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ينجدلا ماسح 

، ةفلتخم ةلأسم  ةبـسانملا  هذه  يف  لوانتأس  سامح )  ) ةيمالـسإلا ةمواقملا  ةكرح  ةـقالطنال  نيثالثلاو  ةـيداحلا  ىركذـلا  يف 
ممـألل ةــماعلا  ةــيعمجلا  يف  ةينيطــسلفلا  ةــمواقملاو  ساـمح  نيدــي  يذــلا  ريخـألا  يكيرمــألا  رارقلا  عورــشمب  ةــطبترم  يهو 

نع ةقيقشلا  ةيدوعسلا  ةيبرعلا  ةكلمملا  بودنم  ثيدح  وه  روطـسلا  كلت  ةباتك  ىلإ  ينعفدو  يرظن  تفل  ام  رثكأو  ةدحتملا ،
لثمي هثيدح  نأ  يدوعسلا  بودنملا  ركذو  نييليئارسإلا ،" نييندملا  فدهتـست  يتلا   " ةينيطـسلفلا ةمواقملا  خيراوص  هتنادإ 

ةيدوعسلاو نيرحبلاو  تارامإلاو  نميلا  يه : لود ، عبرأ 

كلت قالطإ  ىلإ  يدوعـسلا  بودـنملا  عفد  اـم  وهو  ةـمواقملل ، يداـعملا  مـالعإلا  لـباقم  اًفعـض  ةـمواقملا  مـالعإ  ىدـل  نأ  حـضاو 
حاـفكلا اـهنمو  لـئاسولا ، لـكب  لـالتحالا  دـض  بوعــشلا  حاـفك  ةيعرــش  دـكؤي  يذـلا  ( 3743  ) رارق ضقاــنت  يتـلا  تاحيرــصتلا 

ماع ةلتحملا  يضارألا  نم  يربعلا  نايكلا  باحـسنا  ةرورـض  ىلع  صنت  يتلا  ةيبرعلا  مالـسلا  ةردابم  اًضيأ  ضقانتو  حلـسملا ،
ثدحي ام ال  وهو  يربعلا ، نايكلا  عم  ةيعيبط " تاقالع   " ءانبل ًالخدم  نيئجاللا ، ةيضق  لحل  ( 194  ) رارقب رارقإلاو  1967م ،

نآلا ىتح 

نع تـعنتما  وأ  هدــض ، تتوــص  وأ  رارقلا ، عورــشم  ةحلــصمل  تتوــص  يتــلا  لودــلا  يقاــبو  يدوعــسلا ، بودــنملا  عــضأ  اــنهو 
يف مالـسإلا  قالخأ  ميكحتو  يلودـلا ، نوناقلا  قيبطت  يف  اـهروطتو  اهجـضن  ىدـمو  ةـمواقملا ، قـالخأ  ةروص  يف  تيوصتلا 

ءادعألا لاتق 

نم تجرخ  نيناوقو  تاعيرـشت  هسكعت  ام  اذـهو  ملاـعلا ، يف  ةيرـصنعلا  لودـلا  ملـس  ىلع  يليئارـسإلا  لـالتحالا  ناـيك  عبرتي 
نمو مهقوـقحل ، اـًكاهتناو  لاــفطألل ، ًــالتق  ملاــعلا  يف  لودــلا  رثـكأ  نـم  وـهو  يرــصنعلا ، ةــيموقلا  نوناــق  اــهرخآ  تـسينكلا ،) )

ةزغ عاـطق  ىلع  هناودـع  يف  رـصحلا : ـال  لاـثملا  لـيبس  ىلعف  ةيمـسرلا ، ءاـصحإلا  تالجــسل  ةدوـعلا  هـيلعف  كـلذ  يف  ككــشي 
ةمئاد ةقاعإب  مهثلث  حبصأ  لافطأ ، حرجو 3303  ًالفط ، دهشتسا 530  فيص 2014م 

سكعي ام  دراب ، مدب  لافطألا  تارـشع  مدعأو  ريـضخ ، وبأ  دمحم  لفطلاو  ةشباودلا  يلع  عيـضرلا  قرح  ةـيبرغلا  ةفـضلا  يفو 
ةعطاـقملا تـالمح  حاـجن  رــسفي  اـم  اذـهو  يلودــلا ، ماـعلا  يأرلا  ىلإ  لـصت  تأدــب  يتـلا  يليئارــسإلا  لـالتحالا  قـالخأ  ةــقيقح 



هل ةيميداكألاو  ةيداصتقالا 

عيطتــسن ـال  اــمبرو  اــهتداق ، يتـلا  ةحلــسملا  تاــيلمعلا  نـم  دــيدعلا  يف  اــهقالخأ  ةينيطــسلفلا  ةــمواقملا  تـسكع  لــباقملا  يف 
: اهمهأ ةديدع ، بابسأل  اًعيمج  اهرصح 

أدـبملا اذـه  عم  يطاعتلا  ناك  هيلعو  فينحلا ، اـننيد  نم  ةدمتـسم  يهو  ةملـسملا ، بوعـشلا  تاـنيج  يف  يرـست  قـالخألا  نأ   1
لصاح ليصحت 

مهنيماثج عم  مهتايلمع  رارسأ  تنفد  كلذبو  تايلمعلا ، يذفنم  داهشتسا   2

ةلاـح لـباقم  يف  ةـيقالخألا ، دـهاشملا  كـلت  قـيثوت  ةـيمهأ  كردــت  لاـصتالا  اـيجولونكت  روـطتب  ةــطبترم  يعو  ةــلاح  دوـجو   3
باهرإلاب هتعنو  ينطولا  انلاضنل  جهنمملا  هيوشتلا 

، اهذــيفنت لــالخ  ةـــيلاع  اــًقالخأ  تــسكعو  ةينيطـــسلفلا ، ةـــمواقملا  اــهب  تماــق  تاــيلمع  تــس  قــثوأ  نأ  عيطتـــسأ  اــنه  نــمو 
: يلاتلا وحنلا  ىلع  يهو  لافطألا ، لتق  ةلأسمو  اهعيمج  تعطاقتو 

نم اـًـماع )  29  ) كـسم دـئار  يداهــشتسالا  دعــص  قـفاوملا 19/8/2003م  ءاــثالثلا  ءاــسم  نـم  ةعــساتلا  ةــعاسلا  ماــمت  يف   1
لاـفطألا نـم  مـه  اـهباكر  بـلغأ  نأـب  أــجافتف  سدــقلا ، يبرغ  فيلراــب ) ميياــح   ) عراــش يف  ةــلفاح  لــخاد  ىلإ  لــيلخلا  ناــكس 

، اينويهص لــتقف 21  هــسفن ؛ رجفو  ةنياهــص ، اًدوــنج  اــهباكر  بــلغأ  ناــك  ىرخأ  ةــلفاح  رظتناو  روــفلا ، ىلع  لزنف  ةنياهـــصلا ،
ةريطخ تناك  مهنم  حارج 12  نيرخآ ، حرجو 136 

دحأ ىلإ  مهقيرط  يفو  ودـعلا ، طوطخ  فلخ  نيمواقملا  نم  ةـعومجم  للـست  موي 19/7/2014م  يف  قبيطم : وبأ  ةـيلمع   2
اولـصوو مهيلع  راـنلا  نومواـقملا  قلطي  ملو  لاـفطأو ، ءاـسن  اـهب  ةيليئارـسإ  تارايـس  ةدـع  مهبناـجب  ترم  ةيركـسعلا  عـقاوملا 

لافطألاو ءاسنلا  قحب  ةزغ  ىلع  هناودع  لالخ  رزاجم  بكتري  ناك  لالتحالا  نأ  عم  دونجلا ، اوفدهتساو  عقوملا  ىلإ 

ضرتـعا ثيح  سلباـن ، يقرـش  راـمتيإ )  ) ةنطوتـسم نـم  برقلاـب  موـي 1/10/2015م  تـعقو  سلباـن : يف  راــمتيإ )  ) ةــيلمع  3
اوقلطي ملو  هتجوزو ، قئاسلا  ىلع  رانلا  اوقلطأ  رفـص  ةطقن  نمو  نيفرطتملا ، نينطوتـسملل  ةرايـس  نيمواقملا  نم  ةعومجم 

ةرايسلل يفلخلا  دعقملا  يف  ةثالثلا  مهلافطأ  ىلع  ةصاصر 

مناغ لالب  دعـص  نيينيطـسلفلا  قحب  لالتحالا  مئارج  ةدايزو  سدـقلا ، ةـضافتنا  ةريتو  عافترا  عمو  يف 13/10/2015م ،  4
ةـباصإو 27 نييليئارـسإ ، لـتقم 3  ىلإ  تدأ  ةـيلوطب  ةــيلمع  اأدــبو  سدــقلا ، ةــنيدم  يف  تـالفاحلا  ىدــحإ  ىلإ  ناـيلع  ءاـهبو 

لالتحالا فارتعا  بسح  ةريطخ ، مهتالاح  مهنم   7 نيرخآ ،

قالخأو ةـيلمعلا ، ليـصافت  مناغ  لـالب  اًريخأ  فشك  لـالب  لاـقتعاو  ءاـهب  داهـشتسا  ىلإ  تدأ  يتلا  ةـيلمعلا  سيلاوك  يف  نكلو 
يديب تلزنأ  كاباش :) (ـ تلق ل دقل  : " هيماحمل لالب  لاقف  روصعلا ، رم  ىلع  ةينيطـسلفلا  ةمواقملا  ةروص  سكعت  يتلا  اهيذفنم 
يكيرش لعف  يلثمو  ةيركـسعلا ، مهتالدبب  دونجلا  نم  يديب 5  تلتقو  لافطألا ، نم  ةـثالثو  نييدوهي ، نيزوجع  ةـلفاحلا  نم 
لافطأ ةـلتق  رهظنـس  اننأل  ماهتالا ؛ ةـحئال  يف  هب  تثدـحت  ام  عضن  نل  (: ) كاـباش  ) يل لاـق  : " هلوق مناـغ  متخو  ءاـهب ،" ديهـشلا 

(" ةكئالم متنأو 

ةرايـس ةينيطـسلفلا  ةمواقملا  تفدهتـسا  ذإ  ليلخلا ، بونج  يف  ةيلوطب  ةـيلمع  تعقو  ةـعمجلا 13/11/2015م  موي  يف   5
ءاقلط لافطألا  تكرتو  نينثا ، تلتقف  نيفرطتملا ، نينطوتسملل 

ةعاسلا ةنيدملا  فصقت  فوس  اهنأب  بيبأ ) لت   ) ناكـس ةمواقملا  ترذـنأ  ةزغ 2014م  عاطق  ىلع  ينويهـصلا  ناودعلا  يف   6
لبق نالقسع  ناكسل  اًريذحت  ةكرتشملا  تايلمعلا  ةفرغ  تردصأ  اًبيرقت  رهـش  لبق  ةزغ  عم  ةريخألا  ةهجاوملا  يفو  ةعـساتلا ،

فصقلا



ةلاصأو فينحلا ، يمالسإلا  اننيد  ميلاعت  عم  مجـسني  هنأل  ينيطـسلفلا ، مواقملل  ماع  كولـس  نع  ربعي  هدصر  انعطتـسا  ام  اذه 
انتمواقمف مكـسفنأ ؛ اوعجار  باهرإلاب : اهمهتي  نم  ىلإ  اهتلاسر  ليـصوت  يف  ةـمواقملا  ةـبغرو  ةينيطـسلفلا ، انتيـضق  ةـلادعو 

ةيوامسلا تانايدلاو  ةيلودلا ، فارعألاو  قيثاوملاو  نيناوقلا  لك  عم  ةمجسنم  يهو  اًباهرإ ، تسيل 

عقوملا رظن  ةهجو  سكعت  نأ  ةرورـضلاب  سيلو  بتاكلا ، يأر  نع  ربعت  ةـيوازلا  هذـه  يف  ةروشنملا  تالاقملا  عيمج  ةـظحالم :
هتسايسو
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