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 ادلتَوماس َة وب ظول اًـمي ادلتَومايس

ثـد ادلتَوماس َة زنيا رمٌل من ب زاكن حلي اًـَوم اًس َاس َة. وكد ازثحعت املٌلزسة ادلتَوماس َة ابدلاؿاث 

ةل من اًزمن، ومل ٌٍىذة ًِا الاس متراز والاهخؼام  اًخرشًة مٌذ جفر اًخازخي، ًىهنا ػَت معال مٌلعـا فرتت ظًو

ال يف اًـعوز احلدًثة تـد ب ن ػِرث اًحـثاث ادلتَوماس َة ادلامئة. وكد مت ثحاذل اٍمتثَي ادلتَومايس تني ذول  ا 

ب وزواب ب وال ومن مث تلِة ذول اًـامل. وتـد ب ن ثوظد ُذا اًـمل جلك ؿالكاثَ ب خذ املِمتون وادلازسون 

ب هَ مت االثفاق  ومؤسساث ادلول واال مرباظوزايث ثححر هل ؾن كواؿد وضواتط ثَزتم هبا لك ال ظراف. مبـىن

ؿىل حـي "ادلتَوماس َة" ؿالكة راث اظول مذـازف ؿَهيا، وَلَة ؿرب اًلواهني واًرشائؽ والاؾراف وال حيق 

 ل ي ظرف اىهتاوِا ب و جتاوسُا.

ول فن وذمازسة احراء املفاوضاث تني ادلهنا حرصا ب  فِو ًـين  ،خحدج ؾن "ادلتَوماس َة"واًحـغ ؾيدما ً 

لدم ادلتَوماس َة توظفِا ؿالكاث مٌؼمة تني ادلول مس خوى ال  وحىت االثعاالث ؿىل  صخاض يف اجملمتؽ، ًو

ذازت صؤون ادلوةل وفن ثيفِذ واجناخ س َاسة ادلوةل اخلازحِة. وؿَََ فلد اظححت ادلتَوماس َة حتخي  وفن ا 

لة اذلي ثيفذ من خالًِا ادلول س َاساهتا  اخلازحِة اجملال ال ول يف حلي اًس َاسة اخلازحِة ًىوهنا اًعًر

وؿالكاهتا مؽ الاظراف واًوحداث اًس َاس َة الاخرى. وثـين ادلتَوماس َة معََة اٍمتثَي واًخفاوط اًيت جتري 

َة. وادلتَوماس َة اًيت ثدمعِا وسائي اًس َاسة اخلازحِة ال خرى اكًلوت  ظاز اًـالكاث ادلًو تني ادلول يف ا 

ة وال ذواث الاكذ وسوف حناول يف ُذا اًححر رسذ ب مه ب زاكن  اةل.عاذًة جسمى ابدلتَوماس َة اًفـاًـسىًر

 ادلتَوماس َة واًخوكف ؿىل ب ظول اًـمي ادلتَومايس. 

ف ادلتَوماس َة، ال ظي الاص خلايق واملفاُمي:   ب وال: ثـًر

فاً  ابن "ادلتَوماس َة لكمة ًوانهَة مض خلة من لكمة )ذتَوم(، ومـياُا  ،وكدي لك يشء ،من املِم اًلول ثـًر

ظحق ب و ظوى ب و زىن، حِر اكهت ختمت مجَؽ حواساث اًسفر وزخط املروز و كوامئ املسافٍرن واًحضائؽ 

لة خاظة  .ؿىل ظرق اال مرباظوزًة اًروماهَة، ؿىل ظفاحئ مـدهَة راث وهجني معحلني وخمَعني سواًي تعًر

املروز ُذٍ جسمى )ذتَوماث(. مث اجسـت لكمة )ذتَوما( حىت مشَت واثئق زمسَة كري مـدهَة  واكهت ثذاهر

اكًيت متيح املزااي ب و حتخوي ؿىل اثفاكاث مؽ حٌلؿاث ب و كدائي ب حٌحَة. وكد اس خخدمت لكمة )ذتَوما( مبـىن 

فراذ اذلٍن ًب ثون اىل اًحالذ اًروماهَة، واكهوا  ،حيمَوهنا مـِم ًُسمح هلم ابملروز اًخوظَة اًرمسَة اًيت ثـعي ًل 

ىل اٌَلة اًالثًَِة، واكن ًفِد مـىن اًضِاذت اًرمسَة او اًوزَلة  َىوهوا موضؽ زؿاًة خاظة. مث اهخلي املععَح ا  ًو

اًيت ثخضمن ظفة املحـوج واملِمة املوفد هبا، واًخوظَاث اًعاذزت ثضب هَ من احلامك تلعد ثلدميَ وحسن 

اهل تني ال كاًمي اخملخَفة. واكهت ُذٍ اًضِاذاث ب و اًواثئق ؾحازت ؾن ب وزاق ب و كعؽ من اس خلداهل ب و جس َري اهخل
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" احلدًد ) جسمى ذتَوما(
1

اجسؽ مدًول ُذٍ اًلكمة فامي تـد ًُضمي الاوزاق واًواثئق اًرمسَة اًيت  . مث "

ئي ال حٌحَة. وتـد ان اسذاذ ثخضمن هعوض االثفاكاث اًيت ب جرمهتا الامرباظوزًة اًروماهَة مؽ اجملمتـاث واًلدا

ن املَفاث اخلاظة هبا وثيؼميِا وحفؼِا. وػِر ثحـا  ؿدذ ثكل االثفاكاث واملـاُداث جرسث احلاخة اىل حىٍو

ة وفِرسة ثكل اًواثئق ومه ًـرفون اًَوم تب مٌاء احملفوػاث. نٌل اخذ  ذلكل موضفون خمخعون رممهتم ثحًو

َة وذزاس هتا حِر اظَق تَوماس َة ثـين حفغ اًواثئق اًرمس تـغ اًحاحثني هيمتون تدزاس هتا فاظححت ادل

، ومل ًخلري ُذا املـىن زمغ اًخعوز اذلي صِدثَ اًـعوز اًوسعى، فلد (Res Diplomaticaؿَهيا ًفغ )

َة  " ػَت ادلتَوماس َة ثـين ذزاسة اًواثئق اًلدمية املخـَلة ابًـالكاث ادلًو
2

 . 

فاث اخملخرصت وثلدم ادلنخوزت حٌان ب مخُس يف نخاهبا  ) اتزخي ادلتَوماس َة( جضىِةل واسـة من اًخـًر

ة جن ب يب سفِان ًلول :" ًو ان تُين و تني اًياش " ٌدلتَوماس َة فذلول: ف مـاًو ن   ثـًر صـرت ملا كعـهتا ا 

ن صدذهتا ب زخِهتا".  ا صدذهتا وا  ف ازوست ساثو: "ان ادلتَوماس َة يه اس خـٌلل اذلاكء واًىِاسة ب زخُو ثـًر

ذا ف صازل اكًفو: "ادلتَوماس َة يه ؿمل يف ا  زت اًـالكاث اًرمسَة تني حىوماث ادلول املس خلةل". ثـًر

اًـالكاث اًلامئة تني ادلول نٌل ثًضب  ؾن معاحلِا املخحاذةل وؾن مداذئ اًلاهون ادلويل، وهعوض املـاُداث 

فاوضاث ب و فن اًلِاذت واالثفاكاث ومـرفة اًلواؿد واًخلاًَد اًيت ثًضب  ويه ؿمل اًـالكاث ب و فن امل

ق املفاوضاث او  واًخوحَِ". َة ؾن ظًر ذازت اًـالكاث ادلًو ف ُازودل هَلكسون: "ب ن ادلتَوماس َة يه ا  ثـًر

ذازت ُذٍ اًـالكاث تواسعة اًسفراء واملمثَني ادلتَوماس َني فِيي معي وفن ادلتَوماس َني" .  لة مـاجلة وا  ظًر

ف ادلنخوز ؿدانن اًحىري: "ان ادلتَوم س َاس هتا   اس َة يه معََة س َاس َة جس خخدرما ادلوةل يف ثيفِذثـًر

ذازت ؿالكاهتا اًرمسَة تـضِا مؽ تـغ مضن  َني الآخٍرن وا  اخلازحِة يف ثـامَِا مؽ ادلول وال صخاض ادلًو

ن ادلتَوماس َة يه ذمازسة معََة ًدس َري صؤون ادلوةل اخلازحِة  ف مب مون اذلوي: "ا  اًيؼام ادلويل". ثـًر

من ذزاسة معَلة ٌَـالكاث اًلامئة تني ادلول ومعاحلِا املخحاذةل ومٌعوق ثوازخيِا   فن ؿمل ما ثخعَحَويه ؿمل و 

َة، يف املايض واحلارض ويه فن ل هَ ٍرحىز ؿىل مواُة خاظة ؾٌلذُا   وموازَق مـاُدهتا من اًواثئق ادلًو

 " اٌَحاكة واًفراسة وكوت املالحؼة
3

. 

فِا ؿىل اهنا ثـين "املحـوج ب و املفوط، ب ي  ،ابالؾامتذ ؿىل املفِوم اًفرويس ،ب ما ادلتَوماس َة فميىن ثـًر

و ًلة مييح فلط  اًضخط اذلي ٍرسي يف رممة ما. وب ما لكمة اًسفري، فلد اكهت ثـين اًخاتؽ ب و اخلاذم، ُو

ًيت ًدداذًِا ب حصاة ملمثًل املَوك. ب ما اٌَلة اًـرتَة، فلد اس خخدمت لكمة )نخاة( ٌَخـحري ؾن اًوزَلة ا

اًسَعة تُهنم واًيت متيح حامَِا مزااي اذلاًة وال مان. و لكمة سفازت جس خخدم ؾيد اًـرة مبـىن اًرساةل ب ي 

                        
1
 . 6ص  و.  6774. يُشٕراخ جايؼح حهة انسٕرٌح8 انذتهٕياسٍح. شثاط فؤادـ  

2
 . 62ـ61ص و.  4002 انطثؼح األٔنى. دار يجذالٔي نهُشر ٔانرٕزٌغ. ػًاٌ. األردٌ. فً انُظرٌح انذتهٕياسٍح.ـ د. ػطا يحًذ طانح زْرج8  

3
. ًٌٔكٍ ذحًٍم انكراب يٍ راتط كرة انسٍاسٍح فً 4فً انذًَارن. ص راخ اَكادًٌٍح انؼرتٍح يٍ يُشٕ 8ذارٌخ انذتهٕياسٍح8 أخًٍس د. حُاٌ ـ 

 html-20090324-academy.org/wesima_articles/library-http://www.ao.1880يٕلغ األكادًٌٍح انؼرتٍح ػهى انراتط انران8ً 

 

http://www.ao-academy.org/wesima_articles/library-20090324-1880.html
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را ب ظَح (  ىل اًلوم تلَة اًخفاوط. وجض خق لكمة اًسفازت من سفر، ب و )ب سفر تني اًلوم ا  اًخوخَ والاهعالق ا 

اًلوم يف اًعَح(. وكد اجسؽ مفِوم ادلتَوماس َة فامي تـد، وابث  و ) لكمة سفري ثـين اًرخي اذلي مييش تني

  " ًُـعي ؿدت مـاين: مـىن املِن، مـىن املفاوضاث، مـىن ادلُاء واًىِاسة. ومـىن اًس َاسة اخلازحِة
4

                                                                              . 

ٍلوؿة املفاُمي واًلواؿد واال حراءاث واملرامس واملؤسساث وال ؾراف ا احلدًر فِيي "ب ما ادلتَوماس َة مبـياُ

َة واملمثَني ادلتَوماس َني، هبدف خدمة املعاحل اًـََا  َة اًيت ثيؼم اًـالكاث تني ادلول وامليؼٌلث ادلًو ادلًو

َخوزَق تني معاحل ادلول تواسعة ا حراء ) ال مٌَة والاكذعاذًة( واًس َاساث اًـامة، ٌو ال ثعال واًخحاذل وا 

َة. وثـخرب ادلتَوماس َة ب ذات زئُس َة من ب ذواث حتلِق  املفاوضاث اًس َاس َة وؾلد االثفاكاث واملـاُداث ادلًو

َدُا توسائي  ب ُداف اًس َاسة اخلازحِة ٌَخب زري ؿىل ادلول وادلاؿاث اخلازحِة هبدف اس امتٍهتا وهسة ثبً 

كٌاؾي وب خاليق ومهنا ما ىل ثوظَي  ص ىت مهنا ما ُو ا  َيب )مدعن( وكري ب خاليق. وابال ضافة ا  ُو حُر

املـَوماث ٌَحىوماث واًخفاوط مـِا ثـىن ادلتَوماس َة تخـٍزز اًـالكاث تني ادلول وثعوزُا يف اجملاالث 

ضافة  اخملخَفة وابدلفاغ ؾن معاحل وب صخاض زؿاايُا يف اخلازح ومتثَي احلىوماث يف املياس حاث وال حداج، ا 

ىل مجؽ املـ ساء كضااي ا  َوماث ؾن ب حوال ادلول وادلاؿاث اخلازحِة، وثلِمي مواكف احلىوماث وادلاؿاث ا 

ساء س َاساث ب و مواكف مس خلدََة  " زاُية ب و زذاث فـي حممتةل ا 
5

. 

ف حيَط مبا س حق ٌدلتَوماس َة واًلول ابهنا "ٍلوؿة  فاث امللدمة اؿالٍ ميىٌيا ثلدمي ثـًر واسدٌاذا اىل لك اًخـًر

َة والاحراءاث واملرامس واًضلكَاث اًيت هتمت تدٌؼمي اًـالكاث تني اصخاض اًلاهون  اًلواؿد والاؾراف ادلًو

َة واملمثَني ادلتَوماس َني، وثلذيض تَان حلوكِم وواحداهتم وامذَاساهتم  ادلويل، اي ادلول وامليؼٌلث ادلًو

ًخعحَق احاكم اًلاهون ادلويل ومداذئَ، ورشوظ ذمازس هتم رمارمم اًرمسَة، والاظول اًيت ًرتثة ؿَهيم اثحاؾِا 

َة، ومتثَي احلىومة وحٌلًة معاحل ادلوةل اًوظيَة  ويه فضال ؾن ركل ؿمل وفن ثيؼمي واذازت اًـالكاث ادلًو

 " دلى حىومة تدل ب حٌيب، واًيت ميازسِا املحـوزون ادلتَوماس َون من خالل املفاوضاث
6

 . 

َة اًياػمة والاحراءاث اًيت هتمت تدٌؼمي اًـالكاث  ادلتَوماس َة يه: اًلواؿدوميىن اًلول تب ن  ادلًو

َة. ويه اًلواؿد ثؤظر ؿىل صلك ًواحئ وكواهني مَزمة  واالثعاالث واالثفاكِاث تني اًوحداث اًس َاس َة ادلًو

ة ب ي حىومة كاذمة، مسؤوةل ؾن اًخلِّد هبا وثيؼميِا امام  ًلك ظرف، وحىون ادلوةل، تلغ اًيؼر ؾن ًُو

ادلويل. نٌل ان ادلتَوماس َة ؿمل ًيؼم ازسال اًحـثاث واًلٌعََاث واًسفازاث وجس َري صؤوهنا وفق لك اجملمتؽ 

 اًلاهون ادلويل املخـازف واملخفق ؿَََ تني ادلَؽ. 

                        
4
 .66. يظذر سثك االشارج انٍّ ص انذتهٕياسٍح8 شثاط فؤادـ  

5
يٕلغ "دٍَا انرأي" ػهى شثكح االَررَد. انراتط8   إَٔاػٓا، ٔلٕآٍَُا. 8 انذتهٕياسٍح8 ذارٌخٓا، يؤسساذٓا،أتٕ ػثاِ د. سؼٍذـ  

http://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2008/10/22/148738.html 
 
6
 4000دار انًسٍرج نهطثغ ٔانُشر. ػًاٌ. األردٌ. انطثؼح األٔنى. . رراذٍجٍح ادارج فٍ انًفأضاخانذتهٕياسٍح انًؼاطرج ٔاس8 كايم يحًذ د.ثايرـ  

 .46ص و. 

http://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2008/10/22/148738.html
http://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2008/10/22/148738.html
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 ـــ اثهَا: مفاُمي ادلتَوماس َة: 

ذٍ املفاُمي حىون يف اًس َاق اذلي جس خـمي ف  َِ ٌدلتَوماس َة مفاُمي مذـدذت يف وكذيا اًراُن، ُو

"ادلتَوماس َة" والاوخَ اًيت ثؼِر من خالًِا واملضمون اًواكـي اذلي ثيعحق ؿَََ وجضمهل. وذلكل فان 

و املـىن اًضائؽ اذلي ٌسلط ؿىل  ب ـ ادلتَوماس َة هكفِوم ٌٌس خخدم يف " ادلالةل ؿىل مـىن كري ذكِق ُو

املععَح مجَؽ مدًوالثَ اًس َاس َة وحيخفغ ابملـىن اًضلكي اًؼاُر من حِر ذالًخَ ؿىل منط من اًسَوك. 

فدس خـمي ادلتَوماس َة هبذا املـىن ٌدلالةل ؿىل اًفرذ اذلي حيسن اًسَوك تني اًياش تَحاكة وهَاسة، واذلي 

لال ؾيَ زخي ذتَومايس يف حدًثَ  ٌس خعَؽ ان حيي اًلضااي اًضائىة او خيرح مهنا حبذق وحٌىة، ًو

ٌدلالةل ؿىل اًس َاسة  ة ـوثرصفاثَ وامللعوذ اهَ ًحق وحارق يف مـامالثَ وثدتري اموزٍ مؽ الآخٍرن. 

آس َا او اخلازحِة ٌَحدل فِلال مثي ادلتَوماس َة الامريهَة يف اًرشق الاوسط او ادلتَوماس َة اًرو س َة يف ب

لِا، وهبذا ًفِم مهنا املحاذئ والاسس اًيت ثخحرك ؿىل ضوهئا س َاسة اًحدل  ادلتَوماس َة اًفروس َة يف افًر

اخلازحِة وؿىل الاساًَة املـمتدت يف حتلِق ركل، كري اهَ جية اٍمتَزي تني ادلتَوماس َة واًس َاسة اخلازحِة، 

ـِد هبا ٌَسكل اخلازيج او ادلتَومايس. فادلتَوماس َة ًُست سوى اًياحِة اًخيفِذًة ٌَس   ح َاسة اخلازحِة ًو

َة واملعاحل اًخاتـة ًلك ذوةل واملـاُداث واالثفاكِاث اًيت ثيؼم ؿالكة  ـ ٌدلالةل ؿىل مـرفة اًـالكاث ادلًو

اج ٌدلالةل ؿىل املاذت اًخدٌزس َة اًيت حتمي ُذا الامس او ؿىل اجملال اذلي جتري فَِ الاحب ذـادلول تحـضِا. 

و ابًيدِجة مـىن ااكذميي.   ُـ ـوادلزاساث املخـَلة مبٌلزسة اًس َاسة اخلازحِة وهَفِة ووسائي ُذٍ املٌلزسة، ُو

ٌدلالةل ؿىل ٍلوؿة وضاظاث س َاس َة هوؾَة ًلوم هبا اصخاض مـَيون ثًذدهبم حىوماهتم الجناس ُذٍ املٌِلث 

دلالًة ؿىل  و ـلكفون مبٌِلث س َاس َة خازحِة. خازح حدوذ تدلاهنم، اكًسفراء واملحـوزون واملوفدون وامل ٌو

اجلِاس اًوػَفي جلك اؾضائَ اًـامَني يف ُذا احللي، فِلال مثال "حرضث الاحذفال ادلتَوماس َة الازذهَة" 

مبـىن املفاوضاث والاساًَة   س ـاي زخال اًسكل ادلتَومايس الازذين او اًَِئة ادلتَوماس َة الازذهَة. 

 " هبا ُذٍ املفاوضاث فِلال مثال ان ُذٍ املضلكة جية ان حٌتي حال ذتَوماس َا واًوسائي اًيت ثمت
7

 . 

آهفا، مؽ اًـدًد من املفاُمي الاخرى  فاث اًيت كدمٌاُا ب وثرتاتط ادلتَوماس َة وحلي واسؽ ومضن اظاز اًخـًر

ؾن اًخداخي تني  اكًس َاسة اخلازحِة والاسرتاثَجَة واًلاهون ادلويل. ومن اًرضوزي ُيا ثلدمي حملة موحزت

 ادلتَوماس َة ب و "ؿالكهتا" مؽ اًخخععاث واًفروغ اًيت رهرانُا.

ًذُة اًىثريون ابن ادلتَوماس َة واًس َاس َة اخلازحِة يشء واحد من ـ ادلتَوماس َة واًس َاسة اخلازحِة: 1

. ًىن ًخضح مٌعَق ان ادلتَوماس َة ثلوم تعَاكة اًس َاسة اخلازحِة وثيفِذُا ابالصرتاك مؽ وسازت اخلازحِة

ابهنٌل امران خمخَفان. الاوىل معي  ،ط ومعي ادلتَوماس َة واًس َاسة اخلازحِةئتـد اًلوز يف خعا ،توضوخ

ثحذهل الاوىل من هجد يف  واًثاهَة معي جرشًـي ثلوم تَ اًَِئة اًدرشًـَة. وما ،ثيفِذي ثلوم تَ اهجزت ثيفِذًة
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ىهنم من اًلِام مبِارمم امنا ميِد ًـمََة ظيؽ اًس َاس َة حزوًد ظاهـي اًس َاسة اخلازحِة ابملـَوماث اًيت مت

 اخلازحِة والًدخي مضن هعاق ُذٍ اًـمََة راهتا.

ـ ادلتَوماس َة والاسرتاثَجَة: زمغ ثـدذ اُداف اًس َاسة اخلازحِة الًة ذوةل تعفة ؿامة فان حتلِلِا اما ان 2

واما ان ًمت ابًلوت او الاسرتاثَجَة، ركل ان حرنة ادلوةل املس مترت  ،ًمت ابًعرق ادلتَوماس َة او اًلضائَة

َة، حرثحط توهجيي ُذٍ اًـالكاث ٌل اًسالم  ،الص حاغ حاخاهتا وحتلِق اُدافِا يف جمال اًـالكاث ادلًو ُو

ىن  واحلرة. وارا اكهت ادلتَوماس َة ثـحري ؾن س َاسة مـَية، فان الاسرتاثَجَة ثـحري ؾن هفس اًس َاسة ًو

سائي اخرى. ان الاسرتاثَجَة اكذات ٌَخـامي اًس َايس تني ادلول، يف ػروف مـَية، يه حلِلة اثتخة يف تو 

َة. ومن مٌعَق الاذزاك ذلكل، فان ادلول زمغ احملاوالث املس مترت الذاهة احلرة حمتسم تخكل  اًـالكاث ادلًو

ىذا فان ادلتَوماس َة والاسرتاثَجَة ا ذااتن ًس َاسة واحدت، فرمغ ان الاوىل اًلواؿد اًيت ثيؼم اوضاؾِا. ُو

و اًخب زري يف  ثـمتد معوما اىل الاكٌاغ تُامن ثلوم اًثاهَة ؿىل الاهراٍ، الا اهنٌل حرمِان اىل حتلِق ُدف واحد ُو

ازاذت ذوةل ما يك جس خجَة الزاذت ذوةل اخرى. فاحلرة وـمي من اؾٌلل اًـيف ًُست ُدفا حبد راثَ، اهنا 

و  آخر. واالثعاالث ادلتَوماس َة حريم يف هناًة املعاف وس َةل ًِدف اتـد ُو اخضاغ ظرف ما الزاذت ظرف ب

آخر.   اىل اكٌاغ احد الاظراف تـمي ماٍرقة فَِ ظرف ب

ـ ادلتَوماس َة واًلاهون ادلويل: من املِم اًلول ابن اًس َاسة اخلازحِة وادلتَوماس َة ثخب ثران مبجموؿة من 3

اتزري ُذا الاخري فهيٌل ًخوكف ؿىل اًعحَـة اًيت ًواخَ هبا لك حاةل ؿىل  اًـوامي من تُهنا اًلاهون ادلويل. ان

حدت، وؿىل ثياسة كوى احلرة واًسالم يف اجملمتؽ. فذب زري اًلاهون ادلويل ًحدو ب نرث من ثكل اًيت ثدفؽ 

ن كواؿ ُس مثة خعب  يف اًلول ابن ادلوز اًرئُيس يف معََة حىٍو د الاوضاغ حنو احلرة ب و خرق كواؿدٍ. ًو

اًلاهون ادلويل ثخىفي تَ ادلتَوماس َة سواء ب اكهت ثكل اًلواؿد اثفاكِة ام ؾرفِة. فـمََة اوضاء كواؿد اًلاهون 

ا الاحراءاث ادلتَوماس َة اًيت جس هتي ابملفاوضاث تني ادلول،  ُر ق االثفاق يه يف حُو ادلويل تعًر

َة وكري ركل. وا ن ؾلد مـاُدت واملداوالث يف املؤمتراث، وخَساث امليؼٌلث ادلًو ملفوضاث اًيت جتري ابا

َة، او يف ظدذ مسائي ب خرى، يه احراءاث ذتَوماس َة رمٌل اخذَف اًضلك اذلي جتري ؿَََ، وجضلي  ذًو

ادلتَومايس ابملـىن  اظاملفاوضاث يف جمال اًًضاظ ادلتَومايس ماكهة هحريت دلزخة اهَ نثريا ما ًٌـرف اًًض

" املـاُداث تني ادلول اًضَق ابهَ فن اذازت املفاوضاث وؾلد
8

 . 

َة ومؽ مجـَاث حلوق الاوسان،  ب ما يف اًـرص احلدًر فلد ػِرث "ذتَوماس َة اًخـامي مؽ امليؼٌلث ادلًو

واحئ خاظة  واًيت ظازث ثـمي ؿىل املس خوى ادلويل وثخخعى اًعَلة اًوظيَة. ُذٍ امليؼٌلث دلهيا كواهني ًو

ياك فرغ مذخعط من ادلتَوماس َة ٌَخـامي مؽ مثي ُذٍ وثفرط هفسِا ابثفاكِاث ؿىل ادلول اًوظيَة.  ُو
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امليؼٌلث يف جمال االثفاكِاث ورضوزت الاًزتام هبا، ونذكل حرثُة ظَف وب موز اكامهتا ومعَِا يف ادلوةل 

اًوظيَة"
9

. 

فان مفاُمي ادلتَوماس َة مجَـا حرثحط ثضلك وزَق ابًلاهون ادلويل وابًس َاسة اخلازحِة. ومن املِم  وخذاما،

اًخب هَد ابن ادلوةل الجس خعَؽ اػِاز ذتَوماس َة مـَية ومـروفة الاوخَ حِال ادلول الاخرى الا تـد اًرحوغ 

اىل ذزاسة اًس َاسة اخلازحِة واًخـرف ؿىل الاسرتاثَجَة اخلاظة هبا او ثكل اًيت ثعدز ؾن اًوحداث 

كل ثخرصف. نٌل اهَ الميىن ذمازسة اًس َاس َة الاخرى، واًخـرف ؿىل اماكهَاهتا وازواق كوهتا وضـفِا، وتـد ر

َة.  ادلتَوماس َة مبـزل ؾن اًلاهون ادلويل وكواؿدٍ واًخحاًفاث املوحوذت يف اًساحة ادلًو

 ـــ اثًثا: اًلاهون ادلويل ٌدلتَوماس َة: 

فاث نثريت ٌَلاهون ادلويل، ًىن ميىٌيا مالحؼة زالزة اجتاُاث فلَِة ثـرفَ ابصخاظَ، ويه الاجتاٍ  ُياك ثـًر

ف اًلاهون  ة هحريت يف ثـًر اًخلََدي والاجتاٍ املوضوؾي والاجتاُاث احلدًثة. وكد ثحازسث مدزاش فىًر

و  ف هؼن اهَ الاكرة اىل اًعواة ُو ادلويل ورشحَ، وميىٌيا ُيا وحسة زب ًيا اًضخيص اخذَاز ثـًر

َة. ماًًل: "ٍلوؿة اًلواؿد اًلاهوهَة اًوضـَة اًيت حتنك اًـالكاث تني اصخاض اجملمت ؽ ادلويل او ادلاؿة ادلًو

َا ممتزيا ؾن اجملمتؽ  ف حمتَة وحوذ اًلاهون يف اجملمتؽ، نٌل ًـىس حلِلة ان ُياك جممتـا ذًو ـىس ُذا اًخـًر ًو

ادلاخًل. الاول خيضؽ ٌَلاهون ادلويل دلاؿة ادلول، يف حني ًيعحق ؿىل اًثاين اًلاهون ادلاخًل اذلي حينك 

 " وضاظ ادلوةل ذاخي اكَميِا
10

 . 

ف ًِا، وركل ابالفاذت من اًخلاظـاث تُهنا وتني ادلتَوماس َة، وؿَََ  َة فميىن ثلدمي ثـًر اما اًـالكاث ادلًو

َة،  ظاز اجملموؿة ادلًو فميىن اًلول ابهنا " اًـالكاث اًيت ثخجاوس حدوذ ذوةل واحدت واًيت حبنك هوهنا واكـة يف ا 

َة مبفِورما اًواسؽ يه" ؿالكاث س َاس َة واكذعاذًة الختضؽ ًس َعرت ذوةل واحدت". ًىن اًـالكاث ادل ًو

َة وامليؼٌلث  ة ؿىل مس خوى ادلول وٍلوؿاث ادلول وامليؼٌلث ادلًو واحامتؾَة وزلافِة واًدًوًوحِة وؾسىًر

ة". ب ما مازس َي مريل فِـّرف  اًحني حىومِة وامليؼٌلث اًلري حىومِة واًضـوة اًيت ثياضي من ب خي احلًر

َة ذٍ اًخدفلاث  اًـالكاث ادلًو ؿىل ب هنا" لك اًخدفلاث اًيت ثـرب احلدوذ، او حىت ثخعَؽ حنو ؾحوزُا، ُو

ىن  َة، وجض متي ُذٍ اًخدفلاث ابًعحؽ ؿىل اًـالكاث تني حىوماث ُذٍ ادلول ًو ميىن وظفِا ابًـالكاث ادلًو

دوذ، نٌل جضمي ؿىل مجَؽ اًضًا ؿىل اًـالكاث تني ال فراذ واجملموؿاث اًـامة واخلاظة، اًيت ثلؽ ؿىل خاهيب احل
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ىهنا جضمي ثدفلاث ب خرى اكذعاذًة،  اًًضاظاث اًخلََدًة ٌَحىوماث: ادلتَوماس َة، املفاوضاث، احلرة، ًو

 " اًدًوًوحِة، ساكهَة، زايضَة، زلافِة، س َاحِة
11

. 

ويف اًـرص اًراُن اظححت املـاُداث حزءا من اًلاهون ادلويل وادلتَوماس َة ؿىل اًسواء. وظاز ُياك 

َة فان الازثحاظ  ثعاتق هحري تني احللَني، ذلكل "والن ادلتَوماس َة راهتا ذمازسة ثخعوز مؽ ثعوز احلَات ادلًو

و يف تـغ الاحِان وزَق، فىثري من احاكم اًلاهون ادلويل املس خلرت  كامئ تُهنٌل وتني اًلاهون ادلويل، ُو

حـوزني ادلتَوماس َني: ثـَهنم، مزاايمه، تدب ث ؾرفا ذتَوماس َا، مثي اساًَة املفاوضة، ولك ماًخعي ابمل 

ا، وكد اظححت ُذٍ اًلواؿد ادلتَوماس َة مضن هعاق اًلاهون ادلويل، وحتوكِا كواؿدٍ،  وحعاىهتم، وكرُي

ونذكل املـاُداث، من حِر ؾلدُا ورسايهنا واهلضاهئا، فِيي حعَةل ذتَوماس َة اس خلرث يف كواؿد 

 " اًلاهون ادلويل وثيؼمِا احاكمَ
12

 . 

املِم خدا احلدًر ؾن اًـالكة اًوزَلة تني ادلتَوماس َة واًلاهون ادلويل، فِيي ؿالكة مذداخةل وحيوكٌِل  ومن

َ اًـريف  ضاتعان: ال ول: ان اًـالكاث واًـاذاث ادلتَوماس َة كد ًـحخا ذوزا يف جضىِي اًلاهون ادلويل مبعدًز

وماس َة وثيؼمي معَِا كد اظححت حزءا من اًلاهون واالثفايق. واًثاين: ان اًلواؿد اًلاهوهَة اًيت ثخـَق ابدلتَ

و ماميىن جسمَخَ احِاان ابًلاهون ادلتَومايس.   ادلويل، ُو

ةل يف ُذا احللي فضال يف ثلدمَ وثوسـَ، الهنم اقيوٍ  واكن ًرخال ادلتَوماس َة من اذلٍن كضوا فرتاث ظًو

يا هخوكف ؾن ُرني نُ  س يجر يف نخاتة اذلائؽ اًعُت) تخجازهبم وخالظة معَِم ووسـوا فَِ رشحا. ُو

ادلتَوماس َة(، نٌل معد اًىثري من اًساسة اىل نخاتة خالظة جتازهبم ؿىل صلك مذهراث او نخة يف 

َة. َة  ادلتَوماس َة واًـالكاث اًس َاس َة، ويه ثـخرب من املىذحة ادلتَوماس َة ادلًو نٌل ان املؤمتراث ادلًو

َة وثلدمي وزكاث حبر محَت اًىثري من اًخوظَاث اًيت افاذ افاذث نثريا يف ثوس َؽ مدازك زخال ادلتَوماس  

 مهنا احللي ادلتَومايس يف اًـامل ثضلك ؿام. 

ياك امر و ان اًـدًد من ادلول جسدٌفر ذتَوماسُهتا من اخي الاًخفاف ؿىل اًلاهون  التد من رهٍر  ُو ُو

َة الاذمَية، وركل من اخي رشؾية مواكفِا اًس َاس َة واحِاان ثربئة ساحهتا من  واحئ امليؼٌلث ادلًو ادلويل ًو

لرازاث الادم املخحدت. واملثال ُيا ذوةل ارسائَي و  اًيت مافذئت ومٌذ سمن الاىهتااكث املس مترت ٌَلاهون ادلويل ًو

َة املَزمة فامي خيط رصاؾِا مؽ  تـَد "جضلي" ؿالكاهتا ادلتَوماس َة من اخي اٍهترة من ثيفِذ اًلرازاث ادلًو

ىن اًعرف  د ثيفِذ اًلاهون ادلويل ًو اًفَسعَيُني. وؿاذت ماثٌؼِر ارسائَي ابهنا يه اًضحَة ويه اًيت حًر

ائَََة مًضلي تخَمَؽ اًعوزت الارسائَََة وكَة احللائق. ونذكل الآخر مييؽ ركل. وهجاس ادلتَوماس َة الارس 

                        
11

 انطثؼح انؼرتٍحدار انشرٔق نهُشر ٔانرٕزٌغ. انماْرج. يظر.  8 انؼاللاخ انذٔنٍح8 انظاْرج ٔانؼهى ـ انذتهٕياسٍح ٔاإلسرراذٍجٍح.أتٕ ػاير د. ػالءـ  

 . 41. ص 4002األٔنى 
12

 .62االشارج انٍّ. ص انذتهٕياسٍح انًؼاطرج ٔاسرراذٍجٍح ادارج فٍ انًفأضاخ. يظذر سثك 8 كايم يحًذ  د.ثايرـ  
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ثفـي اًوالايث املخحدت الامريهَة يف اًىثري من املَفاث. نٌل ثفـي اًعني وحرهَا اًضا حني اىهتاوِا حللوق 

" الاوسان
13

 . 

لدمي احلجج ًخرٍبر هحنين ابن ادلتَوماس َة سالخ تَد ادلوةل من اخي الاًخفاف ؿىل اًلاهون ادلويل وث ُيا ومن

دٍن ًِا واًخلََي من صب ن املـازضني. ومن اخي ظيؽ ذتَوماس َة رهَة  ُذٍ املواكف وهسة الاظدكاء املًؤ

يام مثال املدزسة الاٍراهَة يف الاًخفاف  كاذزت ؿىل ثرٍبر لك يشء وهسة الاظدكاء ػِرث مدازش نثريت. ُو

َة فامي خيط املَف اًيووي الاٍرا ين. وابثت ادلتَوماس َة الاٍراهَة ثٌـرف يف اًـامل ابهنا ؿىل اًلرازاث ادلًو

" ذتَوماس َة املٌلظةل واًعرب واًوؾوذ اًيت الًٌعحق مهنا اي يشء
14

 . 

َة يف مواهجة  وابالسدٌاذ ؿىل اًلاهون ادلويل "ميىن ًالصخاض حتًرم ذؿاوي مدارشت امام َُئة كضائَة ذًو

ا ُذٍ االثفاكِاث. وهو ح ُيا مثي جلوء الآالف ادلول اًيت ًدؾي اهنا ثًذلط من حلوكَ او حراي ثَ اًيت ثلُر

من ب هراذ حرهَا اىل احملوكة ال وزوتَة حللوق الاوسان وزفـِم ذؿاوي ضد احلىومة اًرتهَة حراء س َاسة 

فراذ ب و ادلاؿاث  الاىاكز اًيت ثَجب  اٍهيا ُذٍ احلىومة حِال اًـيرص اًىرذي. وكاًحا ما ثًذرص ُذٍ احملوكة ًل 

غ ملا حلق ا ًىرذًة اًيت ثخلدم تدؿاوي ضد حرهَا ومؤسساهتا وثلرم احلىومة اًرتهَة تدفؽ مداًف هحريت هلم نخـًو

هبم من ػمل. واملثال ال خري ُو ادلؾوى اًيت زفـِا حماموا اًس َايس اًىرذي خعَة ذخةل واذلي مت اهخخاتَ 

ىن اًسَعاث 12/66/2611ث اًيَاتَة الاهخخاابنيائة يف جمَس اًيواة اًرتيك ؾن والًة ذايز جىر يف  ، ًو

اًرتهَة زفضت اظالق رساحَ من اًسجن مبوحة احلعاهة اًربملاهَة وارصث ؿىل حخسَ، تي وجلب ث اىل مٌح 

آخر اكن كد خرس الاهخخاابث  " ملـدٍ اىل خشط ب
15

 . 

تُهنٌل. وان ؿمل "اًلاهون ويف زب ًيا اًضخيص فان ادلتَوماس َة ثٌـخرب ًعَلة ابًلاهون ادلويل والميىن اًفعي 

دزش اًلواؿد واًعَف املضرتنة تني اًـَمني الاظََني. وملا اكهت  ادلتَومايس" اظحح مس خلال حبد راثَ ًو

اًخعوزاث يف اًـامل مدسازؿة اكهت ُياك حاخة ًؼِوز ُذا الاخذعاض اجلدًد اًلامئ ؿىل ادلزاسة ادلكِلة 

 ًىِفِة ثرصف ادلوةل مؽ ابيق اًوحداث اًس َاس َة يف اًـامل. وامللازهة واٍمتحَط ٌَخروح خبعة وثعوز وا ح

 ـــ زاتـا: اًخعوز اًخازخيي ٌدلتَوماس َة: 

جية مذاتـة ثعوز ادلتَوماس َة وـمل من اكدم اًـعوز اىل ؾرصان احلدًر. والتد من ثددؽ احلضازاث اًىربى 

ر ؿمل ادلتَوماس    َة واًـالكاث واملراسالث. وهَف ثفاؿَت مؽ مثَالهتا واحذاحت ابًخايل اىل ثعٍو

                        
13

 - Justiz und Diplomatie: Gegner des Internationalen Strafgerichts.  Frankfurt Allgemeine Zeitung 11.07.2002. 
14

 Walter Posch: Irans Politische Rechte und die Perspektiven für einen neuen Elitenkompromiss. Deutsches 

Institut für Internationale Politik und Sicherheit. http://www.swp-berlin.org/de/produkte/swp-studien-de/swp-

studien-detail/article/iran_neuer_elitenkompromiss.html 

 
15

 - Parêzerên Xetîb Dicle serî li DMMEyê dan. Rojnameya“ Azadiya Welat“ Diyarbekir 13.08.2011. 

http://www.swp-berlin.org/de/produkte/swp-studien-de/swp-studien-detail/article/iran_neuer_elitenkompromiss.html
http://www.swp-berlin.org/de/produkte/swp-studien-de/swp-studien-detail/article/iran_neuer_elitenkompromiss.html
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ادلتَوماس َة يف حضازت اًرشق ال وسط اًلدمية )حضازيت اًفراؾية واًرافدٍن( : التد من الاصازت اىل  -1

َة يف ُذٍ املرحةل اكهت انصعة يف اًرشق ال وسط،  حلِلة واحضة ويه ان ادلتَوماس َة واًـالكاث ادلًو

ىل واذي اًيَي حِر كامت يف ُذٍ امليعلة مدهَاث امذدث من ب زط ، ما تني اٍهنٍرن )ذخةل واًفراث( ا 

الث مرباظوزًة اًفراؾية. واكهت  حماظة مبدن ظلريت وذًو مرباظوزًة اًلكداهَني و اًحاتََني و ا  ا ا  ب نرُب

ىل  َة حمتزي ثسٌلث اجملمتؽ الآس َوي اًيت صلكت كاسٌلً مضرتاكً حلضازاث واسـة متخد من مرص ا  اًـالكاث ادلًو

واكن احلامك  ،احلنك زش حىت اًِيد اًعًَِة. واكهت اًسَعة مرنزت ثضلك كوي ال ذازت صؤونسوزاي وتالذ فا

َة ثُيفذ خلدمة اًس َاسة اخلازحِة اًيت حيدذ  ،ب و املكل جيسد ادلوةل فاكهت ادلتَوماس َة واًـالكاث ادلًو

ابحلرة ب و ابًسمل، مضن ب ُدافِا ال ابظرت واملَوك. نٌل ان مجَؽ املضالكث اًـامة و اخلاظة اكهت حُتي ؿاذت 

                            اثفاق ب و ثـاُد جيري تـد اًخفاوط ؾن ظًرق مدـوزني ب و زسي.                                                                      

اًخواسن اًلوي كامئة ؿىل مددب   وهكثال ؿىل ركل: اكهت مرص ثددؽ كواؿد ثلوم ؿىل اىهتاح س َاس َة خازحِة

ىل املعاُرت و اًزواح.                 وس َاسة ثلدمي املـوانث املاًَة و  ىل املَوك اجملاوزٍن ابال ضافة ا  اًِدااي ا 

ويه ؾحازت ؾن  ًوحًا من اًعَعال، 366تَف ؿدذُا  وكد اندضفت ٍلوؿة من اًرسائي ادلتَوماس َة

ت اًثامٌة ؾرشت اًيت حوكت مرص يف اًلرهني اخلامس ؾرش املراسالث ادلتَوماس َة املخحاذةل تني فراؾية ال رس 

)ًلة  سوزاي وفَسعني مـؼمِا اكن مىذواًب ابٌَلة اًحاتََةَثُني يف ومَوك ابتي واحل  كدي املَالذ واًراتؽ ؾرش

ذا ما ثؤندٍ مـاُدت   واًيت خاءثق.م  1279ثُني س ية َ تني اًفراؾية واحل  (كاذص)اًـرص ادلتَوماس َة(. ُو

      ، وب مه مداذئ ُذٍ املـاُدت:                                                                                                   فاوضاث تـد حوالث حرة ومواهجاث ظاحٌةهدِجة امل

                      ب مهَة املحـوزني واًرسي والاؿرتاف مبرنزمه يف حتلِق اًس َاسة اخلازحِة.                   - ب  

خني - ة صاؿة اًسالم اًلامئ ؿىل ضٌلن حٌلًة ب زايض ادلًو كامة ؿالكاث وذًة وا  كامة اًخحاًف  ،اًخب هَد ؿىل ا  وا 

            و ادلفاغ املضرتك.                                                                                                            

ِة ٌَـِد، نلسم وحترمي اًيىر ابًـِد.                                                                     - ث  مددب  زؿاًة الًآ

ىن ذون متَزي تني اجملرم اًـاذي و اجملرم اًس َايس.               مددب  جسَمي اجملرمني واًـفو ؾهنم، - ج  ًو

َة يف زالزة ب موز:                              وثربس ب مهَة ُذٍ املـاُدت )م  ـاُدت كاذص( يف اتزخي اًـالكاث ادلًو

 ُذٍ املـاُدت ثـخرب ب كدم وزَلة مىذوتة حىت الآن يف اتزخي اًلاهون ادلويل.                                           -1

وركل ملا ثضميخَ من   ظَاكة املـاُداث،ورح املخحؽ" يفُذٍ املـاُدت تلِت حىت اًـعوز اًوسعى "اٍمن -2

       ملدماث ومنت و خذام.                                                                                                          
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اهعِاز  وؾن هَفِة ن ب وضاغ املٌلكل يف اًرشق اًلدمي،ُذٍ املـاُدت حرمس ًيا ظوزت ظاذكة وب مٌَة ؾ -3

" ادلوةل ثضخط احلامك ب و املكل
16

    . 

ومن املِم الاصازت اىل ان "االثفاق ؿىل زفغ اًزناغ حول احلدوذ تني حىوماث مدًًيت ًىش وب وان من 

آخر، حوايل س ية خاهة ومدًية صط احلي من خاهة  زوي ؾن ثوكِؽ  ونذكل ما كدي املَالذ. 2856ب

آفان يف ادلوةل اًخاتـة حوايل  آاكذي وامراء ب كدي املَالذ،  2566مـاُدت تني انزان ـ سن احد مَوك اًـرص ال

َة يف ثكل امليعلة.ثؤند دلًيا ماكِي ؾن كِام  ـزس من ركل مااوزذٍ املكل اًحاتًل محوزايب يف  ؿالكاث ذًو ًو

كدي املَالذ، وثضميت حتدًداث  1766ادلًوزاًت حوايل واهة من جحر سَخَ اًضِريت اًيت هٌلضت ؿىل اسعم 

ي ذًوزاهت ظاحة ن  متؽ وذوزٍ يف اصاؿة احلق واًـدل.واحضة ًوػَفة اًلاهون يف اجمل  خاة وكد اوزذ ًو

كول املكل اًحاتًل محوزايب: اهين امٌؽ الاكوايء ان ًؼَموا اًضـفاء...واورش اًيوز يف ال زط  )كعة احلضازت(

 َق"وازؾى معاحل اخل
17

                                                                                           . 

 ادلتَوماس َة يف حضازاث اًرشق اًلدمية:                                                            -2

                                                                     :                                                  اًعني -ب  

و ب س حلت ؿَهيا ُاةل   اًفَسفِة،اثحـت ادلتَوماس َة يف اًعني اًلدمية كواؿد ومداذئ ازثحعت تيؼرت اًعَيُني

ساذش كدي من اًلدس َة اًياتـة من ادلايهة اًحورًة واًربامهَة. حِر ذؿا هوهفوص َوش اًفَِسوف يف اًلرن اً 

ىل اخذَاز مدـوزني ذتَوماس َني ًخحَون اب ت، و ركل ًَلوموا جمتثَي ًفضَةل وخُيخازون تياء ؿىل اًىفاءاملَالذ ا 

فضي اًفَِسوف هواجن صٌُف اٌَجوء ا ىل  و"ادلول. ذوهلم يف اخلازح، سواء ؿىل املس خوى ادلويل ب م حٌلؿة

هفاق ؿىل اًسَمَة ؿىل اًوسائي احلرتَة، وذؿا اًوسائي اس خخدام  ىل ب ن ختعَط ادلوةل زَيث مزياهُهتا ًال  ا 

االثعاالث واًحـثاث ادلتَوماس َة. وب ثحـت اًعني كواؿد ال س حلِة، ومرامس الاس خلدال واس خلعاء مدـوثهيا 

ٌَمـَوماث ثضلك رسي. ًلد ثحاذل كدماء اًعني اًحـثاث ادلتَوماس َة وزاؾوا كواؿد الاس حلِة تدكة، واُمتوا 

ال حسة كواؿد حمدذت، واكهت ثـَاميهتم ملحـوثهيم ذكِلة وظازمة، فامي ًخـَق ثسَووِم يف مبراس مي الاس خلد

 " اخلازح واس خلعاهئم ٌَمـَوماث ثرسًة ونامتن
18

                                                                     . 

                                                                                                                     اًِيد:     -ة

                        
16

يٕلغ ٌكراب يٍ اجم انحرٌح. راتط انًمال8  انذتهٕياسٍح ٔذارٌخٓا88 يحًذ ػثًاٌ لاسىـ  

i.com/index.php?option=com_content&viehttp://www.iwffo.org/index.php/arabic/trueiraqi.com/www.trueiraq

01&Itemid=7-56-20-11-05-56&catid=6:2009-23-00-14-07-w=article&id=18673:2010 
 

17
 . 44. يظذر سثك االشارج انٍّ. ص انذتهٕياسٍح انًؼاطرج ٔاسرراذٍجٍح ادارج فٍ انًفأضاخ8 كايم يحًذ د.ثايرـ  

18
 . 30يظذر سثك االشارج انٍّ. ص  ذتهٕياسٍح8فً انُظرٌح ان8 يحًذ زْرج د. ػطا ـ  

http://www.iwffo.org/index.php/arabic/trueiraqi.com/www.trueiraqi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=18673:2010-07-14-00-23-56&catid=6:2009-05-11-20-56-01&Itemid=7
http://www.iwffo.org/index.php/arabic/trueiraqi.com/www.trueiraqi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=18673:2010-07-14-00-23-56&catid=6:2009-05-11-20-56-01&Itemid=7
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ِذا  من املِم اًلول ابن اًِيوذ" اكهوا ًيؼرون اىل الاخاهة هؼرت ؿداء، ذما حـي من حمازجهتم امرا واحدا. ًو

ٌل اًخجسس واكامة احملاًفاث. ووفلا ذلكل ابثت املِمة  زنزوا ؿىل خاهحني رممني يف اًًضاظ ادلتَومايس ُو

الاوىل ٌَمحـوزني اًِيوذ يه اس خلعاء املـَوماث ؾن اًضـوة الاخرى. وكد اندث ؿىل ُذٍ املِمة 

آزاتز ساسرتاش" ادلًًِة حِر ثضميت ثـَاميث حمدذت يف ُذا اخلعوض. اما املِمة اًثاهَة فِيي  هعوض" ب

ة وركل حبنك اًخوخَ احلريب اذل ي س َعر ؿىل اًـلََة اًِيدًة وػي مـاُداث اًخحاًف ًخـٍزز اًلوت اًـسىًر

 " ًوخَ ؿالكاث اًِيوذ تلريمه
19

ىن ومؽ ركل " فلد وخد يف نخة اًفريا واملاهو امللدسة نثري من  . ًو

اًخـحرياث الاوساهَة واًلواؿد املفعةل اًيت حتنك اًـالكاث ادلتَوماس َة مؽ اًحالذ اجملاوزت. وجضري جسالث 

واحة املَوك ثـَني اًسفراء من تني اًرخال اذلٍن ٍمتخـون ابملاكهة  وكواهني اًِيد اًلدمية توخَ خاض ان

واصازاهتم وثلاظَؽ  ماًعَحة واًرشف واًلدزت اًـاًَة ٍمتثَي تالذمه، واًلاتََة اًـاًَة ؿىل فِم مهساث حمدثهي

ِم  " وحُو
20

ىل ادلتَوماس َة اًِيدًة اًلدمية من خالل نخة اًِيوذ امللدسة، خاظ.  ة اًفِدا و"ميىن اًرحوغ ا 

ذٍ  واملاهو، ب و كاهون ماهو اذلي ًخضمن تـغ اًلواؿد اخلاظة ابًس َاسة اخلازحِة واًسفراء و صؤون احلنك. ُو

 اًلواؿد يه ؾن اًـالكاث ادلتَوماس َة يف حضازت اًرشق اًلدمي، وب مهِا:                                                            

هتم: جية ؿىل اًسفراء ب ن ٍىوهوا مَمني جلك اًلواؿد ادلًًِة اًيت ثلدم اًىثري من اخذَاز اًسفراء و ظفا -

ىل خاهة الاس خلامة واملـرفة اًخازخيَة  املـَوماث ٌَسفراء ثضب ن اًخجسس واًلضااي اًيفس َة ومسب ةل اًًسة ا 

                                            واجللرافِة واٍمتخؽ ابًضجاؿة و اًفعاحة.                                           

ن احلرة اؾخ - ي ربث املِمة ال وىل ٌدلتَوماس َة وثلوم اًـالكاث اخلازحِة ؿىل ؿاثق اًسفري، حىت ا  مت اًخـًو

      من كاهون ماهو اًيت ثلول تب ن احلرة و اًسالم ًـمتدان ؿىل اًسفري(.           65ؿَهيا ب نرث من اًسمل ) نٌل يف املاذت 

ىل ب ُداف املكل ال حٌيب من خالل تـغ اال صازاث و  - يف جمال اًخفاوط: جية ؿىل اًسفري ب ن ًفعن ا 

ق اثعاهل مبسدضاًزَ  ـَ ؾن ظًر احلراكث املخـَلة ابحلامك ب و مبحـوزََ اًرسًني. نٌل جية ب ن ًـرف مضاًز

ىل خاهة حٌىذَ يف احلعول ؿىل املـَوماث.  لول هَىوًسون تب ن كواهني ماهو اًعامـني ب و اًيامقني. ُذا ا  ًو

متثي ٍلوؿة اكمةل ل حاكم ذتَوماس َة جندُا يف احلروة، حِر حهنيي ؾن كذي اًالحئني من كري احملازتني، 

ة من اًدسَح فِجة ؿىل امليخرصٍن ب خذ حرىح ال ؿداء  وحىت ؾيدما ٍىوهوا احملازتون ؿىل ذزخة مدساًو

 " ٌَـياًة هبم
21

                       .                                                              

ق:                                                                             -3  ادلتَوماس َة ؾيد اًَوانن اال قًر

                        
19

 . 30ـ َفس انًظذر انساتك. ص  
20

 .45انذتهٕياسٍح انًؼاطرج ٔاسرراذٍجٍح ادارج فٍ انًفأضاخ. يظذر سثك االشارج انٍّ. ص 8 كايم يحًذ  د.ثايرـ  
21

8 يُرذٌاخ انحٕار انجايؼٍح انسٍاسٍح. انًٕلغ ػهى شثكح االَررَد8 8 انذتهٕياسٍح ٔانرارٌخ انذتهٕياسًانًطرب ػثذانرحًٍـ  

http://ahmedwahban.com/aforum/viewtopic.php?f=27&t=16849 
 

http://ahmedwahban.com/aforum/viewtopic.php?f=27&t=16849
http://ahmedwahban.com/aforum/viewtopic.php?f=27&t=16849
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ة ابًرتايض ق هؼامًا ذكِلًا ًالثعال ادلتَومايس، حِر ؾرفوا مددب  اًدسًو ب و املعاحلة اًيت  ًلد ظوز "اال قًر

ىل وكف ال ؾٌلل اًـدواين. وكد ؾرفوا االثفاق ب ي اًِدهة احملََة املؤكذة. وثخٌوا هؼام االثفاكاث اًـَيَة  جضري ا 

ىل خاهة اًخحاًفاث واًِدهة امللدسة اًيت ثـلد يف فرتت ال ًـاة ال وملحَة واكن ؾلد اًعَح  وحىت املـاُداث ا 

قًرق ب كرة الا ىل اًلَوة.                                   واًسمل ابًًس حة ًال   س خخداماث وال سٌلء ا 

 وكد متزيث ب ساًَة ادلتَوماس َة وذمازس هتا يف ؾِد اال قًرق تثالج مراحي:                                          

ُوضـوا حتت ةل ال ؿالم اًحَضاء: حِر ُبس حلت ؿىل ُؤالء سَعاث ص حَ ذًًِة و مرحةل املياذٍن ب و محّ  -1

لوم تدوز اًوس َط تني اًـامل اًـَوي واًـامل  .حٌلًة اال هل ُرمس اذلي ميثي اًسحر و احلَةل واخلداغ ًو

اًسفًل. حِر اكن ادلتَومايس املياذي ٌُس خخدم هرسول ال ؿالن زقحة اًس َد ب و املكل حول موضوغ مـني 

                                                                                 واًخفاوط ثضب ن تـغ ال موز.                                  

 اخلعحاء مرحةل اخلعحاء: ويه مس خوى ب ؿىل من مس خوى املياذٍن. واكن ًمت اخذَاز املحـوزني من تني -2

                                    ويه مرحةل ادلتَومايس اخلعَة.                                   واًفالسفة واحلىٌلء،

مرحةل اسذُاز حضازت ادلوةل املدهَة وثلدم وسائي االثعال: حِر مت الاؾامتذ ؿىل ب سس اثتخة يف جمال  -3

 اًسمل واحلرة ومددب  احلعاانث.                                                                                                

ق تـدت خعائط، ب مهِا:                                                   وكد متزيث املٌلزسة ادلتَوماس َة ؾيد اال قًر

غ اًسفراء  -1 ؿدم وحوذ ذمثَني ذامئني. فلد اكهت جماًس اًضـة ب و مجـَة املدهَة يه اًيت ثلوم تخفًو

 املؤكذني مبِارمم وجسَمِم خعاابث الاؾامتذ و ثلوم ابس خلداهلم.                                                           

لِة ثضؽ مدـوثهيا م -2 وضؽ اًضم ذامئًا، وذلكل اكهت اًسفازت ثخىون كاًحًا من ب نرث اكهت ادلميلراظَة اال قًر

 من مدـوج واحد، حبَر متثي مجَؽ ال حزاة وخمخَف وهجاث اًيؼر. ب ي ب ن اًحـثة اكهت حٌلؾَة.                  

كام -3 ة اكن اًسفراء حيمَون ثرصحياث ابًسفر والاهخلال ؿرب اًحدلان. نٌل اكهت ادلوةل حىفي هلم هفلاث اال 

    واًسفر واملـامالث ثسخاء.                                                                                                     

اكن ٌَسفراء حعاانث و امذَاساث. من حِر ب هنم ال خيضـون ًسَعة اًلضاء املدين واجليايئ احملًل يف  -4 

ًََ. خاظة وب ن ا ِة و نثريًا ما اكهت ادلوةل هُـَن احلرة ثسخة اىهتاك اًحدل املوفد ا  ملحـوج اكن ٍمتخؽ حبٌلًة الًآ

ا ب و الاؾخداء ؿَََ )حِر بُؿَيت احلرة ؿىل جساًَا ل ن سفراء اكهوا كد اؾخلَوا ب و جسيوا يف  حرمة سفرُي

                                                     جساًَا(.                                                                        
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 اكن حُيرم ؿىل اًسفراء كدول اًِدااي خالل مدت اًلِام مبِارمم.                                                          -5

را جنح اًسفري يف رممخَ وؿاذ اىل وظيَ ووافل -6 ُمٌح حدًلة من  ت ادلـَة اًوظيَة ؿىل ما كام تَ،ا 

را اخفق، فاكن  ىون موضؽ حفاوت و ثحجَي. ب ما ا  مية ثلام خعَعًا هل يف ذاز اًحدلًة ٍو خون، وُذؾي اىل ٍو اًًز

 ًخـرط ل كىص اًـلوابث اجليائَة، واكن ؿَََ ان ًـَد اًيفلاث اًيت اكذضهتا رممخَ.                                  

َة ُو هؼام اًلٌاظيمن ب جرس ما ؾرفَ اًَوانن يف  -7  " اتزخي اًـالكاث ادلًو
22

                                         . 

 ادلتَوماس َة اًروماهَة:                                                                                   -4

فلد وظَت اًـالكاث ادلتَوماس َة يف وزج اًرومان ؾن اال قًرق تـضًا من اًخلاًَد واًلواؿد ادلتَوماس َة. 

وساز  .ؾِد اًرومان اىل مرحةل مذلدمة من اًخعوز والاهخؼام من خالل املؤمتراث والاحتاذاث اًخـاضدًة

ظاز )خدمة ال ُداف اخلازحِة ًروما(، اًيت ازحىزث ؿىل مددب  اًس َعرت  َة مضن ا  ثعوز اًـالكاث ادلًو

خضاغ اًضـوة ال خرى وهَفِة اسدِـاهبا  ىل زفغ فىرت وا  ا يف اًحوثلة اًروماهَة. وجلب ث زوما ا  وظُِر

ا.حتاًفاث مؽ اضة. وذخَت يف مـاُداث و املفاو  وكد ب تلت ُذٍ املـاُداث  ملدن واًضـوة امللَوتة ؿىل ب مُر

ًخكل املدن واًضـوة هوؿًا من احلنك اذلايت. واكن ب فضي ما اتخدؿَ اًرومان مددب  )حسق اخلعم اًـيَد 

م اخلاضؽ(. وكد "ؾرف اًرومان املـاُداث وظَاقهتا وب صاكًِا، حِر ب كروا مددب  احرتام واًعفح ؾن اخلع

َة. ففي اًـرص ال ول ًس َاذت زوما، جرسث اًـلََة  اًـِوذ وكدس َة املوازَق ك ساش الس خلراز اًـالكاث ادلًو

م يف ثيفِذ املـاُدت، وب ظحح  اًلاهوهَة من خالل ثاليش اًـاذاث ادلًًِة وثاليش اًلاهون امللدش ومسب ةل اًلنسن

كاهون اًضـوة ُو اذلي حينك ؿالكاث زوما تلري مواظيهيا من اًضـوة اًعدًلة و ال خاهة املخحاًفني مـِا. 

ومؽ ثعوز اال مرباظوزًة اًروماهَة، وضب  كاهون ال خاهة اذلي ًعحق ؿىل ساكن ال كاًمي املفذوحة حدًثًا من 

 " واظية اًروماهَةكري ال زكاء اذلٍن مل ٍىدس حوا تـد حق امل
23

                                                                         . 

 ـ ادلتَوماس َة اًحزيهعَة: 5

اذخَت ادلتَوماس َة اًحزيهعَة ؿىل اًفن ادلتَومايس ؾيرصا خدًدا هل صب ن هحري فدـد ان اكهت رممة  ًلد "

هؼر تالذٍ وادلفاغ ؾهنا واكٌاغ اًلري هبا، اظحح من رمامَ حتدي  املمثي ادلتَومايس كارصت ؿىل اؿالن وهجة

                        
22

يٕلغ "دٍَا انرأي" ػهى شثكح االَررَد. ْٕٔ يظذر سثك االشارج انٍّ.  ٔلٕآٍَُا. 8 انذتهٕياسٍح8 ذارٌخٓا، يؤسساذٓا، إَٔاػٓا،أتٕ ػثاِ سؼٍذد. ـ   

 http://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2008/10/22/148738.htmlانراتط8  

 
23

 .47. يظذر سثك االشارج انٍّ. ص ٕياسٍح انًؼاطرج ٔاسرراذٍجٍح ادارج فٍ انًفأضاخانذته8 كايم يحًذ  د.ثايرـ  

http://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2008/10/22/148738.html
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ارساز ادلوةل املوفد اٍهيا واًخـرف ؿىل مواظن اًضـف فهيا واظٌلغ حاهكِا وهَفِة اس خلالل لك ركل ًعاحل 

ىذا حي ادلتَومايس اًركِة حمي ادلتَومايس اخلعَة خَ، ُو  " ذًو
24

 . 

 سالمِة: ـ ادلتَوماس َة يف ادلوةل اًـرتَة الا6

اُمت اًـرة كدي الاسالم تخوزَق ظالهتم سواء ادلاخََة ب ي تني اًلدائي اًـرتَة يف اثعاالهتا مؽ تـضِا 

 اًحـغ، او اخلازحِة مؽ الادم الاخرى اكًفرش واًِيوذ وكريمه وركل حبنك موكـِم اًخجازي الاسرتاثَجي. و"

ش الحد مدـوثهيا. اما اقراط ادلتَوماس َة تـد ًؼِر ُذا الاُامتم يف اًوظَة اًيت زواُا اًواكدي ؾن كٌر

الاسالم فلد متدذث فاظححت ثدٌاول ورش اًـلِدت الاسالمِة واؿالن احلرة وثحاذل الارسى واًخحلِق من 

اوضاؾِم، وثليص املـَوماث ؾن ادلول الاخرى، والاظالخ تني املٌلكل الاسالمِة، وثدؾمي اًرواتط 

ة ملواهجة اي ؿدوان خازيج اكًلزو اًعََيب وامللويل. وكد ابًف  اًثلافِة، واحلعول ؿىل املساؿداث اًـسىًر

ا يف سفراهئم اكًوسامة وحسن املؼِر وزخاحة اًـلي واًفعاحة  املسَمون يف اًرشوظ اًواحة ثوفُر

واذلاكء، واًفعية واًـمل ابًرشًـة واحوال اخلراح وسـة اًثلافة. وحرض احلاكم والامراء ؿىل حزوًد سفراهئم 

وثخضمن اسٌلهئم وظفاهتم وظحَـة رمٌلهتم. ويه جض حَ يف اايمٌا ُذٍ حواساث  ،اثئق ؾرفت ابمس اًخذاهرتو

اًسفر واوزاق الاؾامتذ، حِر جسِي معََة اهخلال املحـوزني. نٌل ًلدموهنا اىل احلاكم املوفدٍن اٍهيم. واُمت 

لي اىل حد هحري اىل املس خوى اذلي ثعحلَ املسَمون تـمََة اس خلدال املحـوزني الاخاهة وؿامَومه جىِفِة حرث

ادلول احلدًثة سواء فامي ًخـَق مبراس مي الاؾامتذ او فامي خيط احلعاهة ادلتَوماس َة اكؾعاء الامان ٌَمحـوزني 

وذمازسة اًضـائر ادلًًِة واؾفاهئم من اًرضائة ظاملا ان مامـِم الٌٌس خخدم ٌَخجازت. ومن اصِر اًسفراء اًـرة 

ر وحيىي اًلزالؿامر اًضـيب و   " هرص جن الاُس
25

 . 

 ـ ادلتَوماس َة املـارصت: 7

ن ادلتَوماس َة اًخلََدًة احذاسث مرحَخني ب ساس َدني ٌُل:   ومن املِم اًلول اب 

 

زساء ُذٍ املِية ؿداذ رمية اًـمي ادلتوملايس ومرحةل ا  حِر اكن اٍمتثَي ادلتَومايس ـ   ،املرحةل ال وىل: مرحةل ا 

ا ساًت وفلًا ؿىل مفوػائف ادلتَوماس َة ب ما  .مرثحعًا ثضخط احلامك ب نرث من ازثحاظَ ثس َاذت ادلوةل ـ ما ٍزالو 

زاذت احلامك ومض َئذَ   .وما ساًت ثلوم ؿىل املراكدة هبدف احلفاع ؿىل مددب  اًخواسن اًلوي تني ادلول ،ا 

 

اًـاملَة ال وىل فلد اكهت ب زىق من  وحىت احلرةم  1815ؿام واًيت تدب ث مؽ مـاُدت فَِيا  املرحةل اًثاهَة: 

اًيت ب ظححت كواؿد مَزمة ٌدلول حِر ازحىزث ًد تـغ كواؿد اًـمي ادلتَومايس، و املرحةل اًساتلة يف حتد

                        
24

 .14ـ َفس انًظذر. ص  
25

 .36يظذر سثك االشارج انٍّ. ص  فً انُظرٌح انذتهٕياسٍح88 يحًذ طانح زْرج  د. ػطاـ  
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ؿىل اًـرف اذلي ب ظحح ًَـة ذوزًا يف حتدًد معاذز اًلاهون ادلتَومايس فامي ًخـَق تخعيَف وحرثُة 

ذا اًخعوز  ،وظول ب ؾضاء اًحـثة ادلتَوماس َةاملرامس وملاذزت و  . ويف مسب ةلذزخاث املمثَني ادلتَوماس َني ُو

يف اًـمي ادلتَومايس فذح اًحاة ًربوس هوغ من ادلتَوماس َة اذلاثَة ٌَسفري يه اًعفلة اًضخعَة ب و اذلاثَة 

جراس ملدزثَ وب ََُخَ يف اًـمي ادلتوملايس ال وىل  ويف ُذٍ املرحةل املمخدت من فَِيا حىت احلرة اًـاملَة .يف ا 

ظلت ؿَهيا ذمازسة ادلتَوماس َة اًرسًة اًيت كذهتا ومازس هتا احلىوماث من حراء اًخيافس الاس خـٌلزي 

ذٍ ادلتَوماس َة اًخلََدًة كد هنضت ؿىل ب سس ومٌاجه مدزس خني ًـحخا ذوزًا رمٌلً يف  ،وثلامس اًيفور ادلويل ُو

ااتن املدزس خان ٌُل م ،كواؿد اًـمي واٍمتثَي ادلتَومايس لك مهنا دزسة اًحيدكِة واملدزسة اًفروس َةُو ، ًو

لة   .يف حتدًد وثيؼمي ب سَوة املٌلزسة ادلتَوماس َةظًر

 

  ؾن خعائط ب و سٌلث ثعوز ادلتَوماس َة املـارصت ويه:ومن املِم احلدًر 

واًسٌلخ اهفذاخ ؾِد ادلتَوماس َة اًـَيَة اًيت تدب ث مؽ احلرة اًـاملَة ال وىل وذخوًِا يف مرحةل خدًدت  :اوال

َة و احداهثا  . ٌَرب ي اًـام ان ًخدخي و ًؤثر يف جمرايث اًس َاسة ادلًو

 

لذرص ؿىل اًلازت  ،مل ثـد ادلتَوماس َة املـارصت جتري يف وسط س َايس واًدًوًويج مذجاوس اجلاهة اثهَا: ًو

ذ الاكذعاذًة ومذـدمذـدذ ومذيوغ ال هؼمة اًس َاس َة وتي ب ظححت جتري يف وسط ذويل  ،ال وزوتَة

د من الاس خلعاة َة حنو مًز َة والاكَميَة ذما ذفؽ اًـالكاث ادلًو   .اًخيؼاميث ادلًو

 

ىل ثعوز وسائي االثعال  اثًثا: َة وثعوز وػائف ادلوةل وثدخَِا يف جماالث ابال ضافة ا  ثعوز اًـالكاث ادلًو

وب ظححت  ،ينوالاهخلال وحـي مِدان اًـمي ادلتَومايس ًدسؽ ٌَمَدان الاكذعاذي واًخىٌوًويج واًف

َة ذازت اًـالكاث ادلًو حدى اًوسائي يف ثيفِذ اًس َاسة اخلازحِة وا   . ادلتَوماس َة املـارصت ا 

 

ن ثعوز وػائف ادلوةل واجساغ ثدخَِا يف ص ىت املَاذٍن ب ذى اىل ثعوز يف وػَفة اًـمي ادلتَومايس  .زاتـا: ا 

متخؽ مبزااي اًسكل اخلازيج و زخي  ،ًلد ب ظحح املوػف ادلتَومايس خيضؽ ملحاذئ وكواؿد اًوػَفة اًـامة، ٍو ُو

ق الاؿداذ و اخذعاض و  َي واخلربتنفاءت ٍىدس هبا ؾن ظًر  . اًخدًزة واًخبُ 

 

اس َة خامسا: ثعوز اًـمي ادلتوملايس ذفؽ اىل وضوء وكِام تـثاث خاظة مؤكذة اىل خاهة اًحـثاث ادلتَوم
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َة حِر تدب ث ثؤثر ؿىل معي وذوز  ادلامئة نٌل ب ذى اىل وضوء وكِام تـثاث مـمتدت دلى امليؼٌلث ادلًو

" اًسفازاث مبفِورما اًخلََدي
26
.  

 ـــ خامسًا: معاذز اًلاهون ادلتَومايس: 

آزاء فلِاء  َة واملـاُداث وب ُياك ازتـة معاذز ٌَلاهون ادلتَومايس: ويه اًـرف واملـاُداث واالثفاكِاث ادلًو

َة اخلاظة ابدلتَوماس َة.   اًلاهون ادلويل وادلتَوماس َة واملؤمتراث ادلًو

 زف:ًـاـ 1

ماسًة وتَذًت احًاًاؾًَھا في زف ًمثـاذئ اًمتاذ واؾواًلاؾة ومحمل ًًصم ماسي"وتَزف ذَح "ؾظًثسؽ مظ

ماسي وتَذًل اًـماممازَة في ق تواًى سزف اًـذ ھذا اًسثهو .نماسًًوتَذًاممزًَھا ذول وًن اًلائمة تًث اكاالًـوا

ًاهھا زسق وتواًسرٍ اتھسام ثالاؾمًَة ل مما سھو ،ذلًمثتاوك اًسَزاز واًثنل اصائـة ًفضث سازمماث فأظتح

وس ثحاو فَ ،ماسًاوتَذفا زهسمًھ ؾن ان ًمنق تواًسن ھذٍ امل نل. وزًمـامَة تاًمذب  امتش سااؾَى ذول ًن اتً

ن ماسًة تًوتَذًزاف اؾالاىظهھ ثخاؾهھ ل ًلاوف ماسًة فسوتَذًذ اؾواكن مذت كاؾھي ثحان او فًظرًذ احا

ًمـامَة واماسي وتَزف ذماسي فھي ؾوتَذًك اًسَزاذ افذ اًثي ثمهح ألحاًحظاهة ك اًرؾَى ل نمزاو .ذولًا

وسازت مؽ ل ًثـاموا ،ماسيوتَزف ذؾك ًري نھماسًة وتَذًاًَلة ذام اسثخوا ،ماسسيوتَزف ذي ؾل ھتاًمز

و" ارا اكن اًلاهون ادلتَومايس ًـمتد  ماسي. وتَزف ذؾھو ًصفھًة واًة ظًخزاث انرًمق اًن ظرحًة ؾزًخاا

 وجروثوهول ب هس الصاًيم  1815ؿىل اًـرف هكعدز اسايس هل، فاهَ فضال ؾن ما ثضميخَ اثفاكِة فَِيا ًـام 

آخن( ًـام  اخلاظة ترتثُة ذزخاث واس حلِة املمثَني ادلتَوماس َني، فلد حدج ثعوز هحري تخوكِؽ م  1818) ب

اًيت كٌيت اًـرف اًلامئ، وتذكل وتـد ثعدًق ؿدذ هحري من ادلول ؿىل ُذٍ م  1961اثفاكِة فَِيا ًـام 

واذلي احضى كاهوان مىذواب يف صلك ُذٍ  ،تَومايساظححت يه املعدز الاسايس ٌَلاهون ادل ،املـاُدت

ًلد اخضـت ُذٍ االثفاكِة اًلواؿد اًـرفِة ٌَعَاكة اًلاهوهَة اًرمسَة احملدذت  ازؿة.املـاُدت ادلاؾَة اي اًض

واساًت ؾن تـضِا اًضىوك وؿدم اًَلني، واس خخدمت تـغ اًلواؿد اًيت ؿىل كَهتا ساؿدث ؿىل حىَِف 

ر اًلاهون ادلويل اًـاماًلاهون مؽ مذعَحاث  ىذا سامهت يف ثعٍو  " اجملمتؽ املدين املـارص، ُو
27

 . 

 ًًة:ذوًھداث واالثفاكِاث اًمـااـ 2

                        
26

ط8 انجسء انثا8ًَ يٕلغ دٍَا انرأي. انرات 8 ذارٌخ انذتهٕياسٍح.أخًٍس  د. حُاٌـ   

http://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2004/08/24/8880.html 
 

27
 .70. يظذر سثك االشارج انٍّ. ص انذتهٕياسٍح انًؼاطرج ٔاسرراذٍجٍح ادارج فٍ انًفأضاخ8 كايم يحًذ د.ثايرـ  
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ون ًلاهذز امظان سمًا مذزا زًًة مظذوًاماسًة وتَذًؤون اًخاظة تاًصاًًة ذوًث اثفاكًاھداث والاًمـاز اثـثت

ىل ا زھثأزًومًثھا ج ب ھحًن مذت ؾاف ثظهھداث والثفاكِاث ًمـاوھذٍ ا ،ماسيوتَذًا ھداث ًمـاف اظها 

او  ،ًـامةھداث واالثفاكِاث اًمـان اًخاظة. فأما تصأھداث واالثفاكِاث اًمـاف اًى ظهوا ،ًـامةاالثفاكِاث او 

حتة واًًة ؾامة ذوهًة وكاهذ ؾواكن ًثضموغ ًهن "ھذا اؾة فأزًمصھداث اًي تاًمـاذوًون اًلاهء انما ًسمًھا فلھا

م ماسًة ؾاوتَذًالكاث اًـها ًيثفاكًة فًوغ ھو اًهھذا األمزَة ؾَى ل افضل اًـو ،ذولًن امذذ ؾذى ًق تًظًثا

ن مل نز ثـثتو ،م1963م ًلهظًَة ًـاث اكاالًَـ فَِياثفاكًة ك اًرن، وذتًمثحالادم اًئة ن ھؾذزت ًظام ا 1916

ًالدم ًثاتـة اًي ذوًون اًلاهاًَة ًَحهة وذ ظوحھزت زم اتءحان مًثاوؾمن ًًثاون ذثاھدمـان االثفاكِخني اثًھ

ذ ان ماسًة تـوتَذًاًخاظة تاًـ اًي ذوًون اًلاهافًة في زًـذ اؾواًَلل صامن ًثحلًلھا هحاحا مھما تثلهًذت ًمثحا

 زط"ًلراث اًى ول اظوًافي الادم ؾظتة ث فصَ
28

. 

آزاء فلِاء اًلاهون ادلويل ـ 3  وادلتَومايس:ب

ثـد ُذٍ الآزاء معدز اقياء ًلاهون اًـالكاث ادلتَوماس َة ملا ًِؤالء من مـرفة معََة وجترتة واسـة حِر 

ةل اًلِام اب ضِم من مضالكث يف اًـالكاث رت ـحراء اًححوج وادلزاساث حول ما ًب وحت هلم جتازهبم اًعًو

ًهتوا فهيا اىل احهتاذاهتم اًفٌَة، ومن ُ ؤالء اًفلِاء من اس هتوثَ زقحة ذزاسة احاكم اًلاهون ادلتَوماس َة ًو

ادلويل اًـرفِة اخلاظة ابًـالكاث ادلتَوماس َة وثلدميِا ؿىل صلك حتََي او ثـََق ذما ًضفي ؿَهيا تـغ الآزاء 

ر كاؿدت اًـالكاث ادلتَوماس َة ؾيد ثلٌَهنا ياك من اًفلِاء  .املفِدت اًيت ثـمي تعوزت او اخرى ؿىل ثعٍو ُو

وجند ان فلِاء اًلاهون  ون ادلتَومايس وكدم مرشوؿا اٍهيا.مضن َُئاث ؿَمَة ثـىن تلضااي اًلاه من معي

ة يف ذوهلم او يف امليؼٌلث  ادلويل حٌحا اىل حٌة مؽ فلِاء ادلتَوماس َة ال س امي من صلَوا مٌاظة اسدضاًز

َة ومن معَوا سفراء ًحالذمه ةل يف ان ًل .ادلًو وموا ابحراء اًححوج وادلزاساث فلد ب وحت هلم جتازهبم اًعًو

ًهتوا فهيا اىل احهتاذاهتم اًفٌَة ،حول ما ثـرتضِم من مضالكث يف اًـالكاث ادلتَوماس َة ومن ُؤالء  .ًو

اًفلِاء من اس هتوثَ زقحة ذزاسة احاكم اًلاهون ادلويل اًـرفِة اخلاظة ابًـالكاث ادلتَوماس َة وثلدميِا ؿىل 

 ثكل الاحاكم اًـرفِة تـغ الآزاء املفِدت اًيت ثـمي تعوزت او اخرى صلك حتََي او ثـََق ذما ًضفي ؿىل

ر كواؿد اًـالكاث ادلتَوماس َة ؾيد ثلٌَهنا ب مام ب مه اًَِئاث اًـَمَة اًيت ثـىن ابًلاهون ادلويل  ؿىل ثعٍو

ن اًلواؿد امليؼمة ٌَـالكاث ادلتَوماس َة ويل يف فِب يت يف امللدمة مرشوغ اًلاهون ادل ،وحماوالهتا يف ثدٍو

وزك ؿام  م  1992اخلاض ابحلعاانث والامذَاساث ادلتَوماس َة ومرشوؿَ اًثاين املـدل ًـام م  1895هًَو

يف موضوغ الامذَاساث واحلعاانث ادلتَوماس َة. نٌل من املِم ُيا م  1932ومرشوغ خامـة ُازفوزذ ؿام 

َة، وثؤند ؿىل رضوزت الاًزتام هبا يف اهنا حىضف ؾن كواؿد ذوً واحضة اًدرشًـاث اًوظيَة  الاصازت اىل "

                        
. 74َفس انًظذر. ص ـ 

28
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ذون ان حىون يه هفسِا معدزا ًِا، اما ارا ثـازضت ُذٍ اًدرشًـاث مؽ احاكم اًلاهون ادلويل فاهنا حىون 

ة يه ًخكل الاحاكم. وفـي اًفلَ  ًو القَة. اخذ تذكل ؿىل سخِي املثال اًلضاء الاىلكزيي من مٌعَق ان الاًو

الهَ ضَق يف م  1945مرشوغ جلية ثـدًي اجملموؿة املدهَة اًفروس َة ؿام اًفرويس اًيشء هفسَ حِر اهخلد 

 " واؾخرب خماًفا ًلواؿد اًلاهون ادلويل واحاكمَ ،من هعاق احلعاانث ادلتَوماس َة( 161)املاذت 
29

. 

َة اخلاظة ابدلتَوماس َة:ـ 4  املؤمتراث واالثفاكِاث ادلًو

َة يف اًـعوز احلدًثة  ن اًلواؿد اخلاظة تدٌؼمي اًـالكاث ًـحت املؤمتراث ادلًو ذوزا ممتزيا يف ثثخِت وثدٍو

ا ادلول املضرتنة فهيا ن  ،ادلتَوماس َة ال س امي ؾيدما ثًهتيي اىل اثفاكِاث ذتَوماس َة ثلُر وثخوظي اىل ثدٍو

ي ما ًًضب  فهيا من خالفاث ـي ب مه املؤمتراث اًخازخيَة  ،تـغ اًلواؿد اًيت حًز احضة ًِا ااثز اجياتَة و اًيت ًو

واذلي ثوظَت فَِ ادلول املضازنة اىل وضؽ هؼام ًرتثُة املحـوزني م،  1815متثَت يف مؤمتر فِيا امليـلد ؿام 

اذلي وضؽ اًسفراء ومدـويث م  1815َيا ؿام ِ فؼِر ؿىل اثر ركل مؤمتر ف  ،ادلتَوماس َني وحتدًد ب س حلِهتم

واًلامئني يف الاؾٌلل يف  ،ِم يف ادلزخة اًثاهَةاًحااب يف ادلزخة الاوىل واًوسزاء واملفوضني ومن مه يف حوك 

آخنِ وكد ب ؾلة مؤمتر ف  .ادلزخة اًثاًثة اذلي اىهتيى اىل االثفاكِة اًلاضَة ابضافة م و  1818ؿام  َيا مؤمتر ب

وب مه  .وجس حق اًلامئ ابل ؾٌلل ،ًخب يت تـد ذزخة اًوسزاء املفوضني ،ذزخة زاتـة يه ذزخة اًوسزاء امللميني

َة اًيت اؾلدت ركل متثَت يف مؤمتر ٌَـالكاث ادلتَوماس َة اذلي ؾلد ابرشاف َُئة الادم املؤمتراث ادل ًو

َة يف اٍمتثَي ادلتَومايس يف ب تـاذٍ اخملخَفة.م  1961املخحدت ؿام  ًلد خاءث  واذلي ثوظي اىل اول اثفاكِة ذًو

ؿىل اًلواؿد اخلاظة ابًحـثاث ادلتَوماس َة  م ًخؤند 1961يا يف اًـالكاث ادلتَوماس َة ًـام َ اثفاكِة فِ  "

َة معاذز زمسَة رممة ًخ  ،ادلامئة يؼمي كواؿد اًـالكاث ادلتَوماس َة. وتذكل حىون املؤمتراث واالثفاكِاث ادلًو

َة صامةل حتسم كضااي اٍمتثَي ادلتَومايس جلك اتـاذٍ تعوزت زمسَة. ومن ُيا فان اكهت  اول اثفاكِة ذًو

َة  املفضَة اىل اثفاكِاث ثـين ابزساء كواؿد اًـالكاث ادلتَوماس َة، ثـخرب من املعاذز املِمة املؤمتراث ادلًو

 ٌَلاهون ادلتَومايس"
30

 . 

متثَي ادلتَومايس: ساذسا:   اًوضؽ اًلاهوين حلق ثحاذل ٍا

ادلتَومايس. ذمازسة حق اٍمتثَي ؼاُر اًس َاذت اخلازحِة ٌدلوةل ُو جيمؽ فلِاء اًلاهون ادلويل ؿىل ب ن من م

ىل خازح حدوذُا، رى املفىر ال زحٌخُين جضازل اكًفو ) ومبوحة ُذا احلق متخد س َاذت ادلوةل ا  ـ 1824ٍو

ن حق اٍمتثَي اذلي ًفِد حق ادلوةل يف متثَي هفسِا تواسعة موػفني ذتَوماس َني وكٌعََني ُو  م( 1966 ا 

و حق اكمي من حِر امل  ري من مؼاُر اس خلالل ال دم. ُو ال ب هَ انكط من حِر اًواكؽ ل ن مؼِر حُو حدب  ا 

وضاء تـثاث س َاس َة يف اخلازح ب و كدول ذمثَني ؾن ال دم  ب ن ال خرى يف تالذُا. ونذكل فما من ذوةل مَزمة اب 

                        
29

 .33يظذر سثك االشارج انٍّ. ص  فً انُظرٌح انذتهٕياسٍح88 يحًذ طانح زْرج  د. ػطاـ  
30

 .71يظذر سثك االشارج انٍّ. ص  انذتهٕياسٍح انًؼاطرج ٔاسرراذٍجٍح ادارج فٍ انًفأضاخ.8 كايم يحًذ د.ثايرـ  
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ًفاذ املمثَني وكدوهلم ُو من ظفاث اًسَعة اًـامة راث اًس َ ىن ما من حق اٍمتثَي ادلتَومايس اب  اذت، ًو

وضاء ؿالكاث حس ية ذوةل مَزمة تلدول املحـوزني  ادلتَوماس َني اذلٍن ثوفدمه ذوةل ب خرى، فاًلضَة ؾحازت ؾن ا 

ساء )حق اخذَازي(.. ُس ؾحازت ؾن حق  ابملـين اًضَق، ب ي ب هيا ا  ىن ُي ًـخرب اًخحاذل ادلتَومايس  ًو ًو

وضاء ؿالكاث ذتَوماس َة مؽ ذو ًزامًِا ٌدلوةل املس خلةل، ب و تـحازت ب خرى ُي حيق دلوةل ب ن حرفغ ا  ةل ب خرى ا 

ق؟. ًلد ب مجؽ ؿٌَلء اًلاهون ادلويل ؿىل الاؿرتاف مبرشوؾَة ُذا اًرفغ  د ب ن ختعة وذُا ؾن ُذا اًعًر حًر

ال ب هنم ًلوًون ب ن اًرفغ ًـين اال خالل تواحة "ب ذيب" ب نرث مٌَ "كاهوين"، ًََ ادلتَومايس  ا  ُذا ما رُة ا 

َ(1946ـ  1866ال ملاين ماهس ب وتياُامي ) ة يف مفِورما احلايل، وتـد ب ن ب ظححت ادلول . فاًـالكاث ادلًو

ثـمي يف مٌؼٌلث ؿاملَة ؿىل ب ساش اًخـاون املخحاذل وحتلِق اخلري املضرتك، كد حـَت اًخحاذل ادلتَومايس 

و  ىن ُذا ال ًـين ب ن ادلوةل مرمغة ؿىل كدول ذمثي ذتَومايس مـني، ًو ًزام. ًو ًخلرة ب نرث فب نرث من ظفة اال 

ىل سوء ثفامه تُهنا وتني ادلوةل اًيت حرقة يف ب ن زفضِا ٌَمثي املل ًفاذٍ. ومرشوغرتخ ثـٌََُ كد ًؤذي ا   ا 

ال ب ن ملرز )جلية احللوق  ىل ذمازسة حق اٍمتثَي، ا  اًيؼم ادلتَوماس َة املوحد مل ًخـرط يف ظَلخَ ال ظََة ا 

خان  را اثفلت ذًو َة( اًيت وضـخَ اكن كد اكرتخ اًيط الآيت ٌٌَلذت ال وىل :" ا  ممتخـخان حبق اٍمتثَي ؿىل ادلًو

وضاء ؿالكاث ذتَوماس َة ذامئة فامي تُهنٌل فَلك مهنٌل ب ن ثوفد دلى ال خرى تـثة ذتَوماس َة". وكد ب ظحح ُذا  ا 

ثلام اًـالكاث ادلتَوماس َة وثًضب  اًحـثاث  اًيط يف املاذت اًثاهَة من اثفاكِة فَِيا ؿىل اًيحو اًخايل :"

خحاذل". وكد ب تدث احلىومة اًدض َىوسَوفاهَة )ساتلا( مالحؼة ثضب ن ُذا ادلتَوماس َة ادلامئة ابًرضا امل 

اًيط، وزب ث ب هَ من املس خحسن ب ن ًخضمن مددب  الاؿرتاف ًسائر ادلول ابٍمتخؽ حبق اٍمتثَي، مـخربت ب هَ 

تلاء ؿال وضاء ب و ا  كاث جية ب ال حىون اًفوازق يف ال هؼمة ادلس خوزًة واًلاهوهَة والاحامتؾَة ؿائلًا مييؽ من ا 

ذتَوماس َة تني ادلول. وب خاة امللرز ؿىل ركل تب ن مثي ُذا اًخـدًي امللرتخ جية ب ن ًلرتن تذهر اًرشائط 

ىل ثلَِد ُذا احلق  ىل اسدِاء تـغ ادلول ب و ا  اًالسمة ملٌلزسة حق اٍمتثَي، وكد ًؤذي رهر ُذٍ اًرشائط ا 

ن املؤمتٍرن مل ًب خذوا تَ يف ظَة  ًََ يف "اس هتالل" ثلَِدًا كري مس خحة، وذلكل فا  املواذ وانخفوا ابال صازت ا 

ىل اس خـٌلل ُذا اًخـحري ن اثفاكِة فَِيا جتيخت اًححر يف حق اٍمتثَي ومل ثَجب  ا  االثفاكِة. وؿىل ُذا فا 
31

. 

َة ؿَهيا. ومـىن ركل ان  و"ًـد ؿدم ثيفِذ ادلول الاظراف ٌَمـاُدت معال كري مرشوغ ٍرثة املسؤوًَة ادلًو

ة املسؤوًَة ادل َة خاظة موضؽ اًخيفِذ هؼًر َة جسِم يف وضؽ كواؿد اًلاهون ادلويل ؿامة واملـاُداث ادلًو ًو

َة معوما  ة وجزاء ب و وضٌلن الحرتام كواؿد اًلاهون ادلًو اًفـًل. كري اهَ جية ؿدم املحاًلة يف امهَة اًيؼًر

َة ؿىل وخَ اخلعوض  " واملـاُداث ادلًو
32

 . 

ضاء اًـالكاث ادلتَوماس َة تني ادلول ويه:" اوال: ان حمتخؽ لك من ومن املِم اًلول ابن ُياك رشوظا الو 

َة، فاٍمتخؽ هبذٍ اًضخعَة ًـد امرا رضوزاي ابًًس حة ٌَضخط  خني املـيَدني ابًضخعَة اًلاهوهَة ادلًو ادلًو

                        
31
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ا: اذلي ًًضئ ب هجزت ٌَـالكاث اخلازحِة، ذلا فان حق اوضاء تـثة ذتَوماس َة الًرتثة الا ًضخط كاهوين. اثهَ

ان ٍىون الاؿرتاف كد مت تُهنٌل، وان ٍىون الاؿرتاف ب ما رصحيا اكزسال جركِة او مذهرت، او اًفاذ تـثة خاظة 

ًِذٍ اًلاًة او مضيَا اكًفاء اًحـثة ادلتَوماس َة اًلدمية يف حال وضوء ذوةل حدًثة او حىومة خدًدت مٌحثلة 

خني. اث خني ؾن زوزت او اهلالة ؾسىري او س َايس او اهفعال ذًو ًثا: ان ًـلد يف ُذا اًضب ن اثفاق تني ادلًو

املـيَدني، ار ان الاؿرتاف وحدٍ الٍىفي الوضاء اًـالكاث ادلتَوماس َة واًفاذ املمثَني ادلتَوماس َني وكدوهلم 

"1961وكد ب ًّد ركل املاذت اًثاهَة يف اثفاكِة فَِيا ٌَـالكاث ادلتَومس َة ؿام 
33

 . 

ن اًحـثة ادلتَوماس َة: ا: ساتـ  حىٍو

من املفِد اًلول ابن اًحـثة ادلتَوماس َة ثًضب  هدِجة اثفاق تني خشعني من اصخاض اًلاهون ادلويل تدداذل 

 اًحـثاث ادلتَوماس َة، وك مر ظحَـي ان ُذا االثفاق ًمت يف وحوذ الاؿرتاف تُهنٌل. 

ياك صالكن من اًحـثاث ادلتَوماس َة ادلامئة اؾمتدهتا وث   ـمتدُا ادلول يف ثحاذًِا ادلتَومايس ادلامئ:ُو

ثـخرب ب زىق وب زفؽ ب صاكل اًحـثاث ادلتَوماس َة يف حال زئسِا خشط جرثحة سفري ًـمتدٍ زئُس ذوةل  اًسفازت:ـ 

 دلى ذوةل ب خرى.

: ويه تـثة ذتَوماس َة من ادلزخة اًثاهَة ٍرب سِا ؿاذت وسٍر مفوط مـمتد من زئُس ذوةل دلى املفوضَةـ 

ىٌَ ب كي زثحة من اًسفري جلِة ال س حلِة فلط، مؽ ب هَ ٍمتخؽ جبمَؽ ظالحِاث اًسفري.زئُس   ذوةل، ًو

ياك ب صاكل من اًحـثاث ادلتَوماس َة اًيت ثخخذ امس املفوضَاث اًسامِة واًيت ثًضب  تني ذول جتمؽ تُهنا  ُو

عاهَة )اًىوموهوًر( ب و حٌلؿة )ذومِي ون( اًفروس َة، حِر زاتعة والء س َاس َة مثي زاتعة اًضـوة اًرًب

ٍرب ش املفوضَة مفوط سام ٍمتخؽ ابمذَاساث اًسفري و ظالحِاثَ وخيخَف ؾن اًسفري اًـاذي تب هَ ال ًلدم 

ياك تـثاث  را اكن زئُس ادلوةل ما سال زئُسًا ٌدلوةل املـيَة يف )اًىوموهوًر ب و ادلومِيون(. ُو نخاة اؾامتذ ا 

ملخحدت اًيت ٍرب سِا موػف جرثحة سفري ب و وسٍر مفوط مـمتد من ثخخذ امس اًوفوذ ادلامئة دلى مٌؼمة ال دم ا

ًََ، حتدذ حلوق و واحداث وظالحِاث  لدم نخاة اؾامتذٍ ا  زئُس ذوةل دلى ال مني اًـام ٌَميؼمة ًو

ووػائف وحعاانث وامذَاساث ُذٍ اًوفوذ و زؤساهئا االثفاكِة املـلوذت تني ال دم املخحدت وادلول ال خرى. 

ياك تـثاث م ون ب و فٌَون ُو ذاًز ة ٍرب سِا موػفون ذتَوماس َون ب و موػفون ا  كَميَة وكاًز ىل مٌؼٌلث ا  وفدت ا 

و" حتدذ وػائفِم وظالحِاهتم االثفاكِاث املربمة هبذا اخلعوض الس امي مسب ةل ثيؼمي حعاانهتم وامذَاساهتم. 

وػفني اال ذاًزني من زئُس وؿدذ من ادلتَوماس َني وؿدذ من امل -رضوزت  –ثخىون اًحـثة ادلتَوماس َة 

ماكهَاهتا وؿىل حنو ًدٌاسة مؽ  واًفٌَني وؿدذ من اخلدم، وحتدذ ادلوةل املوفدت ؿدذ ب ؾضاء اًحـثة يف ضوء ا 
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ا ملدى ب مهَة ؿالكاهتا مؽ ادلوةل املس خلدةل، ومن املسمل تَ ب ن ٌدلوةل املس خلدةل يف ب ن ثعَة خفغ  ثلدٍُر

را ما زب ث ب ن ُذا اًـدذ كد جتاوس احلد املـلول ؿدذ ب ؾضاء ب ي من اًحـثاث ادلتَوماس َة املـمت دت دلهيا ا 

وف اذلي ًلذيض كِام اًحـثة مبِارما، واًلاًة الآن ب ن ٍرب ش اًحـثة ادلتَوماس َة سفري ب و ذتَومايس حيمي  واملبً 

عَق ؿىل  خَ، ًو ًلة سفري يف مواهجة ادلوةل املس خلدةل حال صلهل وػَفِا دلزخة اًوسٍر املفوط يف ذًو

مس اًسفازت، ومن اجلائز ب ًضا وفلا ًرصحي هط املاذت  اًحـثة من ( 14)ادلتَوماس َة يف اًفرضني اًساتلني ا 

اثفاكِة فَِيا ب ن ٍرب ش اًحـثة ادلتَوماس َة وسٍر مفوط ب و جمرذ كامئ ابل ؾٌلل، وكد حرى اًـمي يف مجَؽ 

ٍهيا  ٌَحـثة ادلتَوماس َة، ؿىل ب ن ثلوم  زئُسا -املزمؽ ثـٌََُ  -ال حوال وترصف اًيؼر ؾن اًفئة اًيت ًًمتي ا 

دلوةل  خعاز ادلوةل املس خلدةل مس حلا ابمس املرحش ًرئاسة اًحـثة ادلتَوماس َة املـمتدت دلهيا ٌو ادلوةل املوفدت اب 

تداء ال س حاة يف حال اًرفغ، ومن املسمل  املس خلدةل ب ن ثلدي املرتحش ب و حرفضَ وذون ما اًزتام ؿىل ؿاثلِا اب 

ـرف املس خلر وامللنن ب ن ادلوةل املس خلدةل ويف ب ي وكت حراٍ احلق يف ب ن ختعر ادلوةل املوفدت تَ ب ًضا ووفلا ٌَ

را ما  خـني ؿىل ادلوةل املوفدت ا  تب ن زئُس تـثهتا ب و ب ي ؾضو من ب ؾضاهئا كد ب ظحح خشعا كري مرقوة فَِ، ًو

ا تب ن زئُس تـثهتا ب و ب حد ب ؾضاء اًحـثة كد ب ظحح خشعا كري مرقوة ت خعاُز َ ابس خدؿاء اًضخط مت ا 

وفة  را مل ًمت اختار ُذا اال حراء خالل املدت املبً  خراخَ من ادلوةل املس خلدةل، فا  تـاذٍ فوزا وا  املعَوة ا 

واملـلوةل، اكن ٌدلوةل املس خلدةل احلق يف مـامةل اًضخط كري املرقوة فَِ مـامةل سائر ال خاهة كري املمتخـني 

ة امذَاساث ب و حعاانث ذتَوماس َة، وا ملؤًوف ب ن ثخىون اًحـثة ادلتَوماس َة املوفدت من كدي ذوةل هحريت ب و تبً 

ىل ذوةل مس خلدةل ًُست ضئَةل يف ب مهَهتا ابًًس حة ٌدلوةل املوفدت من سفري ٍرب سِا ومن وسٍر  مذوسعة ا 

مفوط ب و ب نرث، واًـدذ املياسة من ادلتَوماس َني احملرتفني ؿىل اخذالف ذزخاهتم، ومن مَحق ؾسىري ب و 

ا وؿىل زب ش لك مهنا وسٍر ب نرث،  ومن ماكثة مذخععة يف اًضؤون اًثلافِة واال ؿالمِة واًخجاًزة وكرُي

ني واًىذاتَني  ذا لكَ تعحَـة احلال جباهة اًـدذ املياسة من املوػفني اال ذاًز مفوط ب و مسدضاز، ُو

ة وحنومه ذما ًعَق ؿَََ املَحق الاذازي، وب مني احملفوػا ث وجباهة ؿدذ من وموػفي احلساابث واًسىراتًز

اًلامئني ابخلدمة مثي سائق س َازت اًسفري واًعحاد واًخس خاين واخلدم ؿىل اخذالف ختععِم. والًفوثيا ب ن 

ىل ب ن اًحـثة ادلتَوماس َة التد وب ن ثخخذ ًِا ملرا مٌاس حا يف ؿامصة ادلوةل املس خلدةل، ٍرفؽ ؿَهيا ؿمل  وضري ا 

ىل ب ن ادلوةل املوفدت نٌل ٍرفؽ ُذا اًـمل ب ًضا ؿىل  مسىن زئُس اًحـثة وؿىل س َازثَ، نٌل ال ًفوثيا ب ن وضري ا 

 " مللر اًحـثة وزئُسِا وب ؾضاهئا حعاانث وامذَاساث مـَية سوف هخـرط ًِا
34

. 

 : تداًة وهناًة وضاظ ب ؾضاء اًحـثة ادلتَوماس َة: اثمٌا

                        
34

يٕلغ ) انحٕار انًرًذٌ( ػهى شثكح االَررَد. انراتط8   انثؼثاخ انذتهٕياسٍح ٔانمُظهٍح.8 ػهً يحًذ كرً سانىـ  

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=204168# 
 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=204168
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=204168


 

 22 

ؤكذة او ذامئة. فاًحـثة املؤكذة التد من اًلول، تداًة، ابهَ " كد حىون رممة املمثي او املحـوج ادلتَومايس م

ثًهتيي ؾيد اجناس املِمة اًيت اوفد املمثي ادلتَومايس من اخَِا، واىهتاء املدت احملدذت الجناس ُذٍ املِمة ك ن 

ًيفغ املؤمتر املوفد اًََ، او ثًهتيي املفاوضة اًيت اوفد خعَعا من اخَِا، او حتي اًلضَة اًيت ؾِد اًََ 

ىون املمثي ادل تَومايس يف ُذٍ احلاةل ذمثال او مدـواث فوق اًـاذت را رممة مؤكذة. وحىت ؾيدما حبَِا، ٍو

ثوظف املِمة ادلتَوماس َة ابهنا ذامئة فان ُذا ادلوام وس يب مبـىن اهنا اًضا مؤكذة، وثرتاوخ مدهتا ؿاذت تني 

كري اهنا نثريا ما  زالزة وست س يواث، ثحـا ًالهؼمة اًيافذت يف لك ذوةل، وال حتدذ مدت اىهتاهئا مس حلا،

ثًهتيي اما يف احوال ؿاذًة، او ػروف اس خثٌائَة، والس حاة خمخَفة مهنا مذعةل ثضخط املمثي او املحـوج 

 " ادلتَومايس، ومهنا انص ئة ؾن ازذات ادلوةل املس خلدةل
35

  . 

مت اخذَاز اًـامي يف اًسكل ادلتَومايس حسة امذالك اًضِاذاث اًـََا املخخععة يف حلول راث ؿالكة  ًو

مدارشت ابًـمي ادلتَومايس، ومن هل ظول ابغ يف اًثلافاث واٌَلاث الاحٌحَة اًرئُس َة. واكن ساتلا يف اًـِوذ 

اًلدمية ًمت الاؾامتذ ؿىل اًًسة واحلسة. وؿىل ادلوةل املرسةل ثلدمي هحذت ؾن حِات زئُس تـثهتا وخدامذَ 

املس خلدةل. وظحلا ٌٌَلذت اًراتـة من اثفاكِة فَِيا فاهَ حيق اًساتلة وحاًخَ الاحامتؾَة ومؤًفاثَ ان وخدث ٌدلوةل 

ٌدلوةل املس خلدةل زفغ اًضخط امللرتخ. وؾيدما ثمت املوافلة ٍرسي اًضخط زساةل اىل ادلوةل املس خلدةل ًـَمِا 

ىدسة ُذا اًضخط اجلواس  فَِ ؾن وظوهل من اخي حرثُة مراس مي الاؾامتذ اىل زئُس ادلِوزًة. ٍو

خاتؽ مسريت واؾٌلل سَفَ واالثعال مبواظين تالذٍ يف ادلوةل املس خلدةل. ومن ادلتَومايس  مؽ ؿدم اًخـرط هل، ًو

مث جتري مراس مي اؾامتذ اًسفري امام زئُس ادلِوزًة، فَِلي اًسفري لكمة امام اًرئُس ثخحدج ؾن اًـالكاث 

 واًراوتط ومساؾي اًخـاون واًعداكة.

 ادلتَومايس فميىن اخاسهتا ابالس حاة الآثَة:  اما اىهتاء رممة املمثي او املحـوج

 الاس حاة املخعةل ثضخط املمثي او املحـوج ادلتَومايس:   ـ1

ب ـ الاس خلاةل: وثًهتيي رممة املمثي ادلتَومايس حال ثلدميَ الاس خلاةل ًوسازت اخلازحِة ل ي سخة من 

 الاس حاة.

الىهتاء رممة املمثي ادلتَومايس. وجية ثلدميَ ة ـ ظَة الاحاةل ؿىل اًخلاؿد: ويه من احلاالث الاؾخَاذًة 

 ظَة دلى حىومذَ من اخي اصـاٍز ابًلضَة.

 ح ـ مرط املمثي ادلتَومايس: اي يف حال اظاتخَ حباذج او مرط ؾضال ًلـدٍ ؾن اًـمي او ًؤثر ؿَََ.

                        
35

 .667يظذر سثك االشارج انٍّ. ص  انذتهٕياسٍح انًؼاطرج ٔاسرراذٍجٍح ادارج فٍ انًفأضاخ.8 كايم يحًذ د.ثايرـ  
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خوىل املوػف الاؿىل زثحة اًلِام ابالؾٌلل ابًيَاتة  امث ثـني احلىومة خَفا ذ. اًوفات: ثًهتيي املِمة ابًوفات ًو ًز

 ٌدلتَومايس املخويف. 

 الاس حاة اًياص ئة ؾن ازاذت ادلوةل املوفدت:ـ 2

آخر: ويه اس حاة ثخـَق ابخلض َة ؿىل املمثي ادلتَومايس من اًخب كمل وحراحؽ اُامتمذَ  ب  ـ اًيلي اىل ماكن ب

 رضوزت اظالؿَ ؿىل اًخعوزاث تلضااي اًحدل املـمتد فَِ واًيت ثعحح يف هؼٍر اموزا اؾخَاذًة ابالضافة اىل

والاحداج اًيت متت يف تالذٍ خالل فرتت قَاتَ. كري اهَ جية ان الًلي احلد الاذىن الكامذَ ؾن زالزة 

 س يواث، ًَدس ىن هل الاس خلراز اذلي حيخاح اًََ لك ذتَومايس.

مت ركل تـد اًرتفِؽ او اًـالوت، حِر ً مت هلي ادلتَومايس اىل ة ـ حرفِؽ املمثي ب و املحـوج ادلتَومايس: ًو

 ماكهَ اجلدًد ورميخَ اجلدًدت.

ح ـ احاةل املمثي او املحـوج ادلتَومايس ؿىل اًخلاؿد: ومن املِم اًلول اهَ ميىن احاةل املحـوج ادلتَومايس 

ة او س َاس َة.   مدىرا اىل اًخلاؿد الس حاة اذاًز

مت ر كل يف احوال خمخَفة نخلَري زئُس ادلوةل ذ ـ الاس خلياء ؾن خدماث املمثي او املحـوج ادلتَومايس: ًو

َف حىومة مـازضة ٌَحىومة اًساتلة  يف الاهؼمة اًرئاس َة واهخخاة زئُس ًًمتي اىل حزة خدًد، وثبً 

 مبحاذهئا اًس َاس َة او اًـلائدًة. 

و ويف احلاًخني ماًًهتيي اب هناء ُـ ـ اًلاء اًحـثة الس حاة ماًَة: وميىن ان ٍىون الاًلاء اكمال او حزئَا، ُو

 رممة املمثي ادلتَومايس.

 ـ ال س حاة اًـامة الىهتاء رممة املمثي ب و املحـوج ادلتَومايس: 3

ب  ـ كعؽ اًـالكاث: ويه احدى احلاالث الاس خثٌائَة الهناء رممة املمثي ادلتَومايس. وحيق ٌدلوةل اهناء معي 

ـخرب كعؽ اًـالكاث ادلتَوماس َة معال كري  ذمثي ادلوةل الاخرى دلهيا يف حال ػِوز معي ؿدايئ من الاوىل. ًو

ؿاذاي سواء يف حو ُاذئ ك ن ثـمد ادلوةل املوفدت اىل اكالق تـثهتا ادلتَوماس َة يف تدل ما، وثوؾز اىل 

موػفهيا مبلاذزت اًحالذ، ام يف حو الُة ارا معدث ادلوةل املس خلدةل اهذاز زئُس واؾضاء اًحـثة ادلتَوماس َة 

 اًحالذ، خالل مدت مـَية واكالق اًسفازت. املـمتدٍن دلهيا مبلاذزت 

ة ـ سوال هَان لك من ادلوةل املوفدت ونذكل املس خلدةل: ويه من احلاالث الاس خثٌائَة، مثال نخوحِد 

خني يف ذوةل واحدت.   ادلًو
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خني: اما ادلوةل املوفدت او ادلوةل املس خلدةل، مبـىن مض ذوةل  دلوةل ح ـ اًلاء اًىِان املـيوي الحدى ادلًو

اخرى، واًلاء اًىِان املـيوي ٌدلوةل مـياٍ سواًِا من ؿامل اًوحوذ وىِان راث س َاذت وحسة ادلول الاخرى 

ا.  ذمثَهيا من كعُر

ذا احلاذج ًؤذي كاًحا اىل كعؽ اًـالكاث ادلتَوماس َة تني اًعرفني واكالق  ذ ـ وضوء حرة تني اًحدلٍن: ُو

" اًسفازثني
36

. 

ىل اس متراح تـضِا اًحـغ كدي اال كدام ؿىل ثـَني زؤساء تـثاهتا، فلد هعت  ًخوحة ؿىل ادلول ب ن ثـمدو  ا 

ؿىل ب ن الاس متراح ُو رشظ رضوزي، ٌس حق اًخـَني اٍهنايئ ًرئُس  1961َيا ؿام ِ املاذت اًراتـة من اثفاكِة ف 

َضخط املزمؽ اؾامتذٍ ب ن ثخب ند من كدول ادلوةل املـمتدت دلهيا ٌ " جية ؿىل ادلوةل املـمتدت و اًحـثة ادلتَوماس َة. 

ىل ب ن الاس متراح ال ٌسلط  حق ادلوةل املـمتد دلهيا يف اؾخحاز ب ي  زئُسًا ٌَحـثة املًضب ت فهيا، وجتدز اال صازت ا 

فرذ يف اًحـثة مبا فهيم اًرئُس خشعًا كري مرقوة فَِ ب و كري ملدول وجس خعَؽ ذمازس خَ يف ب ًة حلؼة حسة 

تداء ، كري ب ن من اثفاكِة فَِيا (9املاذت ) ت ادلوةل املـمتد دلهيا ا  ُذا احلق سلط تـد الاس متزاح فهيا،  ًو حاًو

ب ي اؿرتاط ًخـَق تب ؾٌلل زئُس اًحـثة اًساتق ؿىل ثـٌََُ وابًخايل ال حيق ٌدلوةل املـمتد دلهيا ب ن حرفضَ 

ًََ كدي ثـٌََُ. وكد هرست اثفاكِة فَِيا ُذا اًخلََد يف ثلدمي  ب وزاق الاؾامتذ ثسخة ُذٍ ال ؾٌلل املًسوتة ا 

ـرف نخاة الاؾامتذ ب و خعاة الاؾامتذ تب هَ نياًة ؾن وزَلة زمسَة ثثخت ظفة  وما ب مهَخَ ادلتَوماس َة ًو

" حامَِا وثحني ب ََُخَ يف ذمازسة اًوػَفة ادلتَوماس َة
37

. 

 : وػائف وواحداث اًحـثة ادلتَوماس َة: اتسـا

 :ةب واًل: وػائف اًحـثة ادلتَوماس َ

 اًوػائف اًـاذًة: ب .

متثَي ادلوةل املوفدت دلى ادلوةل املس خلدةل: ويه من اًوػائف اًرئُس َة اًيت ًلوم هبا املحـوج ادلتَومايس  -1

لوم  ا. ًو خَ ووهجة هؼُر ـرب ؾن زقحاث ذًو ـخرب وس َط ًو خَ دلى سَعاث ادلوةل املس خلدةل ًو اذلي ميثي ذًو

ىل ادلوةل املس خلدةل.تددََف اًلرازاث واًخرصحياث نخاتَة ب و صفو   ًة ا 

اًخفاوط: ًخفاوط املحـوج ادلتَومايس مؽ حىومة ادلوةل املس خلدةل ونذكل ؾلد اثفاكِاث ومـاُداث  -2

خني.   وفغ املياسؿاث تني ادلًو

                        
36

 . 645انى  640َفس انًظذر انساتك. انظفحاخ8 يٍ ـ  
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خَ وجرؿاايُا يف ادلوةل املس خلدةل مضن حدوذ اًلاهون، وثلدمي املساؿداث ًرؿااي  -3 حٌلًة املعاحل اخلاظة تدًو

خَ و  غ ؾن ال رضاز اًيت كد ثعَهبم.ذًو  حٌلٍهتم واملعاتق ابًخـًو

املراكدة: ًًذلي املحـوج ادلتَومايس لك ما جيري يف ادلوةل املس خلدةل من ب حداج س َاس َة واكذعاذًة جلك  -4

ىل وسازت خازحِخَ، وال ًًدلي ب ن ًلرتة معهل من وضاظ  زسال ثلاٍزر تعوزت مٌخؼمة ا  اًعرق املرشوؿة وا 

 اًخجسس. 

َة يف اجملاالث الاكذعاذًة واًثلافِة واًـَمَة. -5  حمنَة اًـالكاث ادلًو

 اًسِر ؿىل مراكدة ثيفِذ ادلوةل املس خلدةل اًزتاماهتا من كدي ادلوةل املوفدت. -6

 اًوػائف الاس خثٌائَة: حٌلًة معاحل ذوةل اثًثة يف حاةل كعؽ اًـالكاث تني ثكل ادلوةل وادلوةل املـمتدت.  ة.

و تـد حرك اثهًَا: وا خَ وحنو ادلوةل املس خلدةل: الاحذفاع ثرس املِية ًو حداث املحـوج ادلتَومايس حنو ذًو

كامة يف املدًية اًيت هبا ملر معهل.اًوػَفة. و  ؿدم اًلِام تب ي ب ؾٌلل و  احرتام مؤسساث ادلوةل املس خلدََة.و اال 

ال اؾخرب خشط كري اًؼِر مبؼٍِر الئق ابًوػَفة و  ؿدم مـازضة اًيؼام احلامك.و  توًُس َة. اًيت ٌضلَِا وا 

 مرقوة فَِ.

 : الامذَاساث واحلعاانث ادلتَوماس َة:ؿارشا

ن مٌح الامذَاساث واحلعاانث ٌَمحـوزني ادلتَوماس َني ُو كاؿدت ؾرفِة كدمية من كواؿد اًلاهون ادلويل. وكد  ا 

ىل ذمازساث ا ًفاذ املحـوزني تعوزت زمسَة هكمثَني دلى ادلول اًلومِة ا  ال قًرق. فلد اكن اًسفراء اذلٍن ًـوذ ا 

اكن جيري ثحاذهلم تني ب ؾضاء زاتعة مٌخدايث املدن ٍمتخـون ابحلعاهة. واكهت ُياك ذمازساث ذمازةل ب ًضًا يف 

لد كٌُيت ُذٍ املٌلزساث، اًلامئة ؿىل ب سس ؾركِة، يف  .ذول اًِيد اًلدمية ب و يف الامرباظوزًة اًروماهَة ًو

. وحرى اًحدلان، اًيت ب كّرث االثفاكِة، ب ن مثي ُذٍ املٌلزساث 1961تَوماس َة ًـام اثفاكِة فَِيا ٌَـالكاث ادل

رذ ُذا اًرب ي يف  مناء اًـالكاث اًوذًة تني ال دم، زمغ اخذالف هؼمِا ادلس خوزًة والاحامتؾَة. ٍو جسِم يف ا 

ن ملعد الامذَاساث واحلعاانث والاس خثٌاءاث ادلتَ 3اًفلرت  وماس َة، وفلا من ذًحاخة اثفاكِة فَِيا ا 

فراذ، تي ضٌلن ال ذاء اًفـال ًوػائف اًحـثاث ادلتَوماس َة اًيت  ًالثفاكِة املذهوزت، ًُس حتلِق اًفائدت ًل 

وابًفـي، ٍمتخؽ ادلتَوماس َون ابحلعاهة اًلضائَة فامي ًخـَق ابًلضاء اجليايئ واملدين واال ذازي ٌدلوةل .متثي ادلول
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ن متخؽ املـمتدت دلهيا، ومؽ ركل، جيوس ٌدلو ةل اًيت ب وفدهتم اًخياسل ؾن ُذا الاس خثٌاء. وؿالوت ؿىل ركل، فا 

"  ادلتَومايس ابحلعاهة اًلضائَة يف ادلوةل املـمتد دلهيا ال ًـفَِ من اًوالًة اًلضائَة ٌدلوةل اًيت ب وفدثَ
38
. 

َة ب ي اؾخحاز ب هعاز ُذا املذُة تب هَ ال  ًوخد تعوزت واحلعاانث يه جمرذ ظوزت من ظوز اجملامةل ادلًو

ن ال ساش اًلاهوين ٌَحعاانث ٌس متد من اًلاهون ادلويل.  احلعاانث كواؿد راث ظحَـة كاهوهَة، فا 

 فلد ػِرث ؿدت هؼرايث هبذٍ اًضب ن: 

كَميي ة الامذداذ اال   :هؼًر

ؿدم خضوغ املحـوج ادلتَومايس ومداين اًحـثة ادلتَوماس َة ًالخذعاض اال كَميي ٌدلوةل املس خلدََة ل هنا 

 ط ؿىل ب ن املحـوج مل ًلاذز تدلٍ، وب ن ذاز اًحـثة ثـخرب حزءًا من ب مالك ادلوةل املوفدت وختضؽ ًس َاذهتا.ثفرت 

ة:  ومن ب مه الاهخلاذاث اًيت ثـرضت ًِا ُذٍ اًيؼًر

 ثعحق اًلواهني واًيؼم املـمول هبا ذاخي مداين اًحـثة ادلتَوماس َة. -1

منا حموكة ادلوةل املس خلدةل يف حاةل اكرتاف حرمية ذاخي اًحـثة فا ن احمل -2 وكة ًُست حموكة ادلوةل املوفدت وا 

 رمٌل اكهت خًس َة اجلاين.

ىل اال حراءاث اخلاظة تدسَمي  -3 ن ادلوةل املس خلدةل مَزمة ابٌَجوء ا  ىل ذاز اًحـثة فا  يف حاةل جلوء جمرم ا 

ًلاف اجملرم.  اجملرمني وجيوس ًرئُس اًحـثة اًعَة من اًسَعاث ابًخدخي ال 

 ة اًعفة اٍمتثَََة:هؼًر

هَ ٍمتخؽ ابحلعاانث والامذَاساث ادلتَوماس َة وب ن ال ؾضاء  خَ وزئُسِا مـًا، فا  ن املحـوج ادلتَومايس ميثي ذًو ا 

خَ وزئُسِا ظحـًا ٌَلاهون ادلويل، فلدث ُذٍ  ؾفاء دلًو من الاخذعاض اًلضايئ ٌدلوةل املس خلدةل ُو ا 

ة ب مهَهتا يف اًوكت احلايل ل هنا ثـخ  رب كري اكفِة ًخفسري احلعاانث اخملخَفة.اًيؼًر

ة معَحة اًوػَفِة:  هؼًر

ة احلدًثة ويه ثخعَة مٌؽ املحـوج ادلتَومايس احلعاانث واملزااي من ب خي كِامَ تواحداثَ  ُذٍ يه اًيؼًر

ن  ٍهيا وا  س ياذ احلعاانث ا  ن ُذٍ اًيؼًرة يه ب سمل اًيؼرايث اًيت ميىن ا  اًوػَفِة ؿىل ب حسن وخَ، فا 

                        
38

ـ نًارا ٌرًرغ انذتهٕياسٌٍٕ تانحظاَح؟. يٕلغ االيى انًرحذج. ٔحذج االسرؼالياخ انؼايح. انراتط8  
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َة حمتخؽ مبلذىض اثفاكِاث ب كرهتا ادلول ال ؾضاء ومن ب ظَح اًيؼرايث اًيت ميىن ب ن ثخخذ ب ساش  امليؼٌلث ادلًو

ال س ياذ احلعاانث وحتدًد مداُا، ومن مزااي ُذٍ اًيؼًرة ب هنا ثخجَ حنو احلد من احلعاهة اًلضائَة ابًلدز 

ج ادلتَوماس َة ٍمتخؽ ابحلعاهة اًلضائَة اذلي ال ًخـازط مؽ مدارشت اًوػَفة ادلتَوماس َة. ومن ؾَوهبا ب ن اًحـو 

ىل ملر معهل. لَ ا  و يف ظًر  فلط يف ادلوةل املس خلدةل ب ي ال ٍمتخؽ هبا يف ذوةل ب خرى ًو

 ب هواغ احلعاانث والامذَاساث:

 احلعاانث املخـَلة مبلر اًحـثة: ب واًل:

ىل املحاين ب و ال حزاء من املحاين وال زط املخعةل هبا اًيت جس خـمي  ــ حعاهة ملر اًحـثة ادلتَوماس َة: ثيرصف ا 

كامذَ زئُس اًحـثة  دخي فهيا ماكن ا   يف ب قراط اًحـثة ب ي اكن ماًىِا ًو

تَوماس َة ــ حق اٌَجوء: ُو حق مٌح اذلاًة من اًرشظة احملََة ًل صخاض كري اًخاتـني ًرئُس اًحـثة ادل

ىل ملر تـثة ذتَوماس َة ب حٌحَة يف ادلوةل ومٌح اٌَجوء ادلتَوماس َة  لعد ابٌَجوء اًس َايس الاًخجاء ا  ًو

 ٌَضخط اًِازة مبيح ثكل ادلوةل من ذمازسة س َاذهتا ؿَََ.

ىل اًرشوظ الآثَة:  وخيضؽ حق اٌَجوء اًس َايس ا 

ال يف حاالث اًرضوزت اًلعوى. -1  ال ًلدي اًالحئ اًس َايس ا 

 ؿىل املحـوج ادلتَومايس ب ن خيرب فوزًا اًسَعاث احملََة ب و ادلوةل اًيت ًًمتي اٍهيا اًالحئ. -2

حيق حلىومذَ اًالحئ ب ن ثعَة اكضاءٍ يف ب كرة وكت وحيق ٌَمثي ادلتَومايس ب ن ًعَة اًضٌلانث  -3

 ًخب مني خروح اًالحئ من اًحالذ ثسالم.

 ي ابل من اًـام.ت اًخجائَ تب ؾٌلل ختلِام خالل فرت حيؼر ؿىل اًالحئ اًس َايس اً  -4

ة اًيفلاث اًياص ئة ؾن اًخجائَ. -5  ب ن حىومة اًالحئ اًس َايس كري مَزمة تبً 

 حرمة حمفوػاث اًحـثة وواثئلِا: -3

حعاهة حمفوػاث وواثئق اًحـثة ادلتَوماس َة حعاهة كامئة تذاهتا مس خلةل ؾن حعاهة ال مىٌة اًيت ثواخَ مهنا 

ن اكهت حعاهة  امللر حتق حلد ما اًواثئق واملسدٌداث احملفوػة فامي ال حىفي، ب ما مؽ ركل اكمي اذلاًة يف وا 

لك اًؼروف، وتذهر تب ن حرمة احملفوػاث واًواثئق حرمة معَلة وثحلى كامئة حىت حاالث اًزناغ املسَح ب و 

 كعؽ اًـالكاث ادلتَوماس َة تني اًحدلان.



 

 28 

 اال ؾفاءاث املاًَة: -4

ن ُذا اال ؾفاء  ؾفاء ملر اًحـثة ادلتَوماس َة وسىن ا  مـرتف تَ من اًفلَ، نٌل ب ن اًـرف ادلويل ًليض اب 

ال ثكل اًيت حىون ملاتي خدماث  زئُسِا ونذكل املحـوزني ادلتَوماس َني من اكفة ب هواغ اًرضائة واًرسوم ا 

ن اال ؾفاء املايل امليعوض ؿَََ يف ُذٍ املاذت ال ًعحق ؿىل اًرضائة واًرسوم  املذهوزت يف حاةل ما فـََة، وا 

را اكهت وفلًا ًدرشًؽ ادلوةل املـمتدت دلهيا ؿىل ؿاثق اًضخط اذلي ًخـاكد مؽ ادلوةل املوفدت، ب و مؽ زئُس  ا 

 اًحـثة.

 احلعاانث واًدسَِالث امللرزت ًـمي اًحـثة: -اثهًَا:

ة االثعال: -1  حًر

ة ا ًخامة ٌَحـثاث ادلتَوماس َة ًيك ثخَلى ثـَاميث من رمام اًحـثة ادلتَوماس َة ب ن حىفي ادلوةل املس خلدةل احلًر

حىوماهتا وب ن حرسي ًِا املـَوماث فاًحـثاث ادلتَوماس َة حباخة ب ن ثحلى ؿىل اثعال مؽ حىومهتا ومددب  حًرة 

ة االثعال من ب خي  االثعال ُو مددب  ثلََدي حِر جسمح ادلوةل املـمتد دلهيا ٌَـثة ادلتَوماس َة حبًر

ة االثعال ب قراط اًرمسَة ُو ثوفري حٌلًة ال قراط اًرمسَة وحبق  ة وب ن اًِدف اًرئُيس ملحدب  حًر ُذٍ احلًر

 كاهوهَة ل ذاء رمام اًحـثة ادلتَوماس َة وثب مني اًؼروف املواثَة ًِذٍ املِام.

 حعاهة احللِحة ادلتَوماس َة وحامَِا:

دًة حتمي ؿالماث خازح  -ب   ػاُرت ثحني ظاتـِا ِة حعاهة احللِحة ادلتَوماس َة: ويه زسم ب و ظروذ جًر

 اًرمسي.

ة. حعاهة حامي احللِحة ادلتَوماس َة: ًلعد حبامي احللِحة ادلتَوماس َة اًضخط املفوط ؿىل اًيحو 

 اًواحة من حىومذَ واملس ئول ؾن حراسة احللِحة ادلتَوماس َة وهلَِا ماذاي او صفواي.  

 امذَاساث وحعاانث املحـوج ادلتَومايس: حاذي ؾرش: 

ًة اًضخعَة ٌَمحـوج ادلتَومايس: ويه ثـين حٌلًة املحـوج ادلتَومايس من املساش ثضخعَ احلر  ب وال:

ة اًضخعَة فال جيوس جحٍز او اًلدغ ؿَََ .   وحٌلًخَ ضد ال ؿداء وثخضمن احلًر

و حيق ٌَمحـوج ادلتَومايس اًخيلي ذاخي ازاط ادلوةل املس خلةل ، وؿىل ُذٍ ادلوةل ان اثهَا ة اًخيلي: ُو : حًر

واحئِا ثـ مي ما توسـِا ًخىفي حًرة اًخيلي دلَؽ ب ؾضاء اًحـثاث ادلتَوماس َة مؽ ال خذ ابالؾخحاز كواهُهنا ًو

 اخلاظة ابملياظق احملرمة.
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متخؽ املحـوج ادلتَومايس ابحلعاهة اًلضائَة املدهَة يف  اثًثا: احلعاهة اًلضائَة: ومهنا احلعاهة اًلضائَة املدهَة ٍو

ؾفاء املحـوج ادلتَومايس من ادلؾوى ادلؾوي اًيت ٍىون معد ز الاًزتام فهيا ؾلدا، فامللعوذ من احلعاهة و ا 

املدهَة امللامة ضدٍ اي ال جيوس حملامك ادلوةل املس خلدََة ثلدميَ ٌَمحاهكة ثسخة ؿدم سداذٍ ٌدلًون. وادلؿاوي 

ة:  حِر ال ميىن اًخذزغ ابحلعاهة اًلضائَة يف ادلؾوي اًـًَِة ، مبا ف هيا ذؿاوي اٍمتكل اخلاظة تب موال اًـلاًز

ن  كَمي ادلوةل املس خلدََة. وادلؿاوي املخـَلة ابال زج واًرتاكث: حِر ا  مٌلوةل او كري مٌلوةل موحوذت يف ا 

ذخال ُذا  ن اٌَجية اًلاهوهَة معَت ؿىل ا  اس خثٌاء ذؿاوي اال زج من احلعاهة مل ٍىن مـروفا ، كري ا 

ُداز حلوق الاس خثٌاء من مرشوؾِا الؾخحازاث ثخـَق  ىل اًلاهون موكؽ اًـلاز وجتية ا  ذازهتا ا  ابهخلال اًرتنة وا 

را اكهت ال ؾٌلل اخلاض اًيت ًلوم هبا  ذون اًـالكة. اما ادلؿاوي املخـَلة مبٌلزسة رمية حرت ب و وضاظ جتازي ا 

را كام تب ؾٌلل املحـوج ادلتَومايس ال ثخـَق توػَفة اًرمسَة ، فب هَ ال ٍمتخؽ فامي خيخعِا ابمذَاساثَ املـخاذ ت ب ما ا 

ة فان اًحضاؿة وال موال اًيلدًة وادلًون اخملخَفة واخلالفاث واًلضااي املرفوؿة ثـخرب مجـهيا من ظالحِاث  جتاًز

 احملامك احملََة. 

اما خبعوض اال ؾفاء من اًلضاء اجليايئ فِـفى املحـوج ادلتَومايس رمٌل اكهت ذزحذَ من اخلضوغ ٌَلضاء 

خَ يف حاةل ازحاكتَ حٌاًة يف ادلوةل اجليايئ ٌدلوةل امل  س خلدةل. وخضوغ ب فراذ ب رسثَ ٌَلاهون اجليايئ دلًو

كامة ادلؾوى ؿَََ ب مام حمامك ادلوةل املس خلدةل املس خلدََة.و  ؿدم خضوغ املحـوج ٌَلضاء اجليايئ ًـين ال جيوس ا 

احرتام كواهني وب هؼمة ادلوةل ًخوحة ؿىل املحـوج ؿدم ازحاكة اًة حرمية ًـاكة ؿَهيا اًلاهون وؿَََ نٌل و .

را خاًف املحـوج اًلواهني اجليائَة معدا فب هَ ًـاكة اًلاهون فذلوم تددََف حىومذَ.و  املس خلدةل. را اكن اجلاين و  ا  ا 

را اكن املحـوج ادلتَومايس كد ازحىة حرمية و  احد اؾضاء اًحـثة فرتفؽ احلعاهة ؾيَ او اس خدؿائَ او حسحَ. ا 

 ا. خعريت فِعرذ من اكَميِ

ًزام املحـوزني ادلتَوماس َني ؿىل ثيفِذ اًزتاماهتم: فِيي اًخياسل ؾن احلعاهة  ثحاؾِا ال  اما اًعرق اًواحة ا 

ال حيق ٌَموػف اًلضائَة ًـوذ ٌدلوةل اًيت متازش ابمسِا اًحـثة ب ؾٌلًِا وركل تخرصحي من زئُس اًحـثة. و

ال مبوافلة حىومذَ.   ادلتَومايس اًخياسل ؾن ُذٍ احلعاهة ا 

خَ حِر هعت ؿىل ما ًًل : جيوس  واًخياسل ؾن احلعاهة اًلضائَة اًيت ٍمتخؽ هبا املحـوج ادلتَومايس ؾن ذًو

. وان 37ٌدلوةل املـمتدت ان ثدٌاسل ؾن احلعاهة اًلضائَة اًيت ٍمتخؽ هبا املحـوزون ادلتَوماس َون مبوحة املاذت 

مذَاس ٌدلوةل املوفدت وملعَحهتا ،فال ٌس خعَؽ ٍىون اًخياسل رصحيا من مجَؽ ال حوال. واحلعاهة ثـخرب اك

اًخياسل ؾن احلعاهة اًلضائَة اىل اًة ذؾوى مدهَة او اذاًزة و  املحـوج ادلتَومايس اًخياسل ؾهنا ابزاذثَ امليفرذت.

فال ًيعوى ؿىل اي ثياسل ؾن احلعاهة ابًًس حة ًخيفِذ احلنك تي ال تد يف ُذٍ احلاةل من ثياسل مس خلي. وال 

ٍمتسم ابحلعاهة اًلضائَة من حاةل زفؽ ذؾوى فرؾَة ثخـَق تدؾوى ملامة من كدي خشط ٍمتخؽ جيوس  اب

احلعاهة اًلضائَة. نٌل وال حيق ٌَمحـوج ادلتَومايس او اًضخط اٍمتخؽ ابحلعاهة ان ب كام ب ًة ذؾوى ، 
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كامة ذو  الاحذجاح ابحلعاهة اًلضائَة ل ي ظَة . ؾوى اًلضاء احملًل ؿىل املمثي ادلتَومايس اذلي ٍرقة يف ا 

نذكل فلط ميىن ان حيعي مس حلا ؿىل موافلة حىومذَ ؿىل اًخياسل ؾن احلعاهة ًخفدي الاحامتالث املمىٌة. 

خَ، حِر ال خيضؽ املحـوج ادلتَومايس ٌَلضاء املدين ا ال  كامة ادلؾوى ؿىل املحـوج ادلتَومايس امام حمامك ذًو ا 

ىل  خَ وؿىل املدؾي ان ًَجب  ا  را زفؽ املحـوج ابن حمي اما حمامك ذًو ال ا  حموكة ؿامصة ذوةل املحـوج ادلتَومايس ا 

كامذَ من مدهَة ب خرى وكدم ذًَال ؿىل ركل ا 
39

. 

 ذول اًلري: حِال : وضؽ املحـوج ادلتَومايس اثين ؾرش

ىل وظيَ  ىل معهل ب و اًـوذت ا  تعفة املحـوج ادلتَومايس ٍمتخؽ ابحلعاانث يف اًحالذ اًيت مير هبا ب زياء ثوهجَ ا 

ا من احلعاانث اًيت ًلذضهيا ضٌلن املروز  هنائَة ب و مؤكذة. وثلوم ادلوةل اًثاًثة مبيح احلعاهة اًضخعَة وكرُي

ي فرذ من ب فراذ ب رسثَ. وال جيوس  ، ٌرسي راث احلنك ؿىل ا  ب و اًـوذت ًلك مدـوج ذتَومايس حيمي حواٍس

ؿاكة مروز املوػفني اال   ني واًفٌَني واملس خخدمني وب فراذ ب رسمه. نٌل ٌدلوةل اًثاًثة يف مثي ُذٍ اًؼروف، ا  ذاًز

كَميِا مبا فهيا اًرسائي ابًرموس او اًضفرت ومن  ثلوم ادلوةل اًثاًثة مبيح مجَؽ ب هواغ املراسالث اًرمسَة املازت اب 

ة و اذلاًة املميوحني ًِا يف ادلوةل املـمتد دلهيا.  احلًر

املحـوج ادلتَومايس تب هَ زئُس  1961ُذا وكد "ؾّرفت اًفلرت ُـ من املاذت ال وىل من اثفاكِة فَِيا اًـام 

من االثفاكِة راهتا ؿىل ان حرمة خشط املحـوج ( 29)اًحـثة او احد موػفهيا ادلتَوماس َني. وهّعت املاذت 

الاؾخلال، وجية ؿىل ادلوةل املـمتد ادلتَومايس معوهة، وال جيوس اخضاؿَ ل ًة ظوزت من ظوز اًلدغ او 

خَ او هرامذَ.  دلهيا مـامَخَ ابالحرتام اًالئق واختار مجَؽ اًخداتري املياس حة مليؽ اي اؾخداء ؿىل خشعَ او حًر

من ُذٍ االثفاكِة ان املحـوج ادلتَومايس ٍمتخؽ ابحلعاهة اًلضائَة يف ما ًخـَق ابًلضاء ( 31)وب ضافت املاذت 

وتياء ؿىل ركل، ال جتوس مالحلة املحـوج ادلتَومايس امام اًلضاء اجلزايئ اًخاتؽ  .املـمتد دلهيااجليايئ ٌدلوةل 

ٌدلوةل املـمتد دلهيا، حىت وان اكهت اجلرمية مذـَلة تفـي خشيص مٌَ ال ؿالكة ًوػَفذَ ادلتَوماس َة فَِ. 

ء ثـَلت تـمهل ادلتَومايس ب م حبَاثَ فاحلعاهة ادلتَوماس َة جضمي اًة حرمية ٍرحىهبا املحـوج ادلتَومايس، سوا

اخلاظة، وسواء ضحط فهيا حباةل اجلرم املضِوذ ام كري املضِوذ. وثليض ُذٍ احلعاهة مبراؿات حرمة خشط 

املحـوج ومزنهل وملر اًحـثة، فال جيوس ان ًخـرط املحـوج ادلتَومايس ل ي ظوزت من ظوز اًلدغ او 

-من اثفاكِة فَِيا  31و  36و  22مام كضاء ادلوةل املـمتد دلهيا )م الاؾخلال او احملاهكة او حىت اًضِاذت ا

ًىن احلعاهة ادلتَوماس َة ال ثـين اؾفاء املحـوج ادلتَومايس من اًـلاة لكًَا، تي ًـوذ احلق يف  (.1961

ىل ادلوةل املوفد اٍهيا. اما يف ما ًخـَق ابًلضاء املدين والاذازي، فاملحـ ُس ا  خَ ًو وج حماهكخَ اىل ذًو

ال يف احلاالث اًخاًَة ة اوال:  :ادلتَومايس ٍمتخؽ اًضًا ابحلعاهة اًلضائَة ا  ادلؿاوى اًـًَِة املخـَلة ابالموال اًـلاًز

اخلاظة اًاكئية يف اكَمي ادلوةل املـمتد دلهيا، ما مل حىن حِاسثَ ًِا ابًيَاتة ؾن ادلوةل املـمتدت الس خخدارما يف 

                        
39

 . 442انى  671يظذر سثك االشارج انٍّ. انظفحاخ  انذتهٕياسٍح انًؼاطرج ٔاسرراذٍجٍح ادارج فٍ انًفأضاخ.8 كايم يحًذ د.ثايرـ  
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ملخـَلة ثضؤون الازج واًرتاكث، واًيت ًدخي فهيا توظفَ مٌفذًا ب و مدٍرًا ب و ادلؿاوى ااثهَا:  .اقراط اًحـثة

ادلؿاوى املخـَلة تب ي وضاظ اثًثا:  .وزًثًا ب و موىص هل، وركل ابالظاةل ؾن هفسَ ال ابًيَاتة ؾن ادلوةل املـمتدت

ال ب ن املحـوج  كِة فَِيا(.من اثفا 31رمين او جتازي ميازسَ يف ادلوةل املـمتد دلهيا خازح وػائفَ اًرمسَة )م  ا 

ال ابحلعاهة  كامة ذامئة، ال ٍمتخؽ ا  ادلتَومايس اذلي ٍىون من مواظين ادلوةل املـمتد دلهيا ب و من امللميني فهيا ا 

اًلضائَة وابحلرمة اًضخعَة ابًًس حة ًل ؾٌلل اًرمسَة اًيت ًلوم هبا مبياس حة ذمازسة وػائفَ، ما مل متيحَ ادلوةل 

ضافِة )م املـمتد دلهيا ام  متخؽ افراذ ارست املحـوج ادلتَومايس  من اثفاكِة فَِيا(. 38/1ذَاساث وحعاانث ا  ٍو

من ب ُي تُذَ، ابالمذَاساث واحلعاانث اًيت ٍمتخؽ هبا املحـوج ادلتَومايس، رشظ ب ن ال ٍىوهوا من مواظين 

مايس وذاز اًحـثة وس َازثَ، فال ادلوةل املـمتد دلهيا، نٌل ٍمتخؽ هبذٍ احلعاانث املزنل اخلاض ٌَمحـوج ادلتَو 

ا وجيدز ابالصازت ان احلعاهة ادلتَوماس َة خاظة تب ؾضاء  من اثفاكِة فَِيا(. 37/1)م   جيوس ثفذُضِا ب و جحُز

اًحـثة ادلتَوماس َة وحدمه، فِىون من حق اًيَاتة اًـامة يف ادلوةل املـمتد دلهيا، مالحلة رشاكء املمثي 

ىل املخدخَني ب و احملرضني ب و اخملحئني يف اجلرم ذمن ًُس هلم اًعفة ادلتَومايس حزائًَا، ونذكل اب ًًس حة ا 

ىل من ال  ر ان ُذٍ احلعاهة يه خشعَة وال متخد ا  و ازحىدت اجلرمية يف ذاز اًحـثة، ا  ادلتَوماس َة، حىت ًو

َة اكَمي ادلوةل  وثحدب  ُذٍ احلعاهة مٌذ ذخول املحـوج ادلتَومايس .ٍمتخؽ هبا حسة الاؾراف واالثفاكِاث ادلًو

را اكن  ىل وسازت اخلازحِة او اًة وسازت اخرى كد ًخفق ؿَهيا ا  املـمتد دلهيا ًخويل مٌعحَ او مٌذ اؿالن ثـٌََُ ا 

ىهتاء رممة املحـوج ادلتَومايس وملاذزثَ اًحالذ او تـد اهلضاء فرتت  موحوذًا يف اكَميِا. وثًهتيي ُذٍ احلعاهة اب 

لرط. نٌل ٌس خفِد املحـوج من ُذٍ احلعاهة دلى ادلوةل اًثاًثة املـيَة اًيت مـلوةل من اًزمن متيح هل ًِذا اً

ق ؾوذثَ مهنا )م  من اثفاكِة فَِيا  46و  39ًلذضهيا ضٌلن مروٍز ًخويّل مٌعحَ يف ذوةل اخرى ب و يف ظًر

"  (1961اًـام 
40

 . 

صخاض اذلٍن جضمَِم الامذَاساث واحلعاانث ادلتَوماس َة: اثًر ؾرش  : ال 

عَيةُ  عَيُة؛ وذزُغ حن ًيُة حن  وحعاهة جرملاهَة: ".  احلعاهة فـي اٌَلة: ب ظي احلنعاهاة امليُؽ، وذلكل كِي: مدن

اظعالخ ًعَق ؿىل ٍلوغ اًضٌلانث اًيت ًيط ؿَهيا ادلس خوز ـ ؿاذت ـ ذلاًة ؾضو اًربملان ثوهَدًا الس خلالهل، 

فاغ ؾن معاحلَ، مثي ؿدم مساءةل ؾضو اًربملان ؾٌل ًحدًَ ومتىِيًا هل من اًلِام تواحداثَ يف متثَي اًضـة وادل

آزاء خالل مضازنخَ يف اًـمي اًرب  " ملاين ٌَمجَس اًيَايب ب و جلانمن ب
41

متخؽ زئُ س اًحـثة واملسدضازون . ٍو

ة و  ال املحـوج واًسىراتًز متخؽ ب فراذ ب رسمه جبمَؽ الامذَاساث واحلعاانث املخلدمة ا  املَحلون ابحلعاهة. نٌل ٍو

ون واًفٌَون وب فراذ ب رسمه ان مل تَومايس اذلي حيمي خًس َة ادلوةل املـمتد دلهيا. ونذكل ادل املوػفون اال ذاًز

                        
40

"انجٍش" انظادرج ػٍ ٔزارج انذاخهٍح انهثُاٍَح.  انحظاَح انذتهٕياسٍح ٔانمُظهٍح8 انحمٕق الذهغً انٕاجثاخ. يجهح8 ػثذ انؼسٌس انشافً د. َادرـ  

 http://www.lebarmy.gov.lb/article.asp?ln=ar&id=13970. انراتط ػهى االَررَد8 4005نؼاو  444انؼذد 

ٌٕ ) جًٕٓرٌ -46 ح ، يؼجى انمَا طاتغ األيٍرٌح ، طيجًغ انهغح انؼرٍت ح ، اًن ٍَح (.61و ( ص 6777ْـ ـ 6240،  6ح يظر انؼرٍت ح ترنًا  يادج )حظَا

http://www.lebarmy.gov.lb/article.asp?ln=ar&id=13970
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كامة ذامئة.  ٍىوهوا من مواظين ادلوةل املـمتدون دلهيا ب و امللميون ٍمتخؽ املوػف اال ذازي واًفين ابملعاهة من و ا 

ٍمتخؽ املوػف اال ذازي واًفين  ؾٌلل اًرمسَة فلط. نٌل واًلضاء املدين واال ذازي ٌدلوةل املس خلدةل ابًًس حة ًل  

ٍمتخؽ املوػف اال ذازي ابال ؾفاءاث ادلرهَة و ابحلعاهة اًلضائَة اجليائَة ابًًس حة ًل ؾٌلل اًرمسَة ب و اخلاظة. 

متخؽ مس خخدمو اًحـثة ابحلعاهة ًل ؾٌلل اًيت ًلومون  ابًًس حة ٌَمواذ اًيت ٌس خوزذُا ب زياء ب ول اس خلراز هل. ٍو

هبا ب زياء ب ذاهئم واحداهتم، نٌل ًـفى من اًرسوم واًرضائة ؿىل املرثحاث اًيت ًخلاضوهنا ًلاء خدمهتم ، ؿىل 

كامة ذامئة. رشظ ان ال ٍى متخؽ وهوا من مواظن ادلوةل ب و امللميني فهيا ا  اخلدم اخلعوظَني اًـامَني دلى ب فراذ ٍو

ؾفاهئم من اًرسوم واًرضائة ؿىل مرثحاهتم اًيت ًخلاضوهنا ًلاء خدمهتم، ؿىل ان ال ٍىوهوا من مواظين  اًحـثة اب 

كامة ذامئة.  املحـوج ابالمذَاساث واحلعاانث ان مل ٍىوهوا ٍمتخؽ ب فراذ ب رست ونذكل ادلوةل ب و امللميني فهيا ا 

مواظين ادلوةل املـمتد دلهيا. ومل حتدذ من مه ب فراذ ب رست املحـوج فرتهت ًلك ذوةل حتدًد امللعوذ من مه ب فراذ 

"  ب رست املحـوج
42

 . 

 

 

 معاذز ومراحؽ اًححر:

 

 

 املعاذز ابٌَلة اًـرتَة:ب واًل: 
 

 
 م.   1996فؤاذ ص حاظ: ادلتَوماس َة. مًضوزاث خامـة حَة اًسوزًة. ـ 1

 

ة ادلتَوماس َة. ذاز جمدالوي ًٌَرش واًخوسًؽ. ؾٌلن. ال زذن. اًعحـة 2 رت: يف اًيؼًر ـ ذ. ؾعا َلد ظاحل ُس

 م. 2664ال وىل. 

 

                        
42

انراتط  ـ يٍ انًٓى ُْا االطالع ػهى اذفالٍح فٍٍُا نهؼاللاخ انذتهٕياسٍح. ًٌٔكٍ ذحًٍم َض االذفالٍح يٍ يٕلغ ٔزارج انخارجٍح انسٕداٍَح، ػهى 

 http://www.mfa.gov.sd/arabic/mfa_law/10.pdfانران8ً 

 

http://www.mfa.gov.sd/arabic/mfa_law/10.pdf
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آاكذميَة اًـرتَة يف ادلمنازك3 . اًراتط يف موكؽ ـ ذ. حٌان ب مخُس: اتزخي ادلتَوماس َة: من مًضوزاث ال

academy.org/wesima_articles/library-http://www.ao-ال اكذميَة اًـرتَة ؿىل اًراتط اًخايل: 
1880.html-20090324 

 

ـ ذ. سـَد ب تو ؾحاٍ: ادلتَوماس َة: اتزخيِا، مؤسساهتا، ب هواؾِا، وكواهُهنا. موكؽ "ذهَا اًرب ي" ؿىل ص حىة 4

 .htmlhttp://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2008/10/22/148738الاهرتهت. اًراتط:  

 

ـ ذ.اثمر اكمي َلد: ادلتَوماس َة املـارصت واسرتاثَجَة اذازت فن املفاوضاث. ذاز املسريت ٌَعحؽ واًًرش. 5

 م. 2666ؾٌلن. ال زذن. اًعحـة ال وىل. 

 

ـ ذ. َلد ًوسف ؿَوان: اًلاهون ادلويل اًـام: امللدمة واملعاذز. ذاز وائي ًٌَرش. ؾٌلن. الازذن. اًعحـة 6

 م. 1996ال وىل. 

 

َة: اًؼاُرت واًـمل ـ ادلتَوماس َة واال سرتاثَجَة. ذاز اًرشوق ًٌَرش ـ 7 ذ. ؿالء ب تو ؿامر: اًـالكاث ادلًو

 م. 2664واًخوسًؽ. اًلاُرت. مرص. اًعحـة اًـرتَة ال وىل 

 

ة. زاتط امللال: ـ ك8 امس َلد ؾامثن: ادلتَوماس َة واتزخيِا: موكؽ نٌخاة من اخي احلًر

i.com/index.http://www.iwffo.org/index.php/arabic/trueiraqi.com/www.trueiraq
-23-00-14-07-php?option=com_content&view=article&id=18673:2010

01&Itemid=7-56-20-11-05-56&catid=6:2009 

 

ؾحداًرمحن املعرة: ادلتَوماس َة واًخازخي ادلتَومايس: مٌخدايث احلواز اجلامـَة اًس َاس َة. املوكؽ ؿىل ـ 9

 http://ahmedwahban.com/aforum/viewtopic.php?f=27&t=16849ص حىة الاهرتهت: 

 

ـ ذ. حٌان ب مخُس : اتزخي ادلتَوماس َة. اجلزء اًثاين: موكؽ ذهَا اًرب ي. اًراتط: 16

http://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2004/08/24/8880.html 

 

ة. اًراتط: 11 ـ ذ. سـَد ب تو ؾحاٍ: حق اٍمتثَي ادلتَومايس. موكؽ واكةل "مـا" الاخداًز

http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=119763 

 

http://www.ao-academy.org/wesima_articles/library-20090324-1880.html
http://www.ao-academy.org/wesima_articles/library-20090324-1880.html
http://www.ao-academy.org/wesima_articles/library-20090324-1880.html
http://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2008/10/22/148738.html
http://www.iwffo.org/index.php/arabic/trueiraqi.com/www.trueiraqi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=18673:2010-07-14-00-23-56&catid=6:2009-05-11-20-56-01&Itemid=7
http://www.iwffo.org/index.php/arabic/trueiraqi.com/www.trueiraqi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=18673:2010-07-14-00-23-56&catid=6:2009-05-11-20-56-01&Itemid=7
http://www.iwffo.org/index.php/arabic/trueiraqi.com/www.trueiraqi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=18673:2010-07-14-00-23-56&catid=6:2009-05-11-20-56-01&Itemid=7
http://www.iwffo.org/index.php/arabic/trueiraqi.com/www.trueiraqi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=18673:2010-07-14-00-23-56&catid=6:2009-05-11-20-56-01&Itemid=7
http://ahmedwahban.com/aforum/viewtopic.php?f=27&t=16849
http://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2004/08/24/8880.html
http://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2004/08/24/8880.html
http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=119763
http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=119763
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ـ سامل ؿًل َلد نيت: اًحـثاث ادلتَوماس َة واًلٌعََة. موكؽ ) احلواز املمتدن( ؿىل ص حىة الاهرتهت. 12

 show.art.asp?aid=204168#http://www.ahewar.org/debat/اًراتط:  

 

 

ـ ملارا ٍمتخؽ ادلتَوماس َون ابحلعاهة؟. موكؽ الادم املخحدت. وحدت الاس خـالماث اًـامة. اًراتط: 13

http://www.un.org/arabic/geninfo/faq/factsheets/fs5.htm 

 

انذز ؾحد اًـٍزز اًضايف: احلعاهة ادلتَوماس َة واًلٌعََة: احللوق الثَلي اًواحداث. جمةل "اجلُش"  ـ ذ.14

. اًراتط ؿىل الاهرتهت: 2667ًـام  262اًعاذزت ؾن وسازت ادلاخََة اٌَحياهَة. اًـدذ 

rmy.gov.lb/article.asp?ln=ar&id=13970http://www.leba 

 

لة اًـرتَة، مـجم اًلاهون ) مجِوزًة مرص اًـرتَة ، املعاتؽ ال مرًية ، ظ -15  م (.1999ُـ ـ 1426،  1ٍلؽ اٌَ

 

 
 
 

ملاهَة:   اثهَا: املعاذز ابٌَلة ال 
 

 

.  Gegner des Internationalen StrafgerichtsJustiz und Diplomatie:  -1

Frankfurt Allgemeine Zeitung 11.07.2002. 

 

Irans Politische Rechte und die Perspektiven für : Prof. Dr.Walter Posch -2
. Deutsche Institut für Internationale Politik einen neuen Elitenkompromiss

-de/swp-studien-berlin.org/de/produkte/swp-http://www.swpund Sicherheit. 
detail/article/iran_neuer_elitenkompromiss.html-studien 

 

. 2 Auflager. : Internationale PolitikSchimmelfennig FrankDr. Prof. -3

Schöningh Verlag. Stuttgart. Deutschland. S 122. 
 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=204168
http://www.un.org/arabic/geninfo/faq/factsheets/fs5.htm
http://www.un.org/arabic/geninfo/faq/factsheets/fs5.htm
http://www.lebarmy.gov.lb/article.asp?ln=ar&id=13970
http://www.lebarmy.gov.lb/article.asp?ln=ar&id=13970
http://www.swp-berlin.org/de/produkte/swp-studien-de/swp-studien-detail/article/iran_neuer_elitenkompromiss.html
http://www.swp-berlin.org/de/produkte/swp-studien-de/swp-studien-detail/article/iran_neuer_elitenkompromiss.html
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 اثًثا: املعاذز ابٌَلة اًىرذًة:

 

 

1- Rojnameya“Azadiya Welat“ Diyarbekir- Turkiye 13.08.2011 

 

 


