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ةبساحملاب ةيلوؤسملا  طبرو  ةيلاملا  ةماكحلا 
/ حملاب - ةيلوؤسملا - طبرو - ةيلاملا - ةماكحلا /revuedroitpublic.com

 : ةمدقم

، يضاملا نرقلا  نم  تانيسمخلا  يف  ىربكلا  هملاعم  تأدب  مويلا  لوادتملا  ةديجلا  ةماكحلا  موهفم  نإ      
(1) روتسد 2011 . رودصب  الإ  اندالب  يف  شاقنلا  هلوح  حتفي  مل  نكل 

نيموقمك ةبساحملاب  ةيلوؤسملا  طبر  ةديجلا و  ةماكحلا  ىلع  روتسدلا  نم  لوألا  لصفلا  صن  دقو         
اهنزاوتو طلسلا  لصفو  ةيكراشتلاو ، ةنطاوملا  ةيطارقميدلا  بناج  ىلإ  يبرغملا  يروتسدلا  ماظنلل 

.اهنواعتو

يتلا ةثيدحلا  بيلاسألا  نمو  روتسدلا ، اهب  ءاج  يتلا  ميهافملا  ىوقأ  نم  ةديجلا  ةيلاملا  ةماكحلا  ربتعتو      
نم اهترتسد ، ىلعروتسدلا  لمع  تاسسؤمو  تايلآ  ربع  سالتخإلاو ، ردهلاو  بهنلا  نم  ماعلا  لاملا  يمحت 
، يلاملا ريبدتلاب  طبترملا  اهقش  يف  اميس  الو  يمومعلا  لمعلا  ىلع  اهتباقر  ةلوازمو  اهفادهأ  قيقحت  لجأ 

(2) .ةبساحملاب ةيلوؤسملا  طبر  اهتزيكرو  ةدوجلاو ، ةيفافشلا  اهماوق 
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ديشرت ىلإ  ىعست  يتلا  ةيريبدتلا  تاودألا  تاينقتلا و  نم  ةعومجم  ىلع  موقت  يهف  قايسلا ، تاذ  يف        
لكب ةبساحملاب  ةيلوؤسملا  طبر  نم  نكمت  مييقتلل  تايلآلاو  ئدابملا  ىلع  زيكرتلا  لالخ  نم  يلاملا  ماظنلا 

.ةيفافش

نييعتب أدبت  يتلا  ةيساسألا  تاطحملا  نم  ةعومجم  هللختت  نأ  يغبني  ةبساحملاو  ةيلوؤسملا  هذه        
اضر لكب  رارقلا  ذاختإ  ةيناكمإ  هل  حيتتو  هتاردق ، مئالت  حوضو  لكب  هل  ةلوكوملا  ماهملا  ديدحتو  لوؤسملا 

ماهملا يف  لالخإ  وأ  ريصقت  كانه  دوجو  ةلاح  يف  هتعباتم  تقولا  سفن  يفو  طغض ، يأل  عوضخلا  نود 
.هب (3) ةطونملا 

لمعت نأ  اهيلع  بجيف  يلاملا ، ءادألا  ديشرتو  ريبدتلاو  نيسحتلا  وه  ةيلاملا  ةماكحلا  نم  فدهلا  نأ  امبو      
برضلابو ةبساحملاب  ةيلوؤسملا  طبرو  ةيمومعلا ، تارادإلا  فلتخم  يف  يشفتملا  داسفلا  ةبراحم  ىلع 

يدؤي يذلا  عيرلا  داصتقإ  عم  عطقلاو  ماعلا ، لاملا  بهنو  رادهإ  هسفن  هل  تلوس  نم  لك  ىلع  ديدح  نم  ديب 
.دالبلل ةيمنتلا  ةلجع  ريخأتو  ليطعت  ىلإ 

قطنم عم  بسانتي  ماعلا  لاملا  ريبدت  نسحب  نيمزلم  اوحبصأ  ماعلا  نأشلا  ريبدتب  نيفلكملا  نإ      
عفرلاو بهنلا  نم  هنيصحت  ىلع  لمعلاو  مييقتلاو ، صاحتفإلاو  قيقدتلل  هعاضخإو  ةلءاسملاو ، ةيفافشلا 

ةلاحم مهاسيس ال  ةيلاملا  ةماكحلا  ئدابمو  تايلآ  ىلع  دامتعإلاف  يلاتلابو  .ةيجاتنإلا  هتردقو  هتيدودرم  نم 
ةحلصملا مدخت  يتلا  ةيمومعلا  تاسايسلا  ذيفنت  لجأ  نم  دجو  يذلا  ماعلا ، لاملا  ةيامح  يف  لاعف  لكشبو 

.ةماعلا

نأ ماعلا ، لاملا  ريبدت  يف  برغملا  اهدمتعا  يتلا  تاحالصإلا  تعاطتسا  دح  يأ  ىلإ 
؟  ةبساحملاب ةيلوؤسملا  طبرو  ةيلاملا  ةماكحلا  ئدابمل  بيجتست 

 : ةيلاتلا ةيعرفلا  ةلئسألا  نم  ةعومجم  ةيلاكشالا  هذه  نع  عرفتتو 

؟ ةيلاملا ةماكحلا  ئدابم  يه  ام 

؟ ةماعلا ةيلاملل  ةيروتسدلا  ئدابملا  يه  امو 

يه امو  ةبساحملاب ؟ ةيلوؤسملا  طبرو  ةيلاملا  ةماكحلا  يأدبم  ليعفت  يف  ةلخدتملا  ةزهجألا  ىلجتت  نيأو 
؟ اهتاهاركإ

 : يلاتلا لكشلا  ىلع  عوضوملا  ميسقت  انيأترإ  ةحورطملا  ةيعرفلا  ةلئسألاو  ةيلاكشإلا  ىلع  ةباجالل 

ةبساحملاب  ةيلوؤسملا  طبرو  ةيلاملا  ةماكحلا  يأدبمل  ينوناقلا  راطإلا  لوألا :  بلطملا       

ةبساحملاب  ةيلوؤسملا  طبر  ةيلاملا و  ةماكجلا  يأدبمل  يروتسدلا  سيركتلا  ىلوألا :  ةرقفلا           

ةيلاملا ةماكحلل  مزال  طرش  ةبساحملاب  ةيلوؤسملا  طبر  ةيناثلا :  ةرقفلا           

ةيلاملا ةماكحلا  ئدابم  يناثلا :  بلطملا       

ةيفافشلا أدبم  ىلوألا :  ةرقفلا           

ةلءاسملا أدبم  ةيناثلا :  ةرقفلا          

اهتاهاركإو ةبساحملاب  ةيلوؤسملا  طبرو  ةيلاملا  ةماكحلا  يأدبم  يف  ةلخدتملا  ةزهجألا  ثلاثلا :  بلطملا      

تاباسحلل ىلعألا  سلجملا  ىلوألا :  ةرقفلا              

ةيلاملل ةماعلا  ةيشتفملا  ةيناثلا :  ةرقفلا              
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ةيلوؤسملا              طبرو  ةيلاملا  ةماكحلا  يأدبم  يف  ةلخدتملا  ةديدجلا  ةزهجألا  عبارلا :  بلطملا      
ةبساحملاب

اهتبراحمو ةوشرلا  نم  ةياقولاو  ةهازنلل  ةينطولا  ةئيهلا  ىلوألا  :  ةرقفلا             

ةسفانملا سلجم  ةيناثلا :  ةرقفلا             

ةبساحملاب  ةيلوؤسملا  طبر  ةيلاملا و  ةماكحلا  يأدبمل  ينوناقلا  راطإلا  لوألا :  بلطملا 

نالعإ وه  ةبساحملاب  ةيلوؤسملا  طبرو  ةيلاملا  ةماكحلا  يأدبمل  روتسدلا  سيركت  نأ  يف  كش  نم  ام         
قيبطتب ةديقم  تاطلسلا  اهيف  نوكتو  نوناقلا  اهيف  ومسي  يتلا  نوناقلاو (4)  قحلا  ةلود  موهفم  قاثبنإ  نع 

.تاطلسلا نيب  لصفلا  اهيف  متيو  نوناقلا ، مامأ  ةاواسملا  اهيف  نوكتو  اهتاطلس ، ةسرامم  يف  نوناقلا 
لاملا ةيامحو  داسفلا  لاكشأ  لك  ةبراحمل  ةبساحملاب  ةيلوؤسملا  طبرو  ةيلاملا  ةماكحلا  يأدبم  ءاجو 

نم مهتالفإ  مدعو  نيدسفملا  ةعباتمو  ةهج ، نم  حالصإلا  وحن  امدق  يضمو  بعالتلاو  سالتخإلا  نم  ماعلا 
يتلا ةديدجلا  ةيروتسدلا  ئدابمللو  نينطاوملا  تاعلطتل  وبيجتسيل  ىرخأ ، ةهج  نم  باقعلاو  ةبساحملا 

، ةيساسألا زئاكرلا  نمو  ةيساسأ  ةدعاق  ةبساحملاب  ةيلوؤسملا  طبر  ةيلاملا و  ةماكحلا  يأدبم  تربتعإ 
.دالبلا ةيمنت  ىلإ  ساسألاب  فدهت  يتلا 

ةيلوؤسملا طبر  ةيلاملا و  ةماكجلا  يأدبمل  يروتسدلا  سيركتلا  لوألا :  ةرقفلا 
ةبساحملاب

، يبارتلاو يمومعلا  ماعلا  لاملا  ريبدت  يف  ميقلا  نم  ةعومجمل  هسيركت  وه  روتسد 2011  زيمي  ام  نإ        
ميقلا نم  ةعومجم  لصفلا 154  يف  ددحو  .رشع  يناثلا  بابلا  الماك ، اباب  ةديجلا  ةماكحلل  صصخ  دقو 

ةبساحملا ةيفافشلا ، ةدوجلا ، ريياعم  لكش  يف  ةيلاملا  ةماكحلل  ةيساسألا  ئدابملاو  ةيطارقميدلا 
.نوناقلا مارتحإب  ةيمومعلا  قفارملا  ناوعأ  مازلإ  مت  امك  ةيلوؤسملاو ،

قفارملا ناوعأف  دعاوقلاو ، طباوضلا  نم  ةعومجمب  ةيلوؤسملا  طاحأ  دقف  حاضيإلا  نم  ديزملو        
.ةماعلا ةحلصملاو  ةهازنلاو  ةيفافشلاو  دايحلاو  نوناقلا  مارتحإ  ئدابم  قفو  مهفئاظو  نوسرامي  ةيمومعلا 

.ماعلا لاملا  بهن  اهلالخ  نم  متي  يتلا  داسفلا  لاكشأ  لك  عم  ةعيطق  روتسدلا  لكشي  يلاتلابو 

اهريبدت نع  باسحلا  ميدقتب  ةمزلم  روتسدلا  نم  لصفلا 156  بسح  ةيمومعلا  قفارملا  تحبصأ  اذهل        
.مييقتلاو ةبقارملل  عضخت  تحبصأ  امك  لمعلا ، اهب  يراجلا  نيناوقلل  اقبط  ةيمومعلا ، لاومألل 

تايفيكلل اقبط  مدقي  نأ  بجي  انيعم ، وأ  ناك  ابختنم  ةيمومع ، ةيلوؤسم  سرامي  صخش  لكف  هيلعو        
لالخو هماهمل  هملست  درجمب  هتزايح ، يف  يتلا  لوصألاو  تاكلتمملاب  ايباتك  احيرصت  نوناقلا  يف  ةددحملا 

لك ةبراحم  لجأ  نم  ةيلمعلا  ةبقارم  ةمهم  تاباسحلل  ىلعألا  سلجملاب  طينأ  امك  .اهئاهتنإ  دنعو  اهتسرامم 
ةماعلا ةيلاملا  ةبقارمل  ةئيه  ىلعأ  هرابتعاب  ةماع ، ةفصب  ةيمومعلا  لاومألاب  بعالتلا  وأ  بهنلا  لاكشأ 

معد نم  ديفتستو  ةلقتسم ، نوكت  ةديجلا  ةماكحلاب  ةفلكملا  تائيهلا  نأ  لصفلا 159  ديكأت  عم  ةلودلل ،
.ةماكحلاو طبضلل  ىرخأ  تائيه  ةرورضلا  دنع  ثدحي  نأ  نوناقلل  نكميو  ةلودلا ، ةزهجأ 

ةماكحلا ريياعم  نم  رايعم  لكشي  ةبساحملاب  ةيلوؤسملا  طبر  أدبم  نأ  لوصفلا  هذه  لالخ  نم  ظحاليو        
.ماعلا حلاصلا  ةمدخو  ماعلا  لاملا  ةنايص  ىلع  نالمعي  ةدحاو  ةلمعل  ناهجوو  نامزالتم  امهف  ةيلاملا ،

لالخ نم  ةيمومعلا  ةيلاملا  ريبدتب  ةقلعتملا  ئدابملا  نم  ةعومجم  ىلع  صن  روتسدلا  نأ  دجن  امك       
.77 ، 71 ، 55 لوصفلا 39 و40 ،

ءاجو .ةيمومعلا  فيلاكتلا  لمحت  يف  نماضتلاو  ةاواسملا  يأدبم  ىلع  صني  لصفلا 39       
نوناقلل يتلا  ةيمومعلا  فيلاكتلا  هتعاطتسا ، ردق  ىلع  لك  لمحتي ، نأ  عيمجلا  ىلع   :” يلي امك  لصفلا 

”. اهعيزوتو اهثادحإ  هدحو 

، دالبلل ةيومنتلا  فيلاكتلا  لمحت  يف  بسانتلاو  نماضتلا  يأدبم  ىلع  صني  لصفلا 40  دجن  نيح  يف       
.ةيمومعلا فيلاكتلا  ةيعرش  أدبمو 

اهنع بترتت  يتلا  ةيراجتلاو  ةيلودلا  تادهاعملا  ىلع  ةقداصملا  نأ  ىلإ  راشأ  روتسدلا  نم  لصفلا 55  و      
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.روتسدلا نم  نيلصفلل 39 و 40  اقبطو  نوناقب  اهيلع  ةقفاوملا  متت  ةلودلا  مزلت  ةيلام  فيلاكت 

: تالاجملا يف  عيرشتلاب  ايروتسد  صتخي  حبصأ  ناملربلا  نأ  ىلع  دكأ  روتسدلا  نم  لصفلا 71  نأ  امك      

.اهليصحت قرطو  اهرادقمو  بئارضلا  ءاعوو  يبيرضلا  ماظنلا  * 

كرامجلا ماظن  * 

ىلع ةموكحلاو  ناملربلا  رهسي  يليام ” :  ىلع  روتسد 2011  نم  لصفلا 77  صني  ىرخأ ، ةهج  نم        
ناملربلا مزلأ  يذلا  يلاملا ،” نزاوتلا   “ أدبم ىلع  لصفلا  اذه  دكؤيو  ةلودلا ،” ةيلام  نزاوت  ىلع  ظافحلا 

.ةلودلا ةيلام  نزاوت  ىلع  ظافحلا  ىلع  صرحلاب  ءاوس  دح  ىلع  ةموكحلاو 

ةيلاملا ةماكحلل  مزال  طرش  ةبساحملاب  ةيلوؤسملا  طبر    : ةيناثلا ةرقفلا 

نم ةرورض  حبصأ  أدبملا  اذه  ةبساحملاب ، ةيلوؤسملا  طبر  أدبم  ليعفت  بجي  ةيلاملا  ةماكحلا  قيقحتل       
ةهازنو ةيعوضومب  ةبساحملا  متت  ىتح  ةقدب  تايلوؤسملا  ديدحت  بجي  يلاتلابو  حالصإلا ، تارورض 

.نوناقلل اقبطو  ةيفافشو ،

ىلجتت تايعادتلا  هذه  ةلودلا ، ةيلام  ىلع  تايعادت  لاحلا  ةعيبطب  هل  ةلءاسملاو  ةبساحملا  بايغو       
يف ةقثلا  دقفي  نطاوملا  لعج  ام  اذه  ماعلا ، لاملل  ةقرسلاو  سالتخإلاو  داسفلا ، يف  ساسألاب 
مازتلإلاب ةيلاملا  ةماكحلا  ىلع  دامتعإلا  بجي  ةيمنتلا ، قيقحتو  ةقثلا  عاجرتسإ  لجأ  نمو  تاسسؤملا ،

دامتعإ ةطساوب  نوناقلا ، مارتحإ  راطإ  يف  ةلءاسملاو  دقاعتلاو  ةيلاعفلاو  ةكراشملاو  ةيفافشلا  ئدابمب 
.مييقتلاو عبتتلاو  يجيتارتسإلا  طيطختلا  تايلآ 

بهنو ذوفنلا ، لالغتسإ  يف  يدامتلا  ىلع  عجشي  ةبساحملا ، بايغ  هحيتي  يذلا  باقعلا  نم  تالفإلاو       
.دالبلا يف  ةيمنتلا  ةلجع  ريخأتو  ماعلا  لاملا 

نشديس ال ماعلا  لاملاب  قلعتملا  قشلا  يف  ةبساحملاب ، ةيلوؤسملا  طبر  أدبم  ليعفت  نإف  كش ، نودو      
لاملا ىلع  لواطتلا  يف  ريكفتلا  نود  هماهم  ءادأ  ىلع  اصيرح  لوؤسملا  لعجت  ةديدج ، ةلحرمل  ةلاحم 

(5  ) .دالبلل ةيومنتلا  عيراشملا  يف  هتاماهسإب  عمتجملل ، ةماعلا  ةحلصملا  مدخي  يذلا  ماعلا ،
وأ ريصقت  هقح  يف  ثبت  صخش  يأو  هقيبطتل ، تقولا  ناح  ةبساحملاب  ةيلوؤسملا  طبر  أدبمف  يلاتلابو       

.نوناقلل اقبط  هتبساحم  بجي  ةلودلا  لاومأ  سالتخإب  ماق  وأ  هماهمب  ضوهنلا  يف  لالخإ 
18 لا ىركذلا  ةبسانمب  ةمألا  ىلإ  ههجو  يذلا  هباطخ  يف  هللا  هرصن  كلملا  ةلالج  هيلع  دكأ  ام  اذهو        

، ةيناثلا ةرقفلا  تايضتقمل  مراصلا  قيبطتلا  ةرورض  ىلع  ددشأ  انهو  ديجملا :  ” شرعلا  ديعل 
ناح دقل  .ةبساحملاب  ةيلوؤسملا  طبر  ىلع  صنت  يتلا  روتسدلا  نم  لوألا  لصفلا  نم 
لك مهت  ةيعامج  ةيلوؤسمب  قلعتي  رمألا  نأ  دكؤأ  امك  . ” …  “ أدبملا اذهل  لماكلا  ليعفتلل  تقولا 

 “. هصاصتخا لاجم  يف  لك  تاسسؤملا ، ةفاكو  ابازحأو ، اناملربو ، ةموكح  نيلعافلا ،
بساكملا نع  عجارت  يأب  لبقن  نل  اننأ  ىلع  ” دكأ  امدنع  هباطخ  يف  احضاو  كلملا  ةلالج  ناكو       

، ناحضاو نوناقلاو  روتسدلاف  .تاسسؤملا  لمعل  ةلقرع  يأب  حمسن  نلو  .ةيطارقميدلا 
”. ليوأت ىلإ  جاتحت  تاصاصتخإلاو ال 

ةطلسلل ديدجلا  موهفملا  ينبت  بجي  بولطملا  هجولا  ىلع  ةبساحملاو  ةلءاسملاب  مايقلا  لجأ  نمو        
نوناقلاب مازتلإلا  هماوق  يذلا  ةنس 1999 ، هللا  هرصن  سداسلا  دمحم  كلملا  ةلالج  هنع  نلعأ  يذلا 

.ةيعرشلاو
تايلآ ربع  متت  يتلا  ةبساحملاو ، ةلءاسملا  ينعي  هتلالج :  ” لوقي  ةطلسلل  ديدجلا  موهفملاف       
قيرط نع  اضيأ ، متي  كلذ  نإف  نيبختنملل  ةبسنلابو  .نوناقلا  قيبطتو  ةبقارملاو ، طبظلا 
داسفلا ةبراحم  ىلع  موقي  ةطلسلل  انموهفم  نأ  امك  نينطاوملا ، ةقث  بسكو  باختنإلا ،

عون وه  بجاولاب ،  مايقلا   مدعو  .اهريغو  ءاضقلاو ، ةرادإلاو  تاباختنإلا  يف  هلاكشأ :  لكب 
”. داسفلا عاونأ  نم 

صاحتفإلا اياضقب  عساو  ماملإ  تاذو  ةهيزنو  ايقالخأو  ايملع  ةلهؤم  ةيرشب  دراوم  ىلع  رفوتلا  بجي  امك        
تاسسؤم ىلعو  ةهازنلاو ، ةيعوضوملاب  مازتلإلاو  ةينهملاو  ةيرادإلاو  ةينوناقلا  بناوجلا  لكبو  قيقدتلاو 
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نسحأ ىلع  اهبجاوب  مايقلل  ةيفاكلا  لئاسولا  ىلع  ةرفوتم  نوكتو  دايحلاو ، ماتلا  لالقتسإلاب  عتمتت  ةيباقر 
.هجو

ةيعوضوملا ريياعملا  مارتحإب  كلذو  ةيلوؤسملا ، ناكم  يف  بسانملا  لجرلا  عضو  ىلإ  ةفاضإلاب  اذه       
نيلوؤسملا نييعت  يف  ليبسلا  اهدحو  يه  ةءافكلا  نوكتو  صرفلا  ؤفاكت  نمضت  نوناقلا ، اهددحي  يتلا 

ددع برست  ىلإ  يدؤت  يتلا  ةينوبزلاو  ةيبوسحملا  ةلأسم  ديدح  نم  ديب  برض  بجيو  بصانملا ، دانسإو 
قفارملل يداعلا  ريسلا  رثعتو  ليطعت  ىلإ  فاطملا  رخأ  يف  يدؤي  امم  ةيلوؤسملا  عقاومل  نيدسافلا  نم 

.ماعلا (6) لاملا  بهنو  رادهإو  ةيمنتللو ، ةيمومعلا 

ةلءاسملا سيركتو  صاحتفإلاو ، ققحتلاو ، مييقتلا ، يف  نمكي  ةيلاملا  ةماكحلا  حاجنف       
ةعجانلا ةادألا  يهف  ةيلاملا ، ةماكحلل  ةنوكملا  رصانعلا  مهأ  نيب  نم  ربتعت  يتلا  ةبقارملاو  ةبساحملاو ،

، اهل ةصصخملا  ضارغألا  يف  اهمادختسإ  نسح  نم  دكأتلل  ةلاعفلا  ةليسولاو  ةيمومعلا  لاومألا  ةيامحل 
لودلا عيمج  نأ  ينعي  ةبساحملاب ، ةيلوؤسملا  طبرب  نيهر  اهروطتو  تاعمتجملا  مدقت  نأ  ظحالمو 

.تالاجملا ىتش  يف  امدقت  تفرع  لاجملا  اذه  يف  ةبرجت  تمكار  يتلا  ةيطارقميدلا 

ةيلاملا ةماكحلا  ئدابم  يناثلا :  بلطملا 

ةيلاملا ةماكحلا  اهيلع  رفوتت  يتلا  ئدابملا  نم  ةعومجم  نع  ثيدحلل  بلطملا  اذه  لالخ  نم  قرطتنس         
ةلءاسملاو ىلوألا ) ةرقفلا   ) ةيفافشلا يف  ئدابملا  هذه  ىلجتتو  يمومعلا ، لاملا  ديشرتو  ةيامح  دصق 

 ( ةيناثلا ةرقفلا  )

ةيفافشلا أدبم  ىلوألا :  ةرقفلا 

ةيساسألا ئدابملا  مهأ  دحأ  ربتعت  ةيفافشلا  نأ  هيف  كش  يذلاف ال     
سسأتي نأ  بجي  يتلا  رصانعلا  نم  ارصنعو  ةيلاملا ، ةماكحلل 
ةقيقدلا ةمولعملا  رفوت  يهف  ماعلا ، نأشلل  ديجلا  ريبدتلا  اهيلع 

، ةيرورضلا تامولعملا  ىلع  عالطإلل  عيمجلا  مامأ  لاجملا  حسفتو 
نم ماعلا  نأشلا  رييست  ةقيرط  حوضوب  عبتتلا  نينطاوملل  حيتتو 

.نيلوؤسملا لبق 
ةيلاملا ريبدت  يف  ةماعلا  ةايحلا  قيلختو  يمومعلا  يلاملا  ءادألا  يف  ةيفافشلا  دعاوق  سيركتف  هيلعو ،      

نم مهتالفإ  مدعو   نيدسفملا  ةعباتمو  يلاملا  ريبدتلا  ةطرقمد  لجأ  نم  يساسأ  طرش  دعي  ةلودلل  ةماعلا 
.باقعلا

ةلءاسملا أدبم  ةيناثلا :  ةرقفلا 

هتدايسو نوناقلا  مارتحإ  سيركت  ىلإ  يدؤي  ماعلا  لاملا  مئارج  يبكترم  ىلع  ةلءاسملا  أدبم  عيقوت  نإ       
.ماعلا لاملا  ةنايصو 

، نوناقلل مراصلا  قيبطتلا  لالخ  نم  ماعلا ، لاملا  ةيامحو  ةبقارم  هقتاع  ىلع  ىقبي  يذلا  وه  ءاضقلاو        
ةيامح لجأ  نم  كلذو  هباقع ، لاني  نأ  بجي  ماعلا  لاملارادهإ  وأ  سالتخإ  وأ  بهنب  ماق  صخش  لكو 

.عمتجملل ةماعلا  ةحلصملا 

ةيلوؤسملا طبرو  ةيلاملا  ةماكحلا  يأدبم  يف  ةلخدتملا  ةزهجألا  ثلاثلا :  بلطمل  ا
اهتاهاركإو ةبساحملاب 

لاملا ةيامح  راطإ  يف  ةيفافشلاو  ةلءاسملا  ئدابم  سيركتل  نيناوقلا  نم  ةعومجم  ىلع  اندالب  رفوتت         
نوناقلاو ةيلاملا  مكاحملا  ةنودمو  تاكلتمملاب  حيرصتلل  يرابجإلا  نوناقلا  لاثملا  ليبس  ىلع  ركذن  ماعلا ،

موقي يذلا  رودلا  لافغإ  نود  ةوشرلاو ، ذوفنلا  لالغتسإو  ةيلاملا  مئارجلا  رجزب  قلعتملا  هقش  يف  يئانجلا 
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ةماعلا ةيشتفملا  و  ىلوألا ) ةرقفلا   ) تالالتخإلا نع  فشكلا  يف  تاباسحلل  ىلعألا  سلجملا  نم  لك  هب 
(. ةيناثلا ةرقفلا   ) ةيلاملل

تاباسحلل ىلعألا  سلجملا  ىلوألا :  ةرقفلا 

مث دقف  هتيمهأل  ارظنو  ةكلمملل ، ةماعلا  ةيلاملا  ةبقارمل  ايلعلا  ةأيهلا  وه  تاباسحلل  ىلعألا  سلجملا       
وه روتسدلاو  ةيذيفنتلا ، ةطلسلاو  ةيعيرشتلا  ةطلسلا  نع  ةلقتسم  ةيروتسد  ةسسؤم  ىلإ  هب  ءاقترإلا 

يمومعلا يلاملا  ريبدتلا  تايلآ  طبضو  ماعلا  لاملا  ةيامحل  ةينوناقلا  تايلآلا  هحنمو  هتيلالقتسإ ، نماض 
يف ةنمضتم  نكت  مل  ةديدج  تاصاصتخإ  هحنمو  رشاعلا ، بابلا  وهو  هب ، اصاخ  اباب  هل  صصخ  امك  .يلحملاو 

روتسد 1996. لظ 

ةيامحو ميعدت  ةمهم  سرامي  تاباسحلل ، ىلعألا  سلجملا  نأ  ىلع  روتسدلا  نم  لصفلا 147  صني       
.ةيمومعلا ةيلاملاو  ةلودلل  ةبسنلاب  ةلءاسملاو ، ةيفافشلاو  ةديشرلا  ةماكحلا  ميقو  ئدابم 

ىلع ايلعلا  ةبقارملا  ةسرامم  ىلوتي   تاباسحلل ، ىلعألا  سلجملا  نأ  ىلع  لصفلا  سفن  صني  امك        
ةعضاخلا ةزهجألا  فيراصمو  ليخادمب  ةقلعتملا  تايلمعلا ، ةمالس  نم  ققحتيو  .ةيلاملا  نيناوق  ذيفنت 

لالخإ لك  نع  تابوقع  ءاضتقالا ، دنع  ذختيو ، اهنوؤشل ، اهريبدت  ةيفيك  ميقيو  نوناقلا ، ىضتقمب  هتبقارمل 
.ةروكذملا تايلمعلا  ىلع  ةيراسلا  دعاوقلاب 

بازحألا تاباسح  قيقدتو  تاكلتمملاب ، حيرصتلا  عبتتو  ةبقارم  ةمهم  تاباسحلل  ىلعألا  سلجملاب  طاُنت      
” .ةيباختنالا تايلمعلاب  ةقلعتملا  تاقفنلا  صحفو  ةيسايسلا ،

ةيئاضقلا تائيهللو  ةموكحلاو ، ناملربلل  هتدعاسم  تاباسحلل  ىلعألا  سلجملا  مدقي  ددصلا ، اذه  يفو      
.ةماعلا ةيلاملا  ةبقارمب  ةقلعتملا  تالاجملا  يف 

سلجم يسيئرو  ةموكحلا  سيئر  نم  لك  ىلا  اضيأ  ههجويو  كلملا ، ةلالجل  ايونس  اريرقت  عفريو       
.ةيمسرلا ةديرجلاب  رشنيو  ناملربلا ،

روتسدلا صن  ةمدقتملا ، ةيوهجلاو  يرادإلا  زيكرتاللاو  ةيزكرماللا  ةسايس  راطإ  يفو  كلذ  نع  الضفو        
تاعامجلا تاهجلا و  تاباسح  ةبقارم  ىلوتت  يتلا  تاباسحلل  ةيوهجلا  سلاجملا  ىلع  لصفلا 149  يف 

ميدقت اهماوق  يلحملا ، ماعلا  نأشلل  ةديج  ةماكح  لجأ  نم  اهنوؤش ، ريبدتب  اهمايق  ةيفيكو  اهتائيهو  ةيبارتلا 
.ةيومنتلا فادهألا  قيقحت  يف  تاقفنلل  ةديجلا  ةرادإلا  ريدقتو  باسحلا 

ىلع ةيقيقحلا  ةيئاضقلا  ةباقرلا  رارقإ  يف  ةيخيرات  ةلحرم  لخد  برغملا  نأ  لوقلا  نكمأ  انه  نم        
ىلعألا سلجملا  ةيلوؤسمو  ةيفافشو  ةيلاعفو  ةيلالقتسإ  نامض  لالخ  نم  يمومعلا ، يلاملا  ريبدتلا 

.تاباسحلا يف  تبلاو  يلاملا ، بيدأتلاب  قلعتملا  قشلا  يف  ةصاخ  ةيئاضقلا ، هتفيظو  ليعفتو  تاباسحلل ،

، ةلاعفو ةقيقد  ةبساحم  ليعفتب  اهمايق  نود  لوحت  تاهاركإلا  نم  ةعومجم  اههجاوت  ةباقرلا  هذه  نأ  ريغ       
: يف اهلامجإ  نكميو  ماعلا ، لاملا  ةبقارم  لاجم  يف  ةديج  ةيلام  ةماكح  غولب  نع  اهلقرعت  يلاتلاب  و 

يرشبلا رصنعلا  يف  صقنلا             – 

 . ايرادإ اينوناق و  سلجملا  رطأب  ةطبترملا  نيوكتلا  طورش  روهدت             – 

ةرورض رمألا  هعم  يعدتسي  ام  وهو  لاعف ، ريغ  ةلودلا  ةيلام  ريبدت  يف  ةلءاسملاو  ةبساحملا  لعجي  ام  اذه 
.ةيباقرلا اهتايلآ  ثيدحت  ةسسؤملا و  هذه  ةلكيه  ةداعإ 

ةيلاملل ةماعلا  ةيشتفملا  ةيناثلا :  ةرقفلا 
عبات زاهج  يهف  ريهظ 1960 ، بجومب  لالقتسالل  ىلوألا  تايادبلا  يف  ةيلاملل  ةماعلا  ةيشتفملا  تأشنأ         

ةمظنألاو نيناوقلا  قفو  ةيبارتلا  تاعامجلاو  ةلودلا  ةيلام  ةبقارمب  موقت  ةيلاملاو ، داصتقإلا  ةرازول 
ةيمومعلا تارادإلا  لمشت  صاصتخالاو  قاطنلا  ةعساو  ةيلاملل  ةماعلا  ةيشتفملا  ماهم  نأ  اهب ، لومعملا 
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يلام معد  نم  ديفتست  ةئيه  لكو  ةيبارتلا  تاعامجلاو  ةماعلا  تآشنملاو  تاسسؤملاو  قفارملاو 
.اهلامسأر يف  ةلودلا  هب  مهاست 

الإ ةيمو ، ــ معلا حلاصملاو  تارادإلا  لك  ىلع  شيتفتلا  لاجم  يف  ةعساو  تاطلسب  اهعتمت  نم  مغرلابو         
 : امه نييسيئر  نيببس  ىلإ  عجار  كلذو  اهتيدودرم ، فعضو  عضاوتملا  اهئادأ  ىلع  دكؤي  لاحلا  عقاو  نأ 

.ةيرشبلا دراوملا  يف  صاصخ  نم  يناعت  اهنوك             – 

ةيلاملا ريزو  نع  اهتيلالقتسإ  مدع              – 

و لكاشملا ، نم  ديدعلا  اهيرتعت  ةيلاملل  ةماعلا  ةيشتفملا  اهب  موقت  يتلا  ةيباقرلا  ماهملا  لعجي  ام  اذه        
ةسرامم يف  ةدمتعملا  اهتايلآ  يف  رظنلا  ةداعإ  ةسسؤملا و  هذه  ةلكيه  ةداعإ  ةرورض  ضرفي  ام  وه 

.اهصاصتخإ

عاطقلا لك  ميعدت  بجي  اذهل  تاعاطقلا ، لك  هنم  يناعت  لكشم  ةيرشبلا  دراوملا  يف  صاصخلا  ىقبيو         
اهتيدودرم يطعت  يكل  ايلعلا   دهاوشلاو  تامولبدلا  ىلع  رفوتت  ةصصختمو  ةلهؤم  ةيرشب  دراومب  ةدح  ىلع 

.ماعلا حلاصلا  مدختو 

ةيلوؤسملا طبرو  ةيلاملا  ةماكحلا  يأدبم  يف  ةلخدتملا  ةديدجلا  ةزهجألا  عبارلا :  بلطملا 
ةبساحملاب

اديدج اليج  الكشت  ةديدج  تائيه  ثادحتسإ  ةيروتسدلا ، ةقيثولا  اهب  تءاج  يتلا  تادجتسملا  مهأ  نم        
سيركت لاجم  يف  ةيعون  ةزفق  لكشت  يتلا  ةيلاملا ، ةماكحلا  ئدابم  ليعفت  ىلع  لمعت  ةباقرلا ، لاكشأ  نم 

قيلختل الخدمو  ةماعلا ، ةيلاملا  يف  ةبساحملاب  ةيلوؤسملا  طبرو  ةدوجلاو ، ةيفافشلاو ، ةيطارقميدلا ،
.ماعلا لاملل  بهنو  سالتخإو  ةوشرو  داسف  نم  ةيبلسلا ، تاسرامملاو  بيلاسألا  لك  نم  ةماعلا  ةايحلا 

ةرقفلا اهتبراحمو (  ةوشرلا  نم  ةياقولاو  ةهازنلل  ةينطولا  ةئيهلا  دجن  ةيروتسدلا  تائيهلا  هذه  نيب  نمو      
(. ةيناثلا ةرقفلا   ) ةسفانملا سلجم  و  ىلوألا ) 

اهتبراحمو ةوشرلا  نم  ةياقولاو  ةهازنلل  ةينطولا  ةئيهلا  ىلوألا  :  ةرقفلا 

نامضو فارشإلاو  قيسنتلاو  ةردابملا  ماهم  ةئيهلا  هذه  ىلوتت  روتسدلا ، نم  لصفلا 167  نم  اقالطنا      
، ةديجلا ةماكحلا  ئدابم  خيسرتو  ةماعلا ، ةايحلا  قيلخت  يف  مهاستو  داسفلا ، ةبراحم  تاسايس  ذيفنت  عبتت 

.ةلوؤسملا ةنطاوملا  ميقو  ماعلا ، قفرملا  ةفاقثو 

ةسفانملا سلجم  ةيناثلا :  ةرقفلا 

لمعت يتلا  لئاسولا  ىدحإو  ةلقتسم ، ةأيه  ةسفانملا  سلجم  ربتعي  روتسدلا  نم  لصفلا 166  بسح          
ميظنت راطإ  يف  فلكمو  ةيداصتقالا ، ةيلمعلاب  ةراضلا  لامعألا  ةفاك  نم  ةيداصتقإلا  ةايحلا  قيلخت  ىلع 
ليلحت لالخ  نم  ةصاخ  ةيداصتقالا ، تاقالعلا  يف  فاصنإلاو  ةيفافشلا  نامضب  ةعورشمو  ةرح  ةسفانم 
ريغ ةيراجتلا  تاسرامملاو  اهل  ةيفانملا  تاسرامملا  ةبقارمو  قاوسألا ، يف  ةسفانملا  ةيعضو  طبضو 

.راكتحالاو يداصتقالا  زيكرتلا  تايلمعو  ةعورشملا 

كانه هنأ  الإ  ةبساحملاب ، ةيلوؤسملا  طبر  ةلأسم  ةصاخو  ةمهم  ةينوناق  ةناسرت  ىلع  اندالب  رفوت  مغر        
ةلأسم صوصخلابو  ةيلاملا ، ةماكحلا  موهفم  ديسجت  يف  مدقتلا  نود  لوحت  يتلا  تاسرامملا  ضعب 

موهفم لاز  ــ نإ يف  ءيش  مهأ  ىقبيو  .ىرخأ  نود  تاعاطقلا  ضعب  اهب  عتمتت  يتلا  ةيبيرضلا  تازايتمالا 
(7) .ةيبساحملاو ةيلاملا  ةمولعملا  ىلع  لوصحلا  يف  قحلا  وه  ليزنت  نسحأ  ةيلاملا  ةماكحلا 

 : ةمتاخ

ةيامح ليبس  يف  تاسسؤملا  ةلود  خيسرت  يف  ةماه  تاوطخ  اطخ  برغملا  نأ  لوقلا  نكمي  اماتخ ،        
ةبساحملاب ةيلوؤسملا  طبرو  ةيلاملا  ةماكحلا  يأدبم  نأ  امك  .ةيمنتلا  قيقحت  متي  هلضفب  يذلاو  ماعلا  لاملا 

.ماعلا لاملا  ةيامح  يف  ريبك  رود  امهل 
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ةيعامج ةيلوؤسم  يهف  طقف ، تاسسؤملاو  تائيهلا  هذه  ىلع  رصتقت  ةيامحلا ال  هذه  نأ  ركذلاب  ريدجلاو      
نسحو هديشرت  ثيح  نم  ءاوس  ماعلا ، لاملل  لاعف  ريبدت  لجأل  نيلخدتملا  ةفاك  اهيف  مهاست  نأ  بجي 

.ىربكلا ةيداصتقإلا  تانزاوتلا  ىلع  ظافحلا  ثيح  نم  وأ  هلامعتسإ ،

 : ةدمتعملا عجارملا 

 ” ، ةديجلا ةماكحلل  مزال  طرش  ةبساحملاب  ةيلوؤسملا  طبر  ناونع ”  تحت  ميملك  ةنيدمب  تمظن  ةودن   – 1
يلاتلا   :  ينورتكلإلا  عقوملا  رظنأ  ربنجد 2017 . تبسلا 16  موي 

http://www.alhodoud.com/36859.html

ىلع رشن  لاقم  .ةبساحملاب  ةيلوؤسملا  طبرو  يمومعلا  ريبدتلا  يف  ةديجلا  ةماكحلا  حيلم :  سنوي   – 2
www.alhoriyatmaroc.yoo7.com يلاتلا         :  عقوملا 

قيبطتلاو ريظنتلا  نيب  ميلعتلا  يف  ةبساحملاب  ةيلوؤسملا  طبر  لوح ”  ةفرعوب  هللادبع  ذاتسألا  ةلخادم   – 3
.ميملك ةنيدمب  تمظن  يتلا  هالعأ  ةودنلا  سفن  “. 

ةيلوؤسملا طبرو  ةماكحلا   “ ناونع تحت  رتساملا  كلسب  يدودحلا  يلع  بلاطلا  هب  مدقت  ضرع   – 4
ةيعماجلا 2016\2017. ةنسلا  ةيمومعلا ، ةرادإلل  ةيلاملاو  ةيرشبلا  دراوملل  ريبدتلا  رتسام  ةبساحملاب ،“ 

.لامعألاو نوناقلا  ةلجمل  ينورتكلإلا  عقوملا  رظنأ  ةبساحملاب ، ةيلوؤسملا  طبر  حالم :  ديمح   – 5

www.elalami.net يلاتلا :  عقوملا  رظنأ  ةبساحملاب ، ةيلوؤسملا  طبر  يملعلا : رداقلادبع   – 6

يلاملا لاجملا  يف  ةيمومعلا  تاسايسلا  : “ عوضوم لوح  ةيركف  ةودن  يف  يشيلمخلا ، عيبر  ةلخادم   – 7
عقوملا رظنأ  .ناوطتب  سرام 2017   ةعمجلا 3  هموي  ةيمنتلا  ،” تابلطتم  ةماكحلا و  لاؤس  نيب  برغملاب : 

http://tangerpress.com/news3496.html يلاتلا :  ينورتكلإلا 
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