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 ا��وا�� ا���رو�
	ـ  ا�د ��ر
 

 :�رز ���وف و�	ز����� ، ��ر�� ا��ر��� ،ا��و�� 
	� ا���ر�ت  •
 

phparliele/id-www.pitatesinf.com/detaif 
 

ttp://www./muuseahmed.maktoobb/og.com/262h  
  

  
• ��رت ، ا����ر�� ا�ر�	�ا��و��� . �ر����� ا�� �	"��ر ا��ذھ�� �	�ر���� ا���	و��ول 


	� ا���ر�ت :  
id-phparliele-http://www.pitatesimf.com/detai/detaif  

  
  : ا���ظ�� ا��$ر�� ا�دو��� ، ا��و�� 
	� ا���ر�ت  •

.http://www.imo.org/safety 
 

•  ��ھ�دي 
�رو وأر�) �ور ، ا��ر��� ا��و����� وا�"&��ت ا'�&��� ا�"ر��� ا��و�

	� ا���ر�ت:  

.http://www.commonground.news.org  
  

  :�$�د ا/��ن �$�د ا�.�دي ا��ر��� رؤ�� �ن ا�دا+ل ، ا��و�� 
	� ا���ر�ت  •
  

http://www.aljazeera.net  
  

•  ��	
 ����دل إ��ت اون ��ن ، ا��وا$ل ا���و����� �$�ت ر$��� ا��را���� ، ا��و�
  :ت ا���ر�

  
http://195.224.230.11/somalia/?id=33957 

  
  :��ظر 6��� ا���ر�ت  ا/�ر�����ر�5 ا���طق ���م ا/�طول ا�+��س  •

  
. 2009-10-tices/1/4475.in6http://www.alukah.net/ar  

  

	� �و�� ا���ر�ت ا���ع ا����ه ا��� �"�ل �7.� ا��را���  •:  

  
html-http://www.corlobe.tk/article8587  

  
•  ����7 �������	� ا��ر����ري ��6���ل �����ت ، $���د ر7"���$� ����	
 �����دن ، ا��و���
 (����	+

   :ا���ر�ت
  

6/7/2009-http://www.doroob.com 
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�� .د •	
 ، ����ز�� ھ�6م ، +طر ا��ر��� �7 ا��و��ل وا��ن ���ر وا���ط��� ا�"ر

  :ا��و�� �7 ا���ر�ت 
  

http://www.ahl-alquran.com /Arabic/show-article. Ph p? main 
id=4880-6/10/2009  

• �
  :ا��و�� 
	� ا���ر�ت�ل ا��ر��� 
	� ا���ن آ:�ر أ
  

 http://knolSrailin 8/10/2009 -Google .com/k .Maid   
  


دن  أ�6ط��و�ف  • (�	+ �7 ��  :ا���ر�ت  
	�ا��و�� ا���د �7 ا����طق ا����و
  

http://www.el aph.com/wef/economics/2009/7/46/06-14/7/2009  
  

��.د •��ل ����ة ا���و�س ���� �	
ن ���ل �ظ	وم وآ+ر�ن ، �=:�ر ا��ر��� ا��و����� 
  : ا��و�� 
	� ا���ر�ت ا��$ذ�ر وا��.و�ن ، 

  
http:// www. swissinfo.ch/ara/front.html?p.3 

  

	� ا���ر�ت) bbc( ا��ر��� ا��:�ر �ن $وادث ا���ل  أ
��ل�) 
ن �� •:  

  
.depth/stm4428808.stm-www.bbc.co.uk/hi/arabic/in  

  
  :�ر�ز ���7$� ا��ر��� ا��$ر�� ، ا��و�� 
	� ا���ر�ت : ا����ب ا��$ري ا�دو��  •

  
http://www.iccwbo.org/ccs/menu.imb 

 
 


	� ا���ر�ت ا��و��  دھ�ر�7ر���"�  أ
د�6�Aروع ا��@���� ا�ذي  •:  
  

 http:// www. law of Libya .com/forum/f27/t8566.html 
  

  : ، ا��و�� 
	� ا���ر�ت���دى ا�"	وم ا������� ، 
��ن •
  

 www .Omanega .net  
  

��م  •���ر �"�$����ون ا���دة ����م ا���$��� ا/���ت ١٩٨٢ا�@������� ا���ر���6 ، ����� ا��و��	

  :ا���ر�ت

  
  org -www.marefandex.php  
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•  ��&���د ��G �
�رو��ر ا��6��H ل����
�� ا/��ول ����رو�و� ، ����� ا�دو����� ا��$ر��ا���ظ�

  :  ا���ر�ت ، ا��و�� 
	�   ٢٠٠٥ا��&$� ا��$ر�� 
�م 
  

  platforms-fixed--procol--http://www.unode.....2005 
  

��ط�ت  •��وث وا��6�$��وم وا���د �	"	��ز ا�را���ر �٢٠٠٨ر��$��� ا��7 ������ھرة ا��ر��، ظ
 �	
  : ا���ر�ت ا/$�ر وآ:�رھ� ا/���� 
	� دول ا���ط�� ، ا��و�� 

  
.http://arrasid.com index.php.main/indoxt23htmi  

 
   :س وا��وم ، ا��و�� 
	� ا���ر�ت�$�د ���ر ���ور ، ا��ر��� ا��$ر�� ��ن ا/� •

  
http://www.Rkmay.gov.sa/derail.asp  

  
�ث 7�� أ��ول . د •$��د ا���در ���5 ، �راءة �7 ���ب ا'رھ�ب ا������ ، 
 5���

 ��ا�ظ�ھرة وأ�"�دھ� ا'������ �	د��ور ادو��س ا�@�ره ، ��$�@� ا��رأي ا�"��م ، ا��و�
 �	
  : ا���ر�ت

  
 info@rayaam.net  

  
��ع . د •��:م ا�����وق ا'، ھ����ب و$�����ن ا'رھ�Gا�� ���	�� ����� إ���� ��د����ن ، درا����

 �	
  : ا���ر�ت ا��Lر��� ، ا��و�� 
  

intranet explorer  
• �G� ����ر ����"دة �	�ظ�ر 7$����ون ا��� ����� و���� ا'���ء ا/رد��� ��را ،�$��� ا�دو�

  : �ت ا��ر��� ، ا��و�� 
	� ا���ر
  

http://.petra.gov.jo/aspa? Lng=2003 html.2009.  
  
  

�س ا/��ن ،  •	��� �	��رارات ا/��م ا���$�دة ذات ا���� ��
�	�� أ�&��� ، ا��و��ل و�7
  :م ، ا��و�� 
	� ا���ر�ت ٢٠٠٩

  
http:// www. assemblee -ueo.org/ document .hh .html.  

  
  

�د ا���L ، ا��ر��� ا��$ر��� و�"���دا�.�  •
�س  ��راءه...ا$�د �$�د 	��رارات �� ��7
  :ا��و�� 
	� ا���ر�ت .ا/�ن 

  
http://www.al-masdar.net 
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 : ا���ر�ول ـ ا��و�� 
	� ا���ر�ت  •

 
www. Interpol . int /content/.../Factsheets_EN_sept2012_DCO03 

  
�در�ب ،  •��� وا�����ت ا/������ �	درا����ز ا�"ر��ن )١٩٨٩(ا��ر���� وا����� ا��$ر��، ا��ر�

��� ، ا�ر���ض ، ا�ظ�ر ا��&$� ا�"ر������ش ) ٢٠٠٩(��ؤ��ر ا�6�رق ا/و��ط :  إ���
  :��@�� ���7$� ا��ر��� ا��$ر�� ، ا��و�� 
	� ا���ر�ت

  
http//www. Ameinfo .com/ar- 141339. html   

  
  : �و�� ��	س وزراء ا�دا+	�� ا�"رب ا/���� ا�"��� �	��	س ا��و�� 
	� ا���ر�ت •

  
council.org/Pages/default.aspx-http://www.aim 

  
 �١٦٣٣٤$�@� ا�ر��ض ا��و��� ، ا���درة �ن �ؤ���� ا������� ا���$@�� ، ا�"�دد  •

  :ا��و�� 
	� ا���ر�ت �7١٤/٣/٢٠١٣ 
  

http://www.alriyadh.com/article 14/3/2013/817249html 
  
  

• EU Extend counter operation until end 2010, Vail bleat  
 
:http://www.defensenews.com/stary.p.hp?i=u671661. 

  
  : �و�� $	ف ا����و 
	� ا���ر�ت  •

  
-MAR-http://www.afsouth.nato.int/organization/cc 

Naples/operations/allied-provider/background-html 
  

•  ��
	� ا���ر�ت، را�� ا��و��  
�	�� ا��$�د ا�ور:  
   

http:// www .aco .nato .net. 
  

�ر��  •���"&��ت ا�����&� ����� ا�"���S�.ر ( ا����� ����ك إ�����ن )�وا��ر ���ف ���، �و�
  :، ا��و�� 
	� ا���ر�ت٢٠٠٩ا��ر��� ا��$ر�� ، ا���ھرة ، 

  
http://new .sis. gov .eglar / lastpage . asp? 

  
•  ������ھرة ا��ر�����م ظ�@� �����ون ����$7���ت ا��"��ث آ���$���ھرة ، ������ ������ع 
ر����ا

  :م ، ا��و�� 
	� ���ر�ت  ٢٠٠٩ا��$ر�� ، 
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http://arabic.people.com.cn /31662/6537719.html 
  

 : ��ر�ت
	� ا� �"�ون 
��ري ���� ����زي ����7$� ا��ر��� ا��$ر�� ا��و�� •
  

http://www.alwatanye.net/55886html  
  

�دن ، ا����ن ��د
و  •�	� ���� ا���&�� ا��$ر���ا�.��S ا�"��� �	6ؤون ا��$ر�� ، ا����ع �
  :ا��و�� 
	� ا���ر�ت :إ�� ��:�ف ا��.ود ا�دو��� ����7$� ا��ر��� ا��$ر�� 

  
php?id=30html-yemen.net/news-http://www.maa  

  
 إ���$ث ��دم ، ����7$� ا��ر��� ا��$ر��  ا'�	����+��د �ن �	ط�ن ، ا��.ود  •

�
 ا�را��  ا'�دار����ل �ن ا��$راء ،  �و�و
oqatel.comwww.m 

 
•  ��� :ا��و�� 
	� ا���ر�ت ا���ف ا�6رف  أ+��ر6

 
 ww.alnagafnews.net/nagafnews /sendtofirend.php?mid=33805  

  
• 	��&دي ، � �	�� 6.ر�� 
��ر�� ��6	� ��در 
ن وزارة ا�د�7ع ا�"را��� �

 :ا��و�� 
	� ا���ر�ت 
 

magazine@mod.irapiaf.org-2010Biladdyno.43 September   
  

ا����6 ، �وت ا�$ر�� ، �$�@�  رأس��ظم �7��ن ا�$���� ، ����ت ر��ل  •
 :ا��و�� 
	� ا���ر�ت  ٢٠٠٩ـ ١١ـ����٢٤	� 

  
dtimes.net/arabic/index.php?sid=55530www.baghda  

  
 ١/١/٢٠١٢ـ �	$ق ا����&ل ا��ر�دي ا��و�� �در �7 �$�@� ا�"راق ا����رو��� •

�دد ������ ١١٣٣١ا�"���ر�ن ا�:��6� ،٢٠١٢ �����ز ا�"را����ن ا��ر����در ����� ،���� ت�	درا�
��� : ا��و�� 
	� ا���ر�ت  ا'��را��

 
 irapnewspaper.net 

  
 

 



  ا�ھ�اء 

  ....إ�
 وا��ي ا����� 

  ....إ�
 وا��� ا�����ة 

  ....إ�
 زو�� ا�����ة 

  ....إ�
 أ����� ا������� 

 �� اھ�ي إ�� " ����� ً � �ي ا����ا

  



 

َ�اءُ إِ�ََّ��           َ  �َ��ِ �َ  ُ�َ�ـ�ِرُ��نَ ا�ـَّ  ا��ـَّ

�ْ�نَ  َوَرُ���َ�ُ َ��ـ�ًدا اْ"َْرضِ  ِـ�  َو�ََْ َ 

ــ�اأَْن  ــِ/�ِ.-ْ  ُ,َ'+َّــ*َ أَْو  ُ�َ(ــ�َُّ)�اأَْو  ُ�َ'&َُّ�  أَْ�

0ِـــَ�  5َ6ْ�ُـــْ�اأَْو  4ِــ3َفٍ 0ِـــْ�  َوأَْرُُ�ُ.ــ-ْ 

ــْ-  ۚاْ"َْرضِ  ــ8َ �َُ. ِ� ــ�  4ِــْ�يٌ  َذٰ ِ �َ=�ْ ــ/ُّ   ۖا�

  Dَ  -ٌ=EِDََ�ابٌ  اAَ4ِBْةِ َو�َُ.ْ-  ِ� 
  

♣ 

ƒ 

ω 

	ة �� ا��� ��  )٣٣(��رة ا



 ا������
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  ا������

���دد �������  ا��را����������ر ظ���ھرة ا��ر���� ا���ر��� ���ن ا
ط��ر ا�ظ��واھر � �ا����


"��!  �دن و���وب ��رب  ��# ���ا�����% ا�دو�� -", ، #��د ا��*�رت ھ�ذه ا�ظ��ھرة وا�&�% �ط�$

 ا�&�وا�ل ا�-���� �ا�&�2ن ا����رة $ إ�0ا����ط ا���دي $��� ا�&وا�ل ا��و���� ، -�� و�"ت ���

� ����ر  إ���0، ��6م ا����دت  و�د�*���ر����� و*��واط4 ��زا��# ا�*��رق ����0 و���"ت ا�&��وا�ل ا��������

�د��داً  أ����تا��رب و
"��!  �دن و���8ق ���ب ا����دب ، و$�د � ��دد �ر-� ا�����رة ا�������� 


"���!  ��دن  ا�$"�����وا=&����رار  ا>���ن  "��0وا$��ب �ا� �;*��دو����ذر  
ط��راً  0��"  �"��دول ا�وا$���

، و��8ر ����?�� ا���ر�� ا������� و���دد &�?� ا���<�  #ر����ا�ودول ا���رن  ا>��روا���ر 

ل �ن �"�د�د �ن ا����<! وا��و���ت �� ا���ر� و$د 
"��� ��د ا=����ء �ن درا& ھذا ا��و8وع

��  ـ: أھ�

ً 
  ـ: ا������ـ  أو

م �*��ن ��ر��ف  ١٩٥٨ ����ما�����ر  > ������ن ا���$�2 ����ف ) ١٥(�ص ا���دة  �*��, .١

�����ون ا�����ر ����م  ا�����دة ا>��م��ن ا���$�2 ) ١٠١(ا���ر� ، و�ص ا���دة  ا��ر��

أي ���ن ا=����2$���ن ���ر���ف ����دد �"�ر���� ا���ر��� ، وا-���2ت  ���;تم ، #"��م  ١٩٨٢

  .ا��� ��د �ن $��ل ا��ر�� ا���ر�  ا> ��ل-?ھ�� �&رد 

������ون  ا������دة ���ما>م ، وا����$�2  ١٩٥٨ا������ر �����م  > �����$���رت ا����$�2 �����ف  .٢

���ر ا��*�رو  ا����  ا> ���لم ، و��ف ا��ر��� ا���ر��  "�0  ١٩٨٢ا����ر ���م 

 �
��8% �&����دة أي دو��� ، و���������  ا>����-نر ، و#��� �ا����� أ ������ر�-��ب #��� = �ا����

� ا�����ه  ا��و�ودة ا�&2نا��ر�� ا��� �ر�-ب 8د  أ ��لا&���دت -"��ھ�� # ا�$"����

0"  ،    .ا��ر�� ��دث #� ھذه ا����ه أ ��ل��ظم  إنا�ر�م �ن  �"دو�

ا��ر����ر�ف  إن .٣  %��$ �� ا���$��2# �8د  ���ر  ا��*�رو  ا��و��� ا> ���لا���ر�

 ����� م ، ��&م �����و��� وا�*��ول ، ���ث  ٢٠٠٥، م ١٩٨٨&?� ا��?� ا���ر�

�ر��� ، -���� �*���ل �����رض ����� ا�&��2ن ا�� أن�*���ل �����% ���ور ا= ���داء ا����� ��-��ن 

  ف?
�ر-����� �8د ا�&���2 ذا���� ، وھ�ذا  "�0  أوا= �داء ا�ذي ��وم �, ط��$م ا�&���2

 ا>��م، وا��$�2 م  ١٩٥٨ا����ر ���م  > �����ر�ف ا��ر�� ا�وارد #� ا��$�2 ���ف 

��ر���ف  إن أ
��رىھ��ذا ���ن ������ ، و���ن ������  م ������١٩٨٢ون ا������ر �����م  ا������دة

 ��8د &��?�  ا> ����ل �ا����2$�����ر��� ا���وارد #��� ا��ر���� ا�������ر ا��*��رو  ا��و�

 ، ا����ر -��  أ ����ن ا����� ا��-��� ، ��ث �م ���دھ� ���ط�  أو&%ا��?� ا���ر�

������ون ا������ر �����م  �دةـــ��ـا��� وا>���مم ،  ١٩٥٨ا�����ل #��� ا����$�2 �����ف �����م  ھ��و



 ا������
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ا�
�ر�  أوا����ر  أ ��� إ�0 "0 ا�&2ن ا����رة �� ��%  %��� �*�ل وإ���م ،  ١٩٨٢

�� ، و�و و$% ذ�ك #� ���ه ���8 �&��دة ا�دو�  إ$"����
.  

���ر���م ا
���?ف #� .٤  إن�����2ون  "��0  أ����م إ=�ء ا������ون ���ول ��ر���ف ا��ر���� ا���ر���

�، و$��د ا&����ر ا����رف  ا������<� ا��ر���� ا���ر��� �ر���� ���ن ���را<م ا������ون ا���دو�

ھ�ذا ا�����ون ��و��ب ا�����ب  ��د  ��-��مو#���  ��ظ�وراً   ��?ً  �ا ���رھ� "0  وا���8ء

  .و$و , 

ا�����و��  ا�ط��رم ، = ��زال �*�-ل  ����١٩٨٢م  ا�����ر����ون  ا����دة ا>�م ا��2$� إن .٥

ا��ر�� ا���ر� ، و-ذ�ك �*-ل ا���$�2  أ ��ل���"ق ��-�#�  إ�راءاتا�ذي ��-م أي 

 ا��?� ا���ر�?& �  إ���,��د ���-�ن ا=&� أ&�&��) م  ١٩٨٨ا���$�2 رو��� ����م ( ��#

 ��ض ا�Q6رات �م  ����١٩٨٢ون ا����ر ����م  ا����دة ا>�م#� ا��$�2  ا��و�ودة�وا�

�8$<��ً �?�� ا��را��  ��Rراءات، #��� ���"ق  .  

٦.   �ور ا= ��داء  "�0 ا��ن و&�? ى-�Rدا��ر�� ا���ر�  ا�&?���ر�ت ا�*ر���

   .وا����"-�ت #� ا����ر  وا>رواحا��?�

 $�ل ا���?د ، ھذا �ن ��ث ) ٣٠٠٠(�ن  أ-6ر إ���0ر�V ا��ر�� ا���ر� ��ود  إن .٧�&

 ، ���ن  >-��6ر���ره  أول ا&���
دام ا&��م ا��ر���� إ���0ا��&���� #����ود  أ����و���ود ا��ر����

 $�ل ا���?د ) ١٤٠(�&.  

٨.  ا���ر� ا��ر����وم �ر��  )# ����*  أ&�&���ن "�0 ر-���ن ) � ذ�ك *�ن أي �ر���

 ا��دو�� ر-���ً ا�����<� وا��ر-ن ا�����وي ، و���8ف *�راح ا�����ون  ا���ديوھ�� ا�ر-ن 

��6��6 ً ن ���ھ��و ا���ذي �����ز �ر���� ا��ر����  ا>
���روھ��و ا���ر-ن ا���دو�� ، و����ذا ا���ر-ن  �

 �� و�ف ا��ر�� ا����<� ا�دو���"  �  .��رھ� �ن ا��را<م ا�وط�� و�28


ذ .٩;�  ا��د�د �ن ا��ور وا�������2ت ، #��د �و��ف ا��ر��� ا���ر��  ا���ر�ا��ر��

وا��وا �ث ، و$�د  ا>ھ�داف "�0  وا&ط ا��&�
د� ، و$د ����ف ����ءٍ  "0 �وع ا� ���ءٍ 

  . "0 ��م ا= �داء و
طور�,  ���ف ���ءٍ 

 �"دول ا&����داً  م ���ءٍ ا��ر�� ا���ر� ��ر إن .١٠�"
 ا�$"���� ���دأ إ��0  "0 ا��وا��ن ا�دا

 $��ون ا���و��ت ، -��  و��دأ��
*��� ا����ون  إ�#  "�0  ا�دو�� ����ءٍ ا����<� ��ر�

  .وا=��2$��ت ا�دو��  ا> راف

ا���ر��ا���� ��-�م ���ر�م ا��ر���  ا����دئ�د �ن دھ��ك ا�� إن .١١  ���
��� ���دأ *�� ،

� �ر�  و��دأ،  ا��ريء$��ون ا���و��ت ، و���� ا��رور #   .ا����ر  أ ���ا��?�



 ا������

 

١٣٨

ا���ر�� ���وم ���8ط &�2ن ا��ر���  أنا��ق �-�ل دو��  ا�دو��ا����ون ا����<�  أ ط0 .١٢

 �#����م  �"��  أنا����ر ، و#� أي �-�ن آ
ر ��% 
�رج و=�� أي دو�� ،  "�0  أ ��


و� �ذ�ك  أوا��8ط �   .ا���ض �ن $�ل &2ن ر&��

 ار�- أو ��8طت &�2 إذا .١٣�ا����ررات ���ر  إن�ب ا��ر�� ا���ر� و����ن ط�<رة �*�

ا�����  وا>��8رار-�#��� ، ������ل ا�دو��� ا����� $����ت ���"��� ا����8ط �&��ؤو�� ا�
&���<ر 

   .ا�ط�<رة  أو���ت ���&��2

 ا������ق #�� ��را<م ا��ر��� ا���ر�� �"�دول ا����  ا����<� ا����ون أ ط0 .١٤��� �ا�دو�

�  إ��راءات��ص  "�, $وا����� �ن  �� $��ت ��8ط &2ن ا��ر�� ، و�ط�ق -ل دو��#

  .ھذا ا��دد 

� ا��دول ا���� $���ت ���8ط ا��را���  ا����<�ا����ون  أ��ط .١٥�# ا�دو�� ������-م ا�وط���

 ا��ظر و�و$�% ا����ب ط���ً ���  ��  . ا����<���وا���

١٦.  %8
ا���ر�ر�� ا��= �  ، 
���ص ا���-� ا����<� ا�دو��=����&ت �ن ���ن  >�

� �ظ�م ا���-� ا# ��  .��را<م ا����وص  "�

ا��ر�� أ ��ل
ل ا�-��ر ��ن ا "0 ا�ر�م �ن ا��د .١٧  و�ر���  ا�رھ��ب وأ ���لا���ر�

 "��0  �*��-ل ا ���داءٍ  ا����را<ما�����ري �و���ف ھ��ذه  ا�رھ���ب وأ#����لا�ط���<رات  
ط��ف

����ن  ا��د����دھ�����ك ا
�?#����ت #����  إن إ=،  وا>#���راد&���2ن وا�ط����<رات وا����"-����ت �ا

  .ا�
��<ص 

   ـ:ـ ا��و���ت  ����� ً

 ���"
، و��� ��&���ه ��ن �Q6رات  ���<!�ن  إ��,#� 8وء درا&��� ��ذا ا��و8وع ، و�� 

���� �*��-ل  ���م ، �ط��رح  وإ���راءات�ر���ف ا��ر���� ا���ر��� �و�*��-?ت $��و���� ���"��ق ���#�-�

   ـ: أھ���، وا��� �ن  #�<دة= �
"و �ن  إ�����ض ا��و���ت ا��� �رى 

���ن ) ١٠١(ا���ذي ���8���, ا�����دة  ا���ر���ا��ظ��ر #��� ��ر���ف ا��ر����  إ ���دة��8رورة  .١

م ، ���� ��8�ن �و&��% �ط��ق ا�*�روط  ١٩٨٢ن ا�����ر ����م و���� ا����دة ا>�م ا��$�2

 أ ���ل�"�, �*��ل -�ذ�ك �����م ھذه ا��ر�� ، و��� � ا���دةوا�8وا�ط ا��� �ط"���� ھذه 

��% $وا �د  ����*�0�-�#�����  ���راءاتو�8% ��ظ��م  ا�&طو ا��&"� 8د ا�&�2ن ، ��%


�و����ً ا������<� ا������ون  ، �ا���دول ا�&����"� و&��?����  &����دةا����رام  ����دأ ا���دو�

 أ ���لـ� ار�-��ب :�-ون ��ر�ف ا��ر�� ا���ر�� ھ�و  أن، و "0 ھذا ���رح  �ا�$"��

 ا��?��� ����رض ا���ن و&��?� �-��ون ���ن *������ أن ا=*���راك #�����  أو����ر �*��رو 

 ��2& 
طر ، �وا&ط"� ا����ه  أوا����ر  أ ���ط�<رة  "0 &��2 ا
رى #�  أوا���ر�



 ا������

 

١٣٩

�ا������% ا��دو� ة����� ��&�� د ���إ� ا>��نس �"دول ا��� �رى ��" �ا�$"��  ��#�-��

�� ��ن  ون ��ر��ً ا�دو�� ، وان = �- ا����<� ، �% �را �ة �-م ا����ون ا> ��لھذه �

��� 
طر  ا���ر��ن و&?� ا��?� أض �رّ ���� � $�ل دو�"�.  

م ،  ١٩٨٢ا�����ر ����م  �����ون ا�����دة ا>��م ا�#��$�2�  ا>طراف8رورة ���2ذ ا�دول  .٢

ا�������� ��و����ب ھ������ن م ، �-���ل ا��ز������١٩٨٨م  ا���ر����&���?� ا��?����  وا�����$�2

   .ا=��2$���ن

ا���ر��&?� ا��?� ��وم ا�دول ا��� �م ���دق ��د  "0 ا��$�2  أن .٣  ���������د�ق  "�

 ا��Q6رات  إ���, ��د�&ا=$��و�� �-�ل ، ��-ن  إط�ر��6", �ن  أن، �ظرا ��� ��-ن �"�-��

#����  م ، 
�و���ً  ����١٩٨٢م  ا�����دة ا>��م ا��2$��د #�� ا����ور ا��و��و وا���و

 ا��را�� �R�  ً��>�8$راءات���"ق ��?� .  

�� ا�دول ذات ا��"  ���% ا�دول ، $��م8رورة  .٤�# ���"-�*�� $  ا�&�وا�ل �ا��ر������

ا���ف #� ا�����ر #�� $وا������  أ ��لا��ر�� و��رھ� �ن  أ ��لا��و���� ، ���ر�م 

&� � ، و8رورة ا����ون �*-ل ا����� �6�ر #�"
 ;ا�دا�ا��را�� ا�ذ�ن ���م  ���-�

�م ، و-ذ�ك ا����ون #��� ���"ق  ا���ض�"   .�ن ����م  إدا��,�ن ��6ت  ����$�

٥.   ا��ر����"-��*�� ا�&��طو ا��&��"�  وأ ����لو���وب ا������ون ����ن -��ل ا���دول ذات ا����"

 ، وا�دو� ا�&���"� ، ودو�� ا���&�� ، و��رھ�� ��ن ا��دول  ا�����ء-دو� ا��"م ، ودو�

  وإ���راءا�و=���  �����6Rتھ��ذه ا����را<م ، وذ���ك #����� ���"��ق  ��ظ��را����� �-��ون ����� و=���

 ا>*�
�صا����-م ، وذ�ك �ن ا�ل ���$�� ھ�ؤ=ء  إ��0�م  ا��*��, وإ���ا�������ت ، 

�  ا��دا��ر�ن  اً �ن ا����ب ، �� ���ر ذ�ك وا�د إ#?��مو دم # �� ھذه  إط�را���#�-�

  .ا�ظ�ھرة 

ا�&�طو ا��&��"� ��8د  أ ����ل�-��ون ��دا��ر �-�#��� ا��ر���� ، و��رھ�� ���ن  أن�8رورة  .٦


�و���ً  ا>و$��ت#� -ل *� �، ��� ا�&2ن ، � ���دأ ��% $وا �د ا�����ون ا�����<� ا��دو�

 ���ا�$"��ا��رام &��دة ا�دول ا�&��"� و&?��  %� ا����ون  $وا د، وان �-ون ��&��

 �  . ا��&���ا�دو�


ط��وات ا�������  ا>���ن��8رورة ا�
���ذ ��"��س  .٧ �  ��*���ءا���دو�����
  دو�������-��

����-م ���ض ا��دول  أ���م ا��را������-��  إ��راءات، وذ�ك =ن  ا��را�� ����-�

��� �وا��, ھذه  �ن �-ون ذات ا6ر #� ل ، �ظراً  ا���دودةا���د� وا���2  ا��-���تذات 

 إ����راءات أوا����-�����ت ����ن �����و��ت ���"���ق �����8�� ���������ون وا����ب ا��ط�����ق ، 

ا����� = ����م  تا����راءا��&����دام ا�*���ود و��رھ��� ���ن  أو،  �دھ���ا����-��� و ��دم �و�



 ا������

 

١٤٠

 ، ��-�� إ�*�ء�� �و �م �# ا���و��تا�, ��-ن ا��Q"ب  "0 ھذه  إ=����ورة ا��ط"و� 

 ��
   ?عط�^8دو�����ذه ا���.  

�  أوا=ھ���م ���دور ا�ذي ���وم ��, ��رس ا���دود  .٨�# �2"�
��رس ا�&���ل #�� ا��دول ا��

 ةزأ���ون و��6ق ��ن �د ���وو�� ةو�8رور،  ا���ر��ا��ر���  أ ��ل���� ا�&2ن �ن 

  �� ������ون  أداء �ن ا�ل ا��?�� وا�*ر-�ت�رس ا�&وا�ل وا����ت ا��-و������

   .و#����

��د �ن  �"���ت  أن *��,=ن ذ�ك �ن  وا��وا�4 ا>ر�2ا�&�طرة  "0  إ�-�م8رورة  .٩

 ا���ر�ا��ر�� .  

ا���ر�����ر���� ا��ر����  ا� ��?م��8رورة اھ�����م و&���<ل  .١٠ ?��
ر-���ز  "��0 ا�� ل���ن 

  .و�دا �����  ا��د�رةوآ�6رھ�  ا�ظ�ھرة
طورة ھذه 

١١.  ا=-���2ءدون   ا���ر���ر��� ا��ر���  أ&��ب�ر-�ز ���% ا�دول  "0 �����  أھ��

 ����#�-��.  

� و#� ل #� �- أن8رورة  .١٢"�  � ا��ر��� ا���ر�� وذ��ك �-ون ھ��ك ��د  ر���#�


 ا�����طق إ��0  ���� -�2ءة ر�� ذات  $وات ��ر� إر&�لول  �د ا=��2$��ت ، ?�ن 

 ���# 0*2�� �ا��ر�� ا��ر�� �ن ا�&وا�ل ا��ر��� وذ��ك ������ ا�&�2ن ا����رة  ھذها��

� ھذه ا��#� ا���ر��ه وا��د �ن �ر�� ا��ر�� . 

� ا��راق  .١٣# م �88رورة إ���د ��� ا�ن و&?� ا���رات ا��?�� و�-�#� ا��ر��

��
 ا>��زة ا��#�-  ا�رھ�ب وا��ر�� ا���ر���#�-��  �ذ�ك و���� ا��وة ا���ر�


�2ر ا�&�وا�ل وا�����ه  ، ا�*ر- ا���� ��وا�4 ا��راق ، $���دة ا���وة ا���ر�� ، �د�ر��

 ا�ر$�� ا��"�� #� ���#ظ ا���رة ، ��� ،  ، $��دة $وات �رس ا���ط� ا�را���"
ا�دا

���رك ا���ط�� ا���و��� ، $���دة $�وات -، �د�ر�� $وة ����� وزارة ا����ل #�� ا����رة 

 0  ������ *رط ���#ظ ا���رة و$��دة ا���دة ا���ر��"  
ذ ھذه ا���وات ا��*��ر-;��

 �"��راق ، ��"
 أ ��ل $ر�� $د ���ل #� ا����ه ا�$"���� أو ا�دا�< ا���دي �����2

ر = &����� #��� ا>���زاء و-��ذ�ك ا������ون ���% ا���دول ا������ورة ا��ط"��  "��0 �����ه ا�����

 .ا��*�ر- أو أ ��� ا����ر 

 
  
 



Abstract A

Abstract 

The phenomenon of maritime piracy of the most 

dangerous criminal phenomena that threaten the interests of the 

entire international community, have spread this phenomenon 

and expanded in the Gulf of Aden and the south-west of the 

Indian Ocean off the Somali coast, also arrived to passing ships 

off the coast of Kenya and the shores of Tanzania, Madagascar, 

and then spread to the east until they reached the coast Oman in 

the Arabian Sea and the Gulf of Aden and the Strait of Bab el 

Mandeb, has become a threatening international trade movement 

a serious threat and warning Bookhm consequences for regional 

security and stability of the countries on the Gulf of Aden and 

the Red Sea and the Horn of Africa, and detrimental to maritime 

navigation world and threaten the safety of the marine 

environment. 

If the legal regime of the sea year spends not subject to 

this sea of any national law, it means that leaves the sea year the 

scene of the crime and disorder, and when that does not make 

sense for the purpose for which decides the principle of freedom 

of the seas goal in the consolidation of peace and security for 

those crosses, and what was piracy international naval maritime 

crime, States have been engaged to fight even become maritime 

piracy a criminal offense according to the domestic laws of the 

States, has also become a criminal in international criminal law 

based on international norms and conventions. 



Abstract B

The theater has seen international events to commit 

numerous crimes, maritime piracy, due to the growing impact 

and implications, became piracy was a crime against the 

international system, and the vital interests of the people, and 

the safety and security of the rights and fundamental freedoms 

of individuals. 

The problem with the study of the crime of piracy in the 

fact that the subject needs to identify and define clear and 

obvious, and despite the fact that this crime old grandfather, but 

the jurisprudence of international criminal did not put a specific 

definition, as well as the case came international conventions 

vague and not entirely clear in defining the concept of maritime 

piracy, Perhaps the reason for this is due to the overlap of the 

crime of crimes similar in other international elements, effects 

and results. 

 

 



أ ا�����

  ا�����

  

ا����� �����دد  ا��را����ظ���ھرة ا��ر���� ا���ر��� ���ن ا
ط��ر ا�ظ��واھر 

 ����
 ����د ا��%رت ھذه ا�ظ�ھرة وا�!  �ط����  ، '�����) ا�����  ا�دو�� (

 إ�/.دن و��وب -رب ا����ط ا���دي ���� ا�!وا�ل ا��و���� ، )�� و��ت 

 إ��/، �5م ا���دت  �د-%��رو�� ا�!وا�ل ا�)��� و%واط3 ��زا��� �ا�!1ن ا���رة �

� .�دن و���7ق ���
��� ���ر ا��8رب و ا�%رق ��/ و���ت ا�!�وا�ل ا�8�����

و���ذر  
ط��راً  ���دد �ر)� ا�����رة ا���8��� ��د��داً  أ����ت��ب ا���دب ، و�د 

��و
وا�ب �8 /�� .�دن  ا������وا>!��رار  ا;�ن .���
 /��. �دول ا�وا��8�

، و�7ر ����=� ا���ر� ا���8�� و���دد  �ا��ر��ودول ا��رن  ا;��روا���ر 

 ا���< ا���ر��=! .  

 ;يھ�ذا ا����ر   �
�7 ���>)�ن ا��ظ�م ا����و�� ����ر ا��8م ����7  وإذا

�����س �����8/ ذ����ك ������رك ا������ر ا�����8م �!���ر�� ً ������را<م  أن������ون وط����� ، 

����ر ، و.�د ذاك > ��8/ ��Bرض ا�ذي �ن ا��' ��رر ���دأ �ر�� ا� وا�1و7/

وا�!�=م ���ن ��8رھ�� ، و���� )���ت ا��ر��� ا���ر��  ا;��نا����5ل �� �وط��د 

�/ ���ر���. ��ن ا�دول ظ�ت .�)1 ، ��/ ����ت �ر���  ��ر�� ��ر� دو��

���دول ، )���� � ����
 أ�����تا��ر���� ا���ر��� ��ر��� �����ءاَ .���/ ا����وا��ن ا�دا

�� ا����ون  وا>��1���ت ا�دو�� ا;.راف���ءاً .�/ ا�دو��  ا����<���ر� . 

ا�دو���� ار�)���ب ا�8د���د ���ن ���را<م ا��ر����  ا;���داثو���د %���د �!��رح 

ا��ر���� ����5ل �ر����  أ�����ت�����8ظم آ�5رھ��� و���دا.����� ،  ا���ر��� ، و�ظ��راً 

���7د ا��ظ����م ا����دو�� ، و�������( ا�%���8وب ا���و���� ، وا����ن و!���=� و�����وق 

  . ا;!�!� ا;�رادو�ر��ت 

  

  



ب ا�����

���� )��ون ا��و��7وع �)���ن �%��و  درا!�� �ر���� ا��ر���� ا���ر����(

  إن��د�د و�8ر�ف وا7( و��� ، و���ر-م �ن  إ�/����ج ��ھذه ا��ر��� �و-

ا��1' ا����<� ا�دو�� �م ��7  ���� �8ر���1 ���ددا ، و)�ذا ا����ل  إن إ>�� ا��دم ، 

�� ��د��د ���1وم ا��ر �����  و-�ر وا�7����  ��ءت ا>��1���ت ا�دو�����

  أ
�رىا���ر� ، و�8ل ا�!�ب �� ذ�ك �8ود ��دا
ل ھذه ا��ر��� ���را<م دو���

  .وا����<�  وا�5Lر�� ا����8ر  ��%��'

  



  	�� و�����

ا����� هللا �������� و������� ا�������د ������� وا
	����ن ����� 

���0 و�0/.-� 
���م ھ*ه ا�����) ، &�� ا%�$ ���#��� وا�"!��ء 

ا��#���ف  )����� ������ ���اي(إ���� أ�����ذي ا�����3 ا���2&�0ر 

��� ھ*ه ا�����) ا�*ي �< =�> ��; ����� وو:�� ا�"�.9 و&��ن 

 ا���0����Fت ا������;  /����; �����رزٌ  ��������B.C0 وآرا@���� دورٌ .�*����

 �=GHا� ���#��� �C0�0!; أن أ��= Iو ، Jل ا���L% ;!�BCوا

*�����&�.��) ا��-��0ق ���N�C) ا�!���B=9 وا%��$ B!��N<  ةإ���� &�/��) أ

 ز���� ا����(وا��2&�0رة  )ا��� ����� ���ز(���*&� ا��2&�0رة 

��� أن )Cو G� وأد�0 هللا % ��B=GH= اء &��� أ�-�2مG�C �.

������ذ ا�����3 إ����  ����#��Pق(ا�ا ��� !��"ا���*ي و:��Q إ����  )

 �N ا	��ج إ�.� & ;/ ;���C
&���ل ا�2را��) ، و%����N د���@; 

./0����S  إ����ج ;/ ;�N >ھ������2; و 9N وا�!�Hح إ�� &

 U32 ا����; ا���0اBHھ*ا ا�.  

#���  وهللا ا 

  

 ا &��% 



٣٣  ل ا���� ا�و

  

  ا�ولا���ل 

 	
  و�ورھ�  	ا���ر��ھ�	 �ر�	 ا��ر�
  


	ر ا��ر��� �
و� 
�زال ا����ور  أ��دم�ر�� دو��� ��ذ 	�ر���  �ا�	�ر� �ا���و�� أو

�	��  �ا�	�ر�ا��ر��� ���

��ب و طف وا�
��ز ��ر  �'& ا	"ط �ورھ� �ن �#ب و"�ب وا

ر���� ا������2 '��& ا�	����ر،  و���� � �	��دأ*���0   ط���راً  داءٍ ا*
���(��روع ��"��+ن و���ن *��#��� 
(��)ل 

، ���ذ�ك ا�
#��د ا�+����  �ا�	�ر����������2  وا����3ن ا���3ن���ن  
��و'�ر  ا��	��دأ�"��
�ز�� ، ا�
��رام ھ��ذا 

���ول �����8ء  إ�0'& ���و�� ��� ��و�ول  �ا�	�ر���ذ و�ت 	��د '& 
�ر�ف ا��ر���  ���5&ا�

  .أو ا��د ��#�*�0 ھذه ا�ظ�ھرة ا� ط�رة 

 �� ا3ول?2?��� �	����ث ، �
���دى '��&  إ���0 ا�+���ل�"��م ھ��ذا � نأ ر
>�����او	����ء *�������� 

،  �ا�	�ر���، و'��& ا�?����& "���
��ول ���ور �ر����� ا��ر�����  �ا�	�ر����
�ر���ف �ر����� ا��ر����� 

 #�و��� �(��	# �ا�	�ر��ا�(	� وا� 
2ف ، 	�ن �ر��� ا��ر���  3و��ا�?��ث  ثا��	�و� �ص 


& )�� ، �ن �را5م <�:   

  

  ا�ول�ث �ا�

  	ا���ر��ر�	 ا��ر�
	  ��ر�ف


�راً  ��ن ا�ظ�واھر ا�
�& ط����� (�)�ت 
#د��داً  ة
��د وا��د �ا�	�ر�� �ا��ر����� )��ت �"� 

ا��
���& *�0 �ر�� ا����2 ، و"��2 ا�
��رة  
>?�رھ�ا���
�A ا�دو�& وا"
�راره �ن وا�A  �3ن

�د ��ھ�� ھذه 
�د إ�0و�ل م ، '�ن ا�
��ا���و�� �ول ا�� �ا�	�ر�ا�دو��� *	ر ا��د�د �ن ا���رات 

 إ��#�ا�#��� ا�
& "�0  ا3و�و��تا�8وا	ط ا�2ز�� �����#� ��د وا�دا �ن  0ا��ر��� وا�و�وف *�

 ���وا�#� ا�+�*��� وا��Cراءات ����Bتاو'�& 
�د��د ا�
�دا	�ر  ، أ��2ً  و��د�?�ً  ا���
�A ا�دو�& �د���ً 

  .ا�����5ن *��#�  ����	�ھذه ا�ظ�ھرة و

�دي ��2
��ه ا�
� ا3ول� �ص  ،'& �ط�	�ن  �ا�	�ر��ر��� ا��ر��� �دد 
�ر�ف 
"�و


��ول '& ا��ط�ب ا�?��& ا�
��ھ��ت ا��د�?�� '�& 
�ر��ف ا��ر���� ،و �ا�	�ر� �ا��ر���
�ر�ف �


& و)�� ا�	�ر�� <�:  

  

  

  



٣٤  ل ا���� ا�و

  

  ا�ولا�ط�ب 

  ا ���ه ا�����دي �� ��ر�ف ا��ر�
	 ا���ر�	

2
��ه ا�
���دي ��ر� ��
� ا��دو�& ــــــ�
�ر�ف ا��ر��� ا�	�ر�� '& ا�+� أو�ً ض '& درا"

  ـ: ا�
����ن�ن ـــ، ?م �	�ث �+#و�#� '& ا�
+����ت ا�دو��� '& ا�+ر*

  ا�ولا��رع 

 ��  ��ا�دو ا���"��ر�ف ا��ر�
	 ا���ر�	 


2ف و�#���ت �ظ��ر '�#���ء ا������ون  �ا�	�ر�������د 
���ددت 
�ر�+���ت �ر����� ا��ر�����  ���	


��رف ا��ر���� 
�ك ا�ظ�ھرة وا�����ر ا��)و��� ��ر���� ا��ر���� ا�	�ر��� ،  ا�دو�& '& 
�د�د

 أ(��رت، '��د  ا�	���ر  2ل 
���#م و
��ر
#م *	�ر �2*
داءا�
�رض  أ*��ل*�0  ��د��� �ا�	�ر�

، ا���0 ان ھ��ذا ا��+��ظ ا*����& ا����ل ، ?��م 
��م  )١( )ا������م ا�و"���ط ( �?��ل  ا��ر	���� ا������G�����م 

 ا��ر���ن ھ�و ��ص ا�	��ر ، و���A إن إ��0 ا���G ا��ر	�� ، وا���ط�I �(�ر 
�ر�	� وا��ل ا�0 


��ل )������ ،  ا�"���طو *����0 ا�"���+ن و
����رف ا��ر������ *����0 ا�#���� �را������ ،  :ا��ر�����ن ���"
و

)PIRACY ( ا��)��ز�� �Gھ�  ��د���'& ا�����ب �ر��� : *�0 ا��ر��� و�(
ا�( ص ا�ذي �ر

    ي ��وم 	��"�ب وا��#ب '& ا�	��را�( ص ا�ذ أوا��ر��� 	وا"ط� ا�"+ن ، 

���را5م ����ر �(��رو*� ���ن  أ*����& ا�	����رھ��& ���� ����وم 	��� ا3'��راد '��& : وا��ر����� ا���ط��2 


���ق �8د ا3( �ص أو ا�3وال ا��"
#د'�  ��و�#و����   ��� ������5ن 	#�   

ً و'& ھذا ا�"��ق "وف ��رض ���	 
�ر�ف ا��ر���  �� � و)�� �ا�	�ر��ن ���و�ت ا�+�

 &
<�:  

  ـ: �*��وا��� ��(ل ��  	ا���ر���ر���ت ��'�ء ا���
ون ا�دو�� ا��رب ���ر�
	 :  أو ً 

 �'& ا�	�ر دون و)��� ا3*��لھذه  إ
��نا	
داء  أو إ)راه أ*��ل إ
��نا��ر��� *	�رة *ن  إن(ـ ١

  �رج �ط�ق ا 
��ص*�0 ا�"+ن  )ا���ر���  (�ن  2ل ا*
راض و"�طرة "+��� �(رو*� ، 

 �١( ) �
�د��أي دو�( .  


�?ل '&  �ا�	�ر�*���ر �ر��� ا��ر���  إن�ر�ف 
��2ظ *�0 ھذا ا�
 :  

  . ا3( �ص مأ"واء )��ت �و�#� ����ل  اC)راه أ*��لأ ـ 

  

  

                                                 
  . ١٣٢، ص ��١٩٧٠(>ة ا����رف 	�C")�در�� ، ) ���ون ا�"2م (���د ط��ت ا����G& ، ا�3)�م ا����� '& ���ون ا�3م  )١(



٣٥  ل ا���� ا�و


�A '& ا����ه  '���را5م،  ا*��& ا�	��ر'&  ا3*��ل
ر
)ب ھذه  أنب ـ ��ب  &
�دو��  ا������Cا�

ا�
�& و���ت '��&  ا�دو����
�د ل '�& ا 
���ص  وإ�����	������0 ا��د��ق ،  ��� � 
��د �ر���� 	�ر����


�ظم  ا���������Cھ#�  &
  . ا�����	� *��#�  )�+��، وھ& ا�

���� ����ره ا�����ون ا��دو�& ، "��واء  ا3*���ل
)�ون ھ��ذه  أ��(�رو*� ، أي  	و)�����
)�ون  إ�ج ـ 

�  ا3*��لھذه  �>
&	�����س ��ن 
  . )١( 	�	�(ر
#� أ�ر��ن  مأ	ذا

ا�����ف ����ر  أ*����ل'��& ا�	���ر ا������& ���ن  ا3'��رادھ��& ���� ����وم 	���  �ا�	�ر���ا��ر�����  إنـ�� ٢

  .)٢(������5ن 	#�  ��� ��+��
���ق  ا��"
#د'�،  ا�3وال أو ا3( �صا��و�#� 8د  ا��(رو*�


 �ص �ن ھذا ا�"�
�ر�ف 
وا'ر ?2?� (روط �
0 ��)ن ا��ول 	و�ود �ر���� �ر���� 

  :ا����و�& ا�"��م ، وھذه ا�(روط ھ& 	�ر�� 	�����0 

 	>*���ل ا3'�رادأ ـ (رط �
��ق 	ط	��� ا���ل وھو�� ا�����5ن 	� ، و�وام ھذا ا�(�رط ����م 	��ض 

  . ا�3وال أو ا3( �ص*�ف ��ر �(رو*� �و�#� 8د 

  .'& ا�	�ر ا����&  ا��(رو*���ر  ا3*��لب ـ (رط �)��& ، �وا�� و�وع 

�Gرض 
����ق � ا��(�رو*���ر  ا3*��لا����G ، 	��ث ��ب و�وع  وأج ـ (رط �
��ق 	��	�*ث 

  . )٣(������5ن 	#�   �����د�� ����� 

 )ا�"��ب ـ ا�"�
�2ء (  ا���دوان أ*���ل)ل *�ل ��ر (ر*& ��ن  ((: ھ&  �ا�	�ر�ـ ا��ر���  ٣

 �	(
� �8د  أوا�	��ر ،  أ*��&'&   ���*�0 ظ#ر "+���  أ( �ص�ر�	�(
 أ(� �ص����و�ون ار

  . )٤()) �+"#� 	��د ا��#ب وا�"�ب ا3 رى8د ا�"+���  أو أ رى��
�)�ت *�0 ظ#ر "+���  أو


��وم 	�� "�+��� '�& : ( ھ&  �ا�	�ر�ا��ر���  إنـ  ٤ I��"� داء
�)�ون  أنا�	���ر دون  أ*���&ا*


��ب �، و�)ون ا�Gرض ��� ا���ول *�0 �) ا�دول�ن  �	ذ�ك �ن ���ب دو� ��ر��ً �"ب 	�

  . )٥()  ا3( �ص أوA5 ا�	�8 أوا�"+ن 

 أو ا3(� �صا����ف �8د  أ*���ل��ن  أ)?�ر أوار
)��ب *��ل : ( ھ�&  �ا�	�ر��ا��ر����  إنـ  ٥

  . )٦()  ا�3وال

                                                 
)١( ، &���Gت ا��'& ���ون  ا�3)�م ���د ط� ����ق ،�ر، )���ون ا�"2م ( ا�3ما�	ا�"� A� ١٣٣ص . 
، ١٩٩٦،  دار ا��ط	و*��ت ا�������� ، اC"�)�در��ا����م ،  ا����ون ا�دو�& أ�ول���د "��& *	د ا����د ،   )٢(

 . ٣٤٠ص 
 . ���٣٤١د "��& *	د ا����د ،  �ر�A "�	ق ، ص  ٣)(
 . ٤٥٥، ص  ١٩٨٦، ، ا���ھرة  ا��د�دة���د ��'ظ ���م ، �	�دئ ا����ون ا�دو�& ا���م ، �ط	�� ا���8#  )٤(
  .٣٢٧ ، ص١٩٧٣، ، دار ا��#�8 ا��ر	�� ، ا���ھرة��'ظ ���م ، �ذ)رات '& ا����ون ا�دو�& ا���م  د���  ٥)(
 .٤٥٥، ص ١٩٨٠،  ا���ھرةدار ا��#�8 ا��ر	�� ،  �	�دئ ا����ون ا�دو�& ا���م، "ر��ن، ���د *	د ا��ز�ز ٦)(



٣٦  ل ا���� ا�و

�ن "+��� ��"�	#� ا� �ص ،  ا*��& ا�	��ر)ل ا*
داء �"�A�� I '&  : (ھ&  �ا�	�ر�ـ ا��ر��� ٦

ا��و���ود�ن  ا3(�� �ص"���ب  أو ط��ف  أو)����ت ��"���
#� ،  أ����ً �"��
#د'� ا�"���ب وا��#��ب ��"��+ن 

ً  ا�3ر�ن أو*��#� ،  ��� ( )١( .  

ا�	��ر و�دھ� ، 	ل  أ*��&�ر�ف ا�� � ���ر ا��ر��� *�0 ��ط�� 
و��2ظ *�0 ھذا ا�

�	 I�"دا��

��A '�& أي ��ط��� ��ن ا�	���ر  أ*��لو�ف ا��ر��� *�0  د &�
ا�*
داء ا��"�I ا�

ا�*
داء ا��"�I ، '&  أ*��لا��ر��� *�0  أ*��ل، ��ر ا�� ���ر  ا����C& �رج �ط�ق ا�	�ر 


��0  أوا�
#د���د 	�"��
 دام ا�����ف  أوا�����ف ا�����دي ،  	>*����ل
���A  أنا��ر����� ��)��ن  إن����ن �

  . )٢( ا��
��ز أوا��#ب  أوا� داع وا�Gش وا��
��ل 	��� ا�"�ب  *��ل	>


م 8د  أ*��ل:( ـ ا��ر��� ا�	�ر�� ھ& ٧
 &
	��Gر ��ق �(�روع  ��والوا3 ا3( �صا���ف ا�

  . )٣( )و"��2 ا����2 ا�	�ر��  	>�نا�	��ر ، و
8ر  أ*��&'& 

 إذا،  ا�"�+���ا�
�رد وا�����ن ا�
& ���وم 	#�� ا����2ون دا �ل  أ*��ل)ل : ( ـ و*دھ� ��رھم  ٨

��#ب ھ�ذه  �داث أي 8رر ،إا�"+��� ا�
& ��ودو�#� �
0 دون  ���وا '& ھد'#م 	��"
�2ء *�0

  . )٤( )ا�"
�2ء *�0 "+ن ا رى  أو ا�"+���


م 8د  أ*��ل
(�ل  (( أ�#�:  و�ؤ)د 	#�ت *	د Xـ  ٩
 &
	��Gر  ا��3وال أو ا3( �صا���ف ا�

  . )٥( )) ا*��& ا�	��روع '& ر�ق �(

� ا������ر ــ
وا'رت '� إذا �ا�	�ر��ن ا�+�� ا���ل �ن �	�ل ا��ر��� ���ب  '& ��ن ��
	رـ  ١٠

��
B٦(: ا(  

  ) .*�ل ��ر �(روع (  ا�Cرا��� ا3*��ل�)ون �ن  أنـ  أ

ً  ا�3ر�ن أو، ا�3وال أو ا3( �ص��طوي *�0 ا"
���ل ا���ف 8د  أنب ـ  ���  .  

  . ( ���  أ�راض أو�
م 	��د 
���ق ���'A  أنج ـ 

  . �'& �)�ن � � A8 �"�ط� أي دو� أي�
م '& ا�	��ر ا������ ،  أند ـ 

 ً��
�) : ��  . 	ا���ر� 	���ر�
 ا���
ب'�ء ا���
ون ا�دو�� ��ر���ت 


 دم ?��� ا�	�ث &
  :  �"�ل ا�	��ث اد��ه 	�ض ا�
�ر�+�ت ا������� ا�

                                                 
 . ٣٣٥*�& ��دق ا	و ھ�ف ،  �ر�A "�	ق ، ص  )١(
 . ١٣ا	و ا� �ر ا��د *ط�� ، �ر�A "�	ق ، ص   ٢)(
  .٢٠٨، ص ١٩٧٩ون ا�دو�& ا���م '& ا�"�م وا��رب،دار ا�+)ر ا��ر	&،ا���ھرة،ا����ا�(�'�& ���د 	(�ر، )٣(
 . ٨٣٣، ص ١٩٨٢،  اC")�در��، ��(>ة ا����رف ،  �"2مط��ت ا����G& ،ا�و"�ط '& ���ون ا���د   )٤(
 ����� ���ف ا��ر	�� ����وم ا����� ، ا�ر��ض، وا�ن ا����2 ا��ر	�� ، �ا�	�ر���5د ، ا��ر��� X  	#�ت *	د )٥(

 .١٧، ص ١٩٩٠
دار ا��#��8 ا��ر	��� ، ،  ٤،ط��2ح ا��د�ن *���ر ، ا�����ون ا��دو�& ا����م ، � را
�ب ، *�5(� ���د "�ط�ن ،  )٦(

 . ٦٢١، ص ١٩٨٧ا���ھرة ، 



٣٧  ل ا���� ا�و

 أ��وال أو أ(� �صا*
�داء *��0 : (  	>�#�� �ا�	�ر��ا��ر��� ) Dupuy(د�	وى  ا�+���ـ ��رف ١

  . )١() �و�د أ��'& أي �)�ن � رج *ن و���  أوا�	��ر ،  أ*��&*�0 �
ن "+��� '& 


��رض ���  أوا�*
داء  أ*��ل: (  	>�#�'��ر'#� ) Ruzie(روزي  أ��ـ ٢
 &�
ا��
��ز ��ر ا��(روع ا�

  . )٢()ا��#ب  أو'& أي �)�ن � � A8 �"��دة ا�دول 	��د ا�"�ب  أو ا�	��ر أ*��&ا�"+ن '& 

 أو"��ر��  )��ل: ( ھ��&  �ا�	�ر���ا��ر�����  إن) Connell( ا��)����زي )و����ل  ����+��ـ�� و���رى ا٣

  . )٣() ���و�� "ر�� 
�A '& ا�	��ر ا������ 

 أوا�*
�داء  أو*���ل ا����ف أ)�ل : (  	>�#�ا��ر��� ا�	�ر�� ) DuPont(�ت 	ووـ و��رف د ٤

 A'����� ق�����

ر
)��ب *���0 ���
ن "��+��� '��& ا�	���ر ا�����م 	�����  &��
 أوا��
����ز ����ر ا��(��روع ا�

  . )٤()�)�"ب  ��� 

���و�� ا���ود *�0  أوا���ود : ( *�ده 
��&  �ا�	�ر�'�ن ا��ر��� )  Dillon(د��ون  أ��ـ  ٥

 أو��دو�� 	��� ار
)�ب ا�"ر��  ا��������Cط��  �رج ا����ه  إ��'&  أو ا������"+��� '& ا�	��ر  إ��


��م	��� ا"
 دام ا��وه C  ٥()�ر��� ا رى  إي أوا�"ر��( .  

)�ل '��ل ���ر : ( ھ�&  �ا�	�ر��ا��ر����  إن، ) Lefebre( ر 	���+� ا�+����ـ و�ن و�#� �ظر  ٦

'�&  ا�3وال أو ا3( �ص8د أو ط�5رة  ��� '& ا�	��ر ا������  أو�(روع �ر
)ب 8د "+��� 

 �#

���ق ���'A  ���  أوا�"+��� ذا ��G	 �#
  . )٦() '& ا�ط�5رة ذا

�	#��� 	��دا'A *���ف ���
م ار
) أ'����ل: ( 	>�#���) Pella(ا�+����� 	���2  �ا�	�ر���ـ و*��رف ا��ر�����  ٧

 أ��)ن، '&  أ�وا�#م�ن ا�ل "�ب  أو،  أ�+"#م ا3( �صا��)�"ب ا� ��� ، وھ& �و�#� 8د 

وا��"��س  ا��3)ن ه	"��2 ھذ اC 2ل ا3'��ل����� ، و�ن (>ن ھذه  �� 
 A8 �"��دة أي دو�

  �#��<	()٧( .  

�Gرض �ا�"�+���  ن
0 ��)ل *�ل �
م *�(  	>�#� :'& 	�ر�س  ـ و*ر'#� ا��)
ب ا�	�ري ا�دو�& ٨

  . )٨() Gرض ار
)�ب أي �ر��� ا رى � أوار
)�ب ا�"ر�� 
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٣٨  ل ا���� ا�و

 أو ا����ف أ*���ل)�ل *��ل ��ن (   	>�#�� �ا�	�ر��ا�دو���� ا��ر����  �ا�	�ر�ـ و*ر'ت ا���ظ�� ٩


�)��ت *��0  أو أ(� �ص8د  أو*
داء �ر
)ب 8د "+��� ا�
#د�د 	�3 أو*
داء ا3 أو�
��ز ا3��


��ص و"��دة ا�دو��  أوو��� ، �
�#� '& ا����ه ا�د � A8 
 � &
  . )١()'& ا����ه ا�

��ول  ا���رب أم ا����3ب ا��دو�& نا�����و)��ن ا �
2ف '�#��ء  أ���	>�� : �رى ا�#واري و

، و��د  ا��دو�& نا�����و�ر���� ��ن ��را5م  إ�#���
+��ون *��0  إ�#م إ�،  �ا�	�ر�
�ر�ف ا��ر��� 

ا����ب *�د  �"
و�بھذا ا����ون  �3)�مو'��  *�2 ��ظوراً  وا���8ء *�0 ا*
	�رھ� +��ا"
�ر ا�

�  . )٢( "واء '& ا�
(ر���ت ا������5 ا�وط��� أم ا�
(ر���ت ا������5 ا�دو���  و�و*

  

�
  ا��رع ا�(�

�� ا ���,��ت ا�دو��	 	ا���ر�ا��ر�
	  ��ر�ف  

�ھو �(روع ا�
+���� ا��ذي  �ا�	�ر��ن *رف ا��ر���  أول)�ن �
��� ھ�ر'��رد ��� أ*د

 ا�	�ر��، '�د *ر'ت ا��ر���  ا�(>ن، وا�ذي "�رت *��� ا�
+����ت ا����2 '& ھذا  ١٩٣٢*�م 


��ص  أ*��ل: (  	>�#� 2� A8 � � ن�(� &' A�
 &

�?ل '&  �دو� 3ي ا����C&ا���ف ا�
، و

ا ذق ھ��
��� أنو�ن ��ر �رض �(روع ، 	(رط   ���ا��#ب ����G  أوا�"�ب  أوا���ف  أ*��ل

٣()���  أوا���ل 	#�وم '& ا�	�ر ( .  


�ر��ف ��ر���� ا��ر����  �د و�د ا�	��ث ان ھ���كو A�8ر"���� �و �،  �ا�	�ر�����و��

ا�	���ر ����م  3*��&ا
+���� ���ف  ��(روع إ*دادھ� أ?��ء
�ك ا�
& ���ت 	#� ���� ا����ون ا�دو�& 

� ا���دة  ١٩٥٨
��8

�ر��ف  أول
+����� ، ��)�ون 	�ذ�ك ��ن ھ�ذه ا�) ١٥(، ذ�ك ا�
�ر�ف ا�ذي 

 ����+
��8� ا
+���� دو��� �#ذا ا���ط�I ، ?م ��ءت 	�د ذ�ك ا

����ون ا�	��ر ���م  ا��
�دة ا�3م

١٩٨٢  �#

�8ن '& ��د
���8 +��ً �
�ر) ١٠١(، 


�ر��ف ا��ذي �� �����
 �#	��)�
� ا����دة )١٥ (

  . )٤( ���١٩٥٨ف ���م  �ا
+����ن 

����

�ر����ف  أو������رض  �2
+�������ت ا�دو������ 	#���ذا ا�����دد �ه ا�
������ديو'���& 
��و������ �2�


��ول 
�ر�+#�� '�& '?�����  أ١٩٥٨���ّا�	���ر ����م  3*���&'�& ا
+����� ����ف  �ا�	�ر��ا��ر��� ��"

���+

&، وذ�ك *�0 ا���و  ����١٩٨٢ون ا�	��ر ���م  ا��
�دة ا�3م �اBا :  

  .م  ١٩٥٨ا����ر ���م  �.����
�ف �� ا���,�	  	ا���ر�ـ �'وم ا��ر�
	  أو 

                                                 
(1) R- Goy, Traite  du nouveau droit de la mer , Bruylant ,2003,p.239. 

 .X١٢ ���د ا�#واري ، �ر�A "�	ق ، ص  *	د  ٢)(
)٣(  Aا��ت ا��و� �(	) :http:// www. law of Libya .com/forum/f27/t8566.html 
  . X١٤ ا��"دي ، �ر�A "�	ق ، ص د *�دل *	 )٤(



٣٩  ل ا���� ا�و


+������ ،  	>�)��م �ا�	�ر��ا��ر���� ، ١٩٥٨ا�	���ر ����م  3*���&ت ا
+���� ����ف ��ظ

  .)١(��#�  ٢٢ـ  ١٤وذ�ك '& ا��واد �ن 


�د �ن �	�ل �ا ا3*��لوا)
+ت 	"رد  �ا�	�ر�	
�ر�ف ��دد ���ر���  
>تِ �م  أ�#� إ� &



�ص *�0 ��) ١٥( ا��ر��� وذ�ك '& ا���دة  &

& ��#� وا�<�   :  

ا���ز ��ر ا����و�& ، وا�"�ب ا�
& ���وم 	�ر
)�	#�� ا�ط���م  أ*��ل أوا���ف  أ*��لأي �ن ( ـ  ١

  : و�و�#�   ��� 3�راضط�5رة  ���  أو  ���ا�ر)�ب *�0 "+���  أو

+��� ذا
#�� '& ا�"� ا�3وال أو ا3( �ص8د  أو�� ط�5رة '& ا�	��ر ا���� أوأ ـ 8د "+��� ا رى 

  . '& ا�ط�5رة ذا
#�  أو

 ا�����C&'& �)�ن ��A  �رج �ط�ق ا� 
��ص  أ�وال أو أ( �ص أوط�5رة  أوب ـ 8د "+��� 

  . � �ن ا�دول دو� 3ي

ا�ط��5رة  أوط��5رة ��A ا����م 	��ن ا�"�+���  أو"�+��� ة أدار'�&  ا 
��ر���ً  ـ أي *�ل ��د ا(�
را)�ً  ٢


��رس ا��ر���  .  

) ١(ا�
& ورد و�+#� '& ا�+�رة  ا3*��ل�ن  3ي ا�
"#�ل *�داً  أوا�
�ر�ض  لأ*��ـ أي �ن  ٣

  . �ن ھذه ا���دة ) ٢( أو


�ن ھ��  إ��#� ا
+���� ���ف �*��& ا�	��ر�ن ) ١٧(و ) ١٦(ا���د
�ن  أ�8'تو�د ���:  


ر
)�ب 	وا"�ط� "�+��� �ر	��� ، ) ١٥(ا��ر��� )�� ��دد
#� ا����دة  أ*��ل (ا ـ  &�
��� "�+ أووا�

  . �#� �ط�5رة �)و��� 
�رد ط���#� و
�)م '& ا�"�طرة * أو�)و��� ، 

ا��ذ�ن �"��طرون  ا3(� �ص)��ن  إذاط��5رات ا��ر����  أوا�ط�5رة ��ن "�+ن  أوـ 
�د ا�"+���  ٢

) ١٥(ا�
�& *�دد
#� ا����دة  ا3*���لا"�
����#� 	���د ار
)��ب *��ل ��ن  إ��0*��#� '��2 �#�د'ون 

*���ل ��� ا�ط�5رة �د ا"
���ت �ر
)�ب أي �ن ھ�ذه ا� أو)��ت ا�"+���  إذاذا
#�  ا���*دةو
�ط	ق 

  .)٢() ا��ذ�	�ن  ا3( �صدا�ت 	���� 
�ت "�طرة 

 ��
�١٩٨٢��
ون ا����ر ���م  ا���دة ا�م�� ا���,�	  	ا���ر��'وم ا��ر�
	  ـ (�.  

ا
+������  إنا�و?���5ق ا�دو����� ا�
��& *����ت 	
�ر���ف �ر����� ا��ر����� ، �وI��8  ءا"��
�را إن


����8ت 
�ر�+���ً  أول، )����ت ١٩٥٨ا�	����ر �����م  3*����&�����ف  &��
�#��ذه  ا�
+������ت ا�دو����� ا�
                                                 


�	ر  �٣٠ت ��ز ا��+��ذ '�& ، ود  ١٩٥٨ا	ر�ل  ٢٩'& ���ف 	
�ر�[  و��تا�	��ر  &3*��ا
+���� ���ف  ١)(	�"
م ، ا�
& *���ت *��0 �(�ر ا�"�2م '�& ا�	�ر  ١٩٤٥*�م  ا��
�دة ا�3م���ف 	�د ���م ھ��5  ا
+����، ��ءت ١٩٦٢

، �١٩٥٧م د  ���� 	(��ن ا�	���ر '�& *�*�0 
طو�ر �وا*د ا����ون ا�دو�& '�8ت �وا*� أ��8وا�	�ر ، و*��ت 
  : م ، وذ�ك 	�8ور ��دو	�ن *ن ?����� و"
�ن دو�� ، ا�ظر  ١٩٥٨'& *�م  ا��ؤ
�رو*�د 

Brownlie, lan( 1990),principles of public international law,(4st edn)Oxford,p. 239 .  
"��	ق، ص  زا*��� ،�ر��A  "�+��ن ����د ا���د: ، ا�ظ�ر ٨٢، ص٤٥٠ات،ا�����د "�"�� ا����ھد ا��
�دة ا�3م
  . X١٤ ���د ا�#واري ، �ر�A "�	ق ، ص  *	د، ٤١


دى ا���وم ا�"��"�� ، *��ن  )٢(�� Aا��ت ا��و� �(	) :www .Omanega .net 



٤٠  ل ا���� ا�و

�����ون  ا��
��دة ا��3م��(�روط وا��8وا	ط ا�2ز��� �����#�� ، ?�م ���ءت ا
+�����  ا��ر��� و
�د�داً 

� �ن �	�ل ) ١٠١(�
)رر '& ��د
#�  ١٩٨٢ا�	��ر ���م 
��8
����ف  ���ا
+���+س ا�
�ر�ف ا�ذي 


()ل �ر��� ا��ر��� ، ��ث ���ت ا����دة  ا3*��ل*ن طر�ق 
�داد  �١٩٥٨��م  &
) ١٠١(ا�

 ����+
ا�	���ر ����م  3*���&��ن ا
+����� ����ف ) ١٥(وا��(�	#� 
���� ��ص ا���دة  ،) ١(�ن ھذه ا�


�� اC*��لأي *�ل �ن  إن ((: *�0 .  ١٩٥٨Bراق ��د �� ))�()ل �ر���  ا��دق ، *���� ان ا��

  .، �١٩٨٥"��  ٥٠*�0 ھذه ا�
+���� 	�����ون ر�م 

3���راض�ر
)��ب  أي *���ل "���	�ً  أوا��
����ز  أو*����ل ا�����ف أأ ـ أي *���ل ����ر �����و�& ���ن  

 أ*����&، و�)��ون �و�#��� '��&   �����ط���5رة  أو  �����ر)���ب "��+���  أو، ���ن �	��ل ط����م   �����

  : ا�	��ر 

0 �
ن  أو��
�)�ت *�0 ظ#ر 
�ك ا�"+���  أو أ( �ص8د  أوط�5رة ا رى  أوـ 8د "+���  ١�*


�ك ا�ط�5رة .  

  . �ت '& �)�ن ��A  �رج و��� أي دو���
�)� أوط�5رة  أو8د "+���  أو أ( �ص8د  ٢


�8+&  ةط��5ر أوب ـ أي *�ل �ن *��ل ا�(
راك ا�طو*& '& 
(��Gل "�+���  A5و���	م ���ا� A��

  .ا��ر���  �ا�ط�5رة �+ أو*�0 
�ك ا�"+��� 

�"#ل *ن  أو) أ ، ب ( ا��ذ)ورة '& ا�+�ر
�ن   ا3*��ل*�ل ��ض *�0 ، ار
)�ب ا�د  ـ أي ج

 �#	�(
  . )*�د ار

 �ا��ر����������م �ر�����  �ا�2ز���و��ن ا"��
�راء ھ��ذا ا�
�ر���ف ��)��ن ا"�
 2ص ا�(��روط 


��'& ا�(روط  إ����#�، وا�
& ��)ن  �ا�	�ر�Bـ : ا  

  : ا�	��ر  أ*��&'& ا���ف ��ر ا��(رو*�  أ*��لار
)�ب /  أو�ً 

 أو ةا�	���ر و'�& ا"�
 دام ا���و أ*���&'�&  إ�را��&'& ار
)�ب '��ل  ا3ول�
�?ل ا�(رط 

ا��#�ب ، ���در  أوا�"��ب  أوا��
���ز  أ*��لأي *�ل ��ر ���و�& �ن  أوا�
#د�د 	�"
 دا�#� ، 

 أ( �صا��و�ود�ن *�0 ظ#رھ� ، و�)ون �و�#� 8د  ا3( �ص�ن  أو  ���*ن ط��م "+��� 

�� 2ا�"+��� *�0 
��Gر  ط "�رھ� و*ر��� ا�� إ�	�ر إن رى ، )�� أ �"+��*�0 ظ#ر  أ�وال أو


	�ر ��ن �	��ل  	^�را�#��ا�"+��� ?�م ا�����م  	��Gدرةا�ر)�ب  إ�زام أوا����م 	"�	#� ،  أوا�	�ر�� ، ��

  .) ٢( ا��ر��� أ*��ل

                                                 
)١(  ����+
  :�ت ا��و�A ، (	)� ا��
ر١٩٨٢ن ا�	��ر ���م ����و ا��
�دة ا�3ما
  org -www.marefandex.php  
، ١٩٧٥،  اC"�)�در��، ��(�>ة ا�����رف،  ا��د��دة أ	���دة���د ط��ت ا����G& ،ا�����ون ا��دو�& ا�	��ري '�&  )٢(

ا�����)م ا�دو���� وا�وط���� و"��وك ا��دول  أ�)��ما��د ا	و ا�و'� ، ا����ون ا�دو�& ��	��ر *��0 �8وء   ،١٨٢ص 
���+
 . ٣٤٨، ص ٢٠٠٦، ة دار ا��#�8 ا��ر	�� ، ا���ھر،  ٢ط، ١٩٨٢ �وا



٤١  ل ا���� ا�و

*��ن  ��ون ا���دو�&ق ا�����وا�����ف 	���"��	� ��ر����� ا��ر����� � � 
���ف �+#و���� '��& �ط��

 إ��0
�ؤدي  أن�"�ر�� ��)�ن  ���5& ا�وط�& ، '�����ف ھ�و )�ل و"���'& �ط�ق ا����ون ا�� ��+#و�

� �(��ل )�ل  إرادة(ل ���' &���
�8د  أو�8د ا�����ة ا����ف  أ'���لا�����& *���� '�& ا����و��� و	��

  . )١(ا���ف ا����وي  أ*��ل أ��8ً ، )�� �(�ل  ا�C"����ا�)را�� 

 *�رضا��را���� '�&  إ��#��ا� �داع ا�
�& �����  أوا��Gش  أ*���ل إ��0"�	� و)ذا ا���ل 	���


	��ر ���ن �	���ل �

(��)ل �ر����� ا��ر����� ، ط������ )����ت ا������G ا��#�����5 ���ن  ا3'����لا�	���ر  &��
ا�

 أو أ���وال	#��� ���ن � ا�"��
�2ء *���0 ��� أوا�"���طرة *���0 ا�"��+���  إ���0ھ��& ا�
و���ل  ا"��
 دا�#�


و��ف *��د ��د ا"�
 دام  أو��زھ��  أوا�"�+��� ، وذ�ك �ن ا�"
�2ء *��0  أ( �ص� � �#
"�ر�

  .)  ٢( "�	#� أو �
"#�ل ا�"�طرة *��# إ���0 
ؤدي �طر 	>ي�
م  أن��)ن  وإ���ا���ف ،  أ'��ل


#دف  3*��ل	���"	�  أ�� &
*��#��  ا�"�+��� و��ن أ*���� إ�0ا��
��ز ، '���& 	#� 
�ك ا�

*�#��  و��ن5ا��"����ن ����م  إ��0 �
��زھ��ا أو� ������ ، *�0 ا�"�ر '& و�# وإ�	�رھ�،  	�C)راه


م �8د ���  أ*���ل أ���
�+�ذ �ط���ب  �ط+�#�� ،  أو	د'A 'د�� ����� ، �
 &�
ا�"��ب وا��#�ب '#�& ا�

 A5�8	 ا�"+��� �ن ����
  . )٣( وأ�وال

 أ*���لا��ر��� أي *�ل �ن  أ*��ل�ن  ١٩٨٢)�� وا*
	رت ا
+���� ���ون ا�	��ر ���م 


���ك ا�"��+���  أوا�ط��و*& '��& 
(���Gل "��+��� ا�(��
راك  ��8+& *���0
 A5و����	م ����ا� A��� أوط���5رة 

ا�ط�5رة �+� ا��ر��� ، و��
	ر ا����ل '�& ھ�ذه ا������ ��ن �	��ل ا�(�
راك '�& ار
)��ب �ر���� 


��A ا��ر���� 	���ء  أنا�ط��5رة ، 	(�رط  أوا��ر��� ، '#و ا(
راك 	���"�*دة '& 
(�Gل ا�"�+��� 


رط  إ�،  ا����3&، و��ط	�ق *��0 ا�(��ر�ك و��ف ا�+�*�ل *��0 ھ�ذه ا��"���*دة �)� �����وم  أنا��

0 *���  أو���دي  إ)�راه	����ل �ن  2ل  ا����م)ره *�0 أ	��(
راك طوا*�� ، '�و �+
����وي ، ا�


وا'ر ا���د ا����5&  مو�ف ا�(
راك ��د)٤( .  

�"#ل *�ن  أو ا�"�	�� ا3'��لأي *�ل ��رض *�0 ار
)�ب ا�د  إنا�
+����  أ�8'ت?م 

ا��"��ھ�� ا�������5  أ*���ل'�&  أ���8ا��ر���� ، و��د ل ذ��ك  أ*���ل*�د ار
)�	#� ھو *�ل ��ن 

ا�����رض  إرادة�ن '��& ا�
���ر�ض 
)��ون  )٥(ا��"���*دة ، وھ��و *)��س ا�
+���ق ،  أو	����
�ر�ض 

                                                 
 . ٤٥١ص ،١٩٩٥، ةا���ھرا��ر	��، ا��#�8ا�+�ر،ا��را5م ا�دو��� و"�ط� ا����ب *��#�،دار  ���د ا�وا�د*	د  )١(
 . �٤٥٢ر�A ا�"�	ق ،ص ا� )٢(
 .  X١٨ ا��"دي ، �ر�A "�	ق ،ص  *�دل *	د٣)(
 . �٢٦٧ر�A "�	ق ، ص  �"��ن *	�د ، ٤)(

��ول��� ��دى (� ص ?�م 
�د*��#� )�& ھو ��ل ')رة ا��ر�: ا�
�ر�ض  ٥)(

����م *��0 ار
)�	#�� ، 	�����  إ��0 

*�0 ار
)��ب �ر���� ، و�+
�رض ا�
+��ق *�رض ��ن ا��د ا�ط�ر'�ن ���د'�  أ)?ر أو إراد
�نھو ا����د : ا�
+�ق 
ر	��� ، ���ود ����ب �"��& ، (�رح ����ون ا���و	��ت ، ا��"�م ا����م ، دار ا��#��8 ا��،  اB ر�	ول �ن ا�طرف 

�2ح ا�د�ن *��ر ، ��د�� �درا"� ا����ون ا�دو�& ا����م ، دار ا��#�8 ا��ر	��� ،  ، ٤٣٥، ص �١٩٨٩ھرة ، ا��
 . ٨٧١، ص ٢٠٠٧ا���ھرة ، 



٤٢  ل ا���� ا�و


����دل ''��& ا�
+���ق ا������5&  أ����، 	��
�+���ذ ا�����5م���ن  ىا���و
ل )�ب ا�+���ــــ��ـ���ول ار
 اCرادات

  . )١(��5& ــــا��

 أو أ(�� �ص��8د  أوط���5رة  أوا�"���ب ��8د "��+���  أوا��
����ز  أوا�����ف  أ*����ل
���A  أن / ?������ً 

  . '& أي �)�ن آ ر � � A8 �و��� أي دو��  أوا�	��ر  أ*��&'&  أ�وال


ط�	ت ا���دة )١٠١ ( ����+
) ١٥(�	�#�� ا����دة  ، و��ن ر�����ون ا�	��� ا��
��دة ا�3م�ن ا

������م �ر����� ا��ر����� ا�	�ر���� ، �
�?��ل '��&  إ���8'��ً  ا�	����ر ، (��رط�ً  3*����&�����ف  ������ا
+���ن 

، ��ل 
وا�دھ�  ا�"+���ا�"�ب 8د  أو ا��
��ز أوا���ف ��ر ا��(روع  أ*��ل8رورة ار
)�ب 

 �ا
+���� إن��� دو��� ، و����0 ذ��ك أ'�& أي ��ط��� 
��A  ��رج و����  أوا�	���ر  أ*���&'& ��ط�� 


	�د ���ن �ط���ق ا��
 ا���3م��"
 ا��������Cا�	����ر ا������ه ا�دا ����� وا������ه  أ*����&���دة ������ون ا�	����ر 

  . )٢(وا����طق ا��
��د�� ا� ���� 

ا��ر����  أ*���لر
)��ب ا����ز ا��Gرا'�& 3 أود ��رت ا��ط�ق � �ا�
+��� إن ھ)ذا ��د

 أ*��ل��
��& �و و��ت ، و	 ���A  �رج و��� أي دو� آ رأي �)�ن  أوا�	��ر  أ*��&*�0 ���طق 

'�& ا���ط���  أو ا�������C'�& ا�����ه  أوا��#ب '& ا����ه ا�دا ����  أوا�"�ب  أوا��
��ز  أوا���ف 

	#�ذه ا������5ن  ا3( �صا��ظر *ن  	�رف�ر��� ، وذ�ك  أ*��ل دّ �'2 
ُ  ا� ���� ا��
��د��


��� أھدا'#م)��ت  وأ�� ا3*��ل � A8 
ص و"���دة ا�دو��� ا�"������ ، �ن �?ل ھذه ا����طق 


	�#� ھذه ا�����طق و��دھ�
 &
و'��� ��	�دأ إ������� ا�����ون ا�����5& ا��ذي ��
	�ر ا�����ه ا�������C  ا�

 ا3'��ل�ذ�ك �)�ت ��)�� ا"
��5ف ��دن 	�ن  و
ط	���ً ،  )٣( �ن ا3را8& وا����ه ا�دا ���  اً �زء


	ر �ر��� �ر��� �

ر
)ب '& �#ر دا �& �  &
  . )٤(ا�

*��ف ���ر  أ*���ل�ر
)�ب ��ن  و�د 
)�ون ا��)��� ��ن ���ر �ر���� ا��ر���� *��0 ���

 أي أوو���� ،  أي أو،  �ا�	��ر � 
 A8 �"��دة دو� أ*��& إنا�	��ر ، ھ&  أ*��&�(رو*� '& 

وا��ظ��م ، و
���'ظ  ا��3ن"�ط� دو��� 
(رف *�0 �+ظ  أوھ��5 دو��� ، و� 
و�د (رط� دو��� 

�ذ�ك ���ءت ا
+�����  ،)٥(و
��A ار
)�ب ا��را5م '& ھذه ا���ط�� �ن ا�	��ر ،  *�0 �ر�� ا����2


��A '�&  و����	�����ون ا�	��ر و����ت ا� 
���ص 	�8	ط  &�
ا�	���ر �����A  أ*���&ا���را5م ا�

                                                 
 .2�٨٧٢ح ا�د�ن *��ر ، �ر�A "�	ق ، ص  ، ��٤٣٨ب �"�& ، �ر�A "�	ق ، ص ���ود � )١(
 ا������& ، ا�����و�& إ	�راھ�م ،  ا��رأي كذ�، ورا�A *)س ٣٤١"��& *	د ا����د ، �ر�A "�	ق ، ص  د��� )٢(

 ا��
���د��ا���ط���  إن��ث ��رى .   ٥٨٣، ص  ٢٠٠٥دار ا��#�8 ا��ر	�� ، ا���ھرة ،  ،٥ ط ا���م ،  ا�دو�&
 &�
�
 .ا�	��ر أ*��&���طق  إ�0ا� ���� 

)٣(  ، &���Gت ا��ري ن�وا������د ط��	ده ا��د�دة ا�دو�& ا���	ق ، ص  '& أ	�" A١٨٤، �ر� . 
(4) Touret – Corinne –LA piraterie  au vingtieme siecle – L.G .D.J.paris-1998-p.35. 

 .�٣١ر�A "�	ق ، ص  X ا��"دي ، *�دل *	د، A�٢٧ "�	ق ، ص ا	و ا� �ر ا��د *ط�� ، �ر )٥(



٤٣  ل ا���� ا�و


0 *�
ق8ا�دول و�* A  ن�	زام 

���ون ����A ا��دول  ((���A ا�دول ا��
��د ��)�ن  أ���0 إ��0

  . )١())� �)�ن آ ر ��A  �رج و��� أي دو� '& أيأو ا�	��ر  أ*��&���A ا��ر��� '& 

 ً   .ا���ف ��ر ا��(رو*� 
���ق ����� ��د��  ��� 	#م  	^*��لن و�"
#دف ا����5 أن/  ?��?�
  

ا��
���دة ������ون ا�	����ر �و���وع �ر�����  ا��3م �ا
+��������ن ) أ /١٠١(���د ا(��
رطت ا�����دة 


���ق ����� ��د��  ��� 	#م ��ث  ا��(رو*���ر ا���ف  	>*��لا��ر��� ا"
#داف ا�����5ن 

 أ*���لأي *��ل ���ر ����و�& ��ن : ( ا��ر����  أ*���ل
�ص ا���دة ا���ذ)ورة *��0 ا��� ���د ��ن 

ر)��ب "�+���  أو�� ��ن �	�ل ط���م �  3�راضأي *�ل "�ب ، �ر
)ب  أوا��
��ز  أوا���ف 


�?ل ا�����I ) ط�5رة  ���  أو  ���

 ا� ���و�د "� &
إ�#�� #دف ا��را��� 
����#�� '�& ا�

ا�ط��5رة و��ن  أوا�
���ز ا�"�+���  أوا�
�& *��0 ظ#�ر ا�"�+��� ،  ���aوال#ب �ا� أوا�"�ب  أ*��ل

 �#�
  . )٢(�ن دو�
#�  أو"+��� ��ن �2ك ا 	+د��)رھ�5ن ، وا��ط��	�  وأ ذھم*�0 �

� ��د �)�ون ا��8طراب ا����ط+& ، )�� أو��& ��ا���ف ا� 
2ل ا� أ*��لو�د �)ون "	ب 

ا����ف ا�
�& �ر
)	#�� ا��را����  أ*���لو��د �)�ون "�	ب ،  )٣( ا��3والا�#دف ھو ا�"
�2ء *�0 

ر >�
��0 ا�?�� أووا���ذ*ر '��& ا�	����ر ،  ا�+و0��8 إ(���*�����رد  أو،  وا�ظ#��ور����رد ���ب ا�(��#رة 

  . )٤(وا��
��م 


+����ا*���� '�&  واC	���ء،  ١٩٥٨ �ا
+����ا� ��� '�&  ا3�راضوA8 (رط  أ?�رو�د � 

١٩٨٢ &�
، ا�)?�ر �ن ا���و	�ت *�د 
ط	��� *�0 ا��د�د �ن ��وادث ا����ف ���ر ا��(�رو*� ا�

3��راض( 
+"��ر *	��رة  �ءا�	��ر وھذا �� ��دا 	+ر��ق ��ن ا�+�#� أ*��&ار
)	ت 8د ا�"+ن '&  

 ���  (�ا�	�*�ث *��0  أو�)�ون ا��دا'A  أنھ�و  ���ر �(�روعط��ب ���د ����5& 
 إ���0(�ر  	>�

ا(�
راط  إ��0 إ��8'��)�"ب  ���� �������5ن 	#�� ،  أو( ���  �����Iر��� 
���ق ار
)�ب ا�

 ا���3ن
#�دد  	>�#���م ا��ر���� ���A ا���� أ*����لا�����د ا�����5& ا�����م ، ا��
�?�ل '��& ار
)��ب  
���ق

  . )٥( ا3'��ل
�ك  إ�داث وإرادةوا�"��2 و�ر�� ا����2 '& ا�	��ر 

ا��� �)+�& �����م �ر���� ا��ر���� ا����د  إ��0& �ا���Gب '& ا�+��� ا��دو ا�رأي	���� �ذھب 


راط ��د  ��ص )�  0��� � �، ھ�و 
ط��ب 
����ق �����I   ��������  أوا����5& ا���م ، وا�

	���ض ا������ت ���ن ا������ب ر���م  إ*+���ء، �ن ذ���ك ���ن (�����  ا3'����لھ��ذه  ���>
& ����� ����ن 

                                                 
 . �١٩٨٢ن ا
+���� ���ون ا�	��ر ���م ) ١٠٠(ا���دة  : 
�ظر ١)(
 ٢٥٤، �ر�A "�	ق ، ص  �ره	د��	�ح ��ط+0  )٢(
 . ١٢، ص ١٩٧٦ھ�?م ا����ري ،  طف ا�ط�5رات ، ا��ؤ""� ا��ر	�� ��درا"�ت وا��(ر ، 	�روت ،  )٣(

(4) Jose Luis Jesus , Protection of foreign ships against piracy and terrorism at 
sea , Legal aspects ,I.M.C.L, vol.18,NO,3,2003 

 . ٥٩٢ص  ،�ر�A "�	ق  ،�2ح ا�د�ن *��ر ، *�5(� را
ب ���د "�ط�ن ،  )٥(



٤٤  ل ا���� ا�و

ب ا�������I ��8ر أو"����  طور
#��� *���0 �ر���� ا������2 '��& ا�	����ر ، �)��ون ا�	�*��ث *��#��� "��

  . )١(  أ رىا��
��د�� �دو�� 

�����ر ا�����د )��ذ�ك � *	��رة 	��	�*��ث *���0 ار
)���ب ا��ر����� ���3� � ���د ل ���8ن *

أم د���5 ً، إ��� 
>?�ره �����ر '��ط *��0 
(�د�د  	��	�*ث "واء أ)�ن (ر�+�ً  ا����5& ، )�� � *	رة

 �#+�+ 
  .ا���و	� أو 


م  أن/  را	��ً 
ا�"�ب �ن �	ل ر)�ب ط��م "+���  ��� 8د "+���  أوا��
��ز  أو ا���ف أ*��ل

  .) ا�"+��
�ن(رط ( ا رى 

 ����+

رط ا)
 أ*��ل�و�ف ) ١٠١('& ��د
#�  ١٩٨٢ا��
�دة ����ون ا�	��ر ���م  ا�3م

ط�5رة  ���  أو
ر
)ب 	وا"ط� "+���  ���  أن�ر���  	>�#�ا���ف ��ر ا��(روع '& ا�	��ر 

آ �ر �(�
رط �����م ��
�)��ت ، 	����0  أو أ(� �ص��� *��#�� ��ن  أو �رى أ�5رة ط� أو "+���8د 

ا�"+���  وا3 رىا�"+��� ا���
د��  إ�داھ��8رورة ا� راط "+��
�ن '& ا������ �ر��� ا��ر��� 

  . )٢(ا���
دى *��#� 

أ*���ل ر
)��ب >�)و���� *���� و���م 	 "�+��� أو
�رد ط���م "�+��� �ر	���  إذاو)ذا ا���ل 

����I  ��� 	#م ، '�ن ذ�ك ��8& *�0 ا�"+��� ا��ر	�� '&  أو'& ا�	��ر �
���ق ���'A ا���ف 

 وا ��د�ر��� ، ���دا� أ*��ل 	>�#�ا�
& ��م 	#� ا�ط��م  ا3*��لھذه ا����� و�ف ا��ر��� و*�0 

 أو*���ف �
�����ق �����'A  أ*����ل
�)���وا ���ن ا�"���طرة *���0 ا�"��+��� وا"��
 د�وھ� '��& ار
)���ب ، 

 ���  I���� #م	٣(( .  

 إذا ((: ، *��0 ا��� �١٩٨٢ن ا
+���� ����ون ا�	���ر ����م ) ١٠٢(و*�0 ھذا ��ت ا���دة 

ط��5رة  أو"�+��� �)و����  أو"�+��� �ر	��� ) ١٠١(ر'�� '�& ا����دة ا��ر���� ا���ّ  أ*���لار
)	ت 

'�& �)�م  ا3*���لا�ط��5رة ، ا*
	�رت ھ�ذه  أو�)و��� 
�رد ط���#� وا"
و�0 *�0 ز��م ا�"�+��� 


ر
)	#� "+���  ���  *��لا3 &
  .))ا�

 ا3 �رى+ن ا��دول "�� ا��ر	�� 8د دو�
#� و
�ردھ� 8د و�+رق ا�	�ض 	�ن 
�رد ا�"+��


�وم  إن، و�رى  &
ا�"�ب وا��#ب وا���ف وا��
��ز 8د "+ن ا���Gر  	>*��لا�"+��� ا��ر	�� ا�


	ر "+��� �ر��� ، وان ا�
�رد �
#�� دو��� ا�"�+��� و���س '�& �
م '�& �وا� أنا�?ورة ، ��ب  أو


���ردت  أن إ����0وا�#��� ��رھ��� ���ن ا���دول ، و���ذھب  &��
��8د دو�
#��� و
���وم ا�"��+��� ا��ر	���� ا�

                                                 
����د ط���ت ا�����G& ،  ،�٤٥٣ر�A "��	ق ، ص  ا��را5م ا�دو��� و"�ط� ا����ب *��#� ،د ا�+�ر ، �وا�	د ا* )١(

�"�ن ��+& *�ر ، �ر�A "��	ق  ، �١١٣٨ر�A "�	ق ، ص ) ا�"2م  ���ون(    ا�3ما����� '& ���ون  ا�3)�م
 .٣٥٨ص 

 . ٣٤٤ص  ، ���د "��& *	د ا����د ،  �ر�A "�	ق ٢)(
  .٥٦٨، ص  م١٩٨٦ا����ون ا�دو�& ا���م ، دار ا��#�8 ا��ر	�� ، ا���ھرة ،  �	�دئ��+ر *	د ا�"2م ،  )٣(



٤٥  ل ا���� ا�و


	�ر ��ن و�#�� �ظ وا��#�با���ف وا��
��ز وا�"��ب  	>*��ل�
 � ��#
"�+���  �رھ��8د "�+ن دو�


�� إ�#�ا�
د ل '& 
�ك ا������ت ، ��دام  ا3 رى�ر��� ، و� ��وز ��دول 
دى �"�+ن ا���Gر � 

	�����  أ(�	�)  م�ظ�رھ ��ن و�#��( ��دو�#م ، '��ن �?�ل ھ�ذه ا������  ا�������Cا�����ه  إ�0و�م 
�ل 

دو��
#م ��A  إ����ما�
& ��وم 	#� ?وار 
��ت ����دة ������ ، و*��0  ا�دو���ا����ز*�ت ا��"��� ��ر 

  . )١(ذ�ك ا�"2ح  أ�واع، وا�"+��� �وع �ن  ا�"2حا"
 دام 

���ون ا�	��ر ، ��ث  �ا
+����ن ) ١٠٢(ا�� � ��ف ��ص ا���دة  ا�رأيذا و��2ظ *�0 ھ

 وإ����ا��ص �م �+رق 	�ن ���� 
�رد ا�"+��� ا��ر	�� 8د دو�
#� و����� 
�ردھ�� �8د ا���Gر ،  إن

� أوا*
	رت  روج ط��م ا�"+��� ا��ر	�� 
  ،ا�"+��� ا��)و��� ا����� *�0 ا��وا��ن ا��)و��� �دو�

�	�(
�#ب �
���ق ����I  ��� 	#م ��8+& *��0 ا�"�+��� ا��ر	���  أو"�ب  أو*�ف  لأ*�� وار

و�ف "+��� �ر��� و*�0 ط���#� و�ف ا��را��� ، 	Gض ا��ظر *ن ��"�� ا�"�+ن ا���
�دى 


ر
)	#� ا�"+��� 	�ن 
)ون ��ن  ا3'��ل*��#� '���	رة 	ط	���  &
ا��ر���� ا���ذ)ورة '�&  أ*���لا�

دى ــ��ـ+ن ا���
ـ��ـ��"���� ا�" أو#م ـ��ـ���& *����� ا��ـ، و� *	��رة 	��"�� ا�
+���������ن ) ١٠١(ا�����دة 

 �#��*)٢( .  

ھ& ذات ا�(روط ا�
& وردت '&  ١٩٥٨'#ذه ا�(روط ا�
& و8�
#� ا
+���� ���ف ���م 

 ������+

����ق 	ط	����� ا�����ل  أن أ����،  �١٩٨٢����م  ا��
���دة ا���3ما
 أ*����لو)و���� ���ن  ا�Cرا���&

� ، وا(�
رط  أن وأ����ر ا��(رو*� ، ا���ف  أ*��ل أو ا�Cرام	�(

��ق 	�)�ن ار
��	�(
'�&  ار


����ق 	��	�*��ث  أن وأ����،  �A��8 �و����� أي دو���'��& أي �)���ن � �  أوا�	����ر  أ*����&��ط���� 
 أو

 أ*����ل، وھ��و 
�����ق ������I ��د����  ����� 	�ر
)	��&  ا�Cرا���&ا���دا'A *���0 ار
)���ب ا�����ل 


��ق 	#و�� ا��� أن وأ��ا��ر��� ، 
ذه ا�(روط ا*
	�ر ا����ل 
وا'رت ھ '^ذا،  ا3*��ل�ك 
��5ن 	

 ا�ط����5رات أوا�"���+ن  أوا�ط����5رة ا���
���دى *��#����  أو� (����ن ����� 	��"����� ا�"���+��� �ر������ ، و

  .ا��ر���  أ*��لر
)�ب أا��"
 د�� '& 

ا�	���ر ، ����م  3*���&�ن ا
+����� ����ف ) ١٨()ل �ن ا���دة  مھذا ا��) إ�0 أ(�رتو�د 

، ���ث ���ت م ١٩٨٢ا��
�دة �����ون ا�	���ر ����م  ا�3م�ن ا
+����  )١٠٤(وا���دة ،   م١٩٥٨

 �
+ظ ا�"+���  أن��وز  ((: *�0 ا��
 أو"�+���  أ�	�ت إ�#�ا�ط�5رة 	��"�
#� *�0 ا�ر�م �ن  أو


� ا�دو����ط���5رة �ر����� ، و����دد �����ون  &��
 ا��
+���ظ أ���را�ط���5رة ��"���
#�  أول ا�"��+��� ���ا�

  .) )'�دھ� �#�  أو 	����"��

                                                 
،  ��راC"��)�د*	�د ا�����م داوود ، ا�����ون ا���دو�& ��	���ر وا��(�)2ت ا�	�ر��� ا��ر	���� ، ��(��ة ا�����رف ،   )١(

 . ٢٤٣، ص  م١٩٩٩
 .٤٢"�	ق ، ص  �ر�Aا	و ا� �ر ا��د *ط�� ،  )٢(



٤٦  ل ا���� ا�و

  ا�(�
� ا�ط�ب

 	
  	ا���ر�ا ���ھ�ت ا��د�(	 �� ��ر�ف ا��ر�

 &��

�ر�+#�� ������١٩٨٢ون ا�	����ر �����م  ا��
���دة ا���3م�
+������ 	 �����ت���?����ب ا� &��'� 


 أو���دو��� �
2'&  تا
+���� C	رام���ر��� ، '�د ظ#رت ���و�ت �د�?� 	��) &�
 #�،ا����ص ا�

�8د "���2  #�����ر ا��(�رو*� ا��و� ا3*���ل، ���A م ��١٩٨٨ رو�� ���م ا
+�� أھ�#�)�ن �ن 

���ر  ا3*���لا��ر���� و��رھ�� ��ن  أ*���ل����A و����	��  ا�����C&، وا�
+�ق  �ا�	�ر�ا����2 


ر
)ب 8د ا�"+ن '& ��ط��  &
 ، ) Recaab(ف 	�
+��ق ر�)��ب و، وا����ر آ"���ا��(رو*� ا�

ا��وارد '�& )�ل ��#�� وذ��ك  �ا�	�ر�ف ا��ر��� �ا�8وء *�0 
�ر 	^���ء�ب "��وم طو'& ھذا ا��


��ن'& ا�+ر*�ن Bا :  

  ا�ولا��رع 

 	
١٩٨٨�� ا���,�	 رو� ���م  	ا���ر��'وم ا��ر�  

ھذه ا�
+���� ، ?م *�د ��ؤ
�ر  ع�(رو	�*داد ١٩٨٦ا�دو��� *�م  �ا�	�ر�*��ت ا���ظ��    

*�ن  وأ"�+ر'& �د��� رو�� ، ��١٩٨٨رس  ١٠ ـ ١ �ن �+
رة� وع '& رو��دو�& �����(� ا��(ر

��

ر
)ب 8د  ا3'��ل و����	�A �ا
+���� رو�� �� دا* &
�ن و"��2 ا����2 أ��ر ا��(رو*� ا�

، ود �ت ھ�ذه ا�
+����� ���ز  ��١٩٨٨رس  ١٠'& ا�	��ر ، وذ�ك '&  ا3رواح و"��2 �ا�	�ر�

و��رھ�� ��ن  �ا�	�ر�� ا3ر��+�و)ول ������� ��ق 	#� 	رو
أ، )��  ١٩٩٢
�+�ذ ا�+��& '& *�م ا�

  . )١(ا���ري  د�
داا3'& ��ط��  ا��و�ودة ا�?�	
�ا�����5  ا���(bت

�"�+ن ا��)و���� ا"�+ن ا��ر	��� و�اھذه ا�
+����� ��ن �ط��ق 
ط	��#��  أ ر�تو'& ا�	دا�� 

3�راضا��"
 د��   A�
�

 &�

�رف 	�������� ا����5��8 ا��
 �	#��)و���  ���� ، وھ& 	�ذ�ك 

ا��
��دة �����ون  ا��3موا�
�& ا*
ر'�ت 	#�� ��ن �	�ل ا
+����� ،  )٢(�� وا�"+ن ا��)و��� 	ا�"+ن ا��ر


�A ا�"�+ن ا��ر	��� وا�"�+ن ا��)و����   ((:  '& ��د
#� ا�?2?�ن وا�
&١٩٨٢ا�	��ر ���م �
��ررت 

�)و�����  ������ 	������� ���5���8 ��8د ا����	ض  3���راض أوا��"��
 د�� '��&  د���� �)و����� 


���ش وا�
�����ق وا����)���� ، �
��0 ���و ار
)	��ت � ��+��� ����وا��ن  ز
����وا��+
 ا�دو���� وأ�ظ����وا�


ط�ب ��#� ��Gدرة 	�رھ�  أن إ� ا3 �رةا�"����� ، و� ��ق �#ذه &����Cن ،  و� )) *�0 ا�+ور ا

                                                 
  :، ورا�A  �٢٠ر�A "�	ق ، ص  X ���د ا�#واري ، *	د  )١(

Bed Ewing (KURT) ,le rol de lunion europeenne dans la latte contre la 
pirarterie, C.E.D, Doca/2037,4juin2009,pp.11,12.  

ا��ط	�� ا�
��ر�� ،  ا��3&ا�����& ، ا��ظ�م ا�دو�&  ھ�مار	إ : ، ا�ظر��١٩٨٨ ���م و�ن ا
+���� ر ا�?��?�ا���دة  )٢(
 .١٥٩، ص ١٩٩٧ا���ھرة ،  ا��د�?� ، 



٤٧  ل ا���� ا�و


�ط	ق *�0 ا�ر�2ت أ�����  � ����+

& ا�ر�2ت ا�����2 ا� أوا�"����� ،  �ا�	�ر� رى '�ن ا�


#& دا ل ا�	�ر  
	دأ�
  . )١( ا�دو����+س  ا����C&و 

*�0 ا��ر�2ت ا�دو���� ، أي *��0  إ�� 
�ط	ق  ١٩٨٨ا
+���� رو�� ���م  إنو���0 ذ�ك 


	�ر  �رج �ط�ق ا�	�ر  &
، و*�0 ھذا ا��)م ���ت ا����دة  ا�"+���م �دو�� *� ا����C&ا�"+ن ا�

ً � طط� أو)���ت �	��رة  إذا
ط	ق ا�
+����� *��0 ا�"�+��� (  :ا�را	�� �ن ا�
+���� ا�"�	�� 	�و�#�  � 

ا��دول  �Cدى ا����C&راء ا��د ا� �ر�& ��	�ر �ن ا����ه ا�وا��� و أو*	ر  أو
	�ر ��و  أن�#� 

  ).ا��
� ��  أو�A ا�دول ا����ورة  ا����C&�	�رھ�  ا�+���� �رج ا��دود  أو، 

ا��ط�ق ا��Gرا'�& �
ط	��#�� ، 	���ث  أو���ز ا
+���� رو�� �د و"�ت �ن ا إنو���0 ذ�ك 

 A����� 0���* ق��	ط

ر
)��ب  ���رج �ط���ق ا�	���ر ) 	���� '��& ذ���ك ( ����ر ا��(��رو*�  ا3*����ل &��
ا�

&����C0  ��دو�� ا����	ق *�� إ�#��ا�"����� ، �	ط�

ر
)�ب �8د  ا3*���ل 0 &�
���ر ا��(�رو*� ا�

ا�	��ر ، وھ& 	ذ�ك �د  أ*��&'&  وأ'& ا���ط�� ا��
��د�� ا� ����  ا3رواح أو"��2 ا����2 

�ر
)ب �ن  ، ا�
& ��رت *�0 ���١٩٨٢��م  ا��
�دة ا�3م �ا
+���و"�ت �ن �ط�ق 
ط	��#� *ن 

  . )٢(ا�	��ر و�دھ�  أ*��&ا���ف ��ر ا��(رو*� '& ��ط��  أ*��ل


�ر،  )٣()�� 
ط	ق ا�
+���� *�0 ا�����8ق  &�
ا�	���ر و��زء  أ*���&	ط 	��ن ��زء ��ن ا�


)��ون ا�"��+��� �	���رة  ���رج �ط���ق ا�	���ر  أنا�	����ر ، 	(��رط  أ*����& آ ��ر ���ن&������Cدول  ا����

#
�ك ا��ظ���م ا������و�& ا��ط	��ق *���0 �����ه 
���ك ــــــ��ـا��(���ط�5 �������8ق ، و���A �را*���ة *��دم ا�

  ).٤(ا����8ق 

����ر  ا3*����ل*���A����� 0  ١٩٨٨و���ن ا�������� ا��و��8و*�� 
�ط	��ق ا
+������ رو���� �����م 

&
'& ا�	��ر ، ��ث 	��ت ا���دة ا�?��?� ��#��  وا3رواح
ر
)ب 8د "��2 ا����2  ا��(رو*� ا�


�د �ر��� �ر��� 	�ر�� و ا3*��ل &

(�ل اا� &
  ـ:�

*��ل ��ن  	�>ي�� ���ر �(�رو*� ���م 	��د و	طر إذا�
راف �ر��� ا��ر��� ^ـ ���م ا�( ص 	١


�� ا3*��لBا :  

                                                 
 .�١٦٠ر�A "�	ق ، ص ا��ظ�م ا�دو�& ا��3& ، ا�����& ،  إ	راھ�م  )١(
 . ٥٠*ط�� ، �ر�A "�	ق ص  دا� �ر ا�� وا	  )٢(

�ل 	�ن �زء �ن  )٣( &
 أوا�	���ر  أ*���&��ط�� ا�
��د��  ���� و�زء آ ر ��ن  أوا�	��ر  *��&أا����8ق ا�

 ا��3م��ن ا
+����� ) ٢٧(��� ���ت *���� ا����دة  ��ط�� ا�
��د��  ���� 
ط	ق *��#� �ظ��م ا���رور ا����	ر �"�ب
� *����ن �)��ل ���ن "���ط إ������&ھر���ز ا���ذي ����A 	���ن  ����8ق، وذ���ك �?��ل ١٩٨٢ا��
���دة ������ون ا�	����ر �����م 

ا	�و : ا�	���ر � ���c *���ن ، را��A  &أ*���ا�	��ر �� ��c ا��ر	�& و����ه  أ*��&و��ل 	�ن ���ه  ناإ�ر� و��#ور�
 . ٥٠ا� �ر ا��د *ط�� ، �ر�A "�	ق ، ص 

(4) Djamchid - momtaz, la convention pour la repression dactes illicites contre 
la securite de la navigation maritime ,A.F.D.I,1988,p.593 



٤٨  ل ا���� ا�و

(�)ل  	�>ي أوا�
#د��د 	����وة  أوا�"��طرة *��#�� 	����وة  'رض أوأ ـ ���و�� ا�"
�2ء *�0 "+��� 

  .ا�
 و�ف وا�
رو�A  أ()�ل�ن 


�رض  أن ا3*��ل)�ن �ن (�ن ھذه  إذا*�ف 8د ( ص *�0 �
ن "+��� ،  	>*��لب ـ ا����م 

  ."��2 ا�"+��� �� طر 

�ؤدي  أن��
�ل )�ن �ن ا� إذا��و�
#� ،  إ
2ف أو
"	ب '& 
�ط��#�  أو	
د��ر "+���  ا����مج ـ 

  .�ن ���2 ا�"+��� �� طر أ
�ر�ض  إ�0ذ�ك 

 إ��داث أو�واد *��0 ظ#�ر "�+��� ��ن (���#� 
�د��ر ا�"�+���  أو"�*د 	وA8 �#�ز  أو��م  إذاـ  د

  .	��و�
#� 	�� ��رض �� طر ا�"��2 ا�����2 ��"+���  أو8رر 	#� 

 ل '�& "��ر *��#�� *��0 
�دّ  أو�  د��� 	�ر�� أوأي و"���� �����2  إ*ط�ب أوا����م 	
د��ر  ـ ھـ

  .�ن ���2 ا�"+��� �� طر أ
�ر�ض  إ���0و �ؤدي 

)�ن �ن (�ن ذ��ك 
��ر�ض  إذا)�ذ	� ،  إ�#�d ���و��ت ��ر ����� ���م ا��	�ّ  	^*ط�ءو ـ ا����م 

  .�ن و"��2 ���2 ا�"+��� �� طر أ

  .*�0 ار
	�ط 	
�ك ا��#�م �
ل أي 'رد *�0 �
ن �ن ھم *�0 ا�"+��� ��ن ھم  أو	�رح  ا����مز ـ 


	ر �ن ا��را5م ا���"� ٢�
*���ل ���م (� ص 	���ل ��ن ا� إذا �ا�	�ر��و"���2 ا�����2  	�>�نـ 

��
Bا  :  

  .ا�
& ورد ذ)رھ� '& ا�+�رة ا�"�	��  ا3*��لأ ـ ���و�� ار
)�ب أي �ن 


ر *�0 �ن  أور
)�	#� إا�(
راك '&  أوا�"�	��  ا3'��ل*�0 ار
)�ب أي �ن  ضا�
�ر�ب ـ "
ا�

  .  ا3*��ل��م 	�?ل ھذه 

 أو(� ص ط	���&  إ�	��ر إ��0���ر ا��(�روط ، ا��ذي �ر��&  أوج ـ ا�
#د��د وا�و*��د ا��(�روط 

*�ف �8د (� ص *��0  أ*��ل	� ، �ر
)�ب  ا����ما��
��ع *ن  أو*�ل  	>ي���و�& *�0 ا����م 

 أود��ر ا�
�#���زات ا�������2 
�� أو	��و�
#���  أو	#���  ا��8Cرار أو ��
��د��ر "��+�� أوظ#��ر "��+��� 

  . )١(�� ا�����2 ��"+��� 2ا�
د ل ا� ط�ر '& 
(��G#� 	�� �#دد ا�" أو	#�  ا8Cرار

 0���* ������+
 أو أ(�� �ص����ر ا��(��رو*� ا�"���	�� ا�
��& �ر
)	#���  ا3*����ل)���� 
�ط	��ق ا�


�ط	��ق ا�
+�،  )٢( ��"���ب �)و���� ������� أو������ون ������I  ا3(�� �ص���ن  �و*����� ����( �����


ر
)�ب �8د "���2 ا������ت  ا3*���ل�#�� *��0  ا��8C'&وا�	رو
و)ول  &�
���ر ا��(�رو*� ا�

                                                 
، �ر���A "���	ق ، ص  ا����3&ا�������& ، ا��ظ���م ا���دو�&  إ	��راھ�م، ١٩٨٨?��� ���ن ا
+������ رو���� �����م ا�����دة ا�?�� )١(

١٥٥. 
(2) Djamchid –momtaz-op-cit,p-595 



٤٩  ل ا���� ا�و

�
ا"
)(�ف وا"
2Gل �� 	� �ن ?روات ، وا�
�&  أ�(ط�*�0 ا��رف ا���ري ا��"
 د�� '&  ا�?�	

  ـ :
(�ل 

 	�>ي أوا�
#د��د 	�"�
 دام ا���وة  أو'رض ا�"�طرة *��#� 	���وة  أو ?�	
�ـ ا�"
�2ء *�0 ���� ١

  .ا�
رو�A  أ()�ل()ل آ ر �ن 

ن ھ�ذا ا����ل >)�ن �ن ( إذا ?�	
�ا���ف 8د ( ص *�0 �
ن ����  أ*��لـ ا����م 	��ل �ن  ٢

  .ض "��2 ا����� �� طر �
�ر

  .	#� 	�� ��رض "��2 ا����� �� طر  ا8Cرار أو ?�	
� ����ـ 
د��ر  ٣


�� �����)���ت *��0 ��
ن  �و"��� 	�>ي���دة  أوا�
"	ب '�& وA�8 �#��ز  أووA8  ـ ٤	�?  ���� ،

  .ا� ط�ر 	"�2
#�  ا8Cرار أو ا�����
د��ر  إ��0ؤدي 

ار
)�	#�� و�(��ل ذ��ك  ����و�� أو ا�"��	�� ا3*���لا��
�ل ا���ر
	ط 	�ر
)��ب أي ��ن  أوا��رح  ٥


�� ا3*��لBا   :  

  .ا�(
راك '& ار
)�	#�  أوا�"�	��  ا3*��لا�
�ر�ض *�0 ار
)�ب أي �ن ـ أ 

���و�&  أو( ص ط	��&  إ�	�ر إ�0��ر ا��(روط ، ا�را�&  أوب ـ ا�
#د�د وا�و*�د ، ا��(روط 

*��ف �8د (� ص *��0 ��
ن  أ*���لا��
��ع *ن ا�����م 	�� ، �ر
)��ب  أو*�ل  	>ي*�0 ا����م 

���� �

د��ر  أو،  ?�	����� �
  . )١(�� طر  ا�����	#� 	�� ��رض "��2  ا8Cرار أو ?�	


���8ن 

و�����8ً و���م  ������+
 إن إ�،  �ا�	�ر���ا�������2  ا�"��+ن ��+#��وم ا�
�#���زات ا�


�#�زات ا�����2 ���رف �� � وأر��+�وا��را"�&  ا���وا�eت ��b(� إ��0ا��+#وم ا��
��رف *��

 �ا�	�ر����ل 
"���ر ا�����2 أوا� د��ت ا�
& ���زم 
�#�زھ�� ��ن  ا�(�ن وا�
+ر�d و)�'� ا��را'ق

  . )٢(ا�
��ل  وأ�#زةرا�	� ا�� وأ	راج�?ل ا����رات 

ا�
+�����  أو)��ت���ر ا��(�رو*� ، و��د  ا3*��ل*�0  إ�ا����ھدة � 
�ط	ق  إنو��2ظ 

ا�����وص *��#��  ا��را5ما�����5ن 	
�ك  ا3( �ص�#�� ���)�� و����	�  وا3طرافا�دول  إ�0


��"ب �A  طورة ا��رم *�0 "��2 ا����2 � ��	 ، ����+
  . )٣('& ا�	��ر  رواحوا3'& ھذه ا�

(� ص  إ����#��ا�
�& �و��د *��0  ا3ط�رافا�
+����� ����A ا��دول  أ�ز��ت
ط	��� ��ذ�ك   


 ��ذ ����A >ن 
��وم 	>�وص *��#�� '�& ا�
+����� ، 	���ا��را5م ا� إ�دىا
#م 	�ر
)�ب  أوار
)ب 

                                                 
 �����& ،ا��ظ��م ا��دو�&ا� إ	�راھ�م ،��١٩٨٨ ���م وا����ق '& ا
+���� ر ا�8C'&��� �ن ا�	رو
و)ول ا�?�ا���دة  ١)(
 . ١٥٧ص  ، �ر�A "�	ق ، ��&3ا
 . �١٥٨ر�A "�	ق ، ص ا��ظ�م ا�دو�& ا��3& ، ا�����& ،  ھ�مإ	را  ٢)(
 �ر���A "���	ق ا���دو�& ا����3&،ا��ظ���م ،ا�����& إ	��راھ�م.،١٩٨٨رو���� �����م  �ا
+��������ن  ا� ��"��� ا�����دة:  
�ظ��ر ٣)(

 .٥٩٥ص



٥٠  ل ا���� ا�و

��و���� ا�� ا�Cراءات�
��زه ، وا
 �ذ ���A أك ا�( ص و���	ض *�0 ذ� ا�8رور�� ا�Cراءات

� *ن �ر
�(����� �
�ا����م  أو����"
�دو�� ا رى 
ط��ب  إ�0 	���"
	 )١( .  

0 *�
 أ��توھ)ذا �* ����+
ا��را���� و�����	
#م  �	���)��ا��
�زام  ا3طرافا�دول  قا�

 ، �#
�ررت *دم ���)�
#م '& دو�
#��  إذا 	ذ�كدو�� ا رى 
ط��ب  إ�0ا����م 	
"���#م  أو'& دو�

 ا
+�����و���2ظ *��0 ،  )٢( ا��را���� ��ن ا����)��� وا�����ب إ'2ت	�دم  ما��
زاا ھذ ، و��8ن

  : ?2ث  �د و"�ت �ن �ط�ق 
ط	��#� �ن �واحٍ  إ�#� ١٩٨٨رو�� ���م 


ر
)ب 8د ا� ا��(رو*���ر  ا3*��ل
�ط	ق *�A��� 0  إ�#�/  ا3و�0 &
ا�����2 و"���2  نا�


"م 	����و��� '�(�ل ���A �ور ا�*
داء  ذا 
�ر�فٌ و
�ر�ف ا��ر��� ھ '& ا�	��ر ، ا3رواح�


�رض �#� ا�"+ن ا�	�ر�� ، )�� �(�ل ھذا ا�
�ر�ف ا�*
داء ا�ذي ���وم 	�� ط���م  أنا�
& ��)ن 


  . )٣(ذا
#�  ا�"+���ر)�	#� 8د  أو ا�"+���


�ر�ف ا��ر��� '&  إن/ ا�?���� ����+
، ���ث ��م �ن ا������ ا��)�����  أو"A، ��١٩٨٨ ���م ور ا


& ����ف ����م  أ*��&���دھ� 	��ط�� ����+
����م  ا��
��دة وا��3م ١٩٥٨ا�	��ر )�� ھو ا���ل '�& ا

  . )٤(ا� �ر�� ��#�  أوا�	��ر  أ*��& إ��0(�ل ���A�� �� A *�0 ا�"+��� ا��	�رة  وإ���،  ١٩٨٢

 ا�	�*ث �ن أو ا��ظر *ن ا�دا'A �رف	 ا��(رو*���ر  ا3*��ل
�ط	ق *�A��� 0  إ�#� /ا�?��?� 

 �#	�(
  . )٥(وراء ار

�
  ا��رع ا�(�

 	
  ���٥٢٠٠م ) ر��5ب ( �	 ��,��� ا 	ا���ر��'وم ا��ر�

���ن ���وادث  ا������طق 
��8رراً  أ)?��ر آ"���������وب (��رق  �ا�	�ر�������� )����ت ا������طق 

           ا���رو'���� ا3"����و��'���& 	دا����� ا�����رن ا�وا����د وا��(���ر�ن ،ا�
�����ت ا����دول  �ا�	�ر����ا��ر������ 

وا�	��d *ددھ� *(ر دول ، 	��(
راك �A )ل �ن ا���ن وا���	�ن و)ور�� ا���و	�� )  اB"��ن( 	ـ 

��)�'���� ا��ر�����  ا������C&، وو����ت ا�
+���ق  ٢٠٠٤و"��ر��2)� و	���2Gدش ،'��& ���و'�	ر *���م 


ر
)���ب ��8د "�����2 ا�������2 '��& ��ط�����  ا��(���رو*������ر  ا3*����لو��رھ��� ����ن  &��
 آ"�����ا�



�	ر *���م  ٤+�ذ ا�+����& '��& ـــ��ـود ��ل ����ز ا�
�) Recaab) (ر�)���ب (+���ق وا�����روف 	�	��"

  . )٦( م ٢٠٠٥

                                                 
 . ٥٩٦ق  ، ص �ر�A "�	 ا��ظ�م ا�دو�& ا��3& ،  ،ا�����& إ	راھ�م )١(
 . ٥٥ا	و ا� �ر ا��د *ط�� ، �ر�A "�	ق ، ص  )٢(
  . ٢٥ �ر�A "�	ق ، ص X ���د ا�#واري، *	د ،٥٥ا	و ا� �ر ا��د *ط�� ، �ر�A "�	ق،ص  )٣(
 .٢٦"�	ق ص ا��ر�A ا�،  ٥٦"�	ق ص  ا��ر�A ا�  )٤(
 . ٥٦"�	ق ، ص ا��ر�A ا� )٥(

(6) Shunji-yanai ,la cooperation regionale contre la piraterie en asie,A.F.D.I,2006 p.395 



٥١  ل ا���� ا�و


��ب 	�  �ا�	�ر����ر���  �و"��ً  ھذا ا�
+�ق 
�ر�+�ً  أوردو�د ��ءت ا���ص ا�
& � أو�

، ���ث *�رف ا��ر����  �����١٩٨٢ون ا�	���ر ����م  ا��
��دة ا��3م�ن ا
+���� ) ١٠١(ا���دة  �	#


+���ا�ا�وارد '& �  �
ر
)ب �8د ا�"�+ن '�&  أ*��ل إ��#� أ�8فا�"�	�� و�)� &
ا�"طو ا��"�I ا�

      ����ث ���ص  ا3و���0ا�"��طو ا��"���I '��& ا�+���رة ا�?������ ���ن ا�����دة  أ*����لو���د *��رف  ، )١(ا�	����ر 

 �  :*�0 ا�
�8د "�+���   ���� 3��راض�ر
)�ب  ا�"��ب أوا��
���ز  أوا����ف  أ*���ل)ل *�ل ��ن   أ ـ ((

 �و��� أو*�0 ظ#رھ� ، ��A '& أي �)�ن �د ل '& ا 
��ص  أ�وال أو أ( �ص8د  أوا رى 


���دة  �أي دو��.  

ن ھ�ذه >ا"�
���ل "�+��� ��A ا����م 	� أو ل
(��Gا��(��ر)� ا� 
��ر��� '�&  أ*��لب ـ أي *�ل �ن 


 دم '& ا�"+��� "
  . رى أ"طو �"�I 8د "+���  أ*��لر
)�ب أ

�"�#ل *�ن *��د  أو )أ ، ب(ا���ذ)ورة '�& ا�+��ر
�ن  ا3*��لج ـ أي *�ل ��رض *�0 ار
)�ب 

 �#	�(
  . )٢( ))ار

�و"�A ��ن ا��ط��ق  ���د ان ��ص ا�
+�����ا��ظر '�& ا�
�ر��ف ا�"��	ق  إ���نو�ن  2ل 

 وأ*����لا�"��طو ا��"���I  أ*����لا��ر����� ا�	�ر���� ، 	����ث ��
	��ر  أ*����ل�ر
)���ب  ا��Gرا'��&

(
ا 
��ص  أو	ت '& ا����طق ا�	�ر�� ا� �8�� �و��� ا��ر��� ، �ر��� �ر��� �
0 و�و ار


���داد ،  )٣( ا3ط�رافا��دول  &�' A�"و
ا��ر�����  أ*���لا��ر����� 	���ث 
(��ل )��ل  أ*���ل)���� 

ا�"طو  أ*��ل���A  إ� 0	��8C'��ن ا
+���� ���ون ا�	��ر ، ) ١٠١(ا����وص *��#� '& ا���دة 


ر
)ب 8د ا�"+ن  &
  .ا�	��ر '&  ا3رواح8د  أوا��"�I ا�

�وھذا �+س ا�
�ر�ف ا�ذي  
� أوا�ذي �ص *�imo ( 0( ا���ظ�� ا�	�ر�� ا�دو���  أ�ر� :

ا��
���ز  أوا����ف  أ*��لI 8د ا�"+ن أي *�ل ��ر �(روع �ن ا�"طو ا��"� 	>*��ل���د ( 

ا��ر��� ، �)ون  أ*��ل��رھ� �ن  أو ا3*��لا�
#د�د 	�?ل ھذه  أوا�"�ب  أ*��لأي *�ل �ن  أو


����ص  أ(�� �ص أ���وال أو��8د "��+���  �#���ً �و 2� A��8 
*���0 ظ#رھ��� ، ����دث '��& ��ط���� 

  . )ا���ر��ندو�� 
��رس "�ط
#� *�0 ھؤ�ء  3يا�وط�& 

ا�
�ر����ف ا����ذي 
	����ه ا
+����ق ر�)���ب ����A 	����ض ذات ���� أھ��ذا ا�
�ر����ف  و�ؤ(��ر *����0

�'2

ر
)�ب ا��ر أ*���لا
+�ق ر�)�ب ��م �
��8ن  إن��ر ،  )٤(��ر ا��وھر��  تا�  &�
���� ا�

                                                 
 . ٥٩ا	و ا� �ر ا��د *ط�� ،  �ر�A "�	ق ، ص  )١(
)(٢  A�� و)ول
، ٢٠٠٥*��م  �ا�	�ر���ر ا��(رو*� 8د "��2 ا����2  ا3*��لا���ظ�� ا�	�ر�� ا�دو��� ، 	رو

 platforms-fixed--procol--http://www.unode.....2005  : ا��و�A *�0 ا��ت 
(3) Shunji,yanai,la  ,op .cit p . 396 
(4). Shunji,yanai,la  ,op .cit p . 396 



٥٢  ل ا���� ا�و

)��ن  ا3*��لھذه  و�وع*�0 ظ#ر ھذه ا�"+��� ،�ن  أ�وال أو أ( �ص أو�ن ط�5رة 8د "+��� 


�ظ��#��  أ��ر
�رك  وإ����، و�ذ�ك �م ���ص *��#�� ا�
+��ق ،  آ"����در ا��دوث '& ��ط�� ��وب 


��A '�& ھ�ذه  أ*���ل��ظم  إن��ظوا  �3#م���"
�	ل ،  &�
*�ن  �رة*	�ھ�&  ا���ط���ا��ر���� ا�

  . )١( �ن ا�(واطe "طو �"�I 8د ا�"+ن ا�ط��2ً  أ*��ل


ر
)��ب ��8د �����A و����	��� ا3*���ل ����ر ا��(��رو*و���2ظ *���0 ا
+���ق ر�)��ب  &�
� ا�


& "�� �� ا�"+ن '& ��ط�� آ<�:  


2'0 )?�راً  ١ ��م ا��
�دة ����ون ا�	��ر ، ��ث ا�� ا� �ا
+��� أ��	تا���ص ا�
&  أو���ن  ـ ا�

 ا��(�رو*�ا����ف ���ر  أ*���ل نو��رھ�� ��ا�"�طو ا��"��I  أ*��ل�� ا��ر� أ*��ل�ن اد ل 8


ر
)ب 8د "��2 ا�� &
  .�ن ا�(�طe  ا�ط��2ً أو '& ا�	��ر  وا3رواح�� 2ا�

ا�
�&  �ا�	�ر���ر���� �ر���� �
�0 و��و و���ت '�& ا�����طق  وا3'���ل ا3*���ل*
	�ر ھ�ذه أـ  ٢


��ص  � A8 
'�& ا�
�د ل  ا3ط�راف، و�)��� � ��ط�& ا���ق ���دول  �
����دة �و��� دو� أو

 ��'�(��Aت '�& ا�����ه ا�دا ����  ا3*��لھذه  و����ا�����ه  أو�و و� &�'�������Cدة ،  ��دو�� ا����
�

  .ا�"�����  ��دو��ا� 
��ص ا����و�& وا��5�8&  ��	دأوذ�ك � 8و*#� 

'�&  آ �رط�رف  إ��0ا��5��8& �
��دم 	ط��ب ا�
���ون  أنـ ��ط& ا��ق �)ل ط�رف '�& ا�
+��ق  ٣

) Recaab(  	ـا���روف  تا����و���
	�دل  ا����C&و �ن  2ل ا��ر)ز أ�	�(رة  أ��ا�
+�ق ، 

ا�"طو ا��"�I 8د "+���  أ*��لا�ذ�ن ار
)	وا  ا3( �ص أووذ�ك '��� �
��ق 	��
��ز ا��را��� 

 ا3(�� �صرا����� ، و)��ذ�ك '����� �
����ق 	��
����ز و
"����م ا�"��+ن ا�
��& ا"��
و�0 *��#��� ا�� أو���� ، 

  .ا����& *��#م وا�"+ن ا���
دى *��#� 


زم � ـ ٤��� Aذ  ا3طراف�� 
�	A��� راءات�Cر ا����52  ا�	دا
وا�
��ز ا��را����  ���Cفوا�

 إط���ر��8د ا�"��+ن ، وذ���ك '��&  ا��(��رو*�����ر  ا3*����لا�
��& ا"��
 د�وھ� '��& ار
)���ب  وا�"��+ن

  . و�& ا�د و�وا*د ا����ون &���و�#� ا�وط�

ا
 ���ذ �����A ا�
��دا	�ر  ا3 ��رى ا3ط��راف إ����0ط���ب  أنـ�� �"��
ط�A )��ل ط��رف '��& ا�
+���ق ٥

  .وا�"+ن ا���
دى *��#�  ا3( �ص ���Cذا�8رور�� 

ا�����52 '�&  ا��Cراءات�
 �ذ )�ل  أن��
���ون ا��5��8&  ـ ��ب *�0 ا�طرف ا�ذي �
���0 ط�	��ً ٦

  . )٢(ذ�ك ا�ط�ب ا�دا ��� �
�+�ذ و
���ق  و�وا�5��وا����  إط�ر

"�طو �"��I  أ*���لا�ذ�ن ار
)	�وا  وا3( �صـ ��
زم )ل طرف '& ا�
+�ق 	
"��م ا��را���  ٧

  .أي طرف آ ر � 
ص �ط��ب 	
"���#م  إ����� إ�0وا��و�ود�ن 'وق  8د ا�"+ن

                                                 
(1).Shunji,yanai,la  ,op .cit p . 397,399 

 .٣٩٨ص  ، ا��ر�A ا�"�	ق ، �ن ا
+���� ر�)�ب) ١١(و  )١٠(ا���د
�ن  )٢(



٥٣  ل ا���� ا�و

 '& ا�����8 ا������5 ط	��ً  �ا����5�8 ا��(
ر)	
�د�م ا��"�*دات  ا3طرافل  و�
زم ���A ا�د
ـ  ٨

و��)ن 
�د�م ط�	�ت ا�
"���م وا�
���ون ا��5��8& �	�(�رة 	��ن ا��دول  ��وا���#� و�وا�5#� ا�دا ��� ،

  . )١( ا3طراف

�
  ا���ث ا�(�

 	
  	ا���ر��ور �ر�	 ا��ر�

 )>*��لور �	�(رة ���#� : وا�
���+�ت  وا3()�ل�ن ا��ور  د�دا�� �ا�	�ر����ر��� 

 �#+���
���م  أووا�	وا*�ث  ا3ھ�داف أووع ا�و"��5ط ا��"�
 د�� ، )�� تا*
	��را*�ده  إ���0)ن 

� ، و���ور ����ر �	�(��ره ��
ا�ط��و*& وا�
���ر�ض ، و*�����  اC"��#�م )>*����لا�*
��داء و طور

ط�ب ا�?��& ����ور �و���ل ا� ا��	�(رة���ور  ا3ولا ا��	�ث 	�ط�	�ن ، � �ص ذ"�
��ول ھ

   .ا��	�(رة��ر 

  ا�ولا�ط�ب 

 	
  ا���7رة 	ا���ر��ور �ر�	 ا��ر�

  ـ:، وھ&  �ا�	�ر��ر��� ا��ر��� �ا�دو��� 	?2ث �ور �	�(رة  ا�
+����ت��د ��ءت 

   .ا��9:د	 ا�وا9ط	.�8 
وع  �
�ءً  	ا���ر��ور ا��ر�
	 :  أو 

، وا
+�����  ١٩٥٨ا�	���ر ����م  3*���&'�& ا
+����� ����ف  �ا�	�ر���ء 
�ر�ف ا��ر��� 

*��0 ��وع ا�و"��5ط  ، ��	��ن  ��س ��ور ، 
��وم 	���ءً  ١٩٨٢م ا�	���ر ���� ن�����وا��
�دة  ا�3م

  . )٢( :ا��"
 د�� وھ& 

���ن أي *���ل  أو ا��
����ز أوا�����ف  أ*����ل���ن  إ�را���&ر)���ب "��+��� 	����ل  أوـ�� �����م ط����م ١

  .ا�	��ر  أ*��& ��� 8د "+��� ا رى '&  3�راضر
)ب �"�ب أ*��ل ا�

�ر
)��ب  "���ب أي *���ل أو ا��
����ز أو����ف ا� أ*����ل	����ل ����ر �����و�& ���ن "��+��� ـ�� �����م ٢

  .ا�	��ر  أ*��&8د "+��� '&   ��� 3�راض


�)��ت *��0 ظ#�ر "�+���  أو أ��وال أو أ(� �صر)�ب "�+��� 	��*
�داء *��0  أوـ ���م ط��م ٣��

  . �دو� إي'& �)�ن ��A  �رج "��دة  أ رى

، وا"��
 دا�#�  ���� ذا
#��ا�*
��داء *���0 ا�"��+ أور)���ب "��+��� �)و����� 	����
�رد  أو�����م ط����م  ـ��٤

  . )٣(ا��ر��� ا�	�ر��  3*��ل

  . )١( ر)�ب "+���  ��� 	��
�رد وا�*
داء *�0 ا�"+��� ذا
#� أوـ ���م 	�ض ط��م ٥

                                                 
 . ٣٩٨ص  ا��ر�A ا�"�	ق ، �ن ا
+�ق ر�)�ب ،) ١٣(و ) ١٢(و  )١٠(ا��واد  )١(
*��0  ا�����3وآ?�رھ��  ا��3ر، ظ�ھرة ا��ر��� '& ا�	�ر �٢٠٠٨ر)ز ا�را�د ����وم وا�	�وث وا��(�ط�ت  )٢(

 http://www.arrasid.com/index.php.main/indoxt23htmi::دول ا���ط�� ، ا��و�A *�0 ا��ت
 .٤٢٥ص،١٩٨٧،،	�روتا��ر	& ا���Cء،��#د  وا�
�د�د ���دا��د�د 	�ن ا�
،���ون ا�	��ر "��& "��م ا���ج )٣(



٥٤  ل ا���� ا�و

 ��
�) : 	
  .وا��وا.ث  ا�ھداف.�8  �
�ءً  	ا���ر��ور ا��ر�

  :	#دف ا�"�ب وا��#ب  �ا�	�ر� �ا��ر��ـ ١

 ا3(� �ص'�& ا����Gب 	���G "��ب و�#�ب  و��د�?�ً  ���ً �د �ا�	�ر�
ر
)ب �ر��� ا��ر��� 

 �ا���ف '& ا�	��ر ، و)��ت ا����'A ا���د�� أو	#�  ا�
#د�د أو ةوا���
�)�ت *ن طر�ق ا"
 دام ا��و

  . )٢('& ھذه ا��ور  �ا�	�ر�ھ& ا��"�طرة *�0 ا��ر��� و

٢ ��G	 ـ ا��ر�����
  : ما��

، 	�ل ���رة *��0 ھ�دف ا�"��ب '�& ا����ور ا��د�?�� � �ا�	�ر���م 
�د �ر��� ا��ر���� 


#دف  �د���دة أ(��)��ً  ا
 ��ذت��"
ا"��
��	� ����وازع ا�����د وا����G��8 ،  أور�	��� ا��
����م  إر���8ء

�راق'���را��� �د �#د'ون C �' ��	 ���+" A5��8	 وأ��وال#�� ��ن #
�#	#�� ، )���  أو ����س �"�ر�

��A ���	ر���& 	������ ا�� ا��دول ا�)	��رى �#��ت �#��� *����2ت ���A ����ت ���ل 	�����و��ل ، *���د�� �

��ر �(رو* ���روا���د 	ط�  A�'ا��و����� ���� د eب  ا���و�����ن*�0 ا�(واط��(
 أ*���ل�ر

  . )٣(	#دف ا��
��م  ا��ر��� 

  :  *��� 3ھداف �ا�	�ر�ـ ا��ر��� ٣

 إن إ�����'A ( ���� ،  أو ����  أ��راضھو 
���ق  �ا�	�ر�'& ا��ر���  ا�3ل إن

ا������ ا�����'A ا�( ����  ا3ھداف
���ب '�#�  �ا�	�ر����ر���  ا��د�ث *رف �وراً ا�
�ر�[ 

  ون +�ُ  �+"�و'& ا�و�ت  إ�#م إ�*��� ،  3ھدافا��را��� �"�ون  إن��ن ��� ، '�ظ#ر ��وا� �

، )��>ن 
)��ون إ���دى ا��#���ت 
"���0 وراء ��و���� ������� 
���#��� ) ٤(( �����  أو �����  أ�را���8ً 

#� I���� ���+"د�� ا���� �.  

  :ذات ا�()ل ا�"��"&  �ا�	�ر�ـ ا��ر��� ٤


ر
)ب  أ*��ل أن إ�0 ا����5& ا����ون اح�ذھب 	�ض (ر &
ا�	�ر  '&ا���ف وا�"�ب ا�


"ب ()2 ارھ�	�� �ر��� 	�ر��  أ*��ل &ذات ا�	�*ث ا�"��"& ، ھ(
ا���ف  أ*��ل، و
ر
)ب 

�	��� �ا��ط أوا���
�����ن ا�"��"����ن ���ض *��ن 	 	���C'راج'��& ا�	���ر 	#��دف "��"��& ، )���ط��	��� 

 )٥( د*م 
�ظ�م أوا����ر�8 ��ظ�م ���ن  إ	داء أو	��*
راف 	�ق (�ب ���ن '& 
�ر�ر ���ره 

 أھ��دافا��ر����� 
ر
)��ب *���دة �
�����ق  أ*����ل إنا���را�I '��& ا������ون ا���دو�& ،  ا���رأي إن ، إ�

                                                                                                                                            
 . �٥٢٦ر�A "�	ق  ، ص  "��& "��م ا���ج ، )١(
����ور ا��د����� وا��د�?��� ، ا��ر)��ز ا��ر	��& ا�'��&  وأ(��)��#� �ا�	�ر���ا��ر�����  �+#��ومX �����د ،د	#���ت *	��  )٢(

  .٣٢، ص ١٩٩٠ا�"�ود�� ،  ا��ر	��وا�
در�ب ، ا�ر��ض ، ا����)�  �ا�����3درا"�ت 
 . ٣٣ص  �ر�A "�	ق،ا� )٣(
 . ٣٤ص  �ر�A "�	ق،ا� )٤(
 . �٢١٨ر�A "�	ق ، ص �رة ، د	��ط+0 ��	�ح  )٥(



٥٥  ل ا���� ا�و

 إرھ�	���ً "��"���� �)��ون  افأھ��د�
�����ق  عا��(��روار
)��ب ا�����ل ����ر  إذاو�����'A  ����� ، و�)��ن 

  . )١( �ر���و��س 

 �)��) / 	
  ..�8 ��م  ا .�داء و:طور�"  
�ءً � 	ا���ر��ور ا��ر�

  ا��ر��� ا�	"�ط�  أ*��لـ ١

*���0 ��ر	��� ���ن ا� +�+��� و*���دة 
ر
)��ب  	�3"�����و
����& ا��ر����� ا�	"���ط� ا�#���وم 

 �ا�	�ر������رف ا���ظ��� و
ُ  �8د ا��را)��ب ا�(�را*�� ، أوا��
���زھ�ن  أو نا�"�وا�ل ��8د ا�����د�

ھ�وم ا�
��ري ��A *�0 طول ا�"وا�ل ، و
�+�ذه �را)�ب ((:  	>���ف �ن ا�"�ب �ا�دو��� ھذا ا�

�و�� ��ودھ� ��ر�ون و��وص "�)�ون '& ا�	�ر وھم *�دة ����ون ا�")�)�ن ، وھد'#م "ر�� 

  .)٢( ))ر)ب "ر��  ز��� ا�� أوا��ر)ب  أو �ا�( ��� �ط��م ا�"+�� ا3�راض أو ا�3وال

  .ا��
و"ط� ا� طورة  �ا�	�ر�ا��ر���  أ*��لـ ٢

ا� ط�ورة ا�*
�داء 	#����ت *��+�� و*�����ت �#�ب  ا��
و"�ط�ا��ر����  	>*��لو���د 


�+ذھ� *��	�ت ��ظ�� 
)ون �"��� 
"����ً  أو
"+ر *ن �روح  طره ،  ، 0�

و"ط�ً  "�وط �� 

  . )٣(��"�ب ا��Gر  أوو
��ل ��"�	#� ، 

  .) ا� ط�ر  أ��ر�&ا�*
داء ( ا��ر��� ا�)	رى  أ*��لـ  ٣

ا�*
�داءات ا��"�
 د�� '�& ار
)��ب �ر���� ا��ر���� ،  أ��واعھذا ا�*
�داء ھ�و ا ط�ر 


م 
�8د "�+ن ا�(��ن  أوا�?����� �8د ����2ت ا���+ط  ا3"����ھذا ا�*
داء 	�"�
 دام  أ*��ل��ث 


�ر 	��	��ر &

 دم  �لا3*��و�
�و�0 
�+��ذ ھ�ذا ا���وع ��ن ،  )٤(ا��"
 ا3"����*���	�ت ��ظ��� 

��وم ا��را��� 	 طف ا�"+��� ?م �
 ��ون �ن  ا���3نا���ر�� وا����	ل 8د ا�"+ن ، و'& 	�ض 

  . )٥(��و�ون 	
�و�� ا�"+��� و
"���#� 	�"م �زور  أو �		��# ونط��م ا�"+��� و��و�

                                                 
 .�٣٤ر�A "�	ق ، ص ،��ور ا��د��� وا��د�?�ا�'&  وأ()��#� �ا�	�ر�ا��ر���  �+#وم �د،�X � 	#�ت *	د )١(

(2) A.vialard,la piraterie – Grand criminalite  en mar , Droit maritime francais, 
1995,P.22 

*���0 دول  ا������3وآ?�رھ���  ا����3ر�ر)��ز ا�را���د ������وم وا�	���وث وا��(���ط�ت ، ظ���ھرة ا��ر����� '��& ا�	���ر 
 http://arrasid.com index. Php,main /index 23tmi . :ا���ط�� ، �ر�A "�	ق ا��و�A *�0 ا��ت 

  :*�0 (	)� ا��
ر�ت  وا��وم ، ا��و�A ا�3س���د ��"ر ���ور ، ا��ر��� ا�	�ر�� 	�ن  ٣)(
http://www.Rkmay.gov.sa/derail.asp 

Aوث وا��(�ط�ت ، �ر��	وم وا���0 ا��ت  وا�را�د ���* Aق ، ا��و�	�":  
http://arrasid .com/index. Php. Main/index -23 


�ر، و)���ت ٣٣٠ا�
& �	�d طو�#� ) "�روس "
�ر ( ا 
طف ا��را��� ����� ا��+ط ا�"�ود��  ٢٠٠٨'& *�م  )٤(�
 A	ل ر��

�ج�Cر�رھ� ��ن  ا�
 ٢٥��د د'�A 'د��� ا��را���� 	 أ��ديا�	
رو�& '& ا����)� ا��ر	�� ا�"�ود�� ، و
م 

 ھ����
#م*�0 ا�"�
�رار و(�ن  مو��در
#دو�ر ، وھذه ا������ 
دل *�0 ا��درة ا��و*�� ا������ ���را���  ���ون

X ����د ا�#�واري ، �ر��A "��	ق ، د*	� ، ٢١٦طو�ل ، �ر��A "��	ق ، ص �ا أ���&ا��ر��� ،  ���ط�"�A وو

 . ٧٧ص 
(5) W. zhow, piracy-an international problem, op.cit.P7  



٥٦  ل ا���� ا�و

�
  ا�طب ا�(�

  ا��ور ;�ر ا���7رة ��ر�	 ا��ر�
	 ا���ر�	
  

� I8
ا��
�دة ����ون  ا�3موا
+����  ١٩٥٨ر ���م �ا�	� 3*��&ن 
�ر�ف ا
+���� ���ف �

���ر  �ا�	�ر��ا��ر����  ھ���ك ��ور
�ن ��ن إن،  �ا�	�ر����ر��� ا��ر����  ١٩٨٢ا�	��ر ���م 

  :وھ��  ا��	�(رة

  . 	ا���ر�ا �7راك ا�طو.� �� ار��5ب �ر�	 ا��ر�
	 :  أو 

  :  إن*�0  ١٩٥٨ا�	��ر ���م  3*��&���ف  �ا
+����ن )١٥(��د ��ت ا���دة 
��A ��ر'���  ا�ط��5رة أوا�ط��و*& '�& 
(��Gل ا�"�+���  اC"�#�م أ*���لـ� أي *��ل ��ن ١ ((

 ���+" �#���� ��� A5١( )) ط�5رة �ر��� أوا�و��(.  

  : إن*�0 ١٩٨٢ا��
�دة ����ون ا�	��ر ���م  ا�3م�ن ا
+���� ) ١٠١( و��ت ا���دة 

ا�ط���5رة ���A ا�����م 	و����A5  أوا�(��
راك ا�ط��و*& '�& 
(���Gل ا�"��+���  أ*����ل ـ� ا������م 	����ل ���ن١


�ك ا�"+���  8+& *�0
  .)٢(�+� ا��ر���  ا�ط�5رة أو

 ��
  ..�8 ار��5ب �ر�	 ا��ر�
	  ضا���ر�:(�

  )٣(:*�0 ا��  ١٩٥٨ا�	��ر ���م  3*��&�ن ا
+���� ���ف ) ١٥(��د ��ء '& �ص ا���دة 

 ا�+��رةورد و��+#� '�& ا�
�&  ا3*��ل�ن  3ي ا�
"#�ل *�داً  أوا�
�ر�ض  أ'��لـ أي '�ل �ن ١

ا��
��دة �����ون ا�	���ر  ا��3م �ا
+������ن ) ١٠١(�ن ھذه ا���دة )��� و���ت ا����دة ) ٢( أو) ١(

  )٤(: *�0 ا��  �١٩٨٢��م 
#ل �"� أو) ب(و ) أ(ا���ذ)ورة '�& ا�+��ر
�ن  ا3*���لـ ا����م 	��ل ��رض *�0 ار
)�ب ا�د ٢((

  . ))ار
)�	#�  *�داً 


�?ل '& �ا�	�ر���ر��� ا��ر���  ا��	�(رةا��ور ��ر  إن�ظ#ر ��� �� "	ق �
 ة�ور 


�ك ا�"+��� �ا�
د ل ا�طو*& �A ا���م 	و 8+& *�0
 A5ا��ر���� ، وا���ورة  ا�ط�5رة أو� �+�

*��#���  ����ب�� نا����ور
�، و'��& )��2  �ا�	�ر��� �ا��ر�����ر
)���ب �ر�����  
"��#�ل *���داً ا�ا�?������ 

  . ���5&ا����ون ا�

  

  
                                                 

  . �١٥ر�A "�	ق ، ص ا��ر��� ا�	�ر�� وا�ن ا����2 ا��ر	�� ، X ��5د ، د 	#�ت *	 )١(
  .١٥، ص ا��ر�A ا�"�	ق  )٢(
  . ١٥"�	ق ، ص ا��ر�A ا� )٣(
 .�٣٤٠ر�A "�	ق ، ص  �"ن ��+& *�ر ، ٤)(



٥٧  ل ا���� ا�و

  ا���ث ا�(��ث

  �را?ما�ن  و;�رھ� 	ا���ر��ر�	 ا��ر�
	 وا :�<ف �ن  ا��7" أو�"
  

، ��د *ر'�ت  ١٩٨٢ا��
�دة ����ون ا�	��ر ���م  ا�3م�ن ا
+���� ) ١٠١()��ت ا���دة  إذا

روط *��0 ا��د��د ا�(� ھ�ذهق ��ن 
ط	>دت (روط#� *�0 ��و "	ق 	���� ، 'و�د �ا�	�ر�ا��ر��� 


�ت 8د ا�"+ن و�ن &
،  أ(� �ص*��#�� ��ن  �ن �وادث ا���ف وا��
��ز ��ر ا��(روع ، ا�

�را��� 	�� �
ر
ب *�0 ذ�ك  �ا��ر��� ، و*دم ا*
	�ر ا�����5ن *��# أ*��ل إط�ر�ن  أ ر�#��د 

�  اCرھ�	�� ا3*��ل�ن آ?�ر ، و��� )��ت ھذه 	�)

 &

ؤدي  ��ر���ا أ*��ل�د )	�ر �A   إ�0ا�

ا��دو�& �� ط�ر ، )��ن  Aا���
��رار ��ن وا"�
أ�رض 
#د�د �ر�� ا����2 ا�دو��� ، و
 إ�0)ذ�ك 

 إ��0	���  ��دا، ����  �ا�	�ر�ا�
+�ق وا� 
2ف 	��#� و	�ن ا��ر���  أو���ن ا�8روري ��ر'� 


&و)�� ?2?� �ط��ب  إ�0
�"م ھذا ا��	�ث <� :  
  

  ا�ولا�ط�ب 

  ا���ري ا@رھ�ب�ر�	 و 	ا���ر�<ف ��ن �ر�	 ا��ر�
	 وا :� ا��7" أو�"

� ا����م  اCرھ�ب�ن �ور  ة�ور �	و�+ ريا�	� اCرھ�ب*رف �() &'�أي  ((:  	>��


و�� 8د ا�"+ن  أ*��ل *�ل �ن &
� �ن  أوط���#�  أ'راد أوا���ف ��ر ا��(رو*� ، ا����
 ��

���ر ا��	�(�ر  أوا��	�(�ر  ا�
>?�ر، 	#دف  ر��ا�	� وا3ھداف ا��وا�8eد  أو	A5�8 و��
�)�ت ، 


��د  ((:  	>��رف و*ُ ،  )١())"��"��  3ھداف ، 
�����ً  أ رى�#�  أ�� أو�����  �*�0 �)و�� دو�

 ، "����ً  ريد�د 	�� ، '�& ا�����ل ا�	��#�
ا أوا�+زع *ن طر�ق ا���ف  أو���� �ن ا� وف  إ�داث

  . )٢( )) "��"�� أھداف�
���ق 


 2ص ����� "��	ق ��)��ن ا"��� واCرھ���ب �ا�	�ر����ر����� ا��ر�����  �ن	��،  ا�
+���ق أو���


&	��  ريا�	�<� )٣ (:  

 أ(�� �ص�#��� ���ن �*���ف ����ر �(�رو*� ��8د ا�"��+ن و���� * أ*����لـ� �
���8ن )2ھ���� ���ر"��� ١

  .و��
�)�ت 

  . 	>"ره& �ا���
�A ا�دو �3ن ـ �()2ن 
#د�داً ٢
                                                 

 . ٤٨ا���	د�ن ، �ر�A "�	ق ، ص  ر�8 ز�ن ١)(
(2) Major Fredrick chew, piracy, Maritime Terrorism and Regional interests, 
,2005 ,p.74 

  : ا�	�ري �را�A  واCرھ�ب ا�
دا ل 	�ن ا��ر��� ا�	�ر�� أو���ول  )٣(
Graham Gerand Ong , Ships can be dangerous too, Coupling piracy and 
maritime terrorism in Southeast Asia's Maritime security framework , ISEAS. 
international politic & security Series no .1,2004,p.13 



٥٨  ل ا���� ا�و


#دد "��2 ا�"+ن��ن ا��را5م ا�دو إ�#��ـ ٣ &
  .، و�ر)� ا����2 ا�دو���  �� ا�
  

ھر
�ن '���ن 	��#���� و�)��ن *���0 ا���ر�م ���ن ھ��ذه ا������2 ، وھ��ذا ا�
��دا ل 	���ن ھ���
�ن ا�ظ���

ا��"�
 د��  ل	��و"��5'��� �
��ق  أو#�� ، 5ا��	
0G �ن وراا�#دف  أو'��� �
��ق 	�����G  ا 
2'�ت

  :ا��
ر
	� *��#�� �و�زھ� 	��
&  اB?�ر أو�
�+�ذ )ل ��#�� ، 

١ ���Gف ا��
 
�ا�#دف ا��راد  أوـ ����
 �ا�	�ر��ا��ر����  أ*���ل)��ن ا�#�دف ��ن وراء  '�^ذا،  

?�
ن ا�#�دف ��ن وراء >( ���� �������5ن *��#�� ، '� أو  ���� أ�راض أو أھداف'& 
���ق  ل�

  . )١("��"��  أھداف  ا�	�ري �
�?ل '& 
���ق اCرھ�ب أ*��ل


 د��ا� ا����Bت أو ��ن ���ث ا�و"��5ل  أ���ـ ٢�"� 
 
 إنف )�ون ��'�& 
�+��ذ ھ��
�ن ا���ر��
�ن ،

 ً�	������	��ً  اCرھ�	����� �"
 د�ون و"��5ل 
���د��� ، *��0  �2ف ا����*��ت  ا��را���  &�
���  ا�


 دم و"�5ل "
  . )٢(آ���ت �
طورة  أو

ً  ـ٣ �	���،  أھ�دا'#م�� ���ول ا��را��� 
��ب �ذب ا�
	�ه ا���
�A ا�دو�& ،  وا���ل *�0 
���ق  

�ذب ا�
	�ه ا���
�A  إ�0 أ*���#��ن وراء 0 *�0 ا��)س �ن ذ�ك ، 
"� اCرھ�	��'�ن ا����*�ت 


#��و�ؤ�"�� 
��ن  *�دةا)	ر  "�5ر ��)�� �ن وراء *����
#� ، ا�
&  إ�داث  2ل�ن  ا�دو�& ، 

 �#�*)٣( .  


رط ����م �ر���� 	���� �  ،ا�	��ر  أ*��&'&  �ا�	�ر��ر��� ا��ر���  أ*��لـ �(
رط ����م ٤)�


م '& ا����ه ا�دا ���  وإ���ا�	�ري ذ�ك  اCرھ�ب

م '& ��ط�� 	�ر�� ����� ، '�د 
'�& ا�����ه  أو

������Cر  أ*��&'&  أو ا��	٤(ا�( .  

 إ��داھ��8رورة ا� راط "+��
�ن '�& ا������� ،  �ا�	�ر� �ا��ر�� ��ر��)�ن �(
رط '&  إذاـ ٥

 اCرھ���ب'��& ������  ن ھ��ذا ا�(��رط ����س �
ط�	���ً >ا��ر����� ، '�� "��+��� وا3 ��رى *��#��� ىا���
��د

 نا��
���ز �� أوا���ف ��ر ا��(�روع  أ*��لا�	�ري ، ��ث 
�وم ھذه ا��ر��� '& ���� و�وع 

  . )٥( �ن �	ل ��رھم ��ن ھم *�0 �
�#�  أوط��م ا�"+��� ،  أ'راد�	ل 

                                                 
(1) Mark – J – Valencia , piracy and terrorism in southeast Asia , similarities , 
differences  and their implications , in : Derek Johnson and Mark Valencia 
(eds) : piracy in southeast Asia : status ,Issues and Responses , ISEAS, 
publications , Singapore , 2005,p.78 
(2) Bojan Modnikarov and kiril kolev , Terrorism on the sea , piracy and 
maritime security , information  & security , vol,19, 2006,p.107 
(3) Mark-J- Valencia,op.cit,p.85 
(4) Malvina Halberstam, Terrorism on the high seas : the Achille Lauro piracy 
and the IMO convention on maritime safety , A.J.I.L, vol, 82, No. 2, 
1988,pp.269 and ss 
(5) Malvina Halberstam,op.cit,p270. 



٥٩  ل ا���� ا�و

ا��ر��� �
�?ل '�&  أ*��ل�#دف �ن اا��ر��
�ن ، '�ن  ن�0 )ل �ن ھ�
�ا��
ر
	� * اB?�ر أ��ـ ٦

 A'��� ق���

"��0  اCرھ�	��ا����*�ت  أ*��ل أ������I ا�����5ن *��#� ،  �ؤ�
�'وا5د ��د��  أو


و��ن "�ؤ?رة *�0 ا�� إ"
را
���� أھداف
���ق  إ�0&����C& ا����١( وا�( .  


�دم  و	��ءً  �� 0�*�ا��ر����  أ*���لن �ن ا�
دا ل ا�واI�8 وا�����2 ا�و?���� 	�� مو	��ر

� ��	��ض ا�و?��5ق ا�دو���� ا���� إط��را��ر���� '�&  أ*���لا�	�ري ، ود ول  واCرھ�ب �ا�	�ر�

	�ري ،  إرھ�ب إ�#���ب ������ ا��ر��� *�0  ا�� '2 ���& ذ�ك،  ا�	�ري  باCرھ��)�'�� 	

���ن ) ١٠١(�����#��� ، ط	���� ����ص ا�����دة  �ا�2ز���وا�(��روط  �ا�	�ر����+#��وم ا��ر�����  إنث ����

 ����+
  . )٢(ا�	�ري  أ*��ل اCرھ�ب إط�ر� ر�#� �ن . �١٩٨٢��م  ا��
�دة ا�3ما

�
  ا�ط�ب ا�(�

  ��ورة .�	 ا@رھ�ب ا.�لو�	 ر���وا :�<ف ��ن �ر�	 ا��ر�
	 ا ا��7" أو�"

��ن اھ
���م '�#��ء ا�����ون ا��دو�& وا�����ون ا�����5&  )	�راً  ��زاً  اCرھ�ب��?ل �و8وع 

�(��)
� ���ن ����8ع  ا�ظ���ھرة� ھ��ذه ����� ��+� � ����	 A���
و
��د��ر  ����aن���ن  ط��ر �"���م *���0 ا���

�(�
و
#د��د �����
#م ،  ا���Bن����د"�ت و�
ل و طف ���د���ن  وا�
#�ك ���ر��ت و
د��س ت����


A �و�)ون ھذه ا��ر��

� �A �ر��� ا��ر���  	>و��ف� 	�)


+ق و
��� ����ل ھ���ك  �ا�	�ر�

، ��ذا "��"�م ھ�ذا ا��ط��ب  ا3 �رى*ن  أ�داھ���ز ھ��ك ا 
2'�ت 
� إن)�� �و�� 	��#�� ،  ���

ا�
+��ق  3و�����ص ا�?���& ��#���  �و اCرھ��بـ 
�ر��ف  ا3ول'ر*�ن �
��ول '�& ا�+�رع  إ�0


&و*�0 ا���و  اCرھ�بو�را5م  �ا�	�ر��ن �ر��� ا��ر��� وا� 
2ف 	Bا  :  

  ا�ولا��رع 

  ا@رھ�ب��ر�ف 

 ا�
�ر��ف 
2'���ً  �"��� أھ�ل'��#م �ن ،  اCرھ�ب
�ر�ف  ا��ظر '& *����
�دد و�#�ت 

 ً��+
(� �
 إ��0و"�رد  ����5#� و��ورھ� ، 	����� "��0 ا��	�ض  اCرھ�ب		�ث ظ�ھرة  ���و	


�ر A��8ن ���و���(' ، Aض  أنف ����دد و��������	وي *���0 ���
 &��
	��رزت ا��د���د ���ن ا�
����ر�ف ا�

                                                 
 . ٥٧"�	ق ، ص  �ر�XA ا��"دي ،  *�دل *	د  )١(
����ر ا��(��رو*�  ا3'����لا
+������ ���ھ���8  : �?��ل ذ���ك )٢(���	(
، ١٩٨٨ا������2 ا�	�ر���� �����م  "����8��2د  ا��ر

��+

�نھ��
�ن  إن، ��ث ���١٩٧٩ھ�8 ا 
ط�ف ا�رھ��5ن ����م  ��وا����+
وان )��ن ��)�ن ا�"�
+�دة ��#��� '�&  ا�
 �لا3*��� ����� ا�	�ر���� ���8نا��ر ����ل*أ���م ���د 2  إ�#���� إ�ا��ر����� '��& 	���ض ا������ت ،  أ*����ل�)�'���� 
  : ، �را�A  اCرھ�	��

Conference Report, piracy and legal issue: Reconciling public and private in 
terests , Africa program me and international law ,CHATHAM HOUSE, 
October 2009.p.4 



٦٠  ل ا���� ا�و

ً أ
)ون أن  ا���)ن وا�
& �ن اCرھ�ب*���ر  ا�ظ��ھرة و*���� ظ#�ر  '& 
�د�د �+#�وم ھ�ذه "�"�

  .  )١(ا�5�G& أووا�?��& ا�
��ه ا����وي .. ، ا���دي  ا�
��ه : ا3ولا�"	�ل ا
��ھ�ن  '& ھذا

  : اCرھ�با���دي '& 
�ر�ف  ها�
��ـ ١
 ا3'���ل أوا��)�ون ���ر����  ا�"��وك*��0  اCرھ��با���دي '& 
�ر��ف  ا3"�س��وم  ((


#�دف  ��ا����ّ  ا3'��ل���و*� �ن  أو*�ل  	>�� اCرھ�ب� ، وط	�� �ذ�ك ��رف �# ا��)و�� &�
ا�


���ق ھدف ���ن إ�0 (( )٢(.  


� إ���0 اCرھ���ب
�ر��ف  '��&وا"�
�د ھ��ذا ا��+#�وم  &�
دون  إرھ�	���� 
	��ر
��داد ا����را5م ا�

 إن 0،إ�� ا�
���ه ��ذھب ا��	�ض  اھ�ذ، و'�&  اCرھ��	&ا�#�دف ��ن ا����ل  أوا�	�ث '& ا�Gرض 

ي 
���دادھ� و
�ر�+#��� ر& ����8#� ������ه ����
���ا ا3*����ل)����ت  إذا�ر���ف '����� 
��	��ل �� اCرھ���ب

 وأ*����8ء ا3'���راد�و���8و*�� دون 
������ز '������ �
�����ق 	��+�*���ل �?���ل  �و	طر����� �	����ورة د������

  .)٣(ا����*�ت ا�"��"�� 


�د ا� ا3'��ل أو ا3*��لا�)
+�ء 	
�داد  إ�0 ا�
��هھذا  أ���رو�ن ?م ذھب  &
 إرھ�	��


��ل و�
ط�ف وا�
��ز ا�رھ�5ن ، و��� ��2ظ *�0 ھذا ا�
�د�د ��ن ���ور ��ن �ا)���
ل وا� 


����وز *��ن  �ا�#��دف  أووھ��و ا���Gرض  اCرھ�	����*����ر ���ن *�����ر ا��ر�����  أھ��م����ث ا���

 �روج ا�)?��ر ��ن  إ��0ؤدي  إرھ�	�� إ�#���را5م ����� *�0  أ���ري ا�
�د�د إن، )�� ا3"�س

�8ن ھذا ا��وع ��ن ا���را5م �
���وز�ن  �م 
ذ)ر إ�#�"وى  &ء� �( اCرھ�ب�را5م �ن دا5رة ا�

�  اCرھ�	���، وإزاء���را5م  �د�دة�ن �ور  وا�
)�و�و�&*�� �د ���	� ا�
طور ا����& ��
ذ��ك ا

���زھ�� ��ن ��رھ�� و*�دم ا�)
+��ء 
� اCرھ�	���
�د�د ��+�ت ������ ����را5م  إ�0 ا�+�����ب �ن 

  : )٥(�ن 
�ك ا��+�ت *�0 "	�ل ا��?�ل ، ) ٤( أ���ري اد
�د	��

                                                 

�ر�ف  ١)( &' Aرھ�برا�Cد  ، ا	ز�ز "ر��*�ر�ف ، �ول  نا��
و
�د�د ���8و�� ��ن وا��A �وا*�د  اCرھ�ب

، ص ١٩٧٣ ، ���٢٩د ا����ون ا�دو�& و�رارات ا���ظ��ت ا�دو��� ، ا����� ا���ر�� �����ون ا�دو�& ، ا���ھرة ،
، ١٩٧٧ا�+)�ر ا��ر	�& ،  '�& ا�����ون ا��دو�& ا����م ، دار ا��"����*��ر ، ا����و�� ا�(��	��  �2ح ا�د�ن، ١٧٣
ة را�دو�& ، �A درا"� �2
+����ت ا�دو��� وا��رارات ا���د ب�ھاCر*	د ا�#�دي ،  � ��ر ز�ز*	د ا��، ٤٨٦ص 

 اCرھ��ب�	��ل ا���د ����& ،  ، ٦٠ـ  ٥٧، ص ١٩٨٦،  ةا����ھردار ا��#�8 ا��ر	��� ،  *ن ا���ظ��ت ا�دو��� ،
ا���د ��2ل *�ز ،  ٣٥، ص ١٩٨٨،  ا����ھرةا����م ، دار ا��#��8 ا��ر	��� ،  ا�دو�&ا�دو�& و'�� ��وا*د ا����ون 

ا����Gزال ،  إ"�����*�ل،  ٣٣، ص ١٩٨٦وا������ف ا�"��"���& ، دار ا��ر����� ��ط	�*���� وا��(���ر ،  اCرھ����با����د�ن ، 
ا����د  ، ١٦، ص ١٩٩٠، ا��������� ��درا"���ت وا��(��ر ، 	���روت  ا��ؤ""��� ،١طوا������ون ا���دو�& ،  اCرھ���ب

  . ٢٢٦، ص  �ر�A "�	ق���د ر'�ت ،
 . ٢٦ا�د�ن ، �ر�A "�	ق ، ص  ا��د �2ل *ز  )٢(
��درھ� ا������� ا��"
���ر�� 
��رب ،  ���� ا��رب وا��"
�	ل ، *�0 ا وأ?ره اCرھ�بوداد ��	ر ��زي ،  )٣(

 . ٥٥، ص  ٢٠٠٤، ا�"�� ا�?���� ، آ��ر 
،  ��ر)�داC"�ا�	����ن ا�����و�& ���ر���� ، دار ا��ط	و*��ت ا�������� ، اCرھ��ب*ط�� X ،   ���ل ن���" إ��م )٤(

 . ١١٠ص  ،٢٠٠٤
)(٥  ، I��� د ا���در	* I��� 
 ا�C"����� وأ	��دھ��ا�ظ��ھرة  أ�ول�ث '& 	ا�"��"& ،  اCرھ�ب �ب�راءة '& )

 info@rayaam.net: ا���م ، ا��و�A *�0 ا��ت  ا�رأي��+� �ره ، )��د)
ور ادو��س ا�+



٦١  ل ا���� ا�و

   


�ف  اCرھ�	�� ا3*��ل إنـ ١
ھ�ذه  ، إ��0 )١(ا�	�ض  وأ�8ف
#د�د 	� ،  أو*�ف  أ*��ل 	>�#�

    *���0 ا���� *���ل *���ف ����ر اCرھ���بر 	���)��ون ا�����ف ����ر �(��روع ، و*����� ا*
 أنا����+� ، 

   . ���و�&

 ا�و"����� أو ا3داةو
���وم 	#��ذا ا���دور  ، او ا�
رو���Aا�ر*��ب  إ���داث�
���8ن ھ��ذا ا�����ف  أنـ�� ٢

  . اCرھ�	& ل'& ا��� ا��"
 د��


���ل ا��ذي � �)�ون ��زء ك، و*�0 ذ�� و�"
�راً  ��ظ��ً  أو ا���ف ��"��ً  �)ون أنـ ٣� اً '���ل ا�

  . إرھ�	�ً �ن �(�ط ��ظم � ��د 

  : اCرھ�با�
��ه ا����وي '& 
�ر�ف ـ  ٢

 إ����ا�#�دف ا��ذي �"��0  أو ا�����G أ"��س*��0  اCرھ��به '�& 
�ر��ف �
���ا�ر)ز ھذا 

��ر  ل�ن  2 اCرھ�	& ، �، ���ث  ا3ھ�داف'& ط	��� ھذه  +ون 
��ھذا ا�
��ه  أ���ر إن*��

ً أھدا'ھ��ك  إن 	#�دف ��ن  اCرھ��بل �
���ق '# ....د���� و?��?� ')ر�� وھ)ذا  وأ رى"��"�� ،  �

ا���ر)ن ا������وي '��&  إن و���ر�I..  ؟ ���ر������ره ا���ر)ن ا������وي 	��
�د���د 	�*
	�� ا3ھ��دافھ��ذه 

�����  اCرھ�	���� ��ا��ر� &��' 0���
� ، وھ�و  اCرھ��ب���
�+�زع ا�(�د�د �
�����ق ا�(�ر ا�ر*��ب وذا

ا"�
 دام ���ر  ((:  	>���م �	(�)ل *� اCرھ��بو'& ذ�ك *�رف ،  )٢()�ن �و*#�  أ��"��"��  �bرب

  . )٣( )) "��"�� أھداف
 دا�#� 	��د 
���ق �"	ا�
#د�د  أوا���ف  أو ة(ر*& ���و

ً ھذا ا�
�ر�ف ا�� �()ل �و* و�ؤ ذ *�0  وا3*���ل�ن ا�
ط��	ق 	��ن ا��ر���� ا�"��"���  �

  . )٤(��ن ا���رم �
"� إ�)�نو*دم  ا���و	�
 +�ض  إ�0، وھذا �� ��ود  اCرھ�	��

ف ��#��� �ر���
ا�
ر)���ز *���0 *�����ر ا ��رى '��& ا� إ���0 �ءذ���ك ذھ��ب 	���ض ا�+�#�� وإزاء

)���ت  أ�������� ��ن ا�ر*�ب وا�+�زع 	���د 
����ق ا�#�دف  إ��داثا�و"�5ل ا����درة *��0  ا"
 دام

 ً��"��" �
'#و  أ"�وب أو �طر�� اCرھ�ب إن ((:  ، '#و �رى*��ر��ً  أو *��5د��ً  أو د����ً  أو �ور

و *��0 ذ��ك ھ� ، '�Cرھ��ب )٥( )) ھ�دف ����ن إ��0 �و"��� أو��
+)��ر  �"�وك  �ص و��س طر���

                                                 
 . A�٥٥ "�	ق ، ص �روداد ��	ر ��زي ،  )١(
)٢( X د ا��#دي ،')ري *ط�	رھ�ب *Cرات ا�+
  .١٣، ص  ٢٠٠٠)
ب ا��د�ث ، 	�روت ، دار ا�ا�دو�&،ا��
  :ا��Gر	�� ، ا��و�A *�0 ا��ت  ���� ا�
��8ن إ�0، درا"� ��د��  �"�نCاو��وق  اCرھ�ب ،ھ�?م ا����ع  )٣(
 intranet explorer 
 ا�����&ا�
����م  وزارة� '�& ����ون ا���و	��ت ، "�ط�ن *	د ا���در ا�(�وي ،ا��	�دئ ا�����*�& �"�ن ا� �ف و  )٤(

 . ٢٩٨، ص  ١٩٨٢، 	Gداد  ا����&وا�	�ث 
 . ١٢٣، �ر�A "�	ق ، ص  X*ط�  "��ن  ��ل� إ��م  )٥(



٦٢  ل ا���� ا�و

 إ��0ا�ر*�ب وا�+�زع 	���د ا�و��ول  إ?��رة �ط	��
#� ا��"�
 د�� وا�
�& ��ن ا�طر��� أو ا3"�وب

  . )١(ا�#دف ا��5�#& 


�د��د ���8ون  ھ�ذا ا�
�ر��ف 
��8ن ��د أن &�' ��#
 ا3*���لا������ر ا�وا��ب �را*�

 ا����ف 
��ك أ*���لون )�
 أنا �رى (�ر�ط�  أ'��ل�د � 
�ط 	#� �ن  *ن �� و
���زھ�  اCرھ�	��

 اCرھ�	����    ا��ر�����  
�ر���ف*���0 ذ���ك ��)��ن 
�د���د *�����ر  ����ر �(��رو*� ، و	����ءً  أ*�����ً 

 &
��	)٢( :  


"م 	����ف وا��وة ا��+رط� ا����� ��ر ا��(روع  "�وكـ ١� .  

  . '& ا��ب ا����ن ـ ا�
�"�ق وا�
�ظ�م٢

  . ا�ر*ب وا�+زع  � �ق ��� إ��0ؤدي ا���ف  أنـ ٣


�	ر *ن اھداف و����ت ��
ر'�#�
���ق  إ�0 رھ�	&ا�C#دف ا���ل  أنـ ٤ .  

)���� ،  )٣())ا��"�����  ةا"��
 دام ����ر �(��روع �����و ((:  أ���� *���0 اCرھ���ب و���
م و���ف

������ ���ن  إ�(���ء���� ������� و�"��
#دف ود إ����0و����  إ�را���&)��ل �(���ط  (( :  ا����و�و���ف *���0 

  . )٤())� ��#� ���*�ت ���� أو �أي "�ط� �ن "�ط�
# أو ا�دو��ا�ر*ب '& *�ول 
  

  ا�(�
�ا��رع 

  ا@رھ�ب �	و�ر 	ا���ر�وا :�<ف ��ن �ر�	 ا��ر�
	  ا��7" أو�"

��ن  ا*���& ا�	���ر'�&  ا3'�راد��� ���وم 	��  إ��0،  �ا�	�ر������رف ا��ط2ح ا��ر���� 


����ق ��+����  وا��"�
#د'�،  ا��3وال أو ا3(� �صا��و��� ��8د  ا��(�رو*�ا����ف ���ر  أ*���ل

ا���ف ا��"�I  أ*��لأي *�ل �ن  إ�0 اCرھ�ب����5ن 	#� ، و���رف ا�ط2ح ��  �����د�� 

����ن  ، و	���	���� )���ل د������� أو إ�د�و�و����� أو'�"���+��  أو"��"����  أھ���دافا���ذي �ر
)���ب �
�����ق 


� أو��ھ��ك  إنن 	�ا�
�ر�+�ن �	) �ا��دو�& ،  واCرھ��ب �ا�	�ر��ا �
2ف 	��ن ا��ر����  وأو��


&ا3"�
��و�#� *�0 ا���و  :  

   واCرھ�ب �ا�	�ر��ن ا��ر��� 	 ا�(	� أو��  / أو�ً 


�?ل '��� 

&و<�  :  

                                                 
 ٢٤ا�"���  ٩٤ا����م ،ا����ھرة ، ا���دد  ا��3نوا����ف ا�"��"�& ، �����  اCرھ��ب���د �ؤ�س ���ب ا��د�ن ،  ١)(

 .٢٧٤، ص �١٩٨١و��و 
 . ١٤*ط� X *	د ا��#دي ، �ر�A "�	ق ، ص  ')ري ٢)(
 ���د *	د ا��ز�ز ا	و " ��� ، ا�+وارق ا����و��� وا�"��"�� 	�ن �+#و�& �ق ا�(�وب '�& ا�)+��ح ا��"��I ��ن ٣)(

�ؤ
�ر ا
���د ا�������ن ا���رب ا�"��دس *(�ر ، )
��ب أ	���ث ا���ؤ
�ر ، ا�دو�& ، بواCرھ�ا�ل 
�ر�ر ا����ر 
 . ٦٢، ص م ١٩٨٧)و�ت ، ، ا�����د '& ا� ٢ج
	��ث ���دم إ��0 ا
���د ا�������ن ا���رب ا��دو�& ، اCرھ�ب��+ر *	د ا�"2م ، �را5م ا��ر��� و�را5م *�&   )٤(

 .٥٠، ص ١٩٨٧، ٢ا�"�دس *(ر ا�����د '& ا�)و�ت ج



٦٣  ل ا���� ا�و

  .)١(وھو )ذ�ك �وھر �را5م ا��ر��� ا�	�ر�� ،باCرھ�ا���ف ھو �وھر �را5م  *��ر إنـ ١


 دم '�#� ا���ف �#�)ون )�"� &

���#���� �ن ا��را5م ا�C  ف���ل ھ�و ���  وا��"�وة، وا���ا�+ &�'

  .)٢( اB ر�نر*ب '& �+وس �	�ث ا�+زع وا�

وا���وة  ا�(�دة�ن  )ل �� �"
 دم '�� ا�+�*ل �دراً (  	>��و�د ��ول ا�	�ض 
�ر�ف ا���ف 

ا�ر*�ب  إ����ءا رى �ن (��#�  �و"�� مأ�واد �
+�رة  مأ، "واء )�ن ذ�ك 	�"
 دام و"�5ل �دو�� 

�(�
  . )٣( )"ر*� 
���ق ا�Gرض �ن ا��وة وا�(دة  ن�ن ا����ة و
���ق ا��ط��ب و

أي ��ن (  	>�#�� �ا�	�ر���ر���� ا��ر���� ،  )٤(ا�	���ر  3*��&و�د *ر'ت ا
+���� ���ف 

ا�ر)��ب  أوا�"�ب ا�
�& ���وم 	�ر
)�	#�� ا�ط���م  أوا���ز ��ر ا����و�& ،  أ*��ل أوا���ف  أ*��ل

و*��0 ھ�ذا � 
��وم �ر���� ،  )�#��  ���� و�و 3��راضط��5رة  ����  أو  ��� "+���*�0 


 دام ا���ف ، وا���ف ����& ا"�
 دام ا���وة وا��	طش *��0 ���و � ��ف  إ� �ا�	�ر� ا��ر���"�	


ر
)�ب  إ�#��'�& ا��+�وس  وا��G	��و�ر*ب و��#ر �وة ا����& *��#م ، و��� �ز�د �ن وط>ة ا��#�ر 


�ذر *�0 ا����& *��#م  أ*��&'& � &
  . )٥(	���Gر  ا�"
�G?�ا�	��ر ا�

 )٦(ا�دو�& �()ل �ر��� دو��� ، 
د��#�� ا�دول �����  واCرھ�ب �ا�	�ر�)2 �ن ا��ر���  أنـ ٢
  .وا�"
�رار وا�"2م  ا�3ن#�� �#دد )���ن ، )٦(

 ً����?  /�  اCرھ�ب ���و�ر �ا�	�ر�	�ن �ر��� ا��ر���  فا� 
2 أو�


�?ل '���  

&و<� :  

 وا���و'& ا�	�ر وا�	��ر  ��A اCرھ�با�	��ر ، 	����  أ*��&'&  إ�� 
�A  �ا�	�ر�ا��ر���  إنـ ١

  . )٧( ا��ر��� ا�	�ر��  ا(�ل وا*م �ن اCرھ�ب إن، وھذا ���& 

ً �)�ون '��& ا����Gب 	�*?� اCرھ��ب ���را5ما�	�*�ث '�&  إنـ� ٢ 	������ ،  )٨(...، و���ر ذ��ك "��"��&  �


�?ل '& ا�"��ب أ�راض �)ون �
���ق  �ا�	�ر�ا�	�*ث '& �را5م ا��ر��� 
 3ي وا��#�ب ��� 

  . )١(& ا�	�ر دون ا"
#داف دو�� ����� 	��ذات "+��� 
�ر '

                                                 
ث ���دم 	��ا�دو���� ، توا�
+�����ا�(ر��� أ�)�م '& 8وء  �ا�	�ر�وا��ر���  اCرھ�ب'& ، �"ن ا�(ر*�&   ١)(


'�& �����ء ��+
�رة ��ن ،  ا�����3�� ���ف ����وم ��*�د
#�  &���دوة ا������ �ول اCرھ�ب وا��ر��� ا�	�ر�� ا�
 . ٢٨ص ، م ٢٠٠٤ـ٩ـ ١٥ـ ١٣

 .�٢٩ر�A "�	ق ، ص ، �"ن *�& ا�(ر�+&  )٢(
،  ��راC"��)�د ، ������&دار ا�+)��ر ا� ،١ج،  �hرھ���با������ون ا������5&  �و"��و*������ود �����I ا�����د�& ،  )٣(

 . ٤١، ص ٢٠٠٣
 .�ر�A "�	ق  ، ١٩٥٨ *�م ���ف 3*��& ا�	��ر 
+����ا�ن  )١٥(ا���دة  )٤(
 . ٢٩ر�A "�	ق ، ص ��"ن *�& ا�(ر'& ،  )٥(
 . ٤١*	دX ���د ا�#واري ، �ر�A "�	ق ، ص   )٦(
 . ٤١"�	ق ، ص ا��ر�A ا� )٧(
��ر(��دي (�� )٨(
 ،٢٠٠٨،ر ، (��دار ا�و'���ء ��ط	�*��� وا��،  ١ط ،اC"���2&'��& ��8وء ا�+����  واCرھ���ب،ا�"������  �

 .٢١٧ص



٦٤  ل ا���� ا�و

 ���و�ر �ا�	�ر�ر��� ا��ر��� �ن �	 ا� 
2'�ت 
�د�د��)ن ، �� "	ق 	����  ل�ن  2


&	��  اCرھ�ب<� :  


��A  �ا�	�ر��ـ �)��ن و��وع �ر���� ا��ر���� ١ � &�
�)��ن ���A  أوا�	���ر ،  أ*���&'�&  إ�، وا�

  .  �واً  أو 	�راً  أو '& أي �)�ن 	راً  اCرھ�ب�ر��� ، 	���� 
�A  �أي دو� �و�� �رج 

�"���'ر�ن  مأ ةا�	����ر ، "��واء )����وا 	����ر �"��
 د�&ـ�� 
���A �ر����� ا��ر����� ا�	�ر���� *���0 ٢

 أوا��را'�ق ا���و��� ���دول  أو أو��5ك'
�A *��0  اCرھ�ب�را5م  أ��و��رھم ��ن �ر
�د ا�	��ر ، 

  .ا�د	�و��"��ن  أوا�"��"��ن 

ا��#�ب و� �#�دف ا��را����  أو*��دة ���A 	#�دف ا�"��ب  �ا�	�ر��ر��� ا��ر��� ـ ا�	�*ث '& ٣

 اCرھ�ب�را5م  أ��،  ا3"�"��)و�� �ن  �"
�ز��ت 
���ق ا����G  أو�ط�ب 'د��  إ�ا� طف  إ�0

 ً�	��� ، ��

  . )٢(ا��"
#د'�  ���)و��ا�و"�5ط ا���و�� ا�
�	��  إ�0،  '


���ب  أن
���ول  اCرھ��ب�����5ن 	���ر���� ، 	����� ��را5م ـ ���'ظ ا��را��� *�0 ��#و��� ا٤

  . 3'���#�ا���م  ا�رأي

  ا�ط�ب ا�(��ث

  ا�ط�?رات و�ر�	 :طف 	ا���ر�وا :�<ف ��ن �ر�	 ا��ر�
	  ا��7" أو�"

و"��5ط ا����ل ا��#��� '�& "�ر*
#� وا 
���ر  أھ�م
�د ا�ط��5رات '�& ا�و��ت ا�����& ��ن 

ف و�ر����  ط� �ا�	�ر�ا
+�ق وا 
2ف 	�ن �ر��� ا��ر���  أو��وھ��ك ،  ..ا�ز�ن وا��"�'� 


&ا�ط�5رات ، وھذا �� "�
��و�� '& ا�	�ث و*�0 ا���و Bا:   

ا��ر����  إن*��0  ١٩٥٨ا�	���ر ����م  3*���&�ن ا
+���� ����ف  )١٥(��ت ا���دة  د��

"���ب ا�
��& ����وم ا� أوا�����ز ����ر ا������و�& ،  أ*����ل أوا�����ف  أ*����لأ ـ أي ���ن  /  ١((: ھ��& 

3�راض  ���ط�5رة  أور)�ب *�0 "+���  ��� �ا أو	�ر
)�	#� ا�ط��م  �  : ��� و�و�#

'��&  ا��3وال أو ا3(� �ص�8د  أو،  ا��������'�& ا�	���ر   ����ط���5رة  أوأ�ـ �8د "�+���  ���� 

 �#
  .ا�ط�5رة ذا
#�  أوا�"+��� ذا

 ا�����C&رج �ط�ق ا� 
��ص '& �)�ن ��A  � أ�وال أو أ( �ص أوط�5رة  أوب ـ 8د "+��� 

  . دو�� �ن ا�دول  3ي

ا�ط��5رة  أوط��5رة ��A ا����م 	��ن ا�"�+���  أو"�+���  إدارة'�&  ا 
��ر���ً  ـ أي *�ل ��د ا(�
را)�ً  ٢


��رس ا��ر���  .  
                                                                                                                                            

ا����ر��  ا�������	�ض ا��وا�& ا��")ر�� '�& ا�����ون ا��دو�& ا��د��د ��	���ر ،  درا"�رف ا�"�د ، �* در(� )١(
 . ٦٧، ص ١٩٩٠ا���ھرة ،  ،٤٦ ا����د �����ون ا�دو�& ،

ا�+)ر��� وا�
����� وا��
��*���  ا3"�س اCرھ��ب ، *��م ت �و����ن، وا���د�ر *ر'�� ا�
ر
�وري*�وض  ���د )٢(
 . ١٢٥، ص ٢٠٠٦،  ا3ردن، دار ا����د ���(ر ،  اCرھ�بوا�
ر	و�� �درا"� 



٦٥  ل ا���� ا�و

) ١( ا�+��رةا�
& ورد و�+#� '�&  ا3*��ل�ن  3يا�
"#�ل *�دا  أوا�
�ر�ض  أ*��ل ـ أي �ن٣

����ون  ا��
�دة �ن ا
+���� ا�3م )١٠١(�ص ا���دة  و	ذات ا���8ون ��ءة ،ه ا���دذ�ن ھ) ٢( أو

  . ))١٩٨٢ا�	��ر ���م 


2ف 	��#���� "����وم 	درا"��� ذ���ك ا�	����ن 	+��ر*�ن ، � ���ص اوأو���� ا�(��	� و�	����ن �� �

و����ل  ا�ط��5رات ،  ط�فو�ر����  �ا�	�ر��	�ن �ر��� ا��ر���  �(	�ا أو�� إ�0 ا3ولا�+رع 


& ا� 
2ف 	��#�� و*�0 ا���و  3و�� ا�?��&ا�+رع Bا:  

  ا�ولا��رع 

  ا�ط�?رات  و�ر�	 :طف 	ا���ر���ن �ر�	 ا��ر�
	  ا��7" أو�"

  .�+� ا���ف وا�
#د�د/  أو�ً 

	��ورة ���ر ���و���� ،  أ)?�ر أو����م (� ص  ((:  	>�#��ف ا�ط��5رات 
�رف �ر���  ط

���و��� ا�"��طرة *��#�� 	طر��ق  أوء *��#�� ، 	��"�
�2 ا�ط�ران'& ����  ةا�ط�5روھو *�0 �
ن 


����#ا�
#د�د  أو ةا��و"�	� (( )١( .  

�ر���  أ*��لا���ف وا�
#د�د ھو �وھر  إنا�ط�5رات  و�
	�ن �ن 
�ر�ف �ر���  طف

ا"
 دام  إن، و)�� ھو ���وم  �ا�	�ر�ا��ر���  أ*��لا�ط�5رات )�� ھو ا���ل '& �وھر   طف

��و
#م ، و'�& )�2 ا���ر��
�ن  و��#�ردا�#� � �ف ا����& *���#م و��ر*	#م ا�
#د�د 	�"
  أو ةا��و


��ذر 	���دة  أ��)ن'& ا���Gب '&  �ن��� إ�#��، و ���  إ
���#�ا����G	� دور '&  أو�)ون ���#ر �

�  ����&  ا��"�*دة�ط�	وا  أو�"
�G?وا  أن*�0 ا����& *��#م  ���#�
�ن ��رھم ، وھ�ذا '�& ��د ذا

� &' A�#٢(+وس ا����& *��#م ا�ر*ب وا�( .  

  .ا�ردع وا����ب /  ?����ً 

ف ا�ط���5رات *��دوا�� *���0 ا���ن و"����2 و�ر�����  ط�� �ا�	�ر���
�?��ل �ر����� ا��ر����� 

ً  أو ا�ذي ��ط& ا 
����ً  ا�3را��وا�2ت ا�دو��� ،  '�& ردع و����	�� �ر
)	�&  �)�ل دو��� ���

  . مھذه ا��را5

� �*�0 ا ����١٩٨٢ون ا�	��ر ���م  ��
�دةا ا�3م�ن ا
+���� ) ١٠٥( '�د ��ت ا���دة   :

�8	ط أي  أن،  دو��� و���� ايأو '& أي �)�ن آ ر  ��رج ا�	��ر  أ*��&'&  ��وز �)ل دو�� ((


��ت "��طرة ا��را���� ، وان 
��	ض  �	طر�ق ا��ر��� وان )��ت وا��� أ ذتط�5رة  أو"+��� 

ا�
& ����ت 	������  ا�دو������)م ، و
8	ط �� '�#� �ن ��
�)�ت ، و ا3( �ص*�0 �ن '�#� �ن 

   أون ا�"+ن >(ا�Cراء ا�ذي �
 ذ 	
�دد  أن�#�  إن
�رر �� �+رض �ن *�و	�ت ، )��  أنا�8	ط 
                                                 

  .٢٣ص ، )ت.د( ،  ا3ردنـ ، �را5م ا� طف ، دار ا��ط	و*�ت وا��(ر ، *��ن *�& �	�ر ���I ا��"��وي )١(
 . ٣٢'& ، �ر�A "�	ق ، ص �"ن *�& ا�(ر  )٢(



٦٦  ل ا���� ا�و

'#��ذه ،  ))ا���Gر ���ن ا��
��ر'�ن 	�"��ن ����  ا���
�)��ت ���A �را*��ة ����وق أوا�ط��5رات 

وا����)��� *�#��  �ا�	�ر���ر���� ا��ر����  ��)�'��*��0 ا� 
���ص ا������& '�&  أ)دت ا���دة

  .)١(ا���م ا�ذي 
ر'��  أوا��ظر *ن ��"�� ا�"+���  	�رف

 ا3ط�رافا��5�8& ���ور '�#�� *��0 ا��دول  ص'�� 
��ف ا�ط�5رات �را5م  ط أ��


+���� ،ھذه ا��ن ) ٤(و ) ٣(و'�� ����دة  دو�� ٨٣، ا�	��d *ددھ�  �١٩٦٣��م '& ا
+���� طو)�و  


 �ا��"��� ا�دو���ا 
���ص :  ا3ول����ن '�& و��ت وا��د ، و*�0 8وء ذ�ك �و�د ھ��ك ا 

،  ١٩٦٣)��و ����م وطا�?��?�� ��ن ا
+�����  ا����دة�ن  ا�+�رة ا3و�0، �"	�� ورد '&  ا�ط�5رة'�#� 


���A ا��ر����� '��& '5���8#� ا����و �ا 
����ص ��دو���: وا�?����&  &��
'��& ا�����دة   ك، )���� ورد ذ���يا�


�ص *�0  )�ووط 
+����ا�ن ) ١١(�ن ا���دة  ا3و��0+�رة ا ، أ�� )٢(
+���� �اھذه ا�را	�� �ن ' ،

 � ا��Cراءات�ن ��ف دول ا����م ا��ق '& ا
 �ذ  أ)?ر�)�'� ا�دول ا��
���دة ا�	��d *ددھ�  ((: ا�

وان 
����ل *���0 إ*���دة "���طرة ھ��ذه ا�ط���5رة إ���0 ���دا
#��� ا�� طو'���  ا�ط���5رة�"��
��دة  �ا�2ز���

  .)٣( ))ا�(ر*�� 
  


�ا�ا��رع �)  

  ا�ط�?رات  و�ر�	 :طف 	ا���ر�ا :�<ف ��ن �ر�	 ا��ر�
	  أو�"


�?�ل  �ا�	�ر��	�ن �ر��� ا��ر����  أ 2'�ت)�� وان ھ��ك 
و�ر����  ط�ف ا�ط��5رات 

 ��	 &
<�:  

  .ا�دا'A  أوا�	�*ث /  أو�ً 

 ا��ر����� أ*����ل إن،  ١٩٥٨ا�	����ر �����م  3*����&�����ف  �ا
+�����وردت ����وص '��& 

�)ون �#� ھدف "��"�&  أن�
���ق �)�"ب ا�
��د�� دون  أو ��� ،  3�راض
)ب 
ر �ا�	�ر�


ر
)ب '& ا�G  طف، و*�0  2ف ذ�ك '& �ر���  &
  .)٤("��"��  3ھداف�ب �ا�ط�5رات ا�

  .�)�ن و�وع ا��ر��� /  ?����ً 

�ر�����  إن*���0  �١٩٥٨����م  ا�	����ر 3*����&���ن ا
+������ �����ف ) أ/١٥(����ت ا�����دة 

 �ر�����  ط��ف أ����،  ا�	����ر ، و ���رج ا 
����ص أي دو���� أ*����&
���A '��&  ��	�ر���اا��ر����� 

                                                 
 .٣٩٧"�ن ��+& *�ر ، �ر�A "�	ق ، ص �  ١)(
، دار ا��
����ق 	�)�'���� ا����را5م ذات ا�ط	����� ا�دو����� ا������ون ا���دو�& ا�����م أ�)���م�وي ، ��������د �����ور ا� )٢(

 . ٢٧٠، ص ١٩٨٤،  اC")�در��ا��ط	و*�ت ا������� ، 
 .�٢٧٠وي ، �ر�A "�	ق ، ص ����د ���ور ا�  )٣(
  .١٢٧، ص ٢٠٠٩، ار	د �د�ث،*��م ا�)
ب ا�،  ١ط ، ا�دو�& ا����ون أ�)�مو اCرھ�ب،  ���ل زا�د ھ2ل )٤(



٦٧  ل ا���� ا�و

 A�
ا��ذي  ا��3ر����ن ،  إ����م
���ق ا�ط�5رة 'وق  أ?��ء أو'& �ط�رات ا�دول  أ��ا�ط�5رات '#& 

  .)١( �ا�	�ر��	�دھ� *ن �+#وم ا��ر��� 

'�ر
#�� '�&  ١٩٦٣ھذا ��ن ����ب ، و��ن ����ب آ �ر '��د ���ء '�& ا
+����� طو)��و ����م 


ط�ب �ر
)�ب �ر���  طف	 �وص �� ��A *�0 ظ#ر ا�ط�5 ا3و��0ن ا���دة  ا3و�0� � رة ا�


م ا�+�ل �ن �	ل ( ص �و�ود *�0 �
ن ا�ط�5رة �+"#� ، ��س �ن ( ص  �رج  أنا�ط�5رات �


م �ر��� ا��ر��� 	�ن "+��� ��
د�� ،  )٢(ا�ط�5رة 

دى *��#�  وأ رى	���� ��.  

�ت �+#��وم ا��ر����� ـ��ـا�ط���5رات � ����درج 
 ا����ذ)ورة ، '���ن  ط��ف ا3"��	�بوا"��
��دا �#��ذه 

  .)٣(�١٩٥٨��م  ا�	��ر 3*��&، )�� �ددت ا
+���� ���ف  �ا�	�ر�

 ً   . ا��(>ة�ن ��ث /  ?��?�

'& �را�ل �� �	ل ا���2د ، 	����� �ر���� ا 
ط��ف  �ا�	�ر���د ظ#رت �ر��� ا��ر��� 

 أوا"ط����ل '&  )و"���ا�ط�5رات ا�
& ا"
 د�ت  	ظ#ورت '#& �ر��� �د�?� ، ظ#ر ا�ط�5رات

  .)٤(ا��رن ا��(ر�ن 

                                                 
 .�٢٧٠وي ، �ر�A "�	ق ، ص ����د ���ور ا� )١(
 . ٢٧٠،ص�ر�A "�	ق ا� )٢(
  . �٢٦٥ر�A "�	ق ، ص ا� )٣(
 . �٦٤ ،  �ر�A "�	ق ، ص "+��ن ���د ا��د  زا*� )٤(



١ ا���
 ا������ي 

  ا���ل ا�����دي

 ا��طور ا���ر��� ��ر�� ا��ر�� ا���ر� و�و�ف ا��ر������  ���� ا�

���ت ، وظ�ور ا
���� ا
	�ر��  ، �زا��� �� ا�د 	��د
د ظ�رت ا
ر��� ا
	�ر�� ��ذ 

 وم 	 ) ا
را� �� & % 	 ث ا
 ذ#ر دو
� � ، ا
�� � ا
	�ر� � & % ا
�� �ه #� " ! ��� ا
�ا ً �طر� � �


� وف - �رةوإوا
ر#ب 
و� ون 	 ) � ن �ر� �دي ا
	� ر ،  ا3& رادوا12 طراب & % �0 وس  ا� � �


  .!ر�6 و�!��ب 

�  ر��� 
ا
��  �رض �  � ا
  �م  أ�  ��لا#�	  رت ا
ر�  �� ا
	�ر�  � �  �� �  ن  ا7!  ����وا

> را<م ، &� %  ة# د، و2ن >ر��� ا
ر��� ا
	�ر� � �>�� � &�� �  ما7!�وا
�	�دئ ا
�% >�ء 	�� 

� دّ ، 
ذا ُ#  ا
��س���
? ��طل  إ���، &�1 #ن  وا
!ر�6و�و6) ،  ا�7!�ن#�"  ل ا2#�داء���

  . )١(و6ط�ع طرق  � ًا
را��� 
�و�

!  م ھ  ذا ا
0�  ل  أنا
درا!  � و6  د ا1�6  ت ط	��  � �"  

�  �ر�G  ا3ول��  ص �	�-  �ن  إ

�  ر���، وآ-�رھ  �  وأ!  	�	��>ر��  � ا
ر�  �� ا
	�ر�  � 
 و!  ����ول &  % ا
�	�  ث ا
-  ��%  �و6  ف ا

  :��I% و���  �ن ا
ر��� ا
	�ر�� ا7!����

  

  ا!ولا����ث 

  وآ$�رھ� وأ�������ر�� ا��ر�� ا���ر� و�طورھ� 

 >ر�� ��!�#د درا!� ا
��1% #�" &�م ا
��1ر ، و�ن ھ�� & �ن درا! �  أن �ن ا
	د��%


� " #و-�- � �ط�
 ب & %  )�دم ! �	�- #�" �� و�I!�!�ً  ، ر��� �!�م &% &���� 	��ل وا1?ا

  :  ا�J%ا
��و 

  ا!ولا��ط'ب 

  �ر�� ا��ر�� ا���ر� و�طورھ�


م ا
 د�م �� ث ا� �Kل 
د ظ�رت ا
ر��� � �
ا
	�ر�� �� ظ�ور ا
��� � ا
	�ر� � & % ا

���0�  ون -  م >  �ء 	�  دھم 
 اL7ر��  �، و
  د د��  ت ا
ر�  �� ��  �ة 	�  ض ا
	�<  ل  اL7ر�  ق&��  � ا

  . )٢(ا
��Kرة 

                                                 
% أ��ن#�ء ا
د�ن ���د 	ن ���د  )١(���� 	ن #�ر 	ن #	د ا
�ز�ز ا
د��
ا
�!�" ( ر ، رد ا
����ر #�" ا
در ا

 .٤١٢، ص  م٢٠٠٠	�روت ، ،  ا
��ر&�دار  ، ١ج، ١ط #	د ا
�>�د ��	% ،: ، ���ق  )	����� ا	ن #�	د�ن

م ، �ر>�  � د ���!  �ك ���و&!  �% )٢(�  �
�  ر  إ	  راھ�م���  د  أ�  ور. ، �  �ر�G ا
ر�  �� &  % ا��
، دار �  ر��6ت 

 . ١٩، ص ١٩٩٥ ا
�ھرة، وا
�وز�� ،



٢ ا���
 ا������ي 

، و
م ��د ���� ، وا���رت و�طورت �را&� � � ا
�� و ا
! ���%  و
م ��و6ف ھذه ا
>ر���

وا����ر ا
�دن ، وا�!�ع ا
�>�رة وا
!0ر ا
	�ري ا
ذي را&ق ا
�� دن وا
���� رة �� ذ �� ك ا
�0 رة 

  .و��" ا
�وم 

� ر# � !��
 وأ� 	�ت��� ت ا
ر� �� ا
	�ر� � � �درة ا
� دوث ،  و&% ����ف ا
 رن ا


��
��" آ�ر  إ
"#�م  % �زا�د �نم ، وا!��رت ا
ر��� ا
	�ر�� &���رر &% ���طق #د�دة �ن ا

� ر�ن �ؤ� د ����� ا
رن �
ا
	�ر� �  �و� �ر�ر ا
��ظ�  إ�� �<��ت، و&% �ط�� ا
 رن ا
� �دي وا


م ��د ھذه ا
ظ�ھرة & ا
دو
�� �دى ازد� �
�!ل ا
� �ر��% ــ ـو
��	 � ا
�!،  )١(% �� �طق #د� دة � ن ا

  :% �Iو��� � روع-�-� &&% �	�ث ھذا ا
�ط�ب ـــــــ�� ا
	�ر�� !ــ
>ر��� ا
ر�

  

  ا!ولا��رع 

  ا��ر�� ا���ر� ��ل ا����د

��  � ،  )٢(ث ا
و>  ود ـ6	  ل ا
�  ��د �  ن ��   �	  � �  � إ
  "��  ود �  �ر�G ا
ر�  �� ا
	�ر�  � 

 أ#� �ل� دل #� " ) ا�� ��ون ( #� د ا
0ر# ون  إ
 "و-�<ق ��ر���� أ�رى �ر>� و>ودھ �  أ��رت


	�ر ا
��و!ط و���ل ا
را��� &% ا��  .)٣( أ&ر�

�دم ا! م ا
ر� �� �� ذ � ن ا! � أولھو ) 	و
��	س ( ا
�ؤرخ ا
رو���%  إنا
و-�<ق 	�ض و���ر 

 %
  .٤)(6	ل ا
���د  )١٤٠(�وا


0ر�!�� ) corsair( �!��� 6ر��� ��ر	� #ن 
0ظ  إن إ
"وھ��ك و-�<ق ا�رى ���ر �	

ض ا
	�ر &% ! ���0 �! ��� و	ر�� � � ن ا
دو
 � ا
�% ���ت �ط�ق #�" ا
	��ر ا
ذي �>وب #ر

 %���� %�
ر� �� ا
	�ر� � & % ا
	� ر ا
��و! ط ا
 أ#� �ل و�رى ا
 	�ض ان،  )٥( إ
���ا " 
��� د ا

ا
�>�ر� � �ن ا
را��� #�" ا
! 0ن  ���ررة�رات L وث�دا	�د �ن ا
�وار�G ا#�ه ، ��ث �ذ�ر 

                                                 
، ١٧٦ا
� دد  ا
 �ھرة ، ا
وا6 � وا
�� د��ت ، �>� � ا
!��! � ا
دو
� � ،.... ا��3 ر	� ر ا
طو� ل ، ا� ن ا
 أ���% )١(

 ١، طا
دو
%  نا
��و#	د] ���د ا
�واري ، ا
ر��� ا
	�ر�� &% 1وء ،  ٢١٦، ص  ٢٠٠٩
!��  ٤٤ا
�>�د 
�ر وا
�وز�� ، ��ر ، ا
���ورة ،  ،��
 .٤٣، ص  �٢٠١٠�ر ا
���	� ا
��ر�� 
 :ا
�و�6 #�" ا��2ر�ت ،!�% ، ��ر�G ا
ر��� ��و��زوف !�� �رز)٢(

phparliele/id-www.pitatesinf.com/detaif 
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  :�ر�ت ،  �ر>� !�	ق ، و��ظر ا
�و�6 #�" ا�2!�% ��وف و��ز!�� �رز)٣(
 .http://www.kkmaq.gov.sa/dwtail.asp?innewssiremld.1949 .htmllـ 

  .٣و��ظر #�% ا
���>% ، �ر>� !�	ق ، ص 
  .!�% ،  �ر>� !�	ق ��وف و��ز!�� �رز )٤(
 .٢، ص ٢٠٠٩ا
ر��ض ���د ا
��-�ق ، 	�ن ا
ر��� وا
�دو�ل ،  ا��3ر#�% ا
���>% #�% ، ا
	�ر  )٥(



٣ ا���
 ا������ي 

 إط �قو� �ر ا
را� �� �ط�	 ون &د� � ��	 ل ا
�و����� &% ا
ر��ن ا
!�دس وا
! �	� 6	 ل ا
� ��د 

  .  )١(!راح 	�ض ا
�>�ر ا
�و�����ن و!��0م 

ا�3 ر ا
��و! ط ،  ا3	 �ضا
ر� �� & % ا
	� ر  أ#� �ل�زا� دت  ا
� ��د6	 ل &�رة ��و&%   

I<
� رھم  ا� �ء	�ض ���م ا
�دن ا
!����� ا
�% �طل #�" ا
	�ر 
��� �ون � � ا
را� ��  ا
ذي ا


�����
    )٣(ا
را��� &% ��ك ا
�0رة  �Iوىھ% ) رودس ( و���ت >ز�رة  ،  )٢(
!��0م  و
�و&�ر ا

�� ا
رن ا
-��% 6	ل ا
� ��د ا��� رت ا
ر� �� ا
	�ر� � 	� �ل وا! � ، وظ� رت و&% 	دا  


�د و��	س ���زھم  أ#راف
�م �را� �� 	���2� �ر ، �و��
ن �Lرھم ، وذ
ك 2ن رو�� !��ت 

���3  ?
را� �� & % �� ك ا
�0 رة 6 و��و��� � & % ذ
 ك ا
و6 ت ،  وأھ داف�� ق �� ��
 ?	 �I& ة

 �0���  .  )٤(�	�رة ��دد ا
�>�رة 	��ل �	�ر و&% ���طق �

	  � �  ن ا
  ز�ن   �
 أ�  راً ا
��و�  �  وأ�  درت���&���  �  إ
  "رو�  �  ا1  طرتو&  % ��  ك ا

 % �
�� دد ا
رو� �ن �� ث � �ن  أ� 	�ت	���0ض #دد ا
را� �� وذ
 ك 
�� د � ن �ط ور��م ، وا

�ن 6	ل ا
را� �� ، و& % ا
�0 رة � �	�ن # �م  وا3!ر���رض ا
�-�ر �ن ا
رو��ن 
���ب وا
!�ب 


�� د � ن  ا
� ��د6	ل ) ٧٧ـ  ٧٥( � 
� �ن 6 �دة ا
رو� �ن ��� �و�ون � � 6 �دة ��ط� ���م & % ���و

	�Kت ذرو��� &% ��ك ا
�0 رة ، و��6 ت رو� � 	�� �ت #! �ر�� #د� دة  أنا
ر��� ، 	�د  أ#��ل

و
 م ��و6 ف > را<م ا
ر� �� ا
	�ر� � ا
��و!ط 
��د �ن > را<��م ،  ا3	�ض��� ا
	�ر 1د 6را

ا
ر� ��  أ#� �لذ
 ك ا! ��رت � ن رLم &��" ا
 ) 6	ل ا
���د ـ و	�د ا
���د ( ��ل &�رة ��	�ن 

"
ا
��و!ط #� "  ا3	�ضا
ر��� ا
	�ر�� &% ا
	�ر  أ#��ل��ث ا���رت ،  )٥(�� 	�د ا
���د  إ

0�  ) ،  )٦(ا
��  �ت ا
�!  �ر�� ا
رو����  � 
���&���  � #�  " ا
  رLم �  ن 
(  %ا
رو�  ��و6  د و�  ف ا

ا
ذ�ن ���>�ون ا
!0ن دون �!وغ ��6و�% 
�س &ط #�" ا
!0ن  أو
<ك(  	��Iما
را��� ) 	�و��ش 

  .)٧( )#�" ا
�دن ا
	�ر�� وإ���


 �نو&% ا
ر� ��	��
ث 	�د ا
���د ���ت ھذه ا
�0رة ا
ز���� ��-
�د �	� ر 
�0 رة ا
-��% وا

ر���اذ ��ل ھذه ،  )٨(6	ل ا
���د  ���
و���ر  ، ا
�0رة ��ر1ت &��� 	�ض ا
ر��ت ا
	�ر�� 

                                                 
٤٦
�واري ، �ر>� !�	ق ، ص #	د] ���د ا ١)( .  
� � & % ا
 ��ون ، ا
ر� �� ا
	�ر )زا#��، !��0ن ���د ا��د �٤٧ !�	ق ، ص #	د] ���د ا
�واري ، �ر> )٢(

 %
 .٩، ص �٢٠١٠>�زة �ن >���� >دارا ،  )!�
� ��>!��ر ر( ا
>��<% ا
دو
  :�ت�ر>� !�	ق ، ا
�و�6 #�" ا��2ر، !�% ��وف و��ز!�� �رز)٣(
   http://www./muuseahmed.maktoobb/og.com/262 

(4) Philip Souza,Ancient Rome and the pirates,oxford University press,2000p-105 . 
  .، �و�6 ا
��رو�% ، �ر>� !�	ق !�% ��وف و��ز!�� �رز )٥(
)٦( 
 .!�	ق ا
�ر>� ا
 .٥ص  ، �ر>� !�	قا
�!��ك ���و&!�% ، � )٧(
)(٨  %�# %<���
 .�٥ر>� !�	ق ، ص ا
، #�% ا



٤ ا���
 ا������ي 


�!  �وس (  أ-��  ��ك ـ  ـ�6  �م � إ
  "��  ذ 	دا�  � ا
  رن ا
را	  � ا
�  ��دي  ا
ر!  و��تو��  �ر 	�  ض  (

  . )١( ا
ذ�ن ا!روا �ن 6	ل ا
را��� �واط��)	��ر�ر #دد �ن 

  ا��رع ا�$���

  *� ا���ور ا�و�ط(���ر� ا��ر�� ا

  
ا
ر��� �را>�  إ
" أدىا
رو����� ، ���  �>�رة ا
	�ر�� 	!وط ا�7	راطور��ا���رت ا

و1 ���  إ
 "ا���� ت ا
�> �رة & % ا
�� ور ا
و! ط" # �دت  أنا
	�ر�� ، 
�0رة 6� �رة ، و	� د 

 أ� �روظ� ور ،   أور	 �و6د 	دأت ا
ر��� ا
	�ر�� &% ا
رون ا
و!ط" &% � ��ل ،  )٢(ا
!�	ق 

ا
  د���رك ( ،  أور	  ��  ن �  �وب �  ��ل ) ا
0  ����` ( ، وھ  م ��  ن �ط�  ق #�  ��م  آ�  ذاكا
را�  �� 

	 � #�" 	�ر ا
	�ط�ق وا
��ل ا����2 زي  أ�Lروا، وا
ذ�ن  ��
��ً ) وا
!و�د وا
�رو�` �
& % �� ك ا

  .  )٣(ا
ز���� 


��ف وا
!  وة وا
!  �ب وا
��  ب وا�L2�  �ب   �  	0  ����` 
، و6  د �و�L  وا &  % ��  � ا�  ��ر ا

، و��ر	وا ) ا!ط�	ول ��
��ً  (ا
!ط�ط���� ، إ
"�د�� و&��وا ا
طر�ق  وأ!!واا
رو!��  ا3را%1

و> ب ���ھ دة ���ل &ر�!� وا! �و
وا #� " ��ط � �ور��� دي � ��ل &ر�! � ، وا! �روا ھ� �ك 	�


ث  �� ��ك &ر�!� ��رل !�م�-
  .  )٤(ا

، �� ث  )ا�3	 ر��ور (	�ر�� 	��دة  ت دو
�رن ا
��دي #�ر ا
���دي ظ�رول ا
�و	�  

و	ر�ط��� � ��
� � ، و6 د ! ��ت ھ ذه ا
دو
 � & % �� ك ا
�0 رة  وا
� رو�`���ل ا
 د���رك  أنا!�ط�ع 

ا
!�طرة #�" 	�ر ا
	�ط� ق ، �� ث آ�ذاك 
م �!�ط� ا
����0` ، و )٥( �ا2!��د���&� 	��7	راطور��

�����م &وق ���ه 	�ر  �ؤ!!ونھم �ن ا
را��� و�Lر) ا
رو>�ون وا
�و�ور�ون ( 	دأ ا
را��� 

�ذ ھؤ2ء �>و	ون ���ه 	�ر ا
	�ط�ق و�و�ون I& ط�ق�	
ُ̀  	I#��لا  ا
!�ب وا
��ب ، و�ذ
ك 
م � �


�مـأ#��ن �  %�
�راب  أ�ذتا
�دن ا
	�ر�� ا
  . )٦(	�2زدھ�ر &���� ا
د��ر وا


ذ�ن � د#ون ا
را��� ا!ط� 	وا&�)  ا
ر���ا
��و!ط ، &د ا���رت  ا3	�ضا
	�ر  أ��  

 ا3	  �ضا
!  �ب وا
��  ب #�  " >  زر ا
	�  ر  	I#�  �لھ  ؤ2ء  ��  ث 6  �م) ن وا
�K  �و�ر ا�2د
و!  �( 

  . )٧(ا
	�ط�ق ا
��و!ط 
��دن ا
!�&�� ا
وا��6 #�" 	�ر 

                                                 
 .٣٥- ٣٠ص  ،!�	ق ا
�ر>� ا
�!��ك ���و&!�% ، � ١)(
)(٢ 
 .٤٠- ٣٣ص ،!�	ق ا
�ر>� ا

م ، � �ر�G ا
�1 �رة��&�ن را��% ،  ٣)(��
ا
��! ري وھ دى #	 د ا
! ��� ، �ر>� � #	 د ا
وھ �ب ��� د  ا
Kرب وا

 . ١٨٨، ص م ١٩٨٥ا
�و�ت ، #�
م ا
��ر&� ، !�!��  >�زي ،�
 .�٣٨!��ك ���و&!�% ، �ر>� !�	ق ، ص �، ١٨٩!�	ق ، ص ا
�ر>� ا
��&�ن را��% ،  )٤(
)٥( 
 . ٤٠ـ  �٣٩!��ك ���و&!�% ، �ر>� !�	ق ، ص �،  ١٩٠ـ ١٨٩!�	ق ، ص ا
�ر>� ا
)٦(  ، %�# %<���
 . ٥!�	ق ، ص ا
�ر>� ا
#�% ا
)(٧ 
 . ٥!�	ق ، ص ا
ر>� �ا



٥ ا���
 ا������ي 

�  رق  ا3	 �ضو	� د ا���  �ر ا
ر� �� ا
	�ر�  � & % ا
	�  ر   
ا
��و!  ط 	�0 رة ظ�  رت & % ا


  ث #�  ر  و	  دأتا
�ر�ز�  � 	�
�  �ن ، #�  د ا���  �ر ا
!  �ط�  ا63�  "�-
��زا�  د ��  ذ ����  � ا
  رن ا

 ا�7	راطور�6م  )م ١٤٣٣ إ
"م  ١٤٠٥(�ل ا
�0رة و�، )١(ا
���دي #�" طول !وا�ل ا
��ن 

 %���
  . )٢( ا
��ط�	�ر�� �ن ا>ل &رض ا
�ظ�م و��ر ا
!�م &%  ر��ت 	�دة) zeng(ا

���س #�ر  
ا
! وا�ل  إ
"ر��� &% ا
��	�ن ، -م ا��دت ظ�رت ا
 و&% ا
رن ا
را	� وا

#� د��  ��1 �ءلا
ر� ��  أ#� �ل، �� ث 	 دأت ) م  ١٤٤٣(� زداد �� " # �م  وأ�ذتا
�ور�� ، 

دت �ور� � ا��6�0 � � � ا
 �دة ا
��	 ����ن ! ��ت 
� م 	��1 �ھ� 	 د�ول ��! �ن ! ���0 �>�ر� � #

 ����	��"
ا
ر� ��  أ#� �ل` و! �ھم & % ا
� د � ن ا
���ه ا
�ور�� ، و6د ازداد ھ ذا ا
� دد 	�
� در� إ


�L ك 2ن
� � ا
را� �� � ��وا � ن ا
��	 ����ن ، و#� د ا�� راط�م 	ا
	�ر�� &% ا
���ه ا
�ور�� ، وذ

  . )٣(#ن ا
ر���  أ�>�واا
�>�رة  	I#��ل

ا
ر�  �� ا
	�ر�  �  أ#�  �ل، �زا�  دت  و��  " �و��  � ھ  ذا#�  ر  سا
!  �دو�  � 	دا�  � ا
  رن   

��� & % � ��#� ا
! 0ن ا
�	� رة وا
! ر��� ا
� %  إ
"ذ
ك ��ود 	��ل �	�ر ، و
�ل !	ب �
�طور ا

����د #�" ا
ط��6 &% ا! ����
�� ، و� ن ھ� � ظ� ر ا
�� �&س 	 �ن ا
 وى ا2! ����ر�� ا
� % #�� ت 

���ف ا
طرق وا
و! �<ل  #�" ���ق�	 ���
و��6 ت 	�2! ����� 	�
را� �� � ن ا> ل د# م ، ���

� ر#�� � ن 6	 ل 	� ض  أ#ط� تھ � #� " ا
	� �ر ، و	� ذا �0وذ وز� �دة �ا
	�ر�  �ط����ـأ!
� �0 ا

�0
& %  ت
م و	�
ذا�رة ، &����رت &% ����ف ���طق ا
�ا
دول ا
�% ����ون �� ا
را��� &% ��ك ا

&  % !  وا�ل  أ�1  �ً ط وا
	�  ر ا
�  �ر�	% ، وظ�  رت 	�  �ل ��0  ت 
��ظ  ر ـا
��و!   ا3	  �ضا
	�  ر 

���ل 
  . )٤( أ&ر���ي ا-ر &% ظ�ور ا
ر��� 	!وا�ل ، و6د ��ون 
��د ا2!����ر ا7&ر�%ا

�ود 	��	�را�ب ا
��دي ،  آ�ذاك و6د !��ت �را�ب ا
ر���  �
�را�ب ا
ر��� (  وا


��م �	 ����� �
	�!��? ھذه  ا
دو
�6ر��� 	�ر�� ، ��ث �وم ھذه  	I#��لا
�Iذون 
�� �ن 6	ل دو

 ، �!&���
�روج 	�� 
���>�� !0ن ا
دول ا
ا
�>�ر� � ، وذ
 ك  أو! 0ن ا
� دو ا
�ر	� �  وأا
!0ن وا

  . )٥( )�د��رھ� �!ب ا
��ل  أو	�2!���ء #���� 

                                                 
 .، �و�6 ا
��رو�% !�	ق ا
�ر>� ا
، !�% ��وف و��ز!�� �رز)١(
دار ا
��1 � ا
�ر	� � ـ ،  & % ا
K رب وا�3 د
س ا7! ����ا��د ا
�	 �دي ، � �ر�G ا
	�ر� �  و#	د ا
�ز�ز !�
م  )٢(

 .٢٨٤، �١٩٦٩�ر ، 
  . !�	قا
�ر>� ا
، !�% ��وف و��ز!�� �رز٣) (
 .  ١٥، ص !�	ق ا
�ر>� ا
د �زا#�� ، !��0ن ���د ا�� )٤(
ر��� ا���2و 	 )٥(�
   :�تا
�و�6 #�" ا��2ر.  أ�ر�����ول >�	رت ، ا
��ر�G ا
ر!�% 
���ر ا
ذھ	% 

http://www.pitatesimf.com/detai/detaif-phparliele-id 



٦ ا���
 ا������ي 

را��� ا
	�ر��ن ، و6د ��ن ھذا ھ و ا
! 	ب ا
 ذي  أ#ط�تو�ن ھ��   �
�ر#�� 
 إ
 " أدىا


م ، ��  ث !  ��ت ھ  ذه ا
�ر��  � 	  ـ  أ#�  �ل�و!  � �	�  ر &  % �  �
ا
��  ر ا
  ذھ	% ( ا
را�  �� &  % ا

را��� �
 ()١( .  

  ا��رع ا�$��ث

  ,ر�ا���ر� *� ا�و�ت ا�� ا��ر��

�  ر�ن   �
�  ر و��  " ����  ف ا
  رن ا# �  !��
، ���  ت  ا
���د�  �ن��  ذ ����  ف ا
  رن ا

� �ً  ا
ر��� ا
	�ر�� ��درة ا
�دوث ، و
م ��د ا
ر��� ا
	�ر� � �� �ل �ط راً ��  � ���
#� " ا

 ا3#داء	�1<�  �����ص #�" ، ا
ذي � ١٨٥٦	�ر�س &% #�م  إ#�نا
	�ر�� ، ��و�� 	�د 

ر� إ
K  �ءٍ  ا7#  �ن، 	�!  �-��ء ا
��ر	  �ت ا
�ر	�  � ، و���	  ر ھ  ذا  ا
����  د�ن	�را�  ب �
�� ـــــ  ـ

 ���	�
  .،  و
�>ر�م ��ك ا
>را<م و������0 �1ن ا
��ون ا
>��<% ا
دو
%  )٢(ا

وو>  ود  وأ�ر��  � أ&ر��  �و�  � ا
>�  ود ا
دو
�  � ا
�  % 	  ذ
ت 
���ر	  � �>  �رة ا
�	�  د 	  �ن   

وا
� �ر�	% وا
�� �ط ا
� �دي ، و�� �ون  ا3ط��ط %ا
دور��ت ا
	�ر�� ا
�ر	�� &% ���طق ا
�� �ط 

  . )٣(م  ١٩٤٥ا
دول ا
�	رى #�" ���&�� ا
ر��� ، ���ت ا
ر��� ا
	�ر�� ��" #�م 

�2ظت �طور�� � ، وھ % ا
� % ��� ت  أنو�ظرا 
>د�� ���ر	� ا
دول ا
�	رى 
�� ، 	�د   


�>� �ت ا
0رد� � ل ، و�!���ن 	�� &% &�رات ! �	� و
 م �و> د ��� � ! وى 	� ض ا�د#��� �ن 6	

��
  . )٤(ا
!0ن ا
�>�ر��  ا
�% ���رض 

� ر�ن و	� د ا
� رب   �

�� �#�دت ا
ر��� ا
	�ر� � � ن >د� د & % ���� ف ا
 رن ا��
 ا

����-
� ذ ا
	� ر  ا��3 �نم ، ��ث ظ�رت #�" ��ل #��	�ت ��ظ�� &% 	� ض  ١٩٤٥#�م  ا��

ل وا
� �ذاً ��

�� ف و	� ورة ا�د وا
�>�رة ���� دة #� " ا
 وة و
�� ، و���>م !0ن ا� �� ن  أ	

�ر�ن ،  ،وازداد )٥(ذي 6	ل �
#����ت ا
ر���  أ�	�تا����رھ� ، و&% ا
-�������ت �ن ا
رن ا


م ، �	� ر ا
� �ن ، و& % >� وب � رق  #د�دةا
ر��� ���رر &% ���طق ��
��1 �ق  آ! ���ن ا

و& %  أ&ر�� ��K&ورة و�����د وا
�0	�ن و&����م وا�دو��!�� ، و&% !وا�ل � رق ��� ، و!وا�ل !�

  . )٦(ا
>�و	�� ��و�� !وا�ل ا
	راز�ل  أ�ر���

                                                 
   .٨٣٩، ص ١٩٩٧ ، ر��ا7!��د���Iة ا
���رف ،  ، ١٧ط #�% ��دق ا	و ھ�ف ، ا
��ون ا
دو
% ا
��م ، ١)(
� & % ر1 � ز� ن ا
��	 د�ن،ا���L2م ا
	�ري،درا! � ��ر�  ، ٨٤٠ق ا	و ھ�ف ، �ر>� ! �	ق ، ص ��د #�% )٢(

�را<� ا���2
 .٤٢، ص ١٩٧٩ ا7!��در��،	��،�ط�	� ا
!�0ر، !�!و��� وا
������ وا
�روا-ر �ط	��ت ا
 . ٦٠!�	ق ، ص ا
�ر>� ا
	�!��ك ���و&!�% ،  )٣(
) (٤
 . ٦١!�	ق ، ص ا
�ر>� ا
�وار	% ، ا
>ر��� ا
��ظ� �   )٥(
� ��ف ا
�ر	� �  أ��د��� ��وا>��� � & % ا
 وطن ا
�ر	 % ،  وأ! �
�ب���د ط�ل ا

 . ١٨١، ص  ٢٠٠٣، ا
ر��ض ،  ا����3
���وم 
 . ٦٥!�	ق ، ص ا
�ر>� ا
	�!��ك ���و&!�% ،  ٦)(



٧ ا���
 ا������ي 

ا
  رن  ����  �آ�  ر &  %  إ
  "�  ن #  �م وا���  �ر وا!  ��رت ا
ر�  �� ا
	�ر�  � &  % �زا�  د   

�ر�ن�
�ر�ن ، و&% �ط�� ا
رن ا
��دي وا�
�ر�ر ا
��ظ�� ا
	�ر�ؤ�د  إذ ا� � �
) imo(� � ا
دو

International Maritime Organization)( �� �ر
& %  �ا
	�ر� � دى ازد� �د ظ �ھرة ا

 د ا2�� ر وو6د ��0و�ت ا
�!ب ،  )١(��ك ا
�0رة �ن ا
ز�ن �
	� b # دد وآ� ر ،  إ
 "� ن # �م &% ا

 %
   د ا2��  ر !   ���0 ،  ��٤٠د-  � ، وا��>   �ز  )١٢٠(ا
�  وادث �   وا�
	�   b #   دد و&  % ����   � ا

  . )٢( �د-)�)  ٦٠٠ (��ــوادث ا
ر�ـــ�

ا
ر���  أ#��ل&د �زا�دت  و#�" �!�وى ا
دول ا2&ر��� ، ا���67%#�" ا
�!�وى  أ��

���` ا
�ر	% و&% �� �` # دن ، و
ا
ر� ��  أ#� �ل�زا� د �ا
	�ر�� ، و��ب ا
!0ن ا
��Kرة &% ا

  . )٣(دا�ل ���ه ا
�و��ل  ��و��ً 

���0 �  أ���ن	�ر�� #�دت 
�ظ�ور وا��2��ر �ن >د�د &% ا
ر��� ا
 وھذا �� �ؤ�د ان  �


م ، و	�ورة �����0 #ن ا
�را�ل ��
�  ا
��ر�����ن ا	�!
  .ا

   �  �
وا
وط��  � ا
�  % �	  ذل �  ن 6	  ل 	�  ض ا
  دول  وا����67  �و	  �
رLم �  ن ا
>�  ود ا
دو


م  إ
�  )وا
��ظ�  �ت ، وا
�ط  ور ا
���و
  و>% ا
  ذي و�  ل �  �
 إن إ2،  &  % ���&�  � ھ  ذه ا
>ر��  �ا

�ر��% 	، ا
ر��� ��زا
ت �-�ر ا
>دل�
0�% وا
�ش ا�
  . )٤(&% ا
و6ت ا
��1ر �ددھ� وا

  ا��ط'ب ا�$���

  ا��ر�� ا���ر� أ-��لا����ر  أ���ب

 3#�  �ل رد�ّط  و ���  وظ�زا�  د &  % اJو�  � ا2��  رة ا
دو
�  �  �ؤ�  د ا�2  داث وا
و6  �<�

��
ا
دو
� �  ا�3 داث��� ا
دو
�� ا
���� ، &�ن ا!�راء ا
ر��� ا
	�ر�� &% ا
�د�د �ن ا
��رات ا

�  �د �����  � 
�  ذه  �ا
	�ر�  وا
ظ  روف وا
��	!  �ت ا
���ط  � 	�  ل ��ط  � �  ن ا
��  �طق � %  �
، ا


�وا�ل ا
����� وراء ھذا ا��2� �ر ا
��� ��% ، او ا3!	�ب!وف �ود 2!���ص 	�ض  ا
ظ�ھرة


 أ-�  �ء0ن ــ  ـ��  رات ا
	�ر�  � ا
�  % �!  ���� ا
!��  ك ا
�وا�  ل ا
�  % 6  د ���-  ل 	�1  �� &  % ط	��  � ا


م � ن  أو،  إ	��رھ���
!��! �� و� را#�ت  أز� �ت أوا�6� �د��  أز� �ت&��� ���ده 	�ض دول ا

 أ�� ط�، و�� �  ���ھ� � ا����67 �&�ل ھذه ا
دول & % ا
! �طرة #� " ! وا���� و إ
"دا���� �ؤدي 

��ل &% ا
>� �ز ا
1 �<% & %  أو% �1ف ��-ل ذ
ك &� أوا
را��� ا
�% ��ط�ق �ن ھذه ا
���ه ، 

��ل ا
ذي ��وق ���� ا
را��� �16<�� 
  ..	�ض ا
دول 	�

دم � ��
 �  :��I% و��� ..  وا
�وا�ل ا3!	�ب أھم�!>ل اد��ه .. وو&
                                                 

)١( �	
 .http://www.imo.org/safety: �ت ر�� ا
دو
�� ، ا
�و�6 #�" ا��2را
��ظ�� ا
 . ١٧!��0ن ���د ا��د �زا#�� ، �ر>� !�	ق ، ص  )٢(
 . ٢١٦ا
طو�ل ، �ر>� !�	ق ، ص  أ���% )٣(
 . ٩٥#�% ا
���>% #�% ، �ر>� !�	ق ، ص  )٤(



٨ ا���
 ا������ي 

  

  ا��رع ا!ول

 ��� ا��ر. ا��*�$.  

ل ا
	�ري &% 	��ر ��0و�� دون �را6	� ، و&�? 	�ب �! إن  �
>�ل ا
!0ن ازدھ�ر �ر�� ا

�� &���� #�"&% 	�ض ا
دول  ��را#�)#�" �ا
ذي �>�  ا�3رھذه ا
!0ن  دون و>ود ر�6	� �

&% 	�ض ا
�وا�c،  ا����3 ا7>راءات�ف ، ���� �� 1 �ا
	�ر�#�" ا����ر ظ�ھرة ا
ر��� 

و	�ت &%  ا7>راءاتو�1ف �
  . )١(ا
دول  	�ضوا

ا����رھ� &% ا
�د� د � ن  وأ!	�با
	�ر�� ، �ھرة ا
ر��� ظ��� !	ق ، �رى ا
	��ث أن   

1 �� ، أن ا
ط	��� ا
>Kرا& إ
"��ود ا
���طق ا
	�ر�� ، 
���� 	 	�ض ا
�� رات ا
���� � ا
�� ا

�0
)2 ���ن  ، ���ب دوراً ) chock points(ق #���� ـــ�� �ط� أوLظ إ
�ھرة ـ ـ&% ا����ر ھ ذه ا


�-ل ھذه ا
��رات  ا
>Kرا&���� ���ث �ؤدي ا
ط	،  )٢(������ ـــو�"
ا
!0ن #�" ���0ض  إ>	�ر إ

!ر#��� #�د �رورھ� #	ر ھذه ا
��رات ��� �!�ل �ن ���� ا
را��� &% ا2#�داء #���� ، و�� 

��ر>�ا
>��#�ت  أو،  ا7>را���، و>ود 	�ض ا
���	�ت ا�3ر�ز�د �ن ��و	� 
#ن ! �طرة  ا

  . )٣(ا
	�ر��  #�" ھذه ا
��رات ا
�ط��ا
��و�� ا
�ر�ز�� &% ا
دول 

  ل ا
	�  ري &  % �>  �ل  أھ��  �و��  � �1  �#ف �  ن   �
ھ  ذا ا
���  ل ، �زا�  د ا2#��  �د #�  " ا

 رد &% #دد ا
!0ن ا
�% �>و	�� 
 ��ً ا
�>�رة ا
دو
�� ، و�� ���ده ا
	��ر وا
���ط�ت �ن �زا�د �طّ 

را���  وا
�% ��ون �ط���ً  ، )٤( و���راً �
1 �� �ا
	�ر� #	ورھ� ا
�� رات  أ-��ء
� �د  ا� % �
وا

 ��
  . )٥(�-�&� �رور�� #�

  
                                                 

)(١ 
��ر ا��د #ط�� ، ا
>وا�ب ا
ھرة ، دار ا
���1 ا
�ر	� � ، ا
 � ،١ط، ��و��� 
���&�� ا
ر��� ا
	�ر�� ا	و ا
  . ٦٩، ص  ٢٠٠٩

(2) Peter chalk, the maritime dimension of international security, Terrorism, 
Piracy and challenges for the united states,RAND.Project air force,2008,p.11. 
(3) Kerstin petretto, weak states off – share- piracy in modern times ,Hans 
Seidel Foundation, East African Human security forum, Discussion paper 
,March,2008,p6. 

! طو ا
�! �? 1 د ا
ر� �� وا
 أ#� �ل��0 �ض ! ر#��� #� د #	ورھ � و� ول  إ
 "�1 طر ا
! 0ن �>� ل ان  ٤)(

  :�را>�  ،� 	��ل ��صطا
!0ن &% ��1ق ��

Catherine Zara Raymord, Piracy and armed rebbery in رة�<�

��� ��م ���� #	ر  ا��
ا
،  &% ا
و6ت ذا�) �ن !���0 �>وب ا
	��ر وا
���ط�ت ن ���و١٥ إ
"���ون  �١٢�رب �ن  ا
	��ر ، وان ��

  : ��ظر 
Peter chalk, the maritime dimension of international security …op,cit,p10. 

�1� ا
�% �1طر  ھر�ز ، ق	�ب ا
��دب ، ��1 ق�-�ل ذ
ك ، ��1 ٥)(
ا
!0ن و�Lرھ� �ن ا
���1ق وا
�وات ا
��0ض !ر#��� #�د #	ورھ� ، � "
  ا

Malacca strait Aproblem Solved? Naval war college Review, Summer ا 



٩ ا���
 ا������ي 

  ا��رع ا�$���

  ا��0��د� ا!ز��ت


�<��ن  و���Lت ����� أھداف>ر��� ا�6��د�� �ر��ب 	�دف ���ق  �ا
	�ر�ا
ر��� �	

> � ا�62� �د�� ، &�
�� ا3& راد&% �و>�) ! �وك  ���� #���� ، و���ب ا
ظروف ا�62��د�� دوراً 

�  ��ت ا�62�  �د�� �  ؤدي و�-ر2 ��  	��� أي 	  د�ل،�
ا
	�  �ء ا2>��  �#% ،  أ!  س�  د��ر  إ
  "ة ا

  . )١(ا
�>���  أ	��ء#�" #���  آ-�رهو�رك 

0ر ، و�زا� د �! 	� ا
	ط�
 �  &�3ز��ت  
ا�62��د�� و�� ��ر�ب #���� �ن ار��0ع ��د2ت ا

��و��ً ا�6��د�� وا>���#�� !�	ا
!�� ، و�Lرھ� �ن آ-�ر  أ!��ر، وار��0ع  ا3>ورو�د�%  ، �� 

��2� �ر  ر<�!�ً  &% ا
���طق ا
�ط�� #�" ��رات 	�ر�� ���د �ر�� ����� �ر���0 ، ��ون !		�ً 

 ، ! ���ً ا# �
% ا
	� �ر  ا�62� �د�� ، وار�0 �ع �� د���2 & %ظ�ھرة ا
ر��� و�Lرھ� �ن ا
>را<م 


�ذه  اJ-�ر�ن !����� 
���Kب #�"  ��	�!
  . )٢(ا�62��د��  ا3ز��تا


�d% و���ن  �  : ان �!>ل ا	رز ا!	�ب ����% ا
ر��� ا
	�ر�� و&

��  أ���ت!واء ، أ ـ ار��0ع ا
	ط�
� وا����رھ� 	�ورة وا!�� �� �
���  أم	ط�� �
��� .، )٣(	ط�

���ف ا�2>�ھ�ت  ھد&� !��ً  �>���م�
)٤( .  

�% &% ا
دولب ـ ���
0�رة ، و��>م #ن ذ
ك �� ا
�	��ن &% ا
�!�وى ا
��ب �Lر ق طا
� �ن ا	

I� "�# وا<��م ، ���> � ��3ن ا�6درة �
� ن >� � و1 �ف ا
� ردود  ا3! ��رر�0 �ع 
K ذاء ا
� و�% 


% �ن >�� ��
) ا
را��� #�د ����6م  أ�رىاا
ر���  	e#��ل��ر�� 	�
�!ب ا
��دي ا
ذي ��
و�� �> م  
��1%ا
رن اا�6��د�� &% �����  أز���ن  آ!����د�) دول >�وب �رق  �� ، وأن )٥(

�ل 
�ن ����ت ا�6��د�� ، و�زا�د ��د2ت ا
>را<م و�ن 	���� >ر��� ا
ر� �� ا
	�ر� � 
 د #�)

&  %  أ!�!  % �د�) دول ھ  ذه ا
��ط � ، دورـ
 ذي �  ����  �ر ا�62�  �دي ا
#� " ذ
  ك ، ��  ث � �ن 

> ) �و إ
 "ـ  �ا�دو��! � &% 	�ض دول ھذه ا
��ط� ـ ��و� �ً  أدى�دوث #دم ا!�رار !��!% 

�  رو#� 
ز�  �دة ا
  د�ل ، ��  �  إ
  "ا
�-�  ر �  ن !  ����� �
�زا�  د ا
0!  �د  إ
  " أدىا
و!  �<ل �L  ر ا

 ، ��!��!
ا
�>�ھ ل  إ
 "�-� ر � ن ا
� �2ت ـ ـ & %  أدىا
 ذي  ا�3 را
��و�% و�1ف ا
!�طرة ا

                                                 
 .١٩!��0ن ���د ا��د �زا#�� ، �ر>� !�	ق ، ص  ١)(
)(٢ !�
دار ا
��1 �  ،١، ط���&��� � ، وإ> راءات
�� ا
ر��� 6	�
� ا
!وا�ل ا
� و�� أ#��لي ، د#�دل #	د] ا

 .و�� 	�دھ�  ٤٠ص  ٢٠١٠ا
�ر	�� ، ا
�ھرة ، 
 . ٢٠!��0ن ���د ا��د �زا#�� ، �ر>� !�	ق ، ص  ٣)(
�>�  س ،  ٤ج ،���  ر ا��  د &��  % ، ا
  د
�ل ا
!  �ودي 
���&�  � ا
ر�  �� وا
K  ش ا
�>  �ري ا
  دو
% ، ا
ر�  �ض ٤)(

K
  .١٩ص، ١٩٩١،  رف ا
�>�ر�� وا
���#�� ا
!�ود��ا
  : ا
دو
�� ، �ر>� !�	ق ، ا
�و�6 #�" ا��2ر�ت  �ا
	�ر�ا
��ظ��  )٥(
 http://www.imo.ogr/facilitation/main?topes  



١٠ ا���
 ا������ي 

ا�3 ن ��	 ل ا
�� ول ا
 وات ا
�! ��� و6 وات  أ& رادا
را��� �ن 6	 ل 	� ض  �3�ط� أ
��دي

  . )١(ا
ر���  أ#��ل�!	� �ن �����  و#�" ��� أ

! 		� ر<�! �� 
� � 1 د ا
! 0ن 6	�
 � ا
! وا�ل ا
� و��
�� ،  �ا
	�ر� ا����ر ظ�ھرة ا
ر���  و��د

���ب ا
�و��
% ،  ا
دو
��ده ھذه �
ا#���د و���� �� �ن ا����ر ا�6��دي ، و&ر ����% ��) ا


�%�!	� �	�رة ��) #�" �� �د� ) 	ر� ��` ا
K ذاء � �
، ھ ذه  إ�! ����� ن �! �#دات )   WFP( ا


� د&�ت ��
ا
ر� �� وا
! طو ا
�! �? #� " ا
! 0ن ا
� %  أ#� �ل�ن ا
>��#�ت ��2راف  را
�-�ا

�ودة ��1
��) ھذه ا
>��#�ت ( و>دت &��� ��
�ق ا
-روة وا
ر��ء  ا��
)٢( .  

  ا��رع ا�$��ث

 ا!ز��ت�����  ا�

� ؤدي & % ا
�-� ر � ن ا
� �2ت  أن��� ن  !��!�� ، أز��ت�� ���ده 	�ض ا
دول �ن  إن  

"
ً  ا
�I-�رو>ود �را#�ت �!��� دا���� ، ��ون �ن �����  إ �	�!  % !��!
 وا��3 %#�" ا
�ظ�م ا

،  ا����67 ���ث 2 ��ون ا
وات ا
����0 	����� !وا�ل ھذه ا
 دول و���ھ� �  ، )٣(&% ھذه ا
دول 

ع 	� ذه ا
��� � وا
 د&�ع # ن �ر� � و&�# ل & % �- ل ھ ذه ا
ظ روف 
�1 ط� �ؤھ�� 	� �ل � �فٍ 

  . )٤(ا
���� و!��� ا
!0ن ، &% ا
��رات ا
	�ر�� ا
وا��6 6	�
� !وا�ل ھذه ا
دول

ا��� �ر ا
�ظ �م ا
!��! %  أوا
دا��� � و1 �ف  ��2ت ا
�را#�ت ا
�!��� &�1 #ن ان 

� � &% ھذه ا
 دول ، � ؤدي إ
 " ظ� ور وا%��3���
وا
� %  �ت وا
>��# �ت ا
�! ��� ا
��� �ر#�ا

� ن ا
�� �طق ا
� % ا
ر� �� وا
! طو #� " ا
! 0ن ا
� % �� ر 	 �
رب  أ#� �ل �� ���#� "  ����د

  . )٥(ا
�!�ر��  أ��ط��م 
��و�ل�!�طرون #���� 

 �م  ا3#� �ل� ا
���� � وراء ا��� �ر ھ ذه �ا
ر<�! ا3!	�با�د  إن�
و������ � �ر> � & % ا

د 6وات �ظ���� �6درة #� " 	! ط �0وذھ � �ف وا����ر �ؤ!!�ت ا
دو
� ، و#دم و>وإ
" 1 ا3ول

��& �ت  و�� �>م #ن ذ
ك �ن ا3را1%و&رض !�طر��� #�" 
�وب ا
�د�د �ن ا
�را#�ت وا�

 %�
 أدى، و���> � 
 ذ
ك  6درة ا
دو
� #�" ����� !وا���� و���ھ� � ا����67 � #�" أ-رتا
دا���� ا

�  >� ا
�ز�  د �  ن ة ��!  �ر#�  �� و��  ��% #������  � 	  و��ر�0  �6م ظ  �ھرة ا
ر إ
  "ھ ذا ا
و1  �  ، �

  . )٦(6را���  إ
"ا
��ط��ن #�" ر�وب ا
���Kرة وا
��ول �ن ���د�ن 

                                                 
 . ٤١#�دل #	د] ا
�!دي ، �ر>� !�	ق ، ص  )١(

(2) Emilano Alessandri, Report of the conference, Addressing the resurgence 
of sea piracy: legal, political and security aspects, Rome.16 june2009 .p.7. 
(3) Kerstin petretto,weak states off– share piracy in modern times-op .cit,pp.11,12 

  .	�دھ�  و�� ٤٢#�دل #	د] ا
�!دي ، �ر>� !�	ق ، ص  ٤)(
)٥( 
  .٤٣!�	ق ، ص ا
�ر>� ا
 . ٢١٨ا
طو�ل ، �ر>� !�	ق ، ص  أ���% )٦(



١١ ا���
 ا������ي 

  

!��!  �� ،  أز�  �ت��  �ده ا
�د�  د �  ن ا
  دول �  ن �  �  إن�  دم ���  ن ا
  ول  و	�  �ء #�  " �  �

 ه�واطc ھذ#�"  ا�1����3ف &% ا
�����  أوو�را#�ت دا���� ، و�� ��ر�ب #���� �ن ا����ر 

ا
ر� �� وا
! طو ا
�! �? #� "  أ#� �ل& % �زا� د  اً ��� ب دور � ؤ-ر أنا�<� � ، ��� ن ا
دول و�و

��>�ر� � ، ودول : ا
!0ن 6	�
� !وا�ل ھذه ا
دول ، وھذا �� ���ن ���ظ�) &% 	�ض ا
دول �-ل 

  . )١( آ!��ل >�وب �رق و، ود ا7&ر�%ا
رن 
  

  ا��رع ا�را�1

  �'ل ا��ظ�م ا��,��2 

�� ل ا
�ظ �م ا
1 �<% & %  �ا
	�ر�ا
ر���  أ#��ل��2��ر  �رىا3ا
����  ا3!	�ب�ن   

# دم  أو 	�ض ا
دول ، ��� ��ر�ب #�" ذ
ك #دم 6درة ھذه ا
دول #�" ���� ا
را��� 16 �<��ً 

>��<�� ، �ؤدي ا-ر ذ
ك &% ���دي ھؤ2ء ا
را� ��  أ���ما
درة #�" ���0ذ �� ��در 1دھم �ن 

  .)٢(1د ا
!0ن ا
ر��� وا
!طو  أ#��ل&% ���ر!� 

��ل &%  
ا
>��ز ا
�1<% ، و�� 6د ���ده 	� ض ا
 دول � ن &! �د �� >� ا
را� ��  2ن ا

� وظ0%  إ
 "،  ر� �وى) � ن � ، ��	 ل � � �د�و أ��ط��م#�" ا
���دي وا2!��رار &% ���ر!� 

  . )٣(&% ھذه ا
دول  ا7داريا
>��ز 

  ا��رع ا����س

 ا�دو�� ا����ا��دام ا�����ق ��ن ا��وى �'  ا��ر���*�.� �*  

وھ  % ا��  دام  إ2 �ا
	�ر�  وع �  �ص &  % ���&�  � >ر��  � ا
ر�  �� ھ�  �ك �  �و	� �  ن �    

&�� " ! 	�ل ا
�- �ل ھ� �ك دول � & % ا
��ط � ا����67 � ا
�0#� ا
��!�ق 	�ن ا
وى ا
�	 رى وا
 وى 

 ��3 راا� ن ا
	� ر  إن ا3��رة، ��ث �رى  ���ر وا
!�ود�� وا
��ن ا��3ر�ط�� #�" ا
	�ر 

���&% ��ن ���رك ا
وى ا
�	 رى دون ا#�	 �ر 
� ذا ا
� ق  ` #دن �!ؤو
�� ا
دول ا
�ط�� #��)و

  . )٤(ودون ا
��!�ق وا
���ون ا
��م �� ھذه ا
دول 

    

  

                                                 
 . ٤٤ص ، �ر>� !�	ق،#�دل #	د] ا
�!دي  )١(

(2) Kerstin petretto, weak states off – shore- piracy in moderntimes.op.cit,p.7. 
(3) Peter chalk, the maritime dimension of  international security, Terrorism, 
Piracy and challenges for the united states,  op-cit.p.13. 

��ر ا��د #ط�� ، �ر>� !�	ق ، ص  )٤(
  . ٧٢ا	و ا



١٢ ا���
 ا������ي 

  

  ا��رع ا���دس

  ا����ه ا��� ���ل *��� ا��را�� ��وع

��� � وا�! �#�� �ه ا
� �� وعأ#� �ل ا
ر� �� �ن ا
�وا�ل ا
�% !�#دت #�" ا����ر    ، �

�ر &�� � دور� �ت �ّ!  أن، وا
� % �! ���ل ��� � #� " أي 6 وات دو
� �  ا
را� ��ا
�% ��� ل &�� � 

 أو، و��ط� 	�ر ا
�رب �-ل ���` #دن�ن ا
���ه  &% ���طق وا!�� و��0ءة	�ر�� ���ل 	���#�0 

 أن ا
� % �> ب ا7>��
���	�b ا
�!��� ��ن ، و��ط� >�وب Lرب ا
���ط ا
��دي ،	��ث 	�ر #ُ 

�رة ���ون  ا
���ددة������ ا
وات # %
، وھ% �!��� ��! �� ا�2! �ع �	� b  ��لا
>�!��ت �وا

  . )١( أور	��ر�	� �1ف �!��� 

��د� �  �ت� إ���� إ
 "&��ف ا
��ل � � دول &� رة ���� ك ! وا�ل 	�ر� � طو�� � ، ��� �ج   


����� !وا���� وا
!�طرة #���� �در	و	�ر�� �	�رة و�وادر  �)٢( .  

  ��رع ا����1ا

  ا���دات وا������د

�&  �ت ا
!  �<دة &  % 	�  ض ا
��  �طق ، �-  ل دول  إن �م�  رى 	�1    -

�  د وا��
ا
�  �دات وا

�0ر ا
" �!�وى ��<م �ن ا
����م وا
��ر& � ا
� % � د#و ا
 " # دم �� ر  وا
�% آ!��>�وب �رق �

� �� � ن ا> ل ا
�� ول ا
ر أ#��ل إ
"و�	ل ا
�>وء �	�?  -�&� ا
!ر�6 وا2!���ء وا
!�ب و2

#��ل �ن  �ظرھم و>)، ��د �ن  ا3>�	��ا
�ز�� 
�د&�ع #ن ا
وطن 1د ا
�د��ت  ا�3وال#�" 


م  أ#��ل#وا�ل ا����ر ��
  .)٣(ا
ر��� &% ھذه ا
��ط� ا
���� �ن ا

  ا��رع ا�$��ن

  ��د�د ا��دود

� �ل 	 دورهت 	 �ن دول ھ ذه ا
��ط #دم ��د�د ا
�دود ا
	�ر�� 	��ل ���<% و-�	 إن � � 

 ً   . )٤( ا
ر��� 6	�
� !وا�ل ھذه ا
دول أ#��لا����ر  أ!	�بآ�ر �ن  !		�

                                                 
(1) Gilles (corlobe) le probleme de la piraterie- politique et eventualites mis a 
jour- le 25-4-2008-p.2 

 http://www.corlobe.tk/article8587-html:#�" �و�6 ا��2ر�ت 
 . ٤٤#�دل #	د] ا
�!دي ، �ر>� !�	ق ، ص  ٢)(

(3) Kerstin petretto, weak states off – share- piracy in modern times.op.cit,p.7 
(4) Mark j. Valencia, Piracy and terrorism in southeast Asia ,similarities 
differences and their implications, In: Derek Johnson and Mark Valencia (eds) 
: piracy in southeast Asia : status, lssues and Responses, ISETS, publications 
Singapore,2005.p82. 



١٣ ا���
 ا������ي 

 أ#� �ل& % ا��� �ر  و� ؤ-راً  �	��راً  ا
�% �رى 
�� دوراً  ا3!	�ب أوا
�وا�ل  أھم��ك ھ%   

��ل ا
ذي >��� � �� �ل ��د� داً 
� �ً  �! ��راً  ا
ر��� ا
	�ر�� وا
!طو ا
�!�? 1د ا
!0ن 	�� و�

ا
 ذي  ا�3 ر�� ا
���� و�ر�� ا
�>�رة ا
دو
�� &% ا
�د�د �ن ا
��رات ا
	�ر�� ا
��� � ، �ر#�" 


>���  أ�>�ھذه ا
ظ�ھرة وا
و6وف #�"  أ!	�ب
�	�ث &%  &�#�ً  دو
��ً  ��ط�ب ���و��ً ���
  .ا
!	ل 

  ا��ط'ب ا�$��ث

  ا��ر�� ا���ر� أ-��لآ$�ر 


م 	��ل #�م ودول ا����ر #����ت ا
ر��� ا
	�ر�� #�" دول ا
 إن�� �����!
ا
���طق ا


? ا�62��د��  
�fن اً �ط�ر اً 	��ل ��ص ��د�د���
 إ
" 	��17&� وا7!�را��>��وا2!�رار وا

�ط�ر 
!��� ا
	�<� ا
	�ر�� 
  .��د�دھ� ا

و
��ط�	�ت ا
	�ث ����ول &��� ��% �� �طر وآ- �ر ا
ر� �� ا
	�ر� � #� " ا
 دول ا
�ط� �   

�ن ��ر وا�6��دھ� و�ن -م آ-�رھ � #�" أ آ-�رھ�و	��0 ���� ، ا
��ن ، -م #�" ���` #دن ، 

  : ا���J#�" ا
�>��� ا
دو
% وذ
ك &% ا
0روع 

  ا!ولا��رع 

  ا��ر�� ا���ر� -'( ا�دول  أ-��ل آ$�ر

&  % ا#  �
% ا
ر�  �� ا
	�ر�  � ا
�  % ا���  رت 1  د ا
!  0ن ا
�>�ر�  � ا
�  �رة  أ#�  �ل��  �ل   

�ط� رة #� " ! ��� وا� ن ا
��� � ا
	�ر� � & %  واJ- �ر وا7ر	 �ك ، ��
 � � ن ا
ر# ب ا
	��ر
ا


? ، و#�   " ا!   ��راره ���   ر ���   %  ا��3   را
	�   ر �   ��

��   � ، و#�   " ا��
آ�   ن 
��>   �رة ا


�دول ا
�ط�� #��) ، و�ذ
ك #�" ا
دول ا
�% ����د #��) 	� �ل ر< �س & %  ��!��!
ا�62��د�� وا

 ��
١(�ل �>�ر��� ا
دو( .  

���` #دن وا
���طق ا
	�ر� �  أ#��لن آ-�ر ا����ر و�I-ر �   �ا
ر��� ا
	�ر�� &% ��ط

 ��

�!وا�ل ا
�و�� ��	��

م  #دتا��
  . )٢(ھذه ا
���طق �ن ا�طر ا
��رات ا
��<�� &% ا

    

  

  

  

  

                                                 
��ر ا��د #ط�� ، �ر>� !�	ق ، ص  ١)(
 . ٨١ا	و ا
)٢(  
 . ٨٢!�	ق ، ص ا
�ر>� ا



١٤ ا���
 ا������ي 

  ا��رع ا�$���

  ا��ر�� ا���ر�  أ-��لآ$�ر 

  �

�<� � & % ��ط � ا
 رن ا ا3و1 �ع�ط ورة  إ
 "ا
دول ا
� % �	� ت  أوا<ل�ن �ن ��د ا

% ا3&ر�%�ت ، و�� ظ�ور ��
� ا
0و1" وا
�را#�ت &% دول ا
رن ���ذ 	دا�� ا
�!��� ا3&ر�

� �ورھ� 	 ��Iو
ت ا
��ن ا
��م 	�
�-�ر � ن ا
>� ود ��2 واء �� ك ا
� را#�ت 
ن � � 	 �ن ا
0ر6 �ء 

 وا���  �ً  وا�6�  �د��ً  #�  " ا
  ��ن !��!  ��ً  �	��  راً  �  I-�راً �  ؤ-ر  ا7&ر�  %��  دث &  % دول ا
  رن 

  . )١( وا!�را��>��ً 

6د و��وا ا
 ��ن 	ط رق �L ر � ر#��  وأ-�و	%�ن ���ون c<2 �و��
%  أ�-ر إن��ث 

�� % #� " ا�62� �د ا
� �1 �&�ً  ا�6��د��ً  وا
	�ر ا
�ر	% ، وھو �� ���ل #	<�ً  ا��3ر#	ر ا
	�ر 

ا
�!  �ھ�� & % �  و&�ر  إ
 "� د&�� � 
� � ��   و!��! ��ً  ا���  �ً  ا
1 ��ف 	ط	��� ) ، ��  � و�� �ل ��د� داً 


��ت 	  �ن ا
0ر6  �ء ا
�  و��
��ن 	�  �ل ��0  رد  ا3>  واء�  ��
� إط  �ر ا
>���  &  %  أو
��د�  د �  ن ا

  . )٢(ا
�ر	��  

و�ذ
ك ��ول ا
��ن #�" ا
���د ا
دو
% ��	�) ا
�>��� ا
دو
% وا
�ر	 % �� ذ و6 ت �	� ر   

��  �<` �I!  �و�� #�  "  " ذ
  ك �  ن� ا
�  و��
�� و�  � !  ��ر�ب #�  
  ا���  �ر ا
دو ا!  ��رار	�ط  ورة 

 �  . )٣(ا!�رار ��	�� و#�" ا!�رار دول ا
��ط

 وإ-�و	� ��>� � � ���ء � � ا
! ودان  إ�� �ء��و
 ت ا
 ��ن #	 ر  ا7&ر� %و#�" ا
���د   

و���و
 �  ا7&ر�%وا2!�رار وا
�وازن 	�ن دول ��ط� ا
رن  ا�3نوا
�و��ل ���ق 6در �ن 

  . )٤(� &% ا
�و��ل دو
2ز�� ��Lب ا
 ��ول إ�>�د

م ��و
ت ا
��ن � و&�ر ٢٠٠٧#�م  أ#��ل ا
ر��� ا
�و��
�� أوا�روا����ر  و�� �و!�  

� ��� 6	 ل ���6�0 � �

>� ا���
� �ورات � � ا
���� �  &Iر! �تLط�ء #ر	% �
ا
و& ود 
�ز� �رات وا

�دو�ل �ل #ر	% ���رك 6	ل  إ
"ا
�و�ل  
���و
�و��ر و>�	و�%  وا3ردنا
�ر	�� ا
!�ود�� 

��ر>��  ا3ز��
وط &% دوا�� ا
�د��ت ا!
  . )٥(وا

 �ط  ا
 ��ن#� "  �ا
	�ر� ا
ر� ��  أ#� �ل �رـــــ ـآ- أھ مو#�" �� �دم ��� ن ��� �ص �
& % ا

���Jـ: )٦( ا  

                                                 
��ر ا��د #ط�� ، �ر> )١(
 . �٨٤ !�	ق ، ص ا	و ا
 . ٨٣#�% ا
���>% #�% ، �ر>� !�	ق ص  )٢(
 . ٧١#�دل #	د] ا
�!دي ، �ر>� !�	ق ، ص  ٣)(
  . ٢٢٥ا
طو�ل ، �ر>� !�	ق ، ص  أ���% )٤(
��ر ا��د #ط�� ، �ر>� !�	ق ، ص  )٥(
 . ٨٥ا	و ا
   http://knolSrailin 8/10/2009 -Google .com/k .Maid   :ا
�و�6 #�" ا��2ر�ت )٦(



١٥ ا���
 ا������ي 

�  د�د 	��62�  �د ا
���  % ���>  � 1  �ف #�<  دات ا
!  0ن ا
�  % ��  زود 	  �
و6ود  ا17  رار .١
ا

�د��ت &% 	�ب ا
��دب 
 .وا

٢.  �

 دول  #ط�ءإ���و � ���� ؤون ا
دا

� د�ل & % ا�	 � �
�ر#�� 
�دول ا
�	رى 	�� �!�? 

 .ا
��ط� و���� ا
��ن 	�>� �ط�ردة ا
را��� 

� ر #�  "  ل�ا7&ر� % �  ؤ-ر 	� ا
!��! �� & % ��ط  � ا
 رن  ا3و1  �ع# دم ا! �رار  .٣�	�

 .ا
!��!�� وا�62��د�� &% ا
��ن  ا3و�1عا!�رار 

و���&ذه وو�1) ��ت و���� ا
دول ا
�	 رى دون �را# �ة  ��را3&�رة �دو�ل ا
	�ر  إن .٤


? ا
دول ���

? ا
��ن و!��د�)  �	��راً  ر<�!�ً  #��)، ���ل ��د�داً  ا
�ط�����
. 

��ن 1 د ��	 ل ا
� ��Iن #� " ا
! 0ن ر& � �� �
�ف ا
� I أھ�� � #د�دة �!�<ر ����ت ا
��ن .٥

�   ����
�   �ط  ا
ر�   �� ، و�6   � #   دد ا
!   0ن ا
�   % �ر�   �د ا
�   وا�c ا�

% ا��!   �ر ا�   �
و	�

�ط  وط  ����  �>!  ��� &  % !  	�ل  أ#	  �ءً �ن �6�  �دي ا
�  ر�	ط 	  ذ
ك ، و����  ت ا
  �ا2
ا

� ن  ����� )� �  إ
 " إ1 �&�#دد �ن �� �و2ت ا
ر� �� ،  وإ>��ضا
	�ر�� ا
�>�ر�� ، 

أرا1  ��� ، �  ن ا!�1  �&� �  وا
% ���  ون c  <2 #�  "  وأ���  �ا�6�  �د�� و!��!  ��  أ#	  �ءً 

�
ات � رس وا
 وات ا
	�ر� � و6  	! 	ب �� ر # دد �	� ر � ن إ�1&�� أ#	�ءً �ن و����ل ا

� ر�ط  ا����3ا
�را�ز  وإ���6ا
!وا�ل ، 

� � ، #�" طول ا�� داد ا %��� !
 # ن  &1 �ً ا

ا
� �د  أ�� ط�	! 	ب �و6 ف  �ا
	�ر��!�<ر ا
���د�ن ا
�����ن ��ذ 	دء ظ�ھرة ا
ر��� 

 . )١(&% ا
���طق ا
���و	� &% ���` #دن 

  رع ا�$��ثا��

  -'( ��ر ا���ر�ا��ر��  أ-��لآ$�ر 

و�� �` # دن ! ��ون 
 )  ا7&ر� %& % ��ط � ا
 رن  �ا
	�ر�ا
ر���  أ#��لا����ر  إن

ا
ر��� �1ر 	�
���� & % �6 �ة ا
! و�س &I#��ل �ن وا�6��د ��ر ، !�	% �ط�ر #�" أ �I-�ر

 ً�K��	 و�س  1ررا!
ر ا
 د�ل ا
 و�% ا
�� ري ، �� �د -�
ث ��در � ن أھم،���� وان ��6ة ا


����	�رة 
����� ا
	�ر��  أھ���و���ل ��
  . )٢( ا


، وا
�% �	�b طو
�� �وا ١٨٦٩&��ة ا
!و�س ا
�% ا&���ت 
����� ا
دو
�� #�م    %١٩٠ 

 أور	  �ا
��و!  ط ، �!  �? 	�	  ور ا
!  0ن �  ن  وا3	  �ض ا��3  رو��  ل 	  �ن ا
	�  ر�ن ��  ر  ���  و

                                                 
�	�� ا��2ر�ت ا
�و�6  )١(:  

http://www.el aph.com/wef/economics/2009/7/46/06-14/7/2009 
	ل ��6ة ا
!و�س 	�ن ا
��ذ�ر وا
��و�ن ، #�"  �I-�ر>��ل �ظ�وم وآ�ر�ن ،  ٢)(�!� "�# ��
ا
ر��� ا
�و��

 http:// www. swissinfo.ch/ara/front.html?p.3:ا
�و�6 



١٦ ا���
 ا������ي 


ا
�وات  &�% �ن أھم آ!�� و	�
��س ، إ
" وأ�ر���� �
6� ر م وأوا
طرق ا
����� ا
	�ر�� & % ا

�رق وا
Kرب ، و
ذ
ك &�% �و&ر ا
�!�&� وا
و6ت 
0�تا
طرق ا
	�ر�� 	�ن ا�
  . )١( وا


� � � ن    � �
 إ� راداتو
�ذا ���ل ��6ة ا
! و�س د#�� � �	 رى & % ا�62� �د ا
�� ري ، 


ث 	 �ن  ��I%��ث  �	�رة &% �واز�� ا
دو
� وا
د�ل ا
و�% 
��ر ،�-
��6ة ا
!و�س &% ا
�ر�ز ا

ا
! ���� & % ا
�ر� ز : وا
� % ھ %  
��6��د ا
��ري ، �ا
ر<�!� ا3ر	�����در ا
د�ل ا
و�% 

� �رج ، - م إ� رادات، ����� ��و��ت ا
��ر��ن ا
� ا3ول
�6 �ة ا
! و�س ، و	� د ذ
 ك  ����ن &% ا

%�I� د��
 -	�� �ً  أ�- ر
�د�ل ا
و�% �� د ) ��6ة ا
!و�س (ر ا
	�رول وا
�Kز ا
ط	��% ، و
�ل ھذا ا

، �  ذا ��  و��ت ا
�  ����ن  ا7رھ  �ب��
!  ���� ا
�  % ��ذ	  ذب �  � #���  �ت  ا3�  رى�  ن ا
��  �در 

��رج 
�	)٢( .  

  
ا��3 ر ! ��ون 
 ) �ط� >�وب ا
	�ر �ذا &�ن ا����ر ظ�ھرة ا
ر��� &% ���` #دن و


% #� " ا�62 ا
1 �ر وا
وا1 ? #� " ا
��� � & % �6 �ة � I-�ره� �
��د ا
�� ري ـــــ ـا
! و�س و	�

  . )٣(	ر��) 

  :  ��I% ��إ
"  مو���ص ��� �د

ا
ر� ��  أ#� �ل�� د�ل 	 وة 
���&� �  أن#��� �  ا
وا> ب�ن ����� �� ر 	 ل � ن  إن .١

 cواط��
 ��	��
���` #دن وا
���ه ا � . ا
�و��
��ا
	�ر�� &% ��ط

�  ذ أن .٢I�  ري #  دة  ��
!  0ن  	eر!  �ل���  � ا
�  د�ل ا
�!  �ري  ، أ�  ��لھ  ذا ا
�  د�ل ا

 .ا
��ط� 	�ورة ��&��  إ
"وط�<رات �ر	�� 

��� � ا
�� �ون ا
�0 % ا
�ط� � #� " ! وا�ل ھ ذه ا
��ط � ، و ا3� رىا2��راك �� ا
دول  .٣

 � ��0
&��� ����ق 	�	�دل ا
���و��ت �ول #����ت ا
ر��� ، و�	 �دل و� د�م ا
�! �#دات ا

 .ا
��ط� 	���� و	�ن دول  �وا
���و
و>�

 .ا
��ول ا
�ز�� 
���&�� ا
ر��� ا
	�ر�� إ
">�د ���ن 
�و�ول  أ6�"	ذل  .٤

  

  

  

  

                                                 
  .، �و�6 #�" ا��2ر��ت ا
�ر>� ا
!�	ق >��ل �ظ�وم وآ�ر�ن ،  )١(

(2) Christian- menard-la piraterie maritime-rapport presente a lassemblee 
national Française en 13 mai 2009.p.16 

��ر ا��د #ط�� ، �ر>� !�	ق ، ص  )٣(
  . ٩٠ا	و ا



١٧ ا���
 ا������ي 

  ا��رع ا�را�1

  ا��ر�� ا���ر� -'( ا�����1 ا�دو�� آ$�ر

 " ا
��� � ا
دو
� � ، و��ر� ب#�  ��د� داً  �ا
	�ر� >ر�� � ا
ر� ��  أ#��ل���ل     

��� � #� "  ل<� � ، و! وف ��� رض 
� آ- �ر 	�و���و� � وآ- �ر ��د� �  آ- �ر ا3#��ل#�" ��ك 

  :ا�J% ا
��و 

  ا����و� ا:$�ر/ أو0

  : ��I%ا
ر��� ا
	�ر�� &���  3#��لا
���و��  اJ-�ر��>�"   

�روع & % >ر�� � ا
ر� �� ا
	�ر� �  أ#��ل�ؤدي �
ا- �ر ! �	�� & %  إ
 "ا2#�داء �Lر ا

،  #را1 �مأ أو أ� وا
�م أو أ�0! �م�0وس ا
�>�% #���م ، ��� ��ر 6و��م و��K	�م #� " 

�ق ��
?
���  �������� و���!ب �)١( . 

  :ا���د�  ا:$�ر/ $���� 

�ذا
��د�� 
>ر��� ا
ر��� ا
	�ر�� ، ��ث  اJ-�ر���وع I�  ���� داً �ل��	و# � &��� � � �  أ���

  .�ون ا�6��د�� اً >��<�� و���� �� ���ون آ-�ر

 ا
>��<��  اJ-�ر .١

	
 أو&% ا
�ل  ا13رار>��<�� �ط�رة ، ���-ل ��ك  أ1رار�ر�� ���` #ن >ر��� ا
ر��� ا

���0  � ، و6  د �  �دت ا
!  �وات  ا7�  �	�ت&  % �
#���  �ت  ا
��1  �� ��  �#د &  % ا3��  رةا
	د��  � ا

 �ر�را
>��<�� ، وو& �  ا
ر��� ��� زاد &% أ1رارھ��
  � �
	� IMO ( b(ا
��ظ� � ا
	�ر� � ا
دو

��ور و�� ٢٠٠٠#دد ھ>��ت ا
ر��� ��ذ #�م 
ھ>� � ، ) ١٣٧٥( �٢٠٠٩ن #�م  ا3و
"" ا

�K ت #�� � ا
��ظ� � ا
	�ر� � ! ���0 ، و	� b # دد ا
� وادث ا
� % 	ُ ) ٢٦٦(� ن  أ�- رو�م ا��ط�ف 

 ��
#��� ، و6د � �`  ا7	�غھ��ك �وادث �� و2 ��م  إن	�2#�	�ر  ا3�ذ، ��  ��د-�ً ) ٦٧١(ا
دو

�  �ور 
ا
�د�  د �  ن ا
��  " وا
>ر�  "  ٢٠٠٩#  �م �  ن  ا3و
  "#  ن ا
�  وادث ا
�  % ��  ت ��  " ا

0ود�ن �
  . )٢(وا

 ا�62��د��  اJ-�ر .٢

�!  �<ر 	�3  ا�62�  �د�� ا
��>�  � #  ن >ر��  � ا
ر�  �� ا
	�ر�  � اJ-  �ر�و�  ف 
1  رار وا

��1

? ا
را� �� ، 
� ذا & �ن ھ ذه ا
>ر�� � �� �ف  وا3&راد� ا
�% ���	دھ� ا
دول ا
��د�� ا��


                                                 
(1) P. polere, la piraterie maritime aujourd hui, droit maritime francais,2005,p-153 

�رة �دوة  �ا
	�ر�ا
��ظ��  )٢(� ، ��
، و�و�6 ا
��ظ�� ٢٤ا
�ر	�� ا
���دة ، ص  ا��7راتا
	�ري &%  ا�3نا
دو
�	�� ا��2ر�ت  "�#:.www.imo.org/safety  

  :ا��2ر�ت#�" �	�� ) bbc(&% ھذا ا
�دد �و�6 و��ظر 
 www.bbc.co.uk/hi/arabic/in-depth/stm4428808.stm. 



١٨ ا���
 ا������ي 

ا
�>�ري وا
	� ري ، �� � ��ظ " 	�ھ�� �م ��زا� د  وا
Kشى ������2ل ا
>را<م ا
�>�ر�� ا
�	ر �ن

 ��
ل ا
	�ري وا������67ن >��ب ا
��ظ��ت ا
دو�

�>�رة وا�	 �����
  . )١( ا

  :��I% &���  ا13رار أو و���-ل ھذه اJ-�ر

�����ن  ا13رار أو اJ-�رأـ 
  :ا
�% ���ق 	��ك ا
!0ن وا

ل ا
	�ري � ن �

% ، وھ و �� �ل � � 	 �ن <ط ا
�و! � أھ م��د ا� �
� ن  %٨٠ـ  ٧٠ ل ا

� ����ن 

م ، و
� ذا ��� ق � �ك ا
! 0ن وا� �
 ل ا
�> �ري & % ا�
 ا3ھ�� �	�
K �  اً أ1 رار�ر� � ا

� رة ا
� % ���- ل & %  ا13 رار�� �! ، و2  �ا
	�ر� ���>� ار���ب >ر��� ا
ر� �� �	�
 إL راقا

  . )٢(��	��  أو�ط��0  أوا
!0ن 

��رض # دد �L ر ��6 ل � ن � ��6ت ا
	� رول  إ
"ا
دو
��  �ا
	�ر�ر ا
��ظ�� و���ر ��ر�  

ا
�% ���ت م، و ١٩٩٧#�م  ا�2دو��!��ا
ر��� ا
	�ر�� ، ���� �� �دث 
����6 ا
	�رول  
�وادث


�ز� � ، و� � ا
 �0م 
���6 �  ١٩٩٨ا�دو��! �� ، و� � � دث & % # �م  إ
 "ر � ن ! ��K&ورة �	���
ط ا

وا
� % ) !�روس ! ��ر ( ول ا
!�ود�� را��ط�ف ا
را��� 
����6 ا
	� م �ن�٢٠٠٨دث &% #�م 

وا
� % � م ��ر�رھ � ، ) ٣(ا
	�رو
% ا
�و�% &% ا
����� ا
�ر	�� ا
! �ود��  ا���7ج���ت ���ل ر	� 

، وان ا!  ���ء ا
را�  �� او أ
�  ��6م  )٤(���  ون دو2ر ٢٥ا
را�  �� 	�  د د&  � &د�  �  أ�  دي�  ن 


 �
��

�% أ1رارا 	�
!0ن ا� �
��0ط �! 	ب أ1 رارا 
�	�< � وا
	� �ر و� ؤ-ر ! �	� #� " ا�62� �د ا

  . وا
-روة ا
	�ر�� 


� � �	� رة 	!  	ب  أ#	 �ءذ
 ك ا� ) �  � #� " # ��ق � �
�% ا
! 0ن و��  ����K  إ
 " أ1 ف��

 3> لو�� ����K ا
ر��� ا
	�ر�� ، و���-ل ذ
ك &% �	�
b ا
0د�� ا
�% �د&��� ��ك ا
! 0ن  أ#��ل


�  � �L  ر �	��  رة ���>  � �  وادث  ءأ#	  �#  ن و>  ود  &1  �ً ،  )٥(ا
را�  ��  �  ديأ��ر�رھ  � �  ن ��

���K  ر ط  رق  أو#�  " ا
! 0ن ،  ر�0 �ع ��6  � ا
�  ��Iن ا
�ط� وب2 ا
ر� �� ا
	�ر�  � ، وذ
 ك �ظ  راً 


�>�    ب ا
ط    رق  �    ���

ر�    �� ، �1    �ف  أ
��    ددها�	"    
#�    "  ا0�7    �ق�0ع ـــ    ـذ
    ك ار� إ

ل  ر��تـــ���	��� ا
�%  ���ـا���3ط�ت ـــــا��2�
  .)٦(ا

                                                 
(1) J-Abhyankar , op. cit,2001,p.8. 
(2) W .Zhow, piracy-an international problem, paper presented at the 
international conference on combating piracy and armed robbery at sea, 
Bangkok,24-25 March 2001,p9. 

�� ، ا
�>�د 
� ا
!��!� ا
دوا
دو
% ، �>� ا
��ون#	د ا
�ز�ز !��� ، >ر��� ا
ر��� ا
	�ر�� &% 1وء  أ��ن )٣(
 .٢٢٧، ص  ٢٠٠٩، ١٧٦، ا
�دد ٤٤

 .٢١٦ا
طو�ل ، �ر>� !�	ق ، ص أ���%  )٤(
 .٨٢#	د] ���د ا
�واري ، �ر>� !�	ق ، ص  )٥(
  :، و�و�6 ا
��ظ�� #�" �	�� ا��2ر�ت ٢٤، ص �ر>� !�	قا
دو
�� ،  �ا
	�ر�ا
��ظ��  )٦(
.www.imo.org/safety  



١٩ ا���
 ا������ي 

  :ا
��<��  تا
-روا�ل ا13رار ا
�% ���ق 	�!�Kب ـ 

ا
�� �<د ا
��<� � �>� ل �ر��د�� � � ن ا
� ��د�ن  أ#��ل ا
ر� �� ا
	�ر� � & %ا����ر  إن

، وھذا ��!	ب &%  أ��ط��ما�رى آ��� 
���ر!�  أ���ن#ن ا
��د &��� ، و�	�-ون #ن  ون>���

�ر��ت و�
6د ���ر1ون 
�>� �ت �	�� رة  إ��م��� . ا
�����ن &��� &% ھذا ا
�>�ل �!�<ر �	�رة 

��ط �ف �
ا
! �ب ، �� � �>��� م 2  أو�� رض � را�	�م 
�K رق  أو�ن 6	ل ا
را� �� ��ر1 �م 

و�����  ���م �  ن 6  وارب و#  دد ،  أروا��  م#�  " !  ���  �  ن ��  �طق ا2�  ط��د �و&  �ً  ن��ر	  و

0�
% ا���
  . )١( ا���7جض �و	�

  :ا
ر��� ا
	�ر�� #�" ا
!����  أ#��ل-ر >ـ ـ ا

& % ز� �دة �� �ط ا
! ��ل ا
	� ري ، وھ و ا� د  ر<�!�ً  ا
	�ري ا
!���% دوراً  ا�3ن��-ل 

ازدھ�ر ا
! ���� ا
	�ر� �  إ
" وا��3ن ا�3ن
����� ا
!����� ، ��ث �ؤدي ا!��	�ب �و��ت ا أھم


م  أ���ء&% ����ف � �
& رص #� ل �	�� رة و�L ر �	�� رة ، 	� و&�ر  ا
! ���� �� ث � وم،  )٢(ا

�و
 د & % �0 س ا
0 رد  ا��3 %، وا��دام ا2! �رار  ا3>�	��2!�-��رات اوھ% ا�	ر ��در 
>�ب 

��ور
�وف وا
ر#ب ، وھذا !�ؤ-ر !�	 ا
�	 ً 
� � #�" ا
!���� ا
	�ر� � ، و��� %  ����د
� ل  إن ا

 �����
 ، �� ث 	 �ت وا1 ��ً  �ا
	�ر� �� ر��� ا
ر� ـ>  وھذا � � ��د- )، )٣(#�" ا���ل �!�رة ا

��ط ا
!���% ا
	�ري  أ-رھ��
  .ا
!�	% #�" ا

  :ا����2  ا:$�ر$��$� ـ 


�% ، و���  ون �  ن ا
	�  �ر وا
���ط  �ت  ا
	�<  %ا
	�<  � ا
	�ر�  � ھ  % >  زء �  ن ا
�ظ  �م   �  �
ا

،  ��وا�� � أمو�� ���ل 	�� �ن روا&د ، و�� ���و�) �ن ��<��ت ��� !واء ���ت �	��� �  وا���3ر

� ر#�"  	���1ا
��<��ت  هأ�وا#�� ، و����د ھذ�-ل ا
���دن 	����ف  أ�رى��� �1م �وارد Jا 

& % ا
�وا� �0ت ا
�0ز��<� �  ا7� �لو���0#ل �� 	���1 &% #��6 ��ز�� ، و��� ل ا
� وازن #� د 

 ��>�����
  . )٤(ا
	�ر��  
�	�<�وا

��  دد !  ��� ا
	�<  �  إ��  � ، ��  ثأ�  رى آ-  �ر 	�<�  � �ط�  رة  �ا
	�ر�  و
>ر��  � ا
ر�  ��   

>!���  13رار ا
	�<�ا
	�ر ، ��ث ���رض  %��و
��� &�0ر�b  أوا
!0ن  إLراق	!	ب  �ا
	�ر�

 ��
  . )٥(!��� �ؤ-ر #�" ا
	�<� ا
	�ر��  أو���>� �!رب �واد 	�رو

                                                 
 . ٢٨، !��0ن ���د ا��د �زا#�� ، �ر>� !�	ق، ص ٨٣] ���د ا
�واري ، �ر>� !�	ق ، ص  #	د ١)(
)٢( �  . ٣٢زا#�� ، �ر>� !�	ق، ص !��0ن ���د ا��د 
)٣( 
 .٣٢ص، �ر>� ا
!�	ق ا

�ق ا
� رور  ا��>�ز�!�ن ��0% #�ر ،  ٤)( �0
���
�درات وا�
،  ءيا
	 رو���0ش !0ن ا
را��� ، وا�2>�ر 	�

 .٥٢، ص ٢٠٠٩ا
�ھرة ، دار ا
���1 ا
�ر	�� ،   ،١ط
(5) D.P. connell, The international law of the sea.vol2,oxford university 
press,2005,p.366 



٢٠ ا���
 ا������ي 

#�  " ا
	�<  �  �ا
	�ر�  ا
ر�  ��  أ#�  �لو6  د �  ذر ا
���  ب ا
	�  ري ا
  دو
% �  ن �ط  ورة   

��راً  �ا
را��ط 
�>��ت ��رض ���6ت ا
�0 #�" ا-ر �ا
	�ر�� ، "
���6ت ا
	�رول  إ	��ر إن إ

   .)١( #د�دة6د ��>م #�) �وارث 	�ر��  اً �ط�ر اً أ�را
ر���  3#��ل���>� ��ر��1  أط���دون 
  

  ا����ث ا�$���

 ���و�ف ا��ر����  �ر�� ا��ر�� ا���ر� �ن ا�

 ا7! �م ا3ھداف ا
!���� ا
�% > �ء 	� �  ��0ق �� >ر��� ا
ر��� ا
	�ر�� 2 إن2 �ك 

�صا
���و�  �  أوا
>!  د��  ا
!  ���ا2#�  داء #�  "  أو ا�3  وال��ر�  ب #���  � ا	�  زاز  �3  )  ��
  ،

 ً�1&  ً�و6 د > �ء ذ� ر ا
ر� ��  ((ا
دو
� � ،  �ا
	�ر� �ر� � ا
��� �  أ��م �ط�راً  #ن �و��� #�<


"  )) ا
!    0ن "#�    داء #�    ا2&    % ا
    رآن ا
�    ر�م ��I    د �    ور  �ا
	�ر�    �    �� (    
                       :&    % 6و

�ُ �َ  كً ِ� م �h ھُ  ءَ آرَ وَ  �نَ �َ وَ  ((I ُذ  ُ� h0ِ !َ  ل َ�� ٍ�  َL ٌ� ً �	 (()٢( .  

وا#�  داءات  ���  رو#�L  ر  أ#�  �لا
�ر��  � #�  " ا�  ) ���  ت ھ�  �ك  ا�J  �د
  ت ھ  ذه 
  د 

��� ����

���" ا
��و�% ��ذ ذ
ك ا
و6ت ، وان ���ت 2 ��د 6ر� �ا
	�ر�رض ا�	���3 )٣(��  ، 

�Lر ��روع ��0ذ 	وا!ط� 6را��� ا
	�ر ، وھ ذا  ��م �ن 6	ل ���ب ا
!�ط� ، و
���� ��د #��ً 


? ا
�� �م �ط ور ا
ذي  �ا
	�ر�ا
�وع �ن ا
ر��� � ��	 � ���
� ��ط &� ) �� �
? ا
را� �� ا�

��ل �	�ر &% &�رات �2� ، ��� !	ق 	���) 	.  

�1  ��ت ا
	�  ث �
�  ���� !  ����ول ھ  ذا ا
�	�  ث &  % �ط�	  �ن �	  �ن &  % و
�  ن ا
����  � ا

�  ر��� ا7!  �� ا3ولا
�ط�  ب 
و&  % ا
�ط�  ب �� �  ن ا
ر�  �� ا
	�ر�  � �!  �وك 1  �ر، �و6  ف ا

%��-
�ر�� ا
>��<%  ا�
  :��I% و���  ا
	��ر �6را��&% ���6	�  ا7!��%����ول !�ط� ا

  

   
  

  

  ا!ولا��ط'ب 

 �ن�����'وك ,�ر �و�ف ا��ر�� ا�.   ا��ر�� ا���ر�

 &�و د� ن و6 ��ون �� �ً  �ط�6)��ث !��  ا
!��و�� �ن ا3د��نا	رز  ا7!��%���	ر ا
د�ن 

�دة ا
د���� &% ا
�0وس ، أ�����1م  �3)�
�<د�� �Kرس ا# 10
��� &% وأ����� و>دا��� �Kرس ا

                                                 
)١(  %
  :، ا
�و�6 #�" �	�� ا��2ر�ت  �ا
	�ر��ر�ز ���&�� ا
ر��� : ا
���ب ا
	�ري ا
دو
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 ).٧٩( ا��J !ورة ا
��ف ، �ن )٢(
 . ٤٥#	د] ���د ا
�واري ، �ر>� !�	ق ، ص  ٣)(



٢١ ا���
 ا������ي 

ا�7! �ن د�ل &�� � �6ت ا
� % � ��� ��ظم ا
��#� وأ�����ً د�س ا
د��� ،  و�ط�رھ� �ن ا�7!�ن�0س 

ً طر& 
ا>�!) ، و6د >�ءت  أ&راد��  ���ر ��&�  ھد��ً  ا7!������ ر�	�
� را<�  �	�#�	�رھ 
 � ����

�ر��� 
��ون  ا7!���� ا
��در ا
و��دا
!��ء ، و6د ظ�ت ا�
 ���<�
  . )١( ا7!��%&% ا

�ر��� ا7!����  
� د�د � �  أ� ��ل� ن  ر� �� ا
	�ر� � � ��ً ا
رت 	 ا#� وا
ا
�� �رض ا

��1 ، &�% ���ل ا
ظ�م وا2	�زاز ،  �>را<م �>���� � ���3 #دت،  ا7!����ا
�م وا
�	�دئ �	

 ، ��!0�
� ر�ن ���و� �وا��� �ك  وا7رھ�بوا2#�داء #�" ا
!��� ا
>!د�� واJر�6 ،  ا !
وا


? ا
�	�د  إ���&�1 #ن ���
  . )٢(��ط�ل 


و6    د ورد &    % ا
    رآن ا
�    ر�م آ  �    �� (    
                    "�    �ت ���    دث #    ن ھ    ذه ا
>ر��    � �و

َ &َ  رِ �ْ 	َ 
ْ % اْ &ِ  ونَ �ُ �َ �ْ �َ  �نَ �ِ �!�َ 
ِ  تْ ��َ �َ &َ  �ُ ��َ 0ِ 
!h اْ  ��h أَ ((  I َر lَ #ِ أَ  نْ أَ  دت	ُھ ءَ آرَ وَ  �نَ َ� وَ  ��َ � h� كٌ ِ� م  َ� ْI � لh ُ�  ذُ ُ

 َ! ِ0 َ�� ٍ�  َL �ْ ً � ���-� � 	 ذ
ك �ر� 	� � ا
ر� �� ا
ا
�ر�� � � را�� #� " >ر� ا�J �& د
ت ،  )٣()) 	�

و6 د ورد & % .  )٤(
�� ك ا
! 0ن ا! ��	� 	�K ر � ق  ا����)!0ن ا
��س و�ب  )ا
��ك ا
ذي �!��و�


 ث ص �-
و2 ���� ون �Lرھ � .. ان ا
! ���0 ��� ت ��2 �م .:  0�١٧٨٦!�ر ا	ن �-�ر &% ا
> زء ا

وراء ا
!���0 �ط�ردھ� ، �2) �!�و
% ) ھود 	ن 	در ( 
���0 وا
رزق ، و��ن ا
��ك ا
ذي ���د ا�) 

�1ر #��) ا
!�م ، 
��ر��� ا
�� ك 
#�" �ل !���0 ��
�� 1L	� &% ا
	�ر ، و6د ا#�	�� !�د�� ا

وھذا ا��رة ا
" ا
1رر ا
ذي 6د ��د-) #���� 6ر��� #�" !���0 ا
�% �� د .. و����0 ���� ا���2م 

��ص او ھ�<�ت �2 �
  . ا�وا2 ��و

���� وا
���� وا!��ب ا
��ل &% �Lر  ��-لھذه ا
>را<م   �
��ط�ل  إ���، ���  �)�0!دة 


? ا
��س ���
 ودُ دُ ُ�  كَ ْ� �ِ ((�د��ت ا
ر��� &�رم ا
ظ�م ، �6ل �� �
"  ا7!�مو6د ��رب ،  )٥(

ُ ن �َ � وَ وھَ دُ �َ �ْ  �َ َ� &َ  ]ِ  I&َ [ِ ُ�ُدوَد hوْ َ�َ�َ�د 

ظh اْ  مُ ھُ  كَ <َ� 
  ،  )٦( )) ونَ �ُ ِ

� ر�ن� وق  � ذ� �م أ ��� ا��رت ا��2 ا
�ر��� ھ% ظ�م > �<ر��� وا
رJر � ق  ا �K	

 >�� ب ! �ط�ت ا
دو
 � & % ! ورة ا
�� ف ا2#�داء #�" ا
! 0ن � ن إ
"ن ا
�ر�م و6د �طرق ا
رآ

                                                 
�ر��� #	د ا
�ر�م ز�دان ، ا
�د )١(
 . ٧، ص ١٩٦٩% ، 	Kداد ، 
، �ط	�� ا
�� ا7!�����ل 
درا!� ا
% ا
�� روف 	  �	ن أ�  �ن# �ء ا
  د�ن ���  د 	  ن ��� د  )٢(  �#�	  د�ن ا
��0  % ، رد  	  ن #�  ر 	 ن #	  د ا
�ز�  ز ا
د�

��� ا	ن #�	د�ن ، ج��	 "�!�
���ر ، ا�
 . ٤١٢ص ،!�	ق  �ر>�، ١ا
����ر #�" ا
در ا
  . ٧٩ ��اJ!ورة ا
��ف  )٣(
)٤( 
� ؤون  ا3و6 �فن ، وزارة آ��ن 
����% ا
ر	�!��ن ���د ���وف ، �0وة ا
ا
�و� ت ،  ،٣ط،  ! ����7اوا

 .) ٣٨٦ــ  ٣٨٥ ص( ،١٩٨٧
% ا
��روف 	�	ن #�	 د�ن ا
��0 % ،  ا
�! �"  أ��ن#�ء ا
د�ن ���د 	ن ���د  )٥(�	ن #�ر 	ن #	د ا
�ز�ز ا
د�

 . ٤١٣ص  ، �	ق! �ر>�، ١ج 	����� ا	ن #�	د�ن ،
رة !ورة  )٦(	
 .)٢٢٩( ا��Jا



٢٢ ا���
 ا������ي 

�1ر�و!" 6�� !�د��  ��ث >�ءت
 ر ا
رآن ا�ذ ا
!���0 �و# �ً &د ا#�	،  )١(ا
!�م  �#���� وا

� ��- ل إذ ھ و & % ا
���� ،  #�د� �ً  &�#� ) �� ك و
 �س & رداً  إن#� " ا
 رLم � ن ا
K� ب  أ� واع�ن 


�� &�) �ن �ا
	�ر��� �#�" �ر�� ا
� ا#�داءً  ��
 ا
!0ن و��ول �!�رھ� ���� داً  ا#�داء #�" ا
دو

 ��	�K
  . )٢(���در���  أو


م ا
ذي ���ش &�) ��
!م &��ء ا
�!���ن ا� "
   :أ6!�م -�-� إ

  . )٣( ا7!������ ��رف 	�
دول  أو ما7!�ـ دار ١


��!���ن  �ا
���د� ا7!������ ��رف ا
�وم 	�
دول �Lر  أوـ دار ا
�رب ٢)٤( .  

  . )٥(��رف ا
�وم 	�
دول ا
�واد#� 
��!���ن  �� أوـ دار ا
��د ٣

	 ري وآ� ر > وي وھ� � ا
��� ران  إ�6 �م�ل دو
� �ن ��ك ا
دول 
 د���  إنو�ن ا
���وم 

ً آ�ر -��و� ��� و�1م #��راً ا
ر<�!�ن    ...ا
	�ري وھو ��ل 	�-��  ا��67مھو  �

��� � ا
>Kرا&�  � �
ط	 	� ري وذ
  ك �	� �ً  إ�6 �م�� ون 
� ل دو
  �  أنو� ن ا
ط	�� % 2 ��  زم 


��&�% &% را�)�ذھب ��1ر�س ا
�% ���ط 	�� ��ك ا
دول ، ووا
ا
���ه ا
!�����  إ��1ع أن إ
" ا

"
وھذا �� ��0ق � � ا
 ��ون ا
 دو
% وھ و � � ،  )٦(!��دة ا
دول ا
�% ���ذي ��ك ا
���ه �واط<��  إ


�ؤ��رات ا أ�د�)��
  . )٧( أ��1 ا
دو

 د ا���  ف  � �I%ا
	� ر ا
� �م وھ و �� ك ا
�! ��� ا
��<�  � ا
� %  أ� �& ����� !
وراء ا
�� �ه ا

0��ء ا
�!��ون &% ��د�د ���ب ا
!��دة #���� 
  : نرأ�� #�"ا

  . )٨() ا7!����ا
دول �Lر ( ھذا ا
>زء �ن ا
	�ر ��	� 
دار ا
�رب  إن )أ���	�رى : ا�دھ�� 

  . )٩( �3د ھذا ا
>زء 
�س ����ً  إن أ���	)و�رى : -������ 

0��ء ا
�!���ن �!�ون ا
	��ر 	�#�	�ر ���ب ا
!��دة
 أ6! �م-�-�  إ
"#�" ا
	��ر  و#��) &�ن ا
)١( .  

                                                 
،  ١٩٩٠دار ا
��ب ا
����� ، 	� روت ، ، ����0? ا
�Kب ا
�!�" ا
�0!�ر ا
�	�ر ،���د 	ن #�را
رازي ، &�ر  ١)(

ا
� راث ا
�ر	  %  إ��  �ء
و! % ، ا	 و ا
10  ل � ��ب ا
  د�ن ��� ود ا
	K  دادي ، روح ا
�� ��% ، دار ، ا٢٤١J، ص
 .٣٦٢، ص)ت.د( ، ،	�روت

 ).٧٩( ا��J،!ورة ا
��ف  )٢(
� ر���  ٣)(
 ١، ط وا
 ��ون ا
و1 �% ، ا7! ����#	د] #	د ا
	�6% ، ا
��ون ا
دو
% ا
��م ، درا!� ��ر�� 	�ن ا

 .١٢٥، ص ١٩٩٠، 
	��ن ،  ا13واءدار 
 . �١٢٦ر>� ا
!�	ق ، ص ، #	د] #	د ا
	�6%  ا )٤(
� �ح ا
 د�ن ا
��> د ، :��� ق ،  ٥، ج	 ن ! �ل � رح ا
! �ر ا
�	� ر ،  ا
!ر�!% ، ا	و 	�ر ���د 	 ن ا�� د )٥(

�ر��6 ، ا
�ھرة ، 
 . ١٢٢، ص  �١٩٧١ط	�� ا
��&�% ، ���د 	ن ادر�س ،  ٦)(
 . ١٨٨ھـ ، ص  ١٤١٥دار ا
��ر&� ، 	�روت ،  ، ٤ج،  ٢، ط، ا3ما
 . ١٢٨#	د] #	د ا
	�6% ، �ر>� !�	ق ، ص  )٧(
دار ا
��1 � ا
�ر	� � ،  ، ١،ط % ا
� �م ،
� �ح ا
 د�ن # ��ر ، ا
 ��ون ا
 دو.را� ب ،  #�<� �و��د ! �ط�ن � )٨(

  .٤٠٢ـ٤٠١ا
�ھرة ، ، ص 
 .٢٢٥، ص ٦ا	ن #�	د�ن ، رد ا
����ر ، �ر>� !�	ق ، ج )٩(



٢٣ ا���
 ا������ي 

  . ا7!����ـ 	��ر ا
دول ١

  : 6!��ن  إ
"، وھ% 	دورھ� �!م  ا7!����ـ 	��ر ا
دول �Lر ٢

  .�Lر ا
�واد#� 
��!���ن  ا7!����أـ 	��ر ا
دول �Lر 


��!���ن  ا
�واد#� ا7!����ب ـ 	��ر ا
دول �Lر .  

��ر�� ا
!��دة ا
 ر�ا
	�ـ ٣�.  

0� �ء 	�#�	 �ر ا
�� �ن ا
 ذي � أ� �

م & د 6! ��م ا� �
 م	�#�	 �ر ا���  �<��� ون &� ) ! ��ن ا

  :#�" و&ق �� ��I%  ا
د��%

  : أ���فم -�-� ، وھ ا7!����ـ !��ن ا
دول ١

  .، وھم �!��ون وذ��ون  نا
�واط�وأـ 

  . ا
�!���Iون ـ  	ـ

  .ج ـ ا
�ر	�ون 

  : ���0ن�Lر ا
�واد#� 
��!���ن وھم  ا7!����ـ !��ن ا
دول �Lر ٢

  .و�!��ون  	�ون�ر: أـ ا
�واط�ون ، وھم 6!��ن 

  .�!��ون وذ��ون :  أ��1ً ، وھم 6!��ن  ب ـ ا
�!���Iون

  :�ن ا7!���� ا
�واد#� 
��!���ن وھم ��0ـ !��ن ا
دول �Lر ٣

  .أـ ا
�واط�ون ، وھم 6!��ن �واد#ون و�!��ون 

  .��ون وذ��ون !�:  أ��1، وھم 6!��ن  ا
�!���Iونب ـ 

�ر���   و#�" ھذا وا�ط��6 �ن ���`
� ق  إ
 "ا
����� ل ، وا
 ذي �� دف  ����ا7! ا��

�ر�� و!����� و	
 ول ،  )٢( ا3رضا
0! �د & %  وإ� �#�ر&ض ا
	K % ا�ن ا� "
� �� m� &)) � �َ h�ِإ

�ُ  وا أَْو ُ�َ�  �hُ	وا أَوْ  h�َ َوَرُ!  وَ
ُ) َوَ�ْ!  َ�ْوَن ِ&  % ا3َْْرِض َ&َ!  �ًدا أَْن ُ�َ h[ وَن	ِذ�َن ُ�َ�  �ِرُ  h
ُ�َ  َ>  َزاُء ا �َ  hط

ْ�َ�� ۖ َو
َُ�ْم ِ&% ا lد

َِك 
َُ�ْم ِ�ْزٌي ِ&% ا �َرِة َ#َذابٌ أَْ�ِد�ِ�ْم َوأَْرُ>�ُُ�ْم ِ�ْن ِ�َ�ٍف أَْو 0َ�ْ�ُْوا ِ�َن ا3َْْرِض ۚ َذِٰJْ 

  . )٣( ))َ#ِظ�مٌ 

��ر و	و1 وح  ا
رآ�%&�ذا ا
�ص �" 
> زاء ا
�� �ر	�ن � ن 6ط �ع ا
ط رق و�رو# %  إ

�ذونذ�ن ���ر، ا
 ا���JنI�& س �>�ھرة��
 ا7! �مو#��) ، & �ن ،  )٤(و���و��م  أ�وا
�م 1ون ا

                                                                                                                                            
� �&�% ، ا#�� " 	 )  )١(
��&�% ، ا
	��ن & % � ذھب ا
،  ١٢ج ١، ط�6! م ا
� وري ، :ا
��را�% ، ���" ا
��را�% ا

�� ��? ،  ا
!�ط���� ا���3م، ا	و ���% ، ���د 	ن ا
�!�ن ���د، ٢٩٣، ص م  ٢٠٠٠ا
����ج ، 	�روت ، دار 
0%���د  : و����ق
 .١٤٨ھـ ، ص  ١٤٠٣، 	�روت ،  دار ا
��ب ا
�����،  ���د ا

0)وھ	� ا
ز���% ،  ٢)(
 . ١١٧، ص م  �١٩٩٧�ر دار ا
�0ر ، د��ق  ، ٨ج ، وأد
�)ا7!��%  ا
 .)٣٣( ا���Jن : رة ا
��<دة !و )٣(
، ا
� و>% ، � د�ق �! ن � �ن ، ٤٣، ص  �ر> � ! �	ق، ٦ج، ، &�ر ا
د�ن 	ن ��1ء ا
 د�ن #� ر ا
رازي  )٤(

 . ٢٨٤ص م،  ١٩٨٤، ، 	�روت  ا
>د�دةدار ا
�دوة  ، ٢، ج٢ط ا
�د�� �رح ا
درر ا
	��� ، �ا
رو1



٢٤ ا���
 ا������ي 

��1  �ن ا���  �ك �ر�  �ت  ��3  �،  ا3رض&  %  وا
0!  �د،  )١(���	  ر ا
ر�  �� �  ن >  را<م ا
�را	  � 

ا
ر#ب &% �6و	�م ، # ن طر� ق  وإ
�ء�� �رو�� و��و�ف ا
��س �، و��ر�ب #� وا�3وال ا0�3س

  .ا
	�ر %ر����� &#ن ا!����ل  إ#����6 أو
!���0 ا
طر�ق ا
	�ري #�" ا �6ط

�ر��� 
�ؤ�د �را�� #�" #دم >واز ا2#�داء #� " ا
! 0ن & % ا
	� ر ،  ا7!����
ذا &�


�Kر ا
�!���ن ، و�ن ذ
ك � � أودار ا
�رب  3ھل��" و
و ���ت   ( 
ا�� د 	 ن ��	 ل ،  ا�7 �م�6

�>�ر ��ر�ون �ن ارض ا
�دو و�ر� دون 	 �د ر�ب ا
وم ا
	�ر &�!�	��م &�)  إذا: ( ر��) ] 

ارض  د�  ل 	  �د ا
�!  ���ن �  ن   ���وھم &�  م آ��  ون ، و�  ل �  ن� أوو
  م ��ر1  وا 
�  م  ا7!  �م


){رة 	و�� ، �>�	ا
�رب  ��	
  . )٢( )ل #ن �%ءو
م �!I }��م ا

�  ر���  ا�3  روھ  و 
و	  �  ا7!  ����ا
  ذي ���  ز ا�
#  ن ا
  ��ون ا
  دو
% ا
  ذي 
  م ��  دد ا


و&��

� ل 	 ���- ل أ� � � ا
�را	 � > زاءات	 ران � دد � �
ط� �  أو�ب أو ا�
ب �! 	ا
�0 %  أوا

ا
�-� ر � ن ا
� ص  ا7! ��%�� � �! رد 
� � ا
� �ر�G ،  )٣( در>� ا
>رم ا
ذي ار��	 ) ا
�� �رب

 `���
&% ا
����ل �� ھذه ا
ظ �ھرة ، و� ن ذ
 ك � � � دل  ا�3-لوا
�وادث ا
�% ��دد ا!�راؤھ� ا

 إن#� د�� 	�K ) )(رض(� دث & % #� د #-� �ن 	 ن #0 �ن  �ر	� ا
ر��� وا
را��� ،� �#�" ��

 ��	�
 ، و! 	وا � ��م ! 	��ً  أ� وا�2 ��م  وأ��	وا#�" 	�ض !وا�ل ا
�!���ن  أ�Lروا6و�� �ن ا

ً ك #-��ن �L�&Lم 
ذ
 �-�راً  ا
�! ���ن  >��#� � ن ا
� ��	� و�L رھم � ن إ
" أر!ل، -م  �د�داً  ��

�� &د#�ھم وا!���رھ	�
��رم &% Lزو اI& ون�� !�
�K زوھم & % 	�دھ م ، و2 ��> ل  إ2 #��) ا


)����م  إ
"#���م ��" �	�ث I!�&  (��& ذي

 )  Iھ�h  ورأ� )ِ أ�ره  #ن أ���	)#ن ذ
ك &�ن ��ن ا

                                                 
ا
�رب 	���" ا
�ل ، : و
�ذا ا
�0ل #دة ���ن ���� وا
�را	� &% ا
��K ��در ���ق �ن &�ل ��رب ���رب،  ١)(

ظور ، ���د 	ن �� رم 	 ن ا
�رب ���" ا
!�ب را>� ، ا	ن �� ��I%#��ه ���  إذاو	���" ا
����� و��رب ] 
  . ٣٠٧، ص )ت.د(دار ��در ، 	�روت ، ،  ، ٣، ج ١ط ا
��ري ، 
!�ن ا
�رب ، �%ا7&ر��ظور 

0��ء ��رف 
 أوا
طر� ق ا
� �م 	�K � �� � ا
�! �&ر�ن  إ
 "&رد ذي � و�)  أو�روج >��#� ( 	���Iو&% ا�ط�ح ا
���ر ا��د #	�د ا
�	�!% و : ا�ظر )  أروا��ما2#�داء #�"  أوا
�!�&ر�ن  أ�وال!ر�6 �
���د ��ل �	�ب ، ا

 %>� �<
0 ) ا
� روج 	��I �، و#ر&��  � ا
���0 �  ١٣٩ ص، ١٩٨٩، 	� ت ا
��� � ، 	K داد ، ا7!  ��%& % ا
#�  "  ا
 "�# �	
�K�
� �&���  ن، & % � �) ن ا
�رور و�ط � ا
طر� ق ���� ا
��رة � و>)ا
��رة #�" !	�ل ا
 	��I �#ر&� � ا

�و�� �� ا
	�د # ن  أو��ون ذ
ك ���	رة  أنو��1ف 	��1م  إرھ�ب أو�6ل  أوا
��ل  3�ذا
	روز 
ا#���د #�" ا
����  أ��ا
Kوث ، 
ا
� �س & %  7��& �و�� �را  
 ��� د ا
! �ح 	 را و	� را &�ن ا
���ر	� #�دھم ھ % �>ر ا�����3ا

�� ا!����ل ا
!�ح ، &% � �ن و! � ا
ظ�ھر� �  ا
!ر�6ا�6رف >ر���  إذاو�Lره، و#د ا
!�رق ���ر	�  ر���ا3
� �ل � ل �0! د & % �
 ا3رضا
�� �ر	�ن >�� ت � ل �0! د & %  � �آ إنو�> ��م & % ذ
 ك  ا3رض���" ا
�را	 � 


م �رد ��م ��ده  �� أط��6#�"  ���ر	� وا
��م �ط�ق �>ري.  
ص ، ١٩٨٦&% ا
�!ؤو
�� ا
>��<�� �ط	�� ا
زھراء ، 	K داد ،  وأ-ره�!ن #	د] ، ا
	�#ث  %#� :ا�ظر &% ذ
ك 

  .١٤١ص  ،  �ر>� !�	ق ،ب��ل �	� د���ا��د #	�د ا
�	�!% ، و ،٣٦٦
� رح ا
� 	 ن 6دا� ) ، ا	و ���د #	د] 	 ن ��� د 6دا�)ا	ن  )٢(
دار ا
�� �ب ا
�ر	 % ، 	� روت ، ،  ١٠ج	� ر ، ، ا

 . ٥٦٤م ، ، ص ١٩٨٣
  �،  �ط�  � ] 	  ن د��  ل ] ا
�  رھ�د ا
�ر	  % ٣)(�ا
�  ؤ��ر  إ
  "	�  ث �  دم وا
��  ف وا
�ط  رف ،  ا7رھ  �ب �


�% #ن �و6ف ا7!�م �ن ا7رھ�ب >���� ا��7م ���د 	ن !�ود ا7!���� ، ا
ر��ض، ��
   .١٩ ، ص ٢٠٠٤ا



٢٥ ا���
 ا������ي 

#� " ! وا�ل  أL �روا) # وام ا
� �س ( ! ���6  وان � �ن ذ
 ك � ن 	�
>� د، إ
�) وأر!لا
�را�ب ، 

��ل وا
ر>�ل ��" ��و�وا #�" �ذر  أن ر ����م &رأ�)أ�ا
�!���ن #ن �Lر 
��ن ا
!وا�ل 	��.  

�� & % إ
"  &و>�) ا�3��ري&��ل #-��ن #�" ذ
ك ، -م د#� ���د 	ن �!��) 	�
��ك ا


) #� � &� ل  ا
�! ���ن �0ر �ن ة#�رI !� ) ، و�� ب	، &�� � 6 دأ� �� � 	ك ��� 
م 
 ) #-� �ن & % ذ

 أر!ل#�م -م  ��
% 	ذ
ك �ن :، و�6ل  ا���7رذ
ك ا�د  ��رأه ���د 	ن �!��) 	���ب #-��ن و6رأ

"
�� &% ط�ب ا
!	% &>���م 	�>���م ، ود&��م  إ	�
 إ
 "���د 	ن �!��) &�6	ل 	� م  إ
"6رى ا

����ك  إ���ر -��ن وا�	ره 	�� ��ن �ن#	�
� �ن #-� �ن  ا& %	 !
� د ذ
 ك 	 لا
! وا�، وط�ب ا

�	
�� و�Lرھم  ا ������ن&���و وا�3وال 	�
!�حر>�ل و6واھم 	�
  . )١( )#ن ا

  : ��I% ث &�) �ن ا
�	ر ��دھذا ا
� إنو2 �ك 

  .��د ا
دو
% أو ��رف 6	ل ا
رد #��) #�" ا
�1رورة  ا
�-	ت �ن أي �	ر  ـ أو2ً 

&��� و2  و
�نؤأو ا�د ا
�! أ>�ز����در ا
��رف #ن  إذا�-	ت &ط  ا
دو
��!ؤو
��  إن ـ  -����ً 

# ����# ��
  . ط #دم و>ود ���ر �ن >��	�� إذا ار��ب ذ
ك &رد #�دي 	�ر�� �!ؤو

-
�- ً �و!��� 
�ل ا
���ز#�ت ا
دو
��  نوا
��0و�1ن ا
دو
��ن #ر&وا ا!��دام ا
ر!ل ��ا
�!� إن ـ  �

  . ا
	��ر  ��6ون ��" &% إط�ر

  . !�<ل ��ر	وا ا
ر��� 	�ل ا
و ا7!���� 
�دو
� ا3و
"ا
�!���ن ��ذ ا
��ور  ـ إن را	��ً 

�  ر 
0  �?  إنو�  روى �	�
 إ
  " أر!  ل�ن 
�  � ��  ك !  � إن إ
  "ا
!  �د �ر>  �  	  �دا
!  	ب ا

0% 	�ض ا
���0ت ا
�!���ت ا
�� % و
 دن & % �-
���� ) و� ن ���� �ت 	! 	ب ا
�>�ج 	ن �و!ف ا

ا
�� دي ھ �>�وا  ط�أن 6را� �� ا
	� ر & % ا
�� ن ا
�> �ر & % ا
>ز� رة ، و
� ن � دث �وت آ	�<�

���0  !
� ، &1K  ب ا
�>  �ج وط�
  ب &  % ا
�  �ل �  ن ز#  �م وا��  ذوھن !  	�����  ل ا
��0  �ت ا
�  %  ا


م ��بّ  	eط�قا
را���  (��
�ر�� 	�� ط�ب ��) ،  إ�����ب ا
�>�ج �ط !را��ن ، و!
��) &% ا

ً ا
�>�ج >�� &Iر!ل � !�
0% ، و�	�  م	��دة ���د 	ن ا-
	� ري ! �#د ا	 ن  أ!طول شھذا ا
>�ا

  . )٢(ا
�!م &% ����) 

                                                 
)(١ �
#	  د] ا!  ��#�ل : �� ��?  ،٢ج ، وا7�  راف) � ، ا
��		 ن #�  % #�  % 	 ن ا
�!  �ن ! �ودي ، ا	  و ا
�! ن ا

 . ١٣٧ص ھـ، ١٣٥٧ا
��وي ، دار ا
��وي ، ا
�ھرة ، 
، دار ا
�� ب  ر1 وان ��� د ر1 وان: ، #�% 	�را>�� )  ا
	�ذري ، ا��د 	ن ���" 	ن >�	ر ، &�وح ا
	�دان )٢(


��� ، 	�روت ، ��
 . ٢٤٥م ، ص  ١٩٧٨ا



٢٦ ا���
 ا������ي 

-�-��< �  � ن أ! طو2#	 د ا
 ر��ن  L زى ا��3 ر( �- �ن و� �<��ن و- أر	 �ا�) &% !��  و6د ذ�ر

�1م ا
��د ) ا!	���� (  رك و��ورك>ز�ر�% ��و أھل إ
"�ر�ب �
 إ
 ��م�� ر  	� ن وإ1 رارھم

  . )١( )	�م  وأظ0رھم�را�ب ا
�!���ن ، &�0? ] 
��!���ن #���م ،  �ن

����
ا
����� ل ، وا
 ذي  ا7! �������` ا
�ر	� �  �ن ا�ط��I�  ً�6%�0 و
�ل ھذه ا
�وا6ف ا

�ر�� و!����� و�ر&ض ا
	K%  إ
"��دف 	
�ق ، ا�ن ا���#��  . ا3رض %ا
0!�د & وإ

  

  ا�$���ا��ط'ب 

��� ا��,�ء �'ط�  ا����ر �را�����ه  ا�

  دون ��
0�  �ء ا

��I!  	�  ث ا  %>�  �<
�  ر�� ا�
 	�Iوا#�  � &  % ا
	�  �ر ا7!  ��%!  �ط� ا

 مأ���د� � 
��! ���ن  أ��� ت! واء  ا7! ����، وا
���ذ� � 
� دول �L ر  ا7! ����
� دول  �ا
���ذ�

 إ
 "#�� � � ورة و6 د ا&�ر6 وا 	 ) أ# �
% ا
	� �ر ( ل و���ھده 
�م ، وا
	��ر ا
� % 2 �� �ذي ا
 د

� إ
"ا
����0 ا
ذ�ن ��>�ون : &ر��ن �

> را<م ا
وا�6 � #� " ا ا7! ��%�� ا
>��<% ر#دم !�ط� ا

2 %  �
�  ر�� ذوا
>��  ور ا
  ا
�!  ���ن #���  � ،  أ�  ر�  د 
  و
%  &  % ا
	�  �ر ا�
�ن �و
  ون 	!  �ط� ا

 %>��<
� ���� ��ت !�ط� ا
�!���ن و��  ا7!��%ا� �� ، �#�" ا
>را<م ا
وا��6 &% ا
	��ر �ط�

 %
�  ر�� أ��  �مو��!  م ،  )٢( �  روط ��  ددة 1  �نا
�!  ���ن #��  ) وذ
  ك  أ�  ر2 !  �ط) 
  و�
 ا

  :��I%  و��� أ6!�م ، ����ول �ل 6!م ���� 	0رع
>ر��� ا
ر��� ا
	�ر�� #�" -�-�  ا7!��%

  ا!ولا��رع 

��� ا��,�ء�و�ف �  ���ر ا� �را��-��ب  �ن ا�

0��ء ا
�!��ون #�" 
�ب #� " > را<م ا
ر� ��  إنا�0ق ا�
 �ا
	�ر� ���ب ا
�ق &% ا

�� ون  أن	� رط  ا
�1% ا7!��% ھو ،   ا7!����
�دول  ��	��ا
ا
��<��  تا
�!���ا
وا��6 &% 

ً �&�#ل ��ك ا
>را<م  ���! )٣(.  

                                                 
�	س �ن ا
رط	% ،!�ن 	ن ��ف 	ن ���ن ، ا	و �روان ��ا	ن � )١(�
��� د #� % :  ��� ق،  ا�3 د
س �ن أ�	 �ءا

�ؤون ا7!���� ، ٣ج ، ��%�
 . ٢٣، ص ھـ ١٣٩٠،  ا
�ھرة،  ا
�>�س ا�#3" 
�رح ا
�	�ر ،  6دا�)، ا	و ���د #	د] 	ن ���د 	ن  6دا�)ا	ن  )٢(
  .٥٦٤، ص  ق�ر>� !�	، ا
  ١طدار ا
�0ر ،  ���ل ��% ا
د�ن ا
��س، : ���ق ا
!ر�!% ، ا	و 	�ر ���د 	ن ا��د 	ن !�ل ، ا
�	!وط ، )٣(
ي ، ا	  و ا
�!  ن #�  % 	  ن ���  د 	  ن �	�  ب ا
	�  ري ، دو�  � 	�  دھ� ، ا
�  �ور ١٣٤، ص م  ٢٠٠٠، 	�  روت ،

م ١٩٩٤ ،دار ا
�� ب ا
���� � ، 	� روت   ، ١٣ج ،#�% ��وض ـ # �دل #	 د ا
�و> ود ،: ���ق ا
��وي ا
�	�ر ،
، وا
����% ، ا	 و ا
�	 �س ا�� د 	 ن ��� د 	 ن ��� د 	 ن �> ر ، ��0 � ا
��� �ج � رح ا
��� �ج ، دار  ٣٢٦ص ،

��G ا	راھ�م 	ن ���د 	ن !�
م 	ن ، ا
 ٣٩٩، ص  ٨��در ، 	�روت ، ج 
 د
�ل ،1 و��ن ، �� �ر ا
! 	�ل � رح ا
 . ٢٣٨، ص م ١٩٨٥، ���	� ا
���رف ، ا
ر��ض  ، ٣ج ٢ط



٢٧ ا���
 ا������ي 

0) ا
>��<% ��ن &�#ل ا
>ر���  إن أ��

!�ط� ا (#�1�0��ء &% إ
د ا���ف ا& ، ���I�!�

   :رأ��ن "#� ا7!��%

0�  �ء ا
  ذ�ن ذھ	  وا  :ا3ول  ا
  رأي
0  )  ��3  �م��� �!  �وا�) 	�
  ذ�% &  % �1  و# إ
  ">��  ور ا
ا

 %>��<
  . )١(&% ھذه ا
>ر���  ا7!��%ا

� �&��� �ذا و،  )٢(ا
����0 وھو ��ورد &% ��ب  : ا
-��% ا
رأي
 نا
 ذ�، )٤(� ض ا
���	� � 	و،  )٣(ا

#دم !�ط� ا
0 إ
" اذھ	و %>��<
  .#�" >را<م ا
ر��� ا
�% �ر��	و���  ا7!��%) ا


�� ذھ	وا لا3و ا
رأي أ���با!�دل  (�
   :��I%	��  إ

ررة) ص(ر!و
)  �] و!� ا
واردة &% ���ب ��وصا
ـ #�وم ١�
و	� ا�
ذ
 ك  ا
ر��� &�ن 

 "
��� (
أَْن  َ َ�ـ�ًدا اْ"َْرضِ  ِـ�  َوَ�ْ�ـَ�ْ�نَ  َوَرُ�ـ��َ�ُ  ا��َّ�َ  ُ�َ��ِرُ��نَ ا�َِّ��َ�  ََ�اءُ إِ�ََّ�� ((6و

�ِـ8َ �َُ.ـْ-  ۚاْ"َْرضِ 0ِـَ�  5َ6ْ�ُْ�اأَْو  3َ4ِفٍ 0ِْ�  َوأَْرُ�ُُ.-ْ  أَْ�ِ/�ِ.-ْ  ,َُ'+َّ*َ أَْو  ُ�َ(�َُّ)�اأَْو  ُ�َ'&َُّ��ا  َذٰ

ْ�َ=� ِ�  4ِْ�يٌ    . )٥())  Dَ  ٌ-=EِDََ�ابٌ  اAَ4ِBْةِ  َو�َُ.ْ-  ِ�  ۖا�/ُّ

 (
�ِر6َُ� َ&�6َْطُ�وا أَْ�ِدَ�ُ�َ��((و6و h!
�ِرُق َوا h!
6د آن 
�م  ا
��س أ��� ((: ) ص(، و6و
)  )٦( ))َوا

&��!��ر 	!�ر ] ، &��) �ن �	دي 
� �  ه ا
�ذورات�ن ھذ ��<�ً  أ��ب����وا #ن �دود ] �ن  أن

 �و��  �ن 	�  � &��   إ�!  �ن�  ل 
&�  ذه ا
��  وص >  �ءت #��  �  ، )٧( ))�  ��0) �  م #��  ) ��  �ب ] 

ھ و ا
 دول  �ط	�ق ��ك ا
��وص ا	�داءً ا
���ف 	>�� ا�رى &�ن  و�ن ، >�� ھذا �ن ، ا
�!��Iن

  . )٨(ا
>��<��  أ����) &�) ���زما
ذي  ا3ولا
���ن  ���3،  ا7!����

#�" ا
>��% ، و6د  ا7!����#و	� ا
ر��� ھو ا�6راف !		�� و��ق ا
و��2  إ������6ط  إنـ ٢

��و	�  ا7!����ا
وا��6 &% 	��ر ا
دول  �ا
	�ر��� &% >را<م ا
ر��� �
  . )٩(&-	�ت ا

                                                 
ط  �ب ، �% ، ا	  و #	  د] ���  د 	  ن ���  د ا
، ا
ر#��  ١٧٨، ص ٩ا
!ر�! % ، ا
�	!  وط ، �ر>  � !  �	ق ، ج )١(

���ل �واھب ا
>��ل
، م١٩٩٥، 	� روت ،ا
�� ب ا
���� � دار   ،١ط ز�ر� � #�� رات ،: ��� ق ، �رح ����ر ا
�ر	��% ، ��س ا
د�ن ���د 	 ن ا� ٤٢٨ـ  ٤١٣ص 
�ط� ب ، � ، ا
��ر& � �� ��% أ
0 �ظ  إ
 "��K % ا
��� �ج د ا

 .٢٢٩، ص م ١٩٥٨ا
�ھرة ، ا
	�	% ا
��	% وأو2ده ، �ط	�� ��ط0" ،  ٤ج، ا
����ج 
 . ١٣٤، ص ٦، جا	ن #�	د�ن ، رد ا
����ر ، �ر>� !�	ق  ٢)(
 . ١٥٧ـ ١٥٠، ص ٩ا
����% ، ���0 ا
����ج �رح ا
����ج ، �ر>� !�	ق ، ج )٣(
  ٣٧٢ھـ ، ص ١٤٠٥، دار ا
�0ر،	�روت،، ١٢ج،  ٥ط ،ا
��K%،6دا�)د 	ن � 	ن ��#	د]،ا	و���د6دا�)ا	ن  )٤(
 ).٣٣(:!ورة ا
��<دة  )٥(
 ).٣٨( : ا
��<دة!ورة  )٦(
�ق  )٧(�� ، Iوط�
���د ��ط0" ا2#ظ�% ، �ؤ!!) زا�د 	ن ! �ط�ن : ا
���ري ، ا	و #	د] ، ��
ك 	ن ا�س ا

، )١٢(، ر6 م ا
� د�ث  �
ز� 	�رف #�" �0! ) �ا# �ب ا
�دود ، �� >�ء &��نھـ ، 	 ١٤٢٥، ١آل ����ن ، د	% ، ط
 . ٨٢٥، ص ٢ج
� را<� �!�ود ، 	دا<� ا
���<�	ن ا
��!��% ، ا	و 	�ر  )٨(
 م ١٩٠٨، 	� روت ،  دار ا
�� ب ا
���� �، &% �ر�� ب ا
ر�G ا
�ر	 % ، 	� روت ا
�راث ا
�ر	 % ، �ؤ!! � ا
� � إ���ءدار  ، ٢، ط ���د #د��ن 	ن ��!�ن دو�ش،: ���ق ،
� و���% ، ا	 و #� % ��� د 	 ن #� % 	 ن ��� د ، ا
! �ل ا
> رار ا
�� د&ق #� " � دا<ق ٤٨ـ ٩ص م ، ١٩٩٨،
، ا

 . ٣٤٧، ص ٤ھـ ، ج ١٤٠٥دار ا
��ب ا
����� ، 	�روت ، ،  ١، طد ا	راھ�م زا�د ، �و��: ، ���ق  ا3زھ�ر
 . ٥٧، ص ٩ا
!ر�!% ،ا
�	!وط ، �ر>� !�	ق ، ج )٩(



٢٨ ا���
 ا������ي 

� ر���  إنـ  ٣
ا
وا�6 � & % ا
	� �ر ا
��	� �  #� " > را<م ا
ر� �� �ا7! ���ا
 ول 	� دم ! �ط� ا

  . )١(	�طل  إ
�) أدى��ر�� آ�ر &��� وھذا 	�طل ، &�� �) ����م �ا7!���� ��زم ل 
�دو

ا
ذي ��ط� ب ��� � �ط	� ق  ا�3ر
����� ،  ا
��	��#�" ا
���طق  ـ ���ق !��دة ا
دول ا7!����٤

�رف &% ھذه &��� ا� %�

>��<% #�" >��� >را<م ا
ر��� ا��� !�
��� ت >�! �� &�#�� �  أ� � ا

  . )٢(�Lر ا
�!���ن  ا����ؤه ��" 
و ��ن �ن أو د��) أو

%�Iو�  %>� �<
0 ) ا
0� �ء ھ ذا ا�! >��� � � �� �<ص ا
ا
� %  ا7! ��%�و6ف >��ور ا

%�I�  " ���	 ل�� � ( ��ص� � �� �ل >� أ���� ) إن&% �د���� ا�) & �وا
و6 �<� ا
� % �و> د  ا3

����1ا
�!���ت ا
��<��  �1ن
 ) � ��� 	��� " ا� ) ��� � �� �ر�� اي
!��دة دو
�) ، ��� ا�) & ا

���1�ر�� آ�ر 
) &% !�ط�) ا
>��<�� #�" ا
�!��� ا
	�ر�� ��

!��دة ا  (�
  .دو

   ـ:��I%ا
-��% 	��  ا
رأي أ���بوا!�دل 


�دو
 �  > ��% ھ و �� ق ا
و�2 � ا7! ���� ا
���0 � #�� ) و2 و�2 �" ا
ا
�د #�  إ������6ط  إنـ ١

 و
  م ���  ق �  ن ا7!  �ما
دا<�  � &  % دار  
��6q  �ا
و�2  � �	  �  ، 2ن ا
�!  ��Iن#�  "  ا7!  ����

  . )٣(�ن  �واط�% دار ا
�رب  �3) ا
�!��Iن


و��2 دار  ا���67ان ھذه  ��	��� �1�� � 	 ل ھذه ا
و��2 
 إن، ��ل  ا7!�م���!ت و��2 �

 %0�� 2 �����
و	�تا
0رد  7��1ع����� و�>رد ا
و��2 ا��
  ��>��<
  . )٤( ا7!����ا

��ن ���� ) وا���2 �ع #� � � I ا7! ���� أ
دو
 )�و>ب #� "  
��!��Iنا
���وح  ا��3ن#د  إنـ ٢

�ل �(��I	  راره ، وان أ�ل��� ����&" ��  وإرھ�	) أ��)ض إ���6 ا
�د #��) �ن #وا�ل �وا!�

د و���1ه �
  . )٥(ذ
ك ا

0�  �ر و>��   أد
  �#�  "  ا
  رأيھ  ذا  أ�  ��بورد 
د�  � ءا��
	  �ن #  دم ��  ق ا
و�2  �  ا

�ب  ا
�!��Iن���� ا���د ا
>رم ا
ذي ���	)  ا
�!��Iنا
����0 #�"  ا7!������
ا
ذي  ا�3ر!		� 

0 ���3م���� �1و#) 
ق �روط !ر���) #��) 
�دم �� ا7!��%ا
>��<%  )ا)٦( .  

 hء  ورد��0
  :  )٧( ��I%ا
ول ا
-��% 	��  أ���ب أد
�>��ور ا

�  ر#�� ا
>��<�  � >  �ءت #��  � �  ����ا إنـ   ١
��  � �-	  ت �1  وع  و
��!  ��Iن
��!  �م  
��  وص ا


�!�م  ������3 ا
�!��Iن��.  
                                                 

  . ٢٣٥، ص ٣	ن ���د 	ن !�
م 	ن 1ر��ن ، ���ر ا
!	�ل �رح ا
د
�ل ، �ر>� !�	ق ، ج 	راھ�مإ )١(
)٢( �
 . ٢٣٨، ص ٣ر>� ا
!�	ق ، جا
 . ٥٦، ص ٩!�	ق ، ج >�ا
!ر�!% ، ا
�	!وط ، �ر ٣)(
) (٤
 .٥٧، ص �ر>� ا
!�	ق ا
)٥( �
 . ٥٨، ص 
!�	ق ر>� اا
� ق ��� د 	 و �	  زه، 
& % ا ا
 ذ��رةا�� د 	  ن ادر� س ، � ��ب ا
 د�ن ا
را& % ،  )٦(�� ، %�
�  �
دار  ،١٢ج0 ) ا

 . ١٤١م، ص ١٩٩٤ ،، 	�روت  ا7!��%ا
Kرب 
  . ٢٤٣، ص ٣	ن ���د 	ن !�
م 	ن 1ر��ن ، ���ر ا
!	�ل �رح ا
د
�ل ، �ر>� !�	ق ، ج إ	راھ�م )٧(



٢٩ ا���
 ا������ي 

�� وان 
م ���ق #�"  إنـ ٢��
 ت #�� ) ، وھ % &�ن ا
و��2 ا
�� ا
�!��Iنا
و��2 ا��� 6د ��

و	���&�� 
�د !�ط�ن �
  .#��)  ا7!���� ا

وھذا ��� 2 �>وز  ا7!�م
�0!�د &% دار  أ��#)ھذه ا
>را<م &�)  �3-�ل ا
�!��Iنا�6راف  إنـ ٣


�!�ھل ���م أ���	��ا
>را<م 	���6	�  ا!�<��ل2ن ا
وا>ب ،  )١(ا�د #��)  إ6رار�	2 .   

�ر��� ا
 ا3�ول�ن  إنـ ٤�
 إ��� ا7!�����ن -وا	ت ا
!��دة  إن#�
����� ، ���  ا7!�������� 

  . )٢(!�م ، &% دار ا2 !��دة وا�دة

  

  ا�$���ا��رع 

���ا��,�ء �و�ف ����ر ا�دول <�ر  �را�� ����� �ن ا�����  ا�

دم  ا7!�����!م 	��ر ا
دول �Lر � ���"
  :6!��ن  إ


��!���ن  ا
�واد#��Lر  !����ا7ـ 	��ر ا
دول �Lر ١.  

  .ا
�واد#� 
��!���ن  ا7!����ـ 	��ر ا
دول �Lر ٢

  ـ:ا
	��ر  �ن ا
!��ن �نذھ و!�	�ن ��م >را<م ا
ر��� ا
وا��6 &% �ل 6!م �ن

���@ ا���??��2 �??ا�� �و�??ف أو0 ـ ??�ا��ر�??� ا�وا��?? *??� ��??�ر ا�??دول <�??ر  2مرا-'??( �?? ا�

 <�ر ا��واد-�����'��ن � ا��'.  

�ب #�" >را<م ا
ر��� ا
وا��6 &% 	��ر �
0��ء &% ��د�د ���ب ا
�ق &% ا
ا���ف ا

 و&% ا2#� راف 	! �ط� ا
0 #�و��ً  ا7!����ا
دول �Lر  %>� �<
#� " �� ك ا
> را<م  ا7! ��%) ا

   :رأ��ن #�"

#دم !�ط� ا
0 إ
"ذھب ا
����0  ـ  ا�رأي ا!ول %>��<
�� ) ا
را� �� � ن #�" �� �0 ا7!��%) ا

 أما
�! ���ن  &�#ل �� ك ا
>ر�� � � ن أ��ن، !واء  ا7!����
�دول �Lر  ا
��	��>را<م &% ا
	��ر 

  . )٣(2  أم ا7!����2، �ن �واط�% ا
دول 

و	 � ا
�و>	 � ا3! 	�ب ار�� ب � �<� � ن إذاا
�! �م  (( : )٤(>�ء &% ا
!�ر ا
�	�ر ��
  % &

ً دار ا
�رب &��) 2 ��ون �!�و>	 و	� ���

 م �0ر6 وا & % # دم  ا
 رأيھ ذا  أ� ��ب إن���ظ  )) 

 %>��<
0) ا
 ن�ا7! ���� 	 >را<م ا
ر��� ا
وا��6 &% 	� �ر ا
 دول �L ر  "#� ا7!��%!�ط� ا


م ��ظروا وآ�ر >�نٍ  ��� ،"
 أن ن�إ���6 ا
>��% 	ل 
م �0ر6وا أ��1 	 إ
" أو>�!��  إ
" أود�ن  إ

                                                 
 . ١٤٢، ص ١٢، �ر>� !�	ق ، جن ادر�س ا
����>% ا
را&% ، ا��د 	 )١(
 . ٢٤٣، ص 1٣ر��ن ، �ر>� !�	ق ، ج	ن ���د 	ن !�
م 	ن  ھ�مإ	را )٢(
 .١٣٧ ،ص ٦ج، ا	ن #�	د�ن،رد ا
����ر،١٤٢ص ،٩،جا
!ر�!%،ا
�	!وط ، �ر>� !�	ق )٣(
�رح ا
!�ر ا
�	�ر ، �ر>� !�	ق ، ج )٤( ، %!� . ١٠٨، ٥ا
!ر



٣٠ ا���
 ا������ي 

��دا�ت وا��6 &% 	��ر  2 وأ� ا
�!���ن ���	�� 
دول د��ت &% !�م  �� ��ك ا
>را<م &% 	��ر

  . )١( ا
دول �Lر ا7!����

#� دھم & % ا
� ذھب وھ % # دم و> وب  أ� ���ھ ذا #� " �6# دة  رأ�� م ا��3 �ف 	� �و6د 

و	  � �
وھ  ذا ��  � ��  ق &  % >  را<م . #�  " ��  �ن ا�6  راف ا
>  رم  ا7!  ����ا
و�2  �  #�  د #  دما


!  �ط� ا
>  را<م�  م ��1  � ��  ك & ا7!  ����	  � &  % ا
	�  �ر �L  ر ا
ر�  �� ا
�ر�� 0
  ا %>�  �<
) ا

  . )٢( ا7!��%

 �ب #� د ا�6را&� �  إ�� �ھذه ا
>را<م ���  إن�6
وا  أ��م��� �
2 �! ��ق  &��e �2 �! ��ق ا

و	��
 �ب #� د و6و# ) ��� � ا��	 )  	�د ذ
ك و#��وا ھذا 	�ن # دم ا�� �د ا
> رم ! 		�ً  أ��1 ا��


�بو>	� ���
2 �! �و&% ! �<ر ا
� دود & % دار  ((: > �ء & % 	 دا<� ا
� ��<� ،  )٣( أ	 داً 	� د ذ
 ك  

  . )٤())&% دار ا
�رب أ!	�	��و>د  إذا ا7!�م

 # دم ! �ط� ا
0 إن إ
 "ا�) 2	د �ن ا
��و�) ھ��  إ2 %>� �<
� � �ر��	 )  #� " ا7! ��%) ا

�L دول�
 ��	��
�� ك ا
> را<م  أ! 	�ب إ	�� �2 ��� %  ا7!����ر ا
را��� �ن >را<م &% ا
	��ر ا

�� �ن ن دون آ� ر 	 ل ھ و # �م & % � ل ���  أو2 ��� ل 		� ر ) ا
�� م ا
 د��% ( ھ��ك &�
��ر�م 

ا
��م ا
K�� 2 %>�1 %  7#��لا
����0 #�" ا
���ن  ا7!����وز��ن وان ا��راط ��ق ا
و��2 

  . )٥(ا
��ر�م 

ا
� % رو� ت  اJ- �را!�د
وا 
� ذھ	�م ھ ذا 	�>�و# � � ن  ا���3ف�� �دم &�ن ن # &�1ً 

وا
�% ���� !�ط� ا
0) ص(ول ] !ر أ���ب#ن (  %>��<
���� �� روي #ن >��ده  ا7!��%ا

	! �رق � �ل 
 ) �� در 6 د ! رق  & �I"ه & % ا
	� ر ��� �� 	!ر 	ن ا	% ارطI( �6ل  أ��) %	ن ا	

�ل & ����  . )٦()ذ
ك 
ط��)  
و2&% ا
!0ر و ا�3دي� �ول 2 �ط) ص(ول ] !!��ت ر: 	

و	  �ت 	���  � ا��  �د  إ�>  �ب�  ن �  روط  إن�1  �ف 
  ذ
ك �
و	  � ا
ر�  �� 	���  � وا#


و>وده ، وھذا ��و6ف #�" ���ق �رط�ن  ا
>رم !		�ً )٧( :  

  . >ر�) ا�6راف#�" ا
�>رم #�د  �ا
���0 ا7!������ق ا
و��2  ا�دھ�� ـ 

 %��-
  .ا!���0ء ا
�د  ا
���ن �نـ  وا

                                                 
)١( 0
 . ١٢٨، ص ٨، �ر>� !�	ق ، ج وأد
�) ا7!��%) وھ	� ا
ز���% ، ا
)٢ (
 .١٣٠، ص �٨ر>� ا
!�	ق ، جا
 . ٤٩ـ ٣٠، ص ٦ا
��!��% ، 	دا<� ا
���<� ، �ر>� !�	ق ، ج ٣)(
)٤( 
 . ٤٩، ص �٦ر>� ا
!�	ق ، جا
)(٥ �

�%ا
�� �&ري أ	 و 	� ر  	 ن #	 د]��� د 	% ، را	ن ا� �
را> � أ� و
) وا� رج ن ،آا
 ر أ�� �م، ا2� 	��% ا

 . ٦٤٩، ، ص  ٢٠٠٣،  ، 	�روتدار ا
��ب ا
�����  ، ١ج ،٣ط ���د #	د ا
�در #ط� ،: أ��د�-) 
)٦( �
 % ، ا�� د 	 ن ا��	
 % ، ا
!  �ن ا
�	 رى ، �ط	� � �>� س دا< رة ا
�� �رف ا
�-����  � ، ط! ا��	
، ٩ج �١ن ا

 . ١٠٥، ص ا
�دود &% ارض ا
�رب ��" �ر>�  ��م 	�ب �ن ز#م 2) ١٨٠٠٢(ھـ ، ر6م ا
�د�ث  ١٣٤٧
 . ١٨٦، ص ٥ن ���د 	ن #	د ا
وا�د ، �ر>� !�	ق ، جا	ن ا
���م ، ���ل ا
د� )٧(



٣١ ا���
 ا������ي 

��  ك ا
  دول �واد#  �  أ���  ت!  واء  ا7!  ����وا
>  را<م ا
�ر��	  � &  % 	�  �ر ا
  دول �L  ر 

�  رط�ن ، &  � ھ  % و�6  ت &  % دا<  رة ا
و�2  � ��  رج #  ن ھ  ذ2  ، 2 أم
��!  ���ن 
 ا7!  �����ن ا

و	� ، 
�دم ��ق �را<ط و>و د���0ذ ا
�ا
����0 ، و2 و!�<ل �
	� � ��وا&رة ، ��� �و>ب !وط ا

  . ا3!�!��

%!�
م ��ض  ا��7م إ
"	�م  �"وا ا
طر�ق &% دار ا
�رب -م أ�&�ن 6ط (( : و�ول ا
!ر

ا�7 �م ، و& % �و1 � 2 �> ري &� ) 	��روا ا
!	ب ��ن 
 م ��و� وا �� ت � د  ��3م#���م ا
�د ، 


" ،  ذ
ك ���� �ن إنو6د 	���  ���)، ��� m �  . )١()) ا
�!�و&% م��2داو>وب ا
�د �

2 ���ص 	�
�ظر &% �%ء � ن  ا7!����، ��0م 	�ن ����م ا
دول  ا
رأيو	��ء #�" ھذا 

��ك ا
	��ر ��	�� 
 دول د�� ت  أ���ت، و!واء  ا7!����>را<م ا
ر��� ا
وا��6 &% ا
	��ر �Lر 

ً �اّ و2  أم&% !�م �� ا
�!���ن  �ر	� � � ن � واط�%  أوذ���  أو��ن �ر��ب ��ك ا
>ر��� �!���  �

�� ك  إ
 "��و>� وا 	 د#واھم ا
>��<� �  أن 3و
��<) أم 2 و2 ��ق 
��>�% #��) او ا7!����
دول ا

 ���1
  .ا
����م ، 
�دم ا������� &% ھذه ا

0� �ءذھب >��ور ـ  ا�$��� ا�رأي

�� �� ن  ا��
� �&��� ،  )٢( ا
 إ-	 �ت ،إ
 " )٤( ، وا
���	� � )٣(وا

0
!�ط� ا %>��<

� دول �L ر  ا
��	� ���ر 	���	) ا
را��� �ن >را<م &% ا
 #�" �� ا7!��%) ا

 ا
0 أ�� �م��ون &�#��� ��ن �!ري #��)  أن�Lر ا
�واد#� 
��!���ن 	�رط  ا7!���� (%>� �<
 ا

  .2  أم ا7!����ذ
ك ا
�!�م �ن �واط�% ا
دول  أ��نا
�!�م وا
ذ�% و!واء  وھو ا7!��%

%�&��
 )  !�ما27 &رق 	ن دار  (( : �6ل ا�� " �# "
ودار ا
�رب &�� � او> ب ] �� �

0��ء ا�!>��� �� 6ھذا ا
�و6ف  ��I% ، )٥( ))�ن ا
�دود 
 أو�% �� د ا
�! �م 
�#د��م ا�ن >��ور ا

 أنا
ذي �و>ب #�� )  ا�3ر ا7!����ا�د ر#��� ا
دول  ا7!����ا
ذ�% ا
�و>ود &% ا
دول �Lر 

ا
>� �<% ا
 ذي  ا
 ��ون ��3 �م�1 و#)  )ا
و6 ت �0! �) & % و�و>ب #� ا
دو
��د�ن 	�
و2ء 
��ك 

%�I� ��� ل	�  . )٦() 	��ك ا
ر#و�� ��

  ررة ا3د
  �	��  وم  ا
  رأيھ  ذا  أ�  ��با!  �دل �
و	  � ا
ر�  ��  ا�
و6  د �  دم  �ا
	�ر�  

، &-	� ت  ا7! ����
�ل ���ن 	�� & % ذ
 ك 	� �ر ا
 دول �L ر  >�ءت #��� ا3د
�	���1 &�ن ��ك 

                                                 
 . ٢٠٣، ص ٩ا
�	!وط ، �ر>� !�	ق ، ج ١)(
�رح ا
�	� ر ، ��� ق  ٢)(
��� د #� �ش ، : ا
د!و6% ، ���د 	ن ا��د 	ن #ر&) ا
د!و%6 ،����� ا
د!و6% #�" ا

 . ١٨٠دار ا
�0ر ، 	�روت ، ص  ،٢ج
��&�% ، ا	و #	د] 	ن ادر�س ،  )٣(
 . ٢٦٢، ص ٤، �ر>� !�	ق ، ج ا3ما
، ا
	� و�% ، ��� ور 	 ن � و�س 	 ن ادر� س ، �� ف  ١٧٦، ص ١٢، ا
��K % ، �ر> � ! �	ق ، ج 6دا� )ا	 ن  ٤)(

 . ٨٩ھـ ، ص  ١٤٠٢دار ا
�0ر ، 	�روت، ،  ٥، جھ�ل �����% ، : ا
��ع ، ���ق 
 . ٣٧٤، ص ٧، �ر>� !�	ق ، ج ا3م���ب  )٥(
)٦( !�	�
�ر���  ا
!ر�6 أ���م%،ا��د #	�د ا
 . ٩٧، ص ١٩٧١، وا
��ون،�ط	�� ا
ر��د،	Kداد ا7!����&% ا



٣٢ ا���
 ا������ي 

(0
��ص& % � ل  #��� � ، و#�� � ا7! ��%ا
>� �<%  !�ط� ا � &-	� ت ! �ط� ا
0 ، ا3 %>� �<
) ا

  . )١(ا�رى  3د
�) ا
�ر	% (#�" ا
�!�م وا
ذ�% وا!�-�% �ن 	%  ا7!��%

��ص 	�
�ظر & % > را<م ا
ر� ��  ا7!����، &�ن ����م ا
دول  ا
رأيو	��ء #�" ھذا �

�� ون &�#�� � �� ن  أن
��! ���ن 	� رط  ا
�واد# �� ر L ا7! ����ا
وا��6 & % 	� �ر ا
 دول �L ر 

ا
0 أ���م�!ري #��)  %>��<
  إ
 "��و>� وا 	 د#واھم  أن 3و
��< ) أوو
��>� % #�� )  ا7!��%) ا

����� �  إ! �������� � �L ر  3ي
��ظر &��� و&% ا
و6ت �0!) 2 �� ق  ا7!��������م ا
دول 

  . ا7!���� م
�����������)  إ!��د�ن !	ق ��ن � إن���6	� �ن ��رس ا
ر��� ھ��ك  أو

  

  ا��رع ا�$��ث

��� ا��,�ء�و�ف �  ر�ا��� أ-���ا��را�� ا�وا�� *� �ن �ر��  ا�

&� ل ��1 � ) ا
	� ر ا
� �م ( ا
	� �ر  أ# �
%ار��	ت >ر��� �ن >را<م ا
ر� �� & %  إذا

  2 ؟ وأ ا7!��%ا
>��<%  ا
��ون��ك ا
>ر��� 
!�ط� 

� �ر�� ا
! ��دة 	 �ن ا
 دول و# أ#�
% إن��� �دم �
� ) &�� ) �> �ب �ا
	��ر � ن ا
�� �طق ا

   :��I% #ن ا
!ؤال ا
!�	ق و&ق ��

و	  �ت  أن أ�  �ا
	�  �ر  أ#  �
%�ر��  ب >ر��  � ا
ر�  �� &  % �
��  ون ��  ن �!  ري #��  ) ا

 ��>��<
  .2  ا7!���� وھو ا
�!�م وا
ذ�% أوا

و	�ت ا
>��<�� ا7&�ن ��ن ��

!�ط� !�����ن �!ري #��) ا �1�� (��& 0
 ا %>� �<
) ا

و	�ت ا
>��<� �  ا7!��%�
 ررة&�ط	ق #��) ا�
� �ن � ن ا
� �ف  إن ،أ� � )٢(&� ) دون ! واھ�  ا

 �1�� 2 (��& %��-
0)  ���3ما
�ر�� دو
�)  وإ��� ا7!��%ا�
)٣( .  

ا
ر� �� �� �ص 	 �
�ظر & % > را<م  ا7! ����!	ق ، & �ن �� ��م ا
 دول  و	��ء #�" ��

����1ن  إنا
	��ر  أ#�
%ا
وا��6 &% 
0) ا
>��<%  ���3م��ن &�#�وھ� �ن ا
دون �ن  ا7!��%ا

  . )٤( ا
�ظر &% ��ك ا
���1 إ!����>�� �Lر  3ي!واھم ، ��� ا�) 2 ��ق 

                                                 
)(١ ،%�&��
 .٢١٠،ص١٤ج، ا
��وي ا
�	�ر،�ر>� !�	ق،،ا
��وردي٢٤٢،ص٤،�ر>� !�	ق،جا3م���ب ا
��&�% ،  ا��7م )٢(
 . ٣٧٤، ص٧ج ،، �ر>� !�	ق  ا3ما
 . ٢٠٣، ص ٩ا
!ر�!% ، ا
�	!وط ، �ر>� !�	ق ، ج )٣(
)(٤ ، %!�	�
�ر���  ا
!ر�6 أ���م ا��د #	�د ا
 . �٩٨ر>� !�	ق ، ص  ،وا
��ون ا7!����&% ا



٩٨ ا�	�� ا�����   

  ا�	�ل ا����ث

  ووط���ً  وإ�����ً  ������ ا��ر��� ا���ر�� دو���ً 

ا��� �س ا��ظ�م ا���م ا�دو��  ا��ط�رة��د �ر�� ا��ر��� ا���ر�� ن ا��را	م ا�دو��� 

 ً�����ل ا�����!� ����ر ، و��و���#�����م ا����$ر ا���%�ؤذي ���ر��ً  و���وق  ����ن�����,  ا+�*�و�ر���

����طف وا�*3ب  $د�دة أ�رىا�*���3 و2ر���ط�� ��را	م  ، و�*�ب ��وع و��دد آ!�رھ� ا-*�*��

�ب��ن  وا������ت �	�ل ا����ءو�8��ذا  ا-�ر��� ،����  �:رت�#��ود ا�دو����وا+�38ا������ ����;  وا�وط���3$

��������� ا����ت ا���>�ذ���ر���ت أو ا�ؤ**���وى ا��%�*�ن  ��د ���ل��3����  أ$��ا��ر��،  �ا���ر�

��م ����ث ھ�ذ و*وف ����<، وا���ض $3; ا��را��� و��� ��!@! ��3$�; ا����و وا ا�>��ل :

 ��Aا:  

  ا�ولا����ث 

  !�  ا����وى ا�دو�� �ا���ر������� ا��ر��� 

���ت �ر�� ا��ر���  �، يا���ر���دول ذات ا��%�ط ا����ري  أ#راراً ��دث  �ا���ر��

�دا ��� وا��� ���د $3; ا����ل� ���ر ، ����ل ��ن ا� دذه ا��دول ����ا����ري �%��ھ�دات ا��د��د 

��:�� ا��ر��� � ���ت ���و#�وع  و�8��م،  �ا���ر�وا�2>���8ت ا�را��$ ����ت ا���ض ا��ظ��

�وره ���������  ،� ������ ا��ر���ن �ر��$ ����:����ت ا���C ا��3و������  �ا���ر���ل ��ر�>���ن ا��

 ����:��  . و��ر��� و

ط��3ن  إ�;ھذا ا���ث  م�*�ھذا ا�*��ق *وف :� و ��  :���E و

  

  ا�ولا��ط�ب 

  وا��وا��ق ا�دو��� ����� ا$�	����ت ا�دو �ا���ر������� ا��ر��� 

��:�� ا��ر���  -Fراض ا���دة ا-م وأ8رت��د ���ت �ن  �ا���ر� تا�2>��8��ا��د�د 

� ��  :  ��E ا�دو��� وذ�ك 

  .م  ١٩٥٨ا����ر �*�م  �!���)��ف  ا�	����/  أو$ً 

�ف ���� ����د ا�>��8����������ر �ا -$���م �����ن ،  )١( �١٩٥٨��ل���ءت  أوا	�� �����ت ا���ا�8�<�2

��:�� ا��ر��� ا���ر�� ، و8د �م �نھذه ا�2>���8 :� ا�*��C وا� إ8رار���ر�� و���ط   �%ر�ن %

                                                 
م ، ود�3�ت ���ز ا��>��ذ :��  ١٩٥٨$�م ) ��*�ن ( ا�ر�ل  �٢٩م ا��وC�8 $3; ا�>���8 ���ف -$��� ا����ر :�  )١(

د ا��واري ، ر�C *��ق ، ص  $�د، را�C ، ١٩٦٢$�م ) �ون ا-ول ��( د�*�ر  ٣٠� R١٣٣. 



٩٩ ا�	�� ا�����   

��م �ا���ر�م ، و���و�ت ا��ر���  ���١٩٥٨م �E� رت أ�>����3 ، و�%;���ل���ض  إ�ا����  ا-$

��� )  ٢٢ـ  ١٤( ��د 8ر��� ��ر�� وذ�ك :� ا�واد )١( .  

 ً�����  / ����	�  :م  ����١٩٨٢ون ا����ر �*�م  ا����دة ا��ما

�رت���  أ8��م�ظ��دة ا-�����م  ا����ر ������ون ا����8 ����� ،  )٢(م  ١٩٨٢ا�>��8��ت :�و���و�

�واد  �ا���ر������ر����  ا�������3و��� �� ��ر��ف ) ١٠٧ـ  ١٠١(:�� ا�����لا��ر����  أ$

��م ، و��:� ، و��>�� ا���ض $3;  �ا���ر����ا��� ���3ق  ا+�راءاتا��را��� ، و@����م و

٣(�ر���� �ر�� ا��ر��� ا���ر�� ( .  

 ً �����  / 2�� ����	� م�١٩٨٨*�م  �ا���ر�7�ر ا��6رو!� ا��و)�5 4د ���3 ا����3  ا�!��لا

   .)ا�	���� رو��(

�����8ن�Vرض ا*�دراك �وا�ب ا���ور ا�ذي ���ق <�2�� ��ف ( ذ�ر *���>�� ا���� ��ا�>��8

�دة ا-م، وا�>���8 م���١٩٥٨م  ا����ر -$�ل��و���دم و��ود )  م ��١٩٨٢���ون ا�����ر ����م  ا�

�دة ا-م �ظ� أ8رت،  )٤(  �ا���ر�8وا$د ��8و��� �Vط� �ظم �وادث ا��ر��� ����م  ا�$ ��:

  . )٥(� ا���ر�� ا�و��� #د *@� ا�@� ا�%رو$��Fر  ا-$�ل، ا�>���8 8C م  ١٩٨٨

�*�88م  �ا���ر�88ا��و)�885 884د ���388 ا���88�3  ا��886رو!�7�88ر  ا�!��88لا�	����88 ��288 /  را�*�88ً 

  .م ٢٠٠٥

�رت��� أ8��م ا- �ظ��دة�����م  ا��$ ���:١٩٨٨  C��8 �����لم ا�>��8��رو$�  ا-$�%�ر ا���F

 ��@ إ8رار ، ون !م �م ��د�ل ھذه ا�2>���8 ��د ذ�ك $ن طر�ق �ا���ر�ا�و��� #د *@� ا�

 C�� �Fر ا�%رو$�  ا-$�لا�>�8 ��8�@� ا�@��د *# ��، و8�د م ��٢٠٠٥��م  �ا���ر��ا�و��

 ����ذه ا�8�<�2�3ت ھ���رة%��ور ا-����رى اً ���ف  أ���ن ا�����:���#+�� ;���� ورد  إ���ف ا����ور ا�����

�ن  أ$�ل���و�ت �ظم  إ�����ث ،  )٦(م  ١٩٨٨ا��ص $�3�� :� ا�>���8 $�م  أنا2$�داء ا��� �

  . )٧(  ��ر�� ا��ر�� ��د ن ار�������ا���  ھدافوا-��C $3; ا�*>ن 

  

                                                 
د ر:�ت  )١(�٣٦ر�C *��ق ، ص  ، ا�د . 
�ر  ��١٠ :�� �م ا��وC�8 $3; ھذه ا�2>�8 )٢(����ون ( د�*��� ، ود�3�ت ���ز ا��>��ذ  ١٩٨٢)  ا-ول����� ��م ، :

د ا��واري ، ر�C *��ق ، ص  :، را�C ١٩٩٤$�م ) �%ر�ن ا�!��� ( �و:�ر  ١٦:� � R ١٣٢$�د . 
١٥ر�C *��ق ، ص  ا��ر��� ا���ر�� وان ا�@�� ا��ر��� ، ���ت $�د R �8	د ،   ٣)( . 
د  ٤)(� . ٤٦٧، ص ٢٠٠٨،  ا-ردن��3%ر وا��وز�C ،  ا�!��:��ود ، ا����ون ا�دو�� ����3ر ، دار ا���ج  
)٥(  ����ت ا��ظ��د $�������� �ا���ر���دادم ،  ١٩٨٦م �$�$X�  ���%8��� ����ؤ�ر دو���د ��م $��! ، ����ذه ا�8�<�2��روع ھ�%

�� ، ود�3�ت ���ز ا�١٩٨٨$�م )  آذار(  ١٠:�  وإ8راره عا�%رو��رسم :� د���� رو ����م ) آذار (  �>��ذ :$
١٩٩٢  C�واري ، $�د : م ، را�د ا�� R  ق ، ص��* C�ر١٣٣ . 

�C : ا��ظ� ا���ر�� ا�دو���  )٦(��لا�>�8 ��8��  ا-$�@� ا�@��د *# ���رو$� ا�و��%�ر ا��F���م  �ا���ر���
 .http:// www.imo.org/safety: م ، ا�وC8 $3; ا��2ر�ت ٢٠٠٥

د �و�� ، ر�C *��ق ، ص و�ر�ن ا���زي $�د ا  ٧)(�٢٥٦. 



١٠٠ ا�	�� ا�����   

�  ا��ط�ب ا����

 ���:�  ������ ا��ر��� ا���ر�� �ن ��ل ا���ظ��ت ا�دو��� ا��

�وي ��%�( ا�دو���   ����ظ����د ���ل %��ص �E �$ ���$�� ��ن طر��ق ��ھ�دة دو��

�ن ا��دول ا�ذا��� ا إراد���دا	� ، ���ر $ن  �E��زة ةزود$ �3���*��ء-ا�#$  ����ر�ت :% ��ا��

  . )١(وا�دول ا��� 8د ��ظم ���2 �3�ظ�  إ�%�	��

�ن و8د ا��ذت ا ���� أ��ظ�ت ا�دو��� �دا��ر ھ��:����ل��ل ،  �ا���ر��ا��ر����  أ$

�� ا���ر��� *����ول ا�رز �3ك ا���ود :� �ن وا��ظ3�س ا-��دة و���م ا��روع ھ�� ا-: ���*

Fا�دو��� و ��  : ���E ر:� ا����رة ا�دو��� وFر:� ا�@�� ا�دو��� و�ظ� ا��2ر�ول و

  

  ا�ولا�	رع 

  ������� ا��ر��� ا���ر�� ا����دة ا��م)5ود 

��م ا�� أ�د�� ا��ر���� �اھ��� �ر��:���C ا��دو�� ���ن  �ا���ر��@ل�  ���م�ظ ا-

�ل ���ر و�ط�ر :� ا��� ا���دة%� ��م ، ��ث ���ت �وادث �طف ا�*�>ن ��د �>%� ھذه ا��ر�

�ن ��لوا����ز ا�رھ�	ن و�Fرھ� ��	ر �د���   ����زا��د �ا���ر��ا��ر����  أ$*� ����ب :*� ��

  . )٢(  ا�دو������3ون  ا�ذي ��د ا������ً  ا-رو��و�� �3دول و%ر��ت ا���ل ا���ري ، 

 ��ظ C:د �، و8�د  �ا���ر��� ا��ر��� أ$�لوا��3 ��ودھ� ���ر��  ا���دة ا-م

 ��دة ما-�دأ اھ��م �ظ���ن �� ا��ل ، و ل@���ل ���ن 8وا$�د ا�����ون ا��دو�� �%����د$وة ا�

��م ) ���� ا�����ون ا��دو�� ( ���� دا	� ��*م  +�%�ء$ ���ن  ١٩٤٦وذ��ك :��ن � أو�و���تم ، و

  . )٣(���� ا����ون ا�دو�� و#C ��8ون دو�� ����3ر 

م ، �*�رد  ١٩٥٨$��م  :��ا�����ر  -$����ا�>���8 ����ف  ر*�ءإو$3ت ھذه ا�3��� 3$; 

��ما��� ��د ن �را	م ا��ر��� ا���ر��  ا-$�ل�E�  واد���) ٢٢ـ  ١٤(�>����3 :� ا�)٤( .  

                                                 
(1)  Schachter, oscar, op.cit, p.225 

  .٢١٢، ص ٢٠٠١،دار ا���#� ا��ر���،ا���ھرة ،ا���دة ا-م،ا��ظ�ت ا�دو��� �ظر�� $��، إ�راھ�م�3$  )٢(
)(٣  ��33�س �اذات  ا���دة ما- ��رارات، و:��  أ�@���$�� �3��ن�3$�; ا��2رم ٢٠٠٩،  ا- C��ت ، ا�و8�: 

http:// www. assemblee -ueo.org/document.hh.htmll.  
 ��3��3ت �C وردع  ا-ور��ا������ �@���د  �ا���ر� ا��واتھ� $��3 �#طC3 ���  أ�@���و$$ �: ��3%�ر� ،

 ��:���ل$أو 3� ، �����3�� ا���� ا��ر��� وا�*طو ا�*Y3 #د ا�*>ن ����8 ا�*وا�ل ا��و�دأتك ا���  ��:)٨ 
3�س ، ) م ٢٠٠٨د�*�ر ��ث ا*���د  ا����در أور�����>�ذا �3�دة ا�!���� ن 8�رار �� ، Zر����س ا��<� ��3�س :�

�ذا ا���رار  إ��داره:��  أور����;���دة   إ�١٠٠(��ص ا�(  ���ن ا�>��8�ما-�دة ����١٩٨٢���ون ا�����ر ����م  ا� ،
�3ا���درة ����وص ا ا-نو8رارات �3س �%� ، ������دل $��د� ا���و$  Rق ، ص �ا���* C��دي ، ر�*

٩١   
١٥ر�C *��ق ، ص  ا��ر��� ا���ر�� وان ا�@�� ا��ر��� ،R �8	د ، ���ت $�د ٤)(.  



١٠١ ا�	�� ا�����   

�راً ��ف  و�ظ���� ����ف ا�>��8������ ا���������م  -$���ر ����ن  م ١٩٥٨ا�����وض�F  ف���و#

��ذه ا�2>��8��  إ�@��ت إ�راء�#رورة  ��دةا� ما- ���8Xع��ودھ� ، و*�� دول ا����م ا�!��ث 

 ��ض $�ن ا�>��8��  ���١٩٧٣د ؤ�ر ����ون ا����ر $�م  ا���دة ما-، �8ت �ظ��ما-م � 

  . )١( ����١٩٨٢ون ا����ر ���م  ا���دة

�دة ا-م�ظ�  إط�ر#ن  توا��رو�و�و2 تا�2>���8ون !م ��ءت ا��د�د ن ��،  ا�

���ذه  نو���ا�2>ھ�� ت��8��C  �ا�>��8���لا-8��د $��رو$� #�%�ر ا���F �@��*  ����@�ا����م  �ا���ر����

�رو$��Fر  ا-$�ل8C  �ا�>��8م ، و��د�3�� :�  ١٩٨٨%�د  ا�# �@�*���@��م  �ا���ر�� ا���

�دةم ، وا��رو�و�ول ا�وC8 ��ن ا�و��2ت ٢٠٠٥����  ودو��� ا�: ����� ا��را������ن %� ������

  . )٢( ٢٠٠٨$�م 

  

  ا�����رع ا�	

� ������ ا��ر��� ا���ر��ا�دو��  ا��ن�)�س  دور�  

��ما������  ا-��زة$3; ���د  أ�دة �]���دم ا���دل، و:�� ظ�ل  ا���ا��ذي �ظ��ت  ا�

,�E%�  ا��ر��� ��ن، :�ن �3س  و�E!�را��� وأ*�����ن ��ث دوا:���  �ا���ر�ظ�ھرة �ر� ا-

�3�� ��ط�ورات  *��د ن ا��رارات ، ��� م ا��د� ٢٠٠٨$�م  �@لا�دو�� 8د ا�در ��8�رارات 

� تا��راراذا��� ، و��!ل ھذه  �ا���ر�ظ�ھرة ا��ر��� � ��E� :  

  . )٣() ١٨١٤(ر8م  ا-ن8رار �3س  أو2

 ار��د ھذا ا��رار 8رارا ���د�� ����*�� �و#وع ا��ر��� ا���ر�� ، ��ث ر�ز ھذا ا��ر

�� ا�*��*��� و����وق 3$�; �وا��ب ا������ �����ن���د،  ا+�*��د وأ�8 ����ھ� ا���*3� ,��; د$�3$ ���

��$دات �*�ل ا���� 8وا:����دول ����ض ا�����������; ا+�*�� إ���ذا ا����ث ھ��و�ل ، و����دول  اررا���ا�

ا�*�$دات  وإ���ل����� ا�*>ن ا�%�ر�� :� ��ل  إ�راءات���ذ  أن$3;  ا+�38��وا��ظ�ت 

  . )٤( ا���دة ا-م���  �Eذنا���  ىا-�ر -�%ط�او،  ا��و�ل إ�; ا+�*����

  . )٥() ١٨١٦(ر8م  ا-نـ 8رار �3س !���� ً

                                                 
١٦ر�C *��ق ، ص  ا��ر��� ا���ر�� وان ا�@�� ا��ر��� ، R �8	د ، ���ت $�د ١)(. 
١٧ر�C *��ق ، ص ا� ) ٢(. 
د ا��واري ، $�دم ، �٢٠٠٨و $�م � ١٥:� ، ) ١٨١٤( ر8ما�دو�� 8راره  ا-ن�3س  ���; )٣(� R C�ر�

 . ١٣٤*��ق ، ص 
د ا��واري ، ر�C *��ق  $�د ٤)(� R ، ١٣٤ص. 
�س  ٥)(�3��در ��نا���م  ا-��راره ر8��دو�� 8��� ، ) ١٨١٦(ا����م  ٣:��و $��دم ، �٢٠٠٨و����واري ،  $���د ا���� R

 .  ١٣٥ص ر�C *��ق ، 



١٠٢ ا�	�� ا�����   

���ق  ار��د ��ء ھ�ذا ا���ر* ���د:��Eا��  ;�3$�;  إن3$ Y3�*�وادث ا��ر���� وا�*�طو ا��

�>�8م ا�و#C :�  إ�;ا����ر ����8 *وا�3, �ؤدي  أ$�����3و�ل ، و:�  ��+�38اا�*>ن :� ا���ه 

�لا��و�ل ، وان %� C#طراً  ھذا ا�و�  ً�  .)١(��ن :� ا��ط�� �دوا� وا-ن$3; ا�*3م  �*�

��8 ;���ظ 3$��س  ارر�@��3��ن��,  ا-��ذا ا���دو�� ھ��;ا����ا- أ$ط����  و�و���� ا��ر��وا���

����ً �ر� �ا���ر���  ��������وع ���عو#���ا�دا� ا-و#��ن �3����  إن و��ا��ر����  �ا���ر���رازھ��ن  إ:�

� �@�ظ $ إ:رازات�3�س ا����ر ا�دو�� ، ��ن3; 8�رار ��Y ا����ب وا*���ً  ا-: ,��3�د�ل  ھ�ذا ا��

�ل *�>��� ا��ر�� ���ث ا��دول ا���� ���ن ���� ,��ر�� :�� �ا��دو�� ، ���ث ا���� وط�	را���� ا��*�

�ردع �ا����ر و:� ا���ل ا��وي 8 أ$���� ���ف و��*��ق ��ودھ�!�� ;���� *وا�ل ا��و�ل ، 3$

��ت ���ذا ا��ر��� وا�*طو ا�*Y3 :� ا���ر ، و3$� أ$�ل�د�م  ا�%�Eن; ����دل ا��3و�� ;�، و3$

�ددھ�  إ��;ا�*�$دة �� ����� أوا�*�>ن ا��� ����و أودي �3$��� ا��را����ن  ر��Y3 ، و*ا�*�طو ا�

3�س ������ن� ا�رى ��رر �ن ھ�ذا ا���ر) ٧( ا�>��رة:��  ا-�دة (  ار�وز و��� ,� أ%��ر *���ا�

�ل *�>��� ا��ر���� ھ���كا��� ا��دول  ���وم أن)  ا���رارن ��ر�Z ھ�ذا  ا$���راً ��ه  � ����د�ول ا��

���3�و�ل  ا+�38�� C��رض 8Vل���C  أ$�ل ��>�ق ��� ا����ر ، �%: Y3�*ا��ر���� وا�*�طو ا�

�  أ$���ھ� :� ذ�����ا����ون ا�دو��  أ���ما�����3 ����ر��� وا��� �*Y  ا+�راءات�ا����ر ، 

C ا��ر����  ��ا+�38�@ز� دا�ل ا���ه ، ا*��دام ��C ا�و*�	ل ا أ�#�ً ��ذه ا�دول و��وز �� ،

 Y3*  . )٢(وا�*طو ا�

ون ا�>�رة ا�*���� ن ا��رار ا�ذ�ور �و#Y  إنو$3; ا�رFم ن #�ن�3س  إن ا-

�  !�����ا وا-*س $3; ا���دئ �دث ا��@��ً أ���:��  +�راءاتوا��� �ا���ر��ا��ر���  أ$�ل

 ً����دو�� ، ��و�����ون ا���� ا���: ��3� ������� ا�>��8��#� ����مك ا����دة ا-�����م  ا����ر ������ون ا������

3�س   إن:�رات ھذا ا��رار ��ءت ��و#�Y  إن إ2م ، ١٩٨٢��ن�وا�ط و�8� ا-# C� اً دو8�د و#

�ن  نا-ذ أو��ظم ا*��دام ھذا ا��>و�ض � ��ن  إ��,�و�,  أن، $3; ا���و ا�ذي ���3, ��>�دى 

C ا�دو�� ��د �*�ب ���, �دور ا�%رع :� ا���٣(( .  

  

  

  :���E  ھذه ا�#وا�ط � أھمون 
  

                                                 
د د$� )١(� R  ق ، ص��* C�ر٣٥٥ر�C *��ق ،  ،�*�ن ��>� $ر ،١٣٥ا��واري ،  . 
د ا��واري،R $�د )٢(� . R٧٣ ا�*دي ، ر�C *��ق ، ص  $�دل $�د،  ١٣٥ر�C *��ق ص   

(3) Tullio treves, piracy ,law of the sea , and use of force developments off the 
coast of Somalia ,E.J.I.L.,2009,vol,20,No,2,p,404, 



١٠٣ ا�	�� ا�����   

١ C#مـ ا���8ر �ط�ق ا��>و�ض $3; ا�و	ل دون *واه  ا����  .:� ا��و

م ، 8د �ددت ����١٩٨٢ون ا����ر ���م  ةا���د ا-من ا�>���8 ) ١٠٠(���ت ا��دة  إذا

��:�� ا��ر��� ا�� ا+ط�ر3$�; ا����و�� ����3ون ا�دو�� :�� ���3ق � ������ ، ����ون  أن�ر����

�C ا��ر����  أ�8; إ�;ا�دول 8 ���ن :��  �ا���ر���د :������ن آ��ر  أوا�����ر  أ$��� أي :

�3دول ا��� ����ون C  أ$طت8د ) ١٨١٦( ن ا��رار  �ا�*���، :�ن ا�>�رة  �دو� أيو��2 ��رج 

�� ا2��� ا���و��� ا������2��، ���د��%�E ����:����لن ��ط أ$���� وا�*��>ن ، ا��ر���د ا�*�# Y3��*و ا�

��ه ��ق �و��, �3*>ن ا��ر��� ا������ � إذ��ً  أو �>و�#�ً ���+ا�ذه ا�دول د�ول ا���38  C��دف 8��

��ل��د ا� أ$�# Y3��*�طو ا����� وا�*��� ا��ر����ه ا�وا�8���� ا����م :�� ����>ن ا���*8 ����وا�ل����* ��� ا�دو�

 ����  . )١(ا��و
  

�ن ��@ل  ةد�ف ن �ِ و��ن ا�>�رة ا���*�� ن �>س ا��رار ��ءت ���3>ھذا ا��>�و�ض ، 

�ن ا���رار ، ���ث  #��ط�ً  أو ���داً و#���  ������د���وص ا��دا��ر ا��� �#���� ا�>��رة ا�*� أ

�وح �و��ب ھ�ذا ا���ر ا+ذن إن:� ا�>�رة ا���*�� ��3رار $3;  ا-ن�3س  إ22 �*�ري  ارا�

�س ���وق ا��دول  2 ا+ذن أو��>�و�ض :�� ���3ق ���و#C ا���	م :� ا��و�ل ، وان !ل ھذا ا�

و�ب 8وا$د ا�����ون ا��دو��  ا��ررة*ؤو������  أوا��زا����  أو،  ا���دة ا-م:�  ا-$#�ء�

 ���� ، ����دا���	���س  أ�3��ن��;  ا-��ذ إن3$��ر ُ  ا+ذن اھ����� 2	���د �ً �%��دة��وا$��ق  �د��3��� ����:

 ��:��ا��>و�ض ا��ط; �و��ب ا�>��رة  أو ا+ذن إن وھذا ����،  )٢( �ا���ر�ا��ر���  أ$�ل�

�ل و#��ً ) ١٨١٦( ارن ا��ر �ا�*���%�  ً دون *واه ن ا�دول ا��� ����� ن  ��3ك ا�دو�� ����

!ل ا��ن و�����  ا���ورةن ا�دول  ه�رF أو� �%�ل $�م ، �ظ�ھرة ا��ر��� ا���ر ,�)٣( .  

C ا�ز�� ��*��دام ا�و*�	ل ا�#رور�� و ا+ط�رـ ٢�� ��*��  :ا��ر���  أ$�لا�

�س ��3� E����م �%���ن����ل  أن ا-����� ا+ذن������رة ا�*���ب ا�>���و�� ;����ن �ا��ط���ا� �� ار           ر��

�� ا���2د��� ا������2�� ا ا+�38��وا�ذي �*Y �3دول وا��ظ�ت ) ١٨١٦( �C ا���و���و�� � ،

C  ا+�38���د�ول ا���ه �� ����>�و��ً  إذ��ً طو ا�*Y3 #د ا�*>ن ، ا��ر��� وا�* أ$�لا��و 

�س �3��رر ��ث 8�� ، ������� ا�ز��ن ا������ن��و إن ا-��د ن���ذا  ة���ر *��� ا+ذنھ���ر�Z  أ%��ن ��

  . )٤(�دور ا��رار 

                                                 
)(١  C�ا�>�رةرا )ن ا��)  أ ٧١٨٤٦ن ا��رار ،  )أ١٠(وا�>�رة  ، ١٨١٦ار ر . 
��موا�د:�ع ا�%ر$� :� #وء  ا+رھ�بR ا�*دي ، ا��رب #د  $�دل $�د )٢(�دار  ، ١ط ا�����ون ا��دو�� ، أ�

  . ١٤٧ـ  ١٤٥، ص  ٢٠٠٦ا���#� ا��ر��� ، ا���ھرة ، 
ر�C *��ق، ص  وإ�راءاتا��و����  ا�*وا�لا��ر��� ����8  أ$�لR ا�*دي، $�دل $�د )٣(،����:��٧٧.  
�دي ،  $�دل $��د )٤(*��لR ا����8�� ا�*�وا�ل ا���و����  أ$ ��ر��C  وإ��راءاتا��ر���� ا���ر� ، �����:��

 . ٨٣*��ق ، ص 



١٠٤ ا�	�� ا�����   

  .���ء 3$; وا:�� ا���و� ا���2د�� ا�������2 :� ا��و�ل  إ�2م ��Y  ا+ذنھذا  إنـ ٣

ن ��F3س  ر���د:�  ا-نEوا*��@ل ا�دو�� ھ��كدة $3; *�� ا��  �،  أرا#����و*@

 �: ��Fو$دم ا�ر��مھ�و !���ت :�� ا�>��8��  ،����ف � �د�دة8وا$د $ر:��  إ�%�ء:�  ا�*�ھ ا-

�د م ، �������١٩٨٢ون ا����ر ���م  ا���دة�: ، �����:�� ا��ر�3�س  صر��وص �دا��ر �ا�

�38+ا�ت ا�*�ح �3دول وا��ظ إن�ؤ�د   أن3$; ��  ���� ا���2د��� ا������2�C ا���وا����و�� 

��ه *��*��دام ��C ا�و��� ا�: ���*�����	ل ا�#رور�� وا���� ا+�38��  ،�ا���ري ، ���دف  ,وإ�38

 C��Y  أ$�ل8�د ا�*�>ن ، ��م �# Y3�*�ن  إ�ط��ر���د ��3��  إ2ا��ر���� وا�*�طو ا��� ا���و

  . )١( ا+�راءاته ذ��م ��وا:���� $3; ا���ا���2د�� ا�������2 ، �>�د 

 Y#�� دم�� �����*��دام ا�و*�	ل ا�#رور�� وا���*�� دا�ل ا���ه  ا+ذن إنو� ا+�38

��ً  إذ���ً ا��ري ��3و�ل ، ��س  وا+�38م�$  ���ل ا�*�>ن ا��ر��� ,����>�د *����ن  �دو�� -ي ا�����

��:�� ا��ر��� ����ر  وإ��،  ل ھذه ا�دو��*وا�����8  �ا���ر�ا�دول ا��� �%�رك :� $��3ت 

�� ا���2د���  ا�وا:���� �3دول ا��� %�3�� ���$3; ا�*>ن ا��ر��� ا� ا+ذنھذا �ن ا���و �ا��د

3�س  ا+ذن:� #وء  ا+�راءات����3م ��ذه ،  )٢( ا�������2��نا��ط; ن ��،  ا-�داھ�  أ$ ��

��:�� ا��ر��� ا���  :�X�� ) ا�وا:���م �%3�� ھذه (  أ�رىن *>ن ����� �دول *����د ��وا$د 

 ������ ا�>��8���ما-��#��دة �����م  ا����ر ������ون ا������١٩٨٢ ;�����;  إن، ���ر 3$�����* �������3$

 ��:����  أ$�ل: ����ط���  إط��را��ر������ون ���� ا���ق :�� د��ول   أنا�����ر ، دون  أ$��

�  ا��ري ��3و�ل �@#ط@ع  ا+�38م أو ا+�38��ا���ه �  . )٣(��ذه ا�

دو�� 8وا$د ا�*3وك ا��� ����ھ�  أ�#�ً $�3,  أ�دت،  ا-ن�3$, �3س  أ�د أنق �� *و 

��:�� ا��ر��� وا�*طو ا�*Y3 #د ا�*>ن  م����٢٠٠٩ر  ٢٩ا���ع ���و�� :� ، ���وص 

�دن ، :��د $ >���دت:� Fرب ا���ط ا����دي و�3��ن  ا�>��رة أ ����دة ا�را���ن ا� ��*ھ�ذه ا���

:� ھ�ذه  ا-طرافن ا�دول  �دو� -ي �ا+�38��ه �:� ا� ا��ر���@��� *>ن  إنا�دو�� 3$; 

 أو�@�ق  أنن ھذه ا�دول   -يدون *واھ� ، وا�, 2 ��وز  ا�دو��ا�دو�� ، ��#C �و��2 ھذه 

                                                 
�ن ) ١١(وا�>��رة ) ١٨١٦(ن ا���رار ) ٩( ةا�>�ر، ورا�C  ٨٥�C *��ق ، ص R ا�*دي ، ر $�دل $�د )١(

 . ١٨٩٧ار رن ا��) ٨(وا�>�رة )  ١٨٥١( ن ا��رار ) ١٠(وا�>�رة ) ١٨٤٦(ا��رار 
، ا�د��رك ،  ا-ر���� ا���دةا���د ، ا���ن ، �ر��� ، رو*�� ا���2د�� ، ا�و��2ت ، ��دا : وھذه ا�دول ھ�  )٢(

�����  :ر�*��3������ ، ا���دا ، ا*��دة، ھو�������را��� ،  ا���ران، ا*��� ،  إ���� ا���و����ور� ،�:���#+�� ;����ن  إ����ظ
ا��ر��� ����8  أ$�لR ا�*دي ،  $�دل $�د، )  ا����و(  ا-ط3*�و�3ف %�ل  ا-ور��ا���2د : ھ�  إ�38���ن

ر�C *��ق ، ص  اتوإ�راء���� ا�*��ل ا��و ، ����:��٨٧ . 
(3) M .D .Fink and R .J .Galvin ,Combating pirates off the coast of Somalia , 
Current legal challenges, N.I.L.R,2009p 370 



١٠٥ ا�	�� ا�����   

��  إ2*�����3 ا��رى  �دو�� -ي ا+�38�:� ا���ر  أوا��ري  ا+�38م�ط�رد ا��را��� :وق ��� ��:

  . )١(�ذ�ك ن ھذه ا�دو��  إذن أو ��ر�Yو�ود 

  .ا��و����  ا+�38��:� ا���ه  يء$3; �ق ا�رور ا��ر ا+ذن�ؤ!ر ھذا  إ2ـ ��ب ٤

��١٩٨٢���ون ا�����ر ����م  ا���دة ا-من ا�>���8 ) ١٧(ا��دة  أ�دت��د   C��� ;�3$ ،

�رور ا���ر�Fر *����3  أو*>ن ��C ا�دول ، *����3 ���ت �� ا����ر��@ل  يء، ���ق ا� ا+�38

��د �رص $3; ا-ن�3دول ا�*����3 ، :�ن �3س E�  ت��ا��دا��ر ا��� *��وم ��� ا��دول وا��ظ

�� إط��را��و���� ، :�  ا+�38��ا����و�� C ا���و� ا���2د�� ا�������2 ، دا�ل ا���ه  ا+�38

 ���:����ل��Y3 أ$�*��� وا�*�طو ا���ب  ا��ر���د ا�*�>ن ، ����ب �3$���  إ#2��@ل إي��ر���ذا  إ����

��, ا�>���8 #� ��  . )٢(م ����١٩٨٢ون ا����ر ���م  ا���دة ا-ما��ق 

ً �!��!   .  )٣() ١٨٣٨(ر8م  ا-ن�3س ـ 8رار 

�ر ا�� إن��د ا��ط���ن ا���د���د ��ق ا��زا���ا3��طو ����� وا�*���ر ا��ر����ھرة ا��%��3, ظ��ذي �%

 Y3��*��ا�����8 ���ذه ا�دو������ظر  �ھ��;، و���ذه  إن إ����لا-ھ��ذت $��� ً أ����زداد $��ذ �����دامو��>�*�� 

�ل  ا-*��3����ن  ة����د و*��	ط، وا*�ر �����وى * ;��دى ، و3$�� ا���ظ��م وط�رق  ا�د8��ا�:

�س �3��رار ���ء 8��وم ، ���نا�����م  ا-��� ) ١٨٣٨(ر8��زز ط������� �����ت ا�دو�����ا��و��� ا�ر��ط

��:�� ا��ر��� ، �� ��ط� Fط�ر$��ً  �ءً �و#وع % ��* ���د ھ�ذا ��� ,���ت ، و�3$��ن ��رق 

  . )٤(ا���ر��  ��ا��ر�ا���رك ا��دي �وا���  اررا��

  . )٥() ١٨٤٤(ر8م  ا-نـ 8رار �3س را��� ً

�Y3  أ$�ل���$د  إزاء���رب $ن ���` ا��3ق  ارد ��ء ھذا ا��ر��*ا��ر��� وا�*�طو ا�

��راً %�ذ�ك  ا��� ���رض ��� ا�*�>ن ، �;��ن ا�� إ��و��ل  أندور ا��ذي �� ��: ����وم ��, ا��ر���

�ن ��و���ت ھ�ذا ا���ر�دو �� ������3 ، و*��ت ا�$�ا��ذي ��م  ارا������ت ا��ظر ن ���ب ا��

� ���� �ظر �ور�د  أ$�د��د�د *وى ا�,  �Eتِ * �  . ا��و�ل إ�; *��3-ا

و#وع ا��ر��� ���س *�وى  إن ������3 ا��رى ، أھ�دا:�%��ب ، وان ھ���ك *�ث  ��

�C د��ول  ا-ن�3س  أ�زم�� ���ور  أوا�دو�� ��راره ھذا ��C ا�دول ������ذ ا���دا��ر ا�@ز�$

                                                 
(1) Djibouti Code of conduct concerning the repression of piracy and armed 
robbery against ships in the western Indian ocean and Gulf of Aden ,ad      
opted on 29 January 2009,p.8. 

��:���� وإ�راءات �ا��و���ا�*وا�ل ا��ر��� ����8  أ$�لR ا�*دي، $�دل $�د )٢(٨٩ر�C *��ق ، ص ، .  
�نا�در �3س  )٣(�و�ر ٧:�� ) ١٨٣٨(ا��دو�� 8�راره ر8�م  ا-���د ا���واري ،  $��د م ،  ٢٠٠٨$��م  أ� R

  .١٣٦ص ر�C *��ق ، 
  . �٣٥٥*�ن ��>� $ر ، ر�C *��ق ، ص   )٤(
�نا�در �3س  )٥(�د ا���واري ،  $��دم ، �٢٠٠٨�و:�ر $��م  ٢٠:�� ) ١٨٤٤(ا��دو�� 8�راره ر8�م  ا-� R

١٣٨ر�C *��ق ، ص  . 



١٠٦ ا�	�� ا�����   

�C ا��دول  أن، و��رر  أ*�ءھما�ذ�ن ��دد ا�3���  ا-:رادن طرف  أرا#���� ا-$#��ء���وم �

��ءدون ��د  إ�ط���وال�����ول ا-��وارد  وا-���� وا�������د��ا���رى ا��82��� ا-���ون :��� ��� ا��

�ءھم$�د ��د��د ا�3����  أرا#����3�س  أ*��د ��ن، و�ؤ�ن  أن ا-3�زم � ���C ا��دول ��ذ ����

�دات  ا-*����3دا��ر ��C �ور�د ��رة  ة، ���ور ��ر�ــ�ـا��*وا�%���ر أو%���ر �Fة ��� ،  ��:

  . )١( ا�*�$دة أ%��ل�$دات ا����� و�Fرھ� ن ــــــن وا�*����ذ�ك ا�*�$دات وا��در�ب وا��

 ً�*  . )٢() ١٨٤٦(ر8م  ا-نـ 8رار �3س ��

�8د ��3�س ر�ء ھ�ذا ا����ن �ا-ار �ن  ن�ل ���درات ا���� ا���ذ��� �ا��دو�� �ر��ب ���

 ��3 وا�و��2ت��د ، وھو��دا �او ا���دةا���2د ا�رو*� وا*����� وا�دا��رك و:ر�*� و��دا وا�

��:�� وا�دو���  ���38+اوا��ظ�ت  ا-ر���� ا���دة�@  ا��ر�����ل ھذا ا��ر���ب % �� ،

  .)٣( ا-ور��وا���2د  ا-ط3*�ن �3ف %�ل 

  

  : ���E ار �روا�ذي �@�ظ $3; ھذا ا��

� إنـ  ١��ذا ا����� وار رھ��� ��ط��$��� وا�����ر��ت ا�>رد��%�� ا�����راض �8	��ب و��*��ذا ا��ر�����

  .��ذا ا��وا�د  �ا�%ر$�ن  ز�داً 

3�س  ��ت ا�رىـ �>�Y ا���ب �%�ر ٢��نا، ��ث ���ب ��ت  -��+ا����دول وا��ظ��38  ��ا��

���وا�ل ����� ا�*�����8 Y3��*�طو ا������ وا�*��� ا��ر����:�� ����: �������<� ���ھ��*�; ا���درة 3$��د��� ا��

 �����C  أنا��و�� ����� وا�@ز��ل���ذ ��C ا�و*�	ل ا���  ا��ر���� أ$: Y3�*وا�*�طو ا�

  .ا���ر 

�, ا أھم إنـ  ٣#� ���وم ا�دول  أن،  ��ر��,ن  %�ر �١٢دة  أ��ز ,ھو ا�)  ١٨٤٦( ار ر��

��ه او��ظ�ت ا��� ����ون C ا���و� ا���2د�� ��د�ول ا���ا+�38�� ��3�ك ا�دو���  C��رض 8V�

  . )٤(ل ا�@ز� �	ا��ر��� وا�*طو ا�*Y3 :� ا���ر ، وذ�ك ��*��دام ��C ا�و* أ$�ل

  

  . )٥() ١٨٥١(ر8م  نا-ـ 8رار �3س  *�د*�ً 

                                                 
د ا��واري ، ر�C *��ق ، ص  $�د )١(� R١٣٩.  
�ر $��م  �٢ :�) ١٨٤٦(اره ا�ر8م را�دو�� 8 ا-نا�در �3س  )٢(��د، م ٢٠٠٨د�*�$ �� R ، واري�د ا��

���ق ص �* C���د ، ١٤٠ر����دل $���دي ،  $�*��لR ا���و����  أ$��وا�ل ا����� ا�*����8  �����راءاتا��ر�� وإ�
ر�C *��ق ، ����:�� . ٨٣ص  ، 

د ا��واري ،ر�C *��ق $�د ٣)(� R ،  ١٤٠ص. 
د  $�د )٤(� R ق ، ص��* C�را��ر��� ���8�� ا�*�وا�ل  أ$�لR ا�*دي ،  $�دل $�د ، ١٤١ا��واري ، 

 ����ر�C *��ق ، ص  وإ�راءاتا��و ، ����:��٧٩ . 
�ل ٢٠٠٨د�*�ر $�م  ١٩:� ) ١٨٥١(ا�دو�� 8راره ر8م  ا-نا�در �3س  )٥(��رو$, %م ، و��ن 8د ��دم �

وا��و��ن ، و��م  ا-ر���� ا���دة���ر�� وا�و��2ت و:ر�*� و�روا��� و�ا���و��� ن ا*����� و�3���� و��� و�ور�� 



١٠٧ ا�	�� ا�����   

�د، وا�ذي �م )  ١٨١٦ ( ن ا��رار) ب /٧( رةا�>�ا��ط; �و�ب  ا+ذن��ن  إذا��Eا�� 

�ر�� ,�����  ة�3$���رى :���ا����ن ) ب /١٠( ةرا�>����رار���; ) ١٨٤٦( ا�����ر 3$����ء، �������دول  إ$ط��ا�

�38��+اوا��ظ�ت   ���  ا���و���� ا�������2 �ا���2د�ا��� ����ون C ا���و�:�� ����لأ:$ 

Y3����8  C *ا��ر��� وا�*طو ا��� �ا�*وا�ل ا��و���� ، *3ط� ا*��دام ��C ا�و*�	ل ا�@ز

���� ) ١٨٥١(ار ر، ��ء ا�� ا+�38��دا�ل ا���ه  $�لا-ھذه �و���, ا��ط��ق ا�� C*ذن��وa�� 

 ,�ل ) ١٨٤٦(و ) ١٨١٦(ا��ط� �و��ب 8رار����3��م � �3دو���ا���ري  ا+38��م��د�ول  ا+ذن��%

  . )١(��ذه ا��دا��ر 

�د ((���وز : �, $3; ا��,  ا�*�د*� ا�>�رة��ث ��ت �ن  اً ا$����ر $%�ر %��راً  �ا!�� ة�

�رار ���� ا������ Zر������ت  أن، ) ١٨٤٦( ���دول ا��ظ���وم ا����������  ا+�38���C ا���و� ����ا����و�

�� ا����ر ���8�� ا�*� �ا���2د�: Y3�*�� ا��ر���� وا�*�طو ا��:�� ��: ��وا�ل ا���و���� ا������2

 ;���س3$���ر أ*���ق �و� إ�ط*��� ��������2د��� ا, ا���و��; ا������2���ن إ��C  ا-����ذ ����م �����ا��

 C�ا��ر��� وا�*�طو ا� أ$�لا��دا��ر ا�#رور�� وا���*�� :� ا��و�ل ، ن ا�ل 8* ��: Y3

  .)٢( ))... ����8 ا�*وا�لا���ر 

� �ص $3; !@!�  )١٨٥١(ا�دو�� ر8م  ا-نار �3س ر8 إنو�@�ظ �  : �2����Eت وھ� 

�راً : ���  ;ا-و� ا������ ����; دا��ل  و���راً  �ث ا�دول وا��ظ�ت ا�دو��� 3$; ����C ا��را���

  .ا��و����  ا-را#�

���� ا������; :  �ا�!�����دول 3$��ث ا����ء����  إ�%��:���دو�� ����ون ا����ق وا����*��3� ����� دو�����لآ��� أ$

  . وا�*طو ا�*Y3 �ا���ر�ا��ر��� 

�ث ا��دول :  �ا�!��!� ا������;��ز  إ�%��ء 3$�ر������ أ2*�����را�����3��ون  إ�38 أ�#��ً  و��3و

  . )٣( ��دف ��ر�� ا��ر��� ا���ر��

���ض ��رى ا����  إنو���ل ا�ر�3�!�رار ���ذا ا�����ھ��روع  ا�!��!�%�ن ��وى ��� ا����رى :���ا�

��3��ل ��ن �8� ����ر$�� ��8و���% ;����ءا 3$��� ، �����و����دة ا��������� ا�*��نس ا*���  ا-��دو�� ، :>�ا�

3�ك ا�دو��� ��ا+�38ا����ر و��ن ا���ه  أ$���ن �ا�دو�� � ا-ن*�وى �3س  ا-و�;ا�ر��3 ��  ،

�ن ا��دول  ا-ن� ا�!���� ط3ب �3س 3ا�*>ن ا��ر��� ، و:� ا�ر��ر�� � ���ر �����*�ا��دو�� 

 ������ ا��ر���:��� ��������ت ا���� أنوا��ظ��ب ا��را����� ;���ل 3$���ه �����ل ا����� دا��� ا+�38

                                                                                                                                            
 ,����ع������د،  ��+����دل $���دي ،  $�*��لR ا���وا�ل  أ$��� ا�*����8 �����و����ا��ر���راءات  ا����� ،  وإ�����:��

٧٩ر�C *��ق ، ص  . 
��:���� وإ�راءاتا��ر��� ����8 ا�*وا�ل ا��و����  أ$�ل، R ا�*دي $�دل $�د )١(،* C�ر . ٧٩ص  ، ��ق
 .٧٩*��ق ، ص ا�ر�C ا� ٢)(
د ا��واري ، ر�C *��ق ، ص   )٣(� R١٤١$�د . 



١٠٨ ا�	�� ا�����   

3�س  أ���زا��و���� ، و:� ھذه ا�ر��3  وا-�واءا��و���� وا�*وا�ل ��نا��دو�� ��3�ك  ا-

��ت ا��د�ول �ب  را#��ا- إ��;ا�دول وا��ظ��� ��: ���*���C ا���دا��ر ا��ا���و���� وا����ذ �

 ����  . )١(ا��را��� و��د��م �3

  ا����ثا�	رع 

� ������ ا��ر��� ) imo(ا�دو���  �ا���ر�ا���ظ�� دور �  

��م  أ$����، وزاو�ت  ١٩٤٨:� $�م ) IMO(ا��ظ� ا���ر�� ا�دو���  أ�%	ت��د $ ��:

ا����ر :� �>س ا��وم ، ��دف �*��ل و*��	ل ا�����ون  -$���م ��د �دور ا�>���8 ���ف  ١٩٥٨

3��:�  -:راداو�� �*@� ا�*>ن ��ن ا���و�ت :� ��د�ن ا���ظ��ت و���دل ا��3و�ت ا�>��� ا�

�ً  �ا��ظھذه  وأ�دتا����ر ، �٢( ١٩٨٠�ذ $�م  �ا���ر���وادث ا��ر���  �زا�داً  اھ�( .  

و$ و8د���ل %�� ��دد  إ�; ��+#�:�دو�� ) ١٨($ل ؤ�>� ن � �8م �3س ا��ظ$

 ����3���38ن ان ا��ظ�ت ا���ر�� � ���ت  ا����ر��ن���2د ا��ر�و$��ھ�ذه ، و�8�%8��  ا����

�و����ت :�� ھ�ذا  ةا�*���3 $3; ا���ل ا���ر ي، و��دت ��د وآ!�رھ� �ا���ر�و#وع ا��ر��� 

�3س  ا�%Eن�  . )٣( �ا��ظ

�ظ� أ ��:��� $3; ���د )IMO ( �����م  �ا���ر����3ر�$ ��م ، و���د  ١٩٨٣، :>

�رب F ��: �����  أ��درت،  آ*���و*�وا�ل %�رق  أ:ر�����و8وع $�ده ��وادث 8ر��� ا�����ا��

 ���3�ظ�����م  ا�دو����� ر8���ت ) أ  ١٣/٤٥٤(8رارھ��C ا���و��� ,���د$و :���ذي ���;، ا����ذ  إ��ا��

��:� �و��* !���� إ�راءات��ل ����ت  وإر*��ل،  �ا���ر��ا��ر����  أ$�� ا��3و:���و:رة� ا�

  . )٤(�د��� $ن ھذه ا��وادث 

 ��إ�%��	8رار  ، و�#ن �ا���ر�� ا��ظ� ا�دو��� ���� ا�*@ تEأ�%، ١٩٨٤و:� $�م 

ً  ��داً  ��ت  �ا���ر�����ر���  �����C ا��3و� ;�3$ ��3�ت ھ�ذه ا�3���ول  وا+����	��ت، و$�

�نظ�ھرة ا��ر��� �� و�8ت ا�3��� ��*����ل ا����ر�ر $�ن  وأ��وادثو�ودھ� ، �  ، ���ا��ر�

�در �%�ل ��ف *�وي ، !م ت ھذه ا����ر�ر ��$ن ھذه ا��وادث ، و�� ����ر�ر %�3 وأ�درت

ھذه  أ���تم ،  ١٩٨٦، و:� $�م  ��در %�ر��ً  أ���ت��در �%�ل ر�C *�وي !م  أ���ت

                                                 
د $�  ١)(� Rد �* C��� ، ا��ر����  :، وا�ظ�ر  ��١٤١ق ، ص ا���واري ، ر��Vد ا���د $���د  �ا���ر��ا�

3$; %��� ا��2ر�ت . ا-ن8راءه :� 8رارات �3س ...و����دا���  C8و  :ا�
http://www.al-masdar.net 

)٢(  ���:�� ا��ر ) (imoا�دو���  �ا���ر�دور ا��ظ  : �ت ، ا�وC8 $3; ا��2ر �ا���ر��� �:� 
http : //www.imo.org.htm. 

)٣( ���:�� ا��ر ) (imoا�دو���  �ا���ر�دور ا��ظ  : �ت ، ا�وC8 $3; ا��2ر �ا���ر��� �:� 
http : //www.imo.org.htm 

��:�� ا��ر ) (imoا�دو���  �ا���ر�ا��ظ�  دور٤)(  : �ت ، ا�وC8 $3; ا��2ر �ا���ر��� �:� 
http : //www.imo.org.htm  



١٠٩ ا�	�� ا�����   

 ����رض *�>��� ��3ر���� ���C ا��دول ا��رت :��  �ا���ر��ا�3��� ��وم ������ ا�����ر�ر ��، وا*

ن ا+�@غ�ث ا�دول 3$;  C�� ��ث ��, ا�ذي �) ٤٤٣( ا��%ور ر8م  أ�درت�وادث ، !م  $�

 C���� وو#����دا��ر ا����ذ ا����; ا���3$ ��������ت ا����ت وا���	���تا���و��راءا آ�����  تا+��ا�@ز

 ��:��  . )١( �ا���ر�ا��ر���  أ$�ل�

�ور ر8�م  أ��درتم  ٢٠٠٠و:� $�م %�� ا�@� إ��راءاتذي ���دد ��ا) ٩٦٧(����� ا�*

 اً ا�3��� �%ور أ�درت و����� ا��@�Fت $ن �وادث ا��ر��� ، و:� ا���م �>*, ا�*�$دةط3ب 

�ل إ�راءاتدو�� $ن ��>��  ةا�ذي �!ل *ود) ٩٨٤(�ر8م  آ�ر����ر  ا������C ا���وادث ، و

  . )٢(وو#C ا��طط  ا-��ا�����م 

  

  ا�	رع ا�را�2

� ������ ا��ر��� ا���ر��)5ود 7ر�� ا��)�رة ا�دو��� �  

 أ$�لوط����  أ�واع��#ن Fر:� ا����رة ا�دو��� وا��� �رھ� ��ر�س ، د��@  أ�درت

�ش �ا���ر��ا��ر��� Vرة ا�دو� وا����ت Fر:�� ا����8 �����س� ��ا�����ري ا����ري ، *E��  ب���

  . )٣(:� ��دن  ١٩٨١$�م ) IMB(ي ر��

  ::�  أھدا:,و���3ص ا�رز 

  .وا����2ل ا���ري  �ا���ر�ـ �C ا��3و�ت ا����� ����ر��� ١

٢  .ا���	�ت ا��ظ�ت و إ�;ات رو%ـ ��د�م ا�

  .��ر��ت $ن ا�*>ن  إ�راءـ ٣

��:�� ا��ر���  و!��:�� ـ ��د�م �د�ت �در����٤  . يا���روا����2ل  �ا���ر��

�ن�%رات %�ر��  إ�دارـ ٥�E�  ا��را���.  

٦ �3�%  .ـ ��د�م �3و�ت :ور�� $ن أي 

  

���ز���  إ�%��ءا���ود ا��� ��ذ�ت :��  إ�; إ#�:� ��: ����� ا��ر��:���ب ��)١(  ، ���

�� ودو�� ���ص ��3ظر :�  ����رة ا�دو��� $3; ����ن :ر�قو$ل �3س Fر:� ا�:����	ل *

                                                 
د ا�د ����, ، ا��ر���  )١(�ر*��� �Fر ( �� :� ا��د ��� ، �وا��%ر���ت ا�دو ا+�راءاتودور  �ا���ر�

�ل �ط��3ت در�� ا���*��ر ��%ورة 2*� (ا���ري ،  وا���لا��ر��� �3�3وم وا����و�و���  ��ا-��د�
 . ٨٠ـ  ٧٥، ص ٢٠٠٤،  �ا+*��در�

) (٢ ���:�� ا��ر ) (imoا�دو���  �ا���ر�دور ا��ظ  : �ت ، ا�وC8 $3; ا��2ر �ا���ر��� �:� 
http : //www.imo.org.htm. 

د ا�د �زا3$, ، ر�C *��ق )٣(� . ١٠١ص  ، *>��ن 



١١٠ ا�	�� ا�����   

����ن  �����F إ��;ا ا�>ر��ق ذ، و�و�ل ھ �ا���ر�ا����ري وا��ر���  �Vشاو����2ل ا*� ��دو�

�ر������ %� C��د و#�$ ����ا����3�� ا�دول ا�����  ����ش ا�����ري وا��ر�Vل وا����� ا���2�����

  . )٢( ����ر�ا

  

  ا�	رع ا�:��س

� ������ ا��ر��� ا���ر��7ر�� ا����3 ا�دو���  دور�  

ور���م Fر:� ا�@�� ا�دو��� -��  ��� ، ���>ن ا����ر�*��� ��ا����و��� وا��%��3�V ا����

 �، و�*�ھم ���� ا*�%�ر�� C ا���و�ت وا��ظ�ت ا�دو����  ا-رواح���م ����� ا���	� و*@

�نأ$ن  ھذه ا�Vر:� د��@ً  �درتأ، و8د ���  �ا���ر��دوث ا��ر���  ������ وا���د  ��<��، و

 ����� ا��ر��:��� ��3��� و%�ر�ت :� $دد ن ا���م وا�ؤ�رات وا��دوات ا�� ، ����:��و

  . )٣( �ا���ر�

  

  ا�	رع ا���دس 

  )ا$��ر�ول (دور ا���ظ�� ا�دو��� ��6رط� ا�)��<�� 

�ل �$ ����ل :ر8��� C�� ������ ا���ر���� ا��ر���:��� �������ول ا���زةا��2ر���رط�  أ���ا�%

�دان ��� ا��3���ص :���ع ا����ر��ت ا��ط���ش و%���ءوا�����  ا-$#���ت دو����ظ C����و���رى  وإ�38�ا�

م-��ن ا�ل  وا���2د ا-ور��وا��ظ� ا���ر�� ا�دو���  ا���دة :  

 C  . ا-د����*�ن �

 C�ل ا��2ر��ول  �و��ت ا*�!��	�� ، و�و:ر :ر8�:� ا���	� ا���ر�� �� ا-د���>رض �$

��:�� ا��ر��� ا���ر�� ا�%ورة وا��در�ب وا������زات ا�#�رور�� �3�3�دان � ���� ا-$#��ءا�

��� وا�������C و��ز��ز ص ر:� ا��ظ� :� ا����م ا�C ��دف ��*�ن �و$�� ا������ت ا��� ��

<� ;���� ظ3$������در ا و��3�3���� ، وا��	@�� ا���� ���طر����� ا���ر���C ا��ظ���ون ��ول ��������2ر�

                                                                                                                                            
���3درا*�ت  ا��ر��ا��ر�� ، ا�ر�ز  وا-ن �ا���ر��ره ، ا��ر��� ���� �ا� )١(��وا���در�ب ، ا�ر���ض ،  ا-

 . ١٨٦، ص  ١٩٨٩
)٢(  ����� ا���3����رف ا��ر���Vد ا������(ا�������رة و ا-��رف ا����F د�����2 ������$� اا����������دول  وا�زرا$��>��� ا��3

3�� ا��ر��� ا�*�ود��،ا����ري ا�دو��،ا�د�م وا�Vشا����2ل ا���ري ،)ر��ـــا�� .١٧٢، ص ١٩٨٦، ١ط،ا�
د ا�د ����, )٣(�٨٣ر�C *��ق ، ص  ،  . 



١١١ ا�	�� ا�����   

��ل � �� أ����با�����ون وزع 3$�;  إ�>��ذا�دو��� وا��ط�ع ا���ص ، د��@ �����دئ ا��و����� :

  .)١( ح ا��ر�� ر$3; ا�*>ن ا��ر��� و$دم ا�س �* ا-د��ا�*>ن �#�ن �>ظ 

  .و�%���,�*��ل ���دل ا��3و�ت 
  

�3�� 8ر���� وا��دا�*�>ن  وأ����با�����رة ا���ط>��ن  إن إذادول ،  ة$�د ة8د �ط�ل $

�ون %ر��ت ا�%�ن ا���ري ، و%ر��ت ا��Eو��� �� �����F ����ن ، وا���وات ا���ر��� ، وا��را�

ا����ون وا���	�ت  إ�>�ذ وأ��زةا�ذي ���ل ���دل ا��3و�ت ��ن ا���ش  ا-ر�3دان ��3>� ،  إ�;

  . ا-ھ��:� ���F  اً أرا��#�	�� 
  

ن  أ�!ر،  ٢٠١١:� $�م  أ�%	تا������ت ا������ ��3ر��� ا���ر�� ، ا���  �8$دة و�#م

�ذوھ� ، )  ٤٠٠٠(�<� ����داءات ا������ وا�$2��ن ا��را����ت $�ن �3و���د ��#��ر�8���Y  ا-��ذي ���ا�

��$د، و� أ:#ل�@��ر�ول ���3ل %���ت ا��ر��� ���3@ *ن  ,��� ا-$#��ء�3دا��,  ة�� ��ن �:

 ����رادھو������V أ:��  ��������ن :��ورة #���لا��ط���  أ$���� ا���ر���و�8>�ما��ر����ء  و���ل ز$�! ،

و���م ، وا��%ف $ن   .ا�����  أ�و��ما��را��� و
  

ن ��:ر�8 $ل ا��2ر وأ�%Eت�#�� �����@ ر8* ���� ا��ر���� ا���ر��:��� �����ول ا�

C %ر��	��  8را��� ، و����دل ا��ظ� ھذه ا��ور إ��م:رد �%��, :� )  ٣٠٠(ن  أ�!ر�ور 

�ب �3Fا ���: �����د��و��ن و�*���دو���ن ا����نا����ء ا-����ذ  أ!����داتا�����م  إ:��رج $�<��	ن ا��ا�رھ

  .)٢( ا��%ف $ن ھو�� ��ط>��م  :� �3*�$دة

   .ا+�38����ء ا��درات :� ��ل ا�����ق $3; ا����د 

�ل ا������3�ري �ظم ا�@���ت ا��#�	�� $E� أو:ر���� ا��ر��� ا���ر�� :� �3دان ا 

�وارد ���*��ن C ا�دو�� ا�����آ*�و�� ، و�*�!ر ا��ل  ا-�ظ�� ھ�ذه ا��دول ، و��: ��	��ا��#

��ل  أ�#��ا��2ر�ول � ��: ���ص وا������زات ا�@ز����و:�ر ا���در�ب ا�� ;�3$ ,	���ر% C�

��ل  إ�>�ذ أ��زة ��درات ا��2ر�ول �����ً  أ��ز،  ٢٠١٠و:� $�م ،ا�����ق %�* ��3$�; ا����ون :

 C#ا��ر��� ا���ر�� و*�$د ھذا ا�����م $3; و ��:���� إ*��را�������ل  �و�ط� إ�38��ن$���� 

  .)٣( ا��درات����دل ا��3و�ت وا����ون و���ء 

                                                 
: ا��2ر�ول ـ ا�وC8 $3; ا��2ر�ت  )١(
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١١٢ ا�	�� ا�����   

   .ا-*�*��ا��رارات ا�دو��� 

�ن، ا��ذ �3س  ٢٠١١) ا�ر�ل (:� ��*�ن �ما�����C  ا-�دة �]���دف  8�راراً  ا���;� إ�

����:���ود ��ز �����ل ��ز�����  أ$��ا��ر���ن  �ا���ر���و�ل ��وا�ل ا���* ����@ل���8��  C����ث ���

$3; ا����ون C ا��2ر�ول ���>�ذ @���ت 8#�	�� ����� ، و:� �%ر�ن ا�!���  ا-$#�ءا��3دان 

�و:�ر (���راراً  م٢٠١٠ ) ����ذ 8����ع ، ا�����ول  ��+����C ا��2ر�����ون ���; ا������دول 3$���, ا����ث :�����

��ل:�  ا�#���� ا+�را��%�ن ا�%���ت ا�������ت � إط�روا��ورو�ول :�  �ا���ر��ا��ر����  أ$

 ����  .����8 ا�*وا�ل ا��و

���ط ��% �����ر( و:����د ٢٠١١) :�را����ق ا��2����، وا:����  ا-ور����روع �����%�ل ��و�� ;���3$

ا����ون :� ا��و�ل  إ�>�ذ:ر ا��2ر�ول ن �@�, ا��در�ب ا�@زم �وظ>� و�3ون �ورو �)١،٦(

��:�� ا��ر��� ا���ر�� :� ا��ط�� ، و*���ص ��زء  -�رىا أ:ر����و�3دان %رق ن ا�ل 

ا����	�� وا�����ق :� *�%�ل ا��� ���د �>*���  ا-د��ھ�م ن ھذا ا��و�ل ����ء ا��درات :� ��ل 

�ر!��!ر أE�:  ���:��� ���ط ا�وا��� ����ل:3$�; ا�����د ا��دو�� ، وا���ذ ا��2��د  أ$ ���ا��ر�

��:Y ا��>ذة ����3 ا��*�ر�� 8رارا �%�C ا أ�#� -ور��ام �دا���ر�� $3; ا*� �ا��ر������� �

  .)١(ا��2ر�ول  أدوات

�  ا����ث ا����

  ا?�����!�  ا����وى  �ا���ر������� ا��ر��� 

��ت ��ود ا��ظ��د ����������راً  ا+�38���ط ا�� ظ����ھر �%��ن ظ���ت @�8����ا+�38 ا�دو����� 

���م ��@ت ��ر�����  ا����ورة%�وب ��ن ا� ا���3 إ���م،وو*��3 ن  و*�	ل �� C�، وا��� ��

��:� ا��دم ، و8د ����م  را*��و$�دات و�����د V3د�ن  أو ا�����Y  أوا���ون �����م �ا���رق ،و�

 �%�ر�� ،و8د $ر:ت ا��ظو�� ا�ذي 2 �س دا����ھد ا� أوا���2د  �وع ن: (  ��E�� ��ا+�38

ن �	�% �����و!��ق $@��8��� و��*��ق  أداة� :���� ، و����ذ :���� ا��دول �3�@ل ا�دو��� ا�دا�ر�� وا*

� �*��د �  . )٢( ) وإ�38�ا�د:�ع $ن ���ن *��*�  إ����ا����ون ����� :� ��3ف ا��%�ط�ت ،  

��ت ��ود ا��ظ��ن ������و�����  ا+�38��رار:��;  أ8�3$ ����@م وا���:ظ��نا�*���  ا-��:��و

 ������ا��ر�%E� ��$ت  وأ�وا���� ��� ا��ر���� ، و��ن  �ا���ر���ر��س ا� ���ن ا���را	م ا��

�دو�� ، و��C ا�����أا���� �و����طق ا�����ن ا����ت ��ود ا��ظ���ءت �����ت ، ���ذه ا��ظ��� ھ�د :��

��:�� ا��ر���  �38��ا+  . �ا���ر��

                                                 
: ا��2ر�ول ، ر�C *��ق ا�وC8 $3; ا��2ر�ت  )١(
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)٢( ���:��،دار ا��م ور����ن ا�ا�دو��  ا+رھ�ب،دي�*��ن ا�  .١٦٤ص ،٢٠٠٥،��را+*��د،����ا�>�ر ا�



١١٣ ا�	�� ا�����   

��ت  ��و:� ھذا ا�*���ق *�وف ���رض ���ود ا��ظ��� ا��ر����  ا+�38�:���� �ا���ر�

��ت ا��ر����:  ا-ولص ا�ط3�ب ���ط��3ن ، ��ود ا��ظ��� ��������  ا��:������ ا��ر�

��ت  �ا���ر��وف ���رض ���ود ا��ظ* ������ ا-������، و:�� ا�ط3�ب ا�!������ ا�� ا+�38

��:�� ا��ر���   . �ا���ر��

  ا�ولا��ط�ب 

  �ا���ر�������� ا��ر���  ا���:��� ا���ظ��ت ا�*ر��� دور

!ل ��ود ا��ظ�ت ا��ر��� �� ��:���ل $�م و%� ���:�� ا��ر�ا��ر���  أ$�ل:� 

���ن �ا���ر���م �� �����ص ، :���ل ����راءات �%��ر  إ���زة$���ذه  أ����ن ھ��� و��دول ا��ر����� ا�����

�  ا+�راءات ��E� :  

�� ، ��$�3�� ا��ظ� ا��ر��� �3�د:�ع ا2ـ ��ء ن #ن ا��را	م ا��� ��ت ١�د ا��ر�# �$��

��  و$3ت �ا���ر��ر�� ا��ر��� �ث ���د ھ�ذه ا��ظ�� ، ����:����  ا�����	< إ��دى3$; ا���

��:�� ا��ر�� و����8 ا�ذ���ن  ا-������3ون ا��ر�� ن ا�ل )١( .  

وا�����ل ا���ري :��  �ا���ر�ـ ��%ر ا��3س ا���82دي وا2���$� درا*� ظ�ھرة ا��ر��� ٢

��م ��و�س $�� ����دت :��$ ����, ا����وادث ام١٩٨٢دور��� ����ل ، �وا����� ، وا��������� ا���ر����ر�

  ـ: ا�%Eنا����ري ون ا�رز ا��و���ت ا��� ا��ذت :� ھذا 

��3ت ا��ر���  إ�;�� �أـ د$وة ا�دول ا��ر$ >���� Cوا���ب وا����2ل  �ا���ر�*ن �%ر�.  

  .ا����ق ن �طوط ا���ل ا���ري ، و���ب ا���ل $3; ا��طوط ا�%�وھ� أھ��ا��ث $3; ـ  ب

  . ا+*را	���3 �ا���ر��ر��� ا� إدا��ج ـ 

  . �ا���ر�د ـ ���3ف ا�3��� ا�>��� �3وا�@ت ���ث و#وع ا��ر��� 

��دھـ ـ Eا��ر���  ا�� ��:��  . )٢( �ا���ر�$3; و�وب ا��زام ا�دول ا��ر��� ������ون ا�2���� �

��  أ�رتـ ��د ٣�:��ا��ر����  ، وا���� ا$���رت ٢٢/٤/١٩٩٨:��  ا+رھ��با�2>���8 ا��ر��� �

) و(ا���د  )ج(ا�>�رة ) ١(��ث ��ت ا��دة  ، ا�2>���8ا��را	م ا��� ��#��� ھذه  ىإ�د �ا���ر�

�� ا�>��8��  ا+رھ�����$3; ا�, ��د ن ا���را	م : ���وص �3$����ما���را	م ا��دة ا-�����ون  ا���

��م ���ر ������ م ١٩٨٢ا�����ق ����ر��3��� ����و��را	م  �ا���ر���ذه ا����C ھ���م-، وان ��#���ذه  ��ھ

  .)٣(� ـــا�2>��8

; ا��ر��� ا ا�ؤ�راتـ $�د ٤*  ـ: أھ���ر�� ، ن ��وا��دوات ��ت 
                                                 

دي ، ر�C *��ق ، ص  )١(� . �١٦٦*��ن ا�
د ا��واري ، ر�C *��ق ص  $�د ٢)(� Rق ، ص   ١٢٠��* C�رد ا�د �زا�3$ ، �  . ١٠٣، *>��ن 
�د   ٣)(��$ �����ا��3>���وش ، @*���بم ا�%��� ، وا ا+رھ��� ا�Vر�����ت ا��ر����ر ، ، ١ط��@8��� وا��%��ر �3ط��$�دار ا��ر�

 . ١٤٩، ص ٢٠٠٨



١١٤ ا�	�� ا�����   

 ض���ر�� ا-���ا��ر��� ���ر�ز ا��ر�� �3درا*�ت  �ا�@�وان  �ا���ر�أ ـ $�د �دوة ا��ر��� 

  . )١( م١٩٨٩$�م 

�د ��دوه ���ت $��وان ا��ر���� ـ  ب�$��� ا��دول ـ ا����د��ت وا�وا��� �ا���ر���� ��� ، �ر$��

�� إ��;ھ�ذه ا���دوة  أ%��رتا�دو��� ، و8د  �ا���ر�وا��ظ�  ا��ر����درا*�� ظ��ھرة ا��ر����  أھ

��ا����ون ��ن �ر  أھ��، وا�;  �ا���ر��وري ) imo( ا�دو����  �ا���ر�� وا��ظ�وا��دور ا�

ن ا+���ر�3�ظ� ، و����ق A٢(و�ظ�:� ا����ر  ا( .  

�ت  �ا���ر�ا��ر���  أ$�ل� �درا*� �دا$��ت ج ـ �دوه ���$3; 8ط�ع ا���ل ا���ري ، و8د �8

��� ا�����وادث ا��ر���داد ���دوة �����ذه ا����ـھ���رھ� ـــ��ن ا��%��ذرت ���ر�� و����  و�E!�رھ���; �ر�3$

 ��@  .)٣(ا�

���ف �3�3�وم  �ا���ر�د ـ �دوة ا��ر��� � ����ا��� $�د��� �����C وزارة ا�دا��3��  ن�������و ا-

��� ، ��ث ��!ت ھذه ا��دوة ، �ر�� ا��ر���� ا����ن �� �ا���ر���ل ���داد @����و��ورھ�  أر

  . )٤($3; ا���ل ا���ري  وآ!�رھ�

�رق ��ؤ�ر ا�%��د ��ـ ـ $���طھ���م  ا-و*���8ش م  ٢٠٠٩$��ذي ����ت ، ا���3�>ن ا�����ر�*���  أ�ط��ر�

��:�� *>ن ا��ر���  �ا���ر�ا��ر���  ��<��� ھذه ا��ر�� �د$م ، ���� ��د �>% �ا���ر�، و

ون ا����ر ،  أ$���� ا2�داد �3*>ن :� ���Vرة ��وم ��3 أ�رىا����ر �*>ن  أ$���ا�*>ن :� 

�ر :���� ��ذه ا�*>ن ا���Vرة  ا-�رى تا�وا���!�� ���و�� ا��ذر وا����2د $ن �طوط ا����ل ا��

�ن ا����راء ا�$��3ت ا��ر��� ا���ن :�� 8ط��ع �ر�� ، و8د %�رك :� ھذا ا�ؤ�ر $�دد ����

  . )٥(ا���ل ا���ري 

��:��  ا-�ر�� ا�ط�3 $3; ا���ر �وـ $�دت ا�دول ا��ر��لؤ�ر � ا����ھرة:��  ا��ر���� أ$

  .)٦(�ر$��� �ر�� ����  م٢٠٠٨$�م 

م ���٢٠٠٩م  ا-و�;دور�, ا���د��  أ!��ء، ��ث ا�در ا��ر��ن ا��ر�� :� ا��رارات  إ�دارـ ٥

��رس  ٢٣ـ� �٢١%�ب �����ور�� ا��ر���� ا�*�ور�� :�� ا�>��رة ���ن ��3س ا ا���ودة٢٠٠٩ ،

� ��و��  اً ارر8��E� :  

                                                 
R $�د )١(�د ا�د �زا3$, ، ر�C *��ق ، ص ١٢٢ا��واري، ر�C *��ق ، ص  د � . ١٠٥، *>��ن 
��:�� �ر�� �F*�ن  )٢(��زة (  ا+رھ�ب�ري ��طC ، ا���ود ا��ر��� ���ورة ، %��ن ر*��� ��*��ر �Fر 

 .١٢٣، ص ٢٠٠٩،  ا-ردن، ار�د ، )�8ل ���� �دارا
)٣( � . ١٠٥ا�د �زا3$, ، ر�C *��ق ، ص  د*>��ن 
 . ١٠٥*��ق ، ص ا�ر�C ا� )٤(
�� ا��ر���� ، ا�ر���ض �ا���ر�، ا��ر��� )١٩٨٩(وا��در�ب ،  ا-���ا�ر�ز ا��ر�� �3درا*�ت  ٥)(�@�ن ا� وا

�ر ����ط :  ،ا�ظ����رق ا-و*����ؤ�ر ا�%���)٢٠٠٩ ( ;����3$ C������ ، ا�و8������ ا���ر������ ا��ر�����:�� ������<����8ش �����
  http//www.ameinfo.com/ar- 141339. html:ا��2ر�ت

د ا��واري ، ر�C *��ق ، ص  $�د )٦(� R١٢٢ . 



١١٥ ا�	�� ا�����   

 ����ت ا��ر�����وة ا��ر���وا+�38أ ـ د$���  �����ت ا��ر����  إ��;وا�دو���� وا���و���ر$� �وا��*ا�

  . �ا���ر�ا��ر��� 

 ����ت ا��ر������ت ا��ر����وا�دو ���وا+�38ب ـ د$وة ا��ر��� وا���و� �;���ر$� :�� د$�م  إ�*ا�

�  و��و��ً  ا��و�ل �د��ً �,����ھ, أ�م �ا���ر� ا��ر���دي ����3ت �ن ا�� �   . ��ا+�38

��دج ـ E� ��و��3< $دن *ؤو��� $ر��� ، ور:ض  ا-�ر��ون ان ا���ر  أنا��>�ظ $3;  أھ

�ر:�� ا����ر  ا-ن�دو�ل  إ�;أي ��و2ت ��دف �دن  ا-�$ >��ذ��ك ���*�3ب 3$�;  E!�رو��و�3

  . )١(ا��و� ا��ر��  ا-ن

��:�� ا��ر��� و� ��دم ��رز #رورة ��ل$ر��� ، :�د ا���ذت  �ا���ر�ا��ر����  أ$

 ����ا�طرق ا�@��� :� ا����م ،  أھمن  ة��ذر ، و��دد وا�د اً أ���دا���ر�� ����8 ا�*وا�ل ا��و

�وز$�ن ) ١١٠٠(����و  ا���و����ا�ل و��در $دد ا��را��� ا���%ر�ن $3; طول ا�*ور��ل 

 �:Cأر�  ، �����ر ا�*�وا�ل ا���و<� ��3�ون :���وا ����ن �م �و$�ت و�ظ��:�� إ��; إ#

  . )٢(��� ا�*وا�ل ا��و���� �ا����� و8 ���ا+38:� ا���ه  ار�ر����ض ا��را��� ن 

�� ا�>�رع*وف ����رض  $�3,و: ;�3$�; ا� �ا���ر��ا!�ر ا��ر����  ا-و� �����Y ا��ر���

دور �3س وزراء ا�دا���3 ا��رب  إ�;و:� ا�>رع ا�!��ث  �ھذه ا��ط�ا�!��� ��طر �دو�ل :� و

��:�� ا��ر��� ا���ر��  �: ��  :  ���Eو

  

  ا�ول ا�	رع

  �� �ا�*ر ا�����@ا�ر ا��ر��� ا���ر�� !�  

�ر����ر ا����ر �دن ا�طر��ق ا�و���د �����رة ا��دول ا��ر����  ا-�$ >����  ا�ط3��و�3��3$

 وا�*�ود���ر  ����V ����رة �ل ن أھ�� اوا�*ودان و���و�� ، و��د ھذا ا�طر�ق ذ ن��-رد

�  إنرFم �����  ا�رى$3; ���ر  إط@���, ��ل *���� >���ر وا��3������ر ا��و*ط ����*�� �

���ن ا���ل ���ل ���ود�� ، و�ط��و�ل�ن �3*��� وا�����; ا���دي ،  ط3$��ل  وأيا������ك ������ ار���:

  . )٣(و��3< $دن �ؤ!ر *��3 3$; ���Y �3ك ا�دول  ا-�را�@�� :� ا���ر 

�ر ����� دول ا��3��<  ��E!رو�ذا �� ھ�ذا ا�: ���@ا�دول ا��ر��� ا���رو��� ��ر����ك ا�

�ر  أور�� إ�;ا��ر�� ا��� �ر �زء ���ر ن ��درا��� ا���رو��� �ذا ����Y ھ�ذا ا���ره ، وھ�$

�راق��ن ا����ل ��� �����ر  ��ر�ن و8ط���ود�� وا�����ت وا�*���راتوا��و���� و$ُ  وا+����ن ، ��� E!رو��

                                                 
د ا��واري  $�د)١(� R ا�*��ق C�ر . ١٢٢، ص ، ا�
 . ١٢٤*��ق ، ص ا�ر�C ا� )٢(
 . ١٢٥*��ق ، ص ا�ر�C ا� )٣(



١١٦ ا�	�� ا�����   

����ران ا�دادا  -���و��3< $دن ،  ا-�را�@�� :� ��8ة ا�*و�س ��ر���ك ا�@�� :� ا���ر 

�ده  أو�8ل ا����ور  أ� ا-�ر�ر ا�*>ن ا����رة ����ة ا�*و�س �����ر  أن�2د   إذ����ة ا�*و�س ��

�رھ�و  ���E!ر�ن د�ل �ر ن �8��ة ا�*�و�س *�وف ، ون !م :�Aا  ��: ����ن 8ر��دث �� ���

ا�ر���ء ا�����Y  رأسطر�ق  إ�;����ل �ل ا�2ا� إ�;�طر��8  وإذاو��8ة ا�*و�س ،  ا-�را���ر 

�ن  أ!ره:�ن   .)١(ا��ن وا��و�ل  وا�dا ، و$3; ر��ون ��� أن$3; د�ل ��8ة ا�*و�س �
  

  ا����� �	رعا

  و�ل ا����ه ا�*ر��� �:�طر �د

�ب �*���دو�ل ���ن ا����راف��� أط���  أ���������و8���ء  :���دئ �*�� Cر���%� ������� ���ا��ط�

 ;3$ ���ري  إ��;دي ذ��ك ؤا�وط��� ا��ر��� ، و8د �� ةا�*��دا*��دا� ا-�����ز���دة ا�و��ود ا��*

��:�� ا��ر��� ���Y  �ا���ر���ت Fط�ء � , ، ��ن �*��دم �#3�Vط 3$�; أ�����، وا*��دا

�ن � ���  أندول ا��ط�� ، ��Vط�ء  ,�*��دم ھذا ا�و�ود #د دول ا��ط�� و��ر�ر ا*��دا

�ن ة��دث :� $د��دث :�� ا�*�ودان :��  إ�;�ؤدي  أ*��ب����@ق  أو،  أ� ��� أ$���ب��ر�ره 

  .)٢( أ:ر����Fرب  ا-ر�����*ف ا�*>�رات 

��:�� ا��ر��� ط�F:� ا���ه ا��ر��� ��ت  ا-�����و�ود ا��وات  إن�ل  �ا���ر�ء %�

�ن ا���د�ل  ا-ن$3;  اً �طرا��و� ا��ر�� ، و8د ��رس �V#3ط 3$�; دول ا��ط��� ، و�ز��د 

�ر��  ن ا��ط��� ،اد3�:� ا�%ؤون ا�دا���3 ����ن :�رض �*���@ت $* ����: ��، وان  -*��ط�3�م�

�وب �ا��دول ا��ر ىھ��ك ��وف ������ �د�� ���ن ���ول �ط� ���ر ا����ر��ؤرة ��دام  ا-���

�  . )٣(ا�دول ا���رى  أ*�ط�لودو�� ����� و�ود  إ�38

  

  ا�	رع ا����ث

  دور �)�س وزراء ا�دا:��� ا�*رب �� ������ ا��ر��� ا���ر��

ا�دا��3��  ء��وزرا ا-ول�3س وزراء ا�دا���3 ا��رب �@ل ا�ؤ�ر  إ�%�ء:�رة  وردت

��م ���ھرة $��د ������ذي $���رب ا���رر  ١٩٧٧ا�����ؤه، و�����  إ�%��د �د����ذي $���ث ا���ؤ�ر ا�!����� ا��:

��م ���	ف $��د  م ،١٩٨٠ا�ط��ذي $���رب ا���� ا����وزراء ا�دا��3�� �	��!����ؤ�ر ا2*��دق ا���د ��و8

                                                 
د ا��واريR  $�د،  ٨١ص،  ر�C *��ق ، �$�د ا��ز�ز *@ أ�ن )١(� . ١٢٥،ص ر�C *��ق ، 
د ا��واري ، ر�C *��ق ص  )٢(� R١٢٧$�د. 
د ا��واري ، ر�C *��ق ، ص  $�د  ٣)(� R١٢٧ ، ��Vد $�د ا��ر�C *��ق، ا�د   ،  
 �% ;3$ C8و �http: // www.al –masdar.net ا��2ر�ت �ا�



١١٧ ا�	�� ا�����   

�� ا��دول  ا-*�*�$3; ا��ظ�م  ���١٩٨٢ر��ض $�م �3�3س وا�ذي �م $ر#, 3$; �3س ���

  .)١( إ8راره��ث �م  ١٩٨٢ا��ر��� :� %�ر *���ر 

�س �3��ون ا����ن و����زة��ددة أ��������ف  �� ������ ������وم �3�3� �����ا��ر������ر  ا-�و����

�ذ�ك ���س ، و�3�3� �����ز ا��3���ا�������ذي  ا-���ز ا���>���ر ا�������� ����س وا���3�3� ����� (ا����ا�>�

��ب ا��ر�� ��3���  ) وا+داري�سوا��ذي  وا+����ذ�3�3س و�رھ� �و�س ، وھ��ك ا�*E�  م��$

�دار  ١٩٨٣��ن ا���ذ ��� م ، و�����ب ا��ر�����ذ�ك ا����, ، و��را ��� ����� ا�Vر����3�� ا����ء :�ا���#

��:�� ا��ر�� و8د ��%ر �,����$� ( م  ١٩٦٥$�م  3�د:�ع ا2��� ��:� �ط�ق ا��ظ� ا��ر��

�ق ،  ,�را �#د ا��ر�� و���ذ ن �Vداد %�ره د���ب ا��ر�� �3%رط� ا����	�� و، وھ��ك ا�

��ب ا��ر�� ��ب ا��ر�� �%ؤون ا��درات  ١٩٩٢$�م  �E*سوا�ذي  �ا-� �a$@موا�، وا�

�ب م ١٩٥٠$��م  وا�%dو�ره ا���ھرة ����ل ھ�ذه ا���و�������� �ط��ق  ا�:������ ا- ا���

�� �دة*� أ��زةوھ��ك ���ل ا-�� ���3�� و��  �ا���������ل %!�  ��ا��2��ل وا��2��د ا�ر��#

  .)٢( �3%رط�ا��ر�� 

�دت و8د $�د ا��3س ا��د�$ ����ن آ�رھ�� ا��دورة ا�!@!��ن وا����د ن ا2���$�ت ا�دور�� و

 Zا��ر��� ا�*�ود�� ���ر� ��3�  ٢٠١٣ـ ٣ـ �١٣د��� ا�ر��ض :� ا����, ا������� ���د :�و8�د أ

 ,3�%� �� ����:�� ا+رھ�ب ، وإدرا$3; ا�, �*��#ر ا���دئ ا��� �#���� ا�2>���8 ا��ر��� �

�ن وا2*���رار :�� ا+رھ�ب وا��طرف ار �]��*�ن ��د��د :�3�� و ��ري وا��ر�� ا��ظ<�

ر��*�3 و��% ���, إن ا��#��ء 3$�; ا+رھ��ب ��ط3�ب وا��� �� ةا��ط�� و:� ا�����م ، وا$���8

�*�  ـ:أ$3ن:�د  و�*�3زم ��>�ف ����, ،  وإذ �ؤن ��ن ا-ن ا��ر�� �ل 2 ���زأ �و

���ت أ%���, �aرھ�ب ا�!���� إدا��,��د�د   ����ل، و��ل  ه��در أو ا����  ا+رھ����� ا-$

��د ا-$#�ء���رض ��� ا�دول Eو�  ��:��وا��3  ;3$ ,و�%د  أ*���,و�����  ا+رھ�ب$ز

�ود ��ل ا�������ت�������ل  وا+�� ����ذا :����ل و���ذا ا���� ھ�: �����ون ا��ر���ز ا�������, و��ز���	�*2

 �  . )٣(ا��ر�� ا��ظ

�� �ث ا�دول ا��ر��@��2ت � ��: ����� ��3�م  ا+رھ�����ن��� $3; ��ز�ز ا����ون :��و�*

 ���:���د ���ذ�ك ا���د����� ، و��دول ا�ط������ل�3���م  أ%���بد$��,  ا+رھ��,و�و�3���ت  ور:#��3�� Cط���ا��

                                                 
3�3س ا�وC8 $3; ا��2ر�ت )١(� ��3س وزراء ا�دا���3 ا��رب ا-��� ا��� C8و :  

http://www.aim-council.org/Pages/default.aspx  
3�3س ا�وC8 $3; ا��2ر�ت )٢(� ��3س وزراء ا�دا���3 ا��رب ا-��� ا��� C8و :  

http://www.aim-council.org/Pages/default.aspx 
)٣(  ������ض ا��و����>� ا�ر���دد ، ����>�� ، ا����� ا������ ا����ن ؤ**���درة ���  ١٦٣٣٤ا���:١٤/٣/٢٠١٣  ،

 http://www.alriyadh.com/article 14/3/2013/817249html:ت�ا�وC8 $3; ا��2ر



١١٨ ا�	�� ا�����   

��ت �$���� ا����ر*� ����� ا����ب ا�>د���د وط3��زاز وا���د����ا��2��وة  ا+رھ������ ، ود$���ل �را	�و���

  .)١( ا�%Eن��ذا  ا-ن��زام ��رارات �3س ا2 إ�;��C ا�دول 

�ور��� ا���و�ل  ا+رھ�ب أ$�ل إدا��� ��د$�م ا����ود  إ��; وا��د$وةوا��ر��� ا���ر�� :

 ������ل:� ����� ھ�ذه ا��� ��ذ��� ا���و� ا��و�ذ�ك ا+%��دة،  ا-$��ن أ���زة����ود  و ا-

 ����ل دو��  >�دةوا2*�:� ��ور�� ا��راق  ا-ن أ��زةا��ر��� و ����*��ن ا����رب ا��� ا

  . )٢( ��+رھ�ب:� ھذا ا���ل ، �ذ�ك ا��ر��ب �د$وة ��ور�� ا��راق ���د ؤ�ر ��ص 

�  ا��ط�ب ا����

  �ا���ر�������� ا��ر���  ا?������ ا���:��� ا�)����ا���ظ��ت دور 

��:�� ا��ر� ا-�����ن ا��ظ�ت  ا��ذو����د ���ت ا���ود � ���� ا���ر�� ، دورا 

�ن  وأ$�ل�وادث ا��ر��� ن ا����3ل ا��*��  �:�وم  ��@لا�*طو ا�*Y3 :� ا��ط�� ، �� ��

�ن �را*�� و� ,�Eرات ا���ن ا�� ,���%�ن ا��را���� ا������ض 3$�; ا��د��د � ����ر��� ، و��8

����م �����ر���د��م  ل�أ$���� ، و����;8ر���� ،  إ����:�ا��دا���; إ#��� إ��*�ول ��� ھ��ن و����� ���:

��$دات *�دول  ا+�*�����ا��3������*� ا����م و���� ، و*���ت ���ذه ا��دا��ر  أو وا+��راءاتاء �8�ا��

��ت  +��دىا%�را��� :� ا��وات ا�������  �@لن  مأ�%�ل :ردي ، ��ا��ظ���ر��  ا+�38%، ا�

��:�� ا��ر��� و���ن �ر�� ا�@�� ا�دو��� ��3ت $ �:)٣( .  

��ر�� ا����  إط�ر:�  ا-���� ��ا+38ظ�ھر ا����ون  و8د ��3ورت%�3��ت ا��ض ا����

 ����� C3ط���وات�#���د  ا����ن ا��2��ل ��� ����� ا��������ا���ر���ف ا-ور���ل  و�3��%����ق  ا-ط3*�و:

�  ا���Aنا�>ر$�ن �  : )٤( ���Eو

  ا�	رع ا�ول

  ������� ا��ر��� ا���ر��  ا�ور��ا$���د  دور

�زا�د ��2ت ا��ر��� ا���ر�� ا�د ا��رز ا����ود 3$�; ن �E% ��ورا-ود ا���2د ��د ��

�ن  ، )٥( ���38+ا تا��ظ����د ��د%��ن  ا-ور��� ا��2��د�8��م  ��@ل:�د ��3ورت ھذه ا���ود 

                                                 
)١( ��� ا���>�����درة ا،���>� ا�ر��ض ا��و�  .*��ق ، ر�١٦٣٣٤�:١٤/٣/٢٠١٣Cا��دد ن ؤ**� ا��
)٢(��� ا���>��،���درة ن ا،���>� ا�ر��ض ا��و�ر�C *��ق١٦٣٣٤�:١٤/٣/٢٠١٣ا��ددؤ**� ا�� ،.  
ر�C *��ق وإ�راءات ا��و����ا�ل و����8 ا�* �ا��ر�� أ$�ل،ا�*دي R $�دل $�د )٣(،����:��  .٩٠، ص 
��:�� ا��ر��� 8 ا-ور�� ا���2د�ول دور  )٤(  ���� ا�*وا�ل ا��و���� ، �را�C و�3ف ا����و :� 

Eva Strick mann ,Eu and NATO efforts to counter piracy off Somali, adro in 
the ocean? ISIS Europe- October  , 2009, p .2. 

�ل $��م  ا-ور���ا���2د  �ءإ�%��ءت :�رة  )٥(*���ق �رو!��رة ا!�ر ��ن ��3�ورت ھ�ذه ا�>��ذ ا���د�م ��،  م١٩٤٨
�وك وھو���دا  أور���$3; ھذا ا��!�ق �س دول  تو�8ث ��*��3�را، ھ� �3���� و:ر�*� و��� وا�: ���Fور ،�  

�ن  دا��د� وا�%Eم ، ١٩٤٩$�م  أور���و!�ق ھذه ا��@�8ت ا���82د�� وا2���$�� وا�!��:�� ، و��دھ� ��ء �!�ق 
��وا-�ل ا���82دي �:� ا� ور��ا-*�ل ا����ون  وإ���دا���	�ت  .  C�را  



١١٩ ا�	�� ا�����   

��:�� ا��ر���  ة8ورات  �ا���ر���ر�� �����8 ا�*وا�ل ا��و���� ، :�د  �ا���ر�ا��� ��دد ا�

��ء�X ا-ور����8م ا���2د %�  ���:��� ���ظ ���3�����ت ھ�ذه ا���3��  ا��ر��* ،)NAVCO (

  .)١(ا�#��>�  ن����� ا�*> ا-$#�ءو�رھ� �رو�*ل ، ھد:�� ��*�ق ا�وارد ا��� ������ دول 

�م  �٢٠٠٨و:�ر $�م / �%ر�ن ا�!���  ١٠و:� � ��$���رك ا��%�ل ا�م $�د �3س ا��

�ن ����,�������دة �@�������  إ$�����3�)NAVCO (@� ��������د �ا������������������  ا-ور�������ر:������ت إط�����3$                      

 )cfsp/851/2008 ()٢(.  

 ��3$ ���ا��، وھ�  أ�@���و��3� ������ ا#�ط�3ت ���� ا���وات ا���ر��� ا�ا���@� ���د ��

�����  ا-ور���:���C وردع و����ت ��3$ ���: ����ر�%��ل، �3��د  أ$�# Y3��*�طو ا����� وا�*�ا��ر�

�ر  ٨:�  �دأتوا��� ،  )٣(��� ����8 ا�*وا�ل ا��و� ا�*>ن���دة ا�!�����  ٢٠٠٨د�*م ، ��>��ذا �3

  . )٤(ا���در :� �>س ا���ر�Z  أور���3س  8رارن 

�� ا�*�>ن ا�و��د ھذه ا���� ��ل %�� ��3���� >���� ��ر����ذ�ك  �ا-Fذ��� ، و���ا��

 ����� �Fرھ� ن ا�*>ن ا����ر��� ا���� ��وا��د :�� ا��ط����3�� ، ا��� �ا���ر�� �Vط���� ھ�ذه ا��

�� ذ��ك ��ز ا����ديو��3< $دن و�زء ن ا���ط  ا-�ر�ط�� ��وب ا���ر : وھ� : �� ر، �

�ن ا�*���ل  ����طق ا���	��ل ا���دت ��%��� ا��>ن ا��ر����  زو��و�،  )٥( ا+:ر����*�%ل ، *3�

 �: �3 ا*��دامھذه ا����3  إط�را���� ، ��*�� ة� :��� ا*��دام ا���و�ل ا�و*�	ل ا�#رور�� وا�

 C$3�ل ا��ر��� أا�*��3 �ردع و8*��  وا���د�ل،  ا�*�>ن#�د  Yوا�*طو ا�: ���د ��� C��و#

و�� �ا���ر�ا��ط�� %��3 ���ذه ا� ا�)٦(.  

8�راراً  ا-ور���ا�در ا��2��د  م ٢٠١٠ن $�م  �ز�ران ١٤و:�  ��دد �و��, $3 ���

ر :�  إ#�:��ن����ن  �أ�@���*�� ،�� :�  رة%������  إط�ر�:����لا��ر���� وا�*�طو  أ$

����� ا�>ق $3; �و* ا�*Y3 ����8 ا�*وا�ل ا��و���3 �وا��� �زا�د CV ا��ط�ق ا���، را:� ��3

                                                                                                                                            
Johnston, regionalization of the law of the sea , USA, 1987,p.63. 

)(١ �3 :�ت ا�وC8 $3; ا��2ر ر�C *��ق،، ا-نذات ا���3 ��3س  ا���دة ا-مو:�� ��رارات  أ�@��� �$
http://www.assemblee-ueo.org/document htmll 

د ا�د �زا3$, ، ر� )٢(�  . C١٠٦ *��ق ، ص *>��ن 
��:����، إ�راءاتو ا��و�ل ا�*وا�ل����8  �ا��ر�� أ$�ل،*ديا�e  د$�دل $� )٣(٩١ر�C *�ق ، ص  . 
����ون ا����ر  ا���دة ما- ا�>���8ن ) ١٠٠(�ص ا��دة  إ�;ار ر��ذا ا�� إ�داره:�  أور����د ا*��د �3س  )٤(

��3 ا��و���� ��و��� ا��� ا-ن س3� و8راراتم ،  ���١٩٨٢م % – ١٨١٤( ا���راراتدرة ���وص ا�
��م ) ١٨٣٨ – ١٨١٦���م ، ��٢٠٠٨����دل $���$R دي ، د���*��ل ا������ 8 أ$���وا�ل �ا��ر����� ا�*���������و��،  ا��

ر�C *��ق ، ص  وإ�راءات، ����:��٩١ . 
 .R٩٢ ا�*دي ،  ر�C *��ق ص  $�دل $�د ٥)(
  .٩٢*��ق ص ا�ر�C ا� )٦(



١٢٠ ا�	�� ا�����   

�3�ل  إ��;ھذه ا����3  أ*�تو8د ،  )١(ا���دي  ط:� و*ط ا��� ا��را��� أ�%ط��� ���ر :����د �

�د���� ،  ة����ت ا��را����لھ���طو ا وأ$��>ن 8ا�*��د ا�*�# Y3��*������ ا�*��� و����و���� و:�ا�ل ا��

و��ا���طق %٢(�������  ا�(.  

�ا�	رع ا����  

  ������� ا��ر��� ا���ر�� ) ا����و (  ا�ط�����ف ��6ل  دور

�ل �3�ف %� ���ون ����  أن3$�; ) NATO( ط3*��-ا��د �ر�ت �ظ���������  إ*:

 ��:����طق وا�*طو ا�*3،  )٣( ا��ر��� أ$�ل$��3ت ��د ا�*�>ن :�� ا�# Y�ا�وا�8��  �ا���ر�

��2، وذ��ك  ا���و��������8 ا�*وا�ل 3�س  إ$��ن���رارات ��3 ا��ر����  ا����3ذات  ا-�%�

 ����� ا��ر��:���3��ت ���  أ�رزھ�� �ا���ر������8 ا�*وا�ل ا��و���� ، :�د 8��م �3�ف ا�����و ��

 ��E�:ـ  

  .)٤(ا�*>ن  ����ـ $��3ت ����ف  أو2 ً

�١٢/١٢/٢٠٠٨�; وا*�رت � ٢٤/١٠/٢٠٠٨$��3 ����ف ��ة ا�*>ن :�  �دأتد �� 

�اا�>راغ  ءم ، �ل� Zر�����ن و��ودا ���ن ��ا�*�>ن  �Xر*��ل8�راره  ا-ور���ا��2��د  إ��دارذي 

�� �����را*� و���ن ا�*>ن ا� إط�رھ�:�  ا����3ا�*>ن  :Eر*3تا��ط�� ،  إ�;�,  ا�������ر�� �ا�

�ذاء�Vا� >����  ��ر������� ا�،  )٥(ا���و$����ق ��ن طر���م �$��� ر8��� ا�دا	� SNM G2( �٢ر�

Standing NATO Maritime Group 2 (� ن�3�� @وذ�ك ��ة ا�*�>ن ،  ف�����ل $�

��:�� ا��ر��� وا�*طو ا�*Y3 #د ا�*>ن  ا��وا�دة��ث %�ر�ت ا�*>ن ا��ر��� ��3ت $ �:

، !م �8م �3ف ا����و ��*�3م ھذه  ١٢/١٢/٢٠٠٨، و��;  ٢٤/١٠/٢٠٠٨ط��3 :�رة �وا�دھ� ن 

�  ا-ور�����د ا2 ھ�Eأ�%ا���  أ�@���$��3  إ�;ا���م �  ) .٦(����3م �دورھ� :� ھذه ا�

  .ف ا���� �ـ $��3 ا���� !���� ً

                                                 
(1) EU Extend counter operation until end 2010, Vail bleat 
:http://www.defensenews.com/stary.p.hp?i=u671661. 

 .R٩٣ ا�*دي ، ر�C *��ق ، ص  $�دل $�د )٢(
�ن : ا��3ف  )٣( ��و$���  لا��دوھو ا��ذي �#�م ��� ���ط� ���رض ا���*��ق وا�:V�،  ا��ط���ع $�ن ھ�ذه �د:�

�ون ن دول Fرب  �ا-ط3*و�3ف %�ل ���دة، وا�و�2��ت  أور����� ا����ن �8��م ا��3�ف ، وا ا-ر��رض V�
�� ��ف $�د �د ��� ���ري :���دق ا��و ھ��ف ،  أو��رب  �8��م��*�ق �ط�ط ا��د:�ع وا����وم ا��*� ;���د��د ، 3$

 .٦٧ص .ا����ون ا�دو�� ا���م ، ر�C *��ق 
)٤( � ، ��3ز�د ن ا��>���ل �ول ھذه ا��� C8و C�ت�3ف ا����و $3; ا��2ررا� :   

http://www.afsouth.nato.int/organization/cc-MAR-Naples/operations/allied-
provider/background-html 

  .�ت ، ر�C *��ق ��روC8 ا��3ف $3; ا2 )٥(
(6) M . D .Fink and R.J. Galivin ,op cit, 2009P.384 



١٢١ ا�	�� ا�����   

��� ;���, و3$��ن  �2ظ����و ��ف ا���3������ن  أھ���ذي ���دور ا����ت  أنا���3$ ���: ,����م ��*�

 ������ ا��ر���:�����و���� ، ��8 �ا���ر���وا�ل ا����� ا�*��ن����رس  أ3$� ����ن ٢٠٠٩:���ءم ، $� إ�%

 ��3;  د��دة�$�*�ت �� ) ����3�� ا������ف ا����، وذ��ك  )$���ن ا��3�ف ���ن ا��ر����  إ�

�����ت �ا���ر���� أ��� آ:��رة ور#�ً �ط� � ���وط� ً �  ;����ف �*��;، وان ا��3����م إ���ود  ا+*��� ا����:

��:�� ھذه �� ا����ود ا����  ا��د�دةو8د %�ر�ت ھذه ا����3  ، )١( ا+�را�� ا-�%ط�ا��ذو�� �:

3  .)٢( ا-ور��ا������ �@���د ) أ�@���( � ���وم ��� $

  .ـ $��3 درع ا���ط  !��!� ً

��داً م ،  ٢٠٠٩م �$ )آب( أF*طسو:� ا�*��C $%ر ن Eو�  ;�3$ ,�����رار  أھ��ا*

��:�� ا��ر��� 8��3ت $ �: ���3�� ا�����ا��و لا�*وا���� �ا�%�رف ����� ، �8م ��*���دال $

 ��3�� ���3 درع ا���ط ( $�3��  أط3ق أ�رىا���$ (����رك :��%� ���3$ ���� وھس *�>ن 

��3� �������ن 3��ف �و$��� �ا���ر�� ا��م  ا�دا	���ه ) ١(ر8���>ن ��دور��ت :�� ا��، و���وم ھ�ذه ا�*

����رن  ا�وا�8��� ا����و���� ، و�ط���وا�ل ا����� ا�*����8����ر ،  ا-:ر����ل ا�����ر ا�����ول ��; ط�3$

��8�� �د$م ا�دول  إ�; إ#�:�%�ر�� �:� ذ�ك C ا�*>ن ا ���و��; �, دو��� ، �ا�و�� ا���ط

�����و�ل ، �:�� ���<��3�ق ���� ���: ���Y3  �:� ���ء 8درا��� ، و�طو�رھ*ا��ر���� وا�*�طو ا�

  .)٣(#د ا�*>ن 

��:�� ظ�ھرة ا��ر��� وا�*طو �#�ف !�2 آ�ر ��ور ا����ون :� ��ل  وھ� �ذ�ك

��@ر ��ر�� ا��*ن ��د�د دا	م و �و�ر��  ا�*Y3 #د ا�*>ن :� ا��ط�� �*��, ھذه ا��ر�

�� وان ھ���ك  أھ�� �ا���ر�ا���طق  أ�!رن ة ا����رة ا�دو��� :� وا�د���وى ا�����م ، * ;�3$

���ل :�� ا����ود  ، 8د *�ھت �%�ل ا���دة ا-م:�  $#�ءا-�د ن ا�دول دا��*����  ا��ذو�:

��ر���� وردع  إط���:���ط������  أ�%����لا��ر����>ن 8 وأ$���د ا�*��# Y3���*�طو ا����وا�ل ��ا�*���� ا�*���

�ن ��ل ���ت ��د �8��: ، �����و��د: ا����� وا������� ا���2د����ن ورو*���ن وا���� ا�������  �و���ز��و�ور�

�ا���و��� وا ��3ن ا+*@�� نإ�را �و��ور��ر��� ا�*�ود�� �ا���ر *�>ن وط��	رات ،  وا�%��

 ���:�� �����ل$أ�ر��� �@#ط@ع � ���د ا�*�>ن ���8�� ا�*�وا�ل  �ا��ر�# Y3�*وا�*�طو ا�

 �: ، ������د  إط�را��و��@� ��8�وات ا2	��@ف ا��دو�� ا����� C��ن ا���*��ق ��و�3�ف  ا-ور�

  .)٤( ا-ط3*�%�ل 

                                                 
)(١ Rق ،$�دل $�د��* C�ر .٩٦ص   ا�*دي ، 
  :ا��>���ل $ن ھذه ا����3 ، را�C ا�وC8 ا����� ��3ف  �ز�د ن ٢)(

http:// www .aco .nato .net. 
)٣( C���3 ، رار�C *��قوC8 ا��3ف  : �ز�د ن ا��>���ل $ن ھذه ا�� ،. 
  . R٩٩ ا�*دي ، ر�C *��ق ، ص  $�دل $�د )٤(



١٢٢ ا�	�� ا�����   

  ا����ث ا����ث

  وط��!�  ا����وى ا� �ا���ر������� ا��ر��� 

��:�� ا��ر���  ��وا+�38ا���ود ا�دو���  ��+#�:� إ�;��  �ا���ر��وا��� $ر#��ھ� :�

، :�د  وا+�38��ا�دو���  ا-ھداف�ر� �����ق ذات  أھ��وط��� 2 ��ل  *�ق ، :�ن ھ��ك ��وداً 

ن  �ا���ر�ا�دول ظ�ھرة ا��ر���  ن ا��د�دوا��ت  ����*��ا���وص ا��%�ر���� ،  �@لوا��

��ل8وا��ن ���� �وا���  ��Xدارذ�ك و�د ا�*�>ن ، و��م � ا��ر���� أ$# Y3�* ف��وا�*�طو ا�

�� ا��ر����  اً ���ود ت��ذ� إ�����3ك ا�دول $�د �د ا��%ر���ت ا�وط��� ا������� ، �ل �:��� ���3$

  .ا���ر�� 

�ث :� �ق *����ول �و:� ھذا ا�*���ود ا�وط����  ا-ولط�3��ن ، ����ص ھ�ذا ا���3� ،

��:�� ا��ر��� �3دول 3�دول �*��� ا�!����، وا�ط3ب  �ا���ر�ا��ر��� �� ���ول :��, ا����ود ا�وط��

��:��  ا-�����  : ا��A، و$3; ا���و  �ا���ر� ا��ر����

  

  ا�ولا��ط�ب 

  ا��ر��� ا���ر�� �وا)�5ا�دول ا�*ر��� � دور

�د ظ��ھرة �� ������$دت :�� �ا���ر��ا��ر���� ���>ن وا����د ا�*# Y3�*�طو ا�����م  وا�*�ا��

 �� �*��دف �ا���ل ا���ري ا�*3� ، وا� وأ�ن�*@�  ا�درة$و� �و$� ن ا��ر�� ا��ظ

�دول و��زاز ا���; �اا����ول 3$��ر��ت ���3��وال%��� أ��ور ط�	3��ق و���� ,���دون و��� ة���ن  ���ر��$

�� ا��ر����  وإزاءا����ون ، �:��� ��3�دول ا��ر��� ���� او �ا���ر��ذ�ك ���ت ھ��ك ���ود وط����

نو �و��� :� !@!� :رع*��� ��  :  ا��A وأ�رزھ� أھ

  

  ا�	رع ا�ول

   �ا���ر�� ��را�� ������Dا�)5ود ا���ر�� 

��دئ ���ن ا�����ر  ا�!����������ؤن أ���� ��E3���%�ل ��ن  �ن ��� �������Eا��ر���ت  إذا إ2 ��ا��>

C ا�دو�� ���دت  إ��;ا����3 ا���و�ل ا���� ا�%�ر!��ن -�ن $��د�ن ��ن ،  م ��د$ وإ����ا�ز

 ��3�وا�ل ا، و لا���و�ا�*@م :��  إ8رار$* �����8 ����ل ا��ر���ت �%��� ������داً د�� دھ�ذا ا��3� 

 ��@   ) .١( �ا���ر��*@� ا�

  
                                                 

 . ١١٥ص  ا�و ا���ر ا�د $ط�� ، ر�C *��ق ،  )١(



١٢٣ ا�	�� ا�����   

� ���3 ا��ذو��ا�دو���  ا���ودو��ذل �ر ��8رى ��ودھ� �د$م � ، �دي ��ذه ا��ر�

ود ، و���دل ا��3و�ت وا���رات ا����� ���*�ق ا��� ا�دو���ل وا��ظ�ت و����ون C ا�د وإ���

�ر ���م ����ء ا�#�� ����ن ھ���;،و���  إ��و$���ل��ا�دو� ا��2���  ����:���������م ا��ر���وا�ل  أ�*

� �ر�ت �ر 3$; �و$�ا2���ع ا�!���  ا*�#�:�ا��و�ل ، �وا�ذي $�د :� ا���ھرة  �3

�ر�� �����*��ق ا�م٢٠٠٩ )%���ط(:�را��ر�١٧وم ���� ا�*��وم ا�د�3و�� ����C ا���وات ، ر ��*

�دة �دو����ا��ن  ا��وا��دن �$ >���3� ���ر�� ��ط����>ن ا�*3� ����� ا�@ز����ل ��و:�ر ا�����رةا�� ا�

١(����ط�� ( .  
  

� ��Eرزو��!ل ا�و8ف ا��ري ن ظ�ھرة ا��ر��� ا���ر��  ��E�  :  

١ ���و�ر ١٣ـ :���د، م  ٢٠٠٨$��م  أ��ري و أ�8�فوز��ر ا���ر���� ا�  ���: Y��ر ا�وا#�

��:�� ا��ر��� ، و����ھ���  ا��دول3$; #�رورة ا���رام *���دة  ��E*سذي �ا�3ق ���ود  ;�3$

���� و��و، و#�رورة ا���*��ق ا��دو ا+�38���� ���ل :����ن  �ا��دو� قا��وا:��ر :�� ا��ا��@زم �#

��م  أو#Y أ�رى، ون ����� ������ �ري ، اھ��ا���دث ا�ر*� ��*م وزارة ا���ر���� ا�

��ا���ود ا�دو����  إط�را����� :�  طراف-ا%�ورات ر:��� ا�*�وى X�  C�راء�ر <3�� ا�

��:�� ا��ر��� ، ��ط ا����دي و ا�*�وا�ل أ�م���رب ا�F ���ط� ����دت اا���و���� و:% ����

�3وظ  اً �د�زا ً   .)٢( ا-��رة �اAو�:�  �

  

�ر ا��دول ا��ر�م ٢٠٠٨) �%ر�ن ا�!���� ( �و:�ر  ١ـ :� ٢��دت %�� ، �����3$�; ا����ر  ا�ط3

��:�� ظ�ھرة  ا-�ر  .)٣( ا��ر������*�ق ا���ود ،وآ���ت ا����ون ن ا�ل 

�ر��  أ��%�وري، ا*�#�:ت �ر ا2���ع �٢٠٠٨و:�ر $�م  ٢٠ـ و:� ٣� ��ا��ر��� �ر	�*

�%�ر ��� ف���د،  ا-�ر$3; ا���ر  ا�ط�3وا�دول ا��ر���  �، و�%�ر�� ا����� ا��ر�� �و�

������ز آ���� تز����ق ����ور وا���*���ا��%��دول �وا����ذه ا����� ،  �ن ھ���ھرة ا��ر����ظ�دون  وا���3و�

  . )٤( ا-�را�دادھ� ���3ر 

                                                 
 .١١٦*��ق ، ص ا�ر�C ا� )١(
�ر  إ�;�وا��ك ( �@*��@�ت ا��ر��  ا���� ا���	� )٢(��ن ا��ر���� ا���)�ر ��� ، ا����ھرة ، ر، و8�ف �

٢٠٠٩ ;3$ C8و ?http://new .sis. gov .eglar / lastpage . asp:ا��2ر�ت، ا�
��$ا���ع  )٣(��8م ظ��ھرة ا��ر���� ا���ر�� �����ھرة ، ���ث آ����ت ا�����ون �<� ��، ا�و8�C م  �٢٠٠٩�� ، ر:�

 http://arabic.people.com.cn /31662/6537719.html:$3; ��2ر�ت 
�ت ا��ر�� �ا ا���	� )٤(@��*@� �   :�ت، ر�C *��ق ، ا�وC8 $3; ا��2ر��

http://new .sis.gov.eglar/lastpage.asp?Catergry –Id= 295htmll. 



١٢٤ ا�	�� ا�����   

ا���دث ��*م �3س ا�وزراء ا*��داد �ر �3%�ر�� :�  أ�د، م  ٢٠٠٨د�*�ر $�م  ٣ـ :� ٤

��3 ا��ر��� ����8  ا���دة ا-م �دو��� ��ت ظ3 ة8و%و����� ، ا��و���� لا�*وا��وا��� 

  .)١(��د�دات ا��را���  ه ا��ط�� نذ�� ��ا+�38:� ا���ه  ا��رة نا�*>

$ن 3ف ا��ر���  ولا�*ؤ وز�ر ا���ر��� *�$د، �رح م  ٢٠٠٨د�*�ر $�م  ١٦ـ :�  ٥

�ت  إن، ��ر ا�8ر�����ء�� إ�%��� ����� دو��������س  نرار �3��ن��� ا�� ا-�����, ر����� ، وا��ا�

و$ �%��ل; ا��رار *��ر�ب 3$��   . )٢( ا�ظ�ھرةھذه  Cا���ل دو��� ����3ل 

�د، م ٢٠٠٨م �د�*�ر $� ١٧ـ :� ٦��ر ا��دا	م ��دى  أ��دوب ��م-ا�دة �� إي$�دم و��ود  ا�

��ه ا����ر  أ$�ل��ر8ر��� دا��ل ط ا-�،3 ,��3� ��: ����م�3�س  أ��ن-ا ر�#�رورة ��و:� 

�ل�ا�Vط�ء ا�%ر$� ا����و�� وا��� ��3�� ا��ر���� و$�دم  �:����وز ا����وق ا�*���د�� ���ود ��

�دا  ا-$#�ء��� �3دول 3$ا����رف ���ل إن، ؤ�رب  أ$F ���م �����وز �ط�� �����طا��ر�� ا�

  . )٣( طا��و���� :�ا�*وا�ل  أ�مو��3< $دن  ا���دي

�ر $��م  ١٩ـ :� ٧��د، م ٢٠٠٨د�*��وق 3�ر	��س ا�� أ��� ��دث إن ، ا+�*��نس ا���و�� �� 

�ن أ�م8ر���  أ$�ل�%�ل ��ظم ن  ����3�ب :د��� طا*���@ء 3$�; ا�*�>ن و ا�*�وا�ل ا���و

�ل ���� �������راج��3 ا+:��%�ل �!� �����$� ��: C���ذا ا�و#��رار ھ���رة ، وان ����� ����� وا:ر���� �دو��

C������را- ا-*����  ة����ب ا��را���ن �����و����ن��د��ً  ا����رح ����داً  ، ط��;  �د���م3$�� ا-�� �دةـا�

�ن8�وات ��>�ظ  +ر*�لطرح ا*��دادھ�  إ�; ا+:ر����دا$�� ا�دول  م ،���ا�ووا2*���رار :��  ا-

��و��ن  لا����@ل��م ���دة ا-�����د  أو ا����ا��2��ل 2و،  ا+:ر����و�ل  �ظ���ورة ��3���دول ا��ا�

 ، ,���,��-  ����3�ث $�ن ���� C:د�� �� �������3�ل  ة����د أ��رى أط�راف$�دم اھ���%،  ا�

�ر و�دھ� 2 �*�ط�C �ل � إن إ�;%�را %>ردھ�ا��و����  �3ا��  ������ ا�%�ر، و��ن �

*�$� �ل  �: ��3>���3$�%���دة إ��� ����ا��و���� ،  ا�*�ن ا��ل ا���ل وا�����م  ��3�د�ل 

��3  ط�����دور :�, ،���� �>رض %�ن دول  لا��و���� ا���د�ا� ����ر% أ��رى وأط�رافوا�

  .)٤(��� وا:ر���� ود

��   ـ  ٨ ����ر  ٢٠:��� م ��٢٠٠٩��ر ا���ر�����$د وز��*�ف �%��ري ، ����ط  ا������3ط� �ا�*��*

ا��د�د ن ا���ود ���@ف  ��رس�ر  إنا���ع ���� ا�%ؤون ا��ر���  �@ل ا-ز�ت وإدارة
                                                 

�تا��� )١(@��*@� �   :�تا�وC8 $3; ا��2ر ،�ر�� ، ر�C *��ق�ا 	� ا���
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١٢٥ ا�	�� ا�����   

�رك ��ا����*���را  �ا�د�3و�% ، ������ھرة ا��ر���� ظ�وا���;����  إن إ����ھرة �����دا�ظ�� أ���*��*� �

��را  و$*�ر�� �����ب ا����د% ، ��*��ر ��ن � إن إ��;ا�د�3و��ف�  ����و:��ل �3�ك  ا-��دي��

��3 �>�ظ�ً %���3 ا� ;3$� �� نإ وأو#Yا��و� و*@� �ر�� ا����رة ����ة ا�*و�س ،  ��وأ

�ر ��د درا*� *�>�#� ��دد *�ل ا�%�ر�� ا��و�� :� ا���:ل ا�دو��� �ول ا��ر��� )١( .  

�ري  أ3$�ن، م ��٢٠٠٩���ر  ٢٤:�� ـ    ٩��@لوز��ر ا����ل ا��  ���, ا���3����,  أ���ھ�$ ������

�ري ��ل ا������ع ا������س 8ط���مر	��ذي  أ��ؤ�ر ا���,ا����ا-��د� أ�8��وم  ���3�3� �����ا��ر��� وا����و�و��

�ر  إن) ���وان ا��ر��� ا���ر��� ا����د��ت وا�وا���� ( �ر���+*��د������د �ر��* ;� ة3$

�ن  �ا���ر�� �ل ا���ود ا�دو��� �وا��� ا��ر���ؤ!ر $3; ا�د�ل ا��و� و�������  أن، وا��� �

�ر  ا-ن 3$;� �  . )٢(ا��و

١٠  ����  ـ��ر  ٤و:��د، م ٢٠٠٩:�را�����  أ��وزارة ا���ر���� ����دث ا�ر*�����  إنا��: ����ر�%ا�

��Y3 �ا ا+�38� عا2��*�� ا��ر���� وا�*�طو ا��:���و�� ���� ��: ��ذي �ظ�, ا���ر��� ا�دو��

�ح  إط�ر:� Fرب ا���ط ا���دي و��3< $دن ، ��ءت :�   ا�*>ن#د � Y���ر ��و  ��*

 �@لا�*وا�ل ا��و���� وا��� ���ت ��دد ا����Y ا��ر�� ، *واء ن  أ�مظ�ھرة ا��ر��� 

��  ا��E!�ر �@لن  مأ��د�د ا�*>ن وا����رة ا��ر��ن �@� وا*���رار ا���ط ا�@�* ;3$ ��3*

  .)٣( رھ�با+و ا��ر���$3; $دم ا��3ط ��ن ظ�ھر��  ��ة ا�*و�س ؤ�داً ا�ذي �ر ��ا�دو�� 

�دت، ٢٠٠٩:�را��ر  ٢٧:��  ـ  ١١��ر 3$�;  أ�����ھ���  إ�� ��: ��2 ����ل �و��ود 8�وات دو��

������  ا+�38��:���و ��دف ھ���ن ا�����و �� ;����ل������  أ$��ودةا��ر���� 8 ا�و���وا�ل �������� ا�*���

3�س ��نا��و���� ، وان 8�رارات �ن ا��دول  ا-�درات �Xر*��لا��دو�� و�8��م $�دد و*�>ن  

ظ�ور �وع ن ا�و���� ا�دو��� 3$�; ا����ر  إ�; أدتا*�ط@ع ����� *>��� ا����ر��  توط�	را

�ر��ر  ا-����ت ��ذا د$��; ھ��� ، و3$��وارده ا�ط�������V@ل ��� وا*���@�, ا�����;و�ر���ع  إ��ا��

�� ا�: �����$دي وزراء ا���ر���*��وى �* ;���ل 3$���وري $�����ط	�%�%�دول ا���ر  ����ر���3� ا-�

��:�� ھذه   .)٤( ا-�رو���� ان ا���ر  ا�ظ�ھرة���*�ق ا���ود وآ���ت ا����ون ����� �

١٢ ���: ����رس  ٧ـ�٢٠٠٩ ��و$��دت ��$�  �������� ا����ل ا�دو�����ا��2��:���  ������ما��ر�� أ

�� ������� ا�!��$��و���� ا����وا�ل ا�����نٍ ا�*�! ����ر�%��ھرة ���� ���ر�ن دو����ت � و$%��ت �ظ�و*

��و$� أ$#�ءدو���  إ�38�و$�، ��ث ر�زت ھذه  ������ ھ�ذا 3$�;  ا��$��� ا��:���:�� 
                                                 

 .١١٨ا�و ا���ر ا�د $ط�� ، ر�C *��ق ، ص  )١(
�ت )٢(@��*@� �   :�تا�وC8 $3; ا��2ر ،�ر�� ، ر�C *��ق�ا ا���	� ا���
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١٢٦ ا�	�� ا�����   

���� ا��ر�� ��������ت ا���ت ا����!� ���� ، �����و��وا�ل ا����� ا�*����8 �������3�ب ا����� ا��وا������

�لوأ:���ت ا���ر #��ر*�ا���>ن ا������ ا�*����ـ� ������رة��ر�� ــــ��ن ��د ا��� ����ك ا��ط��3� ����د :��

  .)١(ا��را��� 

١٣  ����ل  ١٦ـ :���  ٢٠٠٩ا�ر���@�ر��ت ا���ر %���ت ��>ن، د$���  وا�*�����ب ا����إوا�را��; 

ن ا�ل ا��>��ظ 3$�;  ا���3ا����ت ذات  ن��در $ وإر%�داترا$�ة � ��در ن ��ذ�رات 

�  .)٢(�>�د�� �3و8وع ��ت *طوة ا��ر���  ا���ر�� �ا�*@، و��ري *�ل  �ا���ر� ا�*@

�ري ، ���ن ٢٠٠٩ا�ر�ل  �١٩ ـ  : ١٤��م وزارة ا���ر���� ا�*�� ���دث ا�ر*���رح ا�� ،

��ا�� ا-ر����ا���ر���  ة�ر �درس �د�8 ��ر���ت وز�ر��ت � رةداا+�طر���� رة د� �#

�����:�� ظ�ھرة ا��ر���  ا-ر��م  أ�م�*�� ���دث ا�ر*��ا�*وا�ل ا���و���� ، ور��ب ا�

���ا-ردراك ا�����ب ارة ا���ر��� ا��ر�� ���زو� ����� ا���و����  -ھ ا��د��دةد$�م ا���و

�نو��ز�ز 8درا��� ن ا�ل �����ق ��  وا2*���رار ا-�ر دا	��ت ��� ���� ا���و�ل ، وھ�و :

�ذور  ة�#رور ���دي� ;�3$�;  وأ*���با2ھ��م �, �#�3��ء 3$ �����  ا-رضظ��ھرة ا��ر�� ،

) ا���$�  أو ا-��دي(����3ل ا��*�ري  ة:�ر طرح أي دا��ذر $��و��  أھ��ا���دث  وأ�د

%ددا $3;  ا-رضC ظ�ھرة ا��ر��� 3$;  ،��� أرا#��, ةا���رام *���دة ا���و�ل وو��د أھ

 �������و���� وؤ**��� ا����درات ا���و�8 C���; ر:��ز 3$�����وا��ر����� ،  ا-���ك ا��3�� C3ط��#��

��م  -ر����ا ةا+دار�ر ��طC3 ����م  إن إ�;ا���دث ا�ر*�  وأ%�ر�ن ا2ھ����@ء ا�ز��د �

 �����  . )٣( ا��د�دةو�ذور ظ�ھرة ا��ر��� :� ا*�را��������  أ*��ب�

١٥  ������و  ٢٥ـ :�٢٠٠٩ ����ع ا���ر�� ا2������ ا���ر وزارة ا���ر�����د ������ د، $��و�� ا�!

و$���:�� ا��ر� ا���!�� ا�را���ا��ل  ��� ����و$, ا���2ل ا�دو��� ا��ن  ���� �ر	�*

 ����3 ا��ر����  �دو�� أر����ن�ر و%�ر�% ��%8��� ���� دو���وا�ل ا���و�ل  ���8��و�ظ*

و$�،و��و�; ��� إ*��را����� و#C ا�����<  إ$@�� ا��ر���� و�:���ر ا��و$� ا����ص �%��

 �:����:�� ا��ر��� ن و$, ا��2��ل  ا-و�,ا�د�3و�*�� ا���� ���ز�ز ��ود �، و$�دت 

�ر �ر	�*��  ���ا�دو���:�� ا��ر��� ����و$�� ا�را���� ا�*��  ا+$�@م$�ن  ��وؤا�*�ا�د�3و

�ل���  وا�����:�� ���: ���*��أوا�د�3و��, �3���%�ل  ا���ر ���>����دت ��و���� ، وا$���را�����ا��� إ*

���3���ن ���دول  ��#��دو�� وا���C ا������ ا����ط��ا���>ن  �ورة�����ع ا�*����بو���>ن  وأ��ا�*

                                                 
�ت ١)(@��*@� �   :�تا�وC8 $3; ا��2ر ،�ر�� ، ر�C *��ق�ا ا���	� ا���
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١٢٧ ا�	�� ا�����   

�و�, ا��زء ، و�ذ�ك  وا����رة ����@لن  ا+*�را�����ن ھذه  ا-ھم��ط�� ا�%�ب ا��و� 

��:� ا�و*�	ل  ا2*����������:���, ���3�� ا�%�ب ا��و��� ، وذ��ك ���ن  ر*��� وإ���ل�ذ�ك  ا�

�رى ��ر ����رورة��ذور  #�� ����:���3���%�رة  ا���<� ,���ن ا��و�� ,���د ذا��� ����ل :�3�� ����و �وھ

  ) .١(ا��ر���
  

���س، �رح وز�ر ا�%ؤون ا����و���� م  ٢٠٠٩و �� ٢٦ـ :�  ١٦��ري ، وا�� إن ا�������� ا�

 ���:���د�ن ��ر �����ل��ود  أ$��د$م ا������� ، و���ا+�38ا��ر����ھرة  ����ذه ا�ظ��� ھ�وا��� ���وا�دو��

 وا�*وا�ل:� ا���ه ا�دو���  �ا�@�� ا���ر��و:�ر ا����� ��ر��  #رورة إ�;،%�را  ا��ط�رة

 ، ������درات  ةروو#�را��و��� ا����ود وا�:���� ا���ر���ا���رص 3$�; ا�>��ق ���  ��ا�>��8

را$�ة  م���١٩٨٢م  ا����ر����ون  ا���دة ا-م C�دأ،   ;�و��ھ���  أرا#����*��دة ا�دول 3$

�� و%�دد وز��ر  �ا+�38��ؤونا�، % ���ل ا-*�3وب إن3$�;  ا����و��!ھ�ذه ا�ظ��ھرة  ��وا��� ا-

!ل :� ���� �دا��ر �����ق �3$�<� ��$�� ���درات �و���م ا���*��ق ����ن ا�<3��ن ا���ل �#�%� 

 �:����:�� �3ك ا�ظ�ھرة  ا-طراف���ون � ��  . )٢(ا�
  

و$� أ�د،  م �٢٠٠٩و � ٣٠ـ :�  ١٧� ���ري :�*�$د وز�ر ا���ر��� ور	�س ا�و:د ا�� 

 ���و$� إنا��2��ل ا�دو���  ���� ا��ر��� ا������ا��2��ل ا�دو���:���ث ���� ا�!���$��� ا��: �

�ر ���>���  أ$د���وا���2ل ا���  ا+$@م إ*�را��������و�ورك ا$�دت  ا���دة ا-م��ر �

و$, �و$ $ن ا���!�� ا�را��� ا��لر	�*� ����طرا���2ل ��3و$��  ��ا��ر���� و*��ل  �

��:���� دا�ل ��ت ا�دول  ا��و�ل��  ) .٣(دو�� و$3; ا�*�وى ا� ا+�38��و��ن 

  

�ا�	رع ا����  

  �ا���ر� ا��ر���ا�)5ود ا������ ������� 

�ت  لا�دو أوا	ل��د ا��ن ن ��� ���� ا-و#��ع �ط�ورة إ��;ا���ط�� ا���	 ��ا���رن  �:

�3, ��ذ �دا�� ا��*��� �ا+:ر���% �$3; دو�� ا��ن ن �دا$��ت  ا���ر�� �ا��ر�� أ$�ل�ت ، �

!ل :��  ا$��تا��د، و��ل ا�رز ھذه  ة���ر����E� :  

                                                 
�ت )١(@��*@� ��ر�� ، ر�C *��ق�ا ا���	� ا��� .  
�ت )٢(@��*@� �   :�تا�وC8 $3; ا��2ر ،�ر�� ، ر�C *��ق�ا ا���	� ا���
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١٢٨ ا�	�� ا�����   

١ ���ـ��د�دة اررا-#���  ا�%����د ا����ق ����82��3� �����ا����زود  ������� ����>ن ا����دات ا�*���ف $�	�#

  ) .١( �ا���ر�ا��ر���  أ$�ل:� ��ب ا��دب ن �راء  وا��د�ت���و8ود 

٢����و� ����ء �ـ�� إ$ط��� ا�%��د�ل :����� ����� Y��*� ����رى �����دول ا���ر$�� �3��دول ؤ%�� ���ون ا�دا��3

ن ���� ��ا��ط��� ا-و#��عا��را���� ، و$�دم ا*���رار  ةط��رد �و��� ا� ��: ��� �ط��ا�*��*

  . )٢(:� ا��ن  ����82د�اا�*��*�� و ا-و#�ع�ؤ!ر �%�ل ��%ر $3; ا*��رار  :ر���ا-ا��رن 

٣ ���ر  إنـ��دو�ل ا�����رة ����ر:��ت  ا-���� ,����ذه وو#�:������و���ة  و���رى دون را$����دول ا��ا�

ن����Y  ��%راً و ر	�*�ً  �3$, ، �%�ل ��د�داً  �ط�3ا����Y ا�دول ��و*���د��� ، و��ذ�ك :��د  ا�

وا وا�*�ودان وا-ردن�ر  و���� ا��ط��ا��ن و��ض دول  أ�دت��� ا��ر���� ا�*��ود�� �3

�C �زا��د ��و���ً  ا-�ر��دو�ل ا���ر  ���3ا+*را	 ����ا-ر��و:�� ن ا���ر��ت ا��وا��د  

�!ف ��3وات��:��  ةا���دد ا�ر ا�دو�� ا2*�را���� ،وذ�ك ��ت �رر ا���*��ت :� ھذا ا�

  . )٣( �ا���ر�ا��ر���  أ$�ل

�ت ا٤�3�� ���ـ���	ر ���دة�ن �*��� $د���� أھ�����ف ا����� C���Eر:��ل ا�������>ن ��; ا�*��ن 3$E�د ��ن #

�� ، و�������� ا��*��ر ا��%�� �ر���د��� �ا$�دد ا�*�>ن  ��� ، و38ـا��ر����وا�d ا�� ا��82��ديط ا�

�ر����ت  طا��3�ذ�ك ، و���ن������ءً  ا���وط  أ$���� ا��ط������ل ��* ���: ����*����� ،  �ا���ر��ا����ر�

��و2ت ا��ر���� ،  وإ����ض��ن �دد $�:���ن  إ��; إ# ,�3��� ����ء ا��8��د�� و*��*��� أ�$

������;  وأ�3$ ����و�� d���ون 2���3�وا�� �� ���:����ن ا*�#������ن  أرا#����ل ا����ءأ$، و����� 

��:�����ب� إ#��وات  *��ن ا����ر �����دد ��ر $�%����راء  �ا���ر���وا�ل ، و%��رس ا�*��وات ���� و8���ا��

ن  أ�!ر����>�� � زوارق ��ر�� �د�!, �V3ت)3) ١٥٠� �V3ت �*�	ر ا�����د�ن ��ون دو2ر ، 

 ����ر �ا���ر��ا�����ن �ذ �دء ظ�ھرة ا��ر�!��ن  أ)٢٠٠ (3� أ�%�ط�8�ف ون دو2ر �*��ب �و�

�ا���د :� ا���طق �  .)٤(:� ��3< $دن  و��ا�

�ن ر�د و8ف ا��ن ن  :  و$3; #وء � ��دم   ا��A$3; ا���و  ��ر��ا� ا��ر����

�ر  ا��ط��ـ �رى ا��ن � �راه دول ١ ���ر ا���ر  إن وا�*�ود��و:� �د ����ر� ا-�

ود ھذه ��*�ق �� و#رورةو��ر ا��رب ،  ا-�را���ر  $3; ا�ط���3د ن *ؤو���ت ا�دول 

 ����:����لا��دول ��; ا��دول  أ$��دم ا���و��ل 3$���� ، و$���ا��ر���رى  ا-������ ������ ذ��ك ، � إن:

�!ف وا���دد ا���*��ت :� ا��>ذ ا���و�� ���3ر  �!�ر ا��3ق ، �ظراً  ا-�را�و�ود ا��*�ري ا�

                                                 
 .٨٦ا�و ا���ر ا�د $ط�� ، ر�C *��ق ، ص   )١(
�� ا2 )٢(�% C�ر�ت ��را :http://Knol,Google.com Ik.Maied-Sraliin8/10/2009 
 . ٨٦ا�و ا���ر ا�د $ط�� ، ر�C *��ق ، ص  ٣)(
)(٤ �% C�را� C8و  :� ا��2ر�ت ا�

http://www.elaph.com/wef/economies/2009/7/46/065.htm-14-7-2009. 



١٢٩ ا�	�� ا�����   

�ن نا- ;�� ��ر�ب �3$, ن ��طر 3$ ���ون ذ��ك ا��وا��د  أن ا���و� ا��ر��� �و:�� ���د

�ر�ر��� ��%�ر ر���ه ا������دو�ل ��روع ���ا، و ا-����ق ���,  أنذي *��را	�لا�8ر����ر:ض  إ*��ل ��و8و�

  . )١($ر�� 

ن 8وا���  اً ���ر اً ـ �%رت ا��ن $دد٢��ت���� ،  ا�������، و8�وات ��رس ا�*�وا�ل  �ا���ر� وأ�8

  . )٢($3; طول ا�داد ا�%ر�ط ا�*���3 ���  ا-���ا�را�ز 

ن �@ل $�د ؤ�رات ،  �ا���ر�� ا��ر��� �وا�� ا��ن ـ د$ت٣�� ���ر�� ا���ور��(  أھ

��:�� ا��ر���  �: ���، و%�رك :�,  م٢٠٠٤ا�ذي $�د :� ا��ن $�م ) ا���ري  وا+رھ�با��

��   ���راء ن ��ض ا�دول ا��ر��� ، وذ�ك ���8%� ا��دا��ر ا���:��،  �ا���ر�� ا��ر�������ذ �

  . ) ٣( ا+رھ�ب$ن �%ف ��ض %���ت  أ*>رتوھذه ا��دا��ر 

��� � أ�دتم ، ٢٠٠٨ـ و:� $�م ٤� ��ً �ن ھ��ك ا�>�8��در ر* ن ����3*�ق ا��*�ري � ���ن ا�

 ���:����ل � ����ً �ا�*�وا�ل ا���و���� ، وا ���8�� �ا���ر�� ا��ر����و���ز�� :���دت ���% ��� 

��ن $*�ر���ن ���ز���ن �زوران ھ��ك :ر8 إن إ�;ا��در  وأ%�رن ، د:� ��3< $ ���� ���راً 

�� ا�*�>ن @! ,،و8د �%رت ا���ر�� ا����ز� ض��ذا ا�Vر���ء $دن ���دن ��$ >��ث *>ن :� �3

  . )٤( ,ا����ز� ا����ر��

3�3�دان ٥� ��ن د$و������  ا-$#��ءـ ��ددت ا�:��رى  �ا���ر�� �ا��ظ�� إ��;ا�دو���� ، وا��دول ا�

��:�� ا��ر���  ��!�ف  )٥( ��ا���ر��ودھ� �

�ط�� �ا���ر�ا���� �3%ؤون  �	���3ا���دث ا�ر*�  أ�دـ ٦���   ���دة) ٨٦( ا��دورة:�����  ا�:

��:�� ظ�ھرة ا��ر��� ا���رم  ٢٠٠٨ ��دن $�م �ط�, ��3< $دن �، �رص ا��ن 3$;  �: �

��3ف �3دان  �����*�قا�����  ا�*وا�ل و����8 C��  ا����م: ������ل ، و8�د $ر#�ت ا��دور ا��*

�رب  إ�;ا��و�ل Fدن و�$ >��3� ���ط� ����:�� ا��ر��� ، :دو�� *3وك :� ���و�� � C�8و�

  . )٦(ا���ط ا���دي 

                                                 
)١( �% C�را� http://knol.google.com/maied-spai/im8/10/2009: تا��2ر�� 
��� ا�2 )٢(�% C���ت �را��-http://www.el aph.com/wef/economice/2009/7/46/065-htm: ر�

14-7-2009 
د ا�د �زا3$ )٣(�ر�C *��ق ، ص *>��ن  ، ,١١٨ . 

٤)( ��� ����:�� ا��ر��� ا������ون $*�ري �  :�� $3; ا�وC8 رزي �
http://www.alwatanye.net/55886html 

د ا�د �زا3$, ، ر�C *��ق ، ص  ٥)(�  .١١٩*>��ن 
�ف إ�;ا���ر�� ��3دن ، ا��ن �د$و  ا�*@���� � �� ، ا���عرا��� ن�3%ؤو� �ا���	� ا�� )٦(�!��  ��ا����ود ا�دو��

��:�� ا��ر��� ا���  : تا��2ر��وC8 $3; ا:�� ر�
http://www.maa-yemen.net/news-php?id=30html 



١٣٠ ا�	�� ا�����   

�م  �٢٠٠٨ ����ر $�م :ـ ٧� ���� ا�����دو�� ا�*3وك :� ���و�� �د$و ا��دول ا� ;3$ C�8م ا��و�

���3*�ق ، و���دل   �3�إ8ر�ز  إ�%�ء إ�; ا�دو��، و8د د$ت  ا#�2�م*ر$�  إ�;��ظم �3دو�� 

�دن وا����ر  ا�ط3�3دول �:� ����ء  ا��3و�ت$ >��3� ;��ر3$��3��ون  إط��ر:��  ا-�� ��3$

  . )١(ا�%�رك 

�ؤم ٢٠٠٨ أ�3ول ١٠ـ و:� ٨ر ����وان �، $�د  ) ���:��� ��ن *�وا��ل ��ودھ�� ا+رھ��با�

�زم ا�� �ا���ور��:�, ر	��س  أ�د��ث )  �ا���ر�وا��ر��� $ ����وا��3ا�� ;� ا����ود ��ن 3$

ن��3#�ء $3; ا�����ر ا��� �#�ر E��واطن وا*���راره ، و�%�د  ���  ا����ودا��:���ن ا��ل 

�ن  أ!��ء، ا��� ���رض ��� $دد ن ا�*>ن  �ا���ر�ا��ر��� رورھ� :� ا���ه ا�دو��� �����رب 

�ن ���ود :��  إ�;��3< $دن ، %�را ن ���وم ��, ا��� �����ن 8�وات  لھ�ذا ا��ر ا�*�وا�ل <�

 ، ����Yوا���وات ا���ر���ب  وأو#��ري ا��ر����� ,��ب ا���ذا ا��������أر +�%��ء:�� ھ��ز  ���را�إ�38��� 

 ������ ا��ر���:������ن  �ا���ر���ل �� �������ء، :��دن  ���دةو$��@ ،  وا��د�����ُ وا����  دزوو*�:���

����رةو���ت  �>�ر ا�*�وا�ل ، إ�;#م �رس ا��دود  إ�; ��+#�:�،  �ا�@ز �ت�ا+وزارة  إ

��:�� ا��ر��� ا� ��زز 8درات ا��ن :� ��ل  ، ���ا�دور  إ�;، %�را  �ا���ر��دا���3 ا��

 �V��� دة أنا�ذي$�*C ا�دو�� ���ن أا��ن :� ھذا ا���ل ، ��$���ر  �#طC3 �, ا���@و* 

  . )٢(��م ا���C  اً أرا�@�� ا�دو��� 

  ا�	رع ا����ث 

  ��� ا���ر�� ا�)5ود ا�*را��� ������� ا��ر

و$� ن ��� ا��ر����  ا-��� ا-��زةھ��ك �� �ر��:�� ;��ل 3$�� ��ا��را�8�� ا��

�ن   :ة و��� *��د أ��زة�و�د ���  وط���ً  �ا-*�*� ا-��� ا-��زة�ذ�ر ھ��  أنا���ر�� و�

  .ا���ر�� ا��را��8  ا��وةـ  أو2ً 

��ه ا���راق ا وزارة ا�د:�ع ا��را��8 وھ� ا��وة �%��@ت إ�دى�� ���������وا����  ا+�38

 ������ت ا��>ط�% إ��; إ#��:���رس ا�%ر��ن ا�ر	�س �@*��راد وا����د�ر ا��را8�� ، و����� ا�

 ���� أ ا-*�*��ا���� ���ن ����ول وھ�ل ��ن  ����ه :�� ا��3��< ا��ر���ن ا� أو�����وز  أن

ن���ث E� ���و$�ر��ن و����ر ا����ن ن ا��ت ا��ذ�ن ����و�ون ��وا*��رار ا��ط�� و����� ا��

  . د���ر��ا��را8�� و���ت ��م  وا�Aر

�����  وأ�����ت ����ذ دور��<�� ����: ������ �وا������*����dوا���� ا��� �ا��>ط���ذ�ك ا���وا�d و

��:�� ا���ر��ب �ا����ر��� ا����ر ، و�و، و$��3ت : ������, ا��ر�%��ش ا��زوارق وا�*�>ن ا��<

                                                 
د ا�د �زا3$ )١(�ر�C *��ق ، ص *>��ن  ، ,١١٩ . 
 . ١١٩*��ق ، ص ا�ر�C ا� )٢(



١٣١ ا�	�� ا�����   

�، وا�و8وف 3$�; �ط���ق %�روط  ا���ري وا+���ذ، و$��3ت ا���ث ���@�ا���ر��� ا�دو����  ا�*

 C��ر  ا+�38��و���� ا���ه  ، ا�*>ن أ�واعن �8ل ��F ا��*3ل C����� ا�و��� ا����ر$� و�%

  .)١(ا���ورة و�ط�ت ا���ر��ء 

  .8وات �>ر ا�*وا�ل  ��8دةـ  !����ً 

�ط��� ا�را����  و���وم ھ�ذه �%��@ت وزارة ا�دا���3 وا������ �����ده 8�وات ا إ�دىوھ� �

��3ت  $د�دة���م  ا����دة$ �����ً و ا�وا:�دة ا-�����ا�*>ن  إر%�د��@ ���ر ��ط>��ت  �و�����$

 ����� ا��را�8��	��رات ا���زوار وا����ت ا����� ��ر���� و  قرا�8��� و�>��%��3��دا���Eا��  ����ن و!�	���

��  �ا�!�و�� وأورا8����� ;��رة 3$��� ���ن ، و��م ���د وا����� ����ه ا���راق ا�دا��3��وا�ل و*

��� ا�*>ن وا���دي ���2ت ا��ر��� ا��� 8د  إ�;ذ�ك  ى� �ل ��در$$��3ت ا��*3ل �Fر ا�%�

�رب ��ط ا����>�ف %�# ;���رة 3$�!���� ا���� ا�����C ا���و���� وا�وا8��� ا�را*��� ، و�را*��رض ������

 ���راتا���ر�� و ا�!رواتو�ا�%�واطd ، وا%2��راك ; 3$�ا�@��� ، ورا��8 ا���زھ�ن  ا�

��ذ���ت ا+����3�د،  ����راع �����>ن ا� ةوا+*���طر ، �>ا�*����� ����@غو:��وث  وا+���وارث ا��3���ن �$

  .)٢(ا�دا���3 وا���دي ���  ا��راق ا���ر��� :� ��ه ا��2����تور�د  ا���ري
  

��:��  ا+�38�ا����� ا���ر�� #ن ا�>وج  ةا��و!��!� ـ    ا+رھ�با����C ����ز 

�و  �8 �����  ةوھ��:����ز �ن ����# �����ب����8���  ا+رھ����د!ت �وا�����لا*����  أ$�ا��ر�

 �����:ظ ���: ����وا�d ���ر���� و���@�وات ��ود �8��� و�و���رةا���ر���ذه  ا������ ھ����د!ت :��د ا*��:

 ���:����ص �� �����ن :�وج �8�ون ���لا���:ظ� و����  أ$: ���3��ت �و$�ا��ر���� وا�����م ��

�!ر :��� ا��را���طق ا��� ����ن �ب ��رج ا��راق �%�3�Eت ا��در ا����� وھذه ا��وة و�8ت ا-

��<���� ا��ر����  أ*����بو��ر�ر طوا8�� ، :#@ $ن  ا���ط>�ا*���دة ا�*>ن ا����ر��  �:��

  . )٣(ا���ر�� 

� وھ�ذها���ر�� ا��را��8  !ل ��8دة ا��وة ةوھ��ك �%��@ت ا�رى *��د*�ن أ $�ن و��ؤ

�ن ا��ط�C ا����و�� �%�ط ا���رب  وإ�ران�طو��3 ��ث �%�رك ا��راق ا�*وا�ل ا��را��8 ا��زء 

��ر8��ً ذوا�� وا�>راتوھو ��3; ��ري د��3  ��د���� ا����رة و�3�`  ي ���ب :�� ا��3��< ا��ر�

                                                 
)(١ @� �3���3 %�ر�� $*�ر�� %��3 ��در $ن وزارة ا�د:�ع ا��را��8 دي ،  

 no.43 September 2010 Biladdy-magazine@mod.irapiaf.org 
��2ت ر��ل  )٢( ، ��   ٢٠٠٩ـ ١١ـ٢٤ا���%� ، �وت ا��ر�� ، ���>� *���3  رأس��ظم :���ن ا��

www.baghdadtimes.net/arabic/index.php?sid=55530 
، �%ر�ن ا�!��� ١١٣٣١ا��دد  ���١/١/٢٠١٢>� ا��راق ا�2��رو��� ـ �3ق ا2*��@ل ا��ر�دي ا��و� �در :�  )٣(

 irapnewspaper.net ا+*�را����� ت�3درا*���در ن ا�ر�ز ا��را�8  ،٢٠١٢



١٣٢ ا�	�� ا�����   

وع *��ل %ط ا��رب ��م ، وان وا����ت  ١٨٠ا���راق 3$�; ا����ر ���و  �إط@�����ب  إ�;�

  .)١(و�ل ���� ھذا ا�*��ل ا�ط ا���ر��ا��وه 

�وا�d ا���راق  �ھ��ك ا�%ر�� ا��و� ����:ظ�� ا����رة����� او ��: ��8�وه و �ر��8�� ا���3

������ل ���� و وزارة ا����د�ر�� �����رك ا��ط�����رط� � و �ا���و����وات %���دة 8��8��� ��:ظ�رة ا���

����  .و�Fرھ� ن ا����ت ا�

  ا�����ا��ط�ب 

  ا��ر��� ا���ر�� �وا)��5 ا�)����ا�دول  دور

8ت ظ��ھرة ا��ر����  نأ��د �<���دن ، �ا���ر�$ >��3� �����8�� ا�*�وا�ل ا���و���� و: 

�ذ ��� ، ا����� ا��Vرا:��C �ط�8���س �وا�*��ن3�� ا-�و$��ن  �����رارات �وا����ذه  �ا�����لھ� ا-$

�����رة ا+�را���ر ، ط ا��ط���� ا������	رات �:��>ن وط�* ����� ����دول ا����C ا����رارات ���ذه ا����ت ھ���

 ا-�%�ط�وذ�ك ����� ان  ا�#رور���*��دام ا�و*�	ل ا��*�ر�� �ا���ر  أ$����ر��� ��ل :� 

� د$ت ھذه ا��رارات  �ا���ر���ر��  إ��; ا�دولا�دو��� :� ا��ط�� ، ��ر *�>ن وط��	رات $*%�

��:�� ا��ر��� وا���ذ و:� ،  �ط���ا�ر��< ا�Vذاء ا����� :� �3ك  ل����� 8وا: ا+�راءات�

��ر���و إط�� نا������دو�� ا��*���ري ا�����  وا-��:����ل����� ، أ$��د  ا��ر���ذت:���دول  أ���ض ا����

��:�� ا-������  ��را��� ا��ر��� دورھ� ��  : ���Eو*����ول ذ�ك و:ق ا�>روع ا�!@!� و
  

  ا�	رع ا�ول

   �ا���ر� ا��ر���������� ا��ر����  ا����دة)5ود ا�و$��ت 

�ن����ت  ���ود ا�و�2��دةا���������ا-ر ����� ا��ر ��:����� ا����نر���� ����@ل ����ز  ����

�و�ر ١٧:��  يوا���ط ا���د$دن  �<ذي �8م ��%ر 8وات :� ��3ا ا-ر��� �ا���ر���م ٢٠٠٢ أ

��3ت �� ��;  ��ر��، و��8*�)OFF ()٢(.  

 ���ددةدول :�� ا���وات  ة%�ر�ت $�د إ�����) ١٥١TF( �وة���� ا��رو:��ا���*���ت  ا�

�ددة $ن 8وات ��ر�� رةوھ� $�����ل ��زءاً ا�� ��ن 8�وات  �*���ت �%ا��دو�� ���دف  ا������ف

ع ���ري ا*��ط@ ��ط�� إ�%�ءا��و���� ،ون �@ل  ا�*وا�ل ����8 وا*��ا����م ����3 ��ر�� 

��ن ا�و�2��ت :� ��3< $دن ،وھ�ذه ا� �آ�ل � ���دة�ا��وات �%��رك :�������ا-ر �� �� و�ر�ط���

�����ن وذ �����وأ�ا دو:ر�*� و*��و�����دة�دة ا�و�2��ت ك ���ت �8��را ا�-�����و�و��د $�8�د���  

                                                 
)١(  ��  :ا���ف ا2%رف  أ���ر%�

 www.alnagafnews.net/nagafnews /sendtofirend.php?mid=33805  
د ا�د �زا3$, ، ر�C *��ق ، ص  )٢(� . ١٢٠*>��ن 



١٣٣ ا�	�� ا�����   

�ر�ن ،��� ا����: �����:� ا�ر	�*�#+�� ;���ك  إ���3تذ����ت  أر*��دةا�و�2����� ا������م  ا-ر��$ ����� �دا��: 

��  م  ٢٠٠٩��وه ��ر��8������ ����:��� ����ون  �ا��ر���� ����ذه ا��ط���� ھ�:���د��� :��ر�ن  �$�8�ا���

  . )١( )١٥١(ا��وه  ;و�*

�@ن  أ$���ب:� م  ٢٠٠٩و:� ا�ر�ل ن $�م �ر��� ا�%��ن ا��3��ن ��% ;���ت 3$ا���

 ����واد Fذا	���������ت،  إ�*���  أ�3$����ا-را���ر����� ���C �ط��ن و#��ن  �$�C����  أر���:����ط ����

!ل :��  �ا���ر�ا��ر��� ����E� :  

���ا-را���وث  إر*�لـ ١ ����ؤ�ر ��ول ا���ا�*�@م  و�>�ظ ا���ص ن ا�ل ا��ر��ب ���د 

  .م ٢٠٠٩ا�ذي $�د :� �رو�*ل :� �>س %�ر ا�ر�ل ا��و�ل ، و �:

�ر٢���م وز���8 ���ا���ر� ةـ����ا-ر ����� ����; د$وة����راء إ����  إ��: �����ت :ور����ر��د!��,  إط�و$�

  .ا���*��  ��ددة%�ن ا��ر��� وو#C 8وات �ر��� �ا���2ل ا�دو��� ، 

٣ ����ءـ��ن إ$ط��ق ��ن ا��� :ر����ن $�3! C����ت ���م ���د!��� ا��������ن �*��� ا�د�3و��و� �ا���2د�

  .ور�@�د �:�  ا���طقا�������2 ا��و���� ، وز$�ء 

�ت�وا��ن �ا���*�ق � إ�;�د$و  �ـ و#C �ط ٤ ��Eن �طوط ا���ل ا���ن �Eري و%ر��ت ا���

  . )٢(�%�ن ا����� ا�ذا��� �3*>ن 

�ا�	رع ا����  

  �ا���ر�������� ا��ر���  ا�)5ود ا�	ر����

ن  ة��د :ر�*� وا�د!���:�� ا��ر���  رأ ة��د �ا���ر�ا�دول ا��� �%�رك :� $��3ت 

��  ا����ديا���ري :� ا���ط  �$�ود ن ا�زن ، :�د ��:ظت $3; و�ودھ�،���ل ��زء إ��� اً �%

  . )٣(ا���*��  ��ددةن ا��وات ) TF-151( ا�>ر�8 ن

 ����و$� ���3ر����م ا�ط��د�م ا��ظ���� ����ت :ر�*���ن ( و�8��ب ا�%�را8) (VNCS (��ن، # 

 �ا���ر��ن ا���وات ��%�ن ا�����ون ��) CNV. Voloniaireدي ( �ا���ر�ا�را��8  ت�رو�و�و2

��� ا�>ر�*�� ن  ظ;���ت $3; ھذا ا��رو�و�ول �� و8ّ �ا، وا�*>ن  ا��رة نا�>ر�*�� وا�*>����

��ت �%��ن ا��� ا�>ر�*�� �ا���ر�#�ق ��3 ، و��وم ا��وات  إ�; ا-�را���ر �ل ���3�� ا��3و�

C  ك@ تي را��8 ا���طق ا��� ���%ر و��>%; :��� $��3ر، و�� ا�*>نأي ��د�د $ن طر�ق 

                                                 
(1) Bod Ewiing (KURT) op.cit -p. 7,8. 

)٢(  ��3 http://www.assemblee-ueo.org/document-html :�تا�وC8 $3; ��2ر ، �أ�@��$
)٣( �3ر�C *��ق،  أ�@���� $ ، ��3،  ا-ور���ا������ �@����د  �ا���ر� ا��واتھ� $��3 �#طC3 ���  أ�@���و$

 ��:����3ت �C وردع و$ �: ��ا�ل ا���و���� ا��ر��� وا�*طو ا�*Y3 #د ا�*>ن ����8 ا�*و �ل$أ�3%�ر
�س  ا����در أور����>�ذا �3�دة ا�!���� ن 8رار �3س ، ) م ٢٠٠٨د�*�ر  ٨(:�  �دأت، �3ك ا����3 ا��� <� ��:

�ذا ا���رار  إ�داره:�  أور���3س ا���ر�Z ، ��ث ا*��د ��;���دة   إ�١٠٠(��ص ا�  ( ���ن ا�>��8�ما-�دة �� ا�
 ،����١٩٨٢ون ا����ر ���م 



١٣٤ ا�	�� ا�����   

�ن  ا+�@غ�و�� ، ��ث ��م  *�$� ١٢ـ  ٦ا��ر��� ن $���3�وات  أ�� ,�� ,���%3$�;  ا�و��ودة

  . )١(ا�*وا�ل 

�د ������تو8���   ا*�< �:ر�*����داء �ر��������  ا-Fذ���دو�� �����ري ا��� ا��������;ا����ب  إ����

��3ت *�ت  �Xط@قت  أا ، و�د�د�ا�د��رك ، ھو��دا ، $)ALCYON ( ر��ن ��و:   م٢٠٠٧

�و�� ن  �ا�������را*� ا�*>ن م  �٢٠٠٨و:�ر ن $�م  إ�;*>ن  أر��C�ذا ا��ر��< ، و���ت 

  . )٢(:� ا���3<  ر��زة:ر�*��  ���ر�
  

  ا�	رع ا����ث

  �ر�� ا�� ا��ر���ا�)5ود ا$������ ������� 

��  ا*��������د اھ�ت :E�*��  ������و��و� �ا���ر��ا��ر��� ���ت �:*3�  ���� �درا*����ر�

��:��  ا2*�����دى %�ر�� ا��وات 3��<  ا��زا��دة �ا���ر�� ا��ر���C ا��وات ا�دو��� �� ��:

��ن، و8�د وا:�ق  ا���و���� ا�*وا�ل ����و8$دن 3$�; ا ا��ر� �������  إر*��ل2*�8�وات �3�` 8وا

��:�� ا ��را�%���د�� #ن ا��وات ) ٣٩٥(�>ن  ة��ر���� ا���ر��� ، وزودت ھ�ذه ا���و:� *�

رو����ن  إ�; ���+#�:،  إدادات�ر��� و*>���  إ�;ا���م ، و8د ا�#ت ھذه ا��وات  ���دد�

��:�� ا��ر���  ا-ور�����2د ا8وات   . )٣( �ا���ر��
  

  ا�را�2ا�	رع 

  ا���ر��  ا��ر���� ������ �را���ا?ا�)5ود 

�وا�ل ��� ا�*����8 ������ ا���ر���� ا��ر���:��� �����ود ا+�38��ط ا����� ;���ران 3$��ت إ��د�3

�� ا�*�>ن ا����ر��� و���8@ت ��ا��و���� ، �Xر*�ل إ�دى *>��� ا��ر��� إ�; ��ه ��3< $�دن ��

�ن ا�*�وا������ ل ا���و���� ، وذ��ك ا*�ا��>ط ا+�را��� ن ھ��ت ا��را���� ا��ذ�ن ��ط�3�ون 

��:�� ا��ر����  +�را��� إ�; ا���ذ إ�راءات %ددةر	�س %ر�� ��8@ت ا��>ط ا�وط��� ا �د$وة�

8��:� ��3< $دن ، و2 *�� ��د ��@$ ������>ط �3���وم  رض �س ��8@ت �>�ط إ�را��� ��3�

  . ٢٠٠٨$3; أ�دي ا��را��� ����8 ا�*وا�ل ا��و���� �@ل $�م 

  <���ن ا�*��دد ��ت $��د ��ر#��ف و����ث �ط��� ، ����� ا��ط��: ������ت 8ر���3�� ���ن ا+�را��

��ء ���در $���س ٢٠٠٨ا��را��� :� �و:�ر �� ;����ت �و�, إ� Yل %��� ن ا���� ���<* ،

                                                 
د  )١(� . ١٢١ا�د �زا3$, ، ر�C *��ق ، ص *>��ن 
)٢(  ��3ر�C *��ق ،  أ�@���$. 
 .*��ق ا�ر�C ا� )٣(



١٣٥ ا�	�� ا�����   

 ����� ��3را���� ���راجو:� أ��و�ر ن ا���م �>*, ا#طرت ط�ران إ�; د:�C :د�:a�  ���<��ن *$

  . )١(����8 ا�*وا�ل ا��و����  إ�را������ر�� 

                                                 
��:�� ا��ر��� ا���ر��  ا+�38�����د �ن *3ط�ن ، ا���ود  )١(���ل ن ا���راء  و*و$� إ�;��ث �دم ، �

 www.moqatel.comا�را�C  ا+�دار، 



٦٨  ا�
	� ا����� 

  ا�	��� ا���ل
  

  وأر�����  ا�دو�� ا������ �� ا����ون �ا���ر�ا��ر���  أ��س 

ا��� . ا�دو��  ا����� ا�را�م ا��ط�رة �� ا�
��ون إ�دى� �ر��� ا�
ر	�� ا���ر

 ��� ������ ا�دو���� ، وھ�ذه ا�ر���� أ�������س �ر�� ا������� ا���'  ا�����ر و�&�دد %

���ون ا��دو��  وإ����)��� ،  ��ن و%��� دو�أ�&دد 
�( ا��دو�� ، ��ذ�ك و*�( ا����دد ا��&�

د��� ا��دول  أور���� ا�
ر	��� ا���ر���  �ا�دو��� و��& ا�	/�.وا�د ��-���� ا�را�م ذات 

2�ك ا�ر���� ، و ا��-و��� ا�1)��ل��ذل ا�&ود �ن ال �ر�م �����ل  �)�.��ن ا� ���ر�-��&

2�4 ا� ا��د ��&�� وا���/��ف� ����%�ق ��رص �7�ر�� ��ن آ�5رھ�� ا��
�م ــ�ـوا�% ا1��نو��

  :ا<���42 ا���و و�42 ���5�ن  ا�/	ل�وزع ھذا  أن ا�درا%��ذا ا.�*ت ط��)� ،و�د���;
  

  ا�ولا����ث 

  ا������ ا�دو��   �ر�م ا��ر��� ا���ر�� �� ا����ون

 ��������ؤو��� ا���وم ا��%�
�د���ل  �)��ر�م أي ���� ����دة .��و����ود .�����و��ن  إرا���

�ل	�� ا���ر�� ، وذ�ك ��ن ا�
ر أ���ل�را����ط���ق ا�/)�ل  �Aص  ا���( ا���� أ��ر��

�ث ��ذا ا����������ول ھ��ذ %�� ، ;���دد ���� ا������ن ���ص إذ ، �ط�2��ب ا1ول��	���س1 ا��ط2�% 

�;  �ا���ر��ر�م ا�
ر	�� �� ����ر���� ا�
ر	��� ا���ر���  أر-��نو���ث �� ا��ط2�ب ا�5

  .ا�دو�� ا�����  و7روط �ر��&� �� ا�
��ون
  

  ا�ولا��ط"ب 

   �ر�م ا��ر��� ا���ر�� سأ��
  

���ون إ��دىر��� ا�
ر	�� ا���ر��� ھ��  إن��� 
�را�م ا��ط��رة ��� ا�ا��دو��  ا�

 ��������ا�
��و�� ��ر��&� ��  ا1%�س، �
د .�م ا������ا��دو��  ا���(  ا���4 � أ�)��ل�2

�2�ق ا�*�رر  لا�1)��ا�%2ب وا��&ب وا'���ز وا'��ط�ف وا'��داء وD�رھ� �ن � ��ا��

���Aراد��وال ����  وا1����ر ا�)������ ا����� ���ر�� ����دو�� ����ر���( ا�����( ا����� د���ذا ��، وھ

  �ص ــا'��	 ��دأا�را�م ا��� .�م �2�&�  4أو�ا�
ر	�� ، ��ث �)د ھذه ا�ر��� �ن 



٦٩  ا�
	� ا����� 

 ;��ل ا����ري ا��ذي �)���د �2�
7�-ل �&د��دا ���7�را ��2� ��ا�)���� ����ر��&�� ، -و�&

(د ا�)���� ، �ذا �
د �م �ر��&� �� ا�)رف ا'.�	�
١

  .و�� ا'�/�.��ت ا�دو���  ،).

�ذا  ��ر���ن وھ��� ا�/�� ;���� %�)ر*���ن����دئ  ، ا<����ث �2����رع ا���5��ص ا�/�و��	

  .ا�
��و��� ا��� ��-م ر��� ا�
ر	�� ا���ر�� 
  

  ا�ولا��رع 

   �ر�م ا��ر��� ا���ر�� �� ا�&رف ا�دو��

�د .ر��ب  إ�4�	�در ا�
��ون ا�دو�� ا��
2�دي  أھمن � -�ن ا�)رف ا�دو�� وا�داً &�

  . )٢(�� .وا�د ا�
��ون ا�دو��  ھ���ً  اً رو�� زال �2)ب دو

��  أ%�سوظ2ت ا�
ر	�� ا���ر�� �ر�� �42 � ��ا��ط�رق �ر�� ��4 �م �ر��&

��ر�س ���م  إ�4 �و*وع� ���� ا�/�.�� ����ز وD�رھ�ر�م ا�%�2ب وا��&�ب وا�)��ف وا'���

  . )٣(م   ١٩٠٧ي ا�را�)� ��م ھ�ك �م �ر��&� �� ا�/�.�� 'م، و-ذ� ١٨٥٦

��ف  ا�/�.��ا����ر  إ�4 واذھ� ا����� ا�دو�� ا2Dب 7راح ا�
��ون إن إ'�����1 

�ر�م ا�
ر	��� ١٩٥٨ا����ر ��م �� ����ءت ا�/�.��� ا' م ، ھ� ا��دا��م ا���ر��� و�)�دھ� �

�دة���م  ا�������ر �����ون ا����
�� رم�١٩٨٢���م ، وا�/�.��(� ����(  ١٩٨٨و���. ����.�/��� ���م ا��)د�

  . )٤(م ٢٠٠٥ا��و&� *د %��� ا����� ا���ر�� ��م  ا��7رو��D�ر  ا1���ل

  ا��رع ا�	���

  �م ا��ر��� ا���ر�� �� ا( ��)��ت ا�دو��� ر �

�ن �	�در ا�
��ون ا�دو�� ، وھ� �����5 �7ر�( ��  �)د ا'�/�.��ت ا�دو��� �	دراً 

ا'�/�.���ت  إ��4 و�42 ھذا �
د ر�ت ا�
ر	�� ا���ر�� ا%���داً ، )٥(ا�دو��  ا��ظ�م ا�
��و��

  :���T و�42 و; ا���د�د ا'�/�.��ت ا���س و-�� ا�دو��� 

                                                 
�� ا�����د ا��دول  ���و�� ((: ا�)رف ا��دو�� ھ�و  ١)(�( ا��دو�� �����7�Tت ��� ا��� ���ن ا�
وا��د ا�
��و���� ا���

�وب 7�)ورھ� �و� ���و	�/&� .وا��د ا-�%��ت 	�/�  إ����&��ا'��زام �&� �� �	ر���&� �D )�رھ� �� ��'ت �(��
  :  �� ھذا ا�	دد ا�ظر )) ا�دو�� ا�Aزام

Schachter , Oscar, international law antihero and practice, martinus Inhofe 
publishers , dordrecht, bostin, London,1991,p.281 

7�ر-� �ط���( ، ���دئ ا�
��ون ا�دو�� ا��)�	�ر ،  �دس ��ر �%ن )٢( ���ھرة ، ا���ر��� ، ا�ط�و�
، ١٩٩٥ا�
 .٢٥ص 

 . ٣٧، �ر( %��ق ، ص  نر*� ز�ن ا�)��د� ٣)(
 . ٧٤، ص ١٩٩٣، دار ا��&*� ا�)ر��� ، ا�
�ھرة  ، ٣، ط م ،��زم �%�ن �)� ، ا�
��ون ا�دو�� ا�)� )٤(
 .٧٦،  �ر( %��ق ، ص  %/��ن ���د ا��د �زا�2; ٥)(



٧٠  ا�
	� ا����� 

  .م ١٨٥٦ا ��)�� ��ر�س ,�م  أو( ًـ 

��  أولر�ت ا�
ر	�� ا���ر�� � ����ر�س ا��و.)� ����ن  ١٦�رة ��وب ا�/�.�%��

�ر�م ، وا��� و.)ت �2�&� ا�-م١٨٥٦�ت5�ر �ن ا�دول ، و�&�ذا ا���Uأ�  ، ��ا�
ر	��� ا�����

دون رادع أو �و.��( أي �2
ر	��� ا���ر���  )-�� �ط2ق �2�; زا��ً ( وا��&4 ا�)	ر ا�ذھ��

 �&�T7� و��
�)١ (.  

  .م ١٩٥٨ا����ر �&�م  �,���ـ ا ��)�� ���ف 	���� ً

 1ولا�����دة   م��ا1ا�/�.� �� ظ�ل ھ����  أ%�س.د ر�ت ا�
ر	�� ا���ر�� �42 

�رة ���ف ���� ����ط� ا�/�.������وا%��1  ���� �����ر ا��و.)���ن /  ٢٩ا������ م ١٩٥٨ /��%�، وا��

  . )٢(م   ١٩٦٢��م  / ر%���� ٣٠د�2ت ��ز ا���/�ذ �� 

�ر�م ا�
ر	���  ا%�%1��� ا�����دئا�ذي و*(  ا1%�س رو�)د ھذه ا'�/�.�� ا����

7�-ل  ا1����ل��)�داد  �ا'�/�.���ت ھذه ، ��ث .� ا����� ا�دو� �� ا�
��ون �ا���ر�� ��ا��

2�ق )  ٢٣ـ  ١٤(�ء �� ا��واد ر��� .ر	�� ��ر�� ، �
د (�� ���ن ا'�/�.��� ا���ذ-ورة ��

���دة أي  أ������  �ا���ر�ا�
ر	��  م��ر�%� )��ل �-��ن ' ��*- ��،  �دو��ا����ر ، و�

  .)٣(  رض ا�)
و��ت �42 �ن ار�-�&�/و�-2�ف ا�دول ا��و.)� �2�&� �

�مـ ا ��)�� 	��	� ً�  .م  ١٩٨٢ا�� �دة ����ون ا����ر �&�م  ا

�د ) ١٠٧ـ  ١٠٠(�� ا��واد  �ا���ر�ھذه ا'�/�.�� ا�
ر	��  �	ت
� ، ���ن ا'�/�.�

��  أ����لار�-�ت  إذا: ( �ن ا'�/�.�� �42 ا�; ) ١٠٢(�	ت ا���دة � ��ا�
ر	��� ، ا��)ر�

�/��� � أو%/��� �ر���� ) ١٠١(ا���دة % ���رد ط�.�&�� وا%��و�4  أو-و���� ��ط���رة �-و��

ا��� �ر�-�&� %/���  ا1���ل�� �-م  ا1���لا�ط��رة ، ا���رت ھذه  أو�42 ز��م ا�%/��� 

  .)ط��رة ��	�  أو

��دة  ���ص ا����; ) ١٠٣(و���4 ا��2� ����ذه ا'�/�.���ن ھ�� :))  ���/���ر ا�%����رة  أو�)���ا�ط

�وون ا��ذ ا71���ص-��ن  إذاط��رة .ر	���  أو%/��� �� ����طرة �)2�% ���ن �%��طرون �2�&

 إذا ا1��ر، و-ذ�ك ) ١٠١(�� ا���دة  إ��&�ا���7ر  ا1���لا%��دا�&� �Uرض ار�-�ب ا�د 

                                                 
 . ٨٤٠��2 	�دق ا�و ھ�ف ، ا�
��ون ا�دو�� ا�)�م ، �ر( %��ق ، ص  )١(
 . W٨٧ ���د ا�&واري ،  �ر( %��ق ، ص  ��د )٢(
���� ، ��د ا�ر��ن �%�ن ��م ، ا��%ؤو��� ا� ٣)(�، ا�7�رق�&*�� دار ،  ١ج����� �� �ط�ق ا�
��ون ا��دو�� ا�

  :-ذ�ك ، وا�ظر ٢٦٠، ص ١٩٨٨ا�
�ھرة ، 
Brownlie , principles of public international law, (5 st end), oxford , 1999,p.236 



٧١  ا�
	� ا����� 

�� دا��ت  ا1����لا�ط��رة .د ا%��د�ت �� ار�-��ب أي ���ل ��ن ھ�ذه  أو-��ت ا�%/��� � ،

  . ))ا�ذ�ن ا.�ر�وا ھذا ا�)�ل  ا��71ص��ت %�طرة 

2�4 ا��; ) ١٠٤(دة و�ء �� �ص ا��� � ���وز  ((: �ن ا'�/�.���/ظ ا�%�/���  أن���

ط��رة .ر	�� ، و���دد .���ون  أو%/���  أ	��ت إ�&�ا�ط��رة ��%��&� �42 ا�رDم �ن  أو

 ���/��دھ�  أو�� ــ�ـ/�ظ ����%ـــــ�ـا'�� رأ����&� ــ�ـ��رة �%ــ�ـا�ط أوا�دو�� ا��� ���ل ا�%
�

 �&�((.  

 �����دة -����ص ا����)١٠٥ (���; ن ا'���4 ا��2� ����.�/� : ))���ل دو���وز �-���  ��������� أ�

��ر ، ��� ،  أوا������ أي دو����رج و'���ر ����ن آ���� أي �-���ط أن���/���  أي �*����رة  أو%�ط

 ، �����/���  أي أو.ر	����رة  أو%��ذتط��� أ���ق ا�
ر	���طرة  ��طر���ت %��� ����ت وا.)�، و-��

�ن �� ����ن ��&�� 4����ض �2�
��� ، وان �����ا�
را	��ن ا� صا71�� ���&�� �����ط ����ت ،و�*�-2��� 

�رض ��ن ا�)
و���ت ، -���  أنو����-م ا�دو�� ا��� .��ت �)�2�� ا�*�ط /� ���رر �
��  إن�&�

راء��دد  أنAن  ا/��وق  أوا�ط���رات  أوا�ذي ���ذ �7��ن ا�%
ا����2-��ت ، ��( �را���ة �

  .)) ��ن ا���	ر��ن ��%ن ��ا�U�ر 

 ١٩٥٨ا����ر �)�م  ��1����� ورد �� ا�/�.�� ��ف  ھذه ا���دة �ءت �-راراً  �د

�ظ �2�4 ھ�ذه ا����دة ��ن ا�/�.��� ) ٢١(م ، �� ا���دة ��� �����ون  ا1��م��&� ، -�
ا�����دة �

ا�����ر  أ������  أو�
( ا�/)ل ��رج و'�� أي دو��  أنم .د ا�7رطت  ١٩٨٢ا����ر �)�م 

س %��د�&� ���ر ودو�� �)��� �&و �ن ا��	�ص �2ك ا�دو�� ،  إ.2�مو.( ا�/)ل ��  إذا�� أ، 

  . )١(��وب ا�
��ون ا�وط��  إ.2��� أ%�س�42 

 ���ن  أ-5�روھذه ا'�/�.��� �ظ��ت ����7��ر وا%�( ، وا��ر��ت �&�)١٥١ ( ��� ��دو�

  . )٢( م١٩٩٨دو�� ��4 ��م ) ١٢٧(ق �2�&� ا�)��م و	�د

  .م١٩٨٨ـ ا ��)�� رو�� ,�م را�&� ً

�ت ��د ر��
��ل�����  أ����ا�
ر	���م �ا���ر��(� ����� رو���� ا�/�.���� م١٩٨٨ ��، وا���	

 إ�داد، و.د �م  �ا���ر��ن و%��� ا����� أD�ر ا��7رو�� ا��و&� *د  ا�1)�ل��ر�م 

، 5م �
د ��ؤ��ر دو��� م١٩٨٦�7روع ھذه ا'�/�.�� �وا%ط� ا���ظ�� ا���ر�� ا�دو��� ��م 

                                                 
 . ٣٦١، ص ٢٠٠٢���د ا��ذوب ، ا�
��ون ا�دو�� ا�)�م ، ��7ورات ا����2 ا��
و.�� ، ��روت ،  )١(
 .٤٥٠ر( %��ق ، ص ���د ا�وا�د ���د ا�/�ر ،  )٢(



٧٢  ا�
	� ا����� 

�روع ��� ا��7��راره����.7���  وإ.���رس  �١٠��ت م  ١٩٨٨���� ، ود�2��� رو���� �د���� ���ا'�/�.�

  . )١( م٢٠٠٥، و�د�ت �� ��م  م١٩٩٢م ���/�ذ �� ��رس �ن �ا ز��

،  �ا���ر��ا�
ر	���  أ����ل م��ر�D�ر ا��7رو��  ا1���ل�
د �ءت ا�/�.�� .�( 

��  ا1���ل -�Tد����� ا���) ٣(، وذ��ك ��� ا����دة  �ا���ر��D�ر ا��7رو�� *د ا�ن و%

 4���ء �2�4 ا�
ر	��� ��&� ، ود�ت ھذه ا'�/�.�� ��)�ون ا�دول ا��	��د.� �2*
2� ��ا'�/�.�

  . )٢(ا���ر�� 

 ً ����4 5���لـ ا ��)�� ),��&�6م  �ا���ر�6:�ر ا��9رو,� ا��و�� 68د �76�� ا���6�7  ا

  .م  ٢٠٠٥

�ر��ءت ھذه ا'�/�.�� ��م  -�Tداةا%���دام ا�%�/ن  م���
��ل�2��T� �� ����� ، ر.ر	�

��م ��
��لوا����T�   ن/���ب ا�%��2ب و�&��و،  )٣(%��ت ا����ث �-/2���(و ) ٣(اد ����رر 5��5���ن ) �-����

D�ر ا��7رو�� ا��و&� *د %��� ا����� ا���ر�� وا��� �)د ر��� ا�
ر	���  ا1���ل

�ن ) ٤(زءا ��&� ، 5م ���ت ا����دة  �ا���ر���� أ�-��ما����ز ا��-���� ا��ذي �Uط���  ا'�/�.�

  .)٤(ھذه ا'�/�.��  

  ا�	��ثا��رع 

  ا��ر��� ا���ر�� �م ر� �  ��م  �ا����دئ ا����و��� ا

�ر�� ، و�ن  أ%�سر�ت �� ا��دا�� �42  ا���ر�� ا�
ر	�� �ر�� إن �ظ&ر ���

 4�و.�د �*���ت ، �دة ـ�ـا��� ا1��مھ����  إط��را'�/�.���ت ا�دو���� ، وذ��ك ���  أ%��س5م �2

 ��دأ ا����دئ، و�ن ��ن ھذه  �ا���ر��م ا�
ر	�� را'�/�.��ت ا�دو��� ا����دئ ا��� ��-م �

�دأ�و، ) يء��ق ا���رور ا���ر(  يءور ا���را��ر�  ��� ���� أو���ا�����ر  أ������ر��� ا��

�ا�����دة أي دو��%� )��*�� ' �����ه ا����� ����دت� ، -���دول  أ-��ق ا��� 4��2� �����ت ا�دو���ا'�/�.�

 ����4 ���ھ&����د�&� �2���و%����2.A4 ،  ا��� إن�2�ر���  �����ا�
ر	���  �ا���ر��
�ب ، و��' �ر�-

                                                 
 . ٢٣، �42 ا��2�� ��2 ،  �ر( %��ق ، ص  W٨٩ ���د ا�&واري ،  �ر( %��ق ، ص  ��د )١(
 . ٢٣��2 ا��2�� ��2 ، �ر( %��ق ، ص  )٢(
دار  ، ١، ط طرف �� دو�� ا�-و��ت ،��د ا�ر��ن ا�)�زي و���د ��و�� ، ��2�ل ا�%��%� ا�)��� ��وا&� ا�� )٣(

 . ٢٥٦ص  ٢٠٠٨ا��&*� ا�)ر��� ، ا�
�ھرة ، 
 . W٩٠ ���د ا�&واري ، �ر( %��ق ، ص  ��د )٤(



٧٣  ا�
	� ا����� 

�ف �� ���.�/�'������،  م١٩٥٨)��م ا�����ر � 1����م  ��ما1 �وا�/�.�����ون ا�����ر �)�
ا�����دة �

  . )١(  �دو� إ�;�� 'ا����ه ا��� ' ��*( �و أو��ا����ر  أ������  إ'،  م١٩٨٢

  : ���Tا����� وھ� -�� ا����دئ ا�
��و��� ا��� ��-م و��ظم ھذه  ول أھمو%����

  .)يء�ق ا��رور ا��ر(  يء�رور ا��را� ��دأـ أو( ً

7��ط��� ���ق  D�ر مأ�)�دة �42 ���( %/ن -ل ا�دول ، %واء -��ت �7ط��� ت ار

�م ،  )٢( اA.2�����ر ا���ر  يءا��رور ا��رDور ، ���� ا�دو����ذ��ك  إن�%&�� ��ر-� ا��

2�4 ��رھ��  ��5ل .�داً �2�� ������42 %��دة ا�دو��� ا�%��2.Aك ، )٣( ا��� ذ��(� ���رد  أن���

�ن �� ����ذه ا�دو����ھ��2ط�  أ���; ، وذ أو%���ص ��ھ��� ا��	��4 ��رھ�2� ������د�&� دا����ك 'ن %��

���2.Aرور ��; ، و�&�  ا�ن 5م �-ون �&� و*( ��ظ�م ا��د .وا��ن  أن، و�وأ�ظ�)����7ن  �

���ون ا���� ا1��مو.د �ظ��ت ا�/�.��� ،  )٤( .�2��Aاا���ر  ر�� يءا��رور ا��ر
ر �ا�����دة �

 أنو-�/��; ، و7روط; ، وا��� �ب  ;Dر*�ن ��ث  يءا��رور ا��ر،  )٥( م�١٩٨٢)�م 

&���(���� ��2زم �&�� ا�%�/ن ���د ا%&�2� ��5�ل � أن� �&�ذا ا���ق ، -�����
ا�دو���  وأ�ظ����ن �وا

 )��  .)٦(ا�دو��� ��و�� ��7ن ��( ا��	�د��ت �� ا���ر  ا�1ظ��ا�%��2�� ، و-ذ�ك 

�� -�� و�2دو�� ا�2��%������ ا���4 ا�%�/ن �/�رض �2� أن ،� -2��� ا.�*�ت ذ��ك %

��1ا�����ر ��رور ا����ق ا�����رس ���� ����ل يءا�����  �����Aا��رھ��رات  .2������دام ا����ا%

�د �ـــ�ـ%
�ظ�م � وإ���ع �ا���ر�. ��ظ�م ��رور ـ�ـ�
ررھ�� ��� أو)��&� ــ�ـ�م �ر-�� ا���رور ا��

   .)٧(ا�%/ن 

���42 ظ&ر %/��� ���رس ا�و'�� ا������  أنو' ��ق �2دو�� ا�2��%�� �����رة  أ�

��ض �2�4 أي 7��ص  اA.2���ا���ر  ��ل
�ق �	�دد أي ر����  أ����ل��/��ذ  أو�2�
ا���

 ���/��ر ا�%��4 ظ&���ءار�-��ت �2��� ،  أ�5���  وإ�����رورھ��ذه ا������� ھ�� �������� ا���د ا�و'��
(��

  .�%2ط�ت ا�دو�� ا��� �ر�( ا�%/��� �2�&� 

                                                 
�ف : را( �� ھذا  )١(����م  ا�����ر 1�����ا�	دد ا�/�.�� (�١٩٥٨،����ون ا�����ر �)��م  ا1��م �وا�/�.�
ا�����دة �

 .م١٩٨٢
�وء ا��د ا�و ا�و�� ، ا�
��و )٢(* 4� وا�/�.���ا�����-م ا�دو���� وا�وط���� و%�2وك ا��دول  أ�-��من ا�دو�� ���2��ر �2

 . ٢٠٣ص  ، ، �ر( %��ق١٩٨٢
 . W٩٢ ���د ا�&واري ،  �ر( %��ق ، ص  ��د )٣(
 .م ١٩٨٢ا����دة �
��ون ا����ر �)�م  ا1�م�ن ا�/�.��  )٢١(را( ا���دة  )٤(
 .�/�.�� �ن ا')  ٣٢ : ١٧ ( را( ا��واد ٥)(
 . ٢٠٧ق ، ص �%�ا��ر( ا� ا��د ا�و ا�و��  )٦(
 .م ١٩٨٢ا����دة �
��ون ا����ر �)�م  ا1�م�ن ا�/�.�� ) ٢٢(را( ا���دة  ٧



٧٤  ا�
	� ا����� 

��دة ، ا �١٩٦٩%��  ١١١و�ن ا�د�ر ���ذ-ر ان .��ون ا�)
و��ت ا�)را.� ر.م ��٨ 


و��ت � :))  ��� �������ن %�/��� أ� 4��را�م ا���� �ر�-�ب �2' �%ري ھذا ا�
��ون �42 ا�

 ����2��م ، او -��ن ا�.Aن ا�ا ��ر�����ء �را.� ، او �� ا����ه اA.2���� ، إ' اذا �%ت ا�

او ا���� �2�; �را.�� ، او ط�2ت ا��)و�� �ن ا�%�2ط�ت ا�)را.��� ، و-�ذ�ك ' �%�ري ھ�ذا 

�وي إ' اذا �ط�ت ا��� إ.2��م ا�)�راق ا�� ����
��ون �42 ا�را�م ا��� �ر�-ب �� ط��رة أ

 ، ���; �را.��2� ����� ا�)راق �)د ار�-�ب ا�ر��� او �%ت ا��; ، او -�ن ا���� او ا��

  . ))او ط�2ت ا��)و�� �ن ا�%2ط�ت ا�)را.�� 

��دة  ��ص ا�����ء ���ذا ��� ) ٢٧(و�&��ن ا�/�.���م���ـا��� ا1����م �دة �ــ���ر �)����ون ا����


���2�� ١ ((:  م١٩٨٢��� ا�%��� �2دو��U��� ' ���/���  أنـ��ر %��4 ظ&�2� ��������� ا����رس ا�و'����

����� أو�ن ال �و.�ف أي 7��ص  اA.2���ا���ر  ل�� ة��ر أ�ق �	�دد  اءرإ�
أي ��


ط  ا<����� ا���'ت  إ'�رورھ�  أ��5ءأي ر��� ار�-�ت �42 ظ&ر ا�%/��� � :  

  . ا�ر��� �42 ا�دو�� ا��Y  ��2��%دت ����ا� إذاأ ـ 

   .اA.2�����%ن ا��ظ�م �� ا���ر  أو-��ت ا�ر��� �ن �وع ��ل �%2م ا��2د  إذا أوب ـ 

�وظ�ف .�	��2 �دو��� ا�)2�م �%���دة  أو��5�ل د�2و��%��  أوط2ب ر���ن ا�%�/���  إذا أوـ 

  . ا�%2ط�ت ا���2�� 

�ر ا��7�روع ��- �ز�'-��ت ھذه ا��دا��ر  إذا أود ـ �D ر��ا���واد  أو���درات ������� ا'�

  .  ا�)
لا��� �ؤ5ر �42 

2����ق ا�دو���  أ��ها��ذ-ورة  ا�1-�مـ ' ��س ٢����Tذن�ط�وات  أي��� ا����ذ  ا�%�  ��&�

راء.وا���&� A  2 أو�و.�ف�ق �
�لا����رة  �ا1���ظ&ر ا�%/���  ��4���ا����ر  ���2.Aا 

�U� ھ&� ا�دا�2��د�)د���١( )) رة (.  

 Z*�� ن ھذا�ا�%��2�� �2دو��  إنو �����ق ا�و'�����2�4 ���ھ&��  ا�������2.Aا  ���

����1ا�دا ا�%/ن   ���/��ل ا�%��� ���د �2دو��� ا��
(�� ��ا��� ��ر �&ذه ا����ه ، ���و'�� �2�&

�ن -� وإذا،  )٢( آ�/�� إ��&���� ا����'ت ا��7��ر  إ'��د�ل  أن�2�&� ، و��س �2دو�� ا��7ط��� 

�ر ������ر  إنھ��ك ا���7ه �� �� ����ا�%/��� ا����2.Aا ��و��ن  ا�
ر	��� أ����ل����رس  إ�&

                                                 
���ون �2�4  ((:  �ن .��ون ا�)
و��ت ا�)را.� ا����ذ �2�4 ا��;) ٨(�� ھذا ا�	دد �	ت ا���دة  )١(
�ري ھ�ذا ا�%� '

�� إ' إذا �%�ت ا�ر���� ا��ن ا�را�م ا��� �ر�-ب �42 ��ن %/���2.Aه ا����ء �را.�� أو ��� ا������ ��� �������� أ
2� �� )).ط�2ت ا��)و�� �ن ا�%2ط�ت ا�)را.��  أو; �را.�� �اA.2�م أو -�ن ا���� أو ا��

 .٤٢٥��د ا�وا�د ���د ا�/�ر ،  �ر( %��ق ، ص  ٢)(



٧٥  ا�
	� ا����� 

ر���ن ��ن طر��ق ا����ر ، أو ' أ%��ب ا'���7ه أن �-ون ا�%/��� *��)� �� �&ر��ب ا��&

 وإذا �2دو�� ا��7ط��� ا��ق �� ا��را*&� و�و.�/&� و�/��7&� و�ط�رد�&� ، �%�� ���ل أ��

2
وا��ن ا�دا�2���  �5ر �42 د��ل� �
�ؤ-د ا'���7ه ، ���ذ ا�دو�� ا�طرف ا��دا��ر ا����%�� و�

  . )١( وا�دو��� ذات ا�	�2 

��دأـ 	���� ً  �� ��7�  .ا����ر  أ,����ر�� ا�


ر ���رن ا�5���ن �7�ر ا%
ا�����ر �2�ك  أ����� إنا��ذي �/��ده  ا%�%1�� ا����دأ��ذ ا�

����
�� ا���ود �ظ��&��دول و�%��( ا�����دأو�� �7��رك ��� ������ ا����(  ��ر��*�� ' ���&�، ���&��

� أ�� �%�5Tر أن�ن ا�دول ،و' �وز  ���و� أو ��ر.��� دو� �� ����� ء زدو�� ����&��

، وھذا �)�� �و*وح  اA.2������رج ���ھ&�  �42 ا����� �� ا���ر �/رض .�وداً  أن أو، 

  . )٢(دو��  أ��ا����ر '��	�ص  �أ����دم �*وع 

�ف  أ-دتو.د �� �� ا1��موا�/�.���  ، م ١٩٥٨ا�����ر �)��م  1������42 ذ��ك ا�/�.�

ا�����دة  ا1��م��ن ا�/�.���  )٨٧(و�	�ت ا����دة ،  )٣(م  ١٩٨٢ا����دة �
��ون ا����ر �)��م 

  :�42 ا�;  م�١٩٨٢
��ون ا����ر �)�م 
�ر��� ، و����رس  D��2��%�ر  أوا����ر �/�و�� ���( ا�دول ، %��2�� -��ت  أ����ـ ١ ((

�� ھ�ذه ا'�/�.���  أ����&���� �����ون ا��دو��  دو.وا��ا����ر ��وب ا�7روط ا��
 ا�1�رىا�

  .-ل �ن ا�دول ا�%��2�� وD�ر ا�%��2��  إ���%����4 

�ء ٢��( ا��دول ��( ا�����ة راا��ـ ���رس ھذه ا��ر���ت ��ن .��ل �������Z ا��دول  ا�وا	�

ك ا'����ر ا�واب ��� ���ص �2��; ھ�ذه ا����ر ، و-ذ� أ������ر��  ����ر%�&��  ا�1رى

  . ))�� ا���ط
�  ��7�1ط��ن �
وق ���� ��)2ق  ا'�/�.��

��  ��دأ�و�
� وھ-ذا ، و� �����وز �%�/���  ((:  ا�����ر ا��; أ������ر��� ا�� أن' �

�رى��/��� ا���ؤون %�7 ����د�ل ���� � ����رى ���� ا���� �دو��(���������ر  أ����'ت  إ'ا������ ا����

  . )١( ))ا�
ر	��  إ�4ا�%/��� .د ��ت  �-ون أن� �ن ���&� �2�&� وا�� صا���	و

                                                 
�د  ١)(��وا�����م أ���دو�� ا�)����ون ا��
�� ا����ط ���� ، ا�و%���ھرة ،  ا�و��
�� ، ا���� ا�)ر��� ٣٣٢، ص  ١٩٩٨، دار ا��&*

  :و��ظر �� ذ�ك 
��دة ��رة ) ٨(ا���
�ر) ( ١(ا�/��ق ا�����ن طر��ر�ن �����ب ا��&��� �&ر���دا��ر �-�����ب ) ���� �&ر���ول �-�����رو�و-

�ر ��ر وا�����ق ا����ن طر��ر�ن ������ ا��&��دة ��-�����م ا������� ا1���ل '�/�.���و ، ا��-���ر وا���� ����� ا���ظ��ا�ر��
 .ا�وط���

 . ٣٧٣��ر �%ن �دس ، �ر( %��ق ، ص  )٢(
���ون  ا����دة ا1�م�ن ا�/�.�� ) ٨٩(، وا���دة ١٩٥٨ا����ر �)�م  1�����ن ا�/�.�� ��ف ) ٢(را( ا���دة  ٣)(
�

 . ١٩٨٢ا����ر �)�م 



٧٦  ا�
	� ا����� 

���ون ا�����ر �)��م  ا1��م�ن  ا�/�.��� ) ١٠١(و�7�ر ا���دة 
 إ��4م  ١٩٨٢ا�����دة �

، �)�ھ�دةت ����&�� ا��د�ل �%��دة �ن %2ط� أ���ل��%���5ء ا���'ت ا��� �-ون ��&�  ((ا�; 

��  وودھ�� %/��� �ر��� �	��دف ي��س '������/���  أي او ا�����ر أ�%������ر  أ�D ن��

�د ھ�ذه ا�%�/��� ) ٩٦(و ) ٩٥(و�
� �2��د��ن  ����ا�%/ن ا��� �-ون �&� �	��� 
�رر �/�� ���

  .))...ا�%/��� �)�ل �� ا�
ر	��  إن�����7ه ��  �)
و�� أ%��ب�م ��وا�ر  ��

���ون%/ن �ط��ق  أو�2%/ن ا��ر���  قو�ن ھذا ��*Z ا�; ��
��م ا أوا'.��راب  ا��
�

'���� �����ردة ����ش وا��ط���رة وا��/���� ���ز������ه ����� ،  إنت ا'7��� ا�
ر	��ل ���(� ���/��ا�%

�ر�ط� ���  أ'7��/ن ا��ر���%��- �����	���� )������ ����/ن ا����ن ا�%�� ���/���ذه ا�%��ون ھ� أو، )٢(�-

  .)٣(%/ن ا��� �%��دم �
ط �� �&��ت �-و��� D�ر ��ر�� �ا

  .���49 )��ون ا�&�و��ت  ��دأـ 	��	�ً 

ا ا�
��ون �42 -ل ا���واط��ن �
��ون ا�)
و��ت �)�� %ر��ن ھذ اA.2���ا��ط��ق  إن

�ودا��و� 4����م�ن �2��� إ.2����� �،  )٤( ا�دو���ور و����( �ط��دو���دول ، ����ن ا����ل ���� ا'�	� أ�2�

�دأا��/-�ر �� ��  �������ون ا�)
و���ت %�واء ��ن ������ ا�. ����� �ا� ��ن ������ أو�7	�

 ، ;�2� ، ���4 ��و -���وا ���رج  أ����ا�دو��  ا��2زم �واط�و��ن ����� ا�� إ.2��&��-��وا ��

��م �����رام .وا���&� ا�دا�2�� ، و�ن ����� ا��� �� أن�� �2�; ، ������ء ا���� �2�; �2دو�

و�ط2�ب  إ.2��&��ود ، وان �)�.ب �ن �)�دي �2�; ��  أ���������&� ا�
��و��� �;  ا�دو����د 

  . )  ٥( إ.2��&�-�ن ��رج  إن�� �ن �)�دي �2�; �ن ا�%2ط�ت ا����	� ، �)�.

�� ،  دأ����7	�� .��ون ا�)
و��ت ����%�� �2��� �%�4  ��دأ إن���ا��7	�� ا'�

 4�%� ;�2� ��  . )٦(ا��7	�� ا�%�2��  ���دأو����%�� �2�

��ن ��دم ����
� ������   إن����ا�
ر	���ت ا�دو �ا���ر���رف وا'�/�.���� ا�)�� ���ر��� ����

ر�� -ذ�ك  ا����2/� وھ�� �
���ون ا�)
و���ت  أد���( ا��7	���  ���دأو�. ���	�7 ( ��و�

  .اA.2���� ���دأ�� ا����( ا�دو�� و�ر�� و�
�  ا1�*�ء�2دول  �ا�دا�2�ا�
وا��ن 

                                                                                                                                            
�&�ب ، )١(��د 7��/� ������Z ا�)ر����د وا��	���ر ا�د�����ون ا������ وا�)، .���
�� وا�5��� ��2ر����� ا�)ر����د ا���ظ���وم ، �)&�2

 .و�� �)دھ�  ١٦٤، ص ١٩٨٩ا����( ���)� ا�دول ا�)ر��� ، ا�
�ھرة ، ا���وث وا�درا%�ت ا�)ر��� 
�١٩٨٢
��ون ا����ر �)�م  ا����دة ا1�م�ن ا�/�.�� ) ٩٥(را( ا���دة  ٢)(. 
�١٩٨٢
��ون ا����ر �)�م  ا����دة ا1�م�ن ا�/�.�� ) ٩٦(را( ا���دة  )٣( . 
)(٤ � Wد��ق ، ص ��% ) . �٩٨�د ا�&واري ،  �ر
 . ٩٨%��ق ، ص ا�ر( �ا� ٥)(
  ١٠٧ص ،١٩٩٦،ا�
�ھرة ، ا�)ر���ـ ا�
%م ا�)�م،دار ا��&*�  ور،ا�و%�ط �� .��ون ا�)
و��تر%ا��د ����  )٦(



٧٧  ا�
	� ا����� 

�د �
��ر���ذ أ7��� ا�������ت ا�)را.����ون ا�)
و���م  .���� ) ١١١(ر.�%�١٩٦٩  ;���� ��د���

� ً-ل �را.� ار�-ب وھو �� ا� إن (( :إ�4 ا�)�7رة ���� ;2(� ً�7�ر�-� ً ���  أو ��رج �)

 �������د �(� ����� ً  أور���
�ب ط�����ون �)�.�
�ذا ا���4 ھ�*�
�� �����;����  إذا �1-����د ��و

  .ا��&ور�� و-�ن �� ار�-�; �)�.�� ً �2�; ��
�*4 .��ون ا��2د ا�ذي و.( ��;

���د ار�-���; ا�ر��(� �� وأ و�%ري ھذا ا��-م %واء ا-�%ب ا���� ا��%�� ا�)را.�

  .))-�ن ����)� ً �&ذه ا��%�� و.ت ار�-��&� و�
دھ� �)د ذ�ك 

 ���ررة �
و�&
7�ر ���; إ��4 ا��	���� ا��� ���ري (: ����� �طر.ت ا���دة ا���د�%� '

�ررة 
� ������ ا�)�راق ��ن ا71���ص ا�����)��ن ��	� )�
� ��ھذا ا�
��ون �42 ا�را�م ا��

  .)أو ا�
��ون ا�دا��2 ��
�*4 ا'�/�.��ت ا�دو��� أو ا�
��ون ا�دو�� 

  ���را�م ا�����ون �2�4 ا�
�� ��ن �	ت ا���دة ا���5�� �7ر ��; إ�4 �ط��ق ھذا ا�

 ���� ��������&م ا�ر%��� أ�����ء �Tد���� أ�5��وظ/� ا��&ور���ل ���ن .���راق ���دود ا�)���رج ��� )��
�

  : ا���رج �
و�&� 

 ـ �%ري ھذا ا�
��ون �42 -ل �ن ار�-ب �� ا���رج �ن �وظ/� ا��&ور��� أو(١

 ��� ;��ص �2�� ���� ����ا��-2/�ن ��د�� ���� �&� أ��5ء �Tد�� أ����&م أو �%��&� ���� أو 

  .ھذا ا�
��ون 

٢ ����2ك ا�د�2و��%��وظ/� ا�%��ن ����رج ���� ا����ب ���ن ار�-�� 4���ذ�ك �2��ري -�� و�%�ـ

�و�&م �� ���وا ����	���� ا��(��� �����ون �
ا�)را.� ���� أو ��� ��� �ص �2�; �� ھ�ذا ا�

   .)�دو�� ا�)�م إ��ھ� ا�
��ون ا

  ا�	���ا��ط"ب 

  �ا���ر��ر��� ا��ر���  أر��ن

�ذ أ.�دم ا�)	�ور ، �� ���)��ر ا�
ر	�� ا���ر�� أو ا�2	و	�� ا���ر�� ر���� دو��

�2ب ��ب و%��ن �&��ورھ� ���ط 	��� ا�%�� ;����(� ����� ������ ا���ر��
� ، وا�
ر	�����ر�� %��� ا7��-

�دأ �ر اً �ط�ر وا���ز D�ر �7روع �2%/ن �7-ل ا��داءً ��4 ��� ا�����ر ، �2� ������ ا���

 ����� ا���ر��� ، و��2� ���و�� �%�2ز�; ا��رام ھذا ا���دأ �ن �و��ر ا1�ن وا1��ن وا�%

�7-ل ��م -و�&� ر����  �ھذا ا��ط2ب %وف ��	دى ����ن أر-�ن ر��� ا�
ر	�� ا���ر�

�ن ��دا��2 ، �����ون ا��
�� ا�������ول ��% ������رع ا�5��� ا�/��رع أول ، و��� ����را�م ���روا��ط 7

ر��&� �� ا�
��ون� ����  : ا<��ا�دو�� و�42 ا���و  ا�



٧٨  ا�
	� ا����� 

  

  ا�ولا��رع 

  �ا���ر��ر��� ا��ر���  أر��ن

��ن ��4 ر-��2� �����وب .���&�%� �����ن أي ر���7 �&����7 ������ ا���ر���� ا�
ر	�ر��

��ء : ھ��  أ%�%��ن&
ا�ر-ن ا���دي �2ر��� ، وا�ر-ن ا��)�وي �2ر��� ، و�*�ف �)ض �

ً ر-�� نا�ر-��ھذ�ن  إ�4 ����ا� ا�دو�� ا�
��ون � �5��5 ُ  ا1ر-��نوھ�و ا��ر-ن ا��دو�� ، و�2�ك  �

  :���T -�� ھ� 

  .ا�ر�ن ا���دي  ـ  أو(ً 

ا�)�ف ا���دي ا��� �ؤدي  أ���ل ���5ل ا�ر-ن ا���دي �ر��� ا�
ر	�� ا���ر�� ��

4����  إ���ودا�����	
��T،  ةا����2وك  فو����� ا�%��� ھ�5��ر 5��ن ���	��ر-ن ���ذا ا����اھ�را�A 

را����ن ا�%2وك  ا�%��������� وا�)�.� واAودة  ا	
  . )١(وا����� ا��

  : �	/��ن  �ا���ر�ا�)�ف ا���دي �� ر��� ا�
ر	��  أ���لو��	ف 

 �/���4ا�	����  إن/  ا1و���� ا�
ر	�ر�� �����دي ���ل ا����ا�/)��ب  �ا���ر���ون  أن��-�

  .)٢(، و.د �-ون �)�و��  ���7راً  وا�)�ف ھ�� .د �-ون ��د��ً  ���/�ً 

���ون 
�ول �)�ض 7�راح ا�
2�ا�)��ف ' ��� إن ((: و�� ��د�د �/&وم ا�)�ف � ��ف �

���ون ا�
�ر� )����� ا��وط���ط�ق ا�
��ون ا�دو�� ��ن �ط��ق ا�%. ;2���و -�ل و%&� ،� �)��� 

*د ا�-را���  أوا�)�ف *د ا����ة  أ�)�لا���� �2�; �ن ا��
�و�� ، و�د�ل �� �ط�.; -ل 

����%�Aا (( .  

 ��*A4 ��و�����ل إ���ب  أ�)� ;���د�ل  أنا�)��ف ا����دي ����4���ب ذ�� إ�����ل ك� أ�)

 ���ت ا�
را	� إ��&��ا�)�ف ا��)�وي ، وطرق ا�Uش ا��� �2��- ���رض ا����ر ط���� ��� ��

�Uا� ��42 �ء ��ن ���� �ن ھذه ا�طرق ا�%�طرة �42 ا�%/��� وا'%��� ��، 'ن -�ل  أ��وال&

�ون �-�ل ا�و%���ل ا����  أن�2ط��رة ��-�ن  أو�ز �2%/���  أوا%���ء -� ��U��� ���ف  أن�
�

�ل �-�ل و%�� أ�)��ل���د ��د ��4ا��رى ��ؤدي  �2ا�)��ف ��2�4 ا�%�/���  إ�� )�
�4  أو���ف ��2�

                                                 
 . W٦٦ ���د ا�&واري ،  �ر( %��ق ص  ��د  )١(
 . ٦٧�ر( %��ق ، ص ا� ٢)(



٧٩  ا�
	� ا����� 

�� ،و�&�ذا  ا1��والا�ط��رة ، و�ن طر�
; ��-ن %�2ب &��� 4�2� ���ف  ا�/�.��� أ��ذتا����

  .)١( م١٩٨٢)�م ا����دة �
��ون ا����ر � ا1�م، وا�/�.�� م ١٩٥٨ا����ر �)�م  1����
  

  . ��	ف �����ھرة أنا���دي ���)�ف �ب  ا�/)لو�( ا�	�ف / ا�	/� ا���5�� 

  ���م �� �/ن وا���ـــــ�ـا�%ر.� ��ن ــ�ـ��ن ا�% �ا���ر�� ا�
ر	���وھذا �� ����ز ر��

را�����%2وك  ،) ٢(�/�� Aذي  ا�5�ل ��� ا�)��ل ا�)���ف ا���� ��ر��� ا�
ر	�� ا���ر� ��

��.م ��; ط��وم ��
�/���  أو���د %�* ���/����رة ا�%��أ����داء ،  رى���طو وا'����دف ا�%�&��� �وا����

�ن�م ����� ���� ����ودة ھ�	
�ذا  ا����لھ��2ب  ا�/)��ن %��وال������ت أ���رار وإ	���  ، وأ*�.�و�

  ) .٣(را�ط� ا��� �ر�ط �� ��ن ا�/)ل ا�)��ف وا����� ا��
	ودة �ھ� ا ���أ�%�

ر���� ا�
 ا���د��� ا�1)��ل إط��رو�د�ل ��  ���وم �&
� ����ل�أ �ا���ر��ر	��� ا��� 

 ��ا�ر����  إ����ما��%��دة �42 ار�-�ب ا�ر��� �ن ��و�ل و�%&�ل ��� �%��د و�%��ھم �
�ذ�ك  أ�ذتو.د ،  )٤(���ف  �ا�/�.�������ا�����دة  ا1��م ، وا�/�.��� ١٩٥٨ا�����ر �)��م  1�

��
  : ا�
ر	�� ھ�  إن��&�� �42  ، ��ث ��ص -ل١٩٨٢ون ا����ر �)�م �

7�U�ل %�/���  أ����لـ أي ��ل �ن ١(� ��ط���رة ��( ا�)2�م �و.���(  أوا'7��راك ا�ط�و�� �

   .�ا�
ر	�ا�ط��رة 	/�  أو�*/� �42 �2ك ا�%/��� 

�%&ل ��ن  أو....ا��و	و��  ا1���لـ أي ��ل ��طوي �42 ��ر�ض �42 ار�-�ب ا�د ٢

  . )٥()��د ار�-��&� 

��رط  ��� و�7��-����ل �أ�*��-A  دي����ر-ن ا�����م  أنا����ل�أ��� ����� ا�
ر	���  �ا���ر���

  .)٦(� �� �-�ن ��رج %2ط� أي دو� أوا����ر  أ����

  .ـ ا�ر�ن ا��&�وي  	����ً 

�د �	
�وا�ر ا���رورة ��* ���� ������ ا���ر���� ا�
ر	��وي �ر����ر-ن ا��)���ل ا��و���5

�ن  �ا���ر�ر��� ا�
ر	��  إن إذذي �)د ر��� ، �اا���دي  ا�/)لا����� 'ر�-�ب � ��ھ

                                                 
)(١  � . ٢٦٠م ، �ر( %��ق ص ��د ا�ر��ن �%�ن �
 .                                                                                          ٢٦١ص  ، ا��ر( ا�%��ق ٢)(
 . ٦٨ص ، W ���د ا�&واري ،  �ر( %��ق  ��د )٣(
 . ٦٨ص ، %��ق ا�ر( ا�� )٤(
 ا�����دة ��ما1��ن ا�/�.���  )١٠١(، وا����دة ١٩٥٨ا�����ر �)��م  ���1��ن ا�/�.�� ��ف  )١٥(ا���دة  : ا�ظر ٥)(

�١٩٨٢
��ون ا����ر �)�م . 
���ون  ، ٥١ص ، ا�د�ن ���ر ، �ر( %��ق 	�حو ����7 را�بو���د %2ط�ن   ٦)(
�� ، ا����Uت ا���د ط2)���

 .١٣٨ص  ١٩٩٨،  ��راA%-�د،  فا��)�ر، ���7ة  د�دةا� أ�)�دةي �� را�دو�� ا���



٨٠  ا�
	� ا����� 

 إرادة�-�ون  أن�دى �ر�-�&� ، أي ��)��4  ا�
	د��وا�ر ��&�  أنا��� �ب  �ا�را�م ا�)�د�

 Y���� ن�2�&� �%��ر�ب  ��( ا�)2م �� ��ر�  .)١(ا���� .د ا�&ت 'ر�-�ب ا�

���ون 
��ء ا�&
�ر ا��7�روع  �2/)�لا'-�/��ء �����ظ&ر ا����دي  إ��4و�ذھب �)�ض ��D

�1�;و��ث دوا�); وذ�ك  أ���.;دون ا�Uوص ��  � ���)ب ا��/ر.	� ����� ا�ر���� ا�%��%�

  .)  ٢(و��ن ا�را�م ا�)�د�� 

���ون �
�راح ا���ض 7��ذھب �)��4و���� ، (  إ���دى ���2&�� �������د ا��	
�وا�ر ا���وب ��و

 4����م إرادة��)����ل إ������  ا�1)��� ا�
ر	�ر��� ����� ا��-و���ا���د�����Y  �ا���ر���ل ���5�� )��� ،

�ب  �ن .�ل ، �*�ً  أ�)����د �	
�د ���وا�ر ��دى � أن�ن �وا�ر ھ�ذا ا�	
�ل ا�ر���� ا���

ا�7روع ��  أوو��� ا�-%ب ا���ص �)�� ا��&�ز ا�/ر	�  ، ا���ص ا����5ل �� ��� ا�-%ب

�ر ��د ا�)��	��د ا��(� ����داء ، وھ����ا'������  ا%�%1���ن ا�
ر	��ز ������2�����لاو �ا���ر����1 

  .)٣()ا��� �-ون ذات ھدف %��%�  أوا�%��%�� 

��م �-/�'  ��T; ھ-ذا �د� �����ر���� ا�
ر	���  �وود .	�د  �����ل  �ا���ر��

�ب ���  أن���ل ا�ر����دى �����د ����م (�و����� ا�)���د ا��	
�ب ا������ص ) ���د ����  أو.	���

���ون ا��دو�� ��ن ��رى  إنا�-%ب ، �� ��ن  .	د��	� ���5ل �� 
ھ��ك �ن ��ن �
&�ء ا�

��ل�ا1ا����� ا�)�م ، وھو ار�-�ب  
	د�اوود  �ا���ر� ا�
ر	��ا�; �-/� �
��م ر��� ( 

 أنوا�%2م �� ا���ر ا�)�م �������/� �2
��ون ا�دو�� ، و' �7��رط  ا1�ن�&دد  ��T&��( ا�)2م 

  .)٤(.	د ���� ��ص  أوا�)�م ��� ��	�  �ا�����ود ���ب ھذا ا�
	د 

�د � ' ;��T� ������ ا����ص وأرى ����ظر ��طورة ھذه ا�ر����د ا�	
�ن ��و�ر ا��

�4 �2�&� �ن �)ل ا�
ر	�� وا�ظ&ور �2�&� ��ظ&ر ا�����ك ��2ك ا1�وال ا��%�ووھو ھدف 

  .��	ري ا�)2م واAرادة  إ�4إ*��� 

 ً   .ا�ر�ن ا�دو�� ـ  	��	�

ر����  إن ���ن  �ا���ر�� ا�
ر	���ا�ر-ن ا�دو�� �� ��ھ�و ا��ذي ����ز ھ�ذه ا�ر��

 ����� ا�دا�2���را�م ا�وط����ن ا��� ����� ، وD�رھ��/� ا�دو����ف ���	�	�� ���&2(�ر-ن �و���وا�ر ا���

���ون  ����;�ق  أور�-ب ا��داء �42 �	��2 أ إذا �ا���ر��دو�� �� ر��� ا�
ر	�� ا
ا�
                                                 

�را�م ا�دو���� ،ا ���د ��د  ١)(�� ، ا��Uد ا���درا ���)م ��% ��������ون ا��دو�� ا�
�� ا�� � )��)  د-��وراه أطرو�
 �(�� . ٣٣٤، ص ٢٠٠٧،  ��راA%-�د��زة �ن .�ل -2�� ا��
وق ، 

 . ٢٨٥، ص ١٩٩٧، ا�
��ون ا�دو�� ا�)�م، دار ا��&*� ا�)ر��� ، ا�
�ھرة ،  إ�راھ�م� 2�  )٢(
 ٢٦٤ر��ن �%�ن ��م ،  �ر( %��ق ، ص �د ا�� ٣)(
 .١١٣٨ص ، �ر( %��ق ، ) م .��ون ا�%�(  ا1�ما�)��� �� .��ون  ما�1-�ت ا��U��� ، )���د ط2 ٤)(



٨١  ا�
	� ا����� 

��  أوا��	��2  عووده �ن �و نھذا ا�ر-، و�%��د ا����� �دو�� ا&�2� )�
� ���وق ا��
ا��

�داء ���دو��  أوا'�������ون ا���
�� ا����وق ،  )١(����&��
�� ا�����دو�� ����������ون ا���
��م ا����ث �&����

  . )٢(وا��	��Z ا�دو��� 

� �ا���ر�و�2�; ��ن ر��� ا�
ر	�� 

ً �)د ر��� دو��� ،-ون ا��ر-ن ا��دو�� ��� � 

���  ���&� وھو ا�ر-ن ا�و��د ا����ز �2ر��� ا�دو��� �ن ا�را�م ا�)�د��� ا���	�وص �2�&�

  . )٣(�ن �)��ر �2ر-ن ا�دو��  أ-5را�/
; ا�دو�� .د ا���د  إن-�� ا�
وا��ن ا�وط��� ، 

�طور و�رو�� ����ز  ا�ذي ا��ر��ه وا���د��ه ��� ��	ف �; �ن �ورد ا��)��ر وھ��

�&و �)��ر ��رن و��ن  ،و���5ل ھذا ا��)��ر �� ا��	��2 ا�دو��� ، ا�)�م�&� ا�
��ون ا�دو�� 

�( ا��دو�� ، و����م ا�*�رورة ��
رار ا����وھ�و �)���ر  أ'��;  ا�1�ذ��7; ��
�ق ا�ن وا%

�ن ا�ر��� ا�دو��� وا�ر��� ا�وط��� ، و��ن ھ�ذا ���	Z2 ا�دو��� وذ�ك ��2/ر.� ��ا��%�س 

ر ا��7روع ا��-ون �&� ا��%�س ����	��2 �ن ا�%2وك 7TD -�ن �ن إذا���ر��� �)د دو��� 

�م �-ن ��ن 7��ن ذ��ك  إذا، ����� �-ون دا�2�� ، ا�دو��ا����� ا�دو��� ا��� ����&� ا�
��ون 

�(  ;�س ��	�2ــــا�%2وك ا��%���� و��دم ا��%��س دو��� ��رص ا��&����� 4�ا��دو�� �2

 �&�)٤(.  

�� ا�دو����  إذاو�42 �� �
دم �����ل ا������� ا�����2 ��س -���ن -���ت ا��	�� ��ا��

�ن  ا�)ظ�4 ا�2D1�� أوا����( ا�دو�� �� ��و�� �;��ذ�ك  وا1��ر�-�ون  �[�&�� أ��7	-

�و���  وإذا�	��2 دو��� ���� ، � ��� أو��م ���س ھ�ذا ا�-���ن ���� ;������D ��&�� ��/��� ;

�� �ا��	��2 ا�د�رة ���� إنو	ف ا��	��2 ا�دو��� ا�)��� ، و�)�4 ھذا �������ا����  �ا�

�-��ن ا����(  ا1%�%��ا�دو�� ���5ل �� ا��/�ظ �42 ا�ر-��ز ا�����  ا�
��ون�%�^ �2�&� 

  . )٥(�&ذه ا�ر-��ز  ا��)ززة���د���م  أوا�دو�� ، 

                                                 
�دو  )١(����� ا������ون ا��
��دئ ا���د�ن ، �����س ا���ق 7��رف �و����� ، ،  ٢، ط�� ، ا7��� ا�)ر�����ھدار ا��&*�
،  ةرا�

 . ١٥٩، ص ١٩٩٩
(2 ) J. Browlie, Principles of public international law, Oxford University press, 
2003.p.334. 
G. Strake , An introduction to international law,Londom,1997,p.137 

�د ا�����د ،   ٣)(�� �������ون ا��دو�� ا�)��م ، أ	�ول���د %
�� ،  ، ٢ط ا��(���-�ددار ا��ط�و���ت ا�%Aرا��  ،
 ٤٠، ص ١٩٨٩

 . ٣٣٤��د ا���U ، ا�را�م ا�دو��� ،�ر( %��ق ، ص  م��د ا���)���د  ٤)(
)(٥ � ���� ا��ظر��� ا�)��� ������ ، درا%����ون ا��دو�� ا�
�� ، ا��Uد ا��2ر���� ا�دو���� ، دار ���د ���د ا����)م ��

 �(�� ١٣٥، ص ٢٠٠٨،  اA%-�در��،  د�دةا�ا�



٨٢  ا�
	� ا����� 

�ن  �ا���ر�ا�
ر	��  �ر���ذا �)د � ;��ر  أ����لر��� دو��� ��� �
وم ��D ف�ا�)�

�������� ا������ وا����25�� ا�دو��� ا�د�رة  ����	��2ا��7روع ، وا�ذي �ن ��7; ا��%�س 

�� أي �-�ن ' ��*( �و'�� دو��  أوا����ر  ض�� �ر �ا���ر��ن و%��� ا����� أ�� 

�ن 7���;  ;أ����%�س ��ق ا����( ا�دو�� �� ا��/�ظ �T�  42ي�� ، � ;�����/�  أنو%*�

�D 42 ا�%2وك�ر �7ا� ������ل ا������� ا��� ��روع و	ف ا�ر��� ا�دو��� ����	���2 ھ

  . )١(ا�دو��� 

  ا�	���ا��رع 

  ا�دو�� ا�������� ا����ون  �ا���ر�9روط  �ر�م ا��ر��� 

��ا�ر����  �و	�ف�-��  أو�ر��� ،�ا�
ر	��� ا� أ���لل ��-� �)د ا�)�ل �ن .�&�T� 

�وا�ر �&�� ا�)د��د ��ن  أنا��دو�� ، ' ��د ا����� � .ر	�� ��ر�� �� *وء ا�
��ون ر����

   ـ: أھ�&�ا�7روط وا��� 

��ز ، أو��ل �ن ���ل ا�)��ف  �Tي ا�
��مـ ١�ر  وأ ا'���D ر� ع�7�روأي ���ل %���2 آ�

��ن ��رق ���ون  أن،و' ����ل�-���ل  أ����2� ���&�ف �و��� أوا�)���، و� �ص�_7��و� أن�وي %�ن -

��ل����ا�) أ���%�ف ��رد  أو��� ���4 ا�����&م ، �2�2� ������ ا����ن �ر���د ���ذه  أن���ب ھ��ر�-

%/��� *د %/��� ا�رى ،  � �نو'�� أي دو� ��رج�� �-�ن  أوا����ر  أ������  �لا1��

أي ��وع  أووا��رو�(  وا��&د�دو��م ذ�ك ا�)�ل ��%��دام ا�%�ح  �ن ط��رة *د %/��� ، أو

  . )٢(ا�Uش  أ�واع�ن 

�ر .��و���� أوا�)��ف  أ����ل�-�ون  أنـ ٢�D ز�� أ����ل��و -���ت  إ�&��، وھ�ذا �)���  ا'��

�ف ����و أوا�)��
�رره ا��
� �����ز �������ن ا'�����ك  ا���-ل �2��ذ ' �7��دو�� ، ��د����لا1�ا��� 

�ن  إن���/�ذھ� .را	�� ، -���  نوا�
����� و' رر��� .ر	�� �����T� أوا�)��ف  أ����ل �

�ن .����ز ���ا'�������د��ع ا�7�����ً � �رل ا���د .ر	���/س ' �)��ن ا���  ً����د �ر�-����  و' �)�ر���

  .)٣( �ا���ر�ا�
ر	�� 

                                                 
��� ، ١٣٧دو�� ا����� ، �ر( %��ق ، ص ���د ��د ا���)م ��د ا���U ، ا�
��ون ا�  ١)(�، ا��ن ��د ا�)ز�ز %

 . ٢١٤ص ، �ر( %��ق 
 .٤٥١ص  ، �ر ، �ر( %��ق/د ا����د ا�وا�د ��،  ٢٤٠ص  �د ا����د ، �ر( %��ق ،���د %��� �  ٢)(
�ن...���� ا�%�وا�ل ا�	�و����� ��	�ر ا��د�ن ، ا��ط��ف ا�%�/ن . إ�راھ�م ٣)(�  ��2�� ا�دو���ا�ا��%��/�د ؟ ، �%��%� 
 . ٢٤١ص  ،�ر( %��ق ��د ا���)م ���د داود ،  ،٢٢١ص  ،١٧٦، ا�)دد٢٠٠٩،



٨٣  ا�
	� ا����� 

�ث '  �دو� أ���� �-�ن �
( ��رج و'��  أو�ر�-ب ا�/)ل �� ا���ر ا�)�م  أنـ �ب ٣�� ،

���دة ��د %��ف  1ي�و��� ����; ، ا�/�.���ت �2��	� ����ذا ����طق ، وھ��ك ا����2� ���� �������دو���1 

��م ���ر �)���  م١٩٥٨ا������ا������ ) ١٥(دة ���� ا�
ر	���ر ر����ك '������ ، وذ��&���� �ا���ر�

ا����  ا�1)��ل���
ر	�� �42 ھذا ا���و ھ� ر��� ��ر�� ، و�2�; ���ن ،  )١(ر��� دو��� 

�� ������ .ر	��ون ر���-� ' ������دة ا�دو��%� )��*�� �����ه ا����� ا�����ب ���� ر�ر�-��ث ، )٢(����

 �&����%���� ا���ظ����  �ا���ر���4 ا�) IMO(ا�دو���2� Z2���طو ا��%�%��� ����� .رارھ��/ن ��%)٢٢( 

�ر  ((:  ��T;ا�%طو ا��Z2% �42 ا�%/ن ) IMO(، و�)رف ا���ظ�� �٢٠٠١ ��%�D ل��أي 

أي �&د��د  أوا�%�2ب  أ����لأي ��ل ��ن  أوا�)�ف وا�%2ب وا'���ز  أ���ل�7روع �ن 

��ن  أو أ7���ص أو*�د %�/���  ا�
ر	�� �-ون �و&�ً  أ���لر �����%2ب � 4���ت �2-2���

  . )٣( ))ا�دول  إ�دى�
�رف *�ن و'�� �دود �2ك ا�%/��� و

��� ، أي  �ا���ر��ا�
ر	���  أ����ل�ر�-�ب  أنـ ��7رط ٤	��2 �7��ق �	�
�ون  أن���-�


	د ��
�ق ا�-%ب ا���دي وا��/( ا���ص ، أي ���� ا�%2ب وا��&ب ، وا�4 ھذا ذھب �دد �

  .)٤(D�ر .2�ل �ن �
&�ء ا�
��ون 

�ن) ١٠١(ذ��ك ا����دة  إ�4و-�� ذھ�ت � ��ما1 �ا�/�.�� ����ون ا���
ر �)��م �ا�����دة �

�� م ١٩٨٢����ء ��&�� ������ل ((: ، وا�����ف  أ������ز أوا�)�����  ا'�����ر ا�
��و�����D2ب  أو���ا�%

�د  ))��	��  D1راض...	
��D1راض، و��  ����ا���	�� ھ�� ا��-�%�ب ا���د�

�ن  ا�����

  . )٥(ا���ز  أو%2ب  أو��ف  ���لأراء �� �
وم �; ا�
را	�� �ن 

�ر  أ���لا�
ر	�� �� �
( �� ا���ر ا�)�م �ن  ��ل�أ' �)��ر �ن  مو�ن 5�D ا�)�ف

��&دا��ً ��رو�� ا%��� ،  ا��7���(� ����%��% �����D ق���
��������  وأ����Uا� ����ر ���� ا��ظ�&�ت و���-

 Z*ت ذات ط��( %��%� وا�دا ��ذ-ورة �٦(ا�( .  

                                                 
 . ٢٤١���د %��� ��د ا����د ،  �ر( %��ق ، ص   )١(
)(٢  �����ون ا��دو�� ا� ��د ا��)ز ��د ا�U/�ر �م ، ا'��ھ��ت ا��د�5
�� ا���ر���� ، ر ، دار ا��&*�� ا�)�د��د ���2

 ، �ر( %��ق ، دة�دا� أ�)�دة��  يا���ر���د ط2)ت ا��U��� ، ا�
��ون ا�دو��  ، ٣١٤، ص ٢٠٠٦ا�
�ھرة ، 
�� �2درا%��ت وا��7�ر  وا1�نا�
��و�� ����2ر  ا���ظ�م%2�م �داد ،  ، ١٨٤ص �(��ا�
و�� ا�)ر��� ، ا��ؤ%%�� ا�

 .٢٥٨، ص ١٩٩٤وا��وز�( ، ��روت ، 
  :��ر�ت �و.)&� �42 ا') imo(ا�دو���  �ا���ر�ا���ظ��  )٣(

http://www.imo.org/facilition /main frame .asp/go pes -id =36 htmil 
�ح ا�د�ن �  ٤)(	� �����ون ا�����ا�����دة  ��ما1 .���ا�/� أ�-��م 1ھ�م�ر ، ا�
��ون ا��دو�� ���2��ر ، درا%
��م  ر�(�

  . ٢٣٥، ص ٢٠٠٠، ا�
�ھرة ، دار ا��&*� ا�)ر��� م ١٩٨٢
 . �٣٥٦%�ن ��/� ��ر ، �ر( %��ق ،  ص   ٥)(
 .٣٤٦%��ق ، ص  �ر( �%�ن ��/� ��ر ، ، ١٠١ا�&واري ، �ر( %��ق ، ص  W ���د ��د )٦(



٨٤  ا�
	� ا����� 

��رط  ٥��دى �2� أنـ �7��رى �)���/��� ا��% 4��2� ����/��� �)�د���ن %�� ����ب ا�ر����� ، �ر�-�&

*د ( �
( ا�ر���  أن ١٩٥٨ا����ر �)�م  1�����ن ا�/�.�� ��ف ) ١٥(ا�7رطت ا���دة 

.�م �7ص  إذاو�42 ھذا )  أ�وال أو أ��7ص أوط��رة  أود %/��� *(  أو) %/��� ا�رى 

� ا��� ��)د ����/� �
��ون ا�دو ���وإ %2ب ���; ' �)د .ر	���ً  أو�
�ل �7ص دا�ل ا�%/��� 

ر��� .ر	�� ���،و�-�  �2�&� ��ا�%/��ر�(  )
�د  أن�� �ب ر* ����ر�-�; %�/��� .ر	

  .)١(ار�-�ب ا�ر���  أداة)د %/��� ا�
ر	�� ھ�� �%/��� ا�رى 

���  ا�	��� ثا�

  �� �ر��� ا��ر��� ا���ر��ا(4 ��ص ا�����8 

��ل �7�������� صا'��	�*
�راءات : ا���ق  إ��
��ش وا������ وا��/��
����ضا���
 وا�

���� ا�
��ون ا�دو�� أ�ط��4)
و�� ، ��ث � وا��طقوا����-�� � ا'��	��صا���ق ���  ا�

 ��ا����دة  إ��4وذ��ك ا%����دا  ،ا�
*��� �2دو�� ا��� �*�ط �ر�-�� ر��� ا�
ر	��� ا���ر�

�ن ) ١٠٧(ا����دة  وأ��طت،  م�١٩٨٢
��ون ا����ر �)�م  ا����دة ا1�م�ن ا�/�.�� ) ١٠٥(�

 ���
���2ط� ا���% ����س ا'�/�.��/� ����/ن ا��ر����ق �%2��
��ش وا������ض وا��/��
���رات  أووا��ا�ط

�ن ا��	��ص ا�دو���  أ��ا��-و��� ، � ��&� ����طت %�/�&� ا����-�� و�و.�( ا�)
و�* ��ا��

���ون، و�ط��ق  �ا���ر��ر�-�� ر��� ا�
ر	�� 
ا��دا��2 �2دو��� ا�*���ط� ��( �را���ة  ا�

  . ا�
��ون ا�دو��  أ�-�م

���ت�*�
�دم و���
� ����وء ��* 4���� و�2���ث ��&��� ا����� ا�)2����Tذا  أن �ار�����ول ھ����

راءات ا������ �� �ر��2 ا���
�ق��;  لا1وا����ث ��ط�2�ن ، ��	ص a�  ا'��دا�� ،

����ب  أ������ا��ط2��; ا�5�2(�� ����دار ا�)
و���� وإ	��� ا����-���� �ر�2�� ��������راءات ا��a�  ،

  : ا<��و�42 ا���و 

  ا�ولا��ط"ب 

  ا(� دا��  ر�"� ا� ���قا������� �� � ا�Aراءات

Aن ا�ر��2 ا1و�4 �راءاتوھ� ا��ق  ا������ ا���	� ���
�ض �
وا��/���ش وا���

راءات
وم -ل دو�� �ن ا�دول �&ذه �، و ا�b...وا��و.�ف Aا  ، �� وإذاو�ق .وا���&�� ا�دا�2�

�دل �2�4 ���ر%�� ا�%�/���  أو-�����  أد��-��ت ھ��ك � ����ل7��&� .و���1  ، ����; ا�
ر	���

                                                 
 . ٢٤١ق ، ص �ر( %�����د %��� ��د ا����د ،  )١(



٨٥  ا�
	� ا����� 

زھ��ب � ���ض و��ق  ا�دو���ا��د ��وا�c  إ��4 �وا.���دھ
�ت �)�2��� ا���. ���راءاتا�� إ

�� ا�����ه  إن را'������  ا�1ذ����-�� ا�
را	�� ، �(  ، ��&�داً  ة��دد� )�
� �����2.Aا��� 

��ط
�  أ�;��  أوا����ر  أ������ �
( ��  أ���
ط ،  �� ا'��	�ص �2دو�� ��*( �و'��&�

راءاترج و'�� أي دو�� ���*( ا�رى ��a�  ن��ا�/ر �� �����ا<���نا�  ��و-��T� )١ (  

  ا��رع ا�ول

  �8ط ����� ا��ر��� إ�راءات


ر ا�)�رف ا��دو�� ���ذ ��2�4  أ.�دم�
د ا%� ��ر����  إنا�)	�ور وا'�/�.���ت ا�دو��

�ؤو��� دو���� ، �ا���ر�ا�
ر	�� %� ��وذ��ك  ر��� دو���� ، و��ن 5�م ��ر��ب �2�4 �ر�-��&

%2�م وا'�ن ، �دواً  ا�
ر	�ن������ر �  ���  . )٢(�&دد �ر�� ا��

ا�%�/ن .�د �-�ون %�/��� .ر	��� ،  ىإ��د إن���رر ا�7�ك ���  �ب�أ%��� ودت  �[ذا

�T ��وز �-ل %/��� �ر�ط��رة �-و���� ز���رة ا�%�/��� ا��7�-وك ��&�� ، و' ��-�ن  أو�; �

��لأاء �2�&� ، 'ن ر�%/ن ا�
ر	�� ا'����ء و��  ، �&���%��ن � ���/��رد ا�%� ���ا�
ر	

�ط ��ن ���ث ،  )٣(ا�
را	�� و���-��&م  �42و�-ل ا�دول ا��ق �� ا�
�ض 
وا��ر�د ھ�� �

���و�� �
��ص ا���(  )٤(ا'��	�*�� ���&�-� ، ����� دو���ر�� ������ ھ��� ا�
ر	��� ان ر����2� ،

�ب ا�/�.���ط&� ، و��و��ت �*���. ����� ا����� ا�دو��� �����-م ا�وط�����ص ا�����م '��	��� ا'���

��  (( ١٩٨٢ا����دة �
��ون ا����ر ، �%�� ��� و�&�
��وز �2دول وا�%/ن وا�ط��رات ��

 ����ا�
را	�� وإ�
�ء ا�
�ض �2�&م و�
د��&م �2���-م ا�وط��� �7رط ان ���م ا�*��ط ��� ا�

 �����ر�م ا�
ر	��� Z������و�� �%��ص .��ود ���4 و����� ا��*A�� ر�����دة ( ا������دة  ٣ا��� ٣وا��

  ))'�/�.�� أ��ه �ن ا) �-رر 

��دة ��ت ا����ذا �	��4 ھ��� ) ١٠٤(و�2��ن ا�/�.���ما1���دة ����م  ا�������ر �)����ون ا����
�

2�4 ا��رDم ��ن  أو���/ظ ا�%/���  أن�وز  ((:  �ء ��&�، �
د م ١٩٨٢� �&���%�ا�ط��رة �

ا�ط���رة  أول ا�%/��� �� ا��� ��ط��رة .ر	�� ، و��دد .��ون ا�دو� أو%/���  أ	��ت إ�&�

��%�
دا�&� �&�  أوا'��/�ظ ��%��&�  أ�ر&� �(( .  

                                                 
 . ١١٠�ر( %��ق ، ص  W ���د ا�&واري ،  ��د  )١(
 . ٣٦�ر( %��ق ، ص  ،وا�ن ا����� ا�)ر���  ���ر��اW .��د ، ا�
ر	��  �د�&ت � )٢(
 .٤٥٨�ر( %��ق ، ص  ،��د ا�وا�د ���د ا�/�ر  )٣(
 . ٣٦�ر( %��ق ، ص  ، وا�ن ا����� ا�)ر��� ���ر��اا�
ر	��  W .��د ، �&ت ��د )٤(



٨٦  ا�
	� ا����� 

���ون ا�����ر �)��م  �ما1 ا�/�.���ن ) ١٠٥( ا���دة-�� و�	ت 
، م ١٩٨٢ا�����دة �

��  (( : �42 ا�;� ���وز �-�ل دو�������� أي '���رج و آ��ر��� أي �-��ن  أوا�����ر ،  أ��

���/���  أن� ، دو����ط أي %���� ،  أو�*����رة .ر	��� أوط��/���  أ����� أو%��ذترة ط��ق  أ���طر�

�ن  �ا�
را	���ت %�طرة  وا.)�ا�
ر	�� و-��ت � ��7���صا1، وان �
�ض �42 �ن ��& 

�ت ���*��ط  ا�دو���و�*�ط �� ��&� �ن ا����2-�ت ، و����-م ��. ���رر  أنا��
�رض �/� ���

  . ))�ن ا���	ر��ن ��%ن ���  ا�U�ر�ن �
و��ت ، �( �را��ة �
وق 

 4���دل �2��ذا ���د  إنوھ��دو�� .����ون ا��
�د ا���ـأ.وا��� �زتـــــ��ل دو��-�
��ن ���ـ� ��وم ـــ

�)١(�*�ط % ، �����  �ا���ر��/ن ا�
ر	�������رج  أوا�����ر ،  أ�� )�
�� أي �-��ن آ��ر ��

�رو��د��د ،  )٢(دو��;  أ�� �و'�Aتاءاا ��ذ �7��� ��.��و�&�� ا��دا��2  �&� و��قTا��ز��� ا��

�� ����ر%�� ا'��	��ص ا�)�رض �ن �
و��ت ، وھذا �)�� وان �
رر �� �/���-� ��� ���

  . )٣( �ا���ر�ر��� ا�
ر	�� 

���وإ،  �ا���ر����ث ' �ود %2ط� ���	� �*�ط ر��� ا�
ر	�� �  ��ا���ق �-��

�وم �* أن� ���%�� دو�� مأ%واء -��ت دو�� %��2��  ��مدول ا�)
�ط ر���� ا�
ر	��� ، ــ�ـ�

�� ،  )٤(��ن ���� دو���� -ـــ� *د �و& �ا���ر��� ـــر��� ا�
ر	 إن 4إ�و�)ود ذ�ك �-

��م ��2�� ا�*�ط �� *وء 7روط و*وا�ط �)��� ورد ا��ص �2�&� �� ا�/�.��  أنو�ب 

�;  1���لا�( . �وا�/�.�م ،  �١٩٨٢
��ون ا����ر �)�م  ا����دة �ما1D�ر ا��7رو�� ا��و

�  ـ:م ، و��&� ٢٠٠٥م �)� �ا���ر��� ا����� *د %

��ض  أو�)�2�� ا�*�ط  ما�
��ـ �ب �دم ١
�ت ھ���ك  إذا إ'ا���-��7��&� .و���  أو-�����  أد�

�� ���طق ��رج  أوا����ر  ���أ���  �ا���ر�ا�
ر	��  1���ل���ر%� ا�%/���  �4دل �2

  . )٥(و'�� أي دو�� 

                                                 
ن ا�را�م و�ر�-��&� و�( ا'%�د''ت ا��� ���رر �ث ��ا�*�ط ا�
*��� �ن ا� �T�ور�� �
وم �; : ا�*�ط  ١)(

��  ا1رد���ا����-���ت ا�زا����  أ	�ول�2��ل ا����ر ،  ���دوحا���
�ق �� ا�د�وى ، ا�ظ�ر ��-� ،���
7�2�ر  �ا�5�
 . ٢٦٣، ص ١٩٩٨،  ا1ردنوا��وز�( ، 

 . ٤٥٨��د ا�وا�د ���د ا�/�ر ، �ر( %��ق ، ص  ٢)(
 ٤٥٨ص  ، %��قا��ر( ا� )٣(
 . ١٢، ص ١٩٩٥،  ��راA%-�دا�د�وى ا������ ، ���7ة ا��)�رف ، إراءات���د ،  أ��ر�د��  ٤)(
�)�م  �ا���ر�D�ر ا��7رو�� ا��و&� *د %��� ا�����  �لا1���ن ا�/�.�� .�( ) �-رر  ٨( : را( ا���دة )٥(

 . �٣٦٦%�ن ��/� ��ر ، �ر( %��ق ، ص : ، وا�ظر ٢٠٠٥



٨٧  ا�
	� ا����� 

�ب ا�%�/ن ا��ر����  أو��م ا�*�ط  أنـ ٢���� �2دو��� وا���و��� ���ا�)���� ا� أوا�
�ض ��ن (

 و��Tذون��� �د��� �-و����  إ�&�����ل ھذه ا�%/ن ����ت وا*�� �دل �2�4  �ذ�ك ، وان

  . )١(�&� �ذ�ك 

 أو%�/ن �ر����  أ���ا�&�ز ا�����ص �)�2��� ا�*��ط ھ�و  إنذ�ك ����ن  ��لو�ن 

�� ا�*��ط ���  أنو�ب  ط��رات �%-ر�� �-ون �&� ا��ق ���
��م �)�2�� ا�*�ط ،�2�� )
�

�وم ������-��� ، و�2� أنا�*��ط  �)�2����� .��ت ا����ر �-� ��ق �2دو�� ا� أ����
ھ�ذا  �4

  :  )٢( م�١٩٨٢)�م  ا����دة �ما1�ن ا�/�.�� ) ١٠٥(�	ت ا���دة 
�ل ا�دو�� ط��رة ��7&� ا�
ر	�� ، أوـ ��د�� �*�ط %/��� ٣ ((���� ، ��� دون ��ررات -���

���&�، ا�ط���رة  أوا��� ���ل ا�%�/���  �ا�دو� إزاءا��� .��ت �)�2�� ا�*�ط ، %��ؤو���%� 

  . )٣()) ا�*�ط  ا�%��&� ھذ أ*رار أوأي �%��ر 

، م �١٩٨٢
��ون ا�����ر �)��م  ا����دة�م �ن ا�/�.�� ا1) ١٠٦(و�&ذا �ءت ا���دة 

�� دون ��ررات -����� �7&� ا�
ر	�ط��رة  أو��د�� �*�ط %/��� ( �42 ا�;  وا��� �	ت

���ل ا�دو����ط ، ������� ا�*��ت �)�2����. ����ل  إزاء� ا������ ����� ا����/���ا�دو�����رة  أو ا�%�ا�ط

  ).ا�*�ط  ا�%��&� ھذ أ*رار أو�%��&� ، �%ؤو��� أي �%��ر 

�د�� �ـ �� �٤-Tا��  ، ���/���� ا�%%��ن ����ب أ��ذ  �����( �دو�� وإ�&�ن �2�ك  اAذن��� ، و�

��ش ��/�� ����/���ا�دو����ط  ا�%��دا��ر ا�*��روع ����رى، وا�7��ن ا% ا�1��ـ�����ص�واب ـ� ا71

�ره ، و��Dو ����ب ��&��� �ط2��� ا����4 ا�دو���ك أن اAذن�2��4 ذ���ق �2��وراً  أو،  �وا���ف ���ن  �-2��

  . )٤(ذ�ك �( ا�طرف ا�ط��ب  أ�ر��و�4 

�د  ���ل1ا�� ا�/�.�� .�(  ا1طراف-�� و�وز �2دول * ;��ر ا��7�رو�� ا��و�D

 �����%������ ا�����م  �ا���ر���ر  أن،  �٢٠٠٥)���ن��ط���م ا1��� ا�)��� ��2��ظ��� ا���ر�� �ء�[�ط

�م ����-ن ��ن  إذا،  �)ده �2
����ً  اAذن �4)ط، '���ذ �دا�ر ا�*�ط ��ل و.ت �)�ن  ناAذ�

  . )٥( �2%/���ا�و	ول 

  
                                                 

&D�ر ا��7رو�� ا��و 1���لا�ن ا�/�.�� .�( ) �-رر ٨ (: را( ا���دة  )١(��)�م  �ا���ر��� ا����� � *د %
 .م �١٩٨٢)�م  ا����را����دة �
��ون  �ما1 �ا�/�.��ن  )١٠٧(:  وا���دةم، ٢٠٠٥

 . �٣٦٦%�ن ��/� ��ر ،  �ر( %��ق ، ص   )٢(
 . ٤٥٨�ر( %��ق ،ص  ، ��د ا�وا�د ���د ا�/�ر  )٣(
 .١١٣���د ا�&واري ، �ر( %��ق ،ص  W ��د )٤(
��  �ا��7رو��ن ا�/�.�� .�( ا�)��ل D�ر ) �-رر ٨( : را( ا���دة ٥)(����� ا����د %* ��&��م  �ا���ر��ا��و(�

 .م ٢٠٠٥



٨٨  ا�
	� ا����� 

  	���ا��رع ا�

  ا� ���ق إ�راءات

راءا���
�ق �ن  اتإراء)��ر �A%� ���� اتا��، -و�&را� ��	ر�� ��� ا��7�� إ

����&� )��*� ����ص ، ������رھ��ن  �ا�7��ر��Aدف  اءاتا��&� ����4إا����ول  �����ا�و	�
�
�2  ����

�وع �ن ا���وازن ���ن  إ.��� إ�4ا������ ا��)�	رة  ا�%��%�ا�زا�� ، ��ث �%)4  ا���ظ�م

  .)١(و*����ت ا��ر��  وا1�ن��
�ق ا�)دا��  تا����را

2�دول  �ا���ر��.وا�د ا�
��ون ا�دو�� �&�� ا���
�ق �� را�م ا�
ر	��  أ�طت�
د �

 �����/ن ا�
ر	���ط %��ت �*���. ����ا�ا����ن  ���ر��� ����ن ��&�� 4����ض �2�
���ص، وا�� ا71

  . )٢(ا�
ر	��  أ���لا���ورط�ن ��ر�-�ب 

 ����; .وا���&���ص �2�� ���� ���ل دو���ن  وأ�ظ��&��و�ط��ق -� ����راءاتا�دا�2���ق  إ�2(��

��دة ��ص ا���� ����ك ���� ورد ذ���- ، ���
�ق وا����-��������)١٠٥ ( ����ن ا�/�.���ما1���دة �� ا����

  .م �١٩٨٢
��ون ا����ر �)�م 

�ق و�� ا��
)راق أ�7ر ا��7رع ا�)را.� �� ا���ب ا�را�( �ن ا�-��ب ا����5 إ�4 ا���

�ن .���ون أ	�ول ا����-���ت ا�زا���� ر.�م ) ٨٦ـ� ٥١(ا'��دا�� ��وب ا��واد ��ن �٢٣ 

ا����ذ ��ث �طرق �� ا�/	ل ا1ول �ن ھذا ا���ب إ�4 ا�1-�م ا�)��� ���2
�ق  �١٩٧١%�� 

�ل ا��� ا�/	���ن ���ذ�ك ���دا�� و-��ل ا'����� ا�/	��راء ���دب ا�����ذ�ك ���&ود و-����ع ا�7�% �����5�

  .ا���5ث وا�4 ا��/��ش �� ا�/	ل ا�را�( 

  ا��ط"ب ا�	���

�� ا�Aراءات ا������� �� �ر�"� ����  &�و�� إ�دار ا�وا�

�د ���ل�)���� ا� أ����� �ا�
ر	���'ً �ر���ت  أ����� ' ����	�74����2 ، � إ��	� ����ا�دو��و 2

���دى إن ���ر*��ت إ���دول �و*���  ا���د ر����ھ���ا���
�ذا م����&� ، ������ت .ر	��2�(� '  ���/(�

ر��� دو �ا���ر� �ا�
ر	�، 'ن ر���  ا�)
و��ا�ر��� �ن  ا���� ا�ذي ار�-ب ھذه ���

&�� �ن  *د -��ن ���� دو��� ،و ��و&� ��ا�
ر	��ن  إن ر�������5م ���/�� ا������� ا�دو��

  . )٣(�� ا����ر  ا�����، �&دد �ر��  �7ص ��رج �ن ا�
��ون

                                                 
  .٢٦٤، �ر( %��ق ، ص  ا1رد��ا����-��ت ا�زا���  أ	ول��دوح �2�ل ��ر ،   )١(
 .��١١٣ق ، ص  ���د ا�&واري ، �ر( %W ��د  ٢)(
 . ٤٥٨، ص  %��ق  (�ر ا�/�ر ، ��د ا�وا�د ���د ٣)(



٨٩  ا�
	� ا����� 


�*��ت ا�درا%� و�����Tار� %
 ا1ول�ر��ن ����ول �� ا�/�رع  إ�4 بھذا ا��ط2م ��

�2ط� ��; ا�%�������� ا����	��-���� .������  را	�
و�� ������رع ا�5��ر وا�/���ا������ ا�
ر	�ر��� 

  . �ا���ر�

  

  ا�ولا��رع 

�� )را��� ا���ر����� �� 4�  ا��"ط� ا�

���دو��  تأ��ط����ون ا��
�د ا����-م.وا���دو ا������ ا��� ����( ا�وط����ر و�و.���� ا��ظ�ل �&�

�وا��ن �
2� ���
�ك ط���� ، وذ����� ا���ر������ ا�
ر	�*. �����ب ��
��ا�)������دول ،  ا���ذه ا���� ھ��

�ب ���و��و���ء  أ�ظ��*
�;ا���� وإراءا���ول �&���  ا��)��������ط  ا�دو��* ����ت �)�2����. ���ا��

م ا�
را	��� �-�ن .د ��م �%�2 إذاا��� ���( �&� %/ن ا�
را	�� ،  ا�دو��.وا��ن  أوا�
را	�� ، 

  . )١( إ��&�

���ون ا�����ر �)��م  ا�����دة ا1��م�ن ا�/�.��� ) ١٠٥( ة�	ت ا���د�
د 
م ،  �١٩٨٢

�رض ��ن  أنا��� .���ت �)�2��� ا�*��ط  ا�دو������-م   (( : �42 ا�;/� ���رر �
 ا�)
و���ت�

 �����  إن-���دد  أن�&��راء���Aا ا���/ن ����ن ا�%��ذ �7����رات  أوذي �����(  أوا�ط���ت ، ��ا����2-

  .))ن ��� %��ُ  ن��ا���	ر �U�را�را��ة �
وق 

�ر  ����لا1�ن ا�/�.�� .�( ) ٥( ا���دةو�	ت �D�ا��7�رو�� ا��و&�  �����د %*

�� ا���� ا�ر ا�1)��لط�رف  ��)ل -�ل دو�� ((:  أنم �42  �٢٠٠٥)�م  �ا���ر��� �ا����

�رر ، ٣و ٣(��ص �2�&� ا��واد -�٣ ، ��
و���ت  ��*�)�) �-رر5��5��٣�-رر��5�(� ���.�(�2�

  .))��� ا�ر �لا�1)ا�ط��( ا��ط�ر ��2ك  را'������  ��Tذ %�����

�('  �ا���ر��ا�
ر	���  إن و�2�; �د*��  ���� ا�دو��������ص ا���-��� ا�	��'

�� �ظ��م �2�%ت �ن ��ن ا�را�م ا���	وص � �1&�ر��� دو���  إ�&� �42 ا�رDم �ن� ��&�

��ط ��*( '��	�ص ا����-م ا�وط��� ���  وإ���ا���-�� ، * ���ت �)�2���. ��ا�دو��� ا��

  . )٢( ا�
را	��

 ����ن ا�/�.��� �
�����واد ا�%��� ا����مو����ظ��دة ا1��� ا��������ون ا����
��م �� م �١٩٨٢ر �)

�/ن��وز �%2�� ;�����  ������راا��ر�����  توا�ط�
��� ������  أوا��-و�����  ا�
را	����ء�&��
 وإ�

                                                 
 . ١١٤ص  ���د ا�&واري ، �ر( %��ق ، W د�� ١)(
 .٢٠٧ص ،٢٠٠٢، ا�
�ھرة، ا�د�دة فا ��و%روز�ط��(  ا���-�� ا������ ا�دو���، ���ود 7ر�ف �%�و��، ٢)(



٩٠  ا�
	� ا����� 

�د��&م �
��&م و����ض �2�
�4ا���� ، إ����-م ا�وط����روط إن إ' ا������ك 7�ً ھ� ��رط�& ���� ا7���(�� 

  : ���T  �� أ�رزھ�ا'�/�.�� 

  .ا����ر  أ������م ا�*�ط ��  أنـ ١

�رم ��2���  ط�)�2�� ا�*��ـ وود �ص .��و�� ��%�� ا�%/��� ا����)� �2دو�� ا��� �
وم ٢�

��  دأ����.��و�&� ا��دا��2 ، وا'���زام  *�ن �ا���ر�ا�
ر	�� *
�� ا��ذي �����ا�7�ر��� ا�

;�T�  )���ر  .)١( )��ص  إ'و' �
و��  ' 

� ا�*�ط ، و�5�ل ����-م ا�
را	�� ����%�� �2دو�� ا��� .��ت �)�2 ���	�ـ وود ���-م ٣

��ضذ�ك �� ��	�ل ��� ا�	�و��ل ، �)�د�� ���م 
�� ا�����ه  ا�	�و�����ن�2�4 ا�
را	���  ا��

��2.Aب  ��اذ��ك �%�ب ا'��
���� ا�	�و����� ، و ا��-و�� إ�4 �%2��&ما�	و����� ، ���; �

�د �-و��� �ر-ز���  إ.2��&���� �%ط %��دة ا�دو�� ��ل �� �
ره ا�
��ون ا�دو�� �ن ' �و-� ،

 ������ ا�
را	��-��� 4����درة �2��و��ل .��� ا�	��� دو��� �����-م .��و����Z ، ) ٢(و' ����ذا ��*�و�&

، و��دم .�در�&�  �ا���ر�ا�
��و��� �� ا'�/�.��ت ا�دو��� ا��� �)�4 �ر��� ا�
ر	��  ا�U5رة

  . )٣(�ل ا���2-7 �42 

�و.�( �ذ-رة �/��ھم إ�4  ��أوردول  نوا�)د�د � ا1�ر�-�� ا����دة��� د�( ا�و'��ت 

 ��7���( دو�� ���د  ن-���(� ����وات ���-��� ھ�ؤ'ء ا�
را	
��ض �2��&م %�واء ��ن .��ل ا�
ا�

  . )٤(�� ا���ط
�  ا��وودةا�
وات ا�دو���  مأ	و����� �ا


وم �)�2�� *�ط %/ن ا�
را� أنـ ٤ ���/ن �ر��% ��� أوا�%�/ن  أوط���رات �%�-ر�� ،  أو	

��  أ�&��ا��� ���ل ����ت وا*�� �دل �2�4  ا�ط��رات���و�2�4 ھ�ذا ،  )٥(�-و����  �د�

���ون ا�����ر �)��م  ا�����دة �ما1�ن ا�/�.�� ) ١٠٧(�	ت ا���دة 
��ء �١٩٨٢�د 
�� م ، ��

ا�ط��رات  أوا��ر���  %/ن�ا إ'���ذ ��2�� ا�*�ط �%�ب ا�
را	��  أن' �وز  ((: �	&� 

  .))&� �ذ�ك ــــ� و�Tذونو��� ــ�� �د�� �- &�ـــأ�ا��� ���ل ����ت وا*�� �دل �42 

�و� ����ق ����دة و���� ا����� ) ١٠٧(�ء ���ن ا�/�.���ما1���دة ����م  ا�������ر �)����ون ا����
�

�� ا��د��ع ا�7�ر�� ��ن . م١٩٨٢��� ��� �����ن �2%/ن ا���ر��� ا���	�� ا��	�دي �2
را	

                                                 
 . �٣٧٣%ن ��/� ��ر ،  �ر( %��ق ، ص  )١(
 . ٩٠%��ق ، ص  (�ر ���د ا��د �زا�2; ،%/��ن  )٢(
 . �٣٧٢%�ن ��/� ��ر ، �ر( %��ق ، ص  )٣(
 . �٣٧٢%�ن ��/� ��ر ، �ر( %��ق ، ص   ٤)(
 . ٤٦٠ص  ا�وا�د ���د ا�/�ر ، �ر( %��ق ، ��د  )٥(



٩١  ا�
	� ا����� 

/����� س ،ا���4  أ��2� ����� ا�����ظ���ر ،أ�&���ن ا�����  ����/ن ا��ر�����ص ا�%��ن ا��	��و ��&�

  . ) ١( ا�)%-ر��وا�ط��رات 

�ن ��لو����  Z����ق ��*�% ������ون  إن��
����ا����دو�� ا���4 ا���دول  أ�ط��ل ا���ق �-�ا��

 ���وز ا��)�رض �2�دول ا��ا�
�ض �42 ا�
را	�� ، و���-��&م ����-�&� ا���	�� ، و' �

�%��&� ،ا�
ر	�ن  إ��&������ � �-� أن �� ' �وز �%2�/ن ا���� �)ر*�ت �2
ر	��� ا���ر�

��ق  أوا��
����  �T���ل�
وم % ��� أنھو��� ، ����%�ؤو��� -�%� ����� و' �وؤذ-ر�	�7 ��

  . )٢(��ت �2دو�� �	�2 

 إط��رھ��ك �داءات ��)ض ا��ؤ%%�ت ا�دو��� وا�وط��� �ط��ب �و*(  ان ���� �د

��� ل �	�وص .��و��.��و�� �ن ����	���  4��� ا�
را	��� ، و��رض �
و���ت �2�-����

 ������� ا�
ر	��ر�� ������ر�-�����ء،  �ا���ر�����  وإ�7���-������	��� ������ ا�
را	���-�����  ،

����  أ�دتوا%���� ��2ك ا��داءات *. �����ون ا�����ر ا%��)دادھ� ��2ظ�ر �
ا���-�� ا�دو��� �

  . )٣( �ا���ر�ا�
ر	�� 

��  أو ���� �وظ�/��&���.���2� �����راءا 4ا�ر.����Aتا �����4  ا�
��و������ض �2��
2� )������ ����ا��

  . )٤(ا��-م �2�&م دا�ل ا�دول  إ	دارا�
را	�� ، ��4 
  

  ا�	���ا��رع 

  ,�و�� �ر��� ا��ر��� ا���ر�� 


رر �� �/رض �ن  أنا��� .��ت �)�2�� ا�*�ط  ا�دو������-م  إن ذ-ره���� %�ق �


��و�&� ا����� ا�دا��2 ، ا�)
و��ت� �
�وف ��/�� و�% ����ر���� ا�
ر	��� و���� ��وت �
و�

�� -ل دو�� ، ���د�د  �'���ف ا�
وا��ن ا�دا�2� ، �ظراً  أ�رى �دو� إ�4ا���ر�� �ن دو�� 

 �����4 ا�
را	�2� )���� �و.��� ا����دار ا�)
و��
�راءاتاو��A ���ذ �7���� ����/نن Tا�����م �ا ا�%�� ����

� ����ط ر���� ا�
ر	��� ، وھ�ذا �*� ��)ط�� *�ط&� ، ��روك �2���-م ا�وط��� �2دول ا��

                                                 
 .٤٥٨%��ق ، ص ا��ر( ا�  )١(
 ٤٥٨ص  %��ق ،ا��ر( ا�  ٢)(
)٣(  ��( و-���� ٩١ص  ( %���ق ،%/��ن ���د ا���د �زا�2�� ، �ر��ء، ورا��Aا ���را ،��-��� ا�دو���  ا1رد����

  : ��2ظر �� .*��� ا�
ر	�� ، ا��و.( �42 ا'��ر �ت  �%�)دة�
��ون ا����ر 
http://.petra.gov.jo/aspa? Lng=2003 html.2009.  

���ق ، ص ا��2 ،  �ر�ز%/��ن ���د ا��د  ٤)(% )�٩١  ���( و-����ء، ورا��Aا ���را ،��-��� ا�دو���  ا1رد����
  .� ا��و.( �42 ا��ت �ا���ر �ا�
ر	���2ظر �� .*���  �%�)دة�
��ون ا����ر 

Hattp://www. Petra.gov.jo/aspa? Lng=2003.html2009 



٩٢  ا�
	� ا����� 


را	�� �ط��ق .��و�&� ا����� �7ا� ، ا��� *�طتا��ق �2دو�� T، و.د ��	را
�ت  ن ا�	�

���ون ا�����ر �)��م  ����دة�ا ا1��م��ن ا�/�.��� ) ١٠٥(ا���دة 
�١٩٨٢ � ��2�4 ذ��ك �
و�& :)) 

  . ))رض �ن �
و��ت �
رر �� �/ أن� ا��� .��ت �)�2�� ا�*�ط ����-م ا�دو�

�ل ا�وط����-م ��2��� ا�7�ر��� أ*�/4دو�� .د ا�
��ون ا� إنوھذا �)�� (��ل � ��� 

�وم ھ�ذه ا�����-م ��دور ا�����-م ا�دو���� ، وذ��ك 'ن  ا�)
و��ت
�ن ا��	�	&� ، و��د�ذ �

  . )١(ا�ذي �ر�-ز �2�; 7ر��� ھذه ا����-م  ا1%�سا�
��ون ا�دو�� ھو 

�د �/�و��ت ��� و�ن ��ث ا�)
 أ��
�� ا�)ر����  تا��7�ر�)����ت ����� إ'�
�ر��� وا�ا�

 �ا���ر�� أوا��ر�� ��&��  ���� �*د و%��ل ا��
ل �	/ ��7رو��اD�ر  ا1���ل.�ت �� إ�&�

� �، و�-�&� ا���ر�&� �	�/ ���2/�ا�و�� ��ت �-��/�ت  أو����  ���� ا�������را�م ا��ن ا��

ً  اً �7-ل �طر ���� )٢(.  

و�� �وا%�ط� ا��دا����� ��ظ�م �)ض ا��%��ل ا��� ��ص ا�
��ون  إنو�ن ا��)2وم 

�رض  أ�را�
وا��ن ا�دا�2�� �2دول ھو Uم وا������ع -5��رة ��ن ا�)
� ���واردت �2��; ا��دول �

 ����دو�� ، ���)�د ا���4 ا�	�2� �����ت ا�دو���ذ ا��زا���و ���/���ك ھ��ن ذ����ر�����و��  إط�
�� ا���ظ��&

��ش ، ( ا�%�2ط�ت ا�وط���� ا����	��  وإ�ط��ءا��دا��2 ، 5� ... ا�7�رط�ا�����-م ، ا��� (

  .)٣(وط��� ً ���2/�ذ وا��ط��ق �42 ا��%�وى ا�وط��  ���ً .��و %�داً 

 ����� .وا���&�� �����ص ا�
ر	��د ����( .وا���4 و*��دول �2��ن ا���د ���ت ا�)د���د �ر	�و.

  :���T �� وھ� ا�وط��� و��-��� أن �ذ-ر -T��25 �&ذه ا�
وا��ن ، 

ا��6را�م ا�وا)&D6", �6 (ا���6ب ا�	��6ث �١٩٦٠���6  ١٦ر)6م )��ون ا��6زاء ا��6و� � أو( ـ 

  :�G �ا��را�م �و8وع ا���ث و��� �ك �ر�� ا��"ك �اA 7ف وا��ر��� وا� ) ٣) (ا���ل 

:  إن �١٩٦٠%���  ١٦ا�زاء ا�-و��� ر.م  �ن .��ون)  ٢٥١( ��ث �	ت ا���دة 
2�4 أي ���و  أ�2/&� أوو%��2 �ن و%��ل ا��
ل ا���ري  �أ� أو%/���  -ل �ن اDرق ��داً  ((�

�ده ' ������س ���ب ����ن ، �)�.�- )�����وز %���وات����وز  %���ف  أن، و��*������ '  إ��&�Dرا�

7��ص -���ت  أذى إ����ق�ر��ب �2�4 ذ��ك  �[ذا... ���وز %�)� آ'ف د���ر -و��� � ^��2�

�وز  ةا�)
و�� ا���س �د��ف  أن' �ز�د �42 �7ر %�وات و�*�����وز  إ��&�� ' ��Dرا�

                                                 
 .٤٥٩ا�وا�د ���د ا�/�ر ،  �ر( %��ق ، ص د �� )١(
 . ١٤١�ر( %��ق ، ص ���ود 	��Z ا�)د�� ،   ٢

٣)(   ����� ا�)2���
�� ، ا��2��و ا�و���د أ���� (ا������ ا���ر���� ا�
ر	��ن )�-�����رة ���ل ا�/����١٩ ��،  ١٢/٢٠١١/ ٢١ـ
 . ٢٠١١ا�
ر	�� ا���ر�� وا�
��ون ا�دو�� أر-���ً وأ�-���ً ، ا��رطوم 



٩٣  ا�
	� ا����� 

��ر ، و��رة آ'ف د����وز�7��د ، و����س ا��ؤ���� ا����ون ا�)
و����ف  أن �-�*������ '  إ��&�Dرا�

  . )) إ�%�ن�ر�ب �42 ذ�ك و��ة  إذاد���ر ،  أ�فوز ��%� �7ر ���

�رض ا����ر  ((:  إن�42 ذات ا�
��ون  �ن) ٢٥٢( ا���دة�	ت  و� ��م ����ن ھ�

�ن  أ-5ر أووا�د  إ�ذاء�
	د  أو%/��� �
	د ا'%���ء �2�&� أو �42 ا��*��( ا��� ���2&� 

���ا��ذ�ن �%��2Uو�&�  ا71���ص��وز  ا��ؤ��د ، ��س، �)�.�ب ���ف  أنو�*�;��� '  إ���Dرا�

�� ا�%�/��� و���ة 7��ص  وإذاد����ر ،  أ��ف���وز ��%� �7ر ��&� 4� أ-5�ر أو�ر��ب �2

�دام��ن �
2&م -��ت ا�)
و�� �Aن  ا��
����ر��ن ا�%
 إذا، و��-�م ���)
و���ت ا���ذ-ورة ��� ا�/

  . )١( )) �/%&�	در ا�/)ل �� �رض ا���ر �ن �7ص �ن ر-�ب ا�%/��� 

��رات)��ون ا�&�و��ت ا( ��دي �� دو�� 	���� ً ـ Aدةا�&ر���  ا� �ا�� �6ب ا�	���6 ا���6ب  ا�

  .�١٩٨٧���  ٣)��ون ر)م  ا�ولا�را�5 ا���ل 

م ط���رة  (( :�42 أن ) ٢٨٨(��ث �	ت ا���دة ���)�.ب ���%ن ا��ؤ�د -ل �ن ھ

�د إ��ذاء  أو %/��� �
	د ا'%���ء �2�&� أو �42 -ل أو	
�)ض ا��*��( ا��� ���2&�� أو �

4*�
  .  وا�د أو أ-5ر ��ن ��&� أو �
	د ��و�ل �%�رھ� �U�ر �

و��-م �ذات ا�)
و�� إذا و.( ا�/)ل �ن �7ص �42 ��ن ا�ط���رة أو ا�%�/��� ، وإذا   

 4�.�م ا���� �[��دة ا�ط��رة أو ا�%/��� �)د ا'%���ء �2�&� ���7�رة و��م �-�ن .�د �ر��ب �2

� 4���� إ���ود�ن �2�&����ص ا��و��ذاء ا71��� أو إ��&2��� ������( ا����� أو ����*��رار �&��; ا1*�2(

ن ��د إ�4 أو.��دھ� ا�7ر�� �' �ز��د ة �ن �; ا��ق �� ���ز�&� .��و��ً  -���ت ا�)
و��� ا�%

  .)٢( ))�42 ��س %�وات 

  .����١٩٨٢ر  ١٨ا����و � ا���در ��  ا�&�و��ت )��ون	��	� ـ 

���ون 
�و�� ا���ث ��ص ا���
و���ت ا�( 4��ل ��ن �-�ون ��ن ط��.م ١ (( : إن�2-  �ـ

��*د %�/ن  أو��ف *د %/ن ��و���  أ�)�ل%/��� ���ل �2م ��و�� �ر�-ب �����  أ(���

  .��و�� ھذه ا�%/ن أو  أط
م*د  أو�%2ط� ��%ت �� ���� �رب �( ��و�� 

��ـ -ل �7ص �-ون �وق ظ&ر %/��� ٢���
 ا�1)��ل��ن  أ���ً �ر�-�ب  أ����د ا�%* ��� ذ-رھ

  .��و'�&�  أوطوا.�&�  أو%/ن ��و��� 

                                                 
  .�١٩٦٠%��  ، ١٦ر.م  ، .��ون ا�زاء ا�-و��� )١(
  .  �دو�� اA��رات ا����دة.��ون ا�)
و��ت ا'���دي  )٢(



٩٤  ا�
	� ا����� 

٣ ���/���ـ -�ل 7��ص �-�ون *��ن ط��.م %����ن  أ� ���/�4 �2�ك ا�%��ء �2�����ول ا'%��

  . )) ا�)�ف ا��و; *د .��د ا�%/��� أوطر�ق ا�Uش 

�و�� �2�4 ) ٣٨٥( ا���دة و��ص-��   ��7��Uل�)�.�ب (( :  إن.��ون ا�)
و���ت ا�A�� 

ا��&د��د ����)�ف �2�4  أوا�%�طرة �ن طر�ق ا�)�ف  أوا'%���ء  �ن ����ً ا��7.� ��دة �7ر

  . )) أ��7صأي و%��2 �
ل ا�رى �ود �42 ظ&رھ�  أو%/���  أوط��رة 

�ن ا�ر���� ا���ذ-ورة ���  ((:  أن�2�4 ) ٣٨٦(-�� و��ص ا����دة   � ���ون ا�)
و�-�

�ر�ب �42  أو�ر�ر��  أ���ل أو	���&� ا��)ذ�ب  إذا ا��ؤ�دةا��7.�  ا�U71ل) ٣٨٥( ا���دة

  . )) أ-5ر أوذ�ك و��ة �7ص 

�ت ��� و�	���دة-���4 ) ٣٨٧( ا��������  ((:  أن�2��ر 	��D ت����د�� ��)2و���ن ���ل ��-

ن �%/��� �)�.ب ���%ن ��دة ���س %��وات و�2��و� أوط��رة  �T�ن اA*رار��ر�ب �2�&� 

  .)١( ))�ن ا�/ر�-�ت Dرا�� 

��6د أ�69ر ��6 ا���6ب ا�	���6 ـ  �١٩٣٧���6  ٥٨ر)6م  )��6ون ا�&�و��6ت ا���6ريـ  را�&�6 ً

�66ن ���66 ا�66دا4ل( ا���66م ا�ول ـ  �66ت ,�66وان  �66�)  ا������66ت وا��I�66 ا��668رة �����و

�� ، ا��را�م �و8وع ا���ث � � G�:  

����دة  ت�	��ري) ٨٨(ا�����ت ا��	����ون ا�)
و���ن .��  4���ب  (( :أن �2���Uل�)�.�71�� 

 ا����� �)ر*��ً  أو�ري �ا أوا��
ل ا�وي 2; �ن و%��ل �-ل �ن ا��طف و% ا��ؤ.��ا��7.� 

�ون ��ر ، و�-���� ��2ط��ن �&��� ������� ا�%����Uل)
و���دة  ا71���.� ا��ؤ�������  إذاا�7�����دم ا���ا%

  . )) ل ا��ذ-ور روح)/�ن ا� �T7ة أو اAرھ�ب

 -ل �ن �رض ��2طر ��داً (( �ن ا�
��ون ا��ذ-ور �42 ا�; ) ١٦٧(و�	ت ا���دة 

 ���ل ا�)��
ا� أوا�������  أو ���ا��ر%��� و%��ل ا���7��Uل��1�ط�ل %��رھ� �)�.�ب  أو �و� 

�.���� ا�7� أو ا��ؤ.�����دة ،  )) ن���%��2� ���
��ت ) ١٦٨(وو�����ون ا�)
و���ن .��ن  إذا ((: ��� ���7�

ا����دة  أو )٢٤٠( ا����دةروح �ن ا���	وص �2�&� ���  ا�%��
� ا���دةور �� -ا�/)ل ا��ذ

�وت �7ص ��)�.�ب �ر�-��;  ;�� �T7 إذا أ�� ا��ؤ.�� ا��7.� ا�U71ل ا�)
و��ون -�) ٢٤١

  . )٢( )) ا��ؤ�دة ا��7.�ا�)��ل  أو ��A�دام

                                                 
  . ا���و�� �)
و��تا�
��ون ا ١
  . �١٩٣٧%��  ، ٥٨ر.م  ، .��ون ا�)
و��ت ا��	ري ٢)(



٩٥  ا�
	� ا����� 

 ً �����د أ�9ر �� ا���6ل ا�	��6ث  م  �١٩٦٩���  ١١١ر)م  ـ )��ون ا�&�و��ت ا�&را)��4

�ن ا���ب ا����5  �ت ,�وان  ) �6�7�� ا���ل وو���ل ا��وا�7ت ا�&�� D", ا(, داء (

  :�G � ث و��� ا��را�م �و8وع ا���

��ص أ ـ ���دة���� )  ٣٥٤( ا�����ت ا�)را.����ون ا�)
و���ن .��ن � ((: ��ن ����ب ���%�.�(

 أو%��� .ط�ر  أوا������  أو-��ت %��� ا����� ا�و��  �طر�
 �Tي��2طر  �رض ��داً 

م  إذاا�%ن ا��ؤ�د  ا�)
و��و�-ون  ،ا�)�م  ا��
ل�ن و%��ل  �2�و% أ�� أوط��رة  أو%/��� �

���ن ا�/)��دوث ����ل ����ر  -�ر5��ر  أو�2
ط��� ذ-��ره ����D،  ون����و�-��دام ا�)
و���Aن  أو ا��ا�%

  . )) إ�%�ن�وت  إ�4ذ�ك  أدى إذاا��ؤ�د 


د أ�7رت إ�4 �� ) ٣٥٥(ب ـ أ�� ا���دة ���T� )) أو  ١ـ ��راUـ �)�.ب �����س و���

��ً  �طر��ق ���م أو �[�دى ھ���ن ا�)
و���ن -�ل ��ن ا��دث ���داً ���ط��ر أو  ��ر����ً  أو إ�

 ���%ر أو .�طرة أو %-� �د�د أو �&ر أو .��ة 	����ن �2�.  

�رات ٢���� ا��/ر.)��ت أو ا���/ـ و�-ون ا�)
و�� ا�%ن ا��ؤ�د أو ا��ؤ.�ت إذا ا%��)�ل ا�

  .�� ار�-�ب ا�ر��� 

  .))ـ و�-ون ا�)
و�� اA�دام أو ا�%ن ا��ؤ�د إذا أدى ذ�ك إ�4 -�ر�5 أو �وت إ�%�ن  ٣

�ت ا����دة  كو-�ذ�ج ـ 	�)٣٥٦  ( ��� 4�2���T�� :��ب ������س و�� ـ.�(��Uرا �� أو�

�دى���دث  �	�ول���  ��ط��;ا�)
و���ن �ن �%�ب  نھ��� ى�[�د�A  ت��و%���ل ا��وا	

�ن 7���; �)ط��ل %��رھ�  أو ا������� أوا��ر��  ا�)���� ��ا��ذ�ن  ا71���ص�)�ر�ض  أوا�و�

ن ��د ا�)
و���و�-ون .��2طر  ���&�7� إذا %��وات4 %��( ' �ز��د �2� ةا�%�T ن��  ��ا�ر��

  . إ�%�ن�وت  أو �-�ر5

�ت ـ�  د���دةو�	��� )  ٣٥٧( ا���� 4�2���T��� :��د  (( ـ������س ��ده ' �ز���ب ��.�(� 4��2�

�; د����ر  و�وات 5�ث %���4 525��Tي ��ن أو�Uرا�; ' �ز�د �2� �����و���ن نھ
�ن  ا�)�4�
 أ�

�ل ا�)��م  ن� �2�و% أو ةط��ر أو%/���  أو�42 .ط�ر  آ�ر �
ذو��ً  أو راً � ��داً 
و%���ل ا��

 ����ل �)&����� ����c أن�-�/���رر ��7���ص  1ي اً *��ون ، 7���و�-���س  ا�)
و��� إذاا���7�T  ن���

�ر��ل ��ذاء أو وحا�/)��وداً  إ����ن �و���ص -���ر  7��� ا�
ط��/���  أو�����رة أوا�%���2;  أو ا�ط�و%

  . )) إ�%�ن�ن ا�/)ل �وت  7�T إذا ن%ا� ا�)
و��و�-ون .ا�1رى ا��
ل



٩٦  ا�
	� ا����� 

�)�.ب ���%ن �ده ' �ز�د �42  (( :��2 �42 �� )  ٣٥٨( ا���دة أ�7رةو-ذ�ك ھـ ـ 

 �ا���ر�و%��ل ا��
ل ا�)�م  Uرا�� �ن �طل ��دا %�ر و%�2; �ن�اا���س و أو %�وات%�( 

  . ))ا�و��  أو �ا����� أو

�ن  ���Uرا�� أو�)�.ب �����س  (( :  ��T�42 �� �)  ٣٥٩( ا���دة �	ت و-ذ�كو ـ 

���2 �رض ��داً ��ل ا����ص  ��ن �2و%�� ��ط�ر %
�و%���ل ا���T��  ت���- ;�
و�-�ون .طر�

  .)١( )) إ�%�نذ�ك �وت  �ن 7�T إذاا�%ن  ا�)
و��

��6د أ�69ر ��6 ا���6ل ا�	���6 ـ  �١٩٦٠���6  ١٦ر)6م  ا�رد��6ـ )��6ون ا�&�و��6ت ��د�� ً

D6", 5 ا�����7 ا����49 ـ و�� ا��را�م ا� �  �) ٣(ا��زا��� �ن ��ث ا����ن  ا����م

  :�G � ا��را�م �و58 ا���ث و���  ، اAرھ�ب) ٤(ا�ن ا�دو�� ا�دا4"� 

���42 -ل  (( ا�)�7رة ا���دة �ن را�)��اة ا�/
ر�ص  ��ء �����م ��� ا���2-��  أ
�

������� ، ا1رد�����ن  ا�&�7�- �������  أو���ر�-� ��ر*���رج  أو7��ب ���د�� ، ار�-������ ا���2-

�� أو����  &�7����ا ا1رد���� �(������و�ا .�ب �2�&
�م �-�ن ا%��رداده .�د  إذا، �ا1رد�� ن�

  . )٢( )).�ل  أوط2ب 

وھو �
�م �� ا���2-�  ، ا1رد���أي �7ص ' ���ل ا��%��  إن�)��  ا���دةوھذه 

و.د .�م �/)�ل  ، ا1رد��� دا��دو ر��س ا��رور �� اA.���ا�&�7��� ، و��7رط ��  ا1رد���

�ن .��ل  (وز �و.��  ا1رد���)�.ب �2�; ا�
��ون � ;���ب �2�
�م  ��� ا1رد���� ا�%�2ط�تا�)�

و��.� ا�دول ، وھذا ا�7��ص .�د  ا1رد���ا���2-�  نا��ر��ن ���-ن ھ��ك ا�/�.��ت �%2�م 

�دأا��ذ  ا1رد��.��ون ا�)
و��ت  إنط2ب ا%�رداده ، و�)�� ھذا ���  ����*
ا'��	��ص ا�

�2ط�ت ��وز �%2�� �������� ، وھ����ا�)��( ا ا1رد������ �و.���� ا�
ر	��ب ر����4 �ر�-���ب �2�
(�

  . )٣(ا�&�7���  �ا1رد���� ا���2-�  أ.��وا إذا�� را���

��دة ��ت ا������ون ) ١٤٨(و�	��ن .���ت���� ا�)
و���Tنّ  ا1رد���  : )) ١��� ا����� ؤـ�ا�رة ا��

   ا��ؤ.�� ا��U7A�� �.�7ل�)�.ب �2�&�  إرھ���� أ���ل أو�
	د ��&� ار�-�ب ��ل 

   . ا1.لس %�وات �42 ��� ا��U71 �.�7لا�%�وب  ���إرھ�ل �ـ -ل ٢

                                                 
  .�١٩٦٩%�� ،  ١١١ر.م  ، ا�)را.� ا�)
و��ت.��ون  )١(
  .�١٩٦٠%�� ،  ١٦ر.م  ، ا1رد��.��ون ا�)
و��ت  ٢)(
  .٩٤زا�2; ،  �ر( %��ق ص �%/��ن ���د ا��د  ٣)(



٩٧  ا�
	� ا����� 

��  ��Y ��; ا���ر�ب و�و ز����ً  إذا ا��ؤ�دة ا��7.� ا�U71ل�وب %ـ وھو �٣��� ������ ���

� أو��������  ��ؤ%%���/���  أو	���� أو%���رى ،  ت��7���ل أوا�����ل  ا��)ط���% �������را��� تا���

  . )١( ))وا��وا	�ت وا��
ل 

��ل1ا�/�رض �
و���ت �2�4 �ر�-���  ا���دة�ءت ھذه �� ���ث ذ-�رت  اAرھ�����

� �ؤ%% أوا���ر�ب و�و ز��� �� ����� ����  ;��Y �� إذا ((:  ا����5��5 �
ر�&�  ا���دةھذه 

 ��������/���  أو	��ون ...) %���ر -��4 ا����2���ر���  �����ا�
ر	���  �ا���ر���دىھ��را إ�� م�

Aا1ردو������� ��ق �2%2ط�ت  �بھرا���  ��	ر
،و�و.�(  �ا���ر�*�ط �ر�-�� ر��� ا�

��  ا�)����� ص����	�ا�)
�ب �2�&م ، ا%���دا �.�(���ر���� ��ر�-� ��،  �ا���ر�� �ا�
ر	

  . )٢())  �دةؤا�� ا��U7 �.�7ل1ا	�� ھ� ا
ر�اون �
و�� و�-

��66 ا���66ل ا�	���66  �66ت ,�66وان  �١٩٧٤���66  ٧ر)66م  �ا�&���66 )��66ون ا��66زاءـ  ���66&� ً

ا��66را�م �و668وع ا���66ث  ،  ��66ل اAرھ����66ا�,) و(ا(, 66داء ,"D66 ا�66ن ا�دو��66 ا�66دا4"� 

 ��  :�G � و�

�زاء�ن .���ون ا�) ١٣٢( ا���دة�ن  ���5�5ا ةا�/
رورد ��   ������ن  ا��واردةا�)�*

 ������ل ا�5��ن ( ا�/	��4 ا���داء �2���ا'����دا��2  ا�دو����ب  ((:  ) ا��
�د�د ا�)�7����2�� ل4 ا�)�

�; � إذا اAرھ����� Y����ء ���م ���� ���; ؤ� أور��ب ���� ;���  أو%%����/� أوط���ره  أو %

ھ� ا�%ن ا��ؤ�د ،  ا�)
و��وا��
ل ، ���ث �	�Z  وا��وا	�ت���7ت ا�رى �2����رات 

�ل ��ن ��ر��ب (7�دداً  ا�%�/نو�ذ�ك � ��ب ، ا��ذي �)�.� �رھ���Aا�2)��ل  وا�ط���رات ظر�

 ا1.ل%�وات �42  ر�2�; �)7 ا��ؤا�رةو�42 ، ا�)���� ���%ن %�( %�وات  ا�
��ون�; 2�
(( )٣( .  

 ��� ��&��� ���ف ر���� ا�
ر	��� ا���ر���-�� ����وا��ن ����%
�ف ا���وھ-ذا �رى ا�

��وب %� ���)�رھ� ��ل إرھ��� وأ�رى ا���ر�&� �ن ا�1)�ل ا������ ا��)�.ب �2�&� ، ��

  �و��د ا��ظرة وا��-��ف ا�
��و�� �&ذه ا�ر��� �� ا�
وا��ن ا�وط��� 

  

                                                 
 .، �ر( %��ق  ا1رد���ون ا�)
و��ت .� )١(
)٢(  ���� ���� ، �� ٩٤، ص �
'�ن �%#" ا$#" ! ا�
 ٨٠٧ص  /.'- !�'� �,� هللا ،  ���� ���� ،إ��م $ ٣)(



  ا���ا��

 

١٤١

  ا��را��

  ـ ا��رآن ا��رم أو	 ً

 ً�  ـ ��ب ا��دث ا���وي ا��رف  ���

ا�ن أ�
 ���� ، ا�و ��ر ��د� �ن ���د �ن أ�
 ���� ا��و�
 ، ا���ف �
 ا���د�ث  .١

�ق �����ر ، ����وت ، : وا! ���ل ا�����ض ، ،  ١، ط�����د ، ا�ر���� ا�ر���ـ ،  ��١٤٠٩���ھ

 �0دو ، ا��دود �
 إ.��� ا��د �-, ا�ر+ل �
 ارض ا

�س .٢��ن ا��ك ���د� ، �����و ����4 ، �� ، ا���ق ا��وط��� : 
���ط7, ا�6ظ���د ��� ١، ط���


 ،  ��ؤ88���ن ، د��:��ء ����ن  ١٤٢٥زا�د ��ن 8�-ط�ن آل + ��ھ�ـ ، ���ب ا���دود ، �

  . ٢، ج)١٢(ا��رف �-, A87 ���ز� ، ر.م ا��د�ث 

�رى ، .٣�ن ا�����
 ، ا�8�����ن ا���:��ن ا��8��د ��
 ، ا�������  ، ١ط ا���:��رة �ط�0�Fس دا��-+�

 ��
 ارض ا���رب ���,  ١٣٤٧ ،ا���0رف ا�0 ���ھـ ، ��ب �ن ز�م 6 ���م ا��دود �

 ، H+ر�.  

ر ����� ً�� �   ا��رآنـ 


 ،ا�ن ا�0ر�
 ، ���د �ن ���د�  .١����
 ا��-����رآن ، ا��و ���ر ا��0���ري ا�6� أ����م ا�

 A رج أ��د�Jأ�و�� وا H+در �ط� ، : را��ا���ب ا�0-���� ار د ، ١، ج٣ط���د ��د ا�

  .م٢٠٠٣، ، ��روت ، 

��ء  .٢�
 ، دار إ������دادي ، روح ا��0�Lود ا�����د�ن �����:�ب ا���ل ��M7و ا���
 ، ا���ا!�و8

، 
  .) ت.د( ��روت ا��راث ا�0ر�

�رآن ،  .٣���
 ا�������ن ��0���7وة ا������وف ، ���-J� د����ن ��������ف ،  ٣، ط�8��وزارة ا�و.

  .م١٩٨٧وا��ؤون ا���N8O ، ا��و�ت ، 

ا���ب ر دا، ��7��Q ا��Lب ا���8, ا���87ر ا����ر ، ���د �ن ��ر�د�ن ا�رازي ، �Jر ا .٤

  . م��١٩٩٠روت  ا�0-��� ، 

  ا�!ر�"  ا�$#"ـ �!��م را�!� ً


 ا���ري ، ـ ١� ٣ج ،١ط��8ن ا�0�رب ، ا�ن �ظور ، ���د �ن ��رم �ن �ظور اO�ر�

  ) .ت.د(، دار ��در ، ��روت ، 

 ١٩٨٠ا�و�8ط ، ا������ ا���N86 ، ا8ط�ول ـ �ر���� ، ـ  �+�H ا�-�L ا�0ر��� ـ ا��0+م ٢

.  

  



  ا���ا��

 

١٤٢

� ر+"  إ�)�"و��ب  ا(�)�'ا� �& ـ  %���� ً�  

��ق �ن إ��ء ا�د�س ا�ن ���ن ، ا�و �روان ���ن �ن J-ف �ن ��8ن  ، ا�����س  .١�� ،

 : 
�� 
 . ھـ١٣٩٠، ا��+-س ا��-, �-�ؤون ا���N8O ، ا���ھرة ، ���د �-

٢. Aا��رح ا����ر ، ا�ن .دا� ، Aب  ،  ١٠ج ، ا�و ���د ��د� �ن ���د �ن .دا���دار ا��

 .م   ١٩٨٣ا�0ر�
 ، ��روت ، 

 ا�ن ا�:��م ، ���ل ا�د�ن ���د �ن ��د ا�وا�د ا��0روف ���ن ا�:��م ، �رح ��Q ا���د�ر .٣

  ) .ت.د( ،دار إ���ء ا��راث ا�0ر�
 ، ��روت  ، ٥ج ، �-�0+ز ا�7��ر


 ، ا�ن .دا�A ، ا .٤�Lا�� ، A� ار ا��7�ر ،د،  ١٢ج، ١ط�و ���د ��د� �ن ���د �ن .دا�

  .ھـ  ١٤٠٥، ��روت 

٥.  ، �����Q و�0-��ق ����د ����د ا�و �0-
 ، ���د �ن ا���8ن ���د، ا����م ا�8-ط���

 
� .ھـ  ��١٤٠٣روت ، دار ا���ب ا�0-��� ، ، ا�7

٦. �N8Oا��ر��0 ا 
ون ، �ط��0 ا�ر���د ، ا��د ���د ا����8
 ، أ���م ا�8ر.� ����� وا�

 .مL�١٩٧١داد ، 


، . ا��د ���د ا����8
 و د .٧�N�8Oا 
F���A ا�+�
 ا�7��ر ���Jل ���ب ، ا��N� د���

  .م ��١٩٨٩ت ا����� ، �Lداد ، 

�دان ، .٨����ر،��وح ا��-��ن +�� ,���ن �����د ����Nذري ،ا����A ا��
 ��را+0����د : ���وان ����Mر

 .م ١٩٧٨دار ا���ب ا������0 ، ��روت ، رMوان ، 

�ق  .٩����ع ، ����ور �ن �وس ��ن ادر��س ، ���ف ا�� ، 

 ، : ا��:و��-��ھ�Nل ��

  .ھـ ١٤٠٢ ،دار ا��7ر ، ��روت ،٥ج

�, ا���رح ا�����ر ،  .١٠-� 
��� ا�د8�و.���، 
ا�د8و.
 ، ���د �ن ا��د �ن �ر�A ا�د8�و.

  )ت.د(دار ا��7ر ، ��روت ،  ، ٢ج ���د �-�ش ،: ����ق 


 ، ا�و��د� � .١١�لط�ب ، �واھب ا�+-�ل ���د �ن ���د ا�ا�ر���-Jر ا����J� رح�، 

  . ١٩٩٥، ��روت ، ا���ب ا�0-��� دار   ، ١، ط،  ز�ر�� ���رات: ����ق 

�ق  .١٢��8
 ، ا��و ���ر ����د ��ن ا���د ��ن 8�:ل ��رح ا�8��ر ا�����ر ، ��Jح :ا�8رN��

 .م١٩٧١ ،�ط��0 ا��ر.�� ، ا���ھرة  ،٥جا�د�ن ا��+د ، 

8
 ، ا�و ��ر .١٣Jل  ا�8ر:��ق ا���8�وط ، ،���د �ن ا��د ��ن 8��
 ا��د�ن : ����ل ���-J

  .م   ٢٠٠٠،دار ا��7ر ، ��روت ،  ،  ١طا���س، 

 .ھـ ١٣٩٣، دار ا��0ر�� ، ��روت ،   ٤ج،  ٢ط ، ا�م ، ا����0
 ، ���د �ن ادر�س .١٤



  ا���ا��

 

١٤٣


 ا������ج .١٥�L� ، ب���س ا��د�ن ����د ��ن ا��د ا�Jط�� ، 

  ا��ر����0� ��إ��, �0ر�

:  .١٩٥٨ ،ا���ھرة ا����
 ا��-�
 وأو6ده ،  �ط��0 ��ط7, ،٤ج، �ج أ��7ظ ا��

�داFق  .١٦� ,��ن ����د ، ا�8��ل ا�+�رار ا����د�ق �-� 
��د ��ن �-��� 
�
 ، ا�و �-ا��و��

�ق �����ر ، ����: ا�زھ��د،و�����راھ�م زا���روت،  ٤ج،١ط د ا���� ، ����ب ا�0-���،  دار ا���

  .ھـ١٤٠٥

،  ٣ج،  ٢طد��ل ، ��ر ا���8ل �رح ا��ا���W ا�راھ�م �ن ���د �ن ��8م �ن Mو��ن ،  .١٧

  .م١٩٨٥، ����� ا���0رف ، ا�ر��ض 

١٨. ���N�8Oا ���د�س ��د ا�0ز�ز 8���م ، ا���د ا��0��دي ، ���ر�W ا���ر��رب وا�Lا� 
��  ،

 .م ١٩٦٩دار ا�:�M ا�0ر��� ـ ��ر ، 

١٩. ����دJل �درا8��دان ، ا����ر�م ز���د ا����� ����� ا�0�����N ، �ط�0�8Oر��0 ا���داد ، �ا���L� ، 


  .م١٩٦٩

٢٠.  ���N��8Oر��0 ا����ن ا���� �����ر� �����م ، درا8��دو�
 ا�0�ون ا�����
 ، ا�.����د ا����د� �����

 ، 
0Mون ا�و��  .م١٩٩٠دار ا�Mواء ، ���ن ،  ،١طوا�


، ا��0�روف ����ن  .٢١���Nء ا�د�ن ���د �ن ���د أ���ن ��ن ���ر ��ن ���د ا�0ز��ز ا�د��

��د : ، ����ق ) ���� ا�ن ���د�نا���8, ��( ���د�ن ، رد ا�����ر �-, ا�در ا��J��ر 

 ، 
 .م ٢٠٠٠دار ا��0ر�� ، ��روت ، ،  ١، ج ١طا��+�د �-�

٢٢.  A��� ,��0
 ، ا�������ذھب ا���� 
����ن ��0
 ، ا�������
 ا�����, ا��0را���� ، 
���م:ا��0را�8�. 

  .م ٢٠٠٠دار ا��:�ج ، ��روت ، ،  ١ج ،١، طا�وري ،  ���د


 �ر .٢٣� ���
 ، ا�و ���د ���ود ، ا��دار ا��7ر ، ��روت  ، ٦ج،  ٢ط ا�:دا�� ،ح ا��0

  .م١٩٩٠، 

٢٤.  ، 
�ق ����د ��و �:�ب ا�د�ن ا��د �ن ادر�س ا��را����� ، 
����، ا�ذ�Jرة �
 ا�7�A ا��


 ، ��روت،  ١٢ج�Jزه، �N8Oرب اLم١٩٩٤،  دار ا�. 

٢٥. ���رح ا��درر ا��:�� ���� ا�د�Mن ، ا�رو��J ن�و+
 ، �د�ق �8�دار ،  ٢، ج٢ط،  ا�

  .م ١٩٨٤، دة ، ��روت ا�دوة ا�+د�


 ، ا�و ��ر  .٢٦دار ا���ب ا�0-��� ،  �
 �ر��ب ا��راHF �08ود ، �داHF ا����HFن ا����8

دار إ����ء  ،  ٢، ط و��ش ،��8��ن د ��د�ن ��ن ���د: ����ق م ،  ١٩٠٨، ��روت ، 

، 
  .م١٩٩٨ �ؤ�88 ا���ر�W ا�0ر�
 ، ��روت ،  ا��راث ا�0ر�

��ق �ن ���ب ا���ري ، ا���وي ا����ر ��دا�و ا��8ن �-
 �ن �ا���وردي، .٢٧��، : 
-�

  .م  ١٩٩٤ ��� ، ��روت ،دار ا���ب ا�0-، ١٣ج ،�0وض ـ ��دل ��د ا��و+ود 



  ا���ا��

 

١٤٤

�راف ا��08ودي ، ا�و ا��8ن �-
 �ن ا���8ن .٢٨�Oوا A�����Q ،٢ج، �ن �-
 ، ا���� :

  .ھـ ١٣٥٧، ا���ھرة ، دار ا���وي  ��د� ا����8ل ا���وي ،

��ج ا�:���
 ، ا .٢٩:�و ا���0س ا��د �ن ���د �ن ���د �ن �+ر ، ���7 ا�����ج �رح ا��

  . )ت.د(دار ��در ، ��روت . ٨، ج

٣٠.  A�وأد� ���N8Oا A�  .م ١٩٩٧، �ر دار ا��7ر ، د��ق ، ٨ج،وھ�� ا�ز��-
 ، ا�7

  وا��را�� ا�!ر�"ـ ا���ب ا����و�" ��د�� ً

ون ���د إ�راھ�م .١��
 ، ا����ھرة ،  ، ٥ط ، ا�دو�
 ا��0م  ا�0�دار ا�:�M ا�0ر���� ، ا�

  .م٢٠٠٥


 ،  ���د إ�راھ�م .٢�
 ، ا�ظ�م ا�دو�
 ا�����ھرة ، ا�0�ا��ط�0�� ا��+�ر��� ا��د� �� ، ا�

 .م١٩٩٧

٣. ���ب ا���� ، ا�+وا��د �ط���ر ا����Jو ا����� ا��� ا���ر����� ا��ر�������� ����دار ،  ١ط، و

  .م ٢٠٠٩ا�:�M ا�0ر��� ، ا���ھرة ، 

��  �و��أا��د ا�و  .٤��وء  أ����م ا������م ا�دو���� وا�وطM ,���ر �-��-� 
ون ا��دو���، ا�

  .م٢٠٠٦، دار ا�:�M ا�0ر��� ، ا���ھرة ،  ٢ط، م ١٩٨٢و8-وك ا�دول وا��7.�� 

٥. ����و ا�و���د أ����م ، ا����دو�
 ا�0�ون ا�����
 ا�����ط ����د ، ا�و8��� ا�0ر���M:��ھرة ، ار ا��� ا�

  .م  ١٩٩٨،

٦. �����د�ن ، اOرھ����ز ا�����Nل �����د +����� ا������� �-ط������
، دار ا��ر������ف ا�8��8����ب وا�0

  .م١٩٨٦وا��ر،

٧.  ، ���� ا�0ر��M:ون ا�0�و��ت ـ ا��8م ا��0م ، دار ا��. 
ا��د ���
 8رور ، ا�و�8ط �

  .م ١٩٩٦ا���ھرة ، 

  .م٢٠٠٦ا��د ���د ر�0ت ، اOرھ�ب ا�دو�
 ، دار ا�:�M ا�0ر��� ، ا���ھرة ،  .٨

ون ا .٩���ا��ؤ88�� ا�+���0�� �-درا8��ت  ، ١، ط ��دو�
 ،إ����8ل ا�Lزال ، اOرھ��ب وا�

  .م١٩٩٠وا��ر ، ��روت ، 

١٠. ، 
�دو��
 ا�F���ون ا�+������دئ ا���د�ن ، �����س ا���ق ���رف �و�����  ، ٢، ط ا��M:دار ا�

  .م ١٩٩٩ا�0ر��� ، ا���ھرة ، 

��ت  .١١��� ، دار ا��ط�و��
 �-+ر��و������ن ا�����ب ا����� � ، اOرھ��ل �ط��-J ن�����م �8�إ�

�8Oدر�� ، ا�+����0 ،ا  .م٢٠٠٤

��ھرة ،  .١٢���� ، ا���� ا�0ر���M:��م ، دار ا���دو�
 ا�0�ون ا�������دئ ا���Nم ، ����د ا�8��ر ���70+

  .م١٩٨٦



  ا���ا��

 

١٤٥

ون ا��دو .١٣�����ل زا��د ھ�Nل ، اOرھ��ب وأ����م ا��+ ، 
�د�ث ، ،  ١ط �����م ا����ب ا���

  .م٢٠٠٩، ار�د 

��م ،  .١٤��دو�
 ا�0�ون ا������� ، ا����ن +�0���زم �8���  ،٣ط���� ا�0ر���M:�.دار ا���، �ھرة ا�

  .م١٩٩٣

ون ا�دو�
 ا�0��م ،���د 8-ط�ن ، ����F را�ب ،  .١٥��دار  ،  ٤،ط�Nح ا�د�ن ���ر ، ا�

  .م١٩٨٧، 0ر��� ا�:�M ا�

�� ، دار  .١٦��ر�م وا���������ن ا��+�� 
�دو����ب ا���دي ،اOرھ��ن ا������8�
0�����ر ا�+�،  ا��7

�8در�� ، Oم٢٠٠٥ا. 

  .م١٩٧٩ ، �� ، ا���ھرة�8�ن ���د ، ا�+ر��� ا�دو��� ، دار ا�:�M ا�0ر� .١٧

١٨.  ��7��Jدرات وا���J���� ر��7
 ��ر ، ا��+�ز و�7��ش 78ن ا��را�� ، وا6�+��8ن �

 .م٢٠٠٩دار ا�:�M ا�0ر��� ، ا���ھرة ، ،  ١، ط��ق ا��رور ا��ريء ، 

��ھرة  .١٩���8ن 8راج ، ا��ر�� ا���ر�� �
 ا��و��ل ا��داء وا��دواء، دار ا��0��رف ، ا�

  .م٢٠٠٨

 أ�+ر�ردار ،  ١، طN8م ا���وش ، اOرھ�ب وا�N0.�ت ا�0ر��� ا�Lر��� ، J-��7 ��د ا� .٢٠

  .م�٢٠٠٨-ط���� وا��ر ، 

��ب  .٢١������ واOرھ�����A ، ا�8��دي ��
 ر��N��8Oا A����وء ا�7�M 
����ء  ، ١ط ،��دار ا�و�

  .م�٢٠٠٨-ط���� وا��ر ، 

�را .٢٢���ت ا�����ر �ط���
 ا ��� �����ر� ����ري ، درا8���م ا�����Y6د�ن ، ا���ن ا���0��� ز��Mر HF

�� وا�0ر��� ، �ط��H ا��78ر ، ��Nوا� ���8در��، ا6�-و8�8وOم ١٩٧٩ ا.  

��ء .٢٣�Oد ا���8
 ��8م ا���ج ، .�ون ا����ر ا�+د�د ��ن ا���-�د وا��+د�د ، �0:  ، 
�ا�0ر�

 .م ��١٩٨٧روت ، 

٢٤.  ����� ا�+���0�
 ، ا��ؤ88���و�
 ا�0ر����ن ا����ر وا�����-� 
و������م ا���داد ، ا��ظ��-�م ��8

  .م�8١٩٩٤ت وا��ر وا��وز�H ، ��روت ، �-درا

٢٥.  
���ر ا�0ر���رب ، دار ا��7��-م وا���
 ا�8����م ���دو�
 ا�0�ون ا�������ر ، ا���د ������ 
0����ا��

  . م١٩٧٩،ا���ھرة ، 

ون ا�دو�
 �-���ر ، درا�8 �ھم أ����م ا��7.��� ا���م ا�����دة  .٢٦���Nح ا�د�ن ���ر ، ا�

ون ا����ر ��0م ��  .م��٢٠٠٠ ، ا���ھرة م ، دار ا�:�M ا�0ر��١٩٨٢

ون ا��دو�
 ا�0��م ، دار ا��7�ر  .٢٧���
 ا��� ��-��Nح ا�د�ن ���ر ، ا����و�� ا������0 ا��8

 ، 
  .م١٩٧٧ا�0ر�



  ا���ا��

 

١٤٦

٢٨.  ، ����� ا�0ر���M:���م ، دار ا���دو�
 ا�0�ون ا������� ا���� �درا8����ر ، ��د���د�ن ���Nح ا���

  .م ٢٠٠٧ا���ھرة ، 

�ل ا��و����� وإ+راءات ������:�� ��دل ��د� ا��8دي ، أ���ل ا��ر�� .���� ا�8وا .٢٩

  .م ٢٠١٠دار ا�:�M ا�0ر��� ، ا���ھرة ، ،   ١، ط، 

ون  .٣٠��
 Mوء أ���م ا�� 
��دل ��د� ا��8دي ، ا��رب Mد اOرھ�ب وا�د��ع ا��ر�

، 
  .م ٢٠٠٦دار ا�:�M ا�0ر��� ، ا���ھرة ، ،  ١، طا�دو�

٣١.  ، 
F�ون ا�دو�
 ا�+��ط�ق ا� 
� ��F� ،١ج��د ا�ر��ن ��8ن �Nم ، ا��8ؤو��� ا�+

 .م١٩٨٨، ، ا���ھرة �رقدار :�M ا�، 

��د ا�ر��ن ا�0زي و���د ��و�
 ، ��-�ل ا��8��8 ا����0 ��وا+:� ا��طرف �
 دو��  .٣٢

  .م ٢٠٠٨دار ا�:�M ا�0ر��� ، ا���ھرة ، ،   ١، طا��و�ت ، 

�ز .٣٣��د ا�0ز����  ، ����� ا�0ر���M:��م ، دار ا���دو�
 ا�0�ون ا�������دئ ا���ر��ن ، ����د 8����

 .م١٩٨٠ا���ھرة ، 

٣٤.  �����ت ا�دو����.�7�N� ����H درا8�� ، 
�دو����ب ا����دي ، اOرھ��د ا�:��ر �����J� ز���د ا�0ز����

��ھرة ، ����� ، ا����� ا�0ر����M:�� ، دار ا�����ت ا�دو�����ن ا��ظ�����درة ����رارات ا�����وا�

  .م١٩٨٦

٣٥. ون ا�دو�
 ا�+د�د �-���ر ، دار ��د ا��0ز ��د ا��7Lر ��+م ، ا6�+�ھ�ت ا��د� � �
 ا�

  .م٢٠٠٦ا�:�M ا�0ر��� ، ا���ھرة ، 

��ة  .٣٦���� ، ������ ا�0ر������Nت ا���ر�����ر وا�������-� 
�دو���ون ا������0م داوود ، ا�����د ا������

�8در��Oم١٩٩٩،  ا���0رف ، ا.  

:� ، دار ا�:�M ا�0ر���� ، ��د ا�وا�د ���د ا��7ر ، ا�+راFم ا�دو��� و8-ط� ا�0��ب �-� .٣٧

  .م١٩٩٥ا���ھرة ، 

٣٨. ، 
ون ا��دو�����وء ا�M 
�� ��� ا���ر���ر  ، ١، ط ��د� ����د ا�:�واري ، ا��ر��

 .م٢٠١٠ا������ ا��0ر�� �-�ر وا��وز�H ، ��ر ، ا���ورة ، 

در�� ،  .٣٩����8Oرف ،ا������ة ا��0���� ، �����F��د�وى ا�+���راءات ا����د ، إ+����J ر����د�
 أ�����

  .م١٩٩٥

٤٠.  
ون ا�دو�
 ا��0م، دار ا�:�M ا�0ر��� ، ا���ھرة ، �-��  .م١٩٩٧إ�راھ�م ، ا�

٤١.  ، ��
 إ�راھ�م ، ا��ظ��ت ا�دو��� ظر�� ���� ، ا��م ا����دة ، دار ا�:�M ا�0ر��-�

  .م٢٠٠١ا���ھرة ، 



  ا���ا��

 

١٤٧

٤٢. �����Q ا��8���ر ���+ 
���ف��-��راFم ا�Jط��ن  �وي ، +��ل ���وا�ن دول ���� �����ر� ���درا8

، دار ا��ط�و��ت وا��ر ، ���ن  �ر ـ 8ور�� ـ ا�+زاFر ـ ا���نا�ردن ـ ا�0راق ـ �

  ). ت.د( ، ا�ردن ، 

�� �ط�0�� ا�زھ�راء  .٤٣�F�
 ا��8�ؤو��� ا�+��Nم �-
 �8ن ��د� ، ا����ث وأ �ره ��Z� ،

  .مL�١٩٨٦داد ، 

ون ا�0�و���ت ،  �-
 ��8ن ا�J-ف و .٤٤�. 
8-ط�ن ��د ا���در ا���وي ،ا����دئ ا����0 �

  .م١٩٨٢، �Lداد  �0-�م ا���0
 وا���ث ا�0-�
وزارة ا�

ون ا�دو�
 ا��0م ،  .٤٥���8در�� ، ،   ١٧ط�-
 ��دق ا�و ھ�ف ، ا�O4ة ا���0رف ، ا��

  .م١٩٩٧،

�دس ��ر �8ن .٤٦� 
ون ا��دو�����ر�� �ط���Hا����0�ر ،  ا�0��م ، ����دئ ا��  
ا�ط�و�+

  .م١٩٩٥، ا���ھرة ،  ا��+�ر��

�دي ،اOر .٤٧��د ا��:��� � ����ري �ط��د�ث ، ����ب ا����رات ، دار ا�����دو�
 ، ا���7+���ب ا��ھ

  .م٢٠٠٠ ، ��روت

٤٨.  ، 
ا��8��ري ، �ر+�� ��د ا�وھ�ب ���د  ا�Lرب وا���0م ، ��ر�W ا���Mرة����ن را�-

 .م ١٩٨٥ ا��و�ت���م ا��0ر�� ،  وھدى ��د ا�H��8 �+�زي ،

�ر وا��وز��د ا���ج ��� .٤٩�-� �������ر ، دار ا� ��-� 
ون ا��دو����H ، ا�ردن ، ���ود ، ا�

 .م ٢٠٠٨

ون ا�دو�
 ا��0م ، دار ا�:�M ا�0ر��� ، ا���ھرة ،  .٥٠��م ، �ذ�رات �
 ا��Y ظ�د �����

 .م١٩٧٣

��ھرة ،  .٥١��� ا�+د��دة ، ا�M:ون ا��دو�
 ا�0��م ، �ط�0�� ا���م ، ���دئ ا��Y ظ�د �����

  .م١٩٨٦

٥٢. ���
 ا���و.����ورات ا��-�����م ، ���دو�
 ا�0�ون ا������ذوب ، ا���د ا��+��روت ،  ������� ،

 .م٢٠٠٢

��ة  .٥٣�� ، 
���د ��8
 ��د ا����د ، ���د �08د ا�د.�ق ، إ�راھ�م J-��7، ا��ظ��م ا��دو�

�8در�� ، Oم٢٠٠٤ا���0رف ، ا.  

��م ،  .٥٤��دو�
 ا�0�ون ا������ول ا���د ، أ���د ا������� 
�����د 8���ت ،   ٥ط����دار ا��ط�و�

�8در�� ، ا�+����0 ، Oم ١٩٩٦ا. 


 ، ا��� .٥٥��Lون ا��م ���د ط-0ت ا��. 
�4ة ا���0رف ) .�ون ا�N8م (�م ا����0 ��

�8در�� ، Oم��١٩٧٠ .  



  ا���ا��

 

١٤٨

��ة ا��0��رف ،  .٥٦�ون ا�دو�
 ا���ري �
 أ�0��دة ا�+د��دة ، ���
 ، ا���Lد ط-0ت ا����

�8در�� ، Oم ١٩٩٨ا.  

در�� ،  .٥٧���8Oرف ، ا����4ة ا��0���Nم ، ��ون ا�8���. 
����ط ��
 ،ا�و8����Lت ا����د ط-0����

  .م١٩٨٢

٥٨.  ����� ا���0�
 ا�ظر���� ���
 ، درا8F����دو�
 ا�+�ون ا�����
 ، ا���Lد ا���0م �����د ا����د ������

�8در�� ، Oم�٢٠٠٨-+ر��� ا�دو��� ، دار ا�+���0 ا�+د�دة ، ا.  

��د�ر���د �وض ا��ر�وري ،  .٥٩Yوأ  ���ر���ت +و����ن ، �-�م اOرھ��ب ا�8�س ا��7ر�

��ب ، دا���� اOرھ���� �درا8���� وا��ر�و����� وا6+����������ر ، ا�ردن ، وا������د �-��ر ا����

  .م٢٠٠٦

ون ا��دو�
 ا�0��م  .٦٠����ور ا����وي ، أ����م ا��ا���0-�ق �������� ا�+�راFم ذات ���د �

�8در�� ، ا�ط���0 ا�دو��� Oم١٩٨٤، دار ا��ط�و��ت ا�+����0 ، ا .  

٦١. ، 
��و��ر�ف �8��ود ���ف  �������H روز ا��و8��� ، �ط��� ا�دو����F��� ا�+��دةا������ ،ا�+د�

  .م٢٠٠٢ ا���ھرة،


 �Zرھ��ب .٦٢F��ون ا�+���، دار ا��7�ر  ١ط ،١ج  ،���ود ����Q ا�0��د�
 ، �و8�و�� ا�

�8در�� ، Oا ، 
  . م ٢٠٠٣ا�+��0

٦٣.  ، ���� ا�0ر��M:8�م ا�0��م ، دار ا��ون ا�0�و���ت ، ا����رح .� ، 
��ب �8�+���ود 

  .م١٩٨٩ا���ھرة ، 

 �7:و�� واھماOرھ�ب ��ط7, ����ح د��رة ،  .٦٤��
 ا�� A�Fرا+ ،
F�، ون ا�دو�
 ا�+

  .م�����١٩٩٠، ،  ��Lزي ، ، ��ورات ��دق .�ر�وس،  ١ط

�ر  .٦٥��-� ��������� ا� ����� ، 
���� ا�رد��Fت ا�+زا����ول ا��������ر ، أ���ل ا�����-J دوح����

  .م١٩٩٨وا��وز�H ، ا�ردن ، 

٦٦.  ��M:ون ا��دو�
 ا�0��م ، دار ا�����وا��د ا�� ���
 ، اOرھ��ب ا��دو�
 و����ل ا��د �-�

  .١٩٨٨ر��� ، ا���ھرة ، ا�0

٦٧. ���ر ، ���روت ،  ھ� م ا���ري ، Jط�ف ا�ط��Fرات ، ا��ؤ88�� ا�0ر����-درا8��ت وا�

  .م١٩٧٦


 ا���0م ، �ر+��� ����8ك ��Jو��8
 ، ��ر� .٦٨� ��ور ����د إ��راھ�م ، دار  : W ا��ر�أ

Hوز��ر وا�� .م١٩٩٥ا���ھرة،  ، �ر.��ت �-

  

  



  ا���ا��

 

١٤٩

  

  

"ا�ر��/ل وا	ط�ر, ا����ـ  ���!� ً!  

١.  
�دو��
 ا�F���ون ا�+����
 ا���� ���� ا���ر����A ، ا��ر���د Jزا�-��د ا������7ن ����8 ) �����ر8

  .م�٢٠١٠+�زة �ن +���0 +دارا ، ) ��+8��ر 

�ر ( �8Yن +�ري ��طH ، ا�+:ود ا�0ر��� �������� +ر���� اOرھ��ب  .٢�Y ر���8+�� ����ر8

 .م٢٠٠٩، ار�د ، ا�ردن ، )��ورة ، �+�زة �ن .�ل +���0 +دارا

�د ا��د ���د .٣���  
�� ���راءات وا����ر��0ت ا�دو��+Oودور ا ��� ا���ر���A ، ا��ر�����

، ���:�د ����  ا����ن ا���د�������ر ���� ا���+8���ت در+������ل ��ط-���ورة 86���ر ���Y �����ر8

�8در�� �ا�0ر��� �-0-وم وا���و�و+�Oل ا���ري ، ا�  .م٢٠٠٤، وا�

٤.  ، ����راFم ا�دو���
 ، ا�+��Lد ا���0م �����د ا����د ������
F����دو�
 ا�+�ون ا�����
 ا���� ���        ، درا8

�وق) أطرو�� د��وراه( �در�� ، +� �Yر ��ورة،  �+��زة ��ن .��ل �-��� ا����8Oا ��0�

 .م٢٠٠٧

  ا���وث وا����	ت ـ  ����� ً

�ن ا��8���7د ؟ ، ...إ�راھ�م �ر ا�د�ن ، اJ�ط�ف ا�8�7ن .����� ا�8�وا�ل ا���و�����  .١�

 .م٢٠٠٩، ١٧٦ا�0دد، �+-� ا��8��8 ا�دو���

�� ا��( ا��-�� ا�0-���� ،أ�و�� ا��د أ�و  .٢����� ��� ا���ر���Nل ا�7��رة ��ن  )ر�J ١٩� ـ

� ا���ر��� وا� ،م  ٢٠١١ـ�١٢ـ٢١��ر� ً����ً وأ����ون ا��دو�
 أر�����ا�Jرط�وم  ، ا�

 .م ٢٠١١

٣.  ����+�-Jا� ����رف ا�0ر���Lد ا������� (ا������رة وا����رف ا��+�Y د�����6 ����� ا���0�ا���

�دول�� ����ـر�
  وا�زرا����[ ا�0ــ�-Jا� ( ، 
�دو����ري ا���ش ا��+�Lري وا�����ل ا����، ا�6��

 . م١٩٨٦ا���-�� ا�0ر��� ا�08ود�� ، ،  ١، طا�د��م ، 

�ر  .٤��ر ا�����ن ا�����ل ، ا��
 ا�طو������ ....أ���� ا�دو����� ا�8��8��د��ت ، �+-��H وا����ا�وا.

 .م8�٢٠٠٩�  ٤٤، ا��+-د ١٧٦،ا���ھرة ،  ا�0دد 

٥. ، ��N8 أ��ن ��د ا�0ز�ز  ��-+� ، 
ون ا��دو���+ر��� ا��ر�� ا���ر�� �
 Mوء ا�

  .م٢٠٠٩، ١٧٦، ا�0دد ٤٤، ا��+-د ، ا�ھرام ، ا���ھرة ا��8��8 ا�دو��� 

�� ا�0ر���� ،��:+ت ��د� .� .٦�Nن ا������ف ا�0ر���� د ، ا��ر�� ا���ر��� وا� ��0��+

 ��  .م١٩٩٠، ا�ر��ض ، �-0-وم ا��



  ا���ا��

 

١٥٠

�ر�� ا���ر�� وأ����:� �
 ا��0ور ا��د��� وا��د� � ، �:+ت ��د� .��د ،�7:وم ا� .٧

ا��ر�ز ا�0ر�
 �-درا�8ت ا���� وا��در�ب ، ا�ر��ض ، ا���-�� ا�0ر���� ا�8�0ود�� ، 

 .م١٩٩٠

�� ا� .٨�
 �-درا8��ت ا����ره ، ا��ر�� ا���ر�� وا��ن ا�0ر�
 ، ا��ر�ز ا�0ر� 
��:�

  .م١٩٨٩وا��در�ب ، ا�ر��ض ، 

٩. ����� در����رف ا�8��د ���دو�
 ا�+د��ون ا�����
 ا�����ر�� ���وا�
 ا�80���0ض ا��� ���د ، درا8

ون ا�دو�
 ، ا���ھرة��  .م١٩٩٠، ٤٦ا��+-د ، �-���ر ، ا��+-� ا���ر�� �-

�د  .١٠��H .وا���ن وا.�� A��و�M� د����ب و��د���ف اOرھ��ول �0ر���ر��ن ، ���ز 8��د ا�0ز����

ون ا�����ر�� �-��� ا������ ، ا��+-���ت ا�دو����رارات ا��ظ���دو�
 و.�ون ا������دو�
 ، ا���

  .م١٩٧٣،  ٢٩ا���ھرة ،�+-د 

١١. ، 

 +70ر ��د ا�N8م ، +راFم ا��ر�� و+راFم اOرھ��ب ا��دو�-�  ,��دم إ���ث ���

 ��0�د �
 ا��و�ت 8
 ١٩٨٧ا���د ا������ن ا�0رب ا��8دس ��ر ا����م ا�+�زء ا� 

  .م١٩٨٧

�وء .١٢��M 
���� ����� ا���ر������ب وا��ر����ر�
 ، اOرھ���ن ا����8� 
�����م �-���ر��0  أ����ا��

�� ، وا6�7���ت ا�دو����.� ���� ا���ر�����ب وا��ر���ول اOرھ�� ����دوة ا�0-����دم �-���ث ����

�د�:� � 
�0ء�-0-وم ا���� ا�0ر��� +���0 ��ف ا��� 
 ـ� ٩ـ ١٥ـ  �١٣-7�رة �ن ، �

 .م٢٠٠٤


 ، ا���ر ا���ر ��ن ا��ر�� وا��دو�ل ،  .١٣-� 
�0:د ا��� ��ق ، ا�ر���ض �-
 ا��-�+

 .م٢٠٠٩

و�� وا���8��8 ��ن �7:و�
 �ق ا��0وب ���د ��د ا�0ز�ز ا� .١٤��و A-�J8 ، ا�7وارق ا�

، 
�ؤ��ر ا���د ا������ن  �
 ا���7ح ا��Q-8 �ن ا+ل ��ر�ر ا����ر واOرھ�ب ا�دو�

 A�
 ا��و��ت 8�0�د �
  ا��ا�0رب ا��8دس ��ر ���ب أ���ث ا��ؤ��ر ، ا�+زء ا� �

 .م ١٩٨٧


 ، ���د طNل ا��وار�
 ، ا�+ر���� ا��ظ��� وأ .١٥�
 ا��وطن ا�0ر��� ��8����ب �وا+:�:

  .م ٢٠٠٣أ��د���� ��ف ا�0ر��� �-0-وم ا���� ، ا�ر��ض ، 

��ھرة .١٦�،  ���د �ؤس ��ب ا�د�ن ، اOرھ�ب وا�0ف ا�8��8
 ، �+-� ا��ن ا�0��م ،ا�

  .م�١٩٨١و��و  ٢٤ا�8�  ٩٤ا�0دد 



  ا���ا��

 

١٥١

١٧. 
�� اOرھ�ب وا�0ف  �ط�H � �ن د�Jل � ا��رھ�د ا��ر�����ث  وا��طرف ،، �

�دم إ�, ا��ؤ��ر ا����0
 �ن �و.ف اN8Oم �ن اOرھ�ب ، +���0 ا��Oم ���د ��ن �

  . م 08٢٠٠٤ود ا���N8O ، ا�ر��ض  ، 

١٨.  ، ������Q ا�0ر����د وا������ر ا�+د��ون ا�������:�ب ، .��د ���7� ����� �-�ر����� ا�0ر���ا��ظ�

0�� ا��دول ا�0ر���� ، �0:د ا���وث وا�درا8��ت ا�0ر���� ا�����H وا� ���� وا�0-وم ، ��+�

  .م١٩٨٩ا���ھرة ، 

١٩.  ، 
�دو����ري ا���ش ا��+�Lوا� ����� ا��ر���0ودي ��������د��ل ا�8�
 ، ا����د �:���ر ا�����

  .١٩٩١،  �+-س ا�Lرف ا��+�ر�� وا������ ا�08ود��  ، ٤ج ،ا�ر��ض 

��ل ،  .٢٠�����رب وا��8���� ا�0���رب ،  �+-���, ا�0���ره �-����ب وأ ����زي ، اOرھ��Y ر�����وداد +

  .م٢٠٠٤ ��8��ر�� ، ا�8� ا� ��� ، آ��ر��درھ� ا�+���0 ا

���!� ـ ���و1" ا��وا�ن وا���ر!�ت   

ون  .١��  .م �١٩٨٢��ر  ١٨�
 ا�+��و�
  ا�0�و��تا�

٢.  
  .م8�١٩٦٠�  ١٦ر.م .�ون ا�+زاء ا��و��

  .م8�١٩٨٧�  ٣ر.م  6���دي �دو�� ا��Oرات ا����دة.�ون ا�0�و��ت ا .٣


 ر.م  .٤١٦.�ون ا�0�و��ت ا�رد  �  .م8�١٩٦٠

١١١.�ون ا�0�و��ت ا�0را.
 ر.م  .٥  �  .م8�١٩٦٩

٥٨.�ون ا�0�و��ت ا���ري ر.م  .٦  �  .م 8�١٩٣٧

  

 

 



 ا���ا��

 

١٥٢

ا����و�� ا��را
	 ـ  ���را ً���
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أ ا������

  ا���د��

  

م ، ���ث ��
م ��رھ�� ا���د �ا�
���ل وا�
���رة ���ن ��
��ف ���وب ا���� أداة
ظل ا����ر   

�# وا�"
���دي ، ���
 إ�ا��*�ري وا�(%�)# و��ر)' ��دات ا���وب و
%����دھ� و
وا���$� ا��


���ر ��������ر ، وھ��ذا ���� �.���0  �
ط���ف���ط������ن ، وو.����'  أداة"��د 
-��ون  إ,$��� #��
ا�.��2ن ا�

  .�,' ا���ر�' ���%ر
    


�داءا�
��رض  أ����ل���0  ��د��' 'ا���ر�
�رف ا�%ر�,' )# ا��دء و���5ل 
�,%�$م  �5

ا��0 ان ھ�ذا  ١)*ا�����م ا�و.��ط ( �(�ل  ا��ر��' ا��6'����م  أ��رت، )%د  ا����ر و
��ر
$م ��ر

 إن 0إ��� ا����2ظ ا�����# ا����ل ، (��م 
��م 
�ر����9 وا����ل ا���0 ا����6' ا��ر����' ، وا�����ط�8 �����ر 

ا�.طو ��0  و
�رف ا�%ر�,' ��0 ا,$� "را�,' ،  :ا�%ر��ن  ا�%ر��ن ھو �ص ا���ر ، و��:


��ل -����' ،  ا�.��2ن��.
����0 ا�%ر���,' و��,�ھ���  ��د����')��# ا����6' ا�,-��ز���' ) PIRACY(و :

ا���ص ا��ذي �%�وم ���.��ب وا�,$�ب  أوا���ص ا�ذي �ر
-ب �ر��' ا�%ر�,' �وا.ط' ا�.2ن ، 

  .  )# ا����ر

���را?م <���ر ����رو�' ���ن  أ�����# ا������رھ��# ���� �%��وم ���9 ا=)��راد )��# : وا�%ر���,' ا���ط��5 

  .���' ��%�?��ن �$�   <��'
�%�ق �*د ا=���ص أو ا=�وال ا��.
$د)'  '�و�$و

���# ا����ر-�ن ا�,ظ�م ا�%�,و,#  وإذا�  #*%��A*�� �:  ون وط,�#  =يھذا ا���ر,��"

، و�,د ذاك � ��,0 ��6رض ا��ذي ��ن  وا�2و*0ر��ً  ���را?م �
رك  �. أن، )��س ��,0 ذ�ك 

وا�.5م ��ن ���رھ� ، و��� -�,ت ا�%ر�,'  ا=�نا��9 
%رر ��دأ �ر�' ا����ر ا��
�(ل )# 
وط�د 

$
��0 ���ر� '2-��0 ��
ت �ر��' ا�%ر�,'  �ا���ر�' �ر��' ��ر�' دو��' ، )�ن ا�دول ظ�ت 
�

 ا��,��?#��ر��' )�# ا�%��,ون  أ����توا,�ن ا�دا����' ���دول ، -��� ا���ر�' ��ر�' �,�ءاَ ��0 ا�%


��رت ظ��ھرة ا�%ر��,' ا���ر��' و"ط�: ....  'وا�
�2"���ت ا�دو��� ا=�راف�,�ءاً ��0  ا�دو�#�وا

وأ�%��د ا������-ل ا���ر���'  أھ��م���ن  ة'  وا���د����ر-��' ا�����5' ا����� أ����مط��رق ا�����5' ا���ر���' 


وا�9 ا����م  #

�'، و���A( 9,,� .,��ن ا�,%�ط ا .ره�Fا����5' ا�H  ـ:-�%د�' ���و*وع  

  

  درا�� ا��و�وع  أھ��أو
ً ـ 


�ر )# ا�.,وات ا=��رة ��-ل <�ر ��دود ,

�-ل ا�%ر�,' ا���ر�' ، ظ�ھرة �
,���' أ���ت 

ا��د�د ��ن ��را?م ا�%ر��,' ا���ر��' ، و)# ا��د�د �ن �,�طق ا����م ، و"د �$دت ا���# ا����ر ، 

                                                 
١  ���  . ٧٢٦ص ، ١٩٨٠، #"!�� ـ ا�����ل ،  ا������������ �� ا�����ء ، ا����� ا����� ، ا��



ب ا������


$� ، و,ظراً ���
*�ر �،  ������'ا�%ر��,' 
�(�ل �ر���'  أ���ت )%د �
��ظم آ(�رھ� و
دا 8�����


د�# ا����د و"���م  ا=.�.�' ا=)رادا���وب ا���و�' ، وا�ن و.�5' و�%وق و�ر��ت �.� ��� ،

  .��وث ودرا.�ت �ول ھذه ا�ظ�ھرة ، �6رض 
�د�د �����$� ، و�و"ف ا�%�,ون �,$� 


�د�د �و*وع ا�%ر�,' ا���ر�' �ن �5ل  درا.' ھ��'أ
��ن �و��0 ھذا #
Hـ : ا  

��0 ا�,%ل ا���ري ، )#  
F(�رھ�,
��ر �ر��' ا�%ر�,' ا���ر�' ، وا�دى  .١#���   .ا����ر أ

  .وا�
��رة ا�دو��'  'ا���ر��ر-' ا���5'  ���0دى �طورة �ر��' ا�%ر�,' ا���ر�'  .٢

���0 ���د �ن ظ�ھرة ا�%ر�, ا��,�.�'ا���ول  إ���د .٣ ��$
' ا���ر�' ، وذ��ك �.��ب �طور

، و���� ���,�م �,$��� ���ن آ(���ر .�����' و
��دا���ت ����0 ا�"
����د  وا������# ا���
���: ا���دو�#

  .ا�دو�# وا�وط,# 

   ا��و�وع ��ب ا���ر���� ًـ 

����� �$��ذه ا��ر����' ���ن ) �ر����' ا�%ر���,' ا���ر���' ( ��و*��وع  �
����0 .���ب ا�
����ري


,�و���ت  آ(�رھ�������ظم �
و�ط��ورة ����0 ا���
���: ا���دو�# ،  #��

$� ، و"���' ا�درا.���ت ا����و
��دا

، و���م 
-��ن ھ��ذه ا��ر����' �و*��: اھ
����م  
������2'�ر����' ا�%ر���,' ا���ر���' ����ورة  �و*��وع

  .ا����(�ن وا�2%$�ء 

���� ا�درا�� �����ً ـ �  


�د���د  إ���0
-���ن ����-�' درا.��' �ر����' ا�%ر���,' ا���ر���' )��# -��ون ا��و*��وع ��
���ج 

ا�2%9 ا��,�?#  إن إ�ھذه ا��ر��' �و<�' )# ا�%دم ،  إنر<م �ن ��0 ا�# ، وو
�ر�ف وا*8 و��

، و-ذا ا����ل ���ءت ا�
�2"���ت ا�دو���' ��$��' و<��ر وا*��'  ا�دو�# �م �*: �$� 
�ر��2 ��دداً 

 ً ����
 �

دا�ل ھذه ا��ر��' إ�0  ل ا�.�ب )# ذ�ك ��ودد�د �2$وم ا�%ر�,' ا���ر�' ، و��)#  :�

�ذا ار
Fى ا����ث و*: 
�ر��ف  وا�,
�?P ، واH(�ر)# ا��,��ر  ' �$��
���$ أ�رى�را?م دو��' 


,�.�ب ��: �����م و
5���2ت ھ�ذه ا��ر���'  )�ر���' ا�%ر��,' ا���ر��' ( ا�را?# ��2$�وم � ، ..


#و���9 ��-ن 
���ص �,��ر ا���-�' ��درا.' )# Hـ : ا  

�2"��
�د�د  .١
����ت  تا� #

�ر�ف �ر��' ا�%ر�,' ا���ر�' �F.ا�دو��' ا� '�.  

' ,%ر����ا�و*��وع  ������تا�
��#  ا��د�(��'ا�
%��د���' وا�
�ر����2ت  ا�2%$���'�����ن ا�
�ر����2ت  .٢

  .ا���ر�' 

  .�ن �ر��' ا�%ر�,' ا���ر�' وا�وط,# ا�دو�#  ا�%�,ون���ن �و"ف  .٣

  .ا,
��ر �ر��' ا�%ر�,' ا���ر�'  أ.��بو���ن  إ�*�ح .٤

  

  ا�درا��  أھدافرا��� ًـ 



ج ا������

  ـ : إ�0
$دف ا�درا.' 

  .ا�دو�# رھ� ��0 ا���
�: وآ(� وأ.���$�ا���ر�'  'ا�%ر�,�ر��'  �2$ومدرا.'  .١

٢.  �$
  .ا�%�,و,�' ���ن ��ھ�' �ر��' ا�%ر�,' ا���ر�' وط���

  .�و"ف ا�
�ر���ت وا�%وا,�ن ا��,�?�' ا�وط,�' ��دول وا�%وا,�ن ا��,�?�' ا�دو��'  .٣

  

  �� � ا�درا�� ����� ًـ 


ا��%��د 
��م  P$,د ا��������#������
درا.��' ا�,���وص ا�%�,و,���' ا�دو����' 
�����ل  ���5ل���ن  ا�

'����"Sت �و*وع ا�%ر�,' ا���ر�'  وا���� #
ا�%�,و,�' ا�
�# "��م ���$��  ا=.س، ووا�وط,�' ا�

  .وا��زاءات ا��2رو*' ��0 �ر
-��$� ا�%ر�,' ا���ر�'  أ���ل
�ر�م 

  

  �ط� ا�درا�� ��د�� ًـ 


%.�م ھذا ا���ث ��0 ا�,�و  ر
�F,�ا��%
*��ت ا���ث #
Hا :  

ا�درا.' ، -���  وأھدافا�درا.' و.�ب ا�
��ري ا��و*وع  أھ��'�%د�' ـ و
,�و�,� )�$� ا�


*���,ت  '���
 وأ����راً وا�
و�����ت ،  ا�,
���?P أھ��م��,��ت �,$���# )��# ا�����ث ، و�
���ت ا�����ث ���


��' ا�ر.��'  #وا��را�: ا�
ذ-رت ا����در - #( �$

�د�  .ا


,�و�ت )�9 ا�
طور ا�
�ر��# ��ر��' ا�%ر�,' ا���ر��'  ا�ذي 
�$�ديا��2ل �ث ��ء ا��

�ر����' ا�%ر���,' � ا=ول�,$��� )��# ���(���ن ����ث ����ص ا������ث  اS.����5'و�و"��ف ا����ر��' 

���ن  اS.���5'ا�����ث ا�(��,# )���ص �درا.��' �و"�ف ا����ر��'  ،أ���وآ(�رھ���  وأ.����$�ا���ر��' 

  .�ر��' ا�%ر�,' ا���ر�' 

�(5(��' ������ث ، و���ورھ�  ������ن ��ھ���' �ر����' ا�%ر���,' ا���ر���' ا=ولو����ء ا����2ل 

���ث ا�(��,# )���ص �����ن �ا� ، أ����,$�� 
�ر��ف �ر���' ا�%ر��,' ا���ر��'  ا=ول
,�و��ت )�# 

���ن �ر���' ا�%ر��,' وا���
5ف  9ا���� =و��9وا�(���ث -��ن ، �ور �ر��' ا�%ر�,' ا���ر��' 

   . �را?م�ن  <�رھ�ا���ر�' 

ا�%ر���,' ا���ر���' )��# ا�%���,ون ا��,���?# ا���دو�#  =.���سا����2ل ا�(���,# )%��د ����ص  أ����


�ر�م ا�%ر�,' ا���ر�' )# ا�%�,ون �,9  ا=ول)#  
,�و�ت ،  ���(�ن وذ�ك �ن �5ل،  وأر-�,$�

  .ا��,�?# ا�دو�# ، وا����ث ا�(�,# ��ص ��5
��ص ا�%*�?# 

ا���ر�'  ا�%ر�,'وا�وط,�' ��-�)�'  واS"����'�' )�9 ا��$ود ا�دو� 
,�و�ت ا�(��ثوا��2ل 

ا���ر���' ����0  'ا�%ر���,�,$��� �-�)���'  ا=ول ، ا����2ل ����0 (5(��' ������ث ا، و"��د ا���
�ل ھ��ذ



د ا������

وا�(����ث ���$��ود  اS"�����#ا��.��
وى ا���دو�# وا�(���,# ��-�)���' ا�%ر���,' ا���ر���' ����0 ا��.��
وى 

  .ا�وط,�' )# �-�)�' ا�%ر�,' ا���ر�' 


*���,ت و�
���ت ا�����ث  '���

و����ت  ا�,
���?P أھ��م��� #��
، ا�����ث ���5ل���ن  إ��$���ا�

�$
�%�
و���ت  وأ���  


��' ا�ر.��'  ا����در
م ذ-رت و- #( �$

�د�  أ��را ًوا��را�: ا�
# ا

  

  

  و�ن T ا�
و)�ق

  

  

  

  ا����ث

   

  



ر�ت ا����و��ت�  
  

  ا�����  ا��و�وع

  أ  ا���د��

�ر��� ا��ر��� ا���ر�� و�و�ف / ا���ل ا����دي � ��ا��طور ا���ر�
 �  .ا�#ر�"� ا!� ��� ��

١  

�ر��� ا��ر��� ا���ر�� و�طورھ� وأ����� وآ)�رھ� / ا����ث ا%ول     

    . ��ر� ا��ر��� ا���ر�/  ا�ولا��ط�ب 

  ٧  .أ���ب ا��ر��� ا���ر� / ا��ط�ب ا����� 

  ١٣  .ا��ر��� ا���ر� آ��ر / ا��ط�ب ا����ث 

 �  ٢٠  .�و�ف ا�#ر�"� ا!� ��� �ن ا��ر��� ا���ر�� / ا����ث ا�)��

  ٢١  .�و*ف ا�)ر'� ا&�%�� �ن ا��ر��� ا���ر� #��وك !�ر / ا��ط�ب ا�ول 

  ٢٦  .ا����ر *را��� �-�ه ا&�%��  ا��!�ء ��ط�/ ا��ط�ب ا����� 

  ٣٣  .و�ورھ�  ��ھ�� �ر��� ا��ر��� ا���ر��/ ا���ل ا%ول 

    .�"ر�ف �ر��� ا��ر��� ا���ر�� / ا����ث ا%ول 

  ٣٤  .�'رف ا��ر��� ا���ر� / ا��ط�ب ا�ول 

  ٤٦  . ا��د�� �%�-�ھ�تو��0  �'رف ا��ر��� ا���ر�/ ا��ط�ب ا����� 

 �  ٥٣  .�� ا���ر�� �ور �ر��� ا��ر�/ ا����ث ا�)��

    .�ور -ر�� ا��ر��� ا���ر� ا����)رة / ا��ط�ب ا�ول 

  ٥٦  .ا��ور 6ر ا����)رة �-ر�� ا��ر��� ا���ر� / ا��ط�ب ا����� 

أو�- ا�#�- وا,�� ف ��ن �ر��� ا��ر��� ا���ر�� / ا����ث ا�)��ث 
�را0م ا��ن و.�رھ� .  

٥٧  

وأ:��ل ف �ن -ر�� ا��ر��� ا���ر� أو-9 ا�)�9 وا�78%/ ا��ط�ب ا�ول 
  .ا&رھ�ب ا���ري 

  

وأ:��ل وا�78%ف �ن -ر�� ا��ر��� ا���ر�  9أو-9 ا�)�/ ا��ط�ب ا����� 
  .ا&رھ�ب ��ورة :��� 

  

٥٩  



أو-9 ا�)�9 وا�78%ف �ن -ر�� ا��ر��� ا���ر� و-ر�� / ا��ط�ب ا����ث 
  .7طف ا�ط�=رات 

٦٤  

 �0� ا�دو��  أ��س ا��ر��� ا���ر�� ��/ ا���ل ا�)�����ا����ون ا�
� وأر��2.  

٦٨  

0� ا�دو�� / ا����ث ا%ول ����ر�م ا��ر��� ا���ر�� �� ا����ون ا��.    

    .أ��س �-رم ا��ر��� ا���ر� / ا��ط�ب ا�ول 

  ٧٧  .أر#�ن -ر�� ا��ر��� ا���ر� / ا��ط�ب ا����� 

 ��ر��� ا��ر��� ا���ر��  ا,����ص ا����0�/ ا����ث ا�)�� ��.  ٨٤  

    . ا��8دا=� ا�-��=� �0 �ر��� ا����ق ا&-راءات /ا��ط�ب ا�ول 

  ٨٨  .ا&-راءات ا�-��=� �0 �ر��� ا����#�� وإ�دار ا�'�و�� / ا��ط�ب ا����� 

  ٩٨  .وإ�����7ً ووط���ً  �����2 ا��ر��� ا���ر�� دو���ً / ا���ل ا�)��ث 

    .�����2 ا��ر��� ا���ر�� >7; ا����وى ا�دو�� / ا����ث ا%ول 

�ت ا�دو�� وا��وا�ق ا�دو�� / ا��ط�ب ا�ول *�C�8�0 ا �    .�#��0� ا��ر��� ا���ر

  ١٠٠  .�#��0� ا��ر��� ا���ر� �ن *�ل ا���ظ��ت ا�دو�� ا�����7� / ا��ط�ب ا����� 

 �  ١١٢  .�ر�� >7; ا����وى ا!���7� �����2 ا��ر��� ا��/ ا����ث ا�)��

  ١١٣  .ا��ر��� ا���ر�  ��وا-E�ا���ظ��ت ا�'ر�� ا�����7�  دور/ ا��ط�ب ا�ول 

� ا�����7�  دور/ ا��ط�ب ا����� �ا��ر���  ��وا-E�ا���ظ��ت ا�-��� ا&*�
 �  .ا���ر

١١٨  

  ١٢٢   . �����2 ا��ر��� ا���ر�� >7; ا����وى ا�وط��/ ا����ث ا�)��ث 

  .ا��ر��� ا���ر�  �وا-E�ا�دول ا�'ر�� � دور/ ا��ط�ب ا�ول 
  

  ١٣٢  . ا��ر��� ا���ر� ��وا-E�ا�دول ا�-��� دور / ا��ط�ب ا����� 

  ١٣٦  ا����7� 

 F-١٤١  ا��را  

 أ ا��%7�
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وزارة ا�
�	�� ا����� 

 وا���� ا��	�� 
 ���� ا�������

  
  

  
  

���� ا���
	� ا������  
  
  
  

  ر���� ���م ���  
  ا����� 

  م��� ���� ن�� 
  

 �  إ�( م)%' &%$� ا���#ق !  �م�� ا�	���
  ا���مدر� ا���2,$� !  ا���ن#ن وھ  .ء م� م,�%��ت ن$� 

  
  
  

  ��56اف
  ��9�2ا� ا�8,�ذ

2� ��$� �9اي.د ; 

٥/٢٠١٣ ٦/١٤٣٤ 
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