
1 

 

  

  

  ��م 
 ا�ر�	ن ا�ر��م

  و��� 
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 إ�� �1ث 	��ور ر���� ھ� 

  ا�	��&رة وأھم 	� ���و��6 : ــ ا�	�ور ا4ول 1

2 ����  ا�	دا19ت وا����ش : ــ ا�	�ول ا�

   ا��و���ت:ــ   ا�	�ور ا����ث  3

  :ا�	ـــ�ــــور ا4ول

�� �� ��وم �� �ن ��د �� ���ل �د ا�را��ت ا����و���   � ����� ��ظو��� ����د $��#� و"�ره ا�� ��� ا�
���  . ا��"ر�

أن أ���ب ا�� ���ة - ���ن إ,را��� �ن ا��+رو��ت ا�'رور�� ا��ذ�ورة  إ�� ا�� �'ر��د  ــ
�و "���3 ، �"�را إ�� ��ر��� ا�وارد . ع.ا.�ن ق 118:� د�دا �� ا���دة������ إ�� ��ل ���� ا�� ���ة و

 �ور������ ، إذ ھ�ا���"6 ��� ���ة ��  24/99:�� ا��رة ا5,�رة �ن ا���دة ا�$���� �ن ا����ون ر4م
��ل �"روع ����ب �"رو����� �ن ذ�ك ا���ل �'وا�ط  ��و�� - �,�و ����ن أن ��ون أ�رة 

�د�� �ن ا����ون ا���"6 ا�� ���ة 48:�ظ���� ا���دة�.   
�د�وى،��� ���ول ــ ����3+�ل وا��+�ل ــ �� ا�"ق ا5ول ا� �م ��3��ب ا�� ���ة �����ب   � 

  .�ن ھذا ا��رضو�"رو��� ذ�ك و'وا�ط� �� ا�"ق ا�$��� 
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+� ب ا� ق ����'� ا� �م ا��'�#�  (( ��ر�� ����ب ا�د�وى ا�ذي ھو ــ  �ب أ د ��ر���� ــ   

�� 4وة ا�"�ء ا���'� �� �ي و�� ���� ��ن و��ذا �?�� ��ب أن - ��'رر �ن ا�,+و�� �3)) ا� �#ز 
  .�ر�زه �� ا���طرة

'�ن ا��+�ر�ف ا��� �م �'�ن أ���ب ا�� ���ة و. ا.ت.م.ا.�ن ق 143:��� أ"�ر إ�� �ص ا���دة
�ن �س ا����ون وا��� �م ��م ا��طرق ���� �5��ب ا�� ���ة  142:وا�ر�وم ا��'�#�� ا�� ددة �����دة

ا��+رو��ت : (( � ا��� ���ت اD"�رة إ���� وا���  ددت ا�'رر ��3. ع.ا.�ن ق C,�:118ف ا���دة
�ل ا�ذي أر��ب إ'رار'طر أو ��'طر إ�� ا�'رور�� ا��� ا  ... ))��  اإ��C+D ��4ح ���#E ا�

و�ن ھذا اDط�ر - ���ن أن �,رج أ���ب ا�� ���ة ــ ��� �ري ا�� �'ر ــ إذ ھ� �ن ا�'روري 
�� ا� ق�  .ا���ذول �ن طرف ا�����'� �� +ول 

�� ,��ر ا�د�وى ��ل ا  ��� ��+�رھ� ��� �م ���+رو��ت ������ �� ذات ا�و4ت أ ��م ا��'�ء 
�ل ھذه ا�� ���ة،وا5'رار و,�+� أ���ب �� ��  ��  .ا��+�ر�فا5 ��م ��H �زا�� �د�دا �� �+

,��ر  ا�"�ء ا�ذي ��و�ب ��� و'J آ��� �'�ن �دم �'رر +� ب ا� ق �ن ا�,+و�� �?�زام
  .د�J ا��+رو��ت و�دم ا� �م �� ����ردادھ� ا�د�وى

�ل �����رھ� ��C أو ����ل أ���ب ، � ا�� ���ة �ذ�ر ا�� �'ر ��"رو��: �� ا�"ق ا�$���و�� ��
�ن رد ���4  �درر ، ا�"�ء ا�ذي ���ل ا��ردادھ� أ��و�ض أ������ �د,ل '�ن ��و�ض أ+ل ا�'

  .ا��+رو��ت وا�5��ب

�� رد أ���ب ا�� ��� ��ود إ�� �دم و�ود 'وا�ط ���ن ــ ��� �ري ا�� �'ر ــ أن �دم ا���+�ص 
�� ا�������C و ر���� ددة ���ك �  .ا�5��ب ، إذ ا�� �م �� � د�د أ���ب ا�� ��� �ؤ$ر 

ا�'وا�ط �� ��ض ا��+�ر�ف وا�ر�وم ــ ��+�ر�ف ا�"�ود وا�,�راء ــ ��ر4ل  ا��دام����� إ�� أن 
 �Lم �ن ا��������ب ������ ,��ر ا�د�وى ، ذ�ك أن  ر�� ا5طراف �� � د�د ھذه ا�5� �ل ا�5��ب 

  .� � د�دھ����� و�

و�م �وت ا�� �'ر ا���و�� ����"رع ا��+ري ا�ذي أ�زم ا�� ��م ��� �م �����ل أ���ب ا�� ���ة ��د 
  .�� �+ر ���ون ا���ظم ��� ���ةا��ن  187:� د�ده إ��ھ� ط��� ����دة

  :و,�ص �� ����� � �'ر�� إ��

��و�ض أ���ب ا�� ���ة �� ا5 ��م ا��'�#�� � ����� ,��ر ا�د�وىــ 'رورة ا���+�ص .  

Dآ��� �� د�د 'وا�ط ــ و�وب ا J'ب ا�� ���ة�راع �� و��  .��4و��� وا' � ���و�ض أ�
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����  ا�	دا19ت وا����ش: ا�	�ور ا�

�ردد �� ا��دا,Cت ا����ش  ول أ���ب ا�� ��� ھل ��د �ن ا��+�ر�ف ا��'�#�� ، 
 'رر ����ل �ن ا��+�ر�ف ا��'�#�� و������� ����ر �"�و�� ��5 ��م ا����� ���� أو ھ� 
  د ���� �ن إرادة ا�طر��ن و- د,ل �و��ب أن ���� ���زل �ن ا��+�ر�ف و���� ا�� د

��Lر ���� و������� �?��� - ���ن إن ����ر �ن ا��+�ر�ف ، و����L أن �ظل ���3ى �ن �
�� ا��ر�� ا�Cز�� ؟��ظ�   �����  إطCع ا��Lر 

��ر ا��+وص و�3و���� ���"ؤه �دم ا�,�ذ آ���  "��لن إ�� أن اDو4د ��� ��ض ا���د,��ــ �
�� �$�ر �ن ا���و�وا�D �ق ��� �ن طر�ق � �تا����س ، إذ أن ا��+وص ا����و��� �"��ل 

  .ا��� ���ن أن �"�ل ا5'رار ا���ر��� �ن أ���ب ا�� ���

: �� �� أن ��ون �دوة ��ن ا5وــ ذ�ر ��ض ا���د,��ن أن ا���وان ا�����ب ��و'وع ا�
�� وا�'وا�ط ا����و��� ((��  )).��ؤو��� ا����'� ��ن ا�واJ4 ا�

 J���� وى��� �+رو��ت ا�د�ــ ��� أ"�ر ا���ض إ�� و��ھ� ��4س أ���ب ا�� ���ة 
��ن ا����'� ����ب ا�د�وى ، و-� Eدام  ا��وادح  �� �$ل ھذا ا����سا�'رر ا����.  

  .ا���ر ��ض ا���د,��ن أن أ���ب ا�� ���ة ����ر 'ررا �ن أ'رار ا����'� ــ ���

�� أن ��4ون ا�Dراءاتوــ ����ر أ���ب ا�� ��� ا����ن �ن ا����#�� ا ��� ��ض ا���د,��ن 
� دد �د,ل �� ا��+�ر�ف ا����#�� ، �J أن ا��ر�وم ا� طرف ا�� ��� أو �4'� ا�� ��ق
�� ��4ون ا�����دة  ا���-����د ا�� ��� ���� ر��� ���ر�� ا��+�ر�ف ا��'�#�� ا�

  . ا��'�#�� ا�ذي 4د ���ل �ذ�ك

ــ ��� ذھب ��ض ا���د,��ن إ�� أن أ���ب ا�� ���ة ھ� �زء �ن ا5'رار ا���"#� �ن 
أن إ$��ت ا�'رر ا���"6 �ن ا����'� ذ إا����'� وھذه ا5'رار - ���ن  +رھ� ����� 

  . � ��ج �� إ$���� ��� �ر'� و��#ل اD$��ت ا���رو�� 
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  :ا�ــــ�ــــــو�ـــ�ـــــــ�ت

  :��ـ	ـأھو

�� ���وى ا�در�� ا�$���� و���وى ا���ضــ ��"�ء ?، وذ�ك � ��د�ل إ���ر�� ا�� ��� 
�� ���وى ا�در�� ا�$���� ��ط� �و+�� ��ر��ز�� �� �و'وع ��4���  � ��� "�ل �

، و�و+���� ا��ذ�ورة إذا ���ت ��#دة طرف �م ��ن ��$C  ا� �م ���C#��ف أو ا���ض
�� ��� �� �ل ا�دو�� ��� �����ف ا�� ��� �� إط�ر ا�����دة ا��'�#�� ، ��� أن �ن 
�� � �ل أ���ب ا�� ��� و�� �ل ا�دو�� �ن �ا���3ف ��س �� أو+ت �� �+�H ���را 

  .ا5,ر أ���ب ا�� ���ة �� إط�ر ا�����دة ا��'�#�� طرفا�

�و�ض ا5'رار �� ��4ون ا��را���ت ا��د����� ����  .ــ إ��دة �را��� ا����'��ت ا���

�د � ������� ر�J ا�د�وى �ن أ�ل ا� +ول �ــ أن ��ون ا���و�ض �ن ا5'رار ��و4ف 
�ف � ددة و��طو�4 ��� �� ، ����� ��ون ا�ر�وم وا��+�ر أن ��ون ا� �م ا5+ل ���#��

  .��طوق ا� �م

  .ــ أن ��ون أ���ب ا�� ��� �ن ��ب ا5'رار و���ت �ن ��ب ا��+رو��ت

��ب ا�� ���� د�د  د أ4+� 5ــ �  

  ــ إ�"�ء �ر+د �O,ط�ء ا��'�#�� 

  درا�� �و'وع ا���د �� ا����'� ����3 و ��ق  ــ

�م � دد ��د �ن �+�ر�ف وأ'رار ــ إ�داد درا�� �� د�د �����ر أو � ددات ��ل �� 
�ط� ا��"ر���� ا����'��-��+دار ��4ون � ل �,��ف ا��"��-ت � و ��د�م ذ�ك �

  .ا��و'وع 

  .و
 ا�	و.ق

  

  ا�'�- 	�	د .�ل و�د ا�'�- ��د �وه/ ذ:ا�	�رر ا�	���د                 ا���ه و�د ��د 	�	د: ا���&� ا�	�رر
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