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ةمدقم

، نوناقلا و ةعيرشلا رظن يف اهضعب وأ اهلك هتافرصت هنم حصت صخش لك سيل

تايلوؤسملا لمحتو ، ةيعرشلا ماكح األ لوبقل هأال هلعجت ةفصب هفاصتا نم الدب لب

.1 ةيله األ ىنعم وه اذهو اهراثآب مازتل واال

،وألن تابجاولا لمحتيو قوقحلا بستكي ألن صخشلا ةيلباق يه ةيله فاأل

يهو ت امازتل اال لمحتو قوقحلا بسك نم هنكمت يتلا تافرصتلا هسفنب سرامي

. ءادأ ةيلهأو بوجو ةيلهأ ، ناعون فيرعتلا اذهب

ةيح صال يه ةيبرغملا ةرس األ ةنودم نم 207 ةداملا بسح بوجولا ةيلهأف

تبثت يهو ، نوناقلا اهددحي يتلا تابجاولا لمحتو قوقحلا باستك ال صخشلا

208 ةداملا اهتفرع األءاد ةيلهأ ،امأ هتافو نيح ىلإ انينج نوكي نأ ذنم صخشلل

ذافنو ةيلا وملا ةيصخشلا هقوقح ةسراممل صخشلا ةيح صال اهنأ ةنودملا نم

. اهمادعناو اهناصقن بابسأو اهباستكا طورش نوناقلا ددحيو ، هتافرصت

عئاقو نم الاق طنا ارزجو ادم فرع ةيله األ دعاوق هنس يف يبرغملا عيرشتلا و

ةيامحلا لوخد ذنمف ، يبرغملا ينوناقلا ماظنلا ىلع اهلاآلرثاألربك ناك ، ةيخيرات

، ةيسايسلا و ةيعامتج اال ةايحلا بنا وج فلتخم سمتل ةيعيرشتلا الت محلا تقلطنا

يبرغملا دوقعلا و تامازتل اال ريهظ ىضتقمب ةيله باأل ةقلعتملا ماكح األ اهمهأ نمو

دقو ، ةيامحلا ةقطنم يف بناج نواأل ييسنرفلا ىلع قبطي ناك يذلا 1913و ةنسل

قلع. نم 13 ىلإ 3 نم داوملا يف اهماكحأ ميظنت ىلع يبرغملا عرشملا لمع

ةيصخشلا لا األوح ةنودم تعضو الل قتس اال ىلع برغملا لوصح دعبو

باأل ةقلعتملا دعاوق ميظنت 1958/1957ومت نيب ام ةرداص رئاهظ سمخ ىضتقمب

لا األوح ةنودم نم 172 ىلإ 133 داوملا يف كلذو ، ةيعرشلا ةباينلا و ةيله

لوصفلا صيصخت 2004مت ةنس ةيبرغملا ةرس األ ةنودم رودص دعبو ، ةيصخشلا

نوناقلا يف ايلعلا تاساردلا مولبد لينل ةلا سر ، يبرغملا نوناقلا يف يعيبطلا صخشلل ةيندملا ةيله ،األ تباث رينم دمحم -1

ص:8. ،1998/1997 ةنس ، ءاضيبلا رادلا قشلا نيع قوقحلا ةيلك ، يناثلا نسحلا ةعماج ، صاخلا

هيفسلا ةيلهأ  
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ب ةطبترم ةيله األ تناك املو ، ةيعرشلا ةباينلا و ةيله األ ماكح 264أل ىلإ 206 نم

جردت الف تخاب فلتخت ،لب دحاو طمن ىلع تسيل اهماكحأ نأ ينعي اذهف ، صخشلا

. هيلإ هجوملا باطخلا مهف ىلع اهتردقو ، ناسن رمعاإل

وأ ةيله األ دقاف دحأ ر بتعي ةيله،وال مكلااأل ناسن اإل يف لص فاأل هيلعو

تبثي نأ اه ناصقن وأ ةيله األ مادعنا يعدي نم ىلعو ، نوناق صن ىضتقمب إال اهصقان

روجحم ريصي صخشلا نأ اه تلمج نم ت اءانثتسا هيلع درت لص اذهاأل نأ ريغ كلذ،

ىلع رجحلا بجوت يتلا ةيله األ ناصقن حاالت نيب نمو ، هتيلهأ ناصقنل هيلع

األ ةيلهأ صقان ربتعي هيفسلا ف اذه انضرع عوضوم وه يذلا ، هيفسلا دجن اهبحاص

نم 144 ةداملا اهلبقو ،215 ةداملا يف ةرس األ ةنودم هيلع ت دكأ ام اذهو ءاد،

. ةيصخشلا لا األوح ةنودم

نم ببس ك هيفسلا ىلع فرعتلا يف نمكت ةغلا ةب يمهأ هيفسلا عوضوملو

لجأ نم كلذو ، هيفس هنأب ام صخش ربتعا رايعم ديدحت و ةيله األ ناصقن بابسأ

هلا ومأ ىلع ضافحلا لجأ نم هيلع رجحلا يلا ،بوتلا صخشلا ب هفسلا ةفص تابثا

. رجحلا قاطن ديدحتو

: ةيلا تلا ةيلا انلاإلكش زربت األهةيم، هذه نم الاق طناو

ايعارم هيفسلا ب ةقلعتملا ماكح األ ميظنت يبرغملا عرشملا عاطتسا دح يأ ىلإ

هعم؟ نيلماعتملا ةحلصمو هتحلصم كلذ يف

يلا: تلا ميمصتلا حرتقن ةيلا اإلكش هذه نع ةباج لإل

هيفسلا لعى ريجحتلا طورشو هفسلا ةيهام األلو: ثحبملا

هيفسلا تافرصت مكح : يناثلا ثحبملا
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هيفسلا ىلع ريجحتلا ةرطسمو ه فسلا ةيهام األلو: ثحبملا

نايبو ه، فسلا ةيهامل األلو) بلطم (لا يف قرطتلا نم الدب ثحبملا اذه نع ثيدحلل

.( يناث لا بلطم (لا يف هيلع ريجحتلا ةرطسم

هفسلا ةيهام األلو: بلطملا

تصن امدنع ةيله األ ناصقن حلاالت ةرس األ ةنودم نم 213 ةداملا تقرطت

األءاد: ةيلهأ صقان ربتعي هنأ:" ىلع

دشرلا نس غلبي ملو زييمتلا نس غلب يذلا ريغصلا .1

هيفسلا .2

." هوتعملا .3

لجأ ،ونم ءادأ ةيلهأ صقان ربتعي هيفسلا ف ةد املا هذه بسح يلا بوتلا

نع هزييمتو ( ىلوأ ةرقف ) هطباض ديدحتو هفيرعت نم الدب هفسلا ةيهام ىلع فرعتلا

.( ةيناث ةرقف ) يف ةلفغلا و هتعلا

هطباضو هفسلا موهفم ىلو: األ ةرقفلا

.( ايناث ) هطباضو (وأال)، هفسلا موهفم ةرقفلا هذه يف لوانتنس

هفسلا موهفم وأال:

": اهيف ءاج يتلا ةرس األ ةنودم نم 215 ةداملا يف هيفسلا عرشملا فرع

اثبع الء قعلا هدعي اميفو هيف، ةدئاف ال اميف مهلا فرصي يذلا رذبملا وه هيفسلا

." هترسأبو هب رضي لكشب



3

.2 ةكرحلا ةفخ ،يأ ةفخلا هلصأ ، ملحلا دض ةغللا يف هفسلا و

هنأ ىلع هقفلا نم بناج هفرع دقف ، هلوح فيراعتلا تددعتف طصالح اال يفو

مايق عم لقعلا و عرشل ا بجوم خبالف لمعلا ىلع هلمحتف ناسن اال يرتعت ةفخ

ال هلعجت ناس االن يرتعت حةلا هنأ ىلع هقفلا نم رخآ بناج هفرع امنيب ، ةقيقح لقعلا

نود هلقع مايق عم قافن اإل عضاوم ريغ يف هقفنيف مهلا ريبدتب مايقلا نسحي

.3 هدشر

فيرعت نكمي يلا ،بتلا دحاو ىنعم اهل نأ تافيرعتلا هذه لك نم حضاولا و

خالف ىلع ةيلا ملا هحلا صمو ناسن باإل بهذت لقعلا ةفخ يأ ةفخلا هنأب هفسلا

الهل4. تخا مدعو لقعلا مكلا عم ميكحلا عرشلا و ميلسلا لقعلا ىضتقم

نأو ، ةقفنلا يف فارس واإل ريذبتلا هتداع تناك نم وه هيفسلا ف هيلعو

هيف. ةحلصم وال هيف ةدئاف ال اثبع الء قعلا هدعي ضرغل وأ ضرغل ال افرصت فرصتي

ريغ يف مهلا فرصي يذلا وه هيفسلا " ةينامثعلا ةيلدعلا ةلجملا يف ءاج دقو

نولا الزي نيذلا و فارس باإل اهفلتيو هلا ومأ عيضيو ، هفراصم يف رذبيو ، هعضاوم

مهته بال بسحب مهعتمتو مهتراجت قيرط اوفرعي ملو ، مهئاطعو مهذخأ يف نولفغي

.5" ءاهفسلا نم اضيأ نودعي مهبولق ولخو

هفسلا طباض : ايناث

ريسفت لوح خالف لحم ألمهن هفسلا رايعم لوح خالف لحم ةعيرشلا ءاهقف

نإ اريذبت ردبت وال ليبسلا نباو نيكسملا و هقح ىبرقلا اذ تاءو ": ميركلا صنلا

.6" نيطايشلا ناوخإ وناكا نيردبملا

يف لا ملا ةقفن وه هفسلا رايعم نأ ميركلا صنلا هريسفت يف ىري ريثك نباف

واالعالن عيزوتلا و رشنلل ةماعلا ةأشنملا ، نوناقلا و ةعيرشلا نيب ةنراقم ةسارد ةيله، لأل ةماعلا ةيرظنلا ، ةديبزا دمحم ناضمر يلع -2

ص163. ،1984 ىلو األ ةعبطلا ، ةيكارتش اال ةيبعشلا ةيبيللا ةيبرعلا ةيروهمجلا سلبارط
ص163 ، قباسلا عجرملا ، ةديبزا دمحم ناضمر يلع -3

ءاضيبلا رادلا يناثلا نسحلا ةعماج يبرغملا نوناقلا يف يعيبطلا صخشلل ةيندملا ةيله األ ناونعب رتسام ةلا سر ، تباث رينم دمحم -4
ص53. ،1998 ةنس

، عيزوتلا و رشنلل فراعملا ةبتكم ، ةعبطلا ركذ نود ، يناثلا ءزجلا ةيبرغملا ةيصخشلا لا األوح ةنودم حرش ، نوبهش ميركلا دبع -5
ص47. ، طابرلا

.27–26 ءارس،اآلةي اال ةروس -6
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.7 داسفلا و قحلا ريغ يفو ، ةيصعم ريغ يفو ةيصعم

خالف ىلع ريخلا هوجو يف قافن اال نأب هقفلا نم رخآ بناج ىري نيح يف

.8 اهيفس هبحاص دعيو افارسإ دعي عرشلا و لقعلا يضتقم

خالف ىلع قافن وهاإل هفسلا رايعم نأ ىري يذلا يأرلا اندنع حجارلا و

"و ىلا عتو هناحبس لوقي اذه يفو ريخلا هوجو يف ناك ولو عرشلا و لقعلا ىضتقم

.9" اروصحم امولم دعقتف طسبلا لك اهطسبت وال كقنع ىلإ ةلولغم كدي لعجت ال

...وال ءيش يأ قفنت ال اعونم ال يخب نكت :ال ميركلا صنلا اذهل نورسفملا لوقي

نونغتسيو سانلا كمولي يأ امولم دعقتف كتقاط قوف يطعتف قافن يفاإل فرست

هيف. تطرف ام ىلع ةمادنلا كبيصتو كنع،

ةلفغلا و هتعلا نع هفسلا زييمت : ةيناثلا ةرقفلا

( ايناث ) ةلفغلا (وأال)ونع هتعلا نع هزيمنس هفسلا م وهفم قيقدتل

هتعلا نع هفسلا زييمت وأال:

لا ملا ريذبت ىلع هلمحتف ناسن اإل يرتعت ةلع وه هفسلا نأ لوقلا قبس امك

يف الل تخا يأ ثودح مدع عم عرشلا و لقعلا ىضتقم ريغ ىلع تإوالهف هفارسإو

. لقعلا

. لقعلا صقان وه هوتعملا ،و لقعلا يف صقن ةغلف ، هتعلا امأ

ضعب هبشي كلاالم طلتخم هبحاص ريصي ثيح ، لقعلا بيصت ةفآ الاح طصاو

هنأب ءاهقفلا ضعب هفرع دقو ، نيناجملا كالم هبشي اآلرخ هضعبو الء، قعلا كالهمكالم

.10 نونجلا ب هبشأ ضرمب باصملا وه يأ نونج ريغب سوهدملا وه

طلتخم مهفلا ليلق ناك نم وه هيف: ليق ام نسحأ نأ ىلع ءاهقفلا عامجإبو

صخشلا هنأب هوتعملا ةنودملا نم 216 ةداملا تفرع دقو ريبدتلا دساف كلاالم

خالل نمف هتافرصتو هريكفت يف مكحتلا اهعم عيطتسي ال ةينهذ ةقاعإب باصملا

ص163. ، قباس عجرم ، ةديبزا ناضمر يلع -7
.164، عجرملا سفن -8

.29 اآلةي ءارس اإل ةروس -9
ص:31،30. ، قباس عجرم ، نوبهش ميركلا دبع -10
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هتعلا ،إالنأ ناسن اإل لقع قحلي كفالامه نونجلا ك هتعلا نأ لوقلا نكمي ةداملا هذه

.11 زييمتلا و كارد هيفاإل مدعي يذلا نونجلا خبالف ةيله األ صقني

. ةيله األ صقان هوتعملا و هيفسلا نم لك ربتعي يلا وبتلا

ةلفغلا نع هفسلا زييمت : ايناث

و نلااعف نيب يفاكلا زييمتلا عيطتسي ال كارد اإل فيعض صخشلا نأ ينعت ةلفغلا

ةيسفنلا تاكلملا يف فعضلا روص نم ةروص نأه ثيح الت، ماعملا يف نبغيف ، راضلا

.12 كارد واإل ريدقتلا يف

سو هتجاذسل ةحبارلا تافرصتلا ىلإ يدتهي ال يذلا ،وه هقفلا ضعب بسح لفاغلا ف

. هبلق الةم

يأرلا داسف ثيح نم امهتافرصت يف ناقفتم ةلفغلا اذو هيفسلا ،نأ ءاهقفلا عامجإبو

وال ئباع ريغ اإلتالف دصقي هنأريغ انايحأ ءاكذ هيف هيفسلا ناك نإو ، ريبدتلا ءوسو

يف ببسلا وه ءابغلا اذهو ءابغ هيف اإلتالفلب دصقي ال ةلفغلا اذو ، هتافرصتل مهاف

. هريدقت داسفو هريبدت ءوس

ثيح نم ةلفغلا يذ مكح ذخأي هيفسلا نأ ىلع ةعيرشلا ءاهقف عامجا دقعنا دقلو

. هتافرصت ماكحأو هيلع رجحلا

لك يفو هيلع رجحلا ماكحأ يف هيفسلا مكح ذخأي ةلفغلا يذ نأ لوقلا خوالةص

.13 هتافرصت

هيفسلا ىلع ريجحتلا ةرطسم : يناثلا بلطملا

روهمج ىري ثيح ، ءاهقفلا نيب الف تخا اهيف عقو هيفسلا ىلع ريجحتلا ةلأسم نإ

هدي ىلع برضي نأ نيعتي يذلا ناسن اإل ىلع ريجحتلل بجوم هفسلا نأ ءاهقفلا

" ىلا عت هلوق كلذ يف لص 14،واأل هتافرصت بقاريو مهلا ىلع ظفاحي نم هيلع مدقيو

ةلسلس ةيبرغملا قوقحلا ةلجم تاروشنم ، يئاضقلا لمعلا و يبرغملا عيرشتلا ءوض ىلع رصاقلا لا ومأ ةرادإ ، مانغلا ةكيلم -11
ص:62 ، روبشكلا دمحم ميدقت ،2010 وينوي ثلا ثلا رادص ،اإل ثاحب واأل تاساردلا

ص:208. ، قباس عجرم ، ةديبزا دمحم ناضمر يلع -12
ص:171،170. ، قباس عجرم ، ةديبزا دمحم ناضمر يلع -13

ص:165. ، عجرملا سفن -14
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.15" مهوسكاو اهيف مهوقزراو اميق مكل هللا لعج يتلا مكلا ومأ ءاهفسلا اوتؤت وال

فرصتلا قح امنإو ، ءاهفسلل لا األوم ميلست نعو ريذبتلا نع يهن صنلا اذه يفف

. اهيلع ماوقلا مهل،ألهن ال مهئايلو أل ءاهفسلا لا ومأ يف

عيطتسي وأال ًافيعض وأ اهيفس قحلا هيلمي يذلا ناك نإف " ىلا عت هلوق كلذكو

قئاثولا ةباتك ىلإ نينمؤملا هللا دشرأ دقف ،16" لدعلا ب هيلو للميلف وه لمي نأ

،و ةقيثولا مإالء يف مهماقم اومو قي نأب ءاهفسلا ءايلوأ رمأو نويدلا ىلع ةظفاحملل

مإالاهئ نم هيفسلا عنمو مةيلا؛ ةقيثو لا ألنملا لا ملا يلو وه انه يلولا نأ كش ال

.17 هيلع رجحلا ينعي

رجحلا ،ألن هيفسلا ىلع رجحلا زاوج مدع ىلإ نامعنلا ةفينح وبأ اإلمام بهذ

نأ ىري ةفينح وبأ نأاإلمام ىنعمب لا، ملا نم ًارطخ مظعأ سفنلا و لطاب رحلا ىلع

نم ىلغأ ةيرحلا ألن هتافرصت يف ءرملا ةيرح يقتيد ربير ال لا ملا هالك رطخ

.18 لا ملا

، هيفسلا ىلع ريجحتلا ةرورضب لئاقلا روهمجلا يأرب يبرغملا عرشملا دخأ دق

خال نم ةيلا حلا ةرس األ ةنودم يف 19،وأ ةاغلملا ةيصخشلا لا األوح ةنودم يف ءاوس

هوتعملا و هيفسلا و لقعلا دقاف اهيف،" ءاج يتلا ةرس األ ةنودم نم 220 ةداملا ل

رجحلا مهنع عف ريو ، كلذب مهتلا ح ثوبت تقو نم مكحب ةمكحملا مهيلع رجحت

" ةنودملا يف ةدراولا دعاوقلا بسح بابس األ هذه لا وز خيرات نم ًءادتبا

اهتابثإو رجحلا ىوعد ميدقتب حتتفت : هيفسلا ىلع ريجحتلا ةرطسمف امومعو

. راثآ نم هيلع بترتي امو هرهشو ريجحتلا مكح رودصب يهتنتو ،( ىلو األ ةرقفلا )

اهتابثإو رجحلا ىوعد ميدقت ىلو: األ ةرقفلا

رجحلا بلط مدقيو ، يئاضق مكحب إال متي نأ نكمي ال هيفسلا ىلع رجحلا نإ

.5 ،اآلةي ءاسنلا ةروس -15
.282 ،اآلةي ةرقبلا ةروس -16

فراعملا ةعبطم ، ثاريملا و ةيله واأل ةيصولا و ةيعرشلا ةباينلا يناثلا ءزجلا ، ةيصخشلا لا األوح ةنودم حرش ، نوبهش ميركلا دبع -17
ص51 طابرلا عيزوتلا و رشنلل

ص50 هسفن عجرملا ، نوبهش ميركلا دبع -18
ح توبث تقو نم يضاقلا امهيلع امهيلع رجحي هيفسلا و نونجملا " ةاغلملا ةيصخشلا لا األوح ةنودم نم 146 لصفلا يف ءاج -19

"... كلذب امهتلا
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ةعورشم ةحلصم مهل ني ذللا لك لمشت ةرابعلا هذهو األرم، هينعي نم لك فرط نم

نيذلا نينئادلا فرط نم هميدقت نكمي ثيحب ، هيفسلا ىلع رجحلا عإالن يف

ينعملا ةقفن ىلع نوشيعي نم فرط نم كلذكو ، عايضلا نم مهقوقح ىلع نوشخي

، ققحتلا كيشو وأ اققحم اررض مهلا ألوم هريبدتو هفرصت ءوس يف نأ ماد ام باألرم

بلط ميدقت في قحلا ةماعلا ةباينلل ىطعأ يبرغم لا عرشملا نأ ىلإ ةفاض باإل اذه

ىلع ظافحلا ىلع عرشملا صرح ىلع لدي امنإ ءيش ىلع لد إن اذهو ، رجحلا

دتمي ،لب طقف هيلع هراثآ رصحنت نل هفرصت ءوس نأ ماد ام هيفسلل ةيلا ملا حلا صملا

هب. هحلا صم طبترت صخش لك ىلإ

ب ةرس األ ءاضق مسق ىلإ هيفسلا ىلع ريجحتلا ىلإ يمارلا بلطلا مدقي و

دارملا هيفسلا ةماقإ لحم وأ نطوم اهذوفن ةرئادب دجوي يتلا ةيئادتب اال ةمكحملا

تاءارج اإل قفو اهيف تبث ةمكحملا رجحلا ىوعد عفر دعبو اذه هيلع، ريجحتلا

ىلع خبالاهل فقوتت يتلا و ةيندملا ةرطسملا نوناق قفو اهيلع صوصنملا ةيداعلا

. رجحلا تابثإب ةدمتعملا لئاسولا

تابث اإل لئاسو رئاس ىلع هيفسلا ىلع هعفرو رجحلا رارقإ يف ة مكحملا دمتعت

،و دوهشلا ةداهش اهنم ، ةددعتمو ةريثك يهو ، ةيبطلا ةربخلا اهيف امب ، ةيعرشلا

.20 هيفسلا ىلع رجحلا رارقإب اهمكح رادصإ يف ةمكحملا ديفي امم كلذ ريغو ، نئارقلا

هنايرس تقوو رجحلا ب يضاقلا مكحلا ريهشت : ةيناثلا ةرقفلا

ب رهشي هعفرب وأ رجحلا ب رداصلا مكحلا ةرس،"نإ اال ةنودم نم 223 ةداملا يف ءاج

ءافتك اال نكميف ةيضق لك ةيمهأ بسح كلذو " ةبسانم ةمكحملا اهارت يتلا لئاسولا

سانلا اهاشغي يتلا نكام يفاأل هقيلعتب األرم ىلإ ةمكحملا ةحول يف مكحلا قيلعتب

ىثح راهش، اإل لئاسو نم كلذ يغور تاعاذ وأاإل دئارجلا يف هرشن ىلإو ر، ارمتساب

عيضت ال يك ةصاخ ةفصب هيفسلا و ةماع ةفصب روجحملا ةلماعم سانلا بنجتي

ةيليصأت ةسارد ، هتلدأو يكلا ملا بهذملا راطإ يف ةرس اال ةنودم حرش ، يسوسلا ينان تلا رهاطلا هللانب دبع -20

ص53-52 ءاضيبلا رادلا ةديدجلا حاجنلا ةعبطم ،2015 ىلو األ ةعبطلا ، ةعبر األ بهاذملا ءوض ىلع ةنراقم
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.21 مهلا ومأ

بسح ، هيفسلا ىلع ريجحتلا ب يضاقلا مكحلا راهش إل بسن األ ةليسولا نأ ريغ

تضق ام اذهو موي، رشع ةسمخ ةدمل ةمكحملا ةحولب قيلعتلا يه ىقبت نيسرامملا

عىل ريجحتلا ب ةمكحملا تمكح هيف" ءاج مكحب سافب ةيئادتب اال ةمكحملا هب

ةدمل سافب ةيئادتب اال ةمكحملا ب اإلعالتان ةروب سب مكحلا قيلعتبو هيلع، ىعدملا

.22" ةيعدملا ىلع رئاصلا ءاقبإ عم موي رشع ةسمخ

هب يضقملا ءيشلا ةيجح زوحي ال مكحلا نأ يضقت يتلا ةماعلا دعاوقلل خوالاف اذه

نيصخش نيب هب يضق امف ، مهنيب مكحلا ردص نيذلا ىوعدلا فارطأ ةهجاوم يف إال

ةيجح زوحي هيفسلا ىلع رجحلا ب يضاقلا مكحلا نإف ، هرضي وال ريغلا ديفي ال

رمتست هتيجح نإو هيف، افرط ناك نم ىلع هتيجح رصتقت وال ةفاكلا هاجت ةقلطم

. ةمئاق هفسلا بابسأ تماد ام

لهو ، هناير س تقو لوح لؤاستلا روثي ، ريجحتلا ب يضاقلا مكحلا رودص دعبو

، هرودص دنم هرثأ يرسي ،مأ هفسلا ضراعب صخشلا ةباص ذنمإ مأ يعجر رثأب يرسي

ىلع أرطت تاريغت ةدع و صئاصخ ةدعب مستت ةيله األ ضراوع نأو اصوصخ

نوكت دقو روهش وأ مايأ ةدع رمتست ، ةينمز ةدم خالل رجحلا يف بولطملا صخشلا

. ةليوط ةينمز ةدم رجحلا يف بولطملا ةنيزخ تلض ، ةيسفن تابارض اإل رهظم

ح ضقنلا ةمكحم اقباس ىلع األ سلجملا تارارق يف ءاج لؤاستلا اذه ىلع ةباجإ

تقو نع نايب لك نم ريجحتلا مكح ولخ مامأ ف انئتس اال ةاضق نأ ثيحو ايلا"

خيرات نم ًءادتبا إال هلوعفم يرسي نأ نكمي ال هموهفم نأ اوربتعا ، هفسلا ثوبت

تقبط دق نوكت ةفصلا هذه ىلع اهرارق ليلعتب ةمكحملا نإف يلا ،بوتلا هرودص

،23" رييغت يأ هنومضم ىلع لخدت نأ نود اميلس ا قيبطت روكذملا مكحلا تايضتقم

، نيتلا ح نيب زييمتلا نيعتي هيفسلا لعى ريجحتلا ب مكحلا نايرس تقو نإف يلا بوتلا

ص55. ، قباسلا عجرملا ، يسوسلا ينان لا رهاطلا هللانب دبع -21
. روشنم ريغ 2063/1623/2015 مقر فلملا يف 2016/03/30 خيراتب رداص 2596لا مقر مكحلا -22

عقوم نم هيلع االطالع مت . روشنم ريغ 1972 / وينوي /2 خيراتب رداصلا 144 رارقلا -23
.15.30 ةعاسلا 2017/11/17 موي www.mahkamaty.com
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هب، مكحلا خيرات نم إال يرسي ال ريجحتلا نإف ، هفسلا ثودح خيرات فرعي مل ادإف

نم يأ خيراتلا كلذ نم متي رجحلا نإف هفسلا ضراعب ةباص اإل خيرات فرع اذا امأ

. هفسلا ب ةباص اإل خيرات

هيفسلا تافرصت مكح : يناثلا ثحبملا

األ بلطملا ) ةرس األ ةنودم يف دراو وه ام نيب زيمنس هيفسلا تافرصت مكح نايبل

.( يناثلا بلطلا ) اإلساليم هقفلا هب قلا امو لو)

ةرس األ ةنودم قفو هيفسلا تافرصت مكح األلو: بلطملا

ىلع راثآ ةدع بتر ،تت هرهشبو هيفسلا ىلع ريجحتلا ب يضقي يذلا مكحلا رودص دعب

عضخت هيفسلا تافرصت نأ اآلراث هذه نيب نم ، هيفسلل ةينوناقلا تافرصتلا

ةداملا يف هيلع صيصنتلا مت ام اذهو ةرس األ ةنودم نم 225 ةداملا تايضتقمل

هذه خالل نمو ،"225 ةداملا ماكح أل هوتعملا و هيفسلا تافرصت عضخت "228

ةداملا يف ع رشملا اهيلع لا حأ يتلا هيفسلل ةينوناقلا تافرصتلا مكح جلا عنس ةداملا

ةينوناقلا تافرصتلا مكح ، زيمملا ريغصلا ب قلعتت يتلا ةرس،و األ ةنودم نم 225

يف مدقملا و يصولا نم لك تايح صال ىلإ قرطتنس )،مث ىلو األ ةرقفلا ) هيفسلل

.( ةيناثلا ةرقفلا ) هيفسلا لا ومأ ةيامح

هيفسلل ةينوناقلا تافرصتلا مكح ىلو: األ ةرقفلا

وأ ةيصخشلا هلا وحأب قلعتي اميف ءاوس ، هيفسلا اهزجني دق يتلا تافرصتلا عونتت

هل، ةعفان تناك اذإ ةيباجيإ نوكت دق ةيلا التملا ماعملا ب قلعتي اميف . ةيلا ملا هتلماعم

هل، ةرضم يأ ةيبلس نوكت دقو (وأال)، اضحم لعفن ةعفانلا هيفسلا تافرصت مكح

مكح ، ةيبلسو ةيباجيإ نوكت دقو ،( ايناث ) اضحم اررض ةراضلا هيفسلا تافرصت مكح

(ثاثلا). ررضلا و عفنلا نيب نيب ةرئادلا تافرصتلا

اضحم اعفن ةعفانلا هيفسلا تافرصت مكح وأال:

وأ فرصتملا يرثت يتلا تافرصتلا كلت ، اضحم اعفن ةعفانلا تافرصتلا ب دصقي



10

لباقم هلمحت نأ نود مازتلا نم هتمذ ئربت وأ لباقم ريغ نم هكلم ىلإ ائيش لخدت

لثمف هنع، هلفكي نم نم هنيد ةلا فك لوبقو ، ةيدهلا و ةيصولا و ةبهلا لوبقك كلذ،

.24 تافرصتلا هذه

عقت ال يكلا ملا هقفلا يف اضحم اعفن ةعفانلا هيفسلا تافرصت مكح صوصخبو

اذهب قلا دقو ،25 تلطب اهلطب نإو ؛ تذفن اهزاجأ نإف هيلو، ةزاجإ دعب إال ةحيحص

لوق وهو مهنع نيتياورلا ىدحإ يف 27 ةلبانحلا 26و ةيكلا ملا ءاهقف نم لك يأرلا

خفلا يبرغملا عيرشتلا نأ دجنو .28 ةفينحلا نب دمحمو فسوي وبأ نيحلا صلا

مل ثيحب هل ةعفان تافرصتلا تناك اذإ يلولا ةزاجإب قلعتي اميف يكلا ملا بهذملا

ةحيحص هتافرصت ربتعت ثيحب ،29 يلولا ةقفاوم ريرقت مدع يف باوصلا فلا حي

اهيلع صوصنملا اهسفن يه تايضتقملا هذهو . هيلو ةزاجإ ىلإ ةجاح ريغ نم ذفنتو

نأ ( هيفسلا ) ةيله األ صقانل زوجي ثيحب يبرغملا دوقعلا و تامازتل اال ريهظ يف

هل زوجي هنأ ىنعمب مدقملا وا يصولا األبوأ ةدعاسم ريغب ولو اعفن هسفنل بلجي

يأ هلمحي نأ نود مازتلا نم هيرثي نأ هنأش نم رخآ عربت يأ وا ةبهلا لبقي نأ

.30 ءانتغ اال ةيلهأب ىمسيو اذفان نوكيو احيحص ربتعي فرصتلا اذهف فيلكت

نم لك " يندملا نينقتلا نم 43 ةداملا صنت رئي ازجلا عيرشتلا صوصخب و

ىرنو " نوناقلا هررقي امل اقفو ةيله اال صقان نوكي اهوتعم وأ اهيفس ناكو دشرلا غلب

نم لك نيب ، زييمتلا صقان صخشلا رابتعا ثيح نم يوسي يرئازجلا عيرشتلا نأ

اال نينقت نكلو ، ةلفغ اذ وأ اهيفس ناك وأ دشرلا نسلا غلب نمو رشع، ةسداسلا غلب

ىلو األ ةعبطلا ، ةديدجلا حاجنلا ةعبطم ، يناثلا ءزجلا ةرس، األ ةنودم حرش يف يفاشلا ، نوبهش ميركلا دبع -24
ص:46. 1424ه/2006م،

اإلساليم،راد هقفلا و يرئازجلا يندملا نوناقلا يف ةيلا ملا ةيله األ صقان تافرصت ، روفعج ديعس دمحم -25
ص:84. ،2002 ةعبط ، رئازجلا عيزوتلا و رشنلا و ةعابطلل ةموه

ناك نإ هيلو رظن ىلع فوقوم وهف ضوعب هيفسلا هلعفي "ام يبطرقلا دشر النب دهتجملا ةيادب يف ءاج -26
يلو..." هل مدق هل نكي مل نأف يلو،

امو هتراجتو هئارشو هعيب ذفني ،فال ءاوس ... لقاعلا يبصلا مكح همكحف " يناسكلل عئانصلا عئادب يف درو -27
." خسفلا و ضقنلا لمتحت يتلا تافرصتلا نم كلذ هبشأ

ص:85-84. ، قباسلا عجرملا -28
ص:46. ، قباسلا عجرملا ، نوبهش ميركلا دبع -29

ص:64. ، قباس عجرم ، مانغلا ةكيلم -30
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ةيله، اال ميدع مكح يف هيفسلا تافرصت لعج امدنع ابئاص، نكي مل يرئازجلا ةرسا

نم 85 ةداملا تايضتقمل ًاقبط كلذو ، مكحلا يف هوتعملا و نونجملا ب هقحلأ نأب

تردص اذإ ةدفان ريغ هيفسلا و هوتعملا و نونجملا تافرصت ربتعت " ةرس اال نينقت

ىلع اضيأ لا حأ دقف يرصملا عيرشتلا امأ ، هفسلا و هتعلا وأ نونجلا حةلا يف

هيلإ بهذ ام سفن ، هيفسلا ىلع رجحلا االرمب قلعت اذإ زيمملا ريغصلا تايضتقم

هيفسلا تافرصت عضخت يتلا 228 ةداملا يف ةرس األ ةنودم يف يبرغملا عيرشتلا

عيرشتلا سكعو يرصملا عيرشتلا لثم زيمملا ريغصلا ماكح أل هيلع مكحلا دعب

31. زيمم ريغص ةباثمب هربتعي يذلا يرئازجلا

اضحم اررض ةراضلا تافرصتلا مكح : ايناث

راقتفا ىلع بترتي تافرصتلا نم عونلا اذه نإف ، قباسلا عونلا سكع ىلع

فرصت يأ وأ لباقملا ب هينجي عفن وأ بسك يأ نود افيلكت لمحتي ثيحب ، فرصتملا

نم ءارب ،كواإل ضوع نودب ةبهلا ك لباقم ريغ نم هكلم نم ءيش جورخ ىلع بترتي

تافرصتلا هذه ،32 لباقم نودب ينيع قح يأ وأ راقع ميدقت وأ نئادلل ةبسنلا ب نيدلا

هلوالةي نوكت هيف،فال هل ةحلصم ال عربت ألاهن يعرشلا بئانلا اهزاجأ نإو حصت ال

.33 لطاب هفرصت ،ألن هزيجي نأ هيلول سيلف كلذك ناك امو هيلع

األ نيتاه ىنثتسا يرصملا عيرشتلا نأ ظح ،نال ةيصولا 34و فقولا صوصخبو

امهءارجإ ةلفغلا يوذ وأ هيفسلل زوجي ثيحب هيفسلل ةراضلا تافرصتلا نم نيتريخ

نوكي نأو اقلطم اكلم اهفقو دارملا نيعلل اماكلا نوكي ونأ ةمكحملا نذأت نأ طرشب

" اهيف ءاج 1/116 ةداملا تايضتقم يف ءاج ام اذهو هفرصت حصي نمم فقولا

تنذأ ىتم احيحص ةيصولا وا فقولا ب ةلفغ وأ هفسل هيلع روجحملا فرصت نوكي

ص:78. ، قباسلا عجرملا ، روفعج ديعس دمحم -31
ص:47. ، قباسلا عجرملا ، نوبهش ميركلا دبع -32

: مصاعلا نبا قلا اذه يفو -33
لعف نإ زاجي وال هعنمب لمعلا ىرج دق تاعربتلا يفو

و ربلا هوجو نم هجو ىلع وأ ءارقفلا ىلع ةعفنملا ب قدصتلا و ديبأتلا هجو ىلع كلمتلا نع نيعلا سبح وه -34
.( ةيرئازجلا فاقو باأل قلعتملا 10/91 نوناقلا نم 3 ةداملا ) ريخلا
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.35" ةمكحملا هب

يف ءاوس صوصخلا اذهب ىضتقم يأ دجوي فال يرئازجلا نينقتلا صخي اميف امأ

با قلعتملا 10/91 نوناقلا نم 10 ةداملا يف ءاجو ةرس، األ نينقت وأ يندملا نينقتلا

األءاد ةيلهأ لماك فقولا نوكي نأ ةرورض هنم مهفي نأ هنأش نم ام ىلع فاقو أل

36 هفسل ببسب هيلع روجحم ريغ

ةيصو زاوج ىلع تصن يتلا ةاغلملا ةيصخشلا لا األوح ةنودم صوصخب امأ

ب ةيصولا هذه جتز مل ةرس األ ةنودم نإف ،175 لصفلا خالل نم زيمملا ريغ صلا

يف طرتشي " صنت يتلا 279 ةداملا تايضتقم بسح زيمملا ريغصلل ةبسنلا

هيفسلا نمو هتقافإ حةلا يف نونجملا نم ةيصولا حصتو ادشار نوكي نأ يصوملا

أل ةمظنملا 225 ةداملا ىلع اإلحةلا مغر برغملا عرشملا نأ ظح "،نوال هوتعملا و

ريغصلل اهزجي مل هنأ عم هيفسلا ةيصو زاجأ ،إالهنأ زيمملا ريغصلا تافرصت ماكح

. زيمملا

م اإلمام يأر سكع ةيفنحلا فقوم ىنبت ىضتقملا اذهب يبرغملا عرشملا نأ ظح نوال

راسم تاعيرش تلا نم ةعومجم تراس دقو ، زيمملا ريغصلا ةيصو زاجأ يذلا كلا

.37 يندر واأل يرصملا عير شتلا ك يبرغملا عرشملا

ررضلا و عفنلا نيب ةرئادلا تافرصتلا ثاثلا:

يتلا تافرصتلا نأ ظح نال ةرس األ ةنودم نم 225 ةداملا تايضتقم ىلإ عوجرلا ب

وا ءارشلا و عيبلا ك تاضواعملا دوقع يهو ، ررضلا و عفنلا ةلمتحم نوكت نأ اهنأش نم

ةزاجإ ىلع فقوتي اهدافن نإف ، اهريغو ةمسقلا و ةكرشلا و ضارقتس واال ةراج ال

تناك ام سفن وهو ،38 فرصتلا اذه يف روجحملل ةحلصملا تتبث اذإ يعرشلا بئانلا

.39 ةاغلملا ةيصخشلا لا األوح ةنودم نم 141 ةداملا تايضتقم هيلع صنت

ص:80. ، قباسلا عجرملا ، روفعج ديعس دمحم -35
ص:80. ، قباسلا عجرملا ، روفعج ديعس دمحم -36

ص:66-67. ، قباسلا عجرملا ، مانغلا ةكيلم -37
ةلسلس ةيئاضقلا و ةينوناقلا ةمولعملا رشن ةيعمج تاروشنم ةرس، األ ةنودمل يلمع ليلد ، لدعلا ةرازو 38

.134 ص: 2007 رياربف ةثلا ثلا ةعبطلا ،2004،1 ددعلا ودلااللئ حورشلا
ص:47. ، قباسلا عجرملا ، نوبهش ميركلا دبع -39
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فو قوملا دقعلا ةيرظن دمتعا يبرغملا عرشملا 225نأ ةداملا نم حضاولا و

يأ هيلع بترتي ال نكل حيحص دقعلا اذه نا رابتعا ىلع اإلساليم هقفلا ب ةفورعملا

بجي لب خسفل والباقال ادساف الوال طاب افرصت سيل وهف ، يلولا نم هتزاجإ لبق رثآ

. روجحملل ةحجارلا ةحلصملا بسح يعرشلا بئانلا ةقفاوم

تايضتقم قفو لا لإلطب ةلباق امإ هيفسلا تافرصت نوكت يرئازجلا عيرشتلل ةبسنلا بو

؛وأ يرئازجلا يندملا نينقتلا نم 10 ةداملا تايضتقم بسح يندملا نوناقلا

نأ ظح نال انهو ، يرئازجلا ةرس األ نينقت نم 83 ةداملا صن بسح ةفوقوم

.40 اجودزم امكح ذخأت يرئازجلا عيرشتلا يف ررضلا و عفنلا نيب ةرئادلا تافرصتلا

225 ةداملا تايضتقم ضراعت وهو يبرغملا عيرشتلا ىدل حرطت ةيلا اإلكش سفن

اال ريهظ تايضتقمو يعرشلا هبئان ةزاجإ ىلع فوقوملا دقعلا ىلع صنت يتلا

دقاعت ثيحب يبسنلا الن طبلا ةيرظنب ذخأ يذلا 4 لصفلا يف دوقعلا و تامازتل

ب نامزلي ال امهنإف مدقملا وأ يصولا األبوأ يلولا نذإ ريغب ةيله األ صقانو رصاقلا

قل نم 311 ةداملا تايضتقم قفو اهلا طبإ ابلطي نأ امهلو ، اهنامربي يتلا تادهعتلا

يف ربتعي هيفسلا أن امبو 41 ةيله اال صقنل ةعجارلا لا حاالتاإلطب ددحت يتلا ع

لا. لإلطب ةلباق نوكت هتافرصت انهف ةيله، األ صقان مكح

ةيرظن قنتعي عرشملا نأ اهتباجإ نوكت فقاوملا يف ةيجاودز االتخالفواال اذه

رفوتت ىتح مئاق ريغ دقعلا ربتعي ثيحب يعرشلا هبئان ةزاجإ ىلع فوقوملا دقعلا

يضارت درجمب مئاق دقعلا ربتعي يذلا يندملا نوناقلا سكع ، يعرشلا بئانلا ةزاجإ

. نيفرطلا

ماعملا رارقتسا ىلع ةيامح رثكأو ةلا دع رثكأ وه فوقوملا دقعلا نأ ظح نال يلا بوتلا

ةبلا طملا ةيله األ صقان ةيناكمإ نود ،( هيفسلا ) ةيله اال صقان عنم هنأ ثيحب الت

، ةينلا نسح ريغلا عم اهمربأ نوكي دق يتلا و اهمربأ يتلا ةينوناقلا تافرصتلا لا طبإب

ص:81. ، قباسلا عجرملا ، روفعج ديعس دمحم -40
ميهافملا ب اهرثأت ءوض ىلع مازتل لال ةماعلا ةيرظنلل ةثيدح ةسارد ، يندملا نوناقلا ، يواقرشلا نامحرلا دبع -41
ةعبارلا ةعبطلا ، طابرلا ةديدجلا فراعملا ةعبطم األلو، ءزجلا ، مازتل اال رداصم ، يداصتق اال نوناقلل ةديدجلا

2017.ص:214.
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اهلا. طبإب ةحلصملا هل نم وأ هيلو بلا طي مث

نم 4 ةداملا و ةرس األ ةنودم نم 225 ةداملا امه ناضراعتم ناصن كانه نا ثيحو

نوناقلا يغلي لاالقح نوناقلا نإف ريهظلا سفن نم 474 ةداملل اقبطو قلع،

. همظني يذلا ىضتقملا سفنل امظنم وأ اضراعتم ناك اذإ قباسلا

ةزاجإ ىلع فقوتي اهدافن ، ررضلا عفنلا نيب ةرئادلا تافرصتلا نأ صلخن انه نمو

مدقملا و يصولا ؛و فرصتلا اذه يف روجحملل ةحلصملا تبث اذإ يعرشلا بئانلا

لوصحلا لبق ،( هيفسلا ) هيلع روجحملا ملا نم تافرصتلا ضعب ماربإ مهيلع عنمي

.42 هنم اإلنذ ىلع

هيفسلا لا ومأ ةيامح يف مدقملا و يصولا نم لك تايح :صال ةيناثلا ةرقفلا

ذختت ، يعرشلا بئانلا نييعتو هيفسلا ىلع رجحلا ب يضقي يذلا مكحلا رودص دعب

متي ةيادب هيلع، روجحملا هيفسلا لا ومأ ةيامح اهنأش نم تاءارج نماإل ةعومجم

روجحملا ملا ءاصحإ زاجنإ مدقملا وأ يصولا ىلع نيعتي هلا،ذإ ومأ عيمج ءاصحإ

يف هيلع صيصنتلا مت ام اذهو ، ةيراقعلا و ةلوقنملا روجحملا تاكلتمم رصح ضرغل

نم 241 لصفلا تايضتقم قفو يضاقلا نيعيو 43؛ ةرس األ ةنودم نم 249 ةداملا

، ءاصح لإل نيلدع ، ةحلصم ذي لك نم بلطب وأ ايئاقلت امإ ةيندملا ةرطسملا نوناق

نيذلا فارط واأل هناكمو ءاصح اإل اذهب ماق نم نايبو خيرات ءاصح اذهاإل لمشيو

ميقلا التو وقنملا و تادنسلا ،و تدجو نإ ةيراقعلا لا األوم ميوقتو نييعتو ؛ هوبلط

.44 ةلوقنملا

قاقحتسا فارط األ دحأ ءاعد وأا تابوعص دوجول ءاصح باإل مايقل ا رذعت حةلا يفو

رابخإ ،ومتي ءاصح اإل رضحم يف كلذ ىلإ راشي ءاصح يفاإل اهجاردإ نيعتي لا ومأ

ملا ةيامحل اهب مايقلا متي يتلا ،ونماألروم عوضوملا يضاق التوأ جعتسملا ضاق

يف روجحملا ةقفن ردقتو ،( هيفسلا ) روجحملل يونسلا ةقفنلا غلبم حارتقا روجحملا

ص:48. ، قباسلا عجرملا ، نوبهش ميركلا دبع -42
زاجنإ مدقملا وأ يصولا ىلع نيعت ، هؤاصحا مت دق روجحملا ملا نكي مل ةرس"اذإ األ ةنودم نم 249 ةداملا -43

يلي...". امب لا األوح عيمج ي هقفريو ءاصح اذهاإل
ص155. قباسلا عجرملا ، مانغلا ةكيلم -44



15

ايونس اهميدقت متي مدقملا وا يصولا اهب موقي يتلا تاباسحلا ،ألن ةيونسلا اهتميق

ةلجعتسملا تاءارج اإل حارتقا ىلإ ةفاض .باإل نيرصاقلا نوؤشب فلكملا يضاقلا ىلإ

يتلا ةتقؤملا ريبادتلا كلت يهو ، روجحملا لا ومأ ىلع ةظفاحملل اهداختا بجاولا

ال وقنم عيب حارتقاك ، فلتلا نم روجحملا ملا ضفحب ةليفكلا مدقملا وأ يصولا اهاري

ةرادإ ن كمي امك ،45 ةرس األ ةنودم نم 272 ةداملا تايضتقم قفو فلتلل ةضرعم ت

ام اذهو مالامئ، يعرشلا بئانلا اذه هاري يذلا جهنلا رايتخإ خالل نم روجحلا لا ومأ

ب موقي ثيحب ةرس، األ ةنودم نم 23546 ةداملا تايضتقم قفو هيلع صيصنتلا مت

.47 ةايحلل دادعاو ينيوكتو ينيد هيجوت نم ، ةيصخشلا روجحملا نوؤشب ةيانعلا

ةيونسلا و ةيرهشلا ليخادملا ىلع االطالع يف قحلا يعرشلا بئانلل نأ امك

يف امأ الت، وقنم ،أو تاراقع ءارك دوقع نع جتنت يتلا روجحملا لا ألوم ةفورصملا

بئانلل نكمي ىدم ،إاليأ ةيكنبلا ةسسؤملا ىدل ةعدوملا هيفسلا لا ومأب قلعتي ام

ال هنأ ملعلا عم ، ةيكنبلا تاسسؤملا ىدل ةعدوملا لا األوم ىلع االطالع يعرشلا

اذإ ،وأ ةيئانجلا تايضتقملا حةلا يف إال يكنبلا ينهملا رسلا ىلع االطالع نكمي

بئانلا اذهل ةيناكمإ يأف لا... األوم ليسغ ،وأ باهر اإل نوناق تايضتقمب األرم قلعت

تامازتلا مهأ نم نأ ملعلا عم روجحملا ب ةقلعتم تامولعم لع لوصحلا يف يعرشلا

؟ ينهملا رسلا ىلع كنبلا ظافح يه نوبزلا هاجت ا ةيكنبلا ةسسؤملا

عيمجب ًاديؤم يئاهنلا و يونسلا باسحلا ميدقتب مزلم يعرشلا بئانلا نوكي ًاريخأو

؛و تادنتسملا كلت ةيعرش ةبقارمل ، يضاقلا امهنيعي نيبساحم دي ىلع تاد ن تسملا

نم دكأتلل اهتبقارمو اهصحف دعب إال تاباسحلا هذه ىلع ةقداصملا ب موقي ال يضاقلا

بئانلا اهب موقي يتلا تافرصتلا لك لجستو . روجحملا لا ألوم ةيامح اهتم سال

.48 فرصتلا شاكنب روجحملا مساب يعرشلا

ةرس. األ ةنودم نم 272 ةداملا تايضتقم عجار -45

ةرس. األ ةنودم نم 235 ةداملا تايضتقم عجار -46
ص157. قباسلا عجرلا ، مانغلا ةكيلم -47

ص157- 158. قباسلا عجرملا ، مانغلا ةكيلم -48
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هقفلا يف ةيصخشلا هيفسلا تافرصت مكح : يناثلا بلطملا

كلت اهنم ءاوس ، تافرصتلا ضعبب مايقلل هيفسلا ةيله أل بلطملا اذه يف قرطتنس

و تادابعلا ب ةقلعتملا كلت )،وأ ىلو األ ةرقفلا ) ةماع ةفصب الت ماعملا ب ةقلعتملا

( ةيناثلا ةرقفلا ) تايانجلا

الت ماعم لل هيفسلا ةيلهأ : ىلو األ ةرقفلا

الت ماعمو .. ةراج واإل عيبلا ك التمةيلا ماعم ىلإ امومع الت ماعملا مسقنت

ىوتسم ىلع ةعيرشلا ءاهقف مكحل قرطتنس كلذل الق.. وطلا جاوزلا ك ةيصخش

.( ايناث ) ةيصخشلا الت ماعملا ىوتسم ىلعو (وأال) هيفسلل ةيلا التملا ماعملا

ةيلا التملا ماعملا وأال:

نأ ءاهقفل ا روهمج ىري ثيح هيفسلا ىلع رجحلا لوح ءاهقفلا نيب خالف كانه

غلب ءاوس ههفس نيبت اذإ رجح عضوم نوكت ءارشلا و عيبلا ك ةيلا ملا هيفسلا تافرصت

، اديشر مأ اهيفس

نم هلا مل ةنايصو هتحلصمل ةياعر ةصقان نأشلا اذه يف هتيلهأ نوكت كلذبو

. عايضلا

هيلإ ملسي أال ىري غلا،إالهنأ بلا رحلا ىلع رجحلا ىري فال هقفاو نمو ، ةفينح وبأ امأ

. هيلإ بهذ اميف هتجح قيرف لكلو ةنس، نيرشعو ًاسمخ غلب مهلا،إالاذإ

:49 ةيلا تلا ججحلا ىلإ هقفاو نمو ةفينح وبأ دنتسا ثيح

هنأ ليلدب ل قعلا لماك ربتعي هيفسلا ،ونأ لقعلا مكلا اهطانم األءاد ةيلهأ .1

لماك هلقع ،ألن ةيعرشلا ماكح األ ةفاكب بطاخم

نم هلهأ بلطو ، تاعايبلا يف نبغي ناك لجر أبن سنأ نع يور ام .2

. لوسرلا هيلع رجحي ملف هيلع رجحي المنأ سلا هيلع لوسرلا

أل رادهإ هيف ألن عمتجملل وأ هسفنل ال هيلع رجحلا يف ةحلصم ال هنأ .3

. هتيمد

ص:165. ، قباسلا عجرملا ، ةديبز دمحم ناضمر يلع -49
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ءارجإ غوصي نأ ىلوأف قلطيو جوزتي نأ هل ءاهقفلا عامجإب هيفسلا 4.نأ

. دوقعلا

: يهف هيلإ، اوبهذ اميف ءاهقفلا روهمج ةجح امأو

ًاوأ هيفس ُ قحلا هيلع يذلا ناك اذإف " ىلا عت وقهل يف ميركلا ينآرقلا صنلا .1

.50" لدعلا ُب هيلو للم ُّ َيل وهف َّ ُنأيُلم عيطتسي ًاوأال فيعض

حمالً نوكي هنإف هلا مل ًاردبم هيفسلا ناك اذإ صنلا اذه يف ءاهقفلا لوقي ثيح

. هيلع رجحلل

وا امايق مكل هللا لعج يتلا مكلا ومأ ءاهفسلا اوتؤت "وال لجو زع هلوقو .2

"51 افورعم وقالً مهل اولوقو مهوسكو مهوقزر

نم ءاهفسلا اونكمي نأ نينمؤملا اهن لجو هللازع نأب صنلا ءاهقفلا رسف ثيح

. اهتياعرو اهضفحو هفسلا حةلا مهلا ومأ يف فرصتلا

. هتثرو ةحلصمو هتحلصمل ءاج هيفسلا ىلع رجحلا 3.نإ

ةيصخشلا الت ماعملا : ايناث

يلولا ذإبن جوزت ادإف هيلإ، ةجاحلا تدأ حذإا صي هيفسلا حاكن أن ءاهقفلا ىري

نأ روهشملا ف لثملا رهم ىلع داز ذإا ،امأ حصي دقعلا نإف لثملا رهم هتجوز رهمأو

هيلع روجح لام هيفسلا جوزت ذإا ،هنأ هقفلا ضعب ىريو ، ةدايزلا ىغ لتو حصي حاكنلا

. هتفرعم ةقيقح يف تطرف ألاهن هتجوز هب ملعت ملو نذإ نودب

، لثملا رهم نع ترصق نإف ، اهجاوز صح ءفك نم ةهيفسلا تجوز اذإ ءاهقفلا ىريو

52 ضارتع اال يلولل ناك

القألن طلا همزلي غلا بلا هيفسلا نأ ءاهقفلا ىريف ، هيفسلا طالق صخي اميف امأ

رهملا فصن هيلع بجو لوخدلا بقل هتجوز قلط نإو هيف، ةدوجوم هموزل طورش

.282 اآلةي ةرقبلا ةروس -50
5 اآلةي ءاسنلا ةروس -51

ص169 168 قباسلا عجرملا ، ةديبزا دمحم ناضمر يلع -52
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.53 اهل ىمسملا

ت ادابعلا و تايانجلل هيفسلا ةيلهأ : ةيناثلا ةرقفلا

ةوقلا دوجول بو" جولا و "األءاد اهيعونب ةيله اال ىف هاليان فسلا نا ءاهقفلا ىري

عيمج هيلع بجت كل وذب ةيعرشلا ماكح باأل بطاخم هيفسلا ف ةنطابلا و ةره اقلا

اهفرصي لب هسفنب ة اكزلا فرصي ال االهنا ةاكزلا و جحلا ك تادابعلا اهيف امب ضئارفلا

.54 هيلو هنع

باأل بطاخم غلا بلا هيفسلا نا ءاهق فلا ىريف تايانجلل هيفسلا ةيلهأ صخي اميف اما

ةيقب ىلع رجحلا نود مهلا عايض نم افوخ هيلع رجح هنا اال ةيعر شلا ماكح

هنإف ام ةميرج هيلع اروجحم ناك وول غلا بلا هيفسلا بكترا اذا كلذل ،و هتافرصت

و تافرصتلا ةيقب نود ملااةيل تافرصتلا ىلع رجحلا ألن ةلماك اهتبوقعب ذخاؤي

. دودحلا هيلع بجتو هرارقإب ذخاؤي

. ةيندب وأ مةيلا تناك ءاوس ةبوقعلل لهأ هيفسلا ف

ص169 ، هسفن عجرملا ، ةديبزا دمحم ناضمر يلع -53
ص165 164 عجرملا سفن ةديبزا دمحم ناضمر يلع 54
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ةمتاخ

ةرس:"وه األ ةنودم نم 215 ةداملا هتفرع امك هيفسلا نأ وه لوقلا لا مجإو

هب رضي لكشب اثبع، الء قعلا هدعي اميف هيف،و ةدئاف ال اميف مهلا فرصي يذلا رذبملا

وأ هب رضت هتافرصت نوكت دق هيفسلا نأ اهقوطنم نم دافتسي يتلا "،و هترسأب وأ

بابس واأل ضراوعلا نم دعي هفسلا نإف كلذل هبعالةق، هطبرت يذلا ريغلا وأب هترسأب

لخدتي نأ الدب ناك عرشملا نإف كلذك األرم مادمو ةيله، األ ناصقن ىلإ يدؤت يتلا

اهنم ةدئاف ال يتلا تافرصتلا هذه نم ابلس رثأتت دق يتلا حلا صملا ةيامح لجأ نم

. رارض ريغاإل

دق هحلا صم نأ ىري نم ةراشإ نهر عضو دق عرشملا نإف قبس، امل ارظنو كلذل

ريجحتلا بلطب ةمكحملل مدقتي ،نأ هيفسلا نع ردصت يتلا تافرصتلا نم ررضتت

يتلا ةيلا ملا هتافرصت نم هيفسلل هي ئامح ةليسوك ةرطسملا هذه ربتعت ثيحب يلعه،

. هترسأب وأ هب رارض إاللإل يدؤت نل

يتلا و ىرخأ ميهافمب سابتل جمااللال لعجي ال امب هفسلا موهفم ديدحت نأ امك

نونجلا و هتعلا ليبق نم ةيله، األ مدعت أو صقنت دق اضراوع ىرخ األ يه لكشت

ةيعون ىلع فرعتلا لجأ نم ءاضقلا ىلع األرم لهسي يذلا ءيشلا ، لقعلا نا فودق

. هيلع رجحلا مت ونم صخشلا هب بيصأ يذلا ضراعلا
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: عجارملا ةحئ ال

نيب ةنراقم ةسارد ةيله، لأل ةماعلا ةيرظنلا ، ةديبزا دمحم ناضمر يلع 

. سلبارط واإلعالن، عيزوتلا و رشنلل ةماعلا ةأشنملا ، نوناقلا و ةعيرشلا

، يناثلا ءزجلا ، ةيبرغملا ةيصخشلا لا األوح ةنودم حرش ، نوبهش ميركلا دبع 

. طابرلا عيزوتلا و رشنلل فراعملا ةبتكم

لمعلا و يبرغملا عيرشتلا ءوض ىلع رصاقلا لا ومأ ةسارد ، مانغلا ةكيلم 

،اإل ثاحب واأل تاساردلا ةلسلس ةيبرغملا قوقحلا ةلجم تاروشنم ، يئاضقلا

.2010 وينوي ثلا ثلا رادص

، يبرغملا نوناقلا يف يعيبطلا صخشلل ةيندملا ةيله ،األ تباث رينم دمحم 

، يناثلا نسحلا ةعماج ، صاخلا نوناقلا يف ايلعلا تاساردلا مولبد لينل ةلا سر

.1998/1997 ةنس ء، اضيبلا رادلا قشلا نيع قوقحلا ةيلك

بهذملا راطإ يف ةرس اال ةنودم حرش ، يسوسلا ينانتلا رهاطلا هللانب دبع 

األ ةعبطلا ، ةعبر األ بهاذملا ءوض ىلع ةنراقم ةيليصأت ةسارد ، هتلدأو يكلا ملا

. ءاضيبلا رادلا ةديدجلا حاجنلا ةع بطم ،2015 ىلو

ةعبطم ، يناثلا ءزجلا ةرس، األ ةنودم حرش يف يفاشلا ، نوبهش ميركلا دبع 
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1424ه/2006م ىلو األ ةعبطلا ، ةديدجلا حاجنلا

يندملا نوناقلا يف ةيلا ملا ةيله األ صقان تافرصت ، روفعج ديعس دمحم 

ةعبط ، رئازجلا عيزوتلا و رشنلا و ةعابطلل ةموه اإلساليم،راد هقفلا و يرئازجلا

.2002

ةمولعملا رشن ةيعمج تاروشنم ةرس، األ ةنودمل يلمع ليلد ، لدعلا ةرازو 

ةثلا ثلا ةعبطلا ،2004،1 ددعلا ودلااللئ حورشلا ةلسلس ةيئاضقلا و ةينوناقلا

2007 رياربف

لال ةماعلا ةيرظنلل ةثيدح ةسارد ، يندملا نوناقلا ، يواقرشلا نامحرلا دبع 

مازتل اال رداصم ، يداصتق اال نوناقلل ةديدجلا ميهافملا ب اهرثأت ءوض ىلع مازتل

2017 ةعبارلا ةعبطلا ، طابرلا ةدي دجلا فراعملا ةعبطم األلو، ءزجلا ،

: سرهفلا

0 ةمدقم

2 هيلع ريجحتلا طورشو هفسلا ةيهام األلو: ثحبملا

2 هفسلا ةيهام األلو: بلطملا

2 هفسلا فيرعت : ىلو األ ةرقفلا

4 ةلفغلا و هتعلا نع هفسلا زييمت : ةيناثلا ةرقفلا

4 هتعلا نع هفسلا زييمت وأال:

5 ةلفغلا نع هفسلا زييمت : ايناث

5 هيفسلا ىلع ريجحتلا ةرطسم : يناثلا بلطملا

6 اهتابثإو رجحلا ىوعد ميدقت : ىلو األ ةرقفلا

7 هنايرس تقوو رجحلا ب يضاقلا مكحلا ريهشت : ةيناثلا ةرقفلا

8 هيفسلا تافرصت مكح : يناثلا ثحبملا

8 ةرس األ ةنودم وقف هيفسلا تافرصت مكح األلو: بلطملا

9 هيفسلل ةينوناقلا تافرصتلا مكح : ىلو األ ةرقفلا

9 اضحم اعفن ةعفانلا هيفسلا تافرصت مكح وأال:
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10 اضحم اررض ةراضلا تافرصتلا مكح : ايناث

11 ررضلا و عفنلا نيب ةرئادلا تافرصتلا ثاثلا:

13 هيفسلا لا ومأ ةيامح يف مدقملا و يصولا نم لك تايح :صال ةيناثلا ةرقفلا

15 هقفلا يف هيفسلا تافرصت مكح : يناثلا بلطملا

15 الت ماعملل هيفسلا ةيلهأ : ىلو األ ةرقفلا

15 ةيلا التملا ماعملا وأال:

16 ةيصخشلا الت ماعملا : ايناث

16 تادابعلا و تايانجلل هيفسلا ةيلهأ : ةيناثلا ةرقفلا
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