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خ ضرط نل دّهج ؿوٓ خضلٖق اهخٌيٖج االكخظبدٖجّ ،خـخيد فٕ خضلٖق ُذٍ األخٖرث ؿوٓ

يّاردُب اهيخٌّؿج يً غرائة ّرشّىّٖ ،لخغٕ ذهم إهزاى نل يّاػً ٖخضيل ٌظٖتَ يً
األؿتبء اهـبيج هنٕ خخينً اهدّهج يً اإلٌفبق ؿوٓ يرافلِب اهـبيج ّخلدٖى اهخديبح هألفراد
اهيلٖيًٖ ؿوٓ إكوٖيِب ّشد اضخٖبسبخِى.
فبهٌؼبى اهستبئٕ ُّ اهذٔ ٖـنس كٖى ّّؿٕ اهيسخيؾ ّيدْ اهـداهج اهغرٖتٖج ّيلّيبخِب
اهخٕ خلّى ؿوٓ ؿداهج خّزٖؾ األؿتبء اهـبيج ؿوٓ اهيّاػًٌٖ ّاهيشبّاث تٌِٖى أيبى اهلبًٌّ،
ّتدخّل اهسزائر ٌؼبى اهشّق اهضر نذرح االشخذيبراح ّخضـتح اهخسبرث ّخّشـح اهضرنبح
ؿوٓ اهيشخّْ اهّػٌٕ ّاهدّهٕ ،األير اهذٔ خػوة إظالضبح نذٖرث فٕ نل اهيسبالح اهخٕ هِب
ظوج تبالكخظبد اهّػٌٕ.
هذا أدرر اهٌؼبى اهستبئٕ ؿوٓ رأس أُى اإلظالضبح اهيٌخِسج فٕ اهسزائر ،خيبضٖب يؾ
شٖبشج اهشّق اهضر كظد خنٖٖفَ يؾ اهّاكؾ اهسدٖد ّزٖبدث فـبهٖخَ ،هذا فلد ضِد ُذا اهٌؼبى ؿدث
خـدٖالح فٕ يخخوف اهلّاًٌٖ اهستبئٖج.
ّكد خغيٌح ُذٍ اإلظالضبح أّ اهخـدٖالح إؿبدث ُٖنوج اهٌؼبى اهستبئٕ ّإؿبدث خٌؼٖى
اهسبٌة اهفٌٕ هوغرائة ،غٖر أً نذرث اهخـدٖالح اهّاردث ؿوٓ اهلّاًٌٖ اهستبئٖج ّنذرث اهخـوٖيبح
ّاهيذنراح اهخٕ خظدرُب اإلدارث اهستبئٖج أ ذر شوتب ؿوٓ فِى ّإهيبى اهينوفًٖ تبهغرٖتج تِب،
ّنذهم إهٓ ظـّتج اشخٖـبة ّخػتٖق يّؼفٕ هإلدارث اهستبئٖج هنل ُذٍ اهٌظّط ،األير اهذٔ
خّهد ؿٌَ ؿدد نتٖر يً اهيٌبزؿبح اهستبئٖج.
فبهخـدٖالح اهيخخبهٖج هولّاًٌٖ اهستبئٖج أدح إهٓ خـلٖد ُذا اهٌؼبى اهستبئٕ ّخضـة
ٌظّظَ ييب ٖظـة اإلهيبى تَ هذا نبً يً اهّاسة خغٖٖر ُذا اهٌؼبى ُّّ ،يب كبى تَ اهيضرؽ
اهستبئٕ ضًٖ كبى تئظالضبح سذرٖج فٕ سل اهلّاًٌٖ اهستبئٖج تيّسة اهلبًٌّ ركى 66/99
اهيؤرط فٕ  63دٖشيتر  3999اهيخغيً كبًٌّ اهيبهٖج هشٌج  ،3993شـٖب يٌَ هخظضٖص اهشوتٖبح
اهخٕ ؿرفِب اهٌؼبى اهستبئّٕ ،رغتج فٕ يضبرتج اهغص اهستبئٕ.
ّأُى إظالش كبى تَ اهيضرؽ اهستبئٕ خيذل فٕ إظدار كبًٌّ اإلسراءاح اهستبئٖج
تيّسة اهلبًٌّ ركى  23-93اهيؤرط فٕ  22دٖشيتر  2993اهيخغيً كبًٌّ اهيبهٖج هشٌج
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 ّ ، 2992اهذٔ ٖضدد تظفج خبظج األضنبى اإلسرائٖج اهّاسة إختبؿِب هضل اهيٌبزؿبح اهستبئٖج،
ُّذا دًّ إغفبل خػتٖق اإلسراءاح اهـبيج اهيٌظّط ؿوِٖب فٕ كبًٌّ اإلسراءاح اهيدٌٖج
ّاإلدارٖج.
إذ ال ٖينً اهخّظل هضل اهيٌبزؿبح اهستبئٖج إذا هى خػتق إسراءاح اهدؿّْ اهستبئٖج
اهخػتٖق اهظضٖص ،إذ ٖخرخة ؿً ذهم رفع اهدؿّْ ضنال هـدى خأشٖشِب أّ هـدى اشخفبءُب
هإلسراءاح اهالزيج فـدى إدرام اهينوفًٖ تبهغرٖتج تبإلسراءاح اهستبئٖج خؤدٔ إهٓ ؿدى إينبٌٖج
ضل اإلضنبالح اهستبئٖج أيبى اإلدارث شّاء هـدى ػرش اهضنبٖبح تبهدرسج األّهٓ أيبى اإلدارث أّ
هـدى اهخّظل إهٓ ضل ٖرغٕ نل يً اهينوفًٖ ّاإلدارث.
ّٖينً خشّٖج اهخالفبح اهلبئيج تًٖ اإلدارث ّاهينوفًٖ تبهغرٖتج إيب ّدٔ تدًّ رفؾ
األير هلغبء أٔ ؿوٓ يشخّْ يدٖرٖج اهغرائة ّاهوسبً اهغرٖتٖجّ ،إيب كغبئٖب ؿوٓ يشخّْ
اهلغبء اإلدارٔ ،أّ ؿوٓ يشخّْ اهلغبء اهسزائٕ فٕ ضبهج خلدٖى اإلدارث اهستبئٖج ػوة أيبى
اهسِبح اهسزائٖج هولٖبى تيخبتـبح كغبئٖج.
فئ ذا نبً اهٌزاؽ ضّل خلدٖر اهّؿبء اهغرٖتٕ أّ ضّل اهخضظٖل اهغرٖتج نبً اهلغبء
اإلدارٔ ُّ اهيخخطّٖ ،فظل فٕ اهدؿّْ اهستبئٖج ؿوٓ يشخّْ اهغرف اإلدارٖج ؿوٓ ضشة
ٌّؽ اهغرٖتجّٖ ،نًّ اهفظل فٖيب ٖخـوق تبهغرائة اهيتبضرث تلرار اتخدائٕ ٖينً اشخئٌبفَ ،أيب
فٖيب ٖخـوق تبهغرائة غٖر اهيتبضرث فٖفظل فِٖب تلرار ٌِبئٕ ال ٖينً اشخئٌبفَ إٌيب اهػـً فَٖ
تبهٌلع أيبى يسوس اهدّهج.
أيّ ب إذا نبً اهٌزاؽ تشتة انخضبف اإلدارث اهستبئٖج ؿٌد كٖبيِب تبهيراكتج أّ اهيـبٌٖج
ّسّد أفـبل يسريج كبٌٌّب نـدى خلدٖى خظرٖضبح تركى األؿيبل اهضلٖلٕ أّ خلدٖى خظرٖضبح
ٌبكظج أّ يزّرث ،أّ أٔ يٌبّراح خدهٖشٖج هوخيوط يً اهغرٖتج نوٖب أّ سزئٖب ،فئً اهٌزاؽ
ٖػرش أيبى اهلغبء اهـبدٔ أٔ أيبى اهغرف اهسزائٖج تضشة ٌّؽ اهسرٖيجٌُّ ،ب خخشى اهدؿّْ
اهستبئٖج تػبتؾ اهـيّيٖج.
ّكد كظد اهيضرؽ اهستبئٕ يً خالل نل اهلّاًٌٖ اهستبئٖج ّؿوٓ رأشِب كبًٌّ
اإلسراءاح اهستبئٖج خّغٖص ّخضدٖد خوم اإلسراءاح اهخٕ خنفل اهضيبٖج هإلدارث اهستبئٖج ّهوينوفًٖ
-6-

يلـديـــــج

________________________________________________________

تبهغرٖتج ؿوٓ ضد شّاءّ ،كد خّل اهيضرؽ اهستبئٕ هوػرفًٖ غيبٌب هخػتٖق خوم اإلسراءاح

اهضق فٕ رفؾ اهدؿّْ اهستبئٖج.
ّإً كوٌب أً يّغّؽ إسراءاح اهدؿّْ اهستبئٖج يً تًٖ اهيّغّؿبح اهضدٖذج فئً ذهم
ال ٖـٌٕ أٌَ هى ٖخى اهخػرق هَ إػالكب ،فلد خٌبّهخَ اهخضرٖـبح اهيبهٖج اهيخخبهٖج ،إٌيب إدرار
اإلسراءاح اهستبئٖج فٕ خلًٌٖ خبط ُّ األير اهسدٖد فٕ اهيّغّؽ ،إذ خفػً اهيضرؽ اهستبئٕ
اهسزائرٔ أً اهلّاًٌٖ اهستبئٖج ؿيّيب شّاء اهيخـولج تبهغرائة اهيتبضرث ّاهرشّى اهييبذوج أّ
تبهغرائة غٖر اهيتبضرث أّ خوم اهيخـولج تبهرشى ؿوٓ ركى األؿيبل أّ اهخشسٖل أّ اهػبتؾ ٌٖلظِب
اهسبٌة اإلسرائٕ فيب اشخسد تضأً يّغّؽ إسراءاح اهدؿّْ اهستبئٖج ُّ خٌؼٖى اهيضرؽ هضلّق
اهينوف تبهغرٖتج ّيّازٌخِب تضلّق اإلدارث اهستبئٖجّ ،خّغٖص اإلسراءاح اهّاسة هنوِٖيب
إختبؿِب تضأً اهدؿّْ اهستبئٖج اهيرفّؿج تشتة اهٌزاؿبح اهستبئٖج تبخخالفِب.
ّنذرث االُخيبى تِذا اهيّغّؽ يردٍّ خغبؿف األغرار اهخٕ خظٖة اهخزٌٖج اهـبيج،
ّخؤدٔ إهٓ اإلغرار تبالكخظبد اهّػٌٕ يً سِج ّؿدى األخذ تبإلسراءاح اهشوٖيج هخفبدٔ ُذٍ
األغرار يً سِج أخرْ.
غٖر أًّ اهيضرؽ اهستبئٕ اُخى تخضدٖد اإلسراءاح اهستبئٖج يً اهٌبضٖج اإلدارٖج دًّ
خضدٖدُب يً اهٌبضٖج اهسزائٖج ،األير اهذٔ دفؾ ترسبل اهلبًٌّ إهٓ االنخفبء تبهضدٖد ؿً
اإلسراءاح اهستبئٖج اإلدارٖج ّرفؾ اهدؿّْ اهستبئٖج أيبى اهلغبء اإلدارٔ دًّ غٖرٍ ،ؿوٓ خالف
تـع اهخضرٖـبح اهخٕ خضدد ظراضج اإلسراءاح اهستبئٖج اهسزائٖج نبهخضرٖؾ اهخٌّشٕ فٕ يسوج
اهضلّق ّاإلسراءاح اهستبئٖج ،1نيب خخغيً خضرٖـبح أخرْ نبهخضرٖؾ اهفرٌشٕ ّاهيظرٔ نٖفٖج
يخبتـج اهسرائى اهستبئٖج ّخّكٖؾ اهـلّتبح ؿوٓ يرخنتِٖب ّخخط اهلغبء اهسٌبئٕ تبهٌؼر فٕ خوم
اهسرائى ّخضدٖد اإلسراءاح اهيختـج أيبيِب ّػرق اٌلغبء خوم اهدؿبّْ.

 )1كبًٌّ ؿدد  82هشٌج  2999يؤرط فٕ  9أّح ٖ 2999خـوق تئظدار يسوج اهضلّق ّاإلسراءاح اهستبئٖج،

ّكد خى خخظٖط فٕ سزء ضلّق اهخلبغٕ اهستبئٕ تبة خبط تبهٌزاؿبح اهستبئٖج اهسزائٖج.
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ُّّ األير اهذٔ ٖسـوٌب ٌخشبءل ؿً يّكؾ اإلسراءاح اهستبئٖج اهسزائٖج غيً كبًٌّ

اإلسراءاح اهستبئٖجُّ ،ل ٖـٌٕ ؿدى اهخػرق إهٓ ُذٍ اإلسراءاح تضنل ّاغص أً فَٖ إضبهج
غيٌٖج ؿوٓ اهلّاؿد اهـبيج فٕ كبًٌّ اإلسراءاح اهسزائٖج ؟
ّؿوَٖ ّيً خالل دراشج اهدؿّْ اهستبئٖج تًٖ اهلغبء اإلدارٔ ّاهلغبء
اهـبدٔ(اهسزائٕ) خترز إضنبهٖج اهتضد األشبشٖج ّاهخٕ خخيذل فٕ :يدْ خراتػ اهدؿّْ اهستبئٖج
اإلدارٖج تبهدؿّْ اهستبئٖج اهسزائٖج ؟
ضّل دراشج اهدؿّْ اهستبئٖج تًٖ اهلغبء اإلدارٔ ّاهلغبء اهـبدٔ(اهسزائٕ) ّضدّد
إسراءاح نل يً اهدؿًّٖٖ.
ّخخفرؽ ؿً ُذٍ اإلضنبهٖج ؿدث أشئوج فرؿٖج خخيذل فٕ:
 يب ُٕ ضدّد إسراءاح نل يً اهدؿًّٖٖ ؟ ُّل اهلبغٕ اهسزائٕ يوزى تبألخذ تبإلسراءاح اإلدارٖج اهيختـج ّتبهضنى اإلدارٔ اهظبدر ؟ يب يدْ شوػج اهلبغٕ اهسزائٕ فٕ ضل اهلغبٖب اهستبئٖج ّ ّسّة خلٖدٍ تبإلسراءاح اإلدارٖج؟ ُّل األشتبة اهخبظج هّكف اهدؿّْ اهسزائٖج اهيٌظّط ؿوِٖب فٕ اهيبدث  96يً كبًٌّاإلسراءاح اهسزائٖج نشضة اهضنّْ ّاهيظبهضج فٕ سيٖؾ اهضبالح خؤدٔ إهٓ اٌلغبء اهدؿّْ
اهـيّيٖج اهيخـولج تبهسرائى اهستبئٖج ؟
فئزاء ذهم نبً يً اهيِى اشخسالء ضلٖلج اهدؿّْ اهستبئٖج ذاح اهظوج تبهضدّد اهسزائٖج
ّاهلّاؿد اهـبيج ُّٕ ،يً ذى خغػٖج يشأهج يِيج هى خضؼ تنذٖر يً االُخيبى فٕ اهفلَ اهسزائرٔ.
ّخشّكٌب اهخشبؤالح فٕ ُذا اهتضد إهٓ ظٖبغج تـع اهفرغٖبح اهخٕ شخنًّ يٌػولب
هدراشخٌب هي ّغّؽ األضنبى اإلسرائٖج اهخبظج تبهدؿّْ اهستبئٖجّ ،اهخٕ ٖينً ضظرُب فٕ يب
ٖوٕ:
 تيب أً ستبٖج اهغرائة ّاهرشّى ٖـد يً أُى يّارد اهدّهج اهذٔ خشد تِب سزء نتٖريً ٌفلبخِب ّضبسبخِب اهيخزاٖدث ،فئً أٔ ؿركوج هِذٍ اهستبٖج شّف ٖؤذر شوتب ؿوٓ شٖبشج اهخٌيٖج
االكخظبدٖج.
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 -هسّء اهينوفًٖ تبهغرٖتج إهٓ اهضوّل اهّدٖج يؾ اإلدارث اهستبئٖج تضأً أٔ ٌزاؿبح

شّاء اهيخـولج تبهّؿبء أّ اهخضظٖل ؿً ػرٖق اهخؼوى اإلدارٔ أيبى اهوسبً اإلدارٖج تبخخالفِب،
ّخفبؿل اإلدارث اهستبئٖج يؾ اهػرق اهّدٖج يً ضأٌَ خخفٖف األؿتبء ؿوٓ اهلغبء ّخشِٖل خـّٖع
اهخزٌٖج ؿيب فلدخَ يً ضلّق ّخّػٖد اهذلج تًٖ اهينوف ّاإلدارث.
 هسّء اهينوف تبهغرٖتج إهٓ اهلغبء اإلدارٔ فٕ ضبهج ؿدى اهخّظل يؾ اإلدارث إهٓضل ّدٔ ٖرغَّٖ ،يً أسل خػتٖق اهلبغٕ اإلدارٔ اهلبًٌّ اهخػتٖق اهظضٖص فئٌَ ٖوسأ هوخترث
هخضدٖد األيّر اهخلٌٖج ّاهضشبتٖج ّاهخٕ خـد شتة اهٌزاؽ.
 هسّء اإلدارث اهستبئٖج هوسِبح اهلغبئٖج اهسزائٖج فٕ ضبهج ّسّد يٌبّراح خدهٖشٖج يًضأٌِب اهخخوط يً اهغرٖتج نوٖب أّ سزئٖب ،يؾ إينبٌٖج شضة ػوة خضرٖم اهدؿّْ اهـيّيٖج
ّاهخظبهص يؾ اهينوف ألً اهِدف اهرئٖشٕ يً خضرٖم ّيتبضرث اهدؿّْ اهـيّيٖج تضأً اهسرائى
اهستبئٖج ُّ خضظٖل األيّال هخزٌٖج.
ّخـد كبؿدث اهـداهج اهغرٖتٖج يً أُى اهلّاؿد اهخٕ ٖنفوِب اهخضرٖؾ اهستبئٕ تِدف
اهّظّل إهٓ اهرتص اهخبغؾ هوغرٖتجّ ،تبهخبهٕ فرع اهغرٖتج ؿوٓ أشبس ُذا اهدخل ،غٖر أً
اهغرائة تيخخوف أٌّاؿِب خذٖر اهنذٖر يً اهيٌبزؿبح تًٖ اهينوفًٖ ّاإلدارث اهستبئٖج ٌخٖسج خـدد
ٌظّط اهلّاًٌٖ اهستبئٖج ّظـّتج خػتٖلِب ّكوج اهّؿٕ اهغرٖتٕ ،ييب ٖدؿّ اهينوفًٖ إهٓ
اهخِرة يٌِب ّيً ذى كٖبى اهيٌبزؿبح اهستبئٖج تضأٌِب.
ّال سدال فٕ أً يّغّؽ اإلسراءاح اهستبئٖج ؿيّيب هَ أُيٖج نتٖرثّ ،أً دراشج
إسراءاح اهدؿّْ اهستبئٖج خظّظب ٖخيٖز تأُيٖج أنتر تبؿختبرُب أُى خوم اإلسراءاح ؿوٓ
اإلػالقّ ،خترز خوم األُيٖج يً اهٌبضٖخًٖ اهـويٖج ّاهـيوٖج:
فأيب يً اهٌبضٖج اهـويٖج خنيً أُيٖج يّغّؽ اهتضد فٖيب ٖوٕ:
 خضدٖد إسراءاح اهدؿّْ اهستبئٖج أيبى اهلغبء اإلدارٔ أّ اهلغبء اهـبدٔ(اهسزائٕ). إؿيبل اإلدارث اهستبئٖج هنل ّشبئل اهركبتج اهستبئٖج هويضبفؼج ؿوٓ ضق اهخزٌٖجاهـبيج.
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 -يـرفج نل يً اهينوفًٖ تبهغرٖتج ّاإلدارث اهستبئٖج تبهضلّق ّاهّاستبح اهيضددث هِى

كبٌٌّبّ ،تبهخبهٕ اهخزاى نل يٌِى تيب فرغخَ اهلّاًٌٖ اهستبئٖج ؿيّيب.
 فخص اهيسبل أيبى رسبل اهلبًٌّ ّاهتبضذًٖ هدراشج يّاغٖؾ أخرْ هِب ؿالكج تِذااهتضد ،أّ اهلٖبى تدراشج يـيلج هسيوج اإلضنبالح اهيػرّضج فٕ ُذٍ اهرشبهج.
ّأيب يً اهٌبضٖج اهـيوٖج فخنيً أُيٖج يّغّؽ اهتضد فٖيب ٖوٕ:
 اخظبل دراشج يّغّؽ اإلسراءاح اهخبظج تبهدؿّْ اهستبئٖج تبهّاكؾ اهـيوٕ اهيخـوقتبهيـبيالح اهخسبرٖج ّاالكخظبدٖج ّيدْ ؿالكج ُذٍ اهيـبيالح تبهسِبح اهلغبئٖج.
 خينً اهلبغٕ يً اهخّظل هخػتٖق اهلبًٌّ اهخػتٖق اهظضٖص تـد إهيبيَ تنل اهلّاًٌٖاهستبئٖجّ ،خضدٖد اهـلّتبح ؿوٓ اهيخبهفًٖ هِذٍ اهلّاًٌٖ اهستبئٖج هيضبرتج اهغص اهستبئٕ ّاهضفبؼ
ؿوٓ ضلّق اهدّهجّ ،اخخبذ اإلسراءاح اهالزيج هردؽ يرخنتٕ اهسرائى اهستبئٖج.
ّكد نذر اهضدٖد فٕ ّكخٌب اهضبهٕ ؿً اهستبٖج ّاهٌؼبى اهستبئٕ ّ اهغص اهستبئٕ اهذٔ
ٖضرى اهدّهج يً أُى يّاردُب ،الشٖيب تـد اٌخلبل اهسزائر إهٓ اكخظبد اهشّقّ ،رغى اُخيبى
تـع اهفلِبء فٕ اهسزائر تِذٍ اهيّاغٖؾ ،إال أً اهيخخظًٖ فٕ اهلبًٌّ هى ٖترزّا تضنل نبفٕ
اهسّاٌة اهلبٌٌّٖج هويشبئل اهستبئٖجّ ،ؿوَٖ فئً اُخيبيٌب تدراشج يّغّؽ إسراءاح اهدؿّْ
اهستبئٖج سبء ّفق اؿختبراح يّغّؿٖج كبئيج ؿوٓ اهـٌبظر اٗخٖج:
 افخلبر اهينختبح اهسزائرٖج إهٓ دراشبح يخـولج تبهلبًٌّ اهستبئٕ ّاهيٌبزؿبح اهٌبضئجؿوٓ يخبهفج أضنبيَ.
 ؿدى اهخرنٖز فٕ اهسبيـج ؿوٓ خدرٖس اهلبًٌّ اهستبئٕ ؿيّيب ّاهيٌبزؿبح اهستبئٖجخظّظب ،األير اهذٔ ٖؤذر شوتب ؿوٓ اهّؿٕ اهغرٖتٕ ّاهلبٌٌّٕ هػوتج اهضلّق.
 ؿدى اُخيبى اهيخخظًٖ شّاء فٕ اهلبًٌّ أّ االكخظبد أّ االسخيبؽ تبألشتبة اهخٕ أدحتبهينوفًٖ تبهغرٖتج إهٓ يخبهفج أضنبى اهلبًٌّ اهستبئٕ ؿيّيب هٖخى اهخّظل إهٓ اهضوّل اهخٕ خضد
يً اٌخضبر خوم اهيخبهفبح.
 ؿدى اهتضد ؿً اهشتل اهٌبسـج اهخٕ خـزز خضظٖل اهغرائة ّاهرشّى يً سِجّخضسؾ االشخذيبر يً سِج أخرْ.
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هنل ُذٍ األشتبة ضبّهٌب دراشج يّغّؽ اإلسراءاح اهستبئٖج خبظج خوم اهيخـولج

تبهدؿّْ تبؿختبرُب اهػرٖق اهلبٌٌّٕ األيذل هضل اهيٌبزؿبح اهلبئيج تًٖ اهينوفًٖ ّاإلدارث.
ّ ٌؼرا هألشتبة ّاهدّافؾ اهخٕ كبدخٌب الخخٖبر يّغّؽ اهرشبهج–اهشبتق ذنرُب -فئٌٌب
ٌشـٓ يً خالهِب إهٓ خضلٖق األُداف اٗخٖج:
أ /أهداف ذاتية :خخيذل فٕ:
 يّاظوج اهتضد اهذٔ كديٌبٍ تظدد اهخضغٖر هرشبهج اهيبسشخٖر ّاهذٔ رنزٌب فَٖ ؿوٓاهسبٌة اهلبٌٌّٕ اهسزائٕ هوغرائة فدرشٌب يً خالهَ " سرٖيج اهخِرة اهغرٖتٕ " ّخـرغٌب فَٖ
هألضنبى اهيّغّؿٖج ّاإلسرائٖج هِذٍ اهسرٖيج.
 إذراء اهينختبح اهسزائرٖج الشٖيب اهسبيـٖج يٌِب تيراسؾ يخخظظج فٕ اهيشبئلاهستبئٖج ّخظّظب فٕ اإلسراءاح اهستبئٖج.
ب /أهداف علميةّ :خخيذل فٕ:
 خّسَٖ أشبخذث اهلبًٌّ هالُخيبى تفرؽ اهلبًٌّ اهستبئٕ ّاإلسراءاح اهيػتلج فَٖ،ّخشوٖػ اهغّء ؿوٓ اهدؿبّْ اهٌبضئج ؿٌَ ّنٖفٖج إختبؽ اإلسراءاح اهلبٌٌّٖج اهخبظج تبهدؿبّْ
اهستبئٖج هوخّظل إهٓ أضنبى كغبئٖج ظضٖضج.
 خدرٖس يبدخٕ اهلبًٌّ اهستبئٕ ّاإلسراءاح اهستبئٖج غيً اهيّاد اهيدرشج فٕ كشىاهضلّق ،يً ػرف أشبخذث كبًٌّ ّيخخظًٖ يً اإلدارث اهستبئٖج.
ج /أهداف عمليةّ :خخيذل فٕ:
 اهرغتج فٕ خخظط اهلغبء ّتبهخبهٕ خوق كغبء ستبئٕ يشخلل ّيخخط فلػ فٕاهيٌبزؿبح اهستبئٖجّ ،خنًّٖ كغبث ّيضبيًٖ ّختراء يخخظًٖ فٕ اهلبًٌّ اهستبئٕ.
 االُخيبى تبهستبٖج ّاالشخذيبر يـبّ ،ذهم تخضفٖز اهيشخذيرًٖ ّإختبؽ شٖبشج اهضّافزاهغرٖتٖج ألً اهِدف يً دراشخٌب هِذا اهيّغّؽ ال ٖنيً فٕ خشوٖػ اهغّء ؿوٓ إسراءاح
اهدؿّْ اهستبئٖج فضشة إٌيب خذيًٖ دّر اإلسراءاح اهستبئٖج فٕ خّسَٖ االشخذيبر ّذهم ٌؼرا
هخأذٖر اهغرائة ؿوٓ االشخذيبر.
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ّػٖوج فخرث تضذٌب فٕ ُذا اهيّغّؽ هى ٖظبدفٌب تضد خبط تبهدؿّْ اهستبئٖج ّاألضنبى

اإلسرائٖج اهيخـولج تِب ،فنل يب ضظوٌب ؿوَٖ أتضبد ؿبيج شّاء فٕ اهيٌبزؿبح اهستبئٖج أّ فٕ
اهسرائى اهستبئٖج.
فتبهرغى يً أُيٖج يّغّؽ اإلسراءاح اهستبئٖج تتـدَٖ اإلدارٔ ّاهسزائٕ ،إال أً
اهدراشبح اهلبٌٌّٖج فٕ اهسزائر هى خخٌبّهَ تبالُخيبى اهيػوّة ّتبهيشخّْ اهنبفٕ ،تخالف
اهيٌبزؿبح ّاهسرائى اهسيرنٖج اهخٕ أخذح ضٖزا نتٖرا يً اهدراشبح اهلبٌٌّٖج.
ّؿوٓ ضد إػّالؿٌب اهيخّاغؾ ػٖوج فخرث اهتضد هى ٌسد إالّ دراشبح كوٖوج يخخظظج فٕ
ُذا اهيّغّؽ رغى أً نال يٌِب ٖدرس سبٌتب يضددا يٌَّ ،رغى ذهم فلد أذبر اٌختبٌُب تـع
اهدراشبح اهلٖيجّ ،شٌلخظر فٕ ُذا اهيلبى ؿوٓ ؿرع يخخظر هِذٍ اهدراشبح:
- 3نخبة إسراءاح اهيٌبزؿبح اهغرٖتٖج فٕ اهسزائر هألشخبذ فرٖسج ضشًٖ.1
ّكد اكخظرح دراشج ُذا اهيؤهف ؿوٓ اهسبٌة اإلدارٔ هويٌبزؿبح اهغرٖتٖج ،إذ كشى
اهدراشج إهٓ أرتـج فظّل ،تضٖد خٌبّل فٕ اهفظل األّل يفِّى اهيٌبزؿج اهغرٖتٖج ّيراضوِب
اإلدارٖجّ ،خٌبّل فٕ اهفظل اهذبٌٕ هسبً اهػـً اإلدارٖج هوغرائة اهيتبضرثّ ،خٌبّل فٕ اهفظل
اهذبهد يٌبزؿبح اهغرائة اهيتبضرث أيبى اهغرفج اإلدارٖج تبهيسوسّ ،خٌبّل فٕ اهفظل اهراتؾ
اهػـً فٕ كراراح اهغرفج اإلدارٖج أيبى يسوس اهدّهج.
ّ خّظل اهتبضد يً خالل دراشخَ إهٓ خشسٖل تـع اهيالضؼبح اهشوتٖج اهيخـولج إهٓ
نذرث اهيّاؿٖد اهيخـو لج تئسراءاح اهيرضوج اإلدارٖجّ ،تػء إسراءاح اهخضلٖق فٕ اهخؼوىّ ،ؿدى
فـبهٖج هسبً اهػـً هـدى إهزايٖج آراءُبّ ،نذا ػّل ّخـلٖد ؿدى ّغّش إسراءاح رفؾ اهدؿّْ
أيبى اهغرفج اإلدارٖجّ ،ؿوٓ إذر يالضؼبخَ كدى تـع االكخراضبح نّسّة خػّٖر اهـيل تيظوضج
اهغرائةّ ،غرّرث ّغؾ خلًٌٖ غرٖتٕ ضبيل.
- 2نخبة اهيٌبزؿبح اهستبئٖج فٕ اهخضرٖؾ اهسزائرٔ هألشخبذ أيزٖبً ؿزٖز.2

 )1فرٖسج ضشًٖ ،إسراءاح اهيٌبزؿبح اهغرٖتٖج فٕ اهسزائر ،دار اهـوّى هوٌضر ّاهخّزٖؾ ،ؿٌبتج ،اهسزائر،

.2998

 )2أيزٖبً ؿزٖز ،اهيٌبزؿبح اهستبئٖج فٕ اهخضرٖؾ اهسزائرٔ ،دار اهِدْ ،ؿًٖ يوٖوج ،اهسزائر.2995 ،
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ّكد اكخظرح دراشج ُذا اهيؤهف ؿوٓ اهسبٌة اإلدارٔ هويٌبزؿبح اهستبئٖج ،إذ كشى

اهدراشج إهٓ فظوًٖ ،تضٖد خٌبّل فٕ اهفظل األّل اهيٌبزؿبح أيبى اإلدارث ّكشيِب إهٓ
يٌبزؿبح اهّؿبء ّيٌب زؿبح اهخضظٖل ّنذا اهيٌبزؿبح أيبى اهوسبً اإلدارٖجّ ،خٌبّل فٕ اهفظل
اهذبٌٕ اهيٌبزؿبح أيبى اهسِبح اهلغبئٖج فخػرق إهٓ اهخلبغٕ أيبى اهغرفج اإلدارٖج تبهيسوس
اهلغبئّٕ ،اشخئٌبف كراراح اهغرفج اإلدارٖج أيبى اهيضنيج اهـوٖبّ ،اهلغبء االشخـسبهٕ فٕ
األيّر اهستبئٖج.
ّ خّ ظل اهتبضد يً خالل دراشخَ إهٓ خشسٖل تـع اهيالضؼبح اهشوتٖج اهيخـولج تتػء
إسراءاح اهػـً أيبى اهيدٖر اهّالئٕ هوغرائةّ ،ؿدى فـبهٖج هسبً اهػـً اإلدارٖجّ ،ؿدى نفبءث
اهختراء اهيـًٌٖٖ يً ػرف اهلغبءّ ،أخٖرا أضبر إهٓ غيّع األضنبى تضأً اهلغبٖب
اإلشخـسبهٖج فٕ األيّر اهستبئٖج.
- 6نخبة اهيٌبزؿبح اهغرٖتٖج فٕ اهخضرٖؾ ّاهلغبء اهسزائٕ اهسزائرٔ هألشخبذ فبرس
اهشتخٕ.1
ّكد اكخظرح دراشج ُذا اهيؤهف ؿوٓ اهسبٌة اهسزائٕ هويٌبزؿبح اهغرٖتٖج ،إذ كشى
اهدراشج إهٓ أرتـج فظّل ٖشتلِى فظل خيِٖدٔ أضبر فَٖ إهٓ يتبدا اهغرٖتج ّاهخػّر
اهخبرٖخٕ هوٌؼبى اهستبئٕ فٕ اهسزائر.
ّخٌبّل فٕ اهفظل األّل اهسرائى اهغرٖتٖج ضٖد ظٌفِب ضشة اهػتٖـج ّضشة اهخنٖٖف
اهسزائّٕ ،خٌبّل فٕ اهفظل اهذبٌٕ يـبٌٖج اهسرائى اهغرٖتٖج ّإذتبخِبّ ،خٌبّل فٕ اهفظل اهذبهد
يخبتـج اهسرائى اهغرٖتٖج يً خالل يتبضرث اهدؿّْ اهـيّيٖج ّاهستبئٖج ّإخػبر سِبح اهضنى
ّإسراءاح اهيضبنيجّ ،اٌلغبء اهدؿًّٖٖ اهـيّيٖج ّ اهستبئٖجّ ،خٌبّل فٕ اهفظل اهراتؾ ردؽ
اهسرائى اهغرٖتٖج فخػرق هيشؤّهٖج اهضخط اهػتٖـٕ فٕ اهيبدث اهغرٖتٖج ّنذا اهيشؤّهٖج
اهسزائٖج هوضخط اهيـٌّٔ.

)1

فبرس اهشتخٕ ،اهيٌبزؿبح اهغرٖتٖج فٕ اهخضرٖؾ ّاهلغبء اهسزائٕ اهسزائرٔ ،دار ُّيج ،اهسزائر،

.2998
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ّكد خّظل اهتبضد يً خالل دراشخَ إهٓ شوتٖبح ّإٖسبتٖبح اإلظالضبح اهستبئٖج،

ّاكخرش تـع اهضوّل هخفبدٔ اهغص اهغرٖتٕ ّيً تٌِٖب خػّٖر اهـيل تيظبهص اإلدارث اهستبئٖج
تخػّٖر اهيّارد اهيبدٖج ّاهتضرٖج تِذٍ اإلدارث ّنذا ختشٖػ اإلسراءاح اإلدارٖج ّاالهخزايبح
اهيفرّغج ؿوٓ اهينوف تبهغرٖتج ،نيب أضبر إهٓ غرّرث ّغؾ خلًٌٖ غرٖتٕ ضبيلّ ،خٌؼٖى
كغبء غرٖتٕ شرٖؾ ّخـيٖيَ ؿوٓ يشخّْ نل اهيضبنىّ ،خنًّٖ كغبث يخخظًٖ فٕ يٖداً
اهغرائة هخفبدٔ اهخيبػل فٕ اهفظل فٕ اهيٌبزؿبح اهغرٖتٖج.
ّهنٌٌب فٕ ُذا اهتضد ضبّهٌب اهسيؾ تًٖ اهسبٌة اإلدارٔ ّاهسزائٕ هودؿّْ اهستبئٖج،
ّخّغٖص يدْ ؿالكج اهدؿًّٖٖ تتـعّ ،يدْ ّسّة أخذ اهلبغٕ اهـبدٔ(اهسزائٕ) تبإلسراءاح
ّاهلراراح اإلدارٖجّ ،تذهم خخخوف دراشخٌب ؿً اهدراشبح اهشبتلج يً ضٖد ؿّايل اهرتػ تًٖ
اهدؿًّٖٖ اهستبئٖج اإلدارٖج ّاهستبئٖج اهسزائٖج ّخّغٖص اهضدّد اهفبظوج تٌِٖيبّ ،ذهم هونضف ؿً
أٔ هتس ّشد أٔ ذغرث فٕ ُذا اهيسبل.
ّال ٖفّخٌب أً ٌٌّّ ٍ ٌّضً تظدد خٌبّل اهدراشبح اهشبتلج أً ٌذنر أً يب أّردٌبٍ
يضظّر فٕ اهدراشبح اهلبٌٌّٖج فٕ اهسزائر ّاهيخـولج تبهيٌبزؿبح اهستبئٖج فٕ اهخضرٖؾ
اهسزائرٔ ،دًّ أً ٌخغبغٓ ؿً أُيٖج اهدراشبح اهيلبرٌج خظّظب فٕ اهخضرٖؾ اهفرٌشٕ
ّاهيظرٔ ّاهخٌّشٕ.
ّكد ّاسِخٌب ػٖوج فخرث دراشخٌب هيخخوف سّاٌة ُذا اهتضد ّإهٓ غبٖج اهّظّل إهٓ
خبخيخَ تػرش تـع آرائٌب ّاكخراضبخٌب ضّل اهيّغّؽ ؿدث ظـّتبح خيذوح خظّظب فٕ:
 كوّ ج اهيراسؾ اهخبظج تيّغّؽ اإلسراءاح اهخبظج تبهدؿّْ اهستبئٖج ،الشٖيباهسزائرٖج ،ييب سـوٌب ٌـخيد ؿوٓ اهيراسؾ اهفرٌشٖج ّاهيظرٖج ّاهخٌّشٖج أضٖبٌب نذٖرث.
 ؿدى إينبٌٖج اهضظّل ؿوٓ يب ٖنفٕ يً اإلضظبئٖبح أّ اهلغبٖب أّ اهلراراحاهيٌضّرث ّاهيخـولج تبهدؿبّْ اهستبئٖج اهيٌؼّرث شّاء أيبى اهغرف اإلدارٖج أّ اهغرف اهسزائٖج.
 ظـّتج اهتضد فٕ يّغّؽ إسراءاح اهدؿّْ اهستبئٖج اإلدارٖج ،الُخيبى اهيخخظًٖفٕ اهلبًٌّ اإلدارٔ تبهيٌبزؿبح اإلدارٖج تضنل ؿبى ّؿدى خرنٖزُى ؿوٓ اهدؿّْ اهستبئٖج
تبؿختبرُب أُى خوم اهيٌبزؿبح هيب هِب يً ؿالكج تشٖبشج اهخٌيٖج االكخظبدٖجٌ ،ؼرا هخيٖز ُذا
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اهٌّؽ يً اهيّاغٖؾ تبهػبتؾ اهخلٌّٕ ،يب ٖخشى تَ اهخضرٖؾ اهستبئٕ يً ؿدى اشخلرار هنذرث

اهخـدٖالح اهخٕ خػرأ ؿوَٖ ييب ٖؤدٔ إهٓ ظـّتج يّانتخَ.
 نيب أً اهتضد فٕ يسبل اهستبٖج ٖخػوة خخظط ّدراٖج تبهـّى األخرْ نـوى اهيبهٖجّاالكخظبد ّكبًٌّ اهسيبرم ّاهلبًٌّ اهسٌبئٕ ّاهيٌبزؿبح اإلدارٖج ،األير اهذٔ ٖظـة يـَ
اإلهيبى تنل ُذٍ اهـوّى ّاهلّاًٌٖ.
 ظـّتج اهتضد فٕ يّغّؽ إسراءاح اهدؿّْ اهستبئٖج اهسزائٖج ،ألً االُخيبىتبهسرائى اهخبظج الشٖيب اهسرائى اهستبئٖج كوٖل سدا يلبرٌج تبهسرائى األخرّْ ،فٕ ُذا اهظدد
التد يً اإلضبرث إهٓ أٌَ رغى يب خنخشَٖ اهيٌبزؿبح اهستبئٖج ذاح اهػبتؾ اهسزائٕ يً أُيٖج فئٌِب
الزاهح يً أترز اه سرائى غيّغب ّخـلٖدا هدْ اهـبيج ّاهخبظج تل ضخٓ هدْ رسبل اهلبًٌّ ،إذ
هى خٌل ضؼب ّافٖب يً اهدراشج ّاهتضد ؿوٓ اهيشخًّٖٖ اهّػٌٕ ّاهدّهٕ.
تبؿختبر أً اهيٌِز ُّ اهػرٖق اهيٌؼى اهذٔ ٖخسَ إهَٖ اهـلل ّٖخّظل إهَٖ اهفنر
اإلٌشبٌٕ هدراشج يّغّؽ يـًٖ تلظد اهّظّل إهٓ ٌخٖسج يـٌٖج شّاء ٖيذل ذهم فٕ اهخـرف
ؿوٓ اهيتبدا اهخٕ خضنى اهؼّاُر ّاهلّاؿد اهخٕ خفشر اهلغبٖب اهـبيج ،أّ إٖسبد ضل هيب خفرزٍ
اهؼّاُر ّاهلغبٖب يً يضنالح.
ّكد اخّ تـٌب فٕ تضذٌب ُذا أشبشب اهيٌِز اهخضوٖوٕ تبشخلراء ّخضوٖل يخخوف اهٌظّط
اهلبٌٌّٖج ،نيب اختـٌب يٌبُز أخرْ نبهيٌِز اهّظفٕ ّاهيٌِز اهيلبرً ،فيً خالل اهيٌِز األّل
كيٌب تخـرٖف تـع اهيظػوضبحّ ،خّغٖص تـع اهيفبُٖىّ ،يً خالل اهيٌِز اهذبٌٕ ّضٖد
خػوة األير ،كيٌب تيلبرٌج تـع األضنبى فٕ اهخضرٖؾ ّاهلغبء اهسزائرٔ يؾ يب ٖلبتوَ يً
خضرٖؾ ّكغبء فرٌشٕ ّيظرٔ ّخٌّشٕ.
ٌّؼرا ألُيٖج اهيّغّؽ ّيً أسل اهّظّل إهٓ األُداف اهخٕ شػرٌبُب فلد ضبّهٌب
ّغؾ خػج خفٕ تبهغرع ،فبختـٌب اهخلشٖى اهذٌبئٕ تضٖد كشيٌب دراشخٌب إهٓ تبتًٖ ّكشيٌب نل تبة
إهٓ فظوًٖ ّنل فظل إهٓ يتضذًٖ:
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خظظٌب اهتبة األّل هدراشج إسراءاح اهدؿّْ اهستبئٖج اإلدارٖج:

ّكد كشيٌب ُذا اهتبة إهٓ فظوًٖ خٌبّهٌب فٕ اهفظل األّل إسراءاح اهػـً اإلدارٔ ّكد
كشيٌبٍ تدّرٍ إهٓ يتضذًٖ خػركٌب فٕ اهيتضد األّل إهٓ دراشج إسراء اهخؼوى اإلدارٔ اهيشتق
ّاهذٔ ّغضٌب فَٖ إسراءاح اهخؼوى أيبى يدٖر اهغرائة ّضددٌب يغيًّ اهضنبٖج ّ آسبل
خلدٖيِب.
ّخػركٌب فٕ اهيتضد اهذبٌٕ إهٓ إسراءاح اهػـً أيبى اهوسبً اإلدارٖج تٌٖب فَٖ نٖفٖج
خنًّٖ هسبً اهػـً ّاخخظبظبخِب ّضددٌب إسراءاح شٖر أؿيبل اهوسبً اإلدارٖج.
ّخٌبّهٌب فٕ اهفظل اهذبٌٕ إسراءاح اهػـً اهلغبئٕ ّكد كشيٌبٍ تدّرٍ إهٓ يتضذًٖ
خػركٌب فٕ اهيتضد األّل إهٓ رفؾ اهدؿّْ أيبى اهيضنيج اإلدارٖج يً خالل دراشج إسراءاح
رفؾ اهدؿّْ ّؿرٖغج اهدؿّْ ذى إظدار اهضنى ّخٌفٖذٍ.
ّخػركٌب فٕ اهيتضد اهذبٌٕ إهٓ اهػـً تبالشخئٌبف أيبى يسوس اهدّهج يً خالل خضدٖد
ضرّػ كتّل االشخئٌبف أيبى يسوس اهدّهج ّإسراءاح ذهم اهػـً ّنذاهم آذبرٍ ،نيب خػركٌب إهٓ
اهلغبء االشخـسبهٕ فٕ األيّر اهستبئٖج يً خالل خضدٖد ضرّػ خلدٖى اهػوة االشخـسبهّٕ ،
إسراءاح اهدؿّْ االشخـسبهٖج.
ّخظظٌب اهتبة اهذبٌٕ إلسراءاح اهدؿّْ اهستبئٖج اهسزائٖج:
ّكد كشيٌب ُذا اهتبة إهٓ فظوًٖ خٌبّهٌب فٕ اهفظل األّل يـبٌٖج اهسرائى اهستبئٖج
ّيخبتـخِب ّكد كشيٌبٍ إهٓ يتضذًٖ خػركٌب فٕ اهيتضد األّل إهٓ يـبٌٖج ُذٍ اهسرائى تئختبؽ
إسراءاح االشخدالل ّاهخضلٖق.
ّخػركٌب فٕ اهيتضد اهذبٌٕ إهٓ يخبتـج ُذٍ اهسرائى ؿً ػرٖق خّغٖص نٖفٖج يتبضرث
اهدؿّْ اهـيّيٖج اهستبئٖج ّخضدٖد ؿالكج اهدؿّْ اهـيّيٖج اهستبئٖج تبهدؿّْ اهستبئٖج اإلدارٖج.
ّخٌبّهٌب فٕ اهفظل اهذبٌٕ إسراءاح اهيضبنيج ّاهخٌفٖذ ّاهذٔ كشيٌبٍ تدّرٍ إهٓ يتضذًٖ
ضددٌب فٕ اهيتضد األّل إسراءاح اهيضبنيج اهخٕ خخى تئخػبر سِبح اهضنى ذى تٌٖب إسراءاح شٖر
اهسوشج ّػرق اهػـً فٕ األضنبى ّخٌفٖذُب.
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ّضددٌب فٕ اهيتضد اهذبٌٕ أشتبة اٌلغبء اهدؿّْ اهـيّيٖج اهستبئٖج ُّٕ أشتبة ؿبيج

خخيذل فٕ اهّفبث ّاهخلبدى ّاهـفّ اهضبيل ّإهغبء اهلبًٌّ اهسزائٕ ّأشتبة خبظج خخيذل فٕ شضة
اهػوة أّ اهخٌبزل ؿً اهدؿّْ ّفٕ اهيظبهضج.
ّخخيٌب يّغّؽ تضذٌب ُذا تبهٌخبئز اهخٕ خّظوٌب إهِٖب ّاهخٕ يً خالهِب ضبّهٌب إٖسبد
تـع اهضوّل ّإؿػبء تـع االكخراضبح تيب ٖخٌبشة ّاهخـدٖالح اهخضرٖـٖج ّاهخػّراح
االكخظبدٖج.
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