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نيدلا عاجش نمؤملا دبع أ.د/

ءا ع نص ةعماج – نوناقلا و ةعيرشلا ةيلكب ذاتس اال

اهنم رثك واال ةريثك نميلا يف صاصق لل بجوملا دمعلا لتقلا ثداوح
يذلا مدلا ءايل وا ىلع ميكحتلا ضرع قيرط نع صاصقلا طاقسا الت واحم

ةر ي شع ثع وب نفدلا قدانبو ميكحتلا قدانب ضرع اهنم ةريثك ا روص ذختي
ءايلوا لزنم ماما ريقعل با لتاقلا ةريشع مايقو ني م كح والم اء طس و لل لتاقلا

مج ه ملا ب ىمس ي امب لتاقلا ةريشع ماي ق وا حفصلا وفعلا وا يم كحتلل ابلط مدلا
دوسيو ، كلذ ريغو مدلا لياء وا زل نم ماما ام يخ لل مهبصنو مهمو دق وهو
مئارج يف ميكحتلا تامدقمل ءايلو ا لوبق درجم نا سانلا ىدل داقتع اال

بة اثم ب هنا ىلع هعم لماعتلا و هيلا رظنلا متي ثيح صاصقلا طقسي لتقلا
نا ررقي انقيلعت لحم مكحلا نأ إال ، صاصقلا نع مدلا ءاي ل وا نم لز ا نتو وفع
نع لزانتو و فع ةباثمب نوكي وال صاصقلا طقسي ال ميكحتلا لوبق درجم

ةيئازجلا ةرئادلا نع رداصلا مكحلا اذه ىلع قيلعتلا انرتخا كلذلو . صاصقلا
نعطلا يف 2009/3/30م خيراتب ةدقعنملا اهتسلج يف ايلعلا ةمكحملا ب
اهلوانت يتلا ةيضقلا عئاقو صخلتتو 1430هـ ةنسل (36645) مقر يئازجلا

رخا حرجو صاخش اال دح ال دمعلا لتقلا ب ماق صاخش اال دحا نأ مكحل ا اذه
توبثل هيلع ينجملا ب ًاصاصق مادع باإل ةيئادتب اال ةمكحملا هيلع تمكح ثيح

ماقف يئادتب اال مكحلا ب مهتملا لبقي ملف هيلا اهتبسن ةحصو لتقلا ةعقاو
فانئتس اال لوبقب تضقو فانئتس اال ةيئازجلا ةبعشلا تلبق ثيح هفانئتساب

مدلا ءاي لوا ىلإ دمع لتق ةيد عفدب همازلا و مهتملا نع صاصقلا طوقسو
مكحلا بابسا يف درو امبسح ميكحتلل ليتقلا دلا و مدلا يلو لوبق توبثل

هيف نعطلا ب اوماقف ، يفانئتس اال مكحلا ب مدلا ءايلوأ لبقي ملف يفانئتس اال
دقو ، ، يفانئتس اال مكحلا تضقنو نعطلا ةيئازجلا ةرئادلا تلبقف ، ضقنلا ب
مكحلا ناف عوضوملا ثيح نم اما ) ايلعلا ةمكحملا مكح بابسا نمض درو

ًاوفع مبكحتلا اد بمل يه لع ينجملا دلا و لو بق درجم ربتعا دق يفانئ االست
ليتقلا دلا و نم ردصي مل هنا نيح يف لتاقلا نم صاصقلل ًاط مسق الً زانتو



لحم يفانئتس اال مكحلا نا دجت ةرئادلا و ، صاصقلا نع لزانتلا وأ وفعلا
دلا و نم يم كحتلا لوبقل هرابتعاو هئاضق يف أطخلا يف ىدرت دق نعطلا
هيلع ينجملا ةثرو قحل ًاطقسم ًال زانتو ًاوفع لتاقلا دلا و نم مدقملا لوتقملا

ةمكحملا رابتعا نا كلذ . ءاضقلا مامأ لتاقلا نم صاصقلا ب ةبلا طملا يف
يف هيلع ينجملا دلا و نم ميكحتلا لوبق ةعقاول نعطلا لحم مكحلا ةردصم
نم صاصقلا يف هيلع ينجملا ةثرو قحل ًاطقسم الً زانتو ًاوفع ه دلو لتق
كش وال ، ءاضقلا مامأ روكذملا مهتملا نم صاصقلا ب ةبلا طملا نم ًاعنمو لتاقلا

ميكحتلا لوبقل يعرشلا و يوغللا ىنعملا نع فرحنم ليوأتو ريسفت كلذ نا
ريسفتلا اذه نأ نع الً ضف هلمحت ام قوف ميكحتلا لوبق ةعقاو ليمحتو
ةعيرشلا ماكحأ يف وال ةغللا سيماوق يف هل دوجو فال قوبسم ريغ ليوأتلا و

ناو ... خيراتب تررح دق ميكحتلا ةقيثو نا كلذ عقاولا نم هل دنس ال هنا امك
مامأ يضاقتلا تاءارجإ عباتي لظو اهنع ضرعا دق هيلع ينجملا دلا و
مكحلا رودص ىتح مهتملا نم صاصقلا ب ةبلا طملا و ةجرد لوأ ةمكحم

ام ناف كلذلو ، صاصرلا ب ًايمر وأ فيسلا ب ًابرض صاصقلا ءارجإب يئادتب اال
لوبق ةعقاو رابتعا نم يفانئتس اال مكحلا ةردصم ةمكحملا هيلا تبهذ
ًاعرش هل دنس ال صا ص قلا نع الً زانتو ًاوفع هيلع ني جملا دلا و نم ميكحتلا
ىلع انقيلعت نوكيسو ( مكحلا ضقن هعم نيعتي يذلا رم اال ًانوناقو ًاعقاوو

: ةيت اال هجو األ يف نيبم وهام بسح مكحلا اذه

: نميلا يف دمعلا لتقلا اياضق يف ميكحتلا زاوج : لو األ هجولا

اياضق يف ميكحتلا عنمي مل (5) ةداملا يف ينميلا ميكحتلا نوناق عنمي مل
مدلا ءايلوا قحو ماعلا قحلا اهيف عمتجي اياضقلا هذه الن د، معلا لتقلا
اذه نا اال ، مدلا ءايلو أل قح صاصقلا الن ، بلا غلا وه مدلا ءايلوا قح نوكيو

ميكحتلا نيب اميف ضقانتلا اهمهأ ةدع تايلا كشا هل نميلا يف ميكحتلا
يف مدلا يلول ميكحتلا ف ، ينوناقلا ميكحتلا دعاوقو ةلا حلا هذه يف ي فرع لا

يضاقلا هب دري امب دُري مكحملا نا لص فاأل نوناقلا يف اما زئاج يلبقلا فرعلا
امك ميكحت ال نوناق حارش دنع عناملا اذه زواجت مت ناو ةبارقلا كلذ نمو

ميكحتلا نوناق الن هسف نل مكحي نا مدلا يلو ىلع ةلا حلا هذه يف رذعتي هنا
، دحاو فرط نم سيلو نيفرطلا نم ةرداص ميكحتلا ةقيثو نوكت نا طرتشي



اهقلعتل ةيئازجلا لئاسملا يف ميكحتلا زيجت ال ىرخ اال لودلا نيناوق ناب ًاملع
قيقحتلا تاءارج إل لئاسملا هذه عضخت نا يغبني هن ال ماعلا ماظنلا ب
ىوعدلا عفر قح اهدحو ركتحت يتلا ةماعلا ةباينلا هرشابت يذلا يئادتب اال

مئارج يف ميكحتلا والن ، دمعلا لتقلا اهيف امب ةيئازجلا لئاسملا يف ةيئازجلا
مايق حاالت دهشت نميلا يف لتقلا عئاقو لك ناف نميلا يف زئاج دمعلا لتقلا

. مدلا ءايلوأ ىلع ميكحتلا ضرعب يناجلا ءابرقا

: نميلا يف لتقلا اياضق يف ميكحتلا ضرع قرط : يناثلا هجولا

لهأو هتريشعو لتاقلا ىعسي صاصقلل بجوملا دمعلا لتقلا اياضق لك يف
ثيح لا عف اال دودر عنمو لتقلا ةعقاو ىلع ةبترتملا راث اال ءاوتحا ىلا ريخلا
فلتخت ميكحت قدانب ميدقت متي ثيح مدلا يلو ميكحتل تايصخش لخدتت
نوكي نايحاو ةحارص مدلا يلو ميكحت اهنم ضرغلا نوكي نايحأف اهضارغا
اهنم ضرغلا نوكي نايحاو ماقتن اال نم هعنمو مدلا يلو ريبصت اهنم ضرغلا
ذخأت وأ صتقت ىتح هنفد نع عن ت مت هتريشع الن هيلع ينجملا ةثج نفد
يفو هسفن مدلا يلو ميكحتب لتاقلا وأ يناجلا ءابرقا موقي ام ًابلا غو . هرأثب
موقي ىرخأ نايحا يفو مدلا يلو ريغ رخأ صخش ميكحت متي نايح اال ضعب
موقت االت حلا ضعب يفو ، رخأ صخش ىلا هنم ميكحتلا لقنب مدلا يلو
حفصلا و وفعلل ًابلط مدلا ءايلوا لزنم مامأ روث حبذ يأ ريقعلا ب يناجلا ةريشع

. كلذ ريغو ميكحتلا لوبقب مهجارح إل وأ

: هلوبقو ميكحتلا ضرع ىلع ةبترتملا راث اال : ثلا ثلا هجولا

سيلف يناثلا هجولا يف اهركذ قباسلا ميكحتلا ضورع مدلا ءايلوا ضفر اذا
بلط يف مدلا ءايلوا قح وأ صاصقلا ىلع ضورعلا هذهل رثا يأ كانه

الف تخاب رث اال فلتخيف ميكحتلا ضرع مدلا ءاي لوا لبق اذا اما صاصقلا
ةبطاخمب ماقو مدلا يلو لبق اذاف ه، قاطنو لوبقلا عونو لوبقملا ضرعلا

مدلا ءايلوا قح يف تبلا متيس هناو ميكحتلا لبق دق هناب ةمكحملا وا ةباينلا
ةبلا طملا يف ءايلوا قحل ا طقسم نوكي لوبقلا اذه ناف ميكحتلا قيرط نع
كيرحت يف ةباينلا قحو ماعلا قحلا طوقس ينعي ال اذه نكلو صاصقلا ب
ةمكحملا ةطلس لطعي ال لوبقلا اذه نا امك ماعلا قحلا يف ةيئازجلا ىوعدلا
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لبق اذا اما ، ماعلا قحلا ب قلعتي اميف يناجلا ىلع ةمز ال لا ةبوقعل با ضاء قلا يف
هربصو هر أثب ذخ اال نم هعنم اهنم فدهلا نوك ي يتلا ريبصتلا قدانب مدلا يلو

يف يلولا قحل ًاطقسم لوبقلا اذه دعي فال الً وعفم ناك رما هللا ردقي ىتح
اهنم ضرغلا نوكي يتلا نفدلا قدانبل ةبسنلا ب لا حلا اذكو صاصقلا ب ةبلا طملا
مدلا يلو لوبق درجم نا امك مهليتق ةثج نفد ىلع مدلا ءايلوا لمح وه
ًادرجم لوبقلا اذه ناك اذا صاصقلا بلط يف هقحل ًاطقسم نوكي ال ميكحتلل
مكحلا هيلا ر اش ا ام اذهو اهريغو تاءارج واإل مكحملا ددحت ليصافت ةيا نم

ةبلا طملا التسقط يم كحتلا ةر كف لوبق درجم ناب حرص يذلا انقيلعت لحم
ينعي ال ميكحتلل مدلا يلو لوبق ناب انقيلعت لحم مكحلا ررق امك صاصقل با

مل ةلا حلا هذه يف هن ال صاصقلا يف ه قح نع لزانتلا و وفعلا ب ماق دق هنا
سيلو ميكحتلا مكح بجومب متي لزانتلا و وفعلا الن همكح نع حصفي
تاطق سم ددح دق تابوقعلا و مئارجلا نوناق الن يم كح ت لا ةركفل هلوبق درجمب
امبسح هكلمي نمم وفعلا رودص طرتشاو هكلمي نمم وفعلا اهنمو صاصقلا
رياغم فرصت صاصقلل طقسملا وفعلا و (56 ، 55 ، 54 و 51) داوملا يف درو
دوهشم رر حم ةطساوب وفعلا اذه ردصي نا بجي ث يح ميكحتلا لوبق درجمل

رقيف ةيضقلا ر ظنت يتلا ةمكحملا ماما مدلا يلو روضح قيرط نع وا هيلع
. ملعا وهللا . يناجلا نع ىفع دق هناب اهماما


