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 المجلة في النشر قواعد
 تكىث   أال شى طة  ،  نى ثالمقت ثالشى يي  القتنثنيى  ثالد اسىت  البحىث  بنشى  المجلى  تعنى  -

 .الستبق في منشث ة

 .ثاألجنبي  الع بي  بتللغ  تخصصهت مجتل في البحث  المجل  تقبل  -

 مى  تةلى  أ  التح طى  ثلهيئى  العلمىي للتقيىي  المجلى  فىي للنشى  المقدمى  البحىث  تخضى  -

 .النش  يل  المثافق  قبل التقيي  نتتئج في الثا دة التعديال  المعني

 أيىداد إصدا  ثطجثز تخصصهت مجتل في المقتم  ثالندثا  المؤتم ا  أيمتل مجل ال تقبل -

 .بذلك المجل  م  ختص 

 :للنشر البحوث قبول ومواصفات ضوابط

 13 حجى  بخى A4  مقىت  ث ق  يلى  ثاحىد ثجى  يلى  مةبثيى  ثالد اسىت  البحىث  تقىد  -

 (.4.25) الجثان  كل م  جتنبي  ثهثامش 11 حج  ثبهثامش
 .ثقثايده العلمي للبح  العلمي  األصثل البح  في ي ي ا  أ  -

 العلميى ، ثد جتى  ثالثيىت   البتحى  ثاسى  البحى ، ينىثا  البحى  مى  األثلى  الصىحح  تحمىل -
 .ثمكتنهت ثثظيحت 

 .مةبثي  صحح  30 ي  البح  صححت  يدد يزطد ال -

 .تنش  ل  أث نش   سثاء ت د ال للنش  المقدم  األبحت  -

 ثهى  ،كتتبهىت نظى  ثجه  تمثل المجل  في المنشث ة ثالمقتال  ثالد است  لبحث ا في اآل اء -

 .ينهت المسئثلث   ثحده 
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 االفتتاحية
 الرحيم الرحمن هللا بسم

د، ثالصىالة ث فى  قىد  أهىل العلى  بىي  العبىت يعلى ، لى  مىت اإلنسىت  يلى  بىتلقل ، يلى  الىذي هلل الحمىد 
 ثالسال  يل  سيدنت محمد ثيل  آل  ثصحب  مت الح فج  في الظال .

 ، ، ، بعد أما 

تح طىى  أ  تقىىد  لكىى  معشىى  المحبىىي  العىىدد الثىىتم  مىى  المجلىى ، بىىت ة بثيىىدهت أ  تبقىى  اليسىى  هيىى ة 
ددي  فىي العىت  جت  في أيدادهت الستبق  ب   تقد  م  المجل  يهالمجل  محتفظ  يل  ةتبعهت العلمي الذي انت

 الجتمعي الثاحد.

 أيهت الق اء األيزاء..

تعتى   بى   النجىتح الىذي ثاكى  سىي  المجلى  ثالتشىجي  الىذي  العىدد هىذا تقىد  إذ التح طى  هيى ةإ  
حىىىتفزا  لمثاصىىىل  الجهىىىد للتقىىىد  بتلمجلىىى  إلىىى  مسىىىتثى أفضىىىل بىىىي  نظي اتهىىىت، فىىىتلتةل  نحىىىث  تقثبلىىى  بىىى  سىىىيكثن

ق  همت  ائدا هي ة التح ط  في العمل في المجل ، ثأملنت أ  يتحقق شيئت  في هىذا األفضل ثالعمل م  أجل تحقي
 الة طق.

ثفىىي هىىذا المقىىت  ال يسىى  هيىى ة التح طىى  إال شىىك  الىىذي  أسىىهمثا فىىي هىىذا العىىدد مىى  البىىتحثي ، كمىىت 
مهيىد تشك  سلحت  كل م  سيثافيهت بشيء م  نتتج  العلمي معينت  يل  كشف ختٍ ، أث إيضتح غىتمض، أث ت

سبيل، أث تبديد ظال ، فتلعل  ش ك  بي  محبي ، ثمت تظىتف  المسىتيي ثاشىتبتك األيىتدي إال دافعىت  بىتلحك  نحىث 
 التقد  ثالتجديد، ثهللا م  العتملي  المخلصي .

لى  هللا بإذن قادم عدد في اللقاء وا 

 وبركاته هللا ورحمة عليكم والسالم
 

 التحريــر هيأة
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 لى اإلسالمإعالم العوملة وخطره ع
د. أمحد عثمان امحيـدة


 

 :ملخص البحث
منىىذ أ  فشىىل أيىىداء اإلسىىال  فىىي حمالتهىى  الصىىليبي ، أخىىذثا يحكىى ث  ثطبحثىىث  يىى   

 ثستئل جديدة تبلغه  هدفه  م  هد  لإلسال  ثسية ة يل  المسلمي .
ثلقىىىد ثجىىىدثا أ  أكبىىى  حىىىتجز ثأيظىىى  معىىىثق فىىىي بلىىىث  أغ اضىىىه  هىىىث ذلىىىك اإلسىىىال   

نحىث  المسىلمي ، ثالىذي يمىو قلىثبه ، ثيشىحذ هممهى  ثأذهىتنه ، فقىد أد كىثا أ  المت صل فىي 
سىى  قىىثة المسىىلمي  تكمىى  فىىي يقيىىدته ، ثفىىي تمسىىكه  بكتىىت   بهىى ، فكيىىف إذ  يبعىىدث  هىىذه 

 العقيدة ي  نحث  المسلمي ، ثكيف يحثلث  بينه  ثبي  كتت   به ؟.
ال  هىىي الحىى   الكالميىى  لقىىد ثصىىلثا أخيىى ا  إلىى  أ  خيىى  ة طىىق للقضىىتء يلىى  اإلسىى 

المتمثىىىل سىىىالحهت فىىىي اإليىىىال  ثثسىىىتئل ، ثسىىىتيده  فىىىي ذلىىىك التقىىىد  التكنثلىىىثجي فىىىي ثسىىىتئل 
االتصتل في هذا العص ، حي  ظهى   مئىت  القنىثا  الحضىتئي ، ثانتشى   أجهىزة االسىتقبتل 
فىىىي كىىىل مكىىىت ، ثأصىىىبك اسىىىتخدا  شىىىبك  اإلنت نىىى  ضىىى ث ة مىىى  الضىىى ث ا ، ثأد ك صىىىنت  

  الح   اإليالمي  أكث  فتكت  م  الح ث  التقليدي ، ثالمنتص  فيهىت هىث مى  يملىك اإليال  أ
 سالحت  فعتال  مؤث ا ، أال ثهث سالح الكلم .

ثقد استهد  هذا البح  بيت  حقيق  العثلم ، ثمت تكن  ثستئل إيالمهت مى  مخىتة   
 مي .يل  الجتن  العقدي ثاألخالقي، ثمدى خةث ة ذلك يل  المجتمعت  اإلسال

 :مقدمـة

                                                           

-  أستتذ بجتمع  الم ق / ليبيت ،aozaid@elemerqib.edu.ly. 
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الحمد هلل    العىتلمي ، ثالعتقبى  للمتقىي ، ثنشىهد أ  ال إلى  إال هللا ثلىي الصىتلحي ،  
ثنشىىىهد أ  نبينىىىت محمىىىدا  يبىىىده ث سىىىثل ، بلىىىم ال سىىىتل ، ثأدى األمتنىىى ، ثت كنىىىت يلىىى  المحجىىى  
 .البيضتء ليلهت كنهت هت، الله  صل ثسل  ثبت ك يلي ، ثيل  آل  ثصحب  ثسل  تسليمت  كثي ا  

 أمت بعىد: 
فكثيىى ا  مىىت نسىىم  فىىي أيتمنىىت يىى  ظىىته ة العثلمىى  ثآثت هىىت فىىي المجىىتال  االقتصىىتدي   

ثاالجتمتيي  ثالسيتسي ، ثهذه الظته ة في إةاللتهت األثلى  يلى  السىتح  العتلميى  كىت  هىدفهت 
اقتصىىىتديت  بحتىىىت ، أمىىىت فىىىي ثقتنىىىت الحتضىىى  فلىىى  يعىىىد الهىىىد  اقتصىىىتديت  فحسىىى ، بىىىل غىىىدا هىىىدفت  

تسىىيت  ثاجتمتييىىت ، ثنحىى  اليىىث  أمىىت  مع كىى  ال تسىىتخد  فيهىىت األسىىلح  المعهىىثدة، ثال ينتصىى  سي
فيهىت إال مى  امتلىك السىىالح المىؤث  ثالحعىتل، أال ثهىىث سىالح الكلمى ، ثمىى  هنىت صىت  اإليىىال  
ثثستئل  ثسيل  العثلم  في تحقيق المآ   التي يةمك لهت زيمىتء العىتل  الجديىد، حتى  أصىبك 

األمضى  ثاألكثى  فتكىت  فىي يصى نت الحتضى ، ثنظى ا  لهىذه الخةىث ة ثشىدتهت يلى   هث السالح
اإلسىىىىال  ثالمسىىىىلمي  الح لىىىىي أ  أبىىىىي  تلىىىىك اآلثىىىىت  ثالمخىىىىتة  التىىىىي يكيىىىىدهت إيىىىىال  العثلمىىىى  
لإلسىىال  ثالمجتمعىىت  اإلسىىالمي ، فىىي بحىى  مثسىىث  بىىىوإيال  العثلمىى  ثخةىى ه يلىى  اإلسىىال و 

 هدف  مت ي تي:
 العثلم  اإليالمي ، م  بيت  ثستئلهت ثمت تبث  م  سمث  في المجتمعت .مع ف  حقيق   -

التنبي  إل  آثت  العثلم  اإليالمي  ثمختة هىت سىثاء أكتنى  يقديى ، أ  ثقتفيى ، أ  أخالقيى ،  -
 كل ذلك في خة  اشتمل  يل  اآلتي:

 مقدم . -

 المبح  األثل: محهث  العثلم  اإليالمي  ثأهدافهت ثثستئلهت. -

 لمةل  األثل: محهث  اإليال  ثالعثلم .ا -
 المةل  الثتني: أهدا  العثلم  اإليالمي . -
 المةل  الثتل : ثستئل العثلم  اإليالمي . -
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 المبح  الثتني: آثت  ثمختة  يثلم  اإليال  يل  اإلسال . -

 المةل  األثل: آثت  العثلم  اإليالمي  يل  العقيدة اإلسالمي . -
 آثت  العثلم  اإليالمي  يل  األخالق اإلسالمي .المةل  الثتني:  -
 المةل  الثتل : تشثي  صث ة اإلسال  في إيال  العثلم . -
 الختتم . -

ثأخيىى ا  أسىى ل هللا تعىىتل  أ  يعصىىمنت مىى  الزلىىل، ثأ  يثفقنىىت فىىي القىىثل ثالعمىىل، ثأ   
ملي  فىىي حقىىثل يجعىل هىىذا العمىل ختلصىىت  لثجهىى  الكى ط ، ثأ  ينحىى  بى  المسىىلمي  يتمىى ، ثالعىت

اإليىىال  ختصىى ، ثأ  يغحىى  لنىىت زالتنىىت، إنىى  سىىمي  ق طىى ، ثصىىل  هللا ثبىىت ك يلىى  نبينىىت محمىىد 
 ثيل  آل  ثصحب  ثسل .

 املبحث األول

 ملة اإلعالمية وأهدافها ووسائلهامفهوم العو
يلعىىى  اإليىىىال  دث ا  مهمىىىت  ثمىىىؤث ا  فىىىي حيىىىتة الشىىىعث  ثاألمىىى ، فهىىىث يمليىىى  تت طخيىىى   

نست  منذ ظهث ه، حت  أصبك في يص نت الحتض  ثفىي ظىل التقىد  التكنثلىثجي ا تبة  بتإل
سىىىلة  مىىىؤث ة فىىىي ثقتفىىىت  الشىىىعث  ثأفكىىىت ه ، ثأداة خةىىى ة للديتيىىى  ثالحىىى   النحسىىىي  بقصىىىد 
السىىىىية ة يلىىىى  الشىىىىعث  ثغزثهىىىىت ثقتفيىىىىت  ثفك طىىىىت ، ثلكىىىىي تتضىىىىك الصىىىىث ة ثتكتمىىىىل اإلحتةىىىى  

 :بتلجزئيت  استع ض ذلك في المةتل  اآلتي 
 المةل  األثل: محهث  اإليال  ثالعثلم .

 :أواًل: مفهوم اإلعالم
بىىتل جث  إلىى  معىىتج  اللغىى  للبحىى  يىى  معنىى  كلمىى  إيىىال ، الدالىى  يلىى  معنىى   اإليىىال  لغىى : -

ختص معتص  نجد أ  لهت معت  يدة، منهت التبليىم، تقىثل: بلغى  القىث  بالغىت  إذا أثصىل  لهى  
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تي اسىتعمتلهت م ادفىت  لكلمىت  أخى ى لهىت نحى  المىدلثل منهىت: الشيء المةلىث  ثأخبى ته  بى ، ثيى 
 .(1)أخب ، ثأنب ، ثجميعهت ت مي إل  تقدي  معلثمت  أث أخبت  إل  شخص مت

اختلحىى  آ اء العلمىىتء فىىي ثضى  تع طىىف جىىتم  مىىتن  لمحهىىث  اإليىىال ،  اإليىال  اصىىةالحت : -
 هنت تعدد  التع طحت  منهت:ثذلك للتقد  الحدي  الذي شهده ميدا  ثستئل اإليال ، ثم  

شى اكه  فىي تىذثق هىذه الحقىتئق  - واإليال  هث تثصيل الحقتئق الصتدق  إل  النىت  كتفى ، ثا 
 .(2)ثتمكينه  م  اإليمت  بهتو

 ثي   أيضت  ب ن :  
وتزثطىىد النىىت  بتألخبىىت  الصىىحيح ، ثالمعلثمىىت  السىىليم ، ثالحقىىتئق الثتبتىى  التىىي تسىىتيده   -

فىىي ثاقعىى  مىى  الثقىىتئ ، أث مشىىكل  مىى  المشىىتكل التىىي تصىىيبه  فىىي  يلىى  تكىىثط   أي صىىتئ 
 .(3)حيتته و

 ثي   كذلك ب ن :  
واستخدا  ثستئل االتصتل في نش  األخبت  ثالحقتئق ثاآل اء بىي  النىت  بمثضىثيي  ثدث   -

تح طىىىف إليجىىىتد د جىىى  يتليىىى  مىىى  اإلد اك ثالمع فىىى  ثالىىىثيي لىىىدى الجمهىىىث  المتلق  ىىىي  للمىىىتدة 
 .(4)ي ، بحي  تعب    هذه المع ف  ي  يقلي  الجمتهي  ثاتجتهتته  ثميثله واإليالم
ثمىىى  خىىىالل التع طحىىىت  السىىىتبق  يتضىىىك أ  اإليىىىال  هىىىث تعبيىىى  مثضىىىثيي يكشىىىف  

الحقىىتئق ثطبينهىىت للنىىت  بكىىل صىىدق ثأمتنىى ، بعيىىدا  يىى  الكىىذ  ثالمبتلغىى  الزائحىى  مىى  قبىىل ذاك 
 اإليالمي أث هذا الصححي.

                                                           

لسىىىت  العىىى   البىىى  منظىىىث ، تىىىك: أمىىىي  يبىىىد الثهىىىت  ثمحمىىىد الصىىىتدق،   بىىىال، مىىىتدة: يلىىى ، ثالمعجىىى   -1
 الثسي ، إب اهي  مصةح  ثآخ ث ، المكتب  اإلسالمي ، استتنبثل،   بال، متدة: يل .

 ، 1984، 6األسىىىىى  اإليالميىىىىى  فىىىىىي التصىىىىىث  اإلسىىىىىالمي، متىىىىىثلي يثسىىىىىف حسىىىىى ، مجلىىىىى  األزهىىىىى ،   -2
 .970ص:

 .21 ، ص:1994-هى1415، 1اإليال  أثال ، أسعد السحم اني، دا  النحتئ ، بي ث ،   -3

نقال  ي  أث  العثلم  يل  الثقتف  اإلسالمي ،  ستل  متجستي ، إيىداد: حبيى  محمىد مختىت ، كليى  الىديثة  -4
 .129 ، ص:2012-هى1433اإلسالمي ، ة ابل ، ليبيت، نثقش  سن : 
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قىىىىثل: أ  الصىىىىححي ثاإليالمىىىىي الىىىىذي يقىىىىث  بنشىىىى  المعلثمىىىى  بىىىىي  ثمىىىى  الصىىىىثا  ال 
المتلق  ىىي  لهىىت ال يختلىىف حتلىى  يىى  حىىتل بىىتئ  السىىلع ، فكمىىت ال يجىىثز للمسىىل  بيىى  المح مىىت ، 
فتلحتل أيضىت  مى  مى  يتعتمىل بتلثسىيل  اإليالميى ، حيى  مى  الثاجى  يليى  استحضىت   قتبى  

 ه بىىي  النىىت ، فىىسذا أحسىى  اكتسىى  ثقىى  فىىي أي شىىيء ي طىىد كتتبتىى  ثنشىى –يىىز ثجىىل–المىىثل  
ىىل الىىثز  ألنىى  لىى   ذا أسىىتء القىىثل بقصىىد أث بدثنىى  تحم  النىىت ، ثأنقىىذه  مىى  الزطىىف ثالبهتىىت ، ثا 

 .(1)يك  متح طت  للدق  في قثل 
 :ثانيًا: مفهوم العولمة

يل  ال غ  م  العدد الثاف  م  المؤلحت  التي تنتثلى  مثضىث  العثلمى  إال أنى  ثمى   
  قبل البتحثي  المتخصصىي  يلى  أ  أحىدا  لى  يتثصىل إلى  تع طىف العثلمى  تع طحىت  إجمت  م

ل  يد  االتحىتق يلى   جتمعت  متنعت ، ثذلك نظ ا  إل  شمثلي  المحهث  ثتعدد أبعتده م  جه ، ثا 
مدلثالت  م  جه  أخ ى، لذلك اتخذ المثضث  ةتبعت  جدليت ، ف أى بعضه  أ  العثلمى  ظىته ة 

االنخىىى ا  فيهىىىت، بينمىىىت  أى اآلخىىى ث  أنهىىىت سىىىلبي  ثمىىى  المحىىى ثض مثاجهتهىىىت،  إيجتبيىىى  ينبغىىىي
ث أى ةىىى   ثتلىىى  الجمىىى  بىىىي  الىىى أيي  ثذلىىىك بتالسىىىتحتدة مىىى  الحىىى ص التىىىي تقىىىدمهت العثلمىىى ، 
كعثلم  ثستئل االتصىتال ، ثانتشىت  تقنيى  المعلثمىت ، ثتجنى  الظىثاه  السىلبي  النتتجى  يى  

تدي  أث الثقتفيىىىى  يلىىى  سىىىىبيل المثىىىىتل، ثمىىى  هنىىىىت تعىىىىدد  بعىىىض تةبيقتتهىىىىت كتلهيمنىىى  االقتصىىىى
 التع طحت  لهذه الظته ة، ثم  أهمهت:

ز إلغىىىتء القيىىىثد التنظيميىىى ، ثالتحتيىىىل مىىى   - وأنهىىىت تحىىى ك متسىىىت   نحىىىث يتلميىىى  متكتملىىى  يىىىز 
 .(2)المتغي ا  المتست ي  في تكنثلثجيت االتصتال  ثالحتس و

                                                           

بىىىتدإل اإلسىىىىال  فىىىىي يصىىى  العثلمىىىى ،  مضىىىىت  سىىىعد القمىىىىتةي، مجلىىىى  الهىىىىدي دث  اإليىىىال  فىىىىي نشىىىى  م -1
 ، ثزا ة األثقىىىت  ثالشىىىؤث  اإلسىىىالمي ، ليبيىىىت، 2013-هىىىى1434اإلسىىىالمي، العىىىدد الخىىىتم ، السىىىن  الثتلثىىى ، 

 .277ص

 .15، 7 ، ص:2002، 1العثلم  ثأث هت في المجتم  ثالدثل ، م كز اإلمت ا  للد است ، أبثظبي،  -2
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 .(1)يتل  آخ ، أث تغيي ه، أث إيتدة تنظيم  يل  نحث متووأنهت االتجته نحث تصيي  العتل  إل   -
وأنهت محصل  لعدد م  المتغي ا  المحلي   ثاإلقليمي  ثالدثلي  التي حدث  في ال بى  األخيى   -

مىىى  القىىى   العشىىى ط ، ثفىىىي مقدمىىى  هىىىذه المتغيىىى ا  الثىىىث ة التكنثلثجيىىى  فىىىي مجىىىتل االتصىىىتل 
 .(2)الكثي  م  ثستئل اإليال و ثالمعلثمت  التي أضح  ةتبعت  دثليت  يل 

 ثهنتك م  ي ى ب نهت:  
ويمليىىى  تهىىىد  إلىىى  التعظىىىي  المتسىىىت   ثالمسىىىتم  فىىىي قىىىد ا  ثسىىىتئل اإليىىىال  يلىىى   

تجىىتثز الحىىدثد بىىي  الىىدثل ثالتىى ثي  يلىى  المتلق  ىىي  الىىذي  ينتمىىث  إلىى  ثقتفىىت  متبتينىى ، ثذلىىك 
مكتسى  لوةى ا  المهيمنى  يلى   لدي  يمليى  تثحيىد ثدمىج أسىثاق العىتل  مى  جهى ، ثتحقيىق

 .(3)صنتي  اإليال  ثاالتصتل م  نتحي  ثتني و
ثم  خالل التع طحت  الستبق  يتبي  أ  هنتك مجمثيى  مى  السىمت  التىي يتميىز بهىت  

 إيال  العثلم  منهت:
إن  إيال  متةث  متقد  ثم شىك للتةىث ، ثذلىك نظى ا  لتةىث  ثىث ة االتصىتال  ثالتكنثلثجيىت  -

 التي هي في تةث  مستم .الحديث  

إيىىال  العثلمىى  يشىىكل جىىزءا  مىى  المنظثمىى  االقتصىىتدي  العتلميىى  التىىي ف ضىى  نحسىىهت يلىى   -
النت ، ثأخضعته  لشى ثةهت ثقثايىدهت القتئمى  يلى  الصى ا  ثالتنىتف  ثالتكىتال ، سىعيت  ث اء 

فىىىىىي المصىىىىتلك ثتحقيىىىىىق األ بىىىىتح يىىىىى  ة طىىىىىق المؤسسىىىىت  االقتصىىىىىتدي  ال أسىىىىمتلي  المتمثلىىىىى  
 الش كت  العتب ة للقت ا  التي همُّهت تحقيق ال بك ب ي  ثسيل .

                                                           

 ، ةى ابل ، ليبيىت، 2005، 22ل  العثلم ،  نت مثس  ختلد، مجل  كلي  الديثة اإلسالمي ، العىدد مدخل إ -1
 .500ص:

 .130نقال  م  أث  العثلم  يل  الثقتف  اإلسالمي ، ص: -2

 .130المصد  نحس ، ص: -3
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إنىىى  إيىىىال  يسىىىع  لتىىى ثطج ثقتفىىى  معينىىى  يلىىى  األمىىى  األخىىى ى، ثذلىىىك بنشىىى  ثقتفىىىت  الىىىدثل  -
المحتك ة لإليال  ثالمثجهى  لى  ج طىت  ث اء الهيمنى  الثقتفيى  تحى  شىعت  االنحتىتح الثقىتفي، ثمىت 

لغ ض من  تدمي  ثقتفت  الدثل المغلثبى  يلى  أم هىت، ثجعلهىت هث في الثاق  إال غزث ثقتفي ا
 تتبع   للغ   فك طت  ثاقتصتديت  ثاجتمتييت .

إنىىى  يشىىىكل جىىىزءا  مىىى  منظثمىىى  االتصىىىتال  الدثليىىى  التىىىي تمىىى  يثلمتهىىىت ثيثلمىىى   سىىىتئلهت  -
 ا .ثثستئلهت بحضل التكنثلثجيت الحديث  المتةث ة ثالمحتك ة م  قبل الش كت  العتب ة للقت  

ال يشىىكل نظتمىىت  إيالميىىت  دثليىىت ، أل  كىىل مصىىتد ه ثآليتتىى  تىى تي مىى  ةىى   ثاحىىد أث جهىى   -
 .(1)ثاحدة ثهي الدثل المتقدم  المسية ة يل  المنظثم  اإليالمي  الدثلي 

 املطلب الثاني

 أهداف العوملة اإلعالمية

ثي  ثالتغييى  لقد أصبك اإليال  في ثقتنت الحتض  أداة هتم ، ثثسيل  م  ثستئل التى  
فىىي حيىىتة الشىىعث  ثاألفىى اد، كمىىت أصىىبك سىىالحت  فىىي أيىىدي المؤسسىىت  العتلميىى  الكبىى ى التىىي 
تسىىع  مىى  ث اء ذلىىك لتحقيىىق أهىىدافهت، ثمىى  أجىىل ذلىىك بىىذل  الجهىىثد، ث صىىد  األمىىثال فىىي 
سىىىبيل جعلىىى  سىىىالحت  مىىىؤث ا  ثقىىى  السىىىل  ثالحىىى  ، ثلىىىذا قتمىىى  القىىىثى الكبىىى ى بتلسىىىية ة يلىىى  

تحك  فيىى  يىى  ة طىىق مؤسسىىتتهت، ثأخضىىع  إيىىال  الىىدثل النتميىى  إل ادتهىىت خدمىى  اإليىىال  ثالىى
 ، ثم  الممك  تلخيص هذه األهدا  فيمت ي تي:(2)ألهدافهت ثمصتلحهت

تحقيق األ بتح للش كت  ال أسىمتلي  الغ بيى ، ثذلىك مى  خىالل مىت تنتجى  هىذه الشى كت  مى   -
المنتجىت  ثالتى ثطج لهىت يى  ة طىق ثسىتئل بضتئ  ثسل  متنثيى ، ثا غى اق الىدثل النتميى  بهىذه 

اإليال  المختلح ، ثم  هنت فس  القتئمي  يل  هذه الش كت  له  أفكىت  ثأهىدا  ي طىدث  نقلهىت 

                                                           

 .133-132المصد  نحس ، ص: -1

 .133-132المصد  نحس ، ص: -2
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إلىى  العىىتل  يىى  ة طىىق مؤسسىىتته  بهىىد  نشىىى  الثقتفىى  الغ بيىى  ثتغييىى  سىىلثك ثأخىىالق ثقىىىي  
  العثلمىى  أخةىى  سىىلبي  األفىى اد فىىي تلىىك الىىدثل، حتىى  ظهىى   فىىي المجتمعىىت  المتىى ث ة بثقتفىى

متمثلىىى  فىىىي االسىىىتهالك الت فيهىىىي بقصىىىد مثاكبىىى  العصىىى ، ثضىىى ث ة الظهىىىث  بمظهىىى  ال قىىىي 
 .(1)ثالتةث 

السىىىىعي إلىىىى  تثحيىىىىد األفكىىىىت  بىىىىي  شىىىىعث  العىىىىتل  المختلحىىىى  يىىىى  ة طىىىىق ثسىىىىتئل اإليىىىىال   -
 ثاالتصتال  الحديث  محتثل  لخلق ثقتف  يتلمي  مثحدة.

ثصىثل إلى  ثضى  أفضىل فىي مجىتل االتصىتال  ثاإليىال ، ثذلىك مستيدة الدثل النتميى  لل -
 ي  ة طق تزثطدهت بتلمعدا  التكنثلثجي  الالزم  ثتد ط  ثت هيل الكثاد  الحني .

تح ط  إ ادة الشعث  م  القيثد االجتمتييى  ثالثقتفيى  ثالحك طى ، ثالتىي يعتقىد أهىل العثلمى  أنهىت  -
 ذلك ي  ة طق استخدا  اإليال  المثج .تقف يتئقت  أمت  تقبل الثقتف  الجديدة، ث 

محتثل  إيتدة تشكيل الحيتة االجتمتييى  للشىعث  يلى  نمى  الحيىتة الغ بيى ، ثتج طىدهت مى   -
مث ثثهىىىىت الثقىىىىتفي ثقيمهىىىىت ثسىىىىلثكهت ثيتداتهىىىىت ثتقتليىىىىدهت، ثتحثطلهىىىىت إلىىىى  جىىىىزء مىىىى  النمىىىىثذج 

 .(2)الغ بي

  الجديىدة، ثالتكيىف ثاالنىدمتج معهىت، ت ثيض العقىثل يلى  معتيشى  األنمىت  المغ طى  للثقتفى -
 ثتثظيحهت ثتعميمهت في الحيتة اليثمي .

تثحيىىد االتجتهىىت  العتلميىى  ثتق طبهىىت بهىىد  الثصىىثل إلىى  تح طىى  التجىىت ة العتلميىى  المتمثلىى   -
 .(3)في السل  ث ؤث  األمثال

                                                           

شكتليت  العثلم ، م -1  ، 2010، 1حمثد يبد هللا، دا  أستم  للنش  ثالتثزطى ، يمىت ، األ د ،  اإليال  ثا 
 .58ص:

 .137أث  العثلم  يل  الثقتف  اإلسالمي ، ص: -2

شكتليت  العثلم ، ص: -3  .57اإليال  ثا 
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زالىى  الحىىدثد الحتصىىل  بينىى  ثبىىي  غيىى ه مىى  األديىىت  - البتةلىى   تهمىىيش تميىىز ديىى  اإلسىىال ، ثا 
بعتده  ي  اإليمت  ب   .(1)تمهيدا  لش  هجث  يل  مبتدئ  ثتعتليم ، ثصد   النت  ثا 

نمىىت   ثأخيى ا  فىس  إيىىال  العثلمى  لى  يعىىد ينقىل المعلثمىت  ثاألخبىىت  بمعنتهىت الضىيق، ثا 
تعىىداه إلىى  خلىىق ثاقىى  ثفهىى  جديىىد مختلحىىت  بىىذلك قثايىىد العمىىل اإليالمىىي التقليىىدي حيىى  نحىى  

لمىى  منحىى  آخىى  فىىي سىىبيل الىىتحك  ثالسىىية ة، ممىىت يؤكىىد بىى   الىىدثل المتقدمىى  ثفىىي إيىىال ا العث 
مقىىىدمتهت أم طكىىىت تسىىىتخد  البىىى  الحضىىىتئي ك سىىىلث  للديتيىىى  ثالحىىى   النحسىىىي  بهىىىد  الغىىىزث 
ثالسية ة ثغسل العقثل، ثهذا يعتب  نثيت  جديدا  م  أنثا  االستعمت  الذي يسع  الغى   مى  

 .(2)ي  ثالثقتفي  ثالحك ط خالل  تحقيق الهيمن  السيتس
 املطلب الثالث

 وسائل العوملة اإلعالمية

الثسىىيل  لغىى : المنزلىى  ثالد جىى  ثالق ابىى  ينىىد الملىىك، ثثسىىل العبىىد إلىى  ختلقىى  تثسىىيال ،  
، يقىثل (3)أي: يمل يمال  تق   ب  إل  ختلق  سبحتن  ثتعتل ، ثالثسيل  هىي الثصىل  ثالق بى 

يَ  َيىتعتل :  ىثَ  َ ْحَمَتى ا َثَطَخىتفاثَ  أاثَلئ َك ال ىذ  ىْ  َأْقىَ  ا َثَطْ جا ىيَلَ  َأيُّها ْدياثَ  َيْبَتغاىثَ  إ َلى  َ ب  ه ى ا الَثس 
 [.57]اإلس اء، اآلي :  َيَذاَب ا إ    َيَذاَ  َ ب  َك َكتَ  َمْحذاث  ا

أمىىت ينىىد اإليالميىىي  فسنهىىت تةلىىق يلىى  القنىىتة التىىي تحمىىل ال سىىتل  أث المعلثمىى  إلىى   
لقي أث الم سل إليى ، ثهىي بهىذا تشىمل الثسىتئل المتديى  كىتلتلحزطث  ثالصىحف ثالمجىال ، المت

 .(4)ثكذلك المجتل الجثي لكثن  يقث  بنقل المثجت  الصثتي  يند االتصتل الشحهي

                                                           

 .219المصد  نحس ، ص: -1

ليىىى  الىىىديثة العثلمىىى  الثقتفيىىى  ثأث هىىىت يلىىى  الخةىىىت  الىىىديثي،  سىىىتل  متجسىىىتي ، إبىىى اهي  محمىىىد حسىىى ، ك -2
 .173 ، ص:2007اإلسالمي ، ة ابل ، ليبيت، نثقش  سن  

  ،   بال، متدة: ثسل.1983مختت  القتمث ، الةته  أحمد الزاثي، الدا  الع بي  للكتت ، تثن ،  -3

 .149أث  العثلم  يل  الثقتف  اإلسالمي ، ص: -4



 10                                                                                                                                                   مجلة البحوث القانونية

 

 

ثالعثلم  تعتب  منظثم  متكتمل  ال يكتد يستقل جتنى  مى  جثانبهىت بذاتى ، ثلكى  آلى   
يىىى  أي شىىىكل مىىى  أشىىىكتل العثلمىىى  هىىىث اإليىىىال  بثسىىىتئل   ذلىىىك كلىىى  التىىىي ال تنحصىىىل البتىىى 

المتعددة، فمهمت شتهد  م  صث  لعثلم  ثقتفيى  أث اقتصىتدي  أث اجتمتييى  فى يل  يقينىت  أنهىت 
 .(1)جتء  محمثل  يب  آلي  إيالمي 

ذا كىت  حىىتفظ إبى اهي  قىىتل منىذ يشىى ا  السىني : ولكىىل زمىت  مضىى  آيى ، ثآيىى  هىىذا   ثا 
فىىتليث  لىى  تعىىد الصىىىحف هىىي الثسىىيل  اإليالميىى  الثحيىىدة، بىىل تعىىىدد  ، (2)الزمىىت  الصىىحفو

 الثستئل ثالقنثا  ثاتخذ  أشكتال  يدة أهمهت:
 :اإلذاعة المسموعة -

تعتب  اإلذاي  المسمثي  م  أكث  ثستئل اإليال  تى ثي ا  فىي العصى  الحىدي ، ألنهىت  
يىىث فىىي معظىى  أنحىىتء تعتمىىد يلىى  حتسىى  السىىم  فقىى ، ثمىى  السىىهل الحصىىثل يلىى  جهىىتز ال اد

العتل ، ثهىي مى  أكثى  ثسىتئل اإليىال  انتشىت ا  بىي  األفى اد يلى  اخىتال  مشىت به ، فيسىتةي  
 .(3)الشخص أ  يستم  إل  مت يبث  ال اديث في أي مكت  كت ، مت ل  يثجد حتجز ةبيعي

ثلمت كت  لإلذاي  هذه األهمي  البتلغ  ح ص  كثيى  مى  الىدثل الكبى ى ذا  التى ثي   
بي  في السيتس  الدثليى  أ  تثجىد لهىت إذايىت  تنقىل مى  خاللهىت لغتهىت ثثقتفتهىت ثقيمهىت إلى  الك

خت ج حدثدهت اإلقليمي ، ت ثطجت  ألفكت هت، ثي ضت  لقضىتيتهت مى  ثجهى  نظ هىت، ثمى  خاللهىت 
 .(4)أيضت  تقث  بنقل القضتيت العتلمي  ثتثجيههت التثجي  الذي يالئ  أغ اضهت ثمصتلحهت

                                                           

شكتليت  العثلم ، ص: -1  .182اإليال  ثا 

 .183المصد  نحس ، ص: -2

، اإليىىىىىال  أثال ، 45 ، ص:1989، 1نحىىىىىث إيىىىىىال  إسىىىىىالمي، يلىىىىىي ج طشىىىىى ، مكتبىىىىى  ثهبىىىىى ، القىىىىىته ة،   -3
 .59ص:

، أثىى  العثلمىى  يلىى  الثقتفىى  اإلسىىالمي ، 178، 177العثلمىى  الثقتفيىى  ثأث هىىت يلىى  الخةىىت  الىىديثي، ص: -4
اإلسىىالمي، العىىدد ، دث  اإليىىال  فىىي نشىى  مبىىتدإل اإلسىىال ،  مضىىت  سىىعد القمىىتةي، مجلىى  الهىىدي 151ص:

 .281 ، ثزا ة األثقت  ثالشؤث  اإلسالمي ، ليبيت، ص:2013-هى1434الختم ، السن  الثتلث ، 
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 :ة المرئيةاإلذاع -
تتميىىز اإلذايىى  الم ئيىى  يىى  غي هىىت مىى  ثسىىتئل اإليىىال  بكثنهىىت تنحىى د بنقىىل الصىىث   

ثالصث ة معت ، األمى  الىذي فىتك أمتمهىت آفتقىت  ثاسىع  فىي المنتفسى  الصىححي  القتئمى  يلى  نقىل 
تقىىت ، ثمىى  هنىىت كىىت  ت ثي هىىت نتفىىذا  بىىي   األخبىىت  ثاألحىىدا  ثاألنشىىة  الثقتفيىى  ثالعلميىى  بدقىى  ثا 

 المشتهدي .
ثقىىد أثبتىى  الد اسىىت  ثالبحىىث  العتلميىى  التىىي أج طىى  حىىثل مىىدى تىى ثي  التلحزطىىث  أ   

 ت ثي ه ال تقت ب  أي  ثسيل  م  ثستئل اإليال  األخ ى، ثذلك لوسبت  اآلتي :
 انتشت  جهتز التلحزطث  حت  ال يكتد يخلث من  بي ، أث يسل  م  مشتهدت  إنست . -

 قضيهت المشتهد أمت  شتشت  التلحزطث .يدد الستيت  التي ي -

 ةثل مدة الب  اليثمي، ثاستم ا ه م  دث  انقةت  ةيل  أيت  األسبث . -

الحتل  النحسي  للمتلقي، حي  أن  يكث  في حتل  نحسىي  جيىدة،  اغبىت  فىي المشىتهدة مسىتعدا   -
 للتلقي.

شىثطق ثاإلغى اء ثحسى  أسلث  ي ض الب امج ثالمسلسال  بلم الذ ثة فىي اإلخى اج، مى  الت -
 .(1)الع ض جعل المشتهد أسي ا  لهت م  قثة الت ثي 

ثقد أد ك صنت  اإليال  في العديد م  البلدا  المتقدم  أ  الح   اإليالميى  أكثى   
فتكىىت  مىى  الحىى   التقليديىى ، ثال يمكىى  أ  ينتصىى  فيهىىت إال مىى  يمتلىىك سىىالحت  فعىىتال  مىىؤث ا ، أال 

ضىل األسىتلي  المقنعى  مختةبى  اآلخى  بلسىتن ، ثهىذا مىت نشىتهده ثهث سالح الكلمى ،، ثمى  أف
اليىىىىث  مىىىى  قنىىىىثا  فضىىىىتئي  معتمىىىىدة فىىىىي إلقىىىىتء ب امجهىىىىت اللسىىىىت  الع بىىىىي، ثالقىىىىتئمث  يليهىىىىت 
لىىث  لهىىت ليسىىثا مىى  ملتنىىت، بىىل هىى  مىى  أتبىىت  أثلئىىك الىىذي  همهىى  إفسىىتد يقىىثل الشىىبت   ثالممث  

                                                           

شكتليت  العثلم ، ص: -1  .185-184اإليال  ثا 
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بىى امج فىىي اإليىىال  الغ بىىي مخصصىى  لحىى   ثتضىىييعهت، ثالكىىل يعلىى  أ  هنىىتك العديىىد مىى  ال
 .(1)اإلسال  ثالمسلمي ، ثالةع  في دينه  القثي 

 :الصحافة -
تعتب  الصحتف  م  أقىد  ثسىتئل اإليىال  فىي العىتل  أجمى ، فهىي أسىبق فىي الظهىث   

مى  منتفسىتيهت اإلذايى  المسىمثي  ثالم ئيى ، حتى  أةلىىق يليهىت فىي زمى  مى  األزمىت  السىىلة  
أنهىىت تتميىىز يىى  مىىت سىىثاهت مىى  ثسىىتئل اإليىىال  األخىى ى بكثنهىىت تعةىىي القىىت إل  ال ابعىى ، كمىىت

المزطد م  األنبتء بتحتصيل أكثى ، ثبسمكتنى  ال جىث  إليهىت متى  أ اد، كمىت أ  مهمتهىت ال تكمى  
فىىي نقىىل األخبىىت  ثاألحىىدا  فقىى ، بىىل تقىىث  كىىذلك بىىدث  كبيىى  فىىي نقىىل المعلثمىىت  فىىي كتفىى  

متييىىى  ثال طتضىىىي  ثغي هىىىت، ثقىىىد تبىىىثأ  فىىىي هىىىذا الىىىزم  مكتنىىى  المجىىىتال  االقتصىىىتدي  ثاالجت
 فيعىى ، حتىى  أصىىبك الملىىثك ثال ؤسىىتء يتق بىىث  مىى   ؤسىىتء التح طىى  ثيغىىدقث  يلىىيه  العةتيىىت 
ثالهدايت  جتء  ثخثفىت ، ثلى  يقىف األمى  ينىد هىذا الحىد بىل تعىد ى األمى  إلى  صىغت  المحى  ط  

كتنى  التىي تتمتى  بهىت ينىد الجمهىث  فىس  الكثيى  مى  ثالمبتدئي  مى  الم اسىلي ، ثنظى ا  لهىذه الم
 .(2)النت  ال يتنتثل إفةت ه اليثمي إال بعد أ  يةل  يل  الصحف الصتد ة ذلك اليث 

                                                           

دث  اإليىىىال  فىىىىي نشىىىى  مبىىىتدإل اإلسىىىىال  فىىىىي يصىىى  العثلمىىىى ،  مضىىىىت  سىىىعد القمىىىىتةي، مجلىىىى  الهىىىىدي  -1
 ، ثزا ة األثقىىىت  ثالشىىىؤث  اإلسىىىالمي ، ليبيىىىت، 2013-هىىىى1434تلثىىى ، اإلسىىىالمي، العىىىدد الخىىىتم ، السىىىن  الث

 .282ص:

شكتليت  العثلم ، ص:51اإليال  أثال ، ص: -2  .44، 43، نحث إيال  إسالمي، ص:183، اإليال  ثا 
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 :اإلنترنت -
بىىىىدأ تىىىىت طت اإلنت نىىىى  فىىىىي الثاليىىىىت  المتحىىىىدة األم طكيىىىى  فىىىىي السىىىىتينت  مىىىى  القىىىى    

تةىىث   تةىىث ا  كبيىى ا  فىىي يصىى نت   انتشىى   اإلنت نىى ، ثىى  1990المتضىىي، ثمىى  بدايىى  سىىن  
الحتض  ثبس ي  فتئق ، ثا تبة  بش كت  الهتتف ثالتلحتز ثغي هت م  ثسىتئل االتصىتل، ثلى  
تعد اإلنت ن  تعتمد يل  جهتز حتس ، بىل تعىدد  ةى ق الثصىثل إليهىت، حيى  مى  الممكى  

اإلنت نىى ، الثصىىثل إليهىىت يىى  ة طىىق الهىىتتف النقىىتل، ثالكتبىىل مىىثد  الىىذي يىى تب  مىى  تلحزطىىث  
ثبمىىت أ  ةىىى ق الثصىىىثل إليهىىىت متعىىىددة، فىىىس  مىىىت تثصىىىل  أث تقدمىىى  متعىىىدد أيضىىىت ، فيشىىىمل مىىىت 
ذا كتنىى   يقدمىى  التلحىىتز، ثاإلذايىى  المسىىمثي ، ثالصىىحتف ، ثسىىتئ  ثسىىتئل اإليىىال  األخىى ى، ثا 
األقمىىىىىت  الصىىىىىنتيي  تقىىىىىد  مئىىىىىت  القنىىىىىثا ، فىىىىىس  أيىىىىىداد القنىىىىىثا ، ثاإلذايىىىىىت ، ثالصىىىىىحف، 

ثكىىىتال ، ثغي هىىىت التىىىي تنشىىى  مثادهىىىت يبىىى  اإلنت نىىى ، ثتقىىىد  بثىىىت  مبتشىىى ا  يبىىى  ثالمجىىىال ، ثال
صححتتهت يحثق الحصى ، كمىت أنهىت تقىد  مى  الخىدمت  مىت ال تقدمى  ثسىتئل اإليىال  التقليديى ، 

 كتلب طد اإللكت ثني، ثالقثائ  الب طدي ، ثمجمثي  األخبت  ثغي هت.
إليىىال  التقليديىى ، ثهىىي التحتيىىل مىى  ثلإلنت نىى  ميىىزة تميزهىىت يىى  غي هىىت مىى  ثسىىتئل ا 

د غيى ه بهىت، زد يلى  هىذا أ  اإلنت نى   المستخد ، فكمت أن  يتلق  المعلثمت ، بسمكتنى  أ  يىزث  
ثسىىىيل  حىىى ة بغيىىى  ضىىىتب ، حيىىى  بثسىىى  كىىىل مسىىىتخد  أ  يعىىى ض مىىىت أ اد ثيقىىىثل مىىىت يشىىىتء، 

 .(1)ثلإلنت ن  مزايت أخ ى تنبئ ي  تثس  انتشت هت مستقبال  
لمكتن  التىي تتبثؤهىت هىذه الثسىيل  يمىد  الىدثل الكبى ى ثفىي مقىدمتهت أم طكىت ثنظ ا  ل 

في إةت  سعيهت لعثلم  العتل  يل  استخدا  الشىبك  لتحقيىق أغ اضىهت، ثذلىك مى  خىالل نقىل 
الثقتفىىى  األم طكيىىى  ثنشىىى هت يبىىى  الحىىىدثد، ثنقىىىل األفكىىىت  ثالتقتليىىىد الغ بيىىى  ثفىىىق نمىىى  الحيىىىتة 

بعىىتد هىىذه األم طكيىى  يبىى  العىىتل  ثاال سىىتحتدة مىى  األميىى  التكنثلثجيىى  فىىي دثل العىىتل  الثتلىى ، ثا 

                                                           

شكتليت  العثلم ، ص: -1  .187-186اإليال  ثا 
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الىىدثل يىى  مسىىي ة التقىىد ، ثالسىىعي إلىى  الهيمنىى  ثالىىتحك  ثاالنحىى اد بتلعىىتل ، ثمىى  هنىىت تتضىىك 
خةىىث ة هىىذه الثسىىيل ، ثدث هىىت فىىي يمليىىت  التنىىثي  المغنتةيسىىي الجمىىتيي للشىىعث ، ثغسىىل 

 .(1)أدمغتهت بشكل مخيف ثمذهل
لىى  ج  تنىى  هىىذه الثسىىتئل هنىىتك ثسىىتئل إيالميىى  كثيىى ة كثكىىتال  األنبىىتء، ثاألشىى ة  ثا 

المسىىىىىمثي ، ثالهىىىىىتتف، ثالحىىىىىتك ، ثالب طىىىىىد اإللكت ثنىىىىىي، ثغي هىىىىىت ممىىىىىت يسىىىىىتيد يلىىىىى  تبىىىىىتدل 
المعلثمىىىىت  بسىىىى ي  فتئقىىىى ، حتىىىى  أصىىىىبك العىىىىتل  ال  ْحىىىى   كق طىىىى  صىىىىغي ة مىىىى  حيىىىى  انتشىىىىت  

 .(2)المعلثمت ، ثس ي  ثصثل األخبت 
 ث الثانياملبح

 خماطر عوملة اإلعالم على اإلسالمآثار و
إذا كىىىت  التعلىىىي  مىىى  أخةىىى  المجىىىتال  التىىىي اتخىىىذتهت الىىىدثل العظمىىى  ثسىىىيل  لبىىى   

ثقتفتتهىت ثأفكت هىت، فىىس  اإليىال  فىي نظىى ي أشىد فتكىىت  ثأكثى  تى ثي ا  فىىي المجتمعىت  اإلسىىالمي ، 
ل إل  الماليي  مى  النىت  فىي ثختص  بعد أ  تمكن  ثث ة االتصتال  اإليالمي  م  الثصث 

شىىت  بقىىت  المعمىىث ة، حتىى  غىىد  الىىدنيت كلهىىت فىىي متنىىتثل بصىى  اإلنسىىت  ثسىىمع ، ثقىىد فةىى  
األيىىداء لخةىىث ة هىىذا المجىىتل ثالحظىىثا انجىىذا  األفىى اد إليىى  فك سىىثا نشىىتةه  ثبىىذلثا قصىىت ى 

اإلسىال   جهده  في استغالل  لب  سمثمه  ثأفكىت ه ، ثاسىتغلثا كىل هىذه الثسىتئل فىي محت بى 
 ثالكيد ألهل  فكتن  لهت آثت هت ثمختة هت، ثهذا مت سيدث  يلي  الحدي  في المةتل  اآلتي :

                                                           

ثأث هىىىىت يلىىىى  الخةىىىىت  الىىىىديثي، ، العثلمىىىى  الثقتفيىىىى  152أثىىىى  العثلمىىىى  يلىىىى  الثقتفىىىى  اإلسىىىىالمي ، ص: -1
 .167ص:

شكتليت  العثلم ، ص: -2  .188اإليال  ثا 
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 املطلب األول

 اإلعالمية يف العقيدة اإلسالمية آثار العوملة
لقىىىد أد ك الغىىى   أ  األمىىى  اإلسىىىالمي  يىىىث  أ  تعىىىثد إلىىى  التمسىىىك بعقيىىىدتهت ثدينهىىىت  

يىىىد ثستسىىىت د سىىىلةتنهت المسىىىلث ، ف خىىىذثا مىىى  أجىىىل ذلىىىك سىىىث  تسىىىتعيد مكتنتهىىىت ثمجىىىدهت التل
يخةةث  لوم  اإلسالمي  يل  أست  أ  تبتعىد يى  يقيىدتهت اإلسىالمي ، ثأال تنىتهج المىنهج 
ىىىثا فىىىي سىىىبيل ذلىىىك ثسىىىتئله  اإليالميىىى  المتنثيىىى ، ثذلىىىك لمىىىت لهىىىت مىىى  نحىىىثذ  السىىىديد، ثقىىىد ك  سا

بعىتد النىت  يى  إسىالمه ، ثتبعي ، لتكث  لست  حتله  في نش  قيمه  ثمعتقىداته   ثأفكىت ه  ثا 
 .(1)ثتحقيق االنبهت  ب مثزه  ثقيمه  ثحضت ته 

ثهىذا يتضىك جليىت  مى  خىالل مىت تنشىى ه العثلمى  مى  أفكىت  تهىدد المسىل  فىي يقيدتىى ،  
ثم  هذه الديثا  ديثتهىت إلى  ثحىدة األديىت ، ثهىي ديىثة تهىد  يقيىدة اإلسىال  مى  أستسىهت، 

-قىىىتئ  أصىىىال  يلىىى  أسىىىت  أنىىى  ال سىىىتل  السىىىمتثي  التىىىي خىىىت  هللا  ذلىىىك أل  الىىىدي  اإلسىىىالمي
 بهت ال ستال ، ثنست بهت كتف  األديت  التي سبقتهت. -سبحتن  ثتعتل 

ثممت تحمل  العثلم  بي  ةيتتهت الديثة إل  ايتبت  األديت  السمتثي  كلهىت سىثاء، ثال  
هىث الىدي  الحىق الىذي لىي  بعىده  يصك في العثلمى  الحك طى  ثالثقتفيى  ايتبىت  الىدي  اإلسىالمي

إال الضىىالل، ثقىىد ت تىى  يلىى  هىىذه الىىديثة ظهىىث  فكىى ة وحىىثا  األديىىت و ال يلىى  أسىىت  ديىىثة 
أصحت  الديتنت  األخ ى إل  اإلسال ، ثلك  يل  أست  إزال  التمييىز بىي  الىدي  اإلسىالمي 

نىىىتزل يىىى  ثغيىىى ه مىىى  األديىىىت  بىىىتلحثا  الىىىذي يتثقعىىىث  نجتحىىى  فىىىي حمىىىل المسىىىلمي  يلىىى  الت
 االيتقتد ببةال  غي ه م  األديت ، ثبذلك يزثل التعص  ثتتقت   األديت .

ثال يخحىىى  يلىىى  كىىىل ذي بصىىىي ة خةىىىث ة هىىىذه الىىىديثة بكثنهىىىت تىىىنقض يىىى ى اإلسىىىال   
ثمبتدئىى ، إذ العقيىىدة اإلسىىالمي  ال تسىىتقي  إال مىى  ايتقىىتد بةىىال  كىىل األديىىت  األخىى ى، يقىىثل 

                                                           

 .50 ، ص:2004، 1الديثة اإلسالمي ، محمد مني  حجت ، دا  الحج ، القته ة،   -1
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ىىَ  َثَمىى ْ تعىتل  فىىي محكى  التنزطىىل:  ىىَ ة  م  ْنىى ا َثهاىىَث ف ىي اآَلخ  ين ىت َفَلىىْ  ياْقَبىَل م  ْسىىاَل   د   َيْبَتىم  َغْيىىَ  اإل 
 [.85]آل يم ا ، اآلي :  الَختس   ط َ 
كمىىت أ  العقيىىدة اإلسىىالمي  ال تكىىث  صىىحيح  إال إذا كتنىى  مبنيىى  يلىى  أسىىت  قثلىى   
ثَ  ال أَْيبادا َمت َتعْ تعتل :  ثَ  َمت أَْيبادا قاْل َيت َأيَُّهت الَكتف  ا ثَ  َثال َأْنتاْ  َيتب دا ]الكىتف ث ، اآليى :  بادا

[، أي بتيتقتد كح  كل م  يعبد غي  هللا تعىتل ، أث يىزي  أنى  يتعبىد هللا تعىتل  يلى  3، 2، 1
 .(1)ش طع  غي  ش طع  اإلسال 

ثمىىى  المخىىىتة  التىىىي تحملهىىىت العثلمىىى  تلىىىك المبىىىتدإل الحتسىىىدة التىىىي تنىىىتقض أحكىىىت   
اإلسالمي ، ثالتي منهت قضي  ف ض المستثاة المةلق  بي  ال جىل ثالمى أة، ثهىذا المبىدأ الش طع  

، ثالىذي مقتضىته إزالى  (2)م  ضم  المبتدإل التي نص يليهت الميثتق العتلمي لحقثق اإلنست 
كل الح ثق في األحكت  ثالحقثق ثالثاجبت  بي  ال جىل ثالمى أة، ثهىذا األمى  يتنىتقض كليىت  مى  

طع  اإلسىىىالمي ، التىىىي تقىىىث  يلىىى  أسىىىت  التح قىىى  الحة طىىى  ثالخلحيىىى  بىىىي  ال جىىىل مبىىىتدإل الشىىى  
 ثالم أة.

ثم  ديثا  العثلم  الهدام  يد  التمييىز بىي  ال جىل ثالمى أة، ثهىذه الىديثة تتنىتقض  
مىىى  مبىىىدأ التقسىىىي  الىىىثظيحي بىىىي  ال جىىىل ثالمىىى أة فىىىي المجتمىىى  المنصىىىثص يليىىى  فىىىي الشىىى طع  

كثط  الخلقي للمى أة يختلىف يى  ال جىل، كمىت أ  اسىتعدادهت الحةى ي السمح ، بنتء  يل  أ  الت
 .(3)ثتكثطنهت الخلقي ثمؤهالتهت تقتضي تثليهت دث ا  مت في المجتم  يتحق م  خلقتهت ثفة تهت

هذه بعض المختة  التي تكنهىت العثلمى  لإلسىال  ثالمسىلمي ، ثالتىي يسىع  إيالمهىت  
ذلك ثستئل  المتنثي  م  قنثا  فضتئي ، ثمثاقى   ف ضهت يل  الثاق  اإلسالمي مستخدمت  في

                                                           

شكتليت  العثلم ، ص: -1  .227، 226اإليال  ثا 

بنىىىت ،   بىىىال، ل –الح طىىىت  العتمىىى  ثحقىىىثق اإلنسىىىت ، محمىىىد سىىىعيد مجىىىذث ، جىىى ث  بىىى  ، ةىىى ابل   -2
 .204ص:

شكتليت  العثلم ، ص -3  .230، 229اإليال  ثا 
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ي بيى  مسىىتغ ب  تحمىىل بىىي  ةيتتهىىت اختالفىىت  ثتنتقضىىت  يقىىديت  مىى  مجتمعتتنىىت اإلسىىالمي ، ال هىى  
لهىىىت سىىىىثى إفسىىىىتد يقيىىىىدة المسىىىلمي ، ثذلىىىىك مىىىى  خىىىىالل ي ضىىىهت لشىىىىعتئ  أديىىىىتنه  ثةقثسىىىىه  

مىىىىىت يجعىىىىل تلىىىىىك المنىىىىىتظ  ثيبىىىىتداته  الشىىىىى كي  ثمعتبىىىىده  الثثنيىىىىى  بشىىىىكل متنىىىىىث  ثمسىىىىتم  م
ثالممت سىىت  ثالةقىىث  مىى  األمىىث  المعتىىتدة ينىىد النىىت ، حتىى  يصىىل بهىى  األمىى  إلىى  يىىد  
إنكىت ه  لهىت لكىثنه  ايتىتدثا مشىتهدتهت ث ؤطتهىت فتضىعف بىذلك يقيىدة التثحيىد ينىده ، السىيمت 
إذا أضح  إل  ذلك ح ص المسؤثلي  يل  تلك الثسىتئل يلى  يى ض الحيىتة الغ بيى  بصىث ة 

 ط  مزطح  تديث إل  االنبهت  ثالدهش  ثاإليجت ، ثم  ث  السعي إلى  تقليىده  ثمحتكىتته  مغ
 .(1)في يتداته  ثتقتليده  تلك

 املطلب الثاني

 اإلعالمية على األخالق اإلسالميةآثار العوملة 
لمت كتن  األخالق أهى  مىت بنى  يليى  الىدي  اإلسىالمي  كىتئزه بتيتبت هىت ضى ث ة مى   

المجتم ، فس  المحتفظ  يليهت هي األست  في ححظ ت ا  األم  ثالشىعث ،  ض ث ا  تنظي 
فىي الحىدي  الىذي  ثاه  -صىلثا   بىي ثسىالم  يليى -ثهذا مت أشت  إلي  الحبي  المصىةح  

، ثأحتديىىى  مكىىىت   (2): وأكمىىىل المىىىؤمني  إيمتنىىىت  أحسىىىنه  خلقىىىت و- ضىىىي هللا ينىىى -أبىىىث ه طىىى ة 
 .(3)ألخالق ثسمث مكتنتهت في اإلسال األخالق كثي ة ثكلهت تبي  مكتن  ا

                                                           

الغىىىزث الحكىىى ي يبىىى  ثسىىىتئل اإليىىىال  الم ئىىىي ثخةىىى ه يلىىى  المجتمىىى ، يبىىىد هللا يىىىثض العجمىىىي، مجلىىى   -1
 ، مجلىى  النشىى  العلمىىي، 2009ديسىىمب   -هىىى 1430، ذث الحجىى  79الشىى طع  ثالد اسىىت  اإلسىىالمي ، العىىدد 

 .409الكثط ، ص:
اإليال  في نشى  مبىتدإل اإلسىال  فىي يصى  العثلمى ،  مضىت  سىعيد القمىتةي، مجلى  الهىدي  دث  

 ، ثزا ة األثقىىىىت  ثالشىىىىؤث  اإلسىىىىالمي ، ليبيىىىىت، 2013أغسىىىىة   -هىىىىى 1434،  مضىىىىت  5اإلسىىىىالمي، العىىىىدد 
 .282ص:

 .143العثلم  الثقتفي  ثأث هت يل  الخةت  الديثي، ص: -2

 .4682السن ، بت : الدليل يل  زطتدة اإليمت  ثنقصتن ، حدي   ق :  الحدي  أخ ج  أبث داثد في كتت  -3
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ثلمت كت  لوخالق هذه المنزل  قتم  ثسىتئل إيىال  العثلمى  بشى  هجمى  ش سى  مى   
خىىالل قنثاتهىىت الحضىىتئي  ثمثاقعهىىت اإللكت ثنيىى ، ثالمشىىتهد لتلىىك القنىىثا  ثمىىت تذيعىى  مىى  بىى امج 

  لتقىىي  يلىى  يصىىت  بىىذهثل ثدهشىى  لمىىت يشىىتهده مىى  معىىتثل هىىد  للقىىي  ثاألخىىالق اإلسىىالمي
أنقتضىىهت قيمىىىت  غ بيىى  تعبىىى  ب ستسىىيت  الحضىىىت ة الشىىىتمخ  التىىي أقتمهىىىت اإلسىىال  يلىىى  مىىىدى 

 أ بع  يش  ق نت .
ثهىىذا األمىى  لىىي  مجىى د صىىدف ، بىىل هىىث مىىدب  ثمخةىى  لىى  منىىذ حىىي ، فقىىد تحىىد   

الق ا  العتش  م  ق ا ا  بني صهيث  ي  ة طىق انتشىت  االنحةىت  األخالقىي بىي  الشىعث  
 .(1)  للمتسثني  اليهثدي  تنحيذ سيتستهت في االنقال  الكثني ثالسية ة يل  العتل حت  يت

فم  مختة  ثستئل إيىال  العثلمى  أنهىت قتلى  الغيى ة فىي نحىث  الكثيى  مى  ال جىتل،  
ثذلىىك مىى  خىىالل مىىت تع ضىى  فىىي قنثاتهىىت ثمثاقعهىىت مىى  منىىتظ  العىى ي ثالتحسىىت ثاالخىىتال ، 

صث  ال جل الغيث  يل  أهلى  بصىث ة ال جىل المتخلىف، حتى  إضتف  إل  تلك المشتهد التي ت
 يصي  مثت ا  للسخ ط  ثاالستهزاء.

ثكمت أنهت قتلى  الغيى ة فىي نحىث  الكثيى  مى  ال جىتل كىت  لهىت األثى  الكبيى  فىي نىز   
جلبت  الحيتء م  الكثي  م  النسىثة، ذلىك أ  ثسىتئل إيىال  العثلمى  ثبمىت تع ضى  مى  بى امج 

  لنسىىتء متب جىىت ، يت طىىت ، فيىى  ديىىثة إلىى  نبىىذ الحيىىتء ثالحشىىم  ثالتخلىىي ثتمثيليىىت  ثديتيىىت
ينهمىىىت، ثفىىىي يصىىى نت الحتضىىى  بىىىدأ  نتيجىىى  هىىىذه البىىى امج فىىىي الظهىىىث ، فتخلىىى  المىىى أة يىىى  
حجتبهىىت، ثنزيىى  مالبىى  الحشىىم ، ثا تىىد  مالبىى  السىىحث ، ثجىى   ث اء المثضىى ، ثقلىىد  

 .(2)نستء الغ   الكتف  في العديد م  األمث 

                                                           

 .21 ، ص:1992، 2ب ثتثكثال  بني صهيث ، حس  البتش، دا  قتيب ، بي ث ،   -1

الغىىىزث الحكىىى ي يبىىى  ثسىىىتئل اإليىىىال  ثخةىىى ه يلىىى  المجتمىىى ، يبىىىد هللا يىىىثض العجمىىىي  مجلىىى  الشىىى طع   -2
 ، مجلىى  النشىى  العلمىىي، الكثطىى ، 2009ديسىىمب   -هىىى 1430لحجىى  ، ذث ا79ثالد اسىىت  اإلسىىالمي ، العىىدد 

 .421ص:
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مىى  مختة هىىت أنهىىت أشىىتي  الحتحشىى  ثال ذيلىى  بىىي  المجتمعىىت ، ث ثجىى  للعالقىىت  ث  
المح م  بىي  ال جىتل ثالنسىتء، ثذلىك يى  ة طىق إثىت ة الغ ائىز ثتح طىك الشىهثا  ختصى  لىدى 

 الشبت  الم اهق م  خالل مت تع ض  قنثاتهت الحتسدة م  ب امج.
إلسىالمي  ثشىبتبنت المسىل  مىت ثلعل أخة  مت يهىدد مجتمعتتنىت اإلسىالمي  مجتمعتتنىت ا 

ثالشىذثذ الخلقىي، ثتخصصىهت فىي تقىدي   تتقث  ب  تلك المثاقى  اإلبتحيى  مى  ديىثة مبتشى ة للزنى
خدمت  ال ذيل  ثالحستد مستهدف  بذلك الشىبت  ثالحتيىت  لتقتىل فىي نحثسىه  أنحى  مىت يملكىث ، 

، ثفىي الثقى  ذاتى  ثتدم  ثتحسد ثتقضي يل  مت تبق  لديه  في هذا الزمت  مى  مبىتدإل ثقىي 
نىىى ى أ بىىىت  العثلمىىى  ثم ثجيهىىىت يتسىىىتبقث  فىىىي يلىىىث  الحضىىىتء ثاالتصىىىتال  ثاالسىىىتحثاذ يلىىى  

 .(1)المعلثمت ، ثبنتء أثةتنه  سيتسيت  ثاقتصتديت  ثفك طت  ثالمسلمث  في سبت  يميق
 املطلب الثالث

 الم العوملةتشويه صورة اإلسالم يف إع
زث  شمسى  إلى  حمىال  يدائيى  ثهجمىت  ش سى  تع ض الدي  اإلسالمي الحنيف منىذ بى 

مىىى  قبىىىل األيىىىىداء الحتقىىىدي ، ثصىىىل  إلىىىى  تلىىىك الت جمىىىىت  التىىىي تحتىىىثي يلىىىى  مغتلةىىىت  كثيىىىى ة 
ثمتعمىىدة لمعىىتني القىى آ  الكىى ط ، حيىى  إ  معظىى  مىىت قىىت  بىى  أصىىحت  تلىىك التىى اج  محىى    ثملىىيء  

 انتشت  اإلسال . بتلمغتلةت  التي تتمتش  م  الحمل  الش س  التي هدفهت الحد م 
أمىىت فىىي زمننىىت الحتضىى  فىىس  إيىىال  العثلمىى  لىى  يىى ل جهىىدا  فىىي تشىىثي  صىىث ة اإلسىىال   

الحنيىىىف، فهىىىث قىىىد ثظىىىف جميىىى  ثسىىىتئل  لتشىىىثي  صىىىث ت  فىىىي أذهىىىت  النىىىت ، ثذلىىىك أل  ممىىىت 
يسثؤه  أ  ي ثا اإلسال  ينتش  في مجتمعتته ، في الثق  الذي كتنثا يتصث ث  فيى  أنهى  قىد 

إلسال  ثالمسلمي  إحتةى  كتملى ، فكىت  لى  الىدث  األكبى  فىي صىن  الصىث ة الذهنيى  أحتةثا بت
المشثه  ي  اإلسال  ثالمسلمي  فىي العقىل الغ بىي، كمىت أسىه  مسىتهم  كبيى ة فىي إيجىتد  أي 
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معتد ثغي  متحه  لإلسال ، ثفىي الثقى  الىذي تقىث  فيى  ثسىتئل إيىال  العثلمى  بسيةىتء صىث ة 
ي ثالىىدفت  ينىى  بشىىت  الثسىىتئل ثالةىى ق فهىىي تقىىث  مىى  نتحيىى  أخىى ى إيجتبيىى  للعىىدث الصىىهيثن

 .(1)بد    قثال  ذهني  سلبي  تشثه صث ة اإلسال  ثالمسلمي 
أمت م  حي  الحمال  اإليالمي  فقد  بة  بي  اإلسىال  ثفكى ة اإل هىت ، هىذا إلى   

تىى  جتنىى  ابتكىىت  مصىىةلحت  جديىىدة كمصىىةلك واألصىىثلي و ثغي هىىت مىى  المصىىةلحت  التىىي 
ظهت  المسىلمي  بى نه  إ هىتبيث   إلصتقهت بتإلسال  ثالمسلمي  بغي  تشثي  الحقتئق ثتزطيحهت، ثا 
أشىى ا ، ثمىى  ذلىىك يلىى  سىىبيل المثىىتل مىىت قتمىى  بنشىى ه صىىحيح  والتىىتي و فىىي أحىىد أيىىدادهت مىى  

و، وهىىىىل يجىىىى  أ  نخىىىىت  يصىىىىث ة تجمىىىى  مئذنىىىى  ثبندقيىىىى  تحىىىى  ينىىىىثا : والخةىىىى  اإلسىىىىالم
   قتدمث و.اإلسال ؟و، والمسلمث 

صىىل  -ثفىي إةىت  معىتداة الغىى   لإلسىال  ثالمسىلمي  تلىك الصىىث  المسىيئ  لل سىثل  
 ، ثى  2005سىبتمب   30التي قتم  بنشى هت إحىدى الصىحف الدنمت كيى  فىي  -هللا يلي  ثسل 

 قتم  بسيتدة نش هت صحف أخ ى تح  حج  ح ط  ال أي ثالتعبي .
ي خصثصىت  فيمىت يع ضى  مى  األفىال  ثتشي  بعض الد است  إل  أ  اإليىال  الغ بى 

السينمتئي  ثب امج التلحزطث  يصث    المسلمي  بصىث ة متكى  ة يلى  أنهى  خةى  يلى  الحضىت ة 
الغ بيىى ، ثهىىذا يعنىىي تب طىى  السىىية ة يلىىيه  ثشىى  حمىىال  يسىىك ط  ضىىده ، ثقىىد بىى    هىىذه 

 اه  تمتمىىت  كمىىت النظىى ة الحتقىىدة مىى  أيىىداء المسىىلمي  قمىى  المسىىلمي  ثقىىتله  ثتىىدمي  مىىدنه  ثقىى
 .(2)حد  في الع اق ثأفغتنستت  بحج  مكتفح  اإل هت 

ثالمشتهد أيضت  أ  العديد مى  األيمىتل الحنيى  فىي ثسىتئل إيىال  العثلمى  تىثحي لمى   
يشىتهدهت أ  القىى آ  الكىى ط  قىد صىىت  مىى  التى ا  القىىدي ، ثأنىى  لى  يعىىد صىىتلحت  فىي هىىذا العصىى  

تىى  قىد أصىىبح  ق اءتى  فىىي منتسىبت  معينىى  فحسى ، بىىل لتنظىي  شىىؤث  األفى اد، لهىىذا فىس  مهم
                                                           

 .96المثاجه ، ص: –، ثالديثة اإلسالمي ، التحديت  197-196أث  العثلم  يل  الثقتف  اإلسالمي  ص:-1
 .202، 201أث  العثلم  يل  الثقتف  اإلسالمي ، ص: -2
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ثصل الحد ببعض تلك الثسىتئل أنهىت  بى  قى اءة القى آ  بتلمصىتئ ، حتى  صىت   ق اءتى  فىي 
 ح  المشتهد ثسمع  نذي  شؤ .

هىىذا يىى  المصىىد  األثل مىى  مصىىتد  التشىى ط ، أمىىت المصىىد  الثىىتني فهىىث لىى  يسىىل   
صىل  هللا يليى  -  ةعنه  فىي شخصىي  ال سىثل أيضت  م  ةع  األيداء ثخبثه ، فعالثة يل

حتى  أصىبح   -صىل  هللا يليى  ثسىل -ثاستهزائه  بهت، د جثا يل  االستهزاء بسنت   -ثسل 
هذه األمث  متدة لكثي  م  ب امجه  الحثا طى  فىي القنىثا  الحضىتئي  ثالمثاقى  اإللكت ثنيى ، بىل 

ضىىىىىحتك ثتسىىىىىلي  المشىىىىىتهدي   فىىىىىي العديىىىىىد مىىىىى  األفىىىىىال  أصىىىىىبح  مىىىىىتدة للىىىىىتهك  ثالسىىىىىخ ط  ثا 
 .(1)ثالمسلسال 
ثلعىىل سىىتئال  يسىى ل مىىت األسىىبت  التىىي تقىىف ث اء تشىىثي  صىىث ة اإلسىىال  فىىي ثسىىتئل  

 إيال  العثلم ؟
 اإلجتب : هنتك يدة أسبت  لعل أهمهت: 

 االيتمتد الكبي  لدى ال أي العت  األم طكي يل  ثستئل اإليال . -

 فت  ينه  بشت  أنثا  الة ق ثالثستئل.التحيز لليهثد، ثالتعتةف معه ، ثالد -

 .(2)النشت  الذي تمت س  القثى الصهيثني  المسية ة يل  اإليال  ثثستئل  ثمؤسستت  -

ثأخيىى ا  فىىس  هىىذا التشىىثي  المتعمىىد لإلسىىال  ثالمسىىلمي  يمثىىل تحىىديت  كبيىى ا  أمىىت  الىىديثة  
ذا كىىىىت  اإلسىىىىال  قىىىىد صىىىىمد ةىىىىثيال  بقثتىىىى  الذ اتيىىىى  أمىىىىت  هىىىىذا التشىىىىهي  اإلسىىىىالمي  ثالىىىىديتة، ثا 

المتعمىىد، ثطنتشىى  بهىىذه القىىثة أيضىىت  فىىي بلىىدا  آسىىيت ثأث ثبىىت ثأف طقيىىت ثأم طكىىت نحسىىهت  غىى  قىىثة 
الديتي  المضتدة، ثالتقد  التكنثلثجي الذي يستندهت، فسن  مى  الثاجى  يلى  المسىلمي  يتمى ، 

                                                           

ث الحكىىى ي يبىىى  ثسىىىتئل اإليىىىال  الم ئىىىي ثخةىىى ه يلىىى  المجتمىىى ، يبىىىد هللا يىىىثض العجمىىىي، مجلىىى  الغىىىز  -1
 ، مجلىىى  النشىىى  العلمىىىي، 2009ديسىىىمب  –هىىىى1430، ذث الحجىىى  79الشىىى طع  ثالد اسىىىت  اإلسىىىالمي ، العىىىدد 

 .399الكثط ، ص:

 .202أث  العثلم  يل  الثقتف  اإلسالمي ، ص: -2
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ك بتعبئى  اإلمكتنىت  ثاإليالميي  ثالىديتة ختصى  الصىمثد أمىت  هىذا الخةى  الىداه  اليىث ، ثذلى
بشىىىىكل مالئىىىى  ثمسىىىىتم  ثبخةىىىى  ثاسىىىىت اتيجيت  مد ثسىىىى ، مىىىى  االسىىىىتحتدة مىىىى  كتفىىىى  نىىىىثاحي 
القصىىىىث  السىىىىتبق ، ثمحتثلىىىى  تالفيهىىىىت فىىىىي الخةىىىى  القتدمىىىى  القتئمىىىى  يلىىىى  التنسىىىىيق ثالتكتمىىىىل 
ثالتعتث ، م  امىتالك الثسىتئل القىتد ة يلى  حمتيى  األمى ، ثاإلفىتدة مى  ثسىتئل إيىال  العثلمى  

 .(1)قدي  الصث ة الحقيقي  لإلسال  يل  المستثى العتلميلت

                                                           

شكتليت  العثلم ، ص:98-97المثاجه ، ص:–الديثة اإلسالمي ، التحديت  -1  .232، اإليال  ثا 
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 اخلامتــة

 ثفي نهتي  المةت  يمك  تلخيص أه  النتتئج التي تثصل إليهت البتح  فيمت ي تي: 
اإليىىال  ثسىىيل  لنشىى  المحبىى  ثالمىىثدة ثالتعىىتث  ثالخيىى ، ث سىىتل  تحىىته  ثتقىىد  ثبنىىتء ثيمىىل  -

ثت ة فت  ثتح ط  ض.هتد ، ال أداة هد  ثا 

ثستئل اإليال  تلع  دث ا  كبي ا  في شغل المىثاة  يى  مشىتكل  ثذلىك بتحثطىل أنظىت ه يى   -
المشتكل االجتمتيي  ثالقثمي  الحقيقيى  إلى  مشىتكل ثتنثيى  مسىتث دة مى  خىت ج مجتمعى  الىذي 

 يسكن .

األمىى  اإلسىىالمي  أمىىت  معةيىىت  محىىددة تح زهىىت العثلمىى ، مىى  أب زهىىت أ  العثلمىى  مصىىد هت  -
كزهىىت الغىى  ، ثأنهىىت ليسىى  أدثا  ثثسىىتئل تقنيىى  حديثىى  أث أنمىىت  إنتىىتج جديىىدة، بىىل هىىي ثم  

مضتمي  قيمي  ثثقتفي ، لذلك يكث  للخث  م  هىذه الظىته ة مىت يبى  ه، ثالىتححظ مى  التعتمىل 
 معهت ثاج .

المثقف ال افض العتجز ي  التعتمىل مى  يصى  العثلمى  يحمىل مى  المخىتة  يلى  األمى   -
شىىيء الكثيىى ، لىىذلك كىىت  البىىد مىى  التحكيىى  بىىتمتالك الثسىىتئل القىىتد ة يلىى  حمتيىى  اإلسىىالمي  ال

 األم  م  هذا الخة ، ثاالستحتدة م  ثستئل إيال  العثلم .

القنىىثا  الحضىىتئي  ثاإلنت نىى  ثسىىتئل اتصىىتل ثسىىالح ذث حىىدي ، ال يمكىى  الحكىى  يليهىىت إال  -
 م  خالل مع ف  المستخد  لهت.

يىىال  فىىي الغىى   مىى  قبىىل المسىىلمي  الىىذي  اهتىىدثا إلىى  اإلسىىال  بغيىى  العمىىل الجىىتد إلقتمىى  إ  -
تشىىىىكيل مجمثيىىىىت  ضىىىىغ  إسىىىىالمي  ثا يالميىىىى  مىىىى  شىىىى نهت الىىىىداف  يىىىى  اإلسىىىىال ، ثمثاجهىىىى  

 الحمال  اإليالمي  الصهيثني ، ثبيت  مبتدإل ثمحتس  الدي  اإلسالمي القثي .

 سل  تسليمت  كثي ا .ثصل  هللا ثسل  ثبت ك يل  نبينت محمد، ثيل  آل  ثصحب  ث  
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 ج الدراسية يف الرتبية اإلسالميةاملناه
إبراهيم عبدالسالم الفردد. 


 

 توطئة:
ت بيىىى  الىىىنشء مىىى  األمىىىث  المهمىىى  التىىىي شىىىغل  يقىىىثل محكىىى ي المسىىىلمي  منىىىذ قىىىدي   

الزم   فعكحثا يل  تقعيىد أصىثلهت، ثجعلىثا لمى  يتىثل  مهمى  التعلىي  شى ثةت ، ثحىتفظثا يلى  
ظ ا  تبىىي  أهميتهىىت، ثخصىىثا هىىذا المثضىىث  بكتتبىىت  ثبحىىث  آدابهىىت ثشىىعتئ هت، ثيقىىدثا منىىت

يتلجثا م  خاللهت مثضث  ت بي  النشء في مختلف أيمت ه ، ثبينثا أه  ة قهت، فكتنى  تلىك 
الكتتبت  أه  الثستئل التىي أيتنى  الغى   المسىيحي فىي اسىتنبت  أسىتلي  الت بيى  الحديثى  ثقىد 

 ايت   غي  ثاحد م  يلمتئه  المنصحي  بذلك.
ثمجتمعتتنت اإلسالمي  اليىث  محتتجى  لوخىذ بتألسىتلي  التقدميى  فىي الت بيى  يلى  أ   

تكيحهىىىت ثفىىىق تثجهتتهىىىت اإلسىىىالمي  لت بيىىى  أجيتلنىىىت النتشىىىئ ، ثهىىىذا مىىىت نسىىىمي  بمنىىىتهج الت بيىىى  
اإلسىىىالمي  الحديثىىى ، ثهىىىي مهمىىى  صىىىعب  فىىىي هىىىذا الىىىزم  تحديىىىدا ، ثتكمىىى  صىىىعثب  ذلىىىك فىىىي 

لحسىتد، بمىت أتىيك للنىت  فىي هىذا الىزم  مى  ثسىتئل االتصىتل الحديثى ، سهثل  انتشىت  أسىبت  ا
ثانتقىىىتل للمعلثمىىىت  بىىىتلة ق المختلحىىى ، ثلضىىىمت  النجىىىتح فىىىي ت بيىىى  الىىىنشء فىىىي هىىىذا الىىىزم  
يتةل  هذا األم  مى  أمى  اإلسىال  أيىداد المعلمىي  لهىذه المهمى  إيىدادا جيىدا ، ثا يىتدة تةىثط  

لهت بنتء أجيتل جديىدة مى  أبنىتء المسىلمي  يسىي ث  يلى  المنتهج الد اسي  التي يمك  م  خال
 هدى اإلسال  ايتقتدا  ثيمال . 

ثسىىيكث  مقصىىدنت مىى  هىىذا البحىى  تبيىىت  مىىدى أهميىى  تةىىثط  المنىىتهج الد اسىىي  فىىي  
الت بي  اإلسالمي  الحديث ، فتلمنهج  ك  مهى  مى  أ كىت  العمليى  الت بثيى  ثالتىي هىي : ةتلى  

دا ة مد سي . ثمعل  ثمنهج تعليمي ثم  د س  ثا 

                                                           

-  جتمع  الم ق -كلي  القتنث  الخم ، يضث هيئ  التد ط  بقس  الش طع  اإلسالمي.  
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ثانةالقت م  أهمي  الت بي  اإلسالمي  الحديث  للنش  يج  يل  المسلمي  صىبغ  هىذا  
المنهج بتلصبغ  اإلسالمي  القثيم  ثلقد  أى البتح  تقس  البحى  إلى  أ بعى  مبتحى  ثختتمى  

 كتآلتي :
 إلسالمي .المبح  األثل: محهث  المنهج الد اسي في الت بي  الحديث  ثالت بي  ا -
 المبح  الثتني: الخصتئص العتم  للمنتهج الد اسي  في الت بي  اإلسالمي . -
 المبح  الثتل : المبتدإل ثاألس  العتم  التي تقث  يليهت المنتهج في الت بي  اإلسالمي . -
 المبح  ال اب : األهدا  ثالغتيت  العتم  التي تسع  إل  تحقيقهت هذه المنتهج. -
 : ثهي ملخص أله  النقت  التي تثصل إليهت البتح  م  خالل بحث .ختتم  للبح   -

 املبحث األول

 بية احلديثة والرتبية اإلسالميةمفهوم املنهج الدراسي يف الرت
تع طىىف المىىنهج ينىىد أهىىل اللغىى : المىىنهج ث  المنهىىتجو:هث الة طىىق الثاضىىك الىىذي  

 .(1)يسلك  اإلنست  في أي مجتل م  مجتال  حيتت 
فىي المد سى  التقليديى  هىث مىت نةلقى  يلى  المقى  ا  الد اسىي  التىي يد سىهت  ثالمنهج  

 . (2)التلميذ داخل الحصل الد اسي استعدادا  المتحت  آخ  العت 
ثالمقصىىىثد بىىىتلمنهج فىىىي الت بيىىى  الحديثىىى  يمثمىىىت  : هىىىث ذلىىىك الكىىى  مىىى  المعلثمىىىت   

 سى  أث البيى  ث البيئى  المحيةى   ثالخب ا  الت اكمي  ثالمهت ا  التي يكتسىبهت التلميىذ فىي المد
إليداده لتحمل مسؤثليت  المستقبل، بغض النظ  ي  الت بيى  الدينيى  لى  فمىت يلىز  م بىي هىذا 

                                                           

، سىىىن  5، لمجىىىد الىىىدي  الحي ثزابىىىتدي، المكتبىىى  التجت طىىى  القىىىته ة،  / 210 /1انظىىى  القىىىتمث  المحىىىي  ، -1
 .1 / بي ث ،–النتش : دا  صتد  ، الب  منظث ،383 /2. ث لست  الع  ، 1954

  . 1969، القته ة، دا  النهض  للةبتي   2،  / 4انظ  الدم داش س حت ، ثمني  كتمل المنتهج، ص  -2
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الصىىنف مىى  التالميىىذ سىىثى أ  يىىزثده بتلىىك المعلثمىىت  ثالمهىىت ا  ليصىىبك جىىزء مىى  المجتمىى  
 .(1)المحي  ب  مستجيبت  لقثانين  ثتثجهتت  العتم 

ت بي  اإلسالمي  الحديث  : فهث الصبغ  التىي يحتىتج الم بىي المسىل  أمت المنهج في ال 
أ  يصىىبم بهىىت المىىنهج الد اسىىي الىىذي يقدمىى  لتالميىىذه ب ؤيىى  إسىىالمي  تنىىدمج مىى  المعلثمىىت  
ثالخب ا  الت اكمي  ثالمهت ا  التي يحتتجهت التالميذ لمثاكبى  مسىي ة الحيىتة ثلتحقيىق تةلعىتته  

 كث  في خدم  أهدا  مجتمعتته  اإلسالمي  أث اإلنستني  يتم .المستقبلي  ثالتي يج  أ  ت
ثمىى  هىىذا يتضىىك لنىىت أ  محهىىث  المىىنهج الد اسىىي : هىىث المقىى  ا  التىىي يتىىثل  المعلىى   

تثصيلهت إل  التالميذ، ثيكث  ذلك في صث ة معلثمىت ، ثسىلثك ينقىل بة طقى  جيىدة، ثينىدمت 
مي  فىي ذلىك ثنتى ك لهى  أيضىت  حيىزا  مى  نقثل ة طق  جيدة فسننت نض  بعض اإل شتدا  للمعل

اإلبىىدا  يمكىىىنه  مىىى  أ  يضىىىيحثا شىىىئيت  مىى  ينىىىده  ، فتلعمليىىى  التعليميىىى  يجىىى  أ  تكىىىث  ذا  
 .(2)م ثن  تقبل التةثط  ثالزطتدة م  المبديي  المشت كي  فيهت

فمقىى  ا  الت بيىى  اإلسىىالمي  فىىي المنىىتهج الحديثىى  يجىى  أ  تكىىث  فىىي صىىث  متنثيىى   
  ث سىثمت ، أث فىي شىكل سىؤال ثجىثا ، أث مثضىث  تعبيى ي، أث تمثيلى  يقىث  في شىكل قصى

التالميذ ب دائهت، أث نشت  اجتمتيي يقىث  بى  التالميىذ فىي البيئى  المحيةى  بهى  فىي مجىتمعه ، 
كىىىل ذلىىىك يكىىىث  فىىىي مسىىىتثى أيمىىىت  التالميىىىذ، فلكىىىل سىىى  يم طىىى  خصثصىىىيتتهت التىىىي يجىىى  

نشىت  ثح كى  أثنىتء اليىث  الد اسىي، ثملبيىت  مىت يلزمى  فىي م ايتتهت  لتثفي  مىت يلىز  التلميىذ مى  
 حيتت  المستقبلي  م  مهت ا  ثخب ا .

                                                           

، سىىن  7، ألحمىىد شىىلبي، النتشىى  مكتبىى  النهضىى  ، القىىته ة،  / 211، 210انظىى  الت بيىى  اإلسىىالمي  ص  -1
1982.  

، لعمىى  محمىىد التىىثمي الشىىيبتني، منشىىث ا  المنشىى ة الشىىعبي  352انظىى  فلسىىح  الت بيىى  اإلسىىالمي  ، ص  -2
 . 1975للنش  ثالتثزط  ثاإليال ، ة ابل  / ليبيت 
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فغتي  المىنهج فىي هىذه المد سى  االهتمىت  بجميى  النىثاحي العقليى  ثالجسىمي  ثالنحسىي   
ثاالجتمتييىىى  ثالخلقيىىى  لىىىدى التلميىىىذ، ثكىىىذلك اهتمىىى  بتشىىى اك التالميىىىذ فىىىي أنىىىثا  متعىىىددة مىىى  

تد  الىىذي يسىىتيده  يلىى  تحقيىىق النمىىث ثفقىىَت لمىىت تسىىمك بىى  قىىد اته  ثاسىىتعداداته  النشىىت  الهىى
 ثثفق نظ ة إسالمي  شتمل  للحيتة ثمتةلبتتهت. (1)المختلح 

فسننىىىت  (3)، ثابىىى  خلىىىدث  (2)ثهىىىذا مىىىت حىىى ص يلىىى  ت كيىىىده يلمىىىتء المسىىىلمي  منىىىذ زمىىى  القتبسىىىي
ثا المبىتدإل ثاألسىى  للت بيى  الحديثىى  نجىده  قىد ينىىثا بتلت بيى  ثةى ق التعلىىي  أيمىت ينتيىى  فثضىع

 ثقد استحتد منه  يلمتء الغ   في تةثط  منتهج الت بي  لديه .
ثالمىىىنهج الت بىىىثي اإلسىىىالمي الحىىىدي  يجىىى  أ  يشىىىمل نظىىى ة اإلسىىىال  العتمىىى  للكىىىث   

ثمشىىىتمالت ، ثأ  هىىىذا الكىىىث  محىىىد  ثفىىىتني ثهىىىث مسىىىخ  لخدمىىى  مصىىىتلك اإلنسىىىت  فىىىي كىىىل 
لكث  قد صنع  م  غي  مثتل يحتىذى، ثالنىت  بحةى ته  مجبثلىث  العصث ، ثأ  صتن  هذا ا

ه ، ثبتلمجمىل أ  يسىتيد ءه ، ثأقثيىتئه  ضىعحتءغنيىتؤه  فقى اأ يل  الخي ، ثطج  أ  يسىتيد 
خثانىى   اإلنسىىت  أخىىته اإلنسىىت  فىىي كىىل أمىىث  حيتتىى ، ثأ  يقىىد  االحتىى ا  لإلنسىىتني  بعمثمهىىت ثا 

 .(4)المسلمي  بخصثصه 
نهج الت بىىىثي اإلسىىىالمي الحىىىدي  معتمىىىدا  يلىىى  غىىى   مبىىىتدإل فيجىىى  أ  يكىىىث  المىىى 

الخيى  ثالخي طىى  فىي التالميىىذ منىذ الصىىغ ، حيى  أ  تعىىتلي  اإلسىال  تحىى  يلى  ذلىىك فقىد قىىتل 
                                                           

، القىىته ة، ثزا ة 61 /2مكتبىى  المد سىىي  الحديثىى ( )ال دث  المكتبىى  فىىي خدمىى  المىىنهج، أحمىىد خيىى ي كىىتظ ، -1
  .1962الت بي  ثالتعلي ، 

أبىىث الحسىى  القتبسىىي، ال سىىتل  المحضىىل  ألحىىثال المتعلمىىي  ثأحكىىت  المعلمىىي  ثالمتعلمىىي ، تحقيىىق: أحمىىد   -2
  .1967فؤاد االهثاني، القته ة، دا  المعت  ، 

، القىىته ة لجنىى  البيىىت  1ق: يلىىي يبدالثاحىىد ثافىىي،  /يبىد الىى حم  بىى  خلىىدث ، مقدمىى  ابىى  خلىىدث ، تحقيى -3
  .1957الع بي 

، منشىىث ا  المنشىى ة الشىىعبي  للنشىى  351يمىى  محمىىد التىىثمي الشىىيبتني، فلسىىح  الت بيىى  اإلسىىالمي ، ص  -4
  .1975ثالتثزط  ثاإليال ، ة ابل  ، ليبيت، سن  
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ث   َثَتْنَهىىْثَ  )فىىي كتتبىى  العزطىىز:  -تعىىتل -هللا  ثَ  ب ىىتْلَمْع ا ىىٍ  أاْخ  َجىىْ  ل لن ىىت   َتىىْ ما ا ْنىىتاْ  َخْيىىَ  أام  كا
ناىىىثَ  َثَأْكَثىىى اها ا َيىىى   اْلما  ىىىْنها ا اْلماْؤم  ىىىْ  م  ْ   َثَلىىىْث آَمىىىَ  أَْهىىىلا اْلك َتىىىت   َلَكىىىتَ  َخْيىىى  ا َلها ناىىىثَ  ب ىىىت ْنَكىىى   َثتاْؤم 
قاث َ   .   (1)(اْلَحتس 
-أ   سىىىثل هللا :» ثفيمىىىت ي ثيىىى  أبىىىث ه طىىى ة يىىى   سىىىثل هللا صىىىل  هللا يليىىى  ثسىىىل   

فقىىتل: أال أخبى ك  بخيىى ك  مىى  شىى ك ؟ قىىتل: ثقىىف يلى  أنىىت  جلىىث   -صىل  هللا يليىى  ثسىىل 
فسكتثا. فقتل: ذلك ثال  م ا . فقتل  جل: بل  يت  سىثل هللا أخب نىت بخي نىت مى  شى نت. قىتل: 

. قىىتل أبىىث (2)«خيىى ك  مىى  ي جىى  خيىى ه ثطىىؤم  شىى ه ثشىى ك  مىى  ال ي جىى  خيىى ه ثال يىىؤم  شىى ه
 ييس : هذا حدي  حس  صحيك.

صىىىل  هللا يليىىى  -ئشىىى  ف كلىىى  مىىى  النبىىى  ثيىىى  ابىىى  يمىىى  قىىىتل : كنىىى  فىىىي دا  يت 
يىىت يبىىد هللا يليىىك »تميىى ا  أتىى  بهىىت  جىىل مىى  األنصىىت  إذ أقبىىل يلىى  بثجهىى  ثقىىتل:  -ثسىىل 

بتلصدق فس  الصدق يهدى إل  الب  ثات ك الكذ  أث ال تقىثل الكىذ  فىس  الكىذ  يهىدى إلى  
الخلىىق مىى  الحجىىث  ثيليىىك بحسىى  الخلىىق فىىس  حسىى  الخلىىق مىى  أخىىالق أهىىل الجنىى  ثا   سىىثء 

 .(3)«أخالق أهل النت 
 - ضىىي هللا يىىنه -ألصىىحتب   -صىىل  هللا يليىى  ثسىىل -ثهكىىذا كتنىى  ت بيىى  النبىىي  

فكىىت  يبىىي  لهىى  أثجىى  الصىىثا  فىىي األفعىىتل ثاألقىىثال، ثكىىت  المثىىتل ثالقىىدثة الصىىتلح  لهىى  فىىي 
آ  الكى ط  األفعتل ثالسلثك، ثهنىتك الكثيى  جىدا  مى  الشىثاهد يلى  هىذا المىنهج ال شىيد فىي القى  

 ثالسن  النبثي  المةه ة ثآثت  الصحتب   ضثا  هللا يليه .
ذا أ دنت أ  نحقق ثض  منهج إسالمي لت بي  أبنتئنت ت بيى  حديثى  تتمتشى  مى  هىذا   ثا 

العص  ثمتتةلبتت  فيج  أ  نكث  مد كي  أ  الكتئ  البش ي مح  للتقليد ثاالقتىداء بتلمثىتل 
                                                           

 . 110سث ة آل يم ا ، اآلي   -1

 .2263، حدي   ق  528 /4أخ ج  الت مذي في سنن   -2

 .399 /54، ثقتل أخ ج  اب  يستك  39789، حدي   ق  4436 /36أث ده صتح  جتم  األحتدي   -3
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تنقىىىل، ثأ  اإلد اك للمعلثمىىىت  يجىىى  أ  يكىىىث  بمع فىىى  األيلىىى  ثمحىىى  للح كىىى  ثالنشىىىت  ثال
 الحقتئق ثنقد المعلثمت  بتلة ق السليم  دث  تعص ، ثاستخدا  ة ق مختلح  في ذلك.  

 املبحث الثاني

 ج الدراسية يف الرتبية اإلسالميةاخلصائص العامة للمناه
فىىي  سىى  سيتسىى  ثاضىىح  لثضىى  المنىىتهج اإلسىىالمي   -فىىي نظىى ي -مىى  المهىى  جىىدا   

الت بيىى  الحديثىى  ثاالسىىتحتدة مىى  خبىى ا  الشىىعث  المتقدمىى  فىىي ذلىىك لنىىتمك  مىى  غىى   مبىىتدإل 
الت بي  اإلسالمي  في حيتة أبنتئنت، ثنجعل مىنه  غ سىت  صىتلحت  يعمىل لخيى  اإلنسىتني ، ثطتقبىل 
االنىىدمتج فىىي مجتمعىى  سىىثاء فىىي البلىىدا  اإلسىىالمي  أث فىىي المجتمعىىت  التىىي بهىىت يىىدة أديىىت  

يىىدة أجنىىت  مىى  الشىىعث ، ثهىىي بىىال شىىك مهمىى  صىىعب  ثخصثصىىت  فىىي هىىذا الثقىى  أخىى ى، ث 
الذي كث   في  الجمتيت  التي تعتمد التةى   منهجىت  ثة طقىت  لحيتتهىت ثمحتثلى  ف ضى  يلى  
ثاقى  األمىى  ممىت صىىع  األمى  يلىى  مىى  يكلىف بتعلىىي  الت بيى  اإلسىىالمي  بىتلة ق الحديثىى  فىىي 

ي هذه الم حلى  مى  يمى  البشى ط  ضى بت  مى  الجهىتد فىي البالد اإلسالمي  ثجعل م  يمله  ف
ثا َكتف ى   )ذلىك  فىي قثلى :  -تعىتل -كمىت بىي  هللا  -تعىتل -سبيل هللا  ناىثَ  ل َيْنح ى ا َثَمىت َكىتَ  اْلماْؤم 

ثا َقىْثمَ  ي   َثل ياْنىذ  ا ىثا ف ىي الىد   ْ  َةتئ َحى   ل َيَتَحق ها ىْنها ىل   ف ْ َقىٍ  م  ىْ  كا ىْ  َفَلْثاَل َنَحَ  م  ىثا إ َلىْيه ْ  َلَعل ها ْ  إ َذا َ َجعا ها
ث َ   .(1)(َيْحَذ ا
فم  خالل هىذا الىنص يتبىي  لنىت جليىت  أ  التحقى  فىي الىدي  مى  فى ثض الكحتيى  يلى   

المسىىلمي ، ثمىى  خاللىى  أيضىىت  نعلىى  أ  المسىىلمي  يلىى  قسىىمي  قسىى  نىىذ  نحسىى  للىىتعل  ثالتحقىى  
ديىنه  ثبتلتىتلي دنيىته  أيضىت   أل  يمىت ة الكىث   ليكث  يثنت  إلخثان  اآلخى ط  فىي تعلى  أمىث 

مىىى  األمىىىث  المىىى مث  بهىىىت شىىى يت . ثقسىىى  آخىىى  يقىىىث  بتأليمىىىتل األخىىى ى مىىى  ز ايىىى  ثصىىىنتي  
ثغي همىىت مىى  احتيتجىىىت  المجتمعىىت  المدنيىىى  ، ثهىىذا يتةلىىى  مىىنه  مع فىىى  الخصىىتئص التىىىي 
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لمي  متقنت  كمىت أمى  النبىي يج  م ايتتهت في منتهج الت بي  اإلسالمي  ليكث  يمل أثلئك المع
 في الحض يل  إتقت  العمل. -صل  هللا يلي  ثسل -

  :أهم خصائص المناهج الدراسية في التربية اإلسالمية
ثاإليمىت  بى   -يىز ثجىل-أ  يكث  المحث  ال ئيسي في المنهج هث ت كيد مع ف  الخىتلق  -1

الل  ت بيى  الىىنشء ثتعلىىيمه  ثالعمىل يلىى  القيىت  بمىىت أمىى  بى  ثاالمتنىىت  يمىت نهىى  ينىى  مى  خىى
ْلىىىكا )حينمىىىت قىىىتل :  -صىىىل  هللا يليىىى  ثسىىىل -بىىىذلك  نبيىىى   -سىىىبحتن  تعىىىتل - كمىىىت أمىىى  َثْ    ما

ي    ىىل   َشىىْيٍء َقىىد  ا َيَلىى  كا  ُ ىىَمتَثا   َثاأْلَْ ض  َث ىىَمتَثا   َثاأْلَْ ض  َثاْخىىت اَل    ، الس  إ    ف ىىي َخْلىىق  الس 
اثل ي اأْلَْلَبت   الل ْيل  َثالن َهت   آلَ  ثَ   ،َيتٍ  أل  ى ا ناىثب ه ْ  َثَطَتَحك  ا َثَيَلى  جا ىثد  ىت َثقاعا َ ق َيتم   ُ ثَ   يَ  َيىْذكا ا ال ىذ 

ىىْبَحتَنَك َفق َنىىت َيىىَذاَ  الن ىىت    ال  سا ىىَمتَثا   َثاأْلَْ ض  َ ب َنىىت َمىىت َخَلْقىىَ  َهىىَذا َبىىتة  َ ب َنىىت إ ن ىىَك ، ف ىىي َخْلىىق  الس 
ىْ  َأْنَصىت ٍ َمْ  تادْ  يَ  م  ل  الن تَ  َفَقْد َأْخَزْطَت ا َثَمىت ل لظ ىتل م  ي ل إْل يَمىت   ، خ  ي ىت ياَنىتد  ْعَنت ماَنتد  َ ب َنىت إ ن َنىت َسىم 

ْ  َفآَمن ت َ ب َنت َفتْغح ْ  َلَنت ذاناثَبَنت َثَكح  ْ  َين ت َسي  َئتت َنت َثَتَثف َنت َمَ  اأْلَ  ناثا ب َ ب  كا  . (1)(ْبَ ا   َأْ  آم 
خلق اإلنست  م  ةىي  ثجعىل مىت فىي هىذا الكىث  مسىخ ا  لى  ثك مى ،  -تعتل -ثهللا  

ثأ  يجتئ  المثل  ال تنقضي فحي كل يىث  تظهى  لنىت االكتشىتفت  العلميى  أمى ا  جديىدا ، ثكىل 
يلينت، ثطجى  تع طىف التلميىذ بى   الحكمى  مى  ذلىك مسىتيدتنت  -سبحتن  ثتعتل -ذلك بحضل  
ثاآليىىت  الق آنيىى  السىىتبق  تبىىي  لنىىت الغتيىى  القصىىثى ثالمنشىىثدة  -سىىبحتن  ثتعىىتل -تىى  فىىي يبتد

 م  ت بي  النشء ت بي  مبني  يل  الت مل ثالتحك  في مخلثقتت  تعتل .
أ  كل مت يد س  التلميذ يجى  أ  يصىبم بتلصىبغ  الدينيى  ثاألخالقيى  ، ثكىل مىت يمت سى   -2

الصىىحتب ، بحيىى  م سىىث  فىىي الكتىىت  ثالسىىن  ثآثىىت  مىى  نشىىت  ال يخىى ج يىى  إةىىت  السىىلثك ال
يكىث  القصىىد مىى  ث اء ذلىىك تحقيىق أغىى اض دينيىى  ثخلقيىى  أث أغى اض نحعيىى  للحيىىتة الىىدنيت بحيىى  
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ال تتعىىت ض مىى  الىىدي  ثاألخىىالق الك طمىى ، كمىىت يجىى  ت بيتىى  يلىى  تقبىىل االخىىتال  ثالتنىىث  فىىي 
 المختلة .األفكت  بتلمجتمعت  سثاء المسلم  أث غي  المسلم  أث 

أ  يكىىث  المىىنهج شىىتمال  ثاسىىعت  فىىي اهتمتمتتىى  ثمحتثيتتىى ، ممىىثال  لىى ثح اإلسىىال  ثأفكىىت ه  -3
ثتعتليم  في نظ ط  الشمثل ثالتثس  في المعت   ثالصنتيت  ثلي  لىذلك حىد معىي  بىل كىل 
مت يستةي  اإلنست  تعلم  مبتح مت لى  يخىتلف الشى طع  اإلسىالمي ، ثلىي  أدل يلى  ذلىك مى  

ىىىَمتَثا   )هللا تعىىىتل  :  قىىىثل  ىىىْ  َأْقَةىىىت   الس  ىىىذاثا م  ْنىىى   إ    اْسىىىَتَةْعتاْ  َأْ  َتْنحا ىىى    َثاإْل  َيىىىت َمْعَشىىىَ  اْلج 
ْلَةت ٍ   .(1(َثاأْلَْ ض  َفتْنحاذاثا اَل َتْنحاذاثَ  إ ال  ب سا

اإلسىىال  يهىىت  ببنىىتء اإلنسىىت  مىى  جميىى  جثانبىى  الجسىىمي  ثال ثحيىى  ثالعقليىى  ثالنحسىىي   
 الجتمتيي ، فال يهمل جتنبت  ثال يقد  جتنبت  يل  الجثان  األخ ى.       ثا

لقد كت  لنت في النهض  التي حققهت المسلمث  في العص  العبتسي خيى  مثىتل يلى   
الت بيىى  الشىىتمل  فقىىد اهتمىىثا بجميىى  منىىتحي الحيىىتة فىىي تىى بيته  لتلىىك األجيىىتل ثحققىىثا مىىت يجىىز 

تحىىثا بت بيىى  قتصىى ة اهتمىى  بجثانىى  ثأهملىى  بقيىى  الجثانىى  ينىى  المسىىلمث  فىىي مىىت بعىىد ينىىد اك
 األخ ى المتعلق  بشخصي  المتعل  في ذلك الثق . 

يجىى  أ  يكىىث  المنىىتهج مهتمىى  بتكىىثط  شخصىىي  التلميىىذ المسىىل  تكثطنىىت  يهىىت  بجميىى   
نىىىثاحي اهتمتمتتىىى  ثمشىىىبعت  ل غبتتىىى ، ثمسىىىتيدا  لىىى  يلىىى  العىىىيش الكىىى ط ، كمىىىت يجىىى  أيضىىىت  أ   

يليهىت الةىىتب  المتنىث  فىي مختلىىف العلىث  ثالحنىىث ، إذ ال حى ج فىي ديننىىت مى  د اسىى  أي  يغلى 
يلىى  ثخصثصىىت  لمىى  هىى  فىىي سىى  التعلىىي  العىىتلي، ثال تحجيىى  فىىي د اسىى  أي فكىى  إنسىىتني أث 
أي ف   م  ف ث  المع ف  اإلنستني  بغ ض المع ف  ثالنقد ثاالستحتدة م  هذا العل  مىت أمكى ، 

يضتح مضت ه ثمختة ه ثذلىك بتلنسىب  للمتخصصىي   ثتبيي  السثى م  السقي  م  محتهيم  ثا 
ال منى  ذلىك يلى  مى  لى  يسىتة  تبيىت  معتيبى  ثطخشى  يليى   الذي  يؤم  يلىيه  مى  الحتنى  ثا 

                                                           

 . 33سث ة ال حم ، اآلي   -1
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مىى  الثقىىث  فىىي محتسىىده، فىىتلتعمق فىىي العلىىث  يىىؤدي إلىى  زطىىتدة المع فىى  بىىتهلل تعىىتل ، ثت كيىىد 
 مث . اإليمت  ثطنمي قثة اليقي  في الع

لقد د   المسلمث  األثلث  فكى  ثفلسىح  أ سىةث ثسىق ا  ثأفالةىث  ثيلىث  الةبيعى   
ثالحست  ثالكيميتء ثالةبيعى  ثالةى  ثالتشى طك ثالمثسىيق  ثغي هىت ثلى  يمىنعه  مى  ذلىك مىتن  
فتمتعثا بتلح ط  الحك طى  فىي يصىث  كىت  غيى ه  يعلىق يلى  أيىثاد المشىتنق فىي أث ثبىت بسى  

   مختلحت  لمت كت  ستئدا  في بلده ذلك الثق .  أي أث يل  نةق ب
 أ  يحقق ختصي  التثاز  النسبي بي  مختلف العلث  في مح دات : -4

بنتء اإلنست  المتثاز  البد ل  م  تحقيق نمث جسىمي ثيقلىي ث ثحىي متىثاز ، ثهىذا  
لعلىىث  ال يتىى ت  إال بتلبنىىتء السىىلي  لشخصىىيت  مىى  جميىى  جثانبهىىت، حيىى  يكىىث  االهتمىىت  بكىىل ا

ثالحنىىث  ثاألنشىىة  الت بثيىى  النتفعىى  ثاالسىىتجتب  للىىدثاف  ثال غبىىت  ثمتةلبىىت  النمىىث الجسىىىمي 
 ثالعقلي ثال ثحي م  خالل المثاد الد اسي  المقدم  للتلميذ بهذا المنهج.

يعتمىد المثازنى  بىي  األمىث  جميعىىت   -صىل  هللا يليى  ثسىل -لقىد كىت  مىنهج ال سىثل  
في مصنح  األث  التتلي : حدثنت يحت  قتل: حدثنت حمتد بى  زطىد قىتل: فقد أث د اب  أبي شيب  

 .(1)حدثنت يم ا  ب  حدي  ي  قستم  ب  زهي  قتل:  ثحثا القلث  تعي الذك 
دخىىل يليهىىت  -صىل  هللا يليىى  ثسىىل -ثث د يى  يتئشىى   ضىىي هللا ينهىىت : أ  النبىىي  

مى  يلىيك  بمىت »صىالتهت، قىتل:  قتل : فالنى  تىذك  مى  «.  م  هذه ؟»ثيندهت ام أة، قتل : 
 .(2)ثكت  أح  الدي  إلي  مت داث  يلي  صتحب  .«تةيقث  فث هللا ال يمل هللا حت  تملثا 

                                                           

، ألبىث بكى  يبىدهللا بى  محمىد بى  35115، حىدي   قى  177 /7انظ  المصنف في األحتدي  ثاآلثىت ، : -1
 هى.  1409، سن  1ال طتض،  /–أبي شيب  الكثفي، تحقيق: كمتل يثسف الحث ، النتش : مكتب  ال شد

، ثالجىىىتم  الصىىىحيك: لمحمىىىد بىىى  إسىىىمتييل أبثيبىىىدهللا 43حىىىدي   قىىى  1/24أخ جىىى  البخىىىت ي فىىىي صىىىحيح   -2
–ىهىىى1407، سىىىن  3بيىىى ث ، /–كثيىىى ، اليمتمىىى  البخىىىت ي، تحقيىىىق: د. مصىىىةح  ديىىى  البغىىىت، النتشىىى : دا  ابىىى 

1987.  
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يعلمنىت أ  اإلنسىت  بحتجى  أل  يى طك نحسى  مى ة  -صىل  هللا يليى  ثسىل -ف سثل هللا  
جسىتمنت فىال ن خىذهت بعد م ة، كمت بي  لنت أ  هللا  حي  بنت لةلب  منت أ  ن ايي ةبيع  تكثط  أ

بتلمشىىىق  ثالقهىىى  بىىىىل بىىىتللةف ثالتىىى ثيك، ثهىىىىذا مىىىت تثصىىىىل إليىىى  يلمىىىتء الىىىىنح  فىىىي يصىىىى نت 
الحتضىىى  حيىىى  قىىىتلثا: يجىىى  أ  يتخلىىىل اليىىىث  الد اسىىىي فتىىى ا  للعىىى  ثالنشىىىت  ثال احىىى  ليجىىىدد 

 هني ثالجسمي، ثال يشع  بتلملل أث الح ا .    ذالةتل  نشتة  ال
 بىثي اإلسىالمي بتسىتعدادا  التالميىذ العقليى  ثالجسىمي  م اييىت  يج  أ  ي تب  المىنهج الت -5

الحىىىى ثق الح ديىىىى  فيمىىىىت بيىىىىنه  ثم تبةىىىىت  بتلبيئىىىىى  المحيةىىىى  ثملبيىىىىت  ل غبىىىىتته  فيمىىىىت ي طىىىىىدث  أ  
يتخصصثا في  مى  يمىل فىي مسىتقبل أيىتمه ، فكىل مهنى  لهىت مبىتدإل ثأسى  مى  العلىث  التىي 

 بال .     يج  أ  يد سهت ال اغ  في العمل بهت مستق
 املبحث الثالث

 ها املناهج يف الرتبية اإلسالميةاملبادئ واألسس العامة اليت تقوم علي
 األساس الديني: -أ

النظت  التعليمي في البلدا  اإلسالمي  يج  أ  يستمد مقثمتت  مى  الىدي  اإلسىالمي  
لسىىىلي  بىىىتهلل ثتعتليمىىى ، بحيىىى  تكىىىث  المنىىىتهج مسىىىتيدة للمتعلمىىىي  يلىىى  بنىىىتء اإليمىىىت  القىىىثي ا

ث سل  ثمالئكت  ثكتب  ثقضتئ  ثقد ه ثاليث  اآلخ  ثالبع  ثالحش  ثالحسىت  ثالجىزاء، ثيلى  
أ  تزثده  بتلعل  النىتف  لهى  فىي ديىنه  ثدنيىته  ثتبنىي فىيه  الشخصىي  الحتضىل  التىي تتمسىك 
بىىىتلخلق القىىىثي  ثتجعىىىل مىىىنه  أمىىى  يهىىىدث  للخيىىى  ثيمتنعىىىث  يىىى  الشىىى ، ثيىىى م ث  بىىىتلمع ث  

نهىىث  يىى  المنكىى ، ثطنىىدمجث  فىىي مجتمعىىتته  ثيسىىعث  فىىي خي هىىت، محبىىث  للخيىى   فقىىتء ثط
ب هىىل بلىىده  جميعىىىت ، يقبلىىث  النقىىىد ثالىى أي اآلخىىى  مىى  غيىى ه  ثلهىىى  فىىيم  مضىىى  مىى  يلمىىىتء 
المسىىلمي  المثىىل األيلىى  ، فقىىد قىىتل اإلمىىت  متلىىك: كىىل أحىىد يؤخىىذ مىى  كالمىى  ثطتىى ك إال النبىىي  
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ثاإلمىىت  الشىىتفعي يقىىثل :  أيىىي صىىثا  يحتمىىل الخةىى ، ث أي غيىى ي ، (1)صىىل  هللا يليىى  ثسىىل 
 خة  يحتمل الصثا .       

 األساس الفلسفي: -ب
يندمت نتبي  أ  الت بي  اإلسالمي  البىد لهىت مى  أسىت  فلسىحي تقىث  يليى  فسننىت نعنىي  

عىتلي  أ  الحلسح  اإلسالمي  التي لهىت شخصىيتهت المسىتقل  ثةتبعهىت المميىز الىذي تسىتمده مى  ت
اإلسىىىال  ثقيمىىىى  ال ثحيىىىى  ثاألخالقيىىىى ، ثهىىىذا ال يمنىىىى  مىىىى  ثجىىىىثد بعىىىض الشىىىىب  بىىىىي  الحلسىىىىح  
اإلسىىىالمي  ثبعىىىض الحلسىىىحت  األخىىى ى مثىىىل الثضىىىعي  ثالتقليديىىى  ثالتقدميىىى ، فىىىتلحك  اإلنسىىىتني 

 يتشتب  في بعض الثجثه يندمت يكث  مبنيت  يل  حقتئق سليم  ثمثحدة.
إثبىت  الحقىتئق الحلسىحي  التىي يجى  أ  تبنى  يليهىت  ثالذي يعنينت في هذا البحى  هىث 

 المنتهج الت بثي  اإلسالمي  ثهي:
 القي  ال ثحي  ثالمثل العليت: -1

حيىىى  تمثىىىل أيلىىى  مىىىت ثصىىىل  إليىىى  البشىىى ط  مىىى  إقىىى ا  لمبىىىتدإل الخيىىى  ثاإلنسىىىتني ،  
قى ، ثكىل فتإليمىت  بى   لوشىيتء حقىتئق ثتبتى  فىي الثا -سىبحتن  ثتعىتل -ثم ج  ذلك إل  هللا 

هىث خىتلق هىذا العىتل   -تعىتل -أم  ثق  أث سيق  هىث فىي يلى  هللا تعىتل  ، ثاإليمىت  بى   هللا 
في جملت  ثمخلثق بنظت  دقيق ثحكم  بتلغى ، ثهىذا العىتل  مسىخ  لمصىلح  اإلنسىت  فىي كىل 
زمىت ، ثاإلنسىت  مجبىثل يلى  الخيىى  بةبعى ، ثمى  شىذ يى  ذلىىك فهىث بسىب  يثامىل خت جيىى  

كىىل »قىىتل النبىىي صىىل  هللا يليىى  ثسىىل  : قىىتل - ضىىي هللا ينىى -ثاه أبىىث ه طىى ة تصىىديقت لمىىت   
مثلىىثد يثلىىد يلىى  الحةىى ة فىى بثاه يهثدانىى  أث ينصىى ان  أث يمجسىىتن  كمثىىل البهيمىى  تنىىتج البهيمىى  

 .(2)«هل ت ى فيهت جديتء

                                                           

دا  النشىىى / دا  الكتىىى   شىىىم  الىىىدي ، ،، لمحمىىىد بىىى  أحمىىىد الشىىى بيني216 /4تحسىىىي  السىىى اج المنيىىى ،  -1
 بي ث .-العلمي 

 .1319، حدي   ق  1/465أخ ج  البخت ي في صحيح    -2
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كمىىت يجىى  أ  تشىىتمل الت بيىى  اإلسىىالمي  يلىى  مىىت يغىى   فىىي نحىى  الىىنشء مىى  القىىي   
يىىت بحيىى  تجعىىل ذلىىك خلقىىت  مىى  أخالقهىى  الةبيعيىى ، ثالحقىىتئق التىىي تقىىدمهت الت بيىى  ثالمثىىل العل

 اإلسالمي  يج  قيتسهت بمقيت  الحق ثالخي .
 القي  الثاقعي :  -2

يجىىى  أ  تكىىىث  منىىىتهج الت بيىىى  اإلسىىىالمي  مبنيىىى  أ  لهىىىذا العىىىتل  ثاقعىىىت  ثحقىىىتئق فىىىي  
لتةىىثط  ثالتغييىى ، ثهىىث مخلىىثق يلىى  الثجىىثد المىىتدي ثأنىى  كىىث  يخضىى  فىىي مظىىته ه المتديىى  ل

سن  ثأنظم  دقيقى  تىدل يلى  قىد ة الخىتلق يىز ثجىل، ثطجى  أيضىت  أ  تتصىل منىتهج الت بيى  
اإلسالمي  بثاق  الحيتة ثمحتثل  فه  قثاني  التةث  ثاالستحتدة منهت في منتحي حيتة المجتمى  

 الذي يعيش في  المتعل . 
 القي  العقلي : -3

هىث المبىد ، ثهىث الىذي خلىق العقىل ثميىز بى  اإلنسىت   -تعىتل - الت كيد يل  أ  هللا 
يىى  غيىى ه مىى  المخلثقىىت ، ثهىىذا العقىىل ينمىىث مىى  اإلنسىىت  إلىى  أ  يبلىىم أشىىده فيجىى  تةىىثط ه 
بتغذيتىى  بتلمعىىت   ثالعلىىث  التىىي تزطىىد مىى  قد تىى  يلىى  التحليىىل ثالتعليىىل ثالنقىىد ثاالسىىتحتدة مىى  

 مختلف الخب ا  اإلنستني .
دي  فسك المجتل أمت  العقل ثيمىل يلى  تنميتى  فىال حىدثد لمجىتل التحكيى  ثاإلسال   

ثاالخت ا  ثالبح  فقد اقتح  المسلمث  األثلث  مختلىف مجىتال  البحى  العلمىي ثجميى  أنىثا  
الد است  اإلنستني  حت  المجتل الحني ثالجمىتلي ثلى  يمىنعه  مى  ذلىك مىتن  إال مىت يمنى  منى  

 الشت   الحكي .
 ةثط  ثالتغيي :قي  الت -4

الت كيد يل  أ  منتهج الت بي  اإلسالمي  الحديث  تعمل يل  التةىثط  ثالتغييى  دائمىت   
نحىىث األفضىىل مىى  خىىالل حقىىتئق أستسىىي  فىىي الشىى طع  اإلسىىالمي  ثهىىي أ  اإلنسىىت  بةبيعتىى  
كىىتئ  متةىىث  فىىي يقلىى  ث ثحىى ، ثأ  اإلنسىىىت  خيىى ي بةبعىى ، ثالمجتمعىىت  متةىىث ة بةبعهىىىت 
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منىىتهج يجىى  أ  تلبىىي هىىذا التةىىث  ثتسىىتيد يليىى  ثتمىىد الىىنشء بىىتلعلث  ثالمعىىت   كىىذلك، ثال
ثيكىىىث  ذلىىىك تحىىى  الم اجعىىى  المسىىىتم ة ثالتةىىىثط  الىىىدائ  بهىىىد  بنىىىتء أجيىىىتل لهىىىت القىىىد ة يلىىى  
االستحتدة م  مثا د الةبيع  ثتةثط هىت ثزطىتدة انتحىت  النىت  بهىت، فىتألم  تىنهض ب بنتئهىت ثبمىت 

ابتكىىت ا  ثتةىىثط  ثاكتشىىت  لمصىىتد  الثىى ثا  الجديىىدة لزطىىتدة دخىىل يبديثنىى  مىى  اخت ايىىت  ث 
 .مجتمعتته 

 األست  النحسي:  -ج
منىىىىتهج الت بيىىىى  اإلسىىىىالمي  الحديثىىىى  ينبغىىىىي أ  تثاكىىىى  حقىىىىتئق النمىىىىث لىىىىدى التالميىىىىذ  

ثمسىىتثيت  نضىىجه  ثاسىىتعداداه  الجسىىمي ثالعقلىىي ثاللغىىثي ثاالنحعىىتلي ثاالجتمىىتيي ثقىىد اته  
ايىىتة الحىى ثق الح ديىى  بيىىنه . ثأ  يكىىث  المىىنهج خيىى  ثسىىيل  لل فىى  مىى  قىىد ا  المختلحىى  مىى  م  

 التالميذ ثيالج حتال  التخلف ينده .
فتلتىىد ج فىىي المعلثمىىت  ثأنىىثا  األنشىىة  المختلحىى  ثتنميىى  المهىىت ا  ثالتىىد ج فىىي ذلىىك  

ت ، فكىىل سىى  يم طىى  يجىى  أ  تىىزثد بمىى(1)ثم ايىىتة الحىى ثق العم طىى  أمىى  ضىى ث ي لبنىىتء الىىنشء
 ينتسبهت م  يلث  ثمعت   ثمعلثمت  ثنشتةت  ثمهت ا .    

 األست  االجتمتيي:  -د  
منىىىىتهج الت بيىىىى  اإلسىىىىالمي  الحديثىىىى  يجىىىى  أ  ت ايىىىى  خصىىىىتئص المجتمىىىى  ثالبيئىىىى   

المحيةىىىى  مىىىى  حيىىىى  المعتقىىىىدا  ثالمعىىىىت   ثالثقتفىىىى  ثالقىىىىي  ثالتقتليىىىىد ثأ  تسىىىىه  فىىىىي تكييىىىىف 
يشىىث  فيىى ، ثأ  يكىىث  الحىى د ينصىى ا  بنىىتء فىىي مجتمعىى  ثانىىدمتج الىىنشء مىى  محىىيةه  الىىذي يع

ثبلده ثأ  يعمل يل  إب از مثاهب  ثقد ات  في خدم  مجتمع  ثيسه  في تقدم  بقد  إمكتنتتى  
 الشخصي . 

                                                           

، دا  المعت   بمص ، 170، 162ص ينظ  حسي  سليمت  قث ة، األصثل الت بثي  في بنتء المنتهج ،  -1
  .1975، سن  4 /
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ثمنتهج الت بي  اإلسالمي  الحديث  يج  أ  تكث  مغذي  ألبنتء األم  بتلمثىل ثالخبى ة  
ئىىىىد السىىىىليم  ثحىىىى  الخيىىىى  للنىىىىت  ثنبىىىىذ العنىىىىف مىىىى  ثالقىىىىدثة الصىىىىتلح  ثأ  تغىىىى   فىىىىيه  العقت

المحتفظ  يل  المث ث  م  معتقدا  ثقي  ثمثىل ثثقتفى  ثيىتدا  متثافقى  مى  الىدي  القىثي  ، 
ثتغىى   فىىىيه  حىىى  الىىىثة  ثالىىدفت  ينىىى ، ثالىىىدفت  يىىى  العقيىىدة ثاإليمىىىت  بتلمبىىىتدإل اإلنسىىىتني  

 الستمي  ثالتمسك بهت ثالدفت  ينهت.
 املبحث الرابع

 يت تسعى إىل حتقيقها هذه املناهجاف والغايات العامة الاألهد
 أثال : قبل الحدي  ي  أهدا  الت بي  ثغتيتتهت يلينت أ  نحدد محهث  الهد  الت بثي:  -

أث هىىىث الجهىىىد -هىىىث التغيىىى  الم غىىىث  الىىىذي تسىىىع  العمليىىى  الت بثيىىى  للثصىىىثل إليىىى   
في سلثك  أث في حيتتى  الشخصىي  أث لتحقيق تنمي  إمكتنيت  الح د سثاء  -الت بثي المهدث 

 في حيتة المجتم  ثالبيئ  المحية  التي يعيش فيهت هذا الح د.  
ع  إلىى  تحقيىىق أهىىدا  يتمىى  ثأهىىدا  ختصىى  مىى  سىىثتنيىىت : المنىىتهج اإلسىىالمي  الحديثىى  ت -

 خالل ت بي  النشء.
 األهدا  العتم  للت بي  اإلسالمي  الحديث  هي:  -أ
ثفىق المىنهج  -تعىتل -دينه  ثتصحيك يقيىدته  لتكىث  يبىتداته  هلل تع طف النشء أمث   -1

لومى ، فيتجى  الحى د مىنه  إلى  مىثاله دائمىت   -صىل  هللا يليى  ثسىل -الذي  سم  ثيلمى  النبىي 
ثأبىىدا  فىىي كىىل شىىؤث  حيتتىى  الختصىى  ثالعتمىى ، فيعمىىل لبلىىث   ضىىته، ثطتجنىى  غضىىب  ثيقتبىى ، 

 تل ، ثهذا الهد  هث غتي  المنته  م  الت بي  اإلسالمي .يتلمت  يتمال  بعبثديت  الحق  هلل تع
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ثَ  إ ال  )فىىي كتتبىى  الكىى ط :  -تعىىتل -يقىىثل هللا   ىىي إ ْسىىَ ائ يَل اَل َتْعباىىدا يَثىىتَق َبن  َثا  ْذ َأَخىىْذَنت م 
ي اْلقاْ َبىى  َثاْلَيَتىىتَم  َثاْلَمَسىىتك ي   َثقاثلاىىثا ل   َ َثب تْلَثال ىىَدْي   إ ْحَسىىتن ت َثذ  ىىاَلَة ُ  ىىثا الص  ْسىىن ت َثَأق يما لن ىىت   حا

ث َ  ْ  َثَأْنتاْ  ماْع  ضا ْنكا َكتَة ثا   َتَثل ْيتاْ  إ ال  َقل يال  م   .(1)(َثآتاثا الز 
فهذا العهد هث الة طق الم سث  للنجتة مى  العىذا  فىي اليىث  اآلخى  فمى  سىلك  نجىت  

 ثم  ختلح  هثى في نت  جهن  فكتن  بئ  الجزاء.
هثض بتلمستثى األخالقىي فىي المجتمى  يلى  أسىت  مى  تعىتلي  اإلسىال  السىمح  ثمىت الن -2

تديث إلي  م  محب  ثألح  ثتستمك ثصحك ثيحث ثتعتث  ث فى  للغىب  يى  المظلىثمي ، ثشىحذ 
للهمى  ثالىديثة للعمىىل، ثتنميى  كىىل الةتقىت  لىىدى األفى اد لتحقيىىق التكتمىل بىىي  أبنىتء المجتمىى ، 

ثبنىىىتء ثتثافىىىق ثتىىىآلف فىىىي مجتمعىىىتته ، امتثىىىتال  لقثلىىى  سىىىبحتن  فيكثنىىىث  أهىىىل خيىىى  ثصىىىالح 
ي اْلقاْ َبى  َثاْلَيَتىتَم  َثاْلَمَسىتك  )ثتعتل :  ثا ب    َشىْيئ ت َثب تْلَثال ىَدْي   إ ْحَسىتن ت َثب ىذ  َ َثاَل تاْش  كا  ُ ثا  ي   َثاْيبادا

ىتح    ب ت ناى   َثالص  ي اْلقاْ َب  َثاْلَجىت   اْلجا َ َثاْلَجت   ذ   ُ ْ  إ     ىب يل  َثَمىت َمَلَكىْ  َأْيَمىتناكا ْلَجْنى   َثاْبى   الس 
ىىث  ا   ىى ُّ َمىىْ  َكىىتَ  ماْخَتىىتال  َفخا ىىثَ  َمىىت 36اَل ياح  ثَ  الن ىىتَ  ب تْلباْخىىل  َثَيْكتاما يَ  َيْبَخلاىىثَ  َثَيىىْ ما ا و ال ىىذ 

ْ  َفْضل    َثأَْيَتْدَنت ل ْلَكتف   طَ  يَ  ا م   ُ  .(2)(َذاب ت ماه ين تآَتتها ا 
يىىت أبىىىت ذ  اتىىق هللا حيىىى  كنىى  ثأتبىىى  »ثقىىثل ال سىىثل هللا  صىىىل  هللا يليىى  ث سىىىل :  

 .(3)«السيئ  الحسن  تمحهت ث ختلق النت  بخلق حس 
ثقىىتل الحىىتك : هىىذا حىىدي  صىىحيك يلىى  شىى   الشىىيخي  ث لىى  يخ جىىته. ثمثىىل هىىذي   

 ت  الحق  اإلسالمي.النصي  كثي  ال يس  المحل لس دهت ثهي مبثثث  في ك

                                                           

 . 83سث ة البق ة، اآلي   -1

 .37، 36سث ة النستء، اآليتت   -2

لمحمىىىىد بىىىى  يبىىىىدهللا أبىىىىث يبىىىىدهللا الحىىىىتك   ،178، حىىىىدي   قىىىى  121 /1أخ جىىىى  الحىىىىتك  فىىىىي المسىىىىتد ك  -3
 1411بيى ث ، الةبعى  األثلى ، –النتشى : دا  الكتى  العلميى ، النيستبث ي، تحقيق: مصةح  يبدالقتد  يةىت

– 1990.  
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بنىىىتء حىىى  الىىىثة  ثالىىىدفت  ينىىى ، ثالعمىىىل يلىىى  م ايىىىتة اآلدا  الثاجىىى  اتبتيهىىىت مىىى  مىىى   -3
جمعنت الثة  أث اإلقتم  معه  م  أهل الديتنت  األخ ى، م  م ايتة أ  يكىث  ذلىك كمىت أمى  

مى  قتىل دث  » في الحدي  الش طف: حيى  قىتل: -صل  هللا يلي  ثسل -الحبي  المصةح  
فهث شهيد ثم  قتل دث  أهل  فهىث شىهيد ثمى  قتىل دث  دينى  فهىث شىهيد ثمى  قتىل دث   متل 

 .(1) «دم  فهث شهيد
م  آذى ذميت ف نت خصم  ثم  كن  خصم  خصىمت  »ثقتل صل  هللا يلي  ثسل :  
 .(2)«يث  القيتم 

أثصىىي الخليحىى  مىى  بعىىدي »فقىىتل:  - ضىىي هللا ينىى -ثأثصىى  يمىى  بىى  الخةىىت   
َيىىىت  ه  )صىىىي  بتلمهىىىتج ط  األثلىىىي  بتقىىىثى هللا ثأث  ىىىْ  د  ىىىثا م  يَ  أاْخ  جا أ   (3)اآليىىى  (..........ال ىىىذ 

يَمىىتَ  )يعىى   لهىى  هجىى ته  ثيعىى   لهىى  فضىىله ، ثأثصىىي  بتألنصىىت   اَ  َثاإْل  يَ  َتَبىىث ءاثا الىىد  َثال ىىذ 
ْ  َقْبل ه  ْ  ز ي  مسىيئه ، أ  يع   له  فضله  ثأ  يقبل م  محسنه  ثطتجتث  (4)اآلي (.......م 

أ  يىىثفي لهىى  بعهىىد هىى  ثأ  ال يحمىىل  -صىىل  هللا يليىى  ث سىىل -ثأثصىىي  ب هىىل ذمىى  محمىىد 
 .(5)«يليه  فثق ةتقته  ثأ  يقتتل يدثه  م  ث ائه 

                                                           

 . تحقيق: شعي  األ نؤث  ثآخ ث  1652، حدي   ق  190 /3أخ ج  اإلمت  أحمد في مسنده  -1
  .1999هى، 1420النتش : مؤسس  ال ستل ، الةبع : الثتني ، سن  

ل الىىدي         ، لجىىال11183، حىىدي   قىى  3/135انظىى  الحىىتك الكبيىى  فىىي ضىى  الزطىىتدة إلىى  الجىىتم  الصىىغي   -2
بيى ث / لبنىت ، الةبعى : -يبدال حم  ب  أبي بك  السيثةي، تحقيق: يثسف النبهتني، دا  النش : دا  الحكى 

  .2003-هى1423األثل ، سن  

 .8سث ة الحش ، اآلي   -3

 .9نح  السث ة، اآلي   -4

 ،غحت  سليمت  البندا ي يبدال ، تحقيق: د.11581، حدي   ق  6/485أخ ج  النستئي في السن  الكب ى  -5
  .1991–1411بي ث ، الةبع  األثل ، سن  –سيد كس ثي حس ، دا  الكت  العلمي 

 



 42                                                                                                                                                   مجلة البحوث القانونية

 

 

 ثأصحت  الديتنت  األخ ى ينقسمث  إل  قسمي  همت:  
ء فىىىي القسىىى  األثل: مثاةنىىىث  يسىىىكنث  بلىىىدنت مىىى  قىىىدي  الزمىىىت ، ثهىىىؤالء نحىىى  ثهىىى  شىىى كت -أ

 الثة  ثالمصي  فه  مثاةنث  أمثتلنت له  مت لنت ثيليه  مت يلينت.
القس  الثتني: معتهدث  دخلثا بالدنت بتألمت  فله  مت يتهدنته  يلي  مىت دامىثا مثجىثدي   - 

 يل  أ ضنت بش ثةنت التي اشت ةنتهت يليه . 
بى ي حىتل فىي ثكال القسمي  ال يجثز لنت التعدي يليه  ثظلمه  أث انتقتص حقثقه   

ثيهد المؤمني  م  بعده إلى   -صلي هللا يلي  ثسل -أي ثق  أث زمت  فله  يهد  سثل هللا 
 لي  ثه  الظتلمث .ث يث  الدي  إال إذا نقضثا العهد بس ادته  الح ة فبعد ذلك يتحملث  المسؤ 

  القضتء يل  الخ افت  ثاالنح افت  الدخيلى  يلى  الىدي  ثفكى  التةى   ثاإل هىت ، ثنشى -4
الىىثيي ثالثسىىةي  ثتقبىىل النقىىد ثاإلذيىىت  للحىىق ثال ضىىت بىىذلك ثالتسىىتمك ثحىى  البشىى ط  جمعىىتء 

ثاتخىىتذ منهجىى  فىىي معتملىى  المخىىتلحي  لىى   -صىىل  هللا يليىى  ثسىىل -ثااللتىىزا  بىى ثام  ال سىىثل 
نب اسىىت  ثدلىىيال ، ثفىىي إقنتيىى  للخصىىث  بتلحجىى ، ثالمجتدلىى  بىىتلتي هىىي أحسىى ، ثالعحىىث ثصىىحح  

ثتثاصىل   ثيةحى  يلىيه ، ، ثمحبتى  للنىت  أجمعىي ،-صىل  هللا يليى  ثسىل -  يم  أستء إلي
 حت  م  جت ه اليهثدي، ثمعتملت  للجمي  بتلعدل.   

 األهدا  الختص   للت بي  اإلسالمي  الحديث  هي: - 
ثاألهىىدا  الختصىى  هىىي: تلىىك التغييىى ا  الم غثبىى  الجزئيىى  ثالتىىي تىىدخل تحىى  كىىل  

ثيمكننىت القىثل ب نهىت تلىك األنمىت  السىلثكي  ثاالتجتهىت  ثالعىتدا  هد  م  األهدا  العتم ، 
 ثالقي  ثالمعت   ثالمهت ا  التي ال يمك  تحقيق الهد  العت  إال ي  ة طقهت.

ثم  خالل هذا التع طف يمكننت أ  قتئم  بتألهدا  الجزئي  أث الختص  التىي تسىع   
 م  الستبق ذك هت هي يل  النحث اآلتي:الت بي  اإلسالمي  إل  تحقيقهت في ظل األهدا  العت
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ثمالئكتى  ث سىل  ثكتبى  ثاليىث  اآلخى  ثمىت فيى  مى  حسىت   -تعتل -غ   اإليمت  بتهلل  -1 
ثجزاء يل  أست  قثي  مى  اإليمىت  ثالمع فى  الحقى  ثالىثيي ثالحهى  لحقىتئق األشىيتء بتلصىث ة 

 السليم . 
 ، ثكيحيىىى  أدائهىىىت األداء الصىىىحيك، مىىى  تع طىىىف النتشىىىئ  بعقتئىىىد اإلسىىىال  ثأ كتنىىى  ثيبتداتىىى -2

 غ   االلتزا  في نحثسه  بهذه العقتئد ثالعبتدا ، ثالح ص يل  احت ا  الشعتئ  الديني .
تنميىىى  الىىىثيي السىىىلي  بىىىتألخالق الحتضىىىل ، ثالىىىنهج القىىىثي  فىىىي معتملىىى  إخىىىثانه  مىىى  بنىىىي  -3

ظهىىىت  البشىىى ، ثمحت بىىى  البىىىد  ثاألهىىىثاء ثمىىىت يخىىىتلف األخىىىالق الحميىىىدة ثالسىىى لثك السىىىلي ، ثا 
ْنىتاْ  )الجثان  المش ق  للدي  اإلسالمي لنكث  قىدثة للنىت  كمىت أمى  هللا تعىتل  هللا فىي قثلى :  كا
ْ   َثَلىْث آ ناىثَ  ب ىت ث   َثَتْنَهْثَ  َيى   اْلماْنَكى   َثتاْؤم  ثَ  ب تْلَمْع ا ٍ  أاْخ  َجْ  ل لن ت   َتْ ما ا َمىَ  أَْهىلا َخْيَ  أام 

قاث َ اْلك َتت    ناثَ  َثَأْكَث اها ا اْلَحتس  ْنها ا اْلماْؤم  ْ  م   .(1)( َلَكتَ  َخْي  ا َلها
 ز   محب  الق آ  الك ط  ثحس  تالثت  ثححظ  ثفه  معتني  ثتدب هت ثالعمل بمت جتء ب .  -4
تنميىى  ميىىثل الىىنشء فىىي محبىى  االةىىال  ثاالسىىتزادة مىى  المعىىت   الدينيىى  ثتىىت طت اإلسىىال   -5

ثسىي ة أصىحتب  الكى ا  ثجعلهى  مثىتله   -صل  هللا يلي  ثسىل -اتبت  سي ة النبي ثغ   ح  
 األيل  في شؤث  حيتته  العتم  ثالختص . 

تنميىىىى   ثح ال ضىىىىت ثالثقىىىى  بىىىىتلنح  ثحىىىى  الخيىىىى  للنىىىىت  جميعىىىىت  ثالعةىىىىف يلىىىى  الحقىىىى اء  -6
 ثالمحتتجي  ثالتعتث  يل  الخي .

التعىىتث  معهىى  فىىي المصىىتلك العتمىى ، ثالنصىىك لهىى  تنميىى  الثقىى  بىىتلنح  ثالثقىى  بىىتآلخ ط  ث  -7
 مت  احتتجثا إل  ذلك.

                                                           

 .110سث ة آل يم ا ، اآلي   -1
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تنمي  الىثاز  الىديني ليكىث  هىث الضىتب  فىي سىلثك الحى د، فقىد ث د فىي الحىدي  الشى طف:  -8
ْحَست ا َقتَل  َ َكَ ن َك َتَ اها َفس ن َك إ ْ  َلْ  َتكاْ  َتَ اها َفس ن  »َقتَل َفَمت اإل   ُ  .(1)« ا َيَ اكَ َأْ  َتْعباَد 

تحصي  النشء بتلعقيد السليم  ثتهىذي  غ ائىزه  ثتعثطىده  يلى  ضىب  نحثسىه  ثزجى ه   -9
 ي  ا تكت  المح مت  ثالحثاحش.

تنمي  االستعدادا  ثالقثى الةبيعي  لدى الىنشء ثتةىثط  إمكتنيىت  الح ديى  ثمىنك ح طى   -10
 اإلبدا  في كل مجتال  الحيتة ثالمع ف .

 صىى  أمىىت  التحكيىى  اإلنسىىتني الحىى  يلىى  حسىى  الم حلىى  العم طىى  للىىنشء فكىىل إتتحىى  الح -11
 س  لهت خصثصيتتهت التي يج  م ايتتهت.

 تنمي  النشء تنمي  متثازن  تجم  التثافق بي  الجس  ثالعقل ثال ثح. -12
 إشبت  ح  االةال  لدى النشء، ثتنمي   ثح التعل  لديه  ثحبه  للعل . -13

                                                           

الجىتم  الصىحيك لمحمىد بى  إسىمتييل أبثيبىدهللا   50، حىدي   قى  19 /1أخ ج  البخت ي فىي صىحيح   -1
بيى ث ، الةبعى  الثتلثى ، –نتشى : دا  ابى  كثيى ، اليمتمى البخت ي الجعحي، تحقيىق: د. مصىةح  ديى  البغىت، ال

  .1987–1407سن  
صىىل  هللا -ثنىىص الحىىدي : قىىتل حىىدثني أبىى  يمىى  بىى  الخةىىت  قىىتل: بينمىىت نحىى  ينىىد  سىىثل هللا  
ذا  يث  إذ ةل  يلينت  جل شديد بيىتض الثيىت  شىديد سىثاد الشىع  ال يى ى يليى  أثى  السىح  ثال  -يلي  ثسل 

ف سىىند  كبتيىى  إلىى   كبتيىى  ثثضىى  كحيىى  يلىى   -صىىل  هللا يليىى  ثسىىل -حتىى  جلىى  إلىى  النبىى  يع فىى  منىىت أحىىد 
اإلسىال  أ  تشىهد أ  »: -صل  هللا يلي  ثسىل -فخذي  ثقتل: يت محمد أخب ني ي  اإلسال . فقتل  سثل هللا 

  إ  اسىىتةع  ال إلىى  إال هللا ثأ  محمىىدا  سىىثل هللا ثتقىىي  الصىىالة ثتىىؤت  الزكىىتة ثتصىىث   مضىىت  ثتحىىج البيىى
أ  تىؤم  بىتهلل »فى خب ني يى  اإليمىت . قىتل:  فعجبنت ل  يس ل  ثيصدق . قتل: صدق . قتل: إلي  سبيال. قتل:

قىتل صىدق . قىتل فى خب ني يى  اإلحسىت . «. ثمالئكت  ثكتب  ث سىل  ثاليىث  اآلخى  ثتىؤم  بتلقىد  خيى ه ثشى ه
مىت المسىئثل » قىتل: فى خب ني يى  السىتي . قىتل:«. كأ  تعبد هللا ك نىك تى اه فىس  لى  تكى  تى اه فسنى  يى ا:» قتل 

أ  تلىد األمى   بتهىت ثأ  تى ى الححىتة العى اة العتلى  » قتل: ف خب ني ي  أمت تهت. قىتل:«. ينهت ب يل  م  الستئل
قلى  «. يت يم  أتد ى مى  السىتئل» قتل ث  انةلق فلبث  مليت ث  قتل لي:«.  يتء الشتء يتةتثلث  في البنيت 

 «.فسن  جب طل أتتك  يعلمك  دينك »أيل . قتل:  هللا ث سثل 
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 ثاجه  الحيتة ثمثاجه  مت تتةلب  م  معت   ثمهت ا  ثخب ا .إيداد النشء لم -14
بنىىىىتء الىىىى ثح النقديىىىى  القتبلىىىى  للنقىىىىتش ثتبيىىىىي  الحىىىىق مىىىى  خىىىىالل الحقىىىىتئق ثالثقىىىىتئ  دث   -15

  تعص ، ثالقد ة يل  التثافق م  متةلبت  المجتم  المحي  بمت ينتس  تعتلي  اإلسال .   
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 امتةاخل

 تثصل  البتح  إل  النتتئج اآلتي : بعد الخثض في غمت  مثضث  البح  
 الت بي  اإلسالمي  يمتد ت بي  النشء المسل . -
 بنتء منتهج تعتمد يل  غ   مبتدإل الثسةي  لدى النشء. -
 يل  معدي المنتهج م ايتة الصبغ  اإلسالمي  أثنتء إيداده  المنتهج الت بثي . -
 لثمت  م  م ايتة الح ثق الح دي  بينه .م ايتة الشمثلي  ثالعمث  فيمت يقد  للتالميذ م  مع -
 النهثض بتلمستثى األخالقي في المجتم  ثذلك يل  أست  تعتلي  اإلسال  السمح . -

 ثهللا ثلي التثفيق.
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 املصادر واملراجع

 .( ثاي  ححص ي  يتص )الق آ  الك ط   -1
 .1 / بي ث ،–، النتش : دا  صتد 383 /2اب  منظث ، لست  الع  ،  -2
ثالحسىى  القتبسىىىي، ال سىىىتل  المحضىىىل  ألحىىىثال المتعلمىىىي  ثأحكىىىت  المعلمىىىي  ثالمتعلمىىىي ، أب -3

  .1967تحقيق: أحمد فؤاد االهثاني، القته ة، دا  المعت  ، 

 المصنف في األحتديى  ثاآلثىت ، تحقيىق: أبثبك  يبدهللا ب  محمد ب  أبي شيب  الكثفي، -4
 هى.  1409، سن  1ض،  /ال طت-كمتل يثسف الحث ، النتش : مكتب  ال شد

سىىيد  ،أحمىىد بىى  شىىعي  النسىىتئي، السىىن  الكبىى ى، تحقيىىق: د.يبىىدالغحت  سىىليمت  البنىىدا ي  -5
  .1991–1411الةبع  األثل ، سن   بي ث ،-كس ثي حس ، دا  الكت  العلمي 

)المكتب  المد سي  الحديثى (، القىته ة،  دث  المكتب  في خدم  المنهج، أحمد خي ي كتظ ، -6
  .1962ة الت بي  ثالتعلي ، ثزا  

  .1982، سن  7الت بي  اإلسالمي ، النتش  مكتب  النهض ، القته ة،  / أحمد شلبي، -7

المسىىىند، تحقيىىىق: شىىىعي  األ نىىىؤث  ثآخىىى ث ، النتشىىى : مؤسسىىى  -اإلمىىىت  أحمىىىد بىىى  حنبىىىل -8
  .1999هى، 1420الةبع : الثتني ، سن   ال ستل ،

بكىىى  السىىىيثةي، الحىىىتك الكبيىىى  فىىىي ضىىى  الزطىىىتدة إلىىى  جىىىالل الىىىدي  يبىىىدال حم  بىىى  أبىىىي  -9
بيى ث  / لبنىت ، الةبعى : -الجتم  الصغي ، تحقيىق: يثسىف النبهىتني، دا  النشى : دا  الحكى 

  .2003-هى1423األثل ، سن  
، 4حسي  سليمت  قث ة، األصثل الت بثيى  فىي بنىتء المنىتهج، دا  المعىت   بمصى ،  / -10
  .1975سن  
  . 1969القته ة، دا  النهض  للةبتي   ت ، ثمني  كتمل المنتهج،الدم داش س ح -11
، 1يبىىىدال حم  بىىى  خلىىىدث ، مقدمىىى  ابىىى  خلىىىدث ، تحقيىىىق: يلىىىي يبدالثاحىىىد ثافىىىي،  / -12

  .1957القته ة لجن  البيت  الع بي 
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يمىىى  محمىىىد التىىىثمي الشىىىيبتني، فلسىىىح  الت بيىىى  اإلسىىىالمي ، منشىىىث ا  المنشىىى ة الشىىىعبي   -13
  .1975ثزط  ثاإليال ، ة ابل ، ليبيت، سن  للنش  ثالت

، سىىىىن  5القىىىىتمث  المحىىىىي ، المكتبىىىى  التجت طىىىى  القىىىىته ة،  / مجىىىىد الىىىىدي  الحي ثزابىىىىتدي، -14
1954 . 
شم  الدي ، تحسىي  السى اج المنيى ، دا  النشى / دا  الكتى   ،محمد ب  أحمد الش بيني -15

 بي ث .-العلمي 
 د. خىت ي الجعحىي البخىت ي، الجىتم  الصىحيك، تحقيىق:محمد ب  إسمتييل أبثيبدهللا الب -16

–1407بيى ث ، الةبعى  الثتلثى ، سىن  -مصةح  دي  البغت، النتش : دا  ابى  كثيى ، اليمتمى 
1987.  
محمد ب  إسمتييل أبث يبىدهللا البخىت ي، الجىتم  الصىحيك، تحقيىق: د. مصىةح  ديى   -17

  .1987–هى1407سن   ،3 / بي ث ،-البغت، النتش : دا  اب  كثي ، اليمتم 
محمىىىىد بىىىى  يبىىىىدهللا أبىىىىث يبىىىىدهللا الحىىىىتك  النيسىىىىتبث ي، المسىىىىتد ك، تحقيىىىىق: مصىىىىةح   -18

  .1990–1411بي ث ، الةبع  األثل ، –يبدالقتد  يةت، النتش : دا  الكت  العلمي 
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 الليبية؟ احلالة على انطباقه ومدى اإلداري االعتقال
كندير احلفيظ عبد عادل د.


  

 :مقدمة
 القضىىىتيت مىىى   2011 فب ايىىى  17 ثىىىث ة إثىىى  ثقعىىى  التىىىي االيتقىىىتال  قضىىىي  تىىى بت 
 أث المحتجىىىزط  يشىىى ا  ثجىىىثد مىىى  قصىىىثى  أهميىىى  ينهىىىت الحىىىدي  ثيسىىىتمد ،ليبيىىىت فىىىي المؤ قىىى 

 م ايىىىىتة بىىىىدث   مىىى    االيتقىىىىتال  هىىىذه مىىىى  يىىىىدد ثأ  السىىىيمت ،الليبيىىىى  السىىىجث   فىىىىي المعتقلىىىي 
 قبىىىل ثمىىى  الليبىىىي الجنتئيىىى  اإلجىىى اءا  نث  قىىىت فىىىي يليهىىىت المنصىىىثص اإلج ائيىىى  الضىىىمتنت 
 .القضتئي الضب  م مث  صح  بش نه  تتثاف  ال أشختص
 (2)الكتمىل غيتبهىت أث (1)الدثلى  انحسىت  ظىل فىي االيتقىتال  هىذه أغلبي  ثقع  حي  

 (3)االنتقتليى  الليبيى  الحكثم  ثتشكيل  2011 أكتثب  20 في التح ط  إيال  قبل ثبختص  -
 ثغيى ه  ثالتجىت  ثالةلبى   ثاألةبىتء المحىتمث   فيه ( الثثا ) يتديي  ليبيي  ني مثاة قبل ثم 
 .افيذالق نظت  ضد السالح لحمل اضة ثا مم  ،الح ة المه  أصحت  م 

                                                           

- ة ابل  جتمع  القتنث   بكلي  مستيد أستتذ.  

 دثلىى  الحتىى ة تلىىك فىىي ليبيىىت يجعىىل مىىت ثهىىث ،الديكتتتث طىى  هىىي السىىتبق النظىىت  بهىىت اتسىى  التىىي الغتلبىى  السىىم  -1
 ال التىي  يسىيالبثل الدثلى  بخىال  نث  القىت سىيتدة مبىدأ تحتى   التىي القىتنث   دثلى  يى  لهىت تمييىزا   ثذلك ،بثليسي 
 انسىحت  يقى  الشى قي  المنةقى  فىي بدايى  ليبيىت فىي البثليسىي  الدثلى  سىية ة انحسى   ثقىد. المبىدأ هىذا تحت  
 . 2011 فب اي  19 بتت طت افيذالق قثا 

 دا  ،اإلدا ي  القضىىىتء ، اغىىى  متجىىىد ،الحلىىىث: انظىىى  ،القىىىتنث   سىىىيتدة مبىىىدأ حىىىثل التحصىىىيل لمزطىىىد 
 .بعدهت ثمت 16 ص ،الجتمعي  بثيت المة

 20 المثافق هى1433  مضت  20 بتت طت ة ابل  العتصم  الثثا  قثا  دخثل يق  فعال   حد  مت ثهث -2
 . 2011 أغسة 

 2011 أغسىىة  3 بتىىت طت المؤقىى  االنتقىىتلي المجلىى  يىى  الصىىتد  المؤقىى  الليبىىي الدسىىتث ي  اإليىىال  نىىص -3
 شىىه  بعىد انتقتليى  حكثمى  تشىكيل ثيلىى ، للتح طى  ال سىمي اإليىال  تىت طت مى  تبىىدأ أشىه  8 لمىدة انتقتليى  فتى ة يلى 
 . الكي  ال حي  يبد حكثم  تشكيل يق  بتلحعل تحقق مت ثهث، للتح ط  ال سمي اإليال  م 
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 البحىى  فىىي تكمىى  الد اسىى  هىىذه فىىي معتلجتهىىت تىىت  التىىي القتنثنيىى  اإلشىىكتلي  فىىس  يليىى   
 آثىىىت  مىىى  المشىىى ثيي  لهىىىذه لمىىىت ،الحتىىى ة تلىىىك فىىىي ثقعىىى  التىىىي االيتقىىىتال  مشىىى ثيي  مىىىدى فىىىي

 أقىىثال ثسىىمت  المعتقلىىي  مىى  التحقيقىىت  كىىسج اء أيمىىتل مىى  يليهىىت ت تىى  مىىت يلىى  بتلغىى  قتنثنيىى 
 المحىىتك  ثأحكىت  الدثليىى  القتنثنيى  النصىثص بيىىت  يتةلى  مىىت بىذاتهت  معينى  ثقىىتئ  حىثل الشىهثد
 لمحهىىىث  أثال   التعىىى ض -قةعىىىت  - ذلىىىك ثيسىىىتلز  ،المثضىىىث  فىىىي الحقهيىىى  ثاآل اء ثالدثليىىى  الثةنيىىى 
 مىدى ثثتنيىت   ،(تحديىدا اإلنسىتني الىدثلي القىتنث   فى  ) العىت  الىدثلي القىتنث   فىي اإلد اي االيتقتل
 مى  أيىاله المحىددة الزمنيى  الحتى ة فىي ليبيت شهدتهت التي األحدا  يل  اإلدا ي  االيتقتل انةبتق
 :التتلي  المنهجي  الخة  إتبت  يقتضي مت ثهث ،اإلنستني التت طت فت ا 
 .اإلدا ي  االيتقتل محهث : األثل المبح  -

 .الليبي  ثالحتل  اإلدا ي  االيتقتل: الثتني المبح  -

 األول املبحث

 اإلداري االعتقال مفهوم
 /آ  12 المؤ خىىىىى  األ بىىىىى  جنيىىىىىف اتحتقيىىىىىت  فىىىىىي المشىىىىىت ك  الثتلثىىىىى  المىىىىىتدة قضىىىىى  
 :يلي مت يل   1949 أغسة 
 السىىتمي  األةىى ا  أحىىد أ اضىىي فىىي دثلىىي ةىىتب  لىى  لىىي  مسىىلك نىىزا  قيىىت  حىىتل فىىيو 
 :التتلي  األحكت  أدن  كحد يةبق ب   النزا  في ة   كل يلتز  ،المتعتقدة

 القىىىثا  أفىىى اد فىىىيه  بمىىى  ،العدائيىىى  األيمىىىتل فىىىي مبتشىىى ة يشىىىت كث   ال الىىىذي  األشىىىختص -1
 أث الجى ح أث المى ض بسىب  قتىتلال يى  العتجزث   ثاألشختص ،أسلحته  ألقثا الذي  المسلح 
 تمييىىز أي دث   ،إنسىىتني  معتملىى  األحىىثال جميىى  فىىي يعىىتملث   ،آخىى  سىىب  ألي أث االحتجىىتز

 أث الثى ثة أث ،المثلىد أث ،الجىن  أث ،المعتقىد أث الىدي  أث ،اللث   أث العنص  يل  يقث  ضت 
 .آخ  ممتثل معيت  أي
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 ،أيىىىاله المىىىذكث ط  بتألشىىىختص يتعلىىىق فيمىىىت التتليىىى  األفعىىىتل تحظىىى  الغىىى ض ثلهىىىذا 
 :ثاألمتك  األثقت  جمي  في محظث ة ثتبق 

 ،ثالتشىىىىىثي  ،أشىىىىكتل  بجميىىىىى  القتىىىىل ثبختصىىىى  ،البدنيىىىىى  ثالسىىىىالم  الحيىىىىىتة يلىىىى  االيتىىىىداء -أ
 ثالتعذي   ،القتسي  ثالمعتمل 

 ال هتئ   أخذ - 

 .بتلك ام  ثالحتة  المهني  المعتمل  األخص ثيل  ،الشخصي  الك ام  يل  االيتداء -ج
 تشىيكال مشىكل  محكمى  أمىت  سىتبق  محتكمى  إجى اء دث   العقثبىت  ثتنحيىذ األحكىت  إصدا  -د

 .المتمدن  الشعث  نظ  في الالزم  القضتئي   تالضمتن جمي  ثتكحل ،قتنثنيت
 .به  ثيعتن  ثالغ ق  ثالم ض  الج ح  يجم  -2

 تعىى ض أ  ،األحمىى  لي للصىى الدثليىى  كتللجنىى  ،متحيىىزة غيىى  إنسىىتني  لهيئىى  ثطجىىثز 
 اتحتقىىت  ة طىىق يىى  ،ذلىىك فىىثق  تعمىىل أ  النىىزا  أةىى ا  ثيلىى  .النىىزا  أةىى ا  يلىى  خىىدمتتهت
 تةبيىىق فىىي ثلىىي ، بعضىىهت أث االتحتقيىى  هىىذه مىى  األخىى ى  األحكىىت  كىىل تنحيىىذ يلىى  ،ختصىى 
 .  (1)والنزا  ألة ا  القتنثني الثض  يل  يؤث  مت المتقدم  األحكت 
 فىىى ض أجىىىتز  المىىىتدة هىىىذه أ  يلىىى  (2)العىىىت  الىىىدثلي لقىىىتنث  ا فقهىىىتء أغلىىى  يتحىىىق  
 كمىىت ،الدثليىى  غيىى  المسىىلح  المنتزيىىت  فىىي الجب طىى  ثاإلقتمىى  االحتجىىتز أث اإلدا ي  االيتقىىتل

 إلىىىى  أشىىىىت  الدثليىىىى  غيىىىى  المسىىىىلح  المنتزيىىىىت  ضىىىىحتيت بحمتيىىىى  المتعلىىىىق الثىىىىتني الملحىىىىق أ 

                                                           

 ،األحمى  للصلي  الدثلي  اللجن  منشث ا  ،1949 أغسة /أ  12 في المؤ خ  جنيف اتحتقيت  ، ظان -1
 .184 ،94 ،64 ،28 ص ،2001 ، الستدس الةبع 

 النزايىت  فىي اإلدا ي  ثااليتقىتل بتالحتجتز المتعلق  اإلج ائي  ثالضمتنت  المبتدإل ،يليتت ،بيجيتش: انظ  -2
 ديسىمب  30 بتىت طت ،858 العىدد ،األحمى  الصىلي  مجلى  مى  مختىت ا  ،العنىف حتال  م  ثغي هت المسلح 
                                                                                                                                                                                                                  .www.icrc.org ،175 ص ،2005
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 القىىتنث   ألحكىىت  يخضىى  أنىى  يلىى  ت كيىىد ذلىىك ثفىىي. (1)منىى  6ث 5ث 2 المىىثاد فىىي االيتقىىتال 
 كىت  دثليىت مسىلك نزا  ب ي صل  ذا  جب ط  إقتم  أث ايتقتل أث احتجتز كل اإلنستني الدثلي

 .بمنتسبت  أث داخليت أ 
 إدا طىث   مثظحىث   بى  يقىث  أ  يسىتةي  إدا ي  إج اء: هث اإلدا ي  االيتقتل كت  ثلمت 

 قضىىىتئي  أثامىىى  أث أحكىىىت  صىىىدث  إلىىى  أث القضىىىتئي الضىىىب  مىىى مث  صىىىح  إلىىى  الحتجىىى  دث  
 بتاليتقىىىتل الصىىىل  ذا  الدثليىىى  القتنثنيىىى  للقثايىىىد التعىىى ض يتةلىىى  األمىىى  فىىىس  ،بتلخصىىىثص

 مةلى ٍ  فىي( اإلنسىتني الىدثلي القىتنث  ) األ ب  جنيف اتحتقت  في الثا دة تلك ثتحديدا اإلدا ي 
 هىىىذا مثىىل إجىى اء حي صىىىال يمتلىىك الىىذي( اإلدا ي ) العىىت  المثظىىىف لمحهىىث  التعىى ض ثىى  ،أثل

 .ثت ٍ  مةل  خالل م  ثذلك االيتقتل
 األول املطلب

                                                           

 كتفىىى  يلىىى ( الب تثكىىىثل) اللحىىىق هىىىذا ي يسىىى   -1: وأ  يلىىى  تىىىنص الثىىىتني الب تثكىىىثل مىىى  الثتنيىىى  المىىىتدة -1
 يلىى  يابنىى  مجحىىف تمييىىز أي دث   ثذلىىك األثلىى  المىىتدة محهىىث  ثفىىق مسىىلك بنىىزا  يتىى ث ث   الىىذي  األشىىختص
 أث الثةني االنتمتء أث غي هت أث السيتسي  اآل اء أث المعتقد أث الدي  أث اللغ  أث الجن  أث اللث   أث العنص 

 فيمىىت هنىىت إليهىىت ثيشىىت ) ممتثلىى  أخىى ى  معىىتيي  أيىى  يلىى  أث آخىى  ثضىى  أي أث المثلىىد أث الثىى ثة أث االجتمىتيي
 كتفىىى  المسىىىلك النىىىزا  انتهىىىتء ينىىىد ثالستدسىىى  الختمسىىى  المىىىتدتي  بحمتيىىى  يتمتىىى  -2 .المجحىىىف التمييىىىزو بعىىىد

 النىىىزا  بعىىىد حىىى طته  قاي ىىىد  الىىىذي  كتفىىى  ثكىىىذلك ،النىىىزا  بهىىىذا تتعلىىىق ألسىىىبت  حىىى طته  قاي ىىىد  الىىىذي  األشىىىختص
 و.للح ط  التقييد هذا مثل ينتهي أ  إل  ثذلك ،ذاتهت لوسبت 

 بعىدة فقضى . حى طته  قاي ىد  الىذي  األشختص: ثالمعنثن  الثتني الب تثكثل م  الختمس  المتدة أمت 
 الذي  األشختص حيتل ،ال ابع  المتدة أحكت  يل  فضال ،أدن  كحد التتلي  األحكت  تحت   -1: وأهمهت أحكت 
 ....و..محتجزط  أ  معتقلي  كتنثا سثاء المسلك بتلنزا  تتعلق ألست  ته ح ط ح مثا

: يلىىىي مىىىت فيهىىت جىىىتء فقىىد الجنتئيىىى  بتلمحتكمىىت  ثالمتعلقىىى  الب تثكىىثل ذا  مىىى  الستدسىى  المىىىتدة أمىىت 
 نةىتق أثسى  يلى  الشىتمل العحىث لمىنك –العدائيى  األيمتل انتهتء لدى– الحتكم  السلةت  تسع  -5و.......
 سىثاء المسىلك بىتلنزا  تتعلىق ألسبت  ح طته  قاي د  الذي  أث المسلك النزا  في شت كثا الذي  وشختصل ممك 
 و.محتجزط  أ  معتقلي  كتنثا



 53                                                                                                                                                   مجلة البحوث القانونية

 

 

 الدولية القانونية القواعد
 المتعلقىىى  الدثليىىى  القتنثنيىىى  القثايىىىد مجمثيىىى : ب نىىى  اإلنسىىىتني الىىىدثلي القىىىتنث   يعىىى   
 أ  كتنى  دثليى  الحى   ظى ث  هىي ،ختصى  ظى ث  فىي اإلنسىت  حقثق  أنثا  بعض بحمتي 
 أسىى ى  م كىىز تحديىىد ثكىىذلك ،الغ قىى  أث الج حىى  أث الم ضىى  حمتيىى  خىىصاأل ثيلىى . داخليىى 
 اتحتقيىىىت  ثاقعيىىىت جسىىىدت  مىىىت ثهىىىث ،المسىىىلح  النزايىىىت  أثنىىىتء المىىىدنيي  حقىىىثق  ثحمتيىىى  الحىىى  
 :ثهي (1)1949 أغسة  12 في المثقع  األ بع  جنيف

 .لميدا ا في المسلح  بتلقثا  ثالم ض  الج ح  حتل  لتحسي  األثل  جنيف اتحتقي  -1

 .البحت  في المسلح  القثا  ثغ ق  ثم ض  ج ح  حتل  لتحسي  الثتني  جنيف اتحتقي  -2

 .الح   أس ى  معتمل  بش   الثتلث  جنيف اتحتقي  -3

 . (2)الح   ثق  في المدنيي  األشختص حمتي  بش   ال ابع  جنيف اتحتقي  -4

 المتعلىىىىق  1949 لعىىىىت  جنيىىىىف بتتحتقيىىىىت  الملحىىىىق األثل الب تثكىىىىثل إلىىىى  بتإلضىىىىتف  
 ضىحتيت بحمتيى  ثالمتعلىق بهىت الملحىق الثتني ثالب تثكثل ،الدثلي  المسلح  المنتزيت  بضحتيت

 فيهىىت  ة فىت تكى  لى  ثلىىث الىدثل لكىل ملزمى  جميعىت ثهىىي. (3)الدثليى  غيى  المسىلح  المنتزيىت 
 .ي في  قتنثني  لقثايد تدثط  إال هي مت االتحتقيت  هذه أل 

                                                           

 .الذك  ستبق م ج  ،األحم  للصلي  الدثلي  اللجن  منشث ا   اج  -1

. ال سىىمي  الج طىىدة فىىي تنشى  لىى  ثلكنهىىت ، 1956 مىتيث 22 بتىىت طت األ بىى  جنيىف التحتقيىىت  ليبيىىت انضىم  -2
 الخضىى اء الشىى ك  ،ليبيىىت يليهىىت صىىتدق  التىىي ثالثنتئيىى  الدثليىى  االتحتقيىىت  ،صىىتلك يبدالسىىال  ،ي فىى  ،انظىى 

 تىىىدثط  إال هىىي مىىت األ بىى  اإلتحتقيىىت  أ  مالحظىى  مىى . 36 ص ،2008 ،األثلىى  الةبعىى  ،ثالنشىى  للةبتيىى 
 .الدثلي للع   اإللزامي الةتب  بحك  الدثل لجمي  ملزم  فهي ثبتلتتلي ي في  ألحكت 

 يثليىىىىث 7 بتىىىىت طت األ بىىىى  جنيىىىىف التحتقيىىىىت ( ثالثىىىىتني األثل) اإلضىىىىتفيي  الب تىىىىثكلي  إلىىىى  ليبيىىىىت انضىىىىم  -3
 . 36 ص ،الستبق الم ج  ،ي ف  ،انظ . ال سمي  الج طدة في أيضت نش همت يت  ثل  ، 1978
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 حمتيىى  بشىى   ال ابعىى  جنيىىف اتحتقيىى  أ : هىىث المقىىت  هىىذا فىىي إليىى  شىىت ةبتإل ثالجىىدي  
 االيتقىىىتل أجىىىتز  (2)ثال ابىىى  (1)الثىىىتني القسىىىمي  فىىىي الحىىى   ثقىىى  فىىىي المىىىدنيي  األشىىىختص
 يقى  ه الىذي اإلدا ي  االيتقىتل أل  بتلغى   أهمي  ذلك ثفي ،المسلح  النزايت  حتل  في اإلدا ي 
 حكى  صىدث  لى  بتلنسىب  يشىت   فىال ،القضىتئي االيتقىتل ال خى هىث اإلنستني الدثلي القتنث  

 .أيضت   قضتئي  جه  إل  اللجثء تنحيذه يتةل  ثال قضتئي  جه  م  قضتئي أم  أث
 حتلى  فىي فقى  لىي  ،اإلدا ي  االيتقىتل أث بتالحتجىتز اإلنسىتني الىدثلي القتنث   ثيق  
 : القتضي  ال ابع  جنيف اتحتقي  م  42 المتدة في جتء كمت الدثل  أم  حمتي 

 إال يلىىيه  الجب طى  اإلقتمى  فى ض أث المحميىىي  األشىختص بتيتقىتل األمى  يجىثز الو 
 .سلةتهت تح  المحميث   األشختص يثجد التي الدثل  أم  مةلق  بصث ة ذلك اقتض  إذا

 ثكىت  الحتميى  الىدثل ممثلىي ة طىق ي  إ ادت  بمحض ايتقتل  شخص أي ةل  إذا 
 و.سلةتهت تح  يثجد التي الدثل  بثاسة  يعتقل فسن  ،لكذ يستديي الختص ثضع 

 مى  78 المىتدة ذلىك يلى  نصى  كمىت( فقى ) قه طى  أمنيى  أسبت  ثجثد حتل  في ثال 
 : فيهت جتء التي ال ابع  االتحتقي 
 أشىىختص إزاء أمنيىى  تىىدابي  تتخىىذ أ  قه طىى  أمنيىى  ألسىىبت  اإلحىىتالل دثلىى   أ  إذاو 
 .تعتقله  أث جب ط  إقتم  يليه  تح ض  أ األكث  فلهتيل  ،محميي 
 دثلىىى  تحىىىددهت قتنثنيىىى  إلجىىى اءا  ةبقىىىت االيتقىىىتل أث الجب طىىى  اإلقتمىىى  قىىى ا ا  تتخىىىذ 
 فىىي المعنيىىي  األشىىختص حىىق اإلجىى اءا  هىىذه ثتكحىىل. االتحتقيىى  هىىذه ألحكىىت  ثفقىىت االحىىتالل

                                                           

 ،األحمىىى  للصىىىلي  الدثليىىى  اللجنىىى  منشىىىث ا  ،انظىىى  ،الثىىىتني القسىىى  هىىىذا مىىى  42ث 41 المىىىتدتي  تحديىىىدا   -1
 المحميىث   األشختص يثجد التي الدثل   أ  إذا: ويلي مت يل  41 المتدة ثتنص. 201 ص ،الستبق الم ج 
 يجىثز  قتبى  تىدابي  أشىد فىس  ،كتفيى  غيى  االتحتقيى  هذه في المذكث ة األخ ى  الم اقب  تدابي  أ  سلةتهت تح 
 .....و..43ث 42 المتدتي  ألحكت  ثفقت االيتقتل أث الجب ط  تم اإلق ف ض هث إليهت اللجثء

. 135 المىىتدة فىىي ثطنتهىىي 79 المىىتدة مىى  يبىىدأ ثهىىثو المعتقلىىي  معتملىى  قثايىىدو ينىىثا  ال ابىى  القسىى  يحمىىل -2
 .242-216 ،الستبق الم ج  ،األحم  للصلي  الدثلي  اللجن  منشث ا  ،انظ 
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 يعىتد ،القى ا ا  ت ييىد حتلى  ثفىي. ممكى  ثقى  أقى   فىي االستئنت  هذا في ثطب . االستئنت 
ذا ،دث طىى  بصىىح  فيهىىت النظىى   الدثلىى  تشىىكل  مخىىتص جهىىتز بثاسىىة  ،شىىهث  سىىت  كىىل أمكىى  ثا 

 .المذكث ة
 بسىب  ثيضىة ث   الجب طى  اإلقتمى  يلىيه  تحى ض الىذي  المحميىث   األشختص ينتح  

 .(1)وقيثد أي دث   االتحتقي  هذه م  39 المتدة ب حكت  منتزله  ت ك إل  ذلك
 حتلىى  فىىي حتىى  اإلدا ي  االيتقىىتل أث بتالحتجىىتز اإلنسىىتني الىىدثلي لقىىتنث  ا ثياق ىىْ   بىىل 
 :اآلتي ثنصهت ال ابع  جنيف اتحتقي  م  الختمس  المتدة ب  قض  مت نحث يل  االشتبته
 تحميىىىى  شىىىخص قيىىىىت  بشىىى   قتةعىىىى  شىىىبهت  بثجىىىىثد النىىىزا  أةىىىى ا  أحىىىد اقتنىىى  إذاو 
 بهىىىذا سىىىيقث  أنىىى  ثبىىى  إذا أث ،لدثلىىى ا بىىى م  يضىىى  بنشىىىت  الةىىى   هىىىذا أ اضىىىي فىىىي االتحتقيىىى 
 هىىىذه تمنحهىىىت التىىىي ثالمزايىىىت بىىىتلحقثق  االنتحىىىت  مىىى  يحىىى   الشىىىخص هىىىذا مثىىىل فىىىس  ،النشىىىت 
 .ل  منح  لث الدثل  ب م  تض  قد ثالتي ،االتحتقي 
 التخ طىى  أث الجتسثسىىي  بتهمىى  محتلىى  أ ض فىىي االتحتقيىى  تحميىى  شىىخص أيتقىىل إذا 

 هىذا ح مىت  أمكى  ،االحىتالل دثلى  بى م  يضى  بنشىت  تمى قي بشى   قتةعى  شىبهت  لثجىثد أث
 المنصىىثص االتصىىتل حقىىثق  مىى  حتمىىت الح بىىي األمىى  يقتضىىيهت التىىي الحىىتال  فىىي الشىىخص
 .االتحتقي  هذه في يليهت

 الحقىىىى تي  فىىىىي إلىىىىيه  المشىىىىت  األشىىىىختص يعتمىىىىل ،الحىىىىتلتي  هىىىىتتي  مىىىى  كىىىىل ثفىىىىي 
 فىىىي حقهىىى  مىىى  يح مىىىث   ال ،قضىىىتئيت  مالحقىىىته حتلىىى  ثفىىىي ،بسنسىىىتني  ،ذلىىىك مىىى  ،السىىىتبقتي 
 أ  أيضىىىىت ثطجىىىى . االتحتقيىىىى  هىىىىذه يليىىىى  نصىىىى  الىىىىذي النحىىىىث يلىىىى  قتنثنيىىىى  يتدلىىىى  محتكمىىىى 
 هىىىذه بمحهىىىث  المحمىىىي الشىىىخص بهىىىت يتمتىىى  التىىىي ثالمزايىىىت الحقىىىثق  بجميىىى  االنتحىىىت  يسىىىتعيدثا

                                                           

 .215 ص ،الستبق الم ج  ،انظ  -1
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 ،الحىتاللا دثلى  أث النىزا  فىي الةى   الدثلى  أمى  م ايىتة مى  ممكى  ثقى  أقى   فىي االتحتقي 
 .(1)والحتل  حس 

 اتحتقيىى  أحكىىت  فىىي مجسىىدا- اإلنسىىتني الىىدثلي القىىتنث   بىى   القىىثل يمكىى  ،بتختصىىت  
 أجىىىتز -الحىىى   ثقىىى  فىىىي المىىىدنيي  األشىىىختص حمتيىىى  بشىىى    1949 لعىىىت  ال ابعىىى  جنيىىىف
 ،قىته ة أمنيى  أسىبت  ثجثد ثيند ،الدثل  أم  حمتي : أهمهت حتال  يدة في اإلدا ي  االيتقتل

 .الحص  ال المثتل سبيل يل  جتء الحتال  هذه ذك  ثأ  ،االشتبته حتل  ثفي
 الثاني املطلب

 (اإلداري) العام املوظف مفهوم
 ،(2)(اإلدا ي ) العىىت  المثظىىف لمصىىةلك جىىتم  تع طىىف ثضىى  الليبىىي المشىى   تجن ىى  
 جميىىى  ثتلتىىىز  ليبيىىىت فىىىي قضىىىتئي  جهىىى  أيلىىى  تعىىىد التىىىي- العليىىىت بتلمحكمىىى  دفىىى  الىىىذي األمىىى 

 بىىي  للتح قىى  فتصىىل تع طىىف ثضىى  إلىى  -(3)تق  هىىت التىىي بتلمبىىتدإل األخىى ى  ثالجهىىت  المحىىتك 
 هىذه لى  تثبى  ال مى  ثبىي  ،الليبيى  الدثل  لدى العتملي  م  العت  المثظف صح  ل  تثب  م 

 : التتلي النحث يل  ثذلك ،الصح 

                                                           

  186.1-185 ص ،الستبق الم ج  -1

 :م  كل انظ  ،(اإلدا ي ) العت  المثظف محهث  حثل التحصيل لمزطد -2
 .202 ص ،الستبق الم ج  ،الحلث -

 ،1990 ،األثلى  الةبعى  ،الجتمعىت  مجم  ،اإلدا ة أيمتل يل  ال قتب  ،يبدهللا محمد ،الح ا ي  -
 .87-86ص

 تكىىث  : وأ  يلىى  العليىىت المحكمىى  تنظىىي  إيىىتدة بشىى   1982 ن لسىى 6  قىى  القىىتنث   مىى  31 المىىتدة تىىنص -3
 فىي األخى ى  الجهىت  ثكتفى  المحىتك  لجميى  ملزمى  أحكتمهىت فىي العليىت المحكم  تق  هت التي القتنثني  المبتدإل
 .754 ص ،22 العدد ،20 السن  ،ال سمي  الج طدة: انظ و. ليبيت
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 تشىى   أث الدثلىى  تىىدي ه يىىت  م فىىق خدمىى  فىىي دائىى  بعمىىل إليىى  يعهىىد الىىذي الشىىخصو 
 .(1)وثثاجبت  حقثق  م  فيهت بمت المدني  الخدم  ي نقثا جمي  يلي  تس ي  ت  ثم  ،يلي 

 العليىت المحكمى  تشىت ةهت التىي الشى ث  جليىت يتضىك التع طىف هذا تحليل خالل ثم  
 :ثهي العت  المثظف صح  الكتست 

 .الدائم  الخدم  -أ

 .التنظيمي  الالئحي  العالق  - 

 .(2)يت  قبم ف الخدم  -ج

 ثفقىىت يىىت  مثظىىف قبىىل مىى  يقىى  الىىذي االيتقىىتل هىىث اإلدا ي  االيتقىىتل فىىس  ،ثيليىى  
 يىت  م فىق خدمى  فىي ثمسىتم  دائى  بعمىل إليى  يعهىد الىذي الحى د أث الشخص: التتلي للمحهث 
 العىت  بىتلم فق يالقتى  ثتكث   الدثل  يلي  تش   أث تدي ه العتم  االيتبت ط  بتلشخصي  يتمت 
 . المدني  الخدم  ثلثائك لقثاني  ثفقت الالئحي التنظيمي الةتب  يليهت  يغل يالق 

 المثظىىف بنظىىى ط  اإلدا ي  القضىىتء ياق ىى  ،العىىت  للمثظىىف المحهىىث  هىىذا يلىى  ا  دثاسىىتنت 
 .(3)الض ث ة ثحتال  الةت ئ  الظ ث  في ثالسيمت العتم  الم افق استم ا  لضمت  الحعلي

                                                           

 ،9 السىىىىن  ،العليىىىىت المحكمىىىى  مجلىىىى  ،1971 ينىىىىتي  24 بتىىىىت طت قضىىىىتئي  16 لسىىىىن  22  قىىىى  إدا ي  ةعىىىى  -1
 .27 ص ،3العدد

 .الستبق الم ج  ،الح ا ي  ، اج  ،الش ث  هذه حثل التحصيل لمزطد -2

 الدثلىى  مجلىى  أقىت  الدثلىى  تثاجههىىت أ  يمكى  التىىي الضى ث ة ثحىىتال  االسىىتثنتئي  الظى ث  حتلىى  لمعتلجى  -3
 الظىى ث  فىىي مشى ثي  غيىى  تعتبى  التىىي األيمىتل بعىىض أ : وثمقتضىتهتو الةت ئىى  الظى ث  نظ طىى و الح نسىي
 سىىي  دثا  أث العىىت  النظىىت  يلىى  للمحتفظىى  الزمىى  كتنىى  إذا االسىىتثنتئي  الظىى ث  فىىي مشىى ثي  تعىىد العتديىى 
 : اج  ،التحصيل لمزطدو. العتم  الم افق

- F. Medany، La theorie des circonstances exceptionnelles en droit francais et 

egyptien. These، Paris، 1945 
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 فىىىىي للقىىىتنث   خالفىىىت تىىىدخل الىىىذي الحىىىى د أث خصالشىىى: (1)الحعلىىىي بىىىتلمثظف ثيقصىىىد 
 ظىىى ث  لثجىىىثد ،المخىىىتص القىىىتنثني المثظىىىف مظهىىى  متخىىىذا ثظيحيىىى  اختصتصىىىت  ممت سىىى 
 .التدخل هذا تقتضي ثةت ئ  استثنتئي 
 يتمىىى  ثظيحىىى  يتثلىىىثا أ  العىىىتديي  لوفىىى اد يجىىىثز ال -يتمىىى  كقتيىىىدة- أنىىى  شىىىك ثال 
 أنىى  إال ،بتةلىى  تصىى فتته  جميىى  ثسىىتكث   تلهىى مغتصىىبي  يكثنىىث   ألنهىى  قتنثنيىى  غيىى  بصىىث ة
 ظىى ث  فىىي العتمىى  الم افىىق اسىىتم ا  سىىي  حسىى  يلىى  ثح صىىت   -القتيىىدة هىىذه يلىى - اد  اسىىتنت
 القيىت  إلى  العىتديي  األفى اد يضىة  قد الةبيعي  ثالكثا   المسلح  ثالنزايت  كتلثث ا  ةت ئ 
 فىي الحعلىي المثظف فس  ت  ثم . المختص  السلةت  م  إذ  دث   العتمي  المثظحي  بمهت 
 قىى ا ا   صىىد  الىىذي أث- بتعيينىى  قىى ا  يصىىد  لىى  الىىذي الحىى د أث الشىىخص هىىث اإلدا ي  القىىتنث  
 أث ال سىميي  مثظحثهىت اختحى  يتمى  م افىق ثبىسدا ة إدا طى  بمهىت  القيىت  يتىثل  -بتعيين  بتةال  

 ثالكىىثا   المسىىلح  ثالنزايىىت  كىىتلثث ا  اسىىتثنتئي  أث ةت ئىى  ظىى ث  ثجىىثد بسىىب  القىىتنثنيي 
 .الةبيعي 
 هىىىث اإلدا ي  االيتقىىىتل بىىى   تقضىىىي العتمىىى  القتيىىىدة كتنىىى  إذا أنىىى : هىىىي ثالخالصىىى  
 إلىىىى  الحتجىىىى  دث  ( اإلدا ي ) العىىىىت  المثظىىىىف بىىىى  يقىىىىث  أ  يسىىىىتةي  الىىىىذي اإلدا ي  اإلجىىىى اء
 قضىتئي  أثامى  أث أحكىت  صىدث  إل  الحتج  دث   أث ،القضتئي الضب  م مث  صح  اكتستب 

 حىىىتال  فىىىي- العتمىىى  الم افىىىق خدمىىى  السىىىتم ا : ب نىىى  يقضىىىي االسىىىتثنتء فىىىس  خصىىىثص بتل
 إذ  دث   يىتديث   أفى اد قبىل مى  اإلجى اء بهذا القيت  يمك  -الض ث ة ثحتل  الةت ئ  الظ ث 

 غيتبهىىىت أث الدثلىىى  انحسىىىت  إثىىى  العىىىتميي  المىىىثظحي  اختحىىىتء بسىىىب  المختصىىى  السىىىلةت  مىىى 
 .  الحعلي المثظف صح  يندئذ هؤالء يل  ثتسبم

                                                           

 االسىىتيالء نظ طىى  ظىىل فىىي اإلسىىالمي الحقىى  فىىي ثجىىثد الحعلىىي المثظىىف لنظ طىى  بىى   الحقهىىتء بعىىض يىى ى  -1
 المىتث دي اإلمىت  ،مصىبتح نصى الدي  ،القتضىي: انظى  ،المثضىث  هذا حثل التحصيل لمزطد ،المتث دي لإلمت 
 .بعدهت ثمت 304 ص ،2002 ،9 العدد ،اإلسالمي  الديثة مجل  ،العت  القتنث    ائد
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 الثاني املبحث

 الليبية واحلالة اإلداري االعتقال
: لمسىىى لتي  التعىىى ض الليبيىىى  الحتلىىى  فىىىي اإلدا ي  االيتقىىىتل مثضىىىث  د اسىىى  تتةلىىى  
 الىبالد شىهدت  الىذي لكسىالم النىزا  يلى  اإلنسىتني الدثلي القتنث   انةبتق مدى مع ف  األثل  
 إذا مىىت لمع فىى  التعىى ض ثىى  ،(األثل المةلىى ) 2011 العىىت  فىىي فب ايىى  17 ثىىث ة انىىدال  يقى 
 (.الثتني المةل ) ال؟ أ  ةت ئ  ظ ثفت تمثل الثث ة هذه بمنتسب  ثقع  التي األحدا  كتن 

 األول املطلب

 الليبية احلالة على اإلنساني الدولي القانون انطباق مدى
 زيىىىىىت المنت ضىىىىىحتيت بحمتيىىىىى  المتعلىىىىىق الثىىىىىتني الب تثكىىىىىثل مىىىىى  1/1 المىىىىىتدة قضىىىىى  
 :يلي بمت الدثلي  غي  المسلح 
 بىىىي  المشىىىت ك  الثتلثىىى  المىىىتدة ثيكمىىىل يةىىىث  الىىىذي( الب تثكىىىثل) اللحىىىق هىىىذا يسىىى ي و 
 ال اهنىىى  الشىىى ث  مىىى  يعىىىدل أ  دث   1949 أغسىىىة  /آ  12 فىىىي المب مىىى  جنيىىىف اتحتقىىىت 
 إلى  اإلضىتفي( الب تثكىثل) اللحىق مى  األثلى  المىتدة تشىملهت  ال التىي المنتزيىت  جميى  يلى 

 المنتزيىىت  ضىىحتيت بحمتيىى  المتعلىىق ،1949أغسىىة  /آ  12 فىىي المعقىىثدة جنيىىف اتحتقيىىت 
 السىتمي  األةى ا  أحىد إقلىي  يل  تدث  ثالتي - األثل( الب تثكثل) اللحق - المسلح  الدثلي 

 ثتمىت   أخى ى  مسىلح  نظتميى  جمتي  أث منشق  مسلح  ثقثا  المسلح  قثات  بي  المتعتقدة
 بعمليىىت  القيىىت  مىى  يمكنهىىت مىىت السىىية ة مىى  ثلهىىت إقليمىى  مىى  جىىزء يلىى  سىىئثل م قيىىتدة تحىى 

 .(1)(والب تثكثل) اللحق هذا تنحيذ ثتستةي  ،ثمنسق  متثاصل  يسك ط 

                                                           

 ،1949 أغسىىة  /آ  12 فىىي المعقىىثدة جنيىىف اتحتقيىىت  إلىى  اإلضىىتفيت و الب تثكىىثال و اللحقىىت  ،انظىى  -1
 . 95 ص ،جنيف ،1997 ،ال ابع  الةبع  ،األحم  للصلي  الدثلي  اللجن  منشث ا 
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 يلىىى  تنةبىىىق اإلنسىىىتني الىىىدثلي القىىىتنث   قثايىىىد أ  نجىىىد المىىىتدة هىىىذه ألحكىىىت  ثتةبيقىىىت   
. 2011 فب ايىىى  17 فىىىي الشىىىعبي  ث ةالثىىى انىىىدال  يقىىى  ليبيىىىت شىىىهدتهت التىىىي ثالثقىىىتئ  األحىىىدا 
 المسىىلح  للقىىثة افيذالقىى نظىىت  اسىىتخدا  بسىىب - مسىىلح  ثانتهىى  (1)سىىلمي  بىىدأ  الليبيىى  فىىتلثث ة
 القىىثا  بىىي  المسىىلك النىىزا  شىىكل الليبيىى  الثىىث ة اتخىىذ  إذ -المسىىتلمي  المىىدنيي  ضىىد المح ةىى 
 السىالح حملىثا الىذي  الثىثا   مجمثيىت ثبىي ( افيذالقى كتتئى ) الحتك  للنظت  التتبع  المسلح 
 أي) الليبىىي اإلقلىىي  مىى  ثاسىىع  أجىىزاء يلىى  ثمسىىية ة مسىىئثل  قيىىتدة تحىى  نشىىتةه  ثمت سىىثا
 متثاصىىل  يسىك ط  بعمليىت  القيىت  يلى  المكنى  لىىديهت( االنتقىتلي الىثةني المجلى  قيىتدة تحى 
 يع فىث    ادأفى بىي  ينشى  أنى  أيضىت   الىدثلي غيى  المسىلك النىزا  خصىتئص ثم  ،منسق ثبشكل
 بعضىىىىه  الختصىىىى  ثالعىىىىتدا  ثالثقىىىىتفي االجتمىىىىتيي ثالتنظىىىىي  ثاالقتصىىىىتدي  السيتسىىىىي  الخلحيىىىى 
 .ببعض

 دائىىىىى ة مىىىىى  الليبيىىىىى  الحتلىىىىى  يخىىىىى ج أنىىىىى  إذ بتلغىىىىى  أهميىىىىى  السىىىىىتبق القىىىىىتنثني للتكييىىىىىف 
 األيمىتل مى  غي هىت أث الع ضىي  العنف ثأيمتل الشغ  مثل الداخلي  ثالتثت ا  بت ااالضة  

 ينظمهىىت ال األخيى ة األيمىىتل هىذه فمثىىل ،مسىلح  منتزيىىت  تعىد ال التىىي الممتثلى  ةبيعى ال ذا 
 .للدثل  الداخلي القتنث   ألحكت  تخض  بل اإلنستني الدثلي القتنث  

 مىىى  ليبيىىىت فىىىي ثقىىى  مىىىت يلىىى  ينةبىىىق اإلنسىىىتني الىىىدثلي القىىىتنث   أ  هىىىث ،ثالخالصىىى  
 .2011 فب اي  17 ثث ة إث  لكالمس النزا  بمنتسب  البالد شهدتهت ثثقتئ  أحدا 

                                                           

 تةتلىىى  سىىىلمي  مظىىىته ا  فىىىي ثجبىىىتلخ   سىىىلمي نحىىىث يلىىى   2011 فب ايىىى  15 فىىىي ثىىىث ته  الليبيىىىث   بىىىدأ -1
  دة ثكتنى  ،1969 سىبتمب  1 منىذ ليبيىت في الحتك  الديكتتتث ي  النظت  سقت إ ة  ثبض ث  ثالديمق اةي  بتلح ط 
 يى  للىدفت  السىالح حمىل إلى  اللجىثء إلى  الليبيىي  بىتلثثا  دفى  الىذي األمى  ،للغتي  دمثي  الحتك  النظت  فعل

 .المسلح  إل  السلمي  م  يبي الل الثث ة انتقل  ثبذلك ،أنحسه 
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 الثاني املطلب

الضرورة وحالة الطارئة الظروف نظرية
(1) 

 تقىى  التىىي االسىىتثنتءا  مىى  تعىىد الضىى ث ة ثحتلىى  الةت ئىى  الظىى ث  بىى   بسيجىىتز القىىثل يمكىى 
 ،يتجلى  ضى ث ا  ثجىثد: بهىت يقصىد ،ثيليى . (2)القىتنث   سىيتدة مبىدأ أث المش ثيي  مبدأ يل 

 يعىىد التصىى   هىىذا أ  ثمىى . جسىىي  ضىى   أث داهىى  خةىى  لمثاجهىى  لسىى ط ا التصىى   تسىىتلز 
 كمىت ،الضى   ذاك أث الخةى  هذا لد ء الثحيدة الثسيل  يعتب  أن  إال ،القتنثني  للقثايد مختلحت
 دثليىىت   مسىىلك نىىزا  ثجىىثد أث شىىعبي  ثىىث ة قيىىت  بسىىب  غيتبهىىت أث الدثلىى  انحسىىت  ينىىد الحىىتل هىىث
 .داخليت   أ  كت 

 مبىىىدأ تتجىىىتثز ب يمىىىتل القيىىت  األمىىى  يسىىىتلز  قىىىد االسىىتثنتئي  الظىىى ث  ههىىىذ ظىىىل فحىىي 
 النظ طى  هىذه إلى  اسىتنتدا   مشى ثي  أيمىتال   تعد ذلك ثم  ،(المش ثيي  مبدأ أث) القتنث   سيتدة
 .لهت المنشئ  الظ ث  زثال بعد (3)القضتء ثالي  ي  تخ ج ال ثهي

 الحتلىى  يلىى  النةبتقهىىت دا سىى  ال هىىذه فىىي النظ طىى  هىىذه إلىى  اإلشىىت ة أهميىى  ثتكمىى  
 فىىي االنتقتليىى  الحكثمىى  تشىىكيل ثحتىى   2011 فب ايىى  15 بعىىد الليبيىى  الدثلىى  مىى   إذ ،الليبيىى 
 سىيتدة مبىدأ تجىتثزا  ب يمىتل القيىت  اسىتلزم  ضى ث ة ثحتلى  ةت ئى  بظى ث  ،2011 نثفمب 
 الضىب  مى مث  ح بص يتمتعث   ال أشختص قبل م  إدا ط  ايتقتال  إج اء بينهت م  ،القتنث  
 الجنتئيى  اإلجى اءا  قتنث   في يليهت المنصثص اإلج ائي  الضمتنت  م ايتة ثبدث   القضتئي

                                                           

 ،األثلىى  مىى  أخىص األخيىى ة ثأ  ثاالسىىتثنتئي  الةت ئى  ثالظىى ث  الضى ث ة حتلىى  بىىي  الحقهىتء بعىىض يمي ىز -1
 التحصىيل لمزطىد ،ثاحىدة لعملى  ثجهت  االثني  أ  آخ  ف طق ي ى  بينمت ،الثجثد في الثتني  يل  ستبق  ثاألثل 
 :انظ  ،المثضث  حثل

 ،ثالح نسىىي المصىى ي  ثالقضىىتء الحقىى  فىىي تحليليىى  د اسىى  ،اإلنسىىت  ثحقىىثق  المشىى ثيي  مبىىدأ ،محسىى  ،العبىىثدي
 .ثبعدهت 23 ص ،1995 ،الع بي  النهض  دا 

 .15 ص ،الستبق الم ج  ،محس  ،انظ  ،التحصيل لمزطد -2

 .30 ص ،الستبق الم ج  -3
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 ثالظىىىى ث  الضىىى ث ة حتلىىى  إلىىى  اسىىىىتنتدا مشىىى ثي  االيتقىىىتال  هىىىذه تعىىىىد ذلىىىك ثمىىى  ،الليبىىىي
 .االستثنتئي 
ىى  قىىد ،االيتقىىتال  يذبمنحىى يتعلىىق فحيمىىت  ىىذ مىى  أ  يلىى  االيتىى اض ياَثج   تقىىتلاالي نح 
 تتىثف  ال فهى  ثبتلتىتلي ،اإلدا طىي  المىثظحي  م  جمعيت   ليسثا -فب اي  17 ثثا  م - اإلدا ي 
 يسىتةيعثا لكىي القضىتئي  الضىب  مى مث  صىح  أثل  بت  ثم  ،العت  المثظف صح  بش نه 
 اإلدا ي؟ االيتقتل إج اء

 ظىى ث  هىىتتتةلب التىىيو الحعلىىي المثظىىفو نظ طىى  إلىى  بتالسىىتنتد ببسىىتة  الىى د ثيمكىى  
 هىىىث ممىىىت ثغي هىىىت الضىىى ث ة ثحتلىىى  الةت ئىىى  كىىىتلظ ث  ،الثىىىث ة أثنىىىتء ليبيىىىت فىىىي تىىىثاف   معينىىى 
 .(1)أياله بيتن  الستبق النحث يل  اإلدا ي  القتنث   فق  في ب  معت  

 االيتقىىىتل إجىىى اء ممت سىىى  ينىىىد اإلج ائيىىى  الضىىىمتنت  م ايىىىتة بعىىىد  يتعلىىىق فيمىىىت أمىىىت 
 الضىىمتنت  يلىى  نىىص اإلنسىىتني الىىدثلي القىىتنث   أ : هىىث هنىىت إليىى  بتإلشىىت ة فتلجىىدي  ،اإلدا ي 

                                                           

 األخيى  هىذا أ  نجىد ،(الىثةني القىتنث  ) الليبىي ثالقىتنث   اإلنسىتني الىدثلي القىتنث   بىي  بسىية  مقت ب  في -1
 الحجىز تةبيىق لىإلدا ة أجىتز(  1970 لسىن  152  ق  القتنث  ) الدثل  أمثال لحمتي  اإلدا ي  الحجز ثبمنتسب 
 أث أحكىت  إلى  حتجى  دث   بنحسىهت تصد هت إدا ط  ق ا ا  بمثج  مثظحيهت يب  تححظي إج اء بتثقي  اإلدا ي 
 . للضيت  مع ض  يتم  مصلح  هنتك تكث   يندمت قضتئي  أثام 

 إدا ي  حجىز بشى   قضىتئي  20 لسىن  12  قى  اإلدا ي  الةعى  فىي العليىت المحكم  قضتء اتج  ثقد 
 يجىثز ال األفى اد مى  معتملتهىت فىي الدثلى  أ  األصل حي  م . .: وب ن   1974 متيث 9 بتت طت األمثال يل 
 هىىذا يلى  الخىى ثج يجىثز ثال حقهىىت يلى  لتحصىىل تءالقضى إلى  تلجىى  أ  يليهىت بىىل بيىدهت حقهىىت تقتضىي أ  لهىت

 ،العليىىت المحكمىى  مجلى : انظىى ..و. .الحىق هىىذا اسىتثنتئي  بصىىح  يخثلهىىت التشى ط  فىىي صى طك بىىنص إال األصىل
 .3 العدد ،9 السن 

 حكى  فىي جىتء فقىد  1993 ديسىمب  25 بتىت طت قضىتئي  39 لسىن  27  قى  اإلدا ي  الةع  في أمت 
 تبسىىىي  بهىىىد ...  .اإلدا طىىى  للجهىىى  قتنثنيىىى   خصىىى  هىىىث اإلدا ي  الحجىىىز إ .. .: ويلىىىي مىىىت العليىىىت المحكمىىى 
 .51 ص ،2ث1 العددا  ،29 السن  ،العليت المحكم  مجل :  اج ...و. .اإلج اءا 
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 كضىى ث ة بىى   الختصىى  اإلج ائيىى  الضىىمتنت  يلىى  يىىنص ثلىى  (1)اإلدا ي  لاليتقىىتل القضىىتئي 
 أث ،االيتقىىىىتل مىىىىذك ة فىىىىي االيتقىىىىتل سىىىىب  ثذكىىىى  ،مختصىىىى  جهىىىى  مىىىى  إدا ي  قىىىى ا  صىىىىدث 
 ثهىث ،ذلىك غيى  إلى  معينى  يى زمن فت ة خالل قضتئي  جه  إل  إدا طت المعتقل إحتل  كض ث ة

 التتبعىى  (2)القتنثنيىى  اللجنىى  إلىى  بىى  أدلىى  بيىىت  فىىي األحمىى  الصىىلي  لجنىى   ئىىي  يليىى  أكىىد مىىت
 :بىى   فيىى  كشىىف  2010 أكتىىثب  18 بتىىت طت 65 دث تهىىت فىىي المتحىىدة لومىى  العتمىى  للجمعيىى 
 لجميىى  كتمىىل بشىىكل م ضىىي  حلىىثال يقىىد  ال الحىىتلي ثضىىع  فىىي اإلنسىىتني الىىدثلي القىىتنث  و... 
 المحى ثمي  األشىختص حمتيى  حتلى  بينهىت  مى   ئيسىي  حىتال  أ ب  في المحددة تيتجت حاال
 اإلنسىىىىتني الىىىىدثلي فتلقىىىىتنث   ،الدثليىىىى  غيىىىى  المسىىىىلح  النزايىىىىت  فىىىىي خصثصىىىىت ح طىىىىتته  مىىىى 

 ذاتىىى  الثقىىى  فىىىي ثتنقصىىى  ،يتمىىى  مبىىىتدإل يتضىىىم  الحىىىتال  مىىى  النىىىث  هىىىذا يلىىى  المنةبىىىق
 ينىىد المحتجىىزط  ثحقىىثق  لالحتجىىتز المتديىى  الظىى ث  تىىنظ  التىىي نتسىىب الم األحكىىت  تحتصىىيل
 . (3)..و.احتجتزه 
 ثحتلىىى  الةت ئىى  الظىىى ث  لنظ طىى  أخىىى ى  مىى ة بتالسىىىتنتد ،تقىىد  مىىىت يلىى  الىىى د ثيمكىى  
 لمحكمى  األستسىي النظىت  م  38 المتدة نص حس  العت  الدثلي القتنث   فمصتد  ،الض ث ة
 للقىتنث   العتمى  ثالمبىتدإل الىدثلي ثالىىىع   الىىدثلي  المعىىتهدا  ل ي تتثقف ال (4)الدثلي  العدل

                                                           

 .المحتكم  ثضمتنت  اإلنستني  كتلمعتمل  -1

 .دةالمتح لوم  العتم  للجمعي  التتبع  الستدس  اللجن  هي القتنثني  اللجن  -2

 . www.icrc.org ،األحم  الصلي  للجن  االلكت ثني المثق  يل  البيت  انظ  -3

 : يلي مت يل  الدثلي  العدل لمحكم  األستسي النظت  م  38 المتدة تنص -4
 فىي تةبىق ثهىي ،الىدثلي القىتنث   ألحكىت  ثفقىت إليهىت ت فى  التىي المنتزيىت  فىي تحصىل أ  المحكم  ثظيح  (1و

 :الش   هذا
 .المتنتزي  الدثل جتن  م  ص اح  بهت معت   قثايد تض  التي ثالختص  العتم  الدثلي  التحتقيت ا -أ

 .االستعمتل تثات  يلي  دل   قتنث   بمثتب  المعتب ة الم يي  الدثلي  العتدا  - 

 .المتمدن  األم  أق تهت التي العتم  القتنث   مبتدإل -ج
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 فىىي تتمثىىل ،األستسىىي  المصىىتد  يجىىز حىىتل احتيتةيىى  مصىىتد  لىى  بىىل ،(ال ئيسىىي  المصىىتد )
 العىىىدل محكمىىى  فىىىس  لىىىذلك ثتةبيقىىىت. الحقهىىتء ثكتتبىىىت  ثآ اء ثالثةنيىىى  الدثليىىى  المحىىىتك  أحكىىت 
 الجىىىدا  لبنىىىتء القتنثنيىىى  اآلثىىىت  بشىىى   2004 يثنيىىىث 9 تبتىىىت ط االستشىىىت ي   أيهىىىت فىىىي الدثليىىى 
 الىىىدثلي القىىىتنث   بىىىي  التكميليىىى  العالقىىى  أكىىىد  ،(1)المحتلىىى  الحلسىىىةيني  ياأل اضىىى فىىىي العىىىتزل
 ،األشىكتل م  شكل ب ي اآلخ  يلغي ال منهمت كال ثأ  (3)اإلنست  حقثق  ثقتنث   (2)اإلنستني
 ثالىىبعض ،فقىى  اإلنسىىتني الىىدثلي القىىتنث   تيحميهىى الحقىىثق  بعىىض فىىس  المحكمىى  قتلىى  ثحسىىبمت
 مثضىثيت تكىث    بمىت مشىت ك  حقثقىت هنىتك أ  إال ،فقى  اإلنسىت  حقىثق  قتنث   يحميهت اآلخ 
 . العت  الدثلي القتنث   م  الح يي  هذي  م  لكل

                                                                                                                                                 

 مصىىد ا ذاك أث هىىذا ثيعتبىى  األمىى  مختلىىف فىىي العىىت  القىىتنث   فىىي المىىؤلحي  كبىىت  ثمىىذاه  المحىىتك  أحكىىت  -د
 .95 المتدة أحكت  م ايتة م  ثذلك ،القتنث   لقثايد احتيتةيت

 العىدل لمبىتدإل ثفقىت القضىي  فىي الحصىل سىلة  مى  للمحكمى  بمىت إخالل أي المتقد  النص يل  يت ت  ال (2
 و. ذلك يل  الديثى  أة ا  ثافق مت  ثاإلنصت 

 اآلثىىت  بشىى   2004 يثنيىىث 9 بتىىت طت الدثليىى  العىىدل لمحكمىى  االستشىىت ي  الىى أي مىى  106 حقىى ةال ،انظىى  -1
 :التتلي الاللكت ثني ال اب  يل  الحلسةيني  األ اضي في العتزل الجدا  لبنتء القتنثني 

www.malaf.info/sendfile.php?table=pa_documents&Id=368  
 جنيىف بتتحتقيىت  الملحىق األثل الب تثكىثل مى  72 المىتدة نىص فىي  التكميلي العالق  هذه ثجثد ت كد ثقد -2

 ثنصىهت( التةبيىق مجىتل) المعنثنى  المسىلح  الدثليى  المنتزيىت  ضىحتيت بحمتيى  ثالمتعلق  1949 لعت  األ ب 
 ثاألييىىت  المىىدنيي  لوشىىختص اإلنسىىتني  بتلحمتيىى  المتعلقىى  للقثايىىد مكملىى  القسىى  هىىذا أحكىىت  تعتبىى : واآلتىىي
 ثبثجى  ال ابعى  االتحتقيى  فىي يليهىت المنصثص القثايد ثهي ،النزا  أة ا  أحد قبض  في تكث   التي ،دني الم

 ثالمتعلقى  بهىت المعمىثل الىدثلي القىتنث   لقثايىد ثكىذلك المىذكث ة االتحتقيى  مى  ثالثتلى  األثل البىتبي  فىي ختص
 و.الدثلي المسلك النزا  أثنتء لإلنست  األستسي  الحقثق  بحمتي 

 كتلعهىىدي  اإلنسىىت  لحقىىثق  الدثليىى  االتحتقيىىت  فىىي أستسىىي بشىىكل اإلنسىىت  لحقىىثق  الىىدثلي القىىتنث   يمثىىل -3
 .ثغي هت اإلنست  لحقثق  الدثليي 
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 المسىلح  النزايىت  فىي المحتجىزط  أث للمعتقلىي  اإلج ائيى  الضىمتنت  بى   القىثل يمكى  ،يلي 
 ثالنتيجىىى  ،الحىىى يي  نةىىىتق فىىىي تىىىدخل التىىىي المسىىىتئل ضىىىم  مىىى  هىىىي الدثليىىى  يىىى ثغ الدثليىىى 
 الحتصىل للىنقص مكمىال يعىد الىدثلي اإلنسىتني حقىثق  قتنث  : أ  هي القثل هذا يل  المت تب 

ذا ،بشىىى نهت اإلنسىىىتني الىىىدثلي القىىىتنث   فىىىي  األثل الىىىدثلي العهىىىد مىىى  التتسىىىع  المىىىتدة كتنىىى  ثا 
 :بقثلهت يت  بشكل لاليتقتل اإلج ائي  الضمتنت  يل  ص ن قد ثالسيتسي  المدني  للحقثق 

 ايتقتلىى  أث أحىىد تثقيىىف يجىىثز ثال ،شخصىى  يلىى  األمىىت  ثفىىي الح طىى  فىىي حىىق فىى د لكىىل -1و
 لإلجىى اءا  ثةبقىىت   القىىتنث   يليهىىت يىىنص ألسىىبت  إال ح طتىى  مىى  أحىىد ح مىىت  يجىىثز ثال تعسىىحت
 .في  المق  ة

 يتثجىىى  كمىىىت ثقثيىىى  لىىىدى التثقيىىىف هىىىذا سىىىبت ب  تثقيحىىى  يىىىت  شىىىخص أي إبىىىال  يتثجىىى  -2
 .إلي  تثج  تهم  ب ي  س طعت إبالغ 

 المىىىثظحي  أحىىىد أث القضىىىتة أحىىىد إلىىى  ،سىىى طعت   ،جزائيىىى  بتهمىىى  المعتقىىىل أث المثقىىىث  يقىىىد  -3
 أث معقثلىى  مهلىى  خىىالل يحىىتك  أ  حقىى  مىى  ثيكىىث   ،قتنثنيىى  ثظىىتئف مبتشىى ة قتنثنىىت   المخىىثلي 

 القتيىدة هىث المحتكمى  ينتظى ث   الىذي  األشىختص احتجىتز يكىث   أ  يجىثز ثال. ين  يح ج أ 
 فىي المحتكمى  حضىث ه  لكحتلى  ضىمتنت  يلى  يىنه  اإلف اج تعليق الجتئز م  ثلك  ،العتم 
 .اإلقتضتء يند الحك  تنحيذ ثلكحتل  ،القضتئي  اإلج اءا  م احل م  أخ ى  م حل  أي 

 لكىىىي  المحكمىىى  إلىىى  ال جىىىث  حىىىق االيتقىىىتل أث بىىىتلتثقيف ح طتىىى  مىىى  حىىى   شىىىخص لكىىىل -4
 االيتقىتل كىت  إذا ينى  بىتإلف اج ثتى م  ،ايتقتلى  قتنثنيى  فىي إبةىتء دث   المحكمى  هىذه تحصىل
 .قتنثني غي 

 يلىىىى  الحصىىىىثل فىىىىي حىىىىق قىىىىتنثني غيىىىى  ايتقىىىىتل أث تثقيىىىىف ضىىىىحي  كىىىىت  شىىىىخص لكىىىىل -5
 .  (1)وتعثيض

                                                           

 مىىىتيث 15 فىىىي ليبيىىىت إليىىى  انضىىىم  ثقىىىد ،1966 لعىىىت  ثالسيتسىىىي  المدنيىىى  للحقىىىثق  األثل) الىىىدثلي العهىىىد -1
 . 15 ص ،الستبق الم ج  ، ف ي انظ  ،ال سمي  الج طدة في ينش  ثل  ،1970
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 المدنيىىى  للحقىىىثق  ثلاأل العهىىىد مىىى  ال ابعىىى  المىىىتدة أ  ذاتىىى  الثقىىى  فىىىي نجىىىد أنىىى  إال 
 :يلي بمت فقض  ،استثنتئي  أث ةت ئ  ظ ث  ثجثد بحتل  اهت  ثالسيتسي 

 يجىىثز ، سىىميت   قيتمهىىت ثالمعلىى  ،األمىى  حيىىتة تهىىدد التىىي االسىىتثنتئي  الةىىثا إل  حىىتال  فىىي -1و
 ال تىدابي  ،الثضى  يتةلبهىت التىي الحىدثد أضىيق فىي ،تتخىذ أ  العهىد هىذا فىي األة ا  للدثل
 يكىىث   تمييىىز يلىى  انةثائهىىت ثيىىد  الىىدثلي القىىتنث   بمقتضىى  يليهىىت المت تبىى  اللتزامىىت بت تتقيىىد
 .االجتمتيي األصل أث الدي  أث اللغ  أث الجن  أث اللث   أث الع ق  هث الثحيد مب  ه

 15ث 11ث( 2ث 1 الحقىىى تي ) 8ث 7ث 6 المىىثاد ألحكىىت  مختلحىىى  أي الىىنص هىىذا يجيىىز ال -2
 و.   18ث 16ث

 أث ةت ئىى  ظىى ث  ثجىىثد حتلىى  فىي -يتمىى  كقتيىىدة- للىىدثل يجىثز ب نىى  يحيىىد مىىت ثهىث 
 فيمىت ،األثل العهىد فىي الىثا دة الحقىثق  يلى  المت تبى  الدثليى  بتاللتزامىت  التقي ىد يد  استثنتئي 

 االلتىىزا  كىىت  ثلمىىت ،يليىى . (1)منىى  ال ابعىى  المىىتدة مىى  2 الحقىى ة فىىي حصىى ا المحىىددة تلىىك يىىدا
 ب حكىىت  مشىىمثل غيىى  الشخصىىي األمىى  بحىىق المتعلقىى  اإلج ائيىى   بتلضىىمتنت بتلتقي ىىد المتعلىىق
 الةت ئى  الظى ث  أث الضى ث ة حتلى  في للدثل يكث   ،إليهت المشت  ال ابع  المتدة م  2 الحق ة
 . االحتجتز أث بتاليتقتل المتعلق  اإلج ائي  بتلضمتنت  التقيد يد  االستثنتئي  أث

                                                           

 حىىق: أ  هىىث ثالسيتسىىي  المدنيىى  للحقىىثق  األثل العهىىد مىى  ال ابعىى  المىىتدة مىى  2 الحقىى ة فىىي ث د مىىت ثمحىىتد -1
 ثحظى ( 2ث 1 /8 المىتدة) العبثديى  ثحظ ( 7 المتدة التعذي  حظ ) البدني  السالم  ثحق( 6 المتدة) الحيتة
 مبتحت   فعال   يشكل ا تكتب  حتل فعل يل  معتقبت  أث الح د حجز حظ ث ( 11 المتدة) المدي  جس  يل  التنحيذ

 أث ينهىىت التنىىتزل يجىىثز ال ثالتزامىىت  حقىثق  هىىي( 18 المىىتدة) ثالتعبيىى  الى أي ح طىى  تقييىىد ثحظىى ( 15 المىتدة)
 حتلى  فىي تقييىدهت فىيمك  ثالح طىت  الحقىثق  مى  ذلىك بغي  يتعلق فيمت أمت. ثاألحثال الظ ث  كل في تقييدهت
 :انظ  ،التحصيل لمزطد. االستثنتئي  أث الةت ئ  الظ ث  أث الض ث ة

 اإلنسىت  لحقىثق  الجديىدة األبعىتد نىدثة ،اإلنسىت  لحقثق  الدثلي  السيتسي  ال قتب  ،يبدالك ط  زهي  ،الحسيني -
 ،األثل الجىىىزء ،بنغىىىتزي  ،اإلنسىىىت  حقىىىثق  ثبحىىىث  للد اسىىىت  القىىىثمي الم كىىىز منشىىىث ا  ،األستسىىىي  ثح طتتىىى 
 .234 ص ،2000
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 ةت ئىى  ظىى ث  ظىىل فىىي االيتقىىتال  هىىذه ثقىىث  بسىىب : أنىى  هىىي ،القىىثل ثخالصىى  
 هىىذه مثىىل إجىى اء تقتضىىي قىىته ة أمنيىى  أسىىبت  لثجىىثد أث الىىبالد أمىى  حمتيىى  ألجىىل ثاسىىتثنتئي 
 بتلضىىىمتنت  التقييىىىد يىىىد  فىىىس  ،أيىىىاله بيتنىىى  سىىىبق كمىىىت ليبيىىىت فىىىي الحتىىى ة تلىىىك فىىىي االيتقىىىتال 
 .الض ث ة ثحتل  الةت ئ  الظ ث  لنظ ط  استنتدا مب  ا يكث   لاليتقتل اإلج ائي 
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 اخلامتة

 الحتى ة فىي ليبيىت في ثقع  التي االيتقتال  مس ل  يل  الد اس  هذه مثضث  انص  
ذا ، 2011 نثفمب  20-فب اي  15 بي  مت  ،العىت  الىدثلي القىتنث   فىي العتمى  القتيدة كتن  ثا 

 ثبضى ث ة ،ح طتى  تقييىد ثيىد  الشخصىي األمى  فىي الح د حق حمتي : هث األصل ب   قض 
: هىىىث االسىىتثنتء فىىس . قضىىتئيت   أ  كىىت  إدا طىىىت   للح طىى  حجىىز ألي اإلج ائيىى  الضىىمتنت  ةم ايىىت
 األمىى  حيىىتة تهىىدد اسىىتثنتئي  ةىىثا إل  حتلىى  ثجىىثد ينىىد اإلج ائيىى  بتلضىىمتنت  التقييىىد يىىد  جىىثاز

 فىىىي صىىى طك نىىىص تىىىثاف  ثقىىد ،(الحتلىىى  لهىىىذه مثىىىتلٍ  خيىى  المسىىىلك الىىىداخلي النىىىزا  أ  شىىك ثال)
 مى  1 فقى ة ال ابعى  المىتدة ثضىثح بكىل جسىدت  األصىل هىذا يى  للخى ثج عت ال الدثلي القتنث  
 .ثالسيتسي  المدني  للحقثق  األثل العهد

 األمىى  حيىىتة تهىىدد التىىي الةىىثا إل  حتلىى  فىىي اإلجىى اءا  تبسىىي  هىىث الخىى ثج ث خصىى  
 مىت إذا الضىيت  مى  الىدليل ثلححىظ ،ثالعبىتد البالد حقثق  ضيت  ثيد  العتم  للمصلح  حمتي 

 يلى  بىتلتححظ فب ايى  17 ثىث ة أثنىتء الثىثا  بى  قىت  مىت ثهىث ،األحىثال هىدثء حتى  االنتظىت  ت 
: أهمهىت أسىبت  لعىدة إدا ي  ايتقىتل أث حجىز بمثج  افيذالق نظت  ثمنتسبي مسئثلي م  يدد
 الىتححظ تقتضىي قه طى  أمنيى  أسبت  لثجثد أث الليبي  الدثل  أم  يل  خة ا   يشكلث   أنه  إمت

 لجمىىىىى  محتضىىىىى ا   ب نهىىىىىت تكييحهىىىىىت يمكىىىىى  محتضىىىىى  فىىىىىي شىىىىىهتداته  أث أقىىىىىثاله  ثأخىىىىىذ يلىىىىىيه 
 .فعليي  مثظحي  ي  ثصد   ح    أنهت ايتبت  يل  االستدالال  

 مىىى  حىىىتلٍ  بىىى ي تبىىىيك ال اإلدا ي  االيتقىىىتل مشىىى ثيي  أ  إلىىى  التنبيىىى  يجىىى  أنىىى  إال 
 الثتلثىىى  المىىىتدة فىىىي يليهىىىت المنصىىىثص االلتزامىىىت  مىىى  التنصىىىل أث الحقىىىثق  انتهىىىتك األحىىىثال
 يىىىد : ثأهمهىىىت  1949 أغسىىىة  /آ  12 المؤ خىىى  األ بىىى  جنيىىىف اتحتقيىىىت   مىىى  المشىىىت ك 
 ،ثالتشىىىىثي  ،أشىىىىكتل  بجميىىىى  القتىىىىل ثبختصىىىى  ،البدنيىىىى  ثالسىىىىالم  الحيىىىىتة حىىىىق يلىىىى  االيتىىىىداء
 ثيلىىىى  ،الشخصىىىىي  الك امىىىى  يلىىىى  ثااليتىىىىداء ،ال هىىىىتئ  ثأخىىىىذ ،ثالتعىىىىذي  ،القتسىىىىي  ثالمعتملىىىى 
 دث   العقثبىىىىت  ثتنحيىىىىذ األحكىىىىت  إصىىىىدا  أث ،بتلك امىىىى  ثالحتةىىىى  المهينىىىى  ملىىىى المعت األخىىىىص



 69                                                                                                                                                   مجلة البحوث القانونية

 

 

 ال اإلدا ي  االيتقىىتل مشىى ثيي  إ  بىىل ،قتنثنيىىت   تشىىكيال   مشىىكل  محكمىى  أمىىت  سىىتبق  محتكمىى 
 أمىت  ممكى  ثقى  أقى   فىي ايتقتل  في النظ  إيتدة ةل  في المحتجز أث المعتقل حق تمن 

 حىىىق اسىىتعمتل فىىي التعسىىىف فىىس  ثبتلتىىتلي ،بعىىىد فيمىىت الدثلىى  تنشىىىئهت إدا طىى  لجنىى  أث محكمىى 
 المصىلح  تقتضىي  ال غى ض ألي أث شخصىي  حستبت  لتصحي  استعمتل  إستءة أث االيتقتل
 .الجنتئي  المسئثلي  ةتئل  تح  م تكب  يدخل قد العتم 

 للنظى  ثقى  أق   في الدثل  في المختص  السلةت  سعي ثجث  يل  فضال   هذا  
 مىىىت ثهىىث ،االسىىتثنتئي  أث الةت ئىى  الظىى ث  زثال حىىىتل المحتجىىزط  أث المعتقلىىي  ظىى ث  فىىي

 العدالىىىى  بشىىىى    2013 لسىىىىن  29  قىىىى  القىىىىتنث   بمثجىىىى  معتلجتىىىى  الليبيىىىى  السىىىىلةت  حتثلىىىى 
 السيتسىىي االتحىىتق مسىىثدة فىىي ثصىى طك ثاضىىك بىىنص الليبيىى  األةىى ا  يليىى  ثأكىىد  ،االنتقتليىى 
 2014 سىبتمب  مى  الحتى ة فىي بىتلمغ   الصىخي ا   حىثا محتثضىت  يى  تثلىد  التي الليبي
 القسىى  قضىى  حيىى  ليبيىىت  فىىي للىىدي  المتحىىدة األمىى  بعثىى  ب يتيىى  2015 ديسىىمب  17 ثحتىى 

 فىىىي ،النىىىزا  أةىىى ا  جميىىى  بىىىتلتزا ( 26/2 المىىىتدة) المسىىىثدة هىىىذه مىىى  الثقىىى  بتىىىدابي  المتعلىىىق
 سىىىى اح إةىىىىالق ،تمهىىىىتلمه الىىىىثةني الثفىىىىتق حكثمىىىى  ممت سىىىى  بىىىىدء مىىىى  يثمىىىىت   ثالثىىىىي  غصىىىىث  

 السىىىىلةت  إلىىىى  تسىىىىليمه  أث قىىىىتنثني سىىىىند دث   لىىىىديه  المعتقلىىىىي  أث المحتجىىىىزط  األشىىىىختص
 أمىت  المثىثل يلىيه  ينبغىي كىت  إذا مىت التتليى  يثمىت سىتي  غصىث   فىي ستق   التي ،القضتئي 
 26 المىتدة مى  3 الحقى ة أمىت. النتفذة الليبي  للتش طعت  ثفقت س احه  إةالق ثجث  أث القضتء
تلى  حمتيى  تثفي  في المستهم  األة ا  كتف  يل  ينبغي ب ن  فقض   القضىتئي  للسىلةت  فع 

 لسىىى اح الحىىىث ي  ثاإلةىىىالق ،االيتقىىىتل أث االحتجىىىتز حىىىتال  م اجعىىى  مىىى  ثتمكينهىىىت المختصىىى 
 ،بتلتنحيىذ االلتىزا  يىد  حتلى  ثفي. قتنثني سند دث   المعتقلي  أث المحتجزط  األشختص جمي 
 ذا  مىىى  4 الحقىىى ة ثأضىىىتف . الالزمىىى  القتنثنيىىى  اإلجىىى اءا  بتتخىىىتذ المختصىىى   الجهىىىت تقىىىث 
 يلىى  ثالسىىجنتء المعتقلىىي  احتجىىتز سىىلة  حكىى  بضىىمت  االتحىىتق أةىى ا  جميىى  التىىزا  المىىتدة

. النتفىدة الليبيى  للتشى طعت  ثفقىت ، سىميت   بهىت معت   م افق ثفي المختص  القضتئي  السلةت 
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 يلىىى  بتلعمىىىل االتحىىىتق أةىىى ا  التىىىزا  ،إليهىىىت المشىىىت  26 المىىىتدة مىىى  5 الحقىىى ة قضىىى  ثأخيىىى ا  
 مجلىى  تعيىىي  ذلىىك فىىي بمىىت ،االنتقتليىى  العدالىى  بشىى    2013 لسىىن  29  قىى  القىىتنث   تةبيىىق
 ،التنحيىىذ حيىىز االتحىىتق دخىىثل مىى  يثمىىت   تسىىعي  خىىالل ،ثالمصىىتلح  الحقىىتئق تقصىىي هيئىى  إدا ة
 ايتمىىتد فىىي ةبىى ق  سىىلةت  تىى خ  بسىىب   السىىةث  هىىذه كتتبىى  تىىت طت حتىى  يحىىد  لىى  مىىت ثهىىث

ج اء السيتسي االتحتق  .المةلث  الدستث ي  التعديل ثا 
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 املراجع

 :العربية المراجع /أوالً 
 :الكت أ( 
 ،األثلىى  الةبعىى  ،الجتمعىىت  مجمىى  ،اإلدا ة أيمىىتل يلىى  ال قتبىى  ،هللا يبىىد محمىىد ،الحىى ا ي  -

1990. 

 جتمعىى  منشىىث ا  ،الثىىتني الجىىزء ،الليبىىي دا ي اإل القىىتنث   أصىىثل ،هللا يبىىد محمىىد ،الحىى ا ي  -
 .1992 ،نتص 

 .الجتمعي  المةبثيت  دا  ،اإلدا ي  القضتء ، اغ  متجد ،الحلث -

 ثالقضىىىتء الحقىىى  فىىي تحليليىىى  د اسىى  ،اإلنسىىىت  ثحقىىثق  المشىىى ثيي  مبىىدأ ،محسىىى  ،العبىىثدي -
 .1995 ،الع بي  النهض  دا  ،ثالح نسي المص ي 

 الةبعىىىى  ،الع بىىىىي الحكىىىى  دا  ،اإلدا ي  القىىىىتنث   أصىىىىثل ،بتحمصىىىى الىىىىدي  نصىىىى  ،القتضىىىىي -
 .2008 ،األثل 

 :العلمي  ثالمقتال  البحث (  
 األبعىىىىتد نىىىىدثة ،اإلنسىىىىت  لحقىىىىثق  الدثليىىىى  السيتسىىىىي  ال قتبىىىى  ،الكىىىى ط  يبىىىىد زهيىىىى  ،الحسىىىىيني -

 ثبحىىىث  للد اسىىىت  القىىىثمي الم كىىىز منشىىىث ا  ،األستسىىىي  ثح طتتىىى  اإلنسىىىت  لحقىىىثق  الجديىىىدة
 .2000 ،األثل الجزء ،بنغتزي  ،اإلنست  ق حقث 

 ،اإلسىالمي  الىديثة مجل  ،العت  القتنث    ائد المتث دي اإلمت  ،مصبتح نص الدي  ،القتضي -
 .2002 ،9 العدد

 فىىي اإلدا ي  ثااليتقىىتل بتالحتجىىتز المتعلقىى  اإلج ائيىى  ثالضىىمتنت  المبىىتدإل ،يليتىىت ،بيجيىىتش -
 العىىدد ،األحمىى  الصىىلي  مجلىى  مىى  مختىىت ا  ،العنىىف حىىتال  مىى  ثغي هىىت المسىىلح  النزايىىت 

 .ww.icrc.org ،2005 ديسمب  30 بتت طت ،858
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 :الثثتئق( ج
 3 بتىىىىت طت االنتقىىىتلي الىىىىثةني المجلىىى  يىىىى  الصىىىتد  المؤقىىىى  الليبىىىي الدسىىىىتث ي  اإليىىىال  -

 .2011 أغسة 

 .2015 ديسمب  17 بتت طت الليبي السيتسي االتحتق -

 السىىن  ،ال سىىمي  الج طىىدة ،العليىىت المحكمىى  تنظىىي  إيىىتدة بشىى   1982 لسىىن  6  قىى  القىىتنث   -
 .22 العدد ،20

 .االنتقتلي  العدال  بش    2013 لسن  29  ق  القتنث   -

 .اإلدا ي  الحجز بش    1970 لسن  152  ق  القتنث   -

 للصىلي  الدثليى  اللجنى  منشىث ا  ،1949 أغسىة  /أ  12 في المؤ خ  جنيف اتحتقيت  -
 .2001 ،الستدس  الةبع  ،م األح

 /آ  12 فىىىىي المعقىىىىثدة األ بىىىى  جنيىىىىف اتحتقيىىىىت  إلىىىى  اإلضىىىىتفيت و الب تثكىىىىثال و اللحقىىىىت  -
 .1997،جنيف ،ال ابع  الةبع  ،األحم  للصلي  الدثلي  اللجن  منشث ا  ،1949 أغسة 

 .1945 لعت  المتحدة األم  بميثتق الملحق الدثلي  العدل لمحكم  األستسي النظت  -

 .1966 لعت  ثالسيتسي  المدني  بتلحقثق  الختص األثل العهد -

 المحكمىىىى  مجلىىىى  ،1971 ينىىىىتي  24 بتىىىىت طت قضىىىىتئي  16 لسىىىىن  22  قىىىى  اإلدا ي  الةعىىىى  -
 .3 العدد ،9 السن  ،العليت
 المحكمىى  مجلىى  ، 1993 ديسىىمب  25 بتىىت طت قضىىتئي  39 لسىىن  27  قىى  اإلدا ي  الةعىى  -

 .2ث 1 ا العدد ،29 السن  ،العليت

 إدا ي  حجىىىز بشىىى   قضىىىتئي  20 لسىىىن  12  قىىى  اإلدا ي  الةعىىى  فىىىي العليىىىت المحكمىىى  حكىىى  -
 . 1974 متيث 9 بتت طت األمثال يل 
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 القتنثنيىىى  اآلثىىىت  بشىىى   2004 يثنيىىىث 9 بتىىىت طت الدثليىىى  العىىىدل لمحكمىىى  االستشىىىت ي  الىىى أي -
 :التىىىىىىتلي االلىىىىىىكت ثني  الىىىىىى اب يىىىىىىل  الحلسةينيىىىىىى  األ اضىىىىىىي فىىىىىىي العىىىىىىتزل الىىىىىىجدا  لبنىىىىىتء

www.malaf.info/sendfile.php?table=pa_documents&Id=368 
 الشىى ك  ،ليبيىت يليهىت صىتدق  التىي ثالثنتئيى  الدثليىى  االتحتقيىت  ،صىتلك السىال  يبىد ،ي فى  -

 .2008 ،األثل  الةبع  ،ثالنش  للةبتي  الخض اء

 :األجنبية المراجع /ثانياً 
- F. Medany، La theorie des circonstances exceptionnelles en droit 

francais et egyptien. These، Paris، 1945 
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 اعرتاض اخلارج عن اخلصومة وإشكالياته العملية 
 يف قانون املرافعات الليبي

د. علي أمحد شكورفو


 

 مقدمة:
د ثيلى  الحمد هلل    العتلمي ، ثالصالة ثالسال  يل  أش   الم سلي ، سيدنت محمى 

 آل  ثصحب  أجمعي .
 أما بعــد:
نظ  المش   الليبىي فىي البىت  الثتلى  يشى  مى  الكتىت  األثل مى  قىتنث  الم افعىت   

المدني  ثالتجت ط  األحكت  المتعلق  بتيت اض الخت ج ي  الخصثم  يل  الحك  الصىتد  فيهىت 
اليتى اض ثقد تضمن  هىذه النصىثص بيىت  صىتح  الحىق فىي  فى  ا 368: 363في المثاد 

ج اءا   فعى  ثمىت يت تى  يليى  مى  آثىت  ثسىلة   ثش ث  قبثل ، ثالمحكم  المختص  بنظ ه ثا 
 المحكم  يند نظ ه.

ثل  يتنتثل المش   الليبىي ايتى اض الخىت ج يى  الخصىثم  ينىد تنتثلى  ةى ق الةعى   
ث  يلىى  األحكىىت ، بىىل أفىى د لىى  بتبىىت  ختصىىت  بعىىدهت، ثلىى  يشىى  المشىى   الليبىىي أ  يتبنىى  أ  يكىى

ايتىىى اض الخىىىت ج يىىى  الخصىىىثم  حتلىىى  مىىى  أحىىىثال الةعىىى  بتلتمىىىت  إيىىىتدة النظىىى  كمىىىت فعىىىل 
م افعىىىىت  بغيىىىى  تح طىىىى   افىىىى  االيتىىىى اض مىىىى  القيىىىىثد  241/2المشىىىى   المصىىىى ي فىىىىي المىىىىتدة 

 ثالضثاب  المنصثص يليهت قتنثنت  بش   الةع  بتلتمت  إيتدة النظ .
يسى  بحتجى  إلى  د اسى  لضىآل  هذا المثضىث  قىد يبىدث أنى  مى  المثضىثيت  التىي ل 

أهميتىىىى  مىىىى  النتحيىىىى  العمليىىىى  إلىىىى  الد جىىىى  التىىىىي تجعلىىىى  ياىىىىَد   ا بسيجىىىىتز مىىىىبه  إذا مىىىىت قىىىىث   

                                                           

-   جتمع  مص ات / ليبيت، يضث هيئ  التد ط  بكلي  القتنث.  
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بتلد اسىىت  المتعلقىى  بىىتلةع  بتالسىىتئنت  ثالىىنقض، ثمىى  ذلىىك  أينىىت أ  هىىذا المثضىىث  بحتجىى  
 إل  تسلي  الضثء يلي   لمت يثي ه م  إشكتليت .

ت  أحكت  النظىت  القىتنثني لهىذه الثسىيل  التىي يلجى  إليهىت ف غ  ح ص المش   يل  بي 
مىى  لىى  يكىى  خصىىمت  فىىي الىىديثى، إال أ  التعمىىق فىىي النصىىثص المتعلقىى  بهىىت ثتحليلهىىت يثيىى  

 كثي ا  م  التستؤال  التي تشكل إشكتليت  يملي  في هذا المثضث .
األحكىىت  حيىى  غحىىل المشىى   يىى  بيىىت  العديىىد مىى  المسىىتئل المتعلقىى  بهىىت، فمىىت هىىي  

القتبلى  لاليتىى اض يليهىىت؟ ثمىى  الىذي يحىىق لىى  االيتىى اض؟ ثمىت هىىي ةبيعىى  هىىذا االيتىى اض؟ 
 ثمت المثاييد التي يج  م ايتتهت في ؟ ثغي  ذلك م  التستؤال .

لىذلك اختيىى  مثضىىثيت  لهىذه الث قىى  البحثيىى  المتثاضىع  ث أينىىت تنتثلىى  مى  خىىالل بيىىت   
بىىى از إشىىىكتليت ت  العمليىىى  إسىىىهتمت  منىىىت فىىىي بيىىىت  معىىىتل  هىىىذا اإلجىىىى اء التنظىىىي  القىىىتنثني لىىى ، ثا 

 ثمحتثل  متثاضع  لد اس  إشكتليتت  العملي . 
زادنىىىت فىىىي ذلىىىك النصىىىثص القتنثنيىىى  ثالنىىىذ  اليسىىىي  المىىىدث  فىىىي كتىىى  شىىى ثح قىىىتنث   

 الم افعت  م  خالل منهج تحليلي للنصثص القتنثني ، ثفقت  للخة  البحثي  التتلي :
 لتنظي  القتنثني اليت اض الخت ج ي  الخصثم .المةل  األثل: ا -
 المةل  الثتني: اإلشكتليت  العملي  التي يثي هت ايت اض الخت ج ي  الخصثم . -

 املطلب األول

 التنظيم القانوني العرتاض اخلارج عن اخلصومة

يقصد بتيت اض الخت ج ي  الخصثم  وذلك الة طق الذي يلج  بمقتضىته الغيى  إلى   
ي أصىد   الحكى  يةلى  فيى  يىد  نحىتذ الحكى  الصىتد  مى  القضىتء ثالىذي الحىق المحكم  الت
 .(1)ض  ا  ب و

                                                           

د. مصةح  كتمل كي ه، قتنث  الم افعت  الليبي، منشث ا  الجتمعى  الليبيى ، دا  صىتد ، بيى ث ، د. ،  -1
 .855ص
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ثقىد تنىىتثل المشىى   الليبىىي فىي قىىتنث  الم افعىىت  ايتىى اض الخىت ج مىى  الخصىىثم  فىىي  
األشىىىختص المسىىمثح لهىى  بتلتىىىدخل،  363منىى  حيىىى  تنتثلىى  المىىتدة  368: 363المىىثاد مىى  
صىىىىىث   365، ثالمحكمىىىىى  المختصىىىىى  بنظىىىىى ه ثالمىىىىىتدة ة طقىىىىى   فىىىىى  االيتىىىىى اض 364ثالمىىىىىتدة 

آثىىىت   فىىى  االيتىىى اض، ثسىىىنحتثل مىىى  خىىىالل اسىىىىتق اء  368، 366االيتىىى اض ثالمىىىثاد مىىى  
 نصثص هذه المثاد بيت  مت تنتثلت  م  أحكت  في الحق ا  التتلي :

 أثال : ش ث  قبثل ايت اض الخت ج ي  الخصثم .
 لمختص  بنظ ه.ثتنيت : إج اءا   ف  االيت اض ثالمحكم  ا

 ثتلثت : آثت   ف  االيت اض.
 أواًل: شروط قبول اعتراض الخارج عن الخصومة:

م افعىىىىت  ليبىىىىي يلىىىى  ويجىىىىثز لمىىىى  يعتبىىىى  الحكىىىى  الصىىىىتد  فىىىىي  363تىىىىنص المىىىىتدة  
الديثى حج  يلي  ثل  يك  قد أدخل أث تدخل في  أ  يعت ض يل  هذا الحكى  بشى   إثبىت  

 إهمتل  الجسي و. أثغش م  كت  يمثل  أث تثاةئ  
ثيسىتحتد مى  هىىذا الىنص أنى  يشىىت   لقبىثل ايتى اض الخىىت ج يى  الخصىثم  الشىى ث   
 التتلي :

أ  ال يكىىىىث  المعتىىىى ض خصىىىىمت  فىىىىي الىىىىديثى التىىىىي صىىىىد  فيهىىىىت الحكىىىى  الىىىىذي سىىىىي ف   -1
 االيت اض يلي  كة   أصيل أث يت ض:

 ثل  يك  أدخل أث تدخل فيهتو.و… ثيحه  ذلك م  تعبي  المش    
ْ  بتسىم  ةلى   ث   هذا يعنىي أنى  لى  يكى  خصىمت  أصىليت  فىي الىديثى بمعنى  أنى  لى  ياَقىد 

َ  فىىي مثاجهتىى  هىىذا الةلىى  ، حيىى  (1)إلىى  القضىىتء للحصىىثل يلىى  حمتيتىى  ثلىى  يكىى  ممىى  قاىىد  

                                                           

  ، منشىىث ا  جتمعىى2،  1د. أحمىىد يمىى  أبثزقيىى ، قىىتنث  الم افعىىت ، د ث  مىىثجزة لةىىال  القىىتنث ، ج -1
 .375 ، ص2008قت طثن ، 
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تحتىى ض الخصىىثم  ثجىىثد ةىى في  يلىى  األقىىل همىىت المىىديي ثالمىىدي  يليىى ، ثطجىىثز أ  يتعىىدد 
لهؤالء، ثيعد م  قبل الخصث   لَ  (1)كل م  َتَدخ   .(3)في خصثم  قتئم  (2)أث أاْدخ 

فقىىد اشىىت   المشىى   فىىي شىىخص المعتىى ض مىى  خىىت ج الخصىىثم  يلىى  الحكىى  أ  ال  
الىديثى، ثقىد كحىل يكث  ة فت  فيهت )أصليت  أث متدخال  أث مدخال (، أل  هؤالء هى  الخصىث  فىي 

 اف   ش ثةهت.له  القتنث  الةع  يل  األحكت  بثستئل  المختلح  إذا تث 
فشىىخص المعتىى ض الخىىت ج يلىى  الخصىىثم  يجىى  أ  يكىىث  مىى  الغيىى  بمعنىى  أنىى   

 لي  ة فت  في الخصثم  التي صد  فيهت الحك  بشخص  ثل  ياَمث لا فيهت بحتل م  األحثال.
 :(4)أ  يكث  المعت ض مم  يجثز االحتجتج في مثاجهت  بتلحك  -2

ي ضى  ا  قىد يلحقى ، ثلديى  مكنى  فم  ال يعتب  الحك  حاج   يلي  ال يسى  ي  تةي  أ  يىد 
 التمسك بنسب  آثت  الحك  يند تنحيذه.

ثمقتض  هذا الش   أ  يكث  ممثال  في الديثى التي صىد  فيهىت الحكى  الىذي ي طىد  
بشىى   إثبىىت  و…  فىى  االيتىى اض يليىى ، ثهىىذا مىىت أكىىد يليىى  المشىى   فىىي يجىىز المىىتدة بقثلىى  

 …و.غش م  كت  يمثل  
لا يليىىى  فىىىي الىىىديثى؟ حيىىى  إ  تمثيىىىل الخصىىىث  لىىى  صىىىث   فمىىىت هىىىث  التمثيىىىل الماعىىىث 
ْكم ي أث محت ض.-يديدة  تمثيل إج ائي، تمثيل فني، تمثيل حا

                                                           

د. أحمىىد مىىته  زغلىىثل، د. يثسىىف يثسىىف أبثزطىىد، أصىىثل ثقثايىىد الم افعىىت  ثفقىىت  لمجمثيىى  الم افعىىت   -1
 .1364، ص3المدني  ثالتجت ط  ثالتش طعت  المحكم  لهت ثالم تبة  بهت، د. ، د. ، ج

 لخصثم  القتئم .التدخل هث إج اء يةتل  ي  ة طق  شخص م  الغي  أ  يكث  ة فت  في ا -2

ثاإلدختل يعني إجبت  شخص خت ج الخصثم  بتلدخثل فيهىت لكىي يصىبك ة فىت  مى  أة افهىت ثيكىث  بنىتء   -3
 يل  ةل  أحد الخصث  أث ب م  م  القتضي.

 ثمت بعدهت. 1376انظ  في ذلك الم ج  الستبق نحس ، ص 

 .375د. أحمد يم  أبثزقي ، قتنث  الم افعت ، م ج  ستبق، ص -4
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إ  إةىىىالق لحىىىظ التمثيىىىل فىىىي الىىىنص دث  تخصىىىيص يثيىىى  كثيىىى ا  مىىى  اللىىىب  لتحديىىىد  
دة اإليضىىتح، التمثيىىل المعتبىى  فيىى ، ثكىىت  يلىى  المشىى   تحديىىده  إلزالىى  اللىىب  ثالغمىىثض ثزطىىت

 ثتجن  اختال  التحسي  للحظ التمثيل.
ثيعنىىي هىىذا الشىى   أ  تمتىىد للمعتىى ض آثىىت  الحكىى  أث تىىنعك  يليىى  بسىىب  يالقتىى   

 ب حد أة ا  الخصثم  بحي  ياَعدُّ هذا الخص  ماَمث ال  ل  في الخصثم .
يمثلىى  أ  يثبىى  المعتىى ض يلىى  الحكىى  الغىىش أث التثاةىىؤ أث االهمىىتل الجسىىي  ممىى  كىىت   -3

 في الديثى:
فتلغش ثالتثاةؤ مظته  النحى ا  السىلثك يى  قصىد  ينبىئ يى  سىثء نيى  لإلضى ا   

 ب حد الخصث  أث لتحقيق مصلح  ل .
ثفىىي صىىث ة اإلهمىىتل َتَةل ىىَ  المشىى   أ  يكىىث  اإلهمىىتل جسىىيمت ، ثهىىث ذلىىك اإلهمىىتل  

لخصىىثص هىىث الىىذي ال ي تكبىى  شىىخص حىى طص ذث بصىىي ة، ثالمعيىىت  المعىىثل يليىى  فىىي هىىذا ا
معيىت  ال جىل العىتدي فىىي مثىل ظى ث  الخصىى  ثأحثالى ، ثتقىدي  مىىت إذا كىت  اإلهمىتل جسىىيمت  
أث غي  جسىي  مى  المسىتئل المثضىثيي  التىي تسىتقل بتقىدي هت محكمى  المثضىث ، ثال تخضى  
 في ذلك ل قتب  المحكم  العليت ةتلمت أسس  تقدي هت يل  أسبت  ستئغ  منتج  كتفي  لحمل .

يكث  الغش أث التثاةؤ أث اإلهمتل الجسىي  قىد تسىب  فىي ثقىث  المحكمى   ثطج  أ  
 في غل  في الثاق .

 :(1)أ  يؤدي تنحيذ الحك  إل  اإلض ا  بتلمعت ض -4
ثهىىىذا مىىىت تتةلبىىىى  القثايىىىد العتمىىىى  ل فىىى  الىىىىديثى، فتلضىىى   يشىىىىكل شىىى   المصىىىىلح   

ثفقىىت  للقتيىىدة العتمىى  التىىي المتمثلى  فىىي يىىد  سىى طت  الحكى  الضىىت  بىىتلمعت ض، ثتحىىتدي تنحيىذه 

                                                           

 .859د. مصةح  كتمل كي ه، قتنث  الم افعت ، م ج  ستبق، ص -1
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مىىى  قىىىتنث  الم افعىىىت  وال يقبىىىل أي ةلىىى  أث دفىىى  ال يكىىىث  لصىىىتحب  فيىىى   4تق  هىىىت المىىىتدة 
 مصلح  قتئم  يق هت القتنث و.

، ثيعنىي   فتلهد  م  االيت اض دف  الض  ، ثهث المصلح  التي يبتغيهت الماعَتى  ضا
  يلي .ذلك أ  يلحق الماعَت  ضا ض  ا  م  الحك  الماْعَتَ ضا 

 ثانيًا: إجراءات رفع االعتراض:
م افعىىت  فىىىس  االيتىى اض ي فىىى  إلىى  المحكمىىى  التىىي صىىىد   364ثفقىىت  لىىنص المىىىتدة  

ينهت الحك ، بتكليف المحكث  ل  بتلحضث  بتلة ق المعتتدة، ثهذا يعني أ  االيتى اض ي فى  
 بصحيح  ديثى معلن  للمحكث  ل .

آخ  ل ف  االيت اض ثذلك يلى  شىكل م افعت  يل  ة طق  365ثقد نص  المتدة  
ةلىى  يىىت ض بة طىىق التبعيىى  لىىديثى أخىى ى قتئمىى  مىىت لىى  تكىى  المحكمىى  غيىى  مختصىى  نثييىىت  
بىىذلك، أث كتنىى  أدنىى  مىى  التىىي أصىىد   الحكىى ، ثمىى  ثىى  فىىس   فىى  االيتىى اض يكىىث  ب حىىد 

 ة طقتي :
 األثل :  فع  إل  المحكم  التي أصد   الحك  بتلة طق المعتتد. -
 ني :  فع  ي  ة طق ةل  يت ض في ديثى قتئم .الثت -

 ثهذا مت نحتثل بيتن  في التتلي: 
 :(1) ف  االيت اض إل  المحكم  التي أصد   الحك  بتلة طق المعتتد -1

يعتمىىىد المشىىى   الليبىىىي فىىىي قىىىتنث  الم افعىىىت  ة طقىىى  الصىىىحيح  المعلنىىى  ثسىىىيل  ل فىىى   
  وت ف  الديثى إل  المحكمى  بنىتء يلى  ( من  يل80الديتثى القضتئي ، حي  تنص المتدة )

ةلىى  المىىديي بصىىحيح  تعلىى  للمىىدي  يليىى  يلىى  يىىد أحىىد المحضىى ط  مىىت لىى  يقىىض القىىتنث  
بغيى  ذلىىكو هىىذا هىىث المبىىدأ العىت  فىىي  فىى  الىىديتثى فىىي القىتنث  الليبىىي مىى  مالحظىى  أ  هنىىتك 

                                                           

 .860د. مصةح  كتمل كي ه، قتنث  الم افعت ، م ج  ستبق، ص -1
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مى  قىتنث   14، 10م افعىت  ثالمىثاد  721، 124استثنتءا  يل  هىذا المبىدأ تنتثلتهىت المىثاد 
مىىى   162  إيمىىىتال  ألحكىىىت  المىىىتدة 15/11/1958إجىىى اءا  المحىىىتك  الشىىى يي  الصىىىتد  فىىىي 

  .1976لسن   51قتنث  نظت  القضتء 
فهىىث صىىتح  المصىىلح  فىىي  –ثيقىى  يىى ء قيىىد ديىىثى االيتىى اض يلىى  المعتىى ض  

 نت .في المثاييد المحددة قتنث  –م افعت   85س ي  الحصل فيهت ثفقت  لنص المتدة 
 10ثطج  أ  تحتىثي صىحيح  االيتى اض يلى  جمى  البيتنىت  المةلىث  تثاف هىت ثفقىت  لىنص  

م افعىىىت ، ثأ  تىىىت  جميىىى  اإليالنىىىت  يىىى  ة طىىىق المحضىىى ط ، ثأ  ت ايىىى  أحكىىىت  اإليىىىال  
المنصثص يليهت قتنثنت ، ثيشث  صحيح  االيت اض مت يشث  صىحف الىديتثى مى  ييىث  

يسىى ي يلىى  خصىىث  االيتىى اض مىىت يسىى ي يلىى  الخصىىث  ثمىىت ينىىتج يىى  تخلحهىىت مىى  آثىىت ، ث 
اآلخىىى ط  مىىى  أحكىىىت  مىىى  حيىىى  الحضىىىث  ثالغيىىىت  ثاآلثىىىت  النتجمىىى  مىىى  ذلىىىك، فيسىىى ي يلىىى  
خصثم  االيت اض مىت يسى ي يلى  كتفى  الخصىثمت  مى  أحكىت  إذا  فعى  بىتلة طق المعتىتد 

 والصحيح  المعلن و.
 :(1) ف  االيت اض ي  ة طق ةل  يت ض في ديثى قتئم  -2

ثهىىذا مىىت يعىى   بىىتاليت اض التبعىىي، ثيعنىىي أ  يتقىىد  المعتىى ض بةلىى  يىىت ض فىىي  
ديىثى أخىى ى تكىىث  قتئمىى  ثهىىذا مىىت يعى   فىىي قىىتنث  الم افعىىت  بتىىدخل، أث انضىىمت  صىىتح  

م افعىىت  إذا كتنىى  هنىىتك  ابةىى  قتنثنيىى   142المصىىلح  للىىديثى ثفقىىت  لمىىت تقضىىي بىى  المىىتدة 
ثالمثضىىىث ، ثتخىىىتص المحكمىىى  التىىىي تنظىىى  الىىىديثى بىىىي  تلىىىك الىىىديثى مىىى  حيىىى  الخصىىىث  

م افعىىىت   365األصىىىلي  والمنظىىىث ةو بنظىىى  ةلىىى  االيتىىى اض إال فىىىي حىىىتلتي  بينتهمىىىت المىىىتدة 
 ثهمت:

                                                           

 الم ج  الستبق نحس . -1
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إذا كتنىىىى  المحكمىىىى  غيىىىى  مختصىىىى  نثييىىىىت  بنظىىىى  االيتىىىى اض التبعىىىىي )مثضىىىىث  الحكىىىى   -أ
 المعت ض يلي (.

 أصد   الحك  المعت ض يلي . إذا كتن  المحكم  أدن  د ج  م  المحكم  التي - 

َ  ةلىىىى  االيتىىىى اض التبعىىىىي أمىىىىت  محكمىىىى  مختصىىىى  نثييىىىىت    ثمقتضىىىى  ذلىىىىك أ  ياَقىىىىد 
 بمثضث  الحك  المعت ض يلي  ثفي نح  د جتهت.

لك  هل يجثز للقضتة الذي  أصد ثا الحكى  المعتى ض يليى  نظى  االيتى اض أ  أ   
ظىىىى ه  اليتىىىى اض الخىىىىت ج يىىىى  نظىىىى ه  لىىىىديثى الحكىىىى  المعتىىىى ض يليىىىى  تكىىىىث  متنعىىىىت  مىىىى  ن

 الخصثم  يل  الحك ؟
م افعىىت  ثالتىىي تتضىىم  أحىىثال  د  268سىىب  هىىذا التسىىتؤل هىىث مىىت ث د فىىي المىىتدة  

القضتة، ثهي تلك األحثال التي نص القتنث  يل  ثجث  التنحي ي  نظى  الىديثى إذا ثجىد 
م افعىت   267/4م افعىت ، حيى  نصى  المىتدة  267سب  م  األسبت  التي حددتهت المتدة 

يلىى  حتلىى  مىى  حىىتال  التنحىىي التىىي تثجىى   د القتضىىي ثهىىي حتلىى  مىىت إذا كىىت  قىىد أفتىى  أث 
ت اف  أث أدى شهتدة في الديثى أث كت  قد سبق نظ هت قتضيت  في م احل أخ ى م  الىديثى 

 أث كت  فيهت خبي ا  أث محكمت  أث محققت .
قضىىتة الىىذي  أصىىد ثا الحكىى  نعتقىىد أنىى  ال يثجىىد فىىي القىىتنث  مىىت يمنىى  القتضىىي أث ال 

المعتىى ض يليىى  مىى  نظىى  ايتىى اض الخىىت ج يىى  الخصىىثم   ثذلىىك أل  ايتىى اض الخىىت ج يىى  
الخصىىثم  مىىت هىىث إال ة طىىق حىىدده المشىى   يلجىى  بمقتضىىته الخىىت ج يىى  الخصىىثم  إلىى  ذا  
المحكمىى  التىىي أصىىد   الحكىى  المعتىى ض يليىى  بقصىىد إلغتئىى  إذا ثبىى  الغىىش أث التثاةىىؤ أث 

لجسي  ممى  مث ىل الخصى  فىي الىديثى، ثهىث يهىد  إلى  تبصى ة القتضىي بخةى  مى  اإلهمتل ا
تىىث   أمتمىى  بغىىش أث تثاةىىؤ أث إهمىىتل جسىىىي  مىى  شىى ن  أ  يخحىىي الحقيقىى   بهىىد  تضىىىليل 
المحكمىى  ثحملهىىت يلىى  الحكىى  الىىذي نةقىى  بىى  هىىذا مىى  جهىى ، ثمىى  جهىى  أخىى ى فىىس  إتتحىى  
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ذي فصىل فيى  يسىمك لى  بسصىالح مىت قىد ثقى  الح ص  لة ح النىزا  مى ة ثتنيى  يلى  القتضىي الى
 في  م  إيهت  حمل  يل  االيتقتد الذي كتن  خالصت  الحك  المعت ض يلي .

تجعىىىىل  (1)ثمىىىى  جهىىىى  ثتلثىىىى  فىىىىس  بعىىىىض التشىىىى طعت  ثمىىىى  بينهىىىىت المشىىىى   المصىىىى ي  
ايتىى اض الخىىت ج يىى  الخصىىثم  حتلىى  مىى  حىىتال  الةعىى  فىىي الحكىى  بتلتمىىت  إيىىتدة النظىى ، 

بى   القضىتة الىذي  نظى ثا النىزا  ثفصىلثا فيى  يمنعىث  مى  نظى ه مجىددا  إذا ةعى  ثل  يقل أحىد 
فيىىى  بتلتمىىىت  إيىىىتدة النظىىى   بىىىل هىىى  األثلىىى  بسصىىىالح مىىىت صىىىد  مىىىنه  ثتىىىدا ك مىىىت جىىىتء فىىىي 

 حكمه .
 ثالثًا: آثار رفع اعتراض الخارج عن الخصومة:

 يت ت  يل   ف  االيت اض أث ا  هتمت  همت: 
 يد أمت  القضتء.ة ح الخصثم  م  جد -1

 يد  ثقف تنحيذ الحك  المعت ض يلي . -2
 م افعت  ثهث مت نحتثل بيتن  في التتلي: 368، 367ثهذا مت نص  يلي  المثاد  

 أواًل: طرح الخصومة من جديد أمام القضاء:
يت تىى  يلىى   فىى  االيتىى اض إيىىتدة ةىى ح الخصىىثم  مىى  جديىىد أمىىت  القتضىىي لينظىى   

ْعَتىَ َض  االيت اض في حدثد مت  ف  ينى  االيتى اض، غيى  مقيىد بمىت قضى  بى  فىي الحكى  الما
يليىىى ، بنىىىتء  يلىىى  مىىىت ياَقىىىد  ا إليىىى  مىىى  أدلىىى  ثثقىىىتئ  جديىىىدة، ثقىىىد ينتهىىىي إلىىى  القضىىىتء لصىىىتلك 
، أث إل   فض االيت اض، أث بعد  قبثل ، أث بعد  اختصىتص المحكمى ، ثال يغيى   الماْعَت  ض 

 قد قض  في مثضث  النزا . م  ذلك أ  يكث  الحك  المعت ض يلي 

                                                           

 م افعت  مص ي. 241/8المتدة  -1



 83                                                                                                                                                   مجلة البحوث القانونية

 

 

 ثانيًا: عدم وقف تنفيذ الحكم المعترض عليه:
إ  االيت اض الذي ي فع  الخىت ج يى  الخصىثم  ال يت تى  يليى  ثقىف تنحيىذ الحكى   

المعت ض يلي   إال إذا كتن  هنتك أسبتبت  جدي  تىديثا إلى  ضى ث ة ثقىف تنحيىذ الحكى  فتى م  
 م افعت . 366ثفقت  لمت تنص يلي  المتدة  المحكم  بذلك بنتء  يل  هذه األسبت 

ثن ى أ  المش   كت  منةقيت  م  نحس  حينمت ل  ي ت  يلى  االيتى اض يلى  الحكى   
أث ا  مثقحت   أل  االيت اض يثج  إل  حك  نهىتئي حىتئز لقىثة األمى  المقضىي لى  يصىد  يبثىت ، 

ني معىىي ، ثطبىىدث بىىل بعىىد بحىى  ثتمحىىيص ثمثاجهىى  بىىي  الخصىىث  ثصىىد  مؤكىىدا  لم كىىز قىىتنث 
أ  المشىى   تبنىى  هىىذا المثقىىف لتثقعىى  أ  يكىىث  االيتىى اض كيىىديت  أث تعسىىحيت  ممىى  يملكىى ، ثال 

 يهد  م  ث ائ  سثى ممتةل  التنحيذ.
ثيليىى  فسنىىى  يحىىىق لمىىى  صىىىد  لصىىتلح  الحكىىى  المعتىىى ض يليىىى  أ  يةتلىىى  بتنحيىىىذه   

تنحيذ، فتنحيذ الحكى  يجعلى  ثيحقق غتيت  م  اللجثء للقضتء للحصثل يل  حك  يجد ة طق  لل
 ثاقعت  ملمثست .

ثمىى  ذلىىك أيةىى  القىىتنث  سىىلة  تقدي طىى  للمحكمىى  التىىي تنظىى  االيتىى اض فىىسذا  أ   
مىى  األسىىبت  مىىت يقنعهىىت بثقىىف تنحيىىذ الحكىى  فسنهىىت تىى م  بىىذلك، كىى   ياخشىى  مىى  التنحيىىذ ثقىىث  

يةلى  ثقىف ض   جسي  يصع  تدا ك نتتئج ، ثلكى  هىل يجىثز للمعتى ض يلى  الحكى  أ  
 التنحيذ في صحيح  االيت اض؟

م افعت  م  بيت  حق المعت ض في ةلى  ثقىف التنحيىذ،  366لقد خال نص المتدة  
غيىى  أننىىت نىى ى أنىى  ال يثجىىد مىىت يمنىى  مىى  ذلىىك، فللمعتىى ض أ  يبىىدي ةلىى  ثقىىف تنحيىىذ الحكىى  

أ   في صحيح  االيت اض، أث إبداء هىذا الةلى  فىي أي ثقى  أثنىتء نظى  االيتى اض، بشى  
يبىىي  األسىىبت  التىىي تىىديثه إلىى  هىىذا الةلىى ، ثللمحكمىى  أ  تسىىتجي  لهىىذا الةلىى  أث ت فضىى  
ثفقىىىت  لتقىىىدي هت ألسىىىبتب ، ثالمحكمىىى  ينىىىد نظ هىىىت االيتىىى اض فىىىس  األمىىى  أمتمهىىىت ال يخلىىىث مىىى  

 ف ضي :
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ْعَتىىى ضا فىىىي إثبىىىت  الغىىىش أث التثاةىىىؤ أث اإلهمىىىتل الجسىىىي  ممىىى  كىىىت   - األثل: أ  يىىنجك الما
ي الىىديثى فتلغىى  الحكىى  المعتىى ض يليىى  فىىي حىىق مىى  أصىىتب  الضىى   ثتظىىل للحكىى  يمثلىى  فىى

 .(1)حجيت  بي  الخصث  ثالغي  يدا المعت ض
الثىىتني: أ  يخحىىق المعتىى ض فىىي إثبىىت  الغىىش أث التثاةىىؤ أث اإلهمىىتل الجسىىي  ممىى  يمث  لىى   -

يكىىىث   فىىىي الىىىديثى التىىىي نىىىتج ينهىىىت الحكىىى  المعتىىى ض يليىىى ، فيت تىىى  يلىىى  هىىىذا اإلخحىىىتق أ 
الحكىىى  الىىىذي تىىى  االيتىىى اض يليىىى  مكتسىىىبت  الحجيىىى ، ثطنىىىتج جميىىى  آثىىىت ه بتلنسىىىب  لىىى ، ثتلزمىىى  
المحكمىىى  بىىىدف  غ امىىى  ال تزطىىىد يىىى  يشىىى ط  جنيهىىىت ، ثالتعثيضىىىت  إ  كىىىت  لهىىىت مىىىت يثجبهىىىت 

م افعىىىت  ثالىىىذي جىىىتء نصىىى  وإذا حكمىىى   368ثطب  هىىىت، ثهىىىذا مىىىت يسىىىتحتد مىىى  نىىىص المىىىتدة 
يتىىى اض أث ب فضىىى  ألزمىىى  المعتىىى ض بغ امىىى  ال تزطىىىد يىىى  يشىىى ط  المحكمىىى  بعىىىد  قبىىىثل اال

 جنيهت  فضال  ي  التضمينت  إ  كت  لهت ثج و.
ثنىى ى أ  مبلىىم الغ امىى  زهيىىد ال يحىىي بىىتلغ ض الىىذي ف ضىى  مىى  أجلىى ، ثهىىث التقليىىل  

م   ف  االيت اض إذا ل  يب  يل  أسبت  جدي  ثن مل م  المشى   التىدخل ب فى  مقىدا  هىذه 
 حت  تحقق الهد  الم جث منهت.الغ ام  
هىىذه أهىى  األحكىىت  القتنثنيىى  التىىي تنتثلهىىت المشىى   الليبىىي بشىى   ايتىى اض الخىىت ج يىى   

الخصىىثم ، فهىىل هىىذه األحكىىت  كتفيىى  لتنظيمىى ؟ ثهىىل هىىي مىى  اإليضىىتح بشىىكل يزطىىل اللىىب  
تىي ثيكشف الغمثض؟ هذا مت نتنتثل  في المةل  التتلي تح  ينىثا : اإلشىكتليت  العمليى  ال

 يثي هت ايت اض الخت ج ي  الخصثم .

                                                           

 .863، 862د. مصةح  كتمل كي ه، قتنث  الم افعت  الليبي، م ج  ستبق، ص -1
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 املطلب الثاني

 اإلشكاليات العملية اليت يثريها اعرتاض اخلارج عن اخلصومة
مىى  خىىالل التنظىىي  القىىتنثني لهىىذا المثضىىث  ثبتسىىتق اء النصىىثص المتعلقىى  بىى  ثىىت    

 قىىد تعيىىق هىىذهفىىي الىىذه  العديىىد مىى  التسىىتؤال  حىىثل هىىذا المثضىىث  تشىىكل إشىىكتليت  يمليىى  
 المكن  التي خثلهت المش   لم  هث لي  خصمت  في الديثى تتمثل في:

 مت هي األحكت  القتبل  لاليت اض يليهت؟ -1

 م  ه  األشختص الذي  يحق له  هذا االيت اض؟ -2

 مت ةبيع  هذا االيت اض؟ -3

 مت هي المثاييد التي يج  م ايتتهت في هذا االيت اض؟ -4

   في م حل  الةع  يلي  بسحدى ة ق الةع ؟هل يجثز االيت اض يل  الحك -5

 هل يجثز الةع  في الحك  الصتد  في االيت اض؟ -6
 كل هذه التستؤال  هي محث  د استنت في هذا المةل  م  خالل النقت  التتلي : 

 أواًل: األحكام القابلة لالعتراض عليها:
الىىىديثى م افعىىىت  يلىى  ويجىىثز لمىىى  يعتبىى  الحكىى  الصىىىتد  فىىي  363تىىنص المىىتدة  

 …وحج  يلي  
قد يبدثا للثهل  األثل  أ  القتنث  أجىتز  فى  االيتى اض للخىت ج يى  الخصىثم  يى   

أي حك ، فل  يى د فىي الىنص مىت يحيىد تخصىيص أحكىت  بعينهىت أث يىد  جىثاز  فى  االيتى اض 
 أمت  محكم  معين .

فلقىىد نظىى  المشىى   أحكىىت  ايتىى اض الخىىت ج يىى  الخصىىثم  ثأجىىتز فىىي نىىص المىىتدة  
ليىى  لمىى  يعتبىى  الحكىى  الصىىتد  فىىي الىىديثى حجىى  يليىى  ثلىى  يكىى  قىىد أدخىىل أث تىىدخل فىىي يت

الىىىديثى أ  يعتىىى ض يلىىى  الحكىىى  بشىىى   إثبىىىت  غىىىش ممثلىىى  أث تثاةئىىى  أث إهمتلىىى  الجسىىىي ، 
ثقصىىد مىى  ذلىىك أ  يكىىث  لكىىل شىىخص كىىت  مىى  المحتىى ض إدختلىى  فىىي الىىديثى لتعلىىق حقىى  
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حكىى  الصىىتد  فىىي هىىذه الخصىىثم  متىى  يلىى  بتلخصىىثم  ثلىى  يىىت  إدختلىى  أ  يعتىى ض يلىى  ال
 بهذا الحك .
  بشىىى   القضىىىتء اإلدا ي لىىى  يعتىىى   بىىىتيت اض 1971لسىىىن   88لكىىى  القىىىتنث   قىىى   

الخت ج ي  الخصثم  بتلنسىب  لوحكىت  الصىتد ة يى  دثائى  القضىتء اإلدا ي فىي شى   ديىثى 
للةعى  فىي  منى  ةى ق الةعى  المقبثلى  20، 19اإللغتء، حي  حىدد بمثجى  نصىثص المىثاد 

 19األحكت  الصتد ة م  دثائ  القضتء اإلدا ي فىي شى   ديىثى اإللغىتء حيى  حىدد  المىتدة 
الةعىىى  بتلتمىىىت  إيىىىتدة النظىىى  ثفقىىىت  للمثاييىىىد ثاألحىىىثال التىىىي  20الةعىىى  بىىىتلنقض، ثالمىىىتدة 
 يحددهت قتنث  الم افعت .

  الةعى  ثقد خ ج المش   في هذا القتنث  ي  األصىل العىت  الىذي يقضىي بى   يكىث  
م  أة ا  الخصثم  فال يقبل م  غي  الخص ، ثال يثج  إال لم  كت  ة فىت  فىي الخصىثم  
التىىىىي صىىىىد  فيهىىىىت الحكىىىى  المةعىىىىث  فيىىىى ، ثفقىىىىت  لمىىىىت تقضىىىىي بىىىى  القثايىىىىد العتمىىىى  فىىىىي قىىىىتنث  
الم افعت ، حي  أجتز الةع  في األحكىت  الصىتد ة فىي ديىتثى اإللغىتء لىذثي الشى   ثللنيتبى  

لةبيع  هذه الديتثى بتيتبت  أ  الحك  الصتد  في هىذه الىديثى لى  حجيى  يلى  العتم  نظ ا  
  بشىى   القضىىتء اإلدا ي، 1971لسىىن   88مىى  القىىتنث   قىى   21الكتفىى  بصىى طك نىىص المىىتدة 

ثم  ث  يكث  السىبيل الثحيىد للةعى  فىي حكى  اإللغىتء ممى  لى  يكى  ة فىت  فىي الخصىثم  هىث 
الخىىت ج يىى  الخصىىثم ، ثذلىىك لتحقيىىق االسىىتق ا  ة طىىق الةعىى  بىىتلنقض ال ة طىىق ايتىى اض 

 .(1)لوحكت  الصتد ة في ديثى اإللغتء
ثمىى  جهىى  أخىى ى يمكىى  اسىىتخالص نثييىى  الحكىى  الىىذي أجىىتز المشىى   للخىىت ج يىى   

الخصىىثم  االيتىى اض يليىى ، ثهىىث ذلىىك الحكىى  االنتهىىتئي الحتصىىل فىىي مثضىىث  الىىديثى، ألنىى  
 ثحده الذي يكتس  الحجي .

                                                           

 .29ص 2  16 ، مجل  المحكم  العليت،  28/6/1979ق جلس  2/25ي انظ  في ذلك ةع  إدا   -1
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القىىثل بىى   األحكىىت  الصىىتد ة أثنىىتء سىىي  الىىديثى ال يمكىى  أ  تكىىث  ثمىى  ثىى  يمكىى   
محال  لاليت اض يليهت م  الخت ج يى  الخصىثم  كىتلحك  بى فض الىدف  بعىد  االختصىتص، 

 ثالحك  ب فض الدف  ببةال  صحيح  الديثى، أث الحك  الصتد  بند  خبي .
مىى  الخىىت ج يىى   مىى  خىىالل مىىت تقىىد  يمكىى  القىىثل بىى   األحكىىت  القتبلىى  لاليتىى اض 

 الخصثم  تتمثل في: األحكت  االبتدائي ، األحكت  االنتهتئي ، ثاألحكت  البتت .
ثاألحكىىت  الصىىتد ة فىىي  ثال يسىىتثن  مىى  األحكىىت  سىىثى األحكىىت  الصىىتد ة أثنىىتء سىىي  الىىديثى  

ديىثى اإللغىتء فىي القضىتء اإلدا ي، ثهىذا مىىت يتحىق ثةبيعى  خصىثم  االيتى اض يلى  الحكىى  
يىى  الخصىىثم ، فكىىل حكىى  قتبىىل للتنحيىىذ يمكىى  االيتىى اض يليىى  مىى  الخىىت ج يىى  مىى  الخىىت ج 

 الخصثم  إذا تثاف   ش ث  االيت اض يلي .
 ثانيًا: األشخاص الذين يحق لهم االعتراض على الحكم:

م افعىىت  فسنىى  يحىىق لكىىل شىىخص غيىى  ةىى   فىىي الىىديثى  363ثفقىىت  لىىنص المىىتدة  
ىىْدَخل( يكىىث   ل أث ما َتىىَدخ   الحكىى  فىىي الىديثى حجىى  يليىى  ثأثبىى  الغىىش أث التثاةىىؤ )أصىيل أث ما

 اث اإلهمتل الجسي  مم  يمثل  في الديثى أ  يقث  ب ف  االيت اض.
فىىتلغي  الىىذي لىى  يكىى  ة فىىت  فىىي الخصىىثم  يمكىى  تحديىىده بسىىهثل  بىىتلنظ  ألةىى ا   

ل ي ، ثالماْدخلي ، لك  مت يثي  اللىب  فىي هىذا الىنص  اشىت اة  أ  الخصثم  األصليي  ثالماَتَدخ  
 يقث  م  يمثل هذا الغي  بتلغش أث التثاةؤ أث اإلهمتل الجسي .

إ  التمثيل في الىديثى ي خىذ صىث ا  يديىدة فى ي منهىت معتبى ا  فىي هىذا الىنص هىذا مىت  
 نحتثل بيتن  تبتيت .

 :(1)ينقس  تمثيل الخصث  في الخصثم  إل  يدة أنثا  هي 
                                                           

د. أحمىىىد مىىىته  زغلىىىثل، د. يثسىىىف يثسىىىف أبثزطىىى ، أصىىىثل ثقثايىىىد الم افعىىىت ، م جىىى   انظىىى  فىىىي ذلىىىك: -1
، النشىت  القضىىتئي، 2ثمىت بعىدهت، أسىىتتذنت د. الكىثني يلىي ايبىثده، قىىتنث  يلى  القضىتء، ج 1368سىتبق، ص

 ثمت بعدهت. 96 ، ص1998، 1العلمي ،  م كز البحث  ثالد است  
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 التمثيل اإلج ائي: -1
يبتشىى  أث ياَبتَشىىى ا فىىي مثاجهتىىى  يمىىال  إج ائيىىىت  أ  يكىىث  أهىىىال   يتةلىى  المشىى   فىىىيم  

للتقتضي، فسذا ل  تتثف  في  هذه األهلي  فسن  ال يسىتةي  مبتشى ة أيمىتل الخصىثم ، ثطلىز  أ  
يمثلىىى  فيهىىىت ممىىىىثال  قتنثنيىىىت  تتىىىثاف  لىىىى  هىىىذه األهليىىىى   ليبتشىىى  اإلجىىى اءا  نيتبىىىى  يىىى  الخصىىىى  

 يكث  للشخص االيتبت ي ثالشخص الةبيعي.األصيل، ثالتمثيل اإلج ائي قد 
 التمثيل اإلج ائي للشخص االيتبت ي. -أ

يىىت  مقتضىىتة الشىىخص االيتبىىت ي يىى  ة طىىق مىى  يمثلىى  قتنثنىىت  ثفقىىت  لنظتمىى  الىىداخلي  
 ثلثائح ، حي  تقتضي ةبيعت  أ  يمثل  شخص ةبيعي في اإلج اءا .

 تمثيل الشخص الةبيعي: - 
ص غيى  أهىل للتقتضىي يتقتضى  ينى  مى  يمثلى ، أث النتئى  القتيدة أن  إذا كىت  الشىخ 

 ين  كتلثلي للصغي  المميز أث غي  المميز، أث الثصي للقتص ، أث القي  للمحجث  يلي .
 تمثيل اتحىتقي: -ج

حيىىى  يجىىىثز للشىىىخص ثلىىىث كىىىت  كتمىىىل األهليىىى  أ  يثكىىىل شخصىىىت  آخىىى  للتقتضىىىي  
 تل .بتسم  بش   إثبت  صحت  في التقتضي ي  ة طق  الثك

 التمثيل الحني: -2
ثهىىث الغتلىى ، بتيتبىىت  أ  الخصىىثم  نشىىت  قىىتنثني يحتىىتج إلىى  خبىى ة ال تتىىثاف  فىىي  

الشىىخص العىىتدي، فيلجىى  الخصىى  إلىى  مىى  يمثلىى  مىى  أهىىل الخبىى ة ثالد ايىى  لممت سىى  األيمىىتل 
اإلج ائيى ، افت ضىهت المشى   فىىي المحىتمي ، ف ثكىل لهى  ثحىىده  سىلة  تمثيىل الخصىث  تمثىىيال  

يىىت  أمىىت  القضىىتء، يىىت  يىى  ة طىىق تثكيىىل يخىىثل المحىىتمي القيىىت  بكتفىى  اإلجىى اءا  القضىىتئي  فن
 ثمبتش ة حقثق الدفت .

 التمثيل المحتى ض: -3
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ثهذا النث  مى  التمثيىل يحتى ض فيى  القضىتء أ  الخصى  المتثىل فىي الخصىثم  يمثىل  
 غي ه مم  ال يكث  متثال  فيهت.

يىىى ه مىىى  أنىىىثا  التمثيىىىل فىىىي أنىىى  ثسىىىيل  لنحىىىتذ ثهىىىذا النىىىث  مىىى  التمثيىىىل يتحىىىق مىىى  غ 
اإلجىىى اءا  فىىىي مثاجهىىى  مىىى  ال يكىىىث  مىىىتثال  فىىىي الخصىىىثم   غيىىى  أ  الخصىىى  فىىىي األنىىىثا  

 األخ ى للتمثيل هث الخص  األصيل ثممثل  لي  سثى أداة ل .
أمت في هذا النىث  مى  التمثيىل فتلخصى  هىث الشىخص المتثىل فىي الخصىثم  أمىت مى   

كمي.يمثل  فلي  إال خص    محت ض أث حا
 ثم  صث  هذا النث  م  التمثيل الحكمي: 

 تمثيل السلف للخلف: -أ
القتيىىدة أ  الحكىىى  الصىىتد  فىىىي مثاجهىى  السىىىلف ي تىى  آثىىىت ه تجىىته الخلىىىف )يىىىت  أث  

ختص( فتلحك  الصتد  لمصلح  المث   أث ضده يكث  حجى  للىثا   أث يليى  بثصىح  خلحىت  
 يتمت .

بىىىتئ  أث ضىىىده يكىىىث  حجىىى  للمشىىىت ي أث ضىىىده بثصىىىح  ثالحكىىى  الصىىىتد  لمصىىىلح  ال 
 خلحت  ختصت  ةتلمت أ  الحك  قد صد  قبل انتقتل الحق إلي .

ثالثاقىىى  هنىىىت أنىىى  ال تثجىىىد نيتبىىى  بىىىتلمعن  الحنىىىي بىىىي  السىىىلف ثالخلىىىف ثبىىىي  البىىىتئ   
 ثالمشت ي ثكل مت هنتلك هث تمثيل حكمي يحت ض  القضتء.

 تمثيل الثا   للت ك : - 
  قبىىل أيلثلتهىىت للث ثىى  تعتبىى  ثحىىدة مسىىتقل  يىى  أشىىختص الث ثىى  ثأمىىثاله ، إ  الت كىى 

يمثلهىىت أيىىت  مىىنه  أمىىت  القضىىتء، فلىىث أ  ثا ثىىت  ةلىى  الحكىى  للت كىى  بكتملهىىت ثلىى  يقتصىى  يلىى  
المةتلب  بنصيب  الشخصي، أث اختصم  الغي  ةتلبت  الحك  يل  الت ك  بكىل مىت يليهىت، فىس  

 عتب  ممثال  لبتقي الث ث  في الديثى حكمت .الثا   الحتض  في الديثى ي
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يالحىىظ مىى  خىىالل مىىت سىىبق أ  صىىحت  التمثيىىل للخصىىث  يديىىدة فعىى  أي صىىح  مىى   
 م افعت ؟ 363صحت  التمثيل يتحد  المش   في نص المتدة 

م افعىت   363ال مجتل للشك في أ  المش   يقصد بتلتمثيل الثا د فىي نىص المىتدة  
ض للخىىت ج يىى  الخصىىثم ، ثيشىىمل هىىذا التمثيىىل خلحىىتء الشىىخص التمثيىىل الحكمىىي اث المحتىى  

 ثدائني .
فىىىال خىىىال  فىىىي الىىى أي فىىىي أ  األحكىىىت  الصىىىتد ة فىىىي مثاجهىىى  السىىىلف يسىىىتحيد منهىىىت  

 .(1)الخلف العت  أث يضت ، تبعت  لمت إذا كت  الحك  قد صد  لصتلك السلف أث ضده
نتقىىتل الحىىق إليىى  ياْحىىَتجُّ ثالقتيىىدة أ  األحكىىت  التىىي تصىىد  فىىي مثاجهىى  السىىلف قبىىل ا 

بهت يل  الخلف، ثكذلك الش   إذا صد  الحك  قبل أ  يصبك حق الخلف نتفذا  فىي مثاجهى  
 .(2)الغي 

هىىذا يىى  الخلىىف العىىت . أمىىت الخلىىف الخىىتص فىىس  حجيىى  الحكىى  ال تمتىىد إليىى  إال إذا  
 كت  الحك  ستبقت  ي  اكتست  الخلف حق .

العىىت ، فيعتبىى  الحكىى  الصىىتد  يلىى  المىىدي  حجىى   ثالىدائ  العىىتدي ي خىىذ حكىى  الخلىىف 
لىى  أث يليىى  تبعىىت  لمىىت إذا كىىت  صىىتد ا  لصىىتلك المىىدي  أث ضىىده، ثلىىث كىىت  الحكىى  صىىتد ا  بعىىد 

 .(3)تت طت الدي  ألن  يعتب  ممثال  بثاسة  مدين 
أمىىت الىىدائ  المىى ته  فسنىى  ي خىىذ حكىى  الىىدائ  العىىتدي، ثيحىىتج فىىي مثاجهتىى  بتألحكىىت   

لصتلك المدي  أث ضده، سثاء صد  الحكى  فىي تىت طت سىتبق يلى  قيىد الى ه  أث  التي تصد 
 .(1)الحق يلي ، إذ يعتب  ممثال  بثاسة  المدي 

                                                           

 .679، ص366، بند 2، ج1973د. يبدال زاق السنهث ي، الثسي  في ش ح القتنث  المدني، ةبع   -1

 الم ج  الستبق نحس . -2

 .681، ص367د. يبدال زاق السنهث ي، الثسي  في ش ح القتنث  المدني، م ج  ستبق بند  -3
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يتضك ممت تقد  أ  المشى   يقصىد بتلتمثيىل فىي الىديثى التمثيىل الحكمىي للمعتى ض  
شىت  أث تثاةئىت  يل  الحك  في الىديثى، فمى  ماث  ىل تمثىيال  حكميىت  فىي الىديثى ثا تكى  ممثلى  غ

أث إهمتال  جسيمت  م  ش ن  أ  جعل الحك  يصد  ملحقت  ب  أضى ا ا  يكىث  لى  حىق االيتى اض 
 يل  هذا الحك .

 ثالثًا: طبيعة االعتراض:
ي ف  ايت اض الخت ج ي  الخصثم  بتلة ق المعتتدة للىديتثى أث يى  ة طىق ةلى   

ثم  يل  المحكم  مى  جديىد، يت ض في ديثى قتئم ، ثطت ت  يل   فع  إيتدة ة ح الخص
هىىذا المثقىىف مىى  المشىى   يثيىى  تسىىتؤال  محىىتده مىىت ةبيعىى  هىىذا االيتىى اض؟ بمعنىى  هىىل يمكىى  

 ايتبت ه ة طقت  م  ة ق الةع  المنصثص يليهت في قتنث  الم افعت ؟
إل  أ  المش   أثجد ة طقت  ختصت  لاليت اض يلى  الحكى   (2)يذه  جتن  م  الحق  

د يصي  م  ل  يستةيعث  ثلثج ة ق الةع   ألنهى  لى  يكثنىثا خصىثمت  دفعت  للض   الذي ق
: 363في الديثى، ثل  يجعل  ة طقت  م  ة ق الةع ، بل أف د ل  بتبت  ختصت  في المىثاد مى  

 م افعت . 368
إلى  القىثل بى   ايتى اض الخىت ج يى  الخصىثم  مىت  (3)ثطذه  جتن  آخ  مى  الحقى  

 غي  العتدي ، ش ن  ش   الةع  بتلنقض.هث إال ة طق ختص م  ة ق الةع  
إلى  ايتبىت  ايتى اض الخىت ج يى  الخصىثم  صىث ة  (4)ثطذه  جتن  ثتل  م  الحقى  

 م  صث  الديثى البثليصي  تتالء  م  ةبيع  الحك .
                                                                                                                                                 

لخصىث  كسىب  للةعى  بتلتمىت  إيىتدة النظى ، دا  الجتمعى  الجديىدة د. سني  أحمد محمد يثسف، غش ا -1
 ، د. ، 1975، 2، د. فتحىىىىىي ثالىىىىىي، مبىىىىىتدإل القضىىىىىتء المىىىىىدني،  469 ، ص1998للنشىىىىى ، اإلسىىىىىكند ط ، 

 .625ص

 .374د. أحمد يم  أبثزقي ، قتنث  الم افعت ، م ج  ستبق، ص -2

 .855ستبق، ص د. مصةح  كتمل كي ه، قتنث  الم افعت  الليبي، م ج  -3

 .685، ص368د. يبد ال زاق السنهث ي، الثسي  في ش ح القتنث  المدني، م ج  ستبق، بند  -4
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ثنعتقد أ  ايت اض الخت ج ي  الخصثم  لي  ة طقت  م  ةى ق الةعى  أل  الةعى   
ثى التي صد  فيهت الحكى  المى اد الةعى  فيى ، ثهىذا مىت ال يكث  إال لم  كت  خصمت  في الدي

جعىىل المشىى   يحىى د لىى  بتبىىت  ختصىىت  فىىي القىىتنث  ثلىى  يجعلىى  فصىىال  مىى  فصىىثل بىىت  الةعىى ، 
األمىى  الىىذي ينبىىئ يىى  نيىى  المشىى   فىىي اسىىتبعتده مىى  ةىى ق الةعىى ، ثمىى  ثىى  فسنىى  ال يمكىى  

س  المش   يلى  غيى  يتدتى  ايتبت ه ة طقت  م  ة ق الةع  هذا م  جه ، ثم  جه  أخ ى ف
فىىىي الةعىىىث  أثجىىى  يلىىى  المحكمىىى  إذا حكمىىى  بعىىىد  قبىىىثل االيتىىى اض أث  فضىىى  أ  تلىىىز  

 368المعت ض بدف  غ امى  متليى ، فضىال  يى  التعىثيض إ  كىت  لى  ثجى  ثفقىت  لىنص المىتدة 
 م افعت  األم  الذي يؤكد يد  انتمتئ  إليهت.

ل  ختصىى  أثجىىدهت المشىى  ، ثنظىى  فىىتيت اض الخىىت ج يىى  الخصىىثم  مىىت هىىث إال ثسىىي 
أحكتمهت  حت  يلج  بثاسةتهت الغي  إل  المحكمى  التىي أصىد   الحكى  يةلى  بمثجبهىت يىد  
نحتذ الحك  الصتد  م  القضىتء ثالىذي الحىق أث يلحىق بى  ضى  ا ، فهىث ة طىق خىتص يختلىف 

 ي  ة طق الةع  المع ثف  في قتنث  الم افعت .
 رابعًا: ميعاد تقديم االعتراض:

بتسىتق اء النصىىثص السىت  المتعلقىى  بىىتيت اض الخىت ج يىى  الخصىثم  الىىثا دة بتلبىىت   
نجىىد أ  المشىى   لىى  يحىىدد ميعىىتدا   368: 363الثتلىى  يشىى  مىى  قىىتنث  الم افعىىت  المىىثاد مىى  

ل ف  االيت اض، كمت فعل في ة ق الةع  يل  األحكت  ثذلك ي ج  إلى  ةبيعى  االيتى اض 
    ف  االيت اض يكث  في أي ثق  يت  في  العل  بتلحك .الختص ، ثيلي  يمك  القثل ب 

ثم  تسليمنت بتلةبيع  الختص  لاليت اض  إال أننت ال نثافق المش   فيمىت ذهى  إليى   
مىىى  يىىىد  تحديىىىد ميعىىىتد لممت سىىى  حىىىق االيتىىى اض  لمىىىت فىىىي ذلىىىك مىىى  تهديىىىد لحجيىىى  الحكىىى  

دا  ألحىىد الخصىىث ، ثيعةىىي لمىى  الصىىتد  الىىذي يؤكىىد حقىىت َع متنتزيىىت  يليىى ، أث ينشىىئ حقىىت  جديىى
صد  لصتلح  سىندا  تنحيىذيت  ثاجى  النحىتذ إذا اسىتثف  األثضىت  القتنثنيى  لىذلك، فحىتك المجىتل 
بصث ة مةلق ، ثيىد  تحديىد ميعىتد لممت سى  هىذا الحىق وحىق االيتى اضو فيى  تهديىد للحقىثق، 
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متل هىىذه المكنىى  أ  ثيىىد  اسىىتق ا  للم اكىىز القتنثنيىى ، إذ َحْسىى ا الغيىى  الىىذي يملىىك حىىق اسىىتع
 يت بص إل  حي  ثق  تنحيذ الحك  ثيمت   حق  في االستعمتل لهذه المكن .

ثن ى ض ث ة تدخل المش   إمت بتحديد مدة زمني  م  تت طت العلى  بىتلحك  يىت  اتخىتذ  
ال كىىت  غيىى  مقبىىثل، أث أ  تكىىث  المىىدة مىى  تىىت طت العلىى  بمبتشىى ة  مكنىى  االيتىى اض خاللهىىت ثا 

 يذ.إج اءا  التنح
 خامسًا: إمكانية رفع االعتراض على الحكم أثناء الطعن عليه:

االيتىى اض يلىى  الحكىى  مىى  الخىىت ج يىى  الخصىىثم  مكنىى  يسىىتعملهت الغيىى  ممىى  لىى   
يكىىى  خصىىىمت  فىىىي الىىىديثى، إذا كىىىت  الحكىىى  فىىىي الىىىديثى حجىىى  يليىىى ، بشىىى   إثبىىىت  غىىىش أث 

 تثاةئ أث إهمتل م  يمثل  في الديثى.
فهث مكنى  يسىتعملهت الخصىث  فىي الىديثى ينىدمت لى  ي تضىثا  أمت الةع  يل  الحك  

الحكىى  الصىىتد  فيهىىت، بهىىد  تصىىحيك مىىت يعيىى  الحكىى  مىى  خةىى  فىىي الثاقىى  أث القىىتنث ، أث 
بةال  الحك  إذا شتب  يي  يبةل   حي  ال يجثز  فى  ديىثى أصىلي  بىبةال  الحكى  إال إذا 

تدة النظىى  فىىي المنتزيىى ، ثقىىد حىىدد كىىت  منعىىدمت . فكالهمىىت يهىىد  إلىى  الةلىى  مىى  القضىىتء إيىى
القتنث  كيحي  مبتش ة كل منهمت، فهل يجثز أ  يقث  الخت ج ي  الخصىثم  بىتاليت اض يلى  
الحك  الذي ةعى  أحىد الخصىث  فيى  بسحىدى ةى ق الةعى  االسىتئنت ، التمىت  إيىتدة النظى ، 

 النقض؟
يلى  الحكى  المى اد لإلجتب  يل  هىذا التسىتؤل البىد لنىت مى  التح قى  بىي  أنىثا  الةعى   

 االيت اض يلي  ثفقت  للتتلي:
إذا كىىىىىت  الحكىىىىى  المىىىىى اد االيتىىىىى اض يليىىىىى  مةعثنىىىىىت  فيىىىىى  بتالسىىىىىتئنت  ثالزالىىىىى  محكمىىىىى   -1

االسىىتئنت  تنظىى  الةعىى  فسنىى  ال يمكىى  القىىثل بىىتاليت اض يلىى  الحكىى  المعتىى ض يليىى  أمىىت  
حكمىىى  االسىىىتئنت  حيىىى  المحكمىىى  التىىىي أصىىىد ت  لخىىى ثج النىىىزا  يىىى  ثاليتهىىىت ثانتقتلىىى  إلىىى  م

للمعتىى ض أ  يتىىدخل فىىي الىىديثى المنظىىث ة أمىىت  محكمىى  االسىىتئنت  التىىي تنظىى  االسىىتئنت  
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يل  أست  مت يقد  لهت م  أدل  ثدفث  ثدفىت  جديىد، ثمىت كىت  قىد قىد  مى  ذلىك إلى  محكمى  
الد جىى  األثلىى  ومحكمىى  الحكىى  المىى اد االيتىى اض يليىى و، ثيكىىث  التىىدخل بصىىحيح  تىىدخل أث 

 م افعت . 142، 322/2  يت ض في الديثى كتتب  أث شحته  ثفقت  لنصثص المثاد بةل

بتلنسب  لوحكت  المةعث  يليهت بتلتمت  إيتدة النظ  فىتلحك  المى اد االيتى اض يليى  لى   -2
يخ ج م  حثزة المحكم  التي أصد ت ، ذلك أ  الةع  بتلتمت  إيتدة النظ  تنظى ه المحكمى  

  ثىى  يمكىى  القىىثل انىى  بسمكىىت  الخىىت ج يىى  الخصىىثم  االيتىى اض التىىي أصىىد   الحكىى ، ثمىى
يلىىى  الحكىىى  الصىىىتد  فىىىي الىىىديثى، ثيعتبىىى  حجىىى  يليىىى   بتلتقىىىد  بتيت اضىىى  يلىىى  الحكىىى  إذا 

 تثف   ش ثة  أمت  المحكم  التي تنظ  الةع  بتلتمت  إيتدة النظ .

العليىت محكمى  قىتنث  بتلنسب  لوحكت  المةعىث  يليهىت بىتلنقض فسنى  ثنظى ا  أل  المحكمى   -3
ال محكم  ثقتئ  ثأ  الةع  بتلنقض ال يثقف تنحيذ الحكى  المةعىث  فيى  بىتلنقض فسنى  يمكى  
القىىىثل بسمكتنيىىى  ايتىىى اض الخىىىت ج يىىى  الخصىىىثم  يلىىى  الحكىىى  المةعىىىث  فيىىى  بىىىتلنقض أمىىىت  

 المحكم  التي أصد   الحك  المةعث  يلي  بتلنقض يند مبتش ة التنحيذ.

 
 ية الحكم الصادر في االعتراض للطعن:سادسًا: مدى قابل

بتستق اء نصثص البت  الثتل  يشى  مى  قىتنث  الم افعىت  المتعلقى  ب حكىت  ثتنظىي   
 ايت اض الخت ج ي  الخصثم ، نجدهت قد خل  م  النص يل  هذه المس ل .

ثحيىى  إ  ايتىى اض الخىىت ج يىى  الخصىىثم  يلىى  الحكىى  الصىىتد  فيهىىت يت تىى  يليىى   
  م  جديد يل  المحكم  في حدثد مت  ف  ين  االيتى اض، فىس  الحكى  إيتدة ة ح الخصثم

الصتد  فىي االيتى اض مى  المحكمى  التىي نظ تى  يكىث  حكمىت  جديىدا  فىي المنتزيى ، ثمى  ثى  
نىى ى أنىى  يخضىى  للقثايىىد العتمىى  مىى  حيىى  جىىثاز الةعىى  فيىى  بىىتلة ق العتديىى  ثغيىى  العتديىى  

اليتى اض يخضى  للةعى  يليى  بةى ق الةعى  ثال ثيلي  يمك  القثل ب   الحك  الصتد  فىي ا
 يثجد في القتنث  مت يمن  ذلك أث يقيده إذا مت تثاف   األسبت  الستئغ  للةع .
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 اخلامتة

ثهكىىذا ثكمىىت هىىث حىىتل كىىل شىىيء نصىىل إلىى  نهتيىى  ث قتنىىت البحثيىى  هىىذه، التىىي تجثلنىىت  
شىىىكتليتت  العم ليىىى  فىىىي قىىىتنث  فيهىىىت مىىى  خىىىالل ينثانهىىىت وايتىىى اض الخىىىت ج يىىى  الخصىىىثم  ثا 

الم افعت  الليبيو حي  استع ضنت مالمك التنظىي  القىتنثني اليتى اض الخىت ج يى  الخصىثم  
ثفقىت  لنصىىثص قىتنث  الم افعىىت  الليبىىي، ثى  تع ضىىنت لمىىت  أينىته مىى  إشىىكتليت  يمليى  فىىي هىىذا 

 المثضث .
 ثقد اتضك لنت م  خالل ذلك النتتئج التتلي : 

لخصىىثم  جىىتء معتلجىى  لحىىتال  تمتىىد فيهىىت آثىىت  الحكىى  إ  ة طىىق ايتىى اض الخىىت ج يىى  ا -1
لغي  الخصث  ممى  كىت  ممىثال  فىي الىديثى بغيى ه ثال يملىك حىق الةعى  يلى  الحكى  ألنى  لى  

 يك  خصمت  في الديثى.

إ  ة طق ايت اض الخت ج ي  الخصثم  ة طق ختص لدف  الض   م  الحك  الصىتد   -2
 الذي تمتد آثت ه لغي  الخصث .

ق ايتىى اض الخىىت ج يىى  الخصىىثم  لىى  ينظمىى  المشىى   ضىىم  ةىى ق الةعىى  يىى  إ  ة طىى -3
 األحكت  الختالف  ينهت.

إ  تنظىىي  المشىى   اليتىى اض الخىىت ج يىى  الخصىىثم  مشىىث  بتلقصىىث  ممىىت يجعىىل البىىت   -4
 محتثحت  لالجتهتد ثالتحسي ، ثطثي  العديد م  اإلشكتليت ، ثم  مظته  هذا القصث :

 لتي تقبل االيت اض.يد  تحديده لوحكت  ا -أ
 يد  إيضتح صح  تمثيل الغي  في الديثى. - 
 يد  تحديد ميعتد لمبتش ة هذا الحق. -ج
 يد  بيت  مدى جثاز استعمتل هذا الحق أثنتء الةع  يل  الحك . -د

ثأمت  هىذه النتىتئج فسننىت نهيى  بتلمشى   ضى ث ة التىدخل ثا يىتدة تنظىي  هىذا المثضىث   
 ثيعمل يل  تالفي العديد م  اإلشكتليت .بمت يكحل إزال  القصث ، 
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ثأخيىى ا  فىىس  مىىت تثصىىلنت إليىى  فىىي هىىذه الد اسىى  المتثاضىىع  مىىت هىىث إال نتىىتج اسىىتق ائنت  
للنصثص القتنثني  ذا  العالق  فىي قىتنث  الم افعىت ، ثق اءتنىت لمؤلحىت  مى  كىت  لهى  فضىل 

 اسى  إشىكتليتت  يلنىت  بىذلك السبق، ثن مل أ  نكث  قد سىتهمنت فىي بيىت  معىتل  هىذا النظىت ، ثد
ف ْقَنىت فىذلك فضىل مى  هللا، ثا    نحيد قت ئنىت ثنعىي  متخصصىت  ثنحىتك لبتحى  آخى  ة طقىت ، فىس  ثا

 ل  يتحقق شيء م  ذلك فيكحينت ش   المحتثل ، ثهللا م  ث اء القصد ثهث يهدي السبيل.
 .ثآخ  ديثانت أ  الحمد هلل    العتلمي  
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 املراجــع

 أواًل: الكتب:
د. أحمىىىد يمىىى  أبثزقيىىى ، قىىىتنث  الم افعىىىت  د ث  مىىىثجزة لةىىىال  القىىىتنث ، الجىىىزء األثل،  -

  .2008الةبع  الثتني ، منشث ا  جتمع  قت طثن ، 
د. أحمد مته  زغلثل، د. يثسف يثسف أبثزطىد، أصىثل ثقثايىد الم افعىت  ثفقىت  لمجمثيى   -

لم تبةىىى  بهىىىت، الجىىىزء الثتلىىى ، دث  الم افعىىىت  المدنيىىى  ثالتجت طىىى  ثالتشىىى طعت  المكملىىى  لهىىىت ثا
 تت طت، دث  نتش .

د. مصةح  كتمل كي ه، قىتنث  الم افعىت  الليبىي، منشىث ا  الجتمعى  الليبيى ، دا  صىتد ،  -
 بي ث ، دث  تت طت.

د. الكىىىثني يلىىى  ايبىىىثده، قىىىتنث  يلىىى  القضىىىتء، الجىىىزء الثىىىتني، النشىىىت  القضىىىتئي، م كىىىز  -
  .1998األثل ،  البحث  ثالد است  العلمي ، الةبع 

  .1973د. يبد ال زاق السنهث ي، الثسي  في ش ح القتنث  المدني، ةبع   -
د. سىىني  أحمىىد محمىىد يثسىىف، غىىش الخصىىث  كسىىب  للةعىى  بتلتمىىت  إيىىتدة النظىى ، دا   -

  .1998الجتمع  الجديدة للنش ، اإلسكند ط ، 
 ، دث  نتش . 1975د. فتحي ثالي، مبتدإل القضتء المدني، الةبع  الثتني ،  -

 ثانيًا: المدونات القضائية:
 .2، العدد 16مجل  المحكم  العليت، السن   -

 ثالثًا: المدونات التشريعية:
 قتنث  الم افعت  المدني  ثالتجت ط  الليبي. -
 قتنث  الم افعت  المدني  ثالتجت ط  المص ي. -
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 ليبيال املرافعات قانون يف وغيابهم اخلصوم حلضور املنظمة القواعد
  الشرعية احملاكم إجراءات وقانون

عبدالعالي عبداهلل حممد. أ


 

 :مقدمة
 ثنزاهى  حيىتد تضىم  أ  شى نهت مى  المبتدإل م  مجمثي  يل  القضتئي النظت  يقث  
ظهىىت  ا للحقيقىى  ينثانىىت القضىىتئي الحكىى  يكىىث   حتىى  ،الخصىىث  بىىي  ثالمسىىتثاة القضىىتء  للعىىدل ثا 

 .الخصث  بي 
: البسىىي  محهثمىى  فىىي يعنىىي ثالىىذي ،الخصىىث  بىىي  المثاجهىى  دأمبىى المبىىتدإل هىىذه ثمىى  

 بتلقيىت  ذلىك كىت  سىثاء بهىت العلى  لهى  يتى ت  بحيى  الخصىث  مثاجهى  فىي تتخىذ اإلج اءا  أ 
 أث الخصىى  حضىىث  فىىي التحقيقىىت  إجىى اء أث الةلبىىت  إبىىداء مثىىل حضىىث ه  فىىي بىىتإلج اءا 

 .ثمنتقشتهت يليهت  االةال م  تمكين  أث حتض ا يك  ل  إذا بهت إيالن 
 ثاألدلىىى  للةلبىىىت  الخصىىىث  بىىىي  حىىى ة منتقشىىى  نتيجىىى  القضىىىتئي الحكىىى  يىىى تي ثبىىىذلك 
 يلىىى  ثالىىى د دفتيىىى  أثجىىى  يىىى ض خصىىى  كىىىل متنىىىتثل فىىىي ثيكىىىث   ،القضىىىي  فىىىي المة ثحىىى 
 .حجج  ثدحض خصم  اديتءا 
 الىدثد م  يتمك  لكي اآلخ  الخص  يج ط  بمت خص  كل إيال  يج  فسن  ث  ثم  

 الحىىىىى ة المنتقشىىىىى  بعىىىىىد حكمهىىىىىت إصىىىىىدا  المحكمىىىىى  تسىىىىىتةي  ثحتىىىىى  ،ثحقثقىىىىى  صىىىىىتلح م يىىىىى 
 .ثالمنتسب 
 القضىىىتئي  الىىىنظ  يليهىىىت تقىىىث  التىىىي األستسىىىي  المبىىىتدإل مىىى  المثاجهىىى  مبىىىدأ ثيعتبىىى  
ىىت ،العدالى  أداء حسىى  ثيضىم  الخصىىث  بىىي  المسىتثاة مبىىدأ يعكى  فهىىث ،المختلحى   لهىىذا ثتةبيق 
 األقىىىل يلىىى  أث األةىى ا  جميىىى  سىىىمت  قبىىل الىىىديثى  فىىىي يحكىى  أ  للقتضىىىي يجىىىثز ال المبىىدأ

                                                           

-  مص ات  جتمع -القتنث   بكلي  محتض.  
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 ثتقىدي  دفتيى  إلبىداء الحضىث  مى  الخصى  تمكى  التىي القتنثنيى  بىتإلج اءا  القيت  م  الت كد
 .ةلبتت 

 قىىدم  قىىد ثمسىىتندا  سىىمعهت قىىد أقىىثال يلىى  إال حكمىى  يبنىى  أ  للقتضىىي يجىىثز فىىال 
 إيىىال  الليبىىي الم افعىىت  قىىتنث   فىىي ثاجهىى ال مبىىدأ تةبيىىق مظىىته  ثمىى  ،الم افعىى  أثنىىتء إليىى 

 يكىىث   بحيى  ،قتنثنىت ثالمحىددة الالزمىى  البيتنىت  يلى  مشىتمل  يليىى  للمىدي  الىديثى  صىحيح 
 ثتىىت طت خصىىم  ثبيتنىىت  ثأسىىتنيدهت ثاديتءاتىى  خصىىم  بةلبىىت  تىىت  يلىى  يلىى  يليىى  المىىدي 
 ثكىىىىذلك ،ت م افعىىىى( 82-81-80) المىىىىثاد ،أمتمهىىىىت الحضىىىىث  المةلىىىىث  ثالمحكمىىىى  الجلسىىىى 
 فقىىىد أث الثفىىتة بسىىىب  فيهىىت االسىىىتم ا  الخصىىث  أحىىد يلىىى  تعىىذ  إذا الخصىىىثم  سىىي  انقةىىت 
 ثثجىىث  ،م افعىىت ( 249) المىىتدة. النىىتئبي  مىى  ينىى  يبتشىى  كىىت  مىى  صىىح  زثال أث األهليىى 
 ،بهىىت النةىىق ينىىد حتضىى ا يكىى  لىى  الىىذي للخصىى  اإلثبىىت  بىىسج اءا  الصىىتد ة األحكىىت  إيىىال 
 .م افعت ( 148) المتدة ،اإلثبت  إج اء تت طت بتعيي  الصتد ة ألثام ا إيال  ثكذلك

 الخصى  شىخص إلى   دثد أث جديىدة ةلبىت  يل  المشتمل  المذك ا  إيال  ثطتعي  
 .م افعت ( 104) المتدة ،المتغي 
 لى  مسىتندا  أث أث اق قبىثل أث جديدة ةلبت  إبداء يجثز ال الم افع  بت  قحل ثبعد 

 .اآلخ  خص ال يليهت يةل 
 يلىى  ثح صىى  المثاجهىى  بمبىىدأ الليبىىي المشىى   احتحىىتء نالحىىظ ذكىى  مىىت خىىالل ثمىى  
 حتىىى  ثذلىىىك ،سىىىي هت أثنىىىتء أث انعقتدهىىىت ينىىىد سىىىثاء ،المختلحىىى  الخصىىىثم  م احىىىل فىىىي تةبيقىىى 
 المؤطىىدة ثاألسىىتنيد األدلىى  ثتقىىدي  ةلبتتىى  ثتقىىدي  ثحقثقىى  مصىىتلح  يىى  الىىدفت  للخصىى  يتسىىن 
 تىىىثف  فتلمثاجهىىى  ،مظته هىىىت مىىى  ثمظهىىى  المثاجهىىى  بمبىىىدأ الصىىىل  ثثيقىىى  الىىىدفت  فح طىىى  ،لهىىىت

 لىى  يتبىىي  ال فتلقتضىىي ،حقثقىى  يى  الىىدفت  فىىي حقىى  الخصىى  يمىت   خاللىى  مىى  الىىذي اإلةىت 
 أقىىثاله  يسىىم  أ  ثبعىىد ثأدلىى  حجىىج مىى  الخصىىث  يىىث ده مىىت خىىالل مىى  إال الىىديثى  فىىي الحىىق

 .ثأستنيده  حججه  ثيمحص ثةلبتته 
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 أحىىد أقىىثال إلىى  اسىىتنتدا أمتمىى  الم فثيىى  الىىديثى  فىىي يحصىىل أ  للقتضىىي يمكىى  فىىال 
 .اآلخ  الة   دث   الخصثم  ة في

 أقىثال سىمت  بعىد إال الىديثى  في القتضي يحك  ال أ  يحثت  ثالمنةق العدل إ  بل 
 .الخصثم  أة ا  جمي  ثحجج ثةلبت 
 مبىدأ ثأضىح  تمشىت به بمختلىف القضىتئي  الىنظ  فىي  اسىخ  أصىبح  المعتدل  هذه 
 ثهىىث ،مكحىىثل بتلثكتلىى  أث أصىىتل  المحىىتك  أمىىت  الىىدفت  فحىىق ،بىى  المسىىت  يمكىى  ال ،دسىىتث طت  

 فتلقتيىدة ،العدالى  سىي  حس  ي قل  منهت االنتقتص ش   ثم  ،المقدس  الةبيعي  الحقثق  م 
 .(1)الخصث  جمي  سمت  بعد إال الحك  يجثز ال أن 

 مبىدأ مى  يتنتسى  بمىت ثلك  -المثاجه  مبدأ- قتةبي القديم  المجتمعت  ي ف  ثقد 
ا كت  الذي -القثة-  المبىت زة: مثىل ثالعنف القثة ةتب  لهت بمظته  تت  كتن  فتلمثاجه  ،ستئد 

 ،كتتبيىى  أث شىىحهي  كالميىى  مبىىت زة إلىى  تحثلىى  ثلكنهىىت القتضىىي أمىىت  الخصىىمي  بىىي  بتلسىىيف
 حججىى  ثيلىى  خصىىم  ةلبتتىى  لىى ي ثطىى د ةلبتتىى  يقىىد  أ  خصىى  كىىل فيهىىت يسىىتةي  بمثجبهىىت
 الىى د حىىق ثلىى  مثاجهتىى  فىىي تقىىد  التىىي ثالةلبىىت  بىىتإلج اءا  يلىى  يلىى  يكىىث   ثأ  ،ثأسىىتنيده
 .يليهت

 ،الحىىدي  شىىكل  فىىي المثاجهىى  بمبىىدأ األخىىذ فىىي سىىبتق  اإلسىىالمي  الشىى طع  كتنىى  ثقىد 
 .األثل الخص  م  سم  كمت اآلخ  الخص  م  يسم  أ  القتضي يل  ثأثجب 

                                                           

 تصىد  ثالتىي ،العى ائض يلى  األثامى : مثىل الحتال  بعض في المثاجه  مبدأ ي  المش   يتغتضي قد  -1
 الحتلى  هىذه فىي الحمتيى  ثلكى  ،للخص  مبتغت  م  الحتل  هذه في الحق حمتي  يتةلب  لمت ،الخص  غيب  في
 ال ذلىىك ثمىى  ،الحىىق أصىىل حىىثل النىىزا  تحسىى  ال فهىىي تححظىىي أث ثقتىىي إجىى اء اتخىىتذ مثىىل ثقتيىى  حمتيىى  هىىي
 أيت  ثالث  خالل من  التظل  حق ثل  ،مثاجهت  في الصتد  للخص  إيالن  بعد إال الصتد  األم  تنحيذ يجثز
ىت ثالثىىي  ظى   فىي للتنحيىىذ يقىد  لىى  إذا ي طضى  يلى  األمىى  ثيسىق  التبليىىم طتتىت   مى   ،صىىدث ه تىت طت مىى  يثم 

( 298-293) المثاد. الحق ب صل للمةتلب  مثضثيي  ديثى   ف  م  يمن  ال ي طض  يل  الصتد  ثاألم 
 .م افعت 
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 -ينىى  هللا  ضىىي- يليًّىىت أثصىى  أنىى  -ثسىىل  يليىى  هللا صىىل - النبىىي يىى   ثي  فقىىد 
 مى  تسىم  حتى  تقضىي  فىال الخصىمت  يىدك بىي  جلى  إذا) ،الىيم  يلى  قتضىيت   بعث  يندمت
  (.القضتء لك يتبي  أ  أح ى  فسن  األثل م  سمع  كمت اآلخ 

( قضىىىتءال بىىىت  اآلخىىى  حجىىى  سىىىمع  إذا) قثلىىى  -ينىىى  هللا  ضىىىي- يمىىى  يىىى  ث ثي  
نزال الديتثى  في للحصل المثتلي  فتلصث ة  الخصىث  بىي  القتئمى  المنتزي  يل  القتنث   حك  ثا 

 ثحججهىىى  اديىىىتءاته  ثطنىىىتقش الخصىىىثم  ة فىىىي أقىىىثال القتضىىىي يسىىىم  أ  بعىىىد إال تكتمىىىل ال
 .اآلخ  م  يسم  حت  يقض   فال حضث ه  في ثةلبتته 
 يى  الخصى  يتغيى  فقىد ،الثاقى   ضأ يلى  تتحقىق ال قد المثتلي  الصث ة هذه ثلك  
 الخصىىثم  سىىي  غيتبىى  يع قىىل فهىىل ،سىىب  بىىدث   أث لسىىب  المحكمىى  أمىىت  ثالمثىىثل الحضىىث 
قتمى  القضىتئي العمىل يجعىل بذلك القثل إ  المحكم ؟ قبل م  الديثى  ثنظ   معلقىت العدالى  ثا 
 بىىىى م  يلمىىىى  يىىىىد  يىىىى  نتتجىىىىت   حضىىىىث ه يىىىىد  يكىىىىث   قىىىىد ثلكىىىى  ،ث غبتىىىى  الخصىىىى  إ ادة يلىىىى 

 الخصىى  ديىىثة صىىح  مىى  يت كىىد أ  القتضىىي يلىى  فهنىىت ،ضىىده المقدمىى  ثالةلبىىت  الخصىىثم 
 للمثىىثل الخصىى  لىىديثة القىىتنث   ثضىىعهت التىىي ثاإلجىى اءا  ثالمثاييىىد المهىىل ثم ايىىتة للحضىىث 

 .المحكم  أمت 
 فىي الخصى  يمثىل فقىد الحىتال  جميى  فىي مةلثبىت لىي  الشخصىي الحضث  أ  كمت 
 لقثايىىىد الخصىىىثم  فىىىي التمثيىىىل يمليىىى  فتخضىىى  المحىىىتمي  أث   األقىىىت مىىى  بغيىىى ه الحضىىىث 
 .الحتال  بعض في إجبت ط  تكث   ثقد تنظمهت

ذا   يخضى  الحكى  هىذا فىس  ،فيهىت حكى  ثصىد  الخصى  غيبى  فىي الخصىثم  ست   ثا 
 فىي الةعى  ميعىتد يى  يختلىف فيى  الةعى  ثميعىتد التشى طعت  بعىض في للةع  معين  لة ق 
 فىيحك  ،خصىم  بتديىتءا  منى  تسىليمت يعتبى  هىل الخصى  غيىت  إ  ثى  ،الحضىث ط  األحكت 
  حقثق ؟ م ايتة دث   خصم  لمصلح  القتضي
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 تلقىى  التىىي اإلشىىكتليت  مىى  العديىىد تثيىى  ثغيىىتبه  الخصىىث  حضىىث  مسىى ل  فىىس  إذ ا 
 .األحكت  ثيدال  الخصثم  سي  يل  بظاللهت
 ثقىد ،المختلحى  الىدثل فىي  صىد   التىي الم افعىت  قثاني  في بهت االهتمت  نجد لذلك 
 بعىىض ضىىمنهت ثمىى  الىىدثل بعىىض فىىي ثغيىىتبه  الخصىىث  لحضىىث  المنظمىى  القثايىىد تةىىث  
 .مص : مثل الع بي  الدثل

 القثايىىد ،1953 سىىن  الصىىتد  ،ثالتجت طىى  المدنيىى  الم افعىىت  قىىتنث   تنىىتثل ليبيىىت ثفىىي 
 تحىىى  جىىىتء ثالىىىذي القىىىتنث   هىىىذا مىىى  الثتلىىى  البىىىت  فىىىي ثغيىىىتبه  الخصىىىث  لحضىىىث  المنظمىىى 
 المىىىىثاد -للحضىىىث - منىىى  األثل الحصىىىل خصىىىص{ ثغيىىىتبه  الخصىىىث  حضىىىث  فىىىي} ينىىىثا 

 (.106–102) -للغيت - الثتني الحصل ثخصص( 101–92)
 ثذلىىىىك المىىىىديي بغيىىىىت  المتعلقىىىى ( 102) المىىىىتدة يلىىىى  تعىىىىديال المشىىىى   أجىىىى ى  ثقىىىىد 
  قىى  تحىى  جديىىدة مىىتدة المشىى   أضىىت  كمىىت ،2001- .ث. 1369 لسىىن ( 25)  قىى  بتلقىىتنث  

 لسىن ( 12)  قى  بتلقتنث   ثذلك ،الةالق ديثى  في يلي  المدي  بغيت  تتعلق مك  ( 103)
1425. 

 المنظمىى  القثايىىد تنىىتثل قىىد ،1958 لسىىن  الشىى يي  المحىىتك  إجىى اءا  قىىتنث   أ  كمىىت 
 قثايىىد أهميىى  إلىى  ثبىىتلنظ ( 25–16) المىىثاد الثتلىى  الحصىىل فىىي ثغيىىتبه  الخصىىث  لحضىىث 
 مىى  ينهىىت ينىىتج ثمىىت الخصىىثم  إجىى اءا  صىىح  تحديىىد فىىي المحىىتك  أمىىت  ثالغيىىت  الحضىىث 

 غمىىثض لكشىىف المتثاضىىع  الد اسىى  هىىذه فىىي يليهىىت الضىىثء تسىىلي   أينىىت فقىىد ،إج ائيىى  آثىىت 
 نصىىثص مىى  ثغيىى ه الليبىىي الم افعىىت  قىىتنث   نصىىثص بىىي  نقىىت    ثلكىىي ،النصىىثص بعىىض
 المتعلقى  الليبىي القىتنث   نصىثص تةىثط  إلى  الحتجى  مىدى لنكتشف الع بي  الم افعت  قثاني 

 الع بيىى  سىىيمت ثال الحديثىى  القىىثاني  إليىى  ثصىىل  مىىت لتثاكىى  المحىىتك  أمىىت  ثالغيىىت  بتلحضىىث 
 .منهت
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 قىىتنث   فىىي ثغيىىتبه  الخصىىث  لحضىىث  المنظمىى  القثايىىد -مثضىىث - تنىىتثل ثسىىيكث   
 :اآلتي  البح  لخة  ثفقت ،الش يي   المحتك  إج اءا  ثقتنث   الليبي الم افعت 
 مقدم 
 .القتنثني ثأستس  المحكم  أمت  الخصث  حضث  :األثل المبح 
 .المحكم  أمت  حضث ه  ثصث  الخصث  :األثل المةل 

 .الخص  فك ة: أثال  

 .المحكم  أمت  للخص  الشخصي الحضث : ثتنيت  

 .للخصث  التمثيلي الحضث : ثتلثت  

 .أصهت ه ثأ أقت ب  قبل م  الشخص ي  نيتب  الحضث  -1

 .قتنثنت   ين  ينث  م  قبل م  الحضث  في القتص  تمثيل -2

 .قتنثنت   ينهت ينث  م  قبل م  الحضث  في االيتبت ط  األشختص تمثيل -3

 .محتمي  ة طق ي  الحضث  في الخص  تمثيل -4

 .المحكم  أمت  للخص  االيتبت ي  الحضث :  ابعت  
  .(( يلي  ثالمدي  لمدييا))   الخصثم  لة في االيتبت ي  الحضث  -1
 .للمديي االيتبت ي  الحضث  -2
 .يلي  للمدي  االيتبت ي  الحضث  -3
 جلسىىت  مىى  جلسىى  أيىى  يمثلىى  مىى  بثاسىىة  أث بنحسىى  سىىثاء يليىى  المىىدي  حضىى  إذا -3-1

 .الخصثم 
 أمتمهىىىىت الم فثيىىىى  المحكمىىىى  كتىىىىت  قلىىىى  فىىىىي بدفتيىىىى  مىىىىذك ة يليىىىى  المىىىىدي  أثد  إذا -3-2

 .الديثى 
 .الديثى  بصحيح  شخصيت أيل  قد يلي  المدي  كت  ذاإ -3-3
 .بدفتي  مذك ة ل  قد  أث الخبي  أمت  شخصيت  حض  يلي  المدي  كت  إذا -3-4
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 .للخص  االيتبت ي  الحضث  م  الليبي القتنث   مثقف  -4
 .ين  المت تب  ثاآلثت  المحكم  أمت  الخصث  لحضث  القتنثني األست  :الثتني المةل 

 .للخص  حق الحضث  :أثال  

 .الخص  يل  ثاج  الحضث : ثتنيت  

 .الحضث  يل  الخص  إجبت  ثستئل: ثتلثت  

 .الخص  حضث  يل  المت تب  النتتئج:  ابعت  
 .ين  المت ت  ثاألث  الحضث  ي  الخصث  غيت  :الثتني المبح 
 .ين  المت تب  ثاألحكت  ثصث ه الخصث  غيت  معن  :األثل المةل 

 .المحكم  أمت  الحضث  ي  الخصث  غيت  معن : أثال  

 .الليبي القتنث   في المحكم  أمت  الحضث  ي  الخصث  غيت  معن  1-

 .المقت ن  القثاني  بعض في المحكم  أمت  الحضث  ي  الخصث  غيت  معن  2-

 .ثآثت ه الحضث  ي  الخص  غيت  صث : ثتنيت  
 . الخصث  جمي  غيت . 1

 . يلي  ي المد ثحضث  المديي غيت . 2

 .األثل  الجلس  في يلي  المدي  ثحضث  المديي غيت  -2-1
 .التتلي  الجلست  في يلي  المدي  ثحضث  المديي غيت  -2-2
 .يلي  المدي  ثحضث  المديي  بعض غيت  -2-3
 .االستئنت  خصثم  في( المست نف) المديي غيت  -2-4
 . يلي  المدي  ثغيت  المديي حضث  -3

 صىىح  مىى  التحقىىق مىى  األثلىى  الجلسىى  فىىي يليىى  المىىدي  ثغيىىت  ييالمىىد حضىىث  -3-1
 .الديثى  بصحيح  إيالن 
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 إيالنىىىى  بةىىىىال  مىىىى  األثلىىىى  الجلسىىىى  فىىىىي يليىىىى  المىىىىدي  ثغيىىىىت  المىىىىديي حضىىىىث  -3-2
 .الديثى  بصحيح 

 .المديي ثحضث  بعضه  غيت  أث جميعت ثغيتبه  يليه  المدي  تعدد -3-3

 .الةالق ديثى  في الزثج يلي  المدي  بغيت  ختص حك  -3-4

 .اإلثبت  إج اءا  ي  -يلي  المدي  أث المديي- الخصث  بغيت  الختص  األحكت  -4
 .المتغي  الخص  حقثق  حمتي  :الثتني المةل 

 .غيتب  حتل  في يلي  المدي  حقثق  حمتي : أثال  
 . غيتب  حتل  في المديي حقثق  حمتي : ثتني ت
 .الختتم  -

 األول املبحث

 القانوني وأساسه احملكمة أمام صوماخل حضور

 لمنتقشى  المحكمى  أمىت  الحضىث  للخصى  يحق ،الخصث  بي  المثاجه  لمبدأ إيمتال   
بىىىداء يليهىىىت ثالىىى د ثأسىىىتنيدهت ثحججهىىىت ضىىىده المقدمىىى  الةلبىىىت   ،بشىىى نهت  دثد مىىى  لديىىى  مىىىت ثا 
 صىث ا ملىيالع الثاقى  فىي الحضىث  ثي خىذ ،ثاديتءاتى  نظى ه ثجهى  يى  للىدفت  كذلك ثيحض 
 الخصىى  يلىى  ثيبىى    حقىىت يكىىث   قىىد ثالحضىىث  ،الشخصىىي الحضىىث  يلىى  يقتصىى  فىىال مختلحىى 
 متعىىىددة بثسىىىتئل الحضىىىث  يلىىى  الخصىىى  يجبىىى  قىىىد القىىىتنث   أ  كمىىىت ،يليىىى  ثاجبىىىت يكىىىث   ثقىىىد

 فمىىى  ،الخصىىى  حضىىىث  يىىى  نىىىتكل  ثبتيتبت نىىىت ،معينىىى  قتنثنيىىى  آثىىىت  الحضىىىث  يلىىى  ثطت تىىى 
 ثسنقسىى  ،المحكمىى  أمىىت  حضىىث ه يىى  نتحىىد  أ  قبىىل لخصىى ا فكىى ة يلىى  نعىى ج أ  الةبيعىىي

 أمىىىىت  حضىىىىث ه  ثصىىىث  الخصىىىىث  األثل المةلىىىى  فىىىي سىىىىنتنتزل مةلبىىىىي  إلىىى  المبحىىىى  هىىىذا
 ثاآلثىىت  المحكمىى  أمىىت  الخصىىث  لحضىىث  القىىتنثني األسىىت  الثىىتني المةلىى  ثفىىي ،المحكمىى 
  .ين  المت تب 
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 األول املطلب

 احملكمة أمام حضورهم وصور اخلصوم
 :الخصم فكرة: أوالً 

 اإلج ائىىىىي المعيىىىت  للخصىىى  تع طحىىى  فىىىي تبنىىىى  ثالىىىذي السىىىتئد لالتجىىىته ثفقىىىت الخصىىى  
 معينىت إديىتء   متضىمنت المحكمى  أمىت  ةلبىت بتسىم  يقىد  مى  هىث ،القضتئي الةل  في المتمثل
 .الةل  هذا مثاجه  في يقد  م  أث ،القضتئي  الحمتي  يل  للحصثل
 ةلى  قىد  فىسذا ،القضىتئي الةلى  ثبىي  الخص  صح  ضحتءإ بي  االتجته هذا ثط ب  
 الشىىخص هىىذا كىىت  إذا يمىىت النظىى  بغىىض خصىىمت فيعتبىى  ،شىىخص بتسىى  القضىىتئي  الحمتيىى 
 .ال أ  حمتيت  المةلث  المثضثيي الحق صتح  هث بتسم  الةل  قد  الذي

 خصىىمت يعتبىى  فهىىث ،الةلىى  مثاجهتىى  فىىي قىىد  الىىذي الشىىخص يلىى  الثضىى  ثطنةبىق 
 المثضىىىثيي للحىىىق بتلنسىىىب  ثضىىىع  يىىى  النظىىى  بغىىىض مثاجهتىىى  فىىىي الةلىىى  تقىىىدي  بمجىىى د
 .(1)ين  المتنتز 

                                                           

 -القىىته ة جتمعىى  مةبعىى  ، ةالقىىته–الع بيىى  النهضىى  دا  ،المىىدني القضىىتء قىىتنث   فىىي الثسىىي  ،ثالىىي فتحىىي -1
 ثقىد. 227-226صىى ،القىته ة–الع بىي الحكى  دا  ،المدنيى  الخصىثم  مبتدإل ، اغ  ثجدي. 297صى ،1995
 حىق فىي ثة فىت المثضىثيي الحق في ثة فت   الخصثم  في ة فت   فيكث  -الثالث  الم اكز الشخص في تجتم 
 فىىي الثالثىى  الم اكىىز تجتمىى  ال ثقىىد ،لىى  مسىىتحق بىىدي  للمةتلبىى  ديىىثى  ي فىى  الىىذي الشىىخص :مثىىل-الىىديثى 
 فىي ة فت يكث   أ  دث   الديثى  في أخ ى  صح  ثل  خصمت   الشخص فيكث   ،بعضهت ي  ثتنحصل الشخص
 فسنى  ،مدين  بحقثق  للمةتلب  الدائ  ي فعهت التي المبتش ة غي  الديثى : مثل ،الديثى  محل المثضثيي الحق
 الشىىخص ثكىىذلك ،بىى  سىىيةتل  الىىذي المثضىىثيي الحىىق فىىي ة فىىت   يكىىث   أ  دث   ثخصىى  الىىديثى  فىىي ةىى  
 ثايتبىىت ه الىىديثى  فىىي صىىحت  ينحىىي ال هىىذا فىىس  ،ديىىثاه ثتىى فض الحقىىثق  مىى  بحىىق للمةتلبىى  ديىىثى  ي فىى  الىىذي
 بتسىم  شىخص ةتلى  لىث كمت ،الديثى  حق في ة ف ت يكث   أ  دث   خصمت   الشخص يكث   ثقد ،فيهت خصمت  
 خصمت ايتبت ه ذلك ينحي ال ثلك  ،قبثلهت بعد  المحكم  فتحك  ديثى ال  ف  في ل  صح  ال فهنت ،ألخي  بحق
 . 225صى ،الم ج  نح  ، اغ  ثجدي. الحك  في  صد  التي الخصثم  في
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 لكىل أي الخصىثم  فىي ةى   لكىل الخص  بثصف يعت   ،اإلج ائي للمعيت  فثفقت  
 بىىىىتلحق يالقتىىىى  يىىىى  النظىىىى  ثبغىىىىض ،القضىىىىتئي الةلىىىى  مثاجهتىىىى  فىىىىي أث بتسىىىىم  يقىىىىد  مىىىى 

 بصىىىح  االتجىىىته هىىىذا أنصىىىت  يعتىىى   ثال ،يثى الىىىد بحىىىق ثيالقتىىى  يليىىى  المتنىىىتز  المثضىىىثيي
 .نتئبت   بتيتبت ه الةل  إلي  يثج  م  أث ،الةل  تقدي  في غي ه ي  ينث  لم  الخص 

 القىىتنثني النتئىى  ذلىىك فىىي بمىىت ،النتئىى  ثلىىي  األصىىيل هىىث الحتلىى  هىىذه فىىي فتلخصىى  
 بتشىىىى ي الىىىىذي ،القىىىىي  أث الثصىىىىي أث الىىىىثلي مثىىىىل ،الىىىىديثى   بتسىىىىم  الم فثيىىىى  الشىىىىخص يىىىى 

 الةلى  يقىد  الىذي األصىيل هىث الحتلى  هىذه فىي الخص  أ  بتيتبت  ،القتص  بتس  الخصثم 
 .(1)القتنثني نتئب  ثلي  مثاجهت  في أث بتسم 

 :ة في  ثجثد القضتئي  الحمتي  لةل  القضتء أمت  يقد  ةل  أي في ثيحت ض 
 ثيسىىىم  الةلىىى  تىىى مثاجه فىىىي يقىىىد  مىىى : ثالثىىىتني(  المىىىديي)  ثيسىىىم  الةلىىى  مقىىىد : األثل

 (.يلي  المدي )
 يثصىىىحت  ثلهىىىذا مدنيىىى  خصىىىثم  ثجىىىثد يتصىىىث  ال يليىىى  ثالمىىىدي  المىىىديي ثبىىىدث   
 .(2)الخصثم  في األصليي  بتلة في 
ذا   فىي يقىد  ثمى  المىديي هث للخصثم  المحتتك الةل  يقد  م  أ  صحيحت كت  ثا 
 مىىىىدة ةىىىىثال الصىىىىح  ههىىىىذ ثبىىىىت  يعنىىىىي ال ذلىىىىك أ  إال ،يليىىىى  المىىىىدي  هىىىىث الةلىىىى  مثاجهتىىىى 
 فيصىي  ،يليى  ثالمىدي  المديي بي  الخصثم  انةالق بعد األدثا  تبتدل يت  قد، الخصثم 
 (.يلي  مدييت  ) ثالمديي( مدييت  ) يلي  المدي 

                                                           

 .298-297صى ،الم ج  نح  ،ثالي فتحي. 228-227صىى ،الم ج  نح  ، اغ  ثجدي -1

 الكىال  يمكى  ال ثاحىد ةى   يثجىد فحيى  ،متنىتزيتي  أثجهتىي  ةى في  ثجىثد تعنىي القضىتئي  فتلخصثم  -2
 بىتألثام  إليى  تقىد  التي الةلبت  في الثقتي  األمث  قتضي يصد هت التي الق ا ا  تسم  ثلهذا ،خصثم  ي 
 ،بيى ث  زطى  مكتبى  ،ثالقضىتء ثالحقى  التشى ط  فىي الشى يي  الىديثى  نظ طى  ،يتغي حسي  أك  . ي ائض يل 
 . 185–184صىى ،1-2005/ 
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 ديىثى  يلى  يشتمل يت ضت ةلبت ،األصلي يلي  المدي  تقد  إذا المثتل سبيل يل  
 المىديي ثطنقلى  ،العىت ض الةلى  لهىذا ب بتلنسى مىدييت فيصبك ،األصلي  الديثى  ي  مختلح 
 .يلي  مدي  إل  األصلي
 ،الخصىثم  بى  تحتتك الذي األثل للةل  تقديم  فق  لي  المديي يميز مت فس  ذلك 

 أ  أصىىليت الةلىى  هىىذا كىىت  سىىثاء ،معينىىت اديىىتء   يتضىىم  الىىذي الةلىى  تقىىدي  ،يميىىزه مىىت إ  بىىل
 .(1)يت ضت ةلبت

 إبىىى از فىىىي الحضىىىل لهىىىت كىىىت  ،الخصىىى  تع طىىىف فىىىي ةالسىىىتئد النظ طىىى  أ  مىىى  بىىىتل غ  
 ،لهىت ثجهى  التىي النقىد سىهت  أهى  ثمى  ،النقىد مى  تسىل  ل  أنهت إال ،للخص  اإلج ائي المعن 
 كتفيىت   تحسىي ا تعةىي ال بىذلك ثهىي ،المختلحى  القىتنث   قثايىد مى  الخص  تع طف تستمد ال أنهت

                                                           

 القىتنث   ،سىعد نجيى  إبى اهي . 298صىىى  ،الستبق الم ج  ،المدني القضتء قتنث   في الثسي  ،ثالي فتحي -1
 يلىىى  قىىتنث   ،ايبىىثدة يلىىىي الكىىثني. 545-544صىىى ،اإلسىىكند ط –المعىىىت   منشىى ة ،1/ج ،الخىىتص القضىىتئي
 .80-79 صىىى ،1998–1/  ،العلميى  ثالد اسىت  للبحىث  القىثمي الم كىز ،القضىتئي النشىت  ،2/ج ،القضىتء
 بتلنسىب  هتمى  آثت  يلي  يت ت  ،يلي  مدي  أث مدييت الشخص ايتبت  أي ،الخصمي  م  كل م كز ثتحديد

ج اءاتهىىت للخصىىثم   المىىدي  م كىىز يىى  يختلىىف الخصىىث  بىىي  المسىىتثاة مبىىدأ مىى  بىىتل غ  المىىديي فم كىىز: ثا 
 .يلي 
 (.م افعت -80- ) صحيحتهت بسيال  يلز  م  ثهث المديي م  ت ف  فتلديثى  -
 (.م افعت -53- ) يلي  المدي  بمثة  يكث   المحلي االختصتص تحديد في القتيدة -
 .يلي  للمدي  بتلنسب  ينهت للمديي بتلنسب  تختلف ثالغيت  الحضث  قثايد -
 (.م افعت -132- ) يتكل  م  آخ  يلي  المدي  – يديي  مت إثبت  المديي يل  -
 (.م افعت -45- ) الحيتزة ديثى ث  الحق ديثى  بي  يجم  أ  للمديي يجثز ال -
 مى  سىن  لمىدة ثمتثقحى   اكىدة ثظلى  فيهت السي  ي  تثان  فسذا ،المديي يل  الخصثم  تسيي  ي ء يق  -

- ) يليىى  المىىدي  ةلىى  يلىى  بنىىتء   بسىىقثةهت الحكىى  جىتز ،ثامتنتيىى  المىىدي  بحعىىل فيهىىت صىىحيك إجىى اء آخى 
 (.م افعت -255
 .  299-298صى ،الم ج  نح  ،ثالي فتحي. 81-80ىص ،الم ج  نح  ،ايبثدة يل  الكثني
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 فىىي القىىي  أث الثصىىي أث الىىثلي بثضىى  المتعلقىى  النصىىثص مثىىل القتنثنيىى  النصىىثص لىىبعض
 الخصىىى  م كىىز بىىي  فصىىل  قىىىد ،الخصىى  تع طىىف فىىي اإلج ائيىىى  النظ طىى  أ  كمىىت ،الخصىىثم 

 فىىي ظهىى   لىىذلك ،بهمىىت مىىداه يتىى ث  الخصىى  م كىىز أ  مىى  ،الىىديثى  ثحىىق المثضىىثيي ثالحىق
 ثلىىىي  ،المختلحىىى  القىىىتنث   لقثايىىىد ثفقىىىت الخصىىى  معنىىى  اسىىىتيعت  حتثلىىى  نظ طىىىت  يىىىدة الحقىىى 
 .(1)فق  اإلج ائي المعيت  إل  دااستنت

                                                           

 بمعنىىته ثالخصىى  اإلج ائىىي بمعنىىته الخصىى  بىىي  ميىىز  ثالتىىي الخصىى  تع طىىف فىىي الثنتئيىى  النظ طىى  ظهىى   -1
 .المثضثيي

 مصىةلك يسىتخد  المشى   أ  إلى  ثاسىتند  ،الخص  معن  تحديد في الثالثي  النظ ط  ظه   كمت
 ،لمبتشىى تهت يىىدي  أث اإلجىى اءا  يبتشىى  مىى  يلىى  الخصىى  ثصىىف يةلىىق فقىىد ،مختلحىى  معىىتني بىىثال  الخصىى 
 بقثايىىد يتعلىىق فيمىىت ،القىىي  أث الثصىىي أث الىىثلي مثىىل ،غيىى ه بتسىى  أث بتسىىم  االديىىتء كىىث   يىى  النظىى  بصىى  
 .  ثاالستجثا  اليمي  ثحلف ثالغيت  الحضث  ثقثايد اإليال 

 يتحملهىت الىديثى  بمصىت طف الحكى : فمىثال   ،اإلج ائيى  اآلثت  إل  استنتدا   الخص  ثصف يةلق كمت
 .اإلج ائي ممثل  ثلي  األصيل

 ،الحكىى  يىى  النتتجىى  اآلثىىت  إليىى  تسىىند مىى  أي ،الحكىى  آثىىت  إلىى  اسىىتنتدا الخصىى  ثصىىف يةلىىق قىىد 
 فىىي اشىىت كثا الىىذي  المثضىىثيي الحىىق أةىى ا  إلىى  تنصىى   فهىىي ،المقضىىي األمىى  حجيىى  لهىىت مثىىتل ثأبىى ز

 ثفقىىت ،الخصىى  معنىى  تحديىىد فىىي الثالثيىى  النظ طىى  ثضىىثح ثمىى  ،بغيىى ه  فيهىىت ماث  لىىثا أث مبتشىى ة إمىىت الخصىىثم 
 معينى  قتنثنيى  لقثايىد ثفقىت خصىمت يعتب  قد الشخص أ  أست  يل  انتاق د  أنهت إال ،المختلح  القتنث   لقثايد
 . أخ ى  قتنثني  لقثايد ثفقت الصح  هذه يتكس  ثال

 ثهىذه ،الخصى  بتحديىد المتعلقى  للقثايىد ثفقىت   الخصىث  تصىنيف ،النقىد هذا لتحتدي البعض حتثل قد 
مىت ،كىتمال   الخصى  يكىث   ثهنىت اإلج ائيى  ثالثاجبىت  الحقىثق  كتفى  الخصى  إلى  تسند أ  إمت القثايد  تسىند أ  ثا 
 .نتقصت   أث كتمال   يكث   أ  إمت فتلخص  ،نتقصت   الخص  يكث   ثهنت ثالثاجبت  الحقثق  بعض إلي 

 ، اغىىى  ثجىىىدي. إليهىىىت المثجهىىى  ثاالنتقىىىتدا  الخصىىى  معنىىى  بتحديىىىد المتعلقىىى  النظ طىىىت  خصىىىثص 
 ،2/ج ،القضىتء يلى  قىتنث   ،ايبىثدة يلىي الكىثني. 234-226صى ،الستبق الم ج  ،المدني  الخصثم  مبتدإل
 . 79-75صى ،الستبق الم ج  ،القضتئي النشت 
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 يسىىم  شىىخص يقدمىى  ،معينىىت اديىىتء   يتضىىم  بةلىى  تبىىدأ الخصىىثم  فىىس  ذك نىىت كمىىت 
 ةى في  ثجىثد يقتضىي الخصثم  فتنةالق ،يلي  المدي  يسم  شخص مثاجه  في المديي

 .(يلي  المدي -المديي) همت
 فقىد ،كىذلك فى دا يليى  ثالمىدي  فى دا المىديي يكىث   أ  بتلض ث ة ذلك يعني ال لك  

 بىى  ثيقصىىد ،للخصىىث  األصىىلي التعىىدد يليىى  يةلىىق مىىت ثهىىث ،األةىى ا  متعىىددة الخصىىثم  تبىىدأ
 مىىى  أكثىى  مىى  مثجهىى  الىىديثى  افتتىىتح صىىىحيح  فتكىىث   ،الخصىىثم  بىىدء ينىىد الخصىىث  تعىىدد
 .يلي  مدي  م  أكث  إل  أث مديي

 فىي يكىث   قىدث  ،يليى  المىدي  جتنى  فىي أث المىديي جتن  في يكث   قد التعدد هذا 
ىت الجتنبي   تةىث  يلحقهىت قىد ثالخصىثم  ،اختيت طىت يكىث   ثقىد إجبت طىت يكىث   قىد التعىدد ثهىذا مع 

 بىىدأ  التىىي الصىىث ة يلىى  أة افهىىت حيىى  مىى  تجمىىد ثال ،انةالقهىىت بعىىد الشخصىىي جتنبهىىت فىىي
 األثلى  الد جى  م حلى  فىي للخصىثم  الشخصىي الجتنى  فىي التةىث  هىذا حدث  ثيمك  ،بهت

 .النقض م حل  في كتمل ثبجمثد ،الثتني  الد ج  م حل  في من  م ثن  أكث  بشكل
 : التةث  هذا صث ة ثأه  ،مختلح  صث  ي خذ الخصثم  أة ا  ثتةث 

 .الديثى  في صح  ل  لي  م  إخ اج 
 .الخص  ةبيع  تغي  
 .ثاإلحتل  ثالض  الديتثى  بي  الحصل 
 .الخص  م كز في الخالف  
 .(1)ثاالختصت  التدخل 

 :المحكمة أمام للخصم الشخصي الحضور: ثانياً 
                                                           

 الم جىىى  ،المدنيىىى  خصىىىثم ال مبىىىتدإل ، اغىىى  ثجىىىدي ،الخصىىىثم  أةىىى ا  ثتةىىىث  تعىىىدد بخصىىىثص  اجىىى  -1
 قىتنث   ،ايبىثدة يلىي الكىثني .337–317صىى ،الستبق الم ج  ،الثسي  ،ثالي فتحي .291–269صى ،الستبق
 .130-104صى ،الستبق الم ج  ،القضتئي النشت  ،2/ج ،القضتء يل 
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 بيتنىىت  ضىىم  مىى  أ  حيىى  ،بتلحضىىث  الخصىى  تكليىىف ،الىىديثى  صىىحيح  تتضىىم 
 الثاجىى  ثالسىىتي  اليىىث  ثيلىى  أمتمهىىت الخصىى  حضىىث  المةلىىث  المحكمىى  تحديىىد ،الصىىحيح 
 .(1)فيهت حضث ه

 للخصىىىى  الشخصىىىىي الحضىىىىث  إلىىىى  م افعىىىىت ( 92) المىىىىتدة فىىىىي المشىىىى   أشىىىىت  ثقىىىىد
 الخصىىىث  يحضىىى  الىىىديثى  لنظىىى  المعىىىي  اليىىىث  فىىىيو يلىىى  المىىىتدة هىىىذه نصىىى  فقىىىد ،صىىى اح 
 .(2)..و.يثكلثن  م  ينه  يحض  أث ،ب نحسه 

 ،لىى  ثمكنىى   خصىى  هىىث بنحسىى  الخصىى  حضىىث  أ  الىىنص خىىالل مىى  جليىىت   ثطتضىىك
 بنحسى  مىتإ الحضىث  في للخص  الخيت  أية  فتلنص ،ل  بتلنسب  إلزامي ت أم  ا كقتيدة ثليس 

 .إنتبت  القتنث   يجيز م  الحضث  في ين  يني  أ  أث
 يثجى  ثقىد بنحسى  يحضى  أ  الخصى  يل  القتنث   يثج  الحتال  بعض في ثلك 

 قىتنث   فىي المقى   فتألصىل ،الحىتال  بعىض فىي محتميىت ينى  ينيى  أ  الخصى  يلى  القتنث  
 الحضىىىث  فىىىي الخيىىىت  لىىى  الخصىىى  أ  ،الشىىى يي  المحىىىتك  إجىىى اءا  قىىىتنث   فىىىي أث الم افعىىىت 

 أ  الحتلىى  هىىذه فىىي يشىىت   ثلكىى  ،الحضىىث  فىىي غيىى ه ينىى  ينيىى  أ  أث المحكمىى  أمىىت  بنحسىى 
 األصىل هىذا ،المحىتك  أمىت  غيى ه  يى  نيتبى  الحضىث  القىتنث   لهى  أجىتز ممى  الثكيىل يكث  
 ،بسحضىت ه األمى  للمحكمى  ثيحىق ،بنحسى  الحضىث  الخصى  يلى  تثجى  استثنتءا ٍ  تلحق  قد
 .(3)مع  ليحض  محت ٍ  تثكيل بض ث ة الخص  يل  تثج  دثق

 :أهمهت يديدة ثمزايت فثائد ل  المدني القضتء أمت  الشخصي ثالحضث  
                                                           

 .(02) فق ة م افعت ( 81) المتدة -1

 يحضى  الىديثى  لسىمت  المعىي  اليىث  فيو يل  الش يي  المحتك  إج اءا  قتنث   م ( 16) المتدة نص  -2
  ...و.يت  أث ختص تثكيل بمقتض  ينه  يثكلثن  م  أث ب نحسه  الخصث 

 ،2/ج ،1958 –القىىىىته ة اآلدا  مكتبىىىى  ،الم افعىىىىت  قثايىىىىد ،العشىىىىمتثي  يبىىىىدالثهت  ،العشىىىىمتثي  محمىىىىد -3
 ثالحىتال  بنحسى  يحضى   أ الخصى  يلى  القىتنث   فيهىت يثجى  التىي الحىتال  إلى  نشى  ثسىث  ،77–74صىى
  .محت ٍ  تثكيل ض ث ة فيهت يثج  التي
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 أثل فىىي بيىىنه  للصىىلك تسىىع  أ  فىىي للمحكمىى  المجىىتل يحسىىك ب نحسىىه  الخصىىث  حضىىث  -1
 .(1)أمتمهت فيهت يحض ث   جلس 

 بىل ،حقى  يلى  التىدليل في أجدى ألحيت ا م  كثي  في يكث   قد ،بنحس  الخص  حضث  -2
قنتيهىىىت ،المحكمىىى  ثهيئىىى  ثجىىىدا  فىىىي كبيىىى  تىىى ثي  لىىى  يكىىىث   قىىىد ثجىىىثده إ   ،ةلبتتىىى  بصىىىح  ثا 

 بثقىىتئ  المحكمىى  تنىىثط  يمكنىى  كمىىت ،الحقيقىى  إلىى  بهىىت تصىىل لىى  مبتشىى ة أسىىئل  تثجيىى  ثيمكنهىىت
 ثيعبى  ،الثقىتئ  لهذه معتيش غي  آخ  شخص ين  يعجز قد الذي األم  ،ثبظ ثفهت القضي 
 .المصلح  صتح  بسحست  ينهت

 التثصىىل للمحكمىى  ثيمكىى  ،فيهىىت الحصىىل يمليىى  يسىىهل المحكمىى  أمىىت  الخصىىث  اجتمىىت  -3
 .مبتش ة ينهت إجتب  يل  ثالحصثل المةلثب  األسئل  تثجي  ثبسمكتنهت ثيس  بس ي  للحقيق 

 ثطتحىى   ،الحقيقىى  قىىثل  يلتىىز  أ  للشىىتهد أديىى  ،الشىىتهد شىىهتدة سىىمت  ينىىد الخصىىث  حضىىث  -4
 المعمىىثل لإلجىى اءا  ثفقىىت ،يليىى  ثالىى د منتقشىىت  مىى  للخصىى  يمكىى  كمىىت ،الخت جيىى  التىى ثي ا  مىى 

                                                           

 بحضىىث  أمىى  إصىىدا  فىىي للمحكمىى  الحىىق أيةىى  قىىد م افعىىت ( 116) المىىتدة فىىي المشىى   أ  نجىىد لىىذلك -1
 ينىىدمت الصلىىىك تحىىىىىتثل أ  االبتدائيىى  للمحكمىى و :يلىى  نصىى  فقىىد ،بيىىنه  الصىىلك لمحتثلىى  ،شخصىىيت الخصىىث 

 إلىى  الثصىىثل حتلىى  ثفىىي ،شخصىىيت   الخصىىث  بحضىىث  تىى م  أ  لهىىت ،الغىى ض لهىىذا قيقىىتثتح ،الحتئىىدة فيىى  تىى ى 
 .والصىلك محتثال  تجدد أ  ذلك استنسب  كلمت ثللمحكم  ،التنحيذي  القثة يحثز بذلك محض  يح   ،الصلك
 يلىي( و70/2) المتدة في يثج  –المتضي في مص  في المةبق– الملغي األهلي الم افعت  قتنث   كت  ثقد
و الحضىث  م  يمنعه  يذ  له  يحد  ل  إ  ،الجزئي  المثاد قتضي أمت  ب نحسه  يحض ثا أ  دائمت لخصث ا

 جلسىى  أثل فىىي الخصىىث  بىىي  الصىىلك فىىي السىىعي مىى  الجزئىىي القتضىىي تمكىىي  هىىث ذلىىك مىى  الغىى ض ثكىىت 
 المىىذكث    القىىتنث  مىى ( 68) المىىتدة لىىنص ثفقىىت القتضىىي يلىى  ثجثبيىىت   المسىىع  هىىذا ثكىىت  ،أمتمىى  يحضىى ثنهت

 مىى  ثتمكىىنه  القضىىتة بىىي  تحىىثل كتنىى  القضىىتيت كثىى ة أل  ،مثفقىىت يكىى  لىى  الىىنص لهىىذا العملىىي التةبيىىق ثلكىى 
قنىىت  ،جىىدي نحىىث يلىى  الصىىلك يىى ض  هىىذا يىى  يىىدل المصىى ي  المشىى   فىىس  لىىذلك ،بىى  بتل ضىىت الخصىىث  ثا 
 الم جىى  ،الم افعىىت  قثايىىد ،العشىىمتثي  يبىىدالثهت  ،العشىىمتثي  محمىىد. الالحقىى  الم افعىىت  قىىثاني  فىىي االتجىىته
         .(02)هتمش ،74 صىى ،2/ج ،الستبق
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 بىىبعض ثمىىده الخبيىى  أمىىت  الة طىىق تنىىثط  شىى ن  مىى  الخبىى ة أليمىىتل الخصىى  حضىىث  أ  كمىىت ،بهىىت
 .(1)ثج  أكمل يل  الخب ة أيمتل إنجتز في تستيد التي المعلثمت 
 جميىى  فىىي ثاجبىىت يكىى  لىى  ثا   المدنيىى  الىىديتثى  فىىي الشخصىىي الحضىىث  فىىس  لىىذلك 
 .العدال  ت دي  حس  في ثيسته  ،ذك نت كمت متعددة فثائده أ  إال الحتال 
 فىي تتىثاف  أ  البىد ،قتنثن ىت معتبى ا المحكمى  أمت  بنحس  الخص  حضث  يكث   ثحت  
 أهليىىى  فىىىس  لىىىذلك ،المىىىدني القىىىتنث   فىىىي األداء أهليىىى  تقتبىىىل ثهىىىي ،التقتضىىىي أهليىىى  الشىىىخص
 ال شىد ثسى  ،يليى  يحجى  ثلى  العقليى  بقىثاه متمتعىت ال شىد سى  بلىم إنست  لكل تثب  التقتضي

 .كتمل  شمسي  سن  يش  ثمتني  هي الليبي القتنث   في
 الحضىث  ذلىك ضىم  ثمى  المحكمى  أمىت  إج اءاتهىت ثمبتشى ة الىديثى   ف  فس  لذلك 
 األداء أهليىىى  أث التقتضىىىي أهليىىى  مكتمىىىل شىىىخص قبىىىل مىىى  تكىىىث   أ  البىىىد قتنثن ىىىت بىىى  المعتىىىد

 كمىت كليى  انعىدامهت بسىب  ،األهليى  بهىذه المتمتى  غيى  الشىخص بحضىث  يعتىد فال ،اإلج ائي 
 حتلىىى  هىىىي كمىىىت نقصىىىهت بسىىىب  أث ،المعتىىىثه أث المجنىىىث   أث المميىىىز غيىىى  الصىىىبي حتلىىى  فىىىي

 بمىىت الخصىىثم  فىىي تمثيلىى  تىىثل ي الحتلىى  هىىذه فحىىي ،ال شىىد سىى  يبلىىم لىى  الىىذي ،المميىىز الصىىبي
 .(2)يلي  القي  أث ثصي  أث ثلي  ،المحكم  أمت  الحضث  ذلك في

 ،اإلج ائيىىى  األداء أهليىىى  أث التقتضىىىي أهليىىى  مكتمىىىل يكىىىث   قىىىد الشىىىخص أ  ثيالحىىىظ 
 أبكى  أصى  كىت  إذاو ثذلىك ،بعىتهتي  إصىتبت  بسىب  إ ادتى  يى  التعبيى  يى  قىتد  غيى  ثلكن 

                                                           

 ،1/  ،المنصىىث ة–الجىىالء مكتبىى  ،المىىد  القضىىتء أمىىت  الخصىىث  لمثىىثل القىىتنثني النظىىت  ،مبىى ثك يتشىىث  -1
  .إليهت أشت  التي ثالم اج  ،16صى

 أهليى  أل  ،التقتضىي أهليى  نىتقص القتصى  قبىل مى   فعهت فيجثز ،المستعجل  الديتثى  ذلك م  ثيستثن  -2
 ظىى ث  إلى  بىتلنظ  ،العتديى  الخصىثم  فىي التقتضىي أهليىى  يى  تختلىف المسىتعجل  الخصىثم  فىي التقتضىي

. الحىىق ب صىىل يمىى  ال المسىىتعجل الحكىى  أ  إلىى  بتإلضىىتف  ،سىى ط  إجىى اء اتخىىتذ تتةلىى  التىىي  االسىىتعجتل
 ،2004–1/  ،مصى ات –الشىع  مكتبى  ،الليبىي ث  القتن في المستعجل القضتء فك ة ،يبدالعتلي يبدهللا محمد
 .إليهت اإلشت ة ت  التي ثاألحكت  ثالم اج  ،257–256صى
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 الحتلى  هىذه فحىي ،إ ادتى  يى  التعبيى  ذلىك بسىب  يليى  ثتعىذ  ،أبكى   أيم أث أص  أيم  أث
 مصىىلحت  تقتضىىي التىىي التصىى فت  فىىي يعتثنىى  ،قضىىتئيًّت مسىىتيدا لىى  تعىىي  أ  للمحكمىى  يجىىثز
 .إ ادت  ي  التعبي  في مستيدت  أي ،ذلك فيهت

 يىىد  بسىىب  قضىىتئيًّت مسىىتيدا المحكمىى  لىى  يينىى  التىىي العىىتهتي  صىىتح  فىىس  لىىذلك 
 ،القضىتئي مسىتيده م  إال المحكم  أمت  الحضث  ل  يجثز ال ،إ ادت  ي  التعبي  ي  ت قد  
 .(1)بحضث ه القتنث   يعتد ثحت  ،بتةل  اإلج اءا  تكث   ال حت 
 :للخصوم التمثيلي الحضور: ثالثاً 

 المحكمى  أمىت  بنحسى  يمثل أ  في ح  الخص  فس  م افعت ( 92) المتدة لنص ثفقت   
 القىىىىتنث   لهىىىى  أجىىىىتز ممىىىى  الثكيىىىىل يكىىىىث   أ  بشىىىى   ،الحضىىىىث  فىىىىي غيىىىى ه  ينىىىى ينيىىىى  أ  أث

 أ  الشىىخص يلىى  يحىى ض قىىد القىىتنث   أ  ثيالحىىظ المحىىتك  أمىىت  غيىى ه  يىى  نيتبىى  الحضىىث 
 أمىىت  معهىى  ليحضىى  محىىت  تثكيىىل ضىى ث ة يليىى  يحىى ض ثقىىد ،بنحسىى  المحكمىى  أمىىت  يحضىى 
 .إجبت طت يكث   ثقد اختيت طت يكث   قد المحتميي  فتثكيل ،المحكم 
 التقتضىي أهليى  نتقص أث فتقد) القتص  شؤث   يتثل  أ  يل  ينص القتنث   أ  كمت 

 ،قيمىىت أث ثصىىيت المحكمىى  تعينىى  مىى  أث المختىىت  الثصىىي أث ثليىى ( اإلج ائيىى  األداء أهليىى  أث
 .المحكم  أمت  قتنثنت يمثل  م  ين  يحض  فتلقتص 
 لهىىت ايتىى   ثا   فهىىي ،ختصىى  ثأ يتمىى  كتنىى  سىىثاء االيتبت طىى  األشىىختص أ  كمىىت 
 ة طىق يى  تتقتضى  فهىي ،الحضىث  يمكنهىت ال ةبيعتهىت بحكى  فهي ،التقتضي ب هلي  القتنث  
 .الةبيعيي  األشختص م  قتنثنت يمثلهت م 

                                                           

 ،السىتبق الم جى  القضىتئي النشىت  ،2/ج ،القضىتء يلى  قتنث   ،ايبثدة يلي الكثني ،مدني( 117) المتدة -1
 .95 صىى
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 فىس  لىذلك ،المحكمى  أمىت  قتنثنىت يمثلى  مى  أيضىت ينى  يحضى  االيتبىت ي  فتلشىخص 
 لى  ثبعضىهت إجبىت ي  ةىتب  لى  بعضىت دةمتعىد صىث  ا ت خىذ يمثلى  مى  بثاسىة  الخصى  حضىث 
 :يلي لمت ثفقت الصث  لهذه نشي  ثسث  ،اختيت ي  ةتب 

 :أصهت ه أث أقت ب  قبل م  الشخص ي  نيتب  الحضث  -1

 ،بنحسىى  المحكمىى  أمىىت  الحضىىث  ح طىى  للخصىى  م افعىىت ( 92) المىىتدة نىىص أيةىى  
 كىىت  فىىسذا ،ثأصىىهت ه أقت بىى  مىى  يختىىت ه مىى  الحضىىث  فىىي ينىى  ينيىى  أ  ذلىىك مىى  بىىدال ثلىى 

 أمىىىت  بىىتلت اف  المختصىى  الحئىى  بتيتبىىت ه  للمحىىىتميي  بتلخصىىثم  الثكتلىى  تصىىد  أ  الةبيعىىي
 يثليىى  مىىت أهمهىىت ،معينىى  اليتبىىت ا  منىى  تقىىدي  ا المشىى   أ  إال ،الخصىىث  يىى  نيتبىى  المحىىتك 

  جىىث  االجتمتييىى  يتداتنىىت ةبيعى  مىى  ثأل  ،ختصىى  ثقىى  مى  ثأصىىهت ه  ألقىىت به  المتقتضىث  
نجىىتز اإلجىى اءا  بىىبعض القيىىت  فىىي لمسىىتيدته  ثأصىىهت ه  أقىىت به  إلىى  األشىىختص  بعىىض ثا 

 ينى  ينيى  أ  للخصى  المش   أجتز فقد ذلك يل  ثقد ة د اي  يل  كتنثا إذا ثختص  ،المهت 
 .(1)معين  د ج  إل  ثأصهت ه أقت ب  م  يختت ه م  القضتء أمت  الحضث  في

 أمىىىىت  الحضىىىىث  فىىىىي ينىىىى  أصىىىىهت ه أث أقت بىىىى  ألحىىىىد الخصىىىى  إنتبىىىى  مثضىىىىث  ثطثيىىىى  
 : أهمهت القتنثني  النقت  بعض المحكم 

 نيتبى  الحضىث  فىي صىه ه أث ق طب  يني  أ  للخص  م افعت ( 92) المتدة نص أجتز -1.1
 قىتنث   مى ( 16) المىتدة أمىت ،الثتلثى  يى  تزطىد ال بى   الق ابى  د جى  ثحىدد ،المحكمى  أمت  ين 

 االضىىىة ا  بعىىىض يثيىىى  الىىىذي األمىىى  ،الق ابىىى  د جىىى  تحىىىدد لىىى  ،الشىىى يي  المحىىىتك  إجىىى اءا 
 أمىىىىت  الحضىىىىث  فىىىىي الخصىىىى  يىىىى  ثكىىىىيال   الصىىىىه  أث الق طىىىى  قبىىىىثل يمليىىىى  فىىىىي ثالتشىىىىثيش
 إجى اءا  قىتنث   مى ( 16) المىتدة نىص فىي الق ابى  د جى  تحديىد يىد  مى  ثبتل غ  (2)المحكم 

                                                           

 .74صى ،الستبق لم ج ا ،2/ج ،الم افعت  قثايد ،العشمتثي  يبدالثهت  ،العشمتثي  محمد -1

 فىىي تىىثكيله  يجىىثز لمىى  بتلنسىىب  المصىىته ة أث الق ابىى  د جىى  تحىىدد لىى  التىىي التشىى طعت  بعىىض تع ضىى  -2
 لالضىىة ا  دفعىىت   الد جىى  هىىذه تعيىىي  األجىىد  أ  يىى ى  ثالىىذي ،الحقىى  النتقىىتدا  الخصىى  يىى  نيتبىى  الحضىىث 
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 الحضىث  فىي إنتبتى  يجىثز الىذي الصىه  أث  الق ط د ج  أ  نعتقد أننت إال ،الش يي  المحتك 
 بهىىىت يعتىىىد التىىىي األخيىىى ة الق ابىىى  د جىىى  ألنهىىىت ال ابعىىى  الد جىىى  يتجىىىتثز أال يجىىى  الخصىىى  يىىى 

 .قتنثني  أحكت  أي  يليهت تبن  فال يليهت يزطد مت أمت ،القتنث  

 األشىىىختص ضىىىم  مىىى  األزثاج تىىىذك  لىىى  م افعىىىت ( 92) المىىىتدة نىىىص أ  ثيالحىىىظ 
 يىنه  بتإلنتبى  أحىق أنهى  مى  ،المحكمى  أمىت  الخصى  نيتبى  الحضىث  فىي نىتبته إ يجىثز الذي 
 .ثأصهت ه  أقت به  م 

 إنتبىى  إجىىتزة تقتضىىي التشىى ط  مىى  الحكمىى  أ  نعتقىىد أننىىت إال الىىنص ثجىىثد يىىد  ثمىى  
 الشى يي  المحىتك  إجى اءا  قىتنث   أمت ،المحكم  أمت  اآلخ  ي  نيتب  للحضث  الزثجي  أحد
 .(1)الحضث  في إنتبته  يجثز الذي  األشختص ضم  األزثاج يل   ص اح نص فقد
 لغتيىى  صىىه ه أث ق طبىى  الحضىىث  فىىي ينىى  ينيىى  أ  للخصىى  أجىىتز قىىد القىىتنث   كىىت  إذا -2.1

سىىىىنتد المحىىىىتمي محىىىىل الصىىىىه  أث الق طىىىى  إحىىىىالل يعنىىىىي ال ذلىىىىك أ  إال ،الثتلثىىىى  الد جىىىى   ثا 
 يشىت   التىي اإلجى اءا  يبتشى  أ  صىه ال أث للق طى  يجىثز فىال ،إلي  المحتمي اختصتصت 

                                                                                                                                                 

 ثالتجت طى  المدنيى  الم افعىت  أصثل قتنث   ش ح ،القتضي مني  ،ثكيال الق ط  أث الصه  قبثل في ثالتشثيش
 الم جىىى  نحىىى  ،العشىىىمتثي  يبىىىدالثهت  ،العشىىىمتثي  محمىىىد فىىىي إليىىى  مشىىىت  .107صىىىى ،1957-1/  ،الع اقىىىي
 (2 هتمش) .ثالصحح 

 مىى  يثكلىىثا أ  للخصىىث  يجىىثز ثال.. .و يلىى  الشىى يي  المحىىتك  إجىى اءا  قىىتنث   مىى ( 16) المىىتدة نصىى  -1
 ... و.المصته ة أث الزثجي  أث الق اب   ابة  به  بةه ت   م  إال المحتميي  غي 

 أث األقىت   مى  يختت ثن  م  ينه  ينيبثا أ  ثله .. .و يل  نص  فقد ،م افعت ( 92) المتدة أمت 
 لسن  الستبق المص ي  الم افعت  قتنث   نصثص ظل في الستئد الثض  ثهث..و .الثتلث  الد ج  إل  األصهت 
 لوشىىختص األزثاج أضىت  فقىد( 81) المىتدة فىي الحىتلي المصى ي  الم افعىت  قىتنث   أمىت( 81) المىتدة 1949
 ثأل  األصىهت  أث األقىت   مى  يىنه  بتإلنتبى  أحىق بتيتبىت ه  ،الخصى  يى  الحضث  في إنتبته  يجثز الذي 
  .األزثاج لغ  تشمل الو ثاألصهت  األقت  و يبت ة

 ،1997–3/  ،بتإلسىكند ط  المعىت   منشى ة ،1/ج ،الم افعىت  قىتنث   يلى  التعليىق ،أبثالثفت أحمد 
 .378صى
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 ،فيهىىت للحضىىث  ثكىىل التىىي بتلىىديثى  تعلقىى  ثلىىث حتىى  ،المحىىتميي  أحىىد يبتشىى هت أ  القىىتنث  
 يلىىى  التثقيىىى  الخصىىى  يىىى  نيتبىىى  بتلحضىىىث  المثكىىىل الصىىىه  أث الق طىىى  يسىىىتةي  ال فمىىىثال
 ضى ث ة لقىتنث  ا يشىت   ثالتىي ،اإلدا ي  القضىتء دائى ة أمىت  الم فثيى  بتإللغىتء الةعى  صحيح 
 .(1)االستئنت  محكم  أمت  للت اف  مقبثل محت  قبل م  تثقيعهت

ذا   حىىىىق لىىىى  فىىىىس  الحىىىىتل فبةبيعىىىى  -محتميىىىىت  – الىىىىزثج أث الصىىىىه  أث الق طىىىى  كىىىىت  ثا 
 إنتبى  إجىتزة فس  الحتل بةبيع  ثلك  ،محتميت   بصحت  قتنثنت   بهت المخثل اختصتصتت  ممت س 
 فىىي يهىى  ثال ،المحىىتميي  إنتبىى  هىىث األصىىل أل  ،السىىتثنتءبت هىىث الىىزثج أث الصىىه  أث الق طىى 
 .(2)الصح  هذه ل  تثب  أ  فتلمه  ،ق ط  غي  أث ق طبت يكث   أ  المحتمي

 مىىى ( 16) المىىىتدة فىىىي أث م افعىىىت ( 92) المىىىتدة فىىىي سىىىثاء الليبىىىي المشىىى   يشىىىت   لىىى  -3.1
 الىزثج أث الصىه  أث طى الق   تثكيىل يلى  ،المحكمى  مثافق  ،الش يي  المحتك  إج اءا  قتنث  
 الم افعىىت  قىىتنث   مثىىل القىىثاني  بعىىض بعكىى  المحكمىى  أمىىت  الخصىى  يىى  نيتبىى  الحضىىث  فىىي

 األصىهت  أث األقىت   أث األزثاج نيتب  قبثل في المحكم  خثل  ثالتي( 72) المتدة المص ي 
 .(3)المحكم  أمت  الحضث  في الخص  ي 

                                                           

 فىىىس  ثكىىىذلك. 85صىىىى، السىىىتبق الم جىىى ، 2/ج، الم افعىىىت  قثايىىىد، العشىىىمتثي  يبىىىدالثهت ، العشىىىمتثي  محمىىىد -1
 محىت  مى  مثقى  العليىت المحكم  قل  أمت  بتلةع  بتلتق ط  يكث   أ  ل  يشت   العليت المحكم  أمت  بتلنقض الةع 
 المىىتدتي ، معهىى  محىىت  غيى  مىى  العليىىت المحكمىى  أمىت  يحضىى ثا أ  للخصىىث  يجىىثز ال كمىت، أمتمهىىت للت افىى  مقبىثل

 .المحتمي محل الصه  أث الزثج أث الق ط  يحل أ  يمك  ال فهنت، م افعت ( 353)ث( 342)
 ثاألصىىهت  األقىىت   تثكيىل أ  الشىى يي  المحىىتك  إجى اءا  قىىتنث   مى ( 16) المىىتدة نىىص مى  جليىىت يتضىك -2
 ،المحىتمي  يلى  المحىتك  أمىت  بتلحضىث  التثكيىل فىي االقتصىت  ثهث العت  األصل م  استثنتء كت  األزثاجث 

 أث الق ابىى   ابةىى  بهىى  ت بةىى  مىى  إال المحىىتميي  غيىى  مىى  يثكلىىثا أ  للخصىىث  يجىىثز ثال.. .و الىىنص جىىتء فقىىد
 ...و.المصته ة أث الزثجي 

 مىى  يىىنه  النيتبىى  فىىي تقبىىل أ  ثللمحكمىى .. .و يلىى   ي المصىى الم افعىىت  قىىتنث   مىى ( 72) المىىتدة نصىى  -3
 ...و.الثتلث  الد ج  إل  أصهت ه  أث أقت به  أث أزثاجه  م  يثكلثن 
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 الىىزثج أث الصىىه  أث الق طىى  يىىلتثك حتلىى  فىىي حتىى  للمحكمىى  يجىىثز ذلىىك مىى  ثلكىى  
 ثجىىثد مىى  للمحكمىى  مخثلىى  السىىلة  هىىذه أ  بتيتبىىت  ،محىىت  بتثكيىىل تىى م  أ  الحضىىث  فىىي

 .(1)ثكيل  م  تكث   أ  أثل  بت  فم  ،األصلي الخص 
 بمثجىى  إمىىت يكىىث   ،المحكمىى  أمىىت  الخصىى  يىى  الىىزثج أث الصىىه  أث الق طىى  حضىىث  -4.1
 ثكتلىى  ثلىي  ،التقتضىي فىي ختصى  أث يتمى  ثكتلىى  كبىذل ثالمقصىثد ،يتمى  أث ختصى  ثكتلى 
 ثال بهىت ختصىت إذنىت تسىتلز  التىي األمىث  مى  الخصثمت  مبتش ة أ  بتيتبت  اإلدا ة في يتم 
 .العتم  اإلدا ة أيمتل في تدخل

 تحديىد بىدث   يتمى  أث ،معين  إج اءا  أث معين  ديثى  في ختص  ثكتل  ثالمقصثد 
 .(2)المحتك  أمت  ثالم افع  التقتضي في الثكتل  تكث   أ  فتلمه  ،معين  ديثى 

 يى  ثكتلتى  يثبى  أ  الخصى  يى  نيتبى  الحتض  الزثج أث الصه  أث الق ط  ثيل  
 الخصىى  مىى  مثقعىى  الثكتلىى  نىىص بهىىت مكتىىث  ث قىى    تاقىىد  أ  التثكيىىل إلثبىىت  ثيكحىىي ،مثكلىى 
 .الجزئي القتضي م  فيهت التثقي  صح  يل  ثمصدق المحل  مختت  م  ثمثقع 

 ،المحكمىى  هيئىى  أث القتضىىي أمىىت  بهىىت بتق طىى  الجلسىى  فىىي التثكيىىل يعةىىي أ  ثطجىىثز 
 تثقيىىىى  يلىىىى  التصىىىىديق مقىىىىت  التق طىىىى  يقىىىىث  الحتلىىىى  هىىىىذه ثفىىىىي ،الجلسىىىى  محضىىىى  فىىىىي يىىىىدث  

                                                           

 مى  يتبىي  قىد ثلكى  ،بمحىت  االسىتعتن  دث   الجزئىي القتضىي أمىت  ثالت اف  الحضث  للخصث  يجثز فمثال   -1
 يىى م  أ  فىىي للقتضىىي السىىلة  المشىى   أيةىى  كلىىذل ،بمحىىت ٍ  الخصىى  اسىىتعتن  إلىى  الحتجىى  القضىىي  ظىى ث 
 أمىت  ينى  نيتبى  للحضىث  ق طبى  ثكىل الخصى  أ  افتى اض فعل  ،م افعت ( 26) المتدة ،محت  بتثكيل الخص 
   .بمحت  بتالستعتن  ي م  أ  للقتضي فيجثز الجزئي  المحكم 

 يكىىىث   أ  الشىىىت ا  ،شىىى يي  إجىىى اءا ( 16) ثالمىىىتدة م افعىىىت ( 92) المىىىتدة فىىىي الليبىىىي المشىىى   ثا غحىىىتل -2
 بىىتإلدا ة التثكيىىل قبىىثل يعنىىي ال الم افعىى  أث بتلتقتضىىي ختصىت الخصىى  مىى  الصىىتد  العىىت  أث الخىىتص التثكيىل
 اشىىت ة  ثالتىىي( 702) المىىتدة–المىىدني القىىتنث   فىىي ث د قىىد الحكىى  فهىىذا ،المحكمىى  أمىىت  ثالم افعىى  للحضىىث 
 ،الم افعىىت  قثايىىد ،العشىىمتثي  يبىىدالثهت  ،العشىىمتثي  حمىىدم ،القضىىتء أمىىت  للم افعىى  الختصىى  الثكتلىى  ضىى ث ة

 .(3) هتمش .73صى ،الستبق الم ج  ،2/ج
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 أث أقت بىىى  مىىى  شىىىخص مىىى  أكثىىى  الحضىىىث  فىىىي ينىىى  ينيىىى  أ  للخصىىى  ثطجىىىثز، (1)المثكىىىل
 الق طىى  فعلىى  ،(2)فيهىىت الىىثكالء تعىىدد يجىىثز فىىال ،خصىىي الش األحىىثال قضىىتيت بتسىىتثنتء أصىىهت ه

 ،الجلسى  فىي مثكلى  يى  حضىث ه يقى   أ  الخصى  يى  نيتبى  الحتضى  ،الىزثج أث الصه  أث
 يلىى  الم افعىى  جلسىى  فىىي يثبىى  أ  يليىى  كمىىت ،يمثلىى  الىىذي المثكىىل صىىح  تتحىىدد حتىى  ثذلىىك
ثبت  ،ين  نيتب  الحضث  ق   يم  ثكتلت  األكث   للة طقى  ثفقىت يكىث   الخص   ي الثكتل  ثا 
 .(3)قليل قبل إليهت أش نت ثالتي القتنث   حددهت التي

 الخصى  يحضى  فقىد ،الجلسى  فىي الحضىث  يلى  سىتبق  الثكتل  تكث   أ  يشت   ثال 
 فىىىي ثطىىىدث   الجلسىىى  فىىىي بتلثكتلىىى  ثيقىىى   ،زثجىىى  أث صىىىه ه أث ق طبىىى  ثكيلىىى  ثمعىىى  األصىىىلي
 ،الخصى  يى  نيتبى  بتلحضىث  الثكيىل قيىت  بعىد مىت إلى  التثكيىل تح طى  يتى خ  ثقد ،محض هت
 الشىىىى   ذثي  أنكىىىى  إذا إال ،فيهىىىىت تتىىىىدخل أ  للمحكمىىىى  يجىىىىثز ال بىىىىثكالئه  الخصىىىىث  فعالقىىىى 
 .(4)التنصل بديثى  يع   مت ثهث ،الثكتل 

 بسثبىىت  الخصىى  يىى  الحتضىى  الشىىخص تةتلىى  أ  المحكمىى  يلىى  ذلىىك مىى  ثلكىى  
 يحصىىىل أ  بشىىى   تحىىىدده ميعىىىتد فىىىي تثكيلىىى  إليىىىدا  الضىىى ث ة ينىىىد تمهلىىى  أ  ثلهىىىت ،ثكتلتىىى 
 هىىذه بسثبىىت  يةتلبىى  أ  اآلخىى  للخصىى  يجىىثز كمىىت ،األكثىى  يلىى  الم افعىى  جلسىى  فىىي اإليىىدا 

                                                           

 ،العشىمتثي  محمد م افعت ( 93) ثالمتدة ،الش يي  المحتك  إج اءا  قتنث   م ( 3–2) فق ة( 16) المتدة -1
 .82-81صى ،الستبق الم ج  ،2/ج ،الم افعت  قثايد ،العشمتثي  يبدالثهت 

 .م افعت ( 96) دةالمت -2

 ،العشىىىىمتثي  محمىىىىد .379صىىىىى ،السىىىىتبق الم جىىىى  ،1/ج،الم افعىىىىت  قىىىىتنث   يلىىىى  التعليىىىىق ،أبثالثفىىىىت أحمىىىىد -3
 .83صى ،الم ج  نح  ،العشمتثي  يبدالثهت 

 يىى  نيتبىى  االبىى  مىى  الم فىىث  بىىتلتظل  بتاليتىىداد حكىى  ثقىىد .347-346صىىى ،الم جىى  نحىى  ،أبثالثفىىت أحمىىد -4
 – اإلسىىكند ط  االسىىتئنت  محكمىى  ،الىىتظل   فىى  بعىىد صىىد  قىىد التثكيىىل أ  مىى  ،ضىى طبيال التقىىدي  مىى  ،ثالىىده

 .347صى الم ج  نح  في إلي  مشت  ،1960-11-30: بتت طت( ق–15–335)  ق  استئنت 
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 إذا بتإللغىتء مهىددة ثهىي إج اءاتهىت ثمىثاالة ،خصىثم  فىي السىي  يلى  يجب  ال حت  ،الثكتل 
 .(1)الثكتل  يديي الذي الشخص أيمتل م  الخص  تنصل مت

 بمثجبهىىىىت أجىىىىتز ثالتىىىىي ،م افعىىىىت ( 92) المىىىىتدة فىىىىي المشىىىى   ثضىىىىعهت التىىىىي القتيىىىىدة -5.1
 هىىذه ،الثتلثىى  الد جىى  إلىى  األصىىهت  أث األقىىت   مىى  يختت ثنىى  مىى  يىىنه  ينيبىىثا أ  للخصىىث 
 حضىى   ثالتىىي ،م افعىىت ( 101) المىىتدة يليىى  نصىى  مىىت تقيىىدهت بىىل ،مةلقىى  ليسىى  القتيىىدة
 يىى  ثكىىالء يكثنىىثا أ  ،المحىىتك  مىىثظحي ثكىىذلك ثثكالئىى   العىىت ثالنتئىى  المحىىتك  قضىىتة يلىى 

 كتنى  ثلىث بتإلفتىتء أ  بتلكتتبى  أ  بتلمشىتفه  كتنى  سىثاء ،الم افعى  أث الحضىث  فىي الخصث 
 .لهت التتب  المحكم  غي  محكم  أمت  مقتم  الديثى 

 ،الثتلثى  الد جى  تتعىدى ال د جتى  كتنى  ثلث الصه  أث الق ط  تثكيل يجثز ال لذلك
 ثنزاهتى  القضىتء لحيىتد صيتن  ،المحتك  مثظحي م  أث ،النيتب  أث القضتء  جتل م  كت  إذا

بعتده  ثأيضىتء للقضىتء ثسىمك ،الحىتال  بعض المش   استثن  ثلك  ،الشبهت  مثة  ي  ثا 
 : هي الحتال  ثهذه ،ينه  نيتب  ثالم افع  الحضث  المحتك  ثمثظحي العتم  النيتب 

 أي ،قتنثنىت يمثلىثنه  يمى  نيتب  ثالم افع  الحضث  العتم  النيتب  ضتءأي أث للقاضتة يجثز -
 يىى  ثكىىيال أث قيمىىت أث ثصىىيت المحكمىى  مثظىىف أث العتمىى  النيتبىى  يضىىث أث القتضىىي كىىت  إذا

 أ  ثيالحىىظ ،يىنه  نيتبى  الحكمىى  أمىت  الحضىث  لىى  فيحىق أثالده يلى  شىى ييت ثليىت أث ،غتئى 
 قتنثنىىت ينثبىىث   بتيتبىىت ه  ثلكىى  ،بتلخصىىثم  ثكىىالء بصىىحته  لىىي  الحتلىى  هىىذه فىىي حضىىث ه 

 .المذكث ط  ي 

 أزثاجهى  يى  نيتبى  الحضىث  المحىتك  ثمىثظحي العتمى  النيتبى  ثأيضىتء للقاضىتة يجىثز كمت -
 مى  األقىت   مى  غيى ه  يى  حضث ه  يجثز فال ،الثتني  الد ج  إل  ثف ثيه  أصثله  ثي 

                                                           

 لمثىىثل القىىتنثني النظىىت  ،مبىى ثك يتشىىث  .380صىىى ،الم جىى  نحىى  ،أبثالثفىىت أحمىىد. م افعىىت ( 93) المىىتدة -1
 .82-81صى ،الستبق الم ج  ،المدني تءالقض أمت  الخصث 
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 ثمىت الثتنيى  بتلد جى  مقيدة ثالح ث  لوصثل نسب بتل ثحت  ،اإلخثة مثل ثالح ث  األصثل غي 
 .(1)العت  بتلنظت  يتعلق ،م افعت ( 101) المتدة نص في ث ثد
 :قتنثنت   ين  ينث  م  قبل م  الحضث  في القتص  تمثيل -2

 األداء أهليىى  أث التقتضىىي أهليىى  لىى  ليسىى  مىى  هىىث ،اإلج ائيىى  النتحيىى  مىى  القتصىى  
 أث المميىز غيى  الصىبي فىي الحىتل هىث كمىت تمتمىت األهليى  هىذه ا انعد بسب  ثذلك ،اإلج ائي 
 يبلىىم لىى  الىىذي المميىىز الصىىبي فىىي الحىىتل هىىث كمىىت األهليىى  هىىذه نقىىص أث المعتىىثه أث المجنىىث  

 .ال شد س 
 الخصىىثم  إجىى اءا  فىىي ،التقتضىىي أهليىى  لديىى  تتىىثاف  ال الىىذي الخصىى  يىى  ثطنىىث  

 أث الىىثلي ثهىث ،القىتنث   بحكى  ينى  ينىث  مى  ،المحكمى  أمىت  ثالمثىثل الحضىث  ذلىك فىي بمىت
 .يلي  مدي  أث مدييت القتص  كت  سثاء (2)القي  أث الثصي ثهث القضتء بحك 

 ينى  نيتبى  الحضىث  ذلىك فىي بمىت الخصىثم  فىي القتصى  الخص  تمثيل أ  ثيالحظ 
 د ةقى يىد  بسىب  ثذلىك ،إ ادي غيى  أنى  بمعنى  ،إجبىت ي  تمثيل هث ،قتنثنت يمثل  م  قبل م 

 أث التقتضىىي ألهليىى  امتالكىى  لعىىد  نظىى ا للخصىىثم  اإلج ائيىى  األيمىىتل مبتشىى ة يلىى  القتصىى 
 .اإلج ائي  األداء أهلي 

                                                           

 أحمىىد .86-85صىىى ،السىىتبق الم جىى  ،2/ج ،الم افعىىت  قثايىىد ،العشىىمتثي  يبىىدالثهت  ،العشىىمتثي  محمىىد -1
 النظىىىت  ،مبىىى ثك يتشىىىث  .385-384صىىىى ،السىىىتبق الم جىىى  ،1/ج،الم افعىىىت  قىىىتنث   يلىىى  التعليىىىق ،أبثالثفىىىت
( 101) المىتدة نىص أ  ثيالحىظ .74-73صىى ،الستبق لم ج ا ،المدني القضتء أمت  الخصث  لمثثل القتنثني
 الد جىى  إلىى  ثالحىى ث  ثاألصىىثل األزثاج ذكىى  ،الشىى يي  المحىىتك  إجىى اءا  قىىتنث   مىى ( 19) ثالمىىتدة م افعىىت 
 المحىتك  مىثظحي أث العتمى  النيتبى  أيضىتء أث القاضىتة إنتبى  يجثز ال ث  فم  ،األصهت  إل  يش  ثل  ،الثتني 
 .385صى ،الم ج  نح  ،أبثالثفت حمدأ .أصهت ه  ي 

 حكمهى  فىي ثمى  القتصى ط  أحىثال تنظىي  بشى   ،1992 لسىن ( 17)  ق  القتنث   م ( 18) المتدة نص  -2
 .وقيمت   أث ثصيت المحكم  تعين  م  أث المختت  الثصي أث ثلي  القتص  شؤث   يتثل و يل 
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 تنصى   الىذي األصىيل الخصى  ثهىث ،مثاجهتى  فىي أث القتصى  بتسى  ت ف  فتلديثى  
 الثصىي أث الىثلي- للقتصى  اإلج ائىي الممثىل ثلكى  ،الخصىثم  فىي الصىتد  الحك  آثت  إلي 
 ثيعتىىد مثاجهتىى  فىىي أيضىىت اإلجىى اءا  ثتتخىىذ بس ادتىى  اإلجىى اءا  يبتشىى  الىىذي هىىث -القىىي  أث

 ثهىىث ،ينهىىت المسىىؤثل ثهىىث صىىحتهت أث اإلجىى اءا  ثجىىثد بتق طىى  يتعلىىق فيمىىت بس ادتىى  القىىتنث  
 .الخصثم  تثكيل المحتمي يمنك الذي

 ،القضىىىتئي  األث اق إليىىىال  بتلنسىىىب  بىىى  يعتىىىد الىىىذي هىىىث للقتصىىى  اإلج ائىىىي ثالممثىىىل 
 القتضىي صىالحي  يىد  قثايىد فىي بى  يعتىد كمىت ،ثالغيىت  الحضىث  بقثايىد يتعلق فيمت ثكذلك
 يجىىثز التىىي الحىىتال  فىىي اسىىتجثاب  يىىت  الىىذي هىىث للقتصىى  اإلج ائىىي ثالممثىىل ،الىىديثى  لنظىى 
ليىى  ،الخصىى  اسىىتجثا  فيهىىت ذا ،تثجيههىىت حىىق ثلىى  الحتسىىم  اليمىىي  تثجىى  ثا   زالىى  أث تىىثفي ثا 
 .القتنث   بقثة الخصثم  تنقة  مثيلي الت صح 

 القتصىى  ثهىىث األصىلي للخصىى  تمثيلى  فىىي يقىىث  للقتصى  اإلج ائىىي الممثىل فىىس  لىذلك 
 حىي  فىي ،الكلم  بمعن  مصلح  ل  تكث   أ  دث   ،الخصثم  في إيجتبي بدث  ،الديثى  في
 بيإيجىت دث  لى  يكىث   أ  دث   ،الىديثى  في مصلح  ل  -القتص  ثهث- األصلي الخص  أ 
 بمعنىىى  الخصىىىثم  فىىىي ةىىى   ثالقتصىىى  اإلج ائىىىي الممثىىىل مىىى  فلكىىىل لىىىذلك ،الخصىىىثم  فىىىي

 .مختلف
 قىىتنث   بىى  يعتىىد الىىذي ثهىىث للقتصىى  اإلج ائىىي الممثىىل بهىىت يقىىث  الخصىىثم  فىىسج اءا  
 الخصىىى - ثصىىىف بحىىىق يليىى  أةلىىىق قىىىد الحقىى  بعىىىض فىىىس  لىىىذلك ،الشىى   هىىىذه فىىىي الم افعىىت 
 .(1)للخص  ممثل مج د ثلي  -الممثل

                                                           

 أث الثصىىي أث الىىثلي للقتصىى  اإلج ائىىي لممثىىلا يعتبىى  ،الخصىى  ثصىىف تحديىىد فىىي الثالثيىى  للنظ طىى  ثفقىىت   -1
 اإلج ائىىي بتلممثىىل يعتىىد فمىىثال ،لمبتشىى تهت يىىدي  أث الخصىىثم  إجىى اءا  يبتشىى  أنىى  بتيتبىىت  -خصىىمت  - القىىي 

 م كز يتثز  حي  ،م كبت   خصمت    اغ  ثجدي األستتذ ثيعتب ه ،ثاإليال  الحضث  بقثايد يتعلق فيمت للقتص 
  .القي  أث الثصي أث الثلي ثهث اإلج ائي ثممثل  القتص  ثهث األصيل بي  الحتل  هذه في الخص 
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 لىىى  أ  أي ،التقتضىىىي فىىىي الصىىىح  صىىىتح  هىىىث للقتصىىى  اإلج ائىىىي الممثىىىل ثيعتبىىى  
 .غي ه بتس  اإلج اءا  مبتش ة صالحي 
 غيىىى  فىىي أث اإلج ائىىىي الممثىىل غيىىى  مىى  اإلجىىى اءا  اتخىىتذ يلىىى  بت تىى  فسنىىى  لىىذلك 
 .(1)اإلج اء بةال  مثاجهت 

 يلى  حصىثل  عىدب إال القتصى  بتسى  ديىثى   فى  للقتصى  اإلج ائي للممثل يجثز ثال
 يىىؤدي أث بتلقتصىى  ضىى   ا سىىيلحق الىىديثى   فىى  فىىي التىى خي  كىىت  إذا إال ،المحكمىى  مىى  إذ 
 .(2)ل  حق ضيت  إل 

 سىى  إلىى  يصىىل أ  دث   التقتضىىي ب هليىى  للشىىخص يعتىى   قىىد القىىتنث   أ  ثيالحىىظ 
 ،يشى  الثتمنى  سى  يبلىم ثلى  يشى  الختمسى  سى  بلم الذي الصبي في الحتل هث كمت ،ال شد

 ثى  ثمى  ،فيى  بتلتصى   لى  أذ  فيمىت األهليى  كتمل ل  الم ذث   فيعتب  ،أمثال  بتسلي  ل  أذ ث 
 بصىىحت  سىىثاء اإلذ  بمثضىىث  المتعلقىى  الىىديتثى  بخصىىثص المحكمىى  أمىىت  الحضىىث  يسىىتةي 
 ثالعىىى ائض الىىىديتثى   فىىى  يسىىىتةي  التقتضىىىي أهليىىى  نىىىتقص أ  كمىىىت يليىىى  مىىىدي  أث مىىىدييت
 يعىى ض فيمىىت التىى خي  ثأل  الحىىق أصىىل تمىى  ال ألنهىىت ،ثالمسىىتعجل  الثقتيىى  بىىتألمث  المتعلقىى 

                                                                                                                                                 

 234-228صىىىى ،السىىىتبق الم جىىى  ،المدنيىىى  الخصىىىثم  مبىىىتدإل ، اغىىى  ثجىىىدي بتلخصىىىثص  اجىىى 
 الكىىثني .555ص ،السىىتبق الم جىى  ،1/ج ،الخىىتص القضىىتئي القىىتنث   ،سىىعد نجيىى  إبىى اهي . 263-262ثصىىى
  .97-96صىى ،الستبق الم ج  القضتئي نشت ال،2/ج،القضتء يل  قتنث   ،يبثده يلي

 مى ( 13) المىتدة أثجبى  ثقىد .262–261صىى ،السىتبق الم جى  ،المدنيى  الخصثم  مبتدإل ، اغ  ثجدي -1
 م احىل مى  م حلى  كىل فىي المحكمى  يل و ،1983 لسن ( 90)  ق  اللبنتني المدني  المحتكمت  أصثل قتنث  

 .والمحقثدي  أث نتقصيهت أث األهلي  فتقدي تمثيل صح  ثم  للتقتضي األهلي  م  تتحقق أ  ،المحتكم 

 .حكمه  في ثم  القتص ط  أحثال بش   ،1992 لسن ( 17)  ق  القتنث   م ( 10) فق ة( 68) المتدة -2
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 أمىت  األهليى  نىتقص حضىث  يصىك ث  ثم  ،الحيتزة ديتثى  يل  ذلك ثطنةبق ،للخة  الحق
 .(1)لدي  التقتضي أهلي  اكتمتل يد  م  بتل غ  ذك  فيمت المحكم 

 :ثنت  قتن ينهت ينث  م  قبل م  الحضث  في االيتبت ط  األشختص تمثيل -3

 التىي الحىدثد فىي بتألهليى  ثكىذلك ،التقتضىي بحىق المعنىثي  للشخص القتنث   يعت  
 .(2)إ ادت  ي  يعب  نتئ  ل  ثيكث   القتنث   يق  هت التي أث ،إنشتئ  سند يعينهت

 شخصىىىت   كىىىت  سىىىثاء ،قتنثنىىىت   يمثلىىى  مىىى  ة طىىىق يىىى  يتقتضىىى  االيتبىىىت ي  فتلشىىىخص
 .ختصت   ايتبت طت   شخصت   أث يتمت   ايتبت طت  

 ،اإلجىىى اءا  فىىىي ةبيعىىىي شىىىخص يمثلىىى  أ  تقتضىىىي ،االيتبىىىت ي  الشىىىخص فةبيعىىى  
 .المهم  بهذه المعنثي  الشخص قيت  الستحتل 
 ثاألشىىىختص العتمىىى  االيتبت طىىى  األشىىىختص بىىىي  التمييىىىز يىىىت  الخصىىىثص هىىىذا ثفىىىي 
 .الختص  االيتبت ط 
 ثالمؤسسىىت  ئىىت ثالهي الدثلىى  فىىي ثالمتمثلىى  ،العتمىى  االيتبت طىى  لوشىىختص فبتلنسىىب  
 إحىىدى ثهىىي ،القضىىتيت إدا ة ينهىىت تنىىث  ،العتمىى  االيتبت طىى  بتلشخصىىي  تتمتىى  التىىي ثاألجهىىزة
 منهىىت ي فىى  فيمىىت ،العتمىى  ثالمؤسسىىت  ثالهيئىىت  الدثلىى  يىى  بتلىىدفت  المكلحىى  القضىىتئي  الهيئىىت 

 ى األخىى   الجهىىت  ثلىىدى ثد جتتهىىت أنثايهىىت اخىىتال  يلىى  المحىىتك  لىىدى ديىىتثى  مىى  يليهىىت أث
 .القضتئي  اإلج اءا  م  ذلك غي  ثفي ،قضتئيت اختصتصت القتنث   يخثلهت التي

 .(3)القتنث   م  العتم  اإلدا ط  ثالجهت  الدثل  ي  نيتبتهت القضتيت إدا ة ثتستمد
                                                           

 قىىتنث   فىىي الثسىىي ، ثالىىي فتحىىي. 91-90صىىى، الم جىى  نحىى ، يبىىثده يلىىي الكىىثني. 256صىىى، ،  اغىى  ثجىىدي -1
 ثالمىتدة، 1992 لسىن ( 17)  قى  القىتنث   مى ( 06) المىتدة ثانظى . 303–302صىى، السىتبق الم جى ، المدني القضتء

 . ثآثت همت ثالةالق بتلزثاج الختص  األحكت  بش  ، 1984 لسن ( 10)  ق  القتنث   ثم ( 06)

 .97صى ،الم ج  نح  ،يبثده يلي الكثني( 03) ثفق ة( ج- –2) فق ة مدني( 53) المتدة -2

 يتشىث  .166–165صىى ،1978 بنغىتزي  جتمعى  ،ليبيىت فىي القضتئي التنظي  ،جي ة العظي يبد يبدالمنع  -3
 .73صى ،الستبق الم ج  ،المدني القضتء أمت  الخصث  لمثثل القتنثني النظت  ،مب ثك
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 بشىىى   ،1989 لسىىىن ( 18)  قىىى  القىىىتنث   مىىى ( -1-فقىىى ة-14) المىىىتدة أثجبىىى  ثقىىىد 
 الدثلىىىى  يلىىىى  الم فثيىىىى  بتلىىىىديتثى  المتعلقىىىى  ال اإليىىىى أث اق تسىىىىلي  الم افعىىىىت  قىىىىتنث   تعىىىىديل

 ف يهىىت أث اإلدا ة هىىذه إلىى  ،ثجثبيًّىىت القضىىتيت إدا ة ينهىىت تنىىث  التىىي العتمىى  اإلدا طىى  ثالجهىىت 
 .(1)المختص
 اإلدا طىىى  ثالجهىىىت  الدثلىىى  يىىى  نيتبىىى  المحىىىتك  أمىىىت  القضىىىتيت إدا ة يضىىىث ثيحضىىى  
 تمثيىل ثهىث ،القضىتيت إدا ة ة طىق يى  تك المحى أمت  الحضث  في تمثل الجهت  فهذه ،العتم 
 الشى كت  فىي أستسىت   ثالمتمثلى  ،الختصى  االيتبت ط  لوشختص بتلنسب  أمت ذك نت كمت إجبت ي 
 يمثلهىىت مىى  ينهىىت فيحضىى  ،الخىىتص القةىىت  شىى كت  أث العىىت  القةىىت  شىى كت  كتنىى  سىىثاء
 .(2)قتنثنت  

 ممثلىىىى  لىىىىي ث  الخصىىىىثم  فىىىىي الةىىىى   هىىىىث ،الخىىىىتص المعنىىىىثي  الشىىىىخص ثيعتبىىىى  
 أي ،المعنىىثي  الشىىخص يىى  نيتبىى  الحضىىث  فىىي صىىح  لىى  القىىتنث   الممثىىل كىىت  ثا   ،القىىتنثني

 ممىىىثال المحكمىىى  أمىىىت  الحضىىىث  ذلىىىك فىىىي بمىىىت الىىىديثى  إجىىى اءا  مبتشىىى ة فىىىي صىىىح  لىىى  أ 
 .الختص المعنثي  الشخص ثهث الديثى  في الصح  لصتح 

                                                           

 يلىي الكىثني. 1989 لسىن ( 18)  قى  بتلقىتنث   تعىديلهت بعىد الم افعت  قتنث   م ( 01) فق ة( 14) المتدة -1
 .202صى ،الستبق الم ج  ،القضتئي النشت  ،2/ج ،القضتء يل  تنث  ق ،يبثده

 مجلىى   ئىىي  يعتبىى و يلىى  ،2010 لسىىن ( 23)  قىى  التجىىت ي  النشىىت  قىىتنث   مىى ( 180) المىىتدة نصىى  -2
 االيتبت طى  األشىختص إليىال  ثبتلنسىب  ،المسىتهم  الشى ك  بىذلك ثالمقصىثد..و .للشى ك  قتنثنيىت   ممىثال   اإلدا ة
 ال ئيسىي المقى  فىي الغى ض لهىذا يحىثض م  أث ،قتنثنت   ينهت للنتئ  اإليال  ث ق  فتسل  –ثةني ال– الختص 

 التىي األجنبيى  للشى كت  ثبتلنسىب  ،مثةنى  فىي أث لشخص  منهمت ألي فتسل  مق  يثجد ل  فس  ،الح   مق  أث
( 14) المىتدة ،ذلىك فىي ثضيحى مى  أث للحى   القىتنثني الممثىل أث الثكيىل إلى  تسىل  ليبيىت فىي ثكيىل أث فى   لهت
  .1989 لسن ( 18)  ق  بتلقتنث   تعديلهت بعد الم افعت  قتنث   م ( 03) ث( 02) فق ة
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 ،يليىى  المىىدي  أث مىىدييال هىىث ،المعنىىثي  للشىىخص القىىتنثني الممثىىل يعىىد ال ثلىىذلك 
نمت  .(1)المعنثي  الشخص هث الديثى  في يلي  المدي  أث المديي يظل ثا 

 مى % 50 مى  أكثى  الدثل  تملك التي ثالش كت  ،العت  القةت  ش كت  أ  ثيالحظ 
 .(2)العدل ثزط  مى  بقى ا  ةلبىهت يل  بنىىتء   ينىهت القضتيت إدا ة إنتب  يجثز ،متلهت  أ 

 فىىي ثطجىىثز ،القضىىتيت إدا ة ينهىىت نيتبىى  يحضىى  أ  يجىىثز اإلنتبىى  هىىذه تمىى  إذا لىىذلك 
 لتىىثلي الشىى كت  هىىذه فىىي القتنثنيىى  المكتتىى  أيضىىتء نىىد  القضىىتيت إدا ة بمثافقىى  الحتلىى  هىىذه

 فىىىىي الشىىىى ك  القىىىىتنثني العضىىىىث ثيمثىىىىل ثضىىىىدهت منهىىىىت الم فثيىىىى  القضىىىىتيت فىىىىي ينهىىىىت الىىىىدفت 
 .(3)الديثى  إج اءا  ثمبتش ة ،الحضث 

 :محتمي  ة طق ي  الحضث  في الخص  مثيلت -4

 الشىى يي  المحىىتك  إجىى اءا  قىىتنث   مىى ( 16) ثالمىىتدة م افعىىت ( 92) المىىتدة أشىىت   
 المقبىىثلي  المحىىتميي  مىى  محتميىىت الحضىىث  فىىي ينىى  الخصىى  ينيىى  أ  إمكتنيىى  إلىى  ،صىى اح 
 .أمتمهت الحضث  المةلث  المحكم  أمت  للت اف 
 ثت جىى  -الخصىىثم  فىىي الحنىىي التمثيىىل- مصىىةلك التمثيىىل مىى  النىىث  هىىذا يلىى  الحقىى  ثيةلىىق
 فىي تتىثاف  ال ثخبى ة يلى  بى  القيىت  يتةلى  ،دقيىق فنىي نشىت  الخصىثم  أ  إلى  التسىمي  هىذه

 بىىىىسج اءا  القيىىىىت  فىىىىي يسىىىىتيده مىىىى  إلىىىى  العىىىىتدي الشىىىىخص يحتىىىىتج ثقىىىىد ،العىىىىتدي الشىىىىخص
 يحضىى  لكىىي الثقىى  مىى  سىى مت ثجىىثد يىىد  أث ،بهىىت القيىىت  يلىى  قد تىى  لعىىد  نظىى ا الخصىىثم 

 الخصىثم  إجى اءا  ثمتتبعى  النىزا  يى ض يتةلى  العدالى  سىي  حسى  أ  كمىت ،المحتك  أمت 
                                                           

 نحىى  ،يبىىثده يلىىي الكىىثني. 150–149صىىى ،السىىتبق الم جىى  ،المدنيىى  الخصىىثم  مبىىتدإل ، اغىى  ثجىىدي -1
 .97صى ،الم ج 

 .202صى ،الم ج  نح  ،يبثده يلي الكثني -2
 الشىى كت  ثيى  ،الىىديتثى  مبتشى ة الم افعىى  العىت  القةىت  شىى كت  فىي القتنثنيىى  المكتتى  تتىىثل  مصى  فىي -3

 الخصىىث  لمثىىثل القىىتنثني النظىىت  ،مبىى ثك يتشىىث . القضىىتيت إدا ة مىى  تحىىثيض إلىى  حتجىى  دث   القىىتنث   بىىنص
 .74ص ،الستبق الم ج  ،المدني القضتء أمت 
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 أمىت  ال ؤيى  لتثضىيك ،المحكمى  أمت  ثالم افع  القتنث   في متخصص قبل م  ،المحكم  أمت 
 ثأشىىت  ،المحتمىىتة مهمىى  القىىتنث   نظىى  لىىذلك ،المةلثبىى  بىىتإلج اءا  القيىىت  ثلتسىىهيل ،المحكمىى 
 ،اإلجى اءا  متتبعى  فىي أث الحضىث  فىي سثاء بمحت  االستعتن  إمكتني  إل  الم افعت  قتنث  
 .الحتال  بعض في االستعتن  هذه أثج  بل

 صىىث ة: أهمهىىت ثمىى  متعىىددة صىىث ا ت خىىذ المحىىتمي قبىىل مىى  للخصىى  الحنيىى  ثالمعتثنىى  
 .(1)ين  ثالحضث  لخص ا بتس  الخصثم  بسج اء القيت  أي ،القضتء أمت  الخص  تمثيل

 يىى  محىت  تثكيىل أ  ثالقتيىىدة ،محتميى  ة طىق يىى  الحضىث  فىي يمثىىل قىد فتلخصى  
 أمىت  الحضىث  ي  الحدي  هث حتليت   يهمنت ثالذي جثازط  مس ل  المدني القضتء أمت  الخص 
 المحىىىدد المثيىىىد فىىىي يحضىىى  أ  لىىى  م افعىىىت ( 92) المىىىتدة أشىىىت   كمىىىت فتلخصىىى  ،المحكمىىى 
 ،سىتبقت   ثضىحنته لمىت ثفقت   ،الثتلث  الد ج  إل  صه ه أث ق طب  ين  يني  أ  ثل   بنحس للجلس 

 تثكيىىىىل يكىىىىث   األحيىىىىت  بعىىىىض فىىىىي ثلكىىىى  ،ينىىىى  نيتبىىىى  يحضىىىى  محتميىىىىت   يثكىىىىل أ  ثللخصىىىى 
 بىتلةع  تق طى  ة طىق يى  إال يىت  ال ،العليت المحكم  أمت  بتلنقض فتلةع  ،إجبت طت   المحتمي
 المحكمى  أمىت  ب نحسىه  يحض ثا أ  للخصث  يجثز ثال ،أمتمهت اف للت   مقبثل محت ٍ  م  مثق 
 أمىىت  ب نحسىىه  يحضىى ثا أ  لهىى  يجىىثز ال الخصىىث  فىىس  ثكىىذلك ،معهىى  محىىت  غيىى  مىى  العليىىت
 للمحىىىىتك  بتلنسىىىىب  أمىىىىت ،الشخصىىىىي  األحىىىىثال قضىىىىتيت ذلىىىىك مىىىى  ثيسىىىىتثن  ،االسىىىىتئنت  محىىىىتك 
 أ  للخصىىث  فيجىىثز ،الشخصىىي  األحىىثال تقضىىتي فىىي االسىىتئنت  ثمحىىتك  ،ثاالبتدائيىى  الجزئيىى 
 ،بمحىىت  االسىىتعتن  بضىى ث ة المحكمىى  تىى م  لىى  مىىت ،بمحىىت  االسىىتعتن  دث   ب نحسىىه  يحضىى ثا
 ينى  يثكىل أ  يجىثز ال ،محتميىت الخصى  فيهىت يثكىل أ  يجى  التىي األحىثال فىي أنى  ثيالحظ

                                                           

 الخصىثم  مبىتدإل ، اغى  ثجىدي .الىديثى  صىحيح  يلى  ثالتثقي  القتنثني  المشث ة تقدي  الصث  هذه م  -1
 الم جى  ،القضتئي النشت  ،2/ج ،القضتء يل  قتنث   ،يبثده يلي الكثني. 265صى ،الستبق الم ج  ،المدني 
 .99صى ،الستبق
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 إجىىى اءا  ثطتىىىثل  المحكمىىى  أمىىىت  ينىىى  نيتبىىى  ليحضىىى  ،محتميىىىت كىىىت  إذا إال ،صىىىه ه أث ق طبىىى 
 .(1)الخصثم 
 للثكتلىى  العتمى  القثايىد ألحكىت  تخضى  ثكتلى  يالقى  هىي بتلخصى  المحىتمي ثيالقى  
 قىىىىتنث   فىىىىي الىىىىثا دة الختصىىىى  ثلوحكىىىىت ( 717-699) المىىىىثاد- المىىىىدني القىىىىتنث   فىىىىي الىىىىثا دة

 اإذ أمىت ،المثكىل هىث األهليى  مكتمل كت  إذا الخص  ثيكث  ( 738-731) المثاد -الم افعت 
 المحىىتمي تثكيىىل فيتىىثل  نقصىىهت أث انعىىدامهت بسىىب  التقتضىىي ب هليىى  يتمتىى  ال الخصىى  كىىت 
  .يلي  القي  أث ثصي  أث ثلي -ين  نيتب 

ذا   ،القىىتنثني ممثلىى  المحىىتمي تثكيىىل فيتىىثل  ،ختصىىت   معنثيىىت   شخصىىت   الخصىى  كىىت  ثا 
ذا  يىى ى  مىى  ثاختصىىت  يليهىىت ثالىى د الىىديتثى  ب فىى  الخصىى  كلحىى  ،اتحىىتقي ثكيىىل للخصىى  كىىت  ثا 
دا ة ثاإليجىت  ثالشى اء البيى  مثىل ،مثضىثيي  بى مث  الثكتلى  هىذه ثتقتى    ،الختصتم  لزثمت  ثا 

 .الممتلكت 
 ثلى  الثتلثى  الد جى  حتى  األصىهت  أث األقىت   أحىد يكى  لى  إذا االتحىتقي الثكيل فس  

 إنمىىت ،يثى الىىد إجىى اءا  يبتشىى  أ  أث الخصىى  يىى  نيتبىى  الحضىىث  يسىىتةي  ال ،محتميىىت يكىى 
 قىد ثتثكيلى  المحىتمي فتكليف ،األصيل ي  ثالدفت  للحضث  محت  تثكيل في الحق ل  يكث  
 .للخص  االتحتقي الثكيل قبل م  يكث  

 مقبىىثال   يكىىث   أ  فيىى  ثيشىىت   ،بتلخصىىثم  الثكيىىل أي الثكيىىل هىىث المحىىتمي ثيكىىث   
  .الديثى  أمتمهت الم فثي  المحكم  د ج  أمت  للت اف 

ىىىىىىت يكىىىىىىث   قىىىىىىد بتلخصىىىىىىثم  لمحىىىىىىتميا ثتثكيىىىىىىل   يتمىىىىىىت   أث ،معينىىىىىى  بخصىىىىىىثم  ختص 
 .فيهت ة فت   المثكل يكث   التي بتلخصثمت 

                                                           

 ،السىىىىتبق الم جىىىى  ،المدنيىىىى  الخصىىىىثم  مبىىىىتدإل ، اغىىىى  ثجىىىىدي ،م افعىىىىت ( 353) ثالمىىىىتدة( 26) المىىىىتدة -1
 .101-99ص ،الستبق الم ج  ،القضتئي النشت  ،2/ج،القضتء يل  قتنث   ،يبثده يلي الكثني. 266ص
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 صىىح  يلىى  مصىىدق أث  سىىمي بسىىند سىىثاء بتلكتتبىى  ثتبتىى  الثكتلىى  تكىىث   أ  ثطجىى  
ثبىىىىت  نحسىىىى  الخصىىىى  بحضىىىىث  الثكتلىىىى  إثبىىىىت  يمكىىىى  كمىىىىت ،فيىىىى  التثقيىىىى   بمحضىىىى  الثكتلىىىى  ثا 
 .الجلس 

ذا  ثمبتشىى ة الخصىى  يىى  نيتبىى  الحضىىث  حىىق فلىى  ،بتلخصىىثم  المحىىتمي تثكيىىل تىى  ثا 
 التقتضىىي د جىى  فىىي مثضىىثيهت فىىي الحكىى  يصىىد  أ  إلىى  ،فيهىىت ثالىىدفت  الخصىىثم  إجىى اءا 

 .(1)ع  ختصت تحثيضت   القتنث   في  أثج  بمت إخالل بغي  ثذلك ،فيهت ثكل التي
 فيجىثز ،التقييىد لهذا دح يثجد ثال ،للمحتمي يين  الذي التثكيل تقييد للمثكل ثطجثز

 .(2)الت جيل ثةل  فق  األثل  الجلس  حضث  يل  الثكتل  تقتص  أ  مثال
 :المحكمة أمام للخصم االعتباري  الحضور: رابعاً 

 ثبمجى د فىث ا   الىذه  إلى  يتبىتد  -المحكمى  أمىت  الخص  حضث - لحظ يةلق يندمت 
 المحىددة الجلسىت  أث الجلسى  في يمثلثنه  م  بثاسة  أث ب نحسه  الخصث  مثثل ،ب  النةق
 أقىىىىثاله  سىىىىمت  للمحكمىىىى  ثطتسىىىىن  ،الخصىىىىث  بىىىي  المثاجهىىىى  بىىىىذلك ثتتحقىىىىق ،الىىىىديثى  لنظىىى 

 حقىثقه  يى  الىدفت  حىق لهى  يكحىل مىت ثهىث ،الىبعض بعضىه  مثاجه  في ثدفثيه  ثةلبتته 
 أمىىىىت  قىىىىدمثهت التىىىىي ثأدلىىىىته  الخصىىىىث  حجىىىىج يلىىىى  بنىىىىتء   الحكىىىى  يىىىى تي ثحتىىىى  ،القضىىىىتء أمىىىت 

 ثاقعيىىت فعليىىت حضىىث ا يعتبىى  الحضىىث  ثهىىذا ،صىىحتهت مىى  ثالت كىىد منتقشىىتهت ثتمىى  ،لمحكمىى ا
 فىي بينىته لمىت ثفقىت ،قتنثنىت يمثلى  مى  قبىل مى  أث الخصى  قبىل مى  شخصىيت إمىت المحكم  أمت 

 .الستبق  الحق ا 

                                                           

 يلىىىي الكىىىثني .267–266 ثص 233ص ،السىىىتبق الم جىىى  ،المدنيىىى  الخصىىىثم  مبىىىتدإل ، اغىىى  ثجىىىدي -1
 الثكتلى  ،هنىدي أحمىد ،103–101ص ،السىتبق الم جى  ،القضىتئي النشىت  ،2/ج ،القضتء يل  قتنث   ،يبثده

 .م افعت ( 732)ث( 731)ث( 92) المثاد ،89–88صى ،القته ة–الع بي  نهض ال دا  ،بتلخصثم 

 يتشىث . 91–88صىى ،السىتبق الم جى  ،2/ج ،الم افعىت  قثايىد ،العشمتثي  يبدالثهت  ،العشمتثي  محمد -2
 .66-65ص ،الستبق الم ج  ،المدني القضتء أمت  الخصث  لمثثل القتنثني النظت ،مب ثك
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 إجىىى اءا  تيسىىىي  بهىىىد  المشىىى    آهىىىت التىىىي االيتبىىىت ا  بعىىىض إلىىى  بىىىتلنظ  ثلكىىى  
 ثقىىى  فىىىي ،القتنثنيىىى  ثالم اكىىىز الحقىىىثق  ثاسىىىتق ا  المنتزيىىىت  حسىىى  فىىىي  ي ثالسىىى ،التقتضىىىي
 ت خىىذ التىىي للتشىى طعت  بتلنسىىب  ثختصىى  ،ثالتسىىثطف الممتةلىى  ثسىىتئل يلىى  ثالقضىىتء ،معقىىثل
 للممتةلى  إفسىتح مى  النظىت  هىذا يتيحى  ثمىت ،الغيتبيى  األحكىت  فىي ،بتلمعت ض  الةع  بنظت 

ةتل  ثالتسثطف  .األحكت  لتنحيذ ثي قل  ،مب   بدث   المنتزيت  ألمد ثا 
 بىىتل غ  الحىىتال  بعىىض فىىي حتضىى ا الخصىى  ايتبىىت  إلىى  التشىى طعت  هىىذه ذهبىى  فقىىد 

 الحكىى  يعتبىى  ثبتلتىىتلي يمثلىى  مىى  ة طىىق يىى  أث شخصىىي  بصىىث ة الحعلىىي حضىىث ه يىىد  مىى 
 .بتلمعت ض  الةع  يقبل ال حضث طت مثاجهت  في الصتد 
 بمثتبىىىى  القىىىىتنث   يعتب هىىىىت معينىىىى  إجىىىى اءا  يلىىىى  مبنيىىىىت يكىىىىث   االيتبىىىىت ي  فتلحضىىىىث  
 فكىىى ة إلىىى  نشىىىي  ثسىىىث ، (1)المحكمىىى  أمىىىت  الحعلىىىي الحضىىىث  يلىىى  مبنيىىىت ثلىىىي  ،الحضىىىث 
 .ب  أخذ  التي التش طعت  بعض في االيتبت ي  الحضث 

  :(يلي  ثالمدي  المديي) الخصثم  لة في االيتبت ي  الحضث  -1
 يعىد لى  الخصىث  غيىت  فىس  الم افعىت  قىثاني  بىبعض لحىق الىذي التةىث  إةىت  في

 .(2)فيهت للحك  صتلح  كتن  إذا الديثى  في الحك  م  متنعت
 يلىى  ثجىى  يليىى  ثالمىىدي  المىىديي ثتغيى  فيهىىت للحكىى  صىىتلح  الىىديثى  كتنىى  فىسذا 
 حىىق فىىي حضىىث طت الحتلىى  هىىذه فىىي الحكىى  ثيكىىث   ،فيهىىت تحكىى  أ  الحتلىى  هىىذه فىىي المحكمىى 
 .الخصثم  ة في

                                                           

 أحمىد. 19-18ص، السىتبق الم جى ، المىد  القضىتء أمىت  الخصىث  لمثىثل القىتنثني النظىت ، مبى ثك يتشث  -1
 .573-572ص، 1990-15/ ، اإلسكند ط  المعت   منش ة، ثالتجت ط  المدني  الم افعت ، الثفت أبث
  قىى  بتلقىىتنث   تعىىديلهت بعىىد ،1968 لسىىن ( 13)  قىى  المصىى ي  الم افعىىت  قىىتنث   مىى ( 82) المىىتدة نصىى  -2
 كتنىى  إذا الىىديثى  فىىي المحكمىى  حكمىى  يليىى  المىىدي  ثال المىىديي يحضىى  لىى  إذاو يلىى  ،1992 لسىىن ( 23)

 ...و.فيهت للحك  صتلح 
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 صىىتلح  تكىىث   أ  فعليىىت الخصىىمي  غيىىت  مىى  الىىديثى  فىىي للحكىى  مشىى  ال ثاشىىت   
 .فيهت للحك 

 ثأبىىدثا فيهىىت أقىىثاله  أبىىدثا قىىد الخصىىث  كىىت  إذا فيهىىت للحكىى  صىىتلح  تكىىث   ثالىىديثى  
 .(1)ثدفتيه  ةلبتته 
 مىى  فقىى  المىىديي قدمىى  مىىت أسىىت  يلىى  حكمهىىت تبنىىي أ  للمحكمىى  يجىىثز ال ثلكىى  
ال ،ثأستنيد ثأقثال ةلبت   .بتةل  إج اءا  يل  مبنيت حكمهت كت  ثا 

  فى  مى  هث بتيتبت ه للمديي فبتلنسب  ،يلي  ثالمدي  المديي بي  التمييز يت  ثهنت 
 بمثتبىىى  ذلىىىك فيعتبىىى  ،ثةلبتتىىى  أقثالىىى  تضىىىمن  قىىىد ديىىىثاه صىىىحيح  أ  يحتىىى ض فسنىىى  الىىىديثى 
 أ  تغيبىىى  مىى  بىىتل غ  حتضىى  ا اليتبىىت ه فيجىى  ،يليىى  المىىدي  بعكىى  ،لىى  بتلنسىىب  الحضىىث 

 .بمستندات  مشحثي  المحكم  كتت  بقل  بدفتي  مذك ة أثد  قد يكث  
 فىىىي ث د مىىىت إلىىى  اسىىىتنتدا الحضىىىث  يىىى  الخصىىىمي  تخلىىىف ينىىىد الحكىىى  يجىىىثز فىىىال 
 ث دثده بدفتيىى  مىىذك ة يليىى  المىىدي  يىىثد  أ  دث   ،المىىديي مىى  المقدمىى  الىىديثى  صىىحيح 
ال ،ثمستندات   .الدفت  في يلي  المدي  حقب إلخالل  بتةال الحك  كت  ثا 
 تحكى  المحكمى  فىس  ،بمستندات  مشحثي  بدفتي  مذك ة يلي  المدي  أثد  إذا ثلك  

 إذا ،نحسى  إال يلىثم  ال المديي فس  الحتل  هذه ثفي الخصمي  تغي  م  بتل غ  الديثى  في
  لنظىى المحىىددة الجلسى  فىىي يحضىى  ثلى  يليىى  اةلىى  أث ،خصىم  دفىىت  يلىى  اةلى  قىىد يكىى  لى 

                                                           

 مسىتحدث  قتيىدة( 82) المتدة نص تضم و المص ي  الم افعت  لقتنث   اإليضتحي  المذك ة تقثل هذا ثفي -1
 صىتلح  كتنى  إذا الىديثى  فىي حكى ت أ  المحكم  يل  ثج  ،يلي  ثالمدي  المديي تغي  إذا أن  مقتضتهت
ال ،فيهىىت أقىىثاله  أبىىدثا قىىد الخصىىث  كىىت  إذا ثذلىىك ،فيهىىت للحكىى   هىىذا مىى  ثالهىىد  ،شىىةبهت المحكمىى  قىى    ثا 
 يمنى  مىت ثمى  فلىي  ثدفىتيه  أقثاله  أبدثا قد الخصث  دا  مت ألن  ،المحتك  أمت  القضتيت ت اك  تحتدي ،النص

 يلى  التعليىق ،الثفت أبث أحمد: في إليهت مشت ..و .الخصث  تغي  ثلث تفيه ثالحك  الديثى  نظ  م  المحكم 
  .386صى ،الستبق الم ج  ،الم افعت  قتنث  
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 الحكىى  ثيعتبىى  (1) المىىديي مثاجهىى  فىىي اتخىىذ قىىد يليىى  المىىدي  دفىىت  يعتبىى  فعندئىىذ ،الىىديثى 
 نكىىث   فهنىىت ،الحعلىىي حضىىث همت يىىد  مىى  بىىتل غ  ،حقهمىىت فىىي حضىىث طت الىىديثى  فىىي الصىىتد 

 .ثاقعيت فعليت حضث ا ثلي  ،القتنث   لنصثص ثفقت ايتبت ي  حضث  أمت 
 :للمديي االيتبت ي  الحضث  -2

 فىي المشى   فىس  ثبىذلك القضىتء أمت  النزا  ثأثت  ،الديثى  ب ف  قت  م  ثه المديي 
 جلسى  أيى  يحضى  ل  ثا   حت  ،حضث ط  دائمت ل  بتلنسب  الخصثم  يعتب  الدثل م  العديد
 لىذا ،لنظ هىت المحىددة ثبتلجلس  الخصثم  بقيت  سلحت يعل  أن  أست  يل  ثذلك ،جلستتهت م 
 مىى  حتضىى ا ايتبىىت ه دث   يحىىثل ال ،الثاقعيىى  أث الحعليىى  تحيىى الن مىى  الحضىىث  يىى  تخلحىى  فىىس 

 .القتنثني  النتحي 
 حضىث ه يىد  مى  بىتل غ  ،القتنثنيى  النتحيى  م  حتض ا المديي ايتبت  م  ثالحكم  
 يعلى  ثهىث ،الىديثى  صىحيح  فىي دفتيى  أبىدى قىد أنى  يحتى ض المىديي أ  ،الىثاقعي أث الحعلي
 يحسىى  حضىىث ه يىىد  فىىس  ثلىىذا ،الىىدفت  مىى  مزطىىد إبىىداء مىى   تمكينىى يعنىىي ممىىت ،الجلسىى  بتىىت طت
 .جديدة دفت  أثج  تقدي  في ي غ  ال أن  أست  يل 

 المىىدي  ثحضىىث  المىىديي غيىىت  هىىي ،ينهىىت الحىىدي  بصىىدد نحىى  التىىي ثالح ضىىي  
 .(2)بعضه  غت  أث جميعت ثغتبثا متعددث   المديث   كت  أ  ف دا المديي كت  سثاء ،يلي 

                                                           

 مبىىتدإل ، اغىى  ثجىىدي .576–574صىىى ،السىىتبق الم جىى  ،ثالتجت طىى  المدنيىى  الم افعىىت  ،الثفىىت أبىىث أحمىىد -1
 ،الم افعىت  قىتنث   شى ح فىي الثسي  ،صتثي  السيد أحمد .317–316صى ،الستبق الم ج  ،المدني  الخصثم 

 .640ص ،2005 ،مذكث ة غي  النش  دا 

 إذا الىىديثى  فىىي المحكمىى  ثتحكىى و  يلىىي المصىى ي  الم افعىىت  قىىتنث   مىى ( 02) فقىى ة( 82) المىىتدة نصىى  -2
 مبىىتدإل ، اغىى  ثجىىديو  .يليىى  المىىدي  ثحضىى  األثلىى  الجلسىى  فىىي بعضىىه  أث المىىديث   أث المىىديي غىىت 

 ،الم افعىت  قىتنث   شى ح فىي الثسي  ،صتثي  السيد أحمد. 319–318صى ،الستبق الم ج  ،المدني  الخصثم 
 الثتنيى  الحقى ة تعىتلجو المصى ي  الم افعت  لقتنث   اإليضتحي  المذك ة تقثل هذا ثفي. 638ص ،الستبق الم ج 
 ،ليىى ي المىىدي  ثحضىىث  ،األثلىى  الجلسىى  فىىي بعضىىه  أث المىىديي  أث المىىديي غيىىت  حتلىى ( 82) المىىتدة مىى 
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 حكىىى  بمثتبىىى  المىىىديي  أث المىىىديي تغيىىى  مىىى  الىىىديثى  فىىىي الصىىىتد  الحكىىى  ثيكىىىث   
 المحىددة الجلسىت  جميى  فىي الحضىث  يى  تخلحىثا ثلىث المىديي  جمي  مثاجه  في حضث ي 
  .بدفتيه  مذك ة يقدمثا ثل  الديثى  لنظ 

 ،الىىىثاقعي أث الحعلىىىي الحضىىىث  يىىى  المتخلحىىىي  المىىىديي  أث المىىىديي ايتبىىىت  ثلكىىى  
  المىديي غيبى  فىي يةلى  أ  يليى  للمىدي  يجيىز ال ،القتنثنيى  النتحيى  مى  ايتبت طت حتض ط 
 بمبىىدأ إخىىالل فيىى  بىىذلك السىىمتح أل  ،مثضىىثيي ةلىى  بىىذلك ثيقصىىد مىىت بةلىى  يليىى  الحكىى 

 .(1)الخصث  بي  المثاجه 
 :يلي  للمدي  االيتبت ي  الحضث  -3

 بىىى يعت يليىىى  المىىىدي  فىىىس  التشىىى طعت  بعىىىض بىىى  أخىىىذ  التىىىي التةىىىث  إةىىىت  فىىىي 
 يىد  مى  بىتل غ  حضىث ط ت حكمت يعتب  مثاجهت  في يصد  الذي الحك  فس  ثبتلتتلي ،حتض  ا
 :ثهي (2) معين  حتال  في ثذلك المحكم  أمت  ثاقعيت أث فعليت يلي  المدي  حضث 

                                                                                                                                                 

 بىىىذلك يقضىىىي كمىىىت ت جيلهىىىت إلىى  حتجىىى  دث   ،فيهىىىت ثتحكىىى  الىىىديثى  تنظىى  المحكمىىى  أ  الحكىىى ة هىىىذه ثمقتضىى 
 إذ ،لنظ هىىت المحىىددة بتلجلسىى  يعلىى  أنىى  كمىىت بقيتمهىىت يىىتل  فهىىث الىىديثى   فىى  قىىد المىىديي أل  ،القىىتئ  القىىتنث  
 غيتبى  يكىث   فىال ،صىحيحتهت فىي  أقثالى أبىدى ثقىد ،حضىث ه فىي الجلس  تحديد القتنث   م ( 67) المتدة تثج 
 يلى  الىبعض غيىت  يىؤث  فال البعض ثحض  بعضه  ثتغي  المديث   تعدد إذا أمت ،الديثى  نظ  م  متنعت  
نمىىت الىىديثى  نظىى   لمثىىثل القىىتنثني النظىىت  ،مبىى ثك يتشىىث  فىىي إليهىىت مشىىت و ،نظ هىىت فىىي المحكمىى  تسىىتم  ثا 

  .20صى ،الستبق الم ج  ،المدني القضتء أمت  الخصث 

 فىي يةلى  أ  يليى  للمدي  يجثز الو يل  المص ي  الم افعت  قتنث   م  أخي ة فق ة( 83) المتدة نص  -1
 الم جىى  ،ثالتجت طىى  المدنيىى  الم افعىىت  يلىى  التعليىىق ،الثفىىت أبىىث أحمىىد .ومىىت بةلىى  يليىى  الحكىى  المىىديي غيبىى 
 .ثالصحح  الم ج  نح  ،مب ثك يتشث  .560-559ص ،الستبق

 أي فىىي يليىى  المىىدي  حضىى  إذاو يلىى  المصىى ي  الم افعىىت  قىىتنث   مىى ( 01) فقىى ة( 83) المىىتدة تىىنص -2
 المىتدة ثنصى .. و .ذلىك بعىد تخلىف ثلىث حقى  فىي حضىث ط  الخصىثم  ايتب   بدفتي  مذك ة أثد  أث جلس 

 صىحيح  ثكتنى  ،األثلى  الجلس  في ثحده يلي  المدي  تخلف إذاو يل  المذكث  القتنث   م ( 1) فق ة( 84)
 المحكم  يل  كت  ،لشخص  أيل  قد يك  ل  فسذا ،الديثى  في المحكم  حكم  ،لشخص  أيلن  قد الديثى 
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 جلسىىت  مىى  جلسىى  أيىى  يمثلىى  مىى  بثاسىىة  أث بنحسىى  سىىثاء يليىى  المىىدي  حضىى  إذا. 3-1
 :الخصثم 
 ،الخصىىثم  جلسىىت  مىى  جلسىى  أليىى  يليىى  المىىدي  حضىىث  إلىى   تشىىي الحتلىى  هىىذه 

 لى  بتلنسىب  الخصىثم  فىس  ،اتحتقىت أث قتنثنىت يمثلى  مى  بثاسىة  أث بنحسى  الحضىث  كىت  سثاء
 .الجلست  بتقي حضث  ي  تخلف ثلث حضث ط  تعتب 

 فيهىىىىت حضىىىى  التىىىىىي التقتضىىىىي د جىىىى  فىىىىي إال الحتلىىىى  هىىىىذه فىىىىي بتلحضىىىىث  يعتىىىىد ثال 
 .(1)الخص 

 للجلسىى  المحىىدد المثيىىد فىىي يليىى  المىىدي  حضىى  إذا ،الليبىىي الم افعىىت  قىىتنث   فىىيث  
 بىتقي حضىث  يى  تخلىف ثا   ،حتضى ا يعتبى  فسنى  ،يمثل  م  بثاسة  أث بنحس  سثاء األثل 

 فىىىي يصىىىد  الىىىذي الحكىىى  ثثصىىىف حتضىىى  ا ايتبىىىت ه يلىىى  يىىىؤث  ال الالحىىىق فغيتبىىى  الجلسىىىت 
  .(2)حضث ي  ب ن  مثاجهت 

                                                                                                                                                 

 ثيعتبى  الغتئى  الخصى  بهىت المىديي يعلى  تتليى  جلسى  إلى  القضىي  نظى  ت جيل المستعجل  الديتثى  غي  في
 ...و.حضث طت حكمت الحتلتي  في الديثى  في الحك 

 يلي  المدي  تخلف إذاو يل  اللبنتني المدني  المحتكمت  صثلأ قتنث   م ( 468) المتدة ثنص 
 كىت  أث لشخصى  أبلىم قد الديثى  استحضت  ثكت  ،مقبثل يذ  بدث   األثل  الجلس  في الحضث  ي  ثحده
 ...و.المثضث  في ثجتهيت   حكمت   المحكم  أصد   ،بدفتي  الئح  قد  قد

 قىتنث   يلى  التعليىق ،أبثالثفىت أحمىد .320صىى ،لسىتبقا الم جى  ،المدنيى  الخصىثم  مبىتدإل ، اغى  ثجىدي -1
 ،السىتبق الم جى  ،المىدني القضىتء قىتنث   في الثسي  ،ثالي فتحي .394صى ،الستبق الم ج  ،1/ج،الم افعت 

 .573صى

 ،القضىىتء يلىى  قىىتنث   ،ايبىىثدة يلىىي الكىىثني بتلخصىىثص ثانظىى  ،الليبىىي الم افعىىت  قىىتنث  ( 103) المىىتدة -2
- يليىى  المىىدي  ايتبىىت  مىىدى بخصىىثص السىىؤال ثطثىىث  .278صىىى ،السىىتبق الم جىى  ،ئيالقضىىت النشىت  ،2/ج

( 105) المىىتدة أجىىتزة ،الحقىى  جلسىىت  أث جلسىى  حضىى  ثىى  األثلىى  الجلسىى  يىى  تغيىى  إذا –غتئب ىىت أ  حتضىى  ا
 تحجىز لى  ةتلمىت الىديثى  فىي يحضى  أ  األثلى  الجلسى  حضىث ه بعىد  متغيب ىت ايتبى  الىذي للخصى  ،م افعىت 
  .حتض  ا الخص  يعتب  الخصثم  جلست  م  جلس  ألي  الحضث  بهذا أن  ثنعتقد .للحك 
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 أمتمهىىىىت الم فثيىىىى  المحكمىىىى  كتىىىىت  قلىىىى  فىىىىي بدفتيىىىى  مىىىىذك ة يليىىىى  المىىىىدي  ثد أ إذا. 3-2
 .الديثى 

 القتنثنيىى  النتحيىى  مىى  حتضىى ا يليىى  المىىدي  فيهىىت يعتبىى  التىىي الحىىتال  ضىىم  مىى 
 ،يمثلى  مى  بثاسىة  أث بنحسى  سىثاء المحكم  أمت  الثاقعي أث الحعلي حضث ه يد  م  بتل غ 
 ،المحكمىى  كتىىت  قلىى  ة طىىق يىى  الىىديثى  ملىف ثأثديهىىت  بدفتيىى مىىذك ة يليىى  المىىدي  قىد  إذا
 ثلىىىذلك الىىىدفت  مىى  ثتمكنىىى  ،بتلىىديثى  يلمىىى  يثبىى  بىىىذلك فهىىث ،لنظ هىىىت المحىىددة الجلسىىى  قبىىل
 الىثاقعي الحضىث  يى  تخلح  م  بتل غ  الحتل  هذه في ل  بتلنسب  حضث ط  الخصثم  تعتب 
 .(1)المحكم  أمت  الحعلي أث
 :الديثى  بصحيح  شخصيت أيل  قد يلي  المدي  كت  إذا. 3-3

 يىد  مى  بىتل غ  ايتبت طًّىت حتضى ا يليى  المىدي  فيهت يعتب  التي الحتال  ضم  م  
 .لشخص  الديثى  بصحيح  يلي  المدي  أيل  إذا ،الثاقعي أث الحعلي حضث ه
 ثالمثيىىد الخصىىثم  بنشىى ة يليىى  المىىدي  يلىى  فىىي شىىك كىىل يىىزثل الحتلىى  هىىذه فحىىي 
 فىسذا ،الىديثى  صىحيح  فىي ثا د هىث لمىت ثفقىت مثاجهتى  فىي المقدمى  الةلبىت ث  ،لنظ هت المحدد

 يلىثم  فىال ،حقى  حمتيى  فىي ثتقصىي ه اكت اثى  يىد  يل  دليل فهذا ذلك م  بتل غ  يحض  ل 
 أمىت  المثىثل يى  الحعلىي تخلحى  نتيجى  أض ا  م  يلحق  قد مت يل  ،نحس  إال الحتل  هذه في

 .خصم  اديتءا  يل  ثال د ،المحكم 
 ،حضىىث ط ت مثاجهتىى  فىىي الصىىتد   ثالحكىى  ايتبت طىىت حتضىى  ا يليىى  المىىدي  يعتبىى  كمىت 

 فىي المحكمى  يلى  الحتلى  هذه فحي ،الحعلي الحضث  ي  ثتغي  ،لشخص  يعل  ل  إذا حت 

                                                           

 الم جىى ، الم افعىىت  قىىتنث   شىى ح فىىي الثسىىي ، صىىتثي  السىىيد أحمىىد. ثالصىىحح  الم جىى  نحىى ،  اغىى  ثجىىدي -1
، السىىتبق الم جىى ، المىىدني القضىىتء أمىىت  الخصىىث  لمثىىثل القىىتنثني  النظىىت ، مبىى ثك يتشىىث . 639 ص، الستبىىىق

، الحجىت  محمىد حلمىي. 573ص، السىتبق الم جى ، المىدني القضتء قتنث   في الثسي ، ثالي فتحي. 23-22صى
 .208–207صى، 2002–بي ث –5/ ،  2/ج، المدني  المحتكمت  أصثل في الثسي 
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 الخصىى  المىىديي بهىىت يعلىى  تتليىى  جلسىى  إلىى  القضىىي  نظىى  ت جيىىل المسىىتعجل  الىىديتثى  غيىى 
 المىىدي  حضىى  سىىثاء اإليىىال  إيىىتدة بعىىد القضىىي  المحكمىى  نظىى ثت( يليىى  المىىدي ) الغتئىى 
 .(1)حضث ط ت مثاجهت  في الصتد  الحك  ثيعتب  يحض  ل  أث يلي 
ذا  يليى  المىدي  إيىال  ثا يتدة الديثى  بت جيل المحكم  تحك  فال ،مستعجل  الديثى  كتن  ثا 
 ال االسىتعجتل أل  ثذلىك ،مثةنى  فىي أث لشخصى  أيلى  سىثاء ،إيالنى  صىح  م  ت كد  إذا

 .(2)الديثى  نظ  ت خي  يحتمل
 :بدفتي  مذك ة ل  قد  أث الخبي  أمت  شخصيت  حض  يلي  المدي  كت  إذا. 3-4

                                                           

 أحمىد .23 ص ،السىتبق الم جى  ،المىدني القضىتء أمىت  الخصىث  لمثىثل القىتنثني النظىت  ،مب ثك يتشث  -1
 نحىىى  ،ثالىىىي فتحىىىي. 639-638ص ،السىىىتبق الم جىىى  ،الم افعىىىت  قىىىتنث   شىىى ح فىىىي الثسىىىي  ،ثي صىىىت السىىىيد
 ،السىىتبق الم جىى  ،2/ج ،المدنيىى  المحتكمىىت  أصىىثل فىىي الثسىىي  ،الحجىىت  محمىىد حلمىىي .ثالصىىحح  الم جىى 
 يليىى  المىىدي  كىىت  إذا.. .و المصىى ي  الم افعىىت  لقىىتنث   اإليضىىتحي  المىىذك ة تقىىثل هىىذا ثفىىي. 208-207ص
 محىل فىال ،الىديثى  بقيت  يلم  بذلك فيتحقق ،لشخص  الديثى  صحيح  أيلن  قد ،األثل  الجلس  في تئ الغ

نمت.. .إيالن  ثا يتدة ،لت جيلهت  إذا أمىت ،يليى  المىدي  بغيىت  احتحىتء دث   الىديثى  نظ  في المحكم  تستم  ثا 
 ت جيىل األثلى  الجلسى  فىي غيتبى  حتلى  فىي فيتعىي  ،يليى  المدي  لشخص أيلن  قد الديثى  صحيح  تك  ل 

 الىديتثى  مى  الىديثى  تكى  لى  مىت ثذلىك ،الىديثى  بقيىت  جهلى  الحتمتل الجديدة بتلجلس  إيالن  ثا يتدة الديثى 
 أل  ،األثلى  الجلسى  فىي لشخصى  يعلى  لى  الىذي يليى  المىدي  تغيى  ثلىث تنظ هىت المحكمى  فس  ،المستعجل 

 المدنيى  الم افعىت  قىتنث   يلى  التعليىق ،الثفىت أبىث أحمىد فىي تإليهى مشىت .. و .اإل جىتء تحتمل ال الديتثى  هذه
 .396ص ،الستبق الم ج  ،ثالتجت ط 

 قىد الىبعض ثكىت  يلىيه  المىدي  تعىدد فسذاو .320ص ،الستبق الم ج  ،الخصثم  مبتدإل ، اغ  ثجدي -2
ىت ثتغيبىثا لشخصى  يعلى  لى  اآلخى  ثالىبعض لشخصى  أيل   يلى  جى ث  لشخصى  يعلى  لى  مى  تغيى  أث جميع 

 يعلى  لى  مى  بهىت المىديي يعلى  تتليى  جلسى  إلى  الىديثى  نظى  ت جيىل المسىتعجل  الىديتثى  غيى  فىي المحكم 
ىت يلىىيه  المىدي  حىق فىىي حضىث ط ت الىديثى  فىىي الحكى  ثيعتبى  ،الغىىتئبي  مى  لشخصى  ( 84) المىىتدة..و .جميع 

 ،ثالتجت طى  المدنيى  الم افعىت  ،الثفىت أبىث أحمىد بتلخصىثص ثانظى  .المصى ي  الم افعت  قتنث   م ( 02) فق ة
  .583ص ،الستبق الم ج 
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 حضىث ه يىد  مى  بىتل غ  حتضى ا   يليى  المدي  فيهت يعتب  التي الحتال  ضم  م  
 المحكمى  قبىل مى  المكلىف الخبيى  أمىت  يليى  المىدي  حض  إذا ،المحكم  أمت  ثثاقعيت   فعليت  
 ،للخبيى  بدفتيى  مذك ة بتقدي  يلي  المدي  بقيت  أث فيهت فني  أي بسبداء ،الديثى  تنظ  التي
 يىىد  نتىىتئج يتحمىىل فسنىى  ثىى  ثمىى  ،الحتلىى  هىىذه فىىي الخصىىثم  بقيىىت  يلمىى  يىىد  يتصىىث  فىىال

 .(1)ع  حضث طت حكمت   الحتل  هذه في مثاجهت  في يصد  الذي الحك  ثيعتب  ،حضث ه
 :للخص  االيتبت ي  الحضث  م  الليبي القتنث   مثقف -4

 ،االيتبىت ي  الحضىث  بنظىت  يحتحىي لى  الليبي القتنث   ب   القثل يمك  ثهل  أثل م  
 المحىىىىتك  إجىىىى اءا  لقىىىىتنث   بتلنسىىىىب  أث ،ثالتجت طىىىى  المدنيىىىى  الم افعىىىىت  لقىىىىتنث   بتلنسىىىىب  سىىىىثاء

 األحكىىت  فىي بتلمعت ضى  الةعىى  بنظىت  ي خىذ لىى  الليبىي القىتنث   أ  إلىى  ذلىك ثط جى  ،الشى يي 
 تجىىت ي  بحيىى  التةىىثط  يلحقهىىت  لىى  الليبىىي الم افعىىت  قىىتنث   نصىىثص فىىس  ثكىىذلك ،الغيتبيىى 
 .الحديث  القثاني 

ا كىت  ثا   االيتبىت ي  الحضث  لنظت  الثجثد بعض  نالحظ ذلك ثم    يكىتد ال ثجىثد 
 الجلسىى  حضىى  إذا احتضىى    المىىديي أ  ايتبىى   الم افعىىت  قىىتنث   مىى ( 103) فتلمىىتدة ،يىىذك 
 ممىىىتثال حكمىىىت( 104) المىىىتدة ثأيةىىى  ،الجلسىىىت  بىىىتقي حضىىىث ه يىىى  النظىىى  بغىىىض ،األثلىىى 
 .فعليت ال ايتبت طت حضث ا يعتب  الجلست  بتقي فحضث  ،يلي  للمدي  بتلنسب 

 بمثتبىىى  يعتبىىى  هىىىل ،المحكمىىى  كتىىىت  لقلىىى  الخصىىى  بىىىدفت  مىىىذك ة تقىىىدي  ثبخصىىىثص 
 آ اء بعىىض تتجىى  إنمىىت ،الليبىىي الم افعىىت  قىىتنث   فىىي بىىذلك صىى طك نىىص يثجىىد ال الحضىىث ؟

 يمنى  حضىث  بمثتبى  يعتبى  بدفتيى  لمىذك ة الخصى  تقىدي  بى   القىثل إلى  الليبي القتنث   ش  اح

                                                           

( 18)  قى  بتلقىتنث   المعىدل الم افعىت  قىتنث   مى ( 1–213) بتلمىتدة الحتل  هذه المص ي  المش   أضت  -1
 قىىىتنث   شىىى ح فىىىي الثسىىىي  ،صىىىتثي  السىىىيد أحمىىىد .الخصىىىث  حضىىىث  مىىىدلثل فىىىي بىىىذلك فتثسىىى  ،1999 لسىىىن 

 .639صى ،الستبق الم ج  ،الم افعت 
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 للىدفت  ف صى  مىنك قىد الخصى  أ  يعنىي الىدفت  مىذك ة بتقىدي  ألنى  ،الغيت  أحكت  تةبيق م 
 .(1)الحضث  م  المقصثد ثهث حقثق  ي 

                                                           

 ثيسىىتند .274 ص ،السىىتبق الم جىى  ،القضىىتئي النشىىت  ،2/ج ،القضىىتء يلىى  قىىتنث   ،ايبىىثدة يلىىي الكىىثني -1
 المحكمى  مجلى  ،1983-03-07: بتت طت( ق – 27 – 73)  ق  المدني الةع  في العليت المحكم  حك  إل 

 أثديىىى  الىىذي لت جيىىلا بةلىى  العليىىت المحكمىى  فيىىى  ايتىىد  ثالتىىي .122ص( 2)ث( 1) يىىدد 20 السىىن  العليىىت
 محكمىى  حكىى  ثأيىىد  ،الجنتيىىت  محكمىى  أمىىت  القضىىتيت بسحىىدى انشىىغتل  بسىىب  الىىديثى  ملىىف المىىديي محىىتمي
 . الديثى  شة  يل  المحكم  لحمل يلي  المدي  انسحت  م  بتل غ  الديثى  أجل  التي المثضث 
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 لثانيا املطلب

 عنه املرتتبة واآلثار احملكمة أمام اخلصوم حلضور القانوني األساس

 هىث مىت ثلكى  المحكمى  أمىت  الخصىث  حضىث  صىث  يى  األثل المةلى  فىي تكلمنت 
 التىي الثسىتئل هىي ثمىت ،يليى  ثاج  أ  للخص  حق هث فهل الحضث  لهذا القتنثني األست 
 هىىذا يلىى  المت تبىى  اآلثىىت  هىىي ثمىىت ،نيالمىىد القضىىتء أمىىت  الحضىىث  يلىى  الخصىى  بهىىت يجبىى 

 :المةل  هذا في يلي  اإلجتب  سنحتثل مت هذا .الحضث 
 :للخصم حق الحضور: أوالً 

 ثصىف الشىخص يكتسى  أ  معينى  خصىثم  في ة فت الشخص ايتبت  يل  يت ت  
 ،اإلج ائيىى  ثالثاجبىىت  الحقىىثق  مىى  مجمثيىى  للشىىخص تثبىى  الصىىح  هىىذه ثبتكتسىىت  ،الخصىى 
 .(1)للخص  المسندة اإلج ائي  ثالثاجبت  الحقثق  ثتتعدد

 أمىىىىت  الحضىىىىث  فىىىىي الخصىىىى  حىىىىق ،المكنىىىىت  أث اإلج ائيىىىى  الحقىىىىثق  ضىىىىم  ثطىىىىدخل 
 ،الخصىىىثم  تسىىىيي  فىىىي ثحقىىى  الىىىدفت  فىىىي الخصىىى  حىىىق تحىىى  الحىىىق هىىىذا ثطنىىىد ج ،المحكمىىى 
 يسىىتعمل أ  ،معينىى  خصىىثم  فىىي ة فىىت يكىىث   الىىذي للشىىخص تتىىيك الخصىى  صىىح  فتكتسىىت 

 .ثمصتلح  حقثق  ي  الدفت  في حق 
 المكحثلىى  الةبيعيىى  الحقىىثق  مىى  هىىث القضىىتء أمىىت  الىىدفت  حىىق فىىس  معلىىث  هىىث ثكمىىت 
 ثكىىذلك ،العتلميىى  اإلنسىىت  حقىىثق  مثاثيىىق يليهىىت نصىى  ،لىى  ةبيعيىىت حقىىت بتيتبت هىىت ،لإلنسىىت 
  .المختلح  الدثل دستتي 

                                                           

 يىى  مسىىتقل  ثهىىي ،ئيىى اإلج ا الةبيعىى  ذا  الحقىىثق  بعىىض إليىى  تسىىند ،الخصىى  صىىح  الشىىخص اكتسىىت  -1
 يىى  يبىىت ة ثبعضىىهت ،الشخصىىي الحىىق م تبىى  إلىى  ي قىى  اإلج ائيىى  الحقىىثق  هىىذه ثبعىىض ،المثضىىثيي الحىىق
 ،المدنيى  الخصىثم  مبىتدإل ، اغى  ثجىدي .الحضىث  –مكنى – مثىل الحنىي بىتلمعن  التزا  أي يقتبلهت ال مكنت 
-546ص ،السىتبق الم جى  ،الخىتص القضتئي القتنث   ،سعد نجي  إب اهي  .238–236ص ،الستبق الم ج 
548. 
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ذا   ثفقىىىت تكىىىث   ت سىىىت مم فىىىس  ،لإلنسىىىت  الةبيعيىىى  الحقىىىثق  مىىى  الىىىدفت  حىىىق كىىىت  ثا 
 .(1)المدني القضتء أمت  الدفت  حق استعمتل الم افعت  قتنث   نظ  ثقد ،القتنث   لنصثص
 اتخىتذ مى  بد ال بل ،الحق بهذا االيت ا  يند الدفت  في الخص  حق مبدأ يقف ثال 
 ،الخصىىث  بىىي  المسىىتثاة مبىىدأ إةىىت  فىىي الحىق هىىذا اسىىتعمتل مىى  الخصىى  تمكىى  التىىي الثسىتئل
 سىلة  ثتتقيىد ،الىدفت  فىي للخصث  متكتفئ  ف ص إتتح  يتةل  مت ثهث ،القتضي يتدح ثمبدأ

 .الدفت  في الخصث  حقثق  احت ا  بثجث  الخصثم  في المحكم 
 قسىمهت ثقىد ،حصى هت السىهل م  ثلي  ثمتنثي  متعددة الدفت  في الخصث  ثحقثق  
 األستسىي  الىدفت  قىثق ح ثتتميىز ،مسىتيدة دفىت  ثحقىثق  أستسىي  دفىت  حقىثق  إل  الحق  بعض
 تمكىي  المحكمى  ثثاجى  ،المحكمى  إلى  دفتيى  مىتدة تقىدي  مى  الخصى  تمكىي  مضمثنهت ب  

 دفىىىت  ب ثجىىى  االيتىىىداد ثجىىىث  ثكىىىذلك ،الخصىىىثم  أثنىىىتء الحقىىىثق  هىىىذه مبتشىىى ة مىىى  الخصىىى 
 ثأدلىى  دفىىث  مىى  الخصىىث  قدمىى  لمىىت د اسىى  الحكىى  أسىىبت  تتضىىم  بحيىى  ،الحكىى  فىىي الخصىى 
 ثالم افعى  منتقشىتهت مى  الخصىث  المحكمى  مكنى  التىي العنتصى  يلى  الحك  ن ثطب ،جثه ط 
 .فيهت

 الخصىى  حىىق ،الىىدفث  تقىىدي  فىىي الخصىى  حىىق فىىي األستسىىي  الىىدفت  حقىىثق  ثتىىتلخص
 أث اإلةىىىت  فهىىىي ،المسىىىتيدة الىىىدفت  حقىىىثق  أمىىىت .الم افعىىى  فىىىي الخصىىى  حىىىق- اإلثبىىىت  فىىىي

 .تقديم  م  ثتمكين  دفتي  إيداد حس  م  الخص  يمك  الذي المحت ض
 المتعلقىى  بىىتإلج اءا  العلىى  فىىي الخصىى  حىىق فىىي المسىىتيدة الىىدفت  حقىىثق  ثتىىتلخص 
 فىىي الخصىى  ثحىىق ،الخصىىث  بىىي  المثاجهىى  مبىىدأ تةبيىىق يتةلبىى  لمىىت ثفقىىت   ثذلىىك ،بتلخصىىثم 
 الخصى  ثحىق- المحتجىآ  يى  بعيىدا ثالحضث  لل د لالستعداد ثاآلجتل المهل يل  الحصثل

                                                           

 المحتكمىىت  أصىثل قىتنث   مى ( 07) المىىتدة مى  األخيى ة الحقى ة ثنصىى . 241ص، الم جى  نحى ،  اغى  ثجىدي -1
 المىتدة ثنصى  .وأجنبىي أث لبنىتني معنىثي  أث ةبيعىي شىخص لكىل الىدفت  ثحىق االديىتء حىق ثيكث  و يل ، اللبنتني

  ....واستعمتلهمت بحس  مقيدا  الدفت  ثحق يتءاالد حقو يل  المذكث  القتنث   م ( 10)
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 فىي الخصى  ثحق -بتلحضث  تكليح  ثاج  م  ذلك يقتضي  ثمت المحكم  ت أم الحضث  في
 .(1)الدفت  في ثمستيدت  ين  نيتب  للحضث  محت  تكليف

 تيسىىي  فىىي األكبىى  فتلعىى ء الخصىىثم  تيسىىي  فىىي حقىى  ،كىىذلك الخصىى  حقىىثق  ثمىى  
 .الخصث  يتتق يل  يق  المدني  الخصثم 
 أمىىىىت  الحضىىىىث  فىىىىي -خصىىىى ال حىىىىق- الخصىىىىثم  تيسىىىىي  فىىىىي الحىىىىق مظىىىىته  ثمىىىى  
 .(2)سي هت ثطتثقف الخصثم  تشة  ال حت  المحدد الميعتد في المحكم 
 فتلمجىىىتل المحكمىىى  أمىىىت  الحضىىىث  أ اد فىىىسذا ،يليىىى  ثيىىى ء للخصىىى  حىىىق فتلحضىىىث  
 التزامىىت لىىي  العىى ء ثهىىذا ، يمثلىى  مىى  ة طىىق يىى  أث بنحسىى  سىىثاء ذلىىك ثيسىىتةي  ،لىى  محتىىثح
 الحضىىىىث  يىىىىد  يسىىىىتةي  فتلخصىىىى  ،المىىىىدني القىىىىتنث   فىىىىي المعىىىى ث  بىىىىتلمعن  الخصىىىى  يلىىىى 

 ثلكىى  ،المىىدني القضىىتء أمىىت  األصىىل هىىث هىىذا (3)حضىىث ه يىىد  يلىى  المت تبىى  النتىىتئج ثطتحمىىل
 .القتدم  الحق ة في سنبين  مت ثهث الخص  يل  ثاجبت الحضث  فيهت يكث   قد حتال  في
 :الخصم على واجب الحضور: ثانياً 

 بىل يلىيه  ثاجبىت لىي  المىدني القضىتء أمىت  لخصىث ا حضىث  أ  ذك نىت كمىت األصل 
 حقىىثقه  يىى  الىىدفت  حىىق مىى  لتمكيىىنه  ،الختصىى  لمصىىلحته  مقىى  ة ،لهىى  ث خصىى  يىى ء هىىث
 .القضتء أمت 

                                                           

 قىىتنث   ،ايبىىثدة يلىي الكىىثني. 243-241صىى ،السىىتبق الم جىى  ،المدنيى  الخصىىثم  مبىتدإل ، اغىى  ثجىدي -1
  .83-82صى ،الستبق الم ج  ،القضتئي النشت  ،2/ج ،القضتء يل 

 .ثالصححتي  الم ج  نح  ،ايبثدة يلي الكثني. 241-239صى ،الم ج  نح  ، اغ  ثجدي -2

 نص صيتغ  م  ثاضك ثهذا .299صى ،الستبق الم ج  ،المدني القضتء قتنث   في الثسي  ،ثالي فتحي -3
 الىىديثى  لنظىى  المعىىي  اليىىث  فىىيو الشىى يي  المحىىتك  إجىى اءا  قىىتنث   مىى ( 16) ثالمىىتدة م افعىىت ( 92) المىىتدة
 الحضىىث  فىىي غيىى ه ينىى  ينيى  أ  أث بنحسىى  يحظىى  بىى   للخصىى  الح صى  أتىىتح فتلمشىى  ..و .الخصىىث  يحضى 
 ...و.إنتبته  يجثز مم 
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 الخصىىثم  فىىي فتلحضىىث  ،الجنتئيىى  الخصىىثم  يىى  المدنيىى  الخصىىثم  تتميىىز ثبهىىذا 
 .لمجتم ل حق فهث الجنتئي  الخصثم  في الحضث  أمت ،للخص  حق المدني 

 يليهىىىت المعتقىىى  ثالجىىىنك الجنتيىىىت  فىىىي ثبتلتحديىىىد الجنتئيىىى  المسىىىتئل فىىىي فسنىىى  لىىىذلك 
حضىىىت ه يليىىى  بىىىتلقبض األمىىى  ثطجىىىثز ،يليىىى  ثاجىىى  المىىىته  حضىىىث  فىىىس  ،بىىىتلحب   أمىىىت  ثا 
 .(1)المحكم 
ذا   حىىق هىىث بىىل ثاجىى  غيىى  ثالتجت طىى  المدنيىى  المسىىتئل فىىي الخصىى  حضىىث  كىىت  ثا 
 حضىىىث  مىىى  ثتجعىىىل ،األصىىىل هىىىذا تلحىىىق االسىىىتثنتءا  عىىىضب فىىىس  ،يليىىى  ثيىىى ء للخصىىى 
 شىىىتء ثا   مكنتتهىىت مىىى  ثاسىىتحتد اسىىىتعملهت شىىتء إ   خصىىى  مجىى د ثلىىىي  يليىى  ثاجبىىىت الخصىى 
 .ت ك  نتتئج ثتحمل ت كهت

 مىى  سىىثاء ،السىىتجثاب  الخصىى  بحضىىث  تىى م  أ  للمحكمىى  أجىىتز الم افعىىت  فقىىتنث   
 .(2)خصم  ةل  يل  بنتء   أث نحسهت تلقتء

 يىىىى  السىىىىتجثاب  الخصىىىى  بتستحضىىىىت  تىىىى م  بىىىى   للمحكمىىىى  الحىىىىق أيةىىىى  مشىىىى  فتل 
 ةلىىى  يلىىى  بنىىىتء   أث نحسىىىهت تلقىىىتء مىىى  سىىىثاء ،شخصىىىيت ينهىىىت سىىىؤال  لىىىزث  تىىى ى  التىىىي الثقىىىتئ 
 بنحسىىى  يحضىىى  أ  السىىىتجثاب  بسحضىىىت ه المحكمىىى  أمىىى   مىىى  يلىىى  ثطجىىى  ،اآلخىىى  الخصىىى 

                                                           

. 38-33 ص ،السىىتبق الم جىى  ،المىىدني القضىىتء أمىىت  الخصىىث  لمثىىثل القىىتنثني النظىىت  ،مبىى ثك يتشىىث  -1
 الجىنك فىي أمىت ،المحكمى  أمىت  بشخصى  المىته  حضىث  يجى  بىتلحب  يليهىت المعتقى  ثالجىنك الجنتيت  ثفي
 يىد  مى  ثهىذا ،دفتي  لتقدي  ثكيال ين  يني  أ  للمته  فيجثز ،المختلحت  ثفي بتلحب  يليهت المعتق  غي 

 ثانظى  ،جنتئي  إج اءا (210) المتدة .شخصيت المته  بحضث  ت م  أ  في الحق م  للمحكم  بمت اإلخالل
 القىتنث   فىي الجنتئيى  اإلجى اءا  ش ح ،حتتت  نيتزي  محمد .الجنتئي القضتء أمت  الخصث  حضث  بخصثص

  .344–341صى ،1980-1/  ،بنغتزي  جتمع  ،يبيالل

 كىذلك للمحكمى و يل  الش يي  المحتك  إج اءا  قتنث   م ( 61) المتدة ثنص  ،م افعت ( 157) المتدة -2
 تقىى   مىى  ثيلىى  ،خصىىم  ةلىى  يلىى  بنىىتء   أث نحسىىهت تلقىىتء مىى  سىىثاء السىىتجثاب  الخصىى  بحضىىث  تىى م  أ 

  .والق ا  ددهتح التي الجلس  بنحس  يحض  أ  استجثاب 
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 المحكمى  تصىل أ  االسىتجثا  طقة   ي  ثيمك  ،لالستجثا  المحكم  حددتهت التي الجلس 
 .(1)الديثى  ثثقتئ  النزا  حقيق  إل 

 ،السىىىتجثاب  شخصىىىيت الخصىىى  حضىىىث  بىىى  مقصىىىثد لالسىىىتجثا  بتلحضىىىث  ثاألمىىى  
 ،المعنىىثي  للشىىخص بتلنسىىب  ثذلىىك الخصىى  حضىىث  فىىي متديىى  اسىىتحتل  هنىىتك تكىىث   قىىد ثلكىى 
 أث األهليىىى  لعىىىدي  بتلنسىىىب  ثذلىىىك الشىىىخص حضىىىث  فىىىي قتنثنيىىى  اسىىىتحتل  هنىىىتك تكىىىث   ثقىىىد

 .نتقصهت
 ينىىث  مىى  اسىىتجثا  جىىتز ،نتقصىىهت أث األهليىى  يىىدي  الخصىى  كىىت  فىىسذا ة الحتل هذه ثفي
 القىي  أث ثصىي  أث ثليى  ثهىث ممثلى  إل  يثج  لالستجثا  الحضث  ةل  أ  أي ،قتنثنت ين 
ذا ،يلي   .(2)القتنثني ممثل  إل  يثج  االستجثا  ةل  فس  ،معنثيت شخصت الخص  كت  ثا 

 فىىىس  ،الخصىىى  مىىى  إقىىى ا  يلىىى  للحصىىىثل قتنثنيىىى  ثسىىىيل  االسىىىتجثا  أ  ثبتيتبىىىت  
 الحىىىىق فىىىي للتصىىى   أهىىىىال يكىىىث   أ  اسىىىتجثاب  يىىىى اد فىىىيم  اشىىىت ة  قىىىىد التشىىى طعت  بعىىىض
 .في  المتنتز 
 قىىىىتنث   فىىىي نىىىص ثجىىىثد يىىىىد  مىىى  حتىىى  بىىى  األخىىىىذ يجىىى  ،الشىىى   هىىىذا أ  ثنعتقىىىد 
 .الش يي  المحتك   إج اءا قتنث   في أث الليبي الم افعت 
 تصىىى فت بتيتبىىىت ه اإلثبىىىت  مىىىثاد فىىىي لإلقىىى ا  حجيىىى  ال أنىىى  المسىىىلمت  مىىى  أ  ذلىىىك 
 اشىت ا  م  البد كت  لذا ،اإلق ا  محل الحق في التص   أهلي  ل  مم  بصدث ه إال ،قتنثنيت
 .في  المتنتز  الحق في للتص   أهال   استجثاب  الم اد يكث   أ 

 الخصى  اسىتجثا  يجىز لى  ،م افعىت ( 164) المىتدة في يبيالل المش   أ  نجد لذلك 
 القتصىى  منتقشىى  للمحكمىى  ثأجىىتز ،يمثلىى  مىى  اسىىتجثا  يجىىثز إنمىىت نتقصىىهت أث األهليىى  يىىدي 

                                                           

 .43-42ص ،الستبق الم ج  ،المدني القضتء أمت  الخصث  لمثثل القتنثني النظت  ،مب ثك يتشث  -1

 .م افعت ( 164) المتدة -2
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 المنتقشى  تهىد  إنمىت ،إقى ا  ينى  ينىتج أ  يمكى  الذي االستجثا  تعني ال ثالمنتقش  ،المميز
 .(1)القضي  ثقتئ  بش   قتضيال أمت  الحقيق  تني  إيضتحت  يل  الحصثل إل 

 حىىق لى  يكىث   الىذي ثهىىث قتنثنىت يمثلى  مى  فيسىىتجث  ،االيتبىت ي  للشىخص ثبتلنسىب  
 هنىت االيتبىت ي  بتلشىخص المقصىثد أ  نعتقىد فسننىت ثبىذلك ،المنتزيى  محل الحق في التص  

 االيتبىت ي  الشىخص أمىت ،الختصى  االيتبت طى  بتلشخصي  يتمت  الذي االيتبت ي  الشخص هث
 للحصىىثل القضىىتيت إدا ة يضىىث اسىىتجثا  يمكىى  ثال ،ثجثبيىىت   القضىىتيت إدا ة ينىى  فتنىىث  لعىىت ا

 .الحق هذا في التص   أهلي  امتالك  لعد  يلي  المتنتز  بتلحق إق ا  يل  من 
 الخصىىىى  تكليىىىىف شىىىى يي  إجىىىى اءا ( 71) ثالمىىىىتدة م افعىىىىت ( 167) المىىىىتدة ثأثجبىىىى  
 .خصم  يل  ب دهت أث الحتسم  مي الي لحلف بتلحضث  محض  يد يل  الغتئ 

 فىىىي الخصىىى  حضىىىث  تثجىىى  التىىىي النصىىىثص خىىىالل مىىى  أنىىى  الحقىىى  بعىىىض ثطىىى ى  
 فىىي للخصىىث  الشخصىىي الحضىىث  أ  الشخصىىي  األحىىثال ثمسىىتئل ثالتجت طىى  المدنيىى  المسىىتئل

 مجى د مى  تحىثل قىد ،العىت  األصىل مى  اسىتثنتء   تمثىل ثالتىي يليهىت المنصىثص الحىتال  تلك
 .يتم  مصلح  إل  ختص  مصلح  ثم  قتنثني ثاج  ل إ قتنثني ي ء

 دائى  بشىكل بقتئهىت ثيد  ،المدني  الخصثم  ةبيع  في تةث ا   يشكل االتجته هذا ثأ  
 إ  بىىىىل ،الختصىىىى  الحقىىىىثق  لحمتيىىىى  أداة بتيتبت هىىىىت ،الخىىىىتص القىىىىتنث   نةىىىىتق فىىىىي محصىىىىث ة
 فىي المدنيى  الخصىثم  مىتءانت تؤكىد التىي التعىديال  مى  العديىد أدخلى  قد الحديث  التش طعت 

 فهىىي ،القىىتنث   تةبيىق فىىي القضىتء أداة لكثنهىىت ثذلىك ،العىىت  القىتنث   نةىىتق فىي جثانبهىىت بعىض
 منهىىت الهىىد  لتحقيىىق فسنىى  ثىى  ثمىى  ،القضىىتئي  السىىلة  ثهىىي الدثلىى  سىىلةت  مىى  لسىىلة  أداة

 صىثم الخ فىي القتضىي دث  تثسىي  بتلضى ث ة يعنىي مىت ثهىث ،العت  القتنث   لقثايد إخضتيهت
                                                           

 ثطىىذك  إليهىىت أشىىت  التىىي المصىى ط  الىىنقض محكمىى  ثأحكىىت . 63–62صىىى ،الم جىى  نحىى  ،مبىى ثك يتشىىث  -1
 المىى اد يكىث   أ  اشىىت ا  يلى  صىى اح  نصى  قىىد مصى ي  ثبىىت إ( 107) المىتدة مىى  األخيى ة الحقىى ة أ  المؤلىف
  .في  المتنتز  الحق في للتص   أهل استجثاب 
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 يحسىىى  مىىىت ثهىىىث ،الحقيقىىى  يىىى  ثالبحىى  الخصىىىثم  تثجيىىى  فىىىي دث  للقتضىىىي ف صىىىبك ،المدنيىى 
 بنىىتء   فقىى  ثلىىي  المحكمى  نحىى  تلقىىتء مى  السىىتجثاب  الخصىى  إحضىىت  ةلى  فىىي الحىىق منحى 
 .(1)اآلخ  الخص  ةل  يل 

 األحىىىثال ثمسىىىتئل ثالتجت طىىى  المدنيىىى  المسىىىتئل فىىىي العىىىت  األصىىىل فىىىس  ذك نىىىت ثكمىىىت 
 مىى  الحضىىث  أمىى  ثتقىىدي  ،المحكمىى  أمىىت  الحضىىث  يلىى  يجبىى  ال الخصىى  أ  ، الشخصىىي
 فيهىت يجبى  اسىتثنتئي  حىتال  هنىتك ثلكى  ،لمصىلحت  محققىت ي اه حسبمت للخص  مت ثك يدم 

 إلىىى  ث خصىىى  يىىى ء مىىى  الحضىىىث  فيتحىىىثل ،المحكمىىى  أمىىىت  شخصىىىيت المثىىىثل يلىىى  الخصىىى 
 الخصىى  إلىىزا  يلىى  القىىتنث   فيهىىت نىىص تىىيال االسىىتثنتئي  الحىىتال  هىىذه فىىي حتىى  ثلكىى  ثاجىى 
 بى  معمىثل هىث بمىت مقت نتهىت األحىثال مى  حتل ب ي يمك  ال ،شخصيت المحكم  أمت  بتلمثثل

حضىت ه المتغي  الخص  يل  القبض يمك  فال ،الجنتئي المجتل في  الحىتل هىث كمىت بىتلقثة ثا 
 اسىتخدامهت يمكى  التىي  اإلج ائيى الةبيعى  ذا الجىزاءا  بعىض تثجد بل ،الجنتئي  المستئل في
 .(2)فيهت الحضث  يلي  يج  التي الحتال  في الحضث  ي فض الذي الخص  ضد

 فيهىىت الخصىى  يلىى  يجىى  التىىي الحىىتال  يلىى  تقتصىى  ال الجىىزاءا  هىىذه أ  ثيالحىىظ 
 الخصىى  حضىىث  يىىد  حتلىى  فىىي المشىى   يليهىىت نىىص اإلج ائيىى  الجىىزاءا  إ  بىىل ،الحضىىث 

 سنشىي  مىت ثهىث الجىزاء شىدة فىي اخىتال  هنىتك كىت  ثا   ،بىتثاج أث حقىت الحضىث  كت  سثاء
 .التتلي  القح ة في إلي 

                                                           

 النظىت  ،مبى ثك يتشىث  فىي إليى  مشىت  ،395ص ،يىت  متئى  في المص ي  الم افعت  قتنث   ،ثالي فتحي -1
  .42ص ،الستبق الم ج  ،المدني القضتء أمت  الخصث  لمثثل القتنثني

 .إليهت أشت  التي ثالم اج . 41-40ص ،الم ج  نح  ،ثكمب   يتشث  -2
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 :الحضور على الخصم إجبار وسائل :ثالثاً 
 ث خصىىى  حىىىق أنىىى  المىىىدني القضىىىتء أمىىىت  الخصىىىث  حضىىىث  فىىىي األصىىىل أ  ذك نىىىت 
 .يلي  ثي ء للخص 

 كىىىى يم ال فسنىىىى  ،الخصىىىى  حضىىىىث  القىىىىتنث   فيهىىىىت يثجىىىى  التىىىىي الحىىىىتال  فىىىىي ثحتىىىى  
 .ين  جب  ا الخص  إحضت 
 تحمىىي األسىىت  فىىي كتنىى  ثا   المدنيىى  الخصىىثم  أ  إلىى  ثبىىتلنظ  ذلىىك مىى  ثلكىى  
قىىىى ا  المجتمىىىى  تهىىىى  جثانىىىى  لهىىىىت أ  إال ،ختصىىىى  مصىىىىتلك  السىىىىلة  أداة فهىىىىي ،فيىىىى  العىىىىدل ثا 
 ال ثأ  ،القتنثنيىىى  ثالم اكىىىز الحقىىىثق  اسىىىتق ا  يهمىىى  المجتمىىى  ثأ  ،نشىىىتةهت لتحقيىىىق القضىىىتئي 

 .(1)ثأهثائه  الخصث  تص فت   هين  ثالم اكز الحقثق  هذه تبق 
 ،اإلج ائىىىي الةىىىتب  ذا  الجىىىزاءا  بعىىىض نظىىى  قىىىد الم افعىىىت  قىىىتنث   أ  نجىىىد لىىىذلك 
 المثىثل يلى  لحىثه  ثذلىك ،ثالمتقتضىي  العدالى  بثقى  يتاليبىث   الذي  األشختص ضد تةبق
 .(2)المحكم  أمت 

 للخصى  حقىت الحضىث  كىت  إذا مىت حسى ب شىدتهت تختلف الجزاءا  هذه أ  ثيالحظ 
 كثنهىىت يىى  تخىى ج ال يمثمهىىت فىىي ثهىىي ،الخصىى  يلىى  ثاجبىىت الحضىىث  كىىت  أث ،لىى  ث خصىى 
 الثقىىىتئ  ثايتبىىىت  تكىىى  لىىى  كىىى   الىىىديثى  ثايتبىىىت  الشىىىة  مثىىىل ،إج ائىىىي ةىىىتب  ذا  جىىىزاءا 

  السىي األصىب  بصىم  أث الخىت  أث اإلمضىتء أث الخى  بصىح  ثالحكى  ثتبت  ينهت المستجث 
 .الجزاءا  م  ذلك غي  إل  الخص  غيب  في الديثى  في

 ثهىي ،الحضىث  يى  الخصىث  غيىت  آثىت  مى  أث  اإلج ائي  الجزاءا  أ  ثبتيتبت  
 هنىىت نكتحىي لىذلك ،الحضىث  يلىى  الخصىث  تحى  التىي المححىزا  ضىىم  مى  الثقى  نحى  فىي

                                                           

 النظىت  ،مبى ثك يتشىث  فىي إليى  مشىت . 395ص ،يىت  متئى  في المص ي  الم افعت  قتنث   ،ثالي فتحي -1
 .215ص ،الستبق الم ج  ،المدني القضتء أمت  الخصث  لمثثل القتنثني

 .ثالصحح  الم ج  نح  ،مب ثك يتشث  -2
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 هنىىت بتإلجبىىت  نقصىىد ثال ،الحضىىث  يلىى  الخصىى  إجبىىت  ثسىىتئل مىى  بتيتبت هىىت إليهىىت بتإلشىىت ة
 أنهىىت بهىىت المقصىىثد بىىل الحضىىث  يلىى  إلجبىىت ه المتغيىى  الخصىى  ضىىد القىىثة ثسىىتئل اسىىتعمتل
 ثتمسىىك حتضىى ا كىىت  لىىث يحقىىدهت أ  لىى  كىت  مىىت إج ائيىى  حقثقىىت الخصىى  تحقىىد ،إج ائيىى  جىزاءا 
 مثقىف فىي سىيكث   الجزاءا  هذه ثجثد م  الخص  فس  لذلك ،المحكم  أمت  ثةلبتت  بدفثي 
 .(1)التغي  ثيد  الحضث  في  مصلحت  م 
 :الخصم حضور على المترتبة النتائج: رابعاً 

 يلىى  ممت سىىتهت يىى ء يقىى  ث خصىى  لهىى  حقىىت الخصىىث  حضىىث  أ  األصىىل كىىت  إذا 
 ينهمىت تت تى  بىل ،متسىتثيت  أمى ا  ثغيىتبه  الخصىث  حضىث  أ  يعنىي ال ذلىك فس  ،يتتقه 
 النتىىىتئج يىىى  الحىىىدي  مىىى جئي  ،الخصىىىث  حضىىىث  نتىىىتئج إلىىى  نشىىىي  ثسىىىث  ،مختلحىىى  نتىىىتئج
 :الخصث  حضث  يل  المت تب  النتتئج أه  ثم  ،التتلي  الحق ا  إل  غيتبه  يل  المت تب 

 ،الخصىثم  فىي الصىتد  الحكى  فس  ،يمثل  م  بثاسة  أث بنحس  سثاء الخص  حض  إذا( 1
 الة طىىق بهىىت ت خىىذ لتىىيا القىىثاني  فىىي بتلمعت ضىى  فيىى  الةعىى  يجىىثز ال ،حضىىث طت   حكمىىت   يعتبىى 
 فىي بتلمعت ضى  الةعى  بة طق  ي خذ ال ثالذي الليبي الم افعت  قتنث   ثفي ،الةع  ة ق  م 

 الحضىىث ط  األحكىىت  بىىي  يختلىىف ،الميعىىتد سىى طت  ثبدايىى  الةعىى  ميعىىتد فىىس  ،الغيتبيىى  األحكىىت 
ىىت ثالثىىث   الحضىىث ط  األحكىىت  فىىىي الةعىى  فميعىىتد ،الغيتبيىى  األحكىىت  ثبىىي   فىىىي لقتيىىدةثا ،يثم 
  .يلي  للمحكث  الحك  إيال  تت طت م  الميعتد هذا احتست  بداي 

 هىىذا احتسىىت  بدايىى  فىىي ثالقتيىىدة ،سىىن  فهىىث الغيتبيىى  األحكىىت  فىىي الةعىى  ميعىىتد أمىىت 
 .(2)إيالن  تت طت م  ثلي  الحك  صدث  تت طت م  الميعتد

                                                           

 تحتديىت يلي  المت ت  ثاألث  الخصث  غيت  مثضث  تنتثل حي  إل  الجزاءا  هذه  ي الحدي  ثسن جئ -1
 .للتك ا 

 تىت طت مى  الحضىث ط  لوحكىت  بتلنسب  الميعتد يبدأ ثقد ،الم افعت  قتنث   م ( 312–303–302) المثاد -2
 أشىت   ثالتىي يتبيى الغ لوحكىت  بتلنسىب  ثكىذلك ،م افعت ( 312) المتدة ذك تهت التي الحتال  بعض في آخ 
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 الجلسى  فىي شىحته  داؤهإبى يجىثز العت ض  الةلبت  م  ثغي ه الخصثم  في التدخل ةل ( 2
 ةلى  أي أث التىدخل ةلى  فىس  ،الحضىث  يىد  حتلى  فىي أمت ،اآلخ ط  الخصث  حضث  في

 جىىىثاز يليىى  يت تىىى  الخصىى  فحضىىىث . (1)الىىديثى  ل فىى  المعتىىىتدة بىىتلة ق  فيىىىت  آخىى  يىىت ض
 .الجلس  أثنتء شحته ت مثاجهت  في العت ض الةل  إبداء
 المحكمىىى  اختصىىىتص بعىىىد  تمسىىىك  ثيىىىد   األثلىىى الد جىىى  محكمىىى  أمىىىت  الخصىىى  حضىىىث ( 3

 إثىت ة مى  الخصى  يمنى  ،األثلى  الد جى  محكمى  نحى  تلقىتء مى  الدف  هذا إثت ة ثيد  ،القيمي
 يحىتك األثلى  الد جى  محكمى  أمىت  الخصى  غيت  ثلك  ،الثتني  الد ج  محكم  أمت  الدف  هذا

 أمىىىت  ثذلىىىك األثلىىى   جىىى الد لمحكمىىى  القيمىىىي االختصىىىتص بعىىىد  الىىىدف  إلثىىىت ة أمتمىىى  المجىىىتل
 .(2)الثتني  الد ج  محكم 

                                                                                                                                                 

 األحكىت  فىي الةعى  ميعىتد أ  تثضىيح  المقىت  هىذا فىي يهمنىت الىذي فس  ثيمثمت( 2) فق ة( 303) المتدة إليهت
 ،2/ج ،القضىتء يلى  قىتنث   ،ايبىثدة يلىي الكىثني .الغيتبيى  األحكىت  فىي الةعى  ميعىتد يى  يختلف الحضث ط 
 بىىتاليت اض الةعىى  بنظىىت  ت خىىذ التىىي للقىىثاني   ثبتلنسىىب .330-329ص ،السىىتبق الم جىى  ،القضىىتئي النشىىت 
 مىى ( 2) فقىى ة( 631) المىىتدةو  .غيتبيىىت يليىى  المحكىىث  مىى  إال يقبىىل ال االيتىى اض فىىس و  اللبنىىتني القىىتنث   مثىىل
 ،اللبنىتني القىتنث   فىي الغيتبيى  األحكىت  يلى  االيتى اض بخصىثص ث اجى  ،اللبنىتني المحتكمت  أصثل قتنث  
 .431-426ص ،الستبق الم ج  ،2/ج ،المدني  المحتكمت  أصثل في ثسي ال ،الحجت  محمد حلمي

 أحمىىىد .344ص ،السىىىتبق الم جىىى  ،2/ج ،الم افعىىىت  قثايىىىد ،العشىىىمتثي  يبىىىدالثهت  ،العشىىىمتثي  محمىىىد -1
 نحىى  ،ايبىىثدة يلىىي الكىىثني .530-529ص ،السىىتبق الم جىى  ،1/ج،الم افعىىت  قىىتنث   يلىى  التعليىىق ،أبثالثفىىت
 ذي لكىىىل يجىىىثزو يلىىى  الشىىى يي  المحىىىتك  إجىىى اءا  قىىىتنث   مىىى ( 45) المىىىتدة نصىىى  ثقىىىد .117ص ،الم جىىى 
 ثيكىث   ،بتلىديثى  مى تب  بةلى  لنحسى  الحكىى  ةتلبت أث الخصث  ألحد منضمت الديثى  في يتدخل أ  مصلح 
مىىت( 12–11–10) المىىثاد فىىي المبينىى  اإلجىى اءا  شىى نهت فىىي يتبىى  بصىىحيح  إمىىت ذلىىك  فىىي شىىحته ت يقىىد  بةلىى  ثا 
 ...و.محض هت في ثطثب  الخصث  حضث  في س الجل

 للبحىىىىث  القىىىثمي الم كىىىز ،الليبىىىي القضىىىتئي النظىىىت  ،1/ج ،القضىىىتء يلىىى  قىىىتنث   ،ايبىىىثدة يلىىىي الكىىىثني -2
 .468-467ص ،2003-3/  ،ة ابل –العلمي  ثالد است 
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 ،قيميىىت المحكمىى  اختصىىتص بعىىد  دفعىى  ثيىىد  األثلىى  الد جىى  محكمىى  أمىىت  الخصىى  فحضىىث 
 .متغيبت كت  لث الحتل بعك  ،الثتني  الد ج  محكم  أمت  الدف  بهذا التمسك م  يمنع 

 النتشىىئ بتلحضىىث  ليىىفالتك أث اق بىىبةال  التمسىىك فىىي حقىى  يسىىق  إليىى  المعلىى  حضىىث ( 4
 مثاييىىد م ايىىتة يىىد  يىى  أث الجلسىى  تىىت طت أث المحكمىى  بيىىت  فىىي أث اإليىىال  فىىي ييىى  يىى 

 أ  ذلىىك ،الث قىى  ايتىى ى  الىىذي الىىبةال  يصىىحك السىىتبق  الحىىتال  فىىي فتلحضىىث  (1)الحضىىث 
 مىى  الغتيىى  يحقىىق ،الىىديثى  أمتمهىىت الم فثيىى  المحكمىى  أمىىت  المحىىدد اليىىث  فىىي الخصىى  مثىىثل
 .(2)بتلبةال  التمسك في إلي  المعل  حق يسق  ث  ثم  ،بتلحضث  التكليف ث ق 

 الثاني املبحث

 عنه املرتتب واألثر احلضور عن اخلصوم غياب
 مصىىلحت  حسىى  يقىىد ه لىى  متىى ثك أمىى  المحكمىى  أمىىت  الخصىى  حضىىث  أ  األصىىل 
 ت  دائمىى شىى ن  مىى  سىىيكث   الخصىى  غيىىت  أ  يعنىىي ال ثلكىى  ،لىى  ث خصىى  حىىق فهىىث ،الختصىى 
 القضىىتء م فىىق نشىىت  يتثقىىف ثبتلتىىتلي ،الخصىىثم  سىىي  دث   ثالحيلثلىى  ،العدالىى  سىىي  ي قلىى 
 ي قلىى  إلىى  الحىىتال  مىى  كثيىى  فىىي يىىؤدي ال الخصىى  فغيىىت  ثمىىزاجه  الخصىىث  مشىىيئ  يلىى 
 .الخصث  بعض غيت  م  حت  سي هت الخصثم  تثاصل بل الخصثم  سي 

 آثىىت ا ت تىى  الم افعىىت  قىىثاني   إ بىىل ،كغيىىتبه  الخصىىث  حضىىث  أ  يعنىىي ال ثهىىذا 
 المتغيى  كىت  إذا مىت بحسى  تختلىف اآلثىت  هىذه ،الحضىث  يى  الخصث  تخلف يل  قتنثني 
ت همت أث يلي  المدي  أث المديي هث  .مع 

ذا   فىىىي السىىي  مىىى  المحكمىى  يمنىىى  ال األحيىىت  مىىى  كثيىى  فىىىي الخصىى  غيىىىت  كىىت  ثا 
هىىىدا  العدالىىى  حسىىىت  لىىى ي يكىىىث   ال األمىىى  هىىىذا فىىىس  ،الخصىىىثم  ثنظىىى  الىىىديثى   حقىىىثق  ثا 

                                                           

 .م افعت ( 90) المتدة -1

 .267-263ص ،الستبق الم ج  ،يالقضتئ النشت  ،2/ج ،القضتء يل  قتنث   ،ايبثدة يلي الكثني -2
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 بىل ،ثالعدالى  الحىق يجىتفي ممت فهذا ،تخلح  يل  ثجزاء   ب  نكتي  كتمل بشكل الغتئ  الخص 
ىىت هىىذا يكىى  األمىى  إ   المتغيىى  الخصىى  حقىىثق  حمتيىى  يلىى  التشىى طعت  ح صىى  فقىىد ،تمتم 

 ثخيمى  قى يثا لهىت تكىث   قىد ،إج ائيى  جىزاءا  بثجىثد تسليمنت م  ،كتمل بشكل إهدا هت ثيد 
 أ  مىىى  الت كىىىد شىىى نهت مىىى  يكىىىث   لضىىىمتنت  يخضىىى  تةبيقهىىىت ثلكىىى  ،المتغيىىى  الخصىىى  يلىىى 

 ثبىىىىتإلج اءا  بتلخصىىىىثم  يلىىىى  يلىىىى  ثأنىىىى  للحضىىىىث  الح صىىىى  أيةىىىىي قىىىىد المتغيىىىى  الخصىىىى 
 .نحس  إال يلثم    فال حق  حمتي  في ثتهتثن ت من  تقصي  ا يعتب  غيتب  فس  ثبتلتتلي

 :مةلبي  إل  ح المب هذا سنقس  فسننت يلي 
 ثفىي ،ينى  المت تبى  ثاآلثىت  ثصث ه الخصث  غيت  معن  األثل المةل  في نتنتثل 
  .المتغي  الخص  حقثق  حمتي  نتنتثل الثتني المةل 

 األول املطلب

 عنه املرتتبة واألحكام وصوره اخلصوم غياب معنى
 صىىث ا ذي خىى أنىى  كمىىت ،التشىى طعت  بىىتختال  يختلىىف قىىتنثني معنىى  الخصىىث  لغيىىت  
  .صث ة كل بحس  ين  النتتج  اآلثت  ثتختلف متعددة

 :المحكمة أمام الحضور عن الخصوم غياب معنى: أوالً 
 يى  يختلىف قىتنثني معنى  المحكمى  أمىت  الحضىث  ي  الخصث  غيت  لحظ لمدلثل 
 أمىىىت  الحضىىىث  يىىى  الخصىىىث  غيىىىت  معنىىى  تحديىىىد فىىىي التشىىى طعت  ثتختلىىىف ،العىىىت  معنىىىته

 نشىي  ثسىث  ،بى  أخىذهت يىد  أ  للخص  االيتبت ي  الحضث  بنظت  أخذهت بحس  ،المحكم 
 .المقت ن  القثاني  بعض في الغيت  لمعن  نشي  ث  الليبي القتنث   في الغيت  لمعن 

 :الليبي القتنث   في المحكم  أمت  الحضث  ي  الخصث  غيت  معن  -1
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 يىىىىد  :ليبىىىىيال القىىىىتنث   فىىىىي المحكمىىىى  أمىىىىت  الحضىىىىث  يىىىى  الخصىىىىث  بغيىىىىت  يقصىىىىد
 الجلسىت  مى  جلسى  أليى  ،المحكمى  أمىت  يمثلى  مى  بثاسىة  أث بنحسى  سىثاء الخصى  حضث 

 .(1)الديثى  لنظ  المخصص 
 يمثلىىى  مىىى  حضىىى  إذا شخصىىىيت الخصىىى  حضىىىث  يىىىد  الغيىىىت  قبيىىىل مىىى  يعتبىىى  فىىىال 
 حتلىى  فىىي كمىىت شخصىىيت الخصىى  حضىىث  فيهىىت يجىى  التىىي الحىىتال  ذلىىك مىى  ثيسىىتثن  قتنثنىىت
 .(م افعت -157) المتدة ،الستجثاب  الخص  حضث  م المحك ةل 

 الجلسى  حضى  م  أ  كمت حتض  ا يعتب  الجلست  م  جلس  ألي  الخص  ثحضث  
 الم افعىىت  قىىتنث   فىىي تةىىث  حىىدث  يالحىىظ ثلكىى  (2)حتضىى  ا يعتبىى  بعىىدهت تغيىى  ثىى  األثلىى 
 كتنىى  فقىد ،2001-1369 لسىن ( 25)  قى  بتلقىتنث  ( 102) المىتدة تعىديل بعىد ثذلىك ،الليبىي
 يةلىىى  أ  المىىىديي ثتغيىىى  األثلىىى  الجلسىىى  فىىىي حضىىى  إذا يليىىى  للمىىىدي  تجيىىىز المىىىتدة هىىىذه

 هنىتك أصىبح  التعىديل بعد ثلك  ،األثل  الجلس  يل  مقتص  الةل  ثهذا ،الديثى  شة 
 ثى  األثلى  الجلسى  فىي المديي حض  إذا يلي  المدي  قبل م  الشة  ةل  لتقدي  إمكتني 
 ،حضىث ه يىد  بسىب  جلسىتي  مى  ألكثى  الىديثى  ت جيىل ثاسىتم  ،التتلي  ست الجل في تغي 

                                                           

 فىي يليى  المىدي  أث المىديي حضى  إذاو يلى  الش يي  المحتك  إج اءا  قتنث   م ( 22) المتدة نص  -1
 يحضىى  لىى  فىىسذا المختلحىى  ثبمحهىىث  .وذلىىك بعىىد تخلىىف ثلىىث حقىى  فىىي حضىىث ط  الخصىىثم  ايتبىى   ،جلسىى  أيىى 

 فىىىي اضىىىة ا  ثجىىثد فىىىنالحظ الم افعىىت  نث  قىىىت أمىىت .حقىىى  فىىي غيتبيىىى  الخصىىثم  تعتبىىى  جلسىى  أيىىى  الخصىى 
 بعىىد  متغيبىىت   الخصىى  ايتبىىت  فىىي يعتىىدا  ثك نهمىىت( 103)ث( 102) المىىتدتي  أ  نالحىىظ جهىى  فمىى  ،نصثصىى 
 أ  متغيبىت ايتبى  الىذي للخصى  الحىق تعةىي( 105) المىتدة أ  نجىد المقتبل ثفي ،األثل  الجلس  في حضث ه
 لى  يجىثز ،األثلى  الجلسى  فىي متغيبىت ايتبى  مى  أنى   أينىت حس ث و للحك  تحجز ل  ةتلمت الديثى  في يحض 
 حكمىت   يعتبى  مثاجهتى  فىي يصىد  الىذي ثالحك  ،حتض  ا الحتل  هذه في ثيعتب  أخ ى  جلس  أي  في الحضث 
ال ،حضىىث طت    شىى ح ،يىىتم  يبىىدالعزطز الىى أي هىىذا ت ييىىد فىىي ثانظىى  ،م افعىىت ( 105) المىىتدة لىىنص معنىى  ال ثا 
 .307–304ص ،القته ة غ ط  مكتب  ،الليبي  الم افعت قتنث  

 .274-273صى ،الستبق الم ج  ،القضتئي النشت  ،2/ج ،القضتء يل  قتنث   ،ايبثدة يلي الكثني -2
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 كىىىت  إذا مىىت بىىىي  األخىى ى  القىىثاني  بعىىىض فىىي الحىىتل هىىىث كمىىت الليبىىي القىىىتنث   يميىىز ثلىى   (1)
 (2) .يذ  بدث   كت  أ  مقبثل بعذ  الغيت 

 :المقت ن  القثاني  بعض في المحكم  أمت  الحضث  ي  الخصث  غيت  معن  -2

 الع بيىى  القىىثاني  مىى  العديىىد فىىي المحكمىى  أمىىت  الحضىىث  يىى  الغيىىت  محهىىث  ث تةىى 
 غيىت - نةىتق تضييق فت  ،1968 لسن ( 13)  ق  المص ي  الم افعت  قتنث   في ثبتألخص
 ضىيق مىت ثهىث للخصىث  االيتبىت ي  الحضىث  فكى ة فىي التثسى  ثتى  ،كبيى  حد إل  -الخصث 
 .الخصث  غيت  نةتق

 ثأدلتىى  ةلبتتىى  ديىىثاه صىىحيح  ثتضىىمن  ،الىىديثى  أقىىت  الىىذي ثثهىى للمىىديي فبتلنسىىب  
 ،حضىىىث ط  دائمىىىت تعتبىىى  للمىىىديي بتلنسىىىب  فتلخصىىىثم  ،الجلسىىى  بمثيىىىد يلىىى  ثلديىىى  ،ثأسىىىتنيده
 جميىى  فىىي الحضىىث  يىى  المىىديي تخلىىف ثلىىث حضىىث طت يعتبىى  مثاجهتىى  فىىي الصىىتد  ثالحكىى 
 يى  أث هىث شخصىيت يحضى  لى  ذافىس ،متغيبت ايتبت ه يمك  ال المديي فس  ث  ثم  ،الجلست 
 .(3)ايتبت طًّت حتض  ا يعتب  فسن  ،ممثل  ة طق

 أيى  يحضى  ثلى  لشخصى  يعلى  لى  إذا ،متغيبىت يعتبى  فسنى  يليى  للمىدي  بتلنسب  أمت 
 الخبيى  أمىت  جلسى  أيى  يحضى  ثل  بدفتي  مذك ة يثد  ثل  ،الديثى  نظ  جلست  م  جلس 
 .أمتم  بدفتي  مذك ة يقد  ثل 

                                                           

 .–المديي غيت – تنتثل يند التعديل هذا ي  للحدي  سنعثد -1

 المىىثاد. مقبىىثل بعىىذ  ثالغيىىت  يىىذ  بىىدث   الغيىىت  بىىي  اللبنىىتني المدنيىى  المحتكمىىت  أصىىثل قىىتنث   يميىىز -2
(636–474). 

 ،أبثالثفىت أحمىد. 639–638صىى ،السىتبق الم جى  ،الم افعت  قتنث   ش ح في الثسي  ،صتثي  السيد أحمد -3
 لمثىىىثل القىىىتنثني النظىىىت  ،مبىىى ثك يتشىىىث . 580-579صىىىى ،السىىىتبق الم جىىى  ،ثالتجت طىىى  المدنيىىى  الم افعىىىت 
 .20-19ىص ،الستبق الم ج  ،المدني القضتء أمت  الخصث 
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 حىىىتل فىىي المحكمىى  ثألىىز  ،ذلىىك مىى  أبعىىىد إلىى  ذهىى  قىىد المصىى ي  المشىى ث  إ  بىىل 
 بهىىىت يعلىىى  تتليىىى  جلسىى  إلىىى  الىىىديثى  بت جيىىل لشخصىىى  إيالنىىى  يىىىت  ثلىى  يليىىى  المىىىدي  غيىىت 
 .حضث طت حكمت الحتل  هذه في الحك  ثيعتب  ،الغتئ  الخص  المديي

ذا  كىىت  إذا اإليىىال  دةإليىىت بتلت جيىىل المحكمىى  تلىىز  فىىال مسىىتعجل  الىىديثى  كتنىى  ثا 
 .ال أ  لشخص  يلي  المدي  أيل  سثاء صحيحت اإليال 
 األحكىت  فكى ة يلى  المصى ي  المشى   قضى  ،االيتبىت ي  الحضىث  فىي التثس  ثبهذا 
 .(1)ثالتجت ط  المدني  المستئل في الغيتبي 

 ،المحكمى  أمىت  فعليىت يليى  ثالمىدي  المىديي الخصىثم  ة فىي حضىث  يد  إ  بل 
 الىديثى  ثتكىث   ،فيهىت للحكى  صىتلح  كتنى  إذا الىديثى  فىي الحكى  م  للمحكم  متنعت يعد ل 

 بتقىىدي  فسنىى  للمىىديي ثبتلنسىىب  ،فيهىىت ثةلبىىتته  أقىىثاله  الخصىىث  أبىىدى إذا فيهىىت للحكىى  صىىتلح 
 بدفتيى  مىذك ة يقىد  أ  فعليى  يليى  المىدي  أمىت ،ثةلبتتى  أقثال  أبدى قد يكث   ديثاه صحيح 
 .(2)المحكم  كتت  قل  ثطثديهت  بمستندات مشحثي 
 الحضىىىث  يىىىد  مىىى  بىىىتل غ  ،فيهىىىت للحكىىى  صىىىتلح  الىىىديثى  تكىىىث   النحىىىث هىىىذا ثيلىىى  
 الحتلى  هىذه فىي يصىد  الىذي ثالحكى  االيتبىت ي  بتلحضث  االيتداد ت  فقد ،للخصمي  الحعلي
 عىىد ل م ادفىىت يعىىد لىى  المحكمىى  أمىىت  الحضىىث  يىى  الغيىىت  فىىس  لىىذلك (3)حضىىث طت   حكمىىت   يعتبىى 

 بشىكل االيتبىت ي  بتلحضىث  يعتىد أصىبك القىتنث   أل  ،يمثلى  مى  أث للخصى  الحعلي الحضث 
 .(4)ع  مةلقت يكث   أ  يكتد

                                                           

 ،الستبق الم ج  ،ثالتجت ط  المدني  الم افعت  ،أبثالثفت أحمد. 639صى ،الم ج  نح  ،صتثي  السيد أحمد -1
-41صىىى ،السىىتبق الم جىى  ،المىىدني القضىىتء أمىىت  الخصىىث  لمثىىثل القىىتنثني النظىىت  ،مبىى ثك يتشىىث . 580صىىى
 .398-396ص ،الستبق الم ج  ،الم افعت  قتنث   يل  التعليق ،أبثالثفت أحمد. 42

 .388–386ص ،الم ج  نح  ،أبثالثفت أحمد -2

 .574ص ،الستبق الم ج  ،الثسي  ،ثالي فتحي -3

 .19–18ص ،الم ج  نح  ،مب ثك يتشث  -4
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 األثلىى  الجلسىى  فىىي فعليىىت الحضىىث  يىى  المىىديي تغيىى  إذا ،اللبنىىتني القىىتنث   ثفىىي 
 ،الىديثى  شىة  ةلى  يليى  للمىدي  فيكىث   ،الجلسى  بمثيىد أبلىم قد ثكت  مقبثل يذ  بدث  
 هىىذه ثفىىي ،المثضىىث  فىىي الحكىى  أث االستحضىىت  إسىىقت  يةلىى  أ  يليىى  للمىىدي  يكىىث   تكمىى

ذا ،بمثيىىىدهت المىىىديي يبلىىىم ،ثتنيىىى  جلسىىى  إلىىى  القضىىىي  تؤجىىىل ،الحتلىىى   يىىى  المىىىديي غىىىت  ثا 
 بسسىىىىىقت  يليىىىىى  المىىىىىدي  ةلىىىىى  إجتبىىىىى  المحكمىىىىى  يلىىىىى  ،مقبىىىىىثل يىىىىىذ  دث   الثتنيىىىىى  الجلسىىىىى 

ذا الثجىتهي بمثتبى  يعتبى  لحكى ا ثهذا ،المثضث  في الحك  أث االستحضت   المىدي  تخلىف ثا 
 أبلىم قىد الجلسى  مثيىد ثكىت  ،مقبىثل يىذ  بدث   األثل  الجلس  في الحضث  ي  ثحده يلي 

 .المثضث  في ثجتهيت   حكمت ،المحكم  تصد  بدفتي  الئح  قد  قد كت  أث ،لشخص 
 إال ،اللبنىتني القىتنث   فىي غيتبيىت يليى  المىدي  مثاجهى  فىي الصىتد  الحك  يكث   ثال 

 يليىى  المىىدي  يقىىد  ثلىى  ،لشخصىى  التبليىىم يحصىىل ثلىى  لالسىىتئنت  قتبىىل غيىى  الحكىى  كىىت  إذا
 .(1)لاليت اض قتبال الحتل  هذه في الحك  ثيكث   ،بدفتي  الئح 

 حضىىىث  لعىىىد  األحىىىثال جميىىى  فىىىي مقىىىتبال يعتبىىى  ال اللبنىىىتني القىىىتنث   فىىىي فتلغيىىىت  
 بنظىىىت  للعمىىىل المجىىىتل اللبنىىىتني المشىىى   أفسىىىك لبىىى ،يمثلىىى  مىىى  بثاسىىىة  أث شخصىىىيت الخصىىى 
 يعبىى  كمىت أث حضىث طت الخصى  مثاجهى  فىي الصىىتد  الحكى  يعتبى  حيى  االيتبىت ي  الحضىث 

 .(2)المحكم  أمت  الحعلي الحضث  يد  م  بتل غ  ثجتهيت   لبنت  في يلي 
 .وآثاره الحضور عن الخصم غياب صور: ثانيا

                                                           

 .210-205صىى ،الستبق الم ج  ،2/ج ،المدني  المحتكمت  أصثل في الثسي  ،الحجت  محمد حلمي -1

 المسىىتثى  إلىى  االيتبىىت ي  الحضىىث  بنظىىت  أخىىذه فىىي اللبنىىتني المدنيىى  المحتكمىىت  أصىىثل قىىتنث   يصىىل لىى  -2
ىىت الخصىىمي  فغيىىت  المصىى ي  الم افعىىت  قىىتنث   إليىى  ثصىىل الىىذي  الحكىى  يليىى  يت تىى  اللبنىىتني القىىتنث   فىىي مع 

 يمنىى  ال الخصىىمي  فغيىىت  ذك نىىت ثأ  سىىبق كمىىت المصىى ي  القىىتنث   فىىي أمىىت( 1-464) المىىتدة الىىديثى  بشىىة 
 .فيهت للحصل صتلح  كتن  إذا لديثى ا في الحصل م  المحكم 
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 ثقىىىد ،الحضىىىث  يىىى  معىىت الخصىىىمت  غيىىى يت فقىىىد ،صىىث  يىىىدة الخصىىى  غيىىىت  ي خىىذ 
 التغيى  يكىث   ثقىد ،يليى  المىدي  هىث المتغي  يكث   ثقد المديي هث المتغي  الخص  يكث  
 كىىىل يلىى  ثطت تىىى  ،اإلثبىىت  إجىىى اءا  يىى  التغيىىى  يكىىث   ثقىىىد ،الىىديثى  نظىىى  جلسىىت  أثنىىتء
ذا ،الصىىىث ة بىىىتختال  تختلىىىف آثىىىت  الغيىىىت  صىىىث  مىىى  صىىىث ة  ثلىىىز  يليىىى  المىىىدي  حضىىى  ثا 

 .غتئب ت أ  حتض  ا يعتب  هل لصم ا
 :الخصوم جميع غياب -1

 لسىن ( 25)  قى  بتلقىتنث   تعىديلهت بعد الم افعت  قتنث   م ( 102) المتدة لنص ثفقت
 بعىىد المحكمىى  قىى    األثلىى  الجلسىى  فىىي يليىى  ثالمىىدي  المىىديي تغيىى  إذاو ،1369-2001
 .(1)الديثى  شة  اإليال  صح  م  الت كد

 :اآلتي  النقت  م افعت ( 102) المتدة م  األثل  ةالحق   نص ثطثي  
 سىىثاء   ،األثلىى  الجلسىى  فىىي يليىى  ثالمىىدي  المىىديي حضىىث  يىىد  مسىى ل  الىىنص يعىىتلج. 1-1

 .يمثله  بم  أث ب نحسه 
 المىىىدي  حضىىث  الشىى يي  المحىىتك  إجىى اءا  قىىتنث   مىى ( 20) المىىتدة ايتبىى   ثقىىد 

 يىىىد  بمثتبىىى  دفىىى  أث ةلىىى  أي يبىىىد   ثلىىى  الصىىىم  التىىىزا  أي الجىىىثا  يىىى  امتنتيىىى  مىىى  يليىىى 
 .(2)الحضث 

 المحكمىىى  تقىىى   األثلىىى  الجلسىىى  فىىىي يليىىى  ثالمىىىدي  المىىىديي حضىىىث  يىىىد  حتلىىى  فىىىي. 1-2
 بعىد إال يكىث   ال الشىة  فقى ا  ،يليى  المىدي  إيىال  صىح  مى  الت كىد بعىد ،الديثى  شة 

                                                           

 لسىىن ( 25)  قىى  بتلقىىتنث   تعىىديالهت بعىىد ،الليبىىي الم افعىىت  قىىتنث   مىى ( 01) فقىى ة( 102) المىىتدة نصىى  -1
 الت كىد بعىد المحكمى  قى    ،األثلى  الجلسى  فىي يلي  ثالمدي  المديي يحض  ل  إذاو يل  ،1369-2001
 ...و.الديثى  شة  اإليال  صح  م 

 ،يليى  المىدي  أث المىديي يحض  ل  إذاو يل  الش يي  المحتك  إج اءا  قتنث   م ( 20) متدةال نص  -2
 بشىة  اإليالنىت  صىح  مى  التحقىق بعد المحكم  قض  الجثا  ي  ثامتن  ثحده يلي  المدي  حض  أث

 ...و.بتلمصت طف المديي ثألزم  الديثى 
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 مثيىىدا للمىىديي  حىىدد اإليىىال  بةىىال  تبينىى  فىىسذا ،يليىى  المىىدي  إيىىال  صىىح  مىى  الت كىىد
 ثالمىدي  المىديي مى  كىل ثتغيى  ،صىحيحت اإليىال  ثجىد  إذا أمىت ،اإليىال  إليتدة حتميًّت
ذا (1)الىديثى  شىة  تقى   المحكمى  فس  يلي   فىي تغيبىت ثى  األثلى  الجلسى  الة فىت  حضى  ثا 
 .(2)الديثى  شة  تق   أ  يمكنهت ال المحكم  فس  الجلست  م  غي هت

 يىىىىذك  لىىىى  الشىىىى يي  المحىىىىتك  إجىىىى اءا  قىىىىتنث   مىىىى ( 20) المىىىىتدة نىىىىص أ  ثيالحىىىىظ 
 المىىديي غيىىت  حتلىى  فىىي الىىديثى  شىىة  فىىي للمحكمىى  الحىىق أيةىى  ينىىدمت األثلىى  الجلسىى 
 المحكمى  يقيىد لى  المش   أ  ث أى ،ح فيت تحسي ا النص هذا البعض فس  ثقد ،يلي  ثالمدي 
 الىديثى  بشىة  للحكى  الشى يي  المحىتك  إج اءا  قتنث   بش نهت ينةبق التي للديتثى  بتلنسب 
 الحكىى  لتسىىتةي  العنىىت  لهىىت أةلىىق بىىل ،األثلىى  بتلجلسىى  يليىى  ثالمىىدي  المىىديي تغيىى  ينىىد

 .(3)الجلست  م  جلس  أي  في الة في  تغي  حتل  في الديثى  بشة 
 ،األثلىى  للجلسىى  الخصىى  بحضىىث  أل  ،الصىىثا  جتنبىى  قىىد التحسىىي  هىىذا أ  ثنعتقىىد

 مقىى   جىىزاء الشىىة  أل  ،شىىةبهت مىى  يمنىى  مىىت ثهىىذا حقهىى  يفىى حضىىث ط  الخصىىثم  تعتبىى 
 .(4)األثل  الجلس  في الحضث  ي  الخصث  لتغي 

 أ  يلى  يىدل نحسى  الشى يي  المحىتك  إجى اءا  قتنث   م ( 20) المتدة نص أ  كمت 
 تقىىى   أ  قبىىىل المحكمىىى  ألىىىز  أنىىى  بىىىدليل األثلىىى  الجلسىىى  يىىى  الغيىىىت  هىىىث بتلغيىىىت  المقصىىىثد
 صىح  مى  ثالت كىد ،اإليالنىت  صىح  مى  تتحقىق أ  الخصىث  لغيىت  نظ ا الخصثم  شة 

 .األثل  الجلس  في إال يكث   ال اإليال 

                                                           

 .194ص ،2003–1/  ،بنغتزي   جتمع منشث ا  ،1/ج ،الم افعت  قتنث   ،أبثزقي  أحمد -1

 .305صى ،الستبق الم ج  ،الم افعت  قتنث   ش ح ،يتم  يبدالعزطز -2

 .306ص ،الم ج  نح  ،يتم  يبدالعزطز -3

 أي  في يلي  ثالمدي  المديي حض  إذاو يل  الش يي  المحتك  إج اءا  قتنث   م ( 22) المتدة نص  -4
 .وذلك بعد خلفت ثلث حق  في حضث ط  الخصثم  ايتب   جلس 
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 يليىى  المىىدي  حضىى  أث ،األثلىى  الجلسىى  فىىي يليىى  ثالمىىدي  المىىديي يحضىى  لىى  إذا. 3 -1
 ينةبىىىق التىىىي الشخصىىىي  األحىىىثال ديىىىتثى  مىىى  الىىىديثى  كتنىىى  إذا دفىىى  أث ةلىىى  أي يبىىىد   ثلىىى 

 مىىى  الت كىىىد بعىىد الىىىديثى  شىىىة  المحكمىى  قىىى    ،الشىىى يي  المحىىتك  إجىىى اءا  تنث  قىىى بشىى نهت
 .يلي  المدي  إيال  صح 

 بتآلثىىىىت  المسىىىىت  دث   ،الجلسىىىىت  جىىىىدثل مىىىى  اسىىىىتبعتدهت الىىىىديثى  بشىىىىة  ثيقصىىىىد 
 .(1) فعهت يل  المت تب 
 ،شىةبهت المحكمى  قى ا   غى  تبقى  التىي ،ذاتهت الخصثم  في يؤث  ال فتلشة  لذلك 

 .التقتد  قة  أهمهت م  ثالتي آثت هت لكتف  منتج   قتئم
ىت سىتي  يلى  تزطىد مىدة شىةبهت يلى  يمىض   لى  إذا للخصث  ثطجثز   الىديتثى  فىي يثم 
 ،فيهىىت السىىي  يةلبىىثا أ  ،الشخصىىي  األحىىثال ديىىتثى  فىىي أشىىه  سىىت  ثمىىدة ثالتجت طىى  المدنيىى 
 المحكمى  لقى ا  تى ثي  ثال ،بهىت اآلخى  الخصى  الخصى  ثا يىال  لنظ هىت جلسى  تحديد بعد ثذلك

 حتمىىىي أمىىى  الىىىديثى  شىىىة  أ  ثيالحىىىظ ،الخصىىىثم  مثضىىىث  الحىىىق يلىىى  الىىىديثى  بشىىىة 
 بعىد األثلى  الجلسى  فىي الحضىث  يى  الخصىمت  تخلىف متى  تقى  ه أ  المحكمى  يل  يتعي 
 يىىىى  الخصىىىىمت  تخلىىىىف إزاء المحكمىىىى  تملىىىىك فىىىىال يليىىىى  المىىىىدي  إيىىىىال  صىىىىح  مىىىى  الت كىىىىد

 فىي ثال ،الىديثى  مثضىث  فىي تحصىل أ  لهىت يحىق فال ،الديثى  ة ش تق   أ  إال الحضث 
 االختصىتص يىد  أث الىديثى  صىحيح  بةىال  مثىل ينهىت النتشىئ  الح ييى  المستئل م  مس ل 
  .بنظ هت

 بعىد الىديثى  شىة  يلى  الخصىمي  غيت  حتل  في المحكم  سلة  قص  فتلمش   
 بمثضىثيهت ثال بتلىديثى  التصىتلا سىلة  يعةهىت فلى  ،يليى  المىدي  إيىال  صىح  مى  الت كد
 .في  الةع  أث من  التظل  يجثز ال بتلشة  المحكم  ثق ا 

                                                           

( 01) فق ة( 25) ثالمتدة ،2001 لسن ( 25)  ق  بتلقتنث   تعديلهت بعد م افعت ( 02) فق ة( 102) المتدة -1
  .الش يي  المحتك  إج اءا  قتنث   م 
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 تق طىى  يلىى  الخصىىمي  غيىىت  حتلىى  فىىي المحكمىى  سىىلة  قصىى  مىى  الحكمىى  أ  الحقىى  ثطىى ى 
 فىىي للحصىىل التعىى ض جىىثاز دث   ،يليىى  المىىدي  إيىىال  صىىح  مىى  الت كىىد بعىىد الىىديثة شىىة 

 يلى  تصىتلحثا قىد الخصىث  أ  الحتلى  هىذه فىي افتى ض قىد المشى   أ  إلى   اجع  ،المثضث 
 .(1)بش ن  المقتم  الخصثم  ت كثا أث ،ين  المتنتز  الحق

 تحجىى  أ  الةبيعىىي فمىى  لىىذلك. ة فيهىىت غيىى  األسىىت  فىىي تهىى  ال المدنيىى  فتلىىديثى  
 .فيهت الش   أصحت  بهت يعب  ل  منتزي  نظ  في االست ستل ي  المحكم 
 يحضى  لى  يليى  ثالمىدي  ثتقصىي ه بس ادتى  تخلىف الىديثى   فى  الىذي ثهث فتلمديي 
 يسى تتق يلى  دليل ثهذا إيالن  صح  م  بتل غ  الديثى  في الحصل ةل  في بحق  ليتمسك
 يعةىىي األثلىى  الجلسىى  فىىي الحضىىث  يىى  ثامتنتيهمىىت الخصىىمي  إهمىىتل فمىى  ،اكت اثىى  ثيىىد 
 إجى اءا  فىي المحكمى  است سىل  فىسذا الىديثى  فىي الحصىل فىي الحىق للمحكمى  الليبي المش  
 أ  بتيتبىت  ثذلىك ،بىتةال يعتبى  ذلىك فىس  ،حكمىت فيهت أصد   أث ،ة فيهت غيب  م  الديثى 
 نظ هىىت مىى  منعهىىت بىىل ،الىىديثى  فىىي السىىي  سىىلة  الحتلىى  هىىذه فىىي للمحكمىى  يعىى    لىى  القىىتنث  
 ي المىىد إيىىال  صىىح  مىى  تت كىىد أ  بعىىد الجلسىىت  جىىدثل مىى  شىىةبهت تقىى   أ  يليهىىت ثحىىت 
 مىىىى  المحكمىىىى  أمىىىىت  األقىىىىل يلىىىى  الخصىىىىث  أحىىىىد حضىىىىث  أ  ايتبىىىى  الليبىىىىي فتلمشىىىى   ،يليىىىى 

 إذا الىديثى  فىي تحكى  أ  للمحكمى  يجىز فلى  ،(2)فيهىت ثالحك  الديثى  لنظ  الالزم  المقثمت 

                                                           

 ،126-123ص ،2/ج ،السىىىتبق الم جىىى  ،الم افعىىىت  قثايىىىد ،العشىىىمتثي  يبىىىدالثهت  ،العشىىىمتثي  محمىىىد -1
 نصى  ثقىد ،205ص ،السىتبق الم جى  ،2/ج ،المدنيى  المحتكمىت  أصىثل في الثسي  ،الحجت  محمد حلمي
 خىىتص تىىدبي  الشىىة  قىى ا و يلىى  اللبنىىتني المدنيىى  المحتكمىىت  أصىىثل قىىتنث   مىى ( 02) فقىى ة( 464) المىىتدة
 النقةى  مى  بهت ثالسي  الجدثل إل  القضي  إيتدة أحده  أث الخصث  ةل  دث   يحثل فال ،القضتئي  بتإلدا ة
 .والشة  قبل إليهت ل ثص التي

 .126ص ،2/ج ،الستبق الم ج  ،الم افعت  قثايد ،العشمتثي  يبدالثهت  ،العشمتثي  محمد -2
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 قىثاني  بعىض فىي الحتل هث كمت ،فيهت للحك  صتلح  كتن  إذا يلي  ثالمدي  المديي تغي 
 .(1)الم افعت 

 شىىة  المحكمىى  ثقىى    األثلىى  الجلسىى  فىىي يليىى  ثالمىىدي  المىىديي يحضىى  لىى  إذا. 1-4
 الخصىثم  مصىي  هىث مىت ثلك  يلي  ثالمدي  المديي إيال  صح  م  ت كدهت بعد الديثى 

  المشةثب ؟
 يجىثز لىذلك ،الجلسىت  جىدثل مى  الخصىثم  استبعتد سثى  يعني ال الشة  أ  ذك نت 
 الخصىى  ثقيىىت  مثيىىد بتحديىىد ثذلىىك للجىىدثل إيتدتهىىت ةلىى  الشىىة  مىىدة انقضىىتء قبىىل للخصىىث 
 .فيهت تثقح  التي النقة  م  سي هت الخصثم  فتعتثد ،المثيد بهذا خصم  بسيال 

 بحيىىى  ،حىىد غيىىى  إلىى  مشىىىةثب  أة افهىىت تغيىى  التىىىي الخصىىثم  المشىىى   يتىى ك ثلىى  
 .تسق  ل  دام  مت ثق  أي في إليهت ال جث  يصك

  قى  بتلقىتنث   تعىديلهت بعىد الم افعىت  قىتنث   مى  خيى هأ فقى ة( 102) المىتدة نص  فقد 
 يةلىىى  لىىى  إذا تكىىى  لىىى  كىىى   الىىىديثى  تعتبىىى  األحىىىثال جميىىى  ثفىىىيو يلىىى  ،2001 لسىىىن ( 25)

 .ويثمت   ستي  يل  تزطد مدة الشة  بعد فيهت السي  إيتدة الخصث 
 الخصىثم  تعليق حتل  يل  ،تعديلهت بعد م افعت ( 102) المتدة نص قض  ثبذلك 

 .(2)الخصثم  سقث  ألحكت  ةبقت بسقثةهت الحك  يةل  أ  إل  بشةبهت المحكم  ق ا  دبع
 إجى اءا  مى  فيهىت اتخىذ مىت جميى  إلغتء تك  ل  ك   الخصثم  ايتبت  يل  ثطت ت  
 .(1) فعهت يل  ت تب  التي اآلثت  ثزثال

                                                           

 .ذلك إل  اإلشت ة سبق ثقد المص ي  الم افعت  قتنث   م ( 82) المتدة المثتل سبيل يل  انظ  -1

( 20) المىتدة مى  األخي ة  ةالحق ثنص  .ثالصحح  الم ج  نح  ،العشمتثي  يبدالثهت  ،العشمتثي  محمد -2
 المىديي يةلى  ثلى  أشىه  سىت  مشىةثب  الىديثى  بقيى  فىسذا.. .و يلى  الشى يي  المحىتك  إجى اءا  قىتنث   م 

 .وتك  ل  ك   ايتب   فيهت السي 
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 بمجى د   القىتنث  ثبقىثة مبتشى ة تكى  لى  كى   الخصىثم  ايتبىت  يلى  النىتتج األث  ثيق  
 فىىي أشىىه  سىىت  مىىدة ثفىىثا  ثالتجت طىى  المدنيىى  الىىديتثى  فىىي يثمىىت سىىتي  يلىى  تزطىىد مىىدة فىىثا 
 يحتىتج ثال ،بتلشىة  المحكمى  قى ا ا تت طت م  المدة هذه ثتحس  ،الشخصي  األحثال ديتثى 
 .بذلك يصد  حك  أث ،يلي  المدي  ب  يتقد  ةل  إل  األث  هذا إق ا 

 بتعجيىىىل المىىىديي قىىىت  إذا ،األثىىى  بهىىىذا يتمسىىىك أ  ليىىى ي للمىىىدي  يكىىىث   فسنىىى  ثبهىىىذا 
 .(2)المذكث ة الشة  فت ة انتهتء بعد الخصثم 
 للمصىلح  مقى   هىث هىل :تكى  لى  ك   الخصثم  ايتبت  ةبيع  حثل السؤال ثطثث  
 السىىت  مىدة انقضىتء بعىد الخصىثم  يجىل المىىديي أ  فلىث يليى ؟ المىدي  لمصىلح  أ  العتمى 
 الحكى  المحكمى  تملىك هىل ،الخصثم  شة  يل  ،يثمت ستي  يل  طدتز  مدة فثا  أث أشه 

 .(3)فق ؟ يلي  للمدي  حقت يكث   بذلك التمسك أ  أ  ،تك  ل  ك   بتيتبت هت
 ايتبىىىت  إلىىى  المصىىى ط  الىىىنقض محكمىىى  أحكىىىت  إلىىى  مسىىىتندا مصىىى  فىىىي الحقىىى  يىىىذه  
 يتعلىىق ثال ،المشىىةثب  الخصىىثم  فىىي يليىى  المىىدي  لمصىىلح  مقىى   تكىى  لىى  كىى   الخصىىثم 
 فىىىي الحىىىق يسىىىق  ثال ،نحسىىىهت تلقىىىتء مىىى  بىىى  تقضىىىي أ  للمحكمىىى  يجىىىثز فىىىال ،العىىىت  بتلنظىىىت 

                                                                                                                                                 

 اسىىتبعتدهت الىىديثى  شىىة  يلىى  يت تىى و يلىى  الشىى يي  المحىىتك  إجىى اءا  قىىتنث   مىى ( 25) المىىتدة نصىى  -1
 صىىىحيح  فيزطىىىل تكىىى  لىىى  كىىى   ايتبت هىىىت أمىىىت ، فعهىىىت يلىىى  المت تبىىى  بتآلثىىىت  مسىىىت  دث   الجلسىىىت  جىىىدثل مىىى 

 .وآثت  م  يليهت ت ت  ثمت افتتتحهت

 أحمد. 127-126ص ،2/ج ،الستبق الم ج  ،الم افعت  قثايد ،العشمتثي  يبدالثهت  ،العشمتثي  محمد -2
 .577–576ص ،الستبق الم ج  ،ثالتجت ط  المدني  الم افعت  ،أبثالثفت

 هىذا يلى  اإلجتبى  أ  ،المؤلىف ثطى ى  .204ص ،السىتبق الم جى  ،1/ج ،الم افعىت  قىتنث   ،أبثزقي  أحمد -3
 منعىت العدالى  سىي  ثحسى  القضىتء م فىق لمصىلح  مقى   هىث هىل الشىة  نظىت  تكييىف يلى  يتثقف التستؤل
 ،نحسىهت تلقىتء مى  تكى  لى  كى   الخصىثم  بتيتبىت  تحكى  المحكمى  فىس  ،أصىحتبهت أهملهىت التىي القضتيت لت اك 
   .ب  التمسك يملك الذي ثحده فسن  يلي  المدي  لمصلح  مق   أن  أست  يل  الشة  نظت  كيف إذا أمت
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نمىىت ،جديىىد مىى  الىىديثى  نظىى  ينىىد ،يليىى  المىىدي  بحضىىث  بىى  التمسىىك  فىىي بىىتلتكل  يسىىق  ثا 
 .آخ  شكليت دفعت أث القبثل بعد  دفعت بسبدائ  أث المثضث 
 المىىدي  تنىىتزل إذا ،تكىى  لىى  كىى   م الخصىىث  بتيتبىىت  التمسىىك فىىي الحىىق يسىىق  كمىىت 

 لمىت ثفقىت ثذلىك صىحيح  إج اءاتهىت ايتبت  يل  يدل بمت الديثى  يل   د إذا أث ص اح  يلي 
 .م افعت ( 22) المتدة في الثا دة القتيدة في مق   هث

 ،ثحىده يليى  المىدي  لمصىلح  مقى   تك  ل  ك   الخصثم  ايتبت  فس  ذك نت ثكمت 
 بعىد الخصىثم  بتعجيىل يليى  المىدي  قيىت  افتى اض فعلى  ،المىديي نى م يستحيد أ  يجثز فال

 .(1)تك  ل  ك   الخصثم  بتيتبت  يتمسك أ  للمديي يجثز فال الشة  فت ة انتهتء
 تعىىىىدد سىىىىثاء   تنةبىىىىق الحضىىىىث  يىىىى  الخصىىىىثم  ة فىىىىي يتغيىىىى  المتعلقىىىى  ثاألحكىىىىت  
 .(2)الحضث  ي  جميعت تخلحثا قد دامثا مت ف ادى كتنثا أث يليه  المدي  أث المديث  

 :عليه المدعى وحضور المدعي غياب -2

 ثهىث ،الىديثى  ب فى  بىتد  الىذي فهىث ،الحضث  ي  المديي يتغي  أال الةبيعي م  
 ال قىد ثلكى  ،مثضىثيهت فىي حك  يل  ثالحصثل سي هت متتبع  في األثل المصلح  صتح 
 ،يليى  المىدي  ض ثيح الحضث  ي  المديي فيتغي  الةبيعي ثضعهت حس  األمث  تسي 
 :التتلي  القتنثني  النقت  يلي  المدي  ثحضث  المديي غيت  ثطثي 
 :األثل  الجلس  في يلي  المدي  ثحضث  المديي غيت  -1.2

 لنظىىىىى  المقىىىىى  ة األثلىىىىى  الجلسىىىىى  فىىىىىي يليىىىىى  المىىىىىدي  ثحضىىىىى  المىىىىىديي غىىىىىت  إذا 
 ،الخصىثم  شىة   يةلى أ  فل  ،يلي  للمدي  يكث   الحتل  هذه في الخيت  فس  ،الخصثم 

  فىض إلى  تىؤدي ثدفىث  أدلى  مى  لدي  يكث   قد مت لتقدي  ثذلك فيهت االستم ا  يةل  أ  ثل 

                                                           

 . المؤلف إليهت أشت  التي المص ط  النقض محكم  ثأحتك . 578–577ص، الم ج  نح ، أبثالثفت أحمد -1

 .127ص ،الم ج  نح  ،العشمتثي  يبدالثهت  ،العشمتثي  محمد -2
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 نظىىىىى  فىىىىىي ثتسىىىىىتم  متغيبىىىىىت المىىىىىدي  ايتبىىىىىت  المحكمىىىىى  تقىىىىى   الحتلىىىىى  هىىىىىذه ثفىىىىىي الىىىىىديثى 
 .(1)الخصثم 

 ،المىديي ثغىت  حضى  إذا يليى  للمىدي  الشى يي  المحىتك  إج اءا  قتنث   ثيعةي
 .(2)الشة  م  أشد جزاء ثهث ،تك  ل  ك   الخصثم  بتيتبت  الحك  يةل  أ  في الحق

 ثحضىىث  المىىديي غيىىت  حتلىى  فىىي تكىى  لىى  كىى   الىىديثى  بتيتبىىت  الحكىى  أ  ثنعتقىىد 
 المىدي  حضى  فىسذا ،يليى  المىدي  مى  صى طك ةلى  يلى  بنتء يكث   أ  البد يلي  المدي 
 ةلىىىى  أث الخصىىىىثم  شىىىىة  ةلىىىى  أث ،الجىىىىثا  يىىىى  امتنىىىى  أي ةلىىىى  أي يبىىىىد   ثلىىىى  يليىىىى 

 .تك  ل  ك   الخصثم  بتيتبت  تحك  أ  للمحكم  يجثز فال ،فيهت االستم ا 
 :التتلي  الجلست  في يلي  المدي  ثحضث  المديي غيت  -2.2

 ،2001 لسىىن ( 25)  قىى  بتلقىىتنث   تعديلى  قبىىل م افعىىت ( 102) المىتدة نىىص يكىى  لى  
 إذا أمىىت ،األثلىى  الجلسىى  فىىي الغيىىت  كىىت  إذا إال ،المىىديي تغيىى  إذا الخصىىثم  شىىة  يجيىىز
 .(3)ممكنت الشة  ةل  يك  فل  ذلك بعد ثتغي  األثل  الجلس  المدي  حض 

 الخصىثم  شىة  أصىبك( 102) المىتدة نىص يل  المش   أج اه الذي التعديل ثبعد
 تىىثاف   إذا ثذلىىك ،التتليىى  الجلسىىت  فىىي تغيبىى  ثىى  األثلىى  للجلسىى  المىىديي حضىىث  حتلىى  فىىي

 :التتلي  الش ث 
 الخصىىثم  نظىى  ت جيىىل الغيىىت  هىىذا يلىى  ثطت تىى  التتليىى  الجلسىىت  فىىي المىىديي يتغيىى  أ  

 .متتتليتي  جلستي  م  ألكث 

                                                           

 بتلقىتنث   تعىديلهت بعىد م افعىت ( 102) المتدة .194ص ،الستبق الم ج  ،الم افعت  قتنث   ،أبثزقي  أحمد -1
 ،ايبىىثدة يلىىي الكىىثني. تعىىديلهت قبىىل المىىتدة هىىذه نىىص تحسىىي  فىىي االخىىتال  ثانظىى  ،2001 لسىىن ( 25)  قىى 
   .276-275ص ،الستبق الم ج  ،القضتئي النشت  ،2/ج ،القضتء يل  قتنث  

ذاو يلىىى  الشىىى يي  المحىىىتك  إجىىى اءا  قىىىتنث   مىىى ( 02) فقىىى ة( 21) المىىىتدة نصىىى  -2  ثحضىىى  المىىىديي غىىىت  ثا 
 .195ص، الم ج  نح ، أبثزقي  أحمد .وتك  ل  ك   الديثى  بتيتبت  الحك  يةل  أ  ل  جتز يلي  المدي 

 .305-304ص ،الستبق الم ج  ،الم افعت  قتنث   ش ح ،يتم  يبدالعزطز -3
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 .المديي تغي  م  الخصثم  نظ  في االستم ا  يلي  المدي  يةل  أال 

 الحىىىق يعةىىىي ال ،األثلىىى  للجلسىىى  التتليىىى  الجلسىىىت  يىىى  الغيىىىت  مجىىى د فىىىس  لىىىذلك 
 غيىىىىت  بسىىىىب  القضىىىىي  نظىىىى  ت جيىىىىل اسىىىىتم  إذا إال ،الخصىىىىثم  بشىىىىة  تىىىى م  أ  حكمىىىى للم

 فحتى  ،فيهىت االسىتم ا  يليى  المىدي  يةلى  أال ثكىذلك متتتليتي  جلستي  م  ألكث  المديي
 للمحكمى  يمكى  فىال المديي غيت  بسب  متتتليتي  جلستي  م  ألكث  القضي  نظ  ت جل لث
 .(1)نظ هت في االستم ا  يلي  المدي  ةل  إذا الخصثم  بشة  ت م  أ 

 :يلي  المدي  ثحضث  المديي  بعض غيت  -3.2
 تنةبىىق الحتلىى  هىىذه فحىىي يليىى  المىىدي  ثحضىى  جمىىيعه  ثغىىتبثا المىىديث   تعىىدد إذا 

 ،يليى  للمىدي  الخيىت  فيكىث   ،الحضىث  يى  ثتغيى  فى دا المديي كت  لث كمت األحكت  ذا 
ذا فيهىىت تم ا االسىى أث الخصىىثم  شىىة  يةلىى  أ  إمىىت  األحىىثال ديىىتثى  مىى  الىىديثى  كتنىى  ثا 

 ايتبىت  المحكمى  مى  يةلى  أ  فلى  ،يليى  المىدي  ثحض  المديي  جمي  ثتغي  الشخصي 
ذا (2)تك  ل  ك   الخصثم   التتليى  الجلسىت  فىي تغيبىثا ثى  األثلى  الجلسى  المديث   حض  ثا 
 تثضىيحهت تى  ثالتىي التتليى  سىت الجل يى  الحى د المديي بغيت  المتعلق  األحكت  ذا  فتنةبق

 .الستبق  الحق ة في

                                                           

 تى م  أ  لهىت المحكمى  أ  يىذك  ثالىذي. 195ص ،السىتبق الم جى  ،الم افعت  قتنث   ،أبثزقي  أحمد قت    -1
 الغيىت  يسىتم  أ ( 1: التىتليي  الشى ةي  تىثف  إذا التتليى  الجلسىت  فىي المىديي تغيى  إذا الخصثم  بشة 
 م افعىت ( 102) المىتدة نىص حسى  ثالصىحيك .فيهىت السىي  يليى  المىدي  يةلى  أال( 2 .متتىتليتي  لجلستي 
 مجىى د ثلىىي  المىىديي غيىىت  بسىىب  متتىىتليتي  جلسىىتي  مىى  ألكثىى  القضىىي  نظىى  ت جيىىل اسىىتم ا  هىىث المعىىدل
 الم افعىت  قىتنث   مى ( 02) فقى ة( 102) المىتدة نص م  ص طك بشكل يحه  مت ثهث متتتليتي  لجلستي  غيتب 
 تغيى  ثى  األثلى  الجلسى  فىي ييالمىد حضى  إذا الىديثى  شىة  للمحكمى  ثطجىثزو يل  نص  ثالتي المعدل

 يلي  المدي  يةل  ل  مت حضث ه يد  بسب  جلستي  م  ألكث  الديثى  ت جيل ثاستم  التتلي  الجلست  في
 .فيهت السي  استم ا 

 .276ص ،الستبق الم ج  ،القضتئي النشت  ،2/ج ،القضتء يل  قتنث   ،ايبثدة يلي الكثني -2
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 يى ى  الحقى  بعض فس  ،اآلخ  البعض ثتغي  بعضه  ثحض  المديث   تعدد إذا أمت 
 يتىىىتح ثهنىىت ،للتجزئىى  قىىتبال االديىىتء مثضىىث  يكىىىث   أ  :األثلىى  الحتلىى : حىىتلتي  بىىي  التمييىىز
 للمىىديي  بتلنسىىب  ،م الخصىىث  فىىي السىىي  فىىي االسىىتم ا  أث الشىىة  يةلىى  أ  يليىى  للمىىدي 
 .الحتض ط  للمديي  بتلنسب  الخصثم  في السي  ثطتعي  ،المتغيبي 
 ثتغيى  المىديي  بعىض ثحضى  ،للتجزئى  قتبىل غي  الخصثم  مثضث  كت  إذا أمت 
 المةتلبى  لى  يحىق ثال الخصىثم  فىي السىي  إال يليى  المىدي  أمىت  يكىث   فىال ،اآلخ  البعض
 .(1)بشةبهت
 :االستئنت  خصثم  في( المست نف) المديي غيت  -4.2

 ،ختصىى  ب حكىىت  االسىىتئنت  م حلىى  فىىي( المسىىت نف) المىىديي غيىىت  المشىى   خىىص 
 تغيىىىى  فىىىسذا ،األثلىىى  الد جىىى  محكمىىى  أمىىىت  المىىىىديي بغيىىىت  الختصىىى  األحكىىىت  يىىى  تختلىىىف

 أخىى ى  جلسىى  إلىى  نحسىىهت تلقىىتء مىى  القضىىي  المحكمىى  أحتلىى  ،األثلىى  الجلسىى  فىىي المسىىت نف
ذا ،المحكمىى  كتىىت  قلىى  ة طىىق يىى  بمثيىىدهت المسىىت نف ةىى إحت ثطىىت   يىى  المسىىت نف غىىت  ثا 

 نحسىهت تلقىتء مى  المحكمى  قى    األثلى  الجلسى  فىي غيتبى  بعىد حىدد  التىي األخى ى  الجلس 
 االبتىدائي الحكى  أ  يعنىي ثهىذا ،الشىة  مى  أشىد جىزاء ثهث ،يك  ل  ك   االستئنت  ايتبت 
  .انقض  قد االستئنت  ميعتد كت  إذا ،انتهتئي ت يصبك

                                                           

 مسىىعثد. 277ص ،السىىتبق الم جىى  ،القضىىتئي النشىىت  ،2/ج ،لقضىىتءا يلىى  قىىتنث   ،ايبىىثدة يلىىي الكىىثني -1
 -1/  ،ليبيىىت-زليىىت –حمىىثدة بىى  ثمكتبىى  دا  ،الليبىىي ثالتجت طىى  المدنيىى  الم افعىىت  قىىتنث   شىى ح ،بلقتسىى  محمىىد
 المتعىىددي  المىىديي  غيىىت  ف ضىىي  يتنىىتثل لىى  الليبىىي الم افعىىت  قىىتنث   أ  ثيالحىىظ ،469–468ص ،2014
 فىي ميىز  ثالتي( 476) المتدة ،اللبنتني المدني  المحتكمت  أصثل قتنث   مثل المقت ن   القثاني بعض بعك 
 ،الحى د غيىت  يلى  تنةبق التي األحكت  نح  تنةبق الحتل  هذه ثفي جميعت غيتبه  بي  المديي  غيت  حتل 
ذا  أ  للتجزئى  قىتبال الخصىثم  مثضىث  كىت  إذا مىت بىي  التح قى  فيىت  ،بعضه  ثغت  المديي  بعض حض  ثا 
 بتلنسىىىب  الخصىىىثم  ثتسىىىتم  للمتغيبىىىي  بتلنسىىىب  يليىىى  للمىىىدي  الخيىىىت ا  فتتىىىتح ،للتجزئىىى  قىىىتبال كىىىت  فىىىسذا ،ال

ذا ،للحتض ط     .الخصثم  فتستم  للتجزئ  قتبل غي  كت  ثا 
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 ،االسىتئنت  م حلى  فىي يليى  المىدي  غيت  لمعتلج  ختص  قثايد المش   يح د ثل  
 يكتىىىف ثلىىى  م افعىىىت ( 102) المىىىتدة فىىىي يليهىىىت المنصىىىثص القثايىىىد نحىىى  تةبيىىىق يعنىىىي ممىىىت

 تخلىىىف حتلىىى  فىىىي الجىىىزاء نحىىى  قىىى   بىىىل ،تغيبىىى  يلىىى ( المسىىىت نف) المىىىديي بمعتقبىىى  المشىىى  
 فيعتبىىى  ،األثلىىى  الجلسىىى  فىىىي ملحىىى  تقىىىدي  يىىى  االسىىىتئنت  ديىىىثى  فىىىي دخثلىىى  بعىىىد المسىىىت نف
ا منحى  يىت  لى  مىت ،يك  ل  ك   الحتل  هذه في استئنتف   فتلمشى   ،ثجيهى  ألسىبت  آخى  مثيىد 
 فىىي المىىديي فغيىىت  ،الجىىزاء نحىى  لىى  قىى   إذ الحضىىث  يىىد  بمثتبىى  الملىىف تقىىدي  يىىد  ايتبىى 
 .(1)االستئنت  ملف تقدي  بعد  أث  الحضث  بعد  يكث   االستئنت  م حل 

                                                           

 .366-365ص ،الستبق الم ج  ،الم افعت  قتنث   ،أبثزقي  أحمد م افعت ( 318) المتدة -1
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  :عليه المدعى وغياب المدعي حضور -3

 يليىى  المىىدي  ثيغيىى  المىىديي يحضىى  أ  العملىىي الثاقىى  فىىي المتصىىث ة األمىىث  مىى  
 ال يليىى  المىىدي  ثغيىىت  العملىىي الصىىعيد يلىى  احتمىىتال أكثىى  الح ضىىي  هىىذه ،الحضىىث  يىى 
 ثقىىىد ،(1)صىىىحيك بشىىكل أيلىىى  قىىىد ث  يكىى أ  بشىىى   ،القضىىي  نظىىى  مىىى  األصىىل بحسىىى  يمنىى 
 ثالمىىىتدة م افعىىىت ( 103) المىىىتدة فىىىي يليىىى  المىىىدي  بغيىىىت  المتعلقىىى  األحكىىىت  المشىىى   تنىىىتثل

 المىديي حضى  إذا أنى  ،النصىي  هىذي  ثمحتد ،(2)الش يي  المحتك  إج اءا  قتنث   م ( 21)
 تلقىىتء  مىى تتحقىىق أ  المحكمىى  يلىى  يجىى  فسنىى  ،يليىى  المىىدي  ثتغيىى  األثلىى  الجلسىى  فىىي

 يلحىىىق الىىىذي الحكىىى  فىىىس  لىىىذلك ،الىىىديثى  بصىىىحيح  ،يليىىى  المىىىدي  إيىىىال  صىىىح  مىىى  نحسىىىهت
 يليى  المىدي  إيىال  صىح  بحسى  يختلىف المىديي حضىث  م  يلي  المدي  غيت  بثاقع 

 الجلسىى  فىىي يليىى  المىىدي  ثغيىىت  المىىديي حضىىث  مسىى ل  فىىس  ثىى  ثمىى  ،(3)إيالنىى  ثبةىىال 
 : اآلتي  النقت  تثي  األثل 
 صىىىح  مىىى  التحقىىىق مىىى  األثلىىى  الجلسىىى  فىىىي يليىىى  المىىىدي  ثغيىىىت  المىىىديي حضىىىث  -1.3

 :الديثى  بصحيح  إيالن 
 مى  المحكمى  ثتحققى  األثلى  الجلسى  فىي يليى  المىدي  ثتغيى  المديي حض  إذا 
 بتيتبىىت  نحسىىهت تلقىىتء مىى  تىى م  المحكمىى  فىىس  ،الىىديثى  بصىىحيح  يليىى  المىىدي  إيىىال  صىح 

                                                           

 .278-277ص ،الم ج  نح  ،ايبثدة يلي الكثني -1

 م  المحكم  ق    ،األثل  الجلس  في يلي  المدي  يحض  ل  إذاو يل  م افعت ( 103) المتدة نص  -2
 . إيالن  صح  م  التحقق بعد ثذلك متغيبت ايتبت ه نحسهت تلقتء
ذا      ا للمىىديي حىىىدد  اإليىىال  بةىىىال  تبينىى  ثا   قىىىتنث   مىى ( 21) المىىىتدة ثنصىى و .لتجديىىىده حتميىىت مثيىىىد 

 التحقىق بعىد غيبتى  فىي تحك  أ  للمحكم  جتز يلي  المدي  يحض  ل  إذاو  يل  الش يي  المحتك  إج اءا 
 ...و.إيالن  صح  م 

 .319ص ،الستبق الم ج  ،المدني  الخصثم  مبتدإل ، اغ  ثجدي -3
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 فىىىي يليىى  المىىدي  غيىىت  يىىىؤث  أ  دث   الخصىىثم  نظىى  فىىي ثتسىىىي  ،متغيبىىت يليىى  المىىدي 
  .الديثى  بصحيح  إيالن  صح  م  المحكم  تتحقق أ  المه  الخصثم  نظ  استم ا 
 يليى  للمىدي  يجىثز ذلىك ثمى  ،يليى  المىدي  حىق فىي غيتبيىت الحتل  هذه في الحك  ثيصد 
 أ  قبىىل الجلسىىت  مىى  تغي هىى فىىي يحضىى  أ  ،األثلىى  الجلسىى  فىىي الحضىىث  يىى  تغيىى  الىىذي
 .حضث ط ت أيضت الحتل  هذه في مثاجهت  في يصد  الذي الحك  ثيعتب  ،للمداثل  تحجز
ذا  فىىي يصىىد  الىىذي الحكىى  فىىس  ،بعىىدهت تغيىى  ثىى  األثلىى  الجلسىى  فىىي يليىى  المىىدي  حضىى  ثا 

 حضىى  إذا متغيبىىت يليىى  المىدي  ايتبىىت  للمحكمىى  يجىىثز ال أنى  أي ،حضىىث ط ت يعتبىى  مثاجهتى 
 .(1)الجلست  م  غي هت في تغي  ث  األثل  لس الج

 فىي يليى  المىدي  يحضى  لى  إذا الخصىث  فىي ثالسىي  متغيبىت   يليى  المدي  ثايتبت  
 تىى  قىىد اإليىىال  كىىث   يىى  النظىى  بغىىض يىىت  ،إيالنىى  صىىح  مىى  الت كىىد بعىىد ،األثلىى  الجلسىى 
 ،المصى ي  عىت الم اف قتنث   مثل القثاني  بعض بعك  ،مثةن  في أث يلي  المدي  لشخص
 تؤجىىل أ  ،الغتئىى  يليىى  المىىدي  إيىىال  صىىح  مىى  تحققىى  إذا المحكمىى  يلىى  يثجىى  ثالىىذي
 الجلسىىى  لحضىىىث  الغتئىىى  يليىىى  المىىىدي  إيىىىال  فيهىىىت يعىىىتد ،تتليىىى  جلسىىى  إلىىى  القضىىىي  نظىىى 

                                                           

 قىتنث   ،ايبىثدة يلىي يالكىثن. 307–306ص ،السىتبق الم جى  ،الم افعىت  قىتنث   ش ح ،يتم  يبدالعزطز -1
 مىتدة أضىت  قىد المشى   أ  يالحىظ ثلكى . 278ص ،السىتبق الم جى  ،القضىتئي النشىت  ،2/ج ،القضىتء يل 

 المىتدة هىذه ثتىنص ،1425 لسىن ( 25)  قى  بتلقىتنث   ثذلىك مكى  ة( 103)  قى  تحى  الم افعت  لقتنث   جديدة
 يى  امتنى  فىس  ،يليى  المىدي  الىزثج سحضىت ب ت م  أ  للمحكم  الةالق بةل  المتعلق  الديتثى  فيو  يل 
 أ  الىىنص هىىذا ثمحىىتد  .وللةعىى  قتبىىل غيىى  حكمىىت غيتبيىىت بحقىى  حكمىىت تصىىد  أ  فلهىىت مشىى ث  يىىذ  دث   ذلىىك

 حضى  سىثاء الحضث  ي  ثالمتغي  ،الةالق ديثى  في يلي  المدي  الزثج بسحضت  ت م  أ  لهت المحكم 
ذا ،بتتت ت يحض  ل  أث تغي  ث  األثل  الجلس   أ  للمحكمى  فيحىق مشى ث  يىذ  بىدث   الحضىث  يى  امتنى  ثا 
 الحتلىى  هىىذه فىىي الحكىى  ثيكىىث   غي هىىت فىىي أث األثلىى  الجلسىى  فىىي غيتبىى  كىىت  سىىثاء   غيتبي ىىت حكمىىت بحقىى  تصىىد 
  .للةع  قتبل غي 
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 الىذي الحكى  فىس  ،الىديثى  إليهىت أجلى  التىي الجلسى  فىي يحض  ل  إذا أن  إيذا ه م  الجديدة
 .الحضث ي  الحك  بمثتب  تب يع فيهت يصد 

 يىىى  يليىىى  المىىىدي  غيىىىت  حتلىىى  فىىىي الت جيىىىل مىىى  المشىىى   تثختهىىىت التىىىي ثالحكمىىى  
 لتمكنيى  لحضىث ه إضىتفي  ضىمتن  تحقيق هث ،الجديدة بتلجلس  إيالن  ثا يتدة ،األثل  الجلس 
 .بتلديثى  الحعلي يلم  يد  بسب  الحضث  يد  في العذ  ل  يكث   ثقد ،الدفت  حقثق  م 

ذاث    ثغيىىىت  المىىىديي حضىىىث  حتلىىى  فىىىي الخصىىىثم  نظىىى  بت جيىىىل المحكمىىى  تقىىى  لىىى  ا 
 لمصىىلح  مقىى   الىىبةال  ثهىىذا ،بىىتةال يكىىث   حكمهىىت فىىس  ،األثلىى  الجلسىى  فىىي يليىى  المىىدي 
 إذا ،الخصىىثم  نظىى  بت جيىىل المحكمىى  تلتىىز  ال ثلكىى  ،العىىت  بتلنظىىت  يتعلىىق ثال يليىى  المىىدي 

 الجلسى  قبىل بدفتيى  مىذك ة قد  قد كت  أث ،األثل  س الجل غي  في يلي  المدي  غيت  كت 
 .(1)مستعجل  الديثى  كتن  أث ،لشخص  يلي  المدي  إيال  ت  أث ،األثل 
 بصىحيح  إيالنى  بةىال  مى  األثلى  الجلس  في يلي  المدي  ثغيت  المديي حضث  -2.3

 :الديثى 
 غيىت  حتلى  فىي المحكمى  يلى  أثجى ( 103) المىتدة في الم افعت  قتنث   أ  ذك نت 
 بصىىحيح  إيالنىى  صىىح  مىى  نحسىىهت تلقىىتء مىى  تتحقىىق أ  ،األثلىى  الجلسىى  فىىي يليىى  المىىدي 
 يع قىىل ال المىىديي ثحضىىث  يليى  المىىدي  غيىىت  فىس  اإليىىال  صىىح  لهىت تبىىي  فىىسذا الىديثى 
 الحتلى  هىذه فىي يليى  المىدي  يلىثم  ثال المحكمى  قبىل مى  نظ هىت ثاسىتم ا  ،الخصثم  سي 
 .الستبق  الحق ة في ثضحنته مت ثهث نحس  إال

                                                           

 ،السىتبق الم جى  ،الخصىثم  مبىتدإل ، اغى  ثجىدي –بتلخصىثص ثانظى – مص ي  م افعت ( 84) المتدة -1
 أحمىىد. 644ص ،السىىتبق الم جىى  ،الم افعىىت  قىىتنث   شىى ح فىىي الثسىىي  ،صىىتثي  السىىيد أحمىىد .320–319ص

 ،2002 اإلسىىىىىكند ط –للنشىىىىى  الجديىىىىىدة الجتمعىىىىى  دا  ،ثالتجت طىىىىى  المدنيىىىىى  الم افعىىىىىت  قىىىىىتنث   أصىىىىىثل ،هنىىىىىدي
  .714ص
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 األخيى ة الحقى ة حىدد  هنىت يلي ؟ المدي  إيال  بةال  للمحكم  تبي  لث متذا ثلك  
 للمىىديي حتمىىي مثيىىد تحديىىد ثهىىث اتخىىتذه المحكمىى  يلىى  الثاجىى  اإلجىى اء( 103) المىىتدة مىى 

 .الديثى  بصحيح  يلي  المدي  إيال  لتجديد
 فىي يليى  المىدي  ثطتغيى  المىديي أمتمهىت يحض   يندمت المحكم  أ  ذلك ثمعن  
 أ  يليهىىىت فىىس  ،الىىىديثى  بصىىحيح  يليىىى  المىىدي  إيىىىال  بةىىال  لهىىىت ثتبىىي  ،األثلىىى  الجلسىى 
 بصىحيح  يليى  المىدي  إيىال  إليىتدة ،تتليى  جلسى  إلى  القضي  ت جيل نحسهت تلقتء م  تق  

ت إيالنت الديثى   .المديي بثاسة  صحيح 
 لمجى د ال اإليىال  لتصىحيك الحتلى  هىذه فىي القضىي  جىلتؤ  المحكم  أ  الحق  ثط ى  

 ينىدمت م افعىت ( 103) المىتدة مى  األخيى ة الحقى ة نىص م  الثاضك هث ثهذا ،اإليال  إيتدة
 .(1)إيتدت  مج د ثلي  اإليال  تجديد ذك  

 الىىديثى  بصىىحيح  يليىى  المىىدي  إيىىال  بةىىال  حتلىى  فىىي المىىديي تىى م  ثالمحكمىى  
 للمىىىدي  صىىىحيحت إيالنىىىت كىىىتمال الىىىديثى  صىىىحيح  إيىىىال  يعيىىىد بىىى   ،الحضىىىث  ينىىى  ثتخلحىىى 
 تكليىىىف يلىىى  اإليىىىال  تجديىىىد يقتصىىى  فىىىال ،الجديىىىدة الجلسىىى  فىىىي بتلحضىىىث  ثيكلحىىى  ،يليىىى 

 يليىى  المىىدي  إيىىال  بسيىىتدة المحكمىى  ثأمىى  ،الجديىىدة الجلسىى  فىىي بتلحضىىث  يليىى  المىىدي 
 مسىتعجل  الىديثى  كتنى  ثلىث حتى  ينةبىق بىتةال إيالن  كت  إذا األثل  الجلس  في المتغي 

 يليى  المىدي  يتغيى  أ  فىتلمه  ،يليى  المىدي  لشىخص أيلن  قد الديثى  صحيح  كتن  أث
 بصىحيح  يليى  المىدي  إيىال  بةىال  المحكمى  ثتتبىي  األثلى  الجلسى  فىي المديي ثيحض 
 .(2)الديثى 

                                                           

 الم افعىىىت  قىىىتنث   أصىىىثل ،هنىىىدي أحمىىىد .321ص ،السىىىتبق الم جىىى  ،الخصىىىثم  مبىىىتدإل ، اغىىى  ثجىىىدي -1
 .715ص ،الستبق الم ج  ،ثالتجت ط  لمدني ا

 .715-714ص ،الم ج  نح  ،هندي أحمد .ثالصحح  الم ج  نح  ، اغ  ثجدي -2
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 أمى  لىذلك ،الىبةال  سىب  يىذك  لى  م افعت ( 103) المتدة م  األخي ة الحق ة ثنص 
 إيالنهىىت بةىىال  تبىىي  التىىي الىىديثى  بصىىحيح  المتغيىى  يليىى  المىىدي  إيىىال  بسيىىتدة المحكمىى 

 ،المحضى  أث يليى  المىدي  أث المىديي بحعىل كىت  هىل الىبةال  سىب  يى  النظ  بغض يت 
 الىبةال  كىت  ثسىثاء ،آخى  سىب  ألي أ  اإليىال  يمليى  ذا  فىي لعيى  الىبةال  كىت  ثهل

 إيىىىىال  بسيىىىىتدة أمىىىى   المىىىىذكث ة المىىىىتدة مىىىى  األخيىىىى ة الحقىىىى ة أل  ،ال أ  ت العىىىى بتلنظىىىىت  يتعلىىىىق
 جميىىى  فىىىي ثتغيىىى  بىىىتةال إيالنىىى  كىىىت  إذا صىىىحيك بشىىىكل الىىىديثى  بصىىىحيح  يليىىى  المىىىدي 
 .(1)مخصص بغي  تخصيصهت يجثز فال ،األحثال
 إيىىىال  إيىىىتدة المىىىديي  فىىىض حتلىىى  فىىىي يةبىىىق الىىىذي الحكىىى  يىىى  التسىىىتؤل ثطثىىىث  
 هىىىذه يىىى  الليبىىىي الم افعىىىت  قىىىتنث   سىىىك  صىىىحيك؟ بشىىىكل يليىىى  لمىىىدي ل الىىىديثى  صىىىحيح 
 صىىىىحيح  إيىىىىال  بىىىىبةال  تحكىىىى  أ  الحتلىىىى  هىىىىذه فىىىىي المحكمىىىى  يلىىىى  أ  ثنعتقىىىىد ،الح ضىىىىي 
 بةىىال  تبينىى  إذا المحكمىى  يلىى  أثجبىى  قىىد( 103) المىىتد مىى  األخيىى ة الحقىى ة أل  ،الىىديثى 
 تحىىدد أ  ،األثلىى  الجلسىى  يفىى الحضىىث  يىى  ثتغيىى  الىىديثى  بصىىحيح  يليىى  المىىدي  إيىىال 
ا للمديي  .الديثى  بصحيح  يلي  المدي  إيال  لتجديد حتميت مثيد 
 المحكمى  حىددتهت التىي التتليى  الجلسى  فىي يليى  المىدي  ثتغي  المديي حض  فسذا 

ت اإليىىىال  بتجديىىىد المىىىديي يقىىى  ثلىىى   صىىىحيح  إيىىىال  بىىىبةال  تحكىىى  المحكمىىى  فىىىس  صىىىحيح 
 .(2)الحتمي تلمثيدب المقصثد هث ثهذا ،الديثى 

                                                           

 .399ص ،الستبق الم ج  ،الم افعت  قتنث   يل  التعليق ،أبثالثفت أحمد -1

 فىىي م افعىىت ال إجى اءا  مىى   إجىى اء بى ي الخصىى  يقىى  لى  إذا م افعىىت ( 99) المىىتدة المصى ي  القىىتنث   فىي -2
 أ بعمتئى  يلى  تزطىد ثال ،جنيهىت أ بعىي  يى  تقىل ال بغ ام  يلي  الحك  فيت  ،المحكم  ل   حددت  الذي الميعتد
 يىذ  ا أبىدى إذا بعضىهت أث ،كلهىت الغ امى  مى  الخصى  إقتلى  ثيمكى  ،للةع  قتبل غي  منهت يصد  بق ا  جني 
 . مقبثال  
 بعىد شىه ا تجتثز ال لمدة الديثى  بثقف تحك  أ  بتلغ ام  لمدييا يل  الحك  م  بدال للمحكم  ثطجثز     
 المحكمى  حددت  الذي المثيد في يلي  المدي  إيال  بسيتدة المديي يق  ل  فسذا .ويلي  المدي  أقثال سمت 
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 المثيىد فىي الىديثى  بصىحيح  يلي  المدي  إيال  بسيتدة المديي قت  لث متذا ثلك  
 المىدي  ثتغيى  أيضىت بتةال اإليال  هذا ثثق  ،األثل  الجلس  في المحكم  ل  حددت  الذي
 يىىى  يليىىى  المىىىدي  تخلىىىف حتلىىى  فىىىي أنىىى  مصىىى  فىىىي الحقىىى  يىىى ى  ،التتليىىى  الجلسىىى  فىىىي يليىىى 

 يليهىىىىت ثجىىىى  ثتنيىىىى  مىىىى ة إيالنىىىى  بةىىىىال  المحكمىىىى  ثتبينىىىى  ،الجديىىىىدة الجلسىىىى  فىىىىي الحضىىىىث 
 بشىىكل الىىديثى  بصىىحيح  يليىى  المىىدي  إيىىال  بسيىىتدة المىىديي يقىىث  مثيىىد ثتحديىىد ،الت جيىىل
 .(1)صحيك
 :المديي ثحضث  بعضه  غيت  أث جميعت ثغيتبه  يليه  المدي  تعدد -3.3

 الشى يي  المحىتك  إجى اءا  قىتنث   فىي أث الليبىي الم افعىت  قىتنث   فىي نىص يثجد ال 
 : اآلتي  الحتال  بي  التح طق يت  ثهنت ،الح ضي  هذه يعتلج
ىىت يلىىيه  المىىدي  غيىىت    يىىت  فهنىىت ،إيالنهىى  صىىح  مىى  الت كيىىد مىى  المىىديي ثحضىىث  جميع 

 فىي الحضىث  فىي المتغيبىي  حىق مى  ،الخصىثم  نظى  فىي المحكمى  ثتسي  متغيبي  ايتبت ه 
 . التتلي الجلست 

 ،اإليىال  صىح  مى  الت كىد مى  المىديي ثحضىث  بعضه  ثحضث  المديي  بعض غيت  
 فىىي المحكمىى  ثتسىىتم  غتئب ىىت ثالغتئىى  حتضىى  ا الحتضىى  ثيسىىجل السىىتبق الحكىى  ذا  ينةبىىق
 .(2)الخصثم  نظ 

 أ  المحكمى  يلى  هنت ،اإليال  بةال  م  المديي ثحضث  جميعت يليه  المدي  غيت  
امثيىىى للمىىىديي تحىىىدد  كىىىت  الىىىبعض إيىىىال  أ  لىىىث الحىىىل مىىىت ثلكىىى  اإليىىىال  إليىىىتدة حتميًّىىىت د 

                                                                                                                                                 

نمىت القضىي  تنظى  ال المحكمى  فىس  ،يليى  المىدي  يحض  ثل   المىذكث ة الجىزاءا  أحىد المىديي يلى  تثقى  ثا 
 ،السىىىىتبق الم جىىىى  ،ثالتجت طىىىى  المدنيىىىى  الم افعىىىىت  قىىىىتنث   أصىىىىثل ،هنىىىىدي أحمىىىىد. م افعىىىىت ( 99) دةالمىىىىت فىىىىي
    .715ص

 .399ص ،الستبق الم ج  ،الم افعت  قتنث   يل  التعليق ،أبثالثفت أحمد -1

 .278ص ،الستبق الم ج  ،القضتئي النشت  ،2/ج ،القضتء يل  قتنث   ،ايبثدة يلي الكثني -2
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ت  المىىىديي ثا يةىىىتء الىىىديثى  ت جيىىىل يجىىى   أينىىىت حسىىى  ،بىىىتةال   كىىىت  اآلخىىى  ثالىىىبعض صىىىحيح 
ا  سىىي  لتجزئىى  تحتديًّىىت. يلىىيه  المىىدي  مىى  بىىتةال   إيالنىى  كىىت  مىى  إيىىال  إليىىتدة حتميًّىىت مثيىىد 

 .(1)فيهت األحكت  ثتعت ض الخصثم 

 :الةالق ديثى  في الزثج يلي  المدي  بغيت  ختص حك  -4.3
ت حكم ت المش   أث د   هىذا ثمحىتد الةىالق ديىثى  في يلي  المدي  الزثج بغيت  ختصًّ
 تكتحىي ال يليى  المدي  الزثج ثتغي  الةالق ديثى  في المديي  حضث  حتل  في أن  الحك 

ت إيالنىى   أ  فىىس  إيالنىى  صىىح  مىى  بتلت كىىد المحكمىى   فىىي ثاسىىتم   ،متغيبىىت ايتب تىى  صىىحيح 
ا حىىدد  بىىتةال   إيالنىى   أ  ثا   ،الىىديثى  نظىى   فىىثق  المحكمىى  إ  بىىل ،إيالنىى  إليىىتدة مثيىىد 
 ة طىق يى  ،يليى  المدي  الزثج بسخةت  ت م  أ  ،اإليال  صح  م  ت كدهت م  حت  ذلك
ىت تصىد  أ  فللمحكمى  ،مشى ث  يىذ  دث   الحضىث  يى  امتنى  فىس  المحكمى  كتىت  قل   حكم 

 يلىى  يةبىىق الىىذي اإلج ائىىي فىىتلجزاء للةعىى  قتبىىل غيىى  الحكىى  هىىذا ثيكىىث   الىىزثج بحىىق غيتبيًّىىت
 فىي بحقى  يصىد  الىذي الحكى  فىي الةعى  م  ح متن  جثاز هث المتغي  يلي  المدي  الزثج
 .(2)للمحكم  جثازط  مس ل  ثهي ،الةالق ديثى 

 :اإلثبات إجراءات عن -عليه المدعى أو المدعي- الخصوم بغياب الخاصة األحكام -4

ىت اإلثبىت  إجى اءا  يى  الخصىث  غيىت  لمثضث  المش   أية    يى  تختلىف أحكتم 
 ،اإلثبىت  إلجى اءا  المخصصى  غيى  الجلسىت  حضىث  ي  الخصث  لغيت  المق  ة األحكت 
  .اإليجتز م  بشيء إلي  نشي  سث  مت ثهث

                                                           

 .321ص ،الستبق الم ج  ،المدني  الخصثم  مبتدإل ، اغ  ثجدي -1

 .1425 لسن ( 12)  ق  بتلقتنث   مضتف  ،الم افعت  قتنث   م  مك  ( 103) المتدة -2
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 اإلثبىىت  لمبتشىى ة المحىىدد  اليىىث  فىىي ،يليىى  ثالمىىدي  المىىديي الخصىىث  جميىى  تغيىى  إذا -1.4
 .(1)ذلك في الحق سقث  المحكم  ق    في  السي  مثاصل  أث

 فىي غيىتبه  حتلى  في يلي  ثالمدي  المديي مثاجه  في إج ائي جزاء ق   فتلمش   
 بىسج اءا  المحكمى  قيىت  فىي حقهى  إسقت  في الجزاء هذا يتمثل اإلثبت  لمبتش ة المعي  اليث 

 .نحسهت تلقتء م  المحكم  تق  ه الجزاء هذاث  ،المةلثب  اإلثبت 
 أث المىىديي كىىت  سىىثاء ،فيىى  السىىي  مثصىىل  أث اإلثبىىت  ةلىى  الىىذي الخصىى  تغيىى  إذا -2.4

 سىقث  تقى   أ  الحتضى  الخصى  ةلى  يلى  بنىتء   فللمحكمى  خصىم  ثحضى  ،يلي  المدي 
 .اإلثبت  في تغي  ث  اإلثبت  إج اء ةل  الذي الخص  حق

 :اآلتي  الش ث  تثف  م  بد ال اإلثبت  في الخص  قح بسقث  ثللحك  
 .اإلثبت  إج اء ةتل  هث المتغي  الخص  يكث   أ  

 .اإلثبت  في المتغي  الخص  حق إسقت  ثيةل  خصم  يحض  أ  

 تلقىىىتء مىىى  اإلثبىىىت  فىىىي الحىىىق سىىقث  تقىىى   فتلمحكمىىى  ،الخصىىىمت  تغيىىى  إذا ثلىىذلك 
ذا ،بق السىت الحق ة في ذك نته لمت ثفقت نحسهت  ثلى  اإلثبىت  ةتلى  غيى  اآلخى  الخصى  حضى  ثا 
 تسىتةي  فىال اإلثبىت  فىي المتغيى  الةتلى  الخصى  حىق سىقث  تقى   أ  المحكمى  مى  يةل 

 ثلىىي  اآلخىى  الخصىى  المتغيىى  الخصىى  كىىت  لىىث ثكىىذلك ،نحسىىهت تلقىىتء مىى  تقىى  ه أ  المحكمىى 
 .اإلثبت  في حقال سقث  تق   أ  تستةي  ال المحكم  فس  ،اإلثبت  ةتل  الخص 
 يىى  منعتىى  ألسىىبت  يكىىث   قىىد إلج ائىى  المحىىددة الجلسىى  يىى  اإلثبىىت  ةتلىى  الخصىى  ثغيىىت 
 إلغىىتء المحكمىى  مىى  ،التتليىى  الجلسىى  فىىي يةلىى  لكىىي الح صىى  المشىى   أيةىىته لىىذلك ،الحضىىث 

                                                           

 إجىىى اءا  قىىىتنث   مىىى ( 01) فقىىى ة( 57) للمىىىتدة مةتبقىىى  ،الم افعىىىت  قىىىتنث   مىىى ( 01) فقىىى ة( 153) المىىىتدة -1
 .الش يي  المحتك 
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 تبىي  إذا السىقث  قى ا  بسلغىتء أمى  ا تصد  أ  ثللمحكم  ،اإلثبت  ةل  في حق  بسقث  أم هت
 .(1)خةي ة ألسبت  كت  الحضث  ي  التخلف  أ لهت
 اإلجتبى  يى  امتنى  أث مقبىثل يىذ  بغيى  لالسىتجثا  الحضىث  يى  الخص  تخلف إذا -3.4
 .(2)ثتبت  ينهت المستجث  الثقتئ  تعتب  أ  للمحكم  جتز ،قتنثني مب   بغي 

 أث المىىىديي كىىىت  سىىىثاء الخصىىى  بحضىىىث  األمىىى  سىىىلة  للمحكمىىى  أيةىىى  فتلمشىىى  
 .(3)خصم  ةل  يل  بنتء   أث المحكم  نح  تلقتء م  سثاء الستجثاب  ،يلي  المدي 

 المحكمىىىىى  حىىىىىددتهت التىىىىىي الجلسىىىىى  بنحسىىىىى  يحضىىىىى  أ  اسىىىىىتجثاب  تقىىىىى   مىىىىى  ثيلىىىىى 
 .(4)لالستجثا 
 أمى   الىذي يليى  المىدي  أث المىديي كىت  سىثاء الخصى  تخلىف إذا الحىل مت ثلك  
 يىىىى  ثامتنىىىى  حضىىىى  أث لالسىىىىتجثا  المحىىىىددة الجلسىىىى  حضىىىىث  يىىىى  ،بتسىىىىتجثاب  المحكمىىىى 
 .اإلجتب 

  :اآلتي  الحتال  بي  التمييز يت  هنت
 منعى  قىتنثني مبى   بسىب  االسىتجثا  جلسى  حضىث  يى  التخلىف يكىث   أ  /أثلى  الحتل   

 أث محىىتجئ لحىىتد  التعىى ض أث المىى ض أث السىىح  مثىىل ،مقبىىثال المحكمىى  ثتىى اه الحضىىث  يىى 
 أ  ثلهىت ،تحىددهت أخى ى  لجلسى  االسىتجثا  المحكمى  تؤجل  الحتل هذه ثفي ،أقت ب  أحد ثفتة

                                                           

 .ش يي  إج اءا ( 02) فق ة( 57) للمتدة مقتبل   افعت م( 02) فق ة( 153) المتدة -1

 .ش يي  إج اءا ( 67) للمتدة مةتبق  م افعت ( 163) المتدة -2

 .ش يي  إج اءا ( 61) للمتدة مقتبل  م افعت ( 157) المتدة -3

ذا، شىى يي  إجىى اءا ( 61) المىىتدة مىى  األخيىى ة الحقىى ة -4  نتقصىىهت أث يىى األهل يىىدي  اسىىتجثاب  المىى اد الخصىى  كىىت  ثا 
 تثجيىى  يجىىثز المعنثيىى  ثاألشىىختص. مميىىز ا كىىت  إ  هىىث منتقشىىت  للمحكمىى  ثجىىتز، ينىى  ينىىث  مىى  اسىىتجثا  جىىتز

 .ش يي  إج اءا ( 68) للمتدة مةتبق ، م افعت ( 164) المتدة. قتنثن ت يمثلهت م  إل  االستجثا 
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 ممتنعىىىت الخصىىى  حضىىىث  كىىىت  إذا ،السىىىتجثاب  الخصىىى  لمسىىىك  لالنتقىىىتل قضىىىتتهت أحىىىد تنىىىد 
 (1).ب  أل  الذي العذ  بسب 

 ،مقبىثل قىتنثني مب   بغي  االستجثا  جلس  حضث  ي  التخلف يكث   أ  /الثتني  الحتل   
  .ثتبت  ينهت المستجث  الثقتئ  تعتب  أ  لمحكم ل يجثز ،الحتل  هذه ثفي

 إجىىىى اءا ( 67) ثالمىىىىتدة م افعىىىىت ( 163) المىىىىتدة فىىىىي الليبىىىىي المشىىىى   أ  ثيالحىىىىظ 
 ،مقبىثل مبى   بغيى  لالسىتجثا  المحىددة الجلسى  يى  يتغيى  الىذي الخص  جتزى  قد ،ش يي 
 هىذا أ  ثمى  ،حق  في  ثتبت ،ينهت استجثاب  الم اد الثقتئ  ايتبت  سلة  المحكم  أية  ب  

 .فيهت المبتلم الشدة م  نث  في  أ  إال ،المحكم  لتقدي  مت ثك األم 

 إليى  سىيثج  مىت مسىبق ت يعلى  ال االسىتجثا  جلسى  حضىث  ي  يتغي  الذي فتلخص  
 .ذلك ضثء يل  حضث ه يد  نتيج  يقد  أ  يمكن  حت  ،األسئل  م 

 مىىى ( 113) المىىىتدة فىىىي المصىىى ي  مشىىى  ال قىىى  ه الىىىذي اإلج ائىىىي الجىىىزاء فىىىس  ثلهىىىذا 
 جلسىىىىى  حضىىىىىث  يىىىى  المتغيىىىىى  للخصىىىى  بتلنسىىىىىب  ،1968 لسىىىىىن ( 25)  قىىىى  اإلثبىىىىىت  قىىىىتنث  

 مىت التىي األحىثال فىي ثالقى ائ  الشىهثد بشىهتدة ،حق  في اإلثبت  قبثل جثاز ثهث ،االستجثا 
 .(2)ليبيال المش   ق  ه الذي الجزاء م  للعدال  ثأق   أنس  يعتب  ،ذلك فيهت يجثز كت 

                                                           

-1/  ،القىته ة-الع بىي الحكى  دا  ،جت طى ثالت المدني  المثاد في اإلثبت  إج اءا  ،العشمتثي  يبدالثهت  -1
 .178ص ،1985

 المىىتدة بخصىىثص ،1968 لسىىن ( 25)  قىى  المصىى ي  اإلثبىىت  لقىىتنث   اإليضىىتحي  المىىذك ة تقىىثل هىىذا ثفىىي -2
 ،حقىى  فىىي ثتبتىى  الثاقعىى  تعتبىى  بىى   السىىتجثاب  يحضىى  ال الىىذي الخصىى  يجىىتزى  أال المشىى    أى ثقىىد( و113)

 هىذا يلى  حضىث ه نتيجى  يقىد  حتى  ،األسىئل  مى  إليى  سىيثج  مىت بتحصىيل قىدم تم يعلى  ال أنى  المح ثض أل 
 الشىهثد بشىهتدة حقى  فىي اإلثبىت  بىت  فىتك هىث تخلحى  يلى  الجىزاء يكىث   أ  األثفق م   ائ يَ  ثلهذا ،األست 
  يلىىى التعليىىىق ،أبثالثفىىىت أحمىىىد فىىىي إليهىىىت مشىىىت و  .بتالسىىىتجثا  اإلثبىىىت  بىىىت  سىىىده يلىىى  لىىى  كعقثبىىى  ثالقىىى ائ 
 .308ص ،1981–2/  ،بتإلسكند ط  المعت   منش ة ،اإلثبت  قتنث   نصثص
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 امتنتيى  ثط جى  ،اإلجتبى  يى  ثيمتنى  االسىتجثا  جلسى  الخصى  يحض  أ  /الثتلث  الحتل   
 يلى  الحتلى  هىذه ثفىي ،بتلىديثى  الثقىتئ  ثتعلىق االستجثا  جثاز في لمعت ضت  اإلجتب  ي 

 الخصى  منتزيى  أ   أ  فىس  ،االسىتجثا  جىثاز فىي الخصى  منتزيى  فىي تحصىل أ  المحكم 
 امتنى  فىس  ،األسىئل  يلى  يجي  أ  الخص  فعل  ، فضتهت ثا   االستجثا    امتن ،صحيح 
  .حق  في ثتبت  ينهت المستجث  الثقتئ  تعتب  أ  للمحكم  فيجثز

 أث سىىب  بغيىى  اإلجتبىى  يىى  ثيمتنىى  االسىىتجثا  جلسىى  الخصىى  يحضىى  أ  /ال ابعىى  الحتلىى   
 فىي ثتبتى  ينهىت المسىتجث  الثقىتئ  تعتبى  أ  للمحكمى  يجثز ،الحتل  هذه ثفي ،قتنثني مب  
 .(1)حق 

 غيى  الحتسىم  اليمىي  إليى  ثجهى  الىذي -يليى  المىدي  أث المديي- الخص  كت  إذا -4.4
 أق تهىىىت التىىىي بتلصىىىيغ  لحلحهىىىت بتلحضىىىث  محضىىى  يىىىد يلىىى  تكليحىىى  ثجىىى  ،بتلجلسىىى  حتضىىى 
 ايتبى  يىذ   بغي تخلف أث ينتز  أ  دث   ثامتن  حض  فس  ،حددت  الذي اليث  في المحكم 

  .ال  نتك
 حلىىف شىى يي  إجىى اءا ( 71) ثالمىىتدة م افعىىت ( 167) المىىتدة فىىي أثجىى  فتلمشىى    
 كىىت  سىىثاء الحتسىىم  اليمىىي  إليىى  ثجهىى  الىىذي الخصىى  كىىت  فىىسذا ، دهىىت أث الحتسىىم  اليمىىي 
 ،خصىم  مى  إليى  اليمىي  فيهىت ثجهى  التىي للجلسى  بنحسى  حتضى  ا ،يلي  المدي  أث المديي

 المنتزيى  هىذه فىي تحصىل أ  المحكم  ثيل  ،بتلديثى  تعلقهت في أث جثازهت في نتز ي أ  فل 
 ينىتز  لى  أث ،اليمىي  فىي منتزيتى   فضى  ثا   ،اليمي  بحلف يلز  فال لمنتزيت  استجتب  فس 
ال ،خصىىم  يلىى  ي دهىىت أث فىىث  ا يحلحهىىت أ  يليىى  فيجىى  أصىىال فيهىىت  ثطجىىثز ،ال  نىىتك ايتبىى  ثا 

امي تعةي  أ  للمحكم  ت لذلك  أ  إذا للحلف عتد   إليى  ثجهى  الذي الخص  يك  ل  فسذا ،ثجه 

                                                           

   .179ص ،الستبق الم ج  ،ثالتجت ط  المدني  المثاد في اإلثبت  إج اءا  ،العشمتثي  يبدالثهت  -1
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 يكلحى  أ  خصىم  يلى  ثجى  ،فيهت اليمي  تثجي  ت  التي الجلس  في حتض  ا الحتسم  اليمي 
 .(1)محض  يد يل  التكليف ثيكث   ،المحكم  حددت  الذي اليث  في لحلحهت بتلحضث 

 :اآلتي  االحتمتال  اليمي  ي تثج لجلس  الخص  حضث  يد  مس ل  ثتثي 
 حلىىف لجلسىى  ،اليمىىي  تثجيىى  فيهىىت تىى  التىىي الجلسىى  فىىي متغيب ىىت كىىت  الىىذي الخصىى  حضىىث  

 أ  إمىىىت الحتلىىى  هىىىذه فىىىي ثهىىىث ،محضىىى  يىىد يلىىى  بتلحضىىىث  تكليىىىفٍ  يلىىى  بنىىىتء   ثذلىىىك اليمىىي 
 تحصىل  أ المحكمى  فعل  فيهت نتز  فسذا ،فيهت ينتز  أث ،خصم  يل  ي دهت أث اليمي  يحلف
ذا اليمىي  حلىف يليى  يجى  فىال قبلتهىت فىسذا منتزيتى  فىي  اليمىي  حلىف يليى  فيجى   فضىتهت ثا 
 أصىىال ينىىتز  ثلىى  امتنىى  أث الصىىيغ  تعىىديل بعىىد أث المنتزيىى   فىىض بعىىد امتنىى  فىىسذا ، دهىىت أث
 . دهت أث اليمي  حلف ي  نتكال ايتب  ،خصم  يل   دهت أث اليمي  حلف ي 

 فىىي الخصىى  فيعتبىى  ،اليمىىي  لحلىىف المحىىددة الجلسىى  حضىىث  يىى  المتغيىى  الخصىى  تخلىىف 
 :اآلتي  الش ث  تثاف  يج  الحك  هذا ثلتةبيق ، دهت أث اليمي  حلف ي  نتكال الحتل  هذه

 بتلحضىىىث  محضىىى  يىىىد يلىىى  اليمىىىي  تثجيىىى  جلسىىى  يىىى  المتغيىىى  الخصىىى  تكليىىىف ضىىى ث ة  
 تعتبىى  أ  قبىىل المحكمىى  يلىى  يجىى  ثهنىىت ،المحكمىى  حىىددتهت التىىي الجلسىى  فىىي اليمىىي  لحلىىف
 بتلحضىىث  تكليحىى  حصىىثل مىى  تتحقىىق أ  ،نىىتكال اليمىىي  حلىىف جلسىى  يىى  المتخلىىف الخصىى 
ت ت  قد التكليف هذا أ  م  تت كد ثأ  ،محض  يد يل   ثةى ق  اإليىال  لقثايىد ثفقىت ،صىحيح 

 أصىىىىل إبىىىى از فيجىىىى  ،اإليىىىىال  ثقثايىىىىد شىىىى ث  ثكتفىىىى  المسىىىىتف  مثاييىىىىد ت ايىىىىي ثأ  ،تسىىىليم 
 التكليىىف يتضىىم  أ  ثطجىى  ،صىىحت  مىى  تت كىىد أ  المحكمىى  يلىى  ثطجىى  ،المسىىتل  كليىىفالت

 لحلحهىىىت حددتىىى  الىىىذي ثاليىىىث  المحكمىىى  أق تهىىىت التىىىي اليمىىىي  صىىىيغ  ،اليمىىىي  لحلىىىف بتلحضىىىث 
ذا العتمىىى  للقثايىىىد ثفقىىىت اإليىىىال  فىىىي المةلثبىىى  البيتنىىىت  إلىىى  بتإلضىىىتف   المحكمىىى  ايتبىىى   ثا 
 أ  أث محضى  يىد يلى  بتلحضىث  يكلىف لى  أنى  ثبى  ثى  ضىث الح يى  لتخلحى  نىتكال الخص 

                                                           

   .ش يي  إج اءا ( 71) للمتدة مةتبق  ،م افعت ( 167) المتدة -1
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 الخصىى  بتيتبىىت  حكمهىىت ثيكىىث   ،القىىتنث   تةبيىىق فىىي أخةىى   قىىد تكىىث   ،بىىتةال كىىت  تكليحىى 
 .(1)بتةل  إج اءا  يل  مبني ت نتكال

 إليى  ثجهى  لمى  كىت  فسذا ،بعذ  اليمي  حلف جلس  حضث  ي  الخص  تخلف يكث   أال  
 قضىىىتتهت أحىىىد نىىىدب  أث المحكمىىى  إليىىى  انتقلىىى  الحضىىىث  مىىى  منعىىى ي يىىىذ  الحتسىىىم  اليمىىىي 
 .(2)لتحليح 

 إقتمى  مقى  إلى  لالنتقىتل قضىتتهت أحىد نىد  أث المحكمى  انتقىتل يحىت  ال العىذ  ثقيت  
 تبىىي  إذا اليمىىي  حلىىف جلسىى  تؤجىىل أ  المحكمىى  ثسىى  فىىي يكىىث   إذ ،اليمىىي  ثتحليحىى  الخصىى 

 .(3)ق ط  زثال  أث مؤق  العذ  أ  لهت
 فىىي لالسىىتكتت  بنحسىى  يحضىى  ثلىى  ،الث قىى  صىىح  فىىي ينىىتز  الىىذي الخصىى  تغيىى  إذا -5.4

 تحكىى  أ  لهىىت يجىىثز المحكمىى  فىىس  ،مقبىىثل يىىذ  بغيىى  ،لىىذلك القتضىىي يحىىدده الىىذي المثيىىد
 فىي نىتز  أ  بعىد االسىتكتت  جلسى  يى  الخصى  غيىت  ايتبى  قىد فتلمشى   (4) ،الث ق  بصح 
 فىىي للمحكمىى  الحىىق أيةىى  لىىذلك ،بصىىحتهت ايتىى ا  ك نىى ث  مقبىىثل يىىذ  بغيىى  الث قىى  صىىح 
  .الث ق  بصح  الحك 

                                                           

 .192-191ص ،السىتبق الم جى  ،ثالتجت طى  المدنيى  المىثاد فىي اإلثبت  إج اءا  ،العشمتثي  يبدالثهت  -1
 ،اإلثبىىىت  قىىتنث   نصىىثص يلىىى  التعليىىق ،الثفىىت أبىىث أحمىىىد إليىى  أشىىت  الىىذي المصىىى ط  الىىنقض محكمىى  ثحكىى 
 .337ص ،الستبق الم ج 

 .ش يي  إج اءا ( 73) للمتدة مةتبق  ،م افعت ( 169) المتدة -2

 يليى  ثتت تى  اإلقى ا  بمثتبى  اليمىي  يى  النكىثل ثيعتب   .193ص ،الم ج  نح  ،العشمتثي  يبدالثهت  -3
 .198ص ،الم ج  نح  ،القضتئي اإلق ا  نتتئج

 يلىى  م افعىىت ( 221) المىىتدة ثنصىى  شىى يي  إجىى اءا ( 125) للمىىتدة مةتبقىى  ،م افعىىت ( 222) المىىتدة -4
 يصىلك مىت يل  ثاالتحتق مضتهتةال أث اق م  لديه  مت لتقدي  المذكث  المثيد في يحض ثا أ  الخصث  يل و

ذا ،اإلثبىت  فىي حقى  بسىقث  الحك  جتز يذ  بغي  بتإلثبت  المكلف الخص  تخلف فس  ،لذلك منهت  تخلىف ثا 
 .ولهت صتلح  للمضتهتة المقدم  األث اق ايتبت  جتز خصم 
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  الثاني املطلب

 املتغيب اخلصم حقوق محاية

 التىزا  يىد  حتلى  فىي تةبق اإلج ائي  الجزاءا  بعض يل  نص قد المش   أ   أينت 
 الخصىثم  ايتبىت  أث الشة  مثل ،الخصثم  لنظ  المحددة المثاييد في بتلحضث  الخصث 

 إلى  ينظى  لى  الليبىي المشى   فىس  ذلك م  ثلك  ،اإلج ائي  الجزاءا  م  ثغي هت تك  ل  ك  
 أنىى  أسىىت  يلىى  الشخصىىي  األحىىثال ثمسىىتئل ثالتجت طىى  المدنيىى  المسىىتئل فىىي الخصىى  حضىث 
 المسىىتئل فىىي الحضىىث  إ  بىىل ،الجب طىى  القىىثة بتسىىتعمتل بىى  االلتىىزا  يلىى  مجبىى  يليىى  ثاجىى 

 التىىي الحىىتال  فىىي ثحتىى  ،مصىىتلح  يىى  للىىدفت  الخصىى  يلىى  ثيىى ء  خصىى  هىىث المىىذكث ة
 الحضىث  يلى  قه ا   إجبت ه يجثز ال يحض  ل  فسذا ،الحضث  يل  الخص  إجبت  فيهت يجثز
 .المق  ة اإلج ائي  الجزاءا  بش ن  تةبق األم  في مت كل ثلك 

 يمثىل ال ،الشخصىي  األحىثال ثمسىتئل ثالتجت طى  المدنيى  المسىتئل في الخص  فغيت  
ا أث العتمى  السىىلة  يلى  يىدثانت  ،المتغيىى  الخصى  يلى  العقثبىى  إنىزال يسىتثج  ،يليهىىت تمى د 
 .الخص  لمصلح  األست  في مق   هث بل

 أث حقثقىىى  يلىىى  الخصىىى  مىىى  تنىىىتزال تعتبىىى  ال ذاتهىىىت حىىىد فىىىي الغيىىىت  ثاقعىىى  أ  كمىىىت 
 حقىىثق  إلهىىدا  سىىببت تىى ذا حىىد فىىي الغيىىت  يعتبىى  ال ثكىىذلك ،لخصىىم  الحىىق بىى   منىى  ايت افىىت
ا خصىم  لصتلك ثالحك  الخص   يى ى  ال الليبىي القىتنث   فىس  لىذلك ،فقى  الغيىت  لثاقعى  اسىتنتد 
 م فىىق يسىىي  بىى   ثطهىىت  ،الحضىىث  يىىد  ثهىىي المثضىىثيي  الثاقعىى  سىىثى  الخصىى  غيىىت  فىىي

 بحقىىىثق  اإلخىىىالل دث   ،الغيىىىت  ثاقعىىى   غىىى  ايتيىىىتدي بشىىىكل القضىىىتئي  الثظيحىىى  ثأداء العدالىىى 
 أخىد بعىد تثقى  ثلكنهىت الغيت  بسب  إج ائي  جزاءا  بثجثد تسليمنت م  (1) ،المتغي  لخص ا

                                                           

 غيت  اقع ث  فس ، التش طعت  بعض ثفي، بتلقثة الحضث  يل  يجب  الخص  كت  القديم  التش طعت  في -1
 ص، السىىتبق الم جىى ، الثسىىي ، ثالىىي فتحىىي .خصىىم  بةلبىىت  تسىىليمت أنهىىت أسىىت  يلىى  تحسىى  يليىى  المىىدي 
 .279ص، الستبق الم ج ، القضتئي النشت ، 2/ج، القضتء يل  قتنث  ، ايبثدة يلي الكثني. 578
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 إلىى  نشىىي  ثسىىث  ،نحسىى  إال المتغيىى  الخصىى  يلىىث  ال الحتلىى  هىىذه ثفىىي ،الالزمىى  الضىىمتنت 
 -: يلي  المدي  أث المديي كت  سثاء المتغي  الخص  حقثق  حمتي 
 :غيابه ةحال في عليه المدعى حقوق  حماية: أوالً 

 اسىتم ا  مى  ذك نىت كمىت يمنى  ال ذلىك فىس  ،يلي  المدي  ثتغي  المديي حض  إذا 
 المىىدي  حقىىثق   يتيىى  ثيىىد  التقتضىىي ضىىمتنت  إهىىدا  ذلىىك يعنىىي ال ثلكىى  ،الخصىىثم  سىىي 
 يليى  المىدي  حقىثق  حمتي  فيج  ،تمتم ت ذلك م  العك  يل  الثض  إ  بل ،الغتئ  يلي 
 :أهمهت ثم  متعددة مظته  حمتي ال ثلهذه ،غيتب  حتل  في
 تلقىىتء مىى  المحكمىى  فعلىى  ،األثلىى  الجلسىى  فىىي يليىى  المىىدي  ثتغيىى  المىىديي حضىى  إذا( 1

 ،الحضىىىث  يىىد  فىىىي معىىذث ا يكىىىث   فقىىد ،يليىىى  المىىدي  إيىىىال  صىىح  مىىى  تتحقىىق أ  نحسىىهت
 الخصىثم  نظى  فىي استم   صحيحت اإليال  ثجد  فسذا ،إلي  اإليال  ثصثل يد  بسب 
ذا  ت جيىىل نحسىىهت تلقىىتء مىى  قىى    الىىديثى  بصىىحيح  يليىى  المىىدي  إيىىال  بةىىال  لهىىت تبىىي  ثا 
 بشىىىكل الىىىديثى  بصىىىحيح  يليىىى  المىىىدي  إيىىىال  إيىىىتدة المىىىديي مىىى  ثالةلىىى  القضىىىي  نظىىى 

 بشىىكل إيالنىى  فىي يليىى  المىدي  لحقىىثق  ضىىمتن  هىذا ثفىىي ،م افعىت ( 103) المىىتدة ،صىحيك
 مى  المحكمى  ب  ثتقث  ،غيتب  م  بتل غ  يلي  للمدي  تثفي هت يل  المش   ح ص ،صحيك
 .(1)نحسهت تلقتء

 يجىىىىثز ال ثىىىى  ثمىىى  خصىىىىم  بتديىىىتءا  ثتسىىىىليمت ايت افىىىت يليىىىى  المىىىدي  غيىىىىت  يعتبىىى  ال( 2
 يلىى  بىىل ،يليىى  المىىدي  غيىىت  ثاقعىى  إلىى  اسىىتنتدا يليىى  المىىدي  لصىىتلك تحكىى  أ  للمحكمىى 
 ةلبىىت  أ  للمحكمىى  تبىىي  فىىس  ،تثأسىىتنيده المىىديي اديىىتءا  صىىح  مىى  تتحقىىق أ  المحكمىى 

                                                           

 أ ، غيتبىى  حتلى  فىي الىديثى  بصىىحيح  يليى  المىدي  إيىال  صىح  مىى  بىتلتحقق المحكمى  قيىت  أ  يعنىي ثال -1
 صىىح  مىى  تتحقىىق أ  للمحكمىى  الحىىق المشىى   أيةىى  ذلىىك مىى  ثلكىى ، العىىت  بتلنظىىت  دائمىىت يتعلىىق الىىبةال  هىىذا

 يليى  المىدي  لحقىثق  حمتيى  ثذلىك الغتئى  يليى  المىدي  يى  نيتبى  ثذلىك، نحسىهت تلقتء م  يلي  المدي  إيال 
 .138ص، الستبق الم ج ، الم افعت  قثايد، العشمتثي  يبدالثهت ، العشمتثي  محمد. المتغي 
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ذا ،ديىىثاه بىى فض فىىتحك  القىىتنث   مىى  لهىىت سىىند ال المىىديي  الىىديثى  قبىىثل شىى ث  تتىىثاف  لىى  ثا 
ذا ،قبثلهت بعد  فتحك   يلى  فىس  ،خبيى  نىد  أث تحقيىق إلى  يحتىتج القضي  في الحك  كت  ثا 

 ثالمسىىتئل  بتلىىدفث  تتمسىىك أ  ثيليهىىت ،الحقيقىى  يىى  للكشىىف تثصىىال بىىذلك تقىىث  أ  المحكمىى 
 .(1)النثيي اختصتصهت يد  أث المحكم  ثالي  يد  مثل العت  بتلنظت  المتعلق 

 المىدي  تخلىف متى  ،الجلسىت  مى  غي هىت أث األثلى  الجلسى  فىي سثاء للمديي يجثز ال( 3
 المعلنىىى  الىىىديثى  صىىىحيح  فىىىي الىىىثا دة غيىىى  جديىىىدة بةلبىىىت  يتقىىىد  أ  ،الحضىىىث  يىىى  يليىىى 

 ثذلىك ،يليى  للمىدي  أيلنى  التىي الةلبىت  فىي ينقص أث يزطد أث ليعد أ  أث ،يلي  للمدي 
ذا ،حقثقىىى  يىىى  الىىىدفت  مىىى  يليىىى  للمىىىدي  ثتمكين ىىىت الخصىىىث  بىىىي  المثاجهىىى  لمبىىىدأ احت امىىىت  ثا 
 الغتئىى  يليىى  المىىدي  بهىىت يعلىى  أ  دث   المعدلىى  أث الجديىىدة الةلبىىت  فىىي المحكمىى  حكمىى 
ذا ،بىىىتةال يكىىىث   حكمهىىىت فىىىس   السىىىتبق  ةلبتتىىى  تعىىىديل أث جديىىىدة ةلبىىىت  قىىىدي ت المىىىديي أ اد ثا 
 هىذا صىح  مى  المحكمى  ثتت كد لنظ هت جلس  ثتحديد ،بهت الغتئ  يلي  المدي  إيال  يلي 

 بعىىد يحضىى  لىى  أ  يليىى  المىىدي  حضىى  سىىثاء الةلبىىت  هىىذه نظىى  يمكىى  ثىى  ثمىى  اإليىىال 
 .(2)إيالن  صح  م  الت كد

                                                           

 التحسىىي ط  المىىذك ة ثتعليىىق. 137 – 136 صىىىى، الم جىى  نحىى ، العشىىمتثي  يبىىدالثهت ، العشىىمتثي  محمىىد -1
 أصىىثل قىىتنث   مىى ( 468) المىىتدة ثنصىى  .الم جىى  هىىذا فىىي إليهىىت المشىىت  السىىتبق المصىى ي  الم افعىىت  لقىىتنث  

 يىذ  بىدث   األثلى  الجلس  في الحضث  ي  ثحده يلي  مدي ال تخلف إذاو يل  اللبنتني المدني  المحتكمت 
 حكمىىت المحكمىى  أصىىد  ، بدفتيىى  الئحىى  قىىد  قىىد كىىت  أث لشخصىى  أبلىىم قىىد الىىديثى  استحضىىت  ثكىىت ، مقبىىثل
 القبىىثل ثجىىتئزة الشىىكل فىىي قتنثنيىى  ثجىىدتهت إذا إال المىىديي لمةتلىى  تسىىتجي  ال ثهىىي، المثضىىث  فىىي ثجتهيىىت
 .وصحيك أست  يل  ثمبني 

 فىي يبىدي أ  للمىديي يجىثز ثال.. .و يلى  المصى ي  الم افعىت  قىتنث   م ( 02) فق ة( 83) المتدة نص  -2
.. و .األثلىى  الةلبىىت  فىىي يىىنقص أث يزطىىد أث يعىىدل أ  أث جديىىدة ةلبىىت ، خصىىم  فيهىىت تخلىىف التىىي الجلسىى 
، الثفىىىت أبىىىث دأحمىىى .140ص، السىىىتبق الم جىىى ، الم افعىىىت  قثايىىىد، العشىىىمتثي  يبىىىدالثهت ، العشىىىمتثي  محمىىىد

 .582-581ص، الستبق الم ج ، ثالتجت ط  المدني  الم افعت 
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 بةلبتتىى  شخصىىيت المتغيىى  يليىى  المىىدي   بىىسيال المىىديي تىى م  أ  المحكمىى  يلىى  يجىى ( 4
 األمىىى  يلىىى  أيضىىىت ذلىىىك ثطنةبىىىق ،األصىىىلي  ةلبتتىىى  يلىىى  يىىىدخلهت التىىىي ثالتعىىىديال  ،الجديىىىدة

 اإلثبىىت  ثبىىسج اءا  الشىىهثد شىىهتدة ثسىمت  للتحقيىىق القضىىي  ثبسحتلىى  ،اليمىىي  أث بتالسىتجثا 
 .(1)ي المتغ يلي  المدي  مثاجه  في تصد  التي األحكت  ثكذلك ،يمثم ت

 صىىدث  تىىت طت مىى  سىىن  المتغيىى  يليىى  المىىدي  ضىىد الصىىتد ة األحكىىت  فىىي الةعىى  ميعىىتد( 5
ذا الحكىى   ث قىى  فىىي لىىبةال  ي جىى  بىىتلحك  يلمىىت إحتةتىى  يىىد  سىىب  أ  يليىى  المىىدي  أثبىى  ثا 
 اإلثبىت  بىسج اءا  الصىتد ة األثامى  تبليىم فىي لىبةال  أث اإليىال  فىي أث بتلحضث  التكليف

 ثيمكىى  يسىى ي  ال السىىن  ميعىىتد فىىس  ،مضىىتدة أث جديىىدة ةلبىىت  يلىى  مشىىتمل ال المىىذك ا  أث
 .(2)صدث ه يل  سن  م ث  بعد حت  الغيتبي الحك  في الةع 

 :غيابه حالة في المدعي حقوق  حماية: ثانًيا
 ،المىىديي ثلىىي  يليىى  المىىدي  غيىىت  هىىث المىى لث  الثضىى  فىىس  العملىىي الثاقىى  فىىي 
 ثلكىىى  ،متتبعتهىىىت يلىىى  ح طصىىىت سىىىيكث   ثبتلتىىىتلي الىىىديثى  أقىىىت  مىىى  هىىىث المىىىديي أ  بتيتبىىىت 
 أ  المحتمىىل فمىى  المشىى   تثقعىى  فقىىد لىىذلك ،ثا د أمىى  المىىديي غيىىت  فىىس  ذلىىك مىى  بىىتل غ 
 اسىىتم ا  فىىس  الحتلىى  هىىذه ثفىىي ،األثلىى  الجلسىى  فىىي المىىديي ثطتغيىى  يليىى  المىىدي  يحضىى 

                                                           

 النشىىىىت ، 2/ج، القضىىىىتء يلىىىى  قىىىىتنث  ، ايبىىىىثدة يلىىىىي الكىىىىثني. م افعىىىىت ( 167) ثالمىىىىتدة( 104) المىىىىتدة -1
 الصىىىىىتد ة األحكىىىىىت و يلىىىىى  م افعىىىىىت ( 148) المىىىىىتدة ثنصىىىىى  .280-279ص، السىىىىىتبق الم جىىىىى ، القضىىىىىتئي
 الصىتد ة األثامى  إيىال  يج  ثكذلك، بهت النةق يحض  ل  م  إل  منةثقهت إيال  يج  اإلثبت  بسج اءا 
ال اإلثبت  إج اء تت طت بتعيي   .الغيت   العمل كت  ثا 

 لىى  مىىت كلىى  ثذلىىك، يىىثمي  بميعىىتد الكتىىت  قلىى  ةلىى  يلىى  بنىىتء   األحىىثال جميىى  فىىي اإليىىال  ثيكىىث   
 .الش يي  المحتك  إج اءا  نث  قت م ( 52) للمتدة مقتبل  .وخالف  يل  القتنث   ينص

 م افعىت ( 303)ث( 104) المىتدتي  نىص بىي  ثاالنسىجت  التنتسىق يىد  ثيالحىظ، م افعت ( 303) المتدة -2
 أحمىد فىي المىتدة هىذه نقىد انظى  المقت نى  القىثاني  مسىلك مى  م افعىت ( 303) المىتدة نىص تثافىق يىد  ثكذلك
 .241-238صى، بقالست الم ج ، 1/ج، الم افعت  قتنث  ، أبثزقي 
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 فىىس  الخصىىثم  نظىى   اسىىتم ا ةلىى  فىىسذا ،يليىى  المىىدي  بةلىى   هينىىت يكىىث   الخصىىثم  نظىى 
 األحىثال مى  حىتل بى ي ذلىك يعنىي ال ثلكى  ،نظ هىت فىي ثتسىتم  ةلب  إل  تستجي  المحكم 
 حمتيى  مى  بىد ال بىل ،ديثاه صدق يد  يل  ق طن  غيتب  ايتبت  أث المديي بحقثق  اإلخالل
 :أهمهت متعددة مظته  في الحمتي  هذه ثتتمثل ،المتغي  المديي حقثق 

 ،مقتبلىى  بةلبىىت  الجلسىى  فىىي شىىحته  يتقىىد  أ  المىىديي غيبىى  فىىي يليىى  للمىىدي  يجىىثز ال( 1
 لتحقيىىق بىىل ،خصىىم  اديىىتءا  يلىى  بىىتل د يليىى  المىىدي  فيهىىت يكتحىىي ال التىىي الةلبىىت  ثهىىي
 المىىديي يةلىى  أ  مثىىل ،المىىديي مثاجهىى  فىىي حكىى  يلىى  للحصىىثل أي ،بىى  ختصىى  منحعىى 
 لحىىق إهىىدا  ذلىىك فىىي أل  ،العقىىد اهىىذ بحسىىت مقتبىىل بةلىى  يليىى  المىىدي  فيتقىىد  العقىىد تنحيىىذ

 المىدي  بةلبىت  العلى  مى  يىتمك  ال الحتلى  هذه في فتلمديي ،ثالدفت  المثاجه  في المديي
 المتغيى  المىديي مثاجهى  فىي مقتبلى  ةلبىت  تقىدي  الحتض  يلي  للمدي  يجثز ثلك  ،يلي 

   .(1)المقتبل  بت الةل ثتتضم  للمديي تعل  بصحيح  أي الديثى  ل ف  المعتتدة بتإلج اءا 

 الىىىديثى  صىىىحيح  حسىىى  يدييىىى  فيمىىىت أحقيتىىى  يىىىد  يلىىى  ق طنىىى  المىىىديي غيىىىت  يعتبىىى  ال( 2
 لغيىىىىت  اسىىىىتنتدا الىىىىديثى  بىىى فض تحكىىىى  أ   للمحكمىىىى  يجىىىىثز ال أنىىى  بمعنىىىى  ،منىىىى  الم فثيىىى 
  فىىض إلىى  تىىؤدي ثثقىىتئ  أدلىى  إلىى  يسىىتند أ  بىىد ال الىىديثى  بىى فض حكمهىىت إ  بىىل ،المىىديي
 تحكىى  أ  يمكنهىىت المحكمىى  فىىس  ثبىىذلك ،يدييىى  مىىت إثبىىت  يسىىتة  لىى  المىىديي أ  أث ،الىىديثى 

                                                           

 مثىىل، إثبتتهىىت أث الخصىىثم  بسىىي  المتعلقىى  بتلةلبىىت  يتقىىد  أ  المىىديي غيىىت  فىىي يليىى  للمىىدي  ثطجىىثز -1
 مسى ل  في الحصل حي  إل  الخصثم  ثقف ةل  أث الت جيل ةل  أث، بينهمت الحصل أث ديثطي  ض  ةل 
 بتلىىىدفث  التمسىىىك حىىىق ثلىىى  ،الخصىىىثم  سىىىقث  يةلىىى  أ  المىىىديي غيىىىت  فىىىي يليىىى  للمىىىدي  ثطجىىىثز، أثليىىى 

 .المديي غيت  في الديثى  ب فض التمسك ل  ثطجثز، المديي غيت  في المختلح 
 إيىال  الحتل  هذه في ثيشت  ، للتحقيق الديثى  إحتل  المديي غيت  في يلي  للمدي  يجثز كمت 
 الم افعىىت  قىىتنث    يلىى التعليىىق، الثفىىت أبىىث أحمىىد .للتحقيىىق الىىديثى  بسحتلىى  المحكمىى  بقىى ا  المتغيىى  المىىديي
 الم افعىىىت  قىىىتنث   مىىى  أخيىىى ة فقىىى ة( 83) المىىىتدة نصىىى  ثقىىىد. 395ص، السىىىتبق الم جىىى ، ثالتجت طىىى  المدنيىىى 
 .ومت بةل  يلي  الحك  المديي غيب  في يةل  أ  يلي  للمدي  يجثز الو يل  المص ي 
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 لحىىق المنشىى ة الثاقعىى  إنكىىت  يليىى  المىىدي  يسىىتة  لىى  إ  ثذلىىك ،غيتبىى   غىى  المىىديي لصىىتلك
 .(1)الحق لهذا منهي  أث متنع  ثقتئ  م  ب  يتمسك مت إثبت  يستة  ل  أث ،المديي

 لشىىىىهتدة ثاالسىىىىتمت  للتحقيىىىىق القضىىىىي  سحتلىىىى ب شخصىىىىيت المتغيىىىى  المىىىىديي إيىىىىال  يجىىىى ( 3
ىىىت اإلثبىىىت  ثبىىىسج اءا  اليمىىىي  أث االسىىىتجثا  أثامىىى  ثكىىىذلك ،الشىىىهثد ( 147) المىىىتدة ،يمثم 
 .(2)المتغي  المديي مثاجه  في تصد  التي األحكت  ثكذلك ،م افعت 

 

                                                           

 .577ص، الستبق الم ج ، الثسي ، ثالي فتحي -1

 الحكى  صىدث  تىت طت مى  سىن  فهىي الغيتبيى  األحكىت  في الةع  لميعتد نسب ثبتل، م افعت ( 104) المتدة -2
 المىىدي  حمتيىى  يلىى  الحىىدي  ينىىد سىىتبق ت إليهىىت أشىى نت ثالتىىي، الحىىتال  بعىىض فىىي المىىذكث  الميعىىتد يسىى ي  ثال

 .المتغي  يلي 
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 اخلامتة

 فىىي ثغيىىتبه  الخصىىث  لحضىىث  المنظمىى  القثايىىد- لمثضىىث  استع اضىىنت خىىالل مىى  
 .-الش يي  المحتك  إج اءا  ثقتنث   الليبي الم افعت  قتنث  

 فىىىي يحكىىى  ال القتضىىىي أ  القضىىىتئي النظىىىت  فىىىي المسىىىتق ة القتيىىىدة أ  لنىىىت ت كىىىد قىىىد 
 يى  الىدفت  فىي ثحقهى  الخصىث  بىي  المثاجهى  لمبىدأ احت امىت الخصىث  سمت  بعد إال الديثى 
 المبىىدأ إقىى ا  يعنىىي ال ثلكىى  ،تث ط الدسىى المبىىتدإل إلىى  ت قىى  التىىي المبىىتدإل مىى  ثهىىث حقىىثقه 
 بعىىىد  ثذلىىىك ،العدالىىى  ثا يتقىىى  الخصىىىثم  سىىىي  لع قلىىى  الخصىىىث  ألحىىىد الح صىىى  إتتحىىى  السىىىتبق

 ثالةلبىت  الجلسى  بميعىتد يلم  م  بتل غ  الحضث  ي  ثتغيب  المثاجه  في لحق  استخدام 
 ثقتيىىدة ،الخصىىث  بىىي  المثاجهىى  مبىىدأ تةبيىىق يعنيىى  مىىت كىىل فىىس  لىىذلك ،مثاجهتىى  فىىي المقدمىى 
 المتخىذة ثاإلجى اءا  بتلةلبىت  الخصى  إيىال  هىث ،الخصىث  سىمت  بعد إال الحك  جثاز يد 
 يىىى  ثالىىىدفت  الحضىىىث  فىىىي الحىىىق ثمنحىىى  ،لنظ هىىىت المحىىىددة الجلسىىى  ثبمثيىىىد مثاجهتىىى  فىىىي

 أ  يجى  ثالتىي لى  الممنثحى  ثال خصى  الحق هذا م  استحتد قد فيكث   حض  فسذا ،مصتلح 
ذا ،الخصث  بي  ثمتكتفئ تستثٍ م بشكل تكث    .نحس  إال يلثم  فال يحض  ل  ثا 

 العدالى  سىي  ثحسى  ،المتعت ضى  الخصىث  مصىتلك بىي  ثاء  قىد المش   يكث   بذلك 
 الخصىث  بىتقي بحقىثق  اإلضى ا  إلى  يؤدي ال الخصث  أحد غيت  أ  ثق   ،الثق  نح  في

 .الحتض ط 
 يجىىثز مىى  بثاسىىة  يكىىث   ثقىىد شخصىىيت حضىىث ا يكىىث   قىىد المحكمىى  أمىىت  الخصىىث  ثحضىىث 
 فىس  ثبىذلك ،إجبت طىت   المحىتمي تثكيىل يكىث   ثقىد ،المحىتميي  أث ثاألصهت  األقت   م  إنتبت 

 .القتنثني بمعنته حضث  ا يعتب  ثال يكحي ال الحتل  هذه في الخص  حضث 
 المحىىتك  أمىىت  ثالغيىىت  الحضىىث  لقثايىىد تنظيمىى  فىىي المشىى   مسىىلك يلىى  ثيالحىىظ 
 الشىىىى يي  المحىىىىتك  إجىىىى اءا  قىىىىتنث   فىىىىي أث ثالتجت طىىىى  المدنيىىىى  الم افعىىىىت  قىىىىتنث   يفىىىى سىىىىثاء

 :التتلي  المالحظت 
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 قىىىتنث   فىىىي أث ثالتجت طىىى  المدنيىىى  الم افعىىىت  قىىىتنث   فىىىي سىىىثاء الليبىىىي المشىىى   ي خىىىذ لىىى  -1
 ثغيىىتبه  الخصىىث  حضىىث  بتنظىىي  يتعلىىق فيمىىت الجديىىدة بتألفكىىت  الشىى يي  المحىىتك  إجىى اءا 

 مىىى  يكىىث   ثالتىىىي للخصىىث  االيتبىىىت ي  بتلحضىىث  يعىىى   فيمىىت تثسىىىع  ثالتىىي ،محىىىتك ال أمىىت 
 الحعلىىي الحضىىث  لعىىد  الخصىىثم  فىىي الحصىىل ي قلىى  بعىىد  العدالىى  سىىي  حسىى  ضىىمت  شىى نهت

 لسىىن ( 13)  قىى  المصىى ي  ثالتجت طىى  المدنيىى  الم افعىىت  قىىتنث   فىىي الحىىتل هىىث كمىىت ،للخصىىث 
 المىتدة أجىتز  فمىثال   ،للخصىث  االيتبىت ي  لحضىث ا نظىت  فىي تثسى  ثالىذي ثتعديالت  1968

 الىديثى  فىي الحكى  يليى  المىدي  ثال المىديي يحضى  لى  إذا للمحكمى  القىتنث   هذا م ( 82)
 اإلشىت ة سىبق ثالتىي األخى ى  األمثلى  مى  العديىد إل  بتإلضتف . وفيهت للحك  صتلح  كتن  إذا
 .البح  هذا في إليهت

 لحضىث  المنظمى  الم افعت  قتنث   مثاد يل  التعديال  عضب بسج اء الليبي المش   قت  -2
 ثذلىك المىديي بغيىت  المتعلقى  م افعىت ( 102) المىتدة نىص تعىديل تى  فقىد ،الخصث  ثغيت 
 مكىىى  ( 103)  قىىى  تحىىى  جديىىىدة مىىىتدة ثأضىىىت  ،2001-1369 لسىىىن ( 25)  قىىى  بتلقىىىتنث  
 .الةالق ديثى  في ثجالز  يلي  المدي  بغيت  تتعلق ،1425 لسن ( 12)  ق  بتلقتنث  

 فيهىىىت ينحىىىتك ثلىىى  متكتملىىى  ثغيىىى  مجىىىزأة جىىىتء  أنهىىىت التعىىىديال  هىىىذه يلىىى  ثيالحىىىظ 
 ثكىىت  المقت نىى  الىىدثل تشىى طعت  إليهىىت ثصىىل  التىىي التشىى طعي  التةىىث ا  يلىى  الليبىىي المشىى  
 ،ب كملى  ثغيىتبه  الخصىث  بحضىث  المتعلىق الم افعىت  قتنث   م  الثتل  البت  تعديل األثل 
 ثالتجت طىى  المدنيىى  الىىديتثى  جميىى  يلىى  التعىىديل يسىى ي  ثأ  ،ثمتجتنسىى  متنتسىىق  مىىثاده   لتكىىث 

 .الشخصي  األحثال ثديتثى 
 ثغيىىىىىتبه  الخصىىىىىث  لحضىىىىىث  المنظمىىىىى  األحكىىىىىت  بعىىىىىض فىىىىىي اخىىىىىتال  ثجىىىىىثد يالحىىىىىظ -3

 .الش يي  المحتك  إج اءا  ثقتنث   ثالتجت ط  المدني  الم افعت  قتنث   في يليهت المنصثص

ىىىىت سىىىىتث   الخصىىىىمي  تغيىىىى  حتلىىىى  فىىىىي الىىىىديثى  شىىىىة  مىىىىدة فمىىىىثال     قىىىىتنث   فىىىىي يثم 
 سىت  الشى يي  المحىتك  إجى اءا  قىتنث   فىي المىدة بينمىت ،تعىديلهت بعد( 102) المتدة الم افعت 



 187                                                                                                                                                   مجلة البحوث القانونية

 

 

 يةلىىى  أ  المىىىديي ثغيىىىت  حضىىىث ه حتلىىى  فىىىي يليىىى  للمىىىدي  ثطجىىىثز ،(20) المىىىتدة أشىىىه 
( 21) المىىىىتدة ،الخصىىىىثم  نظىىىى  فىىىىي االسىىىىتم ا  ةلىىىى  أث تكىىىى  لىىىى  كىىىى   الخصىىىىثم  ايتبىىىىت 
 فىي الخصثم  نظ  في االستم ا  أث الشة  ةل  سثى  ل  يجثز ال بينمت ،ش يي  إج اءا 
 .م افعت ( 102) المتدة الم افعت  قتنث  

 ثالتجت طى  المدنيى  المستئل بي  الم افعت  قثايد يثحد أ  الليبي المش   ننتشد ثأخي  ا 
 التةىىث ا  يلىى  ينحىىتك مثحىىد م افعىىت  قىىتنث   بسصىىدا  قىىث ي ثأ  ،الشخصىىي  األحىىثال ثمسىىتئل
 يلميىى  أسىى  يلىى  مبني ىىت القىىتنث   هىىذا يكىىث   ثأ  ،الىىدثل مىى  العديىىد شىىهدتهت التىىي التشىى طعي 
 قىىىتنث   ثنصىىىثص الحىىىتلي الم افعىىىت  قىىىتنث   بنصىىىثص ثضىىىع  ينىىىد االسىىىتحتدة فيىىىت  ،قتنثنيىىى 

 التىىىي النصىىىثص تةىىىثط  ثطىىىت  ،ثجىىىدثاهت نجتحهىىىت التج بىىى  أثبتىىى  التىىىي ،الشىىى يي  اإلجىىى اءا 
 .نصثص  بي  ثاالنسجت  التنتسق الجديد القتنث   ي ايي ثأ  ،تةثط  إل  تحتتج
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 املراجع

 :اإلثبات وقانون  المرافعات قانون  في المتخصصة المراجع: أوالً 
 ،اإلسىىىكند ط –المعىىىت   منشىى ة ،1/ج ،الخىىىتص القضىىىتئي القىىتنث   ،سىىىعد نجيىىى  إبىى اهي  .1

 .ث ةمذك غي  النش  سن 
 .1990-15/  ،اإلسكند ط –المعت   منش ة ،ثالتجت ط  المدني  الم افعت  ،الثفت أبث أحمد .2
 ،بتإلسىىىكند ط  المعىىىت   منشىىى ة ،1/ج ،الم افعىىىت  قىىىتنث   يلىىى  التعليىىىق ،أبثالثفىىىت أحمىىىد .3
 /3–1997. 
 ،بتإلسىىىكند ط  المعىىت   منشىى ة ،اإلثبىىت  قىىتنث   نصىىىثص يلىى  التعليىىق ،أبثالثفىىت أحمىىد .4
 /2-1981. 
 .2003–1/  ،بنغتزي  جتمع  منشث ا  ،1/ج ،الم افعت  قتنث   ،أبثزقي  أحمد .5
 .2005 ،مذكث ة غي  النش  دا  ،الم افعت  قتنث   ش ح في الثسي  ،صتثي  السيد أحمد .6
–للنش  الجديدة الجتمع  دا  ،ثالتجت ط  المدني  الم افعت  قتنث   أصثل ،هندي أحمد .7

 .2002 االسكند ط 
 غيىىىى  النشىىىى  سىىىىن  ،القىىىىته ة–الع بيىىىى  النهضىىىى  دا  ،بتلخصىىىىثم  الثكتلىىىى  ،هنىىىىدي أحمىىىىد .8

 .مذكث ة
 –بيىىىى ث –5/  ،2/ج ،المدنيىىىى  المحتكمىىىىت  أصىىىىثل فىىىىي الثسىىىىي  ،الحجىىىىت  محمىىىىد حلمىىىىي .9

2002. 
 مكتبىىىى  ،المىىىىدني القضىىىىتء أمىىىىت  الخصىىىىث  لمثىىىىثل القىىىىتنثني النظىىىىت  ،مبىىىى ثك يتشىىىىث  .10

 .1/  ،المنصث ة–الجالء
 .القته ة غ ط  مكتب  ،الليبي الم افعت  قتنث   ش ح ،يتم  يبدالعزطز .11
 .1978 بنغتزي  جتمع  ،ليبيت في القضتئي التنظي  ،جي ة يبدالعظي  يبدالمنع  .12
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 الحك  دا  ،ثالتجت ط  المدني  المثاد في اإلثبت  إج اءا  ،العشمتثي  يبدالثهت  .13
 .1985-1/  ،القته ة-الع بي
 مةبعى  ،القىته ة–الع بيى  النهض  دا  ،المدني القضتء قتنث   في الثسي  ،اليث  فتحي .14

  .1995-القته ة جتمع 
 الم كىىىز ،الليبىىىي القضىىىتئي النظىىىت  ،1/ج ،القضىىىتء يلىىى  قىىىتنث   ،ايبىىىثدة يلىىىي الكىىىثني.15

 .2003 – 3/  ،ة ابل  – العلمي  ثالد است  للبحث  القثمي
 القثمي الم كز ،القضتئي النشت  ،2/ج ،ضتءالق يل  قتنث   ،ايبثدة يلي الكثني .16

 .1998–1/  ،العلمي  ثالد است  للبحث 
 القته ة اآلدا  مكتب  ،الم افعت  قثايد ،العشمتثي  يبدالثهت  ،العشمتثي  محمد .17

 .2/ج ،1958
–الشىع  مكتبى  ،الليبىي القتنث   في المستعجل القضتء فك ة ،يبدالعتلي يبدهللا محمد .18

 .2004–1/  ،مص ات 
 ،بنغتزي  جتمع  ،الليبي القتنث   في الجنتئي  اإلج اءا  ش ح ،حتتت  نيتزي  محمد .19
 /1–1980. 
 ثمكتبىى  دا  ،الليبىىي ثالتجت طىى  المدنيىى  الم افعىىت  قىىتنث   شىى ح ،بلقتسىى  محمىىد مسىىعثد .20
 .2014-1/  ،ليبيت-زليت –حمثدة ب 
 .القته ة–ع بيال الحك  دا  ،المدني  الخصثم  مبتدإل ، اغ  ثجدي .21
 :التشريعية المدونات: ثانياً 

 .ثتعديالت  ،1953 سن  الصتد  ،الليبي ثالتجت ط  المدني  الم افعت  قتنث   .1
 .ثتعديالت  ،1958 سن  الصتد  ،الليبي الش يي  المحتك  إج اءا  قتنث   .2
 .ثتعديالت  ،1968 لسن ( 13)  ق  ،المص ي  الم افعت  قتنث   .3
 .1983 لسن ( 90)  ق  بتلم سث  الصتد  ،اللبنتني المدني  المحتكمت  أصثل قتنث   .4
 .1968 لسن ( 25)  ق  ،المص ي  اإلثبت  قتنث   .5
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 خماطر امللوثات اإلشعاعية يف نطاق القانون اجلنائي الليبي
إيناس حممد مؤمن العبيدي. أ


 

 :المقدمة
لي  سىيدنت محمىد صىىل  الحمىد هلل    العىتلمي  ثالصىالة ثالسىىال  يلى  أشى   الم سىى 

 .... .هللا يلي  ثسل  المبعث   حم  للعتلمي 
  .ثبعد 
يعد اإلشعت  كى ي شىيء خلقى  هللا سىالح ذث حىدي  فهىث لىي  دائمىت قتتىل مىدم  فلى   

اسىىىتخدامتت  السىىىلمي  كتسىىىتخدامتت  الةبيىىى  فىىىي العىىىالج، إال أ  لىىى  جتنىىى  ضىىىت  أيضىىىت  يلىىى  
شعتيي، ثمى  اجىل هىذا الجتنى  الضىت  نشى  محهىث  الجس  البش ي ثهث مت يع   بتلتسم  اإل

   .التلث  اإلشعتيي
ثيعنىىىي التلىىىث  اإلشىىىعتيي تسىىى   مىىىثاد مشىىىع  إلىىى  أحىىىد مكثنىىىت  البيئىىى ، ثيعتبىىى   

التلىىث  اإلشىىعتيي مىى  أخةىى  أنىىثا  التلىىث  التىىي ي فهىىت البشىى  فىىي يصىى نت الحتضىى ، ألنىى  
نىىدمت تصىىىل المىىتدة المشىىىع  إلىىى  يتسىىلل فىىىي سىىهثل  إلىىى  الكتئنىىت  الحيىىى  دث  أيىى  مقتثمىىى  ثي

  .خاليت الجس  تحد  بهت أض ا ا  ظته ة ثبتةن ، تثدي في أغل  األحيت  بحيتة اإلنست 
كمت تثي  ج ائ  التلىث  اإلشىعتيي بعىض اإلشىكتليت  كتى خ  ظهىث  النتيجى  فيهىت ث  

ئ  صعثب  إثبت  الخة  في ج ائ  التلىث  بتإلشىعت  غيى  العمديى  فضىال يى  كىث  هىذه الجى ا
تعىىد مىى  جىى ائ  الخةىى  فىىال يتحقىىق ضىى  هت فىىي الحىىتل إنمىىت تهىىدد بثقىىث  الضىى   يلىى  البيئىى  

  .ثالكتئنت  الحي 
ثنتيج  لالستخدا  المتزايد ث المح   لوسلح  النثثي  فىي ثقتنىت الحتضى  أصىبك مى   

  .الصع  مكتفح  هذه الج ائ  ث الثقتي  م  أخةت هت

                                                           

- جامعة مصراتة-بكلية القانون، أستاذة القانون الجنائي.  
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متهيىىىى  الملثثىىىىت  اإلشىىىىعتيي  ثمختة هىىىىت، ثمىىىى  خىىىىالل هىىىىذه الث قىىىى  البحثيىىىى  نبىىىىي   
ثنثضىىىك البنيىىىت  القىىىتنثني لجىىى ائ  التلىىىث  اإلشىىىعتيي ثصىىىثال لإلشىىىكتليت  التىىىي تثي هىىىت هىىىذه 

 .الج ائ  ثكيحي  مكتفحتهت
 خطة البحث: 
 يتكث  هذا البح  م  ثال  مةتل   ينتهيت  بختتم  يل  النحث التتلي:          

  .ت  اإلشعتيي المةل  األثل: التع طف بتلملثث -

  .المةل  الثتني: البنيت  القتنثني لج ائ  التلث  اإلشعتيي -

 .المةل  الثتل : اإلشكتليت  التي تثي هت ج ائ  التلث  اإلشعتيي ثمكتفحتهت -

  .الختتم  -

 املطلب األول

 التعريف بامللوثات اإلشعاعية
ثمصىتد هت بتإلضىتف  في نةتق تع طحنت للملثثت  اإلشعتيي  ينبغىي تثضىيك متهيتهىت  

 إل  حج  األض ا  النتشئ  ينهت.
 الفرع األول

 ماهية امللوثات اإلشعاعية و مصادرها
 ماهية الملوثات اإلشعاعية: : أوالً 

اإلشعت  يبت ة ي  مثجت  تخت ق الجس  يل  مسىتثيت  مختلحى  فتىؤث  فىي خاليىته  
ث الج يىى  اإلشىىعتيي  مىى  يلىى  اخىىتال  أنثايهىىت ثطنىىد ج مسىىتثى التىى ثي  بىىتختال  المثجىىت  

 .حي  الت كيز ثفت ة التع ض
 ثياعىى   اإلشىىعت  أيضىىت  ب نىى  ةتقىى  متح كىى  فىىي صىىث ة مثجىىت  كه ثمغنتةيسىىي  أث 

جسيمت  تتح ك بس ي  يتلي  جدا ، ثهىث ةتقى  ضىثئي  تشىتمل يلى  المثجىت  الضىثئي  بكىل 
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بيتىىت ثاألشىىع  السىىيني ، أةثالهىىت سىىثاء القصىىي ة جىىدا  مثىىل األشىىع  الكثنيىى  ثأشىىع  جتمىىت ثأشىىع  
كمت يشتمل يل  المثجت  الةثطل  مثل مثجت  ال اديىث ثال ادا  ثالتليحزطث   ثقد ج   العىتدة 

   .يل  أ  ياةلق اإلشعت  يل  اإلشعتيت  ذا  المثج  القصي ة جدا  
ثهذه اإلشعتيت  لهت القد ة يل  تغيي  الحتل  الةبيعي  لذ ا  األجست  فتحثلهىت إلى   
حثن  شحن  كه بتئي  أي تؤطنهت، ثم  هنت كتن  تسمي  اإلشىعت  بتإلشىعت  المىؤط ، ذ ا  مش

ثهنىىىت تختىىىل العمليىىىت  البيثلثجيىىى  ثالكيميتئيىىى  نتيجىىى  الختىىى اق اإلشىىىعت  فىىىي الكتئنىىىت  الحيىىى  
 .(1)ثالبيئ 

ثبتلتىىىتلي فىىىس  التلىىىث  اإلشىىىعتيي يحىىىد  بزطىىىتدة فىىىي معىىىدل النشىىىت  اإلشىىىعتيي يىىى   
يلميىت   بمىت يىؤث  سىلبت  يلى  العنتصى  البيئيى  مى  مىتء ثهىثاء ثت بى  ثمىت الحدثد المسىمثح بهىت 
 .(2)يض  بحيتة اإلنست 

ثطتسلل اإلشعت  إل  الكتئنت  الحي  فىي سىهثل  ث يسى  دث  أيى  مقتثمى  ث دث  مىت  
األم ، حت  تصل المتدة المشىع  إلى  خاليىت  إليدل يل  تثاجده  ثبدث  أ  يت ك أث ا  في بتد

 .(3)  بهت أض ا ا  كبي ةالجس  ث تحد
 مصادر الملوثات اإلشعاعية: : ثانياً 

يصىىىىد  اإلشىىىىعت  يىىىى  نىىىىثيي  مىىىى  المصىىىىتد ، إمىىىىت أ  تكىىىىث  مصىىىىتد  ةبيعيىىىى  أث  
مصىىتد  صىىنتيي   ثالمصىىتد  الصىىنتيي  فقىى  هىىي التىىي تثيىى  محهىىث  التلىىث  اإلشىىعتيي، أمىىت 

                                                           

ث  اإلشىىىعتيي النىىىثثي فىىىي نةىىىتق القىىىتنث  الجنىىىتئي، دا النهضىىى  العىىىىى بي ، د. هىىىدى حتمىىىد قشىىىقثش، التلىىى -1
 .17-16القته ة، بدث  تت طت نش ، ص

أ. اينىىت  محمىىد العبيىىدي، الحمتيىى  الجنتئيىى  للبيئىى  فىىي القىىتنث  الليبىىي )د اسىى  مقت نىى (،  سىىتل  متجسىىتي ،  -2
 .27  ، ص  2013جتمع  اإلسكند ط ، كلي  الحقثق، 

الهىىى طش، جىىى ائ  تلثطىىى  البيئىىى  فىىىي القىىىتنث  الليبىىىي المقىىىت  ، منشىىىث ا  جتمعىىى  قىىىت طثن ،  د. فىىى ج صىىىتح -3
 .83 ، ص1999بنغتزي، الةبع  األثل  
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ينتصى  ةبيعيى  تكثنى  المصتد  الةبيعي  فهي مصتد  ال دخل لإلنست  في تكثطنهت، فهىي 
 .م  بدء الخليق 

 المصتد  الةبيعي :  -1
ثتتنىىث  المصىىتد  الةبيعيىى  إلىى  ثالثىى  أنىىثا  منهىىت األشىىع  الكثنيىى  ثهىىي أهىى  مصىىتد   

مللىي  طى   200اإلشعتيت  التي يتع ض لهت اإلنست ، ثتبلم نسب  التع ض لهت بتلنسب  للح د 
ثتمىى  اإلشىىعتيت  خىىالل الغىىال  الجىىثي، بتلسىىن ، ثتشىىمل يلىى  ب ثتثنىىت  ثجسىىيمت  ألحىىت، 

  .ثطزطد مقدا  الج ي  التي يتع ض لهت اإلنست  كلمت ا تح  ي  سةك البح 

و نظيىىىى  مشىىىى ، ثمنهىىىىت 70ثكىىىىذلك العنتصىىىى  المشىىىىع  فىىىىي الةبيعىىىى  ثهىىىىي حىىىىثالي و  
اليث انيىىىث   ثالبثتتسىىىيث  ثهىىىث يثجىىىد فىىىي جميىىى  الصىىىخث  ثمىىىثا د الميىىىته، ثقىىىد تثجىىىد العنتصىىى  

.  ث غىى  ثجىىثد هىىذا اإلشىىعت  فىىي ينتصىى  (1)ئبىى  فىىي الت بىى ، ثقىىد تنتشىى  فىىي الهىىثاءالمشىىع  ذا
الةبيع  فال تثث  مشكل  قتنثني  م  حي  مدى التلث  ب ، حي  ال دخل إل ادة اإلنسىت  فىي 

 تثاجده.

ثيعىد مى  المصىتد  الةبيعيى  مصىتد  اإلشىعت  الةبيعىي داخىل جسى  اإلنسىت  ثهىىي  
سىى  اإلنسىىت  بحكىى  المىىثاد الداخلىى  بت كيبىى  ثمنهىىت الىى ادث ، يبىىت ة يىى  نظىىتئ  مشىىع  داخىىل ج

ثهث أحد ينتص  سلسل  التحلل اإلشعتيي لليث انيث . ثطتلق  اإلنسىت  مى  العنتصى  المشىىع  
ميللىىي  طىى  فىىي السىىن  ث تسىىلك المىىثاد المشىىع  يىىتدة ةىى ق  25المثجىىىثدة فىىي جسىىىم  حىىثالي 

لةىىى ق لتقىىىدي  الج يىىى  اإلشىىىعتيي  التىىىي معقىىىدة قبىىىل دخثلهىىىت إلىىى  اإلنسىىىت ، ثتسىىىتخد  هىىىذه ا
 .(2)يتع ض لهت النت  م  كل ثاحد م  هذه المصتد 

                                                           

 ، مشىىت  إليىى  لىىدى 1987د. يلىىي أحمىىد اللقىىتني، اإلشىىعت  النىىثثي فثائىىده ثأضىى ا ه، دا  الحكىى  الع بىىي،  -1
  .ثمت بعدهت 19د.هدى قشقثش م ج  ستبق، ص

حتمد يةي ، ثد. سح  مصةح  حتفظ، المختة  اإلشعتيي  بي  البيئ  ثالتشى طعت  القتنثنيى   د. ممدثح -2
 . 16 ، ص 2005في الثة  الع بي، دا  الحك  الع بي، القته ة، الةبع  األثل ، 
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 المصتد  الصنتيي  لإلشعت  النثثي: -2
هذه المصتد  مى  صىن  اإلنسىت ، ثهنىت يمكى  أ  يتىدخل محهىث  المسىؤثلي  الجنتئيى   

تألشىىع  ثذلىىك يىى  التلىىث  بتإلشىىعت  النىىثثي، ثتتنىىث  هىىذه المصىىتد  فمنهىىت الكشىىف ثالعىىالج ب
ينىىىد تشىىىخيص األمىىى اض ثيالجهىىىت، ثمنهىىىت األمىىى اض البتةنيىىى  ثالصىىىد ط  ثاألسىىىنت ، ثطتلقىىى  

ميللي  ط  للمى ة الثاحىدة. ثيلى  المىدى الةثطىل ثتكى ا   20الح د حي  العالج بتألشع  حثالي 
يىىدد اإلشىىعتيت  التىىي يتعىى ض لهىىت اإلنسىىت  تتزايىىد خةىىث ة تلثثىى  بتإلشعىىىىىىت  النىىثثي، ثتثىىث  

 .سؤثلي  المسؤثل ي  ج ي  اإلشعت  المعةتة إذا تعد  الج ي  الالزم م

ثكىىىىذلك تشىىىىغيل المحةىىىىت  النثثيىىىى  ثتبلىىىىم نسىىىىب  تعىىىى ض الشىىىىخص نتيجىىىى  تشىىىىغيل  
 . (1)المحة  النثثي  إل  ثاحد ميللي  ط  في السن  ثهي نسب  بسية 

العصى  حيى ا ثمنهت أيضت مشتهدة التليحزطث  ثالسح  بتلةتئ ا  ثاستخدا  تكنثلثجيىت  
يعتب  م  أه  مصتد  التع ض لإلشعت  اسىتخدا  اإلنسىت  لتكنثلثجيىت العصى  الحىدي ، كمىت 
فىىي مشىىتهدة التليحزطىىث  الملىىث ، ثاسىىتخدا  السىىتيت  الحسىىحث ط  ثالسىىح  بتلةىىتئ ا  الىىذي يزطىىد 

  .م  تع ضنت لوشع  الكثني  التي تتزايد كلمت ا تحعنت ي  سةك البح 

د  الصىنتيي  لإلشىعت  النىثثي التحجيى ا  النثثيى  حيى ا تعى ض كمت يعىدا مى  المصىت 
اإلنسىىت  منىىذ أثائىىل الخمسىىينت  مىى  القىى   العشىى ط  إلىى  اإلشىىعتيت  المتثلىىدة نتيجىى  تجىىت   
ةىىىىت  المشىىىى   تحجيىىىى ا  األسىىىىلح  النثثيىىىى  التىىىىي أاج طىىىى  يلىىىى  سىىىىةك األ ض. ثا   بعىىىىض الحا

  مثقى  التحجيى ، ثالىبعض اآلخى  يانقىل لتجت   التحجي ا  النثثيى  فىي الحضىتء يسىق  ق طبىت  مى
إلىى  ةبقىىت  الجىىث مانتشىى ا  حىىثل الكىى ة األ ضىىي  ثمتسىىتقةت  يلىى  فتىى ا  متبتينىى  فىىي المنىىتةق 
المختلح . ثطىزداد السىق  كلمىت إزداد قى   المثقى  مى  منةقى  التحجيى ، ثيحتىثي السىق  النىثثي 

   .(2)يل  يدة مئت  م  النثطدا  المشع  التي تتحلل بس ي 

                                                           

 .21د. هدى قشقثش، م ج  ستبق، ص  -1
 .20-19د.ممدثح حتمد يةي ، ثد. سح  مصةح  حتفظ ، م ج  ستبق، ص -2
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نىىىذك  مىىى  المصىىىتد  الصىىىنتيي  لإلشىىىعت  النىىىثثي اسىىىتخدا  المىىىثاد المشىىىع   أخيىىى ا  ث  
 ، 2011ك سىلح  فىي الحى ث  ثذلىك كمىىت حىد  فىي الحى   الليبيىى  ضىد النظىت  السىتبق يىىت  

 ثالتي سنتحد  ينهت في المةل  الثتل  م  هذا البح .  

ثطبقىى  لحتىى ة  ثالمشىىكل  فىىي المصىىد ط  األخيىى ط  أ  أث همىىت يمتىىد لمسىىىتحت  ثاسىىع ، 
 .(1)ةثطل ، نتهيك ي  أ  أث همت قتتل، سثاء يل  المدى الق ط  أث البعيد

، األثلىىى  تتخىىىذ (2)ثتتخىىىذ اإلشىىىعتيت  صىىىث تت ، صىىىث ة مؤطنىىى  ثأخىىى ى غيىىى  مؤطنىىى  
صىىىث ة جسىىىيمت  ألحىىىت ثجسىىىيمت  بيتىىىت ثاألشىىىع  السىىىيني  ثأشىىىع  إكىىى ، ثالثتنيىىى  تتخىىىذ صىىىث ة 

ا  تىى دد أقىىل مىى  اإلشىىعتيت  المؤطنىى ، ثمىى  صىىث هت اإلشىىعتيت  الكه ثمغنتةيسىىي  ثهىىي ذ
 .(3)ت ددا  ال اديث ثأف ا  الميك ثثطف ثت ددا  الهتتف المحمثل

 الفرع الثاني

 أضرار امللوثات اإلشعاعية
يمكىىىىى  تقسىىىىىي  أضىىىىى ا  الملثثىىىىىت  اإلشىىىىىعتيي  إلىىىىى  مجمىىىىىثيتي : األضىىىىى ا  الذاتيىىىىى   

لحىىىي الىىىذي تعىىى ض لإلشىىىعت ، ثقىىىد )الجسىىىدي (، ثهىىىي التىىىي تظهىىى  آثت هىىىت فىىىي نحىىى  الكىىىتئ  ا
، ثمىى  (4)تظهىى  مبكىى ة أث متىى خ ة، أي أنىى  قىىد تكىىث  للتلىىث  اإلشىىعتيي يىىدة تىى ثي ا  مختلحىى 

هىىذه التىى ثي ا  تىى ثي ا  يتجلىى  مثىىل: مىى ض اإلشىىعت  ثفيىى  يشىىع  المصىىت  بتلغثيىىت  ثحىىدث  
                                                           

1 -  http://www.zangetna.com/t54973-topic 

يقصىد بتإلشىىعتيت  المؤطنىى : أنهىىت القىد ة يلىى  تغييىى  الحتلىى  الةبيعيى  لىىذ ا  األجسىىىت  فتحثلهىىت إلىى  ذ ا   -2
مشحثن  بشحن  كه بتئي ، أي تؤطنهت، ثم  هنت كتن  تسمي  اإلشعت  بتإلشعت  المؤط ، ثهنىت تختىل العمليىت  

 يج  الخت اق اإلشعت  في الكتئنت  الحي  ثالبيئ . البيثلثجي  ثالكيميتئي  نت

د. فىىىؤاد أمىىىي  السىىىيد محمىىىد، الحمتيىىى  الجنتئيىىى  لإلنسىىىت  مىىى  أخةىىىت  التلىىىث  بتإلشىىىعت  النىىىثثي ود اسىىى   -3
  .78 ، ص2010مقت ن و،  ستل  دكتث اه، كلي  الحقثق، جتمع  ةنةت، 

 ، 1999هيئىىىى  المصىىىى ط  العتمىىىى  للكتىىىىت ، د. محمىىىىد نبهىىىىت  سىىىىثطل ، التلىىىىث  البيئىىىىي ثسىىىىبل مثاجهتىىىى ، ال -4
 .105ص
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كى ا  ، ثنقىص (1)قيء بعد يدة ستيت  ثيسب  هذا حدث  تلف فىي الخاليىت المبةنى  للمعىدة
الىىد  البيضىىتء، ثهىىي مسىىؤثل  يىى  ثقتيىى  الجسىى ، ثتىىت  الثفىىتة لعىىد  اسىىتةتي  الجسىى  مقتثمىى  

صتب  الجهتز العصبي، ثاحم ا  الجلد.  األم اض ثااللتهتبت  المعثي ، ثا 
ثتىى ثي ا  متىى خ ة كتإلصىىتب  بمىى ض السىى ةت ، ثيتتمىى  العىىي  )كت اكىى (، ثكىىذلك قىىد  

 ا  ث اثيى  تظهى  آثت هىت فىي األجيىتل التتليى ، نتيجى  تكث  األض ا  النتجم  ي  اإلشىعت  أضى
 .لت ث  الخاليت التنتسلي  في األف اد الذي  يتع ضث  لإلشعت 

ثاألضىىى ا  الذاتيىىى  والجسىىىدي و تنقسىىى  إلىىى  قسىىىمي  نتيجىىى  لنظىىىت  التعىىى ض لوشىىىع :  
 .األض ا  النتتج  ي  التع ض الحتد ثاألض ا  النتتج  ي  التع ض المزم 

لنتتجىىى  يىىى  التعىىى ض الحىىىتد: يحىىىد  هىىىذا النىىىث  مىىى  التعىىى ض فىىىي حتلىىى  مىىىت إذا األضىىى ا  ا 
تعىى ض شىىخص مىىت لإلشىىعتيت  المؤطنىى  مهمىىت كىىت  مصىىد هت مىى ة ثاحىىدة، ثفىىي هىىذه الحتلىى  
تختلىىف حىىدة الضىى   بىىتختال  كميىى  األشىىع  التىىي امتصىىهت الجسىى  ثالمىىدة التىىي تعىى ض فيهىىت 

 .لهذه الكمي  ثكذلك نث  األشع 

تج  ي  التع ض المزم : يقصد ب  تع ض الجس  لكميت  قليل  م  اإلشىعت  األض ا  النت 
لحتىىى ا  ةثطلىىى ، ثغتلبىىىت  مىىىت يالحىىىظ فىىىي األفىىى اد الىىىذي  يعملىىىث  فىىىي مجىىىتل اإلشىىىعت  كىىىبعض 
المحةت  النثثي ، ثفي هذه الحتل  تدخل الجس  كمي  ضىئيل  مى  األشىع  يثمىت  بعىد يىث ، ثال 

إال بعىد فتى ة ةثطلى  مى  الىزم  ثتتبىتي  أيضىتء الجسى  تظه  األيى اض الضىت ة لهىذه األشىع  
   .(2)المختلح  في ت ث هت بتإلشىعتيت  نتيجى  هذا التع ض المزم 

ثقىىد ظهىى   خةىىث ة هىىذا التلىىث  بعىىد اكتشىىت  الةتقىى  النثثيىى  ثانحجىىت  المحىىتيال   
   1986النثثيىى   ثيعتبىى  الىىذي ثقىى  للمحتيىىل النىىثثي فىىي تشىى نثبيل بتالتحىىتد السىىثفيتي يىىت  

                                                           

 .162-126د. ممدثح حتمد يةي ، د. سح  مصةح  حتفظ، م ج  ستبق، ص -1

  .بعدهت ثمت 163د. ممدثح حتمد يةي ، د. سح  مصةح  حتفظ، الم ج  الستبق، ص  -2
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مىىى  أكبىىى  الكىىىثا   فىىىي التىىىت طت، حيىىى  أدى االنحجىىىت  إلىىى  تكىىىثط  سىىىحتب  هتئلىىى  مىىى  الغىىىتز 
  .(1)ثالغبت  المش  انتش   فثق مكت  الحتد  ثثصل  بحعل ال طتح إل  ثس  أث ثبت

 املطلب الثاني

 البنيان القانوني جلرائم التلوث اإلشعاعي

قىىىىتنث ، ثطخىىىىتص القىىىىتنث  تعىىىى   الج طمىىىى  ب نهىىىىت يىىىىدثا  يلىىىى  مصىىىىلح  يحميهىىىىت ال 
ثال يختلىىف األمىى  بتلنسىىب   ،(2)الجنىىتئي بىىتلنص يليهىىت ثبيىىت  أ كتنهىىت ثالعقثبىى  المقىى  ة لحتيلهىىت

لج طمىىىى  التلىىىىث  اإلشىىىىعتيي، فهىىىىي بىىىىدث هت تتمثىىىىل فىىىىي يىىىىدثا  يلىىىى  مصىىىىتلك هتمىىىى  ثجىىىىدي ة 
 .(3)بتلحمتي  القتنثني  ث أض ا هت فتدح  ثت ثي هت ال يقتص  يل  ف د محدد

ل البنيىىىت  القىىىتنثني للج طمىىى  فىىىي أ كتنهىىىت الختصىىى  بهىىىت، ثالحىىىد األدنىىى  لهىىىذه ثطتمثىىى 
األ كت   كنت  أثلهمت متدي يتمثل في المظه  الخت جي لنشت  الجتني ثثتنيهمىت معنىثي ثهىث 
يبت ة ي  البيئ  الداخلي  التىي يظه هىت الجىتني أثمجى د خةى  منى  أث يثنى ، ثطتجلى  بىذلك أ  

 . (4)تتحدد في جتنبيهت المتدي ثالمعنثي األ كت  العتم  للج طم  
ثسنثضىىك فىىي هىىذا المةلىى  بعىىض مىى  جىى ائ  التلىىىث  اإلشىىعتيي التىىي نىىص يليهىىت  

مش ينت الليبي ثنحىدد  كنيهىت المىتدي ثالمعنىثي، بتإلضىتف  للعقثبى  التىي نىص يليهىت القىتنث ، 
 ثذلك يل  النحث التتلي:

                                                           

 .28أ. إينت  محمد العبيدي، م ج  ستبق، ص -1

 .5 ، ص1979ا  النهض  الع بي ، القته ة، الةبع  األثل ، د. حسي  يبيد، الج طم  الدثلي ، د -2

 .94د. ف ج صتلك اله طش، م ج  ستبق، ص -3

يضيف جتنبت  يى  الحقى  الجنىتئي  كنىت  ثتلثىت  ثهىث الى ك  الشى يي أث القىتنثني متمىثال  فىي الىنص التشى طعي  -4
بيىىد أ  االتجىىته لىى  يلىىق  ثاجىىت  لىىدى  الىىذي يحىىدد شىى ث  العقىىت  تةبيقىىت  لقتيىىدة ال ج طمىى  ثال يقثبىى  إال بىىنص،

غتلبيىى  الحقىى  الجنىىتئي، حيىى  أ  فكىى ة الىى ك  الشىى يي ياىى اد بهىىت الت كيىىد فىىي مبىىدأ الشىى يي  ثهىىث مىى  المبىىتدإل 
أ. إينىت  محمىد  لتحصىيل أكثى  أنظى  .المستق ة دث  حتج  إل  إدختل تلىك الحكى ة كى ك  أستسىي فىي الج طمى 

  .27العبيدي، م ج  ستبق، ص
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 .لمشع الح   األثل: ج طم  تداثل المثاد ثالنحتيت  ا 

 .الح   الثتني: ج طم  تس   المثاد المشع  

 .الح   الثتل : ج طم  مختلح  احتيتةت  األمت  للثقتي  م  اإلشعت  

 الفرع األول

 جرمية تداول املواد والنفايات املشعة
  يلىىى  حظىىى  تىىىداثل 2003لعىىىت   15لىىى  يىىى د الىىىنص فىىىي قىىىتنث  البيئىىى  الليبىىىي  قىىى   

بشىىكل صىى طك لكنىى  حضىى  نقىىل المىىثاد الخةىى ة دث  م ايىىتة  النحتيىىت  المشىىع  بىىدث  تىى خيص
االحتيتةت  الالزم ، ثسنع ض لل ك  المتدي ثالمعنثي لهذه الج طم  ثيقثبتهت ، ثذلك يلى  

 النحث التتلي:
: أوالً   الركن المادي:ًً

يتمثل الى ك  المىتدي لهىذه الج طمى  فىي تىداثل المىثاد ثالنحتيىت  المشىع ، ثتعىد المىثاد  
هذه الج طمى  المىثاد ذا  النشىت  اإلشىعتيي التىي يصىد  ينهىت إشىعتيت  مؤطنى ، المشع  في 

 .ثيمك  أ  تتخذ النحتيت  المشع  صث ة المثاد الستئل  أث الغتزط  أث الصلب 
نقلهىت  ثيقصد بتداثل المثاد المشع  وهث كل مت يؤذي إل  تح طكهت بهد  جمعهىت أث 

   كىىىل أفعىىىتل التىىىداثل إال مىىىت كىىىت  بنىىىتء  يلىىى  معتلجتهىىىت أثاسىىىتخدامهتو، ثتجىىى أث تخزطنهىىىت أث
 .ت خيص م  جه  مختص  يحددهت القتنث  

ث غ  أ  تش طعنت البيئي لى  يحظى  التىداثل للمىثاد المشىع  بشىكل صى طك لكنى  حظى   
منى  يلى  أنى  وال يجىثز نقىل المىثاد  15بعض أشكتل تداثل المىثاد الخةى ة ينىدمت نىص فىي  

ء نقلهىىت انبعىىت  الغبىىت  أث الجزطئىىت  الدقيقىى  أث األبخىى ة إلىى  الخةىى ة أث التىىي ينىىتج ينهىىت أثنىىت
اإلضىى ا  بتلصىىح  العتمىى  مىىت لىى  يىىت  تغةيتهىىت بسحكىىت   الهىىثاء بمىىت يىىؤدي إلىى  تلثطىى  البيئىى  أث

فتلمثاد الخة ة الثا دة فىي نىص المىتدة يقصىد بهىت مىثاد ذا  خىثاص خةى ة  .....و.أثنتء النقل



 199                                                                                                                                                   مجلة البحوث القانونية

 

 

تىىىى ثي ا  ضىىىىت ا  ، ثمنهىىىىت المىىىىثاد ذا  اإلشىىىىعتيت   تضىىىى  بصىىىىح  اإلنسىىىىت  ثتىىىىؤث  يلىىىى  البيئىىىى 
 .(1)المؤطن 

منىىى  يلىىى  أنىىى  ويحظىىى  إلقىىىتء المىىىثاد المشىىىع   35كمىىىت نىىىص تشىىى طعنت البيئىىىي فىىىي   
ثالخةىى ة ثالغىىتزا  السىىتم  ثكىىذلك المح قعىىت  ثأيىى  نحتيىىت  صىىنتيي  أث نثثيىى  بقصىىد الىىتخلص 

 .......و.تخزطنهت في الميته اإلقليمي  منهت أث
منىىى   35ممىىىت سىىىبق أ  مشىىى ينت قىىىد حضىىى  تخىىىزط  المىىىثاد المشىىىع  بتلمىىىتدة  ثطتجلىىى  

 .من  ثيعد النقل ثالتخزط  م  صث   التداثل للمثاد المشع  15ثحظ  نقلهت بتلمتدة 
 الركن المعنوي:: ثانياً 

ال ك  المتدي المتمثل في التداثل يعب  ي  فعل إيجتبي صىتد  بىدث  تى خيص مى   
 .إ ادي ينص  يل  مكثنت  ال ك  المتديالجه  اإلدا ط ، ثهث فعل 

ثالعلىى  متىىثاف  بمكثنىىت  المىىثاد المشىىع  ثتىىداثلهت، ثاإل ادة تتمثىىل فىىي التح طىىك لتلىىك  
ثبتلتىىىتلي يتىىىثاف  القصىىىد  .المىىىثاد أث نقلهىىىت بىىى ي صىىىث ة إ  كتنىىى  هىىىي المكمىىىل لعنصىىى  العلىىى 
نيى  ختصى ، ثبتلتىتلي فىس   الجنتئي العت  بعنص ط  العل  ثاإل ادة ثالتداثل ال يشت   فيى  تىثاف 

   .القصد العت  يكحي لثجثد ال ك  المعنثي للج طم 

                                                           

 . 225مدثح يةي ، د. سح  حتفظ ، م ج  ستبق ، صد. م -1
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 العقوبة:: ثالثاً 
أشىى نت أ  المشىى   البيئىىي الليبىىي قىىد نىىص يلىى  صىىث تي  مىى  صىىث  التىىداثل للمىىثاد  

ثيعتقى  المشى   البيئىي يى  ج طمى  نقىل  .منى  35ث 15المشع  ثهىي النقىل ثالتخىزط  بىتلمثاد 
ث  تى خيص مى  الجهىىت  المختصى  ثم ايىتة تغةيتهىت بسحكىت  بتلغ امى  التىىي المىثاد المشىع  بىد

منهىىت،  65ال تقىىل يىى  ألىىف دينىىت  ثال تتجىىتثز خمسىى  آال  دينىىت  ثذلىىك ثفقىىت  لىىنص المىىتدة 
ثنىىى ى أ  يقثبىىى  الغ امىىى  ال تعىىىد يقثبىىى   اديىىى  لم تكبىىىي هىىىذه الجىىى ائ ، ثبىىىذلك يتعىىىي  يلىىى  

أكثى   ديىت  لحىتيلي هىذه الجى ائ  كتلعقثبىت  السىتلب   المش   الليبي أ  يستعي  بعقثبت  أخى ى 
 .للح ط   كمت أ  الحد األدن  للعقثب  المق  ة يعد مبلغت  زهيدا  مقت ن  بخةث ة الحعل المقت  

كمىىىت يعتقىىى  المشىىى   الليبىىىي يىىى  ج طمىىى  تخىىىزط  المىىىثاد المشىىىع  المنصىىىثص يليهىىىت  
دينىىت ا  ثال تتجىىتثز متئىى  ألىىف دينىىت ا ، منىى  بتلغ امىى  التىىي ال تقىىل يىى  خمسىىي  ألىىف  35بتلمىىتدة 

منىىى ، ثممىىىت الشىىىك فيىىى  أ  هىىىذه العقثبىىى  تعىىىد متنتسىىىب  مىىى  جسىىىتم  الحعىىىل  66ثذلىىىك بتلمىىىتدة 
  .الم تك  ث خةث ت 

 الفرع الثاني

 جرمية تسرب املواد  املشعة
، ثذلىىك فىىي المىىثاد (1)حضىى  قىىتنث  البيئىى  الليبىىي تصىى طف أث تسىى   المىىثاد المشىىع   

 .و ثسنثضك ال ك  المتدي ثالمعنثي لهذه الج طم  ثيقثبتهت تبتيت  45-35-33-15-10و
 الركن المادي:: أوالً 

يتمثل ال ك  المتدي لهذه الج طم  في التصى طف أث اإللقىتء أث االنبعىت   أث التح طىم   
 .أل  م  ش   هذه األفعتل تس ط  المتدة المشع 

                                                           

التص طف هث وكل تس   أث انبعت  أث تح طم ألي نث  م  المثاد الملثث  بقصد التخلص منهت في البح   -1
 .اإلقليمي للدثل و
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 يجىىثز ألي منشىى ة أث مصىىن  مىى  قىىتنث  البيئىى  الليبىىي يلىى  أنىى  وال 10ثقىىد نصىى    
تنبع  من  آي  ملثثت  للهثاء مختلح  للقثايد ثالمعتيي  العلميى  المعتمىدة ، ثقىد حىدد  المىتدة 
األثل  م  قىتنث  البيئى  المقصىثد بملثثىت  الهىثاء ب نهىت العىثاد  ثاإلشىعتيت  المؤطنى  ثالغبىت  

  جىزءا  مى  ملثثىت  الهىثاء التىي ............و ، ثلهذا تعىد المىثاد المشىع.ثالم كبت  العضثي 
 .10تنص يليهت المتدة 

 يلىى  أنىى  يحظىى  إلقىىتء النحتيىىت  أث الحضىىال  أث المىىثاد السىىتم  أث 33كمىىت تىىنص   
ثتعىد المىثاد المشىع  جىزءا  مى  المىثاد  .المختلحت  في الشثاةئ ثالميته اإلقليميى  للدثلى  الليبيى 

 .  ثبذلك يت  تس طبهت داخل الميته اإلقليمي الستم  التي يحظ  إلقتؤهت في الميته اإلقليمي
يل  حظ  إلقتء المثاد المشع  ثالخة ة فىي الميىته اإلقليميى  الليبيى   35كمت نص    

 .ثاإللقتء يعد أحد األفعتل التي تقث  بهت ج طم  التس ط  للمثاد المشع 
يل  حظ  ألقتء أي مخلحت  م  شى نهت أ  تسىب  تلىث  المصىتد   45كمت نص    

لمتئي  ثبتلت كيد هذه المخلحت  التي قد تلث  المصتد  المتئيى  تشىمل المىثاد المشىع  ، ثكتفى  ا
النصثص التي ذك نتهت شمل  أفعتال  تقث  بهىت ج طمى  التسى ط  للمىثاد المشىع  ث هىي اإللقىتء  

 .ثاالنبعت 
 الركن المعنوي:: ثانياً 

  تتىىثاف  فيىى  ينتصىى  القصىىد إ  فعىىل اإللقىىتء يعىىد فعىىال  إيجتبيىىت  يمىىديت ، لىىذا يجىى  أ 
الجنىىتئي العلىى  ثاإل ادة، أي العلىى  لمتهيىى  هىىذا السىىلثك ثاتجىىته إ ادتىى  إلىى  تحقيقىى  حتىى  يعتقىى  

 .يل  اإللقتء للمثاد المشع  بثصف العمد
أمت فعل االنبعت  فقد يتحقق بتلصىث ة السىلبي ، ثيكىث  ذلىك نتتجىت  يى  خةى  متمىثال   

السىىىتبق  15لمىىىثاد الخةىىى ة المضىىى ة، كمىىىت نصىىى  يليىىى   فىىىي اإلهمىىىتل فىىىي التغةيىىى  بسحكىىىت  ل
ثقىىد يتحقىىق بتلصىىث ة العمديىى  إذا مىىت اتجهىى  اإل ادة إلىى  تسىى   هىىذه المىىثاد ثانتشىىت   .ذك هىىت
 .ض  هت
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ثيل  ذلك قىد تتحقىق ج طمى  تسى ط  المىثاد المشىع  بصىث ة يمديى  متى  تىثاف  فيهىت  
مت  مت تىثاف   صىث ة مى  صىث   ينتص  القصد الجنتئي، ثقد تتحقق بتلصث ة غي  العمدي 

نمىىىت  الخةىىى ، ثمتىىى  مىىىت كتنىىى  الج طمىىى  يمديىىى  فسنىىى  ال يشىىىت   فيهىىىت قصىىىدا  جنتئيىىىت  ختصىىىت ، ثا 
 .يتحقق العمد بمج د تثاف  القصد الجنتئي العت 

 العقوبة:: ثالثاً 
مىىى  قىىىتنث  البيئىىى  يلىىى  يقثبىىى  نقىىىل المىىىثاد الخةىىى ة بمىىىت قىىىد يىىىؤدي إلىىى   65نصىىى    

ضى ا هت بتلبيئى  المنصىثص يليهىت فىي  انبعتثهت إل  الهثا ب نى  وتكىث  العقثبى  الغ امى   15ء ثا 
تقىىىل يىىى  ألىىىف دينىىىت  ثال تزطىىىد يىىى  خمسىىى  آال  دينىىىت و، ثقىىىد أثضىىىحنت سىىىتبقت  مىىىدى  التىىي ال

 .بستة  قيم  الغ ام  مقت ن  بجستم  الج طم  الم تكب 
ميىته اإلقليميى  مى  قىتنث  البيئى  يلى  يقثبى  إلقىتء المىثاد المشىع  فىي ال 66ثنص    

 .الليبي  بتلغ ام  التي ال تقل ي  خمسي  ألف دينت ، ثال تزطد ي  متئ  ألف دينت 
مىى  قىىتنث  البيئىى  الليبىىي يلىى  يقثبىى  إلقىىتء المىىثاد الملثثىى  فىىي الميىىته اإلقليميىى   70ثنصىى    

ت  ثال ب نى  يعتقى  يى  ذلىك بغ امى  ال تقىل يى  ثالثى  آال  دينى 45ث 33الليبي  التي نصى  يليهىت  
 تزطد ي  يش ة آال  دينت  ثهي قيم  زهيدة مقت ن  بخةث ة الحعل الم تك .

مىىى  قىىىتنث  البيئىىى  الليبىىىي يلىىى  أنىىى  ال يجىىىثز الصىىىلك فىىىي هىىىذه  69ثنصىىى  المىىىتدة  
الجىى ائ  يلىى  أال تقىىل القيمىى  المتليىى  التىىي يجىى ي التصىىتلك بشىى نهت يىى  الحىىد األدنىى  للغ امىىت  

 .المبين  بتلك المثاد
 ثالثالفرع ال

 جرمية خمالفة احتياطات األمان للوقاية من اإلشعاع
بشىىى   تنظىىىي  اسىىىتعمتل اإلشىىىعتيت   1982لسىىىن   2مىىى  القىىىتنث   قىىى   11نصىىى    

المؤطنىى  ثالثقتيىى  مىى  أخةت هىىت يلىى  أنىى  ويلىى  جميىى  األمتنىىت  ثالمؤسسىىت  ثالهيئىىت  العتمىى  
ةبيعىى   ى التىىي تقتضىىيثالمصىىتن  ثالمستشىىحيت  ثم اكىىز البحىىث  ثغي هىىت مىى  الجهىىت  األخىى  
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أيمتلهىىت اسىىتعمتل اإلشىىعتيت  المؤطنىى ، أ  تةبىىق كتفىى  اشىىت اةت  الثقتيىى  المنصىىثص يليهىىت 
 .في هذا القتنث  ثالالئح  التنحيذي  الصتد ة بمقتضتهو

مىى  ذا  القىىتنث  يلىى  أنىى  ويجىى  أ  تتىىثاف  بصىىح  دائمىى  فىىي أجهىىزة  13ثنصىى    
مكىىىت  المثجىىىثدة بىىى  هىىىذه األجهىىىزة ثالمصىىىتد  األشىىىع  المؤطنىىى  ثمصىىىتد  اإلشىىىعتيت  ثفىىىي ال

اشت اةت  الثقتي  م  أخةت  التع ض لإلشعت  التي تحددهت الالئح  التنحيذيى ، فىسذا تبىي  أ  
هىىذه االشىىت اةت  غيىى  متىىثف ة فعلىى  المىى خص لىى  ثالجهىى  التىىتب  لهىىت اسىىتيحتئهت خىىالل المهلىى  

ال جتز ألمي  الةتق  الذ ط  أ  يصد  ق  ا ا  بىتلتححظ يلى  الجهىتز أثمصىد  التي تحدد ل ، ثا 
اإلشىىعت  ثمنىى  اسىىتعمتل  حتىى  تسىىتثفي تلىىك الشىى ث  ، ثذلىىك مىى  يىىد  اإلخىىالل بتلعقثبىىت  

ثسىىنتنتثل الىى كني  المىىتدي ثالمعنىىثي ثالعقثبىى  يىى  هىىذه  .المنصىىثص يليهىىت فىىي هىىذا القىىتنث و
 .الج طم 

 الركن المادي:: أوالً 
هىىت أيىىاله بسىىلثك سىىلبي يتمثىىل فىىي المنصىىثص يلي 11يتحقىىق الىى ك  المىىتدي فىىي   

  السىىتبق 1982لعىىت   2يىىد  االلتىىزا  بتشىىت اةت  الثقتيىى  المنصىىثص يليهىىت فىىي القىىتنث   قىى  
 .ذك ه ثالالئح  التنحيذي  الصتد ة بمقتضته

ينىدمت تخىتلف  11حي  تقث  ج طمى  مختلحى  احتيتةىت  األمىت  النىثثي ثفقىت  لىنص   
كىىز البحىىث  التىىي تقتضىىي ةبيعىى  يملهىىت اسىىتعمتل المؤسسىىت  ثالمصىىتن  ثالمستشىىحيت  ثم ا

ثيلىى  ذلىىك تقىىث  هىىذه  .اإلشىىعتيت  المؤطنىى  االشىىت اةت  الالزمىى  للثقتيىى  مىى  خةىى  اإلشىىعت 
 .الج طم  بسلثك سلبي يتمثل في ت ك االلتزا  بتالحتيتةت  الختص  بتألمت  النثثي 

تبق ذك هىت فىي السى 13ثطتمثل ال ك  المتدي في الج طمى  المنصىثص يليهىت بتلمىتدة  
سلثك سلبي يتحقق يندمت تهمل الجهىت  المى خص لهىت بتسىتعمتل أجهىزة األشىع  المؤطنى  فىي 

  .تثاف  كتف  االشت اةت  الالزم  للثقتي  م  اإلشعت  ثأخةت  التع ض ل 
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ثبتلتىىىتلي فسنىىى  تىىى ك االلتىىىزا  بتحتيتةىىىت  الثقتيىىى  الالزمىىى  مىىى  اإلشىىىعت  المىىىؤط  ينىىىد  
ثانعىىدا  هىىذه االحتيتةىىت  فىىي أمىىتك  ثجىىثد أجهىىزة اإلشىىعت  أيضىىت   اسىىتعمتل أجهىىزة اإلشىىعت 

يعىىى ض الجهىىىت  المىىى خص لهىىىت بتسىىىتعمتل هىىىذه األجهىىىزة للمسىىىتءل  يىىى  ج طمىىى  يىىىد  م ايىىىتة 
 .االحتيتةت  الالزم  للثقتي  م  اإلشعت  المؤط 

 الركن المعنوي:: ثانياً 
إذا نص القىتنث  يلى  م  المع ث  أ  كتف  الج ائ  ت تك  أصال  بة طق العمد إال  

ثفيمت يتعلق بج طم  يد  م ايىتة االحتيتةىت  الالزمى  للثقتيى   .إمكتني  ا تكتبهت بة طق الخة 
مىىى  اإلشىىىعت  فسنهىىىت تتحقىىىق بتإلهمىىىتل فىىىي تىىىثاف  االشىىىت اةت  الالزمىىى  للثقتيىىى  مىىى  مخىىىتة  

هىىذه اإلشىىعت ، كمىىت تتحقىىق ينىىدمت ال يلتىىز  بهىىذه االشىىت اةت  يىى  قصىىد، ثيلىى  ذلىىك تتحقىىق 
الج طمىى  بتلصىىث ة الغيىى  يمديىى  ثالعمديىى  أل  المشىى   لىى  يىىنص يلىى  ضىى ث ة تىىثاف  القصىىد 
الجنتئي ال تكتبهت، ثبهذا فىس  يىد  اتخىتذ احتيتةىت  األمىت  النىثثي مى  مخىتة  اإلشىعت  قىد 

 .ينتج بتثاف  أحد صث تي ال ك  المعنثي العمد أث الخة 
 العقوبة:: ثالثاً 

الثقتيىىى  الالزمىىى  مىىى  أخةىىىت  اإلشىىىعت  بتلنسىىىب  للجهىىىت  إ  يىىىد  م ايىىىتة اشىىىت اةت   
المىىى خص لهىىىت بتسىىىتعمتل أجهىىىزة اإلشىىىعت  فىىىي هىىىذه األجهىىىزة أث فىىىي األمىىىتك  المثجىىىثدة بهىىىت 

 14ث 13يع ض هذه الجهىت  إلى  مصىتد ة هىذه األجهىزة ثالىتححظ يليهىت حسى  نىص المىتدة 
  .1982لعت   2م   ق  
مى  الحقى ة الثتنيى   15المشىع  فقىد نصى    ثبتإلضتف  إل  يقثب  المصىتد ة لوجهىزة 

منهىىىت مىىى  ذا  القىىىتنث  يلىىى  أنىىى  يعتقىىى  بىىىتلحب  مىىىدة ال تزطىىىد يىىى  سىىىت  أشىىىه  ثبغ امىىى  ال 
تجتثز متئ  دينت  أث بسحىدى هىتتي  العقىثبتي  كىل مى  يخىتلف أي حكى  آخى  مى  أحكىت  هىذا 

لصىىتد ة بمقتضىىتهت ث القىىتنث  أث اشىىت اةت  الثقتيىى  المنصىىثص يليهىىت فىىي الالئحىى  التنحيذيىى  ا
ايتبىىى  هىىىذه ثمىىى  العقثبىىى  المقىىى  ة بمقتضىىىتهت أ  المشىىى    15بهىىىذا فسنىىى  يتضىىىك مىىى  نىىىص   
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الج طمىىى  جنحىىى ، ثأ  هىىىذه العقثبىىى  تخي طىىى  فىىىيمك  للقتضىىىي أ  يثقىىى  يلىىى  الحتيىىىل إحىىىدى هىىىذه 
العقثبتي  أث يثقعهمت معىت ، ثفىي كلتىت األحىثال فىس  يقثبى  الحىب  التىي ال تزطىد يى  سىت  أشىه  
ث الغ امىى  التىىي ال تتجىىتثز متئىى  دينىىت  ال تعىىد يقثبىى   اديىى  لهىىذه الجنحىى ، األمىى  الىىذي يتعىىي  
معىى  يلىى  المشىى   الليبىىي أ  ي فىى  الحىىد األيلىى   للغ امىى  ثالحىىب  معىىت ، كمىىت ينبغىىي أ  يحىىدد 

ثفىىىق القثايىىىد   دنىىىللحىىىب  حتىىى  ال يمكىىى  للقتضىىىي النىىىزثل بتلعقثبىىى  إلىىى  الحىىىد األ  دنىىىألالحىىىد ا
 حقيقت لاللتزا  بنصثص القتنث  ث ثقتي  م  خة  اإلشعت  المؤط .العتم  ت

 املطلب الثالث

 اإلشكاليات اليت تثريها جرائم التلوث اإلشعاعي ومكافحتها
سنتنتثل في هذا المةل  اإلشكتليت  التي تثي هت ج ائ  التلث  اإلشىعتيي، كمىت أننىت  

 ا هت ثذلك يل  النحث التتلي: سنبح  في مكتفح  هذه الج ائ  ث ة ق الثقتي  م   أض  
 .  التي تثي هت ج ائ  التلث  اإلشعتييتالح   األثل: اإلشكتلي 
 .الح   الثتني: مكتفح  ج ائ  التلث  اإلشعتيي 

 الفرع األول

 اإلشكاليات اليت تثريها جرائم التلوث اإلشعاعي
يهىىىىت، تثيىىىى  جىىىى ائ  التلىىىىث  اإلشىىىىعتيي بعىىىىض اإلشىىىىكتليت  كتىىىى خ  ظهىىىىث  النتيجىىىى  ف 

ثصىىىعثب  إثبىىىت  الخةىىى  فىىىي جىىى ائ  التلىىىث  بتإلشىىىعت  غيىىى  العمديىىى ، فضىىىال  يىىى  كىىىث  هىىىذه 
الجىىى ائ  تعىىىد مىىى  جىىى ائ  الخةىىى   لصىىىعثب  تحقىىىق الضىىى   الحعلىىىي حىىىتل ا تكتبهىىىت، ثهىىىذا مىىىت 

 :سنتع ض ل  تبتيت  
 تأخر ظهور النتيجة وعدم تحديدها:: أوالً 

ت  مختلىىف يىى  زمىىت  ا تكىىت  قىىد يت اخىى  تحقىىق النتيجىى  اإلج اميىى  فتحىىد  فىىي زمىى 
السلثك اإلج امي بمعن  أ  النتيجى  اإلج اميى  ال تتحقىق يقى  السىلثك مبتشى ة أث بعىده بحتى ة 
قصي ة  بحي  يمك  القثل ب نهمت قد تحققت في زم  ثاحد  أي أ  الى ك  المىتدي للج طمى  بىدأ 
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نمت تت اخى  فىال تتحقىق إال بعىد فتى  ة زمنيى  ةثطلى  مى  ثانته  في لحظ  محددة في الزمت ، ثا 
ثت اخىىي النتيجىى  ، (1)اللحظىى  التىىي تىى  فيهىىت السىىلثك اإلج امىىي المكىىث  لج طمىى  التلىىث  البيئىىي

اإلج امي  م  النتحيى  الزمنيى  مسى ل  كثيى ة الثقىث  فىي جى ائ  التلىث  اإلشىعتيي، ثط جى  ذلىك 
  ت ثي اتى  فىي للةبيع  االستثنتئي  للض   النتتج ي  ج ائ  التلث  اإلشىعتيي، ثالىذي ال تظهى

مث  غي  محددة قد تصل إل  يش ا  السني   .(2)أغل  األحيت  إال بعد فت ة كا
ثطتكث  الى ك  المىتدي فىي جى ائ  التلىث  اإلشىعتيي شى ن  شى   الجى ائ  األخى ى مى   

 سلثك ثنتيج  ثبينهمت  ابة  سببي .
تهىىىت إال أ  النتيجىىى  فىىىي جىىى ائ  التلىىىث  اإلشىىىعتيي تتسىىى  بخىىىثاص ذاتيىىى  يصىىىع  ثبث  

كتىىى خ  ظهث هىىىت، فمىىى  الثتبىىى  يلميىىىت  أ  تىىىداثل المىىىثاد المشىىىع  بصىىىث ه المختلحىىى  يىىىؤدي إلىىى  
األض ا  بتإلنست  ثالبيئى ، ثقىد ال يظهى  أث هىت فىث  مبتشى ة السىلثك اإلج امىي، بىل قىد يتى خ  

 الض   النتتج ينهت لعدة سنثا  ليبدأ في الظهث .
 ائ   اجى  إلى  البعىد الغيى  محىدثد ياضت  إل  ذلك يد  تحديىد النتيجى  فىي هىذه الجى 

لنتتئجهىت، فتإلشىىعتيت  حىىي  تنةلىىق تىؤث  يلىى  يىىدد غيىى  محىدثد مىى  البشىى ، بتإلضىىتف  إلىى  
أ  انةىىالق الغبىىت  الىىذ ي يىىؤدي إلىى  تلىىث  ينتصىى  البيئىى  ث يمتىىد أثىى ه ألبعىىتد غيىى  متنتهيىى ، 

   .(3)ثم  هنت ت تي صعثب  تحديد النتيج  مكتنيت  
يتعىىىي  يلىىى  المشىىى   الليبىىىي أ  يىىىنص يلىىى  بعىىىض أنىىىثا  مىىى  لىىىذلك نىىى ى أنىىى  كىىىت   

السىىلثك المىىؤث  بصىى   النظىى  يىى  تحقىىق أث يىىد  تحقىىق نتيجىى  معينىى ، كخةىى  تىىداثل المىىثاد 
ثالنحتيىىىىت  المشىىىىع  ثحظىىىى  اسىىىىتي ادهت أث إقتمىىىى  أي منشىىىىآ  لمعتلجتهىىىىت بشىىىىكل صىىىى طك نظىىىى ا  

                                                           

  .96 ، ص 1985د. نث الدي  هنداثي، الحمتي  الجنتئي  للبيئ ، دا  النهض  الع بي ، القته ة،  -1

أكثىى   اجىى : أ. محمىىثد سىىعد، اسىىتق اء لقثايىىد المسىىؤثلي  المدنيىى  فىىي منتزيىىت  التلىىث  البيئىىي،  لتثضىىيك -2
 .بعدهت ثمت 333 ، ص1994دا النهض  الع بي ، القته ة  

 .67د. هدى قشقثش، م ج  ستبق، ص -3
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السىلثك يكحىي سىثاء تحققى   لخةث ة تىداثل هىذه المىثاد بكىل صىث هت أث التعتمىل فيهىت، فمجى د
 .نتيج  معين  أ  ل  تتحقق

 صعوبة إثبات الخطأ في جرائم التلوث اإلشعاعي غير العمدية: : ثانياً 
ل  يض  المش   الليبي تع طحت  للخة  غي  العمدي يثضك مقثمتت  األستسي  ثاكتحى   

يلى  أنى  وثت تكى   يقثبىت ، ثالتىي تىنص 63ب   أث د صث ا  ل  فىي الحقى ة الثتلثى  مى  المىتدة 
)الجنتي  أث الجنح ( ي  خة  يندمت ال يكث  الحتد  مقصثدا  ثلىث كىت  الحتيىل يتثقعى ، إذا 
ثقىىى  يىىى  إهمىىىتل أث ةىىىيش أث يىىىد  د ايىىى  أثيىىىد  م ايىىىتة القىىىثاني  أث اللىىىثائك أث األثامىىى  أث 

 األنظم و.
ثمىىى  تع طىىىف الخةىىى  غيىىى  العمىىىدي يتضىىىك أنىىى  يقىىىث  يلىىى  ينصىىى ط  همىىىت: إخىىىالل  

جىىتني بثاجبىىت  الحيةىى  ثالحىىذ ، ثالعالقىى  النحسىىي  التىىي تىى ب  مىىت بىىي  إ ادة الجىىتني ثالنتيجىى  ال
 اإلج امي .
ثنالحىىظ أ  الج طمىى  الغيىى  يمديىى  فىىي مجىىتل التلىىث  النىىثثي يصىىع  أحيتنىىت  إثبىىت   

الخة  فيهت ثالتحقق م  اإلخالل بثاجبت  الحية  ثالحذ  م  جتن  م تكى  الحعىل يجى  أ  
 لضتب  مثضثيي مجى د مقتضىته مىدى قىد ة الشىخص العىتدي يلى  تثقى  النتيجى  يتحدد ثفقت  

الغي  مش ثي  حيى  ال يجى  أ  نلجى  إلى  معيىت  شخصىي ينظى  فقى  إلى  قىد ا  الشىخص 
 .الح ص الختص  في التثق  أث

أمىىت يىى  العالقىى  النحسىىي  بىىي  إ ادة الجىىتني ثالنتيجىى  اإلج اميىى  فلهىىت صىىث تت  صىىث ة  
يىي حيى  ال يتثقى  فيهىت الجىتني حىدث  النتيجى  ، فىال يبىدل أي جهىد لتالفيهىت الخة  الغيى  ثا 

 غ  أ  ذلك كت  ممكنت  ثفىي اسىتةتيت  بىل ثمى  ثاجبى  الحيلثلى  دث  حىدثثهت ، أمىت الصىث ة 
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الثتنيىى  فهىىي تمثىىىل الخةىى  الىىىثايي ، حيىى  يتثقىىى  الجىىتني حىىىدث  النتيجىى  ثلكنىىى  يعتمىىد يلىىى  
 .(1)تتج  إ ادت  إليهتمهت ت  في تجن  ثقثيهت حي  ل  

ثمى  الثاضىك أ  صىث ة الخةى  الىثايي، حيى  تثقى  حىدث  النتيجى  هىي أخةى  مى   
صث ة الخةى  الغيى  ثايىي فىسذا كىت  هىذا هىث الحىتل مى  الجى ائ  العتديى ، فتلحىتل أشىد خةىث ة 

 .في الج طم  النثثي ، حي  المختة  الغي  محدثدة بتإلنست  ثالبيئ 
هىىذه الجىى ائ  تىى تي مىى  صىىعثب  مع فىى  القثايىىد العلميىى  ثصىىعثب  إثبىىت  الخةىى  فىىي  

الثتبتىىى  فىىىي التعتمىىىل مىىى  المىىىثاد المشىىىع  ، ثقلىىى  يىىىدد المتخصصىىىي  فيهىىىت، ثضىىى ث ة ثجىىىثد 
األجهزة الالزم  للمعتينى ، كمىت أ  تحديىد الخةى  الحنىي يقتضىي د اسى  كىل الم احىل التىي تمى  

التعتمىىىل الىىىدقيق مىىى  تلىىىك المىىىثاد بهىىىت المىىىثاد المشىىىع  إلىىى  أ  تصىىىبك نحتيىىىت  ثمع فىىى  كيحيىىى  
الخةىى ة، لىىذلك يجىى  أ  ياجىى   مجىى د السىىلثك بصىى   النظىى  يىى  حىىدث  نتيجىى  معينىى  فىىي 
نةتق التعتمل م  المثاد المشىع ، ثبتلتىتلي التثسى  فىي الجى ائ  الشىكلي  ثذلىك تالفيىت  لصىعثب  

 .(2)إثبت  الخة  في مجتل ج ائ  التلث  بتإلشعت 
 رر في جرائم التلوث اإلشعاعي: صعوبة إثبات الض: ثالثاً 

يىى  التلىىث ، مقتضىىبت  إلىى  حىىد  ئجىىتء تع طىىف المشىى   الليبىىي للضىى   البيئىىي النتشىى 
كبيىى ، حيىى  ي فىى  ب نىى  وحتلىى  أث ظىى   ينشىى  ينىى  تعىى ض صىىح  اإلنسىىت  أث سىىالم  البيئىى  

 .(3)للخة  نتيج  لتلث  ميته البح  أث الهثاءو
لبيئىىي يتحقىىق بمجىى د تعىى طض صىىح  ثكمىىت هىىث ثاضىىك مىى  التع طىىف فىىس  الضىى   ا 

اإلنسىت  أث سىىالم  البيئىى  للخةى ، إذ ال يشىىت   حسىى  محهىىث  المشى   الليبىىي  تحقىىق الضىى   
 .البيئي فعال  للقثل بتثاف ه

                                                           

 .ثمت بعدهت 507د. ف ج صتلك اله طش، م ج  ستبق، ص -1

  .71د. هدى قشقثش، الم ج  ستبق، ص -2

 .بش   حمتي  البيئ  2003لسن  15م  المتدة األثل  م  القتنث   ق   3البند  -3
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كمىىىت أ  المشىىى   الليبىىىي لىىى  يشىىىغل نحسىىى  ببيىىىت  متىىى  يمكىىى  القىىىثل بتعىىى ض صىىىح   
 .(1)ق ذلكاإلنست  أث سالم  البيئ  للخة ، ثفي أي  حتل  أث ظ   يتحق

ثم  تقىد  العصى  تتزايىد بشىكل ملحىثئ جى ائ  التعى طض للخةى ، ثا   ظلى  الغتلبيى   
العظمىى  مىى  الجىى ائ  التىىي يىىنص يليهىىت المشىى   جىى ائ  ضىى   تلىىك التىىي يت تىى  يلىى  نشىىت  
الجىىتني فيهىىت فقىىدا  أث نقىىص للحىىق محىىل الحمتيىى  القتنثنيىى ، أمىىت جىى ائ  التعىى طض للخةىى  فىىال 

ال مج د خة  يهىدد الحىق أث المصىلح  التىي يحميهىت القىتنث  أي مجى د يشت   فيهت المش   إ
التهديىد بتلضى   ثلىىي  الضى   فىىي حىد ذاتىى ، ثيعتبى  هىذا التهديىىد بتلضى   هىىث النتيجى  التىىي 

 .استلزمهت المش   لتثقي  العقت 
ثيعىى   الخةىى  أنىى  حتلىى  ثاقعيىى  ينشىى  ينهىىت احتمىىتل حىىدث  ايتىىداء ينىىتل مىى  الحىىق  

  فتلخة  هث احتمتل حدث  الضى  ، ثمعيىت  االحتمىتل فىي الخةى  يجى  أ  المحمي قتنثنت  
يحهىى  مىى  خىىالل منظىىث ه العلمىىي، فممىىت الشىىك فيىى  أ  أفعىىتال  معينىى  فىىي التعتمىىل مىى  المىىتدة 

 .المشع  تمثل خة ا  يهدد بحدث  الض  
فتالحتمتل هث مقيت  كمي لتحقيق نتيج  معين ، ثبتلتتلي لث ل  يظه  ض   معىي   

جىى  التعىىى ض لإلشىىعت  أث التعتمىىىل بىىتلمثاد المشىىىع  فىىس  تخحيىىىف الخةىى  بتحتمىىىتل حىىىدث  نتي
 .(2)ض   في المستقبل يعتب  كتفيت  لتج ط  السلثك

ثبنتء  يل  ذلك ن ى أنى  ينبغىي يلى  مشى ينت البيئىي أ  يكتحىي فىي كثيى  مى  جى ائ   
نتيجىى  معينىى  حىىتل التلىىث  اإلشىىعتيي بتلسىىلثك ك حىىد ينتصىى  الىى ك  المىىتدي، ثلىىث لىى  تتحقىىق 

ا تكىىت  السىىلثك اإلج امىىي، أل  أغلىى  جىى ائ  التلىىث  بتإلشىىعت  ال يتحقىىق الضىى   فيهىىت فىىي 
الحتل، بل يت اخ  كمت سىبق القىثل تحقيىق النتيجى  اإلج اميى  لحتى ة مى  الىزم ، ثبتلتىتلي فسنهىت 

 .تاعد ج ائ  خة  تهدد بتلض   المستقبلي
                                                           

 .373، 372د. ف ج صتلك اله طش، م ج  ستبق، ص -1

 .71د. هدى قشقثش،  م ج  ستبق ، ص -2
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 الفرع الثاني

 اعيمكافحة جرائم التلوث اإلشع
ل  تحظ مشكل  آثت  استخدا  األسلح  النثثي  بتالهتمت  الكىتفي مى  قبىل المؤسسىت   

الدثليىىىى ، ثاالهتمىىىىت  بهىىىىت مجىىىى د جهىىىىثد متنىىىىتث ة  ثذلىىىىك لعىىىىد  ثجىىىىثد إحصىىىىتءا  دقيقىىىى  حىىىىثل 
المسىىىتحت  الملثثىىى  ثتحديىىىدهت، كمىىىت أنىىى  ال تثجىىىد متتبعىىى  حقيقيىىى  مىىى  قبىىىل المؤسسىىىت  لهىىىذا 

  .(1)المثضث 
ذ نتحىىد   يىى  مخىىتة  التلىىث  اإلشىىعتيي فسننىىت ال ننسىىي أ  ليبيىىت كتنىى  منىىذ يىىت   ثا 
  ثحتىىى  يثمنىىىت هىىىذا مسىىى حت  للعمليىىىت  العسىىىك ط ، فقىىىد تع ضىىى  منىىىتةق ثاسىىىع  مىىى   2011

األ اضي الليبي  للقصف الجثي ثالصت ثخي بتستخدا  االيتىدة الح بيى  التىي تحمىل مكثنتتهىت 
اليتدة م  آثت  كت ثي  يل  البيئى  ثالصىح  لىي  ينص  اليث انيث  المش ، ثمت ستت ك  هذه ا

   .في ليبيت فق  بل ث جثا هت اإلقليمي ثالجغ افي
ثالسؤال الذي ية ح نحس  في هذا المثضث  هث مت مدى حج  المخىتة  اإلشىعتيي   

 في ليبيت ج اء القصف الجثي ثمت نث  األم اض التي قد تنتج ي  ذلك؟ 
  المىىثاةني  بعىىد الحىى ث  ثيعجىىز األةبىىتء حيىى  يالحىىظ أيىى اض غ طبىى  تظهىى  يلىى 

يىى  تشخيصىىهت كت تحىىت  نسىىب  اإلصىىتبت  بىىتألم اض السىى ةتني  ثازديىىتد الىىثالدا  المشىىثه ، 
األمىى  الىىذي يىىىديث للبحىى  حىىثل مىىىدى خةىىث ة االسىىىتعمتل المحىى   للسىىالح النىىىثثي فىىي ليبيىىىت 

ت، ث ذلىىىك يلىىى  ثمحتثلىىى  تىىىدا ك آثىىىت  التلىىىث  اإلشىىىعتيي ثالثقتيىىى  مىىى  األضىىى ا  التىىىي يسىىىببه
 النحث التتلي : 

                                                           

1- http://www.dhiqar.net/Art.php  

http://www.dhiqar.net/Art.php?id=27777


 211                                                                                                                                                   مجلة البحوث القانونية

 

 

 االستعمال المفرط للسالح النووي في ليبيا: : أوالً 
إ  األسلح  النثثي  التي اسىتخدم  فىي يمليىت  القصىف الصىت ثخي ثالجىثي يلى   

لبيبىىىت اسىىىتهدف  الىىىد ث  ثالىىىدبتبت  ثمخىىىتز  األسىىىلح  ثالمالجىىىئ العسىىىك ط  ثالمدنيىىى  بمىىىت فيهىىىت 
كبىى  تىىدمي  ممكىى  بهىىذه االيتىىدة المح مىى  دثليىىت  لقىىد تهت الخت قىى  المةىىت ا  الليبيىى   إلحىىدا  أ

في التدمي ، ثهىذه االيتىدة المشىع  سىتت ك ث اءهىت آال  األةنىت  مى  شىظتيت القنتبىل ث ؤث  
 الصثا طت ثالنحتيت  التي تحتثي يل  كميت  م  اليث انيث  المش  تقد  بتألةنت .

تسلسىىل  النصىىهت  نىىثثي حىى ا ي أث ثطنىىتج محعىىثل األسىىلح  النثثيىى  مىى  تحىىتيال  م 
انشةت  نثثي، ثتجم  في ت ثي هت بي  األسلح  الحت ق  ثالمتحج ة ثالمشع  ذا  القىثة الهتئلى ، 
ثتعتب  األسلح  المتحج ة ثالحت ق  أسىلح  تقليديى ، أمىت الكيميتئيى  ثاإلشىعتيي  ثالنثثيى  فتعتبى  

  .(1)م  أسلح  الدمت  الشتمل

الحيثي ثتلثطثى  بنظىتئ  مشىع  ذا  أيمىت  إشىعتيي  ةثطلى  حي  يت  تدمي  المحي   
جدا ، كمت يمكى  لىدقتئق اليث انيىث  التىي تت كهىت انشىةت ا  القىذائف ثااليتىدة الح بيى  االنتشىت  
بسىىىى ي  كبيىىىى ة تقةىىىى  خاللهىىىىت مسىىىىتفت  بعيىىىىدة بحكىىىى  ح كىىىى  ال طىىىىتح، ثختصىىىى  فىىىىي المنىىىىتةق 

األجسىتد البشى ط  يبى  التىنح  أث السلسىىل   الصىح اثي  المحتثحى ، ثكىذلك يمكنهىت االنتقىتل إلىى 
الغذائيىى  مىى  خىىالل تلثطىى  الميىىته السىىةحي  ثالجثفيىى ، مسىىبب  يثامىىل إضىىتفي  ثمعقىىدة بحعىىل 

 .(2)آليت  اإلصتب  النتجم  ي  التع طض اإلشعتيي الداخلي ثمت ينتج ين  م  أم اض يدة
لىىىى  فتىىىى ة كمىىىىت إ  األمىىىى اض النتجمىىىى  يىىىى  التعىىىى ض اإلشىىىىعتيي متنثيىىىى  ثتعتمىىىىد ي 

التعىىى طض اإلشىىىعتيي ثحجىىى  التلثطىىى  سىىىثاء فىىىي الحىىىتال  النتتجىىى  يىىى  تحجيىىى ا  نثثيىىى ، أث 
التع ض إل  مثاد ثنحتيت  نثثي  إشعتيي ، كلهت تىؤدي إلى  اإلصىتبت  بىتألم اض السى ةتني  

                                                           

حمد، التلث  البيئي في الثة  الع بي ثاقع  ثحلىثل معتلجتى ، الشى ك  الدثليى  للةبتيى ، أسيد يتشث   .د -1
  .61 ، ص 2006القته ة، الةبع  األثل ، 

2- http://www.dhiqar.net/Art.php 

http://www.dhiqar.net/Art.php?id=27777
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كسىى ةت  الىىد  ثالغىىدة الد قيىى ، ثال ئىى  ثالقصىىث  الكلىىثي ثالعقىى  ثاإلجهىىتض المبكىى  ثالىىثالدا  
 ضعف الجهتز المنتيي سثاء للحيثا  أث اإلنست .المشثه  ث 
ثتجىىد  اإلشىىت ة إلىىي أ  اتسىىت  حجىى  القصىىف الجىىثي ثالصىىت ثخي يلىى  ليبيىىت إبىىت   

  2011الغىىىىىت ا  الجثيىىىىى  لحلىىىىىف النىىىىىتتث خىىىىىالل الحىىىىى   الليبيىىىىى  ضىىىىىد النظىىىىىت  السىىىىىتبق يىىىىىت  
  كىىتليث انيث  ثاالسىىتعمتل المحىى   للقىىثا  األم طكيىى  ثالغ بيىى  لوسىىلح  التىىي تحمىىل مىىثاد مشىىع

م  ش ن  أ  يشكل خة ا  كبي ا  يلى  الليبيىي  مسىتقبال ، حيى  أ  اإلشىعت  النىثثي سيضىتيف 
المزطىىد مىى  م ضىى  السىى ةت  ثحىىتال  الىىثالدا  المشىىثه  ثالتشىىثهت  الخلقيىى  لمثاليىىد بشىى ط  
ثحيثانيىى  ثانتشىىت  التلىىث  البيئىىي يلىى  نةىىتق ثاسىى  يتجىىتثز حىىدثد منىىتةق اإلشىىعت  المبتشىى ة 

  .(1)تحت  العمليت  الح بي  ثالمنشآ  المستهدف ثس
ثبمىىت أ  حلىىف شىىمتل األةلسىىي )النىىتتث( يسىىتخد  كمىىت سىىبق ثذك نىىت صىىثا طت تحىىثي  

يلى  مسىتثى  ؤثسىهت مىتدة اليث انيىث  المنضى  ثهىي مىتدة سىتم  جىدا  ثخةيى ة ثمح مى  دثليىىت  
تةق التىىي تع ضىى  بىىذلك أصىىبح  الحتجىى  اليىىث  ملحىى  لتحقىىد أخةىىت  اإلشىىعت  النىىثثي بتلمنىى

للقصىىف. كمىىت ينبغىىي إتبىىت  الةىى ق العلميىى  للتصىى   مىى  المىىثاد الكيمتثيىى  التىىي قىىت  النظىىت  
، تحتديىىىت  لحىىىدث  أي أضىىى ا  مسىىىتقبلي  نتيجىىى  لتسىىىى   (2)السىىىتبق بتخزطنهىىىت بتأل اضىىىي الليبيىىى 

   .ةالمىثاد المشع  إل  ةبقت  الت بى  ثالميته الجىثفي  ثمت ينج  ي  ذلك م  أض ا  خةي  
ثال يزال ت ثي ا  م حل  الح   الليبي  ضد النظىت  السىتبق ثالقصىف الجىثي لةىتئ ا   

حلىىف النىىتتث لوهىىدا  العسىىك ط  ثمىىت يت تىى  يليىى  مىى  آثىىت  مسىىتقبال ، اليىىزال هىىذا كلىى  ةىىي 

                                                           

        .28إينت  محمد العبيدي، م ج  ستبق ، ص. أ -1

الحيتىث ي،  ث  للىدكتث  يبىدالقتد يىمقتل  بعنثا  مقت بت  حثل ثاق  التلىث  البيئىي فىي ليبيىت بىي  األمى  ثال -2
  ، منشث ة يل  المثق :   2/4/2012سبهت الجنث  الليبي 

http://www.almanaralink.com  

http://www.almanaralink.com/


 213                                                                                                                                                   مجلة البحوث القانونية

 

 

الغمىىثض، ث  بمىىت يعىىثد الغمىىثض فىىي جتنىى  كبيىى  منىى  إلىى  ةم نىى  المىىثاة  ث تحىىتدي بىى  
 .ف النقت  ي  حقيق  مت ج ى أمت  مختث  المستقبلال ي  ثالحز  فيمت لث كش

 الوقاية من آثار التلوث اإلشعاعي: : ثانياً 
خىىىىىالل السىىىىىنثا  المتضىىىىىي  ظهىىىىى   العديىىىىىد مىىىىى  الشىىىىىثاهد يلىىىىى  انتشىىىىىت  الملثثىىىىىت   

اإلشعتيي  في البيئ  العتلمي  ثكل هذه األحدا  التىي شىهدهت العىتل  بىل ث بمىت سيشىهد المزطىد 
ة نمىىىث التلىىىث  اإلشىىىعتيي ثازداد بىىىذلك القلىىىق مىىى  زطىىىتدة آثىىىت ه يلىىى  منهىىىت سىىىتهم  فىىىي زطىىىتد

اإلنسىىت  ثبيئتىى  التىىي تحتىىتج إلىى  زطىىتدة التىىدابي  ثالحلىىثل العتجلىى  فىىي بعىىض منىىتةق العىىتل ، 
يالثة يل  ذلك ف   مختة  اإلشعت  أصبح  هتجست  يقلق مضتج  العديد م  سكت  الكى ة 

الىىذ ي مىى  قبىىل القىىثى العتلميىى  المتلكىى  لهىىذا النىىث  األ ضىىي  نتيجىى  التلىىثيك بتسىىتخدا  السىىالح 
 .م  األسلح 

ثتتعىىىىدد ةىىىى ق انتشىىىىت  الملثثىىىىت  اإلشىىىىعتيي  الصىىىىنتيي  بتعىىىىدد مصىىىىتد هت ثبتلتىىىىتلي  
تتحىىىىتث  د جىىىى  مختة هىىىىت ثةىىىى ق الحىىىىد مىىىى  انتشىىىىت هت ثيمثمىىىىت  فىىىىس  هنىىىىتك مصىىىىتد  للتلىىىىث  

زالىى  آثىىت ه مثلمىىت يحىىد  فىىي  اإلشىىعتيي يلىى  نةىىتق ضىىيق يجعىىل مىى  السىىهل السىىية ة يليىى  ثا 
معتمىىل القيىىت  لإلشىىعت  ينىىد انسىىكت  مىىتدة مشىىع  مىىثال  يلىى  أ ضىىي  المعمىىل أث غيىى  ذلىىك 
ممىت يمكى  المختصىىث  مى  إزالى  هىىذا التلىث  بستبىىت  ةى ق يلميى  بسىىية ، ثبتلتىتلي ال يحتىىتج 

نحتق المتل البتهظ حيتل ذلك.  إل  اتختذ إج اءا  ثقتئي  يتلي  ثا 

ذه الملثثىىت  قىىد تحىىد  يلىى  نةىىتق ثاسىى  يجعىىل مىى  المسىىتحيل ثهنىىتك أنىىثا  مىى  هىى  
الهيئىىىىت   السىىىىية ة يلىىىى  مخىىىىتة ه إال بستبىىىىت  التثصىىىىيت  التىىىىي تىىىىنص يليهىىىىت المنظمىىىىت  أث

المتخصصىى  فىىي هىىذا المجىىتل، ثيحتىىتج إلىى  تعىىتث  دثلىىي كبيىى  مىى  اجىىل الحىىد مىى  مخىىتة ه 
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ت ج السىية ة ثبتلتىتلي يظىل الصحي  ثاالقتصتدي  حي  أ  إزالت  م  البيئى  العتلميى  تصىبك خى
  .)1)السبيل إل  أزالت  م  البيئ  شب  مستحيل

تىثفي  المالبى  ثاألحذيى   ثللثقتي  م  أض ا  اإلشعت  في مجىتل العمىل فسنى  ينبغىي 
لىىزامه  بت تىىدائهت فىىي أمىىتك  العمىىل،  الثاقيىى  مىى  اإلشىىعت  للعىىتملي  المتعىىتملي  مىى  اإلشىىعت  ثا 

ثفىتك ملىف ةبىي لكىل يتمىل يشىمل كتفى   ،تلىك المجىتال  ثيمل فحثص دث طى  للعىتملي  فىي
المعثقت  الةبي  ثنتتئج الححثص المتعلق  ب  بتإلضتف  إل  إج اء المسك اإلشىعتيي لمنةقى  

 .العمل أثنتء العمل ث بعده بة طق  دث ط 
كمت ينبغي أ  يحظ  يل  العتملي  في تلك المجتال  الخ ثج بمالب  العمىل حتى  ال تنتقىل 

مىىىثاد المشىىىع  إلىىى  خىىىت ج مثاقىىى  العمىىىل، ثأال  يصىىى ح بتلعمىىىل فىىىي مجىىىتال  متعلقىىى  معهىىىت ال
بتإلشىىعت  لمىى  هىى  أقىىل مىى  ثمتنيىى  يشىى  يىىت  أث يعىىتنث  مىى  فقىى  الىىد  أث ثجىىثد شىىقثق أث 

، (2)أث سىىبق لهىى  العمىىل فثبىى  تىى ث ه  بتإلشىىعت  ،جىى ثح بتلجلىىد أث لىىديه  يىىتدة قضىى  األظىىتف 
فالبىد مى  إخالئهىت فىث ا  مى  سىكتنهت مى  إجى اء  ،ألي سب  ثا   ثب  تلث  منةق  مت إشعتييت  

  .القيتست  اإلشعتيي  ثاتختذ مت يلز  م  إج اءا  ةبي 

ثبنىىتء يلىى  مىىت سىىبق فسننىىت نىى ى بىى   الحتجىى  اليىىث  أصىىبح  متسىى  لىىديثة الحكثمىى   
تيىىى  الليبيىىى  الحتليىىى  للقيىىىت  بثاجبتتهىىىت ثتحميلهىىىت كىىىل المسىىىؤثلي  السيتسىىىي  ثالقتنثنيىىى  ألجىىىل حم

السىىىكت  ثمنىىى  تلىىىث  البيئىىى  الليبيىىى  يلىىى  نةىىىتق ثاسىىى  فىىىس  كنىىىت نتحىىىق فىىىي أ  النظىىىت  السىىىتبق 
يتحمل كثي ا مى  اآلثىت ، لكى  تى ك مثىل هىذه األخةىت  البيئيى  المحتملى  ثختصى  تلىك النتجمى  
يىى  تسىى   المىىثاد المشىىع  إلىى  مكثنىىت  البيئىى  الليبيىى  بعىىد سىىقث  النظىىت  ال يعحىىي السىىلةت  

ديىىىدة مىىى  أخىىىذ مسىىىؤثليتهت يىىى  يىىىد  االحتىىى از المبكىىى  لهىىىذا المثضىىىث  ثسىىىث  تىىىت  الليبيىى  الج
محتسىىىبتهت يىىى  يىىىد  المتتبعىىى  لت كىىى  النظىىىت  السىىىتبق ثمىىىت خلحىىى  مىىى  كىىىثا   نتيجىىى  اسىىىتهتت ه 

                                                           

1- http://www.zangetna.com/t54973-topic 

  .174د. ممدثح حتمد يةي ، ثد. سح  مصةح  حتفظ، م ج  ستبق، ص -2
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ثيبثىىى ، كمىىىت أ  تىىى ك مثىىىل هىىىذه المىىىثاد الخةىىى ة فىىىي متنىىىتثل سىىىهل بيىىىد السىىىكت  العىىىتديي  هىىىث 
تيف معهىىت حجىى  األخةىىت  المحتملىى ، ثطتثسىى  ي ضىى  للعبىى  بمصىىي  الحيىىتة ثبىىذلك سيتضىى

  .معهت حج  مستحت  التلث  الكيميتئي ثاإلشعتيي للبيئ  الليبي 
ثأخيىى ا فسنىى  ال يمكىى  التعىىتيش مىى  مثىىل هىىذه األخةىىت  القتتلىى ، أث التغتفىىل ينهىىت ثلىىث  

أ  قضي  التعتمل مى  تسى   المىثاد  أليت   ألنهت ستبق  كت ث  في كل ثق  ثمكت  خصثصت  
  .مشع  ثالغتزا  الكيمتئي  الستم  بتت  مشكل  دثلي  مقلق  للجمي ال

ثطبقىى  التسىىتؤل حىىثل الحتجىى  الملحىى  لقيىىت  مسىىتثيت  اإلشىىعت  بليبيىىت ثبتلصىىح اء  
الليبيىىى ، ثاحتمىىىتال  التلىىىث  الكيمىىىتئي ثاإلشىىىعتيي ثمىىىدى تىىى ثي  ذلىىىك يلىىى  البيئىىى  ث صىىىح  

 .  ثسالم  األجيتل المقبل   قتئمت  
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 اخلامتة

بعىىد أ  انتهينىىت مىى  يىى ض مثضىىث  الد اسىى  ثهىىث مخىىتة  الملثثىىت  اإلشىىعتيي  فىىي  
نةتق القتنث  الجنتئي الليبي، فسننت نؤكىد يلى  أنى  مى  المثضىثيت  التىي حضى  فىي اآلثنى  
األخيىىى ة بتهتمىىىت  دثل العىىىتل  جميعىىىت  ثختصىىى  الصىىىنتيي  منهىىىت، ثقىىىد تثصىىىلنت مىىى  خىىىالل هىىىذه 

حظت  الختتمي  المستخلصى  منهىت ثالتىي تنةىثي فىي مجمثيهىت يلى  الد اس  إل  بعض المال
يىىىدد مىىى  النتىىىتئج كمىىىت بىىىدا لنىىىت مجمثيىىى  مىىى  التثصىىىيت  بغيىىى  تحقيىىىق الثقتيىىى  مىىى  مخىىىتة  

 الملثثت  اإلشعتيي . 
 النتائج: : أوالً 
ازديتد حجى  التلىث  اإلشىعتيي، فبعىد أ  كتنى  مصىتد  اإلشىعت  مقصىث ة يلى  األشىع   -1

صىىتد  الةبيعيىى  األخىى ى تىىدخل  يىىد اإلنسىىت  لتضىىيف كمىىت مىى  اإلشىىعتيت  التىىي الكثنيىى  ثالم
  .لثث  جمي  ينتص  البيئ 

تكمى  خةىىث ة اإلشىىعتيت  فىي أنهىىت تسىىب  إصىىتبت  ث أم اضىت  كثيىى ة ثبختصىى  األمىى اض  -2
السىى ةتني  ثأمىى اض الىىد  ثالجلىىد ثالنخىىت  العظمىى  ثالجهىىتز العصىىبي التنحسىىي بتإلضىىتف  إلىى  

  .ث اثي  ثالتشثهت  الجنيني األم اض ال
تحتق  مشكل  التلىث  اإلشىعتيي أد  إلى  تزايىد اهتمىت  العلمىتء بتلد اسىت  ثاألبحىت  التىي  -3

تخىتص بتلبحى  فىي صىىحت  المىثاد المشىع  ثكيحيىى  انتقتلهىت إلى  جسىى  اإلنسىت  بتإلضىتف  إلىى  
  د اس  أث هت الضت  يل  الكتئنت  الحي  ثثستئل الثقتي  م  هذا الض  .

تىى خ  ظهىىىث  النتيجىى  فىىىي جىى ائ  التلىىىث  اإلشىىعتيي ث صىىىعثب  تحديىىدهت ي جىىى  للةبيعىىى   -4
االسىتثنتئي  للضىى   النىتتج يىى  هىذه الجىى ائ  ث الىذي ال تظهىى  ت ثي اتى  فىىي غتلى  األحيىىت  إال 

  .بعد فت ة كمث  غي  محدد قد تصل إل  يش ا  السني 

لليبي فىي مثاجهى  جى ائ  التلىث  اإلشىعتيي مى  يد  فتيلي  العقثبت  المق  ة بقتنث  البيئ  ا -5
 يد  تق ط  يقثبت  ستلب  للح ط  إل  يد  تنست  قيم  الغ ام  م  الج   المقت  .  
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 التوصيات: : ثانياً 
نلىىتم  مىى  مشىى ينت تعىىديل نصىىثص قىىتنث  البيئىى  الليبىىي بتشىىديد العقثبىىت  المنصىىثص  -1

سىى  قيمتهىىت مىى  جسىىتم  الجىى   المقتىى   ث يليهىىت ث فىى  الحىىد األدنىى  لقيمىى  الغ امىى  لعىىد  تنت
  .جعل العقثبت  الستلب  للح ط  جزء م  النظت  العقتبي الختص بج ائ  التلث  اإلشعتيي

نىىىديث المشىىى   الليبىىىي لتجىىى ط  بعىىىض أنىىىثا  السىىىلثك المىىىؤث  فىىىي جىىى ائ  اإلشىىىعت  بصىىى    -2
لمشىىع ، ث ت اخىى  النظىى  يىى  تحقىىق النتيجىى  اإلج اميىى    نظىى ا لخةىىث ة التعتمىىل مىى  المىىثاد ا

   .تحقق النتيج  الضت ة م  النتحي  الزمني  في هذه الج ائ 

ينبغىي ثضى  تحىىذي ا  فىي أمىىتك  تثاجىد اإلشىىعتيت ، ثم اقبى  التلىىث  اإلشىعتيي بتتخىىتذ  -3
 إج اءا  الثقتي  ثاألمت  ثالتهثي  الالزم  في أمتك  العمل بتلمثاد المشع . 

  ثمسىىىىتثيت  اإلشىىىىعت  النىىىىثثي بتلمنىىىىتةق التىىىىي نىىىىديث الجهىىىىت  المختصىىىى  لتحقىىىىد أخةىىىىت -4
تع ضىىىى  للقصىىىىف ثالمنىىىىتةق التىىىىي ز يىىىى  بتأللغىىىىت  ،ث تحديىىىىد المنىىىىتةق الخةىىىى ة ث ثضىىىى  
يالمىىت  يليهىىت ث الىىدف  بستبىىت  سىىلثك أمنىىي ث إيجىىتد حلىىثل للسىىكت  المتضىى  ط   طثمىىت يىىت  

سىىبل إجىى اء مسىىك إشىىعتيي ث تةهيىى  األ اضىىي مىى  تلىىك األلغىىت ، كمىىت يجىى  أيضىىت تحسىىي  
حصىىثل ضىىحتيت األلغىىت  ث غيىى ه  مىى  ج حىى  الحىى   يلىى  ال يتيىى  الةبيىى  الالزمىى  ث إيىىتدة 

  .الت هيل البدني في هذه المنتةق

نؤكد يل  أهمي  ثض  سجل ثةنىي إحصىتئي لتسىجيل كىل الحىتال  السى ةتني  ث  صىد  -5
  .ثم اقب  األم اض الةت ئ  سثاء في تعدداهت أث أنثايهت

ضىى ا هت المسىىتقبلي  لكتفىى  الليبيىىي  ثمختلىىف نشىى  التثييىى  ب خةىى -6 ت  الملثثىىت  اإلشىىعتيي  ثا 
أيمت ه  ثمستثى ثقتفته  ثالت كيد يل  أهمي  قيىت  مشىت ك  فعتلى  فىي تىثخي حىدث  األضى ا  
ثاألخةت  التي تتعى ض لهىت البيئى  مى  الملثثىت  اإلشىعتيي  ثشى  حملى  إيالميى  يتمى  أكثى  

مكتني  معتلجتهتتحصيال لتكثط  صث ة إجمتلي  ي  م  .ختة  التلث  اإلشعتيي ثا 
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تق ط  المعلثمت  المتعلق  بمختة  التلث  اإلشىعتيي ضىم  المنىتهج فىي م احىل التعلىي   -7
 العت  ثالمق  ا  الختص  بتلعلث  البيئي  في جمي  كليت  الجتمع  ثأقستمهت. 

 .ثآخ  ديثانت أ  الحمد هلل    العتلمي  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 219                                                                                                                                                   مجلة البحوث القانونية

 

 

 املراجع

  :: الكتب القانونيةأوالً 
 ،الةبعىىىى  األثلىىىى  ،القىىىىته ة ،دا  النهضىىىى  الع بيىىىى  ،حسىىىىي  يبيىىىىد، الج طمىىىى  الدثليىىىى . د  -1

1979 . 
حمد، التلىث  البيئىي فىي الىثة  الع بىي ثاقعى  ثحلىثل معتلجتى ، الشى ك  أ سيد يتشث  .د -2

  . 2006 القته ة، الةبع  األثل ، الدثلي  للةبتي ،
منشىىىث ا  -جىىى ائ  تلثطىىى  البيئىىى  فىىىي القىىىتنث  الليبىىىي ث المقىىىت    ،طشفىىى ج صىىىتلك الهىىى  . د -3

   . 1999-جتمع  قت طثن   الةبع  األثل 
 ،الهيئىى  المصى ط  العتمى  للكتىىت  ،التلىىث  البيئىي ثسىبل مثاجهتى  ،محمىد نبهىت  سىثطل . د -4

 . 1999بدث  مكت  نش  
دا   ،زيىىىت  التلىىىث  البيئىىىياسىىىتق اء لقثايىىىد المسىىىؤثلي  المدنيىىى  فىىىي منت ،محمىىىثد سىىىعد. أ -5

  . 1994 ،النهض  الع بي  القته ة
المخىىىتة  اإلشىىىعتيي  بىىىي  البيئىىى   ،سىىىح  مصىىىةح  حىىىتفظ. ممىىىدثح حتمىىىد يةيىىى  ثد. د -6

 ،الةبعىىىى  األثلىىىىي ،القىىىىته ة ،ثالتشىىىى طعت  القتنثنيىىىى  فىىىىي الىىىىثة  الع بىىىىي، دا  الحكىىىى  الع بىىىىي
2005 .  

 . 1985 ،القته ة ،دا  النهض  الع بي  ،للبيئ الحمتي  الجنتئي   ،نث الدي  هنداثي  . د -7
دا   ،التلىىىىث  بتإلشىىىىعت  النىىىىثثي فىىىىي نةىىىىتق القىىىىتنث  الجنىىىىتئي ،هىىىىدى حتمىىىىد قشىىىىقثش. د -8

 .النهض  الع بي ، القته ة بدث  تت طت نش 
  :ثانيًا: الرسائل العلمية

نث  الليبىىي الحمتيىى  الجنتئيىى  للبيئىى  مىى  التلىىث  فىىي القىىت إينىىت  محمىىد مىىؤم  العبيىىدي،. أ -1
  . 2013 ،جتمع  اإلسكند ط  ،)د اس  مقت ن (،  ستل  متجستي 
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الحمتيىىى  الجنتئيىىى  لإلنسىىىت  مىىى  أخةىىىت  التلىىىث  بتإلشىىىعت   ،فىىىؤاد أمىىىي  السىىىيد محمىىىد. د -2
 . 2010 ،جتمع  ةنةت ،كلي  الحقثق  ،النثثي ود اس  مقت ن و  ستل  دكتث اه

 :(ثالثًا: شبكة المعلومات العالمية )االنترنت
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