
يذيفنتلا ّصخلملا
ةلاح تحبصأ يتلا لامعألا فيرصت تاموكح ىلع ةريخألا تاونسلا يف اندتعا

9891  يماع نيب ،يضاملا يف ناك .قباس تقو يأ نم اًعويش رثكأو ةرّركتم
يف ,ماّيأ ةتس ةديدج ةموكح ليكشت اهقرغتسي يتلا ةرتفلا طسوتم ,5002و
اهّنأ ىّتح  ،1موي001 ىلإ6102و5002  يماع نيب ةرتفلا هذه تعفترا نيح
مالس ماّمت ةموكحف :نيترم كلذو ،ةريخألا ةنوآلا يف ةلماك ةنس ىلإ تلصو
ةموكح بايد ناّسح ّسأرت نيح يف ,ًاموي513 اهليكشت ةرتف تقرغتسا )4102(
 .)1202 لوليأ ىتح0202 بآ نم( ماع نم رثكأ تماد ةرتفل لامعأ فيرصت

،لامعألا فيرصت تاموكح تايحالص موهفم ةجلاعم تلواح ةّدع تاريسفت
تامزألا لسلسمّ نألو .ينانبللا يسايسلا عارصلا عيضاوم زربأ دحأ
شماه ةلأسم ،ةّوقبو ،حرط نانبل يف ةطغاضلا ةيلاملاو ةيداصتقالا

)بايد ناّسح .د ةسائرب ةريخألا اميس ال( لامعألا فيرصت ةموكح تايحالص
روتسدلا اهطيني يتلا تايحالصلا حيضوت ىلإ اذه ةسايسلا صخلم فدهي
،لامعألا فيرصت تاموكحب يميداكألا شاقنلاو ينوناقلا هقفلاو داهتجالاو
.اهنم نونطاوملا هعّقوتي نأ نكمي ام حيضوت ىلع صرحيو امك

بتاكلا نع
ةيلخادلل قباس ريزو وه دوراب دايز
ةيروهمجلا يف تايدلبلاو
1102و8002 ماعلا نيب ةينانبللا
ّملست .نيتيلاتتم نيتموكحل
ةزئاج تايدلبلاو ةيلخادلل ريزوك
ةماعلا ةمدخلل ةدحتملا ممألا
،فانئتسالابٍ ماحم وه .0102 ماعل
،دادحلا بتكم يف  كيرشو
،مّكحمو ةاماحملل رهاض ،دوراب
قوقحلا ةّيلك يف رضاحم هنأ امك
ةعماج يف ةّيسايسلا مولعلاو
 .فسوي سيّدقلا

هباختناّ مت ،4002 ماعلا يف
ةّينانبللا ةيعمجلل ماعلا نيمألا

.تاباختنالا ةّيطارقميد لجأ نم
عرفلا ةرادإ سلجم وضع ناكو
ةيفافشلا ةّمظنمل ينانبللا
سلجم  سيئرً اضيأ وه .ةيلودلا
.ةزيوللا ةديس ةعماج يف ءانمألا
سيئر دوراب قباسلا ريزولا ناكو
ةيزكرماللاب ةصاخلا ةنجللا
يف .3102 ماعلا يف ةيرادإلا
نم هنييعتّ مت ،5002 ماعلا

ةئيهلا يف اوضع ءارزولا سلجم
.ةيباختنالا تاحالصإلل ةينطولا
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سرامت ال‘ :يلاتلا ىلع هنم2 ةرقفلا ,46 ةداملا يف ينانبللا روتسدلا صني
الإ ةليقتسم اهرابتعا وأ اهتلاقتسا دعب الو ةقثلا اهلين لبق اهتّايحالص ةموكحلا
دوصقملا لوح ةيفاضإ ليصافت يطعي نأ نود،’لامعألا فيرصتل قيضلا ىنعملاب
فالتخال اًّيسيئر ًاببس اهمهف ةيفيك لّكشت يتلا’قّيضلا ىنعملا‘ ةرابع نم اًديدحت
،يسنرفلا داهتجالاو هقفلا نم لوقنم وهف’لامعألا فيرصت‘ موهفم ّامأ .ءارآلا
وأ(‘setnaruoc seriaffa sel reidépxe’ ىلإ ةثلاثلا ةيروهمجلا روتسد ريشي ثيح
ماع روتسدلا ىلع تأرط يتلا تاليدعتلا يف .)ةيبرعلا ةغللاب’لامعألا فيرصت‘

’لامعألا فيرصتل قّيضلا ىنعملا‘ ةرابع تمدختسا ،فئاطلا قافّتا ىلعً ءانب0991
لوح ةيفاضإ تاحيضوت نود نم ,)ينانبللا روتسدلا نم2 ةرقفلا ,46 ةداملا(
،0991 ماعلا يف يروتسدلا ليدعتلا لبق ىتح نكلو .اهقاطن وأ اهدودح ,اهفيرعت
فيرصت ةموكح تايحالص تناك ،روتسدلا صن يف ةرابعلا هذه بايغ نم مغرلا ىلعو
  .)هاندأ ،9691 ،ةينانبللا ةلودلا/دشار :الثم ،عجار( لدج عضوم ًامود لامعألا

ناّسح ةسائرب لامعألا فيرصت ةموكح نم قلطنيً اليلحت  زجوملا اذه  لوانتي
تاموكح ءادأ حلاصل ةيرورضلا تاحالصإلا ديدحت ةلواحم ةيغب ،جذومنك ،بايد
ةلازإ ربع  تايحالصلا كلت حيضوت وه هنم فدهلاو .ةيلبقتسملا لامعألا فيرصت
تارارقلا ذاختا نم تاموكحلا هذه عنمت يتلا ةينوناقلا دودحلاب طيحي يذلا سابتلالا
وأ ةماعلا تامدخلا زيزعت ىلع اًصرح وأ نمألا ىلعً ُاظافح ةّيرورضلا وأ ةئراطلا
 .ىرخألا ةينوناقلا وأ ةيروتسدلا لهملاب مازتلالا

ةموكح اهب ةجلوملا’ةيداعلا لامعألا فيرصتل‘ ينوناقلا راطإلا
لامعألا فيرصت
عيمج ةيرارمتسا نامض بوجو يروتسدلا داهتجالا يف ةّمهملا ئدابملا نم
ةايحلاّ لشت نأ ةنّيعم ةموكح ةلاقتسال زوجي ال ذإ ،ةماعلا قفارملاو تارادإلا
ىقبت نأ بجي ،ةياغلا هذهل .ةّيعامتجالاو ةيداصتقالاو ةيتاّسسؤملاو ةّيسايسلا
يكل ،ةليقتسملا مكحب وأ ةليقتسم ،ةموكح ةيأ ،ةطلسلا نم ىندأً اّدح سرامت
)‘setnaruoc seriaffa sed noitidépxe’( ةلودلل’ةيداعلا لامعألا‘ فيرصت نم نكمتت
 .ةديدج ةموكح ليكشت نيحل

liesnoC‘(6691 ماعلا يف يسنرفلا ةلودلا ىروش سلجم نع رداص رارقل اًقفو

eciloP eD stacidnyS seD elanoitaN noitaredeF -6691 lirvA22 - siacnarF tatE’D’(،
ريزولا وأ اهلماكب ةموكحلا ضّرعت ال يتلا لامعألا كلت’ةيداعلا لامعألا‘ ربتعت
نمً ايرظن اهتّيعرش دمتست ةموكحلا نألو .ةيسايس ةيلوؤسم ةيأل هدحو ينعملا
لامعألا فيرصت ةموكح عّتمتت ال ،يباينلا سلجملا نم ةقثلا اهلين ربع بعشلا
.’ةّيسايس تارارق‘ ذاختإل ةيروتسدلا ةيحالصلا اهيدل سيل يلاتلابو ضيوفتلاب
تاليدعتب ،لاثملا ليبس ىلع ،ةلودلا مزلت ةيسايسلا تارارقلاّ نأ نيح يفو
اهانعمب- ينعت’ةيداعلا لامعألا‘ نإف ،ةيلود تامازتلاب وأ ةيرهوجو ةمئاد ةّيميظنت
ىقبت نأ نكمي ال يتلا وأ اهليجأت نكمي ال يتلا لئاسملا كلت -ماعلا يروتسدلا
 .ةديدج ةموكح ليكشت نيحل ةقلاع



يسنرفلا يرادإلا داهتجالا ىلإً ارارم هتارارق يف ينانبللا ءاضقلا دنتسا دقو
ثالثلا تائفلا نيب ً،اراصتخا ،ّزيم ثيحب ،’ةيداعلا لامعألا‘ نع اًّيفرح فيرعتلا يف
:ةيلاتلا

عجارملا اهّدعت يتلا ةّينيتورلا ةيمويلا تارارقلا يهو :اهتعيبطب ةيداعلا لامعألا
 .اهيلع عّالطالا دعب ةطاسبب ريزولا اهعّقوي يتلاو  ةصتخملا ةيرازولا
اهذاختا لامعألا فيرصت ةموكحلنكمي ال يتلا تارارقلا يهو :ةمهملا لامعألا
ةباقرلا ىلإ ةعضاخ ،لاح يأ يف ،تارارقلا هذه ىقبتو .ئراوطلا تالاح يف الإ
اهرابتعا نكمملا لامعألا ريخألا اذه ددحيف ،2ةلودلا ىروش سلجمل ةيئاضقلا
هيف ىري لامعألا فيرصت ةموكح نع رداص رارق يأ لاطبإ ةطلس هل امك’ةمهم‘
 .ئراوطلا تالاح يف ولو ،’قّيضلا ىنعملا‘ دودحل اًزواجت
فرتعملا قوقحلاو ةينوناقلا ماكحألا لّدعت يتلا يهو :ةيسيئرلا ةينوناقلا ةمظنألا
فيرصت ةموكح تايحالص نمض قالطإلا ىلع جردنت ال يهو ً،انوناق اهب
 .لامعألا

نم طقف ةبولطملا تارارقلاب’ةيداعلا لامعألا‘ ريسفتل ٌ ليم ةّمث ،عقاولا يف
ةموكح زواجت رّربت نأ اهنكمي ةئراطلا ةلاحلا نكلو .ماعلا قفرملا لمع ةيرارمتسا لجأ
ةرورض لاح يف ،ةيداعلا لامعألا فيرصتل قيضلا ىنعملل لامعألا فيرصت
نمأ نامض ىلع اًصرح عيرس ءارجإ ذاخّتا بوجو لاح يف وأ ،ةينمزلا لهملاب مازتلالا
،تايحالصلا ضعبل لامعألا فيرصت ةموكح ةسرامم يلاتلاب ىقبتو .ةلودلا ةمالسو
لوبق يقطنملا ريغ نم ذإ ،ّةحلملا تارورضلا نم ،اهتلاقتسا دعب ةدودحم تناك نإو
مادعنا ةلحرم يف اميس ال ،ةديدج ةموكح ليكشت نيحل ةطلسلا يف قلطملا غارفلا
اًضيأّ مت ريخألا ريسفتلا اذهو .ينمألاو يسايسلاو يداصتقالاو يعامتجالا رارقتسالا
 :ّللع يذلا2591 ماعلا يف يسنرفلا يرادإلا ءاضقلا لبق نم هيلع ءوضلا طيلست

ال ،ةئراطلا ةلاحلا بايغبو ،هنم يقيقحلا فدهلل اًرظن هنأ ثيح‘ :هتمجرت ام
اذه ريسفت اًعساو ناك امهم ،يداع لمعك )...( يميظنتلا لمعلا اذه رابتعا نكمي
’.ةماعلا قفارملل ةمزاللا ةيرارمتسالا حلاصل موهفملا

أدبملا )’ءاضقلا’ـب يلي اميف هيلإ راشملا( ،ينانبللا ىروشلا سلجم دمتعا دقو
ةلودلا/دشار(9691 ماعل416 مقر ىوعدلا يف هرارق يف هالعأ هيلإ راشملا
دقو ،ددصلا اذه يف ينانبللا روتسدلل حضاو مهف بايغ يف ،)9691 ,ةينانبللا
اهنمو افنآ ةنيبملا تالاحلا يف يهتنت ةموكحلا ةيلوؤسم نأ ثيح سلجملا ّللع
يتلا’ةيداعلا لامعألا‘ قاطن ددحي يذلا وه ةيلوؤسملا لاوز نأ ثيحو ةلاقتسالا
لامعألا هذه قاطن زواجتب حامسلا نأ ذإ اهفيرصت ةليقتسملا ةرازولا ىلإ لكوي
ىلع بترتي ام عم ةيلوؤسملل عضخت لامعأب ةلوؤسم ريغ ةموكح مايق ىلإ يدؤي

 .اهدمتعي يتلا مكحلا ماظن دعاوقو روتسدلا ماكحأ ةفلاخم نم زواجتلا اذه

3 ؟تامزألا ةهجاوم يف لامعألا فيرصت تاموكح تايحالص عيسوت

2
اًّيلاح وه ةلودلا ىروش سلجم
يف ديحولا يرادإلا ءاضقلا
4291 ماعلا يف سّسأت .نانبل
.5791 ماعلا يف هميظنت ديعأو
ىلإ ةبسنلاب يراشتسا رود هل
عجرمك رود هل امك ةموكحلا

.يئاضق

n

n

n

Considérant qu’en raison de son objet même, et à défaut d’urgence, cet acte

réglementaire (…) ne peut être regardé comme une affaire courante, si

extensive que puisse être cette notion dans l’intérêt de la continuité nécessaire

des services publics.’ (CE, Ass. 4 avril 1952 Syndicat régional des quotidiens

d’Algérie.)
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غارف مايق ىلإ يدؤي هقالطإ ىلع ةلاقإلا وأ ةلاقتسإلا ليعافم قيبطت نأ ثيح
اذه ىلع بترتي ام عم ةديدج ةرازو ليكشت قبست يتلا ةرتفلا يف مكحلا يف
ةطونملا ةلودلا حلاصم ةرادإ فقوو ةيذيفنتلا ةطلسلا لامعأ ليطعت نم غارفلا
،مكحلا يف غارفلا نع أشنت يتلا ريذاحملاو راطخأللً ابّنجت هنأ ثيحو )…( ءارزولاب
ءاقبلاب ةليقتسملا ةرازولا ةيروهمجلا سيئر فّلكي نأ ىلع ّيروتسدلا فرعلا ىرج
ىمسي امب اهلامعأ قاطن دّدحيو ،ةديدجلا ةرازولا فلأتت نأ ىلإ مكحلا يف
 .’ةيداعلا لامعألافيرصت‘
’قّيضلا ىنعملاب‘ حلطصمل صاخلا اهفيرعت ايلعلا ةيرادإلا ةمكحملا تطعأ دقو
تالاحلا امك ،ةئراطلا تالاحلا اًضيأ حلطصملا اذه لمشي نأب تضق امدنع
لامعألا نيب ءاضقلا زّيم ،كلذىلإ .ةينوناقلا لهملاب دّيقتلا اهيف يضتقي يتلا
وأ فّرصتلا قح نيبو- لامعألا فيرصت ةموكح اهب موقت نأ نكمملا- ةيداعلا
ءاضقلا فّرعي ذإو .اهتايحالص قاطن نمض جردنت ال يتلا ،ةّيفّرصتلا لامعألا
قح‘ نإف ،انفلسأ امك ،يمويلا يموكحلا يرادإلا لمعلاب’ةيداعلا لامعألا‘
،ةديدج ةيلام تامازتلا قلخ ىلإ فدهت يتلا لئاسملا ةناخ يف عضوي’فّرصتلا
 .ةماعلا قفارملا لمع ريس ىلع يرهوج رييغت لاخدإ وأ ،ةمخض غلابم قافنإو
تضق دقف .’فّرصتلا قح‘ موهفمل اًّيئانثتسا اًرابتعا ءاضقلا يلوي ،كلذ عم

فورظب ةرّربم تالاح يف تارارق لامعألا فيرصت ةموكح ذاختإ ةيناكمإب مكاحملا
هيفّ متي رخآ فرظ يأ وأ ةلودلا نمأ وأ ماعلا ماظنلاب ةّقلعتم ةئراطو ةّيئانثتسا
ءاضقلا ةباقرل ةعضاخ ىقبت تارارقلا هذهو .يعيرشت صن بجومب ةينمز ةلهم ديدحت
 :)9691 ،ةينانبللا ةلودلا/دشار :عجارُي( ةيناملربلا ةباقرلا بايغ لظ يف ،يرادإلا

فيرصت‘ نع جرخت يتلا ةّيرورضلا ريبادتلا ذاخّتا لامعألا فيرصت ةموكحل زوجي
ةلودلا نمأ وأ ماعلا ماظنلاب قلعتت ةّيئانثتسا فورظ يف’ةيداعلا لامعألا
ريدقتو ةليقتسملا ةرازولا ريبادت عضخت ،تالاحلا هذه يفو .يجراخلاو يلخادلا

ةيناملربلا ةباقرلا نادقف ببسب يرادإلا ءاضقلا ةباقر ىلإ اهاّيإ اهذاخّتا فورظ
 .ةّيرازولا ةيلوؤسملا ءافتناو
هيف دّكأ )5991 ،ةينانبللا ةلودلا/دونه( رخآ يئاضق رارق ةمث ،كلذ نعً الضف

طبترت ال يتلا لامعألاب مايقلا اهنكمي‘ ةليقتسملا ةموكحلاّ نأ ىروشلا سلجم
يف ةقحاللا ةموكحلا ةيرح دييقت اهنأش نم سيل يتلاو ايلعلا ةلودلا ةسايسب
’.لضفأ اهارت يتلا ةسايسلا جاهتنا

 :لامعألا فيرصت ةموكحّ نأ هاّدؤم اذهو
ةمزلم نوكت نأ اهنأش نم ىدملا ةليوط تاسايس يف ةكراشملا اهنكمي ال
؛)ءاوس ّدح ىلع ةيلودلا تايقافتالا وأ يميظنتلا رييغتلا ثيح نم( ةقحاللا ةموكحلل
ليبس ىلع،ةكراشملاك،ةمساح/ىوتسملا ةعيفر ةيسايس تارارق ذاختا اهنكمي الو
ةّيداصتقا ّةطخ ّينبت وأ يلودلا دقنلا قودنص عم ةساّسح تاضوافم يف ،لاثملا

 .ةمداقلا تاونسلا ىدم ىلع ةلّصفم
يفف ً.الثامم اًفقوم لدعلا ةرازو يف تاراشتسالاو عيرشتلا ةئيه تذخّتا دقو

لامعألا‘ موهفم ةئيهلا تفّرع ،)562/5002 مقر(5002 ناسين يف ةراشتسا
سلجم نع رداصلاو ركذلا فلاسلا رارقلل اًقفو لامعألا فيرصت ةموكحل’ةيداعلا

n

n
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نيب رارقلا اذه هسّرك يذلا زييمتلل اًقفوو ،2591 ناسين4 خيراتب يسنرفلا ىروشلا
 .لامعألل ثالثلا تائفلا

يه’ةيداعلا لامعألا‘ّ نأ يسنرفلا ينوناقلا هقفلا ربتعي ،قبس امل اًصيخلتو
’ةيداعلا لامعألا‘ موهفمّ نإو.3اهنع ليدب رخآ رايخ دجوي ال ذإ اهنم ّرفم ال تارارق
قفارملا لمع رـيس ىـلـع ظاـفـحـلا ىـلإ فدـهـي :دـّيـقـم ،فـيرـعـتـلا ثيـح نـم ،وـه
’قّيضلا ىنعملا‘ ةرابع دّسجتو .ةبولطملا ةريتولا نم ىندألا دحلاب لامعألا/ةماعلا
لالخ رومألا مامز ةديدجلا ةموكحلا ىّلوتت نأ ىلع ،ةتّقؤملا تابيترتلا ةركف زّزعتو
ليكشتو ةموكحلا ةلاقتسا نيب ةدتمملا ةرتفلاّ نأ امب ،نكلو .ةّيقطنم ةّينمز ةرتف
”ةيداعلا لامعألا“ موهفمل قيضلا ىنعملا حبصأ ،ديازتم لكشب لوطت اهريغ
ةعّقوتملا ريغ ثادحألاو ةّينمزلا لهملاو تايّدحتلاّ نأ حضاولا نم ثيح ،اًّيلاكشإ
لقأ يه عيباسأ وأ مايأ ةعضب يف لامعألا فيرصت ةموكح اههجاوت دق يتلا
ً،اينوناق .اهلماكب ةنس ىتح وأ ،رهشأ ةّدع يف اهتهجاوم اهل حجرملا كلت نم ريثكب

نكل ،’عسوألا‘ اهانعمب ةطاسبب’ةيداعلا لامعألا‘ ريسفت ةّيناكمإ ينعي ال اذه
اهتالّخدت قاطن عيسوت ليبس يف لامعألا فيرصت ةموكح ددهي يذلا رطخلا
  .اًرتاوت رثكأو ىلعأو ًاحيجرت رثكأ حبصأ اهتايحالص شماهو

تاموكحل ”ةيداعلا لامعألا“ نم ّدحلا :6102 ماعل مالس ميمعت
لامعألا فيرصت
مقر ميمعتلا،مالس ماّمت ،كاذنآ ءارزولا سلجم سيئر ردصأ ،6102 ماعلا يف
ميمعتلا رّركيو4.هتلاقتسا دعب )’ميمعتلا‘ ِـب يلي اميف هيلإ راشملا(02/6102
فّرعي يذلا ةينانبللا ةلودلا دض دشار ىوعد يف رداصلا رارقلا تاجردنم ةطاسبب
ةموكح لبق نم لامعأ اذكه ذيفنت نكمي ال هّنأب ميمعتلا ّرقيو ،’ةيداعلا لامعألا‘

 .كلذ رّربي يئانثتسا عضو كانه نكي مل ام ،ةيداعلا فورظلا يف ةليقتسم
لوح همظعمب لامعألا فيرصت تاموكح تايحالصب قلعتملا شاقنلا روحمتيو

لامعألل‘ اًّدج اًدودحمو اًزجوم اًفيرعت ىّنبتت يتلا ،ميمعتلا نم ةيناثلا ةرقفلا
قيضلا اهقاطنب’ةيداعلا لامعألا‘ رصح لالخ نم روتسدلا رّسفي ميمعتلا .’ةيداعلا
كلت قاطن نمض طقف لخدت يتلا تارارقلا ذاختا نكمي ثيحب هيف ةروكذم يه امك
ىروش سلجم( ءاضقلا صاصتخا ىلع ميمعتلا  لخدي  ،كلذبو .’ةيداعلا لامعألا‘
نعً الضف .لئاسملا كلت يفّ تبلل ةديحولا ةصتخملا ةطلسلا وه يذلا ،)ةلودلا
فيرصت ةموكح تايحالصل عسوأ اًقاطنً العف حنم دق ءاضقلا ناك دقف ،كلذ
عيضاوملا عباطب مستت ال يتلا لئاسملا ةفاكب تبلا‘ اهل حمس ذإ ،لامعألا
ةيئامنإلا ططخلاو ةيلودلا تادهاعملاو تاقافتالاك ةساسحلا ةيريصملا ةيساسألا
 .)3102 ،ةينانبللا ةلودلا/يبغزلا(’لاثملا ليبس ىلع ىدملا ةليوطلاو ةلماشلا

عيمج ىلع ضرفت ،ةديدج رارق عنص ةيلآ ميمعتلاثدحتسي ،كلذىلإ ةفاضإلاب
يتلا ةيفرصتلا لامعألا قاطن يف لخدي يرادإ رارق ةمثّ نأ رابتعا لاح يف‘ ءارزولا
ةسائر رارقلا عورشم عاديإ ،لامعألا فيرصت ةرتف لالخ هذاخّتا ةرورضلا يضتقت
ةيروهمجلا سيئر ةماخفل ةيئانثتسالا ةقفاوملا ىلع هنأشب لاصحتسالل ءارزولا سلجم
نم لكش يأب’ةيئانثتسا ةقفاوم‘ اذكه لثم رهظت ال .’ءارزولا سلجم سيئر ةلودو
 .ينانبللا روتسدلا يف لاكشألا

4
ميمعتلاّ نأ ىلإ ةراشإلا ردجت

مقر ميمعتلل راركت دّرجم وه
سيئر نع رداصلا01/3102
.يتاقيم بيجن قباسلا ءارزولا
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ةيروهمجلا سيئر نم’ةّيئانثتسا ةقفاوم‘ ىلع لوصحلا ءارزولا نم بلطُي نأ
تايحالصلا ليوحت اًّيلعف ينعي’ةيداعلا لامعألا‘ صخي اميف ءارزولا سلجم سيئرو
’ةّيذيفنتلا ةطلسلا‘ فئاطلا قافتا دعب روتسدلل اًقفو يه يتلا( ةموكحلا نم
ميمعت بجومب كلذ تيبثتو .ءارزولا سلجم سيئرو ةيروهمجلا سيئر ىلإ )ةيلعفلا

داتعملا ريغ جهنلا اذه يّنبتّ مت ، كلذ نم مغرلا ىلع .روتسدلل فلاخم ةطاسبب وه
نمض قزأم يأ عم لماعتلا يف ةيضاملا ةليلقلا تاونسلا يف عساو لكشب
يتلا ّتالجسلا ةروشنم- ةيمسرلا ةديرجلا ترشنو .لامعألا فيرصت تاموكح
.’ةيئانثتسا تاقفاوم‘ ىلإ دنتست ميسارم اًرارم- ةلودلا اهردصت

تارارق عم ضقانتي ريسفت يّنبت ميمعتلل يغبني ال ،هركذ قبس ام ءوض يف
فيرصت ةموكح يف ةيرازولا تارارقلا عيمجّ نأل كلذو ةلودلا ىروش سلجم
 .كلت ةيئاضقلا ةطلسلا ةباقرل ةعضاخ ىقبت لامعألا

قباوسلاو ةيئاهنلا تاظحالملا
فيرصت ةموكحل ةيداعلا لامعألل’قّيضلا ىنعملل‘ حضاو فيرعت بايغ يف
هذه صخي اميف ءاضقلا تارارق ىلإ ةدوعلا نم ّدب ال ،روتسدلا يف لامعألا
لامعألا فيرصت ةموكح عيطتست يتلا دودحلاّ نإف ،انفلسأ امكو .ةلأسملا
ًايسايس نوكي اهل رخآ ريسفت يأو .حضاو لكشب ةرهاظ اهنمض نم كّرحتلا
 .اينوناق سيلو
ئدابملاو ريياعملل اًقفو لصفنم وحن ىلع ةلاح لك يف رظنلا ،حضاو لكشب ،يغبني
ةموكح عانتماّ نإ .مكاحملاو ينوناقلا داهتجالا نم ةّدمتسملا تارّشؤملاو
ثودح نم مغرلا ىلع ،تاسلج دقع نع بايد ناسح ةسائرب لامعألا فيرصت
يف .نوناقلل اًدّدشتم اًمهف دّسجي ةموكحلا مامتها يعدتست ةّيسيئر تارّوطت
بايد رّرك ،ددصلا اذهب )1202 بآ31( يمالعإلا هبتكم نع رداص زجوم نايب
ذاخّتا لجأ نم عامتجالل ةوعدلا اهنكمي ال لامعألا فيرصت ةموكحّ نأب هفقوم
مّهفت نكمملا نم .روتسدلل اًقرخ لّكشت ةوطخ اذكه لثمّ نأل ،ةّيسيئر تارارق
فيرصت ةموكح سيئر نكي مل ثيح ،ةسايسلا يف يقطنم لكشب بايد فقوم
فيرصتل هتموكح ةدم ديدمت وأ’داتعملاك لامعألا فيرصت‘ يف بغري لامعألا
كلذو ،موسحم ريغ ينوناقو يروتسد لدج طحم ىقبي هفقومّ نأّ الإ .لامعألا

نانبللو عامتجالا ىلإ ةوعدلا نم لامعألا فيرصت ةموكح عنمي ال روتسدلا نأل
 :نأشلا اذه يف قباوس
يمارك ديشر ةسائرب لامعألا فيرصت ةموكح تقداص ,9691 ماعلا يف .أ

نم38و23 داوملل اًقفو ,هّنأ ىلإ ةراشإلا ردجت .ةنزاوملا عورشم ىلع
ميدقت لجأ نم يباينلا سلجملاو ةموكحلل ةعوضوم لهم كانه ،روتسدلا
نكمملا نم ،يلاتلابو .اهيلع ةقداصملاو اهتشقانمو ةيونسلا ةنزاوملا
ةلهمب مازتلالا نع تّفلخت بايد ةسائرب لامعألا فيرصت ةموكحّ نأب ّعرذتلا
ةنزاوملا عورشم ىلع ةقداصملا لجأ نم عامتجالا نع تّعنمت امدنع ةيروتسد
 .هيلع ةقداصملاو تيوصتلل يباينلا سلجملا ىلإ هتلاحإل ةيلاملا ةرازو نم دعملا

n
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صحلا ميلس ةسائرب لامعألا فيرصت ةموكح تعمتجا ،9791 ماعلا يف .ب
اهتلاحإو ةلجعتسملا نيناوقلا عياشم نم ةعومجم ىلع ةقداصملا لجأ نم
 .يباينلا سلجملا ىلإ

بيجن ةسائرب لامعألا فيرصت ةموكح تدقع ،3102 ماعلا يف ،اًرّخؤمو .ج
فارشإلا ةئيه ءاضعأو سيئر نييعت لجأ نم ءارزولا سلجمل ةسلج يتاقيم
يف ةيباينلا تاباختنالا ءارجإل ةيرورض تناك ةوطخ يهو ،تاباختنالا ىلع
 .اهدعوم

،فسألل ،روتسدلا يف سيل ،فّرصتلا نع لامعألا فيرصت ةموكح ّفلختت امدنع
ةباقر  ىدم حبصي ،ةموكحلا ليقتست امدنع .اهب اهتهجاومل ةيباقر تايلآ نم
ةموكحل زوجي ال نكلو .ركذي ال رمأ يموكحلا لمعلا ىلع يباينلا سلجملا
ىنعملا‘ ةرابعل ّديقم ريسفت ىلع ءانب فرصتلا مدع رّربت نأ لامعألا فيرصت
،دلبلا يف ةماعلا نوؤشلا ليطعت ىلإ يّدؤي نأ هنكمي فقوم وهو -’قّيضلا
يأ عنمت يتلا ةنامضلا ةقحال ةلحرم يف ىقبت ةيئاضقلا ةباقرلاّ نأً اصوصخ
ريسفتلا اذهّ نأ ركذلاب ريدجو .اهتطلس لامعألا فيرصت ةموكح هيف زواجتت رارق
ّنأ ينعي الو ،ماظتناب عمتجت نأ لامعألا فيرصت ةموكح ىلع نأ ينعي ال
يلاتلاب ذخّتتو لقتست مل اهنأ ول امك’ةداعلاك لامعألا‘ سرامت نأ اهيلع ةموكحلا

مدع رايخ نيب ،هنأ ،ةطاسبب ،دوصقملا .’ةيداعلا لامعألا‘ قاطن نع جرخت تارارق
نأ قبس امك ًامامت ةيرورضلاو ةئراطلا رومألا يلوت نيبو فّرصت يأب نايتإلا
،نايحألا ضعب يف عمتجت نأ لامعألا فيرصت ةموكح ىلعف ،ءاضقلا اهدّدح
.ةجاحلا وعدت امدنع اهلامعأ لودج ىلع ديحو دنبب تبلا ليبس يف ،اًّيئانثتسا
ةموكح عنمي ام روتسدلا يف سيل ،اهركذ  قبس يتلا قباوسلا  هرهظت امكو
 .عامتجالا نم لامعألا فيرصت
رابتعا يغبني هنإف ،روتسدلا ريسفت قحَ طعي مل5يروتسدلا سلجملاّ نأ امب
تاموكحل يسيئرلا عجرملا ةباثمب ةلودلا ىروش سلجم اهعضو يتلا دودحلا
 .لامعألا فيرصت

ةماعلا ةسايسلا صخلم لوح
وه ةماعلا ةسايسلا صخلم
لكشب ردصت ةريصق ةروشنم
ينانبللا زكرملا نع مظتنم
عيضاوم للحت تاساردلل

ةيعامتجاو ةيداصتقاو ةيسايس
يف تايصوت مدقتو ةيساسأ
ةحيرشل ةماعلا تاسايسلا
رارقلا عانص نم ةعساو
.ماع هجوب روهمجلاو

تاساردلل ينانبللا زكرملا لوح
ينانبللا زكرملا سسأت
وه .9891 ماع يف تاساردلل

،توريب يف هرقم ثاحبألل زكرم
ةدياحمو ةلقتسم هترادإ

ةرصانمو جاتنإ هتمهم ً،ايسايس
ىلإ ىعست يتلا تاسايسلا
يف ديشرلا مكحلا نيسحت
،ةيزكرماللا لثم تالاجم
ةيلاملاو ،ةيداصتقالا ةيمنتلاو
.زاغلاو طفنلاو ةماعلا

انب لاصتإلل
تاساردلل ينانبللا زكرملا
رشاعلا قباطلا ،تاداسلا جرب

نويل عراش ،55-512 .ب.ص
نانبل ،توريب سأر

+ 1039971169 :ت
+ 2039971169 :ف

info@lcps-lebanon.org
www.lcps-lebanon.org

LCPS

5
يروتسدلا سلجملا سيسأتّ مت
ةيروتسدلا تاليدعتلا ىلع ءانب
ةداملا( فئاطلا قافّتا تلت يتلا

ّمتو )روتسدلا نم ةديدجلا91
ىلع فارشإلاب هضيوفت
ميكحتلاو نيناوقلا ةّيروتسد
نع أشنت يتلا تافالخلا يف
.ةيسائرلاو ةّيباينلا تاباختنالا
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