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وب ارا   

وا دا ا  

 م درا  

  

  ار

 ما ن أ درم  
ا   رة وا دت اراا  

      ا وا   را    
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ا

       ، وا ا أ  ة واوا ، رب ا  ا

       م وا وا -  -   ا ،  ث رى  ا ي

ا  اب  ا، ومر  ار وا ، و آ اطر ،          

 ا  إ م  رو  د و ، ا ا و. 

 و...،، 

    وطه ا        توا ، وب ارا أ ٍو 

ار  ى ا، و  اق او  و اص 

أداة  ار اول ، واء  وا ، وأ  و ٍت       

  ا  اًم  ءا  داة اا .  

و  ًرا  در ا  ا ا    ة ارب ا

              إ ا   وام ، اود ات ا أن  ا

         دول ا  دح و  ةظ ب أر ، ا 

            ت و ،  ب اء ؛ ٍ  وا ا  ة، إ

           ، و ، و   و ،  ا     أم

     ت اا  نأ ف ، وو .  

     ع ارب  ا ء امن او ا ؛      

  ا     ةة اه ا   وذ     

          و ،  ع ت        مت ، و كوام ، 

        ،  ة ا دو ، ا م و ت ، و

              ا ا  نا إ ة  وات اا   

            دياث اأ  بر هأ   ٢٠٠١ 
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              و ،وا ، دت ، واا   برا  اا

         ار ا   ات اوات ، وات ، واا  

ات ، وات ا ، وا ، واو ، و مد اب ،               

 دول وء ان ، وزت وا وو ،رب وار

 ، وت ك م إر ،  و ات ول م رس              

             وذ ، أرا  ر ًًذا آ  ب ،  أو أمرا

               ُ أو ، وا ا   ؛ د   و 

 ورة ام  ارب وار، و ه اول ار        اع

 رأو ا .  

  قا  برا  بول اا ُ أن  ا و    

 د ، ود  ارب وه ،    اول دة         

 –  اؤ ا  –        رب ، وُو  اول       

ُ ف ر ا ،  ُو ت ار ، وات ،                    

واب ا   ا ا را م إر ،  أدى      

              ا أ دئ اا وا ، ا وراق ، وا  إ

 وا  .  
ول  ا ا  ارب ورة            و ا أن    

       ً ، ب وارا  أو ، و ،د   ا ا

           أو ،   أو ، د    برة اظ ن

  ا أ   ؛ إذ أم و  ةظ  وإم ،  ، وأور ، 

    وم ،  ودر ، و ، مف دا  وإ ، وآ

      د ، واا دوا ، اء اا ا  دا ا 
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     ما ا و ، ما ا    ، اأ  ت اوا ، 

توارات  ارة ا ا وا ، ا أ  

ازوا  )١(.    

     : ،  ا وف ا او إ   ر ن        

        ؛ وون اا و ، وا وا ا ل ، ووإ

     با  ا ا       أن  ذ و ، ا 

            اا  سا   اا    وت اا

                ن اا  ا و ، وا ا وأ ا

                  دة ، وذأ ا اول ، وا اص اا 

 وادئ ا ُ  اول اا   ُل ود   اا  

         ُ  اءات اا   دو  ، وا  

     ا إ ُ ول اا          ا  ُءإم َ ، وا 

             ل دف إ ؛ وذوا ب اء اب امت  أز

او ، و  ات ا دي إ ال اوب  اول ،      

         ا ا م  أدى إ  ُحا ه ا   أم أ

 ، وامر  ازن اى ، وامرت  ا  مب               

 ما ب اا   .  

                                                           
)١(      ذ  :    اد ا  .      ا  برا   أ  آ .

   وا د  . ا٣٣     اا   .  ولا د٢ص  . ٢٠٠١ ،  /

.   ا .    ب و اج  ارب ا وا .  ااري   

    .٧ص

www.assakina.com/files/books/book٢٦.pdf                              . 
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ر ،        وت ، ودو    و ، ما ب اا م 

             ةوُل اا ا ، ذ  ُا ُ ب ابو

           وُل ة دو  ء وإم َأ َ با

       وا وا ا  ول اا   ُضب وم و ،

         ا ا        ب   موا وا 

        ٍ   ا ا م  ل  اءات  ؛ وذا  

        ، وا وا ا  ا  اأ    

    ا  عء م وذ          ُءإم َ  و ، د اة وا

و  ةا ا  .  

           اءل اأ وأ أ  دا وا اا ُو    

            وت اول واا ا  زت و ، وت اا

ٍو  ٍ ط         وَنص ا  ،        و  ون امء ا

            ا ا ىل أأ و  ا َ    ا

ات او ؛ وذ ما  ور  ا  إرادات            

 ول اا   .  

        وا وا ، وت ا  رات اا أن إ       

                  مما وا دئ واا   تأ  ةا ا

     وا را ق، وا  ورد   ة ةا   وا

 ا وأ ا ارإ    ، وا ا  ا

    ا   ا وا         ا ول ، و ان اا  

أ اواة  ادة  اول ، و اا اة  ات           

او ، ادت ت اة  ات او  أاف وت        
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    ا امن او ، وا    ه            

ااد اأو ا ، وت اول ، أو اا م  ذ  اء .  

           ا  ًر اا أ   وب ارا أن    و   

             ،  أو ، أو د ،    ود ، و ف   ؛ ا

  . أو امء د 

    ا اق ادت ط و               ، ةة اه ا و

               اردةا اا  وذ ، اأم  وت اا ط

 ا ه اة ، و ا   ط اول ة              

           أ  ة واه ا ا  اه ا اا 

ا .  

      رأ  ذ  وام    و– تعـايل  -مبشيئة ا ،  رإط   

   مموا ل ا ،   ا  و  مما  ا 

    ا اما   ،         راه ا ل  ول ا اوا

ا   وا ا    ولع   أن م ا ا ))  

 درا وا دا ا وب ارا    م((  وذ،

 ا ا :  

 ارب  امن او ا ، واد     :ا اول  ** 

ا وا.  

   . ارب او: ا اول        

  .ارب  ا ا : اع اول                

 مع اا                :ا ون اما  برا.  

 ما ا           :وب ارة اظ ا ود اا.   
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دور ا ا  اة  ا ظة     : اع اول         

  .ب اوار

   مع اب    :         ارة اظ ا  ا  اءاتإ

وا.  

 ع اب :         ارة اظ ا  ت اد ا

وا.  

 ** ما ا :       ، اوأ ، دا وا ا ا

 وأ.  

ول         اا  :دا وا ا ا.   

ما ا         :وا دا ااف اأ .   

 ا ا         : دا وا ال اأ.  

 **ا ا :  دا اا ا وا مما ا

 وا.  

  .اا او اد  ق ا اة :  ا اول      

  .اس امم دا  ا : اع اول            

 مع اا            : ا ا دا ممس اا.  

   ع ات ا      :            اا ا  ممس اا  و

 دا.  

      ما دة   :ارادة اا  درةا دا وا اا

  .ول 

 **   اا ا :    ا وا )) دا ((     

دا اا ا وا.  

 **ت ا : اوا ا أ و .   
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  . اا وادر ** 
   .اس** 

 ،   وط و   ا ا ادإ    و   

أل ا ا رب اش ا أن أن  و  إاده ،              

 ،        وز وأن ، ٍرٍة ط اوإ

ه ، و   ، رٌَ  اَِم إن م أو ِأَم ل  و

 رب ا  أن ا امد وآ ،.  

  

  مدر ن ام/ در 
ا   رة وادت اراا  

ا وارا    
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  ا اول

را  ، ا ون اما  با ود اوا.  

  :  ارب او :ا اول 
              و ، وب ارا درا  ءن ، واا ا    

        ً ؛ ا  أ   ،رهظ رو ،   

 ة اظ  ً      ، رو ،  دب ، ور

           ، د و  و إ ا ا  

     ب ، وارا    ي ا را  وز ا

   .)١( ا أن ن أ    ًه اة 

       يا  أم بإ((   وإذار ((    أن  ا ا 

          ا ا ا)) رب ، وارا ((  ؛ و

    زا  و  ل ، وا  ت أم إ ذ ا

  ٢(ا( .   

 ُْ َرِ: ر ذ  ا   :ارب  ا ا   : اع اول   

 َرَِ  ، و)٣( أي أ   م  وأْر .َْ: أي وَرْ، َرَ أْرَُُ اَء

                                                           
 أ .    ارب درا  امن او اا   .             / د  )١(

 ا .مد ا٣٢ص . ا . abu.edu.iq/researches/٦٥ . 

)٢(    ذ  :د. أ /  أ م .  ا ون اما ا و وب ارا

 . ا اء ١٨ص . دار ا ،  / ا  ل أ  . ب وارا

  ا .   ب ا .  د١٠   وا وا  ١٤٠٦س .  دار ا - 

١٩٨٦   . ٢٠ص . 

 اي  ااي    و  أ  ا ا  أ : . ا ب  )٣(

 . :   ي/  د ،ود ا  /اإ ادار . ا  ل  ودة    . ا )ر .

  . ٤/٤٧) ب . 
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، ََُْ ََْر ْوُر ،  َوَر  ، ف  أي  ،  لو :

ََُْرأ ،إذا وا ١( أ(   ، َِء،  َرْا  َْر  َوَر  َْوَر : ، 

َِْوا ،ُْا َُْت،: واُُوا ََُوا   ، َوأر ا  َوَر  :

   ، َََْوا  :ا َََْر َ َِس، َرا ََِِو    ْ   

َو) :ََُُْْءوا  واو  ِِْ  ِ ()٢(،  ر : ،ََِر  ِْ، 

ََُْ َْر ،ْوُر ِ ، ،َوَر  ،ِِْ يفَ  أ،  َِءَ  وَرا 

َْر َوَر ْوَر :. ْ  :ُفُْع،،   اَوا َََ ََْ ِا ِْوا ،

َََه وَ ذاه إَََ )٣(.   

َُُِْن َُ ِِو ا-:)        ِ– ا ل ازُج ،  و ا :اْرَُبو

ْوَُ٤() َو(    ع:  ، و لأ ا ا       ،اد  أوأ 

                                                           
 اي  د   إ م أ : . ا وح ا ج اح  )١(

راا  . :أ  رر  ا.  دار  ا   –  وت. ا 

ا١٤٠٧ س . ا   - ١٩٨٧  . ١/١٤٠ . 

)٢(  ا وا ا .  :أ ا   إ  ه ا  . :  

اوي ا.  دار ا وت – ا . ا و١٤٢١س. ا  - ٢٠٠٠  . 

٤/٣١٠ . 

 ر  ا  ا  ل  ا،  أ :         ،   .اب ن  )٣(

   ١٤١٤ س.  ا ا. وت – در دار . ا او امري

١/٤٣٦ . 

)٤(    ذ   :  ودواء ا  با  ا  .    :  انم     

 د - ارم        - اي  ا   /  د:   . ا اى

   دار  .ا ا وت (ا - ن(، دار ا)  د -  ر( 

ا و١٤٢٠ س. ا  - ١٩٩٩  . ج ، و٤/٢٦٦٠ وسا  ا 

سا .  :ّ  ّ   ّزاقا  ،ا  أ  ،ا  ا  ، 

 . ٢/٥٤١ . اا دار  .ا  : ا.  اي
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 لا  وا   ،اف وأ   ،أو    ،أو  و 

 م ا    برب و،   اإر  ّل : دوأ  وو 

،  ار  ر  ، دول أو،   ت رُ ، رة  ورت

، ا  ا    ا ف  ّب؛   اس   أو

 ارا  ال  ً    ا  : ارب أورو

ّا دة ا ّ ّأ ّمو    ، وّإر  :و 

     ب ار؛ وا    افأ  ّ ،أو 

ّ  ،و ّإر :   بإر ل،  اوا ا 

   ،توطم إر :   ا  ً    ّأ 

  . )١( ام ّل وّ  أل

ف أو اا م وا ا   برا )٢( .  

 ** آن اا  أ:    وردت)ا( م    :

 ى اف، ووا ، ا– و م –: و   – و  

-:  ﴿ َوإنَُْر َي ﴾)ي ، و )٣ل ا  ،يا  وا ، 

                                                           
)١(   ا ة اد .ا  /ر أ  ا  . ة   .    

ا .ا و١٤٢٩ س. ا  - ٢٠٠٨  . ٢/٢٤٩ .   

ا  . درا رم    . ا ا ارب اا .      ا     / د    )٢(

 ا وت . ا ١٦ص. دار ا . 

)٣(     ر ا  ةرة ا)٤٠ (   ،–  -:  ﴿   نَُْر َي ﴾  رة 

ا  ا  )٥١ (  و ،–  -:  ﴿ َنََُْ َِْ ُْ َِ ﴾ رة 

َوُما   َوَرَ  َوََُْمَ َر -:  ﴿ –، و  )١٥٤(  ا فاا

 ََِِ َ ﴾      ا  ءمرة ا )٩٠ (       و ،–  - : ﴿  َأ ُْم

ِا َ ِورُُ ِ ََْر ﴾ ا  رة ا )١٣ .( 
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  ))ين وإ(( )أي   ،)١دومأ  اديم رة 

 دا   ا    ذرة و ّ)٢(  ،        دل  و

 ل ار - َ ا َِْ َََو- و  ذَمََْأ َُْ ،اقزا َْ 

،ََْ َْ َِق، أََْل إ :َُِْ ،اَءََُل اَ :َُِْ َلَُر ِا َ 

ا َِْ ،َََو َُُ َُذا َرإ ََأ َََُْ َِ ْْن اَل أَ :» ُا 

أُْْ َِم ،ْإ َُْوَو َْو ،ْإ ُْي َوْأ ،ُْت إََوأ 

 آَُْ إْ، إََ ِْ  َو ََْ  إْ، َوَرَ َرَْ إْ، ظْي

َِِِ يِا ،ََْمأ ََُِِو ياِ ،ََْرْن أ َتَ ِْ ِِْ َتَ َ 

   .)٣(»ًَْا أََب ْ َوَُ أََْ أََْ َوإْن اَِِة،

                                                           
)١(    ذ  :    نا  و آنا .    :           

 ،ا أ  يا  .  :  أ     .    ا .  ا 

و١٤٢٠ س . ا  - ٢٠٠٠   - و  ١/٥٦٠ ،  ا .    :أ ا م  

  أ  اي إو  ١/٤٨ ا ،  آنا ا .   :  اء  أا 

إ     ي اا  ا  .   :    .  

 . ١/٢٤٢ -  ١٩٩٩ - ١٤٢٠ س . ام ا . ازو  ط دار

)٢(   راتا =   يا .     :   ا    ازن      ا 

 . ا ا –  . ب ا ا ا  .ام إا :.  اي

١/٨٥ .   

)٣(  ا) ر    زاقا( .  :    و  أ  زدي راا 

،       وة أ يا .  : ا ا. ا : ا  ا 

  ١١/٣٤   .   ١٤٠٣ س . ام  ا .  وت ا ا وز ن،

 ١٩٨٢٩ر . 
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 : -  – و ذ   :  ا  ا واف 

   .)٢(  ُِ اِْ: أْي )١(﴾اُْْ إَِ َََ ْ اِْ َو ﴿

رك اا  فوا ا  ا     : و

      ذ– - : ﴿ ٍةَو  َُْْا  ُ واَِوأ  ْا َِر ِ

   ِا وَُ ِِ َنُُِْ َو ْوَُ َُدومِ     و ِ ََآ    َُمَُْ  ْ   ُا ُ

َُُْْ﴾)ُل  ،)٣َ :َنُِ ْاِدَِْ َِذ وَُ ِا ْوََُو َِ َُِْا 
   .)٥( َوَُوْ اَُ ِوُُْ ِِ وَنو  ،)٤(

                                                           
)١(     ا  رة ا   ر )٣٢ (      ،–  -:﴿     واََُ اْأ 

ا َُْأَو سَََُُْْْا﴾ ارة ا ف ا  )١١٦ .( 

)٢(   ذ   :  آنا ا .  :أ  ا      ا       
 ،يي اوف اا  أ  ََِز  ا  .  : أ   ا     

 -     ا.  روق : اا  ا -   / ةا .  ا 
و١٤٢٣ س. ا - ٢٠٠٢ . ٣/٣٢٥ ،      .   :    

 أ ، ء،  ا      ،ي  را    ا  واما .  
رة: وا  . دار: ا ا ،وت ا –  ن .  ا وا . 

 . ٢/٥٩١ .  ٢٠٠٤ -  ١٤٢٥ س
)٣(        ر ا  لمرة ا)٦٠(      ،–   -:  ﴿      َُْوا أََُ اْأ 

 اَو س ْاَََُُْْ ﴾  ارة ا ف   ا  )ا (( :، أي )١١٦  سا   
  :    . اِ ِ اِْ ََِ ِِْ اُِ  اَُْب :  ذً ((  ،ا
ا   را   درا ا ا .   :     ن ا  

 ا  . ا   واز ، اا  دار  .ز أ ا   : إاف.
،م١٤٢٦ ا . ٤/٨٠ . 

)٤(   يا =  نا  و آن آيا .  :            
   ،ا أ  يا . :را  ا      ا  ا 

   ا    ار    ار  ا وارات اث   ون
.  دار    وا  زن  واوا .  ا و١٤٢٢ س  . ا   - 

٢٠٠١  . ١١/٢٤٤ . 
)٥(   آنا ا  أ  .  :أ   ا      إدر   

 مار    .ا    أ  .  :  أ ا اازي ا، ا، ار
 زا - ا ا دا . ا :١٤١٩ - ا  ٥/١٧٢٣ . 
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 ى او  :  أنا دة ا ا    فا   

         و ، ا بباع        إرف ، واا  يا 

         ن  و ، أو ط ، ام أو ،  ة   ا

  )TERRORIOM (       ا ا  باإر    

ا  فا ن ؛ ً   أو ، ما  أو ، أو ا ، 

         ا ن  رت اا  ل اا ت ، وا

            ه ا ا ا ن او ، ا و ،  ن 

  )بإر(   ب وإر     أن  نا  رفا ن ا و ، 

 ، و  أه ا اي  اا           إرب ال      ه 

ا ا ١( ا(.   

 مع اا :ا ون اما  برا:   

  س اا :   بإر    :     ع ؛وا ا م و

 أاف  ، وارب و   ات     

اد ؛ ر ا  اع وا  ، وال اي       ا

               مرة ان اب إرا   اض    ١٧٩٣ ؛ 

             د ض دو  ب وروا ، 

      أو ، ا  خوا امروح ا  ب ؛ا 

                                                           
)١(      ذ  :   د /  أ ب . مرا .     .أ ٢٠ ص ،  / أ   

 ا.     إ   برا  ض  و  ا.      نا.  

 . ٣٢ص. ١٢ا١٩٩٧ .   - أ -   ١٤١٨ ا  ر  . ا ىا

     أن ))بادف  )) إرو وزا   ل،أو    ة  ًداا   

 .   أ  ي  / د  :  ذ .  ظً  ا وأ،  اث  ا  اة

 ١٤٠٨ س . ام ا . ر - د. ا دار . وا  ا اس

 - ١٩٨٨ .  ٨٤ص . 



 

)١٧١(  ��������������������� �����������������������������������������������  

 

              ض  أط  ؛ ا و برا

 ١(ا(.  

  ا ا ب : ورا   :     أو ا ، ا اا

       ، وا ، وا ، ل ، وا ا أ 

          ف   ؛ وا :   و ، وروح ا 

ت ااد وات ، أو  ل  ت ، أو         

 را ا  وئ فع ط أو ، د )٢(.    

ا  ا إ ا ا و   موا:   بوردرا 

م :      ع ، واا  و        ؛  ل و 

أاف  اء ن ا دًرا  م ااد وات ، أو      

    ، تره ا نبإر ا  Terrorism ، 

  مواTerrorisme     :     وا ، ل اأ   

      وا ، اا ُ و     ا  Terrorize،    موا

  اTerroriser ا أ ، إر  ا  و Terrorist  

 موا ،Terroriste  )٣(.  

                                                           
)١(    ذ   : د/ ا  أ .س اة . اا . ا دار ا .  ط

اام امم ة   .   أ دة    / د . ٤٥ص .  ١٩٦٨س  .  ٣

        ا  رم درا  وو وب ارراه   . اد ر .

 ق ا . ٢٠٠٤س   . ١٢ص . 

 رات   ا ا . وت   . ١ج  . ا ا .   اب ال   / د  )٢(

 وا      . ١٩٨٥س  . ٢  . ١٣٥ص . 

)٣(    ذ   : ر     / د  حا .     برا  ا ا .  درا

            ا ات ، واوا ، ت اء ا  رم  



 

)١٧٢( �������������������������������������������������������������������� �

  بورا        ل راءا   اًة ؛ م  

           ن ؛ ا أن  ،  روابا      أ 

       و   ل اأ  د    ً نو

    أ         إر    ً ات      رب

ان،  أاء ات ن أم  إرب    

   .)١(ات

      ة ات اا  و        ت وو 

رب او   د  ة اء  اء ، أو                     

دا    وت اا دا وا ا را  أو ، 

واات او ا ، و ظت ه اوت  ت اء ،      

ت ادرة  ات او ،          و ات او، و اارا      

        أم ة إت اوه ا  ن   –وا  -     و إ م  

          ذ  ره ، وب وراع اأم  و  –ًأ- 

         ، ا و   ا ت اا أن إ

ار ، وأ ام ا ا          ال     

          أم  ا و أي أن ، او   أم  ا م

 ا ا  ا ا   ا أو ، ٢(إر(  .  

                                                                                                                                          
 و٢٠١١/٢٠١٢س . وا . د . ٧٨ص /  دة   .    .

 . ١١-١٠ص

ا ا رات وا     . ارب وامن او  . إ اا   / د  )١(

 زوت . وا . أو  . ١٤١٠س - ١٩٩٠  . ٩ص . 

 . ٢٣ص .   . ارب او . م أ  / د  )٢(



 

)١٧٣(  ��������������������� �����������������������������������������������  

 

           ً ًهك ا أن    برا   ىو ، ًم 

ار          اوغ ، و برا  أن  ام ؛ وذ 

  ا  برا  احد او أن   ، ا

وااب ، و  وض ا  ،  أن ه      

      وا ا  ة  تاIdeological 

Background  ا وا  ا .  

     رأي آ  ا إ أ  ارب وو ا         

ا ، إ أن أمر ا اأي  اا  أب  ارب ،    

              تمو  ك أن  ، ت امو  و

  .  )١( رب اا  ات ا

            ول و ا ودول ا ، ة ات ا  

        طا ت ا ح اا    وب ار

        ا ى دول ا  ، ا   ر 

    ب ارا أن د اا     وب اإر     عا أي ذ 

  ل  ىأ دو  دو ر يب ارب ،  )٢(ار

وا     :         ا وع ، أو اا  يا ا اا

        ص اا  أو ، أ أو أ ،  ت دو  

 ر   ن          ى ؛أ ت دو أو ، 

          ت دو  ودة ، و افأ   ع ؛وا ا

ر ، أو  ، أو  ، أو  ، أو ا  ، أو إاء ، أو               

                                                           
 .  و١١١ ص .   .  ر اح / د  )١(

-٢٠٧ص . دار ا ا .    ٢٠٠٦س . ارب او   .أ  ر    / د  )٢(

٢٠٨ . 



 

)١٧٤( �������������������������������������������������������������������� �

 ان وااد إ ت م ، أو  م ، أو ت               

   أو ،            ا أم   أو ، أرا  ا 

         ل ى ، وأأ دو  و  ل ا إ 

       اطا ا   ا ة ات اا ر  ذ

          ا ات اا  او ، ا دول ا   ام 

مراا ، و ور اماس ، و مق ا اي              

           رة اا ود ، مما ا م ز أ   ن

              اإ ر و ، أ  ا ا   م 

 )١(   .  

     ي  و ان اا   ب أنرا 

 ا :  

أم  أن   ، أو أ  : ارب   و  أي     -١

 اأو ا ، ون اما .  

٢-                   ب وروراء ا ا ا 

  أو ، د ، أو ا اء م. 

                                                           
)١(      ذ  : د  /    وا ا د  .     نما ا رإط  وب اإر

   ا وراه   . اد ر .       . ٢٠٠٣س  . د  . ١٠ص /    ي

 ١٩٩٨ارب وو   ا ا  ارب  .          زد   

  رم درا .   ا ٢٠٠٨س .   دار ا  . د٦٤ص ،  /   ا ا

   أ  .      وب ارا  .       ر ب ، أرا  ا ا  .

     مما راه   . اد ة   . رق ا        . ٢٠٠٥س  . ص

٢٢٦ . 



 

)١٧٥(  ��������������������� �����������������������������������������������  

 

 واف  ا ا ا  ا            ا   -٣

         أ  ق افأ إ ا  برا   ، را

 ا. 

٤-   ن أو ،  ز     ةب ظر١(ا(.  

    ا  ارب  ا ا   ااءات           

ن             ا و ، اطا  ادا ا م  ا 

          م  رسا   لأ   ا ا أط 

  ا ا    رة ، اء ٍ  ادول ، أو اا

         ا   ب ، أوا    د ض دو  ة ا

          ا ل اأ   ىرة أى ، وأ دو  دو ر

      ل اأو أ ، ا  ا   ض تا 

          ا ا ا امًوأ ، ا  ا  ادا  ا

 ا  لأ  )٢( .   

أ د اب وات  ا ار ز ا  إء      و

                ه ، ا ا  لب ، ور دو ، 

ا  إر   ، و          ((ا   ل     

ا  م  ا ٣()) أ(.   

                                                           
. دار ات ا ار  . ارب  اء ن اد      .   ا    / د  )١(

 . ١٠ص . ٢٠١٠س

. دار ا ا   . رم   ارب درا  .    ا ال    / د  )٢(

 .  و٢٠ ص . ط أو .  ١٩٩٤س

 . ١٠ص .   . ارب . إ اا / د  )٣(



 

)١٧٦( �������������������������������������������������������������������� �

ى أن ارب    :   نا/ ذ ار 

 ، اأ  ؛ وا  ةل اة ا  بأر 

  د   : ، ت اال، وارواح ، واا  اءا 

         دره ا ا ون اما   وا   ذ  

 ا ا      ) ٣٨(ادئ ا من  اي ده ادة        

 ول اا       س أمأ  إ ا   و ،

دو   ،  ا إر  ًن ا  اع  اق               

       ب ، واد ، وا رةل اا و  وا ، ا 

،  اق ر امن او اد ، واول ، و ال            

 وا وت اوا ون اما  ة ط وع)١(.  

رة   :    اربأن   :  ي /  ى ار    

ءه دا   أ ًم و ، و          ورا  

   ا ، وا  ع  اس  ف  ، أو  

             أو ، ب م ن ا اء  أو ، د 

         ة ، أو رة  دو   أو ، دو    

        ود دو فا ى ا أن  ا ا   ة

     ز  أو ، ا ز  فا ا اء ار ةوا

  .)٢(اب

                                                           
ل  ارب او و م  وا .       ا  ن  / د  )١(

    وت اارات او ون اما.   ا ا    ون ام .   س  . ٢٩

١٩٧٣  .١٧٤-١٧٣ص . 

دار ا  . ا او  . ارب او درا مم مة     .   ي    / د  )٢(

  . وت– ن  . ١٩٩١س  . ٢٠٤ص . 



 

)١٧٧(  ��������������������� �����������������������������������������������  

 

   اربى أن :   ح ا / أ ار 

      ؛  ا اا رة إ ةا وما  ف 

          ر    ا ل اأ   و ،

    ا    و ، اط١(ا(   وب ار ، :  ا 

 ًا أً اد ، وه ا يا ا ٢(ا(.   

، و   اع      و ، و  ، ط ا          رب

  .)٣(واف

        ، ت مااث اوإ ، ت ا   برف ا

           ؛ ة ، أو اا أ  رة اف ، وإا وإ

  اض٤(أ(.   

 : أن ارب   : م أ  / ى أذم ار 

وع  ، أو ا  ا د ، أو  ، أو اا  ا

 ًأروا  ض ًر   أو دو ،  د ، أو  دو

 ،ا  ا  ضن او ، ت أ د أو ، 

أو او ؛    ه ع  ، و  اال ن 

 و م ذ  أ  ،  ف  برا اا  فا

                                                           
رة   او ا ا  امن او ا  إ     . ح ا     / د  )١(

          ا و وا ا أ إ .   ا ١٩٧٧س . دار ا  . ص

٤٨٦ . 

. اد  . ااة  واز .     ازت او  .     اوي    / د  )٢(

 وا ٢٠١٤س . ا  . ١٠٧ص . 

 . ٢٢٦ص.    .ارب او . أ  ر / د  )٣(

س . دار ا اة   . ارب او  اض واو  .      دي   / د  )٤(

٢٠٠٩   . ١٦٢ص .   



 

)١٧٨( �������������������������������������������������������������������� �

  وب   ٍ إ أ  ا ا ر ا

 ا ر)١(.   

 ،  و ، ا  در دي ، و    

   ،ا و ، وا م   ا  

 ا ن ومق ا سا  .  

  او  إطر اة ا إو     ت اء 

وا، وا و: - ىا   ا  وع اا 

ر، و ال،  ال وا، وإزاا رء اوان

ة ا دا ا ور   ،اأو    و ،

   ادئ إو و او ، او    امن

،  امم ا  او ادا  اء وا  ال

داوا إا  وعع اوا ،   با    ،

وات او ا  ،  اة ا ارات إواد 

 مءاأ  ذ وب، وا أن  وا  وع 

  ارب  اب ا ض وان وال، 

 با   اءة  اا ، وا ،ا و ،   ء و

 هذأ م   اردون ا    با   

 ا و  ذ   ر  ، ديوا ،

أ، و وان  ا ً   ،  ى و  

و و ،  إرو  ا ،  واا  ار 

ور ،     أ أ ل دواأ  ا وا 

                                                           
 . ٢٨ص .   . م أ  / د  )١(



 

)١٧٩(  ��������������������� �����������������������������������������������  

 

 أ أن إ اة ا و اوت ، رباون وان 

ار  اة  ا ا ا  اار اب

  واا ،    م ر اوإم  با  

  ، ا  أ إم  ةا ت اأ  ،

 ا  ذ وا ،  ب ح اا و

 قا  وا ق اا  بواة ا أ  ر 

، و     ره اس ا   ات 

 ، و ا او اص ق اد )١(اد  اول

وا ا )٢(واب، ون وامق ا ق اا 

وردت م ا ا ًو  أ   )٣(.   

                                                           
)١(          ما   ودة اا م )) :    ا  دت اء اإ 

 يأ اا اس اأ   با  قا   ،     ن نو

و ،    ا ا  ى اا اذ اا ((  و ،

           ا   نوا دة اا م)) :    دوا   ر

ود  ا اة        وا اور  ت اار

   يأ اا اا           ن نب وا  قا

أن   ا اا ق امن وات    -٣.: ،  ا اة

   ا   ،ءل واا   و ،أو ا أو ا ا 

 ةاو  تق واا .(( 

)٢(           وا   ودة اا م )) :        با

    ة ا ا  و ،    ا  ةو ا  

وا دي واا   .(( 

،  و  اا  ، اب  ا : ((    )) ١٩(( م ادة      )٣(

، و م   )) ، و ك  ر ة    آ        و م اق  

    وندة ا١: ((ا- ا   دا        و ،



 

)١٨٠( �������������������������������������������������������������������� �

  وت ال ا  وا ا ر أنأن م ا مو  

 أ    ا و ا ة وا وا ، 

   ا  ا  ،ًو  هب ، واح ا

أل ارب او  ا   اح ا ب 

   ر    ؛ ل اا  اة واا

 ا )ن  ، )١ اة  اا  ت برا  

دو ،  طم  ح اا و ر  أمت ا

وا طد )٢( ا   وب ارا و وا  ، 

 وت ااا  ول اا  وو ، وا وا ا

 م)٣( .  

او  أما  ن و و  ارات وا و

 أن  ون اماأ وا    :

                                                                                                                                          
و  ه   ، ا و  د أن و ،  دا   وأن 

 ا  يوارها  إراد  . ٢-   رة اة اب ا

 ةل اأ  ر م أن  ،ا  ء إواف  ا  

٣.ا-  ب اا   افطول اا  اتا  لا  ا  

       م اء ة اا  ريا م  قا ،أ   دا ، أ

. .(( 

 . ١٠٦، ١٠٤ص.   .  او بار. م أ   /د  )١(

:  . ارب واو او وامن او  .     /د  )٢(

٢٩/١/٢٠١٥ . 

٢٠١٥/٠١/٢٩/٣٥٥٥٤٥

 . 

 . ١٠٨ص.   .   اوي  /د  )٣(



 

)١٨١(  ��������������������� �����������������������������������������������  

 

  لا  دو  ، راا ل داات ا او

ا.

 أرا ا ا  ادأ ول ا  أن.

  ل اات ا  وت ا  أن وأ ، 

ح ، وا  لء اا   ، ءا  

 و ود ا  وذ ، دا اطل ، واطوا

 مما ون اما .

    و ا راود ا دا ول ان أ أن

ر)١( .

 ا ةو  أت  ا ا  اة  أت ور

، و  اب    ا اح ا  ارب 

 ار ، وأم ا اي ، وأماع ا ا اى ، 

وأن ا اة  مل ه اب ً مل ت ار 

ط٢(ا(. 

 **ا و  ث أم وب ارا  ضوا ا ن ن ، 

   أ  وإن و ، ا  اا   ن بن ا

                                                           
أ  ٢٥:  .  اك   ارب واو  .    /د  )١(

٢٠١٥. 

 . 

 . ١١٠ص.   .   اوي  /د  )٢(



 

)١٨٢( �������������������������������������������������������������������� �

 ، دا    ا    إذا و ب ، أا ا

 ا أ  دو  ١(أو(  .  

 عو  ا ا اا  برا و    ا ظ 

 و ، دوا ،  وفظ و  ، وا ، م

 ، وك  ه اا واوف  ، أو آ  إمج ظة 

ارب  اا ا ، و  ن أ  دة ه اة 

وف اوا اه ا د   ه دو   

ة ودرا٢(ا(.  

**وب ارا  ندة - : أرا  مة اأوردت ا  

  وبارا و  ا وا  ا   

  ه:-     وا ، وا  ا ال اا

 ،  ت أو ،  ت ى ا إ  أو ط

ا  ص ، أوا  ن و ن اأر ا  ن 

 ا:-  

  دي : أوا ل - :اه ا ، ل إرأ  ديا ا و 

   نا ا   :لت أا و ، ا 

ا ، و ا ا ، واط ، واري ، و ه 

 وا ، ا وا ، اض اا ب ، وما...... ، إ

  يض اأو ا ، ع ا   را ر ا

 ا و ، مع ا  ًأو دو ، ًدا ًره إرا 

                                                           
دار .  أو . ا او درا .             إا         / د  )١(

 ا ٢٢٣ص  . ١٩٧٩س . ا . 

 . ١١ص .   . ارب ا .  ااري / د  )٢(



 

)١٨٣(  ��������������������� �����������������������������������������������  

 

 و اا أو ا ، ا ا  ن ام ، ا

 ب دوإر  وت اا إ إذا ا ًأ ، ًدا ًن إر.  

 ًم : يا ا: - ت ى برا إ  و  ، 

 ا  وذ ،   ى ا ص، أوا   أو

 ذ إ اف إرادب ، وامرا ا   ن  ن ما 

  اً؛ م  ا ا     ل اا و ،

 ا ة و ،     ي م اء ا 

  أو ، أو وظ ، .  

 ً : وا ا : -  برل ان أ ورة أن  و 

 ما ى ، أي أنأ دو  دو      ًء تم

دة   ا  او و ، أ إذا   راد ا

 دا و او ، ً  وا ا ن)١(      ،

 ، أو  ا او ، أو ا ا ، أو إذا ن اة ن 

  ىأ دو إ ا  ب أو إذا ، دو  أ إ 

 ، أو إذا و ا  أص ن  ا ار  ا

 وا )٢(          .  

                                                           
)١(      ذ  :   د  /   اإ       .   وا ا .     . ٢٢٦- ٢٢٥ص . 

اا او اة اة  ارب         . ن ا إا اوي        / د

س .  ارة   .  اق   . ر    . او وأ  ق امن     

٢٠٠٤   .  د٣٢ص ،  رة    /  وح د  .     ا وأ ،  برا

    ا ون اما  .    سر  رات .  زي . أو ١٩٩٠س . ط  .

  .                              ٤ص .ارب او واد او .     ا /  ، د١٣٢ص 

www.policemc.gov.bh.  

 . ٢٢٤ص .  .  ا ا أ / د  )٢(



 

)١٨٤( �������������������������������������������������������������������� �

 و    اأ   وب ارا   ًو :

أ   ر اا مPublicity of the Cause  وط ، 

وت اوا ، ا أي اا أ ، د  ل ؛ 

  ١(و(.   

   -: اماع    إ م أ وارب د ** 

  .ارب اي   ت ، أو ت    : اع اول

 مع اا: ، را   ُ يوا أو ا وب اإر 

  ط ا ، أو إرب   دو ،  ور  م         وإر

   ، رة ال ، واا  ر ، وا   أو ،

          و ، اا ا  طم إذا ا ًب دارن ا او

       ا  ر افك أط  ًدو و ، اا ا اع ا

              ا   ر إا أو ا ، ا أن إ ،

      ًدو ًإر  رطا ا وز ت ااا ن ؛ 

اع اا  ت اوا،را اات، وا٢(ا( .  

  : ر ارب ** 

)١( ردي اب ا:  صأو أ ،    يا و 

اء ا د ، أو  إطر   ، و ا 

ارب  م  ، أو دو  ، و  ارب 

                                                           
)١(     ذ  :د  / ر  أ . وب ارا .   . ٢١٠ص ، 

 . ا  ارب    . ارب واا او    .   ار   .د

   . ٦ص

 www.murajaat.com/researches_files/١٨٦.doc . 

 . ١٩ص .   . إ اا / د  )٢(



 

)١٨٥(  ��������������������� �����������������������������������������������  

 

ا ، أو  ا ارب   ارض ، و ا 

 ، وام ار  ا   ارب  ات

 روا ، مت اب اأو إر ، ت ا

 ت اوا ، را اد١(ا(      .  

)٢(  وب ارا: ، ًدو ًط  يق واا اا و 

 وب ار ، دو  أ  ب إ و 

 و ، ت اد ، واا  ا دل اا

وع ا ار  أ  دو ، وه  : ه 

  رت ا ع وه ، و دو  أ 

 ، دو  أ   يا وا وا ، را ا

ا  رو دأ  ا )٢(.  

وا اا    وب ار )٣(. 

    وان واا   ً ا  و

 ،  دول اول ، وأطا  و ل اأو ا ، راا

ص،  و ، و  ارب      ا

                                                           
ا ا ر   . ارب ور  ا ا  . إ اح   / د  )١(

 ارا. اإ ت   . ٢٠٠٨س   . ٥٧ص . 

)٢(      ذ  : د  /  ازي    ما   .     برا  وا ا .

 ا   /  ، د٧٢ص .  ٢٠١١س .  از   . ر دراه   

 ا  /  ، د١٤ص .  .     ارب درا رم .     ال  

 ا  . ا ون اما  برا  . ٢٠ص و                                                       

 mafhoomi<issue_٩٣<ycsr.org   . 

 . ٦٥-٦٤ص .   . اام امم   . ده / د)  ٣(



 

)١٨٦( �������������������������������������������������������������������� �

ا ، وأطا  ن إ أاد ، أو ت ، وان أً ا 

   .)١( ارب

  :رب ة آر  ذ   : آر ارب **

 ب : أور ر اا:- أ أ  ذ و :   

  أم   ،      وف إ :ا اول 

 دا او ، أو    أ إذا م ك ت 

ااق   إى اى ا ن ه او  ات 

ار ، وث ذ دا  ً ام ار ، وود أاب 

     ث   ١٩٩٤  .  

 ما ا: و  ة  وا ا وا  ا ا 

  مو أ   ث  وا   ةا

  نم٢٠٠٢أ  اقوا ، ٢٠٠٣ .  

 ًم :ر در اب ا: -   ةره اآ  بر 

ادت اول ا   اء أن إرب ي ، أو ادي ، 

  ةا   يي واب ارا و ،  أو

  ار ، واا   ولا  ت ا ، ءا

ا   ولا   بد إرو   ا   ت ، و

 ، ارد اوا ، ت ال اا     وا

 ،روا ارة اا  ال ، ورؤؤس ا و

و ان ، رب ٌو ٌ و   ٌدت اول 

                                                           
 . ٢٢٨ص.   . ارب او . أ  ر / د)  ١(



 

)١٨٧(  ��������������������� �����������������������������������������������  

 

 و ، –ًت -أا  ا  يا ن ا و ، 

  .ار  اء واء  أء اب 

 ً : بر ر اد : او ؛ م ط م و 

 وا و رل اا   دأي ، واا  فا

  ا  دل   ذ   ت ، وا 

  إ ا    ، داد اا    يا ا ،

 ا  را  وم ، ا ا  ءوا ، دة اا

   .)١( ، واق ا ا   ادن او
 ما ا :وب ارة اظ ا ود اا :   

   وا   ر وب ارا أ ا و    

١٩٣٧ و ، ب ورا  ا ا  و  

ض ل   اول اء  ات  أن رك  او

وب ، وارا  ت اتا  ا ذات ا 

 ا او ، ا ة ، ووا اف اإ  و

   ةا  و١٩٩٩ - ١٩٦٢ا  ر وا ١٢ ًمم  

 ا ا  اة  ً ال ار  ، د

  ذ إ ب ، إرا  وت اا  ا 

 ا  ارات١٥٦٦ ، ١٥٤٠ ، ١٥٣٦ ، ١٥٢٦، ١٣٧٣ ، ١٢٦٧ 

 ، ت اا   ،  قم  برا  ًأ

ا  ذا إ ة واظ ا ارات ااءات، وا

 ا ا  وذ ، ى ا  برا :  

                                                           
.   . مم او  ارب     ا ا . م  اازي    / د)  ١(

 . ١٢٠-١١١ص 



 

)١٨٨( �������������������������������������������������������������������� �

 دور ا ا  اة  ا ظة ارب - :اع اول 

 وا:  

 ا  ءول اا  ن اا  ةد ال ا    

ً ةا  اا ط  برا  ل    

ة تاظ ا ةا ا  ةت ، واوا ، 

 ر ةا  ا ا ا و ، وب ارا

از ا اي     اول اء  ا اة 

  د ل   ي، واوا مما را  

 و ، وب ارة اول ظ ارات اا  د اا إ

 ذ : ار ر٣٠٣٤(ا ( ر :ول ١٨ن ام – ١٩٧٢ د 

 ر ، ودراا أ  لا مم   ي روا 

و ، وب ارول :ان ام  ولا– ١٩٧٣ د  

ا ا اًرا م  درا وب اذ إاءات  ارب 

او اي ض  ، أو دي ة اء ، أو  ات 

ب ، وأرا  لا  ب وراءا ودرا ، ل ا

  س ، واوا ، وا ، س ، واا   ا ا

 و  أروا   رواح ا  سا   

اث ات ر، إ  ذ  اارات ا ات اع ، 

 ار را ٤٠/٦١   : ولن امو١٩٨٥ ،  ار٤٢/١٥٩ا 

 :ول ٧ن ام ة ١٩٨٧ يورة ا  ا  و 

م  ورا اذ اون ، واا  ولا ب ، ور١(ا(.  

                                                           
 . ٥٧ ، ٥٣ص .   . إ اا / د)  ١(



 

)١٨٩(  ��������������������� �����������������������������������������������  

 

  وا اد ا  ات واوت او ا ول 

د إ  جب ، ورب ارا  ةا ا ا

  :ل ٨٢٠٠٦ أ ا ا  وذ ،  :  

١-   ا ط ١٩٦٣/ ٩/ ١٤: ا ، ا ا 

 د ات ، واا   ى ال اا و

  ا :١٩٦٩. 

٢-   ي ا ١٦/١٢/١٩٧٠: ا  ءا  ل 

   ا  د ات واا  وع١٩٧١ا  . 

٣-  ر ل ام ل ٢٣/٩/١٩٧١: اا  ل 

 أ وا ، مان اا   ا وا 

   لة ا١٩٧٣مم لو او ،  ر ل :

٢٤/٢/١٩٨٨  وعا  ل اأ  صا 

 مات اا  رات اا . 

٤-  ر ا  ٣/٣/١٩٨٠: ا دا  ا 

   اا  ر ادي او ، واد ا

 و. 

٥- ا رو ا ر  :ل ١٩٩٩/ ١٠/٣ا  ل 

  م اء وا ا ا   وا 

  أو ، ر أو ،. 

٦-   وا ا إدام ١٩٨٨: ا . 

٧-  ر ل روو :١٩٨٩ /١٠/٣  لا  صا 

ت اا  وري اف اا  . 



 

)١٩٠( �������������������������������������������������������������������� �

٨-  ر لم ات ١/٣/١٩٩١: اا  ا 

  وراءات اذ ا ولا اوإ ، ا

 و . 

٩-  ر رك ام ١٤/١٢/١٩٧٣: ا  ا 

أو ا ، ا  اا  د وا ، دو 

   ا ١٩٧٧   أ  ا و ، 

ر : ال ا  ات ا دو ً أل 

 ا ور ، را ووز ، را...... 

١٠ -  ر وا ل ا ركم ا :

١٨/١٢/١٩٧٩ وا  ًو ، وب ارا  إ 

 ا  اه ا تإذ ا ، ز ا ا اا

 ون ام اً ى امأ. 

ا  ات ار ا اات  - ١١

  ١٩٩٧/ ١٥/١٢: وا . 

١٢ - ب وارا   ا   :٩/١٢/١٩٩٩ . 

ا او  أل ارب اوي  من  - ١٣

٢٠٠٥  ، اف ال واا  ة   و ، 

 وت اوا ، وا ت ا ذ . 

١٤ -   لو٢٠٠٥ وا  لا   

  ا ا ا . 



 

)١٩١(  ��������������������� �����������������������������������������������  

 

١٥ -   لو٢٠٠٥ وا  لا  ا 

 .)١(ا   ات ا ادة  اف اري 

  برا  اة إا  ا ا  و  

ول اء   ا ا٢٠٠٦   - ا  أل: 

 ، ه ا  و ، و ، ار اإط  ة ولو

  ل  و ،  ًو ، ًد  ات ذوا

ة  اا اا إ  اوف اة  امر 

ط  و ، و ، ب ، ورارن ا  

 اغ أو ، اا    ا ا ل إا 

  ولرات ا ءو ، را أ  ا ا و ،

 ان اد ، وا ا  ةا دور ا و ،  يا

 نمدة ا ن ، وامق ا ب ، ورا  

  ةا ا   ا ء إول اا اا

 ذا ا    ، اا  اردةا ا  أ

 و ، د  ءول اة ا ة إا ت ام

د ، وو إاءات  إدارات ا اة ، وا ، و

د  ات  ً اا  اد ، و ل 

 ا ا  رإط  وا د اا برا 

وا ً   اون  د  ات ا ، ودون 

                                                           
)١  (    ذ  :  د   / ا  .     . د ، ٦ص /   ا ا

من  -٩١اد . ارب واد او وا   . إس أدة   

م٢٠١٥ ا .  

https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content . 



 

)١٩٢( �������������������������������������������������������������������� �

ا  ا وا  ا وا ، ا 

وا ، واد اور ، وا اور ، و ا واون 

 ا  لموا ، ط وا ت ا و ، أور 

  ة وذن ، واط  وت اا  

اد ، اا  تدل او ، و ، و ، ت ، و

وات ا  ، و  امارات ن    

ر١(ا(. 

 مع اا: - وب ارة اظ ا  ا  اءاتإ :  

     وب ارا أ   ا  دور   ا 

   ه ا ا  ت  ،وا وا

 وات ،اا ا ا اي  ا   اول

اي  وا  او أدي اً ،  ا  ارب

رات   وا  اا ا،  ات اة

 ١١ أاث و  ا   ً ا دوًر ،واا  اول

                                                           
)١  (    ذ  : دة     /  دس أإ ا ا .  ود اب وارا

   .   .         ت اوآ  ارات ًب أرا 

. مب اا  :د  . ٢٦/١٠/٢٠١٥١٠٠٧٨ا                                                   

http://alarab.co.uk/?id=٦٤٨٤٢ 

http://www.un.org/ar/sc/ctc/action.html 
http://www.un.org/ar/terrorism/strategy-counter-

terrorism.shtml 
http://afaegypt.org/index.php?option=com_k٢&view=item&i

d=٤٨٧ 

http://www.fhrsy.org/ . 



 

)١٩٣(  ��������������������� �����������������������������������������������  

 

  ا برا  ا وارات اار اإ  

 و  ظ،  ت ات اة و  ارب

ات ا ة  ار ات ااراىا   اي 

 ءا      ،برت  اؤا   و ،

ل   ا   ا وا او، وا در 

. ا او، و رأ ارب

         ا   ارب  أوا ات

   ا   ةاءات اا م  ، ن اا

  ل إر ت  أن  ول اا   اءات

 و : )١٩٩٢ ( دانوا ،)١٩٩٦ ( نوط ،)١٩٩٩ ( و ،

   ةا  ذ  ى)٢٠٠٠ (ا و ، ار ر

 د  ا اان إ ا  ً  ال ١٩٩٩/ ١٢٦٩:

   أداة ا  أم م ا و ، و را

 ، وأت إ ١٢٦٧/١٩٩٩ارب و ا اة  اار 

 ةن واط  اءاتا  ر     ًراا ذ 

٢٠٠٠    ارات هاءات ، وا م  ى و ، 

 ارات أر١٣٣٣/٢٠٠٠: ا ، ١٣٩٠/٢٠٠٢ ، 

١٤٥٥/٢٠٠٣،١٥٢٦/٢٠٠٤،١٦١٧/٢٠٠٥،١٧٣٥/٢٠٠٦،١٨٢٢

/٢٠٠٨،ت ١٩٠٤/٢٠٠٩ماد ، واا اءات اا   

ا  أدر و ،  ن ن أط ة ، وا  

ار را و ، ت اماد ، واء اأ ا :

٢١٧٠/٢٠١٤ و ، و ، د  عا إ  يوا 

ار را ة ، وا و ، دا  إر :



 

)١٩٤( �������������������������������������������������������������������� �

٢١٧٨/٢٠١٥وا    إ ما ا    ي

 ار را او ، ا راا  اقوا ، ر :٢١٧٠/٢٠١٥ 

 ي ، وادي ، واا وا ،ا   صوا

  . ، و دا ، و اة 

 ا  اراته ا تا و  ق ، وا  ا

 ا اذ اول اا   : الا  ءدون إ ا

 و ،ا ى ، وا دارد اأو ا ، ل اوا

  ر ة ، أو أو ،  رة أي  و ، ا

ا م.  

    و ٢٠٠١   ت بأ ل١١وأ -  ٢٠٠١  

 أم  ا   ارب   اات اة

 ور ا، و د  أم ا ، و) ١٣٧٣( ر اار

ول ا ا ا     برا  ء ا

ا ا ج إ، ا  ءول ارة ا  إ ا و 

  ا طا و ،ود دا ل إرع أو   ةا

  .   اء

      ا ا ل اة أ ف٢٠٠٤و ار١٥٣٥( ا (

   اار  ؛   ارباي د إ إمء و

، وّ  وي ت   دو  ا اء،  )١٣٧٣(

وُ أم اة ا ،    اة ا إ اول اء

 وت اا  ا  ون اوا ار اإط،  وا

 ،ت ، ودون اه ا  ا  ا وا  و ،



 

)١٩٥(  ��������������������� �����������������������������������������������  

 

اء د د وا، و  ًل  اة 

ذات ا ات اق واا او ،ا مما.  

      ي ون  ت اا و : مان اا 

 وا ،ا  وا وا ،وا وق او ،وا

 ا ا و ،ا موأ ،د اة، وا وا

مان اا  ب ارا   ول دا وا ،

أ وا و ، ا ا و ،ب أ ول دا 

 ،مام وا ال، واا  ا اءات ا

 ا ط وا ل(واما(  وا وا ،

ل ا  و ،ول اا ن، وما و ،ط

 ا و ،ول اا و ،أورو  ونوا ا

ا، وأم ى ر ا ادئ، وا ا ب 

 و ،ق أ   ا وا ا وا ،ا

ب اا  ة اا ب ارن ا ا و ،

وا وا ورود ا.  

 اول اء  د  اا١٣٧٣/٢٠٠١( (و اار   

را م يا  وا مما ر  إ اا 

   :أ  ات ذا :را   دون  ب، ا

  ،برل اأ  نر ص الأي أ  

 ،ا ل اأ   أي  لا  رت اا

 أو ا ،ذ اا   ، تدل ا ،ر ةمأو ا

رس أ  أي  ىت اا  إر  ، ،  أو

،  اون  ات اى  ا   ال ارو



 

)١٩٦( �������������������������������������������������������������������� �

  ل اوا ،وا ، و ،ا و و

  ة رة ا ، و ،ا اما   أو

ا ،   و ا وون اا  ا ذا 

وا ، ، أة اط و، و ات ا اة 

 ما ا ب، ورا  وك اا إ موا

 ا ا ف إ  رات اول اء ا  ا اع،

ذ إ و،   إ ر م ّ ء أنول اا  بو 

 ارب  ن اا ا ا  اار 

)١٣٧٣/٢٠٠١ (.  

     ٢٠٠٤و  برا   ى ذاتأ  ف اأ

م ار و  ،إا  ةا ا )و )١٥٤٠ ت إأ ا

، اي  اول إ )١٥٤٠(ّ ر ال اول اء ار 

  رت اا   ولا   ت اا 

ر اا أ  لا.   

      ا ٢٠٠٤وا –ًار -أول )١٥٦٦( اا ي دا 

ا أم  ت ات واا  اءاتذ إا ء إ

ار  إرا  ةا اض اا  ي  و

ا ا اي ) ١٥٦٦( أم ا  اار ، ) ١٢٦٧(

ء اأ  اد  ؛ا    ا   

وا و ،رت ا  –ًوق -أ ءن إمإ  

  .ت  ارب

 ارأم ا ا  ا ا    ٢٠٠٥و ان    

 ا  ى و ،دت وا اا  ،



 

)١٩٧(  ��������������������� �����������������������������������������������  

 

 ت اا وا ،    ا ا و 

ا ا ) ٢٤( ا   ا ت اا  

  ا     أن مو ،ة وا

  .ارب

 ١٤  :  ا اوااًم   ا ا  ارب    

لأ- ٢٠٠٥ ارب، )١٦٣٤( ارل اأ   ي دانا 

– وأب  ،ّ ا  دوا، و ا  ه ال

ًن -أما  ، ء أنول ا  رل اا

ر انُ  ي ًًذا آ  وأ ،ار  ب وا

ا ا  ك )١(.  

ا ة   ارات  ا ن ارب اونو ال 

:ت

 زدة د اارات ا أر ا و ن اة – 

ا ا إ دوا ،را   اا    ،

.اول

،  ارات ا  ارب   أ  ا  –

 دون أن ّف اول   ا ار اي ،  و ي

                                                           
)١  (    ذ   :-  د/   د ،  ء/ نا ا  .    ةا دور ا

  ا ا  برا  .                      م http://www.f-

Law.net/Law/threads/٤١٤٠٠   

      ..    ارب واد او. ا ا إس أدة /     ود

https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content                                                          
http://rawabetcenter.com/archives/٢٧٦٤٣ . 
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 ا ، إم     ةت اا  أن  

ا.

–   ،وون اا     ارات إا  أ

اواوب ارة ا را   ا  إ أ  ن  ،

 ا  اراتا  أ  ، ً   ،ً ا 

ون اما ا.

 ع اب - :ارة اظ ا  ت اد ا 

 وا:  

و ل ، واد اورو ، م  ن ول  ا    

 طول ، اا وا  ،ول اا دوٌر و   

،  إ اا   اب ا وز ظة ارب

ار اا  اة وه ا ط   ا ، 

ا  وذا : -  

١ - ما  )١(:  

                ا ت اا    ما  و

     ى اا  بر          ةا ا  ًن  : ، و

                                                           
)١  (ما ،  أو ما ول اا    ىا ول اا 

ا ، و أ  :    ة ات اا  ،  نا ،  مأ،   رو

دا ، ة ،إا ا، م، اول    ، ووه ا دع ا 

 م٦٥ا�  د اا  ، وأ   ة اوا ،  ٧   ٨  ا 

 ا  أم ا ، ا  و   ً وا، و   ا أم

     ار ا  ات  ، او    ا    

   ا ء   اول اء از    ،   ه  ورد اا  

ا و ،  ا ر  ما   ءول اوب ا، 

 ا  و ،  او اة  ا اة ا  و

ا  . 
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  ٢٠٠١إ    ا مم ،٢٠٠٢    م ن٢٠٠٣، إ    ،

، ن ٢٠٠٥،  إ م   ٢٠٠٤أم ات اة  

 غ رو٢٠٠٦ مأ ا ،٢٠٠٧  نو ا ،

٢٠٠٨      إ ٢٠٠٩، أ    ا  ،٢٠١٠، و   ا  ا 

            برة اار ظا دي إ ب اا     ،و  

، واات اا   ، وا ا  اامر أ ار  

 و و م   اارد وات            ، إاق او و  

وا   ت اما و ، ات ادة اوز ،  ا و ، ،

  .وا ا  اول اة

  أ   ى ا  ت          اءا  ءا أ ت  ، ، ووا
رو، و /  ن:   ار ، أم ن ن    

 ١١رو  أاث     /أم  ن   ،       ارب  
 و   ،   ّل  ارب        ٢٠٠١    -أل

  دل ا ى  ت  ،  و  ،ور       ودرادرات ا و ، ،
 و  ات   ،وا ا،  واون   ارب     

         ى اا   اا )   تء اوزارات –رؤ 
  را–   ال واوزارات ا  (را أ  إ  ت

وات ذ إاءات   م ات اّ دة        
  افطا:       وا مان اا   ،   وا ا وا،  

،    ارب   اات ا               أو
 وا  إو،    وا ا إ اول اة  اق او       

 را  ،        ُ ات         ٢٠  ة رر دو 
                    وا د اّ ا ا      ف

        ا رة او ،ا ب، وارا  ،وا ،
  ا ادر      -أً– و   ، وارات، و ا واد   

          رت ال اّ ا ول         ،  اا  ون و ،
   اا از       ،وات ا او، وارف  
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    ا ا و  ، ل     ، وا  رل اا  وا
ر       ء      ا ه ا      ا اءاتإ و ،

  ،، و دل ات وت ا ا،  واا  ،  ارات  
ا ا  أل  ارب       و  ات اى   

     ا و   ز ،  ةت اا ل وا ا 
،  أ  را ة إا ّ  ما  دول ا ّو 

      ىدول أ ا    (إ ا   ، اوأ ،موإ(   ،
      ت دو   ،ت إي     وع اا و وذ ،

   ت اا   ،  و        ال اا 
    ا إ د    ارب ا  اة          

 ا  ،        برا  زا ا ا ا   ،  و و
اق  رو ا  اون او ا ات                

ا راراق وا  .   

٢- ورود ا١( ا(.  

 اد اورو         ٢٠٠١ / أل ١١ أ أاث       

وت إر   اة ، ارات  ا ا اد    

                                                           
ا   وا  وأ م  ،  دو  ٢٨   اورو    دو ول)  ١(

  ١:ام   ٢٠١٣   ًء  ،     و ا     ة

  ١٩٩٢: ا  رهأ  ا ت    ، و  دة

 ن او   ا ،       ورود ادئ ا أ  :  ول ات ا م

  ه ات  ار       و  ،او اورو   إ ات 

ت اة  ا  دو   ،   دا ا را   ا

دأما  را ؛ أم د    ا  م    د   ، و

 ارو   واة      م ق  ذو :أ اور مطت ة

    اا  يال ١٩ا أ  ء٢٨ دوا       زرا    ،

  ،   ة ي  و .    ورود اا : 

١٠٢٠١٢أ   ة م   ا    ،  وا ،

 اطوا ،أورو  نمق او . 
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 ا٢٠٠١  أل ٢٨  : وات ،ض ، و و طن

ا            وا  ّ برا    ورود ا

، اون     اون ا (ااّ  اذ   ات  

 طة اأ     ا و  ،      ودا ا ، ،  ا و  ،

 ا    ،وا       و ،رت اوا ار اا    ع

 ا ت ا ، وا ، وا ،وأدت  ،) وا و 

       ر  رت ا٢٠٠٤آذار : ا  ،    نز  : و٢٠٠٥  

      ورود اا  برا   ونا  إ    لوإ ،

      اا  ا  وا،  ا  اءات إ ،     ا ا و

    ي اما ورو٢٠٠٤ آذار ٢٥: ا      ل ا ًمإ

ض وا  ا  ادوات ا             واي  ،   ارب

إر  ضّ د اا  ا و ارد اا ذ.  

  ا اورو او   ارب و إطر اد اور   

 إاءات   ارات ارا٢٠٠٤  من اول ١٧ و١٦ :

     وا طى اا   ،    وت اى ا و  ،   

إا اد اورو   ٢٠٠٥ من اول  : أّ ا اورو 

ا  ظة     : ا   أر ر أ        و ارب   

  ، ااط وا ا وا  د  ا          و  ، ارب

 اد  ار  ا  ات ار أو ارو

 ،ت إر ا و ،ّ كا و ،  اا 

          وا ا   ت اا   وذ،     ّدوا 

        و ع، وا  رت ار اإدارة آ  رةا
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    ون واا   ر ،        ورود اا  وا 

    .وا رب، ّ دة  اّد 

 ّى   ا   ا ص    ٢٠٠٥     و

 ارات  ا اوف ا  أن ّ امر اّد أو            

 اون  اول اء ااد وا، وذ  ل 

وت اى واول اا   ،دت اوا .  

                   وا و  ا  ا افا  ذ إ 

          ا  أ  ،ندت واا  ارس اأ  قا

    دل، وا وا         ا ا   يل اا 

 را  لب   ،وأرا   ورود اا  و 

أ ا اس  اره ا  ات ا واان         

 و ور دي  ا ال ف إ ا أورو           ، اى

أ  ات   ،  ال، اء  اان ا      و  ا 

 ّ  ات ار واون     ، ا ا ول اد   

 و  ،و  أدوات ا ارً ا   ً ارب         

          دول  ار أ ا وا را ر اون    إطا 

 و        ،ا  ن ع  ارب       

            ،ور ات واا  ورود اا أم   برا

 وّ د   ، إ  د  اون  اول اى           

 ورود اا-  ًأ-      اءات اا        ودا ا  ،

 و  اد ا     ، واون ا وا  ،  ودل ات   

      ون ار اإط  ت ات ، اة ، واون أو

طن               ، ا  ا ط ارات اا ذ  دا ا و 

 وروا ة ا،   ا ق ا ا و ، 

 أورو  واق ل إمء     ،وات ا  ارب   
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-             ت ات وا ا ورود از ا و

    ددوا   أو أ  ،اا  ة لو -،    ا و 

ا و دةال ،  أو ، ادرة أدوات ا افوا

ادرة ،وارات ا دلاف ال ا قوا .  
 ا  ادل    ٢٠٠٠و ا اق ر ا  أر           

واوت ، وات ،  اول اء  ن ات  
 ،رول  ّ ا  اورو ط       ا ا 

    اًءر   ١وا٢٠٠٥ أ             رود ا وروا ت ا
وم  و  –ًة -أت ا  ونا  

 ا  ،    ا  ةا   فو،   و  ا   ر
، ا اا اء ا  ا  ا  اود         

    ورود ادول ا أرا و ،      ا اءات إه ا و 
  ، أن  ت ا  ا ة  ارن        

        ّ ورود اا ا اًل    وأا  
   .اا  ت  ارب

٣ طل ا  )١(.   

            ا    رات  ،    ءام  ةا ووظ

  أم     ى ات ا  ،اب اردة 

                                                           
)١  ( طل ا   : (North Atlantic Treaty 

Organisation) ًراا  ا : (NATO)        
 ١٩٤٩      ا  ا طل ا ة  ًء  وا 
:٤إ  و١٩٤٩ ،  دة ا    و     ، 

    نن ر و:  موا و  ا ،   ا ا ور اا
اة ا، و دوره     ا  اول اء و  ل

  اى واات       ل ازت ا، و اول اء   
  ا ا     ا ا ي،  ك دول ذات و

أم إ ا  زة ت  ًءفو ر    ء ا
ا  (Major non-NATO ally). . 
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      طل ا ون :   ١٩٩١ ي وا        رّ١٩٩٧ ط إ 

 وروا اا -طء   ؛ اا   ن 

واوت  أورو و اط وز، و ات         

             ونا آ   اوا ،ت داات وااا

    أ م اء تا ،   أو ،  أو  ، دأو ا،   و 

  ا ا إ إد  ا ت اا–ًأ- م 

اا  أ ا، وا اك اا  ورو، وق       

  ا– امأو  ،     أن ة ووظا ا  و    أ ا 

    إا،    اًا ًق اا  ا    وذ  

        ت  ونل ا ،           ،رهرج إط و 

 و   ،أورو  اد ب أورو، و دو  ا اة         

           طل ا  ور ا اا ا  ى ا

     ءأ             ت ا وا  ١٩٩٩ا    ور 

     ً ،   در ا   ت ا  و 

إ در   م ً ا ارة  ا رج ح           

   ا   ،    رام ب، ورا   ت ة و

تأق ا و ،ر اا .  

أ أمن او او      ٢٠٠١  /أل١١و أاث      

                دتّ ا دوره و  طا  ًو  ا

    ما ب اا م  ،      ل  ت ق و 

 من ٢ :ان ل ارب ادر    اط اة ي   

٢٠٠٤        لأ  إ اا ا ااءات واا   

 و امد   ل   ،دل ات  أة ارات    
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   طاول رن ام  ٢٠٠٦ دأ ا اا  

 برا    ون اما  ،ةا دئ او،   أ  

 و ا  ،  اار   ا اط   ا ال          

          و   ا طل ا  تدور ّ رطا

ات   أ ا  إاد   ااء     ،  ا ا اك   

  ت  ّ إ ا ؛اع  اربان 

       ات اا  ات اا   برا  ،  اتو

       اا  و اما  ا ارق اإط،   ّ و 

  را   را   دول ا  م  ًب، و

  إطر ا، و  ا  رح             اراات  

  . ات

٤ ول اا  )١( .  

     عرك   ام  برا    يا ٦ ا 

 ّت ات ا   اط، و٢٠٠٣           ًآذار  

            ما  ون ار اإط  ا  ول اا

را ،    م             ة أ  ور 

 ارب  ا  ، و إذء ا       )١٣٧٣(اار  

           ،وا مان اا   ون ي، وذوا ا

    ا ط وا ل (واما(    ،وا ا وا ،

        رك اا و ،ون ا ة اا ض اّو، 

                                                           
)١  (ول اا   دو   إ رة اا   : 

٣٠١٩٤٨ إ   ا      ء   ، وواد أ  

 ٣٥اوا ا أ  ان اا    . 
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 ع اء اأ ول  وا ب ورا   ص

ا/          وا   يب ارا  ان اا ٧ 

 ا اول اء اون ا اء ه       ٢٠٠٣ اول   

 وا ي، اى اا  أ.  

ر دا أ ور     و ق   ات ا         

 ا ا ول ا ا، واّ ت ات اة 

            أر و ،رو أ دا ا رت اا أم

 ا ب،       ،وأرا   وون اا رت اّ  

  ت        وا إ ب أرا   ت  

٤٠(ا( ا  رإط  ال، وذا   ً دةا 

   وا ا)GAFI (  ،   ون ا ا و)FATF( ،   و

 ا  ّ يون اذج ا)  GAFI  (ً ً  

          وذ ، ت إ  ةات اا– ًف  -أ 

ن ا ا  ا ، واث   ات 

 و أم أًا ا  اا ا   ،اط ا  ا اه  

     ر أ   ،   وا  ،   دل ااتو؛    أوا  ف 

   . ا   ارب
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٥ ول اا )١(.   

                                                           
)١  (  ول اا      إ   دو    آ  وأ،   و

 دو ؤأ، و ا     ءول اا    ونا 

  رت اا  و ،دت،   و، ات واا   ،ا

   ت اوأذوم ت ووا ، وا ت اووا ،   اا ا

  ول اا  ةا  إ ا م  أم إ ، م  ةا     

١٩٧٩و  ١٩٩٠ إ ،  ا            ا اءإ ا  ،  دوا ،

 و ، و ،  وا ا ا  ٍت ل : 

وا وا  ا ا ،   ا دة اا و،    و

اء،   م ا ا  ًى  اا ا ول       

ك، وا ا  ا ا اول وو      ت ازا

 ا        ، ١٩٥٨أز ن    وا  ا ،اع

ا  ا اوإ   را       ان  ديا ا

و  ،او ا ه ا أ ك    أا دي اا ا ،

ا  دا مدئ ا د وا ،  ٌٌت وا ٌ ٍدو  

م  . رات  اول ا  ه اارات   ا، و اا   

     اف ا١٩٤٥أ  :         ا اا  وا ا ،  اوا

  ا  ،  دوا  ،   و وا ،     ت ااا   ا

     اٍفوأط دو  تاأو ا ،دو   و ،      ا ا 

راا ا    ض دوراوا ،  ت اا  أةور ا  ،

ا ر و ا و ،  ب وااث     اا  ظوا ،

ا ت  ادا ول     ، وا  ء ، اق    اإط  

ل ا ت مو ،ا  ٍت ٍو ،    ت ا

ا اذ اا از   اء، ا ا دا اول 

 ا  ،رات، وا طو ا ا       و ،

 ا ى ااا  . 
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            زاري ، واى اوا ، ى ا  ا  أ   

               بر طا إدام ارا  ا  ا زارا

د   دو      أ ، وره ، و م را ، و        

    ةا  ا  ة ، أو دورة اا ا ر

وااع  إاد ا ا اة ا ن         ظة ارب، 

                 ًدو   بر دا   وب ارا

  ب ، وارا        ا  ، لا و  ب وعا

               اا و ، وا اه ا  ءا ما  ر أنا

 ب ، وارا  ا  ول اا  ط  ، وا

،  ا ا اي  إ ا ، وم اف وارب      

 .وورة  اون ا واو ا ه اة

              ولا د أّ يب ارا   ول اا 

 اروا ا        ا   اً و ، ًا  اًا 

     ى اا  اء  ، وأو ا ،        ًاوا       ا  ق

 ّد اان     ، و اد واا او اى        اة

ا إ إا ا ا  ارب  اع  وزراء        

اا وال اب اي ام   ام ا  اول                 

    ةا  ٢٢/٤/١٩٩٨  :ا ،     دت اّو    ن وا

أ اون ا  د ، وأر أاب ، وي ان وأرن دة 

            اا   ل اا   ،برة اظ ر

  و را ال    ،اا   ةول ات اّو 

أو ااك  ، إ ا   ، ، أو ار  أو   ،  ار

  را اا  ، طن اما و و  ، أو 
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 ، و ادة او     ، و  ا  ان اا ا واد        

      م برف اُ ا :    أو ا ، ل اأ    

 أ ًم ا ، أو أاً  ، ا وع إا دي ، أو                 

           أو ، ا و س ، أوا  ء اف إو ، 

             أو ،  رق اأو إ ،  أو أ ،  أو ، 

اا        ،  ءأو ا ، أو ا ، أو ا ، ك اأو ا ، 

       طارد اا أ  أو      دةا م أو  ، 

        را ا ن ما  :       ا  وعأو ا ، ا 

 ، أو  ر ، أو     ض إر  أي  اول اة          

  اا را اا   أن و ،  أو ، 

اص   اات او ا  ا  ت اول          

      دق  ة ، أو اا أم  مدة اا  تأ أم  ، 

         حا ذ   ا  حت ا إر 

        و ا و ا أ  وانوا ل اا  ا

دئ امن او و   ه ات    ة             

 ول اا  ي ا١( ا( .  

       ول اا  اث    وأ  ل١١أ  /  ٢٠٠١ 

          ا  ارات    و ،     ا وا

ة ذات اا،   ة اا ا اد اإ  ت دوأ 

 ّ ًدو   بر ًداّ   وب ارن ا 

و اب اوع  و ال، وا اد           ،  ارب  

                                                           
.   ارب درا  امن او اا   .        / د)  ١(

 . ٤٠-٣٩ص . 
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 وون اا  م  برا  دو  ءم وا

 د اد   -أً – وا  اول ا  ،      ا ال  

 ل  وع ا  ل ا اب اي  ًدا              

      اض إر مما اا ،       ا مت اّأ  

و ارب، و ،    وع ا    اال        

ااءات ا  ار  زة أ ار اً ،ا             

      ا   درةارات ا  ،  ا ةواا ،  و 

          أن   اءاته ا ود  د اا  أ

و ذ   ،  ارب     اون ا واو ء  ت        

 اطا  ،ا طا  نمق ا١( و(.  

  ا   درار اا      ر ى ا٤٢٧ 

ع . د-٦٨٨٠ ،  و اى ازاري ر ٣٠/٣/٢٠٠٨) ٢٠(ع .د

)٥/٣/٢٠٠٨ –) ١٢٩              د اا ا  ا  

         ا ا ب ارا  ة اا ا اإ

 ر ار ٢٨٨/٦٠ا/A/RES ر : ٢٠/٩/٢٠٠٦ و  ، 

اون  ا اة ، وم ، وات ا واو   ل             

 . ارب

     اارات ادرة   ا  اى ازاري           

 ١٣١(ع . د٧٠٢٩ر (٣/٣/٢٠٠٩ ور ،  ع . د٧١٠١)١٣٢ (

٩/٩/٢٠٠٩    ى ا و ،   ر ٣٠/٣/٢٠٠٨) ٢٠(ع . د٤٢٧   

                                                           

)١  (    ذ   :- د  /       ل أ ل زاون اما ب وأرا ،

زوا  ا ا  . ٢٠٠٩س .٢٣٨.  ص ٢٤٢ . 
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     ة إا ا  اب  ارا  وا ،

   أ ونا    ا أ  وا ا ا  و ، 

 ا إ ا   ق  ا ول اا.  

        ل ول اا  درةا اما  ا ما 

              و اب، ورا ال ، وا ب ، ورا 

          ود ار اإط   دةوا ت ودرام ة

           وا وك ات واا  ت ال  ا 

  .  ارب
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ا ام  
  وأ ، اوأ ، دا وا ا ا.  

  -:ا ا او اد : ا اول 

      وذ ، دا وا ا ءت ا دت و   

    ج   اما ٌج ، وو ، ٌ ٌط اا    أن

           ع  ن وأن  دا وا اا  أن 

ا ، وار ؛ ام  أن أي     اا ف        

   دي إ ا  اا ا اد ، وإء ا        

  ا  ا اب او ،أ .  

م ا      :  دواتا   اءات اع ا 

اد ، و  ات  د ، أو  ، أو  ل       

 أو ، دو  وأو ا ، ت اى اول ذات إا  

         و  ؛ وذ ة دو أو ، ون امك اام  دةا

ر ه او  ادة واا  ا  اك 

و١(ا( .  

         ةوا ط   دواته ا     : ر اا    أو 

    ي وا ا     إ   اعل م    ؛ ا 

     ب ، وا دي درر اا    ا ر ، أو اا و 

     ي ، وأو ا دا طا        لا  م وا 

دل ري  او ا  أي مع اء ن ذ ااًدا أو ًا      

                                                           
.  اوان وى ا امم او .          ز ارا    إا/ د)  ١(

 . ٦٠٩ص.  ٢٠٠٢س . ق   . ر دراه 



 

)٢١٣(  ��������������������� �����������������������������������������������  

 

 و ،           ت اك ، واا  ا و ة ارا  
)١( .  

            ف إ دا وا اا أن ا ا  ووا    

       وا اا اا   ؛ ا وإرادة ا  ا

   ُارا   ون اما  .  

 م ا ا      :   أو ، وت اه ا اٌءإ 

       ٍدو  دا وت ال ا  ولا   أو ، دو 

     أو ، ون اما    بار   ؛ 

 ا م  أ ؛ وذ  اظ  ا وا او          إ إذ 
)٢(.   

 أي إاء ادي   رد  ا او ه از                  

))  ا ، أو ا ا     ((اي ا  ا اة      

 أ ً ال     اق ه او ا    )) ٤١((اًدا إ ادة    

 ، و   اول ، أو      )) ٤١((اص   ادة     

ات وات ا ؛    اا  ا امن             

 وا وا ا  ا و٣(ا(.   

                                                           
ااءات او  ا ا  ق ا .         م اج  / د  )  ١(

 – ١١٣ص .  ٢٠٠٤ -  ١٤٢٥س . ق اة    . ر دراه   . اة  

١١٤ . 

.  ام وان ام  اات ا  او     . ر ا   / د)  ٢(

 . ٣٨٢ص.  ٢٠٠١ - ١٤٢٢س . ق   . ر دراه 

ص .     . ااءات او  ا ا .    م اج    / د  )  ٣(

٤٤٦ . 



 

)٢١٤( �������������������������������������������������������������������� �

   أ  ءإ إ رأٌي آ ذ         دا ا 

       ول إا  ف أم رة إل ا  :     افأ 

         ذ  ي، أوأ ف دودة ، وإ    ذ دوم 

 أو ا ااف اا )١(.  

   اا        :أذًى ، أو إ   ف أي  ا

را دا   وه ا.    

  ا دا ا آ   ا  ٌم ق و   

  ُ وا ، ا  ا واءات اا  إ ذ  ذ

  ١٩٣١     م اه ا ف دت وا ،  :   ارا 

  واما     ؛ وا را وا اذ  ، 

       دا اا ن لا دي  : إا اءات ذات اا 

     ،وام  بار   إ ا وا  ولا  ا

  فأو إ أ  م ٢(وام(.    

أن اا اد  ف  و :           و أف   

     ورة   يوا ، ا و  ف ن ، وما

   .)٣(امن 

                                                           
)١  (Barry E. carter" International Economic Sanctions" 

Cambridge University   
  press ١٩٨٨ . P١٢ . 

)٢  (See-: Doudi MS, and Dajani MS ,"Economic Sanctions 

"Ideals and   
Experiences , Boston ,Mass ,Rout ledge and Kegan Paul, ١٩٨٣. p 

. ٢٤ . 

)٣  (Hans Kelsen" The Law of the United Nations" ١٩٥٠ . p. ٢٩٤ . 



 

)٢١٥(  ��������������������� �����������������������������������������������  

 
    : دا وا اا اديأن ولا  رد  ،

  أو          ممة اك اإزاء ام وت اا ط     يا ا 

   :  

١- ، ون اما ا ر ، و  عو   

   و ا ا   وا ا.  

٢-         ا  وز ، رار ا  اا   دي إ 

 ا ه  ام إ ل ا  ة م.  

  أ ف اا اء  اف اً ا            -٣

 مما ون اما ا و ، مما أا ا  ذ 

 ا ا    ت  ه اا ، ا او  اة          

        اون ا إذ ،  وا اإ  ون اما  

 اإ  .  

  أ دي اا او اد إ ن ان            -٤

              ا ا ن ة ؛ا  وعا     و ، ما

  دئ اا   ، ام  ن ، ومق ا وا ا  

                 دة اا  م  اال ، وا  ل ي  أو

  )١(ان ا ق امن 

             ، نمك اام أ  رد ا  ُ وا ا  

     مما ا م أ    ا اا أ   أم  ،

 ، ة رآ  و ، وه ا  د ٌرآ و ، ا وا

  . )٢(و ا ظر ه ار ز  ل و   اال  

                                                           
)١  (    م وا ): و ، ة ، واا  د ا ( . 

ط اة امم او و ة ااء          .  إ     / د  )  ٢(

  درا. ا ون ام ا . ١٩٨٠س  . ٣٦ا   . ١٢٣ص . 



 

)٢١٦( �������������������������������������������������������������������� �

  ا اا  دا وا اا  ا و     ا ، دة

                   ورةا وا   ة ذا  دةا

                  ، با     فط  دًرا ن أن اا

           دا   وه ا اأذًى أو إ   ٌف

 ر١(ا( .  

 وظ او               وظ أ ، ا  نما اا  ا 

اا ادة م   م و   أو ار        

وا مما ا  م يا.  

               رة  يوا ا ما  وا ا       : 

    َا    وع    د دو إ      دو  در

   .)٢(أى ؛ ض   اا امن

           ا ما  وت اا  ةا اا  أن إ   

إطر داة ا؛ ن ام ا  إ  م  ات        

      وظ      اا   ا وت اوا ب ا

 ا وا او ، وا ن ام     ار    

      ا  تا إ  اءات اا   يا    : ٌ 

ُ وع   ُو  ُ وع ُ )٣(   .   

  
  

                                                           
. اام امم ا ادة  امن او ا  .            / د  )  ١(

 دا مما دس . اد ا١٩٩٢س . ا   . زق ا .

 . ٩٣ص

 . ١٣٧ص .  .   م اج / د )  ٢(

درا  م .    دة  امن او ا اا ا. ز ا / د  )  ٣(

            وا  ل دون وا وت اا  ا مما اا 

 وا . ١٩٨٨س . د  .٢٣ – ٢١ص . 



 

)٢١٧(  ��������������������� �����������������������������������������������  

 
 ما ا : وا دا ااف اأ:  

      ل     ا اد او  ال             

ن اا او اد ف إ ا  إرادة او ا ؛     

   وا اا اا      ارا   ،

          دا اا  ضا ن لا و ، ون اما 

     ا ذوا ، م    افطا  ا  وا

      م اه ا ن لا إ   ن ، و م  :أ : 

و ٌ      ارا  وا ا  وا  ف إ 

    أ ، ما ما :     ف     و رع اإ إ 

د         جام   ىول ا ة َءإ م  أن  ،

            ا از اا دي إ  ،        ،  ا و دي

  ا ا   ن١(و(.  

   م ا ة   وا دا اا  أن       

  اا ، وا ادي و   :       ال    

        ، اوا اا وا ، ا      ا اا  

 و.  

  وط  دا اا :  

١-  دا ا  ً ه  يد ان ا أن.  

                                                           
 .   م اج    /  ، د  ٣٨٢ص.      . ر ا   / د  )  ١(

 . ٤٥٥، ٤٥٣ص . 



 

)٢١٨( �������������������������������������������������������������������� �

أن   اا أ ات ا اة  اد               -٢

          ديا ا و أ ا ي ، وذا   ، 

 ذ  ولر اأ ُ وأن. 

٣-  اءات ذات ط داءات از ا أن

  .)١() إ،.. (أى

                     اض ا  فل ا ا  ٌف ث  أم   

اد او و  ادع  ا واص ؟، أو إح            

 ار اا         ورة ؟، أوا وا و ا ا  

  .ذ  ااف ؟ 

        ًدا  اءاته ا  أن إ ا  ٌها 

 ه ا حإ و مم  ا وب ا .  

       ف ا أن ا  آ ٌم ى         وا  دا ا

دا و ون اما   ر اح ا٢(إ(.  

و ارة ى أن إح اار ا    اف      

  .ا ي  و اب وادع 

                                                           
)١ ( David Vital ," The Inequajty of States , Qxaford 

Claarendon Press , first      Published ,١٩٦٧, pp . ١٠١ -٩٩ . 

دار . امن او ا .   ا اق /  ط ا ،  د       / د  )  ٢(

 . ٦٦ص.   ١٩٩١ات ا س 



 

)٢١٩(  ��������������������� �����������������������������������������������  

 

          اه ا  فا أن إ ٌ رأٌي ذ             ا 

دو   أ إر    ا رض  أ امن 

 ا وا.  

             وا دا اف ا أن إ ٌرأٌي را ذ        

              ذ  أو ،    ذ دوم  و ولا ا 

ا ا ن وا وة ، أو  وة اف     ااف  

   .)١(أى 

          نم وع  لا   وذ ر    درا 

ات اة ا ، و   اب ا واب             

            ا طت ا لا ا  م دء   ان أرا

ا ا او وام و أ من ارة  ااء               

         ةت اا  در١٩١٧ا        ي اوا   ر

ا  ا وا    ى   ١٩٥٠ا ول اا و ،  

١٩٥٣    و ،    ١٩٦١ وا    ن ١٩٧٧م  

     را وا دت ااInternational Emergency 

Economic Power Act    ا ي اوا ،  ر  ار 

  اءات اانااإ    انإ  ل ا

                                                           
)١  (Barry E. carter" International Economic Sanctions" 

Cambridge University press ١٩٨٨ . P. ١٢ . 



 

)٢٢٠( �������������������������������������������������������������������� �

١٩٧٩)د )١ا اءات اإ ن لا   ،    :  و

 أاض   اد   ة أب ،    

             اوحو ،   ت اا م   افأ و

ودو رات دا٢( ا(.   

            وا دا ااف اأ ن لا   يا ا

   ع و               ،  اا    ة    

  ، وا وا ن ط وإن  ه ا ولة ام و

اف  ا  ا ا ؛  ا اوام           ن  

         ل واق ، واوا ، ا    ةم وو ، 

ا     وب ار        ا ن ومق ا  إ ،  

           با ب     و ، يز ،ا رود

 ٣( أ(.  

                                                           
دار . ااءات ادة  امن او ا .         ا  ار       / د  )  ١(

  ا ١٩٨٨س . ا   . ٣٥ص . 

دار ا .   درات  ا او ا  .    اب ا / د  )  ٢(

 ص١٩٨٥س . ا ١٩٧ . 

)٣  (Nico schrjver" The use of Economic sanctions by the united 

Nations security Council" in international Economic law and 
Armed conflict rd Harry H . G . port Matinus Nijh off pub . 

١٩٩٤ pp . ١٢٤ - ١٢٣ . 



 

)٢٢١(  ��������������������� �����������������������������������������������  

 

     دول  دا اذ اا إ ا    

    رةا وا ا اا    ا  ا  لا 

اام  و ن ض  او  اا  ااض          

 ا.!  

           وا مما اا    دا اا  ض  

               م ة ا اا  ي  مو ،  عوإر

 أ وا ء إا  بأو ا ة اا ا١( ا(.  

 ا ا : دا وا ال اأ:  

        وا وا دا ال اأ  ورد ا    

     اق وا     ٤١ا ا، أو اا  ا  ادة         

   أن  :           ا اا  ذها   ر أن ا  

       ء اأ إ  أن و ، ارا  ات اا اا

اة  ه اا ، وز أن ن   و ات                    

  ، وا ، ت ااوا ، دا ، وا ، وا

 و ،ً أو ً ت واا و  و وا وا

ت اا.   

                                                           
ب ا ا امن او وات او .       أ ا  أ/ د  )  ١(

 ا  . ء١١ .  أو ط . ا ١٤٢١س . دار ا 

٢٠٠١  .٣٧ص . 



 

)٢٢٢( �������������������������������������������������������������������� �

       وإم ،ا   اه ا د  دة أمه ا  وا   

              ً اه    ا ا ا       َا 

          ا ذ  أن  ز ، ة اا اا 

           ر ة، وذ     اه  ىأ

اورة   ا وا او وإد إ م ن 

 ا ، أو ا          ر أى  اط ط       

  وراء        ،)١(... ا ا  ن  و ، دة ار ا 

 م و ، وا دا ال ار أع ، و.  

  اق  ا ا           ٤١   واا ااردة  ادة       

   ، ا ون اما         ة ول ُ ١٩٠٥ و    ط   

           و  ةت اا أ   رًدا ا ا ا

 أ  ن أن أن اا    ، ا  إ ا

و ، م   دو    دا و اه ا ت

  .ارد  أن و ط اد ك  ة دول 

و أن  اا ااردة  ادة ارة   ود     

ات    ، و  ذ أن  ود ه        

      ا اذ اا    ا    تي  ا  

اه ا   ولا    ، ة اا اا .  

                                                           
ود ت  ا  ء ا ا ا .    أ اوي    / د)  ١(

 ٨٥ ص١٩٩٤س . ا . 



 

)٢٢٣(  ��������������������� �����������������������������������������������  

 
       ، آ إ و  وا دا ال ادت أو  و

          ًءا م  ، و اأ و ، اأم وا

ة ادة ا و  ل ا  م يور اوا ، 

             أم ي ، إا   أم  وت اا  

                دا اأت ا وت اس اأ  ير اا

ار وال وأت  أً  وًرا ،    ظر              

  ة لأ      م ا ر اا   دا ا

              ال اأ   و ،ة ادة ا   ة

 دا وا:  

 دي : أوا ا :Embargo   
         يل اا     يا ن ا     

    ن  يا        ا اا  ا و 

  او ا  ه اا  ، ون ف ا             

        از اا   ص ، ول اأ   اءا

                  ا   رإ أ  ؛ ا وا أ  ا

ا   ا١(و(.  

  م فو:  إ  ت ، أووا ، ا   عا 

أو أ ، دو  ط رم صا  ا ا  ، 

 د٢(ا(.   

                                                           
)١  (    ذ  : د  /  ب اا   .     .ري  ٢١٦ص ، 

     . وت اا  دياع اد ١٤ص. ا  ر إ   / اإ

 راا .   .٦١١ص . 

 . ٢٠ – ١٩ص.   . ز ا  / د)  ٢(



 

)٢٢٤( �������������������������������������������������������������������� �

 ره     وا أي اء ام ارداتدرات واا    

مم    ،  اد     ر اص إذا  ة     

 ًو ن ١(إذا( .  

     ه ا   :    وا درات إل او 

         ف   ؛ وذ  ادا و ، ا فا

وا وا ٢(ا( .  

ا و  م ان       و ارات إ ء اا ا   

  أا ان ا ام      اادس   ار     

Embarger   وا  :   أو ،   اوا ، 

اح  ا  از ا ، وار ، وا  ، ع         

   ا اأ   ا رة إا       أو ا ، ر اProhibitarg 

order         بب ام   دة  وا           ذ و ،

ا ا و أ   ال ، أو اوج  ام او       

٣(ا(  .  

                اٌء ة ا ة ت دو ن اا  و 

   ولا          ول ؛ا       أو ، دي 

                                                           
. ا او .  ا اءات  امن اول ا . ا ا   / د  )  ١(

 . ٣٩ص . ١٩٩٧س

 . ٤٥٦ص .  .   م اج / د )  ٢(

)٣  (Richard Hengeveld\ jeep Rodenburg : Embargo : Apartheid is 

Oilsecrets   
revealed , Amsterdam University press , ١٩٩٥ p . ١٠ . 



 

)٢٢٥(  ��������������������� �����������������������������������������������  

 

  أن رس أل         ا إادات اب وارده   دو          

  . اوان

             ةول اا ن اعب مم   أم  يا ا    

      زا ا   إ اد اا  ه     

   .)١(ادرات 

   ول اا إ وا ا   ا اا  و  

ٌب أ ، أو اول ارط ات  ، و ذ  ات   

     إ وا درات ا  ةا ا   ١٩١٢ ،  

  ض        ١٩٣٤ / ٥ / ١٩:  ر   و  ا  

     ح إاياراو   ً ن ياع اا  

  . )٢(آماك

           ، وت اا د  ديا  ا    و  

           ض را ا  ف إ ت     رةا 

 ، أو  وا ، أو أ  ام ا  او ، أو اول      

  ا .  

         لق واا   ا م   أن  ا او  

  .ن اً  وً ، و ن ً وًدا 

                                                           
)١  (     ذ : د  /    ب اا   .     .د  . ٢١٧ص /

 راا ز اص. إ   ٦١٢ . 

)٢  (    ذ  :  د /    ب اا   .     .د  . ٢١٧ص /

 راا ز اص. إ   ٦١٢.   

 Walters ( F . P ) Ahistory of league of Nations . OXFord 
University prss londn١٩٥٢ p ٥٤٤ . 



 

)٢٢٦( �������������������������������������������������������������������� �

 **    ا أ  وا :   رةاع اأم   م

                 ، ا ذ   ا وا إ  و ، أي  

           أم  ، دوا و ، اا اد ، واب ، واوا

 ول اا وإ  انا  أو ،   ات  ورا .   

       أم  ا ؛ً ة ا  عا ا  رآ أن اا و   

دي إ ن ا     ، ون اف  ا اع     

                    أو ، ا ا  إ ا د ا 

ا  عا ا  ض أدت إ ا واما .  

م     ،  : وأ  إ ا ا أو اود   ** 

                    ، ا وا إ   دةو ،  ادو

           إ  وذ ا وا  دي  ً ريا ا

    ، ا و  ا ا     رةا ا    ًو 

 ه ا ااد وا ا ن  م زدة ود ارة               

ا و ا ، و   م أن  ر  ارب    

أل اوان  ول ا ا وااد ا ، و ااد        

ا ا ا  اا :           ا    واات ا 

أ مو ، وا ات او ، و اا أن ا   ه         

 ا و رة اف اف أ ١(ا( .  

                  ذ أ  ت ة   ديا ض ا  و   :

                 ا ت اا  را زا و   ا اا

    ر ار ةا ))٥٠٠ ((  :ر  / ١٨آ / ي  ١٩٥١وا  

 اول اء ض    ا ، ود  ااد        

                                                           
 . ٦١٢ص.   . إا ز ارا / د)  ١(



 

)٢٢٧(  ��������������������� �����������������������������������������������  

 

ور   ، ا ا  اا إ اط اا  ة     

ا          ة اة ، وأوا ا  ا  و ، 

ا ، وااد ا  ، وا وااد اور مج             

            ا ارا ا   و ، را ٤٧ا       إ وذ دو 

 وانا    ذا  ا ا ر )١(.   

            د ادول ا  ا ا ض     –    ا –  إ 

      واره ا ر اأ  وا ا ر  وانا

  ٧١٣ر   ر  :٢٥  ١٩٩١    ض  يوا ،  

        افطا  أ ر         ن ا وإن ا 

      ا ا   يا  ض     ه ا

ار ا  ض  اي  وة م اي ؛ م  ن    

  ء اا  ا   ك )  ب– وات –   

 (  ُ   وأن اء أا ا  ضار وا ا ارإ ا 

             م   ا أ    ء أ )  ا (  

 ان اان   ة و ر   اءة          

ا د اا ور ر رة٢( وا(.   

   ا و                ًاول اا أ  ة ات اا

ا   او   ارات إ ء ات اة              

ض ا ااء  أ    م    ال ض               

    ا ا د اا م و اا إ  ن :٢٩ 

                                                           
 . ٢١٧ص.   .   اب ا / د )  ١(

.  أ . ا او وة ا وا .      ح  ا      / د  )  ٢(

 .  و ٣٣ص. ١٩٩٦ - ١٤١٦س 



 

)٢٢٨( �������������������������������������������������������������������� �

 ث ارات   ر   ض ا      ١٩٧٩د /  من اول   

   :     و ، ت اا  مب ، وا  أو

  .  ات 

              اث رأ إ ا  ة ات اا     :

   ن إن ب رة  ،    ار١٩٨٩م / ان 

  ر اش رج      ا   ض با 

ت ا ، و ات ا  ا ، و ل             

        إ  دا   ا ا٦٠٠ ، د اا  رن دو 

  أر   –أ )  ت ار ا   ن دور  ا ١٠٠و

   .)١(  ) ٧٥٧ ات  –  ت 

          امول اا    يا ا ا ا او   :

  ١٩٩٥أ   ًو اً   ةت اا م  ، 

      ان١٩٨٠إ   ول       إاء ا  تا ت اا أن

               ته ا أن ة ، إت ارج ا و ، اما

           س اا إن  ، امول ااء ا ذ   

              ا وا ت اا  ت ض  ًمم رأ

    اما ع ا  ر ٤٠ن دو )٢( .  

                                                           
)١  (    ذ  :    ري .   .٦٣ ص– ٥٧ص م  ، 

 درات اة ا وت .  ات وامن واا     – ا اق    –

١٩٩٨  .٢٣٥ – ٢٢٧ص . 

.  ا  ا او ا  اا ا وار  .  أ م    / د  )  ٢(

   دار ا ١٤١٨ - ١٩٩٨  . أو ٢٥١ص. ط . 



 

)٢٢٩(  ��������������������� �����������������������������������������������  

 

       اً امرة اا     ول اا إن    

       أ  لا  م أدى  ، ان درات اا

         ٌد   م زر اا   ة ، أو    ، 

       وا اما اب اا  أ أا ر إرت ا

            رات اا  اً ً ات ، وأ م تا

 م١(ا( .  

    ار را ا١٠٧٠ و  ر  :١٩٩٦ / ٨ / ١٧   درا  

ا    ض ي موا ا داما ا )٢( .  

    ب أ م ول اا    ١٩٧٣ ًو ، 

 ال اا را ا ، وة ات اة          

 ذ   ول اوا ١٩٧٣ أ –  ١٩٧٤  )٣( .  

  

                                                           
ا او ا  اا ا وار       . أ م  /د)  ١(

ا. .٢٥٢ص . 

)٢  ( ا ١٨٥ص. ا . 

)٣  (    ذ  :   د  /     ب اا   .     .٢١٩ص.    

  أ . م وا ا .  .٢٠٠٧ / ٩ / ١٤   

 =http : www . rezgar . com \ debat \ show . art . asp ? aid . 



 

)٢٣٠( �������������������������������������������������������������������� �

 م :  دا طاBoycottage:   

   ما ا  ء       :طأن اBoycott    : وا  

  اد وا  دو أى ور ؛ ف إر             

وا وا  نذا  وه ا )١( .  

    طوا :     دل اا   عا     دو  تري ، وا

 ،  اط  ا  أو أ، وو ا  واات 

                    أو ، اد واا   ا   

   ا       ،  )٢(ااد   أماع ا وات     

ت ادي ، واا دو  روا ٣(د(.  

                 ن وا طا  ن سا ا و    

                   د  ا    ،ا  ه ل ، وا

      ن ، ا ا ا وا إ   أو ،  

        طض        ا مإ   ،  ادوا ا

ا  واد أى  ارة  وات ، وإء   

  ًم  ا أن   ، اأم  تا ت، ووما

طاءات ا٤(إ(.  

                                                           
 ا   . ااءات او  ا وا      . ا أ  / د  )  ١(

 را ٢٠٠١س . ا .٣٨٤ص . 

)٢ (     ذ  :   د  / ا ز .    .د ١٩ص ، /    م أ  .

ر اوا ا اا  ا وا ا  .  .٤٢ص . 

)٣  (Glahn, Gerharvan , Law among Nations ,University of 

Minnesota ,Sec. ١٩٧٠. P ٢٥٣       . 

 . ٦١١ص.   .  ز اراإا/ د )  ٤(



 

)٢٣١(  ��������������������� �����������������������������������������������  

 

 را م        وا  :        رة    ى دةارد اا

   ، و ا  أن   ا                إ  أي     

 )    م–   ات –    أ  (            وض    أو ،

     وارد ا   ة)١(      ول اا  ٌ ٌبأ 

، وا  اب      ار  ،  أداة ف  اء         

 ذا   ًدو و ،  ً  رة ، واا .  

       لا و    :      ٌ  را ما   أي أن

      دإ ن ل و ة ءأي إم و ، ل اأ 

    ا وف ا         ا و ،  ت  ة

          أن  ما  أن ا ا   

 فة ، أو اا  لا أ.  

      إ  ر ةا ما   لا و   

  ا وا     ف م ةوا     ات 

   أل ، وا  ه ا  أن ن          

  .إ  م ال ا    و اة 

  ولا   أو  رت اما اا أ و

  : أاض 

١-       د  ةت اا  ١٩٤٨     

  ددت ا ا     رلا ا ط وع     

          ذ  ا ا   ، ومم لا 

 ومإم   ت موف ا.  

                                                           
 . ٢٦٣ص.   .   اب ا / د )  ١(



 

)٢٣٢( �������������������������������������������������������������������� �

٢-     د اا  ١٩٥٨ ، ١٩٤٨   ا   

         را و دا         ا   وا 

 ا.  

٢-         ا مأ   ١٩٦٥ / ٣ / ٧      ما   

         ا  را ة ، وا ا را  دا  ا 

                   عوا ،  ت اا  اكا و ،  ما

           وض اار ا د ل ، ورأس ا يات أ 

          را  ةد  ردا وذ ، ا ذات ا ما

اطا مأ ر  ةا ا ر .  

  اول ا  ل اوق ا م ا ول  -٣      

             ا ول اا  تما  وا ا

وي    ، أو ا أدت      ١٩٧٣ا  ب  

إدوزا  ره  ط نوذا ا وق١(ارة ا(.   

         ا ا  ، دا طا و ى ل الا أ و   

  . او  أن اط اد  اًء و ً ز اب 

                 ٌم  ، ا ز  و ل  َ أن    

  و  ل ا ؛ مً  ا            ا إ ار  

                 اٌء ًو اًأ رون اي آ   ، ذا ا

   .)٢(ا أو   اب 

                                                           
ارات اع ا  إدارة اوق ا م ا ول          )  ١(

 ا– ول اا  ا م١٩٧٦ / ٢ / ٤:  ا . 

 .  و٢٣٢ ص.    .   اب ا/ د )  ٢(



 

)٢٣٣(  ��������������������� �����������������������������������������������  

 
 ، ا  دا َ  إ دا طف او 

       أ  ا ط   ا و ررة اا 

، و  ا ؛ وذ ف ا  ر أو ت            

او ا  ، و ح اط    اف ااد        

     ة طه ا ن أن  او ، ل إا–    أي أم 

ا اراأ د– م   )١(.   

          ر دوإ و  ً ن  طف او 

      طا  فن ا و ، وا ا وأم 

  ة ل  ور اإ و  )٢(  .  

  طا  أو   و ، وا   ا اءات اا

  ا ا  ط  ااد وات  أل             

 اط أو ، دو  تل اأ   أي إ  طا.  

     ف إ م ا وا  ضُ اء ط  أ 

ك ذ   ءول اة اا ا   يار اا 

 او ا ا ا ااء  ل   ل                

ا  ا    اا ، أو ا ا  ت    

     ا رو طه ا ا ا  ر   ؛

 ا   .  

           ا  وا أن  طا  رةو أ   و 

                 ىول اا  ة و دت ا  ا

                                                           
 . ٣٨٣ص.   . ر ا / د )  ١(

 .  و٣٨٤ ص.   . ا أ  / د )  ٢(



 

)٢٣٤( �������������������������������������������������������������������� �

             دي إون اا   دا   

 اا ، أو   ر ، أو ال          أ ع   

         ول ، وا  دت اا  ت وات و 

  ا ا ا Woodraw Wilsons  أ  

  اب  ء آ أ     :      ورة اء اط  ل      

  ا    ب .          ا ا دي اج اا ا اط

  . )١(اط  ا  اب . و د ك  إ اة 

 و دا طاع اأم:  
 طا  و ،  ن و ، د ن  دا طا   

 و ، رة  إ   ن.  

  د طن اى : وة أوا ه دو ةوا دو   إذا

       ام آ   د أو ، ء ذا  أو أ ،

               ، د اا إ ة وت ارة ا ا طا

   ول اا  هن    وى إا أول اا  إ  ، ا

     ارا ة          ١٩٦٢أزت اا   لا و ، 

    ١٩٩٣ / ٨ / ١٩: ا        ول اا   داندراج ا  

 ارب ر ً أن رة ا اار   ُ ات            

                                                           
)١  (Woodraw wilsons . case For the league of nations com piled 

with his approval by Hamilton Foley Printon  Nj princeton 
University press . ١٩٣٢ pp . ٦٧ and ٧٢    -  ٧١    

  ر إ    – د  /  راا اص –إ   ٦١٦ وا ا ، 

 م–           أ    WWW . rezgar . com / debat 

/ shaw . art . asp . ٣ . aid = . 



 

)٢٣٥(  ��������������������� �����������������������������������������������  

 

ا              ت اا دان ، وا  ات اا  ة

              ،  ا دان ، ووا    ىول اوا ، وا

وض د  ادرات إ ، وا   ا  اول            

ار ا ة ا ذ وروا ١(ا(.  

 ا و           دان أا  ر إ وا وق ا ي أدىا 

          أدر  أ ا ات ا اً وض وذ

،   ا م            )٢(ادان   اول امة رب          

             و و ، ا  ا   دانا  وقا

 ا اار م      ادام ا ا

   . )٣(د

     ا طا أ :          ه دو ولا     ا 

 أو إ ،  دو  ارات اً ي ، أو أأ    .  

ط اد  ت        ض اء ا     : ا او    ل  

           وانل اأ  اا  ا دا را

        وا ا ر١٩٩٢         طاء ا ض   ، 

 ر ا  ار ٧٥٧  :ر/٣٠آ/١٩٩٢  .  

ا          اط ا       : ا ام ول   

             ا ا  ار اً ١٩٤٥ / ١٢ / ٢: و  

                                                           
 / ٨ / ٢٠:  ر ١ص.  ، اا  ١٨٣ص.  .     أ م    / د  )  ١(

١٩٩٣  . 

)٢  ( ا١ص. ا ر   :١٩٩٤ / ١ / ١٢ . 

)٣  ( وا ة . اا ا د  . ٣٢٠ص. م١١٤ .  ١٩٩٣أ . 



 

)٢٣٦( �������������������������������������������������������������������� �

))  ار رورة /١٦٢ا/ و)) ١١ا    اإ ن دوإ    

١٩٤٨ إ دة اا   تطا وإ ، .  

  ة ما وما  تظ ا و     ط  طا  اً ً

         ف أو ،   ى رًداأ ت دو أو ،  ادا

او ، أو أ   و م  ء ااد   أي    

إاء  او ا ، وذ  ث   ط اب            

 ت ا ل وا ا ا   د ر- - 

و ، وط ا ات  إا  وام  ن ،            

رو ، و .  

      طا  و     رة        ب ا  ف إ  

       طا  ا وا    أو ،  ت و ، 

            ا ا  رهي أا اإ ط ن اما ذ

   ار را ٨٤٩ ر :١١/١٢/١٩٥٤   و  يوا ،  

       وإ  ادوا ت ا ل مموا دارا اا 

 اإ .  

    طا  و ب إ          ا طب اأ  ث  

  ا– ًرؤوس               -أ   تا أوا    

اال ، أو اة ا ا و ات ا ا  اد    

ا  اا اد ، أو ات ، أو ت  ت ت                 

ء  درا إ اول ا ، أو      ا ادا  



 

)٢٣٧(  ��������������������� �����������������������������������������������  

 

و ول ا و  ره  ا وا ر        

   .)١(اد اا وو اا أ ه 

وف اط اد   إ  إ ال و اف        

    وراد ااد اا       طم  وا ، درا و ،

   و٢(ا(.  

                ا و ،  دٌيٌر اام    يا ا  

        طا   أن  يى اا أن ا و ،  با

           ى اى و   اف اا    دارد ا

            را ف ، وا ووا ط را وا   ا

             أن  ، ارد اا  تل م   ا

    ، ودي اا  ف ، وا وا  دا ط 

 أو   أي ا       و در ل  رة ،     

  .  

 أ   م طاءات اح إ ى سو:  

 ا ااءات ا اى  إاءات  :    اول

 ط   تا  ا   يا ا و ، طا

   د اا         ،  تما   وا موأ 

                                                           
)١  (  ذ  :  د /  أ ا.    .د ٢٨٥ص ،  و  / 

  ب اا  .     .د    ٢٥٠ – ٢٣٢ص ،  /     ا أ أ .  

=  ول اة  . اا ا د ٤٧٠ – ٤٦٩ص . ١٩٩٩س. دار ا ،  /  

 . ١١٣ص .   . م اج 

)٢  (    ذ  :   د  /      أ ا.        . د ٣٨٤ص ،  /    

 . ٢٣٣ص .     . ا اب 



 

)٢٣٨( �������������������������������������������������������������������� �

                طا  فا وا أن  تا   م 

           ، ط رةا واف اأ  حا اا مإ را

        ًن را   طاءات اح إ ن ه ا ه و  إ 

  .)١(ااءات ر  ن راً إ اف  ات مب اب 

ما   :               ح ، أو اى ا س   ة ا 

     د اا     و ، طا  ةاف اا 

        وا       دا   ةاءات اا 

            أت رت اا أن ا  ، ا   ا

          طا  ات  د اوا   ىأ ة دةا

ا ،   ف ا   إ  و  اد           

  .  ا ا رت  ا ص

          اأ   طاءات اإ   ت اا  و    :

        مت ا ةت اا ط١٨١١  طو ،  

     د ا م١٩٣٣     ا د اوا ، 

١٩٥٨   ول اا و ،  ا دول أور ا  ول ا 

  ن١٩٧٣وا )٢( .  

و ء ارب وظوف اط ا    اول         

 ا اءات اا  ول أنه ا اً ن  م را

طاءات ا   :  

                                                           
ااءات  ا  ا اة ر  ات  .  ا ا / د  )  ١(

 ا د واا  و٦٨ - ٦٧ص . ١٩٧٦س . ا . 

 . ٢٣٧ - ٢٣٦ص.   .   اب ا / د )  ٢(



 

)٢٣٩(  ��������������������� �����������������������������������������������  

 

١-   ا ر ز         ءاتول ذات اا   د  ر

ا ا.  

٢-         صوا ، و  رة درا  ءا 

  .إذء ا  ه ادرات 

  اد ا  ااردات ا ا   أي         -٣

  دول أ.  

٤-ا ة اا  ارد دي.  

 ا  اد  ات ارة ا  اول           -٥

  .ادي 

  . د م ارة او اي رب ا اري -٦

٧-  ا ا ر .  

              دو  اءات اا   ن أ ا طوا  

  د         در  ة ن م ول ؛ا   و

ار واة  اق او  ، ن ُ او اف          

ً ًا إذا م ُ  ااردات  ، وا  اول         

      ا    ا  م  ت ، وه ا ض  

وا اة  ا ض ه ااءات  أ  اول              

  ا ول اا   أو ، وام    واما

 أ  وك اا.  

 ب ا   ن  ا دا طا أن اوا:  

١-      ر        ر و  ،   ولا

ف  ا ،  إن   ط ً  او اف ،     



 

)٢٤٠( �������������������������������������������������������������������� �

       ا ا ل  لوا ب إ د  او

  .ود و  ط دة  ا ارة  دول أي 

٢-  ا أن    دت ا-       ن اا   -  ض 

  ري ٌل  ول اا    ن  دا اا

وا ٌ او اف ، و اار اا دة  ن ال                    

 ورود ا .  

٣-    ةت اول ذات اا ف  أنإ  ا  

ارة  ا ،  ار ا ف ر  اط ف 

ت اء ا  م ت؛ه ا  رض .  

 ً :را.  

            ديا أو ا ، ر ، أو اا  embargo   أ 

   اان ا؛            أ اا ا   و ط وا دا

   اد ًو ا  ار  واول اورة     

   ان  ن د   ًو   ر          

          و     يا ي ا ديا– ًأ- 

      ب)١(  رة روا ،  :  وج ا ل أود 

 وإ اط دو او  اء  ر ، وإف ارده           

   . ا    اار  اب

   ام او واط  ، ز           وار اي     

  و ام              ا اما ذ  ي  ا ا اط

واام ار ؛ ن اض  ا    ا أ رة                

                                                           
 .   م اج  /  ، د   ٣٧٩ص.  .        ا أ   / د  )  ١(

  . ١١٣ص . 



 

)٢٤١(  ��������������������� �����������������������������������������������  

 

         دو م   را  ز   ، رو اا

   ه او ،   ز   اا  ا ، و       

        ات اا  و ،    ا ا اا

 وا )ت           )١ا    با ا ظ و ،

        ، ر ا ىره إ  ن اا  ما ا  وا

 ره إاًء  ً أو اص   ا ، و ن رس       

  اا  ب وب ام  زاف اطا )٢( .  

 دي    ور اأو ا ، ا و  أو و ، أداة 

      ا  وا ا و ،  اف  يص اا

     ل اأ  ا ا ر           را  ن دا ا

    رإ  ؛ ول اا أ  ا از اا

ا ا   او ،  أن  اول م   ز       

          أ إ ا   م  ام  ا وا 

 را ه ا زف ا.  

     د وذا ا  دو ٌ وا ب اا  ُو و    

   ، و    ن ن    ا     ١٩١٩ ا  أل     

ا             وة ا ء  ا   ددة اا  وذ 

   دة أمه ا :  إذا         با إ ء اأ   أي 

 م   ا أم ار    ١٥ ، ١٣ ،   ١٢ا و اد    

 أل اب   أء ا ا ون ن دروا ن              

                                                           
ة ارف . ١١ . امن او ا  . دق أ  / د )  ١(

 ر٩١١ ص١٩٧٥س . ا . 

 . ١٦٩ص.   .   اب ا / د )  ٢(



 

)٢٤٢( �������������������������������������������������������������������� �

     ر  لأي ا و وا رت اا   ا 

              ا  اً ماء أ دو أ ور  ا وا ور

    ١(أ(   .  

   ٤٢    وو ا ا ن ار   إ م ادة       

اق ُ  أ امم ؛ وذ ره أم ٌ  أل                   

     اءات ادة  اا م  ددة ٤١ا أن   ٤٢     قا  

     ا ال وادت ا)     ، وا ، ات اا 

  دة         ) واا أن   ، را   نق   ٤١وا  

     و  ات اا اا   ا اا   

          ًأ  ير ااء ا    أن   و

  .اا اة ا  وه 

    و ع ار   امن او   ارة               

  وا،          دوا       : ا   أن  را وا 

          ر ، وأنض ا  ةا ا  

                 ا وراء ا اء ، و   وأم ، ا

 ا أن  ا    ، ت ا   ةا

         د ، أو  ت  ن   ، أوما  رج

 )٢( .  

          ه ، وأمو  ة اا اا  را أن و

  اق وا      ٤٢ أ وه امم  م ادة          

                                                           
 . ٣٨٠ص.   . ا أ  / د )  ١(

. دار ا ا  . او اا .     ا ن  / د )  ٢(

 . ١٠٧ – ١٠٦  ص١٩٩١ -١٤١١س



 

)٢٤٣(  ��������������������� �����������������������������������������������  

 

        دياء ا را  ا  أم إ اءات اا

    وا      أم إ ة اا اا  وإن م ؛ ا

          در إ  ةه ا َوا يوا ا اا ً  

       ك اا  يوا ا ا ا ا  با

        ة اا ا ،زاف اطا        را 

           وا  طأو ا ، اء ا ض اا  ض او

        اا  ًزو ًور اا ا وو ، ا

               اء إذا ض ة   دف اا ى وا دا

ه وا  ا  ا )١( .  

 ر واع اأم:  
  أماع ار  ار ا ، أو               :اع اول     

دة ا اي     ماع    إ در اب ،   

          ة ول ط ١٩٢٧و         ، مو ، م    

  ف          ورو نما ا  ب  اءأ   ًرا

إر    ال من ، و أ ر  ا اع            

   ا  ما مر اا ر ١٨٣٢وا ،  

      نما ام م١٨٥٠ا   ، ما ، مر اا و ،  

     كا ١٩٠٢ا      ر و  و   

  .     ر  اول 

    مع اا أ     ر  :     يأو ا ا ر ، أو اا

 دو   ال  ا ، أو  ار ، أو          : وده

   ت اا       اف اطول وا ا اا ط 

                                                           
 . ٦٢٦ص.   . إا ارا / د  :   ض ا اأي)  ١(



 

)٢٤٤( �������������������������������������������������������������������� �

         لو   اءذ إا ط  ات ، أووا ا 

           اب اا ا  و ، ا وا ات إوا ا

أي   - ، أو  ط     -أي   دو واة  -ط دي   

   دول ط-            ولا    أي دو    و ، 

               ا   درار اا  ةا ا    رإط

   ر و١١٩٩ا      :١٩٩٩           ث  أن ي اوا ،  

ً ا  وا او ، و  رة إ أو  إطر            

       ول اا   إ  :    م ول اا 

 ب أ١٩٧٣  ، ا را ال اا   

          ذ  ول اة وات اة او )   ١٩٧٣أ  – 

 م١٩٧٤  ()١( .  

  :آر ار اي 
   ا               رةا اطا  لا   ير ا

          ق ااق مول ا ة أا ا  و ، ا وا

 ج ا  ورة ذ إ    اطه ا ل إ

، أو مذ    وم  أن ج  ذ دون أن  أو ل       

  رةا ا  .  

                ة ، إمول اا     ر دونا  أن و 

ز  اات اة أن   ا ا ل  ء    

     ذ   وجر وا ) ادن ٧ – ٥ا   

   .)٢()اي

                                                           
 . ٣٨٣– ٣٨١ص.   . ا أ  / د )  ١(

 . ٩١٤ص.   .  دق أ  / د )  ٢(



 

)٢٤٥(  ��������������������� �����������������������������������������������  

 

  ا ٌ  أل اب ، و و ،            وار اي 

و و، إذ ن و ا ر أن  أ  ول         

  .  ااق  ار و م و ة 

                   و    با  إ   دت اوا م و   

     ول اا  ضُ أن ا   اط   اع أا  ر

او ارة ،   ز  ه ا  ور   ار 

، و ذ ا  ت اول  ان ا إ ا اي                  

           ا  ةول اا ر اه ؛ق اط  

   ءوا دي   إ ن أم و ،  بن اإ  –مأ- إ 

  ت  ك١(ا( .   

  :   ار إ  أماع 
١-  مم  ر:  

    وف إ ض اا ا امن او ؛ وذ ر إى         

    وذ ، وا اا   ولا    م   ا ر 

  م١٨٣٢و  ن ة    ؛  ١٨٣٠ .  
٢-  مإم  ر:  

   و  اول ا ام  ادئ امم ، ر زر     

١٨٨٨رة ا  ء ل ؛وا ، وإ ، مأ    .  
٣-    ر:  

 ،  افأ  ف إو      وا ار ا 

١٩١٩       ا ا ا ف إ ء ؛ وذدول ا   

     ون اما   ا و ،١٨٨٧   ا دئ اا 

 ر اا ر :  

  . اح  اور  ا ف ا  ار -١

                                                           
 . ٧٧٢ ص.   .  دق أ  / د )  ١(



 

)٢٤٦( �������������������������������������������������������������������� �

٢-        رو ر اا  ًن رورة ا 

 .  

 أم  ا   او اة ا   ا   -٣

وإن دو   ر ا و أى  دة .  ار 

 ق ا:  

١- ق ا ولا إ ٌ  نإ .  

 إن  و ٌ ن اول ، و  ال             -٢      

ا إ ات ا ، وا ، وا ادة  ا أو          

 ا ا.  

٣-  ا   ص و نإ  ا ت ا  ر

  . ار ا اة 

           ً اًأ   تمه ا أن رة إا  أم  

          ،  وا  افا  ولا  أن  ، ولا 

   ةت اا ر ذ ١٩٤٨ / ٥ / ١٨: و مو  

 ا ر زا  طا ا ن اول إا  و

           ه ا أن   ، ل  را ا ر أن ا ا

 ا  ربا  ف  ط١(ا( .  

               رو ر اا  أن   ا ا و     

                ر ا وة ا ر أ   اض اا 

 موإ .  

              ن  م ؛ ات ا ر اا و  

                 و ،  دو  ر اا ر :     أو دو 

      ط   اض ولا         

                                                           
 . ٢٠١ص.   .   اب ا / د )  ١(



 

)٢٤٧(  ��������������������� �����������������������������������������������  

 
 ا ار اط دو   إر و ا اب         

 ، و أ ذ  دول اء ات  أ         ه اات  

    نما اط١٩١٦   ا   ر    ، 

 ممدي ا )١(ا   دةو ، ء ، أو أ لا إ ات ا

     ث  ذ ات ، وه ا  ا وا ام 

 مرا     رم    أم م ة   ء           ١٨٩٥

      د  ا ا  ك ؛ ركا  دارة و

ا  ارم  ا ما   ار ا)٢( .  

  ا ا  ر ات ا أن ا  م 

 ت اى اإ :  

 ا إ   ز ا   ار ، و أز          -١

       ت ار ا ذ  ا      ١٩٦٢ة    

ا امء   اات ا ا وا اد ة        

 ا وا ا .  
٢-         ء ا زة اا ا   رء اام 

 ا ي ار اا ذ  ز اأ و ، .  

 ل ار ا إ  اب مًا  ا إ اق      -٣     
            م    ذ  ا و ، زاف اطا  

    ورو م١٨٢٧و    ر ؛ ا اطة ا 
 ن ذ     ل وع ه اول اص ل امن وإم        

            وع إا ا   ا  أدى ول ، وا   
زا ا  بب ام.  

  
                                                           

 ١٩٦٠س . اة  . ات  ا امم ر      .       / د  )  ١(

 . ١٥٨ص. 

 . ٢١٥ص.   .   اب ا / د )  ٢(



 

)٢٤٨( �������������������������������������������������������������������� �

 را : دا ا   :  
      مإ   ي ارات إدار ار دو   وذ  

      ا وا اا        ا  نوا ، ا دا 
              نأو ا ، ا  را  ن إ وذ زا
ار  اطت اد ا ر ا ، و إف ، أو      
         ووا وا ء اأ  وون اا أو  أو ، 

ا أو إم ، ذا ف اإ  أو ، )١( .  

            ،  ا ا ى أ  ه ا رة ى و   
        وأ  وا دت ار اإط    يور اوا

 ء وام وا ل –دور اا   –     
  راوا ا FAO          مما ا  ل  فا ا 

واد  ، أو ار ا ، و اف    اور     
  .  وة اول 

 و ارة اا   ان  ا  ات            
 دا وا   ة أ  طم  ولا    

اد ه اول واار ا واري ، و   ات    
               ، ة ت  أ أم ١٩٦٨   ا  

      ن دو ء وام وو  ( ا (       ا ا  
           د    ام   وض أ  و ، ا

 ول أ  ه)٢( .  

                                                           
)١  (  أ  . م وا ا .   .http : // : www . 

rezgar . com /   . 

)٢  (    ذ  :   د  /    ل أا   .    دا وت اا .  ط

   ا دار ا ص٢٠٠٠س  . أو د،٤١  / ا ر .    .

    .٣٨٤ – ٣٨٣ص



 

)٢٤٩(  ��������������������� �����������������������������������������������  

 
  : ك ا دال اا  :  

    ات او  اذ إاءات دة   دو  د          
     ي ، أوأ دو ار     و ،   ذا  ر

ه ااءات  اال اد  ك او ب دو أى        
      وا ،  ى ذاَتء أأ ًدا ، أال مه ا ماء أ–

ً-                 ولا  ىول اال اأ  إ  ول اا أن 
     ى اا ) ول اال   ) اا   أ و ،

               اء ةا وت اا  ةو  
     ء  د ، و اء أو ،  دو 

                  ًى ، أو اول اق ا ً ن ذ و ر  دو
 )١( .  

    ر ت ث الأ  وا  ذ و     
  ر اا  َا  ٢٠٠٧ )٢(  .  

وا    ادي ، أو  ، و ه ا اة     
ط أو   أرة او ا   ات ا اء م و       

٣( دو(.  

  

  
  

  
                                                                                                                                          

   -Fredricl . Kirgis" international organizations in ther legal 

setting American case book series ١٩٧٧ p . ٥٤١   . 

ب ا ا امن او وات او      . أ أ ا  / د  )  ١(

. دار ا ا٢٠٠١  .  – ١٤٢١س .  ط أو ١١ ا ج

 . ٣١٤ص

)٢  (www.thisissyria.net/ syriatoday     ٢٠٠٧/١/٥ . 

 . ١١٤ص .  .   م اج / د )  ٣(



 

)٢٥٠( �������������������������������������������������������������������� �

  

ا ا   

 وا دا اا ا وا مما ا  

    ظر  ا او  ات ان ا  ، وظر                

         اع أو ، د دوازد ، ن اا ا  وت اا 

                 ات اول اا   ما ب ا ة اا 

              أ  ، وا  أ ةر  و ، وا 

   وت اا-   تا  وا   يا ط 

      د  ا وا -    ا  أ       ، ا وا 

 ول اد ا ا ق د أ .  

        ًم أ وا أن ا ا ررات اه ا ء و  

       لا  أتو ،  دسن اا  تظ ًر

 او   إ      ا او  ان ا، وأن ات       

            ر ا اً ولا    ت ءإم ط  اٌت

                 ممه ا  و ، ن ا  فُ ا ا

         ، ا ب ا  ونوا ، ة ، واا إ  زلا

 وا  ، وإمء م دو    وذ  د ادة ،    

)١(.  

       دو ، ال أ   وت ات ام  م ا  

 اا وا ا     اول  ت وت ،          

و  ُه وا  ًق ا اة  ول واا ق         

ا             ا    أ  با  اا ة أنا 

              ٍ دئ  ىا  ةا ق ا أن ُ َ و ، ا 

                                                           
س . ات او ا وة ا ا  .     ارى   / د  )  ١(

١٩٧١  . ب ا ا ٤٣١ص. ا . 



 

)٢٥١(  ��������������������� �����������������������������������������������  

 
      دو   ة تا–           ول ا  أي و – 

      ٍ دئ ةاو ،  افأ       ٍةو ، ٍ  إ 

             ف وا  ف إ  أن   صا 

  .  )١( ا وا او ، وا ظة اب

    ص ام     و  دس وااد   اق اا  

   ٥١ – ٣٣ ة ما ا مى ذاُت   ، وأ ٌت دو ت

تا          وت اا  دة ا و ، دة و 

         دي ، واص ات ذات اا زأ و ،

 ات اد  اول ا   ، وااف        

 وت ااا    .  

  و  ه ات او ا ت   ازت        

 دا ا   ا  ل  وذ ، ًو ً وا

             ولت ا  ، اوأ  لا    

      ا ا ذا إ وا  ل      ور دة دونا رادا د

   ا وت اا   ار ُدو.  

       ا  ف م  و   –     –       وذ ا ا  

  ل:  

  .اا او اد  ق ا اة : ا اول 

 ما ا :دة ارادة اا  درةا دا وا ا

  .ول 

  

                                                           
. ا اا   . ١٩٩٤س. دئ امن او ا  .  ا    / د  )  ١(

 . ٨١٣ص



 

)٢٥٢( �������������������������������������������������������������������� �

  :اا او اد  ق ا اة :   ا اول 
        ةا ق ا ر      ام ن     :ان  ٢٦  /

      م١٩٤٥       ة اا ا           ، وا ا  ص

  اًم ٢٤: وأ ول أا  ب ١٩٤٥أ  وذ ، 

      ،   ه  رت ودو  ه ا و ، ما ب اا

وذ  و  وا اق مذ ال ا  وت ،               

 وب ؛ وذ راب، ودو دة م ا ا   

        ؛ وذ م ة ب اب ام   ت ب ، واا 

 وا ، ا و ،وا وا ا    

                 وذ ، أ  ا ل أم  ب ا

ل ا ت ة  إطر         ل  او 

ا   ، ت وا  إار اارات ذات ا اى    

ا ول اء ً ، و  إار  اه   إاءات    

 ذ  وا  َ اول ا  ا  اق ، ه           

                ءول اا  اً  وا ، ا ا

 ا ر  ا       ر أي 

 اض اا  ))ا. ((  

        ا  ولف م ا ا و   –  –    ت 

ذ        اار ، واإ  دا وت اوا ، ا وا ، 

اا اد او  ا ظة ارب ، وذ  ل      

 وع اا:  

  .اس امم دا  ا : اع اول 

 مع اا : ا ا دا ممس اا.  

ا ع ا :دا وت اا ا  ممس اا.   

**************************  



 

)٢٥٣(  ��������������������� �����������������������������������������������  

 

  . اس امم دا  ا :اع اول 

     ا أ اوع ا  اة ، واي  إمؤه         

  .  )١( ادة ا  اق 

                ط   ةا وع ا   ا  و   

              ول ا ا  دا  ر قا ن ؛ وذ 

   ى وا :            وا ، وا ، د اة، وات اا

          ا ا  ٌءا  ا او ، مة ، وا   ق وا 

      ا  بم رُ ة إما وع ا   ا أن

         ،  ءأ  ول اا   ٌءا و ، ا

                  إ   أو إ ،   زا  و

       ا وع واو قا          ًدا رس ا و ،

  . ات  وم  ادة اا واون  اق 

  و ،  ص اا وا وا ا  و    

 اق  ا ان ت وا ، و ا   ة       

ج  د اذ إاءات              ا اص ت ر   

   ا   وت ازدة ا ٢٦    ا ا  أي 

       وا وا ا  ارهن ا  اٌعم   ة  

       قا  دسا ا       ت قم   أو ، 

  .)٢(  ا ا  ال ، أو وع اوان ا ، أو

                                                           
 ،   أ :        ،  ات ا وً ر  اة      )  ١(

مأ ، ل دو  ، و  ، دي واا . 

س . دار ا ا .   .   ت او ا  .د ب  / د  )  ٢(

١٩٨٥ .٢٨٦ص . 



 

)٢٥٤( �������������������������������������������������������������������� �

       ا ع او     رس ا و   

   أ  ا ا         ورد ا ا ا ، قا  

 ،  م ادة ٣٨   ٣٣  اق  ااد        ا ادس 

٣٣         أم  ولا   قا     :        اٌعم إذا و   

     م  وا وا ا  ض اره أنن ا

          ا ا ط  ء دئ ذي  ا اع أنا ا افأط

             وا ، وا  اع ، واا     ، وا ، طوا ،

وا ، وا ا ، أو أن وا إ ات وات          

        را   ا ا ا   أو ، ا  إن  ،

اق م    ا  أن َُ أطاف ا ااع إ أن د  

  .    إذا رأى ورة     اق

    إن  ا أن  أى ماع أو   دى إ اك       

       ام   أو ، ن   )١(دو  اعا ا ن إذا  رد و  ؛

ااره أن ض  ا وا او  ، و  ف            

   ا     ةا  ذ أ إ   و  ؛ أي ة

 ا     ان اا و  دة                     

  .     اق ٢/٢٧

    إن  دو  أن  ا إ أي ماع ، أو   دى      

 ً ا  ،     و دو    ٣٥/١ااره إ  ا دة      

   ً  م إذا  ن ط اعأي م إ ا  ة أنا ا

،  ٣٥/٢ن ا ااع اات ا ا ااردة  اق دة        

                                                           
ا .   ١٩٩٧اة  . ات او ا    . إا  ام   / د)  ١(

ا ر١٤٩ص. ا . 



 

)٢٥٥(  ��������������������� �����������������������������������������������  

 

 أى إ ا   أن ا وا ا ا    

    أن         دة  وا وا دة   ١١/٣ض ا ،

    ً     - ، وا   أن ق ا اة       ٩٩

         ا  دى إ  ت ازار اا-        ل   

   .)١(   ا  أو مق

        ه ا ا  دىار         وإ  أ اع إا ا 

 ، و اا مر ٣٤ات   ا  و دة 

  إار ات ، وإذا أ          ٣٣/١ ا و دة     

       ة ت إ ا ا ا  ز   ولا

    أو ، دة    ا ا   أن  و  ٣٧/١ ، 

          م  اعا ا ارا أن وإذا رأى ا- اا  -  ض أن 

  ا وا او ز  أن ض    اه               

   إاءات وطق  ، أو أن   ُاه   ًو     

 ، ور ارة إ أن   ا  ا ٣٧/٢ ااع دة   

           و ، طأو ا ا ب إأ   إ  ةا

          إ ا  ت   إذا أدى أم  اإ  ي

   أى    ال  ، أو وع اوان ن  أن 

  .  

                                                           
)١  (    ذ  :   ب  /  د د  .     .د ٢٨٧ص ،  /  اإ

  ما.       .د    ١٥١ - ١٥٠ص ،  / اأ ا   ر دور  . أ

       وا وا ا   ا  . راهد ر . رق ا . س

 . ٢٤ص  . ٢٠٠٤



 

)٢٥٦( �������������������������������������������������������������������� �

  عو   أم        دو  اع أون  م  

         وذ ،  وا وا ا  ض اره أنا

           أ   ت اا  أن ا    ا

ق اا  .  

       ت ات وا وو ا  ن ه ا 

             ٌ ك ن إذا  ر أن وا وا ا  ل ا

 وا او ، أو إٌل ، أو وُع   أل اوان     

    أن ه ا   ن ص   ، وا اذ ا

     ا ا               وا ا   ق ؛ وذا  

  ٣٩او، وإد إ م ، وذ و  م  ادة           

 أم  م ق واا :  ٌ و  ن إذا  ا  ر

 ،  ٌلأو إ ،   وان ، ول اأ   و  ن أو

  دا  ط اا  ذها   ر أو ،  ٤١ذ 

  ،٤٢         م إ دأو إ ، وا وا ا   ر  

ك أى ن إذا  ر ن دةه ا و ا  قا   

  . ، أو امك  ، أو   أل اوان 

   ن ام إ أن   ي   ، أو امك  ، أو      

        ارا  أو ،  ر أن   وانل اأ   

 د و إ  ان أي ا٤٢ ، ٤١  ا م ف 

 م إ دأو إ ، وا ١(وا(.  

                                                           
)١  (    ذ  :   د  /    ما  اإ .     .د٥٣ - ٥٢ص ،  /  

    ر . ع أم           وا ممر اا  درا اا ر اا 



 

)٢٥٧(  ��������������������� �����������������������������������������������  

 

   ، وا  ٍت ته ا  رإط  ا  و  

 ،  لأو إ ،   دو  د ، أو لد ا هو 

           ت أن دة ،وانل اأ   عأو و    ا  

ت وا   وع   ، أو ام ، أو  اوان ،   

           ا   ت اه ا  قا اوا ر 

          َ ن أن     ة  راتا وو ، ا

       أ دة اوا ، ا َوُل وف      اا  ا  

 ٌ ٌز  وإم   ا  ، ١(ا(.  

  اق  ا     ٣٩  وا أ  ا و دة    

    ،  ا   أو ،  ر  وا ا 

 أو أم ،  وان أو إل اأ   .  

  أ     ا  ات ا  م  ا أو   

             وان وال اأ   عو م  ن أو ، وا ا

دى إ  أ ا ا  اق واص   ادة          

ن ا ا  ف ا او           اق ،     ٣٩

  ا ا   درار اا   تا   ، ا

  د ارات ااردة  ، و  ات اى  ٣٩إ ادة  

                                                                                                                                          
        ما ب ا اوا .      ا ١٤٢١س . دار ا  - ٢٠٠٠ .

 . ٧٢ص

)١  (    ذ  :    اوى /   د  أ  .     ا  ت ود

   ا ا ا ا ء  . د ٦٥ص . ١٩٩٤س ،  / ا ا  .  

  .٣٠٨ص . 



 

)٢٥٨( �������������������������������������������������������������������� �

 اق    ٣٩ن  ا  إ د ارات ااردة  ادة      

ا إ  ١(دون أن(.  

               ل رج  ارات ا  ر  ف ذ و  

              اردةرات اا ن ذ و ، ا ت اا  الا

               اردةا ل اإ   ن إذا  ل فا  أن 

ق ، أو  ااردة  ا اً ، ا           ا ادس  ا   

  ٣٩ ا إ اا رات    ااردة  ادة     

 اق، و    اء مو  رت  اول       

   ا ر اإط   ارات اإدراج ا   ءا  

  .اق 

   ا  ارات ا  ر  ىأ م و   

  اق دون أن  ا إ ه     ٤٠ ا   ادة   

  اق، أو ارات ااردة ه اة  ً    ٣٩ادة ، أو ادة     

      ا  ر  لا        ر ، أو وق اإط  اًرا 

        ؤلر ا  ، ات اا و ال اا

   ٣٩إذا ن ا ا   ف  ا و دة           

      ارات وه ا ذا    ا  أم ق؟ أا

                                                           
)١  (    ذ  :   د  /  دا  د .     ا ا ظ  وا ا

   ا دار ا د  ٢٣٨ ص ٢٠٠٣س  . ا ،  /       ا  أ  . ر

 او ا  درا      اء  أرا ا ة  ء امن       

        ا  اوان ا  .   م  . وت  /  ، د ١٨٩ص . ٢٠٠١س

دار .    ا وا  . إ أ ل /  ادي  ، أ    

 ا ٢٠٠٧س . ا – ١٤٢٠   .١٣١ص . 



 

)٢٥٩(  ��������������������� �����������������������������������������������  

 

    ؟ و         ه  ن ا  أن  أيا  و أن ا

  . اؤت 

 رج ات ا-   ض   ا :   اول  

    ا ا إ-               وا ا  ل ا  ارا  

   ه       او ، و ن  ان ااض أن  ا         

  .  اق ٣٩اا دون  د  ادة 

  أ  ما ى     : اإ ا و ا  أن   

           ا  ن م ا ا   صت اا

 دون أن ن       ٣٩ إى ات اص   ادة          

   ا ا  ار   ا  وريا )١(.  

  وات ا ر  ا و  ا  اق اء       

      أن ر  ا   ت ارات ، أ مأ

  اق وا  ود        ٣٩ى ات ا م  ادة       

 عأو و ،  لأو ا ، ا   وانل اأ     .  

  و   أ أ ا  ل    ه                   

        ا اع أو ال ا  ث ، وت اا

و ،  ه ات            اار  ا وا ا    

                  ق وا  ا ا ر ا اا ر ا 

         رم  إذا وذ ، رة واا   را  ت

           دسا  ط ا  ر ت ات واا

    ق ، وا  ا  ثت اه ا ل  أ 

                                                           
 . ٧٠ – ٦٩ص.  .   أ  اوى / د )  ١(



 

)٢٦٠( �������������������������������������������������������������������� �

              قص ام أن  ع ؛ا ا ل ق اا

، أو ا ه ات ، ءت را ُ ودة ، و د                   

     ه ا    ا ون امن او ، ا ت  ا

إ أن ه اد  ُ  و َ دة ا ا ه                  

                      ي ٌأ   ا ا ، تا

         ، ذ  رة اا  اعأن ا  اءى  واءات اا

 ا ا ، وذ       و   اءى   أ ااع         

 ر ن أو اع داا ا ط  ف ا.  

              ا دا وا اا آ ا ا     

   ت دوادة          -م دول ذات   ت     -أي أمام ا أو ،

 دا إ-دا  أي أم   ة ، أو    دو إ 

   و -     ، نمق ا تام      أو ، 

        نمل اء ورا  ءء اإ   يا ا

  .ل    ه ات اث 

ص  او أو    ا ا او   ت   

           وا   د لن ا ا   ا ا

  وه ا و:   

١-     ٍ  أو  دو          ق ا أو ، ون اما  

 ٍ ةبٍ       ا ض ادة ، أو اا ا     ٍدو   

   .   ا  ان اا وٍأى ، أو

٢-              ة ا اا أو ا ا ا   أ 

               وعع اإ م  ن إم ، وا  إ  يا

م او ادة ن اا اة  أن  إ ى             



 

)٢٦١(  ��������������������� �����������������������������������������������  

 

،  ا  امن او  إ               ادي ر   

        ا  ا    ان اما  ا ا

  دا    ل ا ز  وا

  .  )١(ل

   ا  ا ا أ  ت  ما ا ق    و

 ، و  ال   اق  ٣٩اص   ادة 

             ه ا  أم  ، وا ا  رة و أ 

   د و  ٌلإ.  

 أن ال  اي ورد ذه  ادة را م  وى اذ 

٣٩              ات   لأ    قا  

 دو  ف ود وراء أو وا  ت)٢(.   

  و ذ   ال ار أل ا ا   ات     

ا اة دا ود او ااة   أل ال              

            ر افأط   له ا م إذا إ ا ، 

     داد اى وول اا  د  ف أو ذاكا ا ة

               إذا أ ، را  راف اط فا  و- 

        دو  ا ل ا-    ارا      أرا 

           له ا  ن ، ا   ىأ دو

 ا  لر ا  رة .  

                                                           
 . ٢١٩ص .  .   م اج / د )  ١(

)٢  (Wright Quincy , international law and united nations 

١٩٦١ , p . ٩٣ . 



 

)٢٦٢( �������������������������������������������������������������������� �

  أو ا     أل اوانو ا ا  وع    

        د اوا ه ا وان دا   ا  ُ

   ار ر ا ار ا٣٣١٤   :١٤    ١٩٧٤ د 

            وانا ن ارا ا وان ، ووا  ن :  اا

اة ا  م دو  دة ووة ارا ا ، أو              

   ط  ى ، أوأ و ل اا   ق ا  

          صا ع اا  اا ا ن ة ودون أنا

 ، و    اق وو  ا ا  اق     ٥١ ادة   

  وام أ ل اا   ارأورد ا:  

    أرا          اات ا و  و أو       -

          أ ،  أ ،  أ ، م  اته ا عن م ى أأ دو

م ات د م ، أو ات س ري ، أو أي ال  

    ا و أو  ، أو أي    –  ن –     ي  

  .ى أو ء    ط اا اة را دو أ

  اات ا و  أرا دو أى ، أو         -

  . اا دو   أ  أرا دو أى 

 ة ام أو ا دو   ط اا اة           -

  . ا و أى

-       ، ات اا     و ات اا  أو

  .ا ، أو ا، أو اط ا ، أو ا و أى 

-         دا ةا ن وا  و ات اا اا 

             اا ا وا م  ا  ىأ دو أرا



 

)٢٦٣(  ��������������������� �����������������������������������������������  

 

 د   ام و اص   اق  او، أو أي    

  .ه اات   ارا  امء ا اق 

-    ف دو  و ا أرا ا  ح دو 

  دو  وام  بر وه ا   ىأ .  

-        ات ، أو أو ،  ت دل أو إر  دو  

  رب أل ة ا  دو أى             م ، أو   

                 ر أو ، ورد ذ ل ارة ا در م  ن

او ا  ه ال    ر ا  ل         

 ا .  

-       ا ى دونأ دو إ  ور أو ات أ لد  

 ا   ة أوا     وه ا)١(.   

-         ، ىأ دو  ا ا م  رة دا 

   ار اا إ ا ا ما )٢(.  

  أ َ ة إ  وان ا ل ا و وم 

 وان و د نم :  

  . ا ا اة ، أو اا أ ن م -أ

  . أن ن ذ  إطر ات او -ب

                                                           
)١  (                   ون اما  ي أوع ال ا  اه ا ُ و

   اأ ا  ١٩٥٤ ، ١٩٥١و      ام وع اا ا  

            يوان واا   ة ووا  وا  ر

        إ ا ا إ ١٩٧٤    ر ا ار رتأ   ٣٣١٤ 

  :وان١٩٧٤ / ١٢ / ١٤ا   يوا   . 

 . ٢٨٩ص.   .   ر  ا/ د )  ٢(



 

)٢٦٤( �������������������������������������������������������������������� �

 أن ن اوان    ارا ، أو ال            -ج

 ا.  

  أن ن اوان  أي و آ   و ا            -د

  .)١(اة

               م َ و ،  رِة  ر  ارا ا أن  ٌو  

        إ ا     يا ا ،  مم ة  

    أي ا ا و  اضا وإ ، أ   ء  ا

 أي  دون  نا ا  .  

                ىا إ ا ا وان ، ومع او  و  

       أ ر  وانع او  ر أن رةوا ا

               ، ار ل وُما أن ُم   ، ة ا 

     د اأن ُم أ        إ ل اا  دوات اوا 

                وا ا ،  ادت اض ا ا ار

  أل ا اد  اول ، واُ ا  ال               

             بف اط  ول  ، زول اا  تدل ا 

               ا وا دور ا  و ، وام لأ  ار  

            وان ، ومع او  ة ات واا  يوا

                                                           
)١  (    ذ  :   د  /   ا  ر .   .د ٢٨٩ص ،  /   

   أ ا .       ون اما ء أ  وانا .       مما ا 

  اا–       د د ا١٩٩٢ ا   .د  . ٥٥ – ٥٤ص /       .

        وب ارا  ا اا ول إء ا و ى  . دار ا

 ٢٠٠٠س . ا   .٢٧- ٢٦ص . 



 

)٢٦٥(  ��������������������� �����������������������������������������������  

 

           ااءات واض ا    ة أو ى ا ا

 ادا .  

ق  أن  ا او       ا٣٩  وإن ا  ادة   

                 وانع او  قا وا  

      ا ت اا    وانع او  ن لا

     وانع او  أن  هو وا ا 

     ج دون أن ز      ا م  ف أو ،  إ ا ا

           ص إا ا ة  ٌز آ ك ن ودون أن ،آ

        وا ا  ن الا  و ،ا  م

               ا   ى ا و ،   ذات ط ا 

     دئ ذي ا        روان دون امل اأ و  اع ء

   .)١( اى

  قا  ا  و ا  تا   وأ

 :  

  ١-     إ ا  و ا ر ا  نإ   

          م   عو م وا ا ز أو   إذا ، ا 

              و  ،وانل اأ   وث أو ،  لا

ا ا    إذا م ا اد  أ ات               

           ا ا  ه ا     صا

                                                           
)١  (    ذ  :   د  /    ا  . وت اا  وبا  أ .

.  ز ارا   إا /  ، د   ٦٠٢ص . ١٩٧٦س  .ق اة   . ر دراه   

   .١٦٤ – ١٥٨ص . 



 

)٢٦٦( �������������������������������������������������������������������� �

          ات اأ  ا  ءأ  ا  وا  و

 ا دا.  

  ٢-           مم ة ا  ر أ ارات اا  

          ولارات اه ا ا وا  

 أ )١(.  

  ٣-       أ ا   ا اا   ز ا  

  ًا ا        ط أم  ، اص اا  

   ا اق  غ  :        اق   ٢/٧ دة  

      ان اا   ن ن اا   ة أنا

  و .          اردةا ا ا    أا ا أن وأ

 ا ا )٢(.  

  ا ا    – وا  م –     اق    ٣٩    ادة   

              ق ، واا  ا ا ل أ

ا اذ  اه  اا ا ات اً  ا  ، أو 

 ، وذ  ل ات   إ  ، أو وع   أل اوان  

  ة ٌت ن وا ا  ا  ل –ا   

  ا ر اام ن – أم ؛ ذ ر را 

       وذ ، ا  ت   ا ذا  ا  ل

  ن ا أن  اردى ا ت ازا   أ ر 

                                                           
 . ٩٣ - ٩٢ص.  .   أ اوى / د )  ١(

 /     ا اق ، د    /    ا ، د     / د  )  ٢(

  . وا ا . ار ا١٩٨٨س . ا  .٤٤٦ – ٤٤٥ص . 



 

)٢٦٧(  ��������������������� �����������������������������������������������  

 

              ارات  وانع اأو و ، لأو ا ، ا  إ

 م إ دأو إ ، ا  ف وذ .  

        ف ما و     ا  اءات       

      ، ع ا       ه   قا ص وا 

          وذ  ون أي      اءاتا

  ا أن   :   اق وا   أن  ٤١ل م ادة   

           ات اا اا   ا اا  ذها   ر

 أن و ،ارا  ، اه ا  ةا ء اأ إ 

 ، ت ااوا ، دت اا و   ن ز أنو

 و  و ، وا ، وا ، وا ،وا ، وا

ت اا و ،  أو  ت واا .   

 ٤١ اا وااءات  ا اص   ادة             و

 اق  ا ا ا  ذ ا أ أء            

 ا، وذ   أات  أن ن   أات             

 أ ء اا    اء ا اا  ؛  أم إذا أى     

 ار  ا ا  ا  ااع  ، ذا ن               

                 ن ار وا  اعاء اإ  اضا

 ا  ىول اات ا١(أ(.   

 أن   ا :  اق   أن  ٣٤   أم  م ادة    

 أي ماع ، أو   دى إ اك دو ، أو   ما ؛ 

                                                           
  .  دق أ    /  ، د ٣٨٤ص.   . ر ا / د  )  ١(

  .٦٣٦ص . 



 

)٢٦٨( �������������������������������������������������������������������� �

 ر  إذا ن اار ا ااع ، أو ا  م أن ض 

وا وا ا  .   

           ن ، اع دون اا  ا ا  عن ا و   

 ا ا       ذ  ا و ،   و ، ام    

             ام ا ذا ا ، ول اا   ياض اا  

             و ، ا  ا  ى طول اى اإ مو

 إذا ا ااض     ارات أو ت ، وذ ف   

                      و ا   ا   م  ا

   .)١(ااض

                                                           
   .٦٣٧ص.   .  دق أ  / د )  ١(

     واع ال           :وا ون امص اأ  أو أ   فا  

ٍ                ل اعا ا د  ءاد و ، ان أو اما    

 وء اا و ا    يأي اا  ااع ، وا ا د                                                                 .

   ٌ      ا او          :ا او و     

   /  د:  .ون أن   دول ا ، أو   اول د   

 ا  . س وت ا١٢٧ص. ٢٣١ص . ٢٠٠١ – ٢٠٠٠ا.  

       إ   ودة  ا     إطر ات  اول          

         اأط  رضو  د  ياع اف ا .   د:  ذ /  أ

     ا أ .     وت ان ام  ٤٧١ص . ١٩٨٦ – ١٩٨٥س . ا                                                     . 

=  

  واdifferend" و ذ إ أن اق   را   ااع    = 

"Situation"  ن او  ا ا     ه ا  ا

 اق ل    –   :      ال او   –وااع  . 

             أو ا مموى اا  رض  آ  ن ، أومأو ا اا



 

)٢٦٩(  ��������������������� �����������������������������������������������  

 

  اق   أن  ا ٤١   وإن ا  ادة 

   ا ااءات واا   اه  ذا  إ 

ا ؛ وذ  ارا ا   اا اة 

 وا وا ا.  

 ٤١      ا أن اا وااءات اص   ادة   

وز أن ن  :    اق  د   ا  م ادة        

  ....        واردة  وإم ،       أن ا  ز لا 

      ، وا وا ا   ور ر  اا  إ

               طا  ىر أ    ن م إ د أو

  ذات ط  أو ا ، ا ط) ١(.  

                                                                                                                                          
            اق اع ام  ولا  ى         لا

 أ  ٢٦:  ، و  ٢٦/٦/١٩٤٧:   اق  ا اة وار  ٢١اع  

     . ١٩٨٨  أ  ال ١٩٨٨

              ، دو     اع دوم  ن   لا و    

  ، اع دوم    ي         و    م  اعا أن 

                     ا ة أ ول اع واا  ا  تأ و ، ا

١٩٤٩      موا مات اء ا  ن او ر ى م  

  ر   ا  م  ث  و ،إ      رت وا 

  ، و  اد ا      ١٩٤٩وأم (    م  ( ا اة   

         اا ا ا  ة ا  ا  ١٩٥١  .  

  د   :ذ    /    ما  اإ .       .د ١٦٩ - ١٦٨ص ،  /   أ 

 . ٤٣ - ٤٢ص.  .  اوى 

)١  (   ذ  : اوى  /  د أ  .     .د ٨٥ص ،  /   أ أ

   ا .  .ب /  ،  د ٤٧٦ص   .    .٢٩٢ص ، 

 . ٥٥ - ٥٤ص.   . إا  ام / د 



 

)٢٧٠( �������������������������������������������������������������������� �

      ا و        صا اا  ذا ا 

  اء إ ااءات ا ،  ا  ا         ٤١ادة  

                إذا اءات اا ء إا  ، اه ا  ءا

              ر يار اوا ،   ا ا  اءاتا

دة         اا   صا اا  ن ز  ٤١  قا  

ي ل  اال ى دو  اول اء اع  ه                  

   را   ة اه ا ا وا  طى ار

 ذ ؛ وا  اه ا و   دةا م إ ١٠٣   

م إذا ر اات ا   أء ا  :اق وا ر 

اة ، و أ ا اق  أي اا دو آ ن  ة 

   .   ا ا  ا اق

     ه ا  أن رة إر اار       ووث أ دى إ  اءات

م    اول رج ااع  اد م إاءات      

              عا ول إه ا  دى  يا ا ، طا

ارات ا و رة  ة  ه ا   ه اول       

رك أاره   ا إ  ادة   أن   ا ا    

 أم   ق واا  ا: دو أ  ا  إذا ا

 اء أم  أء ا- ا  أو  ن  دو أى 

      ة أه   –ا     دا  ا 

ااه ا  د ا   ا أن  ١(  ا( و ،

                                                           
)١  (  ذ  : د  /   ا  .   .د ١٤٥ص ،  /  

 . ٢٩٢ص.    . ات او  . ب 



 

)٢٧١(  ��������������������� �����������������������������������������������  

 

               ا  ااءات واه ا  ت  أم  ٌ 

 اءات  ه ااءات ، ه اءات  وع            

      وا ااد اوا ، ادات اا  ممان   اوا ، مم

     ماف إم :        ااد اأو ا ، ادات ا ات اا

          و ، ت اا أو م ، ما ا  أو ،

                ا ا وا ، ان ا أو ، ا  ت ا

       اءاته ا ه        ا  ن  أن  ول ؛ه ا

ااءات واا وث ر إمم  م   ااء          

 ا  ا ا ا واء ، وأن اوا.  

         ا  اءاته ا م إذا   ل ؤلر ا و  

  ا   ا  ى ااءات اا   

   ات دو أى ؟ 

  ض اءات     Stupefiants    مق ااد ارة    

او ا  م ا ا أم ات او  ا اد          

اد ه ااد  وإ واي  أ  إم ض ر  ا 

م ما ن  ا :                او   ال       

 ر اءات اا   ا رض اءاتا   صا

  اٌت دو أى  اق ؟ 

             صاءات اا أن ذ ،  ُ أن ذ اق   اا 

        ت دوا  اءات  ا مإ   أدم  



 

)٢٧٢( �������������������������������������������������������������������� �

     ر اءات ان ا  رض دو    ، ىأ

  .    اق  او  ا ١٠٣ا   دة 

    ارات اا  أن ذ  زد    ا  ا 

   ول أنا de seconformer strictment    ارا  

 ٌق دوا  تاأو ا ،  ق دو  ا )١(.  
  

  ا  ا  ع ا ى: 
               أم  ا  ل ا إن            ا  ء

        وا ا   ارات اار اإ ة إات اا

او ، و  ا ر إ  ا ا  ق     

              ة  ا را ا ا   ، ةا ا

          ن ا و ، ء         اإر   إ را ا ا

د ا ا ؛ وذ ما  مص ا ا  اق    

ة مم  ق  ا    مص ال اى          

 اق ، ن ا ا   ا وا ا ا ، وى          

  ت               أمزا  ه ا ا  ك  ا اا 

  وا .     ا     أيا ا رأم  إن 

                 ن درةارات ا  ا  اراته ا 

 وت ازا .  

                                                           
)١  (    ذ  :   د  /       ا أ أ .     .د ٤٧٧ص ،   /

إدج ارات  ا ادرة ط  ا    . أف ت أ زة     

 ق وء           اول ا اا مما ا   .      نم ا ا

 ود . ا٣٥٠ص . ٢٠٠٥س  . ٦١ا . 



 

)٢٧٣(  ��������������������� �����������������������������������������������  

 

 ل اف  ود     ا اي  إرة ا وا

  ا ا  ن إذا   أي ، ا ارا ارإ  ا

      ن ا  أم أ ،  أو  ء دون  اراتا  ر أن

 َدا ووط   ا ا  إار ارا  إذا     

  ا  اراته ا و ا ا  ج.  

  ا مى إ ن   ؤ رتأ  ه ا أن    

    ا ام  ، ظا رس ا و ، ا  ت

 ن إا ا  وا ر ا:  

 ذ    ولاه ا :   ا  ت  ر أ ر إ

ل  ا وا او ، وا أب ا اه إ أن ه         

          يا   دى إ ا ط    ا

ا وا  وأن ض أل ا ات وارات         

ا  ا ا   ر طم إ إ ،   مم

  ز  و مم ر  ا  .  

       ا ه ذا ا رإط و       م        ا  أن إ 

         ر د و   أو  ي  أن    

  .)١(ا وا او و أ ا ا  اق 

  أ     مه اا :   مإ ره إأم ذ - ورة  - ع 

       ق ، وذا وأ ون اما ا  م  ا 

                                                           
. دور  ال او  ء اات او .      ح ا     / د  )  ١(

               وا ا  ات اا ظ  ةا ب ا   . 

   ت اراث واا  . ا د واا   ةا   .

 . ١٩٣ص.  ١٩٨٤س 



 

)٢٧٤( �������������������������������������������������������������������� �

      ت اأم  ولا م إذا أم إ داا  و وت ا

          ت أنا    اه ا ن ، دو مم َا ارإ

  نما ا ا  ع دا أن إ إ ، ون ام

أن  ا ا مص اق و ذات ا ا اطر           

  ا          ا رج ر  أن      ، وا 

                  وا ا  تا ا ا ا ب ر ، أو أنطا

 ض ا)١(.  

         د اا أ  ةا ا  دئاف وأ أن    

   ا   قا  ا ا  ل  

  اق ،  أن    ٢٤  ادة    ٢وا او ، إ  اة       

                 ج أن   ا و ا  ت عا

    ا ض ذ يا ا ، ر   ا   و ءام إ 

وى اا   أو   دو  ظ  )٢( .  

                    و ه ا را   ةا ق ا   

         ممل اا و  ا أن را  ق افا

  -    ر أة ا اة          وا)  ت   -ارات  ( 

     ا  لا -        ا   ا ات ا   

             ،  رى اا مما اوا ، ول اا د 

                                                           
. دور  ال او  ء اات او .      ح ا     / د  )  ١(

   .١٩٤ص . 

)٢  (    ذ  : د  / م  .    ا ا ا. ا    ة واا 

          ت اآ   ا ا .     ت اراث واا  . س

١٩٩٤  .د ٢٩٦ص ،  /  و ر .   .٧٩ - ٧٨ص . 



 

)٢٧٥(  ��������������������� �����������������������������������������������  

 

        ، اه ا  أو ا ا  ع ولا  فُ 

           ة اره أ  ه وا ات ا ةا ق ا ف

                 ا  ، مم لأ  ةا–     

 أن ُر  ال امم   ا ااردة ق              –ال  

      ا أ  و ، ط و ث ذ ة  ٢٧دة  وإذا ق   ٢ا  

     م :   ت واه ا أداء   أن ا

،  إ ذ    ارات    )١( ودئ ا اة 

 ا وا   ا وا او   ان    

    ا و ى ا           ق ا   وا مما ا

                وا ا ون اما ا  ةه ا ة ، وا

       أن  ا اا إ إ ، وت اول واا 

و َمم  ، وإن ن ذ  ل دون ااف ن ات               

ا         ا  اه ا  ا  ارات ا   ر 

  ا ر  اؤل ل ى ا ه اارات ومص            

  .ق ا اة 

  اق وا  ا         ١ ة    ١  و  أت  ادة      

و ه ا  ا          ... : وا او  أ ال      

       و ، زاو د ا ب اا  ا ا اا

                رعو ،  له او  وان ول اأ

ا و دئ ال وامن او ؛  ازت ا  دى              

 ا إ      أو  ل           أم  دةه ا  ، 

                                                           
)١  (   ذ  : ا/  د أ  وى .   .د١٣٤ - ١٣٣ص ، / أ

 اأ .  . ٤٢ص . 



 

)٢٧٦( �������������������������������������������������������������������� �

           ا بو ة ، وا ا  ا ا اا  و

ه اا  دئ ال وامن او ،  أم إذا أ ه                 

  أ و     اا      ه ادئ واا         

ار ا َ َو ، و    ن  ا  ره           

            لا ز اره ا دةه ا قم   ارات 

ا  ا وا او ،  أن دئ ال وامن          

  اق  ا ا امن            ١/١ او اُ  إ ادة    

      ، وف اوا ، وت اا  ا در  ا وا

  ا ا  ال ٣٨وادئ ا من إ دة 

 و١(ا(.  

ا   إ    او ن   ادئ واا ا 

       زوا ، مموا ، ما ر ط و ، رُ

           ا ا و ، ا   ممة اا و  

  .)٢(  امن 

  رة    :ُ ا وا ممدئ اوا اا     

در امن او ، واارات ادرة مم   ات             

 و٣( ا(ا   إ را مما اا  ،)٤(.  

  

                                                           
 . ١٣٧ص.  .   أ اوى/ د )  ١(

ت  ا .  ب ا ان  او  .     ظ   / أ)  ٢(

 ا .  م . م  ون . ٢٦ص . 

 . ٢٥٤ص .   .   م اج / د )  ٣(

. ن    . ا امن او      ظ . د ا   / أ  )  ٤(

 ول اا  . ةد . ا٨٣ا .  ١٣٨ص  . ١٩٩٥ . 



 

)٢٧٧(  ��������������������� �����������������������������������������������  

 

 مع اا: ا ا دا ممس اا .  

    ا ا      ا  ز اا        ا ا ة ، و

           أو أ ،  أ  أن  ، ة اا ة اأ أو

     صوع اا  ع ت  ق ، أوق ام  

 ظ أو ، )١(.  

          م  ىا ت اا   ا ا و   

ا     وة اا  ء وول اا    ة اداة ا

 دة اا  .  

   وه ا ا   ا ا ر ا ادة  اق 

        ا من ، واا    وا أي اا   وا

    ا          ا ا  ن اة ، وا ا م  

           واةا   ةا ا  آراء-   -   اطد  

  أداة ذ أ  نو  ا وا  م   

 او  م          ا ا أو اأي ا  ا            

   . )٢(أى

   وأس ا  ا ا  اواة   اول اء         

       ط وذ ا ا  ٌٌت وا ى ا و 

 ، وإ  ادة اة  اق ن      )٣(  اق   ٩/٢ادة  

   أ  ، أو أ   مق ا اق ،           ا 

                                                           
.  ت ل ار امم ارات ا ا   . م ا   / د  )  ١(

 ون ام ا ١٩٧٥س . ا .  ٢٧٥ص . ٣١ . 

 . ٣١٥ - ٣١٤ص.   .  ارى  / د )  ٢(

 . ١٢٦ص.   . إا  ام/ د )  ٣(



 

)٢٧٨( �������������������������������������������������������������������� �

     و ، أو وظ   صوع اا  ع ت  أو

         اه   أو ا  أو ، ء اأ ُ أن  ن ذ

  . ا أو ار 

        ك م إذا            ا  ةا  ت اا

    د دة ، واا ا ا ل وظ   ه ا ن

           ا إ وا ا  ا ق ام    قا

            ، وا دارا ا وإ ، وا ، دا   ا 

               و  ة اا ا م ت ؛ا   وظ 

           د يص اا  ٌم  و ا ام 

 وا ا  و ا.  

  ا أن  أ     :      ،  دة اة  اق      

أ   مق ا اق ، أو  ت ع  اوع              أو  

   أو وظ   صدة  اا   ٌم  ا   أن  ، 

١٢ :               اه   أو ، ا  أو ، ء اأ  أن 

 ا ،      ذ  إذا أن   ا وار    

             م    ةا ق ا قم   أو أ ،  أ

، و م ه )١(زا   أن ى  أ  ا اق           

              ة دورات ، وا  ا ا   ت ا دة أا

 ا و        وا ، مموا ،وا ، دوا ، ا 

           إ أ  ، ا  أو ا ، ا   ا

                                                           
)١  (    ذ  :   د  /    ا أ أ .     .د ٤٥٠ص ،  /  

    ا   .   وت اا .       م  ون .د  ٩٢ص ،  /    أ  أ

ا .   .٦٩ ص . 



 

)٢٧٩(  ��������������������� �����������������������������������������������  

 

  اق ا     ٢/٧ادة اة  اع ا  ادة        

            ذ أ ء، وول ا اص ا  ى ا

                 ت ان ، وامق ا را ا دور  ا

 وا ر)١(.  

   ظ ا ا  ا   أي ن  ن          

            ٌ إ ظه ا  د و ،   ارة وإا ا

    ا  ٌوا        و ن  اع ، أوم   ر أن 

 أ  ا ، إ إذا ط ا  ذ ، وى   

در      ا  ي وردا ا ا   أ ا ا أن 

       دا   ص ن م ام ن     

    ت اا             ك ،  ادةوا ود ، ا

        أدى إ   و ا ا ظ ص اا

 اور اي  ُ إ ، و م ادة اة ات أس                  

 ا ت ا  ىا  )٢( .   

م ر  م  ادة ام     و رأت ا ا أ       

           و ن   اعن م ت ارإ  م

 م  أي أم  زاو    س أمأ  ؛ وذ ا

   .)٣(آ اع 

                                                           
 . ١٢٤ص.  .   ا  ن / د )  ١(

)٢  (Lej and gaodrich , Development of the general Assembly 

. international conciliation ( U . S . A ) may ١٩٥١ , p . ٢٤٤ . 

 . ى  ا ا  إمء ات  ا    . م أ     / د  )  ٣(

 ا ١٩٩٠دار ا   .٢٧ص و  . 



 

)٢٨٠( �������������������������������������������������������������������� �

        ا  ة ددة اه ا صا ا   ه   )١(ق أن  ،

 ي أوردا ا ا     إ اا    ظا

               ا ا ، ةا ن ا  ن أي  ةدة اا

             ،ا ا  اا ا إ  –أ- وظ ن 

 ا ا               أ  ي ة ددة اا  و 

      ،او ، ا    ا ت اا  

        وأ ، أ  و ،   ا  ا ود او

  ة ددة ا ،اا   ة ددة ادة ا ص

      ،   دة أو ، ط ة  ة ، وا

وات ا ا    ا وا او رج            

    ث ت  :   أ و ، ا   ون دئ اا

                                                           
   ادئ ا ون   ا وا            -١:  ا أن    )  ١(

او ، و  ذ ادئ ا ع اح و ا ،  أن  أن               

 -٢. إ  ا ، أو       د ه ادئ إ اء ، أو      

 ٍ أ  أن ا       وا وا ا    ن 

   ٍأو دو ،  ا  ة ، أوا ء اأ   أى إ  أ   

  ادة ام ة      ، و  ا ٣٥ و  اة ام  ادة    

       ا  ن ، أوا  ولأو ا ، و ه ا د   أن

               ا  وريا  ن هذ    و ،   أو ،

  ا -٣ . أن  ا ا   ا   أو ه          

         وا وا ض ا أن  ال اا إ ا  م  أن

    .دة           -٤ى ا   دةه ا  ا ا ت ا   

 . اة 



 

)٢٨١(  ��������������������� �����������������������������������������������  

 

  ا إ     ن    ا او ، واء م   

  وا وا ض ا أن  ال ا١(ا(.  

      وُلُذ اا  ا ا ن لا     ًءو   

                 ء ؛ وذأ  ة أا ا  ءا أماء أ دول ا

       ما  ء إ       ، و إ ت دون ااأو م 

  ودو ، ا   دو  ودون ا.  

          ا   ا ا   ا ا ن لا     

إ  ادة اد ة اة ام ا اي   ال        

    د  د            عد مو  ا و ا ا 

 وا وا ا    زا   ونا.  

              ا  اء اا   را اوإزاء ا   

 ا اي    إار ا                ا    ااض  

   ن اراتت      ا   ب ؛ وذ ا  

      ةا  ا رت اأ  ،   ول٣:  ا 

 /١٩٥٠ / ١١    ار را ار       ٣٧٧ فُ  و      دا

ا أ  Resolution on uniting for peace    وذ ، 

  ا  أ        وا ا  ؛ ا اذ اا  ا 

                ف، وا  ا     وذ ، وا

     ر أمار اا  :             ا   إذا ا  ز

اع   م ا او   ا إع اول             

                                                           
)١  (ذ   :  رى/ دا .   .د ٣١٨ص ،  / أ

أا. .٧٢-٧١ص . 



 

)٢٨٢( �������������������������������������������������������������������� �

 دا ا  ا أن َ ا ، وأن َُر  اه              ا

   ا ذ ء ت)١(.  

         ا     ا  ن ارا ا    

      ٌ ك ن إن  ر ع أنا ا    ر

أو إٌل  ، أو  ٌ أل اوان ، وأن َ اء ل            ،  

 ة اا اا   .  

   و أم   ا  أر  ا  أن  إ أي  

     مأ  ، ور اءاتي إ ا ا   اع ؛م 

 ا  أر  ا   أل اء          ااءات 

            دأو و  لا  و ،ا ا   ًء

    ا ا   وانل اأ –   ددور ام    إن – 

  إذا ط ذ  أء   ا ،      ٢٤أن  ل    

  أو  ء اأ )٢(    ء اأ    اُرا أو و ، 

      م ر َ طا ا ا    ن ةا

              ى ةا ات او   

 ا أو ا ا.  

       ةا         أي  اأ  أن   هذات ا

  ا و ،  وان ، أو اع ات و  ال ، وا

وأن  اار   ا اد ت ا ا  دون    

                                                           
)١  (   ذ  : د  / ا    .     .د ٩٩ص ،  /  أ

 ا أ  .ص  ٧٦ . 

 . ١٢٥ص.  .  ح  ا  / د )  ٢(



 

)٢٨٣(  ��������������������� �����������������������������������������������  

 

             ،  ارات ارإ  ا  أن

  . )١( اق  ١١ ، ١٠   اد اص

    ت ا ا   أد ة ، و اول اء           

             َو ة ةا رس ا وا ارات ا  

 :  

 أن  اار  و  إ  اوض ل                -١

      و ، ا إ وا  ،    ن   

  . اق إَد دور    أو اق 

٢- ارا وم ، ت ا م .  

 ادة  ا اة ار   اول اى ،    -٣

    ا ا و       ا و إ ا ا  ل

 ا  اء ا أو ، ا .  

٤- ارات ا    وا ا  ونا .  

 ا ل  مة  ال إ أي اري ،    -٥

   أو  

٦-ا  اراتا   تمت ، أو إ.  

٧-ارات اا   وا ارات ا )٢(.  

   و أن   ا امم ارات ، و اا ه اارات ،          

    .  ا ى ا ا  ار مما 

     ق دئ اا       ار ورد   إذا و أم 

          يار اا ن ار ؛ل ا  ا ا  أ

                                                           
 . ١٠٠ص.    .   ا / د )  ١(

 . ٢٨٧ - ٢٨٦ص.  .    ا ا/ د)  ٢(



 

)٢٨٤( �������������������������������������������������������������������� �

و    أو  ت د    مم ، و  ا 

            ا ارات ا أ  ول اأن ا ل أن مص  ا 

               ة ُمق أُار و    أن  أن  دا

  . ا ه اول 

   وا  أن م  ار أن  اول  ار  ا ت  

  اا ذا   اودة و ول أا    law 

creating obligation     ا  ار ء  عب إ 

 ا ا١(ا(.   

 ذ  ح أن         م  ةا وة اا أن وا 

  و ، مم   ن ا ا  ر  ارات

 مم ٌرآ.  

  
ع اا :ا  دا وت اا ا  ممس ا.  

            ُو إ   اف أما  وت اا وف أنا     

            إ  و ، وت اا  ا ا  

ول ، و    و اون اري  ا    ٍة ، وتٍ  

   أو  رت ، وإطو ق أوط ، .  

           وت ار ا أ  دا وت اا و    

     وأ وت اا أ  تا    ، قطا

 ، وإذا ن ار ا ه            اف وات ا أم  أ     

 ى إ ُتا       ا وا دت ان ا

           إ ا وت اا أ زا و م إ  تا

                                                           
 . ٢٨٦ص.   . م  ا ا / د)  ١(



 

)٢٨٥(  ��������������������� �����������������������������������������������  

 

        وت اا   رم ت اه ا ح ن ،ا

   إ                 أن ا  ، تا  ا  ا

            رم ة ن دا ا  ن ا  ولا  قا

 ا  رب  ا ب ا.  

  و   وا دت اا م  :   دو ةأ

           ، ديا ت ادر  دة ، وا  و دو 

وا دا ت ا  ونا ف إو.   

    و ات اد او  اا   اول               

           د اا  زا اا و      ، 

         إ ُ ا ا و ، وا  ا ا  ف

                و ،ا ا   ا اا   اف

ات اد او ظة  اة د ٌ  اب 

         ةظ أن  ، وا أت       ا  وا دت اا

 اب ا ام ر ا ا او   ا اة       

ودي اون اا ا )١( .  

    و ا  امن او وات او  ار ودل 

       أن  ت       ؛ا  ا أن  ، ا  

  أن ر و  ةا وا دا   ا

       و وت ان ام  ة  -اا ة اح أا - 

                                                           
.  ١٩٩٣س . من ات او  ا واب  .  إا   / د)  ١(

 . ٢٣١ص



 

)٢٨٦( �������������������������������������������������������������������� �

  ا اة وات او ا ، و ا ق          

ا       ،   ً ًا ا وت ا ةا 

وا  ا اة وه ات او ، و  م ادة              

    ات ا ا   اق          -١:  اق  ٥٧

   واٍٍ دوات ، وا   م ا ٍت

   و ، وا ، وا ، ع ، واد ، واا

 - ٢ .٦٣ ان   و ا اة و  ادة 

       ةا ا و   ت اه ا 

ت ا ا ،  أن  م  قا   :  ا 

، )     ) ٢٥٨ه ات ووه مطاة ٍت

           ٌتا و ، ت اا  ته ا  

     ٍو أ  دي واا ا ٍ       ا ود ا 

      و  ا          ته ا ضُة ، وا ا

  ا ا ١(ا(.  

                                                           
)١  (   ذ  :د  / ا  ن .     قم  ا ت اا

  ول اا  .     ١٩٧٣س . ر   .د٣٠ص ،  /    ا أ أ .

 وت ان ام  ا .١٩٩٥س  . ٥  .٤٤٧ص و  . 



 

)٢٨٧(  ��������������������� �����������������������������������������������  

 

  ةا  ت اا  مما ا و

  :  

وة ،              :    اا ا  ت ا  د واو

     ىأ م  و و ،  ون اا  ا

 ا د اف ا م .  

  مٍت:   وا ٍد       صل اا      ا  

اة وات ا ، و ذ ن ه ات  و ؛    

ا  ةا   م وا )١(.  

  و    ت اة واا ا     

 ،   اة      ه ات             

                ، ا وإراد ا ا م  ته ا  

    ا   ةأ        ٌت  ؛ وإم  م وٌع ة ، أو

ا وإراد ا   ٢( دو( .  

   و ات او اد  ات ا ذات             

          أد ِت و ةا ا  ار وا ، دا ا

      تء     ام وا ا  وا ، 

 رة اا و ،وا وق او ، ٣(وا(.  

               ، وا ، مت اوا  ل  ته ا و   

وام  ط اوض ا ا ت ، واع اص        

                                                           
ا ا ت او  درا   .              / د)  ١(

 ا وت ا . ا ٢٥٨ – ٢٥٥ص . ٢٠٠٣س . دار ا . 

 . ٤٥٠ص.    . أ أ ا / د)  ٢(

 . ٣٠٩ص.   . إا  ام / د)  ٣(



 

)٢٨٨( �������������������������������������������������������������������� �

    ، ن ا           بأ  ر ر اا ط  أو

       د اا  دا ا   ا ات ، ووا

     تا    ،  و وضا  ط

           و ، د  اردات ، وادرات واا  ورة اا

ا    وا ،دا ا  ذ  م وون ا

 ما وا ، س اأ  دي١(ا(.  

          مأ اف اا   ا وت اا  و  

 ذ ن أ ٍت  افورة ا ٍذا ٍ   

دات اول اء ام ؛    إز  أ إ                 إرا

  ت ، وات ا ت  ج  ، أو  ٍ ٍت

   ا :  

١-      ت :      ٍتا  أن    ر وأن ، 

  . ء  ، وٍتاراٍت

٢-   ت   :          ى ٌز ا وا 

   .  ر  ز ا ا  اراٍت

٣-     ت : ٍت ا وت اا   

ٍ ت  ر    ور   ، .  

٤-    ت إدار :   وت اا        ا 

              ا  ا    ا دارت اا 

  ا  )٢(.   

                                                           
 . ٣٥ص.  .  ن  ا / د)  ١(

. درات  ا او  ات او .        إ       / د)  ٢(

     ولب ا١٤٠٥س   . ١ا - ١٩٨٥  . وىا  .  ة٢٠٩ص. ا - 

٢١٠ . 



 

)٢٨٩(  ��������������������� �����������������������������������������������  

 
 ق ا وأ ، ون اما او  ا وإن  

 ر  دا وت اا    أن  ةا

ٍٍ   ن ، أوم    ءول اا  

اار  اول اى ،    اا ه ات 

 ا ا ارات  ا اة ؛ إذ أن  أء 

 ا  ارات  زل اوا ا ة أنا ا

ا  تا  ا و ، ة وا وا 

ا ا من أء  ، ا اي  أن ه ات 

 ا  زخ اا  رط  أن  ا

  . )١(از ه  اارات

ا ن لا   يا ا    دا وت ا

ٍا اءاتذ إا  رةا  ء اول اا  

  .ت   ا، أو   اول اى

   أن اه ا  ه ات  ا إ اا أب 

 اا   نمة ا ضو  عا ر ، واا

، وااء  ا اف ،    إ اا اق 

 اء ، ذا     اعم ء أىم ت ؛ووا ا

أن   أاف ه ات   ا ، ون اون 

 اي    ا. ا واا   اول اء 

 ا   و ، اأ  باء واا اا

  قدة اوإ اأ   دق اوا ا

 اأ  ااءات اا ا ته ا .  

  

                                                           
 . ٥٧٣ص.   . أ أ ا / د)  ١(



 

)٢٩٠( �������������������������������������������������������������������� �

ما ا: ا وا اولا دةرادة اا  درةا د.   
         دا وا اا أن َ     :  ه اٌءإ 

ات او، أو دو ، أو   اول  ل ات  

            بار   ؛  دو  وا دا

ما               ؛ وذ أ  م إذا إ   أو ، ون ا

وا وا ا  ظ١( ا( .  

                         ه  زا ول وا م  ٌ  و

     أو ،      د داءات اا  ا

   ا وا  أو       ا ،  و ،   ؛ إ 

 أو دو رات دا إ ذ و ،  َ )٢(.   

       ذ أ  :     اثأ إ ا  ة ات اض ا

   ان : ر /  م١٩٨٩ )٣( .  

  ا طا د                وا إ ة ، وت ارة ا 

               أول اا  إ  ، اول اا  هو ا

  ارا ن أزى إ١٩٦٢ا  .  

   و  ال  ا ام ا ا  من اة                 

 راForeign Assistance Act   ١٩٦١  لوا ، 

١٩٧٣ )٤( .   

                                                           
 . ٣٨٢ص .   . ر ا / د )  ١(

 . ٤٦٤ص .  .   م اج / د )  ٢(

)٣  (   م  .   اق ا–       ان وامت واا  .  

وت درا ة ات ا . ١٩٩٨س   . ٢٣٠ص.   

Cecil J . Olmstead , Foreign aid as an Effictive 
Means of Persnation P.A.S.I.L. ١٩٦٤. PP.٢٠٩-٢٠٥ . 

)٤  (Cecil J . Olmstead , Foreign aid as an Effictive 
Means of Persnation P.A.S.I.L. ١٩٦٤. PP.٢٠٩-٢٠٥ . 



 

)٢٩١(  ��������������������� �����������������������������������������������  

 

    رض  دو  إذا اء وذرس ا ول   

         أ  رض ى ، أوأ ه دو وا ت اوا 

  افأ  رض أو ،   تأو ا ،  دو ا

    توا دا ما     إ  

       ا ا  ا وا ن ، ا        وا رد إ  

           وفظ و وو ، و ، ر  وا

ا  ا ر م ىرة ، وا و وا )١(.  

  ف    اة اا ) ات ا ا أ. (   

     . self help– Protection –Auto   

  أي  ا وا  ل  ولا ر يا ا ا  

                وط ، وط ، ف م ع و  ا ن دو

           ا   وت اا  درةا وا اع ا ه

 دا اا    وا   او ، .  

     إاءاٌت اد ر اول   راد ادة ،               

        اءا   رة اا  و        ا ، اء دو

             ر   وا ان ا   إذ ، ا  قا

اول اء  ا او ،  ا او ادر  ارادة    

       ا وا   ول ات ا   ول دةا

 اف ، أوا    أو  ة دول .  

 اٌء –    وظة ر اول ا او اد راد ادة      

                ة أو أوا دو   اءا ن ذ–     دو    

                                                           

 . ٣٠ص .   .   ا ا /د )  ١(



 

)٢٩٢( �������������������������������������������������������������������� �

ات او اُ ض أم    أن  ض  ه       

ازال     ا و ، ه ر ولا زا   ، أ ا  

   ف وُن ام١(ا(.  

 أ ُ        - و اول اى      –   إن  اول     

               اه ا   و  وا ،  ا اما

  . ور  ا  ا او اول ،

و ا ال  اا او اد اص   ادة            

٤١     دة ولا   ا وا اا  ةا ق ا  

    احة م :  

ق ا اة ر         ٤١أن اا ااردة  ادة       -١

       ا   َلا وَز اره ا ا  

وا او ، و ا ا  اة  ات      

ا   ذ  ،  أن اا ا ر  اول         

         ءت اء دة ولإرادة ا  ر دة   دو  

 ة،أو أوا.  

٢-    أ درة وا دا وا اس اأ أن

ا ا  ق ا اة ُ أ  م ادة      

  اق ،   أن أس اا او ا ر     ٤١

اول وا     اول دةُ  أ  إرادة او ، أو   

  زاء اب واا  ر. 

                                                           

 . ٤٦٥ص .  .   م اج / د )  ١(



 

)٢٩٣(  ��������������������� �����������������������������������������������  

 

  اق         ٤١أن ااف  ا ادة        -٣

 أن   ، وانع او و ،وا وا ا

           ول دةرادة اا  درةا اا  افا

        ن ؛       ،  صا  ة 

وإن ن  ال م      أاف            

 و اأو إ ،دأو ا ، . 

٤-      وا ا ةت اا  أن رة إر او

  اق أن    أ        ٤١اد و دة    

ا      ن)١(  و ، ذ  ولا  ك ؛ أي 

ك  ذ ات واة او اى ، وإذا ث 

وا ا  د د  اول ن ذ ن              

       اا أ ، ا ا  أو ،ا  ار 

      دةرادة اا  ر ا         ول

       ولا  ود د  أو ،  ا وا 

     ه وا وا ا   ة  اٌفأ

ا ا  اق ، و  ا ن ذ  ار             

     ا راد ه وله ا   راا  دة ، و 

 ٢(ا(.  

                                                           

ا او  . ات او اد  .     ال أ     / د  )  ١(

 . ا ٢٠٠٠س . دار ا  . ٤٤ص . 

 . ٤٦٩ص .  .   م اج / د )  ٢(



 

)٢٩٤( �������������������������������������������������������������������� �

٥-             اا   ر اوا ا ا ن اوأ

او اد  ف ر ه اا ، ذا            

       ا  ار  ًء  دا وا اا م

      إ م ةا    دة٥٠ ا       ق ا  

     دو  م ةا-     ة أا ا  ا ماء أ 

  ا  –       ه    دا َ ا 

اه          ا  د ا   ا أن  ا 

  ارادة    ا ، أ اا او اد ادرة         

       و اه ا  ار اا ن ول دةا

           إ و ذ  ول اأو ا ،وا 

             ، ون امق ام  دةا وا ا 

       و ول ، أو دةرادة اا  دٌر ٌف دو 

 فا ا ت . 

   ا و    و دةرادة اا  درا ممف ا     :  

       إ ا ون امص اأ  وا  رادة اُه اا

           ا   ف ، أر اُ   اء مم راث آإ

  ا  ذ      ا ادا  اء أ وذ ، وا 

 ،         )١(اف اب إ و إرادة واة أو   ارادات

  :     –  أو  –     وا  دةرادة اا  

                                                           
ا ا ت او ادرة  ارادة      .   أ اد  /د  )  ١(

 . ٥٦ص .  ١٩٨٤س . ادة 



 

)٢٩٥(  ��������������������� �����������������������������������������������  

 

        ورا  ا  وا مما ص اأ  

 مم رأ )١(.  

                  دا وا ا ممس اا ن لا   

 وا ا  ار ور ول دونا  درةة (( اا ا (( ،

              ، ول دةرادة اا   ىا وت اى اأو إ

   اُث آإ م  رادة اا    أن  ، وى اا  مم ر

اط اد ، أو ا ادي ، أو ار اي  رادة         

            إ آ  ى   ا ا أ   ول دةا

           ء إل اوا  ، ر   أو دول ، دو  تا

 وا ة       اا دئ ااف ور أام دي إ يا ب ا

 دو ، اوأ ،  اوا إ مول اا  وا  .  

  
  

  

                                                           
دار .  اة او   –أل امن او ا   .   ا    / د  )  ١(

 . ٢٧٥ص  . ٢٠١٥س . ا اة 



 

)٢٩٦( �������������������������������������������������������������������� �

اا ا  
 ا وا ))دا ((    

وا دا اا ا  
       ولف م ا ا     ا –  -          

  اا او اد ، وا مى   إم أن           

        و ، ا ا     اأ اا ا 

   ولون او   ًدادئ     ااف و و ، 

          ،وا وا ا  ا  رأ ة ، وا ا

  .و  ، و اوان 

   أز ال ااق  ، و     ى        

   اى ، و رأ ات اة ا ، وا اق    

٢٠٠٣         ًط ً ًاق داا ة  ، وا ا  ر  

                ا رات ا  ، اقا  ا ا   

م ،  و ، و ، ور و   ذ  ا ح       

       م إ ا ا  ة اعت وأم      حت اد  ً

ااق و ، أو ااد  ارج  اف أ اار           

           ا وا    ا  تظ  دةوإ 

 اق واا ))دا.  ((  

أل  َُف ا ول ة  ا  ا واد                و

٢٠٠٣  ،و ة    ايعتهمب  ذا   – اكدن ال بن سامة أ -آم 

 التأ ماة، وءت  ااد بال في  اة  الیصبح

 بمصعاألردين أيب  والجهاد بزعامة وحيـــدالت جماعة تشكیل دبعا 

ر      ن      -   اة  ااق       أي انبثق-الزرقاوي



 

)٢٩٧(  ��������������������� �����������������������������������������������  

 

بعد و  ،العمليات العسكرية ضد القوات األمريكية واحلكومات العراقية املتعاقبة

ًقاتل التنظيم جنبا إىل جنب مع جملس شـورى املجاهـدين، م ٢٠٠٣غزو العراق 

ــــبحنأ من عملياته إلى فكثو ــــدا وا أص يمات في الساحة ظ التنىقوأ من ًح

ــوذه طأ يبسدوب، العراقية ــقعلى من نف م  ٢٠٠٦في عام و ،ة من العراق واسعاط

ــر  ــديو طالزرقاوي في شريظه ين د المجاهى شورسمعلناً عن تشكيل مجل في

ـــــران  الشهر س مقتل الزرقاوي في نفدبع، اديد البغدالله رشيدبزعامة عب حزي

 موفي نهاية السنة ت، للتنظيم بي حمزة المهاجر زعيماً أ انتخاب ىجر، م٢٠٠٦

 .اديدبي عمر البغأ بزعامة ةإلسالميتشكيل دولة العراق ا

 ااق  او ا          او ا ن         و

وا     راف اُ يا )دا(        ّ  و ،

 إ إدة  - اد  -ف أؤه    ، و  ا اد  ار

  ا و ا اده اأ او ، ،    ذهم و

    اقرا رو        ط  ده ءأم           ىدول أ

ب ا ، ء ،ول ، وق م ، وا لو ،

 .أ  اادي وز ا ا ، ون

   وا ات ا     ت و دا أ 

، وا   اء،   ،             م   اؤوس

ا  و  ،ا ار وا و.   

    ُّة وا ا   دا   ون    اممق ا ت   او

ى      ا  ا    ا او      ،  ب

راقل ا  .  



 

)٢٩٨( �������������������������������������������������������������������� �

        ا ت ات       ار وا  ل ا 

      ا اا  د ن ا  ،روأ دا  وأن 

       أو ا ا    ر،    مو   ا ا

      أدرج ا  أول دا إر  ،    ة   وا ا   ،

ا،  وا ،     اة   اتو،   اد اورو ودو اء   و

  . وان أى، و ، إان ور، و، وإا، وإموم، و

ات  أو          ،   دو         ٦٠رك أ        و

دا  ا.

أ   اي أ وه    اة  ااق دا     ام  و

،  ن ر  ات ا٢٠٠٤     اروي

      ةت اا د ات اا  ،    ا ات اوا   

وذ(( ،  ً ب ااق ((   ٢٠١١-٢٠٠٣ل  و ااق   أب  

               ،ا ت اا     رى    :إ 

ا   وا ،        ،أو  اق اا دو   ت أ 

 أم و  ي ر  ات اا   رمى ، اوم و ،

  كًا وأ ،  ا ح ا    اءوأ ، ،و  د،  

  اة   ا ، و ذ ،ن وت  او  واد

     و ا اا     رد ة أدت إ أرا 

ا  د    ،دةت اا  مة و.

        اًء٢٠١٤وا        دة ز ادي     ، وا  أ  ام 

   دا         ا  ظ، و اقا  ا  

، و  ود  اب ا  ا اا   وا ادي

   رت اا      ا    ،  ور   ،    وإدا ود  ،  و   



 

)٢٩٩(  ��������������������� �����������������������������������������������  

 

   لارا ب اا ، أن ء       إإم   ا ا 

     ا ر ة دول        دو    ،   وإ ،  وأ

      أ  ان، ووإ دا  ٢٠١٤ ٢٠١٥ وأ      ،

   وا )دا (    ٢٥%   ٣٠ إ%        ُ ا راا  

   ة      ا  أاد  او  ، و   ااق 

  ا اا     د أوا  اًءا ٢٠١٣  ا٢٠١٤ و   

  ر٢٠١٦. 

        وا  نو) دا (       ت و ا  ة   

/  ا٢٠١٤  أم  ،    ا ا  اع ط  

      ،أ م ة ةا  ا   دا   ت؛   

 ً ة داا ًّو  و ء ا ءا. 

    ٤٠٠٠ن  دا  ا         ٢٠١٤م /  ان   و

  ت  أاف        وا   ا   دا ااق    

  ،وو  تأ ت اا  و دا  أ 

     فا  ما        آب   ٢٠١٤   ،و  ري   ادا ا

 ر     ٥٠٠٠٠ زادت  إ   أن  دا   ق امن 

. ااق  ٣٠٠٠٠و

    ف ان ا     إ  ا ن - ا  و-   طا 

، اب ا ار     و ر      ،ذات ا ا  ااق    

         ر  ا ذات ا طا  ةا   ، و 

  أا    ٢٩       م ٢٠١٤ ادي   ، وأا  أ ،

     ف نا ا أ  ا اإ   ،       ا    وا

 إا وا  .



 

)٣٠٠( �������������������������������������������������������������������� �

ُرب اُ    آرا وا اذة  ام   و

دة،  واّ ك ، وِّق ، واوا ، ،ءد و 

 الجھادي السلفي الفكر یتبنى مسلح إر  ،  ٢٠١٥   ،

 ِّ ا ء أداء ٥أ ا   رام  تَّ 

  ّ  ة اا  ، وا  ، َّوا   ،

 رام   م  طا ُ دا  

  ،داات ا  ،مت اا أ  

 إاا د  اقأ أ  ته ا  م و ،

    ١٩٠ّم ،     ن أ و  ا 

   ا أء ٦ واا ا  ر اوأماة 

 ١٧٠ م      ورس أأداء ة ا  ي 

 ، ا تر  واا  ،  وا  ، و

  ءاأ اا   دا  را ا   

،م م  ،  وم  ا  وء اوا  ما

  ا طا  ،  ا وا ا ل اط 

 ار ا ار  إ  ا  ود  إد 

 ر دإ   رةا  د واا را، إناا   ا

 ا ا    ت ا اا   ذم ط 

. اوات ا ا د اأي

 و  وا ا  أ ا دا ت اا 

ا  ،   ا    دة تم دو  و

   أال إ  أمإ اراء   أنإ  ، ودر

 ودو ع اا ارد ذا  أن     إ ط



 

)٣٠١(  ��������������������� �����������������������������������������������  

 

ء اأ  تط  أو ،    رة ا  ، و

اق اا  ور ا١( .ا(.  

    ا  ن  ن          وام  ا ا   

 ،  أ  أن    )٢(ا وا او و ق ا اة     

     وا د ا ر اا أ  هو أ  برا

 ا  ه   اإ   إر  أي وأن ، وا

 دوا                ا أو ،   أو ،   ف او ، 

   ون امة ، واا ق ا و ا   ورة أن

  ذ     أ امن او ق امن ، وامن             

   ا  مما ون اموا ،  ود    ا ر ا

                                                           
)١  (  ذ  :  اس  / راا  . ِدا    سال اإل الدولة  والشام العراق في. 

   متارا   ٢٠١٦ /٧                               

https://٤weeksnews.com/٩٣٥٩.html  

 ا اق ؟   ر           دا؟         .وه اا در  

 ؟)     درا  دا ( ر٢٠١٤آ .  

http://www.nrttv.com/ar/birura-details.aspx?Jimare=٢٢٩١   

 . 

أن ن ا ر    -١: (( اق    )) ٢٤(( م ادة )  ٢(

 يا  ةا اً         ا  إ ا  ءأ   

 وا وا ا  أ  ت ا ،  أن  ناا و    ا

ًم     ته ا   ا ا    . ٢-      

ا       ت واه ا أداء       ةا وا ،    د ،  توا

اات   ال ادس   ا ا  ا   ا ه

 ، وا ، وا ، موا(( . 



 

)٣٠٢( �������������������������������������������������������������������� �

ا وا او  اء ال ار ، ود  ا اد        

د وه ا دة  ةا ا   يا ور اا  .  

            ة أداةا ق ا    اءاتا أن  د     

    وا ن ا أدوات        ذ   دوا ، وا 

                 دا اا د أن  يور اا  ً ، برا

       ا ا أ و ،  رت اا ا  وا

   .)١(وال ارات ذات ا  أدوات ر ر ارب 

ً               أم   اءات اا د يور اا  

دا ، و اة ، و    اة  أاد ، وت 

         ع مورة إ  دت ، ومت ، وو ،

        ا  اءات ااف ، واطدة ات ااء   اول ا

                 ةا و دا  أم  ؛ طا ا 

                                                           
 اء         -٥ :(( اق  أن)) ٢(( أت ادة   )  ١(

 ن إ  وة اا  ن  ،قا ا ه و  أي  

دو ة أ   أو ا ل اأ   ة إزاءا ا .  ٦-   

و    ا   ر دئه ا   ءا  ولا  أن رة 

 ا  وا وا(( دةا م  ،))٢٥ ((    قا )) : 

، . ((  ارات  ا و و ا اق     لا اةأء 

  دة  م٤٨((ا ((         قا )):١-     ارات  زل اا

ا  ءأ    وا وا ة اا ا ء    أو

    ره ا  ء وذء  -٢.اأ   ةا ارات   اا  

ا ة و ا  ات او ا ا من أء           

((  ادة ، وا))٤٩ (( أن)): ءأ ةا ا  ما   

ا  ر ا اا  دا(( . 
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            ع م إ  ءب وارا د   أم  ًدا ، 

       وت اول ، واا  ر   لة، وا 

       ومو ، وا ،         ، وإ ، رات اا  

 و ، و .  

 وأ  اا اول اء  دو   اال ، أي     

           ، إر ن أ ص ا دارد ا أو ،  لأ

             أو ، ار  نر أو ، ن ارو أو    أو ، ن ار

مت ا  ، أو   رة ة ، أو  ة ء    

اص ، أو ي أص ومت ن ب ء اص          

       ت اا  ةال اا ذ     ت،  أوموا

    رة   أو ،    ، صء ا ة  ة ، أو

و    أص ومت ، أو اال ا ر ه ات    

.  

        ، دا   ا ة وا ا  ذ  ًءو

وا ا  اارات ا ا ا ام  أن  ال         

    ا      و ، وا وا ا  م  ا ا 

 وق ا اة ، و أ امن او ا ق        

        ذ  ا  روأ ،    بق ان ، وما

            ف ما و ،  ا ا ا اراتا  ا  إ ذ 

             و دا وا ا   ارات واه ا أ

   ار ر٢١٩٩((ا ((  ر   ا   دروا))٧٣٧٩ ((

  دة١٢: ا   / ا٢٠١٥   ا  ي أوا ، 

           و وا وا ن ا  ا و     ق ا 
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              ر اا أ  هو أ  برا أن اً ، ةا

        أر ارا إ ذ  اً ، وا وا د ا

))١٢٦٧/١٩٩٩ ((     ،))١٣٧٣/٢٠٠١ ((     ،))١٩٨٩/٢٠١١ (( ،

))٢١٦١/٢٠١٤ ((  ،))٢١٧٠/٢٠١٤ ((  ،))٢١٧٨/٢٠١٤ ((  وإ ،

    را ا م :ز ٢٨ /   ٢٠١٤   ، ١٩     ما   /

 ٢٠١٤م إ ا ذا  ا    اهأ  ذ   

            ا وا      ا رة ا  أ 

 اق واا )) دا   وفا ((  ة ، وا و ،

          تمت ، وت ، واد ، وأ  ةا  

           ا ا  ف ب ، وإذرا  در  ًرا

  : ق ا اة 

١-          ،   أو ،    ر لة أي أ 

 ا،  وات ا ، ووات ا ،        و ارة   

          ة وا و دا  ر اد ذات اوا

  اة  ااد ، وات ، وات ،            

     ار  ةا ا  ت اموا

))١٢٦٧/١٩٩٩ ((و ،))١٩٨٩/٢٠١١ ((  

             لا  ة أن  ر اة ، وا 

أن   د ء ااد وات ، وات ،  

             تا  دراج ا ا  دي إ ت ، وموا

 ا.  

٢-       ولا  أن   

ن   إ اط٢١٦١/٢٠١٤ ((   ، ((اار
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وا  أرا أ ، أو ارد اد رة ة ، أو     

        ة ، وا و ، دا  ة 

      أن إ ت ، ومت ، وت ، واد، وأ  ةا

       اا ا      ةا ة وا رت اا

ا ، وات ا ارة ، ووات ا ، وااد ذات            

 ا. 

   أن  اول   اار   -٣

))٢١٦١/٢٠١٤ ((      ال ، وا  ءدون إ 

      ارد اأو ا ، ل اا     دا  د إ ا د

، و اة ، و    اة  أاد ،             

         ال اا ذ   تمت ، وت، وو

ت د  ، أو د اف  رة ة ، أو         

   ن م ادأ أو إ ، ة إ     أو ،  

. 

)) ٢١٦١/٢٠١٤((   أن اول   اار    -٤

             دارد ا أو ،  لال ، أو أأي أ إ  

أى رة ة ، أو  ة  ط ر ، أو أي      

         ا و دا   أرا  د صة أ

و    اة  أاد ، وت ، وت ،            

 . ومت 

٥- ............................................................ 

٦- ............................................................ 
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٧-              ا  ار  ولا  ورة   د

))٢١٦١/٢٠١٤ ((   ال ، وا  ءدون إ

ال ا ، واارد اد   ذ ا ، وات             

ا ، ووات ا ، وااد ذات ا ، و  اارد  

 ، دا  إ  فد ا أو ،  د ا ا

ا ت واد ، وأ  ةا    ة ، و

، وت ، ومت ، أو إ أاد ن م  ، أو       

         اول  ا ال ، أوأي أ    

 دارد اه ا. 

٨-            و ،  زا اذ اورة ا   ، برا 

          ا ا ذ   رت اوا ، روا

اات ا  ا ا و  إمج ارات ،           

        وع، و     روا ، ا و

 ه ا  وون اا ا. 

ن اول  ن   إ أي أال ، أو              د  أ   -٩

                 ة ، أو رة ىأ دارد ا أو ،  لأ

         أرا  د صأو أي أ ، ر ط  ة

  ذ ا ، وات ا ، ووات ا ، وااد            

 اى ا    أّم         ذات ا ، واارد اد    

       و ، دا   ف ذ أو ،  أو ، 

اة ، و    اة  أاد ، وت ،           

وت ، ومت   أي أال ، أو ا  اول     

 دارد اه ا  . 
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١٠ - ...... ................................................. و

اول اء  اذ اات ا و  امن          

او  و ام ا  م أن دي إ امك             

)) ١(( ال ، أو  ا اد ااف  اة            

 )) .٢١٦١/٢٠١٤(( اار 

١١ - ....................................................... 

١٢ - ....................................................... 

١٣ - ....................................................... 

١٤ -    وا ، وون اا  ء أنول ا ُ

       وذ ض   ، ودون ا تدل ا   

        و ، دا     ا ق اط 

اة ، وأن    اة ا ، وء ارات  

               ، ا    ىء اول اة ا

 ا     وات ا ، ووات ا ، وااد ذات       

               ةا    ة ، وا و ، دا 

 .أاد ، وت ، أو ت ، أو مت 

١٥ - ....................................................... 

١٦ - ....................................................... 

١٧ -    ا  ره     ة)ار  ) ٧ا 

))١٤٨٣/٢٠٠٣ ((         اء اول اا   ر أنو

           و ، روا ،اا ت ا را  ا

اف ذات ا ا ، وار ، وا ادرة ،  

           اقا  مم  رة م ا آب ٦ وا  /
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 ١٩٩٠أ  ر و ، رس /  آذار ١٥٢٠١١ 

 ..........   ارة  اود  ه اف

١٨ - .................................................. 

١٩ - .................................................. 

٢٠ - .................................................. 

  ال  اول اء         ..................  - ٢١

ب   ر ، وأي أص دا أرا ت 

      ن م  أو ، ا  ت اماد ، وا

  دة ، أو تم. 

٢٢ -       ا  ت اا أن  د     تماد وا

      وأن ، ة وا و ، دا  رظ  أدت دوًرا

            ا ا  د إ   ءول اا وا 

               ةا    و ، را ا 

        ، اط م  تمت ، وت ، واد،  وأ

اص ادة  أرا ، و اول اء             و

             ا ا   ل  ة رة  يا

           و ف ا  ا م  وا ، وا

ا؛    ات ا ااردة  ات             

   ،دا  إ ا          ة ، أوا و 

 .اة  أاد ، وت، وت ، ومت 

٢٣ -   أن   ا ذا  ءول اا 

         ، دا  لل دون و أرا دا ت اا
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و اة ، أو     اة  أاد ، أو            

 وا ا ا ت إم ت ، أو ت ، أو. 

٢٤ -      ،    ا  ولا  ن اره  

  ة اوا ا أو م ،  أو ، ر   أو

 أما   ذ ا ، واة ، وات ،  

ات ار واا و ، ا  اتوا ، 

   ة اأو ا ، رة اا و ،  رةات ا

     م   رة، أو اأو ا ،   إ ا 

دا ، و اة، و ااد ، وات ، وات ، 

 ت اموا         ا أو ، أرا  ة اما  

     ا ات ، أو اا ا أو ، رج أرا اط

             ا ا  ول إا اد  و ، أ 

          ،  ر ت اا  تدل ا 

   ة اعوا          ود اا  ت، ودل ا

   ،وا ، ودون ا ، طا ا   

 ووا. 

٢٥ - .......................................................... 

  ) ج-١( اول اء ا  ة            - ٢٦

ة ة ، أو        ر  )) ٢١٦١/٢٠١٤((اار

         إ اأم  ة ذات اوا ، ا ر  ة

       دا  ذ   ا  رت اماد ، واا

 .و اة 
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٢٧ -            م  ا اا  ول اا  

     اأم  ة ذات اوا ، ا    ا و ، 

  –           ه ب وك أ م إذا ا  

                ة ، أوا  أو ، دا  ل

اة  أاد ، وت ، وت ، ومت  ه       

 ة ذات اوا ، ا . 

 ار  ا    ) ١( ًدا أن ت اة    - ٢٨

))٢١٦١/٢٠١٤ ((       دوا ارد اا  ي

           ارد اا ا  لا   ذ   اأم

       أو ، مما   اا ت ا 

            هة وا  د   ت ا  

اد          اأ  ا ذ  واءات اا   ر

 .، أو ت ، أو ت ، أو مت 

) ١٢٠( اول اء إ أن ا ا  ن         - ٢٩

 ًا ا ا ل ا او  ا  

 .)١(اار

    أن  ارا ا و        وا     رأ  ا 

))ق      )) داو  و ، وا وا  ًدا ره

                  ار را إ واف اوا اما ة ، وا ا 

))٢٠١٤/ ٢١٦١ ((     ر   ا  هي اوا))٧١٩٨ ((

                                                           

)٢١٩٩)  ١ ٢٠١٥ . 



 

)٣١١(  ��������������������� �����������������������������������������������  

 

  دةان ١٧: وا  / م٢٠١٤ )١(  أن  ي أوا ، 

         د ا ر اا أ أ  هو أ  برا

            اإ   برل اأ   أي وأن ، هوا 

                  طا دام ًرا   أو ،   ا 

ت ؛                امت وت ، واد ، وأ     ة ، و

  ف دةو ا اإ ل إرأ  م  وذ

 د ت ، وا و ، ا  ء ، وا ما

 ٍ ار إا.  

  أم  ًدا    برا  ا ة  ع م إ ،

               ، وت اول ، واا  ر سأ   لوا

         ، وإ ، رات اا    ومو ، وا

وذ  و ، و ،  ا اار  أم ا   اا ؛   

ف  ال ، و ا ، و ر ا اد،                 

  دراجا  وو ، رت امت ، وات، واوا

  . ارب 

        ف أم ر إأ  ا  أن  ارا  و   

   ا ق ا  ا ا  ه ا  ل ور ية ، وا

                ،  لوا ، وا وا ا  ل لأ  ا

ووع   أل اوان  ام  دو  اول ، ون            

     ا ا))١٣ ((      دةا   دة وا))٤١ ((    م وا

    )) : ا         ا اا  ذها   ر أن 

                                                           

)٢١٦١)  ١ ٢٠١٤ . 
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       ء اأ إ  أن و ، ارا  ات اا اا

اة  ه اا ، وز أن ن   و ات                    

   وا ،وا ، وا ، وا ، ت ااوا ، دا 

               و ، أو  ت واا و  و وا

 ت اا ((     دةا ا مو ،))٤٨ ((       م وا

)):١-           وا ا  ا  ارات  زل اا

 اء وذ  أو  ءا اةاو    أء      

   ره ا .ء      -٢أ    ةا ارات     اا  

ا ة و ا  ات او ا ا من           

   ءأ((     ادة   ، وا))٤٩ ((    أن  )):    ءأ   ا

  )) . اا ا ر  ا   ام اد اة

 )) ٤١((   ا  ا اا اد ااردة  ادة       

     ا ا ا))دا ((   إ ا   أم  ا 

 اق، و  ا  ا ان ً             )) ٤١((م ادة   

م  )) إذ ف  ا ا  ق ا اة       (( رة  

              وا ا   درةارات اا  ن ذ 

ا ،  (( أ ا ا  اق ،  ورد  اار رات           

ظ ورد ا و أ)) وا ، و ار وار وا ، وادرة  

  ))   .٤١((  ادة 

 ا   ا ا  ق       ))٢١٩٩/٢٠١٥((و اار   و    

  دا و اة   ااءاتا ذ ا  ؛ وذ   اة

   ا   ارد اا         رة ا  زوأ ، ،  و ،

 ر اواو    ا  اد      ، واا  تت،  ، واوا 
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   ء، وا ا    ،       و ،ود اا  درة  وا

  ر– ًأ - ٣٧        افأط  ة        دوت اا  ،  ،

 وب  و ،      واردن،  ، ر، إان     م ،م، ااق  

         م ا  ارا ر  ةا ى ا اا رو  :

      را     يا را    ة

  وعا ً ، ا أن ف إ ارا   ا رات اا و

     ر  م  ،  اقى  و، وادول أ ،   ا  وا ،

وره أ وب ا اا ى ا اة   ، أن ده       

            وا د ا  ى أ  يار اد ا 

ود اد ا  اول  ات     ،   ارب   

 ً ،را      و   ا   ن ده أ 

   ارا ار وا ا٢١٧٨ و٢١٧٠ اا ا ،لإن :  و

            ا ب ورل اأ   ا

         نت أو أد برا رض رب ورا ً ،   أن 

         ت اا   مما ال ا ص

ت إر ، دا  إ وا ا وب اا ود 

         مما اات ا      تا و

   ه ات ا  ا   وإ ا        

وض  ارت ار و و    ل       

ًات أه ا.  

                 تو ، ا و ا  ار ات ا 

     ،رت اا  هو دا     ا

و ارط ا اط   و   ي ا وه،    
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        ر ا را أ ا  زات اذ اب، وارا 

    د   ، ر أو ،  اق   ، أوا    وا  أو

    ١٩٩١    ،  ر و    ٢٠١١   ،   ي    أن ارا م 

 د   ة   لا  را   دل ا ة

             ر ر ورة  دو ، زا  ة و

        دوجا اات ذات ااد واا إ  ا

          رت اا  ة وا و دا    أو 

ًوا  ي اع اا أم   

،     ا  أو ار      و  اار  أن ا ا  ا ر     و

، دا  ((اال  ى ، واا    دول ار          

ي  ،      ، ودر ا ا  ذي         ))واة

واا اوق  ت ر  ارا ا،    ا اري  

       ت اا   ،  و ا       ا  

   ر     وامر ، وول ا       ، اق اداء   

ا  رت اه ا د  )١(.  

  
  

  

                                                           

 ١٩: م ر  . آراءا  ٢١٩٩اار  .ظ اي  . د)  ١(

/ ا٢٠١٥  

٢٠ ٣٣٢٨٠ . 
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  اخلـامتـة

       ة وات ، واا   يا  ا

           آ ت، وا ر و وأ ،ا  وام ، ه ا

 ا  و وأ.  

 ،،، و                                                                     

    ُام -   و ل ا -      يوا ، ه ا ادإ  

            ت او َة م إ  ل ا  ُ

     ا  ، وآراء     و ، مو روح ا

 امن او  ُ  د ح أ واه ، ون          

 ا  ط          -أ–ووات اول،       ق  

         ، ورات اا    ا  ها  ووا

 ،    را أو  وا اا  دةوإ

     ، اا   ءء أأ    عا و

ا ا ا  وذ ، ان واما  :  

١-          ا   ،و ا  ا   

، أو  ان      و  اا  ارات      ،  ارب

،  و  ر                ا  وراء ات   

أ       و  ا          ا وا ،

 بردة  ،  ا دد ب ورا        سا أ 

، ارب  اف أ و  دد ا  وطة          

 !؟ م أ م  أن ارب ُى   : ذ  د ا ؤل    
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، و     و ن امن  إ إزق  ه ارواح       

     أ و ا  ءه ا ؟!       ا م و

           و  و م  رقه ا  ؟ إ!  ،   و

 !؟  و ا ارس وأدت  : اال ا ن

 ات او و  د د ل             -٢

را      وا ، اا  اد بت أوا ، 

            ن ، وما     ب ، ورا 

                برة ادا  اا  اج اإ  ا

         وز اا  عا ا     ى أم

 إر ا  رزه ا ة.  

٣-       اطن ، وامق ا  ا ن لا  ، 

             ب، ورا  ا  أ  ا اوا

ات او  أما ، وا اول أن ون  ل         

              ا زا اذ اق ، واه ا  ا

ا       اه ا  أ  صا  ،   ل ا

       ذر ا  ر ، أو إ ن دونمق ا  ا إ

  ا . 

٤-   را  بإن        أي و  أ   

      س اأ   اءات ات واا

  راا      ،وت اا ت ، ودل او ،

وا  ، و  ارض ، و اء  

 .ارات وات 
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٥-      وا ، را اا  ح ات اطم  ا 

      أن  ،  ون امدئ ا و ا و ، وا  

     ت اما     ذ

تا            و لإ ر أما  توا 

  ات او ، واا او  و أل        

            ، اوب ، وأا  ا    ح اا

 ا ن    و أو ، ة نر  و ، ما  اء

          وا  اف  ، ت اا  اكا 

            طم  افا ً   ون اما

              تا و ، و ، ما   ا 

  ذ   رل اا. 

٦-      دا    وا ا ا  دة اإ 

ا ، وا ا ، وإاز دور اأة ، وارى ،    

     أن ا  ت ؛ق واا   ظواة ، واوا

   ، دا  ن ر  ا ما  إذا  ا وذ 

         م وا ،  ن ا اوا ا إ مم

 ظ  دون. 

٧-              رة إ را ا ا أر 

                أ رة ر ، أ ا إ وا  ا ا

   ، ا مو ا      م 

اواة وال   أ ود ؛ وذ ام  ن        

        دا َا  يا ُما ُا ُع ا ا
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             ا  ا ا  ، ب وااد واة ا

 ا وا. 

 اَ ا  َ ا ا اُ        اُد  ا    -٨

            أ   أن   اموأ   يا طوا ،

          ا  ؛  ُاو  ة إ   ا ، ا

  نُ و  نُ   ن. 

٩-     ا ا  دعا            ا ا اا  

 ا ا  م  ا إ أ س وري         

 ى         ، وا  اٌء ا ون او أ  ؛

         وريو  و ، رى اا  أو ، اا

    ، ىول اا     أو م ذا أ 

 –  –    إ اط ا   اي ل          

 : َ          َْرِْ واُُ اَُآ َِا َأ  )١(     و ،–    - :   

 ٍةَو  َُْْا  ُ واِأ )٢( . 

١٠ -       ا أن  ا ت ال أوا ، وا ،

 أ ات  أاد ا ا  ه ،               

،  ودل ا ا أ اوذ رف ، واون ، وال ،   

        ن لا     ا واا  إ إ

         ل اوا ،  ظ رة ا دا      ٌ ٌأ  

 . ا ا  وا اة 

                                                           
)١  ( ا  ءرة ا٧١ . 

)٢  ( ا  لمرة ا٦٠ . 



 

)٣١٩(  ��������������������� �����������������������������������������������  

 

١١ -               اءل اأ أ  دا وا اا

ات او  ف إ ا  إرادة او ا ؛             

      ارا   وا اا اا    

 و ف و ذاُت  ون اما   .  

١٢ - ا وا اا دة أنا م  وردت ا د)٤١ (

 ا ل وا   واردة  ة إّما ق ا 

 .              ا أو  ول  عا   يا ا

ا وت ا. 

١٣ -     دوات اا أ  دا وت اا أ

 وا ، ا  ولا  ديون اا  م 

          ا  ا  ةا دئ ااف وأ  م 

 وا وا. 

١٤ -           ب اى اوأ أ  دا     أ 

            او اا  وا ا ة ا  

           ا أن  ، ةا ق ا دئو   

             د اوا ا َ وزت  َ  ه ا 

          ول إا    ره ا     أن

دئ           ا   ا اأ  ا ا  

ت ا  ةا اة واا ا . 

١٥ -          ول اب اي أا وا ى ا  

      ر  ل  وذ و  وا

   ا ا ا  رات اا ا  .  



 

)٣٢٠( �������������������������������������������������������������������� �

  اق ، وذ        ٣٩ا  ُ أ ادة       - ١٦

                 أي ا ورة ا ا  َاإ 

مُ  ا ، أو اُل  ، أو وُع   أل             

        ا   ا  دةا أن  ، وانا    

           اا  ذها   ر أو ،   أن  را

    دا  ٤٢ ،   ٤١ط          َ أن ذ ق ، وا  

          ا   أو ور اه   زا

 .ااع 

 ا    تإمُء آ  اف   ارا   - ١٧

  ا  ن  ا  وا ا ا

ت  ا وا او و   ت          

ازن اى و ا ، ون دور ط أ ل   

ه اا ، ون ار أ  أب اءات    

وا  ت ا . 

  ا ، وذ إ        تُ دور ا  ارا     - ١٨

 ت ا ا  ا وااف  ارات           

 ا ، و ال   ال او ، أو إمء         

            ا  ارات  ا  ء دو  ن

ر ا  أ  او ، أو ا ح        

   ا ا    ار اا  . 

١٩ -            ل ا  ا ت ا   ُا

 ا وا او وا  م  أاف ودئ          

  ن   ا ة  ات             ا اة ،  



 

)٣٢١(  ��������������������� �����������������������������������������������  

 

            ُعأو و ،  ُلأو ا ، ا ُ م  ا

             ل ، وه ا   اءات وانل اأ

       وره ا  ا   إذا  ول اا 

ا   ي نا اب.  

٢٠ -          ول اا  ق صم   ا 

           ا  رو ، او     

     ا وا ض ا أو ، أ   اعم أي

رة   رة اب وم    دون                

دو   ىأ .  

ا  ُ اور ا  ا  مب        - ٢١

            ، وا مماءات اا  ذ وذ ، وت ااا

وا  م ا دون وع أي مات دو  أء            

          ر اا أ وإزا ، ا   وا ا

             ر  وت اا   وا ، اأم  ،

   اا  وا ن ومق ا  وا

 وت اموا. 

٢٢ -  او  ا وا ول اا  ُ

     او ، ا     ا ا

ا  ام  ا        ت أي إزا م  يا ا طا 

                    أو    إ ه ا ل   ،  

        ، ىا ا أ ه ا اوا ا   

        م  أ  ا  ر اة أو--  او 

ه ااون  ا وأ   اة  ا     ؤ



 

)٣٢٢( �������������������������������������������������������������������� �

                ا و ، ا ا ووا   أ

        ةود ، وُن اما  دئوا ، وا ، ا  

               و أو ،  نا  ا ا  موا را

 ،    إ  ظ  ا   

          ا وأ ا  و ، ول اا  

            ، وا ، ا ا  و ،  ٌق ا

            إ ا دة ا ن ط   دوا

 ة إ  وذ ء  إ ،        ا  إمء    

         ، ي ار اا    ءاترات واا  

              ، وا ، ا  ىش اا  ه  قو

             ا  ر وان أي ا     ءةوا

       ت ا ا أو ، ا       ول اا 

ا ، و وة أر ا ن  وَ ر ه            

     ا ن   اوما و  ن ، ة اا

  ، و  ن  ، و م   ا اى ،        

        تات أو م أي إزا      ة   

         وا ،  تا  ةا اا  ا 

           اد اأ    ، تزت واه ا  بم

             ا ا وأ ا ا ا

          ُ م ا    وا ا    أ أ

                ، ا ا  ى ف ا   رةس ، و

و اه وأ ، وم ا ا إ أن َث ا ارَض 

 و. 



 

)٣٢٣(  ��������������������� �����������������������������������������������  

 

،،،، و  

  د ا  و ا  ام  ت اوا 

           أن ا ل اأ ، ا ا  ا

       وم ا م إم ،  ان   وأن ،   وأن ،  ا

 ا.  

  مدر ن ام/ در 
ا   رة وادت اراا  

ا وا را   
 

  

  

 
 

 
  



 

)٣٢٤( �������������������������������������������������������������������� �

ادر و اا   

 أو : ا اا :  
١ - ا أ   :أ   ا      إدر    را 

،ا ،ازي اا ا أ   . آنا ا  

أ  . :أ  ا.    ارم    زا - 

ا ا دا . ا :١٤١٩ - ا .  

ارب واد   . ا ا إس أدة       /  د :أ دة    - ٢

     وا ود. ا٩١ا-   من ام٢٠١٥  . 

 م..  

٣ - أ :  ي / د أ  . سا ا  وا .

 ١٩٨٨ -  ١٤٠٨ س . ام ا . ر -د. ا دار

.  

إدج ارات     . أف ت أ زة   /  د :أ زة    - ٤

       ا  ق وا  ا  درة طا ا

. ا ا من او   . امم اا ول اء    

٢٠٠٥س  . ٦١د ا.  

٥ -    م د   :أ  /    م أ  .       اا  ا وا ا

  ر اوا ا .   دار ا ١٤١٨ - 

١٩٩٨  .أو ط.  

٦ -  ا د   : أ /      اأ ا   أ .     ا  ر دور

   وا وا ا   .راه رد  . ق

 ر٢٠٠٤س . ا.  .  

٧ -   د   : أ /       أ ا .        ا  واءات اا

 وا . را ا ا  . ٢٠٠١س . 



 

)٣٢٥(  ��������������������� �����������������������������������������������  

 
٨ -   د :  أ /     ل أ ل زا .      نما ب وأرا

وو .ا  ا ا  ز٢٠٠٩س . ا ..  

٩ -   د    :أ /      دق أ  .    ا ون اما .  ط

١١ . ررف اة ا . ١٩٧٥س. 

١٠-  ا د  : أ /  ا أ أ .    ول اا  . دار

 .١٩٩٩س . ا ا اة

١١-   اد   :  أ  /  ا أ أ.   ب ا  نما ا 

      ا   وت اوا وء . ا١١  أو ط 

 .دار ا ا٢٠٠١  . – ١٤٢١س . 

١٢-   اد:  أ /  ا أ ت     . أن ام  ا

 و١٩٨٦ – ١٩٨٥س . ا  . 

١٣-   اد   : أ  / ا أ أ.   ن ام  ت   ا

 وا .١٩٩٥س  . ٥. 

ات او  .  اري / د :  اري  -١٤

     ا ة او ١٩٧١س  . ا   .    ا ا ا

   .ب 

١٥- د   :  أ /      أ ا   .        ء أ  وانا

   ون اما .   مما ا   اا –  دا 

 د ١٩٩٢ا . 

١٦- د : أ /     أ  ا ا .  برا 

  وا .          ر ب ، أرا  ا ا .  ا

  ممراه . اد ة. رق ا . ٢٠٠٥س 

١٧- د  :أ  /  ل أا   .ا وت ا

دا . وا ا . ا ٢٠٠٠س . دار ا.  



 

)٣٢٦( �������������������������������������������������������������������� �

١٨-   د   :ا  /    ا ا.     ا  ا  اءاتا 

           ا د واا  وت اا  ة را .

 . ١٩٧٦س 

١٩-   د   :ا  /    ا ا  . ا ا     اءات 

 ون اما . وا ١٩٩٧س. ا  . 

ااءات او .   م اج / د   :اج  -٢٠

ق  . ر دراه   . ا ا  ق ا اة     

 . ٢٠٠٤ - ١٤٢٥س . اة 

٢١-   ا:     ، أ ،ل  ا  ا 

ا ر ريما وا ن . ا بدر دار . ا 

   .  ١٤١٤ س.  ا ا. وت –

     و   أ  ا ا  أ :اي   -٢٢

 د او  ،ي/  د : . ا ب.  اي ااي

 /اإ ادار . ا ل وا.  

٢٣- ي  ا:   و  أ  زدي راا  ،  أ 

 . )ازاق        ر  (ا  . اي وة

 : ا ا. ا : ا  ن،  ا 

زو ا وت ا . ا م١٤٠٣ س . ا .  

٢٤-    :د /     ر  .   ع أم   ر اا 

اا درا  ار امم وا واا ب      

 ما ا . ا ١٤٢١س . دار ا - ٢٠٠٠  . 

٢٥-   : د /   . ا مما اما

   ا ون اما  دةا .  دا مما ا . د ا

 .ق از  .  ١٩٩٢س . ادس 



 

)٣٢٧(  ��������������������� �����������������������������������������������  

 
٢٦-   :   د /  ا  .    برا ا ا

  اا .   رم درا .     ا ا ا .   دار ا

 .وت 

٢٧- د    :ا /    ا ن     . زما  دةا اا

   ا وا .  م  درا      ا مما اا

      وا  ل دون وا وت اا   وا  .   د .

 . ١٩٨٨س 

اا .  ن ا إا اوي     / د  :اوي -٢٨

               وأ وب ارا  ةة اا وا

.  ارة   .  اق . ر .    ق امن   

 . ٢٠٠٤س 

٢٩-    : د /  أ م . ا و وب ارا

 ا ون اما . ا دار ا                     . 

٣٠-   :   د /   أ م .   ا ا  ى

 ا  ات ءإم . ا ١٩٩٠دار ا. 

اام امم  .     أ دة        / د :دة   -٣١

             رم درا  وو وب ارة ا

 راه . اد ر . ق ا . ٢٠٠٤س  

٣٢-  : أ / د ،  ديا  وت / ل أ إ

 .      وا ا      .     ا س . دار ا

٢٠٠٧ – ١٤٢٠ . 

ارب  ، وأ  .  ح درة / د: درة   -٣٣

    ا ون اما  ا .    سر  رات .

 . ١٩٩٠س . ط أو . زي 



 

)٣٢٨( �������������������������������������������������������������������� �

٣٤-   راد: ا /    راا ز اى   . إوان وا 

 ا ا   وا مم . راهد ر .    ق

  .٢٠٠٢س . 

٣٥-   ا:اء أا  إ          ا 

  :       . ا  اآن   . ا  اي

 .  دار ط  زوا . ا مس . ا 

١٤٢٠ - ١٩٩٩   . 

٣٦-   د: ر /    ر  أ.   وب ار٢٠٠٦س . ا 

 .ا دار ا.  

 ا، أ ا، اّزاق ّ  ّ   :اي  -٣٧

ا ،  يج .  ا  وسا    ا  سا . 

ا :  دار  .ا اا.  

ارب وو . د ي   ز / د: زد  -٣٨

         برا  ا ا  ١٩٩٨   درا 

 رم . ا ٢٠٠٨س . دار ا. 

٣٩-   د : ا / ب اا   . ا  تدرا

 ا وا . ا ١٩٨٥س . دار ا .  

٤٠-   أ   :ا /أ   ا .    إ   

 . ا  ى ا  .ان    .ا ض و ارب

ر ١٤١٨ ا - ١٩٩٧ - أ . ١٢ا. 

ل  .  ا  ن  / د : ن  -٤١

ارب او و م  وا امن او وارات     

 وت اا.ا   ون ام ا .١٩٧٣س   . ٢٩ 

.  

او اا . ا  ن  / د : ن  -٤٢

  .ا ١٤١١س . دار ا- ١٩٩١  . 



 

)٣٢٩(  ��������������������� �����������������������������������������������  

 
ارب او  اض    .  دي  / د: دي   -٤٣

 وة . واا ٢٠٠٩س . دار ا                    . 

٤٤- ي  ا:       اإ  أ    م ا أ

 .  ا٣٧٣(: ا(. اي 

٤٥-   د :ا / ا  .      ود اوا وب ارا

.  م .

٤٦-  م:  م – اق ت – اا 

 ان واموا .ة ات ادرا  وت ١٩٩٨. 

ارب او درا   .    ي   / د: ي   -٤٧

.  ن  –وت  . دار ا    . ا او.   مم مة 

 .١٩٩١س 

٤٨- :   د /  ا  ح . وا ا

 وا ة اأ .   و  . ١٤١٦س - ١٩٩٦. 

٤٩-   : د /        .        ب درارا 

    اا ون اما .    ا أ  . مد اا .  م 

 .

 . ات او  . د ب /  د  :ب  -٥٠

  . ا ١٩٨٥س . دار ا. 

٥١- ِِْا:   ا      را      درا 

 . اِ ِ اِْ ََِ ِِْ اُِ  اَْبُ .ا ا

   :  ن اف .اإ :   ا  أ  ز.  

 ١٤٢٦ ام، ا . ا  واز ، اا  دار

.

 ا           ،  :اي -٥٢

أ  يا .    يا =    نا    و آي 

   ون ا ا   ا  ار:  . اآن



 

)٣٣٠( �������������������������������������������������������������������� �

 ثت اراوا ار ا  را    ا 

 .  دار   وا زن  واا . وا  

و١٤٢٢ س  . ا  - ٢٠٠١ .

 ا           ، :اي   -٥٣

أ  يا  . نا  و آنا .   : أ  

 .  ا .  ا و١٤٢٠ س. ا   - ٢٠٠٠   

.

  واا اوارب .     ار   .د  :ار -٥٤

. م  . ا  ارب. 

٥٥- دد   : ا / دا  د .  ظ  وا ا

ا دار ا ا ا ٢٠٠٣س . ا .

٥٦-    :د /    ح ا .   ول اا  دور

  وات اء ا .       ظ  ةا ب ا

       وا ا  ات ات      . اراث واا 

  ا .      ا د واا       ةا   . س

١٩٨٤.

٥٧-   :  د  /  ح ا .    ا ا وا

           ا أ إ  رةإ  ا ون اما   وا 

 ا و . ا ١٩٧٧س . دار ا.

٥٨- ا :   د /    ا   .   نمل اأ

 ا وا– وة اة .  اا ٢٠١٥س . دار ا.

٥٩-   ا:   د      /  د ، ا    / ا 

اار . ا او    . / اق ، د 

 ١٩٨٨س . ا. 

٦٠-  ا: د / ا    . تا

 و٢٠٠١ – ٢٠٠٠س . ا.



 

)٣٣١(  ��������������������� �����������������������������������������������  

 
٦١- ا:    د  /    ا   .    ون امدئ ا

 ١٩٩٤س. ا . اا ا. 

ارب    .  ا ال    / د  :ال -٦٢

 رم درا . ا ١٩٩٤س. دار ا  .أو ط. 

٦٣- ا:  د /    ا   .       ن ءا  برا

.٢٠١٠س. دار ات ا ار . اد 

ارب ور     . إ اح   / د  :اح -٦٤

 ا ا .ا ا ر ا  .اراإ ت  

. ٢٠٠٨س . 

٦٥-  :  د /       اإ  .   وا ا

   درا . أو  . ا ١٩٧٩س . دار ا.

٦٦- د    :ا  /   ا ر       . مل ا ت 

 ا ارات ا مما . ا ون ام س . ا

١٩٧٥ .  ٣١.

ا او    . م   اازي        / د :اازي   -٦٧

 . ٢٠١١س .  از . ر دراه .  ارب 

٦٨-   ا:   اء /     ا  ل أ  .   ب وارا

  ا .   ب ا .  د١٠ .    دار ا    وا 

 ١٤٠٦س . وا- ١٩٨٦ . 

٦٩-    ا  :د/ ا  أ .س اة . اا .

 ا دار ا . ١٩٦٨س  .  ٣ط . 

٧٠-   : د  /     اإ  .        وت ان ام

  .١٩٩٣س . ا واب 

٧١-    :د /     إ  .  تدرا    وا ا 

  وت اا  .  ولب ا١٤٠٥س  . ١ا - 

١٩٨٥  . وىا  .ةا.  



 

)٣٣٢( �������������������������������������������������������������������� �

٧٢-    :  د /       إ  .     ممة اا ط

        اء دراة ا و ون    .ام ا ا

 وا . ١٩٨٠س  . ٣٦ا .  

٧٣-   : د /  ا  . وبا  أ 

 وت اراه . اد ة . رق ا. ١٩٧٦س.  

٧٤-  : د  /ر أ  ا  . ة  .  

  ا  ة    اا .    ا . ا وس. ا 

١٤٢٩  - ٢٠٠٨ .  

٧٥-   مد: ا/  ما  اإ  .  ا وت اا

  . ا ار ا . ١٩٩٧اة . 

٧٦-   ا: د /   ا ر .     من اوا ما 

       وا  ت ااا  .     راهد ر .     ق

  . ١٤٢٢س - ٢٠٠١ . 

٧٧-  : د/   . نموا وا وب وارا

وا .  :٢٩/١/٢٠١٥. م .  

٧٨-   : د  /    .  مما ا  ات

 .١٩٦٠س . اة . ر 

٧٩-  اد :ا / اا إ . ون امب وارا .

      زوا ت وارا ا وت    . ا . أو  .

 .١٩٩٠ - ١٤١٠س 

٨٠- د  / د   : ا ، ا ط  / قا ا 

 . ا ون اما . ت ا١٩٩١س . دار ا . 

ا ا ت    .  أ اد    / د  : اد   -٨١

 .  ١٩٨٤س . او ادرة  ارادة ادة 

٨٢-   راا: أ م إ    د  يا  راا  .

 ر  ار  أ : . ا وح ا ج اح



 

)٣٣٣(  ��������������������� �����������������������������������������������  

 
 -     ١٤٠٧ س . اا  ا. وت  –   ا دار .

١٩٨٧ . 

 ازت  .   اوي    / د: اوي   -٨٣

 وا . ةاا زاد.  وا . وا س . ا

٢٠١٤. 

٨٤-   د: ا /      ا  ا  .    برا 

ا ون اما .م .  

٨٥-   : د  / د ،  ء /  نا ا .  دور ا

 ا ا  برا   ةا .م .  

ف ا   ک�ی    دا؟      .ا در وه ا : در   -٨٦

         ر   اق ؟؟   ی)       درا   

ر )دا٢٠١٤آ .  م . 

.  اي  ا     ازن  ا  :اي   -٨٧

 راتا =   يا .   : اإ  ما.  

ا ا ب ا –  . ا ا. 

٨٨-   واما:    أ ، ء،  ا   

 ،ي را  ا واما .        . 

 رة: وا    .  دار: ا  ا  ،ا 

 . ٢٠٠٤ -  ١٤٢٥ س . او ا . ن – وت

 . ١ج  . ا ا .   اب ال   / د :ل  ا -٨٩

  .١٩٨٥س  . ٢ . ا ا رات وا . وت 

٩٠-   ا: أ  ا     ا         

 اآن   .  ا  َزَِ  أ    اوف اي اي،

ا .  :أ  ا    -       

ا. روق: اا ا -  /ةا . ا وس. ا 

١٤٢٣ - ٢٠٠٢. 
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٩١-    :د /      ا  ء     . را  أ

      درا  ا ون امء ا  ة ا أرا 

وان ا  ا  ا . م  . ٢٠٠١س . 

ب ا ان   .        ظ   / أ: ظ   -٩٢

 وا . ا  ا ت .  م .م  ون . 

٩٣-   :   أ /    .        ارات ًب أرا 

      ت اوآ  .   مب اا  :

 . م.١٠٠٧٨اد  . ٢٦/١٠/٢٠١٥

٩٤- اأ:  ا /   اد ا .           أ  آ

    ا  برا .   وا د   . ا٣٣      اا   .

   .٢٠٠١ اول 

٩٥-   ا: أ ا     إ    ه  ا  .

ا وا ا .  :  ا   اوي.  دار  ا 

وت – ا . ا و١٤٢١س. ا  - ٢٠٠٠ . 

٩٦-  ا:د  /  ا  ن .  ت اا

    ول اا  قم  ا .    س . ر

١٩٧٣ . 

٩٧-   أ   :ا  /   د ا .        ا ظ   

 ون اما .     ن .       ول اا  .   ةا .

 . ١٩٩٥  . ٨٣اد 

ا ا .    اح  ر    / د: ر   -٩٨

درا   رم  ء ات ا ، . ارب 

 ووا ا ات ، وا٢٠١١/٢٠١٢س . وا 

٩٩- اسا :اس   /راا  .    ِسال اإل ولةدال دا  في 

.   ٢٠١٦  /  .   ٧رات ام     والشام العراق

م  . 
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.  آراء: ا   ٢١٩٩اار   .ظ اي   . د: اي   - ١٠٠

ر ١٩: م / ا٢٠١٥. م .  

١٠١ -   د : م /  م  .  ا ا ا . ا

          ت اآ   ا ا ة واا .  

 ت اراث وا١٩٩٤س . ا  . 

١٠٢ -    :  ا   / د  ا     ر .     دةاءات اا

 ا ون اما .  ا ١٩٨٨س . دار ا   . 

١٠٣ -    :د/    .   برا   كا 

ووا .  :٢٥ ٢٠١٥ أ  . م . 

ود ت  .     أ اوي   / د  :اوي - ١٠٤

 ا ا ا ا ء  ١٩٩٤س . ا . 

ارب ا واب      .  ااري    / د : ااري - ١٠٥

 . م  .  ا. و اج 

١٠٦ -   د :وا /  ا د   وا  .   وب اإر

  ا ون اما ا رراه . إطد ر .   . س

٢٠٠٣. 

١٠٧ -   ان :ام     ىا  ا .   ا 

 ا      /  د:     . ا   اب  ودواء

 دار  .ا       د - ارم    - اي

ا وت (ا - ن(، دار ا) د - ر( ا 

و١٤٢٠ س. ا  - ١٩٩٩ .  

١٠٨ -    :  د /        .    ء و ى

   وب ارا  ا اا ول إا  .  دار ا

 ٢٠٠٠س . ا  . 
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١٠٩ -   : د  /       .    ت ا ا

 ا وت ا  درا  ودار . ا

 ا ٢٠٠٣س . ا . 
 ًم : ا اا: 

١- Barry E. carter" International Economic Sanctions" 

Cambridge University 
     press ١٩٨٨.   

٢- See-: Doudi MS, and Dajani MS ,"Economic Sanctions 

"Ideals and Experiences 
 ،    Boston ,Mass ,Rout ledge and Kegan Paul, ١٩٨٣ .  

 ٣- Hans Kelsen" The Law of the United Nations" ١٩٥٠.  

٤- David Vital ," The Inequajty of States , Qxaford 

Claarendon Press , first  
    Published ,١٩٦٧ ..   

٥- Barry E. carter" International Economic Sanctions" 

Cambridge University press 
     ١٩٨٨.   

٦-  Nico schrjver" The use of Economic sanctions by the united 

Nations security 
     Council" in international Economic law and Armed conflict 

rd Harry H . G . port  
     Matinus Nijh off pub . ١٩٩٤.   

   ٧- Richard Hengeveld\ jeep Rodenburg : Embargo : Apartheid 

is Oilsecrets 
      revealed , Amsterdam University press , ١٩٩٥.  

٨- Walters ( F . P ) Ahistory of league of Nations . OXFord 

University prss 
      londn١٩٥٢.   
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٩- Glahn, Gerharvan , Law among Nations ,University of 

Minnesota ,Sec. ١٩٧٠.  

١٠- Woodraw wilsons . case For the league of nations com piled 

with his approval b  
      Hamilton Foley Printon  Nj princeton University press . ١٩٣٢ 
. 

١١-Fredricl . Kirgis" international organizations in ther legal 

setting American case 
      book series ١٩٧٧ .    

١٢-Wright Quincy , international law and united nations 

١٩٦١  
١٣-Lej and gaodrich , Development of the general 

Assembly . international  
      conciliation ( U . S . A ) may ١٩٥١،   

١٤-Cecil J . Olmstead , Foreign aid as an Effictive 
Means of Persnation 

      P.A.S.I.L. ١٩٦٤..  

 ً: وت اا  ا)مما(  
abu.edu.iq/researches/٦٥١ 

٢  ٢٠١٥/٠١/٢٩/٣٥٥٥٤٥  
www.policemc.gov.bh  ٣ 
www.murajaat.com/researches_files/١٨٦.doc ٤ 

mafhoomi<issue_٩٣<ycsr.org  ٥  
https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content ٦ 

http://alarab.co.uk/?id=٧ ٦٤٨٤٢ 
http://www.un.org/ar/sc/ctc/action.html٨ 
http://www.un.org/ar/terrorism/strategy-counter-terrorism.shtml٩ 

http://afaegypt.org/index.php?option=com_k٢&view=item&id=١٠ ٤٨٧  
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http://www.fhrsy.org/١١  

http://www.f-Law.net/Law/threads/١٢   ٤١٤٠٠  

http://rawabetcenter.com/archives/١٣ ٢٧٦٤٣  

www.thisissyria.net/ syriatoday     ١٤ ٢٠٠٧/١/٥  

https://٤weeksnews.com/٩٣٥٩.html ١٥  
. http://www.nrttv.com/ar/birura-details.aspx?Jimare=١٦ ٢٢٩١  

https://ar.wikipedia.org/wiki/   ١٧ 

 

=٣٣٢٨٠&٢٠ 
١٨ 
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 س ات

 ر ا اع

١٥٨ ا 

  ا اول

              ا ون اما  برا . 
١٦٥ 

 ١٦٥  . ارب او : ا اول 

  ١٦٥  .ارب  ا ا : اع اول 

 مع اا :ا ون اما  بر١٧٠  .ا  

   ما ب      : ارة اظ ا ود اا

 وا. 
١٨٧ 

دور ا ا  اة  ا    :  اول  اع

وب ارة اظ. 
١٨٨ 

  مع اة   : اظ ا  ا  اءاتإ

وب ارا. 
١٩٢ 

   ع اة       : اظ ا  ت اد ا

وب ارا .
١٩٨  

ما ا  

ا اوأ ، اوأ ، دا وا .   
٢١٢ 

 ٢١٢ .ا ا او اد: ا اول  

  ما ا :وا دا ااف ا٢١٧ .أ 

 ا ا :دا وا ال ا٢٢١ .أ 

ا ا  

 و ا اا اد اوا امم ا
٢٥١ 
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 ر ا اع

اا او اد  ق ا         :  ا اول 

 .اة
٢٥٢ 

  ٢٥٣  .اس امم دا  ا : اع اول 

 مع اا : ا ا دا ممس ا٢٧٧  .ا  

   ع اا : س اا      وت اا ا  مم

 دا.  
٢٨٤  

    ما ا :           درةا دا وا اا

 .ارادة ادة ول
٢٩٠ 

اا ا  

 ا وا ))دا (( ا  

وا دا اا 

٢٩٦ 

٣١٥ ا 

ادر و ا٣٢٤  ا 

 ٣٣٩    س ات

  

  

 

  


