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  :�قــا���


�درج ھذا ا��ر
ر �� إط�ر ا���ور ا�����ق ���ر ا����	 ا���و�
	 وا����ء 

	 �'&وص ��ض ا#�"�!ت ا��� ���ر(�)�ط�
ق أ���ء  أ��م ا����"م ا����ر�	 ا�

	
، 2015،  وھو أ�د ا����ور ا���طرة �� 'ط	 -�ل ا���"�	 ا���
� ���	 ا��&وص ا���و�
�����	 ھذا ا���د �ن ا�'ط	 ا��ذ"ورة -�ر ��ظ
م أ
�م -��
	 و2د ا'��رت ھذه ا0'
رة 

��و�
	 و�ط�
8� ���رض ��وا(
7 ����	 ود2
	، �واء -�6 ���وى ا��راء ا��&وص ا�
�)�
اوأ، �ن �8	 �ن طرف ا�)� 8م�ن '�ل �ر
ب ا�(�ء �� ن��"��8� -�6 ا���


	وا�و&و ا��>�ذ إ�
;���	 و(�)  .ل إ�6 ا��وق �ن '�ل ��>
ذ ا�0"�م ا�

���ء ا������ل و���ء ا��
��ذ ��ن ا�����ت ا���
و
�	 :" �و(وعا'�
�ر و
�"ل 
 ��ت �
ثا����
	 ا���ر��	 '�ل ھذه ا���	، ا��وا(
7 ���� " ا����ر�	 ا������	و

�8
	 را-ت 2015
و�
و  29و 28:������; -�6 �دى 
و����� �-روض �� ��>&�; ، ط�
�ر�	 ���ر"
	 أ���ذة ����
ون وو����ون 2د�8� 2(�ة �� �أ��طت ا����م و-دول ��>ذون و�

و�
	 ا��ر��ط	 ����و(وع ا��طروق، ا�&�و��ت ا#�را)
	 وا���ا��وا2ص وا�?�وض و-ن 
ا�د-وى ا�������	 : -ر(� -���ت �� ا�
وم ا0ول )15(وذ�ك �ن '�ل �د
م '��	 -�ر


ھم �ظ�ھر 	 و ا#دار
	 و '&و&
	 "ل ��8� وأ�� �وا��8� ا��زا)
	 و ا��د�
	 و ا����ر
'&ص ا�
وم  �� �
ن، �ث �دى ��
	 ا0وا�ر ا!������
	�ط�
��8� ا����
	 إ(��	 إ�6 �

(�ء ا���>
ذ ��: ا������
ا����-دة وا���>
ذ -�6 ��طرة �د 
د 	 و�� �� ��>
ذ ا�0"�م ا��زا)
ا���>
ذ -�6 ا�0'�ص ا!-���ر
	 �(� -ن �'&
ص ���	 �ر2��	 ا���ر وا���ول و

  .ا���"�	 ا���
� -�6 2(�ء ا!�����ل و 2(�ء ا���>
ذ
	
  :و
���رض ھذا ا��ر
ر أھم ����
�ت ھذ
ن ا�
و�
ن ا�ط�2� �ن ا���ط ا����

  و���$ ا�#���ح؛: أو�
��
  ؛()'	 ا��روض: %�
  ا�
����ت؛ أھم : %��%� 
�   .ا��و'��ت: �ر�
���رك  )200(��)�� �وا��  د-� إ�6 ھذا ا�
وم ا�����: ا�ر��, و���$ ا�#���ح: أو�


ن و-دول 

ن و ����
ن و "��ب (�ط و '�راء 2(�)
�وز-
ن �
ن 2(�ة و أ���ذة ����
  . ��>ذ
ن

�(ره  ا�ذي��!����ح ا�ر���، ) 2015
و�
و �28�ء ا���(����
�ت ا�
وم ا0ول ��
زت و
  :، "ل �ن ا���دة)ا��8	 ا���ظ�	(ر��س ا��.��	 ا��-��إ�6 ���ب ا��
د 

�ب ا���د  −�
  ؛ر��س �.��	 ا�.����ت
− ��-�  ؛ا���د ا��د34 ا���م �دى ا��.��	 ا�
− 	��
 ؛ا���د ا���%ل ا����م ��ر
��7 ا6�م ا���.دة �-�
 ا�����
�	 #, ا
وا��وط؛ا���د ��%ل ا����رة  −
 ؛ا���د 
��ب ا��9�	 ا�وط
�	 �-�.���ن −
− ��-�  ؛ا���د ا6��ن ا���م �-�.��	 ا�



[ ا�����ت ا���
و
�	 ا��را��	 و ا����ر�	 ا������	���ء ا������ل و ���ء ا��
��ذ ��ن  ] ��-� ا��.��	 ا�
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و���ل  ر��س ا��.��	 ا��-��: ا��
د
ن �ن طرف إ��ء "���
نا!����ح ا�ر���  �8د
	��

� �ر
��7 ا6�م ا���.دة �-����
  :�� �ور

1. ��-�و��
زت ���ز
ل ا��و(وع �� إط�ره : �-�	 ا���د ر��س ا��.��	 ا�

�&�دف �7 إ&دار ا��دو��ر
ر ا'�
�ره، ���8� إ�6 أ�; �
، د ا����� �ن ���	 ا���"�	 ا���

وھو ا��دد ا�ذي 
�وي �
ن د��
; ���و-	 "�
رة �ن ا�رارات ا���د)
	 ا�&�درة -ن 
�(�ن 2رارات ھ��	 ��  أن ا��دد ا��ذ"ورو،�2014'��ف ��"
�ت ھذه ا���"�	 ��	 

���ل 2(�ءي ا!�����ل وا���>
ذ �&�D ��ض ا��ط�
�ت ا���و�
	 ا�'�ط)	 �� ���ل 
، أو 'طE ا����"م م ��طرة ا���>
ذ �ن طرف ا���>ذ
نا���>
ذ �واء �ن �
ث -دم ا��را

��ون�� ا�0ر ���>
ذ و��)ق ! �� �  .��"ل ��دات ��>
ذ
	 ط�

، وإ��� �م �دا�7 ���ظ	 �م 
"ن (ر�� �ن ا�&دف ا��و(وعأن ا'�
�ر �(
>� و  
�� 	
(�)
� ا!������
	 �(�رب ا����ر�	 ا��)"�ف -ن �وا2ص ، وھو �� ا�����ل �7 ا�

ا��&دي ���ض ا��وروث إ�6 ، �� �دا �����"�	 ا���
� ��8ودة �� ا��&وص وا��ط�
ق

�� و���
&� وھو �� ���6 �����م ا0ول ��&� Fا�'�ط �
� إ�8�ء ���ر دأ�ت -�
; ا��ط�

���"م ا��و(وع �� ��دة ا#���	 -�6 رد�� �ن ا�ز�ن 
���ل �� ا��ض و ھ� �>�8�
(�ء ا!�����ل� �
، ا���ء ا�ذي أ�د ھذا ا�(�ء رو�; وھد�; و'�ق ��; 2(�ء �واز

  .ا0&ل 

ھذه ا��&و
��ت ا�ر2��
	 �ن طرف ا���"�	 ا���
� إ�6 أن  ��; ا�ر)
س �� "���;و  
��ون �&رتو��ك ا�� 	
�8ذا ا��و(وع �Hن ��	 إ�"�!ت أ'رى ����	  ��ط�
�ت ا�����

�ش �ن �2
لا���د-� ا�درس و�� :	

	 ا�رارات وا0وا�ر ا!�������� 	
، '&و&
��� ا�د-وى اا�>رق �
ن ا�د-وى ا!������
	 و ،ا!������
	 �� ا��
دان ا����ري ا#�راءات

8� -�6 ��
ل ا!
، ا#�"�!ت ا���و�
	 ا��ر��ط	 ���>
ذ ا�0"�م ا��زا)
	 ��� �����ل
�ت �
ه ا��د�� �� ذ�ك أھ�
	 ا���"
�ت ا��زا)
	 #&دار أوا�ر �����>
ذ ا���ري و��طرة ا#"را


ذ اا���
رة ���دل ا���و��<�� ،	
، ا���>
ذ -�6 ا�0'�ص �0"�م و2رارات ا���"
م ا�0��
	
، ھذا -�وة -�6 ا�&�و��ت ا��
دا�
	 ا��� ت ا���د ا���>
ذيا����	، ��
زا ا!-���ر

  .���رض �زاو�	 ا��دول ا���>ذ
ن ��8��8م

8� 8ذا ا��و(وع ��"ون �ر
	، و���ط� أ"�������� ا0'
ر -�6 ��; �� أن  أ"دو

	  �ن '�ل �و&
�ت �'رج(�)���-د �� �ط�
ق ��د ������وز وا���روك ��8� ا�0رة ا�

  .-ن طر
ق �ن 2وا�
ن ���ذة �ي ا��Hن -�6 �"��	 ا���2ص ��8و��>ز ذ�ن ا��&وص و


	 ا�"�
رة ا��� 
و�
8� ر)
س ���و
;ر&	 ���8ز ا�>او������ 	
ا����س  ، ر)
سا���8ور
،�(�)�ذ�; وزارة ا��دل �� ا���8ود ا�ذي �� ����ا6�-0 ��(�ء ��طو
ر و-&ر�	 ا��ظ�م ا�


	 �ر���J ا�0م ا����دة�� ا����
	 -�و�� و��"ل '�ص  ا��ر"�ء��"را  ،ھذا ا��(��ر����� 
�
���

	 ا��"و�و �� �ور����

�	 ا��� �ذا�-�6 	 ا�ا�را�K ��د-م  ���داد!وا �وھ��8ود ا�

� �وا"�	 -&ر�	 ا�(�ء �ن طر�8م 'د�	 �ا����ر -�; ا���وا&ل و ���
-�و�� �� �ور

  .وا���"�	 ا���
� '&و&�

  ا����ق �� ا���
� ا���"�	 ر)
س ��-�	 ا����ل ا�
ص :�).ظ	



[ ا�����ت ا���
و
�	 ا��را��	 و ا����ر�	 ا������	���ء ا������ل و ���ء ا��
��ذ ��ن  ] ��-� ا��.��	 ا�
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2. ��
و2د ر"ز �
8� -�6 أھ�
	  :�-�	 ��%ل �ر
��7 ا6�م ا���.دة �-�
��	 #, �ور���

	 �� ���ء دو�	 ا���ون، ���8� إ�6 ��
ز ا���"�	 ا���
� ��-���رھ� (�)و�"��	 ا���ط	 ا�

�"�م وا�رارات وا0وا�ر ا�&�درة أ-�6 ھ
)	 �� ھرم ا�(�ء، �
ث ��ت �8�)
� �� ا0
-ن ���"م ا��و(وع، ��8 �8	 ا�ر2��	 -�6 ���"م ا��و(وع وا���ؤو�	 -ن �و�
د 

�(�)"�� 'و�8� ا���رع �د
م ا!����رة ���"و�	 �ول ���ر
7 ا��&وص . ا!��8�د ا�

	 و�
 ا�رأي 0-(�ء ا��"و�	 �� ا����)ل ا��ر��ط	 �&�و��ت�د
م ا���و�
	 وا���ر

;�H�� ��

ر -�ل ا��را�ق ا���و�
	 و�� "ل �� �م 
�ص �ص ��ر
�� أو ��ظ�. 


��ر���J ا�0م ا����دة �����
	 �� و�� إط�ر ا����ون �
ن ���
وا���"�	 ا���
�، 'د�	  �ور
���ز
ز دو�	 ا���ون و���
7 ا��>��
	 وا��"م ا�ر�
د، ا��ط�-ت ا0'
رة أن ���>
د �ن 

ر ���و���� ����>�ت ور�2�	 
د-م ���ل �� �وا"�	 -&ر�	 ا���"�	 ا���
� -�ر �ظ�م ��

 2013و  2012ا�رارات ا�&�درة -ن �'��ف ��"
�ت ا���"�ـ	 -�6 ا��داد ا���ــوات 

ر �8�رس �را��8�، �(�  2014و 
و��8
ز �"��	 ا���"�	 و�و�
ر 2�-دة �
���ت ���

-ن إ-داد �'طط ��"و
ن ا�����
ن �8�، و
�د ��و
ل ا����ط�ت ا���
زة �8ذا ا�
وم ا����� 
  .أ�د ���ر ھذا ا����ون


�و'�م ���ل ���

د -�6 إ-��� �ر���J ا�0م ا����دة �����
	 �� �ور"H���� ;���" دى�� ;

	 �� ����ل ا��&��D ا�>�
	 �����"�	 ا���
� �7 ا��د'�ت ا��� �وم �8� ��
ا����ون وا!��
ھ
)�;، ��ر�� -ن ا���داد ھذه ا0'
رة ��وا&�	 ھذا ا��J8 ا�ذي أ��ن -ن ا���زات 
ر
ب ا�(�ء �ن �� 	�
���و�	 ����	 �ن ��'
ص �>�ف و�و(و-� �����
�ت ا�">


ن وا��>�دة )�
�ت ا��د
دة ���&�ل ا����  .وا#-�ما�(�ء �ن ا��

��	 ا���.دة ا6�م �ر
��7 ��%ل �-�	� ا����ل  ا�
ص :�).ظ	�-� ,# ��
  ا��-.ق #, �ور���


ن، �

وم ا0ولو��د ا�"���
ن ا!������� 	
������	 ا���ور ا0ول  �دأت ا0-��ل ا����
، وذ�ك �� "���ء ا������ل ��ن ا�����ت ا���
و
�	 و ا����ر�	 ا������	 :" ا�����ق ب 

��D ا����ل ����ش �م ررا و ���	 �د�� -رو(�م ��د �د
�8� ���	 (�ت ر)
�� و�
  .-�6 ا���د'�
ن ون-ب ا����(ر

ا��د�	 و�� ��ر�
�8� ��ب ا��ر���J  ضوا��ر �� �طر2ت إ�
;وھذا -رض 0ھ�  
  .ا��و�
�8 ا���د

��
   ا��روض()'	 : %�

���ل ��ن ا�����ت ا���
و
�	 و���ء ا��:" �.ور ا6ولا�� 	�� "ا����ر�	 ا����
  .ا����4ل و�د ��د ا��(��ر  /ر��س ا��-�	 ا����, −
�و�ي �و�ي أ4ل و�د : ا�د��ور ا.�دو و�د �4د ا�دا�م، ا����ة: وضا��رو��د� −

��رك ?، �.�د ���م و�د أ��ه،  ، �.�د ���م و�دأ4ل ، �-���ن و�د �.�د 4�ر
  .�.�د ��د�� و�د �.�د �.�ود، وا�د��ور �.�د #�ل و�د أ��ن

  .و�د ا�د�ن و�د أ��هأ.�د / ا���رر ا����, −



[ ا�����ت ا���
و
�	 ا��را��	 و ا����ر�	 ا������	���ء ا������ل و ���ء ا��
��ذ ��ن  ] ��-� ا��.��	 ا�
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	��� ا����ى":�و(وع�ول 2د�; ا�د"�ور أ��دو و�د -�د ا�دا)م ا��رض ا0ول �� ا�

	ل، ���� �� ���	 ��� ا��� ا����ى���	ھ� ا�� �� ا�'	&�&�� ا�%$�ص "!ل �  ا����

�  " . ا��+��'�� وا�((	ر

��� ا�د-وى ا�
ن '&&�8� ��د-وى ا!������
	 وو�&�2م ا����(ر -ر(; إ�6 �د'ل 
8� -�6 ��
ل ا!�����ل

�ت �� ،�
�"��	 ا�(�ء ودوره  � �� �د'�; ������	 ا��و(وع�

ن �ر�ط; ����ل ا�ز�ن، 0 ا��� �ن 
��?8� إ!�ر���; ا�را2
	  وا�'&و��ت وا�د-�وN �� إ�8�ء

	 ا��� �'&&8� ا���"�	 �د-واه �� (�)
رOب �� ��ر�	 ا���ول ا� �)�2رب أا���

   ��� ��>�و�	 ا�'طورة أ(رارا  �"�م 2د 
��با0 إ&دار��   و2ت ��"ن و����ب، ����طء
(����ت ��طر
	  إط�ر
��رس ��  أنوا�(�ء ا�ر&
ن ! �د ، ��ھ�	  �و�	 ا��دا�	  
��ل

�)�و�	 2د �&ر و2د �طول  آ��!�ط�
��8�   أ���
	 �">ل �وق ا�د��ع، وھذه ���
  .���ب �� ���
; ظروف و�����ت "ل ��ز�	 -�6 �دة

	 ، و أ�8� � ��طرة �ر
�	 �ر�������� ��"��8ؤ��	 ا�(�ء ا#�� �د'�; إ�6 أن ; و2د ��
   ا�?رب  �8�ء  أ�"�ر  ���ت  �ن  �
�ت �د
�	 و! ھ�  -�6 '�ف �� 
ز-�; ا���ض،

�; إذا أا�ذي "�ن ���2� �� ھذا ا����ل، ذ�ك  ا#����ا�>"ر ا���و��  إ�داعھ� �ن   وإ���
ا��ؤرخ  ا�0را�(�ء ا!������� إ�6   أ&ل  
ر�7  '�&	  "�ن ا�>; ا�?ر�� ا�>ر���


ر ��22��
�"رة ا�(�ء ا!�������  أ�دع) 1031- 991(ا���وردي  E��#��م، � 1685
�� ��رض ��ث ز��ن " ا��(� أدب" �2ل ��	 2رون و�
ف ��ب �� ��ء �� "���; 


ره ، �ظر �
; و�م �E: " 2�ل �
ث ا�(�ء، 'H� ن"�

ر 
وم ا��ظر �� ! O �� ن ��دد
'�&	، �م 
ؤ'رھ�  أ�"�م��ن وردت �
�� -داه : " آ'رو2�ل �� ��رض ". 
ؤ'ره

  ".إ�H(رت

 و�� ��دھ� 232: 2��ون ا#�را)
	 ا��د�
	 و ا����ر
	 و ا#دار
	 �� ا��واد �طرق إ�6 أن و
إزا�	 -�رض �ن  6
��ل �����ون -� �2(�)
 ����ط��-���ره ، ��(�ء ا!������� 2د �ظ�


ر-وارض ا��ظ�م ا���و�� و ھو ا�'طر �'Hرة  ،ن ا��"<� 	
و
��دد دور ا�د-وي ا!������

ر �� ا��&ول -�� ا����
	 ا���و�
	 ، ����8� ا�����	 ا��&ول ا�>وري 'Hا�'طر �ن ا��

  .  -�� ا����
	 ا��و(و-
	 و ا���>
ذ
	 ا�"���	 ���ق 

8� -�� ��
ل ا!�����ل �� ���ل -�� إزا�	 -�رض �ن -وارض 
أ�� ا�د-وي ا��� 
�ت �

ر و إ��� ��ط� �� و �&>	 ���	 وذ�ك "��د-وي ا'Hوھو ا�'طر �� ا�� ��و����ظ�م ا�


�8� د-وي ��� 	
ا�����	 ���H�ب ا������ ، ود-وي ا!�����د ود-�وي ا!��'���ت ا��ر����
8� -�� ��
ل ا!�����ل 
  . ��س ا0&ل و�"ن 
�ت �

(�ء ا!������� �رع �ر �
; أ��د ا-���د-وي ا!������
	  أ�� ا�>&ل ا0ول ا��'&ص��
8� �وق 
�د أ�ن �روع ا�(�ء ا��د�� �ظ8ر إ�
; ا����	 �� ا���!ت ا��� ���رض �


)�
�"ن أن 
ؤدي إ�6 إ���ق ا�(رر � إ�6 'طر ��دق نا���; �
(�8�، �
�)���
	
و�� ��دھ� �ن 2��ون ا#�راءات  232ا��واد 2(�
� '�&	 �ظ�8� ا���رع ��  ،ا!������

	
  . ا��د�
	 و ا����ر
	 و ا#دار



[ ا�����ت ا���
و
�	 ا��را��	 و ا����ر�	 ا������	���ء ا������ل و ���ء ا��
��ذ ��ن  ] ��-� ا��.��	 ا�
 

5  

 


ز��
، و ا����
	 ا�و�2
	 ا�و�2
	>"رة ا����
	�:-ن ا�(�ء ا���ديا�(�ء ا!�������   و
-��رة -ن �د�
ر -��� ا�'ذه ا�(�ء ��ب إ�راءات (�ط8� ا���ون ����
	 �ق أو �ر"ز 

و�ن ھذا ا���ط�ق  	،��
ن ا��&ول -�� ا����
	 ا��و(و-
 2��و�� ��
ن �8دد ���زوال

	،و ا��و�ب ا�0ر ا��د'ل (�)
ر �� ا����
	 ا�'Hا!�����ل أو 'طر ا�� 	ظ8رت ��"�

  .��ر-	 �2ل و2وع ا�(رر ا��8�)�

أ��س ھذا ا��د'ل ر���ن و�ود ا��ق ا��ط�و�	 ���
�; ، و
&ل ا��(� إ�� ذ�ك -ن و

د ا�(�ء طر
ق ا����ت �ن و��)ل ا
#���ت ����� �ط�
� ��-���ر ا�(�ء ا!������� ! 

ا��و(و-�، 
(�ف �ذ�ك أن ا����
	 ا�و�2
	 ����>د دورھ� و ��(� �&دور ا��"م 
�	 �ظ�8� ا���رع ��ظ
�� ا�د-وي ا!������
	 �ر��E� 7راءات �، وا��و(و-� و��>
ذه��

��"��.  

إ! أ��� ـ ،إ-ط�ء ��ر
ف ��(�ء ا#������� �ور
����ا���رع ا�و2د !�ظ�����(ر ���ب 

ف ا��)
  : ����(ر ـ 
�"��� ��د
د '&�)&; 

�� أ
�م ا��طل و��6  ت�د 'ول ا���رع ���(� إ�"��
	 ا��: ا��ر-	 �� إ&دار ا0وا�ر

د ا���ف �واء أ"�ن ��وا�دا ��ر ا���"�	 أو ��
�; ،ودون أن 
وم ����د-�ء 
�2ل �

  .)إ م ت إ  �ن ق 236و235: ا��واد  (��	 ا!�����ل ا�&وىا�'&وم وذ�ك �� �

	
وط�
�	 ا�(�ء  ��ا���طرة ا�"���
	 وا�ذي 
���ء وذ�ك را�7 ��ط: ا-���د ا���طرة ا��>و
ا!������� ا�ذي 
�ط�ب ا��ر-	 �� إ&دار ا0وا�ر وھذا �ط�
�	 ا���ل ! 
��7 ا�'&وم 

 �

دھ� �>و"Hت و�����ن ق   248: ا���دة ( �ن ا#د!ء ��را���8م �� �"ل �ذ"رات و����
 .) إ م ت إ

	

�ط�ب ر�7 ا�د-وى أ��م ا�(�ء ا!���: �رو�	 �روط ر�7 ا�د-وى ا!������ ����
،وا��(� ا!������� 
��ث �رط 	 و�&��	 وأھ�
	>�وا�ر ا��روط ا��ز�	 ��و�8� �ن &

ا�&>	 و ذ�ك ��!"�>�ء ������ت �ن و�ودھ� ��ب ظ�ھر ا0وراق دون أن 
�وOل &�ب 
  .ا��و(وع

 	
���8� ا���رع ا��?ر�� ���و�	 ����>�ذ ا����ل �وة ا���ون وإن  ا0وا�ر ا!������

ث ��>ذ ا0وا�ر ) م . م . �ن ق  153ا�>&ل (� 	
�8 �
�ت "ذ�ك �� ��ظو���� ا#�را)�

�ن 2��ون ا#�را)
	 ا��د�
	 و  ��238�دة اا!������
	 �&>	 �ؤ�2	 وھ� 2���	 ��ط�ن 
	

ن ا�د�7 ��دم أو ������� "��� '�ت ھذه ا�ط���ت �ن  ا����ر
	 و ا#دار��
�د ا��روط 

  .ا!'�&�ص

8�  �
8�  ا�ط�ن ا��?ر�� ا���رع وإن ��7 ا!������
	ا0وا�ر إن 
�����رض وأ��ز ا�ط�ن �

و�� -دا ا���!ت ا��� 
رر �
8� ا���ون '�ف  �15�!��)��ف و2&ر آ��ل ا!��)��ف �� 


ث ا��د�
	 وا����ر
	 و،���0ر '�ف ذ�ك �� 2��ون ا#�راءات ذ�ك� ����
ا#دار
	 ا��ور

	 2���	 ��ط�ن  ������ر(	 و ا!��)��ف ، -�� أن 
�م ���ط�ن إن ا0وا�ر ا!������

��� K
�ن  238: 
R ا�0ر ا!������� ا�ظر ا���دة��!��)��ف �� أ�د ����
	 أ
�م �ن ��ر
	
  . 2��ون ا#�را)
	 ا��د�
	 و ا����ر
	 و ا#دار



[ ا�����ت ا���
و
�	 ا��را��	 و ا����ر�	 ا������	���ء ا������ل و ���ء ا��
��ذ ��ن  ] ��-� ا��.��	 ا�
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��دة ا��ررة �� ا� ا�(وا�ط إ! �� ا�د-�وي ا��� ��و�ر �
8�  ت������� ! 
�إن ا�(�ء ا!

ز ����راط -�&ر أوھ� ا0ھ�
	 وا�&>	 وا��&��	، إ! . ا . ت .م . ا .�ن ق  2��
 ;�

و�ن �
ث ا���طرة ا�����	 ���(�ء ا!������� ،ا!�����ل و-دم ا����س ��وھر ا��زاع 

H'ذ  	
  .�����طرة ا��>و

"�� ھو  ،ا��ر-	 ��
ل �� ا�د-وى -�6 ت-دم ا�'�ط �
ن ا!�����ل وا��� و�ب �ھو�ن 
ا0&ل أن إ���د ��8	 2�(� ا�0ور ، ود-�وى ا��>�	 ود-�وى ا��>	ا���ل ������	 �

�� ر)
س ��"�	 ،إ، و
&د �ر)
س ا���"�	ا��'�&	 ا�������	 
"ون �ر)
س ا���"�	
أو ر)
س ا�?ر�	 أو ا�ر)
س ا0ول ���"�	 ا!��)��ف ��ط�	، أو ر)
س ا���"�	 ا����ر
	 ا�

ا .ت .م .م . �ن ق  232ا���دة وھو �� �ص -�
; ا���رع �� '�&	 �� ا���"�	 ا���
� ا��
.  

د �طرق ا���رع ا��و�����
�د �روط أإ�6  . ا . ت .م .ا . �ن ق  �232�دة �� ا� ور
'ر آوأ��ر إ�6 �رط  "...�� ��
7 ��!ت ا!�����ل  "ذ�ك �و�; ا�(�ء ا!������� و

وھو ��ب ا��ص ! ��ت ا0وا�ر ا!������
	 إ!  . ا . ت .م .ا  .�ن  ق  �233�دة  �� ا�
  .�� ا#�راءات ا�و�2
	 و! ��س ��� 
�"ن أن 
(� �; �� ا��وھر


ن ��� و��
'�&�ص 2�(� ا�������ت ��وط ��وا�ر �رط
ن ھ�� ن اأ�ن '�ل �� ورد 

ن ا��رط
ن ذھ و إذا ا'�ل �رط �ن ،�وا�ر -�&ر ا!�����ل و-دم ا����س ��وھر ا��ق


ن -�
; (ر �� ا���ز�	 ا���روظ! 
"ون 2�(� ا�0ور ا�������	 �'�&� ������

; و�- 	
  .ا��"م ��دم ا'�&�&; 

�ن  �18�دة ��ر
>� �������ل وإ��� ا�2&ر -�6 ا�ول �� ا� �ور
�����م 
ورد ا���رع ا�و

ب �
��� "�ن إ�� �� ���	 ا!�����ل 
�"ن ���(� أن 
:  " ا  إ�; .ت .م . ا .ق ���


7 : �;أ.ا .ت .م .ا .�ن ق  232ا�ط���ت ا��� ��رض -�
; و�
ن ا���رع �� ا���دة�� ��

ذ ��د ��>
ذي أو <��� 	��!ت ا!�����ل أو إذا �� أر
د ا��ت �ؤ�2� �� ا�&�و��ت ا�����


	 �ر�7 إ�� ر)
س ا���"�	 ا��'�&	 �و&>; 2�(� ا�0ور ا�������	)  .�"م �Eن ا�


7 ��
�را (��ط� �; ا�0ر ا�ذي ��J -�;  و�م  �روط 2
�م ا!�����ل �دد ا���رعو�م )

  .��دد ا����ر
ف ا��� أ-ط
ت �; �ن �2ل ا�>8�ء

ن ����; �; �ن ا�&�ب إ-ط�ء ��ر
ف د2
ق و��دد �������ل E0"ل ھذه ا����ر
ف � ورOم
���د-وى وھ"ذا ���&ر ���Hر و��?
ر ���� ��?
ر ظروف ا�ز��ن وا��"�ن ا���
ط	 


ن �� �"�; ا��0�ب �
7 ��د
ر ا��(� و�ده �ر
ط	 أن )'
ا!�����ل أو -دم �وا�ره 
ا��� أدت إ�6 �وا�ره �ن -د�; ��6 
ف -�6 ��د
د ا'�&�&; ��ظر ا�د-وى أم ! و�8ذا 

 �

�	 ا!���ل إ�6 �"�ن ا��زاع � و"�!�����	 �ذوي ا�'�رة أ  ��; أن 
&در 2رارا ��8
د����

ق ط�ب ا����ك إ'�ء ا���ر ��ل ذ�ك (�ن �و�ر و�; ا!�����ل �� ا�د-وى2&د ا���

�ؤ�2� د��� ��'طر ا�ذي 
'�6 �&و�; �ن ا�8
�ر ا����ء -�6 ��"�; �ن '�ل ��
م �م د�7 
�; ! 'طر -�6 �
��8م �ن أا��"�ن ��دم ا!'�&�ص �د-وى أن ا������ �
�ت ��دا-
	 و

�ر ا���رار ا��>�-8م����( .  



[ ا�����ت ا���
و
�	 ا��را��	 و ا����ر�	 ا������	���ء ا������ل و ���ء ا��
��ذ ��ن  ] ��-� ا��.��	 ا�
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N�
ا�ذي 
وم �; 2�(� ا�������ت �� �� ھو ،���ؤال ا��طروح �'&وص ا!�����لو
  ؟  أ���ء �داول ا�د-وى أو ��ل ا�>&ل �
; ،���	 �� إذا زال -�&ر ا!�����ل


ن ��
, ا أن ا!�����ل 
�ب أن 
�و�ر �ن و2ت ر�7 ا�د-وى ��6 و2ت ا��"م �
8� ذ�ن ھو
�(� ا�������ت و�ده   �ن -د�; 
ر�7 إ�6 "�� أن �د
ر �وا�ره � 	
, ا���ط	 ا��د
ر


��?وا -�6 د-واھم &>	 ا!�����ل ��6 ��ءوا ��6 أن و������� ! 
�"ن ��'&وم 

دوا �ن ا���طرة ا��ر
�	 ا��� 
���ز �8� ا�(�ء ا!������� <��
.  


د��ن ا'�&� ،إ(��	 ��رط �وا�ر ا!�����لوأ!  ��رط ��ن ص 2�(� ا�������ت �
ا��(�  ر، ��H. ا . ت .م . ا .�ن ق  232ا���دة وھو -دم ا����س ��وھر ا��ق 

�Eذا , ! 
�"ن أن 
�س ��� 
�"ن أن 
(6 �; �� ا��وھر , ا������ل �� ھو إ! أ�ر و��2 
أن ا�0ر ا�ذي �
&دره �
; ���س , ��
ن ���(� �ن '�ل ��&; �ظ�ھر ا�����دات 

�
و�
س �ر�ض , �و-
� ��ظر ا�د-وى ; ب -�
; أن 
(� ��دم ا'�&�&�H&ل ا��زاع �

	 ا��د-� �� ط��;   ا�د-وى !ن ا�ر�ض 
��� أ�; �'�ص أ&� ��ظر ا��زاع و��دم أ�


ن إذ �و!ه �(�-ت )�
ر�(; و�رط -دم ا����س ��وھر ا��ق (���	 ��وق ا��� ;���
وھ>وات و���
�ت , �ن �8	  �وق -د
دة ���ب �ر-	 إ�راءات ا�(�ء ا!�������

�� �&�ر
ف ت إ! أ�; 
�"ن ���(� ا!������� أن 
�.ا�(�ء ا�>ردي �ن �8	 أ'رى 

�8� ت ا��زاع أو أن 
�Hر ��!��>�ظ ����<&� 7
8� إ�6 أن ���!�  

8� -�� ��
ل ا!�����ل ! ���ل -�� إزا�	 -�رض �ن -وارض 
إن ا�د-وي ا��� 
�ت �

ر و إ��� ��ط� �� و �&>	 ���	 وذ�ك "��د-وي 'Hوھو ا�'طر �� ا�� ��و��ا��ظ�م ا�

�ن ق إ م  378(ا!�����د ود-وي ) ����ون ا������ة 48ا���دة (ا�����	 ���H�ب ا������ 
 �87/289ن ا�0ر ا���و�� ر2م  118و  115ا��واد (��ت ا���د
	 ود-�وي ا!��'�) ت أ 

 K
  86/134ا�ذي 
�?� و 
�ل ��ل ا�0ر ا���و�� ر2م 1987أ"�و�ر  20ا�&�در ���ر
 K

	 ) ا����F ����د
�ت 1986أ�Oطس  13ا�&�در ���ر��
ا���دة (ود-�وي ا!��'���ت ا��

ا���(�ن ا���ون ا��ظ��� ��1992را
ر 18ا�&�در ���ر
K �92/04ن ا�0ر ا���و�� 33
8� -�� ��
ل ، )ا�����ق ������س ا�د��وري

�8� د-وي ��س ا0&ل و�"ن 
�ت ����

 .ا!�����ل 

 ا����ر
	 و ا#دار
	 ا��ور
����و �د�
	2��ون ا#�راءات ا�و'�م ا����(ر �دا'��; �Hن 
ا��راء ا��&وص  ن،وأا�"��ب ا�'�����ذي (��; ���	 أ�واب ��(�ء ا!�������أ2رد


D ��د
د �ظرة ا���رع ا���
�8ذا ا�&�ف �ن ا�(�ء  ور
����ا���ظ�	 ��(�ء ا!������� 
  :وھ� �ظرة 
�"ن ���8� �ن '�ل ��ور
ن ا��
ن 

  .�"�� و
���ق �8
"ل ا���"�	 ا!������
	 و��"
�8�: ا0ول 

(�ء �ن '�ل ���!ت �و(و-� و
���ق ���د
د ا����D ا��و(و-
	 �8ذا ا�: ا����� 
  .ا'�&�&; �� ا��ظر
	 وا��ط�
ق


; �ن إ�راءات �إ�راءات ا���(� ا���د
	 ��T��8� و��طر�8� و�� �� أنا���رع  أدركد �

	 ا����ودة "�� (�)
ق ا����
	 ا���� 	

ب ���  إنو�"�
�ت �م ��د "�����
�طHھ� �م 
�د 



[ ا�����ت ا���
و
�	 ا��را��	 و ا����ر�	 ا������	���ء ا������ل و ���ء ا��
��ذ ��ن  ] ��-� ا��.��	 ا�
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���  أ
(�! ����ب  أ�8��(� -ن �ن �د'ل 2(�)� �ر
7 -��ل  ا0و(�ع�>ر(; ��ض 

; روح ا��&ر وط���; ا���
ز وھو ط��7 ا��ر-	)��.  


�Eراءا�8� ��; �8ذا ا�وا72 �م 
�د �دا �ن �ن ھذه ا���طرة ا!������
	 ا���
ط	 وإدرا"�� 
��8� آ���8���طر�8� ا��'�&رة �� ا����ط	 <� 	�
��دث &ورھ� و�� أإ
�ھ� ��  آ'ذا. ا�


ر وا72 ا��
�ة(�ت -�
; أ��
ا!����-
	 وا!�2&�د
	 و�� -ر�; �ن �طور   �ن �طور 
  .و��و

-�6 (وء ھذه ا���ط
�ت �ظم ا���رع ا���"�	 ا!������
	 و�دد ��ض ا'�&�&��8� 
�(� ا!������� �
��J ��رو�	 و��د
د -�6 �>س ا���وال �� ��
��ر"� ا����ل وا��� ��

ا��روط  إط�ر���8�ده �ط�ق ھذا ا!'�&�ص، �� ��ددا ��>�; �دود ا'�&�&; را��� �
; وھ� �رط ا!�����ل �������	 ��رط ا!������� ��د  إط�را���رع ��  أنا����	 ���

�د�وه �ن ا������ت و�� أ2(
	 ��دث ����س �در �� ن اH0وا�2
�; و�رو��; وا�2��-� ��; �
 ;<
�ره ��>; وا�(�ء 
��'�&; �ن أ�رك  وإ���إ�
8�، �م 
��د إ�6 ��د
ده و! إ�6 ��ر

ط�
�	 ا��ق ا��ط�وب &
���; و�ن ا�ظروف ا���
ط	 �"ل د-وى -�6 �دة، ��
دا -ن 
  .ا�>�2�ت ا0طراف ور�O	 ��(8م �� ا��&دار �"م �ر
7 �� د-واھم

ل ��د
ر �وا�ر أو -دم �وا�ر ا!�����ل ��
�(� ا�������ت ھو �
د ا��و2ف وھو �

	 �ط�	 دون ر<
ا�����	 ھ�� ھ� ����	  أن-�6 ا-���ر ��
� ا� �"�	 2��	 -�
; �ن ا���"

  .وا72

������	 ��رط -دم ا����س ����وھر وھو ا��رط ا����� ���ق ا'�&�ص 2�(�  أ��

ز ا�(�ء ا!�������، �����رع �

	 �ط��7 ا��ر-	 ا�ذي ��� 	�
ا�������ت  �8و ��

�(� ا������ل ����د'ل ا���� D�� �د��- 	�
O �� 	

ق ا����
	 ا�و�2ر
7 ا����ل ���
 ��
د "�ن �ن ا�ط�� 	

���; �ن ا�'وض �� ����2	 ا��وھر  أن��ض ا�(����ت ا���طر

  .وا����س �;


ن -�6 ا��(� ا������ل ��
ا����س ��وھر ا��ق ا�ذي 
ظل �ن  �6
�� أنو�ن ھ�� 
 �� ;�2��
 �Uطراف���د
	 و�� �'و�; ا���طرة ا إط�ر�&
ب ا��(� ا��و(و-� ا���دي 

(�ة �ن و2ت  أو�;�'��ف   وإ��رةا�ط���ت  #�داء�ن (����ت �� ;�
ا�د�7 وا�د��ع، و�� ��
  .وا��داول وا��روي �2ل ا���م �� �و(وع ا��ق و�وھره ����Hل

�ر��ن ا��(� ا������ل �ن ا����س ��وھر ا��ق !  أن�; �ن ا����ت �8� و2(�ءإ!أ

	 ا��و&ل إ�6 ا�(�ء �� �?� �
ا�و��2  ا#�راء
��� ���; �ط�� �ن ��&; ظ�ھر


	 -ر(
	 �ط�
	 ظ�ھر
	 دون ا��>وذ إ�6 ا���ق وا�?وص  أن�;  إذا��ط�وب <
"� ;����


�طوي -�6  أ���Vرھري ��
ن �; �ن '�ل ھذا ا�>�ص ا�ظ� وإذا، وإ�8�);�
; �8دف ���; 


ن -�
; ا�(�ء ��دم ا'�&�&;، �� 	

ر ا��د
	 ا���  أ�����ز-	 �و(و-
	 �دO 	-ز��ا��

ر
&د ��8� 'H�  �8�- وز���
ا��ت أو -ر�2	 &دور 2رار �����ل �� 
��>ت إ�
8� و

وق  ��#�راءو
ض ��� 	
��� 	
)ا�و��2 ا�����ب ا�ذي ���
; ظروف و��ط
�ت ا�
��

ول ا�(�ء ا��و(و-�  أن	 ���&��D ا��� ���ر ��8� ا���2	 ا���و�
	 �ؤ�2� إ�6 و&

 ."���; ا�����	 �� ا��وھر



[ ا�����ت ا���
و
�	 ا��را��	 و ا����ر�	 ا������	���ء ا������ل و ���ء ا��
��ذ ��ن  ] ��-� ا��.��	 ا�
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�
�ول  ا4-, و�د �و�ي ا4-, �و�ي/ا��(� ا����� 2د�; �رضا�:  ���
��	، أھم ا��ط����ت ا���-�	 ا������	":�و(وع�
�ن '�ل ".ا��راءات ا��������	 ا��
  :و�&�
���6 ا���و ا������وط)	 

  :�وط)	 ���; ��Uور ا����
	  ���طرق ا����(ر و2د 

  ا���ر
��ت  ����ررات ا���داث �ظ�م ا#�راءات ا!������
	 أو ا�(�ء ا!������� ،  -أ 

	�

� ���و�ب ا��ر-	 ا��د�)  ا��ت ��6 ! �>وت  ��، وردھ� إ�6 أن ط�
�	 ��ض ا�

  �"م ا��&��	 ا���و'�ة �ن ا�    

   �1806�ر
 K��Hة �ظ�م ا�(�ء ا!������� �&دور 2��ون ا��را���ت ا�>ر��� ��	  –ب 

  ، �م أ'ذت 1685رOم إرھ�&�ت �"ر�; �7 ا��ر�وم ا���"� ا�>ر��� ا�&�در ��	        

        	
���
  .إ�6 
و��� ھذا  �1962�	  ��ذ�; ا���ر
��ت ا��ور


ر ��روف � –ج O �������!ء ا�)  ، �ل ����; � ���ل ا#�راءات ا����)
	أن �ظ�م ا�

  ھو ا�(�ء ا��د�� وھذا ا0'
ر ����رض �&و&; ا#�را)
	 ا�����	 ��!�����ل �7       

        	
، رOم أن ھذه ا0'
رة �ن '&�)&8�و��
زا��W� �8راءات ا����)
	ا�وا-د ا��وھر
	 وا�>&ل ا���� ��ا��ر-	  .  

  ���"��� درج ا�
وم -�6 ا-���ر ا#�راءات ا�����	 ����ر
	 ��أن ا�وا72 ا�����   -د 


ر إ�6 ذ�ك 	 �ن �2
ل ا#�راءات ا!������
	ا��ؤ�2     �
أ�� . ، رOم أن ق إ ج '�ل ��� 
، ا!�8�م������� ��د'ل ر)
س Oر�	 �ن ق ا#رھ�ب ا��� 
>8م ��8� ا�ط��7 ا! 36ا���دة 


ق ��د-6 ا���م �دى ��"�	 ا!��)��ف���ء -�6 ط�ب �ن ا، ���س ��8م ا���7 2�(� ا���

�ت � ���
ا��)��ف و"
ل ا���8ور
	 ، �����8� ��دود ��?�
	 0ن إ�راءات  ��ن إ
دا-; ر

  :ت ا�(�ء ا!������� �ن -دة أو�;��D ا��ر
	 ا��ؤ�2	 �'��ف -ن إ�راءا

أ
�م  ��
	 �ت 2�(� ا�0ور ا�������	 ��ن �
ث إ�"و� .
ث ا���>
ذ�ن �
ث ا�V�ل، و�ن �
ر �"�;، �'�ف ا��(� ا��زا)� � ��ا��طل وا0-
�د و�� � ;�� 	���� 
	 إ�راءات ا��ر

 . �ن �
ث ���س ا��ر
	 ا��ؤ�2	 ��D��& ا�>رد ، �'�ف ا#�راءات ا!������
	 ا��ؤ�2	، 

ر
ره �ا���س ا!��
�ط� � ا!�����)� �� ط����7'&&; ا����(ر �: أ�� ا�>&ل ا0ول� �
 - ا�����د ا���D ا���
ط	 إ&��	 إ�6  .;ا�����د ا��'��>�ت ����ض ا��را)م دون ا���ض، و

  -ا��� -و�	 ���8� أ2ل �ن ���
ن 

�ر"زا -�6 �� ��ررات ا���س ا!��
�ط� و�ط�
�ت ا����"م �أ�� ا�>&ل ا����� �'&&; 
(��ن ��ن �
ر .'طورة ا���8م .�و2�)7 'طورة ا(�ن ق إ ج138ا���دة  ورد �&را ��


ق
ق دھذا ا0'
ر 
�"ن أن 
ا أن "راذ، )ا���
د ا���<
 .'ل ���; "ل إ�راء 


ز �
ن أ�ر ا���س ا!��
�ط� ، ا�ذي 
�ب أن 
"ون ����� 
وا��د
ر ���ذ"ر أ�; 
�ب ا���
  . ���س ا!��
�ط� و���� ،  و�
ن أ�ر ا#
داع ا�ذي 
&در ��>
ذا �0ر ا

 D

��?� ���ول ھذه ا���ررات �در �ن ا��و( ��":  



[ ا�����ت ا���
و
�	 ا��را��	 و ا����ر�	 ا������	���ء ا������ل و ���ء ا��
��ذ ��ن  ] ��-� ا��.��	 ا�
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�'طورة ا�و2�)7 
&د �8� ���	 ا!(طرا��ت ا!�����)
	 ا����	 ���0ن ا���و�� أو ا���م 
 	�
 .إ�K ..... ��ل �را)م ا��ل ا���د وا#رھ�ب وا!�O&�ب , ا!����-� �راء و2وع ا��ر

، "Hن ر ا�'وف �ن ار�"��; ��را)م �د
دةو�ود د!)ل ��ر ��أ�� 'طورة ا���8م �����د  

"ون �ن أ&��ب ا��وا�ق ��� . 


���د ا��&ود ���ن �
ر ا��دا�	 ���
 .إ'>�ء ا0د�	 أو ا���-ب ����8ودا�'وف �ن  ���

�Hن �د
ر ا�د!)ل -�6 ار�"�ب ا���8م ����8	 ا����و�	 إ�
; �و"ول ا����(ر -ر(; '�م و

ر أ�; ! 
�رط �
8� أن ��"ل أد�	 دا�?	 �Wدا�	 O ق
�(� ا����.  

ا�د4وى ."�ول �و(وع �-���ن و�د �.�د 4�ر /ا��(�2د�; : ا��رض ا�%��ث
	��د�	 و ���	 �&ول � ; �����و�و،"ا��������	 ا��د
�	، أھم ا��ظ�ھر ا��ط����	 ا����

  .و'���	

 	
ا���ر
��ت ا��د
�	  ���(��ت ا��د�	 -ر(� -ن �"��	 ا�د-وى ا!������
	 ا��د�
 	
وق �"ر
س و�و�
ر ا�(� ��وأ���	 -�6 ��ق ا��ر
�	 ا#���� 	
���ت ا0"
دة ����

�ن "�� �(��ت أن ا���ر
7 ا��ور
���� '&ص ا�"��ب ا�'��س . -دم ا#(رار �8ما���س و
2��ون ا#�راءات ا��د�
	 وا����ر
	 وا#دار
	 ��Wراءات ا!������
	 و�(�ن ���	 أ�واب 

  .ا�0ر ���د�7 وا#�ذارات ا0'رى  –ا0وا�ر -�6 ا��را)ض  –ا�(�ء ا!������� : ھ� 

د ا���رض �
; : ا�>&ل ا0ول أ�� � 	
<
�>8وم ا�د-وى ا!������
	 ا��د�
	 و�روط8� و"
 �8�
8� �د
  .إ�6 أر��	 �روع    &لو�2م ھذا ا�>. و�ن 
'�ص ����ظر �

  :>8وم ا�د-وى ا!������
	 ا��د�
	�: ا�>رع ا0ول 

ھذا ا�>رع -دة ��ر
>�ت ��د-وى ا!������
	 ا��د�
	 ، �&ب  ��أورد ا����(ر         
 �8�

�'ذھ� 2�(� ا�0ور ا�������	 �در: أ�8�  ���� 	�
ء (رر ��طرة ا�����)
	 و�ر

  .��دق �ر
ط	 -دم ا����س �H&ل ا��زاع 

وھ� ا�&>	 وا0ھ�
	 وا��&��	 و-�&ر : �روط ا�د-وى ا!������
	 ا��د�
	: ا�>رع ا�����
  .ا!�����ل و-دم ا����س �H&ل ا��زاع  

د
م ا�د-وى: ا�>رع ا����ث � 	
<
  :ا!������
	 ا��د�
	 وإ�راءا�8� "


(	 ا������
	 أو �&ر
D �>�8 إذ 
�"ن أن �ر�7 �وا�ط	 -ر �)�و
�"ن أن �دم ��
  .أ
�م ا��طل وا0-
�د  ����ز�; و ��ا!������� 

��ر
��� �ر�7 ھذه ا�د-وى  ��: ا�د-وى ا!������
	  ���ن 
'�ص ����ظر : ا�>رع ا�ر ا�7 
��دا)
	  ورؤ��ء ا�?رف ��"م ا!أ��م ر)
س ا���"�	 ا��'�ص و
��ل ذ�ك رؤ��ء ا��

����"م ا!��)��ف وOر�	 ا���ورة �8ذه ا����"م إذا "��ت 2د ��8دت �H&ل ا��زاع وOر�	 
ا���ورة �����"�	 ا���
� ورؤ��ء ا�?رف �8� وOرف ا���ورة �8ذه ا�?رف وOر�	 ��ورة 

  .ا�?رف ا�����	 

ا�د-وى  ��Uوا�ر وا�رارات ا�&�درة �د '&&; ا����(ر� ا�>&ل ا�����أ�� 

	 ا�ا������! 	

ذھ� وآ��ل وطرق ا�ط�ن �
8�(�د�<�� 	
<
  :، وذ�ك �� �روع)ط�
��8� و"



[ ا�����ت ا���
و
�	 ا��را��	 و ا����ر�	 ا������	���ء ا������ل و ���ء ا��
��ذ ��ن  ] ��-� ا��.��	 ا�
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ذھ�ط�
�	 ا0وا�ر وا�رارات ا!�: ا�>رع ا0ول <�� 	
<
8� : �����
	 ا��د�
	 و"��
�ن ط�
أ�8� �ور
	 وو�2
	 و! ��س ��0&ل و���ذة رOم "ل ا�ط�ون ودون �د
م أي ">��	  ، ���م 

  .وھ
� �زال -�6 �"ل ��ودة  
ؤ�ر �'�ف ذ�ك و��>ذ

  :آ��ل وطرق ا�ط�ن �� ا0وا�ر وا�رارات ا!������
	 ا��د�
	 : ا�>رع ا����� 

  :�2م ا���رع ھذه ا�رارات إ�6 ���	 ھ� 

-  	

ط�ن �
8� ������ر(	 '�ل '��	 -�ر 
و�� و��!��)��ف : ا�رارات ا!������
  .  '�ل ����
	 أ
�م 

���	 ا!�����	  ��ا�ط�ن �
8� �ط�ب ا�ر�وع ، �ط ، : ا0وا�ر -�6 ا��را)ض  -
  .  ���	 ا�ر�ض �
'�ل ����
	 أ
�م �ن ��ر
'�!��غ ، وا!��)��ف '�ل ����
	 أ
�م 

  .ا�ط�ن �
; ������ر(	 '�ل ���
ن 
و�� وا�ر�ض ! 
�ل أي ط�ن : ا�0ر ���د�7  -


	 ا�(ھم ا��ظ�ھر ا��ط�
�'&&; ا����(ر0 ا�>&ل ا����ثأ��  	

	 ��د-وى ا!������(�
  :ا��د�
	، و2د ��2; �دوره إ�6 �روع


	 ��د-وى ا!������
	 ا��د�
	 : ا�>رع ا0ول 
  .�وط)	 �'�&رة �ول ا��ظ�ھرا��ط�

ا!�راءات ا���'ذة ����
	 ا��ق : ا�وا�
ن ا��د
�	  ���ن �ظ�ھر �ط�
�ت ا!�����ل 
 	
  .إ�K .... ا�ظ�ھر ا��دا�
ر ا�������	 ��ل ���ز-�ت -د ا#
��ر و���ز-�ت ا��>	 ا�و�2


	 ��د-وى ا!������
	 ا��د�
	 : ا�>رع ا����� 
ا���و����ور
����  ����ض ا��ظ�ھرا��ط�
  :وا���رن

�و2
ف و��ز ا�0وال ا�����زع �
8� وا���ز �دى �ن ذ�ك ا�رارات ا��� �&در � -
  .إ�K ..... ���	 ا�وإ���ت . ا�?
ر وا���ز �����ر(	 وا���ز ا���>
ذي 

���ل أ(رار ا��وار وا���>
ظ ا���ري  �����ل ا!�وال ا��'&
	 و ��ا���ز  -
وا-د ا��ر-	 رOم أ�8� 2(�
. وإ�"�!ت ا���>
ذ � �� وھ��ك 2(�
� ��م إ�راءا�8� و�

د-وى ا��زو
ر  –د-وى أ���ب ا�����
ن  –�و(و-
	 ، وھ� د-وى ا!�����د 
  .د-وى ا��
�زة  –ا�>ر-� 

ا�د4وى :" �ول �و(وع �.�د ���م و�د ��رك ?ا��(� 2د�;  : ا�را�$ ا��رض
 	��د�	  �� ا��و(وع���ول و2د ، "ا��������	 ا�دار�	، أھم ا��ظ�ھر ا��ط����	 ا�����

  .و����
ن و'���	

��ر
 K���H; �ؤ&� �; �'&و&
	 ا�(�ء ا!������� و �د�	 -ر(;�
�طرق ا����(ر 
 	
  . ���ض 2وا-د ا��ر
�	 ا!���


ث ول أ�� ا����ث ا0�  	
���و4	 ": -ر�H� �8�8� �'&&; ��د-وى ا!������
	 ا#دار
، وا�را��	 إ�3 ا��'ل �'�	 ����ل .د ا6طراف أ��م ���, ا��ا�ط-��ت ا��, ���دم ��9 أ

 	-���� �%�ره ا��
دات وا6.��م وا��رارات ا�دار�	 �ن  #,.��ت ا������ل أو  #,���
  . "ا��
��ذ #,إ����ت 



[ ا�����ت ا���
و
�	 ا��را��	 و ا����ر�	 ا������	���ء ا������ل و ���ء ا��
��ذ ��ن  ] ��-� ا��.��	 ا�
 

12  

 

 	
و�ود 'طر ��دق 
8دد ا��ق                   : ھ� أر"�ن و�روط و��د-وى ا!������
 ;�
  . ! ��س ا0&ل ن أو–أن ��ت �ؤ�2� و–ا��راد ���

دم ا��رض �ا����ث ا����� أ�� � ;&&'� 	
ا����ل  ��Uوا�ر وا�رارات ا!������

ز������ وا�>رق 
��; و�
ن ا�رار إذ '&�)ص و��
زات ا�0ر ا!�ا#داري، �
ث �
ن ��� 

�8� 2وة ا��>�ذ �وة ا���ون ، ! ��س ا0&لو�H�8� أ�"�م و�2
	  ھذه ا0وا�ر وا�رارات 
و�&در '�رج أو2�ت ا�دوام ��>
	 �ن ا����
ل و��)زة -�6 ا���
	 ���رد &دورھ� و

  . ��>ذ وھ� ! �زال -�6 �"ل ��ودة ا�ر��
و

"م �������8 ا�?رف ا#دار
	 ا�د-وى ا!������
	 ا#دار
	 � ��ا��ت  ��ا��8	 ا��'�&	 أ�� 
 �
  .ا!��دا)
	  و����"م ا!��)��ف و�����"�	 ا���


���6 ��  �ظ�ھر �ط�
ق ا�د-وى ا!�������	 ا#دار
	أھم أ�� � 	
�و2
ف ا�?ر�	 ا#دار
رار ا#داري�� �
ر2��	 ا���"�	 ا���
� �; ��رط ��ر
ك ا�د-وى �ن ، و��رز  �����"�	 ا���

طرف ا��'ص ا���(رر ��; و�
س ���(� ا#داري إ��رة ذ�ك �ن ���ء �>�; إ! �� ���ق 
  .��8� ����ظ�م ا���م 

.��	 ا6وا�ر :" ، �ول �و(وع�ن أ��ن.�.�د #�ل ا� /ا�د"�ور و2د�; : ا�(��س ��رضا
	�����  .�وط)	 و����
ن، �
ث ���ول ا��و(وع �ن '�ل "ا���

(�ء ا!������� ا�ط�2� �ن ا�2دم �� �<
�ن ق إ م ت إ وذ"ر أ�;  �232�دة ا����(ر ��ر
8� -�6 ��
ل ا!�����ل �
�رب �ن ا�0ر -�6 ا��ر
(	 و�ن ا�د-وى ا��

�ظر �.  

 ;�H�� K
 ا���ون ا�>ر��� وأ'ذ ا���رع ا��ور
���� �; ��ذ �دا
	 ا���ل ��"�� ���ول ��ر
  .ا���د

 ،	
6 -�
8� ا���<)�Nو�� 	
و2د '&ص ا����ث ا0ول �ن -ر(; �Uوا�ر ا!������
  : ���ه ا��(� ��روط��
	 ����را أن �8� 

 232ا���!ت ا�����	 ، ا���دة  ��(� ا�0ور ا�������	 �د'ل 2�: ا��رط ا0ول  -
              .   ا .ت .م  .ق م�ن 

  -دم ا����س ��0&ل : ا��رط ا�����  -

  .ف ا��
	 ���ه ا0طر"�� أن �8� 


ف ��
	 ا0وا�ر ا!������
	 � أ�� ا����ث ا����� �'&&; �دم ا��رض<'�:  


��	 �Dطراف: أو� ���:  

	  ��إ�"��
	 طرح ا��و(وع :  1�! 	
  ��طرة أ&�

  .إ�"��
	 ا���وء إ�6 ا�(�ء رOم و�ود ��د ا���"
م :  2

��
�%:� 	��
���,���-:  

  .إ�"��
	 ا��ظر ا���ق  – 1

  .����� رOم ��ر
ك ا�د-وى ا���و�
	ا�ط�ب ا!�� ��إ�"��
	 ا��ظر  – 2



[ ا�����ت ا���
و
�	 ا��را��	 و ا����ر�	 ا������	���ء ا������ل و ���ء ا��
��ذ ��ن  ] ��-� ا��.��	 ا�
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ا�د4وى ا��������	  :"�ول �و(وع ا��ه�.�د ���م و�د /ا��(� 2د�;:  ا��رض ا���دس

 ��ا����(ر ���;  ا���رضو2د  ،"ا����ر�	، أھم �ظ�ھر ا��ط��ق و���وى ا�('و'�	
ا��روط ا��� �'(7  ���د-وى ا!������
	 و���ر
ف ، أ�رز �� ا��د�	 ا�د�	 و��ور
ن


��	 ا��وق وا��&��D ���دور ا�>��ل ا�ذي ����; �ؤ��	 ا�(�ء ا!������� ا�8� و& ،

��; -�6 �"رة ا����
	  - ��ب ا����(ر -و��(�ء ا!������� -��	 � 	?��� 	
��- 	
أھ�

ا�����	 دون أن 
"�ب �� أو 
8دره ، و2د ظ8ر ازد
�د أھ�
�; �ظرا إ�6 ا���و ا!�2&�دي 
����
�� ا�"��ب  وا!����-� وا���ع �ط�ق ا������ت و����8� ، و2د �ظ�; ا���رع ا��ور

، 	
ورOم أن ا!�����ل ا����ري  ا�'��س �ن 2��ون ا#�راءات ا��د�
	 و ا����ر
	 و ا#دار
8
	 إ�راز 
���ر �زءا �ن ا!�����ل ا��د�� �د ��و�ت ��ض ا���ر
��ت و ا�درا��ت ا�>
� -ن ا�(�ء ا!������� ا��د�� �
ث ظ8رت ��� 	
2(�ء �����ل �� ا���دة ا����ر

�(�  "����ت� 	
8
	 �ول ا!�����ل �� ا��ر"�ت ا����ر
	 و�ول ا��د'�ت ا�و2�)�
  .ا�������ت �� ا��ؤ��	 

"�� أ�; 
�در أن 
�ن ا���رع �&� '�&� �����دة ا����ر
	 إ! و(��; أ�"��� و2وا-د ��ظم 
ا�(�ء ا!������� �� ����; ، �ذ�ك �ظم ا���رع ا!�����ل �� ا��دو�	 ا����ر
	 �واء 

س ا��ر"�ت ا����ر
	 أو �
رھ� �H�� ق ا�0ر �����ل ا����ري أو ��0&ل ا����ري أو���

رھ� أو ��8� أو �&>
�8� أو �
7 ا�0
�ء ا��رھو�	 أو ��#
��ر ا����� "�� -�� 
أو ��
ا���رع ��ن 2وا-د ��ظم ا!�����ل �� ��ض ا�وا�
ن ا�'�&	 "��ون ��&
ل ا�د
ون 



	 ا�&��-
	 و ا����ر
	 ا��&ر�
	 و2��ون ا#"����� 	��ر ا����� وا�>�2
	 ���"� ا�����
 	
  .و�دو�	 ا���ر
	 ا����ر

ھم �ظ�ھر �ط�
ق ا�(�ء ا!������� 0 �ن �دا'��; ا���ور ا0ولا����(ر و2د '&ص 
��  	
ا����ز-�ت ا����)	 -ن �
7 : �ض ا����!ت ��ل �وذ"ر �
; ا����(ر ا���دة ا����ر

 )�ن م ت 113ا���دة ( ��دة ا�"راء ا����ري  ��و، )�ن م ت  121ا���دة (ري ا0&ل ا����
 ،) �ن م ت .. 528،  371،  385، 491، 490ا��واد  (  ���ل ا��ر"�ت ا����ر
	 ��و
ت ���ل ا������ �����ل ا���ر
	 ا����ر
	 و �����ل ��&
ل د
ون ا��&�رف و ��و
  .��ر
	�ا�
إ
راد ���ذج �ن ����ل ا���"�	 ا����ر
	 ���وا"�وط �7  "�� ر"ز ا���ور ا��ذ"ور -�6  

ا����!ت ا��ذ"ورة ���� �ن '�ل ا!�����	 ���(8� ور�ض ا���ض اV'ر ، �7 ا��ر"
ز 
-�6 ا�'&و&
	 �� ا���دة ا����ر
	 ، �(� -ن ���ول ا��و(وع ����)ل -��
	 ����ق 

ھن ا�(�)� ا�ر��� أو ا��
�زي �����ز ا���>ظ� �� ��دة ��&
ل ا�د
ون ا��&ر�
	 و ا�ر

ق ا�(��ن ، و إ�راءات ا���ز ا���>ظ� ���>ن ، و�ط�
ق وطر
	 ا����
ل ا�(�)� و��

2
�ت ا�دو�
	 ا�����	 �������ت ا����ر
	 ا!�<� )	
  ).ا���"
	 ا�>"ر
أ�� ا���ور ا����� �ن ا��دا'�	 �د '&ص ����وى '&و&
	 ا!�����ل �� ا���دة 

 	

زه ا�ذي ذ"ر �
; ا����(ر أ ،ا����ر�� 	
ن ا!�����ل �� ا���دة ا����ر
	 �; '&و&
ا!�����ل �&>	 -��	 �8د �طورا ھ��� �د�7 �ن  أنا�وا72 ھو  ، و أن -ن ا!�����ل ا���م


	، ��رط ا!�����ل �م 
�د �و�ره (رور
� ��د'ل (�)ا��&وص ا���و�
	 و ا����ر�	 ا�
ذا ا0'
ر 
�"�; �� ��ض ا���!ت ا��د'ل رOم و�ود ���ز-	 ھ إنا��(� ا!������� �ل 



[ ا�����ت ا���
و
�	 ا��را��	 و ا����ر�	 ا������	���ء ا������ل و ���ء ا��
��ذ ��ن  ] ��-� ا��.��	 ا�
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 �8��
�د
	 �ول ا�ط�ب و �و �7 ���س ��0&ل ، �م إن ا��دا�
ر ا!������
	 ا��� "��ت �ط�
 ا#�را)��ؤ�2	 أ&��ت �&در �� ��ض ا���!ت �8�)
	 �� آ��رھ� و �د ���� ا���رع 

ا -�6 .ت.م.ا.�ن ق) �د
دة( 234ا���دة -�د�� �ص ��  2007ا��ور
���� ھذا ا��و�; ��	 
��
 ��:  

 ا#�راءات
�Hر �&>	 ا������
	 �"��	  أن�7 و�ود ا-�راض �ؤ�س  
�"ن �ر)
س ��6(( 
 	
 أو
7  أنو(�8� �درء (رر 
و�ك  إ�6 ا�0ور إ-�دة أوا���>ظ
	 ا��� 
راھ� (رور


ر ��روع O و2ف -�ل.  

�وز �ر)
س ا���"�	  إذاو  ،;

ر 2��ل ����"
ك �O دا و

�Hر ��ؤو�	  أن"�ن ا!��زام أ"

  ....))�&��D ا�دا)ن
�>� ھذا ا��
�ق �ط 
ظ8ر ���وى '&و&
	 ا�(�ء ا!������� �� ا���دة ا����ر
	 وھ� 

،  ا�(�ء ا!������� إ�6ا�'&و&
	 ا��� 
�"ن ا�و2وف -�
8� �ن �
ث �روط  ا���وء 

ن "�� ھ
   : و ��
ن �� ا���وا�
ن ا����

  ���وي ا�'&و&
	 �ن �
ث �روط ا���وء إ�6 ا�(�ء ا!�������  - 1

د
�، �������ل �رط�ن ! �د �ن �و�رھ��، وھ�� �رط ا!�����ل و�رط -دم ا����س ��

 .��0&ل

ث � 	
د -رف ھذان ا��رط�ن �را��� �� ا�����ل ا���دة ا����ر�D�&أ  �)�ا�


�د'ل دون ا���ث �� �دى �و�ر -�&ر ا!�����ل و �7 و�ود ���ز-	 �د
	 ا!��� ����

�'ذ  أن ا�0
�ن"�� �و�ظ �� "�
ر �ن .�� ا��و(وع  D�&ا!������� ا����ري أ �)�ا�

  .�دا�
ر ��س �H&ل ا��زاع
 إ�����6 �م 
���ر �; ا�(�ء و ! ا�>; أن ا!�����ل 
���ر �رط� (رور
� �� ا���وء 


ر 
'�&�&8� �ن �ص اا���"�	 ����د  أن�8ذا ا�0ر ھو  و 2د �م �د
م �>�
ر'�رة ا���
أ�� ا��>�
ر ا����� �
���ر أن �رط ا!�����ل 
���ر �و(و-
� أي .'�ص �� ا��و(وع 


	 �&��	 ا��ر"	 إذا "��ت �8ددة ���" 	�
�� 	��&� 	
  .�>�ر(� "��� ���ق ا�0ر ����
��د �>8وم ��طور !'�&�ص ا��(� ا!������� 
>�D �; ا����ل إن �� ھذا ا!���ه ا-�


ود وا��� ����8�د و�� ��� ��ط��; �&��D ا��ر"	 �و(وع ا��د'ل و 
�رره �ن ا�

	 و �>�ھ
م �; ا�(�ء ا�(
	 ���&ر ا!�����ل�
  .ا���ر

ا ��رد أ�� ������	 ��رط -دم ا����س ��0&ل أ&�D ا��(� ا!������� 
�د'ل ����وز

	 ا��ظر �� ���)ل �و(و-
	 إا�و��)ل و ا�رارات ا�و�2
	 ا��� ! ��س ��0&ل إ�6 ��"�


ن �ط�ن ا��داو!ت ا���'ذة  ��

ث أ&��E� D"��; �� ��ض ا���ر
��ت ا���ر�	 أن �
	
  .'��� ��U"�م ا���و�


	�; ! و�ود �� ا��دو�	 ا����ر
	 ا��ور
أ�� ھذا ا���م  ا#��رة��در و���  D��
��ص 

�	 �ط�ن �داو!ت ا����
�ت ا����	 �ن طرف 2�(�  ا!�����ل '��� ����ون ����
 	�
ا����ري ا��و��� ا�ذي ا��وى -�6 أ�"�م ��ط� ���(� ا!������� ا��ق �� ���

  .ا��ط�ن
ن إ�راء ���
د ر���	 ا�(��ن ا���"� 
�طوي -�� ���س ��0&ل 0ن 2�(� ا!������� إ

H
���ف ظ�ھر و �� ذ�ك ���س  أو
�H"د �ن و�ود Oش  أن��د  إ! ا#�راء�ر �8ذا ! 
"��ت ����وز ��رد  إن�����وزات  ا���8ودة �� ا�(�ء ا!������� ا����ري و � ، ��0&ل



[ ا�����ت ا���
و
�	 ا��را��	 و ا����ر�	 ا������	���ء ا������ل و ���ء ا��
��ذ ��ن  ] ��-� ا��.��	 ا�
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 أ�8� إ!ا�و��)ل ا�و�2
	 ا��)�	 -�� �"رة ا����
	 ا�����	 ا��� ! �"�ب �� و ! �8دره 
"�ن ��&ورا �� ا�'�ذ ا��دا�
ر  أنا�(�ء ا������ل ���د   إ�
;��68 ��"س ا��طور ا�ذي ا

ا��دو�	 ا����ر
	 و ��ض ا�وا�
ن ا�'�&	 �ن ا�ل  إط�را�������	 �د'ل ا���رع �� 
 إ!ذ�ك ! 
رام  أنو 2د ��ت .ا��8وض ��!�2&�د ا�وط�� و ���
	 ا!)���ن و ا!�����ر 


ود ا�(
	 ا��ر��ط	  .����>8وم ا�"��
"� !'�&�ص ا��(� ا!������������رر �ن ا�
  

  ���وي ا�'&و&
	 �ن �
ث أو&�ف ا�0ر ا!������� - 2
 إ!
�&ف ���و�2
	 و ا��(ور
	  أنا�0ر ا!������� 
�ب  أنا���ون 
�ص -��  أنرOم 


��D ���'�ذ أوا�ر  أن 	&�' 	<&� 	
ا���ون ا����ري -��	 و 2��ون ا��ر"�ت ا����ر
	
  . ا������
	 ��T�ر �8�)
	 �7 ���س ط>
ف ���دإ ا��(ور

د ظ�ت ا�و�2
	 ھ� ا�&>	 ا���رزة �� ا�(�ء ا!������� ����(� -�د�� 
�ت -ن طر
ق �
��رك �������ل أو -�� أ��س إ�راءات ا!�����ل �واء -�6 أ��س �&وص ا���ون ا��

  .�&وص '�&	 ��ن 2رارا�; �"ون 2رارات �ؤ�2	
6 ���(� ا!�������  �� ��ض ا���!ت  إن�H�
د � 	
�ت  أنھذه ا��-دة �
�ت �ط�

 	
(�8� 	<&� �
 .ا������
رارات ا!������
	 �ظرا �>�-�
	 ا�ر ھذه ا�رارات �� 	
���� �م ا��'>
ف �ن ا�&�?	 ا�و�2

� ��ض ���!ت �د'ل ا��(� ا!������� ا����ري ا�ذي  
�Hر �� ��ض ا���!ت ���'�ذ �

�	 ��دم �� 	
��و آ��رھ� �� ا�وا72 �م إن �� 
�ر�ب -�
8� �ن آ��ر  إ�"��
	�دا�
ر ��دو �8�)

ا!������
	 ا��� ��Hر ���&
ب ��رس  ا0وا�ر�&�
�; و ���ل ذ�ك  أو  إر��-;! 
�"ن 
� ��- �(�)2 7� �8
  .ھذا ا���رس �ق ا��&و
ت  إ-ط�ءوق ا��ر"�ء ا�����زع -�


ف ا����(ر - ا#��رة��در  و)
ا���رع ا��ور
���� (�6 ���دأ ا��(ور
	   أن إ�6 - 

	 ا!�����ر و ا!)���ن و ا��ظ�م ا��&ر�� و ��� 	���� 	
�� 2��ون ��&
ل ا�د
ون ا��&ر�


	 ���دأ ا��(ور
	 �� �ص ا�>رة ا0'
رة و2د ���ت ھذه ا. ا��ظ�م ا���م ا!�2&�دي�)��
 �8
و 
�ت ر)
س ((�ن ا���دة ا�����	 �ن 2��ون ��&
ل ا�د
ون ا��&ر�
	 ا��� ��ء �

ا���"�	 ا��'�&	 -�6 أ��س ا���ف ا��دم �ن ا��&رف أو �ؤ��	 ا!�2راض �� &�	 
  )).���R ا�رھن و ا�0وال ا��� 
وم -�
8� ا�رھن 

 إ�راءات"  : �ول �و(وع �.�د ��د�� و�د �.�د �.�ود/ا��(� ;2د� :ا��رض ا����$

���ول  ، " ا���-�	 ا����ر�	 ()ل �ن ا����طر #, ا�
�ص �واطن ، ا��������	 ا�د4وى

د�	 و���
ن و'�&	  �� ا����(ر ���;�.  

�"Hء ا!������� وذ"ر  ����� أورده ا����(ر  >�و��)'���	 ���; �ن أ�; 2�م ���ر
ف ا�
 	
��ض '&�)&; و��رض ���&وص ا���ظ�	 �; �ن 2��ون ا#�راءات ا��د�
	 وا����ر

 	
  : �ن '�ل �م 2دم ��ض ا����ظ�ت -�6 ھذا ا��ص ، "���; ا�'��س  ��وا#دار

  ا�
'وص ا��
ظ�	 �-���ء ا�������, وا�
وا�ص ا��).ظ	 �9�-4  -
 	
'&ص ا���رع ا��ور
���� ا�"��ب ا�'��س �ن 2��ون ا#�راءات ا��د�
	 وا����ر

  :ھ� أ�وابو��2; إ�� ���	  ا!�������وا#دار
	 ��و(وع ا�(�ء 



[ ا�����ت ا���
و
�	 ا��را��	 و ا����ر�	 ا������	���ء ا������ل و ���ء ا��
��ذ ��ن  ] ��-� ا��.��	 ا�
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و��ء ھذا ا���ب �� ���ن �واد ��دأ �����دة  ا!��������� ا�(�ء : ا���ب ا0ول 
و�� ھذا ا���ب ��ول ا���رع أن 
�دد �ن ھو 2�(�  239و����8 �����دة  232


� و"ون 2رارا�; ���ذة �ورا �م آ��ل ا#��)��ف  ا!�����ل�)
	 ��; �� ھذه ا�<
و"

	 إ�� ر2��	 ا���"�	 ا���
� -�� �ر-
	 ا�رارات 
 ا!������
	وأ'
را إ��رة �

  .����د�	 �� آ'ر ��د
ل �8ذا ا��ص

	 -�� ھ���
ذا ا���ب أ�; أ��ن �� -دم ��د
د �"ل ��
ن ��د
م ا�د-وى وأ�رز ���ظ	 إ

	
��ر
(	  ا!�����ل2وا�
ن دول أ'رى �>رض أن 
��8د 2�(�  ذ�ك أ�; �م 
��ر ا!������
�ن ��"��;  �"�و�	 وھذه ���	 ���ب ���د ا��ص 0ن ������� �
; أ�
ون  أ��د
� و"�
ر

��0�� �8م (ررا "�
را 
���� �ن أ�
	 2��و�
	 وھم  ��و �ر(�� -�
8م ا 	���"�.  

	 ا!�"�� أ��ن ��"�E� طرافU� D�� ن
(�ء ا#������� ������2>�ق -�6 ا��د'ل ا!��.  


�"ن ��'
&8� �� "ون ھذا ا���ب ��ء �&
�O�ت -��	 ��ل � 	
وأ�� ا����ظ�ت ا����
� �7 �ر"; �?رات ا�"�
ر �ن ا0و�; ا�0ر ا�ذي ��ل �واده ��ل "ل �Hو
ل "�� ��راه !�

  ."�ن -�
; �دھ�
و����8  240-�� ا��را)ض و��ء �� ��7 �واد ��دأ �ن ا���دة  �� ا0وا�ر: ــ ا���ب ا�����

و"��ت &
�O	 �واده أ"�ر د2	 و��د
دا �ن ا���ب ��2; �
ث "��ت ھذه  248-�د ا���دة 
��
  .ا�&
�O	  أو(D د!�	 وأ2ل ���
دم ا�د-وى "���	 و�� ھذا ا���ب ا��رط ا���ون أن �–  	
إ! أ�;  –وھذا �>8وم �ن ا����

 �)�ا����� �ن ذا�ك ا����
��ت ا��� 
وم �8� "��ب ا�(�ط �
ث ��H� Dن 
�Hر �8� ا�
ا��'�ص ���ء -�6 ط�ب �>D�� ��" �8 �&دور ھذه ا0وا�ر -�د�� 
��D �8� ا���ون أو 

D��&وق وا��إذا �ط�ب ا�0ر أن ! ��'ذ  �� ���	 و�ود 'طر ��دق �ن أ�ل ���
	 ا��
و"و�; ���ذا ووا���ت "��ب  �(ور
� �م ��دث -ن �روط ا��ر
(	 �م �روط ا�0ر


وأ��ز ا��)��ف ر�ض إ&دار ا�0ر -�6 ا��ر ،
�	 وا�'�
ر�ا�(�ط �� ��ل ا��� 	)
  .ا�ر�وع -ن ھذه ا0وا�ر و�دد أ�ل �د
م ا�0ر ����>
ذ وأ��ز

و����8 -�د  249�ذارات و�
; ��7 �واد ��دأ �ن ا���دة '&&; ا���رع �W: ا���ب ا����ث
  :و��2; إ�6 �&�
ن 257ا���دة 

�� ا�0ر ���د�7 و�
;  ���ن �واد �دأ �����!ت ا��� 
�"ن أن �'(7 : ا�>&ل ا0ول
#�راءات ا�0ر ���د�7 و��7 ذا�ك ��روط -ر
(	 ط�ب ا�0ر ���د�7 و �ر���8� و-دم 

��ط�ن �ن ا�دا)ن و���
R ا��ر
(	 وا�0ر ووا���ت ا����R �م أ�ل 2���
	 ھذه ا�رارات 
  .ا����ر(	 وطرق ا���>
ذ 

�ذارات �'&ص �W�ذارات ا0'رى و�
; ��دة و�
دة ��ص -�� أن ا#: أ�� ا�>&ل ا�����

وم �8� -ون �ن "��ب ا�(�ط ��
ن �ذا�ك �ن طرف ا��(�  ىا0'ر.  

��ب  ھذا ا�"��ب ��واد �'�&رة و-��	  وھذا ��و�ن ا�وا(D أن ا���رع ��ول أن 
�ظم 
���ع ا�ر�وع و ا�ر�وع -ن  ا!��������� 2(�)��  ��6 ��رة ��
�	 أن ��ود ا�>و(


� &درت �
8� و�� 
وم وا�د ���	 2رارات ا������
	 أو 6 ا�ر�وع ���)إن ��ض ا�
 ��6ك ا�>و(أ"�ر �� �
ن ���ز ورا�7 ����ز و�ن ا�?ر
ب أن ا���رع �م 
�د'ل رOم 


>&ل ا�0ور و
د2ق ا���ر
7 و�"ن ا���ل ا�(�)� �دارك ��ض ھذه ا�0ور �7 أن �
  .ا��&وص ا��� ��دت �� ظ�8� ھذه ا�>و(6 ��زا�ت ھ� ھ�



[ ا�����ت ا���
و
�	 ا��را��	 و ا����ر�	 ا������	���ء ا������ل و ���ء ا��
��ذ ��ن  ] ��-� ا��.��	 ا�
 

17  

 

�(� ا!�����ل �ل �م 
�ص ��6 � 	
���زال ��ق ���	 ا!�����ل �و"ول ����ط	 ا��د
ر

ن ���	 
ا�ر�وع -ن ا0وا�ر ا!������
	 �و"ول و��زال  ا!�����لاVن -�6 و�وب ��

"ذ�ك ��>س ا���ط	 ا��د
ر
	 "�� أن ھذا ا�"��ب �م �(ف إ�
; �واد �� ا���د
ل ا�ذي �م ��	 
2007  �<
  .وإ��� �م ��د
ل '�س �واد ��; ��د
ل ط>

 و�ن ھ�� 
ظ8ر أن �(�ون ھذه ا��&وص 
���ج إ�� ا�"�
ر �ن ا�درس وا����
ص 2د !

ره ��ل
��7 ا���م ��O 6�- ;� ;���� ;)�� 6�- ر��; �"ن ��ل �

�>� ا�?� �:  


7 ��!ت ا!�����ل أو إذا �� أر
د ا��ت �ؤ�2� �� :"ا��� �ول 232ــ ا���دة �� ��

	 �ر�7 إ�� ر)
س ا���"�	 )
ذ ��د ��>
ذي أو �"م �Eن ا�<��� 	ا�&�و��ت ا�����

  ."&	 �و&>; 2�(� ا�0ور ا�������	�ا��'

دة �� �دا
�8� ��"�م -ن ���H	 وا(�	  �� ذھن ��ررھ� ھ� ��!ت ا!�����ل و"Hن �����
ا���رع -دھ� آ�>� وھ� ���H	 �'��ف �
8� ا��&ورات و! 
و�د �2 ا���ون ا��ذ"ور �� 

�8
� ;
�"�ن -�6 وا(7 ا��ص أن 
��ل �ذ�ك "�� ��ل �� ا���دة 8��2� �
ن ��ل  ،
ر�7 إ�
در�ت  وھو أ�ر ،�"� 
�س -�
8� �� ا���7 ��8� �� ا���	 ���!ت ���وز ا���ط	 وذ�ك

أ�� أن 
�رك ا�0ر -�6 إط�2; �د �ر �� ا�وا72 ا����� إ�6 أ'ط�ء  ،-�
; ��ر
��ت "�
رة

رة ���رة �"

و�د �
8� ا�����ل و��رة  �� ��!ت ! ا!��������د'ل ا�(�ء 
���7 -ن 


8� وا(  ا!�����لا��د'ل �� ��!ت "�ن ���.  


ري أن ا�'طر 2�)�� وا�0ر ������ �
&در 2رار �)��م 
ر�7  ا�ل رأ
�� �رارا �>س ا�
-�; �� �>س ا�
وم ����را أن ! 'طر و! ا�����ل و�� "��� ا�����
ن 
"ون ا�0�س 

  ."�ظرا ����ررات ا��� �دم �8� ا���رض":ا�0ر ھو ا���و�� ��رار أو

�; إ�6 أ�8� �&ت -�6 أن ر)
س ا���"�	 أ� ھذه ا���دة أن و! 
>و��� �2ل �8�
	 ا��د
ث -ن

م ا�>8م إذا �2ت إن ا�ذي أ��8; �ا��'�ص ھو 2�(� ا�0ور ا������	 وأر�و أن ! أ"ون �

�ن ھذه ا���دة أن 2(�ة ا��و(وع ھم و�دھم ا����
ون �8� و��8م  ط��� ر)
س ا�?ر�	 

رھم ��; ��رد ا�ر2��	 !ا#دار
	 �����"�	 ا���
� ��ل ��; ا��دا)
� و�8O �أ� �

ر �)O  .  

���رس ا���"�	 ا���
� ��ط�8� ا�ر2��
	 �� :"ا��� �ول 238 دة��ــ ا�>رة ا0'
رة �ن ا� 

  . "�� ا��واد ا!������
	 	�ر-
	 ا�رارات ا��8�)

و��ل �ن أ(�ف ھذه ا�>رة �ؤ'را ��� أن ھذه ا�ر2��	 إ��� ���رس �وا�ط	 ا�ط�ن  –
ا�ذي 
���ج آ��! و أ�"�! '�&	 ��رك ذ"ر ھذه ا�V�ل و ا�0"�ل ا�0ر ا�ذي و�د  ����ص

 	O�

(� أن رؤ��ء Oرف ا���"�	 ا���
� أ�راO� ���"�م -�; �� �
�; و��م -ن ھذه ا�&
ون ��>
ذ أ��
&��وا 
��ر�ون �� ھذه ا���"
�ت دور 2�(� ا�0ور ا�������	  ���دھم 

�� 	
(�)و"Hن ا�وا�د ��8م ر)
س ��"�	 �'�&	  232 د
ن -�6 ا���دة��ا�رارات ا�
�و(و-
� و ���(6 ذ�ك ا�0ر ا�ذي 
&دره 
�و2ف �>�ذ 2رار 2(�)� �8�)� �>�رة 2د ���د 

  .���ل ھذه ا0وا�ر ! ��206�وات ودون (���	 0ن ا�>�رة ا���ددة �����دة 

  ا��?رات وا��وا2ص
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ض �� ���ل ا!�����ل ��� د�7 إ�� أO>ل  ا���رع ذ"ر آ��ل وأ�"�ل ا�ط�ن � .1���

�ون آ��ل ا�ط�ن و 
و�ود إ�"�!ت "�
رة �� ھذا ا����ل �&�ر "�
رون 
ا��ذ"رات -�6 ا0&ل و������� ��(� أ�8ر �
ن &دور 2رار ��"�	 ا#��)��ف 
ض ا�0ر ا�ذي ا�د ا!�����ل ����ه ���� ;
رار ا��ط�ون ��� �
و�ظر ا���"�	 ا���

  .ن ا�?رض ا�ذي �رع �; أ&� �رO; �أو

"�� 2��وه -�
; �� أ�"��; �ن -ر
(	 ط�ن وو&ل Oرا�	 و&�روا 
ر�(و�; 
  .�"� إذا �م  ��و�ر ھذه ا�0"�ل 


ر "�� 
��ء ��ن �

�وه -�6 ا0&ل �'�طوا -�واء "ل وا�د ��8م 
أ�� �ن �م 
   .ا�(روري �د ھذه ا��?رة �� أ�رع و2ت

�� �
&دى ���ت �� ا����)ل ا�������	 ا��� ��ض ا�رارات و أ&��ت ا���"�	 ا���

(� و��رة ��
�8� دون أن 
�(D ا���
�ر ا��و(و-� أوا0وا�ر ا�&�درة �
8� دون �ص 


�; و�� ��&دى �; �� ���.  

ض   ���� �8
و �رى ا���ل أن �رؤ��ء ا�?رف ا��ق �� ���
ق �>�ذ ا�رارات ا��ط�ون �

ق ��وات دون و�ود �ص إ! 2
��8م -�6 2(�ة �� �رط ور��� ا���ر ھذا ا����

-�6 أن ����"
�	  206ا��و(وع وھو 2
�س �7 و�ود ا�>�رق �
��� ��ص ا���دة 
  : �8ر ��رط
نأ8� أن ��Hر �و2ف ��>
ذ ا�رار ��دة ��	 �ا��'�&	 �� ا��ت �� ا�ط�ن 


�"ن �دار"8�  - أ ! 	
  .إذا "�ن �ن �Hن ھذا ا���>
ذ أن 
�دث و(�
 .دا�	ا�طرف ا�0د �ر&� ���R ا#أن 
ودع   -  ب

دھ�� ����ھ�� �م <
وھذان ا��رط�ن ط�7 ا�����ل ���8� �وع �ن ا��رو�	  "�د أن 
ن ا��رط ا0ول أ&�D -��رة أأ&�D ذ�ك ��8� -��
� ! أ�د 
��رض -�
; ذ�ك 


� �� "�ف ��ررو��>�8م أھذه ا�رارات  �(�ف ��ص "ل 2رار �و2ف ا���>
ذ �
ق  
�"ن و2ف ا���>
ذ �� ا��رط ا�ذي !��ث ��ق ھذا ��
  .�م 

 

�زم إ! �� ا���ول أ�� ا���ر ��م ا-���ره  ��م �>�
ره أو! �H�; !: �� ا��رط ا�����أ -

د
م ��� ;
 ��6 و! ء(���	 �� �د ذا�; و������� �م 
�د -�� ط��ب و2ف ا���>
ذ �
 .و��)ق ا���ر

-   �
&��ت ��وي �
ن ���R ا#دا�	 و2
�	 ���R أ"�� أن ��ض ��"
�ت ا���"�	 ا���
;
 .ا#دا�	 �8ل 
�د ذ�ك �ط�
� ���ص أم 'رو�� -�

و��� �7 ذ�ك أن ����ءل -ن ا���"
�	 ا��� ��ظر �� ط�ب و2ف ا���>
ذ -�6 ���وى 
 .ا�?رف ا�����	 �� (وء  ا����رة ا�واردة �� ھذه ا���دة 

وھذه ا����H	 أ
(� : ا���"�	 ا���
� ا��� �&درھ�  ا!������
	ا�ر�وع �� ا�رارات  .2
�ن ا����)ل ا��� "�ر �
8� ا�'وض �H"�ر ا�وم 2��8� -�6 ا�ر�وع -ن ا�رارات 

ا��(� �; �D�&H ا�ر�وع  -ن أ�ر ا������� &�در -ن  ءا���)زة -�6 2وة ا���

�ط�ب �>س ا��روط  ا!�����ل�ن 
���ر �>�;  2�(�  �
��Eدى Oرف ا���"�	 ا���

وا��� �ص ا���رع -�6 ا��راط8�  �ن ق إ م ت إ،  198	 �� ا���دة ا���&و&
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�س  ا��(� �; ��� ء2وة ا��� ��6ر�وع -ن ا�رارات ا���)زة -�ھو و�; ا�
�ظرا ����ررات ا��� ذ"رھ� "و��8م �ن ���ھل �
8� ��6 &�ر 
ر�7  ،ھ���ھ

  .و! أرى ا��ق �7 ��دد أو�)ك و! �7 ���ھل ھؤ!ء "ا���رض

ن و�;  ا!�����ل�� ا��ص �� 
�زم �ن 
�&دى ���ت ��  �م 
رد .3�
 ا!�����لأن 


	 ا��� 
�&دى �8� و�ن ا���روف أن ا���ق �ن �و�ر -�&ر ) ا!�����ل�� ا�
 ا!�����ل
8م ا��ظ�م ا���م و�� �م 
�ص ا���رع &را�	 -�6 و�وب إ�راز و�; 

6 �� دوا�	 ا�رارات وا�ر�وع -ن ا�رارات ا��� ! ����8 0ن ���� 	
)�� ا�
  .���7 �"ل ذ�ك  "�ظرا  ����ررات ا��� 2دم ا���رض" -��رة

  

���رط أن �"ون ���و2	   ا!������
	� ��"�م -ن ا�رارات �"ل �واد ھذا ا�"��ب ا� .4

�-	 ا���رو�	 وا��ررة �� ا���دة ا������ �	 �ن 2��ون ا#�راءات ا��د�
	 �ط�ب ط�

وا����ر
	 وا#دار
	 ھذه ا��-دة ا��� �ول إن ا��(� ا��د�� �
س �; أن 
�ت إ! �� 
    .�دود ط���ت ا0طراف


ره ��د-وى ذ�ك أن 
�� ! �)��"ن ھذه  ا��-دة إ���  ����ول ا����ل ا�ذي 
�ت �
; ا�
�!ت !�د �ن ا�'�ذ إ�راء �
8� 2�(� ا��و(وع 
�د �>�; �� ��ض ا�0
�ن أ�� م �

�>�ظ� -�6 �ق Y ����6 أو ا��ظ�م ا���م "�� 
��6 -�د أ2وام  ���ل ذ�ك �و ر�7 إ�6 
ا��(� �زاع �� -&�	 وا�زو��ن 
�"��ن ���  و��
ن �; �ن '�ل درا�	 ا��زاع 
و�وب ا��
�و�	 �
ن ا�زو�
ن ��6 
�ت �� ا��زاع و�م 
ط�ب أ�د ھذه ا��
�و�	 ���6 
ا��(� �� ھذه ا����	 و����درة ��; أن 
&در أ�را �8ذه ا��
�و�	 0ن �ق Y أو�6 

رھ� "�� �ص -�6 إ��ر�; �
 �)�����>ظ ��و �ص ا���رع -�6 �ل �8ذه ا����	 وأن ا�

����6 ھذا ا��ص  12        0و�; ا��ط�ن ا��� �8م ا��ظ�م ا���م ��ب �ص ا���دة 
ھذه ا0رض ورا-6 &>��� �� ا�?رب �� ا��ظرة إ�6 دور�� و
"ون 2د را-6 '���� �7 

�8

ن �<�'���"  .  

 ا!�����لإذا �م 
�و�ر -�&ر  ا!�����ل�م 
و(D ا���رع �� إذا "�ن -�6 2�(�  .5
وق �Uطراف أن 
�'�6 ��دم ا!� ;
'�&�ص أو 
ر�ض ا�ط�ب وھو أ�ر ��رب -�


�م و
و�د ا'���� �� �8م ��ھ
	 ا�رار ا�ذي 
�ب ا�
�م و�وع ا�ط�ن ا�ذي 
��?� ا�
  .�; (ده 

,

��ذ���ء ا�:" ا�����ق ب  ������	 ا���ور ا����� ��م �'&
&; أ�� ا��وم ا�%�� 
 	��، وذ�ك �� ���	 (�ت ر)
�� و�ررا و "��ن ا�����ت ا���
و
�	 و ا����ر�	 ا����

ا����(رون -�6 �م ��د �د
�D�� �8 ا����ل ����ش �م -ب  �د�� -روض �	�
  .ا���د'�
ن

�� �طر2ت إ�
; ا��روض ا��د�	 و�� ��ر�
�8� ��ب ا��ر���J  وھذا -رض 0ھم  
  .ا��و�
�8 ا���د
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��ذ���ء ا�:" %�
, �.ور ا�ا��  	�� "��ن ا�����ت ا���
و
�	 وا����ر�	 ا����
  . ��-م و�د د�دي /ر��س ا��-�	 ا����, −
ا�.�ج و�د  ، �4د ? و�د ا
د��-,،  ��ب أ.�دا���E و�د : ا����ة: وضا��ر و��د� −

 G�-د ، ا�ط��د ��-م و�د ��.�وب و�د (�وزي، �4د ? و�د ��و ا��دل ا��
�ذ ، �
  .��د�
� و�د ا��ر 

 .�زIمو�د #�ل أ.�د / ا���رر ا����, −

و���&ر ھ�� -�6 إ
راد ا���'ص ا�ذي أ��زه �رر ا����	 ا��ذ"ورة �ول ���وى 
  .ا��روض

1-  �)��د : " �ول �و(وع  ا���E و�د ��ب أ.�دا��رض ا��دم �ن طرف ا�

ذ -ن طر
ق  "  ا�
���	 ا����	 ��د ا����4دة أ%
�ء ا��
��ذ<���� ;

ث ��رض �� ،

�ن '�ل ا#"راه ا��د�� ، �
�طرق إ�6 ���ول ا���ز و ا���>
ذ ا�����ر و ا#"راه 
'و�	 �8� و�روط; ا��"�
	 و ��رو-
	 �د 
د ا����-دة ��ر
>� و ا��8	 ا��

ا��و(و-
	 ، و�8�م ا�وة ا���و�
	 ، و ا��دا)ل ا���و�
	 ����وزه ، و ا#�راف 
 .ا�(�)� -�6 أ-��ل ا���>
ذ و(وا�ط �د 
د ا����-دة 

2-  �)�
��ذ : " �ول �و(وع  �4د ? و�د ا
د��-,ا��رض ا��دم �ن طرف ا��
 ,�
ث ���ول ، "  أھم ا�����ت ا��%�رة: ا6.��م ا�'�درة #, ا���دان ا��زا�

�� ا��
دان ا��زا)� ، و أھداف ا���>
ذ و ط�
��; ا���و�
	 ، ��ر
ف ��>
ذ ا�0"�م 

	 ، ا#دار
	 ، و ا�ط�
�	 ا��'��ط	 (�)و2د -رج -�6 أر"�ن ا���>
ذ ا��زا)� . ا�


	 و ا�����"وم -�
; و ���ر(� 0طرا�; ����	 �� ا��
��	 ا����	 و ا��ؤ���ت ا��

ذ ا��و��ت ، و ا���رض أ���ب ا���>
ذ و إ�"�!�; و���; ، و�>8وم <�� �)�2

ر O 6�- ذ
ا#�"�ل و��ر
>; و أ����; �واء �� ���ق ��8� �����د ا���>
ذي أو ا���>
ا���"وم -�
; ، أو ا���>
ذ �?
ر �� �"م �; ، �م د-وى ا#�"�ل �� ��>
ذ ا�0"�م �� 


ف ا���و�� �د-وى ا#�"�ل �� ��>
ذ ا�0"�م �� ا��
دان  ا��
دان ا��زا)� ،
و ا��"
 .ا��زا)� و ا�>&ل �� ھذه ا�د-وى 

3-   �)��ول  �4د ? و�د �.�د ��-م و�د ���دا��رض ا��دم �ن طرف ا�
"  ��طرة ا��
��ذ 4-3 ا����ر و 4-3 ا��
�ول ��ن ا�
'وص و ا��ط��ق: " �و(وع 


ث ���ول ا���ز ا���>ظ� و ا���ز �دى ا�?
ر ، و إ�راءات ا���ز ا���>ظ� و �
آ��ره ، و��ز �� ���د
ن �دى ا�?
ر ، و إ�راءات ا���ز �دى ا�?
ر و آ��ره ، و 

 .و إ�راءا�; و آ��ره ا���ز ا���>
ذي -�6 ا���ول 


ذ -�6 ا���ر �ن '�ل ��ز -<���� 	
�ر ا��د
ن "�� ���ول ا#�راءات ا���8
د
�وا�ط	 ا#�ذار و���
�; و ا#-داد ��
7 ا���ر ��رزا ��ض ا��?رات �� �&و&�� 
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�ب O، و 	ت و ���ر(8� �ن �8��
ا���و�
	 و ا������	 �� �Oوض ��ض ا��ر�
 	
  .��ض ا��ر�
��ت ا�(رور
	 �ن �8	 ���

 	
(�)  .و'�م �دا'��; �����رض ���ض ا0'ط�ء ا����ظ	 '�ل ا����ر�	 ا�
4-  �)�
دات : " �ول �و(وع  ���وب و�د (�وزيا��رض ا��دم �ن طرف ا��


ث -رف ا���د ا���>
ذي �8� و "  ، أ
وا�94 و�9	 ا�(�'�ص ��
��ذھ�ا��
��ذ � ،
 �� 	����� ����

ن �و-
	 ا���دات ا���>
ذ
	 ا��� وردت �&را �� ا���ون ا��ور� :


	 ، و2رارات ا���"�
ن ، و(�)
	 و ا���دات  ا�0"�م ا�(�)ا�رارات و ا0وا�ر ا�
	
و�'&وص ا��8�ت ا��'�&	 �� ��>
ذ ا���دات �د -��J ا��وا�ب ا�دا'�	 . ا�ر��


	�� ا'�&�ص ا�(�ء (�)
ر ا�O 	
 .و ا���دات ا���>
ذ

5-  �)���ھ�	 ا��
��ذ : " �ول �و(وع  ا�.�ج و�د ا�ط-�Gا��رض ا��دم �ن طرف ا�

ث ���ول �>8وم ا�0'�ص ا!-���ر
	  "  	 ا����	4-3 ا�6(�ص ا����4ر�� ،

ا����	 و أ&���8� و��ھ
	 ا���>
ذ -�
8� ، �م ��رض ��روط ا���>
ذ و أ�ره -�6 �>�ذ 
 6�- 	
(�)
	 و ��
�8� ، و��ط �� ا����ب ا�����ق ���>
ذ ا�0"�م ا�(�)ا�0"�م ا�

 .ن ا#دارة ���ر�دا �����ون ا��ور
���� و ا�>; ا���ر

 	
و-��J ا��وا�ب ا��ر��ط	 ��دى إ�"��
	 ا���ز ا���>
ذي -�6 ا#دارة و ��ؤو�
ا0'
رة -ن -دم ��>
ذ ا�0"�م ، ��
�� �� '���	 -ر(; أھم ا��وا2ص ا���و�
	 و 

  .ا��وا)ق ا�وا�2
	 ا��� ���رض ا���>
ذ -�6 ا�0'�ص ا!-���ر
	 ا����	 
���ر�	 ا��دل : " �ول �و(وع  و�د أ��ر��د�
� ا��رض ا��دم �ن طرف ا��0�ذ  -6


	 -ن ، �
ث "  ا��وارض و ا���و��ت: ا��
�ذ ���طرة ا��
��ذ '
2دم ���	 ��ر

�� �� �"�ف �� ، 	
ا���>
ذ و2دم -دة ��ر
>�ت �; ، وا���رض أ�واع ا���دات ا���>
ذ


	 �ن -وا)ق �� �����8� �7 ا��&وص ا���و�
	 ذات ا�&�	(�)،  -�; ا����ر�	 ا�
و ا��وارض ا����ظ	 �� ���"
�ت ا��
��	 ا����	 '�ل �د 
د ا����-دة ، و �� 

ق ا���>
ذ إ(��	 إ�6 ���"
�ت ��ض ا�����
ن و ��� �� �
در�ت -�
; ا���"�	 ا���


ن�Hن و ا��&�رف و�ر"�ت ا��
 .ا��دول ا���>ذ

  "ا��
��ذر���	 ا��.��	 ا��-�� 4-3 ���ء ا������ل و���ء "  : ا�%��ث ا��.ور

   .ا��(��ر �و�ي ��ه/ ر��س ا��-�	 ا����, −
 .أ.�د و�د ا����$: ��دم ا��رض −

  .#�ل ا����م و�د/ ا���رر ا����, −
���و�	 إ��رة �� أ�رز ا����(ر أن ا��و(وع ا�ذي �
طر2; 
8دف ���0�س إ�6 

��ر
ف 
���ق �-�وا�
ن أو��8� وا�ذي ���و�; �ن '�ل ، �و�; أ�"ن �ن ا�0)�	
-�6 ھذا �و(وع ا�ر2��	 و���
�8�  ،ا!������� و'&�)&; و��
زا�;ا�(�ء 
��"ن �را��2; �ن ا�رارات و�� ! �ن �
ث ا��روط ا��"�
	  ��وا�(�ء 



[ ا�����ت ا���
و
�	 ا��را��	 و ا����ر�	 ا������	���ء ا������ل و ���ء ا��
��ذ ��ن  ] ��-� ا��.��	 ا�
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ن ا���طرة ا��د�
	 وا��زا)
	 ، دون �>ر
ق وا��و(و-
	 وا���ون ا�ذي 
را2ب�
"��ت �زا)
	 أم  أو��8� أن ��
7 ا����طر ا��&ودة ھ�� ا������
	 �واء: ����
ن 


8�، و���
�8� أن �و(وع ا�(�ء ا!�- J
������� ">&ل �د�
	 �� ���	 إ�6 ا���ر
	
ل إ��� �ظم ��"ل أ"�ر �>&
� وُ�ُدوول �� ا����طر ا��د����.   

ن "�ن ��ر
ف ا!�����ل إو ��د ��ظم ا���ر
>�ت ��"�م -ن ا!�����ل وا�'طروأ��� 

ر د2O �<
ن ا�'طر 
ق و
�(�ن '�ط� �
ن ا���ب وا�����ب، H�0�; ا�'طر 
�د ��ر

ھو ��ب ا!�����ل وا!�����ل ھو ���ب أو ��
�	 �و�ود ا�'طر، ��!�����ل ھو 

ر أو �ن �وات ا�و2ت، �2ل ا��&ول 'Hن ا��- J���ن ا�'طر ا�� H��� 	
���	 2��و�


	 ا��و(و-
	، و
و�د ا�'طر ا����	 ا����	 إ�6 ���(�)
	 -�6 ا����
	 ا�(�)2 	


�م ���(�ھ� �>�دي و2وع ا�(رر ����وق أو ا��را"ز ا���و�
	 ا��� 
راد  	���-

�8
  .ا�����ظ	 -�
   :���	 -��&ر ھ� 
�(�ن ھذا ا���ر
ف و�
ن ا����(ر أن

���د "
��8� �ن ا�ظروف ا���
ط	 ����ق و���د-وى و� ���
	 ا!�����ل "���	
;�
 ؛ا��ر�و-	 �ن أ�ل ���


ر أو ا�'�
	 �ن �وات ���
	 ا�'ط 'Hد �; ا�'طر �� ا��&
ر "��ب �������ل و
و
�ب أن 
"ون ا�'طر  .ا���و�� ا�و2ت �2ل ��ق ا����
	 ا�و�2
	 ���ق أو ا��ر"ز


� ا�ذي 
و�د ا!�����ل
  �؛��د2 و ��!و �

�ب أن 
"ون ا�(رر ����� وو�
ك ا�و2وع و 
�.�	 ا��رر −. 

  : �ن أھ�� '&�)صو��(�ء ا!������� 
  .ا��ر-	 �� إ&دار ا0وا�ر .1
2. 	
  .ا-���د ا���طرة ا��>و
 ا'�&�ص 2�(� ا�0ور ا�������	 �ن ا��ظ�م ا���م  .3

	 ���و�	 ����>�ذ ا����لا0وا�ر ا! .4������.  
�ل ا�ط�ن ��!��)��ف .5� ! 	
 .ا0وا�ر ا!������
  .��	 ��#���	 -�6 ا��8	 ا��'�&	! 
�Hر 2�(� ا�0ور ا����� .6

: أن ا���"�	 ا���
� �را2ب ا�(�ء ا!������� �ن '�ل   
�����	 �ا��روط ا���-�	 ���ول ا�د4وى ا�  - 1��,# 	-%�� :  

�ب أن �"ون �را�7 ا�د-وى ا�������	 �&��	 �� ر��8�، �"ر
�� ���دأ :ا��'-.ــ	 - أ " �

أن �"ون �&��	 را�7 ا�د-وى 2�)�	 و���	 ��6 ��ل  ا0&لو ."د4وى ��Jر �'-.	
-�6 �رط ا��&��	 "��ت Eذا ر��ت د-وى أ��م ا�(�ء ا������ل دون �و�رھ� ، �د-واه


ر ��و�	O.   
�ول ا�د-وى ا�������	 أن 
"ون �را��8� �&��	 2��و�
	 ���	 أو  :ا�'�ــ	 ـب � �<"
 !



ن أن �"ون �; �&��	 �'&��
����6 أن 
"ون را�7 ا�د-وى ھو  ، 	 ����رة�����	، �ل 
  .�>�; &��ب ا��ق ا��راد ���
�; ��#�راء ا�و��2 ا������ل أو �ن 
وم ���; 2��و��

ا��&ود �Hھ�
	 ا�'&م &��
�; !"���ب وا�����ل ا��ر"ز ا���و��، وأھ�
	  :ا6ھ-�	 -ج
ا���(� ھ� &��
	 ا�'&م �����رة ا#�راءات أ��م ا�(�ء، و ! 
��رط "�-دة -��	 

�)��ول ا�د-وى ا�������	 أن 
�و�ر ا�'&وم -�6 ا0ھ�
	 ا����	 ����.   



[ ا�����ت ا���
و
�	 ا��را��	 و ا����ر�	 ا������	���ء ا������ل و ���ء ا��
��ذ ��ن  ] ��-� ا��.��	 ا�
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ا!�����ل  :ط�ن �طروھ� �: ����لا��روط ا��و�و�4	 �(�'�ص ا����ء ا��  - 2
و�"ن ر2��	 ا���"�	 ا���
� إ��� �&ل إ�
�8� �ن '�ل ا��H"د �ن أن  ،و-دم ا����س ��0&ل

�
��" ��

�ت ��8��ذ�ك و ،2�(� ا!�����ل ا���ت ��ب أ�ره أو 2راره ا�����ق ��8� ����? :  
1.  �
�)  ��ل ا��(� -�6 �ذل ا��8د وا����
ص ��
  إ�6 �
�د ا��(� اط�)��ن ا���س .2

ن ���"م ا�ط�ن �ن إ-��ل ر2���8� .3"��  
  إ�راء ا���ث ا����� �� ���)ل ا���ون .4

ر ��ل ا�ط�ن �� ا��"م .5�
�.  

ف ا����(ر أ�; و     )
دم ا�'�ط �
ن -دم ا����س �H&ل ا��ق وا�(رر، -
�ب 


�وغ ��(� ا!�����ل ا�'�ذ "ل �د�
ر 
راه &���� ��6 و�و "�ن �ن ا�����ل أ� J��
ن 
 ;

	 ا�����دة �ق ا�>&ل  ھو-�; (رر �0د ا0طراف، و"ل �� -�(�)أن 
�رك ���8	 ا�

   .�� أ&ل ا��زاع
ا��دا�
ر ا���'ذة �� ا!�����ل 2د ! 
�وض �0د ا�'&وم  -�6 و2د 
�ر�ب (رر

وا�ذي 
&�ب -�6 ا���"�	 إزا��; ��"م !�ق، و�� ھذا ا��Hن �ظ8ر ا���ط�ت ا�وا��	 
ا��� أ��دھ� ا���رع ��(� ا�0ور ا�������	، ا���ء ا�ذي 
�ط�ب ��; "ل  وا�'ط
رة

   .ا���>ظ �� ا������8�

ر ا�د2
	 ��&رف O 	)��?م ا�
�Eذا "��ت ا����H	 ����ق ��ط�
ق �>8وم �ن ا��>�ھ
د
رات 2(�ة ا�0�س و����ب � 	6 &��- 	�

م 2را���"�	 ا���
� ��"�	 و��&ر، إذ �

ا�ذي ا-��دوه �ظرا �"و�8م -ر�وا ا�و2�)7 ��"ل ����ر '��� ��� ھو  �ذ�ك �د ا�و&ف
  . و(�8�

وھذا 
��� أ�8� �� ھذه ا���!ت �7 ا��>�ظ8� ���دإ ر2���8� �"�ر ر�ض ط���ت 
ا��ض، 0ن ا!������
	 ھ� دو�� و�ط�
��8� ��زو�	 ��د
ر �'&�، �>دان ا���
�ر 

ا!������
	 ��&ور �"ل 2(
	 و! 
�>&ل -ن و2�)�8� ا��و(و-� ���د
دھ�، و0ن �>8وم 
ا�'�&	، و-�
; ����ر ا���"�	 ا���
� أن �د
ر �و�ر ا!������
	 '�(7 ���ط�ن ���"م 


'��ل �رد ذ�ك ھو أن ���H	 ا!، وا��و(وع ا��ط�ق 	
�ط �
8� ا�وا72 و ا���ون �������
،�
و
�ب أن �"ون ���H	 -دم �و�ر  وأن ��ل ھذه ا��وا�ل ! ��ل أ��م ا���"�	 ا���


	 2د -ر(ت -�6 ��"�	 ا!��)��ف، و
�و�ب -�6 ھذه ا���"�	 أن ��H"د �ن ا!������
، �E�8� ! �"ون 2د �
�ت أر"�ن ������
	� �� �"�E� ،�8ن �م ���ن �و�ر ا!�و�رھ

  .ا'�&�&8�، و
�ق ����"�	 ا���
� �� ��ل ھذه ا���!ت إ�راء ر2���8�
 :م ا����
ب ا�ذي 
'(7 �ر2��	 ا���"�	 ا���
�و�ن �ظ�ھر -د

و�����2ض &ور "�
رة ��8� أن 
"ون �
ن أ���ب ا�رار : ���2ض ا�رار ا�(�)�  - أ
 	
أو �
ن أ����; ا���و�
	 أو �
ن ا�وا�2
	 وا���و�
	 أو �
ن ا��0�ب �7 |ا�وا�2

 . ا���طوق أو �
ن أ�زاء ا���طوق

ر �� �و&ل إ�
; ا��(�وھو "ون ا�د�
ل ا��دم �� ا�: ا!��د!ل ���د  -  ب�?
  .'&و�	 

 :ا���
ون ا�ذي �را��G ا��.��	 ا��-��و�د �
�ول ا��.��ر �.ت 4
وان 
ھو "ل 2�-دة 2��و�
	 -��	 و��ردة ا��داء �ن أ-�6 ا�وا�
ن وا�د���
ر و��6 أ�; 


�ب أن ����
ب ا�رارات � 	
�

ف ا!������
	 �"ل ��ك ا���ط���ت، وا��وا)D ا���ظ)

���رس ا���"�	 ا���
� ��ط�8� " ....ا��� ��ص -�6  إ م ت إ م  -.238: أن ا���دةا����(ر 



[ ا�����ت ا���
و
�	 ا��را��	 و ا����ر�	 ا������	���ء ا������ل و ���ء ا��
��ذ ��ن  ] ��-� ا��.��	 ا�
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ر، "ا�ر2��
	 �� �ر-
	 ا�رارات ا��8�)
	 �� ا��واد ا!������O 2د
إذ  ،	 �� ا�د!�	

ر O �8�و! �ك أ 	
�ر-
	 ا�رارات ��
ل -�6 د!�	 أ'رى ����ق ����ر-
	 وا���رو-
ا��&ود ھ�� وا���ط	 ا�ر2��
	 وإن �م ��دد إ! أ�; �E-��ل ھذا ا��ص �7 ا��ص �� ا���دة 

و�� ھذه  .......إذا �(ت ا���"�	 ا���
� ا�رار ا���روض -�
8�: " ا��� �ول  223

�وز ����"�	 ا���
� " ا��� �ول 224و"ذ�ك ا���دة .....". ��"�	 دون إ���	ا���!ت ��ت ا�

أن ! ��ض إ! �زءا �ن ا��"م ا��ط�ون �
; إذا "�ن و�; ا��ط�ن ! 
>�د إ! �زءا وا�دا 

�ت ا��"م)�دون إ���	 "��  ا��ضو�ذ�ك �Eن ا���ط	 ا�ر2��
	 ����ل �� " .أو أ"�ر �ن �

�

رھ�� �ن  09/2012وا�رار ر2م   12/2012 �8� ر�2
�� 2رار إ�
; ذھ�ت ا���"�	 ا���Oو
ا�رارات وا��� أ�?ت �
�8� دون إ���	، و�ذ�ك 
�م إ-��ل ھذ
ن ا��&
ن وذ�ك أو�6 �ن 

  .إھ����8� �� ا���دة ا��د�
	 أو إ-��ل أ�دھ�� �� ا0&ل واV'ر �� ا!�����ل
  


� ا���>
ذ ا���"�	 ا���
�  �را�2	أ�� �)أن ا���ط
�ت ا��� ��82� �'&وص  �
رى ا����(ر :�
ر2��	 ا���"�	 ا���
� -�6 2(�ء ا!�����ل ����ب -�6 2(�ء ا���>
ذ ، ��
�� أن ا��&وص 

، و�8ذا 
طرح ا��ؤال ھل " أ�"��� �8�)
	 " ا#�را)
	 -�د ��ر(8� ����>
ذ �&ت �و�8� 
  .�����8� ا�ر2��	؟ م �>ظ
	 ھ� �8�)
	 ����>8وم ا���و�� ؟ ���&رف ا�ر2��	 -�8� أ

  
 ا�
����تأھم : �%� %�
  :ا����
	 ا����ظ�ت  ت ا��روض ا��د�	 و ا��� Oطت ا����ور ا����	 ا��ذ"ورة أ-�هأ��ر 


ر ��>&�	  −O أ�واب �� 	
أن ���	 ا!�����ل �&ت -�
8� ا����طر ا��د�
	 وا��زا)
ذ�ك �دى ا�����ط
ن �
��8� و-ن أ�واب ا�(�ء ا0'رى �Hدى ذ�ك إ�6 ا�'�ط ا��د
د 

�(�)
رھم، وإ�6 -دم ا��>ر2	 ا�وا(�	 �
ن ا��و(و-
ن���Hن ا�O أ�رى ،،  
ا�(���
	 ا��د
دة ا��� 
�دھ� ا�"�
ر �
ن ا0&ل وا!�����ل، إذ ا�O0ب ـ إن �م �ل  −

 ;
ا���
7 ـ درج -�6 أن ا�(�ء 
"ون ����"م وا�>&ل �
ن ا�طر�
ن ��ت\ و! �"�ن �
  .ات ا��ؤ�2	��Wراء

-دم و�ود �8	 2(�ء �'�&	 ����Hن ا!�������، أي �8	 ��ردة ��ت ��  −
ا����طر ا!������
	 ا���! و! -�2	 �8� ����طر ا0&ل "�� ھو ا��Hن �� 

ـ �د
�� ـ ھو �� ا�O0ب ا0-م 2�(�  !�����ل��ض ا�وا�
ن وا���دان، ��(� ا
 .ا0&ل

"�	 ا���
� -ن ر2��	 2(�ءي ا!�����ل و ا��>�وت �� ا�رؤى �ول &رف ا��� −
 ;
  .ا���>
ذ و(رورة إ��ء ر8���2� -�


ر  أو &�و��ت أو ">�!ت أن �و(وع ا���>
ذ "�; ـ أوا�ر أو إ�راءات  −O أو 	ود-�
ذ�ك ��� 
���ق ����طر ا���>
ذ ـ وھ� ��
�� �وا(
7 ا������
	 &ر�ٌ	 
�د ا���ض 

8� در�	 ا���(� ا�'���	 أو ��
أ�8� أ�
��� ! ��ل �8�، "�� 
ر��8� ا���ض �

�8�&

	 أن (�) .ا�را��	 ����� 
��و �����در أو ا���8"م -�6 طول ا#�راءات ا�

� �&>�8� ھ
)	 ر2��	 2��ون -�6 "ل �
دان ا!�����ل، وھل �دى ر2��	 ا���"�	 ا� −��

ھو وا72 أم 2��ون، �8ل �8� ��ط 
دھ� -�6 ذ�ك وھل �و ُ��طت أ
و�د �� 
?�8� ؟ و�� 
�دى و��ھ	 �� ذھ�ت إ�
; ـ وا��د
ث دا)�� -ن ا���"�	 ا���
� ـ أ'
را �ن ��!ت 



[ ا�����ت ا���
و
�	 ا��را��	 و ا����ر�	 ا������	���ء ا������ل و ���ء ا��
��ذ ��ن  ] ��-� ا��.��	 ا�
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 ،2013ا�&�درة ��	  �8���� �����ل �� 2رارات �م ��رھ� ��-دم ا#���	 ���	 ا!

م ذ�ك ا��و�; ا���و�� ا0&
ل
  .�م �

−  �
(�و ا��>ر
ق �
ن ا�و&�
	 ا��� ���8� ا���ون (رورة أن 
"ون �د 
د ا����-دة ��
���د-� ا���م �دى ��"�	 ا!��)��ف -�6 ا���>ذ
ن ا��� ! ���وي و&�
	 و"
ل 

 .ا���8ور
	 -�6 ا���>
ذ 

ذ ، و-دم و�ود أ��س 2��و�� ����
ق -دم و�ود ��ل  −<���� 	
��را�2	 و"
ل ا���8ور

 �
 .ا���>
ذ ا��� �وم �; ا���"�	 ا���
ا����ؤل ھل ا���>
ذ ا���ري دا'ل (�ن ا�(�ء ا!������� ؟ ، وھل ھ��ك (رورة  −

�ء -�6 ا0وا�ر -�6 ا��را)ض ؟ �W�. 

ب ا�0"�م وو(و�8� �>�د
� ����و2�ت  −��� �� 	
 .ا��� 2د ���رض ��>
ذھ� ا��د
 .��د
د آ�
	 2��و�
	 �(��ن ا���>
ذ -�6 ا�دو�	 و-�6 ا��ؤ���ت ا!-���ر
	 ا�����	 �8� −

ز �
ن أ�'�ص ا���ون ا���م و ا��ؤ���ت ا����ر
	 وا�&��-
	 ا����و"	 �ن  −
ا���

 .طرف ا�دو�	 
 ��  ا��و'��ت: را�


ن أ�� أھم ا��و&
�ت ا��� ا���ت -ن
  : �����ت ��  ھ�ذ
ن ا�
و�
ن ا����
 ، �را��	 ��ظو���� ا���و�
	 -�و�� و�� �وا�
8� ا!������
	 '&و&� −

 . �را��	 ����د -�6 آراء أو�6 ا�'�رة وا!��8�د �ن ا�����
ن �� ا��
دان
(�ء ا!�����ل  −� �
 .(رورة ا#��ء -�6 ر2��	 ا���"�	 ا���
− �
 . إ
��د �ظ�م '�ص ����"�	 ا���
−  �8
8
)	 إ���ء ھ
)	 ���H إ�
8� ا�دو�	 �� ��ل ا��زا-�ت ا��� �د'ل طر�� �"

 .�>و(� ا�دو�	 ا����ول �8� �� "�
ر �ن ا�دول 

	 �"��ب ا�(�ط و −�
 .و"ذا ا��دول ا���>ذ
ن�ر2
�8م  ��ز
ز ا�درات ا��"و

ذ ا�0"�م ا�&�درة (د ا�دو�	  −<��. 

دون �
8� ا�(�ةإ-داد ا����رة  − 	

� ا#�را)
	 ا��� ���رض  ��و�)أھم ا�

 7
���ر��8م ا����
	 و إ����8� إ�6 ا��8�ت ا��'�&	 �����ھ�	 �� إ-داد ���ر
 .���ھ�	 �� �&و
ب ا����ول �; ��8�ا�وا�
ن و ا�


ره، و  −O ري -ن������	 ���H	 ا��>ر
ق �
ن د-وى ا!�����د �� ا����ل ا��

ز �
ن ا�(�ء -
 .ا�(�ء ا������ل�6 و�; ا����	 و ا���

إزا�	 ا���س �
ن و&�
	 ا��
��	 ا����	 �دى ��"�	 ا!��)��ف -�6 ا���>ذ
ن  −
  وو&�
	 و"�ء ا���8ور
	 -�6 ا���>
ذ 


د ا����-دة ، و-دم ر�ط ��>
ذ ا�0"�م ا��د�
	 ��د  −� 	
-دم ر�ط ا�&
?	 ا���>
ذ

د ���-دة ا��
��	 ا����	 . 

  .� '�ص ��ؤ���ت ا���ونإ���ء ��8د '�ص ���(�ء و��ك �د� −

	���):  

��د ا��
>�ء ا�
وم ا����� ���وا(
7 ا��طرو2	 و��وة ا���ر
ر ا�'�&	 �"ل ���	، �دأت 
و2�)7 ا����	 ا�'���
	 ا��� �رأ�8� ا��
د ر)
س ا���"�	 ا���
�، ا�ذي أ��ب -�6 ��ض 



[ ا�����ت ا���
و
�	 ا��را��	 و ا����ر�	 ا������	���ء ا������ل و ���ء ا��
��ذ ��ن  ] ��-� ا��.��	 ا�
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ا!���"�!ت ا�����	 ��� ا��ر -�
; -�ل ا���"�	 ا���
� �� �Hن ���
ق وو2ف ��>
ذ 
ض �
8�ا�رارات وا�0"�م ا��ط�ون ���� 	
، إ(��	 إ�6 ا��وا�ب ا�����	  و ا���دات ا���>
ذ

  .، �(� -ن رؤ
�; �����ب ا��ر��ط ���
وم ا�������(�ء ا!������� و ط���ت ا�ر�وع �

ا�
وم ا����� وأ�دى ���ظ�ت د2
	 ا م ��د
م �"ره ���
7 �ن وا"ب ����ت ھذوأ'
را، '�

ن، و���-د �� ���
ط ا#�راءات ود8�2�)�  . و���ءة �'دم �ر
ب ا�(�ء �ن ا���

  

  

 


