قوى االمن الداخلي
فــي نبىـــان
وشــأتها – تاسيخهــا – تطىسهــــا
أكلن

:نشأة قول المن الداخلي :

لػػي رفػػبؼ ل تػػيف ًتشرط ػين اػػبنرين حػػيلطفتق النػػدرك كالقػػينوني للؤلطػػا ق ػ انشػػي م

ػػا الػػدرؾ

الل تػػيني ػػي ر ػ حبكًو ػػوؿ  / 0861 /انطػػي كق ػ ذلػػا ػػيف المػػبا الل تػػينروف رقومػػوف حوا ػػعا حف ػ

رجيلهي الط لنرن حفطلريت حفظ المن كالتشيـ كج يرا الضبائب ك ت تفبض ملخصين لتشأة قول المن

الداخلي :

 - 0عهد المرب خب الدرن الثيني ( ًولق النؤي عيـ : ) 0589
اعت ب خب الدرن الثيني الطفتي الؤ رب ط س للدكلا الل تينرا الندرثا  .فد

ًوص إلق ال لعا عيـ  0589 /ـ  /كحياب وران حتنقرق الوحدة ي
نفولا مضعبحا ّ
ال الد كذلا حيلقضي علق حف الفيئالت الل تينرا القعيعرا القدرطا التي ينت ًقف

عيئقين اميـ الوحدة الطتشودة .

ك ػي ػ ر حفػظ المػن كالتشػيـ كالقرػيـ حيلطهطػيت المترػا الفيدرػا انشػأ الم ػػرب

خػػب الػػدرن مةطوعػػا مػػن البجػػيؿ الط ػػلنرن انلػػق علػػرهي ا ػػي ( ال ػ لي ) ك ػػينوا اقور ػي

ااػدا رولػوف ػ نيعػا لالمرػب  .ك ػنلا ػيف روجػد ارضػين مةطوعػيت اخػبل صػ ربة مػن
األزلـ الطوالرا لألمبا كالشروخ اإلقعيعررن النرن روالوف المرب

طي هو النيؿ ي ػ

نشػيـ اقعػػيعي ػي ذلػػا الفصػب  .لؤػػن عتػػد حلػوؿ الوػػعباحيت كالنػوادث الة ػػيـ التػػي
ًهػػدد أمػػن ككحػػدة الػ الد مثػ الػػورة احػػد القعػػيعررن  ...لػػي رؤػػن األمرػػب لرػػتبدد حعلػػب

الفوف من ق ػ الفتيصػب التشيمرػا ( ال ػقطيف ) التػي ينػت مووػوعا حتصب ػػا لطػ ازرة الػ لي

الطؤلفػرن حطهطػػا حفػػظ المػػن كالتشػػيـ الػػداخلي .ك ػػيف المرػػب رتةتػػب ا ػػتخداـ كإاػػباؾ(

ال ػػدك ) ػػي ًلػػا األحػػداث علط ػين حػػأنهي رطثلػػوف الة ػ الخػػب مػػن الةػػر
التشيمي ونهي اعتيدكا علق التهب كالقت كال لب االتي النبكب .

( الف ػػؤب )

2

 - 2عهد األمرب حشرب الثيني ( ًولق النؤي عيـ : ) 0788
ػػيف هتيلػػا ق ػػطيف مػػن الفتيصػػب الط ػػلنا الطتخصصػػا حنفػػظ المػػن .

عتيصػػبالخرّيلا (
النوالا (
ّ

Cavaliers

Les percepteurs

 ) Lesكهػػي خرّيلػػا األمرػػب حشػػرب الشػػهيحي الؤ رػػب كعتيصػػب

) النرن ينوا رقوموف حػدكر الػدرؾ كر رعػوف البعػب ػي

ػ مؤػػيف ًتواجػػد رػػا عتيصػػب الش ػ ب كاألاػػبار الطةػػبمرن الػػنرن رلػػوذكف حػػيلفبار ػ ػور

رؤر ػ ػػا دكرر ػػيًهي  .لؤ ػ ػن حت ػػق الف ( ذل ػػا الفص ػػب ) ل ػػي ًؤ ػػن ه ػػن الف ػػبؽ لتلف ػػب دكر

الػ ػ ػػدرؾ القلرطػػي الطتخصػػف حؤ ػ مػػي ػػي الؤلطػػا مػػن مفتػ نػق لػػي رؤػػن هتػػيؾ كجػ ػػود
لألنشطػ ػ ػػا كالقوانرن التي ًندد حقوؽ ككاج ػيت كمهطػيت رجػ األمػن  .المػب الػنم لػي
رتنقق إل حفد قريـ نشيـ القيئطقيمرترن معلع الفيـ 1 / 0842 /

 - 3عهد القيئطقيمرترن ( احتدا من عيـ : ) 0842
حفػػد الحػػداث الدامرػػا التػػي عصػػفت حيلة ػ الل تػػيني عػػيـ  / 0841 /كًدخػ ػّ
الػػدكؿ الؤ ػػبل لػػدل الفثطػػينررن إلنشػػي قيئطقػػيمرترن ػػي ج ػ ل تػػيف  :األكلػػق ًنػػت

النؤػي الطيركني كالثينرا ًنت النؤي الدرزم كًي ذلا ي عيـ 1 0842

مبة حتيررخا رهػور ق ّػوات أمترّػا نشيمرػا
ي هن النق ا التيررخرا اهد ل تيف كألكؿ ّ

ًق ػػوـ حطهط ػػيت حولر ػػرا منػ ػ ّددة  .حر ػػك ػػيف روج ػػد ػػي مب ػ ػ ػ ػ م ػػن القيئطق ػػيمرترن

(صػػبحي – الشػػورفيت ) الػػق جينػػب ػػلا النوالػػا قعفػػا ا ػ ا در رػػا قوامهػػي / 311 /
جتدم من رجيلا ( مشية ) ك ب يف حبئي ا ويحط حبً ا حلو ياي

)BLOUKBACHI

) كهن البً ا ًفيدؿ رً ا رائد حيلرين .

عت ػػد ح ػػد ًتفر ػػن ال بكًو ػػوؿ ع ػػيـ  0860ال ر ػػت هيً ػػيف القعفت ػػيف حيلو ػػي ا ال ػػق

ػػلا النوال ػػا كا ػػت دلوا ح ػػلا الضػ ػ عرا كذل ػػا ًتفر ػػنان للط ػػيدة الباحف ػػا عش ػػبة مػػػن

ال بكًو وؿ الطن ور 1

ك ي ر هنا ال بكًو وؿ احصب الدرؾ الل تيني التور .
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 - 4الدرؾ الل تيني ي عهد الطتصب را ( احتدا من عيـ : ) 0861
حفػػد كصػػوؿ ال فثػػا الفبن ػػرا عػػيـ  / 0861 /حػػةمبة الةتػ ػ ػػباؿ حو ػ ػػور دكً ػ ػػػوؿ (
d’hautpoul

 ) Beaufortكحصػػوؿ ل تػػيف علػػق وػػطينا ري ػػرا دكلرػػا مػػن الػػدكؿ

الفشطق احتدأت الفبؽ الف ؤبرا الفثطينرا حتػبؾ الؤتيًهػي كامػي ن ًطب هػي ػي ل تػيف .

نصػػت الطػػيدة  / 04 /مػػن ال بكًو ػػوؿ علػػق انشػػي
كًػ ّػي ا ػػت دالهي حوحػػدات أمترػػا كقػػد ّ
الػػدرؾ الل تػػيني حطفػػدؿ ػ فا عتيصػػب لؤ ػ  / 0111 /مػػوانن فط ػالن حهػػن القيعػػدة
يف رفتبض اف ًتألف كحدة الدرؾ من  / 3511 /رجػالن ن ػ ا لفػدد ال ػؤيف الطوجػود
ي ل تيف عيـ  / 0861 /النم يف رتيه التصف ملروف موانن1

غرػػب اف المؤينػػيت الطيدرػػا الطتػػو بة ػػي حرت ػا لػػي ًؤػػن ًؤفػػي لتةهر ػ أ ثػػب مػػن

عدرػػد/ 0511 /عتصػػب  .كقػػد ًػ ّػي ًةهرػ لػػوا

ػؤ التف رػػب م لػػف مػػن / 0511 /
إذا صػ ّ

ًطت ق طتا إلق الالث تيئب الي إلق تر ترن ك
عتصب ّ

تر ا م لفا من الػالث أك أرحػع

ػدرا وف ) (  ) Les darakounsكقػد ً ّػي ًوزرػع
باري ً ازرهي تر ا ًب رّا ًدعق تر ػا ( ال ّ
هن القول حػرن حف ػدا كحرػت الػدرن كنػباحلس  .ك ينػت ن رفػا عطػ كخدمػا تر ت ّػي الػدرؾ
الطن ورًرن مختلفا الواحدة عن الخبل .

 -الؤتر ا الكلق ينت حةمبة ويحط درزم  .ك ينت مهطتهي حبا ا العبؽ

البئر را ي ال الد ( ي الطتصب را )  .كعلق نوؿ ال يح الل تيني  .حرك ينت ً من
الطباق ا الط تطبة كالنطيرا الدائطا لعبؽ الطواصالت ال يحلرا  .أمي قيئدهي ؤيف رت ع

م يابنة رؤ ي الت ل لررن كأرضين الطتصبؼ النم يف ر تدعرا إذا اوعبب ح
األمن .

 أمي الؤتر ا الثينرا كالتي ًدعق ( الض عرّا ) ؤينت حةمبة ويحط ميركنيكمتتشبة علق األراوي التيحفا للطتصب را جت ين إلق جتب مع ال لعا الداررا  .ك يف
لؤ

قضي

درؾ اقلرطي حأمبة ويحط كلؤ متعقا داخ القضي درؾ اقلرطي حةمبة
طي اف الض يط كالبً ي

رًرب أك عبرف  .ك يف الدرؾ خيوفين لرين لل لعا الداررا
عيمان ينوا ًنت أكامب الطتصبؼ القيئطقيـ الي الطدرب ( أم مدرب الطتعقا ) .
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حطهطيت متفددة نن ب متهي :
ك يف الدر ي مؤلفين حيلقريـ
حبا ا ال ةوف  -التنقرق  -حبا ا الثؤتا  -موا ا الشخصريت الب طرا ...
 -أمػػي مػػن نيحرػػا النت ػػيب ( التعػػوع ) لل ػػلا

ؤػػيف رؤفػػي ألج ػ ذلػػا اف رؤػػوف

صػػيحب العلػػب ل تينر ػين كرتطتػػع حصػػنا جرػػدة كل اػػي مفػػبكض ػػول ذلػػا

طػػن

الططؤػػن جػػدان اف ًػػبل در ر ػين أمر ػين ل رن ػػن الؤتيحػػا كل القػػبا ة رق ػػي رطػػرن العيعػػا

الفدك .
للبؤ ي كعدـ الفبار ي كجا ّ

 -حفد خضوع الطتعوع لدكرة مدًهي  / 48 /يعا رتي ًشؤرلا إلق مب من مبا الدرؾ .

 -أمي نشيـ التبقرا ػي الطةطوعػا للبً ػي كاأل ػباد ؤػيف مػن صػالحرا أر ػيف اللػوا  .امػي

ًبقرػػا الض ػ يط األعػػواف ؤينتػػي مػػن صػػالحرا الطتصػػبؼ حفػػد إحػػدا الػػبأم مػػن ق ػ أر ػػيف

اللوا .

 أمي ًفررن الض يط القيدة ؤيف رتي حصدكر الفبميف ال لعيني الط تيعلق اق ػػتباح الطتصبؼ .

-

ك ػػي الف ػػيـ  / 0865 /ـ ق ػػدمت حفث ػػا م ػػن ال ػػدرؾ الفبن ػػي إل ػػق ل ت ػػيف حقر ػػيدة

للروًتيف )  ) Eltèlieكمهطتهي ينت ًتشري الدرؾ الل تيني .

كلأل ػػف ػػةف هػػن الطهطػػا قػػد قعفػػت حصػػورة مفيجرػػا ح ػ ب نشػػوب حػػبب  / 0871 /حػػرن

حبك ري ك بن ي األمب النم ا توجب ا ػتدعي الضػ يط الفبن ػررن إلػق حالدهػي حأقصػق ػبعا ػتي
ذلا ق النصوؿ علق أرا نترةا ًتشرطرػا ػي ػلا الػدرؾ الل تػيني غرػب اف الالػب الػنم ًب تػا

من نيحرػا اعتطػيد ل ػيس ( الػ كاؼ ) (  ) Zouavesلفتيصػب الػدرؾ كهػي ًقلرػد لل ػ ػ ّة الفبن ػرا
الطبًدرا ي متعقا اطيلي ا برقري خيصا الة ائب .

كهؤنا حقي الدرؾ غرب متشي عتيصب ًفتقػب لؤػ ًػدررب ع ػؤبم أمػي مػن نيحرػا الطفػيش

الشػػهبم قػػد ػػيف راًػػب الفػػبد الباجػ ل رتةػػيكز الػ ػ  / 28 /بنؤػين اػػهبرين كمفػػيش الضػػيحط
حبً ا مالزـ ل رتةيكز الػ  / 91 /بنؤين  .أمي الضيحط حبً ا عقرد ؤيف مفياا رتػيه ال ػ / 505 /
بنؤػين  .رغػػي ح ػػينا الفػػر

ػػي ًلػػا الرػػيـ لػػي رؤػػن الػػدر ي لرػػتطؤن مػػن ًػػأمرن ػ احتريجيًػػا

الشخصػػرا .كاػػهدت ه ػػن الفتػػبة انخفػػيض ن ػ ا الطتت ػ رن إلػػق ال ػػلا ال مػػن حف ػ

احتػػي

الفػػيئالت الطفبك ػػا الػػنرن ػػينوا رتت ػ وف لل ػػلا وػػيمترن ًبقرػػيًهي ال برف ػ ػػا كاأل رػػدة ح ػ ب
التفوذ الفيئلي النم رتطتفوف حا .
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 -ك ي عيـ  / 0903 /ازدادت النيلا القتصيدرا و ان مطػي حػدا حػ ف

رجػيؿ الػدرؾ

إلق القريـ حينتفيوا احتةيجين علق وآلا ركاً هي كًأخرب د فهي لهػي مطػي اج ػب الطتصػبؼ
عل ػػق ال ػػتةيحا لػ ػ ف

مع ػػيل هي كمته ػػي زر ػػيدة مفيا ػػيت ال ػػباد حت ػ ػ ا  /001/حيلطر ػػا

كالض يط حت ا  / 51 /حيلطرا .

 - 5الدرؾ الل تيني ػي رػ التشػيـ الفثطػيني الط ياػب خػالؿ النػبب الفيلطرػا الكل ػ ػ ػػق (

: ) 0908 - 0904

ػػي ًشػػبرن األكؿ مػػن عػػيـ ً / 0904 /نيلفػػت ًب رػػي مػػع قػػول الطنػػور وػػد

النلفػػي قػػد اًهػػي ل تػػيف حيلتفػػيكف مػػع النلفػػي كخيصػػا مػػع الفبن ػػررن  .كلػػي ً ػػتثن أرّػػا
م ػا خيصػان الػدرؾ الل تػػيني الػنم اًهػػي حيلتفػػيكف مػع الفػػدك الفبن ػي وػػد ال ػػلعتا

ينت عت القريدة متا ككوع علق رأ ا و يط أًباؾ حرػك انشػأكا مفهػدان ًفلرطرػين ػي حف ػدا
 .امي الطةطوعا الثينرػػا ( اللػوا الثػيني ) الخيوػفا لل ػلعا الداررػا ك ػلعا الطنػي شرن
مطي حبـ ال لعا الطدنرا الل تينرا من التفيني مع الػدرؾ
تي دمةهي مع الطةطوعا الكلق ّ
ّ

م الفبن ػ ػػي الط بح ػ ػػي ( الش ػ ػػطيلي ال برق ػ ػػي ) (
 .أم ػ ػػي الهت ػ ػػداـ ق ػ ػػد ا ػ ػػت دؿ م ػ ػػن الػ ػ ػ ّ
 ) SOUAVEالنم رن ّ ب حيلصداقا الفبن را الل تينرػا حػآخب رشػيحا الػ م التب ػي ػي ذلػا
الفصب  .كالكامب اص نت ًفعق حيلل ػ ػػا التب را .

ًي ً برؤ عدد رب من الض يط الطشؤوؾ حأمبهي كالطتهطرن حيلتفينف مع
كقد ّ
الفبن ررن طي ا تقيؿ آخبكف من ًلقي التفس حفيرين علق مي الوجا .
كاعت ػػيران مػػن نهيرػػا عػػيـ  / 0905 /اخػػنت النيلػػا ًػ داد ػػو ان لدرجػػا أصػ ؤ رهػػي

ال قي كال تطبار أمبان ع ربان ي الطتعقا ل تػيف الطػتهي حيلخرينػا الفشطػق لل ػيب الفػيلي
كحيلتفيم مع الفبن ررن خضع لنصير ًةورفي ٍ
قيس كحيت ر تنر علق الطوانن ًأمرن
طي اف الطةلػس النبحػي التب ػي الطتطب ػ ػي

لقطا عرشا حرك ميت الؤثربكف جوعين
عيلرػػا زرع البعػػب ػػي قلػػوب ػ الل تػػينررن

فػػينق الػػدر ي مفينػػية ػػيئب الل تػػينررن

طفياػػا ال هرػ ػػد كالعياػػيت الطيدرػػا القلرلػػا غرػػب الفيدلػػا جفلتػػا غرػػب قػػيدر علػػق النرػػية
أخ ػػن رج ػػيؿ ال ػػدرؾ ر ػػفوف ل ػػبزقهي ػػي ن ػ ٍ
ػبؽ ملتور ػػا مة ػػبرن عل ػػق ذل ػػا ًن ػػت كن ػػأة

الطةيعا ...
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الل تيني

كالةدرب حيلن ب اف نشيـ الطتصب را لي رؤن مع قين إلّ ي متينقا الة
أمي الطدف الل تينرا ال يحلرا ربكت كنباحلس كصردا كالداخلرا مث حفل ا ي ال قيع
.

ؤينت ًنت النؤي الفثطيني الط ياب عطالن حتشيـ الطتصب را النم ا تثتق هن الطدف
 - 6الدرؾ الل تيني ي ر النتداب الفبن ي ( : ) 0943 -0921

حوصػػوؿ الفػػبؽ ( الفبن ػػرا  -النؤلر رػػا ) عػػيـ (  ) 0908ػػيف الػػدرؾ الل تػػيني أا ػ ا

حفصيحا م لنا غرب متشطا كغرب قيدرة علق القريـ حأرا مهطا أمترػا نشيمرػا قػد ًعلػب متهػي
 .كأكؿ التداحرب الطتخنة من ق القريدة الفبن را ينت منيكلػا إعػيدة ًتشػري هػػن الفبقػا

 .ك ي نهيرا اهب ًشبرن الثيني من الفيـ ذاًا أل ّفت لةتا متخصصا للقريـ حهػن الطهطػا

كقػ ّػبرت إقيلػػا حفػ

الضػ يط الطتهؤػػرن كغرػػب القػػيدررن علػػق النتػػيج كاج ػػير الؤ ػػير حيل ػػن

متهي علق التقيعد  .كحيلطقيحػ

ػفت إلػق ق ػوؿ نل ػيت النت ػيب للضػ يط ػوف المػي ن

الشيغبة اص نت ثربة نلا قػد ً ّػي ا ػتدعي وػ يط قػدمي ػينوا رخػدموف ػي الةػر
التب ي  .غرب اف ًبدم الكويع ال ري را كالمترا ح ب حيلػا النػبب ػي الػ الد جفلػت

هػػن الطهطػػا صػػف ا حر ػك ػػيف عػػدد الطتت ػ رن قلػػرالن  .كهؤػػنا حيلفػػدد القلر ػ الطتػػو ب

حيكلت القريدة الفلري الفبن را متيحفا الطهطترن ال يحقترن الكلق عيـ  0865كالثينرػا عػيـ

 0904التػػي ينتػػي قػػد قُعفتػػي ح ػ ب الحػػداث  .فرتػػت القرػػيدة الفلرػػي عػػيـ 0909

ويحعين من الدرؾ الفبن ي كم يعدان لا لتوجرا الخعوات الكلق للدرؾ الل تػيني النػدرك
 .كحطػػي اف الطفب ػػا للقػػوانرن كللتفلرطػػيت هػػي ال ػػيس ل ػ ٍ
ػلا امت ػ ٍي حػ ٍ
ػدرك مث ػ الػػدرؾ
الل ت ػػيني ق ػػد انش ػػرت مدر ػػا متخصص ػػا ( مفه ػػد ) ػػي حر ػػت ال ػػدرن لتتش ػػرا كً ػػدررب
الض ػ يط كالبً ػػي كال ػػباد الػػنرن اج ػػبكا علػػق متيحفػػا دكرة ًتشػػرا كمػػن الػػي دكرة ًؤطرلرػػا

اخػػبل ك ػ ّ عتصػػب غرػػب فػػو كل رتطتػػع حيلطواصػػفيت الفقلرػػا كالة ػػدرا الطعلوحػػا ػػيف
رػػب مػػن الطدر ػػا كحفػػدهي ينػػت الفتيصػػب ًػػوّزع حفػ ٍ
ػدؿ ك ػ ح ػػب في ًػػا كاختصيصػػا

علق الطبا ػ الطتتشػبة ػي الػ الد  .أمػي حػق اععػي التبقرػا للفتيصػب كالػنم ػيف منصػوران
اجي قد أل ي حنرك اص نت
حيلض يط رؤ ي القعفيت كالنم يف رطيرس حشؤ ٍ م ّ
التبقريت كالتفررتيت ًصدر حقبار موقّػع مػن الطػدرب الفػيـ الف ػؤبم الفبن ػي (.

) الط ػ كؿ عػػن القعػػيع (

du territoire

Arrêtés

.) Chefكقػػد نشػػبت النشطػػا كالقػػوانرن
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ككزعػػت علػػق جطرػػع الفتيصػػب ك ػػربت الػػدكرريت ػػي القػػبل كرّ ػ ت نقػػيط الطباق ػػا علػػق
العبقيت الدكلرا البئر را .

كاص ػ ؤ هتيلػػا د تػػب خدمػػا م قػػت ً ػػة علرػػا ػ الخػػدميت كالطهطػػيت حينتشػػير

احضير ة الخدما الطػتشي علػق غػبار ػة الخدمػا الفبن ػي  .أمػي ل ػيس الػدرؾ قػد

اص ؤ مطػيالالن للّ ػيس الفبن ػي الؤػي ّي اللػوف  .أمػي الخريلػا أخػنكا رتقيوػوف زرػيدةن خيصػا

علػق الطفػيش  Une prime de remonte - Indemnité de fourrageأمػي مػن حرػك
الط يني

التػػي ًتطب ػ رهػػي القعفػػيت قػػد ػػيف علػػق عػػيًق ػ حلدرػػا اف ًػ من ذلػػا

للطةطوع ػػا الطتواجػػدة وػػطن نعيقهػػي امػػي ػػي الطػػدف التػػي ًتواجػػد رهػػي ػباري ؤينتتلػػا

ال ػػباري الطؤػػيف الطثيلػ ػػػي ل ػػتقبار الػػدرؾ  .ك ػػي الشػػهب ال ػػيدس مػػن عػػيـ  0921حلػ

عدرد الدرؾ ي ل تػيف  /761/رجػالن  .ك ػي الكؿ مػن ارلػوؿ عػيـ  0921أعلػن الةتػباؿ
غورك الطفػوض ال ػيمي الفبن ػي كلدة ل تػيف الؤ رػب (  ) Le grand Libanكعػرّن مدرتػا

حر ػػبكت فيصطان لا .

كقد صدر قبار ًتشرطي حتيررخ  21أرلوؿ عػيـ  0921نشّػي درؾ ل تػيف الؤ رػب هػنا

وي الدرؾ الل تيني كحف
الدرؾ النم ّ
حف

اجػ ا مػن الػدرؾ ال ػورم الػنم ػيف م ػ كلن عػن

وطت إلق ل تػيف الؤ رػب كادخػ الةطرػع ًنػت لػوا درؾ
الج ا من الراوي التي ّ

ل تػػيف الؤ رػػب  .ربأ ػػا قيئػػد حبً ػػا مق ػ ّدـ كرق ػػي إلػػق خطػػس ػباري اقلرطرػػا كاحػػدة لؤ ػ

ػػتةق ( مني شػػا ) ككاحػػدة يحترػػيط مب هػػي ػػي حرػػبكت عيصػػطا الػ الد  .ك ػ مػػن هػػن

ال باري موووعا حيمبة ويحط قيئد كًق ي إلق عدد مفػرن مػن الفصػيئ القلرطرػا  .ك ينػت
صرلا حأمبة ويحط قيئد كمق طا الق عدد مفرن من الفصيئ القلرطرا ك ينػت ػ

صػػرلا حػػةمبة وػػيحط ًختلػػف رً تػػا ً ف ػين ألهطرػػا الفصػػرلا  .تػػبل التقرػػب آم ػبان للفصػػرلا
الطهطا كالط ػػالزـ الكؿ للفصرلا الق اهطرا الي الطالزـ للفصرلا الفيدرا .
ًةدر الايرة الق أف الفصرلا ينت ًفط علىط تول قضي

القضرا الؤ ربة كالطهطا

ؤيف هتيؾ صرلترن اقلرطرترن ك ينت

مق طا إلق مخي ب اقلرطرا متطب ة ي التقيط الن ي ا .

أمي ي حف

صرلا اقلرطرا
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كحل عدرد الدرؾ ي الفيـ  / 0211 / 0921عتصبان حرتهي  / 37 /وػيحعين  .تػبل

حنلا اف الدرؾ الل تيني الطتشي حدرثين يف ن خا معيحقا عػن الػدرؾ القلرط ػػي الفبن ػي ػي
ذلػػا الفه ػػد إنط ػػي حنلّػ ٍػا ًتتي ػػب م ػػع كو ػػع الػ ػ الد  .غرػػب اف اح ػػداث ع ػػيـ  0922الت ػػي
الطتينق ً ت حفودة الفووق حرن صػفوؼ الػدرؾ

ضػيع

اًخنت نيحفين نيئفرين ي حف
حنلا الةهد الؤ رب الط نكؿ ي ر ًعورب ال لا  .ال اف اصبار النؤومػا الل تينرػا
علػػق متيحفػػا التتشػػري الػػدرؾ د فهػػي إلػػق العلػػب مػػن كزارة الػػد يع الفبن ػػرا ( كزارة النػػبب )

الط ػػيعدة حطػ ّدهي حطةطوعػػا مػػن وػ يط كرً ػػي الػػدرؾ الفبن ػػي  .لّػػت بن ػػي العلػػب حؤػ
رغ ػػا كانػػد يع مب ػػلان حفث ػان بن ػػران اخػػبل م لفػػا مػػن قيئػػد تر ػػا ك ػػتا و ػ يط ك ػ فا رً ػػي

بن ػػررن  .كقػػد ًػ ّػي انػ الهي مػػن ػػفرتا بن ػػرا قػػدمت إلػػق حػػور حرػػبكت ػػي اػػهب ح رػباف مػػن

الفػيـ  0923كقػد ًولػت هػن ال فثػا قرػيدة الػدرؾ الل تػيني م ياػبة كاصػ ؤ قيئػدهي هػو القيئػػد

الفيـ للدرؾ .

كًي ًفررن الض يط الفبن ررن الخبرن يلتيلي :
ّ

 خط ا و يط ا تلطوا قريدة ال باري القلرطرا الخط ا . ويحط كاحد ا تلي المور الداررا ي القريدة . -البً ي ينوا م يعدرن لقيدة ال باري الخطس كاقتصبت مهطتهي

علق التفلري .

أمػػي الضػ يط كالبً ػػي الل تػػينروف قػد اعت ػػبكا ط ػػيعدرن للفبن ػػررن  .كرػ

مؤيف خدمتا .
ي الطقيحػ

قػيـ وػيحعيف كرًر ػيف ل تينرػيف ًػيحفوف لةػر

ذلا الوقت حتدررب حف

الفصيئ من الدرؾ ال رير علق

ػ مػػتهي ػػي

الطشػبؽ طػي ػيف رػدعق ػي

ًقتريت القتيؿ الف ؤبم .

ػب الضػ يط الفبن ػػروف علػػق اعػػيدة التشػػب حؤػ النشطػػا كالقػػوانرن
ػػي نفػػس الوقػػت انؤػ ّ

الطوجػػودة حتػػق ذلػػا الوقػػت كًػػي الفطػ حهػػي حفػػد درا ػػتهي كًفػػدرلهي اعت ػػيران مػػن اػػهب ػػينوف
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الثيني عيـ  . 0924كاهي التفدرالت ًتيكلت  -د تب الخدما  -الخدمػا الشػهبرا كمخعػط

ًفقب الطةبمرن الخ ...

ذلا يف مطيالالن للتشيـ الطفطوؿ حا ي بن ي .
كاألمػػب الطهػػي جػػدان ػػي هػػن الطبحلػػا هػػو اف ال ػػلعترن الداررػػا كالقضػػيئرا متفتتػػي مػػن
اععي األكامب كالتدخ الط ياب حأمور الدرؾ الل تيني كلي رفػد حطقدكرهطي ا تخداما ال من

خالؿ التؤيلرف الخعرا أك الشفهرا ي النيلت ال تثتيئرا .

ك ػػي اػػهب ًطػػوز عػػيـ  0925اعرػػدت قرػػيدة ال ػػباري كالفصػػيئ إلػػق الض ػ يط القػػيدة

الل تينررن حي تثتي الط كؿ عن المواؿ كالطوازنا النم حقي ويحعين بن رين كا ػتطب حطهطتػا
حتػػق اػػهب ػػينوف الثػػيني مػػن عػػيـ  0926أمػػي رئػػرس ال فثػػا أص ػ ؤ مفتش ػين عيم ػين رفيكنػػا
الض يط الفبن روف الخبكف ي التفتر

علق ال باري .

امي البً ي الفبن روف لي رُ ت َق متهي ول الالالا .
حتػػيررخ  0921 / 02 / 4صػػدر ًتشػػري لػػدكائب ال ػػولرس التػػي ينػػت ًفط ػ ػػي مػػدف

حربكت  -نباحلس كصردا

طي انشرت حتيررخ  0931 / 02 / 01بؽ ًنػبم ػي مػدف

حربكت نباحلس كزحلا كقػد ُحػددت كاج يًهػي كًفػرن احالغهػي مػن ق ػ الػدرؾ عػن جطرػع
الةتيريت التي ًنص .

كحتيررخ  0943 / 3 / 0صػدر الطب ػوـ الاػتباعي رقػي  / 340 /الػنم نشػي دكائػب

الشبنا كاً فهي حوزارة الداخلرا ك ينت مدربرا الشبنا ًتألف من :
 -امينا ال ب الفيما .

 ال تفالميت الفيما . الشبنا القضيئرا . -الشبنا الداررا .

ك ينت ًقوـ حيلطهيـ التي ًقوـ حهي حيلرين قول المن الداخلي كالمن الفيـ .
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 - 7الدرؾ الل تيني ي حدارا عهد ال تقالؿ :
: ) 0959 - 0943 ( -0
عتػػد حلػػوؿ مبحلػػا ال ػػتقالؿ ػػيف الػػدرؾ الل تػػيني حأح ػػن حػػيؿ مػػن حرػػك التتشػػري

كالنض ػ ػ يط كالففيلرػ ػػا  .ػ ػػيف ال فثػ ػػا الفبن ػ ػػرا الخرػ ػػبة قػ ػػد قيمػ ػػت حطهطتهػ ػػي الشػ ػػيقا التػ ػػي

ا تط ػػبت /23/عيم ػين خرػػب قرػػيـ  .ػػيلبغي ػ الصػػفوحيت ًعػػور الػػدرؾ الل تػػيني كخعػػق
خعػػوات ج ػػيرة جفلتػػا منتبمػين كمن وحػين مػػن الشػػفب الل تػػيني ػػوا ػػي الطػػدف اك ػػي القػػبل
الل تينرا ي اعيلي الة يؿ  .اف ال تقالؿ لشي جطر جدان غرب انا ربًب م كلريت ج يـ

علق عػيًق الط كلػػرن كالشػفب متهػي ال ري ػرا القتصػيدرا كالجتطيعرػا كالتػي ًتعلػب
ي اًخيذ القبارات كًتفرنهي لؤ الطشي

العيرئا .

 حت ػ ػػق ع ػ ػػيـ  0945اعت ػ ػػب ال ػ ػػدرؾ الق ػ ػػوة الوحر ػ ػػدة الط ػ ػػلنا كالففيل ػ ػػاالطووػوعا حتصػبؼ النؤومػا الفترػا لطفيلةػا ػ الصػفوحيت  .امػي حفػد عػػيـ

 0945لي رفد الدرؾ كحردان ي ال يحا ح كجػد لػا اػقرقين أ ػب كهػو
الةػػر الل تػػيني الػػنم م ػ ّد لػػا رػػد الطفونػػا القورػػا ػػي ع ػ ّدة متي ػ يت إلعػػيدة
ا تت يب المن كال تقبار ي ال الد .

كحتيررخ  0945/8/27انشرت مدربرػا لالمػن الفػيـ ًيحفػا لػوزارة الداخلرػا ًتػولق
الطهيـ التيلرا :

 مباق ا ال ري ا الفيما مباق ا مبا الندكد -التأارب علق جوازات ال فب لدخوؿ ل تيف

00

 مباق ا الجينب مباق ا الباقصيت مباق ا الرد الفيملا الجت را -مباق ا الابنا ال رتطيئرا

 - 2من  0952حتق . 0958
إرًفع عدرد الدرؾ ي عيـ  0952إلق  2411عتصبان من الض يط كالبً ي
كال باد  .ي هن الطبحلا اهد ال لد ي جطرع الطريدرن كالصفدة ًعوران كازدهيران
أراد الدرؾ أف روا ب هنا التعور حخلق أر يف لا علق غبار أر يف الةر

الل تيني

كالخعوة الكلق حهنا الًةي ينت ارةيد الفص حرن القريدة حطفتيهي الصنرؤ كحرن

اإلدارة .

كقػػد ًػ ّػي اعتطػػيد مةلػػس أر ػػيف للػػدرؾ كًفرػػرن رئػ ٍ
ػرس لػػا هػػنا الػبئرس الػػنم رفت ػػب

الط يعد الكؿ لقيئد الدرؾ  .كرت ع لبئي ا الر يف هن الالالا مؤيًب :

الطؤتػػب الكؿ  :رهػػتي حؤ ػ امػػور  :التعورػػع  -التبقرػػيت  -التق ػ كالفص ػ -
حؤ المور التي ًتفلق حيلفدرد ( اف ا الفدرد الروـ ) .

الطؤتػػب الثػػيني  :رط ػػا الراػػرف كالطنفورػػيت ر ػ من صػػلا الوص ػ مػػع
رفطػػي التفلرط ػػيت عل ػػق الفتيص ػػب (
ال ػػلعيت الفيم ػ ػػا الخ ػ ػػبل ّ

اف ا الخدما الروـ ) .

الطؤتب الثيلك  :التفلرػي ي الدرؾ كموا ا التقتريت الندرثا  -التفتر
( اف ا التدررب الروـ ) هنا رطي خف القريدة .

ي الدرؾ

 - 8الطدربرا الفيما لقول المن الداخلي حفد انشيئهي حطوجب الطب وـ الاتباعي رقي
ً / 038 /يررخ : 0959 / 6 / 02

ق ػ ػ الف ػػيـ  0959ين ػػت ًت ػػألف الق ػػول الت ػػي ًفت ػػق ح ػػيلمن كًتفر ػػن النشط ػ ػا

كالقوانرن كم يعدة ال لعيت الطختلفا من الالالا عتيصب ا ي را كهي :
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-

الػػدرؾ  -الشػػبنا ( حفتصػػبرهي الدارم  -كالطػػدني )  -الطفتشػػرا الفيمػػا  .كذلػػا

عط ػالن حيلطب ػػوـ الاػػتباعي رقػػي ً / 59 /ػػيررخ  . 0953 / 3 / 24ك ينػػت قرػػيدات هػػن
الوحدات م تقلا الواحدة عن الخبل كانشطتهي كاف ينت ًهدؼ ل ػبض كاحػد مت يرتػا
كمورفوهػػي غرػػب متفػػير رن مفب ػػا ي رػػا لتنقرػػق الطفيكنػػا الطت يدلػػا

ؤػػيف التشػػور

نشينهي كزاد ي قلقهي حب ا تا  0958خبجت متهي ه رلا مفؤؤا

ر ػػود

كحأاد النيجا لالصالح الةنرم  .كمي اف ًولق خيما اللػوا المرػب ػ اد اػهيب

زمػػيـ رئي ػػا الةطهوررػػا ػػي  23ارلػػوؿ ػػتا  0958حتػػق صػػبؼ هطػػا مػػع حؤومتػػا
لصالح الجه ة النؤومرا ك ي نلرفتهي دكائب المن

أنيط حلةيف من الخصػيئررن

الػػونتررن كالجينػػب درس اكوػػيعهي ك ػػن النشطػػا الطتي ػ ا لهػػي ػػينةلق عطلهػػي عػػن
صدكر الطب وـ الاتباعي البقي ً / 038 /يررخ  0959 / 6 / 02كمػي رتفػبع متػا
من مبا ري ًع رقرا اخبل.كقضق هنا الطب وـ الاتباعي حينشي مدربرػا لقػول المػن

الػػداخلي هػػي الكلػػق مػػن نوعهػػي ػػي ل تػػيف كًخضػػع لػػوزارة الداخلرػػا ًػػبً ط حهػػي

م ياػػبة ارحػػع كحػػدات م ػػتقلا الواحػػدة عػػن الخػػبل ا ػػتتيدان إلػػق التتشػػري الةدرػػد
غيرتهي ًأمرن خدما ال الد علق الط تول الونتي الشيم .
كهن الوحدات هي :
 -الدرؾ  -ابنا حربكت  -الشبنا القضيئرا  -الطفهد .

كاص نت اجه ة القريدة ي قول المن الداخلي ًتألف من الوحدات الطتو عتهػي

أعال حيلوي ا إلق الطدربرا الفيما لقول المن الداخلي كالطفتشرا الفيما لقول الم ػػن

الداخلي .

 -كاندمةت ابنا حلدرا حربكت كابنا حلدرا حف

الطػدف الؤ ػبل حقػول المػن

ك تػ ػّت النشطػػا الطتي ػ ا لدارة ػ مػػن الوحػػدات ػػي جطرػػع الطرػػيدرن الف ػػؤبرا

كالداررػػا كالقضػػيئرا ًوحػػدت النشطػػا الطتفلقػػا حػػأحواؿ الفتيصػػب كاكوػػيعهي أصػ نوا
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متش ػػيحهرن ػػي جطر ػػع الوج ػػو ل رف ػػبؽ الواح ػػد ع ػػن الخ ػػب ال مة ػػبد النت ػػيب إل ػػق

كحدًا ال ي را .

كق ػػد كزع ػػت اق ػػيـ الوح ػػدات كاجه ًه ػػي ًوزرفػ ػين متي ػ ػ ين ألكو ػػيع الػ ػ الد ككو ػػفت
الطال ػػيت كالعت ػػدة عل ػػق ا ػػس ح ػػيحرا حنر ػػك انتف ػػت ازدكاجر ػػا كريئػ ػػف كًتشطػ ػػت

الًصػػيلت كًت ػػقت الةهػػود كاقرطػػت الو ػػيئ الطووػػوعا ًنػػت ًصػػبؼ قػػول المػػن
علق ا س عصبرا  .كًف زت ا ؤا الطواصالت الال ػلؤرا حوا ػعا ًػأمرن اًصػيؿ م ػتطب
طي انشأ ػي الؤتػا احػباهري الخػورم مق ػي حػدرك للبادرػو رطؤػن ًػأمرن اًصػيؿ م ػتطب

ك ػػورم ح ػػباري الػػدرؾ الخيرجرػػا كحف ػ

الطخػػي ب حقعػػع التشػػب عػػن الًصػػيلت الخيرجرػػا

الطتفلقػػا حػػيلنتبحوؿ الػػدكلي  .كارًفػػع عػػدد اللرػػيت مػػن  / 011ػػتا  0958الػػق 421/

كزعت علق الطبا كالطخي ب الهيما لنيجا الخدمػا  .أمػي حيلت ػ ا للشػبنا القضػيئرا قػد

ا تتنت ي ً 22طوز تا  0960مؤيًب الشػبنا الفلطرػا مةهػ ة حيلو ػيئ الفصػبرا -
الػػي مؤتػػب للط ػػتتدات كالطنفورػػيت الكؿ مػػن نوعػػا ػػي قػػول المػػن  .كجه ػ ت مبا ػ

قول المن حةطرع ال لنا كالعتدة كالدكات الالزما للقريـ حخدميًهي علق غػبار مػي هػو

جػػير ػػي الطتشطػػيت الطشػػيحها لهػػي ػػي ال لػػداف الباقرػػا .كخصصػػت آلػػا يً ػػا حؤػ مخفػػب
رػػب ل ػػتفطيلهي ػػي ن ػػخ القرػػود .كحلػ عػػدد رجػػيؿ قػػول المػػن  / 4611 /مػػن جطرػػع

البًب .

 - 9قول المن الداخلي الروـ  ( :ي ر الطبا ري كالقوانرن ) :
 - 0الطب وـ الاتباعي رقي ً / 54 /يررخ  5آب : 0967
حتػػيررخ  5آب  0967صػػدر حيلطب ػػوـ الاػػتباعي رقػػي  / 54 /التتشػػري

الةدرػػد لقػػول المػػن الػػداخلي الػػنم أل ػػق التتشػػري القػػدري الػػنم ػػيف مفطػػولن حػػا

حيلطب ػػوـ رقػػي ً / 038 /ػ ػ ػ ػيررخ  0959 / 6 / 02دكف اف رل ػػي أك رف ػػدؿ ػػي
الهرؤلرا التتشرطرا للطدربرا الفيما لقول المن الداخلي كمهيـ قول المن البئر را

كحق ػ ػػي مفط ػ ػػولن ح ػ ػػا حت ػ ػػق ص ػ ػػدكر الطب ػ ػػوـ الا ػ ػػتباعي رق ػ ػػي  ً / 013 /ػ ػػيررخ

 0983/9/06النم حي ظ علق مهيـ ككاج يت قػول المػن الػداخلي عيمػان ال
انػ ػػا احػ ػػدث ً ررػ ػػبان هيم ػ ػين ػ ػػي هرؤلرػ ػػا الطدربرػ ػػا الفيمػ ػػا لقػ ػػول المػ ػػن الػ ػػداخلي

كصػػالحريت قػػيدة الوحػػدات التيحفػػا لهػػي كاكجػػد نوع ػين مػػن « الالمب رػػا المترػػا »
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وطن الطني شيت ال ت مل رين حنلا ً طرا « الػدرؾ » التػي را قػت ػلا قػول
المن متن نشأًا حتق رومتي هنا كاص ؤ « الدر روف » « اػبنروف » كن قػت هػن
الت طرػػا الةدرػدة علػق جطرػع عتيصػب قػول المػن الػداخلي

طػي احػدؿ ً ػطرا «

الشػ ػػبنا القضػ ػػيئرا » « حيلط يحػ ػػك الةتيئرػ ػػا » كالوحػ ػػدات « حػ ػػيلجه ة » كر ػ ػػع

عدرػدهي مػػن ارحػػع إلػػق احػػد عشػػب جهػػيزان كذلػػا حتق ػػرطا كحػػدة الػػدرؾ إلػػق خط ػػا
اجه ة هي :

 -ابنا ج ػ ل تػيف  -اػبنا ل تػيف الشػطيلي  -اػبنا ال قػيع  -اػبنا

ل تيف الةتوحي  -ابنا الت عرا .

كاويؼ الالالا اجه ة جدردة هي :
 الدارة الطب را  -الخدميت الجتطيعرا  -قول العوارل .إل انا احقق علق ابنا حرػبكت كالط يحػك الةتيئرػا كمفهػد قػول المػ ػػن حيلوػي ا

إلق رئي ا الر يف كالطفتشرا الفيما لقول المن الداخلي .

ل ػ ػ ػػي رفط ػ ػ ػػب الطب ػ ػ ػػوـ الا ػ ػ ػػتباعي رق ػ ػ ػػي  / 013 /ن ػ ػ ػػورالن حػ ػ ػ ػ ال ػ ػ ػػي حت ػ ػ ػػيررخ

 0985/3/22كاعرػ ػػد الفطػ ػ ػ حيلطب ػ ػػوـ الاػ ػػتباعي رقػ ػػي  ً / 54 /ػ ػػيررخ / 8 / 5

0967كا تطب الفط حا حتق عيـ  0991حرػك صػدر القػينوف رقػي / 07 /الطفطػوؿ
حا حيلرين 1

 - 2القينوف رقي ً / 07 /يررخ : 0991 / 9 / 6
حتػػيررخ  0991 / 9 / 6صػػدر القػػينوف رقػػي  / 07 /الطفطػػوؿ حػػا حيلرػ ػين كالػػنم

انشأ كحدات جدردة حنرك اص نت الطدربرا الفيما لقول المن الداخلي ًضي :

هررػػا الر ػػيف  -الدارة الطب رػػا  -الػػدرؾ القلرطػػي  -القػػول ال ػػريرة  -اػػبنا

حرػػبكت  -الشػػبنا القضػػيئرا  -امػػن ال ػػفيرات  -مفهػػد قػػول المػػن الػػداخلي -
ادارة الخدميت الجتطيعرا .
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كنالح ػ ػػظ اف الطهط ػ ػػا ال ي ػ ػػرا لق ػ ػػول الم ػ ػػن ال ػ ػػداخلي ل ػ ػػي ًت ر ػ ػػب ثرػ ػ ػبان مت ػ ػػن

انشيئهيكحقرت مبًؤ ة علق حفظ المن كًونرد التشيـ علق جطرع الراوي الل تينرا .

كقػػد ًعػػور عدرػػد قػػول المػػن الػػداخلي خػػالؿ هػػن الطػػدة مػػن  / 6411 /عتصػػب

عيـ 0974إلق  / 7532 /عتصب خالؿ عيـ  0978إلق  / 9111 /عتصب خالؿ
عيـ  0990إلق  / 05111 /عتصب خالؿ عيـ . 0997

الينرين :دكر قول المن الداخلي كًندرد مهيمهي :
عب ت الطيدة الكلق من القينوف رقي ً /07/يررخ  0991/9/6قول المن الداخلي حطي

رلي :

قول المن الداخلي قول عيما م لنا ًشط صالحريًهي جطرع الراوي الل تينرا كالطري

-0

كالجوا القلرطرا  1امي مهيمهي تندد حطي رأًي :
ي مةيؿ الضيحعا الداررا :

أ – حفظ التشيـ كًونرد المن 1
ب – ًأمرن الباحا الفيما 1
ج  -حطيرا الاخيص كالططتلؤيت 1
د  -حطيرا النبريت ي انير القينوف 1
ق – ال هب علق ًع رق القوانرن كالنشطا الطتونا حهي 1

 – 2ي مةيؿ الضيحعا الفدلرا :
ا – القريـ حطهيـ الضيحعا الفدلرا 1
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ب – ًتفرن التؤيلرف كالنيحيت القضيئرا 1
ج – ًتفرن الحؤيـ كالطن بات الفدلرا 1
 – 3ي الطةيلت الخبل :
أ – م ازرة ال لعيت الفيما ي ًأدرا كريئفهي 1
ب – النبا ا التي ًقبرهي ال لعيت الطختصا لالدارات كالط

يت الفيما 1

ج -حبا ا ال ةوف كادارًهي عتد القتضي 1
د – حبا ا ال فثيت الدحلومي را ي ل تيف 1
امي الطيدة الثينرا تصت علق مي رلي :
ًخضع قول المن الداخلي ل لعا كزرب الداخلرا كًع ق ي اأنهي احؤيـ القوانرن

كالنشطا

الف ؤبرا مي عدا ال تثتي ات الطنددة حطوجب قوانرن كانشطا اخبل 1

اليلثين " حقوؽ قول المن الداخلي ي مةيؿ ادا مهيمهي :
 ا تةال الهوراً -فتر

الاخيص

 ًوقرف الاخيص ( ًتفرنان لنؤي قضيئي اك لطن بة عدلرا اك ًلقيئرين يحيلا الةتيرا الطشهودة )
 -دخىل انمىاصل :

 -ضبظ انمىاد انممىىعت 0

نيلا  - :في حانت انخطش كانحشيق وانفيضان
 عىذ سماع اصىاث استغاثت أو طهب وجذة صادسة مهداخم انمىضل 0
 مه اجم تفتيشها ورنك فقظ في حانت انطىاسيء0وهاساا  - :في انحاالث انمسمىح فيها انذخىل نيلا 0
 مه اجم انتحقيق في جشو مشهىد حصم داخم انمىضل0 مه اجم تفتيش مىضل انمشتبه به 0 -مه اجم تىفيز االحكاو وانمزكشاث انعذنيت 0

07

 اقامت انحىاجض 0 استعمال انسلح  :بعذ ان يكىوىا قذ استىفزوا كافت انسبم االخشي ورنك في انحاالث انتانيت : حتػػي علػػق ًؤلرػػف مػػن ال ػػلعا الداررػػا ( الطنػػي ظ القيئطقػػيـ ) االتػػي عطلرػػيت ًونرػػدالمن1
 ي حيلا الد يع الطشبكع عن التفس 1 لطتع ًةبردهي من ا لنتهي أك ال ترال علق العتدة الطوجودة حفهدًهي 1 للد يع عن مبا هي كعن المي ن الطولةرن حنبا تهي 1 -لالحتفيظ حيلاخيص الطوووعرن حفهدًهي أك لتأمرن المتهي 1

 لتوقرف الاخيص الطشت ا حيرًؤيحهي جتيرا كالنرن رنيكلوف الفبار منكجههي كل رتصيعوف لالننار حيلوقوؼ 1
 -ي ًوقرف الطب يت التي ًتخعق حواج هي حيلبغي من الننارات 0

راحفين  :كاج يت رجيؿ قول المن الداخلي :
رخضػفوف للطوج ػيت الفيمػػا الطتفلقػا حػيلطورفرن كًع ػػق علػرهي الفقوحػيت كًشػػدرد

-

الفقوحيت الطتصوص عتهي ػي القػوانرن ح ػ ب الةػبائي التػي ربًؤ هػي الطورفػوف االتػي الوررفػا

1

الحالغ عن الةبائي التي رشيهدكنهي اك رتص حهي خ بهي 1

-

نةدة

-

الطني شػػا علػػق الططتلؤػػيت الفيمػػا كالخيصػػا كل ػػرطي ػػي الؤػػوارث كالنػػوادث

الخعربة1

اخف ي حيلا الخعب 1
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1

عدـ ازعيج التيس ي حبرتهي الشخصرا ي غرب النيلت التي نف علرهي القينوف
عتف ل ًقتضرا الضبكرة 1

-

اجتتيب

-

الطني شا علق ال ب الطهتي 1
خيم ين  :قول المن الداخلي كالطةتطع :

-0

الوررفا التقلردرا للشبنا :
لؤ دكلا قواعد كًتشرطيت ا ي را ً هب علق ًع رقهي كًل ـ ال باد التيحفرن لهػي حيلتقرػد حهػي
كًطتفهي من خبقهي اك العتدا علرهي  1كمن الع رفػي اف ًتشػأ لتتفرػن ال ػبض اجهػ ة متخصصػا
اك لػت الهرػػي الدكلػا امػػب حطيرػا هػػن الػتشي كالقواعػػد

يلوررفػا الشػػبنرا اذف قػد ن فػػك مػن صػػطري

الضبكرة التي ًقتضػي الػنكد عػن ال تػي التتشرطػي للدكلػا كمتػع العتػدا علرػا  1كل رطؤػن اف رؤػوف
هتػػيؾ ًصػػور للدكلػػا أك ألم مةتطػػع مػػتشي مػػي لػػي ًتػػو ب قػػوة متفػػنة كقػػيدرة علػػق الوػػعالع حطهػػيـ
الطني شا علق ال س كالقواعد التي ارًضتهي الةطيعا لتتشري الفالقا حػرن ا بادهػي مػن جهػا كحػرن
ه ل ال باد كال لعا من جها اخبل  1كحوؿ ًنقرق هن الطهيـ ردكر الطفهوـ التقلردم للوررفػا
الشبنرا كذلا اف الشبنا مؤلفا ي الص كق
اي حتع رق القينوف كقواعد التشػيـ ًع رقػين
حريدرين كصيرمين حتصبؼ التشب عطي رلنق حيل باد من يئدة أك وبر من جبا هنا التتشري

لنهي عتدمي ًقػوـ حػنلا ينهػي ً ػتهدؼ دعػي ػلعا الدكلػا كحطيرػا التشػيـ الفػيـ كًطؤػرن

ال باد من م يابة حقػوقهي كمطير ػا حبرػيًهي الػق النػد الػنم ل رتتػيق

مػع مصػيلؤ الخػبرن

أك رخبؽ القواعد التتشرطرػا الفيمػا  1كعتػدمي رتةي ػب احػد ال ػباد علػق النػيؽ الذل ح رػب أك
ارًؤػػيب مخيلفػػا للقػػوانرن ينػػا رتبًػػب علػػق الشػػبنا حرتػ ٍػن اف ًقػػوـ ح ل ػػا مػػن الج ػبا ات

الهيد ػػا الػػق إزالػػا الضػػبر كإعػػيدة العطأنرتػػا كًطؤػػرن ال ػػلعيت القضػػيئرا الطختصػػا مػػن ًوقرػػع
الة ا الطتي ب حيلطخيلف ك قػين للقواعػد الطقػبرة ػي القػينوف كدكف أم اعت ػير للشػخف الػنم

رؤوف مووع هنا التع رق القينوني ذلا اف التنبم عن الةبائي كمخيلفيت القػينوف كالؤشػف

عن يعلرهي كًفبرضهي للقصيص رشؤ حيلوي ا الق الطني شػا علػق التشػيـ جػوهب الطهطػا
الشبنرا التي ًتخن من نبرقا اردع ك رلتهي ال ي را ي اقبار المن كًف ر قواعد ال ػالما

كهنا مي ر طق حيلدكر القيمع أك ال اجب للشبنا 1
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 -2الدكر الةدرد للشبنا :
لقػػد لنػػق ي ػػا نػػواحي النرػػية الجتطيعرػػا كأصػػيب الت ررػػب ثرػبان مػػن ال ؤػػير كالفػػيدات

كالتتشرطيت كاصػ ؤ ل امػين علػق الشػبنا اف ًتؤرػف مػع التنػولت الةدرػدة التػي دخلػت حرػية

الفػػبد كالةطيعػػا  1طػػي اف الحنػػيث الفلطرػػا الةيررػػا حػػوؿ الةبرطػػا قػػد اكجػػدت الشػػا ػػي
الةدكل الؤيملػا للو ػيئ القطفرػا التػي ًت فهػي الشػبنا ػي مؤي نػا الجػباـ ك ػلعت الوػوا

علق الو يئ الفطلرا التي التي رةب اف ًلةأ الرهػي الشػبنا ػي هػنا الطةػيؿ  1كاصػ نت ًػولي

الفتيرػػا الشػػدردة الػػق الو ػػيئ التػػي ً ػػتهدؼ درا ػػا ا ػ يب الةبرطػػا كالةتػػوح مػػن اج ػ ازالػػا

الػػدكا ع التػػي ًػػد ع الفػػبد الػػق اقتػػباؼ ال فػػيؿ الطخلػػا حتش ػيـ الطةتطػػع  1كمػػن هتػػي ػػيف الػػدكر

الةدرد للشبنا كهو الدكر الطينع كهنا الدكر علق نوعرن :

التوع الكؿ  :الطتع الالحػق لالجػباـ كهػو رخػتف حػيلطةبمرن الطوقػو رن كالطنؤػومرن

لطػػتفهي كًػػو رب الشػػبكؼ الطالئطػػا لهػػي لفػػدـ ًؤػػبار جػػبائطهي كذلػػا حتفلػػري ال ػػةتي كًػػدرر هي

علق حف

النبؼ التي ً من لهي حرية ا ض ي مبحلا مي حفد ال ةن

طي ًنػوؿ حرػتهي كحػرن

اقت ػػباؼ العط ػػيؿ غر ػػب القينونر ػػا م ػػبة اخ ػػبل  1الطتنب ػػا ال ػػنرن رنتطػ ػ جت ػػوحهي كانن ػػبا هي

كً تهدؼ هن الجبا ات متع الةبرطا ق كقوعهي :

أ – كوع ال باد ذكم القيحلريت الفدكانرا ي مواقف جدردة ًنػوؿ حرػتهي كحػرن ارًؤػيب
مػػي رتػػوكف القرػػيـ حػػا كذلػػا حتضػػررق الختػػيؽ علػػرهي حػػيلعبؽ التقلردرػػا الطفبك ػػا مػػن

اجػ خلػػق الفوائػػق الطفتورػػا كالطيدرػػا التػػي ًطتػػع انتقػػيؿ نوارػػيهي مػػن حرّػ الػػنهن الػػق
حرّ التتفرن 1
ب – التفػبؼ الػق ال ررػػيت الطولّػدة لالجػػباـ كدرا ػا الفرػػيت الن ػينرا التياػػرا ػي هػػن
ال رريت كالخيوفا لتأالربهػي كالتفػيكف مػع مختلػف الط

ػيت كالطتشطػيت مػن اجػ

ً ررب الشبكؼ الن ينرا كالنريًرا ي ًلا ال رريت الطفترا حيمورهي مػن اجػ ًةترػ هي

ال قوط ي احضيف الةبرطا

ج -ال نك عن الضنيري الطنتطلرن كارايدهي كًنػنربهي مػن م ػا الهطػيؿ كال فلػا

كالتي رطؤػن اف ًؤػوف ػ ي لالعتػدا علػرهي اك علػق امػوالهي كحطلهػي علػق اًخػيذ
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ػ النرعػػا كاعتطػػيد اجهػ ة ال ػػالما كك ػػيئ النػنار كغرػػب ذلػػا مػن المػػور التػػي

ًةف الطةبـ رفؤب نورال ق القداـ علق ا فيلا  1كمن المثلا علػق ذلػا حيلت ػ ا

لةبرطا ال بقا :
-0

درا ػ ػػا الاػ ػػؤيؿ كالؤرفرػ ػػيت التػ ػػي جػ ػػبت حهػ ػػي ال ػ ػػبقيت

الشيئفا ال يحقا كالتفبؼ علق نقيط الضػفف التػي ً ػبب متهػي الفطػ الجبامػي

كذلػػا مػػن اج ػ ارةػػيد الو ػػيئ الطيدرػػا الطينفػػا كخلػػق الفوائػػق التػػي ًةف ػ مػػن

ال بقا امبا حيل الصفوحا 1
-2

ًت رػػا الضػػنيري الطنتطلػػرن كحطلهػػي علػػق اًخػػيذ النرع ػػا

-3

ًفطري اجه ة الننار كال الما 1

-4

ًؤثرػػف الػػدكرريت ػػي المػػي ن الن ي ػػا التػػي رطؤػػن اف

-5

ارة ػ ػػيد كح ػ ػػدات امتر ػ ػػا ػ ػػبرفا النب ػ ػػا لال ػ ػػتةيحا ال ػ ػػق

-6

الالزما كًنصرن مطتلؤيًهي ود ال عو كال بقا 1

ًؤوف مرداني للتشيط الجبامي 1
التدا ات الفيجلا 1

التفػ ػػيكف مػ ػػع الهررػ ػػيت الخػ ػػبل الطفترػ ػػا مث ػ ػ ال لػ ػػدريت

لتؤثرػػف النػػيرة الفيمػػا ػػي المػػي ن الن ي ػػا كك ػػيئ العػػالـ لتت رػػا الطػػوانترن

كحضهي علق اًخيذ اجبا ات النطيرا الالزما 1

كهتيؾ دكر للشبنا قد رتةيهلا الؤثربكف كهو انهي كحنؤي احتؤي هي الدائي حيلشػفب ًفػبؼ

حيجيًػػا كاكوػػيعا كًقػػوـ حتقلهػػي الػػق الط ػ كلرن كهػػي حهػػنا النػػير ًش ػ ا جهػػيز قرػػيس الػ لزؿ

 Sismographeحرك ً ة مػي رفتػبم الطةتطػع كًؤػوف ا ثػب يعلرػا ػي هػنا النػير
لطي ينت ًتطتع حثقػا الطػوانترن  1كغيل ػين مػي ًطثػ الشػبنا للطػوانترن حنؤػي كجودهػي الػدائي

حر ػػتهي نوعػ ػين م ػػن ال ػػلعا الت ػػي رطؤ ػػن التوج ػػا الره ػػي عت ػػدمي رةهل ػػوف ال ػػلعا الطختص ػػا حنػ ػ
مشي لهي تقوـ حتوجرههي التوجا الطتي ب 1
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رغي نوؿ الطدة التي ا ت بقتهي النبب ي ل تيف كانق يـ مفشي الط

يت حقرػت قػول المػن

الداخلي ملتفا حوؿ قريدًهي كمتط ؤا حيلشبعرا الل تينرا كقد قيمت خالؿ هن الفتبة حيلطهيـ التيلرا :
-

الفص حرن الطتقيًلرن

-

حفظ المن كالتشيـ

-

م يعدة الطدنررن

-

الجال الصني

-

الطباق ا كال يدة خالؿ كقف انالؽ التير

-

الطشير ا ي الفدرد من اللةيف كالهرريت
كقد دأحت قول المن الداخلي جيهدةن خالؿ هن الطبحلا اللرطا من ًيررخ ل تػيف علػق الفطػ ل ػتفيدة
دكرهػػي ػػي حفػػظ المػػن كالتشػػيـ كاج ػبا التنقرقػػيت كًتشػػري الطلفػػيت كًخفرػػف اللـ عػػن الل تػػينررن

كالفط علا ًوحردهي كقد حي شت علق كحػدًهي قرػيدةن كوػ ينين كرً ػي ن كا ػبادان ًةطفهػي اخػوة ال ػالح

كالفهد كالق ي 1

يد ين  :قول المن الداخلي الروـ :
حفد انتهي النبب ي ل تيف ك ػرعبة الشػبعرا عػيدت قػول المػن الػداخلي الػق مطير ػا

مهيمهػػي يملػػا علػػق الراوػػي الل تينرػػا كًطػػت اعػػيدة حتيئهػػي كذلػػا حتعورػػع عتيصػػب جدرػػدة ػػي صػػفو هي

كحتةهر هي حيللريت كالعتدة الالزما لتتفرن مهيمهي ك نلا حتػي الثؤتػيت كالطةطفػيت الضػبكررا للقرػيـ

حهن الطهيـ  1كقد ًطؤتت قول المن الداخلي من ا تشيؼ كًوقرف متفنم مفشي الةبائي الهيما التي
كقفت خالؿ ال توات الخربة

طػي ا ػتعيعت كحط ػيندة كدعػي ػ مػن الةرشػرن الل تػيني كال ػورم

الشقرق القضي علق زراعا الطخدرات كًصترفهي كهي ًفطػ جيهػدة مػن اجػ القضػي علػق مشػؤلتي
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التفػػيني كًػػبكرم الطخػػدرات مطػػي د ػػع حفػػدد رػػب مػػن الػػدكؿ الجت رػػا كالطتشطػػيت الدكلرػػا الػػق التتورػػا

حفط هن القول كاًخيذ ل تيف مثيلن رنتنل حا دكلرين لطفيلةا مشؤلا زراعا الطخدرات 1

كالروـ ًي اعداد مشػبكع قػينوف جدرػد لتتشػري قػول المػن الػداخلي نأمػ ؼ رنػيؿ اقػبار زرػيدة

يعلرا هن القول حنرك ًص ؤ موازرا من نيحرا الفدد كالتةهر ات ألحدث قول الشبنا ي الفيلي 1

