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يرطقلاةراجتلانوناقيفسالفإلاماظنحمالم
يفيلخلازيزعلادبعدمحم

صخلم
ممألاةايحيفةيداصتقالالاوحألاف،اًعمةصاخلاوةماعلاةايحلاعئابطعمقفتيامميراجتلاسالفإلاماظننينقتنإ
امبريتلارجاتلانوؤشاهلثمو،ةعسلاوقيضلاو،ءاخرلاوةمزألانيبامّبلقتتاّهنكل،ةدحاوةريتوىلعرقتستال
دارفألااهدهشييتلافورظلاعيمجبكاوينأيراجتلاعيرشتلاةفيظونمنإو،رْسُعلاورْسُيلاتالاحنيبتراد
اًصخشوأًايعيبطاًصخشناكأءاوس،رجاتلاةفرحوهلصألاثيحنميراجتلاطاشنلاناكاذإو.تاعمتجملاو
ماظننإ.سالفإلادعاوقحضوتيتلاماكحألايراجتلانوناقلايفةينوناقلاتاعوضوملامهأنيبنمنإف،اًيرابتعا
ماظنلايفلاحلاوهامك،مهدحوراجتلاىلعرصاق2006ةنسل27مقريرطقلاةراجتلانوناقيفسالفإلا
هنويدعفدنعفقييذلارجاتلانيدملالاومأةيفصتليعامجماظنسالفإلاف،يندملاراسعإلالمشيالوهف،ينيتاللا
كشالو.يئاضقلالكيهلايفةصتخملاةمكحملاهردصتيئاضقمكحبجومبّالإرجاتلاسالفإرَهُْشيالو،ةيراجتلا
دّدشتمغرو،ةيراجتلاهراثآنعًالضفةيئانجراثآنمهعبتيامل،هلضّرعتييذلارجاتلاىلعةأطولاليقثماظنهنأ
لالخنمهتمزأنمصالخللرجاتلامامأاًعَرْشُمبابلاكرتنوناقلانأّالإ،سالفإلاةرهاظةهجاوميفعيرشتلا
اًعجاريلامبارطضانمهلانامنكيمل،ظحلاءيسةينلانسحرجاتلاناكاذإاميسال،نينئادلاعمحلاصتلاقيرط
ةيعيبطلاثداوحلاكاهبنجتهيلعرّذعتةعقوتمريغفورظىلإامنإو،ريدقتةءاسإىلإوأ،هتراجتيفهنمٍلامهإىلإ
لوخدوأ،نامثألاليصحتوأعئاضبلاقيوستقيعتيتلاةيداصتقالاتامزألاوأ،كالهلابهلاومأبيصتدقيتلا
فوقولاىلعهنيعتدقيتلاقيرطلابسالفإلاراثآيفالتلليبسلاهلدّهمف،ىربكلاتاكرشلانمةديدشلاتاسفانملا
.هتوبكنمضوهنلاوهيمدقىلع

.يكيرمألانوناقلاويمالسإلاعيرشتلابةنراقمةسارداهتايئزجضعبيفةيثحبلاةقرولاهذهنمضتت

Major Features of Bankruptcy Law in
Qatari Commercial Law
ABSTRACT
Codifying commercial bankruptcy must be in harmony with the characteristics of both public and
private life. The economic circumstances of nations do not maintain one constant rhythm but fluctuate
between crisis and opulence, hardship and ease. The case is similar with the merchant, whose affairs
may alternate between ease and difficulty. It is the function of commercial legislation to keep abreast
of all the circumstances that may be faced by individuals and societies. While commercial activity is
primarily the trade of the merchant, whether a natural or a legal person, one of the most important
subjects in commercial law are the provisions laying out the principles of bankruptcy.
Bankruptcy Law No. 27/2006 in the Qatari commercial law code is restricted to traders, as is the

case in Roman law. It does not include civil insolvency. Bankruptcy is a group regulation for the
dissolution of the property of an indebted merchant who has stopped paying back his commercial
debts. A merchant’s bankruptcy shall only be declared by virtue of a judicial ruling issued by the
competent court within the judicial structure. It is undoubtedly an onerous law for the merchant who is
subject to it, due to the criminal consequences that ensue from it in addition to its commercial
consequences. Despite the severity of the legislation in confronting bankruptcy, the law leaves the
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door open for the merchant to be delivered from the crisis by reconciling with the creditors, especially
if the merchant was well-intentioned but unlucky, if the financial difficulties are not attributable to
neglecting commercial affairs or to miscalculation, but simply to unexpected circumstances which
could not be avoided. Such circumstances include natural disasters that destroy his property, economic
crises that hinder the marketing of goods or collecting revenues, or the entry of strong competition
from big companies. In these circumstances the law paves the way for the merchant to avoid the
effects of bankruptcy in a way that may help him to stand on his feet and to recover from his distress.
In some of its parts, this study contains a comparative study of Islamic legislation and American law.

ةمدقم
هلشفلامإ،هنويددادسيفرثعتللضرعمرجاتلكنأىلإرظنلاب،ةغلابةيمهأسالفإلاعوضوملتحييراجتلانوناقلالقحيف
مدعوتاسفانملادادتشالوأ،ةيداصتقالاتامزألابهرثأتلوأ،هينئادهاجتةينوناقريغبيلاسأهباكترالوأ،هتاعورشمهيجوتيف
يفهتامازتلاءادأنعزجعيف،نيدملارجاتلاكابرإىلإيدؤتاهريغوةماعلاوةصاخلالاوحألاهذه،اهليدصتلاىلعهتردق
.يراجتلاسالفإلاماظنىمسيلماكتمماظنلالخنمةرهاظلاهذهةهجاوملعرشملالخدتيعدتسياموهو.اهقاقحتساديعاوم

)846(ىلإ)606(نمداوملايف،هنمسداسلابابلايفسالفإلاميظنتب2006ةنسل)27(مقريرطقلاةراجتلانوناقينُع
لاومأةيفصتىلإهماكحأفدهتو،ةيراجتلاهنويدعفدنعفقوتييذلارجاتلانيدملاىلعذيفنتللقيرطسالفإلاو.1ىلوألاةرملل
ريغهقحنأمادامرخآىلعنئادلهيفةيلضفأال،ًالداعاًعيزوتنينئادلانيباهنعجتانلاعيزوتو،ةيعامجًةيفصتنيدملا
.2زايتماوأنهركةيلضفألارربتيتلاةينوناقلابابسألادحأببوحصم

اهتدحتفخةّدشلاكلتنأّالإ،سلفملارجاتلاةلماعميفةوسقلانمديدشردقبةفلاسلاروصعلايفمستا،ميدقماظنسالفإلانإ
املاطًايئاضقهتيفصتنمًالدبيراجتلاعورشملاىلعءاقبإلاىلإوعدتةجاحلاتحبصأو،ةيلاملاةمظنألاروطتوةلودلامدقتعم
ىلإاعدامم،ةينوناقلاةيحانلانمريثأتلاةعساو،ةيراجتلاةيحانلانمرثألاةقيمعّتلظسالفإلاةرهاظنأديب.نونئادلاقفاو
دعاوقلانيبعمجي،لئاسملابعشتم،صئاصخلاددعتماًماظنهلخدتزربأف،قيبطتلاةبجاوماكحألانينقتلعرشملالخدت
3.ةيعوضوملاوةيئارجإلا

،مهدحوراجتلابصاخماظنوهف،يراجتماظنهنأ،ةينوناقلاهحمالماهلالخنمرهظتيتلاسالفإللةماعلاصئاصخلانمو
دشتحيثيح،ةيراجتلاهنويدعفدنعفقييذلارجاتلانيدملالاومأةيفصتليعامجماظنهنأو.راجتلاريغىلعقبطنيالف
adjudication(سالفإلارهشدرجمبنونئادلا of bankruptcy(نئادلاىلععنتميمثنمو،نينئادلاةعامجىمستةعامجيف
مكحلاف،هسالفإرهشبمكحردصاذإّالإاًسلفمرجاتلانيدملاربتعيالف،يئاضقماظنهنأامك.نيدملادضةيدارفناتاءارجإذاختا
تحتهتاءارجإيفريسلاوماظنلااذهماكحأقيبطتلدّهميو،سالفإلاةلاحئشنييذلاوهةصتخملاةمكحملانمرداصلايئاضقلا
نأىنعمبنكلو،اهيلعًابقاعمةميرجربتعيهتاذيفسالفإلانأىنعمبسيلنكلو،يئازجماظنوهو.ةسيلفتلايضاقفارشإ
.نينئادلابرارضإاهيلعبترتيميسجأطخوأسيلدتىلعيوطنتلاعفأسالفإلابتنرتقااذإرجاتلانيدملاباقعررقينوناقلا

،ملاعلالودمظعميفظحالموهامكةيبلسةرظنبسالفإلاةلاحىلإرظنيمليكيرمألاعرشملانأىلإةراشإلاردجتامك
ةصرفهئاطعإوةراجتلابةقلعتملاهدوهجةلصاومىلعقداصلارسعملانيدملاعيجشتوهسالفإلاماكحأميظنتنمةياغلاامنإو
fresh(4ةيراجتلاهعيراشمةسرامملةدوعلا start(،هبحاصىلعراعةمصوةباثمبدعيلودلانمريثكيفنيدلانأنيحيف
ةيامحلاهميدقتلحماستملانوناقلابحارشلاضعبهفصودقفيكيرمألاسالفإلانوناقامأ،ةيلاملاتالماعملايفهلشفىلعليلدو
سالفإلانوناقصوصنيفعونتلادجناذهلو،5اهقاقحتساديعاوميفمهنويددادسنعنيرثعتملاتاكرشلاودارفأللةيفاكلا
اًعجرمةيكيرمألاةراجتلانيناوقتحبصأدقف،رسعملانيدملانويدةلكيهةداعإماظنماكحأبىربكلاةيانعلاديدحتلابويلاردفلا
تاسسؤملاىدلضارتقالاعيجشتلاًحماسترثكأهماكحأتحبصأيذلاسالفإلاماظنصخألابو،ملاعلالودنمريثكىدلاًدمتعم
.دالبلايفيداصتقالاومنلاةبسنةدايزوةفلتخملاةيلاملا

ٍهجوبهماكحأهبزّيمتتامو،يرطقلاعيرشتلايفسالفإلاماظنلةماعلاتامسلازاربإبليفكحمالملاهذهىلعءوضلاطيلستنإ
عرفيفاهنمبناجلك،عرفأةعبرأيفاهلوانتأيننإف،نوناقلايفةيميظنتلابناوجلاهذهنايبلو،صئاصخلاكلتةرئاديفماع
.لقتسم

ماكحأصاخنوناقمظني‹‹نأىلع475ةداملايهو،هداومنمٍةدامرخآيفٰصننأم1971ةنسل16مقريغلملاةيراجتلاوةيندملاداوملانوناقلقبسدقف1
رمألاسالفإلارهشماكحأميظنتىلوألاةرمللًانمضتمةراجتلانوناقردصنأىلإ،كلذبصاخنوناقردصيملهنأّالإ،››راثآنمهيلعبترتياموسالفإلارهش
يرهقلاذيفنتلادعاوقريغلءاضقلامامأعضخيلنكيمل،يلاحلانوناقلاذافنلبق،ةيراجتلاهنويدعفدنعفقوتلاةلحرمىلإلصواذإرجاتلانيدملانأينعييذلا
.تاعفارملانوناقةيراجتلاوةيندملاداوملانوناقنيباماهيلعصوصنملانيدملاىلع

.401ص،يناثلاءزجلا،يرصملايراجتلانوناقلايفطيسولا،قيفشنسحم.د2
نمةعومجملكلذو،سالفإلارهشبمكحيأيرطقلاءاضقلاردصتيملف،يراجتلاسالفإلاعوضوميفنوناقلاصوصننمةعومجملعرشملاينبتمغر3

نمنيثحابلايفعيالرمألااذهو،ىربكلاةيراجتلاتاكرشلاوعيراشملانمريثكيفةموكحلاكارتشاو،راجتلاىدلةيلاملاةلويسلاةرفواهزربأنمبابسألا
ةينوناقلاداوملاصوصنليوحتىلعءاضقلاربجيدقةقطنملايفيداصتقالاروطتلاةعرسوةيراجتلاعيراشملاةرثكف،ةلودلايفسالفإلاماظنةساردوثحبلا
.نيدملاونئادلاةيامحلةيقيبطتتالاحىلإ

4 Local Loan Co. v. Hunt, 292 U.S. 234, 244 (1934).
5 Brian A. Blum, Bankruptcy and Debtor/Creditor 295 (4th ed., Wolters Kluwer Law & Business, 2006).
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لوألاعرفلا
رجاتلانيدملابسالفإلاماظنصاصتخا
نيبو،هدحورجاتلانيدملابقلعتملايراجتلاقاطنلايفهلٍرصاحنيبامسالفإلاميظنتيفةيراجتلاتاعيرشتلاجهانمتتوافت
ىلإمضنينأةراجتلانوناقيفيرطقلانّنقملاراتخادقو.رجاتلاريغنيدملالمشيليراجتلاويندملانيقاطنلايفهلٍممعم
ددعهيلعامبذخألااًكرات.يرصملاويسنرفلاعيرشتلاك،مهدحوراجتلاىلعاًرصاقاًماظنسالفإلانملعجتيتلاتاعيرشتلا
،يكيرمألاو،يرسيوسلاو،يناملألاعيرشتلاك،اًعمرجاتلاريغورجاتلاىلعسالفإلاماكحأتدّحويتلاةيبرغلاتاعيرشتلانم
دجوييتلاةمهاسملاتاكرشميمعتلاكلذنمىنثتستيزيلجنإلاينوناقلاماظنلايفو.سالفإلاماظنممعييذلايزيلجنإلاو
winding(ةيئاضقلاةيفصتللصاخماظناهيلإةبسنلاب up by the court(م1948ةنسرداصلاتاكرشلانوناقهنمضتي.

ةماعلاماكحألاّالإهجاويالهنإف،هنويدعفدنعفقوتاذإرجاتلاريغنإف،رجاتلانيدملابسالفإلاماظنصاصتخاّلظيفو
لاومأنملاميأىلعزجحلاقيرطهيفنئادلاكلسيًايدرفاًماظنلثمتيهو،تاعفارملانوناقنمذيفنتلاباتكيفةررقملا
.اهيففرصتلاقحوهلاومأةزايحبنيدملاظفتحيثيح،هنيدم

امهو،7ةيصيلوبلاىوعدلاو6ةرشابملاريغىوعدلاقيرطنعّالإيندملاراسعإلاجلاعيمليرطقلانوناقلانأمولعملانمو
،هنويدءافوليفكتالهلاومأتناكاذإاًرسعمنيدملانوكيو،رسعملانيدملالاحةهجاوميه،ةدحاوةركفامهمظتنتنايوعد
ىلعنيدملانويدديزتنأب،يلعفلاراسعإلاهبدصقي،ةرشابملاريغىوعدلايفراسعإلاك،ةيصيلوبلاىوعدلايفراسعإلاو
.8ةنيعمتاءارجإوطورشبهرهشباًمكحمزلتسييذلايأ،يرطقلايندملانوناقلاهفرعياليذلاينوناقلاراسعإلاال،هقوقح

ناينعمسيلفتللف،راسعإلاوسالفإلانملكلينوناقلاىنعملاعمقفاوتتنأ،ةيكلاملاةداسلادنع،يعرشلاهقفلادعاوقداكتو
مايق‹‹وهومعألابامهيناثو،››همزلامءاضقنعهزجعلهئامرُغلٍنيدملاملكعلخبمكاحلامكح‹‹وهوصخألابامهدحأ،اًعرش
عفدنعنيدملازجعيفلثمتييذلاسالفإلل،صخألابفيرعتلايفهبشلاهجوو.9››هبيفيامهلسيلنيدمىلعٍنيديذ
يفلثمتييذلاراسعإلل،معألابفيرعتلايفهبشلاهجونأامك.نيدنمهمزلامءاضقنعنيدملازجعينعيسيلفتلانأ،هنويد
يفاندرطتساولمث.نيدلانملقأهعمامنأيأ،هنيدبيفيامهلسيلنيدملانأبينعيسيلفتلانأ،هقوقحىلعنيدملانويدةدايز
،ناطلسلاسيلفتبىمسياموهو،يراجتلاسالفإلارهشك،ًايئاضقاًسيلفتصخألاهانعمبيعرشلاسيلفتلاانيفلأل،هبشلاهوجودقع
اذإ‹‹:هلوقبكلذىلإريشيامربلادبعنباةرابعيفدرودقف،رجاتلاباًقلعتميأ،اًيراجتهنوكامأ.يضاقلايأمكاحلامكحبهنأل
.10››هلامبهيلعمهلامةطاحإل،هئامرغمايقدنع،هسلفيوهديىلعهلجأنمناطلسلابرضيام،سانلانويدنمرجاتلاقحل
ٍةفصبنيدملالمشياًعرشسالفإلاماظننإف،رجاتلاريغنيدملاورجاتلانيدملانيبقّرفييمالسإلاهقفلانأكلذىنعمسيلو
.ةراشإلاتمدقتامكةيبرغلامظنلاثدحأيرابياموهو،رجاتريغوأناكاًرجاتةماع

تاءارجإلالخنم،هنويدعفدنعفقوتييذلارجاتلاىلعنوناقلاهضرفماظنسالفإلانأريرقتىلإدوعن،فلسامدعب
ةيفصتاهتيفصتىلإًالوصو،ءاضقلافارشإتحتاهريدينمىلإلكوتيتلا،هلاومأنعهديّلغليبسيف،هدضذخّتُتةمراص
.ةيعامج

ةفرحلمعلااذهنمذختيو،ةبجاولاةيلهأللزئاحوهو،اًيراجتًالمعهمسابلوازينملك‹‹وهنوناقلارظنيفرجاتلاو
لكو،ةيراجتةكرشلكاًرجاتربتعي‹‹هنأنمنوناقلاهيلعصنامل،ةكرشوأاًدرفنوكينأرجاتلاىنعميفيوتسيو،11››هل
.12››ةيراجتريغًالامعألوازتتناكولو،يراجتلالكشلاذختتةكرش

روجحملاوأرصاقلاامأ.ةمزاللاةيلهألارفاوتمدعل،هيلعروجحملاوأرصاقلاسالفإرهشزوجيالهنإف،كلذدنعاًفوقوو
هنوكلاهترشابمبهلنوذأملاةيراجتلالامعألابمايقلافرتحاىتمرجاتلاةفصبستكيهنإف،ةراجتلاةرشابمبهلنوذأملاهيلع
نويدعفدنعفقوتاذإهسالفإرهشزوجيمثنموهلاومأيفةراجتلارطاخملمحتينأنيعتيو،13ةيلهألالماكمكحيفٍذئنيح
.14ىرخألاهلاومأىلعبحسنيالوةراجتلاهذهيفةلغتسملاهلاومأىلعسالفإلارهشرثأرصتقينكلو،هتراجت

ةفصنوبستكيمهنإف،16نيفظوملاو15نيماحملاك،ةصاخنيناوقىضتقمبةراجتلاةرشابممهيلعروظحملاصاخشألاامأ
سالفإلاتابوقععيقوتزوجيامك،مهسالفإرهشزوجياذلو،فارتحالاهجوىلعةراجتلااوسرامورظحلااوفلاخنإرجاتلا

.يندملانوناقلانم)270(ةداملا6
.يندملانوناقلانم)272(ةداملا7
ةيراجتلاتالماعملانوناقيفيراجتلاسالفإلامّظنيتارامإلاعرشملانأظحاليو.866ص،871ةرقف،يندملانوناقلاحرشيفزيجولا،يروهنسلا.د8
حالطصاللهنماًرايتخا››سلفملانيدملاىلعرجحلا‹‹مساتحتم1985ةنسل5مقرةيندملاتالماعملانوناقيفراسعإلامّظنامك،م1993ةنسل18مقر
.يمالسإلاهقفلايفيعرشلا

.311ص،ةفرعنبادودححرش،عاصرلاهللادبعوبأ9
.154ص،يناثلاءزجلا،ةنيدملالهأهقفيفيفاكلا،ربلادبعنبارمعوبأ10
.ةراجتلانوناقنم،ىلوأةرقف)12(ةداملا11
.ةراجتلانوناقنم،ةيناثةرقف)12(ةداملا12
.2004ةنسل40مقرنيرصاقلالاومأىلعةيالولانوناقنم)47(ةداملاو)44(ةداملا13
.1269ص،يرصملايراجتلانوناقلا،ميحرلادبعتورث.د14
.2006ةنسل23مقرةاماحملانوناقنم)19/2(ةداملا15
.2009ةنسل8مقرةيرشبلادراوملاةرادإنوناقنم)123/8(ةداملا16
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ةقلعتملالاومألاطقفسيلونيروظحملاصاخشألالاومأعيمجانهسالفإلالمشيو.17ةيبيدأتلاتاءازجلانعًالضف،مهيلع
.رظحلانمةدوشنملاةياغللاًقيقحتيراجتلالمعلاب

رخآبنيعتسيف،نايبلافلسامبسحهيلعًاروظحمراجتالانوكينأك،رخآصخشءارواًرتتسمةراجتلاصخشلافرتحيدقو
،يقيقحلارجاتلاهنأىلعريغلامامأرهظيو،هسفنباسحللمعيرخآلااذهناكولامك،صاخلاهمسابةيراجتلالامعألاسرامي
،2000ةنسل13مقريداصتقالاطاشنلايفيبنجألالاملاسأررامثتساميظنتنوناقماكحألاًقبطراجتالاهيلعروظحمهنألوأ
رتستلاةحفاكمنوناقنم)1(ةداملامكحلاًفالخيرطقصخشمسابيداصتقاوأيراجتطاشنةسراممىلإيرطقلاريغدمعيف
صخشلاربتعيلاوحألاهذهيفف،2004ةنسل25مقرةينهملاوةيداصتقالاوةيراجتلاةطشنأللنييرطقلاريغةسراممىلع
هنألرجاتلاةفصءاهقفلاضعبهيلعركنأدقفرهاظلاصخشلاامأ.هباسحلمتيراجتالانأل،هسالفإرهشزوجيو،اًرجاترتتسملا
نأل،هسالفإرهشزوجيورخآلاوهاًرجاتربتعيرهاظلاصخشلانأحيحصلايأرلاو،صاخلاهباسحلةراجتلاسراميال
نمةفصلاهذههعبتتستامبرجاتلاةفصهباستكاىلإيدؤينأبجيساسألااذهىلعريغلاعمهلماعتورجاتلارهظمبهروهظ
.18ةعورشملاريغلاةقثلةيامحو،رهاظلاةيرظنلاًقيبطت،راثآ

زوجي–ةيونعملاةيصخشلابعتمتتاليتلاةصاحملاةكرشالخام–اهنإفةيراجتلاتاكرشللةبسنلابامأ،درفلارجاتللةبسنلاباذه
،ةينهملاتاكرشلاو،ةصاحملاتاكرشادعاميف‹‹:اهلوقب)719(ةداملانمىلوألاةرقفلايفةراجتلانوناقكلذررق،اهسالفإرهش
زوجي،ماعقفرمرييستهسرامتيذلالمعلانوكيو،اهلامسأرفصننمرثكأةلودلاكلتمتيتلاوأ،ةلودللةكولمملاتاكرشلاو
.19››اهنامتئاعزعزتويلاملااهزكرمبارطضالةجيتناهقاقحتساديعاوميفاهنويدعفدنعتفقوتاذإ،ةكرشةيأسالفإرهش

نم)727(ةداملاتصندقف،اهيفءاكرشلاعيمجسالفإنوناقلاةوقبواًمتحعبتتسيهنأنماضتلاةكرشسالفإيفىعاريو
كيرشلاسالفإرهشلمشيو،اهيفنينماضتملاءاكرشلاعيمجسالفإرهشبجو،ةكرشسالفإرهشاذإ‹‹:هنأىلعةراجتلانوناق
جورخبريشأتلاخيراتنمنيتنسءاضقنالبقةكرشلاسالفإرهشبلطاذإعفدلانعاهفقوتدعبةكرشلانمجرخيذلانماضتملا
:هنأ2002ةنسل5مقرةيراجتلاتاكرشلانوناقنم)25(ةداملاهيلعتصنامبسحكلذّةلعو.››يراجتلالجسلايفكيرشلا
ةكرشلاسالفإىلعبترتيو،ةكرشلامساتحتةراجتلالامعأباًمئاقربتعيو،رجاتلاةفصنماضتلاةكرشيفكيرشلابستكي‹‹
ريغةكرشلانأل،ةكرشلاسالفإعبتتسيالنماضتملاكيرشلاسالفإف،درّطمريغسكعلانأّالإ.››اهيفءاكرشلاعيمجسالفإ
:يتآلاىلعةيراجتلاتاكرشلانوناقنم)285(ةداملاتصندقف،اهئاضقنالاًببسهسالفإناكنإو،ءاكرشلانويدنعةلوئسم
وأهراسعإوأهسالفإراهشإبوأهيلعرجحلاوأءاكرشلادحأةافوب،ةصاحملاوأةطيسبلاةيصوتلاوأنماضتلاتاكرشيضقنت‹‹
رسعأاذإف،ًانوناقمظنمريغينوناقلاراسعإلانأل،يلعفلاراسعإلاب،راسعإلاريسفتبجيانهو.››..ةكرشلانمهباحسناب
عمكارتشالايفّيضملاىلعمهرابجإزوجيالف،هصخشلءاكرشلااهحنميتلاةقثلاددبدقفهسالفإرهشوأنماضتملاكيرشلا
مهنيدمبيصننممهقوقحهونئادىضاقتيلاهلاومأةيفصتوةكرشلاّلحىلإةردابملاهعممزليامم،يلاملاهزكرمراهناصخش
.اهلاومأيف

هذهيفهنأمامتهالابريدجف،اهنمءاكرشلاعيمجسالفإعبتتسينماضتلاةكرشسالفإنأفلساميفررقملاأدبملامادامو
ربتعتاهنمةسيلفتلكو،نينماضتملاءاكرشلانمدحاولكلةسيلفتو،نماضتلاةكرشلةسيلفتكانهنوكتف،تاسيلفتلادّدعتتةلاحلا
:يتآلاأرقنةراجتلانوناقنم)728(ةداملاصنيفو،اهنملكموصخولوصأفالتخال،اهتاذبةلقتسم

يضاقسفنوهةكرشلاةسيلفتيضاقنوكيو،اهيفنينماضتملاءاكرشلاوةكرشلاسالفإرهشبدحاومكحبةمكحملايضقت‹‹
اهنويدقيقحتواهترادإثيحنمتاسيلفتلانماهريغنعةلقتسمةسيلفتلكنوكتكلذعمو،نينماضتملاءاكرشلاتاسيلفت
.اهئاهتناةيفيكو

ةسيلفتامأ.اهينئادقوقحّالإاهموصخلمشتالو،ءاكرشلاصصحاهيفامباهتادوجومنمةكرشلاةسيلفتلوصأفلأتتو
.››ةكرشلاينئادوهينئادقوقحاهموصخلمشتو،ةصاخلاهلاومأنماهلوصأفلأتتفنماضتملاكيرشلا

،اهيعونبةيصوتلاةكرشيفنماضتملاكيرشلايفاًضيألاقي،نماضتلاةكرشيفكيرشلاصوصخيفاًفنآليقاممث
،رجاتلاةفصبستكيالهنأل،ةكرشلاسالفإرهشلاًعبتهسالفإرهشيالفمهاسملاوأيصوملاكيرشلاامأ.مهسألابوأةطيسبلا
.ةيصخشةفصبةكرشلانويدنعلأسُيالو

صخشكةكرشلاىلعسالفإلااذهرصتقيو،ةدودحملاةيلوئسملاتاذةكرشلاوأ،ةمهاسملاةكرشسالفإرهشزوجيامك
.اهيفءاكرشلالوانتينأريغنم،يونعم

امك،ةراجتلانوناقنمةيناثةرقف)719ةداملا(ةيفصتلاةلحرميفيهوةلحنملاةكرشلالمشيلسالفإلامكحدتميكلذك
.ةراجت)720ةداملا(ةلطابلاتاكرشلانماهمكحيفربتعياموأ،عقاولاةكرشىلعسالفإلاماكحأطسبنت

ةيواهيفعوقولارطخةرئادنمضاونوكيلنوناقلامهنيعنيذلاصاخشألاديدحتيفحململااذهةيمهأزربت،مدقتامىلعًءانب
.اهقاقحتساديعاوميفهنويدعفدنعفقوتنإهسالفإرهشباًددهمحبصأرجاتلاةفصهيفترفاوتنملكف،سالفإلا

.414ص،قباسلاردصملا،قيفشنسحم17
.564ص،634ةرقف،يراجتلانوناقلا،هطلامكىفطصم.د18
يأسالفإرهشزوجي،ةصاحملاتاكرشادعاميفهنأةراجتلانوناقنم555،670،671/1داوملاصوصنلاًقفوررقملانم‹‹:نأبتيوكلايفيضق19

ةقئاضوبرطضميلامزكرمنعئبنييذلافقوتلاوهسالفإلارهشرربييذلاعفدلانعفقوتلاو،اهنويدعفدنعتفقوفةيلاملااهلامعأتبرطضااذإةكرش
عجرمنوكيدقذإ،روكذملاىنعملاباًفقوتدعيالاهنويدعفدنعةكرشلاعانتمادرجمف،رطخللاهينئادقوقحضرُعياممةكرشلانامتئااهعمعزعزتيةمكحتسم
بابسأنمببسبهئاضقناوأهقاقحتسالجألولحوأهرادقموأهتحصةيحاننمنيدلايفاهتعزانملنوكيدقو،اهرادتقاعماهيلعأرطاًرذععانتمالااذه
–يراجت187/90مقرنعطلا››عفدلانعةفقوتماهرابتعاحصيالمثنمو،اهيلعبلغتلااهنكميةئراطةمزأىلإاًعجارعفدلانعفقوتلانوكيدقو،ءاضقنالا
.يتيوكزييمت–1/12/1991ةسلج
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يناثلاعرفلا
يعامجماظنسالفإلا
حيرصنوناقلاف.امهنيباميفوأاهتياهنيفوأتاءارجإلاةيادبيفءاوس،بناوجةدعيفسالفإلاماظنلةيعامجلاةفصلاّىلجتت
نأةمكحمللزوجيو،ةماعلاةباينلابلطوأ،هسفنرجاتلابلطىلعًءانبوأ،هينئاددحأبلطىلعًءانبرجاتلاسالفإرهشي‹‹:نأب
ررقمقحهنأل،يعيبطلاقيرطلاوهنينئادلابلطىلعًءانبسالفإلارهشربتعيو20››اهتاذءاقلتنمرجاتلاسالفإرهشبيضقت
رودصف،سالفإلارهشدعبنورخآنونئادرهظيدقمث،21اًحيحصوًايقيقحهنيدناكىتمدحاونئادهبلطينأيفكيو،نئادلكل
بجاونمىحضيف،هلاومأعيمجسالفإلالوانتيو،سانلالكلةبسنلاباًسلفمربتعيذإ،نيدمللديدجزكرمءوشنىلإيّدؤيمكحلا
.هقوقحباهبلاطيلةسيلفتلاىلإمدقتينأهدنعقحهلنملك

عمجةيلمعميظنتبةقلعتملاصوصنلانمةعومجمىلعهمظعميفيكيرمألاسالفإلانوناقيوتحي،ةنراقملابابنمو
لامعألاةدواعمنمنيدملانيكمتىلإةفاضإلابواذه،هينئادفينصتيفةيولوألابسحباهعيزوتةيفيكونيدملالوصأولاومأ
نمةيلاملامهقوقحبةبلاطملايفنينئادللةبسنلابةيولوألاعوضومدعيامك،نوناقلايفاهيلعصوصنملاهقوقحةيامحوةيراجتلا
first(ةماعلاةدعاقلالوقتامكو،يكيرمألاسالفإلانوناقيفةماهلاعيضاوملا in time, first in right(،نونئادلاعراستيف
رثؤتيتلاوةماهلاعيضاوملانمسالفإلانأامبو،لاومألاةيفصتدعبةيولوألاىلعلوصحللنيدملاىلعسالفإلاىوعدعفرب
.22ةيلاملااهنيزاوموةلودلاداصتقاىلع

روهمجللاًفالخ،يعفاشلابهذملةقفاومهسفنرجاتلابلطىلعًءانبسالفإلارهشزاوجيفيرطقلانوناقلاةقيرطربتعتو
تبثيلمكاحللهرمأعفريالهنأيأ،هسفنّسلفيالفوهامأ،مهضعبوأمهلكءامرغلابلطىلعًءانبنوكيسيلفتلانأبنيلئاقلا
ءاضقلاسلجمىلإهسفنب–نيدملايأ–عفتراولو:هلوقبيعفاشلابهذمنيمرحلامامإررقدقو،23ءامرغلابلطريغنمهمدع
هنأبيلازغلامامإلاهعبتو،24هبيجيهنأىلإباحصألانمنورثكألاف،هئامرغىلعهلاومأّضفيو،هيلعرجحينأهنمىعدتساو
.25هسامتلابٍذاعمىلعملسوهيلعهللاىلصهللالوسررجحذإثيدحلابهبشألاوهو،باجي

نيدملاتافرصتنوناقلاعضخأ،مهنيبةاواسمللاًقيقحتو،نيدملالاومأىلعنينئادللررقملاماعلانامضللعرشملانمةيامحو
هيلعتصنصاخٍمكحلاهعضخأ،سالفإلارهشمكحرودصوعفدلانعهفوقونيبةرتفلايفهمربيدقامم،نينئادلابةراضلا
.نينئادلاةعامجةهجاوميفنيدملااهبماقيتلاتافرصتلاذافنمدعوهةراجتلانوناقنم)635(ةداملا

ريغنم،مهنويدةبسنبتاعيزوتلايف،ةاواسملامدقىلع،نونئادلاكرتشيثيحب،ةيعامجلاةيفصتللقيرطسالفإلانألو
تأشننيذلانم،نينئادللةعامج،سالفإلارهشمكحرودصدرجمب،نوناقلاةوقبأشنت‹‹ضرغلااذهلاًقيقحتهنإف،مهنيبمحازت
اهلثميو،ةيرابتعالاةيصخشلابةعامجلاهذهعتمتتو،سالفإلارهشبمكحلارودصلبقحيحصببسبسلفملاةهجاوميفمهقوقح
تاءارجإذاختاقحنممهلناكامفقيف،نينئادللةيدرفلاقوقحلاىلعراثآةعامجلاهذهةأشنىلعبترتيو.26››ةسيلفتلاريدم
سالفإلارهشمكحرودصىلعبترتي‹‹اذكهو.ةسيلفتلاريدماهرشابياهلحمّلحتةيعامجٍتاءارجإنأل،نيدملادضةيدرف
مهيلإراشملانينئادللزوجيالو.ةماعلازايتمالاقوقحباحصأنينئادلاونييداعلانينئادلانمةعوفرملاةيدرفلاىواعدلافقو
.27››سالفإلارهشبمكحلارودصلبقتأدبيتلاتاءارجإلامامتإالو،سلفملالاومأىلعذيفنتللةيدرفتاءارجإذاختا

رشابملكشبرثؤيوةبلاطملايفنيرخآلاقحقيعيةيدرفتاءارجإنينئادلانميأذاختاف،يعامجلاماظنلارهوجوهاذهو
ماظنلةماعلاحمالملادحأكهجاردإونينئادلليعامجلاماظنلابهذخأوعرشملافارتعاةيمهأنمكتانهف،هلاومأونيدملالوصأيف
.يراجتلاسالفإلا

automatic(ةدعاقريرقتنميكيرمألاعيرشتلايفتباثوهامبهيبشمكحلااذهو stay(لاومأةيامحاهلالخنمققحتييتلا
نيدملالاومأبقلعتميئاضقمكحيأذيفنتفقوتيةدعاقلاهذهلاًدانتساو،نينئادلالبقنماهيلعأرطيفرصتيأنمنيدملا
.28هنمررحتللةبسانملاقرطلاوأدبملاهذهىلعةدراولادويقلايكيرمألاعرشملاعضوامك.ةلودلااهرقتيتلابئارضلاك

ديدحتاهتياغامنإو،حابرألاقيقحتوبسكلافدهتستالاهنأل،ةكرشربتعتالةيرابتعالاةيصخشلاتاذنينئادلاةعامجنإ
نينئادلاو،نييداعلانينئادلالمشت،نوناقلامكحبفلأتتةيعمجيهف،ةمظتنمةروصبنيدملالاومأةيفصتميظنتونينئادلارئاسخ
.29داحتالالالحناوأحلصلاىلعقيدصتلاىتحةمئاقّلظتو،ةماعلازايتمالاقوقحباحصأ

.ةراجتلانوناقنم)608(ةداملا20
.186ص،ثلاثلاءزجلا››عيمجللٌسيلفتٍدحاولهيسلفتنأل‹‹:رصتخملاىلعهحرشيفيشرخلاخيشلالوقي21

22 Hon. Stanley B. Bernstein, Susan H. Seabury & Jack F. Williams, Business Bankruptcy Essentials, 21
(12th ed., American Bar Association 2009).

.669ص،ثلاثلاءزجلا،راطوألالين،يناكوشلاو.264ص،ثلاثلاءزجلا،ريبكلاحرشلاىلعهتيشاح:يقوسدلا23
.305ص،سداسلاءزجلا،بهذملاةيارديفبلطملاةياهن،ينيوجلاكلملادبعنيمرحلامامإ24
.6ص،عبارلاءزجلا،بهذملايفطيسولا،يلازغلا25
.ةراجتلانوناقنمىلوأةرقف)643(ةداملا26
.ةراجتلانوناقنم)647(ةداملا27

28 M. Jonathan Hayes, A Summary of Bankruptcy Law, 70 (CreateSpace, 2009).
.677ص،740ةرقف،قباسلاردصملا،هطلامكىفطصم29
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رهشدعبامأ،مهيلعاهبجتحيو،مهتهجاوميفهتافرصتذفنتنيدمللماعفلخةباثمبنونئادلاربتعيسالفإلارهشلبقو
.30سلفملانيدمللةبسنلابريغلانمربتعتنينئادلاةعامجنإفسالفإلا

اهقوقحامأ.ةصاخلااهنويدواهقوقحةعامجلاهذهلنإف،نينئادلاصاخشأنعًالقتسماًيونعماًصخشنينئادلاةعامجتناكاملو
تالحملاريجأتبماقاذإف،اهمسابلمعلايفةفصنمهلامبةسيلفتلاريدمقيرطنعسالفإلارهشدعبتأشنيتلاقوقحلايهف
رهشدعبتأشنيتلانويدلايهفنينئادلاةعامجنويدامأ.ةرجألاءافيتسايفقحلاةعامجللناك،ريغلاىلإسلفمللةكولمملا
،لامعلاروجأو،لحملاةرجأبةنيدمتحبصأفسلفملارجتملالغتسايفرارمتسالاتررقاذإامك،ةعامجلاةمذيفسالفإلا
اوسيل،قوقحلابابرأنمىرخأةفئاطةعامجلامهنمفلأتتنيذلانينئادلابناجىلإأشنتكلذبو.عئاضبلانمثو،نيمدختسملاو
،››ةعامجلايفنونئادلا‹‹ةعامجلامهنمبكرتتنيذلانينئادلاةيمستىلعحالطصالاىرجدقو،اهلنونئادامنإو،اهيفنينئاد
عفدتنأبجيءالؤهنويدو.››ةعامجللنونئادلا‹‹ةسيلفتلاريدمتافرصتولامعأنعمهقوقحأشنتنيذلانينئادلاةيمستىلعو
.31ةعامجلايفنينئادلاىلعتاعيزوتلاءارجإلبقةسيلفتلالاومأنم

ةعامجلًالثممربتعياملثم،32››ةسيلفتلاةرادإاهيضتقتيتلالامعألاعيمجيفسلفملانعًابئان‹‹ةسيلفتلاريدمربتعيو
نعفشكييذلارمألا،دارفناىلعنئادلكلًالثممةسيلفتلاريدمربتعيالمثنمو،ةيونعملاةيصخشلابعتمتتيتلا،33نينئادلا
ليثمتلهنيعتيتلايهةمكحملانأليئاضقليكووهف.34ةسيلفتلاريدمىلع)نينئادلاليكو(ةرابعقالطإيفزّوجتلانمريثك
يضاقنمةوعدبسالفإلالحارمىتشيفنوعمتجيةعامجلايفنولخادلانونئادلاف،اهنوؤشبدبتسيالهنكلو،نينئادلاةعامج
.اهريدملامعأريسنسحىلعنانئمطاللةسيلفتلاةظحالملروكذملايضاقلانمرارقبمهنمبقارمنييعتزوجيو،ةسيلفتلا

وأ،سلفملاعمحلصلابامإ،لحللةزهاجةسيلفتلاتحبصأ،هنويدتقّقُحو،هلاومأتفرعو،سلفملاةمذتيصُحأاذإىتح
.داحتالاب

المث،هتسائرب››حلصلاةيعمج‹‹دقعنتف،ضوافتلاروضحلةسيلفتلايضاقرمأىلعًءانبنينئادلاةوعدنوكتحلصلاةلاحيفف
ةسيلفتلاريدممدقيو،نويدلاهذهيثلثلنيزئاحاوناكو،ًاتقؤموأًايئاهنمهنويدتلبقنيذلانينئادلاةيبلغأةقفاومبّالإحلصلادقعني
نيذلانينئادلاعيمجقحيفاًذفانهلعجيحلصلاىلعقيدصتلاو،هيلعقيدصتللسالفإلاترهشيتلاةمكحملاىلإحلصلاقافتا
ىلعقيدصتلامكحىلعبترتيو35.هيلعاوقفاويملوأهتاءارجإيفاوكرتشيملنملةبسنلابىتح،نينئادلاةعامجمهنمفلأتت
ةيندملاوةيسايسلاقوقحلانمنامرحلاادعام،اهيففرصتلاوهلاومأةرادإهيلإدوعتف،هلاومأنعسلفملاديّلغءاهتناحلصلا
36.ةسيلفتلاريدمةمهميهتنتونينئادلاةعامجّلحنتكلذك،رابتعالاّدربّالإاهديعتسياليتلا

ةلاح‹‹يفنوربتعينينئادلانإف،خسُفوألطُبأمثحلصلادقُعوأ،نونئادلاهضفروهبلطوأ،حلصلانيدملابلطيملاذإامأ
اًقبطوةسيلفتلايضاقفارشإتحتينلعلادازملابهتاراقععابتامك،سلفملاتالوقنمعيبيرجيٍذئنيحو.37نوناقلامكحب››داحتا
نعةجتانلاغلابملا38››داحتالاريدم‹‹عدويو،ةيراجتلاوةيندملاتاعفارملانوناقيفنيدملاتاراقععيبلةررقملاتاءارجإلل
،نينئادلانيبتاعيزوتلاءارجإبةسيلفتلايضاقرمأيمث،كنبلاوأةمكحملاةنازخ،ليصحتلليلاتلامويلايف،سلفملالاومأعيب
باسحلاىلعةقداصملادعبنوناقلامكحبةيهتنمةسيلفتلاربتعتوداحتالالحنيكلذرثإىلعو،عزوييذلاغلبملارادقمنييعتدعب
.ةيفصتلالامعأءاهتنادنعداحتالاريدمهمدقيذلايماتخلا

لاومأةيفصتىلعموقيو،مهقوقحءافيتسايفنينئادلانيبةاواسملاقيقحتلفكي،يعمجماظنسالفإلانأءالجبرهظياذكهو
تالدعملالخإونويدلاقاقحتساتاءارجإديقعتىلايدؤتيتلا،ةيدرفلاذيفنتلاتاءارجإنمًالدب،ةيعامجةيفصتسلفملارجاتلا
.ةصتخملامكاحملامامأنينئادلاةفاكليعامجماظنضرفيفةيمهألانمكتانهنمف،نينئادلانيبةينويدملا

ثلاثلاعرفلا
يئاضقماظنسالفإلا
ةرابعبو،هنويدعفدنعرجاتلافوقودرجمنمأشنتالةلاحلاهذهف،سالفإةلاحيفرجاتلارابتعالًايرورضسالفإلامكحربتعي
ال‹‹:اهلوقبةراجتلانوناقنم607ةداملاهبتحّرصاماذهو،يلعفلاسالفإلاةيرظنيرطقلاةراجتلانوناقفرعيالىرخأ
ريغوأةيداعريغلئاسولرجاتلالامعتساوأ،عفدلانعفقوتللنوكيالو.سالفإلارهشبردصيمكحبّالإسالفإلاةلاحأشنت
.››كلذفالخىلعنوناقلاصنيملام،سالفإلارهشبمكحلارودصبالإ،رثأّيأ،هنويدبءافولاليبسيفةعورشم

.679ص،742ةرقف،قباسلاردصملا،هطلامكىفطصمو.540ص،قباسلاردصملا،قيفشنسحم30
.677،678ص،741ةرقف،هسفنردصملا،هطلامكىفطصمو.540ص،قباسلاردصملا،قيفشنسحم31
.ةراجتلانوناقنمةيناثةرقف)678(ةداملا32
.ةراجتلانوناقنمىلوأةرقف)643(ةداملا33
.725ص،793ةرقف،قباسلاردصملا،هطلامكىفطصم34
.ةراجت)751(ةداملا35
.ةراجت)753(ةداملا36
.ةراجتلانوناقنم)763(ةداملا37
وهف.ةراجتلانوناقنم)765(ةداملا.ةسيلفتلاريدمرييغتنينئادلاةيبلغأتررقاذإةسيلفتلايضاقهنيعييذلاةسيلفتللديدجلاريدملاوهداحتالاريدم38

.كلذيفةيعمجلاتبغراذإداحتالاريدموهةسيلفتلاريدمنوكينأنمعنامالو.سالفإلالحارمنمةريخألاةلحرملايفداحتالاكيدنس
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صاصتخاوهوةيلكلاةمكحمللًايرصحسالفإلارهشىوعديفلصفلابيعونلاصاصتخالايئارجإلاعرشملادقعدقو
نوداهدحوصتختو‹‹:يتآلاىلعةيراجتلاوةيندملاتاعفارملانوناقنمةثلاثةرقف)24(ةداملاتصنف،ماعلاماظنلابقلعتم
ىلعنوناقلاصنييتلاىواعدلانمكلذريغوةزايحلاىواعدوسالفإلانميقاولاحلصلاوسالفإلاىواعديفلصفلاباهريغ
ةقلعتملاىوعدللةبسنلاباًمئاقنوكيةيلكلاةمكحملاصاصتخانأكلذنممهفيو،››اهتميقنعرظنلاّضغباهباهصاصتخا
small(ةريغصلاةسيلفتلاو،ةراجتلانوناقنم)717(ةداملايفاهيلعصوصنملا››ةريغصلاتاسيلفتلاب‹‹ business

bankruptcy(يميقلاصاصتخالاةدعاقلاًفالخ،لاـيرفلأةئامىلعديزتالاهتميقنأسلفملالاومأدرجدعبنيبتييتلايه
.تاعفارم)22(ةداملاصنبسحةيئزجلاةمكحملاىواعدنماهلعجتيتلا

ةراجتلانوناقنمةيناثةرقف)615(ةداملايفهيلعصوصنموهامل،ًالماشاًصاصتخاةيلكلاةمكحملاصاصتخاربتعيو
ةقلعتمتناكاذإصاخهجوبةسيلفتلانعةئشانىوعدلاربتعتو،ةسيلفتلانعأشنتىوعدلكرظنةمكحملاىلوتتو‹‹:ةرابعب
.››سالفإلاماكحأقيبطتيضتقياهيفلصفلاناكوأ،اهترادإب

bankruptcy(سالفإلاةمكحميه،ةيئادتبالاةمكحملاب،ةيلكلاةمكحملانإفكلذىلعًءانبو court(،هرهشبةصتخملا،
كلتتناكولو،ةيراجتوأةيندمتناكأءاوسو،راقعوألوقنمبتقلعتءاوس،هنعةئشانوسالفإلابةطبترمةعزانملكبو
.ةماعلاصاصتخالادعاوقلاًقبطةيئزجةمكحمصاصتخانمتاعزانملا

ةيئاضقةئيهمامأعفرتةدحتملاتايالولايفسالفإلااياضقنأىلإيكيرمألاماظنلاعمةنراقملاليبسىلعةراشإلاردجتامك
ةلاحإبتايالولامكاحممايقوهبلغألانأالإ،سالفإلااياضقيفرظنلايفتايالولامكاحمةيقحأيغليالرمألااذهو،ةيلاردف
)reference(39ةيلاردفلاةمكحملاىلإاياضقلاهذه.

ءيشلابّالإقلعتتالو،ةموصخلايفاًفرطناكنملّالإاهراثآدتمتالف،ةيبسنةيجحّالإاهلسيلماكحألانأةدعاقلاتناكاذإو
اًفرطناكنمىلعةجحسالفإلامكحف.لاومألاوصاخشألاثيحنمةقلطمةيجحبعتمتيسالفإلامكحنإف،عازنلاعوضوم
لوانتيوهف،بسحفسالفإلابلاطنئادللةبسنلابسيلو،ةفاكسانلامامأاًسلفمًانيدمربتعيهيلعموكحملاف،نكيملنموهيف
.سالفإلاىوعدبةلصمهلنكتملنيذلانينئادلا

نعطلاقيرطكولسبّالإاهضحدزوجياليتلاةيجحلاكلت،ةقلطملاةيجحلااهلتبثتيتلاماكحألانمعونةعيبطيههذهو
ساسأنمهبيضقتاميفةيئانجلاماكحألاك،ةفاكلالبقةقلطمةيجحاهلتراصنعطلاقرطتدفنتسااذإف،موصخللةررقملا
يتلادالبلايفاهيفنبوأةيسنجلاتوبثبةرداصلاماكحألاو،ةيرادإلاتارارقلاءاغلإبيرادإلاءاضقلاماكحأو،ةيندملاةلءاسملا
ةقلعتملاماكحألاو،قالطلابمكحلاك،ةيندملاةلاحللةئشنملاماكحألاو،40اهنأشبةعوفرملاتاعزانملارظنةيالواهدنعءاضقلل
ماكحألاهذهبتبثامنإف،رجاتسالفإرهشبمكحلاو،نوناقلايفةنيبملابابسألانمببسلصخشىلعرجحلابمكحلاكةيلهألاب
،41نيرخآفارطأنيبيرجتىرخأاياضقيفولوهيلعهراثآبيترتوهبميلستلامكاحملاىلعنيعتيو،ةفاكلاىلعةجحربتعي
ىوعدلاعفرنكميهنأيأ،طقفموصخللةبسنلابّالإ،هبموكحملاءيشلاةوقزوحيالسالفإلاراهشإضفربرداصلامكحلانكلو
.42كلذبجوتسيامدجاذإنئادلاسفنىتحوأ،رخآنئادةفرعمبةيناثةرم

،لبقنمةدوجومنكتملةديدجةلاحئشنيسالفإلارهشبرداصلامكحلانأ،ركذلاةفنآةراجت607ةداملاصننمظحاليو
فقوو،ديدجيونعمٍصخشكنينئادلاةعامجءوشنو،ةسيلفتلاريدمبيصنتو،هلاومأةرادإنعسلفملاديّلغهيلعبترتيف
هنأيئاضقلامكحلايفةدعاقلاامنيب.ةيندملاوةيسايسلاهقوقحنمسلفملانامرحو،نويدلالاجآطوقسو،ةيدرفلاتاءارجإلا
ذإ،هبناوجعيمجنمئشنمسالفإلارهشمكحنأكلذىنعمسيلنكلو.اًديدجاًزكرمئشنينأنودهيلععزانتملاقحللفشاك
تافرصتلانالطبررقيامك،سالفإلارهشلةيعوضوملاطورشلارفاوتنعفشكيمكحلااذهف،اهنمضعبيفاًفشاكاًمكحلظي
.هرودصىلعةقباسلاةبيرلاةرتفيفسلفملااهمربأيتلا

دقو،ةعفارموأةيئاضقةموصخنوديأ،هسفننيدملابلطىلعًءانبردصيدقهنأسالفإلارهشمكحصئاصخنمنأامك
ةباينلابلطىلعًءانبردصيدقو،بسحفيجراخلاههجووأهلكشّالإمكحلانمهلنوكيالف،اهسفنءاقلتنمةمكحملاهردصت
نونئادلابلطاذإامأ.ىوعدلايفىلوألاةحلصملاباحصأمهونونئادلالخدتينأيرورضلانمسيلةلاحلاهذهيفو،ةماعلا
لصفلاًالصأهبدصقيالسالفإلامكحنأمدقتاميفلصاحلاو.يقيقحعازنبقعةلاحلاهذهيفردصيمكحلانإفسالفإلارهش
.43لبقنمةدوجومنكتمليتلاةديدجلاسالفإلاةلاحءاشنإيفيسيئرلاهرودرصحنيامردقب،عازنيف

عنمتيتلايه،ديدجزكرمءوشننمهبترياميفوأ،ةقلطمةيجحنمهلاميفءاوس،سالفإلارهشمكحلةصاخلاةعيبطلاهذه
سالفإال‹‹:مهلوقبوأ،››سالفإلاةدحو‹‹أدبمبهنعّربعياموهو،تقولاتاذيفةدحاوٍةرمنمرثكأرجاتلاسالفإرهشنم
سالفإرهشاذإف.هسفنتقولايفدحاولانيدمللةبسنلابةددعتمتاسيلفتمايقنودلوحيأدبملااذهنأىنعمب44.››سالفإىلع
ةسيلفتلاءاهتنالبق،ةديدجلاهتراجتهنويدعفدنعفقوو،ىلوألاةسيلفتلامايقءانثأةديدجةراجتلوازينأبهلنذأمث،رجاتلا

39 Title 28 of the United States Code, Section 157(a): "Each district court may provide that any or all cases under title
11 and any or all proceedings arising under title 11 or arising in or related to a case under title 11 shall be referred to the
bankruptcy judges for the district."

.2003ةنسل10مقرةيئاضقلاةطلسلانوناقنم)13(ةدامللاًقفوةيسنجلالئاسمرظنيرطقلاءاضقلاىلععنتمي40
.146ص،)ةديقملاةلدألا–هتاءارجإوتابثإلالوصأ(13ج،يندملانوـناقلاحرشيفيفاولا،سقرمناميلس.د41
.336ص،700ةرقف،2ج،تابثإلاةلاسر،تأشندمحأ42
.622ص،676ةرقف،قباسلاردصملا،هطلامكىفطصم43
.45،2011ددعلا،ةدحتملاةيبرعلاتارامإلا،نوناقلاوةعيرشلاةلجم،ةيملاعلاوةيميلقإلانيبيراجتلاسالفإلا،مزمزمعنملادبع44
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نأددجلانينئادللو،ةمئاقلازتالىلوألاةسيلفتلانأل،ةيناثةرمهسالفإرهشزوجيالف،اهلاومأةيافكمدعلاهلافقإدعبوأ،ىلوألا
.اهيفاوكرتشي

سالفإلادعاوققيبطت،ماعلصأك،عسيالمثنمو،اًسلفمنيدملارابتعالطرشيئاضقلامكحلارودصنأ،لوقلاةوفصو
سالفإلاراثآمظعمنإف،رهشملاريغوأيلعفلاسالفإلابىمسياميأ،اًيلعفهنويدعفدنعرجاتلافقوتتوبثدرجمىلعًابيترت
نمكتامك،سالفإلارهشبةصتخملاةمكحملانمرداصلايئاضقلامكحلاريغباهمايقروصتيالاممةيعوضوملاوأةيئارجإلا
ىلعسالفإلاةفصرارقإلىرخألاتاهجلانمهريغنودءاضقلاىلإنونئادلاأجلينأبيلمعلاقيبطتلابناجيفانهةيمهألا
.سالفإلارهشبيئاضقلامكحلاقيرطنعسلفملانيدملا

عبارلاعرفلا
سالفإلاماظنيفيئازجلابناجلا
ةيلهأنمهديرجتاهيلعبترتي،سلفملابقحلتًةمصونوناقلارظنيفناكنإو،اهيلعًابقاعمةميرجدعيالهتاذيفسالفإلانإ
،هينئادقحيفأطخأصخشهنأل،سيلدتالوهيفريصقتالاًطيسبهسالفإناكامهم،ةيسايسلاوةينهملاهقوقحضعبةرشابم
ال‹‹:يتآلاىلع،ةيندملاقوقحلانمنامرحلانأشيف،ةراجتلانوناقنمىلوأةرقف)626(ةداملاتصندقو،هيفمهتقثلذخو
ةعانصوةراجتةفرغوأ،يزكرملايدلبلاسلجملاوأ،ىروشلاسلجميفاًوضعوأاًبخاننوكينأهسالفإرهشنملزوجي
ةيراجتلاةلاكولالامعأبلغتشينأالو،اهلاًريدموأةكرشةيأةرادإسلجميفاًوضعوأاًريدمنوكينأالو،تايعمجلاوأ،رطق
.››ينلعلادازملابعيبلاوأ،ةيلاملاقاروألاءارشوأعيبيفةرسمسلاوأداريتسالاوأريدصتلاوأ

رارضإلاىلإيدؤيميسجأطخوأسيلدتىلعيوطنتيتلالاعفألاك،ةميسجلافورظلاضعببنرتقااذإسالفإلانأديب
.سيلدتلابوأريصقتلابسالفإلاتابوقعهيلععقوتنألضرعتيسلفملانإف،نينئادلاب

نمعقتدقيتلاوأ،هسفنسلفملانمعقواماهنمءاوس،ةراجتلانوناقيفسالفإلامئارجىلعيرطقلاعرشملاصندقو
نموأ،ةسيلفتلاريدمنموأ،اهتيفصتىلعمئاقلانموأاهريدمنموأ،اهسالفإرهشبمكُحيتلاةكرشلاةرادإسلجمءاضعأ
.نينئادلانموأ،ريغلا

،يئاهنٍمكحبهسالفإرهشىلعفقوتيسيلدتلابوأريصقتلابسالفإللةررقملاتابوقعلابصخشلاىلعمكحلانأركذلابّيرحو
ةمكحمللزوجيثيح،سالفإلارهشبمكحلاقبسىلعةفلاسلاتابوقعلابمكحلااهدنعفقوتياليتلاىرخألاةمظنأللاًفالخكلذو
عرشملاهبذخأيملاموهو،45يلعفلاسالفإلاةيرظنقيبطتىلإكلذّدرمو،يعرفقيرطبسالفإلاةلاحيفرظنتنأةيئانجلا
.يرطقلا

يفاهربتعاو،رصحلاليبسىلع)834(ةداملايفسيلدتلابسلافتلاةميرجلةنّوكملالاعفألاىلعةراجتلانوناقصندقو
:يتآلاىلعةداملاكلتيفصنف،ةيانجلاةلزنم

،يئاهنٍمكحبهسالفإرهشٍرجاتلك،تاونسسمخزواجتالوةنسنعلقتالًةدمسبحلاببقاعيو،سيلدتلاباًسلفمربتعي‹‹
هئاصقإدصقبهيففّرصتوأهلامنماًءزجىفخأ-2.اهرّيغوأاهفلتأوأهرتافدىفخأ-1:ةيتآلالامعألادحأبكتراهنأتبثو
نععانتمالابوأةينازيملايفوأةهافشوأةباتكرارقإلامتءاوس،كلذملعيوهوهيلعةبجاوريغنويدبّرقأ-3.نينئادلانع
.››سيلدتلاقيرطبحلصلاىلعلصح-4.تاحاضيإوأقاروأميدقت

رارضإلاىلإرجاتلاةّينهاجتاوهاًصاخًايئانجاًدصقاهمايقلبلطتتةيدمعةميرجسيلدتلابسالفإلانأحضتيمدقتاممو
يأعيطتسياليرسناكميفاهعضوينعيةيراجتلارتافدلاءافخإف.لاثملاالرصحلاليبسىلععرشملااهركذدقو.نينئادلاب
،سلفملااهيلعبقاعيةميرجهتاذيفلمعلااذهف،ةسيلفتلانيمأنعاهداعبإصخألابو،سلفملانيدملاالإهيلإلوصولاصخش
ةينءوسحوضولةحيرصاهتبوقعلامعألاهذهف،ةجيتنلاسفنىلإيدؤتىرخأةليسويأوأاهقرحوأاهفالتإوأاهمادعإبفيكف
ةيراجتلارتافدلايفةروكذملاتانايبلارييغتةعقاوبمكحلااذهءاهقفلاضعبقحليو.فرصتلااذهءارجنمسلفملانيدملا
ءافخإيهفةيناثلاةلاحلاامأ46.هرمألاًدانتساوأهسفنبرجاتلااهبماقاذإالإةبوقعلاهذهقبطنتالو.قئاقحلاريوزتوبطشلاك
يراجتلالحملانملاومألالقنبسلفملانيدملاموقينأك،سالتخالاروصنموهو،ةينءوسبهيففرصتوألاملانمءزج
نمثبهعيبيوأصخشلهبهينأكلاملااذهبفرصتينأوأ،ةسيلفتلانيمأوأنينئادلاراظنأنعديعبنزخميفوأهلزنمىلإ
،ةيلاملانيدملاتامازتلاتحتجردنتالةينويدمبرقيف،قحهجونودبةينويدملاءبعةدايزبةطبترمةثلاثلاةلاحلاو.سخب
نأ،سيلدتلاقيرطبسالفإللةلاحرخآو.لاومألاةمسقتايلاكشإيفنينئادلاعقويىتحلياحتلاقيرطباًنيدمهسفننملعجيف
عمحلصلاققحتةيناكمإولوصألاةرفوبنئادلاعانقإلةروزمقاروأوأرتافدملتسينأك،سيلدتلاقيرطباًحلصنيدملايرجي
لاعفألاامأ47.نينئادلانمليلقلاددعلاعمحلصلاعيقوتنمنكمتيىتحنينئادلاضعبءامسأونيوانعيفخينأوأنئادلا
:يليامررقف،ةحنجلاةلزنميفاهربتعاو،)836(ةداملايفةراجتلانوناقاهيلعصندقفريصقتلابسلافتلاةميرجلةنّوكملا

ٍمكحبهسالفإرهشرجاتلك،تاونسثالثزواجتالورهشأةتسنعلقتالًةدمسبحلاببقاعيو،ريصقتلاباًسلفمربتعي‹‹
كسميمل-2.هلزنمتافورصموأةيصخشلاهتافورصمىلعةظهابغلابمقفنأ-1:ةيتآلالامعألادحأبكتراهنأتبثو،يئاهن
وأ،اهريدموأةسيلفتلايضاقهنماهبلطييتلاتانايبلاميدقتنععنتما-3.يلاملاهزكرمةقيقحىلعفوقولليفكتةيراجترتافد
ةصاخايازموأتانيمأتررقوأ،نيقابلاباًرارضإنينئادلادحأنيدعفدلانعهفقوتدعبىّفو-4.ةحيحصريغتانايبميدقتدّمعت

.637ص،690ةرقف،قباسلاردصملا،هطلامكىفطصم45
.976ص،قباسلاعجرملا،قيفشنسحم46
.286ص،2013،ةقراشلا،ةعماجلاةبتكم،يراجتلاسالفإلا،يواكلمراشب47
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يداعلااهرعسنملقأبهعئاضبيففّرصت-5.حلصلاىلعلوصحلادصقبكلذناكولو،نيقابلاىلعهلًاليضفتنينئادلادحأل
لوصحللةعورشمريغلئاسوىلإضرغلااذهلاًقيقحتأجتلاوأ،حلصلاخسفوأهسالفإرهشوأعفدلانعهفقوتريخأتدصقب
.››ةيراجتلاهلامعأهمزلتستامريغيفةبراضملالامعأيفةميسجغلابمقفنأ-6.دوقنىلع

نكرلاموقيامنإو،مهتملاىدليئانجلادصقلارفاوتاهيفطرتشياليتلاةيدمعلاريغمئارجلانمةمدقتملالاعفألاربتعتو
بناجنممزحلامدعنيب،مدقتملاصنلايفتدرويتلاتالاحلايفأطخلارهوجروديو،أطخلاةركفىلعةميرجلانميونعملا
عرشملااهعضويتلاماكحألابلالخإلانيبو،صيرحلانزتملارجاتلانعًةداعردصيال،هنمشحافريصقتعوقوورجاتلا
.48نينئادلانيبةاواسملاققحتةروصىلعلاومألاةيفصتو،ةسيلفتلاريسنسحنامضل

تابوقعلاو،سيلدتلاوريصقتلايتلاحيف،يئاهنٍمكحبهسالفإرهشيذلارجاتلااهلضّرعتييتلاةيئانجلاتابوقعلاهذه
رشنت‹‹ثيح،يريهشتولب،يعدروٍساقماظنلااذهنأنعةحضاوةروصيطعت،نيرخآللةبسنلاباهيلعصوصنملاىرخألا
ىسعرجاتلاديدهتوهيئازجلاعباطلاكلذنمضرغلاو،49››ةيمسرلاةديرجلايفسالفإلامئارجيفةرداصلاماكحألاعيمج
ّالئل،تابراضملارايتيفةنوعروةفخبعفدنيالو،رذحودشربهرومأنزيف،ةيراجتلاهتاردابميفيّورتلاىلعكلذهلمحينأ
.نينئادلابررضلاقاحلإيفببستيالىتحو،سالفإلاةمصوهقحلت

ةمتاخلا
طاشنلاهيجوتّنيعتي،يراجتلاعيرشتلاةموظنميفةماهًةزيكرربتعتسالفإلاماكحأنأ،ةلاجعلاهذهماتخيفررقننأانلنإف
اذهداعبأيراجتلالقحلايفنولغتشملاكرديىتح،اهعورفليصافتيفّيفخلانعماثللاةطامإو،اهلوصأخيسرتىلإيثحبلا
يراجتلاسالفإلاماظنلاًزجوماًضرعمّدقياماهنايبفلاسلاتاحمللاكلتيفّلعلو.ةينهملامهتايحيفهراثآاوبحصتسيو،ماظنلا
.يرطقلاعيرشتلايف

،سالفإلاماظنيفةعبرألاحمالملاةيمهأزاربإيه،رصتخملاثحبلااذهيفاهيلإلصوتلامتيتلاةيسيئرلاةجيتنلانأامك
وهف،نويدلاقاقحتساةيلمعميظنتونينئادلاقوقحظفحيفيسيئرلاهرودويراجتلاماظنلااذهةيمهأركنينأءرملاعيطتسيالف
عيمجهماكحأيفلمشييعامجماظنوهو،ةيراجتتاكرشوأاًدارفأاوناكنإمهريغنودمهدحوراجتلاىلعءوضلاطلسيماظن
اهعبتتةيئارجإوةيئاضقسسأىلعموقيماظنهنأكلذىلإفضأ،ةفاكسانللاًسلفمهرابتعابنيدمللاًديدجاًزكرمنوكيو،نينئادلا
ىلإدنتسيماظنوهفريخألاحململاامأ،رجاتلاسالفإرهشنوكيامًابلاغو،يئاهنلامكحلاىلإلصتىتحةتباثتاوطخبةمكحملا
هذهلرجاتلاكاردإف.تافرصتلاهذهىلعةبترتملاجئاتنلاةروطخلريصقتلاوأسيلدتلابسالفإلاةلاحيفعرشملااهرقأتابوقع
ةلودلايفيداصتقالاومنلاةجومعفدينأوصاخهجوبةيراجتلاتايلمعلامظنينأبليفك،ةيصخشلاانرظنةهجونم،حمالملا
.ماعلكشب

صوصخلااذهيفهميدقتنكمياممهأنمنإف،عيرشتلالوحتاظحالمنمّنعيامبعرشملادادمإهيفبّغرملانمناكاذإو
دعاوقلايفدارطتساوٍعسوتنمنوناقلاىلعظَحاليام:امهلوأ،اهيلعماظنلاغيصيتلاةيعيرشتلاةطخلابناقلعتينيرمأ
سالفإلامئارجنوناقلااذهنيمضت:امهيناثو.ةراجتلانوناقسيلويلصألااهنطومتاعفارملانوناقربتعييتلايهو،ةيئارجإلا
.يعيبطلااهناكموهو،يباقعلانوناقلايفمئارجلاكلتىلعصنلاليبسىرخأتاعيرشتتراتخادقو،اهيلعباقعلاداومو
ةيلاملاتاقالعلامظنتيتلاةيعوضوملادعاوقلااهماوقةدحاوةغبصيفةراجتلانوناقجرخينأكاردتسالاكلذنمدصقلاو
،ّرمامك،هبدعواميفباوصىلعناكيغلملاةيراجتلاوةيندملاداوملانوناقيفعرشملاّلعلو.ةيراجتلالامعألانعةئشانلا
دعاوقلصاخلانوناقلاكلذفيعاضتعستتنأنكمملانمنإفٍذئنيحو،››صاخنوناق‹‹سالفإلارهشماكحأمظنينأب
مضنمعوضوملاةدحوّلظيفعنميءيشالف،اهلةررقملاتابوقعلاوسالفإلامئارجعاونألو،سالفإلاىواعديفتاعفارملا
.يراجتلاسالفإلارهشماظناهعمجي،دحاوديعصىلع،ةيباقعلاو،ةيعوضوملاو،ةيئارجإلاماكحألا

.641ص،قباسلاردصملا،قيفشنسحم48
.ةراجتلانوناقنم)846(ةداملا49
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