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قسن القانوى /كلية النور اجلاهعة
تًعب اذتاي ١ايٓفط ١ٝدٚزا َُٗا يف َطا ٌ٥االحٛاٍ ايػدص ،١ٝفاذتاي ١ايٓفط ١ٝذات
عالقَ ١باغس ٠بتًو املطاَٗٓٚ ،ٌ٥ا اييت تتعًل بتصسفات االْطإ ايكٛيٚ ١ٝايفعًٚ ،١ٝإ
مجٝع ٖر ٙاملطآَ ٌ٥اطٗا ايعكٌ ٚايتُٝٝص؛ فايٓٚ ١ٝاملكصد ٜؤدٜإ دٚزا َُٗا يف َطاٌ٥
االحٛاٍ ايػدصٚ .١ٝضُٔ ٖرا ايفِٗ جا ٤نتاب االضتاذ ايكاضٜ ٞاضس ستُد ضعٝد قدٚ
(اثس اذتاالت ايٓفط ١ٝيف قطاٜا االحٛاٍ ايػدص ،)١ٝاير ٟقطُ٘ اىل مخط ١فص ٍٛفطال
عٔ فصٌ متٗٝد.ٟ
ايفصٌ اال ٍٚجا ٤حتت عٓٛإ شٚاج املططسبني ْفطٝا أذ ٜعسف االضطساب عً ٢اْ٘
خًٌ يف ايٛظا٥ف ايبدْٚ ١ٝايٓفطٜ ١ٝؤد ٟاىل حايَ ١سضٚ ،١ٝتهتطب حاي ١شٚاج املططسبني
ْفطٝا اَُٖٗٓ ،١ٝا ايصخٚ ١ٝاالجتُاعٚ ١ٝايدٚ ١ٜٝٓايكاْٚ .١ْٝٛاجاش ايفك٘ االضالَ ٞشٚاج
املعتٚ ٙٛاجملٓٚ ٕٛاملصاب بعكً٘ ،فُٝا اذا تٛافست املصًخ ١يف ٖرا ايصٚاج ايرٜ ٟعكدٙ
ٚي ٞاملصاب .عً ٢إ ايفكٗا ٤قد ٚضعٛا قٝدا يصٚاج املسٜض (ٖٛٚاالحتٝاج) اَ ٟد ٣حاج١
املسٜض اىل ايصٚاج ٚبدٖ ٕٚرا ايكٝد مل جيٝصٚا ي٘ ذيو.
ٚتطسم ايباحح يصٚاج املططسبني ْفطٝا يف ايكاَْ ٕٛطتعسضا عددا َٔ ايكٛاْني ايعسب١ٝ
ٚقاْ ٕٛاالحٛاٍ ايػدص ١ٝايعساق ٞزقِ  811يطٓ 8191 ١اير ٟجا ٤بٓص يف املاد٠
(ايطابع )١عً ٢إ:
(يًكاض ٞإ ٜأذٕ بصٚاج احد ايصٚجني املسٜض عكًٝا اذا ثبت بتكسٜس عً ٢إ شٚاج٘ ال ٜطس
باجملتُع ٚاْ٘ يف َصًخت٘ ايػدص ١ٝاذا قبٌ ايصٚج اآلخس بايصٚاج قبٛال صسحيا).

(*) مقال مراجعة الموضوع.
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ٚيًكاض ٞايطًط ١ايتكدٜس ١ٜمبٓح االذٕ بايصٚاج َٔ عدَ٘ ٖٞٚ ،ضًطَ ١كٝد ،٠فاملػسع
اٚجب عً ٢ايكاض ٞإ ٜه ٕٛقسازَ ٙطتٓدا اىل تكسٜس طيب صادز َٔ جٗ ١طب ١ٝشتتص،١
ٚإ ال ٜهٖ ٕٛرا ايصٚاج َطسا باجملتُع ،عً ٢اْ٘ ال ٜطُح بايصٚاج فُٝا اذا نإ طسفا ايعكد
َصابني باملسض ايعكً.ٞ
ٚيصٚاج املططسب ْفطٝا جيب تٛافس زتُٛع َٔ ١ايػسٚط يف املططسب اُٖٗا إ ٜطِٗ
ايصٚاج يف غفاٚ ٙ٤داعُا ْفطٝا ي٘ ٚزنٝص ٠يف اضتكسازٚ ،ٙإ ال ٜه ٕٛاملسض َعدٜا ٚضببا يف
اْتكاٍ املسض بايٛزاث ١ا ٚاىل االجٝاٍ ايالحك.١
ايفصٌ ايجاْ ٞخصص يًخدٜح عٔ طالم فاقد ٟايتُٝٝصٚ ،قطُ٘ املؤيف اىل ازبع١
َباحح تٓا ٍٚيف املبخح اال ٍٚطالم املططسب ْفطٝاٚ ،قد ذٖب ايفكٗا ٤اىل عدّ صخ١
طالم اجملٓٚ ٕٛاملعت ٙٛيفكدإ اًٖ ١ٝاالدا ٤يف االْٚ ٍٚكصاْٗا يف ايجاْ ،ٞاضتٓادا اىل قٍٛ
ايسض ٍٛستُد (صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ):
"زفع ايكًِ عٔ ثالث :١عٔ ايٓا ِ٥حتٜ ٢طتٝكظ ٚ ،عٔ ايصيب حت ٢حيتًِٚ ،عٔ اجملٕٓٛ
حتٜ ٢فٝل".
اَا طالم املططسبني ْفطٝا َٔ ايٓاح ١ٝايٓفط َٔٚ ١ٝذيو املصابني حباي ١ايرٖإ
ٚاملكصٛد ب٘ املسض ايرٜ ٟتٓا ٍٚاالضطسابات ايٓفطٚ ١ٝايطًٛنٚ ١ٝايرٖٓٚ ١ٝايػدص١ٝ
ناف ،١مما جيعٌ املسٜض ب٘ ٜعاْ َٔ ٞاختالالت يف ٖر ٙاجملاالتْ َٔ .اح ١ٝاخسٖٓ ٣اى
اضطسابات ْفطَ ١ٝفكد ٠يألًَٖٗٓ ١ٝا ايػًٌ ادتْٓٛٚ ْٞٛب ١ايفصاّ اذتادٚ ٠ارتسف
املتدٖٛز ْٛٚب ١اهلٛع ايػدٜد ٚايتدًف ايعكًٖٓٚ ٞاى اضطسابات َٓكص ١يألًَٖٗٓٚ ،١ٝا
االنت٦اب املصَٔ اَا االضطسابات اييت ال تؤثس يف االًٖ ١ٝفٗ ٞاالضطسابات ادتطد ١ٜايػهٌ،
 ٖٞٚاضطسابات حت ٍٛايطػٛط ايٓفطٚ ١ٝايصساعات ايٓفط ١ٝاىل اغساض جطَُ ،١ٝجٌ اآلالّ
املدتًفٚ ١ايصساع ٚايتعب ٚاالزٖام ادتطد،ٟ
اَا قاْْٛا فكد تٓا ٍٚاملؤيف طالم املططسب ْفطٝا ٚاٚزد عددا َٔ ايٓصٛص ايكاْ١ْٝٛ
َٓٗا ْص املاد َٔ )59( ٠قاْ ٕٛاالحٛاٍ ايػدص ١ٝايعساق ٞزقِ  811يطٓٚ 8191 ١اييت
جا ٤فٗٝا
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"ال ٜكع طالم االغداص اآلت ٞبٝاِْٗ ايطهسإ ٚاجملٓٚ ٕٛاملعتٚ ٙٛاملهس َٔٚ ٙنإ فاقد
ايتُٝٝص َٔ غطب اَ ٚصٝبَ ١فاج ١٦ا ٚنرب اَ ٚسض"
ٚتٓا ٍٚايباحح َطأي ١ايطالم يف حاي ١ايػطب َطتعسضا عدد َٔ قٛاْني االحٛاٍ
ايػدص ١ٝيف ايبالد ايعسبَ ١ٝبتدأ بكاْ ٕٛاالحٛاٍ ايػدص ١ٝايعساق ٞزقِ  811يطٓ8191 ١
اذ إ املاد )59( ٠جا ٤فٗٝا اْ٘ ال ٜكع طالم  َٔٚ ....نإ فاقد ايتُٝٝص َٔ غطب اٚ
َصٝبَ ١فاج ١٦ا ٚنرب اَ ٚسض)
ايفصٌ ايجايح َٔ ايهتاب خصص٘ املؤيف يًخدٜح عٔ ايتفسٜل يًعٌ ايٓفطَ ،١ٝبتدأ
بتعسٜف املكصٛد بايتفسٜل  ٖٛٚاْٗا ٤ايعالق ١ايصٚج ١ٝبني ايصٚجني حبهِ ايكاض ٞبٓا ٤عً٢
طًب احدُٖا ،فايفسقٚ ١ايتفسٜل َصطًخإ فكٗٝإٚ ،فُٝا خيص ايعٛٝب فكد حدد ايفك٘
االضالَ ٞزتُٛع َٔ ١ايعٛٝب َٛجب ١يًتفسٜلَٗٓ ،ا َا ٖ ٛخاص بايصٚج ٚاخس ٣خاص١
باملسأ ،٠اَا ايعٛٝب ارتاص ١بايصٚج فٗ ٞادتب ٚارتصاٚ ٤ايعٓ٘ ،اَا تًو ارتاص ١بايصٚج١
فٗ ٞايستل ٚايكسٕ ٚايعكٌ ٚايفتل ٚاالضتخاضٚ ١ايكسٚح ايطٝاي ،١عً ٢إ ٖٓاى عٛٝب َػرتن١
بني ايصٚج ٚايصٚج ٖٞٚ ١زتُٛع َٔ ١ايعٛٝب اييت ال متٓع ايٛطٚ ٤يهٓٗا قد تٓكٌ ايعد ٣ٚبني
ايصٚجني َٗٓٚا ادتٓٚ ٕٛادتراّ ٚايربص.
 َٔٚثِ اغاز املؤيف اىل قاْ ٕٛاالحٛاٍ ايػدص ١ٝايعساق ،ٞإذ افسد املػسع يف ْص
املاد )35( ٠ايفكس ٠االٚىل زتُٛع َٔ ١االضباب اييت تطتطٝع ايصٚج ١طًب ايتفسٜل َٔ
شٚجٗاٚ ،جا ٤ايٓص فُٝا خيص ايتفسٜل يطبب ايعٓ ١نُا :ًٜٞ
" اذا ٚجدت شٚجٗا عٓٓٝا اَ ٚبتً ٢مبا ال ٜطتطٝع َع٘ ايكٝاّ بٛاجبات ايصٚج."١ٝ
اَا ايتفسٜل يًجٓ ٕٛفإ املػسع ايعساق ٞقد ْص يف املاد )35( ٠ايفكس ٠اٚال ايبٓد 6
عًَ ٢ا :ًٜٞ
اذا ٚجدت بعد ايعكد إ شٚجٗا َبتً ٢بعً ١ال ميهٔ َعٗا َعاغست٘ بال ضسز نادتراّ اٚ
ايربص ا ٚايصٖس ٟا ٚادتٓ ٕٛا ٚاْ٘ قد اصٝب بعد ذيو بعًٖ َٔ ١ر ٙايعًٌ اَ ٚا
مياثًٗا.)....
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ايفصٌ االخري جا ٤حتت عٓٛإ اثس اذتاالت ايٓفط ١ٝعً ٢ايٛصٚ ١ٝاذتجس تٓا ٍٚف٘ٝ
َبطالت ايٛص ١ٝيف ايفك٘ االضالََٗٓ ،ٞا ايسجٛع عٔ ايٛص َٔ ١ٝقبٌ املٛصٚ ٞقتٌ
املٛص ٞي٘ يًُٛصٚ ،ٞزد املٛص ٞي٘ ايٛصٖٚ ١ٝالى املٛص ٞب٘ قبٌ متاّ ايٛصٚ ١ٝشٚاٍ
اًٖ ١ٝاملٛص ٞبعد ايٛص ١ٝبادتٓٚ ٕٛغريٖا.
اَا قاْْٛا فكد ْصت املاد َٔ )27( ٠قاْ ٕٛاالحٛاٍ ايػدص ١ٝايعساق ٞعً ٢إ ايٛص١ٝ
تبطٌ يف اذتاالت ايتاي:١ٝ
 -7بفكدإ اًٖ ١ٝاملٛص ٞاىل حني َٛت٘.
ٚتٓا ٍٚاملؤيف َٛضٛع اذتجس ٚبني َفٗ َ٘ٛيف ايفك٘ ٚاضباب٘ َٓٗا ايصػس ٚايسم
ٚادتَٓٚ ٕٛسض املٛت ٚ ،اضباب شتتًف فٗٝا ناذتجس عً ٢ايطفٚ ٘ٝاذتجس عً ٢املدٜٔ
املفًظ ٚاذتجس عً ٢املستد ٚعً ٢املفًظ ايفاضل املبرز ٚاذتجس عً ٢ايصٚج.١
ٜٓٚبػ ٞايتفسٜل بني اذتجس ايكطاٚ ٞ٥اذتجس ايكاْ ،ْٞٛفاألَٓ ٖٛ ٍٚع ايػدص ايرٟ
اعرتا ٙعازض َٔ عٛازض االًٖ ٖٞٚ ١ٝادتٓ ٕٛا ٚايعت٘ ا ٚايطف٘ ا ٚايػفً َٔ ١ايتصسف يف
اَٛاي٘ ٚتعني ق ِٝعً ٘ٝيٝكَ ّٛكاَ٘ يف ذيو بٓا ٤عً ٢حهِ قطا ،ٞ٥اَا اذتجس ايكاْ ْٞٛفٗٛ
َٓع ايػدص َٔ ايتصسف يف َاي٘ بطبب حهِ عً ٘ٝبعكٛب ١جٓا ١ٝ٥ضايب ١يًخس ،١ٜنعكٛب١
تهُٖٚ ١ًٝٝرا املٓع يٝظ ضبب قٝاّ عازض َٔ عٛازض االًٖ ١ٝيدٚ ٜ٘امنا العتباز خاص
اتا ٙاملػسع شجسا ،الزتهاب٘ جٓاَ ١ٜعاقب عًٗٝا قاْْٛاٚ ،ي٘ إ ميازع حكٛق٘ ايػدص١ٝ
االخس ٣نايصٚاج ٚايطالم ٚاالقساز بايٓطب َٚا اىل ذيو.
ٚتطسم املؤيف اىل اذتسَإ ٚاْٛاع٘ ٚآثازٚ ٙايرٜ ٟعين ايعٝؼ يف ب ١٦ٝخاي َٔ ١ٝايسعا١ٜ
ٚاذتب ٚاذتٓإ عً ٢ايسغِ َٔ تٛاجد ايٛايد ٜٔمما جيعً٘ ٜعٝؼ يف حاي ١اضطساب ْفط ٞاٚ
ايعٝؼ يف احد ٣املؤضطات اييت تطٛدٖا عالقات ختتًف متاَا عٔ ايعالقات ايكا ١ُ٥يف
االضسٚ ،٠اذتسَإ اَا حسَاْا نًٝا ا ٚحسَاْا جصٝ٥ا ،فاذتسَإ ايهً ٖٛ ٞإ ٜعتُد ايطفٌ
عً ٢احد ٚايد ٜ٘يٛفا ٠مما جيعً٘ ٜفكد اذتب ٚاذتٓإ ،اذا مل ٜهٔ ٖٓاى َٔ ٜأخر َهاُْٗا يف
تكد ِٜايسعاٚ ١ٜاالٖتُاّ ،اَا اذتسَإ ادتص ٞ٥فٗ ٛايرٜ ٟعاْ ٘ٝايطفٌ يفكدإ ايسعاٚ ١ٜاذتٓإ
عً ٢ايسغِ َٔ ٚجٛد ايٛايدٚ ٜٔيهٔ ابتعادُٖا عٔ بعض ،نُا يف حاي ١ايطالم ا ٚقً ١االٖتُاّ
الْػػاٍ ايٛايد ٜٔعِٓٗ.
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املطًب االخري نإ يًخدٜح عٔ ايتكُص ا ٚايتٛحد ٖٛٚ ،عًُ ١ٝتكُص ايصفات
احملبب ١اىل ايٓفظ اييت ٜسج ٛإ تهَ ٕٛهًُ ١يٜ٘ٚ ،تِ ذيو بطسٜك ١ال غعٛز ١ٜمما ٜؤدٟ
إ ٜأخر ايػدص عٔ ايُٓٛذج صفات٘ مجٝعا ايطَٗٓ ٤ٞا ٚاذتطٔ.
ختاَا ال بد َٔ االغاز ٠اىل قسا ٠٤ايهتاب تطٝف ايهجري َٔ املعًَٛات اييت قدَٗا
املؤيف َٔ خالٍ َعًَٛات٘ ٚافهازٚ ٙعًُ٘ يف ايكطا ٤فطال عٔ ايسجٛع اىل عدد ٚافس َٔ
املصادز ٚاملساجع تٛج ادتٗد مبجُٛع َٔ ١ايتٛصٝات َٔٚ ،د ٕٚغو إ املؤيف برٍ جٗدا
ٜػهس عًٚ ٘ٝإ َؤيف٘ ضٝجد ي٘ َهاْ ١يف املهتب ١ايكاْ ١ْٝٛيٝطتفٝد َٓ٘ ايباحجني ٚايكسا٤
عً ٢حد ضٛا.٤
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