�د �$��4  �ل $��ت ا�	��	&�ت ا�+د�	  و�	� ان 

$ل )رد ا����4ء  +وم �1% �ي ا�ذ$�ن ا���9د ھو 	�دأ ا�&دا�  ا��0!� ،  �لا��زا�1ت �1د �!و�,�، 
 ،�� أو 1ن طر�ق 1��ر��4�� �ف، و������' ا5طراب 	� أدى إ�% ا��!�ر ا�+وة و��طرة ا�&�	�+

  .ا�&(�6ت ا���	��1 
1,د إ��� �,�ز  �0قإ�% ��&% �0!  �&د �روز 	4,وم ا�دو�  ا�	��	&�ت ا��د�3  �&ل وھو 	� 

�ل ا��زا�1ت ا��' �+? ��ن ا�)راد وا��	��1ت، و�7ل ذ�ك و5&ت رز	  	ن ا�+وا��ن 	,	  �
�ت ا�	��$م �1% ا�0(ف أ�وا1,� ود�ا��زا�1ت 	��0ف ر���,� ��4!ل )' ا��5�ط  ���+وق وأ�

  .��	ط���  ����+وق وا�د)�ع �1,� وأ6ر �ظ�م إ�را9' ��	ل ،وا�0!و	�ت
 ، وھو 	�أ	�م ا�	��$م �	ط���  ����+وق أو ا�د)�ع �1,�ا 	ن 0(�,�ا�د1وى أھم و���  �	$ن  و�&د

  .�0!  ا�&+�ر�  	�,� ا��زا�1ت	��0ف )' �ل  �,� ا�ھ	�  ا����B ��رز 
��ز ��ن ا�د1وى وا��ق ا�ذي �ول ا��	� �د 	ن ا���رة و�و ���5�6ب إ�% ا��+�ش ا�ذي أ�3ر وھ�� 
��	��.  

),و ��+% ھ�د�9ً إذا �م ُ���زع  ،)و)+�ً ���ظر�  ا��+��د�  )Hن ا�د1وى ھ' ا��ق �4�� 	��ر$�ً إ�% ا�+�5ء
�� ��$� ،��( ،��    ھ�د9 ، وا�د1ـوى �	3ل ا���)���ق �	3ل ���  ��6و���ط إذا 	� أُ�$ر أو ا�1ُدي ��1

 أو),' 	�3� إ	� ���1   أن ا�د1وى ��!ف ��و!�ف ا��ق �4��$	�  ا�+��و��  �4�ـ,� و6ت ا���ـرك،
 ، �!0�  .1+�ر�  أو 	�+و� أو

ا�د1وى 	��+�  1ن ا��ق  )ذھ�ت إ�% أن – �1���ھ� أ��ب ا�4+�ا��'  -أ	� ا��ظر�  ا��د�3  
،�  .$	� أ�,� ���ت �1!راً 	ن ��1!ره ا�	و5و1' ),' ���ت ا��ق ذا�

ص )' ��ب $ل 	�,	� و�روط �$و��� وا��&	��� و)' 	و5و1� ق �و�� �0وا�4ر ��ك و����% 
   .ا�+��و��  وآ�3ره

ظل 9�6	�ً �ق وا�د1وى )Hن ا�ر���ط ���,	� أن ا�4+,�ء 	,	� ���وا )' ا��	��ز ��ن ا�: و0(!  ا�+ول
 �د���M  �م)�H,� و	����,� أن ھذه ا�!�  �1% ا�ر�م 	ن 6و�,� إ� و�3+�ً 	ن ����  ا7��س وا�و!ف، و

���9ً وا�داً ا�د1وى وا��ق  ��!�Nا����د .  
 �، إذ � �+�ل ا�د1وى ا�را	�  إ�% وأ���,� )' �	�? ا�!ور )Hن ا��ق ھو 	��ط ا�د1وى$	� أ�

ر�  ا�د1وى ���  �إ!(ح 0طH ��6و�' !رف أو ط�ب )�وى ��6و��  	ن ا�	�$	  7ن ا���B  	ن 		
  ).2($ون ھد),� �	��  �ق )&�% و6? ا��&دي ��1��B���  �&4' أن �

                                                 
ـ  1 �� ا���م �����ـ�
. ا���-*ة ا�����	 ا��+*��	 (� )�ء ا�'%& وا�%$�ء، ا�"!ء ا�: "� /�
دار ا�2%�(	، ا��ار ا���$�ء، ا�-�0	 ". ولا��0

 .430: ، ص1983ا4و�.، 
 <��E ،*ش �
��Cب ا���A@، إ�*اءات ����	 و<"�ر7	، ا�%���ن ا>�*ا;� ا��0م، ����رات �"�6 ا4ط���ر ا��87 ا�+! وا� : 7*ا�6-)2(

  .306ص ،  2012
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ا��طرق إ�% 	4,وم و���0!�ر �د�د )����ول )' ���1  وأ���,� ا�د1وى و	� دام ا��ق ھو 	��ط 
���1��ر ا��ق  )����3( �7واع ا��+وق ا�&��� �1% أن أ�&رض ) أو�(ا��+وق ��+�,� ا��0!' وا�&��' 

  .	ن ھذا ا�&	ل ��&�ق �,�  $�را�
  ا��ق ا��������وم ا���زام أو ا��ق ا���� و: أو�

�ھو را�ط  ��6و��  ��ن �0!�ن أ�دھ	� دا9ن وا0Oر 	د�ن ��ر�ب  :إن ا���زام أو ا��ق ا���
�	+��5ھ� �1% ا�طرف ا�	د�ن ���ه ا�طرف ا�دا9ن �+ل �ق ��1' أو ا�+��م �&	ل أو ا�	���ع 1ن 

  .1	ل
),و ��ط  	���رة �	��,� ا�+��ون ��0ص 	� %�1 �'ء 	&�ن �	$�� 	ن ا��!ول  :� ا��ق ا�����أ�

)�ق ا�	�$�  �1% دار  �13% ا�	�4&  ا�	و�ودة 	ن ھذا ا��'ء �!ورة 	���رة ودون وا�ط  	ن أ�د،
0ل 	� )3�	N ��	��ك ا��&	�ل ھذه ا�دار وا��B(�,� وا��!رف )�,�، دون �و6ف ذ�ك �1% أ�د أو �د

  .	ن أي $�ن
�واء 	ن ��ث  ،ا���زام او ا��ق ا��0!' إذا 	� �6ر��ه ����ق ا�&��' ��د ا�� ���0ف �1�و�ذ�ك )Hن 

  :أم 	ن ��ث ا�0!�9ص ،ا��$و�ن
 بطرف !��: � �د )' ا���زام او ا��ق ا��0!' 	ن �وا)ر 3(ث ��1!ر :)	ن ��ث ا��$و�ن

�!ر ��3ث ھو ا��'ء او ا�&	ل 	�ل ا���زام أو ا��ق وھو ا�دا9ن، وطرف 	��زم وھو ا�	د�ن، و1
  .ا��ق

  .و�'ء 	�ل �ق ،طرف !��ب �ق: أ	� ا��ق ا�&��' )( ��ط�ب ��6	� إ� و�ود �1!ر�ن
���ث � ��ق ��دا9ن !��ب  ،��	�ز ا���زام أو ا��ق ا��0!' أ�� ���') :	ن ��ث ا�0!�9صأ	� 

�داء ھذا ا��ق،   	ن ا��زم إزاءها��ق ا�����ج ��+� إ� )' 	وا�,�  �B��	 3( ز�د	أ6رض  �	ذا H(
 ���$	H� رو و��س	د�ن 1	ن ا�	ا�+رض إ�  M��	 رداد��ط�? ا��ن ز�دا � �H( رو	ن ا��+ود إ�% 1	

� 	ن ��ره��!��  .  
�ن، )Hذا 	� $�ن ھ��ك �0ص أ	� ا��ق ا�&��' ),و �ق 	ط�ق �0ول !���� ا�����ج �� ���ه أي $

  . )' 	وا�,  ا�$ل ��ا��	�ك ��ق 	�$���  را 	3( )���	�ك 1+�
و��ر�ب �1% $ون ا��ق ا�&��' 	ط�+� 	�ز��ن �+��د���ن � أ3ر �,	� )' �+ل ا���زام أو ا��ق 

  .ا�)��5 وا����?، : ا��0!' وھ	�
�ــ ��0ول !��ب ا��ق ا�&��' ���? ا��'ء 	�ل ا��ق )' �د أي �0ص ���+ل إ���  : ��زة ا���

��ز  ،ك 	ن �د !���� دون إراد�� إ�% �د ��رهو	�	ا�ا��'ء )Hذا ا��+ل 	3(  ا��'ء، ذ�ك���زة 
  .��	��ك 	,	% �&�6�ت ا��دي أن �ط��ب 	�د��9 ����رداد 	�$� 	ن �د ا���9ز ا��0ر

��	N �!��ب ا��ق ا�&��' أن ٌ�+ًدم )' ا����4ء �+� �1% 	ن �واه، $	� )' ) :��زة ا� "!��أ�� ــ 
5ل ا�دا9ن ا�	ر�,ن �1% ا�دا��9ن ا�&�د��ن ا�ذ�ن ��س �,م ا����4ء د�و�,م إ� �&د ا�رھن 	3( ��ث �4

  4.د���أن �$ون ا�دا9ن ا�	ر�,ن 6د ا��و)% 
  

����  ا���وق ا������  أ�واع :#
   �5+وق ���1  أ!��  و�+وق ���1  ��&� : ا��+وق ا�&���  �1% �و�1ن

                                                 
�� ا�G7*C ا�-��F: ـ 7*ا�6) 3(���ت ا��0*(	، ص   2012ا�-�0	 ا���دI	  ، ا��*ح ا��0
� �%���ن ا���-*ة ا�����	،��-�143 . 

  15ـ  14: ص ��Oدر ا���!ام،  N�1��ن ا�C!�*ي، �L*7	 ا���!ا��ت (� )�ء ���Kن ا���!ا��ت وا�0%�د ا��+*��، ج  :يراجع-)4(
��W ا��O*، و������� (� V� 8C�7(*اد إ���ء U%�ق ����	 �S* ا��� أ��زھ 5I .
�
F ا�'%& إ�. أن ا��%�ق ا����0	 �K ورد ذ�*ھ� Sأ Fـ ذھ �


�8 ذ�\ �Nن <�U G�L/ ا��
�C	 و�� �7'*ع ��& �U 8%�ق ����	 و<���7 أو)�ع ھZه ا��%�ق �8 ��0
%�ت ا���Lم ا��0
و������� (�  ،ما���*ع، �0

�& ا���*ع �[Zا ا��OAص، 7$�ف إ�. ذ�\ أ�& إذا ��ن ��%�ور ا���87�K�0 إ���ء �� �7
� �[G �8 ا��!ا��ت � <%�� � @� ���7"�ز ا�A*وج 

Gاھ�I، �%ر أن ا�������� ،6��"

�[� إ�Uاث �%7�$	 �� F>*�7 	����ق ا����0	 ھ� (`�& ��S 8* ا��0%�ل أن 7-
/ �[G ا���0ن (� إ���ء U%�ق 
	)�Cھ� إ�. ا�*a�0�7ى أ 	%
  .U%�ق �-


�	 وا����0	 (� )�ء ا���*67 ا��+*��، : 7*ا�6ــ c�ا 	ا�0%�ري وا��%�ق ا����0 d�'ي، ا���*�!Cن ا���N�/��I 6�*� 40، ص . 
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وق �+ا�ا�	�$�  و $�ق,� 	ن دون ���  إ�% ��رھ� ھ' ا��+وق ا�+�9	  �ذا�)���+وق ا�&���  ا�!��  
�ق ا����4ع و�+وق ا�ر��4ق و�ق ا���&	�ل و�ق ا��$�% و�ق  :1ن ا�	�$�  وھ'ا�	�4ر1  
وا��+وق ا�	��	دة 	ن ا�&رف ا��(	' $�ق  )ا���س(وا�$راء ا�طو�ل ا�	د وا�و6ف ا��ط��  

  6ا�ز��  وا����  وا�,واء
&�  ),' ا��+وق ا�+�9	  ��Bرھ� وا��' � ��!ور و�ودھ� �دون �ق أ!�' أ	� ا��+وق ا�&���  ا���

�  ,	��ر�$ز ��1� و�$ون ���&  �� $��رھن وا�	���ز، )$ل 	����ط�ب ���5رورة و�ود �ق أ!�' ��
�، ا��ق ا���&' ���ث إذا ا��4% ا��ق ا�!�' زال 	�رر  و�ود ،ا�رھن او ا�	���ز ��5	ن ا�و)�ء �

�5	�ن ��د�  	��M 	ن ا��+ود ����ج و�وده إ�% و�ود ا��زام ���د�  ا�	��M ا�	ذ$ور )��رھن ا�	0!ص 
  7.���ث �و� و�ود ھذا ا���زام �	� �6م ا�رھن

   .68د �$ون �+و�6 ���1  1+�ر�  و6د �$ون �+و�6 ���1  	�+و� ا��+وق ا�&���  	ن أ!��  و��&�  إن 
أ	� ا��+وق ا�&���   9���ء ا�&+�ر�  $��رض وا����ء،)���+وق ا�&���  ا�&+�ر�  ھ' ا��' �رد �1% ا�

  . 10...ا�	�+و�  ),' ا��' ��!ب �1% ا����ء ا�	�+و�  $����وا��ت وا����رات وا��4ن
  

  

��ط�ق )' 	+�ر��' �,ذا ا�	و5وع 	ن 0(ل ا�	�ور�ن ا������ن�( �  :و��1

  .ود(وى ا����زة ا�د(وى ا������ ا����ر��: ا����ث ا�ول �
  .أو.- ا����ق وا���,ف ��ن د(وى ا�*����ق ود(وى ا����زة: ا�#���ا����ث  �

إ�% 	�	و1  	ن ا����R9 وا��6را��ت ا��' آ	ل ـ إذا  ا�&	ل$	� أ�' ��و�ت أن أ�0ص )' �,��  ھذا 
  .	� أ0ذت �&�ن ا��1��ر ـ أن ��د ا�&د�د 	ن ا�B3رات ا�+��و��  ا��' ����ب ھذا ا�	و5وع

    
  .�د(وى ا������ ا����ر�� ود(وى ا����زةا: ا����ث ا�ول

��طرق �م و	? ذ�ك )Hن ا�	�رع ا�	و����'  �11&��ر ا�د1وى 	ن أھم ا�و��9ل ا�+��و��  ��	��  ا��ق
��ط  '': ھ' 1ر),� ���,��&ض ا�4+�  إ� أن، 	� ھو ��ل أ��ب ا���ر�&�ت ا�0رى$إ�% �&ر�4,� 

��,�1ر),� ا�&ض ا0Oر  )�	� 12.''��	����ا�����ء إ�% ا�+�5ء ���!ول �1% �+ر�ر �ق أو �: 
  13.''��+ر�ر �+� أو �	����ا�و���  ا��' 0و�,� ا�+��ون �!��ب ا��ق )' ا����ء إ�% ا�+�5ء ''

                                                 

 . 42، ص N�1973��ن ا�C!�*ي ، ا���*67 ا�0%�ري وا�$����ت، ا�-�0	 ا�و�.   :يراجع-)6(


�	 وا����0	 (� )�ء ا���*67 ا��+*��، : ا�6ــ  7*) 7(c�ا 	ا�0%�ري وا��%�ق ا����0 d�'ي، ا���*�!Cن ا���N�،/��I 6�*�  35ص. 

�	 وا����0	 (� )�ء ا���*67 ا��+*��، �*���I 6/،ص : ــ 7*ا�6)  8(c�ا 	ا�0%�ري وا��%�ق ا����0 d�'ي، ا���*�!Cن ا���N�7 . 
ـ ) 9( ��ا ش�ء �  ا�0%�ر ھ� �W ـ �� W� و f

& ��& دون <%� 8C�7 � و &�) g��a ه و!��� *%�� .ذ�\ �8 ش�ء ([� ��%�ل  

. ا���%�ل ــ ) 10(�
. ا�0%�ر  &�4� 6%7 � F
S�ا�0%�ر و�0$[� 7*د (� ا .
�<"�ر ا�ش�رة ھ�� إ�. أن ا��%�ق ا����0	 �0$[� � 7*د إ� 


. ا��%0�
. ا���%�لإ� ��Oرة ا��2�I;�	، و�0$[� 7*د �  .ر ��� 7*د 

. ا�0%�رات�
. ا�ط�ق �4[� � <*د إ� ��%�ر7	  	����  .(�/ ا��-��	 وU%�ق ا�ر<'�ق وا�C*اء ا�-�W7 ا4�� وU/ ا���C. ھ� U%�ق 


�
. ا�0%�رات، إ� أ�[�� �K 7*دا ا��2�Iء � F��+إ 7*دان (� ا���  .. ا���%�ل أ�� ا�*ھ8 ا�*��I وا��fK ([�� وإن ���� �h�U 8 ا��

. ا�
. ا�ش��ء ا�0%�ر7	 �
. ا�ش��ء ا���%��	 ��� <6% ���اء، أ�� ا��
�C	 وا���'�ع وا�*ھ8 ا����زي وا�����ز ([� �8 ا��%�ق ا��� <6% �

�]
����	 ��%��	 إذا ��ن �� �K�%U ن�C> ��� را�%� �]
�%�ر7	 إذا ��ن �� 	���� �K�%U ن�C�) ��%��.  

�	 وا����0	 (� )�ء ا���*67 ا��+*��، �N��ن ا: ــ 7*ا�6c�ا 	ا�0%�ري وا��%�ق ا����0 d�'ي، ا���*�!C�،/��I 6�*� 34ص . 

��W ا���2ل) 11(I .
� �]�� G]K�%U 	7���� ص�Aش�ف ا*O> g�> *ى�أ W;�I 6(ش�رة إ�. أن ا���*ع و�1: ــ <"�ر ا ( ��ا��(�ع ا��*

�& (� ا���دة ��E ا��ا;8 ا�ش��ء ا���
��	 ����7& إ�. إن �)�7 �� ھ� ��87 �&، م (/U 2. ق ل ع  115ا����Oص U305 و�� ��0ھ� ق ل ع.  

�Ac .'-O*ي، ا��*ا(�0ت ا�����	 وا��"�ر7	 وا�"��;�	 دراI	 �L*7	 و<-��%�	 (� ا�%���ن ا������ وا��%�رن، ا�-�0	 ا���a	 : ــ 7*ا�6) 12(
 . 653، ص 2012

، 2010ي، ا����! (� ا����ى وإ�*اءا<[� ا�%$�;�	 (� )�ء ���Kن ا���-*ة ا�����	، ا�-�0	 ا�و�. ����دي ����C0و: ــ 7*ا�6) 13(
  .13ص
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� �!��ب �ق 	و5و1' )' 	وا�,  	ن ا�1دى %�1 �+� أو 	ر$زه ا�+��و�'، �),' �ق إ�را9' ��
  .ز ا�+��و�' 	ن ھذا ا��1داء	5	و�� ا�����ء إ�% ا�+�5ء ��	��  ا��ق أو ا�	ر$

و���  ��6و��  3S��ت �ق أو ��	���� 	ن ا�	��ز1  )�� أو ا��1داء ��1�، ),' إذن و�	� $��ت ا�د1وى 
و�ودا �دور 	&� 	ر��ط  ����ق ار���ط�ً و�3+�ً و�1!ر أ���' )' $���� و)' ��+�ق ھد)�، و�,ذا 

�+�م ����ظر ���ق ا�	��دة إ��� ا�د�1وى  )Hن�1% ذ�ك  و������. ���ق �,� أو!�)�و1د	�، $	� 
وا�را	�  �!����� إ�% د�1وى ���1  ود�1وى �0!�  ود�1وى 	��0ط ، و��+�م 	ن ��ث 	و5وع 
ا��ق ا�	ط��ب �� إ�% د�1وى 	�+و�  ود�1وى 1+�ر� ، و��+�م ���ب �	���,� ��ق أو �	ر$ز ���زة 

  ��Bب ا��م ���$�  ود�1وى ���زة، و��+�	و5وع ود�1وى إ�% د�1وى 	,� إ�% د�1وى �	راد 	ا�
 ��&��	14.  

�1% أن أ�&رض ) )' ا�	ط�ب ا�ول(�ذا )����ول ھ�� ا��طرق ��د1وى ا�&���  ا�&+�ر�  
  ).    )' ا�	ط�ب ا���3'(�د1وى ا����زة 

  ا�د1وى ا�&���  ا�&+�ر�  ا�د1وى ا�&���  ا�&+�ر�  : : ا�	ط�ب ا7ول ا�	ط�ب ا7ول 

  
 !���,� 	ن 0(�,��ر	' �' �1% 1+�ر ھ' ا��' ����د إ�% �ق �1: إن  ا�د�1وى ا�&���  ا�&+�ر�  

�    15.إ3��ت ھذا ا��ق، أو إ�ط�ل �ق �&�ر5� أو �3+�
	ن ا�د1وى ا�&���  ا�&+�ر�  ھو �	��  ا��ق ا�&��' ��+ر�ره )' 	وا�,  	ن �&�دي ��1� إذن ��Bرض )

   :	3ل  �أو ���زع )�
  .�&+�ر 	ن ��9زهــ د1وى ا���+�ق ا�&+�ر ا��' �ر)&,� ا�	��ك ��3��ت �+� وا��رداد ا

ــ  د1وى �3��ت �ق 	ن ا��+وق ا�&���  ا�&+�ر�  ا�	�4ر1  1ن ا�	�$�   �واء �&�ق ا�	ر ����+وق 
أو �&�ق ����+وق ا�&���  ا���&�  $��رھن ا�&+�ري  ...ا�&���  ا�!��  $���$ن وا�ر��4ق وا��ط�� 

  .  وا�رھن ا�ر�	' وا�	���ز ا�وا6? �1% ا�&+�ر
�	&�ر5  ��ق 	ن ا��+وق ا�	ذ$ورة ا��' �ر)&,� ا�	��ك �1% 	ن �د1' أن �� �1% ــ د1وى 	�? ا

 . 1.16+�ره �+� 	ن ھذه ا��+وق
��!ف �ط��&  ا��ق ا�ذي ��	�� و�&��ر إذن د1وى  1+�ر�1%  ��  �ق �'��1	�Hن $ل د1وى و�ذا )

     ���1.17  1+�ر� 
آ3رت ا�&���  ا�&+�ر�  )�H'  أ�واع ا�د�1وي ��	N ����طرق ��	�?و�	� $�ن ا�	ر $ذ�ك و$�ن ا�	+�م � 

�و!4,� ا��رز وا�ھم ) ا�4+رة ا�و�%( ا�&+�ر�  د1وى ا����+�ق	4,وم أ�6!ر ھ�� �1% ���ول أن 
 ا�د�1ويھذه و�$ون ، 	ن ��ن 	��0ف أ�واع ا�د�1وي ا�&���  ا�0رى ا����را أ	�م ا�	��$موا�$3ر 

أ��ر ھ��  .)ا�4+رة ا����3 ( �3T��ت )' د1وى ا����+�ق�&رض أ�1% أن  .	�4ر1  �1,� و	���دة إ��,�
  .)Hن ا�	+!ود �,� ھو د1وى ا����+�ق ا�&+�ر�  )د1وى ا����+�ق(1��رة  'أ�� �1د اط(6إ�% 

   د(وى ا�*����ق���وم : ا���رة ا�و�/

  .د 	4,و	,�	ن ��د� ��ط�ق )' 	�	�,��1% 	+و	�ت أ����  �ر�$ز د1وى ا����+�ق ا�&+�ر�  إن 
  ) ����3(و�روط,� ) أو�(����ول ا��&رض �د1وى ا����+�ق 	ن 0(ل �&ر�4,��ذ�ك 

                                                 
�� ا�G7*C ا�-��F: ــ ـ 7*ا�6 14���ت ا��0*(	، ص   2012ا�-�0	 ا���دI	  ، ا��*ح ا��0
� �%���ن ا���-*ة ا�����	،��-�140. 
�� ا�G7*C ا�-��F، ا��*ح ا��0
� �: 7*ا�6)  15(���ت ا��0*(	  2012 ا�-�0	 ا���دI	 %���ن ا���-*ة ا�����	،�� 143، ص �-

�	 وا����0	 (� )�ء ا���*67 ا��+*��، ا�-�0	 ا����2	 : ــ 7*ا�6 ) 16(c�ا 	ا�0%�ري وا��%�ق ا����0 d�'ي، ا���*�!Cن ا���N�1987  	��*0ا�

�	  وا���*، ص ��-
�36 

�	 وا����0	 (� )�ء ا���*67 ا��+*��، ا�-�0	 ا����2	  �N��ن ا�C!�*ي، ا���'�d: ــ 7*ا�6) 17(c�ا 	1987ا�0%�ري وا��%�ق ا����0  	ا�0*��

�	  وا���*، ص ��-
�33 . 
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   ��ر�ف د(وى ا�*����ق: أو�

ر ا�	�4ظ ا�&+� H18���د 	�$� ا�	ط���  �إ�% ر	' ا�د1وى ا��' �'' :���,� ا����+�قد1وى �&رف 
  .''و�ز1� 	ن �د ��9زه

$	�    ا�!�� &���ا� وق�+��ق ا�	�$�  ا�ذي �&��ر أ�د ا� �ظرا ��&�+,����1  د1وى �&د إذن ),' 
  .1+�ر�  �ظرا ��&�+,� ���&+�رات�&��ر د1وى 

)' ا�&+�رات ا�	�4ظ  ا�ط(�6 	ن $ون ا�	�رع  ا�	�$� ق ���	��   رة	+رإن د1وى ا����+�ق 
% ��د أن ا�رض 	�ك ��دو�  و� �	$ن �	�$,� إ� 1ن طر�ق ا��!ول �1 �1% �صا�	ور����' 

  .� ا��!داره ة$�)  ا��راءات وا�	��طر ا�	+رر و�	ت )�� ا��رام ،	��وف ��	�? ا��روط1+�ري 
��ك ا��' �م ���ق : ",� ���,��1ر)3م " رض ا�	��  	�ك ��دو� ا7"ق ع �1' أن  ��9ث �!ت ا�	�دة 

  ."�,� إ���ء أو ا��' �م ��ق 9���S,� آ�3ر �د�,� 
أي )رد �ر�ب )' ا��!ول �1' 	�ك أرا5' ا�دو�  ��ب :"أن �1' ،ع ق 12ت ا�	�دة �!$	� 

��1� إ�زا	� أن ��!ل 	��+� �1' ر0!  �ذ�ك، وھذه ا�ر0!  �ن �!�N �,��9  و�ن �+5' ���و�ل 
ا�	�$�  إ� �&د ا��3	�ر ��ك ا7رض ط�+� �+�9	  ا��روط ا�	4رو5  )' ا�����(ت ا�&+�ر�  أو ا��' 

  ."�ددھ� 6رار ا�ر0! 
ا��!(ح أي أرض ���&  ��دو�  �دون ر0!  	��+  � �&ط' " أن ق ع، 13ت ا�	�دة )وأ�5    

  ...." أي �ق 	�$�  �	ن �6م �ذ�ك اS��!(ح
�+وم ا�دو�  �وا�ط  ا�طرق اSدار�  ���	��)ظ  �1' �+,� :"�1' أ�� ق ع، 14ت ا�	�دة $د$	� أ

ء ���رھن �1' أن ا7رض ���ت ا�&+�ري، و�1' 	ن �&�رض و�ود ھذا ا��ق أن ��+دم إ�' ا�+�5
  ...."	�$� ��دو� 

��دو�  � �	$ن �	�$,� ����+�دم،   $و�		ا�و�دل ھذه ا��!وص د��  وا�5  �1' أن ا7را5'     
7ن $ل ا7را5' إ	� 		�و$  ��دو� ، وإ	�  ،وھذا �&�' أ�� � �و�د أرض )' 	ور������ ��ر 		�و$ 

  .   ك ����Hء ا7رض ا�	��  ا��' � 	��ك �,�		�و$  �U)راد، )( ��+' 	�ل ���	�
 19 �ا�	���زع )�,  ا�	�4ظ اتا�&+�ر)' 	�$�  �ق ا�و��1� )Hن د1وى ا����+�ق 	��,� ��!ب %�1 

 �  ا�0رىا�&+�را��+وق ا�&���   ��دا��' �$ون 	و5و1,� ا�	ط���  � �ط�ق �1% ا�د�1وي�  $	� أ�,�
20.  

��ر 	� �$ون  ����� ط��ب �	�$�  ا�&+�را�	)' د1وى ا����+�ق  ا�	د1'�% أن إو��در ا���رة ھ�� 
ه و��ت �ده وإ�	� �ط��ب �	�$�  �ط��ب �1دة �	�$�  �'ء ھو )' �وز � 7ن ا�	��ك ،��&+�ر��9ز 
ا��'ء ذ�ك 	�$�  �+ر�ر د1وى ا����+�ق 	ط���� ����� ��9ذ ��) ،�1د 	� �0رج 	ن ���ز�� ا��'ء

  .إ��� هورد
ھو �4�� )' د1وى ا����+�ق )' �&ض ا����ن أن �$ون ا�	د1' أ�� ��!ور  � ��4' إ� أن ذ�ك

�، و���,� ���� �$نا���9ز ���'ء، ��$�	 '( �ى 	�? ا��&رض )' ا�	�$�  ا��' د1و� و�د 	ن �&رض �
  .ھ' إ�دى !ور د1وى ا����+�ق

أن �+�!ر %�1  ,��روط�  �	��و) �  أ�� إذا $��ت ���زة ا�	د1' ��&+�ر�$ن ا�	��وف )' ھذه ا�4ر5
�وا)رت  	�% 	�د1وى ا����زة إ3��ت 7ن  ��&رض )' ا����زة،اد1وى 	�? ����,� و���� ، ,�ا��	�ك �

)ت �روط,� أو ا��و	� إذا �م �$ن ���ز�� 6د أ د1وى ا�	�$� ،إ3��ت �روط,� و	ددھ� أ��ر �$�3ر 	ن 

                                                 
�& دون �S*ه ��Oرة �-
%	 ا��0�Iل ھZا ا���ء ) 18(U�c ل�A7 @�OA���� �0& أو���%�ر �- .
� ���� /U ھ� 	ا�0%�ر7 	�C
ــ  U/ ا��

  .& وذ�\ (� �Uود ا�%���ن وا���Lم ودون <0�fوا�I+��& وا��O*ف (�

�	 وا����0	 (� )�ء ا���*67 ا��+*��، �*���I 6/، ص : ــ 7*ا�6c�ا 	ا�0%�ري وا��%�ق ا����0 d�'ي، ا���*�!Cن ا���N�67. 


	، ا�-�0	 ا�و�. : ــ 7*ا�6) 19("���ت �
�C	 ا�0%�رات �S* ا��a�0 ا����(�، إI�2014اC
 .��86ب ا���A@، ص، �"�6 ا�ط*ش �
)20 (/

�[� د��ى ا�K*ا ــ (�����ى ا���0
%	 ����%�ق ا����0	 ا��*ى  7-�����، ( ر /�� .
� ���� /�� \���7 8� .
�`ذار(0[� ا����\ 

����
�[� د��ى ا���Cر ��/ � /
-7 Zi��U &C
�.  
�� ا�*زاق أ��U ا���[�ري ، ا��j�I (� ش*ح ا�%���ن ا�����، U/: ــ 7*ا�6� 592ا��
�C	 ، ج ص ،  
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 �$ون 	ن ا��دى ��)���9ذ د1وى ا����زة 0(�,� ر)?  	$ن�م ���$	ل 	د�,� أو ا�+5ت ا�	دة ا��' �
   .)' ا�	�$� ر)? د1وى 	�? ا��&رض 

����  �روط د(وى ا�*����ق ا����ر��: #

�+وم د1وى ا����+�ق ا�&+�ر�  ــ $�ي د1وى ــ �1% �وا)ر 	�	و1  	ن ا��روط 	�,� 	� ��&�ق 
� �!N ا��+�5' '': �	ن ق إ م ت إ، ا��' �!ت �1% أ� 2	� ورد )' ا�	�دة 	3ل ��0ص ا�	د1' 

�رو1  )' إ� 		ن �و�د )�� ا�!4  وا7ھ��  3S��ت �+و6�، و��ب أن �$ون ��	د1' 	!��  	
  .''...ا�د1وى ا��' �	�ر�,�

  .ق إ م ت إ 58ا�د1وى 	3ل 	� ورد )' ا�	�دة  وأطرافو	�,� 	� ��&�ق �	و5وع ا��ق  

�����ت د(وى ا�*����ق: ا���رة ا�#�  ا#

أ����ب �ت )' د1وى ا����+�ق ��	�ور �ول و�ود ا���د ا�&+�ر ا�!��N ا���0' 	ن إن 	ر�$ز ا�3�
  .ا��د��س وا�Bش أ��3ء 	�طرة ا��!داره

و	? أ�� 6د ����در إ�% ا�ذھن أن إ3��ت ا�	�$�  )' د1وى ا����+�ق �,ل و	��ور إ� أن ا�وا6? %�1 
��  ���B  ا��&+�د 7ن ا�	�$�  �ق  ا3��ت ا�	�$�  )' د1وى ا����+�ق �&��ر�ث إن 0(ف ذ�ك، ��	

��	ل ��	? 	��?، وھو ��)ذ ���ه ا�$ل، و� و�ود ���د �3�ت ا�	�$�  إ3���� 	���را ���	� �1% ھذا 
إ� 1ن طر�ق ا���د ا�&+�ري ا���0' 	ن أ����ب ا��د��س وا�Bش ا�&+�رات ا�	�4ظ   )'ا���و 

�  توا�����ل وا�ذي �	�(Sطر وا��	ا��رام $�)  ا�  �B� �,��1 !وص�	!داره�راءات ا���ا.  
 ه��د�&5,� 6د �$ون  � �و�ظ أن)���6�H  )' 	ور�����  ا�&+�رات ا�	�4ظ أن 	ن �% ا�ر�م و1

أ��3ء 	�طرة 	ن أ����ب ا��د��س وا�Bش وا�����ل  �1رT�  5�ط�ل �ظرا �	� ��� ا�&+�ري
�واء 	ن  ،طراف د1وى ا����+�ق�1% ا�	ر$ز ا�+��و�' 7��$ل 	���ر  ؤ3ر	� �وھو  ،��!دارها

أوط��&  ا�د1وى ا��' �	$ن 	ن 0(�,�  ،�� ��$�		$ن أن �ظل ��ث ا���س ا�+��و�' ���ق ا�ذي �
  .ا�د1وى و��9ل ا�3��ت ا�	ط�و�  )' أو  ،����ت )��ا��,  ا�+�9�5  ا�	�0!   وأ ،�	��  ذ�ك ا��ق

ذا ا��0د	ت )' ا��!داره و��9ل �د����  ط�+� د ا�&+�ري د��ل 6ط&' �1% ا�	�$� ، إ� إن ا���ذ�ك أ
ا�	ط�ق ��+��ون ا�	�5	ن  2010	�رس  31:���ر�V 080/2010:	ن ا�	ر�وم ر6م 10:��	�دة

 089/2000:ر6م،  وھ' �4�,� )' ا�	ر�وم 127/83: ��ظ�م ا�&+�رات وأرا5' ا�دو�  ذي ا�ر6م
Vف �2000و��و  17:���ر��Oوم ا�ر	ل ��� W&د	ا�.  

	�دأ 1دم ا���!�ن  ���%أن ا�	�رع 0(ل ا��	&ن )' ا�	را��م ا�	ط�+  ��+��ون ا�&+�ري  	نو�(�ظ 
�,�ر ا�&��'، ا�ذي �&��ر ا����4ظ 	ط,را ا�&+�زي ا��,�9'  ����د S1ن ا07ذ ��ظ�م ا �1زو)� 	�

	ن ا�	ر�وم ا�!�در  123:��&+�ر 	ن �	�? ا��+وق ا�&���  ا��' 6د ���ق �� $	� )' ا�	�دة
 ذ�ك 1ن طر�ق ، و&+�ر�  )' إ)ر�+�� ا�Bر�� ا�+��1H� '5دة ��ظ�م ا�	�$�  ا� �1932و��و  V�:26���ر

�,�ر ا��0!' ا�ذي �&ط' �Tدارة إ	$���  ����ل 	� �رد إ��,� 	ن �+وق �1% ا�&+�ر  ا07ذSظ�م ا��
�,�ر �ظ�م د�6ق )' ا���راط�ت ا�!�ر	  )' ا��ا��+�د ���	��طر ا�	&+دة أو دون S+ررة  ا�&��'ا	ا�

�ص !را�  �1% أن ا�ذ$ر، و ا�ذي  و	� �&دھ� )' ���,� 	ن ا�	ر�وم  ا�Oف 84:ا�	�دة �	+�%5
ا�	ط���  ����&و�ض ا���د ا�&+�ري 	ط,ر ��&+�ر 	ن �	�? ا��+وق ا�&���  و��س ��	�5رر 	�� إ� 

  .	ن �4س ا�	ر�وم  123؛122؛121:ط�+� ��	واد
ا���!�ن ا��,�9' ����د ا�&+�ري �0!  إذا ا��0د	ت )' ا��!داره  أ ا�+�9ل �&دم	�دا� نأو�(�ظ 

ا�!�در 090/2013 :ر6ما��$م 	�طوق ��ث ورد )'  ،6د ����� �&ض ا�	��$م و��9ل �د���� 
�Vوط 29/12/2013: ��ر��ا��$م �H�ط�ل ا���د ا�&+�ري ''1ن ا�Bر)  ا�	د��  �	�$	  و��  ا�وا$

� 08/01/1990:���ر�V 4685:ذي ا�ر6م	��+� ، ��، و		� ورد )' ''�1% أ����ب �د����  و�
����3��:  
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و��ث إن 	� ���س ��1� ا���د 	ن و9�3ق و	��0!�ت و	+ررات ���م !��ب ا�ر0!  ا7!��  (
، وا�ذي �م ����ر 1	��  ا����4ظ و�م �د)? 	� �5	��� ا�	��0!�ت 	ن ر�وم  ا�ذي �م �� ا�	�N أو�

  21).�+�م ���  ا��د��س وا�Bش ا�	و��  �T�ط�ل �? 	را�ل ا��+�5'���ء �1% إ6رار ا7طراف )' �	
و6د ���رت ا�Bر)  ا�	د��  ا�و�% ��$	  ا�����9ف ���وا$�وط ھذا ا����ه ��ن أ$دت �&ض ��ك 

  .30/10/2014ا�!�در ���ر�V  88/2014ا��$�م �	و�ب ا�+رار ر6م 
��% )' ا��!دار أ$3ر  )' �&ض ا����ن تن ��ك ا�����ب ا��د����  ���وھو �,R !�9ب �ظرا 7

 �1% ا�	��$م 5رورة������' 		� �4رض  ،7$3ر 	ن �0ص �+ط&  أر�5  وا�دة 1+�ري	ن ��د 
ا��0دام ��ك �د�,� 	�% 	� 3�ت ، )�!د�,� ���زاعأ��3ء ا��د����  	ن و�ود ��ك ا�����ب ا���+ق 

� ��5ر  ا�����ب ا��د���� �H( د ���9ذن��ر�$ز ��1,�)' إ�ط�ل ا�	ص  ،ا�&+�ري ا���	ر � 	ل ھو أ�
� إ�+��6 ���ق و��+�+� ��&دل�	.    

أن ا���د ا�&+�ري 6د �رد ��1� أ$3ر 	ن �4و�ت دون أن ��م  و	ن ا��$��ت ا��' ��3ر )' ھذا ا�!دد
و��9ل ا�3��ت ط��&  ��&�ق � ا�$��		� �طرح ، ا���د ا�&+�ري إ�% 	ن )وت إ��,م ا�&+�ر  ��و�ل

  .)' 	3ل ھذه ا���� وا�ب ا�1	�دھ� ا�
 6د � �$ونا��' وا�����ت ا�+را9ن  � �د 	ن ا�����ء إ�% 	�	وع ا�Oف ا�ذ$ر  ����Bب �1% ا��$�ل

)' 	�	و1,� �&زز 	و6ف 	ن ا��ظ,ر �,� ، �$�,� د��( 	���را ���	� �1% ا�	�$�  ھ' )' ذا�,�
�1%  !���,�أن )'  )�1% �دة   �$ل �56  �ظروف ا��0!������  �( ا�ط	���� �' �+در 	ن �وو

ر�N 1ن ��� ،6دم 6را9ن أ6وى 	ن ا�+را9ن ا��' 6د	,� 0!	� ھو 	ن �1% ا�6ل، أو ا���ب ھو ا�	��ك
  22دون ا�0رطر�+,� إ3��ت ا�	�$�  �,ذا ا��0ص 

م و��در ا���رة ھ�� إ�% أن 1بء ا�3��ت )' د1وى ا����+�ق �+? �1ى ��1ق ا�	دH( '1ذا �م �+
ا�	د3H� '1��ت 	�$��� ر)5ت د1واه دون أن �$ون ا�	�$	  	�ز	  �����ث )' 	دى !�  	�$�  

�  .ا�	د��1 %1
��$4' ا�	�$	  �ر)ض د1وى ا�	�$�  (  :��ث ورد )' 6رار !�در 1ن 	�$	  ا��+ض ا�	!ر�  أ�

	�$�   أن ����د )' ذ�ك إ�% �1ز ا�	د1' 1ن إ3��ت د1واه دون أن �$ون ����  إ�% ���ن أ��س
��ن ا��د��ل ا�	د��1 %1�، و�ذ�ك )Hن ا��&' �1% 0ط� ا��$م ا�	ط&ون )�� )�	� ا��طرده �ز�دا )' 

R��	 $�  �$ون ��ر�	د1وى ا� '( '( �   23)�1% 	�$�  ا�	د��1 %1
�	� �ط��� ا�	د1' )' د1وى ا����+�ق و6د � �+��? و)' $��� 6د �+��? ا�	�$	  وأ�0را )Hن    

  .ا��' �1% ا���,� �$و�ت �د�,� ��ك ا�+��1  ��ر�ر 	و46,� و����ن ا����ب ا������ن ��1,�

  

  

  

 ���  د(وى ا����زة: ا��ط!ب ا�#

و إ�	� �	� ��ر�ب  ،��ن ا�7ظ	  ا�+��و�� ، ��س 	ن ا�و�,  ا��ظر�  )��ب	  �ھ�	$��  ��	�? ا����زة 
���1��رھ� ، )�����زة رات ��ر ا�	�4ظ ا�	�&�+  ���&+�������  ���زا�1ت  ا�ھ	�  ���B �3ر آ��1,� 	ن 

ا�+��و��  ���  وا6&�  6د � ����د إ�% أي �ق ����9ز، و ر�م ذ�ك )+د $4ل �,� ا�	�رع ا��	��  

                                                 
ـ ) 21(  .، �S* ����ر�8 ا�+*(	 ا�����	 ����C	 و�7	 ا��ا���ط29/12/2013: ��ر�7ا��Oدر �090/2013 :ا��GC رGKـ

�� ا�*زاق أ��U ا���[�ري،: ــ 7*ا�6  22� .��I 6�*� :602/، ص 
)23 ( GKار ر*K  1964���7  ���14ر�7  108ــ ��� .602ا�*زاق أ��U ا���[�ري، �*���I 6/ ص  ، �����	 ا��%k ا��O*7	، أورده 
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ھ' �1وان ا�	�$�  ا�ظ�ھر، إذ ����� 	� �$ون ��9ز ا��'ء ھو 	��$�، و �1% 	ن 7ن ا����زة  ،ا�(ز	 
   .!�  اد9�1�  ا�د��ل ا�&$�' �1% �د1' 0(ف ذ�ك إ�6	

(  B���ا�  �	ن ھذه ا�ھ	ل و�1% ا�ر�م 	��Hن ا��ر���  ا�+��و��  ا�	ور�����  ر�م �&ددھ� و��و1,� �م �
ا�&���  �وN5 ا�+وا1د ا�	و5و�1  �����زة 	ن ��ث 	4,و	,� و	دى ا�1��رھ�  �&د �1% ��6ون ���+وق

�&��ر ا�	!در ھب ا�	��$' ا�ذي ���� 	ن أ���ب $�ب ا�	�$�  		� ��+' ��ك ا�+وا1د 5�0&  ��	ذ
  .م ق إع  1179ا�����ط' �	+�5% ا�	�دة 

ا�+وا1د ا�$��4  ��	��  ا����زة 	ن  �6ن�1د	�  )' ھذا ا�!دد 	,	  0طوة � ا�	�رع �6م و	? ذ�ك )Hن
 35/2007	ن ا�	ر ا�+��و�' ر6م  447إ�%  440�	+�5% ا�	واد   د�1و�,� ا�3(��3ظ�	� �0(ل 

 Vل  10/04/2007���ر�	ر ا�+��و�' ر6م ا�ذي �&دل و�$	ن ��6ون ا��راءات   99/ 35ا�	5�	ا�
  .ا�	د��  وا����ر�  وا�دار� 

�1% أن ا�&رض �7واع د�1وي ) ا�4+رة ا�و�%()' و�روط,� �	4,وم ا����زة  �ذا )����ول ا��&رض
  .)ا�4+رة ا����3 (ا����زة )' 

  و�روط�� ���وم ا����زة: ا���رة ا�و�/

		� ���م ا�ر�وع إ�% $	� �	ت ا���رة إ�% ذا�ك آ��4 ا����زة ��دد 	4,وم م ن ا�	�رع ا�	ور����' �إ
 ��روط,�  إ�% 3م ا��طرق) أو�( 	4,و	,� � ا���ط 6!د ا�4+ )����3.(  

  ���وم ا����زة : أو�

�% ـ إ25ض ا�4+�ذھب �&، و)' ا�!ط(ح  24إ�% ا��4س �+!د ������زة �B  ا��	? و5م ا��'ء
���	� . "�1' 1+�ر ���  ا	�($� أو إ3��ت �ق ��1' آ0ر ��1�	� ا���طرة ا�4&��  ��0ص " :أ�,� ھ'

ا���ط  ا�وا6&�  أو ا���طرة ا�4&��  %�1 �'ء 	�+و� $�ن أو 1+�را :  (���,� 126ر),� ا��&ض ا�0ر
  .)أو �1% �ق ��1' 	�ر�ب %�1 �'ء ،

'ء وا���(ء ��1� وا��!رف )�� ? ا��د �1% ا��و5: ")' ��ن ذھب ا��&ض ا0Oر إ�% أ�,� ھ'
  27"دم أو ���ء أو !د6  أو زرع أو �رس أو إ���ر أو ��? أو 6ط? ��ر�,

4&��  ا���طرة ��� ��6م �0ص 	��م 1ن �و5? 	�دي �ھ' و ����0ص 	ن ھذه ا��&ر��4ت أن ا����زة 
 0رى، و�واء $�ن ا��0ص�1% �ق �واء $�ن ھذا ا��ق �ق 	�$�  أو ��ره 	ن ا��+وق ا�&���  ا7

� و��!رف )�� �!رف ا�	��ك ھو !��ب ا��ق أم � ؟ وذ�ك ���B��� د�� ���ث�	 ��	&��ا ��	&��
+�+� �  .  أم �)' 	�$� �واء $�ن �	�$

6د �$ون �$ن ھذا ا�و5? ا�	�دي  ،�1% ا�&+�روا6&' ا�	�دي ووا�4&�' ا��د ا�و5? ھ' ن ا����زة إ
�ن �$ون ا���9ز ���'ء 	��$� �� و 6د 	�4+� 	? ا�و5? ا�+��و�' ،���� �$ون ����9ز أي  ���0ف �1�

��+�,� ��و5? ا�+��و�' ا��ظر 1ن 	ط	? ذ�ك )Hن ا����زة و�Bض ، و	�ل ا����زة�ق �1% ا��'ء 
  .	�% 	� �وا)رت أر$��,� و�روط,� وا��4ت �1و�,� +��و�� ا� �ر�ب آ�3رھ�

ا�	و5و1' �����زة ���1��رھ� ���� 	ن أ���ب ا�	�$�  إذ ��ر أن ا�ذي �,	�� �,ذا ا�!دد ��س ا37ر 
ذاك �0رج 1ن �ط�ق 	&������ ��	و5وع ا�	��0ر و إ�	� ا�ذي �&���� ھو د�1وى ا����زة $�3ر إ�را9' 

�روط ا��	��  ا�+��و��  ا�	+ررة ���ق ا�	و5و1'  �� ا���9ز ا�ذي �وا)رت �د�� ?�	��.  

                                                 
�	 ا��
� وش*��ؤه �
��* وا���ز67 ا�%�ھ*ة، ص �"� ا�� -  24Im� ،���2ا�"!ء ا� j87173 ���� �8 07%�ب، ا�%���س ا����.  
  .180ص " أ�cل ا��*ا(�0ت ا�����	 وا��"�ر7	"أ��U أ�� ا��(�ء  ـ 25


�	 وا����0	 ا�-�0	 ا����2	 �I	 �N��ن ا�C!�*ي، ا���'�d ا�0%�ري وا��%�ق ا� -  26c4، ا	، ص ��01987	0�  .194، دون ذ�* ا��-

. أK*ب ا�����\ إ�. �ZھF ا>��م ���\، �-�0	 دار ا���0رف دون ذ�* ا�-�0	 ص   -  27� *�+Oا��رد7*، ا��*ح ا� ��U8 ���� �8 أ� ��Uأ

319  
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�ا����زة ����	��  ا�	+رر و��% ��	�?�H( +�5% د�1وي ا����زة	ن �وا)ر ر$�� ة �,� �	إ�5)  ,� ��د 
  . إ�% �روط !��,�

أ�دھ	� 	�دي و��	3ل )' ا���طرة ا�	�د�  �1' ا��'ء وا��!رف : �+وم ��1,	������زة �1!ر�ن  
�ر ��ك ا���طرة وذ�ك ا��!رف ��� ��، ���	� ��	3ل ا���3' )' ا�+!د ا�ذي ��وا)ر �دي ا���9ز و��&��(

أن ��ر�ب %�1 �4�0� وھذا ھو ا�&�!ر ا�	&�وي ا�ذي  ،و�	�$�!د ا$���ب ا��ق 	�ل ا����زة �+
  .���زة 1ر�5  � �ر�ب آ�3رھ��!�N ا�

)' �&��ره 1ن ا�&�!ر ا�	�دي �����زة �1د	� �ص  ق�� أن ا�	�رع ا�	ور����' $�ن أدو�د�ر ���ذ$ر ھ
�$ون 	�د�  ��% �$ون �د�رة ����	�� ،  �1% أن ا����زة ��ب أن ،	ن ق إ م ت إ 443)' ا�	�دة 

��ر أ�� �م �و)ق ��4س ا�	��وى 	ن ا�د6  ���	� أراد ا��&��ر 1ن ا�&�!ر ا�	&�وي �����زة )' �,��  
  .ا�4+رة ا����3  	ن �4س ا�	�دة��ن �ص �1% ا�راط أن �$ون ا����زة 9�6	  �1% ��د 	�$� 

: 	ن �4س ا�+��ون ا��' �!ت �1% ا�� 446	5	ون ا�	�دة 	? ��6ض �	ن ا�وN5 أن ھذا ا��ص �)
� ��وز ا��$م )' د�1وي ا����زة �1% أ��س 3�وت �ق ا��	�ك أو ��4�، و�$ن ��+�5' أن ���	ل )' (

  . )ا�د�  ا�	د�% �,� )' ھذا ا��ق �+در 	� ��4ده )' د1وى ا����زة
�رع ھ�� �ص �1% 	�? ا��$م )' د�1وي ا����زة �1% أ��س 3�وت �ق ا��		��( �		 ،��ك أو ��4

�&�' أن ��د ا�	�$�  ��ر 	��رط ��+��م �د1وى ا����زة، 7ن ا��راط� �ؤدي إ�% ا��0ط ���,� و��ن 
  .ا����+�قد1وى 

	را�1ة ا�و5? ا�ظ�ھر، إذ ا��' �ر�$ز �1% �	��  ا����زة إ6رار ا��$	  	ن ����6ض أ��5 	? $	� 
  .ا�&+�ر ��% �3�ت ا�&$سا���9ز ���زة 	��$	�  ا��روط ��4رض أ�� ھو 	��ك 

�	+!ود إذن ����راط ��6م ا����زة �1% ��د 	�$� ، ��% �$ون 	�	�  �د�1و�,� ��س 	� و��1� �$ون ا
 ��وا)ر ا�&�!ر ا�	&�وي )+ط ا�	�	3ل )' �!رف ا���9ز )' ھو ، وإ�	� ا�	+!ود �� ھذا ا��4ظ�و�' �

�ء ا�	��$�  	ن و�وب �وا)ر �رط 	� ا��رط� )+,� 	3ل، ا��'ء ا�	�وز $�!رف ا�	��ك )' 	�$
: ا���9ز ا��'ء ا�	�وز ��4�� وا���س ����و�� إ��� $ذ�ك، ���ث �+ول  ��� ا�ذي �+�5'" ا���� "

   .�28وزي و	�$'

����  .�روط ا����زة: #
	ن ا�&�وب  ��0وھ��5)  إ�% إ�1% ا���و ا�ذي ��ق ������ ا����زة � �و�د إ� إذا �وا)ر ر$��ھ� 

  .ا����زة  ��	��  ا�	+ررة �,� �	و�ب د�1وي�����9ذ ��ظ% �
)�	� 1دا !ورة �زع ا����زة ���+وة )Hن : "أ���1% . إ.ت.م.إ.�د�دة 	ن ق �443!ت ا�	�دة  ��ث

  :ا�+��م �د1وي ا����زة � �+�ل إ�
   .���  وھ�د9  	�ذ �1م �1' ا67لإذا $�ن ا�	د1' ��9زا ���زة 	�د�  و0 -1
  " ن ا����س و� ا�+ط�ع و� �Bب ���1  و9�6	  �1' ��د 	�$� إذا $��ت ا����زة 	��	رة �دو  -2
� �	$ن ر)Z? د�Z1وي ا����Zزة : "�1' أ�� ��6ون ا�	�طرة ا�	د��  ا�	Bر�' 	ن 166ا�	�دة  ت�!$	� 

�0!�� أو �وا�ط  ا��Bر، 	�ذ ��  �1' ا67ل، ���زة 1+�ر أو �ق ��1' 1+�ري،  ،�إ� 		ن $��ت �
   ."  ��ر 	�+ط&  و��ر 	�ردة 	ن ا�	و�ب ا�+��و�' و���0  	ن ا��S��س ���زة ھ�د9  ���1  	�!� 

  : �روط ا����زة إذن ھ��3ون  و(!�-
و ) 1دم اS$راه أو ا��Bب( 32و ا�,دوء) 1دم ا��40ء( 31وا�&��� ) 130دم ا��+ط?( 29ا���	رار

  .)��و�'1دم ا���رد 	ن ا�	و�ب ا�+(وا�+��م �1' ��د 	�$�  ) 1دم ا�B	وض( 133دم ا��S��س

                                                 

. ر��I	 ا�8 أ�� ز�7 اأG��S 8� ��U،  ــ 28�  )396ص /  7ج ( -�%�*وا�� ا�'�ا�& ا��وا�� 
 

ـ  29 ����[�o، وذ���2�oI�� \oء o��U	 ا>��o!اع ـ 8o� 	o���� ة�oا�� \o

o	 �o7 go�> ا���o;! وأن <�oCن ط�oل <��� 	�oI g�دا �K ن ا����زة�C> أن F"7

� ا4�8 وا>�oI%*ار��	 وا�Uة وذ�\ �
�'�ظ �I �م إ�> G� ع ا����زة و����*�Iي ا����Fo"7 �o أن <*(6o د��oوي  .    ���%�ة ا��� <�Aل ر(6 د

== 
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ا��+ط? وا��40ء : وا��' ھ'$	� رأ��� ا��' �	$ن أن ���ق ا����زة  ا�&�وب ,�+����,ذه ا��روط ) 
  .واS$راه أو ا��Bب

 ��!ل  )	�% 	�، ,� أ!��ت 	�( ���	��  ا�+��و�� ا��و)ت أر$��,� و �روطإذا ا����زة  )Hنو ��1
���	��  ا�	ط���  � ���9زوھو 	� �0ول ا،  !�رت ا�	!��  9�6	  و ��� ��	($�ن 	أو �,� ا�1داء �1

  .إ�دى د�1وي ا����زة ا�+�9�5  	ن 0(ل 		�ر� 
  

����  أ�واع د(�وي ا����زة : ا���رة ا�#
�	ن ا�	��	? �&5,� �&�ق �ا�1��رات 1دة إن دوا)? �	��  ا�	�رع �����زة إ�	� ��ط�ق 	ن �

�% ا7و�5ع ا�وا6&�  ا�+�9	  ��% و �و $�ن 	� �+��5� ا�!��N ا�&�م 	ن 1دم ا��1داء 1وا��+راره، و
	دأ 1دم 	را�1ة ��1% 	ن �د1' 0(ف ا�ظ�ھر ا���وء إ�% ا�+�5ء ا�	&�دي ھو !��ب ا��ق، إذ 

� �	� 6د �4�� �ھذه  و�$ون ،�1% ذ�ك 	ن إ0(ل ��7	ن و ا��ظ�م ا�&�م���ر �واز ا�5�6ء ا��0ص �+
1	�ر وا��B(ل ����? ا���9ز �1% ا���6!�د ا�وط�' �وا�ط  6د ���ھم )' ا��,وض � ا��	�� 
� وا1ن  ا�&+�ر و���0%,	ل 	ن ��$ل  	&�6� س ا�و6ت )' �4���	� �	3ل  ،ا�رض�)B��را�	ه1.  

. إ.ت.م.إ.�د�دة 	ن ق 440ا�	�دة  )' ةرداوا�د�1وي ا����زة ا�3(3   �	� ��م �وا�ط وھذه ا��	��  إ
ف �د1وي ا����زة ا�+�5  ا��' 0ول ا�+��ون ا�+��م �,� ���9ز 1+�ر أو �و!: "�1' أ��وا��' �!ت 

  " �ق ��1' �1' 1+�ر، وذ�ك �+!د ا��ر��ع ���ز�� أو ا���+�9,� أو �&ط�ل أ��Bل

ا��' أ0ذ �,� ا�+��ون  34أ0ذ ����ظر�  ا��0!�  و��در ا���رة ھ�� إ�% أن ا�	�رع ��	ور���'
  ا��' �و)رھ� د�1وي ا����زة �1' ا��+وق ا�&���  �1' ا�&+�ر ا�4ر��' وا��' �+�5' ا�6!�ر ا��	��

 �!0��رع ا�	!ري ا�ذي �	 ،35أو ا�	�+و�ت دون ا��+وق ا�	�� �()0!�  0%� ا��+وق ا�
  .إھر�R ي ��3را 	�� ����ظر�  ا�	�د�  �دى�وا�ط  ھذه ا�د�1و

ط ا�6ران ا����زة ا�	�د�  ��راا�ذي ���4+� ا�	��$'  و�&ل ��ب ذ�ك ھو ��3ر ا�	�رع ا�	ور����'
ا���9ز 	�$�  ا��'ء إ�' �4�� وا���س ����و�� إ��� $ذ�ك و�و �م ���ب أن  ا��' �+�5'، "ا���� "ب

� �1' ا�	�,ور ���ن� �$�	� �  .و�
  :ا����زة د�1وي �ا��&رض  )' ���1 ����ول �ذا  

                                                 
��أ �8 <�ر�7 و�Kع ا���!اع ا�0
�� أو �8 وgoK ا�0
o� Go& إ�) ،�]��I يZا� W�0ع ا��Kو gKي �8 و���	 �WC د���أ ����> 	�I ل��ن ا����زة �o� ذا

 F+oي ا���o�����o& إذا ���8o� go وgoK و�oKع ا��F+o أو و�oKع أول ��8o� Wo أ) ��6o ا��o0*ض(�'�� (� د��ي ا�oI*��ع ا����oزة، و<��oأ (�o د
�k0� 8 (���0د د��وي ا����زة ���0د ھZه ا4���ل �]$0� �%���	، �� �8C> G ا4���ل �K�0�� ����  أ

 
ـ  30   .(� أن ھZا ا�F�0 6��7 �8 ا>���Uء ����وي ا����زة 	c*�7 ،إ.ت.م.إ.ق 443ن ا���دة إـ
 

ـ  31 
. ��h�U ـ� W�

. ��[� �8 ا���س أو (� ا�%��0
& ا���;! ، (`ذا أ�'�ھ� ا���;! 7��ش*ھ� ا���;! ��[� �8 ا����\ أو FU�c ا��/ ا�Zي 7
 � Ga 8� ، و 	م ا����0���8 ا����\ أو FU�c ا��/ ، ���h � 0�7* ھZا �Nن ��U �) &%Uزة �S*ه ���g ا����زة ����	 �F�0 ا�A'�ء أو 

 .<�Cن ���c	 4ن <��. ����وى ا����زة
ـ  32 ��مـ �
�و��د ا����زع وھZا �� (�*ه �& ���� ا�%�وري، ����� (�* ا���[�ري ��م ا�[�وء ��>�*اه، إ� أ��� �*ي أ�&  �7ل �'[�م ا�[�وء 


� ا��8���0 ��0� .�7ل 
ـ  33 �E إذا اش��& أ�*ھ� (��� 0�7
/ ���*�8 ـ
0�7
/ ھZا ا�F�0 ���*�8 ا����0ي (� ا����زة إذ <�Cن ا����زة ����	 �F�0 ا�+��ض أو ا�

��ب �S*ه ��0 ؟ا����0ي، Uو &� $*ب7و . (�-*ح ا����ؤول، ھW أن ا���;! ��7ز ����ب �'�& أو أ�& ��7ز ����ب �S*ه؟أو ����ب �'

. ذ�\ ��2� ���  . ����زة أ�U ا��*��ء (� ا����ع�� F���E ھ� 

�& أ�*  و ��F ا�+��ض أو ا�� E��W �8 ا��K �إ *aن �& أ�C7 �)

  .يا����زة �h�U 8 ا�*�8 ا����0
 
�F �%�$��ت ا���د<�8 ــ وذ�\  34U440 ،441 8 ق إ م ت إ�. 
ـ  35 ��7�* �0& <���! ا����زة �8 ا��
�C	 (� ش�N&  &� <��� ا���%�ل �4ن د��وي ا����زة إ: ـ g��a *%� &� E�� ، j
�A> ل�%��
(�� ا���;! �

�

��C&��� ا����\، و�Ga 8 ا��
-g ا����زة (� ا���%�ل ����
�C	، (�����زة �� ��I �]� .�%�ل ا��%�*�	 ���8 ��	 ھ� �'
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  ::د(وي ا��8ب أو ��� ا���رضد(وي ا��8ب أو ��� ا���رض: : و�و�أأ

 �ا�د1وي ا��' �+�	,� ا���9ز �رد ا��&رض أو ا��Bب : "�,��&رف د1وي ا��Bب أو 	�? ا��&رض �
��. إ.ت.م.إ.ق 442$	� 1ر)ت ا�	�دة ". �1' ���ز���$ل أ	ر ���م 	�� رأ�� و	ن �4�� : " ا��Bب �

  ".د1وي 	4��0  ����زة ا��Bر
�B�� 	�د��  �أو ��6و��� ) trouble de fait(و��1� )+د �$ون ا��Bب ا�ذي �!ل ����9ز )' ���ز�

)(trouble de droit دارةSر0!ت )�,� ا  	ل �1�B�  .أو ���	� 1ن أ��Bل �0!  أو أ
 440،441)' ا�	واد �,ذه ا�د1وي  ��6ون ا��راءات ا�	د��  وا����ر�  وا�دار�  6د �&رض و    

  . 443و
  ، �ل ھ' د1واھ� ا�ر�9��  ا��' ��	' ا����زة ا7!��36ا�د1وى ا�&�د�  ��	��  ا����زة ' �&��ر,)

  .ا��' ا��	رت ��  $�	�  �1' ا67ل
),ذه ا�د1وى ھ' ا��' ���� إ��,� )' ا���Bب أ!��ب ا�ر0ص أو ا�ذو��ت أو ر��9ل ا�	�N و������' 

، 7ن ا���9ز ���ء �1' ��ك ا�و9�3ق ا�!�درة 	ن اSدارة �&��ر أو أو!�ل ا�د)? ا�!�درة 1ن ا�دارة 
ر)? د1وي  		� �&ط�� ا��ق )'  	���  ا��ر�0ص ��9زا أ!��� )' 	وا�,  ��ر ا��,  اSدار�

  .وھو 	� ا��+ر ��1� ا�&	ل ا�+9�5' 	�ذو أ	د �&�دا��Bب )' 	وا�,  ��رھ�، 
�ن	ؤ0را و��در ا���و�� ھ�� �	� �واط�ت ��1� ا��,�دات ا�	�	  ا�&��� �ر ا��زا�1ت ا��' ���ظ, �

�  	�ل ا�+ط&  ا�ر5 )' ا��B(ل�وا9�3ق !�درة 1ن ا�دارة �	�N �$ل 	�,	� ا�ذن  ,�أطرا)
	�  ��ر��0، وھو ر��N ا�6دم 	ن ��ك ا�و9�3ق�1% �	ؤ0را ��ث در�ت ا�	�$	  ا�&���  ،ا��زاع

 ��$ل ��ھم �		�  ،ا��زا�1ت ا�&+�ر� ���ت )' أ��ب ا�	��$م ا�	ور�����  ا�	�0!  �� �+� ��رت ��1
  .��زاع ��ن أطرا),�ا�&+��  ا��' أز	ن ا ا�$�3ر 	ن ا�0!و	�ت $��ر )' �ل

ا�!�در ���ر�V  38/2014ا���,�د ا�+رار ر6م ا�+رارات ا��' $ر�ت ھذا 	ن ��ك و
ر0!  ا���B(ل  وا�ذي �5	ن �ر��1Nن ��$�  ا�Bرف ا�	�	&  ��	�$	  ا�&���  15/07/2014

 ���ر�V أد��ا�ذي ا ا��زاع��م ، وھو 	� ا�+ط&  ا�ر�5  	�ل ا�0!و	 )' ��ر� V	�N  ا���ق
    .)' 1+�ر ��ر 	�4ظ 30/09/193
  

����  :د(وي ��ط�ل ا8�9�ل أو و:ف ا9(��ل ا�.د�دة: #
  

د1وي ا����زة : "د1وي �&ط�ل ا7��Bل أو و6ف ا17	�ل ا��د�دة ���,� ھ' �&ض ا�4+�1رف �+د 
�  37"ا�و�9�6  ا��' �ر	' إ�' 	�? ا�1Sداء �1' ا����زة 6�ل و6و1

، ��ر أ�� )' ا�	�دة .إ.ت.م.إ.ق 441و �440' )' ا�	�د��ن ا�	�رع ا�	ور�����1,� و6د �ص  
� 	ؤداه أن ھذه ا�د1وىو6? )' . إ.ت.م.إ.ق 443/1���!� 'B��� دي�	 Hر)? 0ط� �	إذا $�ن : "إ�

��,� أن ���م �1,� �Bب و�م ...	�ذ �1م �1' ا67ل 	ن... ا�	د1' ��9زا�إ�	�م ا7��Bل ا��' 	ن 
  ."�ك ا7��Bلإ�	�م �... 	دة �1م 	ن...��$ت

ذ�ك أن إ�	�م ا7��Bل � �	$ن 	&� د1وي �&ط�ل ا7��Bل �7� �����ل �&ط�ل �'ء 6د �م، �ل إ��� 
���: "�$ون ���,� أ	�م ���  �Bب ��ط�ب ر)? د1وي ا��Bب، $	� ھو 	د�ول 6و��,� أن ا��' 	ن 

  " .���م �1,� �Bب
�#��  :د(وي ا*�ر.�ع ا����زة: #

ا�د1وي ا��' ��	�ك )�,� ا�	د1' ����ز�� ا��' ���ت 	�� : "����زة ھ'ا) ا��رداد(د1وي ا��ر��ع 
	+ررة ��	��  ا����زة 	ن  ، ),' د1وى"�� �����م ا�&+�ر إ���ط���� ا��$م ��Hزام ا�	د1' �1

  . 38ا�B!ب
                                                 

  179. أ��U ا�[��ي ص/د –أ�cل ا�������ت ا�����	 وا��"�ر7	   36
  186. أ��U ا�[��ي ص/د –أ�cل ا�������ت ا�����	 وا��"�ر7	   37
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أن 	ن �ر)? د1وي ا��ر��ع ا����زة ھو ��9ز ا�&+�ر . إ.ت.م.إ.ق 443ا�	�دة  �صو�4,م 	ن       
  .�م ��وا)ر �روط ا����زة �&د	�� و�و ا�ذي ا��زع 

	? ا�	�طق و	? ط��&  ��ك ا�د1وي ا��' ����د إ�' أ1	�ل 0ط�رة وذات أ3ر �1'  ھذا ا��و��و��4ق 
ط ا����زة و�را����4ت إ�% ا��(م وا7	ن )' ا�	��	?، وا��' �$4' �ذا�,� 	�ررا �Tد�1ء دون 

  .  ا�0رى
$	� أّن $ّل أ1	�ل اS$راه ا��' �ؤ3ر ��زة 	ن ا���9ز ���+وة و�ر)? ھذه ا�د1وي �1' 	ن ا��زع ا�� 

  .�1% إرادة ا���9ز �&��ر 	ن 6��ل ا��&	�ل ا�+وة
��ن أن �$ون د1وي و5&ت �زاء �1'  –)' ا�+��ون ا�	!ري  –و��راوح د1وي ا��رداد ا����زة 

ة )' ذا�,� 1	ل ��ر 	�روع )�$ون 	ن د�1وي ا�	�9و��  و��ن أن �$ون و5&ت ��	��  ا����ز
)�$ون 	ن د�1وي ا����زة، وذ�ك �1' 0(ف ا�+��ون ا�4ر��' ا�ذي �&��رھ� أ6رب 7ن �$ون د1وي 

39�0!�  	ن د�1وي ا�	�9و��  �زاء �1' 1	ل ��ر 	�روع ھو ا��زاع ا����زة.  
أ6رب 7ن �$ون �زاء �1' ا��زاع ا����زة ��S$راه، و�رى أن ھذه ا�د1وى )' ا�+��ون ا�	ور����' 

�!در ا��$م )�,� �رد ا����زة أ$3ر 	�,� د1وي ��	��  ا����زة، ��ث د1وي 	�9و��  �+!�ر�  : أي
ا�	�د�  	ؤ��6 دون أن ���م )�	ن �� �ق ا����زة ا�+��و�� ، و�$ون ��	�$وم ��1� ر)? د1وي ا��رداد 

� ردت  تا��ز1,� أ� وأا����زة �&د ا��$م ��1� �ردھ�، )Hذا أ3�ت ���ز�� ا����+  �	�  .إ��
ز ا��	? ��ن د1وي ا����زة ا�و1دم �!ت . إ.ت.م.إ.	ن ق 447ا�	�دة  نو�د�ر ����ذ$�ر ھ�� أ

وھ' 1�6دة ��زم ا�	د1' وا�	د1' ��1� وذ�ك �1S��رات 6درھ� ا�	�رع ، ا����+�ق ود1وى
  .وا�+�5'

�� �!�د(�*����� )% اSد�1ء وإ� �+ط �+ ،��+% ھذا ا�	�? 9�6	�ً 	� دا	ت د1وى ا����زة 	�ظورة  
و	رد ھذا ا��+وط أن إ����ء ا�	د1% �ر)? د1وى ا�	�$�  �1د	�  �+? إ�1داء �1% ���ز��  ،������زة

� �	� ھذا ، �� ن ا��	��  ا��% 6ررھ� ا�	�رع1	�� ���زة 0!	�  و���ز�ً !�  �&د ����	�ً 5	���ً 	�
)���9ذ ��وز ����9ز أن �ر)?   ا����+�ق�م �$ن ا�&دوان �1% ا����زة 6د و6? 	ن �&د ر)? د1وى 

  ، .). إ.ت.م.إ.ق 447/1.م( ا����+�قد1وى ا����زة 	? ��6م د1وى 
�� �!�د(/ (!�-*���� �ا�ذي �ر)? ��1� د1وي ا����زة )��س �� ا��ق )' د)&,� �د)? 	��	د 	ن  أ�

)? د1وي ا�	�$�  أو 	و5وع ا��ق �ل ��1� د)&,� �د)? 	��' �1' ا����زة ذا�,�، و��س �� $ذ�ك ر
� أو ا����زل )&( 1ن ا����زة وردھ�  ا����+�ق� �� و����	� �6�ل !دور ا��$م )' ا����زة وإذ��1

 .).إ.ت.م.إ.ق 447/3.م(��	د1' و�و 6�ل ا��$م 
        �أن �ر)?  –6�ل ا�4!ل )�,�  –أ	� إذا $��ت ا�د1وي ا�	ر)و1  5ده ھ' د1وي ا�	�$�  )Hن �

7ن ذ�ك .)..إ.ت.م.إ.ق 447/2.م(�,� ���+� أو ��+� �1' د1وي ا�	�$�  د1وي ا����زة �واء $�ن ��
  .إ�	� �ؤ3ر �1' ا�	د1' $	� ��ق

�"��!� ��*���� �أ��س 3�وت �1'  –6�و� أو ر)�5  –)��س �� ���ء �$	� )' د�1وي ا����زة  أ�
��,� �1% ھذا ا��ق �ل �� )+ط أن ���	ل )' ا7د�  ا�	د�% ، .)إ.ت.م.إ.ق 446.م( �ق ا��	�ك أو ��4

  .و	� إذا $��ت ا��و)ت �روط,� أم ��+در 	� ��4ده )�	� �0ص ا����زة 
� د�1وي ا����زة $��و6ف وال ��ر �6��  �����زة )( ��	�,إ�% أن ھ��ك �&ض ا7	 و��در ا���رة

 وا�&+�ر ا�دا0ل )' ا�دو	�ن ا�&�م ��ر ا�	ر0ص) ا��ر$  وا�	��ر(وا�	���د وا�	�	وع 	ن ا�	�ل 
  .ا�4��Sع ������9ز 

                                                 
  .��I 6�*� ، 184/، صأ�cل ا�������ت ا�����	 وا��"�ر7	  ،أ��U ا�[��يــ   38
�� ا���م �����ــ  39�
. ���Kن ا���-*ة ا�����	 ا��+*�� (� )�ء ا�'%& وا�%$�ء، ا�"!ء ا����2" :� /�
إ�cار ". ا��0

��ت، ا�%�ھ*ة، ���ش�*اك �6 ا��*�	 ا�"��7ة، دار ا�2%�(	، ا��ار ا���$�ء، ا�-�0	 ا����2	، �I��
، 1998ا��ار ا�0*��	 �
  .431: ص
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	ن ا7	ر ا�+��و�'  12و�ري ھ�� أن ا�&+�رات ا�		�و�  )' 	ور������ �ر0ص ���زة ط�+� ��	�دة 
و	�  52ا�	�&�ق ���ظ�م 1+�رات وأرا5' ا�دو�   وا�	واد �1983و��و  5���ر�V  127/83:ر6م

������  �6Tط��1ت ( و	� �&دھ� )' )!�,� 142و) ������  �6Tط��1ت ا�ر��4 (�&دھ� )' 6�	,� 
ا�ذي ��B' و��ل  �2000و��و  17: ���ر�V 2000/089: $ل ذ�ك 	ن ا�	ر�وم ر6م) ا��5ر� 

ا�	ط�ق �U	ر ا�+��و�' ا�	ذ$ور، �	$ن أن  ����1990ر  31: ���ر�V 90/020	�ل ا�	ر�وم ر6م 
	�$,� إ� ط�+� ، ذ�ك أ�� � �	$ن �)اSدارة(��	' �د�1وي ا����زة و�$ن 5د ��ر ا��,  ا�	ر0!  

��Tراءات ا�	�!وص ��1,� )' ا��!وص ا�	ذ$ورة، و6�ل ذ�ك ��+' 	�$� ��دو�  و� �	$ن �	���,� 
�د�1وي ا�	�$�  وإ�	� �	ن ��وزھ� ���زة )&��  	$�	�  ��روط,� أن ���	' �د�1وي ا����زة )' 

�,����Bب 	وا�,  	ن ���زع ���ز�� أو ��&رض �� )�,� أو �ر�د إ���ء أ��Bل 	ن  �,�1 �� أن ��
�  .وھو 	� در�ت ا�	��$م �1% ا�&	ل �

 ��H( 3��ت د1وى ا����زةH� &�ق�� �	)� �	9ل ا�3��ت  ��م 1ن طر�قأ��و5و�1  إ�دى و	ا��' ا�
 :ق إ ع وا��' ھ' 402ا�	�دة  �ددھ� ا�	�رع )'

  إ6رار ا�0!م؛ 
  ا���  ا�$���� ؛
�,�دة ا��,ود؛  

  ا�+ر�� ؛
 .ا��	�ن وا��$ول �1,�

و�$4' �1% ا�	د1' أن �3�ت أ�� $�ن ��وز ا��'ء و6ت ا��Sزاع أو ا��&رض أو �دء ا7��Bل و
	ن  �ھ�0ووا�	&�وي إ�5)  إ�% ,� ا�	�دي �أن �3�ت ا���9ز و�ود �1!ر –	�د3S–  ��9��ت ا����زة 

���4رض أ�� ��وز ����ب �4��، وأ�� ھو !��ب ا��ق ا�ذي ��وزه ��% �+وم ا�د��ل �1'  ا�&�وب
  �&$سا

زة وا��	�? وز ا��' �0ول ا�+��م �د1وى ا����أّن ا�	�ّرع 6د )رق ��ن ا�	ّدة ا�+��و��  ���(�ظ ھ�� و�
$	� أّن !ورة إ)�$�ك ا��وز ���+وة �+وط ا�+��م �د1وى ا����زة،  و��ن أ�ل ،����	��  ا�+9�5ّ� 

  .ا����زةد�1وى 	����3ة 	ن ا�5وا�ط ا�&�ّ	  �
      

  
���  .ود(وى ا����زة .- ا����ق وا���,ف ��ن د(وى ا�*����قأو: ا����ث ا�#

�د� $��را ��ن ا�4+� و)+� ا�+�5ء �ول 1(6  إن 	و5وع د1وى ا����زة ود1وى ا����+�ق 1رف 
	ن دور )' ),م �ز��9ت $(  ذه ا�&(6 �	� �, ،1ن ذ�كوا�3Oر ا�	�ر��  ا��&ض ا�د1و��ن ��&5,	� 

  .ا��را9ّ�  و	را��,�+!ودة 	ن $ل وا�دة 	�,	� 	��ل ا��	��  ا�	ا�د1و��ن و
� ا�	و�ود ��ن ا�د1و��ن 	ن ��ث ا�	و5وع )��� )Hن )ط�ب ا�ولا�	( ا��0!�ص ا��را�'ور�م ا��

  .)ا�	ط�ب ا���3'(أ0رى  � �	$ن أن ���ب ا��0()�ت ا��وھر�  ��ن ا�د1و��ن )' 1ّدة �وا�ب ذ�ك

  .ا�*����ق ود(وى ا����زةأو.- ا����ق ��ن د(وى : ا��ط!ب ا�ول

� ��ن ���ا���دھ	� 	ن  )' 1دة أو�� �&ل أ�رزھ� ا�&+�ر�  د1وى ا����زة ود1وى ا����+�ق��رز ا��
  .ا��0!�ص ا��را�'وا�	و5وع ��ث 

  .)$ل 	ن ا�د1و��ن إ�	� ��!ب �1% ا�&+�ر دون ��ره 
&+�ر ا�ا�ذي �و�د �دا9ر��  )' $ل 	ن ا�د1و��ن ھو ا�+�5'����ظر ا�+�5' ا�	�0ص �را��� $	� أن 

  .ق إ م ت إ �30دة ط�+� ��	وذ�ك  ��1�ا�	���زع 
 � ���زة ا�3(3  �+���,� د�1ويا� د�1وين ا�ط(�6 	ن ا�+وا1د ا�&�	  أ�	$ن ا�+ول ��5ف �ذ�ك أ�

، )�+��ل د1وى ا��رداد ا����زة د1وى ا��رداد 	,	�,� �	��  ا�	�$�  ،ھ' ا�0رى  3(ث	�$�  



���ط ا����ق و ا����ف(ا���
ى ا����ر�� ا������ ود�
ى ا����زة                            ���� و�� ا���� و�� ��و            / ��ا�
	 ا�����ر(  
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��زة د1وى 	�? ا��&رض )' ھذه ھ' د1وى ا����+�ق، و�+��ل د1وى 	�? ا��&رض )' ا��ا�	�$�  و
 40ا�	�$� ، و�+��ل د1وى و6ف ا�1	�ل ا��د�دة )' ا����زة د1وى و6ف ا�1	�ل ا��د�دة )' ا�	�$� 

  وأھم أ�واع د1وى ا�	�$�  وأ$3رھ� ا����را ھ' د1وى ا���رداد

  أو�� ا��0(ف$�ن ھذا 1ن أو�� ا���4ق )	�ذا 1ن 

  .ا��ط!ب ا�#��� أو.- ا���,ف ��ن د(وى ا�*����ق ود(وى ا����زة

  ��رز ا��0(ف ��ن د1وى ا����زة ود1وى ا����+�ق ا�&+�ر�  )' 1دة أو�� �&ل أ�رزھ� 
  �ن ��ث ا�*�س ا����و�� : أو�
1ن طر�ق ا�+��و��  �,� ا��	��  ا�+��و��  ا��' 	��,� ا�	�رع ����9ز و0و�� ط�ب ا��	��  أ��س إّن 

��م ا�$��4ء �1د ا��ظر )�,� و�ذ�ك !رف ا�4&�' )' ا�&+�ر �	دة 	&�� ، 	�رد ا�� ھو د1وى ا����زة
و�$ون أ3ر ا��$م )�,� إ�+�ء  ،ا�وا6&�  ا��' �$رس ا�و5? ا�ظ�ھر و� �Bوص )' أ!ل ا��ق �9ل��	��

  .� ا���9ز �1% �وزه أو إر��1� إ��� إذا ا��زع 	�� �!4  و�6
، و ا��0ص ا���د ا�&+�ري ا�ذي �	��$��ق ا�	�$�  ا����_ 1ن ���	� أ��س د1وى ا����+�ق ھو 

  .�$ون أ3ر ا��$م )�,� ا���د ا�	�$�  �!��ب ا���د ا�&+�ري
�����ص ا��و(�: #  :�ن ��ث ا���

)'  ق إ م ت إ، ��26ث ��0ص ا�Bرف ا�	د��  �	�$	  ا�و��  )' د1وى ا����+�ق ط�+� ��	�دة 
��ن ��0ص 	��$م ا�	+�ط&�ت )' د1وى ا����زة ���ء �1% ا���,�د ا�+9�5' ��	�$	  ا�&��� ا�ذي �م 

1ن ��$�  ا�Bرف ا�	�	&   26/10/2010ا�!�در  ���ر�V  �18/2007$ر��� �	+�5% ا�+رار 
  .��	�$	  ا�&��� إ�5)  إ�% $و�,� ھ' !���  ا�و��  ا�&�	  )' ا��زا�1ت ا�	د�� 

�,�د وإن ��ھم ��$ل $��ر )' �ل ا�&د�د 	ن ا��زا�1ت ا�&+�ر�  �	� 6رره 	ن �+ر�ب ا�+�5ء ),ذا ا��
	ن ا�	�+��5ن �ظرا $3رة وا����ر 	��$	��	+�ط&�ت، إ� أن )�� 	� �+�ل ������  ��(	  ا���س 

���  ھذه ا��زا1ت )' أ���,�  � ��$م أنأ��1% ا�6ل 	ن و�,  ا��ظر ا��' �رى أ!���,�  ،ا�+��و�'�	
)' ا��زاع، 		� ��&ل ا�Bرف  �طر) )Hن ھذه ا��0رة ��د وأن �$ون1ن و9�3ق !�درة 1ن ا�دارة 

  .ق إ م ت إ 25ط�+� ��	�دة  �ا�دار�  �	��$م ا�و���ت ھ' ا�	�0!  ����ت )�
ق ع، ��+% 	�ك ��دو�  إ�%  14أن ا�+ط? ا�ر�5  	�ل ا��زاع ��ب ا�	�دة  ھذا ا�	&ط%و	� �&زز 

  . ��م ا�6ط�1,� ��$ل �,�9' �&د ��+ق ا��روط ا�وا��  �ذ�كأن 
$	� $�ن �,ذا ا���,�د أ3ره ا����' �1% ا�+�5ء ا�داري ��ث أ!�N 	,�ورا �0!  ا�Bرف ا�دار�  

  .   �	��$م ا�و���ت
 ،�و	? $ل ھذا ��+% �3	�ن 	� $ر��� ا�	�$	  ا�&��� 	ن ا��,�د �,ذا ا�0!وص أ	را � 	��ص 	�

ر�$�زه �1% 	�دأ إ���د ا���ول ا�&	��  ا�	(9	  وا�4&��  ��	��$ل ا�وا6&�  ا��' �1ز ا��ص �ظرا �
ا�+��وي 1ن إ���د ��ول �,�، و�	� �++� 	ن �و��د �(��,�د ا�+9�5' �,ذا ا�0!وص ��ك ا�	,	  ا��' 

  .أ��ط ��+�+,� �,ذه ا�	�$	 
�#��  �ن ��ث أ.ل ر � ا�د(وى : #

ت 	ر��ط  ���ل ��� �، �7,�� 	�����		�ر��,� )' أّي و6ت �راه ا�	د1'  �+? إن د1وى ا����+�ق
ا��ق زول ا��' � ، 0()� �د1وى ا����زةا�	��ك )' ر)? د1وى ا����+�ق 	�دد، �زول �4وا�� �ق

	,	� ط��ت ا�	ّدة �ق دا9م � �5	�ل �&دم ا���&	�ل ّن �ق ا�	�$�  7 ،�	رور ا�ز	ن)' 		� ر��,� 
  .وإن $�ن ���3ر ��!ول ا��+�دم ا�	$�ب س 0(�,� ا�	��ك �وزه ��&+�را��' �م �	�ر

ة )Hّ�,� ��0ص �`��ل �5+  �&�,� ا�	�رع �رط� أ����� �(���4ع ����	��  ا�+��و��  د�1وى ا����زأ	� 
  .و������' ��ب إ�3رة ا�د1وى 0(ل ��  	ن و6وع ا��Bب

                                                 
�� ا�*زاق أ��U ا���[�ري ، ا��j�I: ــ 7*ا�6) 40(� .598(� ش*ح ا�%���ن ا�����، U/ ا��
�C	 ، ج ص ،  
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���  :�ن ��ث �� را � ا�د(وى: را
د1وى ا��وز�  �+�ل 	ن ا���9ز �!رف ا��ظر 1ن !�4� $	��ك أو� إذا 	� �و)رت 	ن ا�	&�وم أّن ا�

 �و�وب �و)ر !4  ا�	��ك �دى ا���9ز 7!��ت ا�د1وى  ا��روط ا�+��و��  �7� �و ا��رط)�
، )' ��ن أّن ا�	�رع ��رص �1% �	��  &�% �,� و� ��+% إ�ّ إ	$���  د1وى ا����+�قا��وز�  � 	

  . و �م �$ن 	��$� ��&+�را���9ز ��% و�
  .ن 0و�� ر)&,� ����  �1�	أو 	 ك���	� د1وى ا����+�ق � �+�ل إ� 	ن ا�	��

�*��� :���  :�ن ��ث ا�8
  ���0ف ا�د1و��ن 	ن ��ث ا���B  ا��' �,دف ا��0ص 	ن ورا9,� إ�% 		�ر�  أي 	�,	�،

� إ3��ت 	�$�  ا�&+�ر �!���� �ر	% إ�% �	��  �ق ا�	�$�  و�$ون أ3ر ا��$م )�,   )د1وى ا����+�ق
�  .وإ6رارھ� �!4  �,��9 ، و��&� �ذ�ك )Hن  ا���ث )�,� ����ول ��	�ً أ��س ھذا ا��ق و	�رو��1

إ�% �	��  ا�و5&�  ا�4&��  ا��' ا$���,� ا���9ز �راء  و5? ا��د �1%   ���	� �,دف د1وي ا����زة
�  .ا�&+�ر �Bض ا��ظر 1ن أ��س ذ�ك و 	�رو��1

  .Hن د�1وي ا����زة � ��ر�ب ��1,� أي 	�$�  ��&+�ر 1$س د1وى ا����+�قو������' )
�  �ن ��ث ا��و"وع :*�د*

��ث إن د1وى ا����+�ق ��&�ق ���&+�رات ا�	�4ظ ، )' ��ن ��&�ق د1وى ا����زة ���&+�رات ��ر 
  .ا�	�4ظ 

    ا��ـ���ـ�ا��ـ���ـ�
ا��زا�1ت ا�&+�ر�  ���&	ل �1% أ$3ر 	ن !&�د ���د 	ن إن ا�	�رع ا�	ور����' 	ط��ب 

  :وذ�ك 1ن طر�قوإ���د ا���ول ا�	(9	  ��	و�ود 	�,� 

رار 	�ھو 	&	ول �� )' )' ا��زا�1ت ا�&+�ر� ، �1% ��0ق �56ء 1+�ي 	�0ص ����ت  ــ 
7ن ذ�ك ��	� ��$ون �� ا�3ر ا�����' )' ا��!دي �,ذه ا��زا�1ت ��$ل  ،�&ض ا�دول ا�	��ورة

  .)&�ل و	(9م

�د�,م �را$م ���3���,م )' ھذه ا�	��$م 	�0!�ن )' ا�	�دان ا�&+�ري 1ن طر�ق �0ق �56ة ــ 
وا�طرق ا�$��4   �1% ا),م وإدراك أ�&�د 	��0ف ا��زا�1ت ا�&+�ر�  6در�,مر)? 		� �� ،ا����رب

�,���.  

7ن ا��$م  �	��0ف أ�وا1,��و��د ا��,  ا�+��5  ا�	�0!  ����ت )' ا�زا�1ت ا�&+�ر�   ــــ 
6د �ؤدي �+��	� �1% ا��د��س وا�����ل &دم ا��0!�ص أو �H�ط�ل ا���د ا�&+�ري 	�ع ا�د1وى ��&دم �

�ق ا�	�$�  	&�+� )' ا��ظ�ر أن ��ت )�� 	�$	  أ0رى وھو 	� ���&$س  �+�ء)' �&ض ا����ن إ�% 
  .  	وال���� �1% ا�و�5ع ا�&+�ر�  و�1% ا��+رارھ� و�6	�,�، $	� ��$ل �1��5 ��و6ت وا�ط��6ت وا�

  

)' إط�ر وا�د �واء �&�ق ا�	ر +��و��  ا�	�&�+  �,ذا ا�	و5وع �ــ �	? ���ت ا��ر���  ا
  .���+وا��ن أو ا�	را��م ا�	ط�+  �,�

   .ــ ا��&��ل �H!دار 	دو�  ا��+وق ا�&��� 

ا�+��1H� '5دة ��ظ�م ا�	�$�  ا�&+�ر�  )'  �1932و��و  26:ا�	ر�وم ا�!�در ���ر�Vــ ا��Bء 
ا�	ط�ق �1% ��ل، 7ن ھذا ا�	ر�وم ھو ا�ط�ر ا�+��و�' ا�و��د &+�� ا�Bر��  �1% و�� ا���إ)ر�

�ي �	ت � و$و�� � ،6دم ��ر�V إ!داره)ر�م ، )' 	ور������ ا��راءات ا��0!  ������4ظ ا�&+�ري
� 	? ) ،	�ظو	  ��6و��  أ0رى� ���	�9� !�  ��	�ظو	� ا�+��و��  ا�وط��  �Hن ا�$3 ذ�ك �و�د	ر �

�م �&د 	و�ودة ��ن و�,�ت و	�	��ت ���دث 1ن �),و ، ��ول دون ا���	رار )' �ط��+�ا�&+��ت 
�رع أو �&د��,� 	ن طرف ا�	�م إ��Bؤھ�  ه�&ض 	وادأن ، $	� )ظ ا�&+�ري��1% أرض ا�وا6? 	3ل ا��

  .ا�4ر��' و� ز��� ��ن �ط�+,�
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	���  )' ��+�ق ا���+رار ا�&+�ري إن ا�&	ل �1% ��+�ق ھذه ا��راءات و��رھ� ���,م � 
	��0ف ا�!&دة ا�ذي ��$ل ا�ر$�زة ا7���  )' �0ق �	و ا�6!�دي ���&$س ������ب %�1 

  .)' ا�دو�  وا�	���ت

  و
 ا�	و)ق

  

  	�	د و�د ا���V و�د �دو/ ا�د$�ور                   

  و���ر=�س ا�8ر ��ن ا�دار�� وا��داث �����3 و��� ا�وا�3وط ا�.�


