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الخاتمة

مـــقـــــــــــدمــة
كوب دسعٌب فٖ الجؾثش الغثبثك أى اًمضثبء الشثشكخ لثذ ٗألثْى عثجبة
ػبهخ أّ عجبة خبصخ ثؾ٘ش ٗزشرت ػي رلك آصثبس ُبهثخ رزوضثي فثٖ
رصثثف٘خ الشثثشكخ لصثثذ رمغثث٘ن هْعْدارِثثب ثثث٘ي الشثثشكبء ُّثثزا ثؼثثذ
اعز٘فبء دائٌِ٘ب لؾمْلِن.
ّٗغذس ثٌب الزغبؤل ػي ك٘ف٘خ رصف٘خ الششكخ ّلغوخ هْعْدارِب؟ ّهب
هص٘ش الؾمْق الزٖ اكزغجِب الغ٘ش فٖ هْاعِخ الشثشكخ ّك٘ف٘ثخ رمثبدم
ُزٍ الؾمْق؟

الــوــجؾــــش ا ّل:
رصف٘خ الششكخ ّاٙصبس الوزشرجخ ػٌِب
ٗمصثثثذ ثبلزصثثثف٘خ اًِثثثبء عو٘ثثثغ الؼول٘ثثثبد الغبسٗثثثخ للشثثثشكخ ّرغثثثْٗخ
الوشرألثثثض المبًًْ٘ثثثخ ثبعثثثز٘فبء ؽمْلِثثثب ّدفثثثغ دًِْٗثثثب روِ٘ثثثذا لْ ثثثغ
االهْال الصبف٘خ ث٘ي ٗذٕ الششكبء.
ٗوألي المْل اى الزؼشٗف الألبهي للزصف٘خ ُٖ" كبفخ الؼول٘بد الالصهخ
لزؾذٗذ صبفٖ اهْالِب الزٕ ْٗصع ػلٔ الشثشكبء ثرشٗثك المغثوخ ثؼثذ
اعز٘فبء الؾمْق ّعذاد الذْٗى ّث٘غ هبل الششكخ هٌمْال أّ ػمبسا"
ّٗغثثزذػٌ٘ب المثثْل اى الزصثثف٘خ ّاعجثثخ ثمثثْح المثثبًْى فثثٖ عو٘ثثغ اًثثْاع
الششكبد الزٖ اعزألولذ همْهبد ّعْدُب لبًًْب ّاكزغجذ الشخص٘خ
االػزجبسٗخ صثن اًمضثذ أّطلثت ؽبُثب ثؾألثن المثبًْى ثبعثزضٌبء شثشكخ
الوؾبصخ ًِب ال رزوزغ ثبلشخص٘خ الوؼٌْٗخ.
ّػثثبدح هثثبرزن الزصثثف٘خ ثبلرشٗمثثخ الوجٌ٘ثثخ فثثٖ الؼمثثذ الز ع٘غثثٖ الشثثشكخ
ّػٌذ خلثٍْ هثي ؽألثن خثبب ررجثك اؽألثبم المثْاً٘ي الزثٖ ًثي ػلِ٘ثب
المبًْى الوذًٖ فٖ الوْاد ّ ...رلك فٖ ؽبلخ عألْد المبًْى الزغثبسٕ
ػي رلك.

الورلت ا ّل:
اؽزفبظ الششكخ ثشخص٘زِب الوؼٌْٗخ
ًظشا لوب رمزضَ٘ ػول٘بد الزصف٘خ إعشاء ثؼض الزصشفبد المبًًْ٘ثخ
كبلوربلجخ ثؾمْلِب أّ هربلجزِب ثبلذْٗى الزٖ ػلِ٘ب فئى الوششع أعبص
اعزوشاس شخص٘خ الششكخ االػزجبسٗثخ الثٔ اى رٌزِثٖ ػول٘ثخ الزصثف٘خ
ّثبلمثثذس الثثالصم لثثزلك ى ُثثزٍ االعثثشاءاد رغثثزلضم الم٘ثثبم ثزصثثشفبد
ثئعن الششكخ فلْ صالذ الشخص٘خ الوؼٌْٗخ ثوغثشد اًمضثبء الشثشكخ
صجؾذ الششكخ هلألب شبئؼب ث٘ي الششكبء هوب ٗؤدٕ لذائٌٖ الششكبء
الشخص٘٘ي الٔ هضاؽوخ دائٌٖ الششكخ فٖ الزٌف٘ذ ػلٔ اهْالِب ّلِزا
اعبصالوشثشع اى رظثثي هبلألثثخ لثثشأط هثثبل الشثثشكخ الثثزٕ ُثثْ الضثثوبى
الؼبم للذائٌ٘ي ّٗزشرت ػلٔ اؽزفثبظ الشثشكخ ثشخصث٘زِب الوؼٌْٗثخ هثب
ٗ رٖ:
 -1رظثثي هؾزفظثثخ ثثثزهزِب الوغثثزملخ ػثثي رهثثخ كثثي شثثشٗك ثثبهٌخ
لؾمْق دائٌٖ الششكخ ّؽثذُن دّى دٗثْى الثذائٌ٘ي الشخصث٘٘ي
للششكبء.
 -2رجمثثٔ هؾزفظثثخ ثوْطٌِثثب إٔ همشُثثب ّاعثثوِب همزشًثثب ثثثَ الجثث٘ي
الزثثثثبلٖ " شثثثثشكخ فثثثثٖ ؽبلثثثثخ رصثثثثف٘خ" ّإال رؾوثثثثي الوصثثثثفٖ
الوغؤّل٘خ ػوب لذ ٗزشرت هي شس للغ٘ش.م 776ق د ط.
 -3اػزجبس الوصفٖ هوضال لبًًْ٘ب للششكخ ٌْٗة ػٌِب فٖ الزمب ٖ
ّٗربلت ثؾمْلِب ّٗزصشف فٖ اهْالِب فٖ ؽذّد الغلرخ دّى
الؾبعخ الٔ هْافمخ كي ششٗك ػلٔ ؽذا.
ٗ -4غثثْص شثثِش افثثالط الشثثشكخ ارا رْلفثثذ ػثثي عثثذاد دًِْٗثثب فثثٖ
فزشح الزصف٘خ.
 -5الشخص٘خ الوؼٌْٗخ للشثشكخ رؼثذ ر٘ثش كبهلثخ ّهؾثذّدح ثؾثذّد
الزصثثف٘خ ّهثثب رمزضثثَ٘ هثثي اػوثثبل ؽ٘ثثش ٗؾظثثش ػلِ٘ثثب الم٘ثثبم
ثبػوثثبل عذٗثثذح هثثب لثثن رألثثي ُثثزٍ االػوثثبل الصهثثخ الروثثبم اػوثثبل
عبثمخ م  446ق م ط.

 -6ال ٗغْص للششٗك الوربلجثخ ثؾصثزَ لجثي االًزِثبء هثي الزصثف٘خ
ّرشفض دػثْاٍ لشفؼِثب لجثي االّاى كوثب ٗغثْص رغ٘٘ثش الشثألي
المثثثبًًْٖ للشثثثشكخ أّ ؽلثثثْل شثثثشٗك هؾثثثي آخثثثش فثثثٖ فزثثثشح
الزصف٘خ.

الورلت الضبًٖ:
الـــوـــــــــصـــفــــــــــــٖ
الوصفٖ شخي رؼِثذ ال٘ثَ هِوثخ رصثف٘خ الشثشكخ ّلثذ ًصثذ ػل٘ثَ
الوبدح 445ق م ط ّالوْاد هي  782الٔ  784ق د ط.
ػبدح هب ٌٗي الؼمذ الز ع٘غٖ للششكخ ػلٔ الأل٘ف٘خ الزٖ رزن ثِب رؼ٘٘ي
الوصفٖ ّػضلَ فئرا لن ٗزكش الؼمذ ش٘ئب هي ُزا الش ى فئًٌثب ًفِثن هثي
م  445ق م ط اى ػول٘خ الزصف٘خ رزن ػلٔ ٗذ عو٘ثغ الشثشكبء ّارا لثن
رزك ثِزٍ الرشٗمخ ّعثت ػلثِ٘ن رؼ٘ث٘ي هصثفٖ ّرؼثْد عثلرخ الزؼ٘ث٘ي
الٔ ا رلج٘خ فئرا لن ٗزفك الششكبء ػلثٔ رؼ٘ث٘ي الوصثفٖ ّعثت ػلثٔ
الوؾألوخ الزٖ رمغ فٖ دائشرِب هْطي الششكخ ػلٔ رؼٌ٘٘ثَ ّلألثي هثي
ِٗوَ ا هش سفغ هؼبس خ فٖ أعي خوغخ ػشش ْٗهب هي ربسٗخ ًشثش
رؼ٘٘ي الوصفٖ كوب ًصذ م .783
كوب ًفِن هثي الوثبدح  782ق د ط اى رؼ٘ث٘ي الوصثفٖ ٗخزلثف ؽغثت
ًْع الششكخ.
فثثٖ ؽبلثثخ هثثب ارا رثثن اًؾثثالل الشثثشكخ ث ث هش لضثثبئٖ إٔ ثبطلثثخ رؼثث٘ي
الوؾألوخ الوصفٖ ُّزا هب ًصثذ ػل٘ثَ الوثبدح  784ق د ط ّرؾثذد
طشٗمخ الزصف٘خ ثٌبء ػلٔ طلت كي رٕ ش ى.
ّالٔ ؽث٘ي رؼ٘ث٘ي الوصثفٖ ٗؼزجثش الوثذٗشّى أّ الوزصثشفْى ثبلٌغثجخ
للغ٘ش فٖ ؽألن الوصف٘ي ّرلك ؽوبٗخ للغ٘ش ؽزٔ ٗغذ هوثضال للشثشكخ
ْٗعَ دػْاٍ الَ٘.
أهب ثبلٌغجخ لٌشش أهش رؼ٘٘ي الوصثفٖ فبلوثبدح  767ق د ط صثشٗخخ
ّّا ثثثؾخ ؽ٘ثثثش ٗمثثثغ ػثثثتء ارخثثثبر اعثثثشاءاد الٌشثثثش ػلثثثٔ ػثثثبرك
الوصفٖ.
 ػضلَ:
ًصثثذ الوثثبدح  786ق د ط ػلثثٔ أى هثثي ٗولثثك ع ثلرخ الزؼ٘ثث٘ي ٗولثثك
عثثلرخ الؼثثضل ّثِثثزا فثثئى ػثثضل الوصثثفٖ ٗثثزن ثثثٌفظ الرشٗمثثخ الزثثٖ
ارخثثزد لزؼٌ٘٘ثثَ كوثثب ٗغثثْص اللغثثْء الثثٔ المضثثبء ارا هثثب ّعثثذ هجثثشس

ششػٖ لرلت ػضل الوصفٖ كوب ٗؾك للوصفٖ االػزضال هي هِبهَ
ششٗرخ أى ٗألْى فٖ ّلذ الئك ّأى ٗؼلي الشثشكبء ػثي سرجزثف فثٖ
رلك ل٘زوألٌْا هي ارخبر الزذاث٘ش الالصهخ لزؼ٘٘ي ر٘شٍ.
*هِبهَ:
رزغثثذد عثثلرخ الوصثثفٖ فثثٖ الؼمثثذ الز ع٘غثثٖ أّ فثثٖ المثثشاس الصثثبدس
ثزؼٌَ٘٘ كوب ًصثذ الوثبدح 788ق د ط ّٗؼزجشالوصثفٖ ًبئجثب لبًًْ٘ثب
ػي الششكخ ّٗزوزغ ثغو٘غ الغلربد الزٖ ٗغزر٘غ ػي طشٗمِب رؾم٘ك
الغثثشا الومصثثْد هثثي رؼٌ٘٘ثثَ ُّثثْ رصثثف٘خ أهثثْال الشثثشكخ ّلفلِثثب
ّرزلخي هِبهَ فٖ:
 -1اعز٘فبء دْٗى الغشكخ ثوربلجخ الغ٘ثش ثبلْفثبء ّالشثشكبء ثزمثذٗن
الؾصي أّ الجبلٖ هٌِب.
 -2ال ٗغْص للوصفٖ هزبثؼثخ الثذػبّٓ الغبسٗثخ أّ الم٘ثبم ثثذػبّٓ
عذٗثثذح لصثثبلؼ الزصثثف٘خ هثثب لثثن ٗثثؤرى لثثَ ثثثزلك هثثي الشثثشكبء أّ
لشاس لضبئٖ إرا رن رؼٌَ٘٘ ثٌفظ الرشٗمخُّ .زا هب ًصذ ػلَ٘
الفمشح الضبً٘خ هي الوبدح  788ق د ط.
 -3رٌي الوبدح  446ػلٔ اى الوصفٖ لث٘ظ لثَ اى ٗجبشثش أػوثبال
عذٗذح للششكخ اال ارا كبًذ الصهخ الروبم أػوبل عبثمخّٗ .غْص
لثثَ اى ث٘جثثغ هثثبل الشثثشكخ هٌمثثْال اّ ػمثثبسا اهثثب ثثثبلوضاد ّاهثثب
ثبلزشا ٖ هب لن ٗم٘ذ لشاس رؼٌَ٘٘ ُزٍ الغلرخ.
ٗ -4غت ػلٔ الوصفٖ أى ٗغزذػٖ فٖ طشف  6أشِش هي رغو٘خ
عوؼ٘ثثخ الشثثشكبء الزثثٖ رمثثذم لِثثب رمشٗثثشا ػثثي أصثثْل ّخصثثْم
الششكخ ّػي هزبثؼخ ػول٘بد الزصف٘خ ّػي االعي الضشّسٕ
إروبهِثثبّ.فٖ ؽبلثثخ اًؼثثذام رلثثك ٗغثثزذػٖ الغوؼ٘ثثخ شثثْاء هثثي
طشف ُ٘ئخ الوشالجخ إى كبًذ أّ هي طشف ّك٘ي هؼ٘ي ثمشاس
لضبئٖ ثٌبء ػلثٔ طلثت كثي هثي ِٗوثَ االهثش .ارا رؼثذس اًؼمثبد
الغوؼ٘خ أّ لن ٗزخثز الفثشاس فثئى الوصثفٖ ٗرلثت هثي المضثبء
االرى الالصم للْصْل الٔ الزصف٘خ.
 -5ثبال ثثثثبفخ الثثثثٔ هثثثثب رثثثثٌي ػل٘ثثثثَ الوثثثثبدح  789ق د ط فثثثثئى
المشاساد الْاسدح فٖ ُزٍ الوثبدح رزخثز طجمثب للوثبدح  791ق د
ط.

ٗ -6وٌغ ػلٔ الوصفٖ اعثزغالل الشثشكخ خثالل فزثشح الزصثف٘خ ارا
كثثبى عثثجت ؽثثي الشثثشكخ ػثثذم هشثثشّػ٘خ هؾلِبُّ.ثثزا هثثب ًثثي
ػلَ٘ الوششع الغضائشٕ فٖ الوبدح  792هي الزمٌ٘ي الزغبسٕ.
 -7كوثب ٗغثثت الشعثْع الثثٔ كثي هثثي الوثْاد  772-771-770هثثي
الزمٌ٘ي الزغبسٕ الغضائشٕ الزٖ رزأللن ػي ػثذم عثْاص الزٌثبصل
ػي كي اّعضء هي اهْال الششكخ فٖ فزشح الزصف٘خ.
 -8رثثثٌي الوثثثبدح  790ػلثثثٔ اى الوصثثثفٖ ٗغثثثت ػل٘ثثثَ اى ٗمثثثذم
للشثشكبء عو٘ثثغ الوؼلْهثبد الزثثٖ ٗرلجًِْثثب ػثي ؽبلثثخ الزصثثف٘خ
ؽ٘ثثثش ٗؾثثثك لألثثثي شثثثشٗك طلثثثت االطثثثالع ػلثثثٔ الؾغثثثبثبد
ّالوغزٌذاد الذالخ ػلِ٘ب ّهب ٗزشرت ػلثٔ ػول٘ثخ الزصثف٘خ هثي
ًزبئظ دّى ػشللخ أػوبل الوصفٖ.
ًِبٗخ الزصف٘خ:
ّلذ ًصذ ػلِ٘ب الوْاد  775-774-773رمٌ٘ي رغبسٕ عضائشٕ
فوزٔ رؾذد الصبفٖ هي اهْال الششكخ ثؼثذ اعثز٘فبء ؽمْلِثب ّالْفثبء
ثثثذًِْٗب لفلثثذ الزصثثف٘خ ّاًزِثثذ هِوثثخ الوصثثفٖ ّصالثثذ الشثثشكخ هثثي
الْعْد ًِبئ٘ب كشخي هؼٌْٕ ّٗغت ػلٔ الوصثفٖ طلثت هؾثْ ل٘ثذ
الششكخ هي الغغي الزغبسٕ خالل شثِش هثي اًزِثبء الزصثف٘خ فثئرا لثن
ٗمذم طلت الوؾْ هبى لوألزت الغغي الزغبسٕ اى ٗوؾْ الم٘ذ هي رلمبء
ًفغَ.

الوـجؾـــــش الضـــــــبًـــــــٖ:
لـغــوــــخ أهـــــْال الـشـــــــشكــــــخ
ثؼثثذ االًزِثثبء هثثي الزصثثف٘خ ّثؼثثذ لفلِثثب رثث رٖ هشؽلثثخ رمغثث٘ن اهثثْال
الششكخ.

الوـــــــرلت ا ّل:
هفِـــْم لغوــخ أهــْال الشـشكــــــــخ
ٗبًزِثثبء ػول٘ثثخ الزف٘ثثخ رٌمضثثٖ الشخصثث٘خ الوؼٌْٗثثخ للشثثشكخ ّرثثذخي
هشؽلثثخ لغثثوخ هْعْدارِثثب ثؼثثذ رؾْٗلِثثب الثثٔ هجثثبلا ًمذٗثثخ ّثوثثب اى
المغثثثوخ ُثثثٖ الؼول٘ثثثخ الزثثثٖ رلثثثٖ الزصثثثف٘خح فمثثثذ ٗمثثثْم ثِثثثب الوصثثثفٖ
ثبػزجبسُب ػوال ًِبئ٘ب لوِوزَ.
ر٘ثثش اى الشثثشكبء لثثذ ٗفضثثلْى الم٘ثثبم ثِثثب ث ًفغثثِن فثثئى اعثثزؾبل رلثثك
ثغجت خالف ثٌِ٘ن ٗغْص لألثي هثي ِٗوثَ االهثش أى ٗلغث الثٔ المضثبء
للوربلجخ ثبلمغوخ ثؼذ اًزاس الوصفٖ ُّزا هب ًصذ ػلَ٘ الوثبدح 794
فٖ الفمشح الضبً٘خ ق د ط.

الوـرلـــــــت الضــبًـــــــــــــٖ:
كـ٘ــفـــ٘ــــــخ إعـــشاء المـغــوـــــــخ
ّاالصي اى المغوخ رزن ثبلرشٗمخ الوجٌ٘خ فثٖ الؼمثذ الز ع٘غثٖ للشثشكخ
فئرا لن ْٗعذ ًي ثِزا الش ى ّعت ارجبع االؽألبم الوجٌ٘خ فثٖ المثبًْى
ّّعت الشعْع الٔ اؽألبم المبًْى الوذًٖ ُّثزا هثب لضثذ ثثَ الوثبدح
 448ق م ط ؽ٘ش ًصذ ػلٔ اى ررجك فٖ لغوخ الشثشكبد المْاػثذ
الوزؼلمخ ثمغوخ الوبل الوشبع ّلذ ًظوزِب الوْاد  713هي ّهب ٗلِ٘ب...
ّرزن لغوخ أهْال الششكخ ػلٔ الٌؾْ الزبلٖ:
طجمب للوبدح  2/447ثوب اى لألي شثشٗك ؽثك فثٖ اهثْال الشثشكخ فلألثي
ّاؽذ هٌِن أى ٗغزشد هجلغب هي الٌمْد ٗؼبدل ل٘وخ الؾصخ الزثٖ لثذهِب
فٖ سأط الوبل كوب ُٖ هجٌ٘خ فثٖ الؼمثذ..أهب الشثشٗك الثزٕ الزصثشد
ؽصزَ ػلٔ رمذٗن ػوثي أّ شثٖء لوغثشد االًزفثبع ثِفِثْ ر٘ثش هؼٌثٖ
ثبلمغوخ ّٗؾك للششٗك الثزٕ لثذم للشثشكخ ؽصثزَ لالًزفثبع اعثزشدادٍ
لجي المغوخ.
كوثثب ًصثثذ الوثثبدح  447فثثٖ فمشرِثثب الضبلضثثخ أًثثَ ارا ثمثثٖ شثثٖءّعجذ
لغوزِج٘ي الششكبء ثٌغجخ ًص٘ت كي ّاؽذ فثٖ االسثثبػ .كوثب أ ثبف
الوششع فٖ الفمشح االخ٘شح اًَ ارا لن ٗف سأط الوبل الصثبفٖ للْفثبء
ثؾصي الششكبء فئى الخغبسح رثْصع ػلثٔ الشثشكبء عو٘ؼثب ثؾغثت
الٌغجخ الوزفك ػلِ٘ب فٖ رْصٗثغ الخغثبئش ّإال كثبى رلثك ؽغثت أؽألثبم
الوبدح  425هي الزمٌ٘ي الزغبسٕ الغضائشٕ.

الوـجؾــــش الضــبلــــــــــــش:
رمـــبدم الذػــــبّٓ الٌـــبشـئـــــــخ
ػـــي أػوـــبل الششكــــــخ
ا صي أى رصف٘خ الششكخ ّصّال شخصث٘زِب الوؼٌْٗثخ ال ٗثؤدٕ الثٔ
اثشاء رهخ الششكبء ّّسصزِن لجي دائٌٖ الششكخ ثي رظي هغثؤّل٘زِن
لبئوخ الٔ ربٗخ اى ٗغزْفٖ ُؤالء ؽمْلِن.
ًّظشا لرج٘ؼخ الؾ٘بح الزغبسٗخ ّهب رزرلجَ هي عشػخ ّائزوبى رمزضٖ
ػذم هالؽمخ الششكبء لوذح طْٗلخ ثغجت أػوبل الششكخ الزٖ اًمضثذ
ُزا هي عِخ ّهي عِخ صبً٘خ فئى الضشّسح رمزضٖ ػذم فغؼ الوغبل
للذائٌ٘ي الزٗي رمبػغْا ػي الوربلجثخ ثؾمثْلِن أصٌثبء ػول٘ثخ الزصثف٘خ
لزا خشط الوششع الغضائشٕ فٖ ُزا الوغبل ثٌْع خثبب هثي الزمثبدم
ُّثثثْ رمثثثبدم لصثثث٘ش الوثثثذٓ أّ كوثثثب ٗرلثثثك ػل٘ثثثَ ثبلزمثثثبدم الوثثثبًغ**
فْ ثث٘ي** ُّثثْ رمثثبدم الال رزغثثبّص هذرثثَ 5عثثٌْاد اثزثثذاء هثثي ًشثثش
اًؾالل الششكخ فٖ الغغي الزغبسٕ ُّزا هب ًصذ ػلَ٘ الوثبدح 777
ق د ط.
ّٗغشٕ ُزا الزمبدم ػلثٔ عو٘ثغ الشثشكبد ثبعثزضٌبء شثشكخ الوؾبصثخ
ًِب هغززشح ّال رزوزغ ثبلشخص٘خ الوؼٌْٗخ ّهي صن فل٘ظ اهبم الغ٘ثش
إال هثذٗش الوؾبصثثخ ّؽثثذٍ ّلِثثزا ال رغثثمظ الثثذػبّٓ لجلثثَ اال ثوضثثٖ
هذح الزمبدم الرْٗي.
ٗمضثثٖ ًثثي الوثثبدح  777هثثي ق د اى الشثثشكبء ر٘ثثش الوصثثف٘ي ُثثن
الثثزٗي ٗغثثزف٘ذّى هثثي الزمثثبدم الخوغثثٖ ّلثثذ عثثبء الفمثثَ ثبلزفشلثثخ ثثث٘ي
الذػبّٓ الزٖ رشفغ ػلٔ الششٗك الوصفٖ ثْصفَ ششٗألب ّرلك الزٖ
رشفغ ػلَ٘ ثصفزَ هصف٘ب فئرا سفؼذ ػل٘ثَ الثذػْٓ ثصثفزَ كشثشٗك
لوربلجزثثَ ثثثذٗي الشثثشكخ ٗغثثزر٘غ ثصثثفزَ ُثثزٍ اى ٗغثثزف٘ذ هثثي الزمثثبدم
المص٘ش ش ًَ فٖ رلك ش ى ثبلٖ الششكبء أهب إرا سفؼذ ػلَ٘ الذػبٓ
ثصفزَ هصف٘ب للششكخ كوب لْ كبى اسرألت خر رشرت ػلَ٘ اال شاس
ثوصلؾخ الذائٌ٘ي أّ ك ى ٗؾغض هبل الششكخ ثذّى ّعثَ ؽثك أّ كث ى

ٗوزٌغ ػي الذفغ ؽذ الثذائٌ٘ي ففثٖ ُثزٍ الؾثبالد ال رغثمظ الثذػبّٓ
إال ثوضٖ الزمبدم الرْٗي.

الورلت ا ّل:
الذػبّٕ الزٖ رخضغ للزمبدم الخوغٖ
الذػبّٕ الزٖ ٗغشٕ ػلِ٘ب الزمبدم الخوغٖ:
ٗغشٕ الزمبدم الخوغٖ ػلثٔ عو٘ثغ الثذػبّٓ الزثٖ ًغوثذ ػثي ًشثبط
الششكخ الغبثك ػلٔ الزصف٘خ ّهٌِب:
 الذػبّٓ الوجبششح الذ ٗ٘شفؼِب الغ٘ثش هثي دائٌثٖ الشثشكخ ػلثٔالشثثشكبء ثصثثفزِن الشخص ث٘خ أّ ّسصثثزِن لورثثبلجزِن ثثثذٗي فثثٖ
رهخ الششكخ.
 الذػبّٓ الوجبششح الزٖ ٗشفؼِب الغ٘ثش ػلثٔ الشثشكبء لورثبلجزِنثبلْفثثبء ثؾصصثثِن فثثٖ الشثثشكخ أّ هثثب رجمثثٔ هٌِثثب ّلثثْ كبًثثذ
هغؤّل٘خ الششكبء هغؤّل٘خ هؾذّدح كوبُٖ الؾبل فثٖ الشثشكخ
راد الوغثثثثؤّل٘خ الوؾثثثثذّدح أّ شثثثثشكخ الوغثثثثبُوخ أّ شثثثثشكخ
الزْص٘خ الجغ٘رخ.
 الذػبّٓ الزثٖ ٗشفؼِثب دائٌثْ الشثشكخ ػلثٔ الشثشكبء لورثبلجزِنثشد هب ؽصلْا ػلَ٘ هي أسثبػ صْسٗخ.
 الذػبّٓ الزثٖ ٗشفؼِثب دائٌثْ الشثشكخ ػلثٔ الشثشكبء لورثبلجزِنثثثشد االهثثْال أّ ا ػ٘ثثبى الثثذ ْٗصػثثذ ػلثثِ٘ن ًز٘غثثخ لمغثثوخ
هْعْداد الششكخ.
** ّػلثثٔ الؼألثثظ ال ٗغثثشٕ الزمثثبدم المصثث٘ش ػلثثٔ الثثذػبّٓ اٙر٘ثثخ
ّرظي ثبلزبلٖ خب ؼخ ؽألبم الزمبدم الرْٗي ُّٖ:
 الثثثذػبّٕ ر٘ثثثش الوجبشثثثشح الزثثثٖ ٗشفؼِثثثب الثثثذائي ثبعثثثن الشثثثشكخلوربلجخ الششٗك ثزمذٗن ؽصزَ.
 الذػبّٓ الزٖ ٗشفؼِب الششكبء ػلٔ ثؼضثِن الثجؼض كثذػْٓالشعْع الزٖ ٗشفؼِب الششٗك ػلٔ اٙخش لوربلجزثَ ثوثب ٗخصثَ
فثثٖ دٗثثْى الشثثشكخ الزثثٖ لثثبم ثثثذفؼِب أّ دػثثْٓ هربلجزثثَ ثثثذفغ
ًص٘جَ فٖ سأط الوبل الوثذفْع هٌثَ للشثشكخ ّهثغ رلثك رغثمظ

دػثثْٓ هربلجثثخ الشثثشٗك للشثثشٗك اٙخثثش ثبلزمثثبدم المصثث٘ش لثثْ
كثثبى الشثثشٗك الوثثذػٖ ٗربلثثت ثثثذٗي اعثثزؾك لثثَ لجثثي الشثثشكخ
ًز٘غخ لزؼبهلَ هؼِب هؼبهلخ ا ر٘بس ك ى ث٘جثغ الشثشكخ أشث٘بء أّ
ٗمش ِب هجلغب هي الوبل.
 الثثذػبّٕ الزثثٖ ٗشفؼِثثب الشثثشكبء ػلثثٔ الوصثثفٖ شثثشٗألب كثثبى أّر٘ثثثش شثثثشٗك لزمثثثذٗن الؾغثثثبة أّ رغثثثل٘ن الوغثثثزٌذاد الووضلثثثخ
لغصصثثِن أّ لزؼْٗضثثِن ػثثي ثثشس لؾثثك ثِثثن ًز٘غثثخ خرثث
اسرألجَ أصٌبء هوبسعزَ لؼول٘بد الزصف٘خ.
 الذػبّٓ الزٖ ٗشفؼِب الوصفٖ ششٗألب كبى اّ ر٘ش ششٗك ػلثٔالشثثشكبء لورثثبلجزِن ثثثذْٗى لثثَ اعثثزؾمذ ػلثثِ٘ن هثثي هصثثبسٗف
اًفمِب ػلٔ اػوبل الزصف٘خ اّ همبثي ارؼبثَ.
 الذػبّٓ الزٖ ٗشفؼِب الوصفٖ ػلٔ الغ٘ش لوربلجزَ ثبلْفثبء ثوثبفثٖ رهزثثَ للشثثشكخ ّثبلوضثثي الثثذػبّٓ الزثثٖ ٗشفؼِثثب الغ٘ثثش ػلثثٔ
الششكخ ثبػزجبسُب شخصب هؼٌْٗب ٗوضلِب الوصفٖ لوربلجزَ ثذٗي
لَ ػلِ٘ب.
 الذػبّٓ الزٖ ٗشفؼِب دائٌْ الششكخ اّ الششكبء ػلثٔ الوثذٗشٗياّ اػضبء هغلظ االداسح أّ هغلظ الشلبثخ ثغثجت هثب اسرألجثٍْ
هي اُوبل أّ رمص٘ش أصٌبء ل٘بهِن ثبداسح الششكخ.
ثذء عشٗبى الزمبدم الخوغٖ ّاًمربػَ:
طجمثثثب ؽألثثثبم الوثثثبدح  777رمٌثثث٘ي رغثثثبسٕ عضائثثثشٕ ٗغثثثشٕ الزمثثثبدم
الخوغٖ اثزذاء هي ربسٗخ اًؾالل الششكخ ثبلغغي الزغبسٕ ّٗخضغ
ُزا الزمبدم هي ؽ٘ش اًمربػَ للمْاػذ الؼبهخ فٌ٘مرغ ثبلزٌجَ٘ ّالؾغض
ّالزمذم فٖ رفل٘غخ الششٗك ٌّٗمرغ ثئلشاس الششٗك ثؾك الذائي إلشاس
صشٗؾب أّ ثوٌ٘ب ّهزثٔ اًمرثغ الزمثبدم ثثذأ رمثبدم عذٗثذ ٗغثشٕ هثي
ّلذ اًزِبء االصش الوزشرت ػل٘ثَ ثغثجت االًمرثبع ّرألثْى هذرثَ ُثٖ
هذح الزمبدم ا ّل إٔ خوظ عٌْاد.

الوـرـلـــــــت الــضــــــبًـــــــٖ:
شــــشّط الزمــــــــــبدم الخـوــغــــٖ
ٗشزشط لألٖ ٗجذأ الزمبدم الخوغٖ فٖ الغشٗبى ػذح ششّط ُٖ:
 -1اى رألثثْى الشثثشكخ لثثذ اًمضثثذ ّاًؾلثثذ فثثئرا كبًثثذ الشثثشكخ
هغثزوشح فثال هؾثي لغثشٗبى الزمثبدم إر رظثي هغثؤّل٘خ الشثشكبء
ػي دًِْٗب لبئوخ هِوب هش الضهي ّٗؼزجثش فثٖ ؽألثن االًمضثبء
المضبء ثجرالم الششكخ ًَ هي لج٘ي ؽي الششكخ لجثي ا ّاى
ُزا ّافالط الششكخ ال ٗؼٌٖ ؽزوب ؽلِب ار لذ ٌٗزِٖ االفثالط
ثبلصثثلؼ فزغثثزوش الشثثشكخ فثثٖ هجبشثثشح ًشثثبطِب ّهثثي صثثن فثثال
ٗغشٕ الزمبدم الخوغٖ فٖ ؽبلخ االفالط.
ٗ -2غت لألٖ ٗغشٕ الزمبدم اى ٗزن شِش اًمضبء الشثشكخ ثثبلرشق
المبًًْ٘ثثخ ّرلثثك فثثٖ الؾثثبالد الزثثٖ ٗزرلثثت فِ٘ثثب المثثبًْى رلثثك
الشِش أهب إرا كبى المبًْى ال ٗمزضٖ شِش االًمضبء كوثب لثْ
اًمضثثذ الشثثشكخ ثغثثجت اًزِثثبء الوثثذح الوؾثثذدح لِثثب فثثٖ الؼمثثذ
الز ع٘غٖ ف٘غشٕ الزمبدم هي الْ٘م الزٕ رٌمضٖ فَ٘ الششكخ.
ّعذٗش ثبلزكشأى ثذء عشٗبى الزمبدم ػلٔ الٌؾْ الغبثك ٗفزشا ثذاُخ
أى ٗألْى الذٗي لذ ًش أّ اعزؾك لجي اًمضبء الششكخ أهب ارا ًشث أّ
اعزؾك ثؼثذ رلثك ّفثٖ خثالل الزصثف٘خ هثضال فالثثذ أى ٗجثذأ الزمثبدم فثٖ
الغشٗبى إال هي ربسٗخ ًشْء الذٗي أّ اعزؾمبلَ ال هي ربسٗخ اًمضبء
الشثثثشكخ أّ شثثثِش ُثثثزا االًمضثثثبء إر ال ٗزمثثثبدم الؾثثثك لجثثثي ّعثثثْدٍ
ّاعزؾمبلَ.
ّٗالؽظ أًَ إرا خشط أؽذ الششكبءهي الششكخ فال ٗجذأ الزمبدم إال هي
ربسٗخ شِش ُزا الخشّط.
ّإرا كبًذ الذػبّٓ ًبشئخ ػي الزصف٘خ أّ المغثوخ فثال ٗغثشٕ الزمثبدم
إال هي ربسٗخ اًزِبء الزصف٘خ أّ المغوخ.

الــخـــاتــمـــــــــــــة
كوب عجك ّ سأٌٗب اًَ هزٔ اًؾلثذ الشثشكخ لغثجت هثي ا عثجبة رشرثت
ػي رلك آصبس ُبهخ رزوضي فٖ رصف٘خ الششكخ لصثذ رمغث٘ن هْعْدارِثب
ث٘ي الششكبء ُّزا ثؼذ اعز٘فبء دائٌِ٘ب لؾمْلِن.
كوب سأٌٗب اى كثي هثي ػو٘لثخ الزصثف٘خ ّرؼ٘ث٘ي الوصثفٖ رثزن طجمثب لوثب
ًي ػلَ٘ الؼمذ الز ع٘غٖ للششكخ اّ ثٌي المبًْى.
ّ أخ٘شا أُن هب ٗغذس اإلشبسح إلَ٘ أًَ سرن عؼٌ٘ب لإللوبم ثألي عْاًت
الوْ ثثثْع إال أى ُثثثزا الجؾثثثش كغ٘ثثثشٍ هثثثي الجؾثثثْس ال ٗخلثثثْ هثثثي
الٌمبئي عْاءا هؼلْهبر٘ب أّ هٌِغ٘ب.

الــمـــــــراجــــــــــــــع
الكتب:
-

القوانين:
 المبًْى الوذًٖ الغضائشٕ. -المبًْى الزغبسٕ الغضائشٕ.

