
 

يـرـمعم دوـــلوم ةـعماـج  
 

  ةيسايسلا موـلعلا و قوقحلا ةيلك
 
 

  
 

 ةيئانجلا مكاحملا مامأ مهتملل ةلداعلا ةمكاحملا تانامض
  . ةيلودلا

   

  

   مولعلا يف هاروتكدلا ةداهش لينل ةلاسر
نوناق : صصخت  

 
 

  ذاتسألا فارشإ                                                ةبلاطلا دادعإ 

  رداقـلا دبع رــشاك  / د . أ                                    ةـيدان كـلاملا دبـع تـيآ
                            

   ةـشقانملا ةنجل
  

                                 اسيئر              وزو يزيت ، يرمعم دولوم ةعماج ، ذاتسأ ،دمحم رجات  : د . أ
   اررقم          وزو يزيت ، يرمعم دولوم ةعماج ، ذاتسأ ،رداقلا دبع رشاك : د . أ
                                              انحتمم                       رئازجلا ةعماج ، ذاتسأ ،رصان  دمحم ةلازغوب : د . أ
                                                                 انحتمم                          رئازجلا ةعماج ، ذاتسأ ،رداقلا دبع تاريقبلا : د . أ
                                                         انحتمم      وزو يزيت ، يرمعم دولوم ةعماج " أ  "رضاحم ذاتسأ ،ميرك نافلخ : د
                                                                    ةنحتمم                   سادرموب ةعماج ، " أ " ةرضاحم ةذاتسأ ،لامأ يفسوي : د

 
  4102 يفناج 80  : ةشقانملا خيرات



 

 



  ءاـدـهإ
 

   عـضاوتملا دهجلا اذـه يدـهأ

   هباتك يف هللا امهـمرك نم ىـلإ   

   ءافولا و ةيحـضتلا و ربصلا زوـمر ىـلإ           

   ارـيدقت و اـمارتحا و ءاـفو ...  نيـميركلا يدـلاو ىـلإ           

  

   ثحبلا قيرـط يف يـل انوع اوـناك نم ىـلإ 

  ميركلا يـجوز ىـلإ           

   يتاوـخأ و يتوـخإ ىـلإ           

   هللا امهظفح سنوي و ةنيل يادلو ينيع ةرق ىلإ

 يل رانأ و افرح يملع نم ىـلإ.. يميلعت يف لضفلا هل ناك نم لك ىـلإ
               لضاـفألا يتذتاـسأ .. احصن يـل هجو نم لك ىـلإ و ةفرعملا ليبس

  .ءانث و اناـفرع و امارتـحا

  

  



  

   رـيدقت و رـكـش

  

      هتمحر و همرك و هلضفب يلمش يذلا ىلاعت هللا ءانثلا و ركشلا و دمحلا

   لمعلا اذه زاجنإ ىلع ةردقلا و   مزعلا ينحنم و

 تمعنأ ام ىلع كناطلس ميظع و كهجو لالجل يغبني امك دمحلا كل بر ايف

   دعب و ، تلضفت و  يلع هب

 صلاخ و ركشلا ميظعب مدقتأ نأ ليمجلاب نافرعلا و ءافولا بجاو يضتقي

    ةيادبلا ذنم قفاو يذلا رداقلا دبع رشاك : روتكدلا ذاتسألل ريدقتلا

   .ثحبلا اذه ىلع فارشإلا ـ اروكشمـ 

 ىلع كلذ و ةشقانملا ةنجل ءاضعأ ةذتاسألل ركشلا ليزجب هجوتلا وجرأ و

   ةميقلا مهتاظحالمب اهبناوج ءانغإ و ةلاسرلا هذه ةشقانم لوبقب مهلضفت

 ىلع يل انوع تناك يتلا دوهجلا عيمجل نافرعلا و ركشلاب مدقتأ امك

  .  ثحبلا اذه مامتإ
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  ـةـمدقـم
 لاجرو ءاهقفلاو ةفسالفلا مامتها تفرع يتلا عيضاوملا مدقأ نم ناسنإلا قوقح ةيامح عوضوم ربتعي
 ةيامح رهاظم ضعب الثم ةينوعرفلا رصم ةراضح تفرع دقف ، تاراضحلا روطتب طبترا دقو نوناقلا
 اقيقحت لفسألل هجتت نيعأب و مهتهازن و مهدايحل ناونعك ديأ الب ةاضقلا موسر لالخ نم ناسنإلا قوقح
    . دارفألا عيمج نيب ةاواسملل

  تفصتا دقف ، ةيمالسإلا ةعيرشلا اهنم و ناسنإلا قوقح نامض ىلع ةلزنملا ةيوامسلا تانايدلا تدكأ مث
 ومسلا و لامكلاب ملس و هيلع هللا ىلص دمحم هلوسر ىلع ىلاعت هللا هلزنأ يذلا ميركلا نآرقلا ماكحأ
 قوقحب ةيمالسإلا ةعيرشلا تمتها ذإ ، هدارفأ ةيامحو عمتجملا ىلع ةظفاحملا نمضي امب ماودلاو
 نمضي ام سسألاو دعاوقلا نم تنمضتف، فورظلا عيمج يف هتماركو هتيمدآب ةطبترملا ناسنإلا
 قوقح ةيامحل اجذومن كلذب تناك و هتيمدآو ناسنإلا ةماركب  ساسملا نود عمتجملا ىلع ةظفاحملا
        ناسنإلا  ةءارب ضارتفا ىلع زكترت تانامض نم هترفو امب  ةلادعلا قيقحت و هتايرح و ناسنإلا
 ريرقت يف هتمهمل اليهست ةعورشملا عافدلا لئاسو عيمج نم هتدافتساب ساسألا اذه ىلع هتلماعم و
 ضرف اهنع بترتي يتلا ةنادإلاب وأ ةءاربلاب يئاهنلا مكحلاب هتءارب لصأ ديكأتب امإ يهتني يذلا هريصم
  . بكترملا مرجلل ةقفاوملا ةبوقعلا

 هل تانامض ريرقت و مهتملا ناسنإلا قوقح ةيامح نأ ربتعاو ماكحألا لكل اعماج ميركلا نآرقلا درو دقف 
              هيلع تدنتسا دقو ، اهيلع ةظفاحملا نم دبال يتلا قوقحلا مهأ نم يه ةمكاحملا ةلحرم يف
 هل عضخي يذلا يئانجلا ماظنلا نأو ةصاخ ناسنإلا قوقح ةيامح فدهب لودلا ريتاسد هنع تفشك و
 ديقي ذإ ، رطخلل هتايرح ضرعي و  هقوقح ىلع رثؤي يئارجإلا ماظنلاو يباقعلا ماظنلا هيقشب درفلا
 دنع ةيرحلا هذهب ساسملل يئارجإلا ماظنلا دتميو باقعلا و ميرجتلا لالخ نم هتيرح نم يباقعلا ماظنلا
 عمتجملا قح قيقحت و ةقيقحلا نع فشكلل ةميرجلا عوقو دعب ةرشابم ةيئانجلا ةموصخلا تاءارجإ ذاختا
  .يناجلا باقعو  عدر يف

 وأ هيف اهبتشم نوكي امدنع اهنم ديفتسي يتلا قوقحلا مهأ نم ةلداع ةمكاحم يف ناسنإلا قح ربتعي و
 هتهجاوم يف ةيئانجلا ةموصخلا تاءارجإ عيمج ذختت نأ كلذب دصقيو ، ةمرجم لاعفأ باكتراب امهتم
   .اهب ةقلعتملا ناسنإلا قوقح نم اهريغ و ةيصخشلا تايرحلل ةيامحلا نم راطإ يف

 يف مهتملا تانامض تيظحف  يلودلا ىوتسملا ىلإ يلخادلا ىوتسملا  ناسنإلا قوقح ةيامح تدعت دق و
 فلتخم تصنف ةنامضلا هذه ريرقتل ةيلودلا دوهجلا تذختا و يلودلا عمتجملا مامتهاب ةلداع ةمكاحم
  . اهنم ةيلودلا ةيئاضقلا تاهجلا مامأ عباتملا مهتملا ةدافتسا ىلع ةيلودلا تايقافتالاو ةيملاعلا تانالعإلا
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 يف يهو ةيئارجإلا و ةيئاضقلا ةيامحلا ساسأ لثمت ةنيعم تانامض رفاوت ةلداعلا ةمكاحملا يضتقت 
 يئارجإلا هعضوو ناسنإلل ينوناقلا زكرملا ةيامح يف لثمتتو ، يئاضقلا ميظنتلل ئدابم تقولا سفن
 هسفن نع عافدلا نم هنيكمت و نيمهتملا نم هريغ عم هتاواسم نامض لالخ نم  امهتم نوكي امدنع
 فرع دق و ، ةلادعلا ريياعمل اقفو يعيبطلا هيضاق مامأ ةلوقعم ةدم لالخ يماحم ةدعاسمب وأ هسفنب
 راطإ يف يلودلا نوناقلا دعاوق قرخ و ةمرجم لاعفأ باكتراب اومهتا دارفأل تامكاحم يلودلا عمتجملا
 ءاشنإ ىلإ ةلادعلاب ةبلاطملا تدأ ىلوألا ةيملاعلا برحلا ذنمف ،درفلل ةيلودلا ةيئازجلا ةيلوؤسملا ريرقت
 تاعازن يف رظنلاب تمتها يتلا " جزيبيل " ةمكحم ضرغلا اذهل تئشنأ و ، ةصاخ ةيلود ةيئانج مكاحم
 برحلا يف مزهنملا ةبقاعم ىلع تلمع اهنأل ينوناقلا نع يسايسلا عباطلاب اهتمكاحم تمستاف ةددحم
   . اهتامكاحم ةلادع و ةيعرش ىدم لوح لؤاستلا راثأ امم

 ةمكحم (  ةصاخ ةيلود مكاحم ءاشنإ مت  عئاضف نم اهيف  بكترا امو ةيناثلا ةيملاعلا برحلل ةجيتنكو
 مهاست نأ اهتامكاحمل تهجو يتلا تاداقتنالا مغر مكاحملا هذه تعاطتسا دقو ، ) ويكوطو  غروبمرون
 يلودلا عمتجملا ةجاح تدتشا مث ، مئاد يلود يئانج ءاضق ءاشنإ ئدابمو سسأ عضول ةاونلا داجيإ يف
 ةقباسلا ايفالسغوي ةمكحم ءاشنإب ةدحتملا ممألا ىدل نمألا سلجم ماقف  مئاد يئانج ءاضق ءاشنإ ىلإ
 ال و تحب لكشب ةينطولاب اهفصو نكمي ال مكاحم اضيأ أشنأ هنأ امك ، ةتقؤم مكاحم يهو ادناورو
 كارتشالاب ةصاخ ةيلود ةيئانج مكاحم هئاشنإب نمألا سلجم كلسم يف اديدج اهاجتا لثمت يه و ةيلودلاب
 ةمكحم أشنأف ، ةيلود مئارج اهنع جتن تابارطضا و  ةيلهأ بورح اهيف تراد يتلا لودلا تاطلس عم
 ةينوناق دعاوق نيب تعمج ةدحتملا ممألاو نويلاريس ةموكح نيب قافتا بجومب نويلاريسل ةصاخ ةيئانج
 يف تبكترا يتلا مئارجلا نع رمحلا ريمخلا ةمكاحمل ايدوبمك يف ةيئانج ةمكحم أشنأ و ةيلودو ةينطو
 ةرادإلا اهتأشنأ ةيقرشلا روميت يف ةيئانج ةمكحمو ) 9791  ـ5791( ةيطارقميدلا ايدوبمك ةلود دهع
 هترجأ يذلا ءاتفتسالا دعبو لبق ميلقإلا كلذ يف مئارج باكتراب نيمهتملا ةمكاحمل ةدحتملا ممألل ةيلاقتنالا
 تاذ ةتقؤملا مكاحملاب  مكاحملا هذه ىلع قلطأ دقو ، ةيقرشلا روميت لالقتسا نأشب ةدحتملا ممألا
 ةطلتخم مكاحم ضعبلا اهربتعا و )" نمألا سلجم " ةيممأ ةدارإ و  لودلا ةدارإ ( ةكرتشملا ةدارإلا
 اياضق يف رظنت اهنأل ةصاخلا مكاحملا اضيأ اهيلع قلطأ امك ، نييلودو  نييلحم ةاضق مضت اهنأل
  . ةنيعم ةلودب ةصاخ

 مدعو اهتدايسب لودلا كسمت ببسب تاداقتنا ةدع  ةيلودلا ةيئانجلا مكاحملا هذهل  تهجو دق هنأ ةقيقحلا و
 نينقت مدع ىلإ ةفاضإلاب مهتبقاعمو نييلودلا نيمرجملا ةمكاحمب يلحملا اهئاضق صاصتخا نع اهلزانت
 اهل لوخملا ةيئاضقلا ةهجلا نكمت مدعل امتح ىدأ ام وهو ، ةرتفلا كلت يف مئارجلا نم ةريبك ةعومجم
  . اهماهم ةسرامم نم نيمرجملا ةعباتم
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 مكاحم ساسأ ىلع رشابي نأ وأ يلحم روظنمب هيلإ رظني نأ نم ربكأ ةيلودلا ةيئانجلا ةلادعلا موهفم نإو
 زاهج دوجو نم دبال هتيلعافل هديسجتو ينوناق ماظن يأ حاجنلف ، ةتقؤم وأ ةيركسع وأ ةصاخ ةيلود
 ةمكحملا ءاشنإل امور ماظن ريرقت لالخ نم يلودلا عمتجملا هيلإ حمط ام وهو لقتسمو مئاد يئاضق
 ةيئانجلا مكاحملل ةهجوملا تاداقتنالا يدافتو ةيلودلا مئارجلا يفرتقم عدرل ةلواحمك ةيلودلا ةيئانجلا
   . اهتقبس يتلا ةيلودلا

 ةيلودلا ةيئاضقلا ةزهجألاو تايلآلا داجيإ ىلع طقف زكتري ال ةيلودلا ةيئانجلا ةلادعلا نع ثحبلا نكل و
 ةيئارجإلاو ةيعوضوملا دعاوقلا فصوت نأ دبال كلذل ةفاضإلاب لب ةيلودلا ةيئازجلا ةيلوؤسملا ريرقتل
 ةدافتسا نامضب كلذ و ، ةلداعلاب نيمرجملا ءالؤه ةعباتمل ةيئازجلا ىوعدلا اهساسأ ىلع موقت يتلا
 ام وهو امامت اهنم ءاهتنالا ةياغ ىلإ اهتيادب نم ةلداعلاب فصتت ةمكاحم نم مرجم ناك نإو درفلا
 يعطق مكحب سكعلا تابثإ ةياغ ىلإ ةءاربلا  ناسنإلا يف لصألا نأ ةفورعملا ةيئانجلا ةدعاقلا عبتتسي
 ةيئارجإلا دعاوقلا هيف اوقبط دق ةاضقلا نوكي و ةلقتسمو ةصتخم ةينوناق ةيئاضق ةهج نع رداص يئاهن
 لداعلا يئانجلا ءاضقلا تامزلتسم تددح يتلا ةيميلقإلاو ةيملاعلا ةيلودلا صوصنلل اسيركت ةلادع لكب
   .ىوعدلا يف ريسلا للختت يتلا ةيئارجإلا دعاوقلاو ةقبطملا ةيعوضوملا دعاوقلا ةلادع طباوضب اهتطبرو

 ةيمهألا نم ردق ىلع ةيلودلا ةيئازجلا تائيهلا  اهتدقع يتلا ةيلودلا ةيئازجلا تامكاحملا دصر ربتعي و
 يلودلا عمتجملا قح نم ناك نإف ، صاخ هجوب ةلداع ةمكاحم يف هقحو امومع ناسنإلا قوقح ةيامحل
 هتزهجأ مامأ مهتمكاحمو مهتيلوؤسم ريرقت لالخ نم ةيلودلا دعاوقلا يكهتنم عدر ةمهمب علطضي نأ
 اهمامأ عباتملا درفلل ةيساسألا قوقحلاب ساسملا باسح ىلع نوكي ال نأ دبال كلذ نإف ةيلودلا ةيئاضقلا
   .  ةيصخشلا هتيرح كاهتناو  هل ةيساسألا تانامضلا نم صاقتنالا لالخ نم

 هتمكاحم دنع ةيئارجإلاو ةينوناقلا تانامضلا عيمج نم درفلا ةدافتسا ةيلودلا صوصنلا تلفك دقو
 نم دبال يتلا ةيئارجإلا طباوضلا نم ةعومجم ىلع اهصن لالخ نم كلذو ،ةلداع ةمكاحم ىلع لصحيل
 لبق ةعبتملا تاءارجإلا ةحصب لوقلل ةيساسألا تامزلتسملا لكشت يتلاو  ءاضقلا لثمم لبق نم اهقيبطت
 ةوجرملا ةلادعلا ىلع لوصحلا درفلل  نمضت ةلداعلا ةمكاحملا طباوضف. اهدعب ىتحو اهءانثأو ةمكاحملا
 ةذختملا تاءارجإلا عيمج دامتعا و مهتم وأ هيف هبتشمك ةيصخشلا هتحلصم ةيامحب ءاضقلا ةيلمع نم
 يف و ، ةمكاحملا و     قيقحتلا و باوجتسالا ءانثأ تانامض نم اهنع جتني ام و  ةءاربلا ةنيرق ىلع
 امع هعدر و درفلل ةيلودلا ةيئازجلا ةيلوؤسملا ريرقتب يلودلا عمتجملا ةحلصم ةيامح تقولا سفن
  . مئارج نم هبكتري
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 دوعت ال يلودلا عمتجملا اهفرع يتلا تامكاحملل ةيخيراتلا روذجلا نأ وه ةظحالملاب ريدجلا نإ و
 تامكاحملا دصرن نأ انيأترا انتسارد يف اننكلو ، 1 كلذ نم دعبأ ىلإ دتمت لب ىلوألا ةيملاعلا برحلل
 برحلا تامكاحم مث " يناثلا مويلغ " يناملألا روطاربمإلا ةمكاحم ةلواحم نم اءدتبا ةيلودلا ةيئازجلا
 باقعأ يف تيرجأ يتلا تامكاحملا هذه ةيمهأل ارظن ) ويكوط و غروبمرون تامكاحم( ةيناثلا ةيملاعلا
   ةقباسلا ايفالسغوي تامكاحمل  اضيأ قرطتنو . اهدعب تيرجأ يتلا تامكاحملا ىلع اهريثأتو نيبرحلا
 نود نييركسعلا هبشو نييركسعلاو نييسايسلا ءامعزلاو ةداقلا رابك ةمكاحم ىلع تزكر يتلاو ادناور و
 " شتيفوزوليم نادوبولس " قبسألا سيئرلا ةمكاحم يهو ةمكاحم مهأ دنع فقن انهو مهبصانمب دادتعالا
  . هسفنب هسفن نع عافدلا  ةمهم اهيف مهتملا ىلوت يتلا و 2002 ماع تأدب يتلا

 تطبترا يتلا تاداقتنالا نم ديدعلل اتضرعت امهنأ الإ امهقبس امع نيتيئانجلا نيتمكحملا نيتاه زيمت مغر
 لوقلا نم عنمي ال اذه نكل و ، ةساردلا بلص يف ىرنس امك نمألا سلجم رارق وهو امهءاشنإ ساسأب
 نم ةدافتسالاب يلودلا ءاضقلا ريوطتل ليبسلا تناك ةتقؤملا ةيلودلا ةيئانجلا تامكاحملا براجت نأب
 ةيئانجلا ةمكحملا ءاشنإ ةرورض ىلع تدكأ تقولا سفن يف و اهتاقافخإ و اهتاحاجن يف اهيلإ رظنلا
 ، نمألا سلجم اهئشني ملو مئاد صاصتخا تاذ اهنوك رومألا نم ريثك يف اهنع تفلتخا يتلا ةيلودلا
  .ةيلودلا ةيئانجلا ةلادعلل برتقت ةيئازج تامكاحم قيقحتل  اديدج اراسم لكشت يهف

 لظ يف ةلداع ةمكاحم يف قحلا ةسارد يف هرصحو عوضوملا ةسارد يف ةقدلا انيأترا دقف كلذ لجأل و
 موهفم طبر يف انم ةبغر هانركذ ام قفو اهل ةينمزلا ةرتفلا انددح دق و طقف ةيلودلا ةيئانجلا مكاحملا
 يلودلا عمتجملا اهفرع يتلا ةيلودلا ةيئانجلا مكاحملاب ناسنإلل يساسأ قح و مهم أدبمك ةلداعلا ةمكاحملا
  . ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا ءاشنإ ةياغ ىلإ نيتيملاعلا نيبرحلا دعب

 هتيمهأل ارظن ةينوناقلا تاساردلا فلتخم يف قيقدتلا دعب تاذلاب عوضوملا اذه ىلع انرايتخا عقو دق و
 نم رايعم ةلداعلا ةمكاحملاف ، هبناوج عيمجب ماملإلا بجوي امب ناسنإلاب ةقيثولاو ةرشابملا هتقالعو
 مهقوقح نم صاقتنالا نم صاخشألا ةيامحل فدهي وهو ناسنإلا قوقحل يلودلا نوناقلا ريياعم
 درو ام اهتاءارجإ تمرتحا اذإ الإ ةلداع ةمكاحملا نوكت الو ، ةيفسعت و ةينوناق ريغ ةروصب مهتايرحو
  . ةدياحم و      ةلقتسم ةيئاضق ةطلس لبق نم تذختا و ناسنإلا قوقحل ةيلودلا قيثاوملا يف

                                                             
 نابإ هينيع لمس و لباب ىلإ هلمح ثيح " ايقيدص " موزهملا اذوهي كلم ةمكاحمل ةمكحم " يناثلا رصن ذخوبن " لكش .  1
 دحاولا دبع نب دمحم نب دمحم / أ : عجار ، يناثلا يلبابلا يبسلا لوح تامولعملا نم ديزمل . يناثلا يلبابلا يبسلا
 ، 132 ص ، 5991 ، توريب ، ةيملعلا بتكلا راد ، ىلوألا ةعبطلا ، لوألا ءزجلا ، خيراتلا يف لماكلا : ينابيشلا

   . يداليملا سماخلا نرقلا يف ةيلقص يف ةلثامم تامكاحم تيرجأ دق و . 432
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 ناسنإلا قوقح ةيامحب متهت يتلا تاساردلا نمض ةلداع ةمكاحم يف قحلا عوضوم يف ةساردلا جردنت 
 طبترم هريصم نوكيو  ةمكحملا مامأ فقي امدنع اهنم ديفتسي يتلا هقوقح مهأ وه قحلا اذه نأ رابتعاب
 ىلع ةمكاحملا رفاوت نوكيف ، ةمكاحملا لحارم عيمج لالخ تاءارجإ نم ةيئاضقلا ةئيهلا هذه هذختت امب
 ناسنإلا ةحلصم  ةيامحل ةيمهألا نم ريبك ردق ىلع ةيئارجإلاو ةيعوضوملا ةلادعلل ةيساسألا تانامضلا
  . زواجتلاو كاهتنالا نم هقوقح ناصتف امهتم ناك نإو ىتح

 هتفرع امب مدقلا  ذنم هرهاظم خيسرت لالخ نم  ةلداع ةمكاحم يف قحلا ةسارد ةيمهأ رهظت و
 مهتملل ةمهم ةنامض هرابتعاو ، هيلع نوناقلاو ةفسالفلاو هقفلا لاجر رابك ديكأتب و ةميدقلا تاراضحلا
 هتيرح مارتحاب كلذو امهتم ناك نإو ىتح كلذك لماعي نأ دبالو ارح دلو اناسنإ هفصوب هل يساسأ قحو
  . قحلا اذه نامضل ةمزاللا طباوضلا رفوت يتلا نوناقلا صوصن يف هتءارب ضارتفاو ةيصخشلا

 زاربإ يف ةيلودلا ةيئانجلا مكاحملا روطتب ةلداع ةمكاحم يف قحلا ةسارد طبر نم ةيمهألا يتأت امك
 ةيئانجلا ةلادعلا قيقحت يف ةيلودلا ةيئانجلا مكاحملا ةيلعاف ىدمو يلودلا يئانجلا ءاضقلا روطت لحارم
 نم اهل امل ةيئارجإلا اهلحارم فلتخم ةسارد و  يلودلا عمتجملا اهفرع يتلا تامكاحملا لالخ نم
 ساسأ اهرابتعاب ةقيقحلا ىلإ لوصولل فدهت تامكاحملا هذهف ، هتايرحو ناسنإلا قوقح ىلع ةروطخ
 لوصولا يف ةيلودلا ةيئانجلا مكاحملا  حاجن ىدم زاربإ يف عوضوملا ةيمهأ اضيأ عبنت و. ةلادعلل
 يتلا تانامضلا ةيافك ىدم نايبتل اهنيب ةنراقملاو تامكاحم نم هتذختا ام لالخ نم ةلادعلا قيقحتل
 ةيملاعلا ةيئاضقلا ةسسؤملا اهرابتعاب ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا حاجن ىدمل لصوتلا مث ، مهتملل اهتحنم
 هكلمي ام ةهجاوم يف ةصاخو ةلداع ةمكاحم يف مهتملا قح نامض يف ةلادعلا نع اثحب تئشنأ يتلا
  . تاطلس نم اهمامأ  ماعلا ءاعدإلا

 يف ةيلودلا ةيئانجلا مكاحملا لبق نم هديسجت ىدمل قرطتلاو ةلداع ةمكاحم يف قحلا ةسارد ربتعت كلذل
 ىلوت نأ قحتست يتلا عيضاوملا نم قحلا اذهل ةيلودلا ةسرامملا نم ةروص لكشت يتلا تامكاحملا راطإ
  .  نوناقلا لجر ةيانعب

 عونلا اذه لثم يف ةساردلاو ثحبلا نأ يف عوضوملا اذه ةساردل انتعفد يتلا ةيتاذلا تارربملا لثمتت و
 لمعيو ثحبلا يف دهتجي هسفن ثحابلا دجي ذإ ،ثوحبلا نم هريغ نع هزيمت ةيصوصخ هل عيضاوملا نم
 فشكلا ىلع لمعيو ناسنإلا ةماركو ةيمدآب طبترت ةسدقم قوقح نع ثحبي كلذب هنأ هنيقيل  هءارثإ ىلع
 نطوم يف نوكي امدنع ناسنإلا قوقح ىلع ةاضقلاو تاطلسلا ءادتعا عدر ققحت يتلا تانامضلا نع
 ءادتعالا اذه دض تانامضلا مهأ يف ثحب وه عوضوملا اذه يف ثحبلا نإف اذهل . -امهتم  -فعض
 هنأل هوكردي نأ دبالو دارفألا هلهجي عقاول ريوصت وه يلودلا عمتجملا اهفرع يتلا تامكاحملا جاردإو
  . مهتفص تناك امهم ةرشابم مهب سمي
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 تاساردلا ليضفتو ليملاو هتسارد يف ةبغرلاو عوضوملاب قلعتلا يف ةيتاذلا تارربملا راصتخا نكميو
 اهيف ناسنإلا قوقح ةيامح نامضب اهطبرو ةيلودلا ةيئانجلا مكاحملاو يلودلا يئانجلا نوناقلاب ةقلعتملا
  . عوضوملا اذه لوح تامولعملا نم ديزملا ىلع لوصحلا دصق

 مهتملا ناسنإلا قوقحل ةيلودلا ريياعملا هنمضتت ام نأ نوكل عجرت عوضوملل ةيعوضوملا تارربملا امأ
 لودلا اهسرامت يتلا ةمئادلا تاكاهتنالا ءردل اهدحو ةيفاك ريغ يه هتيناسنإب ةطبترملا كلت اصوصخو
 ىلع ريياعملا هذه لك طاقسإ نم دبال كلذلو ، دارفألل اهتمكاحم دنع ةيلودلا ةيئانجلا مكاحملاو
 قيقحت يف ةيلودلا ةعامجلا حومط نع ربعت الو ةرئاج تناك الإو ةلداعلاب فصوتل ةيئازجلا تامكاحملا
 لحارم لالخ ةعبتملا تاءارجإلل انتسارد لالخ نم هل قرطتنس ام وهو ، ةيلودلا ةيئانجلا ةلادعلا
  . ةيلودلا ةيئازجلا تائيهلا هذه مامأ ةيئازجلا ةمكاحملا

 اهفرع يتلا ةيلودلا ةيئازجلا تامكاحملا عقاو زاربإ يف عوضوملا ةساردل ةيعقاولا تارربملا لثمتتو
 ةلداع ةمكاحم يف قحلاب قلعتي اميف ةيلودلا صوصنلا هب تءاج ام ءوض ىلع اهمييقت و يلودلا عمتجملا
  . ةلداعلا ةمكاحملل ىندألا دحلل ةيلودلا تاسرامملا هذه قيقحت ىوتسم نع فشكلل

 أدبم يف ىلوألا ةركفلا لثمتت ، نيتيساسأ نيتركف ىلع هتسارد زكترت يذلا عوضوملا ةعس دكأتت هيلعو
 امأ ، ةيلودلا ريياعملا هب تءاج امل اقفو مهتملل لوفكم قح هرابتعاب ينوناقلا هموهفم و ةلداعلا ةمكاحملا
 ةبسانملا ةمكحملا نع ةيلودلا ةعامجلا ثحبو ةيلودلا ةيئانجلا مكاحملا روطت يف لثمتتف ةيناثلا ةركفلا
  . ةيساسألا مهقوقحب ساسملا نود كلذ و ةيلودلا مئارجلا يبكترمل ةيلودلا ةيئانجلا ةلادعلا قيقحتل
 طباوضلا مهأو ةلداع ةمكاحم يف قحلا ةيهام لوح عوضوملا ةيلاكشإ روثت حرطلا اذه لالخ نم
 لحارم عيمج لالخ قحلا اذه نم مهتملا ةدافتسا نامضل ةيلودلا ريياعملا يف اهنع صوصنملا ةيئارجإلا
 نم طباوضلا هذهل يلودلا عمتجملا اهفرع يتلا  ةيلودلا ةيئانجلا مكاحملا مارتحا ىدم ام و ، هتمكاحم
      ؟ ةيلود ةيئازج تامكاحم نم هتفرع ام لالخ
  
 بلطتت عوضوملا ةعيبط نأل نيجهنم نيب عمجلا اندمتعا دقف انتسارد يف ةعبتملا ةيجهنملاب قلعتي اميف
   .يخيراتلا جهنملا و يليلحتلا جهنملا امهو كلذ

 هرهاظم نم ةيادب ةلداع ةمكاحم يف قحلل يخيراتلا روطتلا درسب  يخيراتلا جهنملا راطإ يف موقنس
 اذهب ةيلودلا ةعامجلا مامتهال الوصوو  ةيمالسإلا ةعيرشلا يف هسيركت مث ةميدقلا تاراضحلا يف
 ضعبل ينامز بيترت حرطنس امك ،اهرودص بسح هب ةقلعتملا ةيلودلا صوصنلا مهأ ددحنو ،أدبملا
 ةيئانجلا مكاحملا روطت نينيبم اهروهظ بسح يلودلا عمتجملا اهفرع يتلا ةريهشلا ةيلودلا تامكاحملا
   .يلودلا عمتجملا اهفرع يتلا بقحلا فلتخم يف " ةمئادلا ، ةتقؤملا ، ةصاخلا "  ةيلودلا
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 يف قحلاب ةقلعتملا ةيلودلا صوصنلا نم رفاوتم وه ام ليلحت يليلحتلا جهنملا راطإ يف ىلوتنسو
 ام مهأ ليلحت اذكو مهتملا ناسنإلل ةبسنلاب هتانامض مث هريياعمو هطورشو هتيهام ديدحتل ةلداع ةمكاحم
   .تامكاحملا هذه مييقت انم ةلواحم  اينوناق  اليلحت تامكاحملا فلتخم يف ءاج

 لوصف لالخ نم عوضوملا ةيلاكشإ نع ةباجإلاب هلالخ نم موقنسف عوضوملا ةسارد لكيهب قلعتي اميف
 ةيخيراتلا داعبألا ةسارد يضتقت ةلداع ةمكاحم يف قحلا ةسارد نإ . نيباب يف اهنمضتت يتلا ةلاسرلا
   ) لوألا بابلا ( ةلداع ةمكاحم يف قحلل ةينوناقلاو

 ةلداع ةمكاحم يف قحلل  يلودلا عمتجملا اهفرع يتلا ةيلودلا ةيئازجلا تائيهلا مارتحا ىدم نايبت نإ مث
 تائيهلا تالواحم مهأ  ةسارد يضتقي  طباوض نم ناسنإلا قوقحل ةيلودلا ريياعملا هب تءاج امل اقفو
    ) يناثلا بابلا (  ةيلودلا ةيئانجلا ةلادعلا قيقحتل ةيلودلا ةيئازجلا

 ىدم و ةلداعلا ةمكاحملا أدبم لوح جئاتنلا نم ةعومجم صالختسال انلصوت  ةلاسرلا ةمتاخ يف و
 ةمكحملا اهمهأ و يلودلا عمتجملا اهفرع يتلا ةيلودلا ةيئانجلا مكاحملا ىوتسم ىلع هديسجت و همارتحا
  . ةلداع ةمكاحم يف قحلا ريوطت و ةيامح فدهب تئشنأ يتلا ةمئادلا ةمكحملا اهرابتعاب ةيلودلا ةيئانجلا
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لوألا بابلا  

.   ةلداع ةمكاحم يف قحلل ةينوناقلاو ةيخيراتلا داعبألا

  

 رضحتلا ةآرم يهف  تاعمتجملا يف هتيناسنإو ناسنإلا ةيمدآ هب ساقت يذلا يقيقحلا رايعملا ةلادعلا ربتعت

 ثدحتن نأ نكمي الو ، اهتاضرتفم ةلافكل لهؤم لقتسم و  هيزن ءاضق دوجول ةيعيبطلا ةجيتنلاو يرشبلا

 عيمجل ةمكاحملا تاءارجإ ةلادع نمؤت يتلا ةبسانملا ةينوناقلا فورظلا رفوتب الإ ءاضقلا اذه لثم نع

  . ةاواسملا مدق ىلع نيمهتملا دارفألا

 هرهاظم و هتعيبط مث ةلداع ةمكاحم يف قحلا ردصم و لصأب ةمكاحملا تاءارجإ ةلادع ةسارد طبترت

 هتعيبط ديدحتو ةلداع ةمكاحم يف قحلا فيرعت نم دبال مث . ) لوألا لصفلا(  تاعمتجملا روطت ربع

  . ) يناثلا لصفلا (  هتاضرتفم ديدحت و ةءاربلا وهو ناسنإلا يف ماعلا لصألاب هدوجو طابتراو

 دعاوقلا ةسارد لالخ نم امومع ةيئانجلا ةلادعلا اهيلع موقت يتلا ىربكلا ئدابملا انل ددحتت كلذب و

 رمألا ىضتقا املك ةراشإلا عم ، ةيلودلا ةيئازجلا تامكاحملا ريس نسح نمضت يتلا ةلادعلل ةيئارجإلا

 نم اهل امل  مهتملا ةيامحو ةسلجلا ريس نسح و ةقيقحلا رداصم ةيامحب ةطبترملا ةيعوضوملا دعاوقلل

  . ) ثلاثلا لصفلا ( ةلداع ةمكاحم يف هقحبو مهتملاب سمت يتلا لاعفألا لك ميرجت يف ةيمهأ
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  لوألا لصفلا

ةلداع ةمكاحم يف قحلل يخيراتلا روطتلا .  

  

 هللا لاق  ،مالسلا هيلع مدآ انديس اهفرتقا ةريهش ةفلاخمب ضرألا ىلع يرشبلا دوجولا ساسأ طبترا 
 هذه ابرقت الو  امتئش ثيح ادغر اهنم الكو ةنجلا كجوزو تنأ نكسا مدآ اي انلق و " : ىلاعتو هناحبس
 مكضعب  اوطبها انلقو  هيف اناك امم امهجرخأف اهنع ناطيشلا امهلزأف نيملاظلا نم انوكتف ةرجشلا
 .  1 " نيح ىلإ عاتمو  رقتسم ضرألا يف مكلو ودع ضعبل

 ، يئانجلا عباطلاب تفصو دق ةيرشبلا تاعمتجملا اهتفرع تاعازن نم اهدعب ءاج امو ةفلاخملا هذه
 عئارش نم هيف رهظ ام بيلقتو بوعشلا خيرات ءاتفتسا لصفلا اذه يف ةيخيراتلا ةساردلا نم انفدهو
 ارارضأ قحلي مرجم لعفل بكترم لك ىلع ءازجلا عيقوت بجوتست ةيباقع تانودم ةباثمب تناك نيناوقو
  . ةيرشبلا ةعامجلاب

 اهقرطو اهعيقوت تايلآو ةميدقلا تاراضحلا يف  عقوت تناك يتلا تابوقعلا ةعيبط ةساردب  موقنس كلذل
 ةيامحلل ةيمالسإلا ةعيرشلا تانامض  نيبنس امك. ) لوألا ثحبملا ( اهيف فاصنإلا تانامض اذكو
 ريياعملا هب تءاج ام مهأ ىلإ لصنل . ) يناثلا ثحبملا ( ةلداع ةمكاحم يف مهتملا قحل ةبولطملا
   .  ) ثلاثلا ثحبملا (  ةلداع ةمكاحم يف مهتملا قح ةيامحل تانامض نم ناسنإلا قوقحل ةيلودلا

  

لوألا ثحبملا  

.   ةميدقلا تاراضحلا يف ةلداع ةمكاحم يف مهتملا قح

 

 ةيكلملا تأشن مث ةيداملا هتاجاح عابشإل ةعارزلاو يعرلل ناسنإلا ءوجل ةميدقلا تاراضحلا يف دسجت 
 داو و لينلا داو و نيدفارلا دالب يف ةيدوبعلاو قرلا ماظن ةدايس و ةيقبطلا روهظل ىدأ امم  ةيدرفلا

                                                             
   63 و  53 ناتيآلا ، ةرقبلا ةروس .  1
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 ديدحتو نييعاطقإلاو نيكلاملا ةرطيس ميظنت لجأ نم ةلودلا ةطلس تزرب كلذل ةجيتنك . دنهلاب دنسلا
    . ةنلعم صوصن يف يباقع ماظنل اقفو باقعلاو ميرجتلا طامنأ

 نيناوقلا ميظنتل قرطتلا ةميدقلا تاراضحلا يف ةلداع ةمكاحم يف مهتملا قح ةسارد  يضتقت كلذل
 يف ةلداع ةمكاحم يف هقح نم مهتملا ةدافتسا ىدم نايبب مث  ، ) لوألا بلطملا ( قحلا اذهل اهيف ةيباقعلا
   .   ) يناثلا بلطملا ( يعاطقإلا رصعلا

  

  لوألا بلطملا

   ةميدقلا ةيباقعلا نيناوقلا يف ةلداع ةمكاحم يف مهتملا قح

  

 ديصلا و طاقتلالا رصع يف ةلداع ةمكاحم يف مهتملا قح  عضول قرطتلاب بلطملا اذه يف انتسارد أدبن
      ) يناثلا عرفلا ( نيدفارلا ةراضح يف قحلا اذه نم مهتملا ةدافتسا ىدم زربن مث ) لوألا عرفلا (
 يباقعلا نوناقلا و ) ثلاثلا عرفلا ( "سيروخكوب" نوناق  ةينوعرفلا رصم يف يباقعلا نوناقلا يف و
 عرفلا ( "رشع ينثإلا حاولألا نوناق " نامورلا دنع يباقعلا نوناقلاو "  ) عبارلا عرفلا ( يقيرغإلا
  . ) سماخلا

  

   لوألا عرفلا

   طاقتلالا و ديصلا رصع يف ةلداع ةمكاحم يف مهتملا قح عضو

  

 ةشيع اهتايح نم ىلوألا لحارملا لالخ تشاع دق ةيرشبلا تاعامجلا نأ دجن ميدقلا خيراتلا ءارقتسا دنع
 ناك  دق و ،1  طاقتلالاو ديصلا ةايح ثيح ميدقلا يئادبلا عمتجملا مسا عامتجالا ءاملع اهيلع قلطأ ةيئادب
 ةيحان نم ءاوس  ةلداعلا  ةمكاحملل سيسأتلا ةركف ىلع اهرثأ ةلحرملا هذه يف عمتجملاو ةئيبلا فورظل
 نم درجتم يرورض لعف در ةباثمب ةبوقعلا تناكف ،باقعلا عيقوت ةقيرط ىتحو باقعلا وأ ميرجتلا

                                                             
 ، 8891 ، رشنلا ناكم و راد ركذ نودب ، " ماعلا نوناقلا مظن ، ةينوناقلا مظنلا خيرات" : نسح ميهاربإ دمحأ /  د  . 1
  502 ص
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 ناويحلا ىتح باقعلا عيقوت نم جني ملو بكترملا لعفلا نيبو اهنيب بسانت ةتبلا كانه نكي ملو  ةلادعلا
    1 . دامجلاو

 ةلازإ ءبع اهيلع عقيو اهدارفأ لامعأ  لمحتت اهلك ةعامجلا تناكف ءازجلل يعامجلا عيقوتلا زرب و
 دض فرتقت يتلا لاعفألا امأ، ةعامجلا دارفأ نيب ةبكترملا لاعفألاب قلعتي اميف اذهو ةراضلا اهراثآ
 فصوت الو ةعامجلا رخفل  ةبلجم و يلوطب لمع اهنأب فصوت و  ةحابم يهف  ةعامجلا نع بناجألا
  . " ناودع " ايرهاظ اهفصو ناك نإو ىتح ةمرجم لامعأ اهنأ ىلع

 ةرئاج ريغو ةيداع تابوقعلا تناكف  ) ةدحاو ةرسأ( هبراقأ دحأ ىلع درف ءادتعاب قلعتي اميف و 
 رظني يذلا وه ةريشعلا سيئر وأ ةرسألا بر ناكو ناصقنلا نم ةرسألا ددع ىلع ظافحلا وه ببسلاو
 نيعضاخلا هتريشع دارفأ لكل يضاقلا وأ مكاحلا وهف ،اهفنص ناك امهم ةمرجملا لاعفألا هذه يف
 يضتقي ناك ) هيلع ينجملا ( ررضتملا درفلا نأل ىضوفلا تداسف  ةريشعلا راطإ جراخ امأ . هتطلسل
  .  ةوقلا هنوناقو يدرفلا ماقتنالا هساسأ ءاضق هسفنل

 وأ ةرسألا برو هسفنل ايساق درفلا تلعج ةرتفلا هذه يف ةيساقلا ةيئيبلا فورظلا نأ لوقن هيلع و
 ةيفارخلا تادقتعملاو تاداعلا نأ امك ، ةراض لاعفأ نم هتريشع لخاد عقي امب هرمأب امكاح ةريشعلا
 وه و ، هل بسانملا باقعلاو هتابثإ ةيفيكو مرجم لعف وه امل بئاصلا مهفلا نود تلاح ةدئاس تناك يتلا
 مهتي يذلا ناسنإلا عتمتي نكي ملف ، مهتملا تانامض نع ثيدحلا ةبوعص ىلع دكؤن انلعجي يذلا رمألا
  . هتمكاحم لالخ ةنامض يأب ةرتفلا هذه يف ةميرج يأ فارتقاب

 روطت ىلإ هتوق بسكيل ةعارزلاو يعرلا ةلحرم ىلإ طاقتلالاو ديصلا ةلحرم نم ناسنإلا لاقتنا ىدأ
 ةلادعلا ةركف هاجتا هتادقتعمو هراكفأ ىلع سكعنا ام وهو ةيداملا هتايح روطتل ةمزال ةجيتنك هركف
 يتلا قطانملا يف قرلاو ةيدوبعلا ترهظف يقبط عمتجملا حبصأ ةيدرفلا ةيكلملا روهظب و. باقعلاو
 نيبنل اهل قرطتنس يتلا ةيباقعلا ةمظنألا ضعب ترهظو لينلاو نيدفارلا دالبك  ةعارزلا اهيف سرامت
 ةرشابم متهت تحبصأ يتلا ةلودلا ةطلس ىلإ ةريشعلا سيئر وأ ةرسألا بر ةطلس نم حضاولا لاقتنالا
 تناك يتلا ةيتاذلا ةلادعلا بنجتو يدرفلا ماقتنالاو صاصقلا عنمل مهيلع ينجملل اماقتنا صاصقلاب
 مرجم لعف فرتقا صخش لك ىلع بسانملا باقعلا عقوي يذلا وه دالبلا مكاحف ، لبق نم سرامت
  .  هدوجو ةيعرش يف هيلع زكتري يذلا يهلإلا ضيوفتلا ىلع كلذ يف دنتسيو

                                                             
 ةلجملاب روشنم لاقم ، " يسنرفلا يعامتجالا ريكفتلا يف ةبوقعلاو ةميرجلاو نوناقلا " : يودب  ديسلا دمحم / د .  1

  72 ص ، 5691 ، ةرهاقلا ، لوألا ددعلا  ،ةيموقلا ةيئانجلا
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  . يناثلا عرفلا

  . نيدفارلا دالب يف ةلداع ةمكاحم يف مهتملا قح عضو

  

 يلاهأ نيب ةفلتخملا تاعازنلا لحل فدهت تءاج ةديدع تاعيرشتو نيناوق روهظب نيدفارلا دالب تزيمت
   : اهنم ركذن ةلداعلا ةمكاحملا ئدابم ضعب تسرأ دقو ، نيدفارلا

  

   م ق 2781 ماع " راتشع تبل " نوناق  : الوأ 

 ةيدرفلا تايرحلاو قوقحلا مارتحا اهنم ةلداعلا ةمكاحملا ئدابم ضعب  " راتشع تبل " نوناق يف درو
  ميرجت ىلع اهنم 71 ةداملا تصنف ، ةيصخشلا ةيرحلا " راتشع تبل " ةعيرش تسدق دقف ،اهتيامحو
 تعنم امك . ةيضقلاب هتقالع تبثت ملو ائيش اهنع فرعي ال ةيضق ببسب صخشلا ىلع ضبقلا ءاقلإ
 اذهو ،)سبلتلا ةلاح ( سانلا نيعأ مامأ امرج صخشلا باكترا ةلاح يف الإ ضبقلا اهركذ قباسلا ةداملا
 أدبم ـ ساسألا اذه ىلع هتلماعمو هتنادإ تبثت ىتح مهتملا ةءارب أدبمب ةعيرشلا عضاو ناميإ تبثي ام
 ةليسوك بيذعتلا ةسرامم نم عنمي مل اذه نكل ، ـ هتنادإ نم نيقيلا ةياغ ىلإ مهتملا ناسنإلا ةءارب
  . 1 هفارتعاو هلاوقأب ءالدإلا ىلع هيف هبتشملا رابجإل

  

   " يبار ومح " نوناق : ايناث

 ملاعلا يف لب نيدفارلا دالب يف ىربكلا ةيمهألا تاذ ةيباقعلا تانودملا رثكأ نم يبار ومح ةعيرش ربتعت
 اذه ةيمهأ نع قارعلا يف اهيلع روثعلا مت يتلا ةيرموسلا قئاثولا تفشك دقلو ،2 هلمكأب ميدقلا يبرعلا
     :اهمهأ و ةيئازجلا تامكاحملا لاجم يف مهتملا ناسنإلل ةمهم تانامض ىلع صنلاب قلعتي اميف نوناقلا

                                                             

 ءوض يف ةنراقم هيداقتنا ةيليصأت ةيليلحت ةسارد , ةلداع ةمكاحم يف مهتملا قح ةيامح" : راكب متاح / د . 1
 ةعابطلل  ياور ، " ةيمالسإلا ةعيرشلا و ةيكيرمألا ، ةيزيلجنإلا ، ةيسنرفلا ، ةيبيللا ، ةيرصملا  : ةيئانجلا تاعيرشتلا
  . 41 ص ، 6991 ، رصم ، ةيردنكسإلا , فراعملا ةأشنم رشانلا، نالعإلا و

 راد ، ةثلاثلا ةعبطلا، " ةلماكلا صوصنلا عم ةنراقم ةسارد ، ميدقلا قرشلا يف يبار ومح ةعيرش " : سارس ةماسأ / د .  2
   . 60 - 50 ص ، 3991 ، ايروس ، قشمد ، نيدلا ءالع
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 ةلادعو هدايحو هتهازنل ةنامض اذه يف و ، طوغض يأل هعوضخ مدعو مكحلا ضاق لالقتسا .1
  . 1 هماكحأ

 يتلا ةجرد لوأ مكاحم ماكحأ يف نعطلا قح ةلافكب كلذو يضاقتلا تاجرد ددعتب فارتعالا .2
 ضرعت يتلا كلملا ةمكحم يهو ايلع ةمكحم تدجوأ امك ،ىرقلاو ندملا يف ةرشتنم تناك
  . ةلادعلا  راكنإب ةقلعتملا كلت ةصاخ و اياضقلا ضعب اهيلع

  2 هروج وأ يضاقلا زيحت توبث لاح يف لاطبإلل ةاضقلا ماكحأ ةيلباق .3
 ةبوقعلا اهب تمستا يتلا يدرفلا ماقتنالا ةركف نم عمتجملا صيلخت و باقعلا عيقوت ةلودلا يلوت  .4

  . اميدق
 نم ةئيه ىلإ ةنهكلا ةقبط يديأ نم ءاضقلا ةرادإ ةمهم لقنو تامكاحملا ةينالعب  فارتعالا .5
 ىمظعلا ةباوبلا مامأ ةينلع اهتاسلج دقعت اياضقلا يف اهرظن نيح ةريخألا هذه تناكف ، ةاضقلا
 .  ةنيدملا قوس يفو
 3. كلذ طورش ديدحتب تمتهاو عفادمب ةناعتسالا يف مهتملا قح اضيأ ةعيرشلا هذه تنمض و

  

   .ثلاثلا عرفلا

  . ينوعرفلا نوناقلا يف ةلداع ةمكاحم يف مهتملا قح عضو

  

  .قالخألا هماوق نوناق وهف هل دارفألا مارتحا نم داز يذلا ينيدلا عباطلاب ينوعرفلا نوناقلا زيمت
 لمعو ةمكاحملا لوصأو ءاضقلاب ينوعرفلا نوناقلا متها دقف ،  مهم رمأ ةنعارفلا دنع ةلادعلا تربتعاو
 امك . هاضتقمب ماكحلا مازتلاو هل سانلا مارتحا نم تداز ةيقالخأ ةينيد سسأل اقفو ةلداع نوكت نأ ىلع

                                                             

 ديشيو ةهلآلا مرتحي يذلا ليبنلا ريمألا يبار ومح ةهلآلا ينتعد دقل " :يبار ومح لوقي ةلادعلاب مامتهالا راطإ يف .1   
 ينإف اذل ضرألا ىلع اهءايض سمشلا رشنت امك سانلا نيب ةلادعلا رشنل تيتأ دق ينإ ... ملظلا ىلع يضقي و ةلادعلا
   : عجار الماك صنلا ةعجارمل "... هفصنأل مولظملا ينم مدقتي ... مهنيب ةلادعلاو نيناوقلا تعضو

 selliM dna revirO  1. T . swal  lybaB  ehT ;  5911 drofxO ;   . 55, 45 p ;  

  932 ص ، 8891 ، ةيبرعلا ةضهنلا راد ، " ةيعامتجالاو ةينوناقلا مظنلا خيرات " : بلاط وبأ نسح يفوص / د .  2

3            ، 1002، رصم ،ةيردنكسإلا ،فراعملا ةأشنم ،" عافدلا يف مهتملا قحب لالخإلا ": سيمخ دمحم / د .   
   72  - 62 ص
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 نم نيقيلا دنع مئارجلا نع دارفألا ةبقاعمو باقعلا نم ءيربلا ناسنإلا ةيامحو ةقيقحلا نع ثحبلا  نأ
 صرح رهظيو ، ةنعارفلا ىدل يئانجلا عيرشتلا اهيلع ماق يتلا ةيساسألا ئدابملا نم ناك اهباكترا
  : يلي ام لالخ نم لدعلا رشن و ةقيقحلا ةيامح ىلع ءاضقلا لاجر

 امم هنإف، قحلاو نوناقلل ةقباطملاب ءيش لك لعفا " :اهنومضم يتلا هتاضق ىلإ ثلاثلا سمحت ةيصوـ 
 نم لماع ،ةاواسملا نازيمب عيمجلا هاجتا كتافرصت نز ، فارطألا دحأل زاحنت نأ ةهلآلا بضغي
 فوسف يئاضق نم كلذ لعفي نمو كنع ديعب وه نمك كنم بيرق وه نمو ، هفرعت ال نمك هفرعت
   . " هتناكم رهدزت

  :  يلي امل  ةيصولا  هذه وعدت

  . قحلاو نوناقلل ةاضقلا تافرصت ةقباطم ةرورض .1
  . فارطألا دحأل يضاقلا زايحنا مدع .2
 ةراضحلا موسرل انعجر ولو ، زييمت يأ نودو ةاواسملا مدق ىلع دارفألا عيمجل يضاقلا ةلماعم .3
 عيمج ىواستت ىتح لفسألا ىلإ هجتت نيعأبو  ةهازنلل ناونعك ديأ الب ةاضقلا دجن ةينوعرفلا
 .  ناسنإلا قوقحل يملاعلا نالعإلا هدسج ام وهو مهيدل سانلا رادقأ

 

 ةمكحم دوجو عم  " ةارسلا " مكاحم ىمستو ندملا وأ ىرقلاب ءاوس مكاحملل عساولا راشتنالاـ 
 اذهو، اهماكحأ ىلع بيقعتلل ايلع ةمكحم دوجوو " تسلا " مكاحم اهيلع قلطي ريزولا ةسائرب فانئتسا
 يضاقتلا ( ماكحألا يف نعطلا يهو مهتملل ةماه ةنامض اوفرع ةنعارفلا نييرصملا ءامدق نأ دكؤي ام
  1.) نيتجرد ىلع

 مهرذعت دنع يطايتحالا سبحلاو ضبقلاك ةمكاحملاو قيقحتلا تاءارجإ ضعب نويرصملا فرعـ 
 ءارجإ ناكو دوهشلاب داهشتسالاو ءاربخلا بدنو ةنياعملا اضيأ اوفرع امك ، ةقيقحلا ىلإ لوصولا
 هنأ الإ، ةديكأو ةعساو تايرحت ءارجإ هقبسي نأ طرتشي ناكف اهريغ يف امأ سبلتلا تالاح يف ضبقلا
  . يطايتحالا سبحلل وأ ضبقلل ةنيعم ةدم اوددحي مل ةنعارفلا نأ ركذن نأ دبال

 نم ةمكاحملا ءانثأ تاءارجإلا يف ةلادعلا تانامض درت ذإ، اهتلوهسو ةيئاضقلا تاءارجإلا ةطاسبـ 
   : ةيلاتلا تاءارجإلا عابتإ

                                                             
  51 ص ، قباس عجرم : راكب متاح / د و  202 ص ، قباسلا عجرم : بلاط وبأ نسح يفوص / د .  1
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 هجوأ نمضتت يتلا مهتاركذم ميدقتل موصخلل ةيفاكلا ةدملا ءاطعإو عافدلا يف قحلا نامض .1
  1 مهعافد

  . مهتملا بايغ يف نوكت ال نأ ةمكاحملا ةلادع تايضتقم نمف ، ةيروضحلا ةمكاحملا نامض .2
  2  ةينلع ةمكاحملا نوكت نأ طارتشا .3
 مكاحملا ماكحأ ةبقارم ايلعلا ةمكحملل ىنستيل كلذو مهماكحأل ةاضقلا بيبست ةرورض .4

  3.  كلذ رمألا ىضتقا ىتم اهحيحصتو

 

  
   عبارلا عرفلا

  . يقيرغإلا نوناقلا يف ةلداع ةمكاحم يف مهتملا قح عضو

  

 ةلماعم مهتملا لماعي ناك اذهلو ةهلآلا بضغ ريثت لاعفأ دارفألا لبق نم بكترت يتلا مئارجلا تربتعا
 ةركف ةرتفلا هذه يف ترهظ و .) قرف ال ( أطخ مأ هيدمع لتقلا ةميرج تناك ءاوس لتقي لتاقلاف   ةئيس
  .4 ةمرجملا لاعفألا ةعبت لمحتت مهتملا ةلئاعف  ةمرجملا لاعفألا ةعبت لمحت يف ةينماضتلا ةيلوؤسملا
 رودصب مهتملا تانامض ضعب ترهظ و رومألا ضعب تريغت ةيحالصإلا ةينوناقلا تانودملا رودصب
 مهتملا ةدارإب دادتعالا ةرورض هيف ءاج دقو ، ق 126 ماع " نوكارد نوناق " لثم نيناوق ةعومجم
 نيب ةلماعملا يف ةاواسملاك ةلادعلل ةمهم تانامض هيف تمدعنا نكل و ، مهتملل ةيئازجلا ةلءاسملا ريرقتو

                                                             

 ةلجم نم ذوخأم لاقم " ةينوعرفلا رصم يف يئانجلا و يندملا ءاضقلا تالجس نم روص ": اقسلا دومحم / د . 1  
  . 242 ص ، 4791 ، ثلاثلا ددعلا ، داصتقالاو   نوناقلا

 نأ هنم بلطي و كلملا ىلإ أجلي نأ سانلا طسبأ نم درف يأل نكمي ناك فيك نيبت يدربلا نم ةقش ىلع روثعلا مت .   2

 ليصفت رثكأل، هلامع دحأ نم رشع ةنماثلا ةرسألا كولم نم كلم ىلإ ةمدقم ىوكش نع ةرابع يه ةقشلا هذهو ، هفصني

 ،رشن ةنس نودب ، يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد ، سماخلا ءزجلا ، ةيئانحلا ةعوسوملا : كلملا دبع يدنج راشتسملا : عجار

  094- 584 ص  ، نانبل

  61 ص ، قباس عجرم : راكب متاح / د .  3

  041  - 831 ص ،قباس عجرم : بلاط وبأ نسح يفوص / د .  4
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 ةلداعلا ةمكاحملا ديسجت مظنو تايلآ هيف درو يذلا 1 م ق 495 ماع نولوص نوناق رهظ و نيمهتملا
  : يلي ام  لالخ نم

  . ةيبعشلا مكاحملا ثادحتسا  .1
  2 ةيئادتبالا هتروص يف نيفلحملا ماظن روهظ .2
 تاصاصتخالا ضعب هل ناك يذلا بعشلا سلجم ىلإ ةفاضإلاب   نييلحملا ةاضقلا بصنم ثادحتسا .3
 ةبلاطم ةيناكمإ ةميرج باكتراب صخش ماهتا يف بغري يذلا نطاوملل يطعأ ثيح  ةيئاضقلا
  . ELBORP ( 3 (  اهيلع قلطأ ىوعد بجومب يبدألا هدييأت هحنمب بعشلا
 امك، يدرفلا ماقتنالا نع داعتبالاو ةيدايحلا تامكاحملل لاجملا حتفل ةزهجألا هذه لثم دوجو ىدأ دقل
  . حورطملا عازنلاو ىوعدلا ةعيبط بسح اهفالتخاب نوناقلا اذه يف تامكاحملا تزيمت
 

 قح ةيامحل ةمهملا تانامضلا نم ةعومجم تفرع ةيقيرغإلا ةراضحلا نأب لوقن نأ نكمي هيلع و
   : يلي ام اهمهأ ةلداع ةمكاحم يف ناسنإلا

 اهموهفمب ةاماحملا ةنهم مهيدل ترهظ نم لوأ اوناكف  مهتملا نع عفادملا ةركف قيرغإلا فرع .1
 هذهل الماش اميظنت امهيف دجن ناتللا " نولوص" و " نوكارد " تانودمل كلذ يف لضفلا عجريو ، ثيدحلا
   ضرفت يتلا ةيبيدأتلا تابوقعلا و هءاطخأ نع يماحملا ةيلوؤسمو اهتسرامم طورش ةصاخو ةنهملا
   4. هيلع

 ةرتفلا هذه يف ةملاطبلا نأ ريغ  ةعفارملا لوصأ ميظنت دعاوق ىلع ةيقيرغإلا نيناوقلا تلمتشا .2
   . ةنازخلا حلاصمب رارضإلا نم افوخ كلملا دراومب ةصاخلا اياضقلل ةبسنلاب ماحمب ةناعتسالا اوعنم

                                                             
  . نولوص نوناق همسا نوناق ردصأو ةيعيرشت تاحالصإب ماق ،ةعبسلا نانويلا ءامكح نم ميكح رعاش : نولوص .   1

 صاخشألا نم ددع رايتخاب نينطاوملا مايق يف لثمتيو ، ةرم لوأل نيفلحملا ماظن ءاشنإ يف قيرغإلل لضفلا دوعي . 2
 ةعقاو يف ءاضقلا ةفيظوب مهمايق ضرغب ،ةميرجلا اهيف تفرتقا يتلا ةقطنملا وأ ةيالولا ىلإ نومتني و نيزيحتملا ريغ
 ناك نإ نولصوتي و ) ةبوقعلا رادقم سيلو عئاقولا ( بناوجلا لك نم ةيضقلا ةسارد دعب مهرارق نوردصي ثيح ةنيعم
   . ابنذم مأ ائيرب ةعقاولا هذه يف مهتملا

  64 ص ، 6002 ،رصم ،ةيبرعلا ةضهنلا راد ، ةمكاحملا ةلحرم يف مهتملا تانامض :نينيعوبلا لضف يلع / د .   3

   ، ةنس نودب ، ةيبرعلا ةضهنلا راد ، ةنراقم ةسارد ،ناسنإلا قوقحو ةاماحملا لالقتسا :  هتاحش رون دمحم / د .  4
   21  ص
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  1  ةقيقحلل  لوصولا ليهستل ةفلتخملا تالاجملا يف ءاربخلاب ةناعتسالا قيرغإلا فرع .3
 هسفن نع عافدلا قح مهتملا ءاطعإ لالخ نم كلذو تاسلجلا ةينالع اوقبطو قيرغإلا فرع .4
 بجاحلل ةادانملا يناثلا يضاقتمللو هل عامتسالا دعب متيو ،بعشلا ةبقارم تحتو عيمجلا مامأ ةمات ةيرحب
 عارتقالا نم ءاهتنالا بقع ةينلع مكحلاب ةمكحملا سيئر قطني مث ةلوادم يأ نود تيوصتلا ةيلمع متتل
  . هيلع

  . مهتديحو مهتهازن ىلع ليلد اذه يفو يضاقتملل تمصب عامسلا يف رصتقي ةاضقلا رود ناك .5
 مهتملا ةءاربب مكحلا ناكف ةيديكلا ىواعدلا نم مهتملل ةمهم ةنامض ةيقيرغإلا مكاحملا ترفو .6
  .  ماهتالا رشاب نم ىلع ةنيعم تاءازج عيقوتب عبتتسي

 يف تارارقلا ذاختا لالخ نم رهظي ام وهو مهتملا ةءارب ضارتفا أدبم قيرغإلا قبط .7
 ريرقتل ةيناثلاو ةنادإلا ريرقتل ىلوألا ، نيتلحرم ىلع تيوصتلاب ردصت يتلا ةيقيرغإلا تامكاحملا
 تاوصألا يواست لاح يفو ، مهتملا دض ةقلطملا ةيبلغألاب تيوصتلاب ةنادإلا ريرقت نوكي و . ةبوقعلا
 نأ وه لصألا نأل ةنادإلا ىلع ةءاربلا بناج  حيجرت  نع ربعي ام وه و  مهتملا حلاصل رارقلا ردصي
 . 2 مهتملا ةءارب ضرتفت

  
  سماخلا عرفلا

  . ينامورلا نوناقلا يف ةلداع ةمكاحم يف مهتملا قح عضو روطت

  

 اهنأل ةيركسع ةراضح يهف ، نوناق ةراضحو ةيركسع ةراضح اهنأ ةينامورلا ةراضحلا تفصو
 نطاوملا نيب زييمت ءوشنو اهبوعش ددعت ىلإ ىدأ ام وهو ةوقلا لامعتسالاب اهتايالو ددع رثكو تعسوت
 اذه يفو ، هب صاخ نوناقل مهنم دحاو لك عوضخل ارظن ةيروطاربمإلا اياعر نم هريغو ينامورلا
 موسرم بجومب بوعشلا نوناق رودصب  . نوناقلا مامأ ةاواسملا وهو فورعم أدبم عم حيرص ضقانت
 بوعشلا نوناق ناكف ، دحوم  نوناقل نوعضخي دارفألا عيمج حبصأ ينامورلا روطاربمإلا هردصأ

                                                             
 ،8991،ةرهاقلا ،ةيبرعلا ةضهنلا راد ،يئانجلا ءاضقلا مامأ عافدلا يف مهتملا تانامض :يلئابقلا حلاص دامح دعس /د .  1
  74 ص

  621 ص ، 0991 ، ةرهاقلا ، ةيبرعلا ةضهنلا راد ،هيداقتنا ةيخيرات ةرظن ،هيلع ينجملا ىوكش :ديبع نينسح / د .  2
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 ةراضحلا ربتعتو .  1 يعيبطلا نوناقلا ةركف ىلع ةزكترملا ةلادعلا دعاوقو فارعألا عيمج ىلإ دنتسي
 فرعلا، ةلودلا نع ةرداص نيناوق( اهيف عيرشتلا رداصم عونتل ارظن نوناق ةراضح اضيأ ةينامورلا
 ) ةيندملا قوقحلا عماج( مساب تافنصم ةتس يف تنود دقو ) ءاهقفلا تاسارد ، ءاضقلا داهتجا ، ةداعلا
  : ةيلاتلا لحارملا نيب ينامورلا رصعلا يف زيمن

  

  . رشع ينثإلا حاولألا نوناق رودص لبق ام ةلحرم : الوأ

 ةهلآلا هتنس ام ىلع ءادتعا اهنأ ىلع ةميرجلل رظنلاب باقعلاو ميرجتلا راطإ يف ةلحرملا هذه تزيمت
 ، مهسفنأ  نينطاوملا نيبو يبنجألاو نطاوملا نيب باقعلا عيقوت يف زييمت كانه ناكو ، دعاوق  نم
   . ةاواسملا مادعنال ةلداع ةمكاحمب معني نكي مل مهتملاف هيلعو

  

  . رشع ينثإلا حاولألا نوناق رودص  ةلحرم : ايناث

 مئارج  ،مئارجلا نم نيعون ىلع ميرجتلا راطإ يف صنف ةيلكشلا يف قارغإلاب نوناقلا اذه فصو
 بلط قح مهدحو نيررضتملا دارفألل نوكي ةصاخ مئارجو اهنأشب باقعلا عيقوت ةلودلا ىلوتت ةماع
  . مهب رضأ نم ىلع ةبوقعلا عيقوت

  : يلي اميف ةلداعلا ةمكاحملا تانامض رهظت

  . ةءاربلا  ةنيرق أدبمل ارابتعا ةمكحملا مامأ اقيلط مهتملا لوثم .1
  . ريغلا  ةطساوب وأ هسفن نع عافدلا نم مهتملا نيكمت .2
 وأ  ةميرجلاب سبلتلا ةلاح لثم ، ةصاخ تالاح يف الإ يطايتحالا سبحلا ةأطو تحت ةمكاحملا عنم .3
  . ةميرجلا باكترالاب فارتعالا

  .ةمكحملا مامأ زييمت يأ نودو ةاواسملا مدق ىلع هيلع ينجملا عم مهتملا فوقو .4
  . تابثإلا ءبعب ىعدملا مازلإ .5
  . ةيهفشو ةينلع نوكت ةعفارملا .6
  . تاسلجلا مهروضحو نيفلحملا بصنم ءاشنإ .7

                                                             
 عيزوتلا و رشنلل قورشلا راد ، ىلوألا ةعبطلا، ةيساسألا هتايرحو ناسنإلا قوقح : تاميعطلا ناميلس يناه / د . 1
   44 - 34 ص ، 1002 ، ندرألا ، نامع
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 زيحت و ةماعلا مئارجلا ةهجاوم اهنم فدهلا ةمكاحملل يداع ريغ قيرطك ةصاخ مكاحم ءاشنإ .8
 مامأ مكاحملا هذه ماكحأ نم ملظتلا يف قحلا عنم و ةيروطاربمإلا تاذلا دض مئارجلا عنمو ةاضقلا
  . ةيبعشلا سلاجملا

 . ىربكلا ةيبعشلا تائيهلا ةطساوب الإ ينطو درف يأ مادعإ ةيناكمإ مدع .9
 
 

  . يروطاربمإلا دهعلا ةلحرم : اثلاث
 وه و ةقباسلا ةلحرملا يف تءاج يتلا ةلداعلا ةمكاحملا ئدابم لكل حضاو رقهقتب ةلحرملا هذه تزيمت
  : تافرصتلا  ضعبب مايقلا لالخ نم انل رهظي ام

   . ةمكاحملا ءانثأ مهتملا دض بيذعتلا مادختساب حامسلا .1
  . باقعلاو ميرجتلا ةطلس هحنم لالخ نم ةلوقعملا دودحلا تزواجت ةطلس يضاقلا حنم .2
 تاءارجإ ةلادع تانامضو مهتملا قوقح تلاز هيلع و . تايرحلا كاهتناو مكحتلا لاجم حتف .3
 . ةمكاحملا
  

  يناثلا بلطملا

 . يعاطقإلا رصعلا يف ةلداع ةمكاحم يف مهتملا قح عضو

  

 مظنلا عشبأ ةسراممو ةيعاطقإلا ةيكلملا ةطلس ةرطيسب ارتلكنإو اسنرف يف يعاطقإلا رصعلا زيمت
 ماظنلا ةعيبط ىلع ابلس رثأ امم  ةلحرملا هذه يف ينوناقلا ماظنلا ةعيبط نم رهظي ام وهو ةيباقعلا
  :  لالخ نم كلذ و ةلادعلا نوؤش ريس ىلعو ينوناقلا

 : لالخ نم  مهتاذب نيددحم صاخشأل ذوفنلاو رارقلا ذاختا ةطلس حنمـ 

 هب ءاج يذلا " ريبكلا رمألا" موسرم بجومب ةصاخ باقعلاو ميرجتلا ةطلس يضاقلا ءاطعإ .1
  .1  ةسينكلا ميلاعتو ةينيدلا فارعألا رشنب قلعتملاو  0761 ماع " رشع عبارلا سيول "

 ءاوس بيذعتلا بيلاسأ لك ةسرامم نمضتت ةيئاضق رماوأ رادصإ ةطلس ةاضقلا ءاطعإ .2
   مهئاكرش نع فارتعالا ىلع نيمهتملا رابجإ كلذ نم فدهلاو ، اهدعب  وأ ةمكاحملا ءانثأ

                                                             
   . 12 ص ، قباس عجرم : راكب متاح / د .   1
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 اياضق يف ةموتخم لئاسر بجومب ةيئانثتسا ةيئاضق ناجل ليكشت يف قحلا كلملا حنم .3
 نعطلل ةلباق ريغ ماكحأ رادصإو ةمكاحملا ةطلس ناجللا هذه ءاطعإ عم  ةريطخلاب اهفصي
 نم ردق يأب مكاحملا مهتملا عتمت ةلاحتسا ىلع دكؤن انلعجي ام اذهو ، لاوحألا عيمج يف
  . ةلادعلا

     هيلإ ةبوسنملا مهتلا نم هريهطتل ةليسوك مهتملل نيميلا هيجوت ةطلس نيدلا لجر ءاطعإ .4
  . )  بكترملا مرجلاب رارقإك (
  : لالخ نم لداع ريغ يئارجإو يئاضق ماظن دامتعاـ 

  . شيتفتلا مكاحم روهظ .1
 مهيلإ بسن امع نيميلا مهفيلحت قيرط نع نيمهتملا ةمكاحم يف لداع ريغ ماظن عابتإ .2
   . مهت نم
 ةداهشب نرتقا ام اذإ همادعإل ىتحو مهتملا ةنادإل ةليسو مهأك فارتعالا دامتعا .3
  . فارتعالا  اذهل  لصوتلل ةذختملا بيلاسألا مهت ال امك ،نيدهاش
  .1  ةيهاو تناك ولو ىتح نئارقلا ىلع دامتعالا .4

 ةضفار ةيباقع ةفسلف اهلالخ نم تغزب ةمراع ةيركف ةروث رشع نماثلا نرقلا يف ابوروأ تفرع دق و
 يف كلذو امهتم ناك ولو ناسنإ لظي وهف ،مهتملا ةيمدآ مارتحا ةرورضب ةيدانمو دئاسلا يئانجلا ماظنلل
 ام اذه ، يباقعلا حالصإلل بيلاسأ ديدحت لالخ نم ةمكاحملا دعب ىتحو هتمكاحم لحارم عيمج راطإ
 ةسردملا، )لوألا عرفلا ( ةميدقلا ةسردملا ةيادب، ةيباقعلا سرادملا فلتخم ةسارد لالخ نم هل قرطتنس
 عرفلا ( يعامتجالا عافدلا ةسردم  مث ) ثلاثلا عرفلا ( ةيعضولا ةسردملا ،) يناثلا عرفلا ( ةثيدحلا
  .  ) عبارلا

  

  لوألا عرفلا

  . ةميدقلا ةسردملا يف ةلداع ةمكاحم يف مهتملا قح عضو

  

 اهلالخ نم دارأ ةديدع رومأ لوح همامتها هجو دقو " ايراكب يرازيس " زيكرملا ةسردملا هذه معزت
 يضاقلا تاطلس نم دحلا و باقعلاو ميرجتلا ةيعرش أدبمك  ةمهمو ةيساسأ ةينوناق ئدابم ىلع ديكأتلا
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 مارتحاو ةينلعلا ةمكاحملاب فارتعالا ريرقتو بيذعتلا قيرطب ذوخأملا فارتعالا ضفر و يئانجلا
          . بسانم تقو يف اهمامتإ تاءارجإ

 ةمكاحم يف مهتملا قح ةيامحل اهنع ىنغ الو ةيرورض ئدابم ىلع " ايراكب يرازيس " زكترا دقو
  : ةيتآلا ئدابملا نم ةسردملا هذه ميعز قلطنا دقو ةلداع

 عم ةبسانملا ةبوقعلا ريدقت و عمتجملاب ةراضلا لاعفألا ىلع ميرجتلا رصتقي نأ ةرورض .1
  . ةماعلا ةعفنملا ةركف اهيلع موقت يتلا ةرورضلا

 لكشت يتلا مئارجلا ىلع الإ تابوقع ضرفي الف ، تابوقعلا ضرف ةطلسب  عرشملا درفني .2
  . ةعامجلا ةحلصمو ةيقالخألا دعاوقلل ةيفانم الاعفأ

 مرجملا لعفلا نع لوئسملا ىلع ةيئازجلا ةلءاسملا رصح  ةرورضب مازتلا ةلودلا ىلع عقي .3
  . ةيقالخألا ةيحانلا نم

 .ةيئاضقلا ةطلسلا لالقتساو عافدلا قوقح نمضتي امب  ةيئانجلا ةموصخلا ميظنت ةرورض .4
  
  

  يـناثلا عرفلا

   ةـثيدحلا ةـسردملا يف ةلداع ةمكاحم يف مهتملا قح عضو  

  

nolotro nocraG duarraG  »   ةسردملا هذه معزت  ةيلعف تانامض ضرفو ةمهم راكفأب ءاج دق و« 
 ةرورضلا عم بسانتلاو لدعلاب زيمتت تابوقع ضرفل ساسأك ةقلطملا ةلادعلا ديسجت راطإ يف  مهتملل
 هتيرحب ساسملا مدعو درفلا ةحلصم ىلع صرحلاو ةهج نم ةلادعلاب ةعامجلا روعش ديسجت لجأ نم
  :  اهنم ركذن ، ىرخأ ةهج نم

 ةيئانجلا ةيلوؤسملا ةركفب ذخألل لاجملا حسف امم ةيئانجلا ةيلوؤسملا توافت ةركفب رارقإلا .1
 ماظنو ةففخملا ةيئاضقلا فورظلاو ةينوناقلا راذعألا ماظنب ذخألا ءاج انه نمو ، ةففخملا
   1 ةبوقعلا ذيفنت فقو

 ىلإ" يناجلا "  اهبكترم صخشو ةيانجلاب ةطبترملا فورظلاب مامتهالل مكحلا ةاضق ةوعد .2
  . باقع نم اهل دصر ام و ةينوناقلا ةيحانلا نم ةميرجلاب مهمامتها بناج
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  ثلاثلا عرفلا

  . ةـيعضولا ةـسردملا يف ةلداع ةمكاحم يف مهتملا قح عضو  

  

     ةيقلخ بويع نم هيف ام و مرجملل ينامسجلا نيوكتلا نيب طبر دق و " وزوربمول " ةسردملا هذه معزت
  يداملا طيحملا لماوع ريثأتب رقأ يذلا "يريفوكرينأ " كلذك و  ةمرجملا لاعفألل هباكترا نيب و
 ىلإ يناجلا ةكرح تعمتجا ةيصخش لماوع عم لماوعلا هذه تطبترا املكف ، مرجملا ىلع يعامتجالاو
  : اهنم ركذن  مهتملل تانامض لكشت يتلا ريياعملا ضعبب ةسردملا هذه تءاج دق و . مئارجلا باكترا

   . اهعفد  هنكمي الو هنع ةيجراخ لماوعب ةطبترم ناسنإلا نع ةرداصلا تافرصتلا لك .1

 ريبادتلا عيونت ىلع اولمعي نأ ةاضقلا ىلع دبال نيحناجلا فونص لك تافرصت ةهجاومل .2
 ىلع اساسأ ةزكترملا ةيملعلا يضاقلا ةردقو ةفرعمب طبترم رمأ وهو مههاجتا اهذاختا بجاولا
  . هصصخت و هنيوكت

 رثكأ اونوكيف ، نيمهتملا ةمكاحم يف ةلادع رثكأ مهلعجي ديجلا مهنيوكت و ةاضقلا صصخت نإ .3
  نإف ، مهتعانق نونوكي ساسألا اذه ىلعو ةيضقلا تاسبالمو مهتملاب ةطيحملا فورظلاب ةيارد
 . 1 هتميرجل مهتملا باكترا فورظ و  ةمئالم رثكأ ناك  ةءاربلاب مهمكح ردصي مل
  

  عبارلا عرفلا

  يعامتجالا عافدلا ةسردم يف ةلداع ةمكاحم يف مهتملا قح عضو

  

 ةميرجلا رطخ ءردل ةمزاللا لئاسولا نع ثحبلا يف  ةسردملا هذهل اقفو ةلادعلا تايضتقم قيقحت لثمتي
 ةمهم راكفأب ةسردملا هذه تءاج دقف ، يعامتجالا عافدلا ريبادت يف لئاسولا هذه نمكتو  عمتجملا نع
   :اهنم  ةيئازجلا ةمكاحملا تاءارجإ ةلادع قيقحت راطإ يف

  .  ةيمارجإلا ةروطخلا بسحب نيحناجلا فينصت .1
  . ةاضقلا صصخت ريرقت .2
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 هكولس ريدقتل هادعتت لب هبكترمل مرجملا لعفلا دانسإ طقف تسيل يئازجلا يضاقلا ةمهم نإ .3
 جتنيس ام و لاعفأ نم هيلإ بسن امب مرجملا ملع ةقيقح نم دكأتلاو ةيعامتجالا ةيحانلا نم
 يذلا يعدملا لثم هلثم مهتملا نوكي نأ  ةلادعلا تايضتقم ضرفتو . تابوقع نم اهنع
 قبطيس يذلا نوناقلاب ملع ىلع مكاحي يذلا يضاقلاو  هنع عفادي يذلا يماحملاو همهتي
 كرام "  كلذ ىلع دكأ دقو ،مئارج نم بكترا امل اقفو " باقعلاو ميرجتلا صن " هيلع
 يضاقلا اهب لخدتي يتلا ةينوناقلا تاءارجإلاو نوناقلاب ملعلا ةرورض نأ لاق نيح " لسنأ
 . ةيعرشلا تايضتقم دحأ يه مهتملا ةمكاحمل

 
  

  يناثلا ثحبملا

  . يمالسإلا عيرشتلا يف ةلداع ةمكاحم يف مهتملا قح ةيامح

  

 ةمكاحملا تانامضب صوصخلا هجو ىلع مهتملاو امومع ناسنإلا عتمت ردصم ةيمالسإلا ةعيرشلا دعت
 ةمكاحملا تانامض  نيبن و  ) لوألا بلطملا(  ةيمالسالا ةعيرشلا يف مهتملا فيرعت ددحنس  . ةلداعلا
 لامكلاو ومسلاب مستت ماكحأ نم هب تءاج ام و ) يناثلا بلطملا (  يمالسإلا عيرشتلا يف ةلداعلا
 مزعلا ، "مزحلاو مزعلا " اهتايط يف امومع يمالسإلا عرشملا ةسايس لمحت  . 1 رارقتسالا و ماودلاو
 يف احلاص نوكيل هليهأتو هعدر لجأ نم مرجملا ةهجاوم يف مزحلاو يوق حلاص عمتجم ةماقإ ىلع
   . عمتجملا

  لوألا بلطملا

  ةيمالسإلا ةعيرشلا يف مهتملاب دوصقملا

  

 ةحلصم نمكت . درفلاو نوناقلا ةحلصم ةيامح يف ةلداع ةمكاحم يف قحلا ريرقت نم فدهلا لثمتي
 موقي كلذبو نوناقلا قيبطت  تانامض نم ةنامض ربتعي ةلداعلا ةمكاحملا قيقحتل لوصولا نأ يف نوناقلا
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 موصخلل ةررقم يهف درفلا ةحلصم امأ . ةلادعلاو ةاواسملاو رارقتسالا قيقحت يهو ةيساسألا هتفيظوب
 عرفلا ( ةيمالسإلا ةعيرشلا يف مهتملا فيرعتب موقنس اذهلو ،اصوصخ مهتملاو امومع ىوعدلا يف
 عرفلا ( نيمهتملا عاونأو  ) يناثلا عرفلا ( اهب عتمتي يتلا قوقحلا مهأ و هطورش ديدحتو ) لوألا
 ةيامح ريفوتب قلعتي اميف ةيعضولا تاعيرشتلا يقابل سيسأتلا يف ةيمالسإلا ةعيرشلا ةيمهأ نيبنل ) ثلاثلا
  . مهتملا قوقحل

  

  لوألا عرفلا

  اعرش مهتملا فيرعت

  

 وه وأ ، هيلع ةنيبلا ةماقإ رذعتيو ناودع نم هتبوقع بجوي مرجم لعف هيلع يعدا نم لك وه مهتملا
 هل اهنمض قوقحب مهتملا عتمتي . مكاح وأ ضاق دنع الام وأ امد ناك ءاوس قحب صخش هيلع ىعدا نم
 هقح اهمهأو ، سماخلا و عبارلا نيدنبلا يف ناسنإلا قوقحل يملاعلا يمالسإلا نايبلا اهنع ربعو مالسإلا
  . ةلداع ةمكاحم هتمكاحم يف و ةلادعلا يف

  

   ةلادعلا يف مهتملا قح : الوأ

  : ةيلاتلا قوقحلا ةلادعلا يف مهتملا قح نع عرفتي

   هللا ىلإ هودرف ءيش يف متعزانت نإف  ": ىلاعت هلوقل  اهاوس نود ةعيرشلل اقفو مهتملا مكاحي .1
  . 1  " لوسرلا و

 ام لكب هيخأ نع ملظلا عنمي نأ هبجاو نمو ملظ نم هقحلي ام هسفن نع عفدي نأ درف لكل نكمي .2
 هنع عفدت نأ لجأ نم ررض نم هقحل ام اهمامأ حرطيل ةيعرش ةطلس ىلإ درفلا أجلي و  كلمي
 ةديح و ةيلالقتسا نم هل امب ةطلسلا هذه لثمم هرابتعاب ملسملا يضاقلا رود رهظي انهو ررضلا
  . هتيامحل ةليفكلا تانامضلا هل رفوي ىتح

  . هسفن نع عفادي ام ردقب دارفألا نم هريغ قوقح نع عافدلاب مازتلا درف لك ىلع عقي .3
 . مكحلا رادصإ لبق عفادملا عامس نامضب لب قحلا اذه نم صاقتنا نود هسفن نع درفلا عفادي .4
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   ةلداع ةمكاحم يف مهتملا قح : ايناث

 قوقحل يملاعلا يمالسإلا نايبلا نم سماخلا دنبلا يف ةلداع ةمكاحم يف مهتملا قح ىلع صنلا درو
  : ةيلاتلا قوقحلا ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ةلداعلا ةمكاحملا قح نع عرفتيو ناسنإلا

 ةصتخم ةمكحم نع رداص تاب مكحب سكعلا تابثإ نيح ىلإ ماع لصأك مهتملا ةءارب ضارتفا .1
  . ةلادعلا تايضتقمل اقفو

 ىلع بقاعيو مرجي يعرش صن نود ناسنإلا بقاعي نأ نكمي الف ،ةيئانجلا ةيعرشلا أدبم ريرقت .2
  . ةرورضلاب نيدلا نم مولعم وه امب صنلا لهجب ملسم رذعي الو ، اهبكترا يتلا لاعفألا

 لبقت ال ةلدأب اعرش مرجملا لعفلل هباكترا توبث دعب الإ درفلا باقعب مكحلا رادصإ متي ال .3
 قحلا نم ينغي ال نظلا نإو " ىلاعت هلوقل  ةلماك ةيئاضق ةعيبط تاذ و ةمكحملا مامأ ةعجارملا
   1 " ائيش

 يتلا ةبوقعلا يضاقلا زواجتي نأ نود يعرشلا صنلا يف درو امل اقفو ةبوقعلا ريرقت متي .4
 ةاعارم ىلع ةيمالسإلا ةعيرشلا تصن دقو ، ةبكترملا ةميرجلل ةيمالسإلا ةعيرشلا اهتررق
 . دودحلل ءرد  هتميرجل مهتملا باكترا تاسبالمو فورظ

 ناسنإ لك و هريغ ةريرجب ناسنإلا لأسي الف ، درفلل ةيصخشلا ةيئازجلا ةيلوؤسملا ريرقت متي .5
 .  براقأ و لهأ نم هيوذ ىلإ ةلءاسملا دتمت الو هلاعفأ نع هتيلوؤسمب لقتسم

 مكحب ةنادإلاب وأ ةءاربلاب امإ هيلع مكحلا نيح ىلإ هماهتا تقو  نم قوقحلا هذه نم مهتملا ديفتسيو
 قلطملا ةلادعلا نازيمب اقيبطت امئاق نعطلا يف هقح ىقبي  ةلداع ةمكاحم دعب هتمهت توبث دنعو ،تاب
 ول و هللا ءادهش طسقلاب نيماوق اونوك اونمآ نيذلا اهيأ اي " ىلاعت هلوقل ةيمالسإلا ةعيرشلا هب ترمأ يذلا
 نإو اولدعت نأ ىوهلا اوعبتت الف امهب ىلوأ هللااف اريقف وأ اينغ نكي نإ نيبرقألاو نيدلاولا وأ مكسفنأ ىلع
   . 2  " اريبخ نولمعت امب ناك هللا نإف اوضرعت وأ اوولت

 تذخأ دق ةلادعلا نوكتو نادم وأ مرجم ىلإ بلقنت مهتملا ةلاح نإف نعطلا دعب ةنادإلا توبث دنعو
 هقح ىفوتسا دق هنأل رهقلا وأ ملظلا عاونأ نم عون يأل ضرعت دق هنأ يعدي نأ مهتملل سيلو اهارجم
 نم ققحتلاو تبثتلا ةرورض ةيمالسإلا ةعيرشلا يف كلذ ساسأو ، مكحلا ىلع ضارتعالا يف يعرشلا
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 نأ اونيبتف أبنب قساف مكءاج نإ اونمآ نيذلا اهيأ اي" ىلاعت هلوقل الاثتما ناسنإ يأ ماهتا لبق رابخألا
  . 1  " نيمدان متلعف ام ىلع اوحبصتف ةلاهجب اموق اوبيصت

  

   يناثلا عرفلا

  ةيمالسإلا ةعيرشلا يف مهتملا ةفص رفاوت طورش

  

 لكل لصألا يهف  ةيمالسإلا  ةعيرشلا نم مهتملا ةفص رفاوت طورش ةيعضولا تاعيرشتلا تسبتقا
  : يلي اميف  طورشلا هذه لثمتت و  ناسنإلا قوقحب قلعتي عيرشت

  . ايح ناسنإلا نوكي نأ .1
 يونعملا صخشلا تفرعف ، يونعملا و يعيبطلا صخشلا نيب ةيمالسإلا ةعيرشلا تزيم  .2
 ةلءاسم  نكمملا نم ناك نإو ايئانج هتمصاخم ةيناكمإ مدع ىلع تدكأو لاملا تيب يف لثمتملا
  . ايئانج لأسيل ايعيبط صخشلا نوكي نأ  تطرتشا هيلعو ، هلثمم

  . اهب اينعم اناسنإ نوكي نأ .3
   2 " ىرخأ رزو  ةرزاو رزت ال و " : ىلاعت هلوقل مرجلا باكترا ايصخش هيلإ بسني نأ دبال .4
  . القاع اغلاب ناسنإلا نوكي نأ .5
  . اراتخم مهتملا نوكي نأ دبال .6
 امك ، هيلإ ةمهتلا هجوت الف كلذ ناكمإلاب نكي مل نإف  هنم ةميرجلا لوصح ناكمإلاب نوكي نأ .7
 ماكحأف ، ينطولا نوناقلل عضاخ ريغ هلعجت ةناصحب عتمتم ريغ مهتملا نوكي نأ طرتشي ال هنا
  . ةاواسملا مدق ىلع نيملسملا عيمج ىلع قبطت ةيمالسإلا ةعيرشلا

 
  
  
  
  

                                                             
  6 ةيآلا ، تارجحلا ةروس .   1

  . 51 ةيآلا ، ءارسإلا ةروس .  2
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  ثلاثلا عرفلا

   ةيمالسإلا ةعيرشلا يف نيمهتملا عاونأ

  

  :يهو ماسقأ ثالث ىلإ ةيئازجلا ىوعدلا يف مهيلع ىعدملا وأ نيمهتملا نيملسملا ءاهقف مسق

     ىوقتلاب رهتشا نم لك وه يأ  ةمهتلا كلت لهأ نم سيل هنأب فرع نم وهو ، ءيربلا مهتملا .1
 ءاهقفلا ثدحت دقو ، تاهبشلا نع داعتبالاو ربلاو ريخلا لهأ نم هنأ هنع عاشو حالصلا و
 كلذب اومسقناف ءيرب  هنأ اهدعب تبثي و صخش يأ دض ىوكش عفري نم لك نع نوملسملا
  : ءارآ ثالث ىلإ

  .1 ةيديكلا ىوكشلا هذه عفار ةبقاعم مدع ىلإ لوألا يأرلا باحصأ بهذي ـ          

 دبال همتشو  مهتملا ءاذيإ ناك نإف ، ىوكشلا عفار دصق نع يناثلا يأرلا باحصأ ثدحتي ـ         
  2 ناسنإلل ةيلخادلا ةينلاب قلعتي هنأل بعص دصقلا ديدحت رمأ ىقبيو  بقاعي نأ

 ةيديك ىوكش عفر نأ ىلع نودنتسيو ىوكشلا عفار ةبقاعم ىلع ثلاثلا يأرلا باحصأ دكؤي ـ        
 عفار ةبقاعم نإف كلذلو ، هناريج و  هلهأ نيب هتعمسب سمي نأ هنأش نم حالصلاب فورعم صخش ىلع
         هذه لثم عفر نم مهتعمسل ةنايص و حالصلا لهأ ضارعأل ةيامح رفوت ةيديكلا ىوكشلا
  .3  ىواكشلا

 ،تامرحملا ىلع هتأرجبو يصاعملا باكتراب رهتشا نم وهو ،روجفلاب فورعملا مهتملا .2
 نإو . انزلا وأ لتقلا وأ ةقرسلاب صخشلا راهتشا هلاثمو  يصاعملل هباكترا دعبتسي الف كلذلو
 مهيلع فشكلل تاءارجإلا ةفاك ذاختاب نيمزلم ةاضقلا لعجي نيمهتملا نم عونلا اذه لثم
 لجأ نم طباوضلا ضعبب ءاهقفلا ناعتسا دق و . مهيلإ دنسملا لعفلا نأشب ةلدألا ءاصقتساو
  : يلي امك اهصخلن نيمهتملا نم عونلا اذه ديدحت

                                                             
 ءزجلا، ماكحألا جاهنم و ةيضقألا لوصأ يف ماكحلا ةرصبت : نوحرف نباب فورعملا دمحم نب ميهاربإ نيدلا ناهرب . 1
   521 ص ، ةنس نودب ، توريب ، ةيملعلا بتكلا راد، ةيناثلا ةعبطلا، يناثلا

 ه 7131 ،رصم ، بادآلا و ديؤملا ةعبطم، ةيعرشلا ةسايسلا يف ةميكحلا قرطلا : ةيزوجلا ميقلا نبا هللا دبع وبأ  .  2
  001 ص

  101 ص ، قباسلا عجرملا : ةيزوجلا ميقلا نبا هللا دبع وبأ .  3
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   . ةيصعملا ثودح عقوت  طقف سيل و يصاعملل يلعفلا باكترالا / 1             

 يعضولا نوناقلا يف فرعي ام وهو  هسفن صخشلا نم ةيصعملا عوقو راركت / 2             
 روجفلاب فورعملا مهتملا برض يضاقلا و يلولل ةيمالسإلا ةعيرشلا ءاهقف زاجأ . مارجإلا ىلإ دوعلاب
  ناك اذإ هلاح ةفرعمل مهتملا لاؤسب موقي نأ بجي نكلو ، هيلع ةمهتلا تبثت ةيوق ةلدأ ترفاوت ىتم
  :  طورش ثالث مهتملا برض زاوجل طرتشي و .ال مأ هيلإ بسن امب فورعم

  ةلدأ نم هيلإ بسن ام لالخ نم ةيوق ةمهتلا نوكت نأ .1
   دح برض ال ريزعت برض مهتملا برضي نأ .2
   هيلإ بسن ام و مئارج نم هبكترا اميف مهتملا لاح نع مالعتسالا برضلا نم دصقي نأ .3
 يعدا اذإف، روجفب ال و ربب فرعي ال يذلا مهتملا هب دصقي و ، لاحلا  لوهجملا مهتملا .4

  . هلاح فشكني ىتح سبحي هنإف ةمهتب هيلع
  

  يناثلا بلطملا

  يمالسإلا عيرشتلا يف ةلداعلا ةمكاحملا تانامض

  

 ةنايصو ناسنإلا نيصحت نع لفغت مل اهنأ الإ يمالسإلا عمتجملاب ةيمالسإلا ةعيرشلا ماكحأ مامتها مغر
 نإو ىتح هتيمدآو ناسنإلا ةمارك نامض لجأ نم اهب تءاج يتلا سسألاو دعاوقلا لالخ نم هقوقح
 )لوألا عرفلا( ةيعورشملا أدبم نم هتدافتسا ىلع تدكأف ، مئارجلا باكترال هتعفدو ءاوهألا هب تدبتسا
 قوقحلا نم ةعومجم هل تنمض امك ) يناثلا عرفلا ( سكعلا تابثإ ةياغ ىلإ مهتملا ةءارب تضرتفا و
  . ) ثلاثلا عرفلا ( هتمكاحم لحارم عيمج لالخ
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   لوألا عرفلا

   ةيعورشملا أدبم ريرقت

  

        ىلاعت هلوق يف ءاج دقف ، ةيعورشملا أدبم ريرقت يف ةيعضولا مظنلا  ةيمالسإلا ةعيرشلا تقبس 
 دورو لبق فيلكت ال" هنأ ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ةدعاقلا . 1 " الوسر ثعبن ىتح نيبذعم انك ام و   "
 اميف هنأ ريغ ، "صن ريغب ةبوقع الو ةميرج ال " ثيدحلا رصعلا يف هيلع حلطصي ام وهو " عرشلا
 مئارج تدرو  دق و. ريزعتلا و دودحلا مئارج نيب تزيم ةيمالسإلا ةعيرشلا نإف ةيعرشلا دنسب قلعتي
 عيرشتلا ةفيظو ىلوتي يذلا مكاحلل رمألا كرت دقف ريزعتلا مئارج امأ ، ةنسلاو نآرقلا يف دودحلا
 ذاختا نكمي ال هنأ يف ةيعورشملا أدبم  لاجم ددحتي. دودحلاو ميرجتلا نيبي نأ دحاو نآ يف ءاضقلاو
 يباقع ينوناق صنل هتفلاخم تبثت نأ دعب الإ ةبوقع يأ هيلع ضرفت نأ الو صخش يأ دض ءارجإ يأ
 دعي امب اقبسم اوهبنيو اورذني نأ دعب الإ مهلاعفأ نع صاخشألا بقاعي ال نذإ . مرجملا هلعفل قباس
    متي هل اوبيجتسي مل و انوناق هنع صنلا مت ىتمو ، ةينوناقلا ةيحانلا نم روظحمو امرجم العف
  . 2  مهتبقاعم

  

   يناثلا عرفلا

  . ةءاربلا مهتملا يف لصألا أدبم ريرقت

  

 تاعيرشتلاو ةيلودلا قيثاوملا مظعم هتررق يذلا أدبملا رارقإ يف ةقابسلا ةيمالسإلا ةعيرشلا تناك 
 ةدعاقلل اقيبطت امهتم ناك ول و هتءارب ناسنإلا يف لصألاف ،" ةءاربلا ضارتفا " أدبم وهو ةرصاعملا
  . " ةمذلا ةءارب لصألا " نأ ررقت يتلا ةيمالسإلا

 قيقحتلاو يرحتلا يف هدهج ىراصق لذبي نأ ناسنإ يأل هجوم ماهتا يف رظني يذلا يضاقلا مزتلي 
 وه مهتملا ناسنإلا اذه يف ضرتفملا نأل ) دحلا ةماقإ ( هيلع باقعلا  عيقوتو هتنادإب همكح ردصيل

                                                             
  51 ةيآلا ، ءارسإلا ةروس .  1

  62 ص ، 1002 ، قورشلا راد ، ىلوألا ةعبطلا ، يروتسدلا يئانجلا نوناقلا : رورس يحتف دمحأ / د .  2
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 هذه لوزت الو  ةءاربلا ناسنإلا يف لصألا نأ يهو مالسإلا اهررق يتلا ةيلوصألا ةدعاقلل اقيبطت هتءارب
 هكش درجمل ءازجلا هجويو بقاعي نأ يضاقلل نكمي الف ، عطاق ليلدب الإ ناسنإلا يف ةيلصألا ةعيبطلا
 ةءاربلا قحب ةدافتسالا يف زييمت الو ءيش يف نيقيلا نع ينغي ال امهنم يأو ،ناسنإلاب طقف  ههابتشا وأ
 نيبو حالصلاب افورعم نوكي نم نيب قرف ال نيمهتملا ةفاكل ررقم قح وهف  صاخشألا نيب ةيلصألا
 نكمي الو هيف كوكشم مهتملاو " كشلاب لوزي ال نيقيلا " نأ ةدعاقلا نإ و. ناودعلاو رشلاب فرعي نم
 لوبقم ريغ رمأ ةميرجلا تناك امل و .1 ايوق ناك امهم هيف كشلا درجمل هتءارب يف نيقيلا ةلازإ
 ليلدلا ميقي نأ هيلع كلذ فالخ يعدي نم نإف هيلعو ، مدعلا اهيف لصألا نإف سانلا ةايح يف فورعمو
 " ةيمالسإلا ةيلوصألا ةدعاقلا عم قفاوتي ةءاربلا ضارتفا أدبمو  هلثم نيقيب الإ لوزي الو نيقي مدعلاف،
  . 2 " نيقيب لازي ىتح ناك ام ىلع ناك ام ءاقب لصألا نإ

  

   ةيلصألا ةءاربلا أدبم تارربم : الوأ

 ةيرحلا ىلع ظافحلل ىعست يتلا يمالسإلا يئانجلا هقفلا دعاوق  مهأ نم  ةيلصألا ةءاربلا أدبم ربتعي
  : يلي امك اهركذن تارربم ىلع موقي وهو مهتملا ىدل ةيناسنإلا ةماركلاو ةيدرفلا

 فورظو ريصم يف ةطلسلا مكحت يدؤي دقو يبلس فقوم يف قيقحتلا ةرتف ءانثأ مهتملا نوكي .1
  ىلع  ظفاحيس ةءاربلا ضارتفا أدبم ريرقت نإف كلذلو ، هتيرح رادهإ ىلإ قيقحتلا تاسبالمو
   .ةءاربلا هذه تابثإ ءبع هيلع عقي نأ نود ةيادبلا ذنم ائيرب هرابتعا ةجيتن هتيرح

 دعب حضتي امدنع ةصاخ ةيدرفلا هتيرح رادهإ ىلإ يدؤيس ةيادبلا ذنم مرجم مهتملا رابتعا نإ .2
 ةيمالسإلا ةعيرشلا نإف كلذ لجأل، ءيرب ايطايتحا سوبحملا مهتملا نأ الثم يئادتبالا قيقحتلا
 هساسأ ىلع لماعيو مرجلا مهتملا يف ضرتفي ال ىتح ةءاربلا مهتملا يف لصألا أدبم تررق
 ارداص نايحألا بلاغ يف نوكي دق و يئاضق مكحب هرمأ يف تبلا ةياغ ىلإ قيقحتلا ةدم ةليط
  . ةءاربلاب

 افلاخمو الطاب ةءاربلا ضارتفا نم بناج يأب ساسم يأ نأ ةيمالسإلا ةعيرشلا تربتعا .3
 فلكت ال ةءاربلا ضارتفا أدبم نم اقالطناو اضيأ ةيمالسإلا ةعيرشلا نإف هيلعو ، اهماكحأل
 امف ، لطاب هنع جتني ام لكو لطاب هتءارب تابثإ ىلع هرابجإ نإو  هتءارب ليلد ميدقتب مهتملا

                                                             

 ةيبرعلا ةلجملاب روشنم لاقم ، يعرشلا هقفلا يف قيقحتلا ةلحرم يف هيف هبتشملا قوقح : ضوع دمحم ضوع / د .1 
   . 321  - 221 ص ، 9791 ةنس ، رشاعلا ددعلا ، يعامتجالا عافدلل

  . 16 ص ، قباس عجرم : نينيعوبلا لضف يلع / د .   2
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 يف قحلا مهتملا تطعأ ةيمالسإلا ةعيرشلا نإف  كلذ نم عسوأو لطاب وه لطاب ىلع ينب
  . ءيشب همزلت نأ نود تمصلا مازتلا

  

  . ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ةءاربلا مهتملا يف لصألا أدبم جئاتن : ايناث

  : جئاتن ةدع  ةيلصألا ةءاربلا ضارتفا أدبم قيبطت نع مجني

  . مهتملل ةيصخشلا ةيرحلا ىلع ظافحلا / أ

  :امه نيتعزانتم نيتنيرق  هجاوت  ةءاربلا ضارتفا أدبمل اهديسجت لالخ نم ءاضقلا ةطلس نإ

  .ةءاربلا ةنيرق لالخ نم مهتملل ةيصخشلا ةيدرفلا ةيرحلا قيقحت .1
 . ماهتالا ةنيرق لالخ نم عمتجملل ةماعلا ةحلصملا ةيامح .2

  
 ةلحرم يف ةصاخ اهنامض لبسو لوألا قوقح يف ثحبلل وعدي عمتجملاو مهتملا نيب فقوملا نإ نذإ
 ةيرحلا قيقحتب عمتجملا ةحلصمو هتايرحو صخشلا قوقح نم دحي ماهتالا نوكل ارظن يئادتبالا قيقحتلا
 تايرحلاو قوقحلا نيب ةمئالملا ةرورض ىلع ةيمالسإلا ةعيرشلا ءاهقف دكؤي و . ةنينأمطلا و نمألاو
  عمتجملا ةحلصم ىلع ةيساسألا تايرحلاو قوقحلا ىغطت ال نأ دبال ذإ ، عمتجملا ةحلصم و ةيدرفلا
 ةجحب ةيدرفلا تايرحلاو قوقحلا ءاغلإ ىلإ عمتجملا ةحلصم ةيامح يدؤت ال نأ اضيأ دبال هنأ امك
  . هتحلصم و عمتجملا نمأ ىلع ظافحلا

   مهتملا حلاصل كشلا ريسفت / ب

 كشلاب لوزي ال نيقيلا ةدعاق يه ةيمالسإلا ةعيرشلا ءاهقف دنع ةءاربلا مهتملا يف لصألا ةدعاق ساسأ
 هيلعو  .مهتملا حلاصل رسفي كشلا أدبم وهو ةرصاعملا ةيئانجلا مظنلا يف فورعملا أدبملا  لباقت يتلا
 نيقيلاو،كشلاب لوزي ال نيقيلا ةدعاقل اقبط سسؤم ريغ مكح وه كش ىلع ءانب مهتملا ىلع مكح يأ نإف
  يضاقلل يصخشلا نيقيلا طقف سيلو ةلادلا صوصنلاو قطنملاو لقعلاب هيلإ لصوتلا متي ام لك وه
  .  ةءاربلا مهتملا يف لصألا ةدعاق نأش اهنأش نوناقلا عورف ةفاك يف ةدعاقلا هذه يرستو

 هسيسأتل يفكي ةءاربلاب مكحلاب قلعتي اميفف ، ةنادإلاو ةءاربلاب مكحلا نيب قرفلا  قبس امم انل حضتي و
 نم ةينيقيلاو ةيعطقلا ةلدألا رفاوت همايقل دبالف ةنادإلاب مكحلا امأ، ةمدقملا ةلدألا ةميق يف كشلا درجم
 لوزي ال نيقيلا ةدعاقب ساسألا يف طبتري يذلا ةءاربلا مهتملا يف لصألا أدبمل اقيبطت كش يأ ةلازإ لجأ
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 اذهو  ةءاربلا وه هيف لصأل مئاقلا كشلا نم مهتملا ديفتسي نيتقباسلا نيتدعاقلل اقبط هنإف هيلعو ، كشلاب
  . مهتملل ةيمالسإلا ةعيرشلا اهققحت يتلا تانامضلا ربكأ نم انرظن يف

  هتءارب تابثإب مهتملا مازلإ مدع / ج

 ىلع ليلد يأ ميدقتب همزلت ال ةيمالسإلا ةعيرشلاف ،مهتملل ةمهم ةنامض ةءاربلا ضارتفا أدبم نع جتني
 ىتم ءانثتساك و، تمصلا لضفي يذلا مهتملا فقوم مرتحت كلذ نم رثكأ لب ةماع ةدعاقك هتءارب
  .هيلإ هجوملا ماهتالا ضحدل ةلدأ نم هنكمي ام مدقيو سكعلا تبثي نأ هيلع نإف مهتملا ماهتا ةلدأ ترفاوت
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر ثيدح هب ءاج ام ىلع تابثإلا ءبع ةدعاق ةيمالسإلا ةعيرشلا ءاهقف سسؤي
 نيميلاو يعدملا ىلع ةنيبلا نكل ، مهلاومأو لاجر ءامد سانأ ىعدال مهاوعدب سانلا يطعأ ول " ملسو
 ةهج مامأ كلذ ناك ءاوس هتءارب تابثإب مزلم ريغ ثيدحلا اذهل اقبط مهتملا نإ و. "ركنأ نم ىلع
  . ةقيقحلل ناونع ةباثمب وه يذلا ينيقي مكحب سكعلا تبثي مل ام مكحلا مأ قيقحتلا

  

    ةءاربلا مهتملا يف لصألا أدبم ريدقت : اثلاث

 تايرحلا نم مالسإلا اهربتعي يتلا ةيصخشلا تايرحلل ةمهم ةنامض مهتملا ةءارب لصأ أدبم دعي
 نع عفادي نأ عمتجملا ىلع ةيمالسإلا ةعيرشلا تبجوأ دق و  اهيلع ءادتعالا زوجي ال يتلا ةيساسألا
 ادبأ زوجي الف ، ةميرجلل  مهتملا باكترا ىلع لماكلا ليلدلا رفاوتي ىتح اهلفكي نأو مهتملا قوقح
 يعيبطلا سراحلا دعي يذلا ءاضقلا قيرط نع ةنادإلا ةلدأب هنع ةءاربلا ضحد دعب الإ هتيرحب ساسملا
 ىلع اينبمو ادكؤم مهتملا ىلإ لعفلا دانسإ توبث نوكي نأ مهتملا ةءارب ضارتفا أدبم بجويو . تايرحلل
 نم مرجملا تلفي نأ نسحألا نمف كلذلو ريطخ رمأ ةنادإلاف ،1 لامتحالاو نضلا ىلع ال نيقيلاو مزجلا
 اهرضي ام ردقب باقعلا نم مرجم تالفإ اهرضي ال ةلادعلاف ، ئرب بقاعي نأ ىلع نوناقلا مكح
 نم ريخ وفعلا يف ئطخي نأ مامإلا نإف ،  قح هجو نود مهيلع ضبقلاو سانلا تايرح ىلع فسعتلا
   ةبوقعلا يف ئطخي نأ

 نيناوقلا هفرعت نأ لبق هتءارب مهتملا يف لصألا أدبم تفرع دق ةيمالسإلا ةعيرشلا نأ لوقن هيلعو
 فسعت لك نم هتماركل ةيامح اناسنإ هفصوب مهتملل ترفوو ، انرق رشع ينثا نم رثكأب ةيعضولا
   . يئارجإ

                                                             
   95 ص ، قباس عجرم : راكب متاح / د  .   1



                            .ةلداع ةمكاحم يف قحلل يخيراتلا روطتلا                             لوألا لصفلا – لوألا بابلا
 

43  
 

  ثلاثلا عرفلا

   ةمكاحملا لحارم لالخ هقوقح نم مهتملا  ةدافتسا نامض

  

  : يتآلا يف لثمتت قوقحلا نم ةعومجم نم هتدافتسا مرجم لعف باكتراب ناسنإ ماهتا نع جتني

  

  هيلإ ةبوسنملا ةمهتلاب مهتملا ةطاحإ نامض : الوأ

  ايماحم لكوي وأ هسفن نع هعافد رضحيل هيلإ بوسنملا لعفلا ةعيبطب ملعي نأ يف هقح نم مهتملا ديفتسي 
 همكح ردصي ال يضاقلاف ، لاوقأ نم ديري امب ءالدإلاو ةمكاحملاو قيقحتلا تاءارجإ روضح يف هقحو
 مصتعي وأ ققحملا ةلئسأ ىلع بيجي نأ يف ةيرحلا هل نمضي نأ ىلع مهتملا لاوقأ عامس دعب الإ
 هللا يضر يلع نع يور دقو ، تمصلا لضف املاط ملكتيل هيلع طغضلا اقلطم زوجي الف ، تمصلا
 ينلسرت هللا لوسر اي : تلقف ، ايضاق نميلا ىلإ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ينثعب " : لاق  هنع
 كيدي نيب سلج اذإف كناسل تبثيو كبلق يدهيس هللا نإ : لاقف ؟ ءاضقلاب يل ملع الو نسلا ثيدح انأو
  ." ءاضقلا كل نيبتي نأ ىرحأ هنإف ، لوألا نم تعمس امك رخآلا نم عمست ىتح نيضقت الف نامصخلا

  

   ماحمب ةناعتسالا يف مهتملا قح : ايناث

 يف صنت مل و  ةرصاعملا ةيعضولا تاعيرشتلا اهتمظن املثم ةنهمك ةاماحملا ةيمالسإلا ةعيرشلا مظنت مل
 ةحابإ " ماعلا لصألل اقفو هحيبت اهنأ لوقن انلعجي ام اذه ، ماحمب ةناعتسالا رظح ىلع تقولا سفن
 نم يتلا ةلادعلا قيقحتل امود يمالسإلا يضاقلا فدهي ." اهميرجتب صنلا دري مل يتلا ءايشألا
 نع ازجاع لوألا ناك اذإ اميسال ماحم ةيهمب وأ هسفن نع هعافد ءادبإل مهتملل ةصرفلا ةحاتإ اهتايضتقم
  .1 كلذ نسحي ال وأ هسفن نع عافدلا

 قحب اوعدا سانلا ضعب نأ يور اميف ماحمب ةناعتسالا يف مهتملا قح ىلع ةيمالسإلا ةعيرشلا تدكأ و
 ناسح أجلف ، مهحلاصل ىضقف هنع هللا يضر نافع نب نامثع مامأ هوضاقف تباث نب ناسح دنع مهل
 يعم قلطنا ، كتجح تأطخأ نكلو كقح قحلا :سابع نبا هل لاقف كلذ هل وكشيل سابع نب هللا دبع ىلإ
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 نب ناسحل ىضقف نامثعل نيبت ىتح هقح نع عفادو سابع نبا هل جتحاف نافع نب نامثع ىلإ هب بهذف
 نع مهثيدح ضرعم يف هنع عفادمب ةناعتسالا يف مهتملا قح ةيمالسإلا ةعيرشلا ءاهقف لوانت . تباث
     ةحلصملا ةيرظن  ىلع اسيسأت ريزعتلا وأ صاصقلا وأ دحلا عفد وأ تابثإ دنع" ةموصخلا يف ليكوتلا"
  . 1 ةربتعملا

 قاطن يف ةرضملا عفديو ةعفنملا بلجي امب ذخألا اهنأب ةحلصملا هذه ةيمالسإلا ةعيرشلا ءاهقف فرعيو
 ، نيدلا (  ءاهقفلا اهددح يتلا سمخلا تايرورضلا ققحي امو ، ةيمالسإلا ةعيرشلل ةماعلا دعاوقلا
 فيفخت لقألا ىلع وأ هتءارب ديكأت ىلع عفادمب مهتملا ةناعتسا دعاست .) لسنلا ، لاملا ، لقعلا ، سفنلا
 زيجت ةيمالسإلا ةعيرشلا تناك اذإف ،) سفنلا ىلع ةظفاحملا ( ةربتعم ةحلصم ققحي ام اذهو هتيلوؤسم
  . ايصخش هسفن نع عافدلا قح هحنمت ىلوأ باب نم يهف هنع اعفادم راتخي نأ مهتملل

  

  هتناصح و يضاقلا لالقتسا ةنامض ريرقت : اثلاث

 هتيلالقتسا يف لثمتت هتيضق يف رظني يذلا يضاقلاب قلعتت ةمهم ةنامض مهتملل ةيمالسإلا ةعيرشلا ترقأ
 نوؤش يف لخدتلا ناك يأل حمسي ال موصخلا قوقحل انيمأتو ةلادعلا ريس نسح لجأ نمف ، هتناصحو
 ءاوس طقف ةيمالسإلا ةعيرشلا ماكحأل هقيبطتبو ةديحلاب يضاقلا مزتلي نأ دبال كلذ  لجألو . ءاضقلا
    هدالوأ و هتجوزل وأ ولع نإ و هيوبأ دحأل وأ هل ءاضقلا نع عانتمالاب وأ مكحلا رادصإب رمألا قلعت
  .هل هتداهش زوجت ال نم لكل وأ اولزن نإ و

  

   ةعفارملا ةيوفش و تامكاحملا ةينالع أدبم ريرقت : اعبار

 ىلعألا مالسإلا يضاق مهسأر ىلعو ةمكاحملا ةينالع نامض ةيمهأ ةيمالسإلا ةعيرشلا ةاضق كردأ
 ، سانلا نيب لصفلا ةمهمل هتسرامم  دنع دجسملا يف سلجي ناك يذلا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
  . ةينالعلا رفوي  امم كلذ يف بغري صخش يأل ةسلجلل روضحلا ةصرف حيتي ماع ناكم وهو

 يتلا عاضوألاو طورشلا اولوانت نيذلا نيملسملا ءاهقفلا لبق نم ةحارص أدبملا اذهب رارقإلا مت دقل 
  : يف اهصخلن و ءاضقلا سلجم يف اهرفاوت يغبني

   دجسملا يف ءاضقلا سلجم دقعني نأ .1
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 ةيئانجلا تامكاحملا ةينالع وه لصألاف ،ةسلجلا روضح يف بغري نم لكل لاجملا حسفي نأ .2
 رظنلا رصتقي نأ بجوت ىوعدلا فورظ نأ ىأر ىتمف ، ةيريدقت ةطلس يضاقلا حنم عم مالسإلا يف
 يضاقلل ناك ةيدج بابسأل ةيرس ةسلجلا دقعي نأ موصخلا دحأ هنم بلط وأ  طقف موصخلا ىلع اهيف
  . ةيرس ةسلجلا لعجي نأ
 نم لكل ماعلا عدرلاو رجزلا تابلطتم ققحي امب ةينالعلا ىضتقم ةيمالسإلا ةعيرشلا ءاهقف ررب دق و
 ةعيرشلا تررق امك. لاومألا وأ ضارعألا وأ سفنألا ىلع ءادتعالا ءوسلاب ةرامألا هسفن هل لوست
 ةلدألاب ضعبلا مهضعب ةهجاومل موصخلل ةصرفلا ةحاتإ لجأ نم ةعفارملا ةيوفش ةيمالسإلا
  . ةينالعلا قيبطتل مزال ضرتفم ةيوفشلاف  ،اهتشقانمو
 لوبق اوطبرف  مالسإلا يف يضاقتلا ماظنل ةيرهوجلا سسألا نم ةينالعلا نأ نوملسملا ءاهقفلا ربتعا دقو

 لاؤسو ةضيرعلل يضاقلا ةءارقب وأ نأشلا بحاص لبق نم ةهافش اهتوالت طرشب ىوعدلا ةضيرع

 حيتي  طرشلا اذه نأ اوربتعاو  هتضيرع لالخ نم لعفلاب هدارأ يذلا وه هأرق ام ناك اذإ امع يعدملا

   اهتشقانمو ةلدألاب ضعبلا مهضعب ةهجاوم موصخلل

  

  نيتجرد ىلع يضاقتلا قح ريرقت : اسماخ

 تزاجأ امك ، هتاضق ماكحأ يغلي وأ لدعي وأ يقبي نأ ةاضقلا يضاقل ةيمالسإلا ةعيرشلا ءاهقف زاجأ
 وأ عئاقولا مهف يف يضاقلا أطخ اونيبي نأب كلذو ماكحألا يف نعطلا قح دارفألل يمالسإلا هقفلا دعاوق
 ماكحألا ةعجارم وه نعطلا نم فدهلاف ، همكح اهيلع ينب يتلا عئاقولل يقيقحلا فلختلا وأ اهطابنتسا
   .قبطملا ماظنلاو عرشلا و عئاقولاب قلعتملا يئاضقلا قطنملا ةمالسو اهتمالس ىدم ةبقارمو

 رظنلا ايصخش وه داعأ امدنع ملس هيلع هللا ىلص هللا لوسر دهع ىلإ ماكحألا فانئتساب ذخألا عجريو
 ههجو هللا مرك يلع ناك نأ دعب مكحل هرادصإب اهيف لصفو نميلا يف " ةرفحلا " " ةيبزلا " ةيضق يف
 هردصي مكح لك نأب ررق ثيح " همادق نبا" مهنيب نمو ءاهقفلا ضعب هرقأ دق و ، 1 اهيف رظن دق

                                                             

 دحأ طقس مهمحازت ةجيتن و ،اهيف عقو دق ادسأ وريل ةيبز ىلع سانلا نم عمج داشتحا يف ةيضقلا هذه عئاقو لثمتت . 1
 ،اعيمج دسألا مهسرتفاف ، عبارب ثلاثلاو ثلاثب قلعت هرودب ريخألا اذهو رخآ هب قلعت دق ناكو ،ةيبزلا يف نيجرفتملا
 ءاضقب مكنيب ضاق انأ :لاق ، ههجو هللا مرك يلع ىلع رمألل مهضرع دنع و ،لوئسملا نميف مهلهأ نيب فالخلا عقوو
 ىلإ اوبهذف ضعبلا هلبقي مل همكح ردصأ نأ دعبو ، مكنيب زجاح وهف هوضرت مل نإ و مكنيب ذقان وهف هومتيضر اذإف
 ليصفت رثكأل.هجو هللا مرك يلع هيلإ بهذ يذلا ءاضقلا سفنب مهل ىضقف ةيناث ةرم ةيضقلا هيلع اوضرع و  هللا لوسر
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 متيو ضقنلا مزلتسي عامجإلل وأ ملسو هيلع هللا ىلص هلوسر ةنس وأ ىلاعت هللا باتكل افالخ يضاقلا
  . ةيمالسإلا ةعيرشلا لوصأل اقفو ةيضقلا يف رظنلا ديعيل رخآ ضاقل هنالطبل ارظن مكحلا اذه عفر

  

   اياضقلا يف لصفلا ةعرس أدبم ريرقت : اسداس

 ثروي كلذ نأل اهتاءارجإ يف ةلاطإلا بانتجا ةمكاحملا ةلادع تايضتقم نم هنأ لئاوألا نوملسملا كردأ
 مل ةلادعلا نأ هروعشل هسفنب صاصقلل ريخألا اذه أجلي دقو ،هيلع ينجملاو مهتملا نيب ءاضغبلاو ةوادعلا
 سلجم يف انايحأو ةعرسب ىواعدلا يف لصفلا ىلع يمالسإلا ءاضقلا سلجم يف يضاقلا لمع . مقت
  دوهش عامس وأ الثم تانياعم ءارجإ ةرورضك اهيف لصفلا ريخأت ىوعدلا فورظ تضتقا اذإ الإ دحاو

 ريخأت زوجي طقف انهف ، ريبخلا يأر راظتنا و قيقحت ءارجإ وأ ىوعدلا ريس ىلع ريثأت مهلاوقأل نوكي
 ىعست ةرضحتملا لودلا عيمج نإف ةلادعلا قيقحت يف أدبملا اذه ةيمهأل ارظن و. ىوعدلا يف لصفلا
  . ةيعضولا اهتاعيرشت يف هرارقإ ىلإ مويلا

  

  . تابثإلا يف مهتملا تانامض ريفوتل ةمزاللا ئدابملا ريرقت : اعباس

 هلوق نم حضاو اذهو مهمامأ ةحورطملا ةلدألاب اوضقي نأ ةاضقلا ملسو هيع هللا ىلص هللا لوسر رمأ 
 هل يضقأف قداص هنا بسحأف ضعب نم غلبأ نوكي نأ مهضعب لعل و مصخلا ينيتأي هنأو رشب انأ امنإ"
 ىلع ءانب همكح مالسإلا يف يضاقلا ردصي . " اهرذيل وأ اهلمحيلف رانلا نم ةعطق يه امنإف ملسم قحب
 فرط نم ةلدألا فلتختو  اهمدقي ةلدأ هل فرط لكف ، ءاضقلا سلجم يف همامأ ةحورطملا تابثإلا ةلدأ
 قدأ و حضوأو غلبأ ناك موصخلا دحأ نأل ةيلعفلا ةقيقحلل قباطم ريغ مكحلا نوكي نأ نكمي اذهلو رخآل
      يضقي  لب صاخلا هملع ىلع ءانب يضقي ال يضاقلا نأ مهملا .رخآلا فرطلا نم هتيجح يف
 " ملس و هيلع هللا ىلص هلوقب المع " يعدملا ىلع ةنيبلا" نأ تابثإلا دعاوق دوسي يذلا أدبملا .1 ةنيبلاب
   . 2" رئارسلا ىلوتي هللا و رهاظلاب مكحأ نأ ترمأ " هلوق و "ركنأ نم ىلع نيميلاو يعدملا ىلع ةنيبلا
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   ثلاثلا ثحبملا

   ةلداع ةمكاحم يف قحلاب يلودلا مامتهالا هجوأ

  

 ةدمل ةيرشبلا اهتفرع ةاناعم  ناسنإلل ةيدرفلا تايرحلاو قوقحلاب تسم يتلا تاكاهتنالا فلتخم نع جتن
 لالخإلا رهاظم نم صيلقتلا لجأ نم مامتهالا ةرورض ىلإ ةيلودلا ةعامجلا عفد ام وهو ةليوط
 نمضي نأ نم دبال انهف ، ماهتا وأ ةهبش يف طروت ام اذإ ةصاخ هتيمدآو هتيناسنإب ةطبترملا قوقحلاب
   . ةمكاحملا يف اهشطبو ةطلسلا فسعت نم ةيامح مهتملل

 يتلا تانامضلا ددحنس . ةمكاحملا دعبو ءانثأ ، لبق تانامضلا نم ةعومجم داجيإب يلودلا عمتجملا متها
     ةيميلقإلا تايقافتالا و ةيملاعلا  تانالعإلا يف اهنع صوصنملا و  ةمكاحملا لبق مهتملا اهنم ديفتسي
 ديفتسي يتلاو  ةيلودلا صوصنلا يف اهنع صوصنملا ةيئارجإلا تانامضلا نيبن و ) لوألا بلطملا (
 مث. )يناثلا بلطملا ( ةيئاضقلا قوقحلا مارتحا و  ةلادعلا ديسجتل ساسأ ربتعتو هتمكاحم ءانثأ اهنم
          ةمكاحملا دعب ام ةلحرم لالخ ةيلودلا صوصنلا يف اهنع صوصنملا هيلع موكحملا تانامض
    . ) ثلاثلا بلطملا (

  

  لوألا بلطملا

  ةمكاحملا لبق ةلداع  ةمكاحم يف قحلاب يلودلا مامتهالا

  

 هيلع ضوبقملا حنم لالخ نم ةمكاحملا لبق هيف هبتشملا درفلا قوقح نامضب يلودلا مامتهالا رهظي
 يفاكلا تقولا  هحنمل كلذ و ) لوألا عرفلا ( ةعرسلا هجو ىلع هيلع ضبقلا ببس ةفرعم يف قحلا
 هبتشملا ضرعتي ال نأ ةلحرملا هذه ءانثأ دبال امك ، 1 ضبقلا ةيعورشم يف نعطيو هعافد رضحي ىتح
 عرفلا ( هيلإ ةبوسنملا ةمهتلل هباكتراب رارقإلا ىلع هماغرإ لجأ نم بيذعتلا روص نم ةروص يأل هيف

                                                             
  : نع ذوخأم ، 96 ص ، قباس عجرم: نينيعوبلا لضف يلع / د  .  1
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 سكعلا تابثإ ةياغ ىلإ ائيرب هيف هبتشملا نم لعجت يتلا ةءاربلا ضارتفال ةجيتنك اذهو ) يناثلا
  . )  ثلاثلا عرفلا ( ةيلودلا قيثاوملا يف اهنع صوصنملا ةلادعلا تايضتقم اهيف رفاوتت ةمكاحمب

  

   لوألا عرفلا

  . ةيلودلا قيثاوملا يف هيلع ضبقلا ببسب  هيلع ضوبقملا ملع

  

 يف قحلاب ةيلودلا ةعامجلا مامتها اهيف رهظي يتلا لحارملا ىلوأ هيف هبتشملا ىلع ضبقلا ربتعي 
     ضبقلا ببسب هغالبإب عارسإلا يف قحلا هحنمت يهف ،ةيلودلا صوصنلا لالخ نم ةلداع ةمكاحم
 هل ةصرفلا ةحاتإ وه هيلع ضبقلا ببسب هيلع ضوبقملا غالبإ يف ةعرسلا طارتشا نم فدهلاو .1 هيلع
  ةداملا يف ةددحملا تانامضلا نم يسيئرلا دصقملا وهو زاجتحالا وأ ضبقلا ةيعورشم يف نعطي ىتح
 ام لكب ملعي مل ام الاعف  مهتملا عافد نوكي ال . ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلل يلودلا دهعلا نم 20/ 90
 يلودلا دهعلا نم )أ ( 3 / 41  ةداملا يف هيلع صنلا درو امل اقفو  ةعرسلا هجو ىلع هيلإ بسن
 ام وه و تمصلاب مازتلالا قيقحتلا ءانثأ هيلع ضوبقملا قح نم هنأ امك ، ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلل
 ،ءاعدإلا ىلع تابثإلا ئبع عضي يذلا مهتملا ةءارب ضارتفا وهو ةلداعلا ةمكاحملل مهم أدبم عم قفتي
  . نوناقلا هيضتقي امب هتنادإ تابثإ ةياغ ىلإ ءيرب مهتملاف

  

   يناثلا عرفلا

   ةيلودلا قيثاوملا يف هيف هبتشملا بيذعت رظح

  

 لعفلل هباكتراب رارقإلا ىلع هرابجإ وأ هسفن ىلع دهشي نأ ىلع هيف هبتشملا هاركإ عنم قحلا اذه يضتقي
     ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلل يلودلا دهعلا نم ) د ( 30 / 41 ةداملا صن يف كلذ درو دقو ، مرجملا
 : ةيتآلا ايندلا تانامضلاب ةماتلا ةاواسملا مدق ىلعو هتيضق يف رظنلا ءانثأ عتمتي نأ ةميرجب مهتم لكل "

                                                             

 0002 ،رصم ،قورشلا راد ، ةيناثلا ةعبطلا ، تايرحلاو قوقحلل ةيروتسدلا ةيامحلا : رورس يحتف دمحأ / د .  1 
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           اضيأ كلذ ىلع تصن دقو ، " بنذلاب فارتعالا وأ هسفن دض ةداهشلا ىلع هركي ال نأ....."
 ةمكحملل يساسألا ماظنلا نم )ز( 10 / 76 م ، ناسنإلا قوقحل ةيكيرمألا ةيقافتالا نم )ز( 20 / 80 م
 نوضرعتي نيدلا صاخشألا عيمج ةيامحب ةصاخلا ئدابملا ةعومجم نم 12 أدبملاو ، ةيلودلا ةيئانجلا
 ىلع و هيلع صنلا دري مل قحلا اذه نأ ظحالن . 8891 ماعل نجسلا وأ زاجتحالا لاكشأ نم لكش يأل
 نم ةيبوروألا ةمكحملا عنمي مل اذه نأ الإ  ناسنإلا قوقحل ةيبوروألا ةيقافتالل اقفو هتسرامم نامض
 . 1 هسفن ىلع رارقإلا ىلع هرابجإ لجأ نم هاركإلا لاكشأ نم لكش يأل مهتملا ضرعت مدع نامض
 مازتلا   يف  هقح  نم هتدافتسا هتءارب ضارتفاو هبنذب رارقإلا ىلع مهتملا رابجإ مدع يف قحلا نمضتي
 قوقحل ةيبوروألا ةيقافتالا ركذ مدع مغر هنأ ناسنإلا قوقحل ةيبوروألا ةمكحملا تدكأ دق و . تمصلا
 اهنأ الإ تاءارجإلا  ةلادع ةركفب تءاج يتلا اهنم 60 ةداملا يف ةددحم ةروصب قحلا اذهل ناسنإلا
 مهتملا دض ردص ةنادإلاب مكح يأ نأ ةمكحملا سفن تدكأ هيلع ءانبو . ةينمض ةفصب هل تضرعت
 ىلع مهتملا رابجإ و هاركإ مدع يف قحللو ةءاربلا ضارتفا أدبمل حضاو كاهتنا وه هتمصل دانتسالاب
 حئاول يف لقتسم قح وه تمصلا يف قحلا نإف كلذل ةفاضإلابو . 2 هسفن دض فارتعاب ءالدإلا
 ىلع ةحارص ايفالسغوي دعاوق نم أ / 24 ةدعاقلا صنت ذإ ،ادناورو ايفالسغويل نيتيلودلا نيتمكحملا
 ماعلا يعدملل يغبني يتلا ةيتآلا قوقحلا ماعلا يعدملا هبوجتسي هيف هبتشم لكل " تمصلا مازتلا يف قحلا
 ىلإ ههيبنت و تمصلا مازتلا يف قحلا ) اثلاث (   ...": اهمهفيو اهملكتي ةغلب هباوجتسا لبق اهب هغلبي نأ
 يف قحلا ىلع صنلا اضيأ درو  ." ليلدك مدختسي دقو لجسي فوس لاوقأ نم هب يلديس ام لك نأ
 ةيئانجلا ةمكحملل يساسألا ماظنلا نم 2 /55   ةداملا امأ، ادناور دعاوق نم أ / 24 ةدعاقلا يف تمصلا
 تمصلا اذهل نوكي نأ نود تمصلا مازتلا يف هقحب هيف هبتشملا غالبإ ةرورض ىلع تصن دقف  ةيلودلا
 ةمكحملاب صاخلا ماعلا يعدملا مامأ قيقحتلل ليحأ امثيح ةءاربلا وأ ةنادإلا ديدحت يف رابتعا يأ
  . ةينطولا تاطلسلا وأ ةروكذملا

  

  

  
                                                             

 1  يبرعلا زكرملا ، لوألا ءزجلا ، ةيبرعلا تاعيرشتلا يف ةيئازجلا تاءارجإلا ميظنت  : ديز ميهاربإ دمحم /د . 

  . 723 ص ، 0991 ، ضايرلاب بيردتلا و ةينمألا تاساردلل

     ، 7002 ، ةيردنكسإلا ، ةيعماجلا تاعوبطملا راد ، ةيئانجلا ةلادعلا يف مهتملا قوقح : قدنب رونأ لئاو / أ .   2 
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  ثلاثلا عرفلا

   ةيلودلا قيثاوملا يف ةءاربلا ضارتفا أدبم  ريرقت

  

 ذاختا دنع مهتملا ناسنإلا يف ةءاربلا ضارتفا لصأب ذخألا ةرورضب ةيلودلا ةعامجلا مامتها ربتعي
   اهترفو يتلا تانامضلا مهأ نم هتمكاحم لجأ نم هتيرحل ةديقملا كلت ةصاخو هدض ةيئازجلا تاءارجإلا

 لك رسفي كلذل ةفاضإلاب . هتءارب تابثإب مهتملا مازلإ مدع لالخ نم صاخشألا تايرح و قوقح ةيامحل
 يف كش يأ اهرواس وأ اهمامأ حورطملا ليلدلا ةميق ريدقت يف ةمكحملا تباترا اذإ هنأ ذإ هتحلصمل كش
   .1 هتءاربب مكحت نأ اهيلع بجو ةمهتلا توبث

 يف درو دقف ، ناسنإلا قوقحب ةصاخلا ةيلودلا قيثاوملاو تانالعإلا فلتخم يف هساسأ أدبملا اذه دجي
 يف لصألا نأ ىلع هنم 90 ةداملا يف 9871 ةيسنرفلا ةروثلا بقع رداصلا ناسنإلا قوقح نالعإ
 يذلا ناسنإلا قوقحل يملاعلا نالعإلا نم 10 / 11 ةداملا أدبملا اذه ىلع تصن  امك ، ةءاربلا ناسنإلا
 دهعلا نم 20/ 41 ةداملا كلذكو 8491 / 21 / 01 يف ةدحتملا ممألل ةماعلا ةيعمجلا هيلع تقفاو
 يملاعلا نالعإلا نم 10/ 11 ةداملا صنل انتءارق لالخ نمو ." ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلل يلودلا
 دجن ركذلا نيتفلاسلا ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلل يلودلا دهعلا نم 20 / 41 ةداملا صنو ناسنإلا قوقحل
 دوسي ماع أدبمو لصأك ةءاربلا ضارتفا ةدعاق دروي يملاعلا نالعإلاف ،امهيلك يف فلتخت ةغايصلا نأ
 يعارت نأ تاءارجإلا هذه ذيفنتبو فارشإلاب ةلوخملا تاطلسلا ىلع بجيو ةينوناقلا تاءارجإلا ةفاك
 صنلا رهاظ امأ ، ةيلوؤسملا تلمحت الإو كلذ مهتملا بلطي نأ نودو اهسفن ءاقلت نم أدبملا اذه قيبطت
 نم وه ةنادإلا توبث ةياغ ىلإ ةءاربلا أدبم نأ انل يحوي هنإف ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلل يلودلا دهعلا يف
 اذه نأ ريغ ،ةينعملا ةطلسلا لبق نم هرادهإ لاح يف كلذ نع تكسي وأ هب كسمتي نأ هل و مهتملا قح
 ةينعملا تاطلسلا عيمج مزتلتو ةينوناقلا مظنلا فلتخم هرقت ماع أدبم ةءاربلا نوك عم ضراعتي ريسفتلا
 نم ةلطابلاب ةذختملا تاءارجإلا تفصو الإو ةينوناقلا تاءارجإلا يف ةرمآ ةدعاقك همارتحا ةاعارمب
   . ةينوناقلا ةيحانلا

 ةيلودلا صوصنلا مظعم هيلع تراس يذلا لصألا وه ماع أدبمك ةدعاقلا ةغايص نأ لوقن هيلعو
            ناسنإلا قوقحل ةيبروألا ةيقافتالا نم 20/ 60 ةداملا اهنم ركذن و ناسنإلا قوقحل ةيميلقإلا
 20/ 80 ةداملا نأ لوقن راطإلا اذه يف و ، ناسنإلا قوقحل يقيرفإلا قاثيملا نم )ب( 1 / 70 ةداملا و
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 يلودلا دهعلا يف دراولا ةغايصلا ريسفتب تذخأو ماعلا هاجتالا اذه نع تجرخ دق ةيكيرمألا ةيقافتالا نم
 هترصقو ماع لصأك ةءاربلا ضارتفا قح نم ةدافتسالا لاجم يف تقيضف ، ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلل
 ،انرظن يف رربم يأ هل سيل قييضتلا اذه نإ و . ةريطخلا مئارجلا نوبكتري نيذلا نيمهتملا ىلع طقف
 ةصاخ ؟ امهنيب ةقرفتلا رايعم وه امو ةرطخلا ريغو ةرطخلا مئارجلا نيب زييمتلا اننكمي ساسأ يأ ىلعف
 ارايعم نوكي نأ نكمي له رايعم دجو نإو ىتحو ، ةقرفتلل رايعم يأ ددحت مل ركذلا ةفلاسلا ةداملا نأ
  ؟ يدح ىلع ةلاح لكل ةبسنلاب ةماعلا ةطلسلا ريدقتل عضخي مأ ايعوضوم

 عم قفتت ال الصأ اهنأل ةيكيرمألا ةيقافتالا نم 20/ 80 ةداملا يف ةدراولا ةقرفتلا هذهل ساسأ ال نذإ
 يتلا ةميرجلا ةروطخ ةجرد تناك ايأ سكعلا توبث ةياغ ىلإ ناسنإلا يف لصألا يه ةءاربلا رابتعا
 عيمج نيب ةاواسملا أدبم وهو ةلادعلا ئدابم نم مهم أدبمب اضيأ سمت ةقرفتلا هذه نأ امك ، اهبكترا
 تبثت ىتح ءيرب مهتملا رابتعا يف صوصنلا هذه هب تءاج ام نإو . تابجاولا و قوقحلا يف دارفألا
 لمحتي نأب ةمكاحملا ءارجإ ةقيرطو تابثإلا دعاوق نمضت نأ ينعي ةهيزن ةمكاحم قايس يف هتنادإ
 ىلع ةحارص ركذلا ةفلاسلا ريياعملا صن مدع مغرو .ةمكاحملا لحارم عيمج يف تابثإلا ءبع ءاعدإلا
 ءبع عقي "  ناسنإلا قوقحب ةينعملا ةنجللا  هب تءاج امل اقفو درو دق هنأ الإ تابثإلا ءبع رايعم
  . 1 هتءارب ضارتفا ببسب مهتملا حلاصل كشلا رسفيو ءاعدإلا ىلع ةمهتلا تابثإ

 يتلا اهتاعيرشتو اهريتاسد لالخ نم رهظ ةنيدمتملا لودلا ىلع حضاو رثأ صوصنلا هذهل ناك دقل
 ءاوس قحلا اذه ةيامحب ةليفكلاو ةمزاللا تانامضلا رفوتو ناسنإلا ةءارب ضارتفا ىلع دكؤت تحبصأ
  . 2 يلودلا ديعصلا ىلع وأ يلخادلا ىوتسملا ىلع

 حاتت نأ بجوتست مهتملا ةءارب ضارتفا أدبم تايضتقم نأب 5591 ماعل انيثأ رمتؤم تايصوت يف درو
 اميف اهعابتإ يرجي يتلا قرطلا تاذب مهعامسو يفنلا دوهش نالعإو تابثإلا دوهش ةشقانم ةصرف هل
 ىلع ةنادإلا ماكحأ ءانب بوجو ىلإ  0691 ماعل انيف رمتؤم ىهتنا امك . تابثإلا دوهش عامسب قلعتي
 يف ضرتفا ةهيزن تاءارجإ هقبست نأ دبال ةنادإلاب مكحلا نإف هيلعو . نيمختلاو سدحلا داعبتساو نيقيلا
  . هسفن نع عافدلا تاليهست و لئاسو لك كلذ لجأل حنمو ءيرب مهتملا نأ اهذاختا

 نامضل كلذو اينلع مهتملا ةمكاحم ةرورض ىلع ناسنإلا قوقحب ةقلعتملا ةيملاعلا صوصنلا تدكأ و
 نم ءاضقلا زاهج نع ردصي اميف دارفألا ةقث زيزعتل اذكو تاريثأتلا لك نع هداعبإو يضاقلا ةديح

                                                             
  ناسنإلا قوقحب ةينعملا ةنجللا ، ةعباسلا ةرقفلا ، 31 مقر ماعلا قيلعتلا .  1

2 . )A( utiV te )R( elreM   tiord ed étiarT : II T ,elanép erudécorp ,lenimirc  9891 SAJUC  dé ,    ,
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 يذلا كرتشملا ىوتسملا غلبي ىتح ناسنإلل ةيساسألا قوقحلا نم  ةينلعلا أدبم  ربتعا  دق و . ماكحأ
 ةداملا صن يف انركذ امك ةيلودلا صوصنلا يف  هيلع صنلا دروف ، ممألاو بوعشلا لك هغلبت نأ بجي
 ةلقتسم ةمكحم مامأ هتيضق رظنت نأ يف ناسنإ لك قح  ناسنإلا قوقحل يملاعلا نالعإلا نم ةرشاعلا
        ةيندملا قوقحلل يلودلا دهعلا نم رشع ةعبارلا ةداملا هتدكأ ام وهو ، 1 اينلع الداع ارظن ةهيزن
  . ةيسايسلا  و

  

   يناثلا بلطملا

   ةمكاحملا ءانثأ ةلداع ةمكاحم يف قحلاب يلودلا مامتهالا

  

 تاءارجإ ىلع عالطإلا قح ) مهيعفادم ، نومهتملا ( ةحلصملا باحصأل ةيلودلا صوصنلا تحنم
 يف دنتسي نأ وأ اهب مهتملل ملع الو اهذختا تاءارجإ ىلع همكح ينبي نأ يضاقلل نكمي الف ، ةمكاحملا
 ، اهتشقانمل ةيفاكلا ةصرفلا هطعي ملو ينوناقلا هلثمم وأ مهتملا اهيلع علطي مل قاروأو قئاثو ىلع همكح
  . ماعلا ماظنلا ىلع ظافحلل ةيرس ةسلجلا لعجي نأ يضاقلل نكميو

 اهيف هيأر ءادبإو اهتشقانم قح مهتملا حنم عم ةلدأ نم مهيلإ مدقي ام صحف دعب  مهماكحأ ةاضقلا ردصي
 نع عافدلا قح ديكأتل ةجاحلا رهظت انهو ، ) لوألا عرفلا ( نيمهتملا نم هريغ عم ةاواسملا مدق ىلع
 عرفلا( اهمهفي يتلا ةغللاب اهنأشب مكاحيس يتلاو هدض ةهجوملا ةمهتلاب مهتملا غالبإ بلطتي  امم سفنلا
 مامأ مكاحيل  هعافدو هتابلط ريضحت لجأ نم ةيضقلا فلم قاروأ ىلع عالطإلا قح هحنمو  ) يناثلا
     هتيضق يف لوقعم لجأ يف و فاصنإب رظنت نأ لجأ نم ةينوناق و ةهيزن ، ةلقتسم ،ةصتخم ةمكحم
  . ) ثلاثلا عرفلا (

  

  

  

  

                                                             

  1 6691 ماعل ةيسايسلا و ةيندملا قوقحلل يلودلا دهعلا نم  41 ةداملا عجار  . 
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  لوألا عرفلا

   ةمكاحملا ءانثأ نيمهتملل ةيواستم قوقحل ةيلودلا قيثاوملا نامض

  

 ربتعي ةميرجب مهتم صخش لك " نأ ناسنإلا قوقحل يملاعلا نالعإلا نم رشع ةيداحلا ةداملا تدكأ
 ةمزاللا تانامضلا عيمج اهيف هل ترفو دق نوكت ةينلع ةمكاحم يف انوناق اهل هباكترا تبثي نأ ىلإ ائيرب
  . "هسفن نع عافدلل

 ةميرجب مهتم لكل "  ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلل يلودلا دهعلا نم ةثلاث ةرقف رشع ةعبارلا ةداملا تصنو
 اعيرس هنالعإ متي نأ _ أ  : ةيتآلا تانامضلاب ةماتلا ةاواسملا مدق ىلعو هتيضق رظن ءانثأ عتمتي نأ
 تاليهستلاو تقولا نم ىطعي نأ _ ب ، اهبابسأو هيلإ ةهجوملا ةمهتلا ةعيبطب اهمهفي ةغلبو ليصفتلابو
 هسفن نع عفادي نأو ايروضح مكاحي نأ _ د ، هسفنب هراتخي ماحمب لاصتاللو هعافد دادعإل هيفكي ام
 لك ملعي نأ بجي "   دهعلا سفن نم 2 / 90 ةداملا تصن امك . ".. هراتخي ماحم ةطساوب وأ هصخشب
 مهتلاب ةعرسلا هجو ىلع ملعي نأ بجي امك، كلذ ىلإ تعد يتلا بابسألاب هفيقوت دنعو فقوأ صخش
 أدبملاو ةيكيرمألا ةيقافتالا نم )أ ( 2/ 8 ةداملا و 4 /7 ةداملا تصن قايسلا سفن يف و ،" هيلإ ةهجوملا
      هيف درو يذلا لاكشألا نم لكش يأب نيسوبحملا صاخشألا لك ةيامح ئدابم ةعومجم نم رشاعلا
 ءاطبإ نودب غلبي نأو هيلع ضبقلا ببسب ضبقلا تقو يف هيلع ضبقي صخش لك رطخي نأ يغبني "
 نم )أ ( 4 / 12 ةداملاو 20 / 02 ةداملا صن قايسلا سفن يف درو امك  .1 هيلإ هجوي ماهتا لكب
  . ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملل يساسألا ماظنلا نم أ / 76 ةداملاو  ايفالسغوي ةمكحمل يساسألا ماظنلا

  

  يناثلا عرفلا

  ةيلودلا قيثاوملا يف مجرتمب ةناعتسالا يف مهتملا قح نامض

  

 هنأ تابثإ درجمب مجرتملا تامدخ ىلع لوصحلا يف مهتملا قح توبث ىلع ةيلودلا تايقافتالا تدكأ
   .هسفن ىلع عافدلا يف مهتملا ةمهم لهسي نذإ مجرتملاف ،ةمكاحملا ةغل مهف يف تابوعص نم يناعي

                                                             

 ، نيمرجملا ةلماعمو ةميرجلا ةحفاكم : ةتاتح يزاين دمحم / د  : عجار ئدابملا هذه لوح تامولعملا نم ديزمل .  1 
  . 492 ص ، 5991 ،رصم ، ةيبرعلا ةضهنلا راد
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 لامعألاك هصاصتخا نع جرخت رومأ يف يضاقلا اهيلع دمتعي يتلا ةربخلا لامعأ نم يه ةمجرتلا نإ 
   . ةينفلا

     ةداملا تصنف ، ةيلودلا تايقافتالاو قيثاوملا فلتخم يف مجرتمب ةناعتسالا قح ىلع صنلا درو  دق و
 يف رظنلا ءانثأ عتمتي نأ ةميرجب مهتم لكل " ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلل يلودلا دهعلا نم 30/ 41
  : ةيتآلا ايندلا تانامضلاب ةماتلا ةاواسملا مدق ىلعو هتيضق

 سفن يف ءاجو ،" ةمكاحملا يف ةمدختسملا ةغللا ملكتي وأ مهفي ال ناك اذإ مجرتمب اناجم دوزي نأ / و.. "
 قحلا نأ ىرت ةيكيرمألا ةنجللاف ، ناسنإلا قوقحل ةيكيرمألا ةيقافتالا نم )أ( 20 / 80 م صن راطإلا
 نم )ه( 30 / 60 م  يف هيلع صنلا درو امك ، 1 تاءارجإلا ةحصل يساسأ قئاثولا ةمجرت يف
 نم 4 / 12 م ، )4( ه / 20 مقر ةرقفلا ةيقيرفإلا ةنجللا رارق و ناسنإلا قوقحل ةيبوروألا ةيقافتالا
 ماظنلا نم 10/ 76 م ، ادناورل يساسألا ماظنلا نم )ه( 40 / 02 م ، ايفالسغويل يساسألا ماظنلا
 ناسنإلا قوقحل يبوروألا رمتؤملا نالعإ نم )ه( 3/ 6 ةداملا تدكأ .ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملل يساسألا
 ناك ىتمف هيلعو . ءفك مجرتمل ةيروفو ةيناجم ةدعاسم ىلع رسعملا مهتملا لصحي نأ ةرورض ىلع
 مجرتمب ةناعتسالا يف هقح بلطي نأ دبال ةمهم قئاثو ةمجرتل ةجاحب هعافدل هدادعإ راطإ يف مهتملا
 تدكأو . اهتمجرت نود رثأتي فوس هعافد دادعإل ةيفاك تاليهست ىلع لوصحلا يف هقح نأب نيبيو
 يلودلا دهعلا نم )ه( 3/ 41 ةداملا لالخ نم دوهشلاب ةناعتسالا يف مهتملا قح ىلع ةيلودلا صوصنلا
 ىلع لصحي نأو هريغ لبق نم وأ هسفنب ماهتالا دوهش شقاني نأ )ه(... " ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلل
   . 2 "  ماهتالا دوهش ةلاح يف ةقبطملا طورشلا تاذب يفنلا دوهش ءاعدتسا ىلع ةقفاوملا

  

  

  
                                                             

 ، نيدرمتملا اوجاراكين ناكس نم عاطق يف ناسنإلا قوقح ةلاح نع ريرقت : ةيلودلا وفعلا ةمظنم . 1

 AEO  . /  VIL . res /                                            3 °N. ver . 01 . cbo ; 26. .I I  

 قوقحل ةيبوروألا ةيقافتالا نم 30/ 6 م ،ناسنإلا قوقحل ةيكيرمألا ةيقافتالا نم 20 / 8 م : داوملا اضيأ عجار .  2
 ةمكحملل يساسألا ماظنلا نم )ه( 10 / 76 م، ةقباسلا ايفالسغوي ةمكحمل يساسألا ماظنلا نم )ه( 40 / 12 م، ناسنإلا
    . ةيلودلا ةيئانجلا
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  ثلاثلا عرفلا

  ةلوقعم ةدم لالخ مهتملا ةمكاحمل ةيلودلا قيثاوملا نامض

  

 ىلع ناسنإلا قوقح تايقافتا بلغأ تصرح دقف ملظلا تاجرد نم ةجرد يه ةئيطبلا ةلادعلا نأب اميلست
 ةيلودلا ةيقافتالا نم 30 / 90  ةداملا تصنف ، ةلوقعم ةدم لالخ مكاحي نأ يف مهتملا قح نامض
 ةاضقلا دحأ ىلإ اعيرس ةيئازج ةمهتب لقتعملا وأ فوقوملا فظوملا مدقي " : ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلل
 ةلهم لالخ مكاحي نأ هقح نم نوكيو ، ةيئاضق فئاظو ةرشابم انوناق نيلوخملا نيفظوملا دحأ وأ
 ةميرجب مهتم لكل " دهعلا سفن نم )ج( 30/ 41   ةداملا تصن امك ، " .... هنع جرفي نأ وأ ةلوقعم
 مكاحي نأ )ج(..... . : ةيتآلا تانامضلاب ةماتلا ةاواسملا مدق ىلعو هتيضق يف رظنلا ءانثأ عتمتي نأ
   ".... هل رربم ال ريخأت نود

 لوقعم نمز لالخ مكاحي نأ سوبحملا مهتملل نمضي لوألا صنلا نأ ظحالن نيصنلل انءارقتسا دنع
 اهيف ةيئارجإلا نيناوقلا ددحت نأ ةيلخادلا تاعيرشتلا يف هلباقي ام وهو هتمكاحم لبق هسبح لوطي ال نأو
 قرخ ةرشابم عبتتسي ةداملا هذه صن قرخ نإو . هتمكاحم لبق مهتملا اهيضقي يتلا سبحلا ةدم ىصقأ
   تامكاحملا ىلع رصتقي ريخألا اذهو ، 30 / 90   ةداملا صن وهو دهعلا سفن نم يناث صن
 ةمكحمل يساسألا ماظنلا نم )ج( 40 /12  ةداملا يف قحلا اذه ىلع اضيأ صنلا مت دق و . 1  ةيئانجلا
 ماظنلا نم )ج( 10/ 76 م و ادناور ةمكحمل يساسألا ماظنلا نم ) ج( 40/ 02 م و ايفالسغوي
  . ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملل يساسألا

 رربم ال ريخأت يأ نود مئارج باكتراب نيمهتملا ةمكاحم ىرجت نأ ةرورض ىلع صوصنلا هذه دكؤت
 قوقحل ةيكيرمألا ةيقافتالا نم 10/ 80 م ، يقيرفإلا قاثيملا نم )د( 10 / 70 م : داوملا نأ امك ، هل
 عيمج ىرجت نأ ةرورض  ىلع اضيأ دكؤت اضيأ ةيبوروألا ةيقافتالا نم 10 / 60 ةداملا ، ناسنإلا
  . ةلوقعم  ةينمز ةدم نوضغ يف ) ةيئازج ريغ وأ ةيئازج( تامكاحملا

 ةينمز ةدم نوضغ يف " نيتلمعتسملا نيترابعلا نيب قرف دجوي ال ةيلمعلا ةيحانلا نم هنا لوقن ةظحالمك
 ةيامح ئدابم ةعومجم نم 83 ةداملا صنت و ، دحاو فدهلاف  " هل رربم ال ريخأت  ةرابعو ةلوقعم
 زجتحملا صخشلل نوكي "نجسلا وأ زاجتحالا لاكشأ نم لكش يأل نوضرعتي نيذلا صاخشألا عيمج

                                                             
1 . dranreB  COLUOB  serudécorp sed eérud aL :  elbannosiar nifne ialéd nU :   ed euveR  ?

1002 sraM , reivnaJ , 1 N  ,ZOLLAD ,érapmoc lanép tiord ed te ellenimirc ecneics  85 p ,  . 
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 صن ةداملا هذه لباقتو . " هتمكاحم نهر هنع جرفي نأ وأ ةلوقعم ةدم لالخ مكاحي نأ يف ةيئانج ةمهتب
 مكحلا رادصإ نأ ىلعو ىوعدلا يف لاجعتسالا ىلع دكؤت يتلا ةيبوروألا ةيقافتالا نم 10/ 60 ةداملا
  . 1لداعلا ءاضقلا تابلطتم نم وه ةيئازجلا ةقحالملا ديدهت تحت مهتملا كرت مدعو ةلوقعم ةدم لالخ

 تاءارجإلا يف ةلوقعملا ةدملا  عوضومل ىدصتت نأ ةيبوروألا ةمكحملا ىلع نيعتي كلذل اقيبطتو
 اذه ىلع تدكأ امك .2فصنمو لداع ءاضق ىلع لوصحلا يف قحلا أدبم عورف نم اعرف هرابتعاب
 يف ءاج يذلا 0691 انيف رمتؤم اهنمو ناسنإلا قوقحب ىنعت يتلا ةيلودلا تارمتؤملا بلغأ أدبملا
 ادامتعا رربم ريغب هتمكاحم ريخأت نم ملظتلل مهتملا مامأ ةصرفلا ةحاتإ هيف بوغرملا نم هنأ هتايصوت
  . نيجسلا مسج راضحإ ىمسي ام ىلع

 مهتملاب رارضإلا نإو  ةلوقعم  ةدم لالخ ماكحألا رادصإ ةرورض لداعلا ءاضقلا تايضتقم نمف نذإ
  : اهنم ركذن بابسأ ةدع هل هتمكاحم يف ءطبلاو ريخأتلاب سوبحملا

  ةاضقلا صصخت مدع. 1

   )... نيرضحم , باتك ( يضاقلل ةدعاسملا ةزهجألا ةيافك مدع. 2

  . مهتملا ىلع طغضلا دصقب تارملا نم ددعل ليجأتلاب قيقحتلا تاهج مايق. 3

  . مهلمع يف قيقحتلاب نيمئاقلا رخأت. 4

   ةاضقلا ةلق و اياضقلا ةرثك. 5

 عونو مهتايسنج ددعت وأ نيمهتملا ددعو بكترملا مرجلا ةعيبط بسحب ةيضقلا ديقعت ةجرد. 6
 تاءارجإلا يقاب ىلإ ةفاضإلاب ، دوهشلا ددعو قيقحتلا ةعيبطو مهيف دحاو لكل ةبوسنملا مهتلا
 تاطلسلا لذبت نأ ةرورضب تررق ةيبوروألا ةمكحملا نإف ةريخألا هذهب قلعتي اميفو ، ةدقعملا
  . اهيف عارسإلاو ىوعدلا يف ريسلا تاءارجإ ليهستل ةمزاللا تاءارجإلا عيمج

                                                             
1. )CUL( QCRELCED  :  ,elanép  seriaffa  sel  snad  fissecxe  drater eL uo elbannosiar ialéd eL

9891  .C.P.D.R ,emmoh’l ed stiord sed enneéporue noitnevnoc al  ed re 1 aénila  60 elcitrA    ,
485 P  

2.  neiluJ  ADROJ : noitcnof al ed erianilpicsid tiord eL te elbannosiar  ialéd eL    ,euqilbup
A.D.J.A  2002 .  31 P ,  . 
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 هتيضق رظنت نأ يف ةيضق ةمذ يف زجتحملا مهتملا قح نإ " : ةيبوروألا ةمكحملا ماكحأ يف درو
 ءادأل تاطلسلا يعس عم  نزاوتي نأ بجي ىنعم نم ةعرسلا ةملك هيلع لدت ام لكب ةمزاللا ةعرسلاب
   . 1 " ليبسلا  اذه يف اهدوهج قوعي الأو ةيانعلاو صرحلا ىهتنمب اهماهم

 رثكألاو ةدقعملا مئارجلاب قلعتي اميف ةعيرس ةينمز ةدم لالخ ةمكاحملا ةرورض نع ءانثتسالا دري و
     يلودلا دعبلا تاذ اياضقلا و لاومألا ليسغ، باهرإلا مئارجك ةيداعلا ةيئازجلا مئارجلا نم ةبوعص
 دوهشلا عامس لجأ نم ةليوط ةدمل اهيف قيقحتلا جاتحت مئارجلا هذهف  خلا...  ةيداصتقالا اياضقلا و
 تادهاعملاو ةيلودلا تانالعإلا نم ديدعلا تدكأ . نيمهتملا باوجتساو تامولعملا عمج ةلواحمو
 ناسنإ لكل " ناسنإلا قوقحل يملاعلا نالعإلا نم 01 ةداملا : اهنم ركذنو قحلا اذه ىلع تايقافتالاو
 افصنم ارظن ،ةدياحمو ةلقتسم ةمكحم هتيضق رظنت نأ يف قحلا نيرخآلا عم ةماتلا ةاواسملا مدق ىلع
   . " هيلإ هجوت ةيئازج ةمهت ةيأ يف هتامازتلاو هقوقح يف لصفلل  اينلعو

 اعيمج سانلا " ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلل يلودلا دهعلا نم 10/ 41 ةداملا اضيأ كلذ ىلع تصنو
 هقوقح يفوأ هيلإ هجوت ةيئازج ةمهت ةيأ يف لصفلا ىدل درف لك قح نمو ، ءاضقلا مامأ ءاوس
 ،ةصتخم ةمكحم لبق نم ينلعو فصنم رظن لحم هتيضق نوكت نأ ةيندم ىوعد ةيأ يف هتامازتلاو
            ةيكيرمألا ةيقافتالا نم 20/ 72 م , 10/ 80 ةداملاو " نوناقلا مكحب ةأشنم ةيدايح، ةلقتسم
 . ناسنإلا قوقحل يقيرفإلا قاثيملا نم 62 ةداملاو ناسنإلا قوقحل ةيبوروألا ةيقافتالا نم 10/ 60 م و
   .2 "تاءانثتسا ةيأل عضخي نأ زوجي ال قلطم قح " هنأب قحلا اذه ناسنإلا قوقح ةنجل تفصو

 داجيإ ىلع تصرح لب طقف ةيلودلا صوصنلا يف قحلا اذه نامضب ةيلودلا ةعامجلا يفتكت مل امك 
 31 ةداملا  هلاثمو ةيقافتالا ماكحأل كاهتنا عوقو لاح يف اهيلإ ءوجللا متيو، هل ةيئاضقلا ةيامحلا تايلآ
 ةدهاعملا هذه يف ةددحملا هتايرحو هقوقح تكهتنا ناسنإ لكل " ناسنإلا قوقحل ةيبوروألا ةيقافتالا نم
 نولمعي صاخشأ نم عقو دق كاهتنالا اذه ناك ول و ةينطو ةطلس مامأ ةلاعف فاصنإ ةليسو يف قحلا
 قاثيم عورشم نم 06 م و 85 م ، ناسنإلا قوقحل ةيكيرمألا ةيقافتالا نم 52 ةداملا و " ةيمسر ةفصب
  . يبرعلا نطولا يف بعشلاو ناسنإلا قوقح

                                                             
 اينابسإ دض "غناتريد نإف " ةلاح 15 و 11 مقر شماه ،8991،  ةيلودلا وفعلا ةمظنم تاعوبطم : ةلداعلا تامكاحملا ليلد .  1
62  / 4991 _  74   

  02 ص ، 3991 ، يناثلا دلجملا ، ناسنإلا قوقح ةنجل ريرقت  . 2
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 دياحمو صتخم لقتسم يملاع ءاضق دوجوب طبترم قوقحلا ءافيتسا نأب يلودلا عمتجملا نمآ دقل نذإ
 عقو نم لك اهيلإ أجلي ةيئاضق ةيامح تايلآ داجيإ ىلع ةيملاع صوصن نم هردصأ اميف صرح هيلعو
   . تانامض نم هيلع تلمتشا امل رادهإو ناسنإلا قوقحل يلودلا نوناقلا ماكحأل كاهتنا ةيحض

 يئاضق عباط تاذ تاهج مامأ نيمهتملا ةبقاعمو ةمكاحم لجأ نم ةمئاد ةيئاضق ةيلآ داجيإ ةركف قيقحتل
 ءاشنإ اهنع جتنو ةيلودلا ةعامجلا دوهج ترفاضت ، ةلداع ةمكاحم يف مهقح ةيامحل ةدياحمو ةلقتسم
  . 1 هتايرحو ناسنإلا قوقحل ةيامح ةيلودلا ةعرشلا قيبطت اهنم المأ ةيلود ةيئانج ةمكحم

  

  ثلاثلا بلطملا

   ةمكاحملا دعب ةلداع ةمكاحم يف قحلاب يلودلا مامتهالا

  

 ماكحألا حيحصت نامض  ىلع تصنف ةلداع ةمكاحم يف مهتملا قح معد ىلع ةيلودلا صوصنلا تدكأ
 ماكحأ ةعجارم يف هيلع موكحملا قح ىلعو ةينوناق وأ ةيعوضوم ءاطخأ نم اهبوشي دق امم ةيئاضقلا
   . نعطلا قح ىلع ادامتعا ىلعأ مكاحم لبق نم ايندلا مكاحملا

 نم 50 / 41 م اهنم ركذن تانالعإلاو  ةيلودلا تايقافتالا بلغأ يف قوقحلا هذه ىلع صنلا دروف 
 ةمكحم ىلإ نوناقلل اقفو ءوجللا قح ةميرجب نيدأ صخش لكل " ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلل يلودلا دهعلا
 ةيكيرمألا ةيقافتالا نم 20 / 80 م و   " هيلع هب مكح يذلا باقعلاو هتنادإ رارق يف رظنلا ديعتل ىلعأ
 قاثيملا نم ) أ ( 70 م ، ةيبوروألا ةيقافتالل فاضملا عباسلا لوكوتوربلا نم 20 م، ناسنإلا قوقحل
 ال هنأ  ظحالن . ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملل يساسألا ماظنلا نم )ب( 80 م  ، ناسنإلا قوقحل يقيرفإلا
 حضاو مهتملل ةنامضك قحلا اذهل ءوجللا نكل ةيبوروألا ةيقافتالا يف قحلا اذه ىلع حيرص صن دجوي
 ةلوفكملا ةلداعلا ةمكاحملا يف لصأتم قحلا اذه نأب ديفت يتلا ةيبوروألا ةمكحملا تارارق لالخ نم
  . ةيبوروألا ةيقافتالا نم 60 ةداملا بجومب

                                                             
        ، 9891 ،نييالملل ملعلا راد ،يناثلا دلجملا ، ةيملاعلا قئاثولا لوح تاسارد  : ينويسب  فيرش دومحم / د .  1
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 تاعوضوملا بلص يف _ ةمكاحملا دعب _ مهيلع موكحملا صاخشألا ةيامحب يملاعلا مامتهالا ءاج 
 بورض نم هريغو بيذعتلا ةضهانمل دعاوق اهيف ررقف اصاخ امامتها يلودلا عمتجملا اهالوأ يتلا
  :ركذن قيثاوملا هذه نمو ،ةنيهملاو ةيساقلا ةلماعملا

 ةميرجلا عنمل لوألا ةدحتملا ممألا رمتؤم اهدمتعا يتلا ءانجسلا ةلماعمل ايندلا ةيجذومنلا دعاوقلا / 1
  . 5591 ماعل نينوجسملا ةلماعمو

 نم رارقب ةيساقلا ةلماعملا بورض نم هريغو بيذعتلل ضرعتلا نم صاخشألا عيمج ةيامح نالعإ / 2
   5791/ 21/ 90 يف 42 /25 مقر ةدحتملا ممألل ةماعلا ةيعمجلا

 ممألل ةماعلا ةيعمجلا رارقب ةدمتعملا نيناوقلا ذافنإب نيفلكملا نيفظوملا كولسل دعاوقلا ةنودم / 3
   9791/ 21/ 71 يف 961 / 42 مقر ةدحتملا

   9491 عبرألا فينج تايقافتا / 4

 ةيساقلا ةبوقعلا وأ ةلماعملا اميسالو ، نييحصلا نيفظوملا رودب ةقلعتملا بطلا ةنهم بادآ ئدابم / 5
  . 2891 / 21/  81   خيراتب 491 / 74 مقر ةدحتملا ممألل ةماعلا ةيعمجلا رارقب ةدمتعملا

 رارقب ةدمتعملا ةنيهملا وأ ةيساقلا ةبوقعلا وأ ةلماعملا بورض نم هريغو بيذعتلا ةضهانم ةيقافتا / 6
 ةنس ذيفنتلا زيح تلخد يتلاو 4891 / 21/ 01 يف 64 / 93 مقر ةدحتملا ممألل ةماعلا ةيعمجلا نم
7891 .  

 يعيرشتلا ءانبلا اهيلع موقي يتلا ةيساسألا ةدعاقلا ةريخألا ةيقافتالا ربتعت اهريغو صوصنلا هذه مغر
 لثمت ئدابمب ةيقافتالا كلت تءاج دقف ، ةيساقلا ةلماعملا بورض نم هريغو بيذعتلا ةضهانمب قلعتملا
  : يلي امك اهصخلن هيلع موكحملا قوقح ةيامحل تانامض

 عرذت لك ميرجت صاخ هجوبو ةينطولا اهتاعيرشت يف بيذعتلا ميرجت فارطألا لودلا ىلع بجي .1
   بيذعتلل رربمك ةيئانثتسا ةئراط فورظ وأ ايلع رماوأب

 لامعأ باكترا عنمل ةمزاللا ةيئاضقلاو ةيرادإلاو ةيعيرشتلا ريبادتلا ذاختا ةرورضب لودلا دهعتت .2
  . اهيضارأ يف بيذعتلا

 وعدت ةيقيقح بابسأ ترفاوت ىتم ىرخأ ةلودل صخش يأ درط وأ ميلست فرط ةلود يأ ىلع عنمي  .3
   1 بيذعتلل ضرعتي فوس هنأ داقتعالل

                                                             
  304 ص ، 2891 ةنس،31 ددعلا ، يعامتجالا  عافدلل ةيبرعلا ةلجملا .  1
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 اياحضل لداعلا ضيوعتلا قح ىلع ةينوناقلا اهتاعيرشت يف صنت نأ فارطألا لودلا ىلع بجي .4
 ضرعت ام لوح يمسر قيقحت ءارجإ كيرحتل ىواكشب مدقتلا صاخشألا ءالؤهل نكمي امك ، بيذعتلا
   . مهقوقحل كاهتنا نم صاخشألا هل

 ءارجإ نم دبال  فرط ةلود يأ يضارأ يف بيذعتلا ةسرامم نع ةقوثوم تامولعم برست لاح يف .5
 . يلود قيقحت

  
 بيذعتلا عاونأ ةفاك نم هيلع موكحملا ةيامح ىلع بيذعتلا عنم ةيقافتا اهب تءاج يتلا تانامضلا تزكر
 امب ةينطولا اهتاعيرشت ليدعت ىلع فارطألا لودلا تثحو ةيناسنإلا ةماركلاب ةساملا ةلماعملا بورضو
  . ةيقافتالا ماكحأ عم مجسني

 دقف بيذعتلا نم هيلع موكحملا ةيامحل تانامض نم ةصصختملا ةيقافتالا هذه هب تءاج امل ةفاضإلاب و
 نالعإلا نم 50 ةداملا صن لالخ نم قحلا اذه ىلع ةيملاعلا تانالعإلاو تايقافتالا اضيأ تدكأ
 وأ ةيساقلا تالماعملا وأ تابوقعلل الو بيذعتلل ناسنإ يأ ضرعي ال.. " ناسنإلا قوقحل يملاعلا
 زوجي ال ... " ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلل يلودلا دهعلا نم 70 ةداملا و ،"ةماركلاب ةساملا وأ ةيشحولا
 ةداملا هيلع تدكأ ام وهو ،" ةيناسنإلا ريغ وأ ةيساقلا ةلماعملا وأ ةبوقعلل وأ بيذعتلل درف يأ عاضخإ

  . ناسنإلا قوقحل ةيبوروألا ةيقافتالا نم 30 م و ناسنإلا قوقحل يقيرفإلا قاثيملا نم 50

 يتلا ئدابملا نم ةعومجم ىلع تزكر دق ناسنإلا قوقحب ةينعملا ةيميلقإلاو ةيملاعلا قيثاوملا نأ دجن
  : يتآلاك  يه و  هيلع موكحملا قوقح يمحت تقولا سفن يفو بيذعتلا مرجت

 يناسنإللا نيهملا باقعلاو ةيساقلا ةلماعملا بورض نم هريغو بيذعتلا لامعأ نم لمع يأ فيكي .1
 قوقحل اخراص اكاهتناو ةنيدمتملا ممألا ئدابمو فادهأل راكنإو ةيناسنإلا قح يف ةميرج هنأ ىلع
     . تارربملا تناك امهمو زييمت نود اهيبكترم عيمج ةنادإ نم دبالو ناسنإلا

 وأ برحلا ةلاح نم ذختت نأ اهل سيلو بيذعتلا باكترا عنمل ريبادت نم بجي ام ذاختاب لودلا مزتلت .2
 ةسراممل اهل ةعيرذ يلخادلا رارقتسالا مدعو ئراوطلا تالاح وأ عوقولا ددهملا برحلا رطخ
  . ةنيهملاو ةيساقلا ةلماعملا عاونأ نم هريغو بيذعتلا

 نيمئاقلا نييمومعلا نيفظوملا كولسل ةمظنملا نيناوقلا نسو ةمزاللا تاءارجإلا ذاختاب لودلا مزتلت .3
 نيذلا صاخشألا ىلع بيذعتلا ةسرامم مهيلع رظحت ثيحب اهجراخو نوجسلا لخاد نيناوقلا ذيفنتب
  . ةنادإلاب ماكحأل اذيفنت مهتايرح نم اومرح

 هسفن رمألاو يئازجلا نوناقلل اقفو ةميرج هنأ ىلع بيذعتلا فييكت ديحوتب فارطألا لودلا دهعتت .4
  . هب مايقلل ةلواحم وأ هيف اكارشإ وأ بيذعتلا لامعأ يف ةمهاسم لكشي امل ةبسنلاب يرسي
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  عبارلا بلطملا

  ةلداع ةمكاحم يف قحلل ةيملاعلا ةمسلل ةقيقحلا ةميقلا

  

 تاءارجإ ةحصل تانامض  نم  ةيميلقإلاو ةيملاعلا ةيلودلا صوصنلا هب تءاج امل قبس اميف انقرطت
 نكلو، قحلا اذه ةيملاع نم اندكأت و ةلداع ةمكاحم يف هقحل اقيقحت مهتملا ةهجاوم يف ةيئازجلا ىوعدلا
 يف صوصنلا هذهب _ ةيلودلا ةرسألا ءاضعأ _ لودلا ذخأ ىدم يف لثمتي حرطي نأ نكمي يذلا لاؤسلا
  . ةيئاضقلا اهتاقيبطت و ةيعيرشتلا اهتيسايس راطإ

 ةعرشلا دعاوق _ اهتاذ دحب ةيلودلا صوصنلا  ةعيبط ديدحت  نم دبال لؤاستلا اذه نع ةباجإلل و
 نم ةرشابم اهقيبطت ةيناكمإ ىدم ىلإ لصوتنل اهلتحت يتلا ةجردلا ديدحت و ) لوألا عرفلا( _ ةيلودلا
   . ) يناثلا عرفلا ( ةلداع ةمكاحم يف مهتملا قحل ةيامح لودلل ينطولا ءاضقلا لبق

  

  لوألا عرفلا

  . ناسنإلا قوقحل ةيلودلا ةعرشلا دعاوقل ةيمازلإلا ةعيبطلا

  

 نييلودلا نيدهعلاو ناسنإلا قوقحل يملاعلا نالعإلا صوصن عومجم ةيلودلا ةعرشلا دعاوقب دصقي
 صوصنلا يقابل ةيساسألا ةزيكرلا لكشت يتلا ةيعامتجالاو ةيداصتقالاو ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلل
 ىدم ديدحت طبتريو . ناسنإلل ةيساسأ قوقح نم هب تءاج امل ارظن ناسنإلا قوقحب ةقلعتملا ةيلودلا
  ءاهقفلا ءارآ تفلتخا انهو ، يلودلا نوناقلا دعاوق ةيمازلإ ىدم لوح روثي دق امب صوصنلا هذه ةيمازلإ
 ىلع دمتعت نوناقلا ةيلعاف نأ ىلإ كلذ يف اودنتساو ةيمازلإلا فصو دعاوقلا هذه نع ىفن نم مهنمف
 ةيلعاف نأ امك ، ةدايسلا هذهب عتمتي نيعم يلود ديس كانه سيل و اهرماوأب لودلا رمتأت ةدايس رفاوت
 كلذل ةفاضإلاب ، لاعف ريغ وهف ءازجلا  نم امورحم يلودلا نوناقلا ماد ام و ءازجلاب طبترت نوناقلا
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  مدعب مستي ناسنإلا قوقحب ةينعملا تايقافتالا يقاب ساسأ وهو ناسنإلا قوقحل يملاعلا نالعإلا نإف
  .1  هتيلعاف مدع يه ةجيتنلاو  هصوصن ةيمازلإ

 ةعراشلا ةدارإلا فالتخا نأ _ حجرألا يأرلا _ وهو هقفلا نم هاجتا ىري يأرلا اذه فالخ ىلع
 امك ، ةيلودلا ةعرشلل ةيملاعلا ةعيبطلل عجري يعيبط رمأ وه يلخادلا نوناقلا يف اهتريظن نع ةيلودلا
 مدعب لوقلل ارربم سيل يلخادلا عرشملا لثم عيرشتلا ةمهم ركتحي يلود عرشم دوجو مدع نأ
 يف لثمتي يلودلا نوناقلا دعاوق ردصم نأ كلذ ، ةيلودلا ةعرشلا دعاوقل ةيمازلإلا ةميقلاب فارتعالا
 هتمرب ينوناقلا ماظنلا ةياغ اهنابسحب ةلادعلا ةركف نع ردصت ةدارإ يهو هصاخشأل ةعراشلا ةدارإلا
 نيوكت نيب قرفلا لهاجت دق نوكي ءازجلا دوجو مدعل ةيلودلا ةينوناقلا ةدعاقلا ةيمازلإل ركنم لك نإو
    ةيلآلاب ايلعف اقيبطت اهقيبطت دنع يأ ةينوناقلا ةدعاقلا ميوقتب ءازجلا طبتريو هميوقت نيبو نوناقلا
  .2  ةبسانملا

 مدع هنع جتني ال ةيلاعفلا فعضف ، اهتيلعاف يه تسيل ةيلودلا ةينوناقلا ةدعاقلا ةيمازلإ نإف هيلعو
 لوقن ةصالخكو ، هتايضتقمل دارفألا دحأ ةفلاخمل مازلإلا نم هسفن يلخادلا نوناقلا فلخت الإو ةيمازلإلا
 يلخادلا نوناقلا يف ءازجلا روص نع فلتخي ناك نإو ةيلودلا ةعرشلا دعاوقل اضيأ لوفكم ءازجلا نأ
  . دعاوقلا هذه نم ةياغلاو ةيلودلا تاقالعلا ةعيبط همكحت ذإ

  

  يناثلا عرفلا

  ةيلودلا ةعرشلا دعاوقل ةينوناقلا ةبترملا 

  

 نيبو اهنيب ضراعت كانه نوكي امدنع ةيلودلا ةعرشلا دعاوقل ينوناقلا زكرملا ةسارد ةيمهأ رهظت
 نيب ةقالعلا ةعيبطل عجرن نأ دبال انهو ، ةلداع  ةمكاحم يف مهتملا قوقح دحأب قلعتي اميف ةيلخاد ةدعاق
   .ةينوناق راثآ هيلع بترتي ىرخألا نع دعاوقلا هذه دحأ ومسب لوقلاف يلخادلاو يلودلا نوناقلا دعاوق

                                                             
 : قاقدلا ديعسلا دمحم / د : كلذل راشأ دق و ، " ناموش " يسنرفلا هيقفلا هاجتالا اذهب اوذخأ نيذلا ءاهقفلا نم .  1

    . 67 ص ، يناثلا دلجملا ، ناسنإلا قوقح لاجم يف يلودلا عيرشتلا
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 نوناقلا نع يلودلا نوناقلا ومسب تلاق نم اهنمف ،ىمسألا ةدعاقلا ديدحت يف لودلا ريتاسد تفلتخا
 ، ةيلخادلا تاعيرشتلاو ينطولا روتسدلا نيب طسو ةبترم يف يلودلا نوناقلا تلعج ىرخأو  ينطولا
 ةبترم يف ينطولا نوناقلاو _اهيلع ةقداصملا دعب تادهاعملا صوصن _ يلودلا نوناقلا لعج نم اهنمو
 يذلا رمألا و . ينطولا نوناقلا نم يلودلا نوناقلا ةبترم ديدحت مدع تلضف لودلا ضعب امأ ، ةدحاو
 يف اهتامازتلا نم للحتت نأ لودلل نكمي ال هنأ وه فالخ يأ ىلع ومسي يذلاو هيلع ديكأتلا نم دبال
 هذه دجت دقف ، اهب فارتعالا مدع وأ ةيقافتالا صوصنلا دوجو مدع ةعيرذب ناسنإلا قوقح مارتحا راطإ
 ةفصلاب قصتلت يتلا ةيعيبطلا قوقحلاب الثم رمألا قلعتي امدنع صنلا دوجو ريغب اهساسأ قوقحلا
 قوقح دعاوقب قلعتي اميف لثملاب ةلماعملا أدبمب لودلا عرذتت نأ ادبأ زوجي ال كلذل ةفاضإلاب . ةيناسنإلا
 دعاوقلا هذه نأل يناثلا فرطلا فقوم نع رظنلا ضغب اهب مازتلالا فرط يأ ىلع دبال لب ناسنإلا
 ةعرشلا دعاوق ومسب لوقلا نع جتنيو . 1 ةيناسنإلل ةماع دعاوق وأ يلودلا نوناقلل ةرمآ دعاوق يه
 اهنع صوصنملا دارفألا تايرحو قوقحل ةيلعف ةيامح يلخادلا نوناق دعاوق نع ناسنإلا قوقحل ةيلودلا
 قحلا اذهل يطعت اهنأ ثيحب ةلداع ةمكاحم يف مهتملا قح تاضرتفمل نامضو لودلا فسعت نم ايلود
 ام ىلع ةيلخادلا نيناوقلا يف صنلا وأ دعاوقلا هذه فالخ ىلع ايلود قافتالا نكمي الف ةمزاللا ةميقلا
  . هعم ضراعتي
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   لوألا لصفلا ةصالخ

 ةيساسأ ةنامضك ةلداعلا ةمكاحملا قح اهب رم يتلا ةيخيراتلا بقحلا ةساردل لصفلا اذه يف انقرطت
 تاعيرشتلا مامتها عضوم امود ناك ناسنإلا نأ ىلإ انلصوت دقو ،اصوصخ مهتمللو امومع ناسنإلل
   . نوناقلاو  ةفسلفلاو ركفلا لاجر نم ريثك و ةيوامسلا

  مهتم وأ هيف هبتشم  نوكي امدنع اصوصخو هقوقحبو ناسنإلاب متهت يتلا  تايرظنلا نم ديدعلا ترهظ
 هل ترفوف ، )ةيرحلا و  ةايحلا يف هقح( رطخلل ةضرعم هقوقح مهأ نوكتف ةيئازج ىوعد راطإ يف
 اهذيفنت لئاسوو تايلآ قلخ قيرط نع قوقحلا هذه زيزعتو مارتحاب لودلاو  دارفألا مازتلا تانامض
  . اهيلع ءادتعالا نم اهتيامحو

 نم ريثك يف تدسجت ةلداع ةمكاحم يف ناسنإلا قح ةيامح حمالم ضعب ةميدقلا روصعلا يف ترهظو
 نيدفارلا ةراضح يف يبار ومح نوناقو ةينامورلا ةراضحلا يف رشع ينثإلا حاولألا نوناقك نيناوقلا
 امنيبف ، ةيمالسإلا ةراضحلا ىطسولا روصعلا يف تزرب امك . ةينانويلا ةراضحلا يف نولوص تاباتكو
 يناعيو نايغطلاو ملظلاو دادبتسالا نم ناسنإلا قوقح تاكاهتنا عاونأ دشأ دسجت ةيبوروألا لودلا تناك
 ىلع دجن عساو لكشب  عاطقإلا ماظن روهظ اذكو ةسينكلاو ةيروطاربمإلا تاعازن نم اهيف ناسنإلا
    . ةيمالسإلا ةعيرشلا ىلع تزكترا يتلا ةيمالسإلا ةراضحلا ضيقنلا

 نيدايملا عيمج يف ةلادعلا تاضرتفم لك هل ترفوو ناسنإلا ةناكم نم ةيمالسإلا ةعيرشلا تعفر
 ، طسقلاب سانلا نيب مكحلا تدسج دقف ) ةفصنملا ةلداعلا ةمكاحملا ( ةيئازجلا ىوعدلا ءانثأ اصوصخو
 الأ ىلع موق نائش مكنم رجي ال و   طسقلاب ءادهش هللا نيماوق اونوك اونمآ نيذلا اهيأ اي " : ىلاعت لاق
   1 " نوملعت امب ريبخ هللا نإ هللا اوقتاو، ىوقتلل برقأ وه اولدعا ،اولدعت

 اهنع جتن تاروثلا نم ديدعلا  ناسنإلا اهفرع يتلا ةاناعملل ةجيتنك ثيدحلا رصعلا يف ترهظ و 
 ماع ) اتراكانجاملا (  مظعألا دهعلا اهنع جتن يتلا ةيزيلكنإلا ةروثلا اهنم ركذن ةديدع قيثاومو تانالعإ

 يكيرمألا لالقتسالا نالعإ اهنع جتن يتلا يزيلكنإلا رمعتسملا ىلع يكيرمألا بعشلا ةروث و ، 5121
 نطاوملاو ناسنإلا قوقحل يسنرفلا نالعإلا اهنع جتن يتلا يكلملا ماظنلا ىلع يسنرفلا بعشلا ةروث و
  . 9871 ماع
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 .ةيناثلاو ىلوألا نيتيملاعلا نيبرحلا  عالدناب ةصاخ كاهتنالل ضرعتت ناسنإلا قوقح تيقب ، كلذ مغر
 ةدحتملا ممألا ةمظنم ءاشنإ متو ةيامحلا نم ىندألا دحلا ريفوت لجأ نم اهدوهج ةعامجلا تلذب  كلذل
 مهتملا ةيامح تانامض  ىلع تصن يتلا ةيلودلا تايقافتالاو تانالعإلا نم ريثكلا اهتبقع و 5491 ماع
  . اهدعب وأ اهءانثأ وأ ةمكاحملا لبق ءاوس يملاع قاطن ىلع اهتددحو ةيئازجلا ىوعدلا ريس ءانثأ
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   يناثلا لصفلا

  . ةلداع ةمكاحم يف قحلا ةيهام

  

 تقولا يف قحلا اذه ةيملاعب لوقلل انلصوتو ةلداع ةمكاحم يف مهتملا قح روطت لوألا لصفلا يف انعبتت
 هذه نع بترتملا رثألا انيب كلذبو ،هتانامض ديسجت لجأ نم تلذب يتلا ةيلودلا دوهجلل ةجيتنك رضاحلا
  .  ةيملاعلا  ةمسلا

          ةينوناقلا هتعيبط و هرداصم ديدحت و  ةلداع ةمكاحم يف قحلا  فيرعتب لصفلا اذه يف موقنس
 نوناقلا ةحلصم نامضل فدهي امنإ ةلداع ةمكاحم يف قحلا ريرقت نأ نيبن مث ، ) لوألا ثحبملا (
 موقي كلذبو هقيبطت تانامض نم ةيساسأ ةنامض دعي هنأل نوناقلا ةحلصمل ررقم وهف ، درفلاو قبطملا
 مهتملاو امومع درفلا ةحلصمل ررقم هنأ امك ، ةلادعلاو ةاواسملاو رارقتسالا ىلع ظافحلا يف هتفيظوب
 يف لصنل . ) يناثلا ثحبملا ( مهتملا ناسنإلل ةيساسألا قوقحلا ىدحإ لكشي هنأل صوصخلا هجو ىلع
 قيقحت ىلإ لوصولل يضاقلا و  ءاضقلا ةهج ىوتسم ىلع اهرفاوت بجاولا طورشلا ديدحتل لصفلا رخآ
   . ) ثلاثلا ثحبملا (  ةلداع ةمكاحم يف قحلا

 

  لوألا ثحبملا

.   ةلداع ةمكاحم يف قحلا موهفم

  

 راطإ يف ةصاخ ةيمهأ نم هل امل  مهتافلؤم يف نوناقلا لاجر مامتها ةلداعلا ةمكاحملا قح بلج
 بصناو ،رطخلل ناضرعم ةيرحلاو ةايحلا يف هقح نوكيو امهتم ناسنإلا نوكي امدنع ةيئازجلا ىوعدلا
 ددحم فيرعت ءاطعإب اومتهي نأ نود هتانامض ديدحتو هزئاكرو قحلا اذه رصانع نايبت لوح مهزيكرت
 يئانجلا هقفلا لاجر لعج ام وهو ةركفلا ةثادحل  كلذ يف ببسلا عجري و. رمألا ةيمهأ مغر هل
 ءالجتساب متها ةركفلا هذه يف ثحب نم لكف ، ةلداع ةمكاحم يف قحلل موهفم ديدحت نع نوضرعي
 ةسارد ىلع نيثحابلا زكر دق و.1 تايئزجلاب ثارتكالا نود اهتايلك يف اهزئاكر حضوو اهرصانع
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 اهساسأو ةلداعلا ةمكاحملا روحم اهولعج و مهمامتها اهولوأف تانامضلا نم ةزيكر وأ اهنيعب ةنامض
 موهفمل ةسماطو روصقلاب ةبوشم اهنأب فصوت هتاذب قحلا فيرعت يف مهتالواحم فصو ىلإ ىدأ امم
  . ةلداع ةمكاحم يف قحلا

 فيرعت ءاطعإ ىلإ لصنل ةلداع ةمكاحم يف قحلا فيرعت يف  ةذختملا تالواحملا  مهأ ركذل قرطتن مث
 نود ناسنإ لك هكلمي قحلا اذه نأب نيبن  مث ) لوألا بلطملا ( اهبستكي يتلا ةيمهألاو قفاوتي ينوناق
 رود  زربنل  ةلداعلا ةمكاحملا قح لصأ ىلع دكؤن و ،  ) يناثلا بلطملا ( ةيصخشلا هتفصب زييمت يأ
 نيبن ريخألا يفو .) ثلاثلا بلطملا ( ةيلودلا صوصنلا لالخ نم هسيركتو هتيامح يف ةيلودلا ةعامجلا
 . )عبارلا بلطملا ( سكعلا تابثإ ةياغ ىلإ  ةءاربلا وه و ناسنإلا يف لصألا ىلع دمتعي  قحلا اذه نأ

  

لوألا بلطملا  

  ةلداع ةمكاحم يف قحلا تافيرعت

  

 لوألا حلطصملا ةقدل ةفصنملا ةمكاحملا ةرابع لامعتسا نم لدب ةلداعلا ةمكاحملا ةرابعل انرايتخا درو 
 ريخألا اذه نأ وه فاصنإلاو لدعلا نيب قرفلاف ، ةيعرشلاب مراصلا مازتلالا ثيح يئانجلا لاجملا يف
 يف افصنم نوكي نأ يضاقلا ىلع انهو ، يعيرشت صن دوجو مدع لاح يف زربيو لدعلا نم  عسوأ
 فصوي الف  ةنلعملا صوصنلاب طبترت يهف ةلادعلا امأ ، هداهتجاب كلذو هيلع ضورعملا عازنلا لح
  . نوناقلل هتقباطمل الإ لداع هنأ ءارجإلا

  : يلي امك  يدح  ىلع حلطصم لك  فيرعت نأ نكمي 

 ةيامحلا اهل رفوو هفارتعا اهيلع ىفضأف امامتها عرشملا اهالوأ ةربتعم ةحلصم وهو : قحلاـ 
  . ةحلصملا هذه كاهتنا دنع ةبسانملا تاءازجلا رفوت يتلا ةفلتخملا صوصنلا عضو لالخ نم ةينوناقلا

 فدهتست يتلاو ةيئازجلا ىوعدلا ريس للختت يتلا تاءارجإلا ةعومجم ةمكاحملا لكشت : ةمكاحملاـ 
 يصقت ىلإ كلذب فدهتو ، سكعلا وأ مهتملا ةحلصم ةيامحب اهنم قلعت ام ءاوس اهصيحمتو ةلدألا عمج
  . اهعوضوم يف لصفلا مث اهنأش يف ةينوناقلاو ةيعقاولا ةقيقحلا
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 امك  ىنسحلا هللا ءامسأ نم وهف ، هب ةقيصللاو ةطبترملا ناسنإلا قوقح مهأ نم وه لدعلا : لدعلاـ 
 ىلع امارح ملظلا ناك مث نمو سانلا عيمج نيب يواسيل ةفاكلا هاجتا ةفاكلا ىلع مالسإلا هرقأ بجاو هنأ
  . عيمجلا ءازإ عيمجلا

   نيب عمجلاب  وأ ) لوألا عرفلا ( اهتانامض دحأ ىلع زيكرتلاب ةلداع ةمكاحم يف  قحلا فيرعت  مت دقل
  . قحلا اذهل ددحم فيرعت دجوي ال هنأل كلذو ،  ) يناثلا عرفلا ( هتانامض و  قحلا اذه رصانع

  

لوألا عرفلا  

دامتعإلاب ةلداعلا ةمكاحملا فيرعت  اهتانامض دحأ ىلع  

 

 تانامض دحأ ىلع ةلداع ةمكاحم يف قحلل فيرعت ءاطعإل ىلوألا مهتالواحم يف نوناقلا لاجر دمتعا
 ةلمكم لماوع درجم اهرابتعا مت دقف تانامضلا يقاب امأ ، ةلداعلا ةمكاحملا روحم هوربتعاو قحلا اذه
    . ةيلصألا ةنامضلل

 ةلداع ةمكاحم يف مهتملا قح " : هنأ ىلع ةلداعلا ةمكاحملا تانامض دحأ وهو عافدلا قح فيرعت دروف
 ينوناقلا لولدملل حضاوو قيقد ديدحت نع فشكت مل ةلواحملا هذهو ، " ةعورشم تاءارجإ ىلع ةسسؤم
  .  ةلداعلا ةمكاحملا هلوح رودت يذلا روحملا عافدلا قح رابتعا مت دقف ، ةلداع ةمكاحم يف قحلل

 

يناثلا عرفلا  

اهرصانع نيب عمجلاب ةلداعلا ةمكاحملا فيرعت  

  

 همالعإ ةرورض نم ءدب مهتملا قوقح عومجم اهنأ ىلع ةلاحلا هذه يف ةلداعلا ةمكاحملا فيرعت درو
 ةلكشمو ةدياحم ،ةلقتسم ةمكحم مامأ مكاحي نأو  يماحمب ةناعتسالا يف هقح ىلإ هيلإ ةبوسنملا ةمهتلاب
 مرجملا لعفلا سفن ىلع ةرم نم رثكأ باقعلل هضرعت مدع مث  ةميرجلا هباكترا لبق نوناقلل اقبط
   .1 ةلادعلا قافخإ لاح يف ضيوعتلاو ماكحألا يف نعطلا يف هقح ىلإ الوصو و بكترملا
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 بجوتست يتلا ةنكملا " : هنأ ىلع ةلداع ةمكاحم يف مهتملا قح فيرعت يف  نيفلؤملا ضعب دنتسا
 هل حاتي  ةينلع تاءارجإل اقبط ةلكشمو ةدياحم، ةلقتسم ةمكحم مامأ هيلإ هجوملا ماهتالا نأشب هتاضاقم
 نم اولع رثكأ ءاضق لبق نم هدض رداصلا مكحلا ةعجارم نم هنيكمت عم  هسفن نع عافدلا اهلالخ نم
  . 1  " هيلع تمكح يتلا ةمكحملا

 ةلداع ةمكاحم يف مهتملا قح تانامض ديدحت يف سيل لكشملا نأ دجن تالواحملا هذه لالخ نمو
 درجم تسيل ةلداعلا ةمكاحملاف . لهسلا رمألاب سيل وهو هل قيقد فيرعت ءاطعإ يف امنإو هرصانعو
 امو ، 2 اهرصح نكمي ال تانامض نم هررقت امل ةلادعلل ةيماس ةركفل ديسجت يه امنإو ةطيسب ةرابع
 لوزنلا نكمي ال يذلا ىندألا دحلا اهرابتعاب اصوصخ مهتملاو امومع ناسنإلل ةمهم راثآ نم اهنع جتني
  . 3 هنم صاقتنالا وأ هنع

 هلطعي نأ دحأل سيلف ، ايعرش ابجاو اضرف ةيمالسإلا ةعيرشلا يف  ةلداع ةمكاحم يف قحلا ربتعي امك
  . هنع لزانتلا درف يأل نكمي ال و هيلع يدتعي وأ

 هتانامضلو قحلا اذهل فيرعت نم ةيمالسإلا ةعيرشلا هب تءاج املو ةقباسلا فيراعتلل دنتسن نأ نكمي
  : كلذب دصقنو ، اعنام اعماج نوكي نأ لواحنس طيسب فيرعت ةغايص لجأ نم

  . ةمكاحملا ةلادع تاموقمو تانامض ةفاكب ملي و عمجي نأ يأ : اعماج نوكي نأ _

  . اهنومضم يف اهادع ام لاخدإ عنمي نأ يأ : اعنام نوكي نأ _

 هيلإ هجوملا ماهتالا نأشب هتاضاقم متت نأ يف مهتملا ناسنإلل ةيساسأ ةنامض ةلداع ةمكاحم يف قحلا "
 هل حنمي ، ةينلع تاءارجإل اقبط كلذو نوناقلا مكحبو هماهتا لبق ةأشنمو ةدياحم  ةلقتسم ةمكحم مامأ
 رداصلا مكحلا ةعجارم نم هنكمتو ماحم ةدعاسمب وأ هسفنب هسفن نع عافدلا يف هقح ةرشابم اهلالخ نم
   ." نعطلا يف هقح ةرشابم قيرط نع هيلع مكحلا تردصأ يتلا ةهجلا نم ىلعأ ةيئاضق ةهج مامأ هدض
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 نم ةلودللو ةهج نم مهتملل ةلداع ةمكاحم يف قحلا ةيمهأ ىلع دكؤن نأ  فيرعتلا اذه لالخ نم اندرأ
 يف اهقح ءافيتسا لجأ نم يئانجلا ماهتالا هل هجوتو مهتملا عباتت نأ ةلودلا قح نمف ، ىرخأ ةهج
 مارتحاو تاءارجإلا ةينالعب مستي هتيضقل يئارجإ راسم هل نمضي نأ مهتملا قح نم ةازاوملابو ،باقعلا
 ةلقتسم ةمكحم ةطساوبو هيلإ بسن امع الإ مكاحي ال نأو ماكحألا يف نعطلا قح نامضو عافدلا قح
   . ةلداعلا ةمكاحملا ةركف راطإ يف اذهو ماهتالا هيلإ هجوي نأ لبق نوناقلل اقفو ةلكشم و ةهيزن، ةدياحم

 فسعت نم دحت دويق تقولا تاذ يف مهتملا اهب عتمتي يتلا تانامضلاو قوقحلا هذه عومجم ربتعت 
 تايناكمإلا يف قرافلا ضوعي يذلا وه ةلداع ةمكاحم يف قحلاف ، هتيرحب ساسملا يف تاطلسلا
 يف قحلل ينوناقلا راطإلا انل رهظي اذهبو . " مهتملا " ةمكاحملا يف فيعضلا فرطلا يمحيو تاطلسلاو
 ،يعوضوملاو يئارجإلا اهيقشب ةينوناقلا ةيامحلا مهتملل نمضي يذلا لاجملا هب دصقيو ةلداع ةمكاحم
 يهتنت و ةصتخملا ةمكحملا ىلإ ةيئازجلا ىوعدلا عفرب أدبت يتلا ةيئازجلا ةموصخلا راطإ يف كلذو
 ،ةمكاحملا تاءارجإ ، صاصتخالا دعاوق ( تاءارجإ ةدع ةلحرملا هذه للختت و تاب مكح رودصب
   .) اهذيفنتو ماكحألا رادصإ

 زوجي الف ، اهللختت يتلا تاءارجإلا ةلادع نامض يف  ةلحرملا هذه يف مهتملل ةينوناقلا ةيامحلا لثمتتو
  سكعلا تابثإ ةياغ ىلإ هتءارب ضارتفا يف هقح نامض عم هتاذب ىوعدلا هيلع تعفر نم الإ ةمكاحم
 مكحلا رودصو ةسلجلا ةينلع نمو  ماحمب ةناعتسالا وأ هسفن نع عافدلا يف هقح نم ديفتسي نأ دبال و
 هذه لك نم ةياغلا نإ و. ةهيزنو ةلقتسمو نوناقلا مكحب ةلكشمو هتنادإ لبق ةأشنم ةيئاضق ةهج لبق نم
 ىقبي ةينوناقلا ةيامحلا قح نأ ملعلا عم ةنادإلا وأ ةءاربلا ررقي مكح ىلإ لوصولا يه تاءارجإلا
  .1  ةيئانجلا ةموصخلا اهيف يضقنت يتلا لاوحألا عيمج يف هيلع موكحملل انومضم

 يهتنيو ةمكحملا مامأ ةيئازجلا ىوعدلا حرطب  ةلداعلا ةمكاحملا يف مهتملا قح ةيامح قاطن أدبي
 الف ، ىوعدلا هيلع تعفر نم ريغ ةمكاحم زاوج مدع كلذ ىلع ينبنيو  نعطلل لباق مكح رودصب
 ول و اهمامأ ىوعدلا هيلع تميقأ نم ريغ صخش ىلع ةنادإلاب وأ ةءاربلاب يضقت نأ ةمكحملل زوجي
 مهتملا اذه ةمكاحم ددحت نأ بجي كلذل ةفاضإلاب . ةلص ىوعدلا هيلع تميقأ يذلا مهتملاب هطبرت تناك
 يضقت ال نأو اهمكح يف عئاقولاب مزتلت نأ ةمكحملا ىلعف ،اهتاذ ةموصخلاب لومحملا ماهتالا نمض
 ىوعدلا اهب تميقأ يتلا ريغ ةعقاو لجأ نم ىوعدلا هيلع تميقأ يذلا مهتملا ىلع ةنادإلاب وأ ةءاربلاب
 اضيأ نيعتي هنأ امك ،هيلع ىوعدلا اهب تعفر يتلا ريغ عئاقو هل دنست نأب  مهتملا ةمهت ريغت نأ وأ
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 ةموصخلل ةيئارجإلا ةيلهألا طورش هيف رفاوتت صخش ىلإ الإ ةمكاحملا هجوت الأ ةلداع ةمكاحم قيقحتل
  . ءاضقلا مامأ ةيئازجلا

  

  يناثلا بلطملا

ة لداع ةمكاحم يف قحلا ةعيبط  

  

 رشابتل اببس يلخادلا ماعلا ماظنلل اقرخ لكشتو ةمرجم اهنأب فصوت لاعفأل  دارفألا باكترا ربتعي
 ىلع باقعلا يف هقح ءافيتسا لجا نم هتحلصملو عمتجملا مساب مهدض ةيئازجلا ىوعدلا ةماعلا ةباينلا
  ةلودلا نإ. اهيمحي يتلا حلاصملا ىلع اناودع لكشي هنأل نوناقلا همرجي لعف فارتقاب هتنادإ تبثت نم
     ةلداع ةمكاحم يف قحلا اهسأر ىلعو مئارج باكتراب همهتت نمل تبثت يتلا قوقحلا دلوت اهتاذب يه
  . ) ثلاثلا عرفلا ( يصخش قح و ) يناثلا عرفلا ( يعيبط قح وهف ، ) لوألا عرفلا (

  

  لوألا عرفلا

   قح ةلداعلا ةمكاحملا

  

 لباقم هاضتقم ذيفنتو همارتحا اهيلعو لودلا قتاع ىلع مازتلا ةباثمب ةلداع ةمكاحم يف قحلا ربتعي 
 امو  مهتلا هيلإ تهجو نإو قح بحاص وه ءاضقلا مامأ لثاملا مهتملاف ، باقعلا يف اهقحل اهءافيتسا
   . هذيفنتب  مازتلالا الإ ةلودلا ىلع

 يعيبطلا هيضاق مامأ مكاحي نأب  هتدافتسا  نامض لالخ نم مهتملا قوقح نامضب ةلودلا مازتلا رهظي و
 ردصي اميف نعطلا نم هنيكمت عم انلع هتمكاحم ىرجت نأو ، هسفن  نع عافدلا يف هقح سرامي نأو
 ، ةلداع ةمكاحم يف مهتملا قح نامضب العف تمزتلا دق ةلودلا نوكت ةلاحلا هذه يفو . ماكحأ نم هدض
 نم هيلع يدعتلا درجمب ءاضقلا ىلإ ءوجللا ةنكم تقولا تاذ يف هل حنمي مهتملل حونمملا قحلا اذه نإو



                                                  ةلداع ةمكاحم يف قحلا ةيهام                                            يناثلا لصفلا – لوألا بابلا
 

36  
 

 ،) ةيرهوجلا مهتملا تانامض دحأ ( اهقتاع ىلع ةعقاولا تامازتلالا دحأب لالخإلا ةلاح يف ةلودلا لبق
  .1  ةمكاحملا نالطب وهو مهتملا حلاصل يئارجإ ءازج ةجيتنلا نوكت انهو

  

  يناثلا عرفلا

.   ةمكاحملا يعيبط قح ةلداعلا

  

 لب  ،هل هحنمت ال نكلو هيمحتو هل ةلودلا هرقت قح وه و ةلداع ةمكاحم يف  هقح نم  مهتملا  ديفتسي
 اهنأل اهنم يأب مهنامرح نكمي ال ثيحب ةيواستم ةيرطف اقوقح دارفألا حنمي يذلا وه ةعيبطلا نوناق نإ
 ىلع رهسلا عمتجملا لخاد ةلادعلاب ةينعملا تاسسؤملا ىلع بجيو . ةيناسنإلا ةفصلاب ةقيصل قوقح
 مهرابتعاب اهب عتمتلا يف دارفألا عيمج ىواستي ةيرطف قوقح يهو قوقحلا هذهب درفلا عتمت نامض
 نم مهنيكمتو ةيعرشلاب نوهرم ةلودلا ةطلسل مهعوضخ نأ امك ، هلخاد نوشيعيو عمتجملل نومتني
 مهتملا مرحت نأ ةلودلل زوجي ال هنأ هنع عرفتي يذلا رمألا وه و . 2 ةيعيبطلا مهتايرحو مهقوقحب عتمتلا
 يف هقح لئاسوو تاضرتفم لك ءافيتسا قيعت وأ يعيبطلا هيضاق ىلإ ءوجللا يف هقح نم ةدافتسالا
  . ةلداع ةمكاحم

  ثلاثلا عرفلا

  . ماع يصخش قح ةلداعلا ةمكاحملا

  

 ةصرف هحنمو يعيبطلا هيضاق مامأ مكاحي نأ نم يئانجلا ماهتالا هيلإ هجو يذلا مهتملا نيكمت ربتعي
 ةيصخشلا قوقحلا نم ةجرد ىلعأ ةمكحم مامأ هدض ةرداصلا ماكحألا ةعجارم قحو هسفن نع عافدلا
   . طقف وه هحلاصم ةيامح لكشي هنأل  هل

 هقفلا ضعب لعج ام وهو ةلودلاو درفلا نيب ةينوناقلا ةطبارلا وه مهتملل ةيصخشلا قوقحلا ةركف ساسأ
 اهتدايسل اهتسرامم راطإ يف ةلودلا صنت نأ نكمملا ريغ نم هنأ نوري ناملألا ءاهقفلا مهسأر ىلعو
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 اهنم ديفتسي اهعنص نم وه يذلا نوناقلا اذه نع ةديلو تامازتلا ةنيهر اهسفن لعجتو نوناقلا ىلع
 كلذك سيل وه دارفألل ةبسنلاب انوناق دعي ام نأ ىلع دكؤن اننأ ينعي يأرلا اذهب ذخألا نإ و .  1 دارفألا
  . دحاو ينوناق ماظن يف اهتينوناق مدعو ةدعاقلا ةينوناق رارقإ روصتملا ريغ نم هنأ الإ ،ةلودلل ةبسنلاب

 نمو ةهج نم مهتملل ةنامض دعي هنأل  ماع قح وهف يصخش قح ةلداعلا ةمكاحملا قح نوكل ةفاضإلاب
 باقعلا يف هقح ءافيتسا نم هنيكمت لالخ نم ةماع ةحلصم ققحيو عمتجملل ةدئاف بلجي ىرخأ ةهج
  . ةقيقحلا نع فشكلاو مهتملا ةنادإب

 يتلا ماعلا ماظنلا تارابتعاو ةلداع ةمكاحم يف مهتملا قح طبر لالخ نم  ةيمومعلا ةفص رهظت و
 زوجي الو ةنادإلا ليلد ةماقإ ماهتالا ةطلس ىلعف ، ابجاو ارمأ مهتملا حلاصل قحلا اذه ةرشابم نم لعجت
 ةيناسنإللا لئاسولا لامعتسا قيرط نع وأ ةوقلاب هيلإ ةبوسنملا ةمهتلاب فارتعالا ىلع هرابجإ اهل
             حنجلا يف ايزاوج ( ماحمب ةناعتسالاب هسفن نع عفادي نأ مهتملل امكو ، برضلاو بيذعتلاك ةيعدرلاو
 ةحلصملا بحاص اهنع لزانت ول و ةيرابجإ ةناعتسالا هذه ربتعت تايانجلا داوم يف هنإف  )تافلاخملا و
 لخاد ةلادعلا قيقحتب عسوأ امنإ و هتءارب نامضو مهتملا ةيامح طقف سيل اهنم فدهلا نأل ) مهتملا (
  . 2 ةيماس ةيعامتجا ةياغ يه و عمتجملا

 ةلادعلا غولب  ةلداع ةمكاحم يف قحلا تاضرتفم نم اهريغو تانامضلا هذهب مهتملا عتمت  نع جتني و
 ةمكاحملا ةلادعب عتمتلا يف قحلا ةاواسملا ردق ىلع نيمهتملا عيمجلف ، هرهوجو قحلا اذه روحم يهو
 افرط اهرابتعاب اهماهمل اهتسرامم ددصب ةصاخو اهتاضرتفم ةيامح ىلع لمعتو ةلودلا مزتلت لباقملابو
 ةجتانلا ةلادعلا ىمستو . نوناقلا يكهتنم ةبقاعمو ةعباتم قح اهل حنمت يتلا ةيئارجإلا ةطبارلا يف ايوق
 ردق ىلع دارفألا عيمجل ةلودلا اهنمضت يتلا ةلادعلا يهو ، ةيعيزوتلا  ةلادعلاب ةطبارلا هذه نع
  .3 ةعامجلا ميظنت لجأ نم هنس متي يذلا نوناقلل مهعوضخ لباقمب ءاضقلا مامأ مهنيب ةاواسملا
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ثلاثلا بلطملا  

ةلداع ةمكاحم يف قحلا رداصم .  

  

 ديكأتلاو هتيولوأ يف ةلداع ةمكاحم مكاحي نأ يف اصوصخ مهتملاو امومع ناسنإلا قح ةيمهأ نمكت
 جتنتسن نأ نكمي قحلا اذهل يخيراتلا روطتلل لوألا لصفلا يف انتسارد لالخ نمو ، يساسأ قحك هيلع
   . هرداصم

 يتلا ةيمالسإلا ةعيرشلا اهمهأو ةيوامسلا نايدألا فلتخم يف ةلداع ةمكاحم يف قحلاب مامتهالا درو دقل
 ةعامجلا هتلوأ امك ،  ) لوألا عرفلا ( هتيامحبو ناسنإلاب قلعتي عيرشت لكل يلزألا ردصملا ربتعت
 صوصن نم ةيميلقإلا اهنم ةيملاعلا تايقافتالاو تانالعإلا يف درو ام لالخ نم اهمامتهاب ةيلودلا
  . ) يناثلا عرفلا ( هتمكاحم دنع هنع بترتي امو قحلا اذه نم مهتملا ةدافتسا نمضت

 اهصوصنل اهنس دنع ةيلودلا صوصنلا هذه مارتحاب لودلا فلتخمل ةيعضولا تاعيرشتلا تمتها دق و
 يف ةيئازجلا ىوعدلا ريس دنع ةلداع ةمكاحم يف هقح نم مهتملا ةدافتسا نامضب ةقلعتملا ةيلخادلا
  . يلود ردصمو ينيد ردصم ىلإ اهتيمهأ بسح قحلا اذه رداصم ميسقت انيأترا اذهل .هتهجاوم

  

  لوألا عرفلا

  ردصم ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ةلداعلا ةمكاحملا

  

 يف ةلداع ةمكاحم يف ناسنإلا قح ةيامح رهاظمل  قباسلا لصفلا يف انتسارد لالخ نم انل دكأت
 قلعتي نوناق لكل عجرملاو يلزألاو ينيدلا ردصملا يه ةيمالسإلا ةعيرشلا نأ يمالسإلا عيرشتلا
 قوقح نوناق رداصم مهأ وه ينيدلا ردصملاف ، ايميلقإ مأ ناك ايملاع ، ايلود مأ ايلخاد ناسنإلا قوقحب
   . هتيعرشو هتيسدق دمتسي هنمو ناسنإلا

 ىلص دمحم هلوسر ىلع ىلاعتو هناحبس هللا هلزنأ يذلا ميكحلا يوامسلا يمالسإلا عيرشتلا ءاج دق و
 ،رييغت وأ فيرحت لك نم اظوفحمو ناكمو انامز لكل احلاصو هروس يف الماكتم ملس و هيلع هللا
 ةيامحلاو عمتجملا ىلع ةظفاحملا لفكي ام سسألاو دعاوقلا نم تنمضت دق ةيمالسإلا ةعيرشلا ماكحأف
  . هتيمدآ و  ناسنإلا ةماركب ةعيرشلا هذه طرفت ملو  دارفألا قوقحل ةيقيقحلا
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 عمتجملل ةمزال ةمسو يمالسإلا ماظنلا يف ةرهاظ ةقيقح  ةلداع ةمكاحم يف ناسنإلا قح أدبم ربتعي و
 نم ةروص لثمي هرابتعاب أدبملا اذه بعوتسي يمالسإلا عيرشتلاف ،هصئاصخ نم ةيصخو يمالسإلا
 دسجيو لداعلاب فصوي يئاضق ميظنت يأل ساسألا رجح لكشت يتلا ةقلطملا ةلادعلا يف لثمتت  هروص
   .1 نوناقلا ةلود

 ةيامح ءاوسلا دح ىلعو اعيمج سانلل نمضي هنأل كلملا ساسأ لدعلا نأب يمالسإلا عيرشتلا دكؤي
 ةلماعملا يف و  ءاضقلا ىلإ ءوجللا يف سانلا نيب ةاواسملا ىلإ وعدي مالسإلا نإف هيلع ءانب و ، مهنمأل
  اينلعو الداع ارظن ةهيزنو  ةلقتسم ، ةصتخم مكاحم مهاياضق يف رظنت نأ نمضي امك ، يضاقلا مامأ
 سانلا نيب متمكح اذإ و  : ىلاعت هلوق و  2 " ناسحإلا و  لدعلاب رمأي هللا نإ " : ىلاعتو هناحبس لوقي
 موق نائنش مكنمرجي ال و طسقلاب ءادهش هللا نيماوق اونوك اونمآ نيذلا اهيأ اي " و 3 " لدعلاب اومكحت نأ
 موصخلا نيب ةاواسملاو لدعلا ىلع ميركلا نآرقلا دكؤي امك ،4 " ىوقتلل برقأ وه اولدعا اولدعت الأ ىلع
   .5 " ىبرق اذ ناك ول و اولدعاف متلق ادإ و ": ىلاعت هلوقل ىبرق اذ مهدحأ ناك ول ىتح

 قيقحتل اهيلع ةظفاحملا نم دبال يتلا قوقحلا مهأ ةلداع ةمكاحم يف مهتملا قح تانامض لكشت و
 هذه ىلع دكؤت يتلا سسألاو ئدابملا نم درو ام لك نإو ةيمالسإلا ةعيرشلل لوألا فدهلا وهو ،لدعلا
  . ءاحمسلا ةيمالسإلا ةعيرشلا هتررق امل قيبطت و لامعإ يه ناسنإلا قوقح تانالعإ يف تانامضلا

  

  

  

 

                                                             

 ماكحأ يف هقيبطت و ةيرادإلا تاعزانملا يف ةلداع ةمكاحم يف ناسنإلا قح أدبم" : ةداحش ىفطصم ىسوم / د .  1 
 ، نورشعلا و ةنماثلا ةنسلا ، قوقحلا ةلجمب روشنم لاقم ، " ناسنإلا قوقحل ةيبوروألا ةمكحملا و يسنرفلا ةلودلا سلجم
   . 331 ص ، 4002 ، تيوكلا ، يناثلا ددعلا

  09 ةيآلا ، لحنلا ةروس .   2

  85 ةيآلا ، ءاسنلا ةروس .  3

  80 ةيآلا ، ةدئاملا ةروس .   4

  251 ةيآلا ، ماعنألا ةروس .  5
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يناثلا عرفلا  

ةلداع ةمكاحم يف قحلل يلودلا ردصملا  

  

 تانامض انيبو ةلداع ةمكاحم يف مهتملا قحب يلودلا مامتهالا هجوأل قباسلا لصفلا يف انقرطت 
 دكؤي ام وهو ةصصختملاو ةيميلقإلا و ةيملاعلا تايقافتالا فلتخم يف اهنع صوصنملا ةلداعلا ةمكاحملا
 دوهجب اهماربإ طبترا يتلا ةيلودلا صوصنلا هذه يف اضيأ اهردصم دجت قحلا اذه تاضرتفم نأ
 امل ةيمتح ةجيتنك نيتيملاعلا نيبرحلا دعب ام ةرتفلا لالخ ةصاخ ةيلودلا تائيهلاو ةدحتملا ممألا ةمظنم
   . كاهتنا نم ناسنإلا قوقح هل تضرعت

 ممألل ةماعلا ةيعمجلا نع ردص يذلا ناسنإلا قوقحل يملاعلا نالعإلا يف ةيلودلا صوصنلا مهأ لثمتت
  هنم ةرشاعلا ةداملا  صن يف درو يذلا 8491 ةنسل ةثلاثلا ةيداعلا اهترود يف 172 مقر رارقب ةدحتملا
 ةهيزنو ةلقتسم ةمكحم مامأ هتيضق رظنت نأ يف نيرخآلا عم ةماتلا ةاواسملا مدق ىلع قحلا ناسنإ لكل "
 ممألا نع ردص دق و ." هيلإ هجوت ةيئانج ةمهت ةيأو هتامازتلاو هقوقح يف لصفلل اينلع الداع ارظن
 اهنم ركذن لاجملا اذه يف ةديدع تادهاعمو تانالعإ ةيلودلا تائيهلاو تامظنملا نم اهريغو ةدحتملا
 ةيندملا قوقحلا تلفك يتلا ناسنإلا قوقحل ةيبوروألا ةيقافتالا و ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلل يلودلا دهعلا
 ةليسو وأ ةادأ يف هقح و ةلداع ةمكاحم يف ناسنإلا قح اهنيب نم ةيبوروألا لودلا ينطاومل ةيسايسلاو
   1. كاهتنالل هتيرح وأ هقح ضرعت ام اذإ ةلاعف ةينوناق

 نورشعلاو ةسماخلا ةداملا ىلإ ةثلاثلا ةداملا نم داوملا يف ناسنإلا قوقحل ةيكيرمألا ةيقافتالا تصن امك
 نم ديدعلا يف قحلا اذه ىلع ديكأتلا مت دقو ةيئاضقلا ةيامحلا يف قحلاو ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلا ىلع
 ناسنإلا قوقحل نارهط نالعإ، 8691 ادنك يف ناسنإلا قوقح رمتؤم : اهنم تارمتؤملاو تانالعإلا

 يف رداصلا ناسنإلا قوقحل يبوروألا داحتإلا قاثيم ، ناسنإلا قوقحل يبرعلا قاثيملا عورشم ، 8691
  اضيأو ،ةهيزن ةمكحم مامأ ةلاعف ةمكاحم يف مهتملا درفلا قح ىلع دكأ يذلاو  1002 / 11 / 02
 يساسألا ماظنلا نم 40 / 91  ةداملاو  ايفالسغوي ةمكحمل يساسألا ماظنلا نم 40 / 02 ةداملا صن
  . ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملل يساسألا ماظنلا نم 10 / 76 م و ادناور ةمكحمل

  

                                                             
  . 3591 ربمتبس يف ذيفنتلا زيح تلخد و 0591 / 11/ 40 يف ناسنإلا قوقحل ةيبوروألا ةيقافتالا ىلع عيقوتلا مت .  1
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عبارلا بلطملا  

  ةلداع ةمكاحم يف قحلا ساسأ

 

 يذلا مهتملا ريصم هيلع زكتري مهم ءارجإ ةمكاحملاف ، ىوعدلا تاءارجإ ةلادعب ةمكاحملا ةلادع طبترت
 تاءارجإ فصو هيلع دنتسي يذلا ساسألا نع لؤاستلا روثي و. هدايحو ءاضقلا ةهازنب انهر نوكي
  . ةلداعلاب ةيئانجلا ةمكاحملا

 يقبيو  ماع لصأك  ناسنإلا يف ةءاربلا ضارتفا ساسأ ىلع ةلداعلاب ةمكاحملا تاءارجإ فصو زكتري
 مرجم لعف نع ةنادإلاب ينيقيلا يئاضقلا مكحلاب الإ صقتني الو هتايح ةليط هل ابحاصم  ضارتفالا اذه
 ةيلصأ أدبمب ميلستلا نإو . ) لوألا عرفلا ( هدض ةهجوملا ماهتالا ةلدأ بجومب كلذ تابثإ دعب هبكترا
 ةمكاحم يف هقح هيلع زكتري ام عيمج رسفي ةءاربلا ناسنإلا يف لصألا أدبمب رارقإلاو ناسنإلا ةءارب
 ةمكاحملا ةلادع زئاكر دحأ نع انلءاست ام اذإف نذإ  . ) يناثلا عرفلا ( ماهتا عضوم نوكي امدنع ةلداع
  ) ثلاثلا عرفلا ( هصئاصخل ارظن رسي لكب ) ةءاربلا ناسنإلا يف لصألا ( أدبملا اذه ىلإ اهدر نكمأ
 جتني ام مهأل ارظن و ) عبارلا عرفلا ( أدبملا اذهب سمت تاءارجا ذاختا مدع و اهمارتحا نم دبال يتلا و
 دامتعالا وه اهساسأ نأل ةلداعلاب هتمكاحم تاءارجإ فصوتف مهتملل ةيلعفلا ةيامحلا ققحت راثآ نم هنع
    . ) سماخلا عرفلا ( مهتملا يف ةءاربلا لصأ ىلع

 

  لوألا عرفلا

.   فيرعت  ةءاربلا ناسنإلا يف لصألا أدبم

  

 نوناقلا يف ةيلصألا دعاوقلا نم " نوناقب الإ ةبوقع ال و ةميرج ال " ةيئانجلا ةيعرشلا ةدعاق ربتعت
 امل ارظن اعم يضاقلاو ةرادإلا فسعت نم دارفألا ةيرحل يعوضوملا ينوناقلا نامضلا يهف  يئانجلا
 يه ةدعاقلا هذه نأ امك ، ةيدرفلا تايرحلاب ساسملا نم ريبك ردق نم باقعلاو ميرجتلا هيلع يوطني
  .1 كلذ يف مدختسملا نوناقلا قيرط نع بعشلا ةدارإ نع ةربعملا ةادألا

                                                             
  15 ص ،  5891 ، ةيبرعلا ةضهنلا راد ، ،ةيئازجلا تاءارجإلا نوناق يف طيسولا : رورس يحتف دمحأ / د .   1
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  ءاضقلا هذختي يئانج ءارجإ لك ردصم دعت يتلا ةيعوضوملا ةينوناقلا دعاوقلا قيبطت ةحصل  طرتشي
 راطإلا ةباثمب دعت يتلا ةيئارجإلا ةيعرشلاب هنع ربعي ام وهو يئارجإ ينوناق نامضب طاحت نأ
   . 1 هقيرط نع الإ احيحص اقيبطت ةيعوضوملا ةدعاقلا قيبطت ىلإ لوصولا نكمي ال يذلا يجراخلا

 ددحتيو  ةيرحلاب ساسملاب حمست ةدعاق لكل ردصملا وه نوناقلا نوكي نأ ةيئارجإلا ةيعرشلا طرتشتو
 امهم ام ةميرج باكتراب مهتم وأ هيف هبتشم ناسنإ يأف ، مهتملا ةءارب ضارتفا يف ةيعرشلا هذه رهوج
 قبطني الو  .2 هنيدي تاب مكحب كلذ سكع تبثي ىتح ءيرب هنا ىلع لماعي نأ دبال اهتماسج تناك
 ىلع اضيأ قبطني لب بسحف ةلدألا مييقتو ةمكاحملا يف مهتملا ةلماعم  ىلع ةءاربلا ضارتفا يف قحلا
 هنأ ساسأ ىلع هيف هبتشملا لماعت نأ نيناوقلا ذيفنت اهل طونملا ةطلسلا ىلعف ، ةمكاحملا لبق هتلماعم
 رمتسيو هيف لصألا وه اذهو ائيرب دلوي ناسنإلا نأ تباثلا نم هنا كلذ ، بنذم هنا ضرتفت الو ءيرب
 قحلا اذه رمتسيو  ةنادإلاب ينيقي يئاضق مكحب الإ صقتني ال ثيحب هتايح ةليط هل ابحاصم لصألا اذه
   . 3 فانئتسالا لحارم ذافنتسا دعب ةنادإلا مكح دييأت متي نأ ىلإ امئاق

 ةريخألا هذهف ، هتنادإ ىلع عطاقلا ليلدلا ةماقإ ءاعدالا ىلع نيعتي ةميرج صخش يأل بسن ىتم نذإ 
 ىلع ىنبت نأ زوجي ثيح ةءاربلا فالخب لامتحالاو كشلا ىلع سيلو نيقيلاو مزجلا ىلع الإ موقت ال
 فالخ يعدت ماهتالا ةطلس نأ ىلإ ةنادإلا دنتست . ةنادإلا ىلع عطاق ليلد كانه نوكي الأ يفكيف ، كشلا
       لصألا ىلع ءاقبإلا بجو امزاج اتابثإ ءاعدإلا اذه تابثإ يف حجنت مل اذإف ، ةءاربلا وهو لصألا
 . 4 ) ةءاربلا (

  ةيلودلا تايقافتالا يف درو امب ادخأ ةلداع ةمكاحم يف قحلا ةيملاع نع انثيدح راطإ يف انجتنتسا دق و
 وهف ، ةلداعلا ةمكاحملل يساسألا رصنعلا مهتملا ةءارب ضارتفا رابتعا ىلع اهنيب لصاحلا قافتالا
 اهتاءارجإ نم ءارجإ لكو رصنع لك رهوج ربتعي هنأ ذإ ةمكاحملا تاءارجإ لكل يساسألا رجحلا
                                   اهنوكل ىرخألا ةينوناقلا تاءارجإلا ةفاك اهنع عرفتت ةءاربلا ةنيرق نأ دكؤن هيلعو . لداعلاب فصويل

                                                             
  675 ص ،قباس عجرم : نينعوبلا لضف يلع / د .   1

 ةسارد ، ةيئانجلا ةمكاحملا لبق ام ةلحرم يف ةيصخشلا ةيرحلل ةيئانجلا ةيامحلا: يضاقلا حابصم دمحم دمحم /د .  2
  . 70 ص ، 0002 ، ةيبرعلا ةضهنلا راد ، ةنراقم

  78 ص ، قباس عجرم ،ةيلودلا وفعلا ةمظنم ، ةلداعلا تامكاحملا ليلد .  3

 يضاقلل ينيقيلا عانتقالا نع عامجإلاب رداصلا ريغ ةنادإلاب مكحلا ريبعت ىدم: ينيسحلا قوراف رمع /د . 4
   15 ص ، 5991 ، ةعابطلل رشنلا راد ،ةيناثلا ةعبطلا،يئانجلا
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 قيبطت حوضوب انل نيبتي  .رومألا يف لصألا عم قفتي ينوناق ضارتفا يه لب طقف أدبم درجم سيل
   :يلي ام لالخ نم ةءاربلا ةنيرق

 ميقت نأ اهيلع بجي  عمتجملا لثمت اهرابتعاب يهف ، مهتملا دض ةمهتلا تابثإ ءبع ةباينلا لمحتت .1
   . اهناكرأو اهرصانع ةفاكب هل ةدنسملا عئاقولا تبثتف مهتملل اهبسنت يتلا مهتلا ةحص ىلع ليلدلا

 نكلو ، هتءارب تابثإب مزتلي ال و هيلإ دنسملا ماهتالا ةهجاوم يف ايبلس افقوم ذختي نأ مهتملل نكمي .2
  . اهل اضحد ةلدأ نم هيدل ام مدقي نأ هقح نم ناك ةمهتلا ةحص ديفت ةلدأ رفاوت دنع

 ةسلجلا يف هيلع حرطت يتلا ةلدألا نيب قسنيو يدح ىلع ليلد لك نزي نأب يئانجلا يضاقلا مزتلي .3
 ةنامض ليلدلا ةحص ربتعت كلذلو ، ةنادإلا وأ ةءاربلاب امإ ةدحاو ةجيتنب اهنم جرخي نأ لجأ نم
 مايقلا ىلع مكحلا ةاضقو ةلدألا عيمجت ىلع نيمئاقلا لمحت اهنأل ةلداع ةمكاحم يف مهتملا قحل ىربك
 . ةيدرفلا ةيرحلا باسح ىلع اهيلإ لوصولا متي ةقيقحل ةميق ال ذإ  ةقدو ةهازن لكب مهلمعب
  

   يناثلا عرفلا

 مهتملا ةءارب ضارتفا أدبم تارربم

  

 هتنادإ تبثت ىتح ءيرب هنا ىلع هيف هبتشملا ةلماعم يضتقت يتلا ةيقطنملا تارربملا نم ةعومجم دجوت
  : يتآلاك اهصخلن عطاق يئاضق مكحب

 رهق نم دارفألا تايرحو قوقحل  ةيامح ةءاربلا ضارتفا أدبم نمضتي : دارفألا تايرحو قوقح ةيامح .1
 نم اهفسعتل ةضرع حبصأل هيف هبتشملا قح يف مرجلا ضرتفا ول هنأ ذإ ، ةماعلا ةطلسلا فسعتو
 ةطلسلا لقرعيس أدبملا اذه نإف كلذ لجأل . ةيساسألا هقوقحب سمت تاءارجإ نم هدض هذختت ام لالخ
  .1 دارفألا ةيرحب ساسملا نم

 مل نإف كلذلو صاخشألا لبق نم اهعوقو ذاشو ضراع رمأ ةميرجلا نإ :يبلسلا ليلدلا ميدقت ةلاحتسا .2
 عئاقو تابثإب امزلم نوكيس هنأل ةبعص نوكتس اهتابثإ يف هتمهم نإف هيف هبتشملا يف ةءاربلا ضرتفت

                                                             

 راد ،يناثلا ءزجلا، نراقملاو يندرألا ةيئازجلا تامكاحملا لوصأ نوناق يف تارضاحم : يناليكلا قوراف /د .  1 

  . 731 ص ، 5991 ، توريب  ،جورملا
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 هتءارب تابثإ نم هنكمت مدع امتح هنع جتني امم، ةيقطنملا ةيحانلا نم ةليحتسم ةلدأ نع ثحبلاو ةيبلس
  . 1 ةنادإلا ةلدأ ميدقت نع ماهتالا ةطلس تزجع نإو ىتح مرجلل هباكتراو هتنادإب ميلستلا هيلعو

 ىلع ظافحلاو ءافعضلا ةيامحب نايدألا ةفاك يدانت : ةينيدلا تارابتعالاب ةءاربلا ضارتفا أدبم طابترا .3
 هثيدح يف ملس و هيلع هللا ىلص لوقي ذإ ،ءايربألا ملظ ةدشب ركنتستو نايغطلا دض ناسنإلا قوقح
 نإ مامإلا نإف هليبس اولخف جرخم هل ناك نإف متعطتسا ام نيملسملا نع دودحلا اوؤردا "  فيرشلا
 " ةبوقعلا يف ئطخي نأ نم ريخ وفعلا يف ئطخي
 فخأ باقعلا نم مرجملا تالفإ ىلع بترتي يذلا أطخلا نأ صلختسن فيرشلا ثيدحلا لالخ نم
   2 ءيربلا ةنادإ ىلإ يدؤي يذلا أطخلا نم عمتجملا ىلع اررض

  . ةيئاضقلا ءاطخألا ررض يدافت يف ةءاربلا ضرتفا أدبم ةمهاسم .4
 ةقث مادعناو ةيلاعلا هتناكم ءاضقلا نادقف ىلإ يدؤت يتلا ةيئاضقلا ءاطخألا ربكأ نم ءيربلا ةنادإ ربتعت
 تتبث ام اذإ هربج نكمي ال ءاطخألا هذه لثم نع ءايربألاب قحلي يذلا ررضلا نأ امك، هب عمتجملا
 نمف ةيئاضقلا ءاطخألا يدافتلو .ساسألا اذه ىلع هتلماعم تمتو مرجلا هيف ضرتفا يذلا مهتملا ةءارب
 هذه دكؤي تاب يعطق مكح رودص ةياغ ىلإ ءيرب هنا ىلع ةيادبلا ذنم مهتملا لماعي نأ بسنألا
  . 3ءيرب ىلع املظ مكحي نأ ىلع باقعلا نم يناجلا تلفي نأ لضفألا نمف  ، هنيدي وأ ةءاربلا

  

  ثلاثلا عرفلا

  ةءاربلا ضارتفا أدبم صئاصخ 

  

  . ناسنإلا  قوقح تانامض يقابل ةيساسأ ةنامض هنم لعجت صئاصخ ةدعب ةءاربلا ضارتفا أدبم زيمتي

                                                             
 ، عيزوتلا و رشنلل ةفاقثلا راد ، ةنراقم ةسارد ، ةلداع ةمكاحم يف مهتملا قح: يثيدحلا قازرلا دبع يرخف رمع /د .1
   . 33 ص ، 5002 ، ندرألا ،نامع

 ةمظنملا اهتدقع يتلا مهتملا قوقح ةودن ىلإ مدقم ثحب ، مالسإلا يف مهتملا قوقح : يناولعلا ضايف رباج هط / د . 2
   . 23 ص. 2891 ، ةيدوعسلا ، ضايرلا ، ةميرجلا دض يعامتجالا عافدلل ةيبرعلا

 يئانجلا عيرشتلاو ةيمالسإلا ةعيرشلا يف يئادتبالا قيقحتلا ةلحرم ءانثأ مهتملا تانامض : ةرامع ديمحلا دبع / أ . 3
   . 221 ص ، 8991 ، رئازجلا ،ةماعلا ةيدمحملا راد ، ىلوألا ةعبطلا ، ةنراقم ةسارد ، يرئازجلا
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   ةءاربلا ضارتفا أدبم ةيرارمتسا : الوأ

 هفصوب هكلمي مهتملا وأ هيف هبتشملا صخشلل لوخم قح وهف ةيرارمتسالاب ةءاربلا ضارتفا أدبم زيمتي
 ىوعدلا تاءارجإ عيمج ريس ءانثأ رمتسيو داليملا ذنم هل تبثي قحلا اذهف ، امهتم نوكي نأ لبق اناسنإ
 وأ قحلا لاوز هنع بترتي ال ريخألا اذه ىتحو ،يئاهنلا يئاضقلا مكحلا رودص ةياغ ىلإ ةيئازجلا
  . نعطلا قرط لك ذافنتسا دعب ىتح ايراس ىقبي و أدبملا ليطعت طقف لب هرايهنا

 رصتقيو قحلا كلذ قاطن ىلع ضراع رمأ  ةباثمب ةنادإلاب يعطقلا تابلا يئاهنلا مكحلا رودص ربتعيو
 ولو ىتح اهمارتحا عيمجلا ىلعو ةءاربلا ناسنإلا يف لصألاف ،  طقف مكحلا لحم ةعقاولا ىلع هرثأ
 قبس ىرخأ ةميرج يف ةبوقعل هذيفنت ءانثأ نيجس ةهجاوم يف ترهظ ةديدج ةمهت صوصخب تناك
  . اهيف هتنادإ

  

   ةءاربلا ضارتفا أدبم ةيمازلإ : ايناث

 ماهتالا عضوم ةعقاولل مهتملا باكترا لوح كش كانه ناك املك  ةءاربلا ضارتفا أدبمب يضاقلا مزتلي
 ذخألا و مهتملا قح يف اهتوبث ىدمو ميرجتلا لحم ةعقاولا نأشب ةيريدقتلا ةطلسلا يف هقح نامض عم
 يتلا ةعقاولا نأب لوقلاو ميرجتلا لحم ةعقاولل هريدقت يف نعطلا روصتملا ريغ نمف ، يضاقلا ريدقتب
 دق يضاقلا نوكي نأ وه ةءاربلا ضارتفا أدبم قيبطت عوضوم نأ كلذ ، كش لحم يه ةتباث اهربتعا
   . ةنادإلاب اعطاق اليلد دجي ملو ةلدألا عيمج ىرحتو مهتملل بوسنملا مرجلاب ةقلعتملا عئاقولا لك صحف

  

عبارلا عرفلا  

  ةءاربلا لصأ أدبمب سمت يتلا تاءارجإلا

  

 نم ةعومجم ذاختا نع داعتبالا مهتملا ةءارب ضارتفا أدبم تاكاهتنا يف عوقولا يدافتل طرتشي
   :  تاءارجإلا

 مهتملا ةنادإ وأ ةءارب لوح قبسم يأر يأ ةيضقلا يف لصفيس يذلا يضاقلل نوكي ال نأ دبال / 1
  . همامأ لثاملا
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 بنذم هنا ىلإ ريشت يتلا فورظلا ضعبب ةمكاحملا ءانثأ مهتملا ةطاحإ مدع ىلع صرحلا نم دبال / 2
 ةقالح وأ ةمكاحملا ءانثأ نجسلا بايث ءادترا ىلع مهتملا ماغرإ اهنمو ،هتءارب ضارتفا ىلع رثؤتف
 ءانجسلا رعش ةقالحب اهيف تاءارجإلا يضقت يتلا لودلا ضعب يف ةصاخ ةمكحملل هلاسرإ لبق هرعش
  1 خلإ... لالغألاب هيمدق وأ هيدي ليبكت ، ةمكاحملا ةعاقب صفق يف مهتملا عضو وأ  مهتنادإب مكحلا دعب

  

سماخلا عرفلا  

مهتملا يف ةءاربلا لصأ أدبم جئاتن  

  

   ةءاربلا ضارتفا أدبم نم تعبن  مهتملا وأ هيف هبتشملا اهنم ديفتسي يتلا تانامضلا نأ قبس امم انل دكأت 
  . هيف  رارمتسالا و أدبملا اذه لامعإ جئاتنل قرطتنس نآلاو

  

   ائيرب هرابتعاب مهتملا ةلماعم : الوأ

 هتيناسنإو هتمارك لع ظفاحت ةلماعم مهتملا لماعي نأ ناسنإلا يف ةءاربلا لصأ ضارتفا نع جتني
   . 2 ةيرحلا باسح ىلع اهيلإ لوصولا متي يتلا ةقيقحلل ةميق ال ذإ، اهتانامض دكؤتو هتيرحو

 نع رظنلا ضغب ةيئازجلا ىوعدلا لحارم لالخ ةءاربلا ضارتفا أدبمب مازتلالا تانامض رهظتو
 مكحلا رودص لبق مهتملا ةافو نإف هيلعو ، ةنادإلاب رداص يئاهن مكحب الإ يفتنت الو  ةبكترملا ةميرجلا
   3 . ائيرب هرابتعاب هدض ةذختملا ةيئارجإلا راثآلا لك لاوزل امتح يدؤيس

  

                                                             
  88 ص ، قباس عجرم ، ةيلودلا وفعلا ةمظنم : ةلداعلا تامكاحملا ليلد .  1

 لودلاو ةيتارامإلاو ةيرصملا نيناوقلا يف ةنراقم ةسارد ، يئانجلا يضاقلا نيقي : يرباجلا يلع دمحم ناميإ / د .2
  991 ص ، 5002 ، رصم ، ةيردنكسإلا ، فراعملا ةأشنم، ةيبنجألاو ةيبرعلا

   ، 5891 ،رصم ، ةيردنكسإلا، رشنلاو ةعابطلل ةينفلا ، ةيئانجلا داوملا يف تابثإلا : رماع وبأ يكز دمحم / د . 3
   45 ص
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   تابثإلا ءبع ءاعدإلا لمحت: ايناث

 ماهتالا ةطلس لمحتت هيلع ءانب و  هيعدي ام تابثإ ءبع يعدملا لمحتي نأ ةءاربلا ضارتفا أدبم يضتقي
 مهملا، هدض وأ مهتملا حلاصل ةلدألا هذه تناك ءاوس ةقيقحلا ىلإ لوصولل ةيفاكلا ةلدألا عمج ةيلوؤسم
 ديدج ليلد لك نع يرحتلاو ثحبلاب اضيأ يئازجلا يضاقلا مزتليو  ةمكاحملل هميدقتل ةيفاك نوكت نأ
  . هتعانق نيوكت يف هدعاسي

 نأ نود ةمكاحملا تاءارجإ لالخ نم ةقيقحلا نع ثحبلا لجا نم يضاقلاو ماهتالا ةطلس نواعتت امك
 امف ، ةمكحملا مامأ اهتابثإل لحم ال و هيف لصألا يه ةريخألا هذه نأل هتءارب تابثإ ءانع مهتملا لمحتي
 مأ لصألا اذه _ضحدت_ يغلت نأ اهنكمي ةيفاك ةلدأ دوجو نم ققحتلا وه يرحتلاو ثحبلاب ريدج وه
  . 1 ةيئاضقلا ةطلسلا لبق نم ةءاربلاب وأ ةنادإلاب يئاهن مكح رودصب ال

  

   مهتملا ةحلصمل كشلا ريسفت : اثلاث

 نظلا درجم سيلو لعفلا  هباكترا ىلع ةمزاج و ةعنقم  ةلدأ رفاوت مهتملل مرجملا لعفلا دانسإل طرتشي
 يهتنت مل ةمكحملا نأ وأ هيف هبتشملا وأ مهتملل مرجملا لعفلا دانسإ يف كش ىندأ ماق ىتمف ،لامتحالاو
 هتءاربب مكحلا اهيلع مزاللا نم ناك  مرجملا لعفلا درفلا باكتراب مزجلا ىلإ اهتركذ يتلا ةلدألا نم
 ماعلا لصألل انب عجريو ةنادإلا ةلدأ لك طقسيس كشلا درجمف نذإ . نيقيلا هجو ىلع هتنادإ تبثت ىتح
 نيقيلا امنإو بسحف يضاقلل يصخشلا نيقيلا سيل ةنادإلا ريرقتل بولطملا نيقيلا نإو . ةءاربلا  وهو
  : نيرصنع ىلع زكتري يذلا يئاضقلا

  . ةنادإلل يضاقلا ريمض حايترا يف لثمتي  : يصخش رصنع / أ

 نكمي ليلد لضفأ وه يضاقلا عنقأ يذلا ليلدلا نوكي نأ ةرورض يف لثمتي : يعوضوم رصنع / ب
 ركفي ناسنإ يأ هب عنتقيف عانتقالا يف ةيوق ملاعم هتاذب ليلدلا لمحي نأ يأ ، ةعقاولا ىلع العف نهربي نأ
 ةحص يف كشلا دوجو درجم نأ ةنادإلا ريرقتل يئاضقلا نيقيلا طارتشا نع جتني و . لقعب و قطنمب
 وهو ماعلا لصألل الامعإ مهتملا حلاصل رسفي نأ دبال هيلع توبثلا ةلدأ ةيافك مدع وأ مهتملل ةمهتلا دانسإ

                                                             
 ، 6002 ، رئازجلا ، عيزوتلا و رشنلل رجفلا راد ، ةيدرفلا ةيرحلاب ساسملا مدع تانامض : روتيش لولج / د . 1
  14ص
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 ةنادإلاب ماكحألاف ، هقوفي وأ هيزاوي نيقيب الإ لوزي نأ نكمي ال ينيقي لصأ يه يتلا " ةءاربلا ضارتفا"
  . 1  أدبملا اذه سكع تبثي يذلا نيقيلا اهانبم نوكي نأ بجي ةءاربلا ضارتفا مده اهيلع بترتي يتلا

  

يناثلا ثحبملا  

.   ةلداع ةـمكاحم يف قحلا نم فدهلا

  

 يتلا ةيئارجإلا قوقحلاو تانامضلا عيمج ةلداع ةمكاحم مكاحي نأ يف هقح نم مهتملا ةدافتسا رفوت
 تايقافتالا اهضرفت يتلا تامازتلالا لالخ نم كلذو، ةلداع ةينوناق ةمكاحم هتمكاحم لجأل اهجاتحي
 ققحتو ةلداع ةمكاحملا نوكتل ةمكاحملا تاءارجإ يف اهرفاوت نم دبال طباوض لكشت يتلاو ةيلودلا
  . ةلداع ةمكاحم يف قحلا روحمو فده اهنابسحب ةلادعلا غولب لفكت يتلا اهنم ةرظتنملا تانامضلا

 . ) لوألا بلطملا ( هيف ةضرتفملا ةءاربلا لصأب ةطبترملا و مهتملا اهنم ديفتسي يتلا قوقحلا  مهأ نيبن
 ةعومجمب هتيضق يف رظني يذلا يضاقلا مازتلاب ةطبترملا و مهتملا اهنم ديفتسي يتلا قوقحلا ددحن مث
 ةطبترملا هقوقح و مهتملا قح يف ماكحألا رادصإ ةقيرط  ىلإ لصنل . ) يناثلا بلطملا ( طباوضلا نم
 ةمكاحم يف هقح نم مهتملا ةدافتسا نم ةرظتنملا فادهألل انتسارد مستتس .  ) ثلاثلا بلطملا ( اهب
  اهقيقحتل ةمزاللا طباوضلا ديدحت و قوقحلا هذه ليصافت يف ضوخلا نأل ةيلومشلاو مومعلاب  ةلداع
 تايلكلا ىلع فقنس هيلعو _ ةلداع ةمكاحم يف قحلا طباوض _، ةساردلا بلص يف هعضوم هل نوكيس
  . اهب صاخ لصفل ليصافتلا نيكرات

لوألا بلطملا  

  مهتملاب ةقلعتملا قوقحلا نامض ةلداعلا ةمكاحملا فده

  

 ، ةلداع ةمكاحم يف هقح نم هتدافتسا نم ةرظتنملا فادهألا مهأ نم مهتملا قوقح ةيامح نامض ربتعي
 عنمي و ) لوألا عرفلا ( سكعلا تابثإ ةياغ ىلإ هتءارب لصأب اظفتحم مهتملا ىقبي قحلا اذه لالخ نمف

                                                             
  491 ص ، قباس عجرم : يرباجلا يلع دمحم ناميإ / د .  1
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    مجرتمب ةناعتسالاو ) ثلاثلا عرفلا ( هعافد ءادبإ قح هل سسأتي امك ، ) يناثلا عرفلا ( بيذعتلل هضرعت
  .  ) سماخلا عرفلا ( نعطلا قح نم ديفتسي مكحلا رادصإ درجمب مث ،  ) عبارلا عرفلا (

  

   لوألا عرفلا

  ةءاربلا ضارتفا أدبم نم مهتملا ةدافتسا

  

 ردصي نأ ىلإ هتمكاحم ءانثأ كلذك لماعي نأو ائيرب ربتعي نأب ةلداع ةمكاحم يف هقح نم مهتملا ديفتسي
 ةيساسألا طورشلا نم ىندألا دحلا ريدقت لقأ ىلع اهيف رفوتي ةمكاحم دعب نوناقلل اقفو هتنادإب مكحلا
 نإف مهتملا ةنادإب مكح يأ رودص مدع لاح يفو ، ةيلودلا ئدابملل اقفو ةمكاحملا ةلادعل ةررقملا
  . امئاق لظي هتءارب ضارتفا

 ىلع اهمايق يف زكترت يتلا ةيئارجإلا ةيعرشلل ةيساسألا رصانعلا نم ةءاربلا ضارتفا أدبم ربتعيو
 ةيعرشلا سركت ال ذإ امهنيب ةقالع نذإ كانهف، " صنب الإ ةبوقع ال و ةميرج ال " ةيئازجلا ةيعرشلا
 ردصي نأ يضاقلا عيطتسي الو . 1 ناسنإلا يف ةءاربلا لصأ يهو ىرخأ ةدعاق ضارتفا نود ةيئازجلا
 لب هيلع ةبقاعملاو هميرجت ىلع نوناقلا صني ملو هفرتقا لعف ىلع ةبوقعلا ررقي و مهتملا ةنادإب همكح
 هيلع باقعلاو فرتقملا لعفلا ميرجت نم دكأتي نأ هيلعو نوناقلا قبطي وهف ،هتءاربب رارق ةرشابم ردصي
 .2 لعفلا اذهل مهتملا فارتقا ةحص نم دكأتلا لجا نم ةلدألاو عئاقولا صحفتي كلذ دعب مث حيرص صنب

 

 

 

  

                                                             
      ، 6991 ،رصم ، ةيبرعلا ةضهنلا راد ، ةلداع ةمكاحم يف ناسنإلا قح : يضاقلا حابصم دمحم دمحم / د .  1
  34 ص

 ، عيزوتلا و رشنلل دومحم راد ،ىلوألا ةعبطلا ، ةيئانجلا اياضقلا يف ةءاربلا مكح: يرهوجلا دحاولا دبع لامك / د .  2
  . 70 ص ، 6002 ،رصم
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  يناثلا عرفلا

  مهتملل ةيدسجلا ةيامحلا

  

 رخآ عون يأ وأ بيذعتلا ةأطو تحت ةيئاضقلا ىوعدلا ريس ءانثأ نيمهتملا نم عزتنت يتلا ةلدألا ربتعت
 نأ يضاقللو اهلمعتست نأ مكاحملل زوجي الو  ةينوناق ريغ  ةيناسنإاللا وأ ةيساقلا ةلماعملا عاونأ نم
 تايقافتالا هيلع تدكأ ام وهو ةلداع ةمكاحم يف هقح نم مهتملا ةدافتسال ةجيتنك اذهو هتعانق اهيلع ينبي
 تبرعأ دق و. ناسنإلا قوقحل ةيكيرمألا ةيقافتالا نم 30 / 80 ةداملا : اهنم اقباس انركذ امك ةيلودلا
 هزاجتحا ءانثأ درف يأ نم اهيلع لوصحلا متي يتلا تافارتعالا مادختسا نأب ةيلودلا ةيكيرمألا ةنجللا
 ماكحأ بجومب هقحل اكاهتنا دعي ) ماحمب ةناعتسالا نود يأ ( يجراخلا ملاعلاب لاصتالا نع لزعمب
   . 1 ةيقافتالا

 يندب هاركإ ةليسو يأل مهتملا ضرعت رظح ىلع  بيذعتلا  ةضهانم نالعإ نم 21 ةداملا تدكأ امك
 نم هريغ وأ بيذعتلل ةجيتن ناك ام نايبب ءالدإلا نأ تبث اذإ "  فارتعالا ىلع هماغرإ لجأ نم
 اليلد نايبلا كلذ ذاختا زوجي ال ةنيهملا وأ ةيناسنإاللا وأ ةيساقلا ةبوقعلا وأ ةيساقلا ةلماعملا بورض
  . " ىوعد ةيأ يف رخآ صخش يأ دض وأ ينعملا صخشلا دض

  

  ثلاثلا عرفلا

  عافدلا قح نم مهتملا ةدافتسا

  

 نم دارفألا يقي يساسأ نامض دعت يتلا ةلداع ةمكاحم يف هقح نم مهتملا ةدافتساب عافدلا قح طبتري
 مهتملل قلخت يهف ، ناسنإلا قوقح ةيامحل اهنع ىنغ ال ةرورض و قح هجو نود باقعلل ضرعتلا
 ةقيقحلا راهظإ لالخ نم ىرخأ ةهج نم عمتجملا ةحلصم ةيامحو ةهج نم هتحلصم ةيامحل صرف
  . ةلادعلا قاقحإو

                                                             
 ) اوجاراكين( ، 9891 / 90 / 92 خيراتب 98/ 92 مقر رارقلا  : 0991 ماعل ةيكيرمألا ةنجلل يونسلا ريرقتلا .1

AEO/  L . res/  69 p ; 0991 ; 10 ver 70 cod . IIV  
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 ىوعدلا لحارم نم ةلحرم يأ يف هعافد  ةرشابم نم ةلداعلا ةمكاحملا لالخ نم مهتملا ديفتسي
 يعيبطلا ناسنإلا قح نم دمتسم قح وهو ةلداعلا ةمكاحملا قح فادهأ دحأ وه عافدلا قحف ،ةيئازجلا
 دمتسم عافدلا يف قحلا نأ امك ، هلام و هضرع، هتيرح هتايح ددهي ىذأ يأ دض هسفن نع عافدلا يف
  .1" ةنادإلا ال ةءاربلا ناسنإلا يف لصألا " يهو ةثيدحلا تاعيرشتلا ةفاك يف ترقتسا يتلا ةدعاقلا نم

 رضحي ال نأ ريخألا اذه راتخا نإو ىتح اهرفاوت بجاولا رومألا نم يماحمب مهتملا ليثمت ربتعيو
 سيل وه يماحم بادتنا انهف ،مادعإلا اهتبوقع مهتملل ةبوسنملا ةميرجلا تناك نإ ةصاخو هتمكاحم
  . 2 عمتجملا  ةحلصم  قيقحتل لب طقف مهتملا نع عافدلل

  

   عبارلا عرفلا

  . مجرتمب ةناعتسالل ةصرف مهتملا حنم

  

 تاءارجإ ةيوفش ريسيت لجأ نم مجرتم ةدعاسم ىلع لوصحلا نم مرجم لعف باكتراب مهتم لك ديفتسي
 ةيملاعلا تانالعإلا هيلع تصرح ام وهو ةلداع ةمكاحم يف هقح نم هتدافتسال ةجيتنك كلذو ةمكاحملا
  .  هركذ قبس امك

 لوصولا يف ةمكحملا ةمهم لهسي وهف ، نايباجيإ ناهجو  نامضلا اذه نم مهتملا ةدافتسا نع جتنيو
 ام لك و فورحلاو زومرلا هل رسفي ثيح هتمهم ءادأ ىلع يضاقلا دعاسي مجرتملا نأ ذإ ةقيقحلا ىلإ
 امك ، ةقيقحلل لوصولل ةفلتخملا ىوعدلا بناوجب ماملإلا نم هنكمي ام اذهو بولطملا صخشلا هب قطني
 ىلع هدعاسي اذهو دوهشلاو ءاعدإلا هب يلدي ام مهف هل ىنستي ذإ ةلادعلا نم ىفوأ ردق  مهتملل ققحي هنأ
 ةمهم لهسيو  اهنأشب هعوفد و هعافد هجوأ حيضوت اذكو هيلإ ةهجوملا ةمهتلا ىلع درلاو يضاقلا ماهفإ
  . ةلداع ةمكاحم يف هقحل امعد عافدلا يف هقح ةرشابم  يف مهتملا

                                                             
 انراقم بوعشلا و ناسنإلا قوقحل يقيرفإلا قاثيملا ءوض يف ةلداع ةمكاحم يف قحلا : ينانعلا دمحم ميهاربإ / د .  1
 ، لوألا ددعلا ، نوثالث و ةنماثلا ةنسلا ، ةيداصتقالا و ةينوناقلا مولعلا ةلجمب روشنم لاقم ، ىرخألا ةيلودلا قئاثولاب
  . 90 ص ، 6991 رصم

 يلع / د :اضيأ عجار ددصلا اذه يفو ، 401 ص ، قباس عجرم ، ةيلودلا وفعلا ةمظنم ، ةلداعلا تامكاحملا ليلد .2
 ، " ةلداعلا ةمكاحملل ةيلودلا تانامضلا و ريياعملا " ناونعب ناسنإلا قوقح لاجم يف ةيبيردتلا ةرودلا : نينيعوبلا لضف
   72 ص ، 5002 ، سنوت



                                                  ةلداع ةمكاحم يف قحلا ةيهام                                            يناثلا لصفلا – لوألا بابلا
 

97  
 

   سماخلا عرفلا

  فانئتسالا نم هيلع موكحملا  ةدافتسا

  

 ةررقملا ةبوقعلاو هدض رداصلا مكحلا ةعجارم يف قحلا هحنم فانئتسالا يف هيلع موكحملا قحب دصقي
 مهتملل ةبسنلاب ةيمهأ نم قحلا اذهل امل ارظنو ، مكحلا تردصأ يتلا كلت نم ىلعأ ةمكحم مامأ هيلع
   .) ةمكاحملا ءارجإ دعب ( ةلداع ةمكاحم يف هقح فادهأ دحأ ربتعا دقف  هيلع موكحملا

 ةنامض لمتكت ىتحو،ركذلا ةفلاسلا ناسنإلا قوقح تايقافتا بلغأ يف قحلا اذه ىلع صنلا درو دق و
 ةلحرم لالخ اهتاذ ةمكاحملا يف رفوتت نأ دبال يضاقتلل ةيناث ةجرد ىلإ ءوجللا يف هيلع موكحملا قح
 ىلع عالطإلا يف مهتملا قح الوأ اهقبسي يتلاو ةيضقلا يف ينلعلاو فصنملا رظنلا تانامض فانئتسالا
 هقح لامعتسا كلذب ررقيل ةلوقعم ةينمز ةدم نوضغ يف هتايثيح صوصخلابو هدض رداصلا ةنادإلا مكح
  . فانئتسالا يف

 دقو ،ىوعدلا فانئتسالا ةمكحم رظنت امدنع فانئتسالا تاسلجل مهتملا روضح ةلادعلا يضتقتو 
 كاهتنا كلذ يف نإف فانئتسالا تاسلج روضح نم مهتملا عنم ىتم هنأ ىلإ ةيبوروألا ةمكحملا تلصوت
 يف ايلعلا ةمكحملا تررق راطإلا اذه يف و. تانامض نم هنع جتني امو ةلداع ةمكاحم يف هقحل
 دحأ ىلع ىندأ ةمكحم هتردصأ ةءارب مكح ءاغلإ ةيضقلا عئاقوو ةينوناقلا بناوجلا اهتسارد دعب جيورنلا
 تدكأ  انه و ،رربم يأ نودو اهمامأ لوثملل هيعدتست نأ نود هتبقاعمو هتنادإ تررقو نيمهتملا
 رسفتستو اهتسلجل مهتملا يعدتست نأ جيورنلا يف ايلعلا ةمكحملا ىلع بجي ناك هنأ ةيبوروألا ةمكحملا
 يفني فانئتسالا تاسلجل مهتملا ماحم روضح نأ ريغ ،1 هتءارب ةلدأ نع ةرشابم ةروصبو ايصخش هنم
 فانئتسالا ةمكحم تناك ىتم هنأ اضيأ ةيبوروألا ةمكحملا تضق دق و . تاسلجلا روضح قح كاهتنا
  . 2 يرورض  سيل مهتملا روضح انهف ، طقف  ةيضقلل  ةينوناقلا بناوجلا يف ةصتخم

  

                                                             
 22ص، 2/6991/ 91 ) 975 / 794 / 4991 / 05 ( " جيورنلا دض نيتوب " ةلاح ، ةيلودلا وفعلا ةمظنم ريرقت .  1
  )ن(

 ةمظنم تاعوبطم ، ىلوألا ةعبطلا ، ةلداعلا تامكاحملا ليلد .  111 ص،  0002،)03 / 20 / 89 (مقر ةقيثولا .  2
  ةيلودلا وفعلا
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  يناثلا بلطملا

   يضاقلاب ةقلعتملا مهتملا قوقح نامض ةلداعلا ةمكاحملا فده

  

 هل نمضي نأ يف و ) لوألا عرفلا ( نوناقلا مامأ هريغ عم ةاواسملا يف ينوناقلا هقح نم مهتملا ديفتسي
 ةقرفت يأ نودو هلصأ ناك امهم زييمت يأ نود نيمهتملا نم هريغ عم ةيواستم ةدحاو ةلماعم  يضاقلا
         ـ يضاقتلاو ءاضقلا ىلإ ءوجللا ـ انوناق هنع صوصنملاو عورشملا مهقح ةسرامم يف مهنيب
 دبالو ةلداعلا ةمكاحملا اهيلإ فدهت يتلا تانامضلا مهأ يه نيمهتملا نيب ةاواسملاف ، ) يناثلا عرفلا (
 نم مهتملا ديفتسي ىتح ) ثلاثلا عرفلا ( ةهيزن و ةلقتسم ةمكحم مامأ صتخملا يضاقلا اهدسجي نأ
   . ) عبارلا عرفلا ( هتيضقل فصنملا رظنلا

  

  لوألا عرفلا

  نوناقلا مامأ نيمهتملا نيب ةاواسملا نامض  

  

 ةينوناقلا زكارملا عيمج لماعت نأ يأ ، دارفألا عيمجل ةدحاولا ةلماعملا نوناقلا مامأ ةاواسملاب دصقي
 ةيلودلا ئدابملا يف نوناقلا مامأ ةاواسملا يضتقتو . ناسنإ لكل قح وهو زييمت يأ نود ةدحاو ةلماعم
 ةماعلا تاطلسلا ىلوتت يتلا تالاجملا يف كلذ قيبطتو سيركت متيو زييمتلا عاونأ نم عون يأ رظح
 ريياعم ىلإ اعجار صاخشألا نيب قيرفتلا اهيف نوكي يتلا تالاحلا زييمتلاب دصقيو ،اهتيامح وأ اهميظنت
 ال امك  ازييمت دعي ال ةلماعملا يف يداع فالتخا يأف هيلعو  .ةيعوضوملا نع ةديعبو قطنملا يفانت
 نم ةاواسم مهل ققحت دق ةدحوم دعاوقل عيمجلا عوضخ يه نوناقلا مامأ ةاواسملا نأب مهفن نأ بجي
 مهزكارم اهب لكشتت فورظ نم صخش لكب طيحي ام تقولا سفن يف لهاجتت اهنكل ةيلعفلا ةيحانلا
  .1  ةينوناقلا

  

                                                             
  95 ص ،1991 ، ةيبرعلا ةضهنلا راد ، " يئانجلا نوناقلا يف ةاواسملا " : ةوطخ وبأ رمع يقوش دمحأ / د . 1

  211 ص ، قباس عجرم ، " تايرحلا و قوقحلل ةيروتسدلا ةيامحلا " : رورس يحتف دمحأ /د و 
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  يناثلا عرفلا

  مكاحملا مامأ نيمهتملا نيب ةاواسملا نامض 

  

 ناسنإ لكل نأ هب دصقيو  نوناقلا ةدايس أدبم يف هساسأ  مكاحملا مامأ نيمهتملا نيب ةاواسملا أدبم دجي
 ةدحو يضتقي ام اذهو ، اهمامأ ةيواستملا ةلماعملا يفو مكاحملا ىلإ ءوجللا يف هريغ عم يواستم قح
 ةمكاحملا فادهأ نمف ، يضاقتلا تاءارجإ ةدحو يأ صاخشألا فالتخاب مكاحملا فالتخا مدعو ءاضقلا
  . همامأ ةلماعملا و ءاضقلل ءوجللا يف فارطألا عيمج ىواستي نأ ةلداعلا

  

  . مكاحملل ءوجللا يف ةاواسملا : الوأ

 كهتنت لامعأ ةيأ نم هفاصنإ لجأ نم مكاحملا ىلإ ءوجللا يف هقح نم زييمت يأ نود ناسنإ لك ديفتسي
 نيب ةاواسملا يمحت ةيلودلا ئدابملا صوصن تءاج دقف ،نوناقلا هايإ اهحنمي يتلا ةيساسألا قوقحلا
 قح( قحلا اذه ةسرامم يف رخآو ناسنإ نيب ةقرفت يأ نود ءاضقلل ءوجللا يف نينطاوملا عيمج
 رظنلا ضغب ءاضقلا مامأ ءاوس عيمجلاف رخآلا نع دحأل زييمت نود نيضاقتملا نيب ةاواسملاو يضاقتلا
  1. ) هتفيظو  وأ هتناكم وأ يضاقتملا سنج نع

  

  . ءاضقلا مامأ ةاواسملا : ايناث

   امهل قرطتنس  نيمهم نيبناج ءاضقلا مامأ ةلماعملا يف ةاواسملا لمشت

 زييمت يأ نود ةلثامم مئارج باكتراب نيمهتملا نيب ةلماعملا يف ةاواسملا ةرورض : لوألا بناجلاـ 
 دصقيو ، ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلل يلودلا دهعلا نم ةيناثلا ةداملا يف ةددحملا سسألا ىلع ءانب
   2  ةلثامتم   ةحورطملا ةيعوضوملا قئاقحلا نوكت نأ ةيواستملا ةلماعملاب

                                                             
 ،نوسمخلا ةنسلا، داصتقالا و نوناقلا ةلجمب روشنم لاقم ،" ءاضقلا مامأ ةاواسملا " : يواصلا ديسلا دمحأ / د .   1
  771ص 0891

  69 ص ، قباس عجرم : نينيعوبلا لضف يلع / د .   2
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 ةيواستم ةصرف ءاطعإ فدهب ءاعدإلاو عافدلا نيب ةلماعملا يف ةاواسملا ةرورض :يناثلا بناجلا ـ 
 نيب صرفلا ؤفاكت أدبم دسجي ام وهو  تاءارجإلا لالخ عفارتلاو هتعفارم دادعإ لجا نم امهالكل
 لكلف نذإ، ةمكاحملا رادم ىلعو ىوعدلا لحارم عيمج يف أدبملا اذه ةاعارم بجيو ىوعدلا يفرط
  . هججح ضرع يف يواستم قح امهنم فرط

  

  ثلاثلا عرفلا

  ةينوناق ةمكحم مامأ ةمكاحملا نامض

  

 سسؤملا نامضلا  ةديحلاو ةيلالقتسالا ىلع رفاوتت يئاضق عباط تاذ تاهج نع ماكحألا رادصإ ربتعي
 لب يسايس عباط تاذ ةهج همكاحت الأ مرجم لعف هباكترا دنع مهتملا قح نمف ، ةلداعلا ةمكاحملل لوألا
 ال قلطم قح هنأب قحلا اذه تفصو امدنع ناسنإلا قوقحب ةينعملا ةنجللا هيلإ تراشأ ام وهو  ةمكحم
 مكاحي نأ يف هقح نم مهتملا ةدافتسا نع ةجتان ةنامض هنأ كلذ ، تاءانثتسا ةيأل عضخي نأ زوجي
  .  ةلداع ةمكاحم

 نوناقلا ماكحأل اقفو  تسسأت ىتم نوناقلل  اقفو ةلكشمو ةصتخم ىوعدلا يف لصفت يتلا ةمكحملا نوكت
   مهتملا ةمكاحم مدع نامض وه كلذ نم فدهلاو ، ةلودلا يف نيناوقلا نست يتلا ةطلسلا هردصت يذلا
 ةيساسألا ئدابملا نم ةسماخلا ةداملا هتدكأ ام وه و هتيضق لجأ نم اصيصخ لكشت ةمكحم مامأ
 ،ةصتخم نوكت نأ ةيضقلا رظنت يتلا ةمكحملا يف طرتشي و .1 ةيئاضقلا ةطلسلا لالقتساب ةقلعتملا
 عون، ناكملا،صاخشألا ثيح نم( ىوعدلا عوضوم ىلع ةيالو نوناقلا اهلوخي نأ كلذب دصقيو
 نإف كلذل ةفاضإلاب .) انوناق بسانم ينمز راطإ يف ةمكاحملا ءارجإ ةاعارم ةرورض عم ،ةبوقعلا
 طرش وه ةلادعلا قاقحإ لماعب ىوس لماع يأب ةيضقلا هرظن دنع يضاقلا رثأت مدعو ءاضقلا لالقتسا
 مكحلا ردصي نأ مهتملل نمضي هنأل  ةمكاحملا ةلادعل مزال يرهوج نكرو مهتملا قوقح نامضل يساسأ
 ةهج يأ نم طوغض وأ تالخدت يأب مكحلل هرادصإ دنع يضاقلا رثأتي نأ نود نوناقلل اقبط هتيضق يف

                                                             
 مامأ مكاحي نأ يف قحلا درف لكل " ةيئاضقلا ةطلسلا لالقتساب ةقلعتملا ةيساسألا ئدابملا نم  ةسماخلا ةداملا صنت .  1

 قبطت ال ةيئاضق تائيه ءاشنإ زوجي الو ، ةررقملا ةينوناقلا تاءارجإلا قبطت يتلا ةيئاضقلا تائيهلا وأ ةيداعلا مكاحملا

 مكاحملا اهب عتمتت يتلا ةيئاضقلا ةيالولا عزتنتل ةيئاضقلا ريبادتلاب ةصاخلاو لوصألا بسحب ةررقملا ةينوناقلا تاءارجإلا

  . " ةيئاضقلا تائيهلا وأ ةيداعلا
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 عضخي ال ةءافكلا و ةربخلا هيف ضرتفت يذلا يضاقلا نإ لب ، ةيموكح ريغ وأ ةيموكح ىرخأ ةطلس وأ
 .نوناقلا صنل الإ

  

   عبارلا عرفلا

  اياضقلل فصنملا رظنلا نامض

  

 قوقحلا نم ددع يف هيلع صنلا مت دقو  هتيضقل فصنملا رظنلا يف هقح نم مهتم ناسنإ لك ديفتسي
 قح، هل رربم ال ريخأت يأ نود ةمكاحملا يف قحلا ، مهتملا ةءارب ضارتفا يف قحلاك اهل انقرطت يتلا
 مدع يف قحلا و مهباوجتساو دوهشلا ءاعدتسا يف قحلا ، ماحم ةيهمب وأ هسفن نع عافدلا يف مهتملا
 مارتحاو اهرفاوت بجاولا تانامضلا نم ىندألا دحلا قوقحلا هذه لثمت و . يعجر رثأب نيناوقلا قيبطت
 نم فدهلا وهو ، ىوعدلل فصنملا رظنلا لفكي نأ هنأش نم فورظلا تناك امهم اهنم ةنامض لك
 وه ةلداعلا ةمكاحملا قح نأل بعص رمأ ةلداعلاب ةمكاحملا فصو يقبي كلذ مغرو . ةلداعلا ةمكاحملا
 تريدأ يتلا ةقيرطلا ىلع فقوتي ذإ اهنم عسوأ وهو اهانركذ يتلا ةيدرفلا تانامضلا عومجم لمشي قح
  . 1 اهلمكأب ةمكحملا اهب

  

  ثلاثلا بلطملا

    مكحلاب ةقلعتملا مهتملا قوقح نامض ةلداعلا ةمكاحملا فده

  

 يفو  ) لوألا عرفلا ( ةينلع ةقيرطب مهتملا قح يف ماكحألا رادصإ نامض ىلإ ةلداعلا ةمكاحملا فدهت
 ) ثلاثلا عرفلا (  نيترم مرجلا سفن ىلع مهتملا بقاعي ال نأ طرشب  ) يناثلا عرفلا ( لوقعم نمز
 عرفلا ( ةيلودلا ريياعملل اقفو هل ةبوسنملا ةمرجملا لاعفألا عم هيلع اهب موكحملا ةبوقعلا قفاوتت نأو
    ) سماخلا عرفلا ( ةرداصلا ماكحألا يف نعطلا يف  هقح نم هيلع موكحملا مهتملا ديفتسي امك ، ) عبارلا

                                                             
 قوقحل ةيلودلا ةيكيرمألا ةمكحملل يراشتسالا يأرلا و، 50 ةرقفلا / ناسنإلا قوقحب ةينعملا ةنجلل 31 مقر ماعلا قيلعتلا . 1
   . 0991 / 80 / 01 ةنس )ةيلودلا فاصنإلا لبس دافنتسا تالاحل تاءانثتسا ( ) 11/ 09 ( ناسنإلا
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  لوألا عرفلا

    ةينالع ماكحألا رادصإ

  

 امب ةمكحملا تاسلجل روهمجلا روضحب دسجتت و ةلداعلا ةمكاحملا فادهأ دحأ  ةمكاحملا ةينالع ربتعت
 يضاقلا لعج يف مهتملل ةنامض هنأ امك ، ءاضقلا ةلادع يف هتقث معدي امم اهتاءارجإ ةبقارم هل حيتي
 روضحلا يقابل عدار رثأ ةمكاحملا ةينالعل نإف كلذ نع الضف . 1 ةلادعلا قيقحتل اديدش اطايتحا طاتحي
   . مهتملا اهنع اينلع مكاحي يتلا مئارجلا كلت لثم باكترا نم مهعنمي

 لوح رودت ةيضق تاسلج روضح نم روهمجلا داعبتسا نأ ناسنإلا قوقحل ةيبوروألا ةنجللا تأر دق و
 ةيبوروألا ةيقافتالا نم 10/ 60 ةداملا بجومب زئاج رمأ رصقلا لافطألا نم اهاياحض ةيسنج مئارج
  . ناسنإلا قوقحل

  

  يناثلا عرفلا

  لوقعم نمز يف مهتملا  ةمكاحم

  

 مهتملل ةلداعلا ةمكاحملا نع ةجتانلا ةمهملا تانامضلا نم  لوقعم نمز لالخ ةمكاحملا يف قحلا ربتعي
 ،ركذلا ةفلاسلا تانالعإلاو تايقافتالا صوصن  لالخ نم ةيلودلا ئدابملا يف اهيلع صنلا درو دقو
 ةيلودلا قيثاوملاو تايقافتالا نأ لوقن لوقعم نمز يف ةمكاحملا قح ةفلاخم عوقو ريياعمب قلعتي اميفو
 يبوروألاو يكيرمألا ءاضقلا هل ضرعت دقف هيلعو ،قحلا اذهب لالخإلا طورش ارصح ددحت مل ةفلاسلا
 نمز يف ةمكاحملا يف قحلل ةفلاخم عوقوب لوقلل اهرفاوت نم دبال اطورش اعضوو امهماكحأ يف
   .لوقعم

  

  

                                                             
1   .  wolgV evetS :  C . 231 p , 5991 , lleW xaM dne teewS ; ecitsuj  lanimir  
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  . يبوروألا ءاضقلل اقفو لوقعم نمز يف ةمكاحملا قح ةفلاخم ريياعم : الوأ

 اهلالخ نم فشتسي رصانعلا نم ةعومجم ديدحت ىلع ناسنإلا قوقحل ةيبوروألا ةمكحملا ءاضق رقتسا 
   :يتآلاك يهو لوقعم نمز يف ةمكاحملا قحل ةفلاخم دوجو مدع وأ دوجو

   ةيضقلا ةعيبط  / أ

 عئاقو  ةدع يوتحت ةيضقلا تناك اذإف ، ةدقعملاو ةطيسبلا اهنمف اهثودح عئاقو بسحب اياضقلا فلتخت
 اهتسارد لجأ نم لوطأ تقول جاتحت اهنإف  دحاولا مهتملل ةهجوملا مهتلا ددعتت وأ نيمهتملا اهيف ددعتيو
 ةدملا تناك اذإ ام ريدقت يف رابتعالا نيعب لماوعلا لك ذخؤت . اهيف قيقحتلاو دوهشلا ءاعدتساو
 لوقلل انب يدؤي كلذ نإف ةطيسب اهنأب  ةيضقلا تفصو اذإف ، ال مأ ةلوقعم ءاضقلا لبق نم ةدفنتسملا
  . ةلوقعم ةدم يف ةمكاحملا يف قحلل ةفلاخم دوجو ىلع ةنيرق وه تاءارجإلا يف ةلاطإلا نأ ةرشابم

  . مهتملا كولس  / ب

 اهتقو يف تاءارجإلا رارمتساو ةيئازجلا ىوعدلا ريس ىلع ابلس رثؤت يتلا لامعألا ضعبب مهتملا  موقي
 ماحم رايتخا مهتملا ضفري نأ هلاثمو ، ءاضقلا لمع ةلقرعو هتمكاحم يف ةلاطإلل امتح يدؤيس امم
  .رارفلا لواحي نأ اذكو هنوعطو هتابلط ميدقت وأ ةمكاحملا تاسلج روضح نع عنتمي نأ وأ هنع عافدلل
 وهو  ماكحألا رادصإ يف يمتحلا رخأتلل يدؤتو مهتملا نواعت مدع ىلع لدت تايكولسلا هذه لك نإ و
  .  1 هيف تاطلسلل دي ال رخأت

   تاطلسلا كولس  / ج

 ةياغ ىلإ قيقحتلا ةيادب نم اياضقلا ةسارد يف مهلمعب ةيئاضقلا ةطلسلا يلثمم موقي نأ وه لصألا
 يأ وأ لحارملا نم ةلحرم يأ يف تاءارجإلا ريس يف سعاقت لكف ، لوقعم نمز لالخ ةمكاحملا
 ةيئانجلا ةلادعلا ماظن  قاعأ اذإف لثملابو لوقعملا دحلا زواجتي تقول قارغتسا ينعي ببسم ريغ ؤطابت
 ةدم نوضغ يف هتمكاحم نم ءاهتنالا يف مهتملا قحل اكاهتنا ربتعي اذهف ، اياضقلل عيرسلا رظنلا هسفن
   . ةلوقعم ةينمز

                                                             
  207 ص ، قباس عجرم : نينيعوبلا لضف يلع / د .  1
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 ىوعد عفر نيب فصن و ارهش رشع ةسمخ ةدم رورم نأ ناسنإلا قوقحل ةيبوروألا ةمكحملا تربتعا
 ةصاخ لوقعملا دحلا زواجتت ةرتف يه ةلصلا تاذ فانئتسالا ةمكحم لجسم ىلإ اهتلاحإو فانئتسالا
  . 1 ريخأتلا  اذه ريربتل ةعنقم ريغ تاطلسلا تاريسفت و تاريربت نوكت امدنع

 ةمكاحملا قحل اقرخ هنأ فصوي دق امف ، ىرخأل ةيضق نم تاءارجإلا ريس يف ةلوقعملا ةدملا فلتختو
 ةدملا ديدحت يف رمألا عضخيو . ىرخأ ةيضق يف كلذك دعي ال دق ام ةيضق يف لوقعم نمز يف
 ةعقاولا رصانع ريدقت عوضوملا يضاق ىلعف ، ىوعدلا فورظل كلذ يف دوعت يتلا ةمكحملل اهريدقتو
  . 2 ىوعدلا يف لصفلل لوقعملا داعيملا ديدحت اهيلع فقوتي يتلا اهتعيبطو

  

   يكيرمألا ءاضقلل اقفو لوقعم نمز يف ةمكاحملا قح ةفلاخم ريياعم : ايناث

 يف ةلداعلا ةمكاحملا قح ةفلاخم تققحت  ترفوت ام اذإ يتلا   طورشلا ضعبل يكيرمألا ءاضقلا قرطت
  : يتآلاك اهصخلنو  لوقعم  لجأ

  . ةلوقعم ريغ ةدملا  / أ

 عوجرلا نكمي الف ، ةدحتملا تايالولل ايلعلا ةمكحملا هب تءاج امل اقفو يرورض طرشلا اذه ربتعي
 عباط تاذ ةلأسم وه ةلوقعم ريغ اهنأب ةدملا ريدقتو ، طرشلا اذه رفوتي مل اذإ طورشلا يقاب صحفو
 ) ةريصق ةدم ( تقولا نم يفكي ام نإ . اهديقعت ةجرد و ةيضقلا عونل اهيف لصفلا عجري يعوضوم
 مئارج وأ ةيلود ةوشر ةميرج يف يفكي ال ةقرس ةيضق يف ةمكاحملاو قيقحتلا تاءارجإ نم ءاهتنالل
  لك نأ ركذن نأ دبال نكلو ةمكاحملا ةدم ديدحتل ايلعلا ةمكحملا قرطتت مل اذهلو ، لاومألا ضييبت
 نأ ماعلا ءاعدإلا ىلع يغبني يتلا ددملا ددحيو  ةزجانلا ةمكاحملا بوجو ىلع صني  نأ بجي نوناق
  . ةمكاحملا ىلإ هيلع ىعدملا اهلالخ اوليحي

  

  

                                                             
  3991 / 50 / 62 يف ) 544 / 173 / 2991 / 62 ( ادنلوه دض يتاكنوب ةيضق .   1
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   ريخأتلا بابسأ  / ب

 ام وهو ةلوقعم ريغ تيضق يتلا ةدملا لوط بابسأ نأ تبث اذإ  ةزجان ةمكاحم يف قحلا ةفلاخم ققحتت
 يف ةلاطإلاو ليجأتلا رربت ال يتلا بابسألا ةلوقعملا ريغ بابسألاب دصقيو ، يكيرمألا ءاضقلا هطرتشا
  : اهتلثمأ نمو ةمكاحملا

   هيلإ ةبوسنملا ةمهتلاب فارتعالا ىلع مهتملا رابجإ  _

  . هسفن دض ليلد ميدقت ىلع هماغرإ قيرط نع نيققحملا عم نواعتلا ىلع مهتملا رابجإ _

   هعم قيقحتلاو مهتملا راضحإو طبضب مايقلا يف قيقحتلا ةهج سعاقت _

  . ةيفاك  ةلدأ عيمجت لجأ نم لوطأ تقول قيقحتلا ةهج ةجاح _

   ةيئاضق ةنسل اهيف رظنلا ليحي نأ لجأ نمو اهتبوعصل ةيضقلا يف رظنلا ليجأتل يضاقلا راركت _
   1 ةيلات

   ررضلا توبث / ج

 ضرعت تبثي نأ هزجان ةمكاحم يف مهتملا قح كاهتناب لوقلا نكمي يكل يكيرمألا ءاضقلا طرتشا 
   . ) ماهتالا رارق رادصإ ( هلمعب همايق ريخأتب ققحملا ةين ءوس نع جتان ررضل مهتملا

 هزجان ةمكاحم يف قحلا ةفلاخمب لوقلل ايرورض اطرش ررضلا رصنع رفاوت يكيرمألا ءاضقلا ربتعيو
 روص ددح دقف كلذلو ،ريخأتلل ةلوبقم بابسأ دوجو مدع طرشو ةيفاكلا ريغ ةدملا طرش يفكي الف
 لامجإ نكمي و .يلاملاو يعامتجالا يسفنلا ررضلا يهو  هزجان ةمكاحم يف قحلاب قلعتي اميف ررضلا
 سبحلا و يطايتحالا سبحلا ةدم ديدجت يف فسعتلا و ةلوطملا قيقحتلا تاءارجإ يف ررضلا بابسأ
 عونلا اذه نأ يكيرمألا ءاضقلا دكأ دق و. عافدلا يف مهتملا قح ىلع ريثأتلا و يفسعتلا يطايتحالا
 فصتي نأ دبال امك ،  هب ةيحضتلا نكمي ال نامض وه عافدلا قح نأل ةيولوأ اذ وه ررضلا نم ريخألا
  .2 هلمحتي نأ مهتم يأل نكمي الو يداع ريغ هنأب ررضلا
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  ثلاثلا عرفلا

  دحاولا مرجلا ىلع ةرم نم رثكأل مهتملا ةمكاحم مدع

  

 صوصن يف مرجلا سفن ىلع ةرم نم رثكأ مكاحي ال نأ يف هيلع موكحملا مهتملا قح نامض درو
 هيلع موكحملا ةدافتسا نع جتني يذلا قحلا اذه نم ةدافتسالا طباوض تنيب يتلا تادهاعملاو تايقافتالا
 زوجي ال " ةيسايسلا و ةيندملا قوقحلل يلودلا دهعلا نم 70/ 41 ةداملا تصنف ، ةلداع ةمكاحمب
 اقفو يئاهن مكحب اهنم ئرب و اهب نيدأ نأ قبس مرج نع باقعلل وأ ةمكاحملل اددجم دحأ ضيرعت
 ال " ناسنإلا قوقحل ةيكيرمألا ةيقافتالا نم 40 / 80 ةداملا تصنو " ةيئانجلا تاءارجإللو نوناقلل
    ." فانئتسالل لباق ريغ هتءاربب مكح ردص اذإ ببسلا سفن ىلع ةديدج ةمكاحمل دحأ ضيرعت زوجي
 ىرخأ ةرم هتمكاحم ةداعإ نكمي ال ةءاربلا وأ ةنادإلاب ءاوس مهتملا ىلع يئاهن مكح ردص ىتمف هيلع و
  . 1رخآ فصوب ول و لعفلا سفن ىلع

  

  عبارلا عرفلا

  ةيلودلا ريياعملل ةبوقعلا ةقفاوم نامض 

  

 اهنع صوصنملا ةبوقعلا عيقوت متي نأ وه  ةلداعلا ةمكاحملا فده نإف مهتملا ةنادإب ةمكاحملا ءاهتنا دنع
  : ىلع دكؤت يتلاو  ةيلودلا ريياعملل اقفو  انوناق

 اهنع صوصنملا )ةمكاحملا دعبو ءانثأو لبق تاءارجإ ( ةينوناقلا تاءارجإلا عابتإ ةرورض / 1
  . بسانملا ءازجلل لوصولل اهتفلاخم نود ةيلودلا ريياعملا يف

 مرجملا لعفلا عم ةقفاوتملاو انوناق اهنع صوصنملا ةبوقعلا نع يضاقلا نلعي نأ ةرورض / 2
  . مهتملا لبق نم بكترملا

                                                             
    101 ص، 0991 ، ةيردنكسإلا ،فراعملا ةأشنم ، ةيئانجلا ىوعدلا يف باقعلا مدع و ةءاربلا : ةدوف مكحلا دبع /د . 1
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 ةميرجلا باكترا تقو اهنع صوصنملا ةبوقعلا نم دشأ ةبوقعب يضقت نأ ةمكحملل زوجي ال / 3
 ةلودلا ىلع نيعتيف ،اهباكترا تقو نع قحال يعيرشت ليدعت يف ةبوقعلا فيفخت مت اذإ لاح يف امأ
  1. ةميدقلا ةبوقعلا بجومب تردص يتلا ماكحألا يعجر رثأب ففخت نأ

 رظح كلذ يف امب ةيلودلا ريياعملا اهب عقوت يتلا ةقيرطلا وأ اهسفن ةبوقعلا كهتنت ال نأ دبال / 4
 ةيلودلا ريياعملا رظحت و .  ةنيهملا وأ ةيناسنإللا و ةيساقلا ةلماعملا بورض نم هريغو بيذعتلا
 وعدت ةيوق بابسأ دجوت امدنع ةلود ةيأ ىلإ ارسق هتداعإ وأ هميلست وأ صخش يأ يفن اضيأ
  .2 ةنيهملا تابوقعلا ىسقأ عيقوتل وأ برضلل وأ بيذعتلل اهيف ضرعتي دق هنأب داقتعالل

 برضلاك  بنذملا مسجل مالآ ببست يتلا ةيندبلا تابوقعلا عيقوت ةيلودلا ريياعملا رظحت / 5
 ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلل يلودلا دهعلا نم ةعباسلا ةداملا تصن دقف ، هيوشتلاو اهريغب وأ يصعلاب
 يلودلا دهعلا هب ءاج يذلا رظحلا نأ ناسنإلا قوقحب ةينعملا ةنجللا تدكأو بيذعتلا رظح ىلع
 بيدأتلل ةيساق لئاسو لامعتسا وأ ةيندبلا تابوقعلا عيقوت رظح ىلإ دتمي ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلل
  . بيذهتلا وأ

  

  سماخلا عرفلا

  ماكحألا يف نعطلا قح نامض

  

 يف هيلع موكحملا مهتملا قح نامضل فدهتف  ماكحألا رادصإ دعب ام ىلإ ةلداعلا ةمكاحملا فادهأ دتمت
 ينعي اذهو ، نوناقلل اقفو ةررقملا ةبوقعلاو هدض رداصلا ةنادإلا مكح ةعجارمل ىلعأ ةمكحم ىلإ ءوجللا
 ىلعأ ةيناثلا ةلحرملا نوكت نأ ىلع نيتلحرم ىلع مهيلع ةضورعملا )عئاقولا ( ةلاحلا ةاضقلا رظني نأ
     .مكحلا رادصإ ةداعإل ةينوناقلا بناوجلاو عئاقولا لكل ةلحرملا هذه ةاضق ةعجارم فدهب ىلوألا نم
 نم 20 ةداملا  اهنم ركذن فدهلا اذه ىلع صنلا ةيلودلا صوصنلا نم ديدعلا  تنمضت دق و
 يلودلا دهعلا نم 50/ 41 ةداملا و ناسنإلا قوقحل ةيبوروألا ةيقافتالل فاضملا 70 مقر لوكوتوربلا

                                                             
 نم 1 / 7 ، ناسنإلا قوقحل ةيكيرمألا ةيقافتالا نم 90 ، ناسنإلا قوقحل يملاعلا نالعإلا نم 11 داوملا عجار .1
   . يقيرفإلا قاثيملا نم 2 / 7  ةداملا و، ناسنإلا قوقحل ةيبوروألا ةيقافتالا

  . ناسنإلا قوقحل يملاعلا نالعإلا نم 5 م و ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلل يلودلا دهعلا نم 7 م عجار .  2 
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 مكحلا يف رظنلا ةداعإ يف قحلا مئارجلا ىدحإب هيلع موكحم لكل " : اهصنب ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلل
 ةداعإب نعطلا لقألا ىلع انه دوصقملا نإف اذكهو ، " نوناقلا بجومب ىلعأ ةمكحم ةطساوب ةبوقعلاو
  . 1  رظنلا

  

  ثلاثلا ثحبملا

  . ةلداع ةمكاحم يف مهتملا قحل يئاضقلا قيبطتلا تاضرتفم

  

 هدوجوب طبتري  ناسنإلل ىلاعتو هناحبس هللا هنمض سدقم يرطف قح ةيرحلاف ارح ناسنإلا دلوي
 قرطتن . امهتم نوكي امدنع ةيامحلا هل رفوتو هنوصت يتلا تانامضلا رفاوت نم دبال كلذلو هتماركو
 ةمكحملا يف ةلثمملا ةمكاحملا ةليسو نوكت نأ وهو ةلداعلا ةمكاحملا تاضرتفم دحأك  ءاضقلا لالقتسال
 ةفصب ةأشنم نوكت نأ دبال لب ةمكحملا ةيلالقتسا ةيافك مدع ىلع دكؤن  مث  ) لوألا بلطملا (  ةلقتسم
 هل نوكي ال نأب هدايح طرتشي يضاقلا صصختل ةفاضإلاب . ) يناثلا بلطملا (  ةصصختم و ةينوناق
 أشنت ال نأ ةرورض نع ثدحتن كلذ دعب .  ) ثلاثلا بلطملا ( هنيبنس ام وه و ىوعدلا يف ريثأت يأ
 بلطملا( يعيبطلا هيضاق مامأ ةمكاحملا نم ديفتسي  ىتح  مهتملا ةيضق يف رظنلل اصيصخ  ةمكحملا
        ءاضقلا مامأ هريغ عم ةيواستم ةلماعم نم مهتملا ديفتسي نأ دبال هتمكاحم راطإ يف و ، ) عبارلا
  .  ) سماخلا بلطملا (

لوألا بلطملا  

ءاضقلا لالقتسا  

  

        اهعاونأ تددحف ناسنإلا قوقح ىلع ةيلودلا تايقافتالاو قيثاوملاو تانالعإلا نم ديدعلا تصن 
 اهنم لعجي طقف اهيلع صنلا درجمف  قوقحلا هذه ةيامح لمتكتل فاك ريغ كلذ لك نكل و، اهرداصم و

                                                             

 روص نم ةروص دعت ثيح ةينوسكسولجنألا مظنلا يف اهنع ةينيتاللا مظنلا يف فلتخت "رظنلا ةداعإ" ةيمستلا هذه .1 
    فانئتسالاب نعطلا
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 لئاسوو تايلآ داجيإ لالخ نم اهتيامح ليعفت نم دبال كلذل ، اهنومضمو اهرهوج نم ةدرجتم تاراعش
  . اهسيركتو اهمارتحا ىدم نع ةباقرلا نامضو اهقيبطت

 نم درفلا ديفتسي ىتح ذيفنتلا عضوم قوقحلا هذه عضو ىلع ةرداقلا ةيلعفلا ةطلسلا ءاضقلا زاهج ربتعي
 عضخي ال نأب لالقتسالاب مستي نأ دبالف ةيمهألا نم ةجردلا هذه ىلع ءاضقلا ناك املو ، اهتانامض
                        . ) لوألا عرفلا ( مهلمعب مهمايق دنع تاريثأت ةيأل مهناوعأو ةاضق نم هيفظوم
 ةيروتسدلا ئدابملا نم ىحضأ دقف ناسنإلا قوقحل ةيامح نم هققحي امل ءاضقلا لالقتسا ةيمهأل ارظن و
 لماوع لك  ةاضقلل رفوي  هنأ  كلذ  ) يناثلا عرفلا ( لودلا نيناوق فلتخم يف اهنع صوصنملا
 ةيلودلا ةعامجلا مامتها لحم هلعج يذلا رمألا , ) ثلاثلا عرفلا (  ماكحألا رادصإ راطإ يف رارقتسالا
  . ) عبارلا عرفلا (

  

لوألا عرفلا  

ءاضقلا لالقتسا لولدم  

  

   ةيميلقإلاو ةيملاعلا ناسنإلا قوقح تايقافتا بلغأ يف ةيئاضقلا ةطلسلا لالقتسا أدبم ىلع صنلا درو 
  .لقتسملا ءاضقلل فيرعت عضول نوناقلا ءاهقف ضرعت كلذلو  هل اقيقد افيرعت طعت مل  اهنكل و

 وهو يضاقلاف ، ةيئاضقلا ةطلسلا لثمم هرابتعاب يضاقلا ىلع اساسأ لقتسملا ءاضقلا فيرعت زكتريو
 ةدارإ كردي نأ دبال كلذ يفو نوناقلل الإ عضخي ال هيلع ةحورطملا تاعازنلا يف رظنلا راطإ يف
  هذه صالختسا يف ةيرحلا لماك يضاقلا نوكي نأب يضتقي يذلا رمألا . حيحصلا هجولا ىلع عرشملا
 ىقلتي الو ةيذيفنتلاو ةيعيرشتلا نيتطلسلا بناج نم لخدت يأل عضخي الو ةركف يأب رثأتي الف ةدارإلا
 ، ةلودلا يف ام ةطلس يأ نم همكح رادصإل هيلع ةضورعملا ىواعدلا نأش يف تاهيجوتلا وأ تاميلعتلا
 لالقتساف نذإ .1 ةعونتملا هرداصمب نوناقلا كلذ يف قبطيو هريمضل رمألا كرتي نأ هيلع نيعتي امنإو
  . نوناقلا قاطن يف يئاضقلا هلمع يف هتيرح ينعي يضاقلا

 ءاضقلا لالقتسال قيقد فيرعت داجيإ لجأ نم تارمتؤم ةدع فينجب نييلودلا نييقوقحلا ةنجل تدقع
 هل فيرعت داجيإ ىلإ 1891 ماع تلصوت دقو ، 9591 يهلدوين رمتؤم و 5591 انيثأ رمتؤم : اهمهأ

                                                             
   47 ص ، قباس عجرم : راكب متاح / د .   1
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 همامأ يتلا اياضقلا ريدقتل ةيرحلا هل نوكت نأ بجي ضاق لك نأ ينعي ءاضقلا لالقتسا نإ " : يلي امك
 وأ رشابم طغض وأ بيهرت وأ بسانم ريغ لخدت يأ نودب نوناقلل همهف بسحو عئاقولل هريدقت بسح
   . 1 " ناك  ببس يأل ةهج يأ نم رشابم ريغ

 ةيئاضقلا ةطلسلا ررحتت نأ " : هنأب ءاضقلا ةيدايحو ةيلالقتسا معد يف ءاضقلا لالقتسا فيرعت درو
  2 " رارقلا  عنص ةيلمع يف قح هجو نود لخدتلا نم ايبسن ةاضقلاو

  : نيتروص يف ءاضقلا لالقتسا انل رهظي

 ةطلسلاف ،اهب ةقالع هل نوكت ال نأ ينعي ال اذهو تاطلسلا يقاب نع ةيئاضقلا ةطلسلا لالقتسا .1
 يتلا نيناوقلا نست ةريخألا هذه نأل ةيعيرشتلا ةطلسلل ةرشابم ريغ ةقيرطب ةعبات ةيئاضقلا
 . هلامعأب همايق راطإ يف يضاقلا اهقبطي

   ةزيمتمو ةيدايح ةمكحم نوكت ناب فارطألا نع ةيئاضقلا ةهجلا لالقتسا .2
 وهف ، هتيمهأ ىلع اليلد هطورش ديدحتو ءاضقلا لالقتسال فيرعت ءاطعإ يف تالواحملا هذه ربتعتو
 ةيسايسلا ةايحلا ةماقتسا يف ةيوازلا رجحو نوناقلا ةلودل ةيساسألا ةزيكرلاو ةلادعلل يقيقحلا ضرتفملا
 نوصو مهقوقح ةيامح يف مهذالمو سانلا أجلم وه لقتسملا ءاضقلا نأ امك. دلب يأ يف ةيروتسدلاو
      ةلقتسم رهظت نأ ةلادعلا بجاو نمف ،لدعلاب يعيبطلا مهساسحإ نمكمو مهتايرح ةلافك و مهتامرح
  .  3 تاهبشلا لك قوفو و  ةدياحم و

  يناثلا عرفلا

  ءاضقلا لالقتسا ةيمهأ

  

  : مكحلا ةرادإب ةقلعتم تالاجم ثالث يف ءاضقلا لالقتسا ةيمهأ رهظت

                                                             
 ةعبطلا ، ةاماحملا و ءاضقلا لالقتسال يبرعلا زكرملا ، ةيبرعلا ةقطنملا نادلب يف ءاضقلا عاضوأ : نيمأ رصان/ أ .  1
  07 ص ، 1002 ، ةرهاقلا ، ىلوألا ةيبرعلا

 وحن " يناثلا يبرعلا رمتؤملا ىلإ مدقم حرط ، يملاع روظنم نم ءاضقلا لالقتسا : نوسردنه ثيك : روسفوربلا  . 2
  4 ص ، 3002 ، ةرهاقلا ، " ةيئاضقلا ةطلسلا ةيلالقتسا عيجشت و معد

3. uaervaF  dnartreB   secruos xuA :  al ed étilauq al eédi  eniatrec enu ,elbatiuqé  sècorp ud
tnayurB ,neyotic ud ellennoitcidiruj noitcetorp al te elbatiuqé sècorp el ,ecitsuj   ,

ELLEXURB  . 21 P. 1002 .  
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 ، ةيوق ةينوناق ةطلس دوجو ىلع ناسنإلا قوقحل ةيقيقحلا ةيامحلا نم ربكألا ءزجلا قيقحت دمتعي .1
 ةينوناقلا تانامضلا ريفوتو اهنوؤش يف ةطلس يأ لخدت عنم ىلع ةرداق و ةلقتسم ،ةلداع
 صوصنملا ةماهلا ةيروتسدلا ئدابملا نم ءاضقلا لالقتسا أدبم ىحضأ كلذل و .درفلل ةيروتسدلاو
  .1 ةثيدحلا لودلا ريتاسد بلغأ يف اهنع

 ةيدرفلا تايرحلا نامضو ءاضقلا لالقتسا ميعدتل نوكي نأ نم تاموكحلا نم ريثكلا فوخت ربتعي .2
 لوقن اننأ الإ ، اهتاضق لامعأ يف اهلخدت  يف ببسلا رطخلل هب يدؤتف يسايسلا اهماظن ىلع رثأ
 نأ كلذ ، اهراضمب نراقت ال اهعفانم نإف ةيئاضقلا ةطلسلا ىلع ءادتعالا تارربم تناك امهم هنأ
 هنأ امك  عمتجملا يف ةلادعلا راسم يمحيو نينطاوملا سوفن يف ةنينأمطلا لفكي ءاضقلا لالقتسا
 لخدت نإف كلذل ةفاضإلاب . نوناقلل ةفلاخملا ةلودلا ةزهجأ تافرصت نم دحلل ةيمتح ةرورض
 باسح ىلع امود نوكي ماكحألا رادصإ يف ةعرسلا ىوعدب ءاضقلا لامعأ يف ةيذيفنتلا ةطلسلا
 ماكحألاب ةعرسلا نرتقت نأ دبال لب ةعرسلا لجأ نم ةريخألا هذهب يحضن نأ يغبني الو ةلادعلا
 نوكيو .ةلادعلل قيقحلا ضرتفملا انلق امك دعي يذلا لقتسملا ءاضقلاب الإ نوكي نل كلذو، ةلداعلا
 يف لخدتلا يدؤي سكعلابو ةيلالقتسالا نم ةجرد ىلع ناك املك هتلاسر قيقحتل الهؤم ءاضقلا
   ملظلا عفر وهو هراودأ مهأب مايقلا نع امتح زجعيس كلذبو هتيلعاف نم ليلقتلا ىلإ ءاضقلا نوؤش
 ءاضقلل ءوجللاب الإ مهتامرح نوصو مهقوقح ةيامحل أجلم نودجي ال نيذلا اهباحصأل قوقحلا در و
  . لدعلاب يعيبطلا مهساسحإ نمكم وهف  لقتسملا

 امم ةيسايسلا تاهجلا نم ةصاخ ةينوناقلا دعاوقلاب ثبعلل يدؤيس ءاضقلا لالقتسا ىلع ءادتعالا نإ .3
 حوتفملا داصتقالا ةرادإل ىلثملا فورظلا رفوت ةينوناق دعاوق دوجو مدعل داسفلا راشتنا هنع جتني
 تارابتعا يأب رثأتي الو دحأل عضخي ال القتسم ءاضق دجت مل اذإ  داسفلا مئارجف ، ةيلاع ةءافكب
 ىلع دمتعي ينوناق يطارقميد عمتجم قلخ لاحلا ةعيبطب نكمي الو ةيلوؤسملا نع ىأنمب ىقبت
 . ةلقتسم ةيئاضق ةطلس نودب قوسلا تايلآ
  

  

  

  

                                                             
   541 ص ، قباس عجرم : نينيعوبلا لضف يلع / د .   1



                                                  ةلداع ةمكاحم يف قحلا ةيهام                                            يناثلا لصفلا – لوألا بابلا
 

49  
 

ثلاثلا عرفلا  

ءاضقلا لالقتسا تانامض  

 

 لالخ نم كلذو  لقتسملا ءاضقلا راودأ مهأ نوناقلا ةدايس أدبمل حيحصلا قيبطتلا نامض ربتعي
 هنييعت راطإ يف يضاقلل يصخشلا لالقتسالا نامضف ، نيضاقتمللو ةاضقلل اهنمؤي يتلا تانامضلا
   . ةيئاضقلا ةفيظولا نامضب فرعي ام وهو ءاضقلا لالقتسا تانامض مهأ نم وه هماهمب همايقو

 ةيعيرشتلا ةطلسلا لخدت نود ةيئاضقلا ةطلسلا لبق نم ةاضقلا نييعت مت اذإ ءاضقلا لالقتسا  ققحتي و
 ملكتن امدنعو. لزعلا زاوج مدعو ، لمعلا ةرتف، نييعتلا بولسأ راتخت نم يه ةطلسلا هذهف ، ةيذيفنتلاو
 طرشو ةيلالقتسالا هذه نيب ةقالعلل قرطتن نأ انيلع دبال مهتملل ةنامضك ةيئاضقلا ةطلسلا ةيلالقتسا نع
 دنع اهتاعارم متي ةيلود ريياعم  عضو نم دبال لودلا عيمج يف ةيلالقتسالل لوصوللف ، ةاضقلا رايتخا
 ريياعمف ةسرامملا يف مهتربخو ةينوناقلا مهتالهؤم ساسأ ىلع ةاضقلا رايتخا اهمهأو ، ةاضقلا رايتخا
 نيمأت يغبني ءاضقلا لالقتسا نامضل و. ةربخلاو ةهازنلا ىلع زكترت ةيعوضوم نوكت نأ دبال رايتخالا
 فقولاب اددهم يضاقلا نوكي ال نأ دبال امك ، مهماكحأل يسايس لعف در يأ ببسب لزعلا نم ةاضقلا
 يذلا بصنملاب قيلي ال كولس ىتأ اذإ وأ هلمعب مايقلا نع ازجاع العف تاب اذإ الإ لزعلا وأ لمعلا نع
  . هلغشي

 نود لوحيو مهلالقتسا ظفحي يلامو يرادإ ماظنل مهبصانم يف ةاضقلا عضخي نأ دبال كلذل ةفاضإلاب
 نيمأت نامض نم دبال امك ، ةيصخشلا مهحلاصمل ىرسأ وأ مهيلع سرامت طوغض اياحض مهعوقو
 ءاهنإ متي الف ابختنم وأ انيعم يضاقلا ناك ءاوس مهماكحأل يسايس لعف در يأ ببسب لزعلا نم ةاضقلا
 هل ضرعتي ام لك نذإ . دعاقتلا نس هغولب وأ هبصنم هلغشل ةددحملا ةدملا ءاهتناب الإ يضاقلا ماهم
 هتبيه رادهإ ىلإ امتح يدؤيس هبتار نم صاقنإ، ةيقرتلا نم نامرح،رربم نود لقن ، لزع نم يضاقلا
  .1 هيدل نانئمطالا ةعزعز و هتيلالقتسا ىلع امتح رثؤي امم هتناكمو

 بلطتي ام وهو اصاخ ايلامو ايرادإ اعضو ةاضقلل لفكت دعاوق عضو  ةقباسلا يناعملا قيقحتل  طرتشيو
 تايصوت نم دحاو مقر ةيصوتلا تصن دقو ، دعاوقلا هذه عضو اهسفنب ةيئاضقلا ةطلسلا ىلوتت نأ
 ةدحتملا ممألا ئدابم نيمضت" ىلع 9991 ماع توريب يف دقعنا يذلا ةلادعلا نأشب يبرعلا رمتؤملا
 ةطلسلا لمع يف لخدت يأ ةبقاعم اميسالو ةيبرعلا نيناوقلاو ريتاسدلا يف ءاضقلا لالقتسال ةيساسألا
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 ةفاك الماش ءاضقلل ةلقتسم ةينازيم لفكت نأ ةلودلا ىلع: نانثا مقر ةيصوتلا تصن امك ، " ةيئاضقلا
 ةروشم ىلع ءانب ددحتتو  ةلودلا ةنزاوم دونب نم لقتسم دنبك ةينازيملا هذه جردتو هتاسسؤمو هعورف
  . " ةيئاضقلا تائيهلا لخاد ايلعلا ةيئاضقلا سلاجملا

  

عبارلا عرفلا  

  ءاضقلا لالقتسالاب يلودلا مامتهالا

  

 ىلع ةيميلقإلاو ةيلودلا قئاثولاو صوصنلا ديكأت لالخ نم ءاضقلا لالقتسا أدبمب يلودلا مامتهالا رهظي
 ىلع اصوصخو دارفألا ةمكاحم لجأ نم ةصتخمو ةيدايح، ةلقتسم، ةمئاد مكاحم سيسأت ةرورض
 قحي " 8491 ماعل ناسنإلا قوقحل يملاعلا نالعإلا نم ةرشاعلا ةداملا اهنم ركذن  يئانجلا ىوتسملا
 ريرقت دنع ةدياحمو ةلقتسم ةمكحم مامأ ةينلعو ةلداع ةمكاحم يف ةماتلا ةاواسملا أدبمل اقفو درف لكل
 ةيحانلا نم امزلم نكي مل يملاعلا نالعإلا نأ مغر و." هيلإ هجوي يئانج ماهتا يأو هتابجاوو هقوقح
 ايفرع انوناق هفصوب ةيونعم ةوق نم نالعإلل امل قيبطتلا يف ةوق تبستكا ةداملا هذه نأ الإ ةينوناقلا
  . ةدحتملا ممألا قاثيم يف ةدراولا ناسنإلا قوقح ماكحأل احرشو اريسفت لثمي ايلود

 يف ةمكحملا لالقتسا يف مهتملا قح ىلع صنلا ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلل يلودلا دهعلا يف درو دقو 
 نم 41/1 ةداملا تحرص ةيداعلا ةلاحلا يفف ، ةيئانثتسالا ةلاحلا فرظ ىلإ ةراشإلا عم ةيداعلا تالاحلا
 يف رظنت نأ مهتم لك قح ىلعو ءاضقلا ىلإ ءوجللا يف سانلا عيمج نيب ةماتلا ةاواسملا ىلع دهعلا
 ةلاح يف امأ. افصنمو اينلع ارظن نوناقلا بجومب ةاشنم ةدياحمو ةلقتسم، ةصتخم ةمكحم هتيضق
 دهعلا يف فارطألا لودلا ذاختا ةيناكمإ ىلإ دهعلا سفن نم 40 ةداملا تراشأ دقف ةيئانثتسالا فورظلا
 هيف فرط ةلود اهرابتعاب دهعلا بجومب اهيلع ةعقاولا تامازتلالاب لخت اهلعجت دق ريبادت ةيمسر ةفصبو
 تامازتلالاب لالخإلا سيلو رارقتسالاو نمألا ىلع ةظفاحملا ريبادتلا هذه نم دصقي نأ وه مهملا
 زييمتلا عاونأ نم عون يأ سيركت اهنم فدهي نأ وأ يلودلا نوناقلا ىضتقمب اهيلع ةبترتملا ىرخألا
  1 خلإ.. لصألا  نيدلا ، ةغللا ، نوللا ، قرعلا ،هرربم ناك امهم
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 دارفألا قوقحل ةديقملا ريبادتلا ضعب ذاختا يف فارطألا لودلل ةحسف نم 1 / 40 ةداملا هتحنم ام مغر
 يف فرط ةلود يأ ىلع .... " اهصنب  ةثلاثلا اهترقف يف " دويقب اهتعبتتسا اهنأ الإ ةئراطلا فورظلا يف
 ممألل ماعلا نيمألا قيرط نع اروف ىرخألا فارطألا لودلا ملعت نأ ديقتلا مدع قح تمدختسا دهعلا اذه
 هيف يهتني يذلا خيراتلا يف اهيلعو ، كلذ ىلإ اهتعفد يتلا بابسألاب و اهب ديقتت مل يتلا ماكحألاب ةدحتملا
  . " هتاذ قيرطلاب و  ىرخأ ةرم كلذب اهملعت نأ ديقتلا مدع

  نمألا ىلع ظافحلا ةجحب دارفألا قوقح نم دييقتلاو دحلل ةلودلا دي يف حالس ئراوطلا ةلاح ربتعت
 ديزت ةلاحلا هذه نإو اهيضارأ ةمالسو اهدوجو ددهت يتلا راطخألا عنمو يجراخلا رارقتسالاو يلخادلا
 يف مهتملا قح دييقت اقالطإ زوجي ال كلذلو . دارفألا قوقح نم دييقتلا يف ةلودلا حونج رطخ نم
 ةدراولا ئراوطلا تالاح ىلع ادامتعا نوناقلا مكحب ةأشنم و ةدياحم ، ةلقتسم ةمكحم ةطساوب هتمكاحم
 دهعلا داوم يقاب اهتضرف يتلا دويقلا نم فيفختلا اهدنع زوجي يتلاو دهعلا نم 40 ةداملا صن يف
 اببس تاذلاب ئراوطلا ةلاح نوكت نأ يغبني لب ، ةصاخ ةفصب مهتملاو ةماع ةفصب ناسنإلل قوقحك
 ةينطولا ةيداعلا نيناوقلل اقفو ةلادعلا قيبطت يف اهدييقت مدعو ةيئاضقلا ةطلسلا لالقتساب رثكأ مامتهالل
   .1  ةيلودلا ريياعملا راطإ يفو

 تررق اذإ "  31 مقر ماعلا اهقيلعت لالخ نم قحلا اذه ىلع ناسنإلا قوقحب ةينعملا ةنجللا تدكأ دق و
 ةيدايتعالا تاءارجإلاب ديقتلا مدع يلودلا دهعلا نم 40 ةداملا يف اهيلإ راشملا ةيئانثتسالا ئراوطلا ةلاح
 دودحلا قيضأ زواجتت ال هذه ديقتلا مدع تالاح نأ نم دكأتلا يغبني ، 41 ةداملا يف اهنع صوصنملا
 ةفلاسلا 41 ةداملا نم ىلوألا ةرقفلا يف ةدراولا طورشلا رئاسب ديقتت نأو يلعفلا عضولا اهبلطتي يتلا
 نم 1 / 60 ةداملا : اهنم ركذن ةيميلقإ تايقافتا يف ءاضقلا لالقتسا أدبم ىلع صنلا درو امك ،" ركذلا
 ماهتا وأ ةيندملا هتابجاوو هقوقح ريرقت دنع ناسنإ لكل " 0591 ماعل ناسنإلا قوقحل ةيبوروألا ةيقافتالا
 ةدياحمو ةلقتسم ةمكحم مامأ ةلوقعم ةينمز ةدم لالخ ةينلعو ةلداع ةمكاحم يف قحلا هدض هجوي يئانج
 1891 ماعل بوعشلاو ناسنإلا قوقحل يقيرفإلا قاثيملا نم 1 / 7 ةداملا صنو ، " نوناقلل اقبط تئشنأ
 ةرتف لالخ هتمكاحم متت نأ يف قحلا )د(... ىلع اذه لمتشيو هتيضقل عامتسالا متي نأ درف لكل قحي "
 لودلا ىلع يغبني " قاثيملا سفن نم 62 ةداملا صن و ، " ةيدايح ةمكحم لالخ نم ةبسانم ةينمز
  . ".... مكاحملا  ةيلالقتسا نامض يلاحلا قاثيملاب فارطألا
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 ةطلسلا لالقتسا ةلودلا لفكت ": يلي ام ءاضقلا لالقتسا نأشب ةيساسألا ئدابملا نم لوألا أدبملا يف درو
 يف ةيئاضقلا ةطلسلا لصفت " يناثلا أدبملا صن امك ،" نوناقلا وأ روتسدلا كلذ ىلع صنيو ةيئاضقلا
 ريغ تارثؤم وأ دويق ةيأ نود، نوناقلل اقفوو عئاقولا ساسأ ىلع زيحت نود اهيلع ةضورعملا لئاسملا
 وأ ةهج ةيأ نم ةرشابم ريغ وأ تناك ةرشابم تالخدت وأ تاديدهت وأ طوغض وأ تاءارغإ ةيأ وأ ةميلس
  . 1 "  ببس يأل

 

  يناثلا بلطملا

  . اهتينوناقو ةمكحملا صصخت نامض

  

 هتيضق رظنت نأ مهتملل نمضي وهف ةلداعلا ةمكاحملل ةيساسألا ئدابملا نم  ةمكحملا صصخت ربتعي
 دوصقملا ديدحتب  موقنس . 2 يسايس عباط تاذ ةسسؤم سيلو )ةمكحم( ينوناق عباط تاذ ةهج
 علطضتس يتلا ةمكحملا ةليكشت نأ ىلع دكؤن و ةيضقلا يف رظنلاب علطضتس يتلا ةمكحملا صاصتخاب
 يف يضاقلا عوضخب الإ لمتكي ال اذهو بيع يأ اهبوشي الو ةينوناق نوكت نأ دبال ةيضقلا يف رظنلاب
  .  ) لوألا عرفلا (  هتديحبو نوناقلل ةمكحملا

  

  لوألا عرفلا

  ةينوناق و  ةصتخم ةمكحم ةرابع لولدم

  

  :يلي امل لصوتن ةينوناق و ةلقتسم ، ةصتخم ةمكحم ةرابعل   انليلحت دنع

                                                             
  5891 ماع ايلاطيإب وناليم يف نيمرجملا ةلماعم و ةميرجلا عنمل عباسلا يلودلا رمتؤملا ئدابملا هذه دمتعا .  1

 ، 8991 دعب رشنلا ،ةيلودلا وفعلا ةمظنم ،ايقيرفإ لامش و طسوألا قرشلا يف ةرئاجلا تامكاحملا : ةلودلا ملظ .  2
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 صتخت يتلا ةينوناقلا ةهجلا يهف ، ةلداعلا ةمكاحملل يتاسسؤملا نامضلا ةمكحملا ربتعت : ةمكحملا .1
 يف عقت يتلا رومألا يف لصفلل نوناقلا اهددحي ةيئاضق فئاظو سرامت ةئيه يهو  اياضقلا يف لصفلاب
 . ةررقملا تاءارجإلل اقفوو ةينوناقلا دعاوقلا ىلع ءانب اهصاصتخا
  

 رظنلا ةطلس "  هصنب نوناقلا هحنم يذلا ينوناقلا زاهجلا يه ةصتخملا ةمكحملا نإ : ةصتخم ةمكحم .2
  .هدض ةماقملا صخشلاو ىوعدلا عوضوم ىلع ةيئاضق ةيالو اهل حبصتف  " ةدوصقملا ةيضقلا يف

 وه كلذ نم فدهلاو نوناقلا صنل اقفو ةلكشم تناك ىتم ةينوناقلاب ةمكحملا فصوت : ةينوناق ةمكحم .3
 لكشت ةيئاضق تاهج مامأ نيمهتملا نم ةئف ةمكاحم مدعو ةمكاحملا دنع نيمهتملا نيب ةاواسملا نامض
  . مهتيضق لجا نم اصيصخ
 نيرخآلا عم ةماتلا ةاواسملا مدق ىلع ناسنإ لكل " ناسنإلا قوقحل يملاعلا نالعإلا نم 01 ةداملا تصن

 يفو هتامازتلاو هقوقح يف لصفلل اينلعو افصنم ارظن ةدياحم و  ةلقتسم ةمكحم هتيضق رظنت نأ يف قحلا

 ضعب بستكا هنا الإ ةينوناقلا ةيحانلا نم امزلم نكي مل نالعإلا نأ مغرو ،" هيلإ هجوت ةيئازج ةمهت ةيأ

 لودلا عيمجل ةبسنلاب لقألا ىلع ايلود ايفرع انوناق هفصوب ةطغاض ةيونعم ةوق نم هل امب مزلملا ريثأتلا

 صوصنملا ناسنإلا قوقح ماكحأل ايمسر احرشو اريسفت ربتعي هفصوب و ةدحتملا ممألا ةمظنم يف ءاضعألا

  . 1 قاثيملا يف اهنع

 مت مث  نالعإلا يف ةرم لوأل اهركذ درو دق  ةدياحم و ةلقتسم ةمكحم " ةرابع نإف كلذ ىلإ ةفاضإلاب 
 نم 2 ةداملاو 6 ةداملا و ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلل يلودلا دهعلا يف 10/ 41 ةداملا يف اهيلع صنلا
  .ناسنإلا قوقحل يقيرفإلا قاثيملا نم 62 ةداملا و ةيبوروألا ةيقافتالا

 تقرطت دق اهنأ  ظحالن  ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلل يلودلا دهعلا نم 40 ةداملا صن ىلع انعالطا  دنعو
 اهيلع ةبترتملا تامازتلالاب ديقتت ال ريبادت ذاختا قح دهعلا يف فارطألا لودلل تطعأو ئراوطلا تالاحل
    يلودلا نوناقلا ىضتقمب اهيلع ةررقملا تامازتلالا عم ريبادتلا هذه ضراعتت ال نأ وه مهملا ، دهعلا يف
  . هرربم ناك امهم زييمتلا عاونأ نم عون يأ لكشت ال نأ و

 ةجحب اهدارفأ تايرحو قوقح نم ديقتو فسعتت ىتح ةلودلل بسانملا فرظلا تاذلاب ئراوطلا ةلاح ربتعتو
 هيلعو. يئانثتسالا فرظلا اذه ءارج نم رطخلاب ددهملا يجراخلاو يلخادلا رارقتسالاو نمألا ىلع ظافحلا
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 امومع ناسنإلا قوقح نامض فدهب دهعلا صوصن يقاب اهتعضو يتلا طباوضلا نم فيفختلا ادبأ زوجي الف
 هذه دييقتب  ةينوناق و ةلقتسم ، ةصتخم ةمكحم مامأ ةمكاحملا يف هقح اهنيب نمو صاخ هجوب مهتملا قحو
 ةلاح نإ سكعلاب لب ، اهركذ فلاسلا دهعلا نم 40 ةداملا يف اهنع صوصنملا تالاحلل ادامتعا قوقحلا
 ةمكحم مامأ ةمكاحملا يف مهتملا قح ىلع ظافحلاب هيف مامتهالا دادزي نأ يغبني يذلا فرظلا يه ئراوطلا
 هب تءاج ام راطإ يف ينطولا نوناقلل ةيداعلا دعاوقلل اقفو قحلا اذهل اهدييقت مدعو  ةلقتسم و ةصتخم
 ، فورظلا عيمج يف قحلا اذه ةيامح ةرورض ىلع ةيلودلا صوصنلا يقاب تدكأ دق و .1 ةيلودلا ريياعملا
 يف قحلا ةيئانجلا وأ ةيندملا هقوقح ريرقت دنع ناسنإ لكل يطعت ةيبوروألا ةيقافتالا نم 10 / 60 ةداملاف
 ةمكحم مامأ  ةينلع نوكت نأو  ةلوقعم ةدم لالخ متت نأ يف اهطورش لثمتت ةلداع ةمكاحم نم ةدافتسالا
  . نوناقلا اقبط ةأشنم و  ةدياحم، ةلقتسم

  

ثلاثلا بلطملا  

يضاقلا  دايح   

  

 ةيفاك اهنأ ينعي ال اذه نكل  ةلداعلا ةمكاحملا تانامض نم ةيساسأ ةنامض ءاضقلا ةيلالقتسا أدبم ربتعي
 هرادصإ نيح عضخي الف ، دياحملاب ةطلسلا هذه لثمم فصوي نأ نم دبال لب  ةلادعلا لامكتسال اهدحو
 نود ةهجل زاحني الو ةيفطاع وأ ةيصخش  تناك ءاوس اهتعيبط تناك امهم تاريثأت ةيأل هماكحأل
 ءاضقلا لثمي يضاقلا نإ .  ) لوألا عرفلا ( اهمكحت ةيحض عقيف ةنيعم ةهج فقوم ىنبتي وأ ىرخألا
 تاريثأت يأ نم ادرجم نوكي نأ يضتقت نازيملا اذه ةمالسو لدعلا نازيم دسجي هنأ هيف ضرتفي يذلا
  . ىرخأ تاطلس نم وأ هنم ىلعأ نيلوئسم لبق نم ردصت تاهيجوت وأ

 يف ةحلصم يأ يضاقلل نوكي ال نأ هضرتفمو  ةيضق يأ يف مزال طباض يضاقلا ةديح طرش ربتعيو
 رارقلا ةيلمع ةيفافش يف ةيصخش تارايتخا وأ لماوع يأ لخدتت ال نأو همامأ ةضورعملا ىوعدلا
  . ) يناثلا عرفلا ( ةلادعلا قيبطت طقف هفده نوكيف  يئاضقلا
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  لوألا عرفلا

  يضاقلا ةديحل ينوناقلا لولدملا

  

 نأ نكمي الف  هيلع ضورعملا عازنلا لايح هيلإ دوعت ةيتاذ ةحلصم يأ نم هدرجت يضاقلا دايحب دصقي
 يضاقلا ينبت مدع يف اضيأ دايحلا لثمتي و ، اهيف ةحلصم ةيأ هل نوكت نأو ىوعدلا يف امصخ نوكي
 فطاوعلا هذهب رثأتي نأ و دبال فقوم يف حبصأ ام اذإو ، ىرخأب وأ ةهجب مازتلالا مدعو فقوم
  . موصخلا نيب ام هدايح مدعنيسف حلاصملاو

 ةمكاحملا يف قحلاف ، ةلادعلا قيبطت ماظنل مارتحالا ىلع ظافحلل يساسأ طرشك ةبولطم ةديحلا نإ نذإ
 هيلعو. مهمامأ ةضورعملا ىوعدلا يف ةحلصم يأ ةاضقلا ىدل نوكي الأ بلطتي ةلداع ةمكحم مامأ
  : ةيلاتلا رومألا دايحلا أدبم عم خراصلا ضراعتلا ليبق نم هنأ انل رهظي

 ححصي نأك نيماحملا وأ نيضاقتملا دحا ةربخ مدع نع مجانلا صقنلا ضيوعتل يضاقلا لخدت .1
 يضاقلا دايح تايضتقم نأ نيح يف ، ةوجرملا  هتحلصم قيقحت هتوفي ال ىتح هءاطخأ هل
  . اهرظن زاوج مدعب يضقيو ىوعدلا يف يضمي نأ بجوتست

 .1  اهيف ةعرسلاو تاءارجإلا ليهست فدهب يضاقلا لخدت .2
  

 هتديح ىسني ال نأ هيلع ةحورطملا ىوعدلا يف رظنلا ددصب وهو يضاقلا ىلع يغبني  هيلع و
 سيل هنع رداصلا مكحلا نأب لوقلل يساسألا رايعملاو ةهج نم مهتملل ديحولا نامضلا اهنأل ةمراصلا
  .  كلذك الداع لب بسحف اينوناق
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  يناثلا عرفلا

  يضاقلا ةديح نامض تامزلتسم

  

 زيحت يأ هل نوكي ال نأو ةيتاذ لويم يأ نم درجتي نأ اهيلع ظافحلاو يضاقلا ةديح نامضل طرتشي
 متهي نأب ةيئازجلا ىوعدلا يف هرودب موقي نأ يضاقلا ىلعف ، همكحل هرادصإ ىلع رثؤت دق يصخش
  . هتهازن لوح كش يأ داعبتسا لجأ نم ةمزاللا ةيئارجإلا تانامضلا ريفوتب

  

  . يضاقلا دايح صخت يتلا تانامضلا : الوأ

 ركذ ةرورض يف لثمتي ينوناق مازتلا عوضوملا يف لصافلا همكحل هرادصإ لبق يضاقلا ىلع عقي
 يه نوكتو ةيفخ لظت دق تارربم ىقبت نكلو ،هعانتقال ةيرهاظلا تارربملا يهو مكحلا بابسأ
 ةباجتسا انيعم اهاجتا هنادجوب هجتي دق يضاقلا نأ كلذب دصقيو ، هب قوطنملا مكحلا نع ةلوئسملا
 ةنادإل ليمي الثم ناك اذإف ، هيرجي يذلا قيقحتلل عوجرلاب ليمي ثيح ايئاقلت عفدنيف  ةيتاذ ةحلصمل
 ةنادإلا تابثإ ةلدأ صيحمت يف يضاقلا ةظقي لالخ نم رهظيس كلذ نإف ـ ةديحلا بايغ يف ـ مهتملا
 اميف براضتلا مث كابترالا يف مهعوقو و مهددرتل انايحأ يدؤي امم  دوهشلا تاوفه يصقت يف هتظقيو
  .1 هب  اولدي

 ديحولا لماعلا سيل هنأ الإ هدايح ىلع يبلسلا هرثأ هل يضاقلل يتاذلا ليملا ناك نإو هنأ لوقلا نكميو
 ال ىتح ةنيعم ةيبزح ةسايس ىلإ ءامتنالا نم  الثم ررحتي نأ يضاقلا ىلعف ، ةجيتنلا هذهل يدؤي يذلا
 يأ ةاضقلل نوكي ال نأ ةينوناقلا ةمظنألا ةيبلاغ تطرتشا دق و . اهئدابمو اهميهافم رشنل ةادأ حبصي
 نم 01 ةداملا :اهنم ركذن ةيلود تايقافتا ةدع كلذ ىلع تدكأو مهتديح ىلع اظافح يسايس ءامتنا
  . ناسنإلا قوقحل يملاعلا نالعإلا
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  . ةيئازجلا ىوعدلاب ةلصتملا دايحلا تانامض : ايناث

 ساسملا اهلالخ متي دقو  درفلاو ةلودلا ةطلس نيب ةقالعلا رهاظم نم رهظم ةيئازجلا ىوعدلا ربتعت
 دارفألا ةيامح ىلع ةفلتخملا ةينوناقلا ةمظنألا فلتخم تلمع دقف كلذل . ريخألا اذهل ةيصخشلا ةيرحلاب
 نأ بجي ءاضقلا نأ ذإ ةيامحلا هذهل نامض يضاقلا دايح دعيو ، ةيئاضقلا ةطلسلا نامض لالخ نم
  . 1  ةيلوؤسملاو ةيافكلا ، فاصنإلا : يه ةيساسأ ئدابم ثالث رفوي

  ،مكحلا و  يئادتبالا قيقحتلا ماهتالا ةطلس نم لك نيب لالقتسا دوجو ءاضقلل لماكلا دايحلا ضرتفي
 يدافتو ءاطخألا ىلع فشكلا ىلع دعاسي امم ىرخألا ىلع اهنم لك ةباقر مايق لالقتسالا اذه رفويو
  . بويعلا

  . قيقحتلاو ماهتالا يتطلس نيب لصفلا / أ

 ماهتالا رشاب نم هسفن وه ىوعدلا يف ققحملا نوكي ال نأ قيقحتلاو ماهتالا يتطلس نيب لصفلاب دصقي
 يتلا ةطلسلا لثمي ال نأب ىوعدلا عئاقوب ماملإلا هل قبس نوكي ال نأ ققحملا يف ضرتفي ذإ  ،اهيف
   . مهتملا دض ةلدألا عمجب تماق و ماهتالا تهجو

 هرابتعاب ماهتالا معد ىلإ اليم رثكأ ققحملا نوكي نأل قيقحتلاو ماهتالا نيب ةدحاو ةطلس عمج يدؤيو
  . ادياحم نوكي نأ ققحملا يف ضرتفي هنا نيح يف ، ماهتالا تهجو يتلا ةطلسلا اضيأ لثمي

 طيسبتب كلذ ترربو ةدحاو ةطلس يف قيقحتلاو ماهتالا نيب ةينوناقلا ةمظنألا ضعب تعمج دقو
 دض ملظتلا قح نامض قيقحتلا ءانثأ مهتملل كلذ لباقم يف حنمت اهنأبو اهتيلعاف ةعرسبو تاءارجإلا
 تاءارجإ ضعب ذاختا نم ةباينلا نكمتت ىتح يضاقلا نم رمأ رادصإ طرتشت اهنأ امك، ةباينلا تارارق
 امو ةطلس نم ةماعلا ةباينلا هكلمت ام نيب نزاوتلا ةماقإ لجأ نم )شيتفتلا،زجحلا سبحلا ( قيقحتلا
 ماهتالا رودف  ةينوناقلا ةيحانلا نم قيقحتلا نع ماهتالا فلتخيو . تانامض نم مهتملل تاعيرشتلا هررقت
 ءاعدإلا رود دسجي وه و ، ماهتالا ىلع دعاست يتلا ةلدألا عيمجتو ةيئازجلا ىوعدلا كيرحت يف رصحني
 ةحلصم يمحي لب مهتملا ةحلصم فلاخي امل ىعسي وهف مث نمو مهتملا هجاوي فرطك ىوعدلا يف
 راطإ يفف ، ماهتالا نع امامت  قيقحتلا رود فلتخي . نوناقلا ذيفنتل اهتزهجأ ةفاكب ىعست يتلا ةلودلا
 هتحلصم دض تناك ام وأ مهتملا ةحلصم مدخت يتلا ءاوس اعيمج ىوعدلا ةلدأ نع بيقنتلا متي قيقحتلا
   .ةلدألا هذه ىلع ءانب ةمكحملا رارق ردصيف ، مهتملا دض زايحنا نودبو دايح لكب ةلدألا حيجرت متيو
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 نع فشكلا ىلع لمعت لب مهتملا نم مصخلا فقوم فقت ال اهنأ قيقحتلا نع ماهتالا ةطلس زيمتت نذإ
 ىلإ ىوعدلا ةلاحإب يئادتبالا قيقحتلا ةياهن نوكتو ، مهتملا و ماهتالا نيب ادياحم امكح يهف ةقيقحلا
  .ةمكحملا

   مكحلاو يئادتبالا قيقحتلا ةفيظو نيب لصفلا / ب

 ال نأب ىوعدلا يف لصفلاب فلكملا يضاقلا دايح نامض ىلإ مكحلاو يئادتبالا قيقحتلا نيب لصفلا يدؤي
 هرادصإ يف هيلع رثؤي امم قيقحتلا تاءارجإ ةرشابم ةرتف لالخ ةيضقلا نع ةقبسم ةركف هل نوكت
  . مكحلل

   مكحلاو ماهتالا ةفيظو نيب لصفلا / ج

 ةفيظوب ماق نأ هل قبس نوكي نأ مكحلا ضاق ىلع عنمي هنأ مكحلاو ماهتالا ةفيظو نيب لصفلاب دصقي
 دوهشلا ةمئاقب هنالعإ وأ روضحلاب مهتملا فيلكت لثم ماهتالا لامعأ نم لمع يأب ماق وأ ةماعلا ةباينلا
  . تابلطلا ميدقت وأ

 ضاق ناك ةلاح يف يضاقلا ةديح أدبمب الالخإ كانه نأ ناسنإلا قوقحل ةيبوروألا ةمكحملا تدكأ  دق و
  ،هعم قيقحتلا ءانثأ تابسانملا نم ددع يف هباوجتسا ىلوتو هتمكاحم لبق مهتملا زاجتحاب رمأ دق قيقحتلا
  . 1 ىوعدلا سفن يف مهتملا ةمكاحم ةفصلا هذهب ىلوتو ةمكحملا يف ايضاق دعب اميف نيع مث

  

  عبارلا بلطملا

يعيبطلا هيضاق مامأ ةمكاحملا يف مهتملا قح  

 

       ءاضقلا ميظنت نيناوقل اقفو نيعملاو يئاضقلا ماظنلل يمتني يذلا يضاقلا يعيبطلا يضاقلاب دصقي
      ايروتسد ةددحملا طورشلا نم ةلمج هيف رفوتت  نأ يضاقلا صخش يف طرتشي و ) لوألا عرفلا (
 ةيئازجلا ىوعدلا عفر تقو هيلع مكحلا رادصإ و مهتملا ةمكاحمب اصتخم نوكي نأ اهمهأو اينوناق و
 مامتهاب يظح دقف  قحلا اذه ةيمهأل ارظن و ، ) يناثلا عرفلا ( مرجملا  لعفلا باكترا تقو وأ هدض
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 عرفلا ( هنم مهتملا ةدافتسا ةرورض ىلع ةيلودلا صوصنلا بلغأ ديكأت لالخ نم ةيلودلا ةعامجلا
  .  ) ثلاثلا

  

  لوألا عرفلا

  . يعيبطلا ءاضقلا موهفم

  

 لكشي هيلع ءادتعا لكو ةماعلا ةيلوصألا ئدابملا نم يعيبطلا هيضاق ىلإ ءوجللا يف مهتملا قح ربتعي
 ةاضق نم الكشم ءاضقلا نوكي نأ ةرورض اهمهأو مهتملل ةررقملا ةيرهوجلا ةينوناقلا تانامضلل اقرخ
 مدعو ةيلالقتسالاو ةديحلا طورش مهيف رفوتت نأ دبال و ،هل نيغرفتمو يئاضقلا لمعلا يف نيصتخم
 قبطي  لهؤمو صتخم ضاق مامأ ةلماك هتانامضو هعافد ةرشابم قح مهتملل حنمي امم لزعلل ةيلباقلا
  .1 نطاوملا ةماركو ناسنإلا قوقحل قيمعلا مارتحالا نم راطإ يف نوناقلا

 نأ ذإ هتديحو يضاقلا ةيلالقتسا يأدبمو يعيبطلا يضاقلل ءوجللا أدبم نيب طبارت كانه نأ ظحالن 
 هب يدان يذلا تاطلسلا نيب لصفلا أدبم نع جتن دقف ،يعيبطلا يضاقلا أدبم يضتقي ءاضقلا لالقتسا
 يقاب نع ةيئاضقلا ةطلسلا لالقتسا 8481 ماع " نيناوقلا حور " هفلؤم يف " ويكستنم" فوسليفلا
 ءادتعا وه ام ىوعد ةبسانمب يضاقلا لامعأ يف تاطلسلا هذه لبق نم لخدت يأف هيلعو . تاطلسلا
 نم ليصألا يعيبطلا هيضاقل ءوجللا يف درفلا قح ىلع ءادتعاو ةهج نم ءاضقلا ةيلالقتسا أدبم ىلع
 يدؤي امم رخآ ضاقل اهحنمو يعيبطلا اهيضاق نم ىوعدلا عازتنا ةروص يف نوكي و ىرخأ ةهج
 لمكم أدبم وه يعيبطلا يضاقلل ءوجللاف ،اهرظنل تاذلاب ضاق صيصخت وأ هاوعد نع يضاقلا ةيحنتل
  . 2 يضاقلا ةيلالقتسال

  : تاموقم ثالث هيف رفاوتت نأ يداعلا وأ يعيبطلا ءاضقلا يف طرتشي

  . ةيئاضقلا ةطلسلا نيناوقل اقفو قيبطتلاب يعيبطلا يضاقلا نييعت متي .1
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 نوناق صوصنل اقفو اهنم ةيئازجلا ةصاخو هاياضقب قلعتي اميف هتفيظو يضاقلا رشابي .2
  . ةيئازجلا تاءارجإلا

 .انوناق اهنع صوصنملا طورشلل اقفو يضاقلا تارارقو ماكحأ يف نعطلا درفلل نكمي .3
  

 نأ نوناقلل اقفو نيعملا يعيبطلا هيضاق مامأ مكاحي نأ يف مهتملا قحب دصقي  تاموقملا هذه لالخ نم
 تاذ ىلإ يمتني رخآ يضاق يأ وأ ةميرجلل هباكترا تقو ةمكاحملا هذهب صتخملا يضاقلا مامأ مكاحي
  . انوناق و اروتسد ةددحملا تانامضلا هيف رفاوتت نأ مهملا ، يئاضقلا ماظنلا

 اهحنمي ةيئاضق ةهج يأ لمشي لب طقف يداعلا ءاضقلا ىلع يعيبطلا يضاقلا موهفم رصتقي ال نذإ
 نيناوق يف عرشملا ءاشنإ يعيبطلا ءاضقلاب دصقي نأ نكميف ، تاعازنلا يف لصفلا ةطلس اقبسم نوناقلا
 نم هنوبكتري امب مهريغ نع نوزيمتي نيمهتملا نم ةنيعم ةئف ةمكاحم اهتمهم اقبسم ةصاخ مكاحمل
  .1 )ثادحألا مكاحم( مهنس فورظب وأ مئارج

 يف دعت ال و   ) يلخادلا نمألاب ساسملا ،برحلا (  ةيداع ريغ فورظ يف  ةيئانثتسالا مكاحملا أشنت و
 مكاحم ءاشنإب طقف نوكي ال يداعلا يعيبطلا ءاضقلاب لوقلا نأ كلذ ، يعيبطلا ءاضقلا ليبق نم انيأر
 نينطاوملل نمضتو ةلقتسمو ةدياحم مكاحملا هذه نوكت نأ دبال لب افلس اهنس مت ةينوناق دعاوقل اقفو
 وه مكاحملا هذه ءاشنإب مايقلا نأل ةصاخلا ةيئانثتسالا مكاحملا هيلع رفاوتت ال ام وهو، ةلداعلا ةمكاحملا
 يعيبطلا ءاضقلا موهفم ىلع ءادتعاو ةرقتسملا ةيعوضوملا ةماعلا دعاوقلا نع جورخ لصألا يف
 لبق نم ةاضقلا نييعت متي يئانثتسالا ءاضقلا راطإ يفو . لالقتسالا تاموقم اهيف رفوتت ةطلس هفصوب
 اهديدحت متيو افلس ةفورعم ريغ تابثإلا يف ةفلتخم بيلاسأ ىلإ ءوجللا متي هنأ امك ، ةيذيفنتلا ةطلسلا
 عاضخإ و ءاضقلا سلجم يف ةاضقلا ريغ كارشإل ةفاضإلاب ةعرسلاب تاءارجإلا مستتو ، دعب نم
 هذه نم لعجي امم  ةيذيفنتلا ةطلسلا ةباقر تحت نم اهيلع قيدصتلل مكاحملا هذه ماكحأو تاءارجإ
 رادهإب نوناقلا ةدايسو ةيعرشلا أدبمب ريطخ ساسم كلذ نع جتنيو ةيذيفنتلا ةطلسلا دي يف ةادأ مكاحملا
  .يعيبطلا هيضاقل ءوجللا يف درفلا قح

 جتني ةيداعلا ريغ فورظلا ةهجاوم مساب ةطلسلا دي يف ةجح وه مكاحملا هذه لثم ءاشنإ نإف هيلعو
 زازتها ىلإ يدؤيو يعيبطلا ءاضقلا ةبيه فعضي امم ةدرجملا ةماعلا ةيعوضوملا دعاوقلا كاهتنا اهنع
  . هب دارفألا ةقث
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  يناثلا عرفلا

  يعيبطلا ءاضقلا يف اهرفاوت بجاولا طورشلا

  

 عباط تاذ ةهج نع ماكحألا ردصت نأ ضرتفي نأب ةلداعلا ةمكاحملل يتاسسؤملا نامضلا ءاضقلا ربتعي
 ءاضقلا طورش يهو ةدياحمو نوناقلا مكحب ةلكشمو ةأشنم، ةصتخم نوكت  يسايس سيل و يئاضق
  . ءاضقلا يف اهرفاوت نم دبال يتلا يعيبطلا

  

  نوناقلا مكحب ةصتخم و ةأشنم ةمكحملا نوكت نأ ةرورض : الوأ

 كاردإ ةرورض طرشل اقيقحت اهعوقو لبق مئارجلا يف رظنلاب صتخملا يضاقلاو ةمكحملا نوناقلا ددحي
 هيلعو ، اهب موقي نأ لبق ةمرجملا هلاعفأ يف رظنلاب ةصتخملا ةهجلاو هيضاقب اقبسم هملعو نطاوملا
 قح ىلع ءادتعا وه مرجملا لعفلل صخشلا باكترا دعب ةاضقلا صاصتخا ديدحتو مكاحملا ءاشنإ نإف
  .1 يعيبطلا هيضاق مامأ مكاحي نأ يف صخشلا اذه

 دعاوق وأ يئاضقلا ميظنتلا دعاوقب قلعت ءاوس ةيعيرشتلا ةطلسلا هب موقت دق ليدعت يأ يف طرتشي
 هذهو، ةلادعلا ميظنت نسح تارابتعاو هدايحو ءاضقلا ةيلالقتسا أدبم راطإ يف نوكي نأ صاصتخالا
 ةمكحم ءاشنإ نأ ذإ ، ءاضقلا لالقتسا اهنمضي يتلا ةيصخشلا ةيرحلا مارتحا ولعت نأ نكمي ال ةريخألا
 نوناقلا نأل اهتديحو اهلالقتسال نانئمطالل يدؤي ال ةنيعم ةيئازج ىوعد ةبسانمب اهصاصتخا ديدحتو
  . ديرجتلا عباط دقف املاط ةيعيرشتلا ةطلسلا فارحنا بيعب ابوشم نوكي اهل ئشنملا

 هنا ذإ ةديدجلا ةمكحملا صاصتخا راطإ يف لبق نم تعقو ةنيعم ةميرج جاردإ ليبقلا سفن نم ربتعي و
 ىتح ءاضقلا لالقتسا عم ضراعتلا هنع جتنيو ةيلصألا ةمكحملا صاصتخا نم ىوعدلل ينمض عازتنا
 نوكت نأ وأ ديدجلا نوناقلا لظ يف رييغتلا اهسمي مل ةميرجلا كلتل ةررقملا تابوقعلا تناك نإو
 لالقتسا ميمص نم يه اهصاصتخاو ةمكحملا ةعيبط نأل ، نيتمكحملا نم الك يف  ةدحاو تاءارجإلا
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 انامض رثكأ ةمكحم صاصتخا نم ىوعدلا ديدجلا نوناقلا لعج اذإ رمألا فلتخيو هدايحو ءاضقلا
  .1 تايرحلا مارتحا ديكأتو ةلادعلا ريس نسح وه يئاضقلا ميظنتلا نم فدهلا نوكي انهف ، مهتملل

  لكشم يأ ريثي ال ةدرجم ةماع ةقيرطب ةمكحملا صاصتخا نم لدعي نوناق رادصإ نأ جتنتسن  هيلع و
 نأ وه مهملا ، نوناقلاب لمعلا لبق تعقو مئارج تناك ولو ىواعدلا عيمج ىلع يرسي نوناقلا اذه نأل
 اهل ديدجلا صاصتخالا وأ ةديدجلا ةمكحملا ققحت نأو ةماعلا ةحلصملا قيقحت نوناقلا اذه فدهتسي
  . مهتملل تانامضلا نم ربكأ رفوتو رثكأ ةيلعاف

  

  . ةمئاد ةمكحملا نوكت نأ طرش : ايناث

 وهو  مئاد صاصتخا نوناقلا بجومب ةئشنملا ةيداعلا ةمكحملل نوكي نأ ةمكحملا ةموميد  طرشب  دصقي
 نمض لخدت يتلا اياضقلا عيمج يف لصفت ةمكحملا هذهف ، يعيبطلا ءاضقلا زيمي يذلا رمألا
 يتلا مكاحملاف ، ) ئراوط ةلاح ، برح ، ةتقؤم فورظ ( هببس ناك امهم ينامز ديق نود اهصاصتخا
 يتلا مئارجلل ةبسنلاب الإ يعيبطلا ءاضقلا ليبق نم ربتعت ال ةيئانثتسالا فورظلا هذه لثم يف أشنت
  .2 اهلجأ نم تئشنأ

 لكشتت اهنأل يعيبطلا ءاضقلا ليبق نم تسيل اهنأ لوقن انلعجي ةيداعلا ريغ مكاحملا زيمي ام نإ و
 ةمكاحم ءاهتناب وأ اهل ةددحملا ةدملا ءاهتنا درجمب اهتمهم يهتنتو ةنيعم ةرتفل وأ ةنيعم ةبسانمل
 ةتقؤم ةيئاضق تاهج يه ئراوطلا مكاحمف ، مهتمكاحم لجأ نم ةمكحملا هذه تلكش نيذلا صاخشألا
 ةلاح تماد ام مكاحملا هذه ىقبتو ئراوطلا ةلاح دوجوب يئانثتسالا اهصاصتخا ددحتي ةيداع ريغو
 نود مئارجلا ةفاك يف رظنت اهنأبو ةموميدلاب مستت يتلا يعيبطلا ءاضقلا مكاحم سكعب ةمئاق ئراوطلا
  . نينيعم صاخشأ ةمكاحمل صصخت نأ
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  . ةمكحملا ةئيه يف ةيلالقتسالا و ةديحلا تانامض رفاوت ةرورض : اثلاث

 هل لفكت يتلا طورشلا نم ةعومجم يضاقلا صخش يف رفاوتت نأ يئاضقلا لمعلا ريس نسح مزلتسي
 يضاقلا رايتخا نسحب  طبترت مهتملل تانامض تقولا سفن يف يهو ،يئاضقلا هيأر نيوكت ىلع ةردقلا
   ، هل اغرفتمو ءاضقلل الهؤم و انهتمم يضاقلا نوكب و ةءافكلا اهمكحت ةيعوضوم دعاوق ساسأ ىلع
 دق يتلا تارثؤملل ةضرع نوكي ال ىتح لزعلا دض  هتناصح تانامض يضاقلل رفوت نأ دبال كلذل و
  . هتيلالقتساب سمت

  

  . هتنامض عيمج و عافدلا قوقح ةلافك : اعبار

 توبث ةياغ ىلإ مهتملا ةءارب ضارتفا اهلوأو يعيبطلا ءاضقلا مامأ عافدلا قوقح عيمج نم مهتملا ديفتسي
 ةماعلا ةينوناقلا دعاوقلا ةاعارم مث ، عافدلا قح ةيامح تانامضب ارورم ةلداع ةينوناق ةمكاحمب هتنادإ
 لبق نم تاعازنلا يف لصفلاو ماكحألا رادصإل نوناقلا قيبطتو تابثإلاو تاءارجإلاب قلعتي اميف
 نأ هيف ضرتفيف ، تارابتعا وأ ةيجراخ تارثؤم يأل ريخألا اذه ضرعتي نأ نود يعيبطلا يضاقلا
  .1  دياحم و لقتسم نوكي

  

  ثلاثلا عرفلا

  يعيبطلا ءاضقلاب يلودلا مامتهالا

  

 يعيبطلا يضاقلا ىلإ ءوجللا يف قحلا اهقيثاوم نمضتت نأ ىلع دوهعلاو قيثاوملاو تايقافتالا تصرح 
 مدق ىلع ناسنإ لكل " ناسنإلا قوقحل يملاعلا نالعإلا نم ةرشاعلا ةداملا صن لالخ نم كلذ رهظيو
 اينلعو افصنم ارظن ةدياحمو ةلقتسم ةمكحم هتيضق رظنت نأ يف قحلا نيرخآلا عم ةماتلا ةاواسملا
 دهعلا نم 10/ 41 : داوملا صن و ، " هيلإ هجوت ةيئازج ةمهت ةيأ يفو هتامازتلاو هقوقح يف لصفلل
       ، 0591 ناسنإلا قوقحل ةيبوروألا ةيقافتالا نم 10 / 60 م و ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلل يلودلا
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 ةيساسألا ئدابملا نم سماخلا أدبملاو 9691 ناسنإلا قوقحل ةيكيرمألا ةيقافتالا نم 10/ 80 م
 داحتا نع 5891 ةنس نامعب رداصلا ءاضقلا لالقتسال يبرعلا نالعإلا نم 20 ملا، ءاضقلا لالقتسال
   . ".. ةروظحم اهعاونأ عيمجب ةصاخلا وأ ةيئانثتسالا مكاحملا ءاشنإ... " صنت يتلاو برعلا نييقوقحلا

 ىلإ تهتناو قحلا اذه يف ثحبلاب ةيميلقإلاو ةيلودلا تارمتؤملا نم ديدعلا تينع كلذل ةفاضإلاب
 ادنكب " لايرتنوم " ةنيدمب دقعنملا ةلادعلا لالقتسا لوح يملاعلا رمتؤملا ردصأ دقف ، هتلافك ةرورض
 رظح ةرورضب يضقي اصن هنم ةيناثلا ةداملا تنمضتو " ةلادعلا لالقتسال يملاعلا نالعإلا " 3891
 يبرعلا ملاعلا يف ناسنإلا قوقح ةيامحو ةيئانجلا ةلادعلا رمتؤم دكأ امك ،  ةيئانثتسالا مكاحملا ءاشنإ
 مكاحملا ءاغلإ ةرورضب ىصوأف ةنامضلا هذه ىلع 5891 ايلاطيإب " ازوكاريس" ةنيدمب دقعنملا
  . يعيبطلا هيضاق ىلإ ءوجللا يف نطاوملا قح ريرقتو ةفاك ةيئانثتسالا

  

سماخلا بلطملا  

  ءاضقلا مامأ ةاواسملا

  

 ىلع موقي وهف ، درفلل ةينوناقلا ةيامحلا لفكت يتلا ةمهملا ئدابملا نم ءاضقلا مامأ ةاواسملا أدبم ربتعي
 قح يف اميسال ةلماكلا ةينوناقلا تانامضلاب عتمتلا يفو تابجاولا و قوقحلا يف دارفألل ةدحاولا ةرظنلا
 ةينوناقلا زكارملل زييمت ريغب ةلماعملا ةاواسملاب دصقي و. 1 ةصتخملا ةيئاضقلا تاهجلا مامأ يضاقتلا
 مامأ أدبملا اذه ةيمهأ ىلجتتو . ةفلتخملا زكارملل ةدحاولا ةلماعملاب الإ ةاواسملا ققحتت ال ذإ، ةدحاولا
 نانئمطالاو ةقثلا هيدل ةاواسملا دلوت ذإ ، مهتملا قوقح ةيامحب رمألا قلعتي امدنع صاخ هجوب ءاضقلا
 هل لفكت يتلا تانامضلا نم ديدعلا هل رفوتو نوناقلاو ءاضقلا مامأ هريغ عم ةيواستم قوقحب عتمتي هنأب
  : اهمهأ  ةلداعلا ةمكاحملا

 وأ مكاحملا وأ ةاضقلا نيب فالتخا يف اببس نوكي نأ نكمي ال عمتجملا دارفأ نيب فالتخالا نإ .1
  . مئارجلا يبكترمل ةررقملا ةينوناقلا تابوقعلا

 ةديحلاو ةهازنلا ىلع ةينبملا ةلداعلا ةمكاحملا نوك ةلادعلل ميلسلا قيبطتلا ىلع ةاواسملا أدبم مهاسي .2
 يف فرط يأل حيتي أدبملا اذه نأ امك، زيحت نودب موصخلا نيب ةاواسملا ضرفت ةيلالقتسالاو
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 ةبسنلاب يبلس فقوم يف هعضت ال فورظ يف هتيضق ضرعل ةلوقعم ةيناكمإ ةيئازجلا ىوعدلا
  .مصخلل
 مامأ ةاواسملا مايقل طرتشيو  نوناقلا مامأ ةاواسملا أدبم نم ارصنع ءاضقلا مامأ ةاواسملا أدبم ربتعي
 مامأ ةدحوم تاءارجإو دعاوقل ةينوناقلا زكارملا سفن نوكلمي نيذلا صاخشألا عيمج عوضخ ءاضقلا
   .ءاضقلا

 تمتها  ، مهل ةينوناقلا ةيامحلا ريفوتو مهتايرحو دارفألا قوقح ةلافك يف أدبملا اذه ةيمهأل ارظن و
 ناسنإلا قوقحل يملاعلا نالعإلا اهنم ركذن هيلع صنلا ىلع تاعيرشتلاو تانالعإلاو قيثاوملا بلغأ
 عم ربتعي ةيرشبلا ةرسألا ءاضعأ عيمجل ةيواستملا قوقحلاب فارتعالا نأ هتجابيد يف  درو يذلا
 سفن نم ىلوألا ةداملا تصنو ، ملاعلا يف مالسلاو لدعلاو ةيرحلا ساسأ مهيف ةلصأتملا ةماركلا
 هنم 70 ةداملا تصن امك " قوقحلاو ةماركلا يف نيواستم ارارحأ نودلوي سانلا عيمج "   نالعإلا
 ةيامح يف قيرفت امنود قحلا مهلو نوناقلا مامأ نوواستم لكلا .. " ةينوناقلا ةاواسملا أدبم ىلع ةحارص
  1 .".. ةيامحلا سفن يف قحلا اعيمج مهل و  ،هنم ةيواستم

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

 عيمج .. " :. ةيسايسلا و ةيندملا قوقحلل يلودلا دهعلا نم 41 ةداملا يف أدبملا اذه ىلع اضيأ صنلا درو .  1 
 ىدحإ يف هتامازتلاو هقوقح يف وأ هدض ةيئانج ةمهت ةيأ يف رظنلا دنع قحلا درف لكلو ءاضقلا مامأ نيواستم صاخشألا
  . نوناقلا ىلإ ادانتسا ةمئاق ، ةيدايح ، ةلقتسم  ةصتخم ةمكحم ةطساوب ةينلعو ةلداع ةمكاحم يف اياضقلا
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  . يناثلا لصفلا ةصالخ

 سيل ةلداع ةمكاحم يف قحلا أدبمل قيقد موهفم ديدحت نأ ىلإ لصفلا اذه يف انتسارد لالخ نم انلصوت
 راثآلاو تانامضلا نأل ةلادعلل ةيماس ةركف اهنأ ساسأ ىلع اهموهفم ديدحت بجي هنا ذإ ، لهسلا رمألاب
   . هنم صاقتنالا وأ هنع لوزنلا نكمي ال يذلا ىندألا دحلا لكشت اهنع ةبترتملا

 حنمي يضاقتلا قح نع عرفتم يصخش قح وه ةلداع ةمكاحم يف مهتملا قح نأ لوقلا نم انكمت هيلعو
 ةدياحم ، ةلقتسم ةمكحم مامأ هتيضق رظنت نأ قحلا نيرخآلا عم ةماتلا ةاواسملا مدق ىلع درف لكل
 يذلا لصألا وهو ، سكعلا تابثإ ةياغ ىلإ ءيرب مهتملا رابتعا ساسأ ىلع نوناقلا مكحب ةأشنمو
 اهطباوض مارتحا ةرورضب ةينعملا تاهجلا مزتلت ةيئارجإ تانامض نم مهتملا ةدافتسا هيلع زكترت
 ناسنإلا قوقحب ةقلعتملا يلودلا نوناقلا دعاوقل لوألا ردصملا اهرابتعاب ةيلودلا صوصنلا يف ةررقملا
 نامض لالخ نم لدعلا قيقحت وهو ةلادعلا تايضتقمل اقفو مهتملا ةمكاحم نم فدهلا قيقحت لجأ نم
  .قوقحلا نم ةعومجم نم امامت اهتياهن ةياغ ىلإ ةيئازجلا ىوعدلا ةيادب نم مهتملا ةدافتسا

 يتاسسؤملا نامضلا رفاوت نم اضيأ دبال ةلداع ةمكاحم يف مهتملا قح دسجتي ىتحف كلذل ةفاضإلاب
 ماكحألا  فصوت ىتحف ، ماكحألا ردصيو ىوعدلا يف رظني يذلا ءاضقلا زاهج يف لثمتملاو بسانملا
 نوكت نأ يف لثمتتو تاضرتفملا نم ةعومجم ىلع رفوتت نأ دبال ةلداعلاو ةينوناقلاب هنع ةرداصلا
 نوكي نأ ىوعدلا  يف لصفيس يذلا يضاقلا يف ضرتفي . ةمئادو ةدياحم ،ةلقتسم، ةينوناق ةمكحملا
 .ةماتلا ةاواسملا مدق ىلع نيمهتملا عيمجل يعيبطلا يضاقلا كلذب ةمكحملا نوكت ىتح ائفكو  اصصختم
 اصيصخ أشنت ةصاخ و ةيئانثتسا ةمكاحم مكاحيل يعيبطلا هيضاق نم مهتملا عزتني نأ زوجي ال يلاتلاب
  . ةلداعلاب ةمكاحملا فصن نأ نكمي ال تاضرتفملا هذه دحأ رفوت مدع لاح يفو ، هتمكاحم لجأل
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ثلاثلا لصفلا  

ةلداع ةمكاحم يف قحلا طباوض  

  

  هتءاربب وأ مهتملا ةنادإب ءاوس  ةيئازجلا ىوعدلا يف ةقيقحلا كاردإ راطإ  يف  ةيئازجلا ةموصخلا رمت
   .ةمكاحملاو قيقحتلا ،يئادتبالا قيقحتلا لحارم يف اهروص ىلجتت ةعونتم ةيئارجإ لامعأب

 ديدحتب اهميظنت نم دبال ةيدرفلا تايرحلاو قوقحلا ىلع اهريثأتو ةيئارجإلا لامعألا ةروطخل ارظنو
 هققحتس امو ، ةينوناق راثآ نم  هبترتس امب فارتعالل اهيف رفوتت نأ طرتشي يتلا طباوضلا نم ةعومجم
  .  ةيئازجلا ىوعدلا يف ةيئارجإلا ةطبارلا فارطأ قوقحل ةيامح نم

 لحم درفلا قوقح نامضل باوجتسالا و قيقحتلا لامعأ يف رفوتت نأ دبال يتلا طورشلا ديدحتب موقنس
 لالخ ةيئارجإلا لامعألا ةحصب لوقلل  ةمزاللا ةيئارجإلا طباوضلا نيبن مث  ) لوألا ثحبملا ( قيقحتلا
 تاءارجإلا ةلادع يف هيلع موكحملا تانامض ىلإ لصنل ) يناثلا ثحبملا ( ةمكاحملا تاسلج ريس
  .  ) ثلاثلا ثحبملا ( تاءارجإلا هذه ةحصل ةمزاللا طباوضلا نايبت لالخ نم هتهجاوم يف ةذختملا

  

لوألا ثحبملا  

  ةمكاحملا لبق ةلداع ةمكاحم يف قحلا طباوض

  

 اهيف متي و ةميرجلا باقعأ يف ذختت يتلا ةيئازجلا تاءارجإلا حاتتفا ةيادب ةمكاحملا لبق ام ةلحرم لثمت
 ضوبقملا مالعإب ماهتالا ةهج  مزتلتو . مهت نم هيلع ضوبقملل بسن اميف قيقحتلاو ماهتالا ةلدأ عمج
 لجأ نم اهمهفي يتلا ةغللاب اهيلإ لصوتملا تامولعملا و هيلع ضبقلا بابسأب ةعرسلا هجو ىلع هيلع
 يف هقح نم  زجتحملا مهتملا ةدافتسا نامضب مزتلت امك ، ) لوألا بلطملا ( يماحمل ءوجللا نم هنيكمت
  .  ) يناثلا بلطملا ( افسعت هزاجتحا دنع بسانم ضيوعت نم و هزاجتحا بابسأ يف نعطلا
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 مزتلت كلذل، هاركإلا و ديدهتلا و بيذعتلاك تازواجتلا ضعبل ةضرع قيقحتلا ةلحرم لالخ مهتملا نوكي
  ) ثلاثلا بلطملا ( ةلحرملا هذه يف مهتملا قوقح ةيامحل طباوضلا نم ةعومجم مارتحاب قيقحتلا تاهج
 نسح يف روحمتت يتلاو هزاجتحا ةرتف لالخ  تانامضلا  نم ةعومجم نم زجتحملا مهتملا ديفتسي  امك
 ةمكحم مامأ ةعرسلا هجو ىلع ضرعي نأ ىلع  ،بيذعت وأ ةلماعم ءوس يأل هضيرعت مدعو هتلماعم
  . ) عبارلا بلطملا ( هزاجتحا ةيعرش ىدم يف لصفتل

  

  لوألا بلطملا

   هب ةصاخلا تامولعملا ىلع عالطإلا يف هيلع ضوبقملا قح نامضب مازتلالا

 

 ةفاكبو ) لوألا عرفلا ( هزاجتحا وأ هيلع ضبقلا ببسب اروف هيلع ضوبقملا صخشلا مالعإ طرتشي
 يف نعطلا يف هقح ةسرامم نم نكمتي ىتح هنع عافدلل ماحمب ةناعتسالا يف هقح كلذ يف امب هقوقح
   . ) يناثلا عرفلا ( هل ماهتالا هيجوت دنع هعافد دادعإو هزاجتحا وأ هيلع ضبقلا رمأ ةيعرش ىدم

  

لوألا عرفلا  

هيلع ضبقلا ببس ةفرعم يف هيلع ضوبقملا قح  

  

 ةمهملا رومألا نم هتيرح نم هديرجتو هيلع ضبقلا بابسأب املع هيلع ضوبقملا ةطاحإ طارتشا ربتعي
 ساسألا رجح وه ةطاحإلا يف قحلا نأ ساسأ ىلع ةيمهألا هذه عبنتو ، ضبقلا ءانثأ ةصاخ هل ةبسنلاب
                                                               . سفنلا نع عافدلا قح هيلع موقي يذلا

 امك ، اهيلع صني يتلا طورشلابو هماكحأل اقفو متيو نوناقلا هزيجي يذلا ضبقلا  ضبقلاب دصقي و 
 ةصرف هل حيتت اهنأل ةمهم ةنامض هيلع ضبقلا بابسأب ملعلا يف هقح نم هيلع ضوبقملا ةدافتسا ربتعت
 ددحت نأ دبال كلذلو ، ةميرجلا نم هتئربت ةلدأ  دادعإ و هعافد ةئيهت و رمألا ةيعورشم يف نعطلا
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 اهيلإ دنسملا عئاقولاو ضبقلل ينوناقلا ساسألا ىلع لمتشت  نأب ةسسؤم نوكت نأو ةقدب ضبقلا بابسأ
  . 1 كلذ يف

 بجوتي " ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلل يلودلا دهعلا نم 1 / 90 ةداملا يف اهدنس بيبستلا ةرورض دجتو
 ةمهت ةيأب اعيرس هغالبإ بجوتي امك، هعوقو ىدل فيقوتلا اذه بابسأب هفيقوت متي صخش يأ غالبإ
 زوجي الو ، هصخش ىلع نامألا يفو ةيرحلا قح درف لكل "  ةداملا سفن نم ةيناثلا ةرقفلاو " هيلإ هجوت
 اقبطو نوناقلا اهيلع صني بابسأل الإ هتيرح نم دحأ نامرح زوجي الو  افسعت هلاقتعا وأ دحأ فيقوت
  2 / 70 ةداملا و يقيرفإلا قاثيملا نم 60 ةداملا صن قايسلا سفن يف درو دق و " هيف ررقملا ءارجإلل
  . ناسنإلا قوقحل ةيبوروألا ةيقافتالا نم 1 / 50   ةداملاو ناسنإلا قوقحل ةيكيرمألا ةيقافتالا نم

 طاقنلل قرطتن ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلل يلودلا دهعلا نم 2 ، 1 / 9 ةداملا صنل انليلحت لالخ نم
  : ةيلاتلا

 رمألا ردص يذلا صخشلا ةفرعم هبيبستب ضبقلاب رمألا ردصم مازتلا نع جتني : يصخشلا نامألا .1
 امو هل ام كرديف ، هتهجاوم يف رمألا ذيفنت دنع صوصخلابو هيلع ضبقلا بابسأل هدض ضبقلاب
  .2  يصخشلا نامألا هيدل ققحتي اذهبو هيلع

     ةداملا و ناسنإلا قوقحل يملاعلا نالعإلا نم 9 ةداملا يف  هيلع صنلا درو : يفسعت لاقتعا .2
 دصقي ال ناسنإلا قوقح ةنجل بسحو ، ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملل يساسألا ماظنلا نم )د( 1/ 55
 ريغ هلعجت يتلا رصانعلا اضيأ لمشيل هموهفم عسوتي لب طقف نوناقلل يفانملا زاجتحالا فسعتلاب
  . ةلادعلل رقتفي وأ مئالم

 رصنعلا اذهل ةيبوروألا ةمكحملا تقرطت : هيف ررقملا ءارجإلل اقبطو نوناقلا اهيلع صني بابسأ .3
 ئدابملا عم نوناقلا اذه قفاوتي نأ ةرورض عم يلحملا نوناقلا وه نوناقب دوصقملا نأ اهلوقب
 دارفألا ةيرح دييقت تالاح ديدحتب اضيأ ةيقافتالا هذه تمتها دقو ،ةيبوروألا ةيقافتالا يف ةررقملا
 . " ام ةميرجل هباكترا يف هابتشالل وعدت ةلوقعم بابسأ دوجو " حلطصمب اهنع تربعو
 بقارم عانتقاب ةليفك تامولعم وأ قئاقح دوجوب ةلوقعملا بابسألا رفاوت ةيبوروألا ةمكحملا تطبر
  .3 ةميرج بكترا ينعملا صخشلا نأب يعوضوم

                                                             
 ، نوناقلا يف هاروتكدلا لينل ةمدقم ةلاسر ، ةنراقم ةسارد ، مهتملا ىلع ضبقلا : نيهاش كوربم دمحم لمأ .  1
  . 533 ص، 4002،رصم

  . 355 ص ، قباس عجرم : شابكلا دمحأ يريخ / د .  2

  52 ص ، 8991 ، ةيلودلا وفعلا ةمظنم تاعوبطم ، ةلداعلا تامكاحملا ليلد  .  3
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  :يلي ام ضبقلاب رمألا بيبست يف رفوتي نأ دبال ضبقلاب رمألا ةيعرش لمتكتلف  هيلعو

 نم هتاذ بيبستلا ردصم نقيتي ىتح ةحضاوو ةقيقد تارابعب ضبقلاب رمألا بيبست دري نأ دبال / 1
   .رمألا ىلع هعالطا درجمب هيلإ بسن ام ةقيقح ىلع رمألا هدض رداصلا فقيو هردصيس يذلا رمألا

  . هنيعب صخشب وأ اهتاذب ةعقاوب رمألا بيبست ددحتي نأ دبال / 2

   . ةقدبو هيف هبتشملل ةبوسنملا ةمرجملاو ةعورشملا ريغ تاكولسلا و لاعفألا عيمج ركذ طرتشي / 3

 رمألا بيبست يف ماكحإو ةقدب اهركذ لالخ نم كلذو ضبقلاب رمألا رادصإ بابسأ نايبت طرتشي / 4
  .  ضبقلاب

  

يناثلا عرفلا  

هيلع ضبقلا روف هقوقحب همالعإ يف هيلع ضوبقملا قح  

 

 عومجمب هيلع ضبقي صخش لك غالبإ نم دبال اذهلو  اهب هملعو هكاردإ دعب هقوقح درفلا سرامي
   يلي اميف قوقحلا هذه صخلتتو ،اهنم ةدافتسالا نم نكمتي ىتح هل اهريسفت عم فرظلا اذه يف هقوقح

  

  . ماحمب ةناعتسالا يف هقحب هيلع ضوبقملا مالعإ : الوأ

 اهب همالعإ نم دبال يتلا قوقحلا مهأ نم ةمكاحملا لبق ماحمب ةناعتسالا يف هيلع ضوبقملا قح ربتعي
 ةيساسألا ئدابملا نم ىلوألا ةرقفلا تدكأو . 1 هنع عافدلل هلكوي نأ لجأ نم ةمهتلا هل هجوت نأ دعب
 عيمج لالخ ةينوناقلا ةدعاسملا نم ةدافتسالا يف  هيلع ضوبقملا قح ىلع نيماحملا رودب ةصاخلا
 صن ددصلا سفن يف درو امك ، تاقيقحتلاو تاباوجتسالا ةلحرم كلذ يف امب ةيئازجلا ىوعدلا لحارم
 ئدابملا نم 10 ةداملاو نيزجتحملا صاخشألا عيمج ىلع قبطنت يتلا ئدابملا ةعومجم نم 71 ةداملا
  . نيماحملا رودب ةصاخلا

                                                             
 ، عيزوتلاو رشنلل ةفاقثلا راد ، هتايرحو ناسنإلا قوقح : ديز وبأ دمحم نايلع / أ ، سابدلا حلاص دمحم يلع / أ  . 1
   . 941 ص ، 5002
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 ةيقافتالاو يقيرفإلا قاثيملا و ةيكيرمألا ةيقافتالاو ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلل يلودلا دهعلا متهي ملو
 ةينعملا ةنجللا نأ الإ ةمكاحملا لبق ماحمب ةناعتسالا يف صخشلا قح ىلع ةحارص صنلاب ةيبوروألا
 ناب اهعيمج ترقأ دق ناسنإلا قوقحل ةيبوروألا ةمكحملاو ةيلودلا ةيكيرمألا ةنجللاو ناسنإلا قوقحب
 لالخ هباوجتساو هزاجتحا ءانثأ ماحمب ةناعتسالاب صخشلل حامسلا بجوتست ةلداعلا ةمكاحملا تايضتقم
 يف هيلع ضوبقملا قح نع بترتي . 1 قيقحتلا تافلم ىلع عالطالا نم هنيكمت عم ةيئدبملا تاقيقحتلا
  :  قوقحلا نم ةعومجم نم هتدافتسا ةمكاحملا لبق ماحمب ةناعتسالا

   ىماحملا رايتخا يف هيلع ضوبقملا قح / أ

  .هنع لكوتيس يذلا يماحملا رايتخا يف ةلماكلا ةيرحلا هيلع ضوبقملا صخشلا كلمي

   يماحمب لاصتالل ةيفاك ةينمز ةحاسم ىلع لوصحلا يف هيلع ضوبقملا قح / ب

 ةصرف حنمي نأ يماحمب لاصتالل ةيفاك ةينمز ةحاسم ىلع لوصحلا يف هيلع ضوبقملا قحب دصقي
 قح نم طبنتسم قحلا اذه نأ ةيبوروألا ةنجللا تدكأ دقو ، هعم رواشتلاو دارفنا ىلع هيماحمب لاصتالل
 نود هماهمب همايق يماحملل نمضت نأ ةلودلا يف تاطلسلا عيمج ىلع هناو هيماحمب لاصتالا يف مهتملا
                                              . بناج يأ نم قئال ريغ لخدت وأ دويقو ليقارع يأ

 ءانثأ عتمتي نأ ةميرجب مهتم لكل " يلودلا دهعلا نم )ب( 30 /41 ةداملا أدبملا اذه ىلع تدكأ دق و
 تقولا نم ىطعي نأ ـ : ةيلاتلا ايندلا تانامضلاب ةماتلا ةاواسملا مدق ىلعو هتيضق يف رظنلا
   " هسفنب هراتخي ماحمب لاصتاللو هعافد دادعإل هيفكي ام تاليهستلاو

   لباقم نود ماحم هنع لكوتي نأ يف هيلع ضوبقملا قح / ج

 يضاقلا هل بدتني نأ نم  هنع لكوتيل ايماحم هسفنب رتخي مل و ماهتالا هيلإ هجو صخش لك ديفتسي
 نع هزجعل وأ ماحم رايتخال لقنتلا هنكمي الو ةيرحلا ديقم هرابتعاب  هحلاصمل ةيامح هنع عافدلل ايماحم
 نوكت امدنع ةصاخ  ةلادعلا ةحلصم قيقحتل ىرخأ ةهج نمو ، ةهج نم اذه يماحملا تاقفن عفد
 نوكت نأ لمتحيو ةيمارجإلا هتروطخو ةميرجلا ةروطخ ىلع لدت هيلع ضوبقملل ةبوسنملا لاعفألا
  .2 ةديدش اهتبوقع

                                                             
  581 ص ،4002،رصم ، ةيعماجلا تاعوبطملا راد ، يئانجلا قيقحتلا لوصأ : يواشنملا ديمحلا دبع راشتسملا .  1

 ةيفاكلا ةيلاملا تادامتعإلا دصرت نأب تاموكحلا نيماحملا رودب ةصاخلا ةيساسألا ئدابملا نم ثلاثلا أدبملا مزلي .  2 

  نيزعوملا نم مهريغ و ءارقفلا نع عافدلل نيماحملا بادتنال
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  ءفك و صصختم هلكوم نوكي نأ يف  هيلع ضوبقملا قح / د

 ارظن هل يضاقلا بادتناب وأ هسفنب ءاوس هنع عافدلل ماحم بادتناب هيف هبتشملا هيلع ضوبقملا قح ربتعي
 لامتكالو ، ةيلوألا تاقيقحتلا ةرتف يف ةصاخ ةلداعلا ةمكاحملا تانامض مهأ نم  ةئيسلا ةيلاملا هفورظل
 ةعيبط سفن اهل يتلا مئارجلا ةجلاعم يف صتخمو سرمتم ىماحملا نوكي نأ طرتشي ةنامضلا هذه
  . ةلاعف ةقيرطب هنع عافدلا نم نكمتي ىتح هيلع ضوبقملل ةبوسنملا مئارجلا

  

   ةعرسلا هجو ىلع هيلإ ةبوسنملا مهتلاب هيلع ضوبقملا غالبإ : ايناث

 يتلاو هدض ةمدقملا ةلدألاو عئاقولاو ضبقلا ببسب ةعرسلا هجو ىلع هيلع ضبقلا مت صخش لك  غلبي 
 نأ اهميدقت بولطملا تامولعملا هذه يف طرتشي الو ، هزاجتحاب رارق رادصتساو هماهتا يف اهيلإ دنتسا
 ضوبقملا نيكمت ةاعارم نم دبال نكلو  هعافد دادعإل اهب دوزي نأ بجي يتلا كلتك ةقدب ةددحم نوكت
  . 1 كلذ هيفن مأ ةميرجلا باكتراب رارقإلا نم هيلع

  

   ةموهفم ةغل مادختسا يف هيلع ضوبقملا قح : اثلاث

 ةلاح يفو ، هيلع ضبقلا بابسأ  كردي ىتح هيلع ضوبقملا اهمهفي ةغل لامعتساب تاطلسلا مزتلت
 تامولعملاو عئاقولا لك هل مجرتيل يهفش مجرتمب نيعتسي نأ يف هقح نم  ديفتسي اهمهفي ال ةغل لامعتسا
 وأ هزاجتحا وأ هيلع ضبقلا بابسأو اهسرامي فيكو هقوقح هل نيبيو اهمهفي يتلا ةغللاب هيلإ ةبوسنملا
                                                                                     . هل ماهتالا هيجوت

 هيلع ضوبقملا مالعإ ةرورض ىلع ةحارص صنلاب ناسنإلا قوقحل ةيبوروألا ةيقافتالا تدرفنا دق و
 ةغللا فاك وحن ىلع ملكتي وأ مهفي ال صخش لكل نإف هيلعو ، اهمهفي يتلا ةغللاب  هيلع ضبقلا بابسأب
 هجو ىلع غلبي نأ يف قحلا هنجس وأ هزاجتحا وأ هيلع ضبقلا نع ةلوئسملا تاطلسلا اهمدختست يتلا
 ىلع ةرورضلا دنع لصحي نأو ، هيلع ضبقلا دنع ةمزاللا تامولعملا لكب اهمهفي ةغلبو ةعرسلا
 دعتو . هيلع ضبقلا يلت يتلا ةينوناقلا تاءارجإلاب قلعتي اميف يوفش مجرتم لبق نم ةيناجم ةدعاسم

                                                             
 بتكلا راد ، اهتيامح و مهتملا تانامض و يئادتبالا يئانجلا قيقحتلا : يعفاش فرشأ /أ ، يدهملا دمحا / أ .  1
  , 48 ص ، 5002 ،رصم  ،ةينوناقلا
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 بهذتف ةفئاز ةمجرتلا اهيف نوكت ةمكاحم نم مهتملل ةيامح ةيعوضوملا دعاوقلل اقفو مجرتمب ةناعتسالا
  . اهيضاق و  اهدوهش  و ىوعدلا فارطأ ليلظتب ةقيقحلاب

  

يناثلا بلطملا  

  زاجتحالا ةيعورشم يف نعطلا قح مهتملا حنمب مازتلالا

 

    هتيرح تديق نم لكل لوفكم قح وه و هزاجتحا ةيعورشم يف نعطلا  قحب  هيلع ضوبقملا  عتمتي
     ةيئانثتسالا ىتح فورظلا عيمج يف قحلا اذه نم ديفتسي و ) لوألا عرفلا ( يفسعت لكشب هزاجتحا مت و
  . بسانم ضيوعت نم ايفسعت زجتحملا ديفتسي امك ، ) يناثلا عرفلا (

  

لوألا عرفلا  

زاجتحالا ةيعورشم يف نعطلا قحب دوصقملا  

  

    بلطلا عفر بابسأ اهيف نيبت لودلا لك يف ةمظنألا اهعضت ةينوناق تاءارجإل اقفو نعطلا بلط مدقي
 ديعاوملا، بلطلا اهمامأ عفري يتلا ةهجلا،بلطلا عفر ةيفيك ، ) قح هجو نود زاجتحالا تالاح (
 زجع لاح يف ـ ةيناجملاو ةعرسلاو ةطاسبلا اهيف طرتشيو ، جارفإلاب رارق رادصتسا تالاحو
                                                                         . ـ فيراصملا عفد نع زجتحملا

 لك مالعإو نعطلا بلط عفرل ةعبتملا تاءارجإلا نايبت ةرورض ىلإ لودلا ناسنإلا قوقح ةنجل تعد 
 ىلع تبت ىتح ةمكحملا مامأ ىوعد عفر يف قحلا هل نأبو هيلع ضبقلا ببسب هتيرح نم درجي درف
 نكي مل هزاجتحا نأ نيبت ام اذإ هنع جارفإلاب رمأت وأ هزاجتحا ةيعرشو ةينوناق ىدم يف ةعرسلا هجو
 يه اهنع صوصنملا ةينوناقلا تاءارجإلل اقفو مدقملا بلطلا يف رظنت يتلا ةيئاضقلا ةهجلاف ، اينوناق
   . ةيلالقتسالاو ةيعوضوملا نم ةيلاع ةجرد نامضل كلذو  ةمكحملا

 ةمكاحملل قباسلا زاجتحالا رارمتسا يف تبلا ةطلس حنم نأ ناسنإلا قوقحب ةينعملا ةنجللا تدكأ دق و
 هيلع تصن ام وهو ناسنإلا قوقحل يلودلا نوناقلا دعاوقل اقرخ لكشي ) ةماعلا ةباينلا ( يضاقلا ريغل
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 زجتحم صخش لك قح ىلع تدكأ  امدنع ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلل يلودلا دهعلا نم 3 / 9 ةداملا
 صحف  نم دكأتلا طرتشي و. ةمظتنم تارتف ىلع هزاجتحا ةينوناق ةعجارمل ةمكحم ىلإ أجلي ناب
 يلودلا نوناقلا يف ةددحملا تاءارجإلل اقفو مت دق  هنأب و زاجتحالا ةيعرشو ةينوناق ىدمل  ةمكحملا
 ةيئارجإلاو ةيعوضوملا دعاوقلا عم قفتي هناو اهل دنتسا يتلا بابسألا زيجي ينطولا نوناقلا نأو
  . ةيلودلا ريياعملل اقبط ايفسعت سيل هنا نم ةمكحملا دكأتت نأ اضيأ بجيو ينطولا عيرشتلل

 

يناثلا عرفلا  

  زاجتحالا ةينوناقل ةمئادلا ةعجارملا

  

 وهف  ىرخألا قوقحلا يقاب اهيلع موقت ةيساسأ ةزيكر زاجتحالا ةيعرش ىدم يف نعطلا قح ربتعي
 اهتنجلو ناسنإلا قوقح ةنجل  كلذ ىلع تدكأ  دق و ، اهنم ةيئانثتسالا ىتح فورظلا عيمج يف قبطي
 يف زجتحملا قح ظفح ةرورض ىلإ لودلا عيمج تعد امدنع تايلقألا ةيامحو زييمتلا عنمل ةيعرفلا
  . ئراوطلا تالاح كلذ يف امب لاوحألاو تاقوألا عيمج يف هزاجتحا ةيعرش ىدم يف نعطلا

 كلذ نوكيو ضيوعت ىلع لوصحلا نم ينوناق ريغ لاقتعا وأ فيقوت ةيحض ناك صخش لك ديفتسي و
 نيذلا صاخشألا ىلع اضيأ ررضلا ربج يف قحلا قبطنيو ، ةيلوؤسملا نأشب ةقبطملا دعاوقلل اقفو
  . اعم نينوناقلا وأ ةيلودلا وأ ةينطولا تاءارجإلا وأ نيناوقلا مهيلع ضبقلا وأ مهزاجتحا كهتنا

  

ثلاثلا بلطملا  

   قيقحتلا لحارم لالخ صاخشألا قوقح نامض

 

 نم هعم قيقحتلل عونلا اذه نم لعف باكتراب مهتي وأ يئانج لعفل هباكتراب هبتشي يذلا صخشلا عضخي
 نع هقوقح كاهتنال ةضرع نوكي انهو ، هتئربت وأ ةمكاحملا يف هتنادإل ةلدألا نم ردق ربكا عمج لجا
 هماغرإ لجأ نم ةنيهملا وأ ةيناسنإللا وأ ةيساقلا ةبوقعلا وأ ةلماعملا بورض نم هريغو بيذعتلا قيرط
 تمتها قيقحتلا ءانثأ صاخشألا قوقح نامض لجأل و. هسفن ىلع ةداهشلا وأ بنذلاب فارتعالا ىلع
 ةمكاحملا ةلادعو قيقحتلا ءانثأ تاءارجإلا ةحصل تانامض ريرقتب ناسنإلا قوقحل يلودلا نوناقلا دعاوق
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 عرفلا ( فارتعالا ىلع ههاركإ مدع و ) لوألا عرفلا ( تمصلا مازتلا قح  مهتملا حنم  لالخ نم
 عرفلا ( اتقؤم هزاجتحا ءانثأ تانامضلا نم ةعومجم نم زجتحملا صخشلا ةدافتسا نامض عم ) يناثلا
  . ) عبارلا عرفلا ( قيقحتلا رضاحم ةعجارم قح هحنم و  ) ثلاثلا

  

لوألا عرفلا  

  تمصلا مازتلا يف قحلا

  

 نع عرفتت ةمهم ةنامض ةمكاحملا لبق قيقحتلاو باوجتسالا ةلحرم ءانثأ بوجتسملا صخشلل رفوت
 وأ هسفن ىلع ةداهشلا ىلع هرابجإ مدعو تمصلا مازتلا يف هقح يهو ناسنإلا ةءارب ضارتفا لصأ
   . 1 ناسنإلا قوقحل ةيبوروألا ةيقافتالا نم 60 ةداملا هتدكأ ام وه و بنذلاب هرارقإ

 ةداهش وأ فارتعا عازتنا ةلواحم دنع باوجتسالا ءانثأ كاهتنالل تمصلا مازتلا يف قحلا ضرعتي و
  . ةوقلاب فارتعالا عازتنا تالواحم لشفيس تمصلاب زجتحملا مازتلا نإف هيلعو ، زجتحملا نيدت

  

يناثلا عرفلا  

  فارتعالا ىلع هاركإلا مدع

  

 نع هسفن دض ةداهشلا ىلع صخشلا ربجي ال نأ بنذلاب فارتعالا ىلع هاركإلا مدع نامضب دصقي
 بناج نم يسفنلا وأ يندبلا ،رشابملا ريغ وأ رشابملا طغضلا بورض نم برض يأ لامعتسا قيرط
 رظح ىلع ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلل يلودلا دهعلا نم )ز( 3 / 41 ةداملا تدكأ دق و . قيقحتلا ةطلس
 وأ هنم فارتعا عازتنا فدهب قئال ريغ لالغتسا اتقؤم سوبحملا وأ زجتحملا صخشلا ةلاح لالغتسا
 مهتملا معز ىتم هيلعو .رخآ صخش دض ةداهشلا وأ ىرخأ ةقيرط ةيأب هسفنب هسفن ميرجت ىلع هرابجإ

                                                             

 مازتلا يف مهتملا قح نأ يف كش نم ام هنا الإ... " ناسنإلا قوقحل ةيبوروألا ةيقافتالا نم  ةسداسلا ةداملا صنت .  1 

 يف نمكت يتلاو ايلود اهب فرتعملا ريياعملا نم نيرايعم امه هسفن ميرجت مدعب هل حونمملا قحلاو هباوجتسا ءانثأ تمصلا

   .  " ةمكحملا ةلادع ةركف بلص
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 تاءارجإ ريس ءانثأ بنذلاب فارتعالا ىلع هماغرإ لجأ نم طغضلا عاونأ نم عون يأل ضرعت دق هنأ
 صحف لجا نم ةمزاللا تاءارجإلا ذختت نأب ءاضقلا اهمهأو انوناق ةصتخملا تاطلسلا مزتلت قيقحتلا
 بجي معازملا هذه ةحص تدكأت لاح يفو ، لاوقألا عازتنا لجأ نم ةراثملا معازملا هذه ةحص ىدم
   . ةقيرطلا هذهب ةعزتنملا ةلدألا دعبتست نأ ينوناق مكحل اهرادصإ دنع ةمكحملا ىلع

 ةيئانجلا ةلدألا نم دعبتسيل دتمي نأ بجي ال هسفن نيدي الأ يف درفلا قح نأ  ةيبوروألا ةمكحملا تنيب 
 نمو ، هتدارإ نع لقتسم دوجو داوملا كلتل نوكي نأ طرشب ةوقلاب هماغرإ قيرط نع ةعزتنملا داوملا
 نإ و. )تانيجلا ليلاحت ، مسجلا ةجسنأ ، لوبلا ، مدلا ( تانيعلاو تادنتسملاو قئاثولا : داوملا هذه نيب
 هذه ودبتو  ،ةيئازجلا ةمكاحملا راطإ يف ةلادعلا ةماقإ ءاغتبا ةقيقحلل لوصولا وه قيقحتلا نم فدهلا
 ربتعا كلذ لجألو . هبيذعت لالخ نم ناسنإلا ةمارك باسح ىلع تناك اذإ ىنعملا اذه نم ةيلاخ ةياغلا
 اهنأش نم يتلاو  يلودلا ىوتسملا ىلع يئازجلا نوناقلل ةمهملا ةيعوضوملا دعاوقلا نم بيذعتلا عنم
 هنيكمتو ةقيقحلا نع اريبعت ءاضقلا مامأ هيلدي ام ةمالس نيمأتل هتدارإ ةيرح نامضب مهتملا قح ةيامح
  . ةلداع ةمكاحم يف هقحل امعد كلذو  هسفن نع عافدلا نم

  

ثلاثلا عرفلا  

يطايتحالا سبحلا ءانثأ زجتحملا تانامض  

  

 ، ةيئانج  ةعقاو يف قيقحتلل ةتقؤم ةفصب مهتملا ناسنإلا ةيرح دييقتب رمأ هنأب يطايتحالا سبحلا فرعي
  . 1 ةءاربلاب وأ ةنادإلاب هيلع مكحلا رودص لبق ةنيعم ةدم ةيرحلا نم مهتملا نامرح وهف

 مهتملا عاديإ اهنيب نم تاءارجإلا نم ةعومجمل صتخملا يضاقلا ذاختا قيقحتلا تارورض يضتقت و
 ةيرحب ساسم نم هنع بترتي امل ققحملا اهرشابي يتلا قيقحتلا تاءارجإ رطخاو مهأ نم وهو سبحلا

                                                             
 ، يتيوكلا يئازجلا تامكاحملا و تاءارجإلا نوناق  يف ةماعلا ئدابملا حرش : تييونلا زيزعلا دبع كرابم / د . 1
  . 313 ص ، 8991 ، تيوكلا ةعماج
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 . 1 تاب يئاضق مكحب هتنادإ تبثت نأ ىلإ مهتملا يف ةءاربلا لصأ أدبم عم حضاو ضراعتو مهتملا
   : تانامضلا نم ةعومجمب هتطاحإ زجتحملا قوقح ةيامحل طرتشي

 ةمهتلا يفتنت دقف ، هسفن  نع عافدلل ةصرف هءاطعإ لجأ نم اتقؤم هسبح لبق مهتملا باوجتسا متي / 1
  . يطايتحالا سبحلل ببس نم كانه نوكي الو ةلحرملا هذه يف

   . صتخملا يضاقلا نع ةرداص ةركذم بجومب يطايتحالا سبحلا ءارجإ متي نأ دبال / 2

 هيف رفوتت نأ دبال كلذلو سوبحملل ةمهم ةيئارجإ ةنامض يطايتحالا سبحلاب رمألا بيبست ربتعي / 3
 ةعيبط ديدحتو مهتملا ةيوه ، بقل ، مسا ركذ ( هتيعرشو هتحصب لوقلا نكمي ىتح طورشلا ضعب
  . ) هيلإ ةبوسنملا ةمرجملا لاعفألا

 لئادب نم ةيلودلا قيثاوملا هب تءاج ام ايطايتحا سوبحملا مهتملا تانامض نع ثيدحلا راطإ يف ركذن
 ةمجانلا ةيلئاعلا و ةيداملاو ةيسفنلا رارضألا نم فيفختللو ةءاربلا لصأ ةيامحل تقؤملا سبحلا نع
 يئانثتسالا عباطلا ىلع ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلل يلودلا دهعلا نم 30/ 90 ةداملا تربع دقف ،هنع
 جارفإلاب ارصح اهتددح دقو ةليدب تاءارجإ ىلإ ءوجللا ةرورض نعو " فيقوتلا " يطايتحالا سبحلل
 دنع مكحلا ذيفنت ةلافكو ةينوناقلا تاءارجإلا لحارم نم ةلحرم ةيأ يف هروضح تانامضب مهتملا ىلع
 ةلافكب جارفإلا وأ تقؤملا جارفإلا ماظن  اهنم ىرخأ ةليدب ريبادتل أجلت نأ ةمظنألل نكميو . ءاضتقالا
 نم ةسداسلا ةدعاقلا يف درو دق و. 2 ةيئاضقلا ةباقرلا ماظن ريرقت وأ ةيلام وأ ةيصخش تناك ءاوس
 ذالمك الإ ةيئانجلا تاءارجإلا يف ةمكاحملل قباسلا فيقوتلا مدختسي ال " ىلوألا اهترقف يف ويكوط دعاوق
 .3 " اعم هيلع ينجملاو عمتجملا ةيامحل ىعدملا مرجلا يف قيقحتلل بجاولا مامتهالا ءاليإ عمو ريخأ
 قحي "  اهصنب يطايتحالا سبحلا لئادب ىلع ةيبوروألا ةيقافتالا نم 30 / 50 ةداملا  تدكأ امك
 ىلإ هنع جرفي نأ وأ ، ةلوقعم ةينمز ةرتف نوضغ يف ةمكاحملل مدقي نأ )فوقوملا( روكذملا صخشلل
 تنيب ساسألا اذه ىلع .  "ةمكحملا مامأ هلوثم نامضل طورشب جارفإلا قيلعت زوجيو ، هتمكاحم نيح

                                                             
 5891 ، ندرألا ، نامع ، ىلوألا ةعبطلا ، ةيئاضقلا ةباقرلاو تقؤملا فيقوتلا :حلاص نمحرلا دبع لئان /د .   1
  33ص

 لينل ثحب ، ةنراقم ةسارد ، ةءاربلا لصأ يف مهتملا قحل ةيئانجلا ةيامحلا : ينابيشلا فرش ملاس معنملا دبع .  2
   . 182 ص ، 6002 ، رصم ، سمش نيع ةعماج ، نوناقل يف هاروتكدلا

     رارقلا ، ةماعلا ةيعمجلا نع ةرداصلا ةيفيقوتلا ريغ ريبادتلل ايندلا ةيجذومنلا ةدحتملا ممألا دعاوق يه ويكوط دعاوق .3

    . 0991 / 21 / 41 يف خرؤملا 011/ 54 مقر
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 رظنلا ةهجو نم ناك اذإ الإ هب رمؤي ال فيقوتلا نأ ناسنإلا قوقحل ةيبوروألا ةنجلل ةينوناقلا قباوسلا
  . 1 " ةيلوقعملا" رايعم مادختساب جارفإلا نم نامرحلا ردقت نأ ةنجللا ناكمإبو ،ايرورض ةلوقعملا

 امب ةيارد ىلع نوكيل ببسملا يطايتحالا سبحلا رمأ نم ةخسن هيماحم وأ سوبحملا حنم بجي / 4
   . 2 هسفن نع عافدلا نأشب ابسانم هاري ام ذختي هساسأ ىلعو هيلإ بسن

 نم وأ سوبحملا نكمتيل ديدجتلا تالاحو سبحلا ةدم يطايتحالا سبحلاب رمألا يف ركذي نأ بجي / 5
 ىلع ىوعدلا ضرع تقو اوكرديلو ، ةهج  نم يطايتحالا سبحلاب رمألا يف نعطلا نم هنع عفادي
  . ىرخأ ةهج نم ةمكحملا

  

عبارلا عرفلا  

  قيقحتلا رضاحم ةعجارم قح نامض

 

 عمسمب كلذ نوكي نأ ىلع ملكتملا ةغيصب اهباحصأ  نع ردصت يتلا لاوقألا قيقحتلا رضاحم يف  دري
  :ةيلاتلا تانايبلا ىلع رضاحملا هذه لمتشنو  ،لاحلا يف هتاقيلعت يدبي نأ هل يذلا مهتملا نم

 ام نيبي  هنأل  ةمهملا تايلكشلا نم ) ةنسلا ، رهشلا ، مويلا ( خيراتلا ركذ ربتعي : قيقحتلا  خيرات _
  . بسانملا داعيملا يف اهذاختاو ةصاخلا تايلكشلا مارتحا مت دق اذإ

  . هصاصتخا ، همسا ركذب ،  ققحملا  ةفص _

   . هب ةصاخلا تاظحالملاو مهتملاب ةصاخلا تانايبلا _

  . رضحملا يف كلذ ىلإ راشي ريخألا اذه ضفر لاح يفو ، مهتملا و بتاكلا ، ققحملا عيقوت _

 مهنكمت اهنأل ةمهملا رومألا نم رضاحملا هذه ىلع عالطالا يف هيماحمو زجتحملا قح نامض ربتعيو
 تاعجارم ءارجإب ةيلودلا ريياعملا ةيبلغأ مزتلت  كلذل و ، اهيف نعطلاو رضاحملا هذه ةعجارم نم
   . قيقحتلاو باوجتسالا تايلمع رضاحمو حئاولل ةمظتنمو ةيجهنم

                                                             
1 zroehT : fooH naV .H.J.G dna kjiD naV.P     no noitnevnoc naeporuE  eht fo ecitcarp dna

namuh   retneveD , dé 2 , sthgir  NOTSOB /  0991 ,   . 182 _ 672 P ,  

  711 ص ، قباس عجرم : ةنوارطلا دمحم / د .   2
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  عبارلا بلطملا

   زاجتحالا ءانثأ زجتحملا قوقح نامض

  

 دعاوقلاو ئدابملا ةعومجمك ةدهاعم ةفص اهل يتلا قيثاوملاو ةيلودلا ريياعملا نم ديدعلا تصن
 نم ىندأ دح نامض ةرورضب لودلا مازتلا ىلع خلإ... ةيبوروألا نوجسلا حئاول و ايندلا ةيجذومنلا
   .  )لوألا عرفلا ( هتيرح نم هنامرح ءانثأ زجتحملا قوقح ةيامحو نجسلاو زاجتحالا ريياعم

 دعي أدبملا اذهف ، تاءارجإلا ةلادعب لوقلل مهم أدبم لوأ  هيف هبتشملا صخشلا ةءارب ضارتفا أدبم ربتعي
 . 1 سكعلا توبث ةياغ ىلإ ةمئاق ةنيرقو  ةذختملا ةينوناقلا تاءارجإلا يقاب ةحصل ةيساسألا ةزيكرلا
 ةرسألل هءامتنا مكحب هيف لصأتملا مارتحالا هصخشل لفكي نأ ةيناسنإ ةلماعم مهتملا ةلماعم نع جتني
      هلهأب  لاصتالا نم نكمتي نأو زاجتحالا ءانثأ ةلماعملا ءوس وأ بيذعتلل ضرعتي ال نأو ةيناسنإلا
  . ) يناثلا عرفلا (

 رايعمل قيبطت وه امنإ مهل ةيناسنإلا ةماركلا مارتحا نامضو ةيناسنإ لكب نيزجتحملا ةلماعم نإ و
 نمضت نأ اهيلع بجي لب ، ةيداملا اهدراوم صقنب رايعملا اذهل اهقرخ رربت نأ لودلل سيلو يملاع
 بجي هنا امك ، مهتاجايتحا عيمج ةيبلتو ةمزاللا تامدخلاب ةاواسملا مدق ىلع نيزجتحملا عيمج ديوزت
 يف لصفت ةمكحمل ةعرسلا هجو ىلع مهضرع نيح ىلإ باعص وأ دويق يأل مهعاضخإ مدع اهيلع
  . ) ثلاثلا عرفلا ( مهزاجتحا ةيعرش ىدم

  

  

  

  

  

                                                             
 هبتشملل ةيقيبطتلاو ةيرظنلا تانامضلل ةنراقم ةسارد ، ةيلوألا تايرحتلا ءانثأ هيف هبتشملا تانامض : ياغ دمحأ / أ  1

 ،3002،عيزوتلاو رشنلاو ةعابطلل ةموه راد ، ةيمالسإلا ةعيرشلا و ةيبنجألا تاعيرشتلا و يرئازجلا عيرشتلا يف هيف

  891ص
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لوألا عرفلا  

  .زاجتحالا ءانثأ اهرفاوت بجاولا تانامضلا

  

 ةصصخملاو ةفورعملا ةهجلاب زاجتحالا ناكم ددحيو راس زاجتحا رمأ بجومب صاخشألا زاجتحا متي
 مزتلتو زجتحملا ةماقإ لحم نم زاجتحالا ناكم بيرقت نكمأ نإ ىعاري امك زاجتحالا ضرغل ايمسر
 ،مامحتسالا قفارم ،ماعطلا ريفوت :ةمزاللا تامدخلاب نيزجتحملا عيمج ديوزتب ةصتخملا تاطلسلا
 ملاعلاب لاصتالا ةيناكمإ، نيزجتحملا نيب لاصتالا ،يعيبطلا ءوضلل ضرعتلا ،سبلملا ، شارفلا
 ةيلودلا دعاوقلا يف ليصفتلاب زجتحملا اهنم ديفتسي يتلا تامدخلا ىلع صنلا درو  دق و . يجراخلا
 ماع اهل رمتؤم لوأ ةدحتملا ممألا ةئيه تدقع امدنع ىلوألا اهتنبل دجن يتلا نيسوبحملا ةلماعم ناشب

 سلجملا ةقداصم كلذ عبتتسا و ، نيمرجملا ةلماعمو ةميرجلا ةحفاكم نأشب فينج يف 5591
  .1 7591 ماع اهيلع ةدحتملا ممألل يعامتجالاو يداصتقالا

 ردص نم ةلماعمل ىندألا دحلا دعاوق ةعومجم لكشت اهنأ انل ىحوي دق ةيقافتالا هذه ىلع انعالطا دنع
 رمألا ةقيقح يف اهنأ كردي اهنم 39 ةياغ ىلإ 48 نم داوملل ققدملا نكل ، ةيرحلل ةبلاس ماكحأ مهدض
  : دعاوقلا هذه مهأ لعلو  ةمكاحملا لبق نيسوبحملا وأ مهيلع ضوبقملا ةلماعمب قلعتت

 نيذلا نيزجتحملا صاخشألا لصف بوجوب يضقت يتلاو ركذلا ةفلاس ةيقافتالا نم 58 ةدعاقلا .1
 يف ءالؤه عضوو ثادحألا نع نيغلابلا لصفو ةعطاق ةبوقعب مهيلع موكحملا نع مهتنادإ تبثت مل
  . ةصاخ ةيباقع تاسسؤم

 فورظلا اهيف ىعارت ةفرغ يف ايطايتحا سوبحملا ةماقإ ىلإ ريشت ةيقافتالا سفن نم 68 ةدعاقلا .2
  . ةمئالملا ةيوجلا

  . ةصاخلا هتقفن ىلع ماعط نم ديفتسي نأب زجتحملا قح ىلع صنت 78 ةدعاقلا .3
 سبالم فلتخت نأ طرتشي هنأ امك ، هسبالم ءادترا يف زجتحملا قح ىلع صنت 88 ةدعاقلا .4
  . هيلع موكحملا نع ايطايتحا نوجسملاب ةصاخلا نجسلا

 . ارجأ كلذ ىلع ىضاقتي نأ ىلع  لمعي نأ يف نوجسملل رايتخالا قح يطعت 98 ةدعاقلا .5
 زكرم وأ نجسلا بيبط مزلي ذإ، ةمزاللا ةيبطلا ةياعرلا نم نيزجتحملا ديفتسي كلذل ةفاضإلاب

                                                             
 ةلماعمب قلعتت لمع بيلاسأو ةيساسأ ئدابمك ماع هجوب هلوبق ىلع عمجأ ام تلمش ةدعاق 41 ةيقافتالا هذه نمضتت .1
   ةيباقعلا تاسسؤملا ةرادإ و نيجاسملا
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 يأ وأ ةباصإ وأ ةلع نم نوكشي نيذلاو ىضرملا ءانجسلا وأ نيزجتحملا عيمج دقفتب زاجتحالا
 ضرعت هنا معزي زجتحم لك ضرع متي . رفوت نأ بجي ةصاخ ةيانع ىلإ هتلاح جاتحت دق نيجس
 ةيامحلا نم ةيعونلاو ىوتسملا سفن هل رفوي نأب مزتلي بيبط ىلع بيذعتلا وأ ةئيسلا ةلماعملل
 ديقمو هيف هبتشم ناك نإ و ىتح اناسنإ لظي وهف ، نيزجتحملا وأ ءانجسلا ريغل ةحاتملا ةلماعملاو
 .1 ةيرحلا
  

يناثلا عرفلا  

بيذعتلا   و ةلماعملا ءوسل زجتحملا ضرعت مدع

  

 بورض نم برض يأ عاقيإ نع عانتمالاب نيسوؤرمو ءاسؤر نوناقلا ذيفنتب نيفلكملا عيمج مزتلي
 تابوقع عيقوتو ةملظم فرغ يف سبحلا كلذ يف امب ةنيهملا ةيناسنإللا و ةيساقلا ةلماعملا وأ بيذعتلا
 ةدمل هسبح لالخ نم زجتحملل ةئيسلا ةلماعملا اضيأ رهظتو ،بيذعتلل مدختست تادعم لامعتساب ةيندب
  . 2 باوجتسالا دنع يندبلا طغضلاو دويقلا و ةوقلا مادختساو ايدارفنا ةليوط

 وأ ام ةميرج باكتراب هيف هبتشم صخش يأ نأ ىلع ناسنإلا قوقحل ةيلودلا تادهاعملا ةيبلغأ دكؤت و
 ةلماعم لماعي نأ دبال ةمكاحملل هميدقت ررقت وأ دعب مكاحي ملو اهيبكترمب ةلص هل وأ اهباكتراب مهتم
 . سكعلا توبث نيح ىلإ ةءاربلا ةمذلا يف لصألا نأ كلذ ساسأو، هتيناسنإو هتماركب سمت ال ةنسح
 نم برض يأل هعاضخإ مدعو هتلماعم نسح هيف هبتشملا ناسنإلا يف ةءاربلا لصأ تايضتقم نمو
 تافصاوملاب ةلماعملا تفصو ىتم أدبملا اذهل قرخ ددصب نوكن . ةنيهملاو ةيساقلا ةلماعملا بورض
  : ةيلاتلا

 ةئيسلا ةلماعملا لبق نم ةليوط ةدمل يدارفنالا سبحلا ربتعي : ةليوط ةدمل ايدارفنا صاخشألا سبح .1
 يلودلا دهعلا نم 70 ةداملا يف اهنع صوصنملا ةلماعملا ءوسو بيذعتلا لداعي دقو  ةنيهملاو

                                                             

 ةاشنم،نراقملاو يرصملا عيرشتلا يف )فقولا،فيقوتلا ( يطايتحالا سبحلا طباوض : يواهشلا حاتفلا دبع يردق /د .  1 
   . 661 ص ، 3002 ، رصم ، فراعملا

 يلع / د :اضيأ عجار ددصلا اذه يف ،. 401 ص ، قباس عجرم ، ةيلودلا وفعلا ةمظنم ، ةلداعلا تامكاحملا ليلد .2
 ، " ةلداعلا ةمكاحملل ةيلودلا تانامضلا و ريياعملا " ناونعب ناسنإلا قوقح لاجم يف ةيبيردتلا ةرودلا : نينيعوبلا لضف
   72 ص ، قباس عجرم
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 ةلماعمب ةصاخلا ةيساسألا ئدابملا نم عباسلا أدبملا ءاج دقف اذهلو ، ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلل
  . امامت هءاغلإ وأ ةبوقعك يدارفنالا سبحلا مادختسا نم دييقتلا ىلإ لودلا ىعست نأ ةرورضب ءانجسلا

 مدعل تانامض ناسنإلا قوقحل ةيلودلا ريياعملا نم ديدعلا ترفو  : ةوقلا مادختسال زجتحملا ضرعت .2
 لبق نم ةسرامملا لامعألل اهطبضو اهدييقتب كلذو هتيرح تديق يذلا صخشلا ىلع يدعتلا
 هيضتقت امل اقفوو ليلقلا ردقلاب الإ ةوقلا لامعتسا مهنكمي الف ، نوناقلا ذيفنتب نيفلكملا نيفظوملا
 . دودح يأ هل سيل ةفينعلا ريغ ىرخألا لئاسولا قاب مادختسا نأ توبث عم ةلاحلا فورظ
 لخاد ماظنلاو نمألا ىلع ظافحلا يف لثمتت يتلا ىوصقلا فورظلاب دودحلا ىندأب ةوقلا مادختسا طبتري و

 نأ الإ، الثم برهلا نم نيزجتحملا عنمو مهددهي رطخ نم سارحلا نما ىلع ظافحلاب زاجتحالا ناكم

 نع عافدلا ةلاح يف الإ ةيرانلا ةحلسألا مادختساب سبحلا يفظومل حمست ال يلخادلا ماظنلا تايضتقم

 تارورضل وأ ةميرج يأ باكترا عنم وأ ةريطخلا ةباصإلا وأ لتقلاب عوقولا كيشو رطخ يأ دض سفنلا

  . برهلا نم هعنم وأ رطخ لثمي صخش ىلع ضبقلا

 ذيفنتب نيفلكملا نيفظوملا مدختسا ىتم زجتحملل دييقت هنأ فصوي كولس ددصب نوكن : زجتحملا دييقت .3
 ةكرح ةقاعإ لجأ نم ديدح نم ناصمق وأ ةيديدح لاقثأ وأ لسالس زاجتحالا ناكم يف نوناقلا
 زجتحملا دعي و . دعب ردصي مل ةنادإلا مكح نأ نيح يف باقعلا هيلع نوعقوي كلذب مهنأكو زجتحملا
 هلوثم دنعو هزاجتحا ةدم لاوط اديقم زجتحملا ءاقبإ نإف هيلعو ، ةنادإلا مكح رودص تقو ىلإ ائيرب
 ريياعملا تمظن كلذل . هتءارب ضارتفا أدبم ىلع ةحضاو ةروصب رثؤيس ةيئاضقلا ةطلسلا مامأ
 يتلا اهلامعتسا ةدمو اهلامعتسا ةيفيكو هتكرح دييقت لئاسول اهديدحتب زجتحملا دييقت ةيلمع ةيلودلا
 نوكت ال يكو باقعلاب هيلع موكحم ناسنإل زجتحملا لوحتي ال ىتح ىوصقلا ةرورضلا اهيضتقت
 يذلا بطلا ةنهم بادآ ئدابم نم سماخلا أدبملا الثم ركذنو ،رطخلل ةضرع ةيلقعلاو ةيندبلا هتمالس
 يأ يف ءابطألا اميسالو نويحصلا نيفظوملا كرتشي نأ بطلا ةنهم بادآل وفلاخم لثمي "  صني
 يرورض ءارجإلا اذه نأ ةضحم ةيبط ريياعمب ررقت اذإ الإ زجتحم وأ نيجس ةكرح دييقتل ءارجإ
 وأ ءانجسلا هئالمز وأ هتاذ زجتحملل وأ نيجسلل ةمالسلا وأ ةيلقعلا وأ ةيندبلا ةحصلا ةيامحل
  . نيزجتحملا

 ةفلتخم عاونأل هباوجتسا ءانثأ زجتحملا ضرعتي : باوجتسالا ءانثأ يندبلا طغضلل زجتحملا ضرعت .4
 ، ةملؤم عاضوأ يف هتكرح دييقت اهنمو  هتيسفن ىتحو هندب ىلع حضاو رثأ اهل نوكي طوغضلا نم
 ، لتقلاب هديدهت ، )ةليوط ةدمل ( تقولا لاوط ةبخاص تاوصأو ىقيسومل هضيرعت ، هينيع ةيطغت
  . ةليوط ةرتفل مونلا نم هعنمل ةدراب ةيئاوه تارايتل هضيرعت
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 يف لئاسولا هذه عابتإ نينوجسملا ةلماعمل ايندلا ةيجذومنلا دعاوقلا نم 10 / 45   ةدعاقلا ترظح

  1 زجتحملا ةلماعم

 يندبلا طغضلاو ةوقلا بورض ةسراممب حمست يتلا ةيرورضلا دودحلا ىندأ نع ثيدحلا ةبسانمب و
 الدتعم اردق مادختسا ىلع بيذعتلا ةضهانم ةنجل  تدكأ ركذلا ةفلاسلا ةدعاقلا يف ةدراولا زجتحملا ىلع
 تضقو ،ايلك لوبقم ريغ رمأ وه نيزجتحملا باوجتسال ةعورشم ةقيرط هرابتعاو يندبلا طغضلا نم
 اهيف قهزت دق ةلودلا دض ةكيشو تامجه نع تامولعم كلمي هيف هبتشملا نأب كشلا ةلاح يف ىتح هنأب
 رظح أدبمل كاهتنا كلذ يف نأل هيلع يندبلا طغضلا نم عون يأ لامعتسا زوجي ال صاخشألا حاورأ
  . 2  ةئيسلا ةلماعملاو بيذعتلا

  

  ثلاثلا عرفلا

زاجتحالا ةيعرش ىدم يف لصفت ة مكحمل ةعرسلا هجو ىلع لوثملا قح  

  

 ةرورض  هزاجتحا ةيعرش ىدم يف لصفت ةمكحمل ةعرسلا هجو ىلع لوثملا يف زجتحملا قحب دصقي
 ىرخأ ةطلس وأ ءاضقلا نم رمأب نجسلاو زاجتحالا لاكشأ عيمج ذيفنتب ةصتخملا تاطلسلا مازتلا
 كاهتنا عنمو ءافخإلاو يفسعتلا ضبقلل ضرعتلا مدعو ةيرحلا يف قحلا ةيامح لجأ نم كلذ و ةبسانم
 ةطلس وأ ضاق مامأ لوثملا قح زجتحملا حنمب مازتلالا نم فدهلا لثمتيو .ناسنإلل ةيساسألا قوقحلا
  : يلي اميف زاجتحالا وأ ضبقلا رارق ةعجارم ضرغب ةيئاضق

   زجتحملا ىلع ضبقلل ةلدألا ةيافك ىدم ريرقت /1

   ةمكاحملا نيح ىلإ زجحلا رارمتسا ةرورض ىدم ريرقت/ 2

                                                             

 ىلإ اوئجلي نأ نوجسلا يفظومل زوجي ال  " : نينوجسملا ةلماعمل ايندلا ةيجذومنلا دعاوقلا نم 10 / 45 ةدعاقلا صنت .  1 

 وأ ةوقلاب ةيدسجلا ةمواقملا وأ رارفلا ةلواحم تالاح يف وأ مهسفنأ نع اعافد الإ نينوجسملا عم مهتاقالع يف ةوقلا

 ىندأ يف الإ اهومدختسي الأ ةوقلا ىلإ نوئجلي نيذلا نيفظوملا ىلعو ،ةمظنألا وأ نوناقلا ىلإ دنسي رمأل يبلسلا عانتمالاب

  . " نجسلا ريدمل ثداحلا نع اريرقت اروف اومدقي نأو ةيرورضلا دودحلا

  853 ص ،قباس عجرم : قدنب رونأ لئاو / أ.   2



 ةلداع ةمكاحم يف قحلا طباوض                                         ثلاثلا لصفلا  - لوألا بابلا
 

921  
 

   ةيساسألا هقوقح كاهتنا عنمو زجتحملا ةلماعم نسح نامض / 3

 قوقحلل يلودلا دهعلا نم 30 / 90 ةداملا صن يف زجتحملا ةلماعم نسح نامض  ىلع صنلا درو
 نيفظوملا وأ ةاضقلا دحأ ىلإ اعيرس ةيئازج ةمهتب لقتعملا وأ فوقوملا مدقي " ةيسايسلاو ةيندملا
 "هنع جرفي نأ وأ ةلوقعم ةلهم لالخ مكاحي نأ هقح نم نوكي و ةيئاضق فئاظو ةرشابم انوناق نيلوخملا
  هيلع ضبقلا ءاقلإ ةجيتن هتيرح نم مرحي نم لكل قحي "  ةداملا سفن نم ةعبارلا ةرقفلا تصن و
 اذإ هنع جارفإلاب رمألا وأ هفاقيإ ةينوناق ناشب ءاطبإ نود ررقت يكل ةمكحملا مامأ تاءارجإلا ةرشابم
  .1 " ينوناق ريغ فاقيإلا ناك

 ةاضقلا "  :ةيلاتلا تارابعلا دنع فقوتن نأ انيلع دبال ركذلا ةفلاسلا 30 / 90 ةداملا صنل انتاءارق دنع
  " ةلوقعم ةلهم لالخ  مكاحي  ،.. نيلوخملا نيفظوملا وأ

 نأ دبالف فظوم ىلع ضرع ام اذإو يضاقلا ىلع زجتحملا ضرعي : انوناق نيلوخملا نيفظوملا _
 عيمج نع القتسم نوكي نأ بجي و ، ةيئاضقلا ةطلسلا ةسرامم يف قحلا الوخم ريخألا اذه نوكي
  . ةاضقلا لالقتساب ةصاخلا ةيساسألا ئدابملا يف ةددحملا ريياعملا هيف رفوتتو فارطألا

 دقف ،ريسفتل جاتحت يهو ةددحم ريغ ةفصب ةلوقعم ةدم ةرابع تدرو : ةلوقعم ةلهم لالخ مكاحي _
 نيعبرألاو ينامثلا وأ يلاتلا مويلا اهب دصقي دقو ضبقلا موي تاذ يف هميدقت لوقعملا نمزلاب دصقي
 نوكي ال هيف هبتشملا ىلع ضبقلا نأب انملعلو ، ضبقلا يلي يذلا عوبسألا ىتح وأ ضبقلل ةقحاللا ةعاس
 هيف مت يذلا مويلا اهب دصقي دق لوقعملا نمزلا ةرابع نأ لوقن اننإف ةلدأو ةقبسم بابسأ رفاوت دعب الإ
 قوقحل ةيكيرمألا ةنجللا تدكأ امك . ىصقأ دحك ضبقلل ةقحاللا ةعاس نيعبرألاو ينامثلا وأ ضبقلا
 نم انكمم كلذ حبصي نأ درجمب ةيئاضقلا ةطلسلا وأ يضاقلا مامأ صخشلا لوثم ةرورضب ناسنإلا
   . 2  لوبقم ريغ ريخأت لك و ةيلمعلا ةيحانلا

  

  

  

                                                             
 ةداملاو، ةيبوروألا  ةيقافتالا نم 30 / 50 ةداملا ،ةيكيرمألا ةيقافتالا نم 50 / 70 ةداملا راطإلا سفن يف  عجار . 1
   ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملل يساسألا ماظنلا نم 95/20

l.res /AEO . 37 ص ، 7991 ليرفأ : روداوكإ يف ناسنإلا قوقح ةلاح ريرقت .2  cod.69.TI /V /  
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يناثلا ثحبملا  

  ةمكاحملا ءانثأ ةلداع ةمكاحم يف قحلا طباوض

  

 هتنادإب وأ هتءاربب امإ مكح رودص ةياغ ىلإ يعيبطلا هيضاق مامأ مهتملا لوثم نم ةمكاحملا ةلحرم أدبت
 طباوض عضو نم دبال هقوقحل كاهتنا يأ يدافتلو ، مهتملا قوقحب سمت دق تاءارجإ ةدع اهللختت
 نع عافد و ةلدأ نم هيدل ام ءادبإ نم مهتملا  ةدافتساب ةمكاحملا طباوض أدبت . تاءارجإلا هذه ةحصل
  اهتايضتقمل اقفو ةمكاحملا مامتإب يضاقلا مازتلا و ) لوألا بلطملا ( ماحم ةدعاسمب وأ هسفنب هسفن
  نوكت نأ ىلع ) يناثلا بلطملا ( رربم ريغ ريخأت نود هتمكاحم يف مهتملا قحب ساسملا نود
  .  ) ثلاثلا بلطملا ( اينلع مكحلا ردصي نأب روضحلا عيمج مامأ و  ةيفافشلا نم راطإ يف هتمكاحم

   

  لوألا بلطملا

  عافدلا قح نامضب مازتلالا

 

 عئارشلا هب تدان دق و ، 1 لزألا ذنم ةلداعلا ةيئانجلا ةمكاحملا نامضل ةيساسأ ةزيكر عافدلا قح ربتعي
 ازيح عافدلا قح لتحا . )لوألا عرفلا( يف هسردنس ام وهو ناسنإلا قوقح تانالعإ هتددرو 2 ةينيدلا
 ةلادعلا ةيلعاف نامضل فدهت ةريخألا هذه تناك اذإف ، ةيئازجلا تاءارجإلاب ةقلعتملا تاساردلا يف امهم
 لكل ةيساسألا قوقحلل ةيامحلا ققحي يذلا عافدلا قح نامضب الإ العف ققحتت نأ نكمي ال ةياغلا هذه نإف

                                                             
 هبقاعتس امع همالك عمست نأ لبق دحأ بقاعت ال ": ةاضقلا سيئر م ق 0051 ةنس رصم مكاح ثلاثلا سمحت رمأ دقل .  1
 ددعلا ،ةيموقلا ةلجملاب روشنم لاقم ،" ةنعارفلا دنع يئانجلا ءاضقلا" : ديبع فوؤر  /د :عجار ليصفت رثكأل ، " هنأشب
   07 ص ، 8591 ةنس ،ثلاثلا

  ،هيلإ هجوملا ماهتالا عفد ىلع هنيعيل هاخأ هعم لسري نأب هبر ىلإ مالسلا هيلع ىسوم انديس ءادن يف عافدلا قح ءاج .2 
  . اهدعب ام و 33 ةيآلا ، صصقلا ةروس
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 عرفلا ( قوقحلا نم ةعومجم عافدلا يف هقح نم مهتملا ةدافتسا  نع بترتي .1  مهتملا ةصاخو صخش
   ) يناثلا

   لوألا عرفلا

   عافدلا قحب دوصقملا

  

 ، ةفلتخملا اهلحارمب يضاقتلا تاءارجإ ءاهتنا ةياغ ىلإ هفيقوت ةظحل ذنم عافدلا قح نم مهتملا ديفتسي 
       : وه عافدلا قح نأ ىلإ مهضعب بهذف ،قحلا اذه فيرعت يف نوناقلا ةذتاسأو ءاهقفلا فلتخا دقو
 ىلإ تيطعأ ةصاخلا تازايتمالا نم ةعومجم نع ةرابع هنأب يعضولا نوناقلا هنع ربع درجم موهفم "
       هنأب "يوافصرملا قداص نسح" روتكدلا هفرعو ، 2 " ةيئانجلا ىوعدلا يف افرط نوكي يذلا كلذ
 اذه يف يوتسيو هيلإ ةدنسملا ةعقاولا يف هاري ام ةقيقح هيضاق ىلع ضرعي نأ نم مهتملا نيكمت "
  . 3"  اهب افرتعم وأ هيلإ ةدنسملا ةميرجلا هفارتقال اركنم نوكي نأ ددصلا

 نيكمت يهو عافدلا قوقح تانامض دحأو عافدلا قح موهفم نيب طلخ دوجو ريخألا فيرعتلا يف  ظحالن
 هنأ نيح يف طقف مهتملل عافدلا قح حنم فيرعتلا اذه نأ امك ، هيلإ هجوي ام ىلع درلا نم مهتملا
 يف فرط لكو يئانجلا يضاقلا مامأ مصخلا فصو بستكا صخش لك هنم ديفتسي نأ ضرتفي
 هذه " ديبع نينسح "روتكدلا ىدافت دقل . فيرعتلا هلفغأ ام اذهو ةيئازج ةموصخل ةعبات ةيندم ةموصخ
 هل حمستف ، يضاقتم لكل عافدلا قح ريتاسدلا لفكت ": يلي امب عافدلا قح فرع امدنع تاظحالملا
 ردصتف رمألا ةقيقح ىلع فوقولا هدينفت دعب لصت نأ ةمكحملا عيطتست يك هقح معدي ام لك ميدقتب
  .4 " هيلإ تدنتسا ام باوص ىلإ ةنئمطم اهمكح

                                                             
1 . SAWSIB . R. A  artiM. B . B , :   edoC   fo     wal  , 2 loV , dE 51 , erudecorp   lanimirc

. 12 p , 9791 , esuoH  

2  يئانجلا ركفلاب ةنراقم ةسارد، يئادتبالا قيقحتلا ةلحرم يف مهتملل ينوناقلا زكرملا :دمحأ هللا دبع يلاله /د . 
  . 831 ص ، 9891 ،ةرهاقلا ، ةيبرعلا ةضهنلا راد ، ىلوألا ةعبطلا  يمالسإلا

 ،ةيردنكسإلا ، كب مرحم ةعبطم ، ةيبرعلا تاعيرشتلا يف ةلداعلا ةمكاحملا تانامض : يوافصرملا قداص نسح /د .  3
  29 ص ، 7991

  . 232ص، 8891 ، ةرهاقلا ، ةيبرعلا ةضهنلا راد ، صاخلا مسقلا ، تابوقعلا نوناق يف زيجولا :ديبع نينسح /د .   4
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 ةيرح يونعم وأ يعيبط صخش لكل لفكي يذلا قحلا كلذ هنأب عساولا هانعمب عافدلا قح فيرعت درو
 فارطألا اهل عضخي يتلا وأ نوناقلا اهئشني يتلا ةيئاضقلا تاهجلا لك مامأ داضم عافد وأ ىوعد تابثإ
 صخشلل عافدلا قح حنمي هنأ فيرعتلا اذه يف ديدجلاو . 1 ةيرحلا هذه مظنيو نمضي يذلاو مهتدارإب
 عافدلا قح تانامض نم طقف ةدحاو ةنامض ىلع زكر هنكلو يعيبطلا صخشلا لثم هلثم اضيأ يونعملا
 ةئشنملا ةيئاضقلا تاهجلل ةفاضإلاب اضيأ لمشت اهلعجف قوقحلا يف عسو هنا امك تابثإلا ةيرح يهو
 مامأ عافدلا قوقح ةسرامم رصقي مل فيرعتلا اذهف ، مهتدارإب فارطألا اهل عضخي يتلا تاهجلا انوناق
  . اههبشأ ام و ميكحتلا تاهج ىلإ اهادعت لب طقف ءاضقلا

 فرعف، ةقباسلا تافيرعتلا تايباجيإ نيب  هفيرعت يف عمج دقف " يلدعلا حلاص دومحم "روتكدلل ةبسنلاب و
 اهرارقإ ىوس عرشملا كلمي ال يتلاو ةيناسنإلا تاقالعلا ةعيبط نم ةدمتسملا تانكملا " هنأب عافدلا قح
 مصخلل لوخت تانكملا هذهو ، ةلودلا حلاصم نيبو مهتايرحو دارفألا قوقح نيب نزاوتلا ققحي لكشب
 لظ يف داضم عافد لك ىلع درلاو ءاضقلا مامأ ةينوناقلا هتاءاعدا تابثإ ايونعم وأ ايعيبط ناك ءاوس
   2 " ينوناقلا ماظنلا اهلفكي ةلداع ةمكاحم

 وه عافدلا قح نإ ": لوقنف عافدلا قحل طيسب فيرعتل صلخن نأ اننكمي تافيرعتلا هذه لالخ نم
 ةيامح اهنم فدهلاو هلثمي ماحم ةدعاسمب وأ هسفنب مهتملا اهرشابي يتلا ةيئارجإلا ةطشنألا نم ةعومجم
 نم مهتملا نيكمت ادبأ ينعي ال عافدلا قحف هيلعو . " هيلإ ةهجوملا ةمهتلا داعبإب هتيرحو هحلاصم
 دارفأ سوفن يف ةنينأمطلا ثبت يتلا ةلداعلا ةمكاحملا نامض ىلع ديكأت وه لب ةبوقعلا نم تالفإلا
  . ءاضقلا زاهج ريس نسحل عمتجملا

 هنيب نزاوت كانه لعجيو ةئفاكتم ةصرف هل رفوي وهف ، مهتملل ةبسنلاب ةغلاب ةيمهأ عافدلا قح بستكي و
 ءارج نم رطاخم يأل هضرعت نم افوخ هل ةصاخ ةحلصم قيقحتب ماهتالا ةطلس نيبو فيعض فرطك
  . 3 ةطلسلا فسعت
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  يناثلا عرفلا

   عافدلا قح تانامض

  

 ةيعوضوملاو ةيئارجإلا دعاوقلا ( ينوناقلا اهماظن لالخ نم عافدلا قح نامضب لودلا مامتها رهظي
 قيرط نع ةيئازجلا ىوعدلا لالخ هسفن نع عافدلا يف مهتملا قح ةلافكل فدهت ىلوألاف  ) ةيئانجلا
 قح نيصحت نمضتف ةيعوضوملا دعاوقلا امأ ، هتاضرتفمو هلبسو قحلا اذه ةسرامم ةيفيك ديدحت
 نعو عادخلاو سيلدتلا نع اديعب ةيدج لكب هتسرامم نامض لجأل هب ساسم لك ميرجت لالخ نم عافدلا
 ريخألا اذه موقي نأ وأ الثم هيماحم لبق نم زازتبالل مهتملا ضرعتك فوخلا لماوع نم لماع يأ
  . هرارسأ ءاشفإب

  :يلي اميف لثمتت فورظلا نم ةعومجمب عافدلا يف هقحل ةيامح نم مهتملا ةدافتسا طبترتو

 

   هدض ةهجوملا ةمهتلاب مهتملا ةطاحإ : الوأ

 ىلإ ةمكاحملا ةلحرم لالخ رمتسيو هماهتا ةظحل ذنم هيلإ ةبوسنملا ةمهتلاب همالعإ يف مهتملا قح أدبي
 مهتملا كردي نأ دبال ذإ  عافدلا قح ةرشابمل ةيسيئرلا تاضرتفملا نم قحلا اذه ربتعيو ، اهتياهن ةياغ
 ةدم يف اهيلإ لصوتملا ةلدألل  ةفاضإلاب تاءارجإ نم هدض ذختي ام و  تاءاعدإ و مهت نم هيلإ دنسأ ام
 هقح نوكي ال كلذبو ، ةلفغ ىلع ذخؤي ال ىتح هناوأ يفو مزلي امك هعافد دعي نأ لجأ نم ةلوقعم
  . 1 هتيلعافل دقافو ضومغلاب ابوشم

 هقحب ةيعوضوم ةفصب وأ  هروضح قيرط نع ةيصخش ةفصب هيلإ ةبوسنملا ةمهتلاب مهتملا مالعإ متي و
 قح ربتعي امك . اهل ينوناقلا فصولا رييغت و ةمهتلا ليدعت نع ههيبنتب ةطلتخم وأ عالطالا يف
 قاروأ ىلع عالطإ نم هل هرفوي امل هيلإ ةبوسنملا ةمهتلاب مهتملا ةطاحإل ةيمهأ رثكألا ةليسولا عالطالا
 ةمكاحملل اهساسأ ىلع مدقيس يتلاو هدض تعمج يتلا ةلدألا  كاردإل قيقحتلا رضاحمل حفصتو ىوعدلا
   ةدش نم فيفختلا لقألا ىلع وأ ةءاربلل لوصولا فدهب ةيعافد ةطخ عضو نم هنكميس ام وه و

                                                             
  88 ص ،قباس عجرم ، ةلداع ةمكاحم يف ناسنإلا قح : يضاقلا حابصم دمحم دمحم / د .  1



 ةلداع ةمكاحم يف قحلا طباوض                                         ثلاثلا لصفلا  - لوألا بابلا
 

431  
 

 ةمكاحملا ةلحرم يف مهيعفادملو ءاوسلا دح ىلع نيمهتملا عيمجل عالطالا قح حنميو  .1 ةبوقعلا
  . 2 ةيرح لكب مهعافد ريضحت نم مهنكميل

  

   ماحمب ةناعتسالا يف مهتملا قح : ايناث

 نع زجعي دق هنا ريغ، هتءارب ةيلصأ ىلإ ادنتسم هسفنب هسفن نع عافدلا يف يعيبطلا هقح ناسنإلا رشابي
 هماملإ مدعو اهنايبت ىلع هتردق مدعل وأ هتجح صقنل ريطخ ماهتا عضوم عضوي امدنع هسفن نع عافدلا
 ةوق ىلإ مصخلا عوفد و دوهشلا ةشقانمو هعافد ءادبإ دنع هتجاح بناج ىلإ نوناقلا صوصن عيمجب
 هعفد نم دبال ملظ اذهو هنم ءيرب وه مرجب ذخؤي نأ هنع جتني امم ، اهل الهأ سيل وه ةينوناق ةشقانم
                                                                                            .هعنمو
 ةينوناقلا لئاسملا يف نكمتم هرابتعاب ريخألا اذهف ، هعنمو ملظلا  عفدل ليبسلا ماحم ىلإ ءوجللا ربتعيو
 لبس مهأ دحأ هنأل بجاوو قح ماحم ىلإ ءوجللا ربتعي كلذل . اجرخم هل دجي ام عفديو مهتملا دناسي
 ال نأو ءيرب نادي ال نأ ىلع صرحلا يف عمتجملا ةحلصمل ةيامحو مولظملا ةئربتب ةلادعلل لوصولا
 ماه رهظم ةيئازجلا ىوعدلا لحارم عيمج ءانثأ ماحم دوجو ربتعي امك. هقحتسي باقع نم مرجم تلفي
 اهتياهنل اهتيادب نم ىوعدلا تايرجم لك بقاري يماحملاف ،  )مهتملا و ماهتالا نيب ( ةاواسملا أدبمل
 يف وهو ، هيأرل فلاخم يأر لك شقانيو هلكوم دض مدقي عفد يأل يدصتلا لجأ نم اهتاروطتب متهيو
  .  3 تقولاو ليوطلا دهجلا هيلع رفويف هيدي نيب قئاقحلا عضيو هتمهم يضاقلا ىلع لهسي كلذ لك

 هيلع قلطن نأ نكمي ام لكشت زئاكر نم اهل دبال مهتملل ةيقيقح ةنامض يماحمب ةناعتسالا لكشت ىتحو
  :يتآلاك اهصخلن نأ نكميو ، ماحمب ةناعتسالا يف مهتملا قح ةيلعاف تامزلتسم

   ةمكاحملا تاسلج عيمج روضحب همازتلاو يماحملا ةيدج / 1

   هيماحم رايتخا يف ةلماكلا  مهتملا ةيرح / 2
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 بجي  ةميرجلا باكترا يف اوكرتشا نيمهتملا نم ةعومجم نع عافدلا دحاو ماحم ىلوتي امدنع / 3
 يف نعطلا نيمهتملا دحا ىلع هعافد نع جتني نأك ، نيمهتملا نيب ضراعتلا مدع نمضي نأ  هيلع
 هب صاخ ماحم مهتم لكل نوكي نأ نسحتسي كلذ لجألو ، هدحو هيلإ ماهتالا بسني هنأكو رخآلا مهتملا
  . مهنم دحاو يأل عافدلا قحب لالخإلا مدعل

 مزتلتو تابلط وأ عوفد نم هيدل امب مدقتي نأ يف قحلا هنع لكوتي ماحم نيع يذلا مهتملل نوكي / 4
  . 1رظن ةهجو نم هيماحم هادبأ ام عم ضراعت اهيف رهظ نإو ىتح هل عامتسالاب ةمكحملا

 سوبحملا مهتملا نيب ةاواسملا ريرقت  فدهب كلذ و  هيماحمب مئاد لاصتا ىلع  مهتملا نوكي / 5
  .قيلطلاو

 طرتشيو هب ةناعتسالا ءارو نم فدهلا ققحيل ةيدج لكب مهتملا نع عافدلاب ءفكلا يماحملا مزتلي / 6
 ةيضق يف يضاقلا فشتكا اذإف، ـ الثم ةيانج ـ ةريطخلا اياضقلا يف ةصاخ مهتملا عم لاعفلا هروضح
  ةسلجلاب نيرضاحلا نيماحملا دحأ ةمكحملا هل بدتنت  هنع عفادي يماحم نودب  مهتملا نأ تايانج
   2. هعافد  دعيل ةيضقلا فلم نم ةروص هل مدقتو هنع عفاديل

  

   مجرتمب ةناعتسالا يف مهتملا قح : اثلاث

 موقت يتلا ةيساسألا ئدابملا نم ةهافش اهيلع درلاو ةهافش ةلئسألا هيجوتب ةعفارملا ةيوفش أدبم ربتعي
 ةلمعتسملا ةغللا دوهشلا دحأ وأ مهتملا مهف مدع ةلاح يفو ، ةلداعلاب اهتاءارجإ فصوتل ةمكاحملا اهيلع
 مامأ تاعفارملاو تاشقانملاو تاقيقحتلا لكب ةيارد ىلع مهتملا نوكي ىتح مجرتمب ةناعتسالا متي
   .ةمكحملا
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   مهباوجتساو دوهش راضحإ يف مهتملا قح : اعبار

  ةصاخ ىوعدلا يف هيأرو يئازجلا يضاقلا ةعانق نيوكت يف ريثأت اهل يتلا ةلدألا نم ةداهشلا ربتعت
 هتحلصم مدخيس امب ءالدإلا لجأ نم مهتملا نم بلطب دهاشلا ىعدتسيو ، ةيوق ةلدأل ةيضقلا راقتفا دنع
 يف و ، ماهتالا ةطلس نم ءاعدتسا ىلع ءانب وأ هسفن ءاقلت نم رظحي وأ عافدلا هل لهسيو ىوعدلا يف
 نامضل ةادأك ةداهشلا رهظتو .1 هلاوقأ ليصحتل ةمكحملا ىعست ةلوقعم بابسأل هروضح رذعت لاح
  : نيتروص يف اهنم ةدافتسالا يف قحلا هئاطعإب ةلادعلا قيقحتو مهتملا ةحلصم

 قح تامزلتسم دحا وهو ةيئازجلا ىوعدلا لحارم لك لالخ يفنلا دوهشب ةناعتسالا يف مهتملا قح .1
 وه يفنلا دوهشب ةناعتسالاف ، عافدلا قح نامضل قرخ وه هب لالخإ لكو  هنع ماهتالا ءردو هعافد
  . هنع ةمهتلا يفنل مهتملا همدقي يفنلا ةلدأ نم ليلد

 ةنادإلا ةلدأ ضحد ىلع قحلا اذه لالخ نم مهتملا لمعي : تابثإلا دوهش ةشقانم يف مهتملا قح .2
 ةلدألا ىرجم رييغتو  هنوعدي ام ىلع درلا لواحي مهشقاني امدنع وهف ، تابثإلا دوهش نم ةمدقملا
 يتلا ةلدألا ىلع عالطالا مصخ لكل نمضي يذلا ةهجاوملا أدبم ىلع كلذ سسأتيو اهنومدقي يتلا
  . اهضحدل ليلدلاو ناهربلاب اهتشقانم نم ريخألا يف نكمتيل اهنومضم ىلع فوقولاو همصخ اهمدقي
 متي مل ةديدج عئاقوو رومأ نع اهيفنل وأ مهتملا ىلع ةمهتلا تابثإل ءاوس امومع دوهشلا عامس فشكيو
 دوهش ةشقانمو باوجتسا يفو يفنلا دوهش عامس بلط يف هقح مهتملا سرامي . اهتشقانمل قرطتلا
 مهتملا عامس مدع عافدلا قح نامض تايضتقم نم هنأ ذإ ، هسفنب وه ةداهشلا بلطي نأ نود تابثإلا
 هذهو  تانامضب اطاحم نوكي نأ دبال تاباوجتسا وأ ةلئسأ نع ةباجإك مهتملا هلوقي ام نأل دهاشك
 تانامضلا لكل رادهإ يه ادهاش مهتملا لعجل ةلواحم يأ نإف هيلعو ، ةداهشلا يف اهل دوجو ال ةريخألا
  . 2  ةلطابلاب  ةداهشلا فصو اهنع بترتيو
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يناثلا بلطملا  

  ةلوقعم ةدم لالخ ةزجان ةمكاحم مهتملا ةمكاحمب مازتلالا

 

 حلطصم لامعتسا انلضف اننأ الإ  " ةعيرسلا ةمكاحملا " حلطصم تايقافتالاو قيثاوملا بلغا لمعتست
 هذهف ، ةعرستملاو ةعيرسلا ةمكاحملا ةرابع نيب طلخلا يدافتل كلذو ةلوقعم ةدم يف ةزجانلا ةمكاحملا
 اننأ امك ، ةلداعلا ةمكاحملا عم ضراعتي ام وهو عافدلا تانامضل ةكهتنملا ةمكاحملا اهب دصقي ةريخألا
 يتلا ةمكاحملا ناونعلا ىنعم نوكيل ةيبوروألا ةيقافتالا هتلمعتسا ام وهو ةلوقعم ةدم ةرابع انفضأ
 مدع نإف قحلا اذه ةيمهأل ارظن و ، ) لوألا عرفلا ( يف هسردنس ام وه و ريخأت يأ نودب يضقنت
   .  ) يناثلا عرفلا ( راثأ هنع بترتي همارتحا

  

  لوألا عرفلا

  ةلوقعم ةدم لالخ ةزجانلا ةمكاحملا يف قحلاب دوصقملا

  

 امهم ابناج لكشي ام وه و ةلوقعم ةدم لالخ ةزجانلا ةمكاحملا يف مهتملا قح  عرفلا اذه يف  سردن
 سمي نامزلا يف ةيئازجلا تاءارجإلا دادتما نأ كلذ ، ةيئازجلا تاءارجإلا قاطن يف مهتملا قوقح نم
  . عافدلا و نمألا و ةيرحلا يف هقح اهمهأو مهتملا قوقحب

  

  . ةلوقعم ةدم لالخ ةزجانلا ةمكاحملا يف مهتملا قح فيرعت : الوأ

 اذه نومضم ناك اذإ ام لوح لؤاستلا  ةلوقعم ةدم لالخ ةزجان ةمكاحم يف قحلا نومضم ديدحت ريثي
 نأ يف هقح يأ اهتاذ ةمكاحملاب قلعتي هنا مأ ةلوقعم ةدم لالخ ةمكاحملل مهتملا ميدقتب قلعتي قحلا
  . ةبسانملا ةعرسلاب هنأشب يئاضقلا مكحلا ردصي

 حلاصملاو تاءارجإلا لكب هطبر ينعي ةمكاحملل مهتملا ميدقتب طبتري قحلا اذه نومضم نأب لوقلا نإو
 .لداع لكشب ةمكاحملا ءارجإ يضتقت ىرخأ اماكحأ بلطتي انه مهتملا زكرم ةيامحو، ةمكاحملل ةقباسلا
 يف يئاهنلا مكحلا رودصل اهتاءارجإ لك مامتإ نم دبال هنإف  اهتاذ ةمكاحملاب قحلا اذه انطبر اذإ امأ
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 ةهج نم اهتلادعو ةهج نم ةمكاحملل ةلوقعملا ةدملا نيب طابترا كانه نأ ظحالن . ةبكترملا ةميرجلا
 هميدقتب يهتنت ال هتمكاحم تاءارجإ ريخأت لالخ نم مهتملا ةحلصمب ساسملا نإف هيلعو ،ىرخأ
  . مرج نم هفرتقا اميف مكح رودصب لب ةمكاحملل

 ةصتخملا تاطلسلا اهرشابت يتلا تاءارجإلا لك ةلوقعملا ةدملا هب قلعتت يذلا ةمكاحملا ظفلب دصقي نذإ
 يف ريخأت لك سيل هنا الإ ، ةبكترملا ةميرجلا يف يئاهن مكح رودص ةياغ ىلإ ماهتالا هيجوت ةيادب نم
 يذلا رربملا ريغ ريخأتلا وه روظحملاف ، ةلوقعملا ةدملا زواجت ينعي ةمكاحملا تاءارجإ نأشب تقولا
  . 1 لوقعم ببس هل سيل

  

   ةمكاحملا يف رخأتلا بابسأ : ايناث

  :  يلي اميف لوقعم تقو يف اهيف لصفلا مدعو ةمكاحملا يف رخأتلا بابسأ ددحن نأ اننكمي

   ةبكترملا ةميرجلا ةعيبط / أ

 وأ مهتايسنج ددعتت وأ  اهيف نيمهتملا ددعتي نأب كلذب ةبكترملا ةميرجلا تفصو ىتم ةدقعم ةيضقلا نوكت
 تاذ اياضقلاو نيمهتملا نم ددع لمتشت يتلا تاردخملا وأ ةيداصتقالا مئارجلاك مهيلإ ةبوسنملا مهتلا
 مئارجلا نع ةدقعم ةيباهرإ ةطشنأب قلعتت مئارج وأ  اهنم لصحتملا لاومألا ليسغو ةيلودلا بناوجلا
 ءارجإو دوهشلا نع ثحبلاو قيقحتلا قاطن عستي انهو ،خلإ... تانيجلا يف راجتالا مئارج و ةفورعملا
   2 ءاربخلا بادتنا ةرورضو تانياعملا

  . اياضقلل ريبكلا ددعلا / ب

  عوضوملا يف رظنلا وأ قيقحتلا ليجأت رارقل ةمكاحملاو قيقحتلاب نيمئاقلا ذاختا ىلإ اياضقلا ةرثك يدؤت
 مهعيزوت ةقيرطو مهددعو  اهتاضق  رايتخا ةقيرطو ةطلسلاب قلعتت تارابتعاب امزلم سيل مهتملا نأ الإ
 رارضأ هنع بترتي ال ثيحب ةلوقعم ةدمل ةيضقلا ليجأت نوكي نأ دبال هيلعو . ةيئاضقلا تاهجلا ىلع

                                                             
1  . coluoB DRANREB   ed euveR ,elbannosiar nifne ialéd nu ,serudécorp sed eérud aL :

.75 P ,1002 ,1 °N ,érapmoc lanép  tiord ed te sellenimirc secneics  

2. )naitsirhC ( REENEKLAV ED te  )irneH ( YLSOB.D    erudécorp al  snad  étiréléc aL :
egleB tiord  ne lanép  , 154 P ,5991 . P.D.I.R.  



 ةلداع ةمكاحم يف قحلا طباوض                                         ثلاثلا لصفلا  - لوألا بابلا
 

931  
 

 ةجتنمو ةمهم دهاشلا اذه ةداهش تناك و الثم هرفس وأ هتافوب يفنلا دوهش مهأ دحأل مهتملا نادقفك
  . 1  هحلاصل

  . هيماحم  وأ مهتملل عورشملا ريغ كولسلا / ج

 عم ةيضقلا يف لصفلا ريخأت لجا نم ةعورشملا ريغ بيلاسألا ضعب هيماحم وأ مهتملا لمعتسي دق 
 هتماقإ رقم رييغتل وأ هءاعدتسا ةحص مغر بيغتلل الثم مهتملا أجليف ، ةيضقلا ةراسخب ديكألا مهملع
 عفر يف قيقحتلا تاطلس رخأت رابتعا نكمي ال انهف ، دلبلا جراخ برهي نأ وأ هيلع ضبقلا يدافتل
 . 2 اهيلإ عجري ال ريخأتلا ببس نأل قحلا اذهل كاهتنالا ليبق نم  ةزجان ةدم لالخ ةمكاحملل ةيضقلا
 وه بلطي وأ هتيضق يف لصفلا رخأت ىلإ يدؤي امم رخأتم لكشب نعطلاب انايحأ مهتملا موقي دق امك
  . 3  ليجأتلا هسفنب

  . ةيئاضقلا تاطلسلا ةدارإب طبترملا رخأتلا / د

 ىلع مهتملا رابجإ فدهب قيقحتلا تاهج لبق نم رركتملا ليجأتلا ببسب ةمكاحملا رخأتت نأ نكمي
  . 4  هسفن   دض ىتح  ةلدأ ميدقت وأ هيلإ ةبوسنملا ةمهتلاب فارتعالاب اهعم نواعتلا

  . ةاضقلا ضعب ةربخ صقن / ه

    ةقدب اهصحفو ةيضقلا ةسارد لجا نم تقولل مهتفاضإل مهصصخت مدعو ةاضقلا ةربخ صقن يدؤي 
  .اهيف لصفلا رخأت يلاتلاب و اياضقلا مكارت كلذ نع جتني و

  

  

  

                                                             
    101 ص ، قباس عجرم ، ةيلودلا وفعلا ةمظنم ، ةلداعلا تامكاحملا ليلد .   1

 ،ةيبرعلا ةضهنلا راد ،ىلوألا ةعبطلا ، ةنراقم ةسارد ، ةيئانجلا تاءارجإلا ةعرس يف قحلا : لماك ديس فيرش / د .2 
   84 ص ، 4002 ،رصم

 ةنسلا ، قوقحلا ةلجمب روشنم لاقم ، يكيرمألا نوناقلا يف ةعيرس ةمكاحم يف مهتملا قح: مانغ دمحم مانغ / د .  3
   531  ص ، 2991 ، تيوكلا ةعماج ، لوألا  ددعلا ، رشع ةسداسلا

  . 47 ص ، 3991 ، رصم ، ةيبرعلا ةضهنلا راد ، ةعيرس ةمكاحم يف مهتملا قح: مانغ دمحم مانغ/ د .  4
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  يناثلا عرفلا

   ةلوقعم ةدم لالخ ةزجان ةمكاحم يف قحلا كاهتنا ءازج

  

 ليصفتلاب قحلا اذه ددحت ملف  ةماع ةفصب  ةزجانلا ةمكاحملا قحب ةقلعتملا ةيلودلا صوصنلا تدرو
 اذه يدافت يبوروألاو يكيرمألا ءاضقلا نم لك لواح دقو ، هتفلاخم تاءازج ركذت مل اهنأ امك بجاولا
 ىوعدلا ءاضقناو ةيئانجلا تاءارجإلا فقول يكيرمألا ءاضقلا قرطتف ، امهماكحأ لالخ نم صقنلا
 امأ ، ةلوقعم ةدم لالخ ةمكاحملا يف قحلل يلعفلا كاهتنالل ءازجك ماهتالا رارق طاقسإو ةيئازجلا
 بسانملا ضيوعتلاب مكحلاو ةيئازجلا تاءارجإلا نالطب نيب هيف ءازجلا نيابت دقف يبوروألا ءاضقلا
 يف هيف زواجتملا رخأتلا هتبسن ررضلا نأب تابثإ ةرورض عم مهتملا باصأ يذلا ررضلا ربجل
                                                                                      .تاءارجإلا
 تاءارجإلل ةلوقعملا ةدملا زواجت نأ ناسنإلا قوقحل ةيبوروألا ةمكحملا نع ةرداصلا ماكحألا فشكتو
 هذه بلغأ ةمكحملا تنادأ دقف ، ةيقافتالا يف ءاضعألا لودلا ةفاك ىدل ثودحلا دراو رمأ وه ةيئازجلا
 سبحلا لاجم يف وأ امومع ةيئازجلا تاءارجإلا لاجم يف امإ ثدحي يذلا زواجتلا اذه ببسب لودلا
  . 1 يطايتحالا

 ةفلاخمل ةنادإلاب اهيف ءاضعألا لودلا ىلع ةيبوروألا ةمكحملا ماكحأل ةريبكلا ةدايزلا ريسفت عجري و
 ةمظنملا مئارجلا بسن يف ةحضاولا ةدايزلا ىلإ ةمكاحملل ةلوقعملا ةدملا نامضب ةصاخلا ةيقافتالا دعاوق
 ،تاروطتلا هذه لثمل ةبسانملا ةلدعملا ةيئارجإلا صوصنلا بايغ عم يلودلا دعبلا تاذ ةيداصتقالاو
 رخأتلا ىلإ ىدأو ةيبوروألا ةينطولا مكاحملا قتاع لقثأ ام اذهو ةيداعلا ةيلخادلا مئارجلل ةفاضإلاب
  . 2 ىواعدلا يف لصفلل _ يداعلا ريغ _ هيف زواجتملا

  

  

  
                                                             

 يكيرمأولجنإلا نيماظنلا يف ةنراقم ةسارد ، ةلوقعم ةدم لالخ ةمكاحملا يف مهتملا قح : يراروق دمحم ةحيتف / د .1 
   323  ص ، 6002 ربمتبس ، تيوكلا ةعماج ، ثلاثلا ددعلا ، نوثالثلا ةنسلا ، قوقحلا ةلجمب روشنم لاقم، ينيتاللا و

2 . )GNAGFLOW ( TREKUEP  :    sed  ecnedurpsiruj al , elanép  erudécorp  al  ed étiréléc aL
5991 , P.D.I.R., emmoh'l  ed  stiord  sed  enneéporuE  noitnevnoc al ed senagro 476 P ,  
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  ثلاثلا بلطملا

   ةيوفشلاو ةينلعلا ةمكاحملاب مازتلالا

  

 مامأ ةيئازجلا ىوعدلا حرطب هتيادب ددرتت ةلداع ةمكاحم يف مهتملا قح ةيامح قاطن نأ اقباس انركذ
 رمأ ةمكاحملا ةلادع نأب لوقلا اننكمي ال كلذ مغر نكلو ،يئاهن مكح رودصب هاهتنم غلبيو ةمكحملا
 عومجم ىلع لمتشت يهف ، ةتباث ةدعاق نوكي نأ نكمي ال ةلداعلا ةمكاحملا هبلطتت ام نأل  ينيقيو تباث
 طباوض ةدع ةاعارمب طوبرم ةلداعلا ةمكاحملا ىلإ لوصولا قيرط نكلو  ةقلطمو ةتباث ريغ قوقح
   ) يناثلا عرفلا (ةهافش اهيف تاءارجإلا عيمج  متت نأ و ) لوألا عرفلا ( ةينلع ةمكاحملا نوكت نأ اهمهأ

  

  لوألا عرفلا

   ةمكاحملا ةينالع

  

 ةعزنلا يهف ، ةلداع ةمكاحم يف مهتملا قحل ةيسيئرلا تانامضلا نم ةيئازجلا ةمكاحملا ةينالع ربتعت
  . ميدقلا يئارجإلا ماظنلا لظ يف تامكاحملا اهتفرع يتلا ةيرسلا ءاغلإل تدجو يتلا

  

   ةمكاحملا ةينالع فيرعت : الوأ

 روهظ وهو رسلا فالخ ةينالعلاو رهظو عاش ذإ ةينالعو انلع نلعيو ، ةرهاجملا يأ نالعإلاو ، نلع
 يتلا تاسلجلا تاعاق لوخدب زييمت يأ نود سانلا عيمجل حامسلا ةمكاحملا ةينالعب دصقيو .  1 رمألا
 تاشقانم نم ةسلجلا يف يرجي ام لك ةعباتمو عالطالا نم مهنكمي وحن ىلع ةمكاحملا اهيف ىرجت
 ةباقر ةينالعلا ربتعت و . 2 تارارق و ماكحأ نم اهيف ردصي امو تاءارجإ نم اهيف ذختي امو تاعفارمو

                                                             
  982 ،882 ص ، عبط ةنس نودب ، توريب ، رداص راد ، 31 ج ، برعلا ناسل : روظنم نب مركم نب دمحم .  1

 ، 5991 ، ةيعماجلا تاعوبطملا راد ، يناثلا ءزجلا ، ةيئانجلا تاءارجإلا نوناق : ضوع دمحم ضوع /د .2
  : اضيأ رظنا و   ،501ص

TNECNIV NAEJ  G.EGRES.  snoitutitsni   ses  te  ecitsuj  eL   :   256 p ,  1991 , dE 3 ,    
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 أدبمب لالخإلا ليبق نم ربتعي الو .1 انئمطم حبصيس هنوكل مهتملل ةنامضو ةلادعلا ريس نسحل ةلاعف
 ديدحت متي نأ وأ ءاضوضلا بنجتل ةمكاحملا ةعاق باب قالغإ الثم ةسلجلا سيئر رمأي امدنع ةينالعلا
  . روضحلا هنكمي صخش يأ نأ املاط ةعاقلا ةعسو قفتي امب روضحلا مهنكمي نيذلا صاخشألا ددع

  

   ةمكاحملا ةينالع ةيمهأ : ايناث

  : يلي اميف ةمكاحملا ةينالع ةيمهأ صخلن نأ اننكمي

 ةلادعلا زاهجب روهمجلا ةقث ميعدت يهو ةماع ةحلصم قيقحت فدهي ماه أدبم ةمكاحملا ةينالع ربتعت .1
  . 2  اهتاءارجإ ريس ةبقارمو ةمكاحملا تاسلجل هروضح لالخ نم

 لفكيو ةلادعلا قيقحتل ةديدشلا هتطيحو ىوعدلا يف رظانلا يضاقلا دايح نامض يف ةينالعلا أدبم مهاسي .2
 اهعباط دقفت اهنودب يتلاو ةمكاحملا تانامض مارتحا ىدم نم مهسفنأب ققحتلا ةليسو نينطاوملل
  .3 ينوناقلا

 دنع ةمكحملا ةعاق يف هدهاشي امل مئارجلا باكترا هسفن هل لوست نم لك عدر يف ةينالعلا أدبم مهاسي .3
 . هتنادإ توبث دنع مهتملا ىلع اهب مكحي يتلا ةبوقعلل ةفاضإلاب ،فوخو بارطضا نم مهتملا ةمكاحم
  

   ةمكاحملا ةينالع قاطن : اثلاث

 ةينلع و تاءارجإلا ثيح نم و صاخشألا ثيح نم ةمكاحملا ةينالع ىلإ ةينالعلا قاطنل انتسارد مسقت
   . ةسلجلاب ماظنلا ظفح ةطلسو ةمكاحملا

  .صاخشألا ثيح نم ةمكاحملا ةينالع قاطن  / أ

 متت يتلا تاشقانملا روضحو ةمكاحملا ةعاق ىلإ لوخدلل زييمت يأ نود صاخشألا عيمجل لاجملا حتفي
 روضحب هيف حمسي يذلا قيقحتلا ةينلع لاجم نم عسوأ  ةمكاحملا ةينلع لاجم نإف هيلعو ،اهيف

                                                             
                           رشنلاو ةعابطل ةموه راد ،ةلداعلا ةمكاحملا تانامض يف زيجولا : ةدنالد فسوي / د .1
  . 73ص ، 5002 ،رئازجلا ، عيزوتلاو

 نيب ةنراقم ةسارد ، ةيئازجلا ةمكاحملا ةلحرم يف مهتملل ةيروتسدلا تانامضلا : دمحم يريدبلا دماح دمحأ / د . 2
   . 332ص ، 2002 ،رشنلا راد ركذ نودب ، ةيعضولا نيناوقلا و ةيمالسإلا ةعيرشلا

  332 ص ، 0991 ، كرويوين ،ثلاثلا دلجملا ، ناسنإلا قوقح لجا نم ةيملاعلا ةلمحلا : ناسنإلا قوقح .   3
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 ةعاقلا باوبأ نوكت نأ وه مهملا ،درف يأ رضحي مل اذإ ةينالعلا ءافتناب لوقلا نكمي ال  . طقف موصخلا
   1. مهسفنأ ءاقلت نمو ةيرح لكب نوتأي امنإو صاخشألل ةوعدلا هجوت ال ةمكحملا نأل روهمجلل ةحوتفم
 عنم وه هنم فدهلا نأل ةينالعلا أدبم كاهتنا ليبق نم روضحلا ددعل اهدييقتو ةمكحملا ديدحت ربتعي الو
 قيقحت  ىلإ لوصولا عيطتسي نأ لجا نم اياضقلل هرظن ءانثأ يضاقلل ئداه وج ريفوتو ىضوفلا
 ىلع ظافحلا ليبق نم دعاقملا عيمج لغش دعب ةسلجلا ةعاق باوبأ قلغ اضيأ ربتعي امك ، 2 ةلادعلا
  .3 ةسلجلا ةينالع أدبم قرخ سيل و ماعلا ماظنلاو ءودهلا

  . تاءارجإلا ثيح نم ةمكاحملا ةينلع قاطن / ب

 رظنل ددحملا مويلا يف موصخلا ىلع ءادنلا ءدبو ةسلجلا حاتتفا ذنم تاءارجإلا ةينالع قيبطت أدبي
 تاعفارملاو تاقيقحتلا لمشيف ، تاسلجلا عيمج يف ذختت يتلا تاءارجإلا عيمج ىلإ رمتستو ىوعدلا
 ةعاق يف رودي ام لك ةعباتم نم روهمجلا نكمتي ةرتفلا هذه لالخ و ، ماكحألا رادصإو دوهشلا ةشقانمو
                                                                                           .ةسلجلا
 حمسيف  ،الثم ةنياعملل لاقتنالاك ءانثتسا ةسلجلا جراخ متت يتلا تاءارجإلا اضيأ لمشتل ةينالعلا دتمتو
 لاوط دتمت ةينالعلا نأ امك ، تاءارجإلا هذه هيف رشابت يذلا ناكملل لوخدلا ديري يذلا روهمجلل نذإ
 رارمتسا دنع . 4 اهل ينلعلا عباطلا ىلع ظافحلا بجي ليللا ىتح اهداقعنا رمتسا اذإف ةسلجلا داقعنا
 ةينالعلا أدبم نأ كلذ ، تاسلجلا هذه نم ةسلج لك لالخ ةينالعلا طرتشت تاسلج ةدع يف ةيضقلا لوادت
  . 5 تاءارجإلل قلطملا نالطبلا هتفلاخم نع بترتيو ةيرهوجلا ئدابملا نم وه

  . ةسلجلا ماظن ظفحل ةينلعلا قاطن /ج

 عيمج حتف لالخ نم ةمكاحملا ةعباتمل ةسلجلا روضحب روهمجلا عيمجل حمسي ةينالعلا تايضتقمل اقيقحت
 . ىضوفلل حرسم ىلإ ةعاقلا لوحي نأ بجي ال كلذ نأ الإ، مهل لوخدلا ليهستو ةمكاحملا ةعاق باوبأ

                                                             
  517 ص ، قباس عجرم ، ةيئانجلا تاءارجإلا نوناق حرش يف طيسولا : رورس يحتف دمحأ /د .  1

  51 ص ، قباس عجرم :يوافصرملا فداص نسح / د .  2

3 . sotsirhC ( SAKAB ) seL :   ua lanép  sècorp ud  sruetcerid  sepicnirp     ed  drager   têrétni’l
 ed  al   .896 p , 2891 , II siraP  ed  étisrevinU , esèhT , eiviusruop  ennosrep  

4 .   ellebasI  ( TUOJEP )  ,sreitioP ed étisrevinU ,esèhT ,elanép erudécorp ne ecnerapsnart aL :
,6991  112 p  

  421 ص ، 1991 ، باتكلل ةيرصملا ةئيهلا ، ةيئانجلا تاءارجإلا نوناق حرش : نامثع ميحرلا دبع لامأ / د .  5
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 ةسلجلا ميظنت ةطلس اهحنمي ام اذهو ءودهلا ريفوت نم دبال هجو نسحأ ىلع اهلمعب ةمكحملا ةئيه موقتل
 عم قفاوتت نأ دبال تاسلجلا ريس يف ماعلا لصألا تناك نإو ةينالعلا ةدعاقف ، اهلخاد ماظنلا ظفحو
 لكل اهميرجتب نوناقلا صوصنل ةيعوضوملا دعاوقلا هيلع دكؤت ام وهو ةسلجلاب ماظنلا ظفح ةطلس
 يتأت نأ اهنع جتنيف ةلادعلاب لخت يتلا تاباتكلاب وأ لاعفألاب ناك ءاوس ىوعدلا ريس نسحب ساسم
 نوناقلا لوخ دقف كلذل . فوخ نع ةرداص مهتملا لاوقأ نوكت نأ وأ الثم ةشوشم دوهشلا تاءالدإ
 لخي نم لك  جارخإب موقي نأ هلف ،تاءارجإلا ةمالس لجأ نم ةينالعلا هذه دييقت ةطلس ةسلجلا سيئرل
  . انايحأ ةوقلا ىلإ ءوجللا ىتح هنكميو ةعاقلا نم ةسلجلا ماظنب

 

   ةينالعلا أدبم ىلع ةدراولا دويقلا : اعبار

 ةعامجلا حلاصل امإ أدبملا اذه دييقت نم عنمي ال ةلداعلا ةمكاحملا قيقحتل ماع أدبم ةينالعلا نأب لوقلا نإ
  . ةيرس ةسلجلا لعجب كلذو  تاءانثتسا لكش يف هسفن مهتملا وأ

   نوناقلا صن ىلع ءانب ةسلجلا ةيرس / أ

 كلذو ةيرس ةسلج يف اهلك وأ ةسلجلا تاءارجإ ضعب عامسب رمأت نأ ةطلس ةمكحملل نوناقلا حنمي
 رثأتي ال ىتح ةمكاحملا ءانثأ هتيسفن ىلع ظافحلاو )الثم ثدحلا ( مهتملل ةصاخلا ةايحلا ةيامح فدهب
 ،فذقلا اياضقك صاخ عباط نم اهل امل اياضقلا ضعب رشن رظحي اضيأ نوناقلا نأ امك ،البقتسم هليهأت
   .1 جراخلا ةهج نم ةلودلا نمأب ةساملا مئارجلا اياضق

  ةمكحملا رارق ىلع ءانب ةمكاحملا ةيرس / ب

 ماعلا ماظنلل ةاعارم كلذو ةيرس اهلك وأ ىوعدلا تاءارجإ ضعب عامس ررقت نأ ةمكحملل نكمي
 بلطتت دح يأ ىلإ ردقت يتلا يهف  ةمكحملل فرظلا اذه ريدقت عجريو ، ةماعلا بادآلا ىلع ةظفاحملاو
 ةمكحملا ىرت دقف ، مهتملا ضارتعا رابتعالا نيعب ذخأت نأ نودو ةيرس ةسلجلا لعج ةماعلا ةحلصملا
 وأ ماعلا ماظنلا ةاعارم فدهب كلذ ببست و ةيرسب اهتاءارجإ نم ءزج وأ اهلك ىوعدلا عامس ةرورض
  . لالخإلا اذه بابسأ ديدحتب ةمزلم نوكت نأ نود ةماعلا بادآلا ىلع ةظفاحملا

  

 

                                                             
  991 ص ،قباس عجرم : راكب متاح /د .  1
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  يناثلا عرفلا

   ةمكاحملا تاءارجإ ةيوفش

  

 اهيف تاءارجإلا لك عابتإ متيف ، ةهافش متت اهنأب تامكاحملا نم اهريغ نع ةيئازجلا ةمكاحملا زيمتت
 موصخلا نيب ةهجاوملا أدبم ماوق ةمكاحملا ةيهفش ةدعاق ربتعت و. ةلدألا عيمج ةشقانم اهيف امب ةهافش
 اذه نأ امك ،  ةيعوضوم لكب ةقيقحلا ىلإ لوصولاو هتاعانق نيوكت ىلع يضاقلا دعاست ةليسو  يهف
 يف مهتملا قحل ةماه ةنامض ةهافشلا لثمت كلذل  ،ةيلاعفب هرودب مايقلا ىلع يماحملا دعاسي أدبملا
  . 1 ةلداع ةمكاحم

 

   ةمكاحملا تاءارجإ ةيوفش فيرعت : الوأ

 ىتح روضحلا لك مامأو عومسم توصب تاءارجإلا هذه عيمج متت نأ ةمكاحملا تاءارجإ ةيوفشب دصقي
 مدقتو ةهافش ءاربخلاو دوهشلا هب يلدي ام عامس متيف ، بوتكمو تباث لصأ تاءارجإلا هذهل ناك ولو
       . ايوفش اضيأ نوكي يئاهنلا قيقحتلا نأ امك ، ةهافش اضيأ ءاعدإلا تاعفارمو عوفدلا و تابلطلا
 يتلا ةينلعلا تاعفارملاو تاشقانملاو تاقيقحتلا ساسأ ىلع اهماكحأ ينبت نأ ةمكحملا ىلع يغبني و
 مهدض مدقي امم ةنيب ىلع اونوكي ىتح  ايوفش  مهعافدو موصخلا ةهجاوم يفو روضحلا مامأ ىرجت
 يضاقلا يفتكي ال ىتح ةسلجلاب  ةيروضحلا ةشقانملا نامض وه ةيوفشلا أدبم نم فدهلاف . ةلدأ نم
 ىلع ءانب مكحي نأ هيلع بجي لب طقف يئادتبالا قيقحتلا رضاحم يف نودم وه امب همكحل هرادصإ دنع
  .ةلدألل ةيوفشلا ةيدجلا ةشقانملاو مهتملا تافارتعاو دوهشلا و موصخلا نم هعمسيو هاري ام

  

   ةمكاحملا تاءارجإ ةيوفش ةيمهأ : ايناث

 لالخ نم ةلداع ةمكاحم يف مهتملا قحل ةماه ةنامضك ةمكاحملا تاءارجإ ةيوفش ةيمهأ رهظت
  : يلي اميف لثمتت يتلا اهتايضتقم

                                                             
 ،ةرهاقلا ةعماج ،نوناقلا يف هاروتكدلا لينل ةمدقم ةلاسر ،ةلداع ةمكاحم يف مهتملا قح : يواصلا دمحم ءالع  1
  504 ص  1002،رصم



 ةلداع ةمكاحم يف قحلا طباوض                                         ثلاثلا لصفلا  - لوألا بابلا
 

641  
 

 نأ دبال همكحل هرادصإل هتعانق اهيلع سسؤيو يضاقلا اهدمتعي يتلا ةلدألا نأ ةيوفشلا أدبم نمضي .1
  طقف ةبوتكملا رضاحملا ىلع يضاقلا دنتسي نأ يفكي الف ، ةيوفشلا ةشقانملل اقبسم تحرط دق نوكت
 ادامتعا هيلع عالطإلل موصخلا عيمج مامأ ةصرفلا ةحاتإ بوجو هادؤم ةسلجلا يف ليلدلا حرط نإ لب
  .  1 هيف متت يتلا ةيوفشلا ةشقانملا ىلع

 هنا امك ، كلذل اقفو هعافد دادعإ مث نمو  هدض ةمدقملا ةلدألا ةفاكب ملعلا مهتملل  ةيوفشلا أدبم  حمسي .2
 ىدل ام ىلع فرعتي تقولا سفن يفو ةلدأ نم هكلمي امب رخآلا فرطلا ةهجاوم ىلع مصخ لك نيعي
 لبس ىلإ لوصولا يضاقلا ىلع لهسي ام اذهو ، اهيف هيأر مدقيو نيهاربو ةلباقم ةلدأ نم همصخ
  . هردصي يذلا مكحلا يف ةلادعلا قيقحت و ةقيقحلا

 ةصرفلا حيتتو ) مهتملا ةمهم نامض ( يئادتبالا قيقحتلا لامعأ ىلع ةمكحملا ةباقر ةيوفشلا ققحت .3
 ام ةميق ردقيو اضماغ نوكي دق ام حضوتسيف، موصخلا لاوقأ باعيتساو مهف نسح لجا نم يضاقلل
  . دوهشلاو موصخلا هلوقي

 ةلادعو ةمالس نم دكأتلاو اهب رودي ام ةعباتم تاسلجلاب رضاحلا روهمجلل ةيوفشلا أدبم  حيتي .4
  . ةلادعلا ريس نسحل اونئمطيف  ةيئاضقلا تاءارجإلا
 ةدعاسم نم يضاقلل هحيتت امل اهيف لصألا يهو  ةيئازجلا ةمكاحملا تاءارجإ ةيوفش نع انثيدحل اعابت
 نإف ةسلجلاب ةيوفشلا ةشقانملا نم همامأ حرط ام ىلع ادامتعا حيحص وحن ىلع هتديقع نيوكت يف
   تاءارجإلا عيمج ليجست نم دبال كلذل ، اقلطم هعم ضراعتي الو لصألا كلذل ةروص وه نيودتلا
  . 2 ةباتك

  :روص ةدع يف نيودتلا ةيمهأ رهظت 

 لكل اتابثإ دعي يذلا ةسلجلا رضحم بجومب ةباتكلاب اهتوبثو العف اهلوصح تاءارجإلا نيودتب دصقي .1
 لوصح ةقيرط تابثإل رضحملا اذهب جاجتحالا ةحلصملا بحاصل نإف يلاتلابو تاسلجلا يف عقو ام
 ىوتسم ىلع ةمكاحملا تاءارجإ نيودت لهسيو . نوناقلل اهتقباطم ىدم نم ققحتللو تاءارجإلا
 اهل اليبس رضاحملا هذه يف دجتس ةريخألا هذهف ،نعطلا مكاحم لمع ىلوألا ةجردلا تاذ مكاحملا
  . تاءارجإلاب ةقلعتملا نوناقلا صوصنل ةاضقلا مارتحا ىدم يف رظنلاو رداصلا مكحلا ةميق ريدقتل

                                                             
1 . )G( INAFETS  )B( COLUOB ,)G(RUESSAVEL ,   : elanép  erudécorP  , 0991 ,noitidE  4 ,  

 376 p  

   عيزوتلل ةيعماجلا ةسسؤملا دجم ،ىلوألا ةعبطلا ،ةيئازجلا تامكاحملا لوصأ نوناق حرش : رفعج دمحم يلع / د .  2
  23 ص ، 4002، نانبل ، عيزوتلا و رشنلا و
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 قوقحل ةنماضلا ةينوناقلا تاءارجإلا لك قيبطت مارتحا ىدم يف ققحتلا تاءارجإلا نيودت نمضي .2
 نع عافدلل يماحملا روضح و ةيرس اهلعج بابسأو تاسلجلا ةينالع نم ةمكاحملا ءانثأ مهتملا
   .دوهشلاو موصخلا ةشقانم و  مهتملا

 هيلإ عوجرلا هيماحمو مهتملل نكمي ةيعجرم وه تاءارجإلا لك هيف تنود يذلا ةسلجلا رضحم نإ .3
 . ىوعدلا يف مت ام لك ىلع عالطإلل
 وأ ةءاربلاب مكح رودصب ةيئازجلا ىوعدلا يضقنتف  ةلحرملا  هذه يف ءارجإ رخآ مكحلا رادصإ ربتعي
 هبكترا يذلا مرجلا ىلع طقف ةدحاو ةرم مهتملا ىلع مكحي نأ كلذل طرتشي و ، مهتملل ةبسنلاب ةنادإلاب
  : يلي امك رهظت هيلع موكحمك  هقوقحل ةنامض كلذ يفو

 مدع مهتملل ققحي هنأل ناسنإلا ةيرحب ةطبترملا ةقيثولا قوقحلا نم ءزج نامضلا اذه ربتعي .1
  . نيترم  مرجلا سفن ىلع هتبقاعم نود لوحيو ةيناث ةمكاحملل هضرعت

 نوناقلا اهالوأ يتلا تافصلا ىلع ظافحلاب ةلادعلا ققحيو اينوناق رارقتسا نامضلا اذه سركي .2
 ىلع ظافحلا اذكو هيف موكحملا ءيشلا ةوق مكحلا باستكا يف هيف موكحملا ءيشلا ةيجح لامعإبو
  . مهزكارم و دارفألل ةماعلا تايرحلا

 يف بسانتلاو ةرورضلا أدبم وهو هيلع رارقتسالا مت أدبمل ديسجت نامضلا اذه قيبطت ققحي .3
 .1  دودح  نود تابوقعلا ددعت مدعو ةبوقعلا

 
  

  ثلاثلا ثحبملا

  ةمكاحملا دعب ةلداع ةمكاحم يف قحلا طباوض

  

 نم هيلع موكحملا اهيف ديفتسي و  هتنادإو  مهتملا ىلع مكحلا رودص دعب ةمكاحملا دعب ام ةلحرم يتأت
 ةررقملا ةبوقعلا رادقم يفو هتنادإ يف رظنلا ديعتل ىلعأ ةجرد مامأ هدض رداصلا مكحلا يف نعطلا  قح
    . ) لوألا بلطملا ( هدض

                                                             
 ، رشنلا ةنس ركذ نودب ، ةيليصأت ةيليلحت ةسارد ، نيمرجملا ميلستل ةماعلا ةيرظنلا : جارس دمحم حاتفلا دبع / د . 1
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 ةداعإو يباقعلا حالصإلاب طبترت اهنأل ةمهم ةلحرم يهو يباقعلا ذيفنتلا ةلحرم يتأت ةنادإلا توبث  دنع
   كاهتنالل ةلحرملا هذه لالخ ةيساسألا هيلع موكحملا قوقح ضرعتت دقو ، اددجم عمتجملا يف جامدإلا
 هرابتعاب هل ةيرورضلا  قوقحلا و تانامضلا نم ةعومجم نم اهلالخ هيلع موكحملا ديفتسي كلذلو
 تامزلتسملا تانامضلا هذه لكشتو ، هتيرح هنم تبلس نإو ىتح هتيناسنإ مارتحا نم دبال اناسنإ
 لثمتتو . ) يناثلا بلطملا ( ةلحرملا هذه يف متت يتلا ةيئارجإلا لامعألا لك ةيعرشب لوقلل ةيساسألا
 ةيعامتجالا هقوقح و ةينهذلاو ةيركفلا هقوقح يف ةلحرملا هذه يف هيلع موكحملل ةيساسألا قوقحلا
 يف مهتملا ىلع اهب موكحملا ةبوقعلا ذيفنت متي نأ دبال كلذل ةفاضإلاب . ) ثلاثلا بلطملا (   ةيداصتقالاو
  .  ) عبارلا بلطملا ( ةيباقعلا ةسسؤملا جراخ وأ لخاد ذيفنتلا ناك ءاوس ةبسانم فورظ

  

  لوألا بلطملا

   يضاقتلل ةيناث ةجرد يف هيلع موكحملا قح نامضب مازتلالا

    

 يتلا كلت نم ىلعأ ةمكحمل ءوجللا قح هحنم يضاقتلل ةيناث ةجرد يف هيلع موكحملا قحب دصقي 
  . ةررقملا ةبوقعلا يف رظنلاو هتعجارم ةداعإ لجأ نم  ةنادإلاب   مكحلا تردصأ

 تانامضلا نم باقع نم هنع ررقت امو ةنادإلا مكح ةعجارمل ىلعأ ةمكحم ىلإ ءوجللا قح ربتعيو
 وهو ةبكترملا ةميرجلا ةروطخ نع رظنلا ضغبو زييمت يأ نود ةنادإلاب هيلع موكحم لكل ةررقملا
 رطخأ ىلع ارصاق سيل نامضلا اذه نإ " : اهلوقب ناسنإلا قوقحب ةينعملا ةنجللا هتنيب يذلا رمألا
 ةعجارمل ىلعأ ةمكحم ىلإ ءوجللا يف هيلع موكحملا قح لمتكي  نأ لجأ نم و .  1 " طقف   مئارجلا
 ةلحرم لالخ ةمكاحملا يف رفوتت نأ نم دبال هيلع ةررقملا ةبوقعلاو هدض رداصلا ةنادإلا مكح
 مكح ىلع عالطالا يف هيلع موكحملا قح اهلوأو ةيضقلل ينلعلاو فصنملا رظنلا تانامض فانئتسالا
  : تانامضلا يقاب اهيلت مث فانئتسالا يف هقح لامعتسا كلذب ررقيل ةيفاك ةينمز ةدم هحنمو ةنادإلا

 سفنل طرشلا اذه عضخيو ، ىلعألا ةجردلا مامأ هنع عفاديل ماحمب ةناعتسالا يف هيلع موكحملا قح .1
 فانئتسالا ةلحرم يف ماحم نييعت مدعف ىلوألا ةجردلا ىوتسم ىلع قحلا اذه مظنت يتلا ماكحألا
 ةحلصمب ساسمو مهتملا قوقحل كاهتنا وه تاونس سمخ ةدمل نجسلاب مهتم ىلع رداص مكحل

                                                             
  71 ةرقفلا ، ناسنإلا قوقحب ةينعملا ةنجلل 31 مقر ماعلا قيلعتلا عجار .   1
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 ةدعاسم نود ةمكحملا مامأ ةينوناقلا رومألا ةجلاعم لهجي هنأل ماحمل ةجاحب هيلع موكحملاف ، ةلادعلا
  . هجو لمكأ ىلع هسفن نع عافدلا نسحي الو ةينوناق

 دحاو لكلف ،ءاعدإلا لثمم عم ةيواستمو ةئفاكتم ةصرف يف هيماحم ةطساوب هيلع موكحملا قح ديكأت .2
  . ةمدقملا تادنتسملاو قئاثولا لك ىلع عالطإلا قح امهنم

 ،ةلقتسم ، ةصتخم فانئتسالا يف رظنت يتلا ةيناثلا ةجردلا ةمكحم نوكت نأ هيلع موكحملا قح .3
 . ةلوقعم ةدم لالخ ىوعدلا يف رظنتو ةينوناق
  

  يناثلا بلطملا

   ةيباقعلا ةلماعملا يف هيلع موكحملا قح نامضب مازتلالا

  

 ةيناسنإ نم اهدوجو دمتست قوقحلا نم ةعومجم اهنأ يف ةيباقعلا ةلماعملا يف هيلع موكحملا قوقح لثمتت
 قلعتتو هب ةقيصل قوقح يهو ،) ايح هيلع موكحملا يقب ام( ةيناسنإلا هذه ءاقبب رمتستو ناسنإلا
 اهتياعر نامض نم دبال لب اهنع لزانتلا زوجي الو هتماركب قيلت ةيناسنإ ةلماعم هتلماعم بوجوب
     ةيناسنإلا ةلماعملا يف هيلع موكحملا قوقحب هنع ربعن نأ نكمي ام يهو ، هيلع موكحملل اهمارتحاو
  . ) لوألا عرفلا (

 كلت وأ ةنادإلا مكح تردصأ يتلا تاهجلا ءاوس ( ةيئاضقلا تاهجلاب ةمئاد ةفصب  هيلع موكحملا لصتي
 ةدايس نع اريبعت اهبجاوب اهمايق دنع تاهجلا هذه ىلع دبالف كلذلو ) ةبوقعلا ذيفنت ىلع فرشت يتلا
 ، ناسنإك هيلع موكحملا تايرحو قوقحو عمتجملا قوقح نيب ةنزاوملا تاضرتفم يعارت نأ نوناقلا
 ناسنإ وهف ، هيلع موكحملا نم ةيمدآلا ةفصلا بلس ىلإ يدؤت نأ يغبني ال اهعون ناك امهم ةبوقعلاف
 هنع ربعي ام يه تاضرتفملا هذهو  عمتجملا قح يف أطخأ دق ناك نإو هتيسفنو هنيوكتو هترطفب
  .  ) يناثلا عرفلا ( ةينوناقلا  ةلماعملا يف هيلع موكحملا قوقحب
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  لوألا عرفلا

  ةيناسنإلا ةلماعملا يف هيلع موكحملا قوقح

  

 نأ دبالف هيلعو ، اناسنإ هنوك نم اهدوجو ردصم ةيباقعلا ةلماعملا يف هيلع موكحملا قوقح دمتست
 ةيلودلا قيثاوملا هيلع تدكأ ام وه و ةيناسنإلا هتماركب ساسملا متي ال نأو ساسألا اذه ىلع لماعي
  . 1 صاخ هجوب هيلع موكحملاو امومع ناسنإلا قوقحب ةصاخلا ةيميلقإلاو

  

   هيلع موكحملل ةيساقلا ةلماعملا عنم : الوأ

 هذهلف  ةيئانجلا ةيعرشلا أدبم جئاتنو راثآ دحأ  هدض ةيساقلا ةلماعملا رظح يف هيلع موكحملا قح ربتعي
 ىمسي ام وأ ذيفنتلا ةيعرش ،ةيئارجإلا ةيعرشلا ، باقعلاو ميرجتلا ةيعرش : داعبأ ثالث ةريخألا
 قوقح ةيامح نيب نزاوتلا أدبم ىلع ظافحلا ةرورض ىلع ةريخألا هذه موقتو ، ةيباقعلا ةيعرشلاب
 ةياغ ىلإ باقعلا عيقوت يف ةلودلا ةطلس ديدحت ةظحل نم اهنايرس أدبيو ، عمتجملا قوقحو هيلع موكحملا
 موكحملا مث مهتملا ناسنإلا نيب ةينوناق ةطبار  باقعلا ذيفنت ةرتف لالخ أشنت . ءازجلا ذيفنت نم ءاهتنالا
 رظح اهنمو اهمارتحا ةطلسلا ىلع دبال يتلا قوقحلا نم ةعومجم اهبجومب هل نوكي  ةلودلاو هيلع
 ةجرد ىلإ لصي ال يذلا يندبلا هاركإلاو ءاذيإلا ةوسقلاب دصقي و. هيلع موكحملا ىلع ةوسقلا لامعتسا
 لسالسلا عضو وأ مونلا نم هعنم وأ رمتسم لكشب ءاضوضلل هيلع موكحملا ضيرعت لثم بيذعتلا
 لئاسو ةيباقعلا تاسسؤمللف ،برهلا نم هعنم فدهب كلذ ناك نإو ىتح هيلع موكحملا يمدقو يديأب
  . 2 هيلع موكحملا ةماركب ساسملا نود اهتاسسؤم نمأ نامضل اهلمعتست نأ نكمي

  

   بيذعتلل ضرعتلا نم هيلع موكحملا ةيامح : ايناث

 ةيدسج ةديدش مالآ اهنع جتني امم يونعملا و يندبلا ءاذيإلا نم عاونأل هيلع موكحملا ضرعتي  نأ نكمي
 تافرصتلا هذه ىلع بيذعتلا لمتشي الو ، هيلإ ةءاسإلا و هفيوخت لجأ نم هبيذعت فدهب كلذو  ةيلقعو

                                                             
  71 ص ، 4891 ، ةيبرعلا ةضهنلا راد ،يباقعلا ذيفنتلا ةلحرم يف ناسنإلا قوقح : مانغ دمحم مانغ / د .  1

  032 ص ، قباس عجرم : ةنوارطلا دمحم /د .   2
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 ةيامحلا يف هيلع موكحملا قح دعيو . 1 اهنع   ةبترتم وأ اهل ةهباشم تافرصت كانه نوكت دق لب طقف
 ماليإلاو هيلع موكحملا ةناهإ سيل ةبوقعلا ذيفنت نم فدهلاف ،ناسنإك هل ةتباثلا قوقحلا نم بيذعتلا نم
 دق هيلع موكحملا دض بيذعتلا ةسرامم نأ كلذ ،اددجم عمتجملا يف هجامدإ ةداعإو هليهأت لب ةوسقلاو
 دقو ةيهاركلاو دقحلا نم روعشب اددجم عمتجملا ىلإ جورخلا ىلإ اهب موكحملا ةبوقعلا ذيفنت دعب هعفدي
  ةيرحو ةايح و عمتجملا نمأ ددهي ةيمارجإ ةروطخ اذ حبصيف  مئارجلا باكترال هراركت هنع جتني
  2. نيرخآلا

  

   ةبسانم ةيشيعم فورظ نم ةدافتسالا يف هيلع موكحملا قح : اثلاث

 اناسنإ هفصوب اهكلمي وهف  ناسنإلا ةيناسنإب ةطبترملا قوقحلا نم ةبسانم فورظ يف شيعلا قح ربتعي
  : اهصخلن نأ نكمي و هتنادإ نع رظنلا ضغب

  . مهتيناسنإو مهتمارك ىلع ظافحلاو ءانجسلا ةلماعم نسحب نجسلا ةرادإ مازتلا .1
 ثيحب ةيعيبط ةءاضإ نم ةمزاللا طورشلا ىلع )ةنازنزلا وأ نجسلا ( ةماقإلا ناكم رفاوت ةرورض .2

 ةدافتسالاو يعيبطلا ءوضلا يف لمعلاو ةءارقلا نم نوجسملا نكمي يذلا عاستالا نم ذفاونلا نوكت
 ةبسنلاب اذهو نينوجسملا ددعو بسانتت ةنازنزلا ةحاسم نوكت نأ دبال امك ، يقنلا ءاوهلا لوخد نم
  . ةيعامجلا ةنازنزلل

 ةظفاحملا وأ هيلع موكحملا ةروطخك ةيرورضلا تالاحلا يف الإ يدارفنالا سبحلا ىلإ ءوجللا رظح .3
 نع هزيمتو هتيناسنإو بسانتت ةايح فورظب  طاحي نأ دبال هيلع موكحملا ناسنإلاف ، نمألا ىلع
 . ىرخألا تانئاكلا يقاب
 دوزم سوبحم لكل ريرس ىلع رفوتي مونلل  عساو ناكمب ىظحي نأ هيلع موكحملا قح نم نذإ
 ةصصخملا نكامألا امأ ، ةيوهتلاو ةءاضإلا نم فاك ردق و ةنسلا لوصف عم بسانتت يتلا ةيطغألاب
 ضرعت عنمل مزلي امب ةزهجمو فاكلا ردقلاب ةعساو نوكت نأ دبال اضيأ يهف  هيفرتلا و لكألا و لمعلل
 ةلماعم دعاوق ةنودم يف درو ام وهو ، ةيفاكلا ةيحصلا قفارملا اهيف امب مههجاوي دق رطخ يأل ءانجسلا

                                                             

   ةيئانجلا ةلادعلا " ةودن ىلإ مدقم ثحب  ؟ بيذعتلا ةضهانمل ةيبرع ةيقافتا ىلإ ةجاح يف نحن له : نيمأ نسح/ د .1 

   66 ص ، ناسنإلا قوقحل يبرعلا دهعملا تاروشنم ، 1991/ 11/ 92 يف سنوتب دقعنملا ، " ةينجسلا تاحالصإلا و

 دهعملا ،ةيئاضقلا ةلجملا يف روشنم لاقم ، ليهأتلا و حالصإلا ةداعإ يف باقعلا تاسسؤم رود : يروغت قوراف .  2
  301 ص ، 9991 ةنس ، ثلاثلا ددعلا ، يندرألا يئاضقلا
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  هيلع موكحملل ةمهم ةنامض ةنودملا هذه ربتعت . 1 ةدحتملا ممألل ةماعلا ةيعمجلا اهترقأ يتلا نينوجسملا
  : نيأزج يف ةمسقم هتيامحل ةيساسأ دعاوق ىلع يوتحت يهف

  :يلي ام ىلع  لوألا ءزجلا يوتحي

   ءانجسلا نيب ةلماعملا يف زييمتلا مدع أدبم لوح اساسأ بصنت قيبطتلا ةماع دعاوق .1
   تامدخ و ةفاظن نم زاجتحالا نكامأ فورظب قلعتت  ةماع ماكحأ .2
 هقح ،ىواكش عفر يف نوجسملا قح ، باقعلا، طابضنالاب قلعتي ام لك لمشت و  ةصاخ ماكحأ .3

 ءادأب هل حامسلاب نيجسلل ينيدلا دقتعملا مارتحاو ةباقرلا لظ يف يجراخلا ملاعلاب لاصتالا يف
  .2 ضرملا وأ  ةافولا تالاحل راطخإلاب ةصاخ دعاوق عابتإو ةينيدلا هضورف

  .مهنم دحاو لك ةلماعم ةيفيكو ءانجسلا نم ةصاخ تالاح  لوانتي  وهف يناثلا ءزجلا امأ

 نمألا قحو عمتجملا نم ءزج مهنأكو جالعلا قح مهل دعاوقلا تنمض : نينادملا ءانجسلا .1
 ميلعتلا قح نامض عم ةيحورلاو ةيقالخألاو ةيميلعتلاو ةيحالصإلا لئاسولا عيمجب ةناعتسالاو
  خلإ... هيفرتلاو لمعلاو

  ةصاخ ةيسفنو ةيبط ةياعر دعاوقلا مهل تنمض : يلقعلا ذوذشلاو نونجلاب نيباصملا ءانجسلا .2
 موكحملا ءانجسلا نع مهلصف ةرورض ىلع دعاوقلا تدكأ : ةمكاحملا نهر نيفوقوملا ءانجسلا .3

 هذهف ، مهسفنأ نع عافدلل تقولا مهحنمو مهزاجتحا أبنب مهرسأ رابخإب مهل صيخرتلاو مهيلع
 فورظلا قيقحتو نينوجسملا ةلماعم يف ةيلمعلا  ئدابملا نسحأ نمضت امومع دعاوقلا
 . مهنجس ةرتف ءانثأ مهل ةيناسنإلا

  

  

  

  

                                                             
 ،كرويوين ، ناسنإلا قوقحل فينج زكرم ، )LX (،يناثلا دلجملا ، ناسنإلا قوقح ناديم يف ةدحتملا ممألا لامعأ .1
  . 784 ص ، 0991

 تاسارد ،يناثلا دلجملا ،ناسنإلا قوقح :ريزو ميظعلا دبع /د ،قاقدلا ديعسلا دمحم/د ،ينويسب فيرش دومحم /د .2
  . 172 ص ،ىلوألا ةعبطلا ، ةيميلقإلا و ةيملاعلا قئاثولا لوح
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  يناثلا عرفلا

  ةينوناقلا ةلماعملا يف هيلع موكحملا قوقح

  

 قح ريخألا اذهلف ، ةمكاحملا لبق هيف هبتشملا يداعلا درفلا لثم هلثم هيلع موكحملا ناسنإلا فنصي
 يتلا كلت ءاوس ةيئاضقلا تاهجلاب لاصتالا يف قحلا اضيأ هيلع موكحمللو يعيبطلا هيضاق ىلإ ءوجللا
 يطعي ام وهو ، هقح يف ةررقملا ةيئازجلا ةبوقعلا ذيفنت ىلع فارشإلا ىلوتت يتلا وأ مكحلا تردصأ
  : ةيلاتلا تانامضلا

  

   ةفلاخملاب ملعلا يف هيلع موكحملا قح : الوأ

 دعب الإ نيجس يأ بقاعي ال.... " ءانجسلا ةلماعمل ىندألا دحلا دعاوق نم 20 / 03 ةدعاقلا صنت
 ةساردب موقت نأ ةصتخملا ةطلسلا ىلعو ، هعافد ضرعل ةيلعف ةصرف  هءاطعإ و ةفلاخملاب همالعإ
 يف قحلا نجسلا يف تافلاخملا ضعبب موقي يذلا هيلع موكحملل نأ كلذ نع جتني و . "ةلاحلل ةضيفتسم
  . 1  بسانملا   تقولا يف هسفن نع عفاديل هيلإ دنسأ امب ملعي نأ

 

   ةيئاضقلا تاهجلاب لاصتالا يف هيلع موكحملا قح : ايناث

 ،ىوكش ميدقتب وأ ةيئاضقلا تاهجلا مامأ ىوعد عفرب ءاضقلل أجلي نأ نوجسملا هيلع موكحملل نكمي
 مظنلابو اهيلإ يمتني يتلا ةئفلاب نجسلا هلوخد درجمب نوجسم لك مالعإ تاطلسلا ىلع دبال كلذ لجألو
 تاءارجإلاب مث ، ةسسؤملا يف اهب لومعملا ةيبيدأتلا دعاوقلاب اذكو ساسألا كلذل اقفو هتلماعمل ةررقملا
                                        . ءاضقلا مامأ هاوعد عامس لجأ نم هيواكش ميدقتل ةمزاللا

 ةينوناقلا قرطلاب نجسلا شتفم ىلإ ىواكشلا وأ تاسامتلالا مدقي نأ يف هقح نم هيلع موكحملا ديفتسيو
 ةرشابم لاحت لب ، نوجسلل ةيزكرملا ةرادإلا فرط نم وأ هلبق نم ىوكشلا ىوتحم ةبقارم نودو
 هقح سراميو ةيئاضقلا تاهجلاب ةرشابم نوجسملا لاصتا نوكيل ةصتخملا ةطلسلا وأ ةيئاضقلا ةطلسلل
 ةلماعمل ىندألا دحلا دعاوق ةنودم نم تاءازجلاو ماظنلاب قلعتملا دنبلا هددح يذلا يضاقتلا يف

                                                             
1 yleiK . F  ECNARRET .  L , luaPeD , liart  retfa  ecitsuj , wal  lanimirC :   I LOV , 4791 , R ,

32P,  
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 تاءازجو قوقح دعاوقلا هذه نيبت . 03 ةدعاقلا ةياغ ىلإ 72 ةدعاقلا نم دعاوقلا يف نينوجسملا
 تانامضلا رفوت قوقحلا ضعب لباقملاب هل نوكي نجسلا لخاد ةيبيدأت ةفلاخمب همايق دنعف ،نوجسملا
 ةعومجم اهددحتو اهمكحت تانامضلا هذهو ، يداعلا درفلا نأش كلذ يف هنأش هل ةيفاكلاو ةيرورضلا
  . 1 نينوجسملا ةلماعمل ىندألا دحلا دعاوق

 ةلماعمل ىندألا دحلا دعاوق ( يلودلا اهراطإ يف هيلع موكحملا حلاصل اهركذ فلاسلا قوقحلا ريرقت متي
 نوك يف لثمتي تانامضلا هذه مكحي يذلا راطإلاف ، اناسنإ هفصوب هل اهنامض لجا نم  )نينوجسملا
 وأ عمتجملا نمأب هلالخإ ببسب ةنادإلاب يعطق و تاب يئازج مكح هقحب ردص نإ و هيلع موكحملا
 هفصوب سيل اهتاعارم نم دبال اهكلمي اقوقح هلو اناسنإ لظي هنأ الإ ، نيرخآلا ةايحل هديدهتو هلالخإ
 قوقحلا هذه تررق دقل . هتيناسنإو هتماركل امارتحاو اناسنإ هفصوب لب ىلوألا ةجردلاب هيلع اموكحم
 ىندألا دحلا ريفوت يف بقاعملا ناسنإلا قحو باقعلا يف عمتجملا قح نيب ةنزاوملا تايضتقمل اقيقحت
 موكحملا كلمي كلذ ىلإ ةفاضإ .  ةبوقعلا ذيفنت ءانثأ فنعلاو ةوقلا لامعتسا مدعو ةيناسنإلا ةلماعملا نم
 ءاضقلاب لاصتالاب هل حمسي ام تانامضلا نم هلو ةيئاضقلا تاهجلاب لاصتالاو يضاقتلا يف اقوقح هيلع
  . عافدلا يف هقح نامضل هيلإ ةبوسنملا ةفلاخملاب همالعإو

  

  ثلاثلا بلطملا

  .هيلع موكحملل ةيساسألا قوقحلا نامضب مازتلالا

  

 ةلصلا عطقت نأ ةلزعلا هذه نأش نمو  نجسلا راوسأ لخاد هلزع  هيلع موكحملا ةيرح بلس  نع جتني
 قوقحب ةقلعتملا تايقافتالا هيلإ يمرت ام عم امامت ضراعتي عضو وهو ، يجراخلا ملاعلا نيب و هنيب
 هقوقحل هيلع موكحملا ةسرامم نامض لالخ نم ةلصلا هذه ىلع ءاقبإلا بوجو ىلإ بهذت يتلا ناسنإلا
 أرطي دق نكلو ، ) يناثلا عرفلا ( ةيداصتقالا و ةيعامتجالا هقوقح و ) لوألا عرفلا ( ةينهذلا و ةيركفلا
 ام وهو  هيلع موكحملا اهب دجوي يتلا فورظلا ببسب كلذو دويقلا ضعب قوقحلا هذهل هتسرامم ىلع
  . اهيلع ةدراولا دويقلاو قوقحلا هذه مهأل انركذ لالخ نم هل قرطتنس

                                                             
 ةلادعلا " لوح ةيقيرفإلا ةيبرعلا ةودنلا ىلإ مدقم ريرقت ، ةينجسلا تاحالصإلا و ةيئانجلا ةلادعلا : ةميلح نب ساس / د .1
  ناسنإلا قوقحل يبرعلا دهعملا تاروشنم ، 1991 / 21/ 42يف سنوت يف دقعنم ، " ةينجسلا تاحالصإلا و ةيئانجلا
  . 71 ص
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  لوألا عرفلا

  ةينهذلاو ةيركفلا هيلع موكحملا قوقح نامضب مازتلالا

  

 هتايح ةمرح يف قحلا هل نمضت نأ ةيباقعلا ةسسؤملا ىلعو  هتلئاعب لاصتا ىلع هيلع موكحملا ىقبي 
 ملعلاو عالطالا اضيأ هقح نم هنا امك ،اهيلع عالطالا مدعو تالسارملا ةمرح اهرهاظم نمو  ةصاخلا
 نم دبال و ةيرح لكب هنع ريبعتلاو صاخلا هيأر نيوكت لجأ نم تامولعم نم يرورض وه ام لكب
  . ةينيدلا هرئاعشل هيلع موكحملا ةسرامم نامض

  

   ريبعتلا ةيرح يف هيلع موكحملا قح : الوأ

  يجراخلا ملاعلاب لاصتالاب هل حمسي ال )ةيرحلا نم هنامرح( ينوناق زكرم يف هيلع موكحملا دجاوتي 
 نود هيلع موكحملا قوقح نم صقني ملعن امك يئازجلا مكحلا ذيفنت نأ كلذ ، هنع امامت الوزعم نوكيف
 ايأ دقفي ال هيلع موكحملا نإف ذيفنتلا اهلطعي يتلا كلت وأ مكحلا اهبلسي يتلا قوقحلا ءانثتسابف ، اهيغلي نأ
 ةاعارم طرش عم ريبعتلا و تامولعملا لدابت يف هقح اهنمو نينطاوملا يقاب اهب عتمتي يتلا قوقحلا نم
 لخاد هيأر نع ريبعتلا يف هيلع موكحملا قوقح ىلع درت دق و .1 هيلع موكحملل ينوناقلا زكرملا
 نيب هيأر ءادبإ قح كلمي الف ، ةيباقعلا ةسسؤملا لخاد ماظنلا ىلع ةظفاحملا فدهب دويق ةدع نجسلا
 اقفو ةيبيدأتلا ةلءاسملل هضرعي دق كلذ نأل تاعوضوملا عيمج يفو تقو يأ يف مهيلع موكحملا
 وأ ةيباقعلا ةسسؤملا ةرادإ ةقيرط نم هيلع موكحملا رمذت اذإ الثمف ، ةسسؤملا يف ةيلخادلا ةمظنألل
 ةسسؤملا اهتمسر يتلا قرطلا عبتي نأ نود هءالمز عم كلذ راثأ و نجسلا لخاد ةيشيعملا فورظلا
 هيلع موكحملل ريبعتلا ةيرح ىلع درت يتلا دويقلا نمو ةيبيدأتلا ةلءاسملل ضرعتي هنإف ملظتلل ةيباقعلا
 ىلإ مامضنالا نم هعنمو ماظنلاو نمألا ىلع ةظفاحملا تارابتعال يفحص رمتؤم دقع نم هعنم
 زكرملا ةعيبط اهضرفت ريبعتلا يف هيلع موكحملا قح ىلع ةدراولا دويقلا نإ . تاباقنلاو تاعامتجالا
 سكعب ، ةيرحلل ةبلاسلا تابوقعلا نم اهنوك هقحب ةضورفملا ةبوقعلا ةعيبطو هيف دجاوتي يذلا ينوناقلا
 ماظنلا وأ نوناقلا صوصن اهساسأ هيأر نع ريبعتلا يف هقح ىلع درت يتلا دويقلا نإف يداعلا نطاوملا
  . ةماعلا بادآلا وأ ماعلا

                                                             
 تاحالصإلا و ةيئانجلا ةلادعلا ةودن ىلإ مدقم ثحب ، ندرألا يف لاقتعالا فورظ و نوجسلا : صيوصلا ناميلس / د .1
   48 ص ، 1991 سنوت ، ناسنإلا قوقحل يبرعلا دهعملا تاروشنم ، ةينجسلا
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   ةينيدلا رئاعشلا ةسرامم يف هيلع موكحملا قح : ايناث

 نإف كلذلو ،سوبحملا ليهأت و ميوقت تايلمع يف رود اهل يتلا رصانعلا مهأ نم ينيدلا بيذهتلا ربتعي
 ةيلودلا تايقافتالا هيلع تدكأ ام وهو ةينيدلا هرئاعش ةسرامم قح هل لفكت نأ ةيباقعلا ةمظنألا ىلع
 نم 14 ةدعاقلا تقرطتو .1 قحلا اذه نم مهيلع موكحملا ةئف ينثتست نأ نود ناسنإلا قوقحب ةينعملا
  :يلي اميف قحلا اذهل ءانجسلا ةلماعمل ىندألا دحلا دعاوق

 لثمم مهل نيعت نأ ةيباقعلا ةسسؤملا ىلع بجي ةدحاو ةنايدل نومتني نيذلا ءانجسلا ددعت لاح يف _
  .  كلذب فورظلا هل تحمس ىتم هتمهم ءادأل غرفتي نأ ىلع ةنايدلا كلتل دمتعم

 اذكو ةسسؤملا اهمظنت يتلا ةينيدلا تامدخلا يف ةكراشملاو ةينيدلا هضئارف ءادأب نوجسم لكل حمسي _
        بتكلاب  نجسلا ةبتكم ديوزتب كلذ و هبهذمب ةصاخلا ينيدلا داشرإلاو ميلعتلا بتك نم ةدافتسالا
  .ةينيدلا تالجملا و

  

  ةصاخلا هتايح ةمرح يف هيلع موكحملا قح : اثلاث

 نم هتدافتسا لوح سسأتت اهنم هتدافتسا نامض نم دبال ةصاخ ةايح هيلع موكحملا صخشلا كلمي
  . هبراقأ و هئاقدصأ عم تالسارملا لدابتو هلهأ تارايز

   تارايزلا يف هيلع موكحملا قح / أ

 دق ام لك يدافتل ةباقرو دويقب اهطيحت اهنكلو تارايزلا يقلت يف نيجسلا قح ىلع ةيباقعلا مظنلا قفتت
 رودي ام لك ظحاليل ةيباقعلا ةسسؤملاب نيلماعلا دحأ روضحب تارايزلا متتف ،هيلع موكحملا ليهأت لقرعي
 دعاوق نم 73 ةداملا تدكأو . نجسلا يف تارايزلا ميظنت دعاوقل اكاهتنا لكشي دق ام لك عنميو  اهءانثأ
 نم ةنسحلا ةعمسلا يوذبو هترسأب لاصتالا يف نيجسلا قح ىلع نينوجسملا ةلماعمل ىندألا دحلا
  . ةيرورضلا ةباقرلا لظ يف ةمظتنم تارتف يف هءاقدصأ

  تالسارملا ءارجإ يف هيلع موكحملا قح / ب

                                                             
   رشنلا و تاساردلل ةيعماجلا ةسسؤملا،ىلوألا ةعبطلا،يمالسإلا عرشلا و نوناقلا يف تابوقعلا ةفسلف: رفعج يلع / د .  1

1 ص ، 7991 ،توريب ،عيزوتلا و 56 .  
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 بيلصلا  وأ لجسملا وأ يداعلا ديربلا ةطساوب ءاوس تالسارملا لدابت قح نم هيلع موكحملا ديفتسي
 هيف متي صاخ لجس عضوب نوجسلا تارادإ موقت كلذ لجألو ،هتلئاعب هلاصتا ليهست لجأ نم رمحألا
 دويقلا ضعبل قحلا اذه عضخي دقو ، ةدراولاو ةرداصلا لئاسرلاب ةقلعتملا ةيرورضلا تامولعملا نيودت
  . 1 يباقعلا ذيفنتلا ددهي رطخ يأ عنم اهنم فدهلا ةباقرلا يف لثمتت

  

  يناثلا عرفلا

  ةيداصتقالا و ةيعامتجالا هيلع موكحملا قوقح نامضب مازتلالا

  

 هنم فدهلا  ةددحم لوصأ ىلع موقي نف  ةيرحلل ةبلاس ةبوقعب هيلع موكحملل ةيعامتجالا ةياعرلا ربتعت
 هذهو نجسلا يف هدوجو ببسب اهزاتجي يتلا ةمزألا نم صلختلا لبس ىلإ لوصولل ههيجوتو هتدعاسم
 ةجاحلا تزرب و . 2 لوألا هعضول دوعي ىتح هيلع موكحملل يسفنلا ليهأتلا نم مهم ءزج يه ةياعرلا
 ليهأتلا ىلإ يضاملا يف ناك يذلا ماليإلاو عدرلا نم ةبوقعلا ضرغ لوحت امدنع ةيعامتجالا ةياعرلل
 ةنايصل ةصاخ ةيانع لذب ىلع ىندألا دحلا دعاوق نم 97 ةداملا تصن دقو ، هيلع موكحملا حالصإو
 عيمج حلاص يف نوكي يذلا ردقلاب نجسلا جراخ ريغلابو هترسأب ةيدرفلا نيجسلا تاقالع نيسحتو
  : لالخ نم كلذو  فارطألا

 هلكاشم لح يف هيلع موكحملا ةدعاسم / أ

 هترسأب ةقلعتملاو نجسلا جراخ اهشيعي ناك يتلا فورظلل اهببس عجري لكاشم نم هيلع موكحملا يناعي
 ضرعتتف ، هتيرح نم هنامرحو نجسلا هلوخد درجمب هيلع أرطت يتلا لكاشملا اهبحاصتو عمتجملاو
 انهو ، ةديدجلا هعاضوأ عم هملقأت ةبوعصو هتايح هتفرع يذلا رييغتلا ةجيتن ةميسج رارضأل هتيسفن
  . لكاشملا هذه لحل هتدعاسم يف يعامتجالا يئاصخألا رود زربي

   هيلع موكحملل ةيدرفلا ةايحلا ميظنت / ب

                                                             
 ةيبرعلا تاعماجلا داحتا ةلجم نم ذوخأم لاقم ، عمتجملا و ةيباقعلا تاسسؤملا نيب ةقالعلا : ديز ميهاربإ دمحم / د .  1
 ، 7991 ربوتكأ ، سداسلا ددعلا ، ةرهاقلا ، قوقحلا ةيلك نع ردصت ةمكحم ةيملع ةلجم ، ةينوناقلا ثوحبلا و تاساردلل
   55 ص

  955 ص ، 4002 ،ةتؤم ةعماج ، يئانجلا نوناقلا هقف يف تاسارد : رومن ديعس دمحم  /د .  2
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 نجسلا لخاد ةيعامتجا قوقح نم هكلمي امب هتميقو هتيمدآب هيلع موكحملا ساسحإ نامض طبتري
 لخاد ةكرحلا نم هنيكمتو ينيدلا دشرملا وأ يعامتجالا يئاصخألا عم ةيدرفلا تاءاقللاب هل حامسلاك
                                        . 1 ةباتكلاو ةءارقلا يمألا نوجسملا ميلعتل ةفاضإلاب نجسلا

 ةمزاللا تاءارجإلا ذاختا ةرورض ىلع  ءانجسلا ةلماعمل ىندألا دحلا دعاوق نم 10/ 77 ةداملا  تدكأ
 ميلعتلا نوكيو . ينيدلا ميلعتلا كلذ يف امب هنم ةدافتسالا ىلع نيرداقلاو ءانجسلا عيمج ميلعت ةلصاومل
 ةمدخل ةبتكم ءاشنإ اهيف امب كلذ لبس نامض نجسلا ةرادإ ىلعو ثادحألاو نييمألل ةبسنلاب ايمازلإ
 نيجسلا يفتكي الو ، ةصاخ ةيانعب ةاقتنملا تايرودلاو تالجملاو بتكلا نم ايفاك اددع يوتحت ءانجسلا
 فحصلا ةعلاطم قيرط نع ةيمهألا تاذ ثادحألا ةعباتم هقح نم لب طقف ةبتكملا تالجمو بتك ةءارقب
  . زافلتلا جمارب ةدهاشم اذكو نوجسلا ةرادإ نع ةرداصلا تاروشنملاو دئارجلاو ةيمويلا

  هيلع موكحملل ةيعامجلا ةايحلا ميظنت / ج

 هءالمز نع ايلك هلزع بجي ال و ةعامجلا طسو يف الإ شيعي ال وهف كلذبو اناسنإ  هيلع موكحملا دعي
 ميظنت نمضت نأ نجسلا ةرادإ ىلعف ، هنع جارفإلا دعب عمتجملا يف هجامدإ ىلع ابلس رثؤيس كلذ نأل
 ةماقإو الثم ةيعامجلا باعلألا يف ةكراشملل تارهاظم ميظنت لالخ نم ءانجسلل ةيعامجلا ةايحلا
  . 2 ةيفاقثلا و ةيركفلا تاودنلا دقع و تالفحلا

  لمعلا يف هيلع موكحملا قح نامض  / د

 نم فدهلا ناك دقف ، هماليإ لجأ نم هيلع موكحملا ىلع عقوت ةبوقع ليوط تقو ذنم لمعلا ربتعا 
 ةفيظو تحبصأف تقولا رورمب تريغت ةرظنلا هذه نأ الإ  لمعلل اناكم اهرابتعا وه نوجسلا ءاشنإ
 ةبوقع نم كلذ رثإ ىلع يباقعلا لمعلا لوحتو ، هيلع موكحملا حالصإو ليهأت ىلع زكترت لمعلا
 لماعلا هكلمي قح لب هيلع موكحملا ىلع عقي امازتلا لمعلا دعي ملف ، ةيتاذ ةيباقع ةليسو ىلإ ةيفاضإ
 3 . هلمعل لباقمك لماعلل رجأ عفد قيرط نع ةلاطبلل هضرعت عنمل هب ءافولاب ةلودلا مزتلتو نيجسلا

                                                             
  77ص ،0991 ، ةرهاقلا ،ينوناقلا ركفلاو ةبتكملا راد ،ىلوألا ةعبطلا ،رصم يف نوجسلا : ليلخ هللا دبع  / د .   1

 ةيامحل ةيبرعلا ةودنلا ىلإ مدقملا ندرألا ريرقت ، يباقعلا ذيفنتلا ةلحرم يف هيلع موكحملا قوقح : ديعسلا لماك  / د  .2 
 ةعبطلا ، نييالملل ملعلا راد تاروشنم ، 9891،ةرهاقلا ، يبرعلا ملاعلا يف ةيئانجلا تاءارجإلا نيناوق يف ناسنإلا قوقح
  . 107 ص ، 1991 ،توريب ،ىلوألا

 لاقم ،ةنراقم ةسارد ،ةيئانجلا ةمكاحملا ءانثأ تايرحلاو قوقحلل ةيئانجلا ةيامحلا :يلعبلا دومحم ديمحلا دبع  / د . 3
  . 721 ص ، 4991 ،تيوكلا، عبارلا ددعلا ،رشع ةنماثلا ةنسلا ، قوقحلا ةلجمب روشنم
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 نم دحاو لك نكمتي امك يداصتقالا ىوتسملا عفر يف هتمهاسم لالخ نم نيجسلا لمع ةيمهأ رهظت
 لمعلل يسيئرلا فدهلل ةفاضإلاب ريغلا ىلع ةلاع نوكي نأ نود هسفنب هسفن ىلع قافنإلا نم نيجاسملا
  . 1 هيلع موكحملا ليهأت ةداعإ و  حالصإ وهو

  

   عبارلا بلطملا

  يباقعلا ذيفنتلا يف هيلع موكحملا تانامض

  

 لاحملا صخشلل نوناقلا زكرملا ريغتي اهيفو ةمكاحملا يلت يتلا ةلحرملاب يباقعلا ذيفنتلا ةلحرم فرعت
 ناك تانامض ةدع طوقس كلذ نع جتنيو ،هيف هبتشم ناك نأ دعب هيلع اموكحم حبصيل ةلادعلا ىلع
 ىرخأ تانامض نم هيلع موكحملا ديفتسيل ةءاربلا ةنيرق اهمهأو هتمكاحم نيح ىلإ مهتملا اهب عتمتي
 جراخ  يباقعلا ءازجلا ذيفنت متي امدنع انه نيبن و ) لوألا عرفلا ( ةديدجلا ةلحرملا تابلطتمو مءالتت
   . ) يناثلا عرفلا ( ةيباقعلا ةسسؤملا

  لوألا عرفلا

  هيلع موكحملا قوقحل ةيميظنتلا و ةماعلا حمالملا

  

 ىلع ظافحلا اهنم فدهلا ةيهيجوت دعاوق  ةدع ىلع ةدحتملا ممألا نع ةرداصلا تانالعإلا تلمتشا
  .  هتايرح  مارتحا و هيلع موكحملا ناسنإلا قوقح

  

   ديرفتلا و فينصتلاب صتخت ةماع دعاوق: الوأ

 ىلع موقي يذلا يذيفنتلا ديرفتلا بيلاسأب ذخألا ىلع اساسأ  ةينجسلا بيلاسألل يباقعلا حالصإلا دمتعي
 ءانثأ هتاعارم بجي قح وه يعامتجالا ليهأتلا ةداعإو حالصإلا نأ كلذ ، ةيباقعلا تاسسؤملا عيونت
 يباقعلا ديرفتلا نم لك دعيو ، ةيرحلل ةبلاسلا تابوقعلا ذيفنتب نينوجسملا نم مهيلع موكحملا مايق

                                                             
  82 ص ، 3891 ، كرويوين ، ةدحتملا ممألا تاروشنم،ةيلود كوكص ةعومجم ، ناسنإلا  قوقح .   1
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 جالع لئاسو بسنأ رايتخا لهسي و ةيمارجإلا ةرهاظلا ةهجاوم يف ساسألا رجح يذيفنتلا ديرفتلاو
  .1 هيلع موكحملا

  

   مهيلع موكحملا نم ةنيعم ةئفب ةصاخ دعاوق : ايناث

 قفاوتت ةصاخ ةلماعمل  ةيسفنو ةيبصع ضارمأب نيباصملاك نيجاسملا نم تائفلا ضعب جاتحت
 يفف ، مهتيامحل ةصاخ ماكحأ ىلع ةيجذومنلا دعاوقلا ةعومجم يف صنلا درو كلذ لجأل . مهفورظو
 ال دق يتلا تالاحلل صحفلاب ةيرودلا ةعباتملا ةرورض ىلع ديكأت دعاوقلا هذه نم 42،52 ةداملا صن
  . ةيباقعلا ةسسؤملا يف ةعباتملا بيلاسأل اقفو اهميوقتو اهليهأت نكمي

  

   مهماهمل نجسلا يفظوم ءادأ نسحب ةصاخ دعاوق : اثلاث

 نجسلا يفظوم رايتخا يف ةقدلا يخوت ةرورض ىلع ةيجذومنلا دعاوقلا نم 64، 54 نيتداملا تدكأ
 ةهجاوم يف ربكألا يعامتجالا فدهلا قيقحت لجأ نم مهقتاع ىلع ةاقلملا ماهملاب مهتطاحإ ةيمهأ ىلعو
  . ) ةبوقعلا ذيفنت ( مهل طانملا ماهملل الهأ اونوكيل مهبيردت و مهفيقثت ةرورض و ةميرجلا

  

   طابضنالا و ميظنتلاب ةصاخ دعاوق: اعبار

 باقعلا يف طابضنالاب ةصاخلا ماكحألا ةيمهأ ىلع حضاو صرح ةيجذومنلا دعاوقلا ةعومجم يف درو
 دعاوق نم 03، 92 ةداملا صن ءاجف ، تاملظتلاو ىواكشلاب مدقتلا يف هيلع موكحملا قح ميظنت ةيفيكو
 يتلا تافرصتلا ديدحتب ةسسؤم لكب ةصتخملا ةيرادإلا ةطلسلا مايق ةرورض ىلع  ميظنتلاو طابضنالا
 تابوقعلا ذيفنتب ةصتخملا ةهجلا اذكو يبيدأت باقع نم اهنع جتني امو ةيماظن ةفلاخم اهنأ ىلع فيكت
 ةيلخادلا تاميلعتلا ةحئالب هيلع موكحملا ديوزت ىلع دعاوقلا سفن نم 53 ةداملا تدكأو . ةيبيدأتلا
  . طابضنالا  دعاوق لكب ةيارد ىلع نوكيل يباقعلا ذيفنتلل ىلوألا ةظحللا ذنم ةيباقعلا ةسسؤملل

  

                                                             
 ، نوناقلا يف هاروتكدلا لينل ةلاسر ، يباقعلا ذيفنتلا ةلحرم لالخ هيلع موكحملا تانامض : يرمخلا دومحم دلاخ .  1

   . 842 ص ،  9991 ، رصم ،ةرهاقلا ةعماج ، قوقحلا ةيلك
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   مادعإلاب مهيلع موكحملا نأشب ةصاخ دعاوق : اسماخ

 مهيلع موكحملا نوبنذملا ىلإ ةبوقعلا ذيفنت ةلحرم لالخ هيلع موكحملا قوقحل ةيلودلا تانامضلا تدتما
 ىلع صنلا درو ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلل يلودلا دهعلا نم 60، 50، 40 / 60 ةداملا يفف ، مادعإلاب
 سلجملا دمتعاو . وفعلا و ةبوقعلا لادبتسا بلط تاسامتلالاب مدقتلا يف مادعإلاب هيلع موكحملا قح
 ، اهب مازتلالل ءاضعألا لودلا يعدو ةئفلا هذهل تانامض ةدع 1 ةدحتملا ممألل يعامتجالاو يداصتقالا
 الإ اهب مكحلا متي الو  ىربكلا مئارجلا ةهجاوم يف الإ نوكي ال ةبوقعلا هذه ريرقت نأ اهنم ركذنو
 لمشت ال نأ دبال امك ، مهتملل حلصلا نوناقلا قيبطتو نيناوقلا ةيعجر مدعو ةيعرشلا ئدابم مارتحاب
 وأ ةدالولاب دهعلا يثيدح ءاسنلاو لماوحلاو رشع ةنماثلا نس نود نيمهتملاك ةصاخ تائف ةبوقعلا هذه
  . ةقحال وأ ةقباس ةيلقع تاهاعب نوباصملا نومهتملا

  

  يناثلا عرفلا

   ةيباقعلا ةسسؤملا جراخ يباقعلا ءازجلا ذيفنت

  

 بلسلا يلي يجيردت ماظن يف ةريخألا ةلحرملا ةيباقعلا ةسسؤملا جراخ يباقعلا ءازجلا ذيفنت ربتعي
  لك قرغتسي ايلك وأ هل ةددحملا ةدملا نم ءزج ىلع رصتقي ايئزج ءازجلا نوكي دق و ،ةيرحلل لماكلا
  . ةدملا

  

  يباقعلا ءازجلل يئزجلا ذيفنتلا :الوأ

  . لورابلا و يطرشلا جارفإلا : نيتروصلا ىدحإ ةيباقعلا ةسسؤملا جراخ باقعلل يئزجلا ذيفنتلا ذختي

   يطرشلا جارفإلا / أ

 هيلع موكحملا اهذفنيو اهب مزتلي نأ دبال طورشب يباقعلا ءازجلا ذيفنت قيلعت يطرشلا جارفإلاب دصقي 
 موكحملا ديفتسي كلذب و. ةيقبتملا ةدملا لالخ تاءارجإ هيلع ضرفي ام وهو ةدملا لماك ءاضقنا لبق
 قلغم طسو يف ةبوقعلا ذفني ناك نأ دعب طقف هتيرح دييقتب هيف يفتكي رح طسو يف ءازجلا ذيفنت نم هيلع

                                                             
   . 4891 / 50 / 52 خيراتب رداصلا 05 مقر يعامتجالا و يداصتقالا سلجملا رارق .  1
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 لخاد نسحلا كولسلا مازتلا ىلع هيلع موكحملا عيجشت وه ايازملا هذه نم فدهلاو ، ةيرحلل بلاس
  . عمتجملا  لخاد  ماعلا ماظنلا ىلع ظافحلا ققحي امك نجسلا جراخو

   لورابلا/ ب

 هعوضخ عم هيلع اهب موكحملا ةدملا لك ءاضقنا لبق هيلع موكحملا ىلع جارفإلا ماظنلا اذه نمضي
 اذهف ، يطرشلا جارفإلا هباشي ماظن وهف ةنيعم ةرتف لالخ هتيرح نم ديقت يتلا تامازتلالا ضعبل
 كلذ دعب روطت مث ةيرحلل ةبلاسلا ةبوقعلا ةدم راصتخا ىلع طقف رصتقي ناك هقيبطت ةيادب يف ريخألا
  . لورابلا ماظن نم العف برتقي هلعج امم هيلع موكحملا ليهأتل فدهي اصاخ اجمانرب نمضتي حبصأو

  

  يباقعلا ءازجلل يلكلا ذيفنتلا : ايناث

 بلسل يدؤي نل هيلع موكحملا ةهجاوم يف ةنادإلاب مكح رودص نأ يباقعلا ءازجلل يلكلا ذيفنتلاب دصقي
 ضرعت الإ و اهب  موقي نأ دبال تامازتلال هعاضخإ قيرط نع ةيرحلا كلت دييقتب ءافتكالا متي لب هتيرح
  . هتيرح بلس ىلإ لصي دق يذلا ءازجلل
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  . ثلاثلا لصفلا ةصالخ

 اضيأ ةيرحلا هذهب ساسملا دتميو  درفلا ةيرحل ادييقت باقعلاو ميرجتلا لالخ نم يباقعلا ماظنلا لكشي
 عوقو دعب ةرشابم أشنت يتلا ةيئانجلا ةموصخلا تاءارجإ لالخ نم كلذو يئارجإلا ماظنلا راطإ يف
 . ةءاربلاب وأ ةنادإلاب امإ يهتنتو ةقيقحلا نع فشكلا لجأ نم رمتستو درفلل ماهتالا هيجوتو ةميرجلا
 كلذ لجألو ، رطخلل ةيدرفلا تايرحلاو قوقحلا ـ يئارجإلاو يباقعلا ـ نذإ يئانجلا ماظنلا ضرعي
 اهب متت يتلا تاءارجإلا نم ةعومجم رفاوت لالخ نم تايرحلا هذه ةيامح نم دبال ةمكاحملا راطإ يفف
  . ةلداعلاب ةمكاحملا فصوتل ةموصخلا

 قوقحلا نامض لجأ نم ةيئارجإلا لامعألا ريس ءانثأ اهرفاوت نم دبال يتلا طباوضلا نع انثيدح دنعو
 بسحب طباوضلا هذه انمسق  ، ةلادعلا لوصأ لكب ةيئازج ةمكاحم قيقحتل لوصولاو ةيدرفلا تايرحلاو
 دعب مث ةمكاحملا ءانثأو  ةمكاحملا لبق ةيئارجإلا لامعألا ةحصل طباوض ىلإ ةمكاحملا لحارم
   .ةمكاحملا

  اهب هتدافتسا نامضل اهب نرتقت يتلا طباوضلا مهأو لحارملا هذه لالخ مهتملا قوقح نع ثيدحلل
 هيلع دمتعي يذلا ساسألاو هب لومعملا ماعلا لصألا وه ناسنإلا يف ةءاربلا ضارتفا أدبم  نأ انركذ
                                                                            . قوقحلا هذه دصرل

 فدهت يتلا ةيئارجإلا تانامضلا نم ةعومجم نم هتدافتسال ةزيكر ءيرب هنأ ىلع مهتملا ةلماعم ربتعت
 عالطإلا قح  هحنمو هريغ عم ةيواستم ةلماعم نم هتدافتسا لالخ نم ةلادعب  مكاحي نأ يف هقح قيقحتل
 وأ هسفنب ءاوس هسفن نع عافدلا يف هقح سراميل ةلوقعم ةدم لالخ تاماهتا نم هل هجو ام ىلع
 دنع اضيأ مهتملا ديفتسي . تاسلجلا ءانثأ لاقي ام لك مهفو عامس يف هقحل ةفاضإلاب  ماحم ةدعاسمب
 نوكت نأ ضرتفي يتلا ةمكحملا ردصتو ةيوفش ةمكاحملا كلذب نوكتل مجرتم ةدعاسم نم ءاضتقالا
 حنمي  .اببسمو اسسؤم نوكي نأ ىلع ةينلع ةقيرطب ةلوقعم ةدم لالخ اهمكح ةلقتسمو ةينوناق ، ةصتخم
 قيلت ةلماعم لماعي نأ دبال هتنادإ دنعو ، يضاقتلل ةيناث ةجرد نم ةدافتسالا قح هيلع موكحملا مهتملل
  . هتنادإ تمت نإ و اناسنإ ىقبي هنأل هتيناسنإو  هتيمدآب
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   لوألا بابـلا ةـصالخ

 نوكيف ،هعمتجم يف ماظنلا دعاوق اهتفلاخمل مئارج اهنأ ىلع فيكت يتلا لاعفألا ضعب درفلا بكتري
 نامض و ةانجلا عدر يف عمتجملا قحل اقيقحت هيلع باقعلا عيقوت و هتاضاقم لجأ نم ةعباتم لحم
 ةطلس ةهجاوم يف فعض نطوم يف مهتملا وأ هيف هبتشملا ناسنإلا نوكي انهو ، هيف رارقتسالا و نمألا
 ةمكاحم يف هقح نامض لالخ نم اهشطب و اهفسعت نم هقوقح ةيامحل جاتحي و هيضاقت يتلا ةلودلا
 . هتمكاحم نم ءاهتنالاب سكعلا تابثإ ةياغ ىلإ ناسنإك هتءارب ضارتفا ساسأ ىلع اهنم ديفتسي ةلداع
 لالخ نم ةلداع ةمكاحم يف مهتملا ناسنإلا قح ةيامح رهاظم ضعب ةميدقلا تاراضحلا تفرع دق و
 لثم هتعباتم و هماهتا دنع قوقحلا ضعب ناسنإلل ترفو يتلا  ةريهشلا ةيباقعلا نيناوقلا ضعب رادصإ
 مل اهنكل و ، اهريغ و ةينانويلا ةراضحلا يف نولوص تاباتك و نيدفارلا ةراضح يف يبارومح نوناق
 يتلا ةيمالسإلا ةراضحلا يف  ناسنإلا قوقح عيمج تلمتكا . مهتملل ةيلعفلا ةيامحلا قيقحتل ةيفاك نكت
     ئدابملا نم ةعومجمب ةريخألا هذه تءاج دقف ، تالماعملا لكل ساسأك ةيمالسإلا ةعيرشلا تدمتعا
 هتدافتسا ةرورض ىلع تدكأو  امهتم ناك نإ و ىتح هتمارك و هتيمدآ ناسنإلل نمضت يتلا ماكحألا و
  . اهنم ءاهتنالا ةياغ ىلإ هتهجاوم يف ىوعدلا ةيادب نم ةلداع ةمكاحم يف هقح نم

 هتانامض ريرقتو ناسنإلا قوقح نيودتل اهل اردصم ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ةثيدحلا تاعمتجملا تدجوو 
   . ةلداع ةمكاحم يف هقح اهمهأو هقوقح ةيامح ريياعمب ةيميلقإلاو ةيملاعلا تانالعإلا تءاجف

 ةاواسملا مدق ىلع درف لك اهنم ديفتسي يتلا تانامضلا ةعومجم  هنأب  ةلداع ةمكاحم يف قحلا فرعي
   : نيرمأ رفوت نم دبال تانامضلا هذه قيقحت لجأ نمو ، هتمكاحم لحارم عيمج لالخ هريغ عم

   ةمكاحملل يتاسسؤملا نامضلا ريفوت .1
  ةلداعلا ةمكاحملل ةينوناقلا طباوضلل ةمكاحملا تاءارجإ عيمج مارتحا نامض .2
 لبق ةلكشم )ةمكحم( ةيئاضق ةسسؤم مامأ مهتملا ةاضاقمب الإ ةلداعلا ةمكاحملا تانامض ققحتت الف
 نأ دبال امك ، ةموميدلا و ةهازنلا و لالقتسالا تاضرتفم ىلع رفوتت و  نوناقلل اقفوو ةميرجلا باكترا
 نأ ىلع لمعيف ، دايحلا و ةءافكلا و صصختلا هيف ضرتفي يذلا يعيبطلا هيضاق لبق نم هتاضاقم متت
 ةيلودلا ريياعملا يف اهنع صوصنملا ةينوناقلا طباوضلاب ةمكاحملا تاءارجإ عيمج هذاختا دنع مزتلي
  . ةلداعلاب ةمكاحملا فصوتل ناسنإلا قوقحل

 هيف لصألل اقفو مهتملا وأ هيف هبتشملا ناسنإلا يضاقلا لماعي نأ ةلداعلا ةمكاحملا طباوض يضتقتو
 دنتسملا سسألاو هماهتا بابسأ ةفرعم قح و هريغ عم ةيواستملا ةلماعملا نم كلذب هنكميف  ةءاربلا وهو
   . ماحم ةيهمب  وأ هسفنب هسفن نع عافدلا نم هنيكمتل ةلوقعم ةدم لالخ كلذ يف اهيلع
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 لك ىلع اهيف علطيو ةهجاوملا أدبم مارتحا عم ماع لصأك ةينلع تاسلج يف  مهتملا ةمكاحم نوكت 
 رداصلا مكحلا يف طرتشي امك . هتهجاوم يف مكحلا رادصإ لبق هقوقح عيمج سراميل قيقحتلا تاءارجإ
        نيتجرد ىلع يضاقتلا يف هقح ةرشابم نم هتنادإ دنع مهتملا نكمتي ىتح اسسؤم و اببسم نوكي نأ
   . هتردصأ يتلا ةهجلا نم ىلعأ ةهج مامأ هدض رداصلا مكحلا ةعجارم و
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  يناثلا بابلا

ةيلودلا  ةيئانجلا ةلادعلا    ءاسرإ يف ةيلودلا ةيئانجلا مكاحملا ةيلاعف ىدم

 

 ليبس ىلع ةددحم مئارج باكتراب رمألا قلعتي امدنع يلودلا قاطنلا ىلإ ةيئانجلا ةلادعلا موهفم عستي 
 مكاحمل اهصاصتخا لوؤيو اهيف لصفلل ضرعتلا نع ينطولا ءاضقلا صاصتخا رسحني رصحلا
 يلخاد وأ يميلقإ روظنم اذ دعي مل ةيئانجلا ةلادعلا موهفم نأ انل دكأتي انه نم . ةيئانج ةيلود ةيئاضق
 بجوتسي ام وه و ،يلودلا قاطنلا ىلإ هادعت لب ةينطولا ةيئانجلا ةلادعلا ةزهجأ هب موقت ام ىلع رصتقي
 ةاضاقم ةيلوؤسمب ضهنت ةيلود مظن لالخ نم ةيئانجلا ةيلودلا ةلادعلا ةموظنم لامكتسا ةرورض امتح
 ىلع اخراص ءادتعا لكشت اهنوكل ةيرشبلا نمأو ملس ددهت يتلا ةيلودلا مئارجلا باكتراب نيمهتملا
  . ةصاخ ةيامح يلودلا يئانجلا نوناقلا اهل لفكي يتلا حلاصملا

 لصفلا ىلوتي ةيلود ةعيبط يذ يئانج ينوناق ماظن ةماقإل ةديدع تالواحم ملاعلا دهش ، قبس  امل ابيترت
 مزلتست يتلا ةيلودلا ةيئانجلا ةلادعلا قيقحت لجأ نم اهيبكترم ىلع باقعلا عيقوتو ةبكترملا مئارجلا يف
  : نيرمأ رفاوت

 سمت يتلا مئارجلا ىلع صنلا لالخ نم يلودلا عمتجملا يف ةنينأمطلاو نمألا نامض : لوألا رمألا
 صاخشألا لك ةبقاعمو ةيلودلا ةيئازجلا ةيلوؤسملا ريرقت راطإ يف اهل ةررقملا تابوقعلاو ةيرشبلا ملسب
  . اهباكترا نم مهعنمو نيرخآلا عدر اذكو مئارجلا هذه باكتراب نيمهتملا

 باكتراب نيمهتملا ةاضاقم ةيلوؤسمب ضهنت يتلا ةيلودلا ةيئانجلا ةيئاضقلا تايلآلا داجيإ : يناثلا رمألا
 بناج ىلإ ةعراشلا تادهاعملا يف اهنع صوصنملا ةيعوضوملا دعاوقلل اهقيبطت لالخ نم مئارجلا هذه
 لصأ ضارتفا لالخ نم اهتياهن ىلإ اهتيادب نم ةمكاحملا تاءارجإ ةلادعل اهنامضو يلودلا فرعلا
 نم هريغ عم ةيواستملا ةيناسنإلا ةلماعملا يف قحلاو هسفن نع عافدلا قح هحنمي امب مهتملا يف ةءاربلا
  . ةينوناق و  ةلقتسم و ةصتخم ةيلودلا ةيئاضقلا ةزهجألا هذه نوكت نأ ةرورض مث ، نيمهتملا

 ةعجارمب موقنف ، ةلادعلا قيقحت لجأ نم تلذب يتلا ةيلودلا دوهجلا و تالواحملا مهأ زاربإ لواحنس
  ةيناثلا ةيملاعلا برحلا ةياهن ةياغ ىلإ 9191 حلصلل ياسرف ةدهاعم ماربإ ذنم ةيئانجلا مكاحملا روطت
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        ةلادعلل ىندألا دحلا ريياعمل اهنامض ىدم و ةلحرملا هذه اهتفرع يتلا تامكاحملا ةعيبط نيبن و
     ادناورو ةقباسلا ايفالسغوي يتمكحم ءاشنإ يف نمألا سلجم رودل قرطتن  مث ،  ) لوألا لصفلا (
  . ) يناثلا لصفلا ( اهتفرع يتلا تامكاحملا ةعيبط و

 ةيعوضوم دعاوق نم يساسألا اهماظن هب ءاج ام و ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا ءاشنإ فورظ ىلإ لصنل 
  . ) ثلاثلا لصفلا ( ةلداع ةمكاحم يف مهتملا قحل اهنامض ىدم و  اهمامأ دارفألا ةمكاحمل ةيئارجإ و
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  لوألا لصفلا

   نيتيملاعلا نيبرحلا مكاحم مامأ ةيئازجلا تامكاحملا ةعيبط

  

 عشبأ اهنع جتنو  برحلا فارعأو نيناوقل ةريبك تاكاهتنا  ةيناثلا و ىلوألا نيتيملاعلا نيبرحلا تدهش
 قيقحتلا ناجل نم ددع ءاشنإ قيرط نع ةلادعلا قيقحتل ةبلاطملاب ىدأ امم  ةيرشبلا اهتفرع يتلا مئارجلا
 يف نيتيملاعلا نيبرحلا مكاحم تئشنأ . ةصاخلا ةيلودلا ةيئانجلا مكاحملا نم ددعو ةصاخلا ةيلودلا
 ريرقت و برحلا يمرجم ةمكاحمل ىلوألا تالواحملا تزربف ) لوألا ثحبملا ( ةصاخ فورظ
 مالسلا ةداعإ لجأ نم ةيرورض ةسايسو  اهب فرتعم ةيلود ةميقك ةلادعلا نع اهثحب ةيئازجلا مهتيلوؤسم
 سفن يف نكل و ةلادعلا ئدابم ضعب ريرقت يف ةيمهأ تامكاحملا هذهل ناك دق و ، ) يناثلا ثحبملا (
 ئدابم عم اهقافتا ىدم لوح ةيرهوج تالؤاست تراثأ يتلا  تاداقتنالا  نم ديدعلا اهل تهجو تقولا
  .   ) ثلاثلا ثحبملا ( ةلادعلل ىرخألا تارابتعالا و  ةيلودلا ةيعرشلا

  

   لوألا ثحبملا

   . نيتيملاعلا نيبرحلا لالخ ةيلودلا ةيئازجلا مكاحملا روطت

  

 ةمكاحمل ةصاخ ةمكحم ءاشنإ نع ىلوألا ةيملاعلا برحلا يف ةرصتنملا ةفلاحتملا لودلا تنلعأ
 ةيسدقو ةيلودلا قالخألا ئدابم دض مئارج نم هبكترا امل " يناثلا مويلغ " قباسلا يناملألا روطاربمإلا
 يف ىلوألا ةيملاعلا برحلا يمرجم رابك ةمكاحمل ةيلودلا ةيركسعلا ةمكحملا تئشنأف ، تادهاعملا
 ةيئانجلا ةمكحملا تئشنأ  مث ،  ) لوألا بلطملا ( ةرصتنملا لودلا اهتأترا ةليكشتب و ةنيعم فورظ
              اهتعيبط اهقاثيم ددح و 5491 ندنل قافتا ماربإ دعب ةيناثلا ةيملاعلا برحلل ةجيتنك  غروبمرونل
 ةيلودلا ةمكحملا تئشنأ كلذ دعبو . ) يناثلا بلطملا ( اهمامأ ةيئاضقلا ةعباتملا دعاوقو  اهصاصتخا و
 ةعباتملا تاءارجإ و اهصاصتخا تددح و  " رثرآ كرام " لارنجلا نالعإ بجومب  ويكوط يف ةيئانجلا
 . ) ثلاثلا بلطملا (  اهمامأ
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  لوألا بلطملا

   ىلوألا ةيملاعلا برحلا يمرجم رابك ةمكاحمل ةيلودلا ةيركسعلا ةمكحملا

  

 ةبسنلاب ةيئانجلا ةيلوؤسملا ةركف كيرحت ىلإ ةساملا ةجاحلا ملاعلل ىلوألا ةيملاعلا برحلا جئاتن ترهظأ
 ىلإ هجتي ثحبلا أدب كلذل و. ىودجلا ميدع طقف ةلودلا ةيلوؤسم نع ثيدحلا حبصأ و نييعيبطلا دارفألل
 ةمكحملا تئشنأف ، ةيصخش ةفصب مئارجلا كلت يبكترم دض يئانجلا ءازجلا ةركف مادختسا ةيناكمإ
 ةداقلا رابكو ايناملأ روطاربمإ ةمكاحمل  ىلوأ ةلواحمك برحلا يمرجم رابك ةمكاحمل ةيلودلا ةيركسعلا
 تددح و ) لوألا عرفلا ( ةيصخشلا ةيلودلا ةيئازجلا مهتيلوؤسم ريرقتو مهعدر لجأ نم نييركسعلا
  .  ) يناثلا عرفلا ( " تايلوؤسملا ةنجل "  هتمدق يذلا ريرقتلا يف درو امل اقفو ةمكحملا هذه ةليكشت

  

  لوألا عرفلا

  برحلا يمرجم رابك ةمكاحمل ةيلودلا ةيركسعلا ةمكحملا ءاشنإ فورظ

  

 ءارو ببسلا  تناك  يتلا  بابسألا و تارابتعالا نم ةعومجم ىلوألا ةيملاعلا برحلاب تطاحأ
 يف ثدح ام مهأ صخلن نأ نكمي و . 1 اهيف نيببستملا عدرو ةمكاحمل ةيئاضق ةيلآ نع ثحبلا ةرورض
  :يلي امك  برحلا هذه

                                                             
 قاوسأ و دراوم ىلع ةرطيسلا و يرامعتسالا عسوتلا ةبغر ىلإ ىلوألا ةيملاعلا برحلل ةيقيقحلا بابسألا عجرت .  1

 نع مجن يذلا مخضلا جتانلا فيرصتل ةديدج قوس حتف لوح تقولا كلذ يف ةيلامسأرلا لودلا نيب سفانتلا يأ ، ةديدج

 يلودلا نوناقلا : يجوهقلا رداقلا دبع يلع / د .  : عجار ، ليصفت رثكأل ،.... يعانصلا مدقتلا و ةيعانصلا ةروثلا

      ، 1002 ، ةيقوقحلا يبلحلا تاروشنم ، ىلوألا ةعبطلا ، ةيئانجلا ةيلودلا مكاحملا ، ةيلودلا مئارجلا مهأ ، يئانجلا

   . 471 ص
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 ناسنإلا ةماركب سمت ةقيرطب برحلاب ةقلعتملا فارعألاو يلودلا نوناقلا دعاوق لك قرخ .1
 ةعورشملا ريغ لئاسولا مادختساو ىحرجلا برضو مهلتقو ىرسألا بيذعت لالخ نم هتيمدآو
 .  يعامجلا ليتقتلاو ةدابإلا تايلمع لك ىلإ ةفاضإلاب ةماسلا تازاغلاك برحلا يف

 ـ نييندملا ـ برحلاب مهل ةقالع ال نيذلا دارفألا ىتح لمشيل ةيبرحلا تايلمعلا راثآ دادتما .2
  برحلا تاليو نم نوناعي اضيأ مه اوحبصأف

 ثحبلا أدب ، ةبكترملا تاكاهتنالا ةهجاوم يف ماعلا يأرلا مامأ ةلودلا ةيلوؤسم دعاوق زجعل ارظن و
 تراث و  ، ةيصخش ةفصب تاكاهتنالا هذه يبكترم دض يئانجلا ءازجلا ةركف مادختسا ةيناكمإ ىلإ هجتي
 ةهجلا يه نم اذكو مهتمكاحم ةيفيكو ناملألا اهب ماق يتلا تافلاخملا تابثإ لوح ةلئسألا نم ديدعلا
 مكاحي له : نيلاؤسل ةباجإ نع ثحبلاب مهسفنأ نولغشي نويسنرفلا ءاهقفلا أدبو . كلذب ةصتخملا
 تافلاخم نم هوبكترا ام نأ مغر مهلود تاطلس مامأ برحلا نيناوقل ةفلاخملا لاعفألا باكتراب نيمهتملا
   ؟ ءادعألا لودلا اياعر مكاحي نيأو  ؟مهلود ميلقإ جراخ ناك

       ءادعألا لودلا اياعر ةمكاحمل ينوناقلا رربملا داجيإ لجأ نم نودهتجي نويسنرفلا ءاهقفلا حبصأ
 ةيئانجلا ةيلوؤسملا رارقإ نكي ملو ، مهيلع باقعلا عيقوتل ـ ةيلودلا مئارجلا باكتراب نيمهتملاـ 
 تاعازنلا نوناق نأ امك ،ءافلحلا لودل ةينوناقلا مظنلا يف فالتخا دوجول ارظن ريسيلا رمألاب ةيلودلا
 افالخ راثأ ام وهو ، عازنلا ةياهن درجمب برحلا ىرسأ ةداعإ يضتقي يقافتالا و يفرعلا ةحلسملا
 لك يف ناجل تفلأت دق و.  ةيئادعلا تايلمعلا فقوت دعب ىرسألا ةمكاحم ةيعورشم ىدم لوح اينوناق
 دض ناملألا دونجلا اهب ماق يتلا تاكاهتنالاو تافلاخملا تابثإ اهتمهم ايسور و اسنرف ، ارتلكنإ  نم
 امدنعو ، برحلا مئارج ىلع ةبترتملا ةيلوؤسملل ةينوناقلا بناوجلا ةفاك ثحبو  برحلا تاداعو نيناوق
 52 يف مث  ةندهلا ةيقافتا 8191 ربمفون 51 يف تمربأ ءاهتنالا ىلع ىلوألا ةيملاعلا برحلا تكشوأ
 يف لصفلا اهمهأ و برحلا اهتراثأ يتلا لئاسملا سردتل ءافلحلا لود نم ةنجل تلكش 9191 رياني
 سرام 52 يف ةنجللا هذه تردصأ دقو ،1 اهنع برحلا يمرجم ةيلوؤسم و ةيناودعلا برحلا عوضوم
  : عيضاوم عبرأ نمضت اريرقت 9191

  برحلا فارعأ و نيناوقب لالخإلا روص ديدحت / أ     

   ةيناودعلا برحلا نع ةيلوؤسملا ديدحت / ب    

 ةداق دحأ وأ ةلودلل اسيئر ناك ءاوس درفلا زكرم نع رظنلا ضغب ةيدرفلا ةيلوؤسملا ديدحت / ج     
 امم امرجم العف نوثالثو ينثا ب ةمئاق ةنجللا تددح دقف كلذل و ، برح مئارج اوبكترا نمم اهشويج

                                                             

71 ص ،  قباس عجرم : يجوهقلا رداقلا دبع يلع / د .  1  5     
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 برحلا مئارج نع ةمكاحملا بوجو ريرقتل برحلا تاداعو نيناوقب الالخإ دعيو ناملألا هبكترا
 هذه يبكترم لك ةبقاعمو ةمكاحم ىلوتت ةيلود ةمكحم كلذ لجأل تأشنأو ، ةيناسنإلا دض مئارجلاو
  . لاعفألا

  : نيفنص  ىلإ ةمرجملا لاعفألا باكتراب نيمهتملا دارفألا ةنجللا تمسق  / د      

 ةدحاو ةلود دض اهفارعأو برحلا نيناوقل اكاهتنا لكشت الاعفأ اوبكترا نيذلا دارفألا  / 1             
   . ةوقلاب نييندملا داعبإو اهنئاهر لتق لثم اهاياعر دض وأ

 ةءاسإ لالخ نم لود ةدع اياعرب وأ لود ةدعب ترضأ الاعفأ اوبكترا نيذلا دارفألا / 2              
 لود ةدع ميلاقأ يف مئارج باكتراب اوماق وأ ةفلتخم تايسنج نم نونوكي دق نيذلا برحلا ىرسأ ةلماعم
  . مئارجلا هذه باكترا عنم تاءارجإ ذاختا نع اوعنتما وأ

 نأ تربتعاو هركذ قبس امب ةيئازجلا ةيلوؤسملا مايق اهنع بترتي يتلا لاعفألا ةنجللا تددح / ه     
 يلود نوناق دوجو مدعل باقعلا ةلئاط تحت عقت يتلا لامعألا ليبق نم ربتعت ال ءادتعالا برح ةراثإ
   . هل ةررقملا ةيئانجلا تابوقعلا ددحيو همرجي لعفلا اذه باكترا نع قباس

  بجومب مث ةيملاعلا برحلا ةياهن يف ةيلود قيقحت ةنجل لوأ ءافلحلا اهأشنأ يتلا ةنجللا ربتعا دق و
 مت يتلا مالسلا ةدهاعم و ايناملأ مالستسا لوح ءافلحلا ضوافت مت سيراب يف يديهمتلا مالسلا رمتؤم
 يتلا ياسرف ةدهاعم 9191 وينوي يف تمربأ رظنلا تاهجو قيفوت نم ريثك دعبو ، اهطورش ءالمإ
  .1 يلود يئانج ءاضق ءاشنإل ةيقيقح ةلواحم تربتعا

  

  يناثلا عرفلا

  برحلا يمرجم رابك ةمكاحمل ةيلودلا ةيركسعلا ةمكحملا ةليكشت

  

 يلودلا نوناقلا دعاوقب الالخإ لكشت يتلا لاعفألا يبكترم لك ةمكاحم ىلوتت ةيلود ةمكحم تئشنأ
 يمرجم مكاحي نأب تحرتقا هبجومبو رمتؤملل  " تايلوؤسملا ةنجل"  هتمدق يذلا ريرقتلا  بجومب

                                                             

 1            رشنلل ةفاقثلا راد ، ىلوألا ةعبطلا ، اهتاصاصتخا و  ةمئادلا ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا : ىوشي رمعم ةدنل .  

   . 93 ص ، 8002 ، ندرألا ، عيزوتلا و
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 ثالث ةبسنب نونيعي ايضاق نورشعو ينثا نم نوكتت ةلقتسم ةيلود ةمكحم مامأ ىلوألا ةيملاعلا برحلا
 ، اسنرف ، ايناطيرب ، ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا ـ ىربكلا سمخلا لودلا نم ةلود لك نع ةاضق
 ، نانويلا ، اينولوب ، اكيجلب ـ : ةيتآلا لودلا نم ةلود لك نع دحاو ضاق و ـ نابايلا ، ايلاطيإ
 نم اهنم لك نوكتي رئاود ىلإ ةمكحملا  تمسق دق و .   ايكافولسوكشت ، ايبرص ، اينامور ، لاغتربلا
 تاءارجإو ئدابمو ةمكحملا صاصتخا ديدحت اضيأ حارتقالا نمضت امك ، لقألا ىلع ةاضق سمخ
  . 1 نأشلا اذه يف لودلا تابجاوو اهمامأ ةمكاحملا

  : نيرمأ ىلع كلذ اوسسأو حارتقالا اذه ةينابايلاو ةيكيرمألا دوفولا تضراع

 برحلا ةياهن دنع موقتل نيبراحملا ةفرعمب ايلع ةمكحم ةماقإ ضرفت ةيلود ةقباس دوجو مدع .1
  .  برحلا تاداعو نيناوق دض ةميرج يف هتنادإ ضرتفتو مصخلا عبتي صخش لك ةمكاحمب

  . اهماكحأ رادصإ يف ةمكاحملا هذه اهيلع دمتعتل ةيلود ةيئانج صوصن دوجو مدع .2
 وأ مئارجلا هذه اهيف تعقو يتلا لودلا ءاضقل اساسأ دقعني مئارجلا هذه رظن يف صاصتخالا نإف هيلعو
 ءاسؤر ةمكاحم زوجي ال لاوحألا نم لاح يأ يفو ، ءافلحلا لود نم فلؤت ةطلتخم ةيركسع ةنجلل
 ىلإ ياسرف ةدهاعم يف تايلوؤسملا ةنجل لبق نم مدقملا حارتقالا ليدعت كلذ رثإ ىلع مت دقو . لودلا
 ئدابم دض ةخراصلا همئارج نع " يناثلا مويلغ " روطاربمإلا  ةمكاحمل ءافلحلا لود نم ةمكحم ءاشنإ
 نيرخآلا برحلا يمرجمل ةبسنلاب امأ ، عافدلا يف هقح نامض عم تادهاعملا ةيسدقو ةيلودلا قالخألا
 لودلل ةيركسعلا مكاحملا ىلإ نومتني ءاضعأ نم ةنوكملا ةيركسعلا مكاحملا مامأ مهتمكاحم  تدهع دقف
  . 2 نأشلا ةبحاص

  

  

  

  

                                                             
  . 671 ص ، قباس عجرم  : يجوهقلا رداقلا دبع يلع / د .  1

 ، ةيبرعلا ةضهنلا راد ، ةلاحإلا دعاوق ، صاصتخالا ، ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا : ىدسملا هللا دبع لداع / د .  2 
  . 61 ص ،2002
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   يناثلا بلطملا

  غروبمرونل ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا

  

 "وكسوم" نالعإ 3491 ةنس ايناطيرب و ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا عم قبسألا يتيفوسلا داحتالا ردصأ
 مت ةيبرحلا تايلمعلا ءاهتنا دنعو ، مئارج نم هوبكترا امع ناملألا ةداقلا ةمكاحم ةرورض هيف ءاج يذلا
 ةميزه نمضتي حيرصت ردصو ايناملأ ميلست ىلع " زمير " يف  5491 / 50 / 80  خيراتب عيقوتلا
 ، اسنرف، ارتلكنا ، ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا هترضح يذلا ندنل عامتجا دقع مت هيلع ءانب و ، ايناملأ
 يتلا ةيئانجلا ةيلودلا ةمكحملا ءاشنإ ىلع ةشقانملا دعب نوعمتجملا قفتا دق و . قبسألا يتيفوسلا داحتالا
 ةيقافتا دقعب رمتؤملا اذه تاعامتجا تهتناو ،) لوألا عرفلا ( رابكلا برحلا يمرجم ةمكاحم ىلوتت
 تددح يتلا و ناملألا  برحلا يمرجم ةمكاحمل ةيلود ةيركسع ةمكحم ءاشنإب ةصاخلا 5491 ندنل
 ةيقافتاب ةقفرملا ةحئاللا نم ةسداسلا ةداملا تددح امك ، ) يناثلا عرفلا ( ةمكحملا هذهل ةيركسعلا ةفصلا
  . ) ثلاثلا عرفلا ( ةمكحملا تاصاصتخا ندنل

  

   لوألا عرفلا

  غروبمرون ةمكحم ليكشت

  

 نييطايتحا عبرأو نويلصأ مهنم ةعبرأ ، ةاضق نامث نم ندنل ةيقافتال اقفو غروبمرون ةمكحم لكشتت
  . 1 بابسألا نم ببس يأل هبايغ دنع يلصألا لحم يطايتحالا وضعلا لحي

 تمت هيلعو ، اهينطاوم نيب نم هل ابئانو ايضاق ةيقافتالا ىلع ةعقوملا عبرألا لودلا نم ةلود لك نيعت
 ، اكيرمأ نم " لديب " يضاقلا ، ةمكحملل اسيئر " سنارول " يزيلكنالا يضاقلا : يلي امك ةليكشتلا
 ةليكشتلا هذه نإف ظحالن امكو ، " اونشتكيف " يضاقلا ايسور نمو ، اسنرف نم " رياف يد " يضاقلا

                                                             
1  راد ، ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا ىلإ ةتقؤملا مكاحملا نم يئانجلا يلودلا ءاضقلا روطت : ديمح قازرلا دبع رديح /د .    

  . 201 ص، 8002 ، رصم ، ةينوناقلا بتكلا
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 ىلع اهتليكشت ترصتقا ذإ  " يناثلا مويلغ "  ايناملأ روطاربمإ ةمكاحمل ةيلودلا ةمكحملا ليكشت لثامت
  .1  طقف ةرصتنملا لودلا ىلإ مهتايسنجب نومتني ةاضق

 كلذك تفصوو  ةيركسع ةعيبط تاذ ةمكحملا تناكو  عبرألا لودلا  قافتاب ماهتالا لثمم نييعت متو
 يتلا مئارجلا عيمج نأ امك ، ةيركسعلا تايلمعلا لالخ تبكترا ةيئانج لاعفأ يف رظنتل تئشنأ اهنأل
 باكتراو برحلا ران لاعشإ لجأ نم لصألا يف ةدعم ةقيقحلا يف يه اهصاصتخا نمض لخدت
  .2 بعشلا ةرطيس قيقحت اهنم ضرغلا ةيمارجإلا لامعألا نم ةعومجم

 اهيف تعقو يتلا نكامألاب يناكملا صاصتخالا ثيح نم ةديقم ريغ اهنأب  غروبمرون ةمكحم زيمتت
 هب ملسملا نم نإ " : هلوقب  نوميس دروللا  كاذنآ يناطيربلا لدعلا ريزو كلذ نع ربع  دق و ، مئارجلا
 نم لك ةيركسع ةمكحم ةطساوب بقاعي نأ براحملا دئاقلل حمست برحلا نيناوق نأ يلودلا نوناقلا يف
 ، 3 " لمعلا اذه باكترا ناكم ناك امنيأ اهتاداعو برحلا نيناوقل فلاخم يئادع لمعل هباكترا تبثي
 نم نيمرجملا تالفإ مدع تقولا سفن يف و اياضقلا يف لصفلا  ةعرس نامض وه كلذ نم فدهلاو
  .  صاصتخالا مدع ةجحب ةمكحملا مامأ لوثملا

  

   يناثلا عرفلا

  غروبمرون ةمكحمل ةيركسعلا ةفصلا 

  

 ندنل قافتا نم ةيناثلاو ىلوألا ةداملا صنل اقفو ةيركسع ةمكحم اهنأب غروبمرون ةمكحم تفصو
 اميف اهصاصتخاب قلعتي دق عازن يأ يدافت وه كلذ نم فدهلاو ، هب ةقحلملا ةحئاللا نم ىلوألا ةداملاو
 الو يفارغجلا لاجملاب ال ديقم ريغ ةيركسعلا ةمكحملا صاصتخاف ، ةيداع ةيئاضق ةمكحم تناك ول

                                                             
1 .  HALLALAM , assI  niessuH  L :   setèpép semirc ruel te sneiuqarI erreug ed slenimirc se

l  tnadnep  ' tïewoK ud noitapucco  senneitiewok  seduté d te ehcrehcer  ed  ertnec ;    tïewoK ;
7991  723 p ;  

2   . J  raw rojam namreG fo liart eht rof lanubirt yratilim lanoitanretni eht  fo tnemgdu
slanimirc  grebmeruN ,  6491 ,  51 P,   

 ، عيزوتلا و رشنلل كارتيإ ، ىلوألا ةعبطلا ، ريغتم ملاع يف يلودلا يئانجلا ءاضقلا : يركشلا فسوي يلع د / أ .  3
   . 03 ص ، 5002 ، رصم



 نيتيملاعلا نيبرحلا مكاحم مامأ ةيئازجلا تامكاحملا ةعيبط        لوألا لصفلا – يناثلا بابلا
 

671  
 

 مكاحي نأ براحملا دئاقلل حمست برحلا نيناوق نأ يلودلا نوناقلا يف تباثلا نم هنأ امك مئارجلا عونتب
 امنيأ اهتاداعو برحلا نيناوقل ةفلاخم لامعأ وأ يئادع لمعل هباكترا تبث املك ةيركسع ةمكحم ةطساوب
 نيمهم نيرمأ  ةيركسع ةمكحم ىلإ ءوجللا نمضيو . ةيميلقإلا أدبمب ديقتلا نود اهباكترا ناكم ناك
 تاءارجإلا يف لصفلا ةعرس عم هسفن نع عافدلا قح هحنمو مهتملل ةلداعلا ةمكاحملا نامض امهو
   . 1 يداعلا ءاضقلا ةمكحم مامأ ةعبتملا ةلوطملا تاءارجإلا تاديقعت يف عوقولا يدافتل كلذو

  

    ثلاثلا عرفلا

  غروبمرون ةمكحم صاصتخا

  

  .  غروبمرون ةمكحم  صاصتخا تالاح ندنل ةيقافتاب ةقفرملا ةحئاللا نم ةسداسلا ةداملا تددح 

  

   اهيف رظنلل ةددحملا مئارجلا ثيح نم ةمكحملا صاصتخا  : الو أ

  : يلي اميف ةمكحملا صاصتخا نمض لخدت يتلا مئارجلا لثمتت

   برحلا مئارج / أ

 ةماعلا تاكلتمملا بهن و نييندملا ناكسلا داعبإو ةلماعملا ءوسو لتقلا لاعفأ برحلا مئارجب دصقي 
  عوجرلاب و .برحلا فارعأو نيناوقل اكاهتنا دعت يتلا لاعفألا لكو ىرقلاو ندملا بيرخت و ةصاخلاو
 اميف لاكشإ يأ رثي ملف كلذبو  برحلا مئارجل ديدحت دجن 9291 فينج رمتؤمو 7091 ياهال ةيقافتال
  . 2 برحلا مئارج يف ةمكحملا صاصتخاب قلعتي

   ةيناسنإلا دض مئارجلا /ب

                                                             
  432 ص ، قباس عجرم : يجوهقلا رداقلا دبع يلع / د .  1

 تاسارد ةلجمب روشنم لاقم ، ةيلودلا ةيلوؤسملا ةركف ريوطت يف غروبمرون ةمكحم رود : رافلا دحاولا دبع / د .  2
  . 95 ص ،  5991 ، رصم ، طويسأ ةعماج ، رشع عباسلا ددعلا  ،ةينوناق
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 بكترت يتلا لاعفألا نم اهريغو داعبإلاو قاقرتسالا و ةدابإلا و لتقلا لاعفأ يف مئارجلا هذه لثمتت 
  . ةينيد وأ ةيرصنع وأ ةيسايس بابسأل بكترت نأ طرشب اهلبق وأ برحلا ءانثأ

   مالسلا دض مئارجلا / ج

 اكاهتنا دعت ابرح وأ ةيناودع برح ةرادإ وأ ةراثإلاو ريبدتلا لاعفأ لك يف مالسلا دض مئارجلا لثمتت
 تاكاهتنالا وأ لاعفألا باكترال ةرماؤم وأ ماع ططخم يف كارتشالا لاعفأ لكو تايقافتالاو تامولعملل
 مالسلا دض مئارجلا تراثأ دقف ةيناسنإلا دض مئارجلاو برحلا مئارج فالخب و. اهل ةراشإلا فلاسلا
 برحلل فيرعت عضو نود  مئارجلا هذه ىلع باقعلا نكمي ال ذإ ، ةينوناقلا تايلاكشإلا نم ديدعلا
    ةميرج هتاذ دح يف دعي ةميرجلا هذه باكترال رمآتلا ناك اذإ اميف راث دق لؤاستلا نأ امك ، ةيناودعلا
 . ةيئانجلا ةيدرفلا ةيلوؤسملا ريثي و

  

   ةمكاحملل نيمدقملا صاخشألل رظنلاب ةمكحملا صاصتخا  : ايناث

 صاصتخا نمض لخدت يتلا ةمرجملا لاعفألا دحأ اوبكترا نيذلا صاخشألا لك ةبقاعمو ةمكاحم متت
  ،لود ءاسؤر ىتح وأ نويركسع ةداق وأ نويداع دونج ، ءاكرش وأ نييلصأ نيلعاف اوناك ءاوس ةمكحملا
 رمأ نوذفني اوناك مهنأ ةجحب ةيلوؤسملا نم تالفإلا مهنكمي ال دونجلا نأ امك  ةناصحلاب نوعتمتي الف
 يساسألا ماظنلل انءارقتسا لالخ نم و. 1 هذفن و رمألا ردصأ نم لك بقاعي و مكاحي ذإ  مهءاسؤر
 ةيسيئرلا تامظنملاو تاعومجملا لعج نأب اهصاصتخا نم عسو دق هنأ  ظحالن غروبمرون ةمكحمل
 كلت ىلإ نيمتنم اوناك نيمهتملا ءالؤه رابتعاب برحلا يمرجم رابك دض هجوملا ماهتالا ةمئاق نمض
 مهتفصب تنلعأ دق برحلا يمرجم رابك دض تهجو يتلا مهتلا نإف هيلعو . تامظنملاو تاعومجملا
 تامظنملا هذهو ، ايناث اهيلإ نومتني يتلا تامظنملا وأ تاعومجملا يف ءاضعأ مهفصوب و الوأ  ةيدرفلا
 ودعاسم و اوباتسغلا ةمظنم ، يزانلا بزحلل نييسايسلا ءامعزلا ةئيه ، خيارلا ءارزو سلجم :يه
  .2 " ةيمارجإلا ةمظنملا "  ريبعت ةرم لوأل لخدأ قاثيملا اذه نإف اذهبو ، لئاوألا رلته

                                                             
 ةعماجلا راد ، ةيئارجإلا و ةيعوضوملا هدعاوق ، هئدابم ، يلودلا يئانجلا ءاضقلا : رطم حاتفلا دبع ماصع / د  .  1
 ةلوقم تلازأ دقف غروبمرون قاثيم نم ةنماثلا ةداملا صنل اقبط و . 53 ص ،  8002 ، رصم ، ةيردنكسإلا ةديدجلا
  . مرج نم هوفرتقا امع مهتايلوؤسم نم مهيلع ىعدملا يفعي ال اففخم الماع اهتلعج و " ءاسؤرلا رماوأ ةعاطإ " عافدلا

 روشنم لاقم ، يلخادلا نوناقلا و يئانجلا يلودلا نوناقلا يف بيذعتلا ةميرج: ةمالس ركب وبأ هللا دبع دمحم / أ .  2
  . 42 ص ، 6002 ، رصم ، ثيدحلا يبرعلا بتكملا ، ناسنإلا قوقح و ةيلودلا مئارجلا ةعوسومب
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  عبارلا عرفلا

  غروبمرون ةمكحم مامأ ةمكاحملا تاءارجإ و دعاوق

  

  تابجاولاو اهل تلوخ يتلا تاطلسلا سردنس اهصاصتخا و غروبمرون ةمكحم ةعيبطل انقرطت نأ دعب
        تاسلجلل نسحلا ريسلا نامض راطإ يف كلذو غروبمرون ةحئال يف درو ام اقفو اهيلع ةررقملا
  . ماكحألا رادصإ و

  

   اهتابجاوو ةمكحملا تاطلس  : الوأ

  : يلي امك ةمكحملا تاطلس غروبمرون ةحئال نم 71 ةداملا تددح

   مهتملا ىلع ةلئسألا حرط .1
   مهل ةلئسألا هيجوتو مهتداهشب ءالدإلا لجأ نم ةمكحملا مامأ لوثملل دوهشلا ءاعدتسا .2
  . مهل ةمكحملا اهددحت دق ةمهم لكو ةلدألا عمج ماهمب مايقلا لجأ نم نييمسر نيبودنم نييعت .3
  . تابثإلا لئاسو نم اهريغو تادنتسملاو قئاثولا ةفاك ىلع عالطإلا .4
 ام و 81 ةداملا تصن دقف ، اهيف ريخأتلا وأ ةلاطإلا يدافتو تاءارجإلا ريس نسح نامض لجا نم و
  : يلي امك اهصخلن تاءارجإلا نم ةعومجمل ةمكحملا ذاختا ةرورض ىلع ةحئاللا نم اهدعب

 ىلع عالطإلاو ماهتالا اهريثي يتلا لئاسملا عيمجل عيرس صحف قيرط نع ىوعدلا رصح ةرورض / 1
 ةفاضإلاب ، تاءارجإلا ريس لقرعي هل رربم ال لطامت يأ عنمل ةمزاللا تاءارجإلا ذاختاو ةلدألا
   . ةمكاحملا عوضومب اهل ةقالع ال يتلا تاحيرصتلاو لئاسملا لك داعبتسال

 اهل ةليسو وأ ليلد لك ةمكحملا لبقت لالخ نم مكحلا ةعرسو ةلادعلا نامضل ةمزاللا ريبادتلا ذاختا / 2
 نم نكمتت ىتح هميدقت لبق هيلع عالطإلاو ليلدلا ةعيبطب املع اهتطاحإ نامض عم تابثإلا يف اهتميق
  . هتيمهأ ىدم ريدقت

 كلذ ناك اذإ وأ مهتملا طبض نم نكمتلا مدع ةلاح يف ةيبايغلا ةمكاحملا تاءارجإل ةمكحملا ذاختا / 3
  . ايرورض
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  . مكحلا و ةمكاحملا ريس تاءارجإ : ايناث

 يف ماهتالا ريرقت ضرع يف لثمتت ىلوأ ةلحرمب  غروبمرون ةمكحم مامأ ةمكاحملا تاءارجإ أدبت
 مهت نم هيلإ بسن امب رارقإلا وأ فارتعالا الإ ريخألا اذه ىلع امو ، مهتملل ةلئسألا هيجوت مث ةسلجلا
  : ةيلاتلا تاءارجإلا هيلت مث يديهمت ريرقت لكش يف اهتابلط ةماعلا ةباينلا مدقت  كلذ دعب و.1 اهراكنإ وأ

  اهب مدقتلا ديري يتلا ةلدألا ءادبإ يف قحلا عافدلا حنم .1
   ماهتالا لبق نم نيمدقملا دوهشلل ةمكحملا عامس .2
   تقو يأ يف مهل ةلئسألا هيجوت ةيناكمإ عم عافدلا دوهشل ةمكحملا عامس .3
   كلذب ةمكحملا مهل نذأت امدنع درلاب عافدلاو ماهتالا نم لك مايق .4
  ماهتالا ةرشابم هيليو ةعفارملاب عافدلا مايق .5

  . ةمكحملا مامأ هلاوقأب يلدي نأ يف قحلا مهتملل ىقبي و
 لجأ نم ةمكحملا ىلع ةحورطملا ةيضقلا ىلع نوناقلا قيبطت ةلحرم يهو ةيناثلا ةلحرملا يتأت 
  اهماكحأ  ةمكحملا ردصت نأ نكمي امك ، لقألا ىلع تاوصأ ثالث ةيبلغأب ةبوقعلا ددحتو مكحلا رادصإ
 صتخت . ةلادعلا ةحلصمل اقيقحت ةمكحملا هردقت ببس يأل وأ مهتملا بوره وأ رارف ببسب ايبايغ
 نع لوئسم بئاغ مهتم لك ةمكاحمب غروبمرون ةحئال نم 21 ةداملا صنل اقفو ةيركسعلا ةمكحملا
 سفنب بئاغلا مهتملا ةمكاحم يرجتو ، ةحئاللا سفن نم 60 ةداملا يف اهنع صوصنملا مئارجلا
 ءانبو . ةمكاحملا تاءارجإ مهتملا روضح مدع يف  لثمتي دحاو فالتخا عم رضاحلا مهتملا تاءارجإ
 ذفنيو نعطلا قرط نم قيرط يأب هيف نعطلا لبقي الو مهتملا ةهجاوم يف ايبايغ مكحلا ردصي هيلع
  . هيلع ضبقلا وأ مهتملا روضح درجمل مكحلا
 مكحو ةيركسعلا ةمكحملا مهتمهتا نيرشعو عبرأ نيب نم اصخش نيرشعو ينثا ةمكاحم تمت  هيلعو
 نيمهتم باقعو دبؤملا نجسلاب نيمهتم ةثالث ةبقاعم ىلإ ةفاضإلاب، اقنش مادعإلاب امهتم رشع ينثا ىلع
 مكحلا ردص امك ، تاونس رشع ةدمل نجسلاب دحاو مهتم باقعو  اماع نيرشع ةدمل تقؤملا نجسلاب

                                                             
   غروبمرون ةحئال نم 42 ةداملا عجار .  1
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 تامظنم عبرأ ىلع ةمكحملا تضق امك . 1 مهيلإ ةبوسنملا تاماهتالا نم نيمهتم ثالث ةءاربب
  . 2 تارباخملا ةحلصم و ةيامحلا لئاصف و  "وباتسيغلا" يزانلا بزحلا يهو ، ةيمارجإ اهرابتعاب

 " غنيروغ " لاشيراملا الإ قنشلا نم جني مل و 6491 ربوتكأ 61 يف مادعإلا مكح تابوقع ذيفنت مت و
   . هتنازنز يف رحتنا يذلا

 ريغو ةببسم ردصت  تناك  اهنأب  ةءاربلا وأ ةنادإلاب  ءاوس ةمكحملا نع ةرداصلا ماكحألا تزيمت دقل
 تابوقعلا عبتتست نأ نكمملا نم ناك امك ، غروبمرون ةحئال نم 62 ةداملا صنل اقفو نعطلل ةلباق
 نكميو ،ايناملأ يف ةباقرلا سلجم ىلإ اهميلستو ةقورسملا لاومألا ةرداصمك ةيفاضإ تابوقع ةيلصألا
 بكترملا مرجملا لعفلا عم ةقفاوتم اهنأ ىرت ىرخأ ةبوقع يأ وأ مادعإلا ةبوقعب يضقت نأ ةمكحملل
  . ةحئاللا سفن نم 72 ةداملا صنل اقفو

  : يلي امك اهصخلن نأ نكمي تاداقتنالا نم ديدعلا ىلإ ركذلا ةفلاسلا ةداملا تضرعت

 ليبس ىلع تدرو تابوقع نم هتنمضت ام نأل ، ةيباقعلا ةيعرشلا أدبمل اقرخ ةداملا هذه تلكش  .1
  . برحلا ءاهتنا بقع اهريرقت مت لب مئارجلا باكترا تقو ةررقم نكت مل اهنأ امك لاثملا

 هنأ كلذ ىنعمو ،ـ مادعإلا تابوقع ادع ـ تابوقعلا عيقوت يف ةيريدقت ةطلسب ةمكحملا تعتمت .2
  . رايعم وأ طباض نودب ةيمكحت ةروصب تابوقعلا رادصإ اهناكمإب

 ذخأ كلذبو  ةمكحملا نع ةرداصلا تابوقعلا ذيفنت قرط ددحت مل اهنأل  ةصقان ةداملا هذه ربتعت .3
 ناك امك ، تقو يأ يف اهفيفختب مكحلا ةطلسو ةبوقعلا ذيفنت ةمهم ايناملأ يف ةباقرلا سلجم
 دحأ نوكي ةديدج مئارج نع هلالخ نم فشكيل تاءاعدإلا ةنجل ىلإ ريرقت عفر اضيأ هناكمإب
 . نأشلا اذه يف تاءارجإ نم هارت ام ذاختاب ةريخألا هذه موقتل  اهاتأ دق مهيلع موكحملا

 
 
 
 
  
 

                                                             
 ، قوقحلا ةلجمب روشنم لاقم ، يلودلا نوناقلا دعاوق لظ يف برحلا يمرجم ةمكاحم : يزنعلا دمح ديشر / د .  1
   . 723 ص ، 1991 سرام ، تيوكلا ، يملعلا رشنلا سلجم ، لوألا ددعلا ، ةرشع ةسماخلا ةنسلا

 صاخشألا ةلءاسم ةيناكمإب و مادعإلا ةبوقعل اهينبتب ةيلودلا ةيئانجلا مكاحملا نيب نم غروبمرون ةمكحم تدرفنا  .   2
   ايئانج ةيونعملا
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   ثلاثلا بلطملا

   ويكوط يف ةيئانجلا ةيلودلا ةمكحملا

  

          يف " يكازاجن " و 5491/ 80/ 60 يف " اميشوريه " ىلع نيتيرذلا نيتلبنقلا ءاقلإ نع جتن
 ىلإ ةفلاحتملا تاوقلل ايلعلا ةدايقلا ةطلسل اهعوضخو طرش وأ ديق الب نابايلا مالستسا 5491/ 80/ 90
 ةباجتسا وكسومب 5491 ربمسيد يف ىصقألا قرشلا ةنجل ليكشت ىلع ةقفاوملا تمتو ، ايناملأ بناج
 نم اليئض ارادقم يتيفوسلا داحتإلل ىصقألا قرشلا ةنجل تطعأ دق و . يتيفوسلا داحتإلا بلطل
 ةرطيسلا تكرت و برحلا يف رخأتملا هكارتشا ىلع ةأفاكمك نابايلا نوؤش ىلع ةيلبقتسملا ةرطيسلا
 ءارزو نيب رمتؤم  5491 / 21 / 62 ىلإ 61 نم ةرتفلا يف دقعنا .ايناطيربو ةدحتملا تايالولل
 اهرماوأ تردصأ دق ايلعلا ةدايقلا نأ هيف درو وكسوم يف ايسورو ارتلكنا و  ةدحتملا تايالولا ةيجراخ
     لارنجلا نالعإ ءاج 6491 يف مث ، نابايلا يف ةباقرلاو لالتحالاو ميلستلا طورش ذيفنتب قلعتي اميف
 قداص و  ) لوألا عرفلا ( ويكوط يف ةيلود ةيركسع ةمكحم تئشنأ هبجومب يذلا و " رثرآ كرام "
 دعاوق و ) يناثلا عرفلا ( اهتاصاصتخا تددح يتلاو  ةمكحملل يئارجإلا ميظنتلا ةحئال ىلع لارنجلا
 ةيلودلا ةمكحملا نيب قرفن نأ اننكمي كلذب . ) ثلاثلا عرفلا ( ةمكحملا مامأ ةمكاحملا تاءارجإو
  . ) عبارلا عرفلا ( ويكوط و غروبمرونل ةيئانجلا

  

  لوألا عرفلا

  ويكوطب ةيئانجلا ةيلودلا ةمكحملا ليكشت 

  

 ةمئاقلا دودح يف ةمكحملا ةليكشت اونوكيل ةاضقلا نم ةعومجم ةفلاحتملا تاطلسلل ىلعألا دئاقلا راتخا 
 هيلعو ، ينيبلفلا داحتإلاو دنهلل ةفاضإلاب ميلستلا ةقيثو ىلع ةعقوملا لودلا لبق  نم هل ةمدقملا ةيمسالا
  . 1 دايحلا  لود نم تناك يتلا دنهلا ادعام نابايلا تبراح اهلك لود نم ايضاق رشع ىدحإ رايتخا مت

                                                             
 ،ادنلوه ، ادنك ، ايلارتسا ، نيصلا ، اسنرف ، ايناطيرب ، يتيفوسلا داحتإلا ، ةدحتملا تايالولا : يف لودلا هذه لثمتت .  1
  . دنهلا ، نيبلفلا ، ادناليزوين
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 يف ةيلود ةدهاعم ةديلو يه ةريخألا هذهف ، غروبمرون  ةمكحم ليكشت نع ةمكحملا هذه ةليكشت فلتخت
 نييعت ىلوت نم وهف ،1 " رثرآ كرام " لارنجلا هردصأ صاخ نالعإب تئشنأ ويكوط ةمكحم نأ نيح
 ماعلا ريتركسلا نيعو اهتليكشت ةاضق نيب نم " بو مايلوريس " يلارتسألا يضاقلا ةمكحملا سيئر
 ةقحالملا لامعأ رشابيل ةمكحملا سيئر بئان نيع هنأ امك ، ويكوط ةحئال نم 30 ةداملل اقبط ةمكحملل
 فيزوج " ةدحتملا تايالولا لثمم نيعو مهتمكاحمب ةمكحملا صتخت نيذلا برحلا يمرجم ةهجاوم يف
  . ةمكحملا يف ءاضعألا لودلا نولثمي اليكو رشع ىدحإ هدعاسي ةمكحملا ىدل اماع ابئان " ناميك

  

  يناثلا عرفلا

  ويكوط يف ةيئانجلا ةيلودلا ةمكحملا صاصتخا

  

 ةبقاعمو ةمكاحمل ةمكحملا صاصتخا دقعني يتلا مئارجلا ويكوط ةحئال نم ةسماخلا ةداملا تددح
   : ماسقأ ثالث ىلإ اهتمسق و اهيبكترم

 

   مالسلا دض مئارجلا  : الوأ

 نالعإب ناك ءاوس ءادتعا برح نش وأ ريبدتلا و ضيرحتلا ، ةراثإلا لامعأ لك يف مئارجلا هذه لثمتت
 ةطخ يف ةمهاسملا اذكو ةيلودلا تايقافتالاو يلودلا نوناقلل ةفلاخم برح نش وأ نالعإ نودب وأ قباس
  . ةروكذملا لاعفألا دحأ عاقيإ دصقب ةرماؤم وأ ةماع

 

 

 

 

                                                             
 ةيئانجلا ةمكحملل يساسألا ماظنلا ماكحأ ءوض يف يئانجلا يلودلا نوناقلل ماعلا راطإلا : فسوي يفاص دمحم / د .   1
  . 64 ص ، 2002 ، ةيبرعلا ةضهنلا راد ، ةيلودلا
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   برحلا مئارج  : ايناث

 اذه نوكي  نأ نود تاكاهتنالا هذه نمضتتو ،اهفارعأ و برحلا نيناوق تاكاهتنا برحلا مئارجب دصقي
 يف لمعلا لجأ نم نييندملا ناكسلا ءاصقإ ، ةئيسلا ةلماعملا ، دمعلا لتقلا : رصحلا ليبس ىلع دادعتلا
  1  مهبيذعتو  نييندملل ةئيسلا ةلماعملا و ةقاش لاغشأ

  

   ةيناسنإلا دض مئارجلا : اثلاث

 ذيفنت فدهب ةيسنج وأ ةيسايس بابسأ ىلع ةينبملا داهطضالا لامعأ يف ةيناسنإلا دض مئارجلا لثمتت 
 قاقرتسالا ، ةدابإلا ،لتقلا لامعأ لكو ةمكحملا صاصتخا قاطن يف ةعقاولا مئارجلا نم ةميرج يأ
   . برحلا ءانثأ وأ لبق يندم صخش يأ دض بكترت يتلا ةيناسنإلا ريغ لاعفألا نم اهريغو داعبإلاو
 تامكاحم يف شقانت مل مئارجو امهت تدجوأ ويكوط ةمكحم ةحئال نأ ددصلا اذه يف لوقن نأ نكمي و
 تفنصو ، برح نالعإ و نذإ نودب راطقأ ةمجاهم و عورشم ريغ ءادع ءدب ةميرج يهو  غروبمرون
  . 2 برحلا تاداعو دعاوقل ةفلاخملا لامعألا نمض مهتلا هذه

 نامث فنص هيلع و " ج ، ب ، أ " تائف ثالث ىلإ ةبكترملا لاعفألا بسحب نيمهتملا ميسقت مت دق و
 مهضعبل ةهجوم تناك يتلا مهتلا نأ مغر " أ " ةئفلا نمض نيينابايلا نيلوسملا رابك نم امهتم نورشعو
 . 3 ةئفلا هذه نمض مهفينصت بجوتست ال

 

 

 

 

  

                                                             
  . 52 ص ، قباس عجرم  : ةمالس ركب وبأ هللا دبع دمحم / أ .  1

 ءدب يف صاخلا ثلاثلا رمتؤملا نم ىلوألا ةداملا ماكحأ عم مجسني ميلس ساسأ ىلع ةلاحلا هذه يف ماهتالا دنتسا  .  2
 ةلكشم : يوازعلا سنوي / د : عجار ليصفت رثكأل و ، 7091 / 01 / 30 يف ياهالب هيلع عيقوتلا مت يذلا ءادعلا
  . 751 ص ، 0791 ، دادغب ، قيفش ةعبطم ، يلودلا نوناقلا يف ةيصخشلا ةيئانجلا ةيلوؤسملا

  . 73 ص ، قباس عجرم : يركشلا فسوي يلع د . أ .  3



 نيتيملاعلا نيبرحلا مكاحم مامأ ةيئازجلا تامكاحملا ةعيبط        لوألا لصفلا – يناثلا بابلا
 

481  
 

  ثلاثلا عرفلا

  ويكوط ةمكحم مامأ ةمكاحملا تاءارجإ و دعاوق

  

 نيرشت 21 و   6491 ناسين 62 نيب ام ةدملا يف ةيلمعلا ةيحانلا نم اهتاسلج ويكوط ةمكحم تدقع
 مهتم نورشعو ةتسل ةمكحملا تهجو دق و . امهتم نورشعو ةينامث ةمكاحملا ىلإ مدقو ، 8491 يناثلا
 نيلوئسم نورشعلاو ينامثلا نيب نم امهتم رشع ينثا نأ تدجو اهنأ امك ، ةيناودع برح لاعشإ ةمهت
 ةيفيكو اهتطلسو ةمكاحملا ريس تاءارجإ تهباشت دق و  . برحلا تاداعو نيناوق دض مهمئارج نع
 دح ىلإ ويكوط ةمكحم ماظن يف تابثإلا لئاسو لامعتساو عافدلاو ءاعدإلا قح نامضو دوهشلا عامس
 نم ةمكحملا يهتنت امدنعو .  غروبمرون ةمكحم ةحئال نم سماخلا مسقلا يف درو ام عم ريبك
 دئاقلل اهلاسرإ متيو اينلع اهب قطنت و ةببسم اهماكحأ ردصتل ةلوادملل اولخت اهركذ قباسلا تاءارجإلا
 ةداملل اقفو اهتدم نم ضيفختلا وأ ةبوقعلا نع وفعلا ةطلس هحنمي امب اهيلع قيدصتلا لجأ نم ىلعألا
  . ويكوط ةحئال نم ةعساتلا

   عبارلا عرفلا

   ويكوط و غروبمرون يتمكحم يماظن نيب ةنراقملا

  

 برحلا مئارج يبكترم ةبقاعم لجأ نم ويكوط و غروبمرون يف نيتيلودلا نيتيركسعلا نيتمكحملا تءاج
  :ةيلاتلا تازيمملا يف نيتمكحملا نيتاه كرتشتو ، ةيناثلا ةيملاعلا برحلا لالخ

  . ةدياحملا لودلا اياعر نود ارصح ءافلحلا اياعر نم نيتمكحملا فلأتت .1
   ةيلخادلا ةينطولا ةيئانجلا نيناوقلا ىلإ مئارجلا عون ديدحت يف نيتمكحملا دنتست مل .2
  .1 نعطلا قرط نم قيرط يأل ةلباق ريغو ةيئاهن نيتمكحملا نع ةرداصلا تارارقلا ربتعت .3
  : ةيلاتلا رومألا يف ويكوط ةمكحم نع غروبمرون ةمكحم فلتخت 
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 ةمكحم ليكشت مت امنيب 5491 " ندنل ةيقافتا " ةيلود ةدهاعم بجومب غروبمرون ةمكحم تئشنأ .1
 وه حيرصتلا اذه زيم ام نكل و ،ءافلحلا تاوقل ىلعألا دئاقلل صاخ حيرصت بجومب ويكوط
  . 5491 ندنل ةيقافتال هماكحأ ةيبلاغ يف دنتسا هنأ

 ةثلاثلا ةداملا صنل اقبط ةفلاحتملا تاوقلل ىلعألا دئاقلا لبق نم ويكوط ةمكحم سيئر نييعت مت .2
 سيئر رايتخا هيف متي يذلا غروبمرون ماظن يف درو ام سكعب ويكوط ةمكحم ماظن نم
  . باختنالا قيرط نع اهءاضعأ لبق نم ةمكحملا

 باقعلل ةففخملا فورظلا نم فرظ ةيمسرلا ةفصلا نأ ويكوط ةحئال نم ةعباسلا ةداملا تصن  .3
  . باقعلا ىلع رثأ يأ ةفصلا هذهل يطعت مل يتلا غروبمرون ةحئال سكعب

 يذلا غروبمرون ةحئال نم ةعساتلا ةداملا صن لباقي اصن ويكوط ةمكحم ماظن يف دجن ال  .4
  .  تامظنملا وأ تائيهلاب ةيمارجإلا ةفصلا قاصلإ ةمكحملل زيجي

 قرشلا يف تبكترا اهنأ مغر ةيناسنإلا دض مئارجلا ويكوط ةمكحم يف ماهتالا ريرقت لفغأ  .5
 يه و ةيقرعو ةيسايس بابسأل داهطضالا ةميرج نمضت و ابوروأ يف تبكترا امك ىصقألا
  . 1 ةيناسنإلا دض مئارجلا لثامت

 ماهتالا هجو دقف ، غروبمرون تامكاحم يف شقانت مل مئارجو امهت ويكوط تامكاحم تدجوأ  .6
 . برح نالعإو راذنإ نودب راطقأ ةمجاهمو عورشم ريغ ءادع ءدب ةمهتب نيمهتملا ىلإ

  

  يناثلا ثحبملا

    نيتيملاعلا نيبرحلا لالخ ةيئازجلا تامكاحملا نع ةيلمع تاقيبطت 

  

  : نيرمأ رفاوتب  ةلادعلا قيقحتل يملاع زاهج نع ثحبلا  طبترا 

  ةيئانجلا ةيعرشلا أدبمل اقفو اهل ةررقملا تابوقعلاو مئارجلا ددحت ةينوناق صوصن .1
 . يلودلا نوناقلا يكهتنم ةبقاعمو ةمكاحمو ةعباتمل ةصتخم ةمكحم .2
 ةلواحمب  ةيادبلا تناكف ، ةيئازج تامكاحم دقع نع ثحبلل اببس ىلوألا ةيملاعلا برحلا راثآ تربتعاو
 مث ، ) لوألا بلطملا ( برحلا  يف مهببست نع  برحلا يمرجم رابك و يناملألا روطاربمإلا ةمكاحم
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 هذه تءاج دق و ةيناثلا ةيملاعلا برحلا يمرجم ةمكاحم لجأ نم غروبمرون تامكاحم تدقعنا
 ةيئانجلا ةمكحملا تفرع اهلثم و ، ) يناثلا بلطملا ( ةيئانجلا ئدابملا نم ةمهم ةعومجمب  تامكاحملا
 مهتيلوؤسم ريرقت و ىصقألا قرشلا يف نيمرجملا رابك ةهجاوم  اهنم فدهلا ناك تامكاحم  ويكوطل
   .  ) ثلاثلا بلطملا ( ةيلودلا ةيئازجلا

  
  لوألا بلطملا

   ىلوألا ةيملاعلا  برحلا تامكاحم 

  

 روطاربمإلا ةمكاحم ةرصتنملا لودلا تررق ايناملأ مازهنا دعب و ىلوألا ةيملاعلا برحلا ءاهتنا بقع
   9191  ياسرف ةدهاعمل اهماربإب برحلا يمرجم رابك و ) لوألا عرفلا ( " يناثلا مويلغ "  يناملألا
   .  ) يناثلا عرفلا (

  لوألا عرفلا

  ايناملأ روطاربمإ ةمكاحم

 

 نم ناك و  ىلوألا ةيملاعلا برحلا نشب همايقل ايناملأ رصيق ةمكاحمل ةصاخ ةيئانج ةمكحم تئشنأ
 هذه قبطت مل نكل ، ياسرف ةدهاعم نم 822 ، 722 نيتداملا اهنم دعاوقلا ضعب قبطت نأ ضورفملا
 اهمدق يتلا ةيسامولبدلا تاسامتلالا مغرو . ادنلوه ىلإ ءوجللا بلطب مدقت هنأل رصيقلا ىلع داوملا
 ام نأب كلذ تسسأو هميلست تضفر ةريخألا هذه نأ الإ روطاربمإلا ميلست لجأ نم ادنلوهل ءافلحلا
 يدنلوهلا نوناقلل اقفو اهيف ميلستلا زوجي يتلا مئارجلا نمض هيلع صوصنم ريغ وه مئارج نم هبكترا
 ىلع دجاوتي درف لكل نمضي يدنلوهلا روتسدلا نأ امك ، هميلستب تبلاط يتلا لودلا نيناوق يف ىتح الو
 اهضفر ادنلوه تسسأ ىرخأ ةهج نمو ، ةهج نم اذه هلاومألو هل ةيامحو ةيواستم اقوقح ادنلوه ميلقإ
 لاعفأ نم " يناثلا مويلغ " روطاربمإلا هبكترا ام مرجت ةيئانج ةيلود ةينوناق دعاوق دوجو مدع ىلع
   . 1 اهساسأ ىلع بقاعيو مكاحيل
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 ةقباس ءاسرإل دعب نيدعتسم يديلقتلا يلودلا هنوناق و يلودلا عمتجملا و ءافلحلا نكي مل  ةرتفلا هذه يف
 دق دعب نكت مل " ةعورشم ريغ ةيناودع برح نش " ةديدج ةيلود ةميرج ببسب ةلود سيئر ةمكاحمب
 مدع يف قحلا ادنلوهل يطعي ةدايسلا أدبم نأ امك ،  يديلقتلا يلودلا نوناقلا لظ يف اهملاعم تحضتا
 روطاربمإلا ةمكاحمل ةمكحم ءاشنإ يف نأب لوقلل " سنوميس " يدنلوهلا ذاتسألا بهذ دق و . هميلست
 دض ةيلوؤسم ةيأ دجوت ال هنا و ةيئانثتسا ةمكحم اهرابتعاب يدنلوهلا نوناقلا ئدابمل ةفلاخم يناملألا
   .1 يدنلوهلا عيرشتلل اقبط روطاربمإلا

 روطاربمإلا ماهتا ةغيص ىمظعلا ايناطيرب يلثمم اهتارابع راتخا يتلا 722 ةداملا صن يف درو 
 هباكترال ايمسر قباسلا ايناملأ روطاربمإ يناثلا مايلو نوعدتسي ةفلاحتملا ىوقلا و ءافلحلا " يناملألا
 ديدحتلل رقتفت صنلا تارابع نأ ظحالن . " تادهاعملا ةيسدق و ةيملاعلا قالخألا ئدابمل ىمظع ةميرج
 روطاربمإلا ةيلوؤسم ريرقت  تفدهتسا اهنكل و ةحضاو نكت مل ماهتالا ةغايصف ، تاحلطصملل قيقدلا
 اذه يفو ، ةيناسنإلا قح يف مئارج اهنع جتن يتلا ىلوألا ةيملاعلا برحلل هنش و ناودعلا ةميرج نع
  . اهطورش و ناودعلا ةميرج ناكرأ تحضتا دق نكت مل تقولا

 نع ءاسؤرلا ةمكاحم أدبم رارقإ يف ةمهم ةوطخ تربتعا اهنأ الإ ةداملا هذهل هجوملا داقتنالا مغر و
  .  ةيلود مئارجل مهباكترا

  

  يناثلا عرفلا

  ىلوألا ةيملاعلا برحلا يمرجم رابك ةمكاحم

  

 مامأ مهتمكاحم هيف حرتقت برح مئارج باكتراب نيمهتملا ناملألا اياعرلا يقاب نأشب ابلط ايناملأ تمدق
 مكاحملا مامأ ةمكاحملا نع جتني مل لاح يف هنأ هنومضم ظفحتب كلذ ىلع ءافلحلا قفاوو، ةيناملأ ةمكحم
 822 ةداملا صنل اقبط اياعرلا ءالؤه ميلستب ةبلاطملا يف امئاق ءافلحلا قح ىقبي ةيباجيإ جئاتن ةيناملألا
 ةمئاقلا يف مهركذ مت امهتم 598 نيب نم ايركسع ادئاق 54 مضت ةمئاق ءافلحلا دعأ . مالسلا ةدهاعم نم
        يف ايلعلا ةيناملألا ةمكحملا مامأ مهتمكاحم لجأ نم تايلوؤسملا ديدحت ةنجل اهتدعأ يتلا ةيلصألا
 نم مغرلاب 3291 ماع يف الإ ةمكحملا هذه مامأ تامكاحملا أدبت مل ةيقيبطتلا ةيحانلا نم نكل، " جزبيل "
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 يف اهلامعأ نم تهتنا ىلوألا ةيملاعلا برحلا ءانثأ ةبكترملا مئارجلا يف قيقحتلاب ةفلكملا ةنجللا نأ
 ، اهفارعأو اهنيناوق يكهتنمو برحلا مئارج يبكترم ةقحالم يف ةيدجلا مدع ىلع لدي اذهو ، 9191
 ةلوهسب اهصاصتخا ةرشابم نم نكمتت مل ةمكحملا نأ امك ، طقف طباض رشع ينثا ىوس لثمي مل كلذبو
  : يلي امك اهددحن نأ نكمي تابوعص ةدعل تضرعت لب

 ةمكحملا نكلو ، هوبكترا ام ةماسجل ارظن امهتم نيعبرأ و ةسمخ ةمكاحمب ءدبلا ءافلحلا بلط  .1
 وأ ةمكاحملا لبق ايناملأ دودح جراخ مهبورهل ارظن  اعيمج مهب نوناقلا مكح لازنإ نع تزجع
  . هذيفنت  مدع لجأ نم مهيلع مكحلا دعب

 لود اياعر نم اوناك مهنأل ايلعلا ةمكحملا مامأ ةداهشلا ءالدإل دوهشلا راضحإب قلعتت تابوعص .2
  . مهتداهشب ءالدإلل روضحلا اوضفر ذإ ، ءافلحلا

 ىلعو ةيناملألا ةيرحبلا ةداق رابك ةمكاحم دعب هنأ  " جزبيل " تامكاحم ةيروص نع ةلثمأك ركذن و
 تناك يتلا ةيزيلكنإلا نفسلا ىدحإ فسنب اوماق امدنع 8191 ماع هوفرتقا امل " جيستاب " دئاقلا مهسأر
 مهنأ الإ سبح تاونس عبرأب مهيلع مكحلا متف ،راذنإ قباس نود رمحألا بيلصلل ةزيمملا ةمالعلا لمحت
  مكح ردص امك . 1 ةبوقعلل مهذيفنت أدب نم  ةريصق دج ةرتف رورم دعب نجسلا نم برهلاب اوماق
 مهنم ىضرملا ةصاخو برحلا ىرسأ بيذعت ةمهت هيلإ تهجو يذلا  "رلويم " دئاقلا ىلع تاونس ثالثب
     ، برحلا تايقالخأو ةيناسنإلا ئدابمل تافلاخملا نم ريبك ددع باكتراو  مهتقاط قوف مهليغشت عم
 لب لداع وحن ىلع هتيلوؤسم ريرقت ىلإ صلخت مل و  كلذ لك رابتعالا نيعب ذخأت مل ةمكحملا نكل و
 مل كلذب و ، ببسلا تناك برحلا فورظ نأ و هيلإ بسن ام لك باكترا دصق هيدل نكي مل هنأ تربتعا
 دقف رخآ لاثمكو . ايناملأ جراخ برهلاب  هل حمس  مث نجسلا يف مايأ ةعضب ىوس "رلويم " يضقي
 ىرسأ لتقب رمألا ةمهت " رجنتس و  سويسرك " امه ناملألا ةداقلا رابك نم نينثا قح يف اسنرف تهجو
 لوألا مهتملا ةءاربب تضق و  نيتنس ةدمل يناثلا مهتملا سبحب ةمكحملا تضق دقف هيلع و ، برحلا
 امم ةيروصلا ةءاربلاو ةنادإلا ماكحأ كلذ دعب تلاوتو .ريهامجلا قيفصت طسو ةمكحملا ةعاق رداغ يذلا
 ردجأ رومأ مهتهجاو ثيح اهنأشب مهتملك تقرفت و تامكاحملا هذه ةعباتمب نومتهي ال ءافلحلا لعج
 برحلا يمرجم ميلستب ايناملأ ةبلاطم نع ءافلحلا فقوت كلذب . برحلا اياحض ضيوعتك مامتهالاب
   ةمكحم مامأ مهتمكاحم ديرت تناك نمل ةيبايغلا تامكاحملا ضعب ءارجإب اكيجلبو اسنرف تفتكاو  ناملألا
  . 2 " جزبيل "
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 ئدابم درجم هب تءاج ام يقب و ايدج اقيبطت ياسرف ةدهاعم يف ةدراولا صوصنلا قبطت ملف هيلع و
 صوصن بلغا لعج امم اهتميق نم صاقنإلا ىلإ اهقيبطت يف ةرصتنملا لودلا حماست ىدأ دقو ، ةيرظن
   . يلعفلا قيبطتلل رقتفي ةيقافتالا هذه

 ام وهو  يلودلا يئانجلا نوناقلا روطت يف اهتيمهأو اهتميق اهل ةقباس ياسرف ةدهاعم ىقبت كلذ مغر و
  : لالخ نم رهظي

 مهيلإ بسنت نيذلا نييعيبطلا صاخشألل ةيئانجلا ةيلوؤسملاب ةحيرص ةفصب ةدهاعملا فارتعا .1
  . ةيلودلا مئارجلا

   اهنم 722 ةداملا صن يف لودلا ءاسؤر ةيلوؤسم ىلوألا ةرملل ةدهاعملا هذه تحرط .2
 هتيبلاغ يف ناك يذلا يلودلا نوناقلا ئدابم و يلحملا نوناقلا دعاوق نيب ياسرف ةدهاعم تقفو .3

 نيناوق دض مئارجلا يبكترم ةمكاحم  تزاجأ امدنع  ةرقتسملا ريغ فارعألا نم ةعومجم
 كلت نيناوق قيبطت و ةيناملأ مكاحم مامأ وأ ةفيلحلا لودلل ةيلحملا مكاحملا مامأ برحلا فارعأو
  . اهيلع لودلا

 مكاحملا مامأ ءافلحلا لود ينطاوم دض ةيلودلا مئارجلا يبكترم ةمكاحم ةدهاعملا تررق .4
 لكشت ةمكحم مامأ ةمكاحملا نوكتف اياحضلا تايسنج ددعت لاح يف امأ لودلا كلتل ةيركسعلا
   مهنم دحاو ةلود لك راتخت ةاضق نم

 نم برحلا مئارج ةركف يلودلا يئانجلا نوناقلا خيرات يف ةرم لوأل ياسرف ةدهاعم تلخدأ .5
 تمزلأ و اهفارعأو برحلا نيناوقل قرخ لك تمرج يتلا اهنم  822 ةداملا صن لالخ
 ةيناملأ مكاحم مامأ لاعفألا هذه يبكترم ةمكاحم يف ءافلحلا قحب فارتعالاب ةيناملألا ةموكحلا
 . 1  ةفيلحلا لودلا مكاحم وأ

  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  ةرهاقلا ةعماج ، قوقحلا يف هاروتكدلا ةجرد لينل ةمدقم ةلاسر ، يلودلا يئانجلا ءاضقلا : ةدارج رباص رداقلا دبع .  1
  . 78 _ 68 ص ، 5002  ،رصم
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   يناثلا بلطملا

    غروبمرون تامكاحمل ةيلمع تاقيبطت

  

 ميلست ىلع 5491/ 50/ 80  خيراتب " smieR  " يف عيقوتلا مت ةيناثلا ةيملاعلا برحلا ءاهتنا درجمب  
 تايالولا تاموكح  تملستو ايناملأ ةميزه نمضتي حيرصت 5491/ 60 / 50 يف ردص مث ايناملأ
              يضاقلا  ةدحتملا تايالولا تدفوأ مث ، اهيف ايلعلا ةطلسلا ةيصان اسنرفو ارتلكنإ و ةدحتملا
         برحلا يمرجم ةمكاحم ةركف قيقحت نأشب ىرخألا لودلا يلثمم عم ضوافتلل  1 " نوسكاج "
 ةلتحملا ايناملأ ، اسنرف  ،ارتلكنا ىلإ لاقتنالاب ريخألا اذه ماقو  ) لوألا عرفلا ( اهيف نيمزهنملا و
 ةريطخو ةريثك تامولعم عمجف هتايرحت ىرجأو ىرسألا و دوهشلا و نييندملا دارفألل عمتسا كانهو
 صتخت يتلا ةمكحملا نوكت نأ هيف حرتقاو ناملألا اهبكترا يتلا ةعشبلا مئارجلا هيف نيب ريرقت يف اهنود
 دودح مهمئارجل سيل نيذلا برحلا يمرجم رابك ةمكاحمب ةصاخ ةيئانج ةيلود ةمكحم مهتمكاحمب
 نم مهيدل ام مهيماحم ةدعاسمب و مهسفنأب ودبأ و ةمكحملا مامأ نيمهتملا لثم دق و . ةنيعم ةيفارغج
 ةنادإب ةبلاطملا و ماهتالا ديكأت لجأ نم مهعافد ىلع درلا ماهتالا ىلوت امك ، ) يناثلا عرفلا ( عافد
    . ) ثلاثلا عرفلا ( نيمهتملا

  

لوألا عرفلا  

غروبمرون ةمكحم مامأ نيمزهنملا تامكاحم  

              

 ،" نامورت" نيب 5491 /80/ 20 ةياغ ىلإ 70 / 71 نيب ام ةرتفلا يف ايسورب  " مادستوب "رمتؤم دقعنا
 قافتاب ىهتنا دقو ، برحلا يمرجم رابك ةمكاحمل ةيلآو ةقيرط داجيإ لجأ نم " لشرشت " و " نيلاتس "
 ىلع ـ اسنرف ، ايناطيرب ، ةدحتملا تايالولا ـ ثالثلا تاموكحلا مزع هنم عبارلا لصفلا يف نمضت
     . ةيمهألا نم ةياغ ىلع وه رمألا اذه نأل ةيقيقحو ةعيرس ةلادع برحلا يمرجم ىلع قبطتس اهنأ
  ،5491/ 60/ 62 خيراتب ندنل يف ثالثلا تاموكحلا نع نوبودنم عمتجا قافتالا  ذيفنت راطإ يف و

                                                             
 هرابتعاب  غروبمرون تامكاحم يف هدالب لثم ، ةدحتملا تايالولل ايلعلا ةمكحملا ةاضق  دحأ وه نوسكاج تربور .  1
  .اماع ابئان
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 نوعباتلا برحلا ومرجم اهمامأ مكاحي ةيلود ةمكحم ةماقإل عورشمب " نوسكاج "  يضاقلا مدقتو
  : يه و اهيلع بقاعم ةيلود مئارج دعت يتلا لاعفألا نمضتي رخآ عورشمو يبوروألا روحملل

  مالسلا دض مئارجلا .1
   برحلا مئارج .2
  ةيناسنإلا دض مئارجلا .3
 . 1  ةرماؤملا لكشت يتلا لاعفألا .4

 نم هنأ ىأر نم مهنمف ، برحلا  يمرجم رابك ةمكاحم ىدم لوح نيعمتجملا نيب فالخ ثدح دق و
 جراخ وه برح مرجم لك نأب يضقي كرتشم رارق رادصإ طقف يفكي لب مهتمكاحم يرورضلا ريغ
  . ةلادعلل اقيقحت مهتمكاحم ةرورضب ىأر نم مهنمو نوناقلا نع

 ةيلود ةمكحم ءاشنإ ىلع ندنل رمتؤم يف نوعمتجملا قفتا رظنلا تاهجو لدابتو تاشقانملا دعب و
 ةريهشلا ندنل ةيقافتا دقعب رمتؤملا تاعامتجا تهتناو ، برحلا يمرجم رابك ةمكاحم لجأ نم ةيئانج
 وأ ةيصخشلا مهتفصب برحلا يمرجم رابك ةمكاحم ةرورض اهنم ىلوألا ةداملا صن يف درو يتلا
 ،2 ةيفارغجلا دودحلا تدعت يتلا مهمئارج نع اعم نيتفصلاب وأ ةيباهرإ تامظنم يف ءاضعأ مهفصوب
  . غروبمرون ةحئال يهو اهل ةممتم ةحئال ةيقافتالا هذهب تقحلأ دقو

 نإف كلذلو ،اهوبكترا يتلا ةعورملا مئارجلاو رامدلل برحلا يمرجم ةمكاحم ىلع قافتالا عجري و
 رمأ وه مئارجلا هذه يبكترم ىلع يئانجلا ءازجلا عيقوتل ةيئانج ئدابمو ةيلود ةينوناق دعاوق عضو
  . ةيرشبلل لماشلا رامدلا بلجت ىرخأ برح عوقو عنمل يرورض

 غروبمرون  ةنيدمب  5491 يناثلا نيرشت 02 يف ىلوألا اهتاسلج ةيلمعلا ةيحانلا نم ةمكحملا تدقع 
 لثم و. 3 نيلرب ةنيدم وه ةمكحملل يسيئرلا زكرملا نأب  تصن دق ةمكحملا ةحئال نأ نم مغرلا ىلع
      لاشيراملا : مهنيب نم ركذن يرلتهلا ماظنلا يف نيلوئسملا رابك نم نورشع و دحاو ةمكحملا مامأ
 دئاقلا "لتياك " لاشيراملا ، ةيجراخلا ريزو " بورتنبير " ، ناريطلا حالسل ىلعألا دئاقلا " غنيروغ "

                                                             
   . 691 ص ، قباس عجرم : يجوهقلا رداقلا دبع يلع /د .  1

 ، سأ .سألا ةمظنم ، يزانلا بزحلا ةدايق ةئيه ،خيارلا ءارزو سلجم يف ةيمارجإلا تامظنملا و تائيهلا تلثمت.  2
 ةحلسملا تاوقلل ايلعلا ةدايقلا و ةماعلا برحلا ناكرأ ةئيه ، أ . سألا ةمظنم ، د . سألا ةمظنم ، وباتسجلا ةمظنم
  . ةيناملألا

   . غروبمرون ةمكحم ةحئال نم 22 ةداملا صن  عجار .  3 
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 دض مئارجلا و  برحلا مئارج و ملسلا دض مئارج باكترا مهت مهل تهجو دقو  ،ةحلسملا تاوقلل ماعلا
 امك 5491 يف اهيلع عقوملا ندنل تايقافتا اهتثدحتسا يتلا مئارجلا نم ثالثلا تائفلا يه و  ةيناسنإلا
 تامظنم عبسل اضيأ مهتلا تهجو امك ، غروبمرون ةمكحمل يساسألا نوناقلا تعضو يتلاو اقباس انركذ
 يأ اموي نورشعو ارهش رشع دحأ ةدم تاسلجلا ترمتساو. ةيمارجإ تامظنم اهرابتعاب ثلاثلا خيارلل
491 بآ 13 ةياغ ىلإ    ادهاش 69 لاوقأل اهيف عامتسالا مت  ةينلع ةسلج 304  اهددع لصوف ، 6
 ةئيه لوخد نع نلعي  ةسلج لك ةيادب يف بجاحلا ناك دق و. تابثإ دهاش 33 و عافد دهاش 36 مهنم
 ، نويكيرمألا ، نويسنرفلا ـ سولجلا ماظن بسحب ةصنملا ىلع اوسلجيل " ةاضقلا " ةمكحملا
 نلعيو سولجلل ةمكحملا سيئر مهوعدي مث  مهل امارتحا روضحلا عيمج فقيو ـ سورلاو نويناطيربلا
  . ةسلجلا حاتتفا نع

 ةوالت نيماعلا نوعدملا يقاب لصاو مث  ماهتالا ةقرول يكيرمألا ماعلا يعدملا ةءارقب تاءارجإلا تأدب 
 ةحئال يف درت مل يتلا ةمهتلا يهو " رمآتلا " ةعبار ةمهت ةفاضإ ماهتالا رارق نمضت دق و  تاماهتالا
 ةحئال نم 60 ةداملل انليلحت لالخ نم جتنتسن نأ نكمي و ثالثلا تائفلا بناج ىلإ غروبمرون
  .ملسلا دض مئارجلا نم ةقتشم ةمهتلا هذه نأ غروبمرون

 هتضفر ةريخألا هذه نأ الإ  ةمكحملا صاصتخا لوح هضارتعا ةمكحملا ةعاق يف عافدلا مدق و 
 مهت نم هيلإ هجو ام لوح هفقوم مهنم دحاو لك ددحيل رخآلا ىولت دحاولا نيمهتملا ىلع ءادنلاب تماقو
 كرت يذلا عفادملا " سياروي "   يماحملا ربتعا دق و . مهعافد اوماقأو مهيلإ هجو ام نومهتملا ركنأف ،
 هعافد مدق و ةيئانجلا ةيعرشلا أدبم مارتحا مدع ىلع هعافد يف زكر ذإ، ةمكاحملا يف ربكأ اعابطنا
 ةيلوؤسم الو ةلودلا ةدايسل عضخت تبكترا يتلا لاعفألا نأل نيمهتملا ةءارب بلطب هرخآ يف يهتنيل
   1 اهنع دارفألل

  يناثلا عرفلا

  . ةمكحملا مامأ نيمهتملا عافد لبق نم ةمدقملا عوفدلا

  

  : يلي امك اهددحنس عوفدلا نم ةعومجم ىلع نيمهتملا عافد دنتسا 

  
                                                             

 ، عيزوتلا و رشنلا و ةعابطلل ةموه راد ، ىلوألا ةعبطلا ، ىربكلا تامكاحملا نم : ديمحلا دبع لاورز / أ .  1
  .  451 ص ، 5002  ،رئازجلا
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  . ةمكحملا صاصتخا مدعب عفدلا : الوأ

 يتلا غروبمرون ةمكحم مامأ برحلا يف نيمزهنملا ناملألا نيمهتملا ةلاحإ نأب نيمهتملا عافد عفد
 ةمكحملا يف ةاضقلا نأ امك ، مزهنملل رصتنملا ءاضق لثميس ةرصتنملا ةفيلحلا لودلا ةاضق نم لكشتت
 دعاوق نم ةدعاق يلاتلاب نمضتت الو طقف ةرصتنملا لودلا اهتعقو يتلا غروبمرون ةحئال نوقبطيس
 ةمكحم نإف كلذ لجألو . يلودلا عمتجملا ءاضعأ ةفاك ةدارإ نع ربعت ال نذإ يهف يلودلا نوناقلا
 ةمكاحم يف ةفصلا  اهتاضقل سيل امك و ناملألا نيمهتملا ةمكاحمب انوناق ةصتخم ريغ يه غروبمرون
  .1 اهتاضقلو ةيناملألا ةلودلل كلذ عجري لب ناملألا ةلودلا لاجر

  

   ةيلودلا مئارجلا نع درفلا ةيلوؤسم مايق مدعب عفدلا : ايناث

 ، ةلودلا ةدايس أدبم وهو ررقم أدبم ىلع مهنع ةيئانجلا ةيلوؤسملا يفن لجأ نم نيمهتملا عافد دنتسا
 عقوم هل ناك ولو ىتح درفلا لأسي نأ نكمي الو لأست نم اهدحو يه ةدايسلا تاذ ةلودلا نأ اولاقو
 حلاصم ةياعرب فلكم وهف  ،"ةلودلا لمع " ةدعاقب لومشم هنأل دالبلا ةدايق زكرم يف ناك وأ يمسر
 اهيف يمسرلا زكرملا يوذ لودلا لاجر نأب هنع هعافد  " بورتنبير " مهتملا ماحم سسأو . ةلودلا هذه
 مهف مهلشف لاح يفو ، ةبسانم اهنوري يتلا ةسايسلا كلذ لجأل نوذختيو بعشلا حلاصم ةيامحب نوفلكم
 الو ،يلودلا نوناقلل اكاهتنا تربتعا يتلاو اهب نيمهتملا لامعألا نع مهدالب ةهجاوم يف الإ نولأسي ال
 ةيحانلا  نمف هيلعو . ةيلوؤسملا اهبكترا يذلا درفلا لمحت نأ لاعفألا هذه نم تررضت ةلود يأل نكمي
 يهو اهب نيمهتملا لاعفألا نع مهدالب ةهجاوم يف الإ ناملألا نيمهتملا ةيلوؤسم موقت ال ةينوناقلا
 ءالؤه لعجي نأ اررضتم ناك ول و يبنجأ دلب يأل سيلو ،يلودلا نوناقلل اكاهتنا تربتعا يتلا لاعفألا
  . همامأ نيلوئسم نيمهتملا

  

  . ةيئانجلا ةيعرشلا أدبم قرخب عفدلا : اثلاث

  دق و يلخادلا يئانجلا نوناقلا اهيلع موقي يتلا ئدابملا مهأ نم تابوقعلا و مئارجلا ةيعرش أدبم ربتعي
  . ناسنإلا قوقح تادهاعم فلتخم يف اهيلع صنلا درو

                                                             
 يبلحلا تاروشنم ، ىلوألا ةعبطلا ، يئانجلا يلودلا نوناقلا روطت و ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا : يناتيع دايز / د .  1

  . 59 ص ، 9002 ، ةيقوقحلا
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 يئانجلا نوناقلا لاجم يف همارتحا بجي يذلا أدبملا اذه نأب  غروبمرون ةمكحم مامأ عافدلا دنتسا
 يف اهنع صوصنملا تابوقعلاو ةمرجملا لاعفألا نأ كلذ ، ةمكحملا لبق نم همارتحا متي مل يلودلا
 ةيقافتا لبق  يلودلا يئانجلا نوناقلا لظ يف دوجو اهل نكي مل ةمكحملا اهتقبط يتلا غروبمرون ةحئال
 اهل مهباكترا تقو ةحابم تناك  نيمهتملل تبسن يتلا لاعفألا نإف يلاتلابو ، ةحئاللا عضو لبقو ندنل
 هيلعو . غروبمرون  ةحئالو ندنل قافتا ماربإ لبق اهمرجي صن دوجو مدعل ةيناثلا ةيملاعلا برحلا ءانثأ
 اهل مهباكترا تقو ةحابم تناك الاعفأ مهباكترال نيمهتملا ىلع تابوقعلا عيقوتب ماهتالا كسمت يف نإف
  ةءاربب يضقت نأ ةمكحملا ىلعو ، تابوقعلاو مئارجلا ةيعرش أدبم عم اخراص اضراعت لكشي
 .1  نيمهتملا

  

   يعجر رثأب ةمرجملا دعاوقلا قيبطتب عفدلا : اعبار

 ةيعرش أدبم ىلع بترتت يتلا ةماهلا جئاتنلا نم يعجر رثأب باقعلاو ميرجتلا دعاوق قيبطت ربتعي
 باكترا رظح ىلع اهنم 60 ةداملا تصن دقف  غروبمرون ةحئالب قلعتي اميفو ،تابوقعلاو مئارجلا
 يتلا مئارجلا طقف يطغي نأ بجي رظحلا اذهو ، اهيلع باقعلا ريرقتو اهميرجتو لاعفألا نم ةعومجم
 لبق تبكترا لاعفأ ىلع ةحئاللا قيبطت نإف هيلعو . 5491 / 80 / 80 دعب يأ ةحئاللا ذافن دعب عقت
  . زوجي ال ام وهو يعجر رثأب اهقيبطت ينعي اهذافن

  

  ثلاثلا عرفلا

   عافدلا عوفد ىلع ماهتالا در

  

   يلي امك كلذ نيبنسو ، يدح  ىلع عفد لك ىلع ماهتالا در دقل
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   صاصتخالا مدعب عفدلا ىلع درلا : الوأ

 ىلوألا ، نيتجحل هدانتساب غروبمرون ةمكحم صاصتخا مدعب عافدلا هراثأ يذلا عفدلا ىلع ماهتالا در
  . نوناقلا نم ةيناثلا و عقاولا نم ةاحوتسم

 ةدايس تاذ ةلودك ةيناملألا ةلودلا رايهنا 5491 / 60 / 50 حيرصت نع جتن : ةيعقاولا  ةجحلا / أ
 نيوكت ىلع ةرصتنملا عبرألا لودلا هذه قافتا ةياغ ىلإو ، اهتلتحا يتلا ةرصتنملا لودلل اهميلستو
 لثم يف هنأ هيلع فراعتملا نمو . ةمزهنملا ةلودلا هذه لثمي زاهج يأ كانه نكي مل اهل ةليدب ةموكح
 اهيف ماظنلا ةداعإ لالخ نم اهتلتحا يتلا ميلاقألا نوؤش ةرادإ ةرصتنملا لودلا ىلوتت فورظلا هذه
 نع جرخي ال غروبمرون ةمكحم ءاشنإ ىلع ةرصتنملا لودلا قافتا نإف هيلعو ةصاخلا مكاحملا ءاشنإو
   . يلودلا فرعلا

 ةحئال نمضتي يذلا قحلملاو 5491 / 80/ 80 ندنل ةيقافتا نأ ىلإ ماهتالا دنتسا : ةينوناقلا ةجحلا / ب
 اهعابتإ بجاولا تاءارجإلاو اهصاصتخا ديدحت و ةمكحملا ءاشنإل ينوناقلا ساسألا يه ةمكحملا
 يقاب اهتلبقو ةلود رشع عست اهيلإ تمضنا لب طقف ةرصتنملا لودلا رظن ةهجو لثمت ال يهو ،اهمامأ
  . 1 يلودلا عمتجملا ةدارإ نع تربع دقف كلذبو ، اهيلع ةحارص اهضارتعا مدعل اينمض لودلا

  

   ةيلودلا مئارجلا ىلع درفلا ةيلوؤسم مايق مدعب عفدلا ىلع درلا : ايناث

 تمت يتلا مئارجلا ضعب انيبم عفدلا اذه ىلع ـ " سوركوش " يناطيربلا ماعلا بئانلا ـ ماهتالا در
 يف الوبقم نكي مل طقف ةلودلا ىلع ةيلوؤسملا مايقل عافدلا رصح نأ دكؤي امم ايئانج درفلا ةلءاسم اهيف
 نإو ، برحلا مئارجو سسجتلا،راصحلا ،ةنصرقلا مئارج ركذن مئارجلا هذه نيب نمو ،يلودلا نوناقلا
 ال يلودلا ىوتسملا ىلع هنأ ماهتالا فاضأو . كلذ نع جرخت ال غروبمرون ةحئال يف ةدراولا مئارجلا
 نع برهتلا لبقي الف ، مئارجلا هذه نع هزكرم ناك امهم درف لك لأسي لب ايئانج ةلودلا لأست نأ نكمي
 مئارجلا باكترا ىلإ اههجويو ةلودلا مساب ةطلسلا سرامي درفلا نأل ةلودلا ةيلوؤسمب لوقلاو ةيلوؤسملا
 مئارجلا بكتري نم وهف ، اهساسأ ىلع يلودلا نوناقلا ئدابم موقت يتلا ةيلودلا ةلماجملا دعاوق قرخو
  .يلودلا نوناقلا دعاوقل اقفو بقاعي هيلعو ةيلودلا
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 لخدت يتلا مئارجلا نع ةيلوؤسملا نأب تررق و ماهتالا همدق يذلا عفدلا ىلع  ةمكحملا ةقفاوم تمت
 درو دقل " : ةمكحملا مكح نم هظحالن ام وهو برحلا يمرجم رابك قتاع ىلع عقت اهصاصتخا نمض
    نييعيبطلا دارفألا بقاعي ال هنأو ةلقتسملا ةلودلا لامعأ الإ لاطي ال يلودلا نوناقلا نأ عافدلا ناسل ىلع
 هنع ايصخش نولأسي ال نيذفنملا نإف ةلودلا مساب بقاعملا لعفلا بكتري نيح هنأ اضيأ هناسل ىلع دروو
           ." يناثلا الو لوألا عفدلا لبقت نأ اهنكمي ال ةمكحملا هذهو ، ةلودلا ةدايسب نييمحم مهنأل
 ةعاطلا بجاو ىلع اولعي يلود مازتلا نم درفلا هب مزتلي ام نأ ساسأ ىلع اهءاضق ةمكحملا تماقأو
 نع برهتي نأ برحلا نيناوق قرخب مهتا درف يأل سيلف هيلعو ، اهيلإ يمتني يتلا ةلودلاب هطبري يذلا
 تناك املاط هتلود نم هيلإ ةرداص رماوأ ذفني ناك هنأب عرذتيو ةيلودلا ةيصخشلا ةيئانجلا ةيلوؤسملا
 هنم امازتلا رماوألا هذه ذيفنت ضفري نأ ةلاحلا هذه يف هيلع بجي لب ، يلودلا نوناقلا دعاوقل ةفلاخم
  . يلودلا نوناقلا ماكحأب

  

   ةيئانجلا ةيعرشلا أدبم قرخب عفدلا ىلع درلا : اثلاث

 ناك نإو أدبملا اذه نأب ةيئانجلا ةيعرشلا أدبم قرخب عافدلا همدق يذلا عفدلا ىلع ماهتالا در درو
 اذه رداصمب قلعتي اميف ةصاخ ةنورمب قبطي نأ دبال يلودلا يئانجلا نوناقلا لاجم يف مارتحالا بجاو
 فرعلا دعي لب طقف ةيلودلا تايقافتالا يف ملعن امك رصتقت ال يتلاو ، ةأشنلا ثيدح لازام يذلا نوناقلا
 مت ام اهنمف غروبمرون ةحئال يف اهنع صوصنملا مئارجلاب قلعتي اميفو . اهرداصم مهأ دحأ اضيأ
 يف هردصم دجي ام اهنمو ، ةيناودعلا برحلا ، برحلا مئارج لثم ةيلود تايقافتا يف اقبسم هيلع صنلا
 يتلاو برحلا عالدنا ذنم ءافلحلا لود نع تردص يتلا تاحيرصتلاو تادهاعملا ضعبو يلودلا فرعلا
  . ةيناسنإلا دض مئارجلا لثم مئارجلا هذه يبكترم ةبقاعمب رذنت تناك

 اهدوجوب رقأ لب ةثدحتسم دعت ال غروبمرون ةحئال يف اهيلع صنلا مت يتلا مئارجلا نأب عافدلا در دق و
 ةيعرش أدبمل قرخو ضراعت دوجو مدع امتح هنع بترتي ام وهو ، يئانجلا يلودلا نوناقلا رداصم يف
  .1  مهل بسانملا باقعلا ريرقتو  مهتمكاحم و مئارجلا هذه يبكترم ةقحالم دنع تابوقعلاو مئارجلا

  عافدلا هراثأ يذلا تابوقعلا و مئارجلا ةيعرش لكشم يدافتل و غروبمرون ةمكحم نأ لوقن ةصالخك
 دارفألا مكاحي يتلا مئارجلا باكترا ناكم ديدحت اهتيناكمإ مدعل يناملألا يئانجلا نوناقلا قيبطت تدعبتسا
 اهباكترا بوسنملا مئارجلا نأ ببسب يميلقإلا يئانجلا نوناقلا قيبطت اضيأ تدعبتسا امك ، اهنأشب
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 نإف كلذ ىلإ ةفاضإلاب . لودلا كلتل ةينطولا نيناوقلا يف اهيلع صوصنم ريغ لاعفأ يه نيمهتملل
 ةمكحملا تناعتسا دقو ، يلخادلا نوناقلا دعاوق بجومب هريرقت نكمي ال مئارجلا كلت يف كارتشالا
  : يهو يلودلا نوناقلا دعاوقب

 ةروصب ةعزانتملا لودلا اهب فرتعت دعاوق نمضتت يتلاو ةصاخلا وأ ةماعلا ةيلودلا تايقافتالا .1
  . ةحيرص

 نأ امك ،لامعتسالا رتاوت هيلع لد نوناقك ةلوبقم ةماع اماكحأ لكشي هرابتعاب يلودلا فرعلا .2
 ءاضقلا ماكحأو ةنيدمتملا ممألا اهترقأ يتلا ةماعلا نوناقلا ئدابمب اضيأ تناعتسا ةمكحملا
 مامأ ةمكاحملل برحلا يمرجم اهب مدقملا مئارجلا مظعم نأب كلذو ، ءاهقفلا رابك بهاذمو
 8291 " جوليك نايرب " قاثيم : اهنم ةيلود تايقافتاو قيثاوم ةدع اهتنمضت دق ةمكحملا
 مامأ نيلاحملا نيمهتملا نأ امك ، 4291 فينج لوكوتورب و 3291 ةلدابتملا ةنوعملا ةدهاعمو
 متتل ةمكاحملل نومدقي فوس برحلا يف مهمازهنا ةلاح يف هنأب قبسم ملع ىلع اوناك ةمكحملا
 .  برحلا ءانثأ لاعفأ نم هوبكترا امع مهتبقاعمو  مهتمكاحم

  

 ىوق ركاسع نم ايأ ةمكاحم متت مل و ناملألا نم اوناك مهيلع ىعدملا ةفاك نأب تامكاحملا تزيمت
 يف تناك ةمكاحملا تاءارجإف ، ناملألا دض برح مئارج نم هوبكترا امع ءافلحلاو يبوروألا روحملا
  . 1 طقف دحاو بناج نم نيمهتملا ةهجاوم

  

   يعجر رثأب باقعلا و ميرجتلا دعاوق قيبطتب عفدلا ىلع ماهتالا در : اعبار

 كانه تناك لب مدعلا نم اهئشنت مل و ةيلودلا مئارجلا دوجوب ترقأ دق  غروبمرون ةحئال نأب ماهتالا در
 ةمكحم نإو اهيلع بقاعت و مئارجلا هذه نع صنت ةحئاللا هذه نع ةقباس ةيئانج ةيلود دعاوق
 ناك مئارجلا هذهل نيمهتملا باكترا نأ امك ، ارشابم اقيبطت اهتقبط امنإ دعاوقلا هذهل اهقيبطتب غروبمرون
 اعبت لبقي الو يعجر رثأ يأ ىلع يوطني ال اذهو ، يلودلا ىوتسملا ىلع اهذافن دعب يأ دعاوقلل اقحال
   . يعجر رثأب  غروبمرون ةحئال نم ةسداسلا ةداملا يف اهنع صوصنملا مئارجلا قيبطتب عفدلا كلذل
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  ثلاثلا بلطملا

   ويكوط تامكاحمل ةيلمع تاقيبطت

  

 ءارفسو نييناباي ءارزو دض ةهيبش تامكاحم تثدح ةيراج لازت ام غروبمرون تامكاحم تناك امنيب
   غروبمرون تامكاحم ئدابم سفن ىلع تامكاحملا هذه تماق دقو ، ويكوط يف ءادمعو نييرحب ةداقو
  : يف اهصخلن نأ نكمي و

  . هيلع هتبقاعم  متت و يلودلا نوناقلل اقفو ةميرج دعي لعف بكترا درف لك لأسي .1
 اقفو مئارج نم هبكترا امع ايموكح الوئسم وأ ةلودلل اسيئر مهتملا نوك باقعلا نم ىفعي ال .2
  . يلودلا نوناقلل

 نم يفعي ال ةيلخادلا نيناوقلا يف دارفألا لبق نم ةبكترملا لاعفألا ميرجت ىلع صنلا مدع نإ .3
  . يلودلا نوناقلا يف ةمرجم لاعفألا هذه تناك املاط هيلع ةبوقعلا عيقوت

  مئارج نم هبكترا امع ةلداع ةمكاحم نم يلودلا نوناقلا دعاوقل اقفو مهتم صخش لك  ديفتسي .4
 هسيئر رمأ وأ هتموكح رمأ ىلع ءانب مئارجلا هذه بكترا دق مهتملا نوك باقعلا نم ىفعي ال .5
 . ىلعألا

 نيمهتملا ةمكاحم لجأ نم نييركسع ةاضقل "رثرآ كرام " لارنجلا نييعتب ةمكاحملا هذه تزيمت
 قرشلا ةنجلل يسايس رارقب مهرايتخا مت دقو ، ةيناسنإلا دض مئارجلاو برحلا مئارجو ءادتعالاب
 مرجمك " وتيهوريه " نابايلا روطاربمإ ةمكاحم دمتعي مل يذلاو 0591 / 20/ 30 يف رداصلا ىصقألا
 ىلع طورش يأ نودب قفاو يذلا روطاربمإلا ةروص ظفح وهو يسايس كلذ يف ببسلا لعلو برح
 فلكي دق امم نابايلا ةئدهت ةبوعص ىلإ يدؤتس تناك روطاربمإلا ةمكاحم نأ امك . نابايلا مالستسا
 ةقفص ماربإ مت دق هنأ وه بلاغلاو ، نيينابايلا نييئادفلا يديأ ىلع حاورألا يف رئاسخ ةدحتملا تايالولا
 ساسملا مدع اهعوضوم ناكو مالستسالا ةقيثو ىلع عيقوتلا لبق نابايلاو ةدحتملا تايالولا نيب
  .1 برح مرجمك ةمكاحملل هميدقت مدعو روطاربمإلاب

 مهزربأ نيمهتملا نم ةعومجم ىلإ مالسلا دض مئارجو برح مئارج باكتراب تاماهتالا تهجو دق و
     ىلإ ةفاضإلاب برحلا ءانثأ نابايلا ةيجراخ ريزو " وستيميكيش " و  " اتيشاماي يكويوموت " لارنجلا
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 اهنأ نم مغرلا ىلع ةيناسنإلا دض  مئارجب تاماهتا هجوت مل هنأ انه ريشن و ، " كسابون يشيك "
  . ابوروأ يف تبكترا امك ىصقألا قرشلا يف تبكترا

       نيصلا و ادنلوه و اسنرف ترجأ دقف ، تامكاحم ةدع تميقأ 8491 ىلإ 6491 نم ةرتفلا لالخ 
 ايلارتساو نيبلفلا يف تامكاحم ةدحتملا تايالولا ترجأ امك، تامكاحم يتيفوسلا داحتإلاو نيبلفلاو
  . 355 مهنم نيدأ امهتم 988 ايناطيرب اهتأشنأ يتلا مكاحملا تمهتاو ، نيصلاو

         نيمهتم عبس مادعإو ةنادإلاب اماكحأ نيينابايلا نيلوئسملا ةمكاحمل ويكوط ةمكحم تردصأ دق و
 ريياعمل اقفو مهيلع ىعدملا رايتخا مت ذإ ، ءافلحلا لود ةسايسب اهرثأتب تامكاحملا هذه تزيمت و
 نم نييركسع مهيلع ىعدملا ةمئاق نمض نكي مل هنا امك ، ةلداع ريغ مهتمكاحم تءاجو ةيسايس
 لخدتلا " رثرآ كرام " تايحالص نم ناك املو . ةيناسنإلا دض مئارجو برح مئارج اوبكترا ءافلحلا
 ردص نيذلا نيمهتملا نم ددع ىلع تانيسمخلا ةياهن يف ةمكحملا تجرفأ دقف ،وفعلاو تابوقعلا ذيفنتو
 مت دقف ىصقألا قرشلا يف ةنادإلاب اماكحأ مهقح يف ردص نيذلا نيمهتملا امأ ،نجسلاب اماكحأ مهقح يف
 ضعبلا ىلع تابوقعلا فيفخت دعب اميف اهتلت و 7591 ىلإ 1591 ةرتفلا لالخ مهنع يطرشلا جارفإلا
 نع جارفإلل ةنجل تلكش كلذ دعبو  . ةينابايلا ةحلسملا تاوقلا دارفأ ىلع وفعلاو نوقبتملا نيمهتملا نم
 ةداعإ تنمضت ءافلحلا لودو نابايلا نيب مالسلا ةدهاعم تمربأو ىرسألا ةداعإو برحلا يمرجم
 يشيك " ينابايلا لوئسملا ىلع جارفإلا متو ، ةنادإ ماكحأ مهقحب تردص نيذلا نيينابايلا ىرسألا
 نابايلا ءارزو سيئر بصنم ىلوت هنع جارفإلا دعبو ، برحلا مئارجل هباكتراب نيدأ يذلا " كوسوبان
 ال اياحضك مهيلإ رظني حبصأ دقف نيينابايلا نيمهتملا يقاب امأ . 0691 ىتح هبصنم يف رمتساو
 وأ اومدعا نيذلا ناملألا نيمهتملا سكعب ، ةلداع ريغو ةيسايس تناك تامكاحملا نأل برح يمرجمك
   . مهتاعمتجم يف نيذوبنم كلذ مغر اوقب و  ةلماك مهتابوقع اوضمأ

 يف غروبمرون تامكاحم عم تكرتشا نإو ويكوط تامكاحم نأ اهدافم ةقيقحل لصوتن نأ اننكمي هيلعو
  : هجوأ ثالث نم اهنع تفلتخا دق اهنأ الإ اقباس اهل انقرطت يتلا رومألا و ئدابملا نم ديدعلا

 يتيفوسلا داحتإلا و  ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا نيب ام يركسعلا رتوتلاب ويكوط تامكاحم رثأت .1
 ةحلسألل ثاحبأ لمعم دوجو ىلإ ريشت تامولعم يأ ءافخإ دصق نعو اهءانثأ مت دقف ، قباسلا
  . ويكوط ةمكحم نع ةيناثلا ةيملاعلا برحلا لالخ ايروشنم يف _ ةيموثرجلا _ ةيجولويرتكبلا

  . يصخشلا هجازمو مكاحلا ىلعألا يركسعلا لارنجلا ةيصخشب ويكوط تامكاحم رثأت .2
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 مهيلع مكح نيذلا نم ددع نع جارفإلا مت دقف ، اهماكحأل لماكلا ذيفنتلا مدعب تامكاحملا تزيمت .3
 يف ةيسايس ايلع بصانم دعب اميف دلقت نم مهنم كانه نإ لب ، ةبوقعلا ةدم ءاضقنا لبق نجسلاب
   . 1 هدالب

  

  ثلاثلا ثحبملا

  . نيتيملاعلا نيبرحلا لالخ ةيئازجلا تامكاحملا مييقت

  

 مث اهمامأ تاءارجإلا ريس دعاوق و نيتيملاعلا نيبرحلا مكاحم اهبجومب تلكش يتلا ةقيرطلا تناك دقل
 تانامض نم هب تءاج ام و اهتايباجيإ اوركذف ،ءاهقفلا لبق نم ريبك مامتها راثم اهتردصأ يتلا ماكحألا
    . تاداقتنالا نم ةلمج اهل اوهجوو مهتملل

 ةيلودلا ةيئانجلا ةيلوؤسملا ةركف حرط يف  ىلوألا ةيملاعلا برحلل ةيركسعلا تامكاحملا ةيمهأ مغر
 برحلا تامكاحمل  ناك دق و . ) لوألا بلطملا ( تاداقتنالا  نم ديدعلل تضرعت اهنأ الإ درـفلل
 يلودلا ءاضقلا روطتل سيسأتلاو درفلل ةيلودلا ةيئازجلا ةيلوؤسملا ريرقت يف  مهم رود  ةيناثلا ةيملاعلا
 تامكاحملا تاءارجإ ةلادع قيقحت يف رود اهل ناك ةمهم ئدابم  نم هب تءاج امب كلذ و يئانجلا
 دعب نحي مل تقولا نإ " : الئاق  غروبمرون  ةمكحم ماكحأب  " نوسكاج " يكيرمألا يضاقلا داشأ ثيحب
 فلؤت ماكحألا هذه نكل و ،يلودلا نوناقلا لبقتسم ىلع غروبمرون  ماكحأ ريثأت ةيمهأ ىدم كاردإل
 نأ الإ. ) يناثلا بلطملا ( " ةديدج قالطنا ةطقن اهرابتعاب وأ ةمهم ةقباس اهرابتعاب ءاوس ةمهم ةقيثو
 امهنوكل امهل تاداقتنا هيجوت نم عنمي مل ئدابم نم ويكوط و غروبمرون يتمكحم هب تءاج ام لك
   . ) ثلاثلا بلطملا ( اهتيعورشم يف ككشي ام وه و مزهنملا ةمكاحمل رصتنملا اهأشنأ مكاحم

  

  

  

                                                             
 ركفلا راد ،يلودلا يئانجلا نوناقلا يف ةصصختم ةسارد ،ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا :يزاجح يمويب حاتفلا دبع / د .   1
  .902 ص ،4002 ،رصم ،يعماجلا
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  لوألا بلطملا

   ىلوألا ةيملاعلا برحلل ةيركسعلا تامكاحملا مييقت

  

 ريرقت وه و مهم ينوناق أدبم ريرقت نع ثيدحلل ةيادب ىلوألا ةيملاعلا برحلا تامكاحم تربتعا
  ، ) لوألا عرفلا ( ةيلود ةيئانج مكاحم ءاشنإ ىلع رفست مل اهنكلو ، درفلل ةيلودلا ةيئازجلا ةيلوؤسملا
 ريياعملل اقفو ةينوناقلاب فصوت ىتح صئاقن ةباثمب تربتعا يتلا تاداقتنالا نم ديدعلا اهل تهجو دق و
  . ) يناثلا عرفلا (  مهتملا ةهجاوم يف ةلداعلاب اهتاءارجإ فييكتلو  ةيلودلا

  

  لوألا عرفلا

   درفلل ةيلودلا ةيئانجلا ةيلوؤسملا ةركف حرط يف ةيركسعلا تامكاحملا ةيمهأ

  

 دض ةيئانجلا ةيلوؤسملا ةركف كيرحت ىلإ تداق يتلا ةيادبلا ةطقن ىلوألا ةيملاعلا برحلا جئاتن تناك
  . مئارجلا كلت يبكترم ةمكاحمل يئانج يلود ءاضق ءاشنإ ةركف ترولبو ةيلودلا مئارجلا يبكترم

  

   9191 ياسرف ةدهاعمل اقفو برحلا مئارج يبكترمل ةيصخشلا ةيئانجلا ةيلوؤسملا : الوأ

 نيذلا صاخشألا ةمكاحم ةرورض ىلع دكؤت يتلا داوملا نم ديدعلا 9191 ياسرف ةدهاعم تلوانت
 طابض ةمكاحم ىلع اهنم 922 ، 822 نيتداملا تصن دقف ،برحلا فارعأو نيناوق دض مئارج اوبكترا
 لودلا نم يأل ةيركسعلا ةمكحملا مامأ برحلا فارعأو نيناوق قرخب نيمهتملا يناملألا شيجلا
 اذهو هنع عافدلل ماحم ارايتخا يف مهتملا قح نامض عم ءافلحلا نم يأل ةيركسعلا مكاحملا وأ ةفلاحتملا
 قئاثولا ةفاك ميدقتب ةيناملألا ةموكحلا دهعت نع  032 ةداملا تصنو . هتمكاحم ةلادع تانامض دحأك
 وأ نيمهتملا لبق نم ةيمارجإلا لاعفألا عوقو تابثإ ليهست لجأ نم اهتزايح يف يتلا تامولعملاو
  .احيحص اريدقت مهتيلوؤسم ريدقت وأ مهنع ثحبلا يف ةدعاسملا

 لاعفألا يبكترمل ةيئانجلا ةيلوؤسملا ةحارص ترقأ دق اهنأ صوصنلا هذهل انءارقتسا لالخ نم  ظحالن
 اهيف تعقو يتلا لودلل ةيميلقإلا ةيركسعلا مكاحملا ىلإ ةمكاحملا ةمهم تلكوأو برح مئارج لكشت يتلا
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 مهتمكاحم متتف  لود ةدعل نومتني اياحضلا ناك اذإ امأ ، ةلودلا كلت اياعر نم اياحضلا ناك ىتم مئارجلا
  . 1 لودلا كلتل نيلثمم نم ةلكشم ةيركسع ةمكحم مامأ

 ريرقتو عافدلا لئاسو و ةمكاحملا قرط و تاماهتالا نمضتت ةحضاو ةفصب صوصنلا هذه تدرو
 هيلإ تهتنا امب ياسرف ةدهاعم ذخأت ملف ءادتعالا برح ةراثإ ةميرجب قلعتي اميفو ، ةيدرفلا تايلوؤسملا
 عضو دعب الإ ةميرجلا هذه ىلع باقعلاو ةمكاحملا مدع ىلع تدكأ امدنع " تايلوؤسملا ةنجل "
 لودلا تاطلس... " ياسرف ةدهاعم نم 722 ةداملا صن لالخ نم هسملن ام وهو  ، اهل ةيئانج تاءازج
 تاكاهتنا هباكترال " يناثلا مويلغ" قباسلا روطاربمإلا ىلإ ينلعلا ماهتالا هجوت ةمضنملاو ةفلاحتملا
 ىلع هتمكاحمل ةصاخ ةمكحم لكشت فوسو ، تادهاعملا ةيسدقو ةيلودلا قالخألا ئدابم دض ةخراص
 ديدحت ةمهم ةمكحملاب طانيو ،... هسفن نع عافدلا قح ةسراممل ةيرهوجلا تانامضلا هل لفكت نأ
 هيف اهوجرت ابلط ادنلوه ةموكح ىلإ ةمضنملاو ةفلاحتملا لودلا هجوت فوسو ، اهقبطت يتلا ةبوقعلا
  . " هتمكاحمل قباسلا روطاربمإلا ميلست

 ىلع ريثأت اهل ناك يتلا ةمهملا ةينوناقلا لئاسملا نم ديدعلا نمضت دق هنأ دجن صنلا اذهل انتءارق دنع
   : يلي امك اهددحن   يلمعلا ىوتسملا

 رمأي وأ اهبكتري يتلا لاعفألا لك نع ةلودلا سيئرل ةيصخشلا ةيلودلا ةيئانجلا ةيلوؤسملا ررقتت 1
 ةيلودلا قالخألا دض ىمظع ةميرج اهنأب فيكت يتلاو هتلود يف ةطلسلا مامز هيلوت ءانثأ اهباكتراب
 يكيرمألا نيدفولا لبق نم ةمدقملا تاضارتعالاب  مامتهالا نود كلذ و ، تادهاعملا ةيسدقو
 فرتعملا ةناصحلا أدبمب الالخإ روطاربمإلا ةمكاحم تربتعا يتلا تايلوؤسملا ةنجل مامأ ينابايلاو
   .يلودلا ينوناقلا ركفلا يف روطتلا ليبق نم دعي اذهو ، ةلودلا سيئرل هب

 اهتبكترا يتلا مئارجلا ىلع ةبسانملا ةبوقعلا ررقت ةصاخ ةمكحم مامأ روطاربمإلا ةمكاحم متت 2
  ، "تادهاعملا ةيسدق و ةيلودلا قالخألا ئدابم دض ةخراصلا تاكاهتنالا "   يف ةلثمتملاو
 ئدابمل تاكاهتنا ساسأ ىلع ايئانج لأسيو ةلودلا سيئر مكاحي نأ ةينوناقلا ةيحانلا نم لقعي ال نكلو
 ةيلوؤسم ـ ةيلوؤسملا ةعيبط نأ الإ نوناقلا عورف نم اعرف ةريخألا هذه تناك نإو ىتحف ، قالخألا
 روثت كلذبو قالخألا سيلو هيلإ دانتسالا بجاولا وه نوناقلا نوكي نأ يضتقت ـ ةلود سيئرل ةيئانج
 .ةيقالخألا ئدابملل سيلو ةينوناقلا ئدابملل ةميسج ةفلاخمب رمألا قلعتي امدنع ةيلودلا ةيئانجلا ةيلوؤسملا
 توبث دنع روطاربمإلا ىلع اهعيقوت نكمي يتلا تابوقعلا اضيأ ددحي مل ةداملا صن نإف كلذل ةفاضإلاب

                                                             
 ، رشنلل ةديدجلا ةعماجلا راد ، ، يئانجلا يلودلا نوناقلا يف ةسارد ، ةيلودلا مئارجلا : ينغلا دبع معنملا دبع دمحم .  1
  . 154 ص ، 7002 ، رصم ، ةيردنكسإلا
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 يف قحلا هل نمضت ةيعوضوم ةينوناق دعاوق هل رفوت نأ يف مهتملا قحب ساسم اذهو هتيلوؤسم
   . " نوناقلا يف صنب الإ ةبوقع الو ةميرج ال "  ةيئانجلا ةيعرشلا ةدعاق اهمهأو ةلداع ةمكاحم

       صنلا اذه ىلع تضرتعا امدنع ايناملأ اهيلإ تدنتسا يتلا بابسألا مهأ نم ةظحالملا هذه ربتعت
 ةيئانثتسا ةمكحم يه روطاربمإلا ةمكاحم لجأ نم اهؤاشنإ عمزملا ةمكحملا نأ تعداو ـ722 م ـ 
  . يعجر  رثأ تاذ ةيئانثتسا نيناوق قبطت لب اهقبطت صوصنل دوجو الو

 ديدحت هيلإ دهعي يئانج يلود ءاضق داجيإ يف حاجنلا ياسرف ةدهاعم صوصنل بتكي مل هنأ لوقن يلاتلاب
 ةيملاعلا برحلا لالخ ناملألا طابضلاو دونجلا لبق نم تفرتقا يتلا ةيلودلا مئارجلا يبكترم ةيلوؤسم
  . ىلوألا

  

  " رفيس " ةدهاعم لظ يف برحلا يمرجمل ةيصخشلا ةيئانجلا ةيلوؤسملا : ايناث

          اهصوصن دحأ يف ءاج و  0291 يف ةينامثعلا ةلودلا و ءافلحلا نيب " رفيس " ةدهاعم تمربأ
 امل فلحلا لود تاطلس مهبلطت نيذلا صاخشألا لك ميلستب ةينامثعلا ةلودلا دهعتت نأ ـ 032 ةداملاـ 
 ةيروطاربمإلا يضارأ نم ءزج 4191 خيراتب لكشت تناك يتلا يضارألا يف حباذم نم هوبكترا دق
 هذهب فارتعالاب ةينامثعلا ةلودلا مازتلاو مهمكاحت يتلا ةمكحملا ليكشتب ءافلحلا لود ظفتحي و  ةينامثعلا
 قحب اهسفنل ةفيلحلا لودلا ظفتحت ضرغلا سفن نم ةمكحمل ممألا ةبصع ءاشنإ لاح يف و ، ةمكحملا
  . ةمكحملا كلت ىلإ دارفألا ءالؤه ةلاحإ

          ةدهاعم اهلحم تلح امك ، دوجولل  ةمكحملا رهظت ملو  قيدصتلاب نرتقت مل " رفيس " ةدهاعم نكل و
 لب قيبطتلا عضوم ةيئانجلا ةيلوؤسملا ةركف عضت مل ةريخألا هذه نكلو  3291 ماعل " نازول "
  .1  لبقتسملا يف تايلقألا ةيامحل ةيلود ةينوناق تانامض عضو ىلع ترصتقا

  : لوقن ةصالخك

 ةيئانجلا ةيلوؤسملا ةركف كيرحت ىلإ تداق يتلا ةيادبلا ةطقن ىلوألا ةيملاعلا برحلا جئاتن تربتعا
 برح عالدنا عنم يف ةيلودلا دوهجلاو تالواحملا لشف مغرو ، ةيلودلا مئارجلا يبكترم دض ةيلودلا
   : ةمهملا جئاتنلا ضعب ىلع ترفسأ دوهجلا هذه نأ الإ ةيناث ةيملاع

                                                             
   . 822 ص ، قباس عجرم : ىنغلا دبع معنملا دبع دمحم .  1
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 تاداعو نيناوقل اكاهتنا لثمت يتلا لاعفألا يبكترمل ةيصخشلا ةيئانجلا ةيلوؤسملا كيرحتو رارقإ 1
  .برحلا

 ماكحأل ةميسج تاكاهتنا نم هنوبكتري ام لك نع لودلا ءاسؤرل ةيئانجلا ةيلوؤسملا رارقإ 2
  . يلودلا نوناقلا

 اذه يف تاحارتقال لودلا ميدقتو مئاد يئانج يئاضق زاهج ءاشنإل دوهجلا لذبو ةوعدلا ديازت 3
 ةسارد تمت دقو ،ةمئادلا ةيئانجلا ةمكحملا ءاشنإب اهحارتقا تمدق يتلا اسنرف اهنيب نمو قايسلا
  : نيتيقافتال رمتؤملا رارقإ كلذ نع جتنو 7391 فينجب يسامولبد رمتؤم يف حارتقالا اذه
  
   .هيلع باقعلاو يلودلا باهرإلا ميرجت ىلع صنلاب ةيقافتالا هذه قلعتت : ىلوألا ةيقافتالاـ 

 دقف ةريخألا هذهب قلعتي اميفو ، ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا ءاشنإب ةيقافتالا هذه قلعتت : ةيناثلا ةيقافتالاـ 
 متي  ةفلتخم تايسنج نم ةاضق رشع اهتليكشت مضتو ةمئاد ةئيه اهنأب  ةمكحملا فصو عورشملا ددح
 وأ ةينطولا اهمكاحم مامأ هتمكاحمب موقت نأ مهتملا اهتزوحب يتلا ةلودلل نوكيو ، ايرايتخا اهيلإ ءوجللا
  قبطت يتلا ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا ىلإ هليحت نأ وأ هميلست بلطت يتلا ةلودلا ىلإ هميلستب موقت نأ
 لاعفألا اهيف تبكترا يتلا ةلودلا نوناقو ةيضقلا تلاحأ يتلا ةلودلا نوناق نيب نم مهتملل حلصألا نوناقلا
  . ةلادعب مكاحي هنأ يف مهتملل ةنامض اذه يفو ، ةمرجملا

 ةلودلل وأ كلذ يف تبغر اذإ مهتملا تلاحأ يتلا ةلودلل دوعي هذيفنت نإف ةنادإلاب مكحلا رودص  دنع و
  . اهتقفاوم  ذخأ دعب ةمكحملا اهنيعت يتلا

 زيح لخدت مل اهنأ الإ  مالسلا رارقإ وحن لودلا نم ريثكلا دوهج رفاضتل ةجيتن ةيقافتالا هذه تمربأ
 كلت اهتلجس يتلا ئدابملا طسبأل تاكاهتنالا نم ريثكلا نرقلا اذه نم عبارلا دقعلا دهش دقف ، ذيفنتلا
  : اهنم ركذن و  قيثاوملا

         ةلئاه ةيوج ةوقب اهحيلست ىلع هلمع و ايناملأ يف ةطلسلا دعاقم ىلع  يزانلا بزحلا عبرت ـ 
  ملسلا تقو يدنج نويلم فصن ىلإ يناملألا شيجلا ددع دادزا امك ،يبرحلا جاتنإلا لاجم يف هعسوت و
 ةئام نع ديزي ال امب دنجلا ددع تددح يتلا ياسرف ةدهاعم صوصن يف درو ام طئاحلا ضرع ابراض
  .ريغ ال يدنج فلأ

 نع ةميدقلا ةينامورلا ةيروطاربمإلا دجم ةداعإل " ينيلوسوم " ايلاطيإ يف ةيشافلا ميعز ةلواحمـ 
   5391 يف ةشبحلا ىلع تامجهل هنشب يرامعتسالا هعسوت قيرط
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 ةدهاعم صوصنل افالخ نيارلا ةقطنم تلتحاف 6391 نم ءادتبا ةيبوروألا ميلاقألا يف ايناملأ عسوتـ 
 نم الك مضت يتلا روحملا لود نيب ةيناث ةيملاع برح رداوب ترهظ كلذبو ، ىرخأ قطانمو ياسرف
       ايسور ، ةدحتملا تايالولا ، اسنرف ، ارتلجنإ مضت يتلا ءافلحلا لود نيبو نابايلاو ايلاطيإ و ايناملأ
  . نيصلا و

  

  يناثلا عرفلا

  .ىلوألا ةيملاعلا برحلا تامكاحمل ةهجوملا تاداقتنالا

  
 مهنأ ىلع مهيلإ رظنلاو نيمهتملا ىلع فطعلاو ةيتاذلا عباط ىلوألا ةيملاعلا برحلا تامكاحم يف داس
 ام وهو ةيروصلا ةنادإلا وأ " ةءاربلا " اهنع ةرداصلا ماكحألا ىلع تبلغ دقف كلذبو ، برح  لاطبأ
  بسانتت ال تابوقعب  نكل و نيمهتملا ضعب ةنادإ ةردان تالاح يف تمتو . تامكاحملا ةيدج يف ككشي
 لودلا يف ماعلا يأرلا ماهيإ تامكاحملا هذه نم فدهلا ناكف ، اهوبكترا يتلا ةيمارجإلا لاعفألا و
 ىلع تبلغ دقف ةيلعفلا ةيحانلا نم امامت سكعلا هنأ نيح يف ،اهيف ةيدجلا نم عون كانه نأب ةرصتنملا
 نوكت نأ بجوتست يتلا ةلادعلا ةمكاحملا هيضتقت ام سكع وه و  ةيسايسلا تارابتعالا تامكاحملا هذه
 طقف ةيلكش ةينوناق ةمكاحم " يناثلا مويلغ روطاربمإلا " ةمكاحم تربتعا دق و .1 ةينوناق تامكاحملا
  اننكل و ،ةيسايسلا ةمكاحملا أدبم هلحم لحيل ةيلودلا ةيئانجلا ةمكاحملا أدبم نع اولزانت دق ءافلحلا نأكو
 ةلودلل اسيئر هرابتعاب ىلوألا ةيملاعلا برحلا لالخ همئارج باكتراب ماق دق روطاربمإلا نأ ىرن
  يف ايلعلا ةمكحملا مامأ  مكاحي نأ باوصلا ريغ نمف كلذل و  اهل دح ال تاطلسب عتمتي ناكو ةيناملألا
 ينوناقلا اهعباطل اقفوو اهبكترا يتلا مئارجلا ةماسجو بسانتت ةمكحم مامأ مكاحي نأ دبال لب " جزتبيل "
 دعاوق ضقنو بوعشلا نوناقل ةيساسألا ئدابملا ىلع ءادتعالاو دايحلا دعاوق كاهتنا يهو يقيقحلا
 اهل حنمت فوس يتلا ةطلسلاو اهعضوو ةمكحملا هذه ةليكشت نأ امك ، ياهال تايقافتاو يلودلا فرعلا
 ةيلود مئارج نم روطاربمإلا اذه هبكترا ام عم مءالتي مكح رادصإل فاك ردق ىلع نوكت نأ بجي
  . برحلا مايقل ايساسأ اكرحمو اكلم هفصوب
 ، امامت كلذ سكع ناك عقاولا نكلو  ةيلود ةمكحم  يه اهؤاشنإ بجي ناك يتلا ةمكحملا نإف هيلعو 
 ةموكح نأل مكاحي مل ايناملأ روطاربمإ نأ امك  ةتحب ةيلخاد تامكاحم درجم تامكاحملا هذه تناكف
  : ةيلاتلا ججحلا ىلع كلذ يف تدنتسا و هميلست نع تعنتما ادنلوه

                                                             
  . 971 ص ، قباس عجرم : يجوهقلا رداقلا دبع يلع / د .  1
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   روطاربمإلا قتاع ىلع عقت ةيلوؤسم دوجو مدع .1
   يدنلوهلا نوناقلا ئدابم فلاخت ةيئانثتسالا ةمكاحملا نإ .2
   ةيئاضق ةطلس نم سيل و هميلست بولطملل ةودع لود نم ميلستلا بلط مدق دقل .3
   ءاضقلا ةعيبط عم ىفانتي امم زيحتلا عباطب ةمكحملا تزيمت دقل .4
  ادنلوه عم نيمرجم ميلست ةدهاعم دوجو مدع .5
          يف تام ىتح هتماقإ لحم ديدحتب يكلم موسرم رودص دعب نامأ يف روطاربمإلا لظ دقف كلذب و
 يمرجم ناملألا اياعرلا يقاب ةمكاحمب ةصاخلا ةيلودلا ةمكحملا أشنت مل يلاتلابو 1491/ 60/ 40
  . 1  برحلا

  

   يناثلا بلطملا

   ةلداعلا ةمكاحملل سيسأتلا يف ةيناثلا ةيملاعلا برحلا تامكاحم ةيمهأ

  

 مكاحملا يقابل ساسألا ةباثمب تربتعا ةمهم  ةيئانج ئدابم ويكوطو غروبمرون تامكاحم  يف درو
 ةلادعلا قيقحت راطإ يف  ةينوناق ةميق ئدابملا هذهلف ، ) لوألا عرفلا ( اهدعب تءاج يتلا ةيلودلا ةيئانجلا
 درفلل ةيلودلا ةيصخشلا ةيئانجلا ةيلوؤسملا مايقو ءازجلا ةركفب فارتعالا و ) يناثلا عرفلا ( ةيئانجلا
   . ) ثلاثلا عرفلا ( ةدايسلاو ةناصحلاب ىمسي ام ذبنو

  

   لوألا عرفلا

  ةيناثلا ةيملاعلا برحلا تامكاحم يف ةررقملا ئدابملا

  

 نم هيف تبلط  10 / 771 مقر رارقلا 7491 / 11 / 12يف ةدحتملا ممألل ةماعلا ةيعمجلا تردصأ
 ،ةيرشبلا نمأو ملس دض مئارجلاب صاخ عورشم دادعإو غروبمرون ئدابم نينقت يلودلا نوناقلا ةنجل

                                                             
 ةأشنم،ىلوألا ةعبطلا ، يناسنإلا يلودلا نوناقلا يف برحلا ىرسأل ينوناقلا زكرملا : يلبسعلا دمح دمحم /د .  1
  . 074 ص ، 5002، رصم ، ةيردنكسإلا فراعملا
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 ةيركسعلا ةمكحملا نع ةرداصلا ماكحألا نم اهتصلختسا ئدابم عبس ةغايصب ةريخألا هذه تماق دقو
 دعب اميف هضرع متيل 0591 ماع ةماعلا ةيعمجلل عورشملا اذه ةنجللا تمدق دق و.1  غروبمرونل ةيلودلا
 دادعإل اديهمت ريرقتلا اذه ىلع اهتاظحالم يدبت يكل ةدحتملا ممألا يف ءاضعألا لودلا تاموكح ىلع
 غروبمرون ئدابم بلغأب ويكوط ةمكحم تذخأ دقل . ةيرشبلا نمأ و مالس دض مئارجلاب صاخ عورشم
  : اهمهأ و تامكاحملا ةلادع قيقحت و  يلودلا نوناقلا نينقتل ةيساسأ ئدابم اهنوكل

  

   درفلل ةيلودلا ةيئانجلا ةيلوؤسملا ريرقت : الوأ

 يتلا مئارجلا نإ " اهصن لالخ نم درفلل ةيئازجلا ةيلوؤسملا أدبم ريرقتب  غروبمرون تامكاحم تفرتعا
 الو ،ةدرجم تادحو ةطساوب سيلو نييمدآ قيرط نع متت يلودلا يئانجلا نوناقلل ةفلاخملاب بكترت
     هذه لثمل نيبكترملا نييعيبطلا دارفألا باقعب الإ يلودلا نوناقلا صوصن مارتحاو ذيفنت ةلافك نكمي
  . 2 " مئارجلا

 نيذلا صاخشألا لك باقعو ةمكاحمب صتخت "  اضيأ غروبمرون ةحئال نم ةسداسلا ةداملا تصن امك
 ىدحإ يبوروألا روحملا لود باسحل مهلمع ءانثأ تامظنم يف ءاضعأ مهتفصب وأ ايصخش اوبكترا
 ويكوط ةمكحم ةحئال تدكأو ، "... ةحئاللا اهيلإ تراشأ يتلا ةيلودلا مئارجلا يهو... : ةيتآلا مئارجلا
 مهفصوب نكل برحلا يمرجم ىلع عيرسلاو لداعلا ءازجلا عيقوت ةرورض ىلع اهنم ىلوألا ةداملا يف
 ةمكحم ةحئال هيلإ تبهذ ام سكع وهو ةيباهرإ تائيه وأ تامظنم يف ءاضعأ سيلو نييعيبط اصاخشأ
   .3 تامظنملاو تائيهلاب ةيمارجإلا ةفصلا قاصلإ تزاجأ يتلا غروبمرون

 بودنملاف ، نيبودنملا لبق نم تاحارتقا ةدع اهل تمدق أدبملا اذهل يلودلا نوناقلا ةنجل ةغايص دنع
 يلودلا نوناقلا هربتعي العف بكتري صخش لك " : يتآلا وحنلا ىلع ةغايصلا نوكت نأ حرتقا يتيفوسلا
 نوناقلا يف هيلع ابقاعم لعفلا ناكأ ءاوس عوضوملا مظنت ةدهاعم دوجو طرشب هنع الوئسم نوكي ةيانج
 ينيتنجرألا بودنملا ىأر و  . " هيلع بقاعم ريغ مأ لعفلا اذه اهميلقإ ىلع بكترا يذلا ةلودلل يلخادلا

                                                             
1 walsinatS  IKSWALP  .    lanép  lanoitanretni  tiord  ud  xuatnemadnof  sepicnirp  sed  edutE :

arénég eiriarbil SIRAP , ecnedurpsiruj  ed te tiord ed el  84 p ,    .  

 ، نوناقلا يف هاروتكدلا لينل ةلاسر ، ةيلودلا ةيئانجلا ةيلوؤسملل ةماعلا ةيرظنلا : يعافرلا دمحم ديمحلا دبع دمحأ .  2
  . 611 ص ، 5002 ، رصم ، ةرهاقلا ةعماج

 ، رصم ، ةيبرعلا ةضهنلا راد ، ةيناثلا ةعبطلا ، يلودلا يئانجلا نوناقلا ئدابم : نيدلا سمش قيفوت فرشأ / د .   3
   . 151 ص 9991
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 اهلادبتساب بلاط كلذلو ةيونعملاو ةيعيبطلا صاخشألا اهب دصقي أدبملا يف ةدراولا " صخش " ةملك نأب
 ةيونعملا صاخشألا لعج اوءاشي مل غروبمرون ةمكحم ماظن يعضاو نأو ةصاخ " لعاف " ةملكب
 اذه نإف كلذلو ، ةمكحملا ماظن نم 90 ةداملا صن لالخ نم يلودلا نوناقلا موهفم يف اصاخشأ
  . يعيبطلا صخشلا ىلع" لعاف " ظفل لدي يكل هحارتقا ىلع دكأ بودنملا

 المع بكتري درف لكف هيلعو ،" صخش" حلطصم اهلامعتساب أدبملا ةنجللا تغاص رمألا ةياهن يف
  . يلودلا ءاضقلا مامأ ةرشابم ةروصب ةيصخش ةيلوؤسم الوئسم ربتعي يلودلا نوناقلا ماكحأل افلاخم

  

   ةيلودلا مئارجلا نع ةموكحلا يفظوم رابكو ةلودلا سيئر ةيلوؤسم أدبم ريرقت : ايناث

 يئانجلا  نوناقلا دعاوقل اقفو ةمرجم لاعفأ نم هبكتري امع يعيبط صخش لك ةيلوؤسم ريرقت متي
 امك ، ةموكحلا ءاضعأ وأ ةلودلا سيئرل ىتح ةناصح الف  هبصنم وأ هزكرم نع رظنلا ضغب يلودلا
 ىلع ةمرجم لامعأ نم هوبكترا ام اوسسؤي نأك مهتيلوؤسم يفنل تاءاعدإ نم هنومدقي امب دتعي ال هنأ
 لب يلودلا نوناقلا يف ةدايسلا لامعأ قيبطتل لاجم الف ، ةبقارملل عضخت ال يتلا ةدايسلا لامعأ نم اهنأ
 كلذ ىلع  غروبمرون ةمكحم ةحئال نم 70 ةداملا تدكأ دق و .1  يلخادلا نوناقلا يف طقف رصحنت
 ىلع قبطنت نأ نكمي ال ةنيعم فورظ يف ةلودلا يلثمم يمحت يتلا يلودلا نوناقلا دعاوق نإ " : اهصنب
 مهتفصب عفدلا لاعفألا هذه يبكترم عيطتسي الو يئانجلا يلودلا نوناقلا يف ةيئانج ربتعت يتلا لاعفألا
 نأ ويكوط ةحئال تربتعا دقف ويكوط ةمكحمب قلعتي اميف و ، ".... باقعلا و ةمكاحملا بنجتل ةيمسرلا
  . باقعلا هنع ففخت درفلل ةيمسرلا ةفصلا

  

   ةيلوؤسملا نم ءافعإلل سيئرلا رمأب عفدلا زاوج مدع أدبم ريرقت : اثلاث

 يلودلا يئانجلا نوناقلل اقفو ةعورشم ريغ لامعأب مايقلا يف هسيئر رماوأل ماعلا فظوملا ذيفنت ربتعي
 نم نكل ،ىلعألا سيئرلا رماوأل ذيفنت ةيلآ درجم ناك هنأب عفد نإو ىتح ةيئانجلا هتيلوؤسم مايقل اببس
 اقفوو. كلذ يضتقت ةلادعلا نأ ةمكحملا تأر ىتم ةبوقعلا فيفخت يف اببس اذه هعفد نوكي نأ نكمملا
 ناك ىتم سوؤرملا عافدل ةليسو سيئرلا رمأ ربتعي نأ نكمي ال  غروبمرون ةحئال نم 80 ةداملا صنل
 يونعملا هاركإلا طغض تحت اعقاو سوؤرملا نوك لاح يفو ، رايتخالا يف ةيرحلا لماك ريخألا اذهل

                                                             
 ، 9002 ، رصم، ةينوناقلا بتكلا راد ، ةيئانجلا مكاحملا مامأ ناسنإلا قوقح تانامض: يديبللا دومحم ميهاربإ / د .  1
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 ندنل رمتؤم ءاضعأ قفتا دقل . ةصتخملا ةمكحملل ةيريدقتلا ةطلسلل عضخي رمألا نإف لاعفألا نايتإ يف
 ةبوقعلا هنع ففخي هنكلو ةيئانجلا ةيلوؤسملا نم سوؤرملا يفعي ال ةحئاللا نم 80 ةداملا صن نأ ىلع
 تايلمعلا ةرتف ءانثأ دونجلا ةيلوؤسم دعبتسا امدنع " نوسكاج " يضاقلا هب ذخأ يذلا رمألا وهو ،طقف
 يف ةيرحلا عساو اهل نوكي يتلا ةمكحملل رمألا كرت كلذبو ،فرصتلا ةيرح نوكلمي ال مهنأل ةيركسعلا
  . هلمع يف مهتملا عوضخ ةجرد ريدقت

  

   يلخادلا نوناقلا ىلع يلودلا يئانجلا نوناقلا ةدايس أدبم : اعبار

 هبكتري امع ايلود لأسي درفلا مادامف " درفلل ةيلودلا ةيئانجلا ةيلوؤسملا " ريرقت أدبمب أدبملا اذه طبتري
 هلاعفأ نأ ساسأ ىلع ةيلودلا ةيلوؤسملا نم ىفعي ال كلذل ةجيتن هنإف يلودلا نوناقلا راطإ يف مئارج نم
  لالخ نم أدبملا اذه ىلع غروبمرون ةمكحم تدكأو. ةنيعم ةلود تاعيرشتل اقفو مئارج ربتعت ال
 نأ " غروبمرون ةمكحم ةحئال اهيلع تماق يتلا ةيساسألا دعاوقلا نم " هنأ تنمضت يتلا اهماكحأ
  ." اهنوعبتي يتلا ةلودلا وحن ةعاطلا بجاو ىلع ةمدقم دارفألا ىلع ةضورفملا ةيلودلا تابجاولا

  

   ةيلودلا مئارجلا ديدحت أدبم : اسماخ

 مئارجلا نايبت هاضتقمو غروبمرون تامكاحم نع ترولبت يتلا ئدابملا مهأ نم أدبملا اذه ربتعي
 ةسداسلا ةداملا نم أدبملا اذه ةنجللا تدمتسا دقو ، يلودلا يئانجلا نوناقلا دعاوقل اقفو اهيلع بقاعملا
 دض مئارجب  ةمكحملا صاصتخا نمض لخدت يتلا مئارجلا تددح يتلا غروبمرون ةمكحم ةحئال نم
  . ةيناسنإلا دض مئارجلا و  برح مئارج ،  مالسلا

  

   ةلداعلا ةمكاحملا قح أدبم : اسداس

 ةلداع تاءارجإل اقفو ةيلود ةميرج باكتراب مهتم صخش لك مكاحي نأ نامض ىلع أدبملا اذه زكتري

 ةمكاحم راطإ يف اهعابتإ بجاولا تاءارجإلا ىلإ اهنم عبارلا مسقلا يف غروبمرون ةحئال تراشأ دقو

   : ىلع اهصن لالخ نم نيمهتملا

 يتلاو هدض ةرداصلا ماهتالا ةقرو هميلست لالخ نم هيلإ ةبوسنملا مهتلاب مهتملا مالعإ نامض .1
 قئاثولا روص ةفاكب ةقفرم هيلإ ةهجوملا مهتلا عونل ةنيبملاو ةلماكلا رصانعلا ىلع لمتشت
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 ةبسانم ةرتفب ةمكاحملا تقو لبق كلذو ، مهتملا اهمهفي ةغلب ةمجرتم نوكت نأ ىلع تادنتسملاو
  . غروبمرون ةمكحم قاثيم نم ب/ 41 م  يف درو ام وهو

  . هيلإ بسن ام لوح ةمزاللا تاريسفتلاو تاريربتلا مهتملا ءاطعإب قيقحتلا ةهج مازتلا .2
 ام وه و  مجرتم ةدعاسمب ةناعتسالاب وأ اهمهفي ةغلب ةمكاحمو يديهمت قيقحت نم مهتملا ةدافتسا .3

 . غروبمرون  ةمكحم قاثيم نم ج / 41  ةداملا هيلع تصن
 غروبمرون ةمكحمل يساسألا ماظنلا صن مدع مغر ةينلع ةمكحملا مامأ ةمكاحملا تاسلج نوكت .4

 تاءارجإلا ماظن ةمكحملا عابتإل ارظن ةيلمعلا ةيحانلا نم ةينلعلا قيبطت مت دق و ، كلذ ىلع
  . يماهتإلا

 ةفاكل هميدقتو ماحم  ةناعتسالاب وأ هسفنب ءاوس هسفن نع عافدلا يف هقحل مهتملا ةسرامم .5
  .) غروبمرون ةمكحم قاثيم نم} د { / 61 ةدعاقلا ( هعافد دكؤت يتلا ةلدألاو تادنتسملا

  

   ةيلودلا ةميرجلا يف كارتشالا أدبم : اعباس

     ةمكحم ةحئال نم ةريخألا اهترقف يف 60 ةداملا نم أدبملا اذه يلودلا نوناقلا ةنجل تدمتسا
 ةميرجلا باكترا يف هتمهاسم نع ةيئازجلا ةيحانلا نم كيرشلا لأسي نأ هب دصقي و ،1 غروبمرون
 ىلع ديكأت اذه يفو ، ةميرجلا باكترال ةقحال وأ ةرصاعم وأ ةقباس هتمهاسم نوك نع رظنلا فرصب
 ضعب هجو نكل و. يلودلا ىوتسملا ىلع ايئانج درفلا ةيلوؤسمب فارتعالاب صاخلا لوألا أدبملا
 ةضافضف تارابعلا تناك دقف ، اهيف درو يتلا ةغايصلاب رمألا قلعتو أدبملا اذهل اداقتنا ةنجللا ءاضعأ
 رغصأ ىتح لب برحلا ناكرأ ةئيه سيئرو ةيبرحلا عناصملا لامعو ةعانصلا لاجر ميدقت نكمي ثيحب
 هنأب لوقي يدنلوهلا بودنملا لعج ةيلومشلا يف عسوتلا اذهف ، ةمكاحملل ةحلسملا تاوقلا يف يدنج
 يفالسغويلا بودنملا كلذ يف هفلاخ دق و ، ةمكحملا هذه نم رداصلا مكحلاو غروبمرون ماظنل فلاخم
 ءادأب موقي يدنج لك ماهتا ىلإ يدؤي نأ نكمي اقيض اريسفت أدبملا اذه ريسفت نأ دقتعي ال هنأب لاق يذلا
 ءاكرشلا لمشي ثيحب اعساو اريسفت كارتشالا ريسفت نوكي نأ بلاط دقف يكيجلبلا بودنملا امأ  .هبجاو
  . ءاحيإلاب نيلخدتملاو نيضرحملاو

                                                             

 وأ زيهجت يف اومهاس نيذلا ءاكرشلاو نوضرحملاو نومظنملاو نوربدملا.... " ةريخألا اهترقف يف 60 ةداملا صنت .  1 
 عيمج نم ةبكترملا لاعفألا لك نع نيلوئسم نودعي افنآ ةفرعملا مئارجلا ىدحإ باكترال ةرماؤم وأ ةموسرم ةطخ ذيفنت
  . " ةطخلا كلتل اذيفنت صاخشألا
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   يناثلا عرفلا

  . غروبمرون ئدابمل ةينوناقلا ةميقلا  

  

 رارقلا مغر" : " نسلك " هيقفلا لاق دقف  غروبمرون ئدابمل ةينوناقلا ةميقلا لوح ءاهقفلا نيب لدج راث
 نوناقلا ماكحأل هكاهتنا ةجيتن ةيئانجلا درفلا ةيلوؤسم نع ثيدحلا لازال ، ةماعلا ةيعمجلا هتردصأ يذلا
 اذهف ،يلودلا نوناقلا يف ماع أدبمك هناكم ذخأي ملو  هيلع قفتم ريغ رمأ ناودعلا صخي اميف يلودلا
 ةيلوؤسم تسيلو ةلودلا دض ةيعامج ةيلوؤسم هنأ ىلع ناودعلا عوضوم ىلإ رظني لازال نوناقلا
 برحلا يف ةرصتنملا لودلا لبق نم امتح نوكيسف أدبملا اذه قيبطت مت نإو ىتحو ،دارفألا دض ةيئانج
 ةمكاحم يف مهتملا قح أدبم اهمهأو  غروبمرون ئدابم ذخأت ىتحف هيلعو .  " ةمزهنملا لودلا دض
  . قاثيملا اذه ليدعت نم دبال ةدحتملا ممألا قاثيم ىلإ اهقيرط ةلداع

 له :لاؤس " نوسنوج " هيقفلا حرط   غروبمرون ئدابمل ةينوناقلا ةيمهألا ءافضإ مدع راطإ يف
 ئدابم نأ انلق اذإ . 1 ؟ اهتارارق  ذيفنتل قاثيملا بجومب ةيفاكلا ةطلسلا ةدحتملا ممألل ةماعلا ةيعمجلل
 يرورضلا نم ناك  اذاملف ، يلودلا نوناقلا يف اهيلع قفتمو اقح ةرقتسم ئدابم يه غروبمرون
  ؟ يلودلا نوناقلا ةنجل لبق نم ديدج نم ئدابملا هذه ةغايص

 هذهل ةينوناقلا ةميقلا " رجربن زراوش " هيقفلا مهسأر ىلعو ءاهقفلا نم رخآ قيرف ىفضأ لباقملا يف
 تايحالص ةبراحتملا لودلل نوكي فوس ةلبقم برح يأ يف ": هلوقب يمازلإلا عباطلا اهاطعأو ئدابملا
 برحلا مئارج ىلإ ةفاضإلاب تايحالصلا هذه دتمت فوسو ، قباسلا يف اهسرامت تناك يتلا كلت ريغ
  .2 " بورحلاب ةطبترملا ةيناسنإلا دض مئارجلاو مالسلا دض مئارجلا ىلإ

 غروبمرون ئدابمل ةيمازلإلا ةعيبطلا ءافضإ نيب تحجرأت يتلا ءاهقفلا ءارآ لالخ نم ظحالن نأ نكمي
 هردصت امب رمألا طبر دق هيأر يف اباوص هاري امل لصوتلا لجأ نمو قيرف لك نأ  اهيلع اهراكنإ نيبو
 ةمكحم ةحئال يف ةدراولا ئدابملا نأ نيح يف ، اهل ةيمازلإلا ميقلاو تارارق نم ةماعلا ةيعمجلا
 هذه ةديلو تسيل ةماعلا ةيعمجلا اهيلع تقفاو مث اهتغايصب يلودلا نوناقلا ةنجل تماق يتلاو غروبمرون

                                                             
 : نع ذوخأم ، 621 ص ، قباس عجرم : يعافرلا دمحم ديمحلا دبع دمحأ .  1

  osnhoJ N.H , n    fo ytiruces  dna  ecap  eht tsniaga  secneffo  fo  edoC  :LFA rD ehT ,
 . 644 p , ) 5591 ( ylretrauq  wal  evitarapmoc  dna 1 , dniknam  

   . 721 ص ، قباس عجرم : يعافرلا دمحم ديمحلا دبع دمحأ .  2
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 فدهب طقف لود عبرأ اهيلع تعقو يتلا 5491 ندنل ةدهاعم يف اهنومضم ىلع صنلا درو لب مكاحملا
  هذه يف درو امل ارظنو . ةنيعم ةينمز ةرتف يف ناملألا برحلا يمرجم اهب ماق يتلا لاعفألا ميرجت
 تعستا دقف يلودلا عمتجملا يف ايلعلا ميقلا خيسرتو يملاعلا مالسلا موهفمب طبترت ئدابم نم ةدهاعملا
 اهتغايص ةداعإ نم فدهلا ناكو ، يلودلا عمتجملا ءاضعأ لك لمشتو اهب ةينعملا لودلا ىدعتتل اهراثآ
 سيلو يلودلا ينوناقلا ماظنلا عم مءالتيو قفاوتي لكش يف اهراهظإ وه يلودلا نوناقلا ةنجل لبق نم
 نع فشك درجم ناك عامجإلاب رداصلا ةماعلا ةيعمجلا رارق نإف هيلعو . يمازلإلا عباطلا اهءاطعإ
 اهل  ءاشنإ سيلو ناكملاو نامزلا نع رظنلا ضغب ةيمازلإ ةيلود ةينوناق دعاوق اهرابتعاب ئدابملا هذه
 ةيعمجلا رارق ىلع مهعامجإو ئدابملا هذهب لودلا فافتلا ربع دقو ، اهيلع يمازلإلا عباطلل ءافضإو
  . رخآ ءارجإ يأ ذاختا ىلإ ةجاح يأ نود ينوناقلا مازتلالل لودلا حيجرت ىلع ةماعلا

  

   ثلاثلا عرفلا

  ةيدرفلا ةيلودلا ةيئانجلا ةيلوؤسملاب فارتعالا يف غروبمرون ئدابم ةيمهأ 

  

 امأ ، كلذك هفصوب درفلل ةيصخشلا ةيلودلا ةيلوؤسملا ريرقت ىلع ويكوط ةحئال نم ىلوألا ةداملا تصن
 لكل ةيصخشلا ةيئانجلا ةيلوؤسملا ىلع هنم ةسداسلا ةداملا يف صن دقف غروبمرون ةمكحم قاثيم
 روحملا لود باسحل لمعت ةمظنم يف ءاضعأ مهفصوب وأ ةيصخشلا مهتفصب اوبكترا نيذلا صاخشألا
 نأب  غروبمرون ةمكحم تفرتعاو . ةمكحملا صاصتخا قاطن يف لخدت يتلا ةمرجملا لاعفألا دحأ
 اقفو ةينوناقلا تامازتلالل مهكاهتنا دنع اوبقاعيو ةيصخشلا ةيئانجلا ةيلوؤسملا اولمحتي نأ مهنكمي دارفألا
 دلوي يلودلا نوناقلا دعاوق كاهتنا " ةحارص ةمكحملا هنع تربع ام وهو ، يلودلا نوناقلا دعاوقل
 انذخأ ول هنأ لوقن ، ةيمارجإلا تامظنملا دارفأ ةيلوؤسمب قلعتي اميف و . "ةيدرفلا ةيئانجلا ةيلوؤسملا
 أدبم ينبت يف تناك قاثيملا يعضاو ةين نأ ىلإ انلصوتل هدرفمب ةمكحملا قاثيم نم ةعساتلا ةداملا صنب
 نكلو، ةمظنملل ةيمارجإلا ضارغألاب املع ظحي مل ولو ىتح وضعلا لايح ةيعامجلا ةيئانجلا ةيلوؤسملا
 أدبم اهنيب نمو  ةرصاعملا ةيئانجلا تاعيرشتلا يف ةلوبقملا ةماعلا ئدابملا ددصلا اذهب تقبط ةمكحملا
 ناكمإل ةمظنملا يف وضعلا ىدل يئانجلا دصقلا رصانع رفاوت تطرتشا دقف  ، يدرفلا يونعملا دانسإلا
  :يهو ايئانج هتلءاسم

   ةمظنملل ةيمارجإلا ضارغألاب ملعلا .1
 . غروبمرون قاثيم يف اهيلع صوصنملا مئارجلا باكترا يف ةمهاسملا ىلإ وضعلا ةدارإ هاجتا .2
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 هريغ اهبكترا ةميرج نع لأسي نأ نكمي الو ، هريغ أطخ نع لأسي الو هئطخ نع درفلا  لأسي  هيلعو
 يف ريثأتلا و  اهرارمتسا دييأتو اهيف ةمهاسملا ىلإ هتدارإ تهجتا و اهرصانعب و اهب ملعي ناك اذإ الإ
                                                   .  ذيفنتلا عضوم مئارجلا هذه تعضو يتلا ةسايسلا
 ةيلوؤسملا ةركف ضفرو يونعملا دانسإلا أدبم قيبطت يف ينطولا ءاضقلا جهنم  يلودلا ءاضقلا جهن دقل
 ةيلوؤسم ةلأسم يلودلا نوناقلا ةنجل تفذح دقف كلذ لجألو ، يعوضوم ساسأ ىلع ةمئاقلا ةيئانجلا
 اهتغايص دنع غروبمرون ةقيثو يف اهب فرتعملا يلودلا نوناقلا ئدابم ةمئاق نم ةيمارجإلا تامظنملا
  . 1 ةروكذملا ئدابملا
 ةقلعتملا نوناقلا دعاوق ءاسرإ يف ةريبك ةمهاسم ماكحأ نم غروبمرون ةمكحم هتردصأ ام ربتعا كلذب و
 غروبمرونل ةيئاضقلا ةبرجتلا نأب لوقن نأ نكميو ، يلودلا نوناقلا ىضتقمب ةيدرفلا ةيئانجلا ةيلوؤسملاب
 لاجم يف ةعراشلا تادهاعملا دامتعا لالخ نم ئدابملل عيمجتو ةقيقد ةغايصل ةيجيردت ةيادب يه
  . 2 يناسنإلا يلودلا نوناقلاو  يلودلا يئانجلا نوناقلا

  

  ثلاثلا بلطملا

   ويكوط و غروبمرون تامكاحمل ةهجوملا  تاداقتنالا

  

 ئدابم تحبصأف  غروبمرون ءاضق ةينوناق ىلع 6491 ماع ةدحتملا ممألل ةماعلا ةيعمجلا تدكأ
 تامكاحم تربتعا امك ، يلودلا يئانجلا نوناقلا ماظنب ةقلعتملا ئدابملا مسا تحت  جردت غروبمرون
 يلودلا يئانجلا  نوناقلا ريوطت لاجم يف ةمهم ةوطخ  ويكوط تامكاحمل ةفاضإلاب غروبنرون
    ةيمسرلا مهزكارم نع رظنلا ضغب دارفألل ةيئانجلا ةيلودلا ةيلوؤسملا مايقو ءازجلا ةركفب اهفارتعال
  .3  ةلادعلا  تايضتقمل اقيقحت ةدايسلا و ةناصحلاب ىمسي ام ذبن و

                                                             
 ، رصم ، ةيعماجلا تاعوبطملا راد ، ةيلودلا ةميرجلا نع ةيئانجلا درفلا ةيلوؤسم : يدعسلا مشاه سابع / د .  1
  . 822 ص  ،2002

 بيلصلل ةيلودلا ةلجملاب روشنم لاقم ، يلودلا نوناقلا يضتقمب ةيدرفلا ةيئانجلا ةيلوؤسملا روطت : ودراودإ .   2
91 ماع ، دادعأ نم تاراتخم ، رمحألا    .  911 ص ، 99

 يف يلودلا نواعتلل ةينطو ةيجيتارتسإ ةيؤر ، ةميرجلا ةحفاكم لاجم يف يلودلا نواعتلا : ةتاحش نيدلا ءالع / د .3
  . 07  ص ، 0002 ، ةرهاقلا ، رشن راد نودب ، تاردخملا ةحفاكم لاجم
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 تاداقتنالا نم ديدعلا ةيلبقتسم ةيلود ةمكحم يأ هجاوتس املثم اهيلإ تهجو دقف كلذ نم مغرلابو
 امك ، ) لوألا عرفلا ( اهمامأ نيلثاملا تايسنج فالتخاو لودلا حلاصمو اهضراعتل ارظن ةكرتشملا
        ) يناثلا عرفلا ( غروبمرون ةمكحمل تاداقتنا تهجوف ، تاداقتنا يدح ىلع ةمكحم لكل تهجو
   .    ) ثلاثلا عرفلا ( ويكوط ةمكحمل ىرخأ و

  

   لوألا عرفلا

   ويكوطو  غروبمرون  تامكاحمل تهجو يتلا ةكرتشملا تاداقتنالا

  

   : يلي امك اهصخلن نأ نكمي ةكرتشملا تاداقتنالا نم ةعومجم نيتمكحملل تهجو دقل

 لودلل نومتني ةاضق نم ويكوط و غروبمرون يتمكحم تلكشت : يئاضقلا دايحلا رفاوت مدع  .1
 ةمكاحم يف مهتملا قح تاضرتفم دحأب ساسم اذه يفو نودياحم ةاضق مهنيب دجوي الو ةرصتنملا
 لود ىلإ نومتني ةاضق نم تلكشت ةمكحملا نأ ول لضفألا نم ناك دقف ، يضاقلا دايح وهو ةلداع
 ارسيوسك لودلا ضعب كانهف ، لاتقلا كرتعم يف اهلك نكت مل ةيبوروألا لودلا نأو ةصاخ ةيدايح
 لوح ةبيرلا نم داز ام نأ امك. اهتياهن ةياغ ىلإو برحلا ةيادب ذنم دايحلا فقوم تذختا ديوسلاو
 مهتمصاخمو ةاضقلا در بلط ميدقت نيمهتملا ىلع عنم ذإ اهقاثيم يف درو ام وه غروبمرون ةمكحم
  .1 ةيلودلا ةلادعلا ئدابمب الالخإ لكشي ام وهو ةمكحملا ةليكشت ىلع ظافحلا فدهب

 كلذب دصقيو ، اهل ينوناق ساسأ دوجو مدع ساسأ ىلع ويكوطو  غروبمرون يتمكحم تدقتنا  .2
 ريغ لامعألا اهميلقإ يف تعقو يتلا لودلا مكاحم ىلع رصتقي نأ بجي ةيئاضقلا ةيالولا داقعنا نأ
 فلاخت اهنإ : لاق امدنع تامكاحملا هذه ةيعرش يف " noslek " نسلك ذاتسألا نعط دقو ، ةعورشملا
 تاصاصتخا نم ربتعت لامعأ يف مكحت نأ ةلود ةيأ قح نم سيل هنأ ىلع صني يذلا ينوناقلا أدبملا
 ةركفلا ساسأ نأ يف نيتمكحملا در لثمتو . 2  " ءارجإلا كلذ ةلودلا كلت تزاجأ اذإ الإ ىرخأ ةلود
 املو ، ةلادعلا ةركف ىلع موقي أدبملا اذهف هيلعو ملظلا عنم وه ةيئانجلا ةيعرشلا أدبم اهيلع موقي يتلا

                                                             
1  . erbaV  eD ueidennoD   ed epicnirp el  te grebmeruN  ed tnemeguj  eL :    stiléd  sed  étilagél

. 318 P , 6491 , eigolonimirc  ed  te lanép  tiord  ed  euveR , seniep  sed te  

 ، 0791 ، دادغب ، قيفش ةعبطم ، يلودلا نوناقلا يف ةيصخشلا ةيئانجلا ةيلوؤسملا ةلكشم : يوازعلا سنوي / د .  2 
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 لصتت يتلا ةركفلا نأب فارتعالا نم دبالف ةركفلا سفن ىلع رخآلا وه موقي اضيأ فرعلا ناك
  .يلودلا يئانجلا  نوناقلا يف ةلوبقم نوكت نأ نكمي تابوقعلاو مئارجلا ةيعرش يف ينوناقلا ساسألاب

 دض تبكترا مئارج ىلع نييعيبطلا دارفألا تمكاح اهنأل ويكوطو  غروبمرون يتمكحم تدقتنا  .3
 ىدمو درفلل ينوناقلا زكرملا لوح يهقفلا فالتخالا مغر هنأ لوقن انهو ،يلودلا نوناقلا دعاوق
 نييعيبطلا صاخشألل فارتعالا متحي يلمعلا عقاولا نأ الإ يلودلا نوناقلا صاخشأ نم اصخش هرابتعا
 اهب اولخأ ام اذإ ةرشابم مهبقاعيو ةيلود تابجاو مهيلع ضرفيف ةيلودلا ةيصخشلاب تالاحلا ضعب يف
 ةرشابم درفلا عوضخب يفرعلا يلودلا نوناقلا فرتعا . يلخادلا نوناقلا يف مهعضو ىلإ رظنلا نود
 اهتضبق يف ةنصارقلا عقي ةلود يألف ، ةنصرقلاك مئارجلا ضعبل هباكترا دنع يلودلا نوناقلا دعاوقل
 نوناقلا دض مئارج اهربتعاو لاعفألا ضعب مرج دق يقافتإلا يلودلا نوناقلا نأ امك ، مهمكاحت نأ
 ، 8491 هيلع ةبقاعملاو ةيعامجلا ةدابإلا عنم ةيقافتا نم 50 ةداملا هيلع تصن ام هلاثمو يلودلا
 وأ ةيعامجلا ةدابإلا ةميرج باكتراب نومهتملا صاخشألا لاحي " : ةيقافتالا سفن نم 60 ةداملا صنو
 بكترا يتلا ةلودلا يف ةصتخملا مكاحملا ىلإ 30 ةداملا يف اهنع صوصنملا لاعفألا نم لعف يأ
 يتلا فارطألا لودلا ةهجاوم يف ةصتخم نوكت ةيلود ةيئانج ةمكحم يأ ىلإ وأ اهيضارأ يف لعفلا
  . " صاصتخالا اذه لثم لبقت
 ةطساوب بكترت يلودلا نوناقلا دض ةبكترملا مئارجلا نأ اهتامكاحم يف غروبمرون ةمكحم تدنتسا
 دق يلودلا نوناقلا دعاوق نأ لوقن دارفألا ءالؤه ةبقاعمبو  ةيرظن تانايك سيلو نييعيبطلا صاخشألا
 نوناقلا لظ يف مئارج اهلجأ نم دارفألا تمكاح يتلا لاعفألا رابتعا يف رربملا ةمكحمللف ، اهقيبطت مت
 بكترا ام اذإف هيلعو . ةيلود ةمكحم اهنأل مهيلع نوناقلا اذه دعاوق قيبطت يف ةفصلا اهلو  يلودلا
   سفن لظ يف هنع هتلءاسم تمت يلودلا نوناقلا لظ يف ةيلود ةميرج هنأب فيكي لعف يأ درفلا
  1  . نوناقلا

 نيأدبمب لالخإلا هدافم اداقتنا نيتمكحملل هجو : ةخسارلا ةينوناقلا ئدابملا نم ريثكلا رادهإ  .4
 هنأو " يضاملا ىلع ةيئانجلا صوصنلا نايرس مدعو ةيئانجلا ةيعرشلا أدبم " امه نيمهم نيينوناق
 .ةمكحملا امهءاشنإ لبق ةمرجم نكت ملو اهوبكترا لاعفأ ىلع نيتمكحملا مامأ نيمهتملا ةمكاحم تمت
 عوفدلا مهأو اهيلإ تهجو يتلا تاداقتنالا دحأ وهو ، يعجر رثأ تاذ تامكاحملا هذه تربتعا كلذبو
 ةهج نم مئارجلا هذهل ةيعرشلا نكر فلخت ساسأ ىلع ركذلا قبس امك نيمهتملا عافد اهب كسمت يتلا

                                                             
  . 543 ص ، قباس عجرم : يزنعلا دمح ديشر / د .  1
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 اذه يفو .1 ىرخأ ةهج نم لاعفألا هذه بكتري نم ىلع اقبسم اهقيبطت بجاولا ةبوقعلا ديدحت مدعو
 يلودلا نوناقلا يف هيلع رقتسم رمأ مالسلا دض مئارجلل يعرشلا نكرلا نأب نيمكحملا تدر راطإلا
 ةحئال نإف هيلعو .لاعفألا هذه باكترا ىلع اهدوجو يف ةقباس ةيلود تايقافتاو قيثاومل دانتسالاب ماعلا
 نإف كلذل ةفاضإلاب ، طقف اهنع تفشك لب لاعفألا هذهل ةيمارجإلا ةفصلا ئشنت مل ويكوطو غروبمرون
 كلذ لبق ةيلود مئارج اهعقاو يف يه غروبمرون ةمكحمل يساسألا ماظنلا يف ةررقملا برحلا مئارج
 دعاوقلا كلت قيبطتب  غروبمرون ةمكحم  تماق دق و. يفرعلا يلودلا نوناقلا دعاوقل ادانتسا خيراتلا
 فورعم رمأ وه باقعلل نوعضخيس مهنأب نيمهتملا ملع نأ امك ، مئارجلا كلت باكتراب نيمهتملا ىلع
 نيح ىلإ مئارج اوفرتقا نيذلا صاخشألا ميدقت نع نلعت تناك يتلا مالعإلا لئاسو لالخ نم مهيدل
  .ةيلودلا ةيئازجلا نيناوقلا ةيعجر نع ثيدحلل لاجم الف هيلعو ، ةيئازجلا ةلءاسملل برحلا ءاهتنا

 يمرجم ةمكاحمب اتصتخا امهنأل ويكوطو غروبمرون تامكاحم تدقتنا : نيمهتملا نيب زييمتلا  .5
 دتمي نأ ةلادعلا تايضتقمل اقفو بجاولا نم ناك هنأ نيح يف نيينابايلاو نييزانلا ناملألا نم برحلا
 وأ بورحلا اياحض نيب قراف ال هنأل ةيشحولا مئارجلا كلت لثم بكترا نم لك لمشيل امهصاصتخا
 ضعب نإف كلذل ةفاضإلاب. دحاو نازيم وأ رايعم قفو ىلع ةلماعملا بجوي امم ةحلسملا تاعازنلا
  اذإ و موزهملا ودعلا لاجر اهنع مكاحت يتلا مهتلا تاذب ةمهتم ماهتالا ىلع ةمئاق تناك يتلا لودلا
 ناك الإ و يلودلا نوناقلل اقبط نيمرجملا لك ةمكاحمب صتخت نأ بجي ةيلود ةيئانج ةمكحم تميقأ
 يف ةيرذلا ةلبنقلا مهمادختسا دنع نويكيرمألا ذخاؤي مل كلذبو ، ةلادعلاب سمي ام وهو زييمت كانه
 . اهمادختسا نع مهتلءاسمب نابايلا ةبلاطم مغر نابايلا
  

  يناثلا عرفلا

   غروبمرون تامكاحمل ةهجوملا تاداقتنالا 

  

  : يلي اميف غروبمرون ةمكحمل ةهجوملا تاداقتنالا صخلن نأ نكمي

 لوح أشني دق عازن يأ ءرد لجأ نم كلذ و ةيركسع ةمكحم اهنأ ةمكحملا سيسأت دنع ءافلحلا دكأ .1
 ديقتي ال و عسوأ نوكي ام ابلاغ مكاحملا صاصتخاف ، ةتحب ةيئاضق ةفص تاذ تناك ام اذإ اهصاصتخا

                                                             
 ، يجذومن نوناق عورشم ، ةيعيرشتلاو ةيروتسدلا تام ءاوملا ، ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا : ملتع فيرش / راشتسملا .  1
 يف اهرود و ةيلودلا ةيئانجلا ةلادعلا : ةياب ينكاكس / أ : اضيأ رظنا و ، 32 ص ، 3002 ، رشنلا راد ركذ نودب
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 ةمكحملا ةيمست تضرعت دقف كلذ مغر . يداعلا ءاضقلا هب ديقتي يذلا وحنلا ىلع ةيميلقإلا ةدعاقب
 نأ امك  ةددعتم لود صخت ةيموقلا ةددعتم ةمكحم يه عقاولا يف ةمكحملا نوك داقتنالل ةيركسعلاب
 . 1 نييندم اهتاضق بلغأف اهل مدق يذلا فصولا نع ربعت ال ةمكحملا ةليكشت

 نأ مزاللا نمف هيلعو ، ناملألا برحلا يمرجم رابك ةمكاحم وه ةمكحملا ءاشنإ نم فدهلا ناك دقل .2
 نوناقلا اذه داعبتسا مت نكلو ، يصخشلا مهنوناق هرابتعاب يناملألا نوناقلل نيمهتملا ءالؤه عضخي
  . اهنأشب ةمكاحملا يرجت يتلا مئارجلا باكترا ناكم ةفرعم مدع ةجحب

 ىلع مئارجلا ركذ درو دقف ،ميرجتلاب ةقلعتملا صوصنلاب قلعتي اميف ةمكحملل يساسألا ماظنلا دقتنا .3
 نوناقلا صوصنل لماك نينقت دوجو مدع يف رذعلا ضعب دجت تناكو رصحلا سيل و لاثملا ليبس
 غوزب دعب اقحال هدامتعا نكمي ال ام وه و هقباوس خوسر مدعو يلودلا فرعلا ةردنو يئانجلا يلودلا
 . الوبقم كلذ دعي ملف  ةيلودلا مئارجلا نم ريثكل يدجلا نينقتلاو مئادلا يلودلا يئانجلا ءاضقلا رصع
  هنم 71 ةداملا صن حنم ذإ ةمكحملا اهب مكحت يتلا تابوقعلا ددحت  يتلا صوصنلا اضيأ تدقتناو
   ، تابوقعلا يقاب ددحت نأ نود ةبسانم اهارت ىرخأ ةبوقع يأ وأ مادعإلا ةبوقعب يضقت نأ ةمكحملل
 ، ةمكحملل ةيريدقتلا ةطلسلل رمألا كرت لب ةمكحملا ماكحأ اهب ذفنت يتلا ةيلآلا ماظنلا اذه ددحي مل و
 اهتسرامم راعش تحت اهمامأ نيلثاملا نيمهتملا ىلع باقعلا عاقيإ يف فسعتلل اهل لاجملا حتفي ام وهو
 . اهل ةحونمملا ةيريدقتلا ةطلسلل
  

   ثلاثلا عرفلا

   ويكوط تامكاحمل ةهجوملا تاداقتنالا

  

 اهصخلن نأ نكمي تاداقتنالا نم ةعومجم ىصقألا قرشلا يف ةقرفتملا ةيركسعلا تامكاحملل تهجو
  :يلي اميف

 جتن ام وهو ىصقألا قرشلا يف ءافلحلا تاوقل ىلعألا دئاقلا نع رداص رارقب ويكوط ةمكحم تئشنأ .1
 وفعلا رادصإو اهضيفخت لالخ نم ةررقملا تابوقعلا يف ريخألا اذه لخدتو اهتيلالقتسا مدع هنع
 عم ضراعتي ام وهو ةيسايسلاب لب ةيئاضقلاو ةينوناقلاب اهتارارق مستت ملف ، نينادملا ىلع جارفإلاو
    .ةلقتسم ةينوناق ةمكحم مامأ مكاحي نأ يف مهتملا قح
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 ةلادع ىلع سكعنا امم ةيسايس تارابتعاب ماهتالا ةحئال نالعإو نيمهتملا ءامسأ ةمئاق ديدحت طبترا .2
  . ةرداصلا  ماكحألا

 امك ةمكحملا ماظن نم ةثلاثلا ةداملا صنل اقبط ويكوط ةمكحم سيئر  نييعت يف ىلعألا دئاقلا لخدت .3
 ةادأ اوحبصأ لب مهدايحو مهتهازن يف رثأ امب ةرصتنملا لودلا تايسنج نم ةمكحملا ةاضق راتخا هنأ
 ماظن يف درو ام سكع وه و ةلداع ةمكاحم يف نيمهتملا قحب اساسم لكشي امم ، مهنيع نم دي يف
  . باختنالا قيرط نع اهءاضعأ لبق نم ةمكحملا سيئر رايتخا هيف متي يذلا غروبمرون

 دقف كلذب و ةبوقعلا فيفختل ببس يه ةيمسرلا ةفصلا نأ ويكوط ةحئال نم ةعباسلا ةداملا تربتعا .4
  . ةداقلا رابك و نييداعلا نيمهتملا نيب ةمكحملا تزيم

 ةطلسلا لالخ نم ةمكحملا نع ةرداصلا تابوقعلا ذيفنت يف لخدتي ءافلحلا تاوقل ىلعألا دئاقلا ناك .5
 ةمكحملا هذه لمع يف رثأ ام وهو ، صاخلا وفعلا رادصإ وأ ةبوقعلا ضيفختل هل ةحونمملا ةلماكلا
 امهتم نيرشعو ةسمخ نع جارفإلاب ارمأ ءافلحلا تاوقل  ىلعألا دئاقلا ردصأ دقل .اهماكحأ ذيفنتو
 ةرتفلا لالخ مت  .ةلماك هتبوقع ةرتف نيمهتملا نم يأ يضقي ملو نجسلاب اماكحأ مهدض تردص
 عباط تاذ تارارقب ويكوط ةمكحم مامأ نينادملا لك نع جارفإلا 8591 ىلإ 1591 نم ةدتمملا
  . 1 ءافلحلا تاوقل ىلعألا دئاقلاو نابايلا روطاربمإ نيب اقبسم  اهيلع قافتالا مت يسايس

 ضعبب ةيكيرمألا ةيركسعلا تاطلسلا تظفتحا دقف ، ةمكحملا ىلع يكيرمألا بناجلا ةنميه .6
 تدارأ اهنأل اهيلع ةمكحملا علطت مل و ةيموثرجلا ثاحبألل لمعم دوجو ىلإ ريشت يتلا تامولعملا
  .  اهدحول ثاحبألا هذه رامث ينجت نأ
    يف عقو امف ، لدعلا سيل و ملظلا نم عون تربتعا دق ىصقألا قرشلا يف تامكاحملا نإف هيلعو
 ضيوعت يف نيينابايلا ةداقلا لشف نكلو ، اذه انموي ةياغ ىلإ هراثآ تلازام " اميشوريه و يكازاكان "
 يناملأ كرام نويلم 001 نم رثكأ ىلوألا ةيملاعلا برحلا دعب تمدق يتلا ايناملأ تلعف امك اياحضلا
    .  ةيزانلا برحلا اياحض ضيوعتل

  

  

  

  

                                                             
1 R .  drahctirP  nhoJ .  semirc  raw hsitirb  gniwollof  ycnemelc  fo  tfig ehT :  6991 ;   ;            

 73 p ـ  04  . 
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   لوألا لصفلا ةصالخ

 دارفألا ةمكاحمو ةعباتم راطإ يف نيرشعلا نرقلا ةيادب ذنم ةفلتخم لحارم يلودلا عمتجملا فرع
 ةيصخشلا ةيئانجلا مهتيلوؤسم ريرقت لجأ نم مئارجلا عشبأل مهباكتراو بورحلا عالدنا يف نيببستملا
 هذه نوكت نأ نامضو ةصتخم ةيلود ةمكحم مامأ مهتمكاحم ىلع لمعلاو يلودلا ىوتسملا ىلع
        ايناملأ روطاربمإ ةمكاحمل ءافلحلا لود نم ةمكحم ءاشنإ مت دق و . ةلادعلا تايضتقمل اقفو تامكاحملا
 نومتني ءاضعأ نم نوكتت ةيركسع ةمكحم مامأ نيمهتملا يقاب ةمكاحم ةمهم تدنسأو " يناثلا مويلغ "
  . نأشلا ةبحاص لودلل ةيركسعلا مكاحملا ىلإ

 ءارجإ يف ءافلحلا لشف دقف  كلذب و ةلادعلا قيقحت نم ىوقأ ناك ةيسايسلا حلاصملا نايغط  نكل و
 ىلع ةيقافتالا هذه نم 822 و 722 نيتداملا يصن قيبطت مدعل ياسرف ةيقافتا ىلع ءانب تامكاحم
  .  هتمكاحمب ةصاخلا ةمكحملا أشنت ملف ادنلوه يف يقب لب ريخألا اذه مكاحي ملو ، يناملألا روطاربمإلا

 ماكحألاو يساسألا اهماظن ناك دقو  ندنل قافتا بجومب غروبمرونل  ةيركسعلا ةمكحملا ءاشنإ مت مث
 يئانجلا ءاضقلل ةزيكرو ساسأ تربتعا يتلا ئدابملا نم ةعومجم صالختسال اردصم اهنع ةرداصلا
 ةيئازجلا ةيلوؤسملا ريرقت راطإ يف ةلداع ةمكاحم يف مهتملا قحل تاضرتفم نم هيلع تصن امل يلودلا
 ناك ءاوس ناك ايأ درفلل ةيلودلا ةيئازجلا ةيلوؤسملا  غروبمرون ئدابم تررقف . ةيلودلا ةيصخشلا
 ءالؤهل ةناصح الو  ةيلوؤسملا نم هيفعي ال هزكرم ناك امهمف ، اهيفظوم رابك نم وأ ةلودلل اسيئر
 تاذ مكاحم مامأ يلودلا نوناقلا دعاوقل اقفو نيمهتملا ةبقاعمو ةمكاحم متت نأ  تطرتشاو . دارفألا
 دعاوق ديدحت نامض عم  ينطولا نوناقلا ىلع يلودلا نوناقلا دعاوق ةدايسو ومسل ارظن يلود عباط
 نع دارفألا ةبقاعم عم ، باقعلا ريرقتو ةمكاحملا اهباكترا نع جتني يتلا لاعفألل يلودلا نوناقلا
 ةيعرشلا أدبمل انامض مهلودل ةيلخادلا نيناوقلا يف ةمرجم ريغ تناك نإو ىتح لاعفألا هذهل مهباكترا
 ةرورضو يلودلا يئانجلا نوناقلا دعاوق اهمرجت يتلا لاعفألاب قبسملا ملعلا يف درفلا قحو ةيئانجلا
   . اهيبكترم ةمكاحم متتل اهديدحت

 غروبمرون تامكاحم تناكف ، غروبمرون ئدابم سفن ىلع ىصقألا قرشلا تامكاحم كلذ دعب تماق
 اهيلإ هجوت نأ نم عنمي مل اذه نكلو ةيلودلا ةيئانجلا ةلادعلا قيرط ىلع ةمهم ةيلوأ ةوطخ ويكوطو
 ةمكاحم يف مهتملا قحب و تامكاحملا هذه ةلادعب ساسملا نم عون تلكش يتلا تاداقتنالا نم ةعومجم
 رشابت ةيلود ةيئانج ةمكحم ءاشنإ ىلإ ةجاحلا دايدزا يف ببسلا اتناك نيتمكحملا نإف كلذ مغرو . ةلداع
 ةرشابم ىرخأ تامكاحم دقع لالخ نم دوهجلا هذه ترهظ دقو ، ةرمتسمو ةمئاد ةروصب اهصاصتخا
 فارعأو نيناوقل تاكاهتنا اوبكترا نيذلا نيمهتملا يقاب ةمكاحم لجا نم ةيناثلا ةيملاعلا برحلا دعب
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 برحلا يمرجم ةمكاحمل اهءاشنإ مت ةيبوروألا لودلا يف ىرخأ تامكاحم دقع ىلإ ةفاضإلاب ، برحلا
         " كيوشنورب "  يف ةيناطيربلا ةيركسعلا ةمكحملا : اهنم ركذنو مهيضارأ ىلع اودجاوت نيذلا

 ،جيورنلا يف نييناطيربلا ىرسألا دض برحلا مئارج يبكترم ةمكاحمل تدقع يتلا 6491 / 80/ 20
 اوبكترا نيذلا نيمرجملا ةمكاحمل  5491/ 11 / 51   " نوابسف " يف ةيناملألا ةيركسعلا ةمكحملا
   . نييدنلوب و سور اهاياحض ناك يتلا " رمداه " ىفشتسم يف برح مئارج

 تهتنا اهلبق نم و ايناملأ يف 01 مقر ةباقرلا سلجم نوناق تاءارجإ عيمج تهتنا 5591 ماع لولحب
 نم عيمج حارس قالطإ مت 8591 ماع لولحب مث ، ىصقألا قرشلاب ةيركسعلا مكاحملا عيمج كلذك
 ةرتف يف كلذ دعب تثدح  . برح مئارج باكتراب ىصقألا قرشلل ةيلودلا ةيركسعلا ةمكحملا مهتنادأ
 كلذبو ، ةمكاحملا وأ قيقحتلل ةيلود تايلآ ةيأ اهنم يأل ئشنت مل و ةديدع تاعازن  ةدرابلا برحلا
  . برحلا هذه ةيحض ةلادعلا تحبصأ

 ايفالسغوي يف تاعازنلا ءارج نم ةديدجلا تاردابملا نم ديدعلا ترولبت ةدرابلا برحلا ةياهن دعب و
   . ةمئاد  ةيلود ةيئانج ةمكحم ءاشنإب قلعتي اميف ادناورو ةقباسلا
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  يناثلا لصفلا

   ةتقؤملا ةيلودلا ةيئانجلا مكاحملا مامأ ةيئازجلا تامكاحملا ةعيبط

  

 يف يقرعلا ريهطتلا لامعأو ةيلودلا مئارجلا عشبأ باكترا ةيلودلا فارعألاو قيثاوملا قرخ نع جتن 
 امك ،رطخلل نييلودلا نمألاو ملسلا ضرع امم ةرواجم ميلاقأ ةدعو كسرهلاو ةنسوبلا يف نيملسملا قح
 ةليبق نم فالآلا تائم اهتيحض حار يستوتلاو وتوهلا يتليبق نيب ةيفئاط برح ادناور يف تداس
 هرسأب يلودلا عمتجملا تلعج رزاجملا هذه . وتوهلا ةليبق اهتبكترا يتلا ةدابإلا مئارج ةجيتن يستوتلا
   نمألا سلجم لخدتف . ىرخأ ةرم باقعلاو ةعباتملل ةيلود ةيئاضق ةيلآ بايغ ةلكشم ةهجاوم يف فقي
 مئارجلا يبكترم ةبقاعم و ةمكاحم لجأ نم  ةتقؤم ةيلود ةيئانج مكاحم ءاشنإب هتارارق رادصإب ماق و
        ةدحتملا ممألا قاثيم صوصن يف ةررقملا نييلودلا نمألاو ملسلا ظفح يف هتطلسل اقيبطت  ةيلودلا
 اياضقلا نم ديدعلا  ادناور و ةقباسلا ايفالسغوي يمكحم مامأ تحرط دق و .  ) لوألا ثحبملا (
 مامأ ةمكاحملا تاءارجإ ليلحت ىلوتن  مث ) يناثلا ثحبملا ( اهضعبل ةراشإلاب موقنس يتلا ةيئانجلا
 صوصنلا يف اهيلع صوصنملا ةيئارجإلا ةلادعلا تايضتقمل امهمارتحا ىدم ىلإ لصوتنل نيتمكحملا
  .  ) ثلاثلا ثحبملا ( ةيلودلا

   لوألا ثحبملا

   ةتقؤملا ةيلودلا ةيئانجلا مكاحملا روطت

  

 ةيلخاد كراعمو ةيقرع تاعارص نيرشعلا نرقلا نم تانيعستلا ةيادب يف ادناورو ناقلبلا اتقطنم تدهش
 يلودلا لخدتلا نم لعج ام وهو ، ميلاقألا هذه يف ةلاحلا روهدتو يسايسلا ماظنلا رايهنا اهتجيتن تناك
 ةدحتملا ممألا قاثيم نم عباسلا لصفلل اقفو ةمزلم تارارق ردصأ يذلا نمألا سلجم لبق نم ارربم
 ايفالسغوي ةمكحم تئشنأ . ةمئاد ةيلود ةيئانج ةمكحم بايغ يف ةتقؤم ةيئانج مكاحم ءاشنإب يضقت
 . )لوألا بلطملا ( امهتزهجأو اهل ماعلا لكشلا تددح يتلا نمألا سلجم تارارقل اقفو ادناور و ةقباسلا
              .) يناثلا بلطملا ( اهنم فدهلاو اهءاشنإ فورظ بسحب ةمكحم لك تاصاصتخا تددحو
 دحاو يسايس زاهج نع ترداص تارارقب تئشنأ اهنأل رومألا نم ديدعلا يف نيتمكحملا كارتشا مغرو
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 نيب ةنراقملا لالخ نم هنيبن ام وه و طاقنلا ضعب يف نافلتخت امهنأ الإ يلودلا نمألا سلجم وه و
 ملاعلا نم ميلاقألا ضعب يف ةصاخ مكاحم نمألا سلجم أشنأ دق و . ) ثلاثلا بلطملا  ( نيتمكحملا
 اهمهأ و اهيبكترم ةعباتم نع هدحو لودلل ينطولا ءاضقلا زجع مئارج نم اهيف بكترا امل ةجيتنك
   )  عبارلا بلطملا ( نانبل يف ةصاخلا ةمكحملا و ةيقرشلا روميت و ايدوبمك و نويلاريس ةمكحم

  

  لوألا بلطملا

  ادناور و ةقباسلا ايفالسغوي يتمكحمل ماعلا لكشلا

  

 امهأشنأ يذلا وه نمألا سلجم نأل ماعلا لكيهلا ثيح نم نيتمكحملل مكاحلا ينوناقلا راطإلا هباشتي
 ةزهجأب قلعتي اميف و ، ) لوألا عرفلا ( نييلودلا نمألاو ملسلا ظفح يف هتطلسل اقيبطت هتارارق بجومب
 عرفلا ( ةمكحم لكل يساسألا ماظنلا يف تددح دق و امهل يئاضقلا عباطلاب طبترت يهف نيتمكحملا
   .  ) يناثلا

  

   لوألا عرفلا

   نمألا سلجم نم رارقب ادناورو  ةقباسلا ايفالسغوي يتمكحم ءاشنإ

 

 حرطي دق ام وهو نمألا سلجم نم رارق بجومب ادناور و ةقباسلا ايفالسغوي يتمكحم ءاشنإ مت 
 يسايس عباط تاذ تارارقب ةيئانج ةيلود مكاحم ءاشنإ يف ريخألا اذه ةيحالص ىدم لوح لؤاستلا
   . نيتمكحملا  لمع ىلع تارارقلا هذه ريثأت ىدمو

  

   نمألا سلجم نم رارقب ةقباسلا ايفالسغوي ةمكحم ءاشنإ : الوأ

                  يف "وتيت " ةافو دعبو تايروهمج ةدع نم نوكتت ةقباسلا ايفالسغوي ةيروهمج تناك
 ماع يقرشلا ركسعملا رايهنا رثإ ىلعو ،لالقتسالاب ةبلاطملل  بغشلا لامعأ تأدب 0891 / 50/ 41
 ، اينيفولس ، ايتاورك تلضفو ةيموقلا بازحألا اهيف تزاف ةيطارقميد تاباختنا لوأ ترج 0991
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 لبجلاو ايبرص ريغ ىقبي ملو راهنملا داحتإلا ىلع لاصفنالاو لالقتسالا كسرهلا ، ةنسوبلا ، اينودقم
 ءاقبلا مدعو لالقتسالا ىلع لوصحلل يبعش ءاتفتسا ءارجإ كسرهلاو ةنسوبلا وملسم راتخاو . دوسألا
 بعشلا ةيبلغأ ةقفاوم هتجيتن تناك و ةنسوبلا برص هعطاق يذلا ءاتفتسالا متف ، برصلا ذوفن تحت
 نم ريبك ددع ىلع ةنسوبلا برص اهبكترا يتلا رزاجملا تأدب انهو ،كسرهلاو ةنسوبلا لاصفنا ىلع
  .1 تاوركلا و  نيملسملا

 نمألا سلجم هيلإ ىعس ام وهو ،يلودلا يئانجلا ءاضقلا ليعفت ىلإ ةجاحلا ىلع ثادحألا هذه تدكأ دقل
 نم هجاعزنا هيف نيب يذلا 2991/ 80 / 31 يف 2991 / 177 مقر رارقلل هرادصإ لالخ نم
 يذلا 2991 / 087 مقر هرارق ردصأ مث  ةقباسلا ايفالسغوي يف يناسنإلا يلودلا نوناقلا تاكاهتنا
 اذه يف ةبكترملا تاكاهتنالا ةساردل ءاربخ ةنجل لكشت نأ ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا نم هيف بلط
  . 2 ميلقإلا

 لكشي ناك تاكاهتنالا كلت ىلع ليلدلل اهتماقإ نأل و  ةيسايس تارابتعال ةنجللا لامعأ ءاهنإ مت  نكل و
 ام  728 مقر نمألا سلجم رارق ةجابيد يف درو دقف ةنجللا لمع ةيمهأ ىلع اديكأت و . 3 ربكألا ديدهتلا
 سلجم رارقل اذافن ةأشنملا ءاربخلا ةنجل ىلعف ، ةيلودلا ةمكحملل ماع عدم نييعت نيح ىلإ .. ":يلي
 ةميسجلا تاكاهتنالاب ةلصتملا تامولعملا عمج يف _ ةلجاع بابسأل _ رارمتسالا 087 مقر نمألا
   ." تقؤملا اهريرقت يف حرتقم وه امك يناسنإلا يلودلا نوناقلل ىرخألا تافلاخملاو فينج تادهاعمل
 ةنجللا لامعأ ءاهنإ ةرورضب يضقي رارق رودصب ءودهب ةلادعلا ةلقرع تمت لب اهلمع  ةنجللا متت مل و

                                                             
 ، نانبل ، ةدحتملا ديدجلا باتكلا راد ، ةيلودلا تاءازجلا ، يئانجلا يلودلا نوناقلا : دعس يلع راتخم رهاطلا / د . 1
   : اضيأ رظنا و ، 041 ص ، رشنلا ةنس ركذ نودب ، توريب

etoC CUL   : emag eht  fo selur  eht pu gninethgit , ecitsuj lanimirc lanoitanretnI   ,
itanretni ssorc der  eht  fo  weiver  lano  egdirbmaC ,   ytisrevinU   sserP  . 541 p , 6002 ,  

 

2 niksA .k .  :    dna VALSOGUY eht  fo  stnemtcidni  dna  snoisiced  ni  ecneloiv  lauxeS
slanubirt ADNAWR  loV ,wal  lanoitanretni  fo  lanruoj  naciremA , sutats  tnerruc ;   1 N , 39   ,

9991 , yraunaJ  79 p ,   

 56 ىلإ تلصوتف ، يناسنإلا يلودلا نوناقلا دعاوق كاهتناب ةقلعتملا ةلدألاو تامولعملا نم ردق ربكأ ةنجللا تعمج  . 3
 نم ثثجلا جارختسا تنمضت ةيناديم ةرايز 53 ب ةنجللا تماق امك، تامولعم ةدعاق ، تادنتسملا نم ةحفص فلأ
 رباص رداقلا دبع : عجار ليصفت رثكأل . يعامجلا باصتغالا ةميرج لوح يلود قيقحت ربكأ ءارجإ و ةيعامجلا رباقملا
  . 571 ص ، قباس عجرم : ةدارج
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 ةنجللا سيئر لمكتسا و  .1 رثأ يأ نود نمألا سلجم يف ةيوضعلا ةمئاد لودلا نم ةدناسمب كلذ ناكو
 يف الإ هلمكتسي ملف لمعلا يقاب امأ ، 4991 ربمسيد 13 ىلإ ليرفأ 03 نيب ةرتفلا يف يئاهنلا هريرقت
  . 5991 ويلوي

 ريهطتلا نأ هيف ربتعا يذلا 3991/ 808 مقر هرارق 3991 / 20 / 22 يف نمألا سلجم ردصأ
   حلطصم لامعتسا نأ ىرن نحنو ، نييلودلا نمألاو ملسلا ددهيو ةيناسنإلا دض مئارجلا نم وه يقرعلا
    ةمظنم ةيعامج ةدابإ تايلمع نم هباكترا مت ام نع ريبعتلل برغلا لود لبق نم " يقرعلا ريهطتلا "
 مل قطانملا هذه يف فالتخالا لكشم نأل حيحص ريغ لامعتسا وه ةنسوبلا يملسم قح يف ةيجهنم و
 اينيد لب ايقرع سيل ريهطتلاف هيلعو ، ةديقعلا فالتخا ساسأ ىلع لب نوللا الو قرعلا ساسأ ىلع نكي
 ةمكحم تئشنأ هيلعو .2  ميلاقألا هذه يف تبكترا يتلا  تاسرامملا لالخ نم دكأت ام وهو ايراضحو
 اذه بلطت دقو  ، ةرطخ مئارج دعت يتلا لاعفألا كلتل مهباكتراب نيمهتملا ةمكاحمل ةتقؤم ةيلود ةيئانج
 ةمكحملا ءاشنإ لوح اريرقت دعي نأ ةدحتملا ممألل ماعلا ريتركسلا نم نمألا سلجم نع رداصلا رارقلا
 عورشم نمضت اريرقت ماعلا ريتركسلا ردصأ كلذل اذيفنت و . اموي نيتس لالخ ةصاخلا ةيلودلا ةيئانجلا
 ةمكحملل يساسألا ماظنلا هبجومب ىنبت يذلا 728 مقر هرارق نمألا سلجم ردصأ مث ةمكحملا ءاشنإ
 يتلا يناسنإلا يلودلا نوناقلل ةميسجلا تاكاهتنالا نع نيلوئسملا صاخشألا ةبقاعمب ةصاخلا ةيلودلا
 نود ماعلا ريتركسلا هب ءاج يذلا عورشملا رارقإ متو ، 1991 ذنم اقباس ايفالسغوي ميلقإ يف تبكترا
  .  3 ادنلوهب ياهال ةنيدم يف ينوناقلا اهدوجو ةمكحملا تبستكاو تاليدعت يأ

 

   نمألا سلجم نم رارقب ادناور ةمكحم ءاشنإ : ايناث

 ةيناسنإلا قحب ةيلودلا مئارجلا عشبأ تبكترا يدنوروبلاو يدناورلا نيسيئرلا ةرئاط مطحت ثداح بقع
 امل يملاعلا ريمضلا زتهاو ، وتوهلا و يستوتلا لئابق نيب يقرعلا عارصلا مادتحا ةجيتن ادناور يف
           مقر هرارق ردصأو نمألا سلجم لخدتف ، يقرع ريهطتو ةيعامج ةدابإ نم ادناور هتدهاش

                                                             
 ، رشن راد ركذ نودب ، ىلوألا ةعبطلا ، كسرهلاو ةنسوبلا ةاسأم و يلودلا لخدتلا : يبلش عيدبلا دبع حالص / د . 1
6991 .  

2 reiugraL . J  reiugraL . A ,   laicéps  lanép  tiorD :  idé 11 , zollaD , noit  SIRAP ,  12 p ,0002,  . 

3 L .  ruobrA .  lanruoj  wal  lanoitanretni segnellahc dna ssergorP :   , 20 rebmuN , 12 loV ,
235 P , 7991  rebmecéD    .  
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 لوح ةلدألا صحفل ءاربخ ةنجل ءاشنإ ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا نم هيف بلط يذلا 4991 / 539
  . 1 ادناور   يف يناسنإلا يلودلا نوناقلا تاكاهتنا

 اهريرقت تعفر "... تاعامتجا ، ادناور ىلإ ةيناديم تارايز " اهلمعب اهمايقو ةنجللا ءاشنإ دعب و
 لالخ اهلمع ةنجللا ترشاب دقو ، ادناور ميلقإ يف ةيناسنإلا دض مئارجو ةدابإ مئارج عوقو هيف تدروأو
 اهلمع نم ةنجللا ءاهتنا درجمب و. هجو لمكأ ىلع اهتمهمب مايقلل ةيفاك ريغ ةدم يهو رهشأ عبرأ  ةدم
 ينبتل تعدو مئارجلا هذه يف نيببستملا ةمكاحمل ةتقؤم ةدياحم ةيلود ةيئانج ةمكحم ءاشنإب تصوأ
 قلعتي اميف ةصاخو هيلع تاليدعتلا ضعب ءافضإ عم  ةقباسلا ايفالسغوي ةمكحمل يساسألا ماظنلا
 ةمكحم ليكشت رارق رادصتساب ةدحتملا ممألا يف ادناور ريفس بلاط دق و .2 ادناور يف عازنلا ةعيبطب
 ةطخ يف تءاج ادناور يف ةفرتقملا مئارجلا نوكل ارظن ايفالسغويب ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملل ةلثامم
 . 3 يلحملا ءاضقلل عضخت يتلا مئارجلل يديلقتلا موهفملا نع اهجرخي ام وهو ةدابإلا فدهب ةيجهنم
 ةمكاحمل ةيئانج ةمكحم ءاشنإ نمضتملا 4991 / 559 مقر رارقلا نمألا سلجم ردصأ هيلعو
 ةرواجملا ميلاقألاو ادناور يف يناسنإلا يلودلا نوناقلا تاكاهتناو يعامجلا لتقلا مئارج نع نيلوئسملا
 7791 ماعل يناثلا لوكوتوربلا ماكحأو 9491 فينج ةيقافتا نم ةثلاثلا ةداملا يف اهيلإ راشملا اهل
 ربمسيد رخآ ىلإ  يفناج 10 نم ةرتفلا يف  ةيلودلا ريغ ةحلسملا تاعازنلا اياحض ةيامحب قلعتملا

4991 .   

  

  

  

  

  
                                                             

1 zehcnaS  ZEDNANREF .  enu  emmoc  emmoh’l ed stiord  sed evarg  noitaloiv aL :    ecanem
seuqitilop te seuqitamolpid  secneics  ed  lanoitanretni tiord ed euveR , xiap al ertnoc   ,

77 emuloV  N /  1 reivnaJ ;  lirvA /  aveneG ,  ESSIUS ,  9991 ,  93 p ,  . 

 يف ةدحتملا ممألا رود و ينوناقلا اهساسأو اهموهفم يف ةسارد ، ةيناسنإلا دض مئارجلا : يزنعلا دمح ديشر / د .  2
 ةعماج ، 4991 ربوتكأ، 61 ددعلا ، ةمكحم ةلجم ، ةيداصتقالاو ةينوناقلا ثوحبلا ةلجمب روشنم لاقم اهتحفاكم
  .181 ص ، ةروصنملا

   . 781 ص ، قباس عجرم : ةدارج رباص رداقلا دبع .  3
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   ةيلود ةيئانج مكاحم ءاشنإب نمألا سلجم صاصتخا ىدم : اثلاث

 ىلع ظافحلا يف هتايحالص ىلإ ادناورو ةقباسلا ايفالسغوي يتمكحل هءاشنإ يف نمألا سلجم دنتسا 
 فقوم يأ صحف ةطلس هل كلذ لجأل و ، ةدحتملا ممألا قاثيم نم 42 ةداملل اقفو نييلودلا ملسلاو نمألا
  .1 رطخلل نييلودلا نمألاو ملسلا ضرعي نأ هرارمتسا نأش نم عازن وأ

 ةقباسلا ايفالسغوي ميلاقأ يف يناسنإلا يلودلا نوناقلا دعاوق كاهتنا رابتعا ىدم لوح لاؤسلا حرطيو
 ءاشنإو لخدتلاب نمألا سلجمل حمسي امب نييلودلا ملسلاو نمألل اديدهت ةماسجلا نم تغلب امهم ادناورو
    ؟ ةيلود ةيئانج ةمكحم

 قلعتي اميفو ، ةدحتملا ممألا ئدابمو ضارغأب نييلودلا نمألاو ملسلل ديدهتلا دوجو ىدم ديدحت طبتري
 ملسلل ديدهتلا ريرقت ةلأسم ثحب يرورضلا نم سيلف ادناورو ةقباسلا ايفالسغوي ميلقإ يف عازنلاب
   : نيببسل كلذ و نييلودلا نمألاو

 اهيف دوجوملا عازنلا نأ انربتعا اذإو ، ةليوط ةدم ذنم ةقباسلا ايفالسغوي يف عاضوألا ةروطخ ديازت .1
  .نييلودلا نمألاو ملسلل اديدهت لكشي نأ يقطنملا نمف يلود عازن وه

 سلجم مامأ هحرطب امتح يدؤي كلذ نإف يلخاد حلسم عازن درجم وه دوجوملا عازنلا نأ انربتعا اذإ .2
 ةيلهألا بورحلا ريثأت ىدم ردقيل ةدحتملا ممألا قاثيم نم عباسلا لصفلا تايضتقمل اقفو نمألا
  . نييلودلا نمألاو ملسلا ىلع ةحلسملا تاعازنلاو
 ادناورو ةقباسلا ايفالسغوي يف عاضوألا تناك اذإ ام ريرقت يف نمألا سلجم ةطلس عوضوم نكي مل
 اوفتكا دقف ، ةمكاحملا ءانثأ نيمهتملا يماحم لبق نم شاقن لحم نييلودلا نمألاو ملسلل اديدهت لكشت
 ةيحانلا نم ةلوبقم ريغ ةيلودلا ةيئانجلا مكاحملا ءاشنإل نمألا سلجم لبق نم ةذختملا ريبادتلا نأ لوقلاب
 ملسلا ظفح فدهب سلجملل ةحاتملا لئاسولا نمض ةيلود ةيئانج مكاحم ءاشنإ ربتعي له نذإ .  ةينوناقلا
 ةقباسلا ايفالسغوي يتمكحم ءاشنإل عباسلا لصفلا يف سلجملا اهيلإ دنتسا يتلا ةداملا يهام و ؟ نمألاو
  ؟ ادناورو

 لودلا ضعب تاظفحت  نمألا سلجم نم رارقب نيتمكحملا ءاشنإ  راثأ دقل ، لوألا لاؤسلاب قلعتي اميف
 رمألا كرتو ةمهملا هذهب نمألا سلجم مقي مل ول لضفألا نم ناك هنأ تأر دقف ، ايسور و ايناطيرب لثم

                                                             
 اعيرس " ةدحتملا ممألا " هب موقت يذلا لمعلا نوكي نأ يف ةبغر . 1 " : ةدحتملا ممألا قاثيم نم 42 ةداملا  صنت .  1

 ىلع نوقفاوي و يلودلا نمألا و ملسلا ظفح رمأ يف ةيسيئرلا تاعبتلاب نمألا سلجم ىلإ ةئيهلا كلت ءاضعأ دهعي ، الاعف

                                                                                                                           ".... تاعبتلا هذه هيلع اهضرفت يتلا هتابجاوب همايق يف مهنع ابئان لمعي سلجملا اذه نأ
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 ءاشنإب يذيفنت زاهج علطضي نأ نكمملا ريغ نم هنأل اهيلع ةقداصملاو ةدهاعم ماربإ راطإ يف لودلل
  . ةيئاضق ةئيه

 العف يه ةيلودلا تادهاعملا تناك نإو هنأ نمألا سلجم يف ءاضعألا لودلا يقاب تأر  سكعلابو
 ميلقإ اهفرع يتلا فورظلل ةجيتن قيقحتلا بعص ناك كلذ نأ الإ نيتمكحملا ءاشنإل لثمألا بولسألا
 ةيئاهن ةغايص لوح لودلا قافتا ىلإ لوصولا لهسلا ريغ نم  ناك دقف ، ادناورو ةقباسلا ايفالسغوي
 لكشت اهنأ ساسأ ىلع ةمكحملا مايق ةينعملا لودلا ضفر و ضارتعال  ةفاضإلاب ةمكحمل يساسأ ماظنل
  .1 ةينطولا ةدايسلاب اساسم

 نإف ادناورو ةقباسلا ايفالسغوي يتمكحمل هءاشنإ يف نمألا سلجم اهيلإ دنتسا يتلا داوملاب قلعتي اميف و
 نم اهيلإ دنتسا يتلا داوملا يأ نيبي نأ نود نيتمكحملل هئاشنإل ساسأك عباسلا لصفلا ذختا ريخألا اذه
  : يهو ةيساسأ داوم عبرأ لصفلا اذه يف نأ املع لصفلا اذه

   ملسلا ديدهت تالاح ريرقت يف نمألا سلجم رود نيبت :  93 ةداملا

   ةتقؤم ريبادت ذاختال عازنلا فارطأ ىلإ تايصوت رادصإل نمألا سلجم تايحالص ددحت : 04 ةداملا

 نييلودلا ملسلاو نمألا ةداعإل نمألا سلجم اهذختي يتلا ةيركسعلا تاءارجإلاو ريبادتلا نيبت : 24 ةداملا
  . امهباصنل

 ،ةيئانج ةيلود ةمكحم ءاشنإب رارق نمألا سلجم ذاختال اينوناق اساسأ دجن ال داوملا هذه ةءارق لالخ نم
 مادختسا بلطتت يتلا ريبادتلا نمألا سلجم ذاختاب قلعتت يهف لصفلا اذه نم 14 ةداملاب قلعتي اميف امأ
 نأ زوجيو ،ريبادتلا هذه قيبطت ةدحتملا ممألا ءاضعأ ىلإ بلطي نأ هلو هتارارق ذيفنتل ةحلسملا تاوقلا
 اهريغو ةيوجلاو ةيربلاو ةيرحبلاو ةيديدحلا تالصاوملا ، ةيداصتقالا تالصلا فقو اهنيب نم نوكي
                              . ةيسامولبدلا تاقالعلا عطقو ايلك وأ ايئزج افقو تالصوملا لئاسو نم

 ءاشنإل عباسلا لصفلا بجومب نمألا سلجم فرصتل اساسأ ةداملا هذه نمألا سلجم ءاضعأ ربتعا دقو 
 ءاشنإ يف قحلا هيطعي 14 ةداملا بجومب ريبادتلا ذاختا يف نمألا سلجم قح نأ كلذ ، نيتمكحملا
 انلصوتل هنم 42 ةداملا صن ةصاخو ىرخألا قاثيملا صوصن ليلحتب انمق ول نكلو ، يئاضق زاهج
 بجومب هتافرصت لكل لب نمألا سلجم رارقل ينوناقلا ساسألا يه ـ 42 م ـ  ةداملا هذه نأ ىلإ

                                                             

 ةيلودلا ةمكحملل ةيليلحت ةسارد ، يئانجلا يلودلا ءاضقلا : يزمرهلا يزاغ دمحأ / د ، ديسلا دمحأ دشرم د / أ .  1 
 ةيلودلا ةيملعلا رادلا ، ىلوألا ةعبطلا ، ادناور و ويكوط و غروبمرون مكاحم عم ةنراقم ايفالسغويب ةصاخلا ةيئانجلا
  . 72 ص ، 2002 عيزوتلاو رشنلل
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 لصوتن هيلعو ، 92 ةداملا بناج ىلإ 14 ةداملا بجومب اهذختا يتلا تافرصتلا اهيف امب عباسلا لصفلا
  .1  نمألا سلجم فرصت ريربتل برقألا يه 42 ةداملا نأب لوقلا ىلإ

  

   يناثلا عرفلا

   ادناور و ةقباسلا ايفالسغوي يتمكحم ةزهجأ

  

 ةزهجألا ىلع ةمكحم لك رفوتت نأ يعدتسي امم امهل يئاضقلا عباطلاب نيتمكحملا ميظنت طبتري
   . ءاضقلا ةئيه ، ءاعدإلا ةئيه ، ةمكحملا ملق يهو يئانج يلود ءاضق يأ راطإ يف اهدوجو روصتملا

  

  . ةقباسلا ايفالسغويل ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا تائيه : الوأ

 ماظنلا نم 11 ةداملا اهتددح ةزهجأ ثالث نم ةقباسلا ايفالسغويل ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا فلأتت
  . ةمكحملل يساسألا

   رئاودلا / أ

 نوكتت ثيحب فانئتسالل ةرئادو ىلوألا ةجردلل ناترئاد دوجو ىلع ةمكحملا ماظن نم 21 ةداملا تصن
 ةرئادلا ةيوضع يف عمتجت نأ زوجي الو ةاضق ثالث نم ةجرد لوأ يف ةمكاحملا يترئاد نم ةرئاد لك
  . ةاضق سمخ نم فانئتسالا ةرئاد نوكتت امك ، ةيسنجلا سفن نم يضاق نم رثكأ ةدحاولا

 قلخ يوذ اونوكي نأ مهيف طرتشيو ةماعلا ةيعمجلا لبق نم ةمكحملل نينوكملا ةاضقلا باختنا متي و
  .  2 يئاضقلا  لاجملا يف ةربخلاو ةيلاعلا ةيئاضقلا ةءافكلا ،ةهازنلا ،ةديحلا تافص مهيف رفاوتتو عيفر

   ماعلا ءاعدإلا زاهج / ب

                                                             
  . ةدحتملا ممألا قاثيم نم 42 ةداملل لماكلا صنلا عجار .  1

2  reinrevaT LUAP .  L  : ' ’L  ruop lanép lanubirt ud ecneirépxe  Y xe  , adnawR  te  eivalsoguo
 euveR  I N  eguor   xiorc  aL ed  elanoitanretn  828    . 242 p , 7991 eénnA ,  
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 نمألا سلجم لبق نم ماعلا يعدملا نيعيو   بتكملا يفظومو ماعلا يعدملا نم ءاعدالا زاهج نوكتي
     ، صاصتخالاو ةديمحلا قالخألاو ةعمسلا تافص هيف رفوتت نأ طرشب ماعلا نيمألا حارتقا ىلع ءانب
    .  ديدجتلل ةلباق تاونس عبرأ ةدمل كلذ و

   ةمكحملا ملق / ج

 نم ددعو لجسملا نم زاهجلا اذه فلأتيو  اهل تامدخلا ميدقتو ةمكحملا ةرادإ ةمهمب ةمكحملا ملق فلكي
 عم رواشتلا دعب ةدحتملا ممألل ماعلا ريتركسلا لبق نم لوألا بتاكلا نييعت متيو ،نيدعاسملا نيفظوملا
 يقاب لمعل ةددحملا ةدملا سفن يهو  ديدجتلل ةلباق تاونس عبرأ ةدم يف هتمهمب موقيل ةمكحملا سيئر
  .1 نيدعاسملا نيفظوملا

  

   ادناورل ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا تائيه : ايناث

 ةزهجألا سفن يهو ةمكحملا ةزهجأ ادناور ةمكحمل يساسألا ماظنلا نم ةرشاعلا ةداملا تددح
 ماظن عم ادناور ةمكحمل يساسألا ماظنلا قفتيو ، ةقباسلا ايفالسغوي ةمكحم ماظن يف اهنع صوصنملا
 ىلإ ةراشإلا عم اهلمع ةدمو ةزهجألا هذه ءاضعأ نييعتو باختنا ةقيرط يف ةقباسلا ايفالسغوي ةمكحم
 يف فانئتسالا ةرئاد نأ هانعمو ، ةدحاو فانئتسا ةرئادو دحاو ماع عدم يف ناكرتشت نيتمكحملا نأ
 سراميو  ادناور ةمكحم نع ةرداصلا ماكحألا يف فانئتسالاب نوعطلا ىقلتت ةقباسلا ايفالسغوي ةمكحم
  . ادناور ةمكحم مامأ هتفيظو ةقباسلا ايفالسغوي ةمكحم ىوتسم ىلع ماعلا يعدملا

  

   يناثلا بلطملا

   ادناور و ةقباسلا ايفالسغوي يتمكحمل ينوناقلا صاصتخالا

  

 رايعملل اقفو صاصتخالا اهيلإ لآ ىتم اهماهم ةقباسلا ايفالسغويل  ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا سرامت
 صاصتخا دقعني ساسألا سفنب و ، ) لوألا عرفلا ( يناكملا وأ ينامزلا وأ يعوضوملا وأ يصخشلا
  . ) يناثلا عرفلا ( يساسألا اهماظن يف درو امل اقفو ادناورل ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا
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   لوألا عرفلا

   ةقباسلا ايفالسغويل  ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملل يئاضقلا صاصتخالا

  

  ةلأسم نمألا سلجم ىلإ ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا ريرقت نم ) 94 و 33 تارقفلا ( يناثلا بابلا نيب
 ةدحتملا ممألا ةمظنم يف ءاضعألا لودلا قتاع ىلع عقت يتلا تابجاولا ددحو  ةمكحملا صاصتخا
 ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا صاصتخا ددحتي و . 1 صاصتخا نم اهيلإ دهع امب مايقلا نم ةمكحملا نيكمتل
  . 2 يناكملاو ينامزلا  ،يعونلا ،يصخشلا صاصتخالا يف  ةقباسلا ايفالسغويل

  

  ةقباسلا ايفالسغويل ةيلودلا  ةيئانجلا ةمكحملل يصخشلا صاصتخالا : الوأ

 نأ نود يتلا مئارجلا اوبكترا نيذلا نييعيبطلا صاخشألا ةمكاحمب ةقباسلا ايفالسغوي ةمكحم صتخت 
 لاحلا ناك امك تاكرشلا،تامظنملا،لودلاك ةيرابتعالا ةيونعملا صاخشألا لمشيل صاصتخالا اذه دتمي
 لاعفألا بكترا درف لكل ةيصخشلا ةيئانجلا ةيلوؤسملا مايقل يدؤي ام وهو ، غروبمرون تامكاحم يف
 ةيمسرلا هتفص نع رظنلا ضغب اهذيفنتل دعأ وأ اهباكترال ططخو رمأ وأ اهنع صوصنملا ةمرجملا
                                                 . اهيف فظوم وأ ةموكح وأ ةلود  سيئر ناك ءاوس

 هملع ضرتفي وأ ةمرجم لاعفأ نم هسوؤرم هبكترا امب ملع ىلع ناك ىتم ايئانج سيئرلا ةلءاسم متت و
 نم 30 / 70 ةداملا صنل اقفو اهلعاف ةبقاعمو لامعألا هذه عنمل ةيرورضلا ريبادتلا ذختي ملو كلذب
 رماوأل اقيبطت ةمرجم الاعفأ هباكترا دنع سوؤرملا بقاعي امك . ةقباسلا ايفالسغوي ةمكحم ماظن
  . 3 ةلادعلا تايضتقم ققحي كلذ نأ  ةمكحملا تأر ىتم هتبوقع فيفخت نم ديفتسي دقو ،هسيئر

  

                                                             
 ةنماثلا ةنسلا ، نمألا سلجمل ةيمسرلا قئاثولا ، 3991/ 50 / 30 يف ماعلا نيمألا ريرقت ، ةدحتملا ممألا .  1
 S  / 40752  مقر ةقيثولا ، 3991 ،  نوعبرألاو

2    OLLITSAC .  M   eivalsoguoY aL  ruop  lanép  lanubirt  ud  ecnetépmoc aL :  ,                   
P. I .D.G .R    . 16 p , 4991 ,  
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  ةقباسلا ايفالسغويل ةيلودلا  ةيئانجلا ةمكحملل يعوضوملا صاصتخالا : ايناث

 ةمكحملا صتخت يتلا مئارجلا ةقباسلا ايفالسغويل ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا ماظن نم ىلوألا ةداملا تددح
 ايفالسغوي ميلقإ ىلع يناسنإلا يلودلا نوناقلا دعاوق دض ةبكترملا مئارجلا يهو اهيبكترم ةبقاعمب
 مئارجلا تاعومجم ةمكحملا ماظن نم  50 ، 40 ، 30، 20 داوملا تددحو ، 1991 ذنم ةقباسلا
   : يهو اهرظنب ةمكحملا صتخت يتلا ةيلودلا

  : نيتئف ىلإ مئارجلا هذه مسقنت : برحلا مئارج / أ

 بكترت يتلاو ةمكحملل يساسألا ماظنلا نم ةيناثلا ةداملا يف اهنع صوصنملا مئارجلا / 1         
   .لاومألاو صاخشألا دض 9491 فينج تايقافتال ةفلاخملاب

   نيناوقل ةفلاخملاب عقت يتلاو ةمكحملا ماظن نم ةثلاثلا ةداملا يف اهنع صوصنملا مئارجلا / 2        
  .برحلا تاداع و

    ةيعامجلا ةدابإلا مئارج / ب

   ةيناسنإلا دض مئارجلا / ج

  

  ةقباسلا ايفالسغويل ةيلودلا  ةيئانجلا ةمكحملل ينامزلا و يناكملا صاصتخالا : اثلاث

 يف تبكترا يتلاو ةمكحملل يساسألا ماظنلا يف اهركذ دراولا مئارجلا لك يناكملا صاصتخالا يطغي
 صاصتخالا ددحتيو ةمكحملا ماظنلا نم ةنماثلا ةداملا صنل اقفو ةقباسلا ايفالسغوي تايروهمج ميلاقأ
  . نمألا سلجمل رمألا كرت كلذبو اهتياهن ركذ نود 1991 رياني لوألا نم ةبكترملا مئارجلاب ينامزلا

  

   ةقباسلا ايفالسغويل ةيلودلا  ةيئانجلا ةمكحملل يراثئتسإلا ريغ صاصتخالا : اعبار

 يتلا مئارجلا رظنل ةمكحملا عم ةينطولا مكاحملا كارتشا ىلع ةمكحملا ماظن نم  1 / 90 ةداملا تصن
 ايفالسغويل ةيئانجلا ةيلودلا ةمكحملل صاصتخالا يف ةيولوألا ءاطعإ عم نكل  اهصاصتخا نمض لخدت
 يأ يف ةيئانجلا ةيلودلا ةمكحملل زوجي ةينطولا ةمكحملا مامأ ةحورطم ىوعدلا تناك ىتمف، ةقباسلا
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 رظنلا نع فقوتت نأ ةينطولا ةمكحملا نم ايمسر بلطت نأ ىوعدلا اهيلع تناك ةلحرم يأ يفو تقو
   1 اهنع صوصنملا تاءارجإلل اقفو اهيلإ ةيضقلا فلم ليحتو ىوعدلا كلت يف

 ةيلودلا ةمكحملا هردصت يذلا مكحلاف  ىوعدلا يف رداصلا مكحلا ثيح نم ةيولوألا هذه رهظت و
 سفن ةمكاحم ديعت نأ ةريخألا هذهل نكمي الو ، ةينطولا مكاحملا مامأ ةقلطم ةيجحب عتمتي ةيئانجلا
 ةيسكعلا ةلاحلا يف امأ . ةميرجلا سفن ىلع ةيناث ةرم ةيلودلا ةمكحملا مامأ هتمكاحم تمت يذلا صخشلا
 نمض اضيأ لخدتو يناسنإلا يلودلا نوناقلا دعاوق فلاخت لاعفأ نأشب ةينطولا ةمكحملا ماكحأ نإف
 رادصإ مغر نذإ . ةيلودلا ةمكحملا مامأ ةقلطم ةجح اهل تسيل ةيئانجلا ةيلودلا ةمكحملا صاصتخا
 هذهل نكمي هنأ الإ  ةيلودلا ةمكحملا صاصتخا نمض لخدت ةمرجم لاعفأ نأشب ماكحأل ةينطولا مكاحملا
 هتمكاحم تمت يتلا لاعفألا تاذ ىلعو هتمكاحم تمت يذلا صخشلا سفن ةمكاحم ديعت نأ ةريخألا
   : ةيلاتلا تالاحلا يف كلذو اهنأشب

   لقتسم ريغو زيحتمو دياحم ريغ ينطولا ءاضقلا ناك اذإـ 

 ةيلوؤسملا مايق يدافت فدهب ةحيحص ريغ ةقيرطب ةينطولا مكاحملا مامأ ةمكاحملا تاءارجإ تمت اذإـ 
  . مهتملا قتاع ىلع ةيلودلا ةيئانجلا

 قبس ام رابتعالا نيعب ذخأت نأ دبال ةقباسلا تالاحلا يف مهتملا ةنادإب ةيلودلا ةمكحملا مكح ةلاح يفو
   .ةبوقعلا رادقم ديدحت دنع تاءازج نم هذيفنت مت ام وأ تاءارجإ نم هذاختا

  

   يناثلا عرفلا

   ادناور يف ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملل ينوناقلا صاصتخالا

  

 صاخشألا ةمكاحمب ةمكحملا صاصتخا ىلع ادناور ةمكحمل يساسألا ماظنلا نم ىلوألا ةداملا تصن
 نينطاوملا كلذكو يدناورلا ميلقإلا ىلع يناسنإلا يلودلا نوناقلا دض ةريطخ لاعفأ باكتراب نيمهتملا
         نيب  ةعقاولا ةرتفلا لالخ ةرواجملا لودلا ميلقإ ىلع لاعفألا هذه لثم اوبكترا نيذلا نييدناورلا

  . 4991 / 21 / 13 و 4991 / 1 / 1

                                                             
   ةقباسلا ايفالسغوي ةمكحمل يساسألا ماظنلا نم 20 / 90  ةداملا عجار .   1
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  ادناور يف ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملل يصخشلا صاصتخالا : الوأ

 نوناقلا دعاوق قرخو ةدابإ لاعفأب هطروت يف هبتشي يعيبط صخش لك ةمكاحمب ةمكحملا صتخت 
 هذه باكترا ىلع ضرح وأ ططخ نم لكو ، اهل ةرواجملا  ميلاقألاو ادناور يف  يناسنإلا يلودلا
 تايانجلا نم ةيانج ذيفنت وأ دادعإ وأ ميظنت ىلع تناك ةقيرط يأب دعاس وأ اهباكتراب رمأ وأ لاعفألا
 نود دارفألا ءالؤه ةمكاحم متتو . ةمكحملا ماظن نم 40 ملا ىلإ 20 م : داوملا يف اهنع صوصنملا
 ةيئازجلا ةيلوؤسملا روثت امك . ةمكحملا ماظن نم 20 / 60  ةداملا صنل اقفو ةيمسرلا مهتفصل رظنلا
 ذختي ملو اهباكترال سوؤرملا دادعتساب ملع ىلع ناك ىتم ةمرجملا هسوؤرم لامعأ نع ىلعألا سيئرلل
 يذلا مهتملا ةيئازجلا ةيلوؤسملا نم ىفعي ال امك ،اهيلع هباقعل وأ اهل هباكترا عنمل ةمزاللا ريبادتلا
 ىتم هتبوقع فيفخت نم ديفتسي نأ نكمي نكلو ، ىلعألا هسيئر وأ هتموكح رمأ ىلع ءانب مئارج بكترا
  . 1 ةلادعلا ققحي فيفختلا اذه نأ ةمكحملا تررق

  

  ادناور يف ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملل يعوضوملا صاصتخالا : ايناث

 يف رظنلاب ادناور ةمكحم تصتخا دقف كلذلو ةيلهأ برح نع ةرابع ناك هنأب ادناور يف عازنلا مستا 
 مئارجلاو ةيعامجلا ةدابإلا مئارج :يهو اهل يساسألا ماظنلا نم ىلوألا ةداملا صن يف ةددحملا مئارجلا
 ناكسلا نم ةعومجم دض هجوم لماش يجهنم موجه راطإ يف اهادحإ بكترت امدنع ةيناسنإلا دض
  . ينيدلا وأ يونعملا  يقرعلا ، يسايسلا ،ينطولا اهءامتنا ببسب نييندملا

 يف رظنلاب رصتقا لب برحلا فارعأو نيناوق تاكاهتنا لك لمشي مل ةمكحملا صاصتخا نإف كلذل و
                خيراتب فينج تايقافتا يف ةكرتشملا ةثلاثلا ةداملا تصن دقو. 2 طقف برحلا مئارج لاعفأ ضعب

 هذهل يناثلا يفاضإلا قحلملاو برحلا نمز مهيلع ينجملا ةيامحب ةصاخلا 9491 / 80 / 21
 ةداملا تددح و ، برح مئارج لكشت يتلا تاكاهتنالا ىلع 7791 / 60 / 80 خيراتب تايقافتالا
  . رصحلا ليبس ىلع لاعفألا هذه ادناور ةمكحم ماظن نم ةعبارلا

 ةمرجملا لاعفألا هذه يف رظنلل اهصاصتخا داقعناب ادناورل ةيلودلا ةمكحملا عم ةينطولا مكاحملا كرتشت
 هنع جتني ام وهو ، ةينطولا مكاحملا ىلع ةريخألا هذه ومس نامض عم نيمهتملا صاخشألا ةمكاحمو

                                                             
  . 85 ص ، قباس عجرم : يركشلا فسوي يلع د / أ .  1
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 هذه تبلط ىتم ةيلودلا ةمكحملا حلاصل اهمامأ ةحورطملا ىوعدلا رظن نع ةينطولا مكاحملا يلخت
  . كلذ ةريخألا

  

  ادناور يف ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملل ينامزلا و يناكملا صاصتخالا : اثلاث

 هديدحت يف ةمكحملا ماظن عسو دقف كلذ لجألو  ةرواجملا ميلاقألا لصتل ادناور ميلقإ برحلا جئاتن تدعت
 اهنإف ةمكحملل ينامزلا صاصتخالاب قلعتي اميفو ، ادناورل ةرواجملا ميلاقألا لمشيل يناكملا صاصتخالل
   . 1  4991 / 21 /  13   ىلإ رياني 10  نم ةدتمملا ةرتفلا لالخ ةعقاولا مئارجلا يف رظنلاب صتخت

  

  ادناور يف ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملل  يراثئتسإلا ريغ صاصتخالا : اعبار

 ةيئانجلا ةمكحملا نيب كرتشملا صاصتخالا ىلع ادناور ةمكحم ماظن نم 90 و 80 نيتداملا تصن
 يتلا طورشلاو ليصافتلا سفنل صاصتخالا اذه عضخيو ،ةيدناورلا ةينطولا مكاحملاو ادناورل ةيلودلا
  . ةقباسلا  ايفالسغويل  ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا صاصتخاب قلعتي اميف اهانركذ

  

   ثلاثلا بلطملا

    ادناور و ةقباسلا ايفالسغوي يتمكحم يماظن نيب ةنراقملا

  

 يف اهنع صوصنملا امهتزهجأو ادناورو ةقباسلا ايفالسغوي يتمكحم ءاشنإل انتسارد لالخ نم ظحالن
 بهذ دق هقفلا نم بناج نأ ةجرد ىلإ نيتمكحملا ماظن نيب ريبك هباشت كانه نأ امهل يساسألا ماظنلا
 اقفو ةقباسلا ايفالسغوي ةمكحمل يساسألا ماظنلا نم سبتقم ادناور ةمكحمل يساسألا ماظنلا نأب لوقلل
  صاصتخاب قلعتي اميف قراوفلا ضعب دوجو  عم ،) لوألا عرفلا ( ادناور ثادحأ فورظو قفاوتي امل
  . ) يناثلا عرفلا (  نيتمكحملا

                                                             
 رشنلل ةفاقثلا راد ، ىلوألا ةعبطلا ، ناسنإلا قوقح ، يلودلا نوناقلا ةعوسوم : يوالتفلا نيسح ليهس / د . أ.  1
  . 823 ص ، 7002 ، نامع ، عيزوتلاو
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  لوألا عرفلا

   ادناور و ةقباسلا ايفالسغوي يتمكحم نيب هباشتلا هجوأ

  

 ةزهجألاو امهنم ةدحاو لك صاصتخاو امهءاشنإ دنسل قرطتنس نيتمكحملا نيب هباشتلا طاقن ةساردل
  . امهل يساسألا ماظنلا يف اهنع صوصنملا

  

  . ءاشنإلا دنس يف كارتشالا : الوأ

 نمألا سلجم نع  رداص رارق وه امهءاشنإ ساسأ نأب ادناور و ةقباسلا ايفالسغوي يتمكحم كرتشت
 ناعضخت ال نيتمكحملا نكلو ،ةيسايسلا تارابتعالاب امهنع ةرداصلا ماكحألا رثأتل لاجملا حتف ام وهو
  . ةيئاضقلا امهفئاظو زاجنا لجأ نم نمألا سلجم ةرادإ و  ةطلسل

  

  . صاصتخالل تقؤملا عباطلا يف كارتشالا : ايناث

 رظنت ةتقؤم مكاحم امهلعجي ام وهو ، ةنيعم ةدمب ينامزلا امهصاصتخا ديدحتب نيتمكحملا نم الك زيمتت
  . ةنيعم ةدم لالخ ةبكترملاو امهصاصتخا نمض لخدت يتلا مئارجلا يف طقف

  

   ةدحتملا ممألل ةيعبتلا يف كارتشالا : اثلاث

 ىلإ ىدأ  امم ةيلاملا و  ةيرادإلا ةيحانلا نم ءاوس ةدحتملا ممألل ةيعبتلل نيتمكحملا نم الك عضخت
  . نيينوناقلا ءاربخلاو يرادإلا فارشإلا صقنل ةجيتن اهلمع يف ءطبلا
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   ةيفانئتسإلا رئاودلا و ماعلا يعدملا يف كارتشالا : اعبار

 دقو ،فانئتسالا رئاود سفنو دحاو ماع يعدم نامستقت امهنأ الإ يساسألا اهماظنب ةمكحم لك لقتست
  1.ةيداصتقالا رداصملاو ةينوناقلا رظنلا ةدحو ىلإ لوصولا فدهب كلذ ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا ررب

  

   ةبوقعلا فيفختو ءافعإلل ببسك ةيمسرلا ةفصلاب دادتعالا مدع يف كارتشالا : اسماخ

 ةمكحمل يساسألا ماظنلا اهفرع يتلا تازيملا مهأ نيب نم مئارجلا بكترم ةفصب دادتعالا مدع ربتعي
 ةسداسلا ةداملا نم ةيناثلا ةرقفلا يف ادناور ةمكحم ماظنو هنم ةسداسلا ةداملا يف  ةقباسلا ايفالسغوي
 نم هبحاص ءافعإل اببس هناربتعي ملو امامتها ةيمسرلا هتفصو مهتملا زكرمل اريعي مل امهيلكف ،هنم
 ةيلوؤسم مايق ىلع نيتمكحملل نيساسألا نيماظنلا دكأ دقل . ةبوقعلا فيفختل اببس الو ةيئازجلا ةيلوؤسملا
 ذختي ملو اهباكترال هدادعتساب وأ اهل هباكتراب ملعي ناك ىتم ةمرجملا هسوؤرم لامعأ نع سيئرلا
 وأ ىلعألا هسيئر رماوأل اقيبطت مئارجلل سوؤرملا مهتملا باكترا نإف لباقملابو ، ةمزاللا ريبادتلا
  . ةلادعلا ققحي كلذ ناك ىتم  ةبوقعلا فيفختل ببسك هب دتعي نأ نكمي هتموكح

  

   مهتملاب ةصاخلا تانامضلا ىلع صنلا يف كارتشالا : اسداس

 تانامضلا اهمهأو مهتملا قوقحل ةصاخلا تانامضلا ققحت اصوصن نيتمكحملل يساسألا ماظنلا نمضت
  . ةيسايسلا و ةيندملا قوقحلل يلودلا دهعلا نم 41 ةداملا يف ةدوجوملا

  

   ةررقملا تابوقعلا يف كارتشالا : اعباس

 ةبوقع ىلع صنلا نع ادعتباو ، طقف نجسلا ةبوقع ىلع صنلاب نيتمكحملل يساسألا ماظنلا ىفتكا 
  ادناور و ةقباسلا ايفالسغوي ميلقإ يف ةبكترملا ةمرجملا لاعفألا ةماسج و ضراعتي ام وهو مادعإلا

 

                                                             
 يعدم يف ايفالسغوي ةمكحم عم ادناور ةمكحم كارتشا ىلع ادناور ةمكحمل يساسألا ماظنلا نم 51 ةداملا صنت .  1
 ةرئاد يف ايفالسغوي عم ادناور ةمكحم كارتشا ىلإ ةراشإ ماظنلا سفن نم 20/ 21 ةداملا صن يف و ، دحاو ماع
   . فانئتسالا
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   ةينطولا مكاحملا عم كرتشملا صاصتخالا يف كارتشالا : انماث

 مكاحملا عم اهصاصتخا نمض لخدت يتلا مئارجلا يف رظنلاب صاصتخالا يف نيتمكحملا كرتشت
  . ةينطولا  مكاحملا ىلع اهتيقبسأ نامض عم نكل ةينطولا

  

   يناثلا عرفلا

   ادناور و  ةقباسلا ايفالسغوي يتمكحم نيب تافالتخالا

  

  دتما دقف ، امهل يعونلا صاصتخالا يف ادناور ةمكحم نع ةقباسلا ايفالسغوي ةمكحم تفلتخا
 دض مئارجلاو ةيعامجلا ةدابإلا مئارجو برحلا مئارج لك لمشيل ةقباسلا ايفالسغوي ةمكحم صاصتخا
 مئارج ضعبو ةيناسنإلا دض مئارجلاو ةدابإلا مئارج ىلع ادناور ةمكحم صاصتخا رصتقاو  ةيناسنإلا
  . طقف برحلا

 ةقباسلا ايفالسغوي ميلقإ يف عازنلا مستا دقف ، نيميلقإلا نيب عازنلا ةعيبطل  فالتخالا اذه ببس عجريو
  ةيموكحلا تاوقلا نيب ةيلهأ برح هنوك  يلحملا عباطلاب عازنلا مستا دقف ادناور يف امأ ، يلودلا عباطلاب
   . ةيدناورلا ةينطولا ةهبجلا تاوقو

  

   عبارلا بلطملا

   ةطلتخملا ةيلودلا ةيئانجلا مكاحملل نمألا سلجم ءاشنإ

  

 ىلع ظافحلا فدهب هكلسم يف اديدج اهاجتا لثمت يه و ةصاخ ةيئانج مكاحم ءاشنإب نمألا سلجم ماق
  ةيلهأ بورح تفرع يتلا لودلا تاطلس عم كارتشالاب مكاحملا هذه أشنأ دق و ، نييلودلا نمألا و ملسلا
 ةموكح نيب قافتا بجومب نويلاريسل ةصاخ ةيئانج ةمكحم أشنأف ، ةيلود مئارج اهنع جتن تابارطضا و
 ايدوبمك يف ةيئانج ةمكحم أشنأ و ةيلودو ةينطو ةينوناق دعاوق نيب تعمج ةدحتملا ممألاو نويلاريس
 ) 9791  ـ5791(ةيطارقميدلا ايدوبمك ةلود دهع يف تبكترا يتلا مئارجلا نع رمحلا ريمخلا ةمكاحمل
 باكتراب نيمهتملا ةمكاحمل ةدحتملا ممألل ةيلاقتنالا ةرادإلا اهتأشنأ ةيقرشلا روميت يف ةيئانج ةمكحمو
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     ، ةيقرشلا روميت لالقتسا نأشب ةدحتملا ممألا هترجأ يذلا ءاتفتسالا دعبو لبق ميلقإلا كلذ يف مئارج
 ةدارإ ( ةكرتشملا ةدارإلا تاذ ةتقؤملا مكاحملاب  مكاحملا هذه ىلع قلطأ دقو ، نانبل يف ةمكحم و
  نييلحم ةاضق مضت اهنأل ةطلتخم مكاحم ضعبلا اهربتعا و )" نمألا سلجم " ةيممأ ةدارإ و لودلا
 تناكو . ةنيعم ةلودب ةصاخ اياضق يف رظنت اهنأل ةصاخلا مكاحملا اضيأ اهيلع قلطأ امك ، نييلودو
 ضعب و يلودلا نوناقلا اهيلع بقاعي يتلا مئارجلل ةبسنلاب يلودلا يئانجلا نوناقلا دعاوق قيبطت ىلوتت
 نوناقلا رظنب مئارج ربتعت ال و ينطولا نوناقلا اهيلع بقاعي لامعأل ةبسنلاب يلحملا نوناقلا ماكحأ
  1 يلودلا

   ةيقرشلا روميتل ةصصختملا فرغلا / 1

991  / 01 / 52 يف ةرداصلا 2791 مقر ةيصوتلا بجومب نمألا سلجم أشنأ  ةتقؤم ةرادإ 2  9
    مث ، اهب يئاضقلا ماظنلا سيسأت و ةلكيه ةداعإ و ةيقرشلا روميت ةئيهت ةداعإ فدهب ةيقرشلا روميتل
 فرغلا اهيلع قلطأ 0002 ةنس ةصصختم ةيئاضق تاهج سيسأت مت نمألا سلجم رارق بجومب و
 دض مئارجلا و ةيعامجلا ةدابإلا مئارج يبكترم ةمكاحم اهتمهم ةيقرشلا روميتل ةصصختملا ةيئانجلا
 هذه تسرام و يلودلا يئانجلا نوناقلا و يروميتلا يئانجلا نوناقلا قيبطتب برحلا مئارج و  ةيناسنإلا
  3 5002 ةياغل اهماهم فرغلا

   ايدوبمك يف ةصاخلا ةمكحملا / 2

 مئارج نم هوبكترا امع رمحلا ريمخلا ةداق رابك ةمكاحم لجأ نم ايدوبمك يف ةصاخلا ةمكحملا تئشنأ
 حار يتلا و 9791 ىلإ 5791 نم ةرتفلا لالخ برح مئارج و ةيناسنالا دض مئارج و ةيعامج ةدابإ
 ساسأ ناك دق و . رمحلا ريمخلا مكح لالخ يدوبمك فلأ ةئم ةعبس و نويلم نع لقي ال ام اهتيحض
 يذلا و ةدحتملا ممألا و ايدوبمك ةلود نيب مربأ يذلا قافتالا وه ايدوبمك  يف ةصاخلا ةمكحملا ءاشنإ
 نيب تمت يتلا تاضوافملا بجومب مث ، قيقحتلا ءارجإ ةيحالص ةيدوبمكلا مكاحملا هلالخ نم تحنم

                                                             
 ، ةيقوقحلا يبلحلا تاروشنم ، ىلوألا ةعبطلا ، ةيلودلا ةلادعلا وحن ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا : دمح بيجن اديق / د . .  1

   92 ص ، 6002 ، توريب

 عاجرتسا ةمهم اهحنم و ةيسنجلا ةددعتم تاوقلا أشنأ اهبجومب و 9991 ةنسل 4621 مقر ةحئاللا نمألا سلجم ردصأ   2

 نوناقلا لاجم يف نمألا سلجم رود : ميرك نافلخ : عجار ليصفت رثكأل ، ةيعرشلا تاسسؤملا ةيامح و ماعلا ماظنلا

   612 – 112 ص ص ، 7002 ، وزو يزيت ةعماج ، قوقحلا ةيلك ، هاروتكدلا لينل ةلاسر ، يناسنإلا يلودلا

   13 - 03-92 ص ، قباسلا عجرملا : دمح بيجن اديق / د .  3 
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 ةيكلملا ةموكحلا هلالخ نم تقفاو و 3002 سرام يف قافتا ىلإ لصوتلا مت ةدحتملا ممألا و ايدوبمك
 جامدإ لجأ نم يدوبمكلا نوناقلا ليدعت مت اهبجومب و ةدحتملا ممألل ةيسيئر بلاطم عبرأ ىلع ةيدوبمكلا
 ةيقافتا نأ ىلع ديكأتلا و ةيسايسلا و ةيندملا قوقحلل يلودلا دهعلا يف مهتملل اهنع صوصنملا قوقحلا
 اميف ةصاخ ةيلودلا تامازتلالا نم بورهلل ينطولا نوناقل جاجتحالا نم عنمت تادهاعملا نوناقل انيف
  1 تامازتلالا هذهل ايدوبمك ةموكح مارتحا ىلع قافتالا مت دقف هيلع و ، وفعلاب قلعتي

 نم هوبكترا امل رمحلا ريمخلا ماظن زومر مهأ ةمكاحم 1102 ماع ةيدوبمكلا ةمصاعلا يف تأدب دق و
 ةدحتملا ممألا لبق نم ةموعدملا ةمكحملا هذه مامأ لثم دقف ،  " كيوغ غنياك " مهمهأ و ةدابإ مئارج
 مت مث نجس ةنس 53 ب ةيادبلا يف هيلع مكح دق و ، يدوبمك ينويلمل هعيوجت و همادعإ نع بساحيل
 لبق تاونس 50 ةدمل ةيعرش ريغ ةقيرطب زاجتحال ضرعت نأ و قبس مهتملا نوكل ةنس 03ل اهضيفخت
  . ةمكحملا سيسأت

   نويلاريسل ةصاخلا ةيئانجلا  ةمكحملا / 3

 يذلا و 1991 ذنم نويلاريس هتفرع يذلا عازنلل ةجيتنك نويلاريسب ةصاخلا ةيئانجلا ةمكحملا تئشنأ
 ةيناسنالا دض مئارجلا يبكترم عدر و ةمكاحمل  نمألا سلجم لخدت بلطل ةينويلاريسلا ةموكحلاب ىدأ
 ةدحتملا ممألا و نويلاريس ةموكح نيب ةيقافتا 0002 ةنس يف تمربأ كلذل ةجيتنك . برحلا مئارج و
         يف رداصلا 5131 مقر رارق قيرط نع نويلاريسب ةصاخلا ةيئانجلا ةمكحملا ءاشنإ ضرغل

 ةمهمب ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا فلك و ةمكحملا نمألا سلجم هبجومب سسأ يذلا 0002 / 80 / 41
 قافتا عورشم ماعلا نيمألا مدق هيلع ءانب و . قافتال لصوتلا لجأ نم نويلاريس ةموكح عم ضوافتلا
 نيمألا نيب تالدابملا نم ديدعلا دعب و ، اهءاشنإ عمزملا ةمكحملا ماظن حرتقم و نويلاريس ةموكح عم
 ، 2002 يفناج يف ةصاخ ةمكحم ءاشنإ نمضتملا قافتالا اذه ىلع ةقفاوملا تمت نمألا سلجم و ماعلا
 ةموكحلا و ةدحتملا ممألا ةمظنم نيب قافتا بجومب لب نمألا سلجم نم رارقب أشنت مل ةمكحملا هذه و
   نويلاريس نوناق و يناسنإلا يلودلا نوناقلا دعاوق يكهتنم ةعباتمب ةمكحملا تفلك دق و . ةينويلاريسلا
       . قافتإل لصوتلا خيرات ىتح و 6991 / 03/11 ذنم ينويلاريسلا ميلقالا يف ةبكترملا مئارجلا و
 نع ةيقبسأ تاذ اهنأ امك ،2 نويلاريس يف ةينطولا مكاحملا عم كرتشملا اهصاصتخاب ةمكحملا زيمتت و

                                                             
    ةلداعلا ةمكاحملا يف قحلا ريوطت و قحلا ةيامح يف اهرود و ةيلودلا ةيئانجلا ةلادعلا تالوحت : دولوم فسوي دلو ,  1

   64 ص ، 2102 ليرفأ ، وزو يزيت ، قوقحلا ةيلك ، ماعلا نوناقلا يف ريتسجاملا ةداهش لينل ةركذم ، ةفصنملا و

   نويلاريسل ةصاخلا ةيئانجلا ةمكحملل يساسألا ماظنلا نم 80 ةداملا عجار .  2
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 ةمكحملا نم بلطت نأ ىوعدلا لحارم نم ةلحرم يأ يف اهل زوجي و نويلاريس يف ةينطولا مكاحملا
  1  اهتاصاصتخا  نع اهل لزانتلا ةينطولا

   نانبلب ةصاخلا ةيئانجلا ةمكحملا  / 4

      نانبلب ةصاخ ةيلود ةمكحم ءاشنإب 7002 / 50 / 03 يف 7571 مقر هرارق نمألا سلجم ردصأ
 ةمكحملا هذه صتخت و . ةمكحملا ءاشنإل ةمزاللا ريبادتلا ذاختاب ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا فلك و
  : يلي امب نيمهتملا صاخشألا ةبقاعم و ةعباتمب

 ةافوو يريرحلا قيفر قبسألا ءارزولا سيئر ةافول ىدأ يذلا 5002 / 20 / 41 يف عقاولا ريجفتلاـ 
   نيرخآ صاخشأ ةباصإ و

   5002  / 21 / 21 ةياغ ىلإ 4002  / 01 / 1  نم ةرتفلا لالخ نانبلب ةعقاولا ريجفتلا تايلمعـ 
 ةموكحلا و ةدحتملا ممألا نيب رواشتلاب ةريخألا هذه ددحت نأ ىلع ، ةقحال ةرتف يف تعقو يتلا كلت و
            ةعيبطلا تاذب تناك و ةيئانجلا ةلادعلا ئدابمل اقبط طابترا ةلص اهل نأ ةمكحملا تأر ىتم ةينانبللا
  2 5002 يرفيف يف عقاولا ريجفتلا اهاستكا يتلا ةروطخلا و

 اهصاصتخا نمض اهل نوكي و ، نانبل يف ةينطولا مكاحملا عم كرتشم صاصتخا ةمكحملا هذهل و
  3 نانبل يف ةينطولا مكاحملا نع ةيقبسأ

 صوصنلل ةفاضإلاب ةيباهرإلا لامعألا ميرجتب قلعتملا ينانبللا يئانجلا نوناقلا ةمكحملا هذه قبطت و
  4 صخشلل ةيدسجلا ةمالسلا و ةايحلاب ةساملا مئارجلا ىلع بقاعت يتلا

 نيذلا مه ةمكحملا ةاضق نإف ةمكحملا يف ةمدختسملا تابثإلا و تاءارجإلا دعاوقب قلعتي اميف امأ
 نيدشرتسم اهليدعت مهل زوجي و ، 5 مهبصانم مهيلوت درجمب تقو عرسأ يف دعاوقلا هذه نودمتعي
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 نم  ةيلودلا ةيئازجلا تاءارجإلا ريياعم ىلعأ و ةهج نم ينانبللا يئازجلا تامكاحملا لوصأ نوناقب
  1 ةعيرس و ةلداع ةمكاحم نامض فدهب ىرخأ ةهج

 نيسح و شايع ليمج ميلس ، نيدلا ردب نيمأ ىفطصم ديسلل  ماهتإلا ةمكحملل ماعلا يعدملا  هجو دق و
  : ةيلاتلا لاعفألا باكترالاب  اربص نسح دسأ و يسينع نسح

   يباهرإ لمع باكترا اهفده ةرماؤمـ 

   ةرجفتم داوم لامعتساب يباهرإ لمع باكتراـ 

  ةرجفتم داوم لامعتساب  ادمع يريرحلا قيفر لتقـ 

  ةرجفتم داوم لامعتساب اصخش نورشعو دحاو لتقـ 

   ادمع يريرحلا قيفر لتق ىلإ ةفاضإ اصخش 132 لتق ةلواحمـ 

 هذه هرابتعا و نانبلب ةصاخلا ةمكحملل مهميلست هللا بزح ضفر عم عبرألا نيمهتملا فيقوت متي مل و
   . ةيسايس ةمكحم ةمكحملا

  

  يناثلا ثحبملا

   ادناور و ةقباسلا ايفالسغوي ةمكحم لظ يف ةيلودلا ةيئازجلا تامكاحملا

  

 اهذاختا لالخ نم  ةمكحملا لمع ةقباسلا ايفالسغويل  ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملل يساسألا نوناقلا مظن
 ىلإ ةيضقلا حاتتفا مث ماهتالا هيجوت ةظحل نم أدبت و تاسلجلا ريس للختت يتلا تاءارجإلا نم ةعومجمل
 ادناورل ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملل يساسألا ماظنلا مظن امك ،  ) لوألا بلطملا ( مكحلا رادصإ ةياغ
 مامأ ةمكاحملا تاءارجإ ريس دعاوق ام ريبك دح ىلإ هباشتي ام وه و  اهمامأ ةمكاحملا ريس تاءارجإ
 مامأ ةيلعفلا ةيحانلا نم  ةمكاحملا ريس ةيلآ نيبن ىتح و . ) يناثلا بلطملا ( ةقباسلا ايفالسغوي ةمكحم
 ايفالسغويل ةيلودلا  ةيئانجلا ةمكحملا ىلع تحرط ةيضق مهأ سردنس ةتقؤملا ةيلودلا ةيئانجلا مكاحملا
 هيدعاسم نم ةعبرأو "شتيفوزوليم  نادوبولس "  قباسلا يفالسغويلا سيئرلا ماهتا ةيضق يهو  ةقباسلا
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  عبرألا فينج تايقافتا تاكاهتناو برحلا ةميرج و  ةدابإلا ةميرج ، ةيناسنإلا دض مئارج باكترا ةمهتب
  .  ) ثلاثلا بلطملا ( ايتاورك و  وفوسوكلا و كسرهلاو ةنسوبلا  يف 9491

  

  لوألا بلطملا

  ةقباسلا ايفالسغويل  ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا لظ يف ةمكاحملا ريس تاءارجإ

  

 ةمكاحملا تاءارجإ ىلع صنلاب ةقباسلا ايفالسغويل ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملل يساسألا ماظنلا لفكت
 دادعإب أدبت ةديدع تاءارجإب رمت ةيئازجلا ةمكاحملاف ، ىوعدلا فارطأ لكل ةحونمملا تانامضلاو
 ةنادإلاب امإ مكحلا رودص ةياغ ىلإ ) يناثلا عرفلا ( ةيضقلا حاتتفا مث ) لوألا عرفلا ( ماهتالا رضاحم
   .  ) ثلاثلا عرفلا ( ةبوقعلا ريرقت و ةءاربلا وأ

  

  لوألا عرفلا

    ماهتالا رضحم دادعإ

  

 ةمكحم راطإ يف اقح يلود ماع يعدم بتكم اهيف أشني يتلا قالطإلا ىلع ىلوألا ةرملا تربتعا
  .1 هلمعب ماعلا يعدملا موقيل  ةيلاع ةءافك وذ سناجتم قيرف ليكشت كلذ بلطت دقو ، ةقباسلا ايفالسغوي
 كلذ يف دنتسيو ماهتالا رضحم دادعإب موقي يذلا وه ماعلا يعدملا نأ ىلإ لوألا ثحبملا يف انرشأ دقل
 . ةيلودلا تامظنملا و تاموكحلا ، ةدحتملا ممألا ةزهجأ فرط نم تامولعم نم هيلع لصحتي ام ىلع
 تاءادتعالاب ةقلعتملا كلت ةصاخو تاءاعدإو تامولعم نم هيدل امم دكأتلا ماعلا يعدملل ىنستي ىتح و
 ماعلا يعدملا بتكمل ةعباتلا قيقحتلا حلاصم تناك دقف ، ةقباسلا ايفالسغوي ميلقإ يف ةبكترملا ةيسنجلا
 سنجلا عونب ةلصتملا مئارجلل ينوناق راشتسم نييعت مت  فدهلا اذهلو ، ةمزاللا تاقيقحتلا يرجت
  .  هيبئانو  ماعلا يعدملل ةرشابم هريرقت ميدقت و ةمزاللا تايرحتلاب مايقلل ميلقإلا اذه يف ةبكترملا
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 يف هبئان ةقفر ماعلا يعدملا لاقتنا  ةقباسلا ايفالسغوي ميلقإ يف عقو ام لوح قيقحتلا ءارجإ بلطت دق و
 ةيروهمجو كسرهلا و ةنسوبلا و ايتاورك ةيروهمج ىلإ  4991 ربوتكأ 90 ـ 20 نم ةرتفلا
  . مهعم تاطلسلا نواعت قرطل لصوتلا فدهب ةيداحتالا ايفالسغوي

  : اهنم ةفلتخم مئارجب نيمهتملا نم ددع ىلإ ماهتالا هجوف ةيماهتإلا هتاطاشن ماعلا يعدملا بتكم رشابو

                يف اهيلع ةقداصملا مت دقو " شتيلوكين " دض ماهتا ةضيرع لوأ ماعلا يعدملا مدق .1
 مهتملا هب ماق ام نأ ةمكحملا ةاضق ربتعا و " وتينيبويدوأ "  ةيضاقلا  لبق نم 4991 / 11 / 10
 ضئارع تمدق مث . 1 يرسق لقن ةميرج وه ىرخأ قطانم ىلإ ةنسوبلا يملسم نم دادعأ لقن امدنع
    " شتيدات وكشود " مهتملا مهنيب نم اصخش نورشع و دحاو نم ةنوكم ةعومجم دض ىرخأ ماهتا
  . 2 5991 رياربف يف " تياو يبيراك " يضاقلا اهيلع قداص دق و

 يرجي ماعلا يعدملا بتكم ناك يذلا تقولا يفف ، مهيلإ ماهتالا هيجوتو ةنسوبلا برص ءامعز ةلاحإ .2
 يف ةطلس يوذ  ةداق و ادارفأ مهفصوب مهيف هبتشمك ةنسوبلا برص ءامعز ةيلوؤسم لوح هتاقيقحت
 هترجأ قيقحتل  " شتيجاراك "  ةنسوبلا برص ميعز عضخ  كسرهلاو ةنسوبلا يف يراجلا عازنلا
 ناك يتلا تاقيقحتلاب ةلصلا قيثو قيقحتلا اذه نأ ماعلا يعدملا ىأرو كسرهلاو ةنسوبلا ةيروهمج هعم
 ةنسوبلا ةيروهمج ىلإ يمسر بلط رادصإب ةمكاحملا ةرئاد ىلإ هبلط هجو هيلع ءانبو . اهيرجي
 تقفاو دقو ، ةقباسلا ايفالسغويل ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا صاصتخا ىلإ اهتاقيقحت ليحت نأب كسرهلاو
 ميعز ىلإ ماهتالا هيجوت مت هيلعو . 5991 / 50 / 61 يف ماعلا يعدملا بلط ىلع ةمكاحملا ةرئاد
    نيناوقل تاكاهتنا ، ةيناسنإلا قح يف مئارج ،يرشبلا سنجلا ةدابإ ةميرج باكتراب ةنسوبلا برص
 . 9491 فينج يتيقافتال ةميسج تاكاهتنا ، برحلا فارعأ و
 اذإ الإ ماهتالا رضحم مدقي الف هتاقيقحت هل هترهظأ امب هلمع طبتريو ةعباتملا حاتتفاب  ماعلا يعدملا موقي
 لالخ نم كلذو ، ةميرجلا العف بكترا دق هيف هبتشملا نأ ىلع ةلادلا ةيفاكلا رصانعلا هيدل ترفاوت
 بلط ىتحو ةلدألا عمجو دوهشلاو اياحضلاو نيمهتملا باوجتسا يف هتطلسو اهب موقي يتلا تاقيقحتلا
 هضرعي يذلا طبضلا بتاك ىلإ رضحملا لاسرإب موقي هيلع ءانب و. ةينعملا لودلا تاطلس نم ةدعاسملا
 ررقيل هصحفب سيئرلا نم رارق ىلع ءانب ريخألا اذه موقيو ، ىلوألا ةجردلا ةفرغ يضاق ىلع
 لاح يفو . يعدملا فرط نم ةمدقملا تابثإلا رصانع بسحب ماهتالا رضحم ىلع ضفرلا وأ ةقفاوملا
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 ردصي هيلعو ةعباتملل اهجو كانه نأ ينعي كلذ نإف هديكأتو رضحملا ىلع ىلوألا ةجردلا يضاق ةقفاوم
  . 1 صاخشألا  راضحإ  و سبحلا  و ضبقلا رماوأ يضاقلا

 

   يناثلا عرفلا

   ةيضقلا حاتتفا

 

 يذلا صخشلا غلبي يضاقلا فرط نم هيلع ةقفاوملا متتو ماهتالا رضحم دادعإب ماعلا يعدملا مايق دعب
 فلملا لوحي مث هزاجتحال ةمزاللا تاءارجإلا ذختتو ، هيلإ ةبوسنملا مهتلا عيمجب رضحملا هدض ردص
  . ةيلودلا ةمكحملل

 عيمج كلذ يف هل نمضيو مهتملا روضحب ىلوألا ةجردلا ةفرغ ىوتسم ىلع ماهتالا رضحم ةءارق متت
 مث ، مهت نم هيلإ هجوم وه ام كرديل رضحملا نومضم بعوتسيو مهفي نأ يف هقح اهلوأو هقوقح
 ددحت اذهبو، اهبكتري مل مأ رضحملا يف ةروكذملا لاعفألا بكترا العف هنوكبو هلاوقأب ءالدإلا هنم بلطي
   2. ةصرف  برقأ يف  ةسلجلا خيرات ىلوألا ةجردلا ةفرغ

 ةفاضملا قئاثولا لك ىلع لوصحلا يعدملا نم بلطي نأ هنع عافدلا راطإ يف مهتملا يماحمل نكمي و
 لكب هغيلبت بلطي نأ يعدملل اضيأ نكمي ةلاحلا هذه يفو ،3 مهتملا ةهجاوم يف ماهتالا رضحمل
 رظنلاب صتخت يهف ىلوألا ةجردلا ةفرغ صاصتخاب قلعتي اميف امأ . عافدلا ىدل  ةدوجوملا رصانعلا
 ةيلكشلا بويعلا و صاصتخالا مدعب عفدلاك مكحلا رودص لبق مدقت نأ نكمي يتلا عوفدلا عيمج يف
    ةيضق ةبسانمب ةرم لوأل ةمكحملا مامأ صاصتخالا مدعب عفدلا ريثأ دقو . ماهتالا رضحم يف ةدراولا
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    484 ص ، قباس عجرم : ةخيشلا قلاخلا دبع يلع ماسح .  2

 يف درو ام سكعب ايبايغ مهتملا ةمكاحم ءارجإ ةيناكمإ )د( 4/ 12 ةداملل اقفو اقباس ايفالسغوي ةمكحم ماظن دعبتسا .  3
  . ايبايغ مهتملا ةمكاحم ةيناكمإ ىلع هنم ةرشع يناثلا ةداملل اقفو صن يذلا غروبمرون ةمكحمل يساسألا ماظنلا
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 ةمكاحملا هذه تنمضتو.   1 ةمكحملا اهترجأ ةمكاحم لوأ تراثأ ةيضقلا هذه نأ رابتعاب " شتيدات "
 نكمي تاءاعداو عوفد  ةدع مدق دق "شتيدات " عافد نأ امك ، ةيمهألا تاذ تاءارجإلا نم ةعومجم
   : يلي  اميف اهصيخلت

   نوناقلا نم دنس نود ةمكحملا ءاشنإ .1
 . ةينطولا مكاحملا ىلع ةمكحملا ةيولوأل ينوناق ساسأ دوجو مدع .2
 نم "5 ، 3 ، 2 " داوملا بجومب ةيضقلا يف رظنلاب ةمكحملل يعوضوملا صاصتخالا مادعنا  .3
 ةيضقلا يف رظنلا صاصتخاب ةلهؤملا تائيهلا نأ كلذب عافدلا ربتعا دقف ، ةمكحملل يساسألا ماظنلا
  . 2  كسرهلاو ةنسوبلا يأ مئارجلا باكترا ضارتفا ناكم يف ةدوجوملا تائيهلا طقف يه
      .ةمكحملل هئاشنإب نمألا سلجم اهذختا يتلا ريبادتلل ةينوناقلا ةيحانلا نم " شتيدات " عافد عنتقي مل
 ةسرامم نم اهعنمو ةيضقلا يف رظنلاب ةقباسلا ايفالسغوي ةمكحم صاصتخا عزن دارأ كلذبو
  .3  ةينطولا مكاحملا نم الدب اهصاصتخا

 تادنتسم و قئاثو لكش يف ادنتسم 072 نم ديزأ ميدقت و تابثإ دهاش نيعبرأ نم رثكأ لاوقأ عامس دعب
 ىدم ديدحتل فارطألا عم ةلاحلا مييقتل ةقلغم تاسلج ةدع تدقع ةمكاحملا يف عورشلا لبق و ، ةيدام
   . ةمكاحملل دادعتسالا

 نأ انيبم اهضقن ساسألا اذه ىلعو ، عافدلا اهمدق يتلا سسألل هضفر ماعلا يعدملا در يف درو دق و
 ينامث دعب و .4  ةمكاحملا و   قيقحتلا نيب قرف كانهو ، مكاحت نكت ملو ققحت تناك ةيناملألا مكاحملا

                                                             
1  dna   erudecorp fo selur eht fo siB 611 dnA 27 seluR .    na rof  edivorp  ecnedive

 detidepxe na  gnizilitU , noitcidsiruj no noisiced rebmahc lairt a fo laeppa yrotucolretni
 . erudecorp  

2 Y.T.C.I .   lanubirt  eht  fo  noitcidsiruj  eht  no  esnefed  eht  fo noitom eht troppus  fo feirB ,
 , 5991 enuJ 32 , T . 1 . 49 . TI : oN  esac , lanubirt lanoitanretni  fo  rebmahc liart  eht  erofeb

 1. 2.3 , araP  

3 Y.T.C.I .  oppus ot  feirb  ecneffeD ,  tr   TI : ON , esac , laeppa  yrotycolretni   fo  eciton  eht
 1 , 5 , araP , 5991 guA 52 , 27 RA . 1. 49.  

4 Y.T.C.I .  noitacilppa eht no rebmahc lairt eht  fo  noisiceD ,    lamrof a rof rotucesorp  eht yb
etni eht  fo ecnetepmoc eht ot larrefed rof  tseuqer   oksuD  fo retaM eht ni lanubirt lanoitanr

 . 8 araP , 4991 . voN 8 , D .I. 49 . T I .ON  esaC , cidaT  
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     ، 7991 يف يئاهنلا مكحلا ردص و   991 ربمفون يف ةمكاحملا تهتنا عامتسالا تاسلج نم عيباسأ
   . 1 ويكوط و   غروبمرون ماكحأ رودص ذنم هعون نم لوألا و ةمكحملا هردصت مكح لوأ وه و

 نأو ةمكحملا مامأ نولثمي دوهشب نيعتسي نأ هنكميو ةيلوألا هتاحيرصتب فرط لك يلدي ةسلجلا ءانثأ
 داعيو ضرتعي نأ يعدملل نكميو عافدلا هيلي مث الوأ ةملكلا يعدملا ذخأيو  ، تابثإلل لئاسو مدقي
  . ديدج نم عافدلل ةملكلا ءاطعإ

 نم يعدملا ملكتي مث عافدلا عفارتيو هتاباجإ يعدملا مدقي تابثإلا لئاسو لك ميدقت نم ءاهتنالا دنعو
   . عافدلل  ةريخألا ةملكلا كلذ دعب نوكتل ديدج

  

   ثلاثلا عرفلا

   تابوقعلا ريرقت و ماكحألا رادصإ

  

 امإ اهماكحأ ةقباسلا ايفالسغويل ةيئانجلا ةمكحملا رادصإب " تاسلجلا دقع" ىلوألا ةلحرملا يهتنت
 رارقب هلييذت زوجي ضراعم وأ لقتسم يأر دوجو لاح يف و ، انلع اهرادصإ متي و ةنادإلاب وأ ةءاربلاب
  . اهيف نعطلاو فانئتسالل  ةلباق  ةمكحملا ماكحأ نوكت و.2  مكحلا

   

   اهيف نعطلا قرط و ماكحألا : الوأ

 قلغم لكش يف اهتالوادم ءارجإل اهاوتسم ىلع تاسلجلا نم ءاهتنالا دنع ىلوألا ةجردلا ةفرغ بحسنت
 ءاضعأ يثلث توص ىتم مهتملا ةنادإ متتو ، ةمهت لك نع لصفنم لكشب  ةفرغلا يف  تيوصتلا متيو
 مهتملا باكترا نم نيقيلا دعبف . اهل هباكترا تابثإ مت دق يتلا مئارجلا نع هتيلوؤسم مايق ىلع ةفرغلا
 تردصأ دق و. اهمكح ىلوألا ةجردلا ةرئاد ردصت ماهتالا رارق يف هيلإ ةدنسملا ةمرجملا لاعفألل
 دافتسا تالاح يف و مادعإلل لصت نأ نود اهمامأ نيلثاملا نيمهتملا ىلع تابوقعلا ىصقأ ةمكحملا
 نزارد "  اهبكترا يتلا مئارجلا نأب ةمكحملا تررق امك . فيفختلا فورظ نم مهيلع موكحملا

                                                             
1 ehT .   htruof   lanoitanretni  fo troper  launna    61 P , 927 , 7991 / S ; 573 / 25 / A ; lanubirt  

  . ةقباسلا ايفالسغويل  ةيلودلا  ةيئانجلا ةمكحملل  يساسألا ماظنلا نم 2 / 32 ةداملا عجار .  2
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 نم دافتسا هنكل و ، ةبوقعلا ىصقأ هيلع عقوت نأ دبال و ةيناسنإلا دض مئارج يه  " شتيفوميدرإ
 .1رايتخالا ةيرحل ادقاف ناك و هسيئر رماوأل اذيفنت لاعفألا هذه بكترا هنأ ىوعدب فيفختلا فورظ
 موكحملا وأ ماعلا يعدملا  نم بلطب امإ فانئتسالا ةفرغ مامأ فانئتسالل الباق رداصلا مكحلا  نوكيو
   :  ةيلاتلا سسألا دحأ  ىلع فانئتسالا بلط سسؤيو  موي نيثالث ةلهم لالخ ىلوألا ةجردلا يف هيلع

   حيحص ريغ مكحلا لعجي ةمهم ةينوناق ةلأسم يف أطخ دوجو / أ

 نأ مهتملا عافدل نكمي امك، ةلادعلا راكنإ ىلإ ىدأ امم ـ لعفلا ـ ةيعقاو ةلأسم يف أطخ دوجو / ب
 ىتم ىلوألا ةجردلا ةفرغ ىلع ةيضقلا ضرع دنع اهمدق يتلا كلت نع ةيفاضإ عافد لئاسو مدقي
  . ةقباسلا ايفالسغوي ةمكحم ماظن نم 1 / 52 ةداملا صنل اقفو كلذب فانئتسالا ةفرغ هل تحمس

 ةجردلا ةرئاد نع رداصلا مكحلا ديكأت امإ فانئتسالا ةرئاد مامأ ةمدقملا نوعطلا صحف نع بترتي
  . مهتملل  غلبيو  ةماع ةسلج يف اهرارق فانئتسالا ةفرغ ردصتو ،هتعجارم وأ هءاغلإ وأ ىلوألا

 الماع نوكي نأ هنأش نمو فانئتسالاو ىلوألا ةجردلا لالخ فورعم نكي مل ديدج لعف فاشتكا دنعو
 ماعلا يعدملل نكمي  ةمكاحملا ءانثأ مكحلا ةردصم ةرئادلا هب تملع ول امساح وأ ارثؤم  الهؤم
 ماظنلا نم 62 ةداملا هيلع تصن ام وهو ، مكحلا ةعجارم بلط مدقيو ةمكحملل دوعي نأ هيلع موكحملاو
   .   ةمكحملل يساسألا

  

   ةمكحملا اهررقت يتلا تابوقعلا : ايناث

 ةروطخ مغر مادعإلا ةبوقعل دتمت نأ نود نجسلا ةبوقع يف ةمكحملا نع ةرداصلا تابوقعلا لثمتت 
 موكحملا اهيلع ىلوتسا يتلا لاومألا لك عاجرتساب رمأت نأ ةمكحملل نكمي و .2 بكترت دق يتلا مئارجلا
 ديدعلا نأ رابتعاب مادعإلا ةبوقع ةمكحملا قبطت الو ، اهباحصأ ىلإ اهدرتل ةيعرش ريغ قرطب هيلع
   . اهئاغلإل ىعست ةيقوقحلا ةيلودلا تامظنملا نم

                                                             
1  . gnitavargga  no  feirb  srotucesorP , Y.T.C.I   dna   gnitagitim     srotcaf   TI : oN , esac -  69 -

nezarD .T 22     1 pp , 6991 , voN 11 , civomedrF -  . 3  
2  ) M j ( leroS te ) R H ( lrbaF .  erudécorp al rus euqinorhC :    xueitnetnoc el  snad

edoigne lanoitanretni , 91 , seéguj  seriaffa sel te  .757 p , 79  divaD cirE :  L :  lanubirt e
 xE’l  ruop  lanép  lanoitanretni –        , 2991 , lanoitanretni tiord ed egleB euveR , eivalsoguoY

565 p  . 
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 مضت ةمئاق نم اهراتخت يتلاو ةمكحملا فرط نم ةددحملا لودلا ىدحإ يف نجسلا ةبوقع ذيفنت متي
 ، مهيلع موكحملا نيمهتملا لابقتسال اهدادعتساو اهلوبقب نمألا سلجم تغلبأ يتلا لودلا نم ةعومجم
 .1 ةمكحملا فارشإ تحت نكلو ةلبقتسملا ةلودلا نوناق يف اهنع صوصنملا طورشلا كلذ يف عبتتو
 بلطيف ، اهنوناق نم ديفتسي نأ هنكمي عازنلا نع ةيبنجأ ةلود يف هتبوقع هيلع موكحملا ءاضق دنعو
 ةاضق ريشتسي نأ دعب ةمكحملا سيئر ةقفاومب كلذب هل يضقت نأ ةلودلا هذهلو وفعلا وأ هتبوقع فيفخت
    . ةلادعلاو نوناقلا ئدابمو تايضتقمو حلاصمل اقفو كلذ يف لصفلاب ةمكحملا كلت

  

   يناثلا بلطملا

  ادناورل ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا لظ يف ةمكاحملا ريس تاءارجإ

  

 مقر رارقلا " اهءاشنإ رارق يف دري مل هنأ الإ  4991 ذنم  يمسر لكشب ادناورل ةيلودلا ةمكحملا تئشنأ
 اهلمع ةرشابم نم ةمكحملا نكمتت مل كلذلو ، اهتامكاحم لوازتل ةمكحملل رقم ديدحت " 49 / 559
 59 / 779 مقر هرارق نمألا سلجم ردصأ امدنع روكذملا خيراتلا نم ةنس رورم دعب الإ ةيلعف ةفصب
 اهل ارقم ةيلودلا تارمتؤملا زكرم طبضلابو  اينازنت ةيروهمجب " اشورأ " ةنيدم هلالخ نم ددح يذلا
 ىدافت دق و . دوهشلا روضح صاخ هجوبو ةيرادإلا ةيلاعفلاو داصتقالاو ةلادعلا قيقحتل لوصولا فدهب
 ةريخألا هذه اهيلع تناك يتلا ةلاحلا ببسب ادناور يف ةمكحم مامأ تامكاحملا ريس متي نأ نمألا سلجم
 "اشورأ " ةنيدم نأ امك ، ةمكحملا ىلع " يستوتلا " ةماعزب ةديدجلا ادناور ةموكح ريثأت نم ةيشخو
 هذه نع جتنو ادناور يف ةيسايسلا ةلاحلا رارقتسا ىلإ لوصولل تاضوافملا اهيف ترج دق تناك
  . " اشورأ " قافتا تاضوافملا

 تاءارجإلا ريسل مظنملا ينوناقلا راطإلا يف ةقباسلا ايفالسغوي ةمكحم عم ادناور ةمكحم كرتشتو
 ريخألا يف و ) يناثلا عرفلا ( ةيضقلا حتتفت مث ) لوألا عرفلا ( ماهتإلا رضاحم دادعإب أدبتف اهمامأ
   . ) ثلاثلا عرفلا ( ةبسانملا تابوقعلا ررقت و اهماكحأ ةمكحملا ردصت

  

  
                                                             

1 . I Y.T.C.  , tnemgduj  gnicneneS ,  T  , voN    , 92 ,T. 22. 96 . T I :oN  esac ,I , rebmahc lair
. 6991  



ةتقؤملا ةيلودلا ةيئانجلا مكاحملا مامأ ةيئازجلا تامكاحملا ةعيبط       يناثلا لصفلا  -يناثلا بابلا  
 

942  
 

   لوألا عرفلا

  ماهتالا رضحم دادعإ

  

 الإ صاخ يساسأ ماظن امهنم لكل نأ ذإ ادناور ةمكحم نع ةقباسلا ايفالسغوي ةمكحم لاصفنا مغر
 ماعلا ىعدملا نامساقتت و ماعلا لكيهلاو امهمامأ تاءارجإلل مظنملا ينوناقلا راطإلا يف ناكرتشت امهنأ
 تامولعملا عمجو تاقيقحتلا عيمج ءارجإ ةمهم ماعلا يعدملا سفنل  طينأ دقل .  ةيفانئتسإلا ةرئادلاو
 هيجوت لجأ نم ادناور ميلقإ يف يناسنإلا يلودلا نوناقلل ةميسج تاكاهتنال صاخشألا باكترا نم دكأتلل
 نم غلب امهم صخش يأل نكمملا ريغ نم هنأ ذإ  ةبعص ماعلا يعدملا ةمهم تناكو . مهل ماهتالا
 يعدملا نأب ريكفتلا درجمف ، ليم 000.01 امهنيب لصفي نييسيئر ءاعدا يبتكم لمع بقاري نأ ةءافكلا
  . يقطنم ريغ رمأ وه هلمع ءادأ لجأ نم اينازنت يف "اشورأ" و ادنلوه يف ياهال نيب اميف لقتني ماعلا
 نم" اشورأ" و  "ياهال" نيب ماعلا يعدملا لاقتنا ةبوعصل ارظن ابئاص نكي مل رايتخالا اذهف هيلع و
 ةمكحم ءاشنإ تقو يفف ، ىرخأ ةهج نم ادناورو ايفالسغوي نيب عازنلا فورظ فالتخالو  ،ةهج
 كسرهلاو ةنسوبلاـ ايفالسغوي ةيروهمج يضارأ تناكو اعلدنم حلسملا عازنلا ناك ةقباسلا ايفالسغوي
  ام دح ىلإ ةرقتسم تناك 4991 يف ادناور يف ةيركسعلاو ةيسايسلا عاضوألا نإف لباقملابو ةئزجم
 .  1 ادناور يف هلمع نع فلتخي ةقباسلا ايفالسغوي يف ماعلا يعدملا لمع لعجي ام وهو

 يف ادحاو  هرود ناك دقف ، ةقباسلا ايفالسغوي ةمكحم و ادناور ةمكحم نيب ماعلا يعدملا رود كرتشا
 دض تامولعملا عمجو ادناورو ةقباسلا ايفالسغوي ميلقإ يف مئارجلا باكترا لوح قيقحتلاو لاقتنالا
 سفن دعب اميف يتأتل ةعباتملا أدبت كلذ نم دكأتلا دنعو، مهدض ماهتالا هيجوت لجأ نم صاخشألا
 . ةقباسلا ايفالسغوي ةمكحم مامأ ماهتالل ماعلا يعدملا هيجوت راطإ يف اهانركذ نأ قبس يتلا تاءارجإلا
 موقيل ىلوألا ةجردلا ةفرغ يضاق ىلع هضرعي يذلا طبضلا بتاك ىلإ ماهتالا رضحم لاسرإ متي
 ةحص نم دكأتلاو هلبق نم ةمدقملا تابثإلا رصانع ىلع عالطإلاو ماعلا يعدملا عامس دعبو ، هصحفب
 كانه نأ هب دصقي ام وهو ماهتالا رضحم ىلع ةقفاوملاب يضاقلا موقي ، صخشلا دض هجوملا ماهتالا
 يعد دقف ددصلا اذه يفو .راضحإلاو زاجتحالاو ضبقلا رماوأ رادصإ متي هيلعو ، ةعباتملل هجو
 صاخشألا لك لاقتعاو زاجتحاب موقت نأب لودلا عيمج 59 / 879 مقر هرارق بجومب نمألا سلجم
 لخدت مئارجو فنع لامعأ مهباكترا ىلع ةيفاك ةلدأ مهدض ترفاوت ىتم اهيضارأ ىلع نيدوجوملا

                                                             
1 illerodnoC igiuL te civorteP  NEZARD .  te  UNO ’L :   eivalsoguoY esirc al  A ,  eriaunn

lanoitanretni  tiord ed  siaçnarF  IIIVXXXX ,  95 p , 2991 ,    
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 نمم مهبلغأو  7991 ةياهن لبق اصخش نورشعو عبرأ لاقتعا مت دقو ، ةمكحملا صاصتخا نمض
 . ادناور يف ةمزألا ةرتف لالخ ةيركسع ، ةيسايس ، ةيرادإ بصانم اولوت

  

  يناثلا عرفلا

   ةيضقلا حاتتفا

  

 دض ةهجوم ماهتا ةحئال رشع ةعبرأ ترقأف  7991 ربمتبس ذنم نمازتم لكشب ةمكاحملا يترئاد تأدب 
 ىلع ضبقلاب رماوأ تردصأ هيلع ءانبو ، نيزجتحملا صاخشألا عومجم نم اصخش نورشعو دحاو
 ءارزو سيئر " ادنيبماك "  :مهزربأ نمو  سانجألا ةدابإ تايلمع ريبدت يف كارتشالاب اومهتا صاخشأ
 سيئر بئان " ادناغاترو نوسردنأ جروج "  ، اباط ةيدلب سيئر " وسياكأ لوب نوج "  ، قباسلا ادناور
   . ةيدناورلا ايشيلملا

 ءادأ يف ىلوألا ةجردلا ةمكحم يترئاد ةاضق رخأت دقف تاءارجإلا ديقعتو نيزجتحملا ددع ةدايزل ارظنو
 ةيفاضإ ةثلاث ةرئاد ءاشنإب ارارق 8991 / 40/ 03 يف ردصي نمألا سلجم لعج يذلا رمألا مهفئاظو
 ىلإ ىدأ ام وهو  8991 / 11 / 30 يف اهب نولمعي ةاضق ثالث باختنا متو ، ىلوألا ةجردلا ةمكحمل
            نم ةرتفلا لالخ " اشورأ " يف تدقع يتلا ةماعلا ةيعمجلا يف ادناور ةمكحم ةحئال ليدعت

  1  8991 / 60 / 50 ىلإ 10

 ضرتعا دقو ،ةسلجلا خيرات ددحي مث مهتملا عامسب ىلوألا ةجردلا ةفرغ يضاق مايقب تاءارجإلا أدبت
 ،تاسلجلل طقف ةدحاو ةعاق دوجوو ةمكحملل لماكتم رقم دوجو مدع ةمكاحملاو تاسلجلا ريس نسح
 ممألا لعج امم  ةيلاملا ةينازيملا صقنو لمعلل ةثيدحلا لئاسولاو ءفكلا يرشبلا مقاطلا صقنل ةفاضإلاب
   ةيلاملا ةنسلا لالخ يكيرمأ  رالود  55605132 ىلإ ةمكحملا ةينازيم عفر ىلع لمعت ةدحتملا

4002 _ 5002  2  .        
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  ثلاثلا عرفلا

   تابوقعلا ريرقت و ماكحألا رادصإ

  

 نوج "  مهتملا دض 8991 / 90 / 20 موي اهماكحأ لوأ ادناور ةمكحم تردصأ تاسلجلا ءاهتنا دعب
 ةدابإلا ةميرج اهنم ةمهت رشع ينثأ ىلإ تلصو مئارج نم هبكترا امل " ابات " ةنيدم ةدمع " وسياكأ لوب
    قباسلا لوألا ريزولا ىلع تمكحو  دبؤملا نجسلاب هيلع تمكح دقف هيلعو ، ةيناسنإلا دض مئارج و
  . دبؤملا نجسلاب  "ادنبماك نوج "

 اهنأ امك  ةقباسلا ايفالسغوي ةمكحمل يئارجإلا ماظنلا سفنل ادناور ةمكحم مامأ ماكحألا رادصإ عضخي
 ةمكحم ماكحأ فانئتسا يف رظنت يتلا ةفرغلا سفن يهو فانئتسالا ةفرغ مامأ فانئتسالاب نعطلل ةلباق
  ةمكحم ماكحأ فانئتسا يف ةددحملا طورشلا سفنل فانئتسالا سيسأت عضخيو ، ةقباسلا  ايفالسغوي
  . ةقباسلا ايفالسغوي

 لحم ةبوقعلا ريرقت ناك دقو  سبحلا ةبوقع يف ادناورل ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا مامأ تابوقعلا لثمتتو
 صنت يتلا ةيلخادلا اهصوصن قيبطت تدارأ ةريخألا هذهف ، ادناور ةموكحو ةدحتملا ممألا نيب فالخ
 رصتنا ريخألا يف نكلو مادعإلا ةبوقع ءاغلإ ةيقافتا ىلع ادناور ةقداصم مدعل ارظن مادعإلا ةبوقع ىلع
 ىصقأ دبؤملا نجسلا ةبوقع تربتعا دقف هيلعو . مادعإلا ةبوقع قيبطت مدعب ةدحتملا ممألا يأر
 نم 62 ةداملا صنل اقفو ةبوقعلا ذيفنت متيو . 1 ادناور   ةمكحم ةحئال يف اهنع صوصنملا تابوقعلا
 لودلا ةمئاق نيب نم ادناورل ةيلودلا ةمكحملا اهنيعت ىرخأ ةلود يف وأ ادناور يف ادناور ةمكحم ماظن
 ماظنب ادناورل ةيئانجلا ةمكحملا تذخأ دقف اذهب و .  مهيلع موكحملا لابقتسا يف اهدادعتسا تدبأ يتلا
 ارظن ذيفنتلا يف ةيولوأ ادناور يف ةيلخادلا مكاحملل ةمكحملا تطعأ نكلو ،تابوقعلا ذيفنت يف جودزم
 ةلودلا يف ةمهم ةطلس مهل نيذلا صاخشألا ةبقاعم مدع هنع جتني دق ام وهو ، ادناور يف عازنلا ةعيبطل
 طورشلا سفنب تاءازجلا فيفخت وأ ةبوقعلا نع وفعلا متي . 2 ةلادعلا  قيقحت مدع ىلإ يدؤي امم
   . ادناور ةمكحم ماظن نم 72 ةداملا هيلع تصن ام وهو ، ةقباسلا ايفالسغوي ةمكحم ماظن يف ةدراولا

                                                             
1  PLOD .  nilkcaZ  HPLAR  te agarhS  H  T :   rof  lanubirt lanimirc  lanoitanretni  eh

115 p , 6991 , L.I.J .E , ADNAWR  . 
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   . 691 ص ، 5002 ، رئازجلا ، نونكع نب ،ةيعماجلا
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  ثلاثلا بلطملا

   ةقباسلا ايفالسغويل ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا مامأ ةيئازجلا ةمكاحملل جذومن ةسارد

  

 يمرجمل ماهتالا هيجوت درجم نم ادناورو ةقباسلا ايفالسغويل ةتقؤملا ةيلودلا ةيئانجلا مكاحملا تلقتنا
  :تامكاحملا نم و ،يلودلا ءاضقلا لاجم يف اروطت دعي ام وهو ةيلعفلا تامكاحملا ةلحرم ىلإ برحلا

    ةقباسلا ايفالسغويل ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا اهترجأ ةمكاحم لوأ يهو " شتيدات " ةمكاحم .1
 داو" ةقطنم يف نيينسوبلا ناكسلل يقرعلا ريهطتلا مئارج نم هبكترا امل "شتيكشالب " ةمكاحم .2

 . 4991 يفناج ىلإ 2991 يام نم ةرتفلا لالخ كسرهلاو ةنسوبلا طسو " افشال رهن
 نييندملا نم لجر 0021 مادعإ يف هكارتشاب ةدابإ مئارج نم هبكترا امل " شتفوميدرإ " ةمكاحم .3
 اذه دافتسا دقف كلذ مغرو ،1 " اشتيليب " ةنسوبلا قرش ةعرزم يف نيحلسملا ريغ نيملسملا
 ةمكحملاف ، هسيئر رماوأ ىلع ءانب ناك مئارج نم هبكترا ام نأل فيفختلا فورظ نم مهتملا
 نأ نيح يف ، تابسانملا نم ريثك يف هب ذخأت تناك ام وهو هتلماعم يف ةنويللا تخوت دق نذإ
  .2 ميلاقألا هذه قوف ةيناسنإلا دض ةعونتم مئارج باكترا نع ربعي ناك عقاولا

 دض مئارج هباكترال ادناور ةمكحم مامأ " ادنبماك نوج " ادناورل قباسلا لوألا ريزولا ةمكاحم تمت
  . دبؤملا نجسلاب امكح هدض تردصأ و ، ةيناسنإلا

 باكتراب ةمهتملا تايصخشلا مهأ نم " شتيفوزوليم نادوبولس " قبسألا يفالسغويلا سيئرلا ربتعيو
 عرفلا ( ايتاوركو كسرهلاو ةنسوبلا و وفوسوك بعش دض ةيناسنإلا دض مئارجو ةدابإ و برح مئارج
 ةيخيرات ةقباس ةقباسلا ايفالسغويل ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا مامأ سيئرلا لاثتما ربتعا دق و ، ) لوألا
 رظنلا نود ةيناثلا ةيملاعلا برحلا دعب ةيلود ةيئانج ةمكحم مامأ هتمكاحم متتس ةلود سيئر لوأ هنوكل
 أدبمب الو يمسرلا هزكرمب دادتعالا نود و هل ماهتالا هيجوت دنع ةدايس تاذ ةلود سيئرك هزكرمل

                                                             
 يف ةبكترملا يناسنإلا يلودلا نوناقلل ةميسجلا تاكاهتنالا نع نيلوئسملا صاخشألا ةمكاحمل ةيلودلا ةمكحملا ريرقت .  1
 نم 35 دنبلا ، نوسمخلا و ةعبارلا ةرودلا ، ةدحتملا ممألل ةماعلا ةيعمجلا ، 1991 ماع ذنم ةقباسلا ايفالسغوي ميلقإ
  . 61 ص ، 9991/ 90/ 52 ، تقؤملا لامعألا لودج

2  . 1 ed erbmahc aL  ed tnemeguJ re   ud eivalsoguoY xe‘l  ruoP I.P.T ud ecnatsni          
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 ةيئازجلا تامكاحملل جذومنك هتمكاحم تاءارجإ و  فورظ سردن نأ انيأترا دقف كلذلو . 1 ةناصحلا
   . ) يناثلا عرفلا (  ةتقؤملا ةيلودلا ةيئانجلا مكاحملا مامأ ةيلودلا

  

  لوألا عرفلا

   " شتيفوزوليم نادوبولس " ل ةبوسنملا مئارجلا

  

 تاوقلا تعرش دوسألا لبجلاو ايبرص ىلع 1991 يف  مكحلا " شتيفوزوليم نادوبولس " يلوت ذنم
 ىلع ايبرص تدتعاو وفوسوك يف يقرعلا ريهطتلا مئارج باكترا يف ايبرصو ايفالسغويل ةيلاردفلا
 "شتيفوزوليم " قباسلا سيئرلل هجوو  يلود حلسم عازن اهنأب ثادحألا تفيك دقو .كسرهلاو ةنسوبلا
 اهيف درو ماهتا رضاحم ثالث لالخ نم برحلا و ةدابإلا و ةيناسنإلا دض مئارجل هباكتراب ماهتالا
  . اهساسأ ىلع ماهتالا هل هجو و هلبق نم ةبكترملا لاعفألا

  

   ةيناسنإلا دض مئارج ساسأ ىلع ماهتالا رضاحم يف ةدراولا لاعفألا : الوأ

 يف ةيناسنإلا دض مئارج بكترا هنأ "شتيفوزوليم "  دض ةهجوملا ثالثلا ماهتالا رضاحم يف درو
 ةسراممب ةيفالسغويلا تاوقلا "شتيفوزوليم " رمأ وفسوك يفف . ايتاورك و كسرهلاو ةنسوبلاو وفسوك
 ةسراممو ةوقلا لامعتسا قيرط نع ينابلأ يندم فلأ  008 نم رثكأل يدمعلا ليقنتلاو درطلا لامعأ
 يفو . ءاسنلا دض ةصاخ يدسجلا فنعلاو رارفلا مهتلواحم دنع نييندملا ىلع يدمعلا لتقلا تايلمع
 بابسأل برصلا ريغ نييندملا ناكسلا دض داهطضا ماظن " شتيفوزوليم " عضو كسرهلاو ةنسوبلا
 يف ةدوجوم زكارم يف ةنسوبلا تاوركو نيملسملا نييندملا سبحب ماق دقف ، ةينيد و ةيقرع، ةيسايس
 بيذعتلا تايلمعل مهعاضخإ عم ةليوط ةدمل ةايحلا تابلطتم ىندأ ىلع رفاوتت الو كسرهلاو ةنسوبلا
 نييندملا داهطضاب ايتاورك يف شتيفوزوليم ماق امك. مهتافو ىلإ نايحألا بلاغ يف ىدأ امم فنعلاو
    . نيسوبحملا ىلع بيذعتلاو ةوقلا لامعأ لك سرامو  ةينوناق ريغ قرطب مهسبح امك ادمع مهلتقو

                                                             
 زكرم ، ةيلودلا ةيلوؤسملا يف ةسارد ، كسرهلا و ةنسوبلا و نيطسلف يف برحلا مئارج : ةخيشلا يلع ماسح / د .  1
     . 413 ص ، 2002 ، رصم ، ةيجيتارتسإلا و ةيسايسلا تاساردلا
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 دض مئارج اهنأب ايتاوركو كسرهلاو ةنسوبلا و وفوسوك ميلقإ نم لك يف ةبكترملا لاعفألا تفيكو
 ةمكحمل يساسألا ماظنلا نم 50 ةداملا يف اهنع صوصنملا لاعفألا نمض جردنت اهنوكل ةيناسنإلا
 مغر كلذو ، برحلا وأ حلسملا عازنلا تقو بكترت نأ طرشب اهيبكترم بقاعي يتلاو ةقباسلا ايفالسغوي
  . 1 برحلا تقو بكترت نأ اطرش دعي مل ذإ روطت نم ةميرجلا هذه هيلإ تلصو ام

 اهرظن دنع يفتكت ملف ، تاداهتجالا نم ريثك دوجوب ةميرجلا هذهب قلعتي اميف ةمكحملا لمع زيمت دق و
 لاعفألا للحتو  تاحلطصملا رسفتو ققدت تذخأ لب يساسألا اهماظن يف يفرحلا صنلاب اياضقلل
  . اهفييكت نسح لجأ نم يدح ىلع ةميرج لكل  ةلكشملاو ةبكترملا

 

  ةيعامجلا ةدابإلا ةميرج ساسأ ىلع ماهتالا رضاحم يف ةدراولا لاعفألا : ايناث

 ةدابإلا ةميرج لكشت الاعفأ بكترا هنأ  "شتيفوزوليم " دض ةهجوملا ثالثلا ماهتالا رضاحم يف درو
 تاوقلا تبكترا وفوسوكلا يفف ، ةقباسلا ايفالسغوي ةمكحمل يساسألا ماظنلا نم 40 ةداملا صنل  اقفو
 يف " شتيفوزوليم" ماقو . نابلألا نييندملا نم تائملل يعامج لتق تايلمع ةيبرصلاو ةيفالسغويلا
 لامعأ باكترا ىلع ضيرحتلا و  طيطختلا تايلمعب نيرخآل هدانتسابو ةيدرف ةفصب كسرهلاو ةنسوبلا
 ةعباتلا قطانملا يف ـ ةنسوبلا تاوركو يملسم ـ ةينيد و ةيقرع تاعومجم دض ةيعامج ةفصب ةدابإ
 فالآ عاضخإل ةفاضإلاب ،كسرهلاو ةنسوبلا نوجس يف ةعامج مهلتق قيرط نع كسرهلاو ةنسوبلل
 رضحم يف دري مل ايتاوركب قلعتي اميف و . مهتدابإو مهعيوجت فدهب ةططخم ةيشيعم فورظل نيملسملا
 يف اهرصانع رفاوت مدعل ةميرجلا هذه بكترا "شتيفوزوليم " نأ ةدابإلا ةميرج باكتراب صاخلا ماهتالا
 رضحملا اذه يف درو هنأ مغرو ،ركذلا ةفلاس ةداملا يف هيلع صنلا درو امل اقفو اهبكترا يتلا لاعفألا
 طرشلا وهو " ةعامجلا ءاضعأ لتق "  طرتشي  ةمكحملا ماظن نم 40 ةداملا صن نكلو " لتقلا " ةمهت
   . رفوتي مل يذلا
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   عبرألا فينج تايقافتا كاهتنا و برحلا مئارج ساسأ ىلع ماهتالا رضاحم يف ةدراولا لاعفألا : اثلاث

 حلسم عازن ءانثأ ةيفالسغويلا ةيلاردفلا ةيروهمجلا يف ةمرجملا لاعفألل " شتيفوزوليم " باكترا ناك
 فينج تايقافتال خراص كاهتناو برح مئارج لكشت اهنأ ثالثلا هماهتا رضاحم يف درو دقو ، يلود
  : رضحملا يف ةدراولا لاعفألا " شتيفوزوليم " بكترا وفوسوك يف  . عبرألا

 ندملا يف اهنش مت يتلا تامجهلا ءارج نم وفوسوكلا يف ةينابلألا ةينيدلاو ةيندملا نايعألا ريمدت / أ
  . نيملسملل ةسدقملا نكامألاو ةيفاقثلا ملاعملا ريمدت ىلإ ىدأ امم ىرقلاو

 برحلا فارعأو نيناوقل اكاهتنا دعي ام وهو، لتقلا مئارج باكترا و يدمعلا ليقنتلا تايلمعب مايقلا / ب
  . ةمكحملل يساسألا ماظنلا نم 30 ةداملا صنل اقبط

 رربملا ريغو يئاوشعلا ريمدتلا  لاعفأ باكترا مت  هنأ كسرهلاو ةنسوبلاب صاخلا رضحملا يف درو
 تاوركو نيملسملا تاكلتمم قرحو ةينيدلا نكامألاو ةيفاقثلا تائيهلاو ةيمومعلا كالمألاو نكاسملل
 ةرتف لالخ هنأ رضحملا فاضأ و .اهنع لزانتلا ىلع مهرابجإ وأ برصلا ريغ نييندملاو ةنسوبلا
 هءاقفرو " شتيفوزوليم " نم لك ناك 5991 / 21/ 13  ىلإ 2991 سرام  نم لاعفألا هذه باكترا
  . ةحلسملا تاعازنلل ةمظنملا فارعألاو دعاوقلاب نومزلم

 ، درطلا  ،يدمعلا  لتقلا لاعفأ " شتيفوزوليم " باكترا ايتاوركب صاخلا ماهتالا رضحم يف درو امك
 تايقافتال ةريطخ تاكاهتنا باكتراو تاكلتمملل رربملا ريغ ءاليتسالاو ريمدتلا، ينوناقلا ريغ لقنلا
 هيجوتو اهفصقو ندملاو ىرقلا ريمدتب برحلا فارعأو نيناوق لك قرخ لالخ نم عبرألا فينج
    .ةئيسلا ةلماعملاو بيذعتلاو لتقلل ةفاضإلاب ،نييندملا دض موجهلا

  

  يناثلا عرفلا

   " شتيفوزوليم نادوبولس " ةمكاحم تاءارجإ

  

 ىدم لوح فقاوملا تفلتخا " شتيفوزوليم نادوبولس " يفالسغويلا سيئرلل ماهتالا هيجوت دعب
 ةرطخلا تاكاهتنالا يبكترم ةمكاحمب ةقباسلا ايفالسوغويل ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا ةيعرشو صاصتخا
 دق ويكوط و غروبمرونل ةصاخلا ةيلودلا ةيئانجلا مكاحملا نأ رابتعابو . ةقباسلا ايفالسغوي ميلقإ يف
 نأ نكمملا ريغ نم هنأ امك ، ةيناثلا ةيملاعلا برحلا يمرجم ةمكاحمب تطبترا اهنأل اهتيالو تلاز
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 رظنلل ةمكحملا صاصتخاب يضقي ينامزلا اهصاصتخا نأل ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملل صاصتخالا دقعني
 دقعنا دقف يعجر رثأب يرسي ال و ذيفنتلا زيح اهل يساسألا ماظنلا لوخد دعب ةبكترملا مئارجلا يف
  . " شتيفوزوليم " ةمكاحمب  ةقباسلا ايفالسغوي ةمكحمل  صاصتخالا

  

   " شتيفوزوليم نادوبولس " قبسألا سيئرلا ماهتا رضاحم دادعإ : الوأ

 سيئرلا  ماهتا نالعإب ةقباسلا ايفالسغوي ةمكحم ىدل ماعلا بئانلا " روبرا سيول " ةديسلا تماق
        ةدابإ مئارج و ةيناسنإلا دض مئارج باكترا ةمهتب  "شتيفوزوليم نادوبولس " قبسألا يفالسغويلا
 رخآ ماهتا رضحم مث ، " وفوسوكلا" يف اهبكترا يتلا مئارجلاب ماهتا رضحم تمدق دقو. برح مئارج و
  . ةنسوبلا يف ةبكترملا مئارجلاب قلعتي ثلاث  ماهتا رضحمو " ايتاورك" يف ةبكترملا مئارجلاب صاخ

 لكشتل ثالثلا ماهتالا رضاحم مضب 2002 / 90/  62 يف ةمكحملل ةعباتلا فانئتسالا ةفرغ ترمأ مث
  .  1 ةمهت نوتس و  ةتس " شتيفوزوليم " ل ةهجوملا مهتلا ددع لصو كلذبو ، ةدحاو ةيضق

  

   ةيضقلا حاتتفا : ايناث

 دادعإ دعب ةيلاوملا ةلحرملا ةقباسلا ايفالسغويل ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا مامأ ةيضقلا حاتتفا ربتعي
 هيلإ بسن امب مهتملا غيلبت مت دقو ،ىلوألا ةجردلا ةفرغ يضاق لبق نم اهيلع ةقفاوملاو ماهتالا رضاحم
 لاعفألل هباكتراب امإ هلاوقأب ءالدإلل لاجملا هل حتف امك ، ماهتالا نومضمل  هباعيتسا نامض عم مهت نم
  . كلذ هيفن وأ هل ةبوسنملا

 مامأ ماحمب ةناعتسالا ضفر "شتيفوزوليم " نأ الإ عافدلا يف مهتملا قحل ةمكحملا ماظن نامض  مغر و
 هأشنأ زاهج ةلادعلا ققحي نأ لوقعملا ريغ نم هنأ  حرص ذإ ، ةيعرش ريغ اهربتعا يتلا ةئيهلا هذه
 .ةينوناقلا لئاسملا ضعبب قلعتي اميف نيينوناق نيراشتسمب ةناعتسالا نم هعنمي مل اذه نكل ،نمألا سلجم
 امك ةيعوضوملاو ةيلكشلا عوفدلا نم ةعومجم مدق دقو هسفنب هسفن نع عفادي  "شتيفوزوليم " ناك دقل
 نم ريثك يف مهبوجتساو دضلا دوهش عم لعافتو  هتدئافل ةداهشلاب ءالدإلا لجأ نم ادوهش رضحأ هنأ
  .عوفدلا هذه ىلع ءاعدإلا در و نايحألا

                                                             
1  lekceW EPPILIHP .    sed noisserpér  al ruop  lanoitanretni lanubirt nu’d noitutitsni’L :

ne eriatinamuh tiord ed semirc   A , eivalsoguoY itanretni tiord ed siaçnarF eriaunn  ,lano
3991, XIXXX   . 
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   " شتيفوزوليم نادوبولس " عافد  هجوأ / أ

  : يلي اميف هسفنب مهتملا اهمدق يتلا عوفدلا صخلن نأ نكمي 

 اهنأل هتمكاحمب ةقباسلا ايفالسغويل ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا صاصتخاو ةيعرش مدعب مهتملا عفد .1
 ةمكحملا اهنيب نمو هتءارب تابثإ لجأ نم ةيلود تائيهل أجل كلذلو ،نمألا سلجم نم رارقب تئشنأ
 90 مقر لوكوتوربلا ةفاضإ دعب دارفألا ىواكش ىقلتت تحبصأ يتلا ناسنإلا قوقحل ةيبوروألا
   يف ةمكحملا مامأ " شتيفوزوليم "  حرط امك . 4991 يف ذيفنتلا زيح لخد يذلا ةيقافتالاب قحلملا

 هبلط سسأو ايفالسغويل ةدوعلا نم هنيكمتو هيلع جارفإلاب اهيف بلاطي ةضيرع 1002 / 80 / 13
     ، نامألاو ةيرحلا يف قحلاب قلعتملا 50 ةداملا صن اهنيب نم ةيبوروألا ةيقافتالا صوصن ىلع
 ةمكحملا نأ ةربتعم ةمدقملا ةضيرعلا ةمكحملا تضفر نكلو ، ةلداع ةمكاحم يف قحلا لوح 60 م
 . 1 اهارارق يف هتررق ام وهو  ،صاصتخالاو ةيعرشلاب عتمتت ةقباسلا ايفالسغويل ةيلودلا ةيئانجلا

 برحلا مايق و  ايفالسغوي يف عضولا راجفنا يدافت لجأ نم اهلذب يتلا دوهجلا تبثي نأ مهتملا دارأ .2
 نم سورلاو برغلا ةيجراخلا ءارزو و ءامدقلا لودلا ءاسؤر لك يعد كلذلو ةنسوبلاو ايتاورك يف
 . ةمكحملل روضحلا لجأ

 نم "نوتياد "   ىلإ يعدتسا امل كلذك ناك ول هنأل برح مرجم سيل هنأب هسفن " شتيفوزوليم" ربتعا .3
 2                                          ةنسوبلا   يف مالسلا ءاسرإ لجأ نم ةيكيرمألا ةموكحلا فرط

 هذه اهتبكترا يتلا مئارجلا يف هقيقحت مدعو " NATO’l  "  ةئيهل ماعلا يعدملا زايحناب مهتملا ددن .4
 ثثجل روصلا نم ةعومجمب هءاعدا دكأو ، عناصم ةدع ريمدتو لتق يف ببست امم رهشأ ةدعل ةئيهلا
 . ةرمدم عناصمو ةرثعبم

 سيل و ةبقارم ريغ ةلوزعم تاعامج لعفب ناك مئارجو تاكاهتنا نم هباكترا مت ام نأ مهتملا حرص .5
 . 3 ناكم يأ يف لصحي دق ام وهو ةطرشلا وأ شيجلا

 
   " شتيفوزوليم نادوبولس "  عوفد ىلع ءاعدالا در / ب

  :يلي امك مهتملل ةيصخشلا ةيلوؤسملا ىلع اهيف ادكؤم ةلباقم تاءاعدإب مهتملا عوفد ىلع ءاعدالا در

                                                             
 iaM 40 . 99 / 19815 °N (  C 0002( : ناسنإلا قوقحل ةيبوروألا ةمكحملا رارق .  1

2 naerT  ERIALC .   sècorp ud elaitini esahp aL :  cevosileM   tse’S    eévehca  rus   nu    ed étar
elcitrA , noitasucca’l   13 ud noitidé’L  snad urap  2002 / 70 /    

3 omeS CRAM .   al, I.P.T ua evalsoguoY tnedisérp neicna’l ed sècorp  ed na nu’d naliB :
eyaH  elzzuP  eL  elêméD  ,   01 p , 3002 / 20 / 21 noitarébiL , cevasileM      .  
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    ةصاخلا تاوقلا ، شيجلا ىلع ةطلس نم هل امل 7891 ذنم عازنلا يف لوألا لعافلا مهتملا ربتعي .1
 . ايقرع ايبرص ريهطت لجأ نم مئارجلا عشبأ باكتراب هرماوأ رادصإ نم هتنكم ةيركسعلا و

 سيئرلا دهع لالخ ةطلسلا يف ماهم مهل تناك نيذلا صاخشألا ضعب ةداهشل ماعلا بئانلا تدنتسا .2
 سيئرلا دوهشلا نيب نمو مئارجلا يذفنم ىلع ةيملسلا هتطلسل سيئرلا ةسرامم تابثإ لجأ نم مهتملا
 نم وفوسوكلا يف مهتملا هردصأ ام نع ثدحتي مل يذلا " شتيفوكرامريمودار " ةلودلا نمأل قبسألا
 هل تناك مهتملا نأ لوقلاب دهاشلا اذه ىفتكا دق و . نابلألا ثثج ءافخإو يقرعلا ريهطتلاب رماوأ
 نم ثثجلا عزنو ماغلألا بحسب قلعتت ريهطت رماوأ ردصأ دقو نييندملا ةيامح يه ةدحاو ةمهم
 مهتملل ةبوسنملا مئارجلا نم ديدعلا تابثإ نم ةمكحملا عنمت مل ةداهشلا هذه نكل ، تايلمعلا تاحاسم
  . ةرشابملا هتيلوؤسم ريرقت ىلع ةلدألا تماق كلذبو اهيفن نم نكمتي مل و

 راضحإ مت دقف ، ةبعص ةنسوبلاو ايتاورك يف ةبكترملا مئارجلاب قلعتي اميف ءاعدإلا ةمهم تناك .3
 نأ لوقن انلعجي ام وهو ، ةنسوبلاو ايتاورك يف برحلا يف رود هل ناك مهتملا نأب اودهش دوهش
 مهتملا سيئرلل ةرشابملا ةيلوؤسملا ديكأتو راهظإ يف ظوحلم لكشب مدقتي ناك ماعلا يعدملا بتكم
 نيذلا ةمكحملا ءاقدصأ نم ةثالث و برص نيماحم هدعاس لب اديحو رمألا ةقيقح يف نكي مل يذلا
   : لوقي ةقباسلا ايفالسغويل ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا مساب يمسرلا قطانلا لعج ام وه و ،مهتراتخا
   " هب ةطاحإ رثكألاو هنع اعافد رثكألا مهتملا ةقيقحلا يف وه ديحو هنأ موعزملا مهتملا اذه نإ "
    "شتيفوزوليم نادوبولس "  ماهتا ةيضق يف عقوتملا  مكحلا / ج

 اهنأل اهديقعتو هل ةهجوملا مهتلا ةرثكل ارظن ةليوطلا اهتدمب " شتيفوزوليم نادوبولس " ةمكاحم تمستا
 ةدعل تفقوت ةمكاحملا نأ امك ، يفنلاو تابثإلا دوهش ةرثكل ةفاضإلاب دحاو ناكم نم رثكأ يف تبكترا
 مهتملا ةبقاعمو ةمكاحم ةرورضب كسمتلا نم عنمي مل اذه نكل ، مهتملل ةيحصلا ةلاحلا ببسب تارم
  . باقعلا نم نيمرجملا تالفإ مدع لجأ نم يناسنإلا يلودلا نوناقلا دعاوقل كهتنم لكو

 لثم يذلا قبسألا سيئرلا ىلع مكحلا رادصإ نم ةقباسلا ايفالسغويل ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا نكمتت مل
 ببسب كلذو ويكوط و  غروبمرون مكاحم دعب ةلود سيئرل ةيئانج ةمكاحم لوأ قيقحت و مهتمك اهمامأ
  . ةيباقعلا ةسسؤملا لخاد مهتملا ةافو

 درفلا زكرم هفرع يذلا روطتلا رهظت ةيضقلا هذه نكلو  اهيف لصفلا نود ةيضقلا يف رظنلا ىهتناو
 ةناصحلا نم هتدافتسا نود درفلل ةيصخشلا ةيلودلا ةيئانجلا ةيلوؤسملا تسرك دقف  يلودلا نوناقلا يف
 ةحئال يف درو ام نأ امك ، ةيلودلا ةيئانجلا مهتيلوؤسم ريرقت يف دارفألا نيب ةاواسملا ققحي امم
 يبكترمل عدرلاو باقعلا ررقت صوصن نمو ةهج نم دوهشلاو اياحضلاو مهتملل تانامض نم ةمكحملا
  ةيئانجلا ةلادعلا قيقحت يف اهتيلاعفو ةمكحملا ةيمهأ ىلع دكؤي ىرخأ ةهج نم اهنع صوصنملا مئارجلا
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 ةيئازجلا تامكاحملا تاءارجإ مييقت راطإ يف اقحال اهل قرطتنس يتلاو اهل تهجو يتلا تاداقتنالا مغر
    . ةمكحملا هذه مامأ

 

  ثلاثلا ثحبملا

  ةلداعلا ةمكاحملا نامض يف ةتقؤملا ةيلودلا ةيئانجلا مكاحملا رود مييقت

 

 دعاوقل ةكهتنملا ةبكترملا مئارجلل نيرشابملا نيلعافلا ةاضاقمب ةتقؤملا ةيلودلا ةيئانجلا مكاحملا تماق
 نع اوعنتما وأ مئارجلا هذه باكتراب اورمأ نيذلا ةداقلا ةمكاحم اضيأ تررق و يناسنإلا يلودلا نوناقلا
 أدبم ريرقت يف  ةيمهأ تامكاحملا هذهل ناكو ءاسؤرو ةداقل تامكاحم تدقعف ، اهيبكترم ةبقاعم
 ، ) لوألا بلطملا ( مهتملل ةيمسرلا ةفصلاب دادتعالاو ةناصحلا ةركف ذبنو ةيلودلا ةيئانجلا ةيلوؤسملا
 عيمج لالخ ةلداعلا ةمكاحملا تانامض نم ربتعم ردق نم ةدافتسالا اهمامأ مهتملل تنمض اهنأ امك
     ، تاداقتنالا نم ةعومجم مكاحملا هذهل تهجو دقف كلذ مغرو . ) يناثلا بلطملا ( هتمكاحم لحارم
 نم مئارجلا يبكترم عدر يف ةلثمتملاو اهل ةددحملا ةمهملاب مايقلا يف  العف اهحاجن ىدم نيبنس كلذل و
  .  ) ثلاثلا بلطملا ( ىرخأ ةهج نم ةيئارجإلا ةلادعلا قيقحت يف مهتملا قوقح نامض و ةهج

  

  لوألا بلطملا

   ةيلودلا ةيئانجلا ةيلوؤسملا لمحت يف دارفألا نيب ةاواسملل مكاحملا سيركت

  

 ةيلوؤسملل ماظن عضو  ةقباسلا ايفالسغوي يف يناسنإلا يلودلا نوناقلا دعاوق كاهتنا راركت نع بترت
 ) لوألا عرفلا ( يمسرلا هزكرم نع رظنلا ضغب و ةيصخش ةفصب هتلءاسم متتل  درفلل ةيلودلا ةيئانجلا
    ) يناثلا عرفلا ( درفلل ةيلودلا ةيئانجلا ةيلوؤسملا ماظن سفنب ادناورل ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا تذخأ دقو
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  لوألا عرفلا

   ةقباسلا ايفالسغويل  ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا لظ يف درفلل ةيلودلا ةيئانجلا ةيلوؤسملا

  

 ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا ءاشنإ نأب نمألا سلجمل همدق يذلا ريرقتلا يف ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا دكأ
 ةيناثلا ةيملاعلا برحلا تامكاحم نع تضخمت يتلا ةيئاضقلا قباوسلا ىلع ءانب ةقباسلا ايفالسغويل
 نييداعلا دارفألل ةيصخشلا ةيئانجلا ةيلوؤسملاب قلعتت اصوصن اهل يساسألا ماظنلا نمضتي نأ حشري
 نوفرصتي نيذلا دارفألا لك و نييموكحلا نيلوئسملا رابك و لودلا ءاسؤر اضيأ ءاوس دح ىلعو
 ةناصحب ءاعدإلا نأ ررقت اصوصن ةمكحملا ةحئال نمضتت نأ دبالف اذهل و. ةيمسرلا مهفئاظو ىضتقمب
 وأ لوبقملا عافدلا ليبق نم ربتعي ال مهتملل ةيمسرلا ةفصلا ىضتقمب لاعفألا باكترا وأ ةلودلا سيئر
  .1 ففخملا فرظلا

 صن درفأ دق ةقباسلا ايفالسغويل ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملل يساسألا ماظنلا نأ ىلإ انه ةراشإلا ردجت و
  : نيتلاح يف ةيدرفلا ةيلودلا ةيئانجلا ةيلوؤسملا ىلع صنلل هنم 70 ةداملا

 لخدت يتلا مئارجلل مهباكترا نع دارفنا ىلعو ةيصخش ةفصب ةرشابملا دارفألا ةيلوؤسم روثت .1
 ةجرد تناك امهم كلذو ، اهتحئال نم 70 ةداملا صنل اقفو ةمكحملا صاصتخا نمض
 لأسي امك ، كلذل اوعجش و  اوططخ و اورمأ وأ اهل نييلصأ نيلعاف اوناك ءاوس مهتمهاسم
  . مئارجلا هذه باكترال دادعإلا وأ طيطختلا ىلع عيجشتلا يف ام ةقيرطب دعاس نم  اضيأ

 ريغ ةقيرطب درفلل ةيئانجلا ةيلودلا ةيلوؤسملا مايق نع ةعباسلا ةداملا نم ةثلاثلا ةرقفلا ريشت .2
 تاءارجإلا ذختي ملو ةميرجلا باكترال سوؤرملا ريضحتب ملع ىلع سيئرلا ناك ىتم ةرشابم
  . نيلعافلا ةبقاعم و لعفلا عوقو عنمل ةمزاللا

 وأ ةيلوؤسملا نم هيفعت ال ةيمسرلا هتيعضوف  هعانتما وأ هلاعفأ ىلع دئاقلا وأ يملسلا سيئرلا بقاعي
 رابتعا يأ نود دارفألل ةيئانجلا ةيلوؤسملا ريرقت يف ةاواسملا ىلع ليلد ربكأ نإو.2 هباقع ففخت
 نادوبولس " قباسلا يفالسغويلا سيئرلل اماهتا ةمكحملل ماعلا بئانلا هيجوت وه مهتملا زكرمو   ةفصل

                                                             
 ممألا ، 3991 ةنسل 808 مقر نمألا سلجم رارق نم ةيناثلا ةرقفلل اعبت ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا ريرقت عجار .  1
  . 55 ةرقفلا ، 3991 يام 30،  40752 / س : مقر دنتسم ، ةدحتملا

 ةلاسر ، اهنع ةيلودلا ةينوناقلا ةيلوؤسملا ىدم و ةيناسنإلا دض ةبكترملا مئارجلا : روصنم مامإ مالسلا دبع رهاط .  2 
   , 473 ص ، 5002 ، رصم ، سمش نيع ةعماج ، نوناقلا يف هاروتكدلا لينل ةمدقم
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 مكاحملا خيرات يف لوألا رارقلا وهو ،اهيلإ انرشأ نأو قبس ةيلود مئارج باكترا ةمهتب " شتيفوزوليم
 نوناقلا دعاوق دض ةريطخ تاكاهتنا هباكترال ةلود سيئر ماهتا هاضتقمب مت يذلا  ةيلودلا ةيئانجلا
 نيعب ةقباسلا ايفالسغويل ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا ذخأت ملو ، يئانجلا يلودلا نوناقلا و يناسنإلا يلودلا
   .1 هل ماهتالا هيجوت تقو ةيسائرلا هفئاظو سرامي ناك مهتملا نأب رابتعالا

 تدسج ةمكحملا نأب ةقباسلا ايفالسغوي ةمكحم ةحئال نم 72 ةداملا صن لالخ نم انل  حضتي
 مدق ىلع دارفألا عيمج نأ تربتعا و هل ةيمسرلا ةفصلاب دادتعالا نود درفلل ةيلودلا ةيئانجلا ةيلوؤسملا
 ، ةموكحلا ءاضعأ ، لودلا ءاسؤر مهنم ىنثتسي الو ةمكحملا ماظنب نيبطاخم زييمت يأ نودو ةاواسملا
  .  نويموكحلا نوفظوملا ، ناملربلا

 لثم مهلثم لودلا ءاسؤرو نييركسعلا ةداقلل ةيلودلا ةيئانجلا ةيلوؤسملا مايقب  ةمكحملا رارقإ نع جتنيو
 مئارجلا باكتراب رمألا قلعتي امدنعف ، ةيمسرلا ةفصلاب دادتعالا مدع أدبم وهو  ماه أدبم درف يأ
 ةيئانجلا ةيلوؤسملا ةيلودلا ةميرجلا بكترم لمحتيو لودلا هب كسمتت يذلا ةدايسلا موهفم صلقتي ةيلودلا
   . ةيمسرلا هتفصب كسمتي نأ نود ةيلودلا

  

   يناثلا عرفلا

  ادناورل ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا لظ يف ةيلودلا ةيئانجلا ةيلوؤسملا

  

 نم ةسماخلا ةداملا تددح دقو  نييعيبطلا  صاخشألا ةمكاحمب ادناورل ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا صتخت
   : نافنص مهو اهماكحأب نيبطاخملا ةمكحملل يساسألا ماظنلا

 ادناور يف ةمكحملا صاصتخا نمض لخدت يتلا مئارجلا اوفرتقا نيذلا نويدناورلا صاخشألا .1
   . اهل ةرواجملا ميلاقألا يف وأ

 . ادناور يف ةمكحملا ةحئال يف ةددحملا مئارجلا اوبكترا نيذلا نويدناورلا ريغ صاخشألا .2
 وأ ءافعإ يأ نود دارفألا ءالؤهل ةيلودلا ةيئانجلا ةيلوؤسملا مايق ةحئاللا سفن نم 60 ةداملا ترقأ
   : ةيلاتلا تالاحلا يف يفيظولا مهعضو ببسب فيفخت

                                                             
  . 074 ص ، قباس عجرم ، يئانجلا يلودلا نوناقلا يف ةسارد ،ةيلودلا مئارجلا :ينغلا دبع معنملا دبع دمحم / د .  1
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 20 م نم داوملا يف ةددحملا مئارجلا دحأل ذيفنت وأ باكتراب رمألا و ضيرحتلا و  طيطختلا .1
 وأ ةموكحلا وأ ةلودلل اسيئر وأ ايداع ناك ءاوس درف يأ لبق نم يساسألا ماظنلا نم 40 م ىلإ
    . لوئسم يأ

 ضرتفي وأ اهب  ملع دق سيئرلا ناك نإ و ىتح سوؤرملا لبق نم اهيلإ راشملا لاعفألا باكترا .2
  . ةمزاللا ريبادتلا ذختي نأ نود هبكترا امب هملع

 امهم نيمهتملا دارفألا نيب ةيئانجلا ةيلوؤسملا ريرقت يف زييمت يأ دوجو مدع ىلع ةداملا هذه تدكأ دقل
 ةيلوؤسملا نم ءافعإلل ببسك ةيمسرلا ةفصلاب دادتعالا مدع ىلع اهصن لالخ نم كلذو ، هرربم ناك
 مئارجل مهباكترا دنع باقعلاو ةيلوؤسملا نم برهتلا مهناكمإب دارفألا نإ و. باقعلا نم فيفختلا وأ
 يفتني كلذل ةجيتنك . صلقتي انه ةدايسلا موهفم نأل ةيلود مئارجل مهباكترا دنع فلتخي رمألا نأف ةيلخاد
 دنع ةموكحلا وأ ةلودلا سيئر ةفصب عفد يأ لبقي الو ةيلوؤسملا نم هءافعإو سيئرلا ةناصحب لمعلا
  . 1 ةمرجملا لاعفألا باكترا

 هملع ضرتفي وأ اهعوقوب ملعي يتلا هيسوؤرم لامعأ لك نع ةيملس ةجرد ىلعأ هتفصب سيئرلا لأسي
 الاعفأ بكترا يذلا سوؤرملل نكمي ال لباقملا يفو ، اهعنمل ةمزاللا ريبادتلا ذاختا نع عنتماو اهب
 نم هبكتري امل يعولا و كاردإلا كلمي هنأل ةيئانجلا ةيلوؤسملا هنع يفنيل هسيئر رماوأب عفدي نأ ةمرجم
  . هنع ةبوقعلا فيفخت يف اببس اذه هعفد نوكي دق نكلو ، لاعفأ

  

  يناثلا بلطملا

   ةتقؤملا ةيلودلا ةيئانجلا مكاحملا مامأ ةلداع ةمكاحم يف مهتملا قح تانامض

  

 لبق مهتملا اهنم ديفتسي يتلا ةيئارجإلا تانامضلا نم ةعومجم ةتقؤملا مكاحملل يساسألا ماظنلا ددح
  .  ) يناثلا عرفلا ( ةمكاحملل ىلوألا ةرئادلا مامأ اهءانثأو ) لوألا عرفلا ( ماعلا يعدملا مامأ هتمكاحم

  

  

                                                             
      ، رشنلا خيرات و ناكم ركذ نود ، ةيلودلا ةيلوؤسملل ينوناقلا ماظنلا يف درفلا زكرم : مالع دمحأ لئاو / د .  1
  . 111 ص
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   لوألا عرفلا

   ماعلا يعدملا بتكم مامأ مهتملا تانامض

  

 ةءافك يذ سناجتم قيرف ةقفر لمعي دحاو ماع يعدم يف ادناور و ةقباسلا ايفالسغوي يتمكحم كرتشت
 صاخشألا ةيعونو ولع ىلع لدي ام وهو ، ةلود نيثالث نم رثكأ نم هءاضعأ رايتخا متيو ةيلاع
 نكي ملو . نييعيبطلا دارفألل ماهتالا هيجوت لبق مئارجلا باكتراب تاءاعدإلا يف قيقحتلاب نيمئاقلا
 لجأ نم الثمف ، تاءاعدإ نم هيلإ مدقت ام الوأ جلاعي ناك لب ةرشابم دارفألل ماهتالا هجوي ماعلا يعدملا
 ماعلا يعدملا نيع ةقباسلا ايفالسغوي يف ةبكترملا ةيسنجلا تاءادتعالاب ةقلعتملا تاءاعدإلا ةجلاعم
  : ةيلاتلا ماهملاب موقي ينوناق راشتسم

  . سنجلا عونب ةقلعتملا مئارجلا نأشب هيأر ءاطعإ .1
  . سنجلا عونب ةقلعتملا مئارجلا نأشب ةينوناقلا ةيجيتارتسإلا ةغايص .2
 ةدحو ةدعاسم لجأ نم ةيسنجلا تاءادتعالاب قلعتي يلودلا يئانجلا نوناقلل يعيرشت هقف عضو .3
 . ماهتالا هيجوت لبق ةمدقملا تاءاعدإلا ةحص ىدم نم ققحتلا وه كلذ نم فدهلاو ، قيقحتلا

 نواعت لئاسوو قرطل ةشقانم ءارجإ لجأ نم ةيناديم ةيمسر تارايزب هبئان ةقفر ماعلا بئانلا ماق دق و

 برصل ةعضاخلا قطانملا لوخد ىلع قيقحتلا قرف تأرجت دقو ، تاءاعدإلا تابثإل هعم تاطلسلا

 اوعاطتساو دوهشلا تادافإ ىلإ عامتسالا و  ةلدألا عمجو تاقيقحتلا ءارجإل اهربع رورملاو ةنسوبلا

   .  ةيعامجلا روبقلا عقاوم ىلع روثعلا

 يف مت دقف ةقدلا نم ردق ىلع مهلمع نوكي ىتحو هيدعاسم و ماعلا يعدملا ةمهم ليهست لجألو
 ماهم ءادأو قيقحتلا قرفل معدلا ميدقت هتمهم تناك يذلا وفييارس بتكم عيسوت ةقباسلا ايفالسغوي
  :يلي اميف لثمت بتكملا عيسوت نم فدهلا لثمت و ، ةينطولا تامظنملاو تاموكحلا عم لاصتالا

 مهل هجوت نيذلا صاخشألا زاجتحا يف ةدعاسملاو نيبراهلاب ةقلعتملا تارابختسالا قرف معد .1
  . ماهتالا ةمكحملا

 اهددع حبصأ يتلاو ةمكحملا ىدل ةرفوتملا ةلدألاو قئاثولا ميظنت يلوتل نيفظوملا ددع ةدايز .2
 اهلمعب مايقلاو اهيلع دامتعالل  نيققحملا ىدل ةرفوتملا تامولعملا هيلاعف نيسحت لجأ نم اريبك
 اهيلع قداصو ماعلا يعدملا اهمدق يتلا ماهتالا ضئارع ددع غلب دقف العفو . ةلوقعم ةدم يف
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 57 نم ةنوكم ةعومجم لمشت ماهتا ةضيرع رشع ةينامث 6991 ةياهن ىتح ةمكحملا ةاضق
  .1  امهتم

  

  دارغلب ، برغز يف الثم تفيضأ دقف ، تاءاعدإلا يف قيقحتلا يف عارسإلل قيقحتلا بتاكم ددع ديازت
 ةرداصلا ماهتالا ضئارع ضعب ىلع تأرط يتلا تاليدعتلا مغر هنأ امك ، قيقحتلل بتاكم  اكولاينب و
 قوقح نامض ىلع تلمع دق ةريخألا هذه نأ الإ ةقباسلا ايفالسغوي ةمكحم يف ماعلا ةيعدملا نع
 هجو ىلع مهغالبإ متي نأو مهتمكاحم رخأتت ال نأ يف ةلدعملا ماهتالا ضئارع مهب قلعتت نيذلا نيمهتملا
 ةضيرع ليدعت " شتيفييشافوك " ةيضق يف ةماعلا ةيعدملا تسمتلاو . مهيلإ ةبوسنملا مهتلاب ةعرسلا
 ةدابإلا ةميرج هباكترال ةراشإلا تنمضتو لجع ىلع قباسلا يف تدعأ اهنأل مهتملاب ةقلعتملا ماهتالا
 ةميسج تاكاهتناو ةيناسنإلا دض مئارجل مهتملا باكترا ةفاضإ ءاعدإلا دارأ دقو ، طقف ةيعامجلا
 اذه تضفر ةمكاحملا ةرئاد نكلو ،برحلا فارعأو نيناوق كاهتنال ةفاضإلاب 9491 فينج تايقافتال
 8991 يام 92 يف فانئتسالا ىوتسم ىلع مكحلا ضقن دعب و ، 8991 سرام 60 يف سامتلالا
  : اهمهأ طورشلا نم ةعومجم تددحو ليدعتلا ىلع ةمكحملا تقفاو

 دعب ةفاضملا مهتلاب ةعرسلا هجو ىلع ملعلا يف مهتملا قح كاهتنا مدع ةماعلا ةيعدملا نامض .1
  . ليدعتلا

 2 مهتملا ةمكاحم يف ريخأت يأ ليدعتلا اذه ىلع بترتي ال نأ ةرورض .2
 ـ ةمكاحملا تاءارجإ ريس يف ليجعتلا فدهب ـ " شتيسييليب " ةيضق يف ةماعلا ةيعدملا تسمتلا و
 ةمكحمل يساسألا ماظنلا نم 20 ةداملا صنب قلعتت يتلا مهتلا ضعب بحسب ماهتالا ةضيرع ليدعت
  . 3 سامتلالا اذه ىلع ةمكحملل ىلوألا ةرئادلا تقفاوو ، ةقباسلا ايفالسغوي

 ةمكحم ماظن نم 02 ةداملاو ةقباسلا ايفالسغوي ةمكحمل يساسألا ماظنلا نم 12 ةداملا صن نأ ظحالن
 نم 41 ةداملا يف اهنع صوصنملا قوقحلا ةلدألا عمجو قيقحتلا ةلحرم ءانثأ مهتملل نانمضي ادناور
   : يلي  اميف اهصخلن نأ نكميو ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلل يلودلا دهعلا

                                                             
  . 615 ص ، قباس عجرم : ةخيشلا قلاخلا دبع يلع ماسح .  1

2  htfiF .    A , lanubirt  lanoitanretni  ot  troper  launna  . 92 p , 737 / 8991 / S , 912 / 35 /  

3  A , lanubirt  lanoitanretni  ot  troper  launna  htfiF .   p , 737 / 8991 / S , 912 / 35 / 03  
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 نأ بجي كلذلو ، نيتمكحملا ماكحأل اقفو هتنادإ تبثت نأ ىلإ ءيرب هنأ مهتملا يف لصألا  .1
 وأ هسفن دض دهشي نأب هرابجإ مدع هنع بترتي ام وهو لصألا اذهل اقفو مهتملا لماعي
 .1 همرجب  فرتعي

 ةعيبطب اهمهفي ةغلب ليصفتلابو نكمم تقو برقأ يف غلبي نأ بجي مهتملل ماهتالا هيجوت دنع .2
 نم لكل تابثإلا ةلدأ و تاءارجإلا دعاوق نم أ / 24 ةدعاقلا ( اهببسبو هيلإ ةهجوملا ةمهتلا
 . ) ادناور و ةقباسلا ايفالسغوي يتمكحم

 مستي وحن ىلع هلاوقأب يلدي نأ يف قحلا هل نوكي ، مهتملل ةهجوملا مهتلا ديدحت ىدل .3
 . ةينالعلاو فاصنإلاب

 ةدعاسملا اهيف ضفري يتلا ةلاحلا يف كلذو اهراتخي يتلا ةدعاسملا ىلع لوصحلا مهتملل نكمي .4
 . اناجم ةمكحملا هل اهحنمت يتلا ةيئاضقلا

 اهلامعتسا ةيناكمإبو هلاوقأ ليجست يف هقحب غلبي نأ دبالو تمصلا مزتلي نأ مهتملل نكمي .5
        ايفالسغوي ةمكحمل تابثإلاو تاءارجإلا دعاوق نم }3{ أ/24 ةدعاقلا ( تابثإ لئاسوك
 . ) ادناور و ةقباسلا
  

  يناثلا عرفلا
   ةمكاحملل ىلوألا ةرئادلا مامأ مهتملا تانامض

  
  

 موقت يتلا ةهجلا انركذ نأ قبس امك يهو ، ةاضقلا ةئيه مامأ تانامضلا نم ةعومجم نم مهتملا ديفتسي
  . نوعط نم اهيلإ مدقي ام و اهل ةعباتلا ةمكحملا رئاود ىلع ضرعت يتلا اياضقلا عامسب

  

   ةاضقلاب ةقلعتملا تانامضلا : الوأ

 حئاول تمتها دقف كلذلو ، ةمكاحملا ءانثأ ةيئارجإلا ةلادعلا قيقحتل لوألا ضرتفملا ةاضقلا ةئيه ربتعت
  : يه و ةاضقلا يف اهرفاوت نم دبال يتلا طورشلا نم ةعومجم ىلع صنلاب ةتقؤملا ةيئانجلا مكاحملا

   نمألا سلجم لبق نم ةددحملا ةمئاقلا نمض ةماعلا ةيعمجلا لبق نم ةاضقلا باختنا متي .1

                                                             
   ادناور  ةمكحم ماظن نم ) ز ( 4 / 20 ةداملا و ةقباسلا ايفالسغوي  ةمكحم ماظن نم ) ز ( 4 / 12 ةداملا عجار .  1
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 درجتلا تافص مهيف رفاوتت نأو عيفرلا قلخلا نم ريبك ردق ىلع اونوكي نأ ةاضقلا يف طرتشي .2
 ىلع نيزئاح اونوكي نأ دبال امك ،1 ملاعلا عاقب عيمج ىلإ نومتني نأو ةهازنلاو دايحلاو
 يف ةربخلا نم ردق ىلعو مهدالب يف ايلعلا ةيئاضقلا بصانملا دلقت نم مهنكمت ةيلاع تالهؤم
    . ناسنإلا قوقح نوناقو يناسنإلا يلودلا نوناقلا هيف امب يلودلا يئانجلا نوناقلا لاجم

  

   تاسلجلا ريس ءانثأ مهتملا تانامض : ايناث

 سكع ةمكحملا ةرئاد ردقت مل ام ةينلع تاسلجلا نأ ادناور و ةقباسلا ايفالسغوي ةمكحم رئاود نمضت
 يتلا قوقحلا نم ةعومجمب اهلالخ مهتملا عتمتيو ، اهب ةصاخلا ةلدألاو تاءارجإلا ةحئالل اقفو كلذ
 يتلا كلت كلذكو ىرخأ ةهج نم ناسنإلا قوقحل يملاعلا نالعإلاو ةهج نم يئانجلا نوناقلا اهررقي
                 . تابثإلاو تاءارجإلاب ةقلعتملاو ادناورو ةقباسلا ايفالسغوي ةمكحمل يساسألا ماظنلا اهنمضتي

 هقح ةرشابم نم ةقباسلا ايفالسغوي ةمكحم مامأ "شتيفوزوليم نادوبولس " مكاحملا سيئرلا دافتسا دق و
 اقفو ةمكاحملا ريس نسحل ةيئارجإ تانامض  ةمكحملا ةحئال هل ترفو امك ، هسفنب هسفن نع عافدلا يف
 ةيندملا قوقحلل يلودلا دهعلا نم 41 ةداملا يف  اهنع صوصنملاو ايلود اهب فرتعملا ريياعملل
   : يه و ، ةيسايسلاو

 مهيلإ ةهجوملا مهتلا تارربمو ةعيبط ةفرعم يف صاخشألا عيمج نيب ةاواسملا نامض ـ          
 لاصتالا وأ مهعافد دادعإ لجأ نم ةيرورضلا تاليهستلاو فاكلا تقولا مهحنم عم اهنومهفي يتلا ةغللاب
   مهنع عفاديل هنوراتخي يماحمب

  . ةينالعلاو فاصنإلاب مستي وحن ىلع هلاوقأب ءالدإلا لجأ نم مهتملل ةملكلا ءاطعإ ـ          

 نع رداص مكحب كلذ سكع تابثإ ةياغ ىلإ ةءاربلا ناسنإلا يف لصألا أدبم مارتحا ـ          
  . يساسألا اهماظن ماكحأل اقفو ةيلودلا ةمكحملا

  :ةيلاتلا تانامضلا ريفوت لالخ نم ةيئارجإ ةلادع تانامض نم ةمكاحملا ءانثأ مهتملا ةدافتسا ـ       

  بسانملا تقولا يفو اهمهفي يتلا ةغللاب  هيلإ ةبوسنملا مهتلا عيمجب مهتملا غيلبت .1

                                                             
1  .   fo noitucesorp  eht  rof lanubirt  lanoitanretni eht  fo tropeR   rof  elbisnopser snosrep

  eht  fo  yrotirret eht ni dettimmoc wal  nairatinamuh lanoitanretni  fo snoitaloiv suoires
  . 11 P , launna  tsrif  eht , 1991 ecniS aivalsoguY remrof  



ةتقؤملا ةيلودلا ةيئانجلا مكاحملا مامأ ةيئازجلا تامكاحملا ةعيبط       يناثلا لصفلا  -يناثلا بابلا  
 

762  
 

 يف و  يماحم ةدعاسمب وأ هسفنب هسفن نع عافدلا يف هقح نم مهتم لك  ةدافتسا .2
 ةرم لك يف ةيناجملا ةيفاكلا ةدعاسملا نم ةدافتسالا هنكمي كلذ نم هنكمت مدع لاح
 اقيقحت هعافد دادعإل تاليهستلاو فاكلا تقولا هل حنمي نأ دبالو ، ةلادعلا اهبلطتت
 .1 صرفلا  ؤفاكت أدبمل

 ةيهامب وأ هسفنب هسفن نع عافدلا ةصرف هحنمو ةمكاحملا روضح نم مهتملا نيكمت .3
  . هر اتخي يماحم

 ام ميدقت يف قحلاب ماع لصأك هيماحم وأ مهتملا عتمتي و  ةينالع تاسلجلا دقعت  .4
 تررق اذإ الإ ءاعدإلا لبق نم هيلإ ةهجوملا مهتلا يفن لجأ نم تابثإ لئاسو نم هيدل
 .2 كلذ ريغ ةمكحملا

 .3 تابثإلا دوهشب ةقلعتملا طورشلا سفنب يفنلا دوهش باوجتسا قح مهتملا  حنم .5
   يوفش  مجرتم نم ديفتسي ةرورضلا دنعو تاسلجلا يف لاقي ام مهف يف مهتملا قح .6
  هيلإ ةبوسنملا مئارجلل هباكتراب رارقإلا وأ هسفن دض ةداهشلا ىلع مهتملا رابجإ رظح .7
   هل رربم ال ريخأت نود و ةلوقعم ةدم لالخ مكاحي نأ يف مهتملا قح .8
 ةبوتكم نوكت و ةينلع ةسلج يف ماكحألا رادصإ متي نأ نيتمكحملا ةحئال نمضت .9

 مهتملل نمضي امك ، ةبوقعلل رشابملا قيبطتلا لجأ نم مهتملا روضحبو ةببسمو
 مدقملا نعطلا صحفب موقت يتلا فانئتسالا ةفرغ مامأ فانئتسالا قح هيلع موكحملا
  ىلوألا ةجردلا ةفرغ نع ةرداصلا تارارقلا عجارت وأ يغلت وأ دكؤتل اهاوتسم ىلع

 ةيضقلا ضرع دنع اهل قرطتي مل عافد لئاسو فيضي نأ هيلع موكحملل نكمي .01
  .كلذب فانئتسالا ةفرغ هل تحمس ىتم كلذو ،ىلوألا ةجردلا ىوتسم ىلع

 هل ضرعتي دق امب طبترت قوقحلا نم ةعومجمب سوبحملا هيلع موكحملا ديفتسي .11
 مدقي ةمئالم ريغ فورظلا هذه تناك ةلاح يفف ، ةيباقعلا ةسسؤملا يف هسبح ءانثأ
 اذه عضي و هلثمم وأ ةيباقعلا ةسسؤملا سيئرل ايباتك وأ ايهافش ابلط سوبحملا
 : نيتلاح نيب انه زيمن و ، اهيقلت دعب ةرشابم  ىوكشلاب رضحم ريخألا

                                                             
   ادناور ةمكحم ماظن نم ) ب( 4 / 02 ةداملا و ةقباسلا ايفالسغوي ةمكحم ماظن نم )ب( 4 /   12 ةداملا  عجار .  1

 ةمكاحملا تاسلج نوكت "  4 / 02 ةداملا صنل اقفو  ةيئانثتسا تالاح يف الإ اهتينالع وه تاسلجلا يف لصألا نإ .   2 

  . اهب ةصاخلا ةلدألا و تاءارجإلا ةحئالل اقفو ، ةقلغم تاسلجلا نوكت نأ ةمكاحملا ةرئاد ررقت مل ام  ،ةينلع

   ادناورل ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا و ةقباسلا ايفالسغويل ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا ماظن نم )ه( 4 / 12 ةداملا عجار .  3
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 متي عضولا ةيوست ةيباقعلا ةسسؤملا سيئرل نكمي و اهرربي ام اهل سيل ةمدقملا ىوكشلا تناك اذإ ـ  
  . كلذل ةمزاللا ريبادتلا ذختت و هيلع موكحملا راطخإ

 ريغ عضولا ةيوست ةيباقعلا ةسسؤملا سيئرل نكمي ال و اهرربي ام اهل ةمدقملا ىوكشلا تناك اذإ ـ  
 وأ ةمكحملا ملق قيرط نع ةمكحملا ىلإ ةرشابم هاوكش هيجوت يف هقحب هيلع موكحملا غيلبت متي مئالملا
 صقنلا وأ زواجتلا عوقو موي نم أدبت يتلا و ةمكحم لك ةحئال يف ةددحملا ةدملا لالخ طبضلا ةباتك
 قوقح قرخب قلعتت ىوكشلا تناك اذإ سيئرلا غيلبت متي ىوكشلا يقلت درجمبو . هنم ىكتشملا
  . ىوكشلا نأشب ذختملا رارقلاب سوبحملا غيلبتب طبضلا بتاك مزتلي امك ،سوبحملا

 نم ةيباقعلا ةسسؤملا ىلإ نولقتني نيذلا نيشتفملا عم ثدحتلا هنكمي هيلع موكحملا سبح ةرتف لالخو
  . هسبح فورظ لكب مهملعي و يرودلا شيتفتلا لجأ

  

   ةمكحملا ملق اهرفوي يتلا مهتملا تانامض: اثلاث 

 فئاظو  عم ةنراقملاب ةيداع ريغ ةيلودلا ةمكحملا ىوتسم ىلع ةمكحملا ملق اهب موقي يتلا فئاظولا دعت
 ءاشنإ نعو ةمكحملا ةرادإ نع ةيلوؤسملا ةيلودلا ةمكحملا ملق لمحتي ذإ ، ةينطو ةمكحمل عبات لجس ملق
 قوقحلا نم ةعومجم مهتملل رفوت كلذبو ، ةيئاضقلا ةيلمعلا ريس نسح ةلافكل مزاللا يساسألا لكيهلا
   . نيمهتملا قوقحل انامض و تاءارجإلا تاليهست لجأ نم

 ةمكاحملا تاسلج لالخ ةيروفلا ةمجرتلا تامدخ نم ةمكاحملا ةغل لهجي يذلا مهتملا ديفتسي .1
    . كلذل ةمزاللا قفارملا ريفوت و ةيروفلا ةمجرتلل دامتعا دصر متي هيلع ءانبو

 دعاوقلا ىلإ ادانتسا و ، كلذ هرودقمب سيل يذلا مهتملل ماحم نييعت ةمكحملا ملق قتاع ىلع عقي .2
 ةمكحم ةاضق اهانبت يتلا تابثإلا دعاوق و ةيئارجإلا دعاوقلا ةحئال نم 55 ، 54 ، 34
 يف عافدلا يماحمب قلعتي اميف يلخاد ماظن عضو مت دقف 4991 / 5 / 5 يف ةقباسلا ايفالسغوي
 رومألا تاميلعتلا هذه مظنت و 6991 / 6 / 52 يف تلدع و 1 / 49 مقرب 4991 / 7 / 82
  1 ).. مهتابجاو ، مهقوقح ، مهنييعت ( عافدلا يماحمب ةقلعتملا

 ةيئرم رضاحمو رضاحملا نم ةيروف خسن ريفوتل ةمدقتملا ايجولونكتلا لئاسو لامعتسا .3
  . ءاضتقالا دنع دوهشلا تايوه نع فشكلا نود ىوعدلا تاءارجإل

                                                             
1 Y.T.C.I .    sa , 49 / 1 . oN  evitcerid , lesnuoc  ecnefed   fo  tnemangissa  no  evitceriD  ,

 . 6991 enuJ 52 ,dednema  
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 تاطلسلا ىلإ نيمهتملا ىلع ضبقلا رماوأ ةمكحملا ملق ليحي تاءارجإلا ريس ليهست لجأ نم .4
 ةدحو قيرط نع ةاضقلل تادعاسم ميدقتب موقي هنأ امك ، اهيف نودجاوتي يتلا ةلودلل ةينطولا
  .1 رئاودلا معد

  

  ثلاثلا بلطملا

   ةتقؤملا ةيلودلا ةيئانجلا مكاحملا مامأ ةيئارجإلا ةلادعلاب ساسملا رهاظم

  

       ةقباسلا ايفالسغوي يتمكحم ةحئال يف مهتملا ةمكاحم تاءارجإ ةلادعل تانامض ىلع صنلا درو 
 وأ اهتيلالقتسا ،اهتليكشت ، اهءاشنإ دنس ببسب امإ تاداقتنا اهل هجوت مل هنأ ينعي ال اذه نكلو ،ادناور و
 ةلداع ةمكاحم يف مهتملا قحب ساسملاب ىدأ امم اهماكحأ ذيفنت ةيلآو اهيف تاءارجإلا ضعبب قلعتي اميف
  : يلي اميف اهصخلن نأ نكمي و

  نمألا سلجم نم تارارقب ادناور و ةقباسلا ايفالسغوي يتمكحم ءاشنإ ربتعي .1
 يف عازنلا نم فثكأ تاعازن اهيف تعقو قطانم يف ءارجإلا سفن ريخألا اذه ذاختا مدع و  
 . 2 نيتمكحملا ءاشنإل يسايسلا دعبلا نع ريبعت ايفالسغوي

 ءافضإ نيتمكحملا ءاشنإل ةضراعملاو نمألا سلجم يف ءاضعألا لودلا ضعب تالواحم نإ .2
 . 3 ةيئاضق ةئيه مامأ مكاحي نأ يف مهتملا قحب ساسملل ىدأ امهيلع يسايسلا عباطلا

 ريغ ةلقتسم ةيلود ةيئانج ةمكحم ليكشت نمألا سلجمك ةيذيفنت تايحالص تاذ ةئيهل سيل .3
 ةراثإ لوخي يذلا نأ امك ، مئارجلا نم  ةنيعم عاونأ ىلع ةمكاحملل هتاذ تقولا يف ةزيحتم
 قح وهو ، نوناقلل ادانتسا ةسسؤم ةمكحم مامأ الإ كلذ هل متي ال نيمهتملا دض ةيئانجلا مهتلا
 . 4 يلودلا نوناقلا نم ءزج يه نوناقلا ئدابم نأ رابتعا ىلع كلذو ايلود قوثوم

                                                             
  . 025 ص ، قباس عجرم : ةخيشلا قلاخلا دبع يلع ماسح .  1

 ركذ نودب ، ىلوألا ةعبطلا ، ناسنإلا قوقح ةيامح يف يئانجلا يلودلا نوناقلا رود : ناطلس وبع يلع هللا دبع /د .  2
  . 612 ص ، 8002 ، رشنلا ناكم و رشنلا راد

 نوناقلا و ماعلا يلودلا نوناقلا ةيلدج ءوض ىلع ةلودلا سيئرل ةيئانجلا ةيلودلا ةيلوؤسملا : ةبيسح يريخلب / أ .  3
   . 46 ص ، 6002 ، رئازجلا ، عيزوتلا و رشنلا و ةعابطلل ىدهلا راد ، يئانجلا يلودلا

4 I .  Y.T.C.   no noisiceD :  eht   ecnefed   yrotucolretni  rof  noitom    , noitcidsiruj  no laeppa
 . 49 . TI : ON , esac 27 A  23 P , 5991 , TCO 2 .  . 



ةتقؤملا ةيلودلا ةيئانجلا مكاحملا مامأ ةيئازجلا تامكاحملا ةعيبط       يناثلا لصفلا  -يناثلا بابلا  
 

072  
 

 ماعلا ريتركسلاو  نمألا سلجم سيئر لبق نم نيتمكحملل كرتشملا ماعلا يعدملا رايتخا متي .4
 نمألا سلجم و ةماعلا ةيعمجلا ةهجاوم يف هتيلالقتسا مدعل يدؤي ام وه و ةدحتملا ممألل
 .  هتارارق ذاختا يف هزايحناو

 موقي نأ روصتن نأ نكمي الف ، يقطنم ريغ رمأ دحاو ماع يعدم يف نيتمكحملا كارتشا ربتعي .5
 نيتمكحملا دجاوت ناكم نيب ةريبكلا ةفاسملل ارظن هتءافك مغر هجو لمكأ ىلع هلمعب ريخألا اذه
 . ـ اشورأ  و ياهالـ 

 يف رظنلا يف هيلع موكحملا قح ىلع ةدحاو فانئتسا ةرئاد يف نيتمكحملا كارتشا رثؤي .6
 نيناوق ناقبطت نيتمكحملا نأ ملعن اننأ امك ، ـ تاءارجإلا ءطب ـ لوقعم نمز يف هفانئتسا
       ةيناسنإلا دض مئارجلل دحاو ريسفتب ةيفانئتسإلا ةرئادلا مزتلت ال نأ ينعي ام وه و ةفلتخم
  ةرئاد يف كارتشالا لكشم روثيو . نيتمكحملل يساسألا نوناقلل اقبط ةيعامجلا ةدابإلا ةميرج و
 ةاضقل ةبسنلاب امأ ، ةاضقلا ةربخ صقن نم تناع يتلا ادناور ةمكحمل ةبسنلاب فانئتسالا
 . ةيفانئتسإلا  ةرئادلا دعاقم لغش ىلع نولوادتي اوناك دقف  ةقباسلا ايفالسغوي ةمكحم

 تاءارجإ يف ريسلا ةلقرع ةدحتملا ممألل ةيلاملا و ةيرادإلا ةيحانلا نم نيتمكحملا ةيعبت نع جتن .7
 ، ةلوقعم ةدم لالخ ةمكاحملا يف مهتملا قحب سمي امب نيتمكحملا لمع يف ءطبلا و ةمكاحملا
 ىلع اهب ةطونملا ماهملل نيتمكحملا رئاود ةيدأت مدع ىلإ ىدأ ةيرادإلا ةءافكلا صقن نأ امك
 . هجو لمكأ

 هل قيقحتلا يف هماهمل ةفاضإلاب هنأ ىلإ  ماعلا يعدملا تايحالصل انتسارد لالخ نم انلصوت .8
 ةماقإ ـ همدع نم ةمكحملا ةاضق دحأ ىلإ قيقحتلا فلم ةلاحإ يف ةعساو ةيريدقت ةطلس
 نيب عمجي هنأل تقولا سفن يف امصخو امكح هنم لعجي ام وهو ، ـ نيمهتملا ىلع ىوعدلا
 لعجي امم ةمكحملل مهليحي نم رايتخا يف ةعساو ةطلس هل و ققحملا و ماعلا ءاعدإلا ةفص
 . يوقلا مصخلا اذه مامأ ةفيعض ةيعضو يف مهتملا

 ام وهو  نيعم نمز يف و ةددحم مئارج اوبكترا نيمرجم ةقحالمل اصيصخ نيتمكحملا تئشنأ  .9
 نأ نكمملا ريغ نم ذإ، مهتملا اهنم ديفتسي يتلا ةلداع ةمكاحم يف قحلا تاضرتفم عم ىفانتي
 ةبقاعملا مدع ىلإ يدؤيس كلذ نأل اهءاشنإ لبق تبكترا طقف ةددحم مئارج يف ةمكحملا رظنت
 ةيئاقتنا ةلادعلا لعجي ام وه و عازنلا ءاهتنا درجمب مكاحملا هذه ماهم ءاهتنا و مئارجلا لك ىلع
 ةمئاد ةيلود ةيئانج ةمكحم ءاشنإ متي نأ مزلتست ةلادعلا تايضتقم نإف هيلعو . ةزيحتم و
 هذه باكتراب نيمهتملا لك هجاوت و اهءاشنإ دعب  عقت يتلا مئارجلا عيمج يف رظنت رارمتساب
 . ءانثتسا نود مئارجلا
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 ينوناق ميظنت دوجو مدع نيتمكحملل يساسألا ماظنلا صوصن  ةسارد لالخ نم ظحالن .01
 مهتملا قح ىلع طقف صنت ةقباسلا ايفالسغوي ةمكحم ماظن نم 12 ةداملاف ، ةيبايغلا ةمكاحملل
 يف مهتملا قح نامض تايضتقم نأ نيح يف ،ىوعدلا تاسلج ريس ءانثأ ارضاح نوكي نأ يف
 ةيبايغلا ةمكاحملا ةيناكمإ تابثإلا و تاءارجإلا ةحئال يف جردت نأ مزلتست ةلداع ةمكاحم
 ىلع بلغتلا ةقباسلا ايفالسغوي ةمكحم ةحئال تلواح دقو . اهب ةصاخلا تاءارجإلاو اهطورشو
 اهتدعاسم لجأ نم لودلا زيفحت ىلع تلمع دقف ، ةيعطق لولحل لصت مل اهنأ الإ ةلكشملا هذه
 ةفاضإلاب . هتمكاحمو هميلست متيل بئاغلا مهتملا قح يف اهردصت يتلا ضبقلا رماوأ ذيفنت ىلع
 نم 16 ةدعاقلا بجومب تامكاحملاب ىمست تاءارجإلا نم اعون ةمكحملا ةاضق دجوأ دقف كلذل
 تاءارجإ اهنكل و ةيبايغ تامكاحم تسيل يه و تابثإلا دعاوق و ةيئارجإلا دعاوقلا ةحئال
 تابوقع رادصإ ةمكحملا ةرئادل حنمت ال و ال وأ بنذم مهتملا نأ ررقت ال ةمكحملا ماظن نمض
  1  هيلع ضبقلا ءاقلإ ذيفنت مدع نم ةدافتسالا نم مهتملا عنمت اهنكل و

 
 نأ نود طقف سبحلا ةبوقع ىلع صنلاب تفتكا و ةبوقعلاب صاخ ماظن نيتمكحملا عضت مل .11

 تابوقعلا ديدحت عضخ دقف كلذبو ، ـ اهل ىصقألا و ىندألا دحلا ـ ةبوقعلا هذه لاجم ددحت
 . 2 ةقباسلا ايفالسغوي مكاحم يف ةيراس تناك يتلا نجسلا ماكحأب ةقلعتملا ةماعلا ةسرامملا ىلإ
 يدؤي دق امم مكحلا يضاقل ةيريدقتلا ةطلسلل لاجملا حتف ةبوقعلا لاجم ديدحت مدع نع جتنو
 نيرخآ نيمهتم ىلع مكحلا و ةبوقعلل ىندألا دحلل اقفو مهيلع مكحلاب نيمهتملا ضعبل هزيحتل
 ىلع تابوقعلا ريرقت يف  ةاواسماللا ىلإ يدؤي امم ةبوقعلل ىصقألا دحلل اقفو مهتلا سفنب
 نيتمكحملا تقلخ دقف  هيلعو  . ةلثامم فورظ مهيدل ترفاوت و  مئارجلا سفن اوبكترا نيمهتم
 نيمهتملل بسانملا عدرلا لكشت مل ةررقملا تابوقعلا هذه ىتحو ، نزاوتم و لداع ريغ ارهظم
 ببسلا عجري و، اهتدارإ امئاد ضرفت يتلا ةرصتنملا لودلا نيب تاباسح ةيفصت درجم تناك لب
 ايفالسغوي يتمكحم يف ةيناسنإلا دض مئارجلا يبكترم عدرب ةفلكملا لكايهلا ةعيبطل كلذ  يف
 نوناقلا ةدام يف مهتردقو رجزلاب اهيف نيفلكملا نيوكت مدع نأ امك ، اهددعت و ادناورو ةقباسلا

                                                             
 : كلذ يف عجار ، تامكاحملا هذه ىلوأ ) cilokiN  nagarD   ( مهتملا ةمكاحم ربتعت .  1

Y.T.C.I  oN  esac  gniraeh 16  eluR ,   T I : –  49 –  2 –  . 5991 , tcO 9 , )  esaC  cilokiN ( 16 R  

2 NOGRUOB enahpétS .  elanép  noisserpér aL :   elanoitanretni   xuanubirt  sed  ecneirépxe’l  ,
coh  da xuanép  sevitacifingis selleitnedurpsiruj seécnava YIPT ,  ed elcèis nU .     H .I .D

  evèneG ed snoitnevnoc  sed  erianetnauqnic . EYAHAL  ed  snoitnevnoc  sed  erianetnec
vaT  luaP ed noitcerid al  suos engrogruB  ecneruaL  ed  te  reinre   , tnalyurB  noitidE ,

, 1002 , sellexurB    . 39 p  
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 يف ةعساو ةيرحل مهقيبطت و ماكحألا هذه لثمل ةاضقلا رادصإ ىلع رثأ هل ناك يلودلا يئانجلا
 .1 ةبوقعلا فيفخت

 ام ذيفنت لجأ نم لودلل امهءوجل مئارجلا باكترا نكامأ يف نيتمكحملا دجاوت مدع نع جتن .21
 ناك امهلمع ءادأ يف نيتمكحملا حاجن نإف هيلعو ،راضحإ تاركذم و رماوأ نم  هاردصت
 ىلع ةقباسلا ايفالسغوي ةمكحم ماظن نم 92 ةداملا تصن دقو . اهعم لودلا هذه نواعتب طبترم
 لجأ نم ةدحتملا ممألا ةمظنم يف ءاضعألا لودلا نم ةلود لك ىلع ةددحم تامازتلا ضرف
 اذهو  مهلاقتعا و مهيف هبتشملا ىلع ضبقلاب قلعتي اميف اهرماوأل لاثتمالا و اهعم نواعتلا
 لودلا ءادبإ مدع تالاح ضعب درت نأ نكمي و. ينطو نوناق يأ ىلع هتيقبسأ هل مازتلالا
 امم باقع نود ءاقلط نيمرجملا كئالوأ ىقبيس اذهب و ،رماوألا هذه ذيفنت اهضفر و اهنواعتل
 ريرقت أدبم عم ضراعتي ام وهو ةيونعملا ةنادإلاب يفتكت ةادأ درجم ةمكحملا نم لعجي
 . مئارجلا يبكترمل ةيصخشلا ةيئانجلا ةيلوؤسملا

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
1 sakinaM dna  firehC  INUOISSAB .   rof lanubirt  lanimirc lanoitanretni  eht  fo  wal  ehT :

aivalsoguY  remrof  eht  kroY weN ;  . 641 p , 6991 srehsilbup  lanoitansnart ;  
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   يناثلا لصفلا ةصالخ

 اهنكل و  يقيقح يلود يئانج ءاضق قيقحت وحن ةمهم ةوطخ ويكوط و غروبمرون تامكاحم تربتعا
 دوهج اهدعب تلاوت  مث، يملاعلا ممألا عمتجم نوناق قيبطت نم رثكأ بلاغلا نوناقلل اقيبطت تسرك
 درو ام و غروبمرون تامكاحم نساحم صالختسا لجأ نم ةدحتملا ممألا يف ةلثمم ةيلودلا ةعامجلا
  تامكاحم نع ةنس نيعبرأو  ةسمخ رورم دعبو . يلود يئانج ءاضق ةماقإل ئدابم نم اهيف
 نوناقلا دعاوقل ةميسج تاكاهتنا نم ادناورو ةقباسلا ايفالسغوي يف عقو ام رثإ ىلع و غروبمرون
 عمتجملا كرحت يقرعلا ريهطتلا لامعأ اذكو لزعلا نييندملا دض ةيشحولا تاسرامملاو يناسنإلا يلودلا
  . تاكاهتنالا هذه يبكترم ةبقاعمل ةيلود ةيئانج مكاحم ءاشنإ ةرورض نمألا سلجم ررقو يلودلا

 يئانج ءاضقل اليثمت نمألا سلجم نم تارارقب ادناورو ةقباسلا ايفالسغوي يتمكحم ءاشنإ ربتعا دق و
 اهتفرع يتلا صئاقنلا ىدافت ثيحب جضنلا نم ةمدقتم ةجرد ىلإ لصو دق يلود عمتجم ءاشنإ نم يلود
 نم صاصتقالل رصتنملا ءاضق سيلو يقيقح يلود ءاضق سركف ، ويكوط و غروبمرون تامكاحم
 اهرود ةيلودلا ةيئانجلا مكاحملا هذه تسرامف . مالسلا ىلع ظافحلا يعاود بيلغت عم نكل و مزهنملا
 دح ىلإ تحجن و ماكحأ ةدع تردصأ امك ، تاقيقحتلا  نم ديدعلا ترجأو ماهتا ضئارع تردصأف
 تأشنأ دقل . نمألا سلجم لبق نم اهءاشنإ مغر ايلود ايئاضق اماظن تدسج اهنوك ثيح نم ريبك
        ةيلودلا ةيئانجلا تاءارجإلل ةنودم ادناور ةمكحم و ةقباسلا ايفالسغويل ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا
 تدكأ اهنأ امك ، يناسنإلا يلودلا نوناقلا قيبطتب ةقلعتملا ةيئارجإلا ةينوناقلا ئدابملا نم ةعومجم و
 ام و ، ةيلعف ةروصب تامكاحملا مكاحملا هذه تسرامو  ةمكاحملا لالخ مهتملا قوقح نامض ىلع
 يف نيمهتملا عيمج نيب تواس لب باقعلا نم هئافعإل اببس مهتملل ةيمسرلا ةفصلا ربتعت مل اهنأ اهزيم
  ةقباسلا ايفالسغويل ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا راطإ يف مت دق و . ةيلودلا ةيئازجلا مهتيلوؤسم ريرقت
 هيجوت باقعلا نم هبرهتو " يناثلا مويلغ " روطاربمإلل ماهتالا هيجوت دعب  خيراتلا يف ةرم لوألو
 لغشي ناك ءانثألا كلت يف هنوك مغر " شتيفوزوليم نادوبولس "  يفالسغويلا سيئرلا ىلإ ماهتالا
   .ةيمسر ةفصب هتايحالص سرامي و  ةدايس تاذ ةلود سيئر بصنم

 نم ةعومجمل تضرعت اهنأ الإ مكاحملا هذهل يئارجإلا ماظنلا اهفرع يتلا تايباجيإلا لك مغرو
 ناكم يف اهدوجو مدعو ةدحتملا ممألاب اهتقالعو اهءاشنإ ةقيرطل انركذ امك اهببس عجري تاداقتنالا
 ىلع رثأ امم ةيرادإلا و ةيئاضقلا ةزهجألا ضعب يف كارتشا نم اهزيم امل ةفاضإلاب ،مئارجلا باكترا
 حاجن طبترا دقو . ةمكاحم نود ءاقلط اوقب ماهتالا مهيلإ هجو نمم ةيرثكألا نأ امك ، اهتارارق ةمالس
 ضبقلا و ةيلاملا تاعربتلاب اهديوزت لالخ نم اهتأشنأ يتلا لودلا معدب اهفادهأ قيقحت يف مكاحملا هذه
 ايفالسغوي ةيروهمج هتضفر يذلا رمألا وه و ماهتا حئاول مهدض تردص نيذلا نيمهتملا ىلع
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 مهقح يف ماهتا ضئارع ةمكحملا تردصأ نيذلا صاخشألل اهميلست مدعب اكسبرص ةيروهمجو ةيداحتالا
 ةيداحتالا ةيروهمجلا روتسدل ةفلاخم  مهميلست يف نأب اهضفر تسسأ دق و ، ياهال ىلإ اهميلقإ نم
 ىلإ اوملسي نأ نم الدب اهل نيعباتلا ميلاقألا يف برح مئارج باكتراب نيمهتملا ةمكاحم نم دبالف كلذلو
 نم لعجي ام وهو ، مهتمكاحم متت مل مهميلست نيمهتملا اهيلإ يمتني يتلا لودلا ضفر مامأ  . ياهال
        . اهفادهأ ققحت الو ةيونعملا ةنادإلل ةادأ درجم مكاحملا

 ةلحرمو ويكوط و غروبمرون تامكاحم دعب ةربتعم ةوطخ نيتمكحملا نيته ءاشنإ لكش  دقف  كلذ مغرو
 اهنأ يفكي ذإ ، اصوصخ يناسنإلا يلودلا نوناقلا و ماع هجوب يلودلا نوناقلا روطت لحارم نم ةمهم
     غروبنرون  يتمكحم لظ يف اهب فارتعالا قبس يتلا درفلل ةيلودلا ةيئانجلا ةيلوؤسملا أدبم تسرك
 هيجوت دنع ةيمسرلا مهتفص تناك امهم نيمهتملا عيمج نيب ةاواسملا أدبم تقلخ و اقباس ويكوط و
 نم نيمهتملا برهت اهمهأ جئاتن نم اهنع بترتي ام و ةناصحلاب دادتعا مدع كلذ يف و ،  مهل ماهتالا
  .  باقعلا
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  ثلاثلا لصفلا

  ةيلودلا ةيئانجلا ةلادعلا ءاسرإ يف ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا ةيلاعف ىدم

 

 باقعلا عيقوتو  دارفألا نيب لدعلا ةماقإب ىنعت يتلا تاسسؤملا مهأ نم مدقلا ذنم ءاضقلا زاهج ربتعي
 لثميل مئاد يلود يئانج ءاضق داجيإل ثيدحلا يلودلا عمتجملا ةجاح تدتشا دقو ، مئارجلا يبكترم ىلع
 قح يف تبكترا يتلا ةميسجلا تاكاهتنالا فاقيإل يئاضقلا ينوناقلا عباطلا تاذ ةيلودلا ةسسؤملا
  .  ةتقؤملا و ةيركسعلا مكاحملل تهجو يتلا تاداقتنالا دعب ةصاخ  اهيلعاف ةبقاعمو ةيناسنإلا

 ربتعي ام وهو ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا ءاشنإ لجأ نم امور ماظن رارقإل ةيلودلا ةعامجلا تلصوت دق و
 ءارآلا تفلتخا و ةمكحملا هذه ءاشنإ بابسأ تددعت دق و ، يلودلا يئانجلا نوناقلا يف ةيعون ةلقن ةباثمب
 دعاوق ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملل يساسألا ماظنلا ددح . ) لوألا ثحبملا ( اهئاشنإل ديؤم و ضراعم نيب
 . ) يناثلا ثحبملا (  ماكحألا رادصإ ةياغ ىلإ ةمكحملا مامأ ةعبتملا تاءارجإلا دعاوق و صاصتخالا
 ةيئانجلا ةلادعلا دعاوق و ئدابم نيبن ةمكحملا اهقبطت يتلا ةيئارجإلا و ةيعوضوملا دعاوقلا ةسارد دعبو
 نيمهتملا عيمج نيب ةاواسملاو ةيدرفلا ةيئازجلا ةيلوؤسملا رارقإ لالخ نم هقوقح مهتملل نمضت يتلا
 ال ةمكحملا ماظن نأ ينعي ال كلذب لوقلا نإ و. ) ثلاثلا ثحبملا ( ءاسؤرلا ةناصحب دادتعالا مدعب
 لواحنس كلذلو ، يلودلا عمتجملا اهيلإ يمري يتلا ةلادعلل لوصولا يف رثؤتس يتلا بويعلا ضعب هبوشي
  . ةمكحملا هذه لمع لالخ ةلادعلا راسم ضرتعت يتلا ةينوناقلا تارغثلا ىلإ ةراشإلا اضيأ

  

  لوألا ثحبملا

   ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملل ةينوناقلا ةعيبطلا

  

 يتلا تاضوافملل ديلو يساسألا اهماظن ناكف ةيلود ةيقافتا بجومب ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا تئشنأ
 انالعإ ماظنلا اذه ىلإ لودلا مامضنا دعي و. عانتمالا وأ هيلإ مامضنالا يف ةيرحلا لودلا عيمجل تحنم
 حبصتف اهماكحأب تمزتلاو ةمكحملا صاصتخاو ةيقافتالا تلبق دق نوكت هيلع اهتقداصمبف ، اهنم ايدارفنا
 ءاشنإل ضراعم و قفاوم نيب لودلا فقاوم تفلتخا . ينطولا اهءاضق لمكتو ينطولا اهنوناق نم ءزج



ةيلودلا ةيئانجلا ةلادعلا ءاسرإ يف ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا ةيلاعف ىدم       ثلاثلا لصفلا  -يناثلا بابلا  
 

672  
 

 يئاضقلا و  يرادإلا لكيهلا اهل يساسألا نوناقلا وه و امور ماظن ددح .) لوألا بلطملا ( ةمكحملا
  . ) يناثلا بلطملا (  ةمكحملل

  لوألا بلطملا

    ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا ءاشنإ

  

 ةيعرشلا أدبمل اقيبطت باقعلاو ميرجتلا صوصن رفاوت يلودلا يئانجلا نوناقلل ينوناقلا ءانبلا مزلتسي
 هذه يبكترم ىلع باقعلا عيقوتب موقت ةيلود ةيئاضق ةئيه دوجو نم دبال تقولا سفن يفو ةيئانجلا
 ةيئانج ةمكحم ءاشنإ عوضوم ناك  ةيناثلا ةيملاعلا برحلا دعب مث ىلوألا ةيملاعلا برحلا ذنمف . مئارجلا
 اذه مامتإ لجأ نم اهطاشن نم فثكت ةدحتملا ممألا لعج امم ةيلود ةلكشم ترهظ املك روثي ةيلود
 ديؤم و ضراعم نيب ءارآلا فالتخا ببسب ةمكحملا ءاشنإ رخأت دق و ، ) لوألا عرفلا ( عورشملا
  . ) يناثلا عرفلا ( اهدوجول

  لوألا عرفلا

   ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا ءاشنإ بابسأ

  

 ةبقاعم نم دبال ناك ذإ ، 2991 دعب ةصاخ  ةيلودلا ةيئانجلا ةلادعلل ةمئاد ةئيه ءاشنإل ةجاحلا تدادزا
 يف صخألا ىلعو يملاعلا ىوتسملا ىلع ديدج نم ترهظ يتلاو ةروطخ رثكألا مئارجلا يبكترم
  ةدحتملا ممألل ةماعلا ةيعمجلا تفلك دقو ، ةفلتخملا ملاعلا ميلاقأ نم ددعو ادناورو كسرهلاو ةنسوبلا
 يف تلصوتو ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملل يساسألا ماظنلا عورشم دادعإب 2991 ماع يلودلا نوناقلا ةنجل

   . ةمكحملل يساسألا ماظنلا عورشم دادعإ ىلإ 4991

 ءاشنإب قلعتملا 4991 ةنسل 94 ةرودلا يف 35 مقر اهرارق ةدحتملا ممألل  ةماعلا ةيعمجلا تردصأ
 ةساردلا ةعباتمب تماق دقو ، يساسألا اهماظن رارقإو ةمكحملا ءاشنإل ريضحتلل ةصاخ ةمهم تاذ ةنجل
 لجأ نم نيثوعبملل يسامولبدلا رمتؤملا يف يئاهنلا عورشملا تمدق ثيح 8991 ةياغ ىلإ حيقنتلاو
 امل قبسألا يليشلا روتاتكد مهتلثمأ نمو باقعلا نع مهبرهت عنمو مئارجلا يبكترم عدرل ةمكحملا ءاشنإ
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 روتاتكد ىلع ضبقلا متف .1 همكح ةرتف ءانثأ نيتنجرألاو يليشلا بعش دض ةعشب مئارج نم هبكترا
 متت مل اينابسإ ىلإ هميلست مت نأ دعبو ةيناطيربلا ندنل ةنيدم يف 8991 / 01 / 61 يف  قبسألا يليشلا
 ةجاحلا ىلع رخآ ديكأت ةباثمب ةيضقلا هذه تربتعا كلذ مغرو ، ةمزاللا ةيلهألاب هعتمت مدعل هتمكاحم
 ءاشنإ بابسأف ، ةلادعلا قيقحتو ناسنإلا قوقح تاكاهتنا لكل دح عضول ةيلود ةيئانج ةمكحمل ةيلعفلا
  : يف ةلثمتملاو اهنم ةوجرملا فادهألا ددحت يتلا يه ةمكحملا

  . باقعلا نم ةرطخلا مئارجلا يبكترم تالفإ عنم .1
 ناك نإو ملاعلا يف تاعازنلاو تارتوتلا نم دحلا لجأ نم ةرطخلا مئارجلا يبكترم لك عدر  .2

 ررقي هدجن ال ةمكحملل ئشنملا امور ماظنل انءارقتسا دنعف ، ةبولطملا ةوقلاب سيل عدرلا اذه
   .  مادعإلا ةبوقع

 ةناصح أدبم ءاغلإب ةيلودلا ةيئازجلا مهتيلوؤسم ريرقت يف نيمهتملا عيمج نيب ةاواسملا قلخ .3
  . باقعلا نع مهبرهت هنع مجني يذلا ةداقلا رابك و لودلا ءاسؤر

 ةتقؤملاو ةصاخلا ةيئانجلا مكاحملا ةمظنأ يف ةدوجوم تناك يتلا تاداقتنالا يدافتو صئاقنلا دس .4
  . 2 ةيئاقتنالا ةلادعلا اهزربأو
  

  يناثلا عرفلا

  ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا ءاشنإ فورظ

  

 تقفاو نم اهنمف ، اهعورشم لوح لودلا فالتخال ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا ءاشنإ رخأت ببس عجري
   . هججح بناج لكل و  كلذ تضفر نم اهنمو اهءاشنإ ىلع

                                                             
 ةنامأ تردصأ و، 8991 ويلوي 71 يف امورب دقعنملا يسامولبدلا رمتؤملا ةياهن يف ةمكحملل يساسألا ماظنلا دمتعا .   1

 يف الدعم صنلا ردصأو ، ةيدام ءاطخأ نع ةجتان ةيوغل تاليدعت صنلا اذه ىلع لخدأ مث يساسألا ماظنلا ةدحتملا ممألا

 03 يف ةيريضحتلا ةنجللا نم تابثإلا دعاوق و ةيئارجإلا دعاوقلا و مئارجلا ناكرأ دامتعا مت دق و ، 8991 ربمتبس 52

  . 0002 وينوي

 نود ةينمز ةرتف لالخ ةنيعم ميلاقأ يف  ةبكترمو ايعون ةددحم مئارج يف رظنتل مكاحملا أشنت نأ ةيرايتخالاب دصقي .  2
 مالسلا قيقحت سيل و  ةيركسع و ةيسايس عاضوأب طبتري ةيئاقتنالا ةلادعلا موهفمف ، هيلإ دانتسالا نكمي طباض يأ
 ام مغر الثم نيطسلف و ايدوبمك يف ةوطخلا سفن ذاختا متي نأ نود ةقباسلا ايفالسغوي ةمكحم ءاشنإ مت دق و ،يملاعلا
  . ةيناسنإلا قح يف مئارج نم اهيف ايموي بكتري
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   ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا ءاشنإل ضراعملا يأرلا : الوأ

  : ةيلاتلا ججحلا ىلع مهيأر ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا ءاشنإ وضراعم سسأ

 ةاضاقم ةيحالص ةلود لكل لوخي يذلا لودلا ةدايس أدبم عم ضراعت ةمكحملا هذه لثم ءاشنإ ربتعي .1
 ديق يلودلا يئانجلا ءاضقلا ىلإ صاصتخالا اذه لقن يفف ،اهميلقإ ىلع مئارج اوبكترا نيذلا دارفألا
 ءاشنإ " : ناب هل لاقم يف يتايفوسلا  نيكسامور : ذاتسألا ركذ دق و .1 ةلودلا ةدايس نم صاقتناو
 نم دحي هنأل ضوفرم لودلا نم ىلعأ زاهج اهفصوب ةمئاد ةمكحم ةروصب لمعت ةيلود ةمكحم
 لودلل ةيلخادلا نوؤشلا يف لخدتت لودلا ضعب تماد امو ، ةنهارلا فورظلا يف لودلا ةدايس
 نوكتس ةمكحملا هذه لثم نإف نيرخآلا ىلع اهحماطم ضرفل ةليسو ناودعلا ربتعتو ىرخألا
 ماظن صوصنل اقفو ةمكحملا ءاشنإ ةيكيرمألا ةرادإلا تضفر  . 2 " يسايسلا   عارصلل احرسم
 تماقف ، نييكيرمألا نينطاوملاو نييركسعلل ةناصح نمؤت ىتح اهيف ريغت نأ تلواح و امور
 ممألل ةعباتلا ملسلا ظفح ماهم نم ةيكيرمألا تاوقلا بحسب هديدهتو نمألا سلجم ىلع طغضلاب
 دح ىلإ تحجن  دق و ، ةيلود مالس ظفح ةيلمع يأ دض وتيفلاب تيوصتلا يف اهقح لامعتساو ةدحتملا
 ةيناكمإ لبق ارهش رشع ىنثأ اهتدم حامس ةرتف ءاطعإ ىلع رشع سمخلا ءاضعألا قفاو امدنع ريبك
   . 3 نمألا سلجم تايحالص نمض يهو ةمكاحملا

 ينطولا ءاضقلل صاصتخالا دقعني هيلعو ، بورحلاب  ةيلودلا  ةيئانجلا ةمكحملا صاصتخا طبتري .2
  . ةمكحملا ةموميدل ةجاح الو ىرخألا تالاحلا يف

 ىلوألا نأل ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا نع ةصاخ ةياغل أشنت يتلا ةصاخلا مكاحملل ةيلضفألا عجرت .3
  . 4 امسح رثكأ نوكت

 اهحلاصم بيلغتو لودلا نيب ةيسايسلا تافالتخالل ارظن بعص رمأ ةمكحملا ءاشنإ ةيناكمإ ربتعت .4
 يف ماكحألا ذيفنتو نيمهتملا ىلع ضبقلا ءاقلإب مايقلا ىلع ةردقلا هل يلود زاهج دجوي الف هيلعو

                                                             

 اذه صوصن لكشت نأ نم اهفوخت رئازجلا اهنمو ، امور ماظن ىلع ةيبرعلا لودلا بلغأ ةقداصم مدع ببس عجري .  1 

 سرامت " 6991 رئازجلا روتسد نم 21 ةداملا كلذ لاثمو ، اهتدايس أدبم ىلع دكؤت يتلا اهريتاسد عم اضراعت ماظنلا

  . " اههايم ىلع و ، يوجلا اهلاجم و ، يربلا اهلاجم ىلع ةلودلا ةدايس

    . 93 ص ، 4691 ، تابوقعلا نوناقل  ةيلودلا ةلجملاب روشنم لاقم : نيكسامور / أ .  2

 زكرم نع رداصلا يجيتارتسإلا ريرقتلا ، برحلا يمرجم ةمكاحمل ةيلود صاصق ةيلآ ، ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا .  3
  . 53 ص ، 3002 ، ندرألا ، طسوألا قرشلا تاسارد

   . 506 ص ، 5991 ، ةيبرعلا ةضهنلا راد ، اهيلع باقعلا ةطلس و ةيلودلا مئارجلا : رافلا دحاولا دبع / د .  4
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 ةلود سيئر وأ دئاق يأ نوكي نلف كلذل ليبسلا وه ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا ءاشنإ ناك نإو ، مهقح
 . ثودحلا دراو رمأ اهمامأ هلوثم لامتحا ناك ىتم ةمكحملا ءاشنإ ةركف دييأتل دعتسم
 
 
   ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا ءاشنإل ديؤملا يأرلا : ايناث

  : يلي ام ىلع مهيأر ةيئانجلا ةمكحملا ءاشنإ يديؤم سسأ

 تالتكتلا ءاشنإو ةيلودلا تاقالعلا بعشت لظ يف نمزلا هزواجت رمأ ةدايسلا أدبم نع ثيدحلا دعي .1
 يف اهتدايسب لودلا كسمت نإف هيلعو ،ةدايسلا ةركف صلقتل تدأ يتلا الثم يبوروألا داحتإلاك ةيلودلا
  . 1 اهماكح  تافرصت ىلع ةناصحلا نم ردق  غابصإل اهنم ةبغر وه رضاحلا تقولا

 يتلا ةتقؤملاو ةصاخلا مكاحملا نع اهفالتخا ىلإ مئارجلا باكترال قباسلا ةمكحملا ءاشنإ يدؤي .2
  . ةصاخ فورظ يف نيمهتملا نم ةنيعم ةئف ةبقاعمو رصتنملا ماقتنا ىلع تدمتعا

 يف رظنلاب صتخت يهف ، اهعم ضراعتي الو لودلل ةينطولا مكاحملا عم ةمكحملا صاصتخا لماكتي .3
 نأ ايئدبم ةجابيدلا تدكأ دق و. لاوحألا عيمج يف ةينطولا نيناوقلا اهيلع بقاعت ال يتلا ةيلودلا مئارجلا
 مايقلا نم ةريخألا هذه نكمت مدع لاح يف ةينطولا ةيئانجلا ةيئاضقلا مظنلل ةلمكم نوكتس ةمكحملا
 لحم تاذلاب ةرقفلا هذه تناك دق و ، ةيلاعفلا ميدع ناك هب تماق ام نأ وأ ةمزاللا تاءارجإلاب
 ةيئاضقلا تاطلسلا ىلع ةباقر لكشتس ةيئانجلا ةمكحملا نأ  اودكأ نيذلا لودلا دوفو ضعب ةضراعم
 ةميرجلا ةروطخو بسانتت ال لعافلا ىلع ةعقوملا ةبوقعلا وأ ةمكاحملا مدع نأب تأر اذإ ةلودلا يف
              ةرابع لامعتساب ةياهنلا يف ةمكحملل يساسألا ماظنلا ىفتكا كلذلو ،2  اهبكترا يتلا ةيلودلا
  .  " ةينطولا ةيئانجلا ةيئاضقلا تايالولل ةلمكم "

 امف  حيحص ريغ رمأ مئارج نم اهيف بكتري امو برحلاب ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا ءاشنإ طبر ربتعي .4
 ةرورض ىلع دكؤي خلإ... نانبل و نيطسلف و كسرهلا و ةنسوبلا يف رزاجمل باكترا نم ملاعلا هدهشي
 . مئاد يلود يئانج ءاضق دوجو

 ديدعلا تنمضت دقف ، سسؤم ريغ دارفألا ةبقاعمو ميرجتل ةيلود ةينوناق صوصن دوجو مدعب لوقلا نإ .5
 ثيدحلاو ، ةيناسنإلا دض مئارجلاو ةيعامجلا ةدابإلا و برحلا مئارج ىلع صنلا ةيلودلا تايقافتالا نم

                                                             
   يعيرشتلا اهصاصتخا ، يساسألا اهماظن ، ةمكحملا ءاشنإ ، ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا : نسح فيطللا دبع ديعس/ د .   1

   051 ص ، 4002 ، رصم ، ةيبرعلا ةضهنلا راد ، رصاعملا و ثيدحلا يلودلا يئانجلا ءاضقلا تاقيبطت و يئاضقلا و

 ةيرظنلا ، يئانجلا يلودلا نوناقلا تايلوأ " لوألا باتكلا ، يئانجلا يلودلا نوناقلا : يلذاشلا هللا دبع حوتف / د .  2

  . 061 ص ،  2002 ، رصم ، ةيلودلا ةميرجلل ةماعلا
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 تررقت يساسألا اهماظنل اقفوو ةمكحملا ءاشنإب هنأو ةصاخ بعصلا رمألاب سيل يلود عيرشت نع
 هتفصو هزكرمل رابتعا يأ نود ةيلودلا مئارجلا باكتراب مهتملا درفلل ةيلودلا ةيئانجلا ةيلوؤسملا
  . 1 ةيمسرلا
  

   يناثلا بلطملا

   ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا ةزهجأ

  

 اهفئاظوو اهل ةنوكملا ةزهجألا ديدحت ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا هبجومب لمعت يذلا ماظنلا ةفرعم بلطتت
 ةبعش ، ةيئادتبا ةبعش ، ةسائرلا ةئيهب ةزهجألا هذه ةمكحملل يساسألا ماظنلا نم 43 ةداملا تددح دقو
 ةسائرلا ةئيه صتخت . ةمكحملا باتك ملق و ماعلا يعدملا بتكم ، فانئتسالا ةبعش ، ةمكاحملا لبق ام
 نم يهف نيمرجملا ةقحالمو قيقحتلا فئاظو امأ ، ) لوألا عرفلا ( ةيئاضقلا ماهملاب ةمكحملا بعشو
  . ) يناثلا عرفلا ( ماعلا ءاعدإلا ةئيه يه ةلقتسم ةئيه صاصتخا

 نم ةيئاضقلا ريغ بناوجلا يف هماهم رصحنت يذلا ليجستلا ملق يف  ةمكحملل ةيرادإلا ةئيهلا لثمتت و
  . 2 ةمكحملا ةرادإ

  

  لوألا عرفلا

   ةمكحملل يئاضقلا زاهجلا

  

 عرفتي يتلا ةمكحملا ةئيه نولكشي نيذلا ةاضقلا نم ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملل يئاضقلا زاهجلا لكشتي
  . ةمكحملا بعشو  ةسائرلا ةئيه امه نييئاضق نيزاهج اهنع

                                                             
 بتكلا راد ، ةيمالسإلا ةعيرشلا و يئانجلا يلودلا نوناقلا ءوض يف ةيلودلا مئارجلا : نامثع ميكحلا دبع دمحأ / د .  1
  . 022 ص ، 9002 ، رصم ، ةينوناقلا

 22 ةياغ ىلإ رايأ 20 نم ةرتفلا يف ةدقعنملا نيعبرألا و ةسداسلا اهترود لامعأ نع يلودلا نوناقلا ةنجل ريرقت .  2
 01 مقر قحلملا ، نوعبرألا و ةعساتلا ةرودلل ةيمسرلا قئاثولا ، كرويوين ، ةدحتملا ممألل ةماعلا ةيعمجلا ، 4991 زومت
) 01 / 94 /   A ( ، 03 ص .  
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   ةاضقلا : الوأ

 لالخ نم ةمكحملا ةاضقب ةقلعتملا بناوجلا ةجلاعم يف ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملل يساسألا ماظنلا لصف
       . مهتيحنت و مهلزع تالاح و مهتيالو ةدم و  مهرايتخا   ةقيرط نايبت

   ةاضقلا رايتخا ةقيرط / أ

 يذلا بولسألاو بصنملا اذهل حشرتملا يف اهرفاوت بجاولا طورشلا ديدحت ىلع ةاضقلا رايتخا دمتعي
  . هرايتخا هلالخ نم متي

 ءاضقلا بصنمل حشرتلا طورش / 1
 يضاقلا بصنمل حشرتلا طورش ديدحت مدعب ويكوطو غروبمرون مكاحمل ةيساسألا ةمظنألا تزيمت
 نكمي ام وهو ، ةيلخادلا اهتاعيرشت يف اهنع صوصنملا طورشلا سفن ىلع ةرصتنملا لودلا تدمتعاف
 اهبلطتي ال دق ةصاخ طورش هيف رفوتت نأ دبال ةيلودلا ةيئانجلا مكاحملل عباتلا يضاقلا نأل اصقن هرابتعا
  .1 يئانجلا يلودلا بناجلا يف ةربخلا اهمهأو لودلل ينطولا ءاضقلا ىوتسم ىلع يضاقلا

 طورشلا نم ةعومجم ةيساسألا امهتمظنأ تسرأ دقف ادناورو ةقباسلا ايفالسغوي يتمكحمب قلعتي اميف و
 بصنم يلوتل لودلل ةينطولا نيناوقلا يف ةفورعملا طورشلل ةفاضإلابف ، ةاضقلا يف رفوتت نأ دبال يتلا
 قوقح نوناق و يناسنإلا يلودلا نوناقلاو يئانجلا نوناقلا لاجم يف ةربخلا طرش ةفاضإ مت ءاضقلا
  . 2 ناسنإلا

 هنم 63/3  ةداملا صن ددحف  ةمكحملا ةاضقب  ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملل يساسألا ماظنلا متها دق و
 ، ج ، ب ، أ اهتارقف لالخ نم بصنملا اذه يلوتل نيحشرتملا صاخشألا يف اهرفاوت بجاولا طورشلا
   : رفاوت ةرورض ركذف

 ةبسانملا ةربخلاو ةيئانجلا تاءارجإلاو يئانجلا نوناقلا لاجم يف ةبسانملا ةءافكلاو ةربخلا .1
   . ماحم و ماع عدم و ضاقك

 يلودلا نوناقلا ،ناسنإلا قوقحل يلودلا نوناقلا ،يناسنإلا يلودلا نوناقلا لاجم يف ةءافكلا .2
  . يئاضقلا لمعلا يف ةعساولا ةربخلاو

                                                             
    رشنلل دماح راد ، ىلوألا ةعبطلا، ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملل يئاضقلا ماظنلا : فيطللا  دبع لامك رذنم ءارب / د .  1
  . 44 ص ، 8002 ، ندرألا ، عيزوتلا و

 نم  10  / 21 ةداملا و ةقباسلا ايفالسغويل  ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملل يساسألا ماظنلا نم 10 / 31 ةداملا عجار .  2
    . ادناورل  ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملل يساسألا ماظنلا
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 . ةمكحملا تاغل نم ةدحاو ةغلل لقألا ىلع نيحشرتملا ناقتإ .3
 يئانجلا نوناقلا لاجم يف نيحشرتملا ةءافك  طرشب يفتكي مل هنأ ذإ  مدقتم هنأب صنلا اذه زيمتي
 تالاجم  يف وأ ةيئانجلا ىواعدلا يف ةربخلاو ةيئانجلا تاءارجإلا يف ةيافكلا فاضأ لب طقف
 رفاوت نأ لدي ام وهو ناسنإلا قوقح نوناقو يناسنإلا يلودلا نوناقلاب ةقالعلا تاذ يلودلا نوناقلا
  . يضاقلا رايتخال فاك نيطرشلا دحأ

 عئاقو لك هيضاق كردي نأ ةرورض يف لثمتت ةمهم ةنامض مهتملل اضيأ صنلا اذه رفو امك
 نم لقألا ىلع ةدحاو ةغل نم انكمتم حشرملا نوكي نأ هطارتشا لالخ نم ةمكاحملا ريسو ىوعدلا
       . ةمكحملا لمع تاغل

   ةاضقلا رايتخا  ةقيرط / 2

 بولسأب تذخأ نم اهنمف  ةاضقلا رايتخا ةقيرط يف ةيلودلا ةيئانجلا مكاحملل ةيساسألا ةمظنألا تفلتخا
 ارظن يضاقلا لالقتسا أدبم عم ضراعتي بولسألا اذهو ويكوط و غروبمرون يتمكحم ماظن لثم نييعتلا
 ال هنأ امك ، نوناقلل افالخ هتدارإ ضرفيف ةمكحملا لمع يف نييعتلا قح كلمي نم لخدت ةيناكمإل
 عنقم ببس كانه نكي مل كلذل ةفاضإب . يرورض رمأك دايحلا بجوتست يتلا ةلادعلا تابلطتم يعاري
 يدافت لجأ نم  ةاضقلا نييعت قيرط نع نيتمكحملا ءاشنإ يف عارسإلاو باختنالا بولسأ عابتإ يدافتل
 دق برحلا مئارجل ةدحتملا ممألا ةنجل نإف ملعن امكو ، ةانجلا ةبقاعم يف ةصرفلا تيوفتو تقولا عييضت
 دض فلم فالآ ةينامث نم رثكأ تعمجو  ةيناثلا ةيملاعلا برحلا مئارج يف قيقحتلا اهقتاع ىلع تذخأ
                . ةيسايس طوغض ةجيتن نيتمكحملا كلت ىلإ تافلملا هذه ميدقت متي مل نكلو اهيبكترم
      ةقباسلا ايفالسغوي يتمكحم لثم باختنالا و نييعتلا بولسأ نيب عمجلا عبتا نم ةمظنألا نم كانهو
 ةمكحملا ماظن نم 2 رركم  31 ، رركم 31 ةداملا صن لالخ نم باختنالا بولسأب تذخأف، ادناور و
 ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا ماظن نم 2 رركم 21 و رركم 21 ةداملاو  ةقباسلا ايفالسغويل ةيلودلا ةيئانجلا
 ةقباسلا ايفالسغوي ةمكحم ماظن نم 30 / 31  ةداملا لالخ نم نييعتلا بولسأل تقرطتو  ادناورل
  .ادناور ةمكحم ماظن نم 30 / 21 ةداملاو

 نمألا سلجم سيئر و ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا رواشتي ةمكحملا رئاود يف روغش  دوجو ةلاح يف و
 ةمكحملل يساسألا ماظنلا اهبلطتي يتلا طورشلا هيف رفاوتت اصخش اونيعيو ةدحتملا ممألل ةماعلا ةيعمجلاو
 ىلع ريثأتلاو اهذوفن لالغتسا ىربكلا لودلل حمست نييعتلا يف ةقيرطلا هذه نأ الإ ،اهاوتسم ىلع نيعملا
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 سلجم نم رارقب  طبترم ةمكحملا ةاضق ددع ديازت حبصي امك اهحلاصم مدخي امل اقفو نييعتلا ةيلمع
    . 1 ةمكحملل نيعملا يضاقلا ةهازنو دايحب اساسم لكشي ام وهو يلودلا نمألا

  . ةمكحملا لالقتسال انامض  روغشلا  ةلاح يف ىتح باختنالاب ءافتكالا نسحألا نم ناك دقف هيلعو

 سمت مهماكحأ نأل ةاضقلا ةيمهأ رابتعالا نيعب ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملل يساسألا ماظنلا ذخأ دق و
 مهتيلالقتساو مهتهازنو مهدايحل انامض مهنييعت يف باختنالا بولسأ دمتعاف دارفألا تايرحب ةرشابم
 اهيحشرم ءامسأ ميدقتو ةمكحملا ةاضق حيشرت قح فارطألا لودلا لكل حنمو  ةمكحملا لمع يف ةماتلا
  : نارمأ حشرتلا ةيلمع يف مرتحي نأ ىلع ةمكحملا يف ةاضقك باختنالل

 ةلودلا يف ةيئاضقلا بصانملا ىلعأ يف نييعتلل  نيحشرملا ةيمستب ةقلعتملا ريبادتلا مارتحا .1
 . ةينعملا

 نيحشرم ةيمستل ةيلودلا لدعلا ةمكحمل يساسألا ماظنلا يف اهنع صوصنملا ريبادتلا مارتحا .2
 نأ وأ هتلود يف ةيئاضقلا بصانملا ىلعأ ىلإ هعفرت يتلا تالهؤملل ازئاح حشرملا نوكي نأب
 . يلودلا نوناقلا يف ةءافكب  مهل دوهشملا نيعرشملا نم نوكي

 ةيئانجلا تاءارجإلاو يئانجلا نوناقلا يف ةربخ يوذ ةاضق نم ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا ديفتست ىتحو
  ،نيحشرملا مئاوق نم ةاضقلا باختنا ةقيرط يساسألا اهماظن نم 63 ةداملا تنبت يلودلا نوناقلاو
 تاءارجإلاو يئانجلا نوناقلا يف ةءافكلا يوذ نيحشرملا مضت ىلوألا ،نيتمئاق ىلإ نيحشرملا تفنصف
  ،يناسنإلا يلودلا نوناقلا ـ يلودلا نوناقلا يف ةيافك مهيف رفاوتت نيذلا نيحشرملا مضت ةيناثلاو ةيئانجلا
 ةاضق سمخ و ىلوألا ةمئاقلا نم ةاضق ةعستل لوأ باختنا يرجي . ـ ناسنإلا قوقحل يلودلا نوناقلا
 نم ةرظانتم بسنب ةمكحملل ظافتحالا لفكي وحن ىلع ةقحاللا تاباختنالا مظنت مث ةيناثلا ةمئاقلا نم
 نوعتمتي نيذلا نم ايضاق رشع ةثالث ىلإ ةعست نم باختنا متي ثيحب نيتمئاقلا نم نيلهؤملا ةاضقلا
 ،يناسنإلا يلودلا بناجلا يف ةربخب نوعتمتي ةاضق ةعست ىلإ ةسمخ نمو يئانجلا بناجلا يف ةربخب
     . يئانجلا نوناقلا ىلع يعوضوملاو يئارجإلا اهلمع نم ربكألا بناجلا يف ةمكحملا دانتسال كلذو
 ،فارطألا لودلا ةيعمجل عامتجا يف يرسلا عارتقالاب ةيلمعلا متت ةاضقلا رايتخا ةهازنل انامض و

                                                             
 هرارق و ادناورل ةيئانجلا ةمكحملا ةاضق ددع ةدايزب 8991 / 40 / 03 يف 5611 مقر  هرارق نمألا سلجم ردصأ .  1
  : عجار  ، ةقباسلا ايفالسغويب ةيئانجلا ةمكحملا ةاضق ددع ةدايزب 8991 / 50 / 31 يف  6611 مقر

 ytiruceS snoitaN   detinU  S :  SER /  8991 /  40 / 03  FO )8991 ( 5611 /   snoitaN   detinU ,
ytiruceS  S :  SER /  6611 /   8991 / 50/ 31  FO )8991 ( 
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 نيعباتلا ةاضقلا ددع ىدعتي ال نأ طرشب تاوصألا نم ربكأ ددع ىلع اولصح نيذلا صاخشألا بختنيف
  . لداعلا يفارغجلا عيزوتلا مرتحي نأ و دحاو ضاق ةلودلا سفنل

  

  ةيئاضقلا ةزهجألا : ايناث

 ريس نسحل ةيرورضلا ةيئاضقلا ةزهجألا فلتخم ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملل يساسألا ماظنلا ددح
  . اهلحارم فلتخم يف ةمكحملا مامأ ةيئاضقلا تاءارجإلا

   ةمكحملا ةسائر / أ

 ةمكحم نم اهنيوكت فلتخا دقو  مكاحملا لمعل مظنملا ىلعألا يئاضقلا زاهجلا ةمكحملا ةسائر ربتعت
 هبختنا دحاو ضاق نم نوكتت ةمكحملا ةسائر تناك غروبمرون ةمكحم يفف ، ىرخأل ةيلود ةيئانج
 ةسائر ىلوتي ضاق نييعتب ويكوط ةمكحم يف " رثرآ كام " لارنجلا متها دق و . 1 ةمكحملا ةاضق
 ةمكاحملا تاسلج يف ماظنلا نيمأتب ةدملا هذه لالخ متهيف  ىوعدلا مسحل هقرغتست يذلا نمزلاب ةمكحملا
 بصنملا اذه ىلوتي نأ هنكمي امك ،2 تاسلجلا ريس نسح ىلع فارشإلاو موصخلا تافالخ يف لصفلاو
  ةاضق نع عامجإلاب ردصي رارقب هماهم نم هءافعإ متي نأ ىلع ىواعدلا نم دودحم ريغ ددعل
  . 3 ةمكحملا

 امهرايتخا متي هبئانو سيئر نم ادناورو ةقباسلا ايفالسغوي يتمكحم لظ يف ةسائرلا تنوكت دق و
 طرتشا دقو ، مهباختنا ةداعإب طقف ةدحاو ةرم ددجت نأ نكمي نيتنس ةدمل نيمئادلا ةاضقلا ةيبلغأ باختناب
 اقفو اهتاءارجإ ةسائر ىلوتيو نوعطلا ةرئاد يف اوضع نوكي نأ ةقباسلا ايفالسغوي ةمكحم سيئر يف
 نأ طارتشاب ىفتكا دقف ادناور ةمكحم ماظن  امأ. ةمكحملل يساسألا ماظنلا نم 20 / 41 ةداملا صنل
 زيمت و . ةمكحملا ماظن نم 1 / 31 ةداملا صنل اقفو ةمكاحملا رئاود دحأ يف اوضع سيئرلا نوكي
 نم ةمكحملا ةسائر ةليكشت ديدحتب هنم 83 ةداملا صنل اقفو ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملل يساسألا ماظنلا
 ديدجتلل ةلباق تاونس ثالث ةدم اولمعيل ةاضقلل ةقلطملا ةيبلغألاب نوبختني يناث بئانو لوأ بئانو سيئرلا
 ءانثتساب ةيرادإلا ماهملاب  ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا ىوتسم ىلع ةسائرلا ةئيه علطضت . ةدحاو ةرم

                                                             
 ةمكحملا ةسائر لاقتنا ايئاقلت هنع جتني 5491 ندنل ةيقافتا ىلع ةعقوملا لودلا ىدحإ يف ةمكحملا تاسلج داقعنا نإ .  1
   ةلودلا كلت هتنيع يذلا يضاقلا ىلإ
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 اهئاضعأ بناج نم ايعامج اهتارارق ذختت و ةيجراخلا تاقالعلا و ةيئاضقلا ماهملاو ماعلا يعدملا بتكم
  . 1 ةثالثلا

  ةيرادإلا ماهملا / 1
 قيسنتلا دودح يف الإ ماعلا يعدملا بتكمل اهماهم دتمت نأ نود ةمكحملا ةرادإب ةمكحملا ةسائر موقت
 يف ةيرادإلا ماهملا لجسملا سراميو ، 2 لدابتملا مامتهالا تاذ لئاسملا عيمج يف هتقفاوم سامتلاو هعم
 عم ةمكحملا ةزهجأ نيب قيسنتلا ربتعا دق و . ةمكحملا سيئر ةطلس فارشإ تحت ةمكحملا ةسائر ةئيه
 مضي قيسنتلل سلجم ثدحتسا كلذ لجألو ، ةسائرلا ةئيه تايولوأ نم ةلقتسملا تايلوؤسملا ديدحت
 . ةمكحملا ةزهجأل ةيرادإلا ةطشنألا قيسنتو ةشقانم هتمهم لجسملاو ماعلا يعدملا و ةمكحملا سيئر

  ةيئاضقلا ماهملا / 2
 91 ةداملا تددح دقو  اهلمع ليهست و ةمكحملا رئاودل ةيئاضقلا لامعألا ميظنتب ةمكحملا ةسائر موقت
 صاصتخالا مدعب نوعطلاب ةطبترملاو اهيلإ ةلكوملا ةيئاضقلا ماهملا ضعب ةمكحملل يساسألا ماظنلا نم
  : لبق نم مدقت يتلا ةيلوبقملا و

   هراضحإب و هيلع ضبقلا ءاقلإب رمأ هدض ردص يذلا مهتملا ـ    

 وأ ىوعدلا يف العف ةاضاقملا رشابت اهنأل ىوعدلا يف رظنلاب صاصتخا اهل يتلا ةلودلا ـ    
  . اهتاذ ىوعدلا يف ةاضاقملا ترشاب

  . صاصتخالاب اهلوبق بلطت يتلا ةلودلا  ـ   

 همدقي يذلا حارتقالا ساسأ ىلع نيماحملل ينهملا كولسلا ةنودم عورشم حارتقاب ةسائرلا ةئيه موقت امك
 لجأ نم فارطألا لودلا ةيعمجل ةنودملا عورشم مدقي نأ ىلع ماعلا يعدملا عم رواشتلا دعبو لجسملا
  . هدامتعا

  

 

                                                             
  01  - 60، ياهال ، ةثلاثلا ةرودلا ، ةمكحملا ةطشنأ نع ريرقت ، فارطألا لودلا ةيعمج : ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا .  1
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 تاسارد ةلجمب روشنم لاقم ، ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملل يساسألا ماظنلا يف لماكتلا أدبم : دومحم ليلخ يراض / د .  2
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  ةيجراخلا تاقالعلا / 3
 لودلا يلثممو نيلوئسملا رابكو تاموكحلاو لودلا ءاسؤر عم ةمظتنم تاعامتجا ةمكحملا سيئر دقعي
 ميظنتب ةسائرلا ةئيه موقتف ، ةمكحملا رود لوح كاردإلاو يعولا رشن فدهب ةيموكحلا ريغ تامظنملاو
  . نيتسسؤملا نيب قافتا قيقحت فدهب ةدحتملا ممألا عم اهنيب متت يتلا تاضوافملا

   ةمكحملا رئاود / ب

 ىوتسم ىلع ةفلتخم تائيه اهذختت ةديدع تاءارجإ اهللختت ةفلتخم لحارمب ةمكحملا مامأ ىوعدلا رمت
 ىوعدلا رظني ال نأ فدهب اهددعتب زيمتت يتلا ةمكحملا رئاود اهمهأ نمو ةمكحملل يئاضقلا زاهجلا
 متت نأ فدهب رئاودلا يقاب ةاضق نع نوفلتخي ةيئادتبالا ةرئادلا ةاضقف ، ةاضقلا سفن اهلحارم فلتخمب
  .صيحمتلا نم ديزمل ىرخأ ةرئادل نومتني نيرخآ ةاضق لبق نم ةرئادلا هذه نع رداصلا مكحلا ةعجارم
 تاجرد ىلع يساسألا اهماظن صني مل و ةدحاو ةرئاد نم ويكوطو  غروبمرون يتمكحم تلكشت
  امأ ،ماكحألا رادصإ دعب ةلداع ةمكاحم يف مهتملا قحل اخراص اكاهتنا لكش امم نعطلا ماظنو يضاقتلا
 تزيمتف ،ةكرتشم فانئتسا ةرئاد و رئاود ثالث نم تنوكت دقف ادناورو ةقباسلا ايفالسغوي يتمكحم
  . تاعانقلا يف فالتخالا نم اعون قلخ امم ةفلتخم لودل مهئامتنابو ةدحاولا ةرئادلا ةاضق ددعتب

 ىلإ اهامأ ىوعدلا تاءارجإ ميسقت مت اهيف ةاضقلا فالتخاو ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا رئاود ددعتل اقفوو
   ةبعش و ةيئادتبالا ةبعشلا ، ةمكاحملا لبق ام ةبعش يه بعش ثالث اهب صتخت لحارم ثالث
  .1 فانئتسالا

  ةيئادتبالا  ةبعشلا ةاضق ددع سفن وهو ةاضق ةتس نع لقي ال ددع نم ةمكاحملا لبق ام ةبعش فلأتت
 دض نوعطلاو فانئتسالا يف نورظني نيرخآ ةاضق ةعبرأو سيئر نم فانئتسالا ةبعش فلأتتو
  . ةمكاحملا لبق ام رئاود نع ةرداصلا تارارقلا

 لكشت نأ نكمي اهب لمعلا ريس نسح لجألو ،ةمكحملل ةيئاضقلا فئاظولا ةبعش لك يف رئاودلا سرامتو
 ثالث ةسائرلا ةئيه تلكش . ةدحاو  ةيئادتبا ةرئاد نم رثكأو دحاو نآ يف ةمكاحم لبق ام ةرئاد نم رثكأ
 ىلع هنأ امك ، ةبعشلا كلت لخاد ةاضقلل ةبوانم ةمئاق تدعأ و ةيديهمتلا ةبعشلا لخاد ةيديهمت رئاود
 وغنوكلا ةيروهمج يف ةلاحلا ةيسائرلا ةئيهلا تدنسأ ةمكحملا ىلإ لودلا نم نيتوعد ةلاحإ ءوض
 . ةيناثلا ةيديهمتلا ةرئادلا ىلإ ادنغوأ يف ةلاحلا تدنسأو  ىلوألا ةيديهمتلا ةرئادلا ىلإ ةيطارقميدلا
 5002 يناثلا نوناك 7 يف ىطسولا ايقيرفأ لبق نم ةمكحملا ىلإ ةثلاث ىوعد تليحأ دقف كلذل ةفاضإلاب
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 صنل اقفو ةسائرلا ةئيهل نكمي تامكاحملا ةدم لوطل ارظنو .1 ةثلاثلا ةيديهمتلا ةرئادلا ىلإ اهتدنسأف
 لحم لحيل فورظلا بسحب رثكأ وأ ابوانم ايضاق نيعت نأ ةمكحملل يساسألا ماظنلا نم 47 ةداملا
 كلذو ، ةمكاحملا تاسلجل روضحلاب مازتلالا ةلصاوم هيلع رذعتي امدنع ةرئادلا ءاضعأ نم وضع
 ىرخأ ةنامض لكشي ام وه و ةيضقلا يف لصفلل ةمكاحم لك ةياهن يف ةاضق ثالث دوجو نامضل
  . مهتملل

  

  يناثلا عرفلا
   ماعلا ءاعدإلا زاهج

  
  نوكتيو ةيلودلا ةيئانجلا مكاحملا يف اهنع ىنغ ال يتلا ةيسيئرلا ةزهجألا نم ماعلا ءاعدإلا زاهج ربتعي

  . نيفظوملا نم ةعومجمل ةفاضإلاب هل باونو رثكأ وأ دحاو ماع عدم نم

  مهتملاب ةرشابم سمت تاءارجإ نم هذختي دق امل ةمكحملا يف ةاضقلا مهأ نم ماعلا يعدملا ربتعي و
  . بصنملا اذه يلوتل اهرفاوت بجاولا طورشلا ديدحتب امور ماظن متها كلذلو

  

   ماعلا يعدملا بصنمل حشرتلا طورش  : الوأ

 نإف كلذلو  يلودلا عمتجملا مامتها عضوم ةرطخلا ةيلودلا مئارجلا يف ةيلودلا ةيئانجلا مكاحملا رظنت
 ىلع دكؤي امم  يئاضقلا زاهجلا رود نع لقي ال ةيمهألا نم ردق ىلع وه اهيف ماعلا يعدملا رود
 ويكوطو غروبمرون يتمكحم يتحئال يف دجن الو . هرايتخا ةقيرطو طورشل ميظنت عضو ةيمهأ
 ىلع نيتحئاللا تدمتعا دقف ، ماعلا ءاعدإلا يلثمم يف اهرفاوت بجاولا طورشلا نمضتت صوصن
 ايفالسغوي يتمكحمب قلعتي اميف امأ ،بصنملا اذه يلوتل ةينطولا تاعيرشتلا يف ةددحملا طورشلا
 يئانجلا نوناقلا يف اصتخم بصنملا اذهل حشرملا نوكي نأ ةرورض ىلع اتدكأ دقف ادناور و  ةقباسلا
 يعدملاب طانت يتلا تابجاولا ةعيبطل ارظن طقف يلودلا نوناقلا يف هصاصتخا ىلع صنلاب ايفتكت ملو
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 نم ردق ىلع حشرملا نوكي نأ اتطرتشا امك ، ةيئازجلا تاءارجإلا عباط اهيلع بلغي يتلاو ماعلا
   .ةيئازجلا ةيئاضقلا تامكاحملا و تاقيقحتلا ءارجإل يفكي ام ةياردلاو ةربخلا نم هيدلو ةعيفرلا قالخألا

 يعدملا بصنمل حشرتلا طورش هنم 3 / 24 ةداملا يف ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملل يساسألا ماظنلا ددح
  : يلي اميف صخلتت يتلاو ماعلا

 مأ فارطألا لودلا اياعر نم مهنوك نع رظنلا ضغب هباونو ماعلا يعدملا تايسنج فالتخا طرتشي .1
  1 بصنملا اذه يلوتل تاءافكلا فلتخمل لاجملا حتف  فدهب ، ال

  . رخآ بصنم يأ ىلوتي الف  طقف  هبصنمل ماعلا يعدملا غرفت طرتشي .2
 ءاعدإلا لاجم يف ةعساولا ةيملعلا ةربخلاو ةيلاعلا ةءافكلا و ةعيفرلا قالخألاب حشرملا عتمتي نأ دبال .3
 دقو ،يئانجلا نوناقلا بلص يف جردني ةمكحملا مامأ حرطي ام نأل ةيئازجلا تامكاحملا وأ ماعلا
 ىلع بصنملا اذهل حشرملا نقتي نأ طرش ةفاضإب ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملل يساسألا ماظنلا درفنا
  . ةمكحملاب لمعلا تاغل نم ةدحاو ةغل لقألا

 
  

   هباون و ماعلا يعدملا رايتخا ةقيرط : ايناث

 بولسأب غروبمرون ةمكحم تذخأف  ماعلا يعدملا رايتخا بولسأ يف ةيلودلا ةيئانجلا مكاحملا تفلتخا
 يذلا بولسألا سفن وهو  ةماعلا ةباينلل لثمم نييعتب ندنل ةيقافتا يف فرط ةلود لك تماق و نييعتلا
 لودلا تنيعو ةمكحملل ماعلا بئانلا نييعتب " رثرآ كام " لارنجلا ماق امدنع ويكوط ةمكحم هتعبتا
   . ماعلا يعدملا ىدل ابودنم نابايلا مالستسا ةيقافتا ىلع ةعقوملا

 سلجم نيعف ، ماعلا يعدملل امهرايتخا دنع نييعتلا بولسأ ادناورو ةقباسلا ايفالسغوي يتمكحم تعبتا و
 مدعل امهداقتنا يف اببس ناك ام وهو ماعلا يعدملا ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا نم حيشرت ىلع ءانب نمألا
   . نمألا سلجمو ماعلا نيمألا ةهجاوم يف ريخألا اذه ةيلالقتسا

 ىلع ماظنلا اذه صنف تاداقتنالا هذه يدافت  اودارأ دقف ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملل امور ماظن وعضاو امأ
 فارطألا لودلا ةيعمج بتكم ددحي ذإ ، ةاضقلاو هباونو ماعلا يعدملا رايتخا يف باختنالا بولسأ عابتإ

                                                             
 فارطأ تسيل لود نم حشرم 64 مهنيب نم ةلود 66 نم حشرم 891 ةمكحملاب ماعلا يعدملا بصنمل حشرت دقل .  1
 لامك رذنم ءارب /  د : عجار ليصفت رثكأل . نيحشرملا ددع نم ةئاملاب 32 ةبسنب  يأ ، ةمكحملل يساسألا ماظنلا يف
   59 ص ، قباس عجرم : فيطللا دبع



ةيلودلا ةيئانجلا ةلادعلا ءاسرإ يف ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا ةيلاعف ىدم       ثلاثلا لصفلا  -يناثلا بابلا  
 

982  
 

 متي قفاوتلل لصوتلا مدع لاح يف امأ، 1 ءارآلا قفاوتب ماعلا يعدملا باختنا متيو باختنالل ادعوم
 القتسم ماعلا يعدملا نوكي ىتح فارطألا لودلا ةيعمج ءاضعأل ةقلطملا ةيبلغألاب يرسلا عارتقالا
 ماعلا يعدملا باون رايتخا عضخيو .2 ةينطو وأ ةيلود ةطلس يأ نم ريثأت وأ ةباقر ةيأل عضاخ ريغو
 ذخأي نأ هيلع يذلا ماعلا يعدملا نم ةمدقم نيحشرملا ةمئاق نيب نم ماعلا يعدملا رايتخا ةقيرط سفنل
 ىلع الصاح ربتعيو ، ةفلتخم تايسنج نم اعيمج هباونو ماعلا يعدملا نوكي نأ ةرورض رابتعالا نيعب
 ةيبلغألا ىلعو تاوصألا نم نكمم ددع ربكأ ىلع لصح حشرم لك ماعلا يعدملا بئان بصنم
  . فارطألا لودلا ةيعمج ءاضعأل ةقلطملا

  

   هباون و ماعلا يعدملا ةيالو  : اثلاث

 ءاوس هنم ءاهتنالا ةياغ ىلإ مهلمع اهيف نورشابي يتلا ةينمزلا ةدملاب هباونو ماعلا يعدملا ةيالو ددحتت
 دق و. اهل ةددحملا ةدملا ءاهتنا لبق مهتيالو ءاهنإل يدؤت يتلا بابسألا دحأ رفاوتب وأ ةيعيبط ةياهن
 اددحت مل ويكوطو غروبمرون يتمكحمف ، ماعلا يعدملا ةيالو ةدم ديدحت يف ةيئانجلا مكاحملا تفلتخا
 ادناورو ةقباسلا ايفالسغوي يتمكحم تددحو. هتيالو ءاهتنا بابسأ الو ماعلا يعدملا ةيالو ةدم الصأ
 ،ديدجتلا تارم ددعل ىلعألا دحلا يساسألا اهماظن ركذي نأ نود ديدجتلل ةلباق تاونس عبرأب ةدملا هذه
 يذلا هبصنم ةيمهأل ارظن ماعلا يعدملل ىدملا ريصق تقؤملا بيصنتلا نع داعتبالا كلذ نم فدهلاو
 يف نوكي نأ نكمي ال ام وه و نيمصاختملا عاضوأو ةيئازجلا تامكاحملا لوصأ يف ةربخلا بلطتي
 هلادبتسا رربي ام دجوي الف ءفك ماعلا يعدملا ماد امو ،رارمتسالاو ةسرامملا نم دبال لب ةريصق ةدم
  . رخآب

                                                             
 ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملل اماع ايعدم باختنالا قيرط نع نيتنجرألا نم " وبماكوأونيروم سيول " ديسلا ريتخا .  1
 ةمكحملل يساسألا امور ماظن يف فارطألا لودلا ةيعمج : عجار ، روضحلا عامجإ يه و اتوص 87 ىلع لصحف
 32_ 12 و  طابش 7 _ 3 كرويوين ، يناثلا و  لوألا فانئتسالا ، ىلوألا ةرودلا ، ةيمسرلا قئاثولا ، ةيلودلا ةيئانجلا
. CCI 1 ( مقر ةقيثولا ، 3002 ناسين -  ddA  3 / 1 / PSA ( ،  80 ص   

 فارطألا لودلا ةيعمج رارق نم 03 ةداملا و ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملل يساسألا ماظنلا نم 40 / 24 ةداملا عجار .  2 

SER / 1 / PSA _CCI ( مقر ةقيثولاب رداصلا 2002 لوليأ 9 يف )2( مقر  2 .     (   
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 مل ام تاونس عستب هباون و ماعلا يعدملا ةيالو ةدم ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملل يساسألا ماظنلا ددحو
 ماظن يف ةددحملا ددملا عم ةنراقملاب ةليوط ةدملا هذه ربتعت و ، 1 رصقأ تقو مهباختنا تقو مهل ررقتي
 ديدجت ةيناكمإل قرطتي مل ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا ماظن نكلو ، ادناورو ةقباسلا ايفالسغوي يتمكحم
 ماظن يف فارطألا لودلا فلتخم لبق نم بصنملا اذه لوادتل ةصرفلا حنم لجأ نم كلذو  ةدملا هذه
 ةربخلا بلطتت يتلا بصنملا اذه ةيمهأل ارظن ةمكحملا ماظن يف اصقن كلذ ربتعن نأ اننكمي و .امور
 تاءارجإلا لاجم يف هتسرامم رارمتساو بصنملا يف ماعلا يعدملا ةيالو ةدم ديدجتب ةبستكملا
 عنام نوكي ال ثيحب ةمكحملل يساسألا ماظنلا صن ليدعت يرورضلا نم هنأ ىرن اننإف كلذل و .ةيئانجلا
 هحيشرت دنع فارطألا لودلا لوبقب ضحي نأ مهملاف ، هباون و ماعلا يعدملا باختنا ديدجت نم
  . هباختناو

  

   ماعلا يعدملا تاصاصتخا  : اعبار

 دودح لوح تفلتخاو ىوعدلا يف قيقحتلا ةطلس ماعلا يعدملا ىلوت ىلع ةيلودلا ةيئانجلا مكاحملا تقفتا
 ةمكحم تحنمف . ادويق اهيلع تعضو نم و ماعلا يعدملا تايحالص يف تعسو نم نيب ةطلسلا هذه
 نم نييعت ةطلس ءاعدإلا ةئيه تلثم يتلا برحلا يمرجم رابك ةقحالمو قيقحتلا ةنجلل غروبمرون
 اهعامسل ةفاضإلاب ةمكحملل اهتلاحإو ماهتالا  ةقرو ىلع قيدصتلاو برحلا يمرجم رابك مكاحيس
 صتخا و. ىوعدلا دادعإل يرورض وه ام لك ذاختاو نيمهتملا عيمج باوجتساو نييرورضلا دوهشلل
 تامولعملا عمج لالخ نم قيقحتلا ءارجإب ادناورو ةقباسلا ايفالسغوي يتمكحم يف ماعلا يعدملا
  . ةمكاحملا يف عورشلل اهمييقتو مئارجلا باكتراب ةقلعتملا

 ربع اهمسقن نأ اننكميف ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا مامأ ماعلا يعدملا تاصاصتخاب قلعتي اميف امأ
  : نيتلحرم

  ةمكاحملا لبق ام ةلحرم يف ماعلا يعدملا تاصاصتخا / أ

 ام اذإ هسفن ءاقلت نم ىوعدلا كرحي نأ ماعلا يعدملل ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملل يساسألا ماظنلا زاجأ
 . )10 / 51 م (  ةمكحملا اهب صتخت يتلا مئارجلا دحأ باكترا لوح ةيباتك وأ ةيهفش تامولعم ىقلت
     قيقدلا اهموهفم يف ةيلودلا ةعامجلا نع ةباين يلودلا ءاعدإلا ةصخر ماعلا يعدملل امور ماظن حنمو

                                                             
 لودلا ةيعمج تررق ، قيقحتلا نوؤشل ماعلا يعدملل ابئان  اكيجلب نم " زتريمارب جريد " ديسلا باختنا دنع .  1
  .  تاونس ةتس هتيالو ةرتف نوكت نأ اهبتكم نم ةيصوت ىلع ءانب فارطألا
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 ماهتالا يتطلس نيب عمجي ماعلا يعدملا نم لعج يذلا رمألا وهو ، لودلا ىدحإ نع ةباين سيل و
 دوجو نم هدكأت دنع ماعلا يعدملا مزتلي نأ ةمكحملا ماظن طرتشا  دقل . 1 تقولا سفن يف قيقحتلاو
 قيقحت ءارجإب نذإلا بلط لجأ نم ةمكاحملا لبق ام ةرئاد ىلإ ءوجللاب قيقحتلا يف عورشلل ساسأ
 ءارجإب نذإلا هحنمت ىتح ةمكحملا صاصتخا نم ىوعدلا نأ دكؤت يتلاو اهعمج يتلا ةلدألاب اقفرم
 ةمكاحملا لبق ام ةرئاد نم نذإب هطبرو ىوعدلا كيرحت يف ماعلا يعدملا دييقت ببس عجري و . قيقحتلا
 رصح يسامولبدلا امور رمتؤم يف ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا ةصاخو لودلا ضعب ةلواحم ىلإ
 نيذلا نييكيرمألا دض ىوعد ماعلا يعدملا كرحي ال ىتح طقف نمألا سلجم ىلع ىوعدلا كيرحت
 ةلود ميلقإ يف تبكترا رظنلا لحم ةميرجلا تناك املك جراخلا يف ةروطخ دشألا مئارجلا نوبكتري
 يف ماعلا يعدملا رود تمعد تامظنملاو لودلا نم ديدعلا نأ مغر و. ةمكحملا صاصتخاب تلبق فرط
 ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا تنكمت ريخألا يف هنأ الإ ةمكحملل ةلقتسم تاطلس نامضل ىوعدلا كيرحت
 لبق ام ةرئاد نذإو لوبقب اهطبريو ىوعدلا كيرحت يف ماعلا يعدملا تايحالص نم ديقي صن ريرمت نم
   . قيقحتلا يف عورشلا مدع وأ عورشلا ةيناكمإ يف ةمكاحملا

 لودلا لبق نم هيلإ ةمدقملا تالاحإلا ىلع ءانب ىوعدلا كيرحتب اضيأ ماعلا يعدملا صتخي امك
 ىتم ةدحتملا ممألا قاثيم نم عباسلا لصفلا بجومب نمألا سلجم وأ يساسألا امور ماظن يف فارطألا
 هذه ليلحتب ماعلا يعدملا موقيف . اهب ةمكحملا صتخت مئارج باكترا لوح تامولعم ىلع توتحا
 نم وأ لودلا نم ةيفاضإ تامولعم بلطل أجلي ضرغلا اذهلو ، اهتيدج ىدم يف رظنلل تامولعملا
 ةلاحلا هذه يف ماعلا يعدملا جاتحي الو ، ةمئالم اهاري ةقوثوم رداصم يأ نم وأ ةدحتملا ممألا ةزهجأ
  . 2 ةمكاحملا لبق ام ةرئاد نم نذإل قيقحتلا يف عورشلل

 لاجم يف عسوي نأ هلف  ةعساو تاطلس قيقحتلا ءارجإب  هلمعب همايق راطإ يف ماعلا يعدملل تحنم امك
 ينجملاو قيقحتلا لحم صاخشألا ءاعدتسا لالخ نم ةمكحملا اهب صتخت يتلا مئارجلا يف قيقحتلا
 ميرجتلا فورظ يف ققحيف ، بكترملا مرجلا ةعيبط رابتعالا نيعب اذخآ مهباوجتساو دوهشلاو مهيلع
 يعدملل نكميو . يساسألا ماظنلا بجومب ةئشانلا صاخشألا قوقح نمضيل ءاوسلا دح ىلع ةءاربلاو
 نود ىتح كلذ هنكمي و فرط ةلود ميلقإ يف قيقحتلا ةرشابم بلطي نأ ةقيقحلا تابثإ راطإ يف ماعلا

                                                             
   ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا ةودن ىلإ مدقم ثحب ، ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا مامأ ءاعدإلا مظن : ملتع دمحم مزاح / د .  1

  . 681 ص ، 1002 ، قشمد ،) ةناصحلا يدحت (

   عباسلا ددعلا ، يناسنإلا ةلجمب روشنم لاقم ، يلودلا عمتجملا ةيلوؤسمو ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا : شريك بيليف .  2
   31 ص ، 4002 ، نورشعلا و



ةيلودلا ةيئانجلا ةلادعلا ءاسرإ يف ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا ةيلاعف ىدم       ثلاثلا لصفلا  -يناثلا بابلا  
 

292  
 

 بلط ذيفنت اهتعاطتسا مدع وأ هعم فرطلا ةلودلا نواعت مدع وأ  ةلودلا كلن تاطلس نع لثمم روضح
                                                       . ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملل امور ماظن نم )د( 30/ 75 ةداملا صنل اقفو نواعتلا

 رظن اذإ هنأب لوقلل يأر بهذف ، ةلودلا ةدايسب ساسملا ةيضق لوح الدج ركذلا فلاس صنلا راثأ  دقل
 ماظنلا يف فرطلا ةلودلا تلزانتو ينطولا ءاضقلل ةيولوألا يطعي يذلا لماكتلا أدبم راطإ يف رمألل
     . 1  ماعلا يعدملل صاصتخالا اذه تلقن دق كلذب يهف ىوعدلا رظنب اهصاصتخا نع ةمكحملل يساسألا
 لقني ناك نإو ىتح ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملل اهصاصتخا نع ةلودلا لزانت نأ ىلإ رخآ يأر بهذو
 ءارجإ نوكيف يدايسلا اهقح نع ةلودلا لزانت نمضتي ال هنأ الإ ةمكحملل ماعلا يعدملل صاصتخالا
 .  اهتاطلس روضحب اهبارت ىلع تاقيقحتلا

  ةمكاحملا ةلحرم يف ماعلا يعدملا تاصاصتخا  / ب
 غروبمرون ةمكحم ماظن حنمف ، ماهتالا ةمهم ماعلا يعدملا يلوت ىلع ةيلودلا ةيئانجلا مكاحملا تقفتا
 ةمكحملا مامأ روضحلل ماعلا ءاعدإلا يلثمم نييعت ةطلس برحلا يمرجم رابك ةقحالم و قيقحتلا ةنجلل
 ماظن زيمت و. ماهتالا ريرقت دادعإ لجأ نم نيمهتملا باوجتسال ةفاضإلاب اهعمجو ةلدألا نع ثحبلاو
 لظ يف امأ ، ةلحرملا هذه يف ماعلا يعدملا تاصاصتخا ديدحت يف هحوضو مدعب ويكوط ةمكحم
 ةقيثو ةءارق لالخ نم ءاعدإلا ةفيظو ىلوتي ماعلا يعدملا ناكف ادناورو ةقباسلا ايفالسغوي يتمكحم
  . اهقيبطت بجاولا ةبوقعلا ديدحت و مهتملا نيدت يتلا ةلدألا ميدقت و ةلئسألا هيجوت و ماهتالا

 يف تابثإلاو تاءارجإلا دعاوقب  ةقلعتملاو ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملل يساسألا ماظنلا صوصن تلصف
   : يلي اميف هرود صخلن نأ نكميو ةيئادتبالا ةرئادلا مامأ ماعلا يعدملا رود نايبت

 ةلأسم يأ لوح ايطخ ابلط ةيئادتبالا ةرئادلل مدقي نأ ةمكاحملا يف ءدبلا لبق ماعلا يعدملل نكمي ـ      
  . تاءارجإلا ريسب قلعتت

 دعاوقب ةقلعتملا 231 ةدعاقلل اقفو ةمكاحملا ءاجرإب ابلط ةيئادتبالا ةرئادلل ماعلا يعدملا مدقي ـ    
  . تابثإلاو تاءارجإلا

 وأ تاضارتعا نم هيدل ام مدقي نأب ماعلا يعدملل ةيئادتبالا ةرئادلا نذأت ةمكاحملا ءدب دنع ـ    
  . مهتلا رارقإ تاسلج دقع ذنم تاءارجإلا ريسب قلعتت ةلأسم يأ لوح تاظحالم

                                                             
 ةقرو ، ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملل يساسألا ماظنلا ىلإ مامضنالا و قيدصتلل  ةيروتسدلا بناوجلا : ملتع فيرش / د .  1
 ،رمحألا بيلصلل ةيلودلا ةنجللا تاروشنم ، ةيبرعلا ةعماجلا رقمب ةدقعنملا ةيبرعلا ةينوناقلا ةودنلا ىلإ ةمدقم لمع
    . 90 ص ، 0002 ، ةرهاقلا
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  . ةيئادتبالا ةرئادلا ىلإ ةلدألا ميدقت ةقيرط عافدلا عم بتري نأ ماعلا يعدملل  نكمي ـ   

 هتمكاحم ليجأتب تماق ىتم مهتملا ةلاح يف رظنلا ةداعإ ةيئادتبالا ةرئادلا نم ماعلا يعدملا بلطي ـ   
  . هسفن نع عافدلا نم هنكمت ال ةيسفن ةلاح وأ يلقع ضرم نم وكشي نأك لوقعم ببس هيدل ناكو

 دق ررض يأ يدافتل ةيدرف تامكاحم ءارجإ ةيئادتبالا ةرئادلا نم بلطي نأ ماعلا يعدملل نكمي ـ  
  . ةلادعلا حلاص  ةيامح لجأ نم مهتملاب قحلي

 ام وهو ،ماهتالاو قيقحتلا يتطلس نيب عمجي ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا يف ماعلا يعدملا رود نإف هيلعو
      . 1  ةمكحملل يساسألا ماظنلا عورشم ةشقانم دنع لودلا نم ديدعلا ىدل قلقلا ضعب راثأ

  ةمكاحملا دعب ام ةلحرم يف ماعلا يعدملا تاصاصتخا  / ج

 ىلع الصأ  غروبمرون ةمكحم ماظن صني ملف  ةيلودلا ةيئانجلا مكاحملا يف ماعلا يعدملا رود فلتخا
 ةلدأ روهظ نأ ىلع صنلاب ىفتكاو ، ماكحألا ذيفنت يف عارسإلا لجأ نم كلذو فانئتسا ةئيه ءاشنإ
 ذختت نأ بلطتي اهبكترا يتلا ةميرجلا يف ةددشم فورظ لكشتو مهتملا دض اديدج ائبع نوكت دق ةديدج
  . اهماكحأ يف نعطلا زجت مل ويكوط ةمكحم امأ . ةلادعلا ةحلصمل ةمزاللا تاءارجإلا قيقحتلا ةنجل

 هحنم يف لثمتي ةلحرملا هذه يف امهم ارود ماعلا يعدملل ادناورو ةقباسلا ايفالسغوي يتمكحم ماظن حنم
 يف رظنلا ةداعإل بلط ميدقتو فانئتسالا ةرئاد مامأ ةمكاحملا ةرئاد نع رداصلا رارقلا فانئتسا ةطلس
 يف مساح رود اهلو ةمكاحملا ءارجإ تقو ةفورعم نكت مل ةديدج تامولعم فاشتكا دنع ماكحألا
  . 2 لوألا رارقلل رياغم رارقل لصوتلا

 ماكحألا فانئتسا نم هنكمف امهم ارود ماعلا يعدملل ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا ماظن حنم ةجردلا سفنب و
 ةميرجلاو ةررقملا ةبوقعلا نيب بسانتلا مدع وأ نوناقلا قيبطت وأ عئاقولا يف طلغلا ساسأ ىلع ةرداصلا
 تقو ةدوجوم نكت مل ةديدج ةلدأ فشتكا ىتم مهتملا ةنادإ يف رظنلا ةداعإ بلط قح هحنمو ، ةبكترملا
  .فلتخم مكح نع ترفسأل ةرفوتم تناك ول و  ةمكاحملا

 لمعي يذلا ءاعدإلا بتكم وهو ءاعدإلا يف امهم ازاهج اضيأ  ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا مضت امك
 يف ةلماكلا ةطلسلا هلو بتكملا ةسائر ىلوتي ماع عدم نم نوكتي و ةمكحملا ةزهجأ يقاب نع  القتسم

                                                             
 ،ةدحتملا ممألل ةماعلا ةيعمجلا ،ةيمسرلا قئاثولا ،نيعبرألا و ةسداسلا اهترود لامعأ نع يلودلا نوناقلا ةنجل ريرقت .  1
  ) A / 94 / 01 / 01 ( مقر قحلملا ،4991

   ادناور ةمكحمل يساسألا ماظنلا نم 52 ةداملا و ةقباسلا ايفالسغوي ةمكحمل يساسألا ماظنلا نم 62 ةداملا عجار .  2
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 نمض لخدت يتلا مئارجلا نع تالاحإلاو تامولعملا ىقلتيو ، رثكأ وأ دحاو بئان هدعاسي بتكملا ميظنت
  . ءاعدإلاو تاقيقحتلا يتبعش اهنم ققحتتل ةمكحملا صاصتخا

  

  يناثلا ثحبملا

  ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملل ينوناقلا ماظنلا

  

 دعاوق نم يساسألا اهماظن يف درو ام ىلع ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملل ينوناقلا ماظنلا ةسارد دمتعت
 قرط ددحت  يتلا يئارجإلا ماظنلا دعاوق و ) لوألا بلطملا ( يداعلا ريغ و يداعلا صاصتخإلا
 بلطملا ( ماكحألا رادصإ ةياغ ىلإ اهمامأ ةمكاحملا ريس تاءارجإ و ةمكحملا مامأ ىوعدلا كيرحت
   . ) يناثلا

   

  لوألا بلطملا
   ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا صاصتخا

  
 تدناس نم نيب لودلا تفلتخاو  امور رمتؤم يف تاشاقنلا نم ةصح ةمكحملا صاصتخا ذخأ
 مسقف . ةمكحملا ىلع اياضقلا ةلاحإ يف نمألا سلجم رود ىلع تدكأ نمو يملاعلا يئانجلا صاصتخالا
 صاصتخا و  ) لوألا عرفلا ( يداع صاصتخا ىلإ صاصتخالا ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملل امور ماظن
     .)ثلاثلا عرفلا ( ةينطولا مكاحملا و ةيئانجلا ةمكحملا نيب ةقالعلا نيب امك ،) يناثلا عرفلا ( يداع ريغ

  

  لوألا عرفلا
   ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملل يداعلا صاصتخالا

  
  . يناكملاو ينامزلا و يعونلا ،يصخشلا ،يميلقإلا اهصاصتخا ةمكحملل يداعلا صاصتخالا لمتشي
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   ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملل يعونلا صاصتخالا : الوأ

 نامض عم يساسألا اهماظن نم ةسماخلا ةداملا يف ةددحملا مئارجلا يف رظنلاب ايعون ةمكحملا صتخت
 لصفلا هيلع رذعتي يتلا مئارجلا ىلع ةمكحملا راصتقاو ليصألا هصاصتخال ينطولا ءاضقلا ةسرامم
  . ينطولا  يئانجلا ءاضقلاو ةمكحملا صاصتخا نيب لماكتلل انامض اهيف

   ةيعامجلا ةدابإلا ةميرج / أ

 عنم ةيقافتا نم ةيناثلا ةداملا فيرعت ىلع ةدابإلا ةميرجل هفيرعت يف ةمكحملل يساسألا ماظنلا دنتسا
 ديدحت رايعم لوح لؤاستلا ريثي ام وه و " يئزجلا وأ يلكلا كالهإلا " ةرابعب طبتراف ،8491 ةدابإلا
 ايلك ءاوس ةعامجلا ريمدت ةين " تابثإ لوحو  ةدابإلا توبثل هتابثإ بجي نيعم ددع دجوي ال ذإ  كالهإلا
 نأ امك  اهل ةنوكملا لاعفألا باكترا يف أطخلل لاجم الو ادمع بكترت ةدابإلا ةميرجف ، " ايئزج وأ
 ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملل ةيريضحتلا ةنجللا تنيب كلذ عمو ، الهس ارمأ سيل اهباكترا يف دصقلا تابثإ
 نم ليلق ريغ ددع كالهإل ةصاخ ةين مزلتسي ةنيعم ةعامجل يئزجلا وأ يلكلا كالهإلا دصق نأب
  . 1 ةعامجلا كلتل نومتني صاخشألا

  ةيناسنإلا دض مئارجلا / ب

 راطإ يف بكترت يتلا لاعفألاب ةيناسنإلا دض مئارجلا ةمكحملل يساسألا ماظنلا نم ةعباسلا ةداملا تفرع
 ةيلودلا ةحلسملا تاعازنلا نابإ ةيموكح ريغ ةمظنم وأ ةلود ةسايس نمض قاطنلا عساو يجهنم موجه
 ةعومجم هيأ دض هجوتو ةيلود ىلإ ةينطو ةميرج نم اهلوحي ام وهو ، ملسلا نمز يفو  ةيلودلا ريغو
    وأ ةينثإ، ةيسايس ، ةينطو ثعاوبل يأ (زييمتلا عفادب اهباكترا طرتشي نأ نود نييندملا ناكسلا نم
 ةمظنأ يف اهنع صوصنملا لاعفألا سفن يه لاعفألا هذهو .2 داهطضالاب قلعتي اميف الإ ) ةينيد

                                                             
 ةيئانجلا ةمكحملا لوح ةيبرعلا ةودنلا ىلإ مدقم ثحب ، برحلا مئارج نم ةميرجك ناطيتسالا : رصان لامك / د .  1
   . 78 ص ، 0002 لوألا نوناك 12 ـ 81 ، ندرألا يف تميقأ يتلا ةيلودلا

 ، ةرصاعملا رصم ةلجمب روشنم لاقم ، ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملل يعونلا صاصتخالا : ةيطع بجر يدمح / د .   2
  . 902 ، ص ، 3002 ، رصم ، ةرهاقلا ، 074 ددعلا ، 49 ةنسلا
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 ام وهو ةداملا سفن نم } ك { ةيعرفلا ةرقفلا يف ىرخأ لاعفأل ةفاضإ عم نكل ةقباسلا ةيئانجلا مكاحملا
   . 1  ةميرجلا هذه لاجم يف يلودلا يئانجلا نوناقلا روطت نع ربعي

   برحلا مئارج / ج

 9491 فينج تايقافتا يف درو امل اقفو برحلا مئارج امور ماظن نم ) ب ، أ ( 2/ 80 ةداملا تفرع
 نوناق نم ةدمتسملا فارعألاو نييفاضإلا نيلوكوتوربلاو عبرألا فينج تايقافتال ميسج كاهتنا لك اهنأب
 ةقلعتملا دعاوقلا قبط دق ةمكحملا ماظن نأ ظحالن ةداملا سفن نم }ه { ةرقفلا يفو ، 7091 ياهال
 بورحلا لظ يف بكتري ام نأ اربتعم ةيلودلا ريغ ةحلسملا تاعازنلا ىلع ةيلودلا ةحلسملا تاعازنلاب
 وه ةرواجملا ميلاقألاو ادناور هتدهش ام لعلو، ةيلودلا بورحلا يف بكتري ام ةماسج سفنب وه ةيلهألا
 قيثاوملا فلتخم يف مرجم لعف وهو ـ ناطيتسالا رابتعا ىدم لوح شاقن راث دقو . 2 ليلد ريخ
 ليئارسإ تضفر كلذك هرابتعا ىلع ثلاثلا ملاعلا لود رارصإ مامأف ،برحلا مئارج نمض ـ ةيلودلا
  . ةمكحملل  اهضفر يف ببسلا وه و ةيلود ةميرج هرابتعا

   ناودعلا ةميرج / د

 كرتو اهددحي و اهفرعي نأ نود )د( 1/ 50 ةداملا يف ةميرجلا هذه ركذب ةمكحملا ماظن ىفتكا
 ،امور رمتؤم تاشقانم يف لودلا ءارآ نيابت ببسب كلذو  ايلبقتسم اهب قلعتي اميف ةمكحملا صاصتخا
 تقفاوو ةصاخلا ةنجللا هب تءاج امل اقفو ةميرجلا هذه فيرعت دامتعا ةضوافتملا لودلا تضفر دقف
 فيرعتلا اذه طبترا دقو ، 4133 مقر اهرارق بجومب 4791 يف ةدحتملا ممألل ةماعلا ةيعمجلا هيلع
 هيبكترم تبقاعو ىمظع ةميرج ناودعلا تربتعا غروبمرون تامكاحم نأ ذإ قباس يلود يئاضق لمعب
  .3 كاذنآ فيرعت هل نوكي نأ لبق ىتح

                                                             
 مدقم ثحب ، اهموهفم روطت و برحلا مئارج و سنجلا ةدابإ و ةيناسنإلا دض مئارجلا : هللا جرف سرطب ناعمس / د .  1
 ، ةرهاقلا ، يناسنإلا يلودلا نوناقلل فينج تايقافتال يبهذلا ليبويلاب لافتحالا ةبسانمب يبرعلا يميلقإلا رمتؤملا ىلإ

  . 32 ص ، 9991

 ةيئانجلا ةمكحملا ةودن ىلإ ةمدقم ةيديهمت ةركذم ، ةيلود ةيئازج ةمكحم ءاشنإ ةركف روطت : يلامزلا رماع / د .  2
  . 303 ص ، 1002 ، قشمد ، ) ةناصحلا يدحت ( ةيلودلا

 ةودن ، ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا صاصتخا يف ةريطخلا مئارجلا ناكرأ ىدحإ ناودعلا ةميرج : دامح لامك / د .  3
  . 272 ص ، 1002 ، رمحألا بيلصلا ةنجل عم  نواعتلاب قشمد ةعماج ، ةيملع
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 ال ناودعلا ةميرج نأشب اهصاصتخال ةمكحملا ةسرامم نأ  امور ماظن نم 20 / 50 ةداملا تراشأ و
 عضي و ناودعلا فرعي ماظنلا اذه نم 321 - 121 نيتداملل اقفو نأشلا اذهب مكح دامتعا دعب الإ نوكي
 دقعنا 321 ةداملل اقفو و . ةميرجلا هذه ىلع اهصاصتخا ةمكحملا سرامت اهبجومب يتلا طورشلا
 يف درو امل اقفو ناودعلا فرعي رارق رادصإ مت و1  0102 ماع الابمك يف يضارعتسالا رمتؤملا
 ةبسنلاب اهصاصتخال ةمكحملا ةسرامم ىقبت نكل و ، 4791 ماع ةدحتملا ممألل ةماعلا ةيعمجلا ةيصوت
 كلذ و امور ماظن ليدعت دامتعال فارطألا لودلا ةيبلغأ هذختت رارقب  ةطبترم  ةميرجلا هذه يبكترمل
   . 7102 يفناج 10 دعب

 صاصتخا نمض ىرخأ مئارج ثالث جاردإ 2 ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملل ةيريضحتلا ةنجللا تشقان دق و
 راجتالاب ةقلعتملا مئارجلا ، ةدحتملا ممألا يفظوم دض ةبكترملا مئارجلا ، باهرإلا : يه و ةمكحملا
 داجيإ ةبوعصب لودلا تعرذت و اهنأشب قافتا ىلإ لصوتت مل نكل و ، ةردخملا ريقاقعلاب عورشملا ريغ
 ةسرامم نإو .) ةمكحملا لمع ةيادب ( لقألا ىلع ةرتفلا كلت يف لضفأ ناك كلذ لعل و اهل فيرعت
 ةقحلملا تاليدعتلا نيبيس ام وه البقتسم اهيلع حرطتس يتلا اياضقلا يف يعونلا اهصاصتخال ةمكحملا
  . 3  هيف دوجوملا صقنلا لامكتسا رربيو يساسألا اهماظنب

 عقت يتلا مئارجلا ضعبب اضيأ صتخت مئارجلا هذه يف رظنلاب ليصألا ةمكحملا صاصتخال ةفاضإلاب
 نيلثاملا صاخشألا نع رداصلا كولسلا ءوسو ةلادعلا ةماقإب ةلخملا مئارجلا يهو تاسلجلا ريس ءانثأ
    : امور ماظن نم 07 ، 96 ةداملا هتددح ام وهو اهمامأ

  قدصلا مازتلالاب دهعتلا دعب روزلا ةداهشب ءالدإلا ـ 

  ةروزم اهنأ اقبسم فرعي ةلدأل فرط يأ ميدقتـ 

   ةلدألا ريمدتو   هنم ماقتنالا وأ ةمكحملا مامأ هلوثم ليطعت وأ دهاشلا ىلع ريثأتلاـ 

  ةلماك ةروصب هبجاوب مايقلا نم هعنمل ةمكحملا يلوئسم دحأ بيهرتـ 

   ةمكحملا ماظن هيضتقي ام قفو مهتابجاوب مهمايق ببسب ةمكحملا يلوئسم نم ماقتنالاـ 

                                                             
   0102 وينوي 41 يف هينبت مت يذلا seR / C R   . 4 مقر  رارقلا .   1

  . 7991 طابش 21 _ 11 يف ةدقعنملا ةرودلا ، ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملل ةيريضحتلا ةنجللا .  2 

 ةنسلا ، نوناقلا و نمألا ةلجمب روشنم لاقم ، ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا صاصتخا : ناولع فسوي دمحم / د .  3
   . 542 ص ، 2002 ، يبد ةطرش ةيلك ، لوألا ددعلا ، ةرشاعلا
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   ةيمسرلا هتابجاوب لصتي اميف ةوشر لوبقب ةمكحملا يف نيلوئسملا دحأ مايقـ 

 ،اهماهمب ةمكحملا مايق ءانثأ ائيس اكولس نوبكتري نيذلا صاخشألا ةبقاعمل ةمكحملا صاصتخا دتمي انهو
 ةعاق ةرداغمب صاخشألا ءالؤه رمأي نأ ةيضقلا يف رظنت يتلا ةرئادلا سأرتي يذلا يضاقلل زوجيف
 هل هجوي نأ دعب تاسلجلا روضح نم صخشلا عنمب يضاقلا رمأي كولسلا راركت لاح يفو . ةمكحملا
 ةرئادلل انه نكمي  ةمكاحملا ريس ليطعت لصاوو ئيسلا كولسلاب ماق يذلا وه مهتملا ناك اذإو ،راذنإ
 بلطت نإ لاصتالا ايجولونكت لامعتساب ةمكاحملل هتعباتم نامض عم مهتملا داعبإب رمأت نأ ةيئادتبالا
  . 1 كلذ رمألا

   ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملل ينامزلا صاصتخالا : ايناث

 عاديإ نم اموي نيتس دعب يأ ،يساسألا اهماظن ذافن دعب ةبكترملا مئارجلا يف رظنلاب ةمكحملا صتخت
 امور ماظن نم 11 ةداملا تصن دق و. ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا ىدل نيتسلا لوبقلا وأ ةقداصملا كص
 ةسرامم هيف لبقت  3 / 21   ةداملا بجومب انالعإ ردصت نأ ةلودلل نكمي هنأ وه و ءانثتسا ىلع
 اميف امأ .اهل ةبسنلاب يساسألا ماظنلا نايرس ءدب لبق تعقو يتلا مئارجلا ىلع اهصاصتخال ةمكحملا
 نم لوألا مويلا وه اهل ةبسنلاب نايرسلل يلعفلا خيراتلا نإف ةدهاعملا نايرس دعب ةمظنملا لودلاب قلعتي
  . 2   مامضنالا و ةقفاوملا وأ قيدصتلا قئاثو لودلا كلت عاديإ نم اموي نيتس يلي يذلا رهشلا

 نأ دبالف   هدعب ترمتساو ةمكحملل يساسألا ماظنلا ذافن لبق تبكترا يتلاو ةرمتسملا مئارجلل ةبسنلابو
 . 3 يمارجإلا  كولسلا باكترا دنع اهيلإ لصوتلا مت يتلا نيهاربلاو ةلدألا لك رابتعالا نيعب ذخؤت
 ةرمتسملا مئارجلا و ماغلألا ةعارزك اتباث ارارمتسا ةرمتسملا مئارجلا نيب ةرمتسملا مئارجلا يف زيمن
 هلخدتب يناجلا نأل ةمكحملا صاصتخا لحم يه ةريخألا هذهف ،4 ناطيتسالاك  اعباتتم ارارمتسا
   . ذيفنتلا زيح هلوخد دعب هكاهتنا ىلع لمعي و امور ماظن مرتحي ال رمتسملا

                                                             
  . 432 ص ، قباس عجرم : ةيطع بجر يدمح / د .  1

 ماظنلل ينطولا ذافنإلا تايلآ و ماكحأ ةساردل لخدم ، ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا : ينويسب فيرش دومحم / د .  2
  . 73 ص ، 4002 ، رصم ، قورشلا راد ، ىلوألا ةعبطلا ، يساسألا

3 nogruoB .   enahpétS  noitcidsiruJ :  essessac ,siropmet enoitar  yratnemmoC senoJ / ateaG /     ,
155 p    

 مئارجلا امأ ، يناجلا نم ديدج لخدتل اهءاقب و اهرارمتسا جاتحي ال يتلا كلت يه اتباث ارارمتسا ةرمتسملا مئارجلا .  4 

   : عجار ليصفت رثكأل , ةعباتتم و ةددجتم ةروصب يناجلا لخدت اهرارمتسا جاتحي يتلا يهف اعباتتم ارارمتسا ةرمتسملا

  . 812 ص ، قباس عجرم : فيطللا دبع لامك رذنم ءارب / د
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   ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملل يناكملا صاصتخالا : اثلاث

 ةمكحملا ماظن يف فرط ةلود ميلقإ يف مئارجلا بكترت امدنع ةمكحملل يميلقإلا صاصتخالا دقعني
 نكلو ،ةمكحملا ماظن نم 4 ، 2 / 21 ةداملا صنل اقفوو يميلقإلا يئانجلا صاصتخالا أدبمل اقيبطت
 اهلوبق مدع تنلعأو فرط ريغ ةلود ةيسنج لمحي مئارجلا هذه بكترا يذلا يدتعملا نوكي امدنع
 نأ لوقن انه و. ةلاحلا هذهل قرطتي مل ةمكحملا ماظن نأو ةصاخ لكشملا روثي ةمكحملا صاصتخا
 ةلودل ةينطولا ةدايسلا نم للقي ال ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا ىلإ يدتعملا صخشلل فرطلا ةلودلا ميلست
 ريغ ىرخأ ةلود ميلقإ يف يدتعملا دجاوت اذإ امأ، ةيميلقإلا ساسأ ىلع صتخت ةمكحملاف  يدتعملا
 مرجلا هيف بكترا يذلا ميلقإلا ةلود عم نواعتلاب ةمزلم ريغ ةريخألا هذه نإف  ةمكحملا ماظن يف فرط
  . 1 نيمرجملا ميلست تايقافتا امهنيب دجو اذإ الإ

 ال انهو ،نمألا سلجم نم ةلاحإب دقعني ةمكحملا صاصتخا نإف  ىرخألا تالاحلاب قلعتي اميف امأ
 نأ دبال لب  فرط ةلودل عبات نطاوم لبق نم وأ فرط ةلود ميلقإ ىلع ةميرجلا باكترا طرتشي
   .2 نمألا و ملسلل اديدهت ةلاحلا نمضتت

  

   ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملل يصخشلا صاصتخالا : اعبار

 يداعلا اهصاصتخا دقعنيل ةمكحملا هيلع دمتعت يذلا يناثلا ساسألا ىلع يصخشلا صاصتخالا موقي
  : ةيلاتلا تالاحلا يف صاصتخالا دقعني كلذل اقفوو ، " ةيسنجلا " وهو

   ةمكحملا صاصتخا نمض جردني مرجل يساسألا ماظنلا يف فرط ةلودل عبات غلاب درف  باكتراـ 

 مئارجلا دحأل حيرص نالعإ بجومب تقؤملا ةمكحملا صاصتخاب ةلباق ةلودل عبات غلاب درف  باكتراـ 
  . ةمكحملا ماظن يف اهنع صوصنملا

   فرط ةلود ميلقإ ىلع ةمكحملا صاصتخا نمض لخدت مئارجل ةثلاث ةلود اياعر باكتراـ 

 اهدونج عضخيسف اهل اقفو هنأل ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا ضارتعا لحم ةريخألا ةلاحلا تناك دقو
  . ةمكحملا صاصتخال ةيسنجلا ةددعتملا تايلمعلا يف نيكراشملاو ملسلا ظفحب نيلكوملا

                                                             
  . 022 ص ، 3002 ، رصم ، ةيبرعلا ةضهنلا راد ، يناسنإلا يلودلا نوناقلا ذيفنت : يليوج ملاس ديعس / د .  1

   041 ص ، قباس عجرم : دمح بيجن اديق / د .  2
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 لحم تناك يتلا و اهصاصتخا ىلع درت يتلا تاءانثتسالا نم ةعومجم ىلع ةمكحملا ماظن صن دقل
   : يهو  امور ماظن ىلع تذخأ صئاقن ةباثمب و داقتنا

 قرخ يعدتسي كلذ ناك اذإ فرط ةلود نم ) صاخشأ ميدقت ( ةدعاسم ةيأ بلط نم ةمكحملا عنمـ 
  .امور ماظن نم 10  / 89 ةداملا صنل اقفو ةثلاث ةلود عم ةلودلا هذه هتدقع دق تناك قافتا

 رشع ينثا ةدمل ةقحالملا وأ قيقحتلا ءارجإ  ةيحالص نمألا سلجمل امور ماظن نم 61 ةداملا تحنمـ 
 امم تارملا ددع ديدحت نود كلذ و ملسلاو نمألا تايضتقمل انامض كلذ بلط ىتم ديدجتلل ةلباق ارهش
   . ةيحالصلا هذه لامعتسا يف لاجملا هل حتفي

 مدع ةمكحملا ماظن ىلع ةقداصملا لودلا نالعإ ةيناكمإ ىلع امور ماظن نم 421 ةداملا تصنـ 
    80 ةداملا يف ةدراولا برحلا مئارج اوبكترا نيذلا اهينطاوم ةعباتمب قلعتي اميف اهصاصتخال اهلوبق
 يف رظنلا داعي نأ ىلع ،ةنلعملا ةلودلا ىلع ةدهاعملا ذافن ءدب نم يرست  تاونس عبس ةدمل كلذ و
 دقعنا يذلا رمتؤملا نأ الإ ، 321 ةداملل اقفو دقعيس يذلا يضارعتسالا رمتؤملا يف ةداملا هذه ماكحأ
 رمأ ةداملا هذه ىلع ءاقبإلا نأ لوقن هيلع و . نأشلا اذه يف ديدجب يتأي مل الابماك يف 0102 ماع
   . بلطلا بسحب ةلادع قلخي هنأل ريطخ

  

  يناثلا عرفلا

  ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملل يداعلا ريغ صاصتخالا
  

 اقفو اهمامأ ىوعدلا كيرحت نمألا سلجمل دهعي امدنع ةمكحملل يداعلا ريغ صاصتخالا دقعني
 مئارج باكتراب قلعتت يتلا اياضقلا ةمكحملل ليحيف ، ةدحتملا ممألا قاثيم نم عباسلا لصفلا تايضتقمل
 فرط ةلود اياعر دحأ لبق نمو ةثلاث ةلود وأ فرط ةلود ميلقإ ىلع تبكترا ءاوس ةمكحملا اهب صتخت
 لب ، ةمكحملا صاصتخا لوبقب ةثلاثلا ةلودلا حيرصت ىلع ةلاحإلا هذه فقوتت نأ نود ةثلاث ةلود وأ
 نأ نمألا سلجمل نكمي ال يتلا برحلا مئارج كلذ نم ىنثتسي و. ةمكحملا عم نواعتلاب ةمزلم نوكت
  . هرود لطعتي اهضفر لاح يف و ،ميلقإلا ةلود وأ يدتعملا ةيسنج ةلود ةقفاومب الإ ةمكحملل اهليحي
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  ثلاثلا عرفلا       

  ةـيلوبقملا
  

  . ةيلودلا مكاحملاو ةينطولا ةيئاضقلا ةمظنألاو ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا نيب ةقالعلا ةيلوبقملا جلاعت

  

   ةينطولا مكاحملا هاجتا ةيلوبقملا : الوأ

 تددح دقو ،ةاواسمو لماكت ةقالع اهنأ يف ةيلخادلا مكاحملاو ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا نيب ةقالعلا لثمتت
  :يلي اميف اهمامأ ىوعدلا لوبق مدع بابسأ ةمكحملا ماظن نم 71 ةداملا

   ةميرجلا يف يضاقتلاو قيقحتلا تاءارجإل ةلودلا ةرشابمـ 
   هعم ةمزاللا تاقيقحتلا مامتإ دعب مهتملا ةمكاحم  ةلودلا عنمـ 
 صاصتخالا ةبحاص ةلودلا وأ روضحلاب وأ ضبقلاب رمأ هقح يف ردصي نم وأ مهتملل نكميـ 
 ئجري انهو ، ةاضاقملا وأ قيقحتلا لوبق مدعب عفدي نأ ةمكحملا مامأ يميلقإلا وأ يصخشلا
  .1 لوبقلا مدعب عفدلا يف ةمكحملا تبت نأ نيح ىلإ قيقحتلا ماعلا يعدملا

  

   ةيلودلا مكاحملا مامأ ةيلوبقملا : ايناث

 ماظنلا جلاعي مل كلذلو ، ةيلودلا مكاحملا ىلع سيلو دارفألاو لودلا ىلع ةيلوبقملا ماكحأ قبطت 
 ةيئانجلا ةمكحملا لثم نمألا سلجم اهأشنأ يتلا ةيلودلا مكاحملاب ةمكحملا ةقالع ةمكحملل يساسألا
 ةمكحملل ءوجللا زوجي الو ةصاخو ةنيعم عاضوأ ةجلاعمل تئشنأ مكاحملا هذه نأل ةقباسلا ايفالسغويل
  . هلجأ نم تئشنأ يذلا صاصتخالا نع برهتلا نم اعون لكشي هنأل اهتجلاعمل ةيلودلا ةيئانجلا

  

  

                                                             
 ةيحاتتفالا امهتاظحالم يف )  ايقيرفإ بونج و كرمنادلا ( امه و يضارعتسالا رمتؤملا يف  قيسنتلا اتهج تراشأ .   1

           قيقحتلا تايلمعب مايقلا ةلودلا رودقم يف نوكي ال امدنع الإ لمعت نل و ةينطولا مكاحملا لمكت ةمكحملا نأ ىلإ

   0102 وينوي 22 يف خرؤملا  MC / TS /   CR / 1 رارقلا عجار . كلذب مايقلل دادعتسالا اهيدل نوكي ال وأ ةاضاقملا و
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  يناثلا بلطملا

  ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا مامأ يئارجإلا ماظنلا دعاوق

  

 نمألا سلجم وأ ماعلا يعدملا لبق نم اهكيرحتب أدبت لحارملا نم ةعومجمب ةمكحملا مامأ ىوعدلا رمت
 ةيديهمتلا ةرئادلا ىلع ةيضقلا ضرعت مث ، ) لوألا عرفلا ( قيقحتلا تاءارجإ ذختتل فارطألا لودلا وأ
 مهتملا عم ةمكحملا لماعت اهلالخ نم نيبتي تاءارجإلا نم ةعومجم اهلالخ ذختتو  ةيئادتبالا ةرئادلا و
 ضرعت امك ، ) يناثلا عرفلا ( ةيئارجإلا ةلادعلا تاضرتفمل ةافوتسم ةمكاحم نم هتدافتسا ىدمو
   . ) ثلاثلا عرفلا ( ةلادعلا قيقحتل ةلواحم و ىرخأ ةنامضك فانئتسالا ةرئاد ىلع ةيضقلا

  

  لوألا عرفلا

  ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا مامأ ىوعدلا كيرحت

  

 صاصتخا نمض لخدت ةيلود ةميرج باكترا دنع ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا مامأ ىوعدلا كرحتت
  . ةينطولا ةيئانجلا مكاحملا صاصتخا عم اضراعت كلذ لكشي نأ نود ةمكحملا

  

  ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا مامأ ىوعدلا ةلاحإ قرط : الوأ

 سرامت نأ ةمكحملل " ب اهمامأ ىوعدلا ةلاحإ قرط ىلع ةمكحملا ماظن نم 31 ةداملا تصن
 لاوحألا يف يساسألا ماظنلا اذه ماكحأل اقفو 50 ةداملا يف اهيلإ راشم ةميرجب قلعتي اميف اهتاصاصتخا
  : ةيلاتلا

 هذه نم رثكأ وأ ةميرج اهنأ ودبي ةلاح 41 ةداملل اقفو ماعلا يعدملا ىلإ فرط ةلود تلاحأ اذإـ 
  . تبكترا  دق مئارجلا

 يعدملا ىلإ ةلاح ةدحتملا ممألا قاثيم نم عباسلا لصفلا بجومب افرصتم نمألا سلجم لاحأ اذإـ 
  . تبكترا دق مئارجلا هذه نم رثكأ وأ ةميرج نأ اهيف ودبي ماعلا
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   51 ةداملا صنل اقفو مئارجلا هذه نم ةميرجب قلعتي اميف قيقحت ةرشابمب أدب دق ماعلا يعدملا ناك اذإـ 

 اهصاصتخا ريثتو ةمكحملا مامأ ىوعدلا ليحت ةزهجأ ثالث دوجو صنلا اذه لالخ نم انل حضتي
  . ماعلا يعدملا و نمألا سلجم و فارطألا لودلا يهو ةينطولا مكاحملل يليمكتلا

  

   ةمكحملا مامأ اياضقلل فارطألا لودلا ةلاحإ / أ

 ةلاح يأ ةلاحإ يف قحلا يساسألا ماظنلا اهل حنم دقف كلذلو ةمكحملا يف يسيئرلا فرطلا لودلا ربتعت
 هجو كانه ناك اذإ اميف ررقي يذلا ماعلا يعدملل هنم ةسماخلا ةداملا يف اهنع صوصنملا مئارجلا نم
 نم لك تذخأ نأ دعب ايلعف اهصاصتخا ةسراممب ةمكحملا تأدب دقو . 1 ال مأ ىوعدلا ةماقإل
 دقو ، 2 ةمكحملا ىلإ تالاح ةلاحإ يف اهقحب ىطسولا ايقيرفإو ةيطارقميدلا وغنوكلاو ادنغوأ يتيروهمج
 يف قحلا اضيأ فارطألا ريغ لودلل تحنم امدنع ةمكحملا صاصتخا نم 30 / 21 ةداملا تعسو
 لبق نمو اهميلقإ ىلع ةبكترملا مئارجلا ىلع ةمكحملا صاصتخاب تلبق ىتم ةمكحملا ىلإ اياضق ةلاحإ
  . اهاياعر دحأ

   ةمكحملل اياضقلا ةلاحإ يف يلودلا نمألا سلجم ةطلس / ب

 لكشت يتلا اياضقلا ةمكحملل ليحيف ةدحتملا ممألا قاثيم نم عباسلا لصفلل اقفو نمألا سلجم فرصتي
 ةيفاضإ ةزيم امور ماظن نم 61 ةداملا صن هل حنم دقو ، اهب صتخت يتلا مئارجلا نم رثكأ وأ ةميرج
 ةدمل ةاضاقملا وأ قيقحتلا ءدب فاقيإب رارق رادصإ يف هتطلس يهو ماعلا يعدملاو لودلا نع ةيرايتخا
 ةداملا ديدحت مدع لثمي و .ديدجتلا تارم ددع ةداملا هذه ددحت نأ نود  ديدجتلل ةلباق ارهش رشع ىنثأ

                                                             
  . ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملل يساسألا ماظنلا نم 2 ، 1 / 21 ةداملا عجار .  1

 تلسرأ  3002  لوألا نوناك يف و ،  2002 / 60 / 41 يف ةمكحملا ماظن ىلع ادنغوأ ةيروهمج تقداص دقل  .  2
 مث ، مئارج نم هوبكترا ام و دالبلا لامش يف ةمواقملا شيجب صاخلا عضولا اهيف نيبت ماعلا يعدملل ةيرس ةلاحإب ةلاسر
 : يديشرلا حالف سودم / د  : عجار ، ةيرسلل ةرورض ال هنأ ادنغوأ ةيروهمج سيئر نلعأ 4002 / 10 / 92  يف
          ةعباسلا ةنسلا ، قوقحلا ةلجمب روشنم لاقم ، ةينطولا مكاحملا و مئارجلا رظن يف هداقعنا و صاصتخالا ديدحت ةيلآ
  . 36 ص ، 3002 ، تيوكلا ، يناثلا ددعلا ، نورشعلا و
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 يف ةمكحملا ةيلالقتسال ارادهإ  ةاضاقملا وأ قيقحتلا ءدب فاقيإ نمألا سلجم بلط ديدجت تارم ددعل
   .1 ةدحتملا ممألا ةزهجأ دحأ ربتعت ال اهنأو ةصاخ اهتاطلس ةرشابم

 عضولا ةلاحإ 5002 / 30 / 13 يف ةدقعنملا 8515 هتسلج يف نمألا سلجم ررق كلذ ىلع ءانب و
 اذه يف بكترا امل ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملل ماعلا يعدملا ىلإ 2002 / 70 /10 ذنم روفراد يف مئاقلا
 اهيبكترم عدرو اهعنمل ةيرورضلا تاءارجإلا نادوسلا ةموكح ذختت نأ نود ةيلود مئارج نم ميلقإلا
 سلجمل قحلا اذه تحنم ب / 31  ةداملا نأل كلذو ،ةمكحملا ماظن ىلع قداصت مل نادوسلا نأ مغر
   . ةيلودلا ةمظنملا يف ءاضعألا لودلا عيمج ةهجاوم يف نمألا

 صاصتخا ىقبي نكلو ، قاثيملا نم عباسلا لصفلا بجومب هرود ىلع هرارق نمألا سلجم سسأ دق و
 ةيلوبقم ةلأسمب طبتري هنأل قيبطتلا لهس ريغ رمأ اهنأشب ةلاحإلا رارق قيبطتو ةلاحلا هذهب ةمكحملا
 ةرشابم تنلعأ ةينادوسلا ةموكحلا نأل روفراد ميلقإب قلعتي اميف كش لحم يه ةريخألا هذهو ،ىوعدلا
 اهئاضق نأبو نادوسلا ميلقإ جراخ اهينطاوم ةمكاحم ضفرت اهنأب نمألا سلجم رارق رودص دعب
  . ةمهملا هذهب مايقلل دعتسم يلخادلا

   ماعلا يعدملا ةردابم / ج

 ام اذإ هسفن ءاقلت نم قيقحتلا ةرشابم قح ماعلا يعدملا ةمكحملل امور ماظن نم 51 ةداملا صن حنم
 ةرقفلا تصن ةيئاوشعلا تامكاحملا عنملو ، ةمكحملا اهب صتخت مئارج باكتراب تامولعم هيدل ترفوت
 ةرشابمل ةيديهمتلا ةرئادلا نم نذإ ىلع ماعلا يعدملا لوصح ةرورض ىلع ةداملا سفن نم ةثلاثلا
   .  قيقحتلا

 ةسرامم اهنكمي ةلود يأ رطخي نأب ماعلا يعدملا ىلع ماظنلا سفن نم 18 ةداملا تطرتشا و
 قيقحتلا نع لزانتي نأب هتمزلأو تامولعم نم هيدل امل اقفو رظنلا عضوم مئارجلا ىلع صاصتخالا
  . كلذ ريغب ةيديهمتلا ةرئادلا نذأت مل ام كلذ ةصتخملا ةلودلا تبلط ىتم

  

  

                                                             
 مولعلا ةلجمب روشنم لاقم ،  ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا ءاشنإب  ةقلعتملا امور ةيقافتا : نيهاش يلع نيهاش /  د .  1
 4002 ، رصم ، سمش نيع ةعماج ، قوقحلا ةيلك ، لوألا ددعلا ، نوعبرألا و ةسداسلا ةنسلا ، ةيداصتقالا و ةينوناقلا
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  ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا مامأ قيقحتلا تاءارجإ : ايناث

  قيقحتلا ةطلس هحنمف  قيقحتلا ةلحرم يف ةعساو ةطلس ماعلا يعدملل يساسألا امور ماظن لوخ
 ةقلعتملا ماكحألا ةسارد لالخ نم انل حضتيس ام وه و ةقلطم تسيل ةطلسلا هذه نكل و ، ماهتالاو
                  ةمكاحملا لبق ام ةرئاد ةباقرل ماعلا يعدملا لامعأ عوضخ اهنم و قيقحتلا تاءارجإب
  . 1  ) ةيديهمتلا ةرئادلا (

  ماعلا يعدملا مامأ ةعبتملا تاءارجإلا / أ

 صتخت ةميرج لكشت اهنأ ىعدي ةلاح ةيأ لوح هيدل ةرفوتملا ةلدألا ءاصقتساو ليلحتب ماعلا يعدملا موقي
  .اقيقحت حتفي نأ هنكمي قيقحتلا ةرشابمل لوقعم ساسأ دوجوو ةلدألا ةيدج نم هدكأت دنعو ، ةمكحملا اهب

 ءارجإب ةيديهمتلا ةرئادلل ابلط مدقي نأ هيلع بجي هسفن ءاقلت نم قيقحتلا رشاب دق ماعلا يعدملا ناك اذإ
 كيرحت يف هرود نم افاعضإ هربتعن نأ نكمي ام وهو تامولعم نم هيلإ لصوت امب هقفري قيقحتلا
  . ةلقتسم ةهج ربتعي هنأ و ةصاخ ىوعدلا

 هلصوتو هسفن ءاقلت نم وأ لودلا نم ةلاحإ ىلع ءانب ةيلوألا هتاقيقحتب همايق دنع ماعلا يعدملا مزتلي
 مئارجلا ىلع ةيالولا ةبحاص لودلاو فارطألا لودلا ةيعمج راعشإب قيقحتلا ءدبل لوقعم ساسأ دوجول
 نم اهيدل ام لوح ةمكحملا غلبت نأ اهراعشإ نم رهش ةدم لالخ ةريخألا هذه ىلعو ،رظنلا عضوم
 يعدم لزانتب اهبلط مدقت مث هيرجتس اهنأ وأ تالاحلا هذهب قلعتي اميف قيقحت ترجأ اهنوك تادجتسم
 ةيروهمج سيئر ةلاسر ءوض ىلع هقيقحت ماعلا يعدملا رشاب دق و . لاحلا يف قيقحتلا نع ةمكحملا
 نأبو قيقحتلا يف ءدبلل ينوناق ساسأ دوجو نم هدكأت دعبو اهيف مئاقلا عضولا لوح ةيطارقميدلا وغنوكلا
 لوألا قيقحتلا حتف 4002 وينوي 32 يف نلعأ ةمكحملا صاصتخا نمض لخدت ةبكترملا مئارجلا
 يف ةمهم ةوطخ ربتعي ام وهو ,  2002 ويلوي 10 ذنم ميلقإلا اذه يف ةبكترملا مئارجلا يف ةمكحملل
 وغنوكلا ةيروهمج ةموكح هتعقو يذلا نواعتلا قافتاب تجوت دقو ةناصحلا ةركف ذبنو ةيلودلا ةلادعلا مدقت

                                                             
 دويق عضوب تبلاطو اهل هلامعتسا ةءاسإ نم ةفوختم ةطلسلا هذه ماعلا يعدملا حنم لودلا نم ديدعلا تضراع .  1
 ةمكحم ماع يعدم حنم يديؤم نم تناك يتلا ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا اهنيب نمو، درفنم لكشب هفرصت مدع نمضت
 نأل كلذو ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا ماع يعدمل ةطلسلا هذه حنم ىلع تضرتعا اهنأ الإ قيقحتلا ةطلس اقباس ايفالسغوي
 ةيئانجلا ةمكحملا ماع يعدم  نأ نيح يف ، هيلع نميهت يذلا نمألا سلجمل نيعبات اهيعدمو ةقباسلا ايفالسغوي ةمكحم
_ U eht, noitadnuof  yelnatS  ehT : عجار . هتاطاشنب همالعإب مزلم ريغو نمألا سلجم نع لقتسم ةيلودلا  N

truoc lanimirc lanoitanretni eht dna licnuoc ytiruces  etaler yeht  dluohs woH :     fo  tropeR ?
  40 P , 8991 ,) 22 , 02 ( yraurbeF , ecnerefnoc seussi  _snoitaN detinU htnin  _ytnewt eht  
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 ةيناسنإلا دض مئارجلا و برحلا مئارج يف تاقيقحتلا يف ءدبلل ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا عم ةيطارقميدلا
  . 1 دالبلا يف ةبكترملا

 ةيروهمج هيلإ اهتلاحأ يتلا ةيضقلا يف قيقحتلا ةرشابم 4002 ويلوي 92 يف ماعلا يعدملا ررق دق و
 برلا شيج " نيدرمتم ةعامج لبق نم ةبكترملا مئارجلاو دالبلا لامش يف عازنلا ةيفلخ ىلع ادنغوأ
 اهلوبق نالعإ تعدوأ ادنغوأ ةموكح نأبو ةلاحإلا هذهب ةمكحملا سيئر غلبأ نأ دعب " ةمواقملل
 مييقت ةلحرم يف هنأ و امور ماظن نم 30 / 21 ةداملل اقبط لجسلا ملق ىدل ةمكحملا صاصتخا
 ماعلا يعدملل امور ماظن نم 99 ةداملا تلوخ امك . قيقحتلا يف عورشلا لجأ نم ةحاتملا تامولعملا
 نوؤشل هبئان ةقفر لقتناف ،تانياعملا ءارجإ و ةلدألا عمج لجأ نم ثداحلا عقوم يف قيقحتلل لاقتنالا
    نم ةرتفلا يف هل ةرايز لوأ يف ةيطارقميدلا وغنوكلا ةيروهمج ىلإ هبتكم يفظوم ضعب و قيقحتلا

 يف قيقحتلا ماعلا يعدملا بتكمل ةعباتلا ىلوألا قيقحتلا قرف ترشابو . 4002 زومت 03 _ 62
    .2 2002 زومت 1 دعب ةبكترملا ةروطخ دشألا و  ةبكترملا مئارجلا

 ام ةرئاد نم بلطو "روفراد  "يف عضولا صوصخب نمألا سلجم نم ةلاحإلا رارق ماعلا يعدملا قبط
 بلط لوأ وه و" ريشبلا رمع " نادوسلا سيئر لاقتعا 8002 ويلوي 41 يف ةمكحملل ةمكاحملا لبق
 نوناقلا خيرات يف امهم اريغت لكشي امم  مكحلا ةطلس يف ةلود سيئرل ةمكحملا خيرات يف لاقتعا
 ماعلا يعدملا ددح ." ةلودلا ةدايس " أدبم وهو يلودلا نوناقلا ئدابم مهأل ازواجتو يئانجلا يلودلا
 دوهش تادافإ نم هيلإ لصوت دق هنأ معز ام ىلع اهسسأو لاقتعالا بلط يف سيئرلل ةدنسملا مئارجلا
 ةيقئاثو ةلدأ و نييموكح نيلوئسم عم اهليجست مت تالباقم و "روفراد "  يف تامجهلا اياحضو
 ماع روفرادل نمألا سلجم اهلسرأ يتلا قيقحتلا ةنجل ريرقت و نييموكح نيلوئسم نم ةمدقم تامولعمو
  . 3 ةينادوسلا ةينطولا قيقحتلا ةنجل ريرقت و   4002

 ظفحل تاقيقحت ءارجإ ةيديهمتلا ةرئادلا نم سمتلي نأ قيقحتلا نع هلزانت دعب ىتح ماعلا يعدملل نكمي و
 ىلع ماعلا يعدملا لصحو ةلاحإلا ةلودلا بلطت مل اذإ امأ ، ةديدج ةلدأ روهظ دنع اصوصخو ةلدألا

                                                             
 راد ، ىلوألا ةعبطلا ، ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا ءوض يف يناسنإلا يلودلا نوناقلا : يموزخملا دومحم رمع / د .  1
   . 273 ص ، 8002 ، ندرألا ، نامع ، عيزوتلا و رشنلل ةفاقثلا

2  elanéP ruoC .  ruerucorP ed uaerub ,  elanoitanretni  P ;  euqilbupéR ne noissim erèimer
ognoC  ud  euqitarcoméD  4002  CCI ( ° N esserp ed euqinummoc ;  ) RF _ NE _ 220 ,           ,

 4002 /70 / 03  

 ةلجمب روشنم لاقم ، ريشبلا رمع ينادوسلا سيئرلا لاقتعا بلطل ةينوناقلا راثآلا : ةمالس زيزعلا دبع نميأ / د .  3
  . 991 ص ، 8002 ، رصم ، نيعبس و ةعبرأ و ةئام ددعلا ، نوعبرألا و ثلاثلا دلجملا ، ةيلودلا ةسايسلا
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 هتاقيقحت ءارجإل لاقتنالا قح هل نوكيو يئادتبالا قيقحتلا تاءارجإ رشابت انهف ، ةيديهمتلا ةرئادلا نذإ
   دوهشلا باوجتسا و روضح بلط و ةيئاضقلا ةدعاسملاو يلودلا نواعتلا ماكحأل اقفو لودلا ميلقإ يف
  . 1 مهيلع ىعدملا و

  : ةيلاتلا بابسألل ةاضاقملل فاك ساسأ دجوي ال هنأب قيقحتلا يف هعورش دنع ماعلا يعدملا فشتكا اذإ

  روضحلا وأ ضبقلا رمأ رادصإ قح هل ناحنمي ال نوناقلا و عقاولا نأـ 

   ةمكحملا ماظن نم 71 ةداملل اقفو ةيضقلا ةيلوبقم مدعـ 

 ) ...  هيلع ينجملا ةحلصم ، هضرم ، مهتملا نس ، ةميرجلا ةروطخ ( اهيف امب ةيضقلا فورظ نأـ 
 ةهجلل ىقبيو  ةيديهمتلا ةرئادلل هغلبي تاءارجإلا فاقيإب ارارق ردصي انهف ، ةلادعلا ةحلصم مدخت نل
 نم اموي 09 لالخ رارقلا ةعجارم بلط قح ) نمألا سلجم ، فرطلا ةلودلا ( ىوعدلا تكرح يتلا
 تامولعم يف رظنلا نم ماعلا يعدملا عنمي ال اذهو ،ماعلا يعدملا مهل ههجوي يذلا راطخإلا خيرات
  . 2 ةديدج ةلدأ وأ عئاقو ءوض يف اهتاذ ةلاحلا نع هيلإ مدقت ىرخأ

   قيقحتلا يف ةيديهمتلا ةرئادلا رود/ ب

 موقتو  27 ، 70/ 16 ، 20 / 45، 91 ، 81 ، 51 داوملل اقفو اهتاطلس ةيديهمتلا ةرئادلا سرامت
  : يف ةلثمتملا و قيقحتلا ضارغأل ةمزاللا تارارقلا رادصإب

   قيقحتلا ةرشابمب ماعلا يعدملل نذإلا رارق رادصإـ 

   ةدوجوملا ةلدألل رظنلاب ةمكاحملا لبق اهليدعتو اهضفر وأ مهتلا دامتعا ريرقتـ 

 ماعلا يعدملا نم بلط ىلع ءانب قيقحتلا أدب دعب تقو يأ يف روضحلا وأ ضبقلاب رمألا رادصإـ 
  اهمدق يتلا بابسألا ةيدج نم دكأتت امدنع

 ةقلعتملا تامولعملاو ةلدألا و دوهشلا ،مهيلع ينجملا ةيامح لجأ نم ةمزاللا ريبادتلا لك ذاختاـ 
  . ينطولا نمألاب

                                                             

 ، لوألا دلجملا ، قوقحلا ةلجمب روشنم لاقم ، ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا يف ةرظن : يدعسلا دواد ةبثاو  /د . أ .  1 
  . 533 ص ، 4002 ، نيرحبلا ةعماج ، لوألا ددعلا

 ةيداصتقالا و ةينوناقلا مولعلا ةلجمب روشنم لاقم ، ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا ىلإ ةلاحإلا مظن : ملتع دمحم مزاح / د .  2
  . 221 ص . 3002 ، رصم ، لوألا ددعلا ، نوعبرألا و ةسماخلا ةنسلا
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 لامعإ نودو كلذ ةرورضلا تضتقا ىتم فرط ةلود لخاد قيقحت ءارجإب ماعلا يعدملل نذإلا حنمـ 
 ىلع ةرداق ريغ ةلودلا نأب تأر ام اذإ يلودلا نواعتلاب قلعتملا يساسألا ماظنلا نم عساتلا بابلا دعاوقل
  . 1 نواعتلا بلط ذيفنت

 ذاختا لجأ نم ادوجوم ناك نإ مهتملا و ماعلا يعدملا روضحب ةسلج قيقحتلا ءاهتنا دنع ةرئادلا دقعتـ 
  :ةيلاتلا تارارقلا

   تاقيقحتلا نم ديزملا ءارجإب ماعلا يعدملل ةظحالم هيجوت و ةسلجلا ليجأت 1
   ةلدألا رفوت مدعل ةمهتلا دامتعا ضفر 2
   2 ةمكاحملا يف ءدبلل ةيئادتبالا ةرئادلا ىلإ مهتملا ةلاحإو ةمهتلا دامتعا 3
 ةقفاومب اضحي ىتح ةيديهمتلا ةرئادلا و ماعلا يعدملا نيب صاصتخالا عزو دق ةمكحملا ماظن نأ ظحالن
   . لودلا بلغأ

  

   يناثلا عرفلا

   ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا مامأ ةمكاحملا تاءارجإ

  

 ىلإ تاسلجلا رضاحمو ةيديهمتلا ةرئادلا رارق ةنمضتم ةيضقلا لاحت ةيديهمتلا ةلحرملا ءاهتنا دعب
  . ) ةمكاحملا ةرئاد ( ةيئادتبالا ةرئادلا

  

   ةمكاحملا تاسلج : الوأ

 تاسلج دقع اهنكميو ةمكاحملا دعوم ديدحت فدهب اهداقعنا روف ةيريضحت ةسلج ةمكحملا دقعت
 اهئارجإ ةيناكمإ عم ةيدنلوهلا ياهال ةنيدمب اهرقم يف ةمكاحملا تاسلج دقعت مث ىرخأ ةيريضحت

                                                             
   . 652 ص ، قباس عجرم : يوشي رمعم ةدنل / د .   1

8 ص ، قباس عجرم : ةدارج رباص رداقلا دبع / د .  2  ،ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا : ينويسب فيرش دومحم / د و ، 71
   . 67 ص ، قباس عجرم ، يساسألا ماظنلل ينطولا ذافنإلا تايلآ و ماكحأ ةساردل لخدم
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 هيلع تصن ام وه و ، ةلادعلا حلاص قيقحت فدهبو ةصاخ ةلاح ءوشن دنع رخآ ناكم يف ءانثتساك
   ." كلذ ريغ ررقتي مل ام ةمكحملا رقم يف تامكاحملا دقعنت "  ةمكحملل امور ماظن نم  62 ةداملا

  

  ةيئادتبالا ةرئادلا مامأ ةمكاحملا تاءارجإ : ايناث

 فورظلا تضتقا اذإ ةيرس تاسلج دقع اهنكميو ةينلع ةفصب ةمكاحملا تاسلج ةيئادتبالا ةرئادلا دقعت
 يف ةددحم تاطلس نم اهل اقفو تاءارجإلا عيمج ذختتو ،الثم تامولعملا ةيامحب رمألا قلعتي نأك كلذ
  . مهتملل ةعيرسلاو  ةلداعلا ةمكاحملا نامض لجأ نم ةمكحملل يساسألا ماظنلا نم 46 ةداملا

 اهتشقانم دعب اهيلإ ةمدقملا ةلدألا ىلع دنتستو مهت نم اهيلع ضرع ام ىلع ةيئادتبالا ةرئادلا دمتعتو
 امإ رارق رادصإ مهلوادت دعب ريخألا يف متيل ةمكاحملا لحارم عيمج يف روضحلاب ةاضقلا عيمج مزتليو
    . ةيبلغألاب وأ عامجإلاب

 نجسلا( ةيلصأ تابوقع نيب حوارتت يتلاو ةررقملا ةبوقعلل هيف راشي امك اللعمو ابوتكم رارقلا ردصي
 لوصألاو تاكلتمملاو تادئاعلا ةرداصم ،ةيلاملا ةمارغلا ( ةيليمكت تابوقعو ) تقؤملا نجسلا و دبؤملا
  .  ) ةميرجلا نع ةرشابم ريغو ةرشابم ةروصب تجتن يتلا

  

  ثلاثلا عرفلا

  اهذيفنت و ماكحألا يف نعطلا

  

  . ىرخأ ةرئاد لامعأ رود يتأيل اهمكحل اهرادصإ درجمب ةيئادتبالا ةرئادلا ةمهم يهتنت

  

  فانئتسالا ةرئاد مامأ ةمكاحملا تاءارجإ : الوأ

 نعطلا ةهجل تارارقل فانئتساو ةيئادتبالا ةرئادلا ماكحأ فانئتسا تاءارجإ فانئتسإلا ةرئاد مامأ ذختت
  . رظنلا ةداعإب

  ةيئادتبالا ةرئادلا ماكحأ فانئتسا  / أ
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 ماعلا يعدملا وأ نادملا صخشلا وأ ماعلا يعدملا لبق نم ةيئادتبالا ةرئادلا ماكحأ فانئتسا بلط مدقي
 مدعو نوناقلاو عئاقولا يف طلغلا وأ يئارجإلا طلغلا ىلع بلطلا اذه سسأتيو ،نادملا صخشلا نع ةباين
 ةيلوبقملا وأ صاصتخالاب ةقلعتملا تارارقلا فانئتسا نكميو ، ةررقملا ةبوقعلاو ةميرجلا نيب بسانتلا
  . 1 ةاضاقملا وأ قيقحتلا لحم صخشلا نع جارفإلا ضفري وأ حنمي يذلا رارقلاو

 نأو مكحلا لدعت وأ يغلت نأ اهلف ، ةيئادتبالا ةرئادلا تايحالص عيمج نم فانئتسالا ةرئاد ديفتست امك
 ضعب و فانئتسالا فئاظو نيب عمجت يهف  ةفلتخم ةيئادتبا ةرئاد مامأ ةديدج ةمكاحم ءارجإب رمأت
  . يندملا نوناقلا يف ضقنلا فئاظو

 لحم مكحلا ذيفنت قلعي نأ طرشب فانئتسالا بلط يف رظنلا ةياغ ىلإ ظفحتلا تحت نادملا صخشلا ىقبي
 دنعو ةبوقعلل ةررقملا ةدملا ظفحتلا ةدم تقاف ىتم هيلع جرفيو ، فانئتسالا تاءارجإ ةليط فانئتسالا
  . هتءارب توبث

   رظنلا ةداعإ تاءارجإ / ب

 ولو ةمكاحملا تقو ةرفوتم نكت مل ةمهم ةديدج ةلدأ فاشتكا دنع رظنلا ةداعإ تاءارجإ ذاختا متي
 تناك مكحلا رادصإ يف اهيلع دمتعملا ةلدألا نأ ىلإ لصوتلا دنع وأ ، فلتخم مكح نع ترفسأل تدجو
  . هلزع ريربتل يفكت ةروطخلا نم ةجرد ىلع اكولس بكترا مكحلا ةاضق دحأ نأ وأ ةروزم

  

   ماكحألا ذيفنت : ايناث

 اهدادعتسا تدبأ يتلا لودلا ةمئاق نمض ةمكحملا اهنيعت يتلا ةلودلا يف ةرداصلا تابوقعلا ذيفنت متي
  : يلي ام ةمكحملا يعارت نأ طرتشي و ،2 مهيلع موكحملا لوبقل

  ةبوقعلا ذيفنت ةيلوؤسم فارطألا لودلا مساقت أدبم 1
  ءانجسلا ةلماعم نأشب ةمربملا ةيلودلا ريياعملا قيبطت 2
   مهيلع موكحملا صاخشألا ةبغر مارتحا 3

                                                             
 قيقحتلا ناجل خيراتل ةسارد عم يساسألا اهماظن و اهتأشن ، ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا : ينويسب فيرش دومحم  / د .  1
   . 181 ص ، قباس عجرم ، ةقباسلا ةيلودلا ةيئانجلا مكاحملا و ةيلودلا

   ةمكحملا ماكحأ ذيفنت ناكم 301  ةداملا نم ءادتبا هنم رشاعلا بابلا يف امور ماظن ددح .   2
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 موكحملا عنم ةبوقعلا ذيفنت ةلودل قحي الو رظنلا ةداعإ و فانئتسالا تابلط يف ةمكحملا رظنت 4
  .تابلطلا هذه ميدقت نم هيلع

  اقفو ةفيضملا ةلودلا هرفوت يذلا نجسلا يف نجسلا مكح ذفني ذيفنتلا ةلودل ةمكحملا ديدحت مدع دنع و
 مكح ذيفنت نع ةئشانلا فيلاكتلا ةمكحملا لمحتت نأ ىلع ، رقملا ةيقافتا يف اهيلع صوصنملا طورشلل
  1 نجسلا

 ىلإ ةمكحملا نم هيلع موكحملا صخشلا ميلست متي ال هنإف تابثإلا دعاوق و ةيئارجإلا دعاوقلا بسح و
 ةجردلا ىلع ةبوقعلاب قلعتملا رارقلا و ةنادإلاب قلعتملا رارقلا بستكي مل ام ذيفنتلاب ةينعملا ةلودلا
   2 تاب و يئاهن مكح رودصب يأ ، ةيعطقلا

  

  ثلاثلا ثحبملا

  ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا مامأ ةمكاحملا تاءارجإ مييقت

  

 نوناقلا ئدابم  نم هيف درو ام لالخ نم ةلادعلل ايلود اجذومن نوكت نأل ةمكحملا ماظن وعضاو ىعس
 هزكرم نع رظنلا ضغب درفلل ةيلودلا ةيئانجلا ةيلوؤسملا ريرقت و ةيئانجلا ةيعرشلا أدبم اهمهأ يئانجلا
 ضعب مهتملل ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملل امور ماظن رفو  امك. ) لوألا بلطملا ( ةيمسرلا هتفص و
 لحارم عيمج لالخ  قوقحلا نم ةعومجم نم ةدافتسالا هحنم لالخ نم ةلداعلا ةمكاحملا تانامض
  ةمكحملا هذهل تاداقتنالا نم ةعومجم ميدقت نم عنمي مل كلذ نأ ريغ ، ) يناثلا بلطملا (     هتمكاحم
  . ) ثلاثلا بلطملا (  يساسألا اهماظن يف ةدوجوملا تارغثلاو  صئاقنلا  ببسب

  

  

  

                                                             
   ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملل يساسألا ماظنلا نم  801 ةدعاقلا عجار .   1

   2002 ةنسل تابثإلا دعاوق و ةيئارجإلا دعاوقلا ةحئال نم 202 ةيئارجإلا ةدعاقلا عجار .  2
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  لوألا بلطملا

   ةمكحملا اهيلع موقت يتلا يئانجلا نوناقلا ئدابم

  

 نوناقلا يف ةيساسألا ئدابملا نم ةعومجم ىلع امور ماظن ةغايص يف ةيريضحتلا ةنجللا تدنتسا
 ةغايص نم رهظي ام وهو ،ملاعلا يف ةينوناقلا مظنلل ةينطولا نيناوقلا نم اهصالختسا مت يتلا يئانجلا
 ) لوألا عرفلا ( ةيئانجلا ةيعرشلا أدبم اهمهأ و " يئانجلا نوناقلل ةماعلا ئدابملا " ثلاثلا بابلا ناونع
   ةيئانجلا ةمكحملا نيب لماكتلا أدبمب ذخألا و ) يناثلا عرفلا ( درفلل ةيلودلا ةيئانجلا ةيلوؤسملا ريرقت و
  . ) ثلاثلا عرفلا ( ةينطولا مكاحملا و

  

   لوألا عرفلا

   ةيئانجلا ةيعرشلا أدبم

  

 هانعم لامتكال امهرفاوت نم دبال نيرصنعب ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا مامأ ةيئانجلا ةيعرشلا أدبم طبتري
 هت اكولس نع درفلا لأسي ال نأ هانعمو ، ةيئارجإلا ةيعرشلاو تابوقعلاو مئارجلا ةيعرش امهو ينوناقلا
 اقفو ةميرج هباكترال الإ صخشلا بقاعي ال و . ةمكحملا ماظنل اقفو اهل هباكترا تقو ةمرجم نكت مل ام
 تابوقعلاب  الإ كلذ ىلع بقاعي ال امك ، هنم 22 ةداملا يف دراولا ةميرجلا فيرعت بسحو امور ماظنل
 راطإ يف كلذو " صنب الإ ةبوقع ال " ناونع لمحت يتلا 32 ةداملا صنل اقفو  ماظنلا سفن يف ةدراولا
 نم دبال لب ناسنإلا قوقح ةيامحل ةيفاك ريغ ةريخألا هذه نأ ريغ ، تابوقعلاو مئارجلا ةيعرش
   . ةيئانجلا ةيعرشلا رصانع لمتكت ىتح ةيئارجإلا ةيعرشلاب اهلامكتسا

 نيذلا ةمكحملا ةاضق لبق نم ةمكاحملاو ةعباتملا تاءارجإ ةفاك ذاختا ةيئارجإلا ةيعرشلاب دصقي
   .1 مهتملا ةءارب ضارتفا ساسأ ىلع نودمتعي و  يساسألا  اهنوناقل كلذ يف نودنتسي

                                                             
 رصم ، ةينوناقلا تارادصإلل يموقلا زكرملا ، ىلوألا ةعبطلا ، ةيئانجلا ةيلودلا ةمكحملا :  يواسمللا فرشأ / د .  1
   . 43 ص ، 7002
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 تهجو يتلا تاداقتنالا يدافت ةيئانجلا ةيعرشلا أدبم ىلع مهصنب امور ماظن يعضاو لواح دق و
  . 1 اهمامأ  مهتمكاحم تمت نيذلا نيمهتملل ةبسنلاب أدبملا اذه قيبطت تلهاجت يتلا غروبمرون ةمكحمل

 ةبسنلاب تابوقعلا نوناق ةيعجر مدع أدبم ىلع ماظنلا سفن نم 42 ةداملا تصن أدبملا اذهل ةجيتنك
 يتلا مئارجلا بكترا ىتم ايئانج صخشلا لأسي الف ، ةمكحملل  يساسألا ماظنلا اهمكحي يتلا مئارجلل
   . يساسألا اهماظن ذافن لبق ةمكحملا اهب صتخت

 ةحلصم نامضو ةماعلا ةحلصملا ةيامح امه نيتيساسأ نيتزيكر ىلع نوناقلا ةيعجر مدع  أدبم زكتري
 كيرحت نكمي لب ماظنلا ذافن لبق اهفارتقا مت يتلا مئارجلا ةحابإ ينعي ال اذهو ، 2 تقولا  سفن يف درفلا
   . 3  كلذب صاصتخالا اهل دقعني ىرخأ ةمكحم هيأ مامأ اهنأشب ىوعدلا

 يف هب لومعملا نوناقلا ريغت ىتم مهتملل حلصألا نوناقلا قيبطت ىلع امور ماظن صن كلذل اعبت و
 ناك و ةاضاقملا و قيقحتلا لحم صخشلل ةبسنلاب كلذو اهيف يئاهنلا مكحلا رودص لبق ةنيعم ةيضق
 زكرم نوناقلا اذه ئشني نأ مهتملل حلصألا نوناقلا قيبطتل طرتشيو . 4 مهتملل حلصأ ديدجلا نوناقلا
 ءافعإلل اهجو ررقي وأ اهضفخي وأ تابوقعلا ضعب وأ مئارجلا ضعب يغلي نأك ميدقلا نوناقلا نم لضفأ
 نم هيفعي نأك مهتملا ةحلصم يف اليدعت ررقي وأ اهتاذ ةميرجلا يغلي نأ نود ةيئانجلا ةيلوؤسملا نم
  . 5  ةقباسلا ةبوقعلا نم الدب فخأ ةبوقع هل ررقي وأ باقعلا

                                                             
 عبرألا دلجملا ، ةيموقلا ةيئانجلا ةلجملاب روشنم لاقم ، ةيلودلا ةيئانجلا ىوعدلا و ةميرجلا : حاتفلا دبع دومحم / د .  1
   . 66 ص ، 1002 ، ةرهاقلا ، ةيئانجلا و ةيعامتجالا ثوحبلل يموقلا زكرملا ،يناثلا و لوألا ددعلا ، نيعبرألا و

 ةفاقثلا راد ، ىلوألا ةعبطلا ، ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا ماظن لظ يف  ناودعلا ةميرج : تاميلعلا دماح فيان / د .  2
  . 291 ص ، 7002 ، ندرألا ، عيزوتلا و رشنلل

 بجومب يمارجإ كولس هنأ ىلع كولس فييكت ىلع ةداملا هذه رثؤت ال " امور ماظن نم 3 / 22  ةداملا صنت .  3
    " يساسألا ماظنلا اذه راطإ جراخ ، يلودلا نوناقلا

 ناكرأ ددحي يذلا يساسألا ماظنلا ـ : يلي اميف يضاقلا اهيلإ أجلي يتلا رداصملا امور ماظن نم 12 ةداملا ترصح .  4

 امب يلودلا نوناقلا ئدابمو قيبطتلا ةبجاولا تادهاعملا ـ ةمكحملاب ةصاخلا تابثإلا دعاوقو ةيئارجإلا دعاوقلاو مئارجلا

 ةينطولا نيناوقلا نم ةصلختسملا نوناقلل ةماعلا ئدابملا ـ  ةحلسملا تاعزانملل يلودلا نوناقلا يف ةررقملا ئدابملا اهيف

 ال نأ طرشب ةميرجلا ىلع اهتيالو سرامت نأ اهتداع نم يتلا لودلل ةينطولا نيناوقلا ـ ملاعلا يف ةينوناقلا مظنلل

  .يلودلا نوناقلا سيل و ةمكحملل يساسألا ماظنلا عم ضراعتت

 ركفلا راد ، ىلوألا ةعبطلا ، ةيلودلا ءازجلا ةمكحم ماظن يف ةيساسأ دعاوق : يزاجح يمويب حاتفلا دبع / د .  5
  . 821 ص ، 6002 ، رصم ، يعماجلا



ةيلودلا ةيئانجلا ةلادعلا ءاسرإ يف ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا ةيلاعف ىدم       ثلاثلا لصفلا  -يناثلا بابلا  
 

413  
 

   يناثلا عرفلا

  درفلل ةيلودلا ةيئانجلا ةيلوؤسملا

  

 مئارجلا دحأ باكتراب نيمهتملا نييعيبطلا صاخشألا ةبقاعمو ةعباتمب ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا صتخت
 صاخشألا ىلع صاصتخا ةمكحملل نوكي " 10 / 52 ةداملل اقفو يساسألا اهماظن يف اهنع صوصنملا
  جردنت ةميرج بكتري صخش يأل ةيدرفلا ةيلوؤسملا ررقتت . " يساسألا ماظنلا اذهب المع نييعيبطلا
 يعيبطلا صخشلا امور ماظن بطاخ دقف ،  ةداملا سفن نم ةيناثلا ةرقفلل اقفو ةمكحملا صاصتخا نمض
  . 1 كلذك هفصوب ةيئازجلا ةيلوؤسملا هلمحو ةيدرفلا هتفصب

  : ةيلاتلا تالاحلا يف درفلل  ةيلودلا ةيئانجلا ةيلوؤسملا روثت

   ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا ماظنل اقفو ةمرجم لاعفأ ةيصخش ةفصب درفلا باكترا 1
   ةمرجم لاعفأ باكترا يف  هريغل درفلا ةمهاسم 2
   كلذ متف اهباكترا ىلع هثح وأ ةمرجم لاعفأ باكتراب رماوأ درفلا رادصإ 3
 . ةمرجملا لاعفألا باكترا لجأ نم هريغل ةمزاللا تاليهستلا درفلا ميدقت 4
  ةمرجم لاعفأ باكترال صاخشألا نم ةعامج عم  دمع نع درفلا ةمهاسم 5
 ةباثمب وه ) }و { 30 / 52 م ( ةيعامجلا ةدابإلا ةميرج باكترا ىلع ينلعلاو رشابملا ضيرحتلا 6
   . اهنع باقعلاو ةيلوؤسملا ريثت يتلا ةماتلا ةميرجلا
 سيل و طقف يعيبطلا صخشلا وه  ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا مامأ ةيئازجلا ةيلوؤسملا لحمف هيلع و
 وأ ايلصأ العاف ناك ءاوس درفلا لأسيو ، ةيرابتعالا ةيصخشلاب عتمتت يتلا تائيهلاو تامظنملا و لودلا
                           .2  ةمكحملا ماظن يف اهنع صوصنملا مئارجلا دحأ باكترا يف هعورش دنع ىتحو اكيرش

                                                             
   يلودلا نوناقلا بجومب ةينعملا ةلودلا ةيلوؤسم مايق يف رثؤي ال ةمكحملا مامأ درفلل ةيئانجلا ةيلوؤسملا ريرقت نإ .  1
 يف  ةيدرفلا ةيئانجلا  ةيلوؤسملاب قلعتي يساسألا ماظنلا اذه يف مكح يأ رثؤي ال " : 40 / 52 ةداملا هتدكأ ام وهو
 يتلا ةلودلا ةيلوؤسم نيبو ةيدرفلا ةيئانجلا ةيلوؤسملا يعون نيب ضراعت الف ، " يلودلا نوناقلا بجومب ةلودلا ةيلوؤسم
  . يلودلا نوناقلا بجومب ةمئاق ىقبت

 ةأشنم ،  ةنميهلا نوناق مأ نوناقلا ةنميه ، ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا : فسوي ليساب / د ، دومحم ليلخ يراض / د .  2
  . 802 ص ، 8002 ، رصم ، فراعملا
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 ةلادعلل برقأ اهلعجت صئاصخب ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا مامأ ةيلودلا ةيئانجلا ةيلوؤسملا ماكحأ  زيمتتو
   : يلي اميف لثمتت و صاخشألا عيمج نيب ةاواسملاو

  

   ةمكحملا مامأ لوثملل نسلا طرش : الوأ

 تقو ةنس رشع ةينامث نع هرمع لقي ال يذلا يعيبطلا صخشلا ةعباتمب ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا صتخت

 ىلع صاصتخا ةمكحملل نوكي ال.. " : امور ماظن نم 62 ةداملل اقفو هيلإ ةبوسنملا ةميرجلا هباكترا

  . "... هيلإ ةبوسنملا ةميرجلا باكترا تقو اماع رشع ةينامث نع هرمع لقي صخش يأ

 ةدحتملا ممألا دعاوق هب تءاج ام و ةينطولا تاعيرشتلا يف بلاغلا يأرلا عم صنلا اذه ىشامتي
  .1  5891 ةنسل ثادحألا نوؤش ةرادإل ايندلا ةيجذومنلا

 مايق مدع ينعي ال ةيلود ةميرج بكتري يذلا ثدحلا ةاضاقمب ةمكحملا صاصتخا مدعب صنلا نإو
 ، ةيمارجإلا اهتفصب لاعفألا كلت ظفتحت لب اهبكترا يتلا لاعفألا ةحابإ وأ باقعلا نم هءافعإ و هتيلوؤسم
 ماظن نم 3 / 22 ةداملا هتدكأ ام وه و ةصتخم ىرخأ ةمكحم يأ مامأ اهنأشب ىوعدلا كيرحت نكمي و
 نوناقلا بجومب يمارجإ كولس هنأ ىلع كولس فييكت ىلع ةداملا هذه رثؤت ال _ 3... " : اهصنب امور
  .  "... يساسألا ماظنلا اذه راطإ جراخ يلودلا

  

   ةيلودلا ةيئانجلا ةيلوؤسملا لمحت يف صاخشألا عيمج نيب ةاواسملا : ايناث

 نيذلا دارفألا عيمج ةاضاقمب يساسألا اهماظن نم 72 ةداملا صنل اقفو  ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا صتخت
  ،مهزكرمو ةيمسرلا مهتفص نع رظنلا ضغب  مئارجلا مهباكترا تقو ةنس رشع ةينامث نع مهنس لقي ال
 نإ .  ةمكحملا اهضرفت يتلا ةبوقعلا فيفخت وأ مهنع ةيئانجلا ةيلوؤسملا عفدل اببس مهتفص نم لعجت ملف

                                                             

 تامولعملا نم ديزمل ،.. ةيئازجلا ةيلوؤسملا نس دعاوق ، ثدحلا ةلماعم نأشب ايندلا ريياعملا  دعاوقلا هذه ددحت .  1 

 ، لوألا دلجملا ، ناسنإلا قوقحب ةينعملا ةيلودلا قئاثولا : ينويسب فيرش دومحم / د : عجار ،  دعاوقلا هذه لوح

    . 767 ص ،  3002 ، ةرهاقلا ، قورشلا راد ، ىلوألا ةعبطلا ، ةيملاعلا قئاثولا
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 ةمكحملا ةسرامم مدعل ببسك صخشلل ةيمسرلا ةفصلاب طبترت يتلا ةناصحلاب دادتعالا مدع
   . 1  ةينوناقلا  ةلءاسملل مئارجلا يبكترم عيمج ميدقتب حمسي هيلع اهصاصتخال

 ةمكحملا ماظن ىلع ةقداصملا نع ةيادبلا يف لودلا برهت بابسأ مهأ نيب نم أدبملا اذهب ذخألا ربتعا
 ةنسل رئازجلا روتسد يفف ، ةيئاضق ةناصح نيلوئسملا نم مهريغ و ءاسؤرلل حنمت اهريتاسد نأل
    ، 2 ةيروهمجلا سيئر اهمامأ  لوئسملا  ةديحولا ةيئاضقلا ةهجلا ددحت  هنم 851 ةداملا دجن  6991
 ىلع ءانثتسا عضو لالخ نم صنلا اذهل اليدعت بلطتي تناك امور ماظن ىلع ةقداصملا نإف اذهل و
 دامتعالا وأ ةمكحملا ماظن يف اهنع صوصنملا مئارجلا دحأ بكترا ىتم سيئرلا ةناصحل ةماعلا ةدعاقلا
 نيلوئسملا نم هريغ وأ سيئرلا مادقإ نأ رابتعا ىلع ةيروتسدلا صوصنلل عساولا ريسفتلا ىلع
 وأ ، اهب فرتعملا ةيروتسدلا ئدابملل اكاهتنا هتاذ دح يف ربتعي ةرطخلا مئارجلا كلتل نينصحملا
 ةيلآلا داجيإب كلذ و ينطولا ءاضقلا و ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا صاصتخا نيب ةيلماكتلا أدبم مادختساب
 هذه لثم مهباكترا دنع نيلوئسملا نم هريغ وأ سيئرلا اهل عضخي نأ نكمي يتلا ةيلخادلا ةينوناقلا
      . مئارجلا

  

   مهيسوؤرم لامعأ نع ءاسؤرلا و ةداقلا ةيلوؤسم : اثلاث

 بكترا ىتم ةيلودلا ةيئانجلا ةيلوؤسملل نييندم مأ نييركسع اوناك ءاوس ءاسؤرلاو ةداقلا عضخي
  : يلي امل اقفو ةمكحملا صاصتخا نمض لخدت مئارج مهيسوؤرم

   هسيئر رماوأل اقيبطت اهب ماق ةطشنأ راطإ يف مئارجل سوؤرملا باكترا  1
   كلذل هلهاجت و هباكترا يوني وأ سوؤرملا هبكتري امب سيئرلا ملع  2

                                                             

 ينوناقلا ماظنلا ريوطتل ةيقيقح ةوطخ يه له ، ةمئادلا ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا ءاشنإ : يمساقلا نسح دمحم / د .  1 

 ،تيوكلا ةعماج ، يملعلا رشنلا سلجم ، لوألا ددعلا ، نورشعلا و ةعباسلا ةنسلا ، قوقحلا ةلجمب روشنم لاقم  ؟يلودلا

002   . 58 ص ، 3

 لاعفألا نع ةيروهمجلا سيئر ةمكاحمب صتخت ، ةلودلل ايلع ةمكحم سسؤت " 6991 روتسد نم 851 ةداملا صنت  .  2 

   " امهماهم امهتيدأت ةبسانمب اهنابكتري يتلا حنجلا و تايانجلا نع ةموكحلا سيئر و ، ىمظعلا ةنايخلاب اهفصو نكمي يتلا
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 هذه باكترا نم سوؤرملا عنمل هتطلس دودح يف ةمزاللا ريبادتلا ذاختا نع سيئرلا عانتما 3
  . 1 مئارجلا

 مهباكترا هنع جتني امم هيسوؤرم ىلع ةميلسلا و ةلماكلا ةرطيسلا هتسرامم مدع دنع سيئرلا لأسيو
 يتلا مئارجلا بكترت نأ كشو ىلع وأ بكترت هترطيسل ةعضاخلا تاوقلا نأب ملعي امدنع كلذو مئارجلل
  .اهباكترا عنمل ةمزاللا ريبادتلا ذختي الو ةمكحملا اهب صتخت

  

   مداقتلاب مئارجلا طوقس مدع : اعبار

 نأل ةرمتسمو ةمئاق مئارجلا يبكترم ةيلوؤسم ىقبت ذإ ةيلودلا ةيئانجلا ةيلوؤسملاب أدبملا اذه طبتري
 متيو ىوعدلا كرحتت هسفن هميلست وأ مهتملا ىلع ضبقلا درجمبو ، مداقتت ال اهوبكترا يتلا مئارجلا
  . ةيدرف ةفصب هتبقاعم و  هتاضاقم

  

   ةيلودلا ةيئانجلا ةيلوؤسملا مايق مدع تالاح : اسماخ

 مايق عنمت يتلا بابسألا ديدحتل مرجلا هيف بكترا يذلا فرظلا و مهتملا ةلاح ىلع امور ماظن دمتعا
  : يلي اميف بابسألا هذه هنم 13 ةداملا تددحو ةيلودلا  ةيئانجلا هتيلوؤسم

   كولسلا هباكترا تقو يناجلل ةيلقعلا ةهاعلاـ 

   ةميرجلا بكتريس هنأ اهيف ملعي يناجلا ناك فورظ يف يرايتخالا ركسلاـ 

 وأ هئاقبل ةيساسألا هتاكلتمم نع برحلا مئارج ةلاح يف صخشلا عافد ربتعي ذإ ،يعرشلا عافدلاـ 
 عم بسانتي نأ طرشب اعورشم اعافد ةوقلل عورشم ريغو كيشو مادختسا دض ةيركسعلا هتمهم زاجنإل
  . هدده  يذلا رطخلا ةجرد

 ررض ثادحإ و كيشولا توملاب ديدهتلا ) د ( 1 / 13 ةداملا صنل اقفو هاركإلا لمشيو ،هاركإلاـ 
  . كيشو وأ رمتسم ميسج يندب

                                                             
 ةعماجلا راد ،ةيلودلا ةميرجلل ةماعلا ةيرظنلا يف ةسارد ،يئانجلا يلودلا نوناقلا :ينغلا دبع معنملا دبع دمحم / د .  1
   213 ص ،8002 ،رصم ،ةديدجلا
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  مجانلا نوناقلا يف طلغلاو ةميرجلا باكترال بولطملا يونعملا نكرلا ءافتنا طرشب عئاقولا يف طلغلاـ 
  . ةميرجلا باكترال بولطملا يونعملا نكرلا ءافتنا نع

 مدعب سوؤرملا ملع مدعو سيئرلا ةعاطب ينوناقلا مازتلالا دوجو طرشب سيئرلا رماوأل لاثتمالاـ 
    ةيعامجلا ةدابإلا ةميرج باكترا ادع ام ةرهاظ ريغ رمألا ةيعورشم مدع تناك اذإ رمألا ةيعورشم
  . ةرهاظ اهيف نوكت رمألا ةيعورشم مدعف  ةيناسنإلا دض مئارجلا و

  

   ثلاثلا عرفلا

   لماكتلا أدبم

  

 ،فارطألا لودلل يئاضقلا صاصتخالل يليمكت  مئارجلا رظنب ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا صاصتخا ربتعي
 وه ةمكحملا صاصتخا نمض لخدت يتلا مئارجلا رظن يف ليصألا صاصتخالا نأ دكؤي ام وهو
 صاصتخا دقعني مل اذإ باقعلا نم نيمرجملا تالفإ مدعل انامض فارطألا لودلل ينطولا ءاضقلا
 لجأ نم و امور ماظن يف اهنع صوصنملا مئارجلا نم ةميرج مكح يف فرطلا ةلودلل ينطولا ءاضقلا
 عالطإلاب نكلو . 1  فارطألا لودلل ةينطولا مكاحملاو ةيلودلا ةمكحملا نيب صاصتخالا عزانت يدافت
    ، " أ " اهيترقف يف ةداملا هذه نأل عزانتلا عوقو رربي ام دجن ال امور ماظن نم 71 ةداملا صن ىلع
 لخدت يتلا مئارجلا يف رظنلا ةيحالص ةيئانجلا ةمكحملل حنمي  امهلالخ نم نيءانثتسا ىلع تصن " ب "
 قلعتي و ، اهب اضيأ فارطألا لودلل ةينطولا مكاحملا صاصتخا داقعنا نم مغرلاب اهصاصتخا نمض
  : نيتلاحلاب رمألا

  . مئارجلا هذه يبكترمل ةاضاقملا و قيقحتلا تاءارجإ ةرشابم يف ةبغرلا فرطلا ةلودلل نكت مل اذإ  / أ

                . مئارجلا هذه يبكترمل ةاضاقملا وأ قيقحتلا ىلع ةرداق فرطلا ةلودلا نكت مل اذإ / ب
 ةمكاحم ىلع ةرداق و ةبغار اهنأب فرطلا ةلودلا مكاحم تأر ام اذإ نيتلاحلا نيته يف لكشملا روثي و

                                                             
 يئانجلا يئاضقلا  صاصتخالا و يلودلا يئانجلا يئاضقلا صاصتخالا نيب ةقالعلا : دومحم ليلخ يراض / د .  1
 5002 ، نيرحبلا ةعماج ، يناثلا ددعلا ، يناثلا دلجملا ، قوقحلا  ةلجمب روشنم لاقم ،  ةيلودلا مئارجلا نأشب ينطولا
     .641  ص
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 ةيئانجلا ةمكحملا تناكو يئارجإلاو يعوضوملا ىوتسملا ىلع مئارجلا هذه باكتراب نيمهتملا دارفألا
    . مكاحملا هذه نيب و اهنيب صاصتخالا يف عزانتلا لامتحا ىلإ يدؤيس امم ،كلذ سكع ىرت ةيلودلا

  

  يناثلا بلطملا

    ةمكاحملا تاءارجإ ريس لالخ ةلداعلا ةمكاحملا تانامض

  

 نأ يف هقح مهتملل لفكت يتلا دعاوقلا نم ةعومجم ىلع ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملل امور ماظن يوتحي
 ةيامحل ةفاضإلاب ، ةءاربلا وهو هيف لصألا ىلإ هتداعإو هنع ماهتالا ءردب ةلادعلا تايضتقمل اقفو مكاحي
 ينعت نل ةمكاحملا ءانثأ مهتملا قوقح نأ ماظنلا اذه ربتعا دقف ، ) لوألا عرفلا ( هيف هبتشملا قوقح
 ماظن مظن دق و .  ) يناثلا عرفلا ( قيقحتلا ءانثأ هيف هبتشمك هقوقح مارتحا بايغ يف ريثكلا ءيشلا
 نيب و ) ثلاثلا عرفلا ( ةمكاحملا ءانثأ مهتملا قوقح نامض لجأ نم تابثإلا و تاءارجإلا دعاوق امور
    . ) عبارلا عرفلا ( ةمكاحملا دعب هيلع موكحملا قوقح ىتح

  

  لوألا عرفلا

   قيقحتلا ةلحرم لالخ ةلداعلا ةمكاحملا تانامض

  

 انامض قيقحتلا ءانثأ هيف هبتشملا اهنم ديفتسي تانامضلا نم ةعومجم امور ماظن نم 55 ةداملا تددح
  . ةلحرملا هذه لالخ تاءارجإلا ةلادعل

  

  هسفن ميرجت ىلع صخشلا رابجإ مدع : الوأ

 فارتعالا وأ هسفن ميرجت ىلع صخشلا رابجإ زوجي ال " امور ماظن نم ) أ( 10 / 55 ةداملا تصن
 قيقحتلا لحم ةميرجلا باكتراب فارتعالا ىلع ايونعم وأ ايدام صخشلا هاركإ نكمي الف ، " بنذم هنأب
 ةمهتلا يفنل ليلدلا داجيإ ىلع ربجم ريغ مهتملا نأ امك ، ةقيرطلا هذهب طبنتسا ليلد يأب دتعي الو هعم
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 اقفو ماعلا ءاعدإلا ةطلس ىلع عقي تابثإلا ئبع نأل ةميرجلا يف هكارتشا مدع ديكأت وأ هيلإ ةبوسنملا
  . امور ماظن نم 662 ةداملا صنل

  

  فنعلا لاكشأ نم لكش يأل صخشلا عاضخإ مدع : ايناث

 هلاوقأ نع ريبعتلل ةصرف حنمي نأ هيف هبتشملا صخشلا ةهجاوم يف قيقحتلا تاءارجإ ةحصل طرتشي
  ) ب( 1 / 55 ةداملا هيلع تصن ام وهو  ةيونعم وأ ةيدام تارثؤم يأل ضرعتي نأ نودو ةيرح لكب
 زوجي الو  ديدهتلا وأ هاركإلا و رسقلا لاكشأ نم لكش يأل صخشلا عاضخإ زوجي ال " امور ماظن نم
  .".... بيذعتلل هعاضخإ

  

  يفسعتلا زاجتحالل صخشلا عاضخإ مدع : اثلاث

 هذه ىلع دري ام لكف  هيلع و ، هزاجتحا درجمب ساسملل ةيصخشلا ةيرحلا يف ناسنإلا قح ضرعتي
 ةيرحلا يف ناسنإلا قحب ةيحضتلا نوكت نأ دبالف ، هيف عسوتلا زوجي ال ءانثتسا ربتعي دويق نم ةيرحلا
  . امور ماظن نم )د( 1 / 55 ةداملا صنل اقفو اهل دح ىندأ يف

  

   باوجتسالا ءانثأ هقوقحب صخشلا غالبإ : اعبار

   : يه و  هقوقحب  هرطخي نأب هيف هبتشم درف يأ باوجتساب مايقلا لبق ماعلا يعدملا مزتلي

  هباوجتسا و هيف هابتشالا بابسأب درفلا غالبإ 1
  ) امور ماظن نم )ب( 20 /55 ةداملا ( تمصلا مازتلا يف هقحب درفلا مالعإ 2
 ةسرامم تايلكش ضعب تاءارجإلا دعاوق تمظن :  ةينوناقلا ةدعاسملاب ةناعتسالا يف درفلا قح 3

 ،يلودلا نوناقلا يف ةءافكلا يماحملا يف رفوتت نأ اهنم 22 ةدعاقلا تطرتشاف ، عافدلا قح
 يف لمعلا تاغل نم لقألا ىلع ةدحاول ديجلا نيوكتلاو ةيئانجلا تاءارجإلاو يئانجلا نوناقلا



ةيلودلا ةيئانجلا ةلادعلا ءاسرإ يف ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا ةيلاعف ىدم       ثلاثلا لصفلا  -يناثلا بابلا  
 

123  
 

 نع صخشلا لزانت زاوج ىلع امور ماظن نم ) د ( 2 / 55 ةداملا تصن و. ةمكحملا
  . 1 هقح نع لزانتلا هنكمي قحلا بحاص نأ يهو ةقيقح نع تفشك كلذب و ، ماحمب ةناعتسالا

 قيقحتلا و باوجتسالا لحم صخشلا ديفتسي : مجرتم ةدعاسم ىلع لوصحلا يف صخشلا قح 4
 ةيمسرلا تاغللا نأ املع اهمهفي ال ةغلب هباوجتسا ىرج ىتم يوفش مجرتمل ةيناجم ةدعاسم نم
 . 2  ةيسنرفلا ، ةينيصلا ، ةيسورلا ، ةيزيلكنإلا ، ةينابسإلا يه ةمكحملل

  . 3  ةمكحملاب لمعلا ةغل ةيسنرفلاو ةيزيلكنإلا ةغللا ربتعت

  

  يناثلا  عرفلا

   ةمكاحملا لبق مهتملا قوقح

  

 لبق مهتلا دامتعاو ةمكحملا مامأ ةيلوألا ريبادتلا ذاختا دنع قوقحلا نم ةعومجم نم مهتملا ديفتسي
  . هتمكاحم

  

   ةمكحملا مامأ ةيلوألا ريبادتلا ذاختا دنع مهتملا قوقح : الوأ

   :يهو مهتملا اهنم ديفتسي يتلا قوقحلا نم ةعومجم  امور ماظن نم 06 ةداملا تددح

  . هدض ةمئاقلا تاداهشلاو ةلدألاب و هل ةبوسنملا مئارجلا لكب مهتملا غيلبت نامض 1

                                                             
 قح بحاصل تحنم و هب تذخأ اهنكل و قحلا اذه ىلع ةحارص ةقباسلا ايفالسغويل ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا صنت مل   1
 ةناعتسالا يف هقح نع " شتيفوزوليم نادوبولس " سيئرلا لزانت تلبق امدنع هنع لزانتلا يف قحلا  ماحمب ةناعتسالا
  . هسفنب هسفن نع عافدلا ىلوتف ، ماحمب

   ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملل يساسألا ماظنلا نم 1 / 05 ةداملا عجار .  2

   ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملل يساسألا ماظنلا نم 2 / 05 ةداملا عجار .  3
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 نأ ةمكاحملا لبق ام ةرئادلو ،هتمكاحم نيح ىلإ تقؤملا جارفإلا بلط يف قحلا مهتملا حنم 2
 تضتقا اذإ هسبح يف رمتستو هنع جارفإلا ضفرت وأ طورش نودب وأ طورشب هنع جرفت
  . كلذ  ةلادعلا ةحلصم

 مدع نم دكأتت نأ ةمكاحملا لبق ام ةرئاد ىلعو ، هتمكاحم لبق ةلوقعم ةدمل صخشلا زاجتحا 3
  . ماعلا يعدملا لبق نم بيبست نودب ةلوقعم ريغ ةرتفل صخشلا زاجتحا

  

   ةمكاحملا لبق مهتلا دامتعا دنع مهتملا قوقح : ايناث

   : يهو قوقحلا نم ةعومجم نم ةلحرملا هذه لالخ مهتملا ديفتسي

 ماعلا يعدملا اهيلع دنتسا يتلا مهتلا نمضتملا ماهتالا رضحم نم ةخسن ىلع مهتملا لوصح 1
   . 1  ةمكاحملل هميدقتل

 هدض رمألا رادصإل هتعد يتلا بابسألاو ماعلا يعدملا اهيلإ لصوت يتلا ةلدألاب مهتملا غالبإ 2
        تحنم دقف . هيلع ضبقلا ءاقلإ رارق ةيفسعت وأ ةيئاوشع مدع مهتملل نمضي ام وهو
 ىلع ضارتعالا يف قحلا مهتلا دامتعا ةسلج دقع ءانثأ مهتملل امور ماظن نم 6 / 16  ةداملا
 ةلدأ ميدقت لباقملابو ،ماعلا يعدملا لبق نم ةمدقملا ةلدألاب قلعتي اميف نعطلاو هل ةهجوملا مهتلا
   .  هبناج نم ماهتالا يفنل

  

   ثلاثلا عرفلا

   ةمكاحملا ةلحرم لالخ ةلداعلا ةمكاحملا تانامض

  

 ةمكاحملا ةرئاد تامازتلا ددحف  ةلحرملا هذه لالخ تابثإلاو تاءارجإلا دعاوق ميظنتب امور ماظن متها
  . ةلداعلا ةمكاحملا يف مهتملا قوقح نامضل

  

  

                                                             
 يلودلا نوناقلا ماكحأ ، ةيلودلا ةميرجلل ةماعلا ةيرظنلا ، ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا : ةدومح ديعس رصتنم / د  .  1
  . 062 ص ، 6002 ، رصم ، رشنلل ةديدجلا ةعماجلا راد ، ةيليلحت ةسارد ، صاخلا



ةيلودلا ةيئانجلا ةلادعلا ءاسرإ يف ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا ةيلاعف ىدم       ثلاثلا لصفلا  -يناثلا بابلا  
 

323  
 

  ةمكاحملا تاسلج مهتملا روضح : الوأ

 ، هقوقح عيمجب همالعإ متي امك  اهتايرجم لك عباتيو ةمكاحملا تاسلج ريس ءانثأ مهتملا رضحي
 .1 عافدلا يف هقحب ساسملا نود اذهو ةمكاحملا ريس ةلقرع دمعت ىتم هداعبإ ةطلس ةيئادتبالا ةرئادللو
 رظحو "مهتملا قوقح " ناونع نمض اهجردأو مهتملل اقح ةيروضحلا ةمكاحملا امور ماظن ربتعا دقف
 ماهتالل ةيلآ ىلإ ةمكحملا لوحتت نأ ةيشخ لب بسحو مهتملا قوقح نامضل سيل ةيبايغلا ةمكاحملا كلذب
  . 2  اهماكحأ ذيفنت ناكمإلاب نكي مل  اذإ اهتيقادصم اهدقفيس امم نيبئاغلا نيمهتملا ةمكاحم اهتمهم

 نمض لخدت يتلا مئارجلل ةبسنلاب ايلمع ةمئالم ريغ ةيبايغلا ةمكاحملا ةركف نأ لوقن نأ نكميو
 مهتملا ةمكاحم ةداعإ لامتحا نأل ىودج نود نوكيس تامكاحملا هذه لثم دقعف ، ةمكحملا صاصتخا
 عئاقولا تبثي اذهو هلاوقأب يلديل رضحيس يلاتلابو ، هيلع ضبقلا ءاقلإ وأ هسفن هميلست درجمب دراو رمأ
  . ةنادإلا ةلاح يف ذيفنتلل ةلباق اماكحأ ةمكحملا ردصتس يلاتلابو عافدلا نم هنكميو  هيلإ ةبوسنملا

  

   عافدلا يف مهتملا قح : ايناث

 مهأ نم ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا مامأ ةيراجلا تاءارجإلا يف اينوناق لثمي نأ يف مهتملا قح ربتعي
 هتاليصفت ىلع صن و هنم )د( 1/ 76 ةداملا يف امور ماظن هل اهنمض يتلا و اهنم ديفتسي يتلا قوقحلا
 ملق ىلوتي يماحم ىلإ ءوجللا يف مهتملا وأ هيف هبتشملا بغري امدنعف ، تابثإلا و تاءارجإلا دعاوق يف
 يف نيبغارلا ةربخلا يوذ نيماحملل يغبني و نيلهؤملا نيماحملاب ةمئاق مدقي و كلذ ليهست ةمكحملا
    3 نيدمتعملا نيماحملا ةمئاق يف نيجردم اونوكي نأ مهيلع يعدملا ليثمت

 نولوازي نيذلا نيماحملل ينهملا كولسلا دعاوق ةنودمل اقفو مات لالقتساب مهماهم نوماحملا سرامي و
  4 ةمكحملا مامأ ةاماحملا ةنهم

                                                             
1   . ni  euveR C , lanép  tiord  ed lanoitanret   elanép  ruo       , re 1 , eénnA  me 17 , elanoitanretni

me 2   62 P , 0002 , sertsemirT   

 ، نوناقلا و نمألا ةلجمب روشنم لاقم ، ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملل ةيسيئرلا حمالملا : عشعشم سيمخ مصتعم / د .  2
  . 933 ص ، 1002 ، يبد ةطرش ةيلك ، لوألا ددعلا ، ةعساتلا ةنسلا

   2002 ةنسل تابثإلا دعاوق و ةيئارجإلا دعاوقلا نم 21 ةدعاقلا عجار .  3

  2002 ةنسل تابثإلا دعاوق و ةيئارجإلا دعاوقلا نم  80 ةدعاقلا عجار .  4
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   دوهشلا ةشقانم يف مهتملا قح : اثلاث

 يفنلاو تابثإلا دوهش ماحم ةطساوب وأ هسفنب بوجتسي نأ مهتملل امور ماظن نم 76 ةداملا تحمس
  .ةلادعلا قيقحتل أدبملا اذه نامض ةاضقلا ىلعو  ءاعدإلاو عافدلا نيب صرفلا ؤفاكت أدبمل اقيقحت

  

   هل رربم ال ريخأت نود ةينلعلا ةمكاحملا قح : اعبار

 ماعلا ءاعدإلا فارحنا مدعو يضاقتلا ةيلالقتسا نامض لجأ نم ةينلع تاسلج يف تامكاحملا دقع متي
 تالاح يف ةيرس ةسلجلا دقع نكمي اءانثتسا و ،1 مهتملا قوقحب ساسملل يدؤي امم ةلادعلا تابلطتم نع
 دنع دوهشلاو مهيلع ينجملا ةيامح يف ةلثمتملاو 86 ةداملا يف ةنيبملا ضارغألا قيقحتل ةددحم
 دعيو .  ىوعدلا يف يوق ليلدك مدقتس يتلا ةيرسلا تامولعملا ةيامح وأ تاءارجإلا يف مهكارتشا
 امور ماظن طرتشا دقو،  ةلداعلا ةمكاحملا تانامض نم ةيساسأ ةنامضل ارادهإ ةينالعلا ةدعاقب ساسملا
 ،هرربي ام هل سيل ريخأت يأ نودو لوقعم نمز لالخ ةمكاحملا متت نأ  هنم )ج( 1 / 76 ةداملا يف
 ءادتبا هتحلصمل ةضرتفم ةءاربلا تناك  نإ هنأ كلذ ةمكاحملا تاءارجإ لوطت ال نأ مهتملا ةحلصم نمف
  .  ةمكاحملا ةجيتنب أربي دقف

  

   نيترم مرجلا سفن ىلع صخشلا ةمكاحم زاوج مدع : اسماخ

 نع ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا مامأ هتمكاحم تمت صخش لك نأب هنم 1 / 02 ةداملا يف امور ماظن صن
 مدع نم ديفتسي يئاهن مكح ىضتقمب هتءاربب مكحلا وأ هتنادإ تمتو اهب صتخت يتلا مئارجلا دحأ هباكترا
 هتنادإ تمت ةميرج نع ديدج نم درف ةمكاحم زوجي ال امك ، ةينطولا مكاحملا مامأ هتيضق حرط ةداعإ
   : ةيلاتلا تالاحلا يف الإ ةينطو ةمكحم نع رداص يئاهن مكح ىضتقمب هتئربت وأ اهب

 مئارجب قلعتي اميف هنع ةيئانجلا ةيلوؤسملا عنم ىلإ فدهت درفلا قحب ةذختملا تاءارجإلا تناك اذإ 1
 عم اقالطإ ةبسانتم ريغ ةبوقعب هيلع مكحلاو هتنادإب يضقت وأ ةمكحملا صاصتخا نمض لخدت
  . دشأ ةبوقع وأ ةنادإ بنجت نم هنكمت اهنكلو ةبكترملا ةميرجلا ةروطخ

                                                             
   ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملل امور ماظن نم 1 / 76 ةداملا عجار .  1
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 لوصأل اقفو لالقتسالا وأ ةهازنلاب ةينطولا ةمكحملا مامأ ةذختملا تاءارجإلا مستت مل اذإ 2
 ةينلا مادعنا ىلع لدي لكشب تاءارجإلا هذه تمت وأ يلودلا نوناقلا يف اهيلع فراعتملا تامكاحملا
  . ةلادعلل صخشلا ميدقت يف
 صخشلل نمضي فوس امور ماظنل اقفو ةقحالملا و قيقحتلا دعاوقل فارطألا لودلا مارتحا نإف هيلعو
  1. ىرخأ ةرم  ةيئانج ةمكاحمل عضخي ال نأ مهتلا نم هتئربتو هتمكاحم تقبس يذلا

  

   عبارلا عرفلا

   ةمكاحملا دعب مهتملل ةلداعلا ةمكاحملا تانامض

  

 وه رداصلا مكحلا ناك اذإف ، هدض رداصلا مكحلا ةعيبطب ةلحرملا هذه لالخ مهتملا تانامض طبترت
 امور ماظن رفو دقف ةنادإلاب هدض مكحلا ردص  اذإ امأ .ضيوعتلا يف هقح نم ديفتسي مهتملا ةءارب
  . اهل قرطتنس تانامضلا نم ةعومجم نادملا هيلع موكحملل

  

   هتءاربب مكحلا ةلاح يف هيلع موكحملا تانامض : الوأ

 يأل قحلا سفن رفو امك ، ضيوعتلا بلط قح يئاهن مكحب هتءارب تتبث يذلا مهتملل امور ماظن حنم
 ضيوعتلاب مكحلا تالاح لثمتت و . 2 عورشم  ريغ لكشب زاجتحالا وأ هيلع ضبقلل ةيحض عقو صخش
   : يلي اميف

 ناك يئاضق أطخ عوقو ىلع لدت ةديدج عئاقو روهظ ةنادإلاب مهتملا ىلع مكحلا دعب نيبت اذإ 1
  .رداصلا مكحلا اذه ضقن هنع بترتي امم ةنادإلاب مكحلا رادصإ يف ببسلا

                                                             
 ،يناثلا ءزجلا ،يناثلا دلجملا ،نيعبرألا و ةنماثلا اهترود لامعأ نع ةماعلا ةيعمجلا ىلإ يلودلا نوناقلا ةنجل ريرقت .  1
  . 57 ص ،6991 ،كرويوين ،ةدحتملا ممألا ،يلودلا نوناقلا ةنجل ةيلوح

 يذلا مهتملا قح ىلع صنلا نم تلخ دق ةقباسلا ةصاخلا ةيلودلا ةيئانجلا مكاحملا ةمظنأ عيمج نأ ىلإ ةراشإلا ردجت .  2
 ليصفت رثكأل . عورشملا ريغ هزاجتحا ةجيتن رارضأ نم هباصأ امع ضيوعت ىلع لوصحلا يف هتءاربب مكح ردص
 ةلجمب روشنم لاقم ، اهمامأ مهتملا قوقح نايب و ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملاب فيرعتلا :  ةنوارطلا دلخم / د : عجار
  . 003 ص ، 4002 ، نيرحبلا ةعماج ، يناثلا ددعلا ، لوألا دلجملا ،قوقحلا
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 اذإ هنع جارفإلا دعب اضيوعت ةمكحملا هل ررقت زجتحملا صخشلا ةءاربب يئاهن رارق ردص اذإ 2
  . ميسج يئاضق روصقل عجار هزاجتحا ببس نأ نيبت ام

  

   ةنادإلاب هيلع موكحملا مهتملا تانامض : ايناث

  : ةيلاتلا قوقحلا نم ةنادإلاب هيلع موكحملا ديفتسي

   ةبوقعلا ةدم نم زاجتحالا ةدم مصخ بلط يف هيلع موكحملا قح / أ

 ءوجللا متي هتءارب لصأ نع ءانثتسا هتنادإب مكحلا رادصإ لبق هعم قيقحتلا نهر صخشلا زاجتحا ربتعي
 ةدم مصخ نم هيلع موكحملا ديفتسي و . ةقيقحلا راهظإ ليهستل و مهتملا ىلع و نمألا ىلع ظافحلل هيلإ
 ةررقملا ةبوقعلل ةفاضإلاب ىرخأ ةبوقع زاجتحالا ةدم ربتعت ال ىتح هتنادإب مكح رودص لبق سبحلا
   . 1  يئاهنلا  ةنادإلا مكح بجومب

   ةنادإلا مكح فانئتسا يف هيلع موكحملا قح / ب

 ، ماعلا يعدملا لمع ةبقارمب ةيديهمتلا ةرئادلا موقت ثيحب تاجرد ىلع يضاقتلا أدبم امور ماظن دمتعا
   .  ةيفانئتسالا ةرئادلا مامأ فانئتسالل ةيديهمتلا و ةيئادتبالا  ةرئادلا تارارق عضخت و

  

  ثلاثلا بلطملا

   ةلداع ةمكاحم يف مهتملا قحب ساسملا تالاح

  

 ةمكاحمل ةليفكلا تانامضلا ريفوتل مهم رمأ ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا ءاشنإ نأ لودلا نم ريبك ددع ربتعا
 اهماظنل تاداقتنالا ضعب هيجوت نم ملست مل كلذ مغرو ، ةلادعلل مظنم راطإ يف اهمامأ نيمهتملا
     ةمكاحملا لبق ءاوس ةيئانجلا ةلادعلا يف مهتملا قحب ساسملا ىلإ يدؤت تارغث نم هيف امل يساسألا
  .  ) ثلاثلا عرفلا ( ةمكاحملا دعب وأ ) يناثلا عرفلا ( ةمكاحملا ءانثأ  وأ ) لوألا عرفلا (

                                                             
  . ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملل امور ماظن نم 872 ةداملا صن عجار .  1
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  لوألا عرفلا

   ةمكاحملا لبق مهتملا قوقحب ساسملا تالاح

  

 ةحورطملا اياضقلا و يعونلا ةمكحملا صاصتخاب قلعتي اميف تاداقتنالا نم ديدعلا امور ماظنل تهجو
  . ةمكحملا رود قيلعت و ةلاحإلا يف نمألا سلجم رود و اهمامأ

  

   تابوقعلا ةيعرش ريرقت يف امور ماظن صوصن ضومغ : الوأ

 تابوقعلا ةيعرشب ةقلعتملا هنم 32 ةداملا تءاج نكلو تابوقعلا و مئارجلا ةيعرش ىلع امور ماظن صن
 يتلا تابوقعلا ددحي قيقد صن دجوي الف ، مئارجلا ةيعرشب ةقلعتملا 22 ةداملا عم ةنراقملاب ةضماغ
 درت مل ةبوقع هيلع موكحملا ىلع قبطي ال " صنلا غاصي نأ ضورفملا نم ناك و مهتملا اهل عضخي
  . " هيف ةدراولا تابوقعلاب الإ ماظنلا اذه يف ةددحملا مئارجلا ىلع باقع ال " وأ " يساسألا ماظنلا يف

  

   ىوعدلا كيرحت يف ماعلا يعدملا ةيحالص دييقت : ايناث

 ةعباتم نم نكمت يهف اهتايباجيا اهل يتلا قرطلا دحأ هسفن ءاقلت نم اياضقلل  ماعلا يعدملا كيرحت ربتعي
 نكلو ، فرطلا ةلودلا وأ نمألا سلجم كلذ ىلع مدقي مل اذإ لاح يف قيقحتلا فلم حتفو نيمرجملا
 ماعلا يعدملا لوصح طرتشت يتلا هنم 51 ةداملا صن لالخ نم ماعلا يعدملا رود ديق دق امور ماظن
 اعون  طرشلا اذه ربتعن نأ نكمي و . هتايحالص ةرشابم لجأ نم ةمكاحملا لبق ام ةرئاد نم نذإ ىلع
 جتني امم نيرخآ نود نيمهتملا ضعب ةهجاوم يف ىوعدلا كيرحت يف ماعلا يعدملا رودل فاعضإلا نم
  . نيمهتملا عيمج ةعباتم يف ةاواسملا مدع هنع

  

   ةمكحملا ىلإ اياضقل نمألا سلجم ةلاحإ ةلأسم : اثلاث

 نم ديق تقولا سفن يفو ، ةدحتملا ممألا ةمظنم نع لقتسم يئاضق زاهج ةمكحملا نأ امور ماظن ربتعا
   :  يلي اميف   ةلثمتملا و  نمألا سلجمل اهحنم يتلا تايحالصلا لالخ نم اهطاشن
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 دبالف ، ةمكحملا صاصتخا دقعني يكل نمألا سلجم ةلاحإ بوجو   ب/ 31 ةداملا صن يضتقي 1
 ةبكترملا ةميرجلا ةلاحإ متتل ةمكحملا صاصتخا ىلع نيمئادلا نمألا سلجم ءاضعأ قفاوي نأ
 نوكتس سلجملا يف ةيوضعلا ةمئاد ةلودلاف هيلعو . ةمكحملا ىلع فرط ريغ ةلود لبق نم
 اهماظن يف افرط نكت مل اذإ ةمكحملا هذهل اهمئارج ةلاحإل ةليسولا هذه قيبطت نع ىأنمب
   . وتيفلا قح مدختستس اهنوك  يساسألا

 ةدمل ةمكحملا مامأ ةاضاقملا وأ قيقحتلا ءاجرإ ةيحالص نمألا سلجمل 61 ةداملا صن حنمي 2
  ةلداع ةمكاحم يف قحلا تاضرتفم دحأل اكاهتنا لكشي ام وهو ديدجتلل ةلباق ارهش رشع ينثا
 كلتب ةداملا ةغايص نع مجنيف . هيزنلا ءاضقلا طورش مهأ دعي يذلا ءاضقلا لالقتسا أدبم وه و
 ةفاضإلاب . بورحلا ةياهن يف نيرصتنملل ةمكحم حبصت دقو  ةمكحملا لمع سييست  ةقيرطلا
 رود لطعي نأ لجأ نم ةداملا هذهل اقفو هتايحالص نمألا سلجم سرامي نأ ىشخي كلذل
   ةددهم  مهءافلح وأ سلجملا يف ءاضعألا لودلا حلاصم تناك ىتم ةنيعم ةيضق يف ةمكحملا
 ةناصح هيف حنمي يذلا 2002 ةنس 2241 مقر رارقلل سلجملا رادصإ لالخ نم رهظي ام وه و
 ةصاخ ةمكاحملا نم ةمكحملا ماظن يف فارطألا ريغ لودلل نيعباتلا ةدحتملا ممألا ةثعب دارفأل
 ىري ةلاح يأ ةلاحإ يف ةلثمتملا هتايحالصب نمألا سلجم يفتكي نأ دبالف كلذل و . نييكيرمألا
 ةمكحملا هرشابت يذلا قيقحتلا ءاجرإ ةيناكمإ و ةمكحملا ىلإ نييلودلا ملسلا و نمألاب قلعتت اهنأ
 مرجملا كرت مدع و ةيئانجلا ةلادعلا قيقحتل يفكي ام وه و ، اهمامأ ةماقم ىوعدب قلعتي اميف
  . باقعلا نم تلفي

  

   ىوعدلا كيرحت يف ةمكحملا عم لودلا نواعت ضفر رثأ : اعبار

 ىلع نيمهتملا عيمج ىلع اهصاصتخا ةسرامم نم اهنيكمت يف ةمكحملا عم لودلا نواعت ةيمهأ رهظت
  :نيتلاح يف لودلا نواعت مدع لكشم رهظيو  زييمت يأ نودو  ةاواسملا مدق

   ةمكحملا عم فرط ةلود نواعت مدع / أ

 ليحت ارارق ذختت نأ ةمكحملل نإف  نيمهتم ةاضاقمل ةمكحملا عم نواعتلا فرط ةلود ضفر دنع
 ةلأسملا لاحأ دق سلجملا اذه ناك اذإ نمألا سلجم ىلإ وأ فارطألا لودلا ةيعمج ىلإ ةلأسملا هبجومب
  . ةمكحملل

    فرط ريغ ةلود نواعت مدع / ب
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 نإف، ةيضقلا اوكرح نم مه فرط ةلود يأ وأ ماعلا يعدملا ناك اذإ ةلاحلا هذه يف لكشملا روثي
 مهتملا ةيسنج ةلود وأ تاكاهتنالا اهميلقإ ىلع ثدح يتلا ةلودلا تناك اذإ الإ ةصتخم نوكت ال ةمكحملا
 لبقت مل و ماظنلا يف افرط نكت مل اذإ امأ ،ةمكحملا صاصتخاب تلبق وأ يساسألا ماظنلا يف فرط
 رظنب صتخت ال انه ةمكحملا نإف نمألا سلجم لبق نم ىوعدلا كرحت مل و ةمكحملا صاصتخاب
 . نيمهتملا ةعباتم يف ةاواسملا مدع قلخي امب نيمهتملا ضعب ةاضاقم نع ةزجاع اهسفن  دجت و ةيضقلا
  ةلودلا ضفر كلذ لاثمو  اهصاصتخا  داقعنا ىلع  ةمكحملا عم نواعتلا فرط ريغ ةلود ضفر رثؤيو
 ةداملا صنف ، اهينطاوم ميلست رظحي اهنوناق و اهروتسد نوكل ارظن اهتيسنج لمحي يذلا مهتملا ميلست

 تاءارجإلا نوناق نأ امك ، نييرئازجلا ميلست مدعل ارربم دعي الثم 6991 رئازجلا روتسد نم 43
   . ميلستلل اطورش عضي يرئازجلا ةيئازجلا

  

    ةناصحلاب لودلا دادتعا مدع رثأ : اسماخ

 أدبمب ذخألا نم دحلا مث فيفختلا لاجم يف ةيادب ةطقن امور ماظن نم 20/ 72 ةداملا صن ربتعي
 نع ىضاغتن ال نأ دبال هنأ الإ ةيلودلا ةيئاضقلا تاهجلا لبق نم باقعلا نم تالفإلل ببسك  ةناصحلا
 نم دبال صوصنو تارغث نم يساسألا اهماظن هيوتحي امل ةمكحملا ىلع اهتاريثأتو ىربكلا لودلا رود
 أدبم ةياهن ىلع رشؤم ريبك دح ىلإ أدبملا اذه عم اهلماعتو ةمكحملا دوجو ربتعي الف . اهليدعت
 ةمئاد ةيلود ةيئانج ةمكحم ءاشنإ نأب لوقلل " zelaroM  " ذاتسألا بهذ دقف كلذ سكعبو  ،ةناصحلا
 ببسب اهصاصتخال ةمكحملا ةسرامم لطعتت نأ نكميو . 1 " ةناصحلا أدبم ةياهن ىلع رشؤم وه
 ةفص نم هل امل ةيئاضقلا ةعباتملا نم درفلا ءافعإل اببس ةناصحلا أدبم اهريتاسد يف لودلا ضعب رابتعا
 ةمكحملا عم نواعتلا اهضفر هنع جتني و امور ماظن نم 72 ةداملا صن و ضقانتي امم اهيف ةيمسر
 أدبمب ذخألا ببسب باقعلا نم نيمرجملا نم ددع تلفيس كلذبو ، مهتاضاقم لجأ نم نيمهتملل اهميلستو
   .ةناصحلا

  

  

 

                                                             
1  K  lyrehC .  zelaroM ,  krow ti lliW , truoc  lanimirc  lanoitanretni na gnihsilbatsE :                ?

  ) 0002 ( 731 , 531 . j . l ’tnI  luapeD 4  



ةيلودلا ةيئانجلا ةلادعلا ءاسرإ يف ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا ةيلاعف ىدم       ثلاثلا لصفلا  -يناثلا بابلا  
 

033  
 

   يناثلا عرفلا

   ةمكاحملا ءانثأ ةلداع ةمكاحم يف مهتملا قحب ساسملا

  

 تابثإلا و تاءارجإلا دعاوقو داوم نم هيف درو امل اقفو ةمكاحملا تاءارجإل هميظنتب امور ماظن زيمت
  . تاداقتنالا ضعب هل تهجو نكل و

  

   ةمكاحملا تاءارجإ ةيلكش يف ةالاغملا : الوأ

   نم نكلو ،تاماهتالا ىلع درلاو ضعبلا مهضعب موصخلا ةهجاوم ماظنل ةلصفم دعاوقب امور ماظن ءاج

 تطرتشا دقف، تايلكشلا يف ةالاغملا انل رهظي ةيئادتبالا ةرئادلا مامأ ةعبتملا تاءارجإلا ةسارد لالخ
 تاءارجإلاب اقيقد انايب نمضتي ةمكاحملاب لماك لجس دادعإ ةيئادتبالا ةرئادلا لفكت نأ الثم  46 ةداملا
   .1 هيلع ظافحلا و هلامكتسا لجسملا ىلوتي

   ةلادعلا ريخأت  هنع جتني امم مكحلاو ءاعدالا و قيقحتلا تايلمع ريخأت ىلإ ةبولطملا تايلكشلا  يدؤت و
  . لوقعم نمز لالخ ةمكاحملا يف مهتملا قحب ساسملا و

  

   عافدلا قح نم مهتملا ةدافتسا ميظنت يف امور ماظن صوصن فاحجإ : ايناث

 لالخ نم نكلو  ةلداع ةمكاحم يف مهتملا تانامض دحأك ةمكحملا مامأ عافدلا قح ىلع صنلا درو
 يف حضاو صن دجوي الف ، تايلكش ةلأسم عافدلا عوضوم ربتعا هنأ دجن ماظنلا صوصن ىلع انعالطا
 دق و. ةنامضلا هذه ةسراممل مهتملل رفوت يتلا تايلآلا وأ عافدلا قح ةسرامم ةقيرط نيبي امور ماظن
 ةيئارجإلا دعاوقلا يف اهصاصتخال ةمكحملا ةرشابمل اهينبت نم دبال ةيلكشك عافدلا قح ىلع صنلا درو
  . هيلإ ةراشإلا قبس امك  ةمكحملل

 

  

                                                             
   ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملل امور ماظن نم 46 ةداملا صن عجار .   1
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  ثلاثلا عرفلا

   ةمكاحملا دعب مهتملا قحب ساسملا

  

        ، تاداقتنالا ضعب ةلحرملا هذه لالخ ةمكحملا مامأ تاءارجإلا ريسل ةمظنملا صوصنلل تهجو
  : يلي اميف اهصيخلت نكمي و

  

   ةمكحملل يساسألا ماظنلا يف باقعلاب ةقلعتملا صوصنلا ضومغ : الوأ

 تءاج ةريخألا هذه نكل و  هنم 32 ةداملا صنل اقفو تابوقعلا ةيعرش أدبم قيبطتب امور ماظن رقأ
 ، لقتسم لكشب ةمكحملا اهب صتخت يتلا مئارجلا نم ةميرج لكل ةبوقع ىلع صنلا متي ملف ،ةضماغ
 دحأل هباكتراب هتنادإ لاح يف هيلع عقوت يتلا ةبوقعلا ةفرعم يف مهتملا قحب اساسم لكشي ام وهو
  مرجملل صاخلا عدرلا يهو ةبوقعلل ةيعفنلا ضارغألا كلذب ققحتتل ةمكحملا اهب صتخت يتلا مئارجلا
 نم ناك دق و . ماعلا عدرلاب ىمسي ام وهو ةميرجلا باكترا نع نومجحيف ،دارفألا نم هريغ عدر و
 ةمكحملا ةطلس نم دحيس كلذ نأل ةبوقعلل ىلعأ و ىندأ دح ىلع لقألا ىلع صنلا متي نأ ضورفملا
 ةنس نم نجسلا وأ دبؤملا نجسلاب مكحلا ةمكحملل حنمت يتلا 77 ةداملا صن ىلع دمتعت يتلا ةعساولا
  . ةنس  نيثالث ىلإ

  

    ةمكحملل يساسألا ماظنلا يف يضاقتلا تاجردل ينوناقلا موهفملا بايغ : ايناث

 نعطلا يف هيلع موكحملا قح ىلع صنف  ةقباسلا ةيلودلا ةيئانجلا مكاحملا براجت نم امور ماظن دافتسا
 بعش يف ددعتلا ربتعن نأ نكمي الف ، يضاقتلا تاجردل ينوناق موهفم ددحي مل هنكل و  ماكحألا يف
 بيقعت ةطلس دوجو نم دبال ذإ ، يئاضق ماظن يأ يف هرفاوت نم دبال يذلا ددعتلا ليبق نم ةمكحملا
  . ةيفانئتسإلا اهترئاد اهردصت يتلا ماكحألا يف اهمامأ نعطي ةمكحملا نع ةلقتسم ةيئاضق
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   ضيوعتلل هيلع موكحملا لوصح تالاح : اثلاث

 مكحي يتلا تالاحلا نم للقي ام وهو  يئاضقلا أطخلاب ضيوعتلل هيلع موكحملا لوصح امور ماظن طبر
 رارضألا نع هتءاربب ةمكحملا تمكح يذلا زجتحملا ةدافتسا ةيناكمإل رشي مل امك ، ضيوعتلاب اهيف
 ددحي مل كلذل ةفاضإلاب و . يئاضق روصقل اهببس دوعي ال يتلا و هزاجتحا ةدم لالخ هتباصأ يتلا
 كرت لب يئاهن مكحب ءيربلا هيلع موكحملا هنم ديفتسي يذلا ضيوعتلل ىلعأ وأ ىندأ دح يساسألا ماظنلا
 نم ديفتسي نأ ءيربلا هيلع موكحملا ةحلصمل اقيقحت ردجألا نم ناك و ، ةمكحملل يزاوج رمألا
 ةميق ددحت نأ و هتمكاحم دعب هتءارب توبث يفكيف ، يئاضق روصق عوقو  طارتشا نود ضيوعتلا
  .  يساسألا ماظنلا صوصنب ضيوعتلا
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   ثلاثلا لصفلا ةصالخ

 يلودلا ينوناقلا ماظنلا يف غارفلا دس لجأ نم ةيلودلا دوهجلل ةجيتن ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا تئشنأ
 ةلمآ ةمكحملا هذه نوناق رارقإو  ةغايص يف لودلا مظعم تكراش دقو ، ةيلودلا مئارجلا باكترا عنمو
 هيزن يعوضوم وحن ىلع هقيبطتو نوناقلا ةدايس نمضيو ةكرتشملا ةيلودلا ةحلصملا اهءاشنإ ققحي نأب
 اقفو اهل دح عضو و ةيلودلا مئارجلا عاونأ رطخأ باكترا عنم لالخ نم ةلادعلا قيقحت لجأل
 ةينوناقلا ةمظنألا يف ةرقتسملا ةيئانجلا ئدابملا مهأ نينقت يف امور ماظن  حجن  . ةلادعلا تاضرتفمل
 ،ةمكاحملا لحارم عيمج لالخ اهتاضرتفم نامضو ةلادعلا قيقحت ةلواحم راطإ يف ةينطولا ةيئانجلا
 عتمتت ال يتلا لودلا ىلع يرست ةمزلملا ةينوناقلا دعاوقلا نم ةلمج ثدحتسا تقولا سفن يف نكلو
 نأب  هصوصن يف درو امك ، ينوناقلا باطخلا ةيجاودزا نم اعون لكشي امب نمألا سلجم تازايتماب
 ةينطولا مكاحملا نم عزنت صوصنلا ضعب دجن تقولا سفن يف نكلو ينطولا ءاضقلا لمكت ةمكحملا
  . ةيلودلا اهتعيبطو ةمكحملا ومسل ادانتسا اهتايحالص ضعب

 ريخألا اذهل امور ماظن  وعضاو حنم نمألا سلجم و ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا نيب ةقالعلا راطإ يف و
 ةطلس هحنم يف لثمتي لوألا امأف ، يبلس رخآ و يباجيإ هجو ، ناهجو اهل تايحالصلا نم ةعومجم
 لك عاضخإ قيرط نع اهلمعب ةمكحملا مايقل ةيقيقح ةنامض لكشي ام وه و ةمكحملا ىلإ اياضقلا ةلاحإ
 ماظن يف فارطألا ريغ لودلا لياحت عنم و اهتيالول ةدحتملا ممألا ةمظنم يف ءاضعألا لودلا دارفأ
 لك نواعت ضرفي نمألا سلجم نإف كلذل ةفاضإلاب ، اهصاصتخا سرامت ال ىتح ةمكحملا ىلع امور
 ىلع ةياصو ةطلس هحنم يف لثمتيف نمألا سلجم تايحالصل يبلسلا هجولا امأ . ةمكحملا عم لودلا
 دوجو ريرقت و اهمامأ ةاضاقملا و قيقحتلا ماهم فقوو ءاجرإ نم هنيكمت لالخ نم اهتزهجأو ةمكحملا
 يمئاد نمألا سلجم ءاضعأف ، اهصاصتخال ةمكحملا ةسرامم يف ةبقع لكشيس امب همدع نم ناودعلا
 ام وه و ، ةميرجلا هذهب قلعتي اميف ةعباتم يأ نم مهئافلح و مهينطاوم ةيامح ىلع نيرداق ةيوضعلا
 اذه نينقتل تدمتعا يتلا ةقيرطلا لوح لءاستن انلعجي و اهتيفافش و ةمكحملا لالقتساب اساسم لكشي
 راطإ يف و . نمألا سلجم تارارقب طبترم ةمئاد ةيئاضق ةهجك ةمكحملا ريصم حبصي ثيحب ماظنلا
 نع نمألا سلجم داعبإ ىلع رمتؤملا يف ةمهاسملا ةينوناقلا ناجللا بلغأ تعمجأ امور ماظنل ريضحتلا
 يف تحجن دق  ىربكلا لودلا  تناك اذإ كلذ نم ةدئافلا ام نكلو ، اهتيلالقتسا ىلع اظافح ةمكحملا
 تاداقتنالا تلازامو . رومألا نم ديدعلا يف اهحلاصم مدخي امل اقفو ةمكحملا ماظن عضو يف ريخألا
 ةمكحملا رئاود رودو تاءارجإلا دعاوق ضعب و اهمامأ يضاقتلا ةيلآب تطبترا يتلاو ةمكحملل ةهجوملا
 ىلع عامجإلا مغر  ةلماك ةيئانجلا ةلادعلا قيقحت يف اهرود نم ليلقتلا يف اببس ) اقباس اهركذ مت يتلا(
   .  يلودلا يئانجلا ءاضقلا روطت يف ةمهم ةوطخ اهءاشنإ رابتعا
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   يناثلا بابـلا ةصالخ

 ةيلود ةيئازج تامكاحم دقعل ةديدع تالواحم نيرشعلا نرقلا ةيادب ذنم ثيدحلا يلودلا عمتجملا فرع
 ةدهاعم تفرتعا ىلوألا ةيملاعلا برحلا دعبف ، ةيلود مئارج مهباكتراب اومهتا دارفأ ةنادإو عدر فدهب
 ةمكاحمل ةصاخ ةيركسع ةمكحم تئشنأو درفلل ةيصخشلا ةيلودلا ةيئازجلا ةيلوؤسملا أدبمب ياسرف
  نكل و. تادهاعملا ةيسدق و ةيلودلا قالخألا ئدابم دض همئارج نع " يناثلا مويلغ " ايناملأ روطاربمإ
 دقع ةلواحم تلشف كلذبو ،هميلست ادنلوه ضفرو ةيسايسلا حلاصملا نايغطل روطاربمإلا ةمكاحم متت مل
  . ةيلود ةيئازج تامكاحم

 فصتاو  برحلا يمرجم ةمكاحمل ويكوط و غروبمرون مكاحم تئشنأ ةيناثلا ةيملاعلا برحلا دعبو
 هنم عبارلا مسقلا يف دروف ، ةيئانجلا ئدابملا نم ةمهم ةعومجمل هنينقتب غروبمرون ةمكحم ماظن
 هذه تربتعا كلذبو ، ةلداع ةمكاحملا نوكتل نيمهتملا ةمكاحم راطإ يف اهعابتإ بجاولا تاءارجإلا
   . يلود يئانج ءاضق قيقحتو ةيئانجلا ةلادعلا نع ثحبلا قيرط ىلع ةمهم ةوطخ  ةمكحملا

 عيمجل ةافوتسم ةيئازج تامكاحم دقع نم نكمتت مل ةمكحملا نأ الإ غروبمرون ةحئال تايباجيا مغرف
 يف بلاغلا ةدارإ تسرك اهنوكل ةمكحملا هذه ةعيبط ببسب ةلداع ةمكاحم يف مهتملا قح تانامض
 امب ةمكحملل ةيريدقتلا ةطلسلل رمألا كرتو ماكحألا ذيفنت ةيلآ ددحي مل اهماظن نأ امك ، بولغملا ةمكاحم
   .اهمامأ نيلثاملا نيمهتملا ىلع باقعلا عاقيإ يف فسعتلل لاجملا حتفي

 هلخدت ةرورض نم نمألا سلجم دكأت ادناورو ةقباسلا ايفالسغوي يف تعقو يتلا ثادحألا رثإ ىلع و
 نيتمكحملا نيتاه تسرامو  .مالسلا ىلع ظافحلا يعاودل  ادناور و ةقباسلا ايفالسغوي يتمكحم ءاشنإل
 ضئارع نم ديدعلا امهنم لك تردصأف ، يلود يئاضق ماظن ديسجتل ةلواحم يف يئاضقلا امهرود
 امك ، ةيئارجإلا ةينوناقلا ئدابملا نم ةعومجم تنبتو  اماكحأ تردصأ و تاقيقحت ترجأ و ماهتالا
 ةيصخشلا ةيئازجلا ةيلوؤسملا أدبم ريرقت لالخ نم ةلداع ةمكاحم يف مهتملا قوقح نامض ىلع تدكأ
 ةناصحلاو ةيمسرلا ةفصلاب دادتعالا مدعو اهب صتخت يتلا مئارجلا باكتراب نيمهتملا دارفألا عيمجل
 تاذ ةلود سيئرل ةرم لوأل ماهتالا ةقباسلا ايفالسغوي ةمكحم تهجو دقل . باقعلا نم ءافعإلل ببسك
 ام وه و  ةمكاحملل مدق و " شتيفوزوليم نادوبولس " ةيمسر ةفصب هتايحالص سرامي وه و  ةدايس
  . ةلادعلا تانامض نم ةنامض ربتعي

 زاهجلا الثمت ملف ، امهداقتنال اببس ادناور و ةقباسلا ايفالسغوي يتمكحم ءاشنإ ساسأ يقب كلذ مغرو
 ةلقتسم ريغو ةتقؤم مكاحم درجم اتناك امهنأل مهتملل ةلداعلا ةمكاحملا ققحي يذلا بسانملا يئاضقلا
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 ةدم لالخ ةددحم مئارج نم هوبكترا امل نيددحم ادارفأ تمكاحو  ةدحتملا ممألاو نمألا سلجمب تطبترا
  . ةنيعم ةينمز

 ةيلودلا مئارجلا باكتراب نيمهتملا دارفألا ةمكاحمل ةلقتسملاو ةمئادلا ةيئاضقلا ةيلآلا نع ثحبلا رمتسا و
 دقو ،ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا ءاشنإل ةيلودلا ةعامجلا لصوت ةياغ ىلإ ةلداعلا ةمكاحملا تاضرتفمل اقفو
 ةيئانجلا ةينوناقلا ةمظنألا يف ةرقتسملا ةيئانجلا ئدابملا نم ةعومجم نينقت يف يساسألا اهماظن حجن
  . هقوقح مهتملل نمضت ةيلود ةيئازج تامكاحم قيقحتل ةديج ةوطخ يهو ةينطولا

 نم ديدعلا تراثأ يتلا صئاقنلا نم ةعومجم هللختت لمتكم ريغ هنوكل  امور ماظن دقتنا  كلذ مغر
 نوكت نأ ةمكحملل نكمي ال هنأ اهنم و ، ةلداع ةمكاحم نم مهتملا ةدافتسا يف رثؤت يتلاو تالاكشإلا
 ةفصب اهمامأ  ةاضاقملا و  قيقحتلا ماهم فقو و ءاجرإ ةطلس نمألا سلجمل و اهلمعب اهمايق يف ةلقتسم
  . نييلودلا نمألا و ملسلا ىلع ظافحلا يف هرودل امئاد هدانتساب ةرركتم
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   ـةـمـتاـخ

 نمف ، مارجإلا ةحفاكم و دارفألا نيب لدعلا ةماقإل ةيتاسسؤملا تاموقملا مهأ نم يئانجلا ءاضقلا ربتعي
 قوقح مارتحاب تاعمتجملا مازتلا ىدم انل رهظي ءاضقلا زاهج اهدقعي يتلا ةيئازجلا تامكاحملا لالخ
 موقي يذلا يئانجلا ماظنلا نامض ىدم انل ىلجتيو ، مهتم وأ هيف هبتشم هفصوب اهمامأ عباتملا ناسنإلا
   . اهقبطي  يتلا ةيئارجإلاو ةيعوضوملا دعاوقلا لالخ نم ةلداعلا ةمكاحملا تانامضل  هيلع

 ركفلا ديلو نكي مل و مدقلا ذنم  اهلالخ مهتملا قوقح نامضو ةيئازجلا تامكاحملاب مامتهالا زرب دق و
 مامتهالا روذج عجرت ذإ ، ناسنإلا قوقحل ةيملاعلا ئدابملا وخرؤم هيلإ بهذ امك رصاعملا يناسنإلا
 رهاظم ضعب ةنعارفلا دنع ترهظ دقف ،ةيرشبلا اهتفرع يتلا ةيناسنإلا تاراضحلل ناسنإلا قوقحب
 ةينيقيو ءيربلا ةيامح و ةقيقحلا نع ثحبلا ربتعاو هتمكاحم دنع ناسنإلا قوقح نامضب مامتهالا
 ةراضح روطت فرع امك ،  كاذنآ يئانجلا عيرشتلا اهيلع ماق يتلا ئدابملا مهأ نم مئارجلا نع باقعلا
 يذلا " نولوص " نوناق رادصإ و  مهتملا ةدارإب ذخألا لواح يذلا " نوكارد " نوناق رادصإ قيرغإلا
  . ةلداعلا ةمكاحملل ةماه ةنامض هرابتعا نكمي ام وه و  هروص ىلوأ يف نيفلحملا ماظن ماقأ

 رفوتت  ةمكاحم نم مهتملا ةدافتسا نامضب ةميدقلا تاراضحلا مامتها نع رهاظملا هذه تربع دق و
 ئدابملا ساكتنا و  تاداقتنالا ضعب نم اهيلإ هجو دق ام مغر ةلادعلا تانامض نم ىندألا دحلا ىلع
 ناسنإلا ميركتل ئدابملا نم ةريبك ةعومجمب ةيمالسإلا ةعيرشلا تءاج  مث . اهب تءاج يتلا ةماعلا
 لظ يف ةدئار نوكتل لودلا هب يدتقت نأ دبال يذلا جذومنلا كلذب تناكف ، ةاواسملا و  ةيرحلا نامضو
  . ةيدرفلا تايرحلا و قوقحلا ةيامح و  ءاضقلا ةلادع

 ةيامحل تانامض نم ناسنإلا قوقح تانالعإ و ةيعضولا صوصنلاو قيثاوملا هب تءاج ام ربتعي كلذلو
 يتلا طباوضلا تددح امدنع ةيمالسإلا ةعيرشلا هتررق امل ةفشاك لامعأ  ةلداع ةمكاحم يف  مهتملا قح
 اهب مازتلالا نع جتني يتلاو ، ةيئارجإلا و ةيعوضوملا هدعاوقب يئانج ماظن يأ يف اهرفاوت نم دبال
 تانامضلا هذه رفوت ققحيو . هتمكاحم لحارم عيمج لالخ ةمزاللا تانامضلا نم مهتملا ةدافتسا
 هسفن ةئربت و  هدض هجوملا ماهتالا عفد يف مهتملا قح امهو نيضراعتم نييساسأ نيقح ىلع ظافحلا
 هعدر متي و  هءازج مرجملا لاني نأب عمتجملا قح و " عافدلا قح " اهمهأ و هل لفكت يتلا قرطلاب
  . ةلداع  ةروصب هباقعب

 بكترا امل ةجيتنك ةيئازج تامكاحم دقع لجأ نم ثيدحلا يلودلا عمتجملا ءاضعأ دوهج تلاوت دق و
 ةردق مدعل يرورض رمأ ةانجلا ةمكاحمب متهت ةيلود ةيئاضق ةسسؤم نع ثحبلا ىحضأف  ،مئارج نم
 ةداح تاشقانم دعب ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا ءاشنإ متو  ، كلذب مايقلا  " يلحملا ءاضقلا "   لودلا مكاحم
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 ةعامجلا تلصوت دقف ، يلودلا  يئانجلا نوناقلاو ةيلودلا ةسايسلا يف ةسوملم ةلقن ثدحلا اذه ربتعاو
 .  ةيلودلا مئارجلا باكترا يف طروتي درف لك عدر ىلع لمعت ةمئاد ةيلود ةيئاضق ةئيه ءاشنإل ةيلودلا
 تاذ ةمكحم اهنأب اهتقبس يتلا ةيلودلا ةيئانجلا مكاحملا نع ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا تفلتخا دق و
 نيذلا نييعيبطلا دارفألا لك مكاحتس اهنأ امك  يلودلا نمألا سلجمب اهدوجو طبتري مل مئاد صاصتخا
   . لودلا ةيلوؤسمب قلعتت لئاسمب متهت يتلا ةيلودلا لدعلا ةمكحم فالخب ةيلود مئارج نوبكتري

 قحل اهنامض ىدمو ةيلودلا ةيئازجلا تائيهلا مامأ ةيئازجلا تامكاحملا دقع ةيلآل انتسارد لالخ نم
 ةيلودلا ريياعملا يف درو امل اقفو ةلادعلا تانامض نم ىندألا دحلل ةافوتسم ةمكاحمل اهمامأ لثاملا مهتملا
   : ةيلاتلا جئاتنلا ىلإ انلصوت ناسنإلا قوقحل

 ةمئاد ةيلود ةيئاضق ةئيه لبق نم اهدقع مت ىتم ةلداعلاب ةيلودلا ةيئازجلا تامكاحملا فصوت .1
 عيمج حلاصل ةلداعلا ةمكاحملا طباوض اهلحارم عيمج لالخ ةاضقلا مرتحاو ةدياحم و ةلقتسم
  تاب يئاهن مكحب سكعلا توبث ةياغ ىلإ مهتءارب ضارتفاب كلذ و ، زييمت يأ نود نيمهتملا
 كلذ جئاتن نم مهتدافتسا و

 ةمهم ةيادب ةتقؤملا مث ةصاخلا ةيئانجلا مكاحملا اهتدقع يتلا ةيئازجلا تامكاحملا ربتعت. .2
 لالخ نم ةيئانجلا ةلادعلا نع ثحبلل ةيلودلا ةعامجلا راسم راطإ يف ةيئانج ئدابم ءاسرإل
 سيركتو  ةناصحلا أدبمب ذخألا نع داعتبالا و درفلل ةيلودلا ةيئازجلا ةيلوؤسملا أدبمل اهريرقت
 تاداقتنالا نم ةعومجم اهل تهجو نكل و  ةلداعلا ةمكاحملا نامضل ةيئانجلا دعاوقلا ضعب
 ةيلودلا ةيئانجلا ةلادعلا قيقحتل ةبسانملا ةيئاضقلا ةئيهلا نوكت نأ ىلع ةرداق ريغ اهتلعج
        . اهمامأ ةلداع ةمكاحم يف مهتملا قوقح نامضو

 تاءارجإلا نم ةعومجم ينبت يف ريبك دح ىلإ ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملل يساسألا ماظنلا حجن .3
 درفلل رفوف ، ةفلتخملا ةمكحملا رئاود مامأ اهرظنو ىوعدلا لوبق تاءارجإب ةقلعتملا ةينوناقلا
        قيقحتلا ةلحرم ةيادب نم أدبت ةينوناقلا تانامضلا نم ةعومجم  ةيئازجلا ةعباتملا لحم
 دجت ةلداعلا ةمكاحملل  طباوض يه امنإ تانامضلا هذه و ، مكحلا رادصإ ةياغ ىلإ ةاضاقملا و
 تاءارجإ ذاختا ءانثأ تانامض نم عبتتسي ام و مهتملا وأ هيف هبتشملا ةءارب ضارتفا يف اهعبنم
 يف ريبك دح ىلإ رثؤتس يتلا تاداقتنالا نم ةعومجم امور ماظنل  تهجو نكل و . ةمكاحملا
 لحم دارفألل ةلداع ةمكاحمل اهنامض يف و ةبقترملا ةيلودلا ةيئانجلا ةلادعلل ةمكحملا قيقحت
  : اهمهأ و اهمامأ ةعباتملا
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  : ةيلاتلا بابسألل نيمرجملا عيمج ةعباتم يف ةاواسملل ةمكحملا قيقحت مدع / أ  

 يف افاحجإ لكشي ام وه و ، طقف فارطألا لودلا ينطاوم ةعباتم ىلع ةمكحملا راصتقا .1
 ينطاوم صخت يتلا اياضقلا ةلاحإب رارق رادصإب نمألا سلجم موقي ال امدنع ةصاخ مهقح
 . فارطألا ريغ لودلا

 ةدمل ةاضاقملا و قيقحتلا ءاجرإ تايحالص 61 ةداملا يف نمألا سلجمل امور ماظن حنم .2
 ام وه و تارملا ددع و كلذ يعدتست يتلا تالاحلا ديدحت نود ديدجتلل ةلباق ارهش 21
  .نمألا سلجم ءاضعأ ىربكلا لودلا ينطاوم ةعباتم يف ةمكحملا رود ليطعت ىلإ يدؤي

 ةمكحملا صاصتخا اهلوبق مدع نالعإ قح 421 ةداملا يف فارطألا لودلل امور ماظن حنم .3
 عبس ةدمل كلذ و ، 80 ةداملا يف اهيلإ راشملا مئارجلا نوبكتري نيذلا اهينطاوم ةعباتمب
 اقفو دقعي يذلا يضارعتسالا رمتؤملا يف ةداملا هذه ماكحأ يف رظنلا داعي نأ ىلع تاونس
 يف ديدجب يتأي مل الابماك يف دقعنملا 0102 ماعل يضارعتسالا رمتؤملا نأ الإ 321 ةداملل
 . بلطلا بسحب ةيلود ةلادع ئشني هنأل ريطخ رمأ ةداملا هذه ىلع ءاقبإلا نإ و نأشلا اذه

 ةعباتم نم انموي ةياغ ىلإ اهنيكمت مدعل نيمرجملا عيمج ةعباتم يف ةمكحملا رود ليطعت .4
 ةمكحملا صاصتخا ميعدت نع نمألا سلجم زجعل كلذ و ناودعلا ةميرج يبكترم
 ةميرج ةلاحإ ريرقت يف ةيئاقتناب نمألا سلجم لماعت ببسلا و ةميرجلا هذه صوصخب
 نإ و (  نيمئادلا هءاضعأ ينطاوم لبق نم اهباكترا ببسب همدع نم ةمكحملا ىلإ ناودعلا
 نم ءاوس ديدجلاب دعي ال ةميرجلا هذه نأشب تاحارتقا نم يضارعتسالا رمتؤملا هب ءاج ام
 نم ناودعلا دوجو ريرقتب تايحالصلا سفن نمألا سلجم حنم ثيح نم وأ اهفيرعت ثيح
 . اناودع لكشت يتلا اياضقلا ةلاحإ يف هتطلس و   همدع

 نواعت قيقحت ةبوعص ببسب ملاعلا يف نيمرجملا عيمج ةعباتم نم ةمكحملا نكمت مدع .5
  تكرح نم يه فرط ةلود وأ ماعلا يعدملا نوكي امدنع اهعم فارطألا ريغ لودلا
  ةيضقلا
  

   تاءارجإلا دعاوقب قلعتي اميف / ب

 ريخأت ىلإ يدؤي امب ةمكاحملا تاءارجإ ةيلكش يف تالاغم امور ماظن صوصن يف ظحالن .1
 ةلوقعم ةدم لالخ مكاحي نأ يف مهتملا قحب ساسملا كلذب و مكحلا و ءاعدالا و قيقحتلا ةيلمع
  ) ةمكاحملاب لماك لجس دادعإ ةيئادتبالا ةرئادلا لفكت نأ ىلع 46 م صن (
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 لكل ةبوقع ددحي صن دجوي الف ، باقعلا ةيعرش لاجم يف امور ماظن صوصن ضومغ .2
 ةنس03 زواجتي ال يذلا تقؤملا نجسلا نيب حوارتت ةبوقعلا نأ ىلع 77 م تصن لب ، ةميرج
 لكشت ال ةدراولا تابوقعلا ىتح و ، ةاضقلا فرصت تحت رمألا تكرت و دبؤملا نجسلاو
   . مئارجلا ةماسج و اهبسانت مدعل مئارجلا يبكترمل اعدر

  

 لالخ نم الإ نوكي ال يلودلا ىوتسملا ىلع ةلداعلا ةمكاحملا قيقحت نأب لوقلل انلصوت دقف كلذل و

 ، ةلادعلا نع اثحب   تئشنأ يتلا ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا يف لثمتملا و يتاسسؤملا نامضلا ريفوت

 لازام هراسم نأل نآلا لقألا ىلع لانملا بعص ىقبي اهءاشنإ نم دوشنملا فدهلل اهقيقحت نكلو

 درجم نأ و ةصاخ جيردتلاب و  البقتسم جلاعتس يتلا و هبوشت يتلا تارغثلا دسب طبترم و لصاوتم

 اهمهأ ( رومألا نم ريثكلا يف ديدجلاب يتأت مل يضارعتسالا رمتؤملا اهب ءاج يتلا ليدعتلا تاحارتقا

  . رارقلا ذاختا ىلع ىمظعلا لودلا ةرطيس مامأ ىودج اهل نكي مل و  ) ناودعلا ةميرج

   ةرورض ب ةيصوتلل انيهتنا دق و

 مدع لالخ نم ماظنلا اذهل ةهجوملا تاداقتنالل امور ماظن يف ءاضعألا لودلا ةيعمج كرادت .1
 ليدعتلاب لب ) 0102 يضارعتسالا رمتؤملا ( امور ماظن صوصن ليدعت حارتقاب ءافتكالا
 ةيئاقتنالا ةيعرشلا نع داعتبالا قيرط نع ةدرجم ةماع ةدحاو ةيعرشب ذخألاو اهل  يلعفلا
 رثكألا تانامضلا ريفوت لجأ نم نمألا سلجم يف ةيسايسلا طوغضلل عوضخلا بنجت و
 اهنم ديفتسيل ةيلودلا ةيئانجلا ةلادعلل برقأ ةيئازج تامكاحم قيقحتو تايرحلل ةيلعاف
 ةرودلا ءانثأ ةعجارم ىلإ جاتحت يتلا ماكحألا ةعجارم فارطألا لودلا نم رظتنيو  .مهتملا
 ام هحارتقا نكمي ام مهأ نإ و ، 5102 يف ةررقملا فارطألا لودلا ةيعمجل رشع ةعبارلا
  : يلي
        قيقحتلا فقو ةيحالص نمألا سلجمل حنمت يتلا امور ماظن نم 61 ةداملا ليدعتـ 
 نوكت نأك ليجأتلا تابلط ددع ديدحت لالخ نم ديدجتلل ةلباق ارهش 21 ةدمل ةاضاقملا وأ
   رثكألا ىلع نيترم وأ ةدحاو ةرم
   بلطلا بسحب ةلادع قلخي اهيلع ءاقبإلا نأل 421 ةداملا ليدعتـ 
 بلطل لودلا ةباجتسا رظتنت ال ىتح ةمكحملا ماكحأل يربجلا ذيفنتلل ةيلآ قلخ يف ريكفتلاـ 
    فارطألا ريغ لودلا ةصاخ و نواعتلا



                     ةمتاـخ                              ةيلودلا ةيئانجلا مكاحملا مامأ مهتملل ةلداعلا ةمكاحملا تانامض
 

043  
 

 ةمكحملل يساسألا ماظنلا ىلع قداصت مل يتلا  ةيبرعلا ةصاخ و لودلا عيمجل ةوعد هجون .2
 ةيمومعلا ةيعمجلا يف ءاضعأ ايئاقلت نوكت ىتح اهقيدصت ءادبإ لجأ نم ةيلودلا ةيئانجلا
 ضرفتل و  ليدعتلل ةجاحب هارت ام ليدعت وأ رييغت ةلواحم و ريثأتلا ىلع ةردقلا اهل نوكيو
 بنجت و لماكتلا أدبم زيزعتب اهل حمسيس اهمامضناف ، اياضقلا فلتخم لوح اهتاروصت
 .نمألا سلجم لخدت
  

 كلذبو ةمكحملا ماظن عم ةمئاوم نوكتل ةينطولا اهتاعيرشت ليدعتب موقت نأل لودلا وعدن .3
  . اهيلع ةيالو  اهل يتلا لئاسملا ىلع ةيلودلا ةيئاضقلا ةيالولا داعبتسا نكمي
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   ـعـــجارـملا ةـمـئاق

   ميركلا نآرقلا  : الوأ

   ةـيبرعلا ةـغللاب ةـينوناقلا عـجارملا : ايناث
 

   ةصصختـملا  تافـلؤملا  / أ
 راد ىلوألا ةعبطلا ، ةيلودلا تاءازجلا ،يئانجلا يلودلا نوناقلا :دعس ىلع راتخم رهاطلا / أ .1
  . 9991 ، توريب ، ةدحتملا ةديدجلا باتكلا

 تارادصإلل يموقلا زكرملا ، ىلوألا ةعبطلا ، ةيئانجلا ةيلودلا ةمكحملا : ىواسمللا فرشأ / د .2
   .  7002 ، ةرهاقلا ، ةينوناقلا
 ، ةيئانجلا ةمكاحملا ةلحرم يف مهتملل ةيروتسدلا تانامضلا : دمحم يردبلا دماح دمحأ /د .3
  2002 ،ةيعضولا نيناوقلا و ةيمالسإلا ةعيرشلا نيب ةنراقم ةسارد

 ةعيرشلا و يئانجلا يلودلا نوناقلا ءوض يف ةيلودلا مئارجلا : نامثع ميكحلا دبع دمحأ / د .4
  9002 ، رصم ، ةينوناقلا بتكلا راد ، ةيمالسإلا
 اهتيامحو مهتملا تانامضو  ىئادتبإلا يئانجلا قيقحتلا : ىعفاش فرشأ / أ ، ىدهملا دمحأ / أ .5
 5002 ،رصم، ىربكلا ةلحملا، ةينوناقلا بتكلا راد،

 مأ نوناقلا ةنميه ، ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا : دومحم ليلخ يراض / د ، فسوي ليساب / د .6
  8002 ، رصم ، ةيردنكسإلا، فراعملا ةأشنم، ةنميهلا نوناق

 ، ىلوألا ةعبطلا ،ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملل يئاضقلا ماظنلا : فيطللا دبع لامك رذنم ءارب / د .7
 . 8002 ، ندرألا ، نامع ، عيزوتلا و رشنلل دماحلا راد

 ةمكحملا ىلإ ةتقؤملا مكاحملا نم ، يئانجلا يلودلا ءاضقلا روطت : ديمح قازرلا دبع رديح / د .8
  8002 ، رصم ، ةينوناقلا بتكلا راد ،ةيلودلا ةيئانجلا
 لالجلا ةكرش ، ىلوألا ةعبطلا ، ةيئانجلا مكاحملا مامأ ةعفارملا نف : فيرشلا دماح / د .9
 . 3002 ، ةيردنكسإلا ، رشنلل يعماجلا ركفلا راد  ،ةعابطلل

 ةنراقم هيداقتنا ةيليصأت ةيليلحت ةسارد , ةلداع ةمكاحم يف مهتملا قح ةيامح : راكب متاح / د .01
 ةعيرشلا و ةيكيرمألا ، ةيزيلجنإلا ، ةيسنرفلا ، ةيبيللا ، ةيرصملا  : ةيئانجلا تاعيرشتلا ءوض يف
 ،رصم ، ةيردنكسإلا , فراعملا ةأشنم رشانلا، نالعإلا و ةعابطلل ياور ، ةعبط نودب ، ةيمالسإلا
  ةنس نودب
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   ةدابإلا و ناودعلاو برحلا مئارج نع مهتامكاحم و ماكحلا تاناصح : رمع ىفنح نيسح / د .11
 ، ةيبرعلا ةضهنلا راد  ،ىلوألا ةعبطلا ، " نيسح مادص ةمكاحم " , ةيناسنإلا دض مئارجلا و
    . 6002 ، ةرهاقلا

 ةعبطم ، ةيبرعلا تاعيرشتلا يف ةلداعلا ةمكاحملا تانامض :  يوافصرملا قداص نسح / د .21
 . 7991 ، ةيردنكسإلا ، كب مرحم

 رشنلا و  ةعابطلل ةموه راد، ةلداعلا ةمكاحملا تانامض يف زيجولا : فسوي ةدنالد /أ .31
  . 5002 ، رئازجلا  ،عيزوتلاو

 ،  ةفصنملا ةمكاحملا تانامضل يئاضقلا قيبطتلا ىلع ةباقرلا : ضوع ضاير يزمر / د .41
  . 6002 ، رصم ، ةرهاقلا ، ةيبرعلا ةضهنلا راد ، ةنراقم ةسارد

 ىلوألا ةعبطلا ، يئانجلا يلودلا نوناقلا روطت و ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا : يناتيع دايز / د .51
  . 9002 ، توريب ، ةيقوقحلا يبلحلا تاروشنم

  باوجتسالا يف مهتملا تانامض ، ةءاربلا ناسنإلا يف لصألا: ناميلس رصنلا فيس /راشتسملا .61
 راد ، ىلوألا ةعبطلا ،لاقتعالا رماوأو يئانجلا تابثإلا قرط و ةيئانجلا ةمكاحملاو فارتعالا و
 . 6002 ، ةرهاقلا ، عيزوتلا و رشنلل دومحم

 ةضهنلا راد ، يئانجلا ءاضقلا مامأ عافدلا يف مهتملا تانامض : يلئابقلا حلاص دامح دعس / د .71
  . 8991 ، رصم ، ةرهاقلا ، ةيبرعلا

 ةعابطلل ةموه راد، ناسنإلا قوقح ةيامح يف اهرود و ةيلودلا ةيئانجلا ةلادعلا : ةياب ينكاكس / أ .81
  . 4002 ، رئازجلا ، ةعيرزوب ، عيزوتلا و رشنلا و

 0002 ، ةيبرعلا ةضهنلا راد ،  ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا : نسح فيطللا دبع ديعس / د . .91

 , يساسألا اهماظن , ةمكحملا ءاشنإ ،  ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا :  نسح فيطللا دبع ديعس / د .02
 راد ، رصاعملاو ثيدحلا يلودلا يئانجلا ءاضقلا تاقيبطت و يئاضقلاو يعيرشتلا اهصاصتخا
  . 4002 ، ةرهاقلا ، ةيبرعلا ةضهنلا

 ،رصم ، ةرهاقلا  ،ةيبرعلا ةضهنلا راد ، يناسنإلا يلودلا نوناقلا ذيفنت : ىليوج ملاس ديعس / د .12
3002 .   

  ىلوألا ةعبطلا ،ديدجلاو ميدقلا نيب ةيئازجلا تامكاحملل ةثيدحلا تاهاجتالا : ىفاص يكز هط / د .22
  . 3002  نانبل ،توريب  ،عيزوتلاو رشنلاو تاساردلل ةيعماجلا ةسسؤملا دجم

 ةسارد ، ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا : ىسيعلا نيساي لالط / د ، يوانيسحلا رابج يلع / د .32
  9002  ندرألا ، عيزوتلا و رشنلل ةيملعلا يروزايلا راد ، ىلوألا ةعبطلا ، ةينوناق
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 ، ةيبرعلا ةضهنلا راد ، ةمكاحملا ةلحرم يف مهتملا تانامض : نينيعوبلا لضف ىلع / د .42
 . 6002 ، ةرهاقلا

 راد ةنراقم ةسارد ، ةلداع ةمكاحم يف مهتملا قح : يثيدحلا قازرلا دبع يرخف رمع / د .52
  . 5002 ، ندرألا ، نامع ، عيزوتلا و رشنلل ةفاقثلا

 ةيلودلا مكاحملا ،ةيلودلا مئارجلا مهأ، يئانجلا يلودلا نوناقلا : يجوهقلا رداقلا دبع ىلع / د .62
    1002،توريب ، ةيقوقحلا يبلحلا تاروشنم ، ىلوألا ةعبطلا ، ةيئانجلا

 نوناقلا يف ةصصختم ةسارد ، ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا : يزاجح يمويب حاتفلا دبع / د .72
 ،ةمكحملل يئاضقلا صاصتخالا ةيرظن ،ةيلودلا ةيئانجلا ةميرجلل ةماعلا ةيرظنلا , يلودلا يئانجلا
  . 4002 ، رصم ،ةيردنكسإلا ،يعماجلا ركفلا راد

 ةعبطلا ، ةيلودلا ءازجلا ةمكحم ماظن يف ةيساسأ دعاوق :يزاجح يمويب حاتفلا دبع / د  .82
  . 6002 ،ةرهاقلا ، يعماجلا ركفلا راد ،ىلوألا

 ناويد ،ةيناسنإلا دض مئارجلا يبكترم ةبقاعم ،ةيلودلا ةيئانجلا ةلادعلا : تاريقبلا رداقلا دبع / د  .92
  . 5002 ، رئازجلا ، نونكع نب ، ةيعماجلا تاعوبطملا

 ةسسؤملا دجم ، ىلوألا ةعبطلا، ةيئازجلا تامكاحملا لوصأ نوناق حرش : رفعج دمحم يلع /د .03
   . 4002  نانبل ، توريب ، عيزوتلاو رشنلا و تاساردلل ةيعماجلا

 ، جزبيل ةمكحم يف ةسارد(، ريغتم ملاع يف يلودلا يئانجلا نوناقلا : يركشلا فسوي يلع /د .13
 امور ماظنل اقفو ةمئادلا ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا، ادناور ، ةقباسلا ايفالسغوي ، ويكوط ، جربمرون
  . 5002 ةرهاقلا ، عيزوتلا و رشنلل كارتيإ، ىلوألا ةعبطلا ، ) يساسألا

 راد ،ةلاحإلا دعاوق ، صاصتخالا ، ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا : يدسملا هللا دبع لداع / د .23
  2002 ، ةيبرعلا ةضهنلا

 5991 ،ةيبرعلا ةضهنلا راد ، اهيلع باقعلا ةطلس و ةيلودلا مئارجلا : رافلا دحاولا دبع / د .33
   4891 ، ةيبرعلا ةضهنلا راد ، يباقعلا ذيفنتلا ةلحرم يف ناسنإلا قوقح : مانغ دمحم مانغ / د .43
 ، رصم ،ةرهاقلا ،ةيبرعلا ةضهنلا راد ،ةعيرس ةمكاحم يف مهتملا قح : مانغ دمحم مانغ / د .53

3991   
 تانامضلل ةنراقم ةسارد ، ةيلوألا تايرحتلا ءانثأ هيف هبتشملا تانامض : دمحأ ياغ / أ .63
 ةعيرشلا و ةيبنجألا تاعيرشتلاو  يرئازجلا عيرشتلا يف هيف هبتشملل ةررقملا ةيقيبطتلاو ةيرظنلا
   3002 ،رئازجلا ، عيزوتلا و رشنلاو ةعابطلل ةموه راد ، ةيمالسإلا

 ، ىلوألا ةعبطلا ، ةيئانجلا ةلادعلا وحن ، ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا : دمح بيجن اديق / د .73
  . 6002 ، نانبل ، توريب ، ةيقوقحلا يبلحلا تاروشنم
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 ةسارد عم يساسألا اهماظن و اهتأشن ، ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا : ينويسب فيرش دومحم / د .83
  . 2002 ، ةرهاقلا ، ةانقلا راد ، ةقباسلا ةيلودلا ةيئانجلا مكاحملا و ةيلودلا ققحتلا ناجل خيراتل

 ذافنإلا تايلآ و ماكحأ ةساردل لخدم ، ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا: ينويسب فيرش دومحم/ د  .93
  . 4002 ، ةرهاقلا ، قورشلا عباطم ، ىلوألا ةعبطلا ، يساسألا ماظنلل ينطولا

 نوناقلا ماكحأ ،ةميرجلل ةماعلا ةيرظنلا ، ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا : ةدومح ديعس رصتنم/ د .04
   . 6002 ، رشنلل ةديدجلا ةعماجلا راد ، ةيليلحت ةسارد ، يئانجلا يلودلا

 سبحلا،شيتفتلا، ضبقلا، هتانامضو مهتملا قوقح : هجره يدجم ىفطصم راشتسملا .14
  . رشن ةنس نودب  ةروصنملا عيزوتلاو رشنلل نوناقلاو ركفلا راد ، لاقتعالا،جارفإلا

 ةنراقم ةسارد ، يئانجلا نوناقلا مامأ عافدلا قوقح يف ةماعلا ةيرظنلا: يلدعلا حلاص دومحم/ د .24
    . 5002 ،ةيردنكسإلا ،يعماجلا ركفلا راد ،يمالسإلا هقفلا و يعضولا نوناقلا ىف

 ةيليلحت ةسارد ، يئانجلا يلودلا ءاضقلا : يزمرهلا يزاغ دمحأ / أ ، ديسلا دمحأ دشرم / أ .34
 ، ادناور و ويكوط ، غروبمرون مكاحم عم ةنراقم ايفالسغويب ةصاخلا ةيئانجلا ةيلودلا ةمكحملل
 ، نامع ، عيزوتلا و رشنلل ةفاقثلا راد و عيزوتلا و رشنلل ةيلودلا ةيملعلا رادلا ، ىلوألا ةعبطلا
  . 2002 ، ندرألا

 ةسارد ، ةيئازجلا ىوعدلا يف ناسنإلا قوقح تانامض : ةنوارطلا دمحم / روتكدلا يضاقلا .44
 .3002 ، ندرألا  نامع ، عيزوتلا و رشنلل لئاو راد ، ىلوألا ةعبطلا ، ةنراقم

 ةعبطلا  يناسنإلا يلودلا نوناقلا يف برحلا ىرسأل ينوناقلا زكرملا : يلبسعلا دمح دمحم /د .54
 . 5002 ، ةيردنكسإلاب فراعملا ةأشنم ، ىلوألا

 ، لوألا ءزجلا ، ةيبرعلا تاعيرشتلا يف ةيئازجلا تاءارجإلا ميظنت : ديز ميهاربإ دمحم / د .64
 . 0991 ، ضايرلا ، بيردتلا و ةينمألا تاساردلل يبرعلا زكرملا

 لبق ام ةلحرم يف ةيصخشلا ةيرحلل ةيئانجلا ةيامحلا : يضاقلا حابصم دمحم دمحم / د .74
 . 0002 ، ةيبرعلا ةضهنلا راد ، ةنراقم ةسارد ، ةيئانجلا ةمكاحملا

 ، رصم  ةيبرعلا ةضهنلا راد ، ةلداع ةمكاحم يف ناسنإلا قح : يضاقلا حابصم دمحم دمحم .84
6991 . 

 يساسألا ماظنلا ماكحأ ءوض يف يئانجلا يلودلا نوناقلل ماعلا راطإلا : فسوي يفاص دمحم / د .94
 2002 ، ةيبرعلا ةضهنلا راد ، ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملل

  ،ةيردنكسإلا ،ةيعماجلا تاعوبطملا راد ، ةيئانجلا ةلادعلا يف مهتملا قوقح : قدنب رونأ لئاو / أ .05
 .  7002 ، رصم
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 ةنس و راد نودب  ةيلودلا ةيلوؤسملل ينوناقلا ماظنلا يف درفلا زكرم : مالع دمحأ لئاو / د .15
  . رصم ، اهنب ، رشنلا

 

  . ةـــماعلا تافلؤملا  / ب

 ةضهنلا راد ، ةيناثلا ةعبطلا ، يلودلا يئانجلا نوناقلا ئدابم : نيدلا سمش قيفوت فرشأ / د .1
  . 9991 ، ةيبرعلا

 سلجم ، نييلودلا نمألاو ملسلا ظفح يف نمألا سلجم رود روطت : العلا وبأ هللا دبع دمحأ / د .2
 8002 ، ةديدجلا ةعماجلا راد ، ريغتم ملاع يف نمألا

 ةيرصملا نيناوقلا يف ةنراقم ةسارد ، يئانجلا يضاقلا نيقي : يرباجلا يلع دمحم ناميإ /د .3
 .  5002 ، رصم ، ةيردنكسإلاب فراعملا ةأشنم تاروشنم ، ةيبنجألاو ةيتارامإلاو

 ، ةحلسملا تاعازنلا نمز يف نييندملل ةيئانجلا ةيامحلا : دمحم نمحرلا دبع ليعامسإ / د .4
 . 0002 ، رشنلا راد ركذ نودب ، ةيليصأت ةيليلحت ةسارد

 رصم ، ةيبرعلا ةضهنلا راد ، ةيئازجلا تاءارجإلا نوناق يف طيسولا : رورس يحتف دمحأ / د .5
5891 . 

 راد ، ةيئانجلا تاءارجإلا يف ناسنإلا قوقح و ةيروتسدلا ةيعرشلا : رورس يحتف دمحأ / د .6
 . 5991 ، رصم ، ةرهاقلا ، ةيبرعلا ةضهنلا

 ، رصم ، قورشلا راد ، ىلوألا ةعبطلا ، يروتسدلا يئانجلا نوناقلا : رورس يحتف دمحأ .7
1002 .  

 ، قورشلا راد  ةيناثلا ةعبطلا ، تايرحلا و قوقحلل ةيروتسدلا ةيامحلا : رورس يحتف دمحأ .8
  0002  ، رصم ، ةرهاقلا

 . 8891 ،رشن ةنس نودب ، ماعلا نوناقلا مظن ، ةينوناقلا مظنلا خيرات : نسح ميهاربإ دمحأ / د .9

 ، ةلماكلا صوصنلا عم ةنراقم ةسارد ، ميدقلا قرشلا يف يبار ومح ةعيرش : سارس ةماسأ / د .01
  3991 ، ايروس ، قشمد ، نيدلا ءالع راد ، ةثلاثلا ةعبطلا

 ةرهاقلا ، ةيبرعلا ةضهنلا راد ، يئانجلا نوناقلا يف ةاواسملا : ةوطخ وبأ رمع يقوش دمحأ / د .11
 . 1991 ، رصم ،

  ،اهتيامح و مهتملا تانامض و يئادتبالا يئانجلا قيقحتلا : يعفاش فرشأ / أ ، يدهملا دمحأ / أ .21
 . 5002 ، رصم ، ةينوناقلا بتكلا راد
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 ، ةيئانجلا ةمكاحملا ةلحرم يف مهتملل ةيروتسدلا تانامضلا : دمحم يردبلا دماح دمحأ / د .31
 . 2002 ، رشنلا راد ركذ نودب  ةيعضولا نيناوقلا و ةيمالسإلا ةعيرشلا نيب ةنراقم ةسارد

 ، باتكلل ةيرصملا ةئيهلا ، ةيئانجلا تاءارجإلا نوناق حرش : نامثع  ميحرلا دبع لامأ / د .41
1991 . 

  ،بادآلا و ديؤملا ةعبطم ، ةيعرشلا ةسايسلا يف ةميكحلا قرطلا : ةيزوجلا ميقلا نبا هللا دبع وبأ .51
 ه 7131 ،رصم

 يلودلا نوناقلا ةيلدج ءوض ىلع ةلودلا سيئرل ةيئانجلا ةيلودلا ةيلوؤسملا : ةنيسح يريخلب / أ .61
 نيع ، عيزوتلا و رشنلا و   ةعابطلل ىدهلا راد ، ةعبط نودب ، يئانجلا يلودلا نوناقلا و ماعلا
  . 6002 ، رئازجلا ، ةليلم

   ةيضقألا لوصأ يف ماكحلا ةرصبت : نوحرف نباب فورعملا دمحم نب ميهاربإ نيدلا ناهرب . .71
  ةنس نودب ، توريب ، ةيملعلا بتكلا راد، ةيناثلا ةعبطلا، يناثلا ءزجلا، ماكحألا جاهنم و

  رشنلل رجفلا راد ،ىلوألا ةعبطلا ، ةيدرفلا ةيرحلاب ساسملا مدع تانامض : روتيش لولج / د .81
    .  6002 ،رئازجلا ، عيزوتلا و

 ةحاسلا ، ةيعماجلا تاعوبطملا ناويد ، ةيئازجلا تاءارجإلا يف زيجولا: جارعم يديدج / أ .91
  . 0002، رئازجلا ، نونكع نب ، ةيزكرملا

 ، هتاعورشم , هتاقيبطت, هخيرات ، يئانجلا يلودلا ءاضقلا : ديبع حلاص ميهاربإ نينسح / د .02
  6991 ، رصم ، ةرهاقلا ، ةيبرعلا ةضهنلا راد ، ةيناثلا ةعبطلا

 يف ةسارد ، كسرهلا و ةنسوبلا و نيطسلف يف برحلا مئارج : ةخيشلا يلع ماسح / د .12
 2002 ، رصم ، ةيجيتارتسإلا و ةيسايسلا تاساردلا زكرم ، ةيلودلا ةيلوؤسملا

 ، رصم ةيبرعلا ةضهنلا راد ، صاخلا مسقلا ، تابوقعلا نوناق يف زيجولا : ديبع نينسح / د .22
8891 . 

  ةرهاقلا ، ةيبرعلا ةضهنلا راد ، هيداقتنا ةيخيرات ةرظن ، هيلع ينجملا ىوكش : ديبع نينسح /د .32
  . 0991 ، رصم

 ةعيرشلا لظ يف ةنراقم ةسارد ، ناسنإلا قوقحل ةيئانجلا ةيامحلا : شابكلا دمحأ يريخ / د .42
 . 2002 ةعبط ، ةيلودلا قيثاوملا و ةيروتسدلا ئدابملا و ةيمالسإلا

  رشنلاو ةعابطلل ةموه راد ، ىلوألا ةعبطلا ، ىربكلا تامكاحملا نم : ديمحلا دبع لاورز / أ .52
 5002 ، رئازجلا ، عيزوتلا و

 ، رشن نودب ، ةثيدحلا ةرادإلا و ةسايسلا لوصأ و باطخلا نب رمع : يوامطلا ناميلس / د .62
9691 . 
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 ةضهنلا راد ، ىلوألا ةعبطلا ، ةيئازجلا تاءارجإلا نوناق حرش : نسح فيطللا دبع ديعس / د .72
 . 3991 ، رصم ، ةيبرعلا

 ، ىلوألا ةعبطلا ، ةنراقم ةسارد ، ةيئانجلا تاءارجإلا ةعرس يف قحلا : لماك ديس فيرش / د .82
    . 4002 ، رصم ، ةرهاقلا ، ةيبرعلا ةضهنلا راد

 ، ةيعيرشتلا و ةيروتسدلا تام ءاوملا ، ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا: ملتع فيرش / راشتسملا .92
  . 3002 ، يجذومن نوناق عورشم

    راد ركذ نودب ، ةيساسألا هتايرح و ناسنإلا قوقح يف زيجولا: نسح يزاغ ينيرابص / د .03
  . رشنلا خيرات و

 ، ىلوألا ةعبطلا ، كسرهلاو ةنسوبلا ةاسأم و يلودلا لخدتلا : يبلش عيدبلا دبع حالص / د .13
 . 6991 ، رشن راد ركذ نودب

 ، ةيبرعلا ةضهنلا راد ، ةيعامتجالا و ةينوناقلا مظنلا خيرات : بلاط وبأ نسح يفوص / د .23
 . 8891 ، رصم ، ةرهاقلا

 ةسسؤملا ، ىلوألا ةعبطلا ، يمالسإلا عرشلا و نوناقلا يف تابوقعلا ةفسلف : رفعج يلع / د .33
 . 7991 ، توريب ، عيزوتلا و رشنلا و تاساردلل ةيعماجلا

 تاعوبطملا راد ، ةيلودلا ةميرجلا نع ةيئانجلا درفلا ةيلوؤسم : يدعسلا مشاه سابع/ د .43
 . 2002 ، رصم ، ةيردنكسإلا ، ةيعماجلا

 تاعوبطملا راد ، يناثلا ءزجلا ، ةيئازجلا تاءارجإلا نوناق : ضوع دمحم ضوع / د .53
  . 5991 ، ةيعماجلا

 ،رصم، ىربكلا ةلحملا ، ةينوناقلا بتكلا راد ، ءاضق و اهقف مهتملا باوجتسا : ليلخ يلدع / د .63
4002 .  

 ، ةيرصملا ةضهنلا راد، يملاع ميظنت وحن يلودلا يئانجلا نوناقلا: يقدص ميحرلا دبع / د .73
  . 6991 ، ةرهاقلا

 ،ةيعماجلا تاعوبطملا راد ، يئانجلا قيقحتلا لوصأ : يواشنملا ديمحلا دبع /راشتسملا .83
  . 4002، ةيردنكسإلا

   ةيمالسإلا ةعيرشلا يف يئادتبالا قيقحتلا ةلحرم ءانثأ مهتملا تانامض : ةرامع ديمحلا دبع / أ .93
 ، رئازجلا، ةماعلا ةيدمحملا راد ، ىلوألا ةعبطلا ،) ةنراقم ةسارد(  يرئازجلا يئانجلا عيرشتلا و
8991 .  
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 رودو هتايرح و  ناسنإلا قوقح : ديز وبأ دمحم نايلع يلع /د ، سابدلا حلاص دمحم يلع /د .04
      ناسنإلا قوقح نيب نزاوتلا قيقحتل ةيليلحت ةسارد ، اهزيزعت يف ةيطرشلا تاءارجإلا ةيعرش
 . 5002 ، عيزوتلاو رشنلل ةفاقثلا راد ،ءاضق و اهقف و ، اعيرشت عمتجملا نمأ و هتايرح و

 ةينطو ةيجيتارتسإ ةيؤر ، ةميرجلا ةحفاكم لاجم يف يلودلا نواعتلا : ةتاحش نيدلا ءالع / د .14
   . 0002 ، ةرهاقلا ، رشن راد نودب ، تاردخملا ةحفاكم لاجم يف يلودلا نواعتلل

 ،) ةديزم و ةحقنم ةعبط( ةثلاثلا ةعبطلا ، بوعشلا قوقح و ناسنإلا قوقح : هللا دعس رمع /د .24
  5002 ، رئازجلا ، نونكع نب ، ةيعماجلا تاعوبطملا ناويد

 نودب ، ةيليصأت ةيليلحت ةسارد ، نيمرجملا ميلستل ةماعلا ةيرظنلا : جارس دمحم حاتفلا دبع / د .34
  . رشنلا ةنس و راد

 ةيردنكسإلا ،فراعملا ةأشنم ، ةيئانجلا ىوعدلا يف باقعلا مدع و ةءاربلا : ةدوف مكحلا دبع / د .44

 رصم ، ينوناقلا ركفلا و ةبتكملا راد ، ىلوألا ةعبطلا ، رصم يف نوجسلا : ليلخ هللا دبع / د .54
، 0991 . 

           ةيعوضوملا هدعاوق ، هئدابم ، يلودلا يئانجلا ءاضقلا : رطم حاتفلا دبع ماصع / د .64
 . 8002 ، رصم ، ةيردنكسإلا ، ةطيرازألا ، ةديدجلا ةعماجلا راد ، ةيئارجإلا و

 عانتقالا نع عامجإلاب رداصلا ريغ ةنادإلاب مكحلا ريبعت ىدم : ينيسحلا قوراف رمع / د .74
  . 5991 ، ةعابطلل رشنلا راد ، ةيناثلا ةعبطلا ، يئانجلا يضاقلل ينيقيلا

 يلودلا نوناقلا تايلوأ ، لوألا باتكلا ، يئانجلا يلودلا نوناقلا: يلذاشلا هللا دبع حوتف / د .84
    . 2002 ، ةيردنكسإلا ةيعماجلا تاعوبطملل ىدهلا راد ، ةيلودلا ةميرجلل ةماعلا ةيرظنلا،يئانجلا

 ، ةيعماجلا تاعوبطملا راد ، ةيئانجلا تاءارجإلا يف ةاواسملا : يلذاشلا حوتف /د .94

 ، نراقملاو  يندرألا ةيئازجلا تامكاحملا لوصأ نوناق يف تارضاحم : يناليكلا قوراف / د .05
 . 5991 ، توريب ، جورملا راد ، يناثلا ءزجلا

 عيرشتلا يف ) فقولا ، فيقوتلا (يطايتحالا سبحلا طباوض : ىواهشلا حاتفلا دبع ىردق / د .15
 ، هءاكرشو يزح لالج فراعملا ةأشنم عيزوت ،رباج ماصع ةعبطم ، نراقملا و يرصملا
   3002، ةيردنكسإلا

 دومحم راد ،ىلوألا ةعبطلا ، ةيئانجلا اياضقلا يف ةءاربلا مكح : يرهوجلا دحاولا دبع لامك /د .25
 . 6002 ، ةرهاقلا، عيزوتلا و رشنلل

 لاجم يف يلودلا نمألا سلجم تارارقل ةينوناقلا ةميقلا : يوازعلا دومحم يقابلا دبع ىمل / د .35
 . 9002 ،توريب ، ةيقوقحلا يبلحلا تاروشنم ، ىلوألا ةعبطلا، ناسنإلا قوقح ةيامح
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 راد ، ىلوألا ةعبطلا ، اهتاصاصتخاو ةمئادلا ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا : يوشي رمعم ةدنل / أ .45
  . 8002 ، ندرألا ، نامع ، عيزوتلا و رشنلل ةفاقثلا

  . 5791 ،يبرعلا ركفلا راد ، ةينوناقلا و ةيعامتجالا مظنلا خيرات و ةفسلف : اقسلا دومحم / د .55

 ةضهنلا راد ، ةسماخلا ةعبطلا ، ماعلا مسقلا ، تابوقعلا نوناق حرش : ينسح بيجن دمحم / د .65
 . 2891 ، رصم ، ةيبرعلا

 بابش ةسسؤم ، ةيناثلا ةعبطلا ، يرشبلا سنجلا ةدابإ  ةميرج : يوزغ دمحم ميلس دمحم /د .75
 2891 ، رصم ، ةعماجلا

 ، ةنراقم ةسارد  يناسنإلا يلودلا يئانجلا نوناقلا قاطن يف ةقحالملا تايلآ : يفطل دمحم / أ .85
 . 6002 ، رصم ، ةروصنملا ، نوناقلا و ركفلا راد

 راد ، يئانجلا يلودلا نوناقلا يف ةسارد ، ةيلودلا مئارجلا : ىنغلا دبع معنملا دبع دمحم / د .95
  .  7002 ، رصم ، ةيردنكسإلا ، رشنلل ةديدجلا ةعماجلا

 ةميرجلل ةماعلا ةيرظنلا يف ةسارد ، يئانجلا يلودلا نوناقلا : ىنغلا دبع معنملا دبع دمحم / د .06
   8002 ، رصم ، ةيردنكسإلا ، ةديدجلا ةعماجلا راد ، ةيلودلا

 ، ىلوألا ةعبطلا ، ديدجلا يملاعلا ماظنلا لظ يف ةيلودلا ةيعرشلا :يلدعلا حلاص دومحم / د .16
  . 3002 رصم ، )ةيردنكسإلا( يعماجلا ركفلا رادب ترشن ، ةعابطلل لالجلا ةكرش ةعبطم

   رداصملا ، ناسنإلا قوقحل يلودلا نوناقلا : ىسوملا ليلخ دمحم /د ، ناولع فسوي دمحم /د .26
    رشنلل ةفاقثلا راد  ةيزكرملا عباطملا ةعابط ، ىلوألا ةعبطلا ، لوألا ءزجلا ، ةباقرلا لئاسو و
   . 5002 ، ندرألا، نامع ، عيزوتلا و

 ،) ةنومضمو ةيقيبطت ماكحأ( ، ةيئازجلا تامكاحملا لوصأ نوناق : مجن يحبص دمحم / د .36
  . 0002، ندرألا نامع  عيزوتلاو رشنلل ةفاقثلا راد، 603 ةينوناقلا ةبتكملا ،ىلوألا ةعبطلا

  . 4002  ، ةتؤم ةعماج ، يئانجلا نوناقلا هقف يف تاسارد : رومن ديعس دمحم / د .46
 ، ةنراقم ةيليلحت ةسارد ، يميلقإلا يلودلا ءاضقلا : داوج ناملس دلاخ /د ، ديسلا دمحأ دشرم /د .56
   . 4002 ندرألا ، نامع ، عيزوتلا و رشنلل ةفاقثلا راد ةبتكم ، ىلوألا ةعبطلا

 اقيبطتو ةنراقمو اصن ، نوناقلا و ةعيرشلا نيب ناسنإلا قوقح : ينيرجنع دمحم /يماحملا .66
  . 2002  ، نامع ، ندرألا ، عيزوتلا و رشنلل ناقرفلا راد ، ىلوألا ةعبطلا،

 ةعيبطلا تاذ مئارجلا ةحفاكمب ةقلعتملا يلودلا نوناقلا ماكحأ : ىواصلا روصنم دمحم / د .76
 ةدابإ و تاردخملل ةيلودلا مئارجلا ةحفاكم لاجم يف يعامتجالا يلودلا نوناقلا يف ةسارد ، ةيلودلا
  رشن ةنس نودب ، ةيردنكسإلا ، ةعابطلل مزعلا وبأ ، ىرخأ مئارج و تارئاطلا فاطتخا و سانجألا
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 ، ماعلا يلودلا نوناقلا ئدابم و دعاوق ءوض يف نينوجسملا ةلماعم : سنوي ىفطصم دمحم / د .86
  . 6991 ، ةرهاقلا ، ةيبرعلا ةضهنلا راد

 ةيقيبطتو  ةيهقف ةسارد , ئراوطلا تالاح يف ناسنإلا قوقح : سنوي ىفطصم دمحم / د .96
  . 0002 ، ةرهاقلا ،ةيبرعلا ةضهنلا راد ، ماعلا يلودلا نوناقلا دعاوق و ئدابم ءوض يف ةرصاعم

 ماكحأ ءوض يف ناسنإلا قوقحل ةينوناقلا ةيامحلا : ىرمعملا هللا دبع دمحأ دمحم شهدم / د .07
 ، ةيردنكسإلا ، ثيدحلا يعماجلا بتكملا ، " ةنراقم ةسارد " ةيمالسإلا ةعيرشلا و يلودلا نوناقلا
  . 7002 ، رصم

 ةيملاعلا قئاثولا : ريزو ميظعلا دبع / د ، قاقدلا ديعسلا دمحم / د ، ينويسب فيرش دومحم / د .17
  . 8891 ،رصم ، نييالملل ملعلا راد ، لوألا دلجملا ، ةيميلقإلاو

 ملعلا راد ، يناثلا دلجملا ، ةيملاعلا قئاثولا لوح تاسارد : ينويسب فيرش دومحم / د .27
 . 9891  ،نييالملل

 ةضهنلا راد ،ةنراقم ةسارد ، ناسنإلا قوقح و ةاماحملا لالقتسا : هتاحش رون دمحم / د .37
 . رشنلا ةنس نودب ، رصم ، ةرهاقلا ، ةيبرعلا

 ، رشنلا و ةعابطلل حتفلا , فراعملا ةأشنم ، عافدلا يف مهتملا قحب لالخإلا : سيمخ دمحم / د .47
 . 1002  ، رصم ، ةيردنكسإلا

 . 9891 ،رشن نودب ، ةيئانجلا تاءارجإلا يف ناسنإلا قوقح : ضوع نيدلا يحم دمحم / د .57

 ، لفون ةسسؤم ىلوألا ةعبطلا ، ةيئازجلا ىوعدلا يف ناسنإلا قوقح : يجوعلا ىفطصم / د .67
9891 . 

 ، ةيردنكسإلا ،رشنلا و ةعابطلل ةينفلا ، ةيئانجلا داوملا يف تابثإلا : رماع وبأ يكز دمحم / د .77
 . 5891 ، رصم

 ، ةرهاقلا ، ةيبرعلا ةضهنلا راد ، نيمرجملا ةلماعم و ةميرجلا ةحفاكم : ةتاتح يزاين دمحم / د .87
 . 5991 ، رصم

 ىلوألا ةعبطلا ، لوألا ءزجلا ، خيراتلا يف لماكلا : ينابيشلا دحاولا دبع نب دمحم نب دمحم / أ .97
 5991 ، توريب ، ةيملعلا بتكلا راد ،

 ةأشنم ، يناسنإلا يلودلا نوناقلا دعاوق تاكاهتنا نع ةيلودلا ةيلوؤسملا : ميهاربإ دمحأ ةاجن / د .08
  . 9002 ، رصم ، ةيردنكسإلا ، فراعملا

 يلودلا نوناقلل اقفو اهتيامح و ناسنإلا قوقح تانامض : نيدلا رصان نمحرلا دبع ليبن / د .18
    6002، ةيردنكسإلا ثيدحلا يعماجلا بتكملا، ىلوألا ةعبطلا، يلودلا عيرشتلاو
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         ةيرظن ةسارد ، ناسنإلا قوقحل ةيلودلا ةيامحلا تايلآ : ليلخ ميهاربإ ىفطصم ليبن /د .28
 قوقحب ةينعملا ةصصختملا تالاكولاو ةيميلقإلاو ةيلودلا تادهاعملا ذيفنت ءوض ىلع ةيقيبطت و
 . 5002 ،ةرهاقلا ، رشنلل ةيبرعلا ةضهنلا راد ، ناسنإلا

 ةعبطلا ، ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا ماظن لظ يف ناودعلا ةميرج : تاميلعلا دماح فيان / د .38
  . 7002 ، ندرألا ، نامع ، عيزوتلا و رشنلل ةفاقثلا راد ، ىلوألا

 يبرعلا زكرملا  ىلوألا ةعبطلا ، ةيبرعلا ةقطنملا نادلب يف ءاضقلا عاضوأ : نيمأ رصان / أ .48
 . 1002 ، رصم ، ةرهاقلا ، ةاماحملا و ءاضقلا لالقتسال

 ، نامع ، ىلوألا ةعبطلا ، ةيئاضقلا ةباقرلا و تقؤملا تيقوتلا : حلاص نمحرلا دبع لئان .58
 . 5891 ، ندرألا

 راد ىلوألا ةعبطلا ، نوناقلاو عقاولا نيب نيمرجملا ميلست : كرابم زيزعلا دبع ماشه / د .68
  . 6002 ، رصم ، ةرهاقلا ، ةيبرعلا ةضهنلا

 قورشلا راد ، ىلوألا ةعبطلا ، ةيساسألا هتايرحو ناسنإلا قوقح : تاميعطلا ناميلس يناه / د .78
 . 1002 ، ندرألا ، نامع ، عيزوتلا و رشنلل

 ةنراقم ةسارد ، يئادتبالا قيقحتلا ةلحرم يف مهتملل ينوناقلا زكرملا : دمحأ هللا دبع يلاله / د .88
 . 9891 ، رصم ، ةرهاقلا ، ةيبرعلا ةضهنلا راد ، ىلوألا ةعبطلا ، يمالسإلا يئانجلا ركفلاب

 ، قيفش ةعبطم يلودلا نوناقلا يف ةيصخشلا ةيئانجلا ةيلوؤسملا ةلكشم : يوازعلا سنوي / د .98
  . 0791 ، دادغب

  
   ةـيعماـجلا لئاسرلا  / ت

 يف هاروتكدلا ةجرد لينل ةلاسر ، ةنراقم ةسارد ، مهتملا ىلع ضبقلا : نيهاش كوربم دمحم لمأ .1
  . 4002 ،رصم ، ناولح ةعماج ، قوقحلا ةيلك ، قوقحلا

 لينل ةمدقم ةلاسر ، ةيلودلا ةيئانجلا ةيلوؤسملل ةماعلا ةيرظنلا : يعافرلا دمحم ديمحلا دبع دمحأ .2
 . 5002 ، ةرهاقلا ةعماج ،قوقحلا ةيلك ، قوقحلا يف هاروتكدلا ةجرد

 ىلع ةيقيبطت ةسارد ، برحلا مئارج ىلع باقعلاو ةيلوؤسملا : ةخيشلا قلاخلا دبع ىلع ماسح .3
 قوقحلا ةيلك ، قوقحلا يف هاروتكدلا ةجرد لينل ةمدقم ةلاسر ،  كسرهلا و ةنسوبلا يف برحلا مئارج
 1002 ، رصم ، ةرهاقلا ةعماج ،

 ةيلك ، هاروتكدلا لينل ةلاسر ، يناسنإلا يلودلا نوناقلا لاجم يف نمألا سلجم رود : ميرك نافلخ .4
  7002 ، وزو يزيت ةعماج ، قوقحلا
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 هاروتكدلا لينل ةلاسر ، يباقعلا ذيفنتلا ةلحرم لالخ هيلع موكحملا تانامض : يرمخلا دومحم دلاخ .5
 .  9991 ، رصم ،ةرهاقلا ةعماج ، قوقحلا ةيلك ، نوناقلا يف

 ةينوناقلا ةيلوؤسملا ىدم و ةيناسنإلا دض  ةبكترملا مئارجلا : روصنم مامإ مالسلا دبع رهاط .6
 ، سمش نيع ةعماج ، قوقحلا ةيلك ، قوقحلا يف هاروتكدلا ةجرد لينل ةمدقم ةلاسر ، اهنع ةيلودلا
  . 5002 ، رصم

 يف هاروتكدلا ةجرد لينل ةمدقم ةلاسر ، ةلداع ةمكاحم يف مهتملا قح : يواصلا دمحم ءالع .7
  . 1002 ، ةرهاقلا ةعماج ، قوقحلا ةيلك ، قوقحلا

 يف هاروتكدلا ةجرد لينل ةمدقم ةلاسر ، يلودلا يئانجلا ءاضقلا : ةدارج رباص رداقلا دبع .8
   . 5002 ، ةرهاقلا ةعماج ، قوقحلا ةيلك  ،قوقحلا

 ، ةنراقم ةسارد , ةءاربلا لصأ يف مهتملا قحل ةيئانجلا ةيامحلا : ينابيشلا فرش ملاس معنملا دبع .9
  6002 ، ةرهاقلا ، سمش نيع ةعماج ، قوقحلا ةيلك ، قوقحلا يف هاروتكدلا ةجرد لينل ةمدقم ةلاسر

 ، قوقحلا ةيلك ، هاروتكد ةلاسر ، يئانجلا ءاضقلا مامأ عافدلا قح : يلدعلا حلاص دومحم /د  .01
  . 1991 ، رصم ، ةرهاقلا

 يف قحلا ريوطت و قحلا ةيامح يف اهرود و ةيلودلا ةيئانجلا ةلادعلا تالوحت : دولوم فسوي دلو  .11
    ، قوقحلا ةيلك ، ماعلا نوناقلا يف ريتسجاملا ةداهش لينل ةركذم ، ةفصنملا و  ةلداعلا ةمكاحملا
  2102 ليرفأ ، وزو يزيت
  

    ةـينوـناقلا تالاقـملا   / ث

 ةنسلا، داصتقالا و  نوناقلا ةلجمب روشنم لاقم ، ءاضقلا مامأ ةاواسملا : يواصلا ديسلا دمحأ / د .1
  771ص ،  0891 ،نوسمخلا

 ةلجملاب روشنم لاقم ، يلودلا نوناقلا يضتقمب ةيدرفلا ةيئانجلا ةيلوؤسملا روطت : ودراودإ  .2
   .  911 ص ، 9991 ماع ، دادعأ نم تاراتخم ، رمحألا بيلصلل ةيلودلا

 لاقم ، ريشبلا رمع ينادوسلا سيئرلا لاقتعا بلطل ةينوناقلا راثآلا : ةمالس زيزعلا دبع نميأ / د .3
  ،رصم  ،نيعبس و ةعبرأ و ةئام ددعلا ، نوعبرألا و ثلاثلا دلجملا ، ةيلودلا ةسايسلا ةلجمب روشنم
  .  102  - 891 ص ص ، 8002
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   ناسنإلا قوقحل يقيرفإلا قاثيملا ءوض يف ةلداع ةمكاحم يف قحلا : ينانعلا دمحم ميهاربإ / د .4
  ،ةيداصتقالا و ةينوناقلا مولعلا ةلجمب روشنم لاقم ، ىرخألا ةيلودلا قئاثولاب انراقم بوعشلا و
   91 – 01 ص ص ، 6991 رصم ، لوألا ددعلا ، نوثالث و ةنماثلا ةنسلا

 ةلجمب روشنم لاقم ، ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملل يعونلا صاصتخالا : ةيطع بجر يدمح / د .5
  .   732 – 302 ص ص ، 3002 ، رصم ، ةرهاقلا ، 074 ددعلا ، 49 ةنسلا ، ةرصاعملا رصم

 مولعلا ةلجمب روشنم لاقم ، ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا ىلإ ةلاحإلا مظن : ملتع دمحم مزاح / د .6
              ، 3002 ، رصم ، لوألا ددعلا ، نوعبرألا و ةسماخلا ةنسلا ةيداصتقالا و ةينوناقلا
  521 - 101 ص ص

 ةنس ،ثلاثلا ددعلا ،ةيموقلا ةلجملاب روشنم لاقم ، ةنعارفلا دنع يئانجلا ءاضقلا : ديبع فوؤر /د .7
    07 ص ، 8591

 روشنم لاقم ، يلودلا نوناقلا دعاوق لظ يف برحلا يمرجم ةمكاحم : يزنعلا دمح ديشر / د .8
 سرام ، تيوكلا ، يملعلا رشنلا سلجم ، لوألا ددعلا ، ةرشع ةسماخلا ةنسلا ، قوقحلا ةلجمب

     063 - 123 ص ص ، 1991

 رود و ينوناقلا اهساسأو اهموهفم يف ةسارد ، ةيناسنإلا دض مئارجلا : يزنعلا دمح ديشر / د  .9
 ددعلا ، ةمكحم ةلجم ، ةيداصتقالاو ةينوناقلا ثوحبلا ةلجمب روشنم لاقم اهتحفاكم يف ةدحتملا ممألا

 . 681 – 331 ص ص  ، ةروصنملا ةعماج ، 4991 ربوتكأ، 61

 لاقم ،  ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا ءاشنإب  ةقلعتملا امور ةيقافتا : نيهاش يلع نيهاش /  د  .01
 ةيلك ، لوألا ددعلا ، نوعبرألا و ةسداسلا ةنسلا ، ةيداصتقالا و ةينوناقلا مولعلا ةلجمب روشنم
   942 – 591 ص  ص، 4002 ، رصم ، سمش نيع ةعماج ، قوقحلا

  صاصتخالا و يلودلا يئانجلا يئاضقلا صاصتخالا نيب ةقالعلا : دومحم ليلخ يراض / د .11
 ،يناثلا دلجملا ، قوقحلا  ةلجمب روشنم لاقم ،  ةيلودلا مئارجلا نأشب ينطولا يئانجلا يئاضقلا
     . 551 – 431  ص  ص،  5002  ، نيرحبلا ةعماج ، يناثلا ددعلا

 لاقم ، ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملل يساسألا ماظنلا يف لماكتلا أدبم : دومحم ليلخ يراض / د .21
        ، 9991 راذآ ، لوألا ددعلا ، ىلوألا ةنسلا ، ةمكحلا تيب ، ةينوناق تاسارد ةلجمب روشنم
   16 ص
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 روشنم لاقم ، يعرشلا هقفلا يف قيقحتلا ةلحرم يف هيف هبتشملا قوقح : ضوع دمحم ضوع / د .31
   . 321  - 221 ص ، 9791 ةنس ، رشاعلا ددعلا ، يعامتجالا عافدلل ةيبرعلا ةلجملاب

 ةنسلا ،ةيرصملا ةاماحملا ةلجمب روشنم لاقم ، ةاماحملا يف لدعلا ايند : بيبش قزارلا دبع /د .41
 431 ص ، 8891 ، ربمفون ، رشاعلا و عساتلا نيددعلا ، نوتس و ةنماثلا

 ،ةيئانجلا ةمكاحملا ءانثأ تايرحلاو قوقحلل ةيئانجلا ةيامحلا :يلعبلا دومحم ديمحلا دبع  / د  .51
  ،4991 ،تيوكلا، عبارلا ددعلا ،رشع ةنماثلا ةنسلا ، قوقحلا ةلجمب روشنم لاقم ،ةنراقم ةسارد
21 ص ص 0 – 921   

 روشنم لاقم ، ةيلودلا ةيلوؤسملا ةركف ريوطت يف غروبمرون ةمكحم رود : رافلا دحاولا دبع / د .61
  . 95 ص  ،  5991 ، رصم ، طويسأ ةعماج ، رشع عباسلا ددعلا  ،ةينوناق تاسارد ةلجمب

 ةلجمب روشنم لاقم ، يكيرمألا نوناقلا يف ةعيرس ةمكاحم يف مهتملا قح : مانغ دمحم مانغ / د .71
  531   - 68ص  ص ، 2991 ، تيوكلا ةعماج ، 2، 1 ددعلا ، رشع ةسداسلا ةنسلا ، قوقحلا

 ةلجمب روشنم لاقم ، يلودلا عمتجملا ةيلوؤسمو ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا : شريك بيليف .81
   31 ص ، 4002 ، نورشعلا و   عباسلا ددعلا ، يناسنإلا

 يف ةنراقم ةسارد ، ةلوقعم ةدم لالخ ةمكاحملا يف مهتملا قح : يراروق دمحم ةحيتف / د .91
 ،ثلاثلا ددعلا ، نوثالثلا ةنسلا ، قوقحلا ةلجمب روشنم لاقم، ينيتاللا و يكيرمأولجنإلا نيماظنلا
    133 – 742 ص  ص ، 6002 ربمتبس ، تيوكلا ةعماج

 ةلجملا يف روشنم لاقم ، ليهأتلا و حالصإلا ةداعإ يف باقعلا تاسسؤم رود : يروغت قوراف .02
 301 ص ، 9991 ةنس ، ثلاثلا ددعلا ، يندرألا يئاضقلا دهعملا ،ةيئاضقلا

 رمتؤمل ةمدقم ةقرو ، قيبطتلا و ةيرظنلا نيب يعيبطلا يضاقلا أدبم : يناليكلا قوراف راشتسملا .12
  . 39 ص ، 9991 ، توريب ، " ةيبرعلا ةقطنملا نادلب يف ءاضقلا عاضوأ "لوألا يبرعلا ةلادعلا

 داحتا ةلجم نم ذوخأم لاقم ، عمتجملا و ةيباقعلا تاسسؤملا نيب ةقالعلا : ديز ميهاربإ دمحم / د .22
 ، قوقحلا ةيلك نع ردصت ةمكحم ةيملع ةلجم ، ةينوناقلا ثوحبلا و تاساردلل ةيبرعلا تاعماجلا
   55 ص ، 7991 ربوتكأ ، سداسلا ددعلا ، ةرهاقلا

 ةلجمب روشنم لاقم ، ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملل ةيسيئرلا حمالملا : عشعشم سيمخ مصتعم / د .32
  .  043 – 523 ص ، 1002 ، يبد ةطرش ةيلك ، لوألا ددعلا ، ةعساتلا ةنسلا ، نوناقلا و نمألا
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 لاقم ، اهمامأ مهتملا قوقح نايب و ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملاب فيرعتلا :  ةنوارطلا دلخم / د .42
       ص ص ، 4002 ، نيرحبلا ةعماج ، يناثلا ددعلا ، لوألا دلجملا ،قوقحلا ةلجمب روشنم
862 -  803   

 ريوطتل ةيقيقح ةوطخ يه له ، ةمئادلا ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا ءاشنإ : يمساقلا نسح دمحم / د .52
 ، لوألا ددعلا ، نورشعلا و   ةعباسلا ةنسلا ، قوقحلا ةلجمب روشنم لاقم  ؟يلودلا ينوناقلا ماظنلا
  . 39 - 75 ص ص ، 3002 ،تيوكلا ةعماج ، يملعلا رشنلا سلجم

 ةيئانجلا ةلجملاب روشنم لاقم ، ةيلودلا ةيئانجلا ىوعدلا و ةميرجلا : حاتفلا دبع دومحم / د .62
     ةيعامتجالا ثوحبلل يموقلا زكرملا ،يناثلا و لوألا ددعلا ، نيعبرألا و عبرألا دلجملا ، ةيموقلا
   . 17  - 55 ص ص ، 1002 ، ةرهاقلا ، ةيئانجلا و

 مكاحملا و  مئارجلا رظن يف هداقعنا و صاصتخالا ديدحت ةيلآ : يديشرلا حالف سودم / د .72
 ، تيوكلا ، يناثلا ددعلا ، نورشعلا و ةعباسلا ةنسلا ، قوقحلا ةلجمب روشنم لاقم ، ةينطولا

  . 36 ص  ،3002

      نمألا ةلجمب روشنم لاقم ، ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا صاصتخا : ناولع فسوي دمحم / د .82
42– 832 ص ص  ، 2002 ، يبد ةطرش ةيلك ، لوألا ددعلا ، ةرشاعلا ةنسلا ، نوناقلا و 7 .   

 نوناقلا و  يئانجلا يلودلا نوناقلا يف بيذعتلا ةميرج : ةمالس ركب وبأ هللا دبع دمحم / أ .92
 ، ثيدحلا يبرعلا بتكملا ، ناسنإلا قوقح و ةيلودلا مئارجلا ةعوسومب روشنم لاقم  ،يلخادلا
  . 42 ص ، 6002 ، رصم

 روشنم لاقم ،  يسنرفلا يعامتجالا ريكفتلا يف ةبوقعلاو ةميرجلاو نوناقلا  : يودب ديسلا دمحم / د  .03
   . 72 ص ، 5691 ، ةرهاقلا ، لوألا ددعلا  ،ةيموقلا ةيئانجلا ةلجملاب

 لاقم ، ةينوعرفلا رصم يف يئانجلا و يندملا ءاضقلا تالجس نم روص : اقسلا دومحم / د .13
  . 242 ص ، 4791 ، ثلاثلا ددعلا ، داصتقالاو   نوناقلا ةلجم نم ذوخأم

       ةيرادإلا تاعزانملا يف ةلداع ةمكاحم يف ناسنإلا قح أدبم : ةداحش ىفطصم ىسوم / د .23
 روشنم لاقم ، ناسنإلا قوقحل ةيبوروألا ةمكحملا و يسنرفلا ةلودلا سلجم ماكحأ يف هقيبطت و
   761 – 521ص ص  ، 4002 ، تيوكلا ، يناثلا ددعلا ، نورشعلا و ةنماثلا ةنسلا ، قوقحلا ةلجمب



    عجارملا ةمئاق                    ةيلودلا ةيئانجلا مكاحملا مامأ مهتملل ةلداعلا ةمكاحملا تانامض
 

653  
 

 ،قوقحلا ةلجمب روشنم لاقم ، ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا يف ةرظن : يدعسلا دواد ةبثاو  /د . أ .33
 . 533 ص ، 4002 ، نيرحبلا ةعماج ، لوألا ددعلا ، لوألا دلجملا

 ممألا نع ةرداصلا 40 مقر ةيمالعإلا ةقاطبلا ، ناسنإلا قوقح ةلجم ، بيذعتلا ةحفاكم تايلآ  .43
 01ص ، ةدحتملا

 304 ص ، 2891 ةنس،31 ددعلا ، يعامتجالا  عافدلل ةيبرعلا ةلجملا .53

   9991 ماع ، دادعأ نم تاراتخم ، رمحألا بيلصلل ةيلودلا ةلجملا .63

 ةمظنم تاروشنم ، ىلوألا ةيبرعلا ةعبطلا ، ةلداعلا تامكاحملا ليلد : تروبسيف ديفيد / أ .73
  51 – 80 ص ،  0002 ، ةيلودلا وفعلا

 ، ايقيرفأ لامش و طسوألا قرشلا يف ةرئاجلا تامكاحملا ، ةلودلا ملظ : ةيلودلا وفعلا ةمظنم .83
 . 8991 ةنس ترشن

 

   ةينوناقلا تاعوسوملا  / ج

 ةنس نودب ،نانبل ، توريب ، يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد ، سماخلا ءزجلا ، ةيئانجلا  ةعوسوملا .1
 . رشنلا

 نوناقلاو يئانجلا يلودلا نوناقلا يف بيذعتلا ةميرج، ناسنإلا قوقح و ةيلودلا مئارجلا ةعوسوم .2
  6002 ، رصم ، ثيدحلا يبرعلا بتكملا، يلخادلا

 ، عيزوتلا و  رشنلل ةفاقثلا راد ، ىلوألا ةعبطلا ، ناسنإلا قوقح ، يلودلا  نوناقلا ةعوسوم .3
  . 7002 ، نامع

 

   تاودنلا و  ةيملعلا تارمتؤملا  /  ح

  يناسنإلا يلودلا نوناقلا " ، ةيبرعلا توريب ةعماج ، قوقحلا ةيلكل يونسلا يملعلا رمتؤملا .1
 ، ىلوألا ةعبطلا ، هقافآ و يناسنإلا يلودلا نوناقلا ليصأت : لوألا ءزجلا ، " تايدحت و قافآ
  . 5002 ، توريب ، ةيقوقحلا يبلحلا تاروشنم
 قافآ يناسنإلا يلودلا نوناقلا " ، ةيبرعلا توريب ةعماج ، قوقحلا ةيلكل يونسلا يملعلا رمتؤملا .2
 ، ةئيبلا و  ثارتلا و نييندملا ةيامح و يناسنإلا يلودلا نوناقلا : يناثلا ءزجلا ، " تايدحت و
 5002  توريب ، ةيقوقحلا يبلحلا تاروشنم  ىلوألا ةعبطلا
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 رود خيسرت  : ثلاثلا ءزجلا ، ةيبرعلا توريب ةعماج ، قوقحلا ةيلكل يونسلا يملعلا رمتؤملا .3
 ، توريب ، ةيقوقحلا يبلحلا تاروشنم  ىلوألا ةعبطلا ، ةيامحلا تايلآ و يناسنإلا يلودلا نوناقلا

5002 . 

 ةياعرب ةودن ، " ةيئاضقلا ةطلسلا ةيلالقتسا عيجشت و معد وحن " يناثلا يبرعلا رمتؤملا .4
 ، رصم ، ةرهاقلا ، " يملاع روظنم نم ءاضقلا لالقتسا " ناونعب " نوسردنه ثيك " روسفوربلا

3002 . 

 يلودلا نوناقلل فينج تايقافتال يبهذلا ليبويلاب لافتحالا ةبسانمب يبرعلا يميلقإلا رمتؤملا .5
 9991 ، ةرهاقلا ، يناسنإلا

 ، يبرعلا ملاعلا يف ةيئانجلا تاءارجإلا نيناوق يف ناسنإلا قوقح ةيامحل ةيبرعلا ةودنلا .6
  . 9891  ،ةرهاقلا

  عقاولا :يناسنإلا يلودلا نوناقلا ، قشمد ةعماج ، ةشير ناسح : روتكدلا ةياعرب ةيملع ةودن .7
 . 0002 ، قشمد ، حومطلا و

 نوناك 12 ىلإ 81 ، ندرألا يف تميقأ يتلا ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا لوح ةيبرعلا ةودنلا .8
 0002 لوألا

 بيلصلل ةيلودلا ةنجللا تاروشنم ،ةيبرعلا ةعماجلا رقمب ةدقعنملا ةيبرعلا ةينوناقلا ةودنلا .9
 0002 ، ةرهاقلا ،رمحألا

 . 1991 سنوت ، " ةينجسلا ةيحالصإلا و ةيئانجلا ةلادعلا "  لوح ةيقيرفإلا ةيبرعلا ةودنلا .01

 ، ضايرلا  ةميرجلا دض يعامتجالا عافدلل ةيبرعلا ةمظنملا اهتدقع، مهتملا قوقح ةودن  .11
 . 2891 ، ةيدوعسلا

 1002 ، قشمد ، ) ةناصحلا يدحت (  ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا ةودن  .21

 ةمكحملا صاصتخا يف ةريطخلا مئارجلا ناكرأ ىدحإ ناودعلا ةميرج " لوح  ةيملع ةودن  .31
 1002 ، رمحألا بيلصلا ةنجل عم  نواعتلاب قشمد ةعماج ، " ةيلودلا ةيئانجلا

 تاءارجإلا نيناوق يف ناسنإلا قوقح ةيامحل ةيبرعلا ةودنلا ىلإ مدقملا ندرألا ريرقت   .41
  . 9891 ، ةرهاقلاب دقعنملا  يبرعلا ملاعلا يف ةيئانجلا

 ةيئانجلا تاءارجإلا نيناوق يف ناسنإلا قوقح ةيامحل ةيبرعلا ةودنلا ىلإ مدقملا ندرألا ريرقت .51
  . 9891 ، ةرهاقلاب دقعنملا  يبرعلا ملاعلا يف

 . 3002 ، ندرألا ، طسوألا قرشلا تاسارد زكرم نع رداصلا يجيتارتسإلا ريرقتلا .61

 ،" ةلداعلا ةمكاحملل ةيلودلا تانامضلاو ريياعملا " ناسنإلا قوقح لاجم يف ةيبيردتلا ةرودلا .71
  5002 ، سنوت
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   ةيلودلا ةينوناقلا صوصنلا / خ
  

  ةيلودلا تايقافتالا و قيثاوملا .1
  

 5491 / 60 / 62 يف عقوملا ةدحتملا ممألا قاثيم .1

 5491  غروبمرون ةمكحمل يساسألا ماظنلا .2

 6591 ويكوط ةمكحمل يساسألا ماظنلا .3

  6691 ةيسايسلا و ةيندملا قوقحلل يلودلا دهعلا .4
  3991 ةقباسلا ايفالسغويل  ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملل يساسألا ماظنلا .5
  4991 ادناورل  ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملل يساسألا ماظنلا .6
 8991 ) امور ماظن ( ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملل يساسألا ماظنلا .7

 رارقب ةأشنملا نويلاريسب ةصاخلا ةيئانجلا ةمكحملل يساسألا ماظنلا .8
 0002 / 80 / 41 يف رداصلا 5131 مقر نمألا سلجم

 دعاوق و ةيئارجإلا دعاوقلاب ةقلعتملا ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا ةحئال .9
   2002  ةنسل  تابثإلا

 نمألا سلجم رارقب ةأشنملا نانبلب ةصاخلا ةمكحملل يساسألا ماظنلا .01

 7002 / 50 / 03 يف 7571 مقر

 

   ـقـئاثو .2
  

  3991  ، يناثلا دلجملا ،ناسنإلا قوقح ةنجل ريرقت .1
 . 0991 / 9891 ةيكيرمألا ةنجلل يونسلا ريرقتلا .2
 دلجملا ،نيعبرألاو ةعساتلا اهترود لامعأ نع يلودلا نوناقلا ةنجل ريرقت .3

 . 0991 ، كرويوين ،ثلاثلا
 قئاثولا ،نيعبرألاو ةسداسلا اهترود لامعأ نع يلودلا نوناقلا ةنجل ريرقت .4

              مقر قحلملا ،4991 ،ةدحتملا ممألل ةماعلا ةيعمجلا ،ةيمسرلا
) 01 / 01 / 94 / A (. 
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 تاكاهتنالا نع نيلوئسملا صاخشألا ةمكاحمل ةيلودلا ةمكحملا ريرقت .5
 ذنم ةقباسلا ايفالسغوي ميلقإ يف ةبكترملا يناسنإلا يلودلا نوناقلل ةميسجلا
 ، نوسمخلا و ةعبارلا ةرودلا ، ةدحتملا ممألل ةماعلا ةيعمجلا ، 1991 ماع
 9991/ 90/ 52   ، تقؤملا لامعألا لودج نم 35 دنبلا

 ، ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملل يساسألا امور ماظن يف فارطألا لودلا ةيعمج .6
 كرويوين ، يناثلا و  لوألا فانئتسالا ، ىلوألا ةرودلا  ةيمسرلا قئاثولا

. CCI 1 ( مقر ةقيثولا ، 3002 ناسين 32_ 12 و  طابش 7 _ 3 -  PSA

 ddA  3 / 1 / ( ،  80 ص 

 ةطشنأ نع ريرقت ، فارطألا لودلا ةيعمج : ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا .7
 مقر ةقيثولا / 4002 لوليأ  01  - 60، ياهال ، ةثلاثلا ةرودلا ، ةمكحملا
) 01 / 30 /  PSA -  CCI  ( ، 20 ص . 

 ةماعلا ةيعمجلا ىلإ يلودلا نوناقلا ةنجل ريرقت ،يلودلا نوناقلا ةنجل ةيلوح .8
 يناثلا دلجملا ،يناثلا ءزجلا ،نيعبرألا و ةعبارلا اهترود لامعأ نع
2991.  

 ةماعلا ةيعمجلا ىلإ يلودلا نوناقلا ةنجل ريرقت ،يلودلا نوناقلا ةنجل ةيلوح .9
 يناثلا دلجملا ، يناثلا ءزجلا ،نيعبرألا و ةنماثلا اهترود لامعأ نع
6991 . 

 فينج زكرم ،يناثلا دلجملا ،ناسنإلا قوقح ناديم يف ةدحتملا ممألا لامعأ .01
 784 ص  ، 0991 ، كرويوين ،ناسنإلا قوقحل

  
 

    ةيسنرفلا ةغـللاب  ةينوناقلا عـجارملا : اثلاث

I. SEGARVUO  
 

1.  ERDNA  TEUH   , GNIREOK  EENER  – p  tiorD :  niluoJ lané   
i eme 2, lanoitanretn   esim ,noitidé  p , ruoj a ecnarF ed seriatisrevinU sesser  . 

2. NOGRUOB   enahpétS  J : noitcidsiru   t  enoitar  siropme c , essessa   / ateaG /
yratnemmoC senoJ  , 

3. DNARTREB  uaervaF    xuA : s  secruo  ud    eniatrec enu ; elbatiuqé  sècorp
i éd  sècorp el ,ecitsuJ al ed étilauq al e l te elbatiuqé  a j  noitcetorp  ellennoitcidiru

  ud c neyoti   1002 , sellexurB , tnalyurB , . 
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4. REIDID   teguoR  : L g e  ed  ediu  al   p  noitcetor  i elanoitanretn   sed   d  stior  ed
s  eésnep  al  noitidE , emmoh'l . egavua  

5. LRBAF  LEROS te ) R H (   M j ( ) C :  rus euqinorh d erudécorp al  el sna
c eitnetno a sel  edoigne lanoitanretni  xu . 7991 ,seéguJ  seriaff  

6. ELREM    te "R " UTIV  "A "  T : ed  étiar   p , lenimirc  tiord erudécor   p      elané
 9891 , sajuC , de , II  T  

7. HALLALAM  , assI  niessuH  c seL : slenimir   de   g erreu    sneiuqari  ruel te
p  setèpép semirc l  tnadne ’  o tïewoK ud noitapucc  c ;  ertne  ed   r te ehcrehce      

’d senneitiewok  seduté  7991  tïewoK ;   
8.  . M NITRAM  i  eriatinamuh tiord eL : L  à  lanoitanretn     ud  evuerpé

i   lanép  lanubirt lanoitanretn   L ed r , eivalsoguoY xe ’ lieuce  ZOLLAD ,   ,       
 7991 erbmetpes , SIRAP  ,33 ° N   

9. kcirtaP   NISSERBTNOF ED  : l , eguj ud étilartuen aL e   p  elbatiuqE sècor  
te    al  p   noitcetor j  ellennoitcidiru  c ud 1002 , sellexurB , tnalyurB  , neyoti  

01 . TS WALSINA   ikswalP   p sed  edutE : sepicnir   f xuatnemadno    tiord ud
l , lanép  lanoitanretni rbi j  ed te tiord ed elarénég eiria  . R , ecnedurpsiru

 dnaruD . R  te nohciP – . 2791 , siraP , 02 , tolffuoS euR , 02 , saizuA  
 

11 . INAFETS   "G" RUESSAVEL   "G" COLUOB  "B"  p erudécorP :  4 , elané
. 0991 , noitidé  

21 . AFETS IN   , " G"  RUESSAVEL   , "G " COLUOB  "B"  :  ,elanéP erudécorP
6991 , noitidé 61  

31 . enahpetS  NOGRUOB  i elanép noisserpér aL : retn elanoitan  l ; ecneirépxe’   
t  sed  xuanubir  p coh da xuané   ,  selleitnedurpsiruj seécnava  YIPT

sevitacifingis  s nu . cèi nec  H .I .D ed el c  sed erianet  snoitnevno    EYAH al  ed
c sed erianetnauqnic suos evèneG ed snoitnevno   l  a  d noitceri   ed    luaP

inrevaT engrogruB  ecneruaL ed te re  é ,  1002 , sellexurB , tnalyurB  noitid  
41 . ADROJ   neiluJ  : L r  ialéd e osia d tiord el te  elbann rianilpicsi al ed e  
f noitcno    p . 2002 , A . D. J. A , euqilbu  

51 . naeJ   TNECNIV   " G " egreS . : L j e ecitsu    te  s se   i dé 3 , snoitutitsn   1991 ,  

61 . INAFETS   "G" RUESSAVEL   "G" COLUOB   "B" : p erudécor    p , elané     
     . 0991 , noitidé 4  

71 . J L . reiugra   ,  A reiugraL .  s  lanép tiorD : laicép   zollaD , noitidE 11 ,   ,
SIRAP  0002,  
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II . SESEHT  
 

1. SAKAB  sotsirhC "  " :  p   seL sepicnir   d ud sruetceri   ua lanép sècorp
r rage p  ennosrep al  ed têrétni'l  ed  d eiviusruo   , t     ed étisrevinU ,esèh

.2891 ,2 siraP  
2. TUOJEP   ellebasI "   " :   aL   t  ecnerapsnar  t , elanép erudécorp ne   ,esèh

ed étisrevinU    6991 , sreitioP  
 

III .  SELCITRA   TE    SERIAUNNA  . 
 

1. COLUOB  reB dran  p sed eérud aL : ,serudécor   nifne ialéd nu
r elbannosia   euveR  ?  ed   s ecneic   c ellenimir   te   ed   d tior   p lané   c  ,érapmo

 , reivnaJ , 1 N  ,ZOLLAD 1002 sraM  75  p ,  -  85  . 
2. NEZARD  te civorteP  IGIUL  C illerodno  c al te  UNO ’L : esir   

a ,eivalsoguoY  ed siaçnarF eriaunn d lanoitanretnI  tior  IIIVXXXX ,   ,
95P ,2991   .  

3. UEIDENNOD   erbaV  eD  p el te grebmeruN ed tnemeguj eL : epicnir   ed   
p  sed te stiléd  sed étilagél enie  ed te lanép  tiord  ed euveR , s

c . 318 P , 6491 , eigolonimir  
4. YLSOB. D  irneH "  te "    REENEKLAV ED   " naitsirhC "  c aL :  étirélé

nad p  erudécorp  al  s elané   ne   d tior    egleB   5991 , P D. I. R,  
 

5. QCRELCED   "cuL "   :  L d e  ialé  r el uo elbannosiar  drate  e fissecx      snad
p seriaffa sel elané  c al  ed re 1 aénila 6 elcitrA ,   enneéporuE  noitnevno

. 9891 C.P. D .R  ; emmoh'l ed stiorD sed  
6. SAISSAM  ecnerolF   c ecneics ed euveR , emmoh’l ed stiorD :  ellenimir  

  lanép  tiord  ed te c 2 N , érapmo  604 P .3002. ZOLLAD.  
7. ZEDNANREF   zehcnaS  v aL : taloi d sed evarg noi oh’l ed stior  emm

i tiord ed euveR , xiap al ertnoc ecanem enu emmoc  lanoitanretn   ed
p  te  seuqitamolpid  secneics seuqitilo  77 emuloV ,  N /  1 reivnaj ;  lirvA /   ,

aveneG  SSIUS , E 9991 ,  93 p ,  . 
8.  lrbaF R H (   leroS te ) M j (  )  al rus euqinorhC :  el  snad erudécorp

i  xueitnetnoc nretn a  sel  edoignE  lanoita 7991 , seéguJ  seriaff   757 p ,  ,
te   : CIRE  divaD  L : t e lanubir   i lanoitanretn   p  xE’l  ruop  lané – 

soguoY  egleB  euveR , eival  i  tiord ed 565 p , 2991 , lanoitanretn  . 
9. CRAM  omeS  p neicna’l ed sècorp  ed na nu’d naliB :  evalsoguoY tnedisér

ileM  elzzup el  elêméd eyaH al, I.P.T ua l , cevas  noitarébi                       
3002 / 20 / 21  . 
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01 . ERIALC   naerT  L :  esahP a  i  elaitin  p ud sècor    cevosileM  a tse’s   eévehc
 nu rus  l ed  étar 13 ud noitidé’l  snad urap  elcitrA  , noitasucca’   / 70 /

2002   
11 .  . M OLLITSAC  c aL : ecnetépmo     ud t  lanubir  p lané     al ruop

eivalsoguoY  P. I .D.G .R ,  4991 ,  
 

21 . REINREVAT   luaP  L : p lanép  lanubirt ud ecneirépxe’  ruo ’l   xe
oY r  xiorc al ed  elanoitanretni  euveR , adnawR  te  eivalsogu  eguo

N 828    . 242 p , 7991 eénnA ,  
31 . EPPILIHP  lekceW   al ruop lanoitanretni lanubirt nu’d noitutitsni’L :

c sed noisserpér ed semir   d tior   h  eriatinamu  ne   a ,eivalsoguoY  eriaunn
 siaçnarF d ed tior   i 3991, XIXXX ,lanoitanretn   

41 . TREKUEP  "GNAGFLOW "  p al ed étiréléc aL : r p erudéco  al , elané
J o sed ecnedurpsiru d senagr c al e E noitnevno d sed enneéporu  ed stior

 5991 , P.D.I.R . emmoh'L  
51 .  naeJ  LEDARP  : L c a  étirélé  ed   al   p erudécor   p ne elané   c tiord érapmo    ,

. 5991 , P  .D . I. R  
61 . NEVAH  AE  P : d al ed stiord sed noitcetor ne esnefé   d tior   EGLEB   ,

eR tiord ed euv   c  tiord  ed  te  lanép 164 p ,7691 , ellenimir  
71 . d  ed elanoitanretni euveR  tior  C , lanép ruo   p  elané  i noitanretn  17 , ela

é n , eénnA  em  ellevuo  s 1 , eiré re  t  emé 2 te  . 62 p , 0002 , sertsemir  
 
 
VI . seuqolloC  
 

1. REINREVAT   sed noitcetorp al te elbatiuqé sècorp nu a tiorD eL : luaP
p  emmoh'l ed stiord   ra c eL sed  étimo   d  emmoh'l ed stior   noitaN sed

c ud setcA ; selleudividni snoitacinummoc seL _ seinU  ed euqollo
 ARW , HDEDI ; 5991 sram 7,6 ; reilleptnoM – . 131 P , 9402 SR  NC  

2.  ECARFAL   ihP eppil  p ud seitnarag seL : sècor   p elleuq  ,elbatiuqé  euqitilo  
p  lané  t  ?eporuE'l ruop  xuavar   rap ésinagro  lanoitanretni euqolloc ud
l  ed noitaicossa' s senneéporuE selanép sehcrehcer  ; noitceriD al suo

 YTRAM   SAMLAD  . 382 P , 3991 , acimonocE ,  
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   ةيزيلكنإلا ةغللاب ةلمعتسملا عجارملا : اعبار

I. B skoo   
 
  

1. WERDNA    dna  srednaS  DRAHCIR  Y  : gnua j lanimirC  em 2 , ecitsu
, s’htrowrettuB , ydde  0002  , NODNOL   

2. R . A  sawsiB.   , B . B   no artiM . :  fo edoC  c lanimir    , de 51 , erudecorp
 , II LOV   9791 , esuoh wal  mretsaE  skoob  

3. INUOISSAB     dna  firehC sakinaM  l ehT : o wa  lanoitanretni  eht  f
c  lanimir  t lanubir   t rof  eh  aivalsoguY remrof  kroY weN ,  t ;   lanoitansnar

6991 srehsilbup  
4. HPLOD   S te agarh  HPLAR  nilkcaZ    lenimirc  lanoitanretni ehT :

t 6991 , L.I.J .E , ADNAWR  rof  lanubir  
5. R J . drahctirP  nho  g ehT : tfi   c  fo gniwollof  ycnemel    raw hsitirB

semirc  6991 ;   
6. P V . naV . H.J.G dna kjid na   FOOH  : eziroehT    eht  fo ecitcarp  dna

h  no noitnevnoc naeporuE em 2 , sthgir namu   . 0991 , NOTSOB ; ydde  
7. F  ECNARRET  yleiK.  : j , wal  lanimirC   ecitsu a retf   t  L , LUAPED , liar

 4791 , 1 LOV ,R ,  
 
 
II . SELCITRA   

 
1. k niksA .  : S i  dna  snoisiced  ni  ecneloiv  lauxe  eht  fo  stnemtcidn

ADNAWR  dna VALSOGUY  slanubirt  A , sutats  tnerruc ; nacirem   
i  fo  lanruoJ  lanoitanretn   l 1 N , 39  loV ,wa  9991 , yraunaJ ,  79 p ,  

2.  CUL   etoC    : c lanoitanretnI  lanimir  J t , ecitsu eht pu gninethgi   r  fo selu
emag eht  i , weiveR  lanoitanretn   c  der  eht  fo ssor   ,  egdirbmaC  
ytisrevinU   sserP  . 541 p , 6002 ,  

3. L ruobrA .   i segnellahc dna ssergorP :   lanoitanretn j  wal lanruo   , 12 loV ,
7991  rebmeceD , 20 rebmuN  

4. .L.H  ergetteP  w :   htxiS a hthgie  dna s’tnemdnem  e ; nolsor   of    
d  thgiR s’tnadnefe  ot   na    i  laitrapm  j yru   dna   a   f  yllatnemadnu   lairt  riaf

c  dna  wal  lanimirc fo  lanruoj  eht ,  .18 p ,6891 ygolonimir  
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V.  STNEMUCOD  
 

1.   tropeR t  fo  eh  t  lanoitanretni  lanubir  t rof  eh  p   noitucesor of   snosrep
r elbisnopse   f  ro s uoire h  lanoitanretni  fo  snoitaloiv  s inamu l  nairat  wa
c   dettimmo t  eht ni  yrotirre  o   f t eh    eht , 1991 ecnis  aivalsoguY remrof
f  . 11 P , launnA tsri  

2.  ehT  f  htruo  i  fo   troper   launnA lanoitanretn   ; lanubirt    ; 573 / 25 / A     
01 P , 927 , 7991 / S  

3.   launnA  htfiF  r  ot  trope  i  lanoitanretn  t  A ,  lanubir  8991 / S , 912 / 35 /   
 . 92 p , 737 /  

4. hT i  fo  troper  launnA  dnoceS  e   lanoitanretn t ; lanubir     , 827 / 5991 / S
41 P  

 
5. Y.T.C.I   gnicneneS  ,   t , tnemgduj lair   c ,I , rebmahc  22. 96 . T I :oN  esa

. 6991 , voN , 92 ,T.  
6. Y.T.C.I    gniraeH 16  eluR ,  oN  esaC   T I : –  49 –  2 –  16 R      cilokiN (

. 5991 , tcO 9   )esaC  
7. icnetneS ) 2_ 49 _ T I _ ON  esaC (  cilokiN.  V . rotucesorP gn     tnemgduJ

804 araP 3002  
8. Y.T.C.I   no  evitceriD ,  d  fo  tnemangissa esnefe    c  lesnuo  . oN  evitcerid ,

a  sa , 49 / 1 . 6991 enuJ 52 ,dednem  
9. Y.T.C.I   ,  o  noisiceD f   a  eht no rebmahc lairt  eht noitacilpp   t yb   eh

rP f  tseuqer  lamrof  a  rof  rotuceso ro     fo  ecnetepmoc  eht  ot  larrefed
t eh   i lanoitanretn   t  lanubir   ni  t eh   m reta   of    I .ON  esaC , cidaT  oksuD

8 araP , 4991 . voN 8 , D .I. 49 . T  
01 . I Y.T.C.   eht no noisiceD : d noitom esnefe   a yrotucolretni rof   no laepp

 . TI : ON , esaC , noitcidsiruJ 23 P , 5991 , TCO 2 . 27 A . 49  
11 . Y.T.C.I  esnefeD ,   b   oT  feir s  troppu  t eh   n ecito   of   i   yrotucolretn

1 , 5 , araP , 5991 guA 52 , 27 RA . 1. 49. TI : ON , esaC  laeppA  
21 . Y.T.C.I  eirB , t  troppus  fo f eh   o noitom f   t eh   d esnefe   t no eh   

  noitcidsiruJ o  f  t eht  erofeb  lanubir  t   liart  eh c  fo rebmah   lanoitanretni
t .1. 2.3 , araP , 5991 enuJ 32 , T . 1 . 49 . TI : oN  esaC , lanubir  

31 .   611 dnA 27 seluR  o  siB  f  t   eh o selur f   a  erudecorp dn   e ecnediv   
f  edivorp   nA  ro i yrotucolretn    a  laepp   o   f  lairt  A   no noisiced  rebmahc

j nA  gnizilitU , noitcidsiru   . erudecorP detidepxE  
41 . b  srotucesorP , Y.T.C.I  no  feir  a gnitavargg   m  dna gnitagiti    f   srotca

esac    TI : oN , -  69 -  1 pp , 6991 , voN 11 , civomedrF   nezarD  T 22 - . 3  
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   سرــهـف

 ناـوـــنعلا   ةحفصلا
                                 ـةـمدقم 10

      . ةلداع ةمكاحم يف قحلل ةينوناقلا و ةيخيراتلا داعبألا : لوألا بابلا 90
  .ةلداع ةمـكاحم يف قـحلل يـخيراتلا روطتلا : لوألا لصفلا 01
   ةميدقلا تاراضحلا يف ةلداع ةمكاحم يف مهتملا قح : لوألا ثحبملا 01

  .ةميدقلا ةيباقعلا نيناوقلا يف ةلداع ةمكاحم يف مهتملا قح : لوألا بلطملا 11
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   ديرفتلا و فينصتلاب صتخت ةماع دعاوق :الوأ  159

1    مهيلع موكحملا نم ةنيعم ةئفب ةصاخ دعاوق :ايناث  06

1     مهماهمل نجسلا نيفظوم ءادأ نسحب ةصاخ دعاوق :اثلاث  06

1     طابضنالا و ميظنتلاب ةصاخ دعاوق :اعبار  06

1    مادعإلاب مهيلع موكحملا نأشب ةصاخ دعاوق :اسماخ  16
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  ةيباقعلا ةسسؤملا جراخ يباقعلا ءازجلا ذيفنت : يناثلا عرفلا 161

  يباقعلا ءازجلل يئزجلا ذيفنتلا :الوأ  161
     يباقعلا ءازجلل يلكلا ذيفنتلا :ايناث  162

61   ثلاثلا لصفلا ةصالخ  3

61   لوألا بابلا ةصالخ  4

761    ةيلودلا ةيئانجلا ةلادعلا ءاسرإ يف ةيلودلا ةيئانجلا مكاحملا ةيلاعف ىدم :يناثلا بابلا   

61   نيتيملاعلا نيبرحلا مكاحم مامأ ةيئازجلا تامكاحملا ةعيبط :لوألا لصفلا 9
61   نيتيملاعلا نيبرحلا لالخ ةيلودلا ةيئازجلا مكاحملا روطت :لوألا ثحبملا 9

1   ىلوألا ةيملاعلا برحلا يمرجم رابك ةمكاحمل ةيلودلا ةيركسعلا ةمكحملا : لوألا بلطملا 07
1   برحلا يمرجم رابك ةمكاحمل ةيركسعلا ةمكحملا ءاشنإ فورظ : لوألا عرفلا 07

71   برحلا يمرجم رابك ةمكاحمل ةيلودلا ةيركسعلا ةمكحملا ةليكشت : يناثلا عرفلا 2

71   غروبمرونل ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا : يناثلا بلطملا 4
71   غروبمرون ةمكحم ليكشت : لوألا عرفلا 4
71   غروبمرون ةمكحمل ةيركسعلا ةفصلا  : يناثلا عرفلا 5
71   غروبمرون ةمكحم صاصتخا :  ثلاثلا عرفلا 6
71      اهيف رظنلل ةددحملا مئارجلا ثيح نم ةمكحملا صاصتخا :الوأ  6
71   ةمكاحملل نيمدقملا صاخشألل رظنلاب ةمكحملا صاصتخا :ايناث  7

 871   غروبمرون ةمكحم مامأ ةمكاحملا تاءارجإ و دعاوق : عبارلا عرفلا   
71    اهتابجاوو ةمكحملا تاطلس :الوأ  8

71    مكحلا و ةمكاحملا ريس تاءارجإ :ايناث  9

 181    ويكوط يف ةيئانجلا ةيلودلا ةمكحملا :  ثلاثلا بلطملا   
81  ويكوطب ةيئانجلا ةيلودلا ةمكحملا ليكشت : لوألا عرفلا 1

81   ويكوط يف ةيئانجلا ةيلودلا ةمكحملا صاصتخا : يناثلا عرفلا 2

81    مالسلا دض مئارجلا :الوأ  2
81   برحلا مئارج :ايناث  3
81    ةيناسنإلا دض مئارجلا :اثلاث  3
81   ويكوط ةمكحم مامأ ةمكاحملا تاءارجإو دعاوق : ثلاثلا عرفلا 4
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81    ويكوط و غروبمرون يتمكحم يماظن نيب ةنراقملا : عبارلا عرفلا 4
81     نيتيملاعلا نيبرحلا لالخ ةيئازجلا تامكاحملا نع ةيلمع تاقيبطت  :يناثلا ثحبملا 5

81     ىلوألا ةيملاعلا برحلا تامكاحم : لوألا بلطملا 6

81     ايناملأ روطاربمإ ةمكاحم :لوألا عرفلا  6
81   ىلوألا ةيملاعلا برحلا يمرجم رابك ةمكاحم :يناثلا عرفلا  7

1     غروبمرون تامكاحمل ةيلمع تاقيبطت : يناثلا بلطملا 09
091  

 
   غروبمرون ةمكحم مامأ نيمزهنملا تامكاحم :لوألا عرفلا

291  
  

   ةمكحملا مامأ نيمهتملا عافد لبق نم ةمدقملا عوفدلا :يناثلا عرفلا

91    ةمكحملا صاصتخا مدعب عفدلا :الوأ  3
91    ةيلودلا مئارجلا نع درفلا ةيلوؤسم مايق مدعب عفدلا :ايناث  3

91    ةيئانجلا ةيعرشلا أدبم قرخب عفدلا :اثلاث  3

91    يعجر رثأب ةمرجملا دعاوقلا قيبطتب عفدلا :اعبار  4

91   عافدلا عوفد ىلع ماهتالا در : ثلاثلا عرفلا  4
91   صاصتخالا مدعب عفدلا ىلع درلا :الوأ  5

91    ةيلودلا مئارجلا ىلع درفلا ةيلوؤسم مايق مدعب عفدلا ىلع درلا :ايناث  5
91     ةيئانجلا ةيعرشلا أدبم قرخب عفدلا ىلع درلا :اثلاث  6
91    يعجر رثأب باقعلا و ميرجتلا دعاوق قيبطتب عفدلا ىلع ماهتالا در :اعبار  7
91   ويكوط تامكاحمل ةيلمع تاقيبطت : ثلاثلا بلطملا 8
   نيتيملاعلا نيبرحلا لالخ ةيئازجلا تامكاحملا  مييقت :ثلاثلا ثحبملا 002
  ىلوألا ةيملاعلا برحلل ةيركسعلا تامكاحملا مييقت : لوألا بلطملا 102

   دـرـفلل ةيلودلا ةيئانجلا ةيلوؤسملا ةركف حرط يف ةيركسعلا تامكاحملا ةيمهأ : لوألا عرفلا 102

   9191 ياسرف ةدهاعمل اقفو برحلا مئارج يبكترمل ةيصخشلا ةيئانجلا ةيلوؤسملا : الوأ  102

   " رفيس " ةدهاعم لظ يف برحلا يمرجمل ةيصخشلا ةيئانجلا ةيلوؤسملا : ايناث  203

   ىلوألا ةيملاعلا برحلا تامكاحمل ةهجوملا تاداقتنالا : يناثلا عرفلا  205

  ةلداعلا ةمكاحملل سيسأتلا يف  ةيناثلا ةيملاعلا برحلا تامكاحم ةيمهأ : يناثلا بلطملا 206

   ةيناثلا ةيملاعلا برحلا تامكاحم يف ةررقملا ئدابملا : لوألا عرفلا 206
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  درفلل ةيلودلا ةيئانجلا ةيلوؤسملا ريرقت : الوأ 207

  ةيلودلا مئارجلا نع ةموكحلا يفظوم رابك و ةلودلا سيئر ةيلوؤسم أدبم ريرقت : ايناث 208

  ةيلوؤسملا نم ءافعإلل سيئرلا رمأب عفدلا زاوج مدع أدبم ريرقت : اثلاث 208

   يلخادلا نوناقلا ىلع يلودلا يئانجلا نوناقلا ةدايس أدبم : اعبار 209

   ةيلودلا مئارجلا ديدحت أدبم : اسماخ 209
    ةلداعلا ةمكاحملا قح أدبم : اسداس 209
2    ةيلودلا ةميرجلا يف كارتشالا أدبم :اعباس  01

2    غروبمرون ئدابمل ةينوناقلا ةميقلا : يناثلا عرفلا 11

   ةيدرفلا ةيلودلا ةيئانجلا ةيلوؤسملاب فارتعإلا يف غروبمرون ئدابم ةيمهأ : ثلاثلا عرفلا 212

2  ويكوط و غروبمرون تامكاحمل ةهجوملا  تاداقتنالا : ثلاثلا بلطملا 31
2    ويكوطو غروبمرون  تامكاحمل تهجو يتلا ةكرتشملا تاداقتنالا :لوألا عرفلا 41
   غروبمرون تامكاحمل ةهجوملا تاداقتنالا  :يناثلا عرفلا 216

   ويكوط تامكاحمل ةهجوملا تاداقتنالا : ثلاثلا عرفلا 217

912    لوألا لصفلا ةصالخ  
2    ةتقؤملا ةيلودلا ةيئانجلا مكاحملا مامأ ةيئازجلا تامكاحملا ةعيبط : يناثلا لصفلا 12
2    ةتقؤملا ةيلودلا  ةيئانجلا مكاحملا روطت  : لوألا ثحبملا 12
   ادناور و ةقباسلا  ايفالسغوي يتمكحمل ماعلا لكشلا : لوألا بلطملا 222
   نمألا سلجم نم رارقب ادناورو ةقباسلا ايفالسغوي يتمكحم ءاشنإ :لوألا عرفلا 222
  نمألا سلجم نم رارقب ةقباسلا ايفالسغوي ةمكحم ءاشنإ : الوأ 222

   نمألا سلجم نم رارقب ادناور ةمكحم ءاشنإ : ايناث 224

   ةيلود ةيئانج مكاحم ءاشنإب نمألا سلجم صاصتخا ىدم : اثلاث 226

   ادناور و ةقباسلا ايفالسغوي يتمكحم ةزهجأ : يناثلا عرفلا 228

   ةقباسلا ايفالسغويل ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا تائيه : الوأ 228

  ادناورل ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا تائيه : ايناث 229
   ادناورو  ةقباسلا ايفالسغوي يتمكحمل  ينوناقلا صاصتخالا : يناثلا بلطملا 229
2   ةقباسلا ايفالسغويل  ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملل يئاضقلا صاصتخالا : لوألا عرفلا 03
2    ةقباسلا ايفالسغويل ةيلودلا  ةيئانجلا ةمكحملل يصخشلا صاصتخالا : الوأ 03
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2   ةقباسلا ايفالسغويل ةيلودلا  ةيئانجلا ةمكحملل يعوضوملا صاصتخالا : ايناث 13

2   ةقباسلا ايفالسغويل ةيلودلا  ةيئانجلا ةمكحملل ينامزلا و يناكملا صاصتخالا : اثلاث 13

2   ةقباسلا ايفالسغويل ةيلودلا  ةيئانجلا ةمكحملل يراثئتسإلا ريغ صاصتخالا : اعبار 13 

   ادناور يف ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملل ينوناقلا صاصتخالا : يناثلا عرفلا 232

  ادناور يف ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملل يصخشلا صاصتخالا : الوأ 233

  ادناور يف ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملل يعوضوملا صاصتخالا :ايناث 233
  ادناور يف ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملل ينامزلا و يناكملا صاصتخالا : اثلاث 234

  ادناور يف ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملل يراثئتسإلا ريغ صاصتخالا : اعبار 234
32  ادناور و ةقباسلا ايفالسغوي يتمكحم يماظن نيب ةنراقملا  :ثلاثلا بلطملا 4

  ادناور و ةقباسلا ايفالسغوي يتمكحم نيب هباشتلا هجوأ :لوألا عرفلا 235
  ءاشنإلا دنس يف كارتشالا : الوأ 235
  صاصتخالل تقؤملا عباطلا يف كارتشالا : ايناث 235
   ةدحتملا ممألل ةيعبتلا يف كارتشالا : اثلاث 235
   ةيفانئتسإلا رئاودلا و ماعلا يعدملا يف كارتشالا : اعبار 236
  ةبوقعلا فيفخت و ءافعإلل ببسك ةيمسرلا ةفصلاب دادتعالا مدع يف كارتشالا : اسماخ 236

   مهتملاب ةصاخلا تانامضلا ىلع صنلا يف كارتشالا : اسداس 236

  ةررقملا ةبوقعلا يف كارتشالا : اعباس 236
   ةينطولا مكاحملا عم كرتشملا صاصتخالا يف كارتشالا : انماث 237
   ادناور و ةقباسلا ايفالسغوي يتمكحم نيب تافالتخالا : يناثلا عرفلا 237

   ةطلتخملا ةيلودلا ةيئانجلا مكاحملل نمألا سلجم ءاشنإ : عبارلا بلطملا 237

   اـدـناور و   ةقباسلا ايفالسغوي ةمكحم لظ يف ةيلودلا ةيئازجلا تامكاحملا : يناثلا ثحبملا 142
242   ةقباسلا ايفالسغويل  ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا لظ يف ةمكاحملا ريس تاءارجإ : لوألا بلطملا    

2 24    ماهتالا رضحم دادعإ : لوألا عرفلا  
2 44    ةيضقلا حاتتفا :  يناثلا عرفلا  
2 64   تابوقعلا ريرقت و ماكحألا رادصإ : ثلاثلا عرفلا  

  اهيف نعطلا قرط و ماكحألا: الوأ  246

   ةمكحملا اهررقت يتلا تابوقعلا : ايناث  247

  ادناورل ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا لظ يف ةمكاحملا ريس تاءارجإ  :يناثلا بلطملا  248
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   ماهتالا رضحم دادعإ : لوألا عرفلا  249
052    ةيضقلا حاتتفا : يناثلا عرفلا  

2    تابوقعلا ريرقت و ماكحألا رادصإ : ثلاثلا عرفلا 15 
2     ةقباسلا  ايفالسغويل ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا مامأ ةيئازجلا ةمكاحملل جذومن : ثلاثلا بلطملا 25 
2   " شتيفوزوليم نادوبولس " ل ةبوسنملا مئارجلا : لوألا عرفلا 35 

25   ةيناسنإلا دض مئارج ساسأ ىلع ماهتالا رضاحم يف ةدراولا لاعفألا : الوأ 3 

52   ةيعامجلا ةدابإلا ةميرج ساسأ ىلع ماهتالا رضاحم يف ةدراولا لاعفألا : ايناث 4

52 5 
 فينج تايقافتا كاهتنا و برحلا مئارج ساسأ ىلع ماهتالا رضاحم يف ةدراولا لاعفألا : اثلاث
   عبرألا

52    " شتيفوزوليم نادوبولس " ةمكاحم تاءارجإ : يناثلا عرفلا 5

52    " شتيفوزوليم نادوبولس " قبسألا سيئرلا ماهتا رضاحم دادعإ : الوأ 6

52    ةيضقلا حاتتفا : ايناث 6
52    ةلداعلا ةمكاحملا نامض يف ةتقؤملا ةيلودلا ةيئانجلا مكاحملا رود مييقت : ثلاثلا ثحبملا 9
52      ةيئانجلا ةيلوؤسملا لمحت يف دارفألا نيب ةاواسملل مكاحملا سيركت : لوألا بلطملا 9

062     
 ايفالسغويل ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا لظ يف درفلل ةيلودلا ةيئانجلا ةيلوؤسملا : لوألا عرفلا
  ةقباسلا

162   ادناورل ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا لظ يف ةيلودلا ةيئانجلا ةيلوؤسملا : يناثلا عرفلا    
262    ةتقؤملا ةيلودلا ةيئانجلا مكاحملا مامأ ةلداع ةمكاحم يف مهتملا قح تانامض : يناثلا بلطملا  
362    ماعلا يعدملا بتكم مامأ مهتملا تانامض :لوألا عرفلا  

62    ةمكاحملل ىلوألا ةرئادلا مامأ مهتملا تانامض :يناثلا عرفلا  5

62   ةاضقلاب ةقلعتملا تانامضلا : الوأ  5

662    تاسلجلا ريس ءانثأ مهتملا تانامض : ايناث  

862    ةمكحملا ملق اهرفوي يتلا مهتملا تانامض : اثلاث  

962   ةتقؤملا ةيلودلا ةيئانجلا مكاحملا مامأ ةيئارجإلا ةلادعلاب ساسملا رهاظم :ثلاثلا بلطملا  

2    يناثلا لصفلا ةصالخ  37

72    ةيلودلا ةيئانجلا ةلادعلا ءاسرإ يف ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا ةيلاعف ىدم : ثلاثلا لصفلا 5

72 5 
 

    ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملل ةينوناقلا ةعيبطلا :لوألا ثحبملا
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72   ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا ءاشنإ  :لوألا بلطملا 6
72   ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا ءاشنإ بابسأ : لوألا عرفلا 6

72   ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا ءاشنإ فورظ :يناثلا عرفلا 7

72    ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا ءاشنإل ضراعملا يأرلا : الوأ 8

72    ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا ءاشنإل ديؤملا يأرلا : ايناث 9

2    ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا ةزهجأ : يناثلا بلطملا 08
2    ةمكحملل يئاضقلا زاهجلا : لوألا عرفلا 08
2    ةاضقلا : الوأ 18

82    ةيئاضقلا ةزهجألا :ايناث 4

82    ماعلا ءاعدإلا زاهج : يناثلا عرفلا 7
82   ماعلا يعدملا بصنمل حشرتلا طورش : الوأ 7

   هباون و ماعلا يعدملا رايتخا ةقيرط : ايناث 882

    هباون و ماعلا يعدملا ةيالو : اثلاث 982

  ماعلا يعدملا تاصاصتخا : اعبار 092

492    ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملل ينوناقلا ماظنلا : يناثلا ثحبملا   
492   ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا صاصتخا : لوألا بلطملا   

92   ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملل يداعلا صاصتخالا : لوألا عرفلا 4

92    ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملل يعونلا صاصتخالا : الوأ 5

92    ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملل ينامزلا صاصتخالا : ايناث 8
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  ةيبرعلا ةغـللاب ةــلاسرلا صـخلم
 

 ،مرجم لعف باكتراب امهتم نوكي امدنع اهنم ديفتسي يتلا ناسنإلا قوقح مهأ نم ةلداع ةمكاحم يف قحلا ربتعي
 .ةلداعلاب تامكاحملا فصوت ىتح هطباوض تددح و هيلع ناسنإلا قوقح تايقافتا بلغأ تصن دقو
  ةلادعلل ةيلودلا ريياعملل اقفو ةيلود ةيئازج تامكاحم قيقحت لجأ نم تالواحم ةدع يلودلا عمتجملا فرع
 اهدعب  يتأتل ويكوطو غروبمرون تامكاحمو ىلوألا ةيملاعلا برحلا يمرجم ةمكاحم ةلواحمب ةيادبلا تناكف
 لاجم يف روطتلا رهاظم نم ديدعلا تامكاحملا هذه تنمضت  دق و ،ادناور و ةقباسلا ايفالسغوي  تامكاحم
 لجأل . داقتنالل تضرعتو ةبولطملا ةلادعلا تايضتقم قيقحت نم نكمتت مل اهنكلو ةيلودلا مئارجلا نع ةاضاقملا
 درفلا قوقحل انامض ةلداع تامكاحم نع اثحب مئاد يلود يئاضق زاهج ءاشنإل يلودلا عمتجملا ةجاح تدكأت  كلذ
 ةمكحملا تئشنأف ، ىرخأ ةهج نم نيمرجملا ةبقاعم يف يلودلا عمتجملا ةحلصم قيقحت و  ةهج نم مهتملا
 هنكل و ةيئانجلا ةمظنألا يف ةرقتسملا ةيئانجلا ئدابملا مهأ نينقت يف يساسألا اهماظن حجن و ةيلودلا ةيئانجلا
 تاطلسلا اهمهأ و ، تاءارجإلا دعاوق ضعب و يضاقتلا ةيلآب قلعتي اميف صئاقن نم هيف درو امل  داقتنالل ضرعت
 اهتيلالقتسا يف و اهصاصتخال ةمكحملا ةسرامم يف ريبك دح ىلإ رثؤتس يتلاو نمألا سلجمل ةحونمملا ةعساولا
 تابلطتم و ىشامتي ىتح امور ماظن ليدعت  نم دبال  هيلعو . ةيلودلا ةيئانجلا ةلادعلا قيقحت نع اهقيعي امب
 لودلا ةيعمج ىلع امو ، هل ةنوكملا لودلا ةدايسو  لالقتسا نامض ىلع صرحي يذلا يلاحلا يلودلا عمتجملا
 عم اهنواعت و لودلا ميعدت نإف كلذل ةفاضإلاب ، ةبسانملا  تاليدعتلاب مايقلل ردابت نأ الإ امور ماظن يف فارطألا
 . اهئاشنإ نم فدهلا قيقحت و ليقارع ةيأ نود اهتاصاصتخا ةسرامم اهيلع لهسيس ةمكحملا
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