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  ��م 
 ا�ر�	ن ا�ر��م

              �دل -إ��ء  –�رف                      ا��	�ور� ا���	� ا�	ور�����  

 ���  ا�	� 	 ا��

  

��� ا
	����� �ـ�
������ " ����� ا
���� ا
 �	 �
���آ� ا�����ع ������� 	� ا���ار ا����

���� "ا��

 ا� �رى  2015	��و  27-26ا��	رارا ���وم ا���	! ا�ذي ��ظ	" ا�	� 	 ا����� �و	! ��'���


ن ا������" �	'رھ� ��ت ��وان  ��  توا*��"  ا���و�ض 
ن ا��رار ا�����ا��
  :ر/�� ا�'�.! ��ت  2015	��و  27ا�-��� *��ح ا+ر���ء 

��د إ�راھ�م و�د ���د ���ر  .  

   ���د 
�د � و�د ا���ب ا�'�.!:ا�	��.ر 

  ھ�رون و�د 
��ر و�د إد���� ا�'�.! : ا�	'رر 

   ���د ا��#ط!  و�د ���د ���ما+���ذ  : ا�	'رر ا�	���د

   أ��د و�د ��با�'�.! : ا�	'رر ا���م 

   :و1د �م ���ول ا��'�ط ا�����

  ا��رض: أو%  �
  ا��دا�)ت : &����  �
  ا�����ب : &��&�  �
  را��� ا��و#��ت  �

� ا��ـــــ�ض :  أو

 ������,� ���+م ا��و�وع �(��و�ض 
ن ا��رار :  �ن ��وان ا��رض 3! ھذه ا��

ن ا������  �� 	��ور ، ا���-�- !3 : و1د ���6 ا�	��.ر ا�	و.وع ��د ا�	'د	

ا���رض �3" أھم ا��*وص ا�'��و�� ا�وط�� ا��! ����ول 	��8 أ.رار  ا�ولا���ور 
	'د	� ا�	�دأ�ن ا�ذ�ن أ��ت ��	� ا��ر�� ا;��	� وھ	� �>ر�م ا�	د�! ء ا;���ء إ�: ا�'.�
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	ن  ا�	�8وذ3! ا�'.��� ا����/� إذا -��ت �راءة ا�	��م و	�دأ ا����ف 3! ا���	�ل ا��ق 
 3! ا����ف و	��� �  :�د�ث � .رر و� .رار ، 	���ر.� �	�ذج ����رھ� ا�'��ون دا�

1-  ا�	د�� ���ه ا�	�.رر�ن 	ن أ�ط�/�م ا���*� أو ��	�ل ا�'.�ة ا�	�ؤو��
  .ا;��ل �وا�����م ا�	���

2-  �راء ��1	" ��	ل ��	�ل ا�	وظف ا��	و	! أو ا�	8	ور ا�� و	! ا�	�ؤو�� ا�	د��
  .�	س �ر� ا���ص أو �'و1" ا�وط�� أو ا�د��ور�

�ذ�ن �'*رون 3! 	��1� ا��وان ا��	و	��ن ا�	 ��Dن ����رط ا�'.�/� وا;دار� ا -3
�ن ا�'��ون 3! ا�	��'�ت و�Fرھ� 	���� ��ز ��رج  ���و� �ط��ون ا���ط ا��

�: ذ�ك 	��� إ�: ا�	�دة � .	ن ا�'��ون ا����/!  111

  :	ذ را �*��Dن 	ن ا�	�����ن �زا/�� ��	� ا��ق 3! ط�ب ا���و�ض ھ	� 

 ا�	دان ا�	�رأ ��د إ��دة 	�� 	�"  .1

 ن � و�" �	�����" ا�	��م ا�ذي *در أ	ر �8 .2

 :��	���� أن ا�دو� ھ! ا��! ���	ل ھذه ا���و�.�ت ��	�.رر 	I ا���Dظ�� ��ق ا�ر�وع 
  .ا���ھد  أوا�	��ر  أوا�طرف ا�	د�! 

 وا�دو�� 3! ا���و�ض  /� ا���ور ا�&����	���: ا���ر� ا�'.�/� ا;1��رج ا�	��.ر 
 	ن����D*�ل �ن ھذه ا+.رار، �3طرق �  : ذ�ك  إ�: أ	-

1-  ا��زا/ر� 3! ا���و�ض �ن ا���س ا�����ط! ا�	�8وذة 	ن ا�	�دة ��ر� ا��	�ور�
��ن �'ران �ق �	ن ��1ون ا;�راءات ا����/� ا� 137 	ن ا�د��ور وا�	�دة 49

ا���و�ض ����ص ا�ذي  �ن 	�ل ��س 	و1ت �Fر 	�رر ��ل 	���� �زا/� ا���ت 
��" أو ��راء�" ، و	�وھ� إ�: أن ا�'��ون ا��زا/! �*دور 1رار ���/! �8ن � و�" �	���

 .ا��زا/ري أ��8 ��� ���ص ����ت 3! ط���ت 	�J ا���و�ض �.���� ھذه ا+.رار

 ا���'�ب ��8'� ا�	��م ا�	و1وف  -2	 �	�  ا�	>ر�� 1.ت ا�>ر3 ا;دار� �3! ا�		
�: ا�دو� �	دة �ت ��وات 3! ا���و�ض � ��ص ا�	�دة ، إ�	����د 	� �	ت ��ر/�" 

 .	ن ا�د��ور  122

�'و� ا���ن 	ط��� و3! �و�س ��ول  -3 "���ا�'��ون  ل 	ن أو1ف ��Dظ�� أو �Dذت 
ا�دو� �����و�ض إذا *در ��D/د�" 1رار ��Dظ ا���	 أو -�ت ان ا�D�ل � ���8ف 	�" 
�ر�	 أو � و�ود �" او � �	 ن ����" إ��" أو إذا *در .ده � م ا�*ل �" ا�'.�ء 

	ن ا�'��م ����ق ا���*! ھو ا�'��م  ، و1د ���ت 	� 	 ا���'�ب أن 	'*د ا�	�رع
�: ا�	�ؤو�� ا���* و��س 	�رد ا�'��م ����ق ا���*! 3! 1.� �زا/� أط�'ت �
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�: ا����ف 3! ����3 ا����� ا���	 ا����I ، وذ�ك 1*دا 	�" ��ر��ب �زاء 	د�! 
 .ا���	�ل ا��ق

4- 3 ذ ر ا�	��.ر ا�" �و�د 3'د ! ا����	ل 	I ا+�ط�ء ا�'.�/� أ	� ا���ر� ا+	ر� �
�ط8  1300وأ�" ��ل ��ل وط�! ��Kط�ء ا�'.�/�  ا+	ر� ��دى ا���ط�ت 

�دام  143	��� �� 3'ط  ��20ل  �1.�/�;��  .إدا�

�ن أ.رار ا���س ا�	و1ت أورد أ�" و3! 3ر���  -5 �درج إ1رار 	�دإ 	�ؤو�� ا�دو�
���	��� أ�" � �	�J ا���و�ض إ� �	ن  ��ت �راء�" ��ط� و�وا3ر  ��ر 	را�ل  ��ت

��	� و�م  �67ط8 	ر3ق ا�'.�ء ���3 ، 	���ر.� ��� أ�ط�ء 1.�/� و1�ت ��ل 

  .ا���و�ض + -ر .����ھ� أو إ��Dؤھم 	ن ا;دا�

�: 	�I ا����ف 3! ا���	�ل ��ن ا�	��.ر أ�"  /� ا���ور ا�&��ث�رFم ��*�ص 1وا����� 
�: �>ر�م ا�'�/م ����ق ا�	د�! إذا *در �*��J ا�	� و 	�" ا	ر ��ن � و�" �ا��ق ، و
�: ��	ل ا�'.�ة ا���و�ض �ن ��: ��و�ض ا�ذ�ن ��ر.وا ���س �� 	! ، و� ، و����	��

�: أ��س��	�'�.�ن � 	I .. 	ن ق ا ع 109 ا�	�دةا�	��*	  	�طرة  ا+.رار ا���'

�ك ا�	�طرة 3! ظل و�دة ا�'.�ء ا��! �����ھ� ا�	�رع ا�	ور����! �� J�.ب �و��F 	��ظ
 �دا ���  .رFم ذ�ك L3ن �ط��'�ت 1.�/�� 3! ھذا ا��8ن 	� �زال 1

  :3! ا�	و.وع و��	�� M-�ر ھذه ا��*وص 3! ا�واI1 ا��	�! و�د ا�	��.ر � 	�ن 

 	���ن أو�1 ��و�.� �ن ا+.رار ا�	�د� 1.ت �3" ا�	� 	 ا� أ�دھ�����	-� ��دا/�
 -م ����	��	��م ا�ذي *در �*���" أ	ر �8ن � و�" �� أ�>�" 	� 	 ا���/��ف وا�	��و�

�: أ��س ا�" � �و�د �ط8 �ر�ب ا���و�ض ، -م � ��ون أو�1	 J�*�� ����د��" ا�	� 	 ا��
ان � م ا�در� ا�و�: 1د أ�ذ �	�دإ ا���و�ض 	������ و ق ا ج ، 81	ذ را ���	�دة  ،

"!/�'�ن � و�" �	�����" ت ��8�	��م ا�	'وم ����ق ا�	د�! .ده إذا *در 3! �'" ا	ر �� "ا��
.  * ��  

أ*در�" 	� 	 	'�ط� �	�دF" ��د رI3 د�وى 	د�و�� .د ��ص و��ز وا��+م ا�&��� 
�ن ا��	�ن 	� ادى���ر�"  !���" ���را�" ا�د�وى ��'وم ا�	د ��Dظ�� -م � ول ا�	د� :�

	ن  �ب ���ر�" �3م ر3ض ط��" ا����دا إ�: أ�" �م �-�ت و�ود �ط�ب ا���و�ض �	� ��ر 
  .�ر�ب ا�	�ؤو�� ا�	د��  �ط�8��ف 3! ا���	�ل �ق ا��'�.! و�م �-�ت و�ود 

�	و.وع �L3" �د�و ��D��ل ا��*وص ا;�را/� و�دم ����د ا�	�� م إ� �	� � و ��*
 ، و��ِ�ظ أن ��ض 	���ت ا��'�.! � ��و3ر ا��د���و3ر �3" �روط ا�د��وى ا�'.�/�

���3 	�طرة إ�را/� 	�واز�  ���8	�ن ود��وى ا��>ل ،  	� ���ظ أن 1.�ء�� ��D'د ���Mت 
  .��ر ھذه ا+.رار ا��! 1طI ا����م ���3 أ�واط�  ��رة
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 ا��(ا)'ت: %�$#� 

 و	���� رأى أ�د ا�	�د���ن أ�" -1�	�� D*� ور	م طرح ا+�  ، 	���� إ�: أھ	�
و	���D إ�: .رورة ھو ا�ذي ��Dد 3! ا������ج وا�	'�ر� ، ��" ا�'��ون ا�	'�رن 

� �رى 	���� 	ن وا�	��	!  أ���ب: �'�ط  3 وھ! ������ �" ��د�د ا+و�و��ت 

و�*و*� ا����ف 3! ا���	�ل ا��ق ا�و1وف 3! و�" و��	���� ����ر ا�د�وى ، 
ا�ر�وع  و1د ا��ح ا�'��ون��ب ا���و�ض ��" ا�ذي ا��ط8 ا�'.�/! و، ا��� �!ء  ن	

����ل ھذه ا�	�� ل ����و�ض  واأن �ط�� ن إ�:ا�	��	� ��" و	��*	 ا�'.�ة ،دا
�	� ��روه . 

 ا�	�.رر ��وI1 ا���و�ض �ن ا�	*�ر�ف ا�'.�/� �3 ��د آ��" آ�ر إ�: أن  -2��
 ا�'�.! و ��ب ا�.�ط وا�	��	! �ذ�ك ��ب .�ط��  ��'��	���ذ�ك وا�	�ؤو��

��! إ� 	ن ا���ل أو ا��ور ، وان ���ط8 ا�'�.! � ان إ�:  	��را وو��د�دھ� ، 
���� ا�'�.! إ� �ط�ب ا+�ا+.رار أ	� ، و	ن ا�.�� .رار ا�	�د� � ��*رف 

  .��ب إ-����� 3ا�	��و�

	���� ا�'�.! وا�	�'�.! وا�	�رع ، : ا�.رر  ا��! ���! 	��� �	*�درر ا���ض ذ ّ  .3
وا����ب �����Dظ ��'�.! ا�.رر 	ن �وء ا���	�ل ا���ط ا��'د�ر�  إ�: ان

 3! -�-�  �ط8 ا�دو�و	��*� : ھ! 	 	ن ا��طL ا�'.�/! وا�	*ط���ت ا�'��و��
 	! و��Fب ا�	���دة ا�'.�/3'ر ا�	واطن وا�زا	� ا�	���. 

 ���ب 3'ط ا���ض ان  	�د�ل آ�رذ ر  .4�D*� ن أ�ل	" �	و  �	ا� I���� م��� �		
ا���و�ض �ن  و.I إ�راءات �.	ن �د� ا�د�وى 	���� إ�: *�و� �'د�ر

 .ا�	��و�  ا+.رار

��'وق ا;���ن ھ! ا��! � Dل 	�دا ا�	د��رة ا�����  تا�.	���ذ ر ا���ض ان  .5
	��را  -را 3! 1.�/�� أ� 1��� و3! ا�	�دان ا��زا/! ،ا���و�ض ا���	ل و� ��د �" أ

 ا���'��� �ء �ن ��و�.�ت ا��داا�'. إ�: ��Fب �. 

راI3 ا�د�وى  ��ث أھ	�ت��ر�	 ا�Dر��� �م � ن 	�ط��' ذ ر ا���ض أن ا .6
��" 3'ط ��: ا�	� وم �ط8 ا�'.�/! ادرج 3! ا�'��ون ا��وان ، ا�	� وم �" ور زت 

�	�.رر و��	� ا�'�.! ا�وط�! � وذ�ك 	ن ��ل ا��	�س إ��دة ا��ظر ي �	��
�'.�ة ، أ	� ��د�د �� ا�� �	�'�.! و�*��� 3'د ��*�ص ا�ذي ����ر .	��

 .�ددت 3! ا�	��طر 

�ن ا��ط8 ا�'.�/! ، د�� ا��ض إ�:  .7 ��ن 	I .رورة ا��Dر�ق �D��ل ا�	��*	
 .ا+.رارو�ده  ا+��رو��	�ل ��ن ا��� و�Fره 
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 �'د�رھ� 	I ا��Dر�ق ��ن  	�ھ! �روط���ءل ا���ض  .8�D� ن ا�.رار و�ا���و�ض 
	���� إ�: ��ض ا�'وا��ن ا��! ؟   ا��ط8 ا�'.�/! وا���و�ض �ن أ.رار ا��'�.!

   .��دد ا�	*�ر�ف �د1

�و�1ف ا����Dذ وان .. �ول *�و� ا����Dذ ا���وان ��ب ان � ون و��" ا���ض إ�: ان  .9
  أ��ر 6 أ��" ا�'��و�!����! ��D ���  �	�	 إ�: ��ن ا��ت 3! و�ظل ا�	� 	

�: ا�	ؤ���ت ذات ا�ط��I ا����ري �و1ف ا����Dذ ���/�� ا+*ل ، وأ��ر إ�: أن �
 ا���Dذ إ�: ا��ق ��;.�3 إ�: ان �� م ا�����  ������Dذ ��	���ط�" وا�*���! ��ر1ل 

 .أ�.� 

  أن�رى ا���ض  .10�3! إ���د 	����ر ���د�د إ1رار ا�	�دأ �ل  ���ت 3!ا�	� 
 ا�.�ط وھ��ك ��Dوت  ��ر 3! �'د�ر أ���ب ھذه ���  ا+.رار وھ! 	�ؤو��

 .�	� � 	�رر �" ا���راء 

3! ا���و�ض �ن ا�.رر ا�	��وي  ا -�ر �ھ��ك ا���3أ��ر ا���ض إ�: ان  .11
 ، ��D� ب ا��رام وأ�" و�ودا أو�� �1��	 1 ا���� ا+� �م ا�'.�/� 	-�را ��	���
 .ا�	د�� ���'.�ء 

�وع  �D'د �روط 1�و�" ھو�رون ان ا�ط�ن ���ر�وع �	ن  أ� ���ءل ا���ض .12
 ؟	ن ا����ف و ذ�ك ا�ط�ن ��رج ا��Mل 

ا+.رار 3! ا����ب ا�	د�! أ��R � -�ر 	ن ا����ب  	� أ��ر آ�ر إ�: أن   .13
 ا��زا/! 

ا���وان ا�	���ب ھو ا;3راط 3! ا��'�.! �ن �ق ا�د�3ع  �رى ا���ض ان .14
 .�ق إ����! 	'دس 

�ب ا�	��	�ن 	ن ��ل ��د�د �ِ  أ���ب��ض ا�'وا��ن ����ت ذ ر آ�ر ان  .15
� ل در� 	ن ا��'�.! وھذا ����د 3! �ل ا�	� ل ، وھ��ك ���رب 3! 3ر��� 

  .����6 ا��طط 3! ا���	�ل ا���ط

 

  ا�	����: ����� 

 ا�در� ا�و�: 3! �'د�ر ا�.رر  رد	 �	  �8ن ا�	���>��: ��ض ھذه ا+�/�ا�	�'ب 
و��د�ل ا�	� 	 ا����� �" L3ن ھذ ا+��ر 1در�" 	�	� 	I ا+.رار ا�	�د� 	�ددة ا+.رار 

 I�دار ا�ر'	�   .ا�	��و�

 ا����ب �ا�	د�! ا�ذي وان ا�	�� م ��طرق ��دة إ�: ا���و�.�ت 3! ا�	�دان ا��زا/! 	�	
�طرح إ� �� 	�	� ����ق �*�و� ا;-��ت 3! ا�	��ل ا�	د�! ���ف ا�	�دان ا��زا/! 

  .��3راض �وء ا��� و*�و� إ-��ت ذ�ك 
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 ا���+#�ت: را*�� 

   :و1د أو*: ا���.رون ����'�ط ا�����

�  ���ھ��ك 3راغ ��ر��! 3! ا�	و.وع �'�رح �ده ������د 1.�/! 	ن ا�	� 	 ا��
  .رة ا�	��	�ن������

أو*! ا���ض ��ن �ص ��ر��! ��زم �1.! ا���'�ق ��L��ر ا�	�'�.! ��ن �"  �
  .3! أن ��و�" ا�: ا�	� 	 �ط�ب ا���و�ض ا��ق 

�	ر�وم ا�ذي �	�I ا�	�� م 	ن �	�ع ا�د�وى  �� أو*: آ�ر ��دم و�ود �1	 ��1و��
 :��  �'طI 3! ا�	��طق ا��! أ��دت 	���� و �� ا���	� ا��.ر�'�ا��'�ر� ا�	��

  ا���	��*	�� � �  .أ��س 1رار �Fر د��وري ��زع ا�	

  

  ا�	'رر ا�	���د             ا�	'رر ا�ر/�س                                         


