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  ��ر�ر ا��	�� ا�
	��� ا������

ا��را�م "��ت ��وان  2016إ�ر�ل  28-�27وا�	� �	�دوة ا�
	��� ا���
�دة �و�� 

 �	
"  ا�����ف ا��
	و	� وا���
ر�� ا���
���.. ا����
د�� وا��
��� �� ا��
	ون ا��ور��
 2016إ�ر�ل   �28
د ھذا ا���ر�ر �ن و"�!  ا��	�� ا�
	��� ا������ ا���
�دة �وم ا����س 

  . ا��را�م ا����
د�� ا���ر�� ��و�ب 	�وص ������: و%�ن ��ورھ� 


رك و�د ا��وري : ر!�س ا��	�� �  ا��
�� ا�

   ا&��
ذ �!�د ا���ط#" و�د �!�د �
�م: ��رر ا��	�� 

  :ا����&رون 

��د �ن ��و ا���&� �  

  ا���&� ���'�ن ���و 

  ا���&� ���د و�د ا��د و�د ا�(�) ��د�� 

  ا���&� ���د ���م و�د ا��ه 

  ا���&� ھ�رون و�د ���ر و�د إد���� 

  ا,���ذ ا��ز�د و�د ا��ز�د 

  ا���&� ����ن ���م ا����ك

  ا���&� أ��د و�د ا�('�  

  :إ�0 ا����ط ا������ ا���ر�ر  و����م

��ص ا����&رات : أو, 	�  

  وا��و���ت�دا�2ت ا�: �����


��ب ا����&ر�ن : ����� �  
  

  ا��!
�رات : أو� 

.. ا��ر��� ا�6%�رو��� �5 ا��4رب : ��و �
�وان �ن ���د  /�	��&� ا��!
�رة ا&و�"
�دأ ��
ر�'�8 وو&
�8 �5 إط�رھ� ا����و�� &�ن ا���ظو�� ا����و��� ا��4ر��� �م �رد 
 �8�	
��	� ھذه ا��را!م و���8 ا�د�ول إ�0  �ظم ا��
���� ا:��� �	�
ط��ت ا��'�رض �
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��>�ن ا�دا�	� وا���ر�� أو ا,"���د ا�وط�� ، و�ر"	� ��ر �ظم ا��
���� ا:��� أو 
�ر أو �ز��ف و��!ق ا��
	و���ت �6��ق &رر ����4ر ، وا,(�راك إ�داث �	ل ��8 ، و�زو

�5 ����� ,ر�%�ب وا�دة أو أ%�ر �ن ھذه ا��را!م �  ا�����@ إ�0 أن ا����ون ا��4ر�� 
�8�	Aم وا���ر أ�
  .��رد ��B  ا%�'� �8�5 �����د ا�

� �م ��دث �ن ا,����ص ا��%��� ا�ذي ھو �'�ل �5 ا���طرة ا����!�� ا��4ر��

ر&� �%��ن  �%('�ن �
��ل ا��&�ء ا��4ر�� �  ھذه ا��را!م ا��� �%ون &����ھ� ���

  .�5 دول (�0 �ط���� �	�
�ون ا�دو�� وا�
2"�ت ا��&�!�� ��ن ���	ف ا��	ط�ت 

و��م ا��ول ����� و��!ل ا���6ت ا�6%�رو�� ��ل ا�����دات وا���ررات وا��و"�
�ت 
، ����8 إ�0 ��دم ا��4رب ا��زا!�, ���  �ن �ط����8 �	0 وا�6%�رو��� �5 ا����ل ا��د�� 

  .�5 ���ل ���ر�� ا,��راق ا�6%�رو�� 

�	
وا������ ، ا���ر�� ا��ر��� ا,"���د�� : ��وا�@  ���'�ن ���و/ �	��&� ا�,رض ا�*
ا�'ر���� ، ��دث �ن �ن �8ود 5ر��� �5 ���ل �%��ف ا��(ر�
�ت �  ����دات 

  :طر�ق ا��ر��� وذ�ك �ن 

%ل ��%�� ���وى �	0 ���%م ������ �8ذه ا��را!م ����� و����ق وإ�(�ء  -
 ا��!��ف 

 ا��ر%�ز �	0 �زو�د ا����%م ���و��!ل ا���د�� وا��(ر�� ا�2ز�� �	���م ������8  -

إ�ط�ء ����� ���� �	�را!م ا��
�دة ���ب �
دد ا�'��	�ن أو ا�&���� أو ��ورھ�  -
�دود 	� 

  .ا�ر"��� وا����ت �	0 ا��%������B ا��&�ء �ق  -

 

�
�ر��� A��ل ا>�وال �5 �
�وان ا�(�) ��د�� �د ���د و�د أ��د و: 	��&�� �*ا��!
�رة ا�*
  ا����ون ا��ور�����

أو ���زة أو أو إ�'�ء و��و�ل أ��ل  �
د ��د�م ا��
ر�ف �	�ر��� ��ن ر%��8 ا���دي ا�ذي ھو

ا�ذي ھو �و5ر ا���د ، ور%��8 ا��
�وي  ���	%�ت �����F �ن ���در �ر��� ا�����ر

�8��
أو�@ ا�%�ب ا��(رو�� و�Aر  ، �م �رج �	0 ا���ص ��ر�%�ب ھذه ا��ر��� �

�م  ا�6داع �ر�	�: ر ��8 �ر��� A��ل ا>�وال ا��(رو�� �'�2 ا��را�ل ا��� ��

، �م �ر�	� د�I ا>�وال �Aر ا��(رو�� �  ا,"���د ا������ ����B  �ر�	� ا���و�@

  .أ�وا, �ظ�'�،

ا��� (ر�ت  ا6�راءات ا6دار�� ��5�%�� A��ل ا>�وال�5 ا����ث ا����� ��دث �ن 

�	�ل ا������ت ا������  �ذ%را ��J(�ء �2��� وا���'ظ �	0 ا>�وال ا��ذرة���4 � ����



 

 

3 

��د ا��(رع ��دأ ، و�5 ا����ب ا��&�!� ���ول ا��� وا������ ط� ا��را!م ا,"���د�و(ر

%�� ���ول ا�
�و�� ا���ر��� �	0 ھذه ا��را!م وظروف  .�������ء ��,ت "	�	�  ا6"	����

  .ا���'�ف وا��(د�د

ا�دو��� وا6"	���� ا��� و"
ت �	��8 �ور������ ا��
�ون ا��&�!� �م ا��
رض "�!�� ا�'�"��ت 

��  .� و��	�م ا���ر��ن �5 ���ل �2

  .8ذه ا��ر��� ا,"���د�� وا,������� �	���طر �ا>��ر �
رض  و�5

-��دث �5 �ز!@ ا>ول �ن �زاء ���د ���م و�د ا��ه / �	��&�  ا�,رض ا�را� ،

ا�����'�ت ا���
	�� ������ر %������ل �5 ا���ل ا����ري وا6د,ء �@ ������ت �Aر 

��  و�دم ا��رام ا��وا�د ���%�� ا���ض ا�'ر���� ��� ���%�
ر&� أ��� ، ������ا��

ط� ، %�� ���ول ����'��ل �ر��� ��د�م ا�(�ك �دون ��"�� أو �4	و  �����ت��
	ق ���د�م �

�ؤو�� وا,��راض �Aر ا����B �	0 ا>داء وا��ز��ف وا��زو�ر وا�(�ك ا�&��ن 

  .و�را!م ('���5 ا��وق و�ر�� ا����5�� 

��را!م ا�(ر%�ت ا����ر�� %��ز��دة �5 ا���ص ا�
���� وا��
�ف و��ص ا��زء ا����� 

�5 ا��
��ل أ�وال ا�(ر%� �2�ظ� أن ا��زاء ا�ذي ر�ب �	��8 ا����ون ا��ور����� 


�ف �دا ������ر�� �  ا��(ر�  ا�'ر��� &.  
ا��را!م ذات ا�ط��  ا����!�  �ول  	د%�ور ھ�رون و�د ���ر و�د إد����� ��
�س,رض اا�

��و��� إ�راءات ا�����
� وا��%م....�ر%�وا��.  

�,���8دات ا���د!�� � 5ذ%ر��ص ا��ط	ب ا>ول �	�ر��� ا,"���د�� ��ن ا�'�@ وا��(ر� ، 
ذھ�ت �����A ا�دول ا�
ر��� وا�4ر��� إ�0 �&��ن  ا��(ر�
�ت إذ، و���%�� ا���ض ا�'ر���� 


�8 �
ض ا�دول "وا��ن �ود %�� أ5ردت ا��را!م ا,"���د�� �5 "وا����8 ا����!�� و"وا��ن ا��
����  .5ر��� وھو��دا وا�و,��ت ا����دة  ��ل 

ا�ر%ن ا���دي �	�ر��� ا�&ر���� ا�����ل �5 ا,��داء �	0 ��	��  �5 ا��ط	ب ا����� و"د ��ن
وا�ر%ن ا��
�وي ا�����د �5 �	وك ، &ر���� �(%ل و&
�ً �رى ا��(رع ا���6ء �	�@ وإ���ذه 

، ��� �و�'@ (���� ا������� &�رة �5 �2"��8 ��وا�� ا��(�ط ا����� �	دو�� �ر�%ب ا��ر
�ظر ا�'
ل ا��(%ل ��ظ8ر ا��ر��� ، وھ� �ن ��ث � �
إ&��5 إ�0 ����� و�ود �ص �(ر�

إ������ أو �	���، و"د �%ون و"��� أو ط��
�� وا�ط����� ، أو"د �%ون �ر���   ا�ر%ن ا���دي
  .�&ر���� ��و��ً ��8�F �5 ا���4ب �را!م �	�������رة، و����ز ا��را!م ا

ا2A6ق أو أو ا�4را�� أو ا����درة وو��دث �ن ط��
� ا�
�و�� ھ�� ا��� ����ل �5 ا���س، 
�8
  .ز��دة ���� �ن ا�&ر��� ا���8رب �ن د5

أ�� ا��ر��� ا���ر%�� 25 ���	ف �5 أر%���8 �ن ا��را!م �5 ا����ون ا�
�م إ, �5 أ��8 �5 
, ��و"ف �	0 ا���د ا��ر�� ، و�ن ط��
� ا��زاء J5ن ا����ون ���ف  د���را!م ��ا���4ب 
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ا��� �
�� ا��8ر�ب ا������  ا�ط��
� ا����� ا>ول :ا�ط2"� �ن ا����ر�ن ا���ر%��!م ا��را

%���س إ�0 �5	�8ا�ذي  ا�و�ف ا��زا!� ا����� و ،�� وا�6راد وا���ر�B �دون إذن وا� 
در��ت �ن ا�����'�ت ا���ر%��، و�2ث در��ت �ن ا���B ا���ر%�� ، �م ر�ب �	��8 

، و%	�8 �زاءات ���� �'ر&�8  ا��
و�ضو %����س وا�4را�� وا����درةا�
�و��ت ا������� 
�8�%م  �دورا6دارة دون ا����� إ�0 � �!�&".  

  :�� �	� �و��� ھذه ا��را!م %� و�5 ا>��ر �5ل �5
ا����� �	0 �دم ار�%�ب  �	0 �2ف ا����ك ����راءة ا>�	�� J5ن ا��(رع �
ل -

�'�����&ر �����  �����&ر ا���ر%@، و�
ل ا��	0 ���ق ا����وز �	�ھ��  ا��� ,
 .�ط
ن �8�5 إ, ����زو�ر

�5ط دون ا����ر ��ن ا���� أو ا��8ل أو  ا�ظ�ھر �	�ر��� �ظر�� ا�'��لر�ط  ا�
�و��  � -
 Fط� .ا�

ا����رك �د�ر ا���8 ا��� �و��8 ا����ون ��ر�ك ا�د�وى ا�
�و��� �5 ھذا ا����ل ھ�   -
 .�'و&@ أو �ن 

  .و��د�د ا���	M ا���دد ������ون  �������B ���&� �ر��� ا��8ر�ب ا���ر%� أن  -

 �5 0	���5 �
��م �وا�ط� (%وى �ر5  �ن وز�ر ا������ أو �ن  أ��8أ�� ��و��� ا�����
ا������ ا�
��� ، و�5 أن �ر�ب ا���ؤو��� �	0 ا�(�ص ا��
�وي إ�0 �'و&@ %�د�ر ا�&را!ب 

 @�
���� "�ن ��دأ �رو��  %��4را�� أو ا����درة�'رض أن �%ون ا�
�و�� ������ �ط��)
  ."ا�
�و��

ا��را!م ا���
	�� �����وك و�ؤ���ت : �
�وان N���ذ ا��ز�د و�د ا��ز�د� ا�,رض ا��
دس 
 م
�ا����ون ا��را!م ا>و�0 : ، و���ورت �ول �2ث ���ط  ا��رض �5 ا����ون ا��ور�����

  :، و���ول �8�5 ���(رح وا�'روق ا��را!م ا������  �5 ا��ط�ع ا���ر�5 %�ر د,��ا>
����� ا>���� -  ��
 � ا�&��� �5 ا���� �8ا���8ك ا���� ا��� و&
و�

  وا���ر��5 ا����ر�� ا�����  ا���ررات �5 ا��زو�ر -

-  ���� ���ط ا� ا��'��سا��واطؤ �5 

 �وال A�ل ا> -

&رورة ا��رام  �(%ل ��زا�د ��نا��دود  ، ����8 إ�0 &����� ا��ر ا����8 �رق -
،  ، وا��رام ��و��� و�ر��ت ا����  ا��ر ا���ر�5 ��4ط�� ا���وق ا�'رد��

2���5 ا�
�و��ت ا���ر��� �	0 %ل ھذه ا��را!م إ�0 ا����ون ا����!� و"��ون  �
�رض ، إ&��5 إ�0 ا���8د ا���%�� �ؤ���ت ا�� A�ل ا>�وال ، وا����ون ا���ظم

  .ا�
	�� �5 ھذا ا����ل 
�ذ ��دھ� �ن "��و��  ا���ر�5 ����(�ط ��
	قا��� �را!م ا���ط� ا������ ا�F� ظ�م وا�����

	�وا�د ا��ط��� �	0 ا�
2"�ت ا������ �  ا�دول و ا����ون ا���دد �ا�
�ل ا���ر�5 
 ����  .!�ا6��� ���د����ا>����� وا�

  : و"���8 إ�0 
- � ��	
 ،  ر"����وا�د ا�ا��را!م ا���
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 �رض �وا�د ا�ا���
	�� �ا��را!م   -


�رض �وء ا���دام ا��وارد  -�� ���   �� � ا��ؤ��� ��	


ر�� �	0   ��8ور،ا���ط�ب ودا!  وا�����رات ا��8دف   �� ا�%�ذ��ا�د��  -�
ا�
�و��ت ا���
	�� ��را!م ا��رف و���رة ا�
�2ت ا�دا�	�� وا���ر��� ا��� 

  .��ر��8 ا����رف 
و"د  ���ر�� ا����ون ا����!� �5 ا��ط�ع ا���ر���5 �ر��طا� (%����تا6ا���ط� ا������  

�	��ك ا��ر%زي  ا��
	و��ت �و�5ر وإA'�ل ا,��%�ر ا���ر���5"ش �8�5 ����'� "وا�د 
وا,��'�ظ ����ر ا���ر�5 ���4ر�� �دم �ر��ب ��و��ت �	0 ����'��8 �5 ا����ون 
ا��ور����� ��0 ا:ن ، %�� ��ص و"'� ��ر��� ا�(�ك �دون �ؤو�� و�
�	��ت ا�ر�� ا��� 

ذا و��ن ��در�� ا�(ر�
� �م ��ص ا����ون �	0 ������8 دا��� إ�0 ا��و�5ق ��ن ھ
 �ن�5 ا����� أ�%�م�ن ا6����2 ، و��م �درا�� �ن ��'��  �ور�س ��ك و�� �در �8�5 

  .ا��زا!� وا����ري 
-�
ا��را!م ا���!�� �5 ا��وا��ن : ����ن و�د ا�(����� �
�وان: �&� 	�� ا�,رض ا��

  ا��ور������

وا,�'�"��ت ا�دو��� ا���!�� ا���5ذة  ��6ط�ر ا��(ر�
� �	�و&وع وھو ا��
�ھداتأو, ذ%ر 
�5 �ور������ وا��وا��ن ا�
��� �	��ر�م ا���!� %���ون ا�
�و��ت وا����ون ا6ط�ر �	��!� 

  .وا��وا��ن ا���!�� ا������� و"��ون ا6رھ�ب 

���8 ا��رق �ن ��ث ا��8 ا��داء �	0 �ق ا��4ر 5ذ%ر  ����ف ا��را!م ا���!���ر ����� وذ%ّ 
����� ا���!� ا�ط��
�� ا��ر�� وا���ر�� وا��
د��� و�و, إ�0 وا�8دم � ����وا��را!م ا�

� وا���!� �را!م ا���د وا���!� ا��و�� و�را!م ا��'���ت ا������� ا����� وا�ط�"� ا�ذر�
  .ا��(�دة 

�د�� وا��
�و�� ��دث �ن ���!ص ا���ر�م ا���!� وأر%��@ ا��و�5 ا���ور ا����ث 
�ر�ك ا�د�وى ا�
�و��� �5 ا�&�ط وا��
���� وا��%م  و���!ص�.  

ا��را!م ا��ر��ط� ����	%�� : 	��&� ��را�ط و�د ا�('�  �
�وان � ا&��را�*
�ن وا�,رض 

  .ا������� �	0 &وء ا,�'�"��ت ا�دو���

�2د��  ��د"ت �	��8ا�'�"�� ����4 ا���  �
د ا��
ر�'�ت �ن �2ل���I ا��و&وع و"د 

�ر%زا �	0 (روط  ھو ا�(ر�
� ا�
��� ������� �	�وا��ن ا����� ا�ذي����!� ا����ون او

  :ھذه ا������ ا��زا!�� ا��� �ن أھ��8 

 �	زم ,�	%�� ا������� أو ا���	وك ا������ أ�� %�ن وا� �5 ا��ق �	0 ���بأ��8  -

 .��داءا, ھذا �راء �ن &رر ���@ أ�@ إ���ت ا����ل��ق ا ���ب

أن �%ون ���2 ��>(%�ل ا����و��� �5�ري �'
و�@ �
د �دور ا��راءة ا�����   -

@�	�. 
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��وق �	%�� �دة ���8ءأو ا ،@����	 �زوال �زول��ث �أ��8 ���دة ز����  - ��2
 ا�

 �5 ا�د�وى �ركھ� ������� �	�راءات ، و�%��� ���ث �دون ��د�د���  20 ا����ر��


�ا� ا�دول �دود دا�ل �%�ن أي&�� ��"�'�2�. 

أن ا������ ا��زا!�� وا��د��� �ر�ب ��و��ت ���و�� �ن "��ل ا���س وا�4را��  -

 .وا��
و�ض و��  ا6&رار

  :�م ���ول ����'��ل ا��را!م ا������ 

ا��ق  و��	�د�ق ا������ ا� �زو�ر�'ر"� ��ن ��	�د ا�
��2ت ا����ر�� ، �ر���  -

�ن �	ط� ��د�ر�� ���
ر&� أ�%��� ����  �@ ا��&�ء �5 ذ�ك ����� ��  ا������ 

�	�&�ء ا���ري �5 ھذا ا����ل و����8 إ�0 أن أA	ب أ�%�م ا��&�ء ا��ور����� 

 .%��ت �ر5ض ا�د�وى ���� �دم ا��ط��ق ��ن ا�
��2 ا>�	�� وا���	دة

   ا����ر�� �	
��2 ا���طل ا,��
��ل �ر��� -
�ق و�@ �دون �	�4ر ��	و%� ���ر�� ���2 ا��
��ل �ر��� -  

���ز��8 أو �ر&�8 أو ��	دة أو �زورة ���2 ��8 ا��
�	ت �&�!  ��  �ر��� - 

 .ا���ررة �5 ا����ون �د��� ا������ و، و��م �ذ%ر ا�
�و��ت ا� ا���  ���د

 


�	
   وا&���0ا��دا�/ت : *

و(%ر ��د�� ا�
روض  أداءو�	0 ا�'ق ا���د�	ون �	0 ا6(�دة �8ذه ا��دوة و�������8 

  :وأ�!	�ا���!��ن �	��8 ، وأھم �� أ��ر �ن إ(%�,ت 

  ا��/!ظ
ت  -1

 ��
�'ت ا��
ض ا,����ه إ�0 أن ا��%��ف �5 ا����ل ا���ر%� ��ط	ق �ن ��ر�B  ا��

�5 ��%�� @��طورة ا��را!م ا,"���د�� ���ب (�و��8 ا,���ل @ ، وإ�0 ��� ���

 ���ون (%	� و&  �	�����ر�ن و�ط���@ �!� "��"��ون ا��، وا�����@ إ�0 أن ا������ وا�2

��ؤو��� ا�(ر%�ت �ن �	و�ث ، وا����ن ��0 ا:ن  ا��'�(�ن وھم �م �ؤدوا �و%ل إ�0

  .ا���!� 

و�(%	� إ�داد ا���وص �ن ، ا��را!م ا���
	�� ������Fن  ��Aب �و&وع,�ظ ا��
ض 

 ��	�و�� ا���ره ، طرف �را%ز ��� ����(0 �  ا�وا"  ا���ر�� ��5
ذر �ط����8 دا

ذ%ر آ�رون ، ���5  ����را �5 ا��زء ا����� �ن ا�
�وان ا���
	ق ������ر�� ا��&�!��

ا��&�ء , �
ط� ا>ھ��� ا�%���5 �	�(��ك �  �طور�@ وا��(�ره و, ��طورة إ25ت أن 

� �ر��� ا���	�د �ن ا�
��ب ، وان ھ��ك �را!م �ط�رة ����ر ��ر�ك ا�د�وى �ر�%�

  .�� ا�
��� ��� �'وت ا�'ر�� �	0 ا�����  �5 %��ر �ن ا���,ت�8�5 �	0 ا����
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ض ، وإ�0 أن �ل ا�دول �م �
د ��رم ا�(�ك �دون ر��د ��@ آ�رون إ�0 أن �

 ا>�%�م، إرادة ا���'�ذ �5�د ا���'ذ �
و��ت �5 ��'�ذ ا��ؤ���ت ���'� ���روھ� ��د 
ا����ن �	0 �دورھ� ���ب ھ��ك "وا��ن �م ���'د ���8 ا��واطن رAم �رور وأ��را 

  .�دم �دور ا��را��م ا��ط��� ��8 

  ا&���0  -2
  ؟�� �و"  ا�����رة �����درات وا�8�رة ا��ر�� �ن ا��ر��� ا,"���د��  -
-  �����ا�(�ك �دون ر��د ���� >�@ �(%ل ا>��ن ا����ري 5	��ذا �م �و5ر ھذ ا�

  ؟ ا>�رىا����ر��  �Nوراق
��!�� �	0 أ(��ص ھل ��وز أن �%و�وا ��د�� ��در �%م ��&�ن ��و�� � -

  �ر(��ن أو �����ن ؟
ا��ر��� ا����را��� ھل ھ� �ن ا����ص ا����%م ا,"���د�� أو ���%م ا6رھ�ب  -

  ؟
�ول �@ ��	�4  - @�F� ر��ص �5 �ور������ ا��رق ��%� �5 5ر��� �8�6م (�ص آ)

  ؟����� ھل ا���&رر ا���ك أو ا�(�ص ا���ول �@ 
  ا6دار�� وا��&�!�� �و�دة �5 ا,���د ا>ورو�� ؟ ھل أ���ت ا�&�ط�� -
��4&0 �ن ا���ك ��0 ��ل إ�0 ���ذا , �
�"ب ھ�!�ت ا�ر"��� �	0 ا���وك ��ن � -

  در�� ا256س ؟
�طور��8  -  � ��  ؟���ذا �م ����وز ��و�� ا��را!م ا�6%�رو��� ��و�� ا���

�0 ا�ر�� وھل ا�'�!دة ا���%�� ر�� ؟ -� ��  
-  َ"�
  ؤ���ت ا��� ����  �ن ا6د,ء ��
	و��ت �ن ���ب ز���!�8 ؟ب ا��ھل �
   وا��و��
ت  ا����ر!
ت  -3

	و��ت �ر��ص ���ق �ن ا������ ا�
��� ���B �	��وك ��6د,ء ��أن ��ص �	0  -

 ز���!�8 �ن �����ت 

 ��ظ�م ��	��ت ا,��%�ر ا���ر�5 دون ��ر���8 &رورة  -

��	�� ا�	�س �ول �2"� ا�(ر�
� ا,����2 ����وا��ن ا�و&
�� �5 "&��� ��ل  -

 ا�ر�� 

 .ا��ر%�ز �����2 �	0 ��وب ا���وص و�وا"��8 �دل �ردھ�  -

�����8�ري �ن ا����� ا������� � �نإ�زام ا��و�� -

��رات ��د إرادة ��	 

 .ز��دة ا�و"ت ا����ص �6داد وإ���ء ا�
روض   -
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*�
  ا��!
�ر�ن  �,��ب: *

ا�
2"� وط�دة ��ن ا��را!م ا,"���د�� وا��را!م ا,�%�رو��� : ا���&� ���د �ن ��و 

 �'��ا��
��ر �	�'ر�ق ��ن ا��را!م ا���	�د�� وا��را!م ، وھ��ك أر"�م ������ �

�ن طر�ق ا��ظم ا,�%�رو��� أن ا>و�0 ���8دف ا���ل وا������ "د ���8دف ا���ل 

  .��8دف ا��
	و��تا�6%�رو��� و"د �

��د�� ، �ن �ؤال �ول �'8وم ��و�د ا>�وال  :ا�(�) ��د��  ا���&� ���د و�د

 2
�دم ا>�وال �5 ا6رھ�ب و(�8@ �%ون أ�وا, �وداء 5���.  

أ��ب  ، �ر ا�(�ك ر�� �Aن �دم ����� ا,وراق ا����:ا���&� ���د ���م و�د ا��ه 

و"د �%ون ا��
��ل �5  ا>�رى 5و��!ل ا!���ن ،�Fن ا�(�ك و��	� أداء أ�� ا>وراق 

���@ �دون �ؤو�� ��ر�� أ�&� ������ون ، �
م ھ��ك ���ر �د�و إ�0 إ��4ء ��ر�م ا�%��

   .�دون �ؤو��  ا�(�ك

�ذ%�ر ������دئ ا��� ��%م ا�
�و��ت ا�&ر���� وا���ر%�� ��ل  :ا���&� ھ�رون

ا��%�� ، إ�%���� ا��&�!B������� �8 وا"���ر ا�
�و�� �8�5 �	0 ا�4را��ت وا��
و�ض 


�  ھو ����د  ا������  ا�
��� �5 ا����  �5 %ون �	ط� ��ر�ك ا�د�وى ��د ا����رك ��

إ��"� ا��%��ف ��ب �5 . ا����رك ��و��� ا��و&و��ت ا������ وا����"�8 ���8ز 

�	� ���(رف ��د  �ا��8رب ا�&ر��� �ر�� ،ا���6ن �����8دات "&�!�� ��د!��  م�د�

0 �
ض ا�دول �%ن ا����ا�ر�� �ن ا�%��!ر �%ن ا:ن ، ��ون ا��ور����� �م ��ر�@ 


�و�� �د�� د��و�� @��وإن %�ن  � �ذ�ك �م ��ص ا����ون �	0 ��ر��@ا��رآن �م �

�@ �'8م �ن �
ض ا��واد ����.  

��(%ل �B�2  >��8ا>�!	� ا��طرو�� ���ل ا����ب ا��� �ن ا����ون : ا>���ذ ا��ز�د 

  .ا����ون ا����ل 

ا���!� ����
� ا��را!م ا���!�� �85 ��"��  ا����ون �م ���ر �	0 �'�(�: ا���&� ����ن

  .��د ا�&�ط�� ا��&�!�� 

�ذھ�ورة ا�
�2: ا���&� أ��د ا�('� F� 0 ا����ر و� �� ا����ر�� ا���	ورد ���

@�  .ذ�ك ��� �5 ا��2%�8  أ����8 �&��� , ���

  

 
�'ظ و�د ���د �و�ف  /�رأ��8 ر!�س ا���%�� ا�
	�� ا>���ذ5ق  ا����0 ا���
���أ��

%ل ��ب �	0 ا��و&وع �(���  �  ا��&ور �2وة ���ر�ر ا��	��ت ا��2ث ، �م ��ث 


0 ھذه ا��دوات ھو ا�ذي �5 ا��(ر�  وا����ر�� ا��2�ظ ��م �ذ%را �Fن ا���ص ��



 

 

9 

��ص �5 5روع ا����ون وا��وا&�  �� إ�0 أ�ذ ا��دا��ر �ادإ�0 �د �4را�@، �	�


�وان  ، و��@ �5 ا����م إ�0 أن ا���%�� ا�
	�� ��دد ��ظ�م �دوة "ر���ا�����دة �

  .ط	���8م و�(�ر%��8م �����  إ�0 ��د�م � ����8 "ا��زا��ت ا�
��ر�� �5 �ور������"

  

 �!�د ا���ط#" و�د �!�د �
�م / ��رر ا����0 ا&��
ذ

  


