
  


 
 

  

  
   

   
 

 

Abstract 
Successive contracts 

can be divided into fixed 
period contract and non-fixed 
period contract. The main 
difference between the two is 
that the contract of non fixed 
period would not be binding 
to the parties, each one can 
terminate it by servicing a 
notice of termination to 
another party, meanwhile the 
contract of fixed period  is 
binding and no body can 
terminate  it before the 
expiry date. 

This study is handling 
the termination of non-fixed 
period contract to explore the 
various aspects of this issue. 
The concept of non fixed 
period, the legal base of 
termination, the comparison 
with other legal systems and 
conditions of termination has 
been handled. The study is 
supported with judicial 
precedents that gives 
practical understanding of 
general principles and rules 
of law. 
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Control over obvious 

mistake 
Control is the obvious 

mistake as on the creations 
French council of state A 
mistake that a judge who 
sees begond the limits of 
reasonable and Based to 
authority It focused on the 
control of appropriate 
administrative judge to help 
overcome the difficulties 
faced by.  

These three levels start 
Control supervision  obvious 
mistake of fact  the 
adaptation than  Control and 
evaluation and assessment of 
these facts to show finally 
that the resolution 
appropriate to the reality or 
not . 

The scope of this 
Control to include public 
function disputes 
Disciplinary and disputes 
over of employees and 
Control measures for 

foreign…etc.and concluded 
that this Control was known 
by the administrative court of 
Egypt and Iraq  but in 
anarrowrange. 
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Abstract: 
This paper deals with 
the measures followed 
by the penal courts and 
offices of  penal 
mediation which were 
established due to the 
special laws through 
which a large pressure 
on the penal courts 
could be reduced by 
physical means in 
solving troubles which 
exist among the family 
members or among 
relatives or friends or 
among others, 
committing by a small 

or middle. crimes 
i.e.not in cases of large 
crimes as murdering 
and so on. This 
interfering is done 
according to the 
agreement of the whole 
plea parties with a 
permission from 
judicature which 
sometimes result in 
closing the plea and 
ending penal measures 
against murderer to 
help positively in 
solving troubles 
resulted from crimes.
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Abstract  

Sustainable human development 
is  the  real  measure  of  human 
well‐being,  a  process  concerned 
with  the  expansion  of  people's 
choices  as  to  ensure  and 
enhance  their  abilities  in  the 
field of health, education and the 
division  of  resources,  and 
promote  human  rights  and 
political  participation  and 
democracy. 

The  management  of  knowledge 
are  regarded  as  of  the  latest 

management  concepts,  which 
developed  literature  on  the 
quantity  and  quality,  has  seen 
the past years a growing interest 
by  the  business  sector  to  adopt 
the  concept  of  knowledge 
management,  and  the  subject 
turned  to  the  issue  of  a  central 
and vital in all parts of the world 
has  grown  by  virtue  of  the 
preparation  of  studies,  research 
and  literature  on  the  concepts 
The  dimensions  and  intellectual 
trends for this topic. 
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Abstract 
The Principle of Obligation 
not causing a harm of 
International Water 

ourse C
The

So we will talk in this study 
about ( The Principle of 

Obligation not causing a 
harm of International 
Water Course ) by which 
regulate the rights and 
obligations of the 
International Water 
Courses states , therefore 
our subject will be studied 
in three chapters; the first 
one talks about the 
definition of not causing 
harm, while the second 
talks about the legal 
foundation of not causing 
harm, and third talks about 
the effects of not causing 
harm, then we make 
conclusions and suggestions 
as one end to the topic.

 water subject 
considered as a very 
important international 
matter nowadays. On the 
other hand, the lake of 
drinking water sources the 
increase of demand to it 
makes many countries ( 
including Iraq ) suffer from 
the lack of water , this 
matter caused  a negative 
effect on the people and 
agriculture. 
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Abstract 

 The processes of blood 
transfusion medical topics 
important and especially in 
lost developments in 
medical science and 
treatment modalities, as 
made of Medical Sciences 
in various Majaltha and 
their competence strides in 
this development so that 
scientists can learn the 
secrets of the human body 
and treat what was a very 
difficult and these therapies 
treatment through blood 
transfusion has raised 
Kthel these processes 
controversy in many 
quarters of the medical and 
social as it drew blood 
people's attention since the 
dawn of history as one of 
the most important causes 
of life and observed that 
the human is possible to 

lose his life if he lost part of 
his blood at the same time 
it is possible to be transfer 
of part of the blood to the 
patient lead to save his life, 
for this we find that this 
matter has caused concern 
scholars in various fields 
and have passed blood 
transfusion in different 
stages of history, they 
arrived to the untouched at 
the present time. 

These operations need 
to be protected and this 
protection is that which 
should be available to 
protect the right of a donor 
who provided part of the 
blood in order to save his 
life, someone else need this 
part of the blood, Mhzh 
protection that aroused our 
attention and is the 
compensation they deserve 
the donor in the event of 
exposure to damage from 

 152



 
 

 
 

by the process of blood 
transfusion and this 
compensation covers 
material damage and moral 
support which could be 
exposed to the donor he 
and his family members in 
this regard has to be 
knowledge of the person 
entitled to compensation 
and the method of 
appreciation and this is 
what was purely, as well as 
the statement of the 
possible transfer of 
compensation to the back-
General of the victim in the 
case of the death of the 
donor and to the heirs as 

well, before all this was a 
statement the legal basis 
for the process of blood 
transfusion and the 
legitimacy of these 
operations, and notes that 
the importance of the 
subject lies in his 
description of Lifeline 
renewed in body, sound 
and soul-emitting life in 
Crrin and veins of patients 
and how it is possible to 
save his life through a small 
part of the blood donor and 
who introduced himself to 
danger in order to save the 
life of the patient. 
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Abstract 
Is a crime of 
falsification of documents 
study of the most serious 
crimes that were common 
at the present time and in 
order to reflect tightened 
raised that Neptda in our 

auses of research into the c
this crime and this 

khassna his first _Ma
section if we dealt with the 
economic factor and the 
extent of its impact on this 

as we pointed to the , crime
social worker as one of the 

did not factors causative 
lose sight of the political 

 leading role factor and the
in the prevalence of this 

as we pointed to a , rimec
chief of staff for which this 
crime beginners store and 
strength of the document 

and then the , study
material element based on 

changing facts in one of the 
ways in which the text of 

He strengthened the law 
another corner describes a 
mental element which 

science and the  Onebena on
the will of the science , will

of fraud and forgery in 
addition to the intention of 
the use of forged with 
forged for him and his 

khassna this second _Ma
section 

Did not overlook the 
inclusion of some means or 
ways that would reduce 
this crime or the shrinking 
them and this is what 
Oferdna his third section. 
Then concluded his seal've 
included the most 
prominent results of our 
findings, 
andrecommendations 
proposed in this aspec
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  الجزائية الدعوى ضمانات

 

 

 

 

 

ABSETRACT  

Its search  dealt with 

general  guaranty, we 

search in contexture 

problem which dealt the 

publicity and the labial and 

the notation and veto the 

judge and general lawyer  

or delegation the lawyer .

 : الملخص 

هذذ ا الث ذذع ق بلذذم ثال ذذماما  البامذذ  

فذذذذد الذذذذزائي القدابقذذذذ  ئ ذذذذز ث  مذذذذا 

ثمذذذذزي ر ذذذذ ا  المشذذذذال  ال ذذذذد  بلذذذذم 

ال ماما  الم بلق  ثالبلمقذ  ئالشذيئق  

ئال زئقن ئ ز القا د ئاإلزاذا  البذا  

 . أئ مزب الم امد فد ه ه الزائي

 المقزم 

 رطا  فد الم قا ئن ق م ع

 من ثمقمئا  القدابق  الزائي

 له   ايل اإلق ابق  ال ماما 

 ئه ه اازل  م اام  الى ال صئل

  م ا ل قمقع فد ُمق  ة ال ماما 

 م  ل  فد سئا  القدابق  الزائي

  لك ئ مقس  ، الم اام  أئ ال  ققم

 ثسق   بلقها  قع من ال ماما 

 ثبض أئ اام  ثصي  الم اام 

 اام   ماما  رلى فقها األشخاص

 ه ا سمقس  ئالقه ، خاص  ئ ماما 

 المث ع فد م مائل مث  قن رلى الث ع

 المث ع ئفد البام  ال ماما  األئل

 .الخاص  ال ماما  ال امد

 //  الث ع مشال 

 فد الث ع مشال    م ل

  لك  بلم مزي ان ال ساؤل

 أئ الخصئ  ثمصل   ال ماما 

 . البا  ثالمظا 

  مجيد صالح حمدي. د.أ

 السياسية والعلوم القانون كلية/ األنبار جامعة

 مبقش   قب اما  السقز

 ماقس ق  طالب

 السياسية ئالبلئ  القامئن الق / األمثا  قامب 
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 // الث ع أهمق 

  ئخى ال د ال ماما  ئرث اد ثقان

 رطا  فد   ققها   ئ ة المش ع

   ققم أقل من القدابق  الزائي

 .  غاق ها

 // الث ع ممهقق 

 الز اس  مهج الى الث ع ققئ 

 القئامقن  ئقها  لمب ف  المقا م 

 . األخ ي

 األئل المث ع

 البام  ال ماما   

 ق ز ال ماما   من المئع ه ا

 القامئمق  الزااما  من مقمئا  الى

 الزائي سق  ثآلق    بلم ال د البام 

 من القها ال د ئالصئ ة القدابق 

 فد لها الممشئز الهزف   ققم أقل

  ماما   ئااز فهد الص قح السق 

 القدابق  الخصئما   ُب  أساسق 

 ال ماما   ئ  م ل امئمق ، ثصي 

 . ئال زئقن ئالشيئق  ثالبالمق  البام 

 البالمق //    األئل المطلب

 فد البالمق  مبمى قخ لف

 مبماه ان االث زابد ال  ققم م  ل 

 ثما قق  د مما الم اام  م  ل  فد

 ئ ثالبالمق  المقصئز  مققد األم 

 ل  ثقن الم  ل قن ال ا فد رس  ما ا ها

 الم ئ ئالى ثه الزفع صئ ة لما

 :اآل د

 ئ االث زابد ال  ققم فد البالمق :  أئالا 

 :  رس  ما ا ه

 ه ه فد ثالبالمق  ُققصز

 الم بلق  المسثق  البالمق  هد الم  ل 

 االخصئ  ال  ققم ق مائله من ثال

 ئ ال  ققم ق ئلى من رلى ر اف 

 ال المبمى ه ا فإن ئثال الد ، أائامه

 ال  قققا  رق ا   ال  رلى قمص ف

 ف ز أي   ئ  فقه قُصح ماان فد

 الى ُقيسز  لك الن القمهئ  من

ال ققق  رظها  سثقل الُم قم
( )

 . 

 رخ لي   ز الزئل أن ئالئا ع

 ثالبالمق  أخ ها مزي  ئل ثقمها فقما

 مزي  قع من الم  ل  ه ه فد

 فد ا مام  ئمداقاها أهزافها   ققم

 للزئل فثالمسث  ، القدابق  الزائي

 فإن ئال مققب ال   ي ثمظا   أخ  ال د

 المظا  ه ا خصابص ر زي الس ق 

 ال  ققم رق ا ا  فإن ئثال الد

 ثالمسث  مطلي  س ق   ائن االث زابد

 فد ال ال هئ اما ئللقمهئ  للخصئ 

 ثالمظا   أخ  ال د الزئل أما ، ف مسا

 ال  ققم رق ا ا  فإن اإل هامد

 ثالمسث  مطلق  ثبالمق      االث زابد
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 فد ال ال هئ اما ئالقمهئ  للخصئ 

أم قاا ئ رمال  ا من ال
( )

 من ئهماك ،

 المظا  م اسن ثقن  قمع من القئامقن

 المظا  ئهئ ئا ز مظا  فد الساثققن

 ثالمسث  ثالبالمق  فأخ   المخ لط

 ثالمسث  ئالس ق  ئئاالبه  للخصئ 

  امئن ثه أخ  ما ئهئ للقمهئ ،

     المص ي القمابق  اإلق ا ا 

 فد المبزل، 551  لسم ( 51 )

 أصئل ئ امئن( 77) المازة

( 5)     األ زمد القدابق  الم ااما 

 المازة فد المبزل،  59  لسم 

 الم ااما  أصئل ئ امئن( 96)

( 3 8)     القزقز اللثمامد القدابق 

 المازة فد المبزل،  11  لسم 

 أصئل ئ امئن ،(  ،8/ 3)

     السئ ي القدابق  الم ااما 

 المازة فد ،551  لسم ( 8  )

(71/ . ) 

 أصئل  امئن ظل فد أما

     الب ا د القدابق  الم ااما 

  ز فإمه المبزل،  57  لسم ( 8 )

 أااله القئامقن مهج الى سا 

 ثقبله ئ لك المخ لط المظا  ثإا مازه

 أئ للخصئ  ثالمسث  المد ال  ققم

 للقمهئ  ثالمسث  ئس ي ئاالبه 

 . ممه( أ،ج/57) المازة فد ئ لك

 ه ه فد البالمق  ئ  قُم

 أط اف ئثا د للم ه  ثالمسث  الم  ل 

 الئ ئف  قع من أهمق ه له الزائي

 فال أزئا ه ال فد ال  ققم سق  الى

 فد  زه القابم  ثاألزل  أ زه  ُقياقأ

 القه ق ب   ث قع مماسب غق  ئ  

زفبها
(8)

 . 

 فقما الس ق  إل  ا  ثالمسث  أما

 فد   قلى فأهمق ها ثالقمهئ  ق بلم

 أئ اإلفساز من األزل  الى الم افظ 

 الخصئ  أل ز قمان ئثال الد ال شئقه

 فد للقمهئ  ثالمسث  ثالس ق  الزفع

 األصل اان ر ا أمه ثقز ، الم  ل  ه ه

 ئاالبه  أئ للخصئ  البالمق  هئ البا 

 ه ا الى ق ز فإمه للقمهئ  ئالس ق 

 ثصئ ة ال  ققم ثقبل رس  ما  األصل

 أئ للخصئ  ثالمسث    ى س ق 

 غقث ه  فد رق ا ه أئ ئاالبه 

 رثزا  الى  قزاا  ُقبز  لك فإن ئثال الد

  لك ئ  م ل ثالبالمق  الزفع

 :  قلد ثما االس  ما ا 

 :  ال  ئ ة  ال  -أ

 ال ال  ه ه فد ال  ئ ة    قم

 ال  ئ  من الخص   ماقن قائن  قن

 ال ققق  رظها  زئن ال قلئل  شأمه من

 المق مع  م ثقن ال با ض ققع فهما

 الخص   م ئثقن ال ققق  اشف فد



                                                       والسياسية القانونية للعلوم األنبار جامعة مجلة
 الخامس العدد

 
 

 
 

022 

 المش ع ئادن ئ ز ، ال  ئ  فد

 ال م  غلقب من ثأساا  ق ي ئل  ثقمهما

 ُقق   اأن ال امد ال م الى األئل

 ق ي أمه ثقز شاهز سماع م الا  الم قم

 ق مان لن الشاهز ه ا أن الئ   ثميس

 ثبض أما  ثصزم ثشهاز ه اإلزال  من

اان سثب ألي الخصئ 
(6)

   . 

 مثزأ أ    ال د القئامقن ئمن

 ممها م ا  ص ق   ثمصئص الس ق 

 اإلق ا ا   امئن الم ال سثقل الى

(   ) المازة فد الي مسد القمابق 

ممه
(5)

 القمابق  اإلق ا ا  ئ امئن ،

 المازة فد ال ا ، ساثم المص ي

 الم ااما  أصئل ئ امئن ،( 77)

 فد ال ا ، ساثم األ زمد القدابق 

 أصئل ئ امئن ،( 96) المازة

 ساثم السئ ي القدابق  الم ااما 

 ( .71) المازة فد ال ا ،

 ه ا أئ ز فقز الب ا د المش ع أما

 من( أ/57) المازة ظل فد االس  ما 

 آمف القدابق  الم ااما  أصئل  امئن

  ئقب ل  القئامقن  لك أن رال ال ا ،

 القه   زائ ال د األسثاب   زقز

 س قاا  رق ا ه من ثال  ققم المخ ص 

 أن رال ، القه   لك ل قزق    ا ه ر 

  لك الى أاز  ز الب ا د المش ع

 فد األسثاب  لك ُ زئن أن القه 

 ئهئ أااله المازة ثمئقب الم   

 . مش اما من القه ُق مى مئ ف

 القه   لك الى ققب امه ثقز

 الى ثاالطالع للخصئ  السماح

 اإلق ا  ئخاص  ال  قققق  األئ ام

ثغقاثه     ال ي
(9)

 . 

 : االس بقال  ال  -ب

 فقها ُقخشى ال د ال ال  ئهد

 رم ظ  لئ فقما الق قم  أزل   قاع من

 ق مامئا   ى الخصئ  رثالغ الم قم

ال  ئ  من
(7)

  ال  ثقن ئالي م ،

 أن فد قم ص  ئال  ئ ة االس بقال

 فد ال  ئ  من الخص  قممع الم قم

 ال  ققم رق ا  الن ال  ئ ة  ال 

 ال ال  فد أما ، مقصئز غقث ه فد

 أمه ثقز الممع ققُصز ال فهئ ال امق 

 ل قم مظ اا  اإلخطا  ئاقب من ق  لل

 .الئ  

 االس بقال  ال  الى ئمص 

 اإلق ا ا  اقامئن القئامقن مبظ 

 فد ال ا ، ساثم المص ي القمابق 

  امئن فد ئا لك ،( 77) المازة

 األ زمد القدابق  الم ااما  أصئل

( 96/8) المازة ثمئقب ال ا ، ساثم

 أصئل  امئن رطا  فد أما ،

 المشا  الب ا د القدابق  الم ااما 

 ه ا الى ص ا   قمص ل  فإمه رلقه،
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 قمثغد  ش قبد مقص ئهئ ، األم 

 لا  ة مش اما  ثل من رلقه االل يا 

البملق  ال قاة فد ئ ئاه
(3)

 . 

 الم اام  فد ثالبالمق  الزفع:   امقاا 

 :   ئرس  ما ا ه

 ه ه فد ثالبالمق  ُققصز

 الماس قمهئ  ق مان أن هئ الم  ل 

 من  مققد ثغق  للخصئ  ر اف 

 ما ئم اثب  الم اام  قلسا  مشاهزة

 ئما ئم افبا  مما شا  من فقها قزئ 

 قصز  ئما رق ا ا  من فقها ُق خ 

أ اا  ئ   ا ا  من فقها
(5)

 . 

  لك فد البالمق  أم  أن ق  ح

 ال  ققم م  ل  ان قخ لف الم  ل 

 للقمهئ  ثالسماح ئ لك االث زابد

 من ئالغاق  الم اام  قلسا  ث  ئ 

  مام  ُ بز أمها ثالبالمق  الزفع

  لئثه  فد الطمأمقم  لثع الخصئ 

 ان القا د رم  اف زئن   ئل ائمها

 لما البا  ال أي م ا ث  ثسثب القامئن

 ُ بز أمها اما الم اام  أ ما  فد قق ي

 قدا  لقبلمئا القمهئ  ل  ققف ئسقل 

القامئن مخالي 
( 1)

 ق ئلز أن ئلغ ض ،

 للم افظ  ئالخصئ  الماس رطمبمان

 الق ابق  االق ا ا  ص   الى

 ثبض م اثاة شثه  ان ئاالث باز

الخصئ 
(  )

 . 

 الى  ق ص  ال البالمق  ئرن 

 قلس  رلى  م ز رمما ئ الم اام  قلس 

 قئه ق   اازة ئهد ثال ا  المطم

 ثمص اس  مد ما رال ر ثااها ققب

 ال د للغاق    قققاا  ئ لك ، ص قح

 فد ال ق   زاق  ئهد المش ع  ئخاها

رلقه ئاالطمبمان الق ا 
(  )

 فبالمق  ،

 ش ئط من ش ط  ب ث  ثال ا  المطم

 رن ئ   ى م ااا ها الئاقب ص  ه

 ثقلس  ُمظ    ز الزائي اام 

س ق 
( 8)

. 

 البالمق    ققم اقيق  ان أما

  اا  أثئاب ثي ح     فإمها للقمهئ 

 زئن الماس لبمئ  الم اام  قلس 

 أن رمسان ألي ق م أمه اما ،  مققد

 الم اام  قلسا  فد قق ي ما قمقل

 فد ثالمش  ق  قم ال ي البا  لل أي

 رن ئ األخ ي، ئالئسابل الص ف

 رق ا ا  لقمقع قم ز البالمق  مطام

 المطم قلس  ئا لك الم اام 

ثال ا 
( 6)

 . 

 االمق  الى المص ئ ز ئ ز

 اقامئن القئامقن غالثق  فد الم اام 

 لسم  الي مسد القمابق  اإلق ا ا 

 الماز قن فد ، المبزل 553 

(585،819)
( 5)

 أصئل ئ امئن ، 

 القزقز اللثمامد القدابق  الم ااما 

 ، المبزل  11  لسم ( 3 8)    



                                                       والسياسية القانونية للعلوم األنبار جامعة مجلة
 الخامس العدد

 
 

 
 

020 

 ئ امئن ،( 73 ،65 ) الماز قن فد

 األ زمد القدابق  الم ااما  أصئل

 فد ، المبزل  59  لسم ( 5)    

 السلط   امئن ئفد ،(  7 ) المازة

 لسم ( 69)     المص ي الق ابق 

 أما ،( أ/3 ) المازة فد ، 57 

 القه المص قا  فقز الب ا د المش ع

 المازة ثمئقب ئص ق اا  ئا  اا 

 الم ااما  أصئل  امئن من(  5 )

  57  لسم ( 8 )     القدابق 

 فد البالمق  ه ه ألهمق  ئمظ اا  المبزل،

 الب ا د المش ع قق ص  فل  الم اام 

 ئ ال ا  ساثم القامئن فد ثإق ازها

 الماف  الزس ئ  فد أئ زها  ز رمما

 المازة فد ئ لك 115  لسم 

))  الى  مص ئال د ،( ساثباا /5 )

      ر ا رال المق  الم اا  قلسا 

 الى ئثما اا  ،((  س ق  قبلها الم ام 

 ُقبز ثها الم بلم الزفع فإن األهمق   لك

 ق م فإمه ئثال الد البا  المظا  من

 من م  ل  أي فد ثها الزفع للخصئ 

 ما ر ا القدابق  الخصئم  م ا ل

 ثإس  ما    ااقها ئل  الم ام  أغيل ها

  قزق  الى  مطئي ال د ال اال 

  قئزاا  ُ بز ئ س ق  ثقبلها الم ام 

 ثأن الماا  ، ثالبالمق  الزفع رثزا  الى

 أئ الم ه  رلى  مص ف ال الس ق  ه ه

 رال ئ الخصئ  ثا د أئ امه المزافع

 ، الزفاع فد ث قه  رخالالا   لك اا ث 

 قخل ما الم ه  من صز  ر ا أمه غق 

 رثبازه للم ام  قاد الم اام  ثمظا 

 ثغقاثه اإلق ا ا  ئ س م  القلس  من

    ثما الماا  ُ  قطه أن الم ام  ئالى

رق ا ا  من غقاثه فد
( 9)

 ئ  م ل ،

 :  ثاال د االس  ما ا   لك

 :  ال قزق ق  الس ق  -أ

 مبظ  فد المش ع أاطى

  ق ي أن للم ام  ال م القئامقن

 لسلط ها ئفقاا  س ق  ثصئ ة الم اام 

 الى الم افظ  ثزئااد ال قزق ق 

 االق اب  اآلزاب أئ البا  المظا 

 أئ الزاخلد الزئل  ثأمن الم بلق 

 ثه ك   بلم ال د الق اب  أئ الخا قد

 ثالسمب  مساساا   شال ئال د الب ض

 للم ام  ال م أاطى أمه اما ئالش ف

   ئ  من الماس من مبقم  فبا  ممع

 امزما ئاألطيال االمسا  الم اام 

 من ممبه  الزائي طثقب   س ئقب

 غالثق  القه مص  ما ئهئ ال  ئ 

 القدابق  اإلق ا ا  اقامئن القئامقن

 ،  55  لسم ( 85)     اإلما ا د

 ئ امئن ،(  9 ) المازة فد

( 8 )     القط ي القمابق  اإلق ا ا 

 ،( 37 ) المازة فد ،116  لسم 

 القدابق  الم ااما  أصئل ئ امئن
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 المبزل  59  لسم ( 5)     األ زمد

 أصئل ئ امئن ،(  7 ) المازة فد ،

 القزقز اللثمامد القدابق  الم ااما 

 ، المبزل  11  لسم ( 3 8)    

 ( .73 ،65 ) الماز قن فد

 الى فمص الب ا د المش ع أما

 من(  5 ) المازة ثمئقب األم   لك

     القدابق  الم ااما  أصئل  امئن

 ئ ز ، المبزل  57  لسم ( 8 )

 المازة ه ه فد الب ا د المش ع رمي ز

 ال د اآلزاب ثقئا  األمن رلى ثاإلشا ة

 من غق ه أما س ق  القلس  قبل  ث  

 رلقها المشا  القئامقن فد المش اقن

 البا  المظا  اثا ة ث ا  را يئا فقز

 ثشال المزلئل م ززة غق  اثا ة ئهد

 ثقن خالف م ا   ائن  ز ز قم

 ئثال الد ، الزائي ئخصئ  الم ام 

 القه ق مى الب ا د المش ع مئ ف فإن

 . اال قاه ه ا فد

 األ ئال فد الم ام  ئالى

 ثإا ثا    ا اها  سثقب آمياا  الم ائ ة

س ق  الم اام  قلسا 
( 7)

 لمب ف  ،

 . األم   لك  ث   ال د األسثاب

 :   الئقئثق  الس ق  -ب

 أن  أي امزما المش ع رن

 البازل  للم اام   مام   ب ث  البالمق 

 ق ي ال قبله الغاق   ا   ئخد فإن

 فد س ق  ئقبلها  قثها من غ ا  

 ُ ق   أهزاف من رمطال اا  ال اال  ثبض

  ماق  أئ الم ه  لشخص ال ماق  رما

 مما شا  من الق اة ثقن قزئ  ما

الق ابد ال أي ل  ق  زاماا 
( 3)

 ئه ه ،

 ال ئ القامئن ثمئقب ُ ي ض الس ق 

 ثل الم ام  ل قزق  ثها الققا  أم  ُق  ك

 ال ال هئ اما القها ئاقث  هد

  امئن من(  /73 ) للمازة ثالمسث 

 اللثمامد القدابق  الم ااما  أصئل

 ممع      ال د  ال ا ، ساثم القزقز

   ئ  من األ ئال قمقع فد األ زاع

 مص  ما ئا لك ، الم اام  قلس 

  ااق   امئن من( 53) المازة القه

 لسم ( 79)     الب ا د األ زاع

  ق ي))  الى  مص ئال د 538 

 س ق  قلس  فد ال زع م اام 

 ئقز رن أ ا ثه أ ز أئ ئلق  ث  ئ 

 من   ئ ه  الم ام     أي ئمن

 (( . األ زاع ثشؤئن المبمققن

 ه ه فد الس ق  من ئالغ ض

 ال ي السلثد األ   ل ئخد هئ ال ال 

 رطالع امز ال زع له ق ب ض  ز

ثه ال شهق  ئلبز  القه القمهئ 
( 5)

، 

 المش ع سقاس  من رمطال اا  ئ لك

 . القدابق 

 ئال زئقن ثالشيئق //  ال امد المطلب
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 قب ث ان ئال زئقن الشيئق  رن

 ُقبز فال زئقن ، م الدمان امص ان

 شياهاا  ط ح ما ل  ثق  الدم  م قق 

 الزفع سم مائل ل ا ، الم ام  أما 

 الى سمئ  ه ما ئه ا مباا  ثهما

 : اآل د الم ئ

 :  رس  مابا ها ئ الشيئق :  أئالا 

 الققا  هئ ثالشيئق  ُققصز

 ئثلغ  شياهاا  الم اام  ثإق ا ا 

 الزائي أط اف ااف  قيهمها مسمئا 

. 

 فد رق ا ا  من ق   ما فال

 ئثصئ  شيئقاا    لى أن ققب القلس 

 أن الم ام  الى ق بقن ألمه مسمئع

 من أصلق  ثصي  اققز ها ُ اّئن

 ، القلس  فد ُ ق قها ال د ال  قققا 

  بزئ فال االث زابق  ال  قققا  أما

 ققئد فال ل لك ال  مااها مامل  ائمها

 الى  امها فد  ا يد أن للم ام 

  مهقزاا  ُ بز ال د ال  قققا  ه ه

الق ابد لل  ققم
( 1)

 الى فققب ،

 قزلئن أن ئغق ه  ئالخث ا  الشهئز

 فقها ُقماَ شئن ئ القا د أما  ثأ ئاله 

 الطلثا   الئة ا لك ق بقن اما ، شياهاا 

 قسمع أن القا د ئالى ، ئالزفئع

 ئقط ح الم ه  ئأ ئال الشهئز ثميسه

 ُقب مز رق ا  فال للمما ش   لك ال

 شياهاا  ُقط ح أن ققب ال ا  فد القه

 قمقع  ثل من لمما ش ه القلس  فد

األط اف
(  )

 مثزأ  ئا  ُ بز ئالشيئق  ،

 لال ُق اح لاد الخصئ ، ثقن المئاقهه

 خصمه قئاقه أن الزائي فد ط ف

 قب ف أن له ئق اح أزل  من لزقه ثما

 ئ زئ  أق اا  أزل  من خصمه لزي ما

 أط اف ثقن المما ش  ثشأمها

الزائي
(  )

 . 

 ال د ال اال  فد أمه ئم ي

 الزائي أط اف أ ز فقها قائن

 قب فئن ال ال قن األقامب من القدابق 

  ق ي ال د ال سمق  الثلز لغ 

 ثاإلماان فإمه ، فقه الم اام 

 ر زي من مب مز ثم  ق  االس بام 

 ئمن للزئل  ال اثب  ال  قم  مباهز

 الى لالطمبمان القمقن   لقيه القابد

 فد  ئ قبه مع الاال  مقله ص  

 . الم   

 رق ا ا  فد ئللشيئق 

 ثها الزفع  ث   اثق ة أهمق  الم اام 

 ئرا ي  ثها  ق  ل  ر ا الم ام  أما 

 ال  ققم م ا   فد المزئم  ثاألزل 

 ث قزق  األهمق  ه ه ئ  قلى ، االث زابد

 ص  ها رلى ئاالطمبمان األزل 

 قس طقع   ى ثقمها فقما ئالمئادم 

 الى  ماا ه قثمد أن القا د

 ُقما شها ال د ئالئ ابع المبلئما 

 سمبه         ال د اإلق ا ا  ئالى
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الم اام  قلسا  فد ئثص ه
( 8)

 اما ،

 فد الم ه  ل م  مامه ُ بز أمها

 من  مامه  قع البازل  الم اام 

 له ئ  قح  زه المقزم  ثاألزل  اإللما 

 ال د ئثالط قق  لها  يمقزاا  زفااه ط ح

مماسث  ق اها
( 6)

 فد فإن ئثال الد ،

 ل م ئ مان للبزال    قققاا  ر ثااه

 من ُقبز المثزأ ه ا فإن ل لك الزفاع

البا  المظا 
( 5)

 . 

 ال د األهمق  ل لك ئثالمظ 

 مبظ   مائل ه فقز الشيئق  مثزأ ُق ققها

 أصئل  امئن ف مائله القئامقن

 القزقز اللثمامد القدابق  الم ااما 

 الماز قن فد آمياا، الم ائ 

  امئن فد ئا لك ،( 73 ،51 )

 األ زمد القدابق  الم ااما  أصئل

 ،(  /63 ) المازة فد ال ا ، ساثم

 اإلق ا ا  لقامئن ثالمسث   ا ه ئاألم 

 فد ال ا ، آمف المص ي القمابق 

  امئن ظل فد أما ، ممه(  81) المازة

 الب ا د القدابق  الم ااما  أصئل

 فإمه ، المبزل  57  لسم ( 8 )    

 المازة فد المثزأ  لك الى مص

 ققئد ال))  الى  مص ئال د(    )

 فد الزائي فد  س مز أن للم ام 

...  للمما ش  قط ح ل  زلقل رلى  امها

. )) 

 م ام      ل لك ئ طثققاا 

))  ثأمه   ا ا ها ثأ ز الب ام  مققد

 أن مقززاا  الم اام  فد الم ام  الى

 ئالشهازا  اإلفازا  رلى  سمع

  ا يد أن ال األخ ي األزل  ئ م ص

 الم اام  أئ ال  ققم الى ثاالطالع

(( أخ ي  زائي فد القا ق 
( 9)

  . 

 اان ر ا آخ  قامب من أمه رال

 هد الم اام  رق ا ا  فد األصل

 مبظ  ئفد المش ع فإن الشيئق 

 ه ا الى رس  ما ا  أئ ز القئامقن

 الى رس  ما ا  ُ بز ئثال الد المثزأ

 االس  ما ا   لك ئ  م ل ثه الزفع

 : ثاال د

 : شياهاا  اإلزال   ممع ال  ئقئز-أ

 قس طقع ال ال د ال اال  فد

 شياهاا  اإلزال  الشهئز أئ الخصئ  فقها

 من  ممبه ال  ممه  ثأ ز  ائن اأن

  قزق  له ممان فهما ، أثا  ائمه الاال 

 للشاهز أن اما ا اث  ئزفئاه طلثا ه

ا اث  ثشهاز ه ُقزلد أن
( 7)

 ما ئهئ ، 

 من( ب/93 ) المازة القه مص 

 القدابق  الم ااما  أصئل  امئن

  57  لسم ( 8 )     الب ا د

 قؤزي))  الى  مص ئال د ، المبزل

  قئد ئال شياهاا  شهاز ه الشاهز

 القه  ب َّ  ئر ا  أزابها أ ما  مقاطب ه
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 ثا اث  الم ام  له ف أ ن لبل  الاال 

 ... (( . شهاز ه

 مسقامه أئ الشاهز ر  ا   ب ُّ  -ب

 : ثها أزلى ال د ال از   ئ ابع

 الى ق ب   األ ئال ثبض فد

 سثب لئقئز الشاهز ر  ا  الم ام 

 غقاثه أئ م  ه أئ ائفا ه مبقن

 األسثاب من غق ه أئ الزئل  خا ج

 الشاهز ر  ا  مبها ق ب   ال د

 رفاز ه ث الئة  أم  أن للم ام  فققئد

 االث زابد ال  ققم أ ما  ثها أزلى ال د

ال  ققم م    فد ئالمزئم 
( 3)

، 

 من(  7 ) المازة القه مص  ما ئه ا

 القدابق  الم ااما  أصئل  امئن

  57  لسم ( 8 )     الب ا د

 ال د ال اال  فد ئا لك ، المبزل

 ال از   ئ ابع   ا ه از  فقها قزاد

 أئ الها فقها شهز رن ئ سثم ال د

 أ ما  أئ األزل  قمع م    فد ثب ها

 أما  أئ أمامها أئ االث زابد ال  ققم

 أن للم ام  ققئد فهما قدابق  م ام 

 ما ئهئ ، الشهازة  لك ث الئة  أم 

  امئن من( 71 ) المازة القه مص 

 الب ا د القدابق  الم ااما  أصئل

 . ال ا  ساثم

 قس ي ال االس  ما  ه ا أن رال

 ثبز الخص    ئ  از   ال  الى

 رق ا  ئ ص ق اا   ثلقغاا   ثلقغه

 قمقع فإن ث قه الغقاثق  الم اام 

 الم اام  فد المق  ة البام  القئااز

  مطثم الشيئق  مثزأ ئممها الئقاهق 

 مص ما ئهئ ، الغقاثق  الم اام  فد

 الم ااما  أصئل  امئن القه

 فد ال ا ، آمف الب ا د القدابق 

 رلقه  هث  ما ئهئ ،( أ/65 ) المازة

  امئن ثإس  ما  القئامقن مبظ 

 لسم ( 51 )     المص ي اإلق ا ا 

(  /83 ) المازة فد ، المبزل 551 

  امها  صز  أن للم ام  أقاد ال ي

 األزل  الى ثاالا ماز ال ال  ه ه فد

 ال  ققم أئ ام فد ئ ز  ال د

  طثقم ثقئاد  لك مبلالا  ، االث زابد

ثالمبا    الطبن فد المثزأ
( 5)

. 

 : المخاليا  مئاز -ج

  اازة من ا لك قس  مى

 ال فالقامئن ، المخاليا  مئاز الشيئق 

 ال  قققا  الى أ اامها ثمقان قش  ط

 فد الم ام   ق قها ال د الشيئق 

 المازة ثأ اا  امالا  الم ه  مئاقه 

 أصئل  امئن من(  /8  )

الب ا د القدابق  الم ااما 
(81)

، 

 ُ ب ث  ال ثط م ا   أن را ثا  ئالى

 للئ ابع ثالمسث  المخاليا  فد ُ ق 

 ، الباس ق ث  أن رلى فقها الم ث ه

 ثاإل ثا  الم ام   ا يد ئثال الد
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 الما ئث  الم ا   ه ه رلى رس مازاا 

 رال قزقز   ققم رق ا  القه قائن ئال

 لك ااس  ُث  ر ا
(8 )

 . 

 : ال زئقن:   امقاا 

 رق ا  ال ا اث  ثال زئقن ُققصز

 القلس  فد الم ام  أما  ق   شيئي

 قسمى خاص م    فد ئ  ثق ه

 ما ال فقه ق ث   قع القلس  م   

 م افبا  من القلس  فد زا 

ئزفئع ئطلثا  ئمما شا 
(8 )

 . 

 األمئ  من ال زئقن ئُقبز

 ان قصز   ا  أي الن القئه ق 

 أزل  الى ثما اا  ق   أن ققب الم ام 

 مما ش ها ق ي  اث   ئمبلئما 

 اما الخصئ  أما  المق  ثصئ ة

 ثها ق قزمئن ال د الزفئع    من

 لطلثا ه  الم ام  رس قاث  ئمزي

زفئاه  الى ئ زها
(88)

 مثزأ فهئ ،

 البمل ئا ع قي  ه ئممطقد الد 

 الخصئم  م ا ل قمقع فد الق ابد

 ال  ققم م  ل  فد سئا  القدابق 

 ثطثقب  ألمه الق ابد أئ االث زابد

 من ق ي ما مقل قمان ال ال ال

 أخ ي م  ل  رلى م  ل  من رق ا ا 

 ان رال القدابق  الخصئم  م ا ل من

 ئسقل  فهد ال زئقن ئسقل  ط قم

 ما فإ ا ن اإلق ا ا  ه ه ر ثا 

 م    اان فقها ممادا   صل 

 قه  ئمن  لك فد ال ق  هئ القلس 

 سالم  مزي م ا ث  قمان أخ ي

للقامئن ئمئافق ها اإلق ا ا 
(86)

. 

 الى قزل سمزاا  قم ل فال زئقن

 م ا ل فد اإلق ا ا   صئل

  زئقن از  أن ر  ، القدابق  الخصئم 

 از  رف  اض رلى قؤزي اإلق ا 

ن ثالم قق  ئه ا ، مثاش  ه  الم ه  قماِّ

 ثبز  الزفع من الزائي أط اف ئثقق 

 الما ئب غق  ال  ققم رلى االس ماز

م ابقه را ماز ئاز 
(85)

 . 

 فإن األهمق   لك ئأدا 

 طلثه ما  زئقن أغيل  ما ر ا الم ام 

 آخ  رق ا  أي أئ ثه أزلى أئ الخص 

 الشالد الزفع رثزا  له فإن ، ث  ئ ه

 الخاص الم    فد  زئقمه ث  ئ ة

لع أن له أن ثل ال ئث  ئ ه ثه  قطَّ

  الئ ه الم ام  من ئقطلب القه

 . م مئمه من لل أاز

 ساثق  القئامقن مبظ  ئ مائل 

 اإلق ا ا  اقامئن ال زئقن مثزأ ال ا ،

 فد ال ا ، ساثم المص ي القمابق 

 أصئل ئ امئن ،( 79 ) المازة

 ساثم األ زمد القدابق  الم ااما 

 ئ امئن ،(6  ) المازة فد ال ا ،

 اللثمامد القدابق  الم ااما  أصئل

 ،( 35 ،85 ) الماز قن فد القزقز

 المثزأ  مائل فقز الب ا د المش ع أما
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 رق ا ا   زئقن ان ال زقع سقام فد

 المازة فد ئ لك االث زابد ال  ققم

 الم ااما  أصئل  امئن من( 53)

 ه ا فد ئ ز ما ئا لك ، القدابق 

 رلى ُ شق  ازقزة مصئص من القامئن

 ثقلـــ س الى ممها م ا  ال زئقن مثزأ

 المئاز  الــالم

(  5،  3،  5،  8،3 ،97،95،

98،9 . ) 

 المش ع أن ثال ا  ئالقزق 

  زئقن ائقب  ز اان رن ئ الب ا د

  زئن أن قئقب ل  أمه رال اإلق ا ا 

 ، الغ ض له ا مخ ص اا ب  ثل من

 المازة فد المص ي المش ع فبل اما

 القمابق  اإلق ا ا   امئن من( 78)

 ئا ع فإن  لك ئمع ، رلقه، المشا 

 ث لك قأثه ل  المص ي الق ابد البمل

 المقض م ام  رسق   ئ األم 

 از  الى   ابها فد المص ق 

 ثبض فد الش ط ثه ا ال مسك

األ ئال
(89)

 . 

 

 ال امد المث ع

 الخاص  ال ماما   

 ق ز رمما الزفئع من المئع ه ا

 القامئمق  الزااما  من مقمئا  الى

 سق  الى الم افظ  رلى  هزف ال د

 ص ق   ثصئ ة القدابق  الخصئم 

 امز أشخاصها ثبض الى   ز ئال د

 ، األ قان ثبض فد أسثاثها   قم

 ثبض الى   ز ائمها خاص  فهد

 رلى  مص ف أن زئن األشخاص

 سق  آلق  فد األساسق  القئااز

 األشخاص  لك ئ  م ل ، الخصئم 

 أئ الزائي قمظ  ال ي ثالقا د

 من فقها ُقخاص  ال ي البا  االزاا 

 ُ بز ال د ال ز أسثاب  ئاف  مزي  قع

  لك أئ ، القامئمق  ال ماما   ثقل من

 رس بام ه  قع من ثالم ه    بلم ال د

 م ا  مزب الم ام  ل  ئلى ثم ا 

 ال ماما   لك ئ  م ل ، امه للزفاع

  البا  االزاا  ا ئ أئ القا د ث ز

 ال ماما   لك ئسمئ ح م ا  ئمزب

  اآل ققن المطلثقن فد

 ا ئ أئ القا د  ز//  األئل المطلب

 البا  االزاا 

 هد القا د ث ز ُققصز

 الخص  للم قا د المخئل  ال خص 

 مظ  ان القا د رم ماع قطلب ثأن

  ززها أسثاب الى ثما اا  زائاه

القامئن
(87)

 ثسلئك ق بلم ثه فالزفع ،

 م ئ الى الزائي مظ  أ ما  القا د

 ققع ئاقب هئ ال ي  قازه فد ُقشاك

الق ابق  صي ه ث ا  اا قه الى
(83)

 . 
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 مهم  القا د مهم  رن

 ال د الم ابج ثخطئ ة ل بلقها قسقم 

 القدابق  الخصئم  سق  ان   مخض

 القه     ب   ابد  ا  ثإصزا 

 أئ   ق ه فد الم ه  من  مال  ثبا 

 ققب ما أه  فإن ل ا ، قسمه أئ ماله

 أزا  أقل من القا د ثه ق صف أن

 ال قاز هئ البزل ئ  ققم مهامه

 ال أ ق  شأمه من ما ال ان ئاالث باز

 األشاال من شال ثأي ال قاز ه ا الى

 فد الم ززة أسثاثه  ئاف   ما ر ا

 ، ال ز ثأسثاب  ب ف ئال د القامئن

 مئ ف ققف أن قبمد القا د ئ قاز

 القامئمق  المصالح قدن ال ي الَ َا 

 اإلم قاد ان ئاإلث باز ثالبزل للخصئ 

 الخصئ  أ ز قامب رلى المث   غق 

 الطثقق  رم ما ا ه اام  مهما

  سن قامب رلى ئاالم قاد أئالمهمق 

 ث ز الزفع فإن ل ا ، القامئن  طثقم

 ال د ال ماما  أه  من ُقبز القا د

  قاز مثزأ  طثقم  سن  ايل

القا د
(85)

 . 

 الزفع الى ال ز القا د ئالى

 خالل الزائي مظ  ان  زه الم  من

 ئ  سل ، ل قزقمه ال الق  أقا  ال ال  

 فقه للث  ال مققد م ام  رلى األئ ام

مس بقل  ثصئ ة
(61)

. 

 فقها  من الثبض ئق ي 

 رلى الطلب  فع سثب أن القامئن

  مان لغ ض هئ ال مققد م ام 

ث قاز ال ز رق ا ا  فد المظ 
(6 )

، 

 من الغ ض أن ا لك قامثما من ئم ي

 قمظ  آخ   ا د ل  زقز هئ األم   لك

 ث ز الزفع  ثئل ف ض الى الزائي

 قملك ال القا د الن ، القا د

 لمظ  آخ   ا د   زقز صال ق 

 آخ  قامب من م ي أمما ثقز الزائي،

 ث ز الزفع طلب إل سال زااد ال أمه

  لك الن ال مققد م ام  رلى القا د

 ئمظ ها إل سالها ئ  اا  قس غ م األم 

 الزفع ُق فع أن فاألف ل ل ا ، ئرااز ها

 القا د  ثل من القه ال ز ثبز

 ال د الم ام   بقس رلى  زه المطلئب

 طلب غ ا  ئالى القا د  لك ق ثبها

 من   قاا  القا د الس شبا  ال م د

 ئفد ، ال قاا  سم ي اما الزائي مظ 

 ئاسب اإلق ا ا  فد  سهقل  لك

  اإلق ا  ه ا أمز رطال  ئ الفد الئ  

   . 

 القئامقن مبظ   مائل  ئ ز

 مسأل  ال ا ، آمي  القدابق  اإلق ابق 

 ُقَ ز ال د ال اال  ئ  زقز القا د  ز

 مبظمها الى قال ظ أمه ثقز ، فقها

 االزاا  ا ئ  ز مسأل   مظ  ل  أمها

 أئ ز ممها  س  أن ثل ال ، البا 
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 ا ئ  ز قئاد ثبز  ص ق   مصئصاا 

  امئن فد ال ال هئ اما البا  االزاا 

     المص ي القمابق  اإلق ا ا 

 فد المبزل، 551  لسم ( 51 )

 اإلق ا ا  ئ امئن ، ممه( 6 ) المازة

 لسم ( 85)     اإلما ا د القدابق 

 ، ممه( 17 ) المازة فد ، 55 

 لقامئن ثالمسث  األم  ئا لك

( 8 )     القط ي القمابق  اإلق ا ا 

(    13 ) المازة فد ،116  لسم 

 . ممه

  ثل من ُمم قز المئ ف ئه ا

 قصح ما الن القامئن فقها  غالثق 

 أق اا  قصح القا د  ز ثه ال مسك

  لك ن البا  االزاا  لب ئ ثالمسث 

 سق  فد مؤ  اا   أقاا  لألخق  الن

 رال للم ا  ملد  غق  اان ئرن الزائي

 مظ ة مئ يه رلى  مظ  الم ام  أن

 الم ه   م من أن اما ، خاص  ره ما 

   ق ه أن رلى قطمأن أن ه ه ئال ال 

 ثبقزة م اقزة أمقمه أقزي ثقن مئزا 

االم قاد شثه  ان
(6 )

 ثه ا ئأخ  ،

  امئن ظل فد الب ا د المش ع ال أي

 لسم ( 55 )     البا  االزاا 

 أئالا،/ 97) المازة فد المبزل، 575 

 ُق ز ثأمه ثقم  ال د ممه(  ال اا   امقاا،

 ثه ُق ز ثما البا  االزاا  ا ئ

 ثال ز الم بلم الطلب ئققز  ، القا د

 أن اما ، البا  االزاا   بقس رلى

 سثثاا  ثه   قم ر ا البا  االزاا  لب ئ

 قطلب أن فله ال  ج رس شب  أئ لل ز

 ال ز طلب ئقائن  بقسه من ال م د

 . ثا اا  ال م د أئ

 مئ ف رلى ممقل فإمما ئثزئ ما

ه ئمؤقزه الب ا د المش ع  ئهد ثالُ قَّ

 خصماا  ُقبز ال البا  االزاا  ا ئ أن

 ثبز  القئل إلماان خالصأ  امئمقاا 

 ، ُق ز ال الخص  أن ثزائي  زه قئاد

 للمق مع مم ل هئ البا  فاالزاا 

 أط اف لقمقع م اقز فهئ ئثال الد

 أا ا  ثإا ثا ه  القدابق  الزائي

 زئن لقامب قمقل فال المق مع له ا

 ه ا فد ُققال ما فإن ئثال الد ن آخ 

م القا د ل ز أ ئال من المقا   ُقصزَّ

 م ي ثل ال ، البا  االزاا  ا ئ الى

 مسأل   ق ص  ال أن الممطم من ثأن

 االزاا  أئ القا د  ال  الى ال ز

 أن ممان شخص أي رلى ثل البا 

 الزائي سق  الى  أ ق  له قائن

 آخ  شخص أي أئ االم قم القدابق 

 أامال من امه قصز  فقما أهمق  له

 . مؤ  ة رق ابق 

 ال ز مسأل   مظق  فإن ئامئماا 

 ال د الشالق  الزفئع من ثإا ثا ها

 القدابق  الخصئم  رطا  فد ُ  ا 

م   أغلب فد ئرق ا ا ها أسثاثها ُمظِّ
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 هئ اما القدابق  اإلق ا ا   ئامقن

  القمابق  اإلق ا ا   امئن فد ال ال

  ال ي المبزل، 553  لسم  الي مسد

  اال   زز  قع ئا ح ثشال  مظمها

 أسثاب ان مس قل ثشال ال م د

ال ز
(68)

 اإلق ا ا   امئن رن اما ،

 لسم ( 51 )     المص ي القمابق 

 األم  ه ا  مائل  ز ، المبزل 551 

  امئن ئا لك ،( 67 ) المازة فد

( 71)     اللقثد القمابق  اإلق ا ا 

-1  ) الماز قن فد ،578  لسم 

  امئن  ا ه ئال ال ،( 8  

     اإلما ا د القدابق  اإلق ا ا 

 المازة فد ،  55  لسم ( 85)

 الى  ق مع  ااز ئال د ،( 19 )

 فد ئالم م ل  لل ز الغالث  األسثاب

 الى ئ ب  الق قم  ائن  ال 

 اان أن له سثم أئ شخصقاا  القا د

 ميس فد الق ابد لل ثط مأمئ اا 

 أامال من ثبمل فقها  ا  أئ ، الزائي

 أ ز ان الزفاع أئ اال ها  أئ ال  ققم

 من امالا  فقها ثاش  أئ فقها الخصئ 

 أئ شهازة فقها أزي أئ الخث ة أامال

   اث  اال   الخصئ  ثأ ز   ثطه أن

 . مصاه ة أئ

 أصئل  امئن ظل فد أ 

     الب ا د القدابق  الم ااما 

 ل  فإمه ، المبزل  57  لسم ( 8 )

 ئاإلق ا ا  األسثاب  لك قمظ 

 مما القامئن، ه ا فد ثال ز الم بلق 

  امئن أ اا  رلى ال قئع قق  د

( 38)     الب ا د المزمق  الم افبا 

 ُقبز ال ي ، المبزل 595  لسم 

 فد اإلق ا ا   ئامقن لااف  الم قع

 ل  ما مص ثشأمها ق ز ل  ال د األمئ 

ص قح ثمص مبه ق با ض
(66)

 . 

 مصئص رلى ال قئع ئامز

 أسثاب مظ  أمه مال ظ األخق  القامئن

 أسثاب األئل المئع مئاقن رلى ال ز

 مظ  من مممئااا  القا د  قبل

 الخصئ  من ا ز ق قز  ل  ئلئ الزائي

 ال امد ئالمئع ث زه الزفع ثإثزا 

 مظ  من مممئااا  القا د  قبل أسثاب

 الخصئ  أ ز زفع ر ا الزائي

ث زه
(65)

 ال ز أسثاب مظ  أمه أي ،

 رلى  قسقمها مبه ُقمان ال ي ثالشال

 قئادق  ئأخ ي ئقئثق   ز أسثاب

 :اآل د الم ئ ئالى

 :  الئقئثد ال ز:  أئالا 

  امئن من(  5) المازة قا  

 ثيق ا ها الب ا د المزمق  الم افبا 

 مظ  من ال اا  ممع ث اال  الخمس 

 :  ثاال د المازة  لك ئ مص الزائي

 فد الزائي مظ  للقا د ققئد ال)) 

 :  اآل ق  األ ئال
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   قثاا  أئ صه اا  أئ دئقاا  اان ر ا .1

 . ال اثب  الز ق  رلى الخصئ  أل ز

 أئالزه أل ز أئ لدئقه أئ له اان ر ا .2

 مع  ابم  خصئم  أثئقه أ ز أئ

 أ ز أئ دئقه مع أئ الط فقن أ ز

 . أثئقه أ ز أئ أئالزه

 أئ الخصئ  أل ز ئاقالا  اان ر ا .3

 ظاه اا  ئا  اا  أئ  قماا  أئ القه ئصقاا 

 أئ   اث  صل  له اام  أئ ، له

 أ ز ثئاقل ال اثب  للز ق  مصاه ة

 القه القق  أئ الئصد أئ الخصئ 

 رزا ة مقلس أا ا  ثأ ز أئ

 الزائي فد ط ف هد ال د الش ا 

 . مزق قها أ ز أئ

 أئ ألصئله أئ لدئقه أئ له اان ر ا .4

 ألدئاقه  أئ لي ئاه أئ ألدئاقه 

 أئ امه ئاقالا  هئ قائن لمن أئ

 فد مصل   القه  قماا  أئ ئصقاا 

 . القابم  الزائي

 أ ز ان   افع أئ أف ى  ز اان ر ا .5

  ز اان أئ الزائي فد الط فقن

 أئ خثق اا  أئ  ا قاا  مظ ها له سثم

 فقها شهازة أزي  ز اان أئ م اماا 

. )) 

  لك فد رلقها الُمشا  فال اال 

 فد المظ  ان االم ماع  ئقب المازة

 امئماا  ئ يها ئقس ئقب الزائي
(69)

، 

  ، ثها الخصئ  أ ز قزفع ل  ئلئ   ى

 أئ الم ام   ثل من ر ا  ه فالئاقب

 من  ئاازه أن سقما البا  االزاا 

 ، مخالي ها ققئد ال ال د البا  المظا 

 أي فد ثها الزفع ر ا ة قمان أئ

 الخصئم  م ا ل من م  ل 

 ال  ققم م  ل  فد سئا  القدابق 

 امز أئ الم اام  أئ االث زابد

 أئ الغقاثد ال ا  الى االا  اض

ال مققد
(67)

 مظ  ر ا أمه ثل ال ،

 األ ئال فد الزائي فد القا د

 رق ا ا  فقها ئر خ  رلقها الُمشا 

 قيسخ فإمه ثها  امه أصز  أئ مبقم 

 قمقع ئُ مقض ال ا   لك

اإلق ا ا 
(63)

 . 

( 8) ثاليق ة ق بلم فقما ُمشق  ئ

 أااله رلقها الُمشا (  5) المازة من

 ممع فد القها رس مز المش ع ثأن

 غق  آخ  امل ثأي القا د رش غال

 خاص  مصالح له  مشأ ال اد الق ا 

  ز  ئاثط فد قزخل أئ أزثق  أئ مازق 

  ابه فد  ؤ  
(65)

 . 

 ثال ز الزفع  ال  الى ئ أاقزاا 

 المازة ا لك القه مص  فقز ئقئثقاا 

 الق ابد ال مظق   امئن من( 3)

 575  لسم ( 91 )     الب ا د

 ال))  الى  مص ئال د ، المبزل

   ابق  هقب  فد قش  ك أن ققئد

   اث  أئ مصاه ة ثقمه    اة ئا زة
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 أن ققئد ال ئ ، ال اثب  الز ق  لغاق 

 أصز ه  ا  فد طبماا  القا د قمظ 

 الم ائ ة البال     ثطه آخ   ا د

. )) 

 م ام      ل لك ئ طثققاا 

))  ثأمه   ا ا ها ثأ ز الب ام  مققد

 لم ام   بقساا  المش اد اان ر ا

 له فلقس الزائي  مظ  ال د القماقا 

 المازة  سب الزائي مقل طلب

 الم ااما  أصئل  امئن من(  6 )

 ال م د قطلب أن له ئلان ، القدابق 

( 56) للمازة طثقاا  الزائي  ؤق  ان

 الم بلق  المزمق  الم افبا   امئن من

  ئامقن لااف  الم قع ألمه ثالمئ ئع

((ئاإلق ا ا  الم افبا 
(51)

 . 

 رلقها المشا (  6 ) ئالمازة

 الم ااما  أصئل  امئن من أااله

 مقل ققئد))  الى  مص القدابق 

 م ام  رخ صاص من الزائي

 قدابق  م ام  رخ صاص رلى قدابق 

 ئدق  من ثأم  ز ق ها ثميس أخ ي

 أئ ال مققد م ام  من ثق ا  أئ البزل

 ر ا ممطق ها  من القماقا  م ام 

 اان أئ األمن ظ ئف  لك ر    

((  ال ققق  ظهئ  الى قسااز المقل

 رلقها الُمشا ( 56) المازة أما ،

 المزمق  الم افبا   امئن من أااله

 ر ا للقا د ققئد))  الى  مص

 الزائي مظ  من ثال  ج رس شب 

 الى  م قه أم  قب ض أن سثب ألي

 ر  ا ه فد للمظ  الم ام   بقس

 (( . ال م د الى

 :   القئادي ال ز:   امقاا 

  اال  من اآلخ  المئع أما

 ال ي القئادي ال ز فهئ ثال ز الزفع

 المزمق  الم افبا   امئن القه مص

  مص ئال د( 58) المازة فد الب ا د

 أل ز القا د  ز ققئد))  الى

 : اآل قه األسثاب

 مس خزماا  الط فقن أ ز اان ر ا .1

 را از  ز هئ اان أئ ، امزه

 ، مساام ه أئ الط فقن أ ز مؤاال 

  ثقل هزق  ممه  لقى  ز اان أئ

 . ثبزها أئ الزائي ر ام 

 الط فقن أ ز ئثقن ثقمه اان ر ا .2

 از  مبها ُق قح صزا   أئ ازائة

 . مقل ثغق  ال ا  رس طاا ه

  ثل  أقاا  فقها أثزي  ز اان ر ا .3

 (( .. األئان

 من ال اال   لك ثأ ز فالزفع

 من ألي قمان ال د القئادق  األمئ 

 رلى رطمبمامه  سب رثزاؤها الخصئ 

 ثالمسث  أما ، ازمه من القا د  قاز

 رماامق  مم ه  ز القامئن فإن للقا د

 الزائي مظ  ان  م ق ه طلب  قزق 
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 اان سثب ألي ال  ج رس شبا ه امز

 فد  ا ها الئا ز األسثاب سئا 

 أئ القئادي أئ الئقئثد ال ز  اال 

 أم  فقب ض األسثاب من غق ها

 . الم ام   بقس الى  م ق ه

 ال امق  اليق ة أن رلى ُمشق  ئ

 آمياا  رلقها الُمشا ( 58) المازة من

 أن اليقها  ثبض ثشأمها ق ي

 الباث ة اللقا ا  أئ الثسقط  الخالفا 

ثها قؤثه ال
(5 )

 ثاليق ة ق بلم ئفقما ،

 ال أي رثا   ثقل من ُقبز ال فإمه ال ال  

 ث  ثق  القا د ققئ  أن األئان  ثل

 فد اإلق ا ا  أئ الق ا ا  ثبض

 صمق  من  لك اان ر ا الزائي م   

 م ام  رلقه أشا   ما ئه ا ، ئاقثا ه

 أن))  ثأمه لها   ا  فد الب ام  مققد

 من الم    فد القا د ُق ث ه ما

 ل س  الدم  ق اها ئرق ا ا    ا ا 

 البقز  يسق   لك فد ثما الزائي

  ثقل من قب ث  ال الزائي فد المث د

 هئ ثل الزائي فد المسثم ال أي ثقان

 ث ا  الم ام  ئاقثا  صمق  من

 الزائي  ئققه فد ئسلط ها ئالق ها

 ال  ئل لك.  أزل  من ثها ق بلم ئما

 الم ائ  للسثب القا د  ز طلب ققثل

 رمما ئ لل أي   سقساا  قب ث  ال ألمه

 رصزا  امز  لك فد قطبن أن للخص 

(( للزائي ال اس  ال ا 
(5 )

 . 

 م ا  مزب//  ال امد المطلب

 هئ الم ه  أن المب ئف من

 الزفاع مثاش ة من أساساا  قس يقز ال ي

 رن ئ رس بمله شا  رن له  م فهئ

 مصل  ه أن  أي ر ا   اه شا 

 ئرن   ى الم ه  أن شك ئال السائ 

 الخصئم  رق ا ا  ثقئااز ملماا  اان

 قس طقع ال أمه ثقز المخ لي  ثم ا لها

 اال ها  مئ ف فد ائمه زفااه    قب

  ز ثما اال ط اب من الا ق  ُقصقثه

 األم  ميسه ان الزفاع ُق سن ال ققبله

 فد امه ُقزافع من ئقئز ق طلب ال ي

 أهمق   ث د فهما ئثال الد المئ ف ه ا

 من ثإا ثا ه ، ثم ا  االس بام 

الزفاع  م مس لدما 
(58)

 . 

 أهمق  األهمق  ه ه رلى ئُ  اف

  م فد اإلسها  فد  امن أُخ ي

 أف ل ئقه الى الم ه  ان الزفاع

 ئثخث  ه الم امد قس طقع ث قع

 الئ   ئفد ُقثزي أن القامئمق 

 زفئع من رثزاؤه قق  د ما المماسب

 ئ ، القا د له قأ ن أن ثبز ئطلثا 

 األم   لك   ثق  ئقب له قأ ن ل  ر ا

الم    فد
(56)

 ل  ققم ئ لك ،

 اإل ها  سلط  ثقن الي ص فد ال اافئ 

 فأن ال  ئ  ه ا ئثزئن الزفاع ئهقب 

 الى ال اق   هد  ثقى اال ها  اي 

 اإل  ا  رلى قؤزي مما الزفاع اي 
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الم ه  ث قئم
(55)

  قن فاإلمسان ،

 ال ق   بئده  ز اال ها  مئ ع ُقئ ع

 ان ُققصِّ  ث قع ، الاال  ئ  ق  

 الم قق   ائن ئ ز ميسه ان الزفاع

 ث ي  ممه ه  ثق   الظل   ثما

 الظل   لك لمبالق  سثقل ال ئثال الد

 م ا  قامثه رلى قائن أن سئي

 ه ه قزا  ئمما ، امه ئقافع ُقبا زه

 لقس الزفاع  م ثأن ال سلق  اليا ة

 قزُخل أمه ثل ئ زه الم ه   قئم من

 ئق  ل أق اا  المق مع  قئم  من

  ئافز أ ز ث سثامه الئاقب ممدل

البزال 
(59)

 . 

 فقز األهمق   لك من رمطال اا  ئ

 ئقئب الى القئامقن غالثق    ص 

 من أ باثه ُ زفع الم ه  م ا  مزب

 ثها ققُ  ل  ال د ال اال  فد الزئل 

  ا يد ئل   امه م ا  ث ئاقل الم ه 

 الزفاع  م مس لدما  ر  ا   ز امز

 اإل اط  ث م ئالم م ل  للم ه 

 الزائي ملف الى ئاالطالع ثال هم 

 أ ما  الم ه   اثقل ممع أئ

م اام ه
(57)

 اإلس بام  فد  قه أئ ،

 مزب ئقئب أ    رمما ئ ، ثم ا 

 قس بن ل  ال د ال اال  فد له م ا 

 . ثم ا  فقها

  لك الم ام  أغيل  ما فإ ا

  ثل من ُق ا  شالقاا  زفباا  ُقبز فإمه األم 

   ى أئ البا  اإلزاا  أئ  الم ه 

 ُقلدمها ال د ال اال  فد  الم ام 

 . م ا  ثمزب القامئن

 القئامقن مئ ف اان ر ا أمه ثقز 

 از   ال  فد م ا  مزب أئقث  ال د

 الى الشالد الزفع أسس  ئ ئقئزه

 ثقمها فقما رخ لي   ز أمها رال رغياله

 م ا  مزب ق ئقب ال د الم  ل   ئل

 :  لال د ئفقاا  فقها

 :   االث زابد ال  ققم م  ل :  أئالا 

 ر قه  الم  ل  ه ه فد

 ثصزز ر قاها  ازة رلى القئامقن

 فأ قه فقها للم ه  م ا  مزب ر  ا 

 م ا  مزب قئاد از  رلى ممها  س 

 ل  أمها ثل ال الم  ل   لك فد للم ه 

ل الم امد ث  ئ   سمح  من المئاَّ

 رق ا ا  قمقع   ئ  فد الم ه   ثل

 الم ه  رس قئاب فقها ثما ال  ققم

 ئُ صِز  ال  ققم رق ا ا   م هد   ى

 ثشأمه الق ا  ثال  ققم القابم  القه 

 ال ش قع هئ ال ش قبا  ه ه ئمن

السئفق د
(53)

 ثالمسث  ال ال ئا لك ،

 ال شقلد القمابق  اإلق ا ا  لقامئن

ئاأللمامد
(55)

. 

 رلى ممها آخ   س  ئ هب

له ال ي الم امد   ئ  رماامق   ئاَّ

 رق ا ا  ئ  ئ  امه للزفاع الم ه 
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 ئلان قئادي أم  ث  ئ ه ال  ققم

 ، االس قئاب ئامز القماقا  ق اب  فد

 ثبز   قزاا  ال  ققم قه  ال  ف    ر 

 زائة  ثل ثال  ققم الققا  قئاد

 قي ض أن زئن ئلان م امقه   ئ 

 له  مزب أن الم ام  الى القامئن

 ل  ال د ال اال  فد امه للزفاع م امقاا 

 أن فلها م امقاا  الم ه  فقها قئال

 از  لها  ثقن ر ا ثال  ققم  ش ع

له م ا  ئقئز
(91)

 رلقه  هب ما ئهئ ،

  امئن فد المص ي المش ع

 لسم ( 51 )     القمابق  اإلق ا ا 

(  /6 ) المازة فد ، المبزل551 

 المش ع مئ ف مع ق يم ئهئ ممه

 زائة ئقئب  ال  فد الي مسد

 ئالمئاقه  االس قئاب فد الم امد

  لك ُقبلم ل  الي مسد المش ع أن رال

فقط  القماقا  ق اب  الى األم 
(9 )

. 

  هث  فقز ممها اآلخ  القس  أما

 فد الم ه  ان م ا    ئ  قئاد رلى

 فد   ئ ه ئقئب مع الم  ل   لك

  لك من ئأثبز ئالقمح القماقا  ق اب 

  قامه از  امز امه م ا  مزب رلى

  لك فد امه للزفاع م ا  ث ئاقل

 سا  ال ي المئ ف ئهئ ، الق اب 

 األم  ثمئقب الب ا د الق ا  القه

 االب الف سلط  ان الصاز ( 58)    

(  ) القس  ئفد( المم ل ) المؤ   

ممه
(9 )

 م ا  مزب أئقب ئال ي ،

  زئز ئفد الم  ل   لك فد للم ه 

 اان أن ثبز ئالقماقا  القمح ق اب 

 الم اام  م  ل  الى قق ص  المزب

  امئن من( 66 ) المازة ثمئقب فقط

 الب ا د القدابق  الم ااما  أصئل

 . المبزل  57  لسم ( 8 )    

 :   الم اام  م  ل :   امقاا 

 ان الم  ل  ه ه ُقمقد ما رن

 رقماع هئ االث زابد ال  ققم م  ل 

 مزب ئقئب الى القئامقن غالثق 

  قامه از  امز ثه ئالزفع للم ه  م ا 

 ئ لخطئ ة مظ اا  امه م ا  ث ئاقل

 امها قم ج ال د الم  ل   لك أهمق 

 للخصئم  ال اس  الق ا  رصزا 

القدابق 
(98)

 القه مص ما ئهئ ،

 المص ي القمابق  اإلق ا ا   امئن

 ، المبزل 551  لسم ( 51 )    

 ئ امئن ،( 6/6  ) المازة فد

( 71)     اللقثد القمابق  اإلق ا ا 

 ،(  / 9 ) المازة فد ،578  لسم 

 ئالم ااما  اإلق ا ا  ئ امئن

 لسم ( 7 )     الائق د القدابق 

 ئ امئن ،( 1  ) المازة فد ،591 

     القداب ي القدابق  اإلق ا ا 

 المازة فد ،599  لسم ( 55 -99)

 اإلق ا ا  ئ امئن ، ممه(  5 )
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 لسم ( 8 )     ال ئمسد القدابق 

 ( . 6 ) اليصل فد ،593 

 مص فقز الب ا د المش ع أما

( أ/66 ) المازة فد األم   لك الى

 القدابق  الم ااما  أصئل  امئن من

 ، المبزل  57  لسم ( 8 )    

  بقس قم زب))  الى  مص ئال د

 فد للم ه  م امقاا  القماقا  م ام 

 م امقاا  ئال  ز قان ل  رن القماقا 

 الم امد أ باب الم ام  ئ  زز امه

 م ام    ا  أازه ما ئهئ ،... (( 

 ققب))  ثأمه له   ا  فد الب ام  مققد

 الم ه  ان م امقاا  الم ام   م زب أن

 م امقاا  ئال  ز قان ل  ر ا القماقا  فد

(( امه
(96)

 . 

 المش ع فإن آخ  قامب ئمن

 من( ب/ 66 )  المازة فد الب ا د

 القدابق  الم ااما  أصئل  امئن

 الم امد الى أئقب ال ا ، ساثم

 ان ئالزفاع الم افب    ئ  المم زب

 ققئ  من امه ُقمقب أن أئ الم ه 

 القه ف    رال ئ الم امقن من مقامه

 رال ،  ميق اا  ممه   صل مالق  غ ام 

 أن القه الم ب   من اان أمه أ ث  ر ا

 من غق ه ُقمقب أن أئ القلس  ق   

 .  الم امقن

 // الث ع م ابج

 الئا زة ال ماما  أن (1

 الغالب القدابق  الزائي رطا  فد

 البا  المظا  ل ماق  مق   ممها األا 

 المق مع مصل   ل ماق   ق   فهد

 القدابق  البزال    ققم ئثال الد

 . الص قح ثالشال

 أصئل  امئن قمظ  ل  (2

 لسم ( 8 )     القدابق  الم ااما 

 القا د  ز  مام  المبزل،  57 

 المص    ئرمما البا  االزاا  ا ئ أئ

 أصئل  امئن صلب فد القه

 لسم ( 38)     المزمق  الم افبا 

 . المبزل 595 

 المق  ة ال ماما  رن (3

  ائن القدابق  الزائي رطا  فد

 ال  ققم م  ل د فد مق  ة

 م  ل  الى  ق ص  ئال ئالم اام 

 . أخ ي زئن
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 الهئامش
                                                           

 للمئسئاا  الب ثق  الزا  ، ال اثع القد   ، ئالييه الق ا  مئسئا  ، الياهامد  سن(  ) 
 : ئا لك ؛  ص ، 579  ، القاه ة ، القامئمق 

Pierre  Bouzat  et  Jean  pinatel ,  Traite  de Droit   penal  et  de  
criminologie,  2 eme   ed, paris , 1970  ,  p.1244 .   

 ، االث زابد ئال  ققم األزل  ئقمع الق اب  ان ال   ي فد أث اع ، الباقلد األمق  اثز ( )
 . 69ص ،  57  ، ثغزاز ، المبا ف مطثب  ، األئلى الطثب  ، ال امد القد 

 األ ق  رثن زا  ، القدابق  الم ااما  أصئل  امئن ش ح ، هللا اثز هللا  سب سبقز  (8)
 . 71 ص ،  115  ، المئصل ، ئالمش  للطثاا 

 

 ، 117 اإلسامز ق ، ، المبا ف ،ممشأة القمابق  اإلق ا ا  ،أصئل ثاا   سن  ا  (6)
 .   87ص

 مقزم  زا ئ اه رط ئ   ، الزفاع ئ قئم القدابق  ال  قققا  س ق  ، اثقز الد مئفم  (5)
 .  6ص ، 118  ، ثغزاز ثقامب  القامئن الق  رلى

 ال امق  الطثب  ، القدابق  الم ااما  أصئل  امئن ش ح ، اللطقف اثز امال مم   ث ا    (9)
 . 55ص ،. 1 1  ، المئصل قامب  ، ئالمش  للطثاا  األ ق  رثن زا  ،

  سال  ، القدابق  الم ااما  أصئل  امئن فد البالمق  ، ال ماز  مقز  ماز  سن (7)
 . 31ص ، 113  ، ثاثل ثقامب  القامئن الق  الى مقزم  ماقس ق 

 .   3ص ، المصز  ميس (3)

 زا ئ اه  رط ئ   ، القدابق  الزائي فد ال قا د  م ، الثزق ي خصثاك خمقس ا ق (5)
 . 886ص ، 113  ، ثغزاز  ثقامب   القامئن  الق   رلى مقزم 

 ، القدابق  الم ااما  أصئل ،   ث  رث اهق  سلق  ئالزا ئ  الباقلد األمق  اثز األس ا  (1 )
 . 11 ص ،113  ، القاه ة ، الا اب لصماا  البا ك ش ا  ، األئلى الطثب  ، ال امد القد 

)5) Thierry  Remoux ,  Le conseil  constitionnal et, l'autorit  judiciaiaire 
these ,  1984,   P.393 . 

 الطثب  ، ثطالمه أسثاب ئ ص  ه ش ئط القمابد ال ا  ، لمطلب اثز رقهاب المس شا  (  )
 . 85ص ، 115  ، مش  ماان ثال ، القامئمق  لإلصزا ا  القئمد الم اد ، األئلى

 الب ثق  الزا  ، اش  ال اسع القد  ، ئاليقه الق ا  مئسئا  ، الياهامد  سن (8 )
 . 78ص ئ  7ص ، 573  ، القاه ة ، القامئمق  للمئسئاا 

 للمش  ال قاف  زا  ، ال امق  ،الطثب  اازل  م اام  فد الم ه   م ، ال زق د فخ ي ام (6 )
 .    ص ،  .1 1  ، ئال ئدقع
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 . 886ص ، ساثم مصز  ، الثزق ي خصثاك خمقس ا ق  (5 )

 . 5  ص ، ساثم مصز  ، ال زق د فخ ي ام  (9 )

 ، األئلى الطثب  ، القدابق  الم ااما  أصئل فد الئققد ، ال لثد سال  الد م مز(7 )
 . 55 ص ، 115 ، امان ، ئال ئدقع للمش  ال قاف  زا  ، األئل اإلصزا 

 

 . 995ص ، ساثم مصز  ، ثاا   سن  ا   الزا ئ  األس ا  (3 )

 . 9  ص ، ساثم مصز  ، ال زق د فخ ي ام  (5 )

 ، ال امق  الطثب  ، القدابق  الم ااما  أصئل  امئن فد الثطالن أ اا  ، ال هقمد قئاز  (1 )
 . 88 ص ، 119 ، ثغزاز ، القامئمق  الما ث 

 

 . 7  ص ، ساثم مصز  ، ال زق د فخ ي ام  (  )

 زا  ، القمابق  اإلق ا ا   امئن ش ح فد المئقد ،  سمد مققب م مئز الزا ئ  (  )
 .   ص ، 537  ، الب ثق  المه  

 ساثم مصز  ، القدابق  الم ااما  أصئل فد الئققد ، ال لثد سال  الد م مز الزا ئ  (8 )
 .  81ص ،

 . 976ص ، ساثم مصز  ، ثاا   سن  ا   الزا ئ  األس ا  (6 )

 . 85ص ساثم، مصز  ، ال اثع القد   ، ئالييه الق ا  مئسئا  ، الياهامد  سن (5 )

 المش ة ،  57 /1 /   فد  57 /  قماقا /  658      الب ام  مققد م ام    ا  (9 )
 . 63 ص ، ال ال   السم  ، ال اثع البزز ، الق ابق 

 . 81 ص ، ساثم مصز  ، ال زق د فخ ي ام  (7 )

 ال قاف  زا  ، ال ال   الطثب  ، القدابق  الم ااما  أصئل  امئن ش ح ، السبقز اامل(3 )
 . 575ص ،1 1  ، امان ، ئال ئدقع للمش 

   

 . 575ص ، ساثم مصز  ، السبقز اامل الزا ئ  األس ا  (5 )

 .86 ص ، ساثم مصز  ، ال هقمد قئاز (81)

 ساثم مصز  ، القدابق  الم ااما  أصئل فد الئققد ، ال لثد سال  الد م مز الزا ئ  ( 8)
 . 816ص ،

 ، امش  ئماان قه  ثال القمابق ، اإلق ا ا  البام  القئااز ش ح ، مهزي ال ؤئف اثز 8)
 .                                                                                      36  ص ،118 
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 ساثم مصز  ، القدابق  الم ااما  أصئل فد الئققد ، ال لثد سال  الد م مز الزا ئ  (88)
 . 8 8ص ،

 .   71ص ، ساثم مصز  ، ثاا   سن  ا   الزا ئ  األس ا  (86)

 ال  ققم م  ل  خالل القدابق  الزائي فد الم ه   ماما  خئقن، ثشق   سن (85)
 ، 538  ، ثغزاز ثقامب  ئالسقاس  القامئن الق  رلى مقزم  زا ئ اه االث زابد،رط ئ  

 ال ش قع فد ئال  ققم ئال ي قش ال ثط  ئااز ، الثغال  سن السقز: ئا لك ؛    ص
 .  83 ص ، 599  ، مش  ئماان قه  ثال ، األئلى الطثب  ، القمابد

 . 95 ص ، ساثم مصز  ، هللا اثز هللا  سب سبقز (89)

 . 5 8ص ، ساثم مصز  ، الثزق ي خصثاك خمقس ا ق  (87)

 ، الب ثق  المه   زا  ، القمابق  ئاإلق ا ا  الش اق  ، س ئ  ف  د أ مز الزا ئ  (83)
 ، الم ااما  أصئل  امئن ش ح ، ئاصل م مز الزا ئ : ئا لك ؛ 1 ص ،577  ، القاه ة

 ، ال ال   السم  ، األئل القد  ، األئل الا اب ، ال قئم الق  ، زمشم قامب  ممشئ ا 
 . ثبزها ئما 3  ص ،117 

 زا  ، األئلى الطثب  ، المزمق  الزائي ائا ض ، الزلقمد ماقف  ام  رققاز الزا ئ  (85)
 . 5 ص ، 113  ئال ئدقع، للمش  ال امز

 595  لسم ( 38)     الب ا د المزمق  الم افبا   امئن من( 8/ 59) المازة: ُ مظ  (61)
 . المبزل

 . 3 8ص ، ساثم مصز  ، الثزق ي خصثاك خمقس ا ق  ( 6)

 .  6ص ، 533  ، ثغزاز ، مش  قه  ،ثال البا  االزاا  ، الئسئاسد قمقل غسان  ( 6)

)1) Jean Vincent , Seree (Go) , Gabriel (m.) et Ander (v.) , La Justice et 
ses instituations , 2 edition , 1991 , no 97,  p. 94 .  

  5 8ص ، ساثم مصز  ، الثزق ي خصثاك خمقس ا ق  رلقه أشا 

 المبزل 595  لسم ( 38)     الب ا د المزمق  الم افبا   امئن من(  ) المازة: ُ مظ  (66)
. 

 ، قبي  صازم صثاح ، ال امق  ،الطثب  المزمق  الم افبا   امئن ش ح ، الم مئز مز  ( 65)
  113  ، ثغزاز

 . 53 ص ،

  سال  ، المزمق  الزائي الى الطا ب  األ ئال ، القثئ ي  سقن سمق  اثاس (69)
 . ثبزها ئما 86ص ، 113  ، المه قن ثقامب  ال قئم الق  رلى مقزم  ، ماقس ق 

 الم ااما  أصئل  امئن فد القمابق  اإلق ا ا  أصئل ، الباقلد األمق  اثز الزا ئ  (67)
 .    ص ، ساثم مصز  ، ال امد القد  ، القدابق 
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 595  لسم ( 38)     الب ا د المزمق  الم افبا   امئن من(  5) المازة: ُ مظ  (63)
 .  المبزل

 أصئل  امئن فد ئ م قه  ئ زه  الق اة صال ق  از  ، ال ث د غسان اقسى الزا ئ  (65)
 115  ، ال امد البزز ، ئالبش ئن ال اثع المقلز ، القامئمق  البلئ  مقل  ، األ زمد الم ااما 

 . 63ص ،

 ،  53 /3/  فد  53 /  أئلى قدا /  736     الب ام  مققد م ام    ا  (51)
 . 91ص ،  53  ، اش  ال ال   السم  ، ال الع البزز ، البزلق  األ اا  مقمئا 

 الم ااما  أصئل  امئن فد القمابق  اإلق ا ا  أصئل ، الباقلد األمق  اثز الزا ئ  ( 5)
 . 5  ص ، ساثم مصز  ، ال امد القد  ، القدابق 

 أشا  ،  53 / /5 فد  53 /   اثب  مزمق /  519     الب ام  مققد م ام    ا  ( 5)
 . 15 ص ، ساثم مصز  ، ال زق د فخ ي ام  رلقه

 . 55 ص ، ساثم مصز  ، ال زق د فخ ي ام  (58)

 للمش  القماهق ق  الزا  ، القمابق  اإلق ا ا   امئن ، القادئ ي م مز الزا ئ  (56)
 ثال ، مص ا ه ، البظمى اإلش  ااق  الشبثق  اللقثق  الب ثق  القماهق ق  ، ئاإلاال  ئال ئدقع

 . 35ص ، مش  سم 

 صازم  سن الزا ئ : ئا لك ؛ 96ص ، ساثم مصز  ، ال ماز  مقز  ماز  سن (55)
 ئماان قه  ثال ، المص ي ال ش قع فد الي ز   ق  ئ مان اال  قاطد ال ثس ، الم صيائي

 . 37ص ، 556  ، مش 

 . 6 7ص ، ساثم مصز  ، ثاا   سن  ا   الزا ئ  األس ا  (59)

 أقل من هئ ، الغالب را قازما  سب م اام ه أ ما  الم ه   اثقل ممع مثزأ ر  ا  رن (57)
 .رزام ه   ُث    ى ث ي  ثأمه الم ه  قشب  لاد الث ا ة   قم  الى ال ياظ

)1) Harold  . j.  Berman  : Justice  in  the U.S.S.R,  Cambridge,  Harrard  
university  press,  1963,  p.303 . 

  5ص ، ساثم مصز  ، خئقن ثشق   سن رلقه أشا 

 . 95ص ، ساثم مصز  ، ال ماز  مقز  ماز  سن (55)

 ، األئلى الطثب  ، القمابد الق ا  أما  الزفاع  م ، المطلب اثز رقهاب المس شا  (91)
 .   ص ، 115  ، مش  قه  ثال ، القامئمق  لإلصزا ا  القئمد الم اد

 . 95ص ، ساثم مصز  ، ال ماز  مقز  ماز  سن ( 9)

 . 118  آ ا  فد  853 البزز ، الب ا ق  الئ ابع ق قزة فد ُمش  ( 9)

 ، ال امد القد  ، القمابق  لإلق ا ا  األساسق  المثازي  ، ثاشا الب اثد داد الد (98)
 . 33 مث ة ،  55  ، القاه ة ، ئالمش  ئال  قم  ال ألقف لقم  مطثب 
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 ، 531 /1/5  فد 531 /  أئلى قماقا / 775     الب ام  مققد م ام    ا  (96)
 .36ص ، 531  ، اش ة ال ازق  السم  ، ال الع البزز البزلق ، األ اا  مقمئا 

 

 

 

 ئالم اقع المصاز 

 : القامئمق  الا ب: أئالا 

 زا  ، األئلى الطثب  ، المزمق  الزائي ائا ض ، الزلقمد ماقف  ام  رققاز .1

 . 113  ئال ئدقع، للمش  ال امز

 ، الب ثق  المه   زا  ، القمابق  ئاإلق ا ا  الش اق  ، س ئ  ف  د أ مز .2

 .577  ، القاه ة

 ، األئلى الطثب  ، القمابد الق ا  أما  الزفاع  م ، المطلب اثز رقهاب .3

 . 115  ، مش  قه  ثال ، القامئمق  لإلصزا ا  القئمد الم اد

 الطثب  ، ثطالمه أسثاب ئ ص  ه ش ئط القمابد ال ا  ، لمطلب اثز رقهاب .4

 . 115  ، مش  ماان ثال ، القامئمق  لإلصزا ا  القئمد الم اد ، األئلى

 ، القدابق  الم ااما  أصئل  امئن ش ح ، اللطقف اثز امال مم   ث ا  .5

 1 1  ، المئصل قامب  ، ئالمش  للطثاا  األ ق  رثن زا  ، ال امق  الطثب 

. 

 ، القدابق  الم ااما  أصئل  امئن فد الثطالن أ اا  ، ال هقمد قئاز .6

 . 119 ، ثغزاز ، القامئمق  الما ث  ، ال امق  الطثب 

 ، المبا ف ،ممشأة القمابق  اإلق ا ا  ،أصئل ثاا   سن  ا   .7

 . 117 اإلسامز ق ،

 الب ثق  الزا  ، ال اثع القد   ، ئالييه الق ا  مئسئا  ، الياهامد  سن .8

 . 579  ، القاه ة ، القامئمق  للمئسئاا 

 الزا  ، اش  ال اسع القد  ، ئاليقه الق ا  مئسئا  ، الياهامد  سن .9

 . 573  ، القاه ة ، القامئمق  للمئسئاا  الب ثق 
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 فد الي ز   ق  ئ مان اال  قاطد ال ثس ، الم صيائي صازم  سن .11

 . 556  ، مش  ئماان قه  ثال ، المص ي ال ش قع

 ، القدابق  الم ااما  أصئل  امئن ش ح ، هللا اثز هللا  سب سبقز .11

 .  115  ، المئصل ، ئالمش  للطثاا  األ ق  رثن زا 

 القمابد ال ش قع فد ئال  ققم ئال ي قش ال ثط  ئااز ، الثغال  سن السقز .12

 .  599  ، مش  ئماان قه  ثال ، األئلى الطثب  ،

 ئال  ققم األزل  ئقمع الق اب  ان ال   ي فد أث اع ، الباقلد األمق  اثز .13

  57  ، ثغزاز ، المبا ف مطثب  ، األئلى الطثب  ، ال امد القد  ، االث زابد

. 

 الم ااما  أصئل ،   ث  رث اهق  سلق  ئالزا ئ  الباقلد األمق  اثز .14

 ، الا اب لصماا  البا ك ش ا  ، األئلى الطثب  ، ال امد القد  ، القدابق 

 .113  ، القاه ة

 قه  ثال القمابق ، اإلق ا ا  البام  القئااز ش ح ، مهزي ال ؤئف اثز .15

 .                                                                                     118  ، امش  ئماان

 القد  ، القمابق  لإلق ا ا  األساسق  المثازي   ، ثاشا الب اثد داد الد .16

 .  55  ، القاه ة ، ئالمش  ئال  قم  ال ألقف لقم  مطثب  ، ال امد

 زا  ، ال امق  ،الطثب  اازل  م اام  فد الم ه   م ، ال زق د فخ ي ام  .17

 .1 1  ، ئال ئدقع للمش  ال قاف 

 . 533  ، ثغزاز ، مش  قه  ،ثال البا  االزاا  ، الئسئاسد قمقل غسان .18

 الطثب  ، القدابق  الم ااما  أصئل  امئن ش ح ، السبقز اامل .19

 .1 1  ، امان ، ئال ئدقع للمش  ال قاف  زا  ، ال ال  

 للمش  القماهق ق  الزا  ، القمابق  اإلق ا ا   امئن ، القادئ ي م مز .21

 ، البظمى اإلش  ااق  الشبثق  اللقثق  الب ثق  القماهق ق  ، ئاإلاال  ئال ئدقع

 . مش  سم  ثال ، مص ا ه

 ، القدابق  الم ااما  أصئل فد الئققد ، ال لثد سال  الد م مز .21

 امان ، ئال ئدقع للمش  ال قاف  زا  ، األئل اإلصزا  ، األئلى الطثب 

، 115 . 
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 قامب  ممشئ ا  ، الم ااما  أصئل  امئن ش ح ، ئاصل م مز .22

 ، ال ال   السم  ، األئل القد  ، األئل الا اب ، ال قئم الق  ، زمشم

 117. 

 القمابق  اإلق ا ا   امئن ش ح فد المئقد ،  سمد مققب م مئز .23

 . 537  ، الب ثق  المه   زا  ،

 صثاح ، ال امق  ،الطثب  المزمق  الم افبا   امئن ش ح ، الم مئز مز   .24

 . 113  ، ثغزاز ، قبي  صازم

 : القامئمق  الث ئع:   امقاا 

 م  ل  خالل القدابق  الزائي فد الم ه   ماما  خئقن، ثشق   سن .1

 ئالسقاس  القامئن الق  رلى مقزم  زا ئ اه االث زابد،رط ئ   ال  ققم

 .  538  ، ثغزاز ثقامب 

 الم ااما  أصئل  امئن فد البالمق  ، ال ماز  مقز  ماز  سن .2

 ، ثاثل ثقامب  القامئن الق  الى مقزم  ماقس ق   سال  ، القدابق 

 113 . 

 ئ م قه  ئ زه  الق اة صال ق  از  ، ال ث د غسان اقسى الزا ئ  .3

 المقلز ، القامئمق  البلئ  مقل  ، األ زمد الم ااما  أصئل  امئن فد

 . 115  ، ال امد البزز ، ئالبش ئن ال اثع

 المزمق  الزائي الى الطا ب  األ ئال ، القثئ ي  سقن سمق  اثاس .4

 ، المه قن ثقامب  ال قئم الق  رلى مقزم  ، ماقس ق   سال  ،

 113 . 

 ، القدابق  الزائي فد ال قا د  م ، الثزق ي خصثاك خمقس ا ق  .5

 113  ، ثغزاز  ثقامب   القامئن  الق   رلى مقزم  زا ئ اه  رط ئ  

. 

 ، الزفاع ئ قئم القدابق  ال  قققا  س ق  ، اثقز الد مئفم .6

 . 118  ، ثغزاز ثقامب  القامئن الق  رلى مقزم  زا ئ اه رط ئ  

 : الق ابق  المقمئاا :   ال اا 
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 ، اش  ال ازق  السم  ، ال ال   السم  ، ال اثع البزز ، الق ابق  المش ة .1

 531. 

 .  53  ، اش  ال ال   السم  ، ال الع البزز ، البزلق  األ اا  مقمئا  .2

 . 531  ، اش ة ال ازق  السم  ، ال الع البزز البزلق ، األ اا  مقمئا  .3

 : األقمثق  المصاز :   اثباا 

1. Pierre  Bouzat  et  Jean  pinatel ,  Traite  de Droit   penal  

et  de  criminologie,  2 eme   ed, paris , 1970  .  
Thierry  Remoux ,  Le conseil  constitionnal et, l'autorit  

judiciaiaire these ,  1984  . 

 



 
 

 
 

 
 

      
  

 
 


Abstract
 

   Popularized the term 
block constitutional 
jurisprudence between the 
circles to express the set of 
rules and principles 
of Constitutional value that 
make up the constitutional 
reference to the judge, 
thanks to innovation The 
term and developed the 
doctrine of French  make 
it a repository includes all 
the rules And principles of 
constitutional value that 
failed the constitutional 
document for inclusion 
among the components , 
And this cluster differ from 

one country to another 
depending on the different 
position of each legislator 
and the judge of the 
Constitutional Of these 
components, and the extent 
of conversion of the 
objective standard in 
determining constitutional 
rules, the Widening in some 
countries to block a wide 
range of constitutional and 
includes many of the rules 
and document 
Constitutional as is the case 
in France, has been narrow 
and limited to the number 
of components as is the 
case. 
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ABSTERECT 

Freedom of competition 
means, free access to the 
tender announced by the 
administration within the 
limits prescribed by law, and 
in this sense is the principle 
of free competition principles 
governing public 
procurement system, but this 
principle does not tie the 
hands of management 
completely, but still has the 
discretion to enable them to 
deny some people apply for 
participation in public 
tenders for reasons that are 
punitive or preventive 
determined both legal 

provisions or under the 
authority of traditional 
management, as well as the 
right of management to 
exclude the tender after its 
submission for failing to 
satisfy the conditions of the 
tender or the inefficiency of 
the front, and the 
administration should not 
deviate from the causes and 
controls of deprivation and 
exclusion, and only promised 
in the abusive use of its right  
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(42)FAR: 9.406‐2‐ (a) A contractor for a conviction of or civil judgment for: 
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(43)  FAR:  9.406‐2‐  (a)  (1)  Commission  of  fraud  or  a  criminal  offense  in 
connection with: 

(i) Obtaining; 

(ii) Attempting to obtain; or 

(iii) Performing a public contract or subcontract. 

(44) FAR:  9.406‐2‐a  ‐  (2)  Violation  of  Federal  or  State  antitrust  statutes 
relating to the submission of offers. 

(45)  FAR:  9.406‐2‐a  ‐  (3)  Commission  of  embezzlement,  theft,  forgery, 
bribery, falsification or destruction of records, making false statements, 
tax evasion, or receiving stolen property . 

(46) FAR: 9.406‐2‐a  ‐  (4)  Intentionally affixing a  label bearing a “Made  in 
America”  inscription (or any  inscription having the same meaning) to a 
product  sold  in  or  shipped  to  the United  States  or  its  outlying  areas, 
when  the  product was  not made  in  the United  States  or  its  outlying 
areas  (see Section 202 of  the Defense Production Act  (Public Law 102‐
558)) . 

(47)FAR: 9.406‐2‐a ‐ (5) Commission of any other offense indicating a lack 
of  business  integrity  or  business  honesty  that  seriously  and  directly 
affects  the  present  responsibility  of  a  Government  contractor  or 
subcontractor. 
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154 
511 

511 

(62)FAR: 9.406‐2‐ (b)(1) A contractor, based upon a preponderance of the 
evidence, for: 

(63) FAR:  9.406‐2‐  (b)(1)  (i)  Violation  of  the  terms  of  a  Government 
contract or subcontract so serious as to justify debarment, such as: 

(A) Willful  failure  to perform  in accordance with  the  terms of one or 
more contracts; or 

(B) A history of failure to perform, or of unsatisfactory performance of, 
one or more contracts. 

(64)FAR: 9.406‐2‐ (b)(1) (ii) Violations of the Drug‐Free Workplace Act of 
1988 (Pub. L. 100‐690), as indicated by: 
(A) Failure to comply with the requirements of the clause at 52.223‐6, 
Drug‐Free Workplace; or 

(B) Such a number of contractor employees convicted of violations of 
criminal drug statutes occurring in the workplace as to indicate that the 
contractor has failed to make a good faith effort to provide a drug‐free 
workplace (see 23.504). 

(65)FAR: 9.406‐2‐  (b)  (2) A contractor, based on a determination by  the 
Secretary of Homeland Security or the Attorney General of the United 
States,  that  the contractor  is not  in compliance with  Immigration and 
Nationality Act employment provisions (see Executive Order 12989, as 
amended  by  Executive  Order  13286).  Such  determination  is  not 
reviewable in the debarment proceedings. 
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(82) Richer. L. Droit des contrats administratifs , L.D.J, Paris, 1995, 
P.130. 
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(83) FAR: Subpart 3.6—Contracts with Government Employees or 

Organizations Owned or Controlled by Them . 
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(118)FAR: 9.405-1 Continuation of current contracts. 
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1427 

58512004 

(121)FAR: 9.406-4 Period of debarment. 

(122) FAR: 9.406-4- (a)(1) Debarment shall be for a period 
commensurate with the seriousness of the cause(s). Generally, 
debarment should not exceed 3 years, except that: 

(123)FAR: 9.406-4(a)(1)(i) Debarment for violation of the provisions of 
the Drug-Free Workplace Act of 1988 (see 23.506) may be for a period 
not to exceed 5 years. 

(124)FAR: 9.406-4(a)(1) (ii) Debarments under 9.406-2(b)(2) shall be for 
one year unless extended pursuant to paragraph (b) of this subsection. 
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(161)De Laubadere, contrats administratifs, T.1, op.cit, P.284. 

(162)DE Laubadere, ibid, P.285. 
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