
 

 

��ز�د �ن 

 و ��
ھ�م �

ث وا������
ت وا���ب ا��
�و��� و����
ت ا�دروس و��د�وھ
ت ا���
رات وا !"�


�ون زوروا �دو�� �وا�� ا��
�ون &"% ا��
�ون  وا��$ر�#
ت وا��وا��ن و�د�د ا���
ر�
ت ��
و�ل �
 ��#"ق �
  )�
 :ا�را�ط ا��
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�#د ا�#.�� ��ن ا��
�ون وا�����- &.�� �د��� ، �. �� ور ����- �. �
�ون ، و/ �
�ون �. ����- ، 

�( ذات ا�و�ت  3واء &"% ا���3وى ا�دا!"( أو ا�دو�( ، و&"�0 �#د ا��
�ون ��&
ظ
ھرة ورورة ا���
ل ا���
&� ��3ط�- ا/�3
ن ���! و 
 أن ا/�3
ن ا���
&( �ط�#0 ����3ل &"�0 أن �#�ش و��دا ، 


��� ��ذا ا/!�ر �د�#0 إ�% ا�� 
رع وا��ط
�ن �- ���ن ا�ل  ا>!ر�نا$�
ع ر;�
�0 ، ��ن ا�ط��#� ا
 .  ا�3"ط� وا��
ل

و�ن أ�ل ا���
ظ &"% ا�#.�
ت ا/���
&�� وا�3"م وا��ن �
ن / �د �ن ا��
�ون ، ھذا ا/!�ر ��رض  

ء ��>

ر وا���ر أ�
 ا<&�
ل ���ون ���>

�3!دام ا��وة ا��د��� أو ا�و3
?ل ا�ر�ز�� ، ا��رض ��ون ��

� )�
#دة &وا�ل ���
 ��دود�� �A@�ر وا��$��- وا�@�
ء و�#��ر ا��
�ون أھم و�3"� ��ط ا�����- ا/�3
�( ا�����#
ت ذات ا��ر���� ا��$ر�� ا��#�دة 
  ...  . ا�و3
?ل ا�!رى �@ل ا�&راف ورأي ا��
س و ! و 

���ره �������ن�� ������ ���� �� �� ا��� ا������� ا���ا�� ا������ !�ا�  � '�درا %ٌ$�ن  ا"!���
(� . ا�����ن !�ھ/ %1ٌ��/ان ا��8ان ، وا�45اء ا2!��ر �0�1/ي ا���س ,�����ت *�( 

 ا��A1��� �%/B'�ت ، ط����1 �?/%�ٌ� و<�ھ� ��1= أن %ٌ�$� " ا��� ا"!����� ا�����'�ت �� ا�2;�ن
�� و'�ا���ٌ  ���دئ إ�) ا�A1'�ت ھ8ه ا<��!E ا���س �د زاد و���� ، ا���4ن '�م '�%ٌ���$H� 

����H��� �ٌ��� ���$B�  ٌ��) ا�;�?ٌ/ة %�Hٌو��ن �ّ�� ا�;��  ٌK��! ر��Lء اAٌ��,"وا (� ������ٌت 
 ٌ�%/MNا ، O�8� ا�����ن و!�د �� ��ّ  " ��ن �� K��5رة ا�����ن ھ8ا.  ا���� � ���5� � ا���ا



 

 

����Lوا ��) �?�Pّ ا�� K��! أ�/اد K��5�0ن ؛ ا��� ��'��> ����Hوا�� �ٌ��� ا���ا��� و�/��( ، 
 ٌP��?�� ����1ا� ���0ٌ��� أو �������� <�ل � . 

 

 ا�
	��ن وظ���

��م ��
 ���ق ا�#دل و���- �
�راد �( 3#��م <$�
ع ���#�ل ا��
�ون &"% ����ق ا��وازن ��ن � 
�D ا


ر ا��
س ��&
� ، ��
�3طرة ا��وي &"% ا�#�ف ، ��
 �3#% إ�% ا�% ا��و��ق ��ن ا�� 
�D ا�!
 � وا�#
 )� ا/��زا�
ت��ن ا�طراف ا���#
�دة �(  ��وازنا���وق وا�وا��
ت ��
 ��د!ل ا��$رع ���ظ�م ا3وا��3 

 و ا/�� 
د�� ا��3
��3 و ا/��
ھ
تا��#
�د�� ، ��در ا<$
رة إ�% أن وظ��� ا��
�ون ���دد �3ب 
��&

ر  ا/�����&

ك �رق �( وظ��� ا��
�ون ����ا��ذھب  ا��ردي وا��ذھب �ل �ن ا�3
?دة �( ا�����- ، 
�( �د ذا�0 �. ا/$�را�(  ��

��ذھب ا��ردي ��#ل �ن ا��رد ��ور ا�����- و ;�� ���

�D ا��رد 3 


�D ا�����- ، و&"�0 �""�رد ھ�
 ��وق �3
��3 وا�� 
د�� وا���
&�� و�0 �ق ا/�داع وا��3ر و � %"& 
�

ق ��ا� �ا/��
ج ووظ��� ا�دو�� ھو ���3ل 3"ط
ن ا<رادة و����

ؤه أو �#د�"0 إ/ �Iد�ن و/ ��وز إ��
#

�( ا��ذھب  
�#��ر ا���
&� أ3
س ا�����- و/ �#�رف ���وق ا��رد و�ظر��  ا/$�را�(ا�طراف ����
  ����ق ا�#دا�� �!�"�� ��
 ��رم ا��رد �ن

  .�$�� ا��/د%� *�P !�ا �و,�TU ا"���ج ��� أن <�4 ا�
  .إ'��� ا���ازن ��� ا��8ھ��� ��8ا ��W5 ا��B/%�1ت ا��V%�H إ�) 

  ���ر ا����ون �������� 
  

�( أي ����- 
��� ا��و% وا��د ���
�� 
  �#��ر ا��وا��ن �ن أھم ا�و3
?ل ا��( ���ن �ن !.��
3
 / ��A( �ن �راغ ، و �
ن

��د ، و ، وإ��
 �ن !.ل �
 ���م ا�����#
ت �ن &
دات ا��وا��ن أ3��  ،

��

 أ�رب إ�%  ؛ ��ل ھذه ا��ور ��3م �( إ@راء ا��وا��ن ، و;�ر ذ�ك د����، و�#
��م  و@��"#� )�، و
�راد ا�ذ�ن ��$�ل ���م ا�����#
ت���م �ذ�ك � �رون أ�@ر �� ا ، 
�� .�.  

  

  أھ��� ا����ون ������� ������� 
  

ت �����، و��
��0 �ن �
�� ا��و% ا��( �د ��دث  ��ظ ا/��3رار �( ا�����-  - 1 � �#ض �� ّر

�راد ا�#$وا?�� ;�ر ا���وط��، وا��( / �را&( إ/ ا�� 
�D ا�$! �� �Iض ا��ظر &ن �دى �رر  ا

ن ���ظ ��
ة ا��
س �( ھذا ا��3
ق.  ا>!ر�ن��،  أ�وا��م ، و أ&را�م ، و ، �Mن ا��
�ون ھو  �
م ا

  . و���"�
��م
��$ط� �و��ر ا���?  - 2
��3 �"��
م �
��� ، و ا/���
&�� ، و ا/�� 
د��� ا���
،  !�"���، وا��3
��� ا� ا�@�


 ?ار��
 ، و در�
ت &"% 3"م ��� ا�����#
ت �#��ر وا�ت�.  



 

 

�راد �ضّ    - 3��راد و ، أو ��ن ا��ؤ33
ت ا��زا&
ت ا��( �د ��دث ��ن ا� ، و ؤ33
ت�ا� ، أو ��ن ا
، و/  �طر��� ���ظ ��وق ا����-��
� N# .   

  .  ، و�Aد�� ا�وا��
ت ��ظ�م &�"��( ��ل ا���وق ، و �راد���Oظ�م ا�$ؤون ا���
��� ا��!�"��  - 4
5 - ��

ع ، و ا���
ظ &"% ا����"�
ت ا�#�، وأ�واع  ا���ب ، و ا�3ر�� ، و ا�@روات ا���ّ�� �ن ا�

  . ا��( �د ���P &ن 3وء � رف �#ض أ�راد ا�����- و ،  ا/&�داءات ا��!�"��
  

�� ا����ون �درا�� ����د�ل ا����ود�  ا�و
  
  ���  :أو� ا����ود ������ون ا�و
    


�ون ا�و#( ا���
��ذة �( إ�"�م دو�� �#��� 
Iر�( ھو ���و&� �ھو ���و&� �ن ا��وا&د ا��
�و��� ا��
�وق ا��راب ا��Iر�(  
��
ا� 
درة &ن ا���
ت ا��!� � وا�3
ر�� ا���#ول �( ، ا��وا&د ا��ط��� �

�راد �ن ، ا��Iرب و���( ا��
�ون ا�و#( �زءا �ن &"م ا��
�ون �
 ���ث ����ن ا��
و��ون ��ددة 3
وھذه ا��وا&د ���ن 3"�
 �#ض ا��وا&د ا�د���� ��
 ا��
ل �( �دو�� . ��ظ�م 3"و��م و�ق �"ك ا��وا&د 

ا��( ���3دي ��
  �ٌ �ا��د �ٌ �ا��@
�رف ا��
�ون ا�ط��#( ھو ا��وا&د وا���
دئ ��
 �# و ،ا��وال ا�$! �� 

 وأ�رب إ�% ا����
�( ا�د�3ور و   .
ل �ا��
�ون ا�و#( و�"�
 �رب ���
 ��ون �@ )#���@ل ا��
�ون ا�و


ره �
&دة �
�و��� ;�ر ���و�� �$#ور ا��
س ��وة  و ا��وا��ن ا���ظ���� و��&

����إ�زاا/&راف � .  
  
 ��   �ا����ود ����د�ل �درا�� ا����ون ا�و

  
وا��
�ون ا�و#( �0 �د!ل �درا�3 ا��
�ون أو &"م ، دا?�
 ��م ا�����د ���د�� �درا�3 �ووع �#�ن 

�راد وا�وا��
ت . ا ول ا��
�ون أو ��د�� ا��
�ون �
ر أن ا��
&دة ا��
�و��� �3#% إ�% ��ظ�م ��وق ا��&
و�

 أو ا��
ه ا�3"ط
ت ا�#
�� �ا�
�ون ھو ا�ذي ��$، "�
ة &"��م 3واء �#�م �#��
�S  
ا���وق و��ظ��


 و�ذ�ك �ظ�ر ا�#.�� ا�و@��� ��ن ا��ق وا��
�ون ��

��ق 3"ط� �����
 ا��
�ون �"�رد ، و���ن �داھ
 و�ط�

ل �#��� �$رو&� �� "�� �����
 ا��
�ون �&A� م
D. �!ول �0 ا����� 
أن ا��ق ھو ا���ون  ھ�

  .����0  وا����وى و���% ا��
�ون ا<ط
ر ا�ذي ����0 و
  

�ر�ف ا���"دة ا����و��� و���ن ���#�!� و�������!� وأ�وا"!� :ا��� ث ا�ول �  
  



 

 

  )��راد و�و�ق ��ن � 
���م و���دد �ا��
�ون �$�ل ���و&� �ن ا��وا&د ا��"ز�� ا��% �ؤطر 3"وك ا

ن �ا�ز�
ن وا�� 
و�ط"ق &"�0 ا��
�ون ا�و#( ، وھو ���و&� �ن ا��وا&د ا��
�و��� ا��( �!ص �"دا �#��

   . وا��
&دة ا��
�و��� ھ( �
&دة 3"و��� ، &
�� و��ردة ، ا���
&�� ، ���ر�� �
��زاء. �( ز�ن �#�ن 

�ر�ف ا���"دة ا����و���  :ا��ط�ب ا�ول �  
  

ا��
&دة ا��
�و��� ھ( ا�و�دة ا��( ���ون ���
 ا��
�ون �( ���و&0 ، أو ھ( ��م &
م ��ظم ا���
ة ا�#�"�� 
�رادO� ت و و
&

  ا������
  . ��رر ا�#�
ب ا���
3ب &"% �ن �!


�ون ��$% ���و&� �ن ا/��زا�
ت ، إ�% �
�ب ا�#�ل  ا��
&دة ا��
�و���   �#��رو ��
�� درا �.��زام ، 
��دأ �
�و�( ;
?( ���3دف " &"% أ��
  �ٌ �ا��
�و� ا��
&دة ا���0و�#رف ا/@راء �. �3ب ،  ;�ر ا��$روع و

)�

ت و و ��ظ�م ا�3"وك ا/�3�
Iق �- ا��
 و�"ز�
 و�ق �ظ
م ا���
&( ��وا�
& 
ا/ھداف  �و���0 �و���
 )&
  " . ا���ر��3 �( ا���ر ا���

  
  ا����و��� ���#ص ا���"دة  :ا�����  ا��ط�ب

  
��� و�5/دة ،  ، ���ة ا!����' ��ة ا�������� ھ����� P��;ا� X%/1�ا� �� �'A?��4 ��3"و�ا��� ،  

�  ا����"��ٌ  *�"دة ا����و���ٌ  ا���"دة : أو
 


$رة &.�� ��
 ، �ٌ �ا���
& ظ
ھرة ا��
�ون�� -�����

� أ�0 ر;م، وا�وا��
ت ا���وق مٌ ���ظ و ��
  �م �
طرف ا�دو�� �ظرا �"�طور ا��3
3( ا��#
 ر ، ��ث أن ا��
&دة ا��
�و��� و�دت ��ل ا�دو�� ا���
ره �ن 

 ���

&دة ا��
�و��� �( ا�دول ا�رأ�3��
��( ا���
?ل وا�#$
?ر ، ��
 أ��
 �#�ر &ن �را�ل ا��طور ا�����#( ، 
�( ا�دول ا/3. 
�( ا�دول ا/$�را��� ، وھ( ��3ت ���3 

�ون �ن ا�#"وم �� ، و ا���3ت ���3��

��و ��A@ر �
�#� ر ا��$ري وا��3
�3 ا����#� �( ا� ، ��&
���- ، &�د درا�3 ا��
&دة ا��
�و��� / �د �ا/���
�3
  �ن ��م ا�#"وم ذات ا� "� �
�����- �@ل ا/�� 
د وا�د�ن وا��3

  .و�Y/ھ� 


 و �"ز��
& 
���ر�ب &ن ذ�ك ������ن  ا��
�ون ��دف إ�% ��ظ�م ا�3"وك ا/�3
�( و�و���0 �و��� ،


 أن و�ود �
�ون ���رض و�ود ��?� ����
أو���
 أن ا/�راد / ���ن أن �#�$وا إ/ �ن ����- �#�ن و@

&دة ا��
�و��� إ/ �( ظل ا���
&� ��ث �ظ�ر ا��
�� إ�% �"� ��
� )�3
��� &"�0 ، و/ ��ون  ��&
ا���


�� ا�#د� )� 
رو��ظ�م ا�#.�
ت ا/���
&�� أ� .� �&
ھذه ا�ط��#�  �0 و�ود و/ �"�
�ون رةام ��

&دة ا��
�و��� ��#ل ���
 �ر�� �!�"ف �ن ����- �!ر و�ن ز�ن ا�!ر �ذ�ك ��د ا��$رع �"� ��&
ا/���

  ��د!ل �
��3رار ��#د�ل ا��
�ون ��
 ��.ءم �- ا��طورات ا��
 "� &"% ��3وى
�) ا��]�ع L<$�م ا�����ن ، و" %�$� ��0ر ,��دة ,��دة �) أ�/ادھ� و%$�ن ��� ا���رة �) إ �!��رھ

 ���  .'���ن دون و!�د دو�� و,�?� 



 

 

  

  و��ردة "��� *�"دة ا����و���ٌ  ا���"دة  :�����
 
� �د!ل (ا�� -?ا�و�
 -ٌ ��� و&"% ��
 نٌ �ا��!
ط� ا/$!
ص -ٌ ��� &"% �3ري أ��
 ذ�ك� ن�#) 
�و��� ، 
��ٌ��
��# وا�#� �#
�P و/ �
�ذات نٌ ��# $!ص إ�% ٌ�
�و�واھ وا�رھ
ا ب ��و�0 / أو/ ( ، �
@
� 
 �و��

��

 ٌ����# ��?ط
 إ�% ����
�� رف  \     �ل ا�����- (� ا/$!
ص �ل &"% �3ري أ��
 ذ�ك �(#ٌ � / &� 
  �ٌ �ا��
�و� ا��وا&د ذ�ك �@
ل �ذوا��م / � �
��م ��?ا�ط
 ھذه أ�راد إ�% ٌ�و�0 (دا�


��ن أو ا��و@��ن ، �ل �د �3ري &"% $!ص وا�د �ر?�س ���
� � 

ط�0  (�� ذ�ك و�- ا���و��ا�!!�
 0�

�#�ر. � ��0 / �ذا�0 ���دد  �
�0 و��ظم طر��� أداء ����! وص ا�ذات  / ا� �� �#�وم إذن 

� 
���� 

&دة ا��
�و��� / ��#"ق �وا�#� �ذا����
� ، -?
ط�ق إذا �وا�رت $روط �ذ�ك ا��ر �
����3 �"و�
 
  . �ط����


�� و��3ت �$!ص ��دد �#��0 ، أو وا�#� �#��� ، ����
 �و�0 & �� � 
��
ا��
&دة ا��
�و��� إذن �و�0 !ط
��د�د ��م �� ��ذا �و�ا��
 ا�وا�#� ا/و 
ف ا���ددة �( و�
?- ��% �و�رت ا�$روط و إ�% أ$!
ص و


 ��#ط�
ت ��ر���ون ا��
&دة ا��
�و��� ط�

���ر�د ھو ا�ذي ��( &"% ا���ا��
�و��� و ف  &دةدة ، 
  .ا�#�و��� ��وا�0 �
/ت ;�ر ���
ھ�� 


&دة ��دأ � و��
��ا�#�و��� وا���ر�د و��
ن �#�"� وا�دة  ، 

�� &�د �ط����& D� ردة و��
��
&دة 

��رض وا�#�و��� ���ون �ن ا��رض وا���م ���% �و�ر ا��رض و�- ا���م ، ا���ر�د ��#"ق � ا��
�و���

�ط�
ء أو 
�ن ا��رض �
ن ��ردا ، ��ن �#ض ا��وا��ن �د ��#"ق � 
�

���م ��ون &���#"ق �
���م ، 
I$ا�

 �و��� ��س �ذوا��م �ل � ���م �ذ�ك ا��ر �����ن ، و�- ذ�ك ��ط�ق &"��
 ا�#�و��� وا���ر�د 

  .�ر?�س ا�دو�� أو ر?�س ا�وزراء 
/��3رار ��ن ھذا / ���- �ن  دور �وا&د �
�و��� ��ددة ا  �� ا�دوام و ا���ر�د وا�#�و��� ���ن


�ن �!  � ��ز�
ن و�A� و����

ر أو ���� ، ��
 ���ن  دور �وا&د � � ��?

ن �ؤ�ت �ظروف ا�3@��

  �� ا�#�و��� و��& )��� .�
 ا���"( �#�
  �@ل ����� أ�
��م ا���وب �ر;م ط

��% �3را�#�و��� �#�% ان ا��
&دة  -?
�� �ن ��ث ا/$!
ص وا�و�
&"% �ل  يا��
�و��� �3رى &"% ا��

 ا���ر�د���ظ��
 أو �����
 �"ك ا��
&دة ، أ (&"% �ل ا�و�
?- ا�� يا/$!
ص دون ����ز ��
 ا��
 �3ر 

)�#��
 و/ ;�وض و��3و ������ان ا��
&دة ا��
�و��� �$�رط ان ��ون وا�� / ��س   .� 
�$روط�

�#�و��� وا���ر�د �% ا��
&دة ا��
�و��� ھ�ا�% �
 ��3رھ
 او �����
ج � ، 

 أ�ران ���"�� 
��.ن ��#

�دون ا�داھ�
 ���د ا��
&دة ا��
�و��� ���و��
 ا� ��D ، ذ�ك ان ا�#�و��� ا�ر ��ظم ا��
&دة �ن  ا��#ض ، و

�. � D &"% ا/$!
ص ���#
 و�ن ��ث ا� &دة��ث ا�3ر�
ن 3واء �ن ��ث 3ر�
ن ا�� 
�#��� -?
و�

ا��
&دة &"% �رد دون ا/!ر ��ن ��ط�ق &"��م ، ��
 / ��وز ان �ط�ق &"% وا�#� دون  يان �3ر

&دة ا��
�و��� �ن ��ث �ھ�
 ���ل �" ا/!رى ��ن �3رى &"��
 ا��
&دة ، وا���ر�د�"� D�� وم ا���
ذ�ك /ن ا��
&دة . راد و���- ا�و�
?- &"% ���- ا/� يا��
��� ا��وا&د ا��
�و��� و�در��
 &"% ان �3ر

 %��� ا/�راد وا�و�
?- ا��% �����
 دون ان ��ون 
��� �ذا��
 �"�ط��ق &"% �
ا��
�و��� /�د ان ��ون �



 

 

�. ��وز ان ��ون  ، 

�� ا�% �ن ��3رھ� %�
 �ن � وص ا!رى ، ودون ان ��ون �"��� 

�� ا�% ��
� أو ����� ���ث ���
ج ا�% ���3ر�
;  %"& 

 �ن ;�وض أو ����
 �ن ��س ��#ل �ن �ط������
$ 
�

-?
  .ا�را ����3.  ا/�راد او ا�و�
  


@�
  3"وك �
&دة ا��
�و���ٌ  ا��
&دة : @
  

�راد ، و! و 
 ا�3"وك ا�!
ر�( �"�رد ،   �ٌ �ا��
�و� ا��
&دة ��و�0�
 إ�% 3"وك ا��
�
 و�����
��A�

&دة 3"و��� ، / ���0 إ�% � )�� ���
!� 
�وا�
ه و�$
&ره و!واطره �@ل ا��راھ�� وا���د ر;م أ��

 
  .�O!.ق وا��@ل ا�#"�
���� �0�[ و'�KU ��د%�  TM��% W�$� ����� ا^�ار ا�45اء . �������ن %��) ���1ا  /[H% ا���� T�� �$�

� �AV %1�� ������ و�O�8 ا�����ن ا��U��5ا ، �������ن ا��%�B� أو ������ن ,�اء ���' _�% `�> ���
� �H;� ا���� ا"��4ا��ت�H�ورة ا�/* (� ��/aوا���1د ا��  

 

��   ��ز�� *�"دة ا����و���ٌ  ا���"دة : را�
�( ا�����- �و��0# &"% ��

�3"ط� �!
� �ن ��وم &"% ا��زاء ا�ذي ��
ط �
�3"ط� ا�#� ، 
��
ف أ��

��3ر &"% �رض ا��را��
 �ن !.ل ا��
ع ا��زاء  ا�3"ط� ا�����ذ��و   �ٌ �ا��
�و� ةا��$ر�#�� �- ا��
&د

���

ط ا/�راد وا��3رار ا� وا�#�و�� &"% �ن !��
�. - / �� ور !
رج إط
ر ا��
&دة ا��"ز�� ����، 


#ون ��!� 

 �ن ا�#�
ب �ل ��ون ذ�ك ���ض  ;�ر أن ھذا ا��زاء / �#�( أن ا��!
ط��ن ���!و
ا/!.ق ، و�ذ�ك �- ا�3
س ا��!
طب  
&دة ا��
�و��� �- �وا&د ا�د�ن وإراد��م وذ�ك را�- إ�% �ط
�ق ا��

رورة ا��را��
 �ن أ�ل &�ش أ�ن دا!ل ا�����- � 
��.  
�ر�ف ا��زاء - أ�   

  
�راد ���ن ��"��
 أو أ�را أو ���
 ��ر�ب &ن �!
���0 ا��
�و ا��
&دةO� 0ب �و�
 �د!ل��� &�
رة &ن !ط
 ن��� &ا��
�وأ�ل �و��- ا��زاء &"% ا��!
���ن ، ��ذا �
ن ا<��
ر أھم &� ر ���ز ا��
&دة  �ن ا�3"ط�


��ن �راد �ن أ�ل ا��رام ��
��زاء و�3"� �"Iط &"% إرادة ا�ا��وا&د ا�!رى �@ل ا�د�ن وا�!.ق ، 
ا���
�م &"% �ن �!
�ف  ا��
&دة ا��
�و��� ، ھذا ا��زم �#��ر �و&
 �ن ا�رر ا��
دي �و�#0 ا�دو�� �وا3ط�

  .ا��
�ون 
�رادI، وا�Iرض ��0 ھو ا� �ر�ب &"% �!
��� ا��
&دة ا��
�و����ا��زاء ھو ا�@ر ا����%  ط &"% إرادة ا

�Mن  ، ��0 إذا �
ن ا��
�ون ��دف إ�% ��
�� ا��ن وا/��3رار �( ا�����- �واھ�0 ��@"وا �وا�ر ا��
�ون و ،
�راد �ر�� ا��رام ا��
&دة ا��
�و��� أو &دمھذا ا�Iرض �ن ����ق إذا O� 
  �ر��

���U�0[ وإر�bدات �Y/ ����4 ، �$� ھ8ا " �1%�  &ن &�
رة ������" ا�45اء �$��E ا����ة ا�����.  ا<�/ا�
 ���� �1bرا ��� TV��% ا���س �� /�V$إن ا� T� ، ة ا�������� إ" ����/ ا�45اء�أن ا���س " %H�/��ن ا���



 

 

� ,��دة ا�����ن داTM ا���H�0� �� O�8� ، K��5 ا�K��5 ، ���45اء %��T ا����ة ا�������� �� �/<�� �cھ��
� ������ أ<$��% ���� ��/Hا�;$�ن إ�) �/<�� ا�� ��.  

  
  �طور ا��زاء -ب 
  

ا��!�"�� ��% � ل ا��زاء إ�% ا� ورة ا��( ھو &"��
 ا>ن ، �ر �
�#د�د �ن ا��را�ل &�ر ا�# ور  
�راد ا�و�% �ٌ �ا��$ر ا�����#
ت &ر�ت ��د��رد، ��ث ����م �ل  �ر�"� �
ن ا��زاء ��رو�
 ��د ا 03��� 

، و��ذا ���زت ھذه ا��ر�"� �
� راع ا�د�وي ��ث �
ن ا/���
م  أو &$�ر�0 أ3ر�0 أزره �$د و  ، ���03
�( ا���
�� ��Oوى �Iض ا��ظر &ن  ا��ردي ��
رس ��Iر �دود ��"Iت ا��
. �و�0  
�ب �ق أم / ، و�

��

 �#�ودا ��د ا�3"ط� ا�#���
 �"ت ��ل ذ�ك ا��زاءات ا��د�@� ا��( أ �D ا�3ر ��
�A ��ت ا�دو��  � ،

��� ا��ق �( �و��- ا��زاء &"% �ل �ن ����ك �ر�� ا��
�ون   
�ظ�رت ا�. ھ( و�دھ� A�"� )م ا���
�

�( إط
ر �ن ا�$ر&��إ���
 ا��#�دى &"�0 ��
 ���ل � و�0 &"% ��و�0 ا� �#?
�ن إ�زال  � 
، و��

ء �"�ط
��� ���و��م�راد 3وى ا�"�وء إ�% ا���، و�م  ا��زاء ا���
3ب &"% ا��#�دي ، �"م �#د �ن �ق ا


/ت ا�3@�
?�� ��ددھ
 ا��
�ون &"( ��3ل ا�� ر �#د �( ا�3ط
&��م أن ����وا ا�#دل ��A��3م� )�.  ، إ/ 

ع���ن أن �ذ�ر ���
  و�
�� ا�د�  

ن و�- &"�0 ��د�د �( ا���س أو ا��3م أو ا�$رف أو ا��
ل أن �د�- ���03 ھذا �ا�$ر&( ا��( ���ز �
�( ا�و�ت ا���
3ب  ��
  .ا/&�داء �
��در وا�و�3"� ا���
��3 �رد ا/&�داء ، �ظراً /��3
�� �د!ل ا�3"ط� ا�#

  
  ص ا��زاء#��� -ج 

�ظرا ��
 ��و�ر &"�0 �ن و3
?ل �
د�� و�#�و�� و��
ظ
 &"% ا��ظ
م ا�3"ط� ا�#
�� ����ر �و��- ا��زاء 
 � 

ء ا�!
ص أو ا�#دا�� ا�!ا�#
م �ن ا��و% ، إ/ �% ا�3@�
ءات �"�"� ��#ل ا/�راد ��
ر3ون ا��

  :وھ( �
/ت ��� و��ددة ��ص ا��
�ون 
1 - �/Bا����ع ا�  T0124ا��  �U��5ا�����ن ا� �� "�H�! "ت إذا " !��%� و�
 ا�3"ز���
 ٌ���ا��ر �

  ا"��اء*/ورة ا����ع � ا���B� d/ط أن %$�ن ا����ع ����,�� �M K?�رة 
2 -  d�Hا� �� PHد ا��;% (�> �Uط/ف ا��ا �� �%���� PH�;� d�> وھ�  
� %��4م�وھ� ا"ا���K ��1م ا�����8   - 3� /ML8 ا��4ام �� دام ا�?/ف ا���� �  ���ع 
  ا�5bLر ا�����ة �� أرض ا��5ر أو ا",���دة �� ��fرھ�'?K !8ور  - 4
5- ، ��$H�وھ ا�� K'�%و%$�  و T��H� 4اع� ���> �� ��$H��� ���1� ��! (�  . ا���ق ط/��� 
  
  أ��اع ا���اء  -د 

  %���X <;  ��ع و ^�� ا����ة ا��������
�ا�45اء ا�U��5 - او"   :  



 

 

 P�1�% ره���� ';�ة ھ8اوھ� أ';) أ��اع ا�45اء ���c�و �U��5ا�����ن ا� �ا��زاء ��0 ��رض  ���ا
 ، ��
ا/&��
ل أو ا<�
�� ا���ر��  ا���س ا��3ن إ�% ا<&دام �ن ٌ�درج� و�� "�� ا�����- وا�� "�� ا�#

ا���وق ا��د��� وا��3
��3 وھو ���رر �3ب !طورة ا��#ل  نوا�Iرا�
ت ا��
��� أو ا�� 
درة أو ا���ر�د �
�ا��زاء  �ر��ب ، وا��ر�( ا�U��5دا ا��VA� م ا�ذي �3#% إ�%  �و�#0 ا�دو��

 ا�#��
 و�����
 ��د��
�3"ط

و����( &"% ذ�ك ����� ھ
�� وھ( أن ا��!�ص �
��ط
��� . �����0 وھو ��
�� ا��ن وا��ظ
م دا!ل ا�����-

رھ
 ا���?� ا��( ��@ل ا�����- ��( &"��م وإ��
 ا���
�� ا�#
�� �ا��زاء &"% �ر���( ا��را?م ��س ھم ا���&
�


�د&وى ا�#�و��� ���3% ھذه ا� ، و� ���
  . ط
 
��
  : (ا��زاء ا��د� -@

  �ؤطره �وا&د ا��
�ون ا��د�( ��- &�د ا/&�داء &"% �"ك !
ص و 
إ�% ��
 �@ل �3"�م ود�#� �وھو إ�زام ا��د�ن �����ذ �
 ا��زم �0 &�د�
 ��ون ذ�ك � :�����ذ ا�#��( ا - 1 

  ا��ودع أو �3"�م ط�ل إ�% �
�0 ا�$ر&(

دل �
 ��ق ا�دا?ن �ن !3
رة أو  :ا�����ذ ���
�ل  -2 #� 

�� ا�#�ز &ن ا��3د�د ��م ا��#و�ض ��دا ��� )�


�0 �ن 3Vب� 
�  
 3-  W3�ا�:  W3�م ا��� 
  &�د�
 �!ل أ�د ا�طر��ن �
���ود ا����ق &"��

�راء ( دم و�ود �را( ��ن ا�طر��ن أو �3ب ;�ر �$روع �"#�د ��م ا��ط.ن إ�
 ��3ب & :ا��ط.ن  -4
  ) ��ت �ن أ�ل د&
رة ا�#�د �#��ر �
ط.


 �ن  :ا<�ط
ل  -5��

 أ3
��3 ھ( ا��را( وا���ل وا��3ب وأن ��ون !�
��ط"ب ا�#�د ���و��0 أر�

ب أ�د ھذ�; ��
� )�ه ا�ر�
ن ��م ا<�ط
ل �- &�وب ا<رادة أو ا�I"ط أو ا��Iن أو ا��د��س أو ا<�راه و

  . ا�@ر ا�ر�#( و�#��ر ا�#�د �Aن �م ��ن
  

  :ا���د���  أو يا�دار ءا��زا -  �����

����م ��وا&د ا�# !� ����� 
وا�Iرض �ن . ل ا�وظ��( �ا�ذي �و�- &"% �وظ�( ا�دو�� وا�#
�"�ن ��



ن �3ن �3ر ا�#�ل �
��را�ق ا�#�و�3ن �Aد�� �وظ�( ا�دو��  ، � �( ا�دو���ا��زاء ا<داري ھو 

��م �و�0 &
م �&�
��وظف �!- ��وا��ن ا�وظ��� ا�#�و��� و��ل ���� ھ�?
ت ����� �و�- ا�#�و�� . �

إ�8ار ����i ا'�?�ع و'T�� T0� X </��ن ��  &"% ا��!
���ن ��ث �!�"ف ا�#�
ب �3ب در�� ا�!طA �ن

  . ��1ش
  

  ىا��ر ا�����"��ا��وا"د ا����و��� "ن *وا"د ا���وك  ��ز��  :ا����ث  ا��ط�ب
  
ا��
&دة ا��
�و��� ��دف إ�% �ط 3"وك ا��رد دا!ل ا�����- ، ��ن ��3ت ا��
&دة ا��
�و��� و�دھ
 ا��(  

�راد ھ(  ا/���
&����دف إ�% ��ظ�م ا�#.�
ت ��ل ھ�
ك �وا&د ا���
&�� أ!رى ���م �دورھ
 3"وك ا
  .�وا&د ا���
�.ت وا�#
دات وا�!.ق وا�د�ن 



 

 

  ا�����ز ��ن ا��
&دة ا��
�و��� و�وا&د ا�#
دات وا���
�.ت: أو/  
  -����"� 
�&

 وأ ��ت 3
ر�� و�#ط( �ظ�را ا����&
�وا&د ا���
�.ت وا�#
دات $رع ا��
س &"% ا��


 ;�ر ���و�� و� در �#�و�� &�س ا��
&دة ا��
�و��� ا��( ��ون ���و�� و 
درة &ن ��
ت �!� � ، ����

 ھ�
 ��د ا��زاء ���� 

رة &ن ا���3
ر ا��
س ��
 أن ا��زاء �( ا��
&دة ا��
�و��� ��ون �
د�
 �"�و3�&

 �#0 ، ��ن ���ن ا/���
&��ن !
�ف ھذه ا��وا&د و����د ا�#.�
ت �وا���
رھم �
�

�ن ا�#�و����أن �ر��( إ�% ا��
&دة ا��
�و��� &�د�
 �رى ا��$رع رورة �ذ�ك �@ل ��- ا��د!�ن � .  

  ا���"دة ا����و��� و*وا"د ا2�3قا�����ز ��ن : ����� 
�  د�ٌ� 
�راد &ن ا�!�ر وا�$ر �( & ر �ن ئ!.ق ���و&� ا���
د����ر ا )� ا�# ور ا����3رة 
�راد �وا&د 3"وك �"ز�� &"��م ا��را��
 وإ/ ا���3وا 3!ط  ثٌ ���
���� ا; 
��ون ا��@ل ا�#"�
 ا��( �#��رھ


��0 إ/ ��ذ ا��رن و�( ا�وا�- ان ا�����ز ��ن ا��وا&د وا��وا&د ا�!.��� �م ��. 0 ?ازدرا ا�����- و#� D
ا�@
�ن &$ر ، ��( ا�����#
ت ا��د��� �
ن ھ�
ك �دا!ل و �زج �در�� ا�و ول إ�% و�دة ا���
ھ�م 


ء ا��رن . وا��وا&د ���و�
�ر;م �ن ھذا ا��دا!ل ��ن �وا&د ا��
�ون و�وا&د ا�!.ق ��د �
ول �#ض 

ن��
���
ن ا��� ا�����E��� " 4 " و " ����,��س "  ا�@
�ن &$ر أ�@
ل ا���"3و�����ن اd,L ا��� %��م 

������  . �و%l>A أن ھ8ه اd,L ا��� ا���ھ� ھk"ء ا�����ء إ��� �;��� إ�) ���1ر اA�Mف ا��a%� ا��
��ف ا��^�ل إ���� �T �� '�ا� ا�����ن و'�ا� اAMLق �;�.  


?رھم و��دف إ�% ���ا/ ���ا� اAMLق �/��( ��!�ان ��ق ا�ط�����A ا�ذا��� وا�3.�� ا�دا!"�� �راد و
3
ن �"و ول �0 إ�%�X� �"ل �ر�

ل &ن ا��
�ون �0�A �ظ
م ا���
&�ذ�ك � ا��ردي ا���� ).   

3
��� و�@. &"�
 وھ( �وا&د 3"و��� ��دف إ�% ��ظ�م ا�#.�
ت و  
وھ(  ا/���
&����@ل ا�!.ق ���
ا<�زام ����
 �!"ف �- ا��
&دة ا��
�و��� �ن  ��$
�0 �- ا��
&دة ا��
�و��� �ن ��ث ا�#�و��� وا���ر�د و

��
&دة ا��
�و��� وا��
��وط� ���و�� ����
 ا��
&دة ا�!.��� �$��� و;�ر  ��ث ا���ظ�م وا�ووح ، �
ٌ �ا��وا��وط� �د�� ، ا��
&دة ا��
�و��� / ��ط  
 ��
 ا���س ��
�ن &"% (ا3
3 �$�ل �ر�ز �!.قا ٌ��

ھو ا��زاء ��ث أن ا��زاء �( �وا&د ا�!.ق ��ون ���Aب ا���ر وا���
ر ا!�.ف  أھم ���%و ، 
ٌھ
�و�وا
)�
د�
 ، و ���% دا?رة ا�!.ق أ��ر �ن دا?رة ا��
&دة  ا��
س ����
 ��ون � 
ا��
&دة ا��
�و��� �زاء �"�و3

�!.قا��
�و��� �( �Aط�ر &.�
ت ا��
س ، 
�/ ��� ر &"% ��
ن وا��
ت ا��رد ��و ر�0 أو ��03 �ل  
 �#.�� ا��رد �- ;�ره ��#دى ذ�ك إ�% ��
ن وا��
�0 ��و ;�ره �ن ا/�راد ����
 / �#�% ا��
&دة ا��
�و��� إ/

 0��
  .�ن ا/�راد دو��
 اھ��
م �وا��
�0 ��و ��03 أو !
 ������ ��/�B� ى/Mى �������ن وأ/Mق وأAML�� �^�M ة/Uھ�� أن ھ��ك دا ][�%.  

�!.ق  -
�#ل ا�!�ر وا/���
ع &ن ا�$ر ا���"( �
��روءة وا�$�
��: ا��ط
ق ا�!
ص �  
- 

&دة ا����
  ..)ا��رور ، ا�����ظ ، ا�ر���( ا�� "�� ا/���
&�� : �و��� ا��ط
ق ا�!
ص �
  .ھو �وا&د ا/&�داء &"% ا��Iر وا��رام ا�#�ود  :ا��ط
ق ا��$�رك  -
 1 -   
  :�ن ��ث �ط
ق �ل ����



 

 


 �ن ا��
�ون ، ��وا&د ا�!.ق �#�% ���
ن وا��
ت ا��رد 3واء ��
ه !
��0 ، أو  �
إن ا�!.ق أو3- �ط
�راد ، أ�
 �وا&د ا��
�و��
ت  ����
ه ��03 ، أو ��
ه ;�ره �ن ا�
ل و� ر�&A� /م إ��� / 
� ل أ��
�

�راد ذات ا��A@�ر ا���
$ر &"% ��
ة ا�����- ، أي ��� ر ��ط &"%�
ن وا�ب ا�$!ص ��
ه ا��Iر  ا��.  
  :�ن ��ث ا�$دة   - 2
�#��ر ا��وا&د ا�!.��� أ�@ر �$ددا �ن ا��وا&د ا��
�و��� ، �Mذا �
�ت ا��وا&د ا��
�و��� �ر�( �( إط
ر  


ن ��Aور / ���
 ���3ل �( �@�ر �ن ا��M���ظ�م ا�����- وا��3راره ��را&
ة ��دأ ا�� "�� وا���- ا�#
م 

 أ��
 ��دف إ�% ا��3و �
��رد وا�و ول �0 إ�% ا���
ل ���ن �"���
  .وا&د ا�!.��� أن ���"�
 ط

  :�ن ��ث ا��ؤ�د أو ا��زاء  - 3 
��ر�ب &"% �!
��� �ل �ن �وا&د ا��
�ون و�وا&د ا�!.ق �زاء ، إ/ أن ط��#� ھذا ا��زاء �!�"�� ،  

� 
��3 �"�
&دة ا��
�و��� �زاء �
دي ��3وس ��و�% ا�3"ط� ا�#
�� �و��#0 ��را ����

��زاء ��"�0 �ن �
��� ر ا��ؤ�د أو ا��زاء &"%  ، وھذا �!.ف ا��زاء �( ا��
&دة ا�!.��� ، ��ث ا��3ر و3
?ل ا<�راه و

��
  . ��رد ���Aب ا���ر وا�و�دان ا��ردي أو ا���3
ر ا���ر ا���
&( ا�#
م دون �د!ل �ن ا�3"ط� ا�#
�
ھ
 ا��$رع �( $�ل �
&دة �
�و��� &�د�
 ��ون ا���� ���.!�ر رور�
 ، �و��در ا<$
رة أن ا��وا&د ا

ا����دة  ا>داب 
دة ا�زور ، ��
 أن ا��$رع ���ط ��رة ا�!.ق وا�و$
�� ا��
ذ�� ، ا��زو�ر ، $�: �@
ل 

دي���3
ج ��م �ن ا���
�� و��رض ا��را��
 ��وا&د �
�و��� �ؤ�دة ��وة ا��زاء ا�  

��  . ��5�/ ا"�/اد �) ا"��4ام ��]���
  

  ا�����ز ��ن ا���"دة ا����و��� و*وا"د ا�د�ن: ����� 
�( ا��رآن وا���3 وھ( أوا�ر   %�
��3
�0 و�# [ 
�� د ��وا&د ا�د�ن ���و&� �ن ا�وا�ر ا��( أ�ز��


 3واء ا��زاء ا�د��وي أو ا�!روي����
، وھ( �وا&د �3#% إ�% ��ظ�م  و�واھ( ���ر�� �
��زاء &�د �!

 ا�#د�د�( ا�#�
دات ����
 ��ظم أ� 
��
  .�ن ا��ور ا/���
&�� وا��
���  3"وك ا��رد �- !
��0 و����ور ;


س و ئا�د�ن ھو ا���
د و�"� 
�I�"��� وا�
��3
�0 و�#
�% وأ�ز��
 &"% ر3"0 و� [ 
 ا�
 ا/��
م ا��( $ر&�
ا��( ��ظم 3"وك ا/�راد �( و ) ا��ر��
ن �@. ( ا��$رع  ��3
 �و ���و&� ا��وا&د ا����و�� ا��(�ا��
�ون 

 و�وا&د نٌ �ا�د �وا&د. ا�3"ط� ا�#
�� &"% �ن �!
��0  0و���ر�� ��زاء �و�#ا�����- ، و��ون �"ز�� 

 �ن ��ث  �� ا�#�و��� وا���ر�د  ي ��$
�0 ا/!.ق و�وا&د ا��
�ون���� 
���ا��زاء و�ن ��ث و 

  .ا�� در و�ن ��ث ا��ط
ق 
�و�0 ا��وا&د ا��( ��دد &.�� ا<�3
ن ��و !
��0 ، أو  أ�@ر نٌ �ا�د� )�$�و/ً �ن ا��
�ون ، إذ �د!ل 


ص !$�إ/ . ����
 ��� ر ا��
�ون � ورة أ3
��3 &"% �وا&د ا��#
�.ت. ��و ��03 ، أو ��و ;�ره �ن ا

 ��$�ل �#ض $ؤون ا�#�
دات �
) �� ا<�3
ن �!
��0 &.( أن ھذا / �#�( أن �وا&د ا��
�ون / ���د أ��

 

�ون ���ل ��
ر�3 ا�$#
?ر ا�د���� ، و ���- أي ا&�داء &"����
�.  
  ا��زاء ثٌ �  �نا���2ف  - 1

 �  ����� اMN/ةا�45اء �� ا����ة ا��%��� !4اء �4دوج د���ي وأM/وي ، ��, o�K'�% W��H ا�45اء �



 

 


�( ا�� 
���� ، 
�د ��وم  أ�0 &"%. ��� ��و �زاء �
دي د��وي ��ط &دة ا��
�وو�( ا��ر �و�0# �( ا�د��
ا��$رع � �
;� ���و&� �ن ا��وا&د ا�د���� �( �وا&د �
�و��� � �D ھذه ا��وا&د �"ز�� �
��زاء و��ن 


رھ
 �وا&د �
�و�����&

رھ
 �وا&د د���� �ل ���&
و �@
ل ذ�ك �#ض �3
?ل ا��وال ا�$! �� �ن . ��س �
�3رة ا���#"���Y/ھ� �� ا��;�TU  � و �3ب و ��راث وزواج و ط.ق و &دة و ���
و �� ھ8ا .  �


م �- ةٌ  ا��
�ون ا��وا&د ��ط
�قا���0ص ������ ، إ" أ�?% " W�P  ا��� �ا��%��� و " %���X ا�45اء �

ره��&
ٌ ��ٌ �د �زاء � 
  . ����� ��0ص ا�����ن ��ا �زاء �و �0 �ل 

  �� ��� ا����ر - 2
� در �3
وي ����
 ا��
&دة ا��
�و��� �ن  �- ا��$ر وو- ا��$ر ��ث ����ل ا�3"ط� ا��وا&د ا�د���� 

 
  .ا��$ر�#�� �3ن ا��وا��ن و����ل ا�3"ط� ا�����ذ�� �����ذھ
 ا��ط
ق ثٌ �� �ن -  3


 أو3- نٌ �ا�د �وا&د�
ة ا�������� وذ�O �;�1 داU/ة ا��%� و*�P داU/ة ا�����ن ، ���ا� ا�����ن ا���� �ن �ط
� إ" ��
ت?� مٌ ����ظ" � #����ٌ  ����� ��� ا�/وا�( ا"!����� ، ����� '�ا� ا��%� ��Bرك '�ا� ا�����ن �

� '�ا� ا�� ��� ��ا"AMق وا��/وءة  Aت وا�1��دات و���1ا�/وا�( ا"!����� ��� ا"�/اد ������ ��*�
  . '�ا� اL<�ال ا���0�B و

�) ا���ا��� ا��*��1 �� ا��ول ا",�H� ���A` �1��/ ��0را �� ��0در  /��� /�fc� ��ا���ا� ا��%��� �
��W ا� E0� �� ا�/�� ��� ا��;���� وھ� �%/H� Oل ذ��V� ن ا"��4ا��ت وا���1د ،  �876دة �ا�����ن���' ��

�ة ا�$���� ��,��� ��� أ�M ا��B/ع ا���� ��/aت���fr�  (��1� W��' (�  "�����ه ���%�  �وإن ��ا%��: " ���ء 

ت  - 4�
  �ن ��ث ا/ھ��

�( ذا��
 ، إ/ . ا�د�ن ���م �
��وا�
 و ا���
 د 

�3"وك ا�!
ر�( ��و / �#�د �
��وا�� ً
3
أ�
 ا��
�ون ����م أ3
  .ر�ب أ@
را �
�و��� �#��� إذا ظ�رت إ�% ��ز ا�و�ود �( $�ل 3"وك 

  ن ��ث ا�ھداف� - 5
 �
3
ن و �ر���0 �ر��� �@
��� ���� ، �ذ�ك ��( ��Aر ��>
��� و ا��را�م و ���دف �وا&د ا�د�ن إ�% ا�ر�( �


ن �و&0 أو �����0 � ً
أ�
 ا��
�ون ���دف إ�% . ا��#
طف و ��د�م ا��3
&دة &�د ا�$دا?د و &دم ا��ذب أ�

��ر وا�#�� ، �#"% ��3لإ�
�� ا��ظ
م #�� 
���( ا�����- و ����ق ا�#دل و ا��3
واة و  

  .��1 إذا ��u <�اً �� ا��?�رة %��د ا����م ا��1م �� ا��K��5 �ا���Vل ا�����ن %�Hرب ا�;��ك ا�
   : ا����� ا�/ا�( �)��4%� �� ا�����0ت و ا��روس و�P�1�% �� T �������ن زوروا ��و�� ��ا�� ا�����ن 

el9anon.com-https://www.bawabat  

  

  
  ا����و���ٌ  ا���"دة و����ٌ��ت  أ�واع  :ا��ط�ب ا�را�� 

���;E  �ٌ �ا��
�و�إ�) �/وع ا�����ن ا��*1� و��;�� '�ا�ه ، ������ة  ��طرق �ٌ �ا��
�و� ا��
&دة ��ف�  (
 ����$� �� �� <�` ا�T$B وا��0رة إ�) '�ا;��� ��� ������ ��) ��ع وا<� � T����A1��� X'�ت ا��



 

 

 ]*�� ���*����� ���$b ى/Mوأ ���*�� �ا��K%/B و'�ا� �Y/ �$���� ا�1/ف ، ��� ���;� إ�) '�ا
� ا�?/%P ���^�ل ا�) ھ8ه ا���Hق ا���Hق و,/� ��� ���$Bعا"��4ا��ت أ�� ا����v�  ، دة�H� ا!/اءات

 ���% ��$b ق ����� '���ن ا��;?/ة ا������ ھ� '���ن��H��� ����������ن ا����� �AV '���ن ��*�ع %
PHى ���^�ل إ�) ا��  . �B$���ت ا��

  
�  �!� ا����ط��نٌ  ��6  �ثٌ  �ن ا����و���ٌ  ا���"دة : أو

 
 ا�!
ص ا��
�ون �وا&د و ا�#
م ا��
�ون �وا&د نٌ �� زٌ ��ا��� - أ 

ٌ���
��� زٌ ��ا��� �����ٌ �3
ھ�ت ٌ#�
���� &�د (ا�� ا/�داث و -?ا�و�
 �ن �3"3"� &
ر � ھذا ظ�ور (
�� ا�/و��ن ���� %/!W1 آM/ون إ�) ا�0/اع ��� أ^�[ �A,�$�� ، و  � ��فا� %/ده ا��x1 إ�) 

ا"<�اث ا��� د�E1 إ�) ��;�� '�ا� ا�����ن  اذا �� ر!��1 إ�) ا��'�KU و و. �/ا�� وا"b�/ا�� ��ا��8ھ��� ا�
^�M (�5 أن ھ��ك  �إ�� ���  : وأM/ى 

� و!�د ,�?� ,��,�� وإدار%� داTM ا��K��5 ، <�` أن �V��E ا�;�?� داTM إط�ر  :ا��Hث اLول � TV��ا��
� �$/%d ا�����4 ��� ا�����ن ا��1م وا�����ن ا���ص � ��� ��Hدا ��*�ح ,�ھ�M�� ن �?�ق�� �  .ا��و�� وا��


ء مٌ ���ظ ھو : ا����� ا� دث�) أ,�س ازدوا!�� ا��]�ء أي و!�د ']�ء إداري  ا�� �� T0�%ا��/�;) 
� و!�د ']�ء �دي  ا���
ز&
تf ، ا�����ن ا"داري ��) '�ا Oذ� �ا"دار%� و%��*� ا"دارة �1���ا �

  . T0�% ��� ا���اص
  `��Vث ا��Hا�:  (�� ا���اد ���ء �;�� (���ر%d ا���1م ا�������� �� ا��1��5ت ، <�` در!E ا��1��5ت 

�ن �� أ^�[ �$T �� ا�����ن ا��1م وا���ص ����ؤه /, �f ، أو ا�����ن ا"داري أو ا���5ري �ا�����ن ا����
  .ا�����00ن 

  .ھ�ذا ���ن ا��ول أن ھذا ا����3م �وروث &ن ا��
�ون ا��ر�3( 
  أھ��� ����م ا����ون إ�8 "�م و��ص  -ب 
�ن ا��
�ون ا�#
م �"3"ط
ت ا�#د�د �ن ا/���
زات ا��( / �����
 ا��
�ون ا�!
ص  - 1�  D��� ؛ ��ث

��
، أو ا�!د�� ا�#�3ر��  �رض ا�را?ب: ، �@ل �"دو�� ا�"�وء إ�% �#ض ا�و3
?ل �����ق ا�� "�� ا�#

  .و;�رھ


ء ا�#�ود ا<دارّ�� �#ط( ا�دو�� ا��ق �( �#د�ل. 2Iأو إ� ��

3ب �- ا�� "�� ا�#��� 
، ��ث ��م أي  ، ��

ء ا�#�د �#د�ل �( ا�$روط ��وا��� ا�طر��نIو�ض وإ�#�� ���
  ، أو ا��ط

3 .��

 ��دف ا��
�ون ا�!
ص �����ق ا�ھداف ا�!
 � ��دف ا��
�ون ا�#
م إ�% ا�� "�� ا�#���� ،  ،

ء ا<داريو�ذ�ك ��ّم ا��ظر �( ا���
ز&
 �ن ا!� 
ص ا����� 
�
 ��ون  
ت ا��( ��ون ا�دو�� طر���� ،


ء ا�#
دي��ن ا�!واص ا�د&
وي   . �ن ا!� 
ص ا��
  

  ا���ص وا����ون ا���م ا����ون ��نٌ  ا�����ز ���ون -ج 
 



 

 

  ) ا�وظ�6ٌ�  ا�����ٌر ( ا����و���ٌ  ا���"دة ���!د;!� ا��� ا�:���ٌ  إ�8 ا�����د ا�����ٌر : 1
 ، )�

�� أو ا�� "�� �#�
ر �د�م ��د �ذوره �( ا��
�ون ا�رو�Iر ا����3د إ�% ا�
ا��#�
ر ا�وظ��( أو ا��#�
 � 

 �3#% ا��
�ون ا�!
ص إ�% ����ق ا�� "�� ا�!���� ��

�ون ا�#
م �3#% إ�% ����ق ا�� "�� ا�#��
�


 أ�0 / ، ��ن ھذا ا��#ر�ف ���% �#ر��
 ����دا ��ث أن �وا��ن ا�زواج وا��� ، -����"� ��
ط.ق � "�� &


 "� وا�� ��ن ا�� "�� ا�#�  � وا�!
 ���و�د �دود 

  وا��وا"د ا��<��� ا=�رة����ر ا��وا"د :  2 

��وا&د�آ�وا&د ا��
�ون ا�#
م �وا&د  �ھ( ا��( / ��وز  ا>�رة رة �( ��ن �وا&د ا��
�ون ا�!
ص ���"� ، 


 ���ن ذ�ك �( ا��وا&د ا����"� ، ��ن ھذا ا��#�
ر ;�ر د��ق &"% ���� 
����

ص ا/��
ق &"( �!!$O�
 
���ر :  3ا/رث  �رة �@ل �وا&د ��ظ�م ا�زواج وا�ط.ق وآا&��
ر أن �وا&د ا��
�ون ا�!
ص �دورھ�

  ا���ظ�ما�دو�� <طرف ;8 ا��2*� � ل 

 ا�دو�� أو أ�د #�
ر ���ن ���ذا ا� ���ا��ول أن �وا&د ا��
�ون ا�#
م ��ظم ا�#.�
ت ا��
�و��� ا��( ��ون 


ص 3واء ط��#��ن !$��( ��ن ��ظم �وا&د ا��
�ون ا�!
ص ا�#.�
ت ا��
�و��� ��ن ا ، 
��� 
�
 طر��
ھ�?
  . أو �#�و��ن �@ل ا���#�
ت وا�$ر�
ت 

2*�����ر ا�دو�� �و�6!� �� �� ا����دة ;8 :  4�  ا�

ت ا�دو�� و�#�
ر ���% 3"��ھذا ا� �
0 �- � ب &���0 ا�3
ع دا?رة اھ���� 

ل �د!"�
 ذ�ك أ��
 ���ن ��

�#�3"� ����
ت ا��
�ون ا�!
ص � � 
! ��

د�
 &�د�
 ��دف إ�% ا$�
ع �& 
 !$ 
أن ��#
�د �و ��

�ون ا�!
ص ، أ�
 &�د�
 �ر�د ا�دو�� ا���#
�د ، ھذه ا�#.�� �����
 ا� �
 و��نو��� اةو��ون ھ�
ك �3
و�

 

��� ا��3
دة وا�3"ط
ن ���3#�ل ا���
زا��  

رھ��&

 ��3#�ل و3
?ل ;�ر &
د�� ���M� ��
إ$�
ع ر;�� &

 ا��
�ون و��ون �( �و�- ا��3طرة وا����م �دل ا��3
واة �- ا���#
�د �@ل �إ و�� 

 ا��( �3!رھ��
��
�

- ��وا&د ا��
�ون ا�#
م  �زع �"��� !
 � �ن أ�ل ���#�!� 

�� وھ�& .  
   

 )��ر ا�A<�� ا��� (ا����6ذ  وطرق ا�����ر ا�����د إ�8 �زاءات ا��وا"د ا����و���:  5

رق ھو�
 �ن �ن  ���"% �( �ون �وا&د ا��
�ون ا�!
ص / �د ( ��� ��

ء �����ن أ ���
� 
���Aدھ


ء �د!ل رٌ �ن ;� ٌذھ
���� ٌ�م�� ا�#
م ا��
�ون �وا&د ٌ��
�� ،��و��م   . ا��
ل أن ٌ��%� �ا��
�ون ا�#
م وا�!
ص ھو ا�ذي ��#ل �ن ا��
�ون ا�#
م ا�ذي ���م  نٌ �� �"��ر�� 
ٌر��# أ

ا�#.�
ت ا��� "� ��ق ا��3
دة أو ���ظ�م ا�3"ط� �@ل ا��
�ون ا�د�3وري ، أ�
 ا�#.�
ت ا��
�و��� ;�ر 
�( ا�#.�� ا��
�و��� �
 دا 
�
 ا��
�ون ا�!
ص ��% �و �
�ت ا�دو�� طر������ت / �ا��� "� ��ذا ا��ق 

  � ��ر �و ��
 و�دة �3
��3 أو � ���
 3"ط� &
�ظ
�( ا�دو�� و���م ا�#.�
ت ا��
�و��� : ا����ون ا���م  ��
���و&� ا��وا&د ا��
�و��� ا��( ��ظم ا�3"ط
ت ا�#

�3
دة و3"ط
ن و��وذ  ���
  

رھ��&
� 
��� 
�  .ا��( ��ون ا�دو�� طر



 

 

��ظم ا�#.�
ت ��ن ا$!
ص ا��
�ون ا�!
ص أو ��ن ���و&� ا��وا&د ا��
�و��� ا��(  :ا����ون ا���ص  
 

د�& 

�و��
 �#�و�� 
 !$ 

رھ��&
�3
دة و 3"ط
ن �ل � ���
  

رھ��&
ھؤ/ء و��ن ا�دو�� ��ن ��س �

  .�� رف ��
 �� رف ا/$!
ص ا�#
د�ون 
  

  وا���ص ا���م ا����ون *وا"د نٌ �� ا��6ر*� ���#B -د  

 ، أ�
 �وا&د �وا&د ا��
�ون ا�#
م /  1����
أ;"��
 �وا&د آ�رة / ��وز ا�!روج &"��
 أو ا/��
ق &"% �!


د ��ون �( أ;"��
 �وا&د ���"� ��وز ا/��
ق &"% ا#��3
د �\��
 ��\م �� 
��A� ز
����ا��
�ون ا�!
ص 

�ف!� 

��ن  � ا�#
�� ،�.دارة ا���
زات و3"ط
ت �Iرض ����ق ا�� "� �!ول ا��
�ون ا�#
م ���زة ا�دو�� و/  2
/ �#�( ذ�ك ا����� ���وق ا/�راد و�ر�
��م ، ��ذه ا�3"ط وا/���
زات ��3ت �ط"�� �ل ان ا/دارة 


�ون ا�ذي ��دد ھذه ا/���
زات �د�� ، و�"� 
��
��( � ر -!�  ��
� )�
ة ا/دارة 
��ق �.�راد ��
وا�ط ا��
�ون � 
����
!� .  

ال ا�#
�� أو ��"��
 أو ��
ز��
 أو ا���ز &"��
 أو ا/&�داء &"��
 �Aي / ��وز ا�� رف �( ا/�و/  3
��

��$رع &�ل &"% ��ر�ر ���
ل ا�#
م د �ل �#ط�ل أ طر�ق آ!ر ، �"� � 
ا&�داء أو إرار !


�#0 ا�#
���� � 

م !��� -!� ��

ر�� ، ھذه ا/�وال ا�#  ��?
زة ���ث ���� و� �وا3ط� �وا��ن ��
 -����O� ا���ررة ��

�� أ�@ر �ن �"ك ا������� 

زة �
/����3 &�د �زا������ 
وال ا�!
 � ، و�#��ر د�وا�

� 
  �- د�ون !
  " 

دم و/ ���ن ا���ز &"�����
  " .ا��وال ا�#
�� / ���3ب �


ء ا�#
دي �"�ظر �( ا���
ز&
ت ا��( ��ون ا�دو�� او أ�د/  4
?�� ���3"� &ن ا�� ا�داث ��� �

 وھ( ا���
�م ا/دار�� ��� 
�  .ا$!
ص ا��
�ون ا�#
م طر

 ٌ   ;�ٌ!� ا��زام  �ثٌ  �ن ا����و���ٌ  ا���"دة : �����

�D ا/ م���ظ إ�% �ٌ �ا��
�و� ا��
&دة ف ��د � ��"�!� D�
�راد دا!ل ا�����- ، و��
 أن ھذه ا�� 

روري�ا��
�و��� �ن ��ث �و��
 ا<�زا��� إ�% �وا&د �ن ���3م ا��
&دة �� و ، �ٌ �ا��
�و� ا��
&دة ف�!�" أن 
  ."� ����وا&د  رة ، و�أ

  ا=�رةا��وا"د  -أ 

 أو ا���رب �ن ��و��
 و�ل ا��
ق &"% ذ�ك �#د ��
�راد ا/��
ق &"% �!
��� أ��O� ھ( ا��( / ��وز

��3 ���
ن ا�����- وا��3راره ،  ا>�رة�
ط. ، &"% ا&��
ر أن ا��
&دة ��
��ظم � 
�D أ3
��3 و�وھر�� �
)���( �وا&د وا��� ا/��
ع  ، 
 ���- ��ل �3
ط� ھ( ا��وا&د ا��( / ��رك أي !�
ر �"�!
ط��ن ��

 

ط �
 &"% ��و �$� )� -����"� 

��وا&د ا��( ���- ا��را?م . ا��وال وھ( ��@ل ا<رادة ا�#"��و&"�0 
رب و��
�A;"ب �وا&د آ�رةا���ل وا�3ر�� وا�� ب ھ( �وا&د   



 

 


 و�ذ�ك  آ�رةا��
�ون ا���
?( ھ( �وا&د ����
و�ذ�ك �وا��ن ا��وال ا�$! �� / ��وز ا/��
ق &"% �!
)&
�( ا��
�ون ا��د�( وا/��� 
 �ن ا��@"� &"% ا��وا&د.  �ظ
م ا�را?ب و��د �@ل ھذه ا��وا&د أ�

  ا���ل ا�#�د �- �3ق �0
�ون ا���
?( ا��Iر�( ا�ذي ورد ���ن ا� 393ا�� ل  �رةا>
ا��راء  رٌ 3!�� ���- (ا��Iل ا�$�ن �دو��  10، وا��
دة " ا< رار أو ا��ر د �#
�ب &"�0 �
<&دام 

�داء ا�$Iل ��را أو ��را .  
  ا��وا"د ا��<��� أو ا���6ر  -ب 


�و��� ���
  و��ون ا��
��م  ���
 �ظرا ��#"��
 ھ( �"ك ا��وا&د ا��( ��وز ا/��
ق &"% �!
 � 

 �ظرا  ھ( �"ك ا��وا&د ا��( �ط�ق &"% أ!رى �#�
رة�� 
���م ا�!����
�راد �
 �م ����وا &"% �!�ا


 ���و�
ت ا�����- أو ��
�0 ا��3
3( أو ا/�� 
دي أو ا/���
&( �ل��
�ر��ط ��ط �� 
�D  �#دم ا� 

 � ت &"�0 ���و&� ����ن ا��@"� &"% ا��وا&د ا� و. ا���#
�د�ن ا�طراف ا���#
�دة وا�#�د �
�ون � �"


م ا�#�د ، ����ل ����رد �: "  ا�ذي ورد �0 أ�0 493وا�#�ود ، �@ل ا�� ل  ا/��زا�
ت�ن � ول �
�ون 

ء ا��( ����"�
 ا�$(ء ا��&�
 �م �$�رط ;�ر ذ�ك ، و��- &"% �ا��$�ري ا�را?ب و;�رھ
 �ن ا� -��

 0��

ت ��ظ ا�&�
 � رو��- ، ���- و��( @�
ره و&.وة &"% ذ�ك ����ل ا��$�ري ��#� ھ.ك ا��أ�

�م ���ق &"% ;�ر ذ�ك�و�و ��ل � ول ا��3"�م ،  . "  

�راد �د ا���ت  �و�د أط"ق ا��#ض &"% ھذه ا��وا&د ����3 ا��وا&د ا���ررة �ن ا��
&دة ��رر أن إرادة ا

م ���
 إ�% ا&��
د ا
 آ!رون �
��وا&د ا���3رة ��ا��را�� � 
���� ، 
���إرادة  3ر�� �
ا�واردة 

 ���#� ��A3� %"& ق

�� إ;�
��م ا/��� )� .ا���#
�د�ن 


 &"% ��ل ��
 ���ا��وا&د ا��

 أو �����

ن &"% �!�  ."� ��ون �"ز�� ��ط إذا �م ���ق ا�طر
����ر ا�����ز ��ن ا��وا"د ا�3رة وا��<��� -ج �  
 ���3م ر
�ٌ ا��# ھذا و&"% ، ��ظ��
 (ا�� ا�� 
�D �ٌ ��و& إ�% �#ود �ٌ �ا��
�و� ا��
&دة (� ا<�زام �وة


ك ، �ٌ �ا��
�و� ا��وا&د���  . ( �وو& أو �#�وي وآ!ر (��ظ أو �
دي 
ٌر��# 
  ا���دي ا��6ظ� أو ا�����ٌر  : 1


 (�� أو أ�ر ��I  &"% �ٌ �ا��
�و� ا��
&دة �
ءت �Mذا و&�
را�0 (ا��
�و� ا��ص أ��
ظ (� ھذا ��د��M� 

 ا<��
ق &"% زٌ ��� �
�ت إذا أ�
 ، آ�رة �
&دة أ�
م ��ون����

&دة أ�
م ���ن �!� �"��� . 

ٌر#�ا�� وھذا D .  ا��ص و�ود �- �.���
د ��
ل �. و�
3م وا


ظ -و/ أ���   : ا>�رة ا� �� &"% ا�دا�� ا


ظ �
����3 ا�$Aن ھو ��
 آ�رة �
&دة أ�
م ��ون ، (ا��� أو ا��ر &"% �دل أ��
ظ
 ا��$رع ا�3#�ل إذا��� " 
 ."  ا�@ر مٌ �&د ٌ�ون� �ذ�كف �!
� $رط �ل  "و ،" �3
ل   "و  " ٌ�وز� / "و " �
ط"�
  
��

ظ -@���   : ا����"� ا� �� &"% ا�دا�� ا


ظ �
�ت إذا ���"� �ٌ �ا��
�و� ا��
&دة �#��ر���
 نٌ �ا��"ز� ��!
ط�� ا��$رع ا�#�3"�
 (ا�� ا��
��A� �د��  
�راد ا��
ق �واز�
��� &"% ا!� 
��
 $�رط� �م �
  "و ، " ا/��
ق ����% ا��ق ھذا ���D �م �
 " �@ل أ��

 ." ���ن ��وز "  "  �!.�0 ا/��
ق (ٌ�� �م �
"و ،" ذ�ك رٌ ;� 
 ا����وي أو ا��و�وع ا�����ٌر : 2
� ، ���"� أم آ�رة (ھ ھل �ٌ ��ا��
�و ا��
&دة &"% ف�"�#ر ا�#�
رات ف�3# / �د
 إ�%S �"�� �داك



 

 


&دة ، آ�رة �
&دة أ�
م ��
 ا�#
�� وا�!.ق ا/داب أو ا�#
م �
��ظ
م �#"�ت �Mذا ا���ون��
� ا>�رة 

��ظر ت3ٌ �� 
ٌر�ا��# ھذا و�ق� 

ظ����
��ظر إ��
 و ، &�
را��
 و � 
 �وو&
 ���ل (�� ��وو&�

3
3 ا�� 
�D ���وع ا�#
م �
��ظ
م ٌ� د� و . ا�#
م �
��ظ
م ��
$رة &.�� �0� 3واء ، �
 �����- �ٌ �ا
   . �ٌ �ا���
& أو ��ٌ ا�� 
د أو �ٌ �ا!.� أو �ٌ �
3�3ٌ ا�� 
�D ھذه �
�ت
ٌ��
�ط نٌ ��  ���ل �
&دة ��ل
 
3 �
�� "��  "� �0 �وو&
3� أو (ا/!.� ا��
�ب (� �"����- �ٌ �ا

&
 .  آ�رة �
&دة �#��ر ا/�� 
دي أو �3
3(ا� أو (ا/���

ض ا ط.ح ا�#
م وا��ظ
م���%�3ٌ �
 ووح &دم أ�
م !
 � ٌده���د ٌ #ب  D�
 ��
ٌ �ا�#" � 
 ، 


ه ا�#
م ا��ظ
م ��رة ��A@ر ��
 . ز�ن إ�% ز�ن �ن ٌرھ
��Iو ا�#
�� ا�� "�� @�
ت و&دم��/
� 

ٌر#�� ٌ�ون� أن #�� �
��� و�ب ٌرات�Iا��� ھذه وأ�
م ، (��را� أم (ا$�را� ا�دو�� ف د?ا�3
 (ا��"3� 

ٌرا#�� ا�#
م ا��ظ
م 
  .  �د�و�0 3#� أ�
م رٌ �ا��@ �3ٌو&ب�  �ر�

  

��روع ا����ون ا�و�; :ا��� ث ا�����   
  ا���م نا����و ;روع :ا��ط�ب ا�ول 

  ���
  

 �و ����� 
�ا��
�ون ا�#
م ھو ا�ذي ���م ا�#.�
ت ا�دا!"�� أو ا�!
ر��� ا��( ��ون ا�دو�� طر
  .ا��3
دة وا�3"ط
ن 

  ا���م  �أو ا����ون ا�دو� �م ا���ر��ا����ون ا�� :ا�6�رة ا3و�8 

 ��#ض و��دد ا���وق وا�وا��
ت��(  ھو ���و&� �ن ا��وا&د ا��( ��ظم &.�� ا�دول �# 
��ل ���

 ����

�� ا�3"م أو ا��رب و�ذا &.�� ا�دول �- ا���ظ�
ت ا�#� .  
 D�D أن أ$!
ص ا��
�ون ا�#
م ھ( ا�دول وا���ظ�
ت ا�دو��� �ذ�ك ����ل ا��
�ون ا�دو�( ا�#
م ��و��



 �@ل �ق ا��3
واة وا��3
دة ����
 ��و�
ت ا�دول و$روط ا��3
ب ا�$! �� ا�دو��� و��و��
 ووا��

 و��و�
ت ا���ظ�
ت ا�دو��� و��

ت ن ��ث ا���3Aس وا/!� 
ص وا���و�ا/�"���� � �وD أ$�.  


�� ا�3"م �@ل ا���
دل ا�د�"و�
3( وا��#
ون � )�
ر ا��
�ون ا�دو�( ا�#
م ��ظم &.�
ت ا�دول  �!
�
�( و

ت  ا/�� 
دي وا�@�
�� ا��رب �@ل ����� ا��
ء ا��رب وا���
و� )� 
و��
دل ا/3رى ا�


ت &"% ا��#�دي ، ��( أن �$�ر إ�% أن �وا&د ا��
�ون ا�دو�( &�
رة &ن أ&راف در�ت ا�دول وا��#و�
�� ا�% 
>

ت �وو&� ��ن ا�دول ا��#��� ���

 أن ھ�
ك ا���� ، 

 �- ا�$#ور ��Mزا�����&
&"% ا��


 �رارات ����� ا�#دل ا�دو���  ا�#
�� و ئا���
د  .ا�
  �ا����ون ا���م ا�دا��: ة ا������ ا�6�ر 

�����- و&.�
ت ا���?
ت  � 
وھو ���و&� �ن ا��وا&د ا��( ��دد ��
ن ا�دو�� و�3#% إ�% ��ظ�م &.���


 �- ا/�راد ��

 و&.��#�� ��
  . ا�#
 )�
م ا��
�ون ا�#
م ا�دا!"( ا��
�ون ا�د�3وري ا��
�ون ا/داري ا��
�ون ا���.  

  : يا�د�3ورا��
�ون  -  1 

 ا��( ��ظم $�ل ا�دو�� و�ظ
م ا���م  ا��
�و���ٌ  ھو ���و&� �ن ا��وا&د ���ا�#.�� ��ن 3"ط
ت ا�دو��  و 


 و&.�� ھذه ��ا�����ذا�@.ث ا��$ر�#�� و ��
 

?�� وا!�   .ا�����-  ا�3"ط
ت �- أ�راد وا��



 

 

ا��
�ون ا�د�3وري �وD $�ل ا�دو�� ، ھل ھ( دو�� ��3ط� �@ل ا��Iرب أم دو�� �ر��� �@ل ا�و/�
ت  و

��$ر�- �ن �ا��
 ھل ھو �"�( أم ���وري ، أ�
 ا�3"ط
ت ا�@.ث �����دة ، ��
 ��ظم �ظ
م ا���م 

�� أ�
 �ط��ق ا!� 
ص ا�3"ط� ا��$ر�#�� و����ذ ا��
�ون و��ظ�م ا��را�ق ا�#
�� �ن ا!� 
ص ا���و
 � 
! 
���� 
���
ء ، ��ث ��ظم ا��
�ون ا�د�3وري &.�� ھذه ا�3"ط ا��
�ون ��و �ن ا!� 
ص ا��
� ل ا�3"ط
ت ، �3ب �
 إذا �
ن ا�د�3ور �ر�
 أو �
�دا ، ��
 �وD ا��
�ون ا�د�3وري ا��ر�
ت 

3
��3 �"�واط��ن �@ل ا��ق �( ا�$Iل وا��ر��� وا���وال وا��را3.ت و�ا����- وا���زب و;�رھ
 �ن ا
 ��3
  .ا���وق ا/3

  اCداري ا����ون -  2
  ھو ���و&� �ن ا��وا&د ا��
�و��� ا��( ��ظم �$
ط ا�3"ط� ا�����ذ�� ا����@ل �( ا��$
ط ا<داري

��واط��ن ، ��و ���م ���ظ�م ا���
ز ا<داري و��د�د� 
  و�وD ����� أدا?�
 �وظ����
 و&.���

 ��
��3 ��
ا�!د�
ت ا�#
��ظم  ا��( ��و/ھ
 ا�دو�� و���3ر ا��را�ق ا�#
�� و����ذ ا�!د�
ت ا/���
&�� ا/3

��م و��م ذ�ك �3A"و��ن ��  : ا�#.�
ت ��ن ا<دارة ا��ر�ز�� وا<دارات ا���"�� �( ا

   :أ3"وب ا��ر�ز��  -أ 

 �� ���ث ��ب &"% ا<دارات ا<�"���� ا�"�وء إ�% ا<دارة #�
��ث ����ر ا�3"ط� ا<دار�� ا��ر�ز�� �


ع�  . ا��ر�ز�� �( �ل $ؤو��
 �"� ول &"% ا��و���
ت ا�رور�� ! و 
 �@ل ا��ن وا�د
  : �ٌ �ا�.�ر�ز أ3"وب - ب 


ه و ��و�ر ا<دارات ا���"�� &"% 3"ط
ت وا3#� �ن أ�ل �د��ر $ؤو��
 ذ�ك أن ا<دارة ا��ر�ز��  ����
�( ا��را�ق ا�#
�� �@ل ا��#"�م و 

 �Xدارة ا���"�� ! و ��
 
  . ا� ��  ��!"% &ن ا!� 

�ن ��ث  �#�ل ا��
�ون ا<داري &"% ��ظ�م ا�#.�� ��ن ا�دو�� و�وظ���
 وا�#.�� ��ن ا�دو�� وا��واطن ،

ء ا<داري �راد وا�دو�� و��ظ�م ا���  .ا���وق وا�وا��
ت و�ض ا��زا&
ت ��ن ا

  :� ا��6�ون ا���� -  3

�( ��ظ�م ا��
�ب ا��
�( �"دو�� ، ��ث �0  "� �#"م ا��
��� ا�#
�� وذ�ك ��و�D ���و�% ا��
�ون ا� 


��
و��
د�ن ا<��
ق ��
 ��دد ا���زا���  ا��وارد �@ل ا�را?ب وا�ر3وم و����� ا�3!. �
 وطر��� إ��
 
�( ���A3 ����ذھ 
  .ا��3و�� �"دو�� و�را���

  . � در ا��
�ون ا��
�( �3و�
 �ن ا��ر��
ن و�ق $روط ا��
�ون ا���ظ��( 
   ;روع ا����ون ا���ص  :  ا��ط�ب ا�����


�ون ا�!
ص ���و&� ا��وا&د ا��
�و��� ا��( ���م ا�#.�� ��ن ��
�راد ، أو ����م و��نو�� د ��  ا
�3
دة ، و�ن أھم �روع ا��
�ون ا�!
ص  ���
  

د�
 و��س �و ��& 
 !$ 
ا�دو�� ��ن ��د!ل �و ��

: ا�6�رة ا3و�8 . ��د ا��
�ون ا��د�( ، ا��
�ون ا���
ري ، �
�ون ا�$Iل ، ا��
�ون ا���ري ، ا��
�ون ا��وي 
  ا��د�� ا����ون



 

 


�ون ا���
ري و�#د ا ل ا��
�ون ا�!
ص ، أ� ��

 ا��روع ا�!رى �  )��وذ�ك  &�0 ���@���
�ون ا�$Iل 
��و إذن ���م ���ظ�م . �ظرا �ن �
�� ا��
س ا��ت و�ود أ��
م و�وا&د ���3"� &ن ا��
�ون ا��د�( 

 ���
��وال ا�$! �� أو ا��#
�.ت ا��
�راد 3واء �#"ق ا��ر ��  .ا�روا�ط ا�!
 � ��ن ا

 ا���#"��: روا�ط ا��وال ا�$! ��  -  1�
  .ا��3ب ا�3رة �ن زواج وط.ق وإرث و  و�� د ��
 ا��

 ا��#
�.ت ا��
��� و�ط"ق: روا�ط ا��وال ا�#����  -  2��"& .  

ا��
�ون ا��د�( ھو أ�د أھم �روع ا��
�ون ا�!
ص و ا�#.�
ت ا��( ��$A ��ن أ$!
ص / �ظ�ر أ��م � ��0 
���وا��
�ون ا��د�( ھو ا��
�ون ا�ذي ��ظم ا�روا�ط ا��
�و��� ا� . 
�ب �3
دة  ���
� 

 &دا �
 ��#"ق ���


رة���
�  . � 
�رادوھو ��ذا ا��#ر�ف ��ظم �و&�ن �ن ا�#.�
ت ا�!O�  : وال��ا��#
�.ت ا��
��� ، وا
ا��
�ون ا��د�( ��ظم ا�$! �� ، ��ن �( ا��Iرب ا��3"ت �دو�� ا/3رة ���ظ�م ا/�وال ا�$! �� و��( 

��ط ا�#.�
ت ا��
��� ��ن ا/�راد و��س ا���
ر .  
��ن  ���وق $! �� أو �
 � ط"D &"�0 ا��زا�
ت ، وھ( را�ط: 
��� ���3م ا�% ���3ن �ھذه ا��#
�.ت ا� 

�- أو ا��
�ون
 @م . دا?ن ��د�ن �د ��ون � درھ
 ا�#�د أو ا<رادة أو ا��#ل ;�ر ا��$روع أو ا��#ل ا��
"��� و3"ط
�0 ا�@.@� �ن �وھ( 3"ط� ��
$رة �$!ص �#�ن &"% $(ء �#�ن و�$�ل �ق ا� #����ا� ا���وق


ع وا/�#�3
ل وا���3% و�ق . ا/�#�3
ل وا/I�3.ل وا�� رف ، وا���وق ا����ر&� &ن ا��"��� ���/
�

ً ا���وق ا�#���� ا���#�� ��ق ا�$!ص �
�رھن ا�ر�3( وا�رھن ا���
زي و�ق ا���ر ، ��
 �$�ل أ�

  . ا/���
ز
 ا����ري ا����ون : ا������ٌ  ا�6�رة
 ا�!
ص ا��
�ون �روع �ن �رع إذن ��و ، ا���
ري ا�و3ط ھو �وط�0 ، (ا��د� ا��
�ون �ن ا��@ق

 و!"��
ا��( ��م ا��$ط� ا���
ر�� وا���
ر وھو �
�ون ��
دل ا�@روات  ���ا��
�و ا���
دئ �ن ���و&� ٌم�

#�ٌ و�وز� ��ظ� &"% ا��وال وا�@روات ،  نا��
�و �%�� نٌ �� (
ا��
�ون ا���
ري و ا��د�( ھو �
�ون ا���

�وD ��وق ا��
�ر وا��زا�
�0 و��ظم ا/ ل ا���
ري و�ذا ا�وراق ا���
ر�� �@ل ا�$�ك وا��و �ل 

�#�و�� و� ��

 ���م ��
ن ا���
ري و&�ود ا���ل وا�#�ود ?ا/ وا��3دات و��ظم ا�3�3رة وا�و��� �����


�ل �
��� و����ز &ن ا��
�ون ا��د�( �
�3ر&� و$� )�

و/ت ا��( �#���

ن ��?ا/ �.  
 ا�A:ل *��ون : ا������ ا�6�رة


�ون فٌ#ر� و��
� )&
وھ( ا��وا&د ا��
�و��� ا��( ��ظم &.�
ت ا�#�ل ا��رد�� وا���
&�� ��ن  ا/���

ن ��$A ھذا .  ا/���
&(ا��$I"�ن و�ن �#�"ون ��ت إ�ر��م ��
�ل أ�ر و�ذ�ك ا��وا&د ا��( ���م ا�

ا��
�ون ��ت ��ف ا��
�ون ا��د�( ��زء �ن �
�ون ا/��زا�
ت وا�#�ود ��ت � ط"D إ�
رة ا�!د�� ، وھو 

ت ا�#&
ل و�ق ا�را�� ا/�3و&�� وا��3و�� ����م ���ظ�م &�د ا�#�ل ا��ردي وا���
&( ، ��ث ��دد 3


�ا��
�ت &"% إ��
ء &�د ا�#�ل � �� ؤدى &��
 و��دد ا��د ا�د�% ��Oور ، ��
 �#�ل &"% �رض 
 D�
�#3��� و��
�� ا��3
ء وا�ط�
ل �ن ا/I�3.ل ، ��ث �- $روط
 ��$�I"�م ، ��
 ��رض ا����Aن � 


ت  ٌ�ظما�#�
ل د �وادث ا�$Iل وا��راض ، و�( ا�!�ر ���
�( ا�$
ء ا�� 

ت ا�#�
��� ودورھ�
ا���

�ون ا�$Iل ا���
&�� ، و�د &رف ھذا ا��
�ون &دة ��� 
��365.99
ت و�#د�.ت أ!رھ .  

 ��  ا�� ري نا����و: ا�6�رة ا�را�



 

 


�( ا��.�� ��وره ھو ا�3���� ، �$
ط� 

 ، دورھ�#�� ، 
، وأ�$ط��
 3واء ��ل  ، $���
 ، ا����Aن &"��

 ��ظم دور ا���
رة و�
�ك �� ، -?
وا�ر�
ن ، و���ن ا�� 
دم ا���ري  ٌ�� ا�3فا/$!
ص أو ا��

  . 1919و�#و�ض ا�!3
?ر ،  در ��3 
  ا����ون ا��وي: ا�6�رة ا������ 


�.�� ا��و�� وا�#�3
ل ا��ر��
ت ا��و�� و�ر���
 ، ���وره ھو ا�ط
?رة ، ��و ا� ����"  

ص و�ذ�ك ا�� 
دم ا��وي و ا����Aن !$�
?- أو ا
 ا���ز &"��
 ، ��ل ا���#�� 
 وا��#و�ض ورھ��

�1970
�و��� ا���"�ق �( ا���
ل ا��وي أ!ر �#د�ل �
ن ��3  .  
  ;روع ا����ون ا�����ط�  : �ثا���ا��ط�ب 

  ���صا����ون ا�دو�8 ا: ا�6�رة ا3و�8  
وطن �ا�����3 وا� 
�ونا��وا&د ا��
�و��� ا��( ���م ا�روا�ط ا�!
 � ذات ا�#� ر ا����( ، وھو ���
ول �


�ب ��
 ��وم ���د�د ��
  ا/!� 
صو�ر�ز ا�

�م ا�دو�� وھو �
�ون دا!"( ، وإ�
�� ا����� )?
ا��
ا��$و�� �#� ر أ���( إ�% ����� �!� � &�د �دا!ل ا��$
�ل ��ن ���3
ت @م ا��3م �( ا��
�ون ا�وا�ب 

ا�دو�( ا�!
ص ��وا&د ��
زع  ا��ط��ق ھل ا��
�ون ا�وط�( أم ا��
�ون ا/���( ، و��3% أ��
م ا��
�ون
 

�ل ��ن �وا��ن دول �!�"�� و��
ل ������ 
���
?( أو �وا&د ��
زع أو �وا&د ا/�3
د ا/!� 
ص ا��


 أ���� ا��ط��ق �� 
  .أ��
إذن �وا&د ا��
�ون ا�دو�( ا�!
ص / �- �"و/ ��
$رة �"�زا&
ت ا��$و�� �#.�
ت ذات طرف أ���(  


�م ا��!� � وا��
�ون ا�وا�ب ا��ط��ق �ل ھ( ��ط ��دد ا���.  

?( أو 
�ون ا�دو�( ا�!
ص �م �و&�ن �ن ا��وا&د ، �وا&د ��
زع ا/!� 
ص ا����
�و&"% ھذا ا���و 


 ��ظم &.�� ���
زع ا��وا��ن و����( �"�
�ون ا�!
ص ، أ�
 �وا&د ا�����3 ��د!ل �( �ط
ق ا��
�ون ا�#
م ��
0# ������3
 و���ن و#�� ا/���( دا!ل ا�دو��ا��رد �
�دو�� �ن ��ث ��� 

 ��
   .ا��( �و�د ��
 و��دد ��و�0 و وا��
�0 ا��
ه دو�� ا/�
  ا����#� ا����ون :     �ا����� ا�6�رة


����وم ا�� )?

�ون ا�����
�
/ �#��رھ
 �و�م �وا&د �وو&�� وأ!رى إ�را?�� ، #�وو&( ��دد أ

 &�و�
ت و��وي ��ت ھذا ا����وم ا��
�ون ا���
?( ا�#
م وا�!
ص ، و&"�0 ا��
�ون �� -�را?م و�


 &�و�
ت و��دد $روط ا��3ؤو��� ا���
?�� وأ�3
ب �� -
ل �#��رھ
 �را?م @م �#�ا���
?( ��وم ���د�د أ
�راد و�ر�
��م و�ر��ز &"% ��دأ �وھري وھو ��دف إ. ا<&�
ء وظروف ا��$د�د أو ا��!��ف �
�� ا�� %�

ا��3م ا�#
م �ن ا��
�ون ا���
?(  - أ  / �ر��� و/ &�و�� إ/ ��ص : وأ3
3( وھو ��دأ ا�$ر&�� 
  : ا��وو&(


��ر��� ھ( �ل &�ل أو ا���
ع  ���
ول ا���ظ�م ا��ظر�� ا�#
�� �"�ر��� وا���رم و � ��
ا�#�و�� � �� &
�

ه و���3م ا��ر� ون ا���
?( و�!
�ف �"�
ت و��D و��#
�ب �����

ت ، ��
 أن ا��ر��� � � إ�% ����
!


 @.@� أر�
ن ا�ر�ن ا��
�و�( وھو ا��ص ا��
�و�( ��دد ا��ر��� و�� 
، ا�ر�ن ا��
دي وھو ا�#�ل  &�و���
  .ود � د ��
?( ا/�را�( ، ا�ر�ن ا��#�وي وھو رورة �و�ر إرادة ا��
&ل وإدرا�0 و����زه أي و�



 

 

  :ا��3م ا�!
ص �ن ا��
�ون ا���
?(  - ب 

ك ا��را?م ا��
�A� �3ن ا�دو�� ا�دا!"( أو ����
ول ا���ظ�م �ل �ر� ���� &"% �دة و�#داد ا��را?م ا��!�"�� 

 

ص �
���ل وا�رب وا��رح وا���3م و;�رھ!$�  .ا�!
ر�( ، و�را?م ا
   �ٌ ?�ا���
 ا��3طرة أي : ?(ا<�را ا��
�ون - ج 

 ا��
�ون . ا�#�و�� ذٌ ���� و ا���
��� و قٌ �ا��د� و ا���ث�وD ا<�راءات &�د ار��
ب �ر��� �#��� �@ل  
0  �
�ون ھو ?(ا���
 ا��
�ون أن إ�% رٌ ��$ أن �%�� 2003ا��د�د �"�3طرة ا���
?��  در �( أ��و�ر ��
م &

�راد ����
 ��@ل ���3 ���
ن ا�����- &"% ا&��
ر أن ا��ر��� ر;م �و��
 ���3دف ا
3�
�D ا ��
��#"ق �
�% �!�"ف �را�ل ا�د&وى ا�#�و��� ، ���0 �ن  ��
ا&�داء &"% ا�����- ا�$(ء ا�ذي ��رر �د!ل ا���
�� ا�#

  .�ذة ا��
�ون ا�!
ص �ن �واد ا��
�ون ا�!
ص و�در03 أ3
 ا��
��� ا�#�"�� �درس
  ا��د��� ا���طرة *��ون :ا������  ا�6�رة


 و����� ��
 

?( ا�!
ص ، �$�ل ا��وا&د ا��
�و��� ا��( ��ظم ا���
�م ا�#
د�� وا!� 
�ون ا����
�#رف �
 
���
م و����� ا�ط#ن ��� .ر�- ا�د&وى وطرق ����ذ ا


?( �ن ��ث ��و�ن ا���
�م و��و ��ظم ا���
ز ا��  -
 ، وھو �
�ون إ�را?( ��دف إ�% و��
 
ا!� 
ا��
�ون ا��وو&( �و- ا�����ذ ، وھو ��ظم إ�راءات �3ر ا�#دا�� و/ ��س �ووع ا�د&وى ، ��ن 

 
����ن أ�واع ا���
�م و�$��.�� ��?
�ن ا��وا&د ا���ظ�� �"3"ط� ا���� ���
��
 
 و$روط وا!� 

ة بٌ ��� �� ا��3طر �
<�راءاتوا��
��م و��و��م ، @م �ن ��� أ!رى ��دد ا��وا&د ا�!
 �  و ا��


��  ا�وا�ب��� 
�&
 ا@�
ت ت$�"�
ت ر�- ا�د&وى ا�
م ا���
�م ا��!� � وإ�راءا نٌ ��ٌ � ثٌ ��� ا���وقا��
 ����V وع إ�داءا��ق ا��د&[ �0 و�
م ا�د���و  وطرق ا�� ل �( ا�د&وى ا��د��� وطرق ا�ط#ن �( ا

�وا&�دھ
 و���ن إ�راءات ����ذ ا���م ، و�ذھب ا���0 ا�% ا&��
ر �
�ون ا��3طرة ا��د��� �ن �روع ا��
�ون 

?�� وھ( �ن ا��
�ون ا�#
م @م ا��وا&د ا���#"�� �ا��!�"ط ��و�0 ���- ��ن ا��وا&د ا���ظ� �"3"ط� ا��


م وا��(���  .�ون ا�!
ص ���ن ا&��
رھ
 �ن ا��
 ��Mراءات ا���
( و����ذ ا
   : ا����� ا�/ا�( �)��4%� �� ا�����0ت و ا��روس و�P�1�% �� T �������ن زوروا ��و�� ��ا�� ا�����ن 
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 ���در ا����ون : �ثا��� ث ا���

ا��
�و��� ، ا�� در ا��
ر�!( ، ��@. ا��
�ون ا��ر�3( وا�$ر�#� ا/3.��� ���"م ھ�
 �ن أ�ن ��A( ا��
&دة 
�ن � 
در ا��
�ون ا��Iر�( ، وا�� در ا��
دي أو ا��وو&( وھو ���و&� �ن ا���
?ق ا/�� 
د�� 

ا��Iرا�( و�- �وا��3
��3 وا/���
&�� وا�د���� ا��( ا��3ت ���
 ا��
&دة ا��
�و��� ��و��
 و�
د��
 �@ل ا�
وا���
�0 &"% ا���ر �3
ھم �( �$وء �
�ون ��ري ، أ�
 ا�� در ا�ر�3( أو ا�$�"( ��� د �0 ا�$�"�� 


 �وة��
  ا����#� <!راج ا��
&دة ا��
�و��� ��ز ا�����ذ وا��3
  .ا/�زام �#�( ھو ا�طر�ق ا��#��د ا�ذي ��3ب ا��
&دة ا��
�و���  �� ا/�زام 


ل ا��ر��
ن �ٌ �ا��
�و� �"�
&دة � درا ��رٌ ����3ا ا�� 
در �#��ر أن ٌ��ن�I$إ�% أ )
  ��ث �ر�- ا��



 

 


ت ا������ وا���
دات ا� أ@�
ء ��
�$� ا��ص ا��
�و�( و�

 ا�% ا���
�م �ا��.  
  .ھ�
ك � 
در ر���3 و� 
در ���3ر�� 

  
�  ����در ا����3 ����"دة ا����و���ا :ول ا��ط�ب ا

ا��
�ون  ئا�$ر�#� ، @م ��
د ئا��
&دة ا��
�و��� وھ( ا��$ر�- ، ا�#رف ، ��
دا�� 
در ا/ "�� ھ( ا3
س 
  .ا�ط��#( و�وا&د ا�#دا�� 

  ر��ا��A: ول ا�6رع ا3
  

�  ر��ا��A ��ھ�� : أو
ذ�ك ا��
�ون ا����وب ا� 
در &ن ا�3"ط� ا��!� � �M داره �( : " �- �دى ا����
ء ھو �
��$ر ا��� ود 

ھ( " ، أو  ا��وا&د ا��
�و��� �وا3ط� ا�3"ط� ا�#
�� ا��!� � �ذ�ك �(  ورة ���و��و- " أو " ا�دو�� 

 �وة ا<�زام �( ا�#�ل ���
م ا�3"ط� ا��?
����ور " !� � � �
;� ا��
&دة ا��
�و���  �
;� ���و�� وإ&ط

. � �و#0 �ووع وا���� أو ا�3"ط� ا��!� : �- �ول @.@� &�
 ر ���
�"� �"�$ر ������ ا��#ر��
ت ا
�وا&د �
�و��� �دو�� &"% $�ل و@���  ٌ��ن� ��0 ��وب���
 أن ا��$ر�- �ط"ق &"�0 ا3م ا��
�ون ا�

  .���و��

?�� وذ�ك ��3ب  و
در �#د �را�- دور ا�#رف وا�3وا�ق ا�� � )�أ �D ا��$ر�- ���ل ا� دارة 

�( �!�"ف ا���
/ت �ظرا ظ�ور ا�دو�� �(  ور��
 ا��د�@� ��ث أ ��ت ����ر إ دار ا��وا��ن 
0 ���
ج ا�ز�ن طو�ل �( ���"ور و�#�د �0 و$#ور ا��
س �� ���
�� ور ا�#رف &ن �وا��� ا�#.�
ت ا/�3


�زا���0 ، ���دث ھ�
 &ن ا��ظ
م ا��
�و�( ا�رو�
�( ا��ر�
�( وا��( ���- ا��Iرب ����� )� 
 ا��
�ون ا��ظ
م

ء ا�� در ا/3
3(  ا��#روف �
3م �و�ن /و ��و( ا/��"و3�3و�
&دة ا��
�و��� @م ��#��ر ا���"

��?
  . ا�3وا�ق ا��
 ا�دو��ا���ردة ا��"ز�� ا� 
درة &ن ا�3"ط� ا�#
�� ا��!� � �(  ا�#
�� ا��وا&د ���و&� ھو �-ا��$رو 
� در &ن �
&دة �
�و��� آ!ری ھو Vل  �#�
رة . ��ظم �ق أو ���و&� ��وق أو ��ظر أو Dٌ ��� (ا��

و��درج أ�واع ا��$ر�#
ت �( أھ����
 و�و��
 �3ب ا�دور ا�ذي �"#�0 . ا�3"ط� ا��!� � �( و@��� ���و��
 
   . ا>!ر �"�#ض�( ��ظ�م ا���
ة ا/���
&�� ؛ و�ن �ظ
ھر ھذا ا��درج !وع ا��#ض ���

 �#"وھ
 (ا�� �
� ورة ، و�وب ���د �ل  ورة �ن  ور ا��$ر�- �( ا��وة 
ت�#را��$ �درج &"% ٌ�ر�ب�
3
3( أو ا�د�3ور �#"و &"% �ل �ن ا��$ر�- ا�#
دي ا� 
در &ن ،�
��$ر�- ا�ا��ر��
ن وا��$ر�- ا��ر&(  

  .  ا� 
در &ن ا���و�� ، وا��$ر�- ا�#
دي �#"و &"% ا��$ر�- ا��ر&(

ء!� � �( ا� ل �3ن ا��$ر�- ھ( ا��ر��
ن ، و ا��$ر�- �
�ل ��ا�3"ط� او I�X�  ث ���ن��� W3أو ا��


���
ء  را�� أو I�>��3 �"����3ل و��ون ا��
  . ازا��0 وو�ف ا�#�ل �0 �ر�- �و�0 ا��"ز�� �
  ����Aر�� ا����ود : ا3و�8 ا�6�رة



 

 


 إ�% أ��
م ا�$ر�#� ا<3.������، و�ط"ق  ا��$ر�- �دل �( ا/ ل &"% � در و أ ول ا�$رع ا����3د 


 ] &ز و�ل &"% &�
ده �ن !.ل � ط"D ا�$ر�#� �دى ا�����
م ا�$ر&�� ا��( �ر����� ا
ء &"% �


 و ���
 ود���
 أ�د ر3"0���

م �
�$ر�#� /��3���
 ، و��3ت ھذه ا��� Aل �"!ط
،  ، ��ث / ��

ء ا�$ر�#� وا$�ق$�M� م
، و�#�( ا�#�ل &"% 3ن ا��وا&د و��
ن  � ط"D ا��$ر�- �ن ا��#ل $رع ��#�( �

 )�
�( �و�0 �# 

ء �"�� 

م وا��ظم وھذا ����� ل"  . $رع ��م �ن ا�د�ن �
 و % �0 �و�
"ا
�أن  
�( ا�# ر ا��د�ث �#�( و-  ��I ���و�� و�ق إ�راءات  0��� ، %�
�ن $رع ھو ] ��3
�0 و�#

�( ا�د�3ور �وا3ط� 

�� 3"ط� �3طر�� �� وص &"��& 
 .  ا��ق ھذا ا�د�3ور ٌ!و��

�ر�ف ا��Aر�� : ا�6�رة ا�������  

 �� وص ا�د�3ور ، وھو  �� ة
&دا���� د �0 �ل �
&دة ���و��  
درة &ن ا�3"ط
ت ا�#
�� ا��!� � و

و�0 �#ر�ف آ!ر �� د �0 ا��وا&د ا��
�و��� ا��( . ا��
�و��� ا� 
درة &ن ا��ر��
ن وھو ا��$ر�- ا�#
دي 

 3"ط� �!� � �����
 ا�د�3ور ھذه ا� .��� �
��$ر�- ا�ر��( �@. أو ا��$ر�- ا�#�
ري �#�.  

 ا��Aر��ٌ  أھ���ٌ  : ا������ ا�6�رة

ن ثٌ �� ه، � 
در أ�دم ھو فا�#ر �
ن إن و �"�
�ون �ٌ �ا�ر�3 ا�� 
در أھم ھو -ٌ �ا��$ر� �ا��ر���  (

م ! )�
ن �وا�ده ?�. أو $�0 ��#دم إ/ أ�0 ��ا�و�% �� در �"�
�ون و��
 طو�. أ�
 ا��$ر�- 

 و ���
ا��طورات ا��( و�#ت �"����#
ت و��دم ا��$ر�� و ا�3
ع �ط
ق ا�#.�
ت ا/���
&�� و�@ر��
 و�$


ره � درا 3ر�#
 �ن ��ث ا�و- وا� �
;� ر3وخ ��رة ا��&
�دو�� أدى �
��$ر�- إ�% أ!ذ ا� دارة �
��"&
�  .  ��3ط�- أن ��وم �
�دور ا�ذي �"#�0 ا�#رف وأ�@ر د�� و

 ��  ��ا��Aر���#ص : ا�6�رة ا�را�

 ��3ل إ@�
ت -�� 
� ��$ره و�وده واط.ع ا��
س &"�0 $�ل ���وب ��
 ��3ل ا�ر�وع إ��0 و��ون وا
�   .  �ٌ �ا�ر�3 ٌدة�ا��ر (

��$ر�- ا�ذي � در �$ر�� �#��� ����وھ(   :  دٌ �وا���ر �ٌ �ا�#�و�   -� ب���س ! 
?ص ا��
&دة ا��
�و��� 


 �ظرا /���
ء  �� ا���ر�د وا�#�و��� ��ن �ن ��ث ا�$�ل ���ن ا&��
ره �
�و�
 &ن ا���ط / �#��ر �$ر#�
  .ا����#�  رقا�ط � دوره و�ق ا�$�"�� و

 -  0#���ق ا�و�دة ا��$ر�#�� �"دو�� ��0 � در &ن ��� �!و�� �� وص ا�د�3ور ��ث ��3ل و

ؤه  و�#د�"0 وIا�.  


 دون �د!ل إرادة � �رة وا&�� �ل ��و�%  - �?

��$ر�- / ���ون �"�� � �!� ��
� در &ن 3"ط� &
�( ا�دو�� � �!� ��
  . و#0 و �
;�0 3"ط� &

  
  ا��Aر�� "�وب : ا������ ا�6�رة

 */ )�
��
  ����د �"�"�
?�� ��ث � در �ن ��� �!� � ر��
 / ��ون &"% درا�� �
�#رف ا�3
?د و�


ت ا���
&� و/ �را&( ! و ����
  . �#�ر &ن �



 

 

ا��#
�.ت  �
�د و "ب ، ��
 ا�0 �#��د &"% &�"�� ا�����ن و�ذ�ك �3و�� �#د�"0 ا��( �!ل �
��3رار• 

�ون و�ز�د �ن��
�راد �( ا<ط.ع &"% ا��وا��ن ��
 �ؤدي إ�% ��دان ا�@�� ��  .  #و�� ا


 ا�!
 � &وض • ���

ن إ�% و�3"� ������ �( �د ا�دو�� ��#"0 �!دم � ��� !د�����ول �( �#ض ا
D�
ٌ�
�أ� ٌ در أ�0 ��
 ، ا�#
�� ا�� 
Iوط �3
��3  ��ت .  

  
  ا��Aر�� ��ا�ز : ا���د�� ا�6�رة


رات و أ��
ظ ��ددة ��ث � 
غ  ذات ���و��  ورة أي : ة ��ر�3 ٌ���و@ (� �-ا��$ر �ن�دو  • �&
�راد ا�����- وا�� / �@�ر أي ا ھذه ��دوا و�ذ�ك ����� �
;�  ��ا��
�و� �وا&ده�
ز&
ت��وا&د �� 

�رد �ل �#رف� ، ٌ��م�� 
وا/��3رار �( ، ��ث �3ود ا��ن و  ��
توا �ن �0&" �
 و ��وق �ن �0 �
�
  .� ا��#
�.ت وذ�ك �
�ر�وع إ�% � و 0 &�د ا��

  . ا��$ر�- �
�ون ���وب وا�ذي �#��د �( �وا&ده &"( طر��� ا�����ن •  
 ا�����-إذ ا�0 &
�ل ��م �( ����ق ا�و�دة ا�وط��� وذ�ك ��Mزام ���- أ�راد:  و�دة ا��
�ون دا!ل ا�دو��• 

 . و��0 �3روا� ����0ط�


?0 / �#د�"0 /  إ داره�3و�� • Iأو : إ� ��&

 ��#"0 ����3ب ��طور ا�#.�
ت 3واء �
�ت ا�����

ع ا�  . ���- ا��د�د�ا�� 
د�� و;�رھ
 وذ�ك �( 3ن �وا&د ���و�� ��.ءم وأو

  
  ا��Aر��ٌ  أ�واع :����� 

3
: ا���رة ا/و�% �  3(ا��$ر�- ا
��0 �وD ا�3س ��A( ا�د�3ور &"% ھرم ا��$ر�#
ت �( ا�دو��  

ره ا�3% ا��وا��ن وأ&.ھ��&
�

 

 و��
ن ا���وق ، ھذا �( ���و�0 ا��وو&( أ����
 و�وز�- ا�3"ط
ت ��
ا��وھر�� ���
ن ا�دو�� و�ظ
���ن أن و .ا����وم ا�$�"( ��و ا�و@��� ا�3
��� ا��( � در &ن ا�3"ط
ت ا��!� � و��3��% &"��
 ا�$#ب

�ن �#د�"0 وآ!ر  "ب �ل ا��Iر�( وآ!ر &ر�( �@ل ا��ر�ط
�( وآ!ر �رن ����ز ��ن د�3ور ���وب �@
"ك و�ر?�س ا���و�� و���"س ا��واب ��"" أو �
�د / ���ن �#د�"0 ا�د�3ور ا��Iر�( �ن ا�د3
��ر ا��
�دة 

0 ��
$رة &"% �وا��"س ا��$�3
ر�ن �ق ا�!
ذ ا���
درة � د �را�#� ا�د�3ور ، و�"�"ك أن �#ر

م ا���#"�� �
�د�ن ا/3.. " �#د�0 ا��ر��
ن �� و�ت @"ث و �3��
ءا/���( �/ ���ن أن ���
ول ا��را�#� ا

�( ھذا ا�د�3ور "�( �"دو�� وا��ر�
ت وا���وق ا/3
��3 ا��� و�و�
��ظ
م ا� 
  . 2011 د�3ور" ص &"��

 و ����ز �
��3و وا���
ت و� در &ن 3"ط� ا�د�3ور ھو ا��$ر�- ا��3�3A( �"دو�� و ��� ا��$ر�#
ت �@�

��3
3�
 ا�و@��� ا���، وا��( ��دد  &"�
 وھ( ا���#�� ا����3�3A ��ث �م ���و&� ا��وا&د ا��( ��

 $�ل ا�دو�����3
��3  ، ا�3"ط
ت ا�#
�� وا�#.�
ت ����
 ، �ظ
م ا���م �، و��دد ا���وق وا��ر�
ت ا

�راد ووا��
��مO� ��� ا��وا��ن ا

، و ��0 ���3د ���

 و�و����
�  !رى ���

����
  . ��3و��� ��
د?0 و أ��
�0 ا��( / ��وز �ي �
�ون �!

  ا�دو��� ا���6*��ت : ا������ ا�6�رة



 

 


�. ��ري &"�0 ا��
�ون ا�دو�(  �( ��رم ��ن دول و�ل ا��
ق دو�ا&د وا��#
ھدة ا�دو��� ھ( ���و&� �ن �

�ون ا��
�و��� �� 
ا��$�"� /��
ق ��رم ��ن ���و&� �ن ا�دول أو ����
 و��ن ��ظ�� دو��� ��دف ������

 
  . وا�ب ا��ط��ق �( ا�#.�
ت ا����
د�� �����
 ��?

ت أو ���ز ��ن ا��#
ھدات ا�@���
  .ا���#ددة ا/طراف أو ا/�"���� أو ا�#
����  ا/��


 ��ث �
ء �( ا�� ل و  (ا��
�ون ا�دا!".��
��� ا�دو��� &"% �أو�و�� وھ�
ك ����� ت &"% ذ�ك �#
ھدة 
27  
�ذ�ك . ""( ���ر�ر &دم ����ذ �#
ھدة �
 / ��وز أن ���3د أ�د ا�طراف إ�% �
�و�0 ا�دا!"���

���
��/
�
دق &"��
 @م ��$ر �( ا��ر�دة ا�رD� � ���3 �زءا �ن ا��
�ون ا�وط�(   � 
ا�دو��� &�د�
  .ا�دا!"( 

  ا���ق ������8 ا����ون أو ، ا���دي ا��Aر�� :6�رة ا������ ا�
  .�ن ا�د�3ور  ��70ص ا�� ل . ا��ر��
ن : وھو ا��
�ون ا� 
در &ن ا�3"ط� ا��$ر�#��  
  
 1  -  ����  ا���"دة ا�


 ا�3"ط� ا��$ر�#�� �#
 ��Xراءات )ا��ر��
ن(ا��$ر�- ا�#
دي ھو ���و&� ا��وا&د ا��
�و��� ا��( ���، و
�راد أو ����م و��ن ا�دو�� �( ���- ا���
/ت �ا��( �ص &"��
 ا�د�3ور � د ��ظ�م ا�#.�
ت ��ن ا

&"% ��ظ�م �
�ل ��رع �$��ل 
ت أو �دو� ���
ت� رةو ا��$ر�- ا�#
دي �د ��!ذ  و  .ا/���
&�� ا��!�"�� 
�#�ن �ن �روع ا��
�ون �@ل ����ن ا��#
�.ت ا��د��� و ����ن ا�#�و�
ت و�د ��!ذ  ورة �$ر�#
ت ���ر�� 

�( ا� )�A� د ا�د�3ور و#� ���
  .�ر��� ا�@
و�#��ر ا�3"ط� ا��$ر�#�� �( �ل دو�� ھ(  
��� ا/!� 
ص ا� �ل �( و- ا��$ر�- و�- ذ�ك �Mن  


��ر �رت &"( إ$راك ر?�س ا�دو�� �( و- ا��$ر�- 3واء &ن طر�ق �
 �#ط�0 إ�
ه �ن �ق ا�د3

  .  ا��راح ا��$ر�#
ت أو ا/&�راض &"��

�

د�ن ا��
��� ��!�ص ا��$ر�- �� :�ا���ظ�م  ا�#
م ا�#�و ، ��ا��د� وا��
��3رة ا���وق وا��ر�
ت ، �ظ
م ا

?( ، ا��3طرة ا��د��� ، �ظ
م ا��3و
ت ، ا��ظ
م ا�ر��( ا��&
ن ، �ظ
م ا�وظ��� ا�#�و��� ، �ظ
م ا���


��� و�#
ھدات ا���
رة ����Aم ، �
�ون ا�ا�، �ظ
م ا���
رك ، ا��#��ر وإ&داد ا��راب ا�وط�( ، ا�!و  � و

ت وا���#�
ت �
  ...، ا��رب وا�3"م ، ��3Aس ا���


ت ا��ر�  

�� ا�!.ف 
ن �( ��دان ا��
�ون ا�#
دي �����D أن ا!� � )�ددة إذ / ��وز ��
وزھ
 و
  .��ن ا��ر��
ن وا���و�� ���I( ا�"�وء إ�% ا������ ا�د�3ور�� 

�( ���ب ��"س ا��واب أ  -
ء ا��ر��
ن ، ��ث �و
ر�- ����رح �$
ر�- ا��وا��ن ا���و�� أو أ&$� 


ت ا��را��� أو ا������ ا���و�� ��و- ����ب&
���
- ���ب  ا��وا��ن ا���#"�� �����"س ا��$�3
ر�ن ، 

 
ا���"س �دول أ&�
�0 و�! ص �وم وا�د �( ا�$�ر &"% ا��ل �درا�3 ���ر�
ت ا��وا��ن و�ن ����

ل �� )�ا���د�� �ن ��ل ا��#
ر� ��ن �( ا�د�3ور ا��د�د �م ��"�ص  .��
ت ��"س ا��$�3
ر�ن 

� ا�3
��� و� وت &"% ا����ر�
ت ��
 �م �
���را��� ا���و�� وا��$ر�- و���% ��"س ا��واب  
�ب ا�

ء ا�"��� ا��$�ر�� ��ن ا�Iر���ن �"� ل �( ا��زا&
ت ���Iا� 
��.   



 

 

  
 ا������ء - 2

ن ، ����

����3 �"��و�� ھ�
ك ����ن طرف ��"س   ��� ا�ذن�ن �"��و�� أو ا��"ك 3ن ا��$ر�#
ت ، 


�� ا���و�ض ا/رادي ، ��ث �D�3 �"�ر��
ن ���و�ض ا���و�� �M دار � 
ا��واب و�ط"ق &"��
 أ�
�( أ�ل ��دد  

د�� &"�� �"� 
��

 &"% ا��ر��
ن ��ل 3ر��  .ا��وا��ن ���0 ��ب &ر

 
��
  .أو ا�#ط"� ا��ر��
���   ��� ا��رورة@
  ا���ك طرف �ن ا��Aر�� - 3


 ا�3"ك �"ھ�
ك &دة ���  :�$ر�- �
/ت ��د!ل 

ت �د�دة &�د  :ا��
�� ا/و�% �
   .�ل ا��ر��
ن أو أ�د ��"0�3 و�( ا��ظ
ر إ�راء ا��!
 ���
&�د إ&.ن �
�� ا/�3@�
ء و�
�ت �وزة ا��راب ا�وط�( ��ددة أو و�- �ن ا��داث �
  :ا��
�� ا�@

  .�#ر�ل ا��3ر ا�#
دي �"�ؤ33
ت ا�د�3ور�� 
 ��

ره : ا�@
�@�ا����&

�ن ��ر�� ��
ر�3 �( ��% ا��أ��ر ا��ؤ���ن و�
 ��ق �"�"ك �"� وا�د�ن وا�


رة ا"ك ا� .��
ت ا�د���� ا���#"�� �ا�$ؤون ا�د���� و- ا��$ر�- ا�#
دي ��ث ��
رس ا��M� ؤ���ن��
  .وا��!و�� �0 � ر�
 �وا3ط� ظ�
?ر 


�ن دوام ا�دو��  : ا��
�� ا�را�#�
ر ا��"ك ر?�س ا�دو�� و��@"�
 ا��3% ور�ز و�دة ا��� و��&
و�
وا��3رارھ
 ��3ر &"% ا��رام ا�د�3ور و�3ن �3ر ا��ؤ33
ت ا�د�3ور�� و&"%  �
�� ا/!��
ر 


ت ��ث ��
رس ا��"ك ھذه&
ا���
م ����% ظ�
?ر �ن  ا�د���راط( و��وق و�ر�
ت ا��واط��ن وا���
  .ط
ت ا��!و�� �0 ��ص ا�د�3ور !.ل ا�3"

   ا���ظ��� ا����ل أو ا�6ر"� ا��Aر�� : ا�را��� ا�6�رة
�( �دود ����0 ا�د�3ور  ا��ر���( � ��A( وٌ  
�#ا�@
�@� و �� د �0 ا�"وا?D ا��( �!�ص ا�3"ط� ا�����ذ�� �و

�� و ��ون ا!� 
ص
�"�$ر�- ا��ر&( ا�3"ط� ا�����ذ��  ��ث �� ل أ��
�0 دون أي �#د�ل أو إ

 و��$�ل ھذه ا�"وا?D �ن � وص�?

 أ "�
 / ا�3@� 

 �"�درج  ا!� ���ر��� �ن ا�&"% إ�% ا�د�% و

  .ا�����ذ�� ا�دا!"( �"3"ط� 
ا� 
درة &ن ا�3"ط� ا�����ذ�� ا���و�� ��
 أن  ����وا���ظا��رارات ا/دار��  وا��$ر�- ا��ر&( ھو �!�"ف 

  .ا����(  ا�ط
�- ذات !�"ف ا���
 �ل�� ���ط  ا��ر��
ن / ���ن أن
و��
رس ا��$ر�- ا��ر&( ر?�س ا���و�� و���ن أن ��وض أ�د ا�وزراء وھو &"% @.@� أ�واع ا��$ر�- 

  . ا�����ذي و ا���ظ��( و ا��ط(
  :ا��Aر�� ا����6ذي  -   1
  D?و�ط"ق &"�0 �وا�إ�% ف��د �ٌ �ذٌ ��� �درة ��ن ا��وا ذٌ ���

 �و- ا�����ذ ذ�ك أن  ا��ر��
ن &ن ا� �#وو

 ��
ا���
 �ل وا��ز?�
ت وذ�ك ����� ا� 
ل �D ��و ��ذٌ �ا���� D?ا�"وا ����ل ثٌ ��ھذه ا��وا��ن ��ون &
  .ا���و�� �- ا�وا�- 

   : ا��$ر�- ا���ظ��( -   2 



 

 

 و ��ا���و� ا�� 
�D وإدارة مٌ �وا��#" وھ( ا�"وا?D ا��( ��ظم ا��را�ق ا�#
�� �@ل �ر�ق ا�#دا�� وا� ��
  . �� ا���و� ا�� 
���Dر ��3 ا���"�� أ��
 ثٌ �� &
دي ا���و�� إ�% �-ا��$ر ا�3
د

  :��$ر�- ا��ط( ا -   3

 ا�3"ط� ا�����ذ�� ��دف  �#� D?ظ�ھ( �وا�
�ظ� &"% ا� �� ا�#
�� و  ا���
&"% ا��ن ا�#
م و ا���

�
� � 

ل ذ�ك �وا?D ��ظ�م ا��رور و ا�"وا?D ا�!@�� D?و ا�"وا �� �

/ت ا���"�� �"را�� أو ا��رة ��
  . ا�!
 � ��را��� ا�;ذ�� و ا��
&� ا����و��ن

ا���ظ���� ���و&� �ن ا��وا&د و/ �د أن ��رق ��ن ا��وا��ن ا���ظ���� وا��$ر�- ا���ظ��( ، ا��وا��ن 

��وا�. �� ل �
 أ��"0 ا�د�3ور  (ا��
�و��� ا����@�� �ن ا�د�3ور وا����"� �0 وھ�ا���ظ���� أ�3% �ن �ن 

ا��
�ون ا�#
دي وأد�% �ن ا�د�3ور و/ ���ن إ دار ا��ر �����ذ ا��وا��ن ا���ظ���� �#د �$ر�#�
 ا/ �#د 

 �"د�3ور ، !. � ا��ول ا���ون �رورھ
 و�و�
 &"% ا������ ا�د�3و����
ر�� �"�ظر �( �دى �ط

  ا�#
دي � در &ن ا��ر��
ن &�س �"�$ر�- ا��ر&( ا�ذي � در &ن ��
�ونا���ظ��( �@ل ا
  .ا���و�� 

  
 
@�
  ��$ر�- ا را�را :@

 ا/!�رة �� د �0 3ن ا��$ر�- و ا�� 
د�� &"�0 @م إ داره �ن ��ل ا�3"ط
ت ا��!� � ��ث ��وم ھذه

 ��Xراءات ��و- ا��
�ون &ن طر�ق  �
;� �وا&ده �$�ل ���ن ا�د�� و ا�ووح �( ا���
�( و#

  . ا���ررة وھذا �
 �#رف �0�3
  

  �ن ا��Aر�� ا����3 :ا�6�رة ا�و�8  
��3 ���
ء ا�دو�� و�ذ�ك ��و �!�"ف &ن ا��$ر�-  
3�
 ا�0 �#د ا�ر��زة ا�� �I�
ان �و- ا�د�3ور أھ��� �

��3

 ا��3��  ا�#
دي 3واء �ن ��ث و#0 أو �#د�"0 و�!�"ف ا�دول �( إ داره �3ب ظرو
  : و���ز �
���ن 

  ا3و��ع �Eر ا�د���راط�� �
�� - أ
  : ��ث ��م و- ا�د�3ور �3ب إ�دى ا�طر����ن 

  . وھ�
 � در ا�د�3ور &ن ا��
�م و/ ��"ك ا�$#ب ا/ ا��وا��� أو ا�ر�ض :��� �ا�• 
- ا�دھ�
 ) ��"س �3�3A( (��ث ��#
�د ا��
�م �- ھ�?� ��@�"�� ���!��
 ا�$#ب  :ا�#�د • ���$روع 

0�"& ���  . ا�د�3ور و�#رض &"% ا�طرف ا�!ر �"�وا
  ا3و��ع ا�د���راط��  ��� - ب

�( ا�����#
ت ا�د���راط�� ��ون 3"ط� و- ا�د�3ور !
� � �"$#ب و��م ذ�ك &ن طر�ق :  
  • )3�3Aراده � د ��و�ن ���� أو ھ��� : ا���"س ا���أو ا���#�� ا����3�3A ��ث �!�
ر ا�$#ب &ددا �ن أ


ذ��"� 
  . ��وم �و- د�3ور �"دو�� و�ذا�ك ��ون وا��
ا���و�� ا��
?�� �و- � وص د�3ور�� &"% $�ل  طرف ��وم ھ�?� �#��� �ن :ا/�3��
ء ا�$#�(  • 

  . �$روع د�3ور �#رض &"% ا�$#ب ���دي رأ�0 ��0 &ن طر�ق ا/�3��
ء



 

 

  • � 
  ب طر��� �"د���راط�� ��ث ���- ��ن ا/@��ن أي ا���#��و ھ( ا�3 :ا�طر��� ا�!

ر ا�$#ب � درا ��ل 3"ط� �( ا�دو��ا����3�3A و ا/�3��
ء ا�$#�( ��&
� .  

  �ن ا��Aر�� ا���دي :ا�6�رة ا������ 
  
  :��ر و- ا��$ر�- ا�#
دي �( �و&�ن �ن ا�ظروف ھ�
  ا�ظروف ا���د�� - أ
  ���
   :����ز �
��را�ل ا��

  :�ر �� ا�*�راح  -  1
و��3% �$روع  ا��راحو- ا��$ر�- ا�#
دي ��و ��دأ �(  ورة ���
 وھ( أو�% ا��را�ل ا��( ��ر 


�ون�  .  
  : �ر �� ا�6 ص - 2
إ&داد ��
ر�ر  ��
ل �$رو&
ت ا��$ر�#
ت ا����ر�� إ�% ا�"�
ن ا���!  � �
���?� ا��$ر�#�� ��� �
 و 


��A$�.  
  : �ر �� ا��وا;�� - 3


 و��م ا��وا��� &"% ھذه ا��$رو&
ت �#رض �$رو&
ت ا��$ر�#
ت &"% ا���?� ا��$ر�#�� �"� و�ت ��"&

ء ا���?� ا��$ر�#�� ا��
ر�ن�;"��� ا��ط"�� أي �� و��
 &"% ���Aد أ�@ر �ن � ف أ&

دة �& .  

  :�ر �� ا�Cدار  -  4
��ر �و- ا��$ر�- ا�ذي  
د�ت &"�0 ا�3"ط� ?ھو &�ل إ�را
( �� د �0 ��
م ر?�س ا�3"ط� ا�����ذ�� �

�ن ا��ر �ر�
ل ا�3"ط� ا�����ذ��  ٌذي���� �ر3وم ��و�ب ذ�ك ٌ�م� و  .  ذٌ ����ا�  -ا��$ر�#�� �و��
  . ، و ذ�ك ���د�د �
ر�W أ��
�0 ا�دو�� �نٌ �وا� �ن �
�و�
 �و �0 �د ا��د �-ا��$ر ذٌ ���� &"% �
��3ر

  : �ر �� ا��Aر - 5
�� إ&.م ھو 

ص �!$� ���ن ��%  .�ٌ �ا�ر�3 ٌدة�ا��ر (� �$ره قٌ �طر &ن � دوره ا�����- (� ا


�ون ���"0 أ�د ٌ#ذر� / و ��#"وم إ/ �ف��" / ��
&دة ٌ�
��ط� �0 إ�زا��م��
�- ا��$ر ��
ذ ٌ��رر� ا�0 إذ  �

&دة�� ��

ر أن د�ك &�� ٌW ا��$ر �$ر� ٌ- � �دد إذا إ/ ���
ذه ا���دد Wٌ �ا��
ر ھو ٌ#د�  �ٌ �ا�ر�3 ٌدة�ا��ر (

ر �
��$ر ا��ر��
!ٌ 
  .  �ذ�ك /��

 
  ا�ظروف ا�:�ر "�د�� -ب 

��#ذر ا�#�
ده / /��3
�� ا�#�
ده (أي ا�ظروف ا��( / ���ن �#�
 ���"س ا��� إ دار ا��$ر�#
ت ا�.ز�� 
�3?�
?���ن، ��ث �A!ذ و- ا��$ر�- ا�#
دي �
���ن ا ) � #و�� و�طء ا<�راءات ا�#
د��/  
  : ھ�
   ��� ا��رورة  -  1

  ھو �
 � در &ن ا�3"ط� ا�����ذ�� ��@"� �( ر?�س ا�دو�� �ن �رارات و أوا�ر �$ر�- ا�رورة

 3ن ا��$ر�- ا�#
دي �( ;��� ا�3"ط� ( ��وا��� �
�� �ن �
/ت ا�رورة ���و ھ( ا��
/ت ا��( ��#�ن 

0"� ��

ت ا�.ز��)  ا��$ر�#�� ��
�� &ط"� ا���"س ا��$ر�#( أو ��
��� ا�
  �- ا�!
ذ �
  . ا��$ر�- &"( ا���"س ا��$ر�#( &�د &ود�0 �"#�ل�#رض ذ�ك 



 

 

   ��� �Aر�� ا��6و�ض - 2
ھو �$ر�- &
دي � در &ن ر?�س ا�دو�� �( �وو&
ت ��و�ب ��و�ض ��دد �( ا��
�ون ��ث أن 

 �#ض أ�واع ا��$ر�- ا�#
دي ���( ا�� "�� ا�#
�� ا/�#�3
ل �( إ دارھ
 أو ��ط"ب در�� �ن ا�3ر��
  . ا�را?ب و ا�ر3وم و �$ر�#
ت ا��D�"3 و ��ون ��دة ��دودة، ��$ر�#
ت 

  
 ��  ا��Aر��  ��6ذ  :را�

 

�. �"�ط��ق �ط"ق &"��� D� � )�� و����
�#د  دور ا��$ر�- �ن ا���� ا��!� � ���
ج إ�% إ�راءات �
  .ا/ دار وا��$ر : ��
ذ ا��$ر�- وھو �ن �ر�"��ن 

  �ر �� ا�Cدار : ا�6�رة ا3و�8 

ره  
درا �ن �$ر�#
ت ا�دو�� و ��&
ا/ دار ھو  وھو �و��0 ا��"ك أ�را إ�% ا���و�� �����ذ ا��
�ون �

�ن ا!� 
ص ا��"ك و� در ا��"ك ا��ر !.ل  $�
دة ا���.د �"�
�ون وھو &�ل ����ذي و��س �$ر�#(
وا��
�ون ا���ظ��( ا�ذي ��ط"ب ا��$ر�- ا�#
دي  ا/ دار ��م ا�د�3ور و ا�$�ر ا��
�( �ن  دور ا��
�ون و

  . �"د�3ور ط
����0ن � �و�ده �وا��� ا������ ا�د�3ور�� �"��Aد
  �ر �� ا��Aر : ا�6�رة ا������  

��$ر �( ا��ر � 
��
. ا�ر���3 ��% / �#ذر أ�د ���"0  �دةوھو و و�0 إ�( &"م ا��#���ن �0 ، و��ون ;

�ذا ��% ��$ر �
��ر�دة ا
  .��$ر !.ل $�ر �ن  دوره  �ر���3 و��ب أنو/ � �ر ا��
�ون �
  

  ا��Aر���ت � � "�8 ا����#�� ا�ر*��� :����� 
 ��  )� 

 �"د�3ور ��
 ��ث أ�������و/ھ
 ا������ ا�د�3ور�� ، ��ث �#�ل &"% �را��� ا��وا��ن و�وا


ء ا��ر��
ن و&�"�
ت ا/�3��
ء و��
ل إ���
 ا��وا��ن ا���ظ���� ��ل ����ذھ
 و�ذ�ك ا��ظ
م ا��!
ب أ&
 
� ���ثا�دا!"( ��ل �ن ��"س ا��واب و��"س ا��$�3
ر�ن ��ل �ط����) �
����
ا��وا��ن و  . �"د�3ور ط


�د�3ور ھو ا�&"% �ر��� �"�0 ا��$ر�- ا�#
دي @م ��وق �#ض �( ا�در�� ،  
�أو ا��$ر�#
ت �#"و �#
� / 
�� 
�ن �"�را�3م وا��رارات �ا��$ر�- ا��ر&( ، و/ ���ن ��$ر�- &
دي أن �!
�ف �$ر�#
 د�3ور�

 

د�
 أو �
�و�& 
����ق ا��!
��� أو/ �ن ��ث ا�$�ل @م �ن ��ث . ��ظ���
 ا���ظ���� أن �!
�ف �
�و�
  .ا���ون 

   :  �ث ا�A<ل �ن
�( ا�د�3ور  3
طر و�ا� - دون ا��رام��$ر��ن �و-  ����ق 

ن ��م ا/�راءات ا��� وص &"��� ،

����ن  و#0 &ن طر�ق 3"ط� ;�ر ، ���
�!� � أو ����ذ ا��$ر�- دون �$ر أو � و�0 دون ا;"��� �ر��
"� 

�م أن �������� 
   .��- &ن ����ذه �ن �"�
ء ���3

  :�ن �� �� ا��و�وع 
�و��
 أ��
م ا��$ر�- ا/&"% ��0 � )�����ق ا��!
��� اذا ��ن ا��$ر�- ا/د�% �
&دة �!
�ف 

  .و��#
رض �0# 



 

 

  
  ا�6ر"��ٌ  ا��Aر�ٌ��ت � � "�8 ا�ر*��� : ا�و�8 ا�6�رة

�ذا ا�د�3ور  �!
��� ھذه ا��$ر�#
ت �"�$ر�#
ت ا�#
د�� أي ا��وا��ن و ��م �وا3ط� ا���
�م �"��Aد �ن &دم

ء ا�#
دي و���3واء �ن ��ث ا�$�ل أو ا���ون ، ��ث ��و�% ھذه ا�   .ا/داري  � �ل �ن ا��


ء ا�#
دي ��
���وم �
�ر�
�� &ن طر�ق ;�ر ��
$ر و�ظ�ر �(  ��I ا�د�- �#دم ا�$ر&�� ، �����- �ن 
 
&ن �ط��ق ا�"وا?D أو ا��رارات ا��!
��� �"�وا��ن ا�#
د�� أو �"د�3ور �ن &دم ا�$ر&�� ��#"ق �"�
ء ���3


��ظ
م ا�#
م ، ودور ا���
�م ��ف &�د �دود ا/���
ع &ن �ط��ق ا��
�ون ا��� )� 
#�ب $�. أو ��و�

ء ھذه ا�"وا?D ;�ر ا�$ر&�� Iدون أن � ل ا/�ر إ�% إ� 
��"& �   .ا��زا&
ت ا��#رو



ء ا/داري  ا�
$رة &"% ا�"وا?D وا��رارات ;�ر ا�$ر&�� ، ���"% �( ا���� ��
&�س ذ�ك �0 ر�

ء ا�.?�� أو ا��رار I�M� ا/داري ���م )
��
�
ء ��3ب ا���
وز �( ا�#�3
ل ا�3"ط� ، I�/د&وى ا


�ف �"�
�ون أو ا�د�3ور اذا ط"ب ��0  
�ب ا�� "�� ذ�ك !.ل �دة �ا/داري ا�! 
  .��ددة �
�و�
  

  ا��وا��نٌ  د��ور��ٌ  "�8 ا�ر*��� ��دأ أو ا���د��ٌ  ا��Aر�ٌ��ت � � "�8 ا�ر*��� : ا������ٌ  ا�6�رة
#�ب $�. أ�
 �ن ��
�م �( ا/���
ع &ن �ط��ق ا��
�ون ا���ن ��ث ا�$�ل / �و�د !.ف �ول �ق ا�

ا����A3 &"% �وع ا�د�3ور ھل ھو د�3ور ��ث ا��ووع ����دث &ن د�3ور�� ا��وا��ن ، وھ�
 ��و�ف 

�� ا�د�3ور ا��رن / �@
ر أي �$�"� ، ����ن �#د�ل ا�د�3ور ا��رن �وا3ط� �
�ون � )���رن أم �
�د ، 


�� ا�د�3ور ا��
�د �. ���ن �#د�ل ا�د�3ور � )� 

�ون ا�#
دي �#��ر �#د�. د�3ور�
 ، أ���
�
دي ، &


&دة ا�د����
�
�� ا��#
رض �#��ر ا��
&دة  ��
�ون &
دي ، � )�
 �#د�ل ا��
&دة ا/&"% �ر��� و����� /

  .ا/د�% �ر��� �
ط"� و;�ر �$رو&� 
 

  ا��رف  :ا�6رع ا����� 

 ��دة طو�"� �- ا&��
دھم ��Mزا���0 وأن � ��A3� ع 3"وك �#�ن �! وص
ھو ا&��
د ا��
س &"% ا��

� 

���0 ��3"زم �زاء �
د�! .  

�#رف � 
وا��
&دة ا��
�و��� �!�"�
ن �ن ��ث أن ا��$ر�- �
&دة ���و��  
درة &ن 3"ط� �$ر�#�� ����

$#ور�
 واطراد 3"و��م �! وص  ا�#رف ھو �
&دة �
�و��� ;�ر ���و�� و 
درة &ن �#
�ل ا��
س /

ت ���A3 وا�#رف ھو أول � در �"�
&دة ا��
�و��� �ن ا��
��� ا��
ر�!�� ��ث �
ن ��.ءم �- ا�#����

  . ا/���
&��  �- ا��3
3( ��ث �و�د �- ا�#.�
ت� ��ل ظ�ور �
 �#رف �
�دو�� وا�����ا��د�
"� ��3��

�� ا�#دام �ص �$ر�#( �� )�.ت �#
�وھو �ن ا�� 
در ا/���
ط�� �"�
�ون ��ن / �ط�ق ا/ 

���

ل ا��وال ا�$! �� �Mن �وا&د ا�د�ن ��3ق ا�#رف  ا���� )� 
  .، أ�
  


ن ا�#رف  :او/ Vار  



 

 

  ا�ر<ن ا���دي: ا�6�رة ا3و�8 
0 �
�� ا�#�ل �( ا���
&� و �
�ر�ن ا��
دي ھو ا/&��
د  وھو 3"وك �#�ن ا���ا&�
ده ا��
س ��دة طو�"� 

  : ا��
&0 ��ن �$روط  &"% ھذا ا�3"وك و�وا�ر ا�#�ل �0 و

 أو � -         �&

 و���$را &"% �ط
ق وا3- ا����

 أن ��ون &���.  
  .�دة طو�"�  �#�ل ���0ث �وا�ر ا 
�ون �د��� أن -         
طردا ���3را ���ررا �
��ظ
م ;�ر ���ط- ل ����0ون ا�# -         � .  
  .) ا�@Aر �@. ( �ون ;�ر �!
�ف �"�ظ
م ا�#
م �أن  -         

  
  ا�ر<ن ا����وي : ا�6�رة ا������ 


�ز � �&
&�و�� ، ور3وخ ا/&��
د �دى ا��
س  &�0 ٌ�ر�ب� 0ٌ �&" !روج و�ل 0ا���وھو $#ور ا���
�
  . ��� ا��$ر�- ا���0 �
�زا�ز
��ذه ا/!�رة / ��و�ر &"% ا�ر�ن ا��#�وي ��( ;�ر �"ز��  و ، ���
��رق ھ�
 ��ن ا�#رف وا�#
دة ا/��

�3
ت ����
 �$�رك �- ا�#رف �( ا�ر�ن ا��
دي وھو ا�#�ل ��
 �د
�( ا��� 
ة طو�"� و� �� ���د�م ا��دا�
  .ة ا&��
د�� و���3ر

  
 �����: ��*�6��  رها�� و ا�����ز ��ن ا��رف وا���دة ا


�.ت ا��
��� وھ( ��و�ر &"% ر�ن �
دي ��ط وھ( �وا�ر ا��
س  #��

 ھ�
 ھو ا�#
دة ا���#"�� ����� 
�

دة ا/��
��� �@ل ا<�را��
ت �( ا���
ھ( و&دم ����ل #�
&"% ا��
ع 3"وك دون $#ور ��Mزا���0 و�#رف �


&� ا����و��   .ا��
�ل �3ؤو��� �"ف �( ا��
  .#رف و�طرح &"% ا��
( إ@�
ت ا�

  
�� ا����ون ;روع ;� ا��رف �ط�ق :����� �  ا�و

�( ا��
�ون ا���
ري  �( ا��
�ون ا��د�( ��ون ���. �"�وا��ن و 
ا���ري ��ث �"#ب  ا��ري وو  ا�
�( ا���
ل ا����( ا�دو�( وا���ل ا���ري  
��3 �"�
�ون ا�دو�( �A;"ب . ا�#رف دورا ���
 ا���
� 
ا�


 �و�د �( ا��
�ون ا�د�3وري أ&راف د�3ور�� وھ( أ&راف دا!ل �ؤ33
ت �وا&ده أ&راف دو��� ، ��

ء ھذا ا�#رف  98ا�دو�� ��#��ن ا�وز�ر ا�ول �ن !
رج ا��زاب و�م !ر�0 �( �#��ن ا��و3�( Iن �م ا���


ت ا��$ر�#�� �
  .و�#��ن ا�وز�ر ا�ول �ن ا��زب ا�ذي �� در ا/��!
�( ا��
�ون ا/داري ھ�
ك أ&راف %��  
�! و ) �
3��ر�ق  مٌ ���ظ أو &�ل �ر�� رٌ ����3 ا��#��دة بٌ �ا

م وھذا ا/��3رار �( ھذا ا/3"وب&  S$دة��&

�و� ��� ٌ� �  .  �ٌ �&ر

   

  ا�Aر��� ا�����2  ئ���د :ا�6رع ا����ث 



 

 


ر أن ا����#د ا�$ر�#� � درا �ن � 
در ا��
�ون ا��Iر�( ��&
� ���3د �) ��
��ٌ
 ��
� وص  إ�% ا�#

م �
�ك �ا�$رع ، �( ا��Iرب &"% �3ب ا/.  


دئ���#د � درا ���راث ��
  و 
�� و ا�$! �� �ن زواج وط.ق و ��Oوال � درا �#د ٌ#��ا�$ر 

 ا�$�#� وا���� و�( �#ض ا��وا��ن ا���
?�� وا��د���  طور (و� ا����ظ� رٌ �Iا� �"#�
رات�
ا�����ظ و�
  . وا���
ر��

  

   �و *وا"د ا��دا� �ا����ون ا�ط��� ��دئ� :ا�6رع ا�را��  

 ا��( �#رض &"�0 وإ/ ا&��ر �ر���
 ��ر��� إ��
ر �

 دام ا��
( �"ز�
 �M دار ا/��
م �( ا���

�را;
 �$ر�#�
 / �د �0 �ن ا�"�وء إ�% ��
د�ا�#دا�� ،  )
ا��
�ون ا�ط��#( و�وا&د ا�#دا��  ئ#�د�
 ��د ا��
3
ن و��ون � درھ
 ا/��
م ا/� 
ف ، وھ( ���وع  و�X� )&
ا��وا&د ا��( ���م ا�3"وك ا/���

ا/دراك ا�#�"( ا� 
?ب ، أ�
 �وا&د ا�#دا�� ��( �وا&د �@
��� ��دف ا�% ا�
�� ا�#دل ��ن  ا��طري ا�3"�م و

د �( اط
ر ��م ا/3.م &"% ا&��
ر أن أ��
م ا/3رة ذات���/
� )
أ@ر  ا��
س ، ��
 أ�زم ا��
�ون ا��

  . $ر&( 
 : ا����� ا�/ا�( �)��4%� �� ا�����0ت و ا��روس و�P�1�% �� T �������ن زوروا ��و�� ��ا�� ا�����ن 

http://bawabatel9anon.blogspot.com  
  
  

  ا����در ا����6ر��   :ا��ط�ب ا����� 
ا��$ر�- ، ا�#رف ، ا�$ر�#� ، ا��
�ون ا�ط��#( ، �وا&د ا�#دا�� ، : ا�� 
در ا/ "�� �"�
&دة ا��
�و��� ھ( 


ء وا���0   . أ�
 ا�� 
در ا����3ر�� ��( ا��
 �   ا����ء  :او

 

?�� ا��( ��و�% �ط��ق ا��
&دة ا��
�و��� و���@ل �( �!�"ف ا���
�م و�� د �0 أ�وھ( ا�3"ط� ا��

ره � درا ���3ر��&
� 

م وا��رارات ا� 
درة &ن �!�"ف در�
ت ا��
�م وھو ا����وم ا�ذي �������
 ا�


ء .  �ٌ �ا��
�و� �"�
&دة  . ء ا��
&دة ا��
�و��� �ل �ط���
%/ ��$ ا��
 0���� )�� 
�

?�� / �"زم إ/ ا��
( ا�ذي &�ل ��
 ��ن / �"ز�0 �( ���- ا��ان و ا/���
دات ا��

���( ا!رى �3ب ! و �
ت �ل � 
�� و ��ر��� )� 
وھ( / �"زم �ل ا���
�م ا/!رى  �#�ل ��
  

م ا� 
درة �ل / �"زم ��% �ل ا������ ا��( �#�ل �����
 �@. �#��ر ا��

�( �"ز�� ، ��ن �( �ر�ط��

 �"@

 ا����
�( ا�� 
  . ا���
�م �ن در���
 أو أ�ل ���
 �����:  J�6ا�  


��دف �ن  ا/���
د��� ود وا � ، )#ا����( وھو ���وع ا�درا3
ت ا���"�"�� �! وص ا��
�ون ا�و

 �#��� وھ( � 
در ���3ر�� ��س �
ھذه ا�درا3
ت ا�و�وف &"( ��
�ن ا�#ف وا��راغ �! وص �



 

 


 ���� إ�زا��� ��ن ��
 أھ����
 و�@�را �
 �ؤ!ذ �#�ن ا/&��
ر �ن طرف ا���
�م !.ل �ض ا��زا&
ت ، ��
#� 
  . ��د ا��$رع &"��
 ��#د�ل �وا��ن �#��� ��
 أن ��
ن ا��#د�ل �م �ن ����
 �#ض ا����
ء��

 

 �ط��ق ا���"دة ا����و��� :ا��� ث ا�را�� 


 �ن ��ث ا���

 و��د�د �ط��
��A� ط��ن

ن ��ط��ق ا��
&دة ا��
�و��� ���( �#ر�� ا/$!
ص ا��!�
�
 ��ون � 
��
�� وا�ز�
ن و�ذا ���3رھ
 ��ث ;��� �I�  ).  

  

  �ط�ق �ط��ق ا���"دة ا����و��� :ا��ط�ب ا�ول 
  

 �  �ط�ق �ط��ق ا���"دة ا����و��� �ن  �ث ا��A3ص ا����ط��ن �!�   :او

 �#�ر &ن ھذه ا���رة ���دأ � 
��
  . / �#ذر أ�د ���"0 �"�
�ون: ;

  
  ��دأ "دم �واز ا�"�ذار ��!ل ا����ون  :ا�6�رة ا�و�8 

�راد / �����م ا���رب �ن أ��
م ا��
&دة ا��
�و��� �د&وى ��"�م ��
 وا��� ود ھ�
 ھو �� د �0 �أن ا
ا�#"م ا/��را( و��س ا�#"م ا��#"( ��ث أن �ن ا�����3ل أن �#"م ���- ا��
س �ل ا��وا&د ا��
�و��� ، ��ن 


ن ا��رام ا��
�ون و � و�و- ھذا ا���دأ �ن أ�ل 3.�� &"%  �ط�ق إ/وإ/ �"ن . �ط���0  ? �"�"� �
  . ��ن �#"م ا��
&دة ا��
�و��� 

 

��$ر�- ��م �$ره �
��ر�دة ا�ر���3 ��
 أن ا/&.م �! ص �زءا �"�د�ث &ن ا��وا��ن ا��د�دة ، أ��
 0�
����3 �"#رف وا��وا&د ا�$ر&�� �A;"ب ا��
س �#ر�.  

  
  �!ل ا����ون �ا�������ء "�8 ��دأ "دم �واز ا�"�ذار  :ا�6�رة ا������ 



�� ا��وة ا��� )�
ت أو ;
رات ا�#دو ��ث / ���ن و ول ا��ر�دة � ھرةوھ( �

�ز/زل أو ا���

ن ��#"�� �
��$ر�#
ت ا����و�� أ�
 ا�#رف وا�$ر�#� (ا�ر���3 وھ����� 

ف إ�% ا/�3@�
ء ?3د��ن ، �


�� �ر��� /� )� )����
�ون �.ده ، أو �( ��ل ا� 

&دة ا��
�و���  �#
�ب &"����

�� ا��3
�� ا�#"م ��

�� ا�I"ط �
�I"ط ا�$
?- ا�ذي �و�د ا���وق و� )��$�رط ��0 أن ��ون  �#دم و ول ا��ر�دة ا�ر���3 ، أو 


�� �"و- ا�ظ
ھ�� 
#?
�� ا/�ل ��( ر و��
�� �@�� ا��#
�.ت ��
�� ا$��� ��
�رام &�د &ن طر�ق و�

 �وا�� أ@
رھ
 ، ا�
� P��� ر &� ر�
&دة ا��
�و��� �ل ��ب أن ��و��
�ر �3ن ا���� �. ���( ا���ل �


�ل V ء $ر&��ن و ��م

3د &ن طر�ق ;"ط ��رون ���� ���3 ��#��ر ا/����3ن ا���� ، ��
�� زواج 
  .ا���وق 

  
  �ط�ق �ط��ق ا���"دة ا����و��� �ن  �ث ا��<�ن :����� 



 

 

�3ب ��دأ إ�"���� ا��وا��ن �Mن �و ��دأ $! �� ا��وا��ن  ا��وا��ن ��دأ إ�"����و�#�ل �( ھدا ا� دد ��دأ�ن 
، و�3ب ��دأ $! �� ا��وا��ن �Mن ا��
�"�ن  #��� &"% �ل ا���وا�د�ن ��
�ا��وا��ن �ط�ق دا!ل ا�دو�� ا�


�وا � 
#ون ��وا��ن دو���م أ���!� 
� ��3��� .  
  

  ��دأ إ*����� ا��وا��ن  :ا�6�رة ا�و�8 

 3واء �واط��ن أم أ�
�ب ، وأن ��#�
ه ���ا<�"�م �$�ل ا���
ه  ط�ق �
�ون ا�دو�� &"% ���- ا���وا�د�ن 


ص �م ا��
د ���وم !$�ا<�"���� وا���
ل ا��وي و�وا!رھ
 وط
?را��
 ��ن �- �زا�د ا�#و��� و���ل ا
ا��وا��ن �( ا��Iرب ، و�#��ر ا��
�ون ا���
?( ا���
ل ا�ط��#( <&�
ل ��دأ ا�"���� . $! �� ا��وا��ن 

�� ا������ن دا!ل ا/�
��ط�ق &"% �
�ن ا��
�ون ا���
?( و/  10
دة ���م ا��Iر��� وھو �
 � ت &"�0 ا�

ر�Iر�( &"% ا��Iا�� )?

رج  ��3ري ا��
�ون ا���! .  


�بوھ�
ك ا�3@�
ءات �ن ��ث &دم ا��3
ح �O�  ف ا�#�و��� @م?

?���و�وج ا�وظ��و�� �ا� ا�� 
�� ا��

 ��#"ق ��وا&د ا/�3
د �( ا��
�ون ا�دو�( ا�!
ص وا��( ���ز ��� 
�"د�"و�
��3ن ا/�
�ب �
��Iرب ، أ�

 
  .�ط��ق �
�ون أ���( دا!ل ا�دو�� أو �ط��ق �
�ون ا�دو�� !
رج �دودھ
  

  ��دأ ����A ا��وا��ن : ا�6�رة ا������ 

�ب و�و  و�دأ���
  ا�دو��و�� د �0 أن �ط�ق ا��
�ون &"% ���- �ن ���ل ����3 ��و/ �ط�ق &"% ا


 ��#"ق �
�زواج و� )� 
 ا/رث �
�وا �( ا�دو�� ، و�د �
ن ا/&��
رات ا/�3
��� وراء ھذا ا���دأ ! و 
�( ا��Iرب ھ( ا�"���� ا��وا��ن ��ن �رد ا�3@�
ءات  . ��
  .و ا��
&دة ا�#
  

  �ط��ق ا����ون ا��:ر�� دا�ل ا��:ربا������ءات ا��� � ول دون : ا�6�رة ا������ 
�#"% ا� #�د ا�دو�( / ��وز ا��#رض  ، ��3

�� ا�د�"و� ��

ت ا�د�"و�
��3 ��ث ����#ون �@#�"� ��3��
�

�( ا��
�ون ا�دو�(  ��
 ��
�ي ا&�داء أو ا���ض &"��م أو ��
����م ، و�� د � ��3

ت ا�د�"و�@#�"�

ء ا���"( ، ��ث 31
دة �ا�� ت  �3وط و/�� ا��  
���� ���
����- ا�د�"و�
�3ون �� 
�� : �ن ا��


?�� و�د��� وإدار�� ��.  

ء ا�  .ھم دIر�( ;�ر �!�ص �( ر�- اي د&وی �و��ون ا��


�ون ا�دو�( ا�!
ص ، ا��
�ون ا�دو�( ا�!
ص ��ظم ا�#.�
ت ا��
�و��
 ��� ذاتا/�3@�
ءات ا���#"�� �
دا!ل  ن ا���(��و�D ا��
�ون ا�وا�ب إ&�
�0 ��ث ���ن أن �ط�ق �
�و� ر ا����( ، ��ث ����ل #ا�

ا��وا��ن أو  �
زعو��3% �وا&د ا/�3
د أو �وا&د �. ا��Iرب ��
 ���ن �ط��ق ا��
�ون ا��Iر�( �( ا�!
رج 
�وا&د ا��
�ون ا�دو�( ا�!
ص ، ��ث ��ق �"�ر���3ن ا��زوج �3ب �
�ون �.دھم أ�
 ا���
ر ا��ر���3ن 

#!��
رة �( ا��Iرب ���
Iر�( و���% ا��
�ون ا��د�( ا��ر�3( �
ر�
 &"��م �ا� �
�ون�" ونا�#
�"�ن �
��وا��م ا�$! ��  ��3��
�.  



 

 

�ط��ق ا��
�ون ا��Iر�( &"% �#ض ا��را?م ا��( ��- !
رج ا��Iرب  ا��( �ؤدي إ�% ا/�3@�
ءاتوھ�
ك 

�� د!و��م ا��Iرب أو أ���( ار��ب �ر��� د ا��.د وأ���
 أو �زو�ر أورا��
 أو � )�
ر�� I�"� ��3��
�

��3

 ا�د�"و���
  . ا/&�داء &"% �#@
  

  ا�ز��نن  �ث �ط�ق �ط��ق ا���"دة ا����و��� � :����� 

ء ��#
 �"ظروف ا/���
&�� وا��3
��3 ا��
&دة I�/د�ل أو ا#�"� �ا��
�و��� ��3ت دا?�� �ل ھ( �#ر


ء ا��
&دة اIد�� �"�"د وإ�

�و���وا/�� ��  

زع ا�ذي �ؤدي إ�% ءا�$(���( إ&�
ل أ!رى ��"���  
�����

����3 �"و�
?- ا��( ��- �( ظل ا��
&دة ا��
�و��� ا��د��� و���3ر ��� 
�( ظل ا��
&دة ا��د�دة ! و  
��?


  . ق &"�0 ��
زع ا��وا��ن �( ا�ز�
ن��ب أن �ط�ق �ط" #ر�� ا��
&دة ا��
�و��� ا��(�، و
  

  إ�:�ء ا���"دة ا����و���  :ا�6�رة ا�و�8 

 و�د ��ون ��#��ن أ!رى أو �دون �#��ن أ!رى ��
�
ء ا�#�ل ������M� 
وھو ��ر�دھ
 �ن �وة إ�زا����


�د�دة ، ���
ء و��ون  ر��
 أو I�>
  .وا��$ر�- ھو ا��#�( �

�و��
�
ت ا���
&� ، و��ون ا�Iرض �طو�ر و���3ن �
ن ا�و#( ��طور �
��3رار و���Iر �3ب �

  .ا�داء !د�� �" 
�D ا�#
م 

  ا�C:�ء أ�واع - 1
-  Dء ا� ر�
I�>ء أ!رى  را�� �وا3ط� �ص :ا
Iدة �د�دة &"% ا�&

�و�( وھو ��ن ��ص ��.  
- ��
ء ا�I�>دة : (ا&

 �- ٌدة�ا��د و��D ��ن ��#
رض أ��
م ا������
3 . 

  
 ا��وا��نٌ  إ�:�ء ���رس ا��� ا���ط� - 2

 (ا�� (ھ��#
 أ&"% 3"ط� أو و��� ، �M�
ءI دي -ٌ �و�$ر ، آ!ر �د�3ور إ/ ٌ�ون� / ا�د�3ور
&  

�ر&�
 �"I% ��$ر�-  
�ن ��ر&( آ!ر ��
 �را&% ا��درج �. ��"I% ��$ر�- &
دي آ!ر ��
 أن �$ر�#

&دة د���� و� )I"� ن �"�$ر�- أن��� 
�� 
�ن �"#رف أن �� ���د �ذ�ك إ�زا����
 و �#رف أن �"I( �$ر�#

  .�"�0 ر��� يذا�ا��
�ون ا�ط��#( ��رى �ووح أن �ل �$ر�- ���ن أن �"I(  ئ�"I( ��دأ �ن ��
د
  

  ا�ز��ن ;� ا��وا��نٌ  ���زع: ا�6�رة ا������ 
&�د و/دة ا��
&دة ا��
�و��� �و�د �#�
 ا�@ر ا��وري أي أ��
 �3ري ���رد  دورھ
 و/ ���ن أن �ط�ق 


�و�
?- �ظل ���و�� . &"% ا�و�
?- ا��( ��3ت  دورھ
 ، وھو �
 �#رف ���دأ &دم ر�#�� ا��وا��ن �

&دة ا��د��� ا��( �$Aت �( ظ"0 ، ��ن ��
ن �د��� و�د�دة ���م �ل ا���
زع ��دث ��
زع ��ن �
&د���د  �

  .&دم ر�#�� ا��وا��ن و��دأ ا�@ر ا��وري �"�
�ون : ا��3
دا إ�% ��دأ�ن 

  �دأ "دم ر���� ا��وا��ن� - 1



 

 


ن ا/��3رار دا!ل ا�����- وھ( ا�#دل � ��وم �� ��3
�دأ &دم ر�#�� ا��وا��ن &"% ا&��
رات أ3

�Aة ا��
س ��
&دة �
�و��� �د�دة و��
���3م &"% �
 أ�وا �ن وا��ظ
م ، ��ن �
��� ا�#دل �. ���ن ��

 )��� ��

�� "�� ا�#�
ت �( ظل ا��
�ون ا��د�م /��3
�� ا�#"م �
�����3ل أ�
 �ن �
��� ا��ظ
م �� ر
&دم 3ر�
ن ا��
�ون ا��د�د �A@ر ر�#( &"% &.�
ت �
�و��� �$Aت ور��ت ا@
رھ
 ا��
�و��� �( ��ف 

ى �"�
 �$Aت �
&دة �
�و��� �د�دة رم ، ��0 إذا ���3
 ��Mط
ل ا��را�ز ا��
�و��� وا��3دا��
 �A!ا��
�ون ا��د�

�ون ��
�3طرب ا��#
�.ت و���ز ا�@�� �.  

� ل�ذ�ك �ر ت ا�د3
��ر ا��د�@� &"% ا��ص &"% ھذا ا���دأ ،  
�&�د�
  ��د�دةأن ا��
&دة ا��
�و��� ا 
�( ظل ا��
&د ا��د��� ��Iد��� ، ����
 / �"� در �"I( ا��
&دة ا��
�و��� ا ���

ت وا�و�
?- ا��� إ/( ا�� ر

   :ا ا�3@�
ء

 د&ت  :ا������ء ا�ول  -�"V )#ر ر�@A� دة ا��د�دة&
�3
ب ا���
ا��$رع �0 ا��ق �( ا��ص  را�� �

��
  . ا�رورة �ذ�ك أو �����ق � "�� &
�( ا���دان ا���
?( ��ث ���ن أن ���D ا����م ا��ق �( ا/�3�
دة �ن ا��
&دة ا��
�و���  :ا������ء ا�����  -


�?
�� 
���  . ا��د�دة اذا �
�ت �( � "��0 و�
�ت ا���� �م ��3م 

 ��#"ق �
�� وص ا��
�و��� ا���3رة ا��( ��A( ���د�د �#�% � وص �$ر�#��  :ا����ث ا������ء  -���


?�� وإزا�� ا��I3!� �و
��ذ�ك ا�� وص ا���3رة / �#د � و 
 �د�دة � 
ض أو ا�"�س ا�ذي �#�ر��
 )
  .�"� وص ا��د��� �ل ھ( ���"� ��
 و�زء ���
 �ذ�ك ��( ���3ب �( ا��


 ��#"ق ��وا&د ا��ظ
م ا�#
م ، �
��وا&د ا���ظ�� �Oھ"�� ، �Mذا  در �
�ون �د�د  :ا������ء ا�را��  -���
��ذا ا��
�ون �3ري &"% �ل ا�ذ�ن �م ��"Iوا 3ن ا�ر$د ا��د�د �( ظل ا��ظ
م ا��د�م �ر�- �ن 3ن ا/ھ"� �


ت ا��( �3�
�( �#��ر ا�� ر��
��م �#��رون � را و�
���3. �
ط"� و;�ر ����� �ي أ@ر �� 
ر3و��
ا��
�و��� �ن و�ر��� ����- أ@
رھ
  �ر�وھ
 ��ل  دور ا��
�ون ا��د�د �#��ر  ����ا ا�
�و�( ��ن اذ

 
  .ا��
�ون ا&��رھم �
�"( ا/ھ"�� و���
  

  : �"�ـوا��ــن و ا���
$رأ�وري ��ــدأ ا�@ــر ا� -  2

��وم ھذا ا���دأ &"% أ3
س أن ا��
�ون ا��د�د �ط�ق �ورا ��ذ �
ر�W 3ر�
�0 أي و�ت ��
ده ، ���دث آ@
ره 

ص ا��!
ط��ن �0 !$�ا��
/ت ا��( و�#ت &�ب ��
ده � �� �ور�� &"% و ��
$رة &"% �ل ا�و�
?- وا

  . و��
$رة

)

�ون ا��د�د � در و�ط�ق &"% ا�����3ل / &"% ا����
���- �#د ��
ده ��% و�و  أي &"% �ل �
 ، إذن 

ن ��ر��
 &"% و�
?- و�را�ز �
�و��� �$Aت �( ظل ا��
�ون ا��د�م� . 

  .��� ا��( A$��3 ��ت ظ"3�0ري �ن �وم ��
ده ��س ��ط &"% ا��را�ز ا��
�و  *

�( ظل ا��
�ون ا��د�م   * 

ؤھ
 &"% ا��را�ز ا��
�و��� ا��( �دأ إ�$
ؤھ
 أو ا��;�ر أن ھذا . �3ري أ�

ء �م ��م إ/ �( ظل ا��
�ون ا��د�د . ا<�$
ء أو ا/��

*  

ؤھ
 &"% ا>@
ر ا�����3"�� �"�را�ز ا��
�و��� ا�3
�ق إ�$
ؤھ
 أو ا���( ظل ا��
�ون  �3ري أ�



 

 

 . ا��د�م


د ا��
�ون ا��د�د ا��داءا��#�% آ!ر �3ري &"% ا>@
ر ا��( ��ر�ب &"% ھذه ا��را�ز  �� Wر�
   .�ن �
� ا��3
رات $راء &"% ر��� و��رض.  2002. 01. 01 ��
ر�W و��د �د�د �
�ون  در إذا�@. 


�3
رة ا��$�ري ���ون.  �3
رة �ل &ن ج د 1500 ������ 
� 
 ا��داء ا/�3@�
?�� ا�ر��� �Aداء �"ك �"ز�

ص �ل ا�ر��� ھذه �Aداء �"�زم و/ 2002. 01. 01 �ـن!$� ا�#
م �ـ( �3
را��م ا$�روا ا�ذ�ن ا

)
   . 2001. 12. ��31ل  أي ا��
( ، ا�$�ر �( أو ا��
  

  ا���"دة ا����و������6ر  :ا��ط�ب ا����� 
  

أن ��ون واD ا�د/�� &"% ا��راد ��0 و/ ����ل ا�د/�� &"% ;�ره و/ إذا �
ن ا� ل �( ا��ص ا��
�و�( 

ج ا���3ر إ�% ا���
د ��#��ن ا��راد ��0��� 
� D�ن ا��$رع و ، 
أراده و��% ا���3ر &�
ء  � ده و&�ن �

0����� )�
ء �( ا��وا&د و ا/���
د � 
/ �دع /���
د  !�ر ا��وا��ن �
" ا�رو�
���  ا>@
ر ، ا�$(ء ا�ذي ���ق �- �
 ." ا��
( إ/ ا��"�ل

إ/ أ�0 وا�3@�
ء �O ل �رد �#ض ا�� وص ا��
�و��� ����� ��وع �ن ا�!�
ء وا��Iوض ���
ج �( �ط����
 إ�% 
ا����3ر  ، وھذا ھو ا��راد �ن ����"� أ�@ر �ن �#�% ��
 ��رض �ر��D أ�د ا��#
�( و�#��ن ا��راد ، أو إزا��0


 ;�ض �ن أ��
ظ ا��
&دة ا��
�و���� D
 &"% ا&��
ر أن ا���3ر �و� � )�،  ، و���ل و�� ل �
 ورد ���. 

��
وھو �( ذ�ك أي ا���3ر ��وم �#�"�� ا/���3
ط ��
 ��رض ��0 أن . و�#�ل &"% إزا�� أو�0 ا���
�ض ��ن أ��

��#ر�� ا��
�و��� و��وا&د ا���طق� 
  . ��ون �"�

  . ، أي أ�
�0 ، إذ ��
ل �3ر ا�$(ء ��3ره �� د �
����3ر �( ا�"�I �ط"ق ا�����نو 
 )�
&دة  (ا�����ا��
�و�( �3ب رأي  .ح ا�د�ن ز�( �0�A ��د�د ا���ون  ا/ ط.حو�#رف ا����3ر �"�


 و��

ح ا��
�و��� �
��$ف &ن �!�"ف ا��ط���
ت ا��( ���3ب &"��
 أ��
م و�
 ;�ض �ن ھذه ا�� إ�� 

 �د ��دو �( ا�ظ
ھر �ن ا���
�ض ��ن أ�زا?�
 أو �"وح �ن ا��#
رض ����
 و��ن � -�
 ور���ا���3
ل ا���ص 

  . ;�رھ
 �ن ا��وا&د ا��
�و���
�( �ص ���وب ����ن �#�% ا��
&دة وھو �ذ�ك �3ب رأي ا��#ض أي ���3ر ا��وا��ن ��� و .ا��
�و��� ا���

 0��ّ
 ا��
&دة ا��
�و��� و���ن��د�د ا��#�% ا�ذي ����

 &"% ا�ظروف ا�وا�#�� ا��( �@
ر  �ط����
، ��% ���ن �ط

 ھذا  � ددھ
 �ط��ق ھذه ا��
&دة�� -
ً ا/�3د/ل &"% ا���م ا��
�و�( و&"% ا��
�� ا���وذ��� ا��( و، وھو أ�


ظ ا��( &ّ�ر ��
 ا��$ّرع &ن ذ�ك���  . ا���م �ن وا�- ا
�3
ب  �
����3ر �د�� و��د�د ا��� ود  و�$�و��� / ����3م إذا �م ��ط"- ا�دارس ��ووع ا����3ر ��#ر�� ا

�( ���3ره �"�ص ا��
�و�( ا�دا&�� إ��0 
 . ، وا�طرق ا��( ���ن �"��3ر أن �3"��
 

�  دوا"� ا����6ر وأ����J:  أو
 )� 
�3
ب ا�دا&�� �"���3ر �@�رة و���و&� / ���ن ا�و�وف &"���
 �"ز��
  &رض � Iر ��ذاإن ا�� ،

�3
ب ا�!رى ��ر � �
د�� ا�$
ء ] ا/���ا�دارس �#"م  و&"�0 ���ز. 
ر &"% درا�3 ا�ھم ���
 و�رك ا



 

 

�3
ب ھ(��3
ب ا�دا!"�� ا���#"�� �ذا��� ا��ص:  ا����3ر ��ن �و&�ن �ن ا��3
ب ا�!
ر���  ، ا�وا
 
��� . ا��ص ا��
�و�(ا�را�#� إ�% ا�ظروف وا��3
ق ا�ذي 3ن 

 
 : ا���3ب ا�دا���� - أ 

ا��ص ، ���ث / ����3م  وھو �ل �$و�0 �
دي أو �#�وي � �
;� ا��ص : ا��ط� ا���دي أو ا����وي -  1
  . ��D ھذا ا�!ط�Aإ/ �
,  ، ���ث ��#"0 ����ل أ�@ر �ن �#�% و�� د �0 &دم ووح &�
رات ا��ص:  ا�:�وض او ا��!�م - 2
�( ھذه ا��
�� ا!��
ر ا��#�% ا��@ر  �� وا��رب إ�% ا� واب �ن ��ن �
�( ا��#
�( دور ا���3ر  و

ا/!رى ، و��@
ل &"% ا��Iوض ا�ذي �د �$وب ا��ص ا��
�و�( � ط"D ا�"�ل ا�ذي ورد ذ�ره �( ا�� ل 
م ��ث �$دد ا��$رع ا��Iر�( �ن !.ل ���% ھذا ا/!�ر ا�#�و�� &"% ا�3ر�� ا�وا�#� .ج.�ن ق 510

، أو ا���رة ا����دة ��ن ;روب  ، �Mن �"�ظ ا�"�ل �#���ن ھ�
 إ�
 �!��م ا�ظ.م �3ب ا�#
��� ، و�ن @م ��.
  . ا�$�س و$رو��
 �ن ��ظور &"م ا��"ك


ن إ/ إذا �
�ت &�
را�0 !
��� �ن �#ض �/ ���ن أن ��3م ا��ص ا��
�و : ا���ص وا��<وت -   3 ���
� )

ظ ا��( / ����3م ���ا���م إ/ ��
 ، أو �#�
رة ا!رى ھو �ل �
 � �ب ا��ص أو ا��ظ
م ا��
�و�( �ن ا

�ن  124و��@
ل &"% ا���ص ا�ذي �د � �ب ا��ص ا��
�و�( ا�� ل . ;
ت ;�ر ��"وءة ا@Iرات أو �ر
��ر�0 ا�و�% .ج.ق )�إذا �
ن ا��#ل �د أو��0 ا��
�ون ... / ��
�� و/ ���� و/ �!
��� "م ا�ذي �
ء 
، و�
��3راء ھذا ا��ص ��D أن ا��$رع �د ا$�رط /&��
ر ا��#ل ��ررا  " �رت �0 ا�3"ط� ا��$ر�#��وأ


،  أن ��ون ا��#ل �د أو��0 ا��
�ون وأ�رت �0 ا�3"ط� ا��$ر�#��:  �
�و�
 /�د �ن �وا�ر $رط
ن ھ�

د ا�واو �دل ��&
��ون ا��$رع �د أو�ب  ) وأن ��Aر �0 ا�3"ط� ا��$ر�#��(... �( ��ن ا��ص "  أو "و�

��ط 
  . �وا�ر ا�$رط�ن / أ�دھ�

 ا���م ا�دال &"�0 ا��ص ا�ول  : ا����*ض وا����رض - 4���و����ق ھذا ا��3ب �( ا��
�� ا��( ��ون 

)�

ن��ث إذا �م ��ن ,  �!
�ف ا���م ا�ذي ���ن ا���3
�0 �ن ا��ص ا�@��>
ا��و��ق ��ن ا�� �ن  �

 �"�د!3

 �#��ر ا��ص ا����دم �#� 
 . م�و�ط�����


ره ��
  و��&

ل &"% ھذه ا��
�� �ن ا�د�3ور ا��ر�3( ��ث و�- �(  #و�� ا��و��ق ��ن �ق ا��"��� �@��
/ 
، وھو ��س  1946 ��س و��دأ ا����Aم ا��� وص &"�0 �( ا���رة ا�3
�#� �ن د��
�� د�3ور  ��د3

(ء ا�ذي �وا��0 ا��
( ا��ر�3( ���� ا���
ب ا/3.�( ��ن ا��ر�� ا�د���� وا�#"�
��� ���دأ�ن ا�$
  . د�3ور��ن

 
 : ا����ب ا���ر���  - ب 

�3
ب �( ا/���
ض د ا�$�.��� و���Iر وظ��� ا��
�ون و�!م �( أدوار أ��زة ����ن ا��
ل ھذه ا
��ا�دو�� 
>
� )
 . إ�% ا�دوار ا���و��� �"�

 



 

 

  طرق ا����6ر:  �����

 ��ن و3
?ل وطرق دا!"�� و���  . ا!رى !
ر��� �#��د ا����3ر طر�
 ��#ددة و���و&� ��ز ا���0 

 : ا�و��#ل ا�دا���� - أ

ظ ا��ص ا��
�و�( ���I ا�و�وف  : ا����3ر ا�"�ظ( -  1���وھو ا&��
د ا��#
�( ا�"Iو�� وا/ ط.��� 

 . وا��$ف &ن � د ا��$رع

�� ا!رى �$
��� �م �رد �(  : ا/���3
ج �طر�ق ا���
س - 2 � %"& ���#� ��
� )�وھو �ط��ق ��م وارد 

3
 &"% ا��د�ث ا���وي ا��
( �#دم �ور�ث ا�وارث ا�ذي  ����
 �ص
�����ل �ورو@0 / ���3ق ، 
  . ا��و % �0 ا�و �� إذا ��ل ا��و (

3   - ���
�( ا��
�ون &�س :  ا/���3
ج ����وم ا��! 
و��ون ��ط��ق و��D وا�#� ;�ر �� وص &"��
��0 �و�ود ا!�.ف �( ا�#"� أو /���
ء $رط �ن ا�$روط  
ا���م ا�ذي أ&ط( �وا�#� �� وص &"��

�Mن ���وم  �$�رط �ص ��زاو�� ���� �
 ا�� ول إذن إداري �ذ�ك ا��#��رة �( ا���م،و�@
�0 أن ،

ب ا��ر!�ص ا/داري�; )� 
( إ�ط
ل �زاو�� ا����� ا��$
ر إ������ ���
 . ا��!


  : ا/���3
ج �ن �
ب أو�% -  4���� )�
�� ا!رى �م �رد � %"& ���#� ��
� )�وھو �ط��ق ��م وارد 
��3ب ��
 ھو ا��
ل  ���
�ص / �ن &"� ا���م ا�وارد �( ا��
�� ا�و�% أو 0��3 ��و�ران �( ا��
�� ا�@

��3 �.���3
ج �طر�ق ا���
س��
�( ا��
�� ا�و�%.  � 
���� ��

 أ�@ر �وا�را �( ھذه ا������و�@
ل ،  و��ن 
�( �3ن �#
�"� ا�وا�د�ن %�
، وP���3 �ن ذ�ك &دم  }و/ ��ل ���
 أف و/ ���رھ�
 {  : ذ�ك �و�0 �#

رار &"% ا/�3
ن ر���
 �ن �
ب أو�%���ن  و�ن @م,  ، و�@
�0 �ذ�ك ��ر�م ا�!�ر ا�ذي ��
 �0 �ن  ،

 ��3م ا/�3
ن���
ب أو�% ��ر�م ا��!درات ا��@ر � .  

 
   :)  ا��<�����(  ا�و��#ل ا���ر���  - ب 


�� ا���
?�� ا��( �� دھ
 ا��$رع �ن و- ا��$ر�-  :  <�� ا��Aر�� -  1Iد&م  ( ھ( ��ري ا��

ت ا/��
ج �
�زرا&� ، ر&
�� ا��?
ت ا�#��� ا/�� 
د&

ت ، ���#� �ط
ع �#�ن �ن �ط�"��
�� ا�� ،  ،

  . ) ا���
ظ &"% أ�ن ا�����-

ل @�  : 
؟  ، ا�ظ.م ا��"�( أم ا�ظ.م ا��#"( �ظرف �$دد �( ا��
�ون ا���
?("  ا�"�ل "ا��� ود �ـ �

 . ���� ا��$ر�- �د&و إ�% ا/&�داد �
�ظ.م ا��"�( ا�ذي ��3ن ��0 ا��
س و ��3ر!ون

ت ا���
�س ا��$ر�#�� وھ( ���و&� ا��ذ�رات ا����3ر�� : ا3"��ل ا�� ��ر�� - 2$�
،  ، و��

3
ت ھذه ا���
�س وأ&�
ل ا�"�
ن ا��( ���رن &
دة �
��$ر�#
ت &�د ���رھ
 وھذه ا�و@
?ق و��
ر "�

ل �د / �#�ر  ���د ا���3ر ��#ر�� � د ا��$رع ا�����( &�د و- ا��ص�&�، و��ب ا�����0 إ�% أن ھذه ا



ن ا�ر�وع إ���
 ��ون &"% ��3ل ا/�3?�
س &ن و��� ا��$رع �#��را ������ . ، و�ذا 

�� ;�وض ا��ص ا�وط�( : ا����در ا���ر����  -   3� )�  )����، &"% ا���3ر ا�ر�وع ا�( ا��
�ون ا

ك ا��وا��ن ا��و���� ا��( �م و ��@
ل �ذ�.  ا�ذي ��@ل ا� ل ا��
ر�!( ا�ذي ا��3( ��0 ا��ص ا�وط�(

م ؤ
�ا�3& 
�#و#ت ا��وا��ن ا�� ر�� و �د ( 1883ھ
 �ن �ظ�ر��
 ا�� ر�� ا��( �م ا�$روع �( و



 

 


 �#�( أن ا��ص ا��ر�3( ھو ا� ل�� ، ( . 

 ���ن ا��ول �Aن ا����3ر ھو &�"�� �$ف و��
ن ���
 د ا��$رع �ن 3ن ا��
&دة ا��
�و����
�!  ،


 و��ن ھذه��

رض �ن أ��#� 
ا�!�رة وأ��
م  ، وا��و��ق ��ن �

  ا�د"�ء ���L و وا�د��� �ن


 و �
وا������
ت وا���ب ا��
�و��� و�

�ون زوروا �دو�� �وا�� ا��
�ون ��

ھ�م ا��
�ون  وا��$ر�#
ت وا��وا��ن و�د�د ا���
ر�
ت و�ل �
 ��#"ق ���

https://www.bawabat 

  


 �#�( أن ا��ص ا��ر�3( ھو ا� ل �
��ر���3 @م �ر��ت إ�% ا�#ر����� ،

 ���ن ا��ول �Aن ا����3ر ھو &�"�� �$ف و��
ن ���
 د ا��$رع �ن 3ن ا��
&دة ا��
�و����
�!


 �ن ��ص و&�ب��

 و��ن ھذه $��

رض �ن أ��#� 
، وا��و��ق ��ن �

د أ3
��ب وطرق ��&
  . ا����3ر، وذ�ك �

                                              �و وا�د��� �ن  ���و�� 


ث ���
 و ��ز�د �ن �"! 
ت ا�دروس و��د�وھ
ت ا���
رات وا�
وا������
ت وا���ب ا��
�و��� و�

�ون زوروا �دو�� �وا�� ا��
�ون ��

ھ�م ا��
�ون  وا��$ر�#
ت وا��وا��ن و�د�د ا���
ر�
ت و�ل �
 ��#"ق ���

  )�
 :&"% ا�را�ط ا��

el9anon.com-https://www.bawabat

  


��ر���3 @م �ر��ت إ�% ا�#ر����

 ���ن ا��ول �Aن ا����3ر ھو &�"�� �$ف و��
ن ���
 د ا��$رع �ن 3ن ا��
&دة ا��
�و��� و�
�!



 �ن ��ص و&�ب وا���3
ل ���
$

د أ3
��ب وطرق  ا�� وص ا/!رى��&
، وذ�ك �

  
                                             

  
 


ث �����ز�د �ن �"! 
ت ا�دروس و��د�وھ
ت ا���
رات وا

�ون زوروا �دو�� �وا�� ا��
�ون ��

ھ�م ا��
�ون  وا��$ر�#
ت وا��وا��ن و�د�د ا���
ر�
ت و�ل �
 ��#"ق ���

 




