






: ةمدقم
ةماعد اهرابتعاب 2011

1
روتسد لولحب ةيبارتلا تاعامجلا هلتحت تحبصأ يذلا ديدجلا رودلا نإ

امو ، ةمدقتملا ةيوهجلا لظ يف تايوتسملا ةفاك ىلع ةدوشنملا ةيلحملا ةيمنتلا غولبل ةيساسأ

ةيلا م دراوم ريفوتل لئاسو نع ثحبلا ةرورض اهيلع ضرف ، ةمهم ةيلا م دراوم نم كلذ هبلطتي

مت كلذل ، ةيلحملا اهنوؤش ريبدتو يلا ملا الل قتس اال قيقحت ةيبارتلا تاعامجلا اهل خال نم عيطتست

. ةيلحملا تايابجلا ماظن رارقإ

يتلا و ةيلحملا حلا صملا اهربدت يتلا موسرلا عومجم نم ةيلحملا تايابجلا ماظن لكشتيو

، ةيمومعلا تاقفنلا ليومت يف اهرخست ةيلا م دراوم ريفوت حلا صملا هذه اهل خال نم عيطتست

. ةيعامتج واال ةيداصتق اال ةايحلا شاعنإو

تاعامجلا ةدئافل ةقحتسملا موسرلا و بئارضلا ةعومجم ةيلحملا تايابجلا ماظنب دصقي ثيح

ةيلحملا تاعامجلل اهص ال ختسا قح عجري يتلا كلت يأ ، ةرشابم ريغ وأ ةرشابم ةقيرطب ةيلحملا

فرط نم اهتدئافل ةلوحملا كلت وأ ، اهئادأب نيمزلملا ندل نم ةرشابم ةيئابجلا اهترادإ ةطساوب
2
. ةلودلا

ةق عال ىلع ظفاحيو ةيلحملا ةيمنتلا تابلطتمل بيجتسي يلحم يئابج ماظنل سيسأتلا نإ

الل، قتس اال ذنم يبرغملا عرشملا ناهر لظ نيمزلملا قوقحو ةيئابجلا ةراد اإل حلا صم نيب نزاوتلا

، برغملا ب ةيلحملا تايابجلل ينوناق راطإ لوأك 1962 ريهظ رودص دعب الء جب دسجت ام اذه لعلو

هرسفي ام اذهو نوناقلا اذهل هرارقإ ءارو نم عرشملا تاعلطت سكعي مل يلمعلا عقاولا نأ ريغ

لخد يذلا
3
30.89 نوناقلا ب هضيوعت متي نأ لبق ، ةيلا تتملا الت يدعتلا نم ةعومجمل هعوضخ

تضرف ريغتلا و روطتلا ب مستملا يلحملا يئابجلا ماظنلا ةعيبط نأ ريغ ،1990 ةنس ذيفنتلا زيح

ب ءاج يذلا
4
47.06 نوناقلا رادصإب لإلصالح ةديدج ةطحمب لخدتلا يبرغملا عرشملا ىلع

. لا جملا اذه يف تادجتسملا نم ديدعلا

نايب ىلع طقف رصتقت مل 47.06 نوناقلا يف يبرغملا عرشملا اهانبت يتلا ةيئابجلا ةسايسلا نإ

طبضت دعاوق ضرف ىلإ اهتدعت لب ، موسرلا الص ختسا لبس اذكو ، ليصحتلا و ءاعولا دعاوق

ةلا دعلل اقيقحت ةيئاضقلا وأ ةيراد اإل ةلحرملا خالل ءاوس ةيلحملا تايابجلا ب ةطبترملا 5 تاعزانملا

خيراتب ، رركم 5964 ددع ةيمسرلا ةديرجلا ، روتسدلا صن ذيفنتب (2011 زويلوي 29) 1432 نابعش نم 27 يف رداصلا 1.11.91 مقر فيرش ريهظ - 1

.3627-3600 ص: (2011 وينوي 30 ) 1432 نابعش نم 28
ىلو األ ةعبطلا ،EMALIV عيزوتو رشن ، ةيئاضقلا تاداهتج اال رخآو ةينوناقلا تادجتسملا ءوض يف ةيلحملا ةيئابجلا تاعزانملا : يلا بردلا بوجحملا -

2

.6 ص: ،2015
يف رداصلا 1.89.197 مقر فيرشلا ريهظلا هذيفنتب رداصلا ، اهتائيهو ةيلحملا تاعامجلل ةقحتسملا بئارضلل ماظن هبجومب ددحي � 30.89 مقر نوناقلا - 3

.1573 ةحفصلا ،1989 ربنجد 6 خيراتب 4023 ددع ةيمسرلا ةديرجلا ،(1989 ربنون 21) ،1410 رخ اآل عيبر نم 21
،(2007 ربنون 30) 1428 ةدعقلا يذ 19 خيراتب 1.07.195 فيرشلا ريهظلا هذيفنتب رداصلا ةيلحملا تاعامجلا تايابجب قلعتملا 47.06 مقر نوناقلا -

4

.2548 ص: (2007 ربنجد 3) 1428 ةدعقلا يذ 22 خيراتب 5583 ددع ةيمسرلا ةديرجلا
" ةيبيرضلا ةراد واإل مزلملا نيب راثي يذلا و ةيلحملا تايابجلا نوناق قيبطت نع ئشانلا الف خلا " : هنوك يئابجلا عازنلا فيرعت نكمي - 5

.12 ص: /2002 ىلو األ ةعبطلا ، ةيبرغملا رشنلا راد ، يبرغملا عيرشتلا يف يبيرضلا عازنلا ، يت ال عتلا رداقلا دبع : كلذ يف عجاري



. ةبيرضلا

ةراد اإل نيب ةراثملا ةعزانملا ةلحرم نأ يف ةيلحملا تايابجلا تاعزانم عوضوم ةيمهأ نمكتو

ةهج نم ةيئابجلا ةراد اإل حلا صمو ةهج نم مزلملا قوقح ىلع ريبك ريثأت اهل مزلملا و ةيئابجلا

ةلحرملا يف امأ ، مكحلا و مصخلا رود ةراد اإل صمقت اهنم ةيراد اإل ةلحرملا يف سكعت امك ، ىرخأ

رظن ةهجو نيوكت يف مهسي يراد اإل يضاقلا مامأ ضورعملا يئابجلا عازنلا عوضومف ةيئاضقلا

. ءاوس دح ىلع مزلملا و ةراد لإل ةلوفكملا تانامضلا و قوقحلل يراد اإل يضاقلا سيركت ىدم لوح

عرشملا اهل سسأ ةيعيرشت ةبراقم يأ : وه هسفن ضرفي يذلا لا كش اإل نإف ، مدقت امل ارابتعا

، ةيئاضقلا وأ ةيراد اإل اهتلحرم يف ءاوس ةيلحملا تايابجلا تاعزانم عم لماعتلل يلحملا يئابجلا

؟ ةيئابجلا ةلا دعلل اقيقحت اهسيركت يف ءاضقلا مهاس فيكو �

: ةيعرفلا الت ؤاستلا نم ةعومجم اهنع عرفتت ةسيئرلا ةيلا كش اإل هذه

؟ ةيلحملا تايابجلا تاعزانم يف ةيبيرضلا ناجللا رود ام �

ليصحتو ءاعو يتيلمع ىوتسم ىلع ةيلحملا ةيئابجلا تاعزانملا تايلجت زربأ يه ام �
؟ ةيلحملا موسرلا

؟ ةيلحملا تايابجلا تاعزانم عم يراد اإل ءاضقلا لماعتي فيك �

يضتقت ةزكرم هيف نوكتس يذلا ردقلا ب ةساردلا عوضوم ةيلا كش اإل ىلع ةلماش ةرظن نيوكت نإ

: يلا تلا ميسقتلا عابتا



لو األ ثحبملا

ةيلحملا تايابجلا تاعزانمل ةيراد اإل ةلحرملا
نع هثحب ضرعم يف ةنراقملا تاعيرشتلا يقاب رارغ ىلعو يبرغملا عرشملا رقأ دقل

ةمجانلا تاف ال خلا ةيوست فدهبو مزلملا و ةيئابجلا ةراد اإل نيب ةق ال علا يف نزاوتلا نم عون رارقإ

ءادأب مزلملا حلا صل
6

ملظتلا وأ ةبلا طملا ةيلآو ةليسو وأ ةرطسم ، نيفرطلا حلا صم براضت نع

راظنأ ىلع يبيرضلا ضرفلل ردصمك ةيبيرضلا ةراد اإل عم هف خال ضرع نم نكمتي يكل ةبيرضلا

امب كلذو ، اهفقوم حيضوت وأ اهضرف حيحصت وأ اهئاطخأ كرادتل اهل لا جملا حاسف إل ةريخ األ هذه

. نيفرطلا نيب ةق ال علا اهب مستت دق يتلا رتوتلا و جنشتلا رهاظم فيطلت يف مهسي

ءاوس تاملظتلا ميدقتل ةيساس األ دعاوقلا ديدحت ساس باأل مهتس انتسارد نإف كلذ ىلع ءانبو

ىضتقمب ةمظنملا و ةيلحملا تايابجلا صخي اميف ةيبيرضلا ةراد اإل مامأ ةيفاطعتس اال وأ ةيعازنلا

بئارضلل ةماعلا ةنودملا ىضتقمب ةمظنملا كلت نع ريبك لكشب فلتخت ال يتلا و 47.06
7

نوناقلا

. ةيبيرضلا ناجللا مامأ ةماقملا تاعزانملا ( يناثلا بلطملا ) يف شقانن مث ،
8
( لو األ بلطملا )

لو األ بلطملا

ةيلحملا ةيئابجلا ةراد واإل مزلملا نيب ةئشانلا تاعازنلا
عرشملا هحنم دقف ةيلحملا ةيئابجلا ةراد اإل تازايتما مامأ يئابجلا مزلملا فعضل ارظن

كفل ةيئاضر ةانق ربتعت يتلا ةيئابجلا ةبلا طملا قح ، 06
9
-47 مقر نوناقلا خالل نم يبرغملا

اهل خال نم نكمي ثيح ، ءاضقلا ىلإ ءوجلل ةجاح نود ةراد اإل نيبو هنيب يلحملا يئابجلا عازنلا

نأ وأ هيلإ ةبسنلا ب فيح اهيف مزلملل ودبي يتلا اهترارق نع لودعلا ب ةيلحملا ةراد اإل ةبلا طم

.
10

هءادأ هيلع بجاولا نيدلا ديدست ىلع هتردق مدعل نيعم مسر ضيفختل اهفطعتسي

ميدقتل اهمارتحا بجي يتلا دعاوقلا ديدحت ىلع ساس باأل زكرتتس انتسارد نإف هيلعو

تايضتقم دجوت يتلا و 06-47 نوناقلا يف اهيلع صيصنتلا مت يتلا و اهعاونأ فلتخمب تابلطلا

. بئارضلل ةماعلا ةنودملا ىوتسم ىلع اهل ةلثامم

. اضيأ يئاضق لا معتسا ام ىلإ وهو ءاهقفلا هلمعتسي ريبعت وه ملظتلا امنيب ةفلتخم ةينوناق صوصن يف دراو حلطصم يه ةبلا طملا -
6

هشيمهت -
7

بئارضلل ةماعلا ةنودملا شيمهت 8

اال نم ةعومجم يبرغملا عرشملا اهحنم ةيلحملا ةيئابجلا ةراد اإل نأ رابتعا ىلعو ، ةيدقاعتلا ةق ال علا يف فيعضلا فرطلا ةيامح أدبمل اقبط كلذ يتأيو -
9

اهفطعتسي وأ ةراد اإل عزانيل ةيناكمإ مزلملل ىطعأ لباقملا يف عرشملا نإف ، تاءازجلا ليزنتو موسرلا حيحصت ةطلسو شيتفتلا و ةبقارملا ةطلسك تازايتم
. ليصحتلا ىوتسم ىلع وأ ءاعولا ىوتسم ىلع ءاوس

ص:20. ،2015 ىلو األ ط ،" ةيئاضقلا تاداهتج اال رخآو ةينوناقلا تادجتسملا ءوض يف ةيلحملا ةيئابجلا تاعزانملا " يلا بردلا بوجحملا -
10



ةيئابجلا ةراد اإل مامأ ةيفاطعتس اال تابلطلا : ىلو األ ةرقفلا

ةيلحملا
وأ ءاعولا ىوتسم ىلع ءاوس نيمزلملا فرط نم اهب مدقتلا نكمي ةيفاطعتس اال تابلطلا

نم اهريغ نع زيمتت ةيفاطعتس اال تابلا طملا نأ ةراش باإل ريدجو ، ليصحتلا ىوتسم ىلع

يتلا ةماعلا دعاوقلل ضرعتلا خالل نم اهيحضوت لواحنسو رصانعلا نم ةعومجمب تاملظتلا

ةصاخلا دعاوقلا ىرخأ ةطقن يف ددحن نأ ساسأ ىلع ، ةيفاطعتس اال تابلطلا مكحت

. ةيفاطعتس اال تابلا طملل

نم ةعومجم اهمكحت ةيلحملا ةيئابجلا ةراد اإل مامأ ةيفاطعتس اال تابلطلا ميدقت نإ

: يلا تلا لكشلا ىلع اهل ضرعنسو اهمارتحا مزلملا ىلع نيعتي دعاوقلا

: يلا تلا لكشلا ىلع يهو ةيفاطعتس اال تابلطلا مكحت ةيساس األ دعاوقلا نم ةعومجم كانه

موسرلا يف ةراد اإل عزاني ال مزلملا نأ ثيح ايعازن املظت سيل يفاطعتس اال بلطلا �

وأ مسرلا ةيعورشم يف عزاني ال مزلملا نأ ىنعمب ، اهغلبم يف وال هيلع ةقحتسملا

تامارغلا و تاءازجلا نم هئافع إل ةراد اإل فطعتسي امنإو هيلع ةضورفملا ةبيرضلا

ءاد األ نع هزجع تبثي نأ هبلا طمل ةراد اإل بيجتست يكل هيلع نيعتيو هيلع ةضورفملا

.11 ةيئابجلا هتاقحتسم ديدست نم هنكمت نود تلا ح يتلا ةرسعملا ةيلا ملا هفورظ ةجيتن

تابجاولا ةينوناقب مزلملا رقي يح ةرادغلا بناج نم أطخ ضرتفي ال يفاطعتس اال بلطلا �

.
12

ةيئابجلا ةراد اإل اهتدمتعا يتلا ةيرطسملا تاءارج اإل ةحصب رقي امك هيلع ةقحتسملا

ئدابم ىلإ ماكح واأل ةراد اإل فطع رادصتسا ىلإ فدهي يفاطعتس اال بلطلا نأ امك �

. ةمحرلا و ةقفشلا

مل صنلا نأ ملعلا عم هتيعضو ىلإ يفاطعتس اال هبلط يف دنتسي مزلملا نأ ىلإ ةفاضإ �

ةصاخو ةيحص وأ ةيصخش نوكت دق يتلا و قيقد لكشب ةيعضولا هذه ةعيبط ددحي

.
13

ةمزأتملا ةيلا ملا و ةيداصتق اال فورظلا

.42-41 ص: م.س، : يلا بردلا بوجحملا
11

زويلوي ىلو األ ط ،2009 ربنجد 5 و 4 يموي ةيبيرضلا تاعزانملا لوح ةينطولا ةودنلا لا معأ :" ةيئابجلا ةداملا يف ةيراد اإل تاملظتلا " ربيزق دمحما
12

.27 ص: ، ليبسلس ةعبطم ،2010
ينوناقلا صنلا

13



: ةيلا تلا رصانعلا ب هميدقت تايلكش ثيح نم يفاطعتس اال بلطلا زاتمي

عم ) ةيباتكلا ةغيصلا نأ مغر ةنيعم ةيلكش اطورش بلطتي ال يفاطعتس اال بلطلا نوك �

تابلا طملا فلتخم يف ةبلطتملا ةغيصلا ىقبت ( ينوناقلا صنلا يف ةحيرصلا اهتيمازلإ مدع

.
14

تاياكشلا و

. ةيئابجلا ةراد اإل درل وال ةيفاطعتس اال تابلطلا ب مدقتلل ةددحم لا جآ كانه سيل نأ امك �

ام كانه زاوجلا ةغيصب تدرو ةيفاطعتس اال تابلطلا ىلع ةيئابجلا ةراد اإل درو تب اريخأو �

. باوجلا وأ تبلا ب اهمزلي

، هضوفم وأ ةيلا ملا ريزو ارصح يه يفاطعتس اال بلطلا يف تبلل ةلهؤملا ةهجلل ةبسنلا ب

ال ةيلحملا تاعامجلا ب فرصلا ب نيرم اآل ىتح ثيحب ، ليصحتلا ب وأ ءاعولا ب رم األ قلعت ءاوس

زييمت نود ةيلحملا تاعامجلا تايابج مهت يتلا ةيفاطعتس اال تابلطلا يف تبلا ةيح صال نوكلمي

حلا صم موقت يتلا كلتو ةلودلل ةعباتلا ةيئابجلا حلا صملا لبق نم ةلصحملا تايابجلا نيب

اذهو . طقف فرصلا ب رم اآل ىلإ اءادتبا هجوت ةبلا طملا نأ نم مغرلا ب ، اهليصحتب ةيلحملا تاعامجلا

ةعومجمب عوبتم فرصلا ب رم اآل نأ امك ، مسرلا لصأ مهي ال رم األ نأ ماد ام هل رربم ال داعبتس اال

. ةياصولا فانصأو تابقارملا و تايلوؤسملا نم

نأ نيعتي ةصاخ دعاوق كانهف ةيفاطعتس اال تابلطلا مكحت يتلا ةماعلا دعاوقلل ةفاض باإل

: يلا تلا لكشلا ىلع يهو يفاطعتس اال بلطلا يف رفوتت

اال مهي وال ، ةيئابجلا غلا بملا نم فيفختلا وأ ءارب اإل ىلإ فدهي يفاطعتس اال بلطلا ف

رئاعدلا و تامارغلا و تاو ال علا طقف مهي امنإو ةيئابجلا تابجاولا لصأ تابلطلا هذه يف فاطعتس

. ماهفتس اال تام عال ضعب ريثت ةطقنلا هذهو .
15

لمعلا اهب يراجلا ةينوناقلا صوصنلا يف ةررقملا

أدبم ىلإ لص األ نود تادايزلا ب ةيئابجلا ةراد اإل ةيح صال ر صحب قلعتي اميف دنتسي ضعبلا و

.28 ص: ، هسفن عجرملا : ربيزق دمحما - 14

نويدلا ليصحت ةنودم نم 122 ةداملا تايضتقمل اقبط مهي ليصحتلا ىوتسم ىلع هضوفم وأ ةيلا ملا ريزو هحنمي نأ نكمي يذلا ضيفختلا وأ ءافع اإل
15

: ةيمومعلا
.( ةيفاض اإل روهشلا نع %0,5 و لو األ رهشلا نع %5 ةبسنب : قاقحتس اال خيرات دعب ءاد األ ريخأت ) ريخأتلا نع ةدايزلا -

بسح اهبسن فلتخت ثيح اهريغو ةرايسلا تابرعلا عفرو تيبثتو راهش واإل لقنلا و ةسارحلا و ةربخلا رئاوص يف ةلثمتملا و : يربجلا ليصحتلا رئاوص -
. يربجلا ليصحتلا تاءارجإ ةعيبط



نم ئربي نأ يذيفنت زاهجل نكمي ال ثيح ، يذيفنتلا و يعيرشتلا نيزاهجلا نيب طلسلا لصف

تاو ال علا نوك مامأ دمصي ال رربملا اذه نأ ريغ . ينوناق صن ربع يعيرشتلا زاهجلا اهرقأ تابجاو

رصح ريربتل رخآ أدبم نع حبلا بجو مث نمو . ةينوناق تايضتقم اضيأ يه رئاعدلا و تامارغلا و

يئابجلا ضرفلا لصأ نود طقف تادايزلا يف ضيفختلا و ءارب اإل ةيح صال

ةراد لإل ةيريدقتلا ةطلسلا صاصتخا لا جم نمض لخدي ةيفاطعتس اال تابلطلا يف تبلا نإ

غلبم ضيفختب بئارضلا ةرادإ موقتف ال وبقم نوكي نأ نكمي يذلا و اهارارق ردصت يتلا ةيئابجلا

مل اذإ امأ هبلط بئارضلا ةرادإ لبقتل ةيدج بابسأ مزلملل نوكت امنيح كلذو تاءازجلا وأ مسرلا

قحي له وه حورطملا لؤاستلا نكلو ، 16 هبلط ضفرت ةرشابم يهف ةيدج بابسأ هل نكت مل اذإ

؟. رارقلا اذه يف نعطي نأ هبطل ةراد اإل ضفر ةلا ح يف مزلملل

يف ةيلخادلا وأ ةيلا ملا ريزو رارق يف نعطلا ةيناكمإ صخي ام يف ءاهقفلا فقوم حجرأت دقو

يراد اإل ءاضقلا مامأ هضرعل اال جم حتفي ال يفاطعتس اال ملظتلا نأ ربتعي نم نيب ددصلا اذه

ىلإ دانتس باال هنأ ىريف رخ اآل ضعبلا امأ ،
17

ةيراد اإل مكاحملا ىلإ ءوجلل اقبسم اطرش سيلو

مغر ةيئاضق ةبقارم ةيأ دض ةنصحم تارارق كانه نوكت نأ ىبأي يذلا ةيعورشملل أدبملا

ىوعد ربتعت يذلا ةيعورشملا ءاضق لا جم يف نوكن ةلا حلا هذه يفو ، قوقحلا نم قحب اهساسم

وأ ةيلا ملا ريزول يبلسلا رارقلا ءاغلإب بلا طي نأ نعاطلل يلا تلا ب قحيو ةيعيبطلا هتغيص ءاغل اإل

.
18

ةيلخادلا

ةيئابجلا ةراد اإل مامأ ةيعازنلا تاملظتلا : ةيناثلا ةرقفلا

ةيلحملا
إل ةيلحملا ةيئابجلا ةراد اإل مامأ مزلملا هب مدقتي يذلا بلطلا كلذ ةيعازنلا ةبلا طملا ب دصقي

اهنأب اهفيرعت نكمي امك ،
19

عقاولا نع هدعب وأ نوناقلل ةفلا خم يعدي يئابج رارق يف رظنلا ةداع

رارق اإل ضفريو هيلع ةضورفملا ةيئابجلا تابجاولا ةينوناق يف مزلملا اهيف عزاني يتلا تاملظتلا

. اهب

ةيلحملا تاعامجلا تايابج نوناق يف يبرغملا عرشملا همظن تاملظتلا نم فنصلا اذهو

.43 ص: م.س، ، يلا بردلا بوجحملا - 16

.29 ص: م.س، ، ربيزق دمحما -
17

1996 ،4 مقر ددعلا ، ةعاسلا عيضاوم ةلسلس ، ةيمنتلا و ةيلحملا ةراد لإل ةيبرغملا ةلجملا ،" ةيبيرضلا تاعزانملل ةينوناقلا ةعيبطلا " نوسح رفعج
18

ص:53. ،
قوقحلا ةيلك ، سماخلا دمحم ةعماج ، ماعلا نوناقلا يف ةروتكدلا لينل ةحورطأ ،" ةيبرغملا ةيراد اإل مكاحملا لظ يف ةيئابجلا نوعطلا " حوازكلا يبرعلا 19

.193 ص: ،2004.2003 ةيعماجلا ةنسلا ، طابرلا ، لا دكأ



.
20
(163 ةداملا مث اهنم ىلو األ ةرقفلا 162-161 داوملا ) داوملا ةصاخو

يف مث ال)، وأ ) ةيعوضوملا ملظتلا ميدقت طورش ىلع ءوضلا طلسنس ةرقفلا هذه خالل نمو

.( ايناث ) ملظتلا ميدقتل ةيلكشلا طورشلا نع ثدحتن ةيناث ةطقن

، اهمهأ ىلإ ةراش اإل نكمي ، طورشلا نم ةعومجمل ةباجتس اإل يعازنلا ملظتلا ةحصل بجوتي

. ةيلكش ىرخأو ةيعوضوم طورش كانه ، ةيله واأل ةحلصملا و ةفصلا نع ال ضف ثيح

غلا بم ضعب وأ عومجم لوح ةعزانمب ملظتلا عوضوم قلعت ساس باأل طورشلا هذه مهتو

16121 ةداملا يف ةيلحملا تايابجلا نوناق صني ثيح ، مزلملا ىلع ةضورفملا ةيئابجلا تابجاولا

. يئزج وأ يلك لكشب ءاوس غلا بملا هذه ىلع بصني عازنلا نوك ىلع ،

يف ةعزانملا ) ةماع ةغيص كانه امنإو ، ةعزانملا ةعيبط ديدحت ينوناقلا صنلا ىشاحت دقو

تاعازنلا هذه هجوأ رصحب تاباتكلا ضعب هيلإ تبهذ ام فلا خي ام وهو ،( يئابجلا بجاولا غلبم

47.06 نوناقلا نم 162 داوملا يف صيصنتلا ىلإ دوعي طلخلا اذه درم لعلو ، ةددحم حاالت يف

ريزو ىلع اهيف بجوتي يتلا ةتباثلا االت حلا ىلع بئارضلل ةماعلا ةنودملا نم 236 ةداملا و

ثالث يهو مزلملا بلطل ةباجتس اال امهندل نم نيضوفملا صاخش األ وأ فرصلا ب رم اآل وأ ةيلا ملا

: ةيساسأ حاالت

. قحتسملا غلبملا ىلع ةدئاز غلا بم �

. نيترم تضرف موسر وأ بئارض �

. حيحص بجوم ريغ نم تضرف موسر وأ بئارض �

ةماعلا ةنودملا نم 235 ةداملا و 47.06 مقر نوناقلا نم 161 داوملا ددحت مل امنيب

عفر اهيف نكمي يتلا االت حلا هذه رصحي مل امنيح عرشملا لعف انسحو ، عزانتلا حاالت بئارضلل

أل ةينوناق تايضتقم بجومب اهرصح نكمي وال ددعتت دق ةيعقاولا االت حلا نأ ىلإ رظنلا ب ، ملظتلا

.22 االت حلا عيمجب طيحي نأ ليحتسي نوناقلا صنلا ن

ءاوس ، حيحصتلا ةرطسم راطإ يف ملظتلا عفر ةيناكمإ بتر عرشملا نأ ىلإ ةراش اإل ردجتو

ا غيلبتلا ةلا سر دعب ةراد اإل لبق نم مسرلا وأ ةبيرضلا ضرف ةيح صال رقأ امنيح ةعيرس وأ ةيداع

قفو هملظت عفر ةيناكمإ مزلملا حنم لباقملا بو اموي نيث ثال فرظ يف مزلملا باوج مدعو ىلو أل
23. ةيعازنلا تاملظتلا طورش سفن

. بئارضلل ةماعلا ةنودملا نم (237 ةداملا م اهنم ىلو األ ةرقفلا 236 � 235 ةداملا ) داوملا هذه لباقيو
20

. بئارضلل ةماعلا ةنودملا نم 235 ةداملا اهلباقتو
21

.15 ص: م.س، ، ربيزق دمحما 22

.47.06 مقر نوناقلا نم 156-155 داوم لا عجار
23



اإل بناج نم أطخ عوقو ضارتفا ةعزانملا مهت له ددحي مل امنيح اعنص عرشملا نسحأ دقو

وأ هتاحيرصت بوشت دق يتلا كلتك مزلملا بناج نم ءاطخأ عقت نأ ثدحي دق هن أل ال، مأ ةراد

ينفلا ميظنتلا تايضتقمب ةطاح واإل باعيتسا ةبوعصل رظنلا ب ةلمتحم دج حاالت يهو ، هتارارق

مزلملا أجافي دق مث نمو ، ةيئابجلا ةداملا يف نيصتخملا ىلع ىتح يصعتسي دق يذلا بئارضلل

. اهعقوتي ال ةيبيرض غلا بمب

بناج نم سيلو هبناج نم تعقو ءاطخأ حيحصت هل حيتت ةبلا طملا ةرطسم نإف يلا تلا بو

نم أطخ ثودح ءاعدا ضرتفت ةيئدبم ةفصبو امومع ةعزانملا نأ نم مغرلا ىلع كلذو ، ةراد اإل

ةراد اإل ريغ ةثلا ث ةهج نم عقي دق أطخلا نأ لب ، مزلملل ةحاتم ةرطسم يهف اذهلو ةراد اإل بناج

وأ حيحص لكشب مزلملا ناونع ددحت ال امنيح ال ثم ديربلا ةرادإك يبيرضلا مزلملا وأ ةيئابجلا

. ةيلا م تاءازج نم هنع بترتي ام عم ءاد األ يف ريخأت كلذ نع مجنيف قيقد

: يلي اميف طورشلا هذه مهأ ىلجتت

وأ فرصلا ب رم واآل : يهو تابلا طملا يقلتل انوناق ةلهؤملا ةهجلا ىلإ ملظتلا هجوي نأ �

مدع نم اعون لجسن نأ نكمي انهو ،
24

ةيلحملا تاعامجلا تايابجل ةبسنلا ب هضوفم

صوصخب تابلا طملا يقلتل ةيلحملا تاعامجلا ب فرصلا ب رم اآل ليهأتب قلعتي ام يف سناجتلا

موسرلا نيب زيمتلا اهيف متي تابلا طملا يف تبلا ةيح صال نأ نم مغرلا ب موسرلا عاونأ عيمج

نكسلا مسرو ينهملا مسرلا ) ةلودلل ةيئابجلا حلا صملا فرط نم اهص ال ختسا متي يتلا

تبلا متي امنيب هوضوفم وأ ةيلا ملا ريزو اهيف تبي ثبي ثيح ( ةيعامجلا تامدخلا مسرو

نم عون رارقإ ىلو األ نم ناكو ، هضوفم وأ فرصلا ب رم اآل لبق نم موسرلا يقاب يف

سفن يف اهديحوتل اهيف تبلا و تابلا طملا يقلتل ةلهؤملا ةهجلا ب قلعتي ام يف سناجتلا

. زاهجلا

اهيف متي ييلا ةلا حلا نع ، تابلا طملا يقلتل لهؤملا زاهجلا ب قلعتي اميف لؤاستلا حرطيو

ةهج ىلإ ملظتلا هيجوت نأ حضتي صنلا ءارقتسابف كلذل ةلهؤم ريغ ةهج ىلإ ملظتلا هيجوت

مزلملا مدقت ول اميف ءيشلا سفنو ، هب دتعي ال لج األ لخاد مت ولو ىتح ةصتخم ريإ

لج األ لخاد أطخ اههيجوت هل قبس ول ىتح لج األ رورم دعب ةصتخملا ةهجلا ىلإ هتبلا طمب

نم ديدعلا يف ةيراد اإل مهتاملظتب يراد اإل ءاضقلا ىدصت دقو . ةصتخم ريغ ةهج ىلإ

يذلا 09/10/1994 خيراتب 94/13 ىلع األ سلجملا رارقل ةبسنلا ب نأشلا وه امك تارارقلا

هرثأ جتني هعوضومب ةلص هل ناك ىتم ةصتخم ريغ ةهج ىلإ هجوملا ملظتلا نأ ربتعا

.25 نعاطلا ىدل ةصتخملا ةهجلا ب ملعلا مدع رذع توبث لا ح يف ينوناقلا

. ةلودلا بئارضل ةبسنلا ب هضوفم وأ بئارضلا ريدم 24

، 2009 ربنجد 4و5 يموي ، ةيبيرضلا تاعزانملا لوح ةينطولا ةودنلا لا معأ ،" ةيراد اإل ةلحرملا يف ةيبيرضلا ىوعدلا طورش " يلا دوب زيزع هدروأ
25



عوضومبو مزلملا ب فيرعتلل ةمز ال لا تانايبلا نمضتت نأو ةيباتك نوكت نأ بجي ملظتلا ةغيص �

ربع هملظت ميدقت مزلملل نكمي لهو ةرطسملا ةيروضحب قلعتي اميف لؤاستلا روث دقو ، عازنلا

اإل هذه لثم ىلع صيصنتلا نع ينوناقلا صنلا مجحي يح ، ةينورتكلإ ةقيرطب وأ ديربلا

ةصرفلا ةحاتإ يضتقت لا جملا اذه يف ةلصاحلا تاروطتلا نأ إال ، حيرص لكشب ةيناكم

ا هذه تماد ام ديربلا ربع لا حلا ىضتقا نإ ةينورتكل اإل ةقيرطلا ب مهتاملظت ميدقتب نيمزلملل

. ءاد األ ىوتسم ىلعو تارارق اإل ىوتسم ىلع مهل ةحاتم ةيناكم إل

ال رهشأ ةتس يف اهددحو لا اآلج هذه ديحوت ىلإ عرشملا دمع دقو : ملظتلا لا جآ مارتحا �

ضرف ةلا ح يفو ، ةيئاقلت ةفصب بئارضلا وأ موسرلا ءاد أل ةبسنلا ب ةررقملا لا اآلج مارصن

خالل الص ختس اال رماوأ وأ تاداري اإل مئاوق وأ لوادج قيرط نع موسرلا وأ بئارضلا

تاعامجلا تايابجب قلعتي اميف ءاوس اهليصحتب رم األ رودص هيف عقي يذلا رهشأ ةتسلا

. ةلودلا تايابجب وأ ةيلحملا

اهباسح يف ربتعي ال ثيحب ةلماك لا جآ اهنأ امك ، ماعلا ماظنلا نم لا اآلج هذه ربتعتو

. لج األ لولح مويو لج األ نم لو األ مويلا

ةراد اإل نيب يأ اهفارطأ نيب ةهجاوملا ب امئاد ةعوبطم ةعزانم ةيئابجلا ةعزانملا رابتعاب

إ ةطلس وأ زايتما يأ نم درجملا مزلملا و ةيبيرضلا ةداملا يف ناطلسلا و ةدايسلا ةبحاص ةيبيرضلا

ىلع امز ال ناك ةيبيرضلا ةق ال علا يفرط نيب ةلماكتملا ريغ ةق ال علا هذه مامأف ، نوناقلا ةطلس ال

مت راط اإل اذه يفو ، مزلملا و ةيبيرضلا ةراد اإل نيب نزاوتلا قيقحتل ةليسو نع ثحبلا عرشملا

ليكشت متي فيك يلا تلا بو . ةيلحملا ةصاخ ةيبيرضلا ناجللا وهو أال لقتسم زاهج ىلع صيصنتلا

صاصتخا لا جم وه ام مث ،( ىلو األ ةرقفلا ) اهلا غتشا تايلآ يه امو ةيلحملا ةيبيرضلا ناجللا

.( ةيناثلا ةرقفلا ) اهلمع ةليصحو ةيلحملا ةيبيرضلا ناجللا

،ص:42. 2010 زويلوي ىلو األ ةعبطلا ليبسلس ةعبطم



ةيلحملا ةيبيرضلا ناجللا ليكشت : ىلو األ ةرقفلا

اهصاصتخاو
ةيليثمت نامض ةبيرضلا ريدقتل ةيلحملا ناجللا خالل نم يبرغملا يبيرضلا عرشملا لواح

مث ال)، وأ ) ناجللا هذه سسأتت فيكف ةيبيرضلا ةراد اإل توصل لداعم توصك ةبيرضلا ب نيمزلملل

.( ايناث ) ناجللا هذهل يلحملا و يعونلا صاصتخ اال وه ام

لجأ نم طورشلا نم ةعومجم ىلع صنت اهدجن 47.06 نوناقلا نم 157 ةداملا ىلإ عوجرلا ب

حضتي بئارضلل ةماعلا ةنوملا نم 225 ةداملا ءارقتساب هنأ امك ، ةيلحملا ةيبيرضلا ةنجللا ليكشت

: نم ةفلؤم يهو ةيداع ةيليثمت نم نوكتت ناجللا هذه نأ

رثك األ هنوكل يضاق فرط نم ةبيرضلا ريدقتل ةيلحملا ةنجللا ةسائر متت : ü

نم فدهلا و اهريغو ةيميظنتو ةيعيرشت صوصن ريسفتب ةقلعتملا لئاسملا نيب زييمتلل ةردق

وه عرشملا ىلع بجي ناك هنأ إال ، لمعلا يف ةيقادصملا و دايحلا نامض وه نييعتلا اذه

كلذ نم رثكأ لب ، ةبيرضلا ريدقتل ةيلحملا ةنجللا ةسائر نع ةلوؤسملا ةيئاضقلا ةهجلا ديدحت

ندل نم ةبيرضلا ريدقتل ةيلحملا ةنجللا ةسائر ىلع صيصنتلا 47.06 نوناقلا نم رظتني ناك

ةطيرش ةيئابجلا اياضقلا عم مهلماعت يف مهتربخو مهتبرجتل ارظن ةيراد اإل مكاحملا ةاضق دحأ

ةراش اإل ردجتو . ةنجللا تاعامتجا مزاملا روضح ريسيت دصق ةيراد اإل مكاحملا ددع نم ةدايزلا

.
26

ةيئاضق تسيلو ةيرادإ ةفيظو سرامي ةنجللا لخاد هدوجو دنع يضاقلا نأ

نيفظوملا نيب نم نيعيو : ü

و ةلا معلا ناكس نيب لصولا طبار ربتعيو ةيذيفنتلا ةطلسلل لثمم هتفصب هترمإ تحت نيلماعلا

ةراد اإل ةحلصمو مزلملا ةحلصم نيب ةنزاوملا يف لثمملا اذه رود نمكي امك ، ةيزكرملا ةطلسلا

و ةيسنرفلا تاعيرشتلا عم ةنراقم يبرغملا يبيرضلا عيرشتلا هب زيمتي رم األ اذهو ، ةيئابجلا

ةرادإ ءانثتساب ىرخأ ةطلس ةيآ وأ ةيلحملا ةطلسلا ليثمت ةرورضب فرتعت ال يتلا ةيرصملا

.
27

اهتبقارمو ةبيرضلا سيسأتب ةرشابم ةنيعملا بئارضلا

هلوازي يذلا طاشنلل ال يثمت رثك األ ينهملا عرفلل اعبات نوكيو : ü

االت كش اإل نمضتي يذلا عازنلا عوضوم فلملا نع ريرقت دادعإب فلكتي ثيحب . بلا طلا

ردجتو . نيمزلملا وأ ةنجللا سيئر مساب تاءاعدتس اال هيجوتب همايق ىلإ ةفاض باإل ؛ ةحورطملا

.
28

لو األ اهعامتجا يف ةنجللا الت وادم ةحصل يمازلإ طرش نيمزلملا يلثمم دوجو نأ ةراش اإل
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سمتو ةراد اإل ةرطيس نم هنصحت نيتماه نيتنامض مزلملل ، ناجللا هذه ةليكشتل رظنلا بف

ناجللا مامأ ةيليثمت يف لثمتت مزلملا ةدئافل ةيناثلا ةنامضلا و ، ةيئاضقلا ةسسؤملا الل قتساب

عنص يف مزلملا ةكراشم نامض ينعي ال، يثمت رثك األ ينهملا عرفلا ربع ةبيرضلا ريدقتل ةيلحملا

. يبيرضلا رارقلا

نم اهغارفإ مث ال يثمت رثك األ ةينهملا تامظنملا فرط نم مزلملا ليثمت ةنامضف يلا تلا بو

3 ةدمل ميلق اإل وأ ةلا معلا لماع فرط نم نونيعي نيمزلملا نيلثمم نأ رابتعا ىلع اهاوتحم

ال يثمت رثك األ ةينهملا تامظنملا اهمدقت يتلا مئاوقلا يف نيجردملا صاخش األ نيب نم تاونس

لدب باختن اال ةينقت دامتعا يعدتسي ام اذهو . ةمئاق ريغ ةيلحملا ناجللا ةيل ال قتسا لعج امم

. مزلملل ةيقيقح ةيليثمت نامضل كلذو نييعتلا

يتلا تاعازنلا يأ يعونلا صاصتخ اال نيب ةبيرضلا ريدقتل ةيلحملا ةنجللا صاصتخا عزوتي

ةيلحملا ةنجللا صاصتخا لا جم يأ يناكملا وأ يلحملا صاصتخ واال ،( أ ) اهصاصتخا يف لخدت

.( ب )

فاإل مزلملا و ةراد اإل نيب تاعازنلا لك لمشي ال ناجللا لخدتف يعونلا اهصاصتخا ثيح نمف

اهل قحي ال هنأ هتفلا خم ينعي امم ةيهجاوتلا حيحصتلا ةرطسمب االخالل دنع إال لخدتت ال ةراد

ريسفت نم ةعونمم يأ . ةبيرضلل يئاقلتلا ضرفلا ةرطسم خالل وأ ةهجاوملا ءاهتنا دعب لخدتلا

. ةيميظنتلا و ةينوناقلا تايضتقملا

نم ةيلحملا ةيبيرضلا ناجللا عنمب كلذو ايئدبم ررقم وه امنع جرخي مل 47.06 مقر نوناقلا و

ةيناثلا ةرقفلا هتدكأ ام اذهو ةيميظنتلا و ةيعيرشتلا صوصنلا ريسفتب ةقلعتملا لئاسملا يف تبلا

لئاسملا يف اهصاصتخا مدعب حرصت نأ اهيلع بجي ةيبيرضلا ناجللا نأ ىلع 157 ةداملا نم

. ةيميظنت وأ ةيعيرشت صوصن ريسفتب قلعتت اهنأ ىرت يتلا

وأ يسيئرلا اهرقم نئاكلا مزلملا و ةراد اإل نيب تاعازنلا يف إال ةيلحملا ةنجللا رظنت ال ثيح

. ةنجللا ذوفن ةرئاد يف ةدمتعملا مهانكس

يتلا نوعطلا يف رظنلا ب صتخت ةيلحملا ةنجللا لعج عرشملا نأ نيبتي فلس ام ىلع ءانبو

رصانعلا دحأ اهصاصتخا ةرئادب نعاطلا دجوي امدنع كلذو ةيلحملا موسرلل نوعضاخلا اهمدقي

: ةيلا تلا

.( يسيئرلا نكسلا رقم ) نعاطلل يبيرضلا نطوملا ü



. نعاطلل يعامتج اال رقملا ü

. يلحملا مسرلل عضاخلل ةيسيئرلا ةسسؤملا ü

مل اذإ اهصاصتخا مدعب حرصت نأ ةيبيرضلا ريدقتل ةيلحملا ةنجللا ىلع بجي فلس امل ةجيتنكو

ةرئاد لخاد ةيسيئرلا ةسسؤملا دوجوو ، يعامتج اال رقملا وأ يبيرضلا نطوملا ىلع نعاطلا رفوتي

نوناقلل افلا خم ةقباسلا رصانعلا ىلع رفوتت ال يتلا تاعازنلا يف اهرظن دعي كلذل ، اهصاصتخا

.47.06
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مقر

ةيبيرضلا ناجللا لمع مييقت : ةيناثلا ةرقفلا
عقاولا نإف ، ةبيرضلا ريدقتل ةيلحملا ناجلل 47.06 نوناقلا اهحنم يتلا تانامضلا نم مغرلا ب

نع جتان اذهو ةيئابجلا تاعازنلا لح يف ةيلحملا ناجلل مدعنم هبشلا رودلا نع نابأ يلمعلا

زواجت ليبس يفو ال)، وأ ) ةبيرضلا ريدقتل ةيلحملا ةنجللا اهنم يناعت يتلا تاهارك اال نم ةعومجم

.( ايناث ) تاحارتق واال ريبادتلا ضعب ميدقتب موقنس االت كش اإل هذه

عوجرلا بف ، اهتيلا عف نم دحت تاقوعمو لكاشم ةدع نم ةبيرضلا ريدقتل ةيلحملا ةنجللا يناعت

ةيليثمت نم تصلق ثيح تارغث ةدع لمحت اهدجن 47.06 مقر نوناقلا نم 157 ةداملا ىلإ

تعنم اهنأ امك ، ةنجللا عامتجاب ةطبترملا دعاوقلا لج حضوت مل هنأ امك ، ةنجللا لخاد نيمزلملا

ةيلحملا ةنجللا مامأ يمازلإ نعطلا لعجت ملو ةيميظنتلا و ةينوناقلا لئاسملا يف تبلا نم ةنجللا

ريغ رمأ وه ةينوناقلا نود ةيعقاولا لئاسملا يف تبلا ىلع راصتق اال نأ كلذ .
30

ةبيرضلا ريدقتل

. ينوناق وه امو يعقاو وه ام نيب لصفلا ةبوعصل ميلس

نأ وأ ، ةيناثلا ةرملل اهتاسلج ليجأت ىلإ ةنجللا عفد امم نيمزلملا يلثمم بيغت كلذ ىلإ فضأ

.
31

اهعضاوم الف تخا ىلع تافلملا عيمج ةشقانمل رضحي يذلا وه دحاو ال ثمم

نيشتفملا و ةاضقلا ناك اذإ هنأ وه ةبيرضلا ريدقتل ةيلحملا ناجللا تاقوعم نيب نم نأ امك

نم نومورحم ةبيرضلل نيعضاخلا يلثمم نإف ةنجللا يف مهلمع نع تاضيوعت نوضاقتي

نولقتنيو ةنجللا ةسلج روضحل ةينهملا وأ ةيراجتلا مهتطشنأ كرت ىلإ نورطضيو تاضيوعتلا

. بايغلا ةرهاط رسفي ام اذهو مهتقفن ىلع ةنجللا رقم ىلإ مهانكس رقم نم

مهلهجو ةيلحملا ةنجللا رودب نيمزلملا يعو مدع نأ يلا بردلا بوجحملا ذاتس األ دكأ امك

بلغأ نإف ةيلحملا ةيئابجلا ةراد اإل مامأ ةيئابجلا ةبلا طملا لشف دنع ثيح اهمامأ نعطلا ةرطسمل

.78 ص: ، قباس عجرم ... ةيلحملا ةيئابجلا تاعزانملا : يلا بردلا بوجحملا
29

.82 ص: ، قباس عجرم ةيلحملا ةيئابجلا تاعزانملا : يلا بردلا بوجحملا
30

االطال خيرات ،2012/12/19 خيراتب ، ةيمنتلل ةيراد اإل مولعلا و نوناقلا ةلجمب روشنم لا قم ، تاعزانملا لح يف اهرودو ةيبيرضلا ناجللا : يمخاتلا ةماسأ 31

.16:08 ةعاسلا ىلع ،2018/05 /07 ع



.
32

ءاضقلا ىلإ ةرشابم نوؤجلي لب ةبيرضلا ريدقتل ةيلحملا ةنجللا ىلإ نوؤجلي ال نيمزلملا

عضاخلا فرط نم مدقي ةيبيرضلا ناجللا مامأ نعطلا نأ وهو رخآ لا كشإ زربي هنأ امك

نعطلل ناجللا مامأ مدقتي نأ بساحملل نكمي له نكل ، يماحملا ك اينوناق هلثمي نم وأ ةبيرضلل

؟ ةبيرضلل عضاخلا فرط نم ليكوت ريغب

خيراتب ناجيد ةيرادإ نع رداص مكح يف ةيلا كش اإل هذه جلا ع دقف يسنرفلا ءاضقلا صوصخب

اذهو ، ةلا كو نودب يبيرض وأ ينوناق راشتسم فرط نم بلطلا ميدقت هيف لبق 1990/12/04

.
33

ةيرصملا ضقنلا ةمكحم كلذك هيلع ترس ام

نمو ، اموي 30 يف عرشملا هددح يذلا ناجللا مامأ نعطلا لجأ لوح رخآ لا كشإ حرطي امك

ىلإ يبرغملا هقفلا بهذ دقو ؛ مداقت لجأ مأ طوقس لجأ وه لج األ اذه له لؤاستلا راثي انه

افقوم اببس ةرهاقلا ةوقلا ربتعت يلا تلا بو عطقلا و فقولا ماكحأ هيلع يرست مداقتلا لجأ رابتعا

قازرم دمحم ) هقفلا نم ابناج نأ إال ، ةبيرضلا ريدقتل ةيلحملا ناجللا مامأ نعطلا لجأ عيرستل

ال طوقس لجأ وه مزلملل ددحملا موي 30 لجا اربتعم لو األ فقوملا ضراع ال) يبأ نمحرلا دبعو

. فقولا وأ عطقلا ماكحأ هيلع يرست

نمض جردني ةبيرضلا ريدقتل ةيلحملا ةنجلل ةيلحملا ةيئابجلا تاعزانملا يف رظنلا دانسإ نإ

ناجللا مامأ نعطلا ةرطسم ءاطعإ ةيغب كلذو ،47.06 نوناق يف تءاج يتلا تاح اإلصال مهأ

ال اذل . ةقيرطلا هذه روصق نع نابأ عقاولا نكل ، ةيئابجلا تاعزانملا يف ةناكمو ةيلا عف ةيبيرضلا

. عضولا إلصالح تاءارج واإل ريبادتلا نم ةعومجمب لخدتلا نم دب

ةفاضإ خالل نم كلذو ، ةيرورض ةلأسم حبصأ 47.06 نوناقلا نم 157 ةداملا ليدعت

ةنجللا ءاضعأ غيلبت دنع همارتحا بجي يذلا لج األ ديدحت ليبق نم ؛ تايضتقملا نم ةعومجم

ةيلحملا ةيئابجلا ةراد اإل وأ مزلملا نعط لعجو ، ةنجللا لخاد نيمزلملا ةيليثمت ةيوقت ةيرورضو

ةنجللا ةسائر ىلع صيصنتلا بجي هنأ ىلإ ةفاض باإل ، ءاضقلا ىلإ ءوجللا لبق يمازلإ ةنجللا مامأ

صال نم اهنيكمتو ةيراد اإل مكاحملا ددع يف ةدايزلا ةطيرش ةيراد اإل ةمكحملا سيئر فرط نم

تاعيرشتلا نم ديدعلا فرط نم هب لومعم وه امك ةينوناقلا و ةيعقاولا لئاسملا يف رظنلا تايح

كاردإ نأ كلذ ، ةبيرضلا ريدقتل ةيلحملا ةنجللا رودب نيمزلملا ةيعوت اضيأو ، يرصملا عيرشتلا ك

يه يتلا ةيعضولا هذه زواجت يلا تلا بو اهيلإ ءوجللا ةبسن نم عفريس ةلحرملا هذه ةيمه أل مزلملا

.
34

ةنجللا اهيلع
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وه اهليكشت يف عبتملا بولس األ نأ افلس انلق امك ظح ال ملا ف ةنجللا ليكشت ىوتسم ىلع امأ

اال ةينقت دامتعا بجي يلا تلا بو ، ةنجللا ةيل ال قتسا ىلع ساكعنا هل نوكي يذلا رم األ ، نييعتلا

اسم ربتعي ةموكحلا سيئرل نيمزلملا يلثمم نييعت تايح صال حنم نأ امك ، نييعتلا لدب باختن

نع ةلقتسم ةئيه فرط نم الء ؤه نييعت متي نأ ضورفملا نم ناك ثيحب ؛ نيمزلملا قوقحب

باأل وأ ، ةينهملا تائيهلا ك ةيفافشلا و ةهازنلا و دايحلا طورش عيمج اهيف رفوتت ةيذيفنتلا ةطلسلا

. لثمي نم رايتخا يف مزلملل قحلا كرت ىرح

متي هنإف ةيلحملا ةيئابجلا تاعزانملا يف ةيراد اإل ةرطسملا لشف نأ ةماعلا ةدعاقلا و لص األ

لبقي ال يتلا ةلا حلا يف اضيأ اهيلإ ءوجللا متي يتلا ةريخ األ هذه ، ةيئاضقلا ةرطسملل ءوجللا
لجأ نم يراد اإل ءاضقلا ىلإ رم األ عفرب ثيح ، ةيبيرضلا ناجللا نم رداصلا ررقملا كلذ مزلملا

. ةيئابجلا ةراد اإل نيبو هنيب مئاقلا عازنلا يف تبلا

تاعزانم يف ةصتخملا ةيئاضقلا ةطلسلا لخدت رهاظم دصر ثحبملا اذه يف لواحنسو

ةطبترملا كلت وأ ( لو األ بلطملا ) ءاعولا تاعزانمب اهنم قلعت ام اهنم ءاوس ةيلحملا تايابجلا



.( يناثلا بلطملا ) ليصحتلا تاعزانمب

قيبطتلا ساس باأل فدهتست ءاضقلا مامأ مزلملا اهريثي دق يتلا ءاعولا يف ةعزانملا نأ مولعم
ةرطسملا و موسرلا اهيلع ةضورفملا سس األ ديدحت قرط ةيحان نم ، ينوناقلا صنلل ميلسلا

وأ ضرفب ةفلكملا ةراد اإل امه يئابجلا ءاعولا يف ةعزانملا يفرط نوكي ثيح ؛ كلذ يف ةعبتملا
سجاه مامأ ءاضقلا لعجي امم ، ةيناث ةهج نم مزلملا و ةهج نم يلحملا يئابجلا مسرلا ريبدت

نم فسعت ألي ايدافت نيمزلملا قوقحو ةيئابجلا ةراد اإل حلا صم نيب وجرملا نزاوتلا قيقحت

. يناثلا فرطلل ةبسنلا ب قحلل عايض وأ ىلو األ بناج

ةيلحملا موسرلا ءاعو ديدحت تاعزانم هجوأ زربأ نايبت ىلع بلطملا اذه يف لمعنسو
نم ةربدملا موسرلا ب قلعت ام اهنم ءاوس ، ريخ األ اذه اهعم لماعتي فيكو ، ءاضقلا ىلع ةضورعملا

ةيلحملا تاعامجلا لبق نم ةربدملا كلت وأ ،( ىلو األ ةرقفلا ) بئارضلل ةماعلا ةيريدملا فرط

.( ةيناثلا ةرقفلا )

ريبدت ةيح صال بئارضلل ةماعلا ةيريدملل حنم 47.06 نوناقلا خالل نم يبرغملا عرشملا نإ

مسر نم لك يف اساسأ ددحتتو ، ةيلحملا تاعامجلا ةدئافل يلحملا عباطلا تاذ موسرلا ضعب

.( ايناث ) ينهملا مسرلا مث ال)، وأ ) ةيعامجلا تامدخلا مسرو نكسلا

امب ةيعامجلا تامدخلا مسرو نكسلا مسر ضرف ريبادت ةقدب ددح نوناقلا نأ نم مغرلا ىلع
ديدحت تاعزانم هجوأ نم ةعومجم نع فشكي يلمعلا عقاولا نأ إال ، هئاعو ديدحت بيلا سأ اهيف

نم ريثك يفف ؛ مزلملا و ةيئابجلا ةراد اإل نيب ةراثملا ، ةيعامجلا تامدخلا مسرو نكسلا مسر ءاعو

يف انايحأ عزاني وأ 36 هساسأ ىلع مسرلا ءاعو ديدحت مت يذلا ساس األ مزلملا لبقي ال نايح األ

. موسرلا هذه ضرف ةيعورشم

ةفاك ةجلا عم ىلإ ،47.06 نوناقلا دمع دقف نكسلا مسر هيلع ضرفي يذلا ساس األ صوصخبو

طيسبت يه زرب األ ةمسلا تناك دقلو ،30.89 نوناقلا تايضتقم قيبطت تباش يتلا الالت تخ اال

ىلإ 13 نم داوملا يف اديدحتو ثلا ثلا مسقلا نم ثلا ثلا بابلا نم لو األ عرفلا يف نكسلا مسرل ةمظنملا ةينوناقلا تايضتقملا يبرغملا عرشملا مظن -
35

. ةيعامجلا تامدخلا مسر نع ثيدحلل 35 ىلإ 33 نم داوملا روكذملا نوناقلا صصخ نيح يف .32
نود ، رييستلا مولعو ةيراجتلا ةيداصتق اال مولعلا ةيلك ، ةريوبلا جاحلوأ دنحم يلكإ ةعماج ، ةيئابجلا تاعزانملا سايقم يف تارضاحم ، فسوي يشاق - 36

.79 ص: ،2015-2014 ةعبط ، ةعبطملا ركذ



اإل ةميقلا ساسأ ىلع مسرلا اذه ضرفي ثيح ،37 مسرلا ريدقت يف ةعبتملا ةيراد اإل رطاسملا

يتلا ءاصح اإل ةنجل فرط نم ، ةيراجلا تاراقعلا عم ةنراقملا قيرط نع ةردقملا تاراقعلل ةيراجي
38.%2 اهتبسن ةدايزب تاونس سمخ لك ةيراجي اإل ةميقلا عجارت

: يلي امك ددحي نكسلا مسر رعسف 47.06 نوناقلا نم 27 ةداملا صن بسحو

ةيونسلا ةيراجي اإل مسرلاةميقلا رعس
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مسر ساسأ ديدحت يف تزيم 47.06 نوناقلا نم 35 ةداملا ف ةيعامجلا تامدخلا مسر امأ

: نيتلا ح نيب ةيعامجلا تامدخلا

ةفصب ةافعملا كلت اهيف امب ينهملا مسرلا و نكسلا مسرل ةعضاخلا تاراقعلا ب قلعتي اميف (1

؛ نيروكذملا نيمسرلا باستح ال ةدمتعملا ةيراجي اإل ةميقلا ساسأ ىلع وأ ، ةتقؤم وأ ةمئاد

امدنع 39 يلا مج اإل هراجيإ غلبم ىلع امإ ، نكسلا مسرل ةعضاخلا ريغ تاراقعلا صخي اميف (2

ةراشإ نهر هعوضوم نوكي امدنع ةيراجي اإل اهتميق ىلع وأ ةرجؤم تاراقعب رم األ قلعتي

. لباقم نود ريغلا

يتلا و ةيعامجلا تامدخلا مسرو نكسلا مسر ءاعو يف ةعزانملا هجوأ زربأ نإف مومعلا ىلعو

ةينوناق ريغ ةيراجيإ ةميق ةيئابجلا ةراد اإل دامتعا وه مزلملا ب اررض قحلتو صنلل اقرخ لكشت
نم ةراد اإل هتدمتعا يذلا ساس األ يف عزانيل مزلملا عفدي امم ، هص ال ختسا بجاولا غلبملا ريدقتل

نأ هيف تربتعا اهل مكح يف ءاضيبلا رادلا ةيرادإ هب تضق ام اذه يفو ، مسرلا ضرف لجأ
صوصنملا ةبسنلا زواجتت اهنوك نيبت اقباس ةدمتعملا ةميقلا ب ةيونسلا ةيئاركلا ةميقلا ةنراقم

تامدخلا مسرو نكسلا مسر ءاغلإ هعم نيعتي يذلا رم األ 47.06 نوناقلا نم 23 ةداملا يف اهيلع

. ةدمتعملا ةيراجي اال ةميقلا نم %2 نع داز اميف 2011 ةنسل ةيعامجلا

ةميقلا ب ةطبترملا اياضقلا نم ديدعلا اهمامأ تحرط ءاضيبلا رادلا ب ةيراد اإل ةمكحملا نأ ظح ال ملا و

: ينورتكل اال عقوملا نم لمحم ، لا مع األ تاعزانم ةلجمب روشنم لا قم ، ةيلحملا تايابجلا ب قلعتملا 47.06 نوناقلل اقفو نكسلا مسر ، ليوطلا دمحأ -
37

.12:04 : ةعاسلا ىلع ،2018/5/7 خيراتب www.Frssiwa.blogspot.com
.47.06 مقر نوناقلا نم 23 ةداملا -

38

ةيئابجلا تاعزانملا ، يلا بردلا بوجحملا هدروأ ،505/11/9 ددع فلملا يف 2012 -1 � 12 خيراتب 52 ددع ءاضيبلا رادلا ب ةيراد اإل ةمكحملا مكح - 39

.171 ص: ، قباس عجرم ، ةيلحملا



ءاغلإب اهبلغأ يف يضقت تناكو ، ةيعامجلا تامدخلا مسرو نكسلا مسر ضرفل ةربتعملا ةيراجي اال

يف ةدايز رخآ نع تاونس سمخ رورم دعب %2 نع داز اميف ةراد اإل فرط نم ةررقملا ةدايزلا
40. مسرلا رعس

كلذ ،47.06 مقر نوناقلا نم 16 ىلإ 5 نم داوملا قاطن يف ينهملا مسرلا يبرغملا عرشملا رطأ

ةيداعلا ةيلا مج اال ةيونسلا ةيراجي اال ةميقلا ساسأ ىلع ضرفي رخ اآل وه ينهملا مسرلا نأ
و نكام واأل الت حملا عيمجو عادي اإل نكامأو شارو واأل عناصملا و لماعملا و نيكاكدلا و رجاتملل

. مسرلل ةعضاخلا ، ةينهملا ةطشن األ ةلوازمل ةدعملا زكارملا

ضعب فرط نم ينهملا مسرلا ضرف ساسأ ديدحت ةلأسم لوح تاعازن ةدع تريثأ دقو
ةموسلا ىوتسم سكعت ال اهنأ نيبت يتلا راجي اال دوقعل ةيئابجلا ةراد اإل داعبتسا دعب ، نيمزلملا

41
. ةنراقملا ةقيرط ىلإ ءوجللا ب اهنييحتو ةيلا حلا ةيئاركلا

ةيلحملا تايابجلا نوناق نم 742 ةداملا يف ةدراولا سس األ رابتعا ىدم يف لا كش اإل زربي امك

مأ ، ةيراجي اال ةميقلا ديدحتل اهنم يأ ىلع دامتع اال ةيئابجلا ةراد لإل نكمي ؛ رايتخ اال ليبس ىلع
يف عرشملا اهرطس يتلا ةيولو باأل ةراد اإل اهل خال ديقتت ؛ بوجو بيترت لكش ىلع ةدراو اهنأ

وأ راجي اال دوقع بايغ ةلا ح يف إال ةنراقملا ةقيرطل ءوجللا يلا تلا ب اهنكمي وال ةدمتعملا لئاسولا

ال؟ ثم ءاركلا

اإل ةفرغلا هتديأ يذلا و - ءاضيبلا رادلا ب ةيراد اإل ةمكحملل ارارق دصرن لا كش اإل اذه ىلع باوجكو

نكل ": يلي ام هيف ءاج ثيح ،2005/05/16 خيراتب اهل مكح يف -( ايلا (ح ضقنلا ةمكحمب ةيراد

ديدحتل ساسأك ةربتعملا ةيراجي اال ةميقلا ديدحت ىلع اهب جتحملا 68 ةداملا تصن ثيح

. رشابملا مييقتلا وأ ةنراقملا قيرط نع وأ دجو نإ ءاركلا دقع نم اق ال طنا متي ةينهملا ةبيرضلا

ناك نإ هنأ كلذ ىنعم ءاركلا اهلوأو ةبترم ةروكذملا تارايخلا دروأ يبرغملا عرشملا ناك املو
43
".... مييقتلا و ةنراقملل ءوجللا ىلإ ةجاح يف ةراد اإل نوكت فال ادوجوم ءاركلا دقع

دوجو نأ ةربتعم ، ينوناقلا صنلا ةيفرح ىلع تدمتعا ةلا حلا هذه يف ةمكحملا نأ نذإ ىرن
ةلئاط تحت رشابملا مييقتلا وأ ةنراقملا يتقيرط ىلإ ءوجللا يف ةراد اإل قح طقسي ءاركلا دقع
مسرلا رعس ديدحتل ربتعملا ساس األ طبضو ديدحت يف يئابجلا صنلل قرخ ءارج اإل اذه رابتعا

. ةيئابجلا ةراد اإل هيف عزاني نأ مزلملل نكمي يذلا ينهملا

ةنس ىغلملا 30.89 نوناقلا تايضتقم قبط اله عأ هيلإ راشملا يئاضقلا لمعلا نأ حضاولا

.172 ص: ، قباس عجرم ، ةيلحملا ةيئابجلا تاعزانملا : يلا بردلا بوجحملا -
40

، يبيرضلا لا جملا يف ةيلمعلا و ةينوناقلا االت كش اإل : عوضوم لوح ةينطولا ةودنلا يف اهب كراش ةلخادم ، ةبيرضلا ساسأ ريدقت ةداعإ ، عوزعز دلا خ - 41

فراعملا ةعبطم ، 2011/16 ددع ىلع األ سلجملا رتافد تاروشنم ، بئارضلل ةماعلا ةيريدملا و ( ايلا ح ضقنلا ةمكحم ) ىلع األ سلجملا فرط نم ةمظنملا
.125 ص: ، طابرلا ةديدجلا

ءاركلا وأ راجي اال دوقع ةطساوب امإ مسرلا باسحل اساسأ ةربتعملا ةيراجي اال ةميقلا ددحت ":47.06 مقر نوناقلا نم 7 ةداملا نم ةيناثلا ةرقفلا صنت -
42

"... نوناقلا اذه يف اهيلع صوصنملا حيحصتلا ةرطسم ىلإ ءوجللا نود رشابملا مييقتلا وأ ةنراقملا قيرط نع امإو
.125 ص: ، قباس عجرم ، عوزعز دلا خ -

43



ثبشتي لا الز يراد اإل ءاضقلا له : امئاق لا ؤسلا لعجي يذلا رم األ ،47.06 نوناقلا بجومب 2007

؟ ذيفنتلا زيح ديدجلا نوناقلا لوخد عم ىتح حرطلا اذهب

راجي اال وأ ءاركلا دقع نأو اصوصخ ، رم األ دنفي وأ تبثي رارق وأ مكح يأ ىلع رثعن مل فس لأل

. ةيلحملا تايابجلل يلا حلا نوناقلل ةعباسلا ةداملا صن نم اهفذح مت

مسرلا هيلع ضورفملا ينهملا لحملل ةيراجي اإل ةميقلا ذخؤت نأ نيعتي هنأ ةراش اإل ردجتو
ءاكرشلا ددعت وأ ةينهملا ةطشن األ ددعت نع رظنلا ضغب كلذو ، ئيزجت نود اهتيلومش يف ينهملا

مسرلا رعس ريدقت نأشب صنلل فلا خم ساسأ يأ يف ةراد لإل مزلملا ةعزانم ةلئاط تحت نيينهملا
و شكارمب ةيراد اإل ةمكحملا ىلع تضرع ةعزانم هسكعت ام اذه لعلو ، هئاغلإب ةبلا طملا و ينهملا

ناك 47.06 نوناقلا تايضتقمل ةراد اإل ريدقت نأ رابتعاب ينهملا مسرلا ءاغلإب اهنأشب تضق يتلا

سفن ناكرتشي نييماحم ىلع ينهملا مسرلا رعس ديدحت نأ تربتعا امنيح باوصلل ابناجم

دوجو ةجحب اهفصن ىلع سيلو بتكملل ةيلا مج اال ةيراجي اال ةميقلا ساسأ ىلع ددحي بتكملا

. نيينهم نيطاشن

هيف سرامي يذلا راقعلا نا رابتعا ىلع باوصلل فداصم مكحلا اذه نإف انرظن ةهجو نمو
اهيلعو ةدحوك همييقت يف ددحتت ةيراجي اال هتميقف يلا تلا بو أزجتت ال ةدحو وه ينهملا طاشنلا

. ينهملا مسرلا ضرفي

روص ذختت بئارضلل ةماعلا ةيريدملا فرط نم ةربدملا موسرلا ءاعو تاعزانم نا نذإ حضاولا
قرخت وأ ينوناق ساسأ ريغ ىلع مسرلا رعس ةيئابجلا ةراد اإل ينبت نأ امإف ، ةددعتم اال كشأو

يذلا رم األ ، موسرلا هذه ءادأ نم ةانثتسم وأ ةيفعم تائف بيرضت ىلع مدقت اهنأ وأ صنلا هنأشب

نأ ةساردلا خالل نم نيبت ثيح . نأشلا اذه يف يراد اإل ءاضقلا مامأ ةعزانملل مزلملا ب عفدي

تازايتم اال لا فغإ نود مزلملا قوقح ةيامح وه ريخ واأل لو األ هسجاه لعج املا طل ءاضقلا

. هنع جورخلا نود يئابجلا صنلا قيبطت لظ يف هلك اذهو ةراد لإل ةحونمملا

عرشملا اهلوح دقف ،47.06 نوناقلل اقفو ةيلحملا تاعامجلا اهلصحت يتلا موسرلا ىلإ ةفاض باإل

الز يتلا يئابجلا ريغ عباطلا تاذ قوقحلا و ىوات األ يهو صاخ عون نم ةيئابج ليخادم يبرغملا

.39.08 نوناقلا يف ةسركم تلا

و تايابجلا نم عونلا اذه ءاعوب ةطبترملا تاعزانملا مهأ ىلإ ةراش اإل ةرقفلا هذه يف لواحنسو
فيكو ، ةيئابجلا ةراد اإل اهيلع مدقت يتلا ةينهملا تاحوللا بيرضت ةيعرش ىدمب اساسأ ةطبترملا

زرب أل ضرعن نأ لبق ال)، وأ ) مزلملا و ةيئابجلا ةراد اإل حلا صم نيب نزاوتلا قلخل ءاضقلا لخدتي



.( ايناث ) ىوات األ نم عونلا اذه تاعزانم نم دحلا ب ةليفكلا لبسلا

مسرلا رعس ديدحت اهل خال نم متي يتلا قرطلا 30.89 نوناقلا نم 192 ةداملا تددح

ةيراجت لا معأ ةسراممب طبترت تاراقعو الت وقنمب اتقؤم ةماعلا ةيعامجلا األمالك ىلع ضورفملا
ةيراجي اال ةميقلل ةبسنلا ب عبرم رتم لك ىلع ةضورفملا ةيوئملا ةبسنلا و ةينهم وأ ةيعانص وأ

. راقعلل

لمعلا ىوتسم ىلع اال كشإ حرط اهلمشي يتلا نهملا قاطنو يلحملا مسرلا اذه ءاعو نأ ريغ
و يماحملا ك ةرحلا نهملا ضعب بتاكم مامأ ةقلعملا ةينهملا ةحوللا ب طبترا ام ةصاخ ، يئاضقلا

؟ مسرلا اذهل اهعاضخإ ةيناكمإو ةيعرش ىدمو بيبطلا

يف هتب ءانثأ سرك يراد اإل يضاقلا نأ ءاضقلا ىلع ةضورعملا تاعزانملا خالل نم انل تبثيو

192 ةداملا صن نأ ىنعمب ، يلحملا يئابجلا صنلل قيضلا ريسفتلا ةدعاق تاعازنلا نم عونلا اذه

يف لخدت ال اهنإف يلا تلا بو بيبطلا و
44

يماحملل ةينهملا ةحوللا لمشي مل روكذملا نوناقلا نم

. مسرلا اذهل يئابجلا ءاعولا

رادلا ب ةيراد اإل ةمكحملا تضق ثيح ، هجوتلا اذه يف ريست يتلا ةيئاضقلا تارارقلا زربأ نمو

امل اقبط ةحوللا ةيانبلا باب وأ هبتكم بابب يماحملا قيلعت نأب 2009/12 /15 خيراتب ءاضيبلا

اهددح يتلا تافصاوملا ىلع رفوتي ال ال وقنم اهنم لعجي ال ةاماحملا ةنهم نوناق هل هلوخي
45
.30.89 نوناقلا نم 192 ةداملا يف عرشملا

، بيبطلا ةدايع اهب دوجوملا ةيانبلا مامأ ةضورعملا ةينهملا ةحوللا ىلع قبطني رم األ سفنو
وال اناونع ربتعت ال طقف نعاطلا ةفصو مسا ىلع ةلا دلا ةحوللا نأ ، شكارم ةيرادإ تضق ثيح

30.89 مقر نوناقلا نم 192 ةداملا قيبطت قاطن نع ةجراخ اهلعجي امم ، دعب نع هيلإ ةراشإ
46
. ةيلحملا موسرلا و بئارضلا ب قلعتملا

قوقح ةيامح يف زرابلا رودلا هل ناك املا طل يراد اإل يضاقلا نا انل حضتي قلطنملا اذه نمو

ال يضاقلا لمع نأ ريغ تازايتم اال ةبحاص ةيئابجلا ةراد اإل ةهجاوم يف فيعض فرطك مزلملا
نيسحت ليبس يف ةيئابجلا ةراد لإل ةحضاو ةيسايسو يعيرشت لخدت نم دب ال ذإ ، ايفاك لظي

. ةيلحملا موسرلا ةيدودرم

ةعيبطل مئ ال مو صاخ يئابج ماظن نع ثحبلا و ةيئاضقلا ةرطسملا ، ةبيرضلا يف تاعزانملا ، موسرلا و ةينهملا بئارضلا و ةاماحملا ، يحاملا نب دمحم -
44

. اهدعب امو 212 ص: / قباس عجرم ،- ةيلمع ةنراقم - ةاماحملا ةنهم
/ قباس عجرم ، ةيلحملا ةيئابجلا تاعزانملا ، يلا بردلا بوجحملا : هيلإ راشأ ،2009/7/1339 مقر فلملا يف 2009/12/15 ، خيراتب 2600 مقر مكح -
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.183 ص:

، قباس عجرم ، ةيبارتلا تاعامجلا تايابج ، يلا بردلا بوجحملا هيلإ راشأ ،2009/12/31 ، خيراتب 2009/5/819 ددع فلملا مقر ، طابرلا ةيراد إل مكح - 46

.221 ص:



فوقولا ساس باأل بلطتي ةيلحملا ةيمنتلا تابلطتمل بيجتسي يلحم يئابج ماظنل سيسأتلا نإ
ةصاخ ، ةيلحملا تايابجلل ةيعيرشتلا صوصنلا قيبطت اهنع فشك يتلا تاهارك اإل زربأ دنع

ةيئاضق تاعزانم لكش يف مجرتت يتلا و نويدلا هذه ليصحت ءاعوب ةطبترملا ةينوناقلا تارغثلا

. مزلملا و ةيئابجلا ةراد اإل نيب

ليعفت خالل نم ءاعولا تاعزانم ضرتعت يتلا تاهارك اإل يف رظنلا مز ال لا نم نوكي يلا تلا بو
47

ةيراد اإل ةطرشلا ناديم يف ةيعامجلا تاطلسلا رود

بسح ةيئابجلا حلا صملا ب نيلماعلا ناوع األ ةدئافل رمتسم نيوكت ضرف بجاولا نم هنأ امك

. ةيلحملا موسرلا ءاعوب ةطبترملا
48

ةيئابجلا تاعزانملا و موسرلا سيسأتب ةقلعتملا تاصصختلا

ةقلعتملا اياضقلا يف اصوصخ ةيلحملا تايابجلل مظنملا ينوناقلا صنلا نييحت نع ال ضف اذه
مامأ مزلملا و ةراد اإل نيب عازن راثم تناك املا طل يتلا موسرلا ضعب ءاعو ديدحت تاعزانمب

. يضاقلا

ةعضاخلا ةداملا ب لضفأ لكشب ةطاح اإل دف هب ءاصح اإل تايلمع نيسحت يغبني ، كلذ ىلع ةو �عال

تاطلسلا عم قيثو نواعتب ضرغلا اذهل ةنوكملا ةيلحملا ناجللا ةينبو رود زيزعتب كلذو ، ةبيرضلل
بجي وأ ، ةبيرضلل نيعضاخلا صاخش األ ديدحت يف لخدتت يتلا تاسسؤملا يقابو ةيلحملا

اذكو تايلمعلل مئادلا و مظتنملا رييستلا نامضل ةيداملا و ةيرشبلا دراوملا ب اضيأ ناجللا هذه ديوزت

. اهعبتت

نيبختنملل ايقيقح ا طارخنا ية لحملا تايابجلا ةيدودرم نيسحت ل مزلي ، كلذ ىلإ ةفاضإ �����

ة عضاخلا ةداملا ءاصحإو ديدحت يف وأ يبيرضلا رعسلا ديدحت يف مهتكراشم و نييلحملا
49 . ليصحتلا يف اذكو ، ةبيرضلل

.141 ص: ، قباس عجرم ، ةيبارتلا تاعامجلا تايابج : يلا بردلا بوجحملا : كلذ يف عجاري -
47

.218 ص: ، قباس عجرم ، ةيلحملا ةيئابجلا تاعزانملا : يلا بردلا بوجحملا
48

: ينورتكل اال عقوملا ب روشنم لا قم " ةيمومعلا نويدلا ليصحتو ةيبيرضلا تاعزانملا " يبرغملا يلحملا يئابجلا ماظنلا الح صإ قافآ : يلا بردلا بوجحملا - 49
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يناثلا بلطملا

موسرلا ليصحت تاعزانم لا جم يف يئاضقلا لمعلا

ةيلحملا
نم ةريخ األ ةلحرملا يتأتل ، اهتيفصت كلذ دعب مث اهساسأ ديدحتب ال وأ ئدتبت ةيلحملا موسرلا نإ

وأ يئاضرلا لكشلا ب متت ال دق ةيلمعلا هذه نأ إال ، ليصحتلا ةيلمع يهو ةيلحملا ةيابجلا ةلحرم

ةرورضب ةمزلم ةماعلا ةنيزخلا حلا صم لعجي امم 47.06 مقر نوناقلا هددح يذلا يداعلا لكشلا

نويدلا ليصحتل ةنودم ةباثمب 15.97 مقر نوناقلل اقبط يربجلا ليصحتلا تاءارجإ ىلإ ءوجللا

اإل ءاضقلل ءوجلل هعفديو مسرلا ب مزلملا هلبقي ال لم اذهو ةيلحملا موسرلا ليصحتل ، ةيمومعلا

وأ ،( ةيناثلا ةرقفلا ) هيلع ءاقب اإل وأ ( ىلو األ ةرقفلا ) يئابجلا نيدلا ليصحت ءاغلإب ةبلا طملل يراد

.( ةثلا ثلا ةرقفلا ) هليصحت فاقيإب ةبلا طملا

يلحملا يئابجلا نيدلا ليصحت ءاغلإ : ىلو األ ةرقفلا
ءاغلإ حارتقا اهيف متي يتلا االت حلا ىلع ليصحتلا ةنودم نم 126 ةداملا يف عرشملا صن دقل

: يلا تلا ك يهو ةيمومعلا نويدلا

. ةيمومعلا نويدلا ليصحت ىلإ نيدملا لا ومأ ىلع ذيفنتلا قرط ءاضفإ مدع : ىلو األ ةلا حلا �

نويدلا ليصحت متي مل اذإف هصخش ىلع ذيفنتلا ىلإ قرطلا كلت ءاضفأ مدع : ةيناثلا ةلا حلا �

وأ نيدملا صخش ىلع ءاوس ددصلا اذه يف ةلمعتسملا ذيفنتلا قرط عيمج مغر ةيمومعلا

كلذو اهليصحت رذعتي يتلا نويدلا ءاغلإ حارتقا ذئنيح نيعتي ةلا حلا هذه يفف ، هلا ومأ ىلع

126 ةداملا نم ةيناثلا ةرقفلا يف ةدراولا ةيرورضلا ججحلا ةفاكب ةمعدم حئاول ةطساوب

: يلي امك يهو

. زجحي ام دوجو مدع رضحم " -

. شيتفتلا رضحم -

. بايغلا ةداهش -

. زوعلا ةداهش -

: فرط نم ءاغل اإل لوبق رارق داختا متي ةفلا خم ماكحأ ىلع صني ملا م



؛ ةلودلل ةبسنلا ب كلذل هضوفي يذلا صخشلا وأ ةيلا ملا ب فلكملا ريزولا -

. اهتائيهو ةيلحملا تاعامجلل ةبسنلا ب ةصتخملا ةيصولا ةطلسلا ةريشأت دعب فرصلا ب رم اآل -

. ةيمومعلا تاسسؤملل ةبسنلا ب ةيلا ملا ب فلكملا ريزولا ةريشأت دعب فرصلا ب رم األ -

خيرات نم ءادتبا ةنس لجأ لخاد ةصتخملا ةطلسلا در مادعنا ءاغل اإل لوبق ةباثمب ربتعيو

". ليصحتلل ةلباقلا ريغ نويدلا مئاوقب اهلصوت

نم ديدعلا يف كلذو يبيرضلا نيدلا ليصحت ءاغلإ ةيزاوجب يئاضقلا لمعلا رقأ دقف مومعلا ىلعو

نويدلا ليصحت ةنودم نم 126 لصفلا يف امهيلإ راشملا نيتلا حلا جراخو ةضورعملا لزاونلا

: نأشلا اذه يف تارارقلا ضعب درونس هيلعو . ةيمومعلا

لودج ىلإ عوجرلا ب هنأ ثيحو " هيف ءاج ( ايلا ح ضقنلا ةمكحم ) 50 ىلع األ سلجملل رارق

يف عرش دق 1998 ةنس مسرب ةفاظنلا مسرو ةيرضحلا ةبيرضلا نأ ىلجتي نيتبيرضلا

ءاد باأل راذن باإل فنأتسملا لصوت دعب مقي مل ضباقلا نأو 1998 سرام 31 خيراتب امهليصحت

لصوتي مل فنأتسملا نأ رابتعاب مداقتلا عطق هنأش نم ءارجا يأب 1998/1/20 خيراتب

اهليصحت ةرطسم لعجي امم 2002/7/10 خيراتب إال نيتبيرضلا ب قلعتملا لوادجلا جرختسمب

فنأتسملا نإف 2002 ىلإ 1999 تاونس نع ةبترتملا بئارضلا صخي اميفو مداقتلا اهلا ط دق

بلطلا ضفر نيعتيو مداقتلا اهلطي مل يلا تلا بو 2007/7/10 خيراتب اهئادأب هلا قم يف رقي

.51" اهنأشب

ءاغلإ ىلإ اتراشأ دق ةيمومعلا نويدلا ليصحت ةنودم نم و127 126 نيتداملا تناك اذإو

ءادتع اال طانم قيقحتل ديحو ببس ىلع عقاولا يف اترصتقا طقف اهنإف ، يبيرضلا نيدلا ليصحت

عم ، هزوع وأ ءاد لأل ةيلا ملا تايناكم اإل ىلع مزلملا رفوت مدع ةلا ح وهو ةيمومعلا نويدلا ءاغلإب

يراد اإل ءاضقلا ىضق امك ، مزلملا قتع ىلع نم ةنيزخلل هب نيدملا نيدلا ءادأ ءاضقنا مدع

كلذو يلحملا يئابجلا نيدلا ليصحت تاعزانم لا جم يف هماكحأ نم ديدعلا خالل نم يبرغملا

يتلا ةيئاضقلا ماكح األ ضعب درون راط اإل اذه يفو ، غيلبتلا تاءارجإ ةحص مدعل وأ همداقتل امإ

. نيمزلملا قوقح ةيامح يف يضاقلا رود نيبت

عبرأ يضمب مداقتي يلحملا يئابجلا نيدلا نأ تربتعا شكارمب ةيراد اإل ةمكحملل مكح يفف

، ةيمومعلا نويدلا ليصحت ةنودم يف اهيلع صوصنملا تاءارج اإل ذاختا مدع ةلا ح يف تاونس

يف عورشلا خيراتب امإ مداقتلا ددم باستحا يف ةربعلا نإ ثيحو ، اهمكح تايثيح يف ءاج ذإ "

ىلو األ ناتيعضو كلذ نع أشنتل مداقتلل ةعطاقلا تاءارج اإل نم ءارجإ لوأ نم وأ مسرلا ليصحت

اال اذهب مايقلا نم ةيناثلا و مداقتلل عطاق ءارجإ لوأ ةياغ ىلإ مسرلا رادصإ نم ءادتبا بستحت

هيلإ تراشأ ،2004/2/4/845 ددع يراد اإل فلملا يف 2007 رياربف 28 خيراتب رداص 192 ددع ( ايلا ح ضقنلا ةمكحم ) ىلع األ سلجملا نع رداص رارق
50

ص:136. ، قباس عجرم ، ةيبيرضلا ةداملا يف يضاقتلا دعاوق : ينيادجبلا ةايح
و135. ص:134 ، هسفن عجرملا ، ةيبيرضلا ةداملا يف يضاقتلا دعاوق : ينيادجبلا ةايح
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. مسرلا الص ختسا يف ضباقلا قح طوقسب ةبلا طملل ىوعدلا عفر ةياغ ىلإ ريج األ ءارجا

نم ءارجإك راذن اال نأ ىلع ةيمومعلا نويدلا ليصحت ةنودم نم 43 ةداملا صنت ثيحو

ح يفو ةيلص اال ةمئاقلا ىلع لصولا ب دهشي يذلا رم باأل ينعملل ملسي ، يربجلا ليصحتلا تاءارجإ

وأ همدخ وأ هبراقأ يدي نيب هنطوم يف موتخم فرظ يف ملسي ، هسفن صخشلل راذن اال رذعت ةلا

األ ىلع لصوتلا ب راذن اإل ملست يذلا صخشلا دهشيو هعم نكسي رخآ صخش يأ وأ هيمدختسم

يذلا صخشلا عيقوتب ةروصحم راذن اإل لص أل ةنوكملا ةمئاقلا ميلست ةداهش ةباثمب ربتعتو ، لص

ريشي يتلا تايضتقملا سفن يهو عيقوتلا ضفر وأ عيقوتلا نع زجع تارابعلا ب وأ راذن اإل ملست

. ةيندملا ةرطسملا نوناق نم 39 لصفلا اهيلإ

اقبط ةيلا وملا تاونس عبر األ خالل مداقتلا عطق هنأش نم رخآ ءارجا يأ عبتي مل ضباقلا نأ ريغ

... ليصحتلا تاءارجإ نم ءارجإ رخآب مهغيلبت نإف يلا تلا بو ليصحتلا ةنودم نم 123 ةداملل

مداقتلا لجأ ديدجت خيراتل ةيلا وملا تاونس عبر األ جراخ مت دق نوكي 2006/6/28 خيراتب متيف

.52" مداقتلا ب اهيف قحلا طقس دق ... ءاد باأل ةبلا طم يأ يلا تلا ب هعم نوكي امم ،

نيدلا ليصحت ىلع هئاقبإو يراد اإل يضاقلا : ةيناثلا ةرقفلا

يلحملا يئابجلا
اذه ءاغلإ ةرورضلا ب ينعت ال يبيرضلا نيدلا ليصحت ىلع ةيئاضقلا ةباقرلا ةسرامم نأ

ةلودلا ةنيزخ ةدئافل هليصحت ةيقحأ توبثو هيلع ءاقب باإل يضاقلا مكحي نايحأ يف هنإ لب ، نيدلا

ديدعلا يف يراد اإل ءاضقلا دكأ دقو ،
53

يبيرضلا ءاد باأل مزلملا معازم ةيدج مدع نم دكأتلا دعب

.54 هليصحت تاءارجإ ةينوناقو يئابجلا ضرفلا ةرطسم ةيعرش تابسانملا نم

نم إال قوقحلل ةبسنلا ب مداقتلا يرسي ال " هنأ ىلع طابرلا ب ةيراد اإل ةمكحملا تضق دقو

: لحم مداقتلل نوكي ال كلذ ىلع ءانبو اهباستكا موي

دجوي نم بئاغلا مكح يف ربتعيو ، مهنع ينوناق بئان نيعيو مهبايغ تبثي نأ ىلإ نيبئاغلا دض

.55" مداقتلا هيف متي يذلا ناكملا نع اديعب

يف عورشلل خيرات لوأ نيب ةلصافلا ةدملا نإ ثيحو " ىلع األ سلجملل رارق يف ءاجو

نإف يلا تلا بو تاونس عبر األ ةدم نع لقت 2002/5/14 يف خرؤملا راشملا بئارضلا ليصحت

يف ضباقلا عورشب هملع لوصح هنم تبثي يذلا و لوادجلا جرختسمل هيلع فنأتسملا ملست

ص:190و191. ، قباس عجرم ،... ةيلحملا ةيئابجلا تاعزانملا : يلا بردلا بوجحملا
52
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.197 ص: ، عجرملا سفن ، يلا بردلا بوجحملا
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تلعج دق اهنأ مادام مداقتلا عطق اهنأش نم ءاد باأل ةبلا طم ربتعي روكذملا دم األ لخاد ليصحتلا

اهص ال ختسا يف ضباقلا قح طوقسب ىضق امدنع فنأتسملا مكحلا نأو ، لطم ةلا ح يف نيدلا

بلطلا ضفرب يدصتلا عم ءاغل اإل بجاوو بلطلا نم قشلا اذه يف باوصلل ابناجم ناك

. 56"... اهنأشب

رمأ ليصحتلا ةلأسم ربتعا يراد اإل ءاضقلا نأ حضتي اله عأ ةروكذملا تارارقلا خالل نم

مداقتلل اعطق لكش ام وهو ءاد باأل مزلملا بلا ط دق ضباقلا نأ رابتعا ىلع ، هئاغلإ نكمي وال مئاق

ليصحت ءاغلإب لوقلل مداقتلا ب دادتع اال انه نكمي ال هيلعو لودجلا جرختسم هميلست قيرط نع

. يئابجلا نيدلا

زواجت يبيرضلا نيدلا ليصحت ىلع ءاقب اإل امئاد ينعي ال هنأ ريخ األ يف ةراش اإل ردجت

. قح ريغب عفد ام دادرتسا نامض هقح نم لب ءاد باأل مزلملا

نيدلا ليصحت فاقيإو يراد اإل يضاقلا : ةثلا ثلا ةرقفلا

يلحملا يئابجلا
يلا جعتس اال ءاضقلا صاصتخا نمض يلحملا يئابجلا نيدلا ليصحت فاقيإ تابلط فنصت

نوناقو 41.90 نوناقلا ةيراد اإل مكاحملل ثدحملا نوناقلا يف ةددحملا طورشلا و طباوضلا قفو

. لا جملا اذه يف يراد اإل ءاضقلا تاداهتجا ىلإ ةفاض باإل ةيندملا ةرطسملا

يتلا موسرلا و ةبيرضلا سيسأت رمأ بئارضلا ةرادإب طانأ دق يبيرضلا عرشملا ناك اذإف

نم اهنكمو بئارضلا اهيف امب ةيمومعلا نويدلا ليصحت رمأ ةنيزخلا ب طانأ دقف اهمكح يف

كلت قيبطت يف بويع اهتباش املك نويدلا كلت ءافتسا اهل نمضي امب تازايتم واال تاطلسلا

.
57

ةرطسملا

نكمي طورشلا نم ةعومجم يبيرضلا نيدلا ليصحت فاقي إل يبرغملا ءاضقلا طرتشيو

: يلا تلا لكشلا ىلع اهجاردإ

ذيفنت فاقيإ بلطل ةباجتس اال نإ ثيحو " شكارمب ةيراد اإل فانئتس اال ةمكحم تضق ثيح

اال ةلا ح نأ مولعملا نمو ، بلطلا ةيدجو لا جعتس اال رصنع رفوتب ةنيهر ليصحتلا تاءارجإ

اهجتنتسيو هب ةطيحملا فورظلا نمو هتنايص بولطملا قحلا ةعيبط نم أشنت امنإ لا جعتس

ا يضاقل نيبتتف ةيدجلا امأ ، هيلع ةضورعملا ىوعدلا تاسب ال مو فورظ نم الت جعتسملا يضاق

قباس عجرم ، ينيادجبلا ةايح هتدروأ ،2006/2/4/1382 ددع يراد اإل فلملا يف 2007 ليربأ 4 خيراتب رداص 351 ددع ىلع األ سلجملا رارق
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ص:138. ،
. اهدعب امو 72 ص ، نامعب عيزوتلا و رشنلل ةفاقثلا راد ،2005 ىلو األ ط ،" رصعلا تايدحت هجاوي يبيرض تابوقع نوناق وحن "، يدينجلا � دبع رخص
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يفن ىلع سسؤملا عوضوملا يف ةعزانملا فلم قئاثول يرهاظلا صحفلا خالل نم لا جعتس ال

ةرطسم يف ةعزانملا ىلع وأ يبيرضلا ضرفلا ةينوناق يف ةعزانملا ىلع وأ يبيرضلا مازل اإل ةفص

الن طبلا و ءاغل اإل ىلإ روكذملا يرهاظلا صحفلا بسح لوؤت نأ نكمي يتلا ليصحتلا تاءارجإو

.58"

:

زجحلا تاءارجإ فاقيإب رم األ ةلا دعلا نسح باب نم " طابرلا ب ةيراد اإل ةمكحملل مكح يف ءاج

عاجرإ رذعتل ايدافت عوضوملا ىوعد يف تبلا ةياغ ىلإ يعدملا الت وقنم ىلع بصنملا يذيفنتلا

اإل كلت الن طبب يضقي ىوعدلا هذه يف مكح رودص ةلا ح يف هيلع تناك ام ىلإ ةلا حلا

.59" تاءارج

روم األ يضاق ىلإ أجلي نأ هل قحي نيدلا ليصحت ءارجإ هدض كرحملا ررضتملا نإف اذكهو

. ليصحتلا يف رارمتس اال نود ةلوليحلل ةلجعتسملا

ص:198. ، قباس عجرم ، ةيراد اإل مكاحملا ةلجمب روشنم ،67.2.07 مقر فلملا يف 2008 ليربأ 9 خيراتب رداص 142 مقر رارق 58

.144 ص: ، قباسلا عجرملا ، ينيادجبلا ةايح هدروأ 99/357 ددع فلملا يف 1998 يام 28 خيراتب رداص ،318 مقر مكح
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: ةمتاخ
ذإ ؛ ةريبك ةيمهأ يستكي ةيلحملا تايابجلا تاعزانم عوضوم نأ ةساردلا هذه خالل نم حضتي

لخدتي يراد اإل ءاضقلا لواحي يتلا و ، مزلملا و ةراد اإل نيب رئادلا عازنلا هجوأ نم اهجو سكعي
فرطلا هرابتعاب مزلملا قوقحو ةيئابجلا ةراد اإل حلا صم نيب نزاوتلا قيقحت سجاهب اهيف

. ةيئابجلا ةلا دعلل اقيقحت فيعضلا

اال كشأو اروص ذختت ةيلحملا تايابجلا ب ةقلعتملا تاعزانملا نأ ةساردلا دعب انل نيبت ثيحو
ءاعو يف وا ، مسرلا رعس ديدحتل هدامتعا مت يذلا ساس األ يف ةرات مزلملا عزاني نأ امإف ؛ ةددعتم

. خلإ ... ساس باأل مسرلا اذه ةيعورشم ىدم يف ةريثك انايحأ عازنلا راثي دق امك ، مسرلا اذه

يئابجلا اإلصالح ليبس يف ةيعون ةزفق لكش 47.06 مقر نوناقلا نوك نم مغرلا ىلعو

يف تبلل ةيئاضقلا مث ةيراد اإل رطاسملا نم ةعومجم هل خال نم يبرغملا عرشملا ررق ذإ ؛ يلحملا
تاهارك واإل تايدحتلا نم ةعومجم فرعي لا الز يلمعلا عقاولا نأ إال ةيلحملا ةيئابجلا تاعزانملا

نع ةساردلا هذه تفشك يتلا و - مزلملا و ةراد اإل ميب عازنلا ةراثإ ببس نوكت ام ابلا غ يتلا و

خالل: نم كلذو ، اهزواجت لجأ نم لخدتلا بجوي يذلا رم األ - اهنم بناج

نود رارق اإل ةينقت ميعدت خالل نم مزلملا و ةيئابجلا ةراد اإل نيب ةقثلا زيزعت ىلع لمعلا -

. ءاصح اإل ةينقت ايازم لا فغإ

. ةيقيقحلا اهتميق نأشب عازن ألي ابنجت ةيرك األ ميق ديدحتل اعجرم نوكي ماع ماظن عضو -

نم ةرداصلا رارق اإل تايلمع ىلع ةيلحملا تاطلسلل ةلوخملا ةباقرلا تاطلس زيزعت -



. نيمزلملا

ةبيرضلا ب نيمزلملا يلثمم نييعت يف ةنراقملا تاعيرشتلا ب ةنراقم باختن اال ةينقت دامتعا -

. مهقوقح ةيامحل

هتبكاوم مدعلو هبوشت يتلا تارغثلل ارظن 47.06 مقر نوناقلا ليدعتب عيرستلا -

. ةينوناقلا تادجتسملل

تادجتسملا ءوض يف ةيلحملا ةيئابجلا تاعزانملا ، يلا بردلا بوجحملا �
األ ةعبطلا ،EMALIV عيزوتو رشن ، ةيئاضقلا تاداهتج اال رخآو ةينوناقلا

.2015 ىلو

رشنلا راد ، يبرغملا عيرشتلا يف يبيرضلا عازنلا ، يت ال عتلا رداقلا دبع �
.2002 ىلو األ ةعبطلا ، ةيبرغملا



ةودنلا لا معأ ،" ةيئابجلا ةداملا يف ةيراد اإل تاملظتلا " ربيزق دمحما �
ىلو األ ط ،2009 ربنجد 5 و 4 يموي ةيبيرضلا تاعزانملا لوح ةينطولا

. ليبسلس ةعبطم ،2010 زويلوي

ل ةيبرغملا ةلجملا ،" ةيبيرضلا تاعزانملل ةينوناقلا ةعيبطلا " نوسح رفعج �
.1996 ،4 مقر ددعلا ، ةعاسلا عيضاوم ةلسلس ، ةيمنتلا و ةيلحملا ةراد إل

لا معأ ،" ةيراد اإل ةلحرملا يف ةيبيرضلا ىوعدلا طورش " يلا دوب زيزع �
،2009 ربنجد 4و5 يموي ، ةيبيرضلا تاعزانملا لوح ةينطولا ةودنلا

.2010 زويلوي ىلو األ ةعبطلا ، ليبسلس ةعبطم

نوناق تادجتسمل اقفو - يبرغملا يبيرضلا نوناقلا حرش : شرحلا ميرك �
.2014 ةيناثلا ةعبطلا ، ةعبطملا ركد نود -2014 ةيلا ملا

يلكإ ةعماج ، ةيئابجلا تاعزانملا سايقم يف تارضاحم ، فسوي يشاق �
، رييستلا مولعو ةيراجتلا ةيداصتق اال مولعلا ةيلك ، ةريوبلا جاحلوأ دنحم

.2015-2014 ةعبط ، ةعبطملا ركذ نود

يف تاعزانملا ، موسرلا و ةينهملا بئارضلا و ةاماحملا ، يحاملا نب دمحم �
مئ ال مو صاخ يئابج ماظن نع ثحبلا و ةيئاضقلا ةرطسملا ، ةبيرضلا

. ةيلمع ةنراقم - ةاماحملا ةنهم ةعيبطل

... برغملا ب ةيئابجلا ةداملا يف ءاضقلا رود ال، يلبأ نامحرلا دبع �

تايدحت هجاوي يبيرض تابوقع نوناق وحن " يدينجلا � دبع رخص �
. نامعب عيزوتلا و رشنلل ةفاقثلا راد ،2005 ىلو األ ط ،" رصعلا



،" ةيبرغملا ةيراد اإل مكاحملا لظ يف ةيئابجلا نوعطلا " : حوازكلا يبرعلا
ةيلك ، سماخلا دمحم ةعماج ، ماعلا نوناقلا يف ةروتكدلا لينل ةحورطأ

.2003/2002 ةيعماجلا ةنسلا ، طابرلا ، لا دكأ قوقحلا

قوقحلا ةلجم ،" ةيبيرضلا ةداملا يف يضاقتلا دعاوق " ، ينيادجبلا ةايح ü
.2010 ،3 ددعلا ، ةيئاضق تاسارد ةلسلس ، ةيبرغملا

عقومب روشنم لا قم : ةيبيرضلا ةراد اإل مامأ ةعزانملا : نارهز دمحم ü
االطالع خيرات ،2015 وينوي 26 خيراتب ةينوناقلا ةفرعملا

..12:58 ةعاسلا ىلع ،2018/05/06
ةودنلا يف اهب كراش ةلخادم ، ةبيرضلا ساسأ ريدقت ةداعإ ، عوزعز دلا üخ
لا جملا يف ةيلمعلا و ةينوناقلا االت كش اإل عوضوم لوح ةينطولا

و ) ايلا ح ضقنلا ةمكحم ) ىلع األ سلجملا فرط نم ةمظنملا ، يبيرضلا
ددع ىلع األ سلجملا رتافد تاروشنم ، بئارضلل ةماعلا ةيريدملا

. طابرلا ةديدجلا فراعملا ةعبطم ، 2011/16
يف تاعزانملا ، موسرلا و ةينهملا بئارضلا و ةاماحملا ، يحاملا نب دمحم ü
مئ ال مو صاخ يئابج ماظن نع ثحبلا و ةيئاضقلا ةرطسملا ، ةبيرضلا

ةودنلا يف اهب كراش ةلخادم ،- ةيلمع ةنراقم - ةاماحملا ةنهم ةعيبطل
لا جملا يف ةيلمعلا و ةينوناقلا االت كش اإل عوضوم لوح ةينطولا

و ) ايلا ح ضقنلا ةمكحم ) ىلع األ سلجملا فرط نم ةمظنملا ، يبيرضلا
ددع ىلع األ سلجملا رتافد تاروشنم ، بئارضلل ةماعلا ةيريدملا

. طابرلا ةديدجلا فراعملا ةعبطم ، 2011/16

يبرغملا يلحملا يئابجلا ماظنلا الح صإ قافآ ، يلا بردلا بوجحملا ü
ا عقوملا ب روشنم لا قم " ةيمومعلا نويدلا ليصحتو ةيبيرضلا تاعزانملا "
: خيراتب روصحم ، www.droitetentreprise.com : ينورتكل ال

.00:30 : ةعاسلا ىلع 2018/5/10



تايابجلا ب قلعتملا 47.06 نوناقلل اقفو نكسلا مسر ، ليوطلا دمحأ ü
اال عقوملا نم لمحم ، لا مع األ تاعزانم ةلجمب روشنم لا قم ، ةيلحملا
،2018/5/7 خيراتب www.Frssiwa.blogspot.com : ينورتكل

12:04 : ةعاسلا ىلع
لا قم ، تاعزانملا لح يف اهرودو ةيبيرضلا ناجللا : يمخاتلا ةماسأ

،2012/12/19 خيراتب ، ةيمنتلل ةيراد اإل مولعلا و نوناقلا ةلجمب روشنم
.16:08 ةعاسلا ىلع ،2018/05 /07 االطالع خيرات

29) 1432 نابعش نم 27 يف رداصلا 1.11.91 مقر فيرش ريهظ
، رركم 5964 ددع ةيمسرلا ةديرجلا ، روتسدلا صن ذيفنتب (2011 زويلوي

.3627-3600 ص: (2011 وينوي 3) 1432 نابعش نم 28 خيراتب

1394 ناضمر 11 خيراتب ،1.74.447 مقر نوناق ةباثمب فيرش ريهظ �
ةيمسرلا ةديرجلا ب ردص ، ةيندملا ةرطسملا ب قلعتملا ،(1974 ربنتش 28)

.2792 ىلإ 2741 ،30/09/1974 خيراتب رركم 3230 ددع

ةيلا ملا نوناق نم 5 ةداملا بجومب ةثدحملا بئارضلل ةماعلا ةنودملا
مقر فيرشلا ريهظلا هذيفنتب رداصلا 2007 ةيلا ملا ةنسلل 43.06 مقر
امك ،(2006 ربمسيد 31) 1427 ةجحلا يذ 10 خيراتب 1.06.232
نوناق يف ةدراولا تارييغتلا جاردإب 2018 ةنسل ةديدج ةعبط يف اهنييحت
فيرشلا ريهظلا هذيفنتب رداصلا 2018 ةيلا ملا ةنسلل 17-68 مقر ةيلا ملا
،(2017 ربمسيد 25 ) 1439 رخ اال عيبر 6 خيراتب 110-17-1 مقر

،195-07-01 مقر فيرشلا ريهظلا هذيفنتب رداصلا 47.06 مقر نوناقلا
تايابجب قلعتملا ،(2007 ربمفون 30)1428 ةدعقلا يذ نم 19 يف رداص

ص: ،(2007 ربمسيد 3) 5583 ددع ةيمسرلا ةديرجلا ، ةيلحملا تاعامجلا
.3215

ةقحتسملا بئارضلل ماظن هبجومب ددحي � 30.89 مقر نوناقلا �
مقر فيرشلا ريهظلا هذيفنتب رداصلا ، اهتائيهو ةيلحملا تاعامجلل



،(1989 ربنون 21) ،1410 رخ اآل عيبر نم 21 يف رداصلا 1.89.197
.1573 ةحفصلا ،1989 ربنجد 6 خيراتب 4023 ددع ةيمسرلا ةديرجلا

،1.00.175 مقر فيرشلا ريهظلا هذيفنتب رداصلا 15.97 مقر نوناقلا
ليصحت ةنودمب قلعتملا ،(2000 يام 3) 1421 مرحم نم 28 يف رداص

حتاف ) 1421 رفص 28-4800 ددع ةيمسرلا ةديرجلا ، ةيمومعلا نويدلا
.1257 ص: ،(2000 وينوي
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