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 دةروازةيةك بؤ ياساي طشتيي نَيودةوَلةتي ●
 عُيٌ وَيظٌعىمسإ ْىوطًين:  ●
 سظني تُٖاُْخؼُطاصٍ ْاوَوَ:  ●
 دىإ سُطُٕ خؤػٓاوثًتطٓني:  ●
 دًَطش عُبذوجلُباسبُسط:  ●
 ( ديٓاس3000)ْشخ:  ●
 2012ضاثٌ دووَّ  2008ضاثٌ يُنُّ :  ●
 داُْ 500تريار:  ●
 (ُٖويًَش) ًَٖعٌضاثخاُْ: ضاثخاٍُْ  ●
ٕ رَاسَّ طجاسدِْ يُ بُسيَىبُسايُتِ طؼتِ نتًَبخاُْ طؼتًُنا ●
 (ّ ثًَِ دساو2011َ( طاَيِ )1834)

 
 (603) زجنريةي كتيَب

 
  پارێسراوەپارێسراوە  ی موکریانیی موکریانیهەموو مافێکی بۆ دەزگاهەموو مافێکی بۆ دەزگا
 

 www.mukiryani.com ماڵپەڕ:ماڵپەڕ:
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 ثيَرِشت
 

 ثيَشةكى
 ى نيَودةوَلةتىيناساندنى طشتى ياساى طشت بةشى يةكةم:
 هةندىَ ثيَشواتى نويَى ياساى نيَودةوَلةتي بةشى دووةم:

 ى نيَودةوَلةتىيبةشى سيَيةم: سروشتى ياساى طشت
 ى نيَودةوَلةتىيلقةكانى ياساى طشت بةشى ضوارةم:
 نيَودةوَلةتى ى يطشتسةرضاوةكانى ياساى  بةشى ثيَهجةم:

 سةرضاوة

 ثاشكؤكان
 

1 
3 
37 
45 
53 
85 
137 
145 
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 ثيَشةكى
بُٖؤّ ثًَؼهُوتِٓ بُسدَواَِ نؤََُيٌ َشؤظايُتِ، ياطاّ طؼتًِ ًَْىدَوَيةُتِ بةُسدَواّ   
يُ ثًَؼهُوتٓذايُ. ُّٓ ياطايُ َاوَيُنُ قؤْاغِ طىاطتُٓوَّ يُ فًهشّ نالطةًهًًُوَ تةُواو   

يةُ  نشدووَ و طُيؼتؤتُ قؤْاغًَهِ ْىآ نُ تًايةذا تةا سداددَيةُنِ بةاؾ ياطةاّ ًَْىدَوَيةُتٌ       
ُ ًَْىدَوَيُتًًُناْةةذا باةدَطةةو بةةىوَ، بؤيةةُ ػةةاسَصابىوٕ و وَسدإ و يًَهؤَيًٓةةُوَو ًةةثُيىَْذي

ُاًًُْناًْؽ دَصاْشيَو، ًبُدواداضىوِْ ُّٓ بىاسَ، بُ يُنًَو يُ ُٓسنُ صاْظتِ و تُْاُْت ًْؼت
ضةىْهُ  ُْى تًُْا بؤ قىتابِ و صاْاياِْ ياطا، بَُيهى بؤ ٖةُس تانًَةو يةُ ُٖسنىيًَةُى بًَةو،      

ًَىَنإ بُّ ياطايُ َُسهىَةُ، يةُ ةيةُنِ تةش بةؤ طًاطةُتىإ، سؤػةٓبري،         ًَىَيُى يُ ػ بُػ
ػؤسدػطًَش، سضبُنإ و يُ طُسووياُْوَ بؤ نىسد و بةؤ نىسدطةتإ يةُ ٖةَُىو ٓاطةتُناْذا بةؤ       
سؤػةةٓبريّ تةةانِ نىسدطةةتاًْؽ صؤس طشْطةةُ بضاًَْةةو نةةُ ٓةةُّ ياطةةايُ، َاْةةاو بٓةةَُانإ و  

ظةاّ يكةُ دةؤس بةُ دؤسَنةاِْ، تةا سداددَيةُنِ صؤس ضاسَْىوطةِ ُْتةُوَيِ،          سَُْٖذَناِْ سديَ
 دميىنشاطِ و ثًَؼهُوتُٓإ دياسّ دَنُٕ.

طشفتِ ػؤسدُْبىوُْوَو َاََُيُُْنشدٕ و ُْخىيَٓذُْوَّ دسوطو و واقًعًًاُّْ ُّٓ ياطةايُ،  
و نَُتُسخةةَُِ سدؤػةةٓبرياِْ ياطةةايٌ و طًاطةةِ يةةُ طةةُن ٓةةُّ يكةةُ طشْطةةُّ ياطةةا و نةةَُي

يًَىَسُْطشتِٓ يُ باػرتئ ػًَىَدا، بُ سداّ ًَُُٓ طشفو ونًَؼُيُنُ، صؤس يُ نًَؼةُ ُْتةُوَيٌ و   
دميىنشاتًًُناِْ نىسدطتاِْ يُ طُسوبُْذ و يُ دواّ دةُْطِ يُنةَُِ دًٗةإ، ثةشد نًَؼةُتش      
ًًَِ يُطةُن ْةاوو ْةاوَسدؤنِ ٓةُّ ياطةايُ         نشدووَ، تا بُ َُٓشدؤؾ دَطات َاََُيُيةُنِ طةُسث

نشيَو، يُ َُٓشدؤدا نُ دًٗاِْ طًَؤباَيُ و يُةيُنُوَ طةٓىوسَ طةُوسَنإ ناَيبىوُْتةُوَو يةُ     دَ
ةيُنِ تش طٓىوسّ بطىوى و بطىنرتو ًًَْىُْتُوَيِ تش دسوطو بىوَ،  ُٓوَْذَّ تش طشْطِ ُّٓ 
ياطايُ يُ طُسدُّ بىاسَناِْ ريإ و ناسدا خؤّ منةايؽ دَنةات بةُ ػةًَىَيُى نةُ طشيَةذساوَ       
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دَوَيُتًُنإ بُ دؤسيَو سيَهخشاوٕ نُ ثظجؤسدّ تايبُمتُْذّ ُّٓ بةىاسَ دَتىاًَْةو تةُْٗا يةُ     ًَْى
بىاسيَو يُ بىاسَناِْ ُّٓ ياطايُ ثشدؤفًَؼٓاَيِ تُواو بًَو، يًَشَوَ ثًَِ وايُ نُ دَبَِ يكُناِْ ُّٓ 

 ياطايُ يُ خىيَٓذِْ ثشدؤطشاَُناِْ خىيَٓذْذا ثًَطُّ ػايظتُ تشّ بؤ بهشيَتُوَ.
دًَََهُ بًُْاصّ بُسًََُٖهِ يُّ ضُػُّٓ، بُةّ دَطتِ ًْاص نىست بةىو!! صؤس سُصدَنةُّ    
صجنريَيُى نتًَب يُّ بىاسَدا ثًَؼهُػِ خىيَُٓسّ نىسدو نتًَبخاُّْ نةىسدّ بهةُّ، يةُ سووّ    
تًؤسيًُوَ ػُٕ ونُوّ طُسدُّ يكُناِْ ُّٓ ياطايُ بهُّ، دواتش و بُ بشدػترت نًَؼُّ نىسد يةُ  

ًَىدَوَيُتًذا قؤْاغ  بةُ قؤْةاغ دَوس بهَُةُوَ، يةُّ ْاوَػةذا طةُسداساِْ نىسدطةتإ         ياطاّ ْ
تىيَؼىوّ بُ بشدػتًإ بؤ بُدًًََٗؼتىوئ، بؤ ٓةُوَّ سؤَيةُناِْ ُْتُوَنةُّ بةضأْ نةُ سابةُسّ       
ُْتُوَّ نىسد باسصاِْ َظتُفا خُسَاًَْهِ بُبشدػتِ يةُّ بةىاسَدا ثًَؼةهُؾ بةُ نىسدطةتإ      

اّ نُ تًَضّ دؤساو دؤس بُ خؤوَ دَطشَّ، دطُ يُ ثًَىيظتِ، بةُ ثًَىيظةتِ صاْةِ    نشدووَو، دَيًٓ
 ويَُٓيُى يُ ياداػتُناِْ يُ ثاػهؤدا خبَُُ سوو.  

يُ نؤتايًذا ًٖىاداسئ ُّٓ نتًَبُ ُٖوَيًَو بًَو بؤ خظتُٓسدووّ ُْٖذآ ةيُِْ ُّٓ ياطايُ،  
اِْ نىسدطةتاْذا، نةُ بةؤ يُنةُ اسَ     ُٖسوَٖا طىودبُخؽ بًَو يؤ قىتابًاِْ ياطا يُ صاْهؤنة 

 دَسواصَيُنِ يُّ ضُػُٓ بُ صَاِْ نىسدّ ثًَؼهُؾ دَنشيَو. 
 

 دانةر
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 1ناشاندنى ياشاى طشتيى نيَودةولَةتى 

ياطاّ ًَْىدَوَيُتِ بُسدَواّ يُ ثًَؼهُوتٓذايُ، بؤيُ بُثًَىيظتِ دَصاْني طُسَتا ْاطةًًَٓهِ  
ّ يُ ضُْذئ بابُتِ وَى: طشْطِ و قؤْاغةُناِْ ثًَؼةهُوتٔ و   طُستاثاطريّ بؤ بهُئ، نُ خؤ

خظتُٓسدووّ نُطِ ياطاّ ًَْىدَوَيُتِ و ْاطاْذٕ و ثًَٓاطُو دًاواصيِ يُ طٍَُ ضُْذ ياطةايُنِ  
 تشدا دَبًًَٓتُوَ نُ سؤَيًإ يُ سيَهخظتِٓ ثُيىَْذيًُناْذا ُٖيُ.

 :طشْطًِ ياطاّ طؼتًِ ًَْىدَوَيُت1-1ِ
ُتِ وَى ٓاَشاصيَو بةؤ نؤتايًًَٗٓةإ، يةإ نَُهشدْةُوَّ طشفةو و نًَؼةُ       ياطاّ ًَْىدَوَي

ًَْىدَوَيُتًًةةةُنإ، سيَهخظةةةتِٓ ثُيىَْذيًةةةُنإ و دسوطةةةتهشدِْ ٖاوطةةةُْطِ يةةةًَُْىإ  
بُسرَوَْذيًُناِْ نؤََُيطاّ ًَْىدَوَيُتِ وسيَهخظتِٓ ثًَذاويظتًُناِْ نؤَةَُيِ ًَْىدَوَيةُتِ   

ُّٓ ياطةايُ بُسدَواَةُ، ٓةاَشاصّ طةُسَنِ دَطةتُبُسنشدِْ      ٖاتؤتُ ٓاساوَ، ثًَىيظتِ بىوِْ 
 ٓاػتِ و تُْايِ ًَْىدَوَيُتًًُ.

ثُسَطةةُْذُْنإ و دَسٖاويَؼةةتُناِْ دًٗةةاْطريّ و ػؤسدػةةِ تةةُنٓؤيؤرياو صاًْاسيًةةُنإ، 
طؤسداِْ سيؼُيًإ يُ َُٖىو بىاسَناِْ نؤََُيطاّ ًَْىدَوَيُتًةذا بُطؼةتِ ًَٖٓاوَتةُ ٓةاساوَ،     

ياسدَ ٖاوضُسخُنإ ُٓو ثُيىَْذيًُيُ نُ يًَُْىإ طُةٕ و تانُناِْ ًَْىإ طُةْةذا  يُنًَو يُ د
ًَىاص و دؤسّ ثُيىَْذيًةُنإ يةُ طةُسدُّ بىاسَنةاِْ ريةإ طُػةُيإ نةشدووَ،         ٖاتؤتُدّ، ػ
َُُٓؾ طشْطِ و بايُخِ خؤّ ُٖيةُ، بُػةًَىَيُى ُٓطةتَُُ ضةاةنًًُنإ يةُ ضىاسضةًَىَّ       

ذا قُتًع بهشئَ. ُّٓ ثُيىَْذيًةُ، داوانةاسّ و ثًَذاويظةتًًُناِْ    طٓىوسّ طًاطِ و دىطشافً
                                 

1. Public International Law 
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رياِْ َشؤظايُتِ وايإ يُ دَوَيُت و سهىوَُت و داَُصساوَ ًَْىدَوَيُتًًُنإ نشدووَ نُ نةاس  
 بؤ دًَبُدًَهشدٕ و بُسَو ثًَؼربدِْ ُّٓ ياطايُ بهُٕ.

اسَ دًاواصَنةاِْ فًهةشّ،   ٓاَيىطؤسدو ثًَؼهُوتُٓناِْ ثُيىَْذيًةُ َشؤظايُتًًةُنإ يةُ بةى    
سؤسةةِ، طًاطةةِ و ٓةةابىوسّ و.. ٖتةةذ ٖاتىوُْتةةُدّ نةةُ دَسٓةةُجناَِ بةةاؾ و طةةُسنُوتٔ و 

  2ثًَؼهُوتًٓإ يُ ُٖسدوو ةيُِْ فًهشّ و َاددّ بؤ َشؤظايُتِ بُ دَطتًَٗٓاوَ.
دياسَ بُسرَوَْذيِ طُةٕ يُ طُسدََِ ًَٓظتادا تةا ساددَيةُنِ صؤس بُيُنةُوَ بُطةرتاوٕ و     

اّ دىطشافًِ ًَْىإ طُةٕ بُ ٓاطتُْط ْارًََشدسيَو يُ ثُيىَْذيِ ًَْىاًْاْذا، ٖةُس بؤيةُ   َُود
بُسرَوَْذيِ دَوَيُتإ بُ نُْاسطريّ و يُيُنذّ دابشداٌْ وةتإ ْايُتُدّ. بىاسَناِْ سؤػةٓبريّ  

ٔ، و ػاسطتاِْ بُ دؤسيَو ٓاويَضاِْ يُنرتبىوٕ نُ َُٓشدؤ بُ َىَيهِ طؼةتًِ دًٗةاِْ ْةاودَبشيَ   
ُٖس َشؤظًَو بًُويَو دَتىاًَْو يًًَإ بُٖشََُْذ بًَو، يُةيُنِ تش صؤس يُ ًًًَْٗٓةُناِْ صَوّ  
و طُسدووٕ ٓاػهشابىوٕ و دؤصساوُْتُوَ، بُػًَىَيُى َشؤظ يُ دَطةو بُطةُسداطشتٔ و صاًْةاسّ    

خًَشوخؤػِ  بُدَطتًَٗٓاِْ ثًَهًَُٗٓسَناًْاْذايُ. يُ طٍَُ َُُٓػذا دؤصيُٓوَ صاْظتًًُنإ نُ بُ
بؤ َشؤظايُتِ دَطُسديَُٓوَ، طىود يًَىَسطشتًٓإ، بُبَِ يُبُسضاوطشتِٓ نات و ػىئَ و ْةُراد و  
ٓايني و سَْط و ػىيَِٓ ًْؼتُدًَبىوٕ، ثًَىيظتِ بُ طاغ و طةُةَُتِ طًظةتَُِ طًاطةِ و    

ّ خضَةُتهشدِْ  ًَٖىسّ يُ ثُيىَْذيًُ ًَْىدَوَيُتًًُنإ و ٖاوناسّ يًَُْىإ دَوَيُتإ و ٓاسَصوو
َشؤظ و بُسدُطتُنشدِْ َافِ طُةٕ و دابًٓهشدِْ ٓاػتِ و تُْايِ ُٖيُ، ٖةَُىو َُٓاْةُؾ   

 ثًَىيظتُ بُ ياطا سيَهبخشئَ.
ُٖسوَٖا دَصاْني ًََزووّ َشؤظايُتِ ثشَد يُ ػُسدو نىػتاسو ثًَؼًًََهشدِْ َافُناِْ َةشؤظ،  

 ذّ تًَطُيؼتِٓ تىوػِ قُيشإ نشدووَ. َُُٓؾ ٓاػتِ و طًاِْ ثًَهُوَريإ و بشايُتِ و يُيُن
يةةُثًَٓاو سووبُسدوبىوْةةُوَو بُطزداضةةىوُْوَّ ٖؤناسَنةةاِْ ًَُالًًَْةةُ ًَْىدَوَيُتًًةةُنإ و 
طٓىوسداْإ بؤ دُْط، خًَشخىاصإ و ٓاػتًذؤطتإ ُْوَ دواّ ُْوَ داوايإ نشدووَ نُ ثًَىيظةتُ  

بةؤ ًَُالْةَِ و َُٖيىيَظةتِ ْابُسثشطةاُّْ     يُ سيَطُّ سيَظا و ياطاّ ًَْىدَوَيُتًًُوَ طٓىوسيَو 
 دَوَيُتإ دابٓشيَو. 

طُسَتا ُْٖذَّ يُ سَػبًٓإ ثًًَاْىابىو نُ بىوِْ ياطايُنِ يُّ ضُػةُٓ ْايُتةُدّ، بةَُياّ    
سووداوَنإ ُٓوَيإ ًَٖٓايُثًَؽ نُ َشؤظايُتِ دوو داس يُطُدَّ بًظتَُذا سووبُسدووّ ػةُسدو  

طٓىوسيَو بؤ دُْط و ناويهاسّ دابٓةشَّ و دَوَيةُتإ و نؤَةَُيِ    ناويهاسّ بىَوَ، بؤيُ دَبًَو 
                                 

 .3، ص1964ادتمبـ٘، الكإٌُ الدٔل٘ العاً، وطبعٛ غفٗل، بغداد،  د. حطَ .2
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ًَْىدَوَيُتِ بُ ثُميآْاَُّ ًَْىدَوَيُتٌ ثابُْذ بٔ و بةؤ ثاساطةتِٓ ٓاػةتِ ٖاونةاسبٔ و يةُريَش      
طايُّ ٓاػتًًُنِ بُسدَواَذا ريإ بطىصَسيَٓٔ، ضةىْهُ ٓاػةهشايُ دؤصيٓةُوَّ ًًًَْٗٓةُناِْ     

سؤنًَو و ضُنِ نؤنىر و تىاْاٍ يُْاوبشدِْ َشؤظايُتِ يةُ ضةُْذ    ُٓتؤّ و طُسديًُ و دآًَٖاِْ
طةةاتًَهِ نَُةةذا، ٖةةَُىو ُٓواْةةُ وايةةاْهشد نةةُ طةةُةٕ ٓةةاسَصوو بهةةُٕ ثُيىَْذيًةةُ        
ًَةو َُتشطةِ         ًَىَيُى سيَهبخةُٕ نةُ يةُ تىاْاياْةذا ب ًَىدَوَيُتًًُناًْإ بُسيَهىثًَهِ و بُػة ْ

َُٖيطريطةةاِْ دةةُْطِ طةةًًََُِ دًٗةةإ يةةُْاوبشدِْ َشؤظايةةُتِ نَُبهُْةةُوَ، ضةةىْهُ بةةُ 
  3َشؤظايُتِ دَبًَتُ يؤنُّ يًَهَُٗيىَػاوَ.

وَنى ٓاَارََإ ثًَهشد، بُديًَٗٓإ و سيَهخظتِٓ ُّٓ ٓاَاجنُؾ دَبًَو بُ ياطا بهشَّ، بةؤ  
نُ  ُٓوَّ قاْىوٕ سؤَيِ خؤّ ببًَِٓ و ثُياَِ خؤّ بطُيًًََٓو، بُو ثًًَُّ ياطا، ُٓو ٓاَشاصَيُ

ُ نؤََُيايُتًًةةُناِْ ًَْةةىإ تانةةُنإ و ًَْةةىإ طشووثةةُنإ سيَهةةذَخات يةةُ ثًَٓةةاو ثُيىَْذيًةة
بُسدُطتُنشدِْ ٓاػتِ و ٓاساَِ و ًَٖٓاُْدّ دادثُسوَسّ و خؤػطىصَساِْ، دياسيهشدِْ َاف 

ِ     و ُٓسى و طةضاداِْ ثًَؼةًًَهاساِْ، ياطةا    دَطةتذإ   -يةُ بةىاسّ ًَْىدَوَيُتًةذا، تُسخاْطةًَت
(ّ طُةٕ و َاف و ُٓسنًإ يُ بُساَبُس يُنرتدا دياسّ دَنةات،  competence -)اختـاص

سيَىػىيَِٓ سيَهخظنت و دَطتُبُسنشدِْ ثُيىَْذيِ و ٖاوناسيًإ ًْؼإ دَدات، ُٓو طًظةتُّ و  
دَصطاياُْ َُٖيذَطُْطًًََٓو نُ ناس بؤ يُنالنشدُْوَّ ْانؤنًًةُ ًَْىدَوَيُتًًةُنإ دَنةُٕ بةؤ     

ِْ ثًَؼىو بًَٓةُدّ. َُٓاْةُؾ وايةاْهشد يةُ طةُدَّ بًظةتَُذا       ُٓوَّ ٓاَاْر و َُبُطتُنا
ضُْذئ سيَهخشاوّ ًَْىدَوَيُتٌ و يًزُْ و دَصطاّ دوَىل بؤ ضُى داَاَيني و ثاساطةتِٓ ٓاػةتِ،   
سيَظاّ دوَىل بؤ بُيُنُوَرياِْ ًَْىدَوَيُتِ و يُنالنشدُْوَّ نًَؼُنإ بُ سيَطُّ ٓاػتًًاُْ و 

ِ َشؤظ و ٓاصاديًُناِْ يُ ضىاسضةًَىَّ ياطةاّ ًَْىدَوَيُتًةذا بًَتةُ     ثاساطنت و طُػُثًَذاِْ َاف
 . ٓاساوَو ثُسَطُْذِْ بُسضاويؽ يُّ ياطايُ بًَتُدّ

 : بَُٓا طُسَنًًُ )ٖضس(يًُناِْ ياطاّ طؼتًِ ًَْىدَوَيُت1-2ِ
ًابًِٓ فةشاوإ و ثُيىَْةذّ دَوَيةُتإ    ُْٓطُسضِ يُ يؤْاًْؼذا بريّ سهىَُتِ دًٗاِْ و د

َ بُّ دَنشَّ بُ ػًَىَيُنِ طُسَنِ ٓاَارُتُ ػاس( و ضُْذ سيَىػىيًََٓهِ تش ُٖبىوَ، بُةّ )دَوَي
 :4طَِ بَُٓاياُّْ خىاسَوَ بذَئ 

                                 
 .6-5، ص ص1999د. ستىد اجملرٔب، الٕضٗط يف الكإٌُ الدٔل٘ العاً، الداز ادتاوعٗٛ لمطباعٛ ٔالٍػس،  .3
 ٔوا بعدِا. 11د. ستىد اجملرٔب، املصدز الطابل، ص .4
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 ّ َُطًشِ باوَسد .1

ُّٓ باوَسَد دََيًَو سَطُصّ َشؤظايةُتِ يةُى نؤَةَُيطا ثًَهةذيًََٓو، ٓةًَُؽ نؤَةَُيطاّ       
ؼتُٓ يةُ طةُدَناِْ ْاوَسداطةتذا ػةًَىَيُنِ     َشؤظايُتِ يإ نؤََُيطُّ تانُناُْ. ُّٓ تًَطُي

طًاطةةِ بةةُخؤوَطشت، دَيُويظةةو سيَهخشاويَهةةِ طةةُوسَّ َُطةةًشِ بًَتةةُدّ نةةُ خةةاوَٕ   
طًظتًََُهِ ياطايِ ٖاوبُؾ بًَو و سيَظاّ طؼتِ دَسُٖم ُّٓ سيَهخشاوَ ثًادَ بهةات. ٓةُّ   

ًِٓ بايةُخًإ بةُ   بابُتُؾ بُطىيَشَّ سيَُٓايًةُناِْ َُطةًشًُت بُسديَىَضةىو، صاْايةاِْ ٓةاي     
َُطُيُّ دُْطِ سَوا دا، واتُ يًَهؤَيًُٓوَ يُو َُسداْةُّ سيَطةُيإ بةُ ثاػةايإ دَدا ًَٖةض      
بُناسبًَٗٓٔ بُبَِ ُٓوَّ صيإ بُ سيَُٓايًُناِْ َُطًشًُت بطات يإ يُ ْشخةِ سيَُٓايًةُناِْ   

    ُ ّ ياطةايُ بةُ   نُّ بهشيَتُوَ، طُسُٓجناّ ػإ بُ ػاِْ دسوطو بةىوِْ دَوَيةُتِ ُْتةُوَيِ، ٓة
 نشدَيِ ٖاتُ ٓاساوَ.

 بريّ سؤَاِْ  .2

ًَىإ ياطةاّ         ُّٓ بريَ بؤ ياطاّ سؤَةاِْ دَطُسدَيتةُوَ، ضةىْهُ سؤَةُنإ دًاواصيًةإ يةُْ
دا دَنشد. يُنًَُإ بَُاْاّ ُٓوَيُ نُ ياطا يةُ ٓاطةتِ ْةاوخؤّ     5ػاسطتاِْ و ياطاّ طُةٕ

و دَنشا، َُُٓيإ بةُ  دَوَيُتِ سؤَادا دًَبُدَِ دَنشيَو، واتُ تًُْا دَسُٖ م بُ سؤَُنإ ثُيشَد
ياطاّ ػاسطتاِْ دَْاطشا، بُةّ دووًََإ ُٓو ياطايُيُ نةُ ثُيىَْةذيِ خةَُيهِ سؤَةاّ بةُ      
خَُيهِ دَسَوَّ وَياتِ خؤيإ يُ ضىاسضًَىَّ ًُٓجشاتؤسيُتذا سيَهذَخظو، ٓةُّ ثُيىَْذيًةُؾ،   

و، بَُيهى ثُيىَْذيِ ًَْىإ تانةُنإ بةىو،   ثًَىَْذّ ًَْىإ دَوَيُتإ يإ طشوثُ طًاطًًُنإ ُْبى
نُ بُػًَهًإ يُْاو سؤَا و ُٓواِْ تشيإ يُ دَسَوَّ سؤَا دَريإ، ٓةُّ ياطةايُ طؼةتِ بةىو،     
ثشيٓظًجِ ٖاوبُؾ و طىجناوّ بؤ طشوػتِ َشؤظايُتِ تًَذا بىو. نُواتُ ياطايُى يُ ضىاسضًَىَّ 

نُ طٓىوسّ دَوَيُتِ دَبُصاْذ و بؤ ٖةَُىو  نؤََُيطاّ طًاطِ يُْاو دَوَيُتذا و ياطايُنِ دّ 
وّ ًُٓرباتؤس يُ ٓاسادا بىوَنُ بُ ياطاّ طُةٕ دَْاطشا.  خَُيو بىو يُ ْاو قَُيَُشَد

                                 
5 .  Jus Gentium ّياطاّ ًَْىدَوَيُتِ بُ ناسدَٖات، بؤ ناتِ ًَٓظةتا   يُ ةيُٕ سؤَاًُْناُْوَ بُ َاْا

يُ طٍَُ ْاوَسدؤنِ َُبُطتِ ُّٓ ياطايُ ْاطىجنًَو، ضىْهُ ةّ سؤَةُنإ بةُ نؤََُيةُ ياطةايُنِ تايبةُت      
دَطىتشا نُ بًَطاُْ يُ َُٖىو ُْتُوَ ثًَؼةهُوتىوَناِْ ريَََةش دَطةَُةتِ سؤَةا يًَةِ بُٖشََُْةذ دَبةىوٕ،        

بةُناسدَٖات نةُ ٓةُو ياطةاياُّْ دَطشتةُوَ نةُ تةُْٗا بةُ طةُس            Jus civileَّ بُساَبُس َُُٓ طىصاس
سؤَاًُْنإ خؤياْذا دًَبُدًَذَنشا، دوصاسػتِ ةتًِٓ يُّ سووَوَ  نُ قبىٍَ نةشاوَ بةُ ْةاوّ ياطةاّ ًَْةىإ      

 . وَى يُ دواتش ٓاَارَّ بؤ دَنشيَو.Jus intergentesُْتُوَناُْ 
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 بريّ ًٓظالَِ  .3

يَُُسد ياطةاّ بةُساوسدناسّ ٓةُوَيإ     و نؤْطشَ ًَْىدَوَيُتًًُنإ ػُسيعُتًَهِ طُسبُخؤيُ
، تىيَزيُٓوَّ ْىيَُٓساِْ عُسَب بةؤ نؤََُيةُّ   1937قبىٍَ نشدووَ، وَى نؤْطشَّ ةٖاّ طاَيِ

َُُٓيإ سدووٕ نشدوَتُوَ.  1945و بؤ ُْتُوَ يُنطشتىوَناًْؽ يُ طاَيِ 1939طُةٕ يُ طاَيِ 
بريّ ًٓظالَِ تًُْا بايُخ بُ بريوبةاوَسدو خىداثُسطةتِ و سيَةىسَمسِ ٓةايًِٓ ْةادات، بةَُيهى       

صاْظتُناِْ ػُسيعُت ْاطشاوَ، ُٓو بُػُػِ ًْضاًََهِ سَوػتِ و نؤَُةيُتِ و ياطايًُ، بُ 
( ْاطشاوَ، يإ بُػِ ياطاّ طؼتًِ ًَْىدَوَيُتِ، يُ ياطاّ ْاوخؤ دًا ْابًَتةُوَو  الطـ  نُ بُ )

وَى ُٓو ثابُْذناسَ. ُّٓ بُػُ سديَطاّ دَوَيُت يُ باسَّ دُْط و ػُسد، ُٖسوَٖا بايُخةذإ بةُ   
َطتهُوت و دًةاواصّ ديةٔ و باصسطةاِْ و...ٖتةذ     ثُيىَْذيًُ ًَْىدَوَيُتًًُنإ وَى دًٗاد و د

ٜ  ص(، و 774 -ص707)يىبٓاِْ، عبد السمحاُ األٔشاعٜ سووٕ دَناتُوَ.   ستىد بَ حطـَ الػـٗباٌ
 ص، عرياقِ( يُ صاْا ُٖسَ بُْاوباْطُناِْ عُسَبٔ يُّ بىاسَدا.804 -750)

ُٓوَو داْةاِْ  ُّٓ طَِ سيَباصو ٓاساطتُ ٖضسيًُ ناسيطُسيِ صؤسيإ ٖةُبىوَ يُطةُس ْىطةً   
بريدؤصو ػًهشدُْوَّ بَُٓانإ بؤ سيَهخظتِٓ ثُيىَْذيًُ ًَْىدَوَيُتًًُنإ يُةيُٕ صاْاياِْ 
ُٓو طُسدََاُْ، ُٓو بَُٓاياُْؾ بىوُْ ٖةُويَِٓ طةُسَُٖيذاِْ ياطةايُى بةُ ْةاوّ ياطةاّ       

 طؼتًِ ًَْىدَوَيُتِ.
يُ بشَو دابىو تا طُيؼتُ  ُٖس يُ ضاخِ سيًَٓظاْظُوَ ناسيطُسيِ صاْايإ بُ ياطاّ سؤَاِْ

ًَىإ دَوَيةُتإ يةإ نؤََُيةُنإ يةإ طًظةتَُُ طًاطةًًُ دةؤساو         ُٓوَّ دَبًَو ثُيىَْذيِ ْ
دؤسَنإ بُ ياطايُى سيَهبخشيَو، يًَشَدا ياطاْاطإ بُ تًةؤسيضَنشدٕ و تىيَزيٓةُوَ ثةُسَيإ بةُ     

 ثًَؼخظتِٓ ياطاّ طؼتًِ ًَْىدَوَيُتٌ داوَ. 
 هُوتِٓ ياطاّ طؼتًِ ًَْىدَوَيُتِ : قؤْاغُناِْ ثًَؼ1-3

ُٓوسوثا، تا نؤتايِ طُدَّ ثاْضَ، يُ ةيُى يُريَش سنًَفِ سىنُشداًَْتًِ طًظتَُِ ٓةايًِٓ  
دابىو، ثاثاو ياطاّ نًًَظا بُسديَىَيإ دَبشد، يةُ ةيةُنِ تشيؼةُوَ يةُريَش سنًَفةِ طًظةتَُِ       

شدوابىوٕ.ناتَِ سيًَٓظاْع يةُ دواّ  صََُِْ )دًْايِ( دابىو نُ ًُٓجشاتؤس و ياطاّ ناتِ فُسَاْ
ص دَطتِ ثًَهشد، ُٓوسوثا يُبةُس ضةُْذئ ٖؤنةاس     1493سووخاِْ ًُٓجشاتؤسيُتِ دُسَاِْ يُ 

بةةىوَ بةةُ ضةةُْذ دَوَيةةُتًَهِ طةةُسبُخؤ. طةةؤسداِْ طًظةةتَُِ دَسَبُطايةةُتِ بةةؤ طًظةةتَُِ 
ظةةتِ و طةةُسَايُداسّ، دؤصيٓةةُوَّ نًؼةةىَسّ ٓةةَُشيها و يةةُدايهبىوِْ ُٖطةةتِ ْاطًؤْايً

طُسَُٖيذاِْ بضووتُٓوَّ ضانظاصيِ ٓايًِٓ و دواتش دَسنةُوتِٓ بةريّ ُْتةُوَيِ و.... ٖتةذ،     
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طشْطرتيين ُٓو ٖؤياُْ بىوٕ نُ واياْهشد يُنًَتًِ ٓايًِٓ يُ ُٓوسوثا بُنؤتابًَو و دَوَيُت يةُ  
 نًُْظُ دًا ببًَتُوَ و طُسُٓجناّ ُّٓ ياطايُؾ تًؤسيضَّ بؤ بهشَّ. 

ايةةاِْ بةةىاسّ ياطةةاّ ًَْىدَوَيةةُتِ ثُيةةذا بةةىوٕ، طةةشْطرتئ و     يةةُّ ْاوَػةةذا صاْ 
ّ ٖؤَيُْةةذّ بةةىو، نةةُ بةةُ   6(1645-1583) ٖؤطةةؤ طشوطةةًؤغ بُْاوباْطرتيًٓؼةةًإ 

داَُصسيَُٓسّ ياطاّ طؼتًِ ًَْىدَوَيُتِ يُقَُيُّ دَدسيَو و بَُٓا تًؤسيًُ ٖاوضُسخُناِْ 
نُ صؤس يُ دَوَيُتإ بةؤ َةاوَّ   داسدػو و نتًَبًَهِ بُ ْاوّ ياطاّ دُْط و ٓاػتِ داْا، 

دوو طُدَ صيَرت نشديإ بُ دَطتىوسّ خؤيإ بؤ سيَهخظتِٓ ثُيىَْذيًُناًْإ بةُٖؤّ ٓةُو   
سىنِ و طًظتَُاُّْ نُ يُ ياطاّ ًَْىدَوَيُتًذا ُٖبىوٕ. ًََزووّ نؤٕ ثشدَ يُ بَُيطُ بةؤ  

َدا بةُنىستِ قؤْاغةُ   بىوِْ ثُيىَْذيِ ًَْىدَوَيُتِ يُ طُسدََُ ديَشئ و نؤُْناْذا. يًَةش 
دًاواصَناِْ ثًَؼهُوتِٓ ياطةاّ ًَْىدَوَيةُتِ دَخُيٓةُ سوو، بُطةُس ضةُْذ قؤْةاغًَهِ       

 ًََزوويًذا دابُؾ دَبًَو: 
طُدَ نؤُْنإ، يُ طُسَتاّ ًََزووَوَ تا سووخاِْ ًُٓجشاتؤسيةُتِ سؤَةا طةاَيِ     .1
 ص. 476

                                 
6 .Hougo Grotius (1583-1645) ( يُ ػاسّ ديفو يُ ٖىيٓذا يُدايو 1645-1583ٖؤطؤ طشؤطًؤغ )

بىوَ، يُ خاُْوادَيُنِ بُٓضُ فُسَْظِ، يُ صاْهؤّ ةيذ يُ ٖؤيُْذا و دواتش يُ صاْهؤّ اوسيًإ يُ فُسَْظا نُ 
ىإ دنتؤساّ تًَذا وَسطشت خىْذويُتِ، يُ ناتًَهذا رياوَ يُ ًَُالَِْ و ْانؤنِ سديَطهُ طةُسايِ ٓةايِٓ يةُ ًَْة    

ناطؤيًو و ثشدؤتظتاْو يُ يىتهُدا بىَ، دواّ ُٓوَّ خىيَٓذٕ يُ فُسَْظا تُواو دَنات دَطُسديَتةُوَ ٖؤَيُْةذا و   
ًَشَّ دَطُػةًَتُوَو دَبًَتةُ         ٍَ صؤساْباصّ طًاطًُنإ ٖاونةات دَبًَةو، وَى ثةاسَيضَسيَهِ يًَٗةاتىو ُٓطةت يُطُ

ُ دَقؤصيَتُوَ بؤ ُٓوَّ دوو نتًَب يُطُس ياطاّ )غٓآِ( ساويَزناس يُ نؤَجاًْاٍ ًٖٓذّ سؤرٓاوايِ، ُّٓ دَسفُت
 نُ طُسَجناّ تًؤسيَو يُطُس ٓاصادّ دَسياواِْ دَخاتُ سدوو . 1604دابًَٓو يُطاَيِ 

بَُةّ ناسو باسّ طًاطِ و دَطو طشتٔ بُو سَّ و ػىيَٓاُّْ نُدرّ ثادػاّ ووَةتُ، دَيطُيًََٓتُ بُسدَّ دادطةا،  
ِْ تا ُٖتايِ سىنِ دَدسيَو، دواتش َُٖيذيَو و دَطُسديَتُوَ فُسَْظا، يُةيُٕ طةُسؤنِ  بُ صيٓذا 1618يُطاَيِ 

فُسَْظا نُ ٖاوسديًَُتِ ثًَؼىاصّ ىلَ دَنشَّ و َافِ ثُْابُسّ دَدسيَتِ و ثاسيَضطاسّ يىيظِ طةًَضدَ بةُ دَطةو    
ْىطةًَو نةُ بةُْاوباْطرتئ    دَ 1625ديََِٓ،  يُ فُسَْظا نتًَبُ بُْاوباْطُنُّ ياطاّ دُْط و ٓاػتِ طةاَيِ  

طةاٍَ يةُّ    10دَبًَتُ طُفريّ طىيذ يُ فُسَْظةا و   1634نتًَبُ يُ بىاسّ ياطاّ طؼتِ ًَْىدَوَيُتًذا ، طاَيِ 
 يُ ْاو ْكىّ بىوِْ نُػتًُنذا طًإ يُ دَطو دَدات . 1645اب  28ثًُيُ دا دًََََِٓ ، يُ 
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َِ دَنةات تةا   طُدَناِْ ْاوَساطو، يُ سووخاِْ ًُٓجشاتؤسيةُتِ سؤَةاوَ دَطةو ثة     .2
ص، نُ ُْٖذيَو ُٓو ثُميآْاَُيُ بُ بَُيطُّ يُ دايهبىوِْ 1648ثُميآْاَُّ ويظتعاَيًاّ طاَيِ 

 ياطاّ طؼتًِ ًَْىدَوَيُتٌ دًََُٖٓٓوَ.
طُسدََِ ٖاوضُسخ، بُ ٓاػتًِ ويظتعاَيًا دَطةتِ ثًَهةشد و بةُ دةُْطِ يُنةَُِ       .3

 دًٗإ نؤتايًجًَٗات.
يُنَُِ دًٗإ دَطةو ثًَةذَنات تةا نؤتةايِ      بُ نؤتايِ دُْطِطُسدََِ ْىَّ،  .4

 7ػُسدّ طاسد.
دَطو ثًَةذَنات   1990طُسدََِ ًَٓظتا، بُ سووخاِْ بًؤنِ سؤرُٖةت يُ طاَيِ  .5

 .8تا َُٓشؤ 
 : ثُميآْاَُّ ويظتعاَيًا و دسوطتبىوِْ نؤََُيِ ًَْىدَوَيُت1-4ِ

طةُسَتاّ طةُدَّ   ػُسدّ طِ طاَيُّ ٓايًًِٓ ناتؤيًو و ثشؤتظتاْو يةُ ٓةُوسوثا نةُ يةُ     
سُظذََُٖذا بُ ٖؤّ ضانظاصّ ٓايًِٓ سوويذا، دواتش ٖؤناسّ طًاطِ بُخؤوَ طشت، طُسُٓجناّ 

يُ َُٓيُاًْا نؤبىوُْوَو بَُٓاو ثشيٓظًجُناِْ  1648وةتاِْ ُٓودَّ يُ ػاسّ ويظتعاَيًا طاَيِ 
ثًَؼةهُوتِٓ  ياطاّ طؼتًِ ًَْىدَوَيةُتًِ ْىيًَةإ داسدػةو و ناسيطةُسيِ بٓةُسدَتًًإ يُطةُس       

 نؤََُيِ ًَْىدَوَيُتِ ٖاوضُسخ داْا.
: ثشيٓظًجِ يُنظاًِْ ًَْىإ دَوَيُتإ يُ ُٓسى 9يُ بَُٓا ُٖسَدياسَناِْ ُّٓ ثُميآْاَُيُ 

َِ يةإ نؤَةاسّ. نُواتةُ دَوَيةُتإ          و َافذا، ناتؤيًو بًَو يةإ ثشؤتظةتاْو، ثادػةايُتِ بة
بةُٖؤّ   يُيُى ثًُدا دَبٔ و ٖةً  دًاواصيةُى   بُطىيَشَّ ياطاّ طؼتًِ ًَْىدَوَيُتِ َُٖىويإ

ٓايني يإ بُٖؤّ طًظتَُِ سىنُشداِْ يُ ٓاسادا ْآًَََِ، َُُٓؾ يُّ نؤْطشَيُدا ٖاتُدّ نةُ  

                                 
لدٔل٘ العاً، الكاعدٚ الدٔلٗٛ، وؤضطـٛ الػـباب   االكإٌُ  د. ستىد ضاو٘ عبداذتىٗد، اصٕهبؤ صياتش بشدواُْ:  .7

 ، ٔوا بعدِا.126، ص1972، 1ادتاوعٗٛ، ط
داْاِْ طُسدََِ ًَٓظتا بؤضىوِْ ًَُُٓيُ، ضةىْهُ طًظةتَُِ ْةىَّ ّ دًٗةاِْ، ويَظةتطُيُنِ طةُسَنِ        .8

يُِْ داسدػنت  و دًَبُدًَهشدٕ طؤسداْهاسّ يُ طُسدُّ بىاسَناْذا ٖاتؤتُ دّ، ياطاّ ًَْىدَوَيُتًؽ يُ ُٖس طَِ ة
 و دادوَسيُوَ وَسضُسخاِْ طشْطِ بُ خؤوَ ديتىوَ.

ٔوـا بعـدِا، ٔد. ستىـد تمعـ       24(، ص 1د.ج ِـازد اـاُ نـ ُ، الكـإٌُ بـم األوـي        بؤ صياتش بشدواْةُ:   .9
 ٔوا بعدِا. 68الغٍٗى٘، األحهاً العاوٛ يف قإٌُ األوي  قإٌُ الط ً(، وٍػاٚ املعازف باألضهٍدزٖٛ، ص 
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يُطُس خىاطتِ ثاثا ُْنشا، بَُيهى يُةيُٕ ُٓواُْوَ بىو نُ خىاصيةاسّ بُسرَوَْةذيِ ٖاوبُػةِ    
يُّ ثُميآْاَُيُدا داًْإ ثًَذا ْشا، َُٓاْةُّ   ًَْىإ دَوَيُتإ بىوٕ، طشْطرتئ ُٓو ثشيٓظًجاُّْ

 خىاسَوَ بىوٕ:

ثشيٓظًجِ طُسبُخؤيِ ًَْىإ دَوَيةُتإ، دواّ ٓةُوَّ دَوَيةُتإ نةُ يةُ طةُدَناِْ        .1
ْاوَسداطتذا يُريَش دَطُةتِ ثاثا و ًُٓجشاتةؤسدا بةىوٕ، ٓةاصاد و طةُسبُخؤ بةىوٕ، طةُسوَسيَتِ       

نُشداِْ سَٖا بىو يُْاوخؤّ وةتذا، بؤ ًٖ  ةيًَُْهِ ػًَىَيُنِ سَٖاّ وَسطشت، واتُ بىوُْ سى
تش يُ ٓاطةتِ دَسَوَ ًَهةُن ْانةات. نُواتةُ ثاثةا طةُسؤنايُتًِ دَوَيةُت ْانةات و تانةُ          

 طُسؤنًَو نُ دَطُةتِ ُٖبًَو بُطُس َُٖىو دَوَيُتاِْ ُٓوسوثادا نؤتايِ ٖات.

2.    َْ تًًةةُى بةةؤ  ثشيٓظةةًجِ ٖاوطةةُْطًِ ًَْىدَوَيةةُتِ، ٓةةُّ ثشيٓظةةًجُ وَى طُس
دًَبُدًَهشدِْ ثُميآْاَُّ طؤسئ ٖاتةُٓاساوَ نةُ دَوَيةُتإ بةَُيًًَٓإ دا بةُ ًَٖؼةتُٓوَو       
ثاساطتِٓ باسودؤخِ طًاطِ و ُٖسيَُايُتًِ ًَْىدَوَيُتِ بؤ ثاساطتِٓ ٓاػتِ يةُ ٓةُوسوثا ،   
بُو َاْايُّ نةُ ْةابَِ دَطةُةتِ طًاطةِ و ٖةُسيًَُِ ٖةً  دَوَيةُتًَو يُطةُس سظةًَبِ          

ُتًَهِ تش فشاوإ بهشيَو، ُٖسوا بُسَُٖيظتِ ُٖس ضُػُٓ ُٖوَيًَهِ يُّ ضُػُٓ بهشَّ نُ دَوَي
 ٓاػتِ ًَْىدَوَيُتِ تًَهبذات.

سيَهخظتِٓ ثُيىَْذيًُنإ، يُنًَو يُو بابُتاُّْ نُ ٓةُّ ثُميآْاَُيةُ ًَٖٓايةُدّ،     .3
ًؤَاطةِ، بؤيةُ   سيَهخظتِٓ ثُيىَْذيًُنإ بىو، ُٓويؽ بةُ ٓةاَيىطؤسنشدِْ ْىيَُٓسايةُتًِ ديج   

ٓاَيىطؤسّ طًظتَُِ باَيًؤصخاُّْ ناتًةإ ثًةادَ نةشد ، وَى وَةًََةو بةؤ بُسَوثًَؼطةىوِْ       
 ثُيىَْذيِ بُسدَواَِ ًَْىإ دَوَيُتإ.

يُٓاناَِ بُسقُساسبىوِْ ثُميآْاَُّ ويظتعاَيًاو دُختهشدٕ يُطُس ثشيٓظًجِ يُنظاِْ و 
ًَْىدَوَيُتِ يُدايو بىو، واتُ بىوِْ نؤَةَُيَِ   طُسبُخؤيٌ و طُسوَسيَتِ، بؤ يُنُ اس نؤََُيِ

دَوَيُت نُ دإ بُ طُسبُخؤيٌ و يُنظاِْ يُنرتدا بًَٓٔ و بُيُنُوَ بُطىيَشَّ ُٓو سيَظةاياُّْ  
 نُ بُ ويظتِ خؤيإ قبىَيًإ نشدووَ، بزئ.

ًَىدَوَيُتِ تةًُْا ٓةُو ياطةايُ ًًْةُ نةُ سَيظةاناِْ بةُ         يُةيُنِ تشَوَ، ياطاّ طؼتًِ ْ
نُوَرياِْ ًَْىإ دَوَيُتاِْ خاوَٕ طُسوَس بًًََٓتُ ٓاساوَ، واتُ ُٓو ياطا نالطةًهًًاُّْ نةُ   يُ

ثُيىَْذيًُ ديجًؤَاتًًُنإ سيَهذَخُٕ بؤ ُٓوَّ سيَطُ يُ دورَٓايُتِ و طٓىوس بُصاْذٕ بطشيَو 
و ةِْ نَُِ ٓاطايؽ و ٓاػتِ يُ دًٗاْذا دابةني بهةات، بةَُيهى ٓةُّ ياطةايُ ٓةُو نؤََُيةُ        
سيَظاياُْؾ دَطشيَتُوَ نُ ٖاسيهاسيًُنِ باؾ و بُبُسُّٖ يةًَُْىإ دَوَيُتاْةذا بًًََٓتةُدّ يةُ     
ثًَٓاو ٓايٓذَيُنِ باػرت بؤ َشؤظ، بُ َاْايُنِ تش، ياطاّ ًَْىدَوَيُتِ تًُْا ٓاَشاصيَو ًًُْ بةؤ  
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ؤيُ ثًَىيظتُ بُدَطتًَٗٓاِْ طُػُثًَذإ و خؤػطىصَساِْ و ٖاسيهاسّ يُ نؤََُيِ ًَْىدَوَيُتِ، ب
ضاوثًَذاخؼاْذُْوَ بُ بَُٓا بُٓسدَتًًُناِْ ياطاّ ًَْىدَوَيُتِ و طؤسداِْ ثًَىيظو بهشيَو يَُُسد 
ُٓو بابُتاُّْ نُ ضاسَطُسيإ دَنات و ُٓو نُطاُْؾ نُ سوويإ تًَذَنات و طىتاسيإ ٓاسداطتُ 

ًًْةُ نةُ َُسدةُعِ    يُ سؤرّ َُٓشدؤػذا طشْطًجًَذاِْ ُّٓ ياطةايُ تةًُْا يةُوَدا     10دَنات.
طُسَنِ سيَهخظتِٓ ثُيىَْذيًةُ ًَْىدَوَيُتًًةُنإ و ديةاسيهشدِْ ٓةُسى و َافةُنإ بًَةو و       
ضاسَطُسّ ُٓو َُطُةُْ بهات نُ ثُيىَْذيًإ بُ ناسوبةاسّ ًَْىدَوَيُتًًةُوَ ُٖيةُ، بةَُيهى     

بهشيَو و بابةُتِ  يُتُى ُٓواُْدا ُْٖذٍَ يُ ياطاْاطإ داوادَنُٕ ضىاسضًَىَّ ُّٓ بىاسَ فشاواْرت 
فشاواْرت بطشيَتُخؤ بؤ ُٓوَّ ياطاّ ًَْىدَوَيُتِ ببًَتُ ياطاّ طؼتًِ َُٖىو دًٗإ، يُ ةيُنِ 
تش ُّٓ ياطايُ طشْطًًُنِ تايبُتًؽ بُ َافُناِْ َشؤظ دَدات، وَى ٓاَةاْر و َُبُطةو يةُ    

ناس بهُٕ و َُٖىو  تانُنُغ دَسدواًَْو، يُ طؤْطُّ َُُٓوَ دَبَِ دَوَيُتإ يُثًَٓاو تانُناْذا
 سيَظا ياطايًُناِْ ًَْىدَوَيُتِ تايبُت بُّ بىاسَ بُُْٖذ وَسبطشٕ.

 : ْاطاْذِْ ياطاّ طؼتًِ ًَْىدَوَيُتِ 1-5
بؤ ْاطاْذِْ ياطاّ ًَْىدَوَيُتِ، بؤضىوِْ دؤساودؤس ُٖٕ، بؤ تًَطُيؼنت يُ َاْاو ْاوَسدؤنِ 

ُّٓ ةيُُْ خبُيُٓ سوو، بةَُياّ ٓةُّ سيَبةاصَ    ُّٓ ياطايُ ثًَىيظو دَنات سيَباصَ ياطاْاطًًُناِْ 
خظةتُٓسدووّ نُطةُناِْ ٓةُّ ياطةايُوَ      فًكًًٗاُْ، ياطاّ ًَْىدَوَيُتِ يُ سيَطُّ باطهشدٕ و

تاوتىَّ دَنُٕ، ُٖسبؤيُ طُسَتا ثًَىيظتُ نُطِ ياطاّ ًَْىدَوَيُتِ بٓاطةني، ًٓٓذةا ثًَٓاطةُّ    
 ُّٓ ياطايُ خبُيُٓسدوو. 

 يُ بىاسّ ياطاّ ًَْىدَوَيُتًذا :نُطًَتِ ياطاي5-1ِ -1
نُغ يُ صَاِْ ٓاطايِ و يُ دَسَوَّ بةىاسّ ياطةادا، يةُ صاْظةتِ فُيظةُفُو ٓةُخالم و       
دَسووْضاِْ دا، بَُاْاّ َشؤظ ديَو، بُةّ يُ بىاسّ ياطادا نُغ َاْةاو سيَظةاّ خةؤّ ُٖيةُ،     

    ّ دََةِ تةَِ    نُطِ ياطايِ ُٖس بىوًْاديَهِ َاددّ و َُعٓةُوّ دَطشيَتةُوَ نةُ ياطةا سوو
طىجناو( ُٓوَّ ُٖبًَو َاف بُدَطةتبًََِٗٓ و ٓةُسى وَُٓطةتؤّ     -دَنات و يًَٗاتىويِ )ػًاو 

 خؤيُوَ بطشَّ.
َُبُطو يُ نُطِ ياطاّ ًَْىدَوَيُتِ ُٓوَيُ ُٖس يُنًَو بهاسيَو و بؼًَو َةاف و ٓةُسى   

بٓةُسدَتِ ٓةُو   وَُٓطتؤّ خؤّ بطشيَو، ُٓو نُطُ يُ سووّ ياطايًُوَ دَبًَتُ َُبُطو و خاَيِ 

                                 
 .8-7 د. ستىد اجملرٔب، املصدز الطابل، ص .10
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ياطايُ، نُ بُٖؤيُوَ ُٓو َاف و ُٓسناُْ بُسدُطتُ دَبٔ نُ ُّٓ ياطايُ بؤّ دياسّ نةشدووَو  
 يًَٗاتىويِ نُطِ ياطايِ دوو دؤسَ: 11يُثًَٓاوّ ُٓودا ٖاتىوُْتُٓاساوَ.

اِمٗـٛ   –ػايظةتُيِ َةاف ٖةُبىوٕ     –ػًاوّ ًَُٖؼُيِ )يًَٗاتىويِ ًَُٖؼُيِ  .1
نُ خاوَُْنُّ بُٖؤيُوَ دَسفُتِ ُٓوَّ ثًَذساوَ طىود يةُ َةاف   (: ػًاويَهِ ) شد(َ الٕجٕب

 وَسبطشيَو و ُٓسى يُُٓطتؤ بطشيَو.

ٞ  -تىاْايِ ساثُسداْةذٕ   -ػًاوّ ساثُساْذٕ )يًَٗاتىويِ  .2 (: واتةُ نُطةًَو   اِمٗـٛ األدا
 تىاْاّ ُٓجناَذاِْ ناسو َُٖيظىنُوتِ ياطايِ ُٖبًَو، بُ ػًَىَيُى ياطا قبىَيِ بهات و بتىاَِْ

خاوَِْ ػًاوّ ياطةايِ بةُ ٖةُسدوو دةؤسّ      12َاف وَدَطو خبات و ًًٓتًضاَات َُٖيبطشيَو.
ًَُٖؼُيِ و ساثُساْذٕ، يإ نُطِ طشوػتًًُ يإ نُطةِ َُعٓةُوّ )واتةايِ(. منىوْةُ وَى     
تانُنُغ بؤ يُنًَُإ يُ ياطاّ ْاوخؤّ وةتاْذا، دووًََإ يُطةُس فًهشَيةُنِ ًٓعتًبةاسّ    

نُطًَو بؤ بُديًَٗٓاِْ ٓاَاجنًَهِ دياسيهشاو يُنذَطشٕ وَنةى نؤَجاًْةا،   وَطتاوَ نُ نؤََُيُ 
سيَهخشاو، يإ نؤََُيُ َىَيهًَهُ دادَْشيَو بؤ بةُديًَٗٓاِْ قةاصاْر وَنةى باْةو، نُطةايُتًِ      
ياطايِ وَسدَطشٕ و دَتىأْ يُو َاف و ُٓسناُْ بُٖشََُْذ بٔ و بُٖؤيُوَ ٓةُو ٓاَاجناْةُ بةُ    

نُطُ يُثًَٓاويذا ٖاتؤتُدّ و بُ نُطِ َُعُٓوّ دَْاطشيَو، منىوُّْ ُّٓ دَطتذًََٖٓٔ نُ ُّٓ 
ًَتًًةةُ         ًَىدَوَيُتًًةةُنإ، يُن ًَىدَوَيُتًةةذا: دَوَيةةُت، سيَهخةةشاوَ ْ نُطةةُ يةةُ ياطةةاّ ْ
ًَْىدَوَيُتًًُنإ، ُٖسيَُُ ًَْىدَوَيُتًًُنإ. ُْٖىونُ تانُنُطًؽ طشْطِ صؤسّ يُةيُٕ ياطاّ 

 تىوَ.ًَْىدَوَيُتًًُوَ وَسطش

يًَشَدا ياطاّ ًَْىدَوَيُتِ وَى ُٖس ياطايُنِ تش ُّٓ دوو دؤسَ يًَٗاتىويًةُ دَْاطةَِ،   
ُٖسبؤيُ َُٖىو دَوَيُتًَو تىاْاّ ) شد(ّ ُٖيُ بؤ وَسطشتِٓ ُٓو َاف و ُٓسناُّْ نُ ُّٓ 

ػةًاوّ ًَُٖؼةُيٌ(. بةَُياّ ٖةَُىو      - اِمٗٛ الٕجٕبياطايُ بؤّ دياسّ دَنات، واتُ )
ػًاوّ ساثُساْذِْ ًًُْ، ُٓطُس خؤّ تىاْايُنِ ثشانتًهةِ بةؤ بُُٓطةتؤطشتِٓ    دَوَيُتًَو 

ػًاوّ ًَُٖؼُيِ ُْبَِ، وَى ُٓو دَوَيُتاُّْ يُريَش طًظتَُِ ثاساطتٓذإ، نةُ ٖةَُىو   

                                 
: د. ضمٗىاُ بٕ ذٖاب، املبادٙٞ الكإٌٌٗٛ، العاوـٛ، املؤضطـٛ   بؤ صاًْاسّ طُباسَت بُ نُطِ ياطايِ بشدواُْ .11

 دٔاتس. 59، ص1995، 1ادتاوعٗٛ لمدزاضات ٔالٍػسٔالتٕشٖع، ب ٔت، ط
 .432، ص 2001، 1خن اىل عمي الكإٌُ، داز ٔاٟن لمٍػس، ط٘، املدـد. عٕض امحد الصعب: بشدواُْ .12
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ُٓو َاف و ُٓسناُْيإ ُٖيُ نُ دَوَيُتًَهِ تش ُٖيُتِ، بَُياّ ْاناسَّ نَُيو يُو َةاف و  
وّ وَسبطشَّ يُبُس ضؤًُْتِ ثابُْذبىوٕ و ًَهُضبىوِْ بةُ  ُٓسناُْ يُ بُػًَهِ يإ َُٖى

 13طًظتَُِ سًُايُوَ.
 
 : ثًَٓاطُّ ياطاّ طؼتًِ ًَْىدَوَيُت1-5-2ِ

دواّ ُٓوَّ صاًُْإ َُبُطو يُ نُطةِ ياطةايِ ضةًًُ، نُطةِ ياطةايِ ًَْىدَوَيةُتًُإ       
َنةشَّ ٓاَةارَ بةُ    سدووْهشدَوَ، ثًَىيظتُ ثًَٓاطُّ ياطاّ طؼتًِ ًَْىدَوَيةُتِ بهةُئ، نةُ د   

 سيَباصَناِْ ياطاْاطإ بهُئ و بُطؼتًِ طَِ سديَباصَإ بؤ ثًَٓاطُنشدِْ ُّٓ ياطايُ ُٖيُ:
 سديَباصّ نالطًهِ: دَوَيُت، تانُ نُطِ ياطايِ ًَْىدَوَيُتًًُ  .1

ياطاْاطاِْ نالطًهِ ثًًَاْىايُ ياطاّ ًَْىدَوَيُتِ تًُْا بايُخ بُ َاف و ُٓسنِ دَوَيةُتإ  
ُ    دَدات، ض ُْتةُوَنإ   -ىْهُ ناتَِ نؤََُيِ ًَْىدَوَيُتِ بةؤ يُنةُ اس بُٖاتٓةُٓاساّ دَوَيُتة

Nation-States       ُثُيذابىو، يُ ُٓوسوثا يُ طُدَّ سُظذَ يُ دايةو بةىو، تةًُْا بايةُخِ بة
 دَوَيُت دَدا. ُٖسبؤيُ دَوَيُت بُ تًُْا خاوَِْ خاطًُتِ نُطِ ياطايِ ًَْىدَوَيُتِ بىو. 

-ص1625طاْذُْ صياتش يُ طَِ طُدَّ خاياْذو وَنى خؤّ َايُوَ، يُ طاَيِ ُّٓ ثًَٓاطُو ْا
ًَىدَوَيةُتِ نةشد: )ٓةُو ياطةايُيُ نةُ سةىنُِ            ًَٓاطةُّ ياطةاٍ طؼةتًِ ْ َوَ، طشوطةًىغ ث
ثُيىَْذيًُناِْ ًَْىإ دَوَيُتإ دَنات(. يُ طُدَّ ْىَصدَو طُسَتاّ طُدَّ بًظتُّ و تُْاُْت 

ًَىدَوَيةُتًِ        يُ باسّ ًَٓظتاػةذا ةيةُْطشاْ   ِ ٓةُّ دةؤسَ ْاطةاْذُْ ٖةُٕ. ُٖسبؤيةُ دادطةاّ ْ
دا دََيةَِ: ياطةاّ ًَْىدَوَيةُتِ، ٓةُو     1927ًَُٖؼُيًؽ بُّ ثًَٓاطُيُّ وَسطشتىوَ، يُ طاَيِ 

 14ياطايُيُ نُ سىنُِ ثُيىَْذيًُناِْ ًَْىإ دَوَيُتُ طُسبُخؤيُنإ دَنات.
 

 هةَلسةنطاندنى رِيَبازى كالسيكى 
ِ يُطٍَُ ٓاَاجنُناِْ طَِ طُدَ يُ َُوبُسّ ياطةاّ ًَْىدَوَيةُتِ و بةاسّ    سديَباصّ نالطًه

نؤََُيِ ًَْىدَوَيُتِ ُٓودََذا دَطىجنا،نُ نؤََُيِ ًَْىدَوَيُتِ تةًُْا يةُ دَوَيةُت و ياطةاّ     
 ًَْىدَوَيُتًؽ تًُْا ثُيىَْذيِ ًَْىإ ُٓو دَوَيُتاُّْ سديَهذَخظو. 

                                 
  .165حطَ ادتمبٜ، املصدز الطابل، ص . د.13
 .18، ص1975، األضهٍدزٖٛ، 11ِٗف، الكإٌُ الدٔىل العاً، ط د. عمٜ صادم أبٕ .14
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ًَظةتا ٓةُّ ياطةايُ        بَُةّ ُّٓ ْاطاْذُْ يُطٍَُ ٓاَةاْر و   ٓةُو ثُيىَْذيًاْةُ ْةاطىجنٌَ نةُ ٓ
سديَهًاْذَخات. ضىْهُ سديَهخظةتِٓ ثُيىَْذيًةُنإ تةًُْا يةًَُْىإ دَوَيُتاْةذا ًًُْ،نؤَةَُيِ       
ًَظةتاّ ٓةُّ ياطةايُدا          ٍَ ٓاَاجنةُناِْ ٓ ًَىدَوَيُتًؽ تًُْا يةُ دَوَيةُتإ ثًَهٓايةُت و يُطةُ ْ

بَِ يُ دَوَيُت، يُ رَاسَيُنِ صؤس يُ سيَهخشاو و نُطِ  ْاطىجنًَو. ًَٓظتا نؤََُيِ ًَْىدَوَيُتِ
ًَْىدَوَيُتًِ تش ثًَهذيَو، يُنًَتًًةُ ًَْىدَوَيُتًًةُنإ، سديَهخةشاوَ ًَْىدَوَيةُتِ و ٖةُسيَُِ و      
تايبُتًًُنإ، يُنًَتًًُ ناسطًَشديًُ ًَْىدَوَيُتًًُنإ، يًزُّْ سدووبةاسَ ًَْىدَوَيُتًًةُنإ، ٓةُو    

طًظتَُِ ضاوديَشيذإ يةإ ٓةُّ طًظةتَُُ دَياْطشيَتةُوَ، ٖةُسوَٖا تةاى        ُٖسيَُاُّْ يُريَش
ونُطُناِْ تشّ ُّٓ ياطايُ، نُ ياطاّ ًَْىدَوَيُتِ ساػهاواُْ ٓاسداطتُّ َُٖىو ٓةُو نُطةاُْ   
دَنات و َاف و ُٓسنًإ بؤ دادَْةَِ و ثُيىَْذيًةُناًْإ سيَهةذَخات. يَُةُوَ بؤَةإ سدووٕ      

وتِ ثًَؼهُوتٔ و ثُسَطُْذِْ نؤَةَُيِ ًََْىدَوَيةُتًِ   دَبًَتُوَ نُ سديَباصّ نال طًهِ يُطٍَُ سَد
 ٖاوضُسخذا ْاطىجنٌَ. 

 سديَباصّ بابُتِ: تًُْا تانُنُغ، نُطِ ياطاّ ًَْىدَوَيُتًًُ. .2

بُ ثًَطُواُّْ سديَباصّ نالطًهِ، سديَباصّ ياطاٍ بابةُتِ دََيةَِ تةًُْا تانُنةُغ، نُطةِ      
، بًٓاتٓةُسّ ٓةُّ   15ياطاْاطةِ ْاطةشاوّ فُسَْظةِ، ديطةِ      قاْىوًِْ ياطاّ ًَْىدَوَيُتًًةُ. 

بؤضىوُْيُ، نُ ْهىَيِ يُ نُطايُتًِ َُعُٓويِ دَوَيُت دَنات و بُ بؤضىوِْ ٓةُو دَوَيةُت   
تًُْا طشمياُْيُنُو ًٖ  بُٖايُنِ ًًُْ، دياستشئ ةيٓطشّ ُّٓ قىتاخباُْيةُ ثشؤفًظةؤس دةىسز    

تِ تُْٗا سووّ دََِ دَناتةُ تانةُنإ ضةىْهُ    ، دُخو دَناتُوَ نُ ياطاّ ًَْىدَوَي16ُطًٌ 
 ُٖسخؤيإ خاوَٕ ٖؤؾ و خىاطنت.

                                 
 15. Leon Duguit  ( ِيُ بُ ْاوباْطرتئ ياطاْاطِ فُسَْظايُ، ساطشّ نؤ1928-1859يًىٕ دوط :)  ّيًَةز

ياطا بىو يُ صاْهؤّ بىسدو يُ باسيع تا نؤضِ دوايِ نشد، نتًَبًَهِ طشْطِ بُ ْاوّ )ياطاّ طؼتِ( داْا، يةُ  
ًَىدَوَيةُتِ داْاوَ،نةُ تًةؤسّ          ًَو يُ نتًَبُناًْذا تًؤسّ خؤّ طةُباسَت بةُ بٓةَُاناِْ ياطةاّ طؼةتِ ْ يُن

       ُ وّ دَنةات. سيَبةاصّ دوطةِ يُنتًَبةُ     ٖاسيهاسّ نؤَُنيُتًًةُ، تًايةذا ْهةىَيِ يةُ نُطةِ ياطةايُ َُعٓة
 ( دا ٖاتىوَ .  املطٕه يف الكإٌُ الدضتٕزٙ –بُْاوباْطُنُيذا بُْاوّ )باطًَو يُ ياطاّ دَطتىسيذا 

16.  Georges Scelle  ًٌ(: يةةُ بةةُْاوباْطرتئ ْىطةةُساِْ ياطةةاّ طؼةةتِ 1961- 1878)–دةةؤسز طةة
، دواّ ٓةُوَّ  1933ياطةاّ صاْهةؤّ بةاسيع طةاَيِ      ًَْىدَوَيُتًُ يُ فُسَْظا، َاَؤطةتا بةىو يةُ نؤيًَةزّ     

َاوَيُنِ صؤس يُ صاْهؤّ ديطؤٕ بىو، يُ دياستشئ ةيُْطشاِْ عًَُذ دوطًًُ نُ بَُٓاّ ُّٓ قىتاخباُْيةُ يةُ   
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ًَؼةُوَيإ ديطةِ، تةًُْا         ثشطًاس ُٓوَيُ نُ ٓايا بؤضةِ ةّ ةيةُْطرياِْ ٓةُّ سدَيبةاصَ يُث
تانُنُغ بُ نُطِ ياطايِ دَصأْ؟ ضىْهُ ُّٓ سديَباصَ ْهىَيِ يُ خىدّ نُطايُتًِ َُعُٓوّ 

ًَو يإ نُطايُتًًُ َُعُٓويُناِْ تةش، تةًُْا تانُنةُغ، نُطةِ     دَنات دا ن بؤ دَوَيُت ب
ياطايًُ و خاوَٕ دسنجبَهشدٕ و ٓريادَيُ، نُواتُ تةًُْا نُطةِ طشوػةتِ )خىاطةايِ( خةاوَٕ      
ٓريادَيُو قاْىوٕ دَتىاَِْ َىخاتُبُّ بهات و بُ نُطِ ياطايِ دابٓةَِ، َُٓةُؾ يةُ ٓاطةتِ     

طةةِ َُعٓةةُوّ بةةُثًَِ بؤضةةىوِْ ٓةةُّ سيَبةةاصَ  ًَْىدَوَيةةُتِ و ْاوخؤيًةةذا وايةةُ. ضةةىْهُ نُ
 17ْانشَّ،نُطايُتًِ ياطايِ ُٖبَِ.

 
 هةَلسةنطاندنى ئةم رِيَبازة 

ْهىَيًهشدٕ يُنُطايُتِ ياطايِ نُطةِ َُعٓةُوّ و يُواْةُؾ دَوَيةُت يةُ ةيةُٕ ٓةُّ        
خُّٓ ىلَ دَطةريَّ نةُ يةُ سدادَبةُدَس وا     قًعةِ  سديَطهُيُوَ بُ صيادَسدؤيِ يُقَُيُّ دَدسيَو و سَد

باسودؤخِ نؤََُيِ ًَْىدَوَيُتِ ثؼو طىَّ خظةتىوَ، ضةىْهُ دَوَيةُت نُطةايُتِ طةُسَنًًُ      
بةُّ ػةًَىَيُو تةا     –سداّ صؤس يُ ياطاْاطاِْ ًَْىدَوَيةُتِ   -بُطىيَشَّ-تًًَذا، بَُةّ تانُنُغ 

ًَٓظتا ُْبؤتُ نُطِ ياطايِ ًَْىدَوَيةُتًِ طؼةتِ، ٖةُسوَٖا َاََُيةُّ ًَْىدَوَيةُتِ يُطةٍَُ       
تانُنُطذا يُ ٓاطتِ ًَْىدَوَيُتِ يُطٍَُ ياطاّ ًَْىدَوَيُتِ سداطتُوخؤ ًًُْ، بَُيهى طُسَتا يةُ  

 سيَطُّ دَوَيُتِ خىَّ و يُ ُْٖذَّ باسيؼذا يُ طُسووّ دَوَيُتُوَ دَتىاَِْ َاََُيُ بهات.
                                                                            
وَدايُ نُ ) ياطا يُدايو بىوِْ ٖاسيهاسّ نؤََُةيُتًًُ و ْهةىَيِ يةُ بةريّ نُطةًَتِ و طةُسوَسّ دَوَيةُت       

ى بؤ ثًَؼخظتِٓ ياطاّ ًَْىدَوَيُتِ داْا، ْاطشا بىو بُ بًَُٖضّ و سووِْ بَُيطُناِْ، يةُ  دَنات( وَى بَُٓايُ
بىاسَ دًادًاناِْ ياطاّ طؼتِ ْىوطًىيُتِ، بَُةّ يُ بىاسّ ياطاّ ًَْىدَوَيُتًذا صيةاتش بةُْاوباْط بةىو، نةُ     

 ثىختُّ بؤ ضىوُْناِْ يُّ نتًَباُْدايُ :
 . 1934-1933ِ )دووبُػُ ( باطًَو يُ ياطاّ طؼتِ ًَْىدَوَيُت

 (.1943ثىختُيُى يُ ياطاّ طؼتِ ًَْىدَوَيُتِ )

 ،1948حماصَسَناِْ يُ ياطاّ طؼتِ ًَْىدَوَيُتِ  

ًَىدَوَيةُتِ َُٖيبةزاسد ، يةُ ديةاستشئ         1949ُْتُوَيُنطشتىَنإ يُ طاَيِ   دا بؤ ُْٓةذاَِ يًزْةُّ ياطةاّ ْ
 ذاّ بىو يُ دادطاّ دادّ ًَُٖؼُيِ ًَْىدَوَيُتِ .ُْٓذَاِْ بىو تانؤ ضِ دوايِ نشد ، ُٖسوَٖا ُْٓ

، دزٔع يف الكإٌُ العـاً، تسةـٛ د.زغـدٙ ارتالـد، وٍػـٕزات وسنـص البخـٕو الكإٌٌٗـٛ، ٔشازٚ         طٌلُٕٗ د .17
 ٔوا بعدِا. 46، ص1981العده، بغداد، 
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 سيَباصَ ٖاوضُسخُنإ: .3

ُ  ياط دَوَيُت، نُطِ طُسَنِ ياطاّ ًَْىدَوَيُتًٌ طؼتًًُ. صؤسبُّ نةُ   اْاطةإ ثًًَاْىاية
دَوَيةةُت تانةةُ نُطةةِ ياطةةاٍ طؼةةتًٌ ًَْىدَوَيةةُتِ ًًْةةُ، بَُيهىنُطةةِ طةةُسَنًِ ياطةةاّ 

 : 18ًَْىدَوَيُتِ طؼتًًُ، ياطاْاطاِْ ُّٓ سديَباصَ دَبُٓ طَِ طشوخ 

 طشوثِ يُنُّ: 
 ِ  ُّٓ طشوثُ، دَوَيُت بُ نُطِ طُسَنًِ ياطاّ ًَْىدَوَيُتِ دادََِْ، بَُةّ باغ يُ نُطةاْ
تشّ طُسَنِ يإ ْاطُسَنِ ْانات، بُةّ ُٓوَػذا ْاضَِ نُ نُطةايُتًًُناِْ تةش ناَاْةُٕ،    

َّ. بةؤ منىوْةُ ػةرتوب         ًَٓاطُنشدًْإ يةإ ديةاسيهشدِْ رَاسَيةإ دَثةاسَيض  struppخؤٍ يُ ث
ثًَٓاطُّ ُّٓ ياطايُ دَنات و دََيَِ نؤََُيُ سيَظايُنِ ياطايًُ نُ َةاف و ٓةُسنِ دَوَيةُتإ    

ُ خؤّ يُطٍَُ َاف و ُٓسنِ نُطُناِْ تشّ ياطاّ طؼةتِ ًَْىدَوَيةُتِ، ػةاسٍ سوَطةى     دَطشيَت
Charles Rouseau  :بُّ دؤسَ ثًَٓاطُّ ُّٓ ياطايُ دَنات 

ياطاٍ طؼتًٌ ًَْىدَوَيُتِ ُٓو ياطايُيُ نُ بُػًَىَيُنِ بُٓسدَتِ بايةُخ بةُ سيَهخظةتِٓ    
ىَيُنِ تش ُٓو ياطايُيُ نُ ثُيىَْذيِ ًَْةىإ  ثُيىَْذيًُناِْ ًَْىإ دَوَيُتإ دَدات، يإ بُػًَ

 نُطُنإ سديَهذَخات.
 طشوثِ دووَّ:  

ُّٓ طشوثُ بُ ٓاػهشا ثًَِ واًًُْنُ تانُنُغ يُنًَو بًَو يُ نُطةُناِْ ياطةاّ طؼةتًِ    
ًَْىدَوَيُتِ.يىيع ديبًض دََيَِ نؤََُيُ سيَظايُنِ ياطايًُ نُ سىنُِ ثُيىَْذّ ًَْىإ دَوَيُتإ 

ػؤسدػطًََُِ داْجًَذاْشاوَنإ  –نًًََظاّ ناطؤيًهِ  –ُناِْ تشّ ًَْىدَوَيُتِ تش دَنات و ثًَهٗات
ُْتُوَ يُنطشتىوَنإ ....ٖتذ، واتُ نُ ْاوّ ضُْذ نُطةًَهِ ياطةايِ    –و داْجًَذاُْْشاوَنإ 

ديََِٓ، سداػهاواُْ تانُنُغ دووس دَخاتُوَو بُ نُطةِ ياطةايِ ياطةاٍ طؼةتًٌ ًَْىدَوَيةُتِ      
، بؤ منىوُْ بادفإ دََيَِ: ياطاّ ًَْىدَوَيُتِ، نؤََُيُ سديَظايُنِ ياطايًُ نةُ ثُيىَْةذيِ   ْاصاَِْ

دَوَيُتُ طُسبُخؤيُنإ و سيَهخشاوَ ًَْىدَوَيُتًًُ دؤساودىسَنإ يُ ثُيىَْذيًُ دووقؤَيًًُناْذا 
 ثابُْذ و سيَهذَخات.

 
                                 

، 6، ط2006غـداد،  عصاً العطٗٛ، الكإٌُ الـدٔل٘ العـاً، ٔشازٚ التعمـٗي العـال٘ ٔالبخـل العمىـ٘، ب      .د . 18
 بعدِا. ٔوا 14ص
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 طروثى سيَيةم: 
ىدَوَيُتًًُناْذا دًَطايُنِ بُستُطو بؤ تانُنُغ ُّٓ طشوثُ يُ ثاٍَ دَوَيُت و سديَهخشاوَ ًَْ

دادََِْ و يُ ثُساويَضدا بُ نُطِ ياطايِ دادًََْو، يُواُْ ثشؤفًظؤس باطتًذ نةُ ثًَٓاطةُّ ٓةُّ    
ياطايُ دَنات و دََيَِ: ياطاٍ طؼتًِ ًَْىدَوَيُتِ ُٓو نؤََُيُ سديَظا ياطايًُيُ نُ يُ نؤََُيِ 

، يُ ًَْىإ دَوَيُتاِْ خاوَٕ طُسوَسّ يإ يُ ًَْىإ سيَهخةشاوَ يةُ   ًَْىدَوَيُتًذا دًَبُدَِ دَبًَو
ثُيىَْذيهاِْ ًَْىآًَإ يإ يُ ثُيىَْذيًإ يُ طٍَُ دَوَيُتإ، بُ تايبُت يةُ ًَْةىإ ٓةَُإ و    

 ..ضُْذ سيَهخشاويَهِ ًَْىدَوَيُتتِ
بُسَوثًَؼطةىوٕ  يُ خىيَٓذُْوَّ ثًَٓاطُ طُسَنًًُناِْ ُّٓ طَِ طشوثُدا ُٓوَ دَبًٓني نُ 

و ثًَؼهُوتُٓناِْ نؤَةَُيِ ًَْىدَوَيةُتِ سدَضةاو نةشاوٕ. ُٖسبؤيةُ ضىاسضةًَىَّ ٓةُّ ياطةا         
ًَْىدَوَيُتًًُ طؼتًًُ فشاوإ دَنةُٕ، بةؤ ٓةُوَّ طةُسباسّ دَوَيةُت نُطةايُتِ تةشّ وَى        
 سديَهخشاوَ ًَْىدَوَيُتًًُنإ و ظاتًهةإ و نُطةُ ًَْىدَوَيُتًًةُناِْ تةشو يةُ ُْٖةذَّ بةاسدا       
تانُنُطًؽ بطشيَتُوَ، بةؤ ٓةُوَّ سديَظةاناِْ ٓةُّ ياطةايُ ٖةَُىو نُطةُنإ بطشْةُوَ و         

 بُطُسياْذا دًَبُدَِ بنب. 
 بُنىستِ: 

يُ َُٖيظُْطاْذِْ ُٖسيُنُ يُ سديَباصّ نالطًهِ و بابةُتِ، دَبًةٓني ُٖسيُنةُيإ نةُّ     
    ُ يةُ دَوَيةُت و    ونىسديٌ خؤّ ُٖيُ، ضىْهُ نؤََُيِ ًَْىدَوَيُتِ يةُ نةاتِ ًَٓظةتادا دطة

تانُنُغ، نُطِ ياطايِ تشّ ُٖيةُ و سديَظةاناِْ ياطةاّ طؼةتًِ ًَْىدَوَيةُتًًإ يُطةُس       
 دًَبُدَِ دَبًَو.

يُبُس سدؤػٓايِ ُّٓ تًَبًًٓاُْ، دَنشَّ ثًَٓاطُّ ياطةاّ طؼةتًِ ًَْىدَوَيةُتِ بهةُئ نةُ:      
ياس يُطُس ثُيىَْذيُناِْ ياطاٍ طؼيت ًَْىدَوَيُتِ بشيتًًُ يُ نؤََُيُ سيَظايُنِ ياطايِ نُ بشد

ًَْىإ نُطُناِْ ياطاّ طؼتًِ ًَْىدَوَيُتِ دَدَٕ و دَطَُةت و وَدَطتذاُْنإ و ثابُْذيةُتِ  
 ُٖسيُنُيإ دياسّ دَنُٕ.

 
 : ْاوّ ياطاّ طؼتًِ ًَْىدَوَيُت1-6ِ

يةةإ بةةىَ  Jus Gentiumياطةةاّ ًَْىدَوَيةةُتِ نةةُ سدوََةةُنإ طةةىصاسَّ ياطةةاّ طةةُةٕ  
يُ ةّ سوََاًًُْنإ بُ َاْاّ نىَََُيُ ياطايُنِ تايبُت دَٖات نُ بًَطاُْ دا يةُ  بُناسًَٖٓا، 

ُٖس ُْتُوَو ػاسطتاًَْتًُنِ ريَش دَطُةتِ ًُٓجشاتةىَسيِ سدوََةا طةىوديإ ىلَ وَسدَطةشَّ، يةُ      
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ِ      Jus civileبُساَبُس طةىصاسَّ ياطةاّ ػاسطةتاِْ     دا -نةُ تةًُْا بُطةُس ٖةاوةتِ سوََةاْ
 ُٖسوَى ٓاَاضُّ بؤ نشا.  دًَبُدَِ دَنشا،

طُصّ َشوَظايةُتِ و   دواتش دَطتُوارَوطىصاسَّ تشّ وَى ياطاّ دُْط و ٓاػتِ و ياطاّ سَد
ياطاّ طًاطُتِ دَسَوَ و ياطاّ ًَْىإ دَوَيُتإ ٖاتُْٓاوَوَو بُناسٖاتٔ. ًٓٓذا ياطاّ ًَْةىإ  

 ٕ دةاس ثشدوَفًظةىَسّ   نةُ طىصاسَيةُنِ ةتًًٓةِ ثُطةٓذنشاوَ. دوا     Jus intergents ُْتةُوَنا
ًَىدَوَيةُتِ          19ًٓٓطًًضّ بٓتةاّ   Publicيُنةُّ نةُغ بةىو نةُ ضةَُهِ ياطةاّ طؼةتًِ ْ

International Law.بُناسًَٖٓا و ًَٓظتا ُّٓ ضَُهُ بُناسديَو ّ 
٘  صَاُْواِْ عُسَبِ دََئًَ: ثًَىيظتُ بًًََني قاْىوِْ دووَىل ) ( واتةُ دايُنةُ   الكـإٌُ الـَدٔيل

واوّ دووَّ فُحتُّ يُطُس بًَو، ضىْهُ بىَ نىََُيَِ دَوَيةُت بةُناسديَو و    صَممُّ يُطُس بًَو،
(، ضىْهُ بةىَ دًانشدْةُوَ يةُ    الدَّٔل٘بُ َاْاّ بُػذاسيِ دَوَيُتإ ديَو تًايذاو َُْيًَني دَوىل )

 طُىل يإ عىسفِ يإ ياطاّ ٖؤصايُتِ و ُّٓ َاْاياُْ بُناسديَو.
 ْذ سيَظايُنِ تش: ياطاّ طؼتًِ ًَْىدَوَيُتِ و ض1-7ُ

ياطاّ ًَْىدَوَيُتِ، بُتًُْا ثُيىَْذيًُ ياطايًُناِْ ًَْىإ نُطُناِْ ياطةاّ ًَْىدَوَيةُتِ   
سديَهٓاخات، بَُيهى ضُْذ سيَظايُنِ تش ٖةُٕ بُػةذاسّ دَنةُٕ يةُ ديةاسيهشدٕ و سيَهخظةتِٓ       

تًًإ ُٖيُ يُطٍَُ ياطةاّ طؼةتًِ ًَْىدَوَية    ُتِ. دواّ ثُيىَْذيُنإ، َُٓاُْؾ دًاواصّ بُٓسَد
ُّٓ ْاطاْذُْ طُساثاطريَ، طشْطُ دًاواصّ يًَُْىإ سديَظاناِْ ُّٓ ياطايُ و ضُْذ سديَظايُنِ تشدا 

وػتتِ  ٓاناسّ ًَْىدَوَيةُتِ و ياطةاّ طشوػةتِ و     -بهُئ وَى َىداَُيُّ ًَْىدَوَيُتِ و سَد
 ياطاّ ًَْىدَوَيُتًِ تايبُت، وَى يُ خىاسَوَ خشاوُْتُسدوو.

 ٍَ سديَظاّ َىداَُيُّ ًَْىدَوَيُتِ دًاواصّ يُطُ -1
َىداَُيُّ ًَْىدَوَيُتِ، نؤََُيًَو ُْسيتُ نُ دَوَيُتإ بةؤ َىداَُيةُ بةؤ بُسديَىَضةىوِْ     
وػتًًإ يُطةُس   ثُيىَْذيًُناًْإ يُطُسيإ دَسدؤٕ، بُبَِ ُٓوَّ ًٖ  ثابُْذبىوًَْهِ ياطايِ سَد

                                 
19. Jerry Bentham   ّ(: فُيًُطةةىفًَهِ ًٓٓطًًضيًةةُ، يُنةةُّ ثةةشدؤرَّ  1832 -1748) دةةريٍ بٓتةةا

ْىوطًُٓوَّ ياطاّ ًَْىدَوَيُتِ داْا، ُٖسوَٖا بُ داَُصسيَُٓسّ قىتاخباُّْ طةىودَُْذّ )ْفعةٌ ( دَصاْشيَةو،    
ّ بٓتةاّ َُٓةُّ دَصاْةِ و َُبُطةتِ بةىو نةُ )صؤستةشئ        ُٓطُسضِ يُ طُس خىدثُسطتِ بًٓةات ْةشاوَ، بةُةَ   

ًَىاُْيةُنِ         بُختُوَسّ بؤ رَاسَيُنِ صؤسّ خَُيو دَطتُبُس بًَةو(، ٖةُس بؤيةُ بٓةَُاّ ياطةايِ ةّ ٓةُو ث
رَاسَيِ  رًََشياسّ بىو، ثبَِ وابىو نُ بُّ باوَسدَ دَتىاَِْ صاْظتِ سَوػةو و ياطةا وَى صاْظةتِ َامتةاتًهِ     

 ٍَ بهشيَو.َاََُيُّ يُ طُ
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ٖةةً  ثابُْذيًةةُنِ ياطةةايِ يةةإ بًَةةو. نُواتةةُ َىداَُيةةُنشدٕ، ُٓجناَةةذاِْ ناسيَهةةُ نةةُ 
وػتِ يُطُس ًًُْ، بَُيهى ٓاسَصوويُنِ يُثؼتُ بؤ بًَُٖضنشدِْ ثُيىَْذيًُنإ و  ًٓعتباسيَهِ سَد
تىْذوتؤَيهشدِْ ٖاوسديًَُتِ و ًُْتجانِ و ساطتطؤيِ و ثًةادَنشدِْ ثشيٓظةًجِ َاََُيةُنشدِْ    

  20وَنًُى يًَُْىإ دَوَيُتاْذا.
 : 21َىل وَى منىوُّْ ناسّ َىداَُيُّ دو

بُخؼًِٓ طةُوسَ فُسَاْبةُساِْ دَوَيةُتِ بًَطاْةُ يةُ بةادِ ٖاتٓةُ ْةاوَوَ و          .1
 َُسدُناِْ َاُْوَ. 

ثًَذاِْ دًاونِ تايبُت بُ ُْٓذاَاِْ ًَْشدساوَناِْ دَوَيُتًَو صيةاتش يةُوَّ نةُ يةُ      .2
 سيَهُوتٓٓاَُ ًَْىدَوَيُتًًُناْذا ٖاتىوَ.

 طُساِْ دَوَيُتِ ًَىإ.ٓاَادَنشدِْ خىاِْ فشاوئ و ًَٓىاسإ بؤ  .3

 ثًَؼىاصّ طُوسَ يًَجشطشاوإ يُ ٖاوويَُٓ ًَىاُْناًْإ يُ دَوَيُتِ ًَىإ. .4

 ثًَؼىاصّ طُسؤنِ دَوَيُت يُ وَصيشّ دَسَوَ يإ وَصيشَناِْ تش. .5

ثًَؼةةىاصّ طةةُسؤنِ دَوَيةةُت، يةةإ وَصيشَنةةإ بةةؤ ٖاوويَٓاْةةُناًْإ يةةُ دَسواصَّ   .6
 ْىوطًٓطُّ فُسَِ.

ٓامساِْ دَوَيُتذا بشدوات و ْةاسدِْ   ُسؤنِ دَوَيُتًَهِ بًَطاُْ نُ بُطُسسديَطُدإ بُ ط .7
 بشوطهُّ سديَضو طىثاغ يُ ناتِ سدؤيؼتِٓ.

َُٖيبزاسدِْ طُسؤنِ دَوَيُت بؤ طُسؤنايُتِ نؤْطشَيةُنِ ًَْىدَوَيةُتِ نةُ يةُْاو      .8
 وةتِ ُٓودا دَبُطرتَّ.

   ِ ياطةاّ ًَْىدَوَيةُتِ ُٓوَيةُ نةُ      دًاواصيِ ًَْىإ َىداَُيةُّ ًَْىدَوَيةُتِ و سديَظةاناْ
وا يُقَُيةُّ ْادسيَةو و ٖةً        ُٓجنآَُداِْ ناسيَهِ َىداَُيُّ دوَىل بُ َُٖيىيَظةتًَهِ ْةاسَد
بُسثشطًاسيَتًًُنِ ياطايِ ًَْىدَوَيُتِ يُطُس ًًُْ، بَُيهى ُٖسضِ يُُٓجناّ ُْداِْ َىداَُيةُ  

َاََُيةُّ يةُ طَُيةذا بهةات،      ػةًَىَ بَُُٖإ  دَنُويَتُوَ ُٓوَيُ نُ ةيُُْنُّ تش )دَوَيُت(
دَنشَّ سديَظاّ َىداَُيُّ ًَْىدَوَيُتِ بؤ سديَظاّ ياطايِ بطؤسددسيَةو ناتًَةو يةُ ضىاسضةًَىَّ     
دابىُْسيو يإ سديَههُوتٓذا خاطًُتِ ثابُْذيَتِ وَسدَطشَّ، سديَظا ًَْىدَوَيُتًًةُناِْ ٓةَُشدؤّ   

                                 
 .18، ص2005، 1د. ستطَ ااه َٖ، الكإٌُ الدٔل٘ العاً، داز الٍّطٛ العسبٗٛ، ط .20
د. ضّٗن حطم الفت ٔٙ ٔد. نالب عٕاد حٕاودٚ، الكإٌُ الدٔل٘ العاً، ادتـصٞ األٔه، داز القكااـٛ لمٍػـس     .21

 .39، ص2007، 1ٔالتٕشٖع، ط
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 ُ سَتادا َىداَُيةُّ ًَْىدَوَيةُتِ بةىوٕ،    تايبُت بُ ثاساطنت و دًاونُناِْ ديجًؤَاطِ يُ طة
ُٖسوَٖا ثُةَاسُْداِْ ساوضٌ دَوَيُتًَو يُناتِ دُْطذا َىداَُيُ بىو، ثاَيُٓسّ َشؤظايةُتِ  

دا  1907وايهشد نُ ببًَتُ سديَظايُنِ عىسفًِ ًًٓضاَِ، دواتش يُ سديَهُوتٓٓاَُّ ةٖاّ طاَيِ 
طةاّ ًَْىدَوَيةُتِ خاطةًُتِ ثابُْةذبىوٕ     تؤَاس بهشَّ. بُثًَطُواُْػةُوَ دَنشيَةو سيَظةاّ يا   

يُدَطو بذات و ببًَتُ َىداَُيُ وَى طاَلوّ دَسيايِ نُ طُسَتا سيَظةايُنِ ياطةايِ ثابُْةذ    
 22بىو، دواتش بىوَ َىداَُيُيُنِ ًَْىدَوَيُتِ.

وػتِ ًَْىدَوَيُتِ  -2  دًاواصّ يُطٍَُ سديَظاّ سَد
وػتِ ًَْىدَوَيُتِ، نؤََُيُ ثشيٓظًجًَو و بُٖاية  ُنِ َشؤظاُْيةُ نةُ ويةزداِْ دًٗةاِْ     سَد

بُطُس دَوَيُتاِْ دادَطُثًََِٓ، نُ يُ َُٖيظىنُوت و سَفتاسياْذا بُُْٖذيإ وَسبطشٕ نُ بُ ةّ 
ساّ طؼتًِ دًٗاًِْ طشْطٔ بُبَِ ُٓوَّ ًٖ  ًًٓتًضاًََهِ ياطايًإ يُطةُس بًَةو. ُٖسبؤيةُ    

وػتِ ًَْىدَوَيُتِ يُطٍَُ سديَظاّ ياطاّ ًَْىدَوَيُ تِ طؼتًًذا نؤنُ يُطُس ُٓوَّ نةُ بايةُخ   سَد
بُ ثُيىَْذيِ ًَْىإ دَوَيُتإ دَدات و خاطًُتًَهِ ُٖيُ نُ بُسدَواّ يُ ثًَؼهُوتٓذايُ، بَُةّ 
صايِ و  يُ ياطادا دىدايُ نُ خاطًُتِ ًًٓضاَِ ًًُْ، وبُسثشطًاسيَتِ يُطُس ًًُْ، تُْاُْت ْاسَد

وػةتِ    ُٓجناَذاِْ ناسّ وَنًُنًؽ، بَُةّ يُنُدا سنشدٕ و ثؼتطىيَخظةتِٓ ثشيٓظةًجُناِْ سَد
ًَْىدَوَيُتِ بُسثشطًاسيَتِ ُٓوَّ يُطُسَ نةُ سداّ طؼةتًِ ًَْىدَوَيةُتِ دَوسوريَٓةَِ. منىوْةُّ      

وػتِ ًَْىدَوَيُتِ   : 23سَد
 ثشطُو ثريؤصبايٌ بُبؤُّْ دُرِْ يُدايهبىوٕ، دُرٕ و بؤُْ ًْؼتُاًًُْنإ. .1
اتِ قةةُوَاِْ ناسَطةةاتِ طشوػةةتِ و  ٖاسيهةةاسيِ َشؤظايةةُتِ و ثضيؼةةهِ يةةُن   .2

 بالوبىوُْوَّ ثُتاو ياسَُتِ يُناتِ دُْطذا، يُ سديَطُّ ْاسدِْ ياسَُتِ َاَيِ و ثضيؼهًًُوَ.

صايِ و ٖةةاودَسدّ دَسبةةشدئ طةةُباسَت بةةُ ناسيَةةو يةةإ        .3 بُداخةةُوَ بةةىوٕ و ْةةاسَد
 ػِ و بُباؾ وَسدَطريَّ.دَيًٓايًهشدُْوَّ ناسيَهِ يُّ ضُػُٓ يُةيُٕ ُٓو دَوَيُتُوَ بُسديَض و خؤ

 ثؤػًِٓ دٌ و بُسطِ فُسًَِ تايبُت بُ طُسدإ و بؤُْو دمياُْناْذا. .4

نؤتايًذا، ُٖسوَى ٓاَارََإ ثًَهشد ُٓجنآَُداِْ ٓةُّ ناساْةُ ٖةً  بُسثشطةًاسيَتِ و      يُ
طًُيًُنِ يُطُس ًًُْ و ثُيىَْذيِ بُطشوػتِ ثُيىَْذيًُناِْ ًَْىإ دَوَيُتاُْوَ ًًُْ، دَنشَّ 

                                 
 .25 -24ص ص  د. عبد اذتطم الكطٗف٘، املصدز الطابل، .22
 .41د. ضّٗن حطم الفت ٔٙ، ادتصٞ األٔه، املصدز الطابل ٌفطْ، ص .23
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ًَةو، بةَُةّ طىصاسػةو يةُ طشوػةتِ نةشاوَّ         ًَىإ دوو وةتذا ثُيىَْذيِ باؾ يإ خةشاخ ب يُْ
واو ثًُّ بايُخذاِْ بُنًَؼُ َشؤظايُتًًُنإ دَنات.   دَطَُةتِ فُسَاْشَد

وػتِ ًَْىدَوَيُتِ بؤ سديَظاّ ياطايِ بطؤسدَّ، دةا ن يةُ سديَطةُّ عةىسفِ      دَنشَّ سديَظاّ سَد
يإ سديَههُوتٓٓاَُّ ًَْىدَوَيُتٌ، وَى سديَههُوتٓٓاَةُّ رًَْعةِ تايبةُت     ًَْىدَوَيُتًًُوَ بًَو

دا بُطرتاو، ضةُْذئ   1864/ أب /  22بُ باػهشدِْ سَوؾ و باسّ بشيٓذاس و ُْخؤػإ نُ يُ 
ضىاس سديَههُتٓٓاَةُّ يةُّ بةاسَوَ يًَهُوتةُوَ،      1949/أب/12داس َُٖىاسنشا تا دواداس يُ 
( تايبةةُت بةةُ  1949-1929و ) (1907-1899ِْ ةٖةةاّ )ٖةةُسوَٖا سديَههُوتٓٓاَةةُنا 

وػةتًًإ نةشدَ ياطةاّ     َاََُيُنشدٕ يُطٍَُ دُْط، ُّٓ سديَههُوتٓٓاَاُْ ُْٖذَّ ثشيٓظًجِ سَد
ثابُْذناس يًَُْىإ دَوَيُتاْذا. منىوُّْ تشيؽ وَى باصسطاًْهشدٕ بةُ نؤيًةُ، ٓةافشَت، َٓةذاٍَ،     

ُنؤَةٍَُ، دًانةاسّ ُْرادثُسطةتِ، ٖاونةاسيِ     باصسطاِْ َةاددَ ٖؤػةبُسَنإ، يةُْاوبشدِْ ب   
 َٓذاَيُ بُدبُختُنإ... ٖتذ.

سديَظاّ سدَوػتِ ًَْىدَوَيُتِ سدؤَيًَهِ طشْط دَبًَِٓ يُثشدنشدُْوَّ ُْٖذَّ نُيُبُسو طشيَِ 
/ تؼةشيِٓ يُنةَُِ    18ياطاّ ًَْىدَوَيُتِ، وَى ُٓوَّ نُ يُ ديبادُّ سديَههُوتٓٓاَةُّ  

بُت بُ ياطاو دابِ دُْطِ وػةهايِ ٖةاتىوَ، نةُ يةُو باساْةُّ      ّ ةٖاٍ تاي 1907طاَيِ 
دَقًَهِ تايبُتِ يةُ سديَههُوتٓٓاَُنةُدا ْةُٖاتىوَ، ٓةُوا داًْؼةتىإ و دةُْطاوَسإ بةُ        
ثشيٓظًجُناِْ ياطةاّ طةُةٕ و ياطةاناِْ َشؤظايةُتِ و ثًَؼةٗاتُناِْ ويةزداِْ طؼةتًِ        

( يُ ثشدوتؤنةؤَيِ يُنةَُِ   1وو َاددَّ )ثاسيَضطاسّ دَنشئَ. ُٖسوَٖا ُٓوَّ نُ يُ بشدطُّ د
دا نةةُ تايبُتةةُ بةةُ ثاساطةةتِٓ قىسبةةاًِْ ْانؤنًًةةُ ًَْىدَوَيُتًًةةُ   1977/سةةىصيشاِْ/10

ضُنذاسيًُنإ، ٖاتىوَ يُو باساُّْ نُ يُّ ثشؤتؤنؤَيُو يةُ سديَههُوتٓٓاَُناْةذا ْةُٖاتىوَ،    
ُتِ و ثشيٓظًبِ َشؤظايُتِ و ُٓوا ٖاوَةتًإ و دُْطاوَسإ بُ ثشيٓظًجُناِْ ياطاّ ًَْىدَوَي

 24ويزداِْ طؼتًِ ثاسيَضطاسّ دَنشئَ.
 دًاواصّ يُطٍَُ ياطاّ طشوػتِ  -3

ياطاّ طشوػتِ، نؤََُيُ بَُٓاو ثشْظًجًَهِ دًَطريو َُْشَ نُ بؤ َُٖىو نات و ػىيًََٓو وَى 
 ذؤصيَتُوَ.يُنُ و طؤسداِْ بُطُسدا ْايُت نُ ويَُّٓ ُٖسَ باَةيُ و عُقٌَ ثُّ ثَِ دَبات و دَي

                                 
و بشؤتؤنةةةؤَيِ يُنةةَُِ رْةةةًَغ يةةةُ   1907بةةؤ صاًْةةةاسّ بشدواْةةُ دَقةةةِ سديَهُوتٓاَةةةُّ رًَْعةةِ     .24
 .1977/سىصَيشاِْ/10
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يىفىس بُّ ػًَىَيُ ثًَٓاطُّ دَنات )ياطاّ طشوػتِ، نؤََُيةُ سيَظةايُنِ بابُتًًةُ نةُ      
عُقٌَ دَسنِ ثَِ دَنات و ثًَؽ خىاطتِ َشؤظ دَنُويَو بؤ ُٓوَّ سىنُُناِْ خؤّ بُطةُسدا  
بطُطجًًََٓو(. يُ َُػُوَ دَصاْني نُ ياطةاّ طشوػةتِ ويَٓةُنشدًَْهِ ياطةايِ تًؤسيًةُ نةُ       

ػو يُ دادوَسّ و منىوُّْ باَةو ويزدإ دَنةات، بةَُةّ ياطةاّ ًَْىدَوَيةُتِ، ياطةايُنِ      طىصاس
داْشاوَو ًَٖضّ خؤّ يُ دًَبُدًَهشدْذا دَبًًَٓتةُوَ. دادطةاّ ًَْىدَوَيةُتِ، سديَظةاناِْ ياطةاّ      

ٖادا وئًََ، َُطُس ةيُُْنإ بُ  طشوػتِ دًَبُدٌَ ْانات، ضىْهُ ُّٓ سديَظاياُْ بُدواّ دادّ سَد
ّ ًْضاَِ بُٓسدَتِ دادطةاّ دادّ  38يُ َاددَّ  2َُُٓؾ بشدطُّ 25دًَبُدًَهشدًْإ سداصّ بنب.

ًَْىدَوَيُتِ ٓاَارَّ ثًَذاوَ نُ دََيَِ دادطا دَطَُةتِ يُنالنشدُْوَّ ٖةُس نًَؼةُيُنِ ُٖيةُ    
يُنةُ  بُثًَِ ثشيٓظًجُناِْ يُنظاخنىاصّ و ويزداُْوَ سىنِ بهات ُٖس ناتًَو ةيُْةُناِْ داوا 

 يُطُسيإ سداصيبىوٕ.
  ًَْىدَوَيُتٌ ٌتايبُتدًاواصّ يُطٍَُ ياطاّ   -4

ياطاّ ًَْىدَوَيُتِ تايبُت، يكًَهِ تايبُتِ ياطاّ ْاوخؤيُ، نؤََُيُ سديَظةايُنِ ياطةايِ   
دَطشيَتُوَ نُ بُ ٖؤيُوَ بشدياس دَدات ُٓو ياطا ْاوخؤيًُ دًَبُدَِ ببًَو، ُٓطُس ثُيىَْذيًُنِ 

طُصيَهِ بًَطاُْ ةيًَُْهِ ُٓو ثًَىَْذيًُ بىو، واتُ ُٓو باساْةُ ٖةَُةويَش   ياطايِ ٖاتُ ٓا ساوَو سَد
 دَنات و طشْطًًإ ثًَذَدات نُ َافِ تانِ دَوَيُتًَهِ تشّ تًَذا بًَو. 

طُصْاَُّ ُٓو نُطةاُْ نةُ طةُسبُ ن     ياطاّ ًَْىدَوَيُتًِ تايبُت، ياطايُنِ بابُتًًُ، سَد
( ديةاسّ دَنةات و ضاسَطةُس بةؤ ٓةُو      وسنـص األجاٌـب  بًَطاُْنإ )دَوَيُتًَهٔ، ُٖسوا ثًَطُّ 

( التٍاشع الـدٔل٘ لمكـٕاٌم  َُطُةُْ دَخاتُسدوو نُ ياطاناِْ وةتإ ْانؤنًًإ يًَُْىاْذا ُٖيُ )
وّ يًَبهشَّ، يإ ٓةُوَ ن دادطايةُى بةؤّ ُٖيةُ طةُيشّ داوايُنةُ        دَخاتُ سدوو نُ دَبَِ ثُيشَد

 ( سدووْذَناتُوَ.ٟ٘االختصاص الكطابهات، واتُ )
 :26بايُتُ طُسَنًًُناِْ ياطاّ ًَْىدَوَيُتًِ تايبُت بشيتني يُ 

ُٖسدوو ياطاّ ًَْىدَوَيُتًِ طؼتِ و ًَْىدَوَيُتًِ تايبُت دًاواصٕ يُ سووّ بابةُت و  
ػىيَِٓ دًَبُدًَهشدُْوَ، سيَظاناِْ ياطاّ طؼتًِ ًَْىدَوَيةُتِ تايبةُتٔ بةُ دَوَيةُتإ و     

نُطُناِْ تشو، تايبُمتُْذّ و ًًٓتًضاَاتِ ُٖسيُنةُيإ ديةاسّ دَنةُٕ،    سديَهخشاوَنإ و 

                                 
 .20د. ستطَ ااهسَٖ، املصدز الطابل، ص .25
 .18-17ل، ص صد.ناشٝ حطَ صبازٍٖٜ، املصدز الطاب .26
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بَُةّ ياطاّ ًَْىدَوَيُتًِ تايبُت ثُيىَْذيِ بُّ نُطاُّْ طُسَوَ ًًْةُ، بةَُيهى بةىاسّ    
تانُناِْ دَوَيُتإ، سدَطُصْاَُيإ دياسّ دَنات و بةاسّ بًَطاْةإ ًْؼةإ دَدات و ٓةُو     

ٕ ضُْذَ، ُٓو ياطةايُّ ثًَىيظةتُ دًَبةُدَِ بًَةو، ٓةُو      ةيُُْؾ سدووْذَناتُوَ نُ َافًا
دادطايُ دياسّ دَنةات نةُ تايبُمتُْةذَ بةُ يُنالنشدْةُوَّ ْانؤنًًةُنإ، نةُ سدَطةُصَ         
بًَطاُْنُّ تًَذا ديَتُ ْاوَوَ. نُواتُ ياطاّ ًَْىدَوَيُتًِ تايبُت، سىنُِ ثُيىَْذيُناِْ 

بؤ منىوُْ ُٓطُس ٖاوَةتًُنِ نىسدطتإ بةؤ   ًَْىإ تانُنإ بُ دَوَيُتاِْ بًَطاُْوَ دَنات.
باصسطاِْ بطًَتُ دوبُّ و يُوَّ طشيَبُطتًَو يُطةٍَُ نُطةًَهِ نؤسيةاّ باػةىوس بهةات و      
نًَؼُيُنٌ بؤ دسوطو ببًَو، ٓايةا ن دادطايةُى ٓةُّ نًَؼةُيُ يُنالدَناتةُوَ: دادطةاّ       

َيُتةُدا ياطةاّ   نىسدطتإ، يإ دادطاّ ًُٓاسات يةإ دادطةاّ نؤسيةاّ باػةىوس، يةُّ سا     
 ًَْىدَوَيُتًِ تايبُت ُّٓ نًَؼُيُ ضاسَطُس دَنات.

 : ثُيىَْذيِ ًَْىإ ياطاٍ ًَْىدَوَيُتِ و ياطاّ ْاوخؤ1-8
ياطاّ ًَْىدَوَيُتِ و ياطاّ ْاوخؤ يُى طشوػتِ فُيظُفًًإ ُٖيةُ، سديَظةاّ ًَْىدَوَيةُتِ    

ثُيىَْذيِ ًَْىإ ُّٓ دوو ياطايُ،  يُطٍَُ سديَظاّ ْاوخؤ يُ بَُٓاناْذا ٖاوبُػٔ. بؤ دياسيهشدِْ
دوو تًؤسيِ طُسَنِ ُٖٕ، نُ ُّٓ باسَ دياسيذَنُٕ، َُٓاًْؽ بشيتني يُ تًؤسيِ دواْةُ ياطةاو   

 تًؤسيِ يُنُ )تاقُ( ياطا.
 : تًؤسيِ دواُْيِ ياطا1-8-1

، دََيةًَٔ  Anzilotti و و ٓةُْضيًؤتِ  Triepe 27 ةيُْطشاِْ ٓةُّ تًؤسيًةُ، وَى تشيبةٌ    
طاّ ًَْىدَوَيُتِ و ياطةاّ ْةاوخؤ، دوو طًظةتَُِ ياطةايِ طةُسبُخؤو يُنظةإ و       ُٖسدوو يا

يًَهذًاواصٕ و ًٖ  ثُيىَْذيًُنًإ بُيُنُوَ ًًُْ، بؤ َُُٓؾ ضُْذئ ثاطاو ديَُٓٓوَ. ُٖسدوو 
ياطا يُ سدووّ طُسضاوَ، بابُت، نُطُ ياطةايًُنإ، طةضاو ًْةضاّ وضىاسضةًَىَّ دًَبةُدًَهشدٕ      

وَ دًاواصٕ، ْانشَّ يُْاو وةتذا، سديَظاّ ياطاّ ًَْىدَوَيُتِ دًَبُدَِ بهشيَو وةيُِْ ُٖيهُيًًُ
 28( ُْبًَو بؤ ياطاّ ْاوخؤ.احالٛ –سَواُْنشدٕ  -اطتكباٍ و –تًُْا بُ )ثًَؼىاصيهشدٕ 

                                 
27 . Trieple   ًٌصاْايُنِ َُٓيُاًًُْ ، تًؤسّ خىاطتِ ٖاوبُػِ داْا و ػةًهشدُْوَ  8946 – 1868تشب :

ثًَؼهُػِ نشد يُ نؤََُيُّ ةٖاّ طُباسَت  1923دواتش يُ واُْيُنذا يُ طاَيِ  1899يُ نتًَبًَهًذا يُطاَيِ 
 . بُ ثُيىَْذّ ًَْىإ ياطاّ ْاوخؤو ياطاّ ًَْىدَوَيُتِ

 .10-9(، داز اآلاام ادتدٖدٚ، تسةٛ عباع العىس، ص ص1ج ِازد ااُ ن ُ، الكإٌُ بم األوي   .28
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 : تًؤسّ تاى ياطايِ 1-8-2
هِ يةإ  ثًَطُواُّْ تًؤسيِ يُنُّ، ةيُْطشاِْ ُّٓ تًؤسيًُ دََئًَ: يُنطشتىويًةُنِ يةؤري  

ًَىإ ُٖسدوو ياطادا ُٖيةُ و سَيظةاناِْ ُٖسيُنةُيإ يةُ يةُى ًْضاَةِ ياطةايِ         طشوػتِ يُْ
طُسضاوَ دَطشٕ، بَُةّ ةيُْطشاِْ ُّٓ تًؤسَ يُطُس ُٓوَّ ناَُ تًؤسيإ طةُسَنًرتَ بىوُْتةُ   

و.   29دوو سيَشَد
 تًؤسيِ باَةدَطتِ بؤ ياطاّ ْاوخؤيُ -1

سديَظاّ ياطاّ ْاوخؤ يُ طُسووّ سديَظاّ ًَْىدَوَيُتًُوَيةُ.   ةيُْطشاِْ ُّٓ بؤضىوُْ دََئًَ:
ــمطات بَُيطُػةةًإ ُٓوَيةةُ نةةُ دَطةةتىوسّ دَوَيةةُت، دَطةةَُةت و وَدَطةةتذاُْنإ       الط

يُ ُٖسدوو ٓاطتِ ْاوخؤو ًَْىدَوَيُتِ دياسيذَنات و ثُيىَْذيًُ ًَْىدَوَيُتٌ و  ٔاالختصاصات(
وَيُت دَبٔ، بؤيُ ياطاٍ ًَْىدَوَيُتِ يُ ياطاّ ْةاوخؤ  ثُميآْاَُنإ بُ خىاطتِ تاناليُُّْ دَ

 دَنُويَتُوَو، يكًؽ ػىيَٓهُوتىوّ ُٓطٌَ دَبًَو.
  تًؤسيِ باَةدَطتِ بؤ ياطاّ ًَْىدَوَيُتًًُ -2

ثاطاو بؤ ُّٓ بؤضىوُْ ثًُ ثًُيِ ياطايُ، وَى ضؤٕ دَبَِ خًَضإ ًَهُضِ طًظتَُِ طىْةذ  
ثاسيَضطا بًَو، تا دَطاتةُ دَوَيةُت نةُ بُسرَوَْةذيِ     بًَو، طىْذيؽ ًَهُضِ طًظتَُِ ػاسو 

َُٖىويإ دَثاسيَضَّ، ٓا ُٓوٖاؾ ياطاّ ًَْىدَوَيُتِ، سديَهخُسّ نؤََُيِ ًَْىدَوَيُتًًةُ، بؤيةُ   
 دَبَِ ُّٓ ياطايُ يُ سدووّ ثًُو دَطَُةتُوَ يُ ياطاّ ْاوخؤّ وةتإ باَةتش بًَو.

اطاّ ًَْىدَوَيةُتِ بُطةُس ياطةاّ ْةاوخؤدا     ًَُُٓ ةيُْطشّ ُٓو بؤضىوُْ دَنُئ نُ ي
باَةدَطو دَنا، ضىْهُ يُ ٓاطةتِ ًَْىدَوَيةُتِ، َاََُيةُنشدِْ ديجًؤَاطةِ و يةُسدووّ      
دادطاّ ًَْىدَوَيُتِ و ضؤًُْتِ َاََُيُنشدِْ ةيُُْ ًَْىدَوَيُتًًُنإ وَى دادطةاّ دادّ  

ياطاّ ًَْىدَوَيةُتِ دووثةات    ًَْىدَوَيُتًِ ًَُٖؼُيِ يُ سدووّ ثًَؼًُٓوَ نُ باَةدَطتًِ
دَنُُْوَ، ُٖسوَٖا يُطُس ٓاطتِ ًْؼتًُاِْ، نةُ طةُيشّ دَطةتىوسّ صؤسبةُّ وَةتةاِْ      
دًٗإ بهُئ، دووثاتِ ثابُْذبىوٕ بُّ ياطايُ دَنُُْوَو سديَض بؤ طشْطِ و باَةدَطتًِ ُّٓ 

     ُ تإ، ياطةاّ  ياطايُ دادًََْٔ، َُُٓؾ بُو َاْايُيةُ نةُ نؤَةَُيِ ًَْىدَوَيةُتِ و دَوَية
 ًَْىدَوَيُتِ يُطُسووّ ياطاّ خؤياُْوَ دَبًٓٔ.

                                 
. ٔ د. ناشٙ حطَ صـبازٖ،،  11-10(، املصدز الطابل، ص ص1ج ِازد ااُ ن ُ، الكإٌُ بم األوي   .29
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 : بَُٓاناِْ ثابُْذبىوٕ بُ ياطاّ ًَْىدَوَيُتِ 1-9
ثًَؼهُوتٔ و ثًَذاويظتًًُناِْ نؤََُيطاّ ًَْىدَوَيُتِ، طُسجنِ ياطاْاغ و بريياساًْإ بُو 

َْذيًُناِْ ًَْىإ دَوَيةُتإ  ٓاساطتُيُدا بشدووَ نُ ثًَىيظتُ سديَظاّ طؼتِ بؤ بُسديَىَبشدِْ ثُيى
ُٖبًَو. يُّ بؤضىوُْدا ُٓو باطُ ديَتُثًَؽ نُ ٓايا دَنشَّ وَطفِ ياطاّ ًَْىدَوَيُتِ بهُئ نُ 

(، ياطاّ بُسناسيؽ بشيتًًُ يةُ نؤََُيةُ سديَظةايُنِ    الٕضعٗٛ) -داْشاو  –سديَظاناِْ بُسناسٕ 
ونشدًْإ ُٓسنُ سديَشَوػتِ طؼتًِ بآ ةيُٕ نُ ثُيىَْذيِ نُطُ ياطايًُن إ سديَهذَخُٕ و ثُيشَد

يُطُس ػاِْ َُٖىو نُطًَو و طُسثًَطٌ يًَهشدًْإ دَبًَتُ ٖؤّ ضُطجاْذِْ طضا نةُ يُةيةُٕ   
 30دَطَُةتذاسيَتًِ طؼتًًُوَ دَطُثًَٓشيَو.

تًُْا دإ بُو ياطايُدا دََِْ نةُ يةُْاو دَوَيةُتًَو     -وَصعِ -داْشاو–فُيظُفُّ بُسناسّ 
سيهشاودا ُٖيُ، ياطاو دَوَيةُت بُيُنةُوَ دَبُطةتًَتُوَ و ثابُْةذ دَنةات، نةُ       يُناتًَهِ ديا

ياطاّ داْشاو ُٓو ياطايُيُ نُ يُ ٓريادَّ دَوَيُت بُػًَىَّ ياطا، عىسف، دادطا، دَسدَضةًَو،  
طتاتؤّ ياطايِ دُخو يُطُس دوو بري دَناتُوَ، ُٓواًْؽ: دآْةإ بةُو ياطةايُ داْةشاوَّ يةُ      

هشاودا دًَبُدَِ دَبًَو يُةيُى و، ْهؤَيًهشدٕ يُ فًهةشَّ ياطةاّ طشوػةتِ    دَوَيُتًَهِ دياسي
ًَةو، دَبةَِ خىاطةتِ ٓةُوَ ٖةُبَِ         31يُةيُنِ تشَوَ. ًَبةُدَِ بب بؤ ُٓوَّ ياطا بظةُثًَو و د

فُسَاْجًَهشاوإ ْاضاسبٔ ثًَِ ثابُْذبٔ، طةضا يُطةُس ةدَسإ دابًَٓةو، يةُ ناتًَهةذا خىاطةتِ       
ياطا وا ثًَىيظو دَنةات بةُسصتشو بةًَُٖضتشبَِ يةُ خىاطةتِ ُٓواْةُّ        دسوطتهُسو بشدياسدَساِْ

سدوويإ تَِ دَنات، دياسَ َُسز ًًُْ نُ ياطا ُٖس دَبَِ يُ دَصطايُنِ تايبةُت بةُ ياطةاداْإ    
دَسبطًَو يُ دَوَيُتًَهِ دياسيهشاودا، بةَُيهى بُػةًَىَيُنِ ْاديةاسو ْاسداطةتُوخؤ دَنةشَّ يةُ       

و يُْاو دَوَيُت )عىسفِ ًْؼتُاِْ( يإ نؤََُيةُ نُطةًَهِ نؤَةَُيِ    نؤََُيُ خَُيهًَهُوَ بًَ
َّ يةُ ُْٖةذَّ         ًَةو، يةإ بُٓاػةهشاو بةُْادياسّ دَنةش ًَىدَوَيُتِ(يُوَ ب ًَىدَوَيُتٌ )عىسفِ ْ ْ
نؤََُيِ ْاوخؤ يُْاو دَوَيُت دَسبطَِ وَى نؤََُيُو طُْذيهاو...ٖتذ، يإ يُ ُْٖذَّ نؤََُيةُ  

وَى سديَهخشاوَ ًَْىدَوَيُتًًُنإ، يَُُوَ ثًَىيظةتُ بطةىتشَّ دًةاواصيِ     سديَهخشاوّ ًَْىدَوَيُتِ
                                 

عبد اذتطم الفطن، املدخن لمعمًٕ الكإٌٌٗٛ، ٔشازٚ التعمٗي العـال٘  د. جعفس الفطم٘ ٔ د. بؤ صياتش بشدواُْ:  .30
بعدِا، ٔد. عبـد البـاق٘ البهـسٙ ٔشِـ  البػـ ، املـدخن لدزاضـٛ         ٔوا 14، ص1987، 1ٔالبخل العمى٘، ط

 .بعدِا ٔوا 25الكإٌُ، ٔشازاٚ التعمٗي العال٘ ٔالبخل العمى٘، ص
 ٔوابعدِا. 109جع الطابل، صد. مس  عبدالطٗد تٍانٕ، املس بشدواُْ: .31
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ًَْىإ ةيُْطشاِْ بُسناسّ نؤََُةيُتِ و بُسناسّ دَوَيُت يُطُس ُٓو خىاطتُيُ نةُ دَنةاسَّ   
ياطاّ بُسناس دسوطو بهات، نُ ةيُْطشاِْ بُسناساِْ دَوَيُت دطُ يةُ دَوَيةُت دإ بةًُٖ     

ياطا دسوطو بهات، بَُةّ ةيُْطشاِْ بُسناساِْ نؤََُةيةُتِ بُطؼةتًِ   ػتًَهِ تش ْأًَْ نُ 
دإ بُٖةةَُىو نؤَةةَُيًَهِ سديَهخةةشاو دادَْةةًَٔ بَُةةُسدًَو نةةُ بُساَبةةُس ٓةةُو نُطةةاُّْ    
ثًَهًذًََٖٓٔ، ثًادَّ بهُٕ. طُباسَت بُ دًاواصيِ بؤضىوٕ نُ بُسناسّ ياطةاّ ًَْىدَوَيةُتًِ   

  32وُْ يُطُس خىاطتِ دسوطتهُسّ ياطاّ بُسناس.طؼتًؽ دَسُٓجناَِ دًاواصيِ بؤضى
ُٓطُس بُ ثًَىَس يإ ثًَٓاطُّ ةيُْطشاِْ بُسناسّ دَوَيُت ٓةُّ خىاطةتُ وَسبطةشئ، ٓةُوا     
خٓاُّْ يُّ تًؤسيًُ طرياوٕ، ياطاْاطاِْ ٖاوضُسخِ بُوَ  دَبَِ بًًََني نُ ياطا ًًُْ، بَُةّ ُٓو سَد

 ٔ و بةُسناسّ نؤََُةيةُتِ ثُطةُْذ بهةُٕ، يُوَػةُوَ       طُياْذووَ نُ دإ بُ ياطايًبىوِْ بٓةًَ
ياطاْاطاِْ سدؤرٓاوا نؤدَْطٔ يُطُس بُسناسّ ياطاّ ًَْىدَوَيةُتًِ طؼةتِ، بةُةّ بُطةُس دوو     

ّ -قىتاخباُْدا دابُؾ بىوٕ َُٓاًْؽ بةشيتني يةُ: قىتاخباْةُّ داْةشاو     خىاطةتطُسايِ   -بةُسناس
  33(.املٕضٕعٗٛ -الطبٗعٛ) بابُتِ -و قىتاخباُّْ طشوػتِ الٕضعٗٛ(–االزادٚ )

 
 سديَباصّ خىاطتطُسايِ )داْشاو(  -1

ُّٓ سديَباصَ يُةّ ياطاْاطاِْ َُٓيُاُْوَ طُسّ َُٖيذاوَ. بَُٓاّ ُّٓ سيَباصَ يةُ بةريّ   
دإ داى سؤطؤوَ طُسضاوَ دَطشيَو نُ دََيةَِ: ياطةا طىصاسػةتُ يةُ ٓةاسَصوو و خىاطةتِ       

ياُْ دسوطةتُ نةُ سةىنُِ ثُيىَْةذيِ ًَْةىإ      طؼتًِ نؤٍََُ، ُّٓ بريَ ضؤٕ بؤ ُٓو سديَظةا 
تانُناِْ يُى نؤََُيطا )دَوَيُت( دَنُٕ، ٓاواؾ بؤ سديَظاّ سديَهخظتِٓ ثُيىَْذيًُناِْ 
ًَْىإ نؤََُيطا دًاواصَنإ سداطتُ و طُباسَت بةُ ياطةاّ ًَْىدَوَيةُتِ، ياطاْاطةإ يةُّ      

 تًؤسيًُدا دوو سديَشدَويإ دياسّ نشدووَ:
 

                                 
عقىاُ عم٘ حطَ، الٕضعٗٛ الكإٌٌٗٛ  دزاضٛ حتمٗمٗـٛ( ثـل وٍػـٕز باغـساف د. غـ شاد      : بؤ صياتش بشدواُْ .32

 ، ٔوا بعدِا.214، ص2005، ازبٗن، 9، العدد ثاسيَضَسأمحد الٍجاز، يف زتمٛ 
بعدِا، ٔ د. وٍـرز الػـأٙ، املـدخن     ٔوا 22د. ستىد ضاو٘ عبداذتىٗد، أصٕه الكإٌُ الدٔل٘ العاً، ص .33

 ٔوا بعدِا. 198، ص1998، 1لدزاضٛ الكإٌُ الٕضع٘، داز الػؤُٔ القكااٗٛ العاوٛ، بغداد، ط
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 تِ تاناليُُْ تًؤسيِ خىاط -أ
نُ ثًَِ دَطىت نؤتِ خىدّ، ُّٓ تًؤسيًُّ داْةاوَو   34ياطاْاطِ ْاطشاوّ َُٓيُاِْ يًًٓو 

دََيَِ ياطاّ ًَْىدَوَيُتِ خاطًُتِ ًًٓضاًَُتِ يُ خىاطتِ ُٖس دَوَيُتُ بُتةًُْا وَسدَطةشَّ و   
َِٓ، ديةاسَ  خؤّ، خؤّ نؤت و بُْذ دَنات، ضىْهُ دَطَُةتًَهِ باَةتش يُطُسووّ خؤيُوَ ْابً

ٍَ يؤريهِ ياطايِ ْانؤنُ نةُ ياطةا، خىاطةتُنإ نةؤت دَنةات، ضةؤٕ دَنةشَّ         َُُٓؾ يُطُ
طًفُتِ ًًٓضاَِ يُ خىاطتِ نُطُناِْ ياطا وَسبطشَّ، ٓةُّ ن يةُ خىاطةتِ دَوَيةُت خةؤّ      

 دَنشَّ ُٖسناتَِ بًُوَّ، بتىاَِْ ُٓوَ سدابطُيََِٓ نُ ثابُْذ ًًُْو خؤّ ٓاصاد بهات.
 وخىاطتِ دَوَيُتإتًؤسيِ ٖا -ب

صاْاّ َُٓيُاِْ )تشيبٌَ( دََيَِ، يُ بُسُٓوَّ دَطَُةتًَهِ باَة ًًُْ نُ خاطًُتِ ًًٓضاًَُتِ 
ياطاّ ًَْىدَوَيُتِ ىلَ وَسبطريَّ، ُٖسبؤيُ ثُْا دَباتُ بُس خىاطتِ دَوَيُتإ، بةَُةّ خىاطةتِ   

بَُيهى يُ نؤّ خىاطتِ تايبةُتِ  تايبُتِ ُٖس دَوَيُتُ ْاتىاَِْ طُسضاوَّ ًًٓضاَِ ياطا بًَو، 
 َُٖىو دَوَيُتإ يإ رَاسَيُى خىاطتِ بُنؤََُيِ طؼتًِ دَوَيُتإ طُسضاوَ دَطشَّ. 

ُٓو سَخُٓيُّ يُّ تًؤسيًةُ دَطةريَّ ُٓوَيةُ نةُ ٖةُوٍَ دَدات بًظةُتًًََٓو دَوَيةُتإ        
طتاُْ بطةريَّ، ن  بُػذاسّ يُ ثًَهًَٗٓاِْ خىاطتِ بُنؤََُيذا دَنُٕ، بؤ ُٓوَّ سديَض يُّ خىا

(ّ دَوَيُتإ بةُ  غعٕزػتًَو سيَطشَ ُٖسناتَِ ويظتًإ ثابُْذ ُْبٔ، )تشيبٌ( دََيَِ: ُٖطتِ )
ثابُْذبىوٕ، ُٓو خىاطتُ بُنؤََُيُيُ نُ سديَطُ يُ دَسضىوٕ يًَِ دَطشَّ، بةَُةّ ٓةُّ ُٖطةتُ    

طتُ ٖاوبُػُيإ ضًًُ؟ بؤ دَوَيُتاِْ تاصَ دسوطتبىو نُ بُ خىاطتِ خؤيإ بُػذاسّ ُٓو خىا
 ُْنشدووَ ضؤٕ ثابُْذ دَبٔ؟

  ٌظسٖٛ تدزج الكٕاعد الكإٌٌٗٛ(تًؤسيِ ُٖسدََِ سديَظاّ ياطايِ  -ز
  ّ  -بًَطةُسد  –ثىخةو   -ُّٓ تًؤسيًُ نُ بُ قىتاخباُّْ َُْظايِ، يإ تًؤسيِ ياطةا ثاقةز  

( ْاطةشاوَ،  إٌُاجملـسدٚ لمكـ   الٍظسٖـٛ  -ودزضـٛ الكـإٌُ البخـل    –الٍظسٖٛ احملطٛ يف الكـإٌُ   -)
تًؤسيِ ياطايِ داْشاوَ، بؤ َُٖىو ياطايُنِ داْشاو ُْى بؤ ياطايُنِ دياسيهشاو، نُ تًؤسيَهِ 
طؼتًِ ياطايُ، ُْى بؤ ػًهشدُْوَّ ًْضاًََهِ ياطايِ دياسيهشاو، دا ًْؼةتُاِْ بًَةو، يةإ    

                                 
(: تًؤسّ خىاطةتِ تةاى ةيُْةُ يةا نةؤتِ خىدخىاطةتِ       1851 – 1911) G.Jellinekدىسز يًًٓو )  .34

 يةُ دووبُسطةذا بُْاوًْؼةاِْ دَوَيةُتِ ْةىَّ     داػةِ نةشدَوَ، نتًَبًَهةِ تةشّ      1880يُنتًَبهًَذا يةُ طةاَيِ   
 . 1900وياطايُناِْ داْا طاَيِ 
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ُٓوَّ ثشطةًاس   ًَْىدَوَيُتِ و دَيُوَّ َاًًُٖتِ ياطاو ضؤًُْتِ ثًَهٗاتِٓ دياسّ بهات، بُبَِ
ُّٓ تًؤسيًةُ نةُ بةُْاوّ ٖةُسدوو      35بهات نُ ٓايا دَبَِ ضؤٕ بًَو و ثًَىيظتُ ضؤٕ ثًَهبًَو.

و فشدوغ ْةاوصَدنشاوَ، يُطةُس فًهةشَّ ثًُثًةُيِ سديَظةاّ ياطةايِ        36صاْاّ َُْظايِ نًظٔ
ًََهةُ يةُ سديَظةا، ٓةُو ُٖسد     ََةُ  وَطتاوَ نُ دََيَِ ًْضاَِ ياطايِ بُػًَىَيُنِ طؼتًِ ُٖسَد

سديَظايُنِ بُٓسدَتًِ ُٖيُ نُ ُٓسهاَُناِْ سديَهذَخات و ًَٖضّ ثاثُْذبىوٕ دَبُخؼةًَتُ ٓةُو   
ُٓسهاَاُْ، ُٓو سديَظايُّ نُ ثًُّ يُ خىاسَوَيُ ًَهُن دَبًَو بؤ سديَظاّ طُسووتش يُ خةؤّ،  

نشْةِ  تا بُسداطتُوخؤو ْاسداطتُوخؤ دَطُُْ سديَظا بُٓسدَتًًُنُ. بةؤ منىوْةُ سهىوَةُت بةؤ دَس    
سديَُٓايًُناِْ ثؼو بُو ياطاياُْ دَبُطتًَو نُ يُ ثُسيَُإ دَسدَضٔ، ياطةاناًْؽ ثؼةو بةُ    

                                 
ِاٌظ نمطَ، الٍظسٖٛ احملطٛ يف الكإٌُ، تسةٛ الدنتٕز أنسً الٕتسٙ، وٍػٕزات وسنـص البخـٕو الكإٌٌٗـٛ     .35
 .52، ص1986(، بغداد، 11 

36. Hanz Kelson ُات بةُيَو بةىو يةُ    يةُ ػةاسّ بةشاط نةُ ٓةُو نة       1881ّ تؼةشيِٓ يُنةَُِ   11: ي
دنتؤساّ يةُ ياطةا    1906ًُٓرباتىسيُتِ َُْظاوّ يُ دايو بىوَ، خىيَٓذِْ يُ فًُْٓا تُواو نشدووَ، يُ طاَيِ 

وَسطشتىوَ، طاَيًَو ثًَؼرت يُنُّ نتًَبِ صاْظتِ طُباسَت بُ ضَُهِ دَوَيةُت يةُ ٖةضسّ )داْتةِ( بةُ ضةاخ       
ؤسّ يُنُ ياطايِ، يُنُّ بٓاغُّ تًؤسّ ياطا ثاقزّ يةُ  طُياْذووَ، يُنُّ نُغ بىو نُ سووّ صاْظتِ دايُ تً

داْاو بىو بُ بَُٓايُى بؤ ُّٓ تًؤسَ  نُ دواتش بُ ػًَىَيُنِ َُُْٗدِ بايُخِ ثًَذا، دواتةش بةىو    1911طاَيِ 
طؤظةاسّ ياطةاّ طؼةتِ     1913بُ َاَؤطتاّ ياطاّ طؼتِ و فُيظُفُّ ياطا يُ صاْهؤّ ظًُْٓا، يةُ طةاَيِ   

دُْطِ دًٗاِْ يُنَُذا وَتاو دواتش دَسضؤوَ، يُ ناتِ دُْطذا ُٓفظُسّ يةُدَط بةىو يةُ     دَسنشد و يُ ناتِ
بةىو بةُ ساويَةزناسّ ياطةايِ يةُ وَصاسَتةِ بةُسطشّ بةؤ نةاسّ           1917ٖةُْطاسّ، طةاَيِ    -طىباّ َُْظاوّ

َُْظةا    ٍَُ داَُصساْذِْ يُنُّ نؤَاسّيَهخظتِٓ طُسباصّ ثاػايُتِ، يُ طبُدواداضىوِْ دَطتىوس يُ بىاسّ س
يةُ بشتةإ قبةىٍَ     1920سهىَُت داواّ يًَهشد ثشدؤرَّ دَطتىوسّ يُنًَتِ َُْظاّ ْىَّ ٓاَادَبهات نُ يةُ  

 1921بىو بُ َاَؤطتاّ باة يُ ياطاّ طؼتِ و فُيظُفُّ ياطا يُ صاْهؤّ ظًُْٓا، يُ طةاَيِ   1917نشا.يُ 
يةُ   1951ْةُّ طىوتؤتةُوَ تةا يةُ طةاَيِ      تِ دًٗةإ وا }بىو بُ دادوَس يُ دادطاّ دَطتىوسّ، يُ ضُْذئ وو

نايًفؤسًْا يُ وياليُتُ يُنطشتىوَناِْ َُٓشيها خاُْْؼني نشاوَ، بةُ ػةًَىَّ نةاتِ يةُ ثُمياْطةُّ صاْهةؤيِ       
تىيَزيُٓوَّ ًَْىدَوَيُتِ باة يُ رًَْف ناسّ نشدووَو، ضةُْذئ دنتةؤساّ يةُ صاْهؤنةاِْ ٖاسظةُسد، اوتشخةو،       

ثًَذساوَ، ُْٓذاَِ ػاْاصّ صاْهةؤّ ٓةَُشيهِ ياطةاّ ًَْىدَوَيةُتِ و يًزْةُّ      ػًهاغؤ، نايًفؤسًْاو َُنظًو 
 نؤضِ دوايِ نشدووَ. 1973ْىوطًِٓ طؤظاسّ َُٓشيهِ ياطاّ ًَْىدَوَيُتِ بىوَ، يُ 
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ًَىَيُ ثًُبُثًةُ         ًَىدَوَيةُتِ دَبُطةتًَو، بةُّ ػة دَطتىوس دَبُطنت، ُٓويؽ ثؼو بةُ ياطةاّ ْ
َِ دَبٔ تةا دَطُيٓةُ سديَظةايُنِ طشمياْةُيِ بٓةُسدَتِ )      قاعـدٚ أضاضـٗٛ   سديَظاناِْ ياطا ُٖسَد

( نُ ًَٖضّ ياطايِ ًًٓضاَِ بُ َُٖىو ياطانإ دا، ُٓو سيَظايُؾ ثريؤصّ سديَههةُوتٔ  اضٗٛأارت
 37و وَفاداسيًُ بُ ثُميآْاَُ.

ُّٓ تًؤسيًُ، يؤريهِ ػهًًًَُنُّ بُ ًَٖضو دًَِ طُسطىسدَاُْ، بُةّ صؤسبةُّ ياطاْاطةاِْ   
اوَ، نةُ يةُ خاْةُّ    ٖاوضُسخ دووثاتِ ْانُُْوَ، ضىْهُ يةُ ةيةُى يُطةُس طشمياُْيةُى داْةش     

ثشيٓظًجُ ضُطجاوَناِْ ياطادا ًًُْ و ُٓو بَُٓايُؾ سووٕ ُْنشاوَتُوَ نُ سيَظا بُٓسدَتًًُنةُ  
  38بىوٕ و ًَٖضّ خؤّ ىلَ وَسدَطشَّ.

 تًؤسّ ياطاّ طشوػتِ -2
بريؤنُّ ياطاّ طشوػتِ يُطةٍَُ يةُدايهبىوِْ فُيظةُفُدا بريؤنُيةُنِ ٖةُسَ بةُسباَلوَ،       

ايُنِ فُيظُفِ ُٖبَِ و يُ َُٖىو ػاسطتاًَْتًًُ نُوْاساناِْ فريعةُوِْ  نؤْرتئ بريَ نُ طًُ
و بابًِ و يؤْاِْ و سؤَاِْ و ٖاوضُسخذا ُٖبىوبًَو، طىتُّ )ياطا بُبَِ ياطاّ طشوػتِ بىوِْ 
ًًُْ( ضُطجاوَو دًَطري بىوَ. ثىختُّ بؤضىوِْ ُّٓ قىتاخباُْيُ ُٓوَيُ نُ َشؤظ بىوْةُوَسيَهِ  

نَُاٍَ ُٖوٍَ دَدات و دَبَِ ياطايُنِ بُسصو باَةتش يةُ ياطةاّ داْةشاو )يةُ      نؤََُةيُتًًُو بؤ
خىاطتِ َشؤظ( ُٖبَِ نُ ثُيىَْذيًُنإ سديَهبخات، نُ يُ طشوػتِ ػتُنإ يإ يةُ نةُسََِ   
َِ بهةات، نةُ ياطةايُنِ دةًَطريو ُٓصَيًًةُ و         خىدايًُوَ دَسبطًَو و عُقًَِ ثاساو دسنةِ ثة

نُواتةُ بريؤنةُّ ياطةاّ     39و بؤ َُٖىو نات و ػىيًََٓو دَطو دَدا. بُطىَسديِٓ ػىئَ ْاطؤسدَّ
طشوػتِ، بىوِْ سديَظايُنُ ثًَؽ ياطاّ داْشاو دَنُوَّ و يُو بةُسصتشَ، ْةَُش و دةًَطريَ، بةؤ     
َُٖىونات و ػىيًََٓو و بؤ َُٖىو طُيًَو، دادوَسّ باَةيةُو بُطةُس ٖةَُىو داَةُصساوَناِْ     

وَةبٓةشَّ و طُسثًَطةِ ىلَ بهشيَةو، بابةُتًَتِ تًَذايةُ ضةىْهُ       َشؤظايُتًُوٍَ ُٖيُ و ْانشَّ 
 40طىصاسػو يُ خىاطتِ ياطاداُْس ْانات و دوواُْيِ تًَذايُ نُ طُسبُخؤيُ يُ ياطةاّ داْةشاو.  

                                 
ٔوا بعدِا، د.غ شاد أمحد الٍجـاز، ستاضـسات  الدضـتٕز نكاعـدٚ      107ِاٌظ نمطَ، ص بؤ صياتش بشدواُْ: .37

يف نمٗٛ الكإٌُ، جاوعٛ صـ   الـدَٖ    –واجطرت–لدٔلٛ( ألكٗ  عمٜ تمبٛ الدزاضات العٗا أضاضٗٛ لمٍظاً يف ا
 2003-2004.) 

 ، ٔوا بعدِا.110، ص2000، ازبٗن، 1د. عبداذتىَ زحٗي عبداهلل، ستاضسات يف امطفٛ الكإٌُ، طبشدواُْ:  .38
 .11-5، الداز ادتاوعٛ، ص د. أمحد أبساِٗي حطَ، وفًّٕ الكإٌُ الطبٗع٘ عٍد اكّاٞ السٔواُ .39
 .26 -25، ص 1991، 3د. وٍرز الػأٙ، وراِب الكإٌُ، داز اذتهىٛ لمطباعٛ ٔالٍػس، بغداد، ط  .40
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ةيُْطشاِْ ُّٓ تًؤسيًُ دوو بُػٔ، باوَسدداساِْ ُّٓ ياطايُ بُخىاطةتِ خةىداّ دَبُطةتُٓوَ و    
بُ طشوػتِ دَبُطتُٓوَ. ياطاْاطةاِْ سدؤَةإ ْةاوّ ياطةاّ     دَطتُيُنِ تش بُ عُقًَِ َشؤظ و 

طُةٕ )قاْىٕ ايؼعىب(يإ ىلَ ْاوَ، نُ نؤََُيةُ ثشيٓظةًجًَهُ دَنةشَّ بُػةًَىَيُنِ طؼةتًِ      
بُطُس َُٖىو طُةِْ ريَش دَطَُةتِ ًُٓجشاتؤسيُتِ سدؤَادا دًَبُدَِ ببًَو، ياطايُنِ طؼتًًُ 

يؤريهًِ َشؤظُ، ٓةا وَطةا فُيًُطةىفاِْ طةُدَناِْ     و دَسُٓجناَِ طشوػتًِ نؤََُةيُتِ و 
ْاوَسداطو و ثًاواِْ نًًََظُّ َُطًشِ ُٓو ياطايُيإ وَسطشت و طىتًإ ُٓو ياطايُ، طشوػتِ 
َشؤظ دَيظُثًََِٓ و بُػًَهُ يُ ياطاّ خىدايِ و َشؤظُنإ يُ سديَطةُّ ٖؤػةًاُْوَ ًٖذايةُت    

دَو سُظذَدا يُ دَطَُةتِ ثاثا سصطاسيإ بىو، دَدات. دَوَيُتاِْ ُٓوسوثِ نُ يُ طُدَناِْ ػاص
طُسوَسيَتًإ وَسطشت، ياطاْاطإ طىتًإ نُ دَوَيةُتإ يةُ ثُيىَْذيًُناًْاْةذا بةُو سديَظةاياُْ      
ثابُْذ دَبٔ نُ دَسُٓجناَِ طشوػتًِ نؤََُةيُتِ و ٖؤػِ َشؤظُ، داسديَزَساِْ بٓاغُّ ياطاّ 

دابىوٕ طؼتًِ ًَْىدَوَيُتِ وَى طشوطًىغ و ظاتًٌ ، دَطتًإ بُّ تًؤسيًُوَ طشت و، يُو باوَسَد
  41( تُواو بهشيَو.قٕاعد اتفاقٗٛنُ ياطاّ طشوػتِ دَنشَّ بُ سديَظاّ سديَهُوتٔ )

ُٖس بؤيُ دَوَيُت ُٖس ضُْذَ طُسوَسيَتِ ُٖيُ، دَبًَو ياطاناِْ يُطٍَُ ُٓو ياطايُدا نؤى 
تذا يُو دَوَيُتُدا ُٖيُ، واتُ ثا ػهؤيِ و وابُطتُيِ دَوَيُت و ياطا داْشاوَنإ بٔ نُ يُ بُٓسَد

بؤ ياطاّ طشوػتِ، نُ طُسُٓجناّ طشوطًىغ و ةيُْطشاِْ داًْإ ْاوَ بُوَّ نةُ طةُسوَسيَتِ   
ٖا ًًُْو دَبَِ بُو ياطايُ ثابُْذ بًَو نُ يُ عُقًَُوَ وَسدَطريَّ.  42دَوَيُت سَد

ياطةا، تةًُْا منىوْةُّ بةاةو     ُٓو سدَخُٓيُّ يُّ تًؤسيًُ دَطريَّ، ُٓوَيةُ نةُ بٓاغةُّ    
دادوَسّ و يُنظاِْ و ويزدإ، تانُ سدَطُصّ نشؤى ونانًَُّ ياطا بًَو، ُٓوا تًُْا سدوويُنِ 

َُُٓؾ وادَنات نُ  43سداطتًًُنُيُ، سدَطُصَنُّ تش، سدَطُصّ واقًعًِ رياِْ نؤََُةيُتًًُ.
يَٓةُّ بهةُئ نةُ يُطةٍَُ     ُْتىاْني بُ سدوويُنِ ٖىُْسّ وسد و بُٖاّ ثشانتًهِ دياسيهشاو و

َاًًُٖت و طشوػتِ سديَظاّ ياطايِ ْانؤنُ، نُ طاصو ٓاَادَيُ بؤ ُٓوَّ يُ واقًعِ رياْذا 
بَُةّ طةُسَسداّ   44دًَبُدَِ بهشيَو، ضىْهُ داسيَو سديَظاناِْ بؤ عُقًَِ َشؤظ بُدَِ ديًََٓو.

و ويزداْةةذا ٓةةُّ سدَخٓاْةةُ، بةةريّ ياطةةاّ طشوػةةتِ نةةُ خةةؤّ يةةُ ثشيٓظةةًجُناِْ دادوَسّ 

                                 
 .51د. ستىد حااظ نامن، األصٕه ادتدٖدٚ لمكإٌُ الدٔل٘ العاً، املصدز الطابل، ص .41
 .29د. واوُٕ وصطفٜ، املصدز الطابل، ص .42
 .121، ص1974ن اىل الكإٌُ، ٌػاٚ املعازف باألضهٍدزٖٛ، د.حطَ ن ٚ، املدخ .43
 .40، ٔد. حطَ ادتميب، ص52د. ستىد حااظ نامن، األصٕه ادتدٖدٚ، ص .44
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دَبًًَٓتُوَ، يُ ضُْذئ ثُميآْاَُّ ًَْىدَوَيةُتًِ طةُدَناِْ سُظةذَو ْةؤصدَو بًظةتَُذا      
رْةًَغ  1928ةٖاّ و سديَههُوتٓٓاَُّ طاَيِ  1907ٖاتىوَ، يُواُْ سديَههُوتٓٓاَُّ طاَيِ 

رًْغ  1949ّ ًْضاَِ دادطاّ دادّ ًَْىدَوَيُتِ و سديَههُوتٓٓاَُناِْ طاَيِ 38و َاددَّ 
 . 1977و ثشؤتؤنؤَيُناِْ طاَيِ 

يُةيُنِ تش ثًَؼهُوتِٓ صاْظو و تُنٓؤيؤريا يُ طُدَناِْ ْؤصدَو بًظتذا سدؤَيِ طشْطًةإ  
بًًٓىَ يُ طُسَُٖيذإ و دَسنُوتِٓ سيَباصّ داْشاو  )وَصعِ( و سدَتهشدْةُوَّ فًهةشَّ ياطةاّ    

ْذاْاْةُّ نةُ يةُ ًََةزوودا     طشوػتِ، بَُةّ بُ ٖؤّ ُٓو ْآاساَِ و ػؤسؾ و دُْط و ناسَ دسد
سدوويإ داوَ، يُ بريّ صؤسنُطذا بُٖؤّ ثًَؼهُوتِٓ تُنٓؤيؤريا و بُناسًَٖٓإ و خضَةُتهشدِْ  
ٓاَاجنُناِْ ًَٗىسدإ بُناسٖاتىوَ، ُْى بؤ خضَُتِ َشؤظ و ثًَؼهُوتٔ و بُختةُوَسيِ، بؤيةُ   

 45فًهشَّ ياطاّ طشوػتِ ريايُوَ.
بُسثابىوِْ ػؤسدؾ و بُسخؤدإ در بُطتَُهاسإ و ضاْذِْ  يُةيُنِ تش ُّٓ فًهشَ سدؤَيِ يُ

تؤوّ دميىنشاطةِ و ضُطةجاْذِْ بةُٖاّ َشؤظايةُتِ و منىوْةُّ بةاَة يةُْاو ياطةا و سةىنُِ          
 46دادطاناْذا بًًٓىَ.

ٖةةُسوَٖا دةةاسدداِْ َافةةُناِْ َةةشؤظ و ًَٖٓاْةةُٓاساّ ثشيٓظةةًح و ياطةةاّ ْةةىيَِ ياطةةاّ  
ُٖبىوَ بؤ بُسدُطتُنشدِْ ياطايُنِ ًَْىدَوَيُتِ نُ َشؤظاْةُتش   ًَْىدَوَيُتِ يًَهُوتُوَ، سدؤَيِ

بًَو يُوَّ ثًَؽ خؤّ، وَى َافِ دَطتىَسدإ يُ ناسوباسّ ْاوخؤّ دَوَيةُتإ، نةاتَِ طةُيًَو    
 47سدووبُسدووّ يُْاوبشدِْ بُنؤٍََُ و ثًَؼًًَهشدِْ َافُناِْ دَبًَتُوَ.

 تًؤسيِ ًَٖض -3
بًٓةات   ًَٖةض  سهاَُناِْ ياطاّ طؼتًِ ًَْىدَوَيُتِ يُطُسُّٓ تًؤسيًُ دَيُوَّ بَُٓاّ ُٓ

بًَٓو. ُّٓ بةريَؾ يةُ يؤْةإ و سدؤَةإ طةُسّ َُٖيةذاو يةُ طةُدَّ سُظذَػةذا فُيًُطةىفِ           
ًَٖٓايُٓاساوَ نُ دََيَِ: دَوَيُت َافِ ُٓوَّ ُٖيةُ نةُ ن بتةىاَِْ ٓةُجناَِ     ) ْاطشاو)طبًٓؤصا

اْبُطتًَو ًٖ  بُٖايُنًإ ًًْةُ ُٓطةُس يُطةٍَُ    بذات، ُٖسوَٖا ُٓو سديَههُوتٓٓاَاُّْ نُ دَي

                                 
 .10د. أمحد أبساِٗي حطَ، املصدز الطابل، ص .45
، ٔ د. ستىد غسٖف أمحد، اهسٚ الكإٌُ الطبٗعـ٘ عٍـد املطـمىم، وٍػـٕزات ٔشازٚ     120د. حطَ ن ٚ، ص .46

 .6، ص1980القكااٛ ٔاألع ً، 
 .18د. عبدالسمحَ زحٗي عبداهلل، املصدز الطابل، ص .47
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بُسرَوَْذيِ ْانؤى بٔ، )ةطىٕ( دََيَِ: دَوَيُت دَطَُةتِ سَٖاّ ُٖيُ و ٌَ بؤ فُسَاِْ ًٖ  
دَطَُةتًَهِ باَةتش يُ خؤّ نُن ْانات و بُطىيَشَّ بُسرَوَْذيًُناِْ ناس دَنات، ُٓطةُس دوو  

ُوا ًٖ  سديَطُيُى دطُ يُ دُْط بؤ ضاسَطةُسّ ٓةُو   دَوَيُت بُسرَوَْذيًإ ثًَهٓانؤى بىو، ٓ
ْانؤنًًُ ًًُْ، ُّٓ تًؤسيًُ نُ بُ خؤثُسطتِ و بُسرَوَْذيِ صاتةِ ْاطةشاوَ يةُ طةٍَُ سدؤسةِ      
ت دَناتةُوَ نةُ        طُسدَّ ْانؤنُ نُ َاف و ًَٖض بُيُى ػةو ْةاصاَِْ و ٓةُو ثُيىَْذيًةُؾ سَد

ًَُٓس بًٓات بًَٓو و سديَضّ ثُميإ ُْطشَّ. بَُيهى ثُيىَْذيًُ ًَْىدَوَيُتًًُنإ يُطُس بَُٓاّ سدووخ
ثشيٓظًجُناِْ َشؤظذؤطتِ و سداّ طؼتًِ دًٗاِْ سدؤٍَ دَبًٓٔ يُوَّ نُ سديَطةُ يةُ دَوَيةُتًَو    

 48بطشٕ ٓاػتِ و تُْايِ ًَْىدَوَيُتِ خباتُ َُتشطًُوَ.
 تًؤسيِ بريؤنُّ بُسرَوَْذّ  -4

 ٔ: بُسرَوَْذّ، بَُٓاّ يُنَُِ داَُصساْذِْو بُْذَس( دََي49ًَفُيًُطىوفاِْ وَى )ًٖطٌَ 
ثُيىَْذيًةةُ ًَْىدَوَيُتًًُناْةةُ، طُسضةةاوَّ ثابُْةةذبىوِْ دَوَيُتاْةةُ بةةُو سديَظةةاياُّْ ٓةةُّ    

خُٓ يُّ تًؤسيًُؾ دَطريَّ، ضىْهُ ُٓوَّ طًاطُت يُريَش  ثُيىَْذيًاُْ سديَهذَخُٕ. بًَطىَإ سَد
يُ يُطةٍَُ ثشيٓظةًجُناِْ ياطةادا ْةانؤى بًَةو،      ناسيطُسيِ بُسرَوَْذّ قبىَيِ دَنات، يُواُْ

بُسرَوَْةذّ بةُطىيَشَّ بةةاسودؤخ و ٓةاسَصوو و ٓاَاجنةُنإ دَطةةؤسدَّ و دًةاواص دَبًَةو، ٖةةً        
وا، بؤيةُ َُٖيُيةُ      وايُ و نةُّ ْةا سَد ثًَىَسيَهِ دًَطري ًًُْ تا بضاْني نُّ ُٓو بُسرَوَْذيًُ سَد

                                 
 .83-82د. ستىد اجملرٔب، املصدز الطابل، ص ص .48
( يُ ػاسّ ػتىتهاستِ َُٓيُاِْ يُ دايو بىوَ، بُ طاناسّ و سَوػو بةُسصّ ْاطةشاوَ،   1831-1770. ًٖذٌ)49

بشدػتِ يُ بىاسَناِْ فُيظُفُو صاْظتُ طشوػتِ و َامتاتًةو و ًََةزوو بةُ    ةٖىتِ خىيَٓذووَو دواتش صاْظتًَهِ بُ 
بىوَتَُاَؤطتا يُ صاْهؤّ يًٓا، بُةّ صؤسّ ُْخاياْذ نُ بُٖؤّ  1805تايبُتِ بريّ يؤْاِْ تُواو نشدووَ. طاَيِ 

اْهؤّ ًٖذيربز، دصاتش بىو بُ َاَؤطتا يُ ص 1816ُٓو باسَ طًاطًُ ْايُباسَّ َُٓيُاًْاّ طشتُوَ وَةْشا، يُ طاَيِ 
، 1807داوانشا بؤ بشيني و ْاووْاوبةاْط و ػةهؤَُْذّ ببوبةؤوَ، طةشْطرتئ باَلونشاوَنةاِْ سواَيُتةُناِْ طًةإ        

ًٓٓظهًؤثًذياّ صاْظتُ فُيظُفًُناِْ ببونشدَوَ، نُ بُ ػةًَىَيُنِ   1817(، يُ طاَيِ 1816 - 1812يؤريو)
ُ بُ فشاواْرتئ ُٖوَيِ بريّ َشؤظةُ بةؤ ػةًهشدُْوَّ طةُسدووٕ يةُ      طؼتِ فُيظُفُّ خؤيًؼِ تًَذا ببونشدَوَ ن

سووّ تًؤسيُوَ، فُيظُقُّ ًٖطٌَ ػًهشدُْوَّ َُعشيفُ، خىاطو، صاْظتِ طشوػةتِ، يؤريةو و ًََةزوو، ياطةا،     
 ِ   سَوػو، ٓايني و طُسدُّ يكُناِْ َُعشيفُّ َشؤظايُتِ دَطشيَتُوَ،  يُ ْاناو دواّ تًَجُسدنشدِْ ػُطتُنإ طةاَي

 نؤضِ دوايِ نشد نُ يُ تشؤثهِ ْاوباْطِ دابىو.  1831بُ ُْخؤػِ نؤيًَشا 
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ُ خةؤّ يةُ خؤيةذا بَُٓايةُنِ دةًَطريو سدووٕ و      ياطاّ ًَْىدَوَيُتِ بُ فًهشَيُى وَسبطشئ ن
 50دياسيهشاوّ ًًُْ.

 تًؤسيِ بريؤنُّ ٖاوطُْطًِ طًاطِ -5
ٖاوطُْطًِ طًاطِ صادَّ بريّ ُٓوسوثًًُناُْ نُ يُ دَقُناِْ ثُميآْاَةُّ ويظةتعاَيًادا   

ًًُنُ بؤ ٖاتىوَ، يُطُس ُٓو بَُٓايُّ نُ ٖاوطُْطًِ ًَٖض يًَُْىإ دَوَيُتُ صهلًَضَناْذا طُسَْت
ٓاػتِ طؼتِ، بًَطىَإ ُّٓ فًهشَيُؾ ْانشَّ ببًَتُ بَُٓايُى بؤ ياطاّ ًَْىدَوَيُتِ، ضةىْهُ  
يُةيُى ٖاوطُْطًِ ًَْىدَوَيُتِ، فًهشَيُنِ طًاطًًُ ْةانشَّ ببًَتةُ بَُٓايةُى بةؤ سديَظةاّ      

َ بؤ سديَضطشتٔ ياطايِ، يُةيُنِ تشيؼُوَ ٖاوطُْطًِ ًَْىإ صهلًَضإ تًُْا ٓاَشاصيَهِ ياسيذَدَس
يُ سديَظاناِْ ياطاّ ًَْىدَوَيُتِ، ضىْهُ سديَظايُنُ دَيُوََّ دَوَيُتاِْ طُوسَو بةًَُٖض يُطةُس   
سًظابِ دَوَيُتاِْ بطىوى و ةواص فشاواْرت ُْبٔ. يؤريو قبةىَيِ ْانةات ببًَتةُ بَُٓايةُى بةؤ      

 51َُٖىو سديَظايُنِ ياطاّ ًَْىدَوَيُتِ.
 (ٌظسٖٛ التطاوَ االجتىاعُ٘تِ )تًؤسيِ ٖاسيهاسيِ نؤَُةي -6

بَُٓاناِْ ُّٓ تًؤسيًُو دًَبُدًَهشدًْإ يُ بىاسّ ياطاّ ْاوخؤدا بؤ ياطاْاطةِ ْاطةشاوّ   
فُسَْظِ )يًىٕ ديطِ( دَطُسديَُٓوَ. ُٖسيُى يةُ دةىسز طةًًَِ فُسَْظةِ و بةىيًتِ يىْةاِْ       

ُتِ. ديطِ ْهىَيِ يُوَ بؤضىوُْناِْ ديطًًإ طىاطتُوَ بؤ ْاو بىاسّ ديشاطاتِ ياطاّ ًَْىدَوَي
دَنات نُ دَوَيُت طةُسوَسَيتِ ٖةُبًَو و دإ بةُ خىاطةتِ دسوطةتهُسّ سَيظةاّ ياطةايِ و        

 فًهشَّ نُطايُتًِ َُعُٓوّ ْاًَْو. 

ًَىدَوَيةُتِ          ًَىَيُنِ طؼةتِ و ياطةاٍ ْ داَُصسَيُٓساِْ ٓةُّ تًؤسيًةُ دََيةًَٔ، ياطةا بُػة
يإ يُْاو نؤََُيطاّ َشؤظايُتِ بُ دَطتًإ ديََِٓ بُتايبُتِ تًُْا سووداويَهِ نؤََُةيُتًًُ، ر

نُ يُطُس ثًَذاويظتِ )صَسوسَّ( ريإ وَطتاوَو دَسٓةُجناًََهِ ٖاسيهةاسّ ًَْةىإ تانةُنإ و     
ٍَ ريةاِْ         ًَةش بهةُٕ، نةُ يُطةُ طُةُْ بؤ ُٓوَّ ثًَذاويظتًًُ صَسوسيًُ دؤس بةُ دؤسَناًْةإ ت

طايِ بؤ دَطَُةت دادًََْٔ و ُٓويؽ َُٖيذَطةتَِ  َشؤظايُتِ ثُيذا دَبٔ، ثشيٓظًح و سيَظاّ يا
َّ و ثُيىَْذيًةُناًْإ           ًَةىإ تانةُنإ بجةاسَيض بُ داْاًْةإ، بةؤ ٓةُوَّ ٖاسيهةاسّ و تةُبايِ ْ

                                 
 .83د. ستىد اجملرٔب، الٕضٗط يف الكإٌُ الدٔل٘ العاً، املصدز الطاٖل، ص .50
 .88د.عم٘ صادم أبٕ صٗف، الكإٌُ الدٔل٘ العاً، املصدز الطابل، ص .51
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دىسز  52نؤٍََُ ثاسضُ ثاسضُ ُْبًَو و بُ سديَطُّ ثًَؼهُوتٔ وطُػاُْوَدا بشدوات. بًَُٖضبهات و
ُّٓ تًؤسيًُ بةؤ بةىاسّ ياطةاٍ ًَْىدَوَيةُتِ، يةُو      طًٌ سدؤَيِ طُوسَّ ُٖبىوَ يُ طىاطتُٓوَّ 

بشدوايُدا بىو ُّٓ نؤََُيُيُؾ ثًَىيظتُ ياطةاّ ٖةُبًَو، َُٓةُؾ دَسٓةُجناًََهِ طةُسَنِ و      
 ٓاَادَّ واقًعِ نؤََُيِ ًَْىدَوَيُتًًُ.

ٍَ سدووْهةشدَوَ و بٓةَُاّ         ًَىإ ياطةاو واقًعةِ نؤَةُ )دىسز طًٌ( ُّٓ ثُيىَْذيًةُّ يةُْ
ايِ بُ يُى وػُ نُ ُٓويؽ ثًَىيظتًًُ دَسخظو، بُ َاْايةُنِ تةش، ياطةا ةّ    ثابُْذيَتِ ياط

ُٓو ْاوَسدؤى و خاطًُت و ثابُْةذيَتِ يةُ ثًَذاويظةتًًُ نؤَُةيُتًًةُنإ وَسدَطشيَةو، ٓةُّ       
ًَةىإ طةُةٕ و دَوَيُتاْةذا، ضةاخِ         ًَىدَوَيةُتِ و ثُيىَْةذيِ ْ تًؤسيًُ يُ َُٓشدؤّ نؤَةَُيِ ْ

ًَْىاًْاْذا، ُٖسوَٖا بؤيًتع بُ ٖةَُإ ػةًَىَ دََيةَِ ياطةا      اَيىطؤسيٌ يَُاََُيُّ بُساَبُسو ٓ
 53يُطُس ٖاسيهاسّ و ٖؤػِ ياطايِ وَطتاوَ.

خُٓ يُّ تًؤسيًُؾ دَطريَّ نُ فًهشَيُنِ ْاسدؤػٔ و ْاديةاسو ْاتةُواوَو بٓةَُاّ ياطةا      سَد
ًَةو ية        َِ سدؤػٔ وسدو دياسيهشاو بًَو، ياطةا َةُسز ًًْةُ تةًُْا طىصاسػةو ب ُ ٖاسيهةاسيِ  دَب

نؤََُيطا، بَُيهى صؤساْباصّ و ًَُالًَِْ تاى و دَطتُناًْؼُ، دطُ يُوَّ نةُ ثًَىيظةتًًُنإ   
تًُْا َاددّ ًْني، بَُيهى َُعُٓويؼٔ، بؤيُ ُّٓ تًؤسيًةُ بٓةَُاّ ثابُْةذيَتًِ ياطةاَإ بةؤ      

 دَطتُبُس ْانات.
 ( وبدأ ادتٍطٗاتتًؤسيِ ثشيٓظًجِ سدَطُصْاَُيِ ) -7

ُ نُ يُ ًْىَّ دووََِ طُدَّ ْةؤصدَدا يةُنًَتِ ٓةُتاًْاو ًٓتايًةاّ يُطةُس      ُّٓ ثشيٓظًج
بًٓاتٓشا، بَُٓانُّ دَطُسديَتُوَ بؤ ياطاْاطِ ْاطشاوّ ًٓتاَيِ َاْؼةًِٓ نةُ ثًًَىايةُ، َةافِ     
ٓاصاديِ طَُةٕ، َاف دَداتُ َُٖىو نؤََُيًَهِ ٖاوسدَطةُص نةُ دَوَيةُتِ طةُسبُخؤّ خؤيةإ      

تًؤسيًُ دَطةريَّ نةُ يةُ سدووّ واقًعةِ و ثشانتًهًًةُوَ بةؤ ٖةَُىو         ثًَهبًَٓٔ. سَخُٓؾ يُّ
طُصيَو يُ دًٗاْذا دَوَيُت ثًَهٓايُت و، يُطٍَُ ٓاػتِ و تُْايِ صؤسيَو يُ دَوَيُتاِْ طُوسَو  سَد

  54ٓاساَِ ثُيىَْذيًُ ًَْىدَوَيُتًًُنإ ْاطىجنَِ.

                                 
 .74الدٔىل العاً، ص د. عمٜ صادم أبٕ ِٗف، دزاضٛ وتعىكٛ اٜ الكإٌُ .52
 .111عبدالفتا  عبدالسشام، املصدز الطابل، ص .53
 .74: د. عمٜ صادم أبٕ ِٗف، دزاضٛ وتعىكٛ اٜ الكإٌُ الدٔىل العاً، املصدز الطابل، صبؤ صياتش بشدواُْ .54
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ْذِْ بَُٓاّ ياطةايِ ياطةاّ   يُ نؤتايِ تاوتىيَهشدِْ طُسدُّ ُٓو تًؤسيًاُّْ نُ بؤ طُتا
ًَىدَوَيُتِ و ثابُْذَييت خظتُاُْسدوو )دطةُ يةُ قىتاخباْةُّ طةؤظًُتِ نةُ يُطةُس بٓةَُاّ         ْ

و ثًًَىايةُ ياطةا طىصاسػةتُ يةُ خىاطةتِ ضةًِٓ        صؤساْباصّ و ًَُالًَِْ ضًٓايُتًٌ داَُصساوَ
ُتِ(، تًؤسيًةُناِْ  باَةدَطو يُ ُٖس نؤََُيطايُنذا و سَْطذاُْوَّ بُسرَوَْذيًُ َاديًُناًْة 

طُصّ و ٖاوطُْطًِ ًَْىدَوَيُتِ يُطٍَُ ثًَؼعُضىوِْ ياطاّ ًَْىدَوَيُتًِ  ًَٖض، بُسرَوَْذّ و سَد
 ٖاوضُسخ يُ ناتِ ًَٓظتادا ْاطىجنًَٔ.

خٓةُيإ يًَطةشا،          ًَؼةرت سَد تًؤسيًُناِْ تةش، وَى تًةؤسيِ خىاطةتطُسايِ و بابةُتِ، نةُ ث
ويًةإ تًَذايةُ، بؤيةُ ياطةاّ ًَْىدَوَيةُتِ        خاوَُْناًْإ يُٖةُس باسيَهةذا دؤسيَةو    يةُ صيادَسَد

ديَتُٓاساوَ و طًفُتِ ًًٓضاَِ يُ بَُٓاناِْ ٖاسيهاسّ و نؤدَْطِ ُٖسدوو ٖؤناسّ بابةُتِ و  
 خىاطتِ َشؤظايُتِ ثًَهذيًََٓو.

ُٓطُس خىاطتطُسايِ سدؤَيِ ُٖبًَو يُ داسدػةتِٓ فًهةشو ثشيٓظةًجُنإ و يةُ قاَيبةذاِْ يةُ       
ظاّ ياطايِ بؤ ُٓوَّ بُ باػِ دًَبُدَِ بهشيَو، بَُةّ ُّٓ خىاطتُ طُسضاوَنُّ يُ ػًَىَّ سديَ

ثًَىيظةةتِ و ةيُْةةُناِْ ريةةاِْ نؤََُةيةةُتِ وَى ثشيٓظةةًجُناِْ دادوَسّ و ٖاسيهةةاسّ و   
بُيُنُوَريإ و يُنظاًِْ طُةٕ و بُسرَوَْةذيِ َشؤظايةُتِ و بُُْٖةذوَسطشتِٓ ةيُْةُناِْ     

وػةو  َاددّ و َُعُٓويِ َش ؤظ ونىيتىوسّ ٖاوبُػِ َشؤظايُتِ و ويزدإ و ثشَْظًجُناِْ سَد
و سداّ طؼةةتًِ دًٗةةاِْ و ػاسطةةتاًُْت و بةةاَةيِ و طُػةةُنشدٕ و ثًَطُيؼةةتِٓ ٖؤػةةًاسيِ  
ًَْىدَوَيُتٌ طُسدُّ طُةِْ دًٗإ طُسضاوَ دَطشَّ نُ َاْةُوَو ثًَؼةهُوتًٓإ بُطةرتاوَتُوَ    

دَبٔ بُ سيَضطشتِٓ سديَظاناِْ ياطةاّ طؼةتًِ ًَْىدَوَيةُتِ.     بُوَّ نُ تا ضُْذ دَوَيُتإ ثابُْذ
بُتايبُت يُ َُٓشدؤّ دًٗاْذا نةُ دًٗةإ وَى طىْةذيَهِ بطةىنِ يًَٗةاتىوَ و دًٗةاْطريّ و       
ثُيىَْذيًُنإ و ػؤسدػِ تُنٓؤيؤريا ُٓو ُٖطتُيإ دسوطتهشدووَ نُ طُةٕ و دَوَيةُتإ دَبةَِ   

ُ   ٖاسيهاسّ يُنرت بٔ بؤ ُٓوَّ ٓاػتِ و ناِْ َةشؤظ  تُْايِ بُسدُطتُ بنب و سيَض يةُ ثًَىيظةتًً
 55بطريَّ.وَى بُسصتشئ طُسَايُ 

                                 
ٗد الـدقام،  ، د. ستىـد الطـع  55د.ستىد حااظ نامن، األصٕه ادتدٖدٚ لكإٌُ الدٔىل العاً، املدز الطابل، ص .55

، ٔ د. حطَ ادتميب، املصـدز الطـابل، ص   1982حٕه وبدأ الرتاو املػرتك لألٌطاٌٗٛ، املهتٍب العسب٘ اذتدٖل، 
 .50-49ص 
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2 
 ى نيَودةولَةتييهةندىَ ثيَشواتى نويَى ياشاى طشت

يُ سَوتِ ثُسَطُْذِْ ُّٓ ياطايُدا ضُْذئ بىاسو خُطًَُت بؤ ُّٓ ياطةايُ ٖاتىوُْتةُثًَؽ   
 ُيُٓ سوو:نُ طشْطرتيًٓإ يُّ ضُْذ خاةُْدا دَخ

 ٖؤناسَناِْ بُسَوثًَؼطىوِْ ياطاّ طؼتًِ ًَْىدَوَيُتِ :2-1
ًَةشا بُسَوثًَؼطةىوِْ ياطةاّ طؼةتًِ          َِ ٖؤناس ٖةُبىوٕ نةُ ناسيطةُسيًإ يُطةُس خ نؤََُي

 :56ًَْىدَوَيُتِ ُٖبىوَو بُ طًُاناِْ بُسَوثًَؼطىوِْ ياطاّ طؼتًِ ًَْىدَوَيُتِ يُقَُيُّ دَدسئَ
دا  18و  17و  16اّ ًَْىدَوَيُتًِ نالطًهِ يُ طةُدَناِْ  ٖاتُٓٓاساّ سديَظاّ ياط .1

بُطرتابؤوَ بُ دَوَيُتُ ُٓوسوثًًُنإ،طُةِْ تش بُػذاسيًإ تًَذا ُْنشدووَ، ضةىْهُ بُػةًَهًإ   
يةةُريَش دَطةةَُةتِ ًُٓجشيايًضَةةذا بةةىوٕ، دواّ ٓةةاصادبىوٕ و بُػةةذاسبىوًْإ يةةُ ناسوبةةاسّ    

 ُ نطشتىوَناْةةذا و يةةُ ٓةةَُشدؤدا رَاسَيةةإ طُيؼةةتُ   ًَْىدَوَيةةُتٌ، يةةُ طةةُسدََِ ُْتةةُوَ ي
، يُناتًَهذا رَاسَّ ُٓو دَوَيُتاُّْ نُ بَُيًَٓٓاَُّ ُْتُوَ يُنطشتىوَناًْإ وارؤ دَوَيُت193
( دَوَيُت بىوٕ، ُّٓ دَوَيُتاُْؾ بُػذاسيًإ يُ داْاِْ سديَظاو َُٖىاسنشدٕ و طؤسداْةذا  51نشد )

 اِْ تشّ ياطاّ طؼتًِ ًَْىدَوَيُتِ.نشد، دطُ يُ صؤسبىوِْ نُطايُتًًُن
يُ دُْطِ دووََِ دًٗاًْةذا و دواّ وَطةتاِْ ػةُسد ُٖوَيةذسا ٓاػةتِ بةؤ دًٗةإ         .2

بطُسديَتةُوَ، بةةَُةّ دابُػةةبىوِْ دًٗةةإ بةؤ دوو دَُظةةُسّ سدؤرٖةةَُةت و سدؤرٓةةاوا، وايهةةشد   
َيُتإ تىْذ بًَو، يةُبشّ  ثُيىَْذيًُ ًَْىدَوَيُتًًُنإ ثؼًَىيًإ تًَبهُوَّ و صؤساْباصّ ًَْىإ دَو

                                 
، ٔ د. عصــاً 24األزدُ، ص -، عىــا2001ُد. زغــاد الطــٗد، الكــإٌُ الــدٔل٘ العــاً يف ،ٕبــْ ادتدٖــد،  .56

 .285العطٗٛ، املصدز الطابل، ص
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ٓاػتِ، دُْطِ طاسد بًَتُٓاساوَ، َُُٓؾ واٍ يُ ُْٖذَّ دَوَيُت نشد ٖاوثُمياِْ و سديَهخشاوّ 
طُسباصّ و طًاطِ دسوطو بهُٕ، وَى ثُمياِْ ُٓتًَُطِ طُس بُ يًؤنِ سؤرٓاواّ طُسَايُداسّ 

   ِ تةاصَ طُػُطةُْذوو،    و ثُمياِْ واسػؤّ طُس بُ بًؤنِ سؤرٖةُةتِ طؤطًايًظةتِ، دَوَيةُتاْ
 بضووتُٓوَّ بَِ ةيُِْ دسوطو بهُٕ، نُ يُ نؤْطشَّ باْذؤْط سيؼُّ دانىتا.

نؤََُيطاّ ًَْىدَوَيةُتِ ضةُْذئ سديَهخةشاوّ دؤسبةُدؤسّ ًَْىدَوَيةُتِ و ٖةُسيَُِ        .3
دسوطتهشد، نُ َُُٓؾ بَُيطُيُنُ بؤ ثًَىيظتِ سديَهخظتِٓ ثُيىَْذيًُ ًَْىدَوَيُتًًةُنإ. بةؤ   

شدٕ يُ طُسدُّ بىاسَناِْ طةُسباصّ و طًاطةِ و سدؤػةٓبريّ و ٓةابىوسّ و داسايةِ و      ٖاوناسيه
باصسطاِْ و...ٖتذ، و ضةُْذئ سديَهخةشاوّ دًٗةاِْ و ٓاراْظةطُىل تايبةُتِ طةُسبُ ُْتةُوَ        
ًَىدَوَيةُتِ و تُْذسوطةتِ دًٗةاِْ و         يُنطشتىوَنإ دسوطةو بةىوٕ، وَى سديَهخةشاوّ نةاسّ ْ

ِ ًَْىدَوَيُتِ و....ٖتذ، َُُٓؾ ناسيطُسيِ بُسضاوّ ٖةُبىوَ يةُ   يىْظهؤو ٓؤثًَو و باصسطاًْ
 ٖاتُٓٓاساّ سيَظاّ ْىَّ.

نؤََُيِ ًَْىدَوَيُتًِ ٖاوضُسخ طًُايُنِ دياسّ بضووتُٓوَّ سصطةاسوىاصيِ طةُةِْ    .4
بُخؤوَ طشت يُ ٓاطةًا و ٓةُفشيكًا و َُٓةُسيهاّ ةتًٓةِ و دسوطةتبىوِْ دَوَيةُتِ ْةىَّ و،        

إ يُطةةُس ٖاتٓةةُٓاساّ ثشيٓظةةًجِ ْةةىَّ ٖةةُبىوَ يةةُ ياطةةاّ طؼةةتًِ َُٓاْةةُؾ ناسيطةةُسيً
دا، خةُباتِ   1961ًَْىدَوَيُتًذا، يُ ناتًَهذا يُ ثاٍَ ضةَُهِ َةافِ ضةاسَْىوغ يةُ طةاَيِ      

 سصطاسوىاصّ سَوايِ ثًَذساو َاف و ُٓسنِ ياطايِ نُوتُ ُٓطتؤ.
5.      ُ طةُس ٓاطةتِ   ثًَؼهُوتِٓ بُسضةاوّ صاْظةو و تةُنٓؤيؤرياو دؤصيٓةُوَ ْىيًَةُنإ ي

ْاوخؤّ وةت و بؤػايِ ٓامساِْ و دؤصيُٓوَّ ُٓتؤّ و طُيؼنت بُقىَةيِ دَسيانإ و ثًَؼهُوتُٓ 
ثًؼُطاصيًُنإ، واياْهشد يكِ ْىيَِ ياطاّ طؼتًِ ًَْىدَوَيُتِ و سديَظاّ ْىَّ بًَُٓٓاساوَ نُ تا 

 ًَٓظتاؾ بُسدَواَُ.
6.   ِ يةُنًَتًِ طةؤفًُت يةُ     ٖاتُٓ ٓاساّ طًظتَُِ ْىيَِ دًٗاِْ نُ بةُ سدووخةاْ

نؤتايِ ُٖػتاناِْ طُدَّ بًظتَُذا دَطتِ ثًَهشد و يُطٍُ خؤيذا طًُاناِْ دًٗاْطريّ 
و باٖؤصّ دميىنشاطِ و َافِ َةشؤظ و ػؤسدػةِ تةُنٓؤيؤرياو صاًْاسيًةُنإ و ػةُسدّ درَ      
      ُ  تريؤسّ ًَٖٓايُٓاساوَ، بىاسيَهِ ْىيَِ بؤ ياطاّ ًَْىدَوَيةُتِ ًَٖٓايةُ ثةًَؽ نةُ خةؤّ ية
ضُْذئ يل و سديَههُوتٓٓاَُدا دَبًًَٓتُوَ نُ طةؤسداِْ بٓةُسدَتًًإ بُطةُس ٓةُّ ياطةايُو      

 يكُناًْذا ًَٖٓاوَ.
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 : ُْٖذَّ طؤسداْهاسّ نُ بُطُس ياطاّ ًَْىدَوَيُتًذا ٖاتىوٕ 2-2
ُّٓ ياطايُ بُسدَواّ يُ باسّ ثًَؼهُوتٔ و ْىيَهشدُْوَو طؤسداْذايُ، نُ بةُسدَواًَِ ريةاِْ   

 ِ و ثًَذاويظتًًُنإ دَيًَُٗٓٓ ٓاساوَ. َُٓاُّْ خىاسَوَ ضُْذ ةيًَُْهِ ُّٓ بىاسَٕ:َشؤظايُت
صؤسبةةىوِْ رَةةاسَّ ُْٓةةذاَاِْ نؤََُيةةُّ ًَْىدَوَيةةُتِ بُػةةًَىَيُنِ بُسضةةاو.  .1

فشاواْبىوِْ ثًَطُو بىاسّ نةاسنشدٕ و صيةادبىوِْ ناسيطةُسيًإ يةُ طةُس سَوتةِ سووداوو       
 ثًَؼٗاتُ ًَْىدَوَيتًُنإ.

واْبىوِْ ُٓو بابُتاُّْ نُ ياطاّ طؼتًِ ًَْىدَوَيُتِ ضاسَطةُسيإ دَنةات، نةُ    فشا .2
تًُْا دُْط و ٓاػتِ ًْني، بَُيهى ٖاونةاسيِ ًَْةىإ دَوَيُتاًْؼةُ يةُ بىاسَنةاِْ ٓةابىوسّ و       

 تُنٓؤيؤريا و نؤَُةيُتِ و سؤػٓبريّ و...ٖتذ.

باصسطاًِْ ًَْىدَوَيُتِ، بايُخِ دَوَيُتإ بُ َُطُيُناِْ وَى طُػُثًَذاِْ ٓابىوسّ،  .3
سيَىػةةىيَِٓ دابًٓهشدْةةِ نةةاةّ طةةُسَتايِ، ياسَُتًةةذاِْ دَوَيةةُتاِْ تةةاصَ طُػُطةةُْذوو    
نَُهشدُْوَّ نُيًَُٓناِْ ًَْىإ دَوَيُتاِْ دَوَيَُُْذ و دَوَيُتاِْ ٖةُراس و.... صؤس بابةُتِ   

 تشّ ضاسَْىطظاص صياديإ نشدووَ.

اطا يُ نؤتايِ دُْطِ دووََِ دًٗاًًْةُوَ  ًَهُضبىوِْ بابُتِ خؤثشدضُنهشدٕ بؤ ي .4
 ثًَؼهُوتِٓ طُوسَّ بُخؤوَ ديتىوَ.

ُٓو َُتشطًًاُّْ نُ يُ ريٓطُ و طاَاُْ طشوػتًًُنإ بُٖؤّ صيةادبىوِْ ثااةاوَو    .5
دواُْ ٓؤنظًذّ ناسبؤٕ و َاددَّ نًًُةايِ ناسخاْةُ و طةىوتإ و بشديٓةُوَّ داسطةتاُْنإ و      

 وَ سيَظاو يكِ ْىيًَإ ًَٖٓاوَتُ ٓاساوَ.تُقاْذُْوَو....ٖتذ، ديَُٓ ٓاسا

ثًَؼهُوتِٓ صاْظتِ و تُنٓؤيؤرّ و ناسيطةُسيًإ يُطةُس ُْٖةذَّ سيَظةا و ياطةاّ       .6
ًَْىدَوَيُتِ ُٖيُ، يُواُْ طُسوَسيَتِ، ٓاصاديِ دَسيةاواِْ، ٓةاصاديِ دَطةتهُوتِٓ بُسٖةَُِ     

 ..ٖتذ.طشوػتِ، ٓاصاديِ باصسطاًِْ دوَىل، ٓاصاديِ بُناسًَٖٓاِْ ًَٖض و.

باٖؤصبىوِْ َافُناِْ َشؤظ و بُ دًٗاًْبىوِْ بُٖاناِْ َشؤظايُتِ و ضُطةجاْذًْإ   .7
يُْاو بَُيًَٓٓاَُو ثُميآْاَُنإ نُ خاطًُتِ ًًٓضاًًَإ وَسطشتىوَ و تاى بىوَ بُ طُْتُسيَهِ 

 بُ ًَٖضو ناساّ ياطاّ طؼتًِ ًَْىدَوَيُتِ.

  
 : يكُناِْ ياطاّ ًَْىدَوَيُتًِ طؼت2-3ًِ
ػًَىَنِ طؼتًِ دَطىتشَّ يُ ُٖس نىَّ نىٍَََُ ُٖبًَو، يُويَؽ ياطا ُٖيُ. ٓةُّ طىتُيةُ   بُ

بؤ نىََُيطاّ ًَْىدَوَيُتًؽ ساطتُ. دياسَ ياطاّ ًَْىدَوَيُتًِ طؼةتًِ وَنةى ضىاسضةًَىَيُنِ    
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ياطايِ، سىنُِ نىَََُيِ ًَْىدَوَيُتِ دَنات، بُ ػًَىَيُى نُ بُسرَوَْذيِ طؼتًِ نىَََُيطاّ 
دَوَيُتِ بُسدُطتُ بهات، َُُٓؾ وا دَخىاصَّ نُ طىجنإ و ٖاوسديَهِ ُٖبًَو يًَُْىإ ياطا ًَْى

وَى ضىاسضًَىَيُنِ بٓهُيِ سيَظايِ و يًَُْىإ واقًعِ رياِْ سدوَراْةُّ ًَْىدَوَيةُتِ. ُٖسبىَيةُ    
َى ياطاّ ًَْىدَوَيُتِ نُ ثًَؼإ بابُتِ نالطًهِ تًَذابىو، ًَٓظتاؾ طشْطةِ خؤيةإ ُٖيةُ، و   

فًهشَّ طُسسوَسيَتِ، ثًَىيظتِ و صَسوسَتِ وَفاداسّ بُ ثُميآْاَُ، ًْاصثانِ يةُ ُٓجناَةذاِْ   
     ٕ  ًًٓتًضاَُ ًَْىدَوَيُتًًُناْذا. ًَٓظتا ُٓو ياطايُ ضةُْذئ يكةِ ىلَ بؤتةُوَ نةُ ثىختُيةُنًا

 يذَخُيُٓ سوو، يكُ طُسَنًًُناِْ ياطاّ طؼتًِ ًَْىدَوَيُتِ بشيتني يُ:
 (.قإٌُ حكٕم االٌطاُ الدٔلَ٘يُتًِ َافُناِْ َشوَظ )ياطاّ ًَْىدَو .1
 (.الكإٌُ األٌطاٌ٘ الدٔل٘ياطاّ َشوَيِ ًَْىدَوَيُتِ ) .2

 (.الكإٌُ الدٔل٘ ادتٍاِٟ٘ ًَْىدَوَيُتِ )يتاواْهاسٍ ياطا .3
 (.قإٌُ ال ج٠مياطاّ ثُْابُسإ ) .4
 (.  قات الدبمٕواضٗٛقٕاٌم حتهي العياطاّ بُسيَىَبشدِْ ثُيىَْذيًُ ديجًىََاتًًُنإ ) .5
 (. قٕاٌم حتهي الع قات األقتصادٖٛياطاّ بُسيَىَبشدِْ ثُيىَْذيًُ ٓابىوسيًُنإ ) .6
 (.قإٌُ الب٠ٗٛياطاّ ريٓطُ ) .7
 (.الكإٌُ البخسٙ الدٔل٘دَسيايِ ) ياطاّ ًَْىدَوَيُتٌ .8
 (.قٕاٌم حتهي اجملاه ادتٕٙياطاناِْ سيَهخظتِٓ بىَػايِ ٓامساِْ ) .9

 (.قإٌُ المجٕٞ اىل الكٕٕٚ بؤ ًَٖض )ياطاّ ثُْابشد .10
 (.قإٌُ املٍظىات الدٔلٗٛياطاّ سيَهخشاوَ ًَْىدَوَيُتًًُنإ ) .11

 (.قٕاٌم حتهي وطؤٔلٗٛ الدٔلٛياطاّ بُسثشطًاسيَتًِ ًَْىدَوَيُتِ ) .12
م حتهي التطٕٖٛ الطمٗىٛ لمٍصاعاتياطاّ ضاسَطُسنشدِْ ٓاػتًًاُّْ ْانىَنًًُنإ ) .13  (.قٌٕا

 (.قإٌُ املعاِداتاَُنإ )ياطاّ ثُميآْ .14

 (.قإٌُ االتصاالت الدٔلَٗٛ ًَْىدَوَيُتًًُنإ )-طًِ بًَتٍُ و بُ-ياطاّ طُياْذٕ  .15

 (.قإٌُ االزِاب الدٔل٘ياطاّ ًَْىدَوَيُتًِ تريؤس ) .16
دياسَ ياطاّ ًَْىدَوَيُتِ يُطُس فًهشَّ ثُيىَْةذيِ و بُيُنةُوَريإ و َُٖاٖةُْطِ    

ُسايِ و خىدثُطةٓذّ نةُ صيَةرت يةُريَش بةاسّ ياطةاّ       دَوَطتَِ ْةُى ٖةُس يُطةُس تانطة    
ًَْىدَوَيُتًِ نالطًهًذا وا بىوَ. َُُٓؾ ناسيطُسيِ دَبةَِ يُطةُس َُبُطةتُناِْ ٓةُّ     
ياطايُ نةُ ًَٓظةتا بةُ ٓاَةاجنِ طؼةتِ ْةُى تانةُ ٓاَاجنًَةو دَْاطةشيَتُوَ، ٖةُسوَٖا           
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نؤََُةيُتِ و ٓابىوسّ، سديَهخظتِٓ َافُناِْ دَوَيُتإ، ٖاْذاِْ ٖاسيهاسّ سدؤػٓبريّ و 
 بايُخذإ بُ بُسرَوَْذيِ طؼتًِ ًَْىدَوَيُتِ. 

َُٖىو َُٓاُْ ْابَِ ُٓو سداطتًًَُإ يُ ة يًٌََ بهُٕ نُ دَوَيةُتإ يةُ ثُيىَْذيًُناًْاْةذا    
بُػًَىَيُنِ تايبُتِ بُطىيَشَّ بُسرَوَْذّ و طؤص و قاصاجنِ خؤيإ َاََُيُ دَنُٕ، ٖةُسوَٖا  

وَْذيِ تايبُتًإ يُوَدايُ صؤستشئ ػةتًإ بُساَبةُس ثًَةذاِْ نةَُرتئ ػةو،      دَوَيُتإ بُسرَ
 Actions speakهِ بةُسصتش يةُ وػةُنإ قظةُ دَنةُٕ.     دَطو بهُويَو. ناسَنإ بُ دَْطًَ

launder than words . 

يُطٍَُ ُٓوَػذا ياطاّ ًَْىدَوَيُتًِ ًَٓظةتا يةُسدووّ ْةاوَسدؤى، نُطةُناِْ، طشوػةتِ، يةإ       
اَادَنشدٕ و بُسَوثًَؼطىوُْوَ دًةاواصَ يةُو ياطةايُّ نةُ يةُ طةُدَناِْ ثًَؼةرت يةُ         سديَطُّ ٓ

ٓاسادابىو،، طشْطرتئ ُٓو فانتُساُّْ بُػذاسيًإ يُّ طىَسداُْدا نشدووَ دَطُسديَُٓوَ بؤ ُٓو طؤسداْةُ  
دُوُٖسيًُّ نُ يُ ثًَؼهُوتِٓ ياطاّ ثُيىَْذيًُناْذا ٖاتؤتةُدّ بةُسَو دميىنشاتًةُت ضةىوِْ     

 يىَْذيًُ ًَْىدَوَيُتًًُنإ يُ دَسنُوتِٓ نُغ و ةيُِْ تشّ ياطايِ دطُ يُ دَوَيُت.ثُ
 نَُىنىسديًُناِْ ُّٓ ياطايُ :2-4

ياطاّ ًَْىدَوَيُتًِ طؼتِ ضُْذ ةيًَُْهِ ةواصو نَُىنىسديِ تًَذايُ، طشْطرتئ ُٓو خاَيةُ  
 ةواصاُْ َُٓإُْ:

َوَيُت يُ ٓاطتِ ًَْىدَوَيُتِ، ًًٓتًضاّ بُ ياطاّ ًَْىدَوَيُتِ وا دًَطُّ طشتىوَ نُ د .1
صاَُْذّ و خىاطتِ دَوَيُت خؤّ ُْبًَو، َُطةُس   ًٖ  سديَظايُى يُ سديَظاناِْ ْانات نُ بُ سَد

 .57ُٖبًَو -اضتقٍاٞ-ضُْذ سيضثُسديًُى 
ياطاّ ًَْىدَوَيُتِ يُ صؤسباسدا ُْيتىاًْىَ وَى ثًَىيظو بُسَْطاسّ، يةإ سدووبةُسدووّ    .2

ًَؼًًَهاسّ سديَظاناِْ ببًَتُوَ. يةُ تىيَزيُٓوَيُنةذا نةُ طؤظةاسّ تةاميِ ٓةَُشيهِ       ػُسد، يإ ث
طُباسَت بُ دُْط وَى باسيَهِ ًَُٖؼُيِ واقًعِ رياِْ َشؤظايُتِ بةاَلوّ نشدبةؤوَ، سووٕ   

طاٍَ، َشؤظايُتِ  3357ُْوَ، تًُْا دَ ُْوَ بُ ٓاػتِ و تُْايِ رياوٕ، يُ  185بؤتُوَ نُ يُ 
 بُ ٓاػتِ رياوَ. طاٍَ 227تًُْا 
ياطاّ ًَْىدَوَيُتِ بُ ثشانتًو و واقًع دإ بُ ْايُنظاِْ يةًَُْىإ دَوَيةُتإ )يةُ     .3

َُٖىو سدووَناِْ طًاطِ و ٓابىوسّ وطُسباصّ و سدؤػٓبريّ(يُوَ دََِْ و، ُْيتىاًْىَ ضةاسَّ  

                                 
 بهُ.4و3و2ِ . طُيشّ ثاػهؤنا57ْ
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ُتًةذا  ُّٓ طشفتُ بهات و دؤسيَو يًَهٓضيهِ ثًُبُثًُ يُْاو ُْٓةذاَاِْ نؤَةَُيطاّ ًَْىدَويَ  
 دسوطو بهات.

ياطاّ ًَْىدَوَيُتِ ُٖتا ًَٓظتاؾ َاف بُ دَوَيُت دَدات نُ يُ يُى ناتذا سةُسيف   .4
و ْاوبزيىإ بًَو )واتُ دادوَس بًَو يُ نًَظِ تايبةُت بةُ خةىَّ(، نةُ َُٓةُؾ يةُ        -ُْياس –

(،  املطادٚالتداب(، و درَ سديَىػىئَ )املعاومٛ باملقنَُطُيُناِْ تايبُت بُ َاََُيُّ وَنًُى )
و ثطشداِْ ثُيىَْذيًُ ديجًؤَاتًًُنإ...ٖتذ دَسدَنُوٕ و بةؤ يُنالنشدْةُوَّ نًَؼةُيُى يةُ     

 ةيُٕ دادطاّ ًَْىدَوَيُتٌ دَبَِ ةيُُْنإ سَصاَُْذّ دَسبربدٕ.
يُ سدووّ واقًعًًُوَ، ياطاّ ًَْىدَوَيُتِ يُوَ ثؼرتداطتُ نةُ يةُ ُْٖةذَّ ًٓؼةىناسّ      .5

 طتًِ ُْٖذَّ يُ دَوَيُتاِْ )بُتايبُت صهلًَضَناِْ( بُطُسَوَيُ.ًَْىدَوَيُتًذا باَةدَ
ُّٓ بؤضىوْاُْو صياتشيؽ نُ وَى ضاوديَش و يةُ ٖةَُإ ناتةذا وَى ٖاوَةتًًةُنِ ٓاطةايِ      
طىيَبًظتِ دَصطاناِْ ساطُياْذٕ و خظتُٓسووّ واقًعِ طًاطُتِ ًَْىدَوَيُتِ دَبني، يُواُْيةُ  

دؤْطًًُى بُساَبُس ُّٓ ياطايُ دسوطو ببًَو. دَطتذسيَزيهشدٕ تا ساددَيُى ٓاطايِ بًَو نُ دسد
بةةؤ طةةُس دَوَيةةُتاِْ بًًََٗةةض، ثًَؼةةًًَهشدِْ َُسدةةُناِْ ثُميآْاَةةُ و سيَههُوتٓٓاَةةُنإ و  
ثؼتطىيَخظتِٓ َافِ ضاسَْىوطِ طُةٕ و قةؤسخهشدِْ طُسضةاوَناِْ وصَو طةاَاِْ طةُةٕ،     

ًَُٖض دَنات يُطُس سًظابِ ةواص و، دَطتىَسداِْ تؤَُتِ ُٓوَّ نُ ياطا ةيُْطشّ دَوَيُتِ ب
وا يُ ناسوباسّ ْاوخؤّ دَوَيُتاْذا، َُٓاُْو ِٖ تةشيؽ ناسيطةُسيِ ساطةتُوخؤيإ يُطةُس      ْاسَد
ٖؤؾ و ُٖطتِ خَُيو بُطؼتِ ُٖيُ، َُُٓؾ وا دَنات ْآىًََذّ بُساَبةُس ُٓسهاَةُناِْ   

 ُّٓ ياطايُ دسوطو ببًَو.
بىَيهشاوو بُ بُٖاٍ ياطاّ ًَْىدَوَيُتِ، ُّٓ ةيُُْ ْا ٓىًََذيًةُ  بُةّ ويَُّٓ ساطتُقًُّٓ ق

ْاطُيََِٓ، دَوَيُتاِْ دًٗإ بُّ ياطايُ ثابُْذبىوٕ و طُسثًَطًهشدٕ يُ ثشيٓظةًح و سيَظةاناِْ   
ساَيُتِ سيضثُسدو بُدَسٕ، طُدَٖا ثُميآْاَُو سيَههُوتٓٓاَُ نُ صؤس يُ بابُت و َُطةُيُناِْ  

ِ َشؤظًإ تًَذايُ، ُٓو دَوَيُتاُّْ نةُ وارؤيةإ نةشدووَ ثًًَاْةُوَ ثابُْةذ      دًَِ بايُخ و خُياَي
دَبٔ، ُٖس يةُ ضُطةجاْذِْ سَيظةاناِْ ديجًؤَاطةِ و داوانةاسّ و دادطايةُناِْ تايبةُت بةُ         
قُسَبىونشدُْوَّ ُٓواُّْ صياًْإ ثًَهُوتىوَو يُطُس دَوَيُتِ طُسثًَطًهاسيإ طُثاْذووَ نةُ  

ًًَهُوتىو بهاتُوَ. صؤس يُ سيَظاناِْ ياطاّ ًَْىدَوَيةُتِ ٖاتىوُْتةُ ْةاو    قُسَبىوّ ةيُِْ صياْ
ًًَإ نةشدووٕ، ياطةاّ         ياطاناِْ ْاوخؤْ بُ ثًَطُواُْػةُوَ، دادطانةاِْ ٓةُو وةتاْةُ دًبةُد
ًَْىدَوَيُتِ نؤََُيَِ سيَىػىئَ و سيَهاسّ ثًَؼهُػهشدووَ بةؤ يُنالنشدْةُوَوّ ْانؤنًًةُناِْ    
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دًَطُّ خؤيإ طشتىوَ. يُ بةىاسّ دادطةاّ ًَْىدَوَيُتًةذا ٓةُّ ياطةايُ صؤس       ًَْىإ دَوَيُتإ نُ
  .58ضؤتُثًَؽ، يُطٍَُ َُٖىو َُٓاُْدا ُّٓ ياطايُ يُ سَوتِ ثُسَطُْذٕ و ثًَؼهُوتِٓ خؤيذايُ

 : طشفتِ دًَبُدًَهشدِْ ياطاّ ًَْىدَوَيُت2-5ِ
بجشطني نُ نَِ ُّٓ ياطةايُ   يُ ًَاُّْ باطهشدٕ يُ طُسضاوَناِْ ياطاّ ًَْىدَوَيُتِ، دَبَِ

 .59دًَبُدَِ دَنات، ُّٓ سيضثُسداُْ ضني نُ ناس دَنُُْ طُس دًَبُدًَهشدِْ ُّٓ ياطايُ 
 نَِ ياطاّ ًَْىدَوَيُتِ دًَبُدَِ دَنات: يُنُّ:

ثًَؽ ُٖس نُطًَهِ تشّ ياطاّ ًَْىدَوَيُتِ، دَوَيُت يُ سيَطُّ دَصطاناًُْوَ بُسثشطُ يُ  .1
طةايُو نَُتُسخةَُِ دَصطايةُناِْ يةإ ضةاوديَشيهشدٕ بةؤ دًَبةُدًَهشدِْ        دًَبُدًَهشدِْ ٓةُّ يا 

سيَظاناِْ ياطاّ ًَْىدَوَيُتِ، سووبُسدووّ دَوَيُت دَبًَتُوَو بُسثشطًاسيَتِ بُساَبُس نُطُناِْ تشّ 
ًَةشَدا سؤَيةِ         ياطاّ ًَْىدَوَيُتِ َُٖيذَطشَّ، ُٓطُس بُ ثًَطةُواُّْ ٓةُو سيَظةاياُْ سَفتةاسّ نةشد. ي

 اْإ دَسدَنُوَّ نُ دَبَِ دَصطانإ بؤ سىنُُناِْ ُّٓ ياطايُ سيَٓىيَِٓ بهُٕ.ياطاص
نؤََُيُ طًاطًًُنإ نُ بُ َاْاّ ياطةايِ دَوَيةُت ْةني، بةَُيهى يةُ بةاسودؤخًَهِ        .2

تايبُتذا دَطَُةتِ ساطتُوخؤيإ بُطُس طُيًَو يُ ضىاسضًَىَّ ٖةُسيًََُهِ ديةاسيهشاودا دَسدوا،   
  ُ دًَهشدِْ ياطةاّ ًَْىدَوَيةُتِ، وَى ةيُْةُنإ يةُ ساَيةُتِ ْةانؤنِ       دَبُٓ ٖؤيُى بةؤ دًَبة

ضُنذاسّ ْاوخؤ ُٓطُس ُْٖذَّ دَوَيُت داًْإ ْا بُ ةيُُْناْذا، دَبَِ ثابُْةذبٔ بةُ سيَضطشتٓةِ    
سيَظاناِْ ياطاّ ًَْىدَوَيُتِ بُ تايبُت ُٓواُّْ نُ ثُيىَْةذيًإ بةُ بةىاسّ ضةُنذاسّ و بةَِ      

بضووتٓةُوَّ ٓةاصادوىاصيِ طةُةٕ نةُ يُةيةُٕ نُطةُناِْ ياطةاّ        ةيُِْ ُٖيةُ. ٖةُسوَٖا   
 ًَْىدَوَيُتِ داًْإ ثًَذا دَْشَّ بؤ دَطتُبُسنشدِْ َافِ ضاسَْىوغ. 

 دًَبُدًَهشدِْ ياطاّ ًَْىدَوَيُتِ بُ ٖؤّ سيَهخشاوو دَصطا ًَْىدَوَيُتًًُناُْوَ. .3
ِْ سيَظةةاّ ياطةةاّ ( يةُ دًَبةةُدًَهشد اضــتقٍاٞٓةُو ساَيُتاْةةُّ نةةُ بةُدَسٕ )   دووَّ:
ساَيُتُ بُدَسَناِْ دًَبُدًَهشدِْ سيَظاّ ًَْىدَوَيُتِ، نُ دَوَيةُت نةاس بةُ     ًَْىدَوَيُتِ

ثًَطُواُّْ ياطاّ ًَْىدَوَيُتِ يُ بةاسيَهِ تايبُتةذا دَنةات، ثاطةاوّ بةؤ دًًَََٖٓتةُوَ،       
 طشْطرتيِٓ ُٓو ساَيُتاُْ َُٓإُْ:

                                 
(، تعسٖـب اٖمـ٘ ٔزٖـن، داز األاـام ادتدٖـدٚ،      3: ج ِازد اـاُ نـ ُ، الكـإٌُ بـم األوـي       بؤ صياتش بشدواُْ .58
ٔوا بعدِا. ٔ د. زجـب عبـداملٍعي وتـٕل٘، األوـي املتخـدٚ بـم البكـاٞ ٔاأللغـاٞ يف ضـٕٞ التطـٕزات            233ص

 ٔوا بعدِا. 135، ص2005الساٍِٛ، 
 .202لعٍاٌ٘، صد. ابساِٗي ستىد ا .59
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ؤنبىوِْ سيَظايُى يُ طٍَُ طُسوَسيَتًِ طُسوَسيَتِ: صؤس داس دَوَيُت بُ ثاطاوّ ْان .1
دَوَيُتذا، سيَظايُنُ دًَبُدٌَ ْانات، بُةّ ياطاّ ًَْىدَوَيُتِ بُ ٖؤّ ْابابُتِ و َُتشطةِ  
ُّٓ ساَيُتُ، طىَّ بُّ ثاطةاوَ ْةادات، ضةىْهُ دَسطةا بةؤ خؤدصيٓةُوَ يةُ دًَبةُدًَهشدِْ         

 سيَظاناِْ ُّٓ ياطايُ دَناتُوَ.

و: طًظةتَُُ ياطةةايًُناِْ ْةةاوخؤ ٓةُّ باسَيةةإ بُُْٖةةذ   بةاسودؤخِ ضةةاوَسدوآُْنشا  .2
وَسطشتىوَو دادطاّ ًَْىدَوَيُتِ وَى ثشيٓظًجًَهِ ياطايِ طؼتِ داِْ ثًَذا ْاوَ. نُ خةؤّ يةُ   
سووداويَهِ ضاوَسدوإ ُْنشاودا دَبًًَٓتُوَ نُ يُ دَسَوَّ خىاطتِ ةيُْةُنإ، دًَبةُدًَهشدِْ   

 َ.سيَظايُنُ دَناتُ ناسيَهِ نُغ ُْنشد

ساَيُتِ ثًَذاويظتِ: يُ ساَيُتًَهذا نُ دًَبُدًَهشدِْ سيَظايُى بةاسّ دَوَيةُت طةشإ     .3
دَنات و تىػِ َُتشطِ و صياِْ طًاطِ و ٓةابىوسّ و نؤَُةيةُتِ بهةات، ٓةُّ ثشيٓظةًجُ      
ُٓطُسضِ يُ ثشيٓظًجُ طؼتًًُناِْ طًظتَُِ ْاوخؤ دًَِ خؤّ نشدؤتُوَ. بةُةّ يةُ ٓاطةتِ    

َِ يةَُباسَدا دَقًَهةِ تايبةُت و ساػةهاواُْ ٖةُبًَو نةُ         ًَْىدَوَيُتِ قبىٍَ  ًًُْ، بؤيةُ دَبة
 ةيُُْنإ يُطُسّ سيَههُوتنب.

ّ بَُيًَٓٓاَةةُّ ُْتةةُوَ 51ساَيةةُتِ بةةُسطشيِ سَوا: ٓةةُّ ثشيٓظةةًجُ يةةُ َةةاددَّ   .4
يُنطشتىوَناُْوَ ٖاتىوَ، نُ دَوَيةُتاِْ ُْٓةذاّ ن بةُ تةاى و ن بةُ نةؤ َةافِ بةُسطشّ يةُ          

 ُٓطُس بُ ًَٖضّ طُسباصيِ دَطتذسيَزيًإ نشايُ طُس. خؤنشدًْإ ُٖيُ.
 : ناسايِ سديَظاّ ياطاّ ًَْىدَوَيُت2-6ِ

 :60ناسايِ سديَظاّ ياطاّ ًَْىدَوَيُتِ يُطُس طَِ ٖؤناسّ طُسَنِ وَطتاوَ 
فتةاسّ َاََُيةُو َُٖيظةىنُوتِ     .1 طُسضاوَناِْ ياطاّ ًَْىدَوَيُتِ، نُ ضىاسضًَىَّ سَد

 ُٕ.ًَْىدَوَيُتِ دياسّ دَن

بُسَوثًَؼطىوِْ بُٓضُّ ًًٓضاًَةُتِ ياطةاّ ًَْىدَوَيةُتِ، نةُ َُٓةُؾ بةؤ دإ        .2
ثًَذاْإ و ُٖطتِ فُسَاْشدَوايِ دَوَيُتإ دَطُسديَتُوَ نُ دَبَِ سديَض يةُ سىنُةُناِْ ياطةاّ    

 ًَْىدَوَيُتِ بطشٕ.

واياْةُّ دَسٖةُم بةُ ياطةاّ ًَْىدَوَيةُتِ       .3 بىوِْ طًظتًََُهِ طضا بؤ ُٓو ناسَ ْاسَد
َنشئَ، ضىْهُ طضا وا دَنات سيَظاّ ياطةايِ ببًَتةُ سداطةتًًُنِ واقًعةِ و ٖةُس َُٓةُؾ       د

 ٓاَشاصّ دًَبُدًَهشدِْ ياطايُ.

                                 
، 1د.ناشٝ حطَ صبازٖ،، الٕجٗص يف وبادٙٞ الكـإٌُ الـدٔل٘ العـاً، داز القكااـٛ لمٍػـس ٔالتٕشٖـع، ط       .60

 .16 -15، ص ص 2005
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 شروشتى ياشاى طشتيى نيَودةولَةتى
باطهشدِْ طشوػتِ ياطايِ ُٖس طًظتًََُهِ ياطايِ بُ نةاسيَهِ ُٓطةتُّ و ْاديةاس يةُ     

دَوَيةُتِ طؼةتًِ وَى َاًًٖةُت و طشوػةو، ياطةايُنُ      قَُيُّ دَدسيَو. ياطاّ طؼةتًِ ًَْى 
ًَىدَوَيةُتِ بةُسَيىَدَبات )بُتايبةُت دَوَيةُت و         ًَةىإ نُطةُناِْ ياطةاّ ْ ثُيىَْذيًُناِْ ْ
ًَىدَوَيُتًًةُنإ( و يُنةُناِْ تةشّ ٓةُّ ياطةايُ )وَى بضوتٓةُوَّ سصطةاسوىاصيِ         سديَهخشاوَ ْ

ْةةُطشتىوَ، نؤَجاًْةةا فشَسدَطةةُصَنإ يةةا ًْؼةةتًُاِْ و ٓةةُو ُٖسيَُاْةةُّ خىدَىختاسيًةةإ وَس
فشَُْتُوَنإ و.. ٖتذ(. ُّٓ ياطايُ نُ سىنِ بُطُس سدَفتةاس و ثشؤطشاَةِ نُطةُنإ و يُنةُ     
طُسبُخؤيُناْذا دَنات، يُ سدووّ ثشطًُٓوَ ًٖ  يُنًَهًإ دَطُةتِ بُطُس ُٓويرتدا ْاػهَِ، 

 َُٖىويإ ًَهُضِ ياطاّ طؼتًِ ًَْىدَوَيُتني. 
ؤػٓايِ َُُٓدا دَطىتشَّ صؤسبُّ سديَظاناِْ ياطاّ ًَْىدَوَيُتِ )سديَظاّ َُٖاُْٖطِ يُريَش سد

و بُيُنُوَ ريإ و ًَاْطريئ( بؤ سدَفتاسّ نُطُنإ و ٓةُو يُنةُ ياطةايًاُّْ دَنُوْةُ ٓةُّ      
ضىاسضًَىَيُوَ، ُْى )ياطاّ ًًٓضاَِ َادّ و ًَهُضهشدٕ(ّ ُٓونُغ و يُناُْ، تًُْا يُ ضُْذ 

  .61َُذا ُْبًَوباسيَهِ ن
يًَشَدا ثشطًاس دَنشَّ، ٓايا سديَظاناِْ ياطاّ طؼتًِ ًَْىدَوَيُتِ سديَظاّ ياطةايِ دسوطةنت.   
ياطاْاطإ يُّ سدووَوَ بؤضىوًْإ دًاواصَ، ُْٖذيَهًإ دََئًَ سديَظةاّ ياطةايِ دسوطةنت، دَبةَِ     

ابُْةذ دَبًَةو، ُٖػةًاُْ    دَوَيُتإ ثًًَاُْوَ ثابُْذ دَبٔ ُٖسوَى ضؤٕ تاى بُ ياطاّ ْاوخؤوَ ث

                                 
 .25، ه2004، 4د. أمحد أبٕ الٕاا، الٕضٗط يف الكإٌُ الدٔل٘ العاً، داز الٍّطٛ العسبٗٛ، ط .61
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ْهىَيِ يُوَ دَنُٕ نُ ُّٓ ياطايُ، خاوَٕ سديَظاّ ياطايِ ًًٓضاَةِ خةؤّ بًَةو و بَُيطُػةًإ     
  ُٓوَيُ ُٖس سديَظايُى بؤ ُٓوَّ ببًَتُ سديَظاّ ياطايِ ًًٓضاَِ، دَبَِ ُّٓ َُسداُّْ تًَذا بًَو:

 يُ دَطُةتًَهِ ياطاداْاُْوَ دَسضىوبَِ. .1
 ًَبُدًَِ بهات.دَطُةتِ دادوَسّ د .2
 طضاّ بؤ ُٖس نُطَِ ُٖبًَو نُ طُسثًَطِ و ثًَؼًًَهاسّ ُّٓ ياطايُ بهات. .3

ُٓواُّْ ْهىَيِ يُ ُْبىوِْ سديَظاّ ًًٓضاَِ يُ ياطةاّ ًَْىدَوَيُتًةذا دَنةُٕ، دََيةًَٔ ٓةُّ      
َُسداُْ يُّ ياطايايُدا ًْني، بَُيهى سيَظاناِْ ُّٓ ياطةايُ، نؤََُيةُ سديَظةايُنِ سَوػةتًني و     

 طُسثًَطًهشدٕ يُو ياطايُ بُسثشطًاسيَتِ ياطايِ يُطُس ًًُْ.
َِ خاطةًُتِ ُٖيةُ،          ًَىدَوَيةُتِ نؤَةَُي ًَىيظةتُ ٓةُوَ خبُيُٓسدوونةُ ياطةاّ ْ ُٖس بؤيُ ث
طشْطرتيًٓإ ُٓوإُْ نُ ثُيىَْذيًإ بُةيُِْ ُٖيهُىل و بابُتِ و نُطًًُوَ ُٖيُ، نةُ بةُّ   

 :62ػًَىَيُ دَياخنُيُٓ سدوو
 ووّ ُٖيهُيًًُوَ:يُ سد :3-1
ُٓوَ سدووْذَنُيُٓوَ نُ ٓايا ُّٓ ياطايُ َُسدةُناِْ ياطةاداْإ و دادوَسّ تًَذايةُ، ٓايةا      

طضايُنِ سديَهىثًَهِ بؤ ثًَؼًًَهُسإ ُٖيُ، بؤ ُٓوَّ ياطايًبىوِْ بظُتًَٓشيَو؟ يُ خىاسَوَ بُ 
 نىستِ ػشؤظُّ ُّٓ ثشطاُْ دَنُئ:

 دَطَُةتِ ياطاداْإ -1
ُ ياطةةاّ طؼةةتًِ ًَْىدَوَيةةُتِ، ُٓطُسضةةِ يةةُ دَطةةَُةتِ ياطةةاداْاُْوَ يةُو سدووَّ نةة 

 -دَسُْضىوَ، ْاتىاْني بًًََني ُّٓ ياطايُ خاطًُتِ سديَظةاّ ياطةايِ ًًْةُ، ضةىْهُ )تُػةشيع     
ياطاّ داْةشاو(، تانةُ طُسضةاوَّ ياطةاداْإ ًًْةُ، بةَُيهى عةىسف، دادطةاو طشيَبُطةو و          

ٖتةذ، بةُ طُسضةاوَّ ياطةا دادَْةشئَ و خاطةًُتِ       ثشيٓظًجُناِْ يُنظاِْ و ويزداِْ و.. 
ًًٓضاًًَإ ُٖيُ. ُٖسبؤيُ نُ ياطاّ طؼتًِ ًَْىدَوَيُتِ يُ دَطَُةتِ بةاَةٍ ياطةاداْاُْوَ   

 . 63دَسُْضىوَ، ْاتىاْني بًًََني ياطا ًًُْ
                                 

ٔوـا   32، ص1970٘ العاً  ادتصٞ األٔه(، وطبعٛ العـاٌ٘، بغـداد،   د. عبداذتطم الكطٗف٘، الكإٌُ الدٔل. 62
 .26-25بعدِا، ٔد.أمحد أبٕ الٕاا، الٕضٗط يف الكإٌُ الدٔل٘ العاً، املصدز الطابل، ص ص 

: د. الطٗد ستىد الطٗد العىساُ، د. ٌبٗن ابساِٗي ضـعد، ستىـد  ـ٘ وطـس، األصـٕه العاوـٛ       بؤ صياتش بشدواُْ .63
 .59، ص1991ادتاوعٗٛ،  لمكإٌُ، الداز
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يُ ةيُنِ تش ُٓطُس ْهىَيِ يُ ةيُِْ ثؤصَتًعِ ياطاّ طؼتًِ ًَْىدَوَيُتِ بهُئ، ٓاراوَّ 
ىدَوَيُتِ ديَتُ ٓاساوَ، ُٖسبؤيُ ُٓو ثابُْذبىوُّْ نُ بُ سديَظاّ ياطايِ ثُيىَطتُ، بُطىيَشَّ ًَْ

بؤضىوِْ ياطايِ ًَٓظتا، َاْايُنِ قىوَيِ َُعُٓوّ و نؤََُةيُتِ ُٖيُ، ويَشداّ َاْا ػهًَِ و 
 ياطايًُنُّ، واتُ ُٓواُّْ نُ ٌَ بةؤ سدَيظةاّ ياطةايِ بُطؼةتِ دَنةُٕ يةُ ْةاخِ خؤياْةذا        
ُٖطتذَنُٕ ثًَؽ َُٖىو ػتًَو ثابُْذٕ بةُ سديَضطةشتٔ و دًَبةُدًَهشدِْ ٓةُّ ياطةايُ ضةىْهُ       
ثًَىيظتًإ ثًًَُتِ، نُواتُ ثابُْذبىوًَْهِ نؤََُةيُتِ ُٖيةُ، نةُ بُسرَوَْةذيِ ٖةَُىواِْ     

 تًَذايُ، ًٓٓذا ثابُْذبىوِْ ياطايِ ديَو.
َِ سديَهخظتِٓ ًَْىدَوَيُتِ و يُ ةيُنِ تشَوَ تًَبًِٓ دَنُئ نُ ثًَؼهُوتِٓ طًظتُ

نؤْطشَ ًَْىدَوَيُتًًُنإ وَى ُٓوَ وايُ نُ دَطَُةتِ ياطاداْاِْ بؤ طًظةتَُِ ياطةايِ   
ًَْىدَوَيُتِ ًَٖٓابًَتُ ٓاساوَ، ن يُ ػًَىَّ نؤََُيُّ طؼتًِ ُْتُوَ يةُنطشتىوَنإ بًَةو   

ٕ يةُ ضىاسضةًَىَّ ٓةُّ    يإ سديَهخشاوَ ًَْىدَوَيُتِ و نؤْطشَنإ نُ يُ ريَةش ضةاوديَشّ يةا   
 سيَهخشاوَ دَبُطرتئَ.

  دَطَُةتِ دادوَسّ -2

ُْبىوِْ دَطَُةتًَهِ دادوَسّ ناسيطُسيِ ْابًَو يُطُس بىوِْ ياطا، ضىْهُ طشْطِ دادوَس 
تًُْا بؤ دًَبُدًَهشدِْ ياطايُ، ُْى دسوطتهشدِْ، يُسداطتًذا ياطا ثًَؽ بىوِْ دادوَس ُٖيةُ.  

َيُتًِ دادوَسّ ُٖيُ وَى ٓاَشاصيَو بةؤ يُنالنشدْةُوَّ نًَؼةُنإ،    يُةيُنِ تش ياطاّ ًَْىدَو
ًَؼةهُوتىوَ، نةُ يةُ         ًَىدَوَيةُتًؽ ث ًَؼطىوِْ ُّٓ ياطةايُدا بةىاسّ دادوَسيةِ ْ ٍَ بُسَوث يُطُ
َُٓشدؤدا وسدَناسّ و سديَهخظتِٓ صؤسّ تًَذايُ، دَوَيُتإ ْاوبزيىاِْ )تُسهًِ(يإ صاًْىَ، دواتش 

داَةُصساوَ و دادطةاّ دادّ ًَْىدَوَيةُتِ     1899يةُ ةٖةاّ طةاَيِ     دادطاّ دادّ ًَُٖؼُيِ
و دادطاّ دادّ ًَْىدَوَيُتِ يةُريَش طةًَبُسّ ُْتةُوَ يةُنطشتىوَنإ      1920ًَُٖؼُيِ طاَيِ 

ِ     1998و يُ نؤْطشَّ سؤَةاّ طةاَيِ    1945طاَيِ   -يؼةذا دادطةاّ تاواْةُناِْ ًَْىدَوَيةُت
 .64داَُصساوَ International Criminal Courtاحملهىٛ ادتٍاٟٗٛ الدٔلٗٛ 

                                 
: د. محٗد الطعدٙ، وكدوـٛ يف دزاضـٛ الكـإٌُ الـدٔل٘ ادتٍـاٟ٘، وطبعـٛ املعـازف، بغـداد،         بؤ صياتش بشدواُْ .64

ٔوا بعدِا، ٔ د. ضازٙ خمٗن ستىٕد ٔ باضٗن ٖٕضف، احملهىٛ ادتٍاٟٗـٛ الدٔلٗـٛ، بٗـ  اذتهىـٛ،      42، ص1971
 ٔوا بعدِا. 29بغداد، ص
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  طضادإ يُ ياطاّ ًَْىدَوَيُتًذا -3
وَى صاْشاوَ ُٓسنِ طةضا طُسَْتًذاْةُ بةؤ بةاؾ دًَبةُدًَهشدِْ ٓةُوٍَ نةُ يةُ سديَظةا          
ياطايًُناْذا ُٖيُ، واتُ طضا ُٓوناتُ دَطو بُوَصيفُناِْ دَنات نُ ياطا ثًَؼًٌَ نشا. بؤيُ 

واصبىوِْ ناس ْاناتُ طُس بىوِْ ياطا، بةَُيهى نةاس يةُ    ُْبىوِْ طضا يإ تُواوُْبىوِْ يإ ة
سديَهخظتِٓ طًظتَُِ نؤََُةيُتِ دَنات و ًٖ  ناسيطُسيًُنِ يُطُس طةًفُتِ ياطةايِ   

يُطٍَُ ُٓوَػذا يُ ياطاّ ًَْىدَوَيُتًذا طضا ُٖيُ، نُ بُ ػًَىَيُنِ طؼتًِ  65ياطانُ ًًُْ.
 :66دوودؤس طضا ُٖيُ

و تًةزٍ )بةُصؤس طةُثاْذًْإ( يُطَُيةذا ًًْةُ نةُ ضةُْذ        ُٓو طةضاياُّْ نةُ تىْةذ    يُنُّ:
 ػًَىَيُنًإ ُٖيُ: 

 طضا َُعُٓويًُنإ:  .1
صايِ دَسبشديٓةِ ديجًؤَاطةِ،      ُّٓ ػًَىَ طضايُ صؤس داس ػًَىاصَناِْ وَى يؤَةُنشدٕ، ْةاسَد
ثشؤتظتؤنشدِْ سداّ طؼتِ، طُسصَْؼتهشدِْ...ٖتذ يُطَُيذايُ، نةُ نؤْطشَنةإ و سديَهخةشاوَ    

َيُتًًُنإ ٓاسداطتُّ دَوَيُتُ طُسثًَطًهاسَنُّ دَنُٕ. منىوُْ: ناتَِ طُسؤنِ ٖةُسيَُِ  ًَْىدَو
صايِ دايةُ    –طُسؤى باسصاِْ  –نىسدطتإ  يُةيُٕ دؤسز بؤػُوَ ثًَؼىاصّ يًَهشا، تىسنًا ْةاسَد

باَيًؤصّ َُٓشيها يُ ُْٓكُسَو داواّ ػشؤظُّ يًَهشا نُ بؤضِ بُ طًفُتِ طُسؤى ثًَؼىاصّ يةُ  
 صاِْ نشد ؟ بؤؾ طىتِ بَُيِ طُسؤى باسصاٌْ، طُسؤنِ نىسدطتاُْ.باس

 ثطشداْذِْ ثُيىَْذيِ ديجًؤَاطِ:  .2
ًَْىإ دوو دَوَيُت، دؤسيَهُ يةُ طًةُيِ    Diplomacyواتُ بشديِٓ ثُيىَْذيِ ديجًؤَاطِ 

ًَةىإ وياليُتةُ           وطاصْذَ نةُ دَوَيةُتًَهًإ يةُوّ ديهةُّ دَنةات. وَى بشديٓةِ ثُيىَْةذيِ ْ
 ّ ًَٓشإ.1979ىوَناِْ َُٓشيهاو ًَٓشإ يُ دواّ ػؤسػِ يُنطشت
 طضاداِْ داسايِ: .3

َُُٓؾ يُ ُٓجناَِ دآْإ بُ بُسثشطًاسيَتًِ ًَْىدَوَيُتِ يُةيُٕ دَوَيُتًَهُوَ ديَةو نةُ    
طُسثًَطًًُنِ نشدبًَو، دَبَِ قُسَبىوّ ُٓو طُسثًَطًُّ خؤّ بهاتُوَ. ُّٓ طضاياُْ بُ سديَطُّ 

يُ سديَطُّ دادوَسّ يإ يُ ةيةُٕ دادطةاّ دادّ ًَْىدَوَيُتًًةُوَ بشدياسيةإ ىلَ     ديجًؤَاطِ يإ 

                                 
 .60 -58لطٗد عىساُ ٔاصخابْ، املصدز الطابل، ص ص د. الطٗد ستىد ا .65
 ٔوا بعدِا. 29ٔوا بعدِا، ٔ د. عصاً العطٗٛ، ص 38د. عبداذتطم الكطٗف٘، املصدز الطابل، ص .66
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دَدسيَو، منىوُْ، نًَؼُّ يؤنُسبِ يًَُْىإ وياليُتُ يُنطشتىوَناِْ ٓةَُشيهاو يًبًةا، يُطةُس    
 نُوتُٓخىاسَوَّ فشدؤنُّ ثإ َُٓشيهإ.

 طضاداِْ ياطايِ: .4

َُٖيظةىنُوتُ قاْىًًْاْةُّ نةُ طشوػةتًَهِ     نُ دَبًَتُ َُٖيىَػاْذُْوَ يإ وَطةتاِْ ٓةُو   
 ًَْىدَوَيُتًإ ُٖيُ، وَى َُٖيىَػاْذُْوَّ ثُميآْاَُيُى يُبُس ُْبىوِْ َُسدُناِْ.

 تَُبًَهشدٕ  .5
ُّٓ طضاياُْ يُةيُٕ سيَهخشاوَ ًَْىدَوَيُتًًُناُْوَ بشدياسيإ يُطُس دَدسَّ بُثؼتبُطةنت بةُ   

و دووسخظةتُٓوَّ ٓةُو دَوَيُتةُّ نةُ ُٓسنةُناِْ      بَُيطُْاَُّ سديَهخشاوَنُ، وَنى دَسنشدٕ 
َِ ُْنشدووَ. منىوُْ، طتاْذُْوَّ َةافِ دَْطةذإ يةُ دَوَيةُتًَهِ ُْٓةذاّ يةُ ُْتةُوَ         ًَبُد د

 يُنطشتىوَنإ يُ دَسُٓجناَِ سديَضُْطشتٔ يُ ثشيٓظًجُناِْ ُْتُوَ يُنطشتىوَنإ.

 ُٓو طضاياُّْ نُ بُصؤس طُثاْذٕ )ًَٖض(يإ تًَذايُ دووَّ:

ناسَ ثؤيًظًًُنإ: ُّٓ دؤسَ طضايُ ثةًَؽ داَُصساْةذِْ ُْتةُوَ يةُنطشتىوَنإ يةُ       .1
 ياطاّ عىسفِ ًَْىدَوَيُتًذا ُٖبىو.

تؤَيُطُْذُْوَ: بشيتًُ يُ َاََُيُنشدٕ يُطٍَُ ُٓو وَةتُّ نةُ طُسثًَطةِ سديَظةايُنِ     .2
بُطةةتِ ياطةةايِ ًَْىدَوَيةةُتِ نةةشدووَ بُٖةةَُإ ػةةًَىَ بةةُ َُبُطةةتِ وَطةةتاْذِْ يةةإ بَُُ

 قُسَبىونشدُْوَ، َُُٓؾ ضُْذ ػًَىَيُنِ ُٖيُ، يُواُْ: 

داطرينشدِْ طةُسباصّ: داطرينةشدٕ يةُناتِ ٓاػةتِ بةؤ بُػةًَهِ ٓةُو وَةتةُّ نةُ           - أ
 طُسثًَطِ ًًٓتضاًََهِ ًَْىدَوَيُتِ نشدووَ.

طَُاسؤيُنُ نُ ضُْذ دَوَيُتًَو دَوُُْ طُس ُٓو وَةتُّ نُ  طَُاسؤّ ٓاػتًاُْ: - ب
شدووَ، َُُٓؾ بؤ ُٓوَيُ نُ يُ دَوَيُتُناِْ تش دووسّ خبُُْوَ و قُدَغُّ دَطتذسيَزّ ن

 بهُٕ.

ثًَىيظتُ بضاْشَّ ُٓو تؤَيُطُْذُْوَيُّ نُ ًَٖضّ تًَذا بُناسديَو دطُ يُو ساَيُتاُّْ نُ يُ 
وا يةُ قَُيةُّ دَدسيَةٔ و دسوطةتُنُّ ُٓوَيةُ نةُ        بَُيًَٓٓاَُّ ُْتُوَ يُنطشتىوَناْذا بُ ْاسَد

إ نًَؼُناًْإ بُ ٓاَشاصو ػًَؤاصّ ٓاػتًاُْ ضاسَطُسبهُٕ بؤ ُٓوَّ ٓاػتِ و ٓاطايؼِ دَوَيُت
 .67ًَْىدَوَيُتِ ُْنُويَتُ َُتشطًًُوَ

                                 
 يُ بَُيًَٓٓاَُّ ُْتُوَ يُنطشتىوَناْذا ٖاتىوَ:  2يُ َاددَّ  .67
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 طضاداِْ طُسباصّ .3

 ٕ ػةةُ يُةيةةُٕ ُْتةةُوَ     بَُيًَٓٓاَةةُّ ُْتةةُوَ يةةُنطشتىوَنا بةةُناسًَٖٓاِْ ًَٖةةضو ُٖسَد
    ُ ةَُتِ خةانِ دَوَيةُتًَهِ تةش    يُنطشتىوَناُْوَ قُدَغُ دَنةات، نةُ درّ طةُسوَسّ و طة

وا )ّ   (، دووًََةإ  51بُناسبًَٗٓشيَو تًُْا يُطَِ ساَيُتذا ُْبًَو، يُنًَُإ باسّ بةُسطشيِ سَد
ساَيُتِ دًَبُدًَهشدِْ سديَىػةىيَِٓ طةُسنىتهشدٕ يُةيةُٕ ُْٓةذاَاِْ ُْتةُوَ يةُنطشتىوَنإ       

طًًًََُؼًإ بُناسًَٖٓاِْ ًَٖض  بُطىيَشَّ بُػِ سُوتُّ يُ بَُيطُْاَُّ ُْتُوَ يُنطشتىوَنإ،
 يُةيُٕ بضووتُٓوَ سدصطاسوىاصَناُْوَ.

 طضا ٓابىوسيًُنإ:  .4

ًَٓاِْ فؼاسّ ٓابىوسّ و داسايِ بةؤ ْاضةاسنشدِْ وَةتةإ نةُ سدَيةض يةُ ياطةاّ         واتُ بُناسٖ
ًَْىدَوَيُتِ بطشٕ، ناسيطُستشئ دؤسيؽ بشيتًُ يُ طَُاسؤّ ٓابىوسّ نُ دَنشٍَ يُناتِ ػةُسدو  

اػتًؼذا بُناسبًَٗٓشيَو. َُُٓؾ دَوَيُتًَو يُطٍَُ دَوَيُتًَهِ تش بُناسّ دًًَََٖٓةو، يةإ يةُ    ٓ
ضىاسضًَىَّ ُْتُوَ يُنطشتىوَناْذا بُناسديَو، يإ يُ ةيةُٕ سديَهخةشاوَ ُٖسيًَُُناْةُوَ. وَى    

 .1990ُٓو طضاياُّْ خشاُْ طُس عًَشام يُ دواّ داطرينشدِْ نىيَو طاَيِ 
 ًُنإ: طضا تاواْهاسي .5

ُّٓ طضاياُْ يُ دُْطِ دووََِ دًٗاًًُْوَ دَسنُوتٔ، ناتَِ دادطا، دادطاّ ْةؤسْربط  
بؤ طُوسَ يًَجشطشاواِْ َُٖيطريطًَُٓساِْ دُْطِ دووََِ دًٗةإ،   1946و تؤنًؤ  1945

بؤ طُساِْ ٓاَيُةإ و يابةإ، داْةشا. نؤػؼةِ ًَْىدَوَيةُتِ يُطةٍَُ داَُصساْةذِْ ُْتةُوَ         
سدَواّ بةىو بةؤ ٓةُوَّ بَُٓايةُنِ بةاؾ بةؤ طًظةتَُِ ًَْىدَوَيةُتِ         يُنطشتىوَنإ بُ

تاواْهاسّ ًَُٖؼُيِ دابَِٓ و ُّٓ دوو دادطايُ بىوُْ بَُٓاّ طةُسَنِ ٓةُّ َُبُطةتُ.    
 منىوُّْ ضُْذ دادطايُى:

                                                                            
ؤنًةُ ًَْىدَوَيُتًةُناًْإ يةُناليِ بهُْةُوَ     / َُٖىو ُْٓذاَإ دَبَِ بةُ ٓةاَشاصّ ٓاػةتًاُْ ْان   3بشدطُّ   -

 بُػًَىَيُى نُ ٓاػتِ و تُْايِ و   دادّ ًَْىدَوَيُتِ سووبُسدوّ َُتشطِ ُْناتُوَ.
/  ُْٓذاَإ يُ ثُيىَْذيُ ًَْىدَوَيُتًُناًْاْذا ْابَِ ُٖسدَػُّ بُ ناسًَٖٓاِْ ًَٖض بهةُٕ يةإ در بةُ    4بشدطُّ  -

ُٖس دَوَيُتًَو يإ بُ ُٖسػًَىَيُنِ تةش بةُناسّ بًَةٓٔ نةُ يةُ طةٍَُ        طُةَُتِ خاى و  طُسبُخؤيِ طًاطِ
 ٓاَاجنِ ُْتُوَ يُنطشتىوَناْذا ْانؤى بًَو.
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 . دادطاّ تاواْهاسيًُ ًَْىدَوَيُتًًُنإ:1

ش يُ ثُجنا طاَيِ خاياْذ، يًزُّْ دواّ ُٖوَيًَهِ صؤسو بًَىضاِْ نؤََُيِ ًَْىدَوَيُتِ نُ صيات
ًَىدَوَيُتًًةُنإ          تِ بةؤ دادطةاّ تاواْهاسيًةُ ْ ًَىدَوَيةُتِ ثةشدؤرَّ ثشدؤطشاَةِ بٓةُسَد ياطاّ ْ
تُواونشدو ثًَؼهُػِ خىىل ضٌ و ْؤيَُِ نؤََُيُّ طؼتًِ ُْتُوَ يُنطشتىوَناِْ نةشد. يةُ   

يُ َتُاْةُّ وَسطةشت و يةُ    يُ نؤْطشَّ سؤَا ثشدؤطشاَِ بُٓسدَتِ ُّٓ دادطا 1998متىصّ  17
 َوَ نُوتؤتُ واسّ دًَبُدًَهشدُْوَ. ُّٓ دادطايُ يُ ضُْذ تاواًَْو دَسدواًَْو:2002طاَيِ 
 .)تاواِْ يُْاوبشدِْ بُنؤٍََُ )دًٓؤطايذ 

 .ِتاواِْ در بُ َشؤظايُت 

 .تاواُْناِْ دُْط 

 .ّتاواِْ دورَٓهاس 

     نُسَناًْؽ يةُ ٓايٓةذَدا   ُٖسوَٖا نؤْطشَ سايظجاسد نُ تةاواِْ تةريؤسو َةاددَ طةشد
 68ثًَٓاطُ بهشئَ.

 . دادطاّ تاواْهاسيًُ تايبُتًًُنإ: 2

يُ دواّ سووخاِْ يُنًَتِ طؤظًُت و يُطٍَُ دَطتجًَهِ طًظتَُِ ْىيَِ دًٗاِْ و، يُطٍَُ 
ًَجشطةًُٓوَو          باػٓاخبىوِْ بةاٖؤصّ دميىنشاتًةُت و َةافِ َةشؤظ، دوو دادطةاّ تايبةُت بةؤ ي

إ بُ ُٓجناَذاِْ تاواِْ ًَْىدَوَيُتِ ٖاتُٓ ٓةاساوَ. تايبُمتُْةذيِ ٓةُّ    دادطايًهشدِْ تؤَُتباس
دوو دادطايُ طٓىوسداسَ، يُ سووّ ػىئَ و سووداِْ تاواُْنُو ناتِ تاواُْنةُ. يُواْةُ دادطةاّ    

، نُ تايبُتُ بُ يًَجشطشيُٓوَ يُ 1993تاواْهاسيِ ًَْىدَوَيُتًِ تايبُت بُ يؤطظالظًا يُ طاَيِ 
تاواِْ در بُ َشؤظايُتِ، يُطةُس بٓةَُاّ نىػةنت و يةُْاوبشدٕ و نؤيًةُنشدٕ و       ُٓجناَذَساِْ

ساطىاطنت و بُْذنشدٕ و ُٓػهُجنُدإ و دَطتذسيَزّ طًَهظِ و ضُوطاْذُْوَ يُبةُس ٖؤيةُناِْ   
 طًاطِ و ُْرادّ و ٓايًِٓ و ناسَ ْاَشؤظايُتًًُناِْ تش.

بؤ دادطايًهشدِْ ُٓو نُطاُّْ نةُ   ،1994ُٖسوَٖا دادطاّ ًَْىدَوَيُتًِ سواْذا يُ طاَيِ 
 69بُسثشطًاسبىوٕ يُ نشدَوَناِْ يُْاوبشدِْ بُنؤََُيِ ُْرادّ و ثًَؼًًَهاسيًُناِْ تش.

                                 
 6، ص2004، 1: د. ستىٕد غسٖف بطٌٕٗ٘، احملهىٛ ادتٍاٟٗٛ الدٔلٗٛ، داز الػسٔم، طبؤ صياتش بشدواُْ .68

 ٔوا بعدِا.
 .2005٘ ادتٍاٟ٘، وطبعٛ القكااٛ، ازبٗن، د. حطم الػٗخ تْ البالٗطاٌ٘، الكطاٞ الدٔل .69



 64 

 :لطىاُا –طُسَْتِ  .6

بشيتًًُ يُو بَُيًَُّٓ دَوَيُتًَو يُ ثُميآْاَُيُى دَيذا طُباسَت بُ طُسَْتِ دًَبُدًَهشدِْ 
 تِ صاٍَ بىوٕ بُطُس ثًَؼًًَهشدِْ ُٓو ًًٓتًضاَُدا. ًًٓتًضاًََهِ ًَْىدَوَيُتِ، يإ طُسَْ

يَُُػذا دَسدَنُويَو نُ سيَظاناِْ ياطاّ ًَْىدَوَيُتِ طؼتًِ، سيَظاّ ياطايني و ٖةَُىو  
َُسدُناِْ ياطايًبىوًْإ تًَذايُ. ُٖسوَٖا دَطَُةتًَهِ ًَْىدَوَيُتًِ طؼتًِ ُٖيُ نُ ٓاػتِ 

يَضطشتٔ يُ سيَظاناِْ َظؤطُس دَنا يُطةُس ٓاطةتِ دًٗةإ    و تُْايِ ًَْىدَوَيُتِ دَثاسيَضَّ و س
دَوَيُتإ يُ دَطتىوسَناًْاْذا داًْإ بةُ سيَظةاناِْ ياطةاّ     70ُٓويؽ ُْتُوَ يُنطشتىوَناُْ.

ًَْىدَوَيُتًِ طؼتًذا ْاوَ طُسَسداّ بشدواْاَُ فُسًًَُ دوو قؤَيِ و ضُْذ قؤَيًُنإ و يُسيَطةُّ  
 دادطاّ ًَْىدَوَيُتًًؼُوَ.

 يُ سووّ بابُتًًُوَ: :3-2
ُٓو ياطايُ بُوَ دًادَنشيَتُوَ نُ ياطايُنِ ثًَؼهُوتىوَو ناسدَنةات بةؤ ٓةُوَّ يُطةٍَُ     
طؤسداُْناْذا بشدوات و ثُيىَْذيًُناًْؽ تًُْا طًاطِ ْني بَُيهى ٓابىوسّ و سؤػٓبريّ و...ٖتذ، 

 ٕ نشد.ُٖسوَٖا ضىاسضًَىَّ ياطانُ ضُْذئ بىاس دَطشيَتُوَ وَى ثًَؼرت بامسا
 يُ سووّ ةيُِْ نُطًًُوَ: :3-3

ًَىإ دَوَيُتإ سيَهٓاخةات بةَُيهى نُطةِ تةشّ ياطةايِ ُٖيةُ نةُ بةُ          تًُْا ثُيىَْذيِ ْ
ػًَىَيُنِ بُسدَواّ يُ طُس ػاْؤّ ًَْىدَوَيُتًذا خؤيإ منايؽ دَنُٕ و ناس يُ طُس ةيًَُْو يإ 

 صياتشّ ناسَ ًَْىدَوَيُتًُنإ دَنُٕ.
 

 
 

 

 

 

 

 

                                 
 .77د. عم٘ صادم أبٕ ِٗف، الكإٌُ الدٔل٘ العاً، املصدزالطابل، ص .70



 65 
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 لقةكانى ياشاى طشتيى نيَودةولَةتى
بُطىيَشَّ ضُْذ ثًَىَسيَهِ طُسَنِ، دَنشَّ سيَظاناِْ ياطاّ ًَْىدَوَيُتِ طؼتًِ بؤ ضةُْذ  
يكًَةةو دابةةُؾ بهةةشئَ، ضةةُْذ سيَىػةةىيًََٓو بةةؤ ٓةةُّ دابُػةةهشدُْ ُٖيةةُ، ًَُٓةةُ دوو ػةةًَىاص  

يَشَّ بابُتةُناِْ، دووًََةإ   َُٖيذَبزيَشئ، يُنًَُإ دابُػهشدِْ ياطةاّ ًَْىدَوَيةُتِ بةُطى   
 بُطىيَشَّ ضىاسضًَىَّ دىطشافِ:

 يُنُّ: دابُػهشدٕ بُطىيَشَّ بابُتُنإ
 بُ طىيَشَّ بابُت، ُّٓ ياطايُ ضُْذ يكًَهٌ َُُٖدؤسّ ُٖيُ، نُ طشْطرتيًٓإ َُٓإُْ:

 ياطاّ ًَْىدَوَيُتِ بؤ َافُناِْ َشؤظ  -1
ُ َاََُيُنشدٕ يُ ضىاسضًَىَّ دَوَيُتذا تًَطُيؼتِٓ دًٗإ يُ ثًَؽ طُدَّ بًظتُّ وابىو ن

يُطٍَُ ٖاوةتًإ يُ دَسَوَّ ضىاسضًَىَّ ياطاّ ًَْىدَوَيُتًًُ. بَُةّ نؤََُيِ ًَْىُْتُوَيِ ُٖس 
يُ دُْطِ يُنَُِ دًٗاُْوَ صياتش دَسنِ بُوَنشدووَ نةُ دَبةَِ ةْةِ نةَُِ طةُسَْتِ بةؤ       

شؤظ بىوٕ بُ دًَِ بايُخِ ياطاّ طؼتًِ ثاساطتِٓ َافُناِْ تاى ُٖبًَو، يَُُوَ َافُناِْ َ
ًَْىدَوَيُتِ، بُو ثًًَُّ نُ ُّٓ َافاُْ طشوػتِ و بُٓسدَتني بُ صاتةِ نُطةايُتًِ َةشؤظ و بةؤ     

  71َُٖىوإ وَى يُنٔ و ثابُْذبىوٕ بُ سيَظاناِْ َافُناِْ َشؤظ ُٓسنُ.

يذَنشَّ، ضةىْهُ  يُ سداطتًذا ُّٓ تًَطُيؼتُٓ بؤ َافُناِْ َشؤظ يُ ًََزووّ ٖاوضُسخذا بُد
ضُْذئ ياطا يُ دَوَيُتاِْ ثًَؼهُوتىو بؤ ثاساطتِٓ َافةُناِْ َةشؤظ )بةؤ ٖةاوةتِ خؤيةإ(      

                                 
بؤ صاًْاسّ طظُباسَت بُ ًََزووّ َافُناِْ َشؤظ، بشدواُْ: َافُناِْ َشؤظ، يُ ببونشاوَناِْ َُنتُبِ ْاوَْةذّ   .71

، ٔ د. ابـساِٗي امحـد   1996، 23إ، ضاثِ يُنةُّ، ديشاطةُّ رَةاسَ    ديشاطات و تىيَزيُٓوَ، ثاستِ دميىنشاتِ نىسدطت
 ٔوا بعدِا 21، ص2007خمٗفٛ، األلتصاً الدٔل٘ باحرتاً حكٕم األٌطاُ ٔحسٖاتْ األضاضٗٛ، داز ادتاوعٛ ادتدٖدٚ، 
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ٖاتُٓٓاساوَ. دياستشيِٓ ٓةُو ساطُياْذْاْةُ نةُ ناسيطةُسيًإ يُطةُس سَوتةِ بُياطةايًهشدِْ        
 72َافُناِْ َشؤظ ُٖبىوَ، َُٓإُْ.

 ُػًَىَّ بشدواْاَُ دَسضىوٕ.: نُ يُ دَطتجًَهذا بساطُياْذُْناِْ ًٓٓطًرتا -أ
 بشدواْاَُّ َاطٓا ناستُ  .1

داسّ بؤد دسا، ناسيطُسيِ صؤسّ يُطةُس طةُسبُخؤيِ    1215َُصُْ يُ طاَيِ  ُّٓ بشدواْاَُ
طُةٕ داْاوَ، نؤنشاوَو تُواونُسّ ساطُياْذُْناِْ تشّ ثًَؽ خؤٍ بةىو و ثشيٓظةًجًَهِ صؤسّ   

 َشؤظذؤطتاُّْ تًَذابىو.
 إ:طَُةَيُْاَُّ َافُن .2

ص ٖاتُٓاساوَ، بؤ بُسدُطتُنشدِْ َافِ بُػذاسيِ ثُسيَُإ 1628ُّٓ ساطُياْذُْ يُ طاَيِ 
و ُٓجنىوَةةُِْ )باصسطةةإ و صَويةةذاسَنإ( يُطةةُس سَصاَُْةةذّ بشديةةاسدإ يُطةةُس داْةةاِْ بةةاز 

 ػاْبُػاِْ ثادػا.
 ساطُياْذِْ َافُنإ: .3

ذُْ َةُيًو ْةاتىاَِْ بةُبَِ ثشطةِ     يُنًَهُ يُ طشْطرتئ ساطُياْذُْنإ، بُثًَِ ُّٓ ساطُياْ
ٖاوةتًإ قاْىٕ دَسبهات و دًَبُدًَِ بهات يإ َُٖىاسّ بهات. واتةُ طةُسوَسيِ تُػةشيعِ    
ّ نُ ثاػا يُ َُٖىو باسَناْذا دَبًَو ثشطِ ٖاوةتًإ  دَطتىوسيِ ًٓٓطًرتا طُيؼتُ ُٓو باوَسَد

ِ فشاوإ و سيَضيَهِ ػايظتُتشّ بةُ  بهات و سايإ وَسبطشيَو، بُثًَِ ُّٓ ساطُياْذُْ دَطَُةتًَه
 تانُنُغ دسا.

 :1648ساطُياْذِْ خُةفُت  .4

ْاوَسدؤنُنُّ بشيتِ بةىو يةُ طةٓىوسداسنشدِْ دَطةُةتِ ثاػةا، طةُسوَسَيتًِ قةاْىوٕ و         
سانًًُُت، طُسَْتِ بؤ َافُناِْ َشؤظ، دياسيهشدِْ َاف و ُٓسنُنإ، داوانشدِْ ٓاصادّ بؤ 

 يَُإ يُ َُبُطتُ طُسَنًًُناِْ ُٓو ساطُياْذُْ بىوٕ.تانُنإ و دًَطرينشدِْ ثُس
 ساطُياْذُْناِْ وياليُتُ يُنطشتىوَناِْ َُٓشيها: -أ 

وياليُتُ يةُنطشتىوَناِْ ٓةَُشيها يةُ بةُسيتاًْا سصطةاسّ بةىو        1776ّ تَُىصّ 14يُ 
 طُسبُخؤيِ خؤّ وَسطشت.طشْطرتئ ساطُياْذُْناِْ تايبُت بُ َافُناِْ َشؤظ َُٓإُْ:

                                 
، 2004، ازبٗـن،  1د. جباز صابس تْ، الٍظسٖٛ العاوٛ ذتكٕم األٌطاُ، وٍظىٛ ٌػـس القكااـٛ الكإٌٌٗـٛ، ط    .72

 .2005، 1ٔد. ستىد ٖٕضف عمٕاُ ٔ د. ستىد خمٗن املسض٘، الكإٌُ الدٔل٘ ذتكٕم األٌطاُ، داز القكااٛ، ط
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 ْذِْ طُسبُخؤيِساطُيا .1

يُنًَهُ يُ طشْطرتئ ُٓو ساطُيُْشاواُّْ نُ يُطٍَُ طُسبُخؤيِ َُٓشيها داسديإ بؤ دسا، نُ 
باغ يُ طُسوَسيِ طٍُ و ٓاصاديًُ طؼتًًُناِْ تاى دَنات. طشْطرتيًٓإ ُٓطُس َافُناِْ طٍُ 

 ثًَؼًًَهشإ، طٍُ َافِ ياخًبىوِْ ُٖيُ. 
 :1791 – 1776( اذتكٕمغسٖعٛ ساطُياْذِْ ياطاّ َافُنإ ) .2

دواّ ُٓوَّ دَطتىوسّ َُٓشيها داْشاو ضُْذ داسَّ َُٖىاس نشا، ْاوَسدونِ ُّٓ ساطُياْذْةُ  
باغ يُ ٓاصاديِ تاى و ٓاصاديِ بريوباوَسدو ًَُْٖؼنت و قُدَغُنشدِْ نؤياليةُتِ و ديةاسيهشدِْ   

اِْ دَنةات.  ػًَىاصّ سيَهخظتِٓ ًَٖضّ طةُسباصّ و َُسدةُناِْ ٖةَُيطشتِٓ ضةُى و دؤسَنة     
َُٓاُْ طشْطرتئ ُٓو ساطُياْذْإُْ نُ يُ دَطتىوسّ َُُٓسيهادا بةاغ يةُ ٓةاصادّ و َةاف و     

 ُٓسنُناِْ َشؤظ دَنُٕ.
 داسدْاَُّ فُسَْظا -ب 

اَُّ َافُناِْ َشؤظ و ٖاوةتِ فُسَْظةِ ساطُيةُْشا، ٓةُو     1789ّ ٓابِ 26يُ  دا داسْد
اَُيُّ ثًَؼىو بُ ثًَؼهُوتىوتش دادَْشيَو و ناسيطُسيِ صؤسّ ُٖبىوَ يُطُس َشؤظايُتِ و  داسْد

اَُيُ ساطُيُْشا:   يُطُس ُٖطو و طؤصّ طُةٕ. يُريَش ناسيطُسيِ دوو ٖؤناسدا ُّٓ داسْد
ْظِ نةُ يةُ    .1 ناسيطُسيِ سدؤػٓفًهشَنإ: فُيًُطىوف و ٖضسَُْذاِْ ُٓوسوثِ و فُسَد

تًَش و..ٖتةذ ٖةُويَِٓ   ٖاتبىوُْ َُيذإ وَنى يؤى و سدؤطؤ و َؤْتظهًؤو ظةىيَ  18و 17طُدَّ 
ْظِ بىوٕ. ػِ فُسَد  َُٖيطريطاِْ ػؤسَد

طُػُطُْذِْ ضًِٓ ْاوَساطو يُ سدووّ طًاطةِ و نؤََُةيةُتِ و ٓابىوسيًةُوَ نةُ      .2
اَُ ًََزوويًُ. ؾ و ساطُياْذِْ ُّٓ داسْد   73َُٓاُْؾ بىوُْ ٖؤّ َُٖيطريطاِْ ػؤسَد

يُطُس بابةُتِ َافةُناِْ    دا دُخو 1/12/1942يُ نؤْطشَّ ُْتُوَ يُنطشتىوَناْذا يُ 
دا طُسؤنِ َُٓشيها سوصفًو يُ ْاَُيُنًذا بؤ نؤْطشيَع باطِ 1941َشؤظ نشايُوَو يُ طاَيِ 

ُٓوَ دَنات نُ يُ ثُيىَْذيًُ ًَْىدَوَيُتًًُناْذا َُطُيُناِْ تايبةُت بةُ َافةُناِْ َةشؤظ،     
 دًَِ بايُخِ وياليُتُ يُنطشتىوَناِْ َُٓشيها دَبٔ.

َُطُيُناِْ َةافِ َةشؤظ يةُ ضىاسضةًَىَّ دَطةُةتُناِْ ْةاوخؤّ        َوَ،1945يُ طاَيِ 
دَوَيُتاْذا قُتًع َُْاوٕ، بَُيهى بىوُْتُ دًَةِ بايةُخِ نؤَةَُيِ ًَْىدَوَيةُتِ و داَةُصساوَ      

                                 
 16، ص 2004: د. حطاُ ستىد غفٗل العاٌٜ، ٌظسٖٛ اذتسٖات العاوٛ حتمٗن ٔٔ،اٟل، جاوعٛ بغداد، بشدواُْ .73
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ياطايًُنإ. بَُيًَٓٓاَُّ ُْتُوَ يُنطشتىوَنإ ٓاػتِ طًاطِ و نؤَُةيُتِ يةُْاوخؤّ ٖةُس   
بُ بريؤنُّ سديَضطشتٔ يُ َافُناِْ َشؤظ و َةافِ طةُةٕ بةُ     دَوَيُتًَو و يُ ٓاطتِ دًٗاًْؼذا

طتؤتُوَ. ُّٓ نؤْظًَجتُ يُّ بشدواْاَاُْدا ٖاتىوَو بًًُٓتًضاًََهِ ًَْىدَوَيةُتِ داْةاوَ يُطةُس    
ػاِْ دَوَيُتاْى يُ ناتِ ثًَؼًًَهشدًْإ بُ َاف و ُٓسى و بُسثشطًاسيًَتِ نؤََُيِ ًَْىدَوَيُتِ 

  74دإ بهات بؤ ثاساطتِٓ َافُناِْ َشؤظ.دادََِْ نُ دَطتًَىَس
(ّ بَُيًَٓٓاَُّ ُْتُوَ يُنطشتىوَناْذا ٖاتىوَ: ثًَىيظتُ ُْتُوَ 1ُٖسوَنى يُ َاددَّ )

يُنطشتىوَنإ ناس بؤ سديَضطشتِٓ َافُناِْ َشؤظ و ٓاصاديًُ بٓطًُٓيًُناِْ طةُسدُّ خةَُيو   
ٕ يًَُْىإ ثًاوو ٓافشَتذا بهات، يةُّ  بُبَِ دًاواصّ سدَطُصو صَإ و ٓايني و بُبَِ دًاواصيهشد

ثًَٓاوَػذا بةؤ بُسدُطةتُنشدِْ سديَضطشتًَٓهةِ ًٓذةابِ يةُ َافةُناِْ َةشؤظ، ُٓجنىوَةُِْ         
َوَ يُ سيَطُّ يًزُّْ َافُناِْ َشؤظُوَ، نؤػؼةِ  1946ٓابىوسيِ و نؤََُةيُتِ يُ طاَيِ

فُناِْ َشؤظ بطشْةُوَ.  نشدووَ بؤ ُٓوَّ بطاتُ سديَهُوتٓٓاَُّ دؤساودؤس نُ ةيُُْناِْ َا
دا داسدّ دًٗةاًِْ   1948ّ ناْىِْ يُن10َُِنؤََُيُّ طؼتًِ ُْتُوَ يُنطشتىوَنإ يُ 

َافُناِْ َشؤظِ سداطُياْذ بُبَِ دروَطتاِْ ُْٓذاَإ و بةُبَِ دَْطةذاِْ ُٖػةو دَوَيةُتِ     
ّ )ناَجِ طؤظًُت و يؤطظالفًاو عُسَبظتاِْ طعىدّ و خىاسووّ ُٓفشيكًا(، ُْٖطاوّ دووَ

بىو بُ ْاوّ ُٖسدوو ثةُمياِْ ًَْىدَوَيةُتِ بةؤ َافةُ      1966داسدػتِٓ ثُميآْاَُناِْ طاَيِ 
َةةُدَِْ و طًاطةةًًُنإ، َافةةُ سدؤػةةٓبريّ و ٓةةابىوسّ و نؤََُةيُتًًةةُنإ و ثشوتؤنةةؤَيِ 
ٓاسَصووَُْذاُّْ َافُ َُدَِْ و طًاطًًُنإ، نُ َُٓاُْ بُطُسيُنُوَ ياطاّ ًَْىدَوَيُتًِ 

  75َشؤظ ثًَهذيَٓٔ.َافُناِْ 
َُٓشدؤ طُسضاوَناِْ ياطاّ ًَْىدَوَيُتًِ َافةُناِْ َةشؤظ بةُ ػةًَىَيُى فةشاوإ بةىوٕ و       
سديَهخشاوٕ، نُ ُّٓ ياطايُ، سدَيظةا ًًٓضاًًَةُناِْ خةؤّ ىَل وَسدَطشَيةو و دابةُؾ دَبةٔ بةؤ        

ًَىدَوَيُتِ، طُسضاوَّ سدَمسِ )طُسَنِ(و ْاسدَمسِ. طُسضاوَ سدَمسًًُنإ بشيتني يُ طُسضاوَّ ْ
طُسضاوَّ ُٖسيَُِ و طُسضاوَّ ٓةايًِٓ. طُسضةاوَّ ًَْىدَوَيةُتِ، ثًَهةذيَو يةُ طُسضةاوَّ       

                                 
 بشدواُْ: بَُيًَٓٓاَُّ ُْتُوَ يُنطشتىوَنإ َاددَناِْ: .74
 1، 4 ،6 ،10 ،11 ،13 ،14 ،24 ،25 ،34 ،39 ،55 ،56 ،60 ،62 ،68 ،72 ،76.) 

د. عبدالهسٖي عمٕاُ خط ، الٕضٗط اٜ الكإٌُ الدٔل٘ العاً، الهتاب القالـل، حكـٕم االٌطـاُ، وهتبـٛ      .75
 .1997، 1القكااٛ ٔالٍػس ٔالتٕشٖع، ط
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دًٗاِْ نُ ثًَهذيَو يُ بشدواْاَُّ طؼتًِ )نُ َُٖىو يإ صؤسبُّ َافُناِْ َشؤظ دَطشيَتُوَو 
( (International Bill of Human Rightsيُدًاتِ ػُسيعُّ طؼتًِ َافُناِْ َشؤظُ 

 1966بشيتًًُ يُ بشدواْاَُّ ُْتُوَ يُنطشتىوَنإ و ُٖسدوو ثُمياِْ ًَْىدَوَيةُتًِ طةاَيِ   نُ 
نُ يَُُو ثًَؽ ٓاَارَيإ بؤ نشا(، بشدواْاَُّ تايبُت )نُ تايبُتُ بُ َشؤطُيًََهِ ديةاسيهشاو  

شاو وَى رٕ، َٓذاٍَ، بُطاَةضىو، نَُُْٔذاّ، ثُْابُس،...ٖتذ، يإ تايبُتُ بُ َةافًَهِ ديةاسيه  
وَى سديَههُوتٓٓاَُناِْ ًَُْٖؼتِٓ نؤيًَُ و ُٓػهُجنُدإ و...ٖتذ، يإ ُٓو َافاُّْ نةُ يةُ   
ساَيُتًَهِ دياسيهشاودا ُٖٕ وَى سديَههُوتُٓٓناِْ تايبُت بُ َافُناِْ َشؤظ يُ ناتِ ْانؤنِ 
و ًَُالْةةَِ ضةةُنذاسيًُناْذا، ن ًَْىدَوَيةةُتِ بةةٔ يةةإ ْةةاوخؤيِ(. طُسضةةاوَّ ٖةةُسيَُِ وَى 
سديَههُوتٓٓاَةُّ َافةُناِْ َةشؤظ يةةُ سديَهخةشاوَ ُٖسيًًَُةُنإ وَى بشدواْاَةُّ دَوَيةةُتاِْ       

 ُٓجنىوَُِْ ُٓوسوثا. 
طُسضاوَّ سدَمسًِ دووَّ، طُسضاوَ ًْؼتُاًًُْنأْ نُ بشيتني يةُ دَطةتىوس و ٓةُو ياطةا     

 إ تًَذايُ. داْشاوَ ًْؼتُاًًْاُّْ نُ دَقِ دؤساودؤسّ تايبُت بُ ثاساطتِٓ َافُناِْ َشؤظً
ًَةو بةُثًَِ خةؤّ سؤَيةِ ٖةُبىوَ يةُ          ًًَُّ، طُسضاوَّ ٓايًًًٓةُ. ٖةُس ٓايًٓ طُسضاوَّ ط

  76بُسَوثًَؼربدِْ سَوتِ َافُناِْ َشؤظ. ُٖس طَِ طُسضاوَّ طُسَوَ تُواونُسّ يُنرتٕ.
و يُريَش سدؤػٓايِ ُّٓ ػًهشدُْوَيُدا، دََيًَني َافُناِْ َشؤظ ٖاوبُػًًُنُ يًَُْىإ دَوَيُت 

نؤََُيِ ًَْىدَوَيُتِ و سديَهخشاوَ ًَْىدَوَيةُتِ و ُٖسيًًَُةُنإ و تانُناْةذا و ثًَؼةًًَهشدًْإ     
وايةةِ دَداتةةُ دَطةةتتًَىَسداِْ َشؤيةةِ،  ٖةةُسوَى يُنًَهةةُ يةةُ ٓاَاجنةةُناِْ ُْتةةُوَ    77سَد

يةُنطشتىوَنإ. َُطةُيُّ َافةُناِْ َةشؤظ َُسدةةُ بةؤ وَسطشتٓةِ دَوَيةُت و بةةُسدَواَِ        
َيةةُت يةةُ ُْتةةُوَ يةةُنطشتىوَنإ، سيَظةةاناِْ َافةةُناِْ َةةشؤظ يةةُ ًََةةزووّ ُْٓةذاًََتِ دَو 

ػاسطتاًَْتِ َشؤظايُتِ بُٖاّ ياطايِ و فُيظُفًًإ ُٖيُ، يةُ ًََةزووّ ٖاوضُسخًؼةذا ٓةُّ     
  78بايُخُ تؤنُُتش بىوَ.

                                 
 ٔوا بعدِا. 43، ص3، ط2004ف باألضهٍدزٖٛ، د. الػااعٜ ستىد بػ ، قإٌُ حكٕم األٌطاُ، وٍػاٚ العاز .76
(، 13د. وّدٙ جابس وّدٙ، الطٗادٚ ٔالتدخن األٌطاٌ٘، وٍظىٛ ٌػـس القكااـٛ الكإٌٌٗـٛ، ضمطـمٛ       بشدواُْ .77
 .15، ص2004، ُٖويًَش، 1ط
78.  ُ  : د. نىـاه ضـعدٙ، حكـٕم األٌطـاُ يف    بؤ صياتش يُ سووّ فُيظُفِ و طًاطِ و بُ ٖاّ ياطايًُوَ، بشدواْة

، عقىاُ عمٜ حطـَ  25، زتمٛ انادميٗٗٛ، تصدزِا ٌكابٛ حكٕق٘ نٕزدضتاُ، العدد تُساصوواملراِب الفهسٖٛ، زتمٛ 
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 الكإٌُ األٌطاٌ٘ الدٔل٘. –ياطاّ َشؤيِ ًَْىدَوَيُتِ  -2
شؤظايةُتِ داطرينةشدووَ، يةُّ ْاوَػةذا يةُ ٖةَُىو       ػُسد ثاْتايًًُنِ فشاواِْ يُ رياِْ َ 

ػاسطتاًَْتًًُناْذا بُػًَىَيُى يُ ػًَىَنإ سديَظاّ عىسفِ و ْىوطشاو ٖةُبىوَ نةُ طةٓىوس بةؤ     
سَفتاسّ دُْطاوَسإ دادًََْٔ طُباسَت بُ صيةإ طُياْةذٕ بةُ دورَةٔ و ْةُياسإ. يةُ ًْةىَّ        

  ُ ٓةاساوَو دًًَةاْطشت و يةُْاو نتًَبةِ      يُنَُِ طُدَّ ْؤصدَدا ُْٖذَّ سديَظاّ عةىسفِ ٖاتٓة
ياطاْاطإ و سداطُياْذِْ طةُسنشدَ طةُسباصيًُنإ باطةًاْهشاوَ. يةُ ًْةىَّ دووََةِ ٖةَُإ        
طُدَدا، بؤ ُٓوَّ سديَههُوتِٓ ًَْىدَوَيُتِ يُّ باسَيُوَ بهشيَو و ياطايُى بؤ دُْط دابٓشيَو، 

ُُْ تشاريذياُّْ نةُ يةُ دةُْطِ    َشؤظذؤطتِ ْاطشاوّ طىيظشّ بُ ٖؤّ ُٓو دميٖٓشّ دووْإ، 
دا نتًَبًَهِ بُ ْاوّ يادَوَسّ طىيعشيٓؤ داْا، دواتةش يةُ    1863طؤيعشيٓؤ بًًٓبىّ، يُ طاَيِ 

دا ػاصدَ دَوَيُتِ ُٓوسوثِ يُ رًْغ نؤبىوُْوَ، يُنةُّ سديَههُوتٓٓاَةُيإ يةُّ     1864طاَيِ 
نُ بةُ سيَههُوتٓٓاَةُّ رْةًَغ    بىاسَدا بؤ ضاسَطُسّ بشيٓذاسو ُْخؤؾ يُ دُْطذا ٖجًَٓايُٓاسا 

و تةا ٖةُسدوو   1949ْاطشاوَ، يُّ سديَههُوتٓٓاَُيُ تا طةُسدُّ سديَههُوتٓٓاَةُناِْ رًْعةِ    
، ٓةُّ ياطةايُ طةُسَتا بةُ ياطةاّ دةُْط، دواتةش بةُ ياطةاّ ْانؤنًًةةُ          1977ثشدوتؤنةؤىل  

ِ ْاطةشاوَ،  ضُنذاسيًُنإ و ًَٓظتاؾ بُ ْاوّ ياطاّ َشؤيِ ًَْىدَوَيُتِ يإ ياطاّ َشؤظايةُت 
نُ ياطايُنِ طُسبُخؤيُو يُ ةيُٕ خاضِ طىوسّ ًَْىدَوَيُتِ و َةاْطِ طةىوسّ ًَْىدَوَيةُتِ    

  79يُريَش ضُتشّ يًزُّْ ًَْىدَوَيُتِ بؤ ضاوديَشّ ياطاّ َشؤظايُتِ بُسيَىَ دَضَِ.
نُواتُ ُّٓ ياطايُ نُ يُ ناتِ دُْطذا ثًادَدَنشَّ، دوو بابُتِ طُسَنِ يُ خةؤدَطشَّ،  

ًَإ بؤ سديَهخظتِٓ ػًَىاصو ٓاَشاصَناِْ دُْطُ، دووًََإ بؤ ثاساطتِٓ قىسباًًُْناِْ يُنُ
ًَُالَِْ طُسباصيًُنإ، َشؤظ و ُٓو ػىيَٓاُْيُ نُ ُّٓ ياطايُ دَياْطشيَتُوَ. ُّٓ ياطةايُ وا  
ثًَٓاطُ دَنشيَو: نؤََُيُ سيَظايُنِ ياطايًُ بةُطىيَشَّ ثُميآْاَةُ و عةىسفِ تايبةُت بةُ      

ُسّ ُٓو طشفتاُّْ نُ يُ ًَاُّْ دُْطِ ًَْىدَوَيةُتِ يةإ ْةا ًَْىدَوَيةُتِ ٖاتؤتةُ      ضاسَط

                                                                            
، زتمـٛ قإٌٌٗـٛ ٔضٗاضـٗٛ أنادميٗـٛ اصـمٗٛ،      تُساصوو، البعد الكإٌٌٜ ذتكٕم األٌطاُ، ثل وٍػٕز يف زتمٛ وَيظِ

 .291، ص2006، 30 - 29ٛ، العدد ٖصدزِا احتاد حكٕقٜ نٕزدضتاُ بالمغتم الهٕزدٖٛ ٔالعسبٗ
 

د. عىس ستىٕد املخصٔو٘، الكإٌُ الدٔىل االٌطاٌٜ اـٜ ضـٕٞ احملهىـٛ ادتٍاٟٗـٛ الدٔلٗـٛ، القكااـٛ لمٍػـس ٔ         .79
ٔوابعدِا، ٔ د. امحد ابٕ الٕاا، الٍظسٖٛ العاوـٛ لمكـإٌُ الـدٔل٘ األٌطـاٌ٘،      36، ص2008لتٕشٖع، عىاُ ط، 

 .2006ِسٚ، ، الكا1داز الٍّطٛ العسبٗٛ، ط
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ٓاساوَ، نُ يُبُس َُبُطتِ َشؤظايُتِ طٓىوس بةؤ بةُناسًَٖٓاِْ ػةًَىاصو ٓةاَشاصّ دةُْط      
دادََِْ، ثاسيَضطاسّ يُو نةُغ ونةٍُ ثةٍُ و طةاَإ و ػةىيَٓاُْ دَنةات نةُ بةُٖؤّ ٓةُّ          

 80ْانؤنًًُوَ تىوؾ دَبٔ.
 

 اّ طضاناسيِ ًَْىدَوَيُتِياط -3
َشؤظايُتِ نؤػؼِ نشدووَ بؤ ُٓوَّ ثًَؼًًَهاساِْ َافُناِْ َشؤظ،، ُٓواُّْ نةُ تةاواِْ   
ًَْىدَوَيُتِ دَنُٕ، نؤََُيِ ًَْىدَوَيُتِ يًَجًَطًُٓوَيإ يُطَُيذا بهات و يةُ سيَطةُّ سيَظةاّ    

َةَُيَِ ٖؤنةاسّ ًََةزوويِ و    ًَْىدَوَيُتًِ دادوَساُْوَ بُطضاّ دادثُسوَساْةُيإ بطةُيًَٓو. نؤ  
بابُتِ ُٖبىوٕ نُ نؤََُيِ ًَْىدَوَيُتًًإ ٖاْذا بؤ ُٓوَّ بُسثشطةًاسيَتًِ طةضايِ يةُ ٓاطةتِ     
ًَْىدَوَيُتِ بُياطايِ بهات بؤ ُٓو نشدَوَ تاواْهاسيًاُّْ نُ يةُ دَسَوَّ طةٓىوسّ دَوَيةُت    

إ، ببوبىوُْوَّ باصسطةاِْ  ُٓجناّ دَدسئَ، وَى دُسدَّ دَسيايِ در بُ نُػتِ و َاٍَ ونُطُن
نؤيًُّ ًَْىدَوَيُتِ و ُٓو ػىيَُٓواسَ فشاواُْ ْا َشؤظاُّْ نُ يُ دُْطُناْذا ديَُٓ ٓاساوَ، وَى 
تاواِْ در بُ ٓاػتِ و تاواِْ دُْط و تاواِْ در بُ َشؤظايُتِ و تاواِْ دًٓؤطةايذ و تةاواِْ   

  81تريؤسّ ًَْىدَوَيُتِ و... ٖتذ.
 Individual Criminalدِْ بُسثشطةًاسيَتًِ طةضايِ تانُنةُغ    ثشطِ بًَُْىدَوَيةُتًهش 

Responsibility       ِيُ ٓاطتِ ياطاْاطًِ ًَْىدَوَيُتِ بُطؼةتِ و يةُ ٓاطةتِ ياطةاّ طةضاي
بُتايبةةُتِ، ثشطةةًَهِ ْىيًَةةُ. ضةةىاس بؤضةةىوِْ طةةُسَنِ طةةُباسَت بةةُْاوْاِْ ٓةةُّ ياطةةايُ  

 : 82يُطؤسديَذإ
ُطُس طةًفُتِ طةضايِ ياطةا دَناتةُوَو طةًفُتِ      . ياطاّ طضايِ ًَْىدَوَيُتِ، دُخو ي1

 ًَْىدَوَيُتِ بؤ صياددَنات.
 . ياطاّ ًَْىدَوَيُتًِ طضايِ بايُخِ صياتش بُ طًفُتِ ًَْىدَوَيُتِ دَدات تا طًفُتِ طضايِ.2

                                 
ًَىدَوَيةُتِ بةؤ         .80 ًَىدَوَيةُتِ و ياطةاّ ْ عىمسإ عُىل سُطُٕ، دًاواصيُناِْ ًَْةىإ ياطةاّ َشؤظايةُتِ ْ

َافُناِْ َشؤظ، طؤظاسّ تُساصوو، طؤظةاسيَهِ ٓةُنادميِ وَسصيًةُ، بةُ ٖةُسدوو صَةاِْ نةىسدّ و عةُسَبِ،         
  تش.و دوا 7، 32ٍ -33-، رَاسَ 2008طُْذيهاّ َافٓاطاِْ نىسدطتإ، 

 ، ٔوا بعدِا.12املصدز الطابل، ص د. محٗد الطعدٙ، بشدواُْ: .81
 .7، ص2003، 1د. ضازٝ خمٗن ستىٕد ٔباضٗن ٖٕضف، احملهىٛ ادتٍاٟٗٛ الدٔلٗٛ، بٗ  اذتهىٛ، بغداد، ط  .82
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ًْؼةتُاِْ بةُ طةضا دَبُخؼةَِ و يةُ       -. ياطاّ طضايِ طُسو ًْؼتُاِْ طًفُتًَهِ بةإ 3
 ياطاناِْ ًْؼتُاِْ باَةتشَ.

. ياطاّ طضايِ ًَْىدَوَيُتًِ طؼتِ، ٓاَارَ بؤ دًاواصّ ًَْىإ ياطاّ طؼتًِ ًَْىدَوَيُتِ 4
 و تايبُتِ دَنات و يُطُس ياطاّ طضايِ طًُاّ ياطاّ طؼتًِ ًَْىدَوَيُتِ دادََِْ. 

دَتىاْني بًًََني طُسدُّ سيَظا ياطايًُناِْ طضاّ ًَْىدَوَيةُتِ ثًَطُيةُنِ ْاوَْةذيإ ُٖيةُ     
ياطاّ طؼتًِ ًَْىدَوَيُتِ نُ ثُيىَْذيِ ًَْىإ نُطُناِْ ٓةُّ ياطةايُ سديَهةذَخات و     يًَُْىإ

ًَىدَوَيةُتِ بةؤ ثاساطةتِٓ طًظةتَُِ طؼةتًِ         ياطاّ طضايِ ًْؼتُاِْ، نُ ياطةاّ طةضايِ ْ
ًَْىدَوَيُتِ نؤػؼِ بؤ دَنات نُ طضادإ ػهًًََهِ دوَىل ُٖبًَو، ياطاّ طةضايِ ًْؼةتُاِْ   

سّ يُ طًظتَُِ طؼتًِ ًْؼتُاِْ بهات نُ طةضادإ ػةهًًََهِ ْةاوخؤيِ    نُ دَيُوَّ ثاسيَضطا
 بؤ طضاداِْ تاواْباساِْ تاواُْ ًَْىدَوَيُتًًُنإ ضُْذئ دادطا داَُصساوٕ: 83ُٖبًَو.
( يُ نؤْطشَّ ةٖاّ يُ طاَيِ ستهىٛ التخهٗي الداٟىٛدادطاّ ًَُٖؼُيِ ْاوبزيىاِْ ) .1
 طؤسداِْ بُ طُسدا ٖات. داَُصساوَ، يُ نؤْطشَّ ةٖاّ دوو1899َّ
 دا داَُصساوَ.1920دادطاّ ًَُٖؼُيِ دادّ ًَْىدَوَيُتِ يُ طاَيِ  .2
دا يُ ةٖاّ داَُصساوَو يُنًَهُ يةُ دَصطةا   1946دادطاّ ًَُٖؼُيِ داد يُ طاَيِ  .3

 طُسَنًًُناِْ ُْتُوَ يُنطشتىوَنإ.

 1998صّ ّ متةى 17دادطاّ تاواْهاسيِ ًَْىدَوَيُتِ: يُ ًَاُّْ نؤْطشَّ سؤَا يةُ   .4
َوَ نُوتؤتُ بىاسّ دًَبُدًَهشدٕ و يةُ  2002دَوَيُت دَْطًإ بؤ داو يُ  120داَُصساوَ، نُ 

تاواُْناِْ وَى: دًٓىطايذ، تاواِْ دربةُ َشؤظايةُتِ، تةاواِْ دةُْط، تةاواِْ دورَٓهةاسّ       
ًْؽ دَسدواَِْ، نؤْطشَّ ْاوبشاو سدايظجاسدووَ نُ ثًَٓاطُّ تاواُْناِْ تريؤسو َاددَ ٖؤػةبُسَنا 

 بهشَّ ُٖسوَى يُ ثًَؼرت ٓاَارََإ بؤ نشدووٕ.
 ياطاّ ًَْىدَوَيُتًِ ثُْابُسإ -4

، ثًَٓاطُّ ثُْابةُسإ بةُّ   1951( يُ سديَهُوتِٓ تايبُت بُ ثُْابُساِْ طاَي1َِاددَّ )
ػًَىَيُ دَنات: ُٓو نُطُ دَطشيَتُوَ نُ يُطُس بٓطًُٓيُنِ بًَُٖضّ ضُوطاْذُْوَ، يُ بةُس  

يًِٓ، ُْتُوَيِ، ُْٓذاًََتِ يُ طشوثًَهِ نؤََُةيُتًِ تايبُت، يإ يُبُس ٖؤّ سدَطُصّ، ٓا
بؤضىوِْ طًاطِ، يُ دَسَوَّ ُٓو وةتُ بًَو نُ ثًَؼرت ٖاوةتِ ُٓو بةىوَ و بةُ ٖةؤّ ٓةُو     

                                 
 .10، ص1987د. عبدالِٕاب حٕود، األجساً الدٔل٘، جاوعٛ الهٕٖ ،  .83
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تشطُػُوَ ْاتىاَِْ يإ سُصْانات بطُسديَتُوَ ُٓو وةتُو يُريَش ثاسيَضطاسّ ٓةُودا يًًََٓتةُوَ.   
نُ سدَطُصْاَُّ ًًُْو يُ دَسَوَّ ُٓو وَةتُيُ نُ ثًَؼرت تًايةذا ًْؼةتُدَِ   يإ ُٓونُطُيُ 

بىوَ يُ دَسُٓجناَِ ُٓو سووداواُْوَ ْايُويَو يإ ْاتىاًَْو بُ ٖؤّ ُٓو تشطُوَ بطُسديَتُوَ بؤ 
 ُٓو وَةتُ.

ٓةُّ  1984سيَههُوتٓٓاَُّ سديَهخشاوّ يُنًَتًِ ُٓفشيكِ و باْطةُواصّ قشتادًٓةُ طةاَيِ    
اطُيإ فشاواْهشدووَ تا َُٖىو ُٓونُطاُْ بطشيَتُوَ نُ يُ دَسُٓجناَِ ُٓو سدووداواْةُّ بةُ   ثًَٓ

ػًَىَيُنِ تشطٓاى ٓاطايؼِ طؼتًِ تًَهذَدَٕ وَى ْانؤنِ ضُنذاسّ و ٓةاَيؤصّ و ثُػةًَىّ،   
 84وَةتُناًْإ بُدَِ دًًَََٖٔ.

 ٓشاوَ:ياطاّ ًَْىُْتُوَيِ ثُْابُسإ يُطُس ُّٓ دَقاُّْ خىاسَوَ بًٓات
 ُْتُوَ يُنطشتىوَنإ دَسباسَّ باسّ ثُْابُسّ. 1951سديَههُتٓٓاَُّ طاَيِ  .1
 ّ ثُيىَْذيذاس بُ ثُْابُسّ.1967ثشدؤتؤنؤَيِ  .2
سديَههُوتٓٓاَُّ سديَهخشاوّ يُنًَتًِ ُٓفشيكِ بؤ سديَهخظتِٓ ةيُُْناِْ ثُيىَْذيذاس  .3

 بُ طشفتِ ثُْابُسإ يُ ُٓفشيكادا.
 ّ طُباسَت بُ ثُْابُسإ.قشتادًُٓ 1984باْطُواصّ .4
 ضُْذ بشدياسيَهِ ثُطُْذنشاوّ ُٓجنىوَُِْ طؼتًِ ُْتُوَ يُنطشتىوَنإ. .5

ثُْابةةُسإ َةةافِ ثاساطةةتًٓإ بةةُثًَِ ياطةةاّ ثُْابةةُسإ بةةؤ دابًٓهةةشاوَ، ٖةةُسوَٖا      
خضَُتطىصاسيًُناِْ ٓؤفًظةِ نؤَظةًؤِْ بةاَةّ ثُْابةُساِْ طةُسبُ ُْتةُوَ يةُنطشتىونإ        

UNHCRدَياْطشيَتُو .َ 
 ياطاّ ثُيىَْذيًُ ديجًؤَاطًًُنإ  -5

صاساوَيُنِ يؤْاًًُْو بؤ ْاو صَةاِْ ةتًٓةِ طىاطةرتاوَتُوَ،     Diploma tieديجًؤَاطٌ 
ًٓٓذا صَاُْ ُٓوسوثًُنإ. يُ صَاِْ عُسَبًذا بُ ْاوّ ًَْشدساو يإ ثُيآًََش ٖاتىوَ. ُٓطُسضِ 

  ّ طؼةتًِ ًَْىدَوَيةُتِ ثًًَاْىايةُ نةُ      ًََزووّ ثُيىَْذيًُنإ نؤُْ، بَُةّ ياطاْاطةاِْ ياطةا
صاساوَّ ديجًؤَاطِ و َاْاناِْ ُّٓ ضَُهُ بُسُٓجناَِ ثُيىَْذيًةُناِْ ٓةُوسوثإ. َُٓةُؾ    
يًَُاُّْ ُٓو دُْطُ خىيَٓاويًاُّْ نُ يًَُْىإ دَوَيُتُ ُٓوسوثًُنإ ٖاتُٓ ٓةاساوَ بةؤ ٓةُوَّ    

                                 
ٕم األٌطاُ ٔالكإٌُ الدٔل٘ األٌطاٌ٘، داز ٔوهتبٛ اذتاود لمٍػس ٔالتٕشٖـع،  د. اٗصن غطٍأٙ، حك بشدواُْ: .84
 ٔوا بعدِا. 235، ص2001، 2ط
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هةُوٕ و نًَؼةُنإ بةُ ٓاَشاصَنةاِْ     نؤتايًإ ثَِ بًَٗٓٔ و يُطُس ثُيىَْذيِ ديجًؤَاطِ سيَهب
ديجًؤَاطِ ضاسَطُس بهُٕ. يًَُاُّْ ٓةُّ ثُيىَْذياْةُدا سديَظةاّ ياطةايِ عةىسفِ يةًَُْىإ       
دَوَيُتاْذا ٖاتُٓاساوَ، نُ ُْتُوَ يُنطشتىوَناًْؽ ٖاتُٓاساوَ، َُطُيُّ ْىوطًُٓوَّ عىسفِ 

سا، ٓةُّ يًزُْيةُؾ نؤػؼةًَهِ    ًَْىدَوَيُتِ يُ سديَههُوتٓٓاَُيُنذا بُ يًزُّْ ػُػُّ طةجًَشد 
صؤسّ نشد نُ سيَظا عىسفًًُ ًَْىدَوَيُتًًُناِْ تايبُت بُ ديجًؤَاطٌ يُ طَِ سيَههُوتٓٓاَُّ 

 طشْطذا دًَبُدَِ بهات نُ ُٓواًْؽ:
 ّ ظًُْٓا بؤ ثُيىَْذيًُ ديجًؤَاطًُنإ. 1961سيَههُوتٓٓاَُّ طاَيِ  .1
 ُ قىْظىَيًًُنإ.ّ ظًُْٓا بؤ ثُيىَْذي1963ًسديَههُوتٓٓاَُّ طاَيِ .2
 85ّ تايبُت بُ ًَْشساوَ تايبُتًًُنإ.1969سيَههُوتٓٓاَُّ طاَيِ .3

يُطٍَُ ُٓوَّ نُ صاْايإ بؤضىوِْ دًادًايإ طُباسَت بةُ ثًَٓاطةُّ ديجًؤَاطةٌ ُٖيةُ،     
دَنشَّ ثًَٓاطُّ ديجًؤَاطٌ وا بهشَّ: صاْظو و ٖىُْسّ ْىيَُٓسايُتًهشدِْ َُٖيىيَظةتِ نُطةُ   

ُتًًُناُْ يُ ثُيىَْذيًُناِْ دَسَوَياْذا يةُ سيَطةُّ دَصطايُنةُوَ نةُ ثًَةِ      ياطايًُ ًَْىدَوَي
ديجًؤَاطةٌ، ٓةاَشاصّ    86دَطىتشَّ ْىيَُٓسايُتًِ بُسدَواّ، ن ًَُٖؼةُيِ بًَةو يةإ نةاتِ.    

طُسَنًِ دَوَيُتاُْ بؤ دًَبُدًَهشدِْ طًاطُتِ دَسَوَ، بؤيةُ ْةابَِ ضةَُهِ ديجًؤَاطةٌ و     
َيُت تًَهٍَُ بُيُى بهةُئ. وَصيفةُّ طةُسَنًِ ديجًؤَاطةٌ     ضَُهِ طًاطُتِ دَسَوَّ دَو

بُسديَىَبشدِْ ديايؤط و داْىطتاِْ ديجًؤَاتًًُ يًَُْىإ دَوَيُتاْذا بُ ٓاَاجنِ دَطةتُبُسنشدِْ  
ًَىَيُ ديجًؤَاطةٌ دوو ٓاَةاجنِ طةُسَنِ ُٖيةُ، يُنةًَُإ:          ٓاَاجنُ ٖاوبُػةُنإ. بةُّ ػة

ُتإ و ثاساطتًٓإ، دووًََةإ: بةُسديَىَبشدِْ ثُيىَْذيًةُ    ْىيَُٓسايُتًِ بُسريىَْذيًُناِْ دَوَي
 87ٓاطايًُناِْ ًَْىإ نُطُناِْ ياطاّ طؼتًِ ًَْىدَوَيُتٌ.

 ياطاناِْ بُسديَىَبشدِْ ثُيىَْذيًُ ٓابىوسيًُنإ -6
يةةُنًَو يةةُ دَطةةتُ طشْطةةُناِْ ُْتةةُوَ يةةُنطشتىوَنإ، ُٓجنىوَةةُِْ ٓةةابىوسّ و     

َُبُطتُناِْ ُْتُوَ يُنطشتىوَنإ ٖاتؤتةُٓاساوَ نةُ يةُ    نؤََُةيُتًًُ نُ بؤ بُديًَٗٓاِْ 
                                 

 77، ص2005، 1د. ضّٗن حطم الفت ٔٝ، الدبمٕواضٗٛ بم الٍظسٖٛ ٔالتطبٗـل، داز القكااـٛ عىـاُ، ط     .85
  ٔوا بعدِا.

  .92َُٖإ طُسضاوَّ ثًَؼىو، ٍ .86
 .7-6، ص ص 2007خمٗفٛ، الكإٌُ الدٔل٘ الدبمٕواضٜ ٔالكٍصم٘، داز ادتاوعٛ ادتدٖدٚ، د. ابساِٗي امحد  .87
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دا دسيَةةزَّ ثًَةةذاوَ،  55دا( ٓاَةةارَّ ثًَهةةشاوَ و يةةُ َةةاددَّ     3بشطةةُّ  1َةةادَ )
 : 88َُبُطتُناًْؼِ يُّ خاةُْدا ضشددَبُٓوَ

فُساَُٖهشدِْ ٓاطتًَهِ ريإ و دَطتُبُسنشدِْ ٖؤيُناِْ بُناسًَٖٓإ بةؤ ٖةَُىو    .1
 دِْ ٖؤيُناِْ ثًَؼهُوتِٓ ٓابىوسّ و نؤََُةيُتِ.تانًَو و بُسَوثًَؼرب

دؤصيُٓوَّ سديَطُضاسَ بةؤ ٖةَُىو نًَؼةُ ًَْىدَوَيُتًًةُ ٓةابىوسّ و نؤََُةيةُتِ و        .2
تُْذسوطتًًُنإ و ُٓواُّْ نُ ثُيىَْةذيًإ ثًًَاْةُوَ ُٖيةُ، يُطةٍَُ ثُسَثًَةذاِْ ٖاونةاسيِ       

 ًَْىدَوَيُتِ يُ ناسوباسّ سدؤػٓبريّ و صاْظتِ.

دٕ يُثًَٓاو سديَضداْإ بؤ َافِ َشؤظ و ٓاصاديًةُنإ يةُ تةُواوّ دًٗاْةذا بةُبَِ      ناسنش .3
دًاواصيةةذاْإ بةةُٖؤّ سَطةةُصو صَةةإ و ٓةةايني وْةةُراد و ثًةةاوو ٓةةافشَت و ...ٖتةةذ، يةةُثًَٓاو 

 ضاوديَشيهشدِْ ُٓو َاف و ٓاصاديًاُْ. 
ًَةذاِْ ُْتةُوَ يُنطشتىوَناْةُ بةُ         ًَةو، بايُخج َُطةُيُناِْ  ُٓوَّ يُّ ْةاوَدا طةشْط ب

ٓابىوسّ. نُ ضُْذئ وَصيفُّ دؤسبةُدؤسيإ ُٖيةُ. يُةيةُنِ تةشَوَ دواّ بُسَوثًَؼطةىوِْ      
ًَىدَوَيةُتِ ٖاتؤتةُٓاساوَ، طشْطرتيًٓةإ ُٓوَيةُ نةُ يةُ ٓاطةتِ          سدَيظاناِْ ياطاّ طؼةتًِ ْ
ثُيىَْذيًُ ٓابىوسيًُناْذا ٖاتؤتُدّ. َُُٓؾ يُوَدا بُسدُطتُ بىوَ نُ ثُيىَْةذيِ ٖاونةاسّ   
ٓابىوسّ و ٓاَيىطؤسدّ باصسطاِْ تًُْا يُ ٓاطتِ دَوَيُتُ ثًَؼهُوتىوَناْذا َُْاوَتةُوَ، بةَُيهى   

 ثُيىَْذيِ ٓابىوسّ ًَْىإ دَوَيُتاِْ ثًَؼهُوتىو دَوَيُتاِْ تاصَطُػُطُْذووؾ ٖاتؤتُٓاساوَ.
ُٖسبؤيةةُ ياطةةاّ ٓةةابىوسيِ ًَْىدَوَيةةُتِ يكًَهةةِ طشْطةةِ ياطةةاّ ًَْىدَوَيةةُتًِ طؼةةتًِ  

ضُسخُ، بُتايبُت دواّ ُٓوَّ نُ َُطُيُناِْ )باصسطةاِْ و دساوّ و داسايةِ( بةُسطًَهِ    ٖاو
ًَْىدَوَيُتًًإ بُخؤوَطشتىوَ. دَوَيُت دَتىاَِْ دَطةو خباتةُ ْةاو ناسوبةاسّ ريةاِْ ٓةابىوسيِ       
ًَْىدَوَيُتِ، دا ن بُ ٖاْذإ و ٓاسداطتُنشدٕ بًَو يإ بُ طةٓىوسداْإ بةَِ، يةُ سديَطةُّ نةاسّ      

يِ يإ ناسوباسّ تشّ تاناليُٕ يإ دووةيُٕ يإ ضُْذ ةيُُْوَ بًَو. ياطاّ ًَْىدَوَيةُتًِ  ياطا
 :89ٓابىوسّ ضُْذ ناسوباسيَو دَطشيَتُوَ يُواُْ

                                 
 بشدواْاَُّ ُْتُوَ يُنطشتىوَنإ.ّ 55و 1بشدواُْ بشدطُّ  .88

ًَىدَوَيُتًةُنإ طةُباسَت بةُ خىيةُناِْ           .89 بؤ صيةاتش تًَطُيؼةنت و سووْهشدْةُوّ ووسدّ سيَظةاو ثشْظةًجُ ْ
ُ طفتىوطؤو سيَهُوتٓٓاَُ ًَْ : د. حطـم تٕاٗـل   ىدَوَيُتِ و ُٖسيًَُُناِْ تايبُت بُ باصسطاِْ ًَْىدَوَيُتِ بشدواْة
، 1999( ٔعٕملٛ املمهٗٛ الفهسٖٛ، وطبعٛ جاوعٛ ص   الدَٖ/ ازبٗن WTO/GATTاٗض اهلل، اتفاقٗات اه  
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        ،ٕبُسَُُٖناِْ نُسَطةتُو خضَةُتطىصاسّ سيَهةذَخات يُواْةُ ٖةُْاسدٕ و ٖةاوسد
 اسّ بُسًََُٖٗٓاِْ بًَطاُْ.يًَُاُّْ سديَههُوتٓٓاَُ ًَْىدَوَيُتًًُنإ، سيَهخظتِٓ ناسوب

    ِْطشْطًةةذإ بةةُ ٓةةاَيىطؤسَد ٓابىوسيًةةُ ًَْىدَوَيُتًًةةُنإ، بُةيُْةةُ دؤساودؤسَنةةا
 )باصسطاِْ، داسايِ، دساوّ(.

  ،يُضىاسضًَىَّ ُّٓ ياطايُدا ناس بؤ طًظتًََُهِ ٓابىوسيِ ًَْىدَوَيُتِ ْىَّ دَنشيَو
َطةتُو خضَةُتطىصاسّ و ثةاسَو ةيُْةُ     نُ عُدايُتِ صياتشّ تًَذا بًَةو يةُ دابُػةهشدِْ نُس   

 باػُناِْ ٓابىوسّ.
         ًَُىدَوَيُتًًةُنإ نةُ ية طشْطًذإ بُ ةيةُِْ سديَهخظةتِٓ ثُيىَْذيًةُ ٓابىوسيًةُ ْ

تذا بايُخ بُ سديَهخشاوَ ًَْىدَوَيُتًًةُ ٓابىوسيًةُنإ يُطةُس ٓاطةتِ دًٗةاِْ و ٖةُسيَُِ        بُٓسَد
ًةُ ًَْىدَوَيُتًًةُنإ بةشيتني يةُ ))باصسطةاًِْ      دَدَٕ، طشْطرتئ طًُاناِْ ثُيىَْذيًُ ٓابىوسي

ًَْىدَوَيُتِ، طُسضاوَناِْ وصَ، طىاطتُٓوَّ تُنُٓيؤدًا، ثُسَثًَذاِْ ٓةابىوسيِ ًَْىدَوَيةُتِ،   
ٖاوناسّ دَسَنِ، ٖاسيهاسّ ٓابىوسيِ ًَْىإ دَوَيةُتاِْ خةىاسوو، طفتىطةؤ يةًَُْىإ طةُسووّ      

صَ دَسَنًًةُنإ، بًٓاتٓةاِْ طًظةتًََُهِ    )دَوَيَُُْذ( و خةىاسووّ )ٖةُراس(، طشفتةِ قةُس    
 ٓابىوسيِ دًٗاًِْ ْىَّ...ٖتذ((.

يُ ثُساويَضّ َُُٓدا بؤ ثًَٓاطُّ ياطاّ ًَْىدَوَيُتًِ ٓابىوسّ دََيًَني: نؤََُيةُ سديَظةايُنِ   
ياطايًُ نُ يُطُس ثُيىَْذيًُ ٓابىوسيًُ ًَْىدَوَيُتًًُناِْ ًَْىإ نُطاِْ ياطةاّ ًَْىدَوَيةُتِ   

دَبًَو. نُ يُطُس طَِ ثشيٓظًجِ طُسَنِ وَطتاوَ، ُٓواًْؽ نُ ٓاصاديِ باصسطةاًِْ  دًَبُدَِ 
  90ٕ.-ًََََََََْىدَوَيُتِ، يُنظاِْ يُ طُسوَسيَتِ، ٖاسيهاسّ ًَْىدَوَيُتًٌ

 ياطاّ ريٓطُ -7
يُ طُدَّ سابشدوودا َُطُيُناِْ تايبُت بُ ريٓطُ يُ طُسدُّ بىاسَناِْ ضاةنِ َشؤظذا، 

ىدَوَيُتِ و ُٖسيَُِ و ًْؼتُاًْذا ٖاتٓةُٓاساوَ، بُتايبةُت دواّ ٓةُوَّ نةُ     يُ ٓاطتُناِْ ًَْ
و  تًَهطىوٕ و َُتشطًًإ بؤطةُس ريةاِْ ْةُوَناِْ ًَٓظةتا     –َُطُيُناِْ تايبُت بُ ريٓطُ 

                                                                            
 ، يف نمٗـٛ الكـإٌُ   ٔلٍفظ املؤلف: قإٌُ التجازٚ الدٔلٗٛ، ستاضسات الكٗ  عمٜ تمبٛ الدزاضات العمٗا/ واجطت

 . 2005 -2004دَٖ لمطٍٛ الدزاضٗٛ اوعٛ ص   ال –

د. عبدالٕاحد ستىد الفاز، تبٗعـٛ الكاعـدٚ الدٔلٗـٛ األقتصـادٖٛ، يف لـن الٍظـاً الـدٔل٘         بؤ صياتش بشدواُْ: .90
 ٔوا بعدِا. 5، ص1985الكاٟي، داز الٍّطٛ العسبٗٛ، 
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ٓايٓةةذَ ُٖيةةُ، يُواْةةُ طةةاَاِْ طشوػةةتِ، دةةؤسّ صيٓةةذَوَسَنإ، ديةةاسدَّ بُوػةةهاًْبىوٕ 
اْاُّْ بُطُس نُػىُٖوادا ٖاتىوٕ، َُُٓؾ بةُٖؤّ َاََُيةُّ   )بُبًاباْبىوٕ(، ةفاو و ُٓو طؤسد

خشاثِ َشؤظ يُطٍَُ داسطتإ و فشاواْبىوِْ بُبًاباًْبىوٕ و صيادبىوِْ دووَّ ٓىنظًذّ ناسبؤٕ و 
 داخىساِْ ضًِٓ ٓؤصؤٕ و طُسدُّ بىاسَناِْ تشّ تًَهطىوِْ ريٓطُ، َُتشطًًإ دسوطتهشدووَ.

َشؤظُ نُ يُ ريٓطُيُنِ ثةاى و بًَطةُسدا بةزّ، َةافِ     يُةيُنِ تشَوَ، َافًَهِ ٓاطايِ 
دَوَيُت، نؤَجاًْا، طشوخ و تانُنإ ًًُْ ناسيطُسيًُنِ خشاخ بهُُْ طُس ريٓطُو بُ دونٍَُ 
و َُٖيِ و تُخ و تؤصو ثاػُسدؤى و ثاااوَناِْ تش ريٓطُ ثًع بهةُٕ و صيةإ بةُ تُْذسوطةتًِ     

تُ دَطتًَىَسدإ يُ ٖاوطُْطًِ طشوػو و صيةإ  َشؤظ بطُئُْ. ُٖس صياًَْهِ يُّ ضُػُٓ دَبًَ
 بُ ٖاوطُْطًِ باسودؤخًَهِ ٓاطايِ ريإ دَطُيَُِْ نُ َافِ خؤػطىصَساِْ َشؤظ دَوىاصَّ.

يُ سدواْطُّ ُٖطتهشدٕ بُّ َُتشطةًًاُْو وَى ٓةُوَّ نةُ َافةُناِْ َةشؤظ دَوىاصيَةو،       
ِ نؤْطشَيةةُنِ نةةشدو، دا داواّ بُطةةت1972ّٓ سةةىصَيشاِْ 16ُْتةةُوَ يةةُنطشتىوَنإ يةةُ 

اَُّ نؤْطشَّ تايبُت بُ ريٓطُّ َشؤظايُتِ ساطُيُْةذسا  ، بةُو َُبُطةتُّ   91طُسَجناّ ضاسْد
سدَيُٓايِ و ساطةجاسدَ بةذات و بةؤ ثاساطةتِٓ طشوػةتِ ريٓطةُّ َشؤظايةُتِ و طُػةُثًَذاِْ         
ظ ٓاَىرطاسّ ثًَؼهُػِ طُةِْ دًٗإ بهات و داوادَنات بؤ ُٓوَّ َافِ رياِْ ٓاطايِ َةشؤ 

ًَىيظةتُ ثاسَيضطةاسّ يةُ ريٓطةُ بهشَيةو. يةُّ         ًَتةُدّ، ث بُسدُطتُ بًَو و خؤػطىصَساِْ بؤ ب
 ثًَٓاوَػذا ضُْذئ سيَههُوتٓٓاَُ ٖاتىوُْتُدّ يُواُْ:

    ُ يةُ   ،UNEPسديَههُوتٓٓاَُّ بُسْاَُناِْ ُْتُوَ يُنطشتىوَنإ بةؤ ثاساطةتِٓ ريٓطة
 ٓٓاَُيُنِ ًَْىدَوَيُتِ خؤساى و نؼتىناَيُ.(، نُ سيَههُوتFAOبُسْاَُّ ُْتُوَ يُنطشتىوَنإ )

  ( ِسديَههُوتٓٓاَُّ سديَهخشاوّ ناسّ ًَْىدَوَيُتILO .) 
  ( ِسديَههُوتٓٓاَُّ سديَهخشاوّ دَسياواًِْ ًَْىدَوَيُتIMO.) 

  ( ٕسديَههُوتٓٓاَُّ ًَْىدَوَيُتًِ بُسْاَُّ ُْتُوَ يُنطشتىوَناUN.) 

  .ٕسديَههُوتٓٓاَُ ُٖسيَُايُتًًُنا 

   ُّْيًز( يًزُّْ ُْتُوَ يُنطشتىوَنإ بؤ ناسوباسّ ٓابىوسّ يُ ُٓوسوثاUNECE.) 

  ُّْيًزOSPAR.ِبؤ ثاسيَضطاسّ ريٓطُّ طُسووّ دَسياّ ُٓتًَُْت . 

                                 
ل٘ ذتىاٖٛ الب٠ٗٛ وَ التمـٕو، زضـالٛ واجطـت ، وكدوـٛ اىل نمٗـٛ      دأد ستىد، التٍظٗي الكإٌٌ٘ الدٔ طٓطش .91
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  .ِيًزُّْ ًٖظٓه 

  ( ّسيَههُوتٓٓاَُّ سديَهخشاوّ قُدَغُنشدِْ ضُنِ نًًُاوOPCW.) 

      ُت بةُ طةؤسداِْ نُػةىُٖواو    سديَههُوتٓٓاَُّ نةاسّ ُْتةُوَ يةُنطشتىوَنإ تايبة
  92ّ نًىتى.9/7/1992ثشؤتؤنؤَيِ 

يُ ةيُنِ تش، ُٓوَ ُٓسنِ دَوَيُتاُْ، يُ بىاسَناِْ ياطايٌ و ثشانتًهذا ناسبهُٕ بؤ ًَُْٖؼنت 
َ يُ صيإ طُياْذٕ بُ تُْذسوطتًِ َشؤظ و طًاْذاسو سدووَى بطشٕ و، ٓاوّ ثاى و خةاوئَ دابةني    و سٍد

َّ ُْدَْةُ ْةاو دَسيةاو سدووباسَنةإ و،         بهُٕ، سديَطُ يُ ثًظةبى  وِْ ريٓطةُ بطةشٕ، ثاػةُسدوَى فةشد
و ٓاوَسدؤنةةإ بجةةاسيَضٕ، بةةُ تايبةةُت نةةُ ثًَؼةةهُوتُٓ  ْاوضةةُناِْ ٓةةابىوسّ و سدووبةةاسو دَسياضةةُ

صاْظتًًُنإ و خةشاخ بةُناسًَٖٓاِْ تةُنٓؤيؤريا ناسيطةُسيِ خشاثًةإ نشدؤتةُ طةُس ريٓطةُ و         
 ِ و دَسيايِ و...ٖتذ، ضىْهُ سدووبُسدووّ طشفو و نًَؼُ بىوُْتُوَ.طاَاُْناِْ سدووَنِ و ٓارََي

يُّ سدووَػُوَ يُْاوخؤّ دَوَيُتاْذا، طشوخ و ثاستِ دؤساودؤس دسوطةو بةىوٕ نةُ بةؤ     
ثانىخاويَِٓ ريٓطُو سدووبُسدووبىُْوَّ ريٓطُّ ثًع ناسدَنُٕ. ُٖسوَٖا طُْتُسّ ياطاّ 

ياطايِ ريٓطُيًُ و َُبُطتِ طةىود و قةاصاْر    ًَْىدَوَيُتًِ ريٓطُيِ نُ داَُصساوَيُنِ
دا داَُصساوَ، بؤ ُٓوَّ ياطاّ ًَْىدَوَيُتًِ ريٓطةُ نةاساو بةًَُٖض    1989ًًُْ، يُ طاَيِ 

بهات و طًاطُتِ ريٓطُيِ يُطُس ٓاطتِ دًٗإ ثُسَثًَبذات، يُطُس ٓاطةتِ ٖةُسيَُِ و   
ٓاراْظُناِْ ريٓطُّ طُسبُ دووقؤَيًؽ ضُْذئ سديَههُوتٓٓاَُ ٖاتىوُْتُٓاساوَ، طُسَسداّ 

 ُْتُوَ يُنطشتىوَنإ.
 ياطاّ ًَْىدَوَيُتًِ دَسيايِ   -8

ثشيٓظًجِ ٓاصاديِ دَسياواِْ وَى سديَظايُنِ ياطةاّ ًَْىدَوَيةُتِ يةُ ْاوَسداطةتِ طةُدَّ      
ْؤصدَدا دًَِ خؤّ طشتىوَ. ثًَؽ ُٓوَ، ُٖس دَوَيُتُ خؤّ بُخاوَٕ طُسداسيَتِ يُطُس نةُْاسّ  

صاِْ، ُْٖذَّ داس يُطُس ُْٖذَّ ْاوضُّ دووستشيؽ: بةؤ منىوْةُ، سؤَةا داواّ    دَسيايِ خؤّ دَ
طُسوَسيَتِ يُطُس دَسياّ طجِ ْاوَسداطةو دَنةشد، بىْذوقًةُ )ظًًٓظةًا( داواّ طةُسوَسيَتِ      
يُطُس دَسياّ ُٓدسياتًو دَنشد، ثىستىطاٍ يُطةُس دَسيةاّ سدؤرٓةاواّ ٓةُفشيكاو َؤَيةُتِ بةُ       

او سيَطُّ ُْدَدا نُغ بطاتُ ًٖٓذطتإ، ًٓظجاًْا داواّ طُسوَسيَتِ نُػتًىاًِْ بًَطاُْ ُْدَد
يُطُس بُػِ خىاسووّ دَسياّ ُٓتًَُطِ دَنشد، بُسيتاًْا يُطُس بُػِ طُسووّ خؤّ و دَسياّ 

                                 
 بؤ صياتش بشدواُْ: .92
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َاْؼٔ، داًُْاسى و طىيذ يُطةُس دَسيةاّ بةَُيتًو. دَوصيٓةُوَّ ٓةَُشيهاو ٓةُو باصسطةاِْ و        
َوَيُتاًْإ دا داواناسيٌ صيَرتيإ ُٖبَِ وَى طاَلوّ دَسيةايِ و  نُػتًىاًًُّْ ٖاتُٓاساوَ ٖاِْ د

ُٖسوَٖا ضاوديَشيِ ثؤيًع تا طُيؼتُ ُٓوَّ نُ دَبَِ  ُٖس نُػتًُى بُس يُوَّ تًَجُسد ببًَةو  
َؤَيُتِ ُٖبَِ. ُّٓ ساَيُتُ وايهشد ُٓواُّْ بايةُخ بُياطةاّ ًَْىدَوَيةُتِ دَدَٕ طشْطةِ بةُّ      

يُ  طشوطًىغفًهشَّ دَسياواًِْ ٓاصاديإ ًَٖٓايُ بُسباغ، ُٖس بؤيُ  نًَؼُيُ بذَٕ، ُْٖذيَهًإ
نتًَبُ بُ ْاوباْطُنُّ )دَسياّ ٓاصاد(دا ًَٖشػًهشدَ طُس ُٓو دَوَيُتاُّْ نُ داواّ طُسوَسيَتِ 
يُّ ضُػُٓيإ دَنشد، داواػًهشد نُ ثًَىيظتُ دَسياواِْ بؤ َُٖىو دَوَيُتإ ٓاصاد بًَو. بةُةّ  

صهلًَضيَو بُ تىْذّ وََةَِ ُّٓ بؤضىوُّْ دايُوَ، ياطاْاطِ ًٓٓطًًضّ دىٕ طًذٕ  بُسيتاًْا وَى
بُ ثًَطُواُّْ بؤضىوُْناِْ طشؤطًؤغ، نتًَبًَهِ بُ ْاوّ )دَسياّ داخةشاو( داْةا، طةُسُٓجناّ    

 93ضَُهِ ٓاصاديِ دَسياواِْ طُسنُوت.
 ُ ثُيىَْةذيًإ بةُ دَسيةاو     ياطاّ ًَْىدَوَيُتًِ دَسيايِ، َُٖىو ُٓو بابُتاُْ دَطشيَتُوَ نة

طشوػتِ دَسيا و ُٓو طُسضاوَ ياطايًاُْوَ ُٖيُ نُ بُسديَىَيإ دَبةُٕ، ٖةُسوَٖا ٖةَُىو ٓةُو     
ٖؤناسَ طشْطاُّْ نُ ناس يُ ياطا دَنةُٕ، يُطةٍَُ ثًَٓاطةُّ نُػةتِ و طشوػةتِ نُػةتِ و       

 دياسيهشدِْ دؤسَناِْ.
دَطتًهشد بُ تؤَاسنشدِْ بُػًَهِ نؤََُيِ ًَْىدَوَيُتِ يُ ًْىَّ يُنَُِ طُدَّ ْؤصدَدا 

نُّ يُ سيَظاناِْ ُّٓ بىاسَو طُسَتا بُو سيَظاياُْ دَطتِ ثًَهشد نةُ تايبةُتبىوٕ بةُ دةُْطِ     
ثاسيظةِ تايبةُت بةُ دةُْطِ دَسيةايِ دَطةتجًَهِ ٓةُو         1856دَسيايِ. ساطُياْذِْ طاَيِ 

ُ 1907تؤَاسنشدُْ بىو، دواّ ُٓوَ سديَههُوتِٓ طاَيِ دةُْطِ دَسيةايِ و    ّ ةٖاّ تايبُت بة
ّ يُْذَٕ ٖاتُٓٓاساوَ، دواّ داَُصساْذِْ نؤََُيةُّ طةُةًْؽ ضةُْذ    1909سداطُياْذِْ طاَيِ 

سديَههُوتٓٓاَُيُنِ ًَْىدَوَيُتًِ تايبُت بُسديَهخظتِٓ ثُيىَْذيًُ دَسيايًُ ًَْىدَوَيُتًًةُنإ  
ػًؤُْ نُ تايبُت بىو ّ بش1921يُناتِ ٓاػتًذا ٖاتُٓدّ، بؤ منىوُْ، سديَههُوتٓٓاَُّ طاَيِ 

بُ ٓاصاديِ تشاْضيَو و طًظتَُِ سديَطاناِْ دَسياواِْ، نُ طشْطًًُنِ صؤسّ ًَْىدَوَيُتِ ُٖبىو 
ّ رًَْفِ تايبُت بُ طًظتَُِ ًَْىدَوَيُتِ بؤ ػىيََِٓ َاُْوَو 1923و سديَههُوتٓٓاَُّ طاَيِ 

ّ دَسيايِ ُٖسيَُِ(نُ دواتش يُْطُسطشتِٓ نُػتًًُنإ و ثشدؤرَّ سديَههُوتِٓ تايبُت بُ )ياطا
  94ّ ةٖاّ يًَهُوتُوَ.1930نؤْطشَّ طاَيِ 
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َوَ يًزُّْ ياطاّ ًَْىدَوَيةُتِ  1947نؤََُيُّ طؼتًِ ُْتُوَ يُنطشتىوَناًْؽ يُ طاَيِ 
تايبُت بُ ٓاَادَنشدِْ تؤيَزيُٓوَ و ثشدؤرَّ داسدػتِٓ سديَظاّ ياطايِ ًَْىدَوَيُتِ يُّ باسَيُوَ 

ّ رًَْف نشا و ضةىاس سديَههُوتٓٓاَةُ   1958ياطايُ ثًَؼهُؾ نؤْطشَّ طاَيِ  داْا. ُٓو ثشدؤرَ
دَسيا  دووًََإدَسياّ ُٖسيَُِ و ُٖسيَُِ دساوطًَِ،  يُنًَُإٖاتُٓدّ نُ تايبُت بىوٕ بُ: 

بُ ساونشدٕ و ثاسيَضطاسّ يُ طاَاُْ بايؤيؤدًًةُناِْ دَسيةا ٓاصادَنةإ،     طًًًََُإٓاصادَنإ، 
ت بىو بُ ثاْتايِ وػهايِ. ُٖسوَٖا نؤْطشَنُ ْؤ بشدياسٍ دا نُ يُ بُٓسدَتةذا  تايبُ ضىاسًََإ

و طشفتةِ ثًظةبىوِْ ٓةاو بةُ      ٓةاصاد ثُيىَْذيًإ بُ تاقًهشدُْوَّ ضُنِ ُٓتؤَِ يُ دَسيةاّ  
َاددَّ تًؼهٗاويَزو ثاساطتِٓ سداونشدٕ و طًظتَُِ ٓاوَ ًََزوويًُناْةُوَ ٖةُبىو، ٖةُسوَٖا    

س ثشدؤتؤنؤَيًَهِ ٓاسَصووَُْذاُْؾ دا نُ تايبُت بىو بُيُنالنشدُْوَّ نؤْطشَ سَصاَُْذّ يُطُ
  95ُٓو ْانؤنًباُّْ نُ بُ ٖؤّ دًَبُدًَهشدِْ ُّٓ سيَههُوتٓٓاَُوَ ديَُٓدّ.

 .قٕاٌم حتهي اجملاه ادتٕٝ –ياطاناِْ بُسديَىَبشدِْ بىاسّ ُٖوايِ )بؤػايِ(  -9
َ سووٕ بهُيٓةُوَ نةُ دًةاواصّ ًَْةىإ     بؤ تًَطُيؼنت يُّ يكُ طشْطُّ ياطا، ثًَىيظتُ ٓةُو 

( ضًًُ، نةُ بةُّ ػةًَىَيُ    الفطاٞ الهٌٕ٘( و بؤػايِ ٓامساِْ )األقمٗي ادتُٕٖٙسيَُِ ُٖوايِ )
 :96دَوُيُٓ سوو

تىمخِ طًًََُِ دَوَيُتُ يُطٍَُ تىمخُناِْ وػةهاِْ و ٓةاوّ.    بُسطُ ُٖسيَُِ ُٖوايِ: -أ
طُسووّ صَويُوَ ٖةُواداسَ. ٓةُو بُػةُيُ يةُ      ُٓو بُػُيُ يُ بؤػايِ ٓامسإ نُ ساطتُوخؤ يُ

دَوَيُت نُ دَنُوَيتةُ رَيةش سدنًَفةِ طةُسوَسَيتِ، يةإ ٓةُو بُػةُيُ نةُ دَوَيةُت بةُطىَيشَّ           
 سيَههُوتًَٓو يإ ثُميآْاَُيُنِ ًَْىدَوَيُتِ دَطَُةتُناِْ خؤّ يُطُس ثشانتًضَ دَنات.

ًَةِ دَطةىتشَّ ياطةاّ ًَْىدَوَيةُتًِ     ُٓو سيَظايُّ نُ ُّٓ ُٖسيَُُ ُٖوايًُ سديَهةذَخات، ث 
ُٖوايِ، طشْطِ ُّٓ ُٖسيَُُ ُٖوايًُ نُ بُضًُٓ ُٖوايًُنإ ديةاسّ دَنشيَةو، يُطةٍَُ يُنةُّ     

ِ  21ُٖوَيِ فشدؤنةُواًِْ دَطةتِ ثًَهةشد، نةاتَِ يةُ       ص دا باَيؤًَْةو  1783ّ تؼةشيِٓ دووََة
 نُوتُوَ يةُ ًََةزووّ   َُٖيذسايُ ُٖوا نُ نُطًَهِ َُٖيطشتبىو، َُُٓؾ طُسدًَََهِ ْىيَِ ىلَ

نؤََُيِ ًَْىدَوَيُتِ و ناسيطُسيِ يُطُس صؤس يُ بريو بؤضىوُْ طًاطةِ و طةُسباصيُنإ داْةا.    

                                 
  ودواتش. 377بؤ صياتش بشواُْ طُسضاوَّ ثًَؼىو، ٍ .95
96.      ٘ (، وهتـب داز القكااـٛ لمٍػـس    د. عبدالهسٖي عمٕاُ، الٕضٗط يف الكـإٌُ الـدٔل٘ العـاً،  الهتـاب القـاٌ

 ٔوا بعدِا. 130، ص1997، 1ٔالتٕشٖع، ط
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بُبُناسًَٖٓاِْ فشدؤنُ يُ دُْطِ يُنَُِ دًٗاْذا، ضُنِ ٓامساِْ بايُخِ صؤستةشّ ثُيةذانشد.   
َُٓةُؾ وايهةشد نةُ    دواتش ثًؼُطاصيِ فشدؤنُواِْ بُسَو طىاطتُٓوَّ باصسطاًِْ دوَىل ضىو، 

فشدؤنُ صؤس بُفشاواِْ بُناسبًَو، بُٖؤّ ُّٓ ثًَؼةهُوتُٓؾ ضةُْذئ تىيَزيٓةُوَّ ياطةايِ يةُ      
َوَ تا ًَٓظتا نشاوٕ و نؤََُيِ ًَْىدَوَيُتِ ضُْذئ سيَههُوتٓٓاَُّ بؤ سديَهخظتِٓ 1901طاَيِ

 97َ.-1944ِ ُّٓ باساُْ سيَهخظتىوَ، نُ بُ ْاوباْطرتيًٓإ سيَهُوتٓٓاَُّ ػًهاطؤّ طاَي
يًَشَوَ دَنشَّ ثًَٓاطُّ ُّٓ ياطايُ بُّ ػًَىَيُ خبُيُٓسدوو: نؤََُيةُ سديَظةايُنُ، ناسوبةاسّ    
بةةىاسّ ٓامسةةاًِْ ًَْةةىإ دَوَيةةُتإ و ُٓسهاَةةُناِْ و سَطُصْاَةةُّ فشؤنةةُواِْ يةةُ ٓامساْةةذا 

تا ُٓو ٓاطتُ سديَهذَخُٕ. طُسوَسيَتًِ دَوَيُت يُطُس ُٖسيَُِ ُٖوايِ بُ ػًَىَيُنِ ػاقىوَيِ 
نةِ  40-30دسيَز دَبًَتُوَ نُ فشدؤنُ دَتىاَِْ ٖاتىضؤّ ُٖوايِ ثًَذا بهات و ُّٓ سدووبةُسَ بةُ   

ًًَََٓشيَو.  98دَخُ
( دا ٖاتىوَ نُ دَوَيُتإ دإ بةُوَدا دَْةًَٔ ٖةُس    1يُ سيَههُوتٓٓاَُّ ػًهاطؤ، َاددَ )

  ُ يةُ و ثًَةٓر ضةاةنِ ٓةاصادّ     دَوَيُتًَو طُسوَسيَتِ تُواوّ بُطُس بؤػايِ ٓامسةاِْ خؤيةذا ٖ
 :99فشدؤنُواِْ ُٖيُ نُ َُٓإُْ 

 .َفشدئ بُطُس ُٖسيَُِ دَوَيُتًَهِ بًَطاُْدا بُبَِ ًْؼتُٓو 
 .ًَْؼتُٓوَ بؤ َُبُطتِ ْاباصسطاِْ بَُيهى بؤناسّ تُنًٓهِ و طىتَُُِْ و ضانهشدُْو 
 َههُوتٓٓاَُنُدا َافِ فشدؤنُناِْ باصسطاًًُْ نُ يُ ُٖسيَُِ دَوَيُتًَهِ ُْٓذاّ يُ سي

 بًٓؼُٓوَ، طُسْؼني و نُيىثٍُ و ثؤطتُّ ُٓو دَوَيُتُ دابُصيََِٓ نُ يًًَاُْوَ ٖاتىوٕ.
         ُِو نُيىثةٍُ باسبهةات يةُ ٖةُسَي َّ َافِ فشدؤنُّ باصسطاًًْةُ طُسْؼةني ٖةَُيبطش

 دَوَيُتًَهِ بًَطاُْوَ بؤ دَوَيُتٌ خؤّ.
 ؤ يُنًَهِ تش. َُٖيطشتِٓ ُْفُسو باسنشدٕ يُ دَوَيُتًَهِ ُْٓذاّ ب 

                                 
ٔوا بعدِا، ٔد. ستىـد ضـاوٜ عبداجملٗـد     550د. حاود ضمطاُ، الكإٌُ الدٔىل العاً، املصدز الطاٖل، ص .97

، 205، ص1988ٔد. وصطفٜ ض وٛ حطم، الكإٌُ الدٔىل العاً، وسنص وهتـب القكااٗـٛ، الـداز ادتاوعٗـٛ،     
  دِا.ٔوا بع

د. ضــّٗن حطــم الفــت ٔٝ ٔد. نالــب عــٕاد حٕاوــدٚ، وٕضــٕعٛ الكــإٌُ الــدٔىل العــاً، ادتــصٞ القــاٌٜ،  .98
 .146، ص2007، 1دازالقكااٛ لمٍػس ٔالتٕشٖع، ط

 .206د. ستىد ضاو٘ عبداذتىٗد ٔصاحبْ، الكإٌُ الدٔل٘ العاً، املصدز الطابل، ص .99
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ُٖسوَٖا ُٓو بابُتاُّْ نُ ثُيىَْذيًإ بُ ُٓجناَذاِْ تاوإ يُطُس فشدؤنُو.... ٖتذ ُٖيةُ  
 يُ ضىاسضًَىَّ ُّٓ سديَههُوتُٓ دؤسبُدؤساُْدا ضاسَطُسنشاوٕ.

ُٖسضِ بؤػايِ ٓامساًْؼُ ُٓو بُػُيُ يُ ٓامسإ نُ بُٖؤّ ْةُبىوِْ ٓؤنظةذني و ْةَُاِْ    
طايًذا بؤ ريإ و ًْؼتُدَِ بىوٕ دَطو ْةادات. ُٖسبؤيةُ ُْٖةذَّ يةُ     نًَؼِ صَوّ يُ باسّ ٓا

ياطاْاطإ ضَُهِ ُّٓ ياطايُ بؤ دوو يكِ طُسَنِ دابُؾ دَنُٕ، يُنًَُإ: ثُيىَطةتُ بةُو   
دَقُ ياطايًاُّْ نُ ضاةنِ َشؤظ سيَهذَخُٕ يُ بُسطُ ٖةُوادا، نةُ ٓةاَشاصَ طةُسَنًًُنُّ     

فشدؤنُواًِْ باصسطاِْ، دووًََإ: تايبُتُ بُ ضاةنِ َشؤظ يُ فشدؤنُيُ، ثًًَإ دَطىتشيَو ياطاّ 
دَسَوَّ بُسطُ ُٖوا، واتُ يُو ػىيَُّٓ ُٖوا ْآًَََِ، طُسوَسيَتًِ دَوَيُتًؽ ْآًَََِ، يًَشَ دا 

 100ثًَِ دَطىتشيَو ياطاّ ٓامساًِْ ُٖوايِ، نُ ٓاَشاصَناِْ نُػتًًُ ٓامساًًُْنأْ.
ِ  بؤػايِ ٓامساِْ يُ طُسووّ  -ب يُطةٍَُ بُسَوثًَؼطةىوِْ صاْظةو و     .ٖةُسيَُِ ٖةُواي

ًَؼةهُوتىوَ و يُطةٍَُ بةىوِْ طشفةو و َُٖيىَيظةةو و         تةُنٓؤيؤريادا، ياطةاّ ٓامسةاِْ دَسَوَ ث
دَسٖاويَؼتُّ ْىَّ، بًَطىَإ ثًَىيظتِ بُ سيَظاّ ياطاّ دياسيهشاو ُٖيُ. يُطٍَُ ْاسدِْ يُنُّ 

دا ثًَؼهُوتٔ و ثرتبىوِْ ضةاةنًًُناِْ  1957 نُػتِ ٓامساًِْ سووطِ، طُيىْتًو، يُ طاَيِ
َشؤظ يُ بؤػايِ ٓامساْذا، دواتش ْاسدِْ يُنُّ نُػتًىاِْ سوطِ ٓامسةاِْ طاطةاسئ يةُ طةاَيِ     

 1969و دابُصيِٓ يُنُّ نُػتِ يُطُس سدووّ َاْط، )ُٓثىيى(ّ َُٓشيهِ، يُ طةاَيِ  1961
شْطُّ ياطاّ ًَْىدَوَيُتًؽ ٖاتةُٓاساوَ.  بُ نُػتًُواُْوَ. ثًَىيظتِ داْاِْ سديَظا بؤ ُّٓ يكُ ط

بُتايبُت نُ نًَربدنًًَُنِ تىْذ يًَُْىإ سووطًاو َُٓشيها ُٖبىو، ُٖسبؤيُ نؤََُيةُّ طؼةتًِ   
دَصطايُنِ داْا بةؤ داْةاِْ سديَظةاّ     1348بُ بشدياسّ  1958ُْتُوَ يُنطالتىوَنإ يُ طاَيِ 

      ِ )بةُْاوّ يًزْةُّ بةُناسًَٖٓاِْ     ياطايِ بةُ َُبُطةتِ سيَهخظةتِٓ بةىاسّ بؤػةايِ ٓامسةاْ
( سديَههُوتٓٓاَُّ طةُسَنًِ تايبةُت بةُ دؤصيٓةُوَو     5ٓاػتًًاُّْ بؤػايِ دَسَنِ(. ًٓذّ )

 101نؤْرتؤَيِ بؤػايِ ٓامسإ ٖاتُٓٓاساوَ نُ َُٓإُْ.
o  ثُميآْاَُّ تايبُت بُو ثشيٓظًجاُّْ نُ ضاةنِ دَوَيُتإ بُسديَىَدَبُٕ يُ دؤصيُٓوَو

ّ نةاْىوِْ  27ايِ ٓامساًِْ دَسَنِ بُ َاْط و تُُْ ٓامساًُْناًْؼةُوَ يةُ   بُناسًَٖٓاِْ بؤػ

                                 
 .8ادتٕٝ ٔقإٌُ الط اُ التجازٝ، دازالفهس العسب٘، الكاِسٚ، صد. أبٕ شٖد زضٕاُ، الكإٌُ الدٔىل  .100
، ٔد. أمحـد أبـٕ الٕاـا،    435د. ستىد اجملرٔب، الٕضـٗط يف الكـإٌُ الـدٔىل العـاً، املصـدز الطـابل، ص       .101

 .277- 276الٕضٗط يف الكإٌُ الدٔىل العاً، ص ص
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، نُ باغ يُ ٓاصاديِ دؤصيُٓوَو بُناسًَٖٓإ و خظتُٓ ريَةش سدنًَفةِ فةُصا دَنةُٕ، نةُ      1967
 طُسوَسيَتِ ًٖ  دَوَيُتًَهِ بُطُسَوَ ًًُْ.

o    اُّْ نةُ  سيَههُوتٓٓاَُّ سدصطاسنشدِْ نُػتًُواْإ، طُسداُْوَّ خؤيةإ و ٓةُو ػةت
بُطرتا، يَُُسد ضةؤًُْتِ ياسَُتًةذاِْ نُػةتًىإ يةُ      1968ّ ًْظاِْ 22ضىوُْ بؤػايِ يُ 

 ناتِ سدووداو، ُٖسوَٖا طُسداْذُْوَّ نُػتًًُنُ بؤ دَوَيُتِ خؤّ.
o     ُسيَههُوتٓٓاَُّ تايبُت بُ بُسثشطًاسيَتًِ ًَْىدَوَيُتِ تايبُت بُو صياْةُّ نةُ ية

دا بُطرتا. َُُٓؾ يُطةُس ٖةَُىو ٓةُو     1972ّ ٓاصاسّ 29نُػتِ ٓامساِْ دَنُويَتُوَو يُ 
داواياُْ دًَبُدَِ دَبًَو نُ يُ ُٖس صَسَسيَهِ نُػتًىاِْ ٓامساًًُْوَ طُسضاوَّ طشتبًَو، دةا  

 نُػتًًُنُ طشوػتًَهِ طُسباصّ ُٖبًَو يإ ػاسطتاِْ.
o   ُّسيَههُوتٓٓاَةةُّ تؤَةةاسنشدِْ ٓةةُو ػةةتاُّْ نةةُ بةةؤ بؤػةةايِ َُٖيةةذَدسئَ. ٓةة

دا بُطةةرتاوَ نةةُ دَبةةَِ دَوَيةةُتإ   1975ّ نةةاْىوِْ يُنةةَُِ  14ههُوتٓٓاَُيةةُ يةةُ  سيَ
 نُػتًًُناًْإ يُ ةّ طهشتًَشّ ُْتُوَ يُنطشتىوَنإ تؤَاس بهُٕ.

o ِنُ سىنُِ ضاةنِ دَوَيُتإ طةُباسَت بةُ َةاْط و     1979سديَههُوتٓٓاَُّ طاَي
، ُٓطُس ضةِ داْةِ   1967ُّ طاَيِ تُُْ ٓامساًُْنإ دَنات، نُ ْضيهُ يُ دَقُناِْ ثُميآْاَ

 بُوَدا داْاوَ نُ َاْط و بُسوبىوَُناِْ نُيتىسّ ٖاوبُػِ َشؤظايُتني.
ٖةةةُسوَٖا طشفتةةةُناِْ تةةةش طةةةُباسَت بةةةُّ ضةةةاةنًًاُْ يةةةُ ضىاسضةةةًَىَّ ٓةةةُّ 

 سيَههُوتٓٓاَُيُدا ضاسَطُسنشاوٕ.
 

 :بُس ًَٖض ياطاّ ثُْابشدُْ -10

ًَُْٖؼتِٓ ػةُسد يةإ َةافِ ػُسدنشدًْؼةِ ثةَِ      يُ بىاسّ ياطاْاطِ ًَْىدَوَيُتًذا، ياطاّ 
دَطىتشيَو. ثُْابشدُْبُس بُناسًَٖٓاِْ ًَٖض، تا نؤتةايِ دةُْطِ يُنةَُِ دًٗةاًْؽ نةاسيَهِ      

وا ُْبىو، بَُيهى وَى سيَطُيُنِ ثُطُْذنشاو بؤ نؤتايًًَٗٓإ بُ ًَُالًَْهإ دادَْشا.   ْاسَد
دةُْط نةاسيَهِ سَوايةُ؟ ُٓطةُس ػةُسدّ      ُّٓ بؤضىوُْ ُٓو ثشطًاسَ ديًََٓتُ ثًَؽ نُ ٓايةا  

دَوَيُت بؤ بُسثُسضذاُْوَّ ناسيَهِ دورَٓهاساُْ بًَو، يإ بؤ ثاساطتِٓ َةافًَهِ بًَةو، نةُ    
بُبَِ ثاطاو ثًَؼًًَهشاوَ، ُٓوا دُْط يُّ باسَدا يُ ةيُى يُ خاُّْ بُسطشّ يةُ خؤنشدْذايةُ و   

ُتةُ دَنةات بةؤ ثاساطةتِٓ َةاف و      يُ ةيُنِ تش طضايُ نُ ثاسيَضطةاسّ يةُ َةافِ ٓةُو دَويَ    
سَتذاُْوَّ ناسّ دورَٓهاساُْ. بَُةّ ُٓطةُس دةُْط بةؤ صاَيبةىوٕ و داطرينةشدٕ و دَطةَُةت       
وايةُ و دَبةَِ بةُ سَٖةايِ       طُثاْذٕ و خظتُٓريَش سنًَفِ دَوَيُتاِْ تش بًَو، ُٓوا نةاسيَهِ ْاسَد
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ُٕ نةُ دَوَيةُت ثةُْاّ بةؤ     قُدَغُ بهشيَو، بؤيُ صؤسبُّ ياطاْاطإ باغ يُ دُْطِ سَوا دَن
دَبات بؤ ُٓوَّ بُسطشّ يُ َاف و بُسرَوَْذيًُناِْ بهات و ُّٓ ػةُسَد سَوايةِ وَسدَطةشَّ،    
وايًإ ثًَةذابىو و ٖةُس نةاسيَهِ يةُّ      وا يإ دورَٓهاساُْ، ُٓوا طًفُتِ ْاسَد بَُةّ دُْطِ ْاسَد

بُناسًَٖٓاِْ ًَٖض ُٖيةُ تةا    ضُػُٓ ُٓوا بُ ػُسداْطًَضّ يُ قَُيُّ دَدسَّ، بؤيُ ياطاّ دُْط و
  102ُّٓ ناساُْ سيَهبخات و يُ طٍَُ ةيُِْ َشؤظايُتِ بطىجنًَو.

ًَٓٓاَُّ ُْتُوَ يُنطشتىوَنإ بةُ يةُنذاسّ قُدَغةُّ نةشدووَ نةُ ُْٓةذاَاِْ ٓةُّ         بَُي
ػةُّ ًَٖضبةُناسًَٖٓإ     سيَهخشاوَ يُ ثُيىَْذيًُ ًَْىدَوَيُتًًُناًْاْذا ًَٖض بُناسبًَٓٔ، يةإ ُٖسَد

هُٕ، بُةّ يُ ناتًَهذا دَوَيُتًَو يإ نؤََُيُ دَوَيُتًَو ثُةَاس دَدسئَ يُ ةيةُٕ دَوَيةُتًَو   ب
يإ نؤََُيُ دَوَيُتًَهِ تشَوَ، ُٓوا بَُيًَٓٓاَةُّ ُْتةُوَ يةُنطشتىوَنإ َةافِ خؤثاساطةنت و      

بةُ  بُسطشّ يُ خؤنشدٕ ن بُ تاى ن بُ نؤَةٍَُ دَثاسيَضيَةو، ٖةُسوَٖا ُٓجنىوَةُِْ ٓاطةايؽ      
طىيَشَّ بُػِ سُوتَُِ ًَظام دَتىاَِْ بؤ طُسنىتهشدٕ و طًَشداُْوَّ ٓاػتِ ًَٖض بُناسبًََِٓ، 
ًَٓاِْ َةافِ         ُٖسوَٖا بؤ ثاساطتِٓ ٓاػتِ، بؤ بضووتٓةُوَ ٓاصادوىاصَنةإ نةُ بةؤ بةُ دَطةتٗ

َوا ضاسَْىوطِ طُيُناًْإ خُبات دَنُٕ، وَى ثًَؼرت سووْهشاوَتُوَ بُناسًَٖٓاِْ ًَٖضيإ بةُ س 
(ّ بَُيًَٓٓاَُّ ُْتُوَ يُنطشتىوَناْذا ٖاتىوَ، 12صاًْىَ، َافِ بُسطشّ سَوايُ نُ يُ َاددَ )

يُ ةيُى يُ ضىاسضًَىَّ َاف و ُٓسنِ دَوَيُتاُْ، يُ ةيُنِ تش يُ طٍَُ ثًَذاويظتِ ياطةايِ و  
    َ ِ ًَْةى  ةيُُْناِْ يُنظاًْجاسيَضّ و دادخىاصيذا دَطىجنًَةو و ْاطةاْذًَْهِ ياطةايِ طًظةتُ

  103دَوَيُتِ ٖاوضُسخُ.
 ياطاّ سيََهخشاوَ ًَْىدَوَيُتًًُنإ  -11

سيَهخشاوَ ًَْىدَوَيُتًًُنإ نُ يُ طؤسداْهاسيًُناِْ طُدَّ ْةؤصدَّ نؤَةَُيِ ًَْىدَوَيةُتٌ    
نُوتىوُْتُوَ يُ ناتًَو نُ بريّ دَوَيُتِ ُْتُوَيِ ٖاتُ ٓاساوَ، ٓةُو طؤسداْةُ خًَشاياْةُّ نةُ     

دؤسّ ثُيىَْذيًُناِْ ًَْىإ دَوَيُتإ دَوىاصيَو. دَسنُوتِٓ سيَهخشاوَ ضَُهِ بُسرَوَْذّ و 
 : 104ًَْىدَوَيُتًًُنإ و ثًَؼهُوتًٓإ بؤ دوو ٖؤناسّ طُسَنِ دَطُسديَتُوَ

                                 
 .782د. عم٘ صادم أبٕ ِٗف، املصدز الطابل، ص .102
 .438طَ ادتميب، املصدز الطابل، صد. ح .103
د. اخسٙ زغٗد املٍّا ٔ د. صاحل ٖاضم دأد، املٍظىات الدٔلٗٛ، ٔشازٚ التعمٗي العـال٘ ٔالبخـل العمىـ٘،    . 104

 .13-5جاوعٛ املٕصن، ص
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بةةاسّ ًَُالْةةَِ و دةةُْطِ ٓةةُوسوثا و دًٗةةإ بُطؼةةتِ، طةةُسُْنُوتِٓ نةةؤْطشَو   .1
َُُٓؾ واّ يُ سووْانبري و بريياسإ نشد ٖاثُمياًَْتًًُنإ بؤ بُسقُساسنشدِْ ٓاػتِ و ٓاطايؽ، 

 نُ داواّ ٖاتُٓ ٓاساّ سيَهخشاوّ يُّ دؤسَ بهُٕ.
ثًَؼهُوتِٓ صاْظتِ و تُنٓؤيؤرّ و ػؤسدػِ ثًؼُطاصّ و باسّ ٓابىوسّ و ٓاَيىطؤسدّ  .2

ًَىيظةتِ دَنةشد نةُ         ًَةىإ نًؼةىَسَنإ، ث ًَىدَوَيُتِ، َُُٓؾ بةُٖؤّ ْضيهةِ ْ باصسطاًِْ ْ
 و، بُسدَواّ و دًَطري تا طُيؼتُ ُٓوَّ نُ َُٓشدؤ ُٖيُ.سيَهخظتًَٓو ُٖبًَ

ياطاْاطإ ثًَٓاطُّ دؤسبُدؤسيإ بؤ سيَهخشاوَ ًَْىدَوَيُتًًُنإ نشدووَ، دَنشَّ يُْاوياْذا 
ٓةةُو ثًَٓاطةةُيُ وَسبطةةشئ نةةُ دََيةةآ )سيَهخةةشاوّ ًَْىدَوَيةةُتِ داَةةُصساويَهِ ًَْىدَوَيةةُتِ  

تِ و نُطايُتِ ًَْىدَوَيةُتًِ طةُسبُخؤّ ُٖيةُ، بةُ     ًَُٖؼُيًُ، خاوَٕ خىاطتِ صاتِ خؤيُ
سيَههُوتِٓ ضُْذ دَوَيُتًَو ديَتُدّ، بؤ ُٓوَّ ُٓو تايبُمتُْذّ و دَطُةتاُْ ثًادَبهةات نةُ   
يُ سيَههُوتُٓنُدا ٖاتىوٕ(. يَُُوَ تًَذَطُئ ُّٓ سيَهخشاواُْ ضُْذ تىمخًَهًةإ ُٖيةُ وَى،   

  105طتِ طُسبُخؤ و خاطًُتِ سيَههُوتٔ.خُطًَُتِ ًَْىدَوَيُتِ، بُسدَواَِ، خىا
 : 106سيَهخشاوَ ًَْىدَوَيُتًًُنإ ضُْذ دؤسيَهٔ يُواُْ

 ٕٓاَاجنذاس: نُ بؤ ٓاَةاجنًَهِ تايبةُت ناسدَنةُٕ، وَى     -سيَهخشاوَ ًَْىدَوَيُتًًُنا
سيَهخشاوّ ٓابىوسّ، طُْذوقِ دساوّ ًَْىدَوَيةُتِ، بةاصاسدّ ٓةُوسوثِ، سيَهخةشاوّ باصسطةاًِْ      

 ُتِ و ٖتذ.ًَْىدَوَي

 ٕطًاطةةِ: وَى يةةُنًَتًِ ٓةةُوسوثا، بضووتٓةةُوَّ بةةٌَ  -سيَهخةةشاوَ ًَْىدَوَيُتًًةةُنا
 ةيُُْنإ، نؤَهاسّ عُسَبِ. ٖتذ.

 ٕطُسباصّ: نُ بُ ٖاوثُمياًًُْ ًَْىدَوَيُتًًُناًْؽ ْاوصَد  -سيَهخشاوَ ًَْىدَوَيُتًًُنا
 ذ.دَنشيَو، وَى ثُمياِْ ُٓتًَُطِ، ثُمياِْ داساِْ واسػؤ..ٖت

  ٕٖىُْسّ: وَى سيَهخةشاوّ تايبةُت بةُ ثاسيَضطةاسّ يةُ       -سيَهخشاوَ ًَْىدَوَيُتًًُنا
َىَيهًًُتِ ُٓدَبِ و ٖىُْسّ، يُنًَتًِ ًَْىدَوَيُتِ بؤ طُياْذِْ ثُيىَْذيِ بُطةًِ و بًَتةٍُ،   

 سيَهخشاوّ ًَْىدَوَيُتٌ بؤ ضاوديَشّ نُػىُٖوا، سيَهخشاوّ فشدؤنُواًِْ َُدَِْ..ٖتذ.

                                 
 .14-11، ص2007، 2د. زغاد عازف الطٗد، الٕضٗط اٜ املٍظىات الدٔلٗٛ، ط .105
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 ّنؤَُةيُتِ: وَى سيَهخةشاوّ ثةُسوَسدَو صاْظةو، يةُنًَتِ     -ًَْىدَوَيُتٌ سيَهخشاو
ثُخؽ و ببونشدُْوَ و وَيظةتطُنإ، سيَهخةشاوّ تةش نةُ بايةُخ بةُ صاْظةو و سؤػةٓبريّ و         

 ثُسوَسدَو فًَشنشدٕ و تىيَزيُٓوَّ صاْظتِ و ساطُياْذٕ و ببونشدُْوَ...ٖتذ دَدَٕ.

 ٌوَى سيَهخشاوَناِْ َشؤظذؤطتِ و خًَشخةىاصّ،  َشؤظايُتِ:  -سيَهخشاوّ ًَْىدَوَيُت
منىوْةةُ: يًزْةةُّ ًَْىدَوَيةةُتًِ َافةةُناِْ َةةشؤظ، سيَهخةةشاوّ َافةةُناِْ َشؤظةةِ يةةُنًَتًِ  
ُٓوسوثا،...ٖتذ، سيَهخشاوَ ًَْىدَوَيُتًًُ ْاسهىًًَُنإ، وَى سيَهخشاوّ ًٖىَإ سايةتع ؤن،  

 اِْ بَِ طٓىوس.سيَهخشاوّ يًَبىوسدِْ ًَْىدَوَيُتِ و سيَهخشاوّ ثضيؼه

      ِسيَهخةةشاوّ ًَْىدَوَيةةُتٌ داسايةةٌ: وَى طةةٓذووقِ دساوّ ًَْىدَوَيةةُتِ و بةةاْه
 ًَْىدَوَيُتِ بؤ بًٓاتٓإ و ٓاوَداْهشدُْوَ....ٖتذ.

  ٌ سؤػةٓبريٍ: بةؤ سديَهخظةتِٓ ثُيىَْذيًةُ سدؤػةٓبرييًُنإ       -سيَهخشاوّ ًَْىدَوَيةُت
 الَِ وَى يىْظهؤ.يًَُْىإ دَوَيُتإ و ٓاَيىطؤسدّ سدؤػٓبريّ و ًٓظ

   ِْسديَهخشاوَ دادوَسٍ و ياطايًُنإ: وَى دادطاّ دادّ ًَْىدَوَيُتِ و دادطاّ طةضادا
 ًَُٖؼُيِ و...... ٖٓذ 

  :سديَهخشاوّ فشَناس و َُبُطو 

بَُُبُطتِ ُٓجناَذاِْ ضُْذئ ٓاَاجنِ طًاطةِ و ٓةابىوسّ و طةُسباصّ و َشؤظايةُتِ و     
ٕ، سديَهخةشاوّ خةىاسوّ سدؤرٖةَُةتِ ٓاطةًا، نةؤْطشَّ      خًَشخىاصّ، وَى ُْتُوَ يةُنطشتىوَنا 

 ًٓظالَِ و نؤَهاسّ دَوَيُتاِْ عُسَبِ.
 دووَّ: 

سديَهخشاوَ ًَْىدَوَيُتًًُنإ بُطىيَشَّ ثًَطُّ دىطشافًًإ دابةُؾ دَبةٔ بةؤ سيَهخةشاوّ     
 دًٗاٌْ و سيَهخشاوّ ُٖسيٌَُ:

 تاُْ، ضُْذ دؤسيَهٔ يُ واُْ:سديهخشاوّ دًٗاٌْ: نُ تًايذا ُْٓذاًََتِ بؤ َُٖىو دَوَيُ -أ 
o  سديَهخشاوّ دًٗاًِْ بَِ َُسز 

نُ يُ نؤْذا ُٖبىوَ و بُبَِ ًٖ  َُسدًَو دَوَيةُت قبةىٍَ دَنةات. ُْٖىونةُ ٓةُّ دةؤسَ       
 َابىو. 1947سديَهخشاوَيُ َُْاوَ، وَنى سديَهخشاوّ ثؤطتِ دًٗاِْ نُ تا طاَيِ 

o :سديَهخشاوّ دًٗاًِْ َُسدذاس 

تًَذابًَو و سديهخشاوَنُ قبةىَيِ بهةات، بةؤ بىوْةُ ُْٓةذاّ دَوَيةُت       دَبَِ دَوَيُت َُسدِ 
داوايُى ثًَؼهُؾ دَنات، وَنةى ُْتةُوَ يةُنطشتىوَنإ، سديَهخةشاوّ باصسطةاًِْ دًٗةاِْ و       

 سديَهخشاوّ ناسّ ًَْىدَوَيُتِ.
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 سديَهخشاوّ ُٖسيٌَُ:  - ب
سضًَىَيُنِ ُٖسيَُِ يةإ  ُٓو سديَهخشاوإُْ نُ ثُيىَْذيِ ًَْىإ دَوَيُتإ سديَهذَخُٕ نُ ضىا

ْاوضةةُيِ يةةإ بُسرَوَْةةذيِ ٖاوبةةُؾ نؤيةةإ دَناتةةُوَ، طىَتةةُّ سديَهخةةشاوّ ٖةةُسيَُِ صؤس   
ثًَؼهُوتىوَ، نُ طُسَتا طىصاسػتًَهِ ُٖسيَُِ بىو ُٓوا ًَٓظةتا ٖؤنةاسّ دةىطشافِ ٖؤنةاسّ     

اْةُ دَطشيَتةُوَ   بُٓسدَتِ ًًُْ بؤ دياسيهشدِْ سديَهخشاوّ دىطشافًِ ُٖسيَُِ، بَُيهى ُٓو دَوَيُت
نُ يُيُى ُٖسَيُذا ْني وَى نؤَهةاسّ دَوَيةُتاِْ عةُسَب نةُ دَوَيةُتاِْ ٓاطةًاو ٓةُفشيكًا        

 دَطشيَتُوَ. ضُْذ دؤسيَهٔ:

  فانتُسّ دىطشافِ يُ سيَهخشاوَ ُٖسيًًَُُناْذا 
ًَىيظةتًًُنُ بةؤ ديةاسيهشدِْ سديَهخةشاوَّ ٖةُسَيٌُ و         فانتُسّ دةىطشافِ بَُٓايةُى و ث

ٗاًْؽ بؤ سديَهخظنت و دًَبُدًَهشدِْ ٓاَاجنُناًْإ ناس بؤ دابُػهشدِْ دًٗةإ  سيَهخشاوَّ دً
دَنات بؤ ْاوضُّ ُٖسيَُِ دىطشافِ. منىوُْ ُْتُوَ يُنطشتىوَنإ ْاضاس بىو نُ ضاةنًًُناِْ 
دابُؾ بهات يُ سيَطاّ ٓاراْع و ْىوطًٓطُّ ُٖسيًَُِ دىطشافِ يإ يةُ سديَطةُّ دَوَيةُتاِْ    

سوطتهشدِْ سديَهخشاوّ ُٖسيَُِ تايبُت بُخؤيإ يُو سديَهخشاوَ ُٖسيًًَُاُّْ نُ ْاوضُْؼني بُ د
يُطُس بَُٓاّ دىطشافِ دسوطو بىوٕ وَى سديَهخشاوّ دَوَيُتاِْ َُٓشيهاّ ةتًِٓ، سديَهخشاوّ 

 يُنًَتًِ ُٓوسوثا، سديَهخشاوّ يُنًَتًِ ُٓفشيكًا، سديَهخشاوّ ٓاطًإ.
 ُٖ َسيًًَُُناْذا.ٖؤناسّ طًاطِ يُ سيَهخشاو 

دطُ يُ ٖؤناسّ دىطشافِ، ٖؤناسّ ٖاسيهةاسّ ٖاتةُٓاساوَ، سيَهخةشاو ُٖيةُ يُطةُس      
بَُٓاّ يًَهٓضيهِ طًظتُّ يإ ٓايذؤيؤرّ داَُصساوَ وَى يُنًَتًِ ُٓوسوثا، يإ بةُٖؤّ  
ْاسدَّ طاَاِْ طشوػتِ بُٓسدَتِ وَى سديَهخشاوّ دَوَيُتاِْ ُْٖاسدَّ ُْوت )ٓؤثو(، يإ 

تُوَيِ وَى نؤَهاسّ عُسَبِ، يإ ٖؤناسّ ٓةايًِٓ وَى نةؤْطشَّ دًٗةاِْ    ٖؤناسّ ُْ
ًٓظالَِ، يإ فانتُسّ ٓاساَِ و ٓاطايؽ وَى بضووتٓةُوَّ بةَِ ةيةُٕ و نؤَؤْىيًََظةِ     
بُسيتاِْ و يُنًَتًِ سووطٌ بؤ دَوَيُتُ طُسبُخؤنإ و ثُمياِْ بانىسّ ُٓتًَُطِ، دَنةشَّ  

ُتإ نشاوَبَِ وَى سديَهخشاوّ نؤْطشَّ ًٓظالَِ نُ بؤ سديَهخشاوّ ُٖسيَُِ بؤ َُٖىو دَوَي
َُٖىو دَوَيُتاِْ ًٓظالَِ نشاوَيُ، يإ داخشاوَ وَى ُٓجنىوَُِْ ٖاسيهاسّ دَوَيةُتاِْ  

 نُْذاوّ عُسَبِ.
     سيَهخةةشاوّ ٖةةُسيًَُِ طةةٓىوسداس يةةُ ضىاسضةةًَىَّ سيَهخشاويَهةةِ ُٖسيًَُةةذا وَى

 ، يُنًَتِ َُغشيبِ،.......ٖتذ.ُٓجنىوَُِْ ٖاسيهاسيِ دَوَيُتاِْ نُُْدا
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 ياطاّ بُسثشطًاسيَتِ ًَْىدَوَيُتِ  -12
وػُيُنِ قاْىوًِْ سؤَاًًُْ، نُ طُسَتا َاْايُنِ ٓةابىوسّ   responolerبُسثشطًاسيَتِ 

ًَىإ         ًَةذا ْةُبىو يةُْ و داسايِ دَبُخؼِ و ًٖ  ٓاَارَيُنِ بةؤ بُسثشطةًاسَيتِ يةُ  َُٖيةُّ ت
وَْكةةُسص. بةةَُةّ ْةةاوَسدؤنِ بُسثشطةةًاسيَتِ يةةُ طةةُدَناِْ خاوَْكةةُسصو قةةُسصداسو نةةُفًًِ خا

ْاوَسداطتذا طؤسا، ياطاْاطإ دًَطُّ ياطاّ نًًََظاو ثًاواِْ ةٖىتًةإ طشتةُوَو ثىختةُّ ٓةُو     
ياطايُ ُٓوَيُ نُ َُٖيظىنُوتِ تاى بُػًَهِ طشْطِ بُسثشطًاسيَتًًُ، َُٖيُ ثًَىَسّ طةُسَنًِ  

َِ َُٖيُّ خؤّ وَُٓطتؤ بطشَّ.طشؤطًؤغ ُّٓ نؤْظًَجتُّ يُ بُسثشطًاسيَتًًُ، دَبَِ تاى ُٓجنا
ياطةةاْاغ ٓةةُْضيًؤتِ َُطةةُيُّ بُسثشطةةًاسيَتِ بُطةةتُوَ بةةُ  107بُسثشطةةًاسيَتِ وَسطشتةةىوَ.

قُسَبىونشدُْوَّ صيإ يًَهُوتىو. دادطاّ ًَُٖؼُيِ دادّ ًَْىدَوَيُتِ ٓاَارَّ بةُّ سديَظةايُ   
)ثشيٓظًجًَو ُٖيُ يُ ياطاّ طؼتًِ ًَْىدَوَيُتًةذا   داوَ يُ نًَؼُّ ناسخاُّْ ػاسوف،نُ دََيَِ

نُ دََيَِ ُٖس ضُػُٓ ثًَؼًًَهاسيًُنِ سديَظايُى دَبةَِ بُػةًَىَيُنِ طىجنةاو ضةاى بهشيَتةُوَ،      
قُسَبىوبهشيَتُوَ، نُ َُُٓؾ دَسُٓجناًََهِ طشْطِ ثًَؼًًَهشدِْ ُٖس ثُميآْاَُيُنةُ ُٓطةُس   

َُٖيظىنُوتِ صياْبُخؼِ نُطًَهِ ياطايِ ًَْىدَوَيُتِ  يُ ثُميآْاَُنُػذا ُْٖاتبًَو. نُواتُ
  108بُسثشطًاسيَتًِ ًَْىدَوَيُتِ دَنُويَتُ طُس(.

يًزْةةُّ ياطةةايِ ًَْىدَوَيةةُتِ طةةُسبُ ُْتةةُوَ يةةُنطشتىوَنإ ثشيٓظةةًبِ بُسثشطةةًاسيَتِ  
تىوػِ ًَْىدَوَيُتِ دًَطري نشدووَ يُطُس بابُتِ بُسثشطًاسيَتًِ دَوَيُت بُٖؤّ ُٓو صياُّْ نُ 

نُغ و ثاسَّ بًَطاُْ دَبًَو يُ خانُنُيذا. بؤيُ يُ َاددَّ يُنذا ٖاتىوَ نُ دَبةَِ دَوَيةُت   
 109قُسَبىوّ بهاتُوَ.

طًظةةتَُِ ياطةةايِ ًَْىدَوَيةةُتِ وَى طًظةةتَُُ ياطةةايًُناِْ تةةش ًًٓتًضاَةةات يُطةةُس 
ُ نُطةِ  نُطُناِْ دسوطو دَنات نُ دَبَِ دًَبُدًَِ بهات و َافًإ دياسّ دَنات، ُٖسبؤي

ياطايِ ًَْىدَوَيُتًؽ نُ ُٓسنُناِْ دًَبُدًَِ ُْنشد، ُٓوا بُسثشطةًاسيَتِ دَنُويَتةُ ُٓطةتؤ.    
عىسفًؽ َُُّٓ قبىٍَ نشدووَ، ُْٖذَّ سىنِ يُّ باسَوَ يُ سديَههُوتٓٓاَةُ ًَْىدَوَيُتًًُناْةذا   

                                 
 .4-3، ص ص1990، 1د. نطاُ ادتٍدٙ، املطؤٔلٗٛ الدٔلٗٛ، وطبعٛ التٕاٗل، ط .107
 .4ٌفظ املصدز الطابل، ص .108
 .248د. عم٘ صادم أبٕ ِٗف، املصدز الطابل، ص .109
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اتةةُ نُو 110ٖةةاتىوٕ، يةةُ ياطةةاّ ًَْىدَوَيُتًةةذا ثًَطةةُّ ياطةةايِ بةةًَُٖضيإ بةةؤ ثُيةةذابىوَ. 
بُسثشطًاسيَتًِ ًَْىدَوَيُتِ، طًظتًََُهِ ياطةايًُ نةُ ٖةُس نُطةًَهِ ياطةاّ ًَْىدَوَيةُتِ       
وا بهات، واتُ ناسيَو بهات ثًَطُواُّْ ياطاٍ ًَْىدَوَيُتِ يإ ناسيَو ُْنات نةُ   ناسيَهِ ْاسَد
 بًًًَٔتًضاَةةِ ياطةةايِ يًَبهُويَتةةُوَو صيةةإ بُنُطةةًَهِ تةةش بهةةُويَو، ٓةةُوا بُسثشطةةًاسيَتًِ

  111قُسَبىونشدُْوَّ دَنُويَتُ طُس.
بُسثشطًاسيَتًِ ًَْىدَوَيُتِ يإ سداطةتُوخؤيُ يةإ ْاسداطةتُوخؤيُ )نةاتَِ دَوَيةُت يةُريَش       
طًظتَُِ "سًُايُ، يإ َاْذيَو، يإ ضاوديَشّ" دابًَو، َُسدُناِْ ُٓوَٕ نُ دَبَِ ناسَنةُ  

وا بًَو، يُ دَسُٓجناَِ  وايُدا صيإ نُوتبًَتةُوَ. يةُ   بذسيَتُ ثاٍَ دَوَيُت، يإ ْاسَد ُٓوناسَ ْاسَد
َوَ ثشدؤرَيُى يُةيُٕ يًزُّْ ياطاّ ًَْىدَوَيُتًًُوَ طةُباسَت بُبُسثشطةًاسيَتِ    1991طاَيِ 

 ًَْىدَوَيُتِ ثًَؼهُؾ نشاوَ.
 ياطاٍ ضاسَطُسنشدِْ ٓاػتًًاُّْ ْانؤنًًُ ًَْىدَوَيُتًًُنإ  -13

، ُٓو داوا درإُْ نُ يًَُْىإ دوونُغ يةإ  َُبُطو يُ ضَُهِ ْانؤنًًُ ًَْىدَوَيُتًًُنإ
صياتشّ ًَْىدَوَيُتًذا ُٖيُ، بُطىيَشَّ سديَظاناِْ ياطاّ ًَْىدَوَيُتِ تايبُت بُ يُنالنشدْةُوَّ  

  112ْانؤنًًُ ًَْىدَوَيُتًًُنإ يُنالدَبُٓوَو ضاسَطُسدَبٔ.
نُ َُبُطو  ّ دادطاّ ًَُٖؼُيِ دادّ ًَْىدَوَيُتِ دا ٖاتىوَ 1924/اب/30يُ بشدياسّ 

ًَةىإ دوو دَوَيُتةُ يُطةُس َُطةُيُيُنِ ياطةايِ يةإ         ًَىدَوَيُتِ، تًَهطرياْةِ ْ يُ ْانؤنِ ْ
سدووداويَهِ دياسيهشاو، يإ بُٖؤّ دًةاواصّ بةريو بؤضةىوِْ ياطةايِ، يةإ بةُٖؤّ دًةاواصّ        
       ِ ًَىإ دوودةؤسَ ْةانؤنً ًَىدَوَيةُتِ دًةاواصّ يةُْ  بُسرَوَْذيًُوَ. ياطاْاطةإ و َاََُيةُّ ْ

 طُسَنًِ ًَْىدَوَيُتِ دا دَنُٕ.
ْانؤنِ ياطايِ، نُ ُٓو ْانؤنًًُيُ نُ طًُايُنِ ياطايِ ُٖيُ، يإ يُ دادطةا   يُنًَُإ

بةُطىيَشَّ سديَظةةاناِْ ياطةاّ ًَْىدَوَيةةُتٌ ضاسَطةُس و يُنالدَنشيَتةةُوَ، ضةىْهُ يةةُّ دةةؤسَ     
 شدُْوَّ سىنُُنُيُ.ْانؤنًًُدا دًاواصّ يُطُس ضؤًُْتِ دًَبُدًَهشدِْ سىنًَُو يإ ػًه

                                 
 .221د. حاود ضمطاُ، املصدز الطابل، ص .110
ابساِٗي، املطؤٔلٗٛ املدٌٗٛ الدٔلٗٛ عَ جسميٛ األبـادٚ ادتىاعٗـٛ، وطبعـٛ جاوعـٛ صـ   الـدَٖ،       ااآل اسٖد  .111

 ٔوا بعدِا. 59، ص2004ازبٗن، 
د. ضّٗن حطم الفت ٔٙ، ٔد. نالب عٕاد حٕاوـدٚ، الكـإٌُ الـدٔل٘ العـاً، ادتـصٞ القـاٌ٘، املصـدز         .112

 .172الطابل، ص
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ْانؤنِ طًاطٌ نُ طًُايُنِ طًاطٌ ُٖيُ بُو ثًًَُّ يُنَِ يُ ةيُْةُنإ داوا  دووًََإ 
دَنات باسّ وَطتاوو ُٓوَّ نُ ُٖيُ بطؤسديَو. دَبَِ ُّٓ ْانؤنًًُ بُ سديَطُّ تشّ ديجًؤَاطِ 

 ضاسَطُس بهشيَو. 
َنةُٕ نةُ يةُ سديَطةُّ     ُْٖذَّ طُسضاوَ ٓاَةارَ بةُ ْةانؤنًِ ٖىْةُسّ يةإ صاْظةتًؽ د      

ٓاراْظةةُناِْ تايبُمتُْةةذيِ ٖىُْسيًةةُوَ ضاسَطةةُس دَنشيَةةو. ٓاَشاصَنةةاِْ يةةإ سديَطانةةاِْ   
  113يُنالنشدُْوَّ ْانؤنًًُ ًَْىدَوَيُتًًُنإ ضُْذ دؤسيَهٔ.

   سديَطاّ ديجًؤَاطِ: نُ داْىطتإ و نؤػؼِ ضانُناساُْ و ْاوبزيىاِْ و يًَهؤَيًَٓةُوَو
 بُيُنُوَ طاصاُْ.

 َطةةاّ طًاطةةِ: نةةُ يةةُ سديَطةةُّ ُْتةةُوَ يةةُنطشتىوَنإ، يةةإ سديَهخةةشاوَ        سدي
 ًَْىدَوَيُتًًُناِْ تشَوَ بُسديَىَ دَضًَو.

         ّصاَُْةذ سديَطاّ ْاوبزيىاًْهشدٕ:نةُ بةُ ٓاطةاداسّ نُطةًَو يةإ دَطةتُيُى و بُسَد
 ُٖسدووة و قبىَيهشدِْ بشدياسَنُ بُسديَىَدَضًَو.

   :ّثشيٓظةةًجًَهِ طةةُسَنِ ُٖيةةُ نةةُ دادوَسّ    سديَطةةاّ يُنالنشدْةةُوَّ دادوَس
بُطرتاوَتُوَ بُ خىاطتِ دَوَيُتاُْوَ،نةُ صيةاتش َُطةُيُ ياطةايًُنإ دَطشيَتةُوَ. دادطةاؾ       

 بُطىيَشَّ سىنُُناِْ ياطاّ ًَْىدَوَيُتِ يُناليإ دَناتُوَ.
 ياطاّ ثُميآْاَُنإ  -14

طشيَتةُوَ نةُ ٓةُويؽ    ياطاّ ثُميآْاَُنإ، طُسضاوَيُنِ طشْطِ ياطةاّ ًَْىدَوَيةُتِ دَ  
ثُميآْاَُ ًَْىدَوَيُتًًُناُْ، ُّٓ ياطايُ ثُميآْاَةُنإ سديَهةذَخات، َُسدةُناِْ بُطةتًٓإ     
ًْؼإ دَدات، سدؤَيِ ثُميآْاَةُ ًَْىدَوَيُتًًةُ دوو قةؤَيِ و طةُساثاطريَنإ و فةشَ ةيُْةُنإ       

آْاَةُنإ ثًَٓاطةُّ   دَخاتُ سدوو، يُطةٍَُ ضةؤًُْتِ بُطةتِٓ ٓةُو ثُميآْاَاْةُ، ياطةاّ ثُمي      
ثُميآْاَُ و دًاواصّ يُطٍَُ ُٓواِْ تشو ُٓو َُسداُْؾ نُ ثًَىيظةتُ يةُ ثُميآْاَةُدا ٖةُبٔ     
دَخاتُ سدوو، ٖةُسوَٖا ضةؤٕ ثُميآْاَةُ ثُطةُْذ )تـةذيل( دَنشَيةو و ضةؤٕ نُطةِ ياطةاّ          

ُتإ ثًًَةُوَ  ًَْىدَوَيُتِ دَضًَتُ ْاويُوَ. ُٖسوَٖا ثُميآْاَُ ضؤٕ دسوطو دَبًَو، ضةؤٕ دَوَية  
 -  حتفظـات ثابُْذ دَبٔ، طُسثًَطًهشدِْ ضِ ىلَ دَنُويَتةُوَ، ضةؤٕ دَطةتِ ثًَةىَ دَطةريَّ      

خؤطريّ(، يا َُٖىاس دَنشَّ يإ َُٖيذَوَػًَتُوَ، يإ ثاػُنؼُّ يًَةذَنشَّ و يةُناس دَخةشَّ،    

                                 
 املصدز الطابل ٌفطْ. د. ضّٗن حطم الفٍ ٔٙ، ٔصاحبْ، .113
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ٖةةُسوَٖا ناسيطةةُسيِ ثُميآْاَةةُ يُطةةُس نُطةةَِ نةةُ ةيةةُٕ ْةةُبَِ يةةُ ثُميآْاَةةُ ضةةًًُ.  
ُٓسهاَُناِْ ثُميآْاَُ بُطىيَشَّ سديَههُوتٓٓاَُّ ظًُْٓا بؤ ياطةاّ ثُميآْاَةُنإ نةُ يةُ     

 دا بُطرتاوَ سديَهخشاوٕ، دواتش بُ دسيَزّ باطِ دَنُئ.1969
 ياطاّ تريؤسّ ًَْىدَوَيُتِ  -15

تىْذوتًزّ يُ ًََزووّ َشؤظايُتًةذا سيؼةُٓارؤيُ، وَى دياسدَيةُنِ نؤَُةيةُتِ يُطةٍَُ      
ثًَؼعُضىوِْ بُخؤوَ ديتىوَ، دواتش تاواُْنإ سَُْٖةذّ ْىيًَةإ يةُ ػةًَىَو قةُباسَو      سؤرطاسدا 

ػًَىاصّ ُٓجناَذإ بُ خؤوَ ديتىوَ، يُواُْؾ تاواُْناِْ تىْذوتًزّ و تريؤسٕ. صؤس يةُ نةشدَوَ   
وّ ًََزوودا بًًٓىَ، ٖؤناسّ طُسَنِ َُٖيطريطاِْ ُٖسدوو  تريؤسيظتُنإ سؤَيِ طشْطًإ يُ سيَشَد

طِ يُنُّ و دووََِ دًٗإ بىوٕ، ُٖصاسَّ طًًًََُؽ بُ ناسَطاتِ دًٗاُْٗريَِٓ تةاواِْ  دُْ
، نُ بُ تاواِْ تريؤسّ ًَْىدَوَيةُتِ يُقَُيةُّ دَدسيَةو، طؤسداْهةاسّ     2001ّ طًبتَُبُسّ 11

 بُٓسدَتِ يُ ثُيىَْذيًُ ًَْىدَوَيُتًًُنإ ًَٖٓايُٓاساوَ.
تإ و سيَهخشاوَ ُٖسيَُِ و نىََُيُّ طُةٕ و ٓاراْع طُدإ ثًَٓاطُ بؤ تريؤس يُ ةيُٕ دَوَيُ

و داَُصساوَ ًَْىدَوَيُتًًُنإ و ياطاْاطاِْ بىاسّ ًَْىدَوَيُتِ و.. ٖتذ نشاوَ. بُةّ تا ًَٓظةتا  
 ُْتُوَ يُنطشتىوَنإ يُطُس ثًَٓاطُنشدِْ تريؤسّ ًَْىدَوَيُتِ سيَهُٓنُوتىوَ.

ُّ نةُ باطةًإ يةُ ْاطةاْذِْ تةريؤس نةشدووَ،       طشْطرتئ ُٓو ثُميآْاَُو سيَههُوتٓٓاَاْة 
ثُميآْاَُّ ثاسيظُ نُ نؤتِ خظتؤتُ طُس بُناسًَٖٓاِْ ًَٖض يُ ثُيىَْذيًُ ًَْىدَوَيُتًًُناْذا. 

بُسديَىَضىو، تةىاْشا ضةَُهِ تةريؤسّ     1926يُ نؤْطشَّ بشونظًِ تايبُت بُ تريؤس نُ طاَيِ 
ُ نةؤْطشَّ يُنةَُِ يُنخظةتِٓ ياطةاناِْ     طًاطِ خبشيَتُ طُسد. تاواُْناِْ ياطاّ طُةٕ ية 

دًاواصّ 1928، بَُيًَٓٓاَُّ ثاسيع )بشيإ نًًؤز(، يُ طاَيِ 1927طضادإ يُ واسػؤ يُ طاَيِ 
واو نؤتِ خظتُ طُس بُناسًَٖٓاِْ ًَٖضو دُختِ نشدَوَ يُطةُس   نشد يًَُْىإ دُْطِ سَواو ْاسَد

 ُ وَّ ْانؤنًًةُ ًْىدَوَيُتًًةُنإ،   ثشيٓظًجِ قُدَغُنشدِْ دُْط وَى ٖؤيُى بؤ يُنالنشدْة
طشْطِ ثًَذإ يُ ةّ دادوَسإ يُ نؤْطشَّ صاْظتِ طًًََُِ يُنخظتِٓ ياطاناِْ طضادإ يةُ  

ًَىدَوَيةُتِ ٖاتةُ ْاوباطةإ و         1930بشؤنظٌ يُ طةاَيِ   دَطةتِ ثًَهةشدو ضةَُهِ تةريؤسّ ْ
اَذاِْ ُٓو ناساُْيُ نةُ  ثًَٓاطُّ تريؤس وا نشا نُ بُناسًَٖٓاِْ بُ ُْٓكُطتِ ٓاَشاصَناِْ ُٓجن

رياِْ تانُنإ سووبُسدووّ َُتشطٌ و يُْاوبشدٕ دَناتُوَ، دةا سَطةُصيإ ٖةُس ضةًًُى بًَةو،      
ُٖسوَٖا َىَيهِ َةادديؽ وَى طةىوتإ و بةُناسًَٖٓإ و تًَبةُسداِْ َةاددَّ صياْبةُخؽ و       

َو طُياْةذٕ،  بُناسًَٖٓاِْ َاددَّ خٓهًَُٓسو، وسوراْذِْ ٓاراوَو يةُ ٓاَشاصَنةاِْ طىاطةتُٓو   
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يُناسخظةةتِٓ خضَُتطىصاسيًةةُناِْ داَةةُصساوَ طؼةةتًًُنإ و ثًظةةهشدِْ ٓةةاوو بةةُسووبىَِ 
نؼتىناَيِ و ٓارََيِ و بُسوبىوَِ خؤسانِ. يُ نؤْطشَّ ضىاسََذا نُ يةُ ثةاسيع بُطةرتا يةُ     

تريؤسّ دابُػهشد بةؤ دوو بةُؾ:    1934، نؤْطشَّ ثًَٓذُّ يُ َُدسيذ يُ طاَيِ 1931طاَيِ 
نؤَُةيُتِ و ٓاَارَّ بؤ ٓةُوَنشد نةُ تةاةٕ و نةاسّ تًَهةذَسّ و بةُناسًَٖٓاِْ        طًاطِ و

تىْذوتًزّ يُ تاواُْناِْ تريؤسّ طًاطِ يُ قَُيُّ دَدسئَ، يُ نؤْطشَّ ػُػَُِ يُنخظةتِٓ  
، يةُ تةاواِْ تةريؤسّ يةُ ٖةُسدوو ٓاطةتِ       1935ياطاناِْ طضادإ يُ نؤثٓٗةاطٔ يةُ طةاَيِ    

َيًُوَ، نُ تًايذا ٖةاتىوَ ٓةُو تاواْاْةُّ نةُ َُتشطةِ طؼةتِ يةإ        ًَْىدَوَيُتِ و ْاوخؤّ نؤ
  114ساَيُتًَهِ تشغ و تؤقاْذٕ ديَُٓٓٓاساوَ بُ تاواِْ طًاطِ يُقَُيُّ ْادسئَ.

طُيؼتُ سيَههُوتٓٓاَُّ ًَُْٖؼتِٓ تريؤسو طضادإ  1937/ّ 11/ 16نؤََُيُّ طُةٕ يُ 
ثًَٓاطُّ بؤ تريؤس نةشدووَ: ثًَٓاطةُيُنِ    يُطُسّ، نُ بُ سيَههُوتٓٓاَُّ رًْغ ْاطشاوَو دوو

ثًَىَسّ و ثًَٓاطُيُنِ رَاسدِْ ناسَ تريؤسيُنإ. نؤََُيُّ طؼتًِ و ُٓجنىوَةُِْ ٓاطايؼةِ   
ُْتةةُوَ يةةُنطشتىوَناًْؽ ُٓطةةُس ضةةِ ُْطُيؼةةتىُْتُ ثًَٓاطةةُيُنِ يةةُنطشتىو، بةةُةّ بةةؤ  

 115سيإ دَسنشدووَ.سووبُسدووبىوُْوَو ًَُْٖؼنت و يُْاوبشدِْ تريؤس، ضُْذئ بشديا
ٖؤناسَناِْ تريؤس صؤسٕ بؤ منىوْةُ، ٖؤنةاسّ نؤَُةيةُتِ و طةايهؤيؤرّ و ٓةابىوسّ و      
طًاطِ و ُْتُوَيِ و ٓايًِٓ و ًٓذؤيؤرّ و ٖؤناسَناِْ ثًَؼهُوتِٓ صاْظتِ و تُنٓؤيؤرّ و 
سَوايةةِ دَطةةُةت و دميىنشاطةةِ و َُطةةُيُّ َافةةُناِْ َةةشؤظ و دووسدوويةةِ طًظةةتَُِ  

  116ِ و..ٖتذ دَطشُْوَ.ًَْىدَوَيُت
ثًَٓاطُّ ًَُُٓ بؤ تاواِْ تريؤس، بشيتًًُ يُ ُٓجناَذاِْ نشدَوَيُنِ تىْذوتًزّ )َاددّ يإ 
وا بةؤ دسوطةتهشدِْ بةاسيَهِ تةشغ و         ًَىَيُنِ ْةاسَد ػُنشدٕ ثًَِ، بةُ ػة َُعُٓوّ( يإ ُٖسَد

بُ ديًَٗٓاِْ ٓاَةاجنِ  تؤقاْذٕ، نُ تاى و نؤََُيُنإ و قُواسَو سيَهخشاوَنإ و دَوَيُتُنإ بؤ 
 117دياسيهشاو ثًَِ َُٖيذَطنت.

                                 
عقىاُ عم٘ حطَ، األزِاب الدٔل٘ ٔوظاِسٓ الكإٌٌٗٛ ٔالطٗاضٗٛ يف ضٕٞ الكإٌُ الدٔل٘ العاً، وطبعٛ  .114
 .81، ص1،2006، طُٖويًَش -املٍازٚ
 ٔوا بعدِا.81عقىاُ عم٘ حطَ، املصدز الطابل، ص  .115
 .57-38عقىاُ عم٘ حطَ، املصدز الطابل، ص .116
 .75املصدز الطابل ٌفطْ، ص  ش بشدواُْ:بؤ صيات .117
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 ِ ضُْذ يكًَهِ تشيخظتُٓسدوو و ػًهاس -16
ياطاّ ًَْىدَوَيُتًِ ٖاوضُسخ باغ يُ ضُْذئ ضاةنٌ دَنةات نةُ ثًَؼةرت تةًُْا يُةيةُٕ      
ياطاّ ْاوخؤوَ باغ دَنشإ. ضُْذ ويَظتطُيُى دَخُيُٓ سدوو نةُ ياطةاّ ًَْىدَوَيةُتِ بةاغ و     

  118سَوَ نشدووٕ.خىاطِ يُ با
o  ِياطاّ دَطتىوسّ ًَْىدَوَيُت 

ُّٓ ياطايُ باغ يُ ُٓسى و دَطَُةت و ضؤًُْتِ دابُػةهشدِْ دَطةَُةتُنإ دَنةات    
يةًَُْىإ دَصطةا دؤسبةُدؤسَناِْ ُْتةُوَ يةُنطشتىوَنإ و ٓاراْظةُ تايبُمتُْذيًةةُنإ و       

 سديَهخشاوَ ُٖسيًَُُناْذا.
ًَتةُوَ نةُ بةاغ يةُ سدَيظةا         بُ بؤضىوِْ ًَُُٓ ٓةُّ ياطةايُ دةاسيَه    ِ تةش يةُوَدا ْةىَّ دَب

ٖاوبُػُناِْ ًَْىإ دَطتىوسَناِْ ْاوخؤّ دَوَيُتإ بهات، دا ن بُٖؤّ ثُميآْاَُوَ دسوطو 
بىوبٔ، يإ بُٖؤّ طىصاسػتِ ْاوخؤيًُوَ، بىاسّ ثؼتطريّ و ياسَُتًذاِْ ًَْىدَوَيُتِ يُ بىاسّ 

 َّ وَى منىوُْيُنِ صيٓذوو بضاْني.ياطايًذا بؤ دَوَيُتِ دًٗاِْ طًًَُّ دَنش
ًَٓظتا نؤْظًَجتًَهِ تش بؤ ُّٓ ياطايُ دسوطو دَبًَو بُ ٖؤّ ُٓو ضىوُْ ْاو يُنُ فشاوإ و 
طُوسَيُّ نُ يًَُْىإ ياطاّ ًَْىدَوَيُتِ و ياطاّ ْاوخؤدا ُٖيُ، نُ طُيؼتؤتُ ُٓوَّ )ُّٓ يكُ 

يكًَهِ ْىٍَ يُ بىاسّ ياطاّ دَطةتىوسيذا  داُْس(، بُ تايبُت  –بُ َاْايُنِ تش خؤّ بٓىيًََٓو 
دَسدَنُوَّ، يُو بىاسَدا نُ ثشيٓظًجُناِْ َافِ َةشؤظ و دميىنشاطةِ و درايةُتًهشدِْ تةريؤس     
ُٖيُ، نُ صؤس ؤسى ػؤخ و نؤْطشَّ ًَْىدَوَيُتِ يُطةُس بُطةرتاوَ، وَى نةؤْطشَّ ُٓطةًٓاّ     

دا بُطرتا، نؤْطشَّ  2007يشاِْ نؤََُيُّ ًَْىدَوَيُتِ ياطاّ دَطتىوسّ بُساوسد نُ يُ سىصَ
  2007.119ّ  10طؤسبؤٕ يُ َاْطِ 

o  ِياطاّ بُسديَىَبشدِْ ًَْىدَوَيُت 
نشؤنةةِ ٓةةُّ ياطةةايُ ْاطةةاْذِْ بشديةةاسَ ناسطًَشديًُناْةةُ، واتةةُ باطةةهشدُْ يةةُ طىجناْةةذِْ 
 ِ  بُسرَوَْذيُ طًاطًًُنإ و بُسرَوَْذيًُ طؼتًُناِْ تش نُ ًٓذاسَ يُطٍَُ َافُناِْ تاى باطة

                                 
د. ستىد تمعـ  الغٍٗىـٜ، األحهـاً العاوـٛ يف قـإٌُ األوـي  قـإٌُ الطـ ً(، وٍػـاٚ املعـازف            بشدواُْ، .118

 ٔوا بعدِا. 225باألضهٍدزٖٛ، ص
َٖ، جٕاع حطَ زضٕه، تبٗعٛ األحتاد األٔزٔبٜ، زضالٛ واجطت ، نمٗٛ الكإٌُ جاوعٛ صـ   الـد   بشدواُْ .119
 .176، ص2007



 94 

يُطُس دَنات، دا ُٓواُْ ٖاوةتِ يإ فُسَاْبُس بٔ، بَُُبُطتِ ثاساطتًٓإ يُ دَطتًَىَسداِْ 
سىنِ بُطُسدانشدٕ )ايتذخٌ ايتشهٌُ(. يُ ٓاطتِ ُْتُوَ يُنطشتىوَناْذا ُّٓ يكُ يُ سديَطةُّ  
ياطةةاّ خضَةةُتهشدِْ َةةُدًَِْ ًَْىدَوَيةةُتِ بةةُسَوثًَؽ ضةةىو، واتةةُ سديَظةةاو َُسدةةُناِْ   

ٓاِْ فُسَاْبةةُساِْ ُْتةةُوَ يةةُنطشتىوَنإ و ٓاراْظةةُناِْ. ٖةةُوَٖا دادطةةاّ دادّ بةةُناسًَٖ
نُ طُيشّ ْانؤنِ ًَْىإ دَطَُةتُناِْ ساثُسداْذٕ دَنات و يًَُْىإ سهىوَُتُنإ  –ُٓوسوثِ 

و ثشدؤرَ تايبُتًًُناِْ دَوَيُتاِْ ُْٓذاّ، بؤ ُٓوَّ ُٓوَ دياسّ بهشيَو نُ ٓايا سهىوَُت يةُ  
هِ ُْٓذاَذا ياطاّ ثًَؼًٌَ نشدووَ، يإ دَطَُةتِ خشاخ بُناسًَٖٓاوَ، يإ دَطةَُةتِ  دَوَيُتًَ

  120ْشخاْذٕ و خَُبْذِْ بُصاْذووَ، بُػذاسّ يُّ بىاسَدا نشدووَ.
o ِياطاّ ناسّ ًَْىدَوَيُت 

ُّٓ يكُؾ ثًَؼهُوتىوَ بُٖؤّ بىوِْ سديَهخشاوّ ناسّ ًَْىدَوَيُتِ، نُ ْضيهُّ طُدَيُنُ 
ُسدَواّ يُ ثًَؼهُوتٓذايُ بُٖؤّ ُٓوَّ نةُ ثشيٓظةًجِ ػاسطةتاِْ يةُ بةىاسّ نةاسدا       ُٖيُو ب

دَطشيَتُخؤ بُػًَىَيُى نُ ويَشداّ ُٓوَّ ُٖس دَوَيُتُ فُيظةُفُّ خةؤّ ُٖيةُو ياطةاّ نةاسّ      
ُٖيُ، بَُةّ باوَسدّ ًَْىدَوَيُتِ بؤ باػهشدِْ باسّ ريإ و يُنظاِْ يُ ناسدا تا ٓاطةتًَهِ صؤس  

َ و يُّ سدووَوَ ضُْذئ سديَههُوتٓٓاَةُ نةشاوَ. ٖةُسوا ضةُْذئ سيَههُوتٓٓاَةُّ      ثًَؼهُوتىو
 تايبُت بُّ بىاسَو بؤ ػشؤظُنشدِْ ثُيىَْذيِ ناسو خاوَٕ ناسوباسّ ناس ُٖٕ.

o ( ِالكإٌُ الدٔل٘ األجتىاع٘ياطاّ نؤََُةيُتًِ ًَْىدَوَيُت) 

وَيُ نُ نؤََُيُ سديَظايُنِ َُبُطو يُ ياطاّ نؤََُةيُتِ يُ طًظتَُِ ياطاٍ ْاوخؤ ُٓ
ياطايِ دَطشيَتُ خؤ نُ ثاسيَضطاسّ نؤََُةيُتِ بؤ َُٖىو ٖاوَةتًًُى يُ دَوَيُتةذا بُسدُطةتُ   
دَنات يُ ُٖس َُتشطًًُنِ نؤََُةيُتِ نُ سدووبُسدووّ نؤََُيطا دَبًَتُوَ. وَى ثاساطتِٓ يُ 

ضًِٓ نشيَهةاسإ يةُ طةتُّ و صؤسّ     ُْخؤػًُناِْ، بُطاَةضىإ، بًَهاسّ، تاواُْنإ، ثاساطتِٓ
خاوَْهاسَنإ، دَيًٓايًإ بُساَبُس بُ ناسَطةاتُناِْ نةاسو قُسَبىونشدُْوَياْةة سديَهخظةتِٓ     
نؤضِ ناسطُس يُ دَوَيُتُوَو ٖاتِٓ بؤّ و ثاساطتًٓإ. بُػًَىَيُنِ طؼتًِ سديَظاناِْ ياطةاّ  

ادا ثتُو دَنةُٕ. ثًَؼةهُوتُٓناِْ   نؤََُةيُتِ ثايُناِْ ٓاطايؼِ نؤََُةيُتِ يُْاو نؤََُيط
دًٗةةإ، طةةؤسداِْ بٓةةُسدَتًًإ بُطةةُس ياطةةاّ طؼةةتًِ ًَْىدَوَيةةُتًِ نالطةةًهِ دا ًَٖٓةةاوَ،  
بُػًَىَيُى نُ دطُ يُةيُِْ طًاطِ، ُّٓ ياطايُ بىاسَناِْ نؤََُةيُتِ و صاْظتِ و ٓابىوسّ 
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ُت دَٖاتٓةُ رَةاسدٕ. يةُّ    و.... ٖتذ، دَطشيَتُوَ نُ ثًَؼرت يُ دَطَُةتُناِْ ْةاوخؤّ دَوَية  
ْاوَدا ضُْذئ سيَههُوتٓٓاَُّ دؤسبةُدؤس ٖاتىُْتةُٓاساوَ. ُٖسبؤيةُ دَنةشَّ ثًَٓاطةُّ ٓةُّ       
ياطايُ بهُئ نُ يكًَهِ ْىيَِ ياطاّ طؼتًِ ًَْىدَوَيُتًًُ نُ سيَظاناِْ بايُخ بُ بُديًَٗٓاِْ 

ايُخ بُ ُٖس ناسيَهِ تش دَدات ثًَذاويظتًًُ نؤَُةيُتًًُناِْ نؤََُيِ ًَْىدَوَيُتِ دَدات و ب
  121نُ بتىاَِْ ٓاطايؼِ نؤََُةيُتًِ ْاو نؤََُيطا بُسدُطتُ بهات.

ُّٓ ياطايُ يُ ٓاطتِ ًَْىدَوَيُتِ بىاسَناِْ وَى، ياطاّ ثاساطةتِٓ نةاسو ُْخؤػةًُنإ و    
بُسَْطاسبىوُْوَّ تاوإ و ثًظبىوِْ ريٓطُ و بىاسَناِْ َىَيهًًُتِ ٓةُدَبِ و ثًؼُطةاصّ و   

 ؼتىناٍَ و َافُ ٓابىوسّ و نؤََُةيُتِ و سدؤػٓبرييُنإ و...ٖتذ دَطشيَتُوَ.ن
 دووَّ: دابُؾ نشدِْ ياطاّ ًَْىدَوَيُتِ يُ سدووّ ضىاسضًَىَّ دىطشافِ 

ناتَِ باغ يُ دابُػهشدِْ ُّٓ ياطايُ دَنشيَو يُ ضىاسضًَىَّ دىطشافًذا، يُواُْيُ يُطةٍَُ  
نةُ دَبةَِ يُطةُس ٖةَُىو دَوَيةُتإ و ٖةَُىو نُطةُ         ضةَُهِ ًَْىدَوَيُتًًُنةُ ْةُطىجنًَو   

ياطايًُناِْ تش دًَبُدَِ بًَو، بَُةّ يُ بىاسّ ثشانتًهذا طُسَسداّ بىوِْ سديَظةاّ يةُّ دةؤسَ،    
سديَظاّ تشيؽ ُٖيُ نُ يُطُس ُٖسيًََُهِ دىطشافِ تايبُتذا دًَبُدَِ دَبًَو، بؤيُ دَنشَّ يةُّ  

 : 122هُئ بؤسدووَوَ ياطاّ ًَْىدَوَيُتِ دابُؾ ب
   ًِياطةةاّ ًَْىدَوَيةةُتِ )طؼةةتًِ(: نةةُ بُطةةُس ٖةةَُىو نُطةةُناِْ ياطةةاّ طؼةةت

ًَْىدَوَيُتِ دًَبُدَِ دَبًَو بُبَِ دًاواصيهشدٕ يُطُس ُٖسيًََُو يإ ػىيًََٓهِ دىطشافِ، واتةُ  
 ياطايُنِ دًٗاًًُْو ٖؤناسّ ػىئَ سدؤَيِ ُٓوتؤّ تًَذا ًًُْ.

 َسّ يإ ْاوضُيِ(: نةُ تايبُتةُ بةُ ٖةُسيًََُهِ     ياطاّ ًَْىدَوَيُتِ ُٖسيَُِ )نًؼى
دياسيهشاو يإ نًؼىَسيَو، وَنى ياطاّ ًَْىدَوَيُتًِ َُٓشيهِ، يإ ُٓوسوثِ، يإ ًٓظةالَِ،  

 يإ ُٓفشيكِ، يإ عُسَبِ و... ٖتذ، 
نُواتُ ياطايُنِ ًَْىدَوَيُتًِ نًؼىَسّ يإ ُٖسيَُِ ُٖيُ نُ طًُايُنِ َُٖاٖةُْطِ و  

ٕ نُطُناِْ ُٓو ُٖسيَُُ يإ طًظتَُِ طًاطِ يًَهٓضيهًإ ُٖيُ، ػاْبُػاِْ ٖاسيهاسّ ًَْىا
 بىوِْ ياطاّ ًَْىدَوَيُتِ )طؼتًِ(، نُ يُواُْيُ طشفتًَو بًًََٓتُ ثًَؽ يُواُْ:

 ٓايا بىاسّ ناسايِ ُٖسيُنُ يُ ياطاّ دًٗاِْ و ُٖسيَُِ ضؤُْ؟ .1
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 ؼرت دَبَِ.... ٖتذ.ناتَِ ْانؤنِ يًَُْىاًْاْذا ٖاتُٓاساوَ، ناَُيإ يُ ثًَ .2
بريوسداّ دؤسبُدؤس ُٖيُ، بؤ منىوُْ، ُْٖذيَو ثًًَاْىايُ نُ دَسٖاويؼتُّ ُٖسيُنُ يُ ياطاّ 
ًَْىدَوَيُتِ و ياطاّ ُٓوسوثِ دًاواصٕ، ضىْهُ دَوَيُتإ بُتًَجُسدبىوِْ ضُْذئ طةُدَ، ياطةاّ   

ًًُنِ طةشْط و ضةُْذ   ًَْىدَوَيُتًًإ، ثًَؼخظتىوَ، بةؤ بُبُدَْطُوَضةىوِْ ضةُْذ ثًَذاويظةت    
َُطُيُيُنِ وَى َاََُيُّ ضىوًُْى و ثًَذاويظتِ ةِْ نَُِ َُٓإ و ٓاطايؽ و واقًعًُت 
و ًُْتجانِ بُػذاسيًإ يُ بُسَوثًَؼةربدًْذا نةشدووَ، بةَُةّ ياطةاّ ٓةُوسوثِ، بُثًَطةُواُّْ       

ٍَ ٓاَةاجنِ طة         شْط و َُُٓوَ بُ ٖةؤّ ثُميآْاَةُو نةاسّ ياطةاداْاُْوَ طُيؼةتىوُْتُ ُْٖةذ
بُسدَواّ، بُ ثًُّ يُنُّ طشوػتًَهِ ٓابىوسيٌ ُٖيُ يُطُس صؤسبُّ ُٓو ٓاَاجناُّْ نُ ثًَىيظو 
بىو دًَبُدَِ بهشيَو سديَههُوتىوٕ، ُٓطُسضِ طشفتِ قىٍَ ُٖيةُ يةًَُْىإ ُْٓةذاَاِْ نؤَةَُيِ     

ُةيةُنِ تةش   ًَْىدَوَيُتِ بؤ دًَبُدَِ نشدًْإ بُٖؤّ سديَظاّ ياطاّ طؼتًِ ًَْىدَوَيُتًًُوَ، ي
ُْٖذَّ وادَبًٓٔ نُ طشْطرتئ ثشيٓظةًجِ ياطةاّ ٓةَُشيهِ، َةافِ ثُْابةُسّ ديجًؤَاطةِ،       
طُسوَسيَتِ، ثشيٓظًجِ ًَٖؼتُٓوَّ طٓىوسّ َرياتطشّ ًُٓجشيايًضّ وَى خؤّ، وَنُػةتًُواِْ  
يُ دَسياّ ًَْىدَوَيُتِ،و دَطتُٓخظتُٓ ْةاو ناسوبةاسّ يةُنرت، وَديةاسيهشدِْ بُسثشطةًاسيَتِ      

 ىدَوَيُتِ،و ثًادَنشدِْ ثاساطتِٓ ديجًؤَاطًُت....ٖتذ.ًَْ
بَُةّ يُ َُٖىو ُّٓ ساَيُتاُْدا دََيًَني نُ باَةدَطتِ بةؤ ٓةُو سديَظةاياُْيُ نةُ طةًُايُنِ      

 123ْاوضُيِ.–دًٗاًًْإ ُٖيُ ُْى ُٖسيَُِ 
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5 
  نيَودةولَةتيى يطشتشةرضاوةكانى ياشاى 

ذا بؤ سيَهخظتِٓ ٓةُو ثُيىَْذياُْيةُ نةُ دَنُويَتةُ     وَصيفُّ ياطا يُ ُٖس نؤََُيطايُن
ضىاسضةًَىَنُيُوَ. ٓةةُّ سدؤَيةةُؾ بةؤ ٖةةُس نؤََُيطايةةُى ًْؼةتُاِْ )ْةةاوخؤيِ( بًَةةو يةةإ    

 ًَْىدَوَيُتِ وَنًُنُ.
 ثشطًاس ُٓوَيُ نُ ٓايا ُٓو ياطاياُْ ضؤٕ يُ دايو دَبٔ؟ ضؤٕ طُػُ دَنُٕ؟

صساوَيِ دَصطانإ ُٖيُ دََيًَني طُسضاوَنإ يُطُس ٓاطتِ ًْؼتًُاًْذا نُ سيَهخظنت و داَُ
( واتُ يُ دَسَوَّ ضاةنِ خةَُيو  sources authorities -وصادز ضمطُٕٖٖٛرَىوْطُسيني )

ًَني وَى ُٓوَّ نُ ياطاّ دَطتىوسّ ُٖيُ،  و يُطُسَوَ دئَ و يُ سدووّ ًَٖضّ ياطايًُوَ ُٖسَد
 ُ دَطتىوس وَسدَطشٕ. دواتش ياطاو ًْضاّ و سيَُٓايِ و....ٖتذ، نُ ًَٖض ي

يُ ياطاّ ْاوخؤدا طُسضاوَّ ُْٖذَّ سديَظا يُو ضاةنًًُ ناسطًَشديًاُْ ديَو نُ سىنُُناِْ  
سدووبُسدوويإ دَنشيَتُوَ، وَى يُ داْاِْ ُْٖذَّ طشيَبُطتِ ياطايِ نُ بؤ سيَهخظتِٓ ثُيىَْذيِ 

    ُ َ    -ةيُُْنإ ديَتُٓاساوَ نُ سديَظةاّ )طشيَبُطةو ياطةاّ ةيُُْناْة ( العكـد غـسٖعٛ املتعاقـدٖ
 ٖاتؤتُٓاساوَ.

وػةِ نؤََُةيةُتِ و         يُ ةيُنِ تةش ثُيىَْذيًةُ نؤَُةيُتًًةُنإ يةُرَيش ناسيطةُسيِ سَد
ًَؼةهُوتِٓ بةُٖا         ًَؼةهُوتِٓ بُسدَواَةذإ، يَُُػةُوَ ث ٓابىوسّ و طًاطِ و...ٖتةذ، يةُ ث

ُّٓ طؤسداُْؾ ٖامنةإ دَدات  نؤَُةيُتًًُنإ يُ نات و نؤََُيطايُنِ دياسيهشاودا ديَتُثًَؽ، 
نُ طؤسدإ يُ ياطانإ بًَتُدّ، يإ يُ سيَطُّ ياطاداْاُْوَ، يإ بُٖؤّ ضاةنًًُ دادوَسيًُنإ، 

بةَُيهى يةُ    common lawنُ سدؤَيِ طشْط دَبًٓٔ ُْى ُٖس يُ طًظتَُِ ُْٓطًىطهظةؤِْ  
 يؼذا.civil lawطًظتَُِ ةتًِٓ 
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َيُتًةذا، ٓةُوا نؤَةَُيطاّ ًَْىدَوَيةُتِ نةُ دَوَيةُت       بَُةّ يُ ضىاسضةًَىَّ ياطةاّ ًَْىدَو  
ناسَنتُسّ طُسَنِ و ثًَهٗاتُّ بُٓسدَتًًًُ، ًٖ  دَطَُةتَِ دا دَطتىوسّ بَِ يإ تُػةشيعِ  
صاَُْذّ ٓاػةهشاو ثةُْٗاِْ    يُطُسووّ دَطَُةتُناٌْ دَوَيُتُوَ ًًُْ، يُطُسووّ خىاطو و سَد

بَُيهى يُّ نؤََُيطايُدا ُٓوا ضةَُهِ ٖاوتةُسيبِ   دَوَيُت سديَظاّ ياطايِ يُطُس فُسصبهات، 
( ُٖيةُ نةُ يةُ سديَطُيةُوَ     جتـأز اـٜ الطـٗادات   ٖاوطًًَُتِ( طُسوَسيًُنإ ) -)ػاْبُػاِْ 

دَتىاْني بُ طُسضاوَّ ياطاّ ًَْىدَوَيُتِ بطُئ. يُةيُنِ تش َُطُيُيُنِ يؤريهِ طشْطُ نُ 
ىدَوَيُتًًُنإ( ثًَؼُْطِ طُسضاوَناِْ ياطاّ بضاْني طُسضاوَّ سيَههُوتٔ )وَى ثُميآْاَُ ًَْ

ًَْىدَوَيُتًًُ، يُطٍَُ َُُٓػذا نؤََُيطُّ ًَْىدَوَيُتِ يُ طُسَتاّ طُدَّ بًظتَُُوَ بةُسَو  
دَطتُبُسنشدٕ و داْاِْ طُسضاوَّ باةدَطَُةت يةُّ ياطةايُدا سدؤيؼةتىوَ نةُ ٖةُس َُٓةُؾ       

 124ُتًًُنإ بىوَ.ٖاْذَسّ طُسَنِ دسوطتبىوِْ سديَهخشاوَ ًَْىدَوَي
بُطؼتِ دوو ضَُهِ دًاواص طُباسَت بُ فًهشَّ طُسضاوَناِْ ياطاّ ًَْىدَوَيُتِ ُٖيُ، 

  125(يُ.املفًّٕ املٕضٕع٘( و ضَُهِ بابُتِ )املفًّٕ الٕضع٘نُ ُٓواًْؽ ضَُهِ داْشاوَ )
 ضَُهِ داْشاو: -1

ياطةةاّ يةةُّ ضةةَُهُدا بُيُنطُيؼةةنت و سديَههةةُوتِٓ خىاطةةتُنإ تةةًُْا طُسضةةاوَّ    
ًَْىدَوَيُتًًُ، نُ بُػًَىَيُنِ ٓاػهشا ثُميآْاََُإ ُٖيُ، بُ ػًَىَّ ثُْٗاًْؽ عىسف ُٖيُ. 

 َُٓاُْ يُ يُنهاتذا ُّٖ دسوطتهُسّ سديَظاّ ًَْىدَوَيُتني و ًَهُضٌ ُّٓ سيَظايُػٔ.
  ضَُهِ بابُتِ: -2

(، طُسضةاوَ  ٍػـ٠ٛ املصـادز امل يًَشَدا دًاواصّ يًَُْىإ طُسضاوَناِْ دسوطةتهشدِْ ياطةاو )  
ػهًًًَُناِْ ياطا دَنشيَو، يُنًَُإ طُسضاوَ ساطتُقًُٓناِْ ياطا دَطشيَتُوَ نُ )طُسضةاوَ  
َادديًُناِْ وَى ساّ طؼتًِ، ويزداِْ بُنؤٍََُ، بريؤنُّ دادثُسوَسّ، باوَسدًَٖٓاِْ ياطايِ، 

َيَِ يُ وَقةآعِ  ٖاسيهاسّ، ُٖطتهشدٕ بُ ثُيىَْذيبىوِْ نؤََُةيُتِ و....ٖتذ( بُٖؤّ نؤَُ
َاددّ وَى ثًَذاويظتِ ٓابىوسّ، سديَهخظتِٓ طًاطِ...ٖتذ، ضَُهِ منىوُْيِ ٓايةذيايِ وَى  

                                 
الكـإٌُ الـدٔل٘ العـاً، د. ستىـد ضـاو٘       -لكإٌُ الـدٔل٘، وـَ نتـاب   د. ستىد ضـعٗد الـدقام، وصـادزا    .124

 .7,6، ص2004عبداجملٗد، ٔد. ستىد الطعٗد الدقام، أبساِٗي أمحد ضٗفٛ، وٍػاٚ املعازف باألضهٍدزٖٛ، 
غازه زٔضٕ، الكإٌُ الدٔل٘ العاً، تسةٛ غهس اهلل خمٗفـٛ ٔعبداحملطـَ ضـعد، األِمٗـٛ لمٍػـس ٔالتٕشٖـع،        .125
  .31، ص1982، ب ٔت
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، بريوباوَسد، ثًَذاويظتًًُ نؤََُةيةُتِ و ًْؼةتًُاًًُْنإ..ٖتذ(   -تكايًذ -بريوناسّ طىُْٓتِ
      ِ ياطةايِ و   دَطشيَتُوَ، ُّٓ طُسضاوَ َادياْةُ ثُيىَْةذيًإ ُٖيةُ بةُ صاْظةتِ نؤََُةيةُتً

فُيظُفُّ ياطا، ُْوَى بُ ياطاّ داْشاو. بَُةّ دووًََإ طُسضةاوَ ػةهًًًَُنإ )ثُميآْاَةُو    
 داب( ياطا دسوطو ْانُٕ، بَُيهى تًُْا سدؤَيِ داسدػتُٓوَ دَبًٓٔ. 

طؼتًِ ُٖس سَيظةايُنِ ياطةايِ دوو دةؤس طُسضةاوَّ ُٖيةُ، طُسضةاوَّ طشوػةتًِ         بُ
َسدَطريَّ و سديَظاّ سوسِ ثَِ بًٓات دَْةَِ و ٖةؤّ ودةىدّ يًَةىَ     ْاسداطتُوخؤ نُ ًًٓٗاَِ يًَى

طُسضاوَ دَطشَّ، وَى ثًَىيظتِ ريةإ يةُ ةيةُِْ نؤَُةيةُتِ و ٓةابىوسّ و ثشيٓظةًجُناِْ       
طُصّ َشؤظايُتِ و...ٖتذ. طُسضاوَّ  عُدايُت و ُٖطتهشدٕ بُٖاسيهاسّ يًَُْىإ تانُناِْ سَد

 ُتِ بىوٕ ونًاِْ دَسَوَّ ىلَ وَسدَطشَّ. داْشاوّ سداطتُوخؤ نُ سيَظاّ سواَي
ديةاسّ   بُّ ػًَىَيُ طُسضاوَّ بُٓسدَتًِ سَمسِ )ُٓطًَِ( نةُ سديَظةاّ ياطةايِ ثةَِ    

ياسيذَدَس ُٖيُ نُ دَةيُتِ ثَِ دَنشَّ يُ بىوِْ سديَظةاو   –دَنشَّ، طُسضاوَّ ْاسَمسِ
 بىاسّ دًَبُدًَهشدُْوَ.

 ووٕ طُسضاوَناِْ ياطايِ ًَْىدَوَيُتِ خشاوُْتُ سدوو:يُ دوو طُسضاوَّ داْشاودا بُدوو دَقِ سد
 ٕ  1907ّ ٓؤنتؤبةةُسّ 18َةةاددَّ سُوتةُّ يةةُ سيَههُوتٓٓاَةُّ ةٖةةاّ يةُ     يُنةًَُا

طُباسَت بُ داَُصساْذِْ دادطاّ دادّ ًَْىدَوَيُتًذا ٖاتىوَ، نُ ُٓو طُسضاوَ ياطايًاُْ بةاغ  
يُوَو دََيًَو )ُٓو َُطُيُيُّ نُ بةُدَم  دَنات نُ بؤ دًَبُدًَهشدٕ دَػًَٔ يُةيُٕ ُّٓ دادطا

ًَىإ دوو دَوَيةُت، ٓةُوا دادطةا بةُ ُٓسهاَةُناِْ ٓةُّ           ٖاتىوَ يةُ سيَههُتٓٓاَُيُنةذا يةُْ
سيَههُوتٓٓاَُيُ ثابُْذ دَبًَو. ُٓطُس ُّٓ سيَههُوتٓٓاَُيُ دَقًَهِ طىجناوّ تًَذا ُْبىو، ُٓوا 

ات.و ُٓطُس سديَظايُنِ داْجًَذاْشاو ُْبىو ُٓوا دادطا سيَظاناِْ ياطاّ ًَْىدَوَيُتِ دًَبُدَِ دَن
 بُطىيَشَّ ثشَْظًجُ طؼتًًُناِْ َاف و دادوَسّ سىنِ دَنات(. 

ًَٓهشدْةُ بةؤ           ًَبُدًَهشدْةُوَ، ٓةُوا ٓةُّ ثؤي بُٖؤّ ٓةُوَّ ٓةُّ دادطايةُ ُْٖاتةُ واسّ د
 طُسضاوَناِْ ياطاّ ًَْىدَوَيُتِ تًُْا بُٖايُنِ فًكِٗ ُٖيُ. 

ّ نةاْىوِْ  16يُ ًْضاَِ دادطاّ دادّ ًَُٖؼُيِ ًَْىدَوَيُتِ يُ  38َاددَّ  دووًََإ
يةُ دادطةاّ دادّ ًَْىدَوَيةُتِ نةُ بُػةًَهِ       38، نُ بُ تُواوّ يُ َاددَّ 1920يُنَُِ 

 . ُٓو دَقُ دََيَِ:6/1945/ 26بَُيًَٓٓاَُّ ُْتُوَ يُنطشتىوَناُْ يُ
 دادطا َُٓاُْ دًَبُدَِ دَنات:

ُتًًُ طؼتِ و تايبُتًًُنإ نُ سيَظةاّ داْجًَةذاْشاوّ ًَْةىإ    سيَههُوتٓٓاَُ ًَْىدَوَي .1
 دَوَيُتُ ثًَهٓانؤنُنإ دَطشُْخؤ.
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 عىسفِ ًَْىدَوَيُتِ. .2
 ثشيٓظًجُناِْ ياطاّ طؼتًِ نُ يُةيُٕ ُْتُوَ يُنطشتىوَنإ داِْ ثًَذاْشاوَ. .3
اناِْ بشدياسَناِْ دادطاو سديَباصّ طُوسَ ياطاصاْإ، بُ ٖؤّ تشّ دياسيهشدِْ سديَظ .4

 ياطا دادَْشيَو. 
ُّٓ دَقُ سديَطش ًًُْ يُوَّ دادطا دَطَُةتِ سىنُةذاِْ ٖةُبًَو، ُٓطةُس ةيُْةُنإ      .5

 سداصّ بىوٕ بُ طُسداُْوَ بؤ ثشيٓظًجُناِْ دادوَسّ و ويزدإ.
 نُواتُ دوو طُسضاوَّ طُسَنًُإ ُٖيُ بؤ ياطاّ ًَْىدَوَيُتِ:

 طُسضاوَ فُسًًَُنإ: - أ
َُ و عىسفُ ًَْىدَوَيُتًًةُنإ، بٓةَُاناِْ ياطةاّ طؼةتًِ نةُ بةُ       نُ بشيتني يُ ثُميآْا

 طُسضاوَّ ساطتُوخؤ دادَْشئَ بؤ دسوطتهشدِْ بَُٓاناِْ ياطاّ ًَْىدَوَيُتِ.
 طُسضاوَ ياسَُتًذَسَنإ: - ب

 نُ بشيتني يُ سىنُِ دادطانإ و بؤضىوِْ ياطاصاُْنإ و ثشَْظًجُناِْ دادو ويزداِْ.
 

 نإ يُنُّ: طُسضاوَ فُسًًَُ
ُٓو سيَظا ياطايًاُّْ نُ بىوًْإ ُٖيُ، ةيُِْ ثُيىَْذيذاس بؤ يُنالنشدُْوَّ ْانؤنًًُنإ 
ساطتُوخؤ ثُْايإ بؤ دَبات، يُ ثةًَؽ طُسضةاوَناِْ تةشَوَ دَيةٔ. ٓةُّ سدَيظةاياُْ خاطةًُتِ        
صاَُْةةذيًإ يُطةةُسَ، دَتةىأْ بةةنب بةةُ سيَظةةاّ ياطةةايِ    طةُساثاطريو طؼةةتطرييإ ُٖيةةُ و سَد

دَوَيُتِ، بنب بُ سيَظاّ ثابُْذناس. بُّ ػًَىَيُ باغ يُ ثُميآْاَُّ ًَْىدَوَيةُتِ و عةىسفِ   ًَْى
 ًَْىدَوَيُتِ و ثشَْظًجُ طؼتًًُناِْ ياطا دَنُئ.

 
  ثُميآْاَُ ًَْىدَوَيُتًًُنإ: -أ

 ثُميآْاَُ طُسَنًرتئ طُسضاوَّ ياطاّ ًَْىدَوَيُتًًُ و بُّ ػًَىَيُ دَوُيُٓ سوو: 
 ٓاطُو ْاطاْذٕثًَ -1

ثُميآْاَُ ُٖسضؤًَْو بًَو يُوَ دَسْاضَِ نُ طىصاسػتُ يُ سيَههةُوتِٓ ًَْةىإ نُطةُناِْ    
  126ياطاّ ًَْىدَوَيُتِ نُ دَياُْويَو ناسيَهِ ياطايِ يًَبهُويَتُوَ.

                                 
  .34غازه زٔضٕ، املصدز الطابل، ص .126



 101 

ثُميآْاَُ، بُطشْطرتئ طُسضاوَّ ياطاّ ًَْىدَوَيُتًِ طؼتِ دَرًََشسيَةو، طةُسدُّ ٓةُو    
ُ ًَْىدَوَيُتًًاْةةُ دَطشيَتةةُوَ نةةُ سةةىنُِ طًظةةتَُِ بُطةةنت و َُسدةةُناِْ  سديَظةةا ياطةةايً

دًَبُدًَهشدِْ ثُميآْاَُ ًَْىدَوَيُتًًُنإ دَطشيَتُوَ يُطٍَُ ضؤًُْتِ َُٖيىَػاُْوَيإ نةُ يةُ   
 دا ٖاتىوَ. 1969/أياس/23سيَههُوتٓٓاَُّ ظًٓٓا بؤ ياطاّ ثُميآْاَُنإ يُ 

ّ ظًٓٓا ثًَٓاطُّ ثُميآْاَُ 1969يَههُوتٓٓاَُّ طاَيِ (ّ س2بشدطُّ يُنُّ يُ َاددَّ )
بُّ ػًَىَيُ دَنات: َُبُطو يُ ثُميآْاَُ سدَِيَههُوتًَٓهِ ْىوطشاوّ ًَْىدَوَيُتًًُ يًَُْىإ دوو 
دَوَيُت يإ صياتشدا، نُ بؤ سيَظاناِْ ياطاّ ًَْىدَوَيُتِ ًَهُن دَنات نةُ يةُ ْىوطةشاويَهِ    

 و ُٖس ْاويَهِ ىلَ ْشابًَو. سَمسًذا يإ صياتش ٖاتبًَو
( يُ ياطاّ ثُميآْاَُّ عًَشاقًةذا ٖةاتىوَ نةُ َُبُطةو يةُ      1بشطُّ دووَّ يُ َاددَّ )

( 1ثُميآْاَُ بُيُنطُيؼتِٓ ٓريادَّ دوو نُغ يإ صياتشّ ًَْىدَوَيُتًًُ ))نةُ يةُ بشدطةُّ )   
هِ ياطةايِ نةُ بةؤ    داٖاتىوَ(( بُ ػًَىَيُنِ ْىوطشاو بُ َُبُطتِ بُدًًََٗؼتِٓ ػةىيَُٓواسيَ 

ُٓسهاَُناِْ ياطاّ ًَْىدَوَيُتِ ًَهُن دَبًَو، دا ْاويًَٓاِْ ُٓو ْىوطشاوَ ُٖسضًًُى بًَو، 
وَى: ثُميآْاَُ، سديَههُوتٓٓاَُ، سديَههُوتٔ، ثشدوتىنؤٍ، بَُيًَٓٓاَُ، يإ ثُميإ، يإ نؤْىوطِ 

يةإ ٖةُس ْةاويَهِ تةش ُٓطةُس      ٖاوبُؾ، يإ ياداػتٓاَُ، يإ ْاَُ و ْىوطشاوّ ٓاَيىطؤسدنشاو، 
 َُسدُناِْ ُّٓ بشدطُيُّ تًَذا بىو.

 بَُةّ ُّٓ سيَههُوتٓاَاُْ، بُ سيَههُوتٓٓاَُّ ًَْىدَوَيُتِ ْارًََشدسئَ:
 ُٓو سديَههُوتٓٓاَاُّْ يُطٍَُ ٖؤصو طُةٕ دَبُطرتئَ. .1
وايإ. .2  طشيَبُطتِ ٖاوطُسيِ ُْٓذاَاِْ خًَضاِْ ثاػاو فُسَاْشَد
 ًَْىإ دَوَيُت و تانِ بًَطاُْ، يإ ًَْىإ تانُناِْ بًَطاُْ. سيَههُوتٓٓاَُّ .3
 سيَههُوتٓٓاَُّ ًَْىإ سيَهخشاوَنإ و سيَهخشاوَ ْاسهىًًَُنإ.  .4
 سيَههُوتٓٓاَُّ ًَْىإ ُٓو ُٖسيَُاُّْ نُ طُسبُخؤيًإ ًًُْ.  .5
 سيَههُوتٓٓاَُّ ًَْىإ بضووتُٓوَناِْ ٓاصادوىاص يإ بُسطشّ يإ ياخًبىوإ. .6
 سيَهُتٓٓاَُّ ًَْىإ نؤَجاًْا ًْؼتُاِْ و بًَطاُْنإ.  .7
سيَههُوتٓٓاَُّ ًَْىإ دَوَيُت و دَوَيُتًَهِ تش نُ بؤ نشديٓةِ دَصطةاو نةٍُ وثةُىل      .8

 تايبُت دَبُطرتَّ، واتُ ُٓو طشيَبُطتاُّْ نُ وَى نُطًَهِ ياطايِ ًَْىدَوَيُتِ ْابُطرتَّ.
 َُ دَرًََشسئَ:بَُةّ ُّٓ سيَههُوتٓٓاَاُْ بُ سيَههُوتٓٓا

 سيَههُوتٓٓاَُناِْ ًَْىإ دَوَيُتاِْ نؤَؤْىيًََظِ بُسيتاِْ. .1

 سيَههُوتٓٓاَُّ ٓايًًِٓ ًَْىإ ثاثاو دَوَيُتاِْ ناطؤيًو.  .2



 102 

 سيَههُوتٓٓاَُّ ًَْىإ دَوَيُت و سيَهخشاوَ ًَْىدَوَيُتًًُنإ.  .3

 سيَههُوتٓٓاَُّ ًَْىإ دوو سيَهخشاوّ ًَْىدَوَيُتِ.   .4
 
 ُْذيًُناِْ ثُميآْاَُّ ًَْىدَوَيُتِتايبُمت -2
 : 127يُ ضُْذ خاطًُتًَهذا خؤيإ دَْىيَٓٔ نُ َُٓإُْ 
نشؤنِ ثُميآْاَُ ًَْىدَوَيُتًًُنإ بشيتًًُ يُ بُيُنطُيؼتِٓ ٓةريادَّ دووةيةُٕ يةإ     .1

صياتشّ نُطُناِْ ياطاّ ًَْىدَوَيُتٌ، نُ دَبَِ ُٓو ثُميآْاَُيُ ْىوطشاو بًَو. ٓةُّ خاطةًُتُؾ   
 يُ عىسف و سديَههُوتِٓ دًَٓتًَُاٌْ دًاّ دَناتُوَ.

يُطٍَُ َُُٓػذا ُْٖذيَو ثًًَاْىايُ نُ دَنشَّ ثُميآْاَُ يُطُس بَُٓايةُنِ صاسَنةِ    .2
دسوطو بًَو و ػتًَو ًًُْ يُ ياطاّ ًَْىدَوَيُتِ نُ ػهًَِ ثُميآْاَُ سديَهبخات. ىلَ ُٓوَّ يُ 

أ( ٓاَارَّ ثًَهشاوَ تًُْا بةؤ ُٓوَيةُ يةُ طشفتةِ     بشدطُّ  2سيَههُوتٓٓاَُّ ظًُْٓا َاددَّ )
ْاسدؤػِٓ و دًاواصّ يُ ػًهشدُْوَدا سدصطاسَةإ ببةَِ. نُواتةُ ثُميآْاَةُ دَقًَهةِ ياطةايِ       
دووقؤَيِ يإ بُنىََُيُ نُ دَوَيُتإ يإ سديَهخشاوَناِْ ًَْىدَوَيُتِ يًَُْىإ خؤياْذا دَيبُطنت و 

وَيُتًًةةُ. نُواتةةُ ثُميآْاَةةُ سيَههُوتٓٓاَُيةةُنِ  بةةُسفشَاِْ سىنُةةُناِْ ياطةةاّ ًَْىدَ 
، Accord، يإ سديَههُوتٔ Conventionًَْىدَوَيُتًًُ، داسّ وايُ دَطىتشَّ سديَههُوتٓٓاَُ 

و  ،Chartوٗقام  -يإ ثُميإ  Jointيإ يًَذوإ )ساطُياْةذٕ(ّ ٖاوبةُؾ    ،Statueيإ ثُيشَد

Declaration( ِيإ يُنالنشدُْوَّ نات ،Modus vividness ،ِيإ طًظتَُِ بُٓسدَت ،)
 و... ٖتذ. protocol، يإ ثشوتؤنؤٍَ pactيإ ثُميإ 

سيَههُوتٓٓاَُ يًَُْىإ دوو نُغ يإ صياتشّ نُطُناِْ ياطاّ ًَْىدَوَيُتِ دَبًَةو.   .3
(ّ سيَههُوتٓٓاَُّ ظًًُْٓا بهُئ نُ تًايذا ٖاتىوَ ٓةُّ  3يًَشَدا ثًَىيظتُ ٓاَارَ بؤ َاددَ )

طُيُّ نُ يُ َاددَّ يُنَُذا ٖاتىوَ، يُطٍَُ ُٓو سديَههُوتٓٓاَاُّْ نُ يًَُْىإ دَوَيُت ثًَٓا
ٍَ ٓةُو سديَههُوتٓٓاَاْةُّ نةُ          َّ، يةإ يُطةُ ًَىدَوَيةُتِ دَبُطةرت و نُطُناِْ تشّ ياطةاّ ْ

 ػًَىَيُنِ ْىوطشاو بُخؤوَ دَبًٓٔ ناسيطُسيِ يُطُس ْابَِ:
  .ُْبُٖاّ ياطايِ ُٓو سديَههُوتٓٓاَا 

                                 
  ٔوا بعدِا. 32د. ستطَ أاه َٖ، املصدز الطابل، ص .127
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          ًَُبةُدًَهشدِْ ُٖسيُنةُ يةُو سَيظةاياُّْ نةُ ٓةُّ سديَههُوتٓة يُ سدووّ ػةىَيِٓ د
دَيطشيَتُ خؤ يُطُس ُٓو سيَههُوتٓٓاَُيُ بُو ثًًَةُّ نةُ سيَظةاّ ياطةاّ ًَْىدَوَيُتًًةُ دةا       

 طُسضاوَنُّ ُٖس ضًًُى بًَو.
        ٕسدووّ دًَبُدًَهشدِْ سيَههُوتٓٓاَُنةُ بُْظةبُت ٓةُو ثُيىَْذيًةُّ نةُ يةًَُْىا

 َوَيُت و نُطُ ياطايًُناِْ تشَوَ ُٖيُ.د
 .دَبَِ بابُتِ ثُميآْاَُنُ ًَهُضِ ُٓسهاَُناِْ ياطاّ ًَْىدَوَيُتًِ طؼتِ بًَو 

 
 ثُميآْاَُ: ٖاوواتاو دؤسَناِْ  -3

صاساوَو طىصاسػتُ بُناسٖاتىوَناِْ تايبةُت بةُ ثُميآْاَةُ صؤس و َُٖةُدؤسٕ، يةُ سووّ      
 :128ًاُْوَ، ثىيًَٓهشدٕ و دؤسَناًْإ بُّ ػًَىَيُ دَخُيُٓ سدووثُيىَْذيِ و ويَهطىوٕ ودًاواصي

 يُنُّ: ٖاوواتاناِْ ثُميآْاَُ
ثُميآْاَُ، ضُْذ ػًَىَّ ُٖيةُ يةُ سووّ ْةاوو ػةًَىَوَ نةُ يةُ دَوسّ يةُى َاْةا          

 دَخىيًَُٓوَ يُواُْ:
ياتش ( واتُ سديَههُوتِٓ ًَْىإ دوو دَوَيُت يإ صTreatment - املعاِدٚثُميآْاَُ ) -1

بؤ دياسيهشدِْ َاف و ُٓسنُناًْإ، يإ بؤ ضاسَطُسّ نًَؼةُيُى يةإ بةؤ ثُيىَْةذيِ يُطةٍَُ      
يُنذيهشدٕ، يإ بؤ داْاِْ سديَظاو طًظتًََُو نُ دَوَيُتإ ثُميإ بذَٕ سيَضّ ىلَ بطشٕ و نةاسّ  

ضةِ ٓةُّ   ثٌَ بهُٕ. ثُميآْاَُ بُ ثًُّ يُنُّ سديَههةُوتِٓ ةيُْةُ ًَْىدَوَيُتًًُناْةُ، ُٓطُس   
سديَههُوتٓٓاَاُْ ْاوّ دؤساودؤسو ػًَىاصّ َُُٖ ضُػُٓ و َُبُطتِ َُُٖدؤسيإ ُٖبًَو. بةؤ  
دياسيهشدِْ نشؤنِ ُّٓ ضَُهُ بُػًَو يُ ياطاْاطإ دََئًَ ُّٓ وػةُيُ بُطةُس ٖةَُىو ٓةُو     
سديَههُوتٓٓاَاُْدا دًَبُدَِ دَبًَو نُ تايبةُتٔ بةُ َُطةُيُيُنِ طةشْط، وَى ثُميآْاَةُّ      

 ثُمياًَْتِ، ٓاػتُوايِ و باصسطاِْ.ٖاو
ًَىدَوَيُتًًاْةُ دَطىتشَيةو نةُ          ثُميآْاَُ بُ َاْةا تايبُتًًُنةٍُ بةُو سيَههُوتٓٓاَةُ ْ

 طًُايُنِ طًاطًًإ ُٖيُ و طشْطٔ وَى ثُميآْاَُّ دؤطتايُتِ و ٖاوثُمياًَْتِ.

                                 
ٔوـا بعـدِا. د. الطـٗد     488د. ستىد اجملرٔب، الٕضٗط يف الكـإٌُ الـدٔىل العـاً، املصـدز الطـابل، ص      .128

ْٙ العاوٛ يف الكإٌُ الدٔل٘ امل ص  ،2006، 1عاصس، أٖرتاك لمطباعـٛ ٔالٍػـس، ط  وصطفٜ أمحد أبٕ ارت ، املباد
 .7-6ص
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( ٓاطةةةإ ًًْةةةُ ثُميآْاَةةةُو   Convention – اتفاقٗـــٛسديَههُوتٓٓاَاْةةةُ ) -2
ّ ًْضاَةةِ دادطةةاّ دادّ ًَْىدَوَيةةُتِ وَى 38ههُوتٓٓاَةةُ يًَهذًابهشيَٓةةُوَ. َةةاددَّ سديَ

ٖاوواتةاّ ثُميآْاَةُ، بةاغ يةُ سيَههُوتٓٓاَةةُ دَنةات. يُطةٍَُ ُٓوَػةذا ُْٖةذيَو دََيةةًَٔ         
 سيَههُوتٓٓاَُ يُّ باساُْدا بُباػرت يُ ثُميآْاَُ دادَْشيَو:

 ْ ًَِىدَوَيُتِ بًَو، ضىْهُ بُطتِٓ ثُميآْاَةُ  ناتَِ يُنَِ يُ ةيُُْنإ سديَهخشاويَه
ًَىيظتِ بةُ َايةُّ خةؤتًَهشدِْ طةُسؤنِ دَوَيةُت ُٖيةُ، سديَهخشاوَنةإ طةُسؤنِ يةُّ           ث
ضُػُٓيإ ًًُْ. بؤيُ ُٓو ثُميآْاَاُّْ نةُ ُْتةُوَ يةُنطشتىوَنإ و يكةُناٌْ دَيبُطةنت،      

 سيَههُوتٓٓاَُيإ ثَِ دَوتشيَو. 

  ُنِ بُنؤٍََُ دَنشيَو نُ سيَظاّ ياطةايِ ًَْىدَوَيةُتًِ   ناتَِ باطِ سيَههُوتٓٓاَُي
تًَذا بًَو، وَنى سيَههُوتٓٓاَةُّ ةٖةاّ طةُباسَت بةُ ياطةاّ دةُْط و يُنالنشدْةُوَّ        

 ْانؤنًًُ ًَْىدَوَيُتًًُنإ، سيَههُوتٓٓاَُناِْ رًَْغ طُباسَت بُ بىاسَ دؤسبُدؤسَنإ.
   شيَةةو، وَى سيَههُوتٓٓاَةةُ نةةاتَِ بةةاغ يةةُ سيَههُوتٓةةُناِْ بةةىاسّ ٓةةابىوسّ دَن

 طىَشنًًُنإ. 
  ٕسيَههُوتٓٓاَُ بُو سيَههُوتٓٓاَُ فشَةيُُْ دَطىتشيَو نُ ٖاسيهاسّ ًَْىإ دَوَيُتا

سيَهذَخا و دَيُوَّ طاصيًُنِ ياطايِ بؤ ُٓو َُطُةُْ دسوطةو بهةات نةُ دًَةِ بايةُخِ      
 نؤََُيِ ًَْىدَوَيُتًني.

 (Accord -سديَههُوتٔ، ثًَهٗاتٔ )اتفام -3
واتُ نؤدَْطِ بؤضىوٕ و تًَطُيؼنت يُطُس خاَيًَةو يةإ    -سيَههُوتٔ –ِ ًَاْاّ صَاُْواْ

َُطُيُيُنِ دياسيهشاو. بُ صَاِْ ياطايِ واتُ ُٓو َُٖيظةىنُوت )سَفتةاس(َّ نةُ دووةيةُٕ     
)يإ صياتش( بُ سَصاَُْذّ خؤيإ دَيطشُْبُس نُ ٓاَاجنِ ٖاتٓةُٓاساّ دَسٓةُجناًََهِ ياطةايٌ    

ىاًْاْذا. َُُٓيإ ػًَىَو َُبُطتِ دًاواصّ ُٖيُ، نُ دَنشَّ يًَُْىإ دَوَيُتإ، يةإ  بًَو يًَُْ
دَوَيُت و سديَهخشاويَهِ ًَْىدَوَيُتِ بًَو، يإ يًَُْىإ سيَهخشاوَ ًَْىدَوَيُتًًُناْذا بًَةو، يةإ   

 ٕ باصسطةاِْ،   دَوَيُت و تاى، يإ يًَُْىإ تانُناْذا بهشَّ. دَنشَّ سيَههُوتًَٓهِ ُٖسيَُِ، يةا
يإ ثًؼُطاصّ، يإ سدؤػٓبريّ بًَو، ُٖسوَٖا دَنشَّ بُو ػًَىَيُ ببُطرتَّ نُ ثُميآْاَُّ ثةَِ  
دَبُطرتيَو يإ بُُٖس ػًَىاصيَهِ تش. نُواتُ صياتش بؤ ُٓو ٖاوثُميآْاَُ دوو قؤَيًًاُْ بُناسديَو 

 نُ طًُايُنِ ٖىُْسيًإ ُٖيُ. 
 



 105 

 و سديَههُوتٔ ضُْذ صاساوَيُنِ تش ُٖٕ وَى: اَُو سديَههُوتٓٓ ويَشداّ ثُميآْاَُ -4
(: بُو سيَههُوتٓٓاَاُْ دَطىتشيَو نُ طشْطًًُنِ تايبُتًًإ Pact – العّدثُميإ ) .1

 ُٖيُو دَياُْوَّ ثريؤصيًُنِ ثَِ بذَٕ، )منىُْ ثُمياِْ نؤََُيُّ طُةٕ(.

ًًاُْ دَطىتشيَةو  ( صياتش بُو سيَههُوتٓٓاَُ ًَْىدَوَيُتChart -املٗقـام بَُيًَٓٓاَُ )  .2
ًَىاصيَهِ دَطةتىوسّ و سيَهخظةتًٓإ ُٖيةُ، نةُ صَيةرت بةؤ دسوطةتبىوِْ سيَهخةشاوّ           نُ ػة

 ًَْىدَوَيُتِ بُناسديَو.
و )  .3 (نةةُ بةةُو ثُميآْاَُيةةُ دَطىتشيَةةو نةةُ ػةةًَىاصيَهِ   Statue -الٍظــاًثةةُيشَد

بةُناسديَو، وَى  داَُصساوَيٌ ُٖيُ و صيَرت بؤ دسوطتبىوِْ سيَههُوتٓٓاَُ ًَْىدَوَيُتًًةُنإ  
 ًْضاَِ بُٓسدَتِ دادطاّ دادّ ًَْىدَوَيُتِ.

 ( بُو ثُميآْاَاُْ دَطىتشيَو نُ سديَظاّ ياطايِ دادًََْٔ.Act -العكدطشيَبُطو )  .4
اَُ  .5  ( وَى ساطُياْذُْ ًَْىدَوَيُتًًُنإ.البٗاُ –االع ُ بُيإ ) -داسْد
دةةؤس بةةُناسديَو، نةةُ (: صاساوَيُنةةُ بةةؤ ناسوبةةاسّ دؤساوProtocolثشؤتؤنةةؤٍَ )  .6

دَيُويَو سديَظاّ ياطايِ دابَِٓ يإ ثُميآْاَُيُى دًَبُدَِ بًَو يإ َُٖىاس بهشيَو يإ ػةِ  
 بهشيَتُوَ يإ تُواو بهشيَو. يإ بُ طىتاسّ سَمسِ نؤْطشَيُنِ ًَْىدَوَيُتِ دَطىتشيَو.

ٛ يُنالنشدُْوَ )  .7  (: ٓةاَشاصيَهِ ديجًؤَاطةًًُ دَيةُوَّ   Arrangement -التطـٕٖ
ويَهِ ْىَّ دابًَٓو.  سيَطاّ ناسنشدٕ بُ ثُميآْاَُيُنِ طؼتًِ ثًَؼىو ُٓجناّ بذات، يإ ثُيشَد

 (Modus vividnessسيَههُوتِٓ ناتِ )  .8
(: بُو سيَههُوتٓٓاَاُْ دَطىتشيَو نُ Decleration -يًَذوإ، داسددإ )ساطُياْذٕ   .9

ُوَ. وَى يًَةذواِْ ُٓتًَةُْتًِ   دُخو يُطُس ثشيٓظًجًَهِ ياطايِ يإ طًاطِ ٖاوبُؾ دَنُْ
 سؤصظًو و ضُسضٌ.

يُ سداطتًذا ٓاطإ ًًُْ، دًاواصّ يًَُْىإ ُّٓ ضَُهاُْدا بهشَّ، ضةىْهُ يةُ دًةاواصيِ    
ْاوَناْذا ًٖ  ُٓجناًََهِ ثشانتًهًُإ دَطو ْانُويَو، صؤسبةُّ ياطاْاطةإ يُطةُس ٓةُوَ     

صو ٓاسَصووّ ُْٖذَّ طًاطُمتُداسَ نةُ  نؤنٔ نُ دََئًَ: ُّٓ صاساواُْ يُى واتايإ ُٖيُ و سُ
دَياُْوَّ ْاوّ دًادًايإ ىلَ بًَٓٔ يإ طَُُ بُ صساوَنإ بهُٕ. ُٓطُسْا دَنشَّ َُٖىو ُّٓ 
صاساواُْ بؤ دًَبُدًَهشدِْ ُٓونشداسَ ياطايًُ بةُناسبًَٔ، ٖةُس َُٖىوػةًإ ٖةَُإ ًَٖةضّ      

 ثابُْذناساُْيإ ُٖيُ.
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ــاسيَههةةُوتِٓ ػةةًَىَ طةةاناس ))   -5 ــس أٔ املبطــط  االتف ــهن املختص ((، م ذات الػ
 سيَههُوتٓٓاَُّ سداثُساْذٕ: 

ثُميآْاَُ ًَْىدَوَيُتًًُنإ يُ سيَطاّ طُسؤنِ دَوَيُتُوَ بُ ػًَىَيُنِ فُسٌَ دَبُطرتئَ. 
ًَىَ طةةاناسَ يةةُ سيَطةةُّ وَصاسَتةةِ دَسَوَ، يةةإ ْىَيٓةةُسَ         بةةَُةّ ٓةةُّ سديَههُوتٓةةُ ػةة

 بُبَِ َايُّ خؤتًَهشدِْ طُسؤنِ دَوَيُت.ديجًؤَاطًًُناُْوَ طشَّ دَدسئَ 

ّ ثَِ دَطىتشيَو بةُّ  Executive agreementُّٓ سيَههُوتُٓ نُ بُ ضَُهِ َُٓشيهِ 
 :129خاطًُتاُْ دَْاطشيَتُوَ

خًَشايِ ُٓجناَذإ، ضىْهُ بُ ُْٖطاوَناِْ داْىطتإ و وارؤنشدِْ ُٓجناّ دَدسيَةو،    .1
تًَو، يإ ساطُياْذًَْهِ تؤَاسنشاو دَسدَضًَو و بُ صؤسداس بُ ْاَُ، يإ بُيآْاَُ، يإ ياداػ

طُسدُّ ُٓو ُْٖطاواُْدا ْاسدوات نُ بُطؼتِ ثُميآْاَُّ ثًَذا تًَذَثُسيَو، بَُيهُ تةًُْا بةُ   
صاَُْذّ  دَضًَتُ واسّ دًَبُدًَهشدُْوَ، بةُبَِ   Approbationوارؤنشدٕ و قبىَيهشدٕ يإ سَد

 طُسداُْوَ بؤ دَطَُةتِ سداثُساْذٕ.
ُّٓ دؤسَ سيَههُوتُٓ ًَٓظتا صؤس بُناسديَو بُ تايبُتِ يُ بىاسّ ًٓذاسّ و ٖىُْسّ و  .2

ثُيىَْذيِ ديجًؤَاطِ و طُسباصّ و ٓاطشبُطو و وَطتاِْ ػُسدو سديَههُوتِٓ ػًَىَ تُنًٓهِ 
 )وَى طىَشطِ ُٖوايِ و ثؤطتُ(. صؤسداس دَطتىوسّ وَةتإ ُّٓ سيَههُوتٓٓاُْ دياسيذَنات.

سيَههُوتُٓ خاطًُتِ دوايًضَِ ُٖبَِ، بؤ ةيًُْو ثُميآْاَةُ بةَِ و بةؤ    دَنشَّ ُّٓ  .3
 ةيُنُّ تش سديَههُوتِٓ ػًَىَ طاناس بٌَ. 

 Agreement- اتفـــام الػـــسفسديَههةةةُوتِٓ ػةةةُسَف يةةةإ دًَٓتًَُةةةاِْ ) -6

Gentleman)     ُسيَههُوتٓٓاَُيُنِ ًَْىدَوَيُتًًُ بَِ ٖةً  ًًٓتًضاَةاتًَهِ ياطةايِ نة :
ًؤطهظؤِْ ثًَِ دََيَِ ًًٓتضاَاتِ ػُسدَف و ًٖ  ثابُْذبىوًَْهِ ياطايِ بةؤ  ياطاْاطٌ ُْٓط

ةيُُْنإ تًَذا ًًُْ. بَُةّ يُ سدووّ َُعُٓويًُوَ، ةيُُْنإ بُيُنُوَ ثُيىَطةو دَنةات.   
بُسيتاِْ يُ ةيُٕ سؤصظًو وضُسضٌ  –منىوُْ: بَُيًَٓٓاَُّ ُٓتًَُطِ يإ سداطُياْذِْ َُٓشيهِ 

نةةُ ثشيٓظةةًجِ ٖاوبُػةةِ طًاطةةُتِ ٖةةُسدوو دَوَيةةُتِ طشتةةُخؤ. ٓةةُّ  14/8/1941يةةُ 
سيَههُوتٓٓاَُيُ نُ يُطُس ػًَىَّ يًَذواِْ ٖاوبُؾ ديَو بؤ دووثاتهشدُْوَّ ثشيٓظةًجًَهِ  

 ياطايِ يإ طًاطُتًَهِ ٖاوبُػُ.

                                 
 .111 – 108د. عصاً العطٗٛ، املصدز الطابل، ص –بشدواُْ  .129
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يُّ باسَدا دَوَيُت بةُسثشغ ًًْةُ ُٓطةُس طًاطةُتٌ وةت ثًَطةُواُّْ ٓةُو سيَههُوتٓةُ        
ٍَ ُٓوَػةذا صؤس بُدَطُةُٕ سديَهذَنةُويَو ةيُْةُنإ ثًَطةُواُّْ        ػُسَفًًُ بة  ىو. بةَُةّ يُطةُ

ُٓسهاَُناِْ ُّٓ سديَههُوتُٓ سَفتاس بهُٕ، بُ ٖؤّ ُٓوَّ نُ َُطُيُنُ ثُيىَطو دَبًَو بُ 
ف و ْاوباْطِ ُٓدَبِ ُٓو ةيُُْ يُ بىاسّ ًَْىدَوَيُتًذا، بَُيهى طةُسؤى و سهىوَةُت و    ػُسَد

َّ دَوَيُتإ ثابُْذ دَبةٔ بةُ دًَبةُدًَهشدِْ ٓةُو سيَههُوتٓةُّ ناسبُدَطةتاِْ       وَصيشّ دَسَو
ثًَؼةةُخؤيإ َةةؤسّ نةةشدووَ بةةؤ ثاساطةةتِٓ طةةُْطِ طًاطةةُتِ ًَْىدَوَيةةُتًٌ وةتةةُناًْإ   

 بُػًَىَيُنِ طؼتِ.
 

 دووَّ: ثؤيًَٓهشدِْ ثُميآْاَُ 
 ًٓإ:يُ سدووّ ػهًَِ و بابُتًًُوَ، ضُْذ دابُػبىوًَْو ُٖيُ، طشْطرتي

( نُ يًَُْىإ دوو نُطِ ياطاّ Bilateralيُةيُِْ ػهًًَُوَ: ثُميآْاَُّ دواُْيِ ) . أ
(نةةُ يةةًَُْىإ ضةةُْذ (Multi lateral -ًَْىدَوَيةةُتِ دَبُطةةرتيَو، ثُميآْاَةةُّ بُنؤَةةٍَُ

 دَوَيُتًَهذا دَبُطرتَّ.
 يُةيُِْ بابُتًًُوَ: دابُؾ دَنشيَو بؤ:  . ب
تُٓ ٖاوثُمياًًُْ طُسباصيًُنإ، ٖاوناسّ ٖاوبُؾ و ثُميآْاَُّ طًاطِ: نُ سيَههُو .1

 ٖتذ..دَطشيَتُخؤ. -ثُيىَْذيًُ ديجًؤَاطًًُنإ
ثُميآْاَُّ ٓابىوسّ: وَى ثُميآْاَُناِْ بىاسّ نؼتىناٍَ و ثًؼُطاصّ و ساطُياْذٕ  .2

 و......ٖتذ.
 ثُميآْاَُ يُطُس بابُتِ تايبُت: وَى ٖاسيهاسّ ٖىُْسّ، سدؤػٓبريّ، ياطايِ. .3

 

 ُّٓ ػًَىَ ثؤيًَٓهشدُْ يُ سدووّ فًكِٗ و باسودؤخِ ثشانتًهًُوَ ًٖ  بُٖايُنِ ياطايٌ ًًُْ. 
 :130يُسدووّ طشوػو و دًَهُوتِ ياطايًُوَ: دابُؾ دَبٔ بؤ  -أ 
 (Trait's- Contractsثُميآْاَُّ طشيَبُطو، تايبُت ) -1

اّ دَدسيَةو  ُٓو ثُميآْاَُيُ يةًَُْىإ دوو دَوَيةُت يةإ رَاسَيةُنِ ديةاسيهشاودا ٓةُجن      
طُباسَت بُ ناسيَو يإ بُسرَوَْذيًُنِ دياسيهشاو، تًُْا ةيُُْناِْ ُّٓ طشيَبُطتُ ثًًَةُوَ  
ثابُْذ دَبٔ وَنى ثُميآْاَةُناِْ ٖاوثةُمياًَْتِ و ٓاػةتُوايًهشدٕ و ديةاسيهشدِْ طةٓىوسو      
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ِ سديَظةايِ  باصسطاِْ و قُسَبىونشدُْوَ و....ٖتذ. ُّٓ ثُميآْاَُ تايبُتاُْ وَى طُسضاوَيُن
ياطاّ ًَْىدَوَيُتِ طؼتًِ ُٓرَاس ْةانشئَ، بةَُيهى دَنةشَّ وَى ٖؤيةُنِ ْاسداطةتُوخؤ بةؤ       
دًَطريبىوِْ سيَظايُنِ ًَْىدَوَيُتِ بٔ، ُٓوَؾ يُ باسيَهذا ُٓطُسٖاتىو ُّٓ دؤسَ طشيَبُطتُ 

و نُ دَوَيُتإ تايبُتُ يُطُس بابُتًَو يًَُْىإ ضُْذ دَوَيُتًَهذا دووباسَ بؤوَ و ببًَتُ عىسفًَ
ثًًَُوَ ثابُْذ بٔ و ثابُْذيَتِ يُ عىسفُنةُ وَسبطةشٕ. منىوْةُ: سديَظةاّ سادَطةتُٓنشدُْوَّ      
ثُْابُسَ طًاطًًُنإ نُ بةُ بةُسدَواَِ يةُ ثُميآْاَةُ تايبُتًًُناْةذا دووبةاسَ بؤتةُوَ،        

 طُسُٓجناّ بىو بُ عىسفًَهِ ًَْىدَوَيُتِ.
 (Traits Lois - ػازعٛالطؼتًًُنإ )-ثُميآْاَُ داُْسيُنإ -2

ُّٓ دؤسَ ثُمياُْ يًَُْىإ نؤََُيُ دَوَيُتًَهذا دَبُطةرتيَو و تًايةذا يُطةُس دسوطةتهشدِْ     
ضُْذ سديَظايُنِ طؼتًِ يإ طًظتًََُو سيَهذَنُوٕ نُ َُٖىو دَوَيُتإ ثًًَُوَ ثابُْةذ دَبةٔ   

َدا دًَبُدَِ ْابًَةو نةُ يةُ    بُو دَوَيُتاُْػُوَ نُ تًايذا ُْٓذاّ ْني، واتُ تًُْا بُطُس ُٓو باس
ثًَٓاويذا دسوطتهشاوَ، بَُيهى بُطُس ٖةَُىو ساَيةُتًَهِ ٓايٓذَيؼةذا دًَبةُدَِ دَبًَةو. ٓةُّ       
ثُميآْاَُيُ وَى ياطاّ ْاوخؤ وايُ ضىْهُ سديَظاّ ياطايِ دادًََْو و بُّ ثًًَُ طُسضةاوَيُنِ  

   ّ رْةًَغ بةؤ ياطةاّ َشؤيةِ      طُسَنِ ياطاّ ًَْىدَوَيُتًِ طؼةتًًُ. منىوْةُ: وَى ثُميآْاَةُ
 ًَْىدَوَيُتِ، بَُيًَٓٓاَُّ ُْتُوَ يُنطشتىوَنإ..ٖتذ.

يًَشَدا ُّٖ ُٓو دَوَيُتاُّْ نُ ُّٓ سيَههُوتٓٓاَةُيإ ثُطةُْذ نةشدووَ، ثًًَةُوَ ثابُْةذ       
دَبٔ، بُو دَوَيُتاُْػُوَ نُ ُْضىوُْتُ ْاويُوَ وَنى ٓةُوَّ ْةُسيتًَهِ ًَْىدَوَيةُتًٌ بًَةو،     

 ُْذ دَبٔ.ثًًَُوَ ثاب
 بُطتِٓ ثُميآْاَُ -4 

ُٓو ُْٖطاواُّْ نُ ثُميآْاَُيإ ثَِ ديَتُ ٓاساوَ يُ دَطتىوسّ دَوَيُتاْذا، يإ يُ ُْٖةذَّ  
سيَههُوتٓٓاَُّ ًَْىدَوَيُتِ يإ يُ عىسفِ ًَْىدَوَيُتًةذا ٖةُٕ. صؤسبةُّ دَوَيةُتاِْ دًٗةإ      

َةُناًْإ وارؤنةشدووَ. بُػةًَىَيُنِ    ّ ثُميآْا1969سيَههُوتٓٓاَُّ ظًَٓٓا بؤ ياطاّ طاَيِ 
طؼةةتًِ ٖةةُْطاوَنإ دَنشيَٓةةُ ضةةىاس قؤْةةاغ، ٓةةُواًْؽ بةةشيتني يةةُ: طفتىطةةؤ، داْىطةةتاْذٕ  

(، ثُطةةةٓذنشدٕ التخسٖـــس ٔالتٕقٗـــع(، ْىطةةةني و وارؤنةةةشدٕ )Negotiation -املفأضـــات)
 131)ايتـذيل(، تؤَاسنشدٕ )ايتظذًٌ(.

                                 
، 2006لكـاِسٚ،  الكإٌُ الدٔل٘ ٔالع قـات الدٔلٗـٛ، داز الٍّطـٛ العسبٗـٛ، ا     امحد ابٕ الٕاا،بشدواُْ: د.  .131
ٔوا بعدِا، د. ستىد عبداذتىٗد ٔد. وصطفٜ ض وٛ حطم، قإٌُ الدٔىل العاً، وسنص الهتـب القكااٗـٛ    54ص
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 (Negotiationطفتىطؤ، داْىطتاْذٕ ) يُنُّ:
ًَىإ ْىَيٓةُساِْ دوو دَوَيةُت يةإ صيةاتش بةُ        ٓ اَشاصّ قؤْاغِ ٓاَيىطؤسّد سداوبؤضةىوُْ يةُْ

َُبُطتِ يُنخظتِٓ بؤضىوُْنإ و ُٖوَيةذإ بةؤ طُيؼةتُٓ ضاسَطةُسو سديَهخظةتِٓ بةاغ و       
بابُتُنُ و داْاِْ سيَىػىيَِٓ ضاسَطُسو سديَهخظتِٓ ُٓو ػتاُّْ سيَههُوتًٓٓإ يُطةُس نةشاوَ   

دَ. يُ صؤسبُّ ساَيُتذا وَصيشّ دَسَوَ، يإ ْىيَُٓسطُىل ديجًؤَاطٌ، يإ طُسؤنِ بُػًَىَّ َاد
 دَوَيُت خؤّ داْىطتإ دَنات.

 (Pleins Pouvoirs -التفٕٖضسديَطُثًَذإ )
دواّ ُٓوَّ دَوَيُت ْىيَُٓسّ خؤّ بؤ ُٓجناَذإ و بُطتِٓ ثُميآْاَُيُى دياسيذَنا، ٓةُوا  

َِ ٓةُّ        دَبَِ بَُيطُْاَُّ سديَجًَذاْ َِ و يُ يُنةُّ دمياْةُّ ػةاْذّ ٖةُسدوو وةتةذا، دَبة ٌ بذات
بَُيطُْاَُيُ ٓاَيىطؤسد بهشيَو ُٓطُس ثُميآْاَُنُ دووقؤَيِ بىو، يةإ يةُةّ ةيةُِْ ضةاوديَشّ     

 نؤْطشَ دايبَِٓ، ُٓطُس ثُميآْاَُنُ ضُْذةيُُْ بىو.
ِ     2َاددَّ )  ًَٓٓةا، بةُّ ػةًَىَيُ    ّ ظ1969بشدطُّ ز( يةُ ياطةاّ ثُميآْاَةُناِْ طةاَي

ثًَٓاطُّ سديَطُثًَذإ دَنات نُ: بَُيطُْاَُيُنُ يُ دَطَُةتِ تايبُتًِ دَوَيُت دَسدَضًَو بةؤ  
دياسيهشدِْ نُطًَو، يإ ضُْذ نُطًَو تا ْىيَُٓسايُتًِ ُٓو دَوَيُتُ بهُٕ يُ داْىطةتاْذٕ بةؤ   

صاَ ُْةذّ ًْؼةاْذاِْ دَوَيةُت بةؤ     طشيَذاِْ ثُميآْاَُيُى يإ قبىَيهشدٕ و ضُطجاْذِْ، يإ سَد
ًًٓتًضاَهشدٕ بُ ثُميآْاَُيُى، يإ ُٖطتإ بُُٖس ناسيَو بُساَبُس ثُميآْاَُيةُى. نُواتةُ   
سيَطُثًَذإ َُطُيُيُنُ بؤ ياطاّ ْاوخؤّ ُٖس دَوَيُتًَو دَطُسديَتُوَو ٖةُس نُطةًَو دَبًَتةُ    

 ْىيَُٓسّ دَوَيُت يُّ ساَيُتاُّْ خىاسَوَدا:
 اَُّ سديَطُثًَذاِْ داوانشاوّ ثَِ بىو.ُٓطُس بَُيطُْ  .1
ُٓطُس يُ باسودؤخُنُدا ُٓوَ سدووٕ بؤوَ نُ ًْاصّ دَوَيُت وايةُ ٓةُو نُطةُ ببًَتةُ       .2

 ْىيَُٓسّ وةتُنُّ.
طةةُسؤنِ دَوَيةةُت، طةةُسؤنِ سهىوَةةُت، وَصيةةشّ دَسَوَ، طةةُسؤنِ ًَْةةشدساوَ    .3

َيةةُتِ يةةإ سديَهخشاويَهةةِ ديجًؤَاطةةًًُنإ و ْىيَٓةةُساِْ دَوَيةةُت يةةُ نؤْطشَيةةُنِ ًَْىدَو
 ًَْىدَوَيُتِ و ْىيَُٓساِْ دَوَيُتُناًْإ.

                                                                            
، ٔد. ستىد ضعٗد الدقام، وصادز الكإٌُ الدٔىل، وـَ نتـاب الكـإٌُ الـدٔىل     27، ص1988لمٍػس ٔالتٕشٖع، 
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 .1969يُ سيَههُوتٓٓاَُّ ظًَٓٓا يُ طاَيِ  5يُ بشدطُّ  7بشدواُْ َاددَّ  

ُٓطُس نُطًَو ُٖس ناسيَهِ نشدو سديَطُّ ثًَُٓدسابىو يُةيُٕ دَوَيُتُنُيُوَ، ُٓوا ناسَنُّ 
ُس دواتش دَوَيُتُنُ سديَطُّ ثًَبذات. ُٓو ناتُ يةُو سؤرَّ  ًٖ  دًَهُوتًَهِ ياطايِ ْابَِ، َُط

نةةُ نةةاسّ نةةشدووَ َُٖيظةةىنُوتُناِْ َةةىيضَّ دَبةةٔ، بةةُو ثًًَةةُّ سديَطُثًَةةذاِْ دواتةةش وَى 
صاَُْذيِ ثًَؼًُٓيُ.  سَد
 (دََظى -شؤرَ(ّ ثُميآْاَُ )سَػٓىوغ دووَّ: ْىوطني )ث

إ، ٓةُوا ثُمياُْنةُ دَْىطةشيَتُوَو    ُٓطُس وتىيَز طُيؼتُ ثًُّ بُيُنطُيؼةتِٓ بؤضةىوُْن  
ةيُُْنإ وارؤّ يُطُس دَنُٕ. دَنشَّ بًًََني نُ ْىوطةًُٓوَنُ بؤتةُ َةُسدًَهِ نالطةًهِ و     

 عىسفِ ًَْىدَوَيُتِ يُطُسّ ساٖاتىوَ.
 :132يُناتِ ْىوطًِٓ ثُميآْاَُ ضُْذ َُطُيُيُى ديَتُ ثًَؽ نُ بشيتني يَُاُّْ خىاسَوَ

o َُصَاِْ ثُميآْا 
ٔ سوخظاسو ػًَىَّ ثُميآْاَُّ ًَْىدَوَيُتِ ُٓو صَاُْيُ نةُ ثًَةِ دَْىطةشيَتُوَ.    طشْطرتي

ُٓطُس سيَههُوتُٓنُ يًَُْىإ دوو ةيُٕ و بُ دوو صَإ ْىوطشابىو، ُٓوا ُٖسدوو صَإ ػىيَُٓواس 
)دًَهةةُوتِ(ّ ياطةةايِ خؤيةةإ ُٖيةةُ يةةُ نةةاتِ يًَهذاْةةُوَو ػةةًهشدُْوَدا. بةةَُةّ ُٓطةةُس  

ُنِ ضُْذةيُُْ بىو، ُٓوا يُّ ناتُدا يُطُس يةُنًَو يةُ صَاْةُ سَمسًًةُناِْ     سيَههُوتٓٓاَُي
ُْتةُوَ يةةُنطشتىوَنإ سيَهذَنةةُوٕ نةُ ٓةةُويؽ ًٓٓطًًةةضّ و فُسَْظةِ و سووطةةِ و ضةةًِٓ    

 وًٓظجاٌْ و عُسَبني.

o :َُثًَهٗاتُّ ثُميآْا 

 ًَو:ثُميآْاَُ يُ سووّ ػًَىَو ثًَهٗاتُوَ بؤ طَِ ساَيُتِ ْاوخؤيِ دابُؾ دَب 
ْاوًْؼاِْ ثُميآْاَُ: ةيُُْنإ يُطُس ْاوًْؼةإ سيَهذَنةُوٕ. يةُ سيَههُوتٓٓاَةُّ      -1

ََِ. منىوْةُ:           ًَؼةرت دَْىوطة دووقؤَيًذا وَيٓةُّ بَُيطُْاَةُّ ٖةُس دَوَيُتةُيإ، ْةاوّ خةؤّ يُث
 سيَههُوتِٓ عريام ًَٓشإ بؤ ُٓو ويَُٓيُّ ةّ عريام دَبًَو.

األضباب ٖؤيُناِْ ) –ثُميآْاَُيُ و ثًَىيظتِ دَسضىوٕ ثًَؼُنِ  ديباضُ )ثًَؼُنِ(: -2
( بُطتِٓ ثُميآْاَُو ٓاَاجنُنإ و ْاوّ ةيُُْناِْ تًَذا دَْىوطشيَو، نُ ُْٖةذَّ دةاس   املٕجبٛ

                                 
 119اتـةذس ايظةابل، ص  عصاً العطٗـٛ،  د.  و وَا بعذٖا. 160اتـذس ايظابل، صاُ، حاود ضمطد.  .132

 وَا بعذٖا.



 111 

بُْاوّ دَوَيُتإ، يإ ْاوّ طُسنشدَنإ، يإ ْاوّ سهىوَُتةُنإ و ُْٖةذَّ دةاس بُدَطُةُٕ     
شَّ ساّ ثُطُْذنشاو ثًَؼُنِ وَنى ْاوَسؤى و ثاػةهؤنإ،  بُْاوّ طُةُْوَ دَْىوطشيَو. بُطىيَ

 بُػًَهُ يُ ثُميآْاَُو طًفُتِ ثابُْذناسّ ُٖيُ.
ػًَىَّ دَسواصَو َاددَو بشدطُ بُخؤوَدَطشٍَ. بةؤ   (:األحهـاً  -املنتْاوَسؤى، تًَهظو ) -3

دَسواصَدا  19( َةاددَ ثًَهةذيَو و بُطةُس    111منىوُْ بَُيًَٓٓاَُّ ُْتُوَ يُنطشتىوَنإ يُ )
دابُػهشاوَ. ُٓطُس بُ دوو صَإ صياتش ْىوطشايُوَ، ُٓوا باةيِ دَدسيَتُ يُنًَهًإ وَى صَةاِْ  
طُسَنِ، ُٖسوَٖا ثُميآْاَُ بُ صَاِْ َُٖىو ُٓو وةتاْةُّ بُػةذاسيًإ يةُ ثُميآْاَُنةُدا     

ؤس صَةةإ نةةشدووَ دَْىوطةةشيَتُوَ و ٖةةَُإ ًَٖضيةةإ ُٖيةةُ. ىلَ بةةاؾ ًًْةةُ ثُميآْاَةةُ بةةُ ص 
بٓىطشيَتُوَ، ضىْهُ ُٓطتَُُ صاساوَّ وا يُ َُٖىو صَاُْناْذا َُٖيببزيَشدسَّ بُػةًَىَيُى نةُ   
ًٖ  طشفتًَو يُ ػًهشدُْوَدا دسوطو ُْنات. يُ ناتِ ٖاتُٓٓاساّ نًَؼُو طشفتذا، ُٓوا طىود 

  ُ و ْاسدؤػةِٓ و  يُ وَصيفُّ سداويَزناسيِ دادطاّ دادّ ًَْىدَوَيُتِ وَسدَطرييَو و ُّٓ دادطايةُ ٓة
 طشفتاُْ يُنالدَناتُوَ نُ يُ ػًهشدُْوَّ سيَههُوتٓٓاَُناُْوَ ديَُٓدّ.

 :133ضُْذ ناسيَهِ ػهًٌَ طشْط دَطشيَتُخؤ يُواُْ نؤتايِ: -4
 ُٓو سيَهاساُّْ نُ ثُميآْاَُنُ بُ ٖؤيُوَ دَضًَتُ واسّ دًَبُدًَهشدُْوَ: 
 ًََزووّ دًَبُدًَهشدٕ. .1
 ُناِْ دسيَزنشدُْوَ.َاوَّ دًَبُدًَهشدٕ و سديَط .2
 سيَطُناِْ َُٖىاسنشدٕ و ضاوثًَذاخؼاْذُْوَ. .3

 سديَطُناِْ نؤتايجًًََٗٓإ. .4

سيَطةةُناِْ يُنالنشدْةةُوَّ ْانؤنًًةةُنإ نةةُ يةةُ دًَبةةُدًَهشدٕ يةةإ ػةةًهشدُْوَّ    .5
 ثُميآْاَُنُ ديَُٓثًَؼُوَ. 

 صَإ. .6
 بُسواس و ػىيَِٓ ٓاَيىطؤسدّ بَُيًَٓٓاَُنإ. .7

 ْٓاَُ ُٓطًًًَُنُّ ثَِ دَطجًَشدسيَو، ُٓطُس ُٓطًَِ بىو.ُٓو ػىيَُّٓ نُ ثُميا .8

: ُْٖذَّ ُٓسهاَِ دسيَزنشاوَو سيَهخظتِٓ ُْٖذَّ ناسوباسّ ٖىْةُسّ وَى  ثاػهؤ )اتالسل( -5
 )ُْخؼُ( و......ٖتذ دَطشيَتُخؤ و َُٖإ ًَٖضّ ياطايًإ ُٖيُ نُ ثُميآْاَُنُ خؤّ ُٖيُتِ.  

                                 
 .1979يُ ياطاّ ثُميآْاَُناِْ عًَشام طاَيِ 11بشدواُْ َاددَّ  .133
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 طًًَُّ: وارؤنشدٕ
ّ ثُميآْاَُنةُ، قؤْةاغٌ وارؤنةشدٕ دَيتةُثًَؽ نةُ َاْةاّ سَصاَُْةذيِ        دواّ ْىوطًُٓوَ

ْىيَُٓسَنإ دَطُيًَينَ نُ يُ دَسَجناَِ وتىيَزَوَ ٖاتؤتةُدّ، ٖةُسوَٖا ديةاسيهشدِْ ػةىئَ و     
ًََزووّ ثُميآْاَُ، وارؤنشدِْ ًٖ  ًًٓتًضاًََهِ ياطةايٌ يُطةُس دَوَيةُت دسوطةو ْانةات،      

اْذٕ و طُتاْذِْ ُٓو ػتُيُ نُ وتىيَزَنُ ثًٌَ طُيؼةتىوَ، ٖةُس   بَُيهى تًُْا ػًَىَيُنِ ضُطج
ػاْذَّ، ثشؤرَنُ بؤ دَوَيُتُنُّ خؤّ دَباتُوَ بؤ ٓةُوَّ قبةىٍَ بهةشَّ، ٖةُسوَٖا وارؤنةشدٕ      
ثابُْذيًُنُ بؤ ةيُُْنإ نُ بًُُْتجانًًُوَ ثًًَُوَ ثابُْذبٔ و ًٖ  ناسيَو ُْنُٕ ثًَطةُواُّْ  

اَادَيُ بؤ ثُطٓذنشدٕ يإ تا دَوَيُت سدادَطةُيََِٓ ٓةُو ثُميآْاَُيةُ    ُٓو سديَههُوتُٓ بَِ نُ ٓ
 134ثُطٓذ ْانات.
يُ سديَههُوتٓٓاَُّ ظًَٓٓا ُٓو باساْةُّ ديةاسّ نةشدووَ نةُ وارؤّ ْىيَٓةُسّ       12َاددَّ 

 دَوَيُت ػىيَُٓواسّ ياطايٌ ًًٓضاَِ دَبًَو بُ ثُميآْاَُ، ُٓواًْؽ:
 ُ بُ وارؤنشدٕ ُّٓ ثابُْبىوُْ دسوطو دَبًَو.ُٓطُس يُ ثُميآْاَُنُدا ٖاتبىو ن -1
ُٓطُس ُٓوَ ضُطجا نُ دَوَيُتاِْ وتىويَزناس، يُطُس ُٓوَ سديَههُوتبىوٕ نُ وارؤنشدٕ  -2

 ُّٓ ناسيطُسيًُّ دَبًَو.

ُٓطُس يُ بَُيطُْاَُّ ساطجاسدْذا ُٓوَ ٖاتبىو نُ تًُْا بُ وارؤنشدِْ ثُميآْاَُنُ،  -3
 دَوَيُت ثابُْذ دَبًَو.

ْىَيٓةُسّ دَوَيةُت وارؤيةُنِ نةشد نةُ يُطةُس ساوَيةزنشدٕ بةُ دَوَيُتُنةُّ          ُٓطُس  -4
 وَطتابىو، دواتش دَوَيُتُنُ سديَطُيذا بُ وارؤنشدُْنُ و قبىَيًهشد.

بًَطىَإ وارؤنشدٕ دطُ يُّ طٌَ ساَيُتُ، دَْا ثُميآْاَُ خاطًُتِ ثابُْذبىوٕ وَسْةاطشَّ،  
 .تًُْا ُٓوناتُ ُْبَِ نُ ثُطٓذو قبىٍَ بهشَّ

ُٓو نُطاُّْ نُ بؤ وارؤنشدٕ بَُيطُّ سديَطُثًَذاًْإ ْاوَّ بشيتني يُ: طُسؤنِ دَوَيُت، طُسؤنِ 
سهىوَُت و وَصيشّ دَسَوَ، بَُةّ ُٓطُس وارؤنشدٕ يُةيُٕ طُسؤنِ دَطتُّ ًَْشدساو يإ نُطةًَهِ  

 ْىيَُٓسّ دَوَيُتُنُ.تشَوَ بىو، ُٓوا ثًَىيظتِ بُّ بَُيطُيُ دَبَِ بؤ ُٓوَّ وارؤنُ بذسيَتُ ثاٍَ 
ًَةو، واتةُ سيَههُوتٓٓاَةُّ           َّ بةاسدا وارؤنةشدٕ بةُثًتِ يُنةَُِ ْاوَنةإ دَب يُ ُْٖذ

( و وارؤنشدٕ بُْاوّ تُواو، نُ َُٓاُْ وارؤّ نؤتةايٌ ْابًَةو و َةىيضَّ    Initialsَىعُيًًِ )

                                 
 .163ٔ  162د. حاود ضمطاُ، املصدز الطابل، ص ص  .134
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ُتًَهةُ بةؤ   ْابًَو، ًٖ  ػتًَو ْىيَُٓسَنإ ْاضاس ْانات بؤ وارؤّ نؤتةايٌ، بةَُيهى َُٓةُ دَسف   
  135.طُسداُْوَّ ُٖسيُنُيإ بؤ دَوَيُتِ خؤّ

 
 (Ratification -التصدٖلضىاسَّ: ثُطٓذنشدٕ )

ثُطٓذنشدٕ، َُٖيظىنُوتًَهِ ياطايًُ نُ دَطَُةتِ تايبُمتُْةذ بةُ بُطةتِٓ ثُميآْاَةُ،     
صاَُْذّ يُطُس دَسدَبشدَّ و قبىَيِ دَنات نُ ثًًَُوَ ثابُْذ بًَو.  136سَد

سَصاَُْذيِ دَوَيُتُ بُطىيَشَّ سديَىػىيَُٓ دَطتىوسيًُنإ، واتةُ بةُطىيَشَّ   بَُاْايُنِ تش 
 137سديَظاّ ياطاّ ًْؼتُاِْ نُ ثابُْذبىوِْ خؤّ بُػًَىَيُنِ نؤتايٌ ثٌَ سابطُيََِٓ.

سًهُُت يُ ثُطٓذدا ُٓوَيُ نُ يُةيُى دَسفُتًَو بذسيَتةُ دَوَيةُت بةؤ ٓةُوَّ ضةاو بةُ       
ُٓطُس يُطٍَُ بُسرَوَْذيِ وّ ُْطىجنا، يإ يُةيُنِ ديهُ ُٓطةُس   ثُميآْاَُنُدا خبؼًًََٓتُوَ،

باسيَو بًَتُ ثًَؼُوَو وا بهات يُ بؤضةىوُْناِْ ثاػةطُص بًَتةُوَ. بةُةّ يُناتًَهةذا دَوَيةُت       
ٓاصاديِ سَٖاّ ُٖيُ نُ َُٖيىيَظتِ خؤّ يُ ثُطٓذ دياسّ بهات، ُٓوا سَتهشدُْوَّ ثُميآْاَُ 

وػتِ طؼتًِ ْانؤنُ، ُٖسوَٖا ناسيطُسيِ يُطةُس  بُبَِ ٖؤ، يُطٍَُ يًَٗا تىويٌ و ثشيٓظًجِ سَد
بشدوايٌ دادًََْو نُ داخىا ْىيَُٓسَنُ يُ طٓىوسّ دَطُةًَتٌ سيَطُثًَذساودا َُٖيظىنُوتِ نشدووَ 

 138يإ ْا؟ دَنشَّ ثُطٓذ ػًَىاصّ ٓاػهشا يإ ػاساوَ بُخؤوَبطشَّ.
طُسيِ بُطُس سابشدووَوَ ًًُْ و ْاطُسديَتُوَ، بُطىيَشَّ ثشيٓظًجٌ طؼتًِ، ثُطٓذنشدٕ ناسي

نُ يُ سدؤرّ وارؤنشدُْوَ ناسيطُسيِ ُٖبَِ، بَُيهى تًُْا يُ ناتِ ٓاَيىطؤسدّ ثُطٓذنشدُْوَ ُٓو 
 139ػىيَُٓواسَّ دَبَِ، َُطُس دَقًَهِ ٓاػهشاّ ثًَطُواُّْ َُُٓ، ُٖبَِ.

 (Enregistrementتؤَاسنشدٕ ) ثًَٓذُّ:
سنشدِْ ٓاَاجنِ ٓاػهشاطؤيٌ ديجًؤَاطًًُ، ُٖسوَٖا بؤ سديَطشتٔ يُ تؤَاسنشدٕ بؤ دَطتُبُ

بُطةةتِٓ ثُميآْاَةةُّ ًَْٗٓةةِ نةةُ ٓاػةةتِ و تةةُْايٌ ًَْىدَوَيةةُتِ دَخاتةةُ َُتشطةةٌ و بةةؤ   
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 28د. ستىد ضعٗد الدقام، وصادز الكإٌُ الدٔل٘، املصدز الطابل، ص  .137
 .546-544د. عمٜ صادم أبٕ ِٗف، الكإٌُ الدٔل٘ العاً، املصدز الطابل، ص  .138

.163د. حاود ضمطاُ، املصدز الطابل، ص  .139   
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ضاوديَشيهشدُْ نُ بضاْشَّ ُٓو ثُميآْاَُيُ، ثًَطُواُّْ سديَظايُنِ بُسفُسَإ ًًُْ يُ سديَظاناِْ 
، طُسَسداّ ُٓوَ تؤَاسنشدٕ طُتاْذِْ ثُميآْاَُ ٓاطإ دَنات، يةُ  ياطاّ طؼتًِ ًَْىدَوَيُتِ

طؤْطُّ َُُٓوَ بَُيًَٓٓاَُّ ُْتُوَ يُنطشتىوَنإ بُ َُسدِ طشتىوَ نُ دَبَِ ثُميآْاَُ يةُ  
 ةّ طهشتاسيُتِ طؼتًِ ُْتُوَ يُنطشتىوَنإ تؤَاس بهشيَو.

  ُ تِ طؼةةتًِ ُْتةةُوَ َُبُطةةو يةةُ تؤَةةاسنشدٕ ُٓوَيةةُ نةةُ ثُميآْاَةةُ بةةُ طةةهشتاسي
َّ، َُٓةُؾ يةُ َةاددَّ          َّ و يةُ تؤَةاسيَهِ تايبةُتِ تؤَةاس بهةش ّ 80يُنطشتىوَنإ بذس

 سيَههُوتٓٓاَُّ ظًَٓٓادا ٖاتىوَ.
بُٖاّ ياطايٌ تؤَاسنشدٕ يُةّ طهشتاسيُتِ طؼتًِ ُٓوَيُ نُ ُٖس ثُميآْاَُيُى تؤَاس 

دَوَيُتإ، بَُةّ ْانشَّ يُةّ ًٖ  يكًَةو   ُْنشَّ بُتاٍَ ْابًَتُوَ، بَُيهى دسوطو و ثابُْذناسَ بؤ
يُ يكُناِْ ُْتُوَ يُنطشتىوَنإ ثُْاّ ثَِ بربدسيَو و بُبَُيطُ بًَٗٓذسيَتُوَ. ُٖسوَٖا دَنةشَّ  
ثُميآْاَُ، ًَِْٗٓ بًَو و تؤَاس ُْنشيَو، ديظإ َُُٓؾ بُتاٍَ ًًْةُ، بةَُةّ ْةانشَّ يةُ ٖةً       

 140طًىًََٓو دابٓذسَّ.بُ ُٓس دَصطايُنِ ُْتُوَ يُنطشتىوَنإ
 

 ( حتفظػُػُّ: خؤطشّ 
ًَةىَطشتِٓ نةشدووَ بةُوَّ نةُ ساطُياْةذًَْهِ         ًَٓاطةُّ دَطةو ث ًَٓٓا ث سيَههُوتٓٓاَُّ ظ

، يةإ ضةىوُْ    تصدٖل(تاناليُُْيُ، دَوَيُتًَو يُناتِ وارؤنشدِْ ثُميآْاَُ، يإ ثُطُْذنشدٕ 
ُطتُّ دًَهُوتٌ ياطايِ ُْٖذَّ ُٓسهاّ ْاو، يإ يُناتِ قبىَيهشدْذا ثُْاّ بؤ دَبات، بُو َُب

يُناتِ دًَبُدًَهشدْذا يُطُس خؤّ دووسخباتُوَ، يإ ػًهشدُْوَيُنِ تةش، يةإ طؤسداًَْةو يةإ     
 َُٖىاسًَْهِ تًَذا بهات.

بؤ صآًِْ ػىيَُٓواسو دًَهُوتُ ياطةايًُناِْ دَطةتجًَىَطشتٔ ثًَىيظةتُ دًةاواصّ يةًَُْىإ      
 141قىَيِ و بُنؤََُيذا بهُئ.ُٖسدوو ػًَىَّ ثُميآْاَُّ دوو

يُ ثُيآَٓاَُّ دووقؤَيًذا: دَطةتجًَىَطشتٔ يةُناتِ وارؤنةشدٕ يةإ ثُطةٓذنشدًْذا       .1
دَنشيَو. يُّ ساَيُتُدا دَطتجًَىَطشتٔ وَى خظتُٓسدوويُنِ ْةىَّ وايةُ بةؤ ةيةُِْ بُساَبةُسو      

 ٕ سَفضّ بهاتُوَ.ّ بؤّ صيادنشاوَ قبىٍَ بهات، ياْـ(ختفظُٓويؽ بؤّ ُٖيُ ثُميآْاَُنُ بُو )

                                 
 .111نالب عٕاد حٕاودٚ، املصدز الطابل، ص د. ضّٗن حطم الفت ٔٙ ٔ د. .140
 142د.عصاً العطٗٛ، املصدز الطابل، ص .141
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( يةةُناتِ وارؤنشدْةةِ ختفــظ -يةةُ ثُميآْاَةةُّ بُنؤََُيةةذا: دَنةةشَّ )خةةؤطشّ   .2
ثُميآْاَُدا بًَو، يإ ثُطُْذنشدٕ، يإ ضىوُْ ْاويُوَ، يُّ ساَيُتاُْػذا سَواو دسوطو دَبًَةو  

سدًَو يُطٍَُ بابُتِ ثُميآْاَُنُ و ُٓو َُبُطو و ٓاَاجناُّْ نُ يُثًَٓاويذا دسوطو بىوَ بَُُ
ْانؤى و در ُْبًَو )وَى باصسطاِْ ُْنشدٕ بُنؤيًُ(، ُٖسوَٖا دَبَِ يُ ثُميآْاَُنُدا ُْٖاتبَِ 

 (ّ يُطُس بهشَّ.ختفظنُ ْابَِ بُػًَىَيُنِ طؼتًِ يإ يُطُس ُْٖذَّ دَقِ ثُميآْاَُنُ )

 
  ٖؤيُناِْ نؤتايًًَٗٓإ، وَطتاْذٕ، يُ ناسخظنت و دًَبُدًَهشدِْ ثُميآْاَُ -5 

 ضُْذئ ٖؤ ُٖيُ نُ بُنىستِ يُّ ةيُُْ طشْطاُّْ خىاسَوَدا نؤدَبُٓوَ:
 ٖؤيُناِْ نؤتايًجًًََٗٓاِْ ثُميآْاَُ . أ

 ضُْذ ٖؤيُى دَبُٓ ٖؤّ نؤتايًًَٗٓإ بُ ثُميآْاَُ:
 ( البط ُبُتاَيبىوُْوَ ) –: ثىضَُيبىوٕ يُنُّ

  ُ ياطةاّ ًَْىدَوَيُتًؼةًذا    تًؤسيِ ثىضَُيبىوٕ يُ ياطاّ ْاوخؤدا سؤَيِ طشْط دَبًٓةَِ و ية
  طشْطِ خؤّ ُٖيُ، نُ يُ خىاسَوَ ٖؤيُنإ و ناسيطُسيِ و دًَهُوتُناِْ سووٕ دَنُيُٓوَ:

 ٖؤيُناِْ ثىوضَُيبىوٕ -أ
خُوػُناِْ )خُوػُناِْ  -ٖؤيُناِْ ثىضَُيبىوٕ يُ ياطاّ ًَْىدَوَيُتًذا بشيتني يُ: ُْْطِ 

ِ     –سداصيبىوٕ  ياطةاّ دَطةتىوسّ و تًَهطرياْةِ يُطةٍَُ      ْةُْطِ يةُ سَصاَُْةذّ(، طُسثًَطةً
 : 142سديَظايُنِ بُسفُسَاِْ ًَْىدَوَيُتِ

صاَُْذّ:  -1  طُةَُتِ خُوػُناِْ سَد
بؤ سداطو و دسوطتِ ُٓجناَذاِْ ثُميآْاَُ، دَبَِ ةيُُْنإ بُ ُٓسهاَةُناِْ ثُميآْاَةُ   

خُوػةةًَهِ وَى ساصّ بةةٔ و ٓةةاسَصووّ ثابُْةةذبىوًْإ ٖةةُبًَو. ٓةةُو سداصيبىوْةةُ ْابًَةةو ٖةةً  
تَُيُنُباصّ(، يةإ طُْذََةْةذِْ ْىيَٓةُسّ دَوَيةُت، يةإ تةؤبضّ        -بَُُٖيُضىوٕ، غُؾ )فًٌََ 

يًَهشدْةةِ تًَةةذابًَو. يًَةةشَدا ثًَىيظةةتُ بطةةىتشَّ نةةُ بُػةةِ دووَّ يةةُ دَسواصَّ ثًَٓذةةَُِ   
يُطةُس   ظًَٓٓا نةُ ثُيىَطةتُ بةُ بُتاَيهشدْةُوَّ ثُميآْاَةُ،      1969سيَههُوتٓٓاَُّ طاَيِ 

 خُوػُناِْ ٓريادَّ ْىوطًىَ.

                                 
ٔوا بعدِا، ٔد.ابساِٗي ستىد  17د. امحد ابٕ الٕاا، الٕضٗط يف الكإٌُ الدٔل٘ العاً، املصدز الطابل، ص .142

 ٔوا بعدِا. 174ٔوا بعدِا، ٔد.حاود ضمطاُ، املصدز الطابل، ص 127العٍابٜ، املصدز الطابل، ص
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 (الغمطبَُُٖيُداضىوٕ ) -ا
بَُُٖيُداضىوٕ، وَسطشتِٓ بؤضىوًَْهِ ْاسداطتُ طةُباسَت بةُ واقًعُيةُى نةُ ناسيطةُسيِ      
ُٖبَِ يُطُس سداصيبىوِْ ةيًَُْو نُ ثابُْذبًَو بُثُميآْاَُ بةُ ثًَطةُواُّْ طشيَبُطةتُنإ يةُ     

اضىوٕ يُ ثُميآْاَُناْةذا طةٓىوسداسَ، ضةىْهُ دَوَيةُت صؤس     ياطاّ تايبُتذا. طشْطِ بَُُٖيُد
بُدَطُُٕ دَنُويَتُ َُٖيُوَ، َُُٓؾ بُو ٖؤيُّ نُ ثُميآْاَُ بُ ضُْذ قؤْاغًَهةذا دَسدوات و  
وسدبًِٓ و وَسداُْوَّ صؤسّ تًَذا دَنشيَو، واتُ دَنشَّ بَُُٖيُداُْضةىوٕ بذؤصسيَتةُوَ يةُثًَؽ    

ثُميآْاَُ َىيضَّ دَبًَو.بَُةّ صؤس يُ ياطاْاطإ وَى )ٓؤثٓٗايِ قؤْاغِ نؤتايِ نُ دواّ ُٓوَ 
و فىػِ( دََئًَ: ُٓطُس َُٖيُ ٓاػةهشا ْةُبىو، تةًُْا دواّ بُطةتِٓ ثُميآْاَةُ بُػةًَىَيُنِ       
نؤتايِ، ُٓوا ُٓو دَوَيُتُّ نُ دَنُويَتُ َُٖيُوَ بؤّ ُٖيُ داواّ بُتاَيهشدُْوَّ بهات. بةُّ  

 : 143يُ ثُميآْاَُ ًَْىدَوَيُتًًُنإ دوو َاْاّ ُٖيُػًَىَيُ، ضَُهِ َُٖيُ 
بَُُٖيُداضىوٕ يُ داسدػةتِٓ دَقةِ ثُميآْاَةُدا، ُٓطةُس طةًفُتِ فةُسَِ دسا بةُ         -1

ثُميآْاَُنُ و َُٖيُيُنِ تًَةذابىو، ٓةُوا بُضةانشدُْوَو سداطةتهشدُْوَّ َُٖيُنةُ، ضاسَطةُس       
 دَنشيَو.

صاَُْذيةذا، ُٓطةُس بُُٖيَ    -2 ُداضةىوٕ ثُيىَْةذيِ بةُ واقًعًَهةِ     بَُُٖيُداضىوٕ يةُ سَد
صاَُْةذيِ        دياسيهشاو، يإ َُٖيىيَظتًَهِ ديةاسيهشاوَوَ بًَةو، َُٓةُؾ ٖؤنةاسّ بٓةُسدَتًِ سَد

 ةيُُْنإ و سداصيبىوًْإ بًَو بُ ًًٓتضاَهشدٕ بُ ثُميآْاَُنُ.

َةُ  دَبَِ ُٓوَؾ بطىتشَّ، ُٓو بَُُٖيُداضىوُّْ نُ دَبًَتةُ ٖةؤّ بُتاَيهشدْةُوَّ ثُميآْا   
دَبَِ َُٖيُيُنِ دُوُٖسّ بًَو، يإ بُةيُِْ نَُُوَ بَُُٖيُداضىوًَْهِ طةُوسَ بةَِ، َُٖيةُّ    

 بطىوى ْابًَتُ ٖؤّ بُتاَيبىوُْوَّ ثُميآْاَُ.
بُطؼتًِ َُٖيُ دوو دؤسَ: َُٖيُيُنِ دَسووْةِ نةُ ثُيىَْةذيِ بَُُطةُيُّ قبةىَيهشدٕ و      

دّ نُ ثُيىَْذيِ بةُ خةىدّ بَُيًَٓٓاَُنةُوَ    قبىَيُٓنشدِْ ثُميآْاَُوَ ُٖيُ، َُٖيُيُنِ َاد
ًَىدَوَيُتًًُناْةذا قبةىٍَ ًًْةُ، دةؤسّ دووَّ         ُٖيُ، دؤسّ يُنُّ دَطُُْةُو يةُ ثُيىَْذيًةُ ْ
واقًعًًُ )وَى َُٖيُ يُ طةٓىوسدا نةُ ثُيىَْةذيِ بةُ ُْخؼةُّ ْادسوطةتُوَ ٖةُبًَو(، يةإ         

يةُ صَاًَْةو دَنُويَتةُوَ بةؤ صَةاِْ      صَاُْواِْ بًَو )ُٓو َُٖيُيُّ يُ وَسدطًَشاِْ ثُميآْاَةُ  
 ةيُُْنُّ تش دَنُويَتُوَ.

                                 
  .1969يُ سديَههُتٓٓاَُّ ظًُْٓا طاَيِ  79و  48بشدواُْ َادَّ  .143
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ياطاْاطإ دًاواصّ دَنُٕ يًَُْىإ َُٖيُّ واقًعِ و ياطايِ، تًُْا يُنًَُإ دًَِ بايُخةُ،   
بَُةّ َُٖيُّ ياطايِ، ثُميآْاَةُ خُوػةذاس ْانةات، ضةىْهُ دَوَيةُت ثًَىيظةتُ ياطةا بضاْةَِ و         

ُس. باػرتئ سديَطُؾ بؤ ضاسَطُسّ َُٖيُ ُٓوَيُ نُ دَوَيُتإ سديَهبهُوٕ سديَىػىيَِٓ طىجناو بطشيَتُب
  144و بُ ثاػهؤيُى ٓاَارَ بُو َُٖيُو نَُاطًًاُْ بهُٕ نُ يُ ثُميآْاَُنُدا ٖاتىوٕ.

 اخلذاع( -ايتػشيش -ايتذيًع -)ايػؽغُػهشدٕ )فشت و فًٌََ(  -ب
يُُْناِْ ثُميآْاَُ دَنةات، ُٓطةُس ٖةاتىو    فشتىفًٌََ، خُوػًَهُ ناس يُ سداصيبىوِْ يُنًَو يُ ة

سَفتاسيَهِ فًاََلوّ ةيًَُْهِ تش واّ نشدبًَو نُ ٖاِْ ةيًَُْهِ تش بذات بؤ بُطةتِٓ طشيَبُطةتًَو.   
 145فشتىفًٌََ ساَيُتًَهِ ْاساطو بؤ ةيًَُْو ديًََٓتُ ثًَؽ نُ واّ ىلَ بهات ثُمياُْنُ ببُطتًَو.

َُّ ظًَٓٓادا ٖاتىوَ نُ دَوَيُتَِ، يةإ سديَهخشاويَهةِ   ّ ُٖسدوو سيَههُوتٓٓا49يُ َاددَ  
ًَْىدَوَيُتٌ، سدَفتاسّ تَُيُنُباصّ ةيًَُْهِ تش ٖاِْ دابَِ بؤ طشيَبُطنت، ُٓوا دَتىاَِْ ثاطةاوّ  

صاَُْذيِ ثابُْذبىوٕ بُو ثُميآْاَُيُ.  بُغُػهشدٕ بًًََٗٓتُوَ وَى ٖؤناسّ بُتاَيبىوُْوَّ سَد
بهُئ نُ يُ ٖةُسدوو بةاسّ بَُُٖيُداضةىوٕ و غُػةهشدْذا، ُٓطةُس      ثًَىيظتُ ٓاَارَ بُوَ 

ةيًَُْو بُسدَواّ بىو يُ دًَبُدًَهشدِْ ثُميآْاَُ يُدواّ ٓاطاداسبىوُْوَ يُو خُوػُّ نُ يةُ  
خىاطتًذا بىوَ، ُٓوا وَنى واصًَٖٓإ و دابُصئ يُ َافِ بُتاَيهشدُْوَّ ثُميآْاَةُ يةُ قَُيةُّ    

وتُ وَى سديَطُثًَذاًَْهِ دواتشّ ثُميآْاَُ يُقَُيُّ دَدسيَو، ًٓةذّ ٓةُو   دَدسيَو. ُّٓ َُٖيظىنُ
( دًَبةُدَِ  ٌظسٖٛ االن مةيُُْ َافِ طشتُٓبُسّ بُتاَيهشدُْوَّ ْآًَََِ نُ تًَىسيِ داخظنت )

 146دَبَِ، نُ دادطاّ ًَْىدَوَيُتِ دُختِ يُطُس دَناتُوَ.
 
 )ايػنب(:بُػخىسإ  -ز

تاًْذا ُٓو ْايُنظاِْ و ْاٖاوتايًُيُ نُ يُ وَسطشتٔ و ثًَذاْذا بؤ بُػخىسإ يُ ياطاّ ػاسط
نُواتُ بُػخىاسدٕ يُ ُْٖذَّ طشيَبُطتذا ُٓو ْاٖاوطةُْطًًُ،   147.ةيًَُْهِ طشيَبُطو ديَتُدّ
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يإ ُٓو دىدايًُ ْاباوَيُ نُ يًَُْىإ ةيُُْناِْ طشيَبُطو يُ طةٓىوسّ ٓاطةايًذا دَسدَضةًَو.    
ُ نُ ٓايا بُػخىاسدٕ يُ ثُيىَْذيًُ ًَْىدَوَيُتًًُناْذا دَبًَتُ ٖؤّ ٓةُوَّ  يًَشَدا ثشطًاس ُٓوَي

 نُ ساطو ودسوطتًِ ثُميآْاَُ يُنُداس ببَِ.
ياطاْاطإ َُُٓ بُدووس دَصأْ و ثًًَاْىايُ ُٓوَ ُٓسنِ دَوَيُتُ، نُ ثًَؽ ثابُْذبىوٕ بُ 

ًهُةُت و خىيَٓذْةُوَّ   سديَههُوتٓٓاَُ، باؾ بةريّ ىلَ بهاتةُوَ و ديشاطةُّ بهةات و بُس    
دسوطو دَوسّ بهاتُوَ. ٖةُسوَٖا ُٓطةتَُُ تًةؤسيِ بُػةخىسإ يةُ ياطةاّ ًَْىدَوَيةُتِ        
دًَبُدَِ بهشيَو، ضىْهُ ُٓطتَُُ دادطايُى ُٖبَِ و بشدياسّ بىوِْ ُّٓ بُػخىساُْ بذات. يُ 

بهةات نةُ   ياطاّ ًَْىدَوَيُتًذا سديَظايُى ًًُْ نُ ثًُو سديَزَّ بُػخىساِْ ثًَىيظةو ديةاسّ   
 148بُٖؤيُوَ سيَههُوتٔ َُٖيىَػًًََٓتُوَ.

 
 (السغٕٚ – بُستًٌااطاد ممقن الدٔلٛ(،  طُْذَةْذِْ ْىيَُٓسّ دَوَيُت ) -د

يُ سدَّ ةبشدِْ خىاطتِ ْىيَُٓسّ دَوَيُت بُػةًَىَيُنِ ساطةتُوخؤ يةإ ْاسداطةتُوخؤ، نةُ      
دَوَيُت بؤضىوًَْو دَسبربدَّ نةُ  ناسيطُسيِ يُطُس خىاطتِ دَوَيُت دابَِٓ يُو ناتُّ ْىيَُٓسّ 

 يُ بُسرَوَْذيِ دَوَيُتاِْ تشدا بَِ.
ّ سيَههُوتٓٓاَُّ ظًُْٓادا ٖاتىوَ: ُٓطُس طىصاسػتِ سَصاَُْذيِ 50ُٖسوَنى يُ َاددَّ 

َّ دابشدْةِ ساطةتُوخؤ يةإ ْاسداطةتُوخؤّ          دَوَيُت بُ ثُميآْاَُيةُى يةُ دَسٓةُجناَِ بةُةسد
بَِ بُٖؤّ دَوَيُتًَهِ تش نُ يُ وتىويَزَنُ دايُ، ُٓوا ٓةُو دَوَيُتةُ   ْىيَُٓساِْ ُّٓ دَوَيُتُ ٖات

 بُٖؤّ ُّٓ بُةسدَّ دابشدُْ دَتىاَِْ داواّ ثىضَُيهشدُْوَّ ثُميآْاَُنُ بهات.
 
 (األنسآتؤبضيهشدٕ ) -ه

( األنسآ الػخص٘تؤبضّ يًَهشدٕ دوو ػًَىَّ ُٖيُ، يإ صؤس يُ نُطِ ْىيَُٓسّ دَوَيُتُنُ )
ابًَو يإ يُ خًَضاِْ، يإ يُ دَوَيُتُنُ خؤّ دا ُٓوَ يُ سديَطاّ بُناسًَٖٓاِْ ًَٖض، يإ خؤّ نش

ػُيًَهشدٕ، بُثًَطُواُّْ ثشيٓظًجُناِْ ُْتُوَ يُنطشتىوَنإ.  ُٖسَد
طُباسَت بُ تؤبضيهشدٕ يُ ْىيَُٓساِْ دَوَيُت ُٓوا ياطاْاطةإ نةؤنٔ يُطةُس ٓةُوَّ نةُ      

ًَتةُ ٖةؤّ ثىضةٍَُ بىوْةُوَ. يةُ        ثُميآْاَُنُ ًَٖضّ ثابُْذبىوْ ِ خةؤّ يُدَطةو دَدات و دَب
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ّ سديَههُوتٓٓاَُّ ظًَٓٓادا ٖاتىوَ: ُٓطةُس سَصاَُْةذيِ دَوَيةُت بةؤ ثابُْةذبىوٕ      51َاددَّ 
ػُيًَهشدُْوَ بىو، ُٓوا ثُميآْاَُنُ ياطايِ ْابَِ. يُ  بُثُميآْاَُ بُٖؤّ صؤسيًَهشدٕ يإ ُٖسَد

الطًهُوَ، ْاضاسنشدِْ دَوَيُت دا َاددّ بًَةو وَى دةُْط و   سواْطُّ ياطاّ ًَْىدَوَيُتًِ ن
دَسُٓجناَُناِْ، يإ َُعُٓوّ بًَو وَى فؼاسّ طًاطِ و ٓابىوسّ....ٖتذ، ُٓوا ثُميآْاَُنُ 
بُتاٍَ ْابًَتُوَ، ُٖسبؤيُ ُٓو ثُميآْاَُ ٓاػتًًاُّْ نُ يُ دواّ دُْط دَبُطةرتئَ، طةُسَسداّ   

خىاطتِ خؤّ بُطُس دَوَيُتِ بُصيى دا دَطُثًََِٓ، ثُميآْاَُّ ُٓوَّ نُ دَوَيُتِ طُسنُوتىو 
دسوطنت. صؤسبُّ ياطاْاطُ ًَْىدَوَيُتًًُ نالطًهًًُنإ دََئًَ: ُٓطُسضةِ دةُختهشدٕ يُطةُس    
ُٓوَّ ثُميآْاَُ دَسُٓجناَِ ساَيُتًَهِ وا يُطٍَُ يؤريةو و ثشيٓظةًجُناِْ دادوَسّ ْانؤنةُ،    

خُٓيًَطشتٔ ناس يُ طُس بىوٕ و صَسوسَتِ ْانات، بُثًَطُواُْوَ ْا ٓاساَِ يةُ ناسوبةاسّ   بَُةّ سَد
ًَْىدَوَيُتاْذا دسوطو دَنات و يُ سديَضو بُٖاّ ثُميآْاَةُ نةُّ دَناتةُوَو دَسفةُت بةُ ٖةُس       
ًَىإ          ًَتةُ دَسَوَ، َتُاْةُ يةُْ دَوَيُتًَو دَدات نةُ بةُبًاْىوّ صؤسيًَهةشدٕ يةُ ثُميآْاَةُ ب

ًَىدَوَيةُتِ دَخاتةُ َُتشطةًُوَ، ُٓطُسضةِ        دَوَيُتاْذا ْآًَََِ، ٓ َُةُؾ نًةاِْ نؤَةَُيِ ْ
باَةدَطتًِ بؤ ُّٓ ٓاساًَُ يُطُس سًظابِ دادثُسوَسّ ناسيَهُ يُ سدووّ ٓايذيايًًةُوَ َايةُّ   

طُسَسداّ ُٓوَ صؤسبةُّ   149سَخُٓيًَطشتُٓ، بَُةّ َُطُيُيُنِ َاْابُخؼُ يُسدووّ واقًعًًُوَ.
ىو دًََُٖٓٓوَ نُ ُٓطُسضِ َُُٓ يُطٍَُ ثشيٓظةًجُ طؼةتًًُناِْ   ياطاْاطُ نالطًهًًُنإ بًاْ

ياطادا ْانؤنُ، يُواُْ ٓؤثٓٗايِ نُ دَسُٓجناًََهِ يؤريهِ دآْاُْ بُ دُْط وَى ٓةاَشاصيَهِ  
سَوا يُ ٓاَشاصَناِْ طؤسداِْ ياطا، صؤسبُيإ دََئًَ نُ دَبَِ سديَض يُو ثُميآْاَُيُ بطرييَةو نةُ   

دَوَيُتًَهذا دَطُثًَٓشيَو، ُٓطُس ْةا دةُْط بةُسدَواّ دَبةَِ و ْاتىاْشيَةو      بُصَبشّ ًَٖض بُطُس 
َّ، طةُسَسداّ ٓةُوَ قبةىَيهشدِْ ثُميآْاَُيةُنِ بةُّ دةؤسَ ٓاسَصوونشدْةُ          ًَٓةش َِ بٗ نؤتايِ ث
بُدووسخظتُٓوَّ َُطُيُيُنِ خشاثرت نُ ُٓويؽ بُسدَواًَِ دُْطُ. بَُةّ يُسداطتًذا ْةانشَّ  

صايِ طُباسَت بةُ تةؤثضيهشدٕ ٖةُبَِ بةؤ     ثابُْذّ سديَظايُنِ  يُّ ضُػُٓ بني نُ بًََِ، ْابَِ ْاسَد
 : 150بُتاَيهشدُْوَّ ثُميآْاَُ يُبُس ُّٓ ٖؤياُْ 

يُسدووّ ياطايًُوَ: ْانؤى بىوِْ ُّٓ سيَظايُ يُطٍَُ َُٖىو ثشيٓظةًجُ طؼةتًًُناِْ    -1
بًَةو، ُٓطةُس ْةا     تشّ طًظتَُِ ياطايِ نُ دََيَِ دَبَِ طىصاسػتهشدٕ يُ خىاطو طُسبُطةو 
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خىاطو خُوػذاس دَبًَو. ساصيبىوٕ بُ َاْايُنِ ثًَطُواَُْإ دَبات، بةؤ ساَيةُتِ طةُسَتايِ    
نؤََُيِ ًَْىدَوَيُتِ، ُْى ثشيٓظًح و سديَظا ْىيًَُناِْ دواّ دُْطِ دًٗاِْ دووَّ، نُ تًايذا 

ُتًًُنإ قُدَغُنشاوَ، دُْط سُساّ و ثُْا بشدُْ بُس ًَٖض بؤ يُنالنشدُْوَّ ْانؤنًًُ ًَْىدَوَي
ُٖسوَٖا بىوِْ ُٓو سديَهخشاوَ ًَْىدَوَيُتًًاُْ نُ ٓاَاجنًإ دًَطشتٓةِ ياطةايُ يةُ ثُيىَْذيًةُ     

 ًَْىدَوَيُتًًُناْذا.
ُٓو ٓاساًَُّ نُ يُطُس ضُطجاْذِْ باسيَهِ صاَيُاُْ دَطتُبُس دَبًَو، ُٓوا ٓاساَِ و  -2

هشاوّ خؤيإ وَسطشُْوَ، بُبَِ طىيَذاُْ فؼاسو ٓاطايؽ ًًُْ، ضىْهُ طُةٕ دَياُْوَّ َافِ صَوت
 َاف صَوتهشدٕ.

وايةِ   -بُتايبُت دَوَيُتُ بطىنُنإ –صؤس يُ دَوَيُتإ  -3 داوايإ نشدووَ نُ دإ بُ سَد
 ثُميآْاَُيُنذا ْأًَْ ُٓطُس يُريَش طًَبُسّ داطريناسيذا ٖاتبًَتُ ثًَؽ.

ُوايِ نةُ يةًَُْىإ دَوَيةُتِ طةُسنُوتىو     يُنؤتايًذا دََيًَني نُ ثُميآْاَُّ ٓاػتِ و ٓاػت
دؤسداودا دَبُطرتيَو ْانشَّ، ببًَتُ ثُميآْاَُيُنِ دسوطو ُٓطُس بًَةًَني تةؤثضيهشدٕ ثُميآْاَةُ    

ّ ظًَٓٓةا دا ٖةاتىوَ نةُ     1969ثُميآْاَةُّ طةاَيِ    53خُوػذاسْانات، ٖةُسوَى َةاددَّ   
   ُ ػة نشدٕ يةإ بةُناسًَٖٓاِْ ًَٖةض بًَةو     )ثُميآْاَُ بُتاَيُ ُٓطُس بُطةتِٓ، دَسٓةُجناَِ ُٖسَد

بُثًَطةةُواُّْ ثشيٓظةةًجُ طؼةةتًًُناِْ ياطةةاّ ًَْىدَوَيةةُتِ نةةُ يةةُ بَُيًَٓٓاَةةُّ ُْتةةُوَ    
 يُنطشتىوَناْذا ٖاتىوَ(. بُسداّ ًَُُٓ دَبَِ دُخو يُطُس ُّٓ بؤضىوُْ بهُيُٓوَ.
ضيهةاسّ بةؤ   ْابَِ يُبريَإ بطًَو نُ يةُ ٖةَُىو باسيَهةذا دَوَيةُت ْةاتىاَِْ بًةاْىوّ تؤث      

بُتاَيهشدُْوَّ ثُميآْاَُ بُناسبًََِٓ، َُطُس يُ ضُْذ ساَيُتًَهِ دَطُُْذا ْةُبًَو، بةؤ خًَةشو    
خؤػةِ َشؤظايةةُتِ و ثُيىَْذيًةةُ ًَْىدَوَيُتًًُناْةةُ نةةُ ٓةةُو دَوَيُتاْةةُّ طةةهاة يُدَطةةو  

سديَهخةشاوَ  ْاضاسنشدًْإ بُوارؤنشدِْ ثُميآْاَُيُى دَنُٕ و ُٖوٍَ بذَٕ َُطُيُنُ بطُيًَٓٓةُ  
ٍَ دَوَيةُتاِْ ةيةُٕ يةُ سيَههُوتٓٓاَُنةُ بطُْةُ ٖةَُىاسنشدِْ         ًَىدَوَيُتًًُنإ، يإ يُطةُ ْ

صاَُْذبُخؽ بًَو.   151ثُميآْاَُنُ نُ طىجناوو سَد
 طُسثًَطًهشدِْ ثُميآْاَُ بؤ دَقًَهِ دَطتىوسّ، يإ ياطاّ ْاوخؤ -2

يَظةاّ دَطةتىوسيِ ْةاوخؤّ    طُباسَت بُ بُٖاّ ياطايِ ثُميآْاَُيةُى نةُ ثًَطةُواُّْ سد   
  152دَوَيُتًَو بًَو، طَِ سديَباصّ ػًهاسميإ ُٖيُ يُ بىاسّ ياطاّ ًَْىدَوَيُتًذا.
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وو ٓاسداطتُّ ًَْىدَوَيُتِ -1 : ُّٓ سديَباصَ ثًًَىايُ ْاتُبايِ يُطٍَُ ياطاّ االجتآ الدٔل٘ -سديَشَد
ِ ًَْىدَوَيُتِ، َُٓةُؾ يُبةُس   ْاوخؤدا ناسْاناتُ طُس ساطو و دسوطتًِ ثُميآْاَُنُ يُ ٓاطت

 ٓاَاْر و ٓاسَصووّ دَطتُبُسنشدِْ ٓاساَِ و َُٓاُْ يُ ثُيىَْذيًُ ياطايًُ سديَههُوتُٓناْذا.
َوّ دَطتىوسّ  -2 ٙ  –سديَشَد : ُّٓ سيَبةاصَ دََيةَِ َةاداّ نةؤتِ دَطةتىوسّ      االجتآ الدضـتٕز

طتِ ًَْىدَوَيُتِ، نُواتةُ ٖةُس   َُسدًَهُ بؤ بُطتِٓ ثُميآْاَُ، بؤ دسوطتًِ ثُميآْاَُ يُ ٓا
ثُميآْاَُيُى بُ ثًَطُواُّْ َُُٓ ببُطرتَّ بُتاَيُ، يإ بُةيُِْ نَُُوَ دَنشَّ بُتاٍَ بًَةو و  
َِ ةيُُْنُّ تش يةُ ثُميآْاَةُ، طشوػةو و بةىوِْ نةؤتِ دَطةتىوسيِ ثُيىَْةذداس         َِ دَب دََي

 بُدَطَُةتِ بُطتِٓ ثُميآْاَُ بضاَِْ.
وّ         سديَباصّ ْاوَ -3 وّ دَطةتىوسّ و ْةُسَِ سَيةشَد م و تةُقِ سَيةشَد سداطةو: دَيةُوَّ يةُ سَد

ًَْىدَوَيُتِ دووس بهُويَتُوَ و دَيُوَّ دَوسو خىىل ُْٖذَّ نؤت و ثًَىَس بةذات نةُ دَياْةُوَّ    
تُسُنىّ و ًُْتِ خشاخ دووسخباتُوَ. ُٖسبؤيُ ةيُْطشاِْ ُّٓ سديَباصَ ُْٖةذَّ ثًَةىَس ثًَؼةًٓاس    

ؼًًَهشدِْ دياسو بُسضاوّ دَقِ دَطتىوسّ، يُ باسيَهِ وادا ثُميآْاَُ بُتاَيةُ،  دَنُٕ وَى: ثًَ
يةُ سيَههُوتٓٓاَةُّ ظًَٓٓةا دَيةُويَو      46ُٓطُسْا طُسَسداّ بىوِْ خُوؾ دسوطتُ. َةاددَّ  

ضاسَيُنِ ْاوَْذّ دابًَٓو يًَُْىإ ُّٓ طةَِ سديَبةاصَ و دَيةُوَّ بُةْظةًَو يةًَُْىإ ٓاطايؼةِ       
ذيًُ سديَههُوتُٓنإ يُةيُى و سديَضطةشتٔ يةُ سديَظةاّ ياطةاّ ْةاوخؤّ تايبةُت       ياطايِ ثُيىَْ

( دا دََيةَِ  1يةُ بشدطةُ )   46بُبُطتِٓ ثُميآْاَُ يُ ةيُنِ تشَوَ سابطشَّ. ْاوَسدؤنِ َةاددَ  
صاَُْذيِ بؤ ثُميآْاَُ ثًَطُواُّْ سىنًَُهُ يُ ياطاّ ْاوخؤ  ْانشَّ، ًٖ  دَوَيُتًَو بًََِ نُ سَد

يىَطتُ بُ دَطَُةتِ بُطتِٓ ثُميآْاَُ وَى ٖؤيُى بةؤ بُتاَيهشدْةُوَّ، واتةُ دَبًَةو     نُ ثُ
صاَُْذيِ ًْؼاْذإ ثاثُْذ بةَِ يُبُساَبةُس ةيُْةُناِْ تةشدا. )نةُ ٓةُّ ضةاسَّ         دَوَيُت بُسَد
ْضيهًًُ بؤ سديَباصّ يُنُّ(، بَُةّ نؤتايِ َُٖإ بشدطُ دََيَِ َُطةُس طُسنًَؼةًًُنِ ٓاػةهشا    

ؤ سديَظايُى نُ طشْطًًُنِ ثشد بايُخِ ُٖبٌَ بةؤ سديَظةايُنِ ْةاوخؤ، بشدطةُّ دوو دََيةَِ      بًَو ب
فتةاسّ     اآلخ ه ٔاضخاةداِْ ٓاػهشا ) ( ُٓوَيُ نُ بُػًَىَيُنِ بابُتِ ٖةُس دَوَيةُتًَو بةُ سَد

ٓاطايِ و بًُُْتجانِ َاََُيُ بهات )نُ َُُٓؾ يُ ُٖسدوو سديَباصّ دووَّ و طةًًَُّ ْضيهةُ(.   
ُٓطُس نؤتًَهِ تايبُت يُطةُس دَطةَُةتِ ْىيَٓةُسّ دَوَيةُت      47َٖا بُطىيَشَّ َاددَّ ُٖسو

صاَُْةذيِ تايبةُت بةُ ثُيىَطةتبىوٕ بةُ ثُميآْاَةُ، ٓةُوا            ُٖبىو بةؤ طىصاسػةتهشدٕ يةُ سَد
بُُْٖةةذوَسطشتِٓ ٓةةُّ نؤتةةُ يُةيةةُٕ ْىيَُٓسَنةةُوَ و ثؼتطىيَخظةةتِٓ، ثُميآْاَُنةةُ بةةُتاٍَ 

ُس دَوَيُتاِْ ُْٓذاّ تايبُت بُّ نؤتُ ٓاطاداس نشابُٓوَ ثًَؽ طىصاسػتهشدٕ ْاناتُوَ، تًُْا ُٓط
بُسداصيبىوٕ بُ ثُميآْاَُنُ. يُّ باسَػُوَ ٖؤّ بُتاَيبىوُْوَنُ دَطُسديَتُوَ بؤ ٓاطاداسنشدُْوَّ 
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دَوَيُتإ يُ ةيُى، ْاػًاوّ يًَُٖٓاتىويِ ْىيَُٓسّ دَوَيُت طُباسَت بُ طٓىوسداسيِ دَطَُةت 
 تىاْاناِْ يُ ةيُنِ تشَوَ.و 

 -سديَظايُناِْ ياطاّ ًَْىدَوَيُتِْانؤنِ ثُميآْاَُ يُطٍَُ سديَظايُنِ بُسفُسَاِْ يُ  -3
 سدَوايُتِ ْاوَسدؤى و ٖؤ:

وايِ ْاوَسدؤى و َُبُطو يُّ بةىاسَدا، واتةُ ْةُبىوِْ درايُتًًةُ يةًَُْىإ        َُبُطو يُ سَد
ايُنِ بُسفُسَإ يُ سديَظةاناِْ ياطةاّ ًَْىدَوَيةُتِ.    ْاوَسدؤى يإ َُبُطتِ ثُميآْاَُ و سديَظ

واو دسوطو بًَو، واتُ دَبَِ ياطاّ ًَْىدَوَيُتِ  دسوطتبىوِْ ثُميآْاَُ دَخىاصَّ، بابُتُنُّ سَد
سيَطُ بُ َةاددَّ سديَههُوتُٓنةُ بةذات و ثشيٓظةًجُناِْ سَوػةو بًطشَيتةُ خةؤّ و يُطةٍَُ         

 ُ يةةُ  53ْةةانؤى ْةةُبًَو. ٖةةُسوَى يةةُ َةةاددَّ    ثُميآْاَةةُ و ثابُْةةذبىوًَْهِ ثًَؼةةىَخت
قاعـدٚ  سيَههُوتٓٓاَُّ ظًَٓٓا دا ٖاتىوَ نُ ُٓو ثُميآْاَُيُّ يُطٍَُ سديَظايُنِ بُسفةُسَإ ) 

دا يُ ياطاّ ًَْىدَوَيُتِ ْانؤى بَِ، بُتاَيةُ. سديَظةاّ بُسفةُسَإ، ٖةُس      (jus cogens-آوسٚ
ات و داْةِ ثًَةذادًََْو بةُو ثًًَةُّ سديَظةايُنُ      سديَظايُنُ نُ نؤََُيِ ًَْىدَوَيُتِ قبىَيِ دَن

ْانشَّ يُنُداسو ثًَؼًٌَ بهشيَو، يإ َُٖىاس بهشيَةو َُطةُس بةُ سديَظةايُنِ ياطةاّ طؼةتًِ       
 ًَْىدَوَيُتِ تش نُ َُٖإ خاطًُتِ ُٖبًَو.

بُّ ػًَىَيُ سديَظاّ َُػشوعًُتِ بابُتِ ثُميآْاَُ، سديَظايُنِ طةُتاوَ يةُ سيَظةايُناِْ    
يُ بَُيًَٓٓاَةُّ ُْتةُوَ يةُنطشتىوَنإ دََيةَِ:      103َاددَّ  153طؼتًِ ًَْىدَوَيُتِ، ياطاّ

ُٓطةةُس ًًٓتًضاَةةِ ُْٓةةذاًََهِ ُْتةةُوَ يةةُنطشتىوَنإ بةةُطىيَشَّ بَُيًَٓٓاَةةُّ ُْتةةُوَ     
ًَىدَوَيةُتِ تةش ْةانؤى بةىو، ٓةُوا ثابُْةذبىوٕ بةُ          ٍَ ُٖس ًًٓتًضاًََهةِ ْ يُنطشتىوَنإ يُطُ

 يُنطشتىوَنإ بُ ُْٖذ وَسدَطرييَو. بَُيًَٓٓاَُّ ُْتُوَ
بُْظةبُت دَسنةُوتِٓ سديَظةايُنِ بةُسناسّ ْةىَّ دووثةات        64بَُُٖإ ػًَىَ َةاددَّ  

 دَناتُوَ نُ ُٖس ثُميآْاَُيُى ثًَطُواُّْ ُّٓ سديَظايُ بًَو بُتاَيُو ناسّ ثَِ ْانشيَو.
 : 154بؤ منىوُْ ُٓطُس ثُميآْاَُيُى 

ُ سديَظاناِْ ياطاّ طؼتًِ ًَْىدَوَيُتِ وَى ٓةُوَّ نةُ   ْانؤى بىو يُطٍَُ سديَظايُى ي -1
ثُميآْاَُيُى يُطُس بُناسًَٖٓاِْ ْاسدََِواّ ًَٖض دُخو بهاتةُوَ، يةإ سيَههُوتٓٓاَُيةُى بةؤ     

 يُْاوبشدِْ بُنؤٍََُ......ٖتذ.
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وػتطانِ، يإ يُطٍَُ ثشيٓظةًجُ طؼةتًًُناِْ َشؤظايةُتِ وَى     -2 ْانؤى بىو يُطٍَُ سَد
وا در بةُتاى و سدَطةُصيَهِ      سديَههُوتِٓ دوو دَوَيُت يُطُس وَسطشتِٓ سيَىػىيَِٓ بةُصؤسّ ْةاسَد

دياسيهشاو يإ تايفُيُنِ دياسيهشاو، بَُُبُطتِ صَيًًهشدٕ و صاَيبىوٕ بُطُسيذا، يةإ ُٓطةُس   
دَوَيُتًَو ثُميآْاَُيُى بُطُس دَوَيُتًَهِ تشدا فُسصبهات نُ ضةُْذ َةُسدًَهِ تًَةذا بًَةو،     

غُدسيَهِ بَِ ثُسواّ بؤ طُس َافُ بُٓسدَتًًُناِْ دَوَيُتًَهِ تش تًَذا بًَو. وَى  دَطتذسيَزّ و
ّ ًَْىإ ؿذاّ سظًَٔ و ػاّ ًَٓشإ نُ يُطُس سًظةابِ  6/3/1975سيَههُوتٓٓاَُّ دُصايشّ 

 نىسد ُٓجناَذسا.

ُٓطُس ثُميآْاَُيُى ْانؤى بىو يُطٍَُ ثةُمياًَْهِ ثًَؼةىَخو نةُ ةيةًَُْو ثًًَةُوَ       -3
يةُ   103يُ بَُيًَٓٓاَُّ نؤََُيُّ طُةٕ و َةاددَّ   20ْذ بًَو، ُٓوا بُطىيَشَّ َاددَّ ثابُ

بَُيًَٓاَُّ ُْتُوَ يُنطشتىوَنإ وَى يُثًَؼرت ٓاَارَّ بؤ نةشا، دَبةَِ ثابُْةذّ بَُيًَٓٓاَةُّ     
 ُْتُوَ يُنطشتىوَنإ بٔ.

 ػىيَُٓواسو ناسيطُسيِ ثىوضَُيبىوُْوَّ ثُميآْاَُ:  -2
ُس ثُميآْاَُيةةُنِ بةةُتاَيبؤوَ )ثىوضةةٍَُ( ْةةاَىيضََٔ، بةةَُةّ يُواُْيةةُ    دَقةةُناِْ ٖةة 

ثُميآْاَُيُى َاوَيُى دًَبُدَِ ببًَو )بُٖؤّ دَسنُٓنشدٕ بُ ثىوضَُيًِ بُٖؤّ ةيُُْناِْ(، 
 :155نُواتُ ٓايا ن ناسيطُسيًُنِ دَبًَو، يُّ سدووَوَ دوو سديَظاّ طشْطُإ ُٖيُ

اوا يُ ةيُُْنُّ تش بهات نُ بُطىيَشَّ بؤيىإ بطُسديَٓةُوَ  يُةيُى ُٖس ةيُُْ بؤّ ُٖيُ د
َِ ْةُبىوبًَو          ًَبةُد بؤ باسّ ثًَؽ ناسنشدٕ بةُ ثُميآْاَُنةُ، وَنةى ٓةُوَّ نةُ ثُميآْاَةُ د
)فًهشَّ طُسداُْوَّ ساَيُت بؤ باسّ ثًَؼىوّ نُ ُٖيبىوَ(. بَِ طىَإ ُٓوناساُّْ نةُ نةشاوٕ   

وا ْابٔ بُٖؤّ ثىوضَُيًِ ثُميآْاَةُ، ٖةُسوَٖا ٓةُو    بًُُْتجانِ ثًَؽ وسوراْذِْ ثىضَُي ًِ ْاسَد
 ةيُُّْ نُ تىوؾ بىوَ بُ فشت وفًٌََ و تؤثضّ و بُستًٌ طىود يُو ثىوضَُيًًُ وَسْاطشيَو. 

ّ ظًَٓٓةادا ٖةاتىوَ   1969ّ سيَههُوتٓٓاَُّ طةاَيِ  45يُةيُنِ تش ُٖسوَى يُ َاددَّ 
اِْ ثىوضَُيبىوِْ ثُميآْاَُ، يإ نؼاُْوَ، يةإ  دَوَيُت َافِ دَطتطشتٔ بُ ٖؤيُى يُ ٖؤيُن

ناسثًَُٓنشدِْ يُدَطو دَدات، يُو ٖؤياُْ وَى دَطتطشتٔ بُ سىنُُناِْ ياطاّ ْةاوخؤ، يةإ   
بُو ْاوَّ نُ ْىيَُٓسّ دَوَيُت يُو نؤتاُّْ بؤّ داْذساوَ، ضؤتُ دَسَّ و طةٓىوسّ بُصاْةذووَ،   

وبةُستًٌ، يةإ بةُٖؤّ ثًَؼةًًَهشدٕ، يةإ بةىوِْ       يإ بُٖؤّ بَُُٖيُداضىوٕ، يإ فشت و فًٌََ 
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(، ُٓطةُس  62-60يةإ   50-46طؤسداًَْهِ بُٓسدَتًِ باسودؤخ َُٓاُْؾ بُطىيَشَّ َادَناِْ )
فتةاسّ       ٖاتىو بُ ٓاػهشا قبىوَيِ ثُميآْاَُنُّ نشد نُ ساطةو و دسوطةتُ، ُٓطةُس بةُٖؤّ سَد

 بىوِْ و دًَبُدًَهشدِْ قبىٍَ دَنات.خؤيُوَ واّ ًْؼاْذا نُ دسوطتِ ثُميآْاَُنُ و بُسدَواَ
 

 آْاَُ بُسدَصاَُْذيِ ةيُُْنإدووَّ: نؤتايًًَٗٓإ بُ ثُمي
بَِ طىَإ ُٖس يُنَِ ناسيَهِ ياطايِ بهات َةافِ نؤتةايٌ ثًًََٗٓاًْؼةِ ُٖيةُ، بةَُةّ       

صاَُْذيِ ةيُُْنإ بًَو، يَُُػذا ػهًًَهِ تايب ُت ًًُْ نؤتايًًَٗٓإ بُ ثُميآْاَُ دَبَِ بُسَد
صاَُْذيِ ةيُُْنإ يُطةُس نؤتايًًَٗٓةاِْ، دَنةشَّ ثُميآْاَُيةُنِ ٖاوػةًَىَّ يُنةُّ        بؤ سَد

    ُ نةُ تًؤسيَهةُ ياطةةاّ طؼةتًِ ًَْىدَوَيةُتِ داْةةِ     -نؤتةايِ بًَةو )تًةؤسيِ نةةاسّ ثًَطةُواْ
ثًَةةذاْاًَْو(، يةةإ نؤتايًًَٗٓةةاِْ ػةةاساوَبًَو وَى ثُميآْاَةةُّ دواتةةش بُٓاػةةهشا ةبشدْةةِ    

 ْٓاَُّ يُنُّ باغ ْانات، بَُةّ دَقِ وا دَطشيَتُخؤّ نُ درَ يُطَُيًذا.ثُميا
ّ ظًَٓٓا دا ٖاتىوَ نُ بةؤ نؤتايًًَٗٓةإ بةُ    1969يُ سديَههُوتٓٓاَُّ طاَيِ  54َاددَّ 

صاَُْذيِ ةيُُْنإ، دَبَِ:   ثُميآْاَُيُى، يإ نؼاُْوَ يًَِ بُطىيَشَّ سىنُُناِْ و بُسَد
  ِْثُميآْاَُنُ بًَو.بُطىيَشَّ سىنُُنا 

   ُّيإ يُ ُٖسناتًَهذا دَبَِ بُسديَههُوتِٓ ةيُُْنإ بًَو دواّ طفتىطؤ يُطٍَُ طُسد
 دَوَيُتاِْ ُْٓذاّ.

 

 طًًَُّ: دًَبُدًَبىوِْ ثُميآْاَُ 

ُٓطُس ةيُُْناِْ ثُميآْاَُ، َُٖىو ًًٓتضاَُناٌْ خؤيإ دًَبُدًَهشد، ُٓوا ثُميآْاَُنُ 
 َُؾ ٖؤيُنِ طشوػتًِ نؤتايًًَٗٓاُْ بُ ثُميآْاَُ.دًَبُدَِ بىوَ، ُٓ

 
 ىوِْ دًَبُدًَُٓبىوِْ ثُميآْاَُضىاسَّ: َُساٍَ ب

ساَيُتِ وا ديَتُ ثًَؼَِ نُ وا بهات دًَبةُدًَبىوِْ ثُميآْاَةُ َةُساٍَ بًَةو، َُٓةُؾ      
ىوْةُ  بُٖؤّ يُْاوضىوٕ، يإ َُْاِْ نؤتايِ ُٓو ػتُ دَبَِ نُ دَبَِ دًَبُدَِ بهشيَو، بةؤ من 

ثشدبىوُْوَّ نُْذاويَو يإ وػهبىوِْ سدووباس يإ تًَهؼهاِْ ثةشد يةإ فشدؤنةُ يةإ َشدْةِ      
بشدطُّ يُنَُذا ٖةاتىوَ،   61تاواْباسيَو ثًَؽ تُطًًُهشدُْوَّ. ٖتذ، ُٖسوَى يُ َاددَّ 

بَُةّ بُٖؤّ طُسثًَطًِ بُسضاوّ ةيًَُْو بؤ ًًٓتًضاّ بُطىيَشَّ ثُميآْاَُ بًَتةُ ثةًَؽ يةإ    
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ُٖس ًًٓتًضاًََهِ تش، ُٓوا ُٓو ةيُُْ بُساَبُس ةيُُْناِْ تش دَبَِ ثابُْذ بًَو، ُٖسوَى يُ 
 ٖاتىوَ. 61يُ َاددَّ  2بشدطُّ 
 

 ثًَٓذُّ: بُٖؤّ خىاطتِ تاناليُُْ.
ثُميآْاَُ يُ دَسُٓجناَِ خىاطتِ ةيُْةُنإ ديَتةُ ٓةاساوَ، بؤيةُ بةُطىيَشَّ ٓةُسهاَِ       

طُّ سديَههُوتِٓ دواتش دَتىأْ ثُميآْاَُ نؤتةايِ ثةَِ بًَةٓٔ، بةَُةّ     ثُميآْاَُنُ، يإ يُ سيَ
ثشطًاس ُٓوَيُ نُ سىنُِ تاناليُُْ ضؤُْ؟ ُٓطُس يةُ ثُميآْاَُنةُ دَقًَهةِ وا ٖةُبىو ٓةُوا      
وايةُ و        طشفتًَو ًًُْ، بَُةّ ُٓطُس دَقًَهِ واْةُبَِ ٓةُوا نؼةاُْوَّ تاناليُْةُ نةاسيَهِ ْاسَد

َوَيُتِ يُ ُٓطتؤّ ُٓو دَوَيُتُدايُ، ضىْهُ دَبًَتُ ٖةؤّ ٓةُوَ ٖةُسناتَِ    بُسثشطًاسيَتًِ ًَْىد
دَوَيُت ويظتِ يُ ثُميآْاَُ بهؼًَتُوَ، َُُٓؾ بشدواو َتُاْةُو ٓاطايؼةِ ياطةايِ دَخاتةُ     

 156َُتشطًُوَو دَبًَتُ ٖؤّ باَلوبىوُْوَّ ٓاراوَ يُ ٓاطتِ ًَْىدَوَيُتًذا.
دا ٖاتىوَ ُٓطُس يُ ثُميآْاَُ دَقًَو ْةُٖاتبَِ،  ّ سيَههُوتٓٓاَُّ ظًَٓٓا 56يُ َاددَّ 

 ْابَِ بُ خىاطتِ تاناليُُْ نؤتايِ بُ ثُميآْاَُ بًَو، تًُْا يُ دوو ساَيُتذا ُْبًَو:
    ُِٓطُس ُٓوَ طُتًَٓشا نُ ةيُُْنإ ًْاصّ وايإ بىوَ نُ بتىأْ بُتاناليُْةُ نؤتةاي

 ثَِ بًَٓٔ.
 َُنةةُ ٓةةُوَ دَسى ثةةَِ بهةةُئ، بةةؤ منىوْةةُ ُٓطةةُس بتىاْشيَةةو يةةُ طشوػةةتِ ثُميآْا

 ثُميآْاَُّ ٖاوثُمياًَْتِ.

يُ ُٖسدوو ساَيُتذا ُٓو ةيُُّْ نُ نؤتايِ ثَِ ديََِٓ، يإ دَنؼًَتُوَ يُ ثُميآْاَُ دَبةَِ  
 ةيُُْناِْ تش ٓاطاداس بهاتُوَ.

 
 ػُػُّ: سدووداِْ طؤسداِْ طشْط و بُٓسدَتِ يُ باسودؤخُنُدا

تذا دَوَيُ ت ثابُْذ دَبًَو بُ ثُميآْاَُيُى، ُٓطُس ُٓو َُبُطةتُّ تًَةذا بةَِ نةُ     يُبُٓسَد
يُثًَٓاويذا ٖاتؤتُدّ، طىجناوبَِ بؤ ُٓو باسَّ نُ بُسدَواّ دًَبُدَِ دَبًَو، بُةّ نُ َُبُطتِ 
ثُميآْاَُنُ يُ ٓاساداَُْا، يإ ُٓو باسودؤخُ طؤسدا نُ طشيَبُطةتُنُّ ًَٖٓاوَتةُ ثةًَؽ، يةإ     

ؤسدا نُ بُسدَواًَِ دَطو ثَِ طشتٔ بةُّ ثُميآْاَةُ صَتةُت بةَِ نةُ صيةإ بةُ        بُػًَىَيُى ط

                                 
 .124 -123املصدز الطابل، ص ص الكإٌُ الدٔل٘ ٔالع قات الدٔلٗٛ، د.أمحد أبٕ الٕاا، .156
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بُسرَوَْذيِ ةيًَُْو بطُيََِٓ، يُ باسّ وادا نُ َُٖىو ةيُُْنإ ُٖطةتًاْهشد نةُ ثًَىيظةتُ    
ضاوّ ثًَذاخبؼًَٓشيَتُوَ، يإ َُٖىاسبهشَّ، يإ نؤتةايٌ بةُو ثُميآْاَُيةُ بًَٗٓةشَّ بةُطىيَشَّ      

تىوَثًَؽ ُٓوا طشفتًَو ًًُْ، بَُةّ طشفو يُوَدايُ ُٓطُس ةيةًَُْو ٓةُّ ُٖطةتُّ    باسودؤخِ ٖا
ُٖبىو، ُٓواِْ تش ُْيإ بىو، يةُّ بةاسَدا ٓايةا بُتةًُْا دَتةىاْشَّ يةُ ٖةَُىو يةإ بُػةًَهِ          

 ًًٓتًضاَُنُ خؤّ ٓاصاد بهات و ضؤٕ؟
سدًَهِ ٓاػهشاّ تًَةذا  ياطاْاطإ دََئًَ ُٖس ثُميآْاَُيُى نُ َاوَّ دياسّ ُْنشابَِ و َُ

ُْبَِ نُ يُ ناتًَهِ دياسيهشاودا َةافِ خؤنؼةاُْوَت ثًَبةذات، ٓةُوا َةُسدًَهِ ْآاػةهشا       
يُخؤدَطشيَو نُ ثًَىيظتُ بُسدَواّ ثابُْذبني ثًًَُوَ ُٓطُس ٓةُو باسودؤخةُّ نةُ يةُ ثًَٓاويةذا      

 157ثًَهٗاتىوَ وَى خؤّ َايُوَ.
ضىْهُ يُةيُى فًٌََ يإ طشمياُْيةُنِ ْةاواقًعِ   بُةّ دَطىتشَّ نُ ُّٓ ثاطاوَ ثُطٓذ ًًُْ 

يُخؤدَطشَّ، يُ ةيُنِ تش ةيُُْنإ ثًَؼبًِٓ ًٖ  طؤسداًَْو يُ باسودؤخذا ْانُٕ، خؤ نُ ٓةُو  
ثًَؼبًًًُٓ بهُٕ ُٓوا بُو ػًَىَيُّ نُ دَياُْوَّ دَتىأْ ضاسَطُسّ بهُٕ، دطُ يُوَّ نُ ُّٓ 

و صاتِ بؤ ثُميآْاَُنُ دَنات و خشاخ بُناسدًََٖٓذسَّ  بؤضىوُْ دَسطا بؤ خىيَٓذُْوَّ تايبُتِ
بؤ دًَبُدًَهشدٕ يإ دًَبُدًَُٓنشدِْ. بؤيُ سيَباصّ ْةىَّ بةُسَو ُٓوَيةُ نةُ تًةؤسيِ طةؤسداِْ       
باسودؤخ وَى سيَظايُنِ ياطايِ بابُتِ وايُ نُ بُٖؤيُوَ دَنشَّ ةيًَُْهِ ثُميآْاَةُ، يُبةُس   

يهشاو دَنشَّ طؤسداِْ باسودؤخ وَى ٖؤيُى بؤ نؤتايًًَٗٓإ بُ ٖؤّ دادثُسوَسّ و بَُُسدِ دياس
 158ثُميآْاَُنُ يُ قَُيُّ بذات و بًىسوريََِٓ.

بؤيُ دَنشَّ طؤسداِْ طشْط يُو باسودؤخُدا نُ ثُميآْاَُنةُّ يةُ ثًَٓةاو ٓةُجناّ دساوَ،     
ّ ػو يُطُس ببًَتُ ٖؤّ نؤتايًًَٗٓإ بُ ثُميآْاَُنُ، َُُٓؾ ثًَِ دَوتشيَو َُسدِ َاُْوَ

باسّ خؤّ وطؤسداْهاسّ تًَذَنُوَّ، ُْٖذَّ داس باسيَهِ ْادادثُسوَس ديًََٓتُ ثًَؽ يإ َُساٍَ 
دَبَِ َُٖىو يإ بُػًَو يُ ًًٓتًضاَُنُ دًَبُدَِ بًَو. بؤيةُ َةُسدِ طةؤسداِْ طةشْط يةُ      

َُةُؾ  باسودؤخذا ٖاوطُْطًًُى بةؤ سديَضطةشتٔ يةُ ثُميآْاَةُّ ًَْىدَوَيةُتِ ديًََٓتةُدّ، ٓ      
 159دوونًَؼُ دسوطو دَنات.

                                 
  ٔوا بعدِا. 75د. الطٗد وصطفٜ امحد ابٕ ارت ، املصدز الطابل،ص .157
 .180د. أمحد أبٕ الٕاا، الٕضٗط...، ص .158
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وا بةُناسبًَو نةُ ببًَتةُ       -1 ُّٓ تًؤسيًُ وَى ثُسدَيُى بؤ ًُْت يإ َُبُطةتًَهِ ْةاسَد
طُسثًَطًِ يُ ثشَْظًجِ وَفاداسيِ بُ ثُميإ )طشيَبُطو ػشيعُتِ ُٖسدووةيُُْ يإ ثشَْظًجِ 

ًًَٗٓةإ بةُ   ثريؤصّ طشَيبُطةو( و َُتشطةِ دسوطةو بهةات، بؤيةُ وا باػةُ تاناليُْةُ نؤتاي       
 –ثُميآْاَُ ُْوسوريَٓشَّ ُٓطُس ةيُُْنإ سديَو ُْنُوتٔ، بَُيهى دَنشَّ ػًَىاصّ وَى تةُسهًِ  

و ْاوبزيىإ وناسّ ثًاوضانإ يإ ثُْابشدٕ بؤ سيَهخةشاوّ ًَْىدَوَيةُتِ و دادطةاّ     -طُسثؼهِ
 دادّ ًَْىدَوَيُتِ َُٖيببزيَشدسَّ.

ايِ ياطةايِ يةًَُْىإ ثُيىَْةذيِ ةيُُْناْةذا     طؤسداِْ باسودؤخ يُواُْيُ ُْٖذيَو بؤػ -2
بًًََٓتُدّ. نُ ثُميآْاَُيُى طًظتًََُهِ ياطايِ يًَُْىاًْاْذا دسوطو بهةات بةَُةّ طةؤسداِْ    
باسودؤخ ُٓو طًظتَُُ ْاًًَََِٖ بُٖؤّ َُْاِْ ثُميآْاَُنُ بُبَِ ُٓوَّ ًْضاًََهةِ تةش دًَةِ    

بؤيةُ ضاسَطةُسّ َُٓةُ ُٓوَيةُ نةُ بةُ وتىوَيةز و         بطشيَتُوَ نُ يُطٍَُ باسَ ْىيًَُنُ سابًَةو. 
داْىطتإ بَُُبُطتِ ضاوثًَذاخؼةاْذُْوَ ٓةُّ طشفتةُ ضاسَطةُس بهةُٕ و دَقُنةُ طةُسيُْىَّ        

(ّ بَُيًَٓٓاَةُّ نؤََُيةُّ   19دابشديَزُْوَ نُ يُطٍَُ باسودؤخِ تاصَدا بطىجنَِ، وَى يُ َاددَ )
 ُنطشتىوَناْذا ٓاَارَيُنِ يُّ ضُػُٓ ًًُْ. طُةْذا ُٖيُ، بَُةّ يُ بَُيًَٓٓاَُّ ُْتُوَ ي

ّ ظًُْٓا دا ٖةاتىوَ نةُ طةؤسداِْ بةاسودؤخ     1969ّ سيَههُوتٓاَُّ طاَيِ 62يُ َاددَّ 
 ٖؤيُنُ بؤ نؤتايًًَٗٓإ بُ ثُميآْاَُيُى ُٓطُس ُّٓ َُسداُْ ٖاتُٓدّ:

ُٓطةةُس طؤسداُْنةةُ بُطةةُس ػةةتًَهذا ٖةةاتبَِ نةةُ بةةؤ بُطةةتِ ثُميآْاَُنةةُ يةةُناتِ  .1
 يَبُطتُنُدا ُٖبىوبَِ.طش

 دَبَِ طؤسداُْنُ طشْط و بُٓسدَتِ بًَو. .2

 دَبَِ ةيُُْنإ ضاوَسدواًْإ ُْنشدبًَو. .3

دَبَِ بىوِْ ُٓو باسودؤخُ بُٓضُيُى بًَو بؤ قبىَيهشدِْ ةيُْةُنإ بةُ ًًٓتًةضاّ بةُ      .4
 ثُميآْاَُنُ.

بُػةًَىَيُى نةُ   ُٓطُس طؤسداُْنُ سيؼُيِ بًَو يُ ضىاسضًَىَّ ًًٓتًضاَِ ةيُُْناْذا  .5
 دًَبُدًَهشدِْ ُٓطتُّ و ْادادوَس وطشإ بًَو بؤ ةيُُْنُ.

بَُةّ ْابَِ تًَىسيِ طؤسداِْ طشْط وَى ٖؤيةُى بةؤ نؤتايًًَٗٓةإ، يةإ نؼةاُْوَ يةُ        .6
 ثُميآْاَُيُنذا يُّ ساَيُتاُْدا ثؼتِ ثَِ ببُطرتيَو: 

 .ُٓطُس ثُميآْاَُنُ ثًَىَْذيِ بُ طٓىوسَوَ ُٖبىو 
 طشْطُنُ يُ باسودؤخذا بُ ٖؤّ طُسثًَطًِ ةيُُْنُ خؤٍ بُثابُْةذ بةىوٕ بةُ    يإ طؤسدا ُْ

 ثُميآْاَُنُ يإ ُٖس ًًٓتًضاًََهِ تشّ ًَْىدَوَيُتِ بؤ ُٖس ةيًَُْهِ ثُميآْاَُ، ٖاتبًَتُدّ.
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 سُوتُّ: ثطشاْذِْ ثُيىَْذيِ ديجًؤَاطِ و قىْظىَيِ.
دَبًَو،و يُ صؤسبُّ ناتةذا بةُ تاناليُْةُ     ثُيىَْذيِ ديجًؤَاطِ بُ سديَهُوتِٓ دوودَوَيُت

وايُ،و  نؤتايِ ديَو نُ ةيُِْ تش ٓاطاداس دَناتُوَ،و ثطشداِْ ثُيىَْذيِ ديجًؤَاطِ ناسيَهِ سَد
دسوطتُ يُُٖس ناتًَهذا بًَو و ُٓو دَوَيُتُ ًٖ  بُسثشطًاسيَتًًُنِ يُطُس ًًُْ، بَُةّ ناسيَهِ 

ُطُس ٖؤّ صؤس بًَُٖضو طشْط ُٖبًَو، وَى ْانؤنِ يإ َُتشطًذاسَو دَوَيُت ثُْاّ بؤ ْابات َ
صايًةُنِ تىْةذ يُطةُس     دَطتذسيَزيهشدٕ بؤ طُسّ يإ بؤ طُس بُسرَوَْذيًُنِ، يإ بُٖؤّ ْاسَد
ناسيَو نُ دَوَيُتِ بُساَبُس نشدوويُتِ، ساَيُتِ طةؤسداِْ طًظةتَُِ سةىنِ يةُ يةُنًَو يةُ       

َتًذَناتُوَ نةُ دإ بةُو سهىوَُتةُدا بًَٓةو.     دَوَيُتُنإ بُٖؤّ ػؤسدؾ و دَوَيُتُنُّ تش سد
بَُةّ َُسز ًًُْ ثطشداِْ ثُيىَْذيِ ديجًؤَاطِ، ثطشداِْ ثُيىَْةذيِ قىْظةىَيِ بةُدوادابًَو،و    

 160ْابًَتُ ٖؤّ نؤتايًًَٗٓإ بُ ثُميآْاَُّ ًَْىاًْإ يإ وَطتإ يإ يُناسخظتِٓ.
، ثشَْظةًجِ  1986و1969وتٓٓاَةُّ  يُ ُٖسدوو سيَههُ 63و  74ُٖسبؤيُ بُطؤيَشَّ َاددَّ 

طؼتًِ ُٓوَيُ نُ ثُيىَْذيًُ سيَهُوتٓاَُيًُنإ و ثُيىَْذيًُ ديجًؤَاطًًُنإ و قىْظىَيًًُنإ يُ 
داٖاتىوَ نُ ثطةشداِْ   63سدووّ ثشيٓظًجُوَ بُ ًٖ  ثُيىَطتًًُنِ ياطايِ ثابُْذ ْابٔ. يُ َاددَّ 

ُناِْ ثُميآْاَُيةُى ناسيطةُسيِ يُطةُس ٓةُو     ثُيىَْذيِ ديجًؤَاطةِ و قىْظةؤَيِ يةًَُْىإ ةيُْة    
ثُيىَْذيًُ ياطايًُ ْابَِ نُ ثُميآْاَُنُ بًٓةاتِ ْةاوَ، َُطةُس ٓةُو ثُيىَْذيًًةُ ديجًؤَاطةِ و       

يةؽ دةُخو   74قىْظؤَيًًُ ثًَىيظتًًُى بًَو بؤ دًَبُدًَهشدِْ ثُميآْاَُنةُ. ٖةُسوَٖا َةاددَّ    
َاطِ و قىْظىَيِ يةًَُْىإ دوو دَوَيةُت يةإ صيةاتش     دَناتُوَ نُ ثطشدإ و ُْبىوِْ ثُيىَْذيِ ديجًؤ

ْابًَتُ ٖؤّ ُْبُطتِٓ ثُميآْاَُ يًَُْىاًْاْذا، بُطتِٓ ثُميآْاَُؾ خؤّ يُ خؤيذا ناسيطُسيِ ْابَِ 
 يُطُس باسّ تايبُتِ ثُيىَْذيِ و ديجًؤَاطِ و قىْظىَيًِ ًَْىاًْإ.

ٞ ) -دًايًةُى   –يُ خىيَٓذُْوَّ ُّٓ دَقُوَ سديَظايُى و سيضثُسديَو  ( دَبًةٓني نةُ   اضـتقٍا
 بشيتًُ يُ:

وَى سيَظايُنِ طؼتًِ ثطشداِْ ثُيىَْذيِ ديجًؤَاطِ و قىْظىَيِ ًٖ  ناسيطةُسيِ   -1
يُطُس َاُْوَّ ًًٓتًضاَهشدِْ ةيُُْنإ بُ دًَبُدًَهشدِْ ثُميآْاَُنُ ْابَِ، َُٓةُؾ طةَِ   

 ٖؤناسّ ُٖيُ:
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  (، نةُ  الٕاـاٞ باملعاِـدات  آْاَةُ ) ُّٓ دَقُ طىصاسػتُ يُ ضَُهِ وَفاداسّ بةُ ثُمي
ثًَىيظتُ خاطًُتِ ًًٓضاَِ ثُميآْاَُ سدووبُسدوّ ُٖس يُسيًَٓو ببًَو نُ يُ ثُيىَْةذيِ ًَْةىإ   

 دَوَيُتُنإ ديَتُدّ.

       ًُٓةةاسَصوونشدٕ يةةُ بُسقةةُساسنشدِْ ٓةةاساَِ و ٓةةَُإ يةةُ ثُيىَْذيًةةُ ياطةةاي
ْٓاَُنةُوَ ديَتةُدّ و ثطةشداِْ ثُيىَْةذٍ     ًَْىدَوَيُتًًُنإ، نُ بُ ٖةؤّ ثابُْةذبىوٕ بةُ ثُميا   

 دَيجًؤَاطِ و قىْظىَيًًُنإ ناسيطُس ْابًَو.

     ُُٓطُس ثطشداِْ ثُيىَْذيِ ديجًؤَاطِ و قىْظىَيِ ببًَتُ ٖةؤّ وَطةتاِْ ثُيىَْذيًة
ديجًؤَاطًًُ ٓاطايًُناِْ ًَْىإ دَوَيُتإ، دياسَُْاِْ ٖؤيُى نُ ثًَىيظتُ بؤ دًَبةُدًَهشدِْ  

ُطٍَُ ُٓوَػذا دَوَيُت ثُْا بؤ دَوَيُتِ تش يةإ تُْاْةُت ٓةاَشاصّ ساطةتُوخؤؾ     ثُميآْاَُ، ي
 دَبات نُ بؤ ْاسدِْ َُٖىو ْاَُو ثُيىَْذيًُنإ ثًَىيظتُ بؤ دًَبُدًَهشدِْ ثُميآْاَُ.

نُؾ ُٓوَيُ نُ بُ ػةًَىَيُى ثطةشداِْ ثُيىَْةذيِ ديجًؤَاطةِ و قىْظةىَيِ       -2 سيضثُسَد
ى بُدًَبًًًََََو، ُٓطُس ٖاتىو بُ ٖةؤّ بةىوِْ ٓةُو ثُيىَْذيًةُ     ناسيطُسيِ يُطُس ثُميآْاَُيُ

 ثُميآْاَُنُ دًَبُدَِ بًَو. يُساطتًذا بىوِْ ُّٓ ساَيُتُ وَى سيَظانُ طشْطُ. 

طشْطرتئ ُٓو ثُميآْاَاُّْ نُ ناسيطُسيًإ ْابًَو بُ ثطشداِْ ثُيىَْةذيِ ديجًؤَاطةِ و    
 161سو ثُميآْاَُناِْ فشَةيُُْٕ.قىْظىَيِ، ثُميآْاَُناِْ تايبُت بُ طٓىو

 (اٌّاٞ املعاِدٚ ٌتٗجٛ خسقّانؤتايًًَٗٓإ بُ ثُميآْاَُ بُ ٖؤّ ثًَؼًًَهشدًُْوَ ) ُٖػتُّ:
ُٓطُس يُ سيَههُوتٓٓاَُيُنِ دوو قؤَيًذا، ةيًَُْو ًًٓتًضاَاتِ خؤّ دًَبُدًَُٓنشد، ٓةُوا  

يإ ناس بُ بُػًَهِ يإ ُٖس َُٖىوّ  ةيُُْنُّ تش بؤّ ُٖيُ نؤتايِ بُ ثُميآْاَُنُ بًًََٗٓو
ُْنات. بُةّ يُ سيَههُوتٓٓاَُيُنِ فشَةيُْذا ُٓطُس ةيًَُْو ثُميآْاَُنُّ ثًَؼًًَهشد، ُٓوا 
ةيُُْناِْ تش بؤيإ ُٖيُ يإ بُسدَواَنب يإ نؤتايِ ثًَبًَٓٔ و َُٖيًىَػًَُٓٓوَ دا َُٖىو يةإ  

يُُّْ نُ ثًَؼًًَِ نشدووَ بُو ثًًَُّ نُ باسودؤخُنُ بُػًَهِ ثُميآْاَُنُ بَِ بُساَبُس ُٓو ة
 ( يُ سيَههُوتٓٓاَُّ ظًَٓٓادا ٖاتىوَ.60دَوىاصيَو. ُٖسوَى يُ َاددَّ )

 دُْط ْؤيُّ:
دُْط ثطشداِْ تُواوَتِ ثُيىَْذيًُ ًَْىدَوَيُتًًةُناِْ ىلَ دَنُويَتةُوَ، ساَيةُتِ دةُْط     

و دُْط ٖؤيُنُ بةؤ نؤتايًًَٗٓةاِْ، بةُةّ وَى    بًَطىَإ طىجناو ًًُْ بؤ َُيُطتِ ثُميآْاَُ
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ػؤسدؾ وايُ بؤ دَطتىوسّ ْاوخؤ، ٖؤيُنِ ْاطشوػتًًُ، بةَُيهى ٖؤيُنةُ يةُ دَسَوَّ ياطةاّ     
داْشاودا، بُةّ يُطٍَُ َُُٓػذا ساَيُتِ ْآاطايًُإ ُٖيُ طُباسَت بةُ دةُْط و ناسيطةُسيِ    

ُ  162يُطُس ثُميآْاَُ. وَدايةُ نةُ يةُ ةيةُى يُواُْيةُ      طشفتِ واقًعِ بُْظبُت دُْطةُوَ ي
دَوَيُت دُْط درّ ةيًَُْهِ تش َُٖيبطريطًََِٓ وَى ٖؤيُى بؤ خؤسصطاسنشدٕ يُ ثُميآْاَُيُى 
نُ يُ بُسرَوَْذيذا ًًُْ و ْايُويَو، يُ ةيُنِ تش دُْط يُطٍَُ بُسدَواَِ ثُيىَْذيِ دؤطتاُْ 

ُ ٖةُبًَو، نةُ َُٓةُؾ ثُميآْاَةُ     و ٓاػتًًاُْدا ْانؤنةُ نةُ يةًَُْىإ دَوَيُتاْةذا ثًَىيظةت     
ًَْىدَوَيُتًًُنإ بُ ثًُّ يُنُّ دَيشَخظًَٓٔ، بًَطىَإ ساَيُتِ يُنُّ واَةإ ىلَ دَنةات نةُ    
بًًََني ثُميآْاَُنُ يًََِٓ )بُ ثًَطُواُّْ َُبُطتِ دَوَيُت(، بَُياّ وَسطةشتٔ بةُ ضةاسَّ دووَّ    

  163بًَطىَإ بؤضىوِْ تشَإ ثَِ دَدات.
بةُ   –ِْ باطُنُ، يُّ سووَوَ دَبَِ يُطُس ٓةُو سايةُ بةشدؤئ نةُ ثُميآْاَةُ      بؤ ٓاطاْهشد

بُثًَِ بابُتُناِْ دابةُؾ دَبًَةو بةؤ ضةُْذ دؤسيَةو،       –طىيَشَّ ناسيطُسيِ دُْط يُطُسّ 
ُْٖذيَهًإ ناسيطُس ْابٔ بُ دُْط، ُْٖذيَهًإ دُْط ناسيطُسيِ دَوَطتًََِٓ، ُْٖذيَهًؼًإ 

  164نؤتايِ بُ دُْط ديََِٓ.
     ٕطُباسَت بُ ثُميآْاَُّ دوو قؤَيِ، ُٓوا بُ َُٖيطريطاِْ ػُسد نؤتةايِ ثًَةذيَو يةا

دَوَطتًَو، ُٓطُس بؤ سيَهخظتِٓ ثُيىَْذيًُنإ بُطةرتابًَو يةُ نةاتِ ٓاػةتًذا يةًَُْىإ دوو      
دَوَيُتُ بُ ػُسدٖاتىوَنُ، وَى ثُميآْاَُناِْ تايبُت بةُ باصسطةاِْ و ثُيىَْةذيِ ٓةابىوسّ و     

يُتِ يإ ُٓواُّْ طًُايُنِ طًاطًًإ ُٖيُ يإ ثُميآْاَُّ ٖاسيهاسّ، ُٓطُس ًُْتِ نؤََُة
دوو ةيُُْنُو خىاطتًإ َُبُطتًَهِ ثًَطُواُّْ ُْبًَو. بُةّ نُ بؤ سيَهخظةتِٓ ثُيىَْةذيِ   
يُ ناتِ دُْطذا سيَهخشابًَو، ُٓوا بُ بُسثابىوِْ دُْط نؤتايِ ثَِ ْايةُت وَى ثُميآْاَةُّ   

بُ َاََُيُنشدٕ يُطٍَُ ديٌ و بشيٓذاسو ثاساطتِٓ خَُيهِ طةًعًٌ و...ٖتةذ. ٖةُسوَٖا    تايبُت 
بُسثابىوِْ دُْط ناسْاناتُ طُس ُٓو ثًَطُ بابُتًًُّ نُ ثُميآْاَُيُنِ ًَْىدَوَيُتِ يإ دوو 
قؤَيِ دسوطتِ نشدووَ، وَى دياسيهشدِْ طٓىوس، واصًَٖٓإ يُ ُٖسيًََُو يإ ُٓو ثُميآْاَاْةُّ  
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(َ، بُ َُسدًَو ٓةُو ثُميآْاَُيةُ ٖةَُىو    حكٕم األزتفام –بؤ َافِ ياوَسّ )ٖاوػاًَْتِ نُ 
ُٓسى و َُسدُناِْ دسوطو بٔ و يُريَش ناسيطُسيِ بةُ تةؤثضّ و ثًَطةُواُّْ سيَظةاّ ياطةاّ      

 ًَْىدَوَيُتِ ُْبُطرتابٔ.

    ُو ُٖسضِ ثُميآْاَُّ ضُْذ ةيُُْيُ، ُٓوا دًَبُدًَهشدِْ دَوَطةتًَو طةُباسَت ٓة
دَوَيُتاُّْ يُ دُْطذإ ُٓطُس ثُيىَْذيِ بُ سيَهخظتِٓ ثُيىَْذيِ ةيُُْنإ ُْبًَو يُ نةاتِ  
دُْطذا )بًَطىَإ دُْط ناسيطُسيِ ْابَِ يُطُس ثُميآْاَُنُ بُْظبُت ُٓو دَوَيُتاْةُّ نةُ   

ّ ٓةُو  يُ دُْطذا ْني يإ ثُيىَْذيِ َُٓإ يُطٍَُ ُٖسيُنُ يُ دَوَيُتُ بُػُسدٖاتىوَنإ(، بةُة 
ثُميآْاَاُّْ نُ ثُيىَْذيِ ةيُُْنإ سيَهذَخُٕ يةُناتِ دُْطةذا، وَى سيَههُوتٓٓاَةُناِْ    

رْةًَغ، ٓةُوا دًَََٓٓةُوَو يةُ      1949ياطاّ َشؤيِ ًَْىدَوَيُتِ و سيَههُوتٓٓاَُناِْ طاَيِ 
 اوَ.دًَبُدًَهشدْذا بُسدَواّ دَبٔ، ضىْهُ يُ بُٓسدَتذا بؤ سيَهخظتِٓ ُّٓ باسَ ٖاتؤُْتُٓاس

 
 ٖاتُٓ ٓاساّ سيَظايُنِ بُسفُسَاِْ ْىَّ يُ سيَظاناِْ ياطاّ ًَْىدَوَيُتِ دَيُّ:

وَى ثًَؼرت بامساْهشد، سيَظاّ بُسفُسَإ، ُٓو سيَظايُيُ نُ ْانشَّ بُ ثًَطةُواُّْ ٓةُوَوَ   
سيَههُوتٔ بهشَّ ُٓطُس بُ سَصاَُْذّ نؤََُيِ ًَْىدَوَيُتِ ُْبًَو بُطؼتِ. بؤيُ يةُ َةاددَّ   

(ّ سيَههُوتٓٓاَُّ ظًَٓٓادا ٖاتىوَ، ُٓطُس سيَظايُنِ بُسناسّ ْىَّ يُ سيَظاناِْ ياطةاّ  64)
طؼتًِ ًَْىدَوَيُتِ دَسنُوت، ُٓوا ُٖس ثُميآْاَُيةُى نةُ درّ ٓةُّ سيَظةايُ بًَةو، ثىضةٍَُ       

 دَبًَتُوَو ضًذيهُ ناسّ ثَِ ْانشَّ.
 
 دَوَيُتِ.ناسوَطتاِْ )وقف( دًَبُدًَهشدِْ ثُميآْاَُّ ًَْى يُ -ب

ًَبُدًَهشدْةذا، ٖةَُإ ٓةُو ٖؤياْةُ          طشْطرتئ ٖؤيةُناِْ وَطةتاِْ ثُميآْاَُيةُى يةُ د
دَطشيَتُوَ نُ بؤ ًَُْٖؼنت و بُطُسضىوِْ ثُميآْاَُ ثًَؼرت باطهشإ، بؤيُ دَنةشَّ ثُميآْاَةُ   

 : 165 يُّ ساَيُتاُْدا يُناسنشدٕ بىَطتَِ
 ًَصاَُْذيِ ةيُُْنإ يإ بُطىيَشَّ دَق  هِ ثُميآْاَُ.بُ سَد
 .بُ بُطتِٓ ثُميآْاَُيُنِ دواتش 

                                 
ٔوـا بعـدِا، ٔ د.أمحـد أبٕالٕاـا،      67ٔوا بعـدِا ٔد. نـاشٙ حطـَ صـبازٖ،، ص     72غازه زٔضٕ، ص .165
 ٔوا بعدِا. 189ص
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 .َُبُ ٖؤّ ثًَؼًًَهشدِْ ثُميآْا 

 .بُ ٖؤّ طؤسداًَْهِ طشْطِ باسودؤخ 

 .ٕبُ ٖؤّ َُساَيبىوِْ دًَبُدًَهشد 

 .ِبُ ٖؤّ ثطشداِْ ثُيىَْذيِ ديجًؤَاطِ و قىْظىَي 

 .بُ ٖؤّ دُْط 

 
 ُْنشدٕ  دًَهُوتُناِْ بُنؤتاٖاتِٓ ثُميآْاَُ يإ ناسثٌَ -ز
 ّ ظًَٓٓا دا ٖاتىوَ نُ: 1988و  1969( ّ سيَههُوتٓٓاَُّ طاَيِ 70يُ َاددَّ ) 
 .ُةيُُْنإ ٓاصاد دَبٔ ودَبىسئَ يُ ثابُْذبىوِْ بُسدَواّ بُ دًَبُدًَهشدِْ ثُميآْاَُن 
  َِْاف يإ ثابُْذبىوٕ يإ باسيَهِ ياطايِ صياِْ ثَِ ْاطات بُٖؤّ دًَبُدًَهشد  ًٖ

 ُ ثًَؽ َُْاِْ ثُميآْاَُ.ثُميآْاَ

  :َُِٖسوَٖا وَطتاِْ ثُميآْاَُ ُّٓ ناسيطُسيًاُّْ دَب 
 .ةيُُْنإ دَبىسيََِٓ يُ ثابُْذبىوٕ بُ دًَبُدًَهشدٕ يُو َاوَيُدا 
          ٕناسيطُسيًةُنِ ْةابَِ يُطةُس ثُيىَْةذيِ ياطةايِ ٓاطةايِ ًَْةىإ ةيُْةُنا  ًٖ

 بُطىيَشَّ ثُميآْاَُ.

   ًناسيَةةو بهةةُٕ يةةُناتِ وَطةةتاِْ ثُميآْاَةةُ نةةُ طشفةةو بةةؤ   ةيُْةةُنإ ْةةابَِ ٖةة
 دَطتجًَهشدُْوَّ ناسنشدٕ بُ ثُميآْاَُنُ دسوطو بها.

ًَىيظةتُ بطريَيُٓبةُس بةؤ ضاسَطةُسّ ٓةُو ْانؤنًًةُّ نةُ يةُ          -د ُٓو سَيىػىَيٓاُّْ نُ ث
 بُنؤتاٖاتٔ يإ وَطتاِْ ثُميآْاَُيُنِ ًَْىدَوَيُتِ ديَتُ ٓاساوَ.

نةشدٕ و بُطةتِٓ ثُميآْاَةُ، ٖةةُْطاوّ طةُسَتايني يةُ ريةاِْ ٖةةُس       بًَطىَةإ وارؤ  
ثُميآْاَُيُنذا.دواّ ُٓوَّ طشفتُناِْ تايبةُت بُتُفظةرينشدٕ و دًَبةُدًَهشدٕ ديَٓٓةُ     
ثًَؼُوَ، ُٓطُس ةيُُْنإ يُطُس َُُٓ سديَهُٓنُوٕ ُٓوا ًٖ  يُنًَهًإ َافِ ُٓوَّ ًًُْ 

و دًَبُدًَهشدِْ ثُميآْاَُ طىوس بًَو، يًَشَوَ  نُ يُطُس سداطو و دسوطتِ خؤّ يُ تُفظري
طشْطُ نُ دَقًَو بؤ يُنالنشدُْوَّ ُٓو ْانؤنًًاُْ ُٖبَِ نُ يُ ثُميآْاَُّ ًَْىدَوَيُتِ 

 ديَتُ ٓاساوَ.
ّ ظًُْٓا بُ دوو قؤْاغ ضاسَيإ بؤ ُٓو ْانؤنًًاُْ داْاوَ  1986و  1969سيَههُوتٓٓاَُّ

يإ بُنؤتاٖاتٔ يإ وَطةتإ و يةُ ناسخظةتِٓ دًَبةُدًَهشدِْ     نُ يُ ُٓجناَِ ثىوضَُيبىوُْوَ 
 ثُميآْاَُ ديَتُ ٓاساوَ.
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  ُ( ُٓو ةيُُّْ نُ باغ يُ ثىوضَُيبىوُْوَ يإ بةُنؤتاٖاتٔ يةإ   65طىيَشَّ َاددَّ ) ب
وَطتاِْ ثُميآْاَُ دَنات دَبَِ ةيُُْنُّ تش ٓاطاداس بهاتةُوَو ٖؤيةُناِْ طشتُٓبةُسّ ٓةُو     

ؤّ دياسّ بهات و َاوَيُى سديَضّ ىلَ بطشَّ )طَِ َاْط(، ثُْا بباتُبُس ٓاَشاصّ َُٖيىيَظتُّ خ
بَُيًَٓٓاَةُّ ُْتةُوَ يُنطشتىوَناْةذا ٖةاتىوَ، وَى      33ضاسَطُسّ ٓاػتًًاُْ نُ يةُ َةاددَ   

 )ْاويزيىاِْ و،ناسّ ثًاوضانإ و...... ٖتذ(.
  ( َّتُواونُسّ طُسَْتِ َُٓاُْ ٖاتىوَ نةُ ْانؤنً 66يُ َادد )    ًُةُناِْ تايبةُت بة

سديَظةةاّ بُسفةةُسَإ بذاتةةُ دادطةةاّ دادّ ًَْىدَوَيةةُتِ، ُٓطةةُس ةيُْةةُنإ يُطةةُس ْاوبةةزيىإ 
سيَههُوتٔ. بَُةّ طُباسَت بُٖؤيُناِْ تش، ُٓوا دَنشَّ ضاسَطُس بهشَّ بُ ْاسدِْ داواناسّ بؤ 

 طهشتًَشّ طؼتًِ ُْتُوَ يُنطشتىوَنإ.
 بؤ داْاوَ: ( دوو ضاسَطُسّ 66نُواتُ َاددَّ )

       ًِضاسَيُنِ ياطايِ نُ دَيُوَّ بطاتُ ضاسَطةُسيَهِ نؤتةايِ و بابةُتِ بةؤ ْةانؤن
ًَىدَوَيةُتِ يةإ دادطةاّ تةُسهًِ         تايبُت بُ سدَيظاّ بُسفُسَإ، بةُ بشديةاسّ دادطةاّ دادّ ْ

 )ْاوبزيىاِْ(.
  ّبةؤ   -طىجناْةذٕ   –ضاسَيُنِ طًاطِ طُباسَت بُ طشتُٓبُسّ سديَىػىيَِٓ طاصاْهاس

ؤيُناِْ تشّ نؤتايًًَٗٓإ يإ وَطتاِْ دًَبُدًَهشدِْ ثُميآْاَُ، بُبَِ طُيؼنت بُ ضاسَيُنِ ٖ
نؤتايِ، ضىْهُ يًزُّْ تُوفًل سداثؤست ثًَؼهُؾ دَنات نُ ةيُُْنإ ًًٓتضاّ ْانُٕ ُٓطُسضِ 

 ضاسَطُسّ دؤطتاُْ ثًَؼهُؾ دَنات.
 ُميآْاَُّ ًَْىدَوَيُتِ.ثىوضٍَُ بىوٕ يإ نؼاُْوَ يإ وَطتاِْ بُػًَو يُ ث -ه

دا ْىوطةةًىيُتِ نةةُ داواّ   1986و  1969( يةةُ سيَههُوتٓٓاَةةُناِْ  44َةةاددَّ )
بؤ َُٖىو ثُميآْاَُيةُى   -وَى سديَظا -ثىوضَُيهشدُْوَّ يإ وطتإ يإ نؼاُْوَ يُ ثُميآْاَُ

يُطةٍَُ ُٓوَػةذا   دَبَِ، ُٓطُس دَقًَهِ ثًَطُواُْ ُْبَِ يإ ةيُُْنإ يُطُس ُٓوَ سديَهُٓنُوٕ. 
بةةُطىيَشَّ ٓةةُّ َاددَيةةُ دَنةةشَّ، دَقةةُناِْ ثُميآْاَُنُيةةُى يُيةةُى دًابهشيَٓةةُوَ، واتةةُ 
 َُٖيىَػاْذُْوَ يا نؼاُْوَ يإ يُناسوَطتاِْ ثُميآْاَُيُى ضُْذ دَقًَو بطشيَتُوَ بَُُسدًَو: 

 ًا بهشيَُٓوَ،.بتىاْشَّ دَقُنإ يُبىاسّ دًَبُدًَهشدْذا يُنؤّ ثُميآْاَُنُ، يُ يُنرت د 
     ُُٓطُس يُ سديَطُّ ثُميآْاَُنُ خؤيُوَ، يإ بُُٖس سديَطايُنِ تش ٓةُوَ طةُتًَٓشا نة

صاَُْذّ ةيُٕ يةإ ةيُْةُناِْ تةش بٓةَُاّ ثاثُْةذبىوٕ       قبىَيهشدِْ ُٓو بُْذاُْ )دَم(، بؤ سَد
 ُْبىوَ بُ ثُميآْاَُنُ.
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 َّنةُ َةاوَ يةُ ثُميآْاَُنةُ      ثًَىيظتُ ُٓوَ يُبُسضاوبطريَّ نُ دًَبُدًَهشدِْ ُٓو
 ْاداثُسوَسّ ًًََُْٖٓتُ ٓاساوَ.

   ُٓو خاَةُّْ طُسَوَ بُطُس ُٓو باساُْدا دًَبُدَِ ْابًَو نُ تؤبضّ نشدووَ بُساَبةُس
بُ ْىَيٓةُسّ دَوَيةُت يةإ سيَهخشاوَيةو، يةإ دَوَيةُت خةؤّ )سديَهخةشاو(، يةإ تايبةُت بةُ            

 ُسناس بًَو يُ سديَظاناِْ ياطاّ ًَْىدَوَيُتِ.ثُميآْاَُيُى نُ ثًَطُواُّْ سديَظايُنِ ب
يُدَطتذإ )َُْاِْ( َافِ داوانشدٕ بؤ ثىوضَُيهشدُْوَ يإ نؤتايًًَٗٓإ يإ سداوَطةتإ   -و

، يُ دوو ساَيُتذا ْاتىاْشَّ دَطو بطةشَّ بةُ   45يإ نؼاُْوَ يُ ثُميآْاَُ. بُطىيَشَّ َاددَّ 
 يُناسوَطتاِْ ثُميآْاَُيُى نُ ُٓواًْؽ بشيتني يُ: ٖؤناِْ ثىوضَُيهشدُْوَ يإ نؼاُْوَ يإ 

         َُِٓطُس بُسداػهاواُْ سداصّ بىو يُطةُس ٓةُوَّ نةُ ثُميآْاَُنةُ دسوطةتُ يةإ دَبة
 بُسدَواّ بًَو يُ بُديًَٗٓاِْ.

    ّيإ نُ بُ ػاساوَيِ ُٓوَّ ًْؼاْذا، يُ سدَفتاسّ دَسنُوت نُ سداصّ بةىوَ يةإ واص
 ًَٖٓاوَ يُ َافِ خؤّ.

 
  دَِ بُدًَهشدِْ ثُميآْاَُ -6

سيَظاّ ياطاّ طؼتًِ ضُطجاو ُٓوَيُ نُ ةيُُْناِْ طشيَبُطو دَبَِ ثابُْذبٔ بُ سيَضطةشتٔ  
و دًَبُدًَهشدِْ ُٓو ًًٓتًضاَاتاُّْ نُ خؤيةإ يةُو ثُميآْاَُيةُّ نشدووياْةُ، ديَتةُٓاساوَ.      

ّ ظًةُْٓا دا  1969اَةُّ  ( يُ سيَههُوت26َُُٓٓٓؾ يُ ياطاو ناسّ ًَْىدَوَيُتِ و َاددَّ )
ٖاتىوَ نُ دَبَِ بُ ًُْتجانًًُوَ ثُميآْاَُ دًَبُدَِ بًَةو، َُٓةُؾ طةَِ ةيةُٕ دَطشيَتةُوَ:      
يُنًَُإ بَُٓاّ ياطايِ ًَٖضّ ثابُْذبىوُْ بُ ثُميآْاَُ، دووًََإ ثُيىَْذيِ بُ ناسيطُسيِ 

طُسَْتًاُْيُ نةُ دَطةتُبُسّ   ًَٖضّ ثابُْذبىوُْوَ ُٖيُ بُساَبُس بُةيُُْنإ، طًًًََُإ ُٓو 
 دًَبُدًَهشدِْ ثُميآْاَُ دَنُٕ.

 
  بَُٓاّ ياطايِ ًَٖضّ ًًٓضاَِ بؤ ثُميآْاَُ يُنُّ:

خاطًُتِ ًًٓضاًَِ ثُميآْاَُنإ، دَطُسديَتُوَ بؤ ضُْذ سيَظايُنِ عىسفِ نُ ثابُْةذبىوٕ  
ض يةُ ثُميآْاَةُ بطةريَّ،    دَخُُْ ُٓطتؤّ ةيُُْناُْوَ، ضىْهُ ٓاَاجنِ ُّٓ سيَظايُ ُٓوَيُ سيَ

َُُٓؾ يُنًَهُ يُ سيَظا طشْطُناِْ ياطاّ ًْىدَوَيُتًِ ٖاوضُسخ نُ دُخو دَناتُوَ يُطُس 
دًَبةةُدًَهشدِْ ساطةةتطؤياُْ بةةؤ بةةُدًًََٗٓإ و ثابُْةةذبىوٕ بةةُ ثابُْذبىوْةةُناِْ ثُميآْاَةةُو 
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ُ 2، بشدطةُّ  2طُسضاوَناِْ تشّ ياطاّ ًَْىدَوَيُتِ وَى )َةاددَّ   َيًَٓٓاَةُّ ُْتةُوَ   ( يةُ ب
 يُنطشتىوَنإ ٓاَارَّ بؤ دَنات.

يُّ ْاوَدا ُْٖذيَو ثًًَاْىايُ نُ ثشيٓظًجِ ًَٖضّ ًًٓضاًَِ ثُميآْاَُ، يُطُس بَُٓاّ تشغ 
يُ دَسُٓجناَُناِْ و دَسضىوٕ يُ ثُميآْاَُ وَطتاوَ، بُ تايبةُت َُتشطةِ بةُ ػةىيَٓهُوتٔ     

و ُٓو قُسَبىونشدُْوَيُّ نُ بُ ٖؤيُوَ ديَتةُ ٓةاساوَ.    )اتالسكُ(و بُسثشطًاسيَتًِ ًَْىدَوَيُتِ
ُْٖذيَهِ تش ثًًَاْىايُ نُ سيَضطشتِٓ ثُميآْاَُ ثًَىيظةتُ بةؤ دَطةتُبُسنشدِْ ضةانُو خًَةشّ      
طؼتًِ نؤََُيِ ًَْىدَوَيُتِ بُ تايبُت ٓاساَِ و َُٓاِْ ثُيىَْذيًةُ ًَْىدَوَيُتًًةُنإ و بةُ    

اِْ ٖاسيهاسيهشدِْ ًَْىدَوَيُتِ )ايتعاوٕ ايذويٌ(. َُُّٓ ًَٖضنشدٕ و ثؼتطريّ َُٖىو ةيُُْن
 دوايًؽ يُنًَهُ يُ ثشيٓظًجُناِْ ُْتُوَ يُنطشتىوَنإ و سيَظاّ عىسفِ ًَْىدَوَيُتِ.

بُ طؼتًِ بَُٓاّ ًَٖضّ ًًٓضاَِ ثُميآْاَُ ًَْىدَوَيُتًًُنإ يُ ضُْذ سيَظاو ثشيٓظًجًَهذا 
 :166خؤّ دَبًًَٓتُوَ بشيتني يُ

قاعـدٚ قدضـٗٛ األتفاقـات بـم     ثريؤصيِ سيَههُوتٓٓاَُناِْ ًَْىإ دَوَيةُتإ )  سيَظاّ .1
(، واتُ دَبَِ سيَض يُ ُٓسهاَُناِْ ثُميآْاَُ بطريَّ و دًَبُدٌَ بهشَّ و ثًًَُوَ ثابُْذبٔ الـدٔه 

 تا بُ يُنًَو يُ سيَباصَناِْ َُْاِْ ثُميآْاَُ نؤتايِ ثًَذيَو.

األتفـام قـإٌُ    -العكد غسٖعٛ املتعاقدَٖسيَههُوتٔ )طشيَبُطو ياطايُ بؤ ةيُُْناِْ  .2
 pacta sunt -املتعاِد عبد تعاقدٓ –املتعاقد عٍد تعاقدٓ  -وبدا الٕااٞ بالعّد -املتعاقدَٖ 

servanda          ًَِْةضّ ثابُْةذبىو ( ُّٓ ثشيٓظةًجُ يةُ ياطةاّ ػاسطةتاًْذا ُٖيةُ نةُ ٓةُويؽ ٖ
شيَبُطو بُ خىاطتِ تاناليُُْ َُٖيبىَػةًَٓشيَتُوَ،  (. واتُ ْابَِ طالكٕٚ املمصوٛ لمعكدطشيَبُطتُ )

َُُٓؾ وَنى سيَظايُنِ بُٓسدَتًٌ وايُ يُ َُٖىو طًظتَُُ ياطايًُناْذا نُ تًايذا سيَضطةشتٔ  
يُ ثُميآْاَُ يُ ياطاّ ًَْىدَوَيُتًذا يُطُسووّ خىاطتِ دَوَيُتاِْ طشيَبُطةتُنُيُ. ُٖسبؤيةُ   

ظتَُُ ًًُْ. يُ سوّ ثشانتًهًؼةُوَ طىَاًَْةو يةُّ    ًٖ  طًظتًََُهِ ياطايِ بُ بَِ ُّٓ طً
ثشيٓظًجُ ًًُْ، ساطو و دسوطتًؼِ يُ ةيُٕ دادطاّ ًَْىدَوَيُتِ و ًْؼتًُاًًُْوَ طُتًَٓشاوَ، 
ُٖس بؤيُ بؤ ًٖ  دَوَيُتًَو ًًُْ بُ بًاْىوّ باسطشاًِْ ثُميآْاَُ يإ بُ تؤثضّ طةُثاو يةُريَش   

بُدًَهشدِْ ثاػطُص بًَتُوَ، ضىْهُ دَوَيُت دَبًَتُ نؤيًُّ ناسيطُسيِ باسيَهِ تايبُتذا يُ دًَ
 طشيَبُطتُنُّ بؤ ُٓوَّ ٓاراوَو ًَُالَِْ و دُْط دسوطو ُْبَِ.

                                 
 ٔوا بعدِا.556، د. عم٘ صادم ابٕ ِٗف، الكإٌُ الدٔل٘ العاً، ص180د. حاود ضمطاُ، ص .166



 136 

(، وبـدأ السضـا وكٗـد أ ومـصً    ثشيٓظًجِ سَصاَُْذيِ بُنؤت و بُْذ يإ ثابُْذناس ) .3
 ُتِ دسوطو دَنات. بُطىيَشَّ ُّٓ ثشيٓظًجُ سَصاَُْذّ يإ سيَههُوتٔ ًًٓتًضاَِ ًَْىدَوَي

( ثشيٓظًجًَهِ ضُطجاوَ يةُ  bons fieds – وبدأ حطَ الٍٗٛثشيٓظًجِ ًُْتجانِ ) .4
 ياطاّ ْاوخؤو ًَْىدَوَيُتًذا، واتُ دَبَِ بُ دَيظؤصّ دًَبُدَِ بهشيَو. 

 

 دًَهُوت و ناسيطُسيِ ًَٖضّ ًًٓضاَِ ثُميآْاَُنإ دووَّ:
تِ ةيُُْناِْ ثُميآْاَُنةُ و نُطةاِْ تةش    يُّ باطُدا ناسيطُسيِ ثُميآْاَُ يُطُس ٓاط 

 )ثشيٓظًجِ سيَزَيِ ثُميآْاَُنإ( باغ دَنُئ.
 طُباسَت بُ ةيُُْناِْ ثُميآْاَُ  - أ
ُٖسوَى باطهشا ثُميآْاَةُ يةُ سدووّ طشوػةتِ ياطةايًُوَ ًًٓضاًَةُتِ ُٖيةُ، وَى يةُ         

ًَبةةُدًَهشدِْ ّ سيَههُوتٓٓاَةةُّ ظًةةُْٓادا ٖةةاتىوَ، يةةُ سدووّ ثشيٓظةةًجِ د  26َةةاددَّ 
( و 26ُٓسهاَُناِْ ثُميآْاَُ دَبَِ ةيُُْنإ بًُُْتجانِ دًَبُدًَِ بهُٕ وَى يُ َاددَّ )

( بَُيًَٓٓاَُّ ُْتُوَ يُنطشتىوَناْةذا ٖةاتىوَ، يةُ سدووّ َةُداّ     2بشدطُّ دووَّ يُ َاددَّ )
ياطاّ ْاوخؤوَ دًَبُدًَهشدِْ ُٓسهاَُناًْؼُوَ، ْابَِ ًٖ  ةيًَُْو بُبًاْىوّ دَطتطشتٔ بُ 

(ّ سيَههُوتٓٓاَةُّ ظًةُْٓادا ٖةاتىوَ،    27ثُميآْاَُ دًَبُدٌَ ْةُنات، وَى يةُ َةاددَّ )   
يؽ ُٓوَّ دووثات نشدؤتةُوَ. يةُ سدووّ ضةؤًُْتِ دًَبةُدًَهشدِْ     -دادطاّ دادّ ًَْىدَوَيُتِ

 : 167ثُميآْاَُ يُْاوخؤّ دَوَيُتذا، ضُْذ سديَباصيَو ُٖٕ، يُواُْ
اطةا: دََيةَِ دَبةَِ دواّ ثُميآْاَةُ، ياطةايُنِ ْةاوخؤ دَسبطةًَو،        تًؤسيِ دواُْيِ ي -1

 سىنُُناِْ ثُميآْاَُنُّ تًَذا بٔ بؤ ُٓوَّ يُْاوخؤّ وَةتذا دًَبُدَِ ببًَو.
سديَباصّ يُناُْ ياطا: دََيَِ ثًَىيظو ًًُْ ياطةا دَسبطةَِ، ضةىْهُ تةًُْا بةُ بُطةتِٓ        -2

دًَبةُدَِ ببًَةو. ضةىْهُ طةُسوَسيَتًِ صيةاتشّ       ثُميآْاَُ دَبًَتُ ياطايُنِ ْةاوخؤ و دَبةَِ  
 دَوَيُتًَو بشدياسّ يُطُس داوَ.

3-     ُ وّ ْاوَْةذ ية ًَْةىإ دوو سديَباصَنةُّ    بؤ ضىوِْ صاْا )بشتإ(، وَى سديَبةاصيَهِ ًَةاْشَد
ثًَؼىودا، دََيَِ ثُميآْاَُ يُْاوخؤّ دَوَيُتذا ُٓطُس ثُطةٓذ ْةُنشيَو، دًَبةُدَِ ْابًَةو، نةُ      

 ُسيَُاِْ ُٓو وةتُوَ، وَى ياطاّ ْاوخؤّ ىلَ ديَو.يُةيُٕ ث
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بؤيُ ُّٓ ٖؤياُّْ خىاسَوَ ْانشَّ بىسوريَٓشئَ بُٖؤّ ُٓوَّ نةُ يُطةٍَُ ثُميآْاَةُدا    
 . 168ٖاوسديَو ًْني

      ّطؤسداِْ طًظتَُِ دَوَيُت، يإ طُسؤنايُتِ يةإ سهىوَةُت، ُٓطةُس سديَهخةشاو
ُ، ُٓوا طؤسدإ يُ ثًَهٗاتُيذا بُنؼاُْوَ يةإ دَسنةشدٕ   ًَْىدَوَيُتِ ةيًَُْو بىو يُ ثُميآْاَُن

يإ ثاَيذإ، يإ طؤسدإ يُ طُسؤى و دَصطاناًْذا. َُٖىو ُٓواُْ بُ يُبُسضاوطشتِٓ ٓةُوَّ نةُ   
 ثشيٓظًجِ بُسدَواَِ دَوَيُت يإ سديَهخشاوَنُ دَبَِ ُٖبًَو.

 ُطةٍَُ دَطةتىوس يةإ    خظتُٓسدوو و دؤصيُٓوَّ ُٓوَّ نُ ثُميآْاَُنُ ٖاوسديَو ًًُْ ي
سديَظاّ ياطايِ يُْاو دَوَيُتذا، َُطُس دًاواصيًُنةُ صؤس سدووٕ بًَةو و َُٓةُؾ ثابُْذيًةُ بةُ      

 ثشيٓظًجِ باَةدَطتًِ ياطاّ ًَْىدَوَيُتِ بُطُس ياطاّ ْاوخؤدا.
   ِبُسضاونُوتِٓ ُٓوَّ نُ ةيًَُْو دََيَِ ثُميآْاَُنُ ْانؤنُ يُطٍَُ ثُميآْاَُيةُن

ٍَ نُطةًَهِ تةشدا بُطةتىويُتِ، َُٓةُؾ ثابُْذبىوْةُ بةُ ثشيٓظةًجِ سدَيةزَيِ         تشدا نُ يُطة  ُ
ثُميآْاَُ ًَْىدَوَيُتًًُنإ. ُٖسوَٖا طُباسَت بةُ ضىاسضةًَىَّ ٖةَُىو دَوَيةُت و طةٓىوسّ      
ُٖسيًًَُُوَ، ُٓوا بُطُس َُٖىو ُٖسيَُُنُدا دًَبُدَِ دَبًَو، َُطُس ًُْتِ ثًَطةُواُْ يةُْاو   

ًَو، يإ بُػًَىاصّ تش بظُتًَٓشيَو. يُسدووّ نات و صََُُْوَ نُ تايبُتُ بةُ  ثُميآْاَُنُدا ُٖب
ٓةةُوَّ نةةُ نةةُّ دًَبةةُدَِ دَبًَةةو، َةةاوَّ ضةةُْذَ، دًَبةةُدًَبىوِْ بُػةةًَىَيُنِ نةةاتِ،  

يةُ   28ُْطُسداُْوَّ ُٓسهاَُناِْ بؤ دواوَ )تًُْا يُ ناتًَهذا نُ ًْةُتًإ وابًَةو، َةاددَّ    
 سيَههُوتٓٓاَُّ ظًُْٓا(.

 
  ناسيطُسيِ ثُميآْاَُ طُباسَت بُ نُطِ تش )ثشيٓظًجِ سديَزَيِ( ثُميآْاَُنإ -ب

ْاوَسدؤنِ ُّٓ ثشيٓظًجُ ُٓوَيُ نُ ثُميآْاَُّ ًَْىدَوَيُتِ يةُ سدووّ ثشيٓظةًجُوَ، تةًُْا    
َاف و ُٓسى يًَُْىإ ةيُُْناًْذا بُسدُطتُ دَنات، َُُٓؾ ثشيٓظًجًَهِ بُٓسدَتًًُ يُياطاّ 

ُ ثُميا  -ْٓاَُناْذا، ضىْهُ ثُميآْاَُ وَى سديَظايُنِ بُٓسدَتِ دَسُٖم بُ َُٖىوإ بَُيطُ ًًْة
، نُ َُُٓؾ بؤ طَِ بٓةَُاّ طةُسَنِ دَطُسديَتةُوَ نةُ ٓةُويؽ      -لٗظ هلا حجٗٛ جتآ الهااـٛ 

( واتةُ ثابُْةذبىوٕ بةُ خىاطةتِ خؤتةُ،      وبدأ ضـمطاُ األزادٚ ثشيٓظًجِ باَةدَطتًِ خىاطتُ )
( واتُ تًُْا ُٓواُّْ طشيَبُطتًإ نشدووَو ثًَِ ساصيبةىوٕ  وبدأ الرتاضٜصاَُْذّ )ثشيٓظًجِ سَد
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ثابُْذ دَبٔ، ثشيٓظًجِ يُنظاِْ يُ طُسوَسيَتًذا، يُطٍَُ ُٓوَػذا ُْٖذَّ ساَيُتِ سديضثُسد ٖةُٕ  
  169نُ يُواُْيُ ناسيطُسيًإ بؤ طُس بُسرَوَْذّ يإ دربُ بُسرَوَْذيِ نُطاِْ تش ُٖبًَو.

 (االغرتاط ملصمخٛ الغ إ بؤ بُسرَوَْذيِ نُطًَهِ تش )َُسدذاْ -1
تُباّ ياطاّ ْاوخؤ، يُ بىاسّ ًَْىدَوَيُتًؼذا ُٓطُس ةيُُْنإ ًْاصيإ وا بىوبًَو نُ َةاف  

 36بذَُْ نُطًَهِ تشو ُّٓ نُطُؾ قبىَيِ بهات، ُٓوا ًٖ  سديَطشيَو ًًُْ، وَى يةُ َةاددَّ   
يةُ سديَههُوتٓٓاَةُّ ظًةُْٓا ْةابَِ ةيُْةُنإ بةُبَِ        36داٖاتىوَ، بَُةّ بُطىيَشَّ َةاددَّ  

صاَُْذّ ُٓو نُطُّ نُ َافُنُّ بؤ داْذساوَ ُٓو َافُ َُٖيبىَػًَُٓٓوَ، يإ بًطؤسٕ.  سَد
 (لػسط األنقس زعاَُٖٛسدِ ثًَؼىَخو بؤ يُبُسضاوطشتِٓ دَوَيُت )ا -2

طىَشطِ، ًْؼةًُِْ   ُْٖذَّ ثُميآْاَُّ ٓابىوسّ و باصسطاِْ و نُػتًىاِْ و قىْظىَيِ و
بًَطاْإ و سديَههُوتٓٓاَُناِْ ناس دَْىوطٔ نُ يُطُس بَُٓاّ َاََُيُنشدِْ وَنًُى يُطٍَُ 
يُنرتدا، دوو دَوَيُت ثُميإ بُيُنرتّ دَدَٕ نُ يُ ٓايٓذَ ُٖس ثُميآْاَُيُى يُطٍَُ ةيُِْ 

يُو دوواْةُّ يُنةُّ    طًًََُذا ببُطتَِ و ُٖس دًاوونًَو بُ دَوَيُتِ طًًَُّ بذا، ُٓوا يُنَِ
نُ ةيُٕ ًًُْ يُ سديَههُوتُٓنُ يُطٍَُ نُطِ طًًََُذا َُٖإ دًةاووى و َةافِ دَبًَةو و    
طىود يُ ةيُُْناِْ ُٓو سيَههُوتٓٓاَُ دَبًَِٓ نُ ةيُٕ ًًُْ تًًَذا بُبَِ ُٓوَّ بطًَتُ ْاو 

 ُٓو سديَهُوتٓٓاَُيُوَ.
 (االٌطىاً ال حلويُوَ )ُٓو ثُميآْاَُّ نُ دواتش دَوَيُت دَضًَتُ ْا -3

يُّ ساَيُتُدا ثُميآْاَُّ داخشاو ُٖيُ نُ دَقًَهِ واّ تًَذا ًًُْ سديَطةُ بةُ دَوَيةُتِ تةش     
بذات و بُُْٓذاّ قبىَيِ بهات، بؤيُ يُطٍَُ ةيُُْناْذا بةؤ قبىَيبةىوٕ ثًَىيظةتِ بةُ داْىطةتإ      

سديَطُ بُ نُطِ تةش دَدات نةُ   ُٖيُ. ُٖسضِ ثُميآْاَُّ نشاوَيُ ُٓوا دَقًَهِ واّ تًَذايُ و 
ثاػإ ببًَتُ ُْٓذاّ تًًَذا، ُٖسوا َافِ َُٖىو دَوَيُتاُْ ببُٓ ُْٓذاّ يةُ ثُميآْاَُيةُنِ واّ   

 بُنؤََُيذا َُطُس دَقًَهِ ثًَطُواُّْ َُُٓ يُ ثُميآْاَُنُدا ُٖبًَو.
 ُٓو ثُميآْاَاُّْ نُ باسيَهِ ًَُٖؼُيِ سيَهذَخُٕ  -4

يَض يُو ثشيٓظًجاُْ بطشٕ نُ بةؤ سديَهخظةتِٓ بةاسيَهِ بةُسدَواّ و     َُٖىو دَوَيُتإ دَبَِ سد
ًَُٖؼةةُيِ ٖاتؤتةةُ ٓةةاساوَ، يةةُ ثُميآْاَةةُ ياطةةاداسديَزَناْذا نةةُ دًَةةِ بايةةُخِ نؤَةةَُيِ  

                                 
 173املصـدز الطـابل، ص   ٔوابعدِا، أ د. عصـاً العطٗـٛ،   183املصدز الطابل، ص د. حاود ضمطاُ، .169

 ٔوا ٖعدِا.



 139 

َّ. وَى ٓةُو         ًَىدَوَيُتًني، ُٓو دَوَيُتُّ يُ داْاًْةذا بُػةذاسبىوَ يةإ ْةا بُٖايةُى وَسدَطةش ْ
بةُ بةَِ ةيةُِْ ًَُٖؼةُيِ يةإ ٖةُسَيًَُو نةُ طةًفُتِ          طًظتَُُ ياطايًاُّْ نُ تايبُتٔ

بُسدَواَِ ُٖيُ. يُسداطتًذا بَُٓاّ ًًٓتًضاَهشدُْنةُؾ يةُّ ساَيُتةُدا تةًُْا ثُميآْاَُنةُ      
ًًُْ، بَُيهى سديَظايُنِ عىسفِ طؼتًِ ُٓبظرتانتُ نُ َُٖىو ُْٓذاَاِْ نؤََُيِ ًَْىدَوَيُتِ 

 ىدَوَيُتٌ بطشٕ.دَبَِ سديَض يُ باسودؤخِ ٓاساَبُخؼِ ًَْ
 ُٓو ثُميآْاَاُّْ نُ ُٓسى دَخُُْ ُٓطتؤّ نُطاِْ تشَوَ  -5

ُّٓ سديَظايُ بُو َاْايُ ًًُْ نُ ْانشَّ ثُميآْاَُ طُسضاوَّ صيإ طُياْذٕ بَِ بةُواِْ تةش.   
ضىْهُ طشوػتِ رياِْ ًَْىدَوَيُتٌ وايُ نُ ُٓو ثُيىَْذيًاُّْ يًَُْىإ يُنُ نؤََُةيُتًًُناْذا 

َبةةٔ، دَنةةشَّ صيةةإ بةةُ بُسرَوَْذيًةةُ نؤَُةيُتًًةةُناِْ تةةش بطُيةةُْٔ، تةةُباّ   دسوطةةو د
بَُةّ سديَظاّ طؼتِ ُٓوَيُ نُ ًًٓتًةضاّ   170ثُيىَْذيًاُّْ نُ يًَُْىإ تانُناْذا دسوطو دَبٔ.

صاَُْذّ خؤيإ بًَو، ُٖسوَى يةُ َةاددَّ    دسوطتهشدٕ يُطُس ُٓطتؤّ ُٓواِْ تش، دَبَِ بُ سَد
ّ ظًُْٓادا ٖاتىوَ نُ ُٓوناتُ ًًٓتًضاّ دَنُويَتُ طُس ُٓطةتؤّ نُطةًَهِ   ّ سديَهُوتٓٓا35َُ

تشنُ ةيُُْنإ ًْاصيَهِ وايإ ُٖبىوبَِ و ُٓو دَوَيُتُّ تشيؽ بُ ٓاػهشا قبىَيِ نشدبًَو و ثًَِ 
 ساصّ بىوبًَو.

 
 طُسَْتًًُناِْ دًَبُدًَهشدِْ ثُميآْاَُ طًًَُّ:

وايُ و بُسثشطةًاسيَتًِ  دًَبُدٌَ ُْنشدِْ ثُميآْاَُ يُ ةيُ ٕ ُٖس ةيًَُْهُوَ بَِ بُ ناسيَهِ ْاسَد
ياطايِ دَنُويَتُ ُٓطتؤو دَبَِ قُسَبىوّ ُٓو صياُْ بهاتُوَ نُ يًَُاُّْ طُسثًَطًهشدٕ نُوتؤتُوَ 
ًَةىإ ةيُْةُنإ طةُباسَت بةُ دًَبةُدًَهشدِْ         و صؤس داس يُ ثُميآْاَُ دَْىوطشيَو نةُ ْةانؤنِ ْ

طةاّ ْاوبةزيىاِْ )حتهةًِ( يُنالدَنشيَتةُوَ، يةإ بُيُنالنشدْةُوَّ دادوَسّ بةؤ        ثُميآْاَُ بةُ سديَ 
 دياسيهشدِْ بُسثشطًاسو بىاسَناِْ بُسثشطًاسّ و ضؤًُْتِ قُسَبىونشدُْوَ.

بريّ طُسَْتِ يُ طُسدََِ فريعُوُْناُْوَ ُٖبىوَ. يُ ًَٓظةتادا بُػةًَىَيُنِ ٖاوضةُسخ     
دًَبُدًَهشدِْ ًًٓتًضاَاتِ ثُمياُْ ًَْىدَوَيُتًًةُنإ   نؤََُيُ طُسَْتًًُى ُٖٕ نُ دَطتُبُسّ

بؤ منىوُْ دَوَيُتًَو يإ نؤََُيُ دَوَيُتًَو نُ ةيُٕ ْني يُ ثُميآْاَُيُنذا طُسَْتِ  171دَنُٕ.
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بذَٕ نُ دَطَُةت و ًَٖضّ خؤيإ بُناسدًََٖٓٔ، بؤ ْاضاسنشدِْ دَوَيُتًَو نُ ًًًٓتضاَُتُناِْ 
 خؤّ دًَبُدَِ بهات.

طرينشدِْ بُػًَو يُ ُٖسيَُِ دَوَيُتًَو بؤ ُٓوَّ بَُيًَِٓ خؤّ بُدَِ بًَٗٓةَِ، َُٓةُ   دا  .1
 صياتش يُ ثُميآْاَُّ ٓاػتُوايًذا ُٖيُ.

 دياسيهشدِْ داٖاتٌ دَوَيُت بؤ وَفاداسبىوٕ بُ قُسص.   .2

 بًَو. بىوِْ دَقًَو يُ ثُميآْاَُ نُ يُريَش طُسثُسػتِ سديَهخشاويَهِ ًَْىدَوَيُتًذا دًَبُدَِ  .3

يُ ضىاسضًَىَّ سديَهخشاوَ ًَْىدَوَيُتًًُناْذا ضُْذ ٓاَشاصيَهِ طشْط ٖةُٕ بةؤ طةُسَْتِ     .4
دًَبُدًَهشدِْ ثُميآْاَُ، بؤ منىوُْ، بَُيًَٓٓاَُّ ُْتُوَ يُنطشتىوَنإ دَطةَُةتِ وَسطشتٓةِ   

 خؤّ. سديَىػىيَِٓ ثًَىيظو دَداتُ دَصطاناِْ وَنى دَطتُبُسيَو بؤ دًَبُدًَهشدِْ دَقُناِْ

 ػًهشدُْوَّ ثُميآْاَُ  -7

بَِ طىَإ سىنُُناِْ ثُميآْاَُ يُةيُٕ ةيُُْناُْوَ بؤضىوِْ دًاواص وَسدَطةشٕ يَُةُسد   
دسوطةةتِ َاْةةاّ دَقةةُناِْ يةةإ ديةةاسيهشدِْ َُديىيةةُناِْ يةةإ ديةةاسيهشدِْ َُبُطةةتُ    

ْٓاَةةُدا ٖاوبُػةةُناِْ نةةُ ةيُْةةُناِْ سديَههُتٓٓاَةةُ دَياْةةُوَّ يةةُناتِ بُطةةتِٓ ثُميا   
بُسدُطةةتُيإ بهةةُٕ، ٓةةُو بؤضةةىوُْ دًاواصاْةةُ يةةُ بةةىاسّ ًَْىدَوَيُتًةةذا بةةُ ٓاَشاصَنةةاِْ  
يُنالنشدُْوَّ ْانؤنًًُ ًَْىدَوَيُتًًُنإ دًَبُدَِ دَبٔ، ةيُُْنإ يُواُْيةُ ثةُْا بةؤ ضةُْذ     
ٓاساطتُيُى ببُٕ وَنى دَطتُّ ْاوبةزيىإ، دَطةتُّ دادوَسّ بةؤ يًَهذاْةُوَّ ُٓسهاَةُنإ      

ُطىيَشَّ ثشيٓظًجُناِْ يًَهذاُْوَ. يُواُْيةُ ةيُْةُنإ خؤيةإ دَقةُنإ يًَهبذَْةُوَ. يةُّ       ب
ٖايإ ُٖيُ نُ   : 172ساَيُتُ دا طُسبُطتًِ سَد

 .دَنشَّ يًَهذاُْوَنُ يُطٍَُ ثشيٓظًجُ طؼتًًُناِْ ػشؤظُناسيذا بطىجنَِ يإ ْا 
       ْةاسدَمسِ و ٓةُو   يإ يُطةُس تُفظةرييَهِ دًةا سيَهبهةُوٕ و بطُْةُ سديَهةُوتًَٓه ِ

 تُفظريَّ نُ يُطُسّ سديَههُوتىوٕ، دًَبُدَِ بهُٕ.
        ِيإ ُٓو دَقُّ نُ يُطةُسّ ْةانؤنٔ، بةُٖؤّ سداطُياْذًَْهةُوَ يةإ ثشؤتؤنةؤَيًَه

 ثاػهؤوَ، يًَهبذَُْوَ.
  ُيإ يُطُس تُفظري و تؤَاسنشدِْ سديَهُوتُٓنُ يُ ثُميآْاَُيُنِ دواتش سيَهبهُوٕ ن

 سديَههُوتُٓ ُٓطًًًَُنُ يُ دايو دَبًَو و ثًَِ دَوتشيَو تُفظريّ سَمسِ. بَُُٖإ ٓاَشاصّ 
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دا بةةاغ يةةُ سديَظةةا ُٓطةةًَِ   33و  32و  31سديَههُوتٓٓاَةةُّ ظًةةُْٓا يةةُ َاددَنةةاِْ  
وتُواوناسيَتًًُناِْ يًَهذاُْوَّ ثُميآْاَُ دَنا نةُ ثشيٓظةًجُ طةُسَنًًُناِْ يًَهذاْةُوَّ     

 ثُميآْاَُ بشيتني يُ: 
ميآْاَُ بُ ًُْتجانِ و بُطىيَشَّ دَقِ ٓاطايِ يُ دَطةتُوارَناِْ ثُميآْاَةُ   نُ ثُ .1

 يُ ضىاسضًَىَّ تايبُتِ خؤيذا، يُريَش سدؤػٓايِ بابُت و َُبُطتُناًْذا، يًَهبذسيَتُوَ.
ثُميآْاَةُ يةةُ ضىاسضةًَىَّ تايبةةُت بةُ ثُميآْاَةةُ يًَهبذسيَتةُوَ، ويَةةشداّ دَقةةِ       .2

 تهشاوَناِْ َُٓاُْؾ دَطشيَتُوَ:ثُميآْاَُنُو ديباضُو نىس

 .ُُْٖس سديَههُوتًَٓهِ تش نُ بؤ تُفظري يإ دًَبُدًَهشدِْ ُٓسهاَُنإ نشدوويا 

 .ُويَهِ تشنُ ةيُُْنإ بؤ دًَبُدًَهشدِْ ثُميآْاَُ بؤ تُفظرينشدِْ ثًَِ يُطَُي  ُٖس سديَشَد
 دَنشَّ يُ ثُيىَْذيِ  ُٖس سديَظايُنِ ًَْىدَوَيُتِ نُ ثُيىَْذيِ بُ بابُتُنُوَ ُٖيُ و

 ةيُُْناْذا دًَبُدَِ بهشيَو.

يؽ ضُْذ سديَظايُى ُٖٕ نُ دادطاّ ًَْىدَوَيُتِ ناسيةإ  -ُٖسوَٖا بؤ يًَهذاُْوَّ دادوَسّ
 يُطُسدَنات، يُو سديَظاياُْؾ:

 .ثًَىيظتُ يًَهذاُْوَ، ًُْتجانِ تًَذابًَو 
 .دَقُ سدووُْنإ ػشؤظُو يًَهذاُْوَنشدًْإ ثَِ ْاويَو 
 ًَٓذسيَو نةُ        ص اساوَّ ٓاطايِ، ُٓو َاْايُيُّ ُٖيةُ نةُ بةاوَ، َةاداّ ٓةُوَ ُْطةُت

 ةيُُْنإ ًُْتًَهِ تشيإ ُٖبىوَ.

 .ناسثًَهشدِْ دَم باػرتَ يُ ثؼتطىيَخظنت 

           ُبة َِ ُٓو دَقاُّْ نةُ نةؤت و بُْةذ يُطةُس طةُسوََيتًِ دَوَيةُت دادَْةًَٔ، دَبة
 بُستُطهِ يًَهذاُْوَيإ بؤ بهشٍَ.

 ُميآْاَُ يُ ضىاسضًَىَّ ُٓو ٓاَاجنُدا دَبةَِ نةُ ةيُْةُنإ ويظةتىوياُْ     تُفظريّ ث
 بًًَُٗٓٓدّ.

    ِْدَنشَّ ناسوباسّ يًزُّْ ٓاَادَناسّ وَى ٓاَشاصيَو يُ ٓاَشاصَنإ، بةؤ ديةاسيهشد
 ْاوَسدؤنِ خىاطتِ ةيُُْنإ، بُناسبًَٗٓشيَو.

 َُٖىاسنشدٕ و طؤسداِْ ثُميآْاَُ  -8
ُميآْاَُدا ُٓوَ دَخىيَٓذسيَتُوَ نُ ثًَىيظتًًُنِ ُْٖىونُيِ ُٖيُ ًَُٖؼُ يُ بُطتِٓ ث 

بؤ سديَهخظتِٓ ثُيىَْذّ يإ باسيَهِ دياسيهشاو نُ ةيُُْنإ دَياْةُويَو بًًَٗٓٓةُدّ، َةاداّ    
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ريإ ثًَىيظتِ بُ بضاو ودىوَيُّ بُسدَواَُ، نُواتُ بؤ ُٓوَّ ثُميآْاَُ باػةرتئ طةىودّ بةؤ    
 سيَهِ طىجناوَ نُ ثُميآْاَُ َُٖىاس بهشَّ.ةيُُْنإ ُٖبَِ، نا

ياطاْاطةةاِْ ًَْىدَوَيةةُتِ ضةةُْذ صاساوَيةةُنًإ بةةُناسًَٖٓاوَ، يُواْةةُ نةةشداسّ ثانهشدْةةُوَّ   
ثُميآْاَُ، يإ ضاو ثًَذاخؼاْذُْوَ، بةُةّ سيَههُوتٓٓاَةُّ ظًةُْٓا ٖةَُىاسّ بةؤ بةُناسًَٖٓاوَ.       

ًَهِ َُٖىاس بهُٕ، ُٓوَؾ ناتَِ نةُ طؤسداًَْةو يةُو    ةيُُْناِْ ثُميآْاَُ دَتىأْ َُٖىو يإ بُػ
باسودؤخُدا ديَتُدّ نُ ثُميآْاَُنُّ تًَذا بُطرتاوَ، بُٖؤّ طؤسداِْ ٖاوطُْطًِ ًَٖةضّ طًاطةِ و   
ٓابىوسّ و طُسباصيِ ًَْىإ ةيُُْنإ، ُٓوناتُؾ دَقُناِْ ثُميآْاَُ يُ طٍَُ باسّ ْىيَذا ْةاطىجنًَٔ،  

هشئَ، دياسَ طشفتًؽ ديَتُ ثًَؽ بةُ تايبةُت بةؤ ٓةُو ثُميآْاَاْةُّ نةُ       ًٓذّ ثًَىيظتُ َُٖىاس ب
و  40و 39ٖةُسوَى سديَظةاناِْ ٖةَُىاسنشدٕ يةُ َةاددَّ       173ناتًَهِ دياسيهشاويإ بؤ داُْْشاوَ.

 ّ سديَههُوتٓٓاَُّ ْاوبشاودا سدووْهشاوُْتُوَ. 41سديَظاناِْ طؤسدإ يُ َاددَّ 
 
 دابِ ًَْىدَوَيُتِ -2

طاّ ْاوخؤدا يُ سدووّ صَاُْواًًُْوَ بُسداٖاتِٓ خَُيو يُطُس سَوػتًَو دَوتشَّ و داب يُ يا
وػتُ بؤ َاوَيُنِ صؤس بُ دؤسَّ نُ بشدوايُنِ طؼتًِ ٓةُوتؤ دسوطةو    دووثاتهشدُْوَّ ُٓو سَد

ويهشدُْ. وػتُ ػاياِْ ثُيشَد يةُ ياطاصاًْؼةذا، داب بةُو نؤََُيةُ سديَبةاصَ       174بهات نُ ُٓو سَد
وػتُّ طُسَوَ ديَتُنايُوَ و دسوطو دَبَِ  دَطىتشيَو نُ بُٖؤّ دووثاتهشدُْوَيإ ُٓو دؤسَ سَد

و ىلَ نشاوَ.   175و بشدوايُنِ طؼتِ بُ خَُيو دَطُتًََِٓ نُ ُٓو سديَباصَ طُثاوَيُو ثُيشَد
عةةىسفِ ًَْىدَوَيةةُتِ، طُسضةةاوَّ ساطةةتُوخؤّ دووََةةِ دسوطةةتهشدِْ سديَظةةاّ ياطةةاّ  

طاْاطإ بُ طشْطرتئ طُسضاوَّ ياطاّ طؼتًِ ًَْىدَوَيُتِ دادَْةًَٔ،  ًَْىدَوَيُتًًُ، ُْٖذَّ يا
ضىْهُ صؤسبُّ سديَظا ًَْىدَوَيُتًًُنإ يُ عىسفُوَ ٖاتىوٕ، ُٖسوَٖا ٓةُو سديَظةاياُّْ نةُ يةُ     
ثُميآْاَُيُنذا دَِ دَطشٕ، صؤسبُّ داس طىصاسػتُ يإ داسدػتِٓ ُٓوَيُ نُ يُ عىسفُوَ دًًَإ 

ِ ثُميآْاَُ، ُٖسوَٖا عىسف ضةىْهُ سديَظةاناِْ طؼةتطريٕ، بةؤ ٖةَُىو      طشتىوَ ثًَؽ بُطتٓ
ًَةضّ ًًٓضاَةِ          دَوَيُتإ ثابُْةذناسٕ، بؤيةُ دَنُوَيتةُ طةُسووّ ثُميآْاَةُوَ، يُناتًَهةذا ٖ

                                 
 .62د. الطٗد وصطفٜ امحد ابٕ ارت ، املصدز الطابل، ص .173
 .161، 1989ٍد. طعذٍ بُسصجنِ، تًؤسّ طؼتِ ّ ياطا،  .174
 َُٖإ طُسضاوَّ ثًَؼىو. .175
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ثُميآْاَُ تًُْا بؤ ُٓو دَوَيُتاُْيُ نُ بُطتىوياُْ، يُ ًَٓظتاػذا ياطاّ طؼةتًِ ًَْىدَوَيةُتِ   
ًَةىإ         ثؼتًىاِْ ُّٓ ٓاسداطتُ يُ دَنةات، صؤسبةُّ ٓةُو سدَيظةاو ُٓسهاَاْةُّ نةُ ثُيىَْةذيِ ْ

دَوَيُتإ سديَهذَخُٕ يُناتِ ٓاػتِ و دُْط و بَِ ةيًُْذا يُطُس ٓةُو عىسفةُ ساٖةاتىوٕ نةُ     
  176يًَُْىإ دَوَيُتاْذا دًَِ خؤيإ طشتىوَ.

دووثاتهشدْةُوَّ   داب يُ ياطاّ ًَْىدَوَيُتًذا سَفتاسيَهِ ًَْىدَوَيُتًًًُ نُ يةُ سداٖةاتٔ و  
َُٖيظىنُوتًَو خؤّ دَْىيََِٓ نُ يُطُس سديَباصيَهِ دياسيهشاو و بُػًَىَّ ُٓجناَذاِْ ناسيَو يإ 
ُْنشدِْ و ُٖطتهشدٕ بُثابُْذبىوٕ بُو سدَفتةاسَ، ديَتةُ ٓةاساوَ. واتةُ وَى َةاف و ٓةُسنًَو       

يؽ دَطةُثًََِٓ  -ِ ياطايِديَتُثًَؽ نُ ياطا دَطتُبُس و ثاسيَضطاسّ ىلَ دَنات و بُسثشطًاسيَتً
  177بُطُس ةدَسدا. يَُُوَ َُسدُ نُ بؤ دسوطتبىوِْ داب دوو سدايَُيِ طُسَنِ ُٖبًَو:

ٙ سدايَُيِ َادديِ ) .1 (: بشيتًًُ يُو نؤََُيُ ُٓسهاَُ ياطايًُّ نُ بُٖؤّ السنَ املـاد
َ سديَظةانإ  دووثاتبىوُْوَيإ، ًًٓتًضاَِ دَوَيُتاًًْإ يُطُس دسوطو دَبَِ، يُ طؤْطُّ َُُٓو

يُ بريوسداّ صؤسبُّ دَوَيُتاْذا خاطًُتِ ًًٓضاًًَإ وَسطشتىوَ. سداٖاتٔ يُطُس ُْسيتًَو نةُ يةُ   
فتاسَّ نُ عىسفُنُ ثًَهذيًََٓو ثًَىيظتُ طؼةتِ   َُٖيظىنُوتِ دَوَيُتإ دووثات بًَتُوَ. ُّٓ سَد

بَُاْاّ تًَهةشداّ دَوَيةُتإ   بًَو، واتُ صؤسبُّ دَوَيُتإ يُطُسّ بشدؤٕ و ساٖاتنب، يًَشَدا طؼتِ 
ًًُْ، ضىْهُ دَنشَّ دابًَهِ ًَْىدَوَيُتِ تايبُت بًَو، وَى ُٓو دابُّ ثُيىَْذيِ ًَْىإ ضةُْذ  
دَوَيُتًَهِ دياسيهشاو سيَهذَخات نُ يُ سدووّ ػاسطتاًًُْوَ يًَهٓضيهٔ يةإ ٖاوسدَطةُصٕ و يةُ    

داب ضُْذثاتهشاوَ بًَةو و ثًَؼةًُّٓ   ضىاسضًَىَّ داَُصساوَيُنِ ُٖسيًَُذا بٔ. ُٖسوَٖا دَبَِ 
َِ و َاْانُّ دَقِ طشتبًَو. يُسدووّ ناتةُوَ يُواُْيةُ بةُ طةُدَ يةإ بةُ ضةُْذ طةاَيًَو          ُٖب
ببًَتُدّ، يإ يُ نؤََُيطاّ ٖاوضُسخذا نُ ثُيىَْذيًُنإ صؤس و خًَشإ تةىمخِ نةات طشْطةِ    

 نُّ بىوَتُوَو يُواُْيُ بُناتًَهِ نُّ بًَتُدّ.
ٙ ُٓوّ )سدايَُيِ َُع .2 (: يًَشَدا دَوَيُتإ بشدوايإ وايُ نُ ٓةُو سَوتةاسَّ   السنَ املعٍـٕ

وّ يًَهشدْةِ ياطةايُ. ٓةُّ سدايةَُيِ         ًَبُدًَِ دَنةُٕ، دَقةاودَم ثةُيشَد وّ يًَذَنُٕ يإ د ًَشَد ث
َُعُٓويًُ يُسدووّ ناتُوَ يُ ثًَؽ سدايَُيِ َادديُوَ دَّ و بؤ دسوطتبىوِْ عىسف صؤس طشْطةُ  

                                 
  .55د. حطَ ادتٗم٘، املصدز الطاٖل، ص .176
ٔوا بعدِا، د.ستطـَ ااه ٖـَ، املصـدز الطـابل، ص      365ل، صد. ستىد تمع  الغٍٗى٘، املصدز الطاب .177
 ٔوابعدِا. 138
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ايعادَ( و َىداَُيُّ ًَْىدَوَيُتِ دًاّ دَناتُوَ. دَنشَّ سديَظا عىسفًًُنإ يُ نُ يُ ُْسيو )
بىاسّ ًَْىدَوَيُتًذا بُضُْذ ٓاَشاصيَو بظةُتًَٓني نةُ َاْةاّ بةُسدَواَِ دَوَيةُتإ بةُطىيَشَّ       
سديَظاّ ياطايِ بطُيَُِْ، يُواُْ ُٓو َُٖيظىنُوتاُّْ نُ يُ دَطةَُةتُناِْ ْةاوخؤّ دَوَيةُت    

َ دَطشٕ و دابِ ًَْىدَوَيُتًًإ ىلَ دسوطو دَبًَو، وَنةى ٓةُو ًَْةشدساوَ ديجًؤَاطةِ و     طُسضاو
سديَُٓايًُ فُسًًَاُّْ نُ يُ دَوَيُتُوَ دَسدَضةٔ، ٓةُو سديَُٓةايِ و فُسَاْاْةُّ نةُ يةُناتِ       
دُْطذا يُ دَوَيُتُوَ بؤ طُسنشدَو يُػهش دًََْشدسئَ، ُٖسوَٖا ُٓو ياطاياُّْ نُ يُ دَطَُةتِ 

اطاداْاِْ دَوَيُتُوَ دَدسدَضةٔ، سةىنُِ دادوَسّ ْةاوخؤّ تايبةُت بةُو َُطةُةُّْ نةُ        ي
ثُيىَْذيِ ًَْىدَوَيُتِ دَياْطشيَتُوَ. ُٖسوَٖا يةُ ٓاطةتِ داَةُصساوَ ًَْىدَوَيُتًًُناْةذا نةُ      
ًَىدَوَيُتًًةُنإ         َّ منىوْةُ بةُ بشديةاسّ دادطةا ْ بُػذاسّ يُ دسوطتهشدِْ دابذا دَنةُٕ، دَنةش

تُوَ بُتايُت ُٓواُّْ ثُيىَْذيًإ بُ سديَظاناِْ بُسثشطًاسيَتًِ ًَْىدَوَيُتِ و دآْإ بةُ  بًَٗٓشيَ
سهىوَُت و دَوَيُتإ و ػًهشدُْوَّ ثُميآْاَُو...ٖتذَوَ ُٖيُ، ُٖسوَٖا ثُميآْاَُ طؼتِ 
فتاساْةُّ نةُ يةُ سديَهخةشاوّ ُْتةُوَ يةُنطشتىوَنإ          ًَىدَوَيُتًًةُنإ و ٓةُو سَد و تايبُتًًُ ْ
و....ٖتذ، دَسدَضٔ. داب وَى طُسضاوَيُنِ ياطاٍ ًَْىدَوَيةُتِ ةيةُِْ باػةِ ُٓوَيةُ نةُ      
سديَظاناِْ ُْسَٔ و قبىَيِ ثًَؼهُوتِٓ بُسدَواّ دَنةُٕ نةُ يُطةٍَُ ثًَذاويظةتًًُناِْ ريةاِْ      
ياطايِ ثشانتًهًذا دَطىجنًَٔ، بَُةّ خُوػُنُّ يُوَدايُ نُ سديَظاناِْ طٓىوسيإ دياس ًًْةُ و  

178سَ ْادياسّ و ًَٖىاػًًُنًإ تًَذايُ.دؤ
 

ياطاْاطةإ بةؤ ديةاسيهشدِْ َاْةاّ سداطةتُقًُّٓ       ثشيٓظًجُناِْ ياطةاّ طؼةتًِ:   .3
ثشيٓظًجُ طؼتًًُناِْ ياطا ُٖوَيًَهِ صؤسيإ داوَ، بَُةّ سداّ طةُسَنِ بةؤ ديةاسيهشدِْ ٓةُّ     

  ُ يةةُ  َُبُطةةتُ ُٓوَيةةُ نةةُ ثشيٓظةةًجُ طؼةةتًًُناِْ ياطةةاو ٓةةُو فُيظةةُفُ طؼةةتًًُّ نةة
نؤََُيطايُنِ دياسيهشاودا ُٖيُ، بُيُنُوَ طشَّ بذات. نُواتُ ثشيٓظًجِ ياطاّ طؼتًِ ٓةُو  
ٓايذياُْيُ نُ يُ بريّ طؼتًذا بؤ بىوٕ )ودىد( ُٖيُ، يإ بؤضىوِْ طؼتًِ ُٖبىوِْ ريإ، يةُ  

نةُ   نؤََُيطايُنِ دياسيهشاودا، نُ دَبًَتُ ٖؤّ َُٖيًَٓذاِْ نؤََُيًَو سديَظاّ ياطةايِ داْةشاو  
وتاسّ نُطُنإ يُو نؤََُيطُيُدا سديَهذَخُٕ. ُٖسبؤيُ ثشيٓظًجُ طؼتًًُناِْ ياطا، ُٓو  179سَد

                                 
  .160: د. عبداذتطم الكطف٘، املصدز الطابل، صبؤ صياتش بشدواُْ .178
،ص 1986د. مس  عبدالطٗد تٍـانٕ، الٍظسٖـٛ العاوـٛ لمكـإٌُ، وٍػـاٚ املعـازف باألضـهٍدزٖٛ،         .179
246-247. 
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سديَظا ياطايًإُْ نُ َُٖيطشّ َاْاّ طؼتِ و ػةًَىَنِ دًٗاًًْةإ ُٖيةُ، نةُ يةُ ياطةاناِْ       
ْاوخؤّ صؤسبُّ دَوَيُتاِْ ثًَؼهُوتىو خىدإ ػاسطتاٌْ ثًَؼهُوتىودا بىوًْإ ُٖيُ، ُٖسوَنى 

ًَىدَوَيُتًةذا ٖةاتىوَ. ُٖسبؤيةُ دَنةشَّ        38يُ َاددَّ  تًِ دادطةاّ دادّ ْ ّ ًْضاَةِ بٓةُسَد
ْاوَسدؤنِ ثشيٓظًجُ طؼتًًُناِْ ياطا يُ ثشيٓظًجُ طؼتًًُناِْ ًْضاَِ ياطايِ ْاوخؤ، يإ يُ 

ثشيٓظةًجُ طؼةتًًُناِْ ياطةا صؤسو     180ثشيٓظًجُ طؼتًًُناِْ ياطاّ ًَْىدَوَيُتِ وَسبطريئَ.
ٕ، ُْٖذيَهًإ ْىوطشاوو ُْٖذيَهًإ ُْْىوطشاوٕ، ُٖياُْ طًُايُنِ طًاطًًإ ُٖيةُ،  َُُٖدؤس

وايةةِ ًَهُضةةبىوِْ  وَى ثشيٓظةةًجِ طةةُسوَسيَتًِ طةةٍُ، يًَهذًانشدْةةُوَّ دَطةةَُةتُنإ، سَد
دَوَيُت بؤ ياطا، ُٖػًاُْ طًُايُنِ ٓابىوسيًإ ُٖيُ، وَى ثشيٓظًجِ ثاسايَضساويِ َىَيهايُتِ 

فُسَاْةُ )وَصيفةُ( نؤََُةيُتًًُنةُّ دَثاسَيضَيةو، ُٖياْةُ طةًُاّ ياطةايِ         تايبُت، ياطةا 
ونؤََُةيُتًًإ ُٖيُ، وَى ثشيٓظًجِ ْابَِ نُغ ثاطاو بُْةُصآًِْ ياطةا بًًََٓتةُوَ، ُٖياْةُ     
ًَىَ           َِ ياطةا بةُخشاثِ بةُناسبًَو، ُٖياْةُ طةًُايُنِ ػة طًُاّ ٓانآاطةايإ ُٖيةُ وَى ْةاب

ًُايُنِ ُٖيُ نُ ثؼو بُ يؤريو يإ طشوػتِ ػةتىَُنُناِْ يةإ   داسدػتًٓإ ُٖيُ، ُٖيُ ط
ااقد الػ٘ دادخىاصّ )ايعذايُ( دَبُطتَِ وَى ثشيٓظًجِ نُطَِ ػتًَهِ ُْبًَو ْاتىاَِْ بًذات )

 181(. ٓآاوا ثشيٓظًجُ طؼتًًُناِْ ياطا سدؤَيِ طشْط دَبًةٓٔ يةُ ريةاِْ ياطةايًذا و    ال ٖعطْٗ
دَٕ و ٖاونةاسّ سديَهخظةتًٓإ دَنةات بةُطىيَشَّ بؤضةىوِْ      ثًَطُّ سديَظاّ ياطايِ ًْؼةإ دَ 

ٓاسداطتُنُسّ دياسيهشاو. دًَبةُدًَهشدِْ ثشيٓظةًجُ طؼةتًًُناِْ ياطةا، وَى طُسضةاوَيُنِ      
ياطاّ ًَْىدَوَيُتِ، دَبَِ طؼتطريبٔ، واتُ دَبَِ ثشيٓظةًجُنإ ٖاوبةُؾ بةٔ يةًَُْىإ ًْضاَةُ      

ذا، َُسز ًًُْ َُٖىو ثشيٓظًجًَهِ ياطايِ ْةاوخؤ  دؤسبُدؤسَناِْ ياطايًذا ُْى يُ دَوَيُتًَه
يُ ضىاسضًَىَّ نؤََُيطاّ ًَْىدَوَيُتًذا دًَبُدَِ بًَو، بَُيهى دَبًَو دًاواصيًُ ُٖيهُيًًُنُّ 
يُبُسضاوبطرييَو، بؤ منىوُْ، يُ طًظتَُِ ياطاّ ْاوخؤدا َُٖىو نُغ بؤّ ُٖيةُ طةهاَة يةُ    

دووََِ داوايُنُ، بةَُةّ يةُ ياطةاّ ًَْىدَوَيُتًةذا      دادطا تؤَاس بهات بُبَِ وَسطشتِٓ ةيُِْ
دَبَِ ةيُُْنإ سداصّ بٔ، ًٓٓذا ثُْا بؤ دادطاّ ًَْىدَوَيُتِ ببُٕ، ُٖسوَٖا وَى طُسضةاوَيُى  

                                 
د.وٍرز الػأٙ، املدخن لدزاضٛ الكإٌُ الٕضـع٘، داز الػـؤُٔ القكااٗـٛ     بشدواُْ:بؤ صياتش ثًَٓاطُ نشدِْ  .180

 ٔوا بعدِا. 196،ص1999،بغداد، 1العاوٛ،ط
د. عبداذت٘ اذتجاشٙ، املدخن لدزاضـٛ العمـًٕ الكإٌٌٗـٛ، ادتـصٞ األٔه، جاوعـٛ الهٕٖـ ،       بؤ صياتش بشدواُْ:  .181
 .493ص ،1972
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يُ ياطاّ ًَْىدَوَيُتًذا دواّ سديَظاّ سديَههُوتٔ و عىسفِ دًَبُدَِ دَبًَو، واتةُ ٖاونةاسَ بةؤ    
هاتُوَ نُ يُواُْيُ يُ سديَظاّ ياطاّ ًَْىدَوَيُتًذا ٖةُبًَو، نةُ   ُٓوَّ ُٓو نَُىنىسديًاُْ ثشد ب

يُواُْيُ يُ َُطُيُيُنذا ُْ سديَظاّ سديَههُوتٔ و ْةُ سيَظةاّ عىسفًُةإ ٖةُبًَو يةُ ياطةاّ       
ًَْىدَوَيُتًذا، منىوُّْ ُٓو ثشيٓظًجاُْ، وَى ثشيٓظًجِ خشاخ بُناسًَٖٓاِْ دَطَُةت، ًُْتجانِ 

اَةةُ ًَْىدَوَيُتًًةةُنإ، قُسَبىونشدْةةُوَ بةةؤ ٖةةُس ثًَؼةةًًَهاسيًُنِ يةةُ وَفةةاداسّ بةةؤ ًًٓتًض
دَنشَّ ثشيٓظًجُ طؼتًًُناِْ ياطا يةُ بةىاسّ ًَْىدَوَيُتًةذا ثةؤئًَ      182ًَْىدَوَيُتِ،....ٖتذ.

: ثشيٓظةًجُنإ بةؤ ضاسَطةُس و ػةًهشدُْوَّ دةؤسّ ثُيىَْذيًةُ       183بهشئَ بةؤ طةَِ ػةًَىَ    
 ثُسوَسوىاصّ و يؤريو و عُدايُتِ طشوػتِ.ًَْىدَوَيُتًًُنإ وَى ثشيٓظًجِ داد

 ُٓو ثشيٓظًجاُّْ نُ ةيُِْ نَُِ دادوَسّ دَطتُبُسدَنُٕ. .1
ثشيٓظًجُ بابُتًًُنإ نُ وَى بَُيطُٕ يةُ ياطةاناِْ ْةاوخؤدا و دَنةشَّ يةُ بةىاسّ        .2

 ًَْىدَوَيُتٌ بُناسبًَٔ.

طةتاًًُْنإ  يُنؤتايًذا ثًَىيظتُ بطىتشَّ نُ ُٓو ثشيٓظةًجُ طؼةتًًاُّْ ُْتةُوَ ػاس   
داًْإ ثًَذاْاوَ، ُٓو ثشيٓظًجُ طؼتًًاُْ دَطشُْوَ نُ يُ ًْضاَُ ياطايًُ طةُسَنًًُناِْ  

  184دًٗاْذا ُٖٕ.
 
 طُسضاوَ ْافُسًًَُنإ  -2

يُ ًْضاَِ بُٓسدَتًِ دادطاّ دادّ ًَْىدَوَيُتًذا ٖاتىوَ نُ يةُ بةاسّ ْةُبىوِْ طُسضةاوَّ     
وَ بؤ سىنُِ دادطانإ و سيَباصّ طُوسَ ياطاْاطةإ يةُ   طُسَنًذا، ُٓوا دادطا دَتىاَِْ بطُسديَتُ

بىاسّ ياطاّ طؼتًِ طُسدُّ ُْتُوَنإ، ُٖسوَٖا ُٓطةُس ةيُْةُ ثًَهٓانؤنةُنإ سداصيبةىوٕ،     
 دادطا دَتىاَِْ بطُسديَتُوَ بؤ ثشيٓظًجُناِْ يُنظاِْ و ويزداِْ.

o  ٕبشدياسّ دادطانا 

بةُ طُسضةاوَيُنِ بَُيطًَُٖٓاْةُوَّ ياطةاّ     بشدياسّ دادطا ًَْىدَوَيُتِ و ًْؼةتًُاًًُْنإ  
ًَْىدَوَيُتِ دادَْشيَو، ويَشداّ ُٓوَّ نةُ بشديةاسو سةىنُِ دادطةا ًَْىدَوَيةُتِ و ْاوخؤيًةُنإ       

                                 
 .209- 206يف الكإٌُ الدٔل٘ العاً، ص ص د. أمحد أبٕ الٕاا، الٕضٗط .182
  .510 -509د. ستىد تمع  الغٍٗى٘، املصدز الطابل، ص ص .183
 .505د. ستىد وٍصٕز الصأٙ، املصدز الطابل، ص .184
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ٖؤيُنُ بؤ دسوطتبىوِْ عىسف، ُٓوا دادوَس و ُْياسَنإ )درَنةإ( دَتةىأْ بةُو ٖؤيةُوَ بةُ      
ْٓاَُو عىسفذا ُْٖاتبًَو، يإ سيَظاو بٓةَُاّ  سديَظايُنِ ياطايِ ًَْىدَوَيُتِ بضأْ نُ يُ ثُميا

تشيإ ىلَ َُٖيًَٓذٔ. ُّٓ بشدياساُْ بُػذاسّ يةُ دسوطةتبىوِْ ياطةاّ ُْْىوطةشاودا دَنةُٕ، تةا       
ُٓودََُّ ُٓسهاَُناِْ ياطاّ طؼتًِ ًَْىدَوَيُتِ بُتةُواوّ دَْىوطةشيَُٓوَ، ٖةُسوَٖا بةؤ     

 َطرييَو.ػًهشدُْوَّ سديَظايُنِ ياطايًؽ نَُيهًإ ىلَ وَسد
 
o  ِبؤضىوِْ ياطاصاْاِْ ًَْىدَوَيُت 

سدؤَيِ ياطاْاطإ يُ بىاسّ يًَهؤَيًُٓوَو تىيَزيُٓوَو ػًهشدُْوَّ ثشيٓظةًح و سديَظةايُناِْ   
ياطاّ ًَْىدَوَيُتًذا طُوسَو بُسضاوَ. ضةىْهُ ياطاْاطةإ ٖاونةاسّ طةُتاْذٕ و ػةًهشدُْوَّ      

اِْ ُٓو بىاسَيإ نشدووَ. يُ ًََةزووّ ٓةُّ   ُٓسهاَُنإ و دؤصيُٓوَّ نَُىنىسدّ و نُيُبُسَن
بىاسَدا ياطاصاِْ صؤسَإ ُٖٕ. يُساطتًذا ياطاّ ًَْىدَوَيُتِ يُطُس ػاِْ ياطاْاطإ ٖاتُطؤسدَّ 
و ثًَؼهُوتىوَ، يُواُْ: طشؤطًؤطِ ٖؤَيُْذّ و بافٓذسؤفِ َُٓيُاِْ نةُ يةُ طةُدَّ سُظةذَدا     

يُ ضةاخِ ْىيَؼةذا، تشيبةٌ و ػةرتؤبِ يةُ       رياوٕ، بًٓهشػؤنِ ٖؤَيُْذّ و ظاتًًِ طىيظشّ و،
 َُٓيُاًْا و ُْٓضيًؤتِ يُ ًٓتايًا و ٓؤثٓٗايِ يُ ًٓٓطًتُساو نايفؤ يُ ُٓسدُْتني.....ٖتذ.

 
 دَسُٓجناّ:

يُ ناتًَهذا نىستُيُنِ ثىختِ ْاطاْذِْ سووناسَ طُسَنًُناِْ ُّٓ نتًَبةُ طةُباسَت بةُ    
تُواوّ ُٓو نتًَباُّْ يُ بُسدَطتذإ ثًَشدطةتِ  ياطاّ طؼتِ ًَْىدَوَيُتِ دَخَُُ سوو، دًا يُ 

بؤ نشاوَ، َُْىيظو وَى وَسطًَشد َاََُيُ يُ طٍَُ بابُتُنإ بهُّ، بَُيهى ُٓطةُس سَوابًَةو وَى   
داُْس َاََُيُّ نشدووَ، ُٖسبؤيُ ويَشداّ طىثامسإ بؤ َُٖىو ُٓو بُسيَضاُّْ ثًَذاضىوُْوَو طُسْر 

نشدّ، يُ َُٖإ ناتذا بُ خؤػشاَيِ و ثًَضآًُْوَ ثًَؼىاصّ يُ و ثًَؼًٓاسو تًَبًًًٓإ ثًَؼهُؾ 
 ُٖس سَخُٓو ثًَؼًٓاصيَو دَنُئ.   
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د. محٗد الطعدٙ، وكدوٛ يف دزاضٛ الكـإٌُ الـدٔل٘ ادتٍـاٟ٘، وطبعـٛ املعـازف،       -20
 .1971بغداد، 
ي املتخـدٚ بـم البكـاٞ ٔاأللغـاٞ يف ضـٕٞ التطـٕزات       د. زجب عبداملٍعي وتٕل٘، األو -21
 .2005الساٍِٛ، 
 .24األزدُ، ص -، عىا2001ُد. زغاد الطٗد، الكإٌُ الدٔل٘ العاً يف ،ٕبْ ادتدٖد،  -22
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، زتمٛ قإٌٌٗٛ ٔضٗاضـٗٛ أنادميٗـٛ اصـمٗٛ، ٖصـدزِا احتـاد حكـٕقٜ نٕزدضـتاُ بـالمغتم         تُساصوو

 .2006، 30 - 29الهٕزدٖٛ ٔالعسبٗٛ، العدد 
عقىاُ عم٘ حطَ، األزِاب الدٔل٘ ٔوظاِسٓ الكإٌٌٗـٛ ٔالطٗاضـٗٛ يف ضـٕٞ الكـإٌُ      -70
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 ثاشكؤى يةكةم

 بةلَيَههامةى نةتةوة يةكطرتووةكان

 يةكةم:ياداشتهامةى بةرايى
يُ ػاسّ فشاْظًظهؤ يةُ   1945/سىصَيشاِْ طاَيِ 26شتىوَنإ يُ بَُيٓٓاَُّ ُْتُوَ يُنط

وّ دَطتُّ ًَْىدَوَيُتِ وارؤ نشاو يُ  نؤتايِ نؤْطشَّ ُْتُوَ يُنطشتىوَناِْ تايبُت بُ ثُيشَد
وّ بٓةُسدَتِ دادطةاّ دادّ    1945ّ تؼشيِٓ يُنَُِ 24 نُوتُ واسّ دًَبُدًَهشدُْوَو ثةُيشَد

 ّ ُّٓ بَُيًَٓٓاَُيُ.ًَْىدَوَيُتًؽ بُ ػًَهِ تُواونُس
ٖةَُىاسَناِْ   1963نةاْىِْ يُنةَُِ   17نؤََُيُّ طؼتِ ُْتةُوَ يةُنطشتىوَنإ يةُ    

نةاْىوِْ يُنةَُِ    31ّ بَُيًَٓاَُدا ُٓجناَذاو، يةُ  61و27و23يُنَُِ يُ طُس َاددَناِْ 
ٖةةَُىاسّ  1965نةةاْىِْ يُنةةَُِ 20خشايةةُ واسّ دًَبُدًَهشدْةةُوَ. ٖةةُسوَٖا يةةُ  1963

 دًَبُدًَبىو. 1968سىصَيشاِْ  12شدو يُ ّ ن109َاددَّ 
بؤ صيادنشدِْ رَاسَّ ُْٓذاَاِْ ُٓجنىوَُِْ ٓاطايؼُ يُ ياصدَ  23َُٖىاسنشدِْ َاددَّ 

يؼذا ٖاتىوَ نُ بشدياسَناِْ ُٓجنىوَُِْ ٓاطايؽ يةُ بابُتةُ   27ُْٓذاَُوَ بؤ ثاْضَ. يُ َادَّ 
ىو(، يةُ ٖةَُىو بابُتةُناِْ تةش بةُ      بة  7ُْٓذاّ دَبًَو)ثًَؼةرت   9سيَهاسيُنإ بُ َسَصاَُْذّ 

بىو( دَبةَِ يُْاوياْةذا دَْطةُناِْ ثًَةٓر ُْٓذاَةُناِْ       7دَْط دَبًَو)ثًَؼرت  9سَصاَُْذّ 
 ُٓجنىوَُِْ ٓاطايؼِ ًَُٖؼُيِ يُ طَُيذا بًَو. 

دا ٖاتُ واسّ دًَبُدًَهشدْةُوَ، ٖةَُىاسنشدِْ بةؤ    1965ٓابِ 31يؽ نُ يُ 61َاددَّ 
 َ ُْٓذاَةُوَ بةؤ    18اِْ ُٓجنىوَةُِْ ٓةابىوسّ و نؤَُةيةُتِ يةُ     صيادنشدِْ رَاسَّ ُْٓةذا

دًَبُدًَبىو، تايبُت بىو بةُ  1973ايًىىل 24ُْٓذاّ. َُٖىاسّ دووََِ َُٖإ َاددَ، يُ 27
 ُْٓذاّ.54َوَ بؤ 27صيادنشدِْ ُْٓذاَاِْ ُٓجنىوَُٕ يُ 
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ُ دَدات ّ طُباسَت بُ بشدطُّ يُنَُِ َُٖإ َاددَ نُ سيَط109َُٖىاسنشدِْ َاددَّ 
نؤْطشَيُنِ طؼتِ ُْٓذاَاِْ ُْتةُوَ يةُنطشتىوَنإ ببُطةرتيَو بةؤ ضاوثًَذاخؼةاْذُْوَ بةُ       

ّ ُْٓذاَإ 2/3بَُيًَٓٓاَُ يُو نات و ػىيَُّٓ نُ نؤََُيُّ طؼتِ بُ صؤسيُّٓ دوو يُطُس طَِ
 و بُ سَصاَُْذّ ْؤ يُ ُْٓذاَاِْ ُٓجنىوَُِْ ٓاطايؽ )ثًَؼرت سُوت بىو( ديةاسّ دَنشيَةو و.  

نُ َُطُيُّ ضةاوطًَشداُْ بةُ تىاْةاّ باْطًَٗؼةتهشدِْ بُطةتِٓ       109بشدطُّ طَِ يُ َاددَّ 
َُٓهؤْطشَيُ يُ خىىل ياصدَيَُِ نؤََُيُّ طؼتِ، يُ طُس ػًَىَّ بٓةُسدَتِ خةؤّ َايةُوَ    
بُتايبُت ٓاَارَنشدِْ بؤ )سَصاَُْذّ سُوت يُ ُْٓذاَاِْ ُٓجنىوَُِْ ٓاطايؽ( نةُ ثًَؼةرت   

و ُٓجنىوَُِْ ٓاطايؽ بشدياسّ يةُّ ضُػةُٓيإ بةؤ ٓةُّ بشدطُيةُ يةُ دَوسَّ       نؤََُيُّ طؼتِ 
 وَسطشتبىو.1955ياصدَيُّ يُ طاَيِ 

 

 ديباجة
 ًَُُٓ طُةِْ ُْتُوَ يُنطشتىوَنإ

 طشتىوَاُْتُ ُٓطتؤّ خؤَإ 
ُْوَناِْ ٓايًٓذَ يُ ُْٖاَُتِ دُْط ٓاصاد بهُئ نُ يُ ًَاُّْ يةُى ْةُوَدا دوو دةاس     

 ُٓطتَُُ وَطف بهشيَو بُطُس َشؤظايُتِ داٖات،  دَيطشاِْ نُ
تًةُناِْ َةشؤظ و بةُ  ػةهؤَُْذّ تةاى و          َّ باوَسدميةإ بةُ َافةُ بُٓسَد ُٖسوَٖا طُسيُْى
ضاسَْىوطِ دووثات دَنُيُٓوَ يُ طٍَُ ٓةُوَؾ نةُ ثًةاوإ و ٓافشَتةإ و ُْتةُوَنإ طةُوسَو       

 بطىونًإ َافِ يُنظاًْإ ُٖيُ،
وٕ بهُيُٓوَ نُ دَنشَّ يُ طايُيذا دادوَسّ بُسدُطتُ بهةُئ  ُٖسوَٖا ُٓو باسودؤخُ سو

و سيَض بطشئ يُو ثابُْذياُّْ نُ يُ ثُميآْاَُنإ و طُسضاوَناِْ تشّ ياطةاّ ًَْىدَوَيةُتِ   
 ثُيذا دَبَِ .  

ُٖسوَٖا خؤػٓىودّ نؤَُةيُتِ بُسَوثًَؽ ببُئ، ٓاطةتِ ريةإ يةُ نةُؾ و ُٖوايةُنِ      
 ُوَ. ٓاصادّ يُباسدا بُسصبهُيٓ

 يُ ثًَٓاو ُّٓ ٓاَاجناُْػذا وَ خؤَإ طشتىوَ نُ:
 بُ طًإ يًَبىوسدَبني و، يُ ٓاػتِ و دساوطَِ باػًذا بُيُنُوَ بزئ،
 بؤ ثاساطتِٓ ٓاػتِ و تُْايِ ًَْىدَوَيُتِ ًَٖضَنامنإ يُنبخُئ،

   ٖ ًَةضّ  دَطتُبُسّ سَصاَُْذميإ بؤ ثشيٓظًجِ دياسيهشاوو ثالِْ ثًَىيظتِ بةؤ بهةُئ نةُ َ 
 طُسباصّ تُْٗا دَبَِ بؤ بُسرَوَْذّ ٖاوبُؾ بُناسبًَٗٓني،
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ٓاَشاصَ ًَْىدَوَيُتًُنإ بؤ خؤػٓىودّ ناسوباسّ ٓابىوسّ و نؤَُةيُتِ َُٖىو طُةٕ 
 بُ ناسبًَٗٓني،

 بشدياسَاْذا  نؤػؼُنامنإ يُنبخُئ بؤ بُديًَٗٓاِْ ُّٓ ٓاَاجناُْ،
دَطتِ ْىيَُٓسَناًْإ نُ يُ ػاسّ فشاْظًظةهؤ  ُٖس بؤيُ سىنىَُتُ دًادًانامنإ يُ طُس 

بَُيطُّ سيَطُثَذساوّ َُسز سيَهًًةإ ثًَؼهُػةهشدوووَ نؤبىوْةُوَو، بةؤ ٓةُّ بَُيًَٓٓاَُيةُّ       
ُْتُوَ يُنطشتىوَنإ سَصاَُْذيًإ ْىاْذ و، بُ ٖؤيُوَ داَُصساوَيُنِ ًَْىدَوَيُتًًإ بُ ْةاوّ  

 ُْتُوَ يُنطشتىَنإ داَُصساْذ.  
 

 كةم: مةبةشت و ثريهصيجةكانى بةشى ية
 1م

 َُبُطتُناِْ)ٓاَاجنُناِْ( ُْتُوَ يُنطشتىوَنإ بشيتني يُ:
ثاساطتِٓ ٓاػتِ و تُْايِ ًَْىدَوَيُتِ، بؤ بُديًَٗٓاِْ ُّٓ َُبُطةتُؾ دَطةتُّ    -1

طُطشتٔ يُو ٖؤناساُّْ َُتشطةني بةؤ طةُس     سيَىػىيَِٓ ٖاوبُػِ ناسا دَطشيَتُ بُس بؤ 
ىوتهشدِْ ناسَ دورَٓهاسيُنإ و ُٖس ػةًَىَيُنِ تةشّ   تًَهةذاِْ    ٓاػتِ، ُٖسوَٖا طُسن

ٓاػةةتِ، ثُْادَباتةةُ بةةُس ٓةةاَشاصّ ٓاػةةتًاُْ، بةةُطىيَشَّ ثشيٓظةةًجُناِْ داد و ياطةةاّ    
ًَْىدَوَيُتِ، بؤ ضاسَطُسنشدِْ ْانؤنًُ ًَْىدَوَيُتًُنإ نُ دَبًَتُ ٖؤّ تًَهذاِْ ٓاػتِ يإ 

 يُنالنشدُْوَّ ْانؤنًُنإ.
ذاِْ ثُيىَْذٍ دؤطتاُْ يُ ًَْىإ ُْتُوَنإ يُ طةُس بٓةَُاّ سيَضطةشتٔ يةُو     طُػُثًَ -2

ثشيٓظًجُّ نُ دَيُوَّ بُ يُنالنشدُْوَّ َافُناِْ ًَْىإ طُةٕ بُوَبٌَ نةُ ٖةَُىوإ َةافِ    
ضاسَْىوطِ خؤيإ ُٖيُ، ُٖسوَٖا طشتُٓ بُسّ ُٓو سيَىػىيَٓاُّْ نُ بةؤ تؤنُةُنشدِْ ٓاػةتِ    

 طؼتِ طىجناوٕ.

ٓاِْ ٖاسيهاسّ ًَْىدَوَيُتِ بؤ ضاسَطُسّ ٓةُو َُطةُيُ ًَْىدَوَيُتًاْةُّ نةُ     بُديًَٗ -3
سووّ ٓابىوسّ و نؤَُةيُتِ و سؤػٓبريّ و َشؤظايةُتًًإ ُٖيةُ، ٖةُسوَٖا بةؤ بةًَُٖضنشدِْ      
سيَضطشتِٓ َافُناِْ َشؤظ و ٓاصاديًُ بُٓسدَتًُناِْ خَُيو بُ طؼتِ و ٖاْذإ يُ طُس َُُٓ بةُ  

 اصّ سَطُص يا صَإ يا ٓايني و بَِ دًاواصّ ًَْىإ ثًاوإ و ٓافشَتإ.سَٖايِ بُ بَِ دًاو

بةةُناةًَٖٓاِْ ٓةةُّ دَطةةتُيُ وَى طُسداضةةاوَ بةةؤ َُٖاٖةةُْطِ و ٓاساطةةتُنشدِْ   -4
 ناسوباسّ ُْتُوَنإ بؤ بُسَو دَسنهشدٕ بُ ٓاَاجنُ ٖاوبُػُنإ. 
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 2م 
ّ يُ َاددَّ يُنذاباطهشإ بةُ  دَطتُو ُْٓذاَاِْ ناسدَنُٕ بؤ بُ ديًَٗٓاِْ ُّٓ ٓاَاجناُْ

 طىيَشَّ ُّٓ ثشيٓظًجاُّْ خىاسَوَ:
 ُّٓ داَُصساوَيُ يُ طُس ثشيٓظًجِ يُنظاِْ طُسوَسيَتِ َُٖىو ُْٓذاَاِْ بًٓات ْشاوَ. -1
بؤ ُٓوَّ َُٖىو ُْٓذاَإ دَطتُبُسّ َاف و باػًُناِْ ُْٓذاًََتِ بهُٕ بُ ًُْت  -2

 ِ ُّٓ بُ َيًَٓٓاَُيُ دًَبُدًَذَنُٕ.ثانًًُوَ ثابُْذبىوُْناِْ طُس ػاًْإ بُ ثًَ

َُٖىوُْٓذاَإ بُ ٓاَشاصّ ٓاػتًًاُْ نًَؼُناًْإ يُنالدَنُُْوَ بُ ػةًَىَيُى نةُ    -3
 ٓاػتِ و تُْايِ و دادّ ًَْىدَوَيُتِ سووبُسدووّ َُتشطِ ُْبًَتُوَ.

ػُ بُ بةُناسًَٖٓاِْ ًَٖة   -4 ض ْابَِ ًٖ  ُْٓذاًََو يُ ثُيىَْذيُ ًَْىدَوَيُتًُناًْإ ُٖسَد
بهُٕ يإ در بُ طاغًََُِ خاى و طةُسبُخؤيِ طًاطةِ ٖةُس دَوَيةُتًَو يةإ ثةُْا بةؤ ٖةُس         

 ( ُْطىجنًَٔ.اَاجنُناِْ )ُْتُوَ يُنطشتىوَنإػًَىَيُى ببُٕ  نُ يُ طٍَُ ٓ

ٖةةَُىو ُْٓةةذاَإ ضةةِ يةةُ تىاْاياْةةذا بًَةةو ٖاسيهةةاسّ ثًَؼهُػةةِ ُْتةةُوَ    -5
َّ ٓةُّ بةُ َيًَٓٓاَُيةُ ٓةُجناَِ بةذات،      يُنطشتىوَنإ بهُٕ يُ ُٖس ناسيَو نُ بُ طىيَش

ُٖسوَٖا ْابَِ ياسَُتِ ًٖ  دَوَيُتًَو بذَٕ نُ ُْتُوَ يُنطشتىوَنإ سيَىػىيََِٓ سيَطشتٔ و 
 طُنىتهشدِْ بُساَبُس وَسدَطشيَو.

دَطتُناس دَنات بؤ ُٓوَّ دَوَيُتاِْ ْآُْذاّ بُ ُْٓةذاصَّ ٓةُوَّ نةُ ثًَىيظةتِ      -6
 ىدَوَيُتًًُ بُّ ثشيٓظًجاُْ ثابُْذ بٔ.ثاساطتِٓ ٓاػتِ و تُْايِ ًَْ

يُّ بَُيًَٓٓاَُيُدا ػتًَو ًًُْ نُ سيَطُ بذاتُ )ُْتُوَ يةُنطشتىوَنإ( نةُ دَطةو     -7
خباتُ ُٓوناسوباساُّْ نُ تايبُتِ دَطُةتِ ْاوخؤيِ دَوَيُتأْ، ُٖسوَٖا ػتًَو ًًُْ نُ ببًَتُ 

نُِ ٓةُّ ياطةايُ ضاسَطةُس ببًَةو،     ُٓوَّ ُْٓذاَإ ُّٓ َُطُةُْ خبُُْ سوو بؤ ُٓوَّ بُ سةى 
ْاػبًبَو ُّٓ ثشْظًجُ سيَطُ بطشيَو يُ دًَبُدًَهشدِْ ُٓو سيَىػىيَُٓ طُسنىتهاسياُّْ نةُ يةُ   

 بُػِ  سُوتَُذا ٖاتىوَ.
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 بةشى دووةم: ئةنداميَتى 
 3م

ُْٓذاَاِْ بُٓسدَتِ ُْتُوَ يُنطشتىوَنإ ُٓو دوَيُتإُْ نةُ بُػةذاسّ نةؤْطشَّ ُْتةُوَ     
وّ دَطتُّ ًَْىدَوَيُتِ يُ طإ فشاْظًظةهؤ، نةُ واروو   يُنطشت ىوَناًْإ نشد بؤ داْاِْ ثُيشَد

، ُٖسوَٖا ُٓو دَوَيُتاُّْ نُ يةُ  110ساطتاٌْ ُّٓ بَُيطُْاَُيإ نشدووَ بُ طىيَشَّ َاددَّ 
ًُٓةضا نةشد، نةُ ٓةُّ     1942ّ نةاْىِْ دووََةِ   1ثًَؽ يًَذواِْ ُْتُوَ يُنطشتىوَناًْإ يُ 

 يُيإ ًُٓضاو ساطتإ نشدووَ.بَُيًَٓٓاَُ
 4م

ُْٓذاًََتِ يُ ُْتُوَ يُنطشتىوَنإ  يةؤ ٖةَُىو ٓةُو دَوَيُتاُْيةُ نةُ ٓةاسَصووّ        -1
ٓاػتًًإ ُٖيُو، بُّ بَُيًَٓٓاَُيُؾ ثابُْذ دَبٔ، نُ دَطتُ واّ دَبًًَٓةو تىاْةاو ٓاسَصوويةإ    

 ُٖيُ ُّٓ ثابُْذبىوْاُْ دًَبُدًَبهات.
تًَو بؤ ُْٓذاًََتِ يُ ُْتُوَ يُنطشتىوَنإ بُ بشدياسّ سَصاَُْذّ يُ طُس ُٖس دَوَيُ -2

 نؤََُيُّ طؼتِ يُ طُس ساطجاسدَّ ُٓجنىوَُِْ ٓاطايؽ دَبًَو. 

 5م
بؤ نؤََُيُّ طؼتِ ُٖيُ نُ ُْٓذاًََتِ ُٖس دَوَيُتَِ بىَطتًََِٓ نُ ُٓجنىوَُِْ ٓاطةايؽ  

نشدُْ َافُناِْ ُْٓةذاًََتِ  ناسيَهِ ًَُْٖؼنت و طُسنىتهشدِْ يُ بَُبُس وَسطشتىوَ، يُ ثًادَ
و باػًُناِْ، َُُٓؾ يُطُس ساطجاسدَّ ُٓجنىوَُِْ ٓاطايًؽ، ُٖسوَٖا ُٓجنىوَُِْ ٓاطايؽ 

 دَتىاَّْجًادَنشدِْ ُٓو َاف و باػًاُْ بؤ ُٓو ُْٓذاَُ بطُسديًََٓتُوَ. 
 6م

ؼةًًَهشد  ُٓطُس ُْٓذاًََهًُ ُْٓذاَاِْ ُْتُوَ يُنطشتىوَنإ ثشيٓظًجًَهِ يُ بَُيًَٓٓاَُ ثًَ
 ُٓجنىوَُِْ طؼتِ يُ طُس ساطجاسدَّ ُٓجنىوَُِْ ٓاطايؽ دَتىاَِْ دَسّ بهات.
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 بةشى شيَيةم: لقةكانى دةشتة
 7م

 ُّٓ دَطتاُّْ خىاسَوَ يكُ طُسَنًُناِْ ُْتُوَ يُنطشتىوَنإ ثًَو ديَٓٔ: -1
 نؤََُيُّ طؼتِ،     
 ُٓجنىوَُِْ ٓاطايؽ،    
 ُةيُتِ،ُٓجنىوَُِْ ٓابىوسّ و نؤَ    
 ُٓجنىوَُِْ ساطجاسدٕ،    
 دادطاّ دادّ ًَْىدَوَيُتِ،    
 طهشتاسيُت.    
ًَٓٓاَُيةةُ دَنشَيةو ٖةُس يكًَهةِ تةشّ ْاطةةُسَنِ          -2 بةُ طةىَيشَّ سىنُةُناِْ ٓةُّ بَُي

 دايُصسيَٓشيَو.
 

 8م
و  طةٓىوس داسنةشدٕ دَطتًٓؼةاْهشدِْ ثًةاو     ؤُْتُوَ يُنطشتىوَنإ ًٖ  نؤتًَو داْاًَْو ب

َت بؤ بُػذاسيبىوٕ بُ ُٖس خاطًُتًَو بًَو بةُ ػةًَىَيُنِ يُنظةإ يةُ يكةُ طةُسَنِ و       ٓافش
 ْاطُسَنًُناِْ. 
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 بةشى ضوارةم: كؤمةلَةى طشتى
 ثيَكويَهانى

 9م
 نؤََُيُّ طؼتِ يُ َُٖىو ُْٓذاَاِْ ُْتُوَ يُنطشتىوَنإ ثًَو ديَو. -1
 ُسّ صياتش ُٖبًَو.ْابًَو ًٖ  ُْٓذاًََو يُ نؤََُيُّ طؼتِ يُ ثًَٓر ْىيَٓ  -2

 وَصيفُناِْ نؤََُيُو دَطُةتُناِْ
 11م

بؤ نؤََُيُّ طؼتِ ُٖيُ طفتىطؤ يُ طُس ٖةُس َُطةُيُيُى يةإ باسيَةو يةُ ضىاسضةًَىَّ       
بَُيًَٓٓاَُدا يإ تايبُت بُ دَطُةتُناِْ يكًَو يُ يكُنإ يإ وَصيفُناِْ نُ تًايةذا ٖةاتىوَ   

دا ٖةاتىوَ ُْٓةذاَاِْ دَطةتُ يةإ     12ُ َاددَّ بهات. ُٖسوَٖا بؤّ ُٖيُ نُ دطُ يُوَّ ي
 ُٓجنىوَُِْ ٓاطايؽ يإ ُٖسدووونًإ ساطجًَشٕ نُ يُّ بابُت و َُطُةُْدا دَيبًٓٔ. 

 
 11م 

بؤ نؤََُيُّ طؼتِ ُٖيُ نُ بٓؤسديَتُ ثشيٓظًجُناِْ طؼتِ ٖاسيهاسّ يُ ثاساطةتِٓ   -1
نُ ثُيىَطةنت بةُ ضةُى داَةاَيني و      ٓاػتِ و تُْايِ ًَْىدَوَيُتِ يًَُاُْياْذا ُٓو ثشيٓظًجاُّْ

سيَهخظتِٓ ثشدضُنِ، ُٖسوَٖا بؤّ ُٖيُ سطجاسدَناِْ طُباسَت بُّ ثشيٓظًجاُْ بؤ ُْٓذاَإ و 
 يإ ُٓجنىَُِْ ٓاطايؽ يإ ُٖسدوونًإ ثًَؼهُؾ بهات. 

بؤ نؤََُيُّ طؼتِ ُٖيُ طفتىوطؤّ ُٖسَُطُيُيُى بهات نةُ ثُيىَْذيًةُنِ يةُ     -2
تُْايِ ًَْىدَوَيُتِ ُٖيُ نُ يُ ةيُٕ ُٖس ُْٓذاًََو يُ ُْٓذاَةُناِْ   طٍَُ ثاساطتِٓ ٓاػتِ و

ُْتُوَ يُنطشتىوَناُْوَ يإ ُٓجنىوَُِْ ٓاطايؽ يإ دَوَيُتًَو نُ ُْٓةذاّ ًًْةُ بةُ طةىيَشَّ     
بةؤّ ُٖيةُ دطةُ يةُوَّ يةُ َةاددَّ        –بؤّ ٖاتبًَو، ُٖسوَٖا  35بشدطُّ دوو يُ َاددَّ 

اِْ تايبُت بُو َُطُةُّْ نُ ثُيىَطةتُ بةُ دَوَيُتُنةُ  يةإ     ساطجاسدَن –دواصدَدا ٖاتىوَ 
دَوَيُتِ خاوَٕ َُبُطو يإ بؤ ُٓجنىوَُِْ ٓاطايؽ يإ بةؤ ٖةُسدوونًإ ثًَؼةهُؾ بهةات.     
َُٖىو ُٓو َُطُةُّْ نُ ثًَؼرت باطهشإ نُ ثًَىيظتُ بؤيإ ناسيَةو ٓةُجناّ بةذسيَو، دَبًَةو     

 سَواُّْ ُٓجنىَُِْ ٓاطايؼِ بهات. نؤََُيُّ طؼتِ ثًَؽ يإ دواّ باطهشدِْ

بؤنؤََُيُّ طؼتِ ُٖيُ نُ ٓاوسدّ ُٓجنىوَُِْ ٓاطايؽ يُو باساُّْ نةُ ٓاػةتِ و     -3
 تُْايِ ًَْىدَوَيُتِ دَخُُْ َُوتشطًُوَ  يُ ٓاسداطتُ بهات .
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دَطُةتُناِْ نؤََُيُّ طؼتِ نُ يُّ َاددَدا ٖةاتىوٕ يةُ طةُساثاّ َةاددَّ دَ      -4
 طٓىوسداس ْانات.

 12م
تًَو ُٓجنىوَُِْ ٓاطايؽ، َُٖيذَطتًَو بُو ُٓسناُّْ تايبُتُ بُ نًَؼةُيُى يةإ   نا -1

َُٖيىيَظتًَههُ يُّ بَُيًَٓٓاَُيُدا ٖاتىوَ، ُٓوا بؤ نؤََُيُّ طؼتِ ًًُْ ٖةً  ساطةجاسدَيُنِ   
 تًبُت بُّ نًَؼُيُ ثًَؼهُؾ بهات تُْٗا ُٓطُس ُٓجنىوَُِْ ٓاطايؽ داواّ يًَبهات.

نؤََُيُّ طؼةتِ  يةُ     –َصاَُْذّ ُٓجنىوَُِْ ٓاطايؽ بُ س –طهشتًَشّ طؼتِ  -2
َُٖىو خىيًَو يُ خىويُناِْ بُطتِٓ ٓاطاداسدَناتُوَ بُ َُٖىو ُٓو َُطُةُّْ نُ ثُيىَطتُ 
بُ ثاساطتِٓ  ٓاػتِ و تُْايِ ًَْىدَوَيُتِ  نُ دًَِ بايُخِ ُٓجنىوَُِْ ٓاطايؼةُ، ٖةُسوَٖا   

ِ)ُْتُوَ يُنطشتىوَنإ( دَناتُوَ نةاتَِ نؤََُيةُّ   ٓاطاداسّ دَناتُوَ يإ ٓاطاداسّ ُْٓذاَاْ
طؼتِ يُ خىوىل بُطتًٓذا ُْبًَو، بُ ٖؤّ ُٓجنىوَُِْ ٓاطايؽ بُ بؤضةىوِْ ٓةُو َُطةُةُْ    

 ُٖس يُ طٍَُ بُ نؤتايًجًًََٗٓاِْ.

 13م 

 نؤََُيُّ طؼتِ  تىيَزيُٓوَ ٓاَادَ دَنات و بُ ساطجاسدَ دَسدَضًَو بُ َُبُطتِ: -1
ثةاِْ طًاطةِ و ٖاْةذاِْ ثًَؼةهُوتِٓ      طُػُثًَذاِْ ٖاسي - أ هاسّ ًَْىدَوَيُتِ يةُ طؤسَد

 ساطتُوخؤّ ياطاّ ًَْىدَوَيُتِ وتؤَاسنشدِْ،
طُػُثًَذاِْ ٖاسيهاسّ ًَْىدَوَيُتِ يُ بىاسَناِْ ٓابىوسّ و نؤَُةيُتِ و سؤػٓبريّ  - ب

ديًةُ  و صاْظتِ و تُْذسوطتِ، ُٖسوَٖا ياسَُتِ دإ بةؤ بةُديًَٗٓاِْ َافةُناِْ َةشؤظ و ٓاصا    
بُٓسدَتًُناِْ بؤ َُٖىو خَُيو بُ بَِ دًاواصّ يُ ًَْىاًْاْذا بُ ٖؤّ سَطُص و صَإ و ٓايني و بَِ 

 دًاواصّ يُ ًَْىإ ثًاوإ و ٓافشَتإ.

ناسَناِْ تشّ نؤََُيُّ طؼتِ و وَصيفةُناِْ و دَطةُةتُناِْ تةشّ تايبةُت بةُو       -2
 ْؤو دَّ ُّٓ بَُيًَٓٓاَُيُدا ٖاتىوٕ.  َُطُةُّْ يُ بشدطُّ ثًَؼىو)ب(دا  ٖاتىوٕ يُ بُػُناِْ

 14م

يُ طٍَُ وَ بُسضاوطشتِٓ سىنُُناِْ َاددَّ دواصدَدا، بؤ نؤََُيُّ طؼتِ ُٖيُ نُ  -3
ُٖس سيَىػىيًََٓو بؤ يُنالنشدُْوَّ ُٖس َُٖيىيَظتظَو بطشيَتُ بُس، ٖاتُٓ ٓةاساّ ٖةُس ضةؤًَْو    

َُيىيَظةتُ صيةإ بةُ خؤػةطىصَساِْ     بًَو، يُنالنشدُْوَيُنِ دسوطو ُٖس ناتَِ بًِٓ نُ ُّٓ ٖ
ًَةو دَدات، يةُ ْةاو          ًَةىإ ُْتةُوَنإ ت ًًََٓو يإ سيةضّ ثُيىَْةذّ دؤطةتاُّْ ْ طؼتِ  دَطُي
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َُٓاُْدا ُٓو َُٖيىيَظتاُْ دَطشيَتُوَ نُ ثُيذابىوٕ يُ ًَاُّْ ثًَؼًًَهشدِْ سىنُةُناِْ  ٓةُّ   
 َنإ و ثشيٓظًجُناًُْتِ.  بَُيًَٓٓاَُيُ نُ سووْهُسَوَّ  ٓاَاجنُناِْ ُْتُوَ يُنطشتىو

 15م
نؤََُيُّ طؼتِ ساثؤستِ طاةُْ و ِٖ تشّ تايبُت يُ ُٓجنىَُِْ ٓاطايؽ وَسدَطشيَةو   -1

و يًًَإ دَسدواَِْ ، ُّٓ ساثؤستُ بُياًَْو  يُ طُس ُٓو سيَىػىيَٓاُّْ نةُ ُٓجنىوَةُِْ ٓاطةايؽ بةؤ     
 شتىوًُْ بُس دَطشيَتُ خؤّ.  ثاساطتِٓ ٓاػتِ و تُْايِ ًَْىدَوَيُتِ بشدياسّ يًَذاوٕ يإ ط

نؤََُيُّ طؼتِ ساثؤست يُ يكُناِْ تةشّ ُْتةُوَ يةُنطشتىوَنإ وَسدَطشيَةو و       -2
 يًًَإ دَسدواَِْ.

 16م
نؤََُيُّ طؼتِ ُٓو ُٓسناُْ دَطو بُناسدَبَِ نُ بُ طىيَشَّ بُػُناِْ دواصدَو طةًَضدَّ  

ُ ْاو َُٓاُْؾ ساطتاْذٕ يُ طةُس  تايبُت بُ طًظتَُِ ساطجاسدَّ ًَْىدَوَيُتِ بؤّ داْشاوَ، ي
 سيَههُوتٓٓاَُناِْ ساطجاسدٕ بؤ ُٓو ػىيَٓاُّْ  نُ بُ ثًَطُّ طرتاتًزّ دادَْشئَ.

 
 17م

 نؤََُيُّ طؼتِ يُ ًَضاًُّْ دَطتُ دَسدواَِْ و ساطتاْذِْ يُ طُس دَنات. -1
ُْٓذاَإ تًَطىوِْ دَطتُنُ وَخؤ دَطشٕ بُ طىيَشَّ ٓةُو سيَزَيةُّ نةُ نؤََُيةُّ       -2

 ؼتِ بشدياسّ يًَذَدات.ط
نؤََُيُّ طؼتِ يُ ُٖس باسيَهِ داسايِ يإ ثُيىَطو بُ بىددُ يُ طٍَُ ٓاراْظُناِْ  -3

ٓاَارَيإ ثًَهشاوَ دَسدواَِْ. ساطتاْذِْ يُ طُس دَنات و بىددُّ  57تايبُمتُْذ نُ يُ َاددَّ 
 ُؾ بهات.  بُسديَىَبشدُْ ُٓو ٓاراْظاُْ ديشاطُ دَنات بؤ ُٓوَّ ساطجاسدَناِْ ثًَؼه

 
 دةنطدان

 18م
 َُٖىو ُْٓذاًََو يُ )ُْتُوَ يُنطشتىوَنإ( يُى دَْطِ يُ نؤََُيُّ طؼتِ دَبًَو. -1
ّ ُْٓةذاَاِْ  2/3نؤََُيُّ طؼتِ يُ بابُتُ طؼتًًُناْذا بشدياسَناِْ بةُ صؤسيٓةُّ    -2

     ِ  ٓاَادَبىوّ نُ يُ دَْطذإ بُػذاسٕ  دَسدَنات. ٓةُّ بابُتاْةُ دَطشيَتةُ خةؤ: ساطةجاسدَناْ
تايبُت بُ ثاساطتِٓ ٓاػتِ و تُْايِ ًَْىدَوَيةُتِ، َُٖيبةزاسدِْ ُْٓذاَةُ ْاًَُٖؼةُيًُناِْ     
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ُٓجنىوَُِْ ٓاطايؽ ، َُٖيبزاسدِْ ُْٓذاَاِْ ُٓجنىوَُِْ ٓابىوسّ و نؤَُةيُتِ، َُٖيبزاسدِْ 
ُ و، سَصاَُْذّ ي 86ُْٓذاَاِْ ُٓجنىوَُِْ ساطجاسدٕ بُ طىيَشَّ بشدطُّ يُنُّ)ز( يُ َاددَّ 

طُس ُْٓذاَاِْ ْىَّ يُ )ُْتُوَ يُنطشتىوَنإ( وَطتاِْ ٓاْذاًََو يُ ثًةادَنشدِْ َافةُناِْ   
ُْٓذاًََتِ و طىود وَسطشتٔ يُ باػًُناِْ، دَسنشدِْ ُْٓذاَإ، ُٓو بابُتاُّْ تايبُتُ بةُ سٍَ  

 سؤيؼتِٓ طًظتَُِ ساطجاسدٕ و، بابُتُناِْ تايبُت بُ بىددُ. 

يُ ْاو َُُٓؾ دياسيهشدِْ ُٓو بابُتُ صياداُّْ تش نُ  –ِ تش بشدياسَنإ يُ بابُتُناْ  -3
بةُ صؤسيٓةُّ ُْٓةذاَاِْ ٓاَةادَبىو      –ُٖيةُ   2/3بؤ بشدياس يُطُسداِْ ثًَىيظتِ بُ صؤسيُّٓ 

 بُػذاس يُ دَْطذإ دَسدَضًَو.

  19م 
ُْٓذاَِ ُْتُوَ يُنطشتىوَنإ نُ يُ داِْ ثؼهِ ٖاوبُػِ داسايِ يُ دَطةتُ دوانةُويَو   

دَْطذاِْ يُ نؤََُيُّ طؼتِ ْآًًَََو ُٓطُس بشَد دوانُوتُٓنُ يُنظإ بًَو بةُ بةُٖاّ    َافِ
ُٓو بُػذاسيُّ نُ يُ دوو طاَيِ ثًَؼىو يإ صياتش يُ طُسيُتِ، يةُ طةٍَُ ُٓوَػةذا نؤََُيةُّ     
طؼتِ بؤّ ُٖيُ سيَطُ بُو ُْٓذاَُ بذات بؤ دَْطذإ ُٓطُس قُْاعُتِ بُوَ ًَٖٓا نةُ ْةُداِْ   

 َيُ ٖؤناسيَهُ نُ ةّ ُْٓذاَُنُ ؾ قبىٍَ ًًُْ.    ُٓو ثاس
 

 

 ريَكارةكان
 21م

نؤََُيُّ طؼتِ  يُ خىىل ٓاطايِ و طاةُّْ تايبُتذا بُ طىيَشَّ ثًَىيظةتِ نؤدَبًَتةُوَ.   
طهشتًَشّ ُْتُوَ يُنطشتىوَناًْؽ يُ طُس داواّ ُٓجنىوَُِْ ٓاطايؽ يإ صؤسيُّٓ ُٓمنذاَاِْ 

 اْطًَٗؼتِ نؤبىوُْوَّ تايبُت دَنشيَو.)ُْتُوَ يُنطشتىوَنإ( ب
 21م

َِ و، بةؤ ٖةُس دَوسَيةُنِ بُطةنت          نؤََُيُّ طؼتِ طُةَيُ ْاَةُّ سيَهةاسّ خةؤّ دادَْة
 طُسؤنًَو َُٖيذَبزَيَشيَو.

 22م 
بؤنؤََُيُّ طؼتِ ُٖيُ يُو يكُ ْاطُسَنًاُْ دايُصسيًََٓو نةُ بةُ ثًَىيظةتِ دَصاْةَِ بةؤ      

 دًَبُدًَهشدِْ ُٓسنُناِْ.
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 ثيَهجةم: ئةجنوومةنى ئاشايش بةشى
 ثيَكويَهانى

 33م
ُٓجنىوَُِْ ٓاطايؽ يُ ثاْضَ ُْٓذاَِ ُْتُوَ يُنطشتىوَنإ ثًَو ديَو، نؤَاسّ ضني  -1

و، فُسَْظاو، يُنًَتِ نؤَاسَ طؤػًايًظتُناِْ طؤظًُت)سوطةًا( و، ػاْؼةًِٓ يةُنطشتىوّ    
ِ َُٓشيها ُْٓةذاِْ ًَُٖؼةُيني   بُسيتاًْاّ طُوسَو ًَٓشيُْذاّ طُسوو، وياليُتُ يُنطشتىوَناْ

تًًَذا. نؤََُيُّ طؼتِ دَ ُْٓذاَِ تش يُ ُْتُوَ يةُنطشتىوَنإ َُٖيذَبةزيَشيَو نةُ ُْٓةذاَِ     
ْاًَُٖؼُيِ دَبٔ يُ ُٓجنىوَُْذا. يُ َُػذا بُ ػًَىَيُنِ تايبُت و يُ ثًَؽ َُٖىو ػتًَهذا 

اػتِ و تُْايِ ًَْىدَوَيُتِ و سَضاوّ بُػذاسّ ُْٓذاَاِْ ُْتُوَ يُنطشتىوَنإ يُ ثاساطتِٓ ٓ
 ٓاَاجنُناِْ تشّ دَطتُدا دَنشيَو، ُٖسوَٖا سَضاوّ دابُػبىوِْ دىطشافِ يُنظإ دََشيَو. 

ُْٓةةذاَاِْ ْاًَُٖؼةةُيِ بةةؤ َةةاوَّ دوو طةةاٍَ َُٖيذَبةةزيَشسئَ، بةةُةّ يةةُ يُنةةُّ   -2
ايؽ يُ ياصدَ َُٖيبزاسدِْ ُْٓذاَاِْ ْاًَُٖؼُيِ دواّ صيادنشدِْ ُْٓذاَاِْ ُٓجنىوَُِْ ٓاط

ُْٓذاَُوَ بؤ ثاصدَ، دوو يُ ضىاس صيادنشاوَنُ بةؤ َةاوَّ يةُى طةاٍَ َُٖيذَبةزيَشدسئَ و، ٓةُو       
 ُْٓذاَُّ نُ َاوَّ تُواو دَبًَو ْانشَّ يُنظُس دووباسَ َُٖيبزيَشسيَتُوَ.

 َُٖىو ُْٓذاًََو يُ ُٓجنىوَُِْ ٓاطايؽ يُى ْىيَُٓسّ دَبًَو. -3

 
 و دةشةآلتةكانى وةزيفة

 24م
ؤ ُٓوَّ ناسَناِْ ُْتُوَ يُنطشتىوَنإ خًَشاو ناسابًَةو، ُْٓةذاَاِْ ٓةُّ دَطةتُيُ     ب -1

ناسّ طُسَنِ ثاساطتِٓ ٓاػتِ و تةُْايِ ًَْىدَوَيةُتِ دَخُْةُ ثةاٍَ ُٓجنىوَةُِْ ٓاطةايؽ و       
سَصاَُْذٕ بُ وَّ نُ ُّٓ ُٓجنىوَُُْ بُ ْىيَُٓسايُتِ  ُٓوإ بُ ُٓسنُناِْ َُٖيذَطتًَو نُ ُّٓ 

 ُ طُسّ دَضُطجًًََٓو.ثًَذاُْ ي
ُٓجنىوَُِْ ٓاطايؽ، بؤ ًَٖٓاُْ دّ ُّٓ ُٓسنُ بةُ طةىيَشَّ ٓاَاجنةُنإ و ثشيٓظةًجُناِْ        -2

ُْتُوَ يُنطشتىوَنإ و دَطُةتُ ثًَذساوَناِْ ُٓجنىوَُِْ ٓاطايؽ ناسدَنات بؤ ُٓوَّ بتىاَِْ بةُو  
 ُيُ. ُٓسناُْ ُٖطتًَو نُ يُ بُػُناِْ ػُؾ و سُوت و ُٖػو و دواصدَدا ٖ

ُٓجنىوَُِْ ٓاطايؽ ساثؤستِ طاةُْ بُسصدَناتُوَ،  ٖةِ تايبةُتًؽ، ُٓطةُس باسَنةُ      -3
 ثًَىيظتِ نشد بؤ نؤََُيُّ طؼتِ بؤ ُٓوَّ يًَِ بشدواًَْو.
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 25م

ُْٓذاَاِْ ُْتُوَ يُنطشتىوَنإ ثُميإ دَدَٕ بُ وَسطشتِٓ بشدياسَناِْ ُٓجنىوَُِْ ٓاطايؽ 
 ًَبُدًَِ دَنُٕ.و بُ طىيَشَّ ُّٓ بَُيًَٓٓاَُيُ د

 26م
بؤ ُٓوَّ ٓاػتِ و تُْايِ ًَْىدَوَيُتِ بًَتُدّ و ثتُو بنب، بُ نَُرتئ تًَطىوِْ طاَاِْ 
َشؤظايُتِ و ٓابىوسّ بؤ خؤثشدضُنهشدٕ ثتُو بنب، ُٓجنىوَُِْ ٓاطةايؽ بةُ ٖاونةاسيهشدِْ    

ِ ثالُْنإ دا ٓاَارَّ بؤ نشاوَ بُسثشطُ يُ داْا47ْيًزُّْ ُٓسناِْ دُْطِ نُ يُ َاددَّ 
بؤ ُْٓذاَاِْ ُْتُوَ يُنطشتىوَنإ دَخشيَتُ سوو بؤ ٓةُوَّ ثةُيشدَويَو بةؤ سيَهخظةتِٓ ثةشد      

 ضُنهشدٕ دابًَٓو.
   

 دةنطدان
 27م

 َُٖىو ُْٓذاًََهِ ُٓجنىوَُِْ ٓاطايؽ يُى دَْطِ دَبًَو. -1
بشدياسَناِْ ُٓجنىوَُِْ ٓاطايؽ يُ َُطةُيُ سيَهاسيةُنإ بةُ سَصاَُْةذّ ْةؤ يةُ        -2
 ُناِْ دَسُٓضٔ.ُْٓذاَ

بشدياسَناِْ ُٓجنىوَُِْ ٓاطايؽ يُ َُطُيُناِْ تش بُ طؼةتِ بةُ سَصاَُْةذّ ْةؤ      -3
دَْط يُ ُْٓذاَُناِْ دَسدَضًَو نُ دَبةَِ ُْٓذاَةُ ًَُٖؼةُيًُناِْ بةُ يةُنطشتىويِ يةُ       
طَُيذابًَو، بُو َُسدُّ نُ يُ وَسطشتِٓ بشدياس بُ طىيَشَّ سىنُُناِْ بُػِ ػُػُّ و بشدطةُّ  

 ُٓو ُْٓذاَُّ نُ ةيًَُْهُ يُ نًَؼُنُ ْابَِ دَْط بذات.   52اددَّ يُ َ 3

 
 

 ريَكارةكان 
   28م

ُٓجنىوَُِْ ٓاطايؽ بُ ػًَىَيُى سيَو دَخشيَو بتىاْشيَو بُ بُسدَواَِ نةاسّ يةُ    -1
طَُيذا بهشيَو، بؤ ُّٓ َُبُطتُ ُٖس ُْٓذاًََو يُ ُْٓذاَُناِْ ْىيَُٓسّ ًَُٖؼةُيِ يةُ   

 باسَطاّ دَطتُدا.
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ُٓجنىوَُِْ ٓاطايؽ نؤبىوُْوَّ دَوسّ طاصدَنات نُ ُٖسُْٓذاًََو يُ ُْٓذاَةُناِْ   -2
بُ يُنًَو يُ ثًاواِْ سهىَُت يإ بُ ْىيَُٓسيَهِ تش نُ تايبُتُ بةؤ ٓةُّ    –ُٓطُس ويظتِ  –

 َُبُطتُ ْىيَُٓسايُتِ دَنات.

ُطةتًَو  ُٓجنىوَُِْ ٓاطايؽ دَتىاَِْ نؤبىوُْوَناِْ يُ دَسَوَّ باسَطةاّ دَطةتُ بب    -3
 ُٓطُس ثًَِ وابىو َُُٓ ناسَناِْ ٓاطإ دَنات.

  

 29م 
ُٓجنىوَُِْ ٓاطايؽ دَتىاَِْ بُ طىيَشَّ  ثًَىيظتِ ُٓسى و وَصيفُناِْ يكِ ْاطُسَنِ بةؤ  

 خؤّ دابَِٓ.
 31م

ُٓجنىوَُِْ ٓاطايؽ طُةَيُْاَُّ سيَهاسيُناِْ خؤّ دادََِْ و سيَطاّ َُٖيبزاسدِْ طُسؤنِ 
 دياسّ دَنات.

 31م
َُٖىو ُْٓذاًََهِ ُْتُوَ يُنطشتىوَنإ نُ ُْٓذاّ ْني يُ ُٓجنىوَُِْ ٓاطايؼذا  دَتىاَِْ 
بُ بَِ دَْط دإ بُػذاسّ بهات يُ طفتىوطؤ يُ ُٖس َُطُيُيُى ُٓطُس ُٓجنىوَُٕ واّ بًٓةِ   

 نُ بُسرَوَْذّ ُٓو ُْٓذاَُ بُ ػًَىَيُنِ تاتًبُتِ ثًَِ ناسيطُس دَبًَو.
ّ32 

ُ ُْٓذاَُناِْ ُْتُوَ يُنطشتىوَنإ نُ يُ ُٓجنىوَُِْ ٓاطايؼذا ُْٓةذاّ  ُٖس ُْٓذاًََو ي
ًًُْ، ُٖس دَوَيُتًَهًؽ نُ يُ ُْتُوَ يُنطشتىوَناْذا ُْٓذاّ ًًُْ ُٖس يةُنًَهًإ نةُ ةيةُٕ    
بىوٕ يُ نًَؼُيُى بؤ ُٓجنىوَُِْ ٓاطايؽ بؤباطهشدٕ خشاوَتُ سوو داوا دَنات نُ بؤ بُػذاسّ 

بُت بُّ نًَؼُيُ بُ بةَِ ٓةُوَّ َةافِ دَْطةذاِْ ٖةُبًَو، ُٓجنىوَةُِْ       يُ طفتىوطؤناِْ تاي
ٓاطايؽ ُٓو َُسداُْ دادوًَْو نُ ثًَِ وايُ سَوايُ بؤ بُػةذاسيجًَهشدِْ ٖةُس دَوَيةُتًَو نةُ     

 ُْٓذاّ ًًُْ يُ ُْتُوَ يُنطشتىوَنإ.
    



 170 

 بةشى شةشةم: ضارةشةرى كيَشةكان بة ئاشتيانة
 33م

نًَؼُيُى نُ سَْطُ بةُسدَواَبىوِْ ٓاػةتِ و تةُْايِ    يُ طُس ةيُُْناِْ ُٖس  -1
ًَْىدَوَيُتِ خباتُ َُتشطًُوَ ثًَىيظتُ ُٖسضِ صووتش داواّ ضاسَطُسّ بُ سيَطُّ داْىطتإ 
و يًَهؤَيًُٓوَو ْاوبزيىاِْ و يًَو ْضيههةشدٕ و دادوَسيهةشدٕ و يُنالنشدْةُوَّ دادطةايِ     

ُٖسيَُِ يإ ُٖس ٓاَشاصيَهِ دسوطتِ تش بهُٕ، يإ ثُْا ببُُْ بُس  ٓاراْع و سيهخظتِٓ 
 نُ  َُٖيِ دَبزيَشٕ.

ُٓجنىوَُِْ ٓاطايؽ داوا يُ ةيُُْناِْ نًؼُنُ دَنات نُ ُٓطُس ثًَىيظتِ نشد بُو  -2
 سيَطاياُْ نًَؼُناًْإ يُنالبهُُْوَ.

 

  34م
ُٓجنىوَُِْ ٓاطايؽ بؤّ ُٖيُ ُٖس نًَؼُو َُٖيىيَظتًَو بجؼهٓٔ نةُ دَبًَتةُ ٖةؤّ يًَةو     

ْذِْ ًَْىدَوَيُتِ يإ وسوراْذِْ نًَؼُيُى بؤ ُٓوَّ بشدََِِياس بذسيَو نُ ٓايا بةُسدَواَِ ٓةُّ   خؼا
 نًَؼُيُ يإ َُٖيىيَظتُ نُ يُواُْيُ ٓاػتِ و تُْايِ ًَْىدَوَيُتِ خباتُ ممُتشطًُوَ. 

 
 35م

َُٖىو ُْٓذاًََهِ ُْتُوَ يُنطشتىوَنإ بؤّ ُٖيُ ٓاطةاداسّ ُٓجنىوَةُِْ ٓاطةايؽ     -1
دا 34َيُّ طؼتِ بهاتُوَ بُ ُٖس نًَؼُ يإ َُٖيىيَظتًَو يُو دؤسَّ نُ يُ َةاددَّ  يإ نؤَُ

 ٓاَارَّ ثًَذساوَ.
بؤ َُٖىو دَوَيُتًَهِ  ُْٓذاّ يُ ُْتُوَ يُنطشتىوَنإ ُٖيُ  ُٓجنىوَُِْ ٓاطايؽ يإ  -2

نؤََُيُّ طؼتِ بُ ُٖس نًَؼُيُى ٓاطاداس بهاتُوَ نُ خةؤّ تًَةذا ةيُْةُ بةُ َةُسدًَو يةُ       
سَتاوَ تايبُت بُو نًَؼُيُ  ثابُْذيةُناِْ  ضاسَطةُسّ ٓاػةتًاُْ نُيةُّ بَُيًَٓٓاَةُ يةُدا       طُ

 ٖاتىوَ قبىٍَ بهات .

سيَهاس دَبًَو بُ طُس ُٓو سيَطُيُّ نُ نؤََُيةُّ طؼةتِ    12و11سىنُِ َاددَناِْ  -3
 تُوَ.ضاسَطُسّ ُٓو َُطُةُّْ ثَِ دَنات نُ بُ طىيَشَّ ُٓو َاددَيُ  يًًَُوَ ٓاطاداس نشاوَ
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 36م 
ٓاَةارَّ بةؤ     33يُ ُٖس قؤْاغًَو يُ قؤْاغُناِْ نًَؼُ بُو دؤسَّ  نُ يُ َاددَّ   -1

نشاوَ يإ يُ َُٖيَىيَظتًَهِ يُو ػًَىَيُدا بؤ ُٓجنىوَُِْ ٓاطايؽ ُٖيُ نُ بُو ػةًًَىَيُّ بةُ   
 طىجناوّ دَصاًَْو يُ سيَهاسّ و سيَباصّ يُنالنشدُْوَ  ساطجاسدَ بهات.

وَُِْ ٓاطايؼُ ُٓو ثًَؼًُٓ سيَهاسيُ ثًَؽ وَختاُْ  سَضاو بهات نُ ثًَو يُ طُس ُٓجنى -2
 ْانؤنُنإ بؤ ضاسَطُسّ ْانؤنِ ًَْىاًْإ وَسيإ طشتىوَ.

يُ طُس ُٓجنىوَُِْ ٓاطايؼُ نُ بُ طىيَشَّ ٓةُّ َاددَيةُ ساطةجاسدَناِْ ثًَؼةهُؾ       -3
بةُ   –نًَؼةُ ياطةايًُنإ    دَنات دَبًَو سَضاوّ ُٓوَ بهات نُ ةيُُْ ثًَو ْانؤنُنإ دَبةَِ 

وّ      –ػًَىَيُنِ طؼتِ  خبُُْ بُسدَّ دادطاّ دادّ ًَْىدَوَيُتِ بةُ طةىيَشَّ سيَظةاناِْ ثةُيشَد
 بُٓسدَتِ ُّٓ دادطايُ.   

 

 37م 
 33ُٓطُس ُٓو دَوَيَُتاُّْ نُ نًَؼُيإ يُ ًَْىاْذا ُٖيُ يُو ػًَىَيُّ نُ يةُ َةاددَّ    -1

بهُٕ بةُو ٓاَشاصاْةُّ نةُ يةُو َاددَيةُدا ٖةاتىوَ        ٓاَارَّ بؤ نشاوَ ُْياْتىاِْ ضاسَطُسّ
 .ثًَىيظتُ يُ طُسّ بًخاتُ بُسدَّ ُٓجنىوَُِْ ٓاطايؽ

ُٓطُس ُٓجنىوَُِْ ٓاطايؽ واّ َُصَْذَ نشد نُ بُسدَواَبىوِْ ُّٓ نًَؼُيُ يُواُْيةُ   -2
ّ نُ بُ يُ طُس ُٓسصّ واقًع، ٓاػتِ و تُْايِ ًَْىدَوَيُتِ خباتُ َُتشطًُوَ بشدَِياس دَدات بُ وَ

ناس بهات يإ ُٓو َُسداُّْ بؤ ضاسَطةُسّ ٓةُو نًَؼةُيُ بةُ ثُطةٓذّ       36طىيشَّ َاددَّ 
    دَصاًَْو سادَطجًَشيَو. 

 
 38م 

ساطةجاسدَيإ   –ُٓطُس ةيُُْثًَو ْانؤنُنإ داوايإ نةشد   –بؤ ُٓجنىوَُِْ ٓاطايؽ ُٖيُ 
َُُٓؾ بُ بَِ ثَؼةًًَهاسّ   بُ َُبُطتِ ضاسَطُسّ ٓاػتًاُّْ ُٓو نًَؼاُْ  ثًَؼهُؾ بهات ،

 .37تا 33يُ سىنُِ َاددَناِْ 
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 بةشى حةوتةم: وةرطرتهى كاروبار لة حالَةتةكاندا
ػُنشدٕ يُ ٓاػتِ و ثًَؼًًَهشدِْ و ناسّ دورَٓهاساُْ  ُٖسَد

 39م
ػُ يُ ٓاػتِ نشاوَ يةإ ثًَؼةًٌَ نةشاوَ     ُٓجنىوَُِْ ٓاطايؽ بشدياس دَدات يُ وَّ نُ ُٖسَد

ُ نشدَيِ ُٖيُ ناسيَهِ دورَٓهاساُْيُ ، يُ َُؾ ساطجاسدَ ثًَؼهُؾ دَنات يإ ُٓوَّ نُ ب
بةؤ   42و41يإ بشدياس يُو سيَى ػىيَٓاُْ دَدات نُ ثًَىيظتُ بةُ طةىيَشَّ سةىنُِ َاددَنةاِْ     

 ثاساطتِٓ  ٓاػتِ و تُْايِ ًَْىدَوَيُتِ بطرييَتُ بُس يإ خبشيَتُوَ ػىيَِٓ خؤّ.
   

 41م 
نشدِْ سَوػُنُ، ُٓجنىوَُِْ ٓاطايؽ،  ثًَؽ ٓةُوَّ ساطةجاسدَناِْ   بؤ سيَطشتٔ يُ تُػُُْ

دا ٖاتىوَ، بؤّ ُٖيُ داوا يُ  39ثًَؼهُؾ بهات يإ ُٖس سيَىويًََٓو بطشيَتُ بُس نُ يُ َذدَّ 
ةيُُْ ثًَو ْانؤنُنإ بهات نُ ُٓوَّ بُ ثًَىيظتِ بإ بةُ باػةِ دَصاْةَِ بةؤ طشتٓةُ بةُسّ       

يَٓاُْ يُ َافُناِْ ةيُُْ ْانؤنُنإ و داواناسّ و طُْتُسيإ نةُّ  سيَىػىيَِٓ ناتِ، ُّٓ سيَىػى
ْاناتُوَ، ُٖسوَٖا يُ طُس ُٓجنىوَُِْ ٓاطايؼُ نُ سًظابًَو بؤ وَسُْطشتِٓ ةيُُْ ْانؤنُنإ 

 بُّ سيَىػىيَُٓ ناتًاُْ  بهات.    
 

 41م
و نةُ ثًَىيظةتًَتِ   بؤ ُٓجنىوَُِْ ٓاطايؽ ُٖيُ بشدياس بذات يُ وَّ نُ دَبَِ ن سيَىػىيًََٓ

دطُ يُ بُ ناسًَٖٓاِْ ًَٖضّ طُسباصّ بؤ دًَبُ دًَهشدْةِ بشدياسَنةاِْ بطشيَتةُ بةُ، ٖةُسوَٖا      
دَتىاَِْ يُ ُْٓذاَاِْ ُْتُوَ يُنطشتىوَنإ داوا بهات نةُ ٓةُّ سيَىػةىيَٓاُْ دًَبُدًَبهةُٕ،     

سيةايِ و ٖةُوايِ و   دَنشَّ يُ ًَْىًْاْذا وَطتاِْ ثُيىَْذّ ٓةابىوسّ و طُياْةذِْ ٓاطةٓني و دَ   
ثؤطتُيِ و بُسقِ و بًَتُىل و دؤسَناِْ تشّ طُياْذٕ بًَةو وَطةتاِْ بُػةًَو يةإ طؼةتِ و      

 ثطشاِْ ثُيىَْذيُ ديبًؤَاطًُنإ.  
 42م 

دا ٖةاتىوَ   41ُٓطُس ُٓجنىوَُِْ ٓاطايؽ َُصَْذَّ نشد نُ ُٓو سيَىػىيَٓاُّْ يُ َاددَّ
تُواوناس ًًُْ، دَتىاَِْ ُٖس ناسيَو بُ سيَطاّ ًَٖضّ َُبُطو ْاثًَهَِ يإ طُتًَٓشا نُ َُبُطو 

ٓامساِْ و دَسيايِ و ووػهايِ بطشيَتُ بُس بةؤ ثاساطةتِٓ ٓاػةتِ و تةُْايِ ًَْىدَوَيةُتِ يةإ       
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بطُسديَتُوَ ػىيَِٓ خؤّ، دَنشَّ ُّٓ نشدَواُْ خؤثًؼاْذإ و طَُاسؤدإ و ٓؤثُساطًؤُْناِْ تش 
 ووػهايِ تايبُت بُ ُْتُوَ يُنطشتىوَنإ بٔ. بُ سيَطُّ ًَٖضّ ُٖوايِ و دَسيايّى

 43م 
َُٖىو ُْٓذاَاِْ ُْتُوَ يُنطشتىوَنإ يُ بؤ بُػذاسّ يُ  ثاساطتِٓ ٓاػتِ و تُْايِ   -1

ًَْىدَوَيُتِ بُ َئًََ دَدَٕ، نُ ًَٖضّ طُسباصّ و ٖاسيهاسّ و ٓاطاْهاسّ ثًَىيظو بؤ ثاساطتِٓ 
َافِ بُ ٓاودا سؤيؼنت  خبُُْ ريَش سنًَفِ ُٓجنىوَةُِْ  ٓاػتِ و تُْايِ ًَْىدَوَيُتِ و يُ واُْؾ 

 ٓاطايؽ  يُ طُس داواّ خؤّ يإ بُ سيَههُوتٔ يإ سيَههُوتُٓناِْ تايبُت.
دَبَِ ُٓو سيَههُوتٔ يإ سيَههُوتٓاْةُ رَةاسَو دًَطةاّ  ٓةُّ ًَٖضاْةُ و دؤسَنةاِْ و        -2

ًاُّْ نُثًَؼهُؾ دَنشيَو ساددَّ ٓاَادَيِ و تىاْاّ طؼتِ و دؤسّ ٓاطاْهاسّ و ُٓو ياسَُت
 دياسّ بهات.

داْىطتُٓناِْ بُو سيَههُوتٔ يإ سيَههُوتُٓناِْ باطهشإ يُ طُس داواّ ُٓجنضصَةُِْ   -3
ٓاطايؽ بُ خًَشاتشئ ػًَىَ بُ سيَىَ دَضٔ، ُٖسوَٖا يُ ًَْىإ ُٓجنىوَُِْ ٓاطايؽ و ُْٓذاَاِْ  

تش يُ ُْٓذاَاِْ ُْتُوَ يةُنطشتىوَنإ  ُْتُوَ يُنطشتىوَنإ يإ يُ ًَْىإ َُٓإ و طشوثُناِْ 
دَبُطرتئَ، ُٖسوَٖا دَوَيُتإ نُ ًُٓضاياْهشدووَ بُ طىيَشَّ باسّ دَطتىوسيًإ  ساطتاْذًْا يُ 

 طُس دَنُٕ.

 44م 
ُٓطُس ُٓجنىوَُِْ ٓاطايؽ بشدياسّ بُناسًَٖٓاِْ ًَٖضيذا، ُٓوا ثةًَؽ ٓةُوَّ داو يةُ ُْٓةذاًََو     

ّ طُسباصّ بًَٓشَّ وَى وَفاداسّ بةُ ثابُْذبىوْةُناِْ نةُ يةُ َةاددَّ      بهات نُ ْىيَُٓسّ ًًُْ ًَٖض
دا ٖاتىوَ, وا ثًَىيظو دَنات نُ ُٓو ُْٓذاَُ داوابهات  ُٓطُس ويظةتِ بُػةذاسّ بهةات يةُو     43

 بشدياساُّْ نُ دَسّ دَنات نُ تايبُتُ بُ بُناسًَٖٓاِْ يُنُ طُسباصيُناِْ ضُنذاسّ ُٓو ُْٓذاَُ.
 45م 

ٓاسَصووّ ُْتُوَ يُنطشتىوَنإ يُ طشتُٓ بُسّ سيَىػىيَِٓ طُسباصّ نو و ثةشد  بؤ ًَٖٓاُْدّ 
ُٓوا ةّ ُْٓذاَإ يُنُّ ٓامساِْ ًُِٖٓ دَبٔ نُ دَنشَّ بُ خًَشايِ  بؤ ناسّ طةُسنىتهشدِْ  
ًَْىدَوَيةةُتِ ٖاوبةةُؾ بةةُ نةةاسيًَٗٓشئَ. ُٓجنىوَةةُِْ ٓاطةةايؽ ًَٖةةضّ ٓةةُّ يُناْةةُو بةةىاسّ  

اسّ ٖاوبُؾ دياسّ دَنات، َُُٓؾ بُ ياسَةُتِ يًزْةُّ ٓةُسناِْ    ٓاَادَباػِ و ُْخؼُّ ن
دا  43دُْط و يُو طٓىسَّ نُ يُ سيَههةُوتٔ و سيَههُوتٓٓاَةُناِْ تايبةُت يةُ َةاددَّ      

 ٓاَارَّ ثًَهشاوَ.    



 174 

 46م
ثالِْ ثًَىيظتِ بُناسًَٖٓاِْ ًَٖضّ طُسباصّ ُٓجنىوَةُِْ ٓاطةايؽ بةُ ٖاونةاسّ يًزْةُّ      

 ًَو.ُٓسناِْ دُْط دايذَْ
 

 47م
يًزُْيُى يُ ُٓسناِْ دُْط ثًَو ديَو نُ ُٓسنِ َُػؤسَت و ياسَةُتِ داْةِ     -1

ُٓجنىوَُِْ ٓاطايؽ دَبًَو و يُ َُٖىو َُطُيُناِْ تشّ تايبُت بُوَّ نُ ثًَذاويظةتِ  
دُْطِ ثاساطتِٓ ٓاػتِ و تُْايِ ًَْىدَوَيُتًُ و يُ بُناسًَٖٓاِْ ُٓو ًَٖضَ طُسباصيُّ نُ 

طُسنشدايُتِ و سيَهخظتِٓ ضُى و داَاَيًِٓ ضُى بُ طىيَشَّ تىاْا ُٖيُ  يُ ريَش سنًَف و
 ٖاوناسّ دَبًَو.

يًزُّْ ُٓسناِْ طُسباصّ  ثًَو ديَو يُ طُسؤنِ ُٓسناُْناِْ دُْط نُ ُْٓةذاَاِْ   -2
 ًَُٖؼُيٌ ُٓجنىوَُِْ ٓاطايؽ

يُنطشتىوَنإ بإ ُٓواُّْ يُ دًَطاياْذإ، يُ طُس يًزُْنُيُ نُ ُٖس ُْٓذاًََو يُ ُْتُوَ 
يُ ُْٓذاَاِْ نُ ْىيَُٓسٍ بُسدَواّ ْني بؤ بُػذاسّ يُ ناسَناِْ ُٓطُس بُ دياسنةُوت يًزُْنةُ   

 بُ باػِ بُ بُسثشطًاسيَتِ خؤّ ُٖطتا ُٓوا ُٓو ُْٓذاَُ بُػذاسّ ناسَناِْ بهات. 

  
يًزُّْ ُٓسناِْ طىثا يُ ريَش ضاوديَشّ ُٓجنىوَةُِْ ٓاطةايؽ بُسثشطةُ يةُ ٓاسدطةتُ       -3
ِ ًٓظرتاتًزّ ُٖسيُنُ يُو ًَٖضَ ضُنذاساُّْ نُ يُ ريَةش ٖةَُيع و نةُوتِ ُٓجنىوَُْةذا     نشدْ

 داْشاوَ،  بُةّ َُطُيُّ تايبُت بُ طُسنشدايُتِ نشدِْ ُّٓ ًََٖضاُْ ُٓوا دواتش باغ دَنشيَو.
يًزُّْ ُٓسناِْ دُْط دَتىاَِْ يًزُْ فُسعًُناِْ ُٖسيَُِ دابًَٓو ُٓطُس يُ ةيةُٕ   -4

ٓاطايؽ سيَطُّ ثًَذسا َُُٓؾ دواّ سا طؤسديُٓوَ يُ طةٍَُ  ٓاراْظةُناِْ ٖةُسيَُِ    ُٓجنىوَُِْ 
 ثُيىَْذيذاس.  

 
 48م

ناسَ ثًَىيظتًُناِْ دًَبُدًَهشدِْ بشدياسَناِْ ُٓجنىوَُِْ ٓاطةايؽ بةؤ ثاساطةتِٓ     -1
ِ ٓاػتِ و تُْايِ ًَْىدَوَيُتِ َُٖىو ُْٓذاَاِْ ُْتُوَ يُنطشتىوَنإ يإ ُْٖذيَو يُ واُْ ثًَة 

 َُٖيذَطنت بُ طىيَشَّ بشدياسيًَذاِْ ُٓجنىوَُوٕ. 
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ُْٓذاَاِْ ُْتُوَ يُنطشتىوَنإ َُٖيذَطنت بةُ دًَبةُدًَهشدِْ ٓةُو بشدياساْةُّ نةُ       -2
ساطتُوخؤ بؤيإ ٖاتىوَ و بُو ػًَىَ ناسَّ نُ يُ ٓاراْظُناِْ ًَْىدَوَيُتٌ تايبُمتُْذا ُٖيُ نُ 

 ُْٓذأَ تًًَذا.

 

 49م 
ُنطشتىوَنإ ٖاونشدَيِ دَْىيَٓٔ يُ طُس ثًَؼهُػهشدِْ ياسَُتِ بةؤ  ُْٓذاَاِْ ُْتُوَ ي

 دًَبُدًَهشدِْ ُٓو سيَىػىيَٓاُّْ نُ ُٓجنىوَُِْ ٓاطايؽ بشدياسّ يًَذاوَ.
 

 51م 
ُٓطُس ُٓجنىوَُِْ ٓاطايؼِ ًَْىدَوَيُتِ درّ ٖةُس دَوَيةُتًَو سيَىػةىيَِٓ قُدَغةُنشدٕ و     

نةُ يةُ ُْٓةذاَاِْ ُْتةُوَ      –ُتًَهِ تش بةؤّ ُٖيةُ   طُسنىتهشدِْ بُناسًَٖٓا ُٓوا ُٖس دَوَي
يُ ًَاُّْ دًَبةُ دًَهشدْةِ ٓةُّ سيَىػةىيَٓاُْ سووبةىسدووّ طشفتةِ        –يُنطشتىوَنإ بٔ يإ ْا

ٓابىوسّ بؤوَ، بؤّ ُٖيُ طُباسَت بُ ضاسَطُسّ ُّٓ نًَؼاُْ يةُ طةٍَُ ُٓجنىوَةُِْ ٓاطةايؽ     
 ٖاوبريّ بهات.

 51م
فِ طشوػتِ دَوَيُتإ بُ تاى و بُ نؤ نُّ بهةات يةإ ةواص   يُّ بَُيًَٓٓاَُيُدا ًًُْ نُ َا

بهات، يُ وَّ بُسطشّ يُ خؤيإ بهُٕ ُٓطُس ًَٖضيَهِ ضُنذاس دَطتذسيَزّ نشدَ طُس يُنًَو يُ 
ُْٓذاَاِْ ُْتُوَ يُنطشتىوَنإ تا ُٓجنىوَُِْ ٓاطةايؽ سيَىػةىيَِٓ ثًَىيظةو بةؤ ثاساطةتِٓ      

شَّ، ُٖسوَٖا ُٓو سيَىػىيَٓاُّْ نُ ُْٓذاَةُنإ بةؤ َةافِ    ٓاػتِ و تُْايِ ًَْىدَوَيُتِ وَسدَط
بُسطشّ يُ خةؤ نةشدٕ دَيطشْةُ بةُس يُنظةُس دَبةَِ ُٓجنىوَةُِْ ىلَ ٓاطةاداس بهشَيةو، ٓةُو           

بةُ طةىيَشَّ دَطةُةت و      –سيَىػىيَٓاُْ بُ ًٖ  ػًَىَيُى سيَطُ يةُوَ ْةاطشٕ نةُ ُٓجنىَةُٕ     
َةافِ ُٖيةُ يةُ ٖةُس      –اَُيُدا وَسّ طشتةىوَ  بُسثشطًاسيَتِ نُ يُ سىنُُناِْ ُّٓ بُ َيًَٓٓ

ناتًَو بُ ثًَىيظتِ بضاًَْو بؤ ثاساطتِٓ ٓاػتِ و تُْايِ ًَْىدَوَيُتِ يإ طُسداُْوَّ بؤ ػىيَِٓ 
 خؤّ ُٖس ناسيَو ُٓجناّ بذات.
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 ةكانيبةشى هةشتةم: ريكخصتهة هةريَمي
 52م

ُسيًَُُنإ بطشيَو ضاسَطةُسّ  يُّ بَُيًَٓٓاَُيُدا ًًُْ نُ سيَطُ يُ سيَهخشاوو ٓاراْظُ ٖ -1
ُٖس ناسيَو بهات ثُيىَْذّ بُ ثاساطتِٓ ٓاػتِ و تُْايِ ًَْىدَوَيُتِ  ُٖبًَو ناتَِ ُٓو نةاسَ  
ُٖسيًَُُ باؾ و طىجناوبًَو ُٓطُس ُٓو سيَهخظتُٓ يإ ٓاراْظُ ُٖسيًَُُ و ضاةنًُناِْ يُ طٍَُ 

 َُبُطو و ثشيٓظًجُناِْ ُْتُوَ يُنطشتىوَناْذا طىجناوَ.
ُْٓذاَاِْ ُْتُوَ يُنطشتىوَنإ نُ يُو سيَهخظتٓاُْدا ُٖٕ يإ ٓةُو ٓاراْظةاُْ ثًَةو     -2

ديَٓٔ نؤػؽ بهُٕ بؤ طشتُٓ بُسّ ضاسَطُسّ ٓاػتًاُّْ نًَؼُ ْاوضُيًُنإ يةُ سيَطةُّ ٓةُو    
سيَهخظتُٓ ُٖسيًَُاُْ يإ بُ ٖؤّ ُٓو ٓاراْظاُْ َُُٓ ثًَؽ ٓةُوّ بةؤ ُٓجنىوَةُِْ ٓاطةايؽ     

 خبشيَتُ سوو. 

يُ طُس ُٓجنىوَُِْ ٓاطايؼُ نُ ضاسَطُسّ ٓاػتًاُّْ ُّٓ نًَؼُ ْاوضُيًاُْ  ٖاْبذات  -3
بُ سيَطُّ ُٓو سيَهخظتُٓ ُٖسيًَُاُْ يإ بُ ٖؤّ ُٓو ٓاراْظُ ُٖسيًَُاُْ يُ سيَطُّ داوانةاسّ  

 دَوَيُتًَو نُ بُ َُطُيُنُ ثُيىَْذَ يإ بُ بُسيَهشدِْ يُ ةيُٕ ُٓجنىوَُِْ ٓاطايؼُوَ.

 ثُى ْاخات.  35و34ددَيُ بُ ٖب  ػًَىَيُى دًَبُدًَهشدِْ َاددَناِْ ُّٓ َا -4

 

 53م
ُٓجنىوَُِْ ٓاطايؽ ُٓو سيَهخظنت و ٓاراْظُ ُٖسيًَُاُْ بؤ ناسَ طُنىتهاسَنإ بةُ   -1

ناسدًًَََٖٓو، ُٖسناتَِ َُُّٓ بُ طىجناو صاِْ، ُٓوناتًؽ ثشدؤطةُناًْإ يةُ ريَةش ضةاوديَشّ و     
ُةّ سيَهخظنت و ٓاراْظُنإ ْابَِ يُسيَطُياُْوَ يإ بؤخؤيإ بةُبَِ  طُسثُسػيت خؤيذا دَبًَو. ب

سووخظُتِ ُٓجنىوَُٕ بُ ًٖ  ناسيَهِ طُسنىتهاسّ َُٖيبظنت، يُوَّ باطهشا  طشتُٓ بُسّ ُٓو 
يةُّ   2سيَهاسيُ دًادَنشيَتُوَ نُ درّ ُٖس دَوَيُتًَو يُ دَوَيةُتاِْ دورَةٔ نةُ يةُ بشدطةُّ      

دا ٖاتىوَ يإ ُٓو سيَىػىيَٓاُّْ نةُ  107يَتُ بُس  ُٖسوَى يُ َاددَّ َاددَيُدا ْاطشاوَ دَطري
َُبُطو يًَِ يُ سيَهخظتُٓ ُٖسيًَُُناْذا سيَطشتُٓ يُ ْىيَبىوُْوَ طًاطةُتِ دورَٓهةاسّ يةُ    
ةيُٕ يُنَِ يُ دَوَيُتُنإ، َُُٓؾ تا ُٓو ناتُّ نُ ُٓطُس بذسيَتةُ دَطةتُ، يةُ طةُس داواّ     

و، بُ بُسثشطًاسيَتِ  سيَطُطشتٔ يُ ٖةُس نةاسيَهِ دورَٓهةاسّ يةُ     سهىَُتُناِْ ثُيىَْذداس 
 ةيُٕ ُٖسيُنُ يُو دَوَيُتاُْ.
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ّ ُّٓ َاددَيُدا باطهشا يُ طُس ُٖس 1دَطتُوارَّ دَوَيُتِ دورَٓهاسّ نُ يُ بشدطُّ  -2
دَوَيُتًَو ُٓطُيًََٓو نُ يُ دُْطِ دووََِ دًٗاًْذا درّ ُٓو دَوَيُتاِْ بىوَ نةُ وارؤّ ٓةُّ   

 َيًَٓٓاَُيإ نشدووَ.بُ

 

  54م
دَبَِ ُٓجنىوَُِْ ٓاطايؽ ٓاطاداسّ تُواوّ ُٓو ناساُْ بًَةو نةُ بةؤ ثاساطةتِٓ ٓاػةتِ و      
تُْايِ ًَْىدَوَيُتِ يُ سيََطُّ سيَهخظتُٓنإ يإ بُ ٖةؤّ ٓاراْظةُ ُٖسيًَُُناْةُوَ يةإ ٓةُو      

 سيَىػىيَُّٓ نُ يًًَاُْوَ وَبُس دَطريَّ.
 
 
 

 ى نيَودةولَةتىيئابوورى و كؤمةآليةت ىيبةشى نؤيةم: هاريكار
 55م

بُ ٓاسَصوونشدٕ بؤ سَخظاْذِْ داواو ثًَىيظتًُناِْ ٓاساَِ و خؤػطىصَساِْ نُ ثًَىيظنت بؤ 
بًٓانشدِْ ثُيىَْذّ دؤطتاُّْ دسوطو ًَْىإ ُْتُوَنإ نُ يُ طُس سيَضطةشتٔ  يةُ  ثشيٓظةًجِ     

      ٕ َةافِ ضاسَْىوطةِ خةؤّ ُٖيةُ      يُنظاِْ يةُ َافةُناِْ طةُةٕ و بةُوَّ نةُ ُٖسيُنةُيا
 بَُٓانشاوَ، ُْتُوَ يُنطشتىوَنإ ناسدَنات يُ طُس:

بُ ديًَٗٓاِْ ٓاطتًَهِ باة بؤ صيٓذَطِ و دَطتُبُسنشدِْ ٖؤيُناِْ بُدَطتخظةتِٓ   -أ 
 بؤ َُٖىو تانًَو و سابىوٕ بُ فانتُسَناِْ طُػُطُْذٕ و ثًَؼخظتِٓ ٓابىوسّ و نؤَُةيُتِ،

ؼُ ًَْىدَوَيُتًُ ٓةابىوسّ و نؤَُةيةُتِ و تُْذسوطةتِ و    ٓاطاْهشدِْ ضاسَطُسّ نًَ -ب 
ُٓوَّ ثُيىَْذّ ثًًَاُْوَ ُٖيُ، ُٖسوَٖا بةًَُٖضنشدِْ ٖاسيهةاسّ ًَْىدَوَيةُتِ يةُ ناسوبةاسّ      

 سؤػٓبريّ و صاْظتِ،

ببونشدُْوَّ سيَضطشتٔ يُ َافُناِْ َشؤظ و ٓاواديُ بُٓسَتًُناِْ يُ دًٗاْذا بؤ َُٖىإ   -ز 
ٖؤناِْ سَطُص يإ صَإ يإ ٓايني و، بَِ دًاواصّ ًَْىإ ثًةاوإ و ٓافشَتةإ،    و بُ بَِ دًاواصّ

 ُٖسوَٖا بُُْٖذ وَسطشتِٓ ُٓو َاف و ٓاصادياُْ بُ نشدَيِ. 
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 56م
َُٖىو ُْٓذاَإ بُ تاى و بُ يُنُوَ، ثُميإ دَدَٕ نُ بُ ساثُسداْذِْ ُٓسنِ خؤيإ َُٖيَبظةنت  

 دا ٖاتىوَ. 55نهشدٕ بُو ٓاَاجناُّْ نُ يُ َاددَّ  بُ ٖاسيهاسّ يُ طٍَُ دَطتُ بؤ دَس
 57م

ٓاراْظُ دؤسبُدؤسَنإ نُ بُ سيَههُوتِٓ ًَْةىإ سهىَُتةُنإ دادََةُصسئَ و بةُ      -1
تًًإ بُ ناس و ًٓؼِ ًَْىدَوَيُتِ فشاوإ يةُ ٓةابىوسّ و نؤَُةيةُتِ و     وّ بُٓسَد طىيَشَّ ثُيشَد

اِْ ُّٓ بىاساُْ دَطُيًَٓٔ بةُ طةىيَشَّ سيَظةاناِْ    سؤػٓبريّ و فًَشنشدٕ و تُْذسوطتِ و ةيُُْن
 ثُيىَْذّ ُٓوإ و ُْتُوَ يُنطشتىَنإ دَبًَو. 63َاددَّ 

ُٓو اراْظاُّْ نُ ُّٓ بُ يُنطُياْذُْ يُ طٍَُ ُْتُوَ يُنطشتىوَنإ دسوطو دَنُٕ   -2
 يُّ سىنُاُّْ خىاسَوَ ثًًَإ دَطىتشيَو ٓاراْظُ تايبُمتُْذَنإ.

 58م

يَهخظتِٓ طًاطُتُناِْ ٓاراْظُ تايبُمتُْذَنإ و سؤواَيُتِ ضةاةنًُناًْإ  بُ َُبُطتِ س
 دَطتُ ساطجاسدَ ثًَؼهُ دَنات.

 59م
يُ بؤُّْ طىجناودا دَطتُ داوادَنات دإ و طتإ بهشيَو يُ ًَْىإ دَوَيُتاِْ ثُيىَْذداس بُ  

 55ِ ٖاتىو يُ َاددَّ َُبُطتِ داَُصساْذِْ ُٖس ٓاراْظًَهِ تايبُمتُْذّ ْىَّ نُ ٓاَاجنُناْ
 بُ دّ بًًََٓو.

 61م
بُسثشطًاسيَتِ بُديًَٗٓإ ٓاَاجنُ ٖاتىوَناِْ دَطتُ يةُّ بُػةُدا دَنُويَتةُ طةُس ػةاِْ      
نؤََُيُّ طؼتِ و ُٖسوَٖا ُٓجنىوَُِْ ٓابىوسّ و نؤَُةيةُتِ بةُ طُسثُسػةتِ نؤََُيةُّ     

 ُٖيُ.طؼتِ، يُ ثًَٓاو َُُٓػذا ُٓجنىَُٕ دَطُةتُناِْ بُػِ دَيَُِ 
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 بةشى دةيةم: ئةجنوومةنى ئابوورى و كؤمةآليةتى
 ثًَهٗاتُ

ُٓجنىوَُِْ ٓابىوسّ و نؤَُةيُتِ يُ ثُجناو ضىاسُْٓذاَُ ُْتُوَ يُنطشتىوَنإ ثًَو   -1
 ديَو نُ نؤََُيُّ طؼتِ َُٖيًإ دَبزيَشيَو.

 ، َُٖىو طاَيًَو بةؤ َةاوَّ طةَِ طةاٍَ ٖةُردَ     3يُ طٍَُ سَضاونشدِْ سىنُِ بشدطُّ   -2
ُْٓذاّ يُ ُْٓذاَُناِْ ُٓجنىوَُِْ ٓابىوسّ و نؤَُةيُتِ  َُٖيذَبزيَشسئَ و دَنشيَةو يىنظةُس   

 ُٓو ُْٓذاَُّ َاوَنُّ تُواوبىوَ َُٖيبزيَشسيَتُوَ.

يُ َُٖيبزاسدِْ يُنَُذا دواّ صيادنشدِْ رَاسَّ ُْٓذاَاِْ ُٓجنىوَُِْ ٓةابىوسّ و   -3
س ُْٓةذاّ، بًظةو و سةُوت ُْٓةذاَِ تةش      نؤَُةيُتِ يُ بًظو و سُوتةُوَ بةؤ ثةُجناو ضةىا    

َُٖيذَبزيَشسئَ طُسَسداّ ُْٓذَُ َُٖيبزيَشساوَنإ يُ دًَطاّ ْؤ ُْٓذاّ نُ َاوَّ ُْٓذاًََتًإ يُ 
نؤتايِ ُٓو طاَيُدا تُواو دَبًَو، ُْٓذاًََتِ ْؤ يةُ بًظةو و سةُوت ُْٓذاَةُ صيادَنةُ دواّ      

ؤّ تشيؽ دواّ دوو طاٍَ  تُواو دَبًَو، َُٓةُؾ  تًَجُسدبىوِْ طاَيًو تُوا دَبًَو ، ُْٓذاًََتِ ْ
وَّ نى نؤََُيُّ طؼتِ دايذََِْ ثًادَ دَنشيَو.  بُ طىيَشَّ ُٓو ثُيشَد

 ُٖسيُنُ يُ ُْٓذاَاِْ ُٓجنىوَُِْ ٓابىوسّ و نؤَُةيُتِ يُى ْىيَُٓسيإ دَبًَو. -4

 

 و دةشةآلتةكان وةزيفة

 62م
بُ تىيَزيُٓوَوداْاِْ ساثؤستُنإ  ُٓجنىوَُِْ ٓابىوسّ و نؤَُةيُتِ ُٖيُ ُٖطتَِ بؤ -1

يُ طُس َُطُيُ ًَْىدَوَيتًُنإ يُ ناسوباسَناِْ ٓابىوسّ و نؤَُةيُتِ و سؤػٓبريّ و فًَشنشدٕ 
و تُْذسوطتِ و ُٓواُّْ ثًَىَيإ ثُيىَطنت بُّ ةيُْاُْ، ُٖسوَٖا بؤّ ُٖيةُ ٓاسداطةتُ بةؤ ٓةُّ     

بهات، بؤػةِ ُٖيةُ ساطةجاسدَناِْ يةُ ٖةُس      ضُػُٓ تىيَزيُٓواُْو داْاِْ ُّٓ دؤسَ ساثؤستاُْ 
َُطُيُيُى يُّ َُطُةُْ ثًَؼهُػِ نؤََُيُّ طؼتِ و ُْٓذاَاِْ ُْتةُوَ يةُنطشتىوَنإ و   

 ٓاراْظُ ثُيىَْذداسَ تايبُمتُْذَنإ بهات. 
بؤّ ُٖيُ نُ ساطجاسدَّ تايبُت بُ ببونشدُْوَّ سيَضطشتٔ يُ َافُناِْ َشؤظ و ٓاصاديُ  -2

 َضاونشدًْإ ثًَؼهُؾ بهات.بُٓسدَتًُناِْ و س

بؤّ ُٖيُ ثشدؤرَّ سيَههُوتٓٓاَُ يُو َُطُةُّْ يةُ ضىاسضةًَىَّ دَطةُةتِ ٓةُودإ       -3
 ٓاَادَ بهات و بؤ نؤََُيُّ طؼتِ خباتُ سوو.
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بؤّ ُٖيةُ داواّ بُطةتِٓ نةؤْطشَّ ًَْىدَوَيةُتِ بهةات بؤديشاطةُتهشدِْ ٓةُو         -4
بُ طىيَشَّ ٓةُو سيَظةاياُّْ نةُ ُْتةُوَ     بابُتاُّْ نُ يُ ضىاسضًَىَّ دَطُةتِ ُٓودإ ، 

 يُنطشتىوَنإ دايذًََْو.

 

 63م 
بؤ ُٓجنىوَُِْ ٓابىوسّ و نؤَُةيُتِ ُٖيُ نُ سيَههُوتٔ يُ طٍَُ ُٖس ٓاراْظةًَو نةُ    -1

دا ٓاَارَّ بؤ نشاوَ ببُطتًَو بُ دياسيهشدِْ ُٓو َُسداُّْ نُ بُ طىيَشَيُوَ  57يُ َاددَّ 
نطشتىوَنإ دَنةات و ٓةُو سيَههُوتٓٓاَاْةُؾ  بةؤ سَصاَُْةذّ      ثُيىَْذّ َُٓإ و ُْتُوَ يُ

 وَسطشتٔ  دَخشيَُٓ بُسدَّ نؤََُيُّ طؼتِ. 

ُٖسوَٖا بؤّ ُٖيُ سوويُناِْ َُٖاُْٖطِ ضاةنِ ٓاراْظُ تايبُمتُْذَنإ بهةات بةُ    -2
سيَطُّ ساطؤسديُٓوَ و ثًَؼهُػهشدِْ ساطجاسدَ بؤ َُٓإ و بؤ نؤََُيةُّ طؼةتِ و ُْٓةذاَاِْ    

 ُوَ يُنطشتىوَنإ. ُْت

 64م 
بؤ ُٓجنىوَُِْ ٓابىوسّ و نؤَُةيُتِ ُٖيُ نُ ُْٖطاوّ طىجناو بًَٓو بؤ دَطتخظتِٓ  -1

ساثؤستِ ٓاراْظُ تايبُمتُْذَنإ بُ سيَو و ثًَهِ ُٖسوَٖا بؤّ ُٖيُ يُ طٍَُ ُْٓذاَاِْ ُْتةُوَ  
بذََِْ يُو ُْٖطاواُّْ نُ  يُنطشتىوَنإ و ٓاراْظُ تايبُمتُْذَنإ يَىػىئَ دابَِٓ  تا  ساثؤستِ

وَسيإ طشتىوَ  بؤ دًَبُدًَهشدِْ ساطجاسدَناِْ يإ بؤ دًَبُدًَهشدِْ ساطجاسدَناِْ نؤََُيُّ 
 طؼتِ طُباسَت بُو َُطُةُّْ نُ دَنُويَتُ ضىاسضًَىَّ دَطُةتُناِْ. 

بؤػِ ُٖيُ نؤََُيُّ طؼتِ يُو تًَبًًٓاُّْ ُٖيةُتِ يةُ طةُس ساثؤستةُنإ ٓاطةاداس        -2
 اتُوَ.به

 65م

ًَةو بًذاتةُ         ًَىيظةو ب بؤ ُٓجنىوَُِْ ٓابىوسّ و نؤَُةيةُتِ ُٖيةُ نةُ ن صاًْاسيًةُى ث
 ُٓجنىوَُِْ ٓاطايؽ و ُٖسوَٖا يُ طُسيُتِ نُ ُٖسناتَِ داوّ نشد ٖاوناسّ بهات .

 
 66م

ُٓجنىوَُِْ ٓةابىوسّ و نؤَُةيةُتِ َُٖيذَطةتًَو بةُ دًَبةُدًَهشدِْ ساطةجاسدَناِْ        -1
 ُباسَت بُو وَصيفاُْ نُ يُ دَطُةتِ خؤيذايُ.نؤََُيُّ طؼتِ ط
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دواّ وَسطشتِٓ سَصاَُْذّ نؤََُيُّ طؼتِ بؤّ ُٖيُ نُ ٖةُسناتَِ داواّ يًَهةشا بةُ     -2
 خضَُتِ ثًَىيظو ُٖطتًَو بؤ ُْٓذاَاِْ ُْتُوَ يُنطشتىوَنإ يإ ٓاراْظُ تايبُمتُْذَنإ.

يُواُّْ يًَشَدا دياسّ نشاوٕ و  ُٓجنىوَُٕ بُ ُٓسنُناِْ تشّ ٖاتىو يُ بَُيًَٓٓاَُدا دطُ -3
 بُ واُْؾ نُ يُ سيَطُّ نؤََُيُّ طؼتِ بؤّ دياسيهشاوٕ َُٖيذَطتًَو.

 
 دةنطدان

 67م
 َُٖىو ُْٓذاًََو يُ ُْٓذاَاِْ ُٓجنىوَُِْ ٓابىوسّ و نؤَُةيُتِ يُى دَْطًإ دَبًَو. -1
2-        َ اِْ بشدياسَناِْ ُٓجنىوَةُِْ ٓةابىوسّ و نؤَُةيةُتِ بةُ صؤسيٓةُّ دَْطةِ ُْٓةذا

 ٓاَادَبىو ُٓواُّْ بُػذاسٕ دَسدَضًَو.

 

 ريَكاريةكان
 68م

ُٓجنىوَةةُِْ ٓةةابىوسّ و نؤَُةيةةُتِ يًزْةةُناِْ ناسوبةةاسّ ٓةةابىوسّ و نؤَُةيةةُتِ و   
طُػُثًَذاِْ َافُناِْ َشؤظ دادًََْو، ُٖسوَٖا ُٖس يًزُْيُنِ تش بؤ بةُدبٗاتِٓ وَصيفةُناِْ   

 ثًَىيظتًُتِ.
 69م

ؤَُةيُتِ ُٖس ُْٓةذاًََهِ ُْتةُوَ يةُنطشتىوَنإ باْطًَٗؼةو     ُٓجنىوَُِْ ٓابىوسّ و ن
ًَبايةُخِ ٓةُّ             دَنات بةؤ بُػةذاسّ يةُ  تةاوتىيَهشدٕ يةُ ٖةُس َُطةُيُيُى نةُ تايبةُت د

 ُْٓذاَُيُبًَو بُ َُسدَِ َافِ دَطذاِْ ُْبًَو.
 

 71م
ِ بؤ ُٓجنىوَُِْ ٓابىوسّ و نؤَُةيُتِ ُٖيُ نةاس بهةات بةؤ بُػةذاسيجًَهشدِْ ْىيَٓةُساْ     

ٓاراْظُ تايبُمتُْذَنإ بؤ تاوتؤنشدُْناِْ يإ تاوتؤّ يًزُْناِْ دايةإ دََةُصسيًََٓو بةُ بةَِ     
ُٓوَّ نُ َافِ دَْطذاًْإ ُٖبًَو، ُٖسوَٖا بؤّ ُٖيُ ناسبهات بؤ بُػذاسّ تاوتؤنشدْةُنإ  

 ٓاراْظُ ثظجؤسديُنإ.
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 71م

شيَتُ بُس بؤ ساطؤسدئ يُ طٍَُ بؤ ُٓجنىوَُِْ ٓابىوسّ و نؤَُةيُتِ ُٖيُ نُ سيَِ طىجناو بط
دَطتُ ْاسهىًَُنإ نُ بايُخ بةُو َُطةُةُْ دَدَٕ نةُ يةُ ْةاو دَطةُةتًُناًُْتِ. ٓةُّ        
سيَىػىيَٓاُْ سَْطُ ُٓجنىوَُٕ يُ طٍَُ دَطتُ ًَْىدَوَيُتًُنإ سيَهِ خبةات، ٖةُسوَٖا يةُ طةٍَُ     

   ُ نطشتىوَ ثُيىَْةذداسَنإ  دَطتُّ ْاسهىًَُنإ و دواّ وتىيَز يُ طٍَُ ُْٓةذاَاِْ ُْتةُوَ ية
   سيَهخًإ دَخات.

  
 72م 

ُٓجنىوَُِْ ٓابىوسّ و نؤَُةيُتِ طُةَيُ ْاَُّ سيَهاسيُناِْ دادًََْو يُ ًَْىيةإ    -1
 ضؤًُْتِ َُٖيبزاسدِْ طُسؤنُنُّ دياسّ دَنات.

ُٓجنىوَُِْ ٓابىوسّ و نؤَُةيُتِ ُٖسناتَّجًَىيظو بىو بةُ طةىيَشَّ ٓةُو طُةَيةُ      -2
يٓاوَ نؤدَبًَتُوَ. وَ ثًَىيظةتُ ٓةُو طُةَيُْاَُيةُ ْةاوَسدؤنِ باْطًَٗؼةتُٓنُ بةؤ       ْاَُيُّ دا

 نؤبىوُْوَ يُ طُس داواّ صؤسيُّٓ ُْٓذاَُناِْ تًَذا بًَو.

 

 
 

 بةشى يازدةيةم : ليَدوان شةبارةت بةو هةريَمانةى كة حوكمى زاتييان وةرنةطرتووة
  73م
ُٓواُّْ ًَٓظتا يةإ يةُ ٓايٓةذَ ٖةُسيًََُو      – ُْٓذاَاِْ ُْتُوَ يُنطشتىوَنإ بشدياسدَدَٕ

ثشيٓظةًجُنُ   –بُسديَىَدَبُٕ نُ طُيُنُّ بُػًَهِ تُواوّ يُ سىنُِ صاتّذَطةو ُْنةُوتىوَ   
دََيَِ نُ بُسضُوَْذّ خَُيهِ ُّٓ ُٖسيَُُ يُ ثًَؽ َُٖىو ػتًَو  ديَو، ٖةُسوَٖا ساصيةنب نةُ    

هشيَو بؤ طُػُثًَذاِْ خؤػطىصَساِْ خَُيهِ َُٓاُْتًَهِ ثريؤص يُ ُٓطتؤياْذايُو ثًَىيظتُ ناسب
ُٓو ُٖسيَُاُْ تا ُٓوثُسدّ تىاْا يُ ضىاسضًَىَّ ٓاػتِ و تُْايِ ًَْىدَوَيُتِ نُ ُّٓ بَُيًَٓٓاَُيُ 

 ويَُّٓ نًَؼاوَ، بؤ ُّٓ َُبُطتُؾ:
ًَؼةهُوتِٓ ٓةُّ طُةتةُ دَنةُٕ يةُ ناسوبةاسّ طًاطةِ و ٓةابىوسّ و          -أ  دَطتُبُسّ ث

ْذا، ُٖسوَٖا دَطتُبُسّ َاََُيُيُنِ ويزداِْ و ثاساطةتِٓ دَنةُٕ يةُ    نؤَُةيُتِ و فًَشنشد
 َُُٓؾ يُ طٍَُ سَضاونشدِْ ُٓسنِ سيَضطشتِٓ سؤػٓبريّ ُّٓ طُةُْ،  –ُٖس ناسيَهِ خشاثهاسّ 
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سىنُِ صاتِ ثُسَثًَذَدَٕ، سيَض يُ ٓاواتُناِْ ساًَاسّ ُّٓ طُةُْ دَطةشٕ، ٖاوناسيةإ    -ب 
ػتِ طًظتَُُ ساًَاسيُ ٓاصادَناًْةإ، بةُ طةىيَشَّ بةاسودؤخِ     دَنشيَو يؤ طُػُنشدِْ بُ بشد

 تايبُتِ ُٖس ُٖسيَِ و طُيُنُّ، وَ قؤْاغُ دؤسبُدؤسَناِْ ثًَؼهُوتِٓ.

 ٓاػتِ و تُْايِ ًَْىدَوَيُتِ بُ ًَٖض دَنُٕ، -ز 

سيَىػىيَِٓ َشؤظايُتِ بؤ طُػُو ثًَؼهُوتٔ دَطشُْ بُس، ٖةاِْ تىيَزيٓةُوَ دَدَٕ، يةُ     -د 
ٖاوناسّ دَنُٕ بةؤ وَديًَٗٓةاِْ دسوطةتِ ٓاَاجنةُ نؤَُةيةُتِ و ٓةابىوسّ و        ًَْىإ خؤياْذا

فًَشناسيُنإ نُ يُّ َاددَيُدا ٖاتىوَ، ُٖسوَٖا بؤ ٓةُّ َُبُطةتُٖاوناسّ دَنةُٕ يةُ طةٍَُ      
 داَُصساوَ ًَْىدَوَيُتًُ تايبُمتُْذيُنإ ُٖسناتَِ نُ بُ طىجناويإ صاِْ،

بُياِْ تشّ ٖىُْسّ بؤ نُ تايبُتُ بةُ ناسوبةاسّ   بُ سيَو و ثًَهِ بُياِْ طُسرًََشّ و  -ه 
ٓابىوسّ و نؤَُةيُتِ و فًَشناسّ يُو ُٖسيَُُّ نُ يًَِ بُسثشطٔ بؤ طهشتًَشّ طؼتِ دًََْشٕ، 
دطُ يُو ُٖسيَُاُّْ نُ سىنُِ بُػُناِْ دواصدَو طًَضدَّ يةُّ بَُيًَٓٓاَةُ يةُدا بةُ طةُسدا      

 دًَبُدٌَ دَبًَو.

ضةاونشدِْ ٓةُو نؤتاْةُّ نةُ ةيةُِْ ٓةَُِٓ و دَطةتىوسّ        َُٖىو َُٓاُْو  يُ طةٍَُ سَ 
 دَيًَُٗٓٓ ثًَؽ.   

 

 74م
ُْٓذاَاِْ ُْتُوَ يُنطشتىوَنإ سَصاَُْذ دَبٔ يُ طُس ُٓوَّ نُ طًاطُتًإ يُ بُساَبُس 

وَنى طًاطُتًاُْ يُ ووةتِ خؤياْذا  –ُٓو ُٖسيَُاُّْ نُ ُّٓ بُػُّ بُطُسدا دًَبُدَّ دَبًَو 
طُس بَُٓاّ دساوطَِ ضانِ بًَو، سَضاوّ بُسرَوَْذّ بُػُناِْ تشّ دًٗةإ و  ثًَىيظتُ يُ  –

 خؤػطىصَساًْإ يُ ناسوباسّ نؤَُةيُتِ و ٓابىوسّ و باصسطاِْ.
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 نيَودةولَةتى –شاية وة –راشجاردنى  –دةيةم: شيصتةمى بةشى دواز
 75م

ُتِ بةؤ وَطةايُ   ُْتُوَ يُنطشتىوَنإ يةُ ريَةش ضةاوديَشّ خؤيةذا طًظةتًََُهِ ًَْىدَوَية      
دادًََْو، بؤ بُسديَىَبشدِْ ُٓو ُٖسيَُاُّْ نُ يُ واُْيُ ٌَ نُضِ ُّٓ طًظتَُُ بٔ بُ طىيَشَّ 
سيَههُوتُٓ تاى ةيُْاُّْ دواتشو طُسثشػتِ نشدًْإ، يَُُو دواؾ بُّ ُٖسيَُاْةُ دَطىتشيَةو   

 ُٓو ُٖسيَُاُّْ نُ وَطايُ دَياْطشيَتُوَ.
  76م

ظتَُِ وَطايُ بُ طىيَشَّ ٓاَاجنُناِْ ُْتُوَ يُنطشتىوَنإ نُ ٓاَاجنُ بُٓسَتًُناِْ طً
 يُ َاددَّ يُنَُِ بَُيًَٓٓاَُدا ٖاتىوٕ بشيتني يُ:

 ثاساطتِٓ ٓاػتِ و تُْايِ ًَْىدَوَيُتِ، -أ 
ناسنذٕ بؤ بُسصنشدُْوَّ خَُيهِ ُٓو ػىيَٓاُّْ نُ وَطايُ دَياْطشيَتُوَ يُ ناسوبةاسّ   -ب 

فًَشناسّ، وَ ٖاوناسّ ثًَؼخظتِٓ بُسَو سىنُُ صاتةِ يةإ   طًاطِ و نؤَُةيُتّى ٓابىوسّ و 
طُسبُخؤيِ بُ طىيَشَّ طىجناِْ باسودؤخِ تايبُتِ ُٖس ُٖسيًََُو و طُيُنُّ، طىجناويؽ بًَةو  
ٍَ ٓاسَصووَناِْ ٓةُو طُةْةُ نةُ بةُو ثةُسّد ٓةاصادّ نةاسّ داوآُنةُٕ و بةُ طةىَيشَّ            يُ طُ

 ُناِْ وَطايُ،َُسدُناِْ ُٖس سيَههُوتًَٓو يُ سيَههُوتٓ

ٖاْذاِْ سيَضطشتٔ يُ َافُناِْ َشؤظ و ٓاصاديُ بُٓسَتًُناِْ َُٖىإ بُ بَِ دًاواصّ يُ  -ز 
سَطُص و صَإ و ٓايني، بَِ دًاواصّ يُ ًَْىإ ثًاوإ و ٓافشَتإ، ُٖسوَٖا ٖاْةذاِْ ٓةُوَّ نةُ    

 ثًَىيظتُ طُةِْ دًٗإ بُ يُنُوَ ببُطرتيَُٓوَ،

َ  -د  اََُيةُنشدٕ يةُ ناسوبةاسّ نؤَُةيةُتِ و ٓةابىوسّ و      دَطتُبُسنشدِْ يُنظاِْ يةُ 
باصسطاِْ بؤ َُٖىو ُْٓذاَاِْ ُْتُوَ يُنطشتىوَنإ و داًْؼتىاًْإ و يُنظاِْ يُ ًَْىإ ٓةُو  
ًَٓةاِْ ٖؤيةُناِْ           َّ ُْخظةتِٓ  وَديٗ ٍَ ثؼةو طةى خَُيهُدا طُباسَت بةُ دادطةُسّ، يةُ طةُ

 .  80ثًَؼهُوتٔ و سَضاونشدِْ َاددَّ 

 
 77م

َِ وَطايُ يُ طُس ُٓو ُٖسيَُاُّْ دَنُوُْ ْاو ُٓو ساَيُتاُّْ خىاسَوَ نُ بُ طًظتُ  -1
 ثًَِ سيَههُوتُٓناِْ وَطايُ دَنُوُْ ريَش دَطُةتًإ:

 ُٓو ُٖسيَُاُّْ نُ ًٓظتا َاْذيَنت)يُ ريَش ًٓٓتًذابٔ(، -أ 
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 ُٓو ُٖسيَُاُّْ نُ سَْطُ يُ دَسُٓجناَِ دُْطِ دووََِ دًٗاًُْو دابشداوٕ ، -ب 

َيُاْةُّ نةُ بةُ خىاطةتِ خؤيةإ دَوَيةُتًَهِ َُٖيذَبةزَيشٕ بةؤ وَسطشتٓةِ          ُٓو ُٖس -ز 
 بُسثشطًاسيُتِ بُسديَىَبشدًْإ. 

بُةّ دياسيهشدِْ ُٖس ُٖسيًََُو يُ واُّْ يةُ ثًَؼةُوَ بامسةاْهشدٕ نةُ يةُ ريَةش        -2
طًظةةتَُِ وَطةةايُ دابٓشيَةةو و بةةُ ن َةةُسدًَو بًَةةو، ٓةةُوا ثُيىَْةةذّ بةةُ بُطةةتِٓ   

 وَ ُٖيُ.سيَههُوتٓٓاَُّ تشَ

 

 78م
طًظتَُِ وَطايُ بُ طُس ُٓو ُٖسيَُاُْدا دًَبُدًَٓابًَو نُ بىوُْتُ ُْٓةذاّ يةُ دَطةتُّ    
ُْتُوَ يُنطشتىوَنإ ضىْهُ ثُيىَْذّ ُْٓذاَاِْ ُّٓ دَطتُيُ يةُ طةُس بٓةَُاّ ثشيٓظةًجِ     

 يُنظاِْ يُ طُسوَسيَتًذا بًَو.
 

 79م
    ّ ٓةُو طًظةتَُُ دادَْةشئَ، ٖةُس      َُسدُناِْ وَطايُّ ُٖس ٖةُسيًََُو  يةُ ريَةش طةايُ

َُٖىاسنشدٕ و طؤسداًَْو نُ دواتش بُ طُسيذا ديَو، َُٖىو ُٓواْةُ بةُ سيَههةُوتٔ دَبةَِ  بةُ      
سَصاَُْذّ ُٓو دَوَيُتاُّْ نُ ُّٓ باسَ دًَِ بايُخًُتِ و يُ واُْ  دَوَيُتُ َاْذيَتُنإ يُ طُس 

شتىوَنإ دَيطشيَتُوَ. َُُٓو يةُ طةٍَُ   ُٖسيًََُو نُ َاْذيَتِ يُنَِ يُ ُْٓذاَاِْ ُْتُوَ يُنط
ّ طُباسَت بةُ ساطةتاْذٕ يةُ طةُس ٓةُو َُسداْةُو       85و83سَضاونشدِْ سىنُِ َاددَناِْ 

 َُٖىاسنشدُْناًْإ.
 

 81م

دطُ يةُ وَّ  سيَههُوتٓٓاَةُّ وَطةايُّ تةاى ةيُْةُ نةُ بةُ طةَُيشَّ سةىنُِ           -1
ٖؤيةُوَ ُٖسيَُُنةُ يةُ ريَةش     يُ طُسّ سيَو دَنُوٕ دَبُطرتيَو و بةُ   81و7و  77َاددَناِْ 

وَطايُ دادَْشَّ، ُٖتا سيَههُوتًَٓهِ يُو ضُػُٓ دَبُطرتَّ ْابَِ خىيَٓذْةُوَ بةؤ دَقةِ ٖةً      
سىنًَُو يُ سىنُُناِْ ُّٓ بُػُ بهشيَو وَ ْابَِ بَُيًَٓٓاَُ يؤ خىيَٓذْةُوَ دَسبًَٗٓشيَةو يةإ    

و يةإ طةُيًَو بطؤسديَةو، يةإ     خىيَٓذُْوَيُى نُ يُواُْبَِ بةُ سيَطُيةُى َافةُناِْ دَوَيةُتًَ    
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َُسدُنإ ُٓو سيَههُوتُٓ ًَْىدَوَيُتًاُّْ نُ ُٖٕ بًاْطؤسديَو نُ يُ واُْيُ ُْٓذاًََهِ ُْتُوَ 
 يُنطشتىوَنإ ةيًَُْو بًَو تًًَذا.

ّ ُّٓ َاددَيُ وا خبىيَٓشيَتُوَ نُ ٖؤيُى ٓاَادَبهات  بؤ دوانُوتٔ  1ْابًَو بشدطُّ  -2
يُ سيَههُوتٓٓاَُنإ ٓاَادَ دَنات نُ دَيُويَو ٓةُو ُٖسيَُاْةُّ    يإ دواخظتِٓ دإ و طتإ

 77نُ َاْذيَو دَياْطشيَتُوَ بهات يإ  ُٖسيَُُناِْ تش يُ طًظتَُِ وَطايُ بةُ طةىيَشَّ ّ   
 يإ دوانُوتٔ يإ دواخظتِٓ بُطتِٓ ُٓوَ سيَههُوتٓٓاَاُْ. 

 81م
ُ دَطشيَتُوَ نُ بةُ ٖؤيةُوَ   سيَههُوتٓٓاَُّ وَطايُ يُ َُٖىو باسيَهذا ُٓو َُسداْ 

ُٓو ُٖسيَُُّ نُوَطايُ دَيطشيَتُوَ بُ سيَىَ دَبشسيَو، وَ ُٓو دَطُةتُ دياسّ دَنات نُ 
بُسديَىَبشدِْ ُٓو ُٖسيَُُ دَنات، دَنشَّ ُٓو دَطُةتُ نُ يَُُو دوا يُ ْاوسىنُُناْذا بُ 

)ُْتةُوَ يةُنطشتىوَنإ(   )دَطُةتِ بُسيَىَبشدٕ( ديَو دَوَيُتًَو يإ صياتش يإ دَطةتُّ  
 خؤّ بًَو.

 82م
يُ ُٖس سيَههُوتٓٓاَُيُى يُ سيَههُوتٓٓاَُناِْ وَطايُ دَنشَّ ػىيًََٓهِ ًٓظرتاتًزّ نُ 
ًَةو ديةاسّ         َِ دَب ًَبةُد ُٖسًََو بُػًَهِ يإ َُٖىوّ نُ طًظةتَُِ وَطةايُّ يةُ طةُس د

تايبُت نُ بةُ طةىيَشَّ   بهشيَو، بَِ ػهاْذِْ ُٖس سيههُوتٓٓاَُيُى بإ سيَههُوتٓٓاَُناِْ 
 بُطرتاوٕ. 43َاددَّ 

 83م
ُٓجنىوَُِْ ٓاطايؽ َُٖىو وَصيفُناِْ )ُْتُوَ يُنطشتىوَنإ( نةُ ثُيىَطةتُ بةُ     -1

ثًَطةةُّ ًٓظةةرتاتًزيُوَ بةةُس دَطةةو دَخةةات، ٖةةُسوَٖا سَصاَُْةةذيهشدٕ يةةُ َةةُسدِ       
 سيَههُوتٓٓاَُناِْ وَطايُ و طؤسدإ و َُٖىاسنشدًْإ.

دا ٖاتىوٕ سَضاو دَنشيَةو بةُ    76طًُٓيًاُّْ نُ يُ َاددَّ َُٖىو ُٓو ٓاَاجنُ بٓ -2
 ْظبُت طُىل ُٖس ثًَطُيُنِ ًٓظرتاتًزّ.

يةُ طةٍَُ    –ُٓجنىوَُِْ ٓاطةايؽ يةُ ُٓجنىوَةُِْ وَطةايُ ٖاسيهةاسّ وَسدَطةشَّ        -3
سَضاونشدِْ سيَههُوتٓٓاَُناِْ وَطايُو بَِ يًَخظتِٓ ُٓو باساُّْ نُ تايبُتُ بُ ٓاطايؼةُوَ   

سنُوتِٓ ُٓوَّ نُ وَصيفُناِْ )ُْتُوَ يُنطشتىوَنإ( يُ ًْضاَِ وَطايُّ تايبُت يُ وَنا  -
 بُ ناسوباسّ طًاطِ و ٓابىوسّ و نؤَُةيُتِ و فًَشناسّ ثًَطُ ًٓظرتاتًزيُنإ. 
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ُٓسنِ دَطُةتِ بُسديَىَبشدُْ نُ دَطتُبُسّ ثؼهِ ُٓو ُٖسيَُُّ نُ وَطايُ دَيطشيَتةُوَ  
تُْايِ ًَْىدَوَيُتًذا بهات. بؤ بةُديًَٗٓاِْ  ٓةُّ َُبُطةتُؾ دَنةشَّ      يُ ثاساطتِٓ ٓاػتِ و

دَطُةتِ بُسديَىَبشدٕ ًَٖضّ خؤبُخؽ بُ ناسبًََِٓ و ٓاطاْهاسّ و ياسَُتِ بذات بُو ُٖسيَُُّ 
نُ يُ ريَش وَطايُدايُ  بؤ ُٓوَّ بُو ثابُْذبىوْاُْ َُٖيبظتًَو نُ ُٓو دَطُةتُ بُ ُٓجنىوَُِْ 

باسَوَ داوَ، ُٖسوَٖا بؤ ُٖطتإ بُ بُسطشّ و ضُطجاْذِْ ياطاو طًظتُّ يُ ْةاو  ٓاطايؼِ يُّ 
 ُٓو ُٖسيَُُّ نُ وَطايُ دَيطشيَتُوَ.

  85م
نؤََُيُّ طؼتِ وَصيفُناِْ ُْتُوَ يةُنطشتىوَنإ نةُ تاتًبُتةُ بةُ سيَههةُوتِٓ       -1

ظرتاتًزئ يُ وَطايُ وَدَطو دَخات يُ طُس َُٖىو ُٓو سووبُساُّْ نُ ُْْىطشاوَ سووبُسّ ًٓ
ْةةاو َُٓاُْػةةذا بُسقةةُساسنشدِْ َُسدةةُناِْ سيَههُوتٓٓاَةةُناِْ وَطةةايُو طةةؤسدإ و       

 َُٖىاسنشدًْإ.
َّ بةؤ ٓةُوَّ بةُّ ُٓسناْةُ          نؤََُيُّ طؼتِ ياسَُتِ يةُ ُٓجنىوَةُِْ وَطةايُ وَسدَطةش

 َُٖيبظتًَو و يُ ريَش ضاوديَشيذا ناسبهات.

 
 

 
 

 بةشى شيَسدةيةم: ئةجنوومةنى وةشاية 
 ًَهٗاتٔث
ُٓجنىوَُِْ وَطايُ يُ ُْٓذاَاِْ ُْتُوَ يُنطشتىوَنإ ثًَو ديَو نةُ يةُ خةىاسَوَ     -1

 باغ نشاوٕ:
 ُٓو ُْٓذاَاُّْ نُ دَطُةتِ بُسديَىَبشدِْ ُٖسيَُُ وَطاداسَنُيإ وَ خؤ طشتىوَ،  -أ 

دا ْاويةإ ٖةاتىوَ نةُ بةُسديَىَبشدِْ ُٖسيَُةُ       23ُٓو ُْٓذاَاْةُّ نةُ يةُ َةاددَّ       -ب 
 يإ وَ خؤُْ طشتىوٕ،وَطاداسَنُ

رَاسَّ ُٓو ُْٓذاَاُّْ نُ يؤ وَدَطتذإ ثًَىيظنت نُ رَاسٍَ ُْٓذاَِ ُٓجنىوَةُِْ     -ز 
وَطايُ دَبةٔ بةُ دوو طشوثةِ يُنظةإ، يُنةًَُإ ٓةُو ُْٓذاَاْةُّ بةُسدَيىَبشدِْ ُٖسَيُةُ          
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َ، ٓةُّ  وَطاداسَنُيإ وَ خؤ طشتىوَ، ُٓويرتيإ ُٓواْةُٕ نةُ واصيةإ يةُ بُسديَىَبشدْةُ ًَٖٓةاو      
 ُْٓذاَاُْ يُ ةيُٕ  نؤََُيُّ طؼتِ  بؤ َاوَّ طَِ طاٍَ َُٖيذَبزيَشسئَ.

ُٖسيُنُ يُ ُْٓذاَاِْ ُٓجنىوَُِْ وَطايُ ٓةُو نُطةُّ نةُ بةُ ػةًاوّ دَصاْةَِ بةؤ         -2
 ْىيَُٓسايُتِ ُّٓ ُٓجنىوَُُْ دياسّ دَنات.

 

 و دةشةآلتةكان وةزيفة
 87م

وَطايُ نُ بُ طُسثُسػتًًإ ناس دَنشيَةو،   بؤ ُٖسيُنُ يُ نؤََُيُّ طؼتِ و ُٓجنىوَُِْ
 ُٓواًْؽ بُ بُدًًََٗٓاِْ ُٓسنُناِْ خؤيإ َُٖيذَطنت:

 يُو ساثؤستاُْ بشدوأْ نُ دَطُةتِ بُسديَىَبشدٕ بؤيإ دًََْشيَو، -أ 
 ْاَُنإ وَسبطشيَو و بُ َؼؤسَت يُ طٍَُ دَطُةتِ بُسيَىَبشدٕ بًجؼهينَ، -ب 

نُ وَطايُ دَياْطشيَتُوَ سيَو خبات يُو ناتاُّْ نةُ  طُسداِْ سَمسِ بؤ ُٓو ُٖسيَُاُّْ  -ز 
 يُ طٍَُ دَطُةتِ بُسيَىَبشدٕ سيَو دَنُوٕ،

ُّٓ سَيىػىَيٓاُْو ٓةُواِْ تةشيؽ بةُ دّ دَنةات نةُ بةُ طةىَيشَّ ٓةُو َُسداْةُّ يةُ           -د 
 سيَههُوتُٓناِْ وَطايُدا دياسّ نشاوٕ.

 

 88م
ِ داًْؼةتىاِْ ٖةُس ٖةُسيَُهِ    ُٓجنىوَُِْ وَطايُ نؤََُيًَو ثشطًاس يُ طةُس ثًَؼةهُوتٓ  

َِ. دَطةُةتِ         ًَشنةاسّ دادَْة رَيشوَطايُ يُ ناسوبةاسّ طًاطةِ و ٓةابىوسّ و نؤَُةيةُتِ و ف
بُسديَىَبشدٕ يُ ُٖس ُٖسيًََُهِ وَطةايُداس يةُ ضىاسضةًَىَّ دَطةُةتُناِْ نؤََُيةُّ طؼةتِ       

 .ساثؤستِ طاةُْ يُ طُس ُّٓ بَُٓاٍ ُّٓ ثشطًاساُْ دَداتُ نؤََُيُّ طؼتِ
 

 دةنطدان
 89م

 ُٖس ُْٓذاًََهِ ُٓجنىوَُِْ وَطايُ يُى دَْطِ ُٖيُ.  -1
بشدياسَناِْ ُٓجنىوَُِْ وَطايُ بُ دَْطِ صؤسيُّٓ ُْٓذاَاِْ ٓاَادَبىوّ بُػذاس يُ  -2

 دَْطذإ دَسدَضًَو.
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 ريَكاريةكان
 91م

ُٓجنىوَُِْ وَطايُ طُةَيُْاَةُّ سيَهاسيةُنإ و يةُ واْةُؾ سيَطةُّ َُٖيبةزاسدِْ         -1
 ى دادََِْ.طُسؤ
ًَىيظةتِ نةشد بةُ طةىَيشَّ ٓةُو طُةَيٓاَُيةُّ نةُ         -2 َِ ث ُٓجنىوَُِْ وَطايُ ُٖسنات

دايشدػتىوَ نؤدَبًَتُوَ. ثًَىيظتُ يُو طُةَيُْاَُيُدا دَقِ باْطًَٗؼتِ نؤبىوُْوَ يُ خؤبطشيَو 
 يُ طُس داواّ صؤسيُّٓ ُْٓذاَُنإ.

 91م

و داوا يةةُ ُٓجنىوَةةُِْ ٓةةابىوسّ و ُٓجنىوَةةُِْ وَطةةايُ ٖةةُسناتَِ ثًَىيظةةتى طىجنةةاو بةةى
 نؤَُةيُتِ و ٓاراْظُ ثظجؤسديُنإ

 ُٖسيُنُ يُ ضىاسضًَىَّ ناسّ خؤيذا ياسَُتًًإ بهات.
 
 
 

 بةشى ضواردةيةم: دادطاى دادى نيَودةولَةتى
 92م

دادطاّ دادّ ًَْىدَوَيُتِ ٓاَشاصّ طُسَنِ دادوَسّ ُْتُوَ يُنطشتىوَناْةُ، بةُ طةىيَشَّ    
وّ بُٓسد وّ    ثُيشَد َتِ خؤّ نُ ٖاوثًَطُ يُ ثاػهؤّ ُّٓ بَُيًَٓٓاَُ ناسدَنةات و يُطةُس ثةُيشَد

 بُٓسدَتِ دادطاّ ًَُٖؼُيِ دادّ ًَْىدَوَيُتِ داْشاوَ نُ بُػًَهِ دًاُْنشاوَيُ يُ بَُيًَٓٓاَُ.
 

 93م
وّ     -1 َُٖىو ُْٓذاَاِْ ُْتُوَ يُنطشتىوَنإ بُسىنُِ ُْٓذاَبىوًْإ ةيةُْٔ يةُ ثةُيشَد

 ادطاّ دادّ ًَْىدَوَيُتِ.بُٓسدَتِ د
وّ بٓةُسدَتِ      -2 دَوَيُتًَو نُ يُ ْاو ُْتُوَ يُنطشتىوَناْذا ًًُْ دَنشَّ بًَتةُ ْةاو ثةُيشَد

ًَىدَوَيُتِ بُو َُسداُّْ نةُ بةؤ ٖةُس ساَيةُتًَو نؤََُيةُّ طؼةتِ يةُ طةُس          دادطاّ دادّ ْ
 ثًَؼًٓاسّ ُٓجنىوَُِْ ٓاطايؽ دياسّ دَنات.
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ُناِْ ُْتُوَ يُنطشتىوَنإ بَُئًَ دَدات نُ دَبَِ طىيَشدايَُيِ ُٖس ُْٓذاًََو يُ ُْٓذاَ -1
 سىنُِ دادطاّ دادّ ًَْىدَوَيُتِ بًَو يُ ُٖس َُطُيُيُنذا نُ خؤّ ةيُٕ بًَو تًَذا.

ُٓطُس يُنًَو يُ ةيُُْ دادبًًُٓنإ يُ ُٖس َُطُيُيُنذا سيَطش بىو يُ ُٖطتإ بُو  -2
، بؤ ةيُُْنُّ تش ُٖيةُ نةُ ثةُْا بباتةُ بةُس      سىنُُّ نُ دادطا يُ طُسّ دَضُطجًًََٓو

ُٓجنىوَُِْ ٓاطايؽ، ُٓجنىوًَُْؽ ُٓطُس بُ ثًَىيظتِ صاْةِ ٓةُوا ساطةجاسدَ ثًَؼةهُؾ     
دَنات يإ بشدياس بؤ ُٓو سيَىػىيَٓاُّْ نُ ثًَىيظتُ بطرييَتُ بةُس بةؤ دًَبةُدًَهشدِْ ٓةُو     

 سىنُُ دَسدَنات.

 95م

ًُ نةُ ُْٓةذاَاِْ ُْتةُوَ يةُنطشتىوَنإ ضاسَطةُسّ      ًٖ  سيَطشيُى يُّ بَُيًَٓٓاَُيُدا ًْ
نًَؼُو دًاواصيُناًْإ بذَُْ دادطايُنِ تش بُ طىيَشَّ  ُٓو سيَههُوتٓٓاَُيةُّ يةُ َةُوثًَؽ    

 ُٖٕ يإ يُداٖاتىودا دَيبُطنت. 
 96م

بؤ ُٖسيُنُ يُ نؤََُيُّ طؼتِ يإ ُٓجنىوَُِْ ٓاطايؽ ُٖيُ داوا يةُ دادطةاّ دادّ    -1
 ت نُ يُ ُٖس َُطُيُيُنِ  ياطايِ سَِٓ بذات.ًَْىدَوَيُتِ بها

بؤ طُسدُّ  يكُناِْ دَطتُ و ٓاراْظُ تايبُمتُْذَنإ طُس بُُٓوإ ُٖيُ ُٓواُّْ ٓةُنشئ  
نؤََُيُّ طؼتِ سوخظُتًإ ثَِ بذات يُ ُٖس ناتًَهذا، يُ دادطا داوا بهةات سَٓةِ يةُ ٖةُس     

 ناًُْوَ.َُطُيُيُنِ ياطايِ بذات نُ دَنُويَتُ ضىاسضًَىَّ ناسَ
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 بةشى ثازدةيةم: شكرتاريةت

 97م 
دَطتُ طهشتاسيُتًَهِ دَبًَو نُ طةهشتًَشّ طؼةتِ و ٓةُو فُسَاْبُساْةُّ نةُ ثًَىيظةنت       
دَطشيَتُوَ. نؤََُيُّ طؼتِ طهشتًَشّ طؼتِ دادًََْو يُ طُ ساطجاسدَّ ُٓجنىوَُِْ ٓاطايؽ، 

 دا.طهشتًَشّ طؼتِ طُوسَتشئ فُسَاْبُسّ بُسيَىَبشدُْ يُ دَطتُ
 

 98م
طهشتًَشّ طؼتِ طُسثُسػتِ ناسَنإ دَنات يُ َُٖىو نؤبىوُْوَناِْ نؤََُيةُّ طؼةتِ   
و، ُٓجنىوَُِْ ٓاطةايؽ و،  ُٓجنىوَةُِْ ٓةابىوسّ و نؤَُةيةُتِ و، ُٓجنىوَةُِْ وَطةايُ،       
ُٖسوَٖا بُ ُٓسنِ تش َُٖيذَطتًَو نُ ُّٓ يكاُْ بؤّ سَواُْ دَنُٕ، ُٖسوَٖا طهشتًَشّ طؼةتِ  

 اثؤستًَو يُ طُس ناسَناِْ بؤنؤََُيُّ طؼتِ ٓاَادَ دَنات.طاةُْ س
 99م 

طهشتًَشّ طؼتِ دَتىاَِْ ُٓجنىوَُِْ ٓاطايؽ يُ ُٖس َُطُيُيو ٓاطاداس بهاتُوَ نُ ثًَِ 
ػُيُ يُ طُس ثاساطتِٓ ٓاػتِ و تُْايِ ًَْىدَوَيُتِ.  وايُ ُٖسَد

 
 111م

اَطُياْذِْ ُٓسنُناًْإ داوا يإ بؤ طهشتًَشّ طؼتِ و فُسَاْبُسَناِْ ًًُْ بؤ بُ ُٓجن -1
وَسطشتِٓ سيَُٓايِ يُ ًٖ  سهىَُتًَو يإ دَطُةتًَهِ دَسَوَّ دَطتُ وَسطشيَةو. ثًَىيظةتُ   
بُ ًٖ  ناسيَو َُٖيُٓطنت نةُ  ثًَطةُيإ يةُ نةُداس بهةات بةُو طةًفُتُّ نةُ فُسَاْبةُسّ          

 ًَْىدَوَيُتني و تُْٗا يُ بُساَبُس دَطتُدا يًَجشطشاوٕ.
ذاَاِْ ُْتُوَ يُنطشتىوَنإ بَُئًَ دَدَٕ نُ سيَض يُ طةًفُتِ ًَْىدَوَيةُتِ   َُٖىو ُْٓ -2

بُسثشطًاسيَتِ طهشتًَشّ طؼتِ و فُسَاْبُسَناِْ بطشٕ و ُٖوٍَ ُْدَٕ يُ ناتِ ُٖطتاًْإ بةُ  
 بُسثشطًاسيَتِ ناسيطُسيًإ يُ طُس دابًَٓٔ.

 111م
شَّ ُٓو طُةَيُْاَُيُّ نةُ  طهشتًَشّ طؼتِ فُسَاْبُساِْ طهشتاسيُت دادََِْ بُ طىيَ -1

 دايذََِْ. نؤََُيُّ طؼتِ
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بؤ ُٓجنىوَُِْ ٓابىوسّ و نؤَُةيُتِ و ُٓجنىوَُِْ وَطايُ بةُ ػةًَىَيُنِ بةُسدَواّ     -2
فُسَاْبُس بؤ يكُناِْ تشّ ُْتُوَ يةُنطشتىوَنإ نةُ ثًَىيظةتِ ثًًَةإ ُٖيةُ دايةُصسيًََٓو،        

 ت. طُسدُّ ُٓو فُسَاْبُساُْؾ بُػًَهٔ يُ طهشتاسيُ

ثًَىيظتُ يُ داْإ و بُناسخظتِٓ فُسَاْبُسإ و دياسّ نشدِْ َةُسدِ خضَةُتًإ بةُ     -3
ثًُّ يُنُّ سَضاوّ بُ دَطو ٖاوسدِْ بُسصتشئ ٓاطتِ تىاْةاو يًَٗةاتىويِ و ثةانِ بهشيَةو.     
طشيٓطًؼُ يُ دَطو ًْؼاْهشدِْ بُ طىيَشَّ باػرتئ دَسفةُت سَضةاوّ ةيةُِْ دابُػةهشدِْ     

 دىطشافِ بهشيَو.

 
 
 
 

 جؤرةكانبةشى شازدة: حوكمة جؤراو

 112م
ُٖس ثُميآْاَُو سيَههُوتٓٓاَُيُنِ ًَْىدَوَيُتِ يةُ ةيةُٕ ٖةُس ُْٓذاًََهةُ ُْتةُوَ       -1

يُنطشتىوَناُْوَ دَبُطرتيَو دواّ ناسنشدٕ بُّ بَُيًَٓٓاَُيةُ دَبةَِ يةُ طةهشتاسيُتِ دَطةتُ      
 تؤَاس بهشيَو و بُ خًَشايِ ُٖطتَِ بُ ببونشدُْوَّ.

ةيًَُْو يُ ثُميآْاَُ يإ سيَههُوتٓٓاَُيُنِ ًَْىدَوَيُتِ نُ بُ طةىيَشَّ بشدطةُّ   ُٖس  -2
يُنَُِ ُّٓ َاددَيُ تؤَاس ُْنشابًَو بؤّ ًًُْ يُ بُسدَّ ُٖس يكًَهِ ُْتةُوَ يةُنطشتىوَنإ   

 دَطو بُو ثُميآْاَُ يإ سيَههُوتٓٓاَُيُوَ بطشيَو.

  
 113م

ُّْ نُ ُْٓذاَاِْ ُْتُوَ يُنطشتىوَنإ بةُ طةىيَشَّ   ُٓطُس تًَهطريإ ُٖبىو يُو ثابُْذبىو
بَُيًَٓٓاَةةُ ثًًَةةُوَ ثابُْةةذٕ يةةُ طةةٍَُ ٖةةُس ثابُْةةذبىوًَْهِ تةةش نةةُ ثًًَةةُوَ ثُيىَطةةنت ٓةةىا  

 ثابُْذدبىوًْإ بُ طىيَشَّ ُّٓ بَُيًَٓٓاَُيُ بُ ُْٖذ وَسدَطريٍَ.
 114م 

      ٖ ُيةُ بةؤ ُٓجناَةذاِْ    دَطتُ يُ ووةتةِ ٖةُس ُْٓذاًََهًةذا ػةًاوّ ياطةايِ ثًَىيظةتِ 
 فُسَاُْنإ بُ ديًَٗٓاِْ ٓاَاجنُناِْ.



 193 

 115م
دَطتُ يُ خانِ ُٖس ُْٓذاًََهًذا يُ باػًُنإ و بةُ خؼةشاوَناِْ نةُ بةُ ديًَٗٓةاِْ       -1

 َُبُطتُناِْ دَوىاصيَو بُ ٖشَ َُْذ دَبًَو.
يُ ُٖسوَٖا ْىيَُٓساِْ ُْٓذاَاِْ ُْتُوَ يُنطشتىوَنإ و فُسَاْبُسَناِْ ُّٓ دَطتُيُ  -2

باػِ و بُخؼشاوَناِْ ثًَىيظو بؤ طةُسبُخؤيِ ُٖطةتاًْإ بةُناسّ وَصيفةُيٌ ثُيىَْذداسبةُ      
 دَطتُ بُٖشََُْذ دَبٔ.

بؤ نؤََُيُّ طؼتِ  ُٖيُ بُ َُبُطتِ ديةاسّ نشدْةِ باطةُ دسيَةزَناِْ تايبةُت بةُ        -3
ًَؼةهُؾ بهةات، بؤػةِ ُٖيةُ        2و1دًَبُدًَهشدِْ بشدطةُناِْ   ّ ٓةُّ َاددَيةُ، ساطةجاسدَ ث

 ًٓاسّ بُطتِٓ سيههُوتٓٓاَُ بؤ ُّٓ َُبُطتُ ثًَؼهُػِ ُْٓذاَاِْ بهات. ثًَؼ

 
 
 
 

 بةشى حةظدةيةم: ريَوشويَهى ثاراشتهى ئاشتى لة قؤناغى طواشتهةوة
 116م

دا ٓاَةارَّ  43تا ُٓو ناتُّ ناس بُ سيَههُوتٓٓاَُناِْ تايبُت دَنشيَو نُ يُ َةاددَّ  
ِْ ٓاطايؽ دَبًَِٓ نُ دَتىاَِْ بُ طىيَشَّ َةاددَّ  ثًَذساوَ يُ طُس ُٓو ػًَىَيُّ نُ ُٓجنىوَُ

بُ بُسثشطًاسيَتِ َُٖيبظتًَو، ُٓو دَوَيُتاُّْ نُ بُػذاسّ يًَذواِْ ضىاس دَوَيُتُنُيإ يةُ   42
يةُو   5نشد ُٓوو فُسَْظا بُ طةىيَشَّ سةىنُِ بشدطةُ    1943تؼشيِٓ يُنَُِ  30َؤطهؤ يُ 

ُْٓذاَةُناِْ تةشّ ُْتةُوَ يةُنطشتىوَنإ طةُس       يًَذواُْ، ُٖسوَٖا ثًَٓر دَوَيُتُنُ يةُ طةٍَُ  
ثًَىيظتِ نشدطفتىطؤ دَنُٕ، بؤ ُٓوَّ يُ دًاتِ دَطتُ بُ ناسّ ٖاوبةُؾ َُٖيبظةنت نةُ بةؤ     

 ثاساطتِٓ ٓاػتِ و تُْايِ ًَْىدَوَيُتِ ثًَىيظتُ.  
 117م

يًَةِ  ًٖ  ػتًَو يُّ بَُيًَٓٓاَُيُدا ًًُْ نُ ُٖس ناسيَو بُتاٍَ بهاتُوَ يإ سيَطةُ بطشيَةو   
َِ يةُ دَوَيةُتاِْ         بُساَبُس دَوَيُتًَو نُ يُ ناتِ دةُْطِ دووََةِ دًٗاًْةذا درايةُتِ يةُن
ؤارؤنُس بىوَ يُ طُس ُّٓ بَُيًَٓٓاَُيُ ُٓطُس ُٓو ناسَ وَسطريابةَِ يةإ سيَطةُّ ثًَةذسابًَو يةُ      

 ُٓجناَِ ُّٓ دُْطُوَ يُ سهىَُتاِْ بُسثشغ يُ ُٖطتاًْإ بُّ ناسَوَ.
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 ردنى بةلَيَههامةكةمواربةشى هةذدةيةم: ه
 118م

ُٓو َُٖىاسنشدْاُْ نُ بُ طُس ُّٓ بَُيًَٓٓاَُيُ داديَو بُ طُس طُسدُّ ُْٓذاَاِْ ُْتةُوَ  
ّ ُْٓةذاَاِْ نؤََُيةُّ طؼةتِ نشابةَِ و     2/3يُنطشتىوَنإ دَطُثًَو ُٓطُس بُ سَصاَُْةذّ  

اْذا َُٖىو ُْٓذاَاِْ ّ ُْٓذاَاِْ ُْتُوَ يُنطشتىوَنإ ساطتاِْ يُ طُس نشدبًَو يُ ْاوي2/3
 ًَُٖؼُيِ ُٓجنىوَُِْ ٓاطايؽ، بُ طىيَشَّ باسّ دَطتىوسّ يُ ُٖس دَوَيُتًَو.

 119م
دَنشَّ نؤْطشَيُنِ طؼتِ ُْٓذاَاِْ ُْتُوَ يُنطشتىوَنإ بؤ ضاوخؼةاْذُْوَ بةُّ    -1

ًَٓٓاَُيُدا ببُطةرتيَو يةُو نةات و ػةىَيُّٓ نةُ نؤََُيةُّ طؼةتِ بةُ صؤسيٓةُّ           ّ 2/3بَُي
اِْ و بُ سَصاَُْذّ ْؤ يُ ُْٓذاَاِْ ُٓجنىوَُِْ ٓاطةايؽ ، ٖةُس ُْٓذاَةُؾ يةُى     ُْٓذاَُن

 دَْطِ يُ نؤْطشَ دَبًَو. 
ّ ُْٓةةذاَاِْ 2/3ٖةةُس طؤسداًَْةةو يةةُّ بَُيًَٓٓاَُيةةُدا نةةُ نةةؤْطشَ بةةُ صؤسيٓةةُّ   -2

ّ ُْٓذاَاِْ ُْتُوَ يُنطشتىوَنإ ساطتاًْإ يُ طةُس  3\2سايبظجًَشَّ دَِ بُدَِ دَبًَو ُٓطُس 
 شد يُ ْاوياْذا ُْٓذاَاِْ ًَُٖؼُيِ ُٓجنىوَُِْ ٓاطايؽ بُ طىيَشَّ باسّ دَطتىسيًإ.ن

ُٓطُسُّٓ نؤْطشَيُ ثًَؽ دَوسَّ ٓاطايِ دَيَُِ نؤََُيُّ طؼو ُْبُطرتيَو، دواّ   -3
ناسنشدٕ بُّ بَُيًَٓٓاَُيُ، دَبَِ بُ ُْخؼُّ نةاسّ ٓةُو دَوسَيةُوَ ثًَؼةًٓاسيَو بةؤ بُطةتِٓ       

طشَيُؾ دَبُطرتيَو ُٓطُس صؤسيُّٓ ُْٓذاَاِْ نؤََُيُّ طؼتِ و سُوت يةُ  دابٓشيَو، ُٓو نؤْ
 ُْٓذاَاِْ ُٓجنىوَُِْ ٓاطايؽ بشدياسيإ ىلَ دا.
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 بةشى نؤزدةيةم: راشتان و ئيمساكردن
 111م

دَوَيُتإ نُ وارؤيإ نشدووَ يُ طُس ُّٓ بَُيًَٓٓاَُيُ بُ طةىيَشَّ بةاسّ دَطةتىسيإ      -1
 ساطتإ دَنُٕ.

نإ دَدسيَُٓ سهىَُتِ وياليُتُ يُنطشتىوَناِْ َُٓشيها نُ ُٓو دَوَيُتاُّْ ساطتاُْ -2
وارؤيإ نشدووَ بُُٖس )ثًَظًاسدًَْو( ٓاطاداس دَناتةُوَ، ٖةُسوَٖا طةهشتًَشّ طؼةتِ ُْتةُوَ      

 يُنطشتىوَنإ دواّ داَُصساْذِْ ٓاطاداس دَناتُوَ.

اسّ ضني و فُسَْظاو يُنًَتِ ناس بُّ بَُيًَٓٓاَُيُ دَنشيَو ُٖسناتَِ ساطتاُْناِْ نؤَ -3
نؤَاسَ طؤػًايًظتُناِْ طؤظًُت و ثادػايُتِ بُسيتاًْاّ طُوسَو ٓرييُْذاّ طُسوو وياليُتُ 
يُنطشتىوَناِْ َُٓشيها يُ طٍَُ صؤسيٓةُّ دَوَيةُتاِْ وارؤنُسطُيؼةو ٖةُسوَٖا سهىَةُتِ      

تىوَنإ ٓاَةادَ  وياليُتُ يُنطشتىوَناِْ َُٓشيها بشوتؤنؤَيًَهِ تايبةُت بةؤ ساطةتاُْ طُيؼة    
 دَنات و ويَُٓيُنِ دَطُيًََٓتُ دَوَيُتاِْ وارؤنُس يُ طُس بَُيًَٓٓاَُنُ.

دَوَيُتاِْ وارؤنُس يُ طُس ُّٓ بَُيًَٓٓاَُيُ نُ دواّ ناسثًَهشدِْ ساطتإ دَنُٕ، يُ   -4
 سؤرّ طُيؼتِٓ ساطتاُْناًْإ بُ ُْٓذاَاِْ ُٓطًَِ ُْتُوَ يُنطشتىوَنإ يُ قَُيُّ دَدسئَ. 

 111م 
ْظِ و سوطِ و ًٓٓطًًضّ و ًٓظجاِْ داْشاوَ،  ُّٓ بَُيًَٓٓاَُيُ بُ ثًَٓر صَاِْ ضًِٓ و فُسَد
بُ يُنظاِْ صَاِْ طُسَنني، بُيًََٓٓاَُنُ  يُ ْةاو ثاسيَضساوَنةاِْ وياليُتةُ يةُنطشتىوَناِْ     

داس َُٓشيهادا دَبًَو، ُّٓ سهىَُتُؾ سهىَُتُناِْ تش وارؤنُس يةُ ويَٓةُّ داْجًَٓةشاو ٓاطةا    
 دَناتُوَ.

 بؤ ساطتِ َُُٓؾ ْىيَُٓساِْ ُْتُوَ يُنطشتىوَنإ يُ طُس ُّٓ بَُيًَٓٓاَُيُ وارؤيإ نشد.
 دا دَسضىو.1945ّ سىصَيشاِْ 26يُ ػاسّ طإ فشاْظًظهؤ يُ سؤرّ 

 
 .َيُ ةيُٕ داُْسَوَ يُ عُسَبًُوَ وَسطًَشدساو 
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 ثاشكؤى دووةم
 

 

 
 نىياداشتهامةى  مصتةفا بارزا

 طُسنشدَّ ػؤسؾ و طُسؤنِ ثاستِ دميىنشاتِ نىسدطتإ
 بؤ ُْتُوَ يُنطشتىوَنإ

بةؤ   1969ُّٓ ياداػتٓاَُيُ يُطٍَُ ثاػبُْذَناِْ يُ ْاوَسداطةتِ تؼةشيِٓ يُنةَُِ    
دَطتُّ ُْتُوَيُنطشتىوَنإ بُسصنشاوَتُوَ و ثًَؽ ُٓوَ طُسنشدايُتًِ ػؤسؾ يُ طةاَيِ  

ُْتُوَيُنطشتىوَنإ بُسصنشدبىوَوَ نةُ بةُ دووس و    دا ياداػتٓاَُيُنِ تشيؼِ بؤ1966
 دسيَزّ ثىختُّ باسودؤخُ َُيُٓتباسو ناسَطاتباسَنُّ نىسدطتاِْ تًَذا بىو.

 طهشتًَشّ طؼتًِ ُْتُوَ يُنطشتىوَنإ. -طُوسَّ بُسيَض يىثاْو -
 طُوسَّ بُسيَض خاتىوِْ طُسؤنِ خىىل بًظو و ضىاسََِ دَطتُّ طؼتِ. -

 ىوَنإ.دَطتُّ ُْتُوَيُنطشت -

 نؤََُيُّ َافِ َشؤظ. -

 ُٓجنىوَُِْ ٓابىوسّ و نؤََُةيُتِ. -

 يًزُّْ ثانتاونشدِْ نؤَيؤًْايًضّ. -

سديَهخشاوّ فًَشنشدٕ و صاْظو و سدؤػٓبرييِ طُس بُ دَطتُّ ُْتُوَيُنطشتىوَنإ  -
 )يؤْظهؤ(

 يًزُّْ فشيانُوتِٓ ًَْىدَوَيُتًِ ثُْابُسإ. -

 تُوَ يُنطشتىوَنإ.ػاْذَناِْ دَوَيُتُ ُْٓذاَُنإ يُ ُْ -
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ػُسدَفِ ُٓوَّ ثَِ دَبشدَّ ُّٓ ياداػتٓاَُيُ يُ باسَّ باسودؤخِ خُفُتباسّ نىسدطتاِْ 
 عًَشاقُوَ ثًَؼهًَؽ بُ بُسيَضتإ بهُّ.

يُ ًََزووّ ُْتُوَيُنطشتىوَناْذا نُ َُبُطةتِ )) سدصطةاسنشدِْ ْةُوَ يةُى يةُ دوا      
ُْداوَ ٓاوٖا ػُسديَو بُ تةُواوَتِ خباتةُ    يُنُناِْ َشؤظايُتًًُ يُ ُْفشَتِ ػُسد(( سدووّ

ثؼو طىَّ نُ ُٖػو طاٍَ دَواَِ نةشدووَ، ٓةُويؽ ٓةُو ػةُسدَ سدَطُصثُسطةتًًُيُ نةُ       
فُسَاْشدَواناِْ عًَشام درّ طُىل نىسد دَيهُٕ، بُ ضاوثؤػِ يُ داواناسيِ ضُْذ دةاسَّ  

يُ ياصدَّ ُٓيًىىل طاَيِ ًَُُٓ بؤ طُوسَتشئ سديَهخشاو يُ دًٗاْذا. ُٓو ػُسدَ دورَٓهاسيًُ 
درّ طُىل نىسدطتاِْ بَِ ثؼةتًىإ دَطةتِ ثةَِ نةشدووَ و، يةُو ناتةُوَ ثًَةٓر         1961

سهىَُتِ ديهتاتؤسّ ٖاتىوُْتُ طُس ناس و، ُٖسيُنُػًإ يُو ػُسدَ طُستاطُسيًُدا ُٖس 
 بُسدَواّ بىوَ.

سدوو ػُسدّ يُنُّ ُٓو صََاُّْ نُ ُّٓ ػُسدَ دسيَزَّ تًَذا نًَؼا، يُ دسيَزَنًَؼاِْ ُٖ
ودووََِ دًٗاِْ تًَهشدا نًََُو نَُرتَ. ُٓو ضُى و ٖؤّ ويَشاْهاسيًاْةُؾ نةُ طةىثاّ    
عًَشام بُناسّ ًَٖٓإ يُ تاصَتشئ دؤسّ و يُواُْؾ ْاثاَيِ و طىيًُّ رَٖةشاوّ و ٖةَُىو   

 دؤسَ بؤَبايُنِ طىوتًَُٓى.
شاْهُساْةُ دَوَيةُتًَو بةُ    ُٓوَّ ػاياِْ تًَبًِٓ نشدًْؽ بًَو ُٓوَيُ نُ ُٓو ٖؤيُ ويَ

ناسيإ ديًََٓو، يُ َُٖىو دَوَيُتًَو دسدْذَتش و دَيشدَقرت و يُ َُٖىوػًإ نَُرت ُٖطو بُ 
بُسثشطًاسَتِ دَنات، ُْى ُٖس تًُْا بؤ خَُيو نىػنت و يُ ْاوبشدٕ و ُْى ُٖس تةًُْا بةؤ   

و نىػةتِٓ َةُسد و   ويَشاْهشدِْ َاَيُناًْإ، بطشَ بُ طةىوتاْذِْ نًًََطةُ و نؼةتىناَيًإ    
َاَةتًؼًإ، َُُٓؾ ٓاَاجنِ ُٓوَيُ بُ دَطةتِ ُْٓكُطةو و بةُ عَُةذّ طةُىل نةىسد       
يُبشطإ بهىرَّ. يُبُس ُٓوَ صَتُت ًًُْ ةّ ُٓو نُطاُّْ طريؤدَيًِ ْاخؤػةًِ ػةُسدّ   
دًٗاًًْإ ديبَِ، ُٓو َُيُٓتًًُ ويَٓا بهُٕ و بًًَُٗٓٓ بُسضاو نُ طُيُنُّ ًَُُٓ ثًًَذا تَِ 

 َثُسيَو.د
دا يُوَتِ فُسَاْشدَوا بُعظةًًُنإ يةُ عًَةشام بؤيةإ سدووٕ بىوَتةُوَ نةُ ْةاتىأْ        
ػؤسدَػِ نىسد يُ ْاو ببُٕ، وسدَ وسدَ صياتش ثُْايإ بؤ ُٓو سيَطاياُْ بةشدووَ نةُ دَبٓةُ    
ٖؤّ دوابشديِٓ طُىل نىسد و قشدنشدِْ. ُٓوإ ًَٓظتُ ُٖوَيِ ُٓوَ دَدَٕ نُ بةُ تةُواوَتِ   

يًَو َُسفِ نُُْوَ. َُُٓؾ ُٓوََإ بؤ يًَو دَداتُوَ نُ طىثاّ عًَشام بؤضةِ  وَنى طُ
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ُٓو َُٖىو رَاسَ صؤسَ نةاسَ قشدنةُسَ سدَطُصثُسطةتًًاُْ ٓةُجناّ دَدات و ٖةُس َُٓةُؾ       
َُبُطتًإ يُ ثًادَنشدِْ طًاطُتِ خاى طىوتاْذٕ. ُٓو ػًَىاصَؾ نُ بُسدَواّ ثًَةشدَوّ  

 اّ بُّ ػًَىَيُّ خىاسَوَيُ: دَنُٕ دَتىاْني بًًََني بُسدَو
طىثا ْاوضُيُى بُ تُواوَتِ دَوسَ دَدات و دواّ ٓةُوَّ ٓةاطشّ تاْةو و تؤثخاْةُ و     
باَيُفشد ٓاساطتُّ ُٓو ْاوضُيُ دَنات و ُٖس نُطًَهًؽ يُ خةَُيهِ ْاوضةُنُ ُٓطةُس يةُ     

ثًادَ تُنإ َاَيُوَ ُْنىرسابًَو، ُٓوا يُ ناتًَهذا نُ َُٖيذئَ بُ طىيًُ دَياْهىرٕ، ًٓٓذا 
دَدَٕ بُسَو قىسباًًُْناًْإ و، دواّ ُٓوَّ سديًَُنُ بُ تُواوّ سدادََاَئ َاٍَ بُ َاٍَ ٓاطش 
يُ خاْىوَنإ بُسدَدَٕ , ًٓذّ بُّ سيَطُيُ طُدإ ٖاوَةتِ يُ طُْطُطُس نىرسإ نُ ثًَٓر 

ْةذ و طةُيًَو   طُد وضٌ خاْىو يُ َاْطِ ٓاياسّ سدابشدوودا ٓاطشيإ تَِ بُسدسا و دَيةإ طى 
سدووبُسّ بُسفشاواٌْ َُصسا و نؼتىناٍَ يُ دَػتِ ٖةُويًَش بةُ ٖةَُإ ػةًَىَ يةُ َةاوَّ       

 تُممىوصّ سدابشدوودا طىوتًَٓشإ.
يُ ْؤصدَّ َاْطِ ٓاب بًظو و ْؤ رٕ و طِ و سُوت َٓذاَيِ نىسد و نة  و ثًةاويَهِ   

تًَٓشإ. ناتًَةو طةىثا   ثري يُ طىْذّ دَنإ نُ نُوتىوَتُ بانىوسّ سدؤرَُٖةتِ َىطٌَ طةى 
ًَٖشػِ بشدَ طُس ديَِ ُٓو نًَؤَةُْ. َُٖةتٔ بؤ ُٓػهُوتًَهِ ُٓو ْاوَ، يُوَّ طىثا ثًًَةإ  
سداطُيؼنت و دَطتًإ بُ طُس دَسواصَّ ُٓػةهُوتُنُدا طةشت و ًٓٓذةا ضةًًهُ و داسيةإ      

بُدَِ نؤنشدَوَ و يُ ًَْى ُٓػةهُوتُنُدا نَُيُنةُيإ نةشد و ْةُوتًإ ثًةادانشد و دَطةت      
ْاػرييٓرتئ تاوإ ُٓجناّ دسا بُ طىتاْذِْ ُٓواْةُ بُصيٓةذوويِ، يةُ ًَْةى قىسباًًُْناْةذا      
َٓذاَيًَو دَبًِٓ ْاوّ بُػاس سدََُصإ تَُُِْ يُ َاْطًَو نةَُرتَ و، ٖةىيشّ عًظةاؾ    

 دَبًِٓ نُ تَُُِْ يُ ُٖػتا طاٍَ صياتشَ.
ىوّ طىْذّ طةؤسياّ ًَْضيةو   ّ ُٓيًىوٍ ُْوَد وسُوت ٖاوَةتِ نُ داًْؼت16يُ سدؤرّ 

صاخؤ بىوٕ يُطُس خاوس بُ نىػنت و بشيٓذاسنشدٕ يُ ًَْىبشإ و، طُسباصَنإ َٓذاَيُناًْإ يُ 
ًَْىةْهُناًْإ َُٖيذَدايُ ٓاوَوَ و يُ صيًَُنةُدا دَخٓهةإ و دََةشدٕ و سةُْٓا قاػةاّ      

يةُو نىػةتاسطُيُ   قُػُّ نًذاًْؽ يُ ًَْى نىرساوَناْذا بىو و، تًُْا تاقُ رًَْةو تةىاِْ   
 سدصطاس بًَو.
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ُٖس يُّ ناتُّ ًَٓظتُػذا ُٖصاسإ نىسدّ بَِ تاوإ يُ صيٓذاُْناِْ عًَشاقذإ بُ دَطو 
ُٓػهُجنُداًْإ يُ ةيُٕ بُعظًًُناُْوَ دَْةاَيًَٓٔ و طةُيًَهًؽ يةُ واْةُ يةُ ٓةُجناَِ       

 ُٓػهُجنُداْذا َشدووٕ وَى ًٓرباًِٖ سادِ عىَُس و عُبذوسدَتإ طادم.
 يُطُد ُٖصاس َشؤظًؽ ْاضاس نشاوٕ ػىيَِٓ داًْؼتِٓ خؤيإ يُ ػاس و طىْذَنإ يُ ثرت

دَوسّ داَُصساوَناِْ ْةُوت و خانةُ بةُ ثًتةُنإ، بةُدَِ بٗةًًََٔ و بةُصؤس بةؤ ْاوضةُ          
 ػاخاويًُنإ دَسنشاوٕ دواّ ُٓوَّ َىَيو وَاَيًإ دَطتِ بُطُس داطرياوَ.

ِ دَيشدَقاُْيإ بُ تايبُتِ بؤ َُطًشًًُنإ يةُ  فُسَاْشدَواياِْ عًَشام َُٖيظىنُوتًَه
نىسدطتإ بُناسًَٖٓاوَ ضىْهُ يُ سدووّ سَطُص و ٓايُٓوَ يُو فُسَاْشدَواياُْ دًةإ. ٓةُو   
فُسَاْشدَواياُْ ضُْذإ  ديَشو نًًََظايإ ويَشإ نشد و رَاسَيُى سدَبُٕ و نآًًٖإ، يُ ناتِ 

 يٓذاس نشد.َُٖيهىتاُْ طُس ثُسطتطاناًْإ نىػو و بش
ٖؤّ ُٓو ػُسدَ دسدْذاُْيُ دَطُسيَتُوَ بؤ ُٓوَّ نُ طُيُنةَُإ دَيةُوَّ ثاسيَضطةاسيِ    
صَإ و سدؤػٓبريّ و بٓةَُا ُْتُوَيًةُناِْ خةؤّ بهةات و درّ ٓةُو ثشؤطةُ صؤسَنًًةُ        

 دَوَطتًَو نُ دَيُويَو ثانتاوّ ُْتُوايُتِ بهات.
وويِ و طُيًَو ٓةُو نةاسَ دسدْذاْةُ و    ُٓو نىػتاس و رٕ و َٓذاٍَ و ثري طىتاْذُْ بُصيٓذ

دصيَىَ وَسؼًًاُّْ فُسَاْشدَوا بُعظًًُنإ ُٓجناَِ دَدَٕ ثًَؼًٌَ نشدًَْهِ ٓابشدوضىاُْيُ 
 بؤ ًَظاقِ ُْتُوَيُنطشتىوَنإ.

نىسدّ عًَشام ًٖ  سدؤريَو وَى ٖاوَةتِ ثًُ دوو بُوةوَ َاََُيُيإ يُطٍَُ ْةُنشاوَ و  
سودؤخِ ًَٓظتُػذا نىسد يُ َُٖىو َافًَهِ َشؤيِ بَِ بُػُ، بطشَ يُوَ نَُرتيؽ، يُ با

 ويَشداّ ُٓوَّ نُ بىوًْؼِ ُٖسدَػُّ يُ ًَْىضىوِْ ىلَ دَنشيَو.
فُسَاْشدَوايًِ عًَشام و ًٓظتًػاليهشدِْ نىسدطتإ يُ ةيًُُْوَ دصيَةىتشئ ػةًَىاصّ   

ُسَ بُغ ًًُْ بؤ ُٓوَّ ًٓظتًػاليُ و سداطتِ ُٓوَّ نُ ثًَظتِ فُسَاْشدَواياِْ عًَشام ُٓمس
 طًفُتِ نؤَيؤًْاىل يُو فُسَاْشدَواياُْ دووس خباتُوَ.

ػاياِْ ُٓوَػُ يًَشَدا باغ بهُئ نُ ػُسد يُ نىسدطتإ ًَٓظةتُ يةُ ٖةَُىو ناتًَةو     
صياتش ُٖسدَػُ يُ ٓاػتِ و ٓاطايؼِ سدؤرَُٖةتِ  ًَْضيةو دَنةات و يُبةُس ٓةُو ٖؤياْةُّ      

س ُٓوَّ سهىوَُتُناِْ عًَشام يُ ضاسَطُسنشدِْ نًَؼُنُ يُ يَُُوبُس بامسإ نشدٕ و يُبُ
سدووّ طًاطِ و طةُسباصيًُوَ ػهظةتًإ ًَٖٓةا، ٓةُو ػةُسدَّ ٓةَُشدؤ يةُ ٓاسادايةُ درّ         
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طُيُنَُإ، ثشطًَهِ ْاوخؤيِ ًًُْ وَى سديَةزميِ سةىنُِ عًَةشام دََيًَةو، ضةىْهُ ضةؤٕ       
بهًَؼًَو بُسثشطًَهِ ْاوخؤ دابٓشيَةو  دَنشيَو ػُسيَهِ ويَشاْهُساُْ نُ ُٖػو طاٍَ دسيَزَ 

 تًُْا ثًَىَْذيِ بُ خاوَُْناًْاُْوَ ُٖبَِ؟
سيَطُّ ُٓوَّ ثَِ بذَٕ نُ داواناسيًُنامن بؤ ُْتُوَيُنطشتىوَنإ و يًزُْ و دَطةتُ و  
ُْٓذاَُناِْ تاصَ بهَُُوَ بؤ ُٓوَّ ثاَيُثُطتؤ خبَُُ طُس دَوَيةُتِ عًَةشام و ْاضةاسّ    

سدَطُصثُسطتاُْ يُ نىسدطتإ بىَطتًََِٓ، يإ بُةّ نَُُوَ يًزُْيُى  بهُٕ ػُسدّ قشدنشدِْ
بًَٓشٕ بؤ طُسدإ بُ دواّ سداطتًذا و ًَْىاْهةاسيَهِ ًَْىدَوَيةُتِ بًَٓةشٕ بةؤ نىسدطةتإ بةؤ       

 ناسنشدٕ بؤ ضاسَطُسّ ُٓو ْانؤنًًُ نُ يُ سدؤرَُٖةتِ ْاوَسداطتذا تاوّ طُْذووَ.
 ضو و تُقذيشّ قُبىوٍَ بفُسَىوٕ.خاوَِْ خاَُت، قىوَيرتئ سديَ

 
 َظتُفا باسصاِْ
 نىسدطتإ -طُسؤنِ ُٓجنىوَُِْ طُسنشدايُتًِ ػؤسؾ

 1969تؼشيِٓ يُنَُِ 
 –طُسضاوَ: َظعىد باسصاِْ، باسصاِْ و بضووتُٓوَّ سصطاسوىاصّ نىسد، بُسطِ طًًَُّ 

ضةاثِ   ، ضةاثخاُّْ وَصاسَتةِ ثةُسوَسدَ،   1975 – 1961بُػِ يُنُّ، ػؤسدػِ ُٓيًىٍ 
 .429-426يُنُّ، ٍ
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 ثاشكؤى شيَيةم
 

 بُْاوّ خىاّ بُخؼٓذَو َٗشَبإ
 خاوَٕ ػهؤ و طًادَتِ ثاػا و طُسؤنُ بُسديَضَناِْ دَوَيُتُ ًٓظالًًَُنإ

َايُّ ػُسدَفُ بؤ َٔ نُ بُبؤْةُّ طشتٓةِ نةؤْطشَ بُسصَنةُتإ طةُسَرتئ طةاَلو و       
ىاّ طةُوسَؾ داوا دَنةُّ نةُ طةُسنُوتىوتإ     دىاْرتئ ٓاواتتإ ثًَؼهًَؽ بهُّ و، يُ خ

بهات بؤ َُٖىو ػتًَو نُ خًَشّ طُةِْ ًٓظةالَِ و ثاساطةتِٓ يُنةُتًِ و ثاسيَضطةاسّ     
نشدِْ بُسرَوَْذيًُناِْ طُةِْ ًٓظالَِ و بُسصنشدُْوَّ وػُّ ُٖم و دادثُسوَسيِ يُ 

دَقؤصَُوَ، تةا ٓةُو   َُٖىو ةيُنذا تًَذابًَو، دواّ ُٓوَ َٔ بُطتِٓ ُّٓ نؤْطشَ ثريؤصَ 
صوَيِ و صؤسيُّ يُ طُيًَهِ َىطًَُإ دَنشيَو خبَُُ بُسضاوتإ نُ يُوَتِ ضىوَتُ طُس ُٓو 
ديُٓ ثريؤصَ، يُ ثًَؼةُوَّ ٓةُو نُطةاُْدا بةىوَ نةُ بةُسطشيًإ ىلَ نةشدووَ و ثابُْةذّ         

 بريوباوَسدَ ساطتُناِْ و سديَٓىيًًَُٓ باَةناِْ بىوَ.
طىَإ ًَٓىَ ٓاطاتإ يُ واقًعِ ٓةاصاساوّ طةُىل نةىسد يةُ     خاوَْاِْ ػهؤو طًادَ، بًَ

عًَشام ُٖيُ، ُٓوَتُّ دَوَيُتِ عًَشام ثًَؽ ًْى طُدَ صََإ داَُصساوَ و ضُْذإ ػؤسدػِ 
َوَ بُ طُسَاْذا  1961درّ صوملَ و صؤسداسّ نشدووَ، ُٖسوَٖا ػُسدّ بشانىرّ نُ يُ طاَيِ 

ِ خؤَإ نةُ ًَُٖؼةُ نُوتىوَتةُ بةُس صوملَ و     طُثًَٓشاوَ، ُٖسوَٖا دانؤنًهشدٕ يُ بىوْ
ضُوطاُْوَ و ًَٖؼتاؾ ُٖس وايُ يُبُس ُٓو طًاطُتِ دووبُسَنِ ْاُْوَ و دًاواصوىاصيًُّ 
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سهىوَُتُ يُى يُ دواّ يُنُ عًَشاقًًُنإ يةُ دريةذا ثًَشدَويةإ نةشدووَ و دَيهةُٕ بةُ       
ِ َشؤظ و ُٓو بَُٓاياُّْ يُ ثًَطُواُّْ ُٓو ضَُهِ بشايُتِ ًٓظالَِ و طَُةَيُّ َافُناْ

 سدووّ ًَْىدَوَيُتًًُوَ داًْإ ثًاْشاوَ.
دا يةةُ ٓةةُجناَِ ٓةةُو  1970ّ ٓةةاداسّ 11ٓةةُو ػةةُسدَ داخاويًةةُ دَيتُصيَٓةةُ يةةُ    

سيَههُوتٓٓاَُيُّ يُ ًَْىإ ًَُُٓ و سهىوَُتِ عًَشاقذا بُطرتا، وَطتا. سهىوَُت بُثًَِ 
بُسيَىَبشدِْ ناسوباسّ خؤّ يًَُْى ضىاسضًَىَّ  ُٓوَ داِْ بُ َافُناِْ طُىل نىسد  داْا يُ

دَوَيُتِ عًَشاقذا و وَديًَٗٓاِْ ُٓوَ يُ َاوَّ ضةىاس طةاٍَ و يةُو َاوَيةُدا ضانظةاصيِ      
طؼتِ يُ َُٖىو ةيُنِ ريإ يُ نىسدطتإ ديَتُ دًَبُدًَهشدٕ بؤ قُسَبىونشدُْوَّ ٓةُو  

و ٓاوَداًًُّْ يُ نًظِ ضةىوَ و،   صيإ و َاَيىيَشاًًُّْ تىوػِ ٖاتىوَ و، ُٓو ثًَؼهُوتٔ
ٓاَادَنشدِْ وَةت بؤ دًَبُدًَهشدِْ ٓؤتؤْؤَِ بؤ طُىل نىسد يُ ناتِ دياسيهشاوّ خؤيذا 

 يُ ياصدَّ ٓاداسّ َُٓظاٍَ.
ًَُُٓ يُّ َاوَيُدا يُ دوايني ُٓو سدؤراُّْ تَُُِْ َايُوَّ سديَههُوتٓٓاَُّ ٓةاداسدا  

ىابشداوّ ُٓوَيُ ٓاَارَ بُو سدووداوَ وسووريَُٓسوصوَيُُ دَرئ و ُٓوَّ دَبًَتُ ٖؤّ تاَةوو ًٖ
صؤساُْ  بهُئ، نُ يُ َاوَّ ُٓو ضىاس طاَيُّ سدابشدووَدا بُطُس طُيُنَُإ ٖاتٔ و ًٖ  
ًْؼاُْيُنًؽ دياسًًُْ، نُ سهىوَُتِ عًَشام ٓاَادَيًِ ُٓوَّ ُٖبَِ بَُيًَُٓناِْ خةؤّ  

، َُٖىو بَُيطُو ًْؼاُْيُى دُخو يُطُس ُٓوَ بُدَِ بًََِٗٓ، بطشَ بُ ثًَطُواُّْ ُٓوَوَ
دَنُٕ نُ سهىوَُت ًْاصّ وايُ ٓؤثُساطًؤِْ طةُسباصّ درَةإ دَطةو ثةٌَ بهاتةُوَ و      
بطُسديَتةةُوَ بةةؤ ثًَشدَونشدْةةِ طًاطةةُتِ صؤسداسّ و ًَٖةةضّ داطرينُساْةةُ و يةةُ ًَْةةىبشدِْ  

َيًِ سدَفتاسَناِْ بٔ نُ بةُ  َىطًَُاْاِْ بَِ بُسطشّ و، ُٓواُّْ ْاياُْوَّ نىيَشاُْ طىيَشدايُ
تةةُواوَتِ يةةُ سديَٓةةىيًَِٓ ٓايُٓنةةَُإ دووسٕ و درّ ٓةةُو دَقاُْػةةٔ نةةُ يةةُ ًَْىامناْةةذا  
سديَههُوتًٓإ يُطُسنشابىو و درّ َُٖىو ػُسيعُت و بُٖايُنٔ نُ يُ ًَْىإ َشؤظايُتًذا 

َتإ وَى منىوُْ، يُ طُسيإ ثًَو ٖاتىوٕ و سيَطُّ ُٓوَاإ ثَِ بذَٕ ُٓو منىوْاُّْ خىاسَو
 بؤ بًًَُٓٓوَ:

سديَههُوتٓٓاَُنُ ُٓجناَذاِْ طُسرًََشيًُنِ بَِ طُسدّ داًْؼتىاِْ تًَةذابىو   -1
بُ َُبُطتِ ضُطجاْذِْ ُٓو ْاوضاُّْ ٓؤتؤْؤَِ دَياْطشيَتُوَ، بُ َةُسدًَو َُٓةُ يةُ    



 204 

خؤيذا طاَيِ يُنَُِ بُطتِٓ سيَههُوتٓٓاَُنُدا ُٓجناّ بذسيَو، بَُةّ سهىوَُت يُ ناتِ 
ُْيىيظو ٖاوناسميإ يُ طَُيذا بهات و ُٓو طُسرًََشيًُّ دواخظةو بةؤ نةاتًَهِ ديةاسّ     
ُْنشاو و دَطتِ نشد بُ قؤطتُٓوَّ ُٓو ُٖيُ بؤ بُصؤس دَسنشدْةِ ٖاوَةتًًةُ نىسدَنةإ    
يُطُس َاٍَ و سةاٍَ و طىْةذَناِْ خؤيةإ، بُتايبةُتًؽ يةُو ْاوضةاُّْ ْةُوتًإ صؤسَ و،        

ُْطشاِْ خةةؤّ يةةُ خًًََةةُ عاسَبةةُنإ نةةُ يةةُ دَسَوَّ ْاوضةةُناِْ ًْؼةةتُدًَهشدِْ ةيةة
نىسدَواسيًةةُوَ ًَٖٓةةابىوِْ، بةةؤ ٓةةُوَّ يةةُو طىْذاْةةُ داًْؼةةٔ بةةُ ثًَطةةُواُّْ ٖةةُم و 
 دادثُسوَسّ و بؤ َُٖةيظاْذِْ سدم و نًُٓ يُ ًَْىإ َىطًَُاِْ عاسَب و نىسد يُ عًَشاقذا.

ُٖصاس ٖاووَةتِ ثُجنا ٖةُصاس  50صياتش يُ  1972سهىوَُتِ عًَشام يُ َاوَّ  -2
ٖاووةتِ نىسدّ يُ خَُيهِ بػذاد و ْاوضُناِْ تةش عًََشاقةِ بةُ ػةًَىََنِ دسدْذاْةُ بةؤ       
دَسَوَّ طٓىوس دَسنشد، بُ دؤسيَو نُ در دَوَطتَِ يُ طٍَُ ُٓو بٓطًٓاُّْ يُ ًَْىإ ًَُُٓو 

ٖاوةتًاُْداو، ُٖسوَٖا  ُٓواْذا سيَههُوتًٓإ يُ طُس نشابىو، يُ َاََُيُنشدٕ يُ طٍَُ ُٓو
يُ طٍَُ نَُرتئ بريو باوَسدو َافِ َشؤظ سيَو ْانةُويَو بةُ بًةاْىوّ ٓةُوَّ َُٓاْةُ يةُ       

 بُٓضُّ ًَٓشاْني.

دَطَُةتذاساِْ عًَشام يُ َاوَّ ُٓو ضىاس طاَيُدا ضُْذإ ػةاَةوّ طةُسباصّ و    -3
طُدإ نىسد بىوٕ بُ بُطُسداداِْ بؤ طُس ْاوضُ دًادًاناِْ نىسدطتإ سديَو خظتىوَ، نُ 

ًََِ تةاواًْؽ        قىسباِْ و ُٖصاسإ نىسديؽ دَسبُدَسنشإ و ضةُْذإ طىْةذّ بةَِ ديفةاع و بة
طىوتًَٓشإ، ُٖسوَى يُ ػاسو ػاسؤضهُناِْ َىوطةٌَ و نةُسنىوى و خاْةُقني و بةاسصإ و     

 ػٓطاس و ِٖ تشدا سدووّ دا.

بةؤ تريؤسنشدْةِ    داَىدَصطاناِْ دَوَيُتِ عًَشام طُيًَو ثًالًْإ طاص نةشدووَ  -4
طُسنشدَ و بُسثشطاِْ نىسد و سدَْطةُ ديةاستشئ و سديظةىاتشيِٓ ٓةُو ثًالْاْةُ ُٖوَيذاْةُ       

   ِ و بةُ سيَطُيةُنِ    1971طُسُْطشتىوَنُّ سهىوَُت بىو بؤ تريؤسنشدِْ َةٔ يةُ طةاَي
ػةةُسدخىاصاُْ، نةةُ َشؤظًَهةةِ خةةاوَٕ ًٓٓظةةاف بةةريّ ىلَ ْاناتةةُوَ و، دَطةةَُةتذاسيُتِ، 

يَضّ ًَُُّٓ بؤ ثًاواِْ ٓايِٓ و بُطةُوسَطشتًٓاِْ بةُناسًَٖٓا ٓةُوَ بةىو     خىػُويظتِ و س
ػاْذيَهِ ثًَو ًَٖٓا تًَهٍَُ يُ ُْٖذيَو صاْاياِْ ٓايِٓ و ُْٖذَّ تاواْبةاس و ثًةاونىر نةُ    
دًىبُسطِ ثًاواِْ ٓايًًٓإ ثؤػًبىو و، ْاسدِْ بؤ ةّ َٔ، بُ بًاْىوّ ُٓوَّ ثشدؤرَيُنِ 
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ُإ، يُ ناتًَهذا ضُْذإ دؤسَ بؤَباو تُقًَُُِْ دًادًايإ يُ ريَش سديَهُوتٔ دَخُُْ ثًَؼ
دًُيًُناْذا ػاسدبىوَوَ، بؤ ُٓوَّ يُ ناتِ نؤبىوُْوَدا بًاْتُقًَُٓٓوَ و ُٓوَيإ بُوسدّ 
و يًَضاْاُْ ُٓجناّ دا، بَُةّ خىاّ طُوسَ يُ فشدوفًًََُنُيإ ثاساطتُِ و تُقًًَُُُْنإ ػاْذَ 

ناتِ نؤبىوُْوَنُدا يُ ًَْىبشد و، ُْٖذَّ ثاطُواِْ بُسّ و بَِ تاوإ بىوٕ ػُسداًًُْنُّ يُ 
بُ قىسباِْ ُّٓ ثًالُْ و بؤ ُٖوَيًَهِ تش بؤ َُٖإ ٓاَاْر، دَطَُةتذاسيُتِ نُطًَهِ بةُ  
طًفُتِ ثُيآًََشّ سدؤرْاَُْىوطِ ْاسد نُ داْتايُنِ ثشد تُقًَُُِْ ثَِ بىو، بَُةّ ثًَؽ 

 دا تاواُْنُّ دًَبُدَِ بهات، ناسَنُّ ٓاػهشابىو.1972ىوصّ ّ تُمم15ُٓوَّ يُ 

دَطَُةتذاسيُتِ بؤُّْ ٖاوناسيهشدِْ خؤّ يُطٍَُ سضبِ ػًىعِ عًَشاقةِ يةُ    -5
ْاوَساطتِ ثاس بٍُُٖ صاِْ بؤ فًتُٓ و ٓاراوَْاُْوَ يُ نىسدطتإ و بىوِْ سيَهخشاوّ سضبِ 

هذاِْ ٓاطايؽ و ٓاساَِ يُ ْاوضُنُدا و ْاوبشاوّ يُ ْاوضُّ نىسدَواسيذا بُناسًَٖٓا بؤ تًَ
دسوطتهشدِْ نُػىُٖواّ باسطشرّ و تُْطزَ ْاُْوَ بؤ ُٓوَّ ثاطاو بذؤصيَتُوَ و ػُسديَهِ 

 تاصَ درّ طُيُنَُإ َُٖيًظًََِٓ.

ًَُُٓ يُ ناتًَهذا ُٓو ساَيُ خشاثُّ نُ طُىل نىسدَإ بُدَطتًُوَ دَْايًََِٓ دَخُيٓةُ  
ُ ثًَىيظةةتِ دَصاْةةني ٓاَةةارَ بةةُوَ بهةةُئ نةةُ بةةشا عاسَبةةُ  سدوو بةةؤ ثايُبةةُسصيتإ، بةة

َىطًَُاُْناًْؽ يُ عًَشاقذا ُٖسوَٖا دووضاسّ ػىيَُٓواسّ طًاطُتِ ُٓو سىنُُ بىوُْتُوَ 
يُ ٓاصادّ و بزيَىّ خؤيإ يُبُس طشوػتِ ُٓو سىنُُ ْاباوَ و ُٖوٍَ و تُقُةداِْ بؤ ُٓوَّ 

عًَشاقةذا بظةُثًََِٓ دووس يةُ ػةىسداو ػةًَىاصّ      دَطَُةتِ خؤّ بُصَبشّ ًَٖض بُطُس طُىل 
 دَطتىوسّ و دميىنشاطِ يُ َُٖيظىسداْذِْ دًَُوّ سىنُذا.

يُ سيَِ خظتُٓسووّ ُٓو ساطتًًاُّْ طُسَوَ، َةٔ ُٖطةو بةُوَ دَنةُّ و ٖةُسوَٖا      
خَُيهًَهِ صؤسّ تشيؽ دَسى بُوَ دَنُٕ، نُ باسودؤخِ طؼتِ عًَشام طُسيُ ْةىَّ بةُسَو   

صّ و ػًُاُّْ ػُسد َُٖيطريطاُْوَ و خىئَ سدػةتِٓ َىطةًَُاْإ دَضةًَو و،    خشاثِ و ٓاَيؤ
ًَُُٓؾ يُ بُساَبُس ُٓوَدا ْاضاسئ سدو يُ ًَٓىَ بهةُئ يُبةُس ٓةُو دَطةَُةتُ َُصْةُ و      
ثايُبُسصيًُّ يُ دًٗاِْ ًٓظالَُتًذا ُٖتاُْ، تهاَإ وايةُ ٖةُوٍَ و تُقةُةّ ضةانُ و     

ُٓو بَُيًَٓاُْ يُ سيَههُوتٓٓاَُّ ٓاداسدا بُ طُىل نىسدّ  خًَشخىاصاُّْ خؤتإ بذَٕ، تانى
دابىو دًَبُدًًَإ بهات و، بُطؼتًؽ بُدَْط داواناسيًُناِْ طُىل عًَشاقةُوَ بًَةو يةُ    
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ٓاػتِ و بشايُتِ و دادثُسوَسّ و يُنظاًِْ يةُ َةاف و ُٓسنةذا )امنةا اتؤَٓةىٕ اخةىَ،       
 ؿذم ايًُ ايععًِ. فأؿًشىا بني أخىيهِ واتكىا ايًُ يعًهِ تشتىٕ(

يُ نىتايًذا يُ خىاّ طةُوسََإ داوايةُ نةُ طةُستإ خبةات و قاضةتإ بطُطةجًََِٓ و        
طُسنُوتىوتإ نات بؤ ُٓوػتاُّْ خًَشيإ بؤ َىطةًَُاْإ تًَذايةُ و خةىا ثؼةو و ثةُْاّ      

 طُسنُوتُٓ.
 ُوايظالّ عًًهِ وستُ ايًُ وبشنات

              دَيظؤصتإ                                                                    

        َظتُفا باسصاِْ                                                                 
                                                              16/2/1974          

     
 –ووتُٓوَّ سصطاسوىاصّ نىسد، بُسطِ طًًَُّ طُسضاوَ: َظعىد باسصاِْ، باسصاِْ و بض

، ضةاثخاُّْ وَصاسَتةِ ثةُسوَسدَ، ضةاثِ     1975 – 1961بُػِ يُنُّ، ػؤسدػِ ُٓيًىٍ 
 .521 – 519يُنُّ، ٍ
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 ثاشكؤى ضوارةم
 

 ياداػتِ باسصاِْ بؤ دَوَيُتاِْ بَِ ةيُٕ
 طُسؤنايُتِ يىتهُّ ضىاسََِ دَوَيُتاِْ بًَاليُٕ

و طُىل نىسدَإ سوويإ يةُ ثايتةُختِ دةُصآريَ  نةاتَِ نةؤْطشَّ      طُةِْ دًٗإ 
ضىاسََِ دَوَيُتاِْ بًَاليُٕ يُ باسودؤخًَهِ صؤس طشْطذا دَبُطرتيَو، نةُ داوا دَنةات   
نؤػةةؽ بهشيَةةو بةةؤ ضاسَطةةُسّ َُطةةُيُ ًَْىدَوَيةةُتِ و ًْظةةتًُاًُْ ُْٖىنُيًةةُ     

بًَتُوَ، بةُ طةىيَشَّ بُسرَوَْةذّ    ثًَىيظتًُنإ نُ سووبُسدووّ طُةِْ ُّٓ دَوَيُتاُْ دَ
 ٖاوبُػِ ًْؼتًُاِْ.

ًًَُهشاوو  ُٓواُّْ بُ ػًَىَيُنِ تايبُتِ سوويإ يُ نؤْطشَنُتاُْ، ضاوّ طُةِْ صوَي
بًَذَسَتاُْ، يُ ناتًَهذا خؤتإ ْىيَُٓسايُتِ ُٓو طُةُْ دَنُٕ نُ ريةاوٕ و دَريةٔ يةُ    

وَّ تًَذا دَرئ. بضووتُٓوَّ بًَاليُٕ باسيَهِ ويَو ضىوّ ُٓوَّ نُ َُٓشدؤ طُةِْ ضُوطا
دَطتهُوتِ صؤس طشْطِ بؤ بُسرَوَْذّ طُةِْ دًٗإ يُ ًَاُّْ نؤْطشَناِْ ثًَؼىو بُ 
دَطو ًَٖٓاوَ نُ يُ بُيطشادو قاٖريدَو يىطانا بُطرتا، ُٖسوَٖا بُسثشطًاسيَتِ طةُوسَّ  

ًًََٓتةُ دّ تةا صؤس يةُ    يُ دًٗاْذا ُٖيُ و يُ تىاْايذايُ نُػًَهِ ًَْىدَوَيةُتِ نةشاوَ ب  
 طُةِْ دًٗإ بتىأْ بطُُْ خىاطتُ ُْتُوَيِ و  ٓاصادّ و طُْبُخؤناًْإ.

طُةِْ دًٗإ سوويإ يُ نؤْطشَنُتاُْو ًٖىا دَخىاصٕ نُ ثشيٓظًجُ بُبُٖانإ يةُ  
درايُتِ ًُٓجشيايًضّ و ُٓو ُٖسدَػاُّْ نُ سووبُسدووّ ٓاطايؼِ طُةٕ و ضُوطاْذُْوَو 



 208 

ٕ دَبُٓوَ  وَسطُسديَُٓٓ طُس ُٓسصّ واقًع و، ُٖسوَٖا يُ ثًَٓاو ٖاسيهةاسّ  صَوت نشدًْا
ًَْىدَوَيةةُتِ بةةؤ ضاسَطةةُسّ بابُتةةُ ٓةةابىوسّ و طًاطةةِ و نؤَُةيُتًةةُنإ وَ بةةؤ    
ثًَؼهُػهشدِْ ياسَُتِ بؤ طُةٕ بؤ بُديًَٗٓاِْ ٓاواتُ سَواناًْإ نُ خؤّ يُ ٓاصادّ و 

نُػًَو بًَتُ ٓاساوَ نُ بَُٓاّ ْىَّ بةؤ ثُيىَْذيةُ   طُسبُخؤيًذا دَبًًَٓتُوَ بؤ ُٓوَّ 
ًَْىدَويَُتًُنإ و ٖاسيهاسّ ًَْىإ طُةِْ تةاصَ طُػُطةُْذوو يةُ دًٗاْةذا وَ يُطةُس      

 ٓاطتِ خىدّ  يُى دَوَيُتًؽ نُ صياتش يُ ُْتُوَيُنِ تًَذا دَريَو بًَتُ ٓاساوَ.
دَرّ و ُْتةُوَ بطةىنُنإ    صؤس يُ دَوَيُتاِْ بًَاليُٕ، صياتش يُ ُْتُوَيُنِ تًَةذا  

ضُوطاْذُْوَّ صؤسيإ تًَةذا ديتةىوَ )دوو ةيُْةُ( يةُ طةُسدََِ ًُٓجشيايًضَةذا. تةا        
ًَٓٔ نةُ دواّ       ًَٓظتاؾ ُّٓ طُيُ بطىوناُْ بُ دَطةو ضُوطةاْذُْوَّ ُْتةُوَيِ دَْةاَي
ٓاصادّ دَوَيُتُنُ يُ دَطتِ ضُوطاْذُْوَّ ًُٓجشيايًضّ ضُوطاْذُْوَيإ ُٖس بةُسدَواّ  

وَ، ُْى ُٖس َُُٓ بَُيهى بُ ٖؤّ بُستُطهِ ٓاطؤّ فُسَاْشدَوايإ و فُػةُهلًَٓاًْإ  بى
يُ بؤ وَةَِ داواناسيُناِْ رياِْ ٖاوضُسخ و دَسنُوتِٓ َُطةُيُّ ًْؼةتًُاِْ وَى   
َُطُيُيُنِ بُثُيُو خًَشا، ٓةُّ ضُوطةاْذُْوَيُ يةُ ُْٖةذَّ يةُ دَوَيةُتإ ػةًَىاصّ        

يُوَّ نُ يُ طُسدََِ ًُٓجشيايًضَذا ُٖبىو، َُٓةُؾ  َُتشطًذاستشّ بُ خؤوَ ديتىوَ 
بىو وَ دَبًَتُ  ٖؤّ بُ بٔ دَطتطُيؼتِٓ ُّٓ دَوَيُتاُْ يُ وَّ سوو بهُُْ ضاسَطةُسّ  
َُٖيُ بؤ َُطُيُ ًْؼتًُاًُْنإ يُ دًاتِ دؤصيُٓوَّ ضاسَطُسيَهِ دسوطو و باؾ بةؤ  

 ُّٓ َُطُةُْ بُ تايبُت َُطُيُ ُْتُوَيًُنإ.
إ نُ يُنًَهُ يُ طُيُ طُسَنًُناِْ ْاوضُّ سؤرُٖةتِ ْةاوئ، صؤسّ  طُىل نىسدَ

بُد َطتِ ضُوطاْذُْوَّ بًَطاُْ ضُػتىوَ ، بُسدَواّ يُ ساَيُتِ ػؤسدؾ و تًَهؤػةاِْ  
بُسدَواَذا بىوَ يُ ثًَٓاو َافُ ُْتُوَيِ و دميىنشاتًُناِْ، َُٓشدؤؾ ضاوّ يُ طةُةِْ  

و طُيُناْتإ نُ دَطتِ ياسَُتِ بؤ دسيَز بهُٕ يُ  دًٗاُْ، بُتايبُت يُ دَوَيُتُناْتإ
 ثًَٓاو بُديًَٗٓاِْ ٓاواتُناِْ نُ ٓاواتِ ٖاوبُػِ ًَْىإ َُٖىو طُةُْ.

طُىل نىسدَإ يُ عًَشاقةذا خةُباتِ بًَىضةاِْ نةشدووَ  ػةؤسدؾ و بُسخؤداْةُناِْ       
ؤسدػةِ  طايُٖايُ بُسدَواّ بىوٕ و قىسبةاِْ صؤسّ ثًَؼةهُؾ نةشدووَ.. دوايةًًَُٓإ ػ    

بُسطشّ بىو نُ دَ طاٍَ بُسدَواّ بىو نُ طُسُٓجناّ تىاِْ داْجًَذاْاِْ سهىَُتِ عًَشاقِ 
بُ دَطو بًًََٓو نُ خةاوَِْ سةىنُِ صاتةِ بًَةو يةُ ضىاسضةًَىَّ دَوَيةُتِ نؤَةاسّ         
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عًَشاقذا، بةُ َةُسدًَو يةُ َةاوَّ ضةىاس طةاَيذا دًَبةُدٌَ ببًَةو يةُ سؤرّ بُطةتِٓ           
دا نؤتايِ ثَِ ديَو.طُىل نىسدَإ و بَُيهى 1974ّ ٓاصاسّ 11سيَههُوتٓٓاَُدا نُ يُ 

طُىل عًَشام بُ طؼتِ و َُٖىو طُةِْ عُسَبِ دَيخؤػًًإ  بُّ دَسُٓجناَةُ دَسبةشدّ   
وَى سيَطُيُنِ دسوطتِ تىْذوتؤَيهشدِْ ثُيىَْةذّ ٖاوبُػةِ ٖةُسدوو طةُىل نةىسد و      

ت و خةُباتِ ٖاوبُػةِ   عُسَب نُ يُ باسيذا ُٖيُ  ثؼتطريّ بةُسَّ ًْؼةتًُاِْ بهةا   
 ُٖسدوو طٍُ بؤ طُيؼنت بُ ٓاَاجنُ ٖاوبُػُنإ بُ ًَٖض بهات.

يُ ناتًَهذا يُ يادّ بريَوَسّ ضىاسَّ طاَيِ سيَههُوتٓٓاَُّ ٓاصاس و وادَّ نؤتايِ 
دًَبُدًَهشدِْ سىنُِ صاتِ ْضيو دَبًُٓوَ، ُٓوا َُطُيُّ طشْط و طشفتةِ سةُقًكِ   

دَبُٓوَ بَُيهى سيَطشيؼٔ يُ دًَبُدًَهشدِْ. يُ ًَْىإ ُٓو سووبُسدووّ ُّٓ دًَبُدًَهشدُْ 
نًَؼُو طشفتُ َُتشطًذاساُْيُ نُ ُٖوٍَ و بُسْاَُسديَةزّ ووسد دَنشيَةو بةُ َُبُطةتِ     
طؤسداِْ سُقًكُتِ بىوِْ ُْتُوَيِ يُ ووةتُنَُاْذا بُ ٖؤناسّ ُْتةُوَيِ بُستُطةو،   

ّ و ُٖوَيذاِْ ةواصنشدِْ سؤَيةِ  ُٖسوَٖا ثؼو طىَّ خظتِٓ طُػُثًَذاِْ ْاوضُّ نىسد
 بضووتُٓوَّ نىسدّ و ثاستِ دميىنشاتِ نىسدطتإ يُ رياِْ طًاطِ ووةتذا.

ًَُُٓ يُ ناتًَهذا ُّٓ ياداػتُتإ ثًَؼهُؾ دَنُئ، دََاْةُوَّ طةُسجنتإ بةؤ ٓةُّ     
َُطُيُيُ سابهًَؼني و ًٖىاداسئ نُ ناسيطُسّ و ًَٖضو تىاْاتإ يُ ثؼتطريّ ٓاواتُناِْ 
طُىل نىسدطتإ نُ بشيتًًُ يُ سىنُِ صاتِ بةؤ نىسدطةتإ يةُ ضىاسضةًَىَّ نؤَةاسّ      
عًَشاقذا خبُُْ ناسو  يُ ثًَٓاو طُػُثًَذاِْ ووةت و بُػةذاسّ نةاسا يةُ بةُسيَىَبشدِْ،     
سَخظاْذِْ دَسفُتِ بُ ًَٖضنشدِْ بشايُتِ نىسدو عُسَب دووس يُ داوانةاِْ َُٖيُةُتِ   

طًاطُتُناِْ طُسدََِ ًُٓجشيايًضّ و بُسدَواَبىِْ، وَ سَطُصثُسطتِ نُ بُػًَهُ يُ 
يُ ثًَٓاو ٓاساطتُ نشدِْ تىاْاناِْ ووةت بؤ طُػةُثًَذإ و بةُ ديًَٗٓةاِْ بُسرَوَْةذّ     

 ُٖسدوو طٍُ.
ًَُُٓ ثًَُإ وايُ نُ نؤْطشَّ دَوَيُتاِْ بًَاليُٕ يُ طُسيُتِ ضاو خبؼةًًََٓتُوَ يةُ   

ػذاسبىو طفتى طةؤنشدِْ ٖةؤو ناسيطُسيةُناِْ يةُ     َُطُيُّ ُْتُوَيِ يُ دَوَيُتاِْ بُ
ثًَٓاو طُيؼنت بُ داسدػتًَٓهِ طىجناو بؤ َُٖىو ٓةُّ َُطةُةُْ بةُ ػةًَىَيُى نةُ بةؤ       
دَوَيُتاِْ ثُيىَْذداس نؤػؽ و تًَطىِْ صؤس دابني دَنات نُ صؤس ثًَىيظتًُتِ بؤ طُسف 
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ادّ ٓةةابىوسّ و نشدْةةِ يةةُ ثشدؤرَنةةاِْ طُػةةُثًَذإ بةةؤ تةةُواونشدِْ ُٓسنةةُناِْ ٓةةاص 
 داَُصساْذِْ دَوَيُتِ ٖاوضُسخ يُ َُٖىو سوويُنُوَ.

يُ ناتًَهذا بُ بايُخُوَ ضاوَديَشّ نؤْطشَنُتإ دَنُئ، باوَسدٍ قىَيُإ وايةُ نةُ   
بُطتِٓ يُّ سؤراْةُدا وَى ٖةُْطاويَهِ طُوسَيةُ بةؤ ثًَؼةُوَ يةُ ثًَٓةاو ضُطةجاْذِْ         

ًَهِ باػرت يُ دًًَٗٓهذا نُ طًاِْ بشايةُتِ  ثشيٓظًجُناِْ بًَاليُِْ و دابني نشدِْ رياْ
 يُ طُس ٓاةّ ٓاػتِ بؼُنًَتُوَ.

 دَيظؤصتإ  
 َظتُفا باسصاِْ  

 طُسؤنِ ثاستِ دميىنشاتِ نىسدطتإ
 1973ٓابِ    

 
 

زتمٛ ٌظسٖٛ ٖصدزِا اذتصب الدميٕنساتٜ الهسدضتاٌٜ، العدد طُسضاوَ: طؤظاسّ ايهادس، 
 .20-17، ص1973 ، الطٍٛ ارتاوطٛ، تػسَٖ لقا20ٌٜ

 .َيُةيُٕ داُْسَوَ يُ عُسَبًُوَ وَسطًَشدساو 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 211 

 

 

 

 

 

  

 

 

 ِعىمسإ عُىل سُطُٕ وَيظ. 

  ّيُ طىْذّ ُٓػهُُّْ بٓةاسّ ثؼةذَس يةُ خاُْوادَيةُنِ      1973 -11-30بُسواس
 سّ ْاطشاوّ ْاوضُنُ يُ دايو بىوَ.دىتًا

  ُثؼذَسو طًًَُاِْ تُواو نشدووَ.خىيَٓذِْ طُسَتايِ و ٓاَادَيِ بُ طُسنُوتىويِ ي 

    ُ طةٍَُ ثاستًةذا دسوطةو دَنةات و      يُ ثًَٓذَُِ ٓاَادَيًُوَ ثُيىَْةذّ طًاطةِ ية
ًَةو(، بةُ ٖةؤّ طىَةاِْ طًاطةِ         )بُ دسَيزايِ خىَيٓذٕ دَسضىوّ يُنةُّ و َةُعفىّ عةاّ دَب

دَظةةُسّ ثؼةةذَس يةةُ يةةُ بشدواْاَةةُّ ثًَٓذةةَُِ ٓاَةةادَيِ ثةةَِ ْادسيَةةو، دواّ طىاطةةتُٓوَّ 
 يَىَبُسايُتِ ثُسوَسدَ منشَنإ وَسدَطشيَو.بُسد

     ّبُ ثًُيُنِ باة دَسدَضًَو، بُةّ ْاتىاَِْ يُ صاْهؤ منةشَ بةُسصَنإ خبىيًََٓةو و دوا
 بهايىسيىغ يُ ياطا يُ صاْهؤّ طُةسُددئ وَسدَطشيَو. 1995ساثُسدئ طاَيِ 

   ِستِ ُْٓةةذاَِ يًزْةُّ ياطةايِ و َةةافِ َشؤظةِ ثةةا    ُدَبًَتة  1996-1995طةاَي
 دميىنشاتِ نىسدطتإ.

  ِثًُّ يُنُّ يُ ثُمياْطُّ ناديشاِْ  ثاستِ بُ دَطو ديًََٓو.  1998طاَي 

  ِبُ ثًُّ يُنُّ َاطتُسّ يُ ياطاّ طؼتِ وَسطشتىوَ. 2005طاَي 

 :َنتًَباُّْ بُ ضاخ طُياْذوو ُّٓ 

 .2006تريؤسّ ًَْىدَوَيُتِ بُ صَاِْ عُسَبِ، ْاَُّ َاطتُس،  -
 .2006و ػًَىاصَناِْ سووبُسدووبىوُْوَ،  دؤسَنإ  -تريؤس  -

 .2008، (خثاستُ طًاطًًُنإ )ٓاَادَيُ بؤ ضابُػذاسّ طًاطِ  -

 ِ ًَْىدَوَيُتِ.ًدَسواصَيُى بؤ ياطاّ طؼت -

   ِو طؤظاسَنإ دَْىوطًَو. ُوَ يُ سؤرْاَُة1992يُ طاَي 
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 ضُْذ تىيَزيُٓوَيُنِ ُٖيُ، يُواُْ:

 .2005، 7، العدد ثاسيَضَسزتمٛ اآلزِاب الدٔل٘ ٔالتدخن يف الدٔه،،  -

 .2004، 21-20، العدد تُساصووالعٕملٛ اآلقتصادٖٛ ٔالهٕزد، زتمٛ  -

 .2005، 24، العدد تُساصووجسميٛ السغٕٚ، زتمٛ  -

 .2005، 9ثاسيَضَس، ايعذد  الٕضعٗٛ الكإٌٌٗٛ، زتمٛ -

ذد دَطةُةت ،  ًةُ ثةاسيَضَس، ايعة     –نؤَةٍَُ   –سووبُسووبىوُْوَّ تىْذو تًزّ، تةاى   -
2006. 

 .2006، 30 – 29اآلنادمي٘، العدد  تُساصووالبعد الكإٌٌ٘ ذتكٕم اآلٌطاُ، زتمٛ  -

دَطُةتُناِْ طُسؤنِ ُٖسيَُِ نىسدطتإ يُ سواْطُّ ياطاّ دَطتىسيُوَ، طؤظةاسّ   -
 .2007، 10تىيَزيُٓوَّ ُٓنادميِ، رَاسَ 

 طاّ ًَْىدَوَيُتِ بةؤ سووَ يًَهطىو دًاواصَناِْ ًَْىإ ياطاّ َشؤيِ ًَْىدَوَيُتِ و يا -
 .2008، 33 -32، رَاسَ َافُناِْ َشؤظ، طؤظاسّ تُساصوو

 .2008، 4وَصيفُناِْ سضبِ طًاطِ، طؤظاسّ ػشؤظُ، رَاسَ  -

 .2008(، 5نادس سايَُيُّ ثُيىَْذّ سضب و دَُاوَس، طؤظاسّ ػشؤظُ، رَاسَ ) -

 ُغذاد.ثاَيًَىساوّ يظتِ ٖاوثُمياِْ نىسدطتاُْ بؤ ُٓجنىَىِْ ْىيَُٓساِْ ب 

 .بُػذاسّ سآًَٖاِْ ياطايِ و دميىنشاتًُتِ نشدووَ يُ ْاوخؤو دَسَوَّ ووةت 

  ِنؤيًَةزّ صاْظةتُ   َوَ َاَؤطتايُ يُ نؤيًَزّ ياطاو واُْ بًَز بىوَ ية 2005يُ طاَي ُ
 ِ ياطاّ ثُمياْطُّ تُنًٓهِ.يُػِ ناسطًَشدساًَاسيُنإ و ب

 
 

 

 

 

 

 

 

 




