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 ���� ����	
�ح ا���� ا�:" �ول �و	وع ����2015 ا���د ر��س ا������ ا����� ������� ا�

ا�')'�ء ، وذ�ك �# ا�"��� ا�ر���� ا����
دة �وم "���ت ا�
	���� ����ھ	� ا��ذ�با�
  .دو�# ���وا�.وط�
,ر ا��ؤ�رات ا� 2015إ�ر�ل  07ا��وا�ق

  
 ا���د ر��س ا�"�3ور��، ر��س ا��"�س ا0�12 ��
	�ء؛ −−−−

 ا���د ا�وز�ر ا2ول؛ −−−−

 ا���د ر��س �"�س ا�.�وخ؛ −−−−

  ؛ا���د ر��س ا�"���� ا�وط��� −−−−

  ؛ا���د ز�1م ا����ر	� ا�د��
راط�� −−−−
 ؛ا���دة وا���دات أ1	�ء ا���و�� −−−−

 رؤ��ء ا����3ت ا������ ��دو��؛ ا���دة وا���دات −−−−

 ؛وا�
�,��� ا��7راء ورؤ��ء ا���'�ت ا�د��و�����وا���دات ا���دة  −−−−

 ا���د ا��د1# ا���م �دى ا������ ا�����؛ −−−−

  ا���د �
�ب ا����3 ا�وط��� �������ن؛ −−−−
  ا���دة ا�
	�ة؛ −−−−
�ب ا�	�ط؛ا���دة  −−−−� 

  ا���دة أ1وان ا�
	�ء؛ −−−−
 .أ��3 ا�"�: ا��ر�م −−−−

  
� ���م ا���ط� ا������� أن أر�ب ���م ���ر	 � �ح ا���� ا������� ھذا ا� ���د ا�ذي � �! ����� ا

ا�	�در �)� ا��وت وا.���ت 	)	� ھ� و ،+�طب ا�	* 	( �*	�( 	و�� � وأط����أن   �)ذه ا���ط�
ا� ��	ل أ����� ��� أ��	)� ���ب وا*ب ا� �3ظ ا�ذي و��2 ا����ون ��� واھل و�ل �ظم ا/� ��د 

�(���4.  

� ھذا ا�	��م ا�	�وا �� �دا���� 2رض 	2م أھم 	��ور أ	و�وع ا� ظ�ھرة، أن  جو4�ل و�و و
 �� ا�	�	� ا����2 +9ل ا��� �ن ا�	��� �ن ھرم ا���ط� ا������� 		:9 ا� 	دھ�ا.�9ح ا� �.  

� ا�	��ور ا� �����  :��د  ��ت ھذه ا�	�	� +ط� �	ل 		:�� 

 إ.��1 روح ا���ؤو���: ا���ور ا2ول .1

ا�	�ؤو��� 	ن +9ل ا� �2ط� ا��و�م 	( ا������ ا�	2رو�� ���  ح��د  م ا�2	ل ��� إ���� رو
� إ�دار 4رارات وأ��م �ا����ء و	� � ط��� ذ�ك 	ن ا�����2 وا� *رد وا����د وإدراك �*م ا�	�ؤو��� 

� أ:ر 	ن 	����� ـ ��� ��ذ  ن	ؤ���  ��( ا�	 ������ ھذا ا����ق �	�ت ا�	�	�  ـ و�وا�	* 	(، و
  .	�ك ��/� ����9 ا������� وا�ذود ��)�ھ	م ا����ة �� 
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� �� �Bي ��ل 	ن ا�Aوال أنذ�ك أC��� / ه ا�ذي�	و� ����ل   ن ا/� ����9 ھ� �رف ا����
�+��)م ، 		 )�و ا� 9Cل ا��3وذ����  وأ*�ب�ت ���، 	)	� �رت ا� ��� �أو  ��ز�����  ��� )ا

� 	�راب و ا�2دل �4	����2 ور*�)م، �� أن أ:��ء �	ت ا�	داو/ت  ا������ ا�	�د��وا��رف C���
  .*	��2ھؤ/ء  +�9ء � �طم

 ، وإ�	� ھ� 	وا4ف ��� ا��ق /  ��ن و/  � �ن��4و��� �	�ء ن ا/� ����9 ���ت 	*رد ��وصإ
  . *2ل ا���وص ��ط�� ����ق ا�	��ود


 ��� وھو 	ن �زل ا��رآن أ:ر 	ن 	رة 	�د� �� ر��� �  �4ا�ول ا�+���3 �	ر ر����و�� 
� ا������ ا�*��ل أ�� 	و�� اA�2ري����� ��� 
 �إن ا�
	�ء �1د �واطن ا��ق �و"ب :" ر�

���0 �; ا2"ر و���ن �; ا�ذ�ر <."  

  ، ر��س ا��"�س ا0�12 ��
	�ء؛ر��س ا�"�3ور����د ا�

  أ��3 ا���دة وا���دات؛

� أ:ر 	ن 	رة  م �3ت ا� ��ه *	�( اA�ر��� 	ن ��4ة و �ب ��ط و	��	�ن إ�� أن ا����� ة
��ط� ���2)� ا�	��	� �2را��� و	ذرا �، ا��وم �����  د+ل ��)� �����ت و�أ���  ا��م ا�����

� �49 � 	( اAطراف، وا�+��ر � *رده و�دق�، +�ر � و� ب ا���ط �H+��9 وو���� و *رده 
�	 � أ��ن ھؤ/ء *	��2 ���� )م أ��ت ا��	�� ����4� 	� I اA+�رة ������ إ�� ��(  و��� ��

ل ����� إ����� أم إ��ءة �د/ أم ظ�	�ر��ن و	 ��ل 	ن ا�*	�(�� �  .، و��� ��

وإن ھذا ا�	� I ا������ ا��وم ��س ����رورة و�ن �ون ��3س 	وا��3ت 	� I ا���وات وا��2ود 
��	ل ��� �� �� 	�ؤو��� �	���  ا�+وا��، ذ�ك أن ا����ء أ��! *زءا 	ن �	��� ا� �	�� ا���	�� ����د

�راد وھ� أ	ور Aو����� ��وق و�ر��ت ا �ا/� :	�رات ا�	���� واA*����، و ر��K ا���م ا/* 	��
 ��رھ�ن ا� �	�� ا���	��، ��در �*�ح دوره ا�	�وري ��)�  ��( ا�وا*)� ا�+�ر*�� ����د و �*! ا�دو�� 

� ��ر���   .ا����ء ار �زا ��� ��4دة ا����A و�دون �ك �Hن اA	ر �� �� �ث ا�+ط� 

  ��د ا�ر��س؛ا�

  ا���دة وا���دات؛

 �����4  2163	ن أ�ل  ��1724د ا� ط��ت ا�	�	� ا����2 +9ل ا��� �ن ا�	��� �ن أن  �ت 
  .ا�واردة 	ن ا������ %7،79	:ل ���� �وردت ���)� ��ن ا�Aل وا/� 2*�ل وھو 	� 

، وأ��Mت ���ذة ا�ط2ون ����! ا����ون ا�	*���� 	ز	��	� ا� ط��ت إ�)�ء �2ض ا������ ا�
��، ھذا �9وة ��� 	وا� )� �ر��)� ھذا ا�ط2ن �9 �د 4رارات ا�Cرف ا�	*	�2 �روح ا�ط2ن وھد

� ��� �3وس  أ���ب  �982 +���ت ا���د�� إذ � ت � ����B	2ت *�ھدة إ�� �ث روح ا�ط�ط��2 ا� +���� و
�ا�ط2ون �	� ���ور اAطراف ا/4 راع  ���د�ق� � �وا�� ا��9د � �ت +�9)�  	ن +9ل 	����2ت 

H� �(� !	�ا�د���ؤ	ر 4رارات .   

وإن ���� ا��ت ا������ ا�	ر �23 ����� 	��ر�� ���:�ر 	ن 	��م ا���ض ا�		�:�� ا� �  رزح  �ت 
���� ��ول  رام 	( 	ر	H� ذ�ك )	 ��  ،�	� ظل وطBة أ�داد ھ���� 	ن ا�ط2ون ا�	 را�ور ا�و4ت 

�9وة ��� 	�! ا���وص ا������ ا� �  ��د  �ظ�م ا�	�	� ا����2 و 3 ! طرق ا�ط2ن دون �4ود  ذر 
	� ا���ــ� 	ن ا� �ــا�	��  ور ـــوھ� أ	، �2007 	�ذ  2د�ل ـــ��� ا� �  رد ���)� ��	رة ا�:���ـــدي ���ت 
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 ����2 	ن ا� 	 ( ��ظ�م +�ص ��� Mرار 	:�9 )�  2د�ل ��وص ا.*راءات و 	�ن ا�	�	� ا� � د�
� 	2ظم دول ا���2م�.  

 ا��و�ن ا���3#: ا���ور ا�'��# .2

)� 	ن +9ل ا� و�ن م ���  ر��4 ا� و�ن ا�	)�� ���� ��د  ��ت ا�	�	� ا����2 �����  �و
� �دوات و	ؤ 	رات �����4، �ل و	�! � �و���� وا/� �ك ا�+�ر*� 	( ا��ظراء �وا�ط� ا�	��ر 

 ��ر�ن ، و��د ا� �3د 	ن ھذه ا� و���ت ا�+�ر*�� 	� ���ھز��4رة اA	د �دى 	�	� ا���ض ا�3ر����
)20( �	  .����4 	ن ��4ة ھذه ا�	�

 ��3? ا�.����7 �# ا<"راءات وا�
رارات: ا���ور ا�'��ث .3

� ھذا ا.ط�ر ���رت ا�	�	� إن  �3� طر�ق ا���3��� �2 �ر �*ر زاو�� ا���	� ا�������، و
�  �ر�+)�،  ط���� ��ص ا�	�دة �ل 	*�� وإ� رو��� ��� 	وA �(24ول 	رة � �� ���� ا����2 4رارا )� 

	ن ا� �ظ�م ا������ ا� �  �ص ��� �رورة ��ر ا��رارات، و�9وة ��� ذ�ك  2	ل ا�	�	� ا����2  28
� دور��ت ��� 	را�ل، وھو 	�  	ن أ*ل ��ر أھم 4رارا )� ا�	�د���  	�ذ ��B )� ���ث � م����� ���رھ� 

� �	ن ���B أن ��3ض ا�C��ر �ن  �ر�K ھذه ا�	�	�، وأن ���ق �����:�ن ا����و���ن ��	� ط��	� راودھم 
� أ�ا�و�وج إ�� ����4� ��32)م  ���ل ھذا ���9 إ��  و��د ا���3 ا������ و���ء  را	�ت ��:)م ،

  .��4و��� را�+�

ا�	�	� ا����2، ��د أ��� �	�دور ا�	��	�ن وا�	 ����ن ��� �د �واء  إ���� إ�� ��ر 4رارات
	را�ل ا.*را��� ��	�ف ا�	2روض ��� ا�	�	� ا����2 �ن �2د، �دءا 	ن ا�ا� داء 	ن ھذه ا���� 	 ���2 

� ذ�ك  وار�K ا� 9م ا�	ذرات، ا.���� ��� ا� �ر�ر، ا.���� ��� � �	� ���� �� و� � �دور ا��رار 
	� ا����2  ،	�)� �9غو	� إذا �ن 	�ل ا� ���� ا��2	�، ا���	�� �وذ�ك 	ن +9ل ا�و�وج ��	و4( ا/� رو�

 ��� ھذا ا/ *�ه ��دو�� أ	ل ��ر إذا 	�  و�رت ا�و���ل ا�	�د�� �	 ���2 ا�	��3تا�+��� ا�	 ���2 �، و
��� ��2	ل ���  �زع ا���3 ا�	�د�� �ن ا.*راءات و ��دل ا�و:���ق ا��*�	� 	( 	 ط���ت ا���2م ا�

�	  .ا/� را�� و	� � ط��� ذ�ك 	ن ��ر ا�:���� وا�3ر ا�ر4	��ن ���	�

وإ���� �ذ�ك ����2 *�ھد�ن � ر*	� ا��رارات ا���درة �ن ا�	�	� ا����2 إ�� �2ض ا���Cت 
�  اA*���� 	ن أ*ل ا� 2ر�ف �B�س و	ر زات ا���3 ا������ ا�وط�

  ر��س ا��"�س ا0�12 ��
	�ء؛ ��د ر��س ا�"�3ور��،ا�

م " ا����ت ا�
	���� ��وا"�3 ا��ذ�ب:" ��+ ��رم �	و�وع�H�	و�وع /�  �ح ھذه ا����، 
� ا���د، أن  و�وا ����� +��� �	و��ع �ر �ط ار ��ط� و:��� و و�ون 4د أرد م و��3 م ا����� اAول 

 �� ا� رام را	� ا.���ن ا� �)� ا��را�( ا��	�و�� وا�	وا:�ق ا����و���  �3���وق ا.���ن 		:9 
ل ر�زة �  �� إط�ر دو�� 	د���  3ل ا�	��واة ا���ر��،  �ك ا���وق ا� ����ء ا�	* 	�2ت و�	وھ� 

  .وا���وق �*	�( 	واط��)�

� ھذا ا�	*�ل  ،�و���� *���	ن 	�ظ	�ت دو��� ) أي 	و�وع ا� 2ذ�ب(رMم  2دد ا�����3ن 
�راد 	ن 		�ر�� ا� 2ذ�ب و	�2ھد 	 +��� و	�ظAا ���	� ��	�ت 	* 	( 	د��، أن دور ا����ء 

  .���)م ھو دور *وھري ذ�ك أن ا����ء ھو ��	� ا��ر��ت و���)� ا�	�ن
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 ����Pتو� ���ط ا��وء ��� ھذا ا�	و�وع �*در 	��2* �  �ت ��وا��ن ��ر�ن  �����3ن 
�	��ھ�� �� 2ذ�ب �	و*ب وا���Qت ا������� ) أو/( �دو��ا������� �	��ھ�� ا� 2ذ�ب �	و*ب ا����ون ا

  ).:����(ا� �ر��2ت ا�وط��� 

I  ون ا�دو�# ـ��
 ا����ت ا�
	���� ا����ھ	� ���ذ�ب ��و"ب ا�

إ������ �	�� أو ا��2و�� ا������ أو ا��9ظ� 	و�وع 	��ھ�� ا� 2ذ�ب و�Mره 	ن �روب ا�	2
	ن ا.�9ن ا���2	� ���وق  �5ود، إذ ��ت ل 	ن ا�	�دة أو ا�	)��� ��ھ 	�م ا�	* 	( ا�دو�� 	�ذ �

ص �����وق ا�	د��� وا������� ��� �دم *واز  2رض أي أ�د 	ن ا�2)د ا�دو�� ا�+� 7ا.���ن، وا�	�دة 
إ������ أو ا�	)���، إ���� إ�� ا.�9ن ا�ذي ا� 	د � ا�*	��2 ا��2	� 2ذ�ب أو ا��2و�� ا������ أو ا���9 

� �R	م ا�	 �د�  .1975 د*	�ر 9ة �)ذا ا�+�وص 

 أ�رو وو�)�وو24ت  �2004 2ذ�ب ��� 	ت 	ور� ���� �9 ��4�3 ا�دو��� �	��ھ�� ا��د ا��
أ���ت ھذه ا/ ��4�3 *زءا 	ن ا����ون ا�	ور� ��� ا����ذ 	� و��رھ� و� و2�4)� . 2012ا/+ ��ري ��� 

���Qت ا������� �	��ھ� � و	دى �� �� ا� طرق Aھم 	�  �	� � �+�وص 	و�وع ا� 2ذ�ب وا
  .ا��*�م ذ�ك 	( ا���وص ا�	و�و��� وا.*را��� ا����ذة

��د ��ت ا�	�دة ا�:���� 	ن ھذه ا/ ��4�3 ��� ا� زام ل دو�� �� +�ذ إ*راءات �����4 �	ن 
� ھذا ا�	��م / �� أي إ��4م �+�( /+ ���)� ا������، و�إ*راءات أ+رى �	�( أ�	�ل ا� 2ذ�ب 

���B ظروف ا� :����� أ�� ��ت، �واء ��ت ھذه ا�ظروف ���� �رب أو  )د�دا �)� ا� ذرع  �*وز
����رب أو �دم ا� �رار ����� دا+�� أو أ�� ���� 	ن ��/ت ا�طوارئ ا��2	� اA+رى 	�رر 

�  : �� 2ذ�ب، و���9 إ�� ھذا  �	�ت ا/ ��4�3 	*	و�� 	ن ا���Qت ا������� ھ

1. �1 ����	
 0 "را�م ا��ذ�با�و��A ا�

و/� )�   �.�4	 �ص ھذه ا/ ��4�3 ��� ا +�ذ ل دو�� طرف ��)� 	� ��زم 	ن ا.*راءات 
�� ��/ت ھ�  :ا������� ��� *را�م ا� 2ذ�ب 

�3 ا�
	���� أو 0�1 ظ3ر ����7 أو 0�1 �Aو� :	C� م��Dب ھذه ا�"ر��� �# أي إ��أ ـ ار
ن ط��رة ��"�� �# �ك ا�دو���.  

  ب ـ �1د�� ��ون �ر�ب ا�"ر��� ا��ز1وم �ن �واط�# �ك ا�دو��

  ج ـ �1د�� ��ون ا���دي ��1; �ن �واط�# �ك ا�دو��، إذا ا1�رت �ك ا�دو�� ذ�ك ������، 


م �����;د ـ    و"ود �ر�ب "ر��� ا��ذ�ب 0�1 أرا	��3 و�م 

را�3م �"ر��� �ذ�ب .2Dا #� ;�"�ز ���.�Aإ"راءات ا 

Aص إن ا�+�A���2 ��� *�ز ا 	طر ��	إ ��ع  ����ب ا�	ذورة ��و/�� ا������� ��دو��  � �
� ا4 را�)م *ر�	� ا� 2ذ�ب ط��� ��ص ا�	�دة �	ن ھذه ا/ ��4�3، و �	ل ھذه ا�را��2 ا�	� �� 

  :ا.*راءات

 ��3،أ ـ ا�"�ز أي .Cص 0�1 أرا	��3، �,ل ��3 ا�
���1 ��د درا�� ا����و��ت ا��و�رة �د
  .بأن :	� ظرو��  �رر ا� *�زه � )	� ا4 را�� *ر�	�  2ذ�


�ق أو�# �وري ���� ���ق ���و��D: ا����  .و�� ���.�; ��;�ب ـ إ"راء 
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د�م ا�.Cص ا���"ز �������� �� �م ��ن �و	وع ���م,�ل  ;���1د�:  ج ـ A0�1 ا
ص ��دو�� ا�# ھو �ن �واط���3، أC� رب ��'لDI� م ���3 �1دة �ورا�
� #و ��'ل ا�دو�� ا�

  .إن ��ن �) "����

���م ا�C.2ص  .3 

 �� ��ده، وا��+ص إن 	و�وع ا� ���م �� ��� ا�	2رض /� 	�ل  2ذ��� ��*Aا� 3ر�4 ��ن ا
���*A2ذ�ب ا  �	ر�* ���� ار �  ��� ا� زام ا�دو��  )3(اAو��  �ص ا�	�دة  ا����� ، و�+�وصا�	� �� 

دو�� إذا  وا�رت �د�)� أ���ب ������  د�و إ��  �	� إ�� أ��ص أو إ��د � أو  ���2دم رد أي �+
� ذ�ك �	ط ا/� )��ت ا��3د�� أو �� +طر ا� 2رض �� 2ذ�ب، و را�� ا���ط�ت �ون �� ��B� ا/� ��د

  .ا�*	���� ���وق ا.���ن

��د ا� �رت ا/ ��4�3 أن ھذه ا�*ر�	� ھ� 	ن ا� �*را�م ا� � �ط�ل ا�	� �� أ	� �+�وص ا��وع ا�:��
� ار ��)م إ��ھ� ا� ���م �دى إ�رام أي 	�2ھدة :����� أو 	 2ددة � ���م ا�	*ر	�ن�.  

و��د  م  ��ول 	و�وع ا� ���م ا�	��ر إ��� ��/ ��4�3 	ن +9ل  2د�9ت ��4ون ا.*راءات ا�*����� 
� �دود :9:�ن 	�دة  ��و�ت ا.*راءات ا2010ا���در ��� ��	 ��2 �+�وص  ���م اA�+�ص ، وذ�ك 

 ��ا�	 )	�ن أو ا�	دا��ن �دول أ*���� و	ن أھم ھذه ا.*راءات  2)د ا�Cر�� ا�*زا��� ���	�	� ا����2 
  . ط�ب ا� ���م 	ن +9ل *��� ����� 	( إ�زا	�� أن �ؤازر ا�	�2� �	��م و ر*	�ن

4. #��	
  ا���ون ا�

� 	�د )� ا� ���2 ����ا� زام ل دو�� طرف أن  �دم إ�� ا�دول اAطراف  ��د ��ت ھذه ا/ ��4�3 
� ا/ ��4�3 أ�ر 4در 	ن ا�	���دة ��	� � �2ق ��.*راءات ا�*����� ا�	 +ذة ��Bن أي *ر�	� �اA+رى 

� �وز )� وا�9ز	� �T*راءات�� ذ�ك  و��ر اAد�� ا�	و*ودة �  . 2ذ�ب �	� 

II وا��ن ا�وط���
  ـ ���ھ	� ا��ذ�ب �# ا�

، ��*دھ�  �رب ا��3! �ن  �د�م ذ�ب2 �3! ���وا��ن ا�وط��� ذات ا���� �	و�وع ا�إن ا�	 
� ا�	�د ا�وارد 2ر�ف ��4و�� �	3)وم ا� 2ذ�ب، 	� ��2� ا� 	�د ا� 2ر�ف �ا����ق ا�:���� 	ن ا/ ��4�3  ة

�  و��! ر��)� ا�	�دي وا�	�2وي�  .ذرھ� وھو ا� 2ر�ف ا�ذي ���ط 

�� 	ن ا�	�2	9ت ا�9إ������ �)ذه ا/ ��4�3، وھذا �  2ذ�ب و	و�م �ل ا�	�رع 	4�2�� ا���
  .	ن ا�د� ور ا�	ور� ��� ��� ا� ��رھ� *را�م �د ا.������ ��13ت ا�	�دة 

�ص ا���دة  ���10 Aد ا��ر�� إ�
 A ;ون .رف ا��واطن  0�1 أ�,
��ون، وأن ا�دو�� �
;,C. و�ر�� �,�Cا� ;  ."و���; و���

� :9ث 	واد ��� ا4Aل 	ن ا����ون ا�	واد ا�	4�2�� �د *�ءت �و��*ر�	� ا� 2ذ�ب ��ل وا�! 
		�رس ا� ��ر 	ن ا����ون ا�*���� ���  279إذ  �ص ا�	�دة 	�دة 	ن ا����ون ا�	*رم ��2�ود��، ا�*���� و

  .�لا/M �*ر�	� ا�و���� ���9 إ�� ار �ب *���� 	ر ��  ا� 2ذ�ب أو ا�A	�ل

*ر�	� ا��*ز وا.���ف وا��*ز �Mر  ��A��Cل ا����4	ن �3س ا����ون  319	�دة 	�  4�2ب ا�
ا��ر���ن �R�+�ص دون أ	ر 	ن ا���ط� ا�	+ �� و+�رج ا���/ت ا� � �B	ر �)� ا����ون �����ض 
��� ا�	 )	�ن، و ط�ق ذات ا��2و�� ��� 	ن أ��ر 	�ز/ �)ذا ا/� ��ل أو ا��*ز، 	� و�4�2ب �)� ل 

� �ر�� ا��Cر، و �ل ھذه ا��2و�� �د 	ن أ�ر�  م ا ��4�3 �)دف ا� �رف �واء ���3 	*���� أو �2وض 
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أو �	و*ب أ	ر 	زور 	ن ا���ط�  اA��Cل ا�	ؤ�دة إذا و4( ا.���ف ��ر داء �زة 	+ ��� أو ا�م �ذب
�د�� وأدى إ�� ا�2	و	��، أو إذا �ن ا��+ص 4د ھدد ���	وت، و �ل ا��2و�� �د ا.�دام إذا و4(  2ذ�ب 

  .ا�	وت

� ا����ون ا�*����  4�2ب ا�	�دة � 048/2007	ن ا����ون ر4م  5وإ���� إ�� ھذه ا�	واد ا�واردة 

ا�	*رم ��2�ود��، ا.�رار ����9	� ا��د��� ���+ص ��� ��ره ��دا ��2و�� ا���س 	ن � � أ�)ر إ�� 
  .أو��4 200.000إ��  9:50.000ث ��وات و�Cرا	� 	ن 

� ا��*��ب ا� *ر�	� ا��9ق  ط���� ��� ار �ب *ر�	� ا� 2ذ�ب، �ن ا�	��ھ��  ��� ھذا 
� 	�( أي �وع 	ن أ�واع �� آ���ت ا�	�( ا����ق 	ن +9ل ا�	��طر ا.*را��� ا� �  ��ھم ��ظ�9)� 

( إ*راءات ا�د�وى �دءا ����را�� ا��ظر��، و	رورا �����س ا/� ��ط� و� � 	� �ا� 2ذ�ب +9ل *	
ا�*�����   ل ��4ون ا.*راءات�3ا�	را�ل 	ظ�� �2ض ا� *�وزات، و�)ذا ا��دد � .دا��، إذ ل ھذه�2د ا

�  .��*ون ���2د�د 	ن ا���Qت ا.*را��� ا������� �	�( ا� 2ذ�ب�وذا ا�	ر�وم ا�	�ظم  ا�	ور� ��

ا� �  �ص  �����	ن ��4ون ا.*راءات ا�*وھذا �92وة ��� �ص ا��3رة اA+�رة 	ن ا�	�دة ا� 	)�د�� 
1راف ا���زع �ت ا��ذ�ب أو ا���ف أو ا<�راه:" ��� أ��A�� د�� A ".  

ن 	�9ظ� 	*	و��  دا��ر �����4 	ن ��B)� 	�( ا� 2ذ�ب دا+ل 	راز ا/� ��ل وا��*ون 	ن 	�
  :أھ	)�

 :C)ل ا��را�� ا��ظر�� .1

  :إن 	ن أھم ا� دا��ر ا�	ر �ط� ����را�� ا��ظر��

دCل ���3 1ط�� ا��2وع ا�ر���� وA أ��م �1دة �'��ن وأر���ن ھذه ا�7رة أ ـ �د�د  A �1��
ا��طل وا��12د وA ���ن �د�د ھذه ا�7رة إA �رة وا�دة و��دة ���و�� �وا�ط� إذن ��وب 

، و��L ھذه ا�7رة ���C أ��م �# ���� ا�"�K أو ا�"����ت 	د أ�ن ا�دو�� �ن و��ل ا�"�3ور��
#�Cذن �ن و��ل ا�"�3و�� ا�داM� 1.ر �و�� ���C 0 �د,DIر"# و��Cأو ا� .  

م ا�"�ز � #7
د �# أي وDت ا���2ن ا�ب ـ �و��ل ا�"�3ور�� أو أ�د �وا�; أن �زور و�
  .ا�C.2ص ا��و	و�1ن �ت ا��را�� ا��ظر�� ���3


�ل أو أي �Dد آCر ������ ��ق 
�ض أو ا1� ;��را�; ج ـ 	��ن ������ ا��
�د �ر�
ا<������، �) �"وز إ�ذاؤه �د��� وA ���و�� ��� A �"وز �"زه �Cرج ا���2ن ا���دة �ذ�ك 

  ).58ا���دة (��Dو�� 

 �(�B� ن	 �و��	�ن ا� رام ��ن ا�	�2	�� ا�	ذور   �! �� ا.*راءات ا������� �2ض ا���وق ا� 
�و�� أو ر ذوي ا�	2 �ل أو أ�د أإ��2: اءاتأن  �ف أي +رق �)ذه ا�	�2	��، و �	ل ھذه ا.*ر

�رو�� 	ن ا�در*� اAو�� �H*راء و��2 �4د ا��را�� ا��ظر�� 	ن طرف ���ط ا��رط� ا�������، 
��� 	ن ا/ ��ل �زو*� أو أ�د أ�4ر�� ا�	���ر�ن �	دة :9:�ن د���4 ���ور ���ط ا��رط� 	 

� ����  	د�د ا��را�� �� ط�ب ا/ ��ل �	��م �� ا���ول ا�������، ا��ق � �ا��ظر��، و�ق ا�	��	
���  ر+�ص 	 وب 	ن و�ل ا�*	)ور�� ��/ ��ل ���	2 �ل ا� داء 	ن ا����� اAو�� 	ن  	د�د 

���ط ا��رط� ا������� 	�و�M �ذ�ك، وھذا ا/ ��ل / ا��را�� ا��ظر�� 	( إ	����  B+�ره إذا رأى 
  .��	ل ا�	 )	�ن �*را�م أ	ن ا�دو�� و*را�م ا.رھ�ب

  



7  

0�1 �رة ا��را�� ا��ظر��   .2 ���� ا����ت ا�

�ف أي 		�ر��ت  2ذ�ب  ھ�  �ك ا��	��� ا�		�و��  �(�B� ن	 �إن 	ن أھم ا���Qت ا������� ا� 
� ��	2 �ل �2د ا����ء � رة ا��را�� ا��ظر�� و�دى  �د�	� ������ ا�	+ ص أن �ط�ب إ*راء ��ص ط�

  .ج.أ.	ن ق 60ا�	�دة �	� �� 

	� �� أن �2)د إ�� ط��ب  اA	ر����� ا� ���ق  4ا��3رة  �73دة   �! ا�	و ��H*راء ��ص ط�
� ��� ا��+ص �4د ا� ���ق���3� �  .�H*راء ��ص ط�

	ن  13و��	�ن ��ن 	را4�� ا�	2 ���ن ا� ��ط�� أو ا�	دا��ن ��2و��ت ا���س أو ا��*ن  �ص ا�	�دة 
وا��*ون ��� ��4م ل 	ن و�ل ا�*	)ور�� ا�	 �	ن  �ظ�م 	ؤ���ت ا.�9ح  78/98ا�	ر�وم ر4م 

� ا� ���2 �)م ��� ظ�م، �وا�	د�� ا��2م �دى 	�	� ا/� ���ف و��4� ا� ���ق �ز��رة ا�	ؤ���ت ا��*�
 �	و��� ا4Aل 	رة ل �)ر ������� �و�ل ا�*	)ور��، و:9:� أ�)ر ������� ��	د�� ا��2م �دى 	�

 220، و�3س ا��ق �	�! �ر��س Mر�� ا/ )�م �	� �� ا�	�دة ��قا/� ���ف و	:�)� ������� ����� ا� �
  ج.إ.	ن ق

د 	ن �ر��� ا/� ��/ت ا/� ��ط��B و )دف ھذه ا�ز��رات ���3 +��� إ�� ا�.  

 )�	* ��وأ:��ء � رة ا� ���ق ��ق ��	��وس ا� ��ط�� ��� ذ	� ا� ���ق ا/ ��ل �ل �ر�� �	��	�� 
	 �2�	 �C��� / �	ن ا/ ��ل �Bي �+ص آ+ر، و�رد ��� ا����� اA+�رة �4د ��ن ��رر ا�Aوال، 

��4� ا� ���ق 	��2 	ن ا/ ��ل �	دة +	�� ��ر �و	� �4��� �� 	د�د 	رة وا�دة ��ط.  

  ، ر��س ا��"�س ا0�12 ��
	�ء؛ر��س ا�"�3ور����د ا�

  أ��3 ا���دة وا���دات؛

 �2�	* ��� �C��� ن �ودا ��� �دء���� 	��4ة و�ا��د�ث ا�ذي رواه أن � �	ر دو ��ب و� ذ

 ���� و��م ��	� �رو�� �ن ر�� �ز و*ل أ�� �4ل ��� �
 ��� �ن ا��� �:" أ�و ا�درداء ر�

� �*� ا�وداع ��ن "����1دي إ�# �ر�ت ا�ظ�م 0�1 ��7# و"��; ����م ��ر�� �) ظ���وا�، و+ط� � 
�م ����م �رام ��ر�� �و��م ھذا، �# .3ر�م، ھذا ا	إن د��ء�م وأ�وا��م وأ1ر:" +�طب ا���س 9��4

  ".�# ��د�م ھذا

   ��	� ����� ��ن اA�رة ا������� ا�  ����  وإذا �ن ھذا +ط��� ����س � ب ����� أن ��م ���)م 
�وى وا/� �رار إ�)� 	�ؤو��� �ظ�	� و/ ���ل �����م �)�  ����� ��2دل ...)موأ�را� )موأ	وا��)م د	�

���
 ��� إذ ��ول...وا/� ����9  ا���3 �:" و��� ھ�� 	رة أ+رى �ودة �ر���� �	ر �ن ا�+ط�ب ر�
��ن �C,ت ��; �# ا��ق و�و 0�1 ��7; ��7ه > ���0 �� ���; و��ن ا���س، و�ن ز�ن ����س ��� 

�,��C ن�� �� Aل �ن ا����د إ�
� A < نM� ،;��. ;�� )�د ،"��س� �ا� )� ا/.  

	)م و	� و�وا ا�	��طون  
 و�د��د و� ��رواه ��د 
 �ن  ط��� ���د�ث ا�ذيا�ذ�ن �2د�ون 
 ��� 
 ��	���ر 	ن �ور �ن �	�ن ا�ر�	ن و� � �د�� �	�ن، و	� أ��ب ��94 �	رو �ن ا���2� ر�

  .���ل ��� ر*ل �ن ھذا ا�	��م ا�2ظ�م إ�� 	)�وي ا�ظ�م وا�)وان

���0 و�ر��;وا��)م ���1م ور��� >   

  


