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  نماضتلا ةكرش يف ريدملا ةيلوؤسم
 يبيعصلا دمحم نب رياس
 م٢٠٢١ ماعل ربمسيد ٧ :يف ًاينورتكلإ َرِشُن

 صخلملا

 مسا لوخد :يهو عبرأ صئاصخب نماضتلا ةكرش زيمتت
 ةقلطملاو ةينماضتلا ةيلوؤسملاو ،ةكرشلا ناونع يف كيرشلا
 ،لوادتلل ءاكرشلا صصح ةيلباق مدعو ،ءاكرشلل

 نم دب الف اهنيوكت امأ .رجاتلا ةفصل ءاكرشلا باستكاو
 ،ةيلهألاو ،اضرلا يهو ةماعلا ةيعوضوملا ناكرألا رفاوت
 يهو ةصاخلا ةيعوضوملا ناكرألا كلذكو .ببسلاو لحملاو
 اiرادإ امأ .ةكراشملا ةينو ،صصحلا ميدقتو ،ءاكرشلا ددعت

 لامعألا عيمج ةسراممب نماضتلا ةكرش ريدم مايقل ارظن
 مايق كلذ ىلع بترتي هناف ةكرشلا مساب تافرصتلاو
 نمم ريغلا ةهجاوم يف اهريدم لامعأ نع ةكرشلا ةيلوؤسم
 يف هلامعأ نع ريدملا ةيلوؤسم نع الضف ،اهعم نولماعتي

 .ةكرشلا ةهجاوم

 ةمدقملا *

 ةسام ةجاحو ةغلاب ةيمهأ هل تاكرشلا عوضوم نإ
 رضاحلا انرصع يف اهتيمهأ دادزتو ،ةنمزألاو ةنكمألا عيمج يف
 ةروصب تاكرشلا ترثكو كلذ يف سانلا عسوت يذلا

 .لبق يذ نع اهلاكشأ تدادزاو ،ةلهذم

 ةساردلا ةلكشم *

 ةيصاخو ةينماضت ةزيم نم نماضتلا ةكرشل امل
 لام سأر يف مكحتي اهيف ريدملا نوكلو نينئادلا هاجت ةديرف
 نم ءاكرشلا كالمأ ىلإ اهزواجتي ثيح ررقملا نم مخضأ

 ةصاخ تالاحب اهماظن هلوانتي نأ ايرح ناك ،هتالماعت لالخ
 بترتي امو هتالماعت هاجت ريغلا مامأو ةكرشلا مامأ ةلءاسمو

 اiالاح عونت اندرفأ ةلءاسملا تالاح ضومغلو كلذ ىلع
 بترتي امو .اهعاونأو ةلءاسملا تالاح زرف نم نكمتلا متيل
 ةيريصقت ةلءاسمل هضرعتب وأ هلالخإو هريصقت ءارج ريدملا ىلع
 .ةيئانج وأ ةيدقع

 ريدملا ةيلوؤسم ام نيبن نأ بسان اهعونت عمو غلاب راشتناو 
 .نماضتلا ةكرش يف

 ةساردلا فادهأ *

 ،نماضتلا ةكرش ىلع فرعتلا يف ةساردلا فادهأ زكرتت -١
 نم اهريغ نع ا� زاتمت يتلا اهصئاصخو ،اهتيهامو
 ةيعوضوملا ناكرألا ىلع دمتعت ثيح اهنيوكتو ،تاكرشلا

 .ةصاخلاو ةماعلا
 اندرفأ ازراب نماضتلا ةكرش يف ريدملا رود نوكلو -٢
 .تايحالصو لزعو نييعت نم اهيف ةرادإلا تالاح

 تالاح تحضوأ دقف تارايخ تاذ اهيف ةرادإلا نألو -٣
 .نيريدملا ددعتو ريدملا
 ريدملا ةيلوؤسمو ،ريدملا هاجت ةكرشلا ةيلوؤسملا ةفرعمو -٤
 .ريغلاو ةكرشلا هاجت

  ةساردلا ةيمهأ *
 ةقثلا ىلع موقي ساسأ نم قلطنت نماضتلا ةكرش

 ،ريغلا عم مiالماعت يف ءاكرشلا نيب ةيصخشلا ةفرعملاو

 
 ةینوناقلاو ةیعرشلا مولعلل ةیملاعلا ةلجملا 

 نوثالثلاو نماثلا رادصإلا

 )٨( ددعلا )٤( دلجملا

٤٨-٣٧ 
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 هلمحتت امو اiرادإ هب زاتمت امو .اهريدم ةيلوؤسم اديدحتو

 ماظنل اقفو حرشلاو ليصفتلا نم ءيشب ،تايلوؤسم نم
 .يدوعسلا تاكرشلا

 ةساملا ةجاحلل عوضوملا اذهل يرايتخا ناكو
 مامتهالا متي مل يذلا نماضتلا ةكرش يف ءزجلا اذه ةساردل

 صصختم ملعك - يراجتلا نوناقلا ينعأ – ارخأتم الإ هب
 نمض سردي نيتنس لبق ىلإ ناك ثيح ،ةيدوعسلا يف سردي
 .نوناقلا عورف

 امب طيسب ءيشب ولو مهاسأ نأ يف يتبغر اضيأو
 .ةيلمعلاو ةيملعلا ةيحانلا نم عمتجملاو درفلا ديفي

  ثحبلا تاددحم *

 انيوكتو اصئاصخ نماضتلا ةكرش ثحبلا اذه لوانت -١
 .ةمتاخو نيلصفو ةمدقم نم ثحبلا نوكت دقو ،ةرادإو
 هتمسقو ،نماضتلا ةكرش ةيهام لوألا لصفلا يف تلوانت -٢

 ةكرش صئاصخ :هيف تلوانت لوألا ثحبملا ،نيثحبم ىلإ
 .نماضتلا ةكرش نيوكت :يناثلا ثحبملاو ،نماضتلا
 ةكرش ةرادإ هيف تلوانتو يناثلا لصفلا ىلإ تلقتنا مث -٣
 هنييعت ريدملا :لوألا ثحبملا ،نيثحبم ىلإ هتمسقو ،نماضتلا

 لامعأ نع ةيلوؤسملا :يناثلا ثحبملاو ،هتاطلسو هلزعو
 .ريدملا
 .تايصوتلاو جئاتنلا زربأ يوحتو ةمتاخلا ىلإ تلقتنا مث -٤

 بسح ةبترم ا� تنعتسا يتلا عجارملاب ةمئاق كلذ التو
 .ا�اتكل ةيئاجهلا فورحلا
 
 

 

 
 67 ص ،يعماجلا ركفلا راد ،ةیراجتلا تاكرشلا ،ھط لامك ىفصم 1

 ديهمت *

 اهدقعي يتلا ةكرشلا يه :نماضتلا ةكرش فيرعت

 ناونعب ةكرشلا هجو ىلع راجتالا دصقب رثكأ وأ نانثا
 .1اهل امسا نوكي صوصخم

 نم نوكتت يتلا ةكرشلا يه ا¤أب اضيأ تفرعو
 نع مهلاومأ عيمج يف نماضتلاب نيلوؤسم رثكأ وأ نيكيرش

 .2ةكرشلا نويد
 دصق نع ملكت نأ لوألا فيرعتلا ىلع ذخؤيو

 ،اiاذ نماضتلا ةكرش تامزلتسم نم سيل وهو راجتالا
 ناك نإو ناونعلا نأ عم ةكرشلا ناونع نع ثدحت اضيأو

 يأ اiامزلتسم نم سيل هنأ الإ نماضتلا ةكرش ةعيبط نم
 .نماضتلا ةكرش دوجول ايرهوج اطرش سيل

 لكش مهأو مدقأ يه نماضتلا ةكرش نإف كلذبو 
 جذومنلا دعتو راشتنالا يف اهرثكأو صاخشألا تاكرش يف

 لثمت يتلا اهصئاصخل كلذو ،صاخشألا تاكرشل لثمألا
 .صاخشألا تاكرشل ةماعلا صئاصخلا

  نماضتلا ةكرش صئاصخ *

 نع اهزيمت صئاصخ عبرأب نماضتلا ةكرش زيمتت
 ةبسنلاب اهيف كيرشلا زكرم ةيمهأ ىلع دمتعت تاكرشلا يقاب

 .ريغلاو ءاكرشلا يقابل
 -:يه صئاصخلا هذهو

 ةكرشلا ناونع يف كيرشلا مسا لوخد :الوأ

 وأ كيرش مسا نم نماضتلا ةكرش مسا نوكتي
 نوكي نأ زوجي الو ةكرش دوجو ىلع لدي امب انورقم رثكأ
 نأ زوجي ال امك اهضرغ نم اقتشم نماضتلا ةكرش مسا

 وأ ءاكرشلا دحأ مسا نود اركتبم امسا ةكرشلا مسا نوكي
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 هتيمهأب ةكرشلا ناونع يف كيرشلا مسا ةيمهأ عجرتو ،رثكأ

 ةيلوؤسمل كلذو ،ةكرشلا عم لماعتي يذلا ريغلا ىدل
 ةكرشلا نويد نع ةقلطملاو ةينماضتلا ءاكرشلا

 )1(.1اiادهعتو

 مسا نماضتلا ةكرش ناونع يف لخدي نأ زوجي الو
 نم كلذ يف امل ،اهيف ءاكرشلا نم سيل اهنع يبنجأ صخش
 ةفلاخم ةلاح يفو نامتئالا بذجل ،ريغلا ىلع عادخلاو لياحتلا

 نانع يف همسا لخدأ يذلا يبنجألا صخشلا نوكي كلذ
 ةينماضت ةيلوؤسم ا¤ويد نع الوؤسم نوكي نماضتلا ةكرش
 -:امه نيرمأ رفاوت طرشب كلذو ةقلطم
 ناونع يف همسا لوخدب املاع يبنجألا صخشلا نوكي نأ -١

 ءاكرشلا ةلماعم هتلماعم يضر دق نوكي كلذبو ةكرشلا
 يف همسا لوخدب لهجي ناك اذإ امأ ،ةكرشلا يف نينماضتملا
 .ةكرشلا نويدب همازلإ زوجي الف ةكرشلا ناونع
 نأ يأ ،ةينلا نسح ةكرشلا عم لماعتملا ريغلا نوكي نأ -٢

 كيرش وه يبنجألا نأ نظيو ةكرشلا ناونعب عدخني
 يف هل عفادلا وه مسالا اذه نوكي نأو ةكرشلا يف نماضتم
 ةقيقحب ملع ىلع ريغلا ناك نإ امأ ،ةكرشلا عم لماعتلا
 ةلاحلا هذه يفف ةكرشلا يف اكيرش سيل يبنجألا ناو رومألا

 .ةكرشلا نويدب يبنجألا مازلإ نكمي ال
 ىلع نيتقباسلا نيتلاحلا يف تابثإلا ءبع عقي كلذبو -٣
 ةلاحلا يف هيلعف ةكرشلا ناونع يف همسا جردي يذلا يبنجألا
 ناونع يف همسال ءاكرشلا جاردإب ملعي مل هنأ تبثي نأ ىلوألا

 نكي مل ريغلا نأ تابثإلا هيلع ةيناثلا ةلاحلا يفو ،ةكرشلا
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 سيل يبنجألا نأو رومألا ةقيقحب ملعي ريغلا هنأو ةينلا نسح

 .ةكرشلا يف اكيرش
 اكيرش هفصوب سيل نيتلاحلا نيتاه يف ةيلوؤسملل هلمحتو
 .2ريغلل اررض ببس ةكرشلا عم أطخ هباكترال لب انماضتم

 ءاكرشلل ةقلطملاو ةينماضتلا ةيلوؤسملا :ايناث

 ةكرشلا يه نماضتلا ةكرش 16 ةداملا صنل اقفو

 عيمج يف نماضتلاب نيلوئسم رثكأ وأ نيكيرش نم نوكتت يتلا
 .3ةكرشلا نويد نع مهلاومأ

 نماضتلا ةكرش يف ءاكرشلا ةيلوؤسم نأ نيبي صنلا اذهو

 ةكرش زيمي ام مهأ اذهو ةقلطمو ةينماضت ةيلوؤسم يه
 كيرشلا ةيلوؤسم نأ حضتي صنلا اذه ةساردبو .نماضتلا
  ةينماضت ةيلوؤسم ا¤أ لوالا ،ناقش اهل نماضتلا ةكرش يف
 نويد ءازإ نماضتملا ليفكلا زكرمب كيرشلا نوكي ثيحب

 ةكرشلا ىلع عوجرلا ةكرشلا نئاد عيطتسي ثيحب ةكرشلا
  هنيدب ةبلاطملل كيرشلا وأ
 .ةقلطم ةيلوؤسم ا¤أ يناثلاو
 نع ةقلطملا نينماضتملا ءاكرشلا ةيلوؤسم نأ ظحاليو    

 ةلحرم يف ةكرشلا تناك نإو ىتح ةمئاق ىقبت ةكرشلا نويد
 صخشلا حبصي نأ ذنم أدبت ةيلوؤسملا هذه نأ ىلعو ةيفصتلا
 لب ةكرشلا ءاضقناب يهتنت ال ا¤إف ةكرشلا يف اكيرش

 ةيصخشلا ةيلوؤسملا ةيصاخو يثالثلا مداقتلا ةرتف ءاضقناب
 ةكرشلا ينئادل فيضت ةكرشلا نويد نع ةقلطملا ةينماضتلاو
 لاومأ ىلع انامض ةكرشلا لاومأ ىلع نامضلا بناج ىلإ

 )2( .4ءاكرشلا
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 ناو ،نينئادلا ةهجاوم يف يلصأ نيدم ةكرشلا نإف كلذبو

 يهو( يلصألا نيدملا عم نينماضتم ءالفك ءاكرشلا
 .)ةكرشلا

 نيبو ةكرشلا نيب رايتخالا هل قحي هنإف نئادلا امأ
 ديرجتلاب عفدلا ءاكرشلل زوجي الو نيدلاب ةبلاطملل ءاكرشلا

 نيدلا مسقي وأ( ميسقتلا وأ ،)ةكرشلا ىلع نئادلا عجري نأ(
 ىلع لب ،نئادلا ةهجاوم يف )ءاكرشلا رئاس نيبو هنيب
 ةكرشلا ىلع عجري مث نمو نيدلاب يفوي نأ كيرشلا

 .ءاكرشلاو
 لك نع لوئسم نماضتملا كيرشلا ىقبي كلذبو

 هلاومأ ىلا هتيلوئسم دتمتف كلمي ام لك يف ةكرشلا نويد
   .ةكرشلا يف هتصح درجم سيلو ةيصخشلا

 ،كيرشلا باحسنا وهو بناج ىلإ انذخأي اذهو
 يتلا نويدلل ةبسنلاب ةكرشلا نم بحسنملا كيرشلا ةيلوئسمف
 ،اهنع ءاكرشلا عم لوئسم هنأ ،ةكرشلا نم هباحسنا لبق
 راهشإ خيرات نمف ةكرشلا نم هباحسنا دعب يتلا نويدلا نكل

 نويد نع لأسي ال خيراتلا كلذ نم كيرشلا ناف ،هباحسنا
 .ةكرشلا

 كيرشلاف ،ديدج كيرش لوخد ةلاح يف امأ
 هنأل ،ةقحاللاو ةقباسلا ةكرشلا نويد عيمج نع لأسي مضنملا

 ىلع قافتا لكو ،ةيرابتعا ةيصخش ةكرش يف كيرش لخد
 .الطاب ربتعي كلذ ريغ

 لوادتلل كيرشلا ةصح ةيلباق مدع :اثلاث

 ريغ كيرشلا ةصح نأ نماضتلا ةكرش يف ةدعاقلا
 لباقمب هتصح نع لزانتي نأ كيرشلل زوجي الف لوادتلل ةلباق

 ةكرش نأل كلذو ءاكرشلا عيمج ةقفاومب الإ لباقم نودب وأ
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 ءاكرشلا نيب ةلدابتم ةقثو يصخش رايعم ىلع موقت نماضتلا

 رايعملا اذه ىضتقمو ةكرشلا سيسأتل عفادلا يه تناك
 ءاكرشلا دحأ لحم صخش لحي نأ زوجي ال نأ يصخشلا
 يضقنت امنإو هتثرو ىلإ لقتنت ال كيرشلا ةصح نأ امك،
 نم تسيل ةدعاقلا اذه نأ ديب ءاكرشلا دحأ ةافوب ةكرشلا

 قح ىلع ةكرشلا دقعب قافتالا ءاكرشلل زوجيف ماعلا ماظنلا
 اوطرتشي نأك ، ةنيعم طورشب هتصح نع لزانتلا يف كيرشلا
 كيرشلا ةيكلم لقن ىلع مهتبلغأ وأ  ءاكرشلا عيمج ةقفاوم

 .رخآ صخش  ىلإ
 لاقتنا ىلع ةكرشلا دقع يف قافتالا زوجي امك

 رارمتسا ىلع قافتالا وأ هتثرو ىلإ ىفوتملا كيرشلا صصح
 ةافو ةلاح يف اهئاضقنا مدعو ءاكرشلا ضعب نيب ةكرشلا

 .مهدحأ
 نود صصحلا نع لزانتلا زاوج ىلع قافتا لكو

 امك لزانتلا رهش بجي لاوحألا عيمج يفو ،الطاب ربتعي ديق
 .ةكرشلا دقع ليدعت لاح يف

 تاكرشلا ماظن نم 2 |18 ةداملا تصن دقو
 نع ريغلا ىلإ لزانتي نأ كيرشلل زوجي كلذ عمو( :هنأ ىلع
 نيب الإ رثأ لزانتلا اذهل نوكي الو هتصحب ةلصتملا قوقحلا

 .1)هيفرط
 نإف ةلاحلا هذه يفو هتصح نهر كيرشلل زوجيف

 ىلإ اهلاقتنال اهمدق يتلا كيرشلا ةصح ىلع عقي ال نهرلا
 ةصحب ةطبترملا قوقحلا ىلع نهرلا عقي امنإو ةكرشلا ةمذ

 ةيفصت دعب تادوجوملا نم هبيصنو حابرألاك كيرشلا
    .ةكرشلا
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 أجلي دق صصحلا نع لزانتلا رظح ةلاح يفو

 فيدرلا لحي ثيح فيدرلا قافتاب ىمسي ام ىلإ كيرشلا
 يف هتصح نع ةئشانلا تامازتلالاو قوقحلا يف كيرشلا لحم
 كيرشلا نيب ارصتقم هرثأ لظي قافتالا اذه نأ الإ ةكرشلا
 لخدتلا وأ حابرألاب ةبلاطملا فيدرلل قحي الف ،طقف فيدرلاو

 لمحت نم لصنتلا كيرشلل قحي ال امك ةكرشلا ةرادإ يف
 نويد نع ةينماضتلا هتيلوؤسم وأ رئاسخلا يف هتصح
 .1ةكرشلا

 رجاتلا ةفص كيرشلا باستكا :اعبار
 ةفص نماضتلا ةكرش يف كيرش لك بستكي

 ةكرشلا يف لوخدلا لبق ةفصلا هذه هل نكت مل اذإ رجاتلا
 نويد نع ةينماضتو ةيصخش ةيلوؤسم لوؤسم هنأل كلذو
 زكرم يف اهلعجي امم اهيرجت يتلا لامعألا نم ةجتانلا ةكرشلا
 موقي نم زكرم نع فلتخي ال

 ةكرشلا نامتئا نأ امك صاخلا همساب لامعألا هذ�
 صاخشأل ءالمعلا اهيلوي يتلا ةقثلاو نامتئالا ىلع فقوتي
 نماضتملا كيرشلا نأ كلذ ىلع بترتيو ،مهسفنأ ءاكرشلا
 .ةراجتلا ةرشابمل ةمزاللا ةيلهألا هيف رفاوتت نأ بجي

 ةيلهألاب اعتمتم نماضتملا كيرشلا نوكي نأ بجيو
 مكحب ةراجتلا فارتحا نم عونمم ريغ نوكي نأو ،ةيراجتلا
 مهيلع روظحملا صاخشألا نم ماعلا فظوملاو ،هتفيظو

 .رجاتلا ةفص باستكا مث نمو رجاتلا ةسرامم
 عيمج سالفإ كلذ عبتتسا ةكرشلا تسلفأ اذإو

 رجاتلا ةفص نوبستكي ءاكرشلا نأل كلذو ،اهيف ءاكرشلا
 نويد نع ةصاخلا مهلاومأ يف ةيصخش ةفصب نولأسيو
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 نع افقوت ا¤ويد عفد دنع ةكرشلا فقوت ربتعيف ةكرشلا

 .كلذك ءاكرشلا بناج نم عفدلا
 سالفإ ىلإ يدؤي نماضتلا ةكرش سالفإ ناك اذإو

 ءاكرشلا دحأ سالفإف ،حيحص ريغ سكعلا نإف ءاكرشلا
 ةكرشلا نأل ،ةكرشلا سالفإ عبتتسي ال هيلع صاخ نيدل

 دق نيرخآلا ءاكرشلا نألو ،ءاكرشلا نويد نع ةلوؤسم ريغ
 كيرشلا سالفإ ىلع بترتي نأو ،ا¤ويدب ءافولا نم نونكمتي
 .2اهؤاضقناو ةكرشلا لح

  نماضتلا ةكرش نيوكت *
 نأ دبال تاكرشلا نم اهريغك نماضتلا ةكرش

 ةكرشلا مايقل ةماعلا ةيعوضوملا ناكرألا اهدقع يف رفاوتي
 .ببسلا ،لحملا ،ةيلهألا ،اضرلا يهو

 دقعل ةصاخلا ةيعوضوملا ناكرألا رفاوت بجي امك
 دصق وأ ةين ،صصحلا ميدقت ،ءاكرشلا ددعت يهو ةكرشلا

 .ةكراشملا
 صخش نماضتلا ةكرش يف كيرشلا نوكي دقو

 نيتلاحلا نم لك يفو يونعم صخش نوكي دقو يعيبط
 نويد نع ةقلطم ةينماضت ةيلوؤسم الوؤسم كيرشلا نوكي

 ةماعلا ةيعوضوملا ناكرألا نم نكر فلخت يدؤيو  .ةكرشلا
 .نماضتلا ةكرش نالطب ىلإ ةصاخلا وأ

 دقع ةباتك يدوعسلا تاكرشلا ماظن طرتشا دقو

 .3هراهشإو نماضتلا ةكرش
 تصن امل اقبط نماضتلا ةكرش راهشإ تاءارجإو

 ذاختا بجي هنإف تاكرشلا ماظن نم 22 و 21 نيتداملا هيلع

 -: نماضتلا ةكرش رهشل ةيلاتلا تاءارجإلا
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 نإ اهعورفو يسيئرلا اهزكرمو اهضرغو ةكرشلا مسا -١

 .تدجو
  .مiايسنجو مهنهمو مهتماقإ لاحمو ءاكرشلا ءامسأ -٢
 لك دهعت يتلا ةصحلاب فاك فيرعتو ةكرشلا لام سأر -٣
 .اهقاقحتسا داعيمو اهميدقتب كيرش

  .ةكرشلا نع ةباين عيقوتلا قح مهل نمو نيريدملا ءامسأ – ٤
  .اiدمو ةكرشلا سيسأت خيرا -٥
 اهئاهتناو ةيلاملا ةنسلا ءدب –٦

 تاءارجإ ءافيتسا بجي هنأ ىلع 21 ةداملا تصنو

 ةلاح يفو ةكرشلا سيسأت نم اموي 30 لالخ رهشلا

 لالخ اهرهش بجي ةكرشلا دقع ىلع تاريغت يأ ثودح

 )1( .1تاءارجإلا سفنبو ةدملا سفن

 اقفو ةكرشلا ريدم تاءارجإلا هذ� مايقلاب مزتليو

 ءاكرشلا دحأ مايق نم عنمي ام كانه سيلو ةروكذملا ةداملل
 .تاءارجإلا هذ�

 مدع نماضتلا ةكرش راهشإ مدع ىلع بترتيو
 رهشملا ريغ نايبلا وأ ةرهشملا ريغ ةكرشلاب جاجتحالا زاوج

 وأ يعيبط صخش لك هب دصقي ريغلاو ريغلا ةهجاوم يف
 نايبلا وأ ةكرشلا نايرس مدعب كسمتلا يف ةحلصم هل يونعم
 .ءاكرشلا ادع اميف هقح يف رهشملا ريغ

 نأ ةرهشم ريغ ةكرش يف كيرشلا عيطتسي الف

 مدعب كسمتيف لاملا سأر يف هتصح دادسب همازلإ نم صلختي
 صخشلا كلذ ديفتسي ال ىتح كلذو هقح يف ةكرشلا ذافن
 .لمهأ وأ رصق يذلا

 مهلو ءاكرشلل نييصخشلا نينئادلا ريغلا نم دعيو
 يف ةرهشم ريغلا ةكرشلا ذافن مدعب كسمتلا يف قحلا
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 مهنيدم ةصح ىلع ذيفنتلا عيطتسي ىتح كلذو مهتهجاوم

 .ةكرشلا هذه يف كيرشلا
 مهلو كيرشلا نئادو ةكرشلا ينيدم ريغلا نم دعيو

 اهتهجاوم يف ةرهشم ريغلا ةكرشلا ذافن مدعب كسمتلا قح
 ةرهشملا ريغ ةكرشلا ذافن نيب ريغلا ةحلصم تضراعت اذإو

 لاثم ،لصألا هنأل ذافنلا مدع وه حجارلاف اهذافن مدع عم
 كيرشلا نئاد ةحلصم عم اهذافن ةكرشلا نئاد ةحلصم كلذ
 .ةكرشلا ذافن مدع حجري ةلاحلا هذه يفف ،اهذافن مدع يف

 نأ ىلع تاكرشلا ماظن نم 11 ةداملا تصن دقو

 نع نماضتلاب نولأسي اiرادإ سلجم ءاضعأو ةكرشلا يريدم
 ريغلا وأ ءاكرشلا وأ ةكرشلا بيصي يذلا ررضلا ضيوعت

 .2راهشإلا مدع ببسب
 رهشب مايقلا مدع ةلاح يف هنأ يف قبس ام زكرتيو

 ةهجاوم يف ةكرشلا ذافن مدع ةقباسلا ماكحألل اقفو ةكرشلا
 ررضلا ضيوعت نع ةكرشلا يريدم ةيلوئسم نع الضف ،ريغلا

 .كلذ نع ئشانلا
 مدع ريغلا ةهجاوم يف ةكرشلا ذافن مدعب دصقيو

 .ريغلا ةهجاوم يف ةكرشلا دوجوب جاجتحالا زاوج
 تانايبلا ضعب ىلع رهشلا مدع رصتقا اذإ امأ

 ىلع جاجتحالا زاوج مدع نوكي ءازجلا ناف رهشلا ةبجاولا
 .طقف ةرهشملا ريغ تانايبلاب ريغلا

 نماضتلا ةكرش ةرادإ *

  ديهمت *

 روـف ةيونعملا ةيصخشلا نماضتلا ةكرش بستكت
 ةيصخشلا هذه جاتحتو ةمزاللا رهشلا تاءارجإ ءافيـتسا
 نكلو ريغلا عم اiاقالع يف اهلثمي يعيبط صخش ىلإ ةيونعملا

 قباسلا عجرملا 2
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 متي كلذل .اهل الثمم هنوكب امنإو اهنع اليكو هرابتعاب سيل

 اiالماعت يف اهليثمتو اiرادإب نوموقي ءاردم وأ ريدم نييعت
 .ريغلا عم

  هتايحالصو هلزعو هنييعت ريدملا -١

 ريدملا نييعت :الوأ

 نيب نم رثكأ وأ ريدم نماضتلا ةكرش ةرادإل نيعي
 ءاكرشلا نم ريدملا نوكي نأ بلاغلاو ،ريغلا وأ ءاكرشلا
 ةينماضتلا هتيلوؤسمل ارظن ةرادإلا ىلع صرحلا نامضل

 ىلع لوصحلل ةكرشلا ضرغ قيقحت يف هتحلصملو ةقلطملاو
 ةكرش ةرادإ ءاكرشلا ريغ نم صخش ىلوت اذإو حابرألا
 وأ ةكرشلا نويد نع هتيلوؤسم كلذ عبتتسي الف نماضتلا
 ىلإ ةكرشلا سالفإ يدؤي ال امك رجاتلا ةفص هباستكا

 .هسالفإ
 هلزع ةيفيك ةفرعم يف اهتيمهأ ريدملا نييعت ةقيرطلو

 دقعب صاخ صنب ال مأ اكيرش ناكأ ءاوس ريدملا نيعي دقف
 يف ىمسيو دقعلا اذهل قحال ليدعت وأ يسيسأتلا ةكرشلا

 .يماظنلا هيلع قلطيو يقافتالا ريدملاب ةلاحلا هذه
 ةكرشلا دقع نع لقتسم دقعب ريدملا نيعي دق امك

 نييعت نوكيو يقافتالا ريغ ريدملاب ةلاحلا هذه يف ىمسيو

 مهتيبلغأ ةقفاومب وأ ءاكرشلا عامجإب يقافتالا ريغ ريدملا
 .ةكرشلا دقع هيلع صني ام بسح كلذو

 يف ةعساو تاطلسب نماضتلا ةكرش ريدم عتمتيو
 مايقلا نم هنكمت يتلا تايحالصلا عيمجبو ةكرشلا ةرادإ

 ةكرشلا ضارغأ قيقحت ا¤أش نم يتلا تافرصتلاو لامعألاب
 نامرح ينعي ال كلذ نأ الإ .ءاكرشلا نم لخدت نود كلذو
 قحو ،ةكرشلا لامعأ ريس ىلع عالطإلا نم ءاكرشلا
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 208ص ، ةثلاثلا ةعبطلا،

 اهريدمل حصنلا هيجوت قحو اiادنتسمو اهرتافد صحف

 قوقحلا هذه نم اهدحأ وأ ءاكرشلا نامرح ىلع قافتالاو
  .الطاب ربتعي

 وأ يقافتا ةكرشلل ريدم نييعت مدع ىلع بترتيو
 ةكرشلا ةرادإ قحب ءاكرشلا نم كيرش لك دارفنا يقافتا ريغ

 ىلع ضارتعالا مهنم يأل وأ ءاكرشلا يقابل نوكي نأ ىلع
 .همامت لبق لمع يأ

 ،ضارتعالا اذه ضفر يف قحلا ءاكرشلا ةيبلغألو

 ءاكرشلا هنيع يذلا ريدملا ةافو ةلاح يف مكحلا اذه يرسيو
 .1هماهمب مايقلا نيبو هنيب لوحي ام دوجو لاح يف وأ

 ةكرش ةرادإل نيعي دق هنأ ىلع فقن كلذبو
 نمو ،ريغلا نم وأ ءاكرشلا نيب نم رثكأ وأ ريدم نماضتلا

 ،ريغلا نم نماضتلا ةكرش ريدم نوكي نأ عقاولا يف ردانلا
 ءاكرشلا مهأ وه ريدملا نوكي نأ ىلع ةداعلا ترجو
 .ةيراجتلا نوؤشلاب ةربخ مهرثكأو

 ريدملا لزع :ايناث

 اذإ( هنأ ىلع تاكرشلا ماظن نم 33 ةداملا تصن

 الإ هلزع زوجي الف ةكرشلا دقع يف ًانيعم ًاكيرش ريدملا ناك
  ةيراجتلا تاكرشلا تاعزانم مسح ةئيه نم ردصي رارقب

 دوجو طرشبو ءاكرشلا ةيبلغأ بلط ىلع ءانب

 مل نأك ربتعي كلذ فالخ ىلع قافتا لكو .يعرش غوسم
  .نكي

 لح ةروكذملا ةلاحلا يف ريدملا لزع ىلع بترتيو
 ريدملا ناك اذإو .كلذ فالخ ىلع دقعلا صني ملام ةكرشلا

 ءاوس ءاكرشلا ريغ نم ناك وأ لقتسم دقع يف ًانيعم ًاكيرش
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 هلزع زاج ،لقتسم دقع يف وأ ةكرشلا دقع يف ًانيعم ناك

  .ةكرشلا لح لزعلا اذه ىلع بترتي الو ءاكرشلا نم رارقب
 وأ قئال ريغ تقو يف لزعو رجأب ريدملا ناك اذإو

 ام ضيوعتب ةكرشلا بلاطي نأ هل زاج يعرش غوسم ريغل
 .ررض نم هباصأ

 ثالث نيب قرف دق صنلا اذه نوكي كلذبو
 -: ريدملا لزعل تالاح

 ةكرشلا دقع يف صاخ صنب نيعملا كيرشلا ريدملا -أ

 بجومب انيعمو اكيرش ناك اذإ ريدملا لزع زوجي ال
 الإ ءاكرشلا قافتاب ةكرشلا سيسأت دقع يف صاخ صن

 ىلع ءاكرشلا نيب قافتا يأو ،ملاظملا ناويد نم ردصي رارقب
 .نكي مل نأك ربتعي كلذ فالخ

 ةكرش يف ءاكرشلا دحأ وه ريدملا نوكل ارظنو
 كلذل صاخشألا تاكرشل اجذومن اهرابتعابو نماضتلا

 ملام ةكرشلا ءاضقنا ةلاحلا هذه يف ريدملا لزع ىلع بترتي
 هذه لثم يف اهرارمتسا ىلع ةكرشلا سيسأت دقع صني
 .ةلاحلا
 نوكي نأ ريدملا لزعب ملاظملا ناويد نم رارق رودصل طرتشيو

 ريدملل زوجي ال كلذك هلزعل لوبقم يعرش غوسم كانه
 لوبقم ببس ريغب ةرادإلا لزتعي نأ ةلاحلا هذه يف كيرشلا
 لح هلازتعا ىلع بترتيو ،ضيوعتلا نع الوؤسم ناك الإو

 .كلذ فالخ ىلع سيسأتلا دقع صني ملام ةكرشلا

 ةكرشلا دقعل قحال قافتاب نيعملا كيرشلا ريدملا -ب
 نع لقتسم دقعب نيعملا كيرشلا ريدملا لزع زوجي

 نم ردقلا سفن هلزعب موقي نأ ىلع ةكرشلا سيسأت دقع
 الف عامجإلاب نيع دق ناك نإف ،هنييعتب تماق يتلا ةطلسلا
 ةيبلغألاب يفتكي ةيبلغألاب نيع دق ناك ناو ،عامجالا لزعي

 .هلزعل

 ءاضقنا ةلاحلا هذه يف ريدملا لزع ىلع بترتي الو

 ةكرشلا دقع نع لصفنم رارقب ناك هنييعت نال ،ةكرشلا
 ملاظملا ناويدل مدقتلا يعرش رربم دوجو ةلاح يف نكميو
 ةلاحلا هذه يف ريدملل زوجيو ،ريدملا لزعب رارق رودص بلطل
 ناك الاو ءاكرشلا رطخي نأ ةطيرش ةرادالا لزتعي نأ

 هذه يف ريدملا لازتعا ىلع بترتي الو ضيوعتلا نع الوؤسم
 .ةكرشلا ءاضقنا ةلاحلا

 ةكرشلاب كيرش ريغلا ريدملا -ج
 ناك ءاوس هلزع زوجي ةكرشلاب كيرش ريغلا ريدملا

 دقع ىلع قحال قافتا يف وأ ةكرشلا سيسأت دقعب هنييعت

 .سيسأتلا
 ءاضقنا ىلإ كيرش ريغلا ريدملا لزع يدؤي الو

 رود هرود ىدعتي الو ءاكرشلا نم سيل هنا ثيح ةكرشلا
 .كلذل يعرشلا رربملا دجو املك هلزع نكمي يذلا ليكولا

 ببس نودب كيرش ريغلا ريدملا لزع مت اذإو
 ريغب هلزع نع ضيوعتلاب ةبلاطملا يف قحلا هل ناك عورشم
 ىلع بترتي الو ةرادإلا لازتعا هل قحي امك ،عورشم ببس
 .ةكرشلا ءاضقنا هلازتعا

 ريدملا تاطلس :اثلاث

 ريدملا تاطلس ابلاغ نماضتلا ةكرش دقع ددحي
 ةكرشلا دقع ددحي مل اذاف اiرشابم هل زوجي يتلا لامعالاو
 قفتت يتلا لامعالا عيمج ةرشابم ريدملل ناك ريدملا تاطلس
 .هلجأ نم تماق يتلا ةكرشلا ضرغ عم

 اهل نوكي دقو ،ادحاو اريدم نماضتلا ةكرشل نوكي دقو    
 دحاولا ريدملا تاطلس نيب ةقرفتلا بجيو ،نيريدم ةدع
 وـحنـلا ىلع كلذو ،نيددعتملا ءاردملا تاطلسو
 -:يلاـــتــلا
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  دحاولا ريدملا -أ
 صني ملو ادحاو اريدم نماضتلا ةكرشل ناك اذإ

 نوكيف اهديدحت وأ ريدملا تاطلس دييقت ىلع ةكرشلا دقع
 ةكرشلا ضرغ عم قفتت يتلا لامعألا عيمج يرجي نأ ريدملل
 دقاعتلا هل نوكيف فرصتلا لامعأ وأ ةرادالا لامعا ءاوس
 ليثمتو ءاكرشلا ىلع حابرالا عيزوتو ،ةكرشلا مساب ريغلا عم

 ،ةكرشلا قوقح ىلع حلاصتلا اضيأ هلو ءاضقلا مامأ ةكرشلا
 .ميكحتلا بلطي نأو

 ال( :تاكرشلا ماظن نم 30 ةداملا تصن دقو

 الا ةيداعلا ةرادالا زواجت يتلا لامعألا رشابي نأ ريدملل زوجي
 .دقعلا يف حيرص صنب وأ ءاكرشلا ةقفاومب

 لامعألا ىلع ةصاخ ةفصب رظحلا اذه يرسيو
 - : ةيتآلا

  .ةداتعملا ةريغصلا تاعربتلا ادعام – تاعربتلا – ١
 لخدي امم عيبلا اذه ناك اذإ الا ةكرشلا تاراقع عيب –٢
  .ةكرشلا ضرغ يف
 دقع يف ًاحرصم ناك ولو ةكرشلا تاراقع نهر –٣

  .تاراقع عيبب ةكرشلا
 .) 1هنهر وأ ةكرشلا رجتم عيب –٤

 عون نم اطاشن سرامي نأ ريدملل زوجي ال كلذك

 عم كلذ ضراعتل ءاكرشلا عيمج ةقفاومب الإ ةكرشلا طاشن
 .ةكرشلا ةحلصم

 نأ ريدملل زوجي ال (: هنأ ىلع 31 ةداملا تصن دقو   

 نم صاخ نذإب الا ةكرشلا عم صاخلا هباسحل دقاعتي
 نأ هل زوجي الو .هدح ىلع ةلاح لك يف ردصي ءاكرشلا
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 .قباسلا عجرملا 2

 عيمج ةقفاومب الا ةكرشلا طاشن عون نم ًاطاشن سرامي

 .2)ءاكرشلا
 عيمجب مايقلا يف هريغ هنع بيني نأ ريدملل زوجي الو

 .نيعم لمع يف ةبانإلا زوجت امنإو ،ةكرشلا لامعأ
 امك هبئان لامعأ نع ريدملا لاسي ةلاحلا هذه يفو

 .لمعلاب ماق يذلا وه ناك ول

 نيريدملا ددعت -ب

 :هنأ ىلع تاكرشلا ماظن نم 27 ةداملا صنت

 لقتسم دقع يف وأ ةكرشلا دقع يف ءاكرشلا نيعي نأ زوجي(

 ددعت اذإو ،مهريغ نم وأ ءاكرشلا نيب نم رثكأ وأ ًاريدم
 صني نأ نودو مهنم لك صاصتخا نيعي نأ نود نوريدملا
 مهنم لكل ناك ،ةرادإلاب مهنم يأ دارفنا زاوج مدع ىلع
 نوكي نأ ىلع ةرادإلا لامعأ نم لمع يأب ًادرفنم موقي نأ

 ةلاحلا هذه يفو همامت لبق لمعلا ىلع ضارتعالا نيريدملا يقابل
 .نيريدملا ءارآ ةيبلغأب ةربعلا نوكت

 ىلع رمألا ضرع بجو ءارآلا تواست اذإف
 عامجإلاب نيريدملا تارارق نوكت نأ تطرتشا اذإو ءاكرشلا

 بترتي لجاع رمأل الإ طرشلا اذه ةفلاخم زوجت الف ةيبلغألاو
 .3)ةكرشلل ةميسج ةراسخ هتيوفت ىلع

 تالاح ثالث دجوت هنا حضتي صنلا اذه نمو

 -: يهو نيريدملا ددعتل

 هصاصتخا مهنم لكلو نيريدملا ددعت -
 نع لوؤسم ريدم لك نوكي ةلاحلا هذه يفو

 .نيريدملا نم هريغ تاصاصتخا ىلإ اهادعتي الو هتاصاصتخا
 مهنم لك ىلع نيعت ةنيعم تاصاصتخا ريدم لكل ددح اذإف
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 يف لخدتلا نع عنتمي نأو ،هصاصتخا دودح يف لمعي نأ

 ريغ هلمع ناك ،هصاصتخا زواج اذإف ،نيرخآلا صاصتخا
 ريدم نيعي نأ ضرغلا اذه لاثمو ،ةكرشلا ةهجاوم يف ذفان
 ،نيفظوملا نوؤشل ثلاثو ،تاعيبملل رخآو ،تايرتشملل
 .نالعإلاو ةياعدلل عبارو

 صني ملو مهنم لك صاصتخا ددحي ملو نيريدملا ددعت -

 ةرادإلاب مهنم لك دارفنا زاوج ىلع
 ادرفنم موقي نأ مهنم لكل نوكي ةلاحلا هذه يف

 قح نيريدملا يقابل نوكيو ةرادإلا لامعأ نم لامع يأب
 نيريدملا ةيبلاغل نوكيو .همامت لبق لمعلا اذه ىلع ضارتعالا
 ديؤم نيب نيريدملا ءارآ تواست ناف ،ضارتعالا اذه ضفر
 .ءاكرشلا ىلع رمألا ضرع بجي لمعلل ضراعمو

 صاصتخا نيعي نأ نود نوريدملا ددعت اذإ كلذبو
 مهنم يأ دارفنا زاوج مدع ىلع صني نأ نودو مهنم لك
 نم لمع يأب ًادرفنم موقي نأ مهنم لكل ناك ،ةرادإلاب
 ىلع ضرتعي نأ ريدم لكل نوكي نأ ىلع ،ةرادإلا لامعأ

 ىلع رمألا ضرع ضارتعالا لصح ىتمو ،همامتإ لبق لمعلا
 اذإف ،ءارآلا ةيبلغأب اًرارق هيف اوذختيل نيعمتجم نيريدملا
 تارارق ردصتو .ءاكرشلا ىلع رمألا ضرع ءارآلا تواست

 .ةيددعلا ةيبلغألاب نماضتلا ةكرش يف ءاكرشلا

 مهنم يأ دارفنا زاوج مدع ىلع صنلاو نيريدملا ددعت -

 ةرادإلاب
 نود نيعمتجم لمعلاب نيريدملا مزتلي ةلاحلا هذه يفو

 اذه نع جورخلا زوجي نكلو ،ةرادإلاب مهدحأ درفني نأ
 هتيوفت ىلع بترتي ،لجاع رمأ كانه نوكي امدنع رظحلا
 ليبس ىلعو ،اهضيوعت ةكرشلا عيطتست ال ةميسج ةراسخ
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 نأ نود داسفلل ةضرعم ةعاضب عيبي نأ ريدملل زوجي لاثملا

 - نيريدملا وأ - ريدملا لامعأو .1 نيريدملا يقاب ىلإ عجري
 يف ترج دق لامعألا كلت تمادام ،ةكرشلل ةمزلم ربتعت
 . 2- مهل وأ - هل ةلوخملا ةطلسلا دودح

  ريدملا لامعأ نع ةيلوؤسملا *

 عيمج ةسراممب نماضتلا ةكرش ريدم مايقل ارظن

 كلذ ىلع بترتي هناف ةكرشلا مساب تافرصتلاو لامعألا
 ريغلا ةهجاوم يف اهريدم لامعأ نع ةكرشلا ةيلوؤسم مايق
 يف هلامعأ نع ريدملا ةيلوؤسم نع الضف ،اهعم نولماعتي نمم
 .ةكرشلا ةهجاوم

 ريدملا لامعأ نع ةكرشلا ةيلوؤسم :الوأ
 ةكرشلل ةيتاذلا ةدارإلا مادعنا ىلع بترتي

 ينوناقلا لثمملا هرابتعاب كلذو اهيلإ اهريدم ةدارإ فارصنا
 ةيندم ةيلوؤسم اهريدم لامعأ نع ةكرشلا لأست اذل ،اهل
 ةبسنلاب ةيدقاعتلا ةيلوؤسملا نوكتف )ةيريصقت ةيدقع(
 نوكتو ةكرشلا باسحل ريدملا اهمربي يتلا دوقعلاو تادهعتلل

 هترادإ ءانثأ اهبكتري يتلا ريدملا ءاطخأل ةبسنلاب ةيلوؤسملا
 .ريغلاب قحلي ررض اهيلع بترتيو اهببسب وأ ةكرشلل

 وأ ةيدقاعتلا اهريدم لامعأ نع ةكرشلا ةلئاسملو

 -:نيطرش رفاوت مزلي ةيريصقتلا
 ا�اسحلو ةكرشلا مساب فرصتيو ريدملا دقاعتي نأ -١
 .ةكرشلا ناونعب عيقوتلاب كلذ نوكيو
 هفصوب ريغلا عم نواعتي ريدملا نأ ىلع ةلالد اذه يفف -٢

 .ةكرشلل اينوناق الثمم
 قاطن دودح يف هتافرصتو ريدملا لامعأ نوكت نأ

 ،ةكرشلا دقعو تاكرشلا ماظنل اقبط هل ةلوخملا هتطلس
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 تايحالصو تاطلس دودحب هملع مدعب عفدلا ريغلل سيلو

 اهيلع صوصنملا رهشلا تاءارجإل اقبط اهرهشل ارظن ريدملا
 .اماظن

 اهريدم هب موقي لمع لكب ةكرشلا مزتلت هيلع ءانب
 يتلا لامعألا ىلع اذه يرسيو اهتطلس دودح يفو اهمساب

 نأ طرشب صاخلا هباسحل نكلو ةكرشلا مساب ريدملا اهيرجي
 ملعي ال يأ ،ةينلا نسح ريدملا هعم لماعت يذلا ريغلا نوكي
 .1هتطلسل ريدملا مادختسا ةءاسإب

 اهبكتري يتلا مئارجلا نع ايئانج ةكرشلا لأست الو
 مدعل )ةيراجت ةمالع ديلقت وأ – تادنتسملا ريوزتك( اهريدم
 هنأ ىلع الضف ،ةكرشلا ىلع ةيندبلا تابوقعلا عيقوت ةيناكمإ
 .هلثمي نم اهبكتري يتلا مئارجلا نع صخشلا لأسي ال

 ةكرشلا ةهجاوم يف ريدملا ةيلوؤسم :ايناث
 وأ ةكرشلا ةهجاوم يف الوؤسم ريدملا ربتعي

 تناك نأو ىتح هءاطخأ نع جتني يذلا ررضلا نع ءاكرشلا
 ناونع مادختسا هتءاسإ وأ .هتطلس دودح هزواجتك هريسي
  .ةكرشلا

 ةيدقاعت ةيلوؤسم ةلاحلا هذه يف هتيلوؤسم ربتعتو

 اهبكتري يتلا تافلاخملاو مئارجلا نع ايئانج ريدملا لأسي امك
 .ةكرشلا لاومأ ديدبتو سالتخالاك

 بيصي يذلا ررضلا ضيوعت نع لأسي ريدملاف

 ردصي ام ببسب وأ ةكرشلا دقع طورش ةفلاخم ببسب ريغلا
 .هلمع ءادأ يف ءاطخأ نم هنع

  ةمتاخلا *

 ،نماضتلا ةكرش يف ريدملا ةيلوؤسم ثحبلا اذه يف انمدق
 مث ،اهنيوكتو ،نماضتلا ةكرش صئاصخ ضرعب تأدبو
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 212ص ، ةثلاثلا ةعبطلا،

 ،اهيف ريدملا ةيلوؤسمو نماضتلا ةكرش ةرادإ تضرع

 -:ةيلاتلا تايصوتلاو جئاتنلا ىلا تصلخو

   جئاتنلا :الوأ

 يف كيرشلا مسا لوخد :يه نماضتلا ةكرش صئاصخ -١
 ،ءاكرشلل ةقلطملاو ةينماضتلا ةيلوؤسملاو ،ةكرشلا ناونع
 ءاكرشلا باستكاو ،لوادتلل ءاكرشلا صصح ةيلباق مدعو

 .رجاتلا ةفصل
 ناكرألا نم لك رفاوت بلطتي نماضتلا ةكرش نيوكت -٢
 .ببسلاو لحملاو ،ةيلهألاو ،اضرلا يهو ةماعلا ةيعوضوملا
 ،ءاكرشلا ددعت يهو ةصاخلا ةيعوضوملا ناكرألا كلذكو

 .ةكراشملا ةينو ،صصحلا ميدقتو
 لاومأ يف اينماضت احنم ذخأت نماضتلا ةكرش نأل -٣
 غلابمب فرصتي نأ ثيح ةغلاب ةيمهأ نم اهريدمل امو ءاكرشلا
 هتيلوؤسم انل حضتاف عوفدملا ةكرشلا لام سأر نم ربكأ

 ،ءاكرشلاو ةكرشلا ةهجاوم يف ةيئانجلاو ةيريصقتلا
 .اهريدم لامعأ نع ريغلا مامأ ةكرشلا ةيلوؤسمو
  تايصوتلا :ايناث

 جاتحت نماضتلا ةكرش يف ريدملا ةيلوؤسم نأ رهظي يذلا -١
 ا¤أش نم يتلا ةينماضتلا ريغلا حنمي نأ هنأش نم نينقت ىلإ

 .نماضتلا ةكرش تدجوأ
 هذه يف نينماضتملا ءاكرشلا كارشإ متي نأب كلذو -٢
 مدعو ةيلوؤسملا يف مهكارشإ لفكتت ةيلآ ةغايصب ةيلوؤسملا
 عامتجا دقع ىلع صني نأك ،ريغلا هاجت رئاسخلا نم مهصلمت

 هلالخ نم متي ريدملا عم نينماضتملا ءاكرشلل يونس عبر
 ،ريغلا عم اهيلع وأ ةكرشلل تامازتلالاو عيراشملا دامتعا
 همدع نم اiزاجإ مييقت متي ثيحب ريدملا ةشقانم هيف متيو
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 أرطي ام لك نوكي ثيحب ،بناجلا اذه يف قلعتي ام لكو

 يف ءاكرشلا كارشإ متي تالماعتلا نم قبس ام ىلع اقحال
 .ةلءاسملاو ةيلوؤسملا
 ،نماضتلا ةكرش ىنعمو نومضم يف الماكت نوكي ثيحب -٣
 ريدملا ليمحتو ،ةينماضتلا ةيلوؤسملا نم مهجارخإ متي الو

 ةيلوؤسملا هدحو ريدملا ليمحتف ،ةلماكلا ةيلوؤسملا ايصخش
 اجرخم عنصي ريغلا عم ةكرشلا ةقالعب بترتي اميف ةلماكلا
 نم بترتي دق ام لمحت نم نينماضتملا ءاكرشلل اينوناق

 نم نينماضتملا ءاكرشلا نكمتي سالفإلا ةلاح يفف .رارضأ
 اهقاحلإو ريغلا هاجت ينامضلا مازتلالاو رئاسخلا نم لصنتلا
 دصقم لتخي كلذبو .ءاكرشلا نم نكي مل نإ ريدملاب
 .ريغلا هاجت ةينماضتلا

 ةيوه ىلع ظافحلا نم نكمتلا دقتعن ةفاضإلا هذ�و -٤
 .ريغلا هاجت اiزيمو نماضتلا ةكرش

 عجارملا *

 دمحم سنوي نب .د ،يدماغلا رفس دمحم يداهلا دبع .د 
 ةعبطلا ،يرقشلا ةبتكم ،يراجتلا نوناقلا ،ينيسح

 .212ص ،ةثلاثلا

 نيناوقلا يف ةيراجتلا تاكرشلا ،يوطع يزوف .د.أ 
 يبلحلا تاروشنم ةيمالسإلا ةعيرشلاو ةيعضولا

 .78 ص ،ىلوألا ةعبطلا ،ةيقوقحلا

 سدنهملا يدنجلا معنملا دبع دمحم .ينوناقلا راشتسملا
 تاكرشلا ،يفيلخلا ناميلس دلاخ .يراشتسالا

 ،ايليبشإ زونك راد ،اiرادإ اهعاونأ اهماكحأ

 .96ص ،ىلوألا ةعبطلا

 .ةيراجتلا ةمظنألا ،ةعانصلاو ةراجتلا ةرازو عقوم


