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اثر االستفتاء الشرعي في تكييف الدعوى المدنية
عبدهللا موفق علي *

عقيل مجيد طه*

ا وعخ ارقبو 2022/08/12 :

ا وعخ االستمء2022/04/25 :

المستخلص
ان االستتتات ا ارعتتفعي فتتي تعتتى هللا امت رع مق ت ء وفي ت ارتتتّ ا فلتته تتد ابتتوا ا فتتي االم ت
مّصتتو و تت ااءبيتت ا االستتتات ا ارعتتفعي اال بتت و تت رعي ارعتتفعي مقف ءتت رتتدريل متتى
ان ارعيتت ارعتتفعي ارتتست عيتتون ءتيجتت االستتتات ا
بتتل ارتاتتتي روا متت ا متتتةر مميّتت
ارعتتتفعي عفتلتتتل عتتتى ارقتتتواءيى اروهتتتمي فتتتي مصتتتدوف فتتتي متتتد ارتتت اء ارق هتتتي فتتتي
اطبيقهتت ف رق هتتي ا تتتداا ملتت ء تطبيتتق ارقتتواءيى ارتتتي عشتتمه ارتعتتفش ريتتى ارتعتتفش
ا جتتو عليتته ارلجتتوا ارتتع االستتتات ا ارعتتفعي فتتي متتل مت ت ال االلتتوا ارعفصتتي ارتتتي ر ت
عم رجهتت ارتعتتفش افاهتت ارتتع مبتت تا ارعتتفعم االستتممي االانتتف ممامتت رقتت ءون االلتتوا
ارعفصتتي ارمفا تتي هتتسا فتتةن ستتلط ارق هتتي ريتتت مطلقتت فتتي ارلجتتوا ارتتع االستتتات ا
ارعتتفعي اءتتت ايتتون علتتع ستتبيل ارتتتدول هتتسا فتتةن رمستتتات ا ارعتتفعي ا تتف فتتي ايييتتل
ارتتدعو ارتدءيتت عبتتتد حرتتم اهتتتع متتى تتم ارفجتتتوش ارتتع تتتفاوا معيتتت ارتتييتت
االاع تعت ت ليتتتض ان شت ت ا فتتتس ارتعيتت ت تتتد استتتتقف علتتتع جتتتو رجتتتوا ارق هتتتي ارتتتع
االستتتات ا ارعتتفعي فتتي ارتتتت ال ارتتتي ال عوجتتد رهتت ءتتال فتتي تت ءون االلتتوا ارعفصتتي
ارمفا ي .
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Abstract
The legal referendum in the religion of God Almighty has a high status and
his family have assumed the position of the heirs of the prophets in the
nation, and the legal referendum is news of the legal ruling coupled with
evidence by the mufti of a specific fact or issue, and that the legal ruling
that is the result of a legal referendum differs from man-made laws in its
source and extent. The judge’s obligation to implement them, for the judge
is initially obligated to implement the laws set by the legislator, but the
legislator obliged him to resort to a legal referendum in some personal
status issues that the legislator did not address and left them to the
principles of Islamic law that are more appropriate to the Iraqi personal
status law. Thus, the judge’s authority is not absolute in resorting to To the
legal referendum, but only by way of gradualness. Thus, the legal
referendum has an impact on the adaptation of the civil case. This seems
clear by referring to the decisions of the Federal Court of Cassation, as the
judiciary of this court has established that the judge must resort to the legal
referendum in issues that have no text in the Iraqi Personal Status Law.
Keywords: referendum, conditioning, Lawsuit, Lawful, authority.
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المقدمة
ارعتتتتد و ارمت ت رتيى ارصتتتمال ارتتتتمء علتتتع ت ت ا ااءبيت ت ا ارتفستتتليى ارصت ت تق
ااميى معتدٌ صلع هللا عليه سل .
ان االستتتات ا ارعتتفعي فتتي تعتتى هللا امت رع مق ت ء وفي ت ارتتتّ ا فلتته تتد ابتتوا ا فتتي االم ت
مّصتتو و تت ااءبيتت ا فقتتد جتت ا فتتي ارقتتفان اريتتفع فتتي جتتو وت ارتّتت ش ارتتع اريتتت
ارتتتّ ورتته ام ت رعفَِنت تِاَِ ِ
سَو وت نفاَت ف ِْ ت ف ْ مافَوتِ َا ل
الر ف
ات ْعت ف ِْ فَي ِ َ ْيءو فِ َ فرىَّللاهف ولَِس ل
و َِّللا ل
سَ َ ف تِ َّْللا َ َ [سَََوال الاسَََاء اال َََة  ]59ارتتتفت ارتتتع هللا
َِّللاا ْل ِيَ َ ْوا ْاَِِ َر ِ خَِلَ َ ِ ِِ ْيَ َر َِّللاِْحْ ِ
ارتتتّ ا تتس االلي ت ء مّهت ت ءص ت استتتّب ط احا ا ت ن
ارفس تو عمّتتي ارتتفت ارتتع اريت ت
ارتتتّ فتتي جتي ت الوارتته
االمتتف م ت حاتتف فتتةن االءت ت ن فتتي ل ج ت ارتتع ممفف ت الي ت ء اريت ت
يففتت
اصتتفف اه فتتي ارمقيتتدال ارمبتت تال ارتمتت مم ارت ريتت االءيعتت ارتتتت ال ارج اايتت
مفج حرم ارع ارتاتي ليّت علجة اريه ارّ س فيت شيل اي عليه مف .
رفصتتول م ت عتملتتق رعتتل ارعفم ت فتتةن ارق ت ءون تتد
ان مت ت ال االلتتوا ارعفصتتي
اتتتفج مجت ت است ت رلفجتتتوش فيهت ت ارتتتع اليت ت ء ارعتتتفعم االستتتممي رتتتسا فتتتةن هتتتي
ارتوهتتوش تتد علجتتة ارتتع االستتتات ا ارعتتفعي رتمففتت ارعيتت ارعتتفعي رلقشتتي ارتمف هتت
ام مه .
اتنتتتل ارمم ت ت تتتيى االستتتتات ا ارعتتتفعي ايييتتتل ارتتتدعو ارعتتتفعي علتتتع ارفصتتتول
شتتي جوففعتت فتتي فتتسا االطتت و فتتي شتتي حا طتتف اءهتت اتصتتل عتتيل ا تتة ف
تتتي تال ارتعتتفع االرهتتي علتتع اعتبتت و ان اراتتتو ارعتتفعي رهتت صتتا تعّيتت ريّهتت فتتي
ارو تت ءاتتته مفابطتت فتتي ارو تت ا ارج ايتت فيجتتو علتتع ارتاتتتي ارتوا ءتت تتيى ارتف ءتت
تتيى ارتع فد ت علتتع ارتب ت تا ارن ت ت فتتي
ارم م ت رلتيييتتل م ت تتف ا ارعي ت ال مت،يفااه ت
ارعفعم االسممي ار،فاا .
مشكلة البحث :
عنيتتتف ارتوهتتتوش معتتتيل وايتتتتي فتتتي اتتتون ارقتت ءون ارمفا تتتي رت ت ععتتتدت جهتت معتتتدتال
وستتتي رمستتتات ا ارعتتفعي ت اءتته ر ت ععتتدت متتى رتته لتتق االفت ت ا اتتسرم ر ت ععتتدت م تد
ارت اء ارق هي الستات ا ارعفعي فل فو لف اء مل ء ال س راتو ؟
اهداف البحث :
اهتتدا اردواستت ارتتع اتتتليع ارشتتوا علتتع ا تت عتلتتي موجتتوت فتتي ارتعتت ا ارمفا يتت
ارتتست عتتنتتل فتتي تتوش ل ت ال متتى ار ت ال ارطتتمق ت ول ارتعيت ت م ت عتب ت حرتتم متتى
اجفااا في متةر ا ب منل فسا ارّوش مى ارمم ارق ءوءي .
ماهجية البحث:
ان ارتتتتّهل ارتتبتت فتتتي تواستتتتّ فتتتو ارتتتتّهل ارتعليلتتتي متتتى تتتم اعليتتتل ارّصتتتول
ارف ص ت ارتتتي علجتتة هتتي ارتوهتتوش علتتع اس ستته ارتتع االستتتات ا ارعتتفعي اتتسرم اعليتتل
ارتطبيقتتت ارمتليتتت متتتى تتتم استتتتقفاا االليتتت ء ارقشتتت اي ارتتتتي اعتتتتتد عليهتتت هتتتي
ارتوهوش علع االستات ا ارعفعي في اصداو ارعي .
ِطة البحث:
سّقت ت فتتسا اربعتتض ارتتع مبعنتتيى فتتي ارتبعتتض اال ءتّ ت ماهتتوء االستتتات ا ارعتتفعي
حرتتم فتتي مطلبتتيى ءتّتت فتتي ارتطلتتو اال امفعتتل االستتتات ا ارعتتفعي فتتي ارتطلتتو
ارنتت ءي ءتّتت اتييتت االستتتات ا ارعتتفعي عتتى ارقتتواءيى اروهتتمي امتت فتتي ارتبعتتض ارنتت ءي
فّتّتت اليتت ء رجتتتوا معيتتت ارتوهتتتوش ارتتتع االستتتتات ا ارعتتتفعي حرتتتم فتتتي مطلبتتتيى
ءتّ ت فتتي ارتطلتتو اال شتتف ط رجتتوا ارق هتتي ارتتع االستتتات ا ارعتتفعي ام ت ارطلتتو ارن ت ءي
فّتّ اطبيق رجوا ارق هي ارع االستات ا ارعفعي .
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المبحث االَّللا
مفهوا االستفتاء الشرعي
ان االستتتتات ا ارعتتتفعي معتتتل افتتتت ء ابيتتتف متتتى بتتتل ارملتتت ا اربتت لنيى تتتدعت لتتتدعن
رتمففتت متتد اتتة يف االستتتات ا ارعتتفعي علتتع ايييتتل ارتتدعو ارعتتفعي رتتسا سّقتتت فتتسا
ارتبعتتتتض ارتتتتع مطلبتتتتيى ءتّتتت فتتتتي ارتطلتتتتو اال امفعتتتتل االستتتتتات ا ارعتتتتفعي ر،تتت
اصتتطمل ءوء ت ءتّ ت فتتي ارتطلتتو ارن ت ءي ارعتتف ط ارتتتي عجتتو اواففف ت فتتي ارتاتتتي
ا الاي:
المطلب االَّللا
تعر ف االستفتاء الشرعي
رتوهتتيم ماهتتوء االستتتات ا ارعتتفعي رعتتيل ارم ت ء ارع ت مل اح عتعتتدت ارتقصتتوت مّتته ال تتد
ان ءتمتتفا ارتتع امفعاتته متتى ارّ لي ت ارل،وع ت متتى ت فتتي االصتتطما اراقهتتي االصتتطما
ارق ءوءي ءبيى حرم في ارتافع االاي :
الفرع االَّللا
تعر ف مصطلح االستفتاء الشرعي لغة
رّدف ارع مصطلم االستات ا ارعفعي ءف ةءه مصطلم مفاو مى التتيى فسا عوجو
عليّ ي ن ال الت عيل متتقل ا الاي :
اَّللاال :تعر ف مصطلح االستفتاء لغة
اراتتتو ابيتتيى
طلتتو اراتتتو عقت  :استتتاتي فمءت احا طلبت مّتته اراتتتو فتتي متتف مت
عقتت  :افتتت فتتي االمتتف عاتيتته فتتتو فتيتت ت ا ءتته فتتتف رتته اصتتل
ارعتتيا ااتتتيف
االستتتات ا متتى اراتتتوال فتتي ارقتتوال اراتتتع ارعتت ارتتست شتتو تتوت ستتتي استتتات ا اءتته
متتتى ممت ت ءي االستتتتات ا اعشت ت  :االستاتت ت و ارتت ت ا
عقتتتوت مت ت شتتتيل ي ءتتته ااتتتتيف
االستع وال االستطمش .1
ثانيا  :تعر ف مصطلح رعي لغة
شتتفعي استت مّتتتو ارتتع ارعتتفش ت متت اتت ن هتتتى لتتد ت ارعتتفش شتتفش ارتتدعى
شتتفش فتتمن احا هتتف ارعتتق
ععتتفعه شتتفع ستتّه ارعتت وش ارف تت ءي فتتو ارمتت ر ارتملتت
تتتت ارب طتتتل ليتتت شتتتفعي  :ليتتت هتتت الليتتت ء ارعتتتفش ت متتت اتتت ن مط قتتت
رتقتشي ارعفش . 2
متتت اقتتدء عتبتتيى رّتت تتةن االستتتات ا ارعتتفعي طلتتو ممففتت ارعيتت ارعتتفعي فتتي متتتةر
مميّ .
الفرع الثاني
تعر ف االستفتاء الشرعي في االصطالح الفقهي
3
ع تفا و ت متتى اراقتته االستتتات ا ارعتتفعي ةءتته ابتتيى ارعي ت ارعتتفعي رتتتى ستتة عّتته
ف
متتى فتتسا ارتمفعتتل عتبتتيى تتةن االستتتات ا ارعتتفعي فتتو ي ت ن لي ت ارعتتفش فتتي متتتةر مميّ ت
ال عيتتون حرتتم اال طلتتو ت احا رتت عيتتى فّتت ج طلتتو ممففتت ارعيتت ارعتتفعي فلتتي فّتت ج
استات ا شفعي .
4
عتتفا االستتتات ا ارعتتفعي اتتسرم ةءتته اال بتت و عيتت هللا امتت رع فتتي ارو تت ا دريلتته
ف
ان فتتسا ارتمفعتتل عفتلتتل عتتى ارتمفعتتل ارتتست ستتبقه فتتي اءتته ال ععتتتفط ان عيتتون فّت ج طلتتو
ا س ت ا اتتسرم فتتةن االستتتات ا ت ي ت ن ارعي ت ارعتتفعي عيتتون مقف ء ت رتتدريل ارتتست استتتّد
فتتسا ارتتدريل عيتتون ام ت متتى ارقتتفبن اريتتفع ا ارتتتّ ارّبوع ت
عليتته ارتاتتتي فتتي ي ت ن ارعي ت
ارعفعا ا مى االجت ش ا يفف .
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ي ء ت رعي ت متتى االلي ت ء ان ر ت
ع تفا اعش ت ةءتته م ت عفبتتف تته ارتاتتتي جوا ت رت ت ا
ف
5
ان فتتسا ارتمفعتتل عتاتتق م ت ارتمفعتتل ارن ت ءي فتتي عتتدء اشتتتفاط ارطلتتو
عيتتى س ت اال ص ت
عفتلتتتل مت ت ارتمتتتفعايى ارتت ت قيى فتتتي اوءتتته تتتال
ا ارتت ت ا اتت ت فتتتي ارتمفعتتتل اال
االستات ا ارعفعي صد و مى ارتاتي فقع .
مت ت اقتتدء متتى تتم استتتمفاا ارتمفعا ت ارت ت ق عتبتتيى رّ ت افاي ت اتتل امفعتتل علتتع
ج ءتتو ممتتيى ا اتت ارجواءتتو اال تتف رتتسا ستتّع امفعتتل االستتتات ا ارعتتفعي تمفعتتل
ععتتتل جتي ت فتتس ارجواءتتو فّمفففتته ةءتته اال ب ت و ت رعي ارعتتفعي مقف ء ت رتتدريل متتى بتتل
ارتاتي روا م ا متةر مميّ .
الفرع الثالث
تعر ف االستفتاء الشرعي في االصطالح القانوني
علتتع لتتد اتبمّتت رتت ءجتتد امفعاتت رمستتتات ا ارعتتفعي فتتي ارقتت ءون ارمفا تتي فتتسا امتتف
جتتدعف رتةعيتتد الن صتتي ارتمفعا ت رتتي مهتتته ارتعتتفش اءت ت مهتتته ارقش ت ا اراقتته ريتتي
عقومت ت دواست ت ت موهتتتوش متتتى ا فت ت ارجواءتتتو اال تتتس تت ت طتتتف متتتى اطتتتووا فتتتي
ارتجتت روه امفعل ععتل جتي اففات وا ن ارتمفا .
ريتتى اجتتدو اةشتت وال ارتتع ان اراقتته ارقتت ءوءي رتت عفلتتو متتى االستتتات ا فّجتتد االستتتات ا
صوص ت فتتي اراقتته اردستتتووت ارتتست عقصتتد تته عتتفا موهتتوش ع ت ء علتتع ارعتتمو ا تتس
و عتته فيتته رتوافق ت ا ارتتففل فتتو م ت عتتتتع الستتتات ا ارعتتمبي  6االستتتات ا ارعتتمبي ا
طلتتو اراتتتو ا ارتتف ت متتى ارعتتمو رتتي ءد متت لتتدعن تتل فتتو امتتف تتدع فتتي اامتت فتتتى
صتتال ارقتتفان اريتتفع م ت عفبفء ت تته هللا ام ت رع ر ت ع ت عه ت ارت ت فتتتوءي فتتي متتفت م ت
اّتت طمتت متتفا لتتتع اعتتهد ن  .تت روا ءعتتى رتتو تتوال رتتو تتةس شتتدعد اامتتف ريتتم
ف ت ءدفت م ت حا اتتةمفعى  .ر ت ن ارتلتتوج حا ت لتتوا فع ت فتتتد ف جملتتوا ع ت ال فله ت حر ت
اتتسرم عاملتتون  .ءتتي مفستتل رتتيه هدع ت فّ ت فال ت عفج ت ارتفستتلون  7فاتتي فتتس ا ع ت
تالر ت علتتع االستتتات ا ارعتتمبي تتيى ارتلي ت ومه ت ت فوهتتوا اريه ت ااف ت ح م ت اتتفا فتتف
ان افستتل ارتتع ستتليت ن عليتته ارتتتمء هدعتت رتّدتتف متت عيتتون جوا تت  ....ارتتع ب تتف ارقصتت
ارقفبءي ارتمف ف . 8
متتت اقتتدء عتبتتيى رّتت ا تتتما االستتتات ا ارعتتفعي عتتى االستتتات ا ارعتتمبي ارتمتتف ا فتتي
اراقتته ارق ت ءوءي اتتون اال يتتف عيتتون طلتتو اراتتتو ا ارتتف ت متتى ارعتتمو فتتي موهتتوش ع ت ء
ام ت االستتتات ا ارعتتفعي ارتتست فتتو موهتتوش عنّ ت فيتتت متتى تتم ي ت ن ارعي ت ارعتتفعي متتى
بتتتل ارتاتتتتي فتتتي متتتتةر ا ا متت مميّتت رهتتتسا االستتتتات ا اال يتتتف ت و ابيتتتف فتتتي ايييتتتل
اردعو ارعفعي .
المطلب الثاني
تمييز االستفتاء الشرعي ع القواني الوضعية
ان ارقتتتواءيى اروهتتتمي ايتتتون صت ت توال متتتى اشتتتف ل عت ت تعيى عقومتتتون تعتتتفع فتتتس
ارقتتتواءيى حرتتتم رتّدتتتي عم ت ت االفتتتفات فيتت ت يتتتّه اّدتتتي عم ت ت اه مت ت ارد رت ت امت ت
االستتتات ا ارعتتفعي فةءتته اله ت فه ارتتع اّد تي االمتتوو ارتتتي اّدته ت ارقتتواءيى اروهتتمي فةءتته
عتتد ل فتتي ارمبتت تا عم تت االءتتت ن ف تته ر فتيتت اريبيتتفال ر ستتتات ا ارعتتفعي فهتتل
ارق هتتتي ملتت ء تطبيتتتق ارعيتت ارعتتتفعي ارصتت تو ءتيجتت االستتتتات ا ء اءتتته ملتت ء تت رقواءيى
اروهمي فقع رت اقدء اواةعّ اقت فسا ارتطلو ارع ارتافع االاي :
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الفرع االَّللا
الفرق ي االستفتاء الشرعي َّللاالقواني الوضعية
ربيتتت ن اراتتتفق تتتيى ارعتتتل ا ارعيتتت ارتتتست عقدمتتته االستتتتات ا ارعتتتفعي رعتتتل ارّتتت اش
ارتمتتف ا امتت ء ارق هتتي ارعتتل ا ارعيتت ارتتست اقدمتته ارقتتواءيى اروهتتمي ستتوا ءقتصتتف
علتتع يتت ن ا تتف ارتممتتم ارجوففعتت ارتتتي عفتلتتل فيهتت االستتتات ا ارعتتفعي عتتى ارقتتواءيى
اروهمي ا ٌل علع لدال ا اي :
اَّللاال :المالمح الجوهر ة لالستفتاء الشرعي
ان ا تتف ارتممتتم ارتتيتت ال رمستتتات ا ارعتتفعي ارتتتي ستتوا ءقتصتتف فتتي عنّتت عليهتت
ريي ءبيى اال جه ارتي عفتلل فيه االستات ا ارعفعي عى ارقواءيى اروهمي في :
ْ.االسََتفتاء الشََرعي لََد صََفة ى ايََة  :االستتتات ا ارعتتفعي م ستت علتتع اال بتت و عيتت
شتتفعي اتتت حافءتت حرتتم فتتي امفعتتل االستتتات ا ارعتتفعي متتت عمّتتي ن رتته صتتا تعّيتت
ف رتتتتتتاتي اءتت ت عتوجتتته ارتتتع االمت ت ء ارتاتتتتي ريتتتتة عتتتى اليت ت ء تعّتتته عتمتتتفا ارتقبتتتو
ارتتتفت ت متتى ارمب ت تا ارعتتم ارعتتفاء متتى ارتم ت مم م ت تاء االمتتف اتتسرم فتتةن رلجتتوا
اطتت و تت ل فتتو اراقتته ارتعتتفع االستتممي مصتتدو ستتت ت فتتو ارتتولي االرهتتي ارتتتنتتل
اس ستت فتتي ارقتتفان اريتتفع ارتتتّ ارّبوعتت ارعتتفعا فتتةن رتت عوجتتد ءتتال عفجتت ارتتع االترتت
ارب ي ا اجت ش ارقي س يفف مى االتر . 9
متتت اقتتدء عتبتتيى رّتت تتةن االستتتات ا ارعتتفعي عيتتون ح صتتا تعّيتت الءتته ا بتت و رلعيتت
ارعتتفعي فتتي ا م ت ا متتتةر مميّ ت عيتتون فتتسا ارعي ت متتتتتد متتى ارقتتفان اريتتفع ا ارتتتّ
ارّبوع ا قي االتر اال ف .
ب.االسََتفتاء الشََرعي خََتص الولََاية الجزييََة  :عففّتت تتةن االستتتات ا ارعتتفعي م ستت
متتت فتتو مملتتوء ان اليتت ء ارعتتفش مفابتت علتتع جتتوت
علتتع اال بتت و الليتت ء ارعتتفعي
استتب ه اتتوافف شتتف طه اءتاتت ا مواءمهتت ت اعقتتق مّتت ط ارعيتت فيهتت ارّدتتف فتتي اعقتتق
مّ ت ط االلي ت ء عقتشتتي ارّدتتف فتتي ار م ت ن ارتي ت ن ارّدتتف فتتي االشتتف ل االلتتوا لتتتع
عتط ت ق ارعي ت علتتع اروا م ت عتتةاي االستتتات ا مّتتتج م ت واعتتد ارعتتفش مق صتتد فتتسا م ت
عجمتتل ارملت الستتتات ا ارعتتفعي تتال شتتق متتى ارملت راقتته ان متملتتق اراقتته التتي عصتتدق
علتتع ج ايتت انيتتفال يّتتت متملتتق االستتتات ا ارعتتفعي فتتو ارو تت ا ارج ايتت فتتي مبّيتت
علتتتع ارّدتتتف فتتتي بلت ت ت ارصتتتوو اتواج مت ت اشتتتتتل عليتتته مت تى اال صت ت ا اري مّت ت فيتتته
االعتت ت علع م ره مى اة يف في ارمل ارتي شفش ارعي اجله . 10
عتطلتتو متتى ارتاتتتي ارّدتتف
مت ت اقتتدء عتبتتيى تتةن االستتتات ا ارعتتفعي عفتتتال رج اي ت
حرتتم متتى
فتتي ار متت ن ارتي ت ن االشتتف ل االلتتوا ريتتي عتطتت ق ارعي ت علتتع اروا م ت
م اربعض عى ارمل ارتي شفش ارعي مى اجله .
ثانيا :المالمح الجوهر ة للقواني الوضعية
سّقتصتتف فتتي عنّ ت فتتسا علتتع ارتممتتم ارجوففع ت رلقتتواءيى اروهتتمي
عى االستات ا ارعفعي ا اي :

ارتتتي افتلتتل فيه ت

ْ.القََواني الوضََعية لََيص لهََا صََفة ى ايََة  :متتى ارتمتتف ا تتةن ارقتتواءيى اروهتتمي متتى
هتت اربعتتف صتتّمه علتتع اروجتته ارتتست عتتتد ل جتت اه عتتّد ليتت اه ععقتتق مصتت رعه
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رتتي متتى واا فتتس ارقتتواءيى مصتتدو ليتتد ت اتتتتقي مّتته تاات ت ا تتدا ات ت اءه ت ر ت
هتتف فيهت عتتول
اورتتد متي ملت رت ات فتتي ا،يتتف اطتتو متتتتتف التت شتتوفد فيهت ءقتتال
م ت ان متتل ءصوصتته اّب ت متتى مص ت تو ارهي ت اال اءه ت ال امتتتتد ف تي مفجميته ت علتتع ت
اعتتفع ستتت ت ال امتتو علتتع مصتتدو يبتتي تتل امتتتتد اعتت ت تا ا ت مم علتتع ارمقتتل اربعتتفت
مت عمّي ءه ري ره صا تعّي . 11
مت ت اقتتدء عتبتتيى رّ ت تتةن ارقتتواءيى اروهتتمي رتتي ره ت صتتا تعّي ت
اربعف انيفا م اعو ه اال ط ا رسرم فهي ت،ييف متتتف .

حرتتم ريوءه ت متتى صتتّ

ب.القََواني الوضََعية لهََا َّللاصيفََة مصََلحية فََي االسََا  :ن ارقتتواءيى عتت ا ءتت مهتتت
ا تلاتت رهتت فلتتتا مصتتلعي اّعتتة علتتع اس ستته ءصوصتته اتتد و عليهتت ا فاهتته فتتي
اتتنتتل فدم ت ارجت ع ت البي ت ل ج اه ت لت ع ت مص ت رعه تف ت ارشتتفو عّه ت لا ت ارّد ت ء
االرت امتت ارتّوطتت يتتل فتتفت متتى
االستتتقفاو تا لهتت اعدعتتد ارعقتتوق يتت ن ارواجبتت
اففاتف اعقيق ارتوا ن يى ارتص رم ارتتش و .12
منتت حرتتم ارتتتتوات ارق ءوءيتت ارتتتتي اتتّد ارتمتت مم ارت ريتت جتيتت اشتتي ره ياتهتت
فهتتي تتسرم جتتد رتعقيتتق يا ت مصتتلعي
دم ت ارجت ع ت عتتى طفعتتق اتتتهيل ارتم ت مم
.
الفرع الثاني
مدى التزاا المحكمة تطبيق القواني الوضعية َّللااالستفتاء الشرعي
ت ال ارد ر ت فتتي ارتجتتم ت
ان ا م ت ارمتتد تتيى االفتتفات فتتي ارتجتت ت امتتد متتى اف ت
ارتم صتتفال حرتتم عتتى طفعتتق ا متت جهتت ال ارتتتلط ارقشتت اي مت وستتته رلقشتت ا وصتتاه
ياتت ع متت متتى تت ال ارد رتت اتي فتت عتتى تت ال ارتتتلط اال تتف  13امتتفا
ارتتتلط ارقش ت اي ةءه ت ارتتتلط ارتتتي اتتتورع اطبيتتق ارق ت ءون عّتتد اراصتتل فتتي ارتّ ع ت تتيى
االفتتفات مشتته ا يتتّه تتيى التتد جه ت ارتتتلط ارم م ت فتتي ارد ر ت  14ف رتعيت ت فتتي
تتد جت ا فتتي ت ءون
ارتتت ر عتتى اطبيتتق ارقتتواءيى اروهتتمي فتتس فتتي ياتهت االس ستتي
ارتفافمتت ارتدءيتت ارمفا تتي  15فتتي ارتتت تال  30مّتته ال عجتتو اعتت معيتتت ان اتتّتت عتتى
ارعيتت عجتت تتتتوا ارقتت ءون ا فقتتتدان ارتتتّال ا ءقصتتته اال عتتتد ارق هتتتي متتّمتت عتتتى
القتت ق ارعتتق  .....استتتّ تا رهتتسا ارتتّال ال عجتتو رلق هتتي ان عتتّتت عتتى ارعيتت فتتي ارّتت اش
ارتمتتف ا ام متته عجتت تتتوا ارقتت ءون ا فقتتدان ارتتّال ا ءقصتته اال عتتد متتّمتت عتتى
القت ق ارعتتق ي فاتتي ل رت ات ن فّت ج تتتوا فتتي ارتتّال ا ءقتتال ا لتتتع عتتدء جتتوت ءتتال
فيجتتو علتتع ارق هتتي ان عجتهتتد فتتي االفتتتداا ارتتع الي ت ء ارق ت ءون اال تتف ا ت رمفا مب ت تا
اراقتته االستتممي واعتتد ارمدارت  . 16متت اقتتدء عتبتتيى رّت تتةن ارتتتلط ارقشت اي فتتي ارتتت ر
عتتى اطبيتتتق ارقتتواءيى اروهتتتمي مل متت هتت اتتون اطبيتتتق فتتس ارقتتتواءيى عمتبتتف ياتهتت
االس ستتتي ال عجتتتو رلتعيتت ت ارق هتتتي االمتّت ت ش عتتتى اطبيتتتق فتتتس ارقتتتواءيى اال اعتبتتتف
متتّم عى الق ق ارعق عمفا ءاته رلتتةر ارق ءوءي .
عففّت ت تتتةن ارتعيتت ت ملت مت ت تطبيتتتق ارقتتتواءيى اروهتتتمي
ارتعيت تطبيق ارعي ا ارعل ارست عقدمه االستات ا ارعفعي ؟

ريتتتى مت ت متتتد ارتت ت اء

ان ارتعيتتت اطبتتتق ارّصتتتول ارق ءوءيتت علتتتع ارّتت اش ارتمتتتف ا ام مهتت ريتتتى فتتتي
متتل االليتت ن صوصتت فتتي ارتتتت ال ارف صتت تت اللوا ارعفصتتي تتد ال عوجتتد ءتتال
عّطبتتق علتتع ارع ر ت ارتمف ه ت ام ت ء ارق هتتي ريتتى ر ت عتتتفج ارتعتتفش فتتس ارتتتتةر تتد ن
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لتتل فقتتد ءصتت ارتتت تال اال رتتع /اراقتتفال  2متتى تت ءون االلتتوا ارعفصتتي ارمفا تتي  17احا رتت
عوجتتتد ءتتتال اعتتتفعمي عتيتتتى اطبيقتتته فتتتيعي تقتشتتتع مبتت تا ارعتتتفعم االستتتممي االانتتتف
ممات ت رّصتتول فتتسا ارقتت ءون فهتتس اراقتتفال اعيتتل ارق هتتي ارتتع مب ت تا ارعتتفعم االستتممي
عتتى لتتو ارقتت ءون متتى ءتتال مماتت ت ان ارق هتتي فتتي فتتس ارع رتت ملتت ء تت رلجوا ارتتع
االستات ا ارعفعي رعي ارّ اش ارتمف ا ام مه
ر ت اقيتتد فتتس اراقتتفال ارق هتتي اال قيتتد التتد فتتو ان ايتتون التتم ارتب ت تا االلي ت ء اانتتف
ممامتت رّصتتول فتتسا ارقتت ءون فتتس ارتمامتت شتتي اجته تعتت علتتع ارق هتتي ان عبتتس
متتى اجله ت جهتتدا ات ت علتتع ارمل ت اراه ت اراقتته ان فتتس ارت ت تال اعتتيف ارتتع عتتدء ارجتتتوت
علتتع متتسفو ممتتيى تتل ااتتفا علتتع ارق هتتي ن عتفيتتف تتيى ارتتتسافو االستتممي عتتوا ن
يى اجته تا اراقه ا عفت و مّه م عفا معقق رلتصلع . 18
ان ارمتتتل فتتي ارتعتت ا ارتفتصتت فتتي متتت ال االلتتوا ارعفصتتي فتتي ارو تت ارعتت ري
تتد استتتقف علتتع اءتته فتتي ل ر ت عتتدء جتتوت ءتتال فتتي ارق ت ءون ععي ت ارتتتتةر ارتمف ه ت فتتةن
ارق هتتي علجتتة ارتتع االستتتات ا ارعتتفعي حرتتم تف طب ت ارتفج ت ارتتست عتبمتته اطتتفاا ارتتدعو
فتتتنم احا اتت ن التتد اطتتفاا ارتتدعو متتى ارتتتسفو ارجماتتفت رتت عيتتى فّتت ج ءتتال فتتي
ارقت ت ءون ععيت ت ارتتتتتةر ارتمف هت ت فيتتتت ما اعت ت ميتتتتو ارتتتتيد ارتتتتتت ءي يتت ت وستتتتي
اتتسرم ارعتت رتتو اتت ن التتد االطتتفاا
رتمففتت ارعيتت ارعتتفعي فتتي ارتتتتةر ارتمف هتت
ستتّي علتتع ت متتى ارتتتسافو االو متت ارعّاتتي ارتتت ريي ارعتت فمي ارعّبلتتي فيتتت ما اعتت
ارتجت اراقهي يت وستي رتمفف ارعي ارعفعي في ارتتةر .
ام ت احا ام وه ت الي ت ء ارق ت ءون م ت متتل ارتتتسافو االستتممي االستتتات ا ارعتتفعي فتتةن
ارعيت عيتتون رقت ءون مت تاء فيتته ءتتال اتت جت ا حرتتم قتتفاو مجلت ارتتييت  4ارتتتف 227
ارت وخ في . 19 1962/5/20
متتت اقتتدء عتبتتيى رّتت تتةن ارتعيتتت مل متت تطبيتتق ارقتتواءيى اروهتتمي فتتي ياتهتت
االس ستتي ام ت رّتتتب رمستتتات ا ارعتتفعي فةءه ت ال الجتتة اريتته اال فتتي ل ر ت عتتدء جتتوت ءتتال
فتتي ارقتت ءون رتتي ممّتتع حرتتم ان ارتعيتتت ريتتت مل متت تطبيتتق ارعيتت ا ارعتتل ارتتست
عقدمتته االستتتات ا ارعتتفعي علتتع ارمي ت متتى حرتتم فتتةن ارق هتتي مل ت ء تتّال ارق ت ءون ت رلجوا
ارتتع مبتت تا ارعتتفعم االانتتف ممامتت رهتتسا ارقتت ءون عتيّّتت ان ءقتتو ان ارتعتتفش تتد ارتت ء
ارق هتتي ارتعيتتت علتتتع ستتبيل ارتتتتدول فتتتي اطبيتتتق ارقتتواءيى االستتتتات ا ارعتتتفعي فيتتتةاي
ارق ءون ا ال عةاي مد االستات ا ارعفعي حرم معصوو فلو ارق ءون مى ارّال .
المبحث الثاني
رَّللاط لجوء المحكمة لالستفتاء الشرعي َّللاتطبيقاتد
ان رلجتتوا ارتعيت ت ارتتع االستتتات ا ارعتتفعي شتتف ط ال تتد متتى اواففف ت ف ت حا ر ت اتعقتتق
فتتس ارعتتف ط ال عتيتتى رلتعيتتت ارلجتتوا ارتتع االستتتات ا ارعتتفعي اتتت ان فّتت ج شتتف ط
فهّت ج هتتوا ع اعشت عجتتو اال تتس هت عّتتد ارلجتتوا ارتتع االستتتات ا ارعتتفعي رتتسا سّقتت فتتسا
ارتبعتتتض ارتتتع مطلبتتتيى ءتّتت فتتتي ارتطلتتتو اا شتتتف ط رجتتتوا ارتعيتتت ارتتتع االستتتتات ا
ارعتتفعي امتت ارتطلتتو ارنتت ءي فّتّتت هتتوا ع رجتتوا ارتعيتتت ارتتع االستتتات ا ارعتتفعي
ا اي :
المطلب األَّللا
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رَّللاط لجوء المحكمة لالستفتاء الشرعي
ان رلق هتتتي ستتتلط اقدعفعت ت فتتتي اييتتتل ارتتتدعو امتتتفا فتتتس ارتتتتلط ةءهت ت ارّعتت ط
ارتتسفّي ارتتست عقتتوء تته ارق هتتي فتتي فهتت اروا تت ارتطتتف ا عليتته استتتّب ط ارمّ صتتف ارتتتي
اتتد ل فتتسا اروا ت ءط ت ق عتتدال ءوءي ت مميّ ت عقتتدو اءه ت فتتي ارتتتي اعي ت ارّ ت اش ارتطتتف ا
عليتته فتتسا ارّعت ط عم تتته ت روا ارق ت ءون  20ت رف م ت رلق هتتي متتى ستتلط اقدعفع ت فتتي
االتتتوا ارعفصتتتي عّتتتد عتتتفا
ارتّدتتتووال ام متتته ال ستتتيت تعت ت
ايييتتتل ارتتتدع
ءتت اش عليتته ال عتتتماه ءتتال فتتي تت ءون االتتوا ارعفصتتي فهّتت عجتتو عليتته ارلجتتوا ارتتع
االستات ا ارعفعي ريى عفطيى ءتّ ال شفط علع لدال في ارافعيى ارت رييى :
الفرع األَّللا
َّللاجوى نص لانوني قرا لجوء القاضي لالستفتاء الشرعي
ان ستتلط ارق هتتي فتتي ارلجتتوا ارتتع االستتتات ا ارعتتفعي ريتتت مطلقتت ال ايتتون لتتتو
افتتواا رتتسا ال تتد متتى جتتوت ءتتال تت ءوءي عبتتفو رجتتوا ارق هتتي ارتتع االستتتات ا ارعتتفعي
تت رفجوش ارتتع تت ءون االتتوا ارعفصتتي ارمفا تتي و تت  188رتتتّ  1959ءجتتد اءتته شتت و
ارتتع مي ءيتت رجتتوا ارق هتتي ارتتع االستتتات ا ارعتتفعي فتتي ارتتت تال اا رتتع /اراقتتفال  2ارتتتي
اتتّال احا ر ت عوجتتد ءتتال اعتتفعمي عتيتتى اطبيقتته فتتيعي تقتشتتع مب ت تا ارعتتفعم االستتممي
االانتتف مماتتت رّصتتول فتتسا ارقتت ءون فق هتتي االلتتوا ارعفصتتي عجتتد ارتتتّد ا االستت س
ارست عبفو ره ارلجوا ارع االستات ا ارعفعي في فس اراقفال مى ارت تال اال رع .
متتت اجتتدو االشتت وال اريتته اءتته رتتي فقتتع هتتي االلتتوا ارعفصتتي عتتتتطي ارلجتتوا
ارتتع االستتتات ا ارعتتفعي اتتسرم هتتي اربتتدااال فقتتد ءتتال ارقتت ءون ارتتتدءي ارمفا تتي 21فتتي
ارتتت تال اال رتتع  2/فتت حا رتت عوجتتد ءتتال اعتتفعمي عتيتتى اطبيقتته ليتتت ارتعيتتت تقتشتتع
ارمتتفا فتت حا رتت عوجتتد فبتقتشتتع مبتت تا ارعتتفعم االستتممي االانتتف مماتتت رّصتتول فتتسا
ارق ت ءون ت ن ارتقيتتد تتتسفو ممتتيى ف ت حا ر ت عوجتتد فبتقتشتتع واعتتد ارمدار ت متتى فتتس ارت ت تال
عتبتتيى رّ ت ان ارتعتتفش تتد ا ار ت ء ارتعيت ت ت رلجوا ارتتع االستتتات ا ارعتتفعي ريتتى متتد لتتو
ارق ت ءون ارمتتفا متتى لي ت رلّ ت اش ارتمتتف ا ت جمتتل رجتتوا ارق هتتي فتتي اعج ت ت ا ت رلّ ت اش
ارتمتتف ا ام متته علتتع ستتبيل ارتتتدول فتت ال عجتتو ان عفلتتو ارقتت ءون متتى ءتتال متتى تت
ارمتتفا متتدف علجتتة ارق هتتي ارتتع االستتتات ا ارعتتفعي ت ان معتتفش ارقتت ءون ارتتتدءي تتد
تتدء ارق ت ءون ارمتتفا علتتع االستتتات ا ارعتتفعي علتتع ارمي ت متتى معتتفش االلتتوا ارعفصتتي
ارست دء ارق ءون فقع .
ان مبتتد ال رتت ارق هتتي ارتتع مبتت تا ارعتتفعم االستتممي االستتتات ا ارعتتفعي عمتتد متتى
ارتبتت تا ارتهتتت ارفطيتتفال فتتي ءاتت ارو تت اءتته ععيتتل ارق هتتي ارتتع اواا فقهيتت استتممي
متتتتّدال علتتع ارتعليتتل ارعفصتتي رلاقيتته لتتتو توج ت اجته ت ت ميتتدا عتتى ارّصتتول ارق ءوءي ت
ارتتتتي عشتتتمه ارتعتتتفش ان فتتتسا ارتبتتتد عمتتتتتد عتتتيل ابيتتتف علتتتع ارتصتتتفعم متتتى بتتتل
ارتعتفش جتوا اعت رتته فتي ارتتت ال ارتتي رت عتفت عتتةءه ليت فتتسا ارتصتفعم رتتي متى ت
ارتو يق ل فو شفط رتطبيق ارّال . 22
مت ت اقتتدء عتبتتيى رّ ت تتةن ارتعيت ت ال اتتتتطي ارلجتتوا ارتتع االستتتات ا ارعتتفعي اال وجتتوت
ءال د همه ارتعفش عبيم ره حرم .
الفرع الثاني
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عدا َّللاجوى نص لانوني حكِ المس لة المعرَّللاضة اماا القاضي
ان ارق هتتي ال عتتتتطي ارلجتتوا ارتتع االستتتات ا ارعتتفعي تجتتفت جتتوت ءتتال عبتتيم رتته حرتتم
فتتم تتد متتى اتتوافف شتتفط ا تتف ريتتي عتتتتطي ارق هتتي ارلجتتوا ارتتع االستتتات ا ارعتتفعي فتتسا
ارعتتفط عتيتتى استفمصتته متتى ءتتال ارت ت تال اال رتتع /اراقتتفال  2متتى ت ءون االلتتوا ارعفصتتي
ارمفا تتي ارتتتي جت ا فيهت فت حا رت عوجتتد ءتتال اعتتفعمي عتيتتى اطبيقتته  .......فتتتى فتتس اراقتتفال
عتعتتدت عّعصتتف ارلجتتوا ارتتع االستتتات ا ارعتتفعي فتتي ل ر ت عتتدء جتتوت ءتتال عتيتتى اطبيقتته
فقتتع ف رتعتتفش مهت ت ا ت ن علتتع توج ت متتى ارمل ت اراه ت اردواع ت فتتي االمتتوو ارق ءوءي ت فتتم
عتتطي ان ععيع جتي م د عطف في ارتتتقبل مى الداث .
ان ت ت ءون االلتتتوا ارعفصتتتي عتمتتتفا ارتتتع ارينيتتتف متتتى ارتتت ت ال ارتتتتتتعد رهتتتسا
ارتتتتبو عقتتتوء ارتعتتتفش تّدتتتي جتيت ت متت ت ال االلتتتوا ارعفصتتتي ارتوجتتتوتال رعدت ت ستتتى
ارتعتتفع فشتتم عتتى ارتتتت ال ارتتتي عتّبتتة هتت فتتي فتتسا ارو تت اتتتت ال ارتت ال ارطتتمق
ارّاقتتت ارعشتتت ء اروصتتتي ارتيتتتفاث يففتتت امتتت ارتتتتت ال ارج ايتتت ا ارتتتتت ال
ارتتتتتعد فيتتتفج رلق هتتي مج ت االل ر ت علتتع اراقتته االستتممي ارتتست رتةايتتد فتتي اال لتتو
االعتت ععتتتوت علتتع للتتوال ا لتتو متتت ال االلتتوا ارعفصتتي ريوءتته فقتته عهتتت رج ايتت
ارد يق عيل ابيف . 23
عتبتتيى ان ت ءون االلتتوا ارعفصتتي عتشتتتى مت ت ال تتد هتت ره ت ارتعتتفش لتتم حرتتم
تتّال صتتفعم ت اءتته ءدته ت فّ ت ج مت ت ال ر ت عّدته ت اءت ت ال ره ت ارتتع مب ت تا ارعتتفعم
االستتممي االانتتف ممات ت رهتتسا ارقت ءون فتتس اال يتتفال فتتي ارتتتي ال ت ء ارق هتتي ت رلجوا ارتتع
االستات ا ارعفعي .
اتتسرم االمتتف فتتي ارقتت ءون ارتتتدءي ارمفا تتي ف رق هتتي اعشتت ملتت ء متتدء ارلجتتوا ارتتع
االستتتات ا ارعتتفعي اال فتتي ل ر ت لتتو ارق ت ءون اتتسرم ارمتتفا متتى ءتتال عتيتتى اطبيقتته علتتع
ارّ ت اش ارتمتتف ا ام متته فتتسا م ت جتت ا تته ارتتت تال اال رتتع /اراقتتفال  2متتى ارقتت ءون ارتتتدءي
ارمفا تتتي  24ارتتتتي اتتتّال فتت حا رتت عوجتتتد ءتتتال اعتتتفعمي عتيتتتى اطبيقتتته ليتتت ارتعيتتت
تقتشتتتع ارمتتتفا فت ت حا رت ت عوجتتتد فبتقتشتتتع مبت ت تا ارعتتتفعم االستتتممي االانتتتف مماتت ت
رّصتتول فتتسا ارقتت ءون ت ن ارتقيتتد تتتسفو ممتتيى فتت حا رتت عوجتتد فبتقتشتتع واعتتد ارمدارتت
فق هتتي اربتتدااال فّتت مقيتتد اانتتف متتى هتتي االلتتوا ارعفصتتي فتتي ارلجتتوا ارتتع االستتتات ا
ارعتتفعي فق هتتي اربتتدااال عجتتو ان عتةاتتد ا ال متتى عتتتد جتتوت ءتتال فتتي ارقت ءون ععيت ارّت اش
ارتمتتف ا اتتسرم لتتو ارمتتفا متتى متتدف عتتتتطي ارلجتتوا ارتتع االستتتات ا ارعتتفعي ام ت
هتتي االلتتوا ارعفصتتي يتتف ملتت ء ربعتتض عتتى ليتت رلتتتتةر ارتمف هتت فتتي ارمتتفا
اءت علت ء رلجوا ارع االستات ا ارعفعي مب شفال عّد لو ارق ءون .

المطلب الثاني
تطبيقات لجوء القاضي الس االستفتاء الشرعي
ات ت يّ ت س ت ق فةءتته ععتتتفط رلجتتوا ارق هتتي ارتتع االستتتات ا ارعتتفعي ان عوجتتد ءتتال فتتي
ارقتت ءون عوجتتو علتتع ارق هتتي حرتتم اتتسرم عتتدء جتتوت ءتتال فتتي ارقتت ءون ععيتت ارتتتتةر
ارتمف هتت امتت ء ارق هتتي متتى ارتتتت ال ارتتتي رتت عتتّال عليهتت تت ءون االلتتوا ارعفصتتي
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افاهت ارتتع االستتتات ا ارعتتفعي فتتي طتمق ارتتتايه فتتو متتى عبتتسو اموارتته فيتت ال مصتتلع رتته
فيه علتع يتف مقتشتع ارمقتل ارعتفش رتو ات ن حرتم علتع ستبيل ارفيتف 25فقتد لتدت ارتت تال
 35متتى ت ءون االلتتوا ارعفصتتي ارمفا تتي متتى ال عق ت طم ه ت  26رقتتد ا تلتتل اراقه ت ا فتتي
صتتتع طتتتمق ارتتتتايه علتتتع ارق هتتتي فتتتي فتتتس ارع رت ت ان عبعتتتض عفتت ت و و ت ا تتتو
ارتسفو االانف ممات رّصول ءون االلوا ارعفصي ارمفا ي.
اتتسرم رتت ععتتدت ارتعتتفش ءتتوش ارقتتتل ارتتت ء متتى ارتيتتفاث اروصتتي رتتسا فتتي فتتس ارع رتت
عيتتتون علتتتع ارق هتتتي اطبيتتتق ارتتتف ت اراقهتتتي االانتتتف مماتت ت رّصتتتول ت ت ءون االلتتتوا
ارعفصي .
متتى ارتطبيقتت ارقشتت اي رلجتتوا ارتعيتتت ارتتع االستتتات ا ارعتتفعي متت جتت ا فتتي تتفاو
معيتتت ارتتييتت االاع تعتت رتتد ارتتتد يق ارتدا رتت جتتد ان ارطمتتى ارتتييتت ت مقتتدء هتتتى
ارتتتدال ارق ءوءيتت تتفو بورتته شتتيم .رتتد عطتتل ارّدتتف علتتع ارعيتت ارتتيتت جتتد اءتته يتتف
صعيم مف رل اللي ء ارعفش ارق ءون رمسب ارت ري :
 )1وت فتتي ا تتوا ارتتيت  /ارتتتدعي اءتته ا ت ارطتتمق علتتع ارتتيت عليه ت رتتنمث متتفا
اتتتبق ارتتت وعخ ارتتست ا تت فيتته ارطتتمق موهتتوش ارتتدعو اال ان التتد ارعتتيوخ افتتتع
رتته ت رفجوش جتتته متتد ارطتتمق ارن رتتض اوءتته عصتتبي  .مت ت ا ت ن ارواجتتو ارتعقتتق
اتتد عى ا تتوا ارعتتيخ ارتتتساوو ت وا
متتى حرتتم اتتد عى ا تتوا ارعتتهوت ريتتل مجل ت
ارتتيتت متتى تت اعدعتتد متتد صتتع لتت ال ارطتتمق ارنم تت ارتتت ق علتتع هتتوا
االليتت ء اراقهيتت ارتتتي جتتف هتت استتتجوا ارتتيتت عليهتت عتتى حرم.......رتتسا تتفو
ءقشتته اعتت تال االهتتب وال ارتتع معيتتهتت رلتتتيف فيهتت فتتق متت اقتتدء  27.متتى تتم
استتتمفاا تتفاو معيت ت ارتتيي ت االاع تع ت عتبتتيى رّ ت متتد اتتة يف موهتتوش االستتتات ا
ارعتتفعي علتتع تتفاو معيتتت ارتتييتت فقتتد اعتبتتف عتتدء اعتتتت ت معيتتت ارتوهتتوش
علتع االستتتات ا ارعتتفعي ستتبو متتى استتب ارتتّقل تتل حفبت ارتتع ا متتد متتى حرتتم فتتي
فاوافت ت ليتتتض عاهت ت متتتى فعتتتو ارقتتتفاو ةءتتته ات ت ن متتتى ارواجتتتو علتتتع معيتت ت
ارتوهتتوش ارتعقتتق متتى ا تتوا ارعتتيخ ارتتتساوو اعدعتتد متتد صتتع ل ت ال ارطتتمق
ارنم ارت ق علع هوا االلي ء اراقهي .
اتتسرم ج ت ا حرتتم فتتي ا تتف رتعيت ت ارتتيي ت االاع تعتت رتتد ارتتتد يق ارتدا ر ت جتتد ان
ارطمتتى ارتتييتت ت مقتتدء هتتتى ارتتتدال ارق ءوءيتت تتفو بورتته شتتيم رتتد عطتتل ارّدتتف علتتع
ارعيتت ارتتيت ت جتتتد اءتتته يتتتف صتتتعيم مفتت رل الليت ت ء ارعتتتفش ارقت ت ءون اح اتت ن علتتتع
ارتعيتت ت ما اعت ت ارتفجت ت ارتتتدعّي ارتتتست عتبت ت ارتتتتتداعي ن رتمففت ت ان ا ءت ت اجتتتو ارمتتتدال
 ..........رتتسا تتفو ءقشتته اع ت تال االهتتب وال ارتتع معيتته ت رلتتتيف فيه ت فتتق م ت اقتتدء  28.متتى
فتتسا ارقتتفاو عبتتد اتتة يف االستتتات ا ارعتتفعي علتتع االليتت ء ارقشتت اي اهتتع اح ان معيتتت
ارتتييتت اعتبتتف عتتدء ما اعتت ارتفجتت ارتتدعّي ارتتست عتبمتته ارتتتتداعي ن ستتبو متتى استتب
ءقتتتل ارقتتتفاو متتتى ماهتتتوء تتتفاو معيتت ت ارتتييت ت االاع تعت ت عتبتتتيى رّت ت تتتةن معيتت ت
ارتوهوش مل م في ارلجوا ارع االستات ا ارعفعي .
فتتي تتفاو ا تتف صتتدو متتى معيت ت ارتتيي ت ج ت ا فيتته  .......ليتتض ان ارتعيت ت اصتتدو
ليته ت ارتتي ت ت ن مفاع ت ال م ت اقتتدء و ت افتيتتته اتتة يف صتتع ارطتتمق متتى عدمتته فتتق
اراقتته ارتتست عتمبتته ارتتتتداعي ن  ..........رتتسا تتفو ءقشتته اع ت تال االهتتب وال ارتتع معيتته ت رلتتتيف
فيهتت فتتق متت اقتتدء  29....اتتسرم فتتي فتتسا ارقتتفاو فقتتد ءقشتت معيتتت ارتتييتت تتفاو معيتتت
ارتوهوش حرم ريوءه ر الجة ارع االستات ا ارعفعي .
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ءتتف تتةن ش ت ا معيت ت ارتتيي ت االاع تع ت تتد استتتقف علتتع جتتو رجتتوا ارتعيت ت ارتتع
االستتتات ا ارعتتفعي حرتتم فتتي ارقشتت ع ارتمف هتت امتت ء معيتتت ارتوهتتوش رتت عوجتتد رهتت
ءال في ءون االلوا ارعفصي .

الخاتمة
متتد ارتمتتفا علتتع االستتتات ا ارعتتفعي فتتي اراقتته االستتممي ارق ت ءون م ت رتته متتى اتتة يف
فتتي صتتد و االليتت ء ارقشتت اي اتشتتتى ارف اتتت ا تتف االستتتتّت ج ارتتتي اوصتتل اريهتت
ا اي :
اربعض ف ارتقتفل
اَّللاال :االستاتاجات
 .1ان االستتتات ا ارعتتفعي اال بتت و تت رعي ارعتتفعي مقف ءتت رتتدريل متتى بتتل ارتاتتتي
روا م ا متةر مميّ .
 .2ان االستتتات ا ارعتتفعي ح صتتا تعّيتت عهتتت رو تت ا ارج ايتت علتتع ارميتت متتى
ارقواءيى اروهمي .
 .3ان ارق هتتي ملتت ء تت رلجوا ارتتع االستتتات ا ارعتتفعي فتتي ل رتت عتتدء جتتوت ءتتال فتتي
ءون االلوا ارعفصي .
 .4استتتتقفاو شتتت ا معيتتتت ارتتييتتت علتتتع جتتتو رجتتتوا ارتعيتتتت ارتتتع االستتتتات ا
ارعفعي .
ثانيا :المقترحات
 .1ءقتتتفا علتتع ارتعتتفش ارمفا تتي اعدعتتد جهتت وستتتي اتتةن عيتتون تعتتوان اا تت ا
لتتتو ارتتتسافو اردعّي ت ارتوجتتوتال فتتي ارد ر ت الجتتة اريه ت ارتعيت ت رتمفف ت ارعي ت
ارعفعي في ارتتةر ارتمف ه .
 .2ءتتدعو ارتعتتفش ارمفا تتي فتتي ارقتتواءيى االجفااي ت ان عل ت ء ارق هتتي ة تتس و ت ارتفج ت
اردعّي لتو ال مسفو حرم في ارتت ال ارتتملق رعل ارعفم .

المصاىا
ل 15تاو ارتم وا

 1معتد ى ميفء ى ا ي ارعتى ى التد االءص وت  :ا ى مّدوو رت ن ارمف
ارق ففال د ن سّ ءعف ل. 147
 2معتد ى ميفء ى ا ي ارعتى ى التد االءص وت ارتصدو ارت ق ل 10ل . 176
 3مّصتتوو تتى عتتوء تتى اتوعتت اربهتتواي شتتفا مّتهتتع االواتا ط 1ل 3عتت ر اريتتتو ارفعتت ا
 1993ل. 456
 4التتتد تتى لتتتدان تتى شتتبيو تتى لتتتدان ارعفاءتتي صتتا اراتتتو ارتاتتتي ارتتتتتاتي ط 1ارتيتتتو
 1960ل. 4
اةسممي يف
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صتتتو متتتسفو االمتتت ء التتتتد تتتى لّبتتتل ط 1م ستت ت ارفستتت ر

 5ت .عبتتتدهللا عبدارتعتتتتى ارتفاتتتي
 2012ل. 654
يف
 6ت .م جد وا و ارعلو االستات ا ارعمبي يى ااءدت اروهمي ارعفعم اةسممي ط 1ميتب ارت و
 1980ل. 11
اةسممي اريوع
 7سووال ارّتل  :ا ع . 35 -34-33 - 32
ل261
 8ست عيل ى عتف ى انيف ارقفشي اردمعقي ااتيف ارقفبن ارمدي ط 1تاو ا ى ل ء يف
.
9
فتعي رمط ت ف ارقواءيى اروهمي في ا،يف اراتو ارعفعي عض مّعوو مجل االجته ت رلدواس
ارق ءوءي اال تص تع ارتجلد  9ارمدت 2ارتّ  2018ل. 339
ط1
 1010فافي ى موسع ى معتد ارع طبي ارتوافق
ل 1تاو ا ى عا ن رلّعف ارتو ع ارتموتع  2008ل. 14
 11فتعي رمط ت ارتصدو ارت ق ل. 340
 12فتعي رمط ت ارتصدو ءاته ل. 341
 13ت .التد و اروف ارتفافم ارتدءي ارتج وع ط 1مّعةال ارتم وا اةسيّدوع  1986ل. 50
 14ت .وجو عبدارعتيد ارّد ارتي سي ارتم صفال ط 1تاو اريت ارج ممي ارفع ا  2014ل. 65
 15ءون ارتفافم ارتدءي ارمفا ي و  83رتّ . 1969
 2016ل. 93
 16ت .عب س ارمبوتت ءون ارتفافم ارتدءي ط 1تاو ارتّهووت ربّ ن يف
 17ءون االوا ارعفصي ارمفا ي و  188رتّ . 1959
 18ت .التد اريبيتي اروجي في شفا ءون االوا ارعفصي ط 2ميتب ارتّهووت ،دات ل. 9
 19ت .التد اريبيتي ارتصدو ءاته ل 10
 20ت .ءبيل ست عيل عتف سلط ارق هي ارتقدعفع في ارتوات ارتدءي ارتج وع تاو ارج مم ارجدعد مصف
 2002ل. 11
 21ارق ءون ارتدءي ارمفا ي و  40رتّ . 1951
ريد ط وق ع ع مبد اةل ر علع اراقه اةسممي عض
 22ت .ليدو لتيى ارعتفت ت.صا ا متمو فج
مّعوو تجل ارق تسي رلق ءون ارملوء ارتي سي عدت 2مجلد  2020 11ل. 13
ريد ط وق ع ع ارتصدو ءاته ل. 14
 23ت .ليدو لتيى ارعتفت ت.صا ا متمو فج
 24ارق ءون ارتدءي ارمفا ي و  40رتّ . 1951
 25ت .عبدارتجيد ارعيي ااست ح عبدارب ي اربيفت ااست ح معتد طه اربعيف اروجي في ءدفع االرت اء في
اوال ارتملي ارم ري اربعض ارملتي ،دات  1980ل.79
ارق ءون ارتدءي ارمفا ي ل 1مطبم
 26ءص ارت تال  35مى ءون االوا ارعفصي ارمفا ي ال عق طمق ااشف ل االاي ي ءه  .1:ارتيفان
ارتجّون ارتمتو ارتيف مى ا ن ف د ارتتيي مى شو ا مصيب ما جئ ا ابف ا مفا  .2ارتفعل في
مفا ارتو ا في ل ر ع،لو في منله ارهمج احا م في حرم ارتفا ا الم ارع ر اف ه جته
 27فاو معيت ارتتيي االاع تع و /3001شفصي 2008/في  2008/9/28يف مّعوو
 28فاو معيت ارتتيي االاع تع و / 522شفصي  2020في  2020/1/14يف مّعوو
 29فاو معيت ارتتيي االاع تع و / 6985شفصي  2021في . 2021/5/26
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