نشروع الدشحور والوظام النحلي في نصر
د .ظثهظ ؿحد تهرعيً أعيد
أشرثذ تإلدترخ تهـثيد تهيشثؿد
نوٖد تالكرظثد ّتهـوّى تهشٖثشٖد
ضثيـد تهلثُرخ

نقدنث:
فٕ تهحدتٖد ٖضج تهرأنٖد ؿوٓ أً يظر أيثيِث فرظد رثرٖخٖد الظالط تهٌؼثى تهيعوّٕ ،كويث ررّتفر يسل
روم تهفرظد إال فٕ ؼل ؼرّف ؿظٖحد نيث ُّ تهعثل فٕ رّتٌدت ّضٌّج أفرٖلٖث ّحودتً أّرّحث تهضركٖد
فٕ أؿلثج رفنم تالرعثد تهشّفٖرٕ فٕ ٌِثٖد سيثٌٌٖثذ تهلرً تهيثغٕ ّحدتٖد رشـٌٖٖثرَ.
ّتهفرظد تهرٕ ٖـٌِٖث تهحثعز ٌُث ُٕ روم تهيرـولد حثالشرعلثق تهدشرّرٔ ،حيـٌٓ أً يظر يلحود ؿوٓ
نرثحد دشرّر ضدٖد فٕ عٖثرِثّ ،حٌثء ؿوٓ يث شٖرد فٕ ُذت تهدشرّر شررعدد تألّغثؽ تهلثٌٌّٖد هضيٖؾ
تهفثؿوًٖ ّتهيخثػحًٖ أّتهيشرِدفًٖ حيّتدٍ شّتء نثٌّت تفرتدًت أّ يٌؼيثذ .إً نل يعثّالذ تظالط تهٌؼثى
تهيعوٕ خالل تهـلّد تألرحـد أّ تهخيشد تهيثغٖد ضرذ فٕ ؼل ّغؾ دشرّرٔ هإلدترخ تهيعوٖد ٖينً
ّظفَ الغـٖف ّيً سى فئً ضيٖؾ يعثّالذ تالظالط نثٌذ شّف ررى فٕ ؼل ُذت تهشلف أّ فٕ ؼل ُذت
تالػثرّ .يً سى فّل تررفؾ تهشلف ّتزدتد يشثعد تالػثر فثهػحؾ ٖينً أً رنًّ عرٖد تهعرند ّتالظالط
أنحر ّيً سى فرظد أؿؼى هرأشٖس ٌؼثى يعوٕ أنسر نفثءخ ّفـثهٖد.
ّفٕ ُذٍ تهّركد شّف ٖرى رٌثّل ّغؾ تهٌؼثى تهيعوٕ فٕ يظر فٕ ؼل تهدشثرٖر تهيظرٖد يٌذ 3791
ّعرٓ تإلؿالً تهدشرّرٔ هـثى  ،9133سى حـد ذهم شّف ٖرى إهلثء ٌؼرخ ؿوٓ ّغؾ تهٌؼثى تهيعوٕ فٕ
ٌيّذش ألعد دشثرٖر تهدّل تهيرلديد ُّٕ فرٌشث عٖز ٖلررج تهٌؼثى فٕ تهدّهرًٖ فٕ نسٖر يً تأليّر حدتٖد
يً ػٖحـد تهدّهد ٌِثٖد حػحٖـد تهٌؼثى تهيعوٕ تهيػحق ،سى ٖرٌثّل تهحثعز شيثذ تهٌؼثى تهيعوٕ تهضٖد،
ّرٌرِٕ تهّركد حيضيّؿد يً تهرّظٖثذ تهيرـولد حثهيّغّؿثذ تهخثظد حثهٌؼثى تهيعوٕ تهرٕ ّٖظٕ
تهحثعز حػرعِث هوحعز ّتهردتّل حعٖز ٖرى تهرّتفق ؿوٓ ظٖثغثذ هِث ّرغيٌِٖث فٕ يضرّؽ تهدشرّر.
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أوالً :الوظام النحلي في الدشاحير النصريث:
الوظام النحلي في دشحور :3291
الفصل الخانس

ظدر ُذت تهدشرّر ّفلًث هألير تهيونٕ ركى  29هشٌد

نجالس النديرياج والنجالس الةلديث

نادت ()243

ّ ،3791نيث ُّ ّتغظ يً تهضنل تهيلثحلٌُ ،ثم

رـرحر تهيدٖرٖثذ ّتهيدً ّتهلرْ فٖيث ٖخرط حيحثضرخ

فظل يشرلل فٕ دشرّر  3791هوٌؼثى تهيعوٕ فٕ

علّكِث أضخثظثً يـٌّٖد ّفلًث هولثًٌّ تهـثى حثهضرّػ تهرٕ

تهحثج تهخثط حثهشوػثذ ّذهم حـد تهفظّل تهخثظد

ٖلرُث تهلثًٌّ،

حثألعنثى تهـثيد ّتهيوم ّتهّزرتء ّتهحرهيثً ّتهشوػد

ّٖـًٖ تهلثًٌّ عدّد تخرظثظِث.

عيل

تهلغثةٖد

"نجالس

ؿٌّتً

ّريسوِث يضثهس تهيدٖرٖثذ ّتهيضثهس تهحودٖد تهيخروفد.

النديرياج

نادت ()244

رررٖج يضثهس تهيدٖرٖثذ ّتهيضثهس تهحودٖد ؿوٓ تخرالف

والنجالس الةلديث" عٖز تعرّْ تهدشرّر ؿوٓ

أٌّتؿِث ّتخرظثظثرِث ّؿالكرِث حضِثذ تهعنّيد رحٌِٖث

يثدرًٖ فلػ.

تهلّتًٌٖ.

ّرٌثّهذ تهيثدخ تألّهٓ تهرلشٖى تإلدترٔ هويعوٖثذ

أّالً :تخرٖثر أؿغثء ُذٍ تهيضثهس حػرٖق تالٌرخثج إال فٕ

ّٖرتؿٓ فٕ ُذٍ تهلّتًٌٖ تهيحثدا تٗرٖد:

تهعثالذ تالشرسٌثةٖد تهرٕ ٖحٖظ فِٖث تهلثًٌّ رـًٖٖ حـع

ّتهرٕ غيذ تهيدٖرٖثذ ّتهيدً ّتهلرْ ّيٌعِث

أؿغثء غٖر يٌرخحًٖ.

تهضخظٖد تالؿرحثرٖد ّرضنٖل يضثهس تهيدٖرٖثذ

سثٌٖثً :تخرظثط ُذٍ تهيضثهس حنل يث ِٖى أُل تهيدٖرٖد أّ
تهيدٌٖد أّ تهضِد ُّذت يؾ ؿدى تإلخالل حيث ٖضج يً

ّيضثهس تهحودٖثذ نييسل هِث.

تؿريثد أؿيثهِث فٕ تألعّتل تهيحٌٖد فٕ تهلّتًٌٖ ؿوٓ تهّضَ
تهيلرر حِث.

ّأّنوذ تهيثدخ تهسثٌٖد تهٓ تهلثًٌّ رررٖج يضثهس
تهيدٖرٖثذ

ّتهيضثهس

تهحودٖد

سثهسثٌ :ضر يٖزتٌٖثرِث ّعشثحثرِث.

ّتخرظثظثرِث

رتحـثً :ؿوٌٖد تهضوشثذ فٕ تهعدّد تهيلررخ حثهلثًٌّ.

خثيشثً :ردخل تهشوػد تهرضرٖـٖد أّ تهرٌفٖذٖد هيٌؾ رضثّز

ّؿالكثرِث حثهضِثذ تهعنّيٖدّ ،عدد تهدشرّر ؿدخ

ُذٍ تهيضثهس عدّد تخرظثظِث أّ إغرترُث حثهيظوعد

يـثٖٖر ؿوٓ تهلّتًٌٖ تهيٌؼيد هوٌؼثى تهيعوٕ رريسل

تهـثيد ّإحػثل يث ٖلؾ يً ذهم.

فٕ تٗرٕ:
 تهرأنٖد ؿوٓ تخرٖثر ييسوٕ تهيضثهس تهيٌرخحد ؿً ػرٖق تالٌرخثحثذ يث ؿدت فٕ تهعثالذتالشرسٌثةٖد.
 رعدٖد تخرظثظثذ تهيضثهس حنل يث ِٖى أُل تهّعدخ تهيعوٖد.2

 ٌضر يٖزتٌٖد ّعشثحثذ تهيدٖرٖثذ ّتهيدً ّتهلرْ. ؿوٌٖد ضوشثذ تهيضثهس تهيدٖرٖثذ ّيضثهس تهحودٖثذ. دّر يعّرٔ هوشوػرًٖ تهرضرٖـٖد ّتهرٌفٖذٖد هيٌؾ يضثهس تهيدٖرٖثذ ّتهيضثهس تهحودٖد يً رضثّزتخرظثظثرِث ّإغرترُث حثهيظوعد تهـثيد ّإحػثل يث ٖلؾ يً ذهم.
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ظدر فٕ  99أنرّحر شٌد
 ،3711تألير تهيونٓ ركى 51
هشٌد

3711

حّغؾ

ٌؼثى

دشرّرٔ هودّهد تهيظرٖد أّ يث
ٖـرف حدشرّر ّ .3711فٕ
تهعلٖلد هى ٖضر دشرّر 3711
نيث ُّ ّتغظ يً تهضنل
تهيلثحل
أّغثؽ

أٖد

رـدٖالذ

تهيثدرًٖ

ؿوٓ

تهخثظرًٖ

حثهٌؼثى تهيعوٕ تهّتردرًٖ فٕ
دشرّر  .3791فوى ٖرغٖر إال

الفصل الخانس
نجالس النديرياج والنجالس الةلديث

نادت ()232

رـرحر تهيدٖرٖثذ ّتهيدً ّتهلرْ فٖيث ٖخرط حيحثضرخ علّكِث أضخثظثً يـٌّٖد ّفلًث

هولثًٌّ تهـثى حثهضرّػ تهرٕ ٖلررُث تهلثًٌّ.

ّريسوِث يضثهس تهيدٖرٖثذ ّتهيضثهس تهحودٖد تهيخروفد.

ّٖـًٖ تهلثًٌّ عدّد تخرظثظِث.
نادت ()233

رررٖج يضثهس تهيدٖرٖثذ ّتهيضثهس تهحودٖد ؿوٓ تخرالف أٌّتؿِث ّتخرظثظثرِث
ّؿالكرِث حضِثذ تهعنّيد رحٌِٖث تهلّتًٌٖ.

ّٖرتؿٓ فٕ ُذٍ تهلّتًٌٖ تهيحثدا تٗرٖد:

أّالً :تخرٖثر أؿغثء ُذٍ تهيضثهس حػرٖق تالٌرخثج إال فٕ تهعثالذ تالشرسٌثةٖد تهرٕ
ٖحٖظ فِٖث تهلثًٌّ رـًٖٖ حـع أؿغثء غٖر يٌرخحًٖ.

سثٌٖثً :تخرظثط ُذٍ تهيضثهس حنل يث ِٖى أُل تهيدٖرٖد أّ تهيدٌٖد أّ تهضِدُّ ،ذت

يؾ ؿدى تإلخالل حيث ٖضج يً تؿريثد أؿيثهِث فٕ تألعّتل تهيحٌٖد فٕ تهلّتًٌٖ ّؿوٓ

يّغـِيث فٕ تهدشرّر ،هنٌِيث

تهّضَ تهيلرر حِث.

أٖغًث ّردرث فٕ فظل يشرلل.

رتحـثً :ؿوٌٖد تهضوشثذ فٕ تهعدّد تهيلررخ حثهلثًٌّ.

ّؿوٓ عًٖ رنزذ تهيثدخ تألّهٕ
ؿوٓ ّعدتذ تإلدترخ تهيعوٖد

سثهسثٌ :ضر يٖزتٌٖثرِث ّعشثحثرِث.

خثيشثً :ردتخل تهشوػد تهرضرٖـٖد أّ تهرٌفٖذٖد هيٌؾ رضثّز ُذٍ تهيضثهس عدّد

تخرظثظِث أّ إغرترُث حثهيظوعد تهـثيد ّإحػثل يث ٖلؾ يً ذهم.

تهيريسود فٕ تهيدٖرٖثذ ّتهيدً ّتهلرْ ،فظوذ تهسثٌٖد فٕ رررٖج يضثهس تهيدٖرٖثذ ّتهيضثهس تهحودٖد يً
رضنٖوِث (حثالٌرخثج)ّ ،تخرظثظثرِثّ ،دّر نل يً تهشوػرًٖ تهرضرٖـٖد ّتهرٌفٖذٖد فٕ تهركثحد ؿوٓ أؿيثهِث
ّيٌؾ رضثّزُث.
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ّيً تهضدٖر حثهذنر أً تهـيل حِذت تهدشرّر تشرير  3شٌّتذ سى أؿٖد تهـيل يرخ تخرْ حدشرّر 3791
عرٓ كٖثى سّرخ ّٖ 91هّٖ شٌد .3739

الوظام النحلي في دشحور :3291
سى ضثء دشرّر  3734هٖعرّْ ؿوٓ ؿضرخ يّتد هوٌؼثى تهيعوٕ ،هنٌَ خثهف شثحلَٖ فٕ أٌَ ضـل تإلدترخ
تهيعوٖد فرؿًث يً تهشوػد تهرٌفٖذٖد عٖز ّردذ تهيّتد تهخثظد حثإلدترخ تهيعوٖد فٕ تهفرؽ تهسثهز يً تهفظل
تهسثهز تهخثط حثهشوػد تهرٌفٖذٖد حـد رةٖس تهضيِّرٖد ّتهّزرتءّ .رٌؼى تهيّتد تهـضرخ يث ٖوٕ:
 تهرلشٖى تإلدترٔ هوضيِّرٖد تهيظرٖد يؾ ضّتز يٌعِث أّ حـغِث هوضخظٖد تالؿرحثرٖد. ٖيسل نل ّعدخ إدترٖد يضوس يٌرخج ّٖضّز أً ٖضررم فٕ ؿغّٖد تهيضثهس أؿغثء يـًٌّّٖفلًث هولثًٌّ.
 رعدٖد تخرظثظثذ تهيضثهس تهييسود هوّعدتذ تإلدترٖد فٕ نل يث ِٖى تهّعدتذ تهرٕ ريسوِثّ ،هِثأً رٌضب تهيرتفق ّتألؿيثل تالكرظثدٖد ّتالضريثؿٖد ّتهسلثفٖد ّتهظعٖد حدّتةرُث ّفلًث هولثًٌّ.
 ؿوٌٖد ضوشثذ تهيضثهس. يٌظ تهّعدتذ تإلدترٖد تخرظثظثذ يثهٖد يً تهغرتةج ّتهرشّى ذتذ تهػثحؾ تهيعوٕ. إهزتى تهدّهد رلدٖى تهدؿى تهفٌٕ ّتإلدترٔ ّتهيثهٕ هوّعدتذ تإلدترٖد ذتذ تهضخظٖد تالؿرحثرٖد. ٖنفل تهلثًٌّ رٌؼٖى تهرـثًّ حًٖ تهّعدتذ تإلدترٖد فٕ تألؿيثل ذتذ تهٌفؾ تهيضررم ٖنفل تهلثًٌّ رٌؼٖى تخرظثظثذ تهيضثهس تهييسود هوّعدتذ تإلدترٖد ؿوٓ أً ٖظدق تهّزٖرتهيخرط ؿوٓ كرترترِث.
 ٌٖؼى تهلثًٌّ تهركثحد ؿوٓ أؿيثل تهيضثهس تهييسود هوّعدتذ تإلدترٖد. ضّتز عل تهيضثهس تهييسود هوّعدتذ تهيعوٖد حلرتر يً رةٖس تهضيِّرٖد يؾ رأهٖف ُٖةد يؤكردرعل يعل تهيضوس خالل فررخ تهعل ّفلًث هولثًٌّ.
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الفرع الدالخ

اإلدارت النحليث
نادت (:)268

رلشى تهضيِّرٖد تهيظرٖد إهٓ ّعدتذ إدترٖدّٖ ،ضّز أً ٖنًّ هنل يٌِث أّ هحـغِث تهضخظٖد تالؿرحثرٖد ّفلًث هولثًٌّ.
ّٖعدد تهلثًٌّ ٌػثق ُذٍ تهّعدتذ ٌّٖؼى تهِٖةثذ تهييسود هِث.

نادت ()269

ٖيسل تهّعدخ تإلدترٖد ذتذ تهضخظٖد تالؿرحثرٖد يضوس ٖخرثر أؿغثؤٍ حػرٖق تالٌرخثج،

ّيؾ ذهم ٖضّز أً ٖضررم فٕ ؿغّٖرَ أؿغثء يـًٌّٖ ؿوٓ تهّضَ تهيحًٖ فٕ تهلثًٌّ.
نادت ()26:

رخرط تهيضثهس تهييسود هوّعدتذ تإلدترٖد حنل يث ِٖى تهّعدتذ تهرٕ ريسوِثّ ،هِث أً رٌضب ّأً ردٖر تهيرتفق ّتألؿيثل تالكرظثدٖد
ّتالضريثؿٖد ّتهسلثفٖد ّتهظعٖد حدتةررِثّ ،ذهم ؿوٓ تهّضَ تهيحًٖ فٕ تهلثًٌّ.

نادت ()271

ضوشثذ تهيضثهس تهييسود هوّعدتذ تإلدترٖد ؿوٌٖدّٖ ،ضّز تٌـلثدُث فٕ ضوشد شرٖد فٕ تهعدّد تهرٕ ٖلرُث تهلثًٌّ.

نادت ()272

ردخل فٕ يّترد تهّعدتذ تإلدترٖد ذتذ تهضخظٖد تالؿرحثرٖد تهغرتةج ّتهرشّى ذتذ تهػثحؾ تهيعوٓ ،أظوٖد نثٌذ أّ إغثفٖد
ّذهم نوَ فٕ تهعدّد تهرٕ ٖلررُث تهلثًٌّ.

نادت ()273

رنفل تهدّهد يث رعرثضَ تهّعدتذ تإلدترٖد ذتذ تهضخظٖد تالؿرحثرٖد يً يـثٌّد فٌٖد ّإدترٖد ّيثهٖد ّفلًث هولثًٌّ.

نادت ()274

ٌٖؼى تهلثًٌّ رـثًّ تهّعدتذ تإلدترٖد ذتذ تهضخظٖد تالؿرحثرٖد فٕ تألؿيثل ذتذ تهٌفؾ تهيضررم ّّشثةل تهرـثًّ حٌِٖث ّحًٖ

يظثهظ تهعنّيد.
نادت ()275

ٖـًٖ تهلثًٌّ تخرظثظثذ تهيضثهس تهييسود هوّعدتذ تإلدترٖد ّتألعّتل تهرٕ رنًّ فِٖث كرترترِث ٌِثةٖد ّروم تهرٕ ٖضج تهرظدٖق

ؿوِٖث يً تهّزٖر تهيخرط.
نادت ()276

ٌٖؼى تهلثًٌّ تهركثحد ؿوٓ أؿيثل تهيضثهس تهييسود هوّعدتذ تإلدترٖد.

نادت ()277

ٖضّز عل تهيضثهس تهييسود هوّعدتذ تإلدترٖد ّذهم حلرتر يً رةٖس تهضيِّرٖد،
ٌّٖؼى تهلثًٌّ رأهٖف ُٖةد يؤكرد رعل يعل تهيضوس خالل فررخ تهعل.
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الوظام النحلي في دشحور :3216
هى ٖرغٖر تهّغؾ تهدشرّرٔ هوٌؼثى تهيعوٕ فٕ

الفرع الراةغ

دشرّر  3742عٖز ّردذ تإلدترخ تهيعوٖد فٕ

اإلدارت النحليث
نادت ()261

تهفرؽ تهرتحؾ تهخثط حثهشوػد تهرٌفٖذٖد (تهحثج

رلشى تهضيِّرٖد تهـرحٖد تهيرعدخ إهٓ ّعدتذ إدترٖدّٖ .ضّز

تهرتحؾ ّتهيـًٌّ ٌؼى تهعنى ّتهذٔ ٖغى رةٖس

أً ٖنًّ هنل يٌِث ،أّ هحـغِث ،تهضخظٖد تالؿرحثرٖدّ ،فلثً

تهدّهد ،تهشوػد تهرضرٖـٖد ،تهشوػد تهرٌفٖذٖد:
رةٖس

تهضيِّرٖد-تهعنّيد-تهدفثؽ

هولثًٌّ.
نادت ()262

تهّػٌٕ-

رخرط تهِٖةثذ تهييسود هوّعدتذ تإلدترٖد حنل يث ِٖى

تإلدترخ تهيعوٖد) .نيث رى تخرزتل تهيّتد تهخثظد

تهّعدتذ تهرٕ ريسوِثّ ،رشثُى فٕ رٌفٖذ تهخػد تهـثيد هودّهد.

حثإلدترخ تهيعوٖد فٕ يثدرًٖ فلػ نيث نثً تهعثل

ّهِث أً رٌضب ّردٖر تهيرتفقّ ،تهيضرّؿثذ تالكرظثدٖد،

فٕ دشرّرٔ  3711 ،3791عٖز تخرظذ
تألّهٓ

حّعدتذ

تإلدترخ

تهيعوٖد

ّتالضريثؿٖدّ ،تهظعٖدّ ،ذهم ؿوٓ تهّضَ تهيحًٖ فٕ
تهلثًٌّ.

ّتهسثٌٖد

حثخرظثظثذ تهِٖةثذ تهييسود هوّعدتذ تإلدترٖد.

الوظام النحلي في دشحور :3293
تشريرذ تهيّتد تهخثظد حثهٌؼثى تهيعوٕ فٕ دشرّر  3753أٖغًث نفرؽ يً فرّؽ تهشوػد تهرٌفٖذٖد عٖز
ّردذ فٕ تهفرؽ تهسثهز يً تهفظل تهسثهز تهخثط حثهشوػد تهرٌفٖذٖد (رةٖس تهضيِّرٖد-تهعنّيد -تإلدترخ
تهيعوٖدّ .)... ،كد تعرّْ ُذت تهدشرّر ؿوٓ سالسد يّتد ررـوق حثهيعوٖثذ عٖز أضثرذ تألّهٓ إهٓ ّعدتذ
تإلدترخ تهيعوٖد ّيؾ أُيٖد أً ٖنفل تهلثًٌّ تهرعّل ٌعّ تهاليرنزٖد (ّفلًث هرـدٖل يثرس  ،)9115فظوذ
تهسثٌٖد رضنٖل تهيضثهس تهضـحٖد تهيعوٖدّ ،أّنوذ تهسثهسد إهٓ تهلثًٌّ تهخثط حثإلدترخ تهيعوٖد يشثةل ػرٖق
رضنٖل تهيضثهس تهضـحٖد تهيعوٖد ّتخرظثظثرِث يّتردُث ّغيثٌثذ أؿغثةِثّ ،ؿالكثرِث حيضوس تهضـج
ّتهعنّيدّ ،دّرُث فٕ إؿدتد ّرٌفٖذ خػد تهرٌيٖد ّفٓ تهركثحد ؿوٓ أّضَ تهٌضثػ تهيخروفد.
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اإلدارت النحليث في دشحور 3293
النادت ()313
رلشى ضيِّرٖد يظر تهـرحٖد تهٓ ّعدتذ إدترٖد رريرؾ حثهضخظٖد تالؿرحثرٖد ،يٌِث تهيعثفؼثذ ّتهيدً ّتهلرّْٖ ،ضّز تٌضثء
ّعدتذ تدترٖد أخرْ رنًّ هِث تهضخظٖد تالؿرحثرٖد تذت تكرغذ تهيظوعد تهـثيد ذهم.
ّٖنفل تهلثًٌّ دؿى تهاليرنزٖدٌّٖ ،ؼى ّشثةل رينًٖ تهّعدتذ تالدترٖد يً رّفٖر تهيرتفق ّتهخديثذ تهيعوٖدّ ،تهٌِّع حِث
ّعشً تدتررِث.
النادت ()319
رضنل تهيضثهس تهضـحٖد تهيعوٖد ردرٖضٖث ؿوٓ يشرّْ تهّعدتذ تالدترٖد ؿً ػرٖق تالٌرخثج تهيحثضر ،ؿوٓ أً ٖنًّ ٌظف
أؿغثء تهيضوس تهضـحٓ ؿوٓ تألكل يً تهـيثل ّتهفالعًّٖٖ ،نفل تهلثًٌّ ٌلل تهشوػد تهِٖث ردرٖضٖث.
ّٖنًّ تخرٖثر رؤشثء ّّنالء تهيضثهس حػرٖق تالٌرخثج يً حًٖ تألؿغثء.
النادت ()311
ٖحًٖ تهلثًٌّ ػرٖلد رضنٖل تهيضثهس تهضـحٖد تهيعوٖدّ ،تخرظثظثرِث ّيّتردُث تهيثهٖدّ ،غيثٌثذ أؿغثةِثّ ،ؿالكثرِث حيضوس
تهضـج ّتهعنّيدّ ،دّرُث فٓ تؿدتد ّرٌفٖذ خػد تهرٌيٖد ّفٓ تهركثحد ؿوٓ أّضَ تهٌضثػ تهيخروفد.

الوظام النحلي في اإلػاله الدشحوري لؼام :9133
حـد كٖثى سّرخ ٌٖ 93ثٖر  ،9133أظدر تهيضوس تألؿوٓ هولّتذ تهيشوعد ؿدخ حٖثٌثذ دشرّرٖد ،هى ٖرغيً
أٔ يٌِث أٖد يّتد خثظد حثهٌؼثى تهيعوٕ عٖز خال تإلؿالً تهدشرّرٔ تهظثدر فٕ  31فحرتٖر 9133
ّتإلؿالً تهدشرّرٔ تهظثدر فٕ  11يثرس  9133حٌثء ؿوٓ ٌرثةص تالشرفرثء تهدشرّرٔ تهذٔ ضرْ فٕ
 37يثرس ّ 9133أؿوٌذ ٌرٖضرَ فٕ تهّٖى تهرثهٕ.
نيث رى ترخثذ كرتر حعل تهيضثهس تهضـحٖد تهيعوٖد دًّ يرتؿثخ تهلّتؿد تهلثٌٌّٖد تهيٌؼيد هيسل ُذت تإلضرتء
ّهى ٖرى رـًٖٖ يضثهس ضـحٖد يؤكرد.

داويًا :الوطغ الدشحوري للوظام النحلي في حجارب الدول األخرى :فروشا ونوذجًا
ّفلًث هودشرّر تهفرٌشٕ هـثى ّ 9116رـدٖالرَ ،تعرّْ تهدشرّر ؿوٓ يّغّؽ خثط هوٌؼثى تهيعوٕ
(تهيّغّؽ تهسثٌٕ ؿضر) حـٌّتً "تهرضيـثذ تإلكوٖيٖد" عٖز ضيل تهيّتد يً  27تهٓ  2..7أٔ حّتكؾ 3
يّتد يً إضيثهٕ  98يثدخ.
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 -27تهرضيـثذ تإلكوٖيٖد رضيل :تهنّيٌّٖثذ – تإلدترتذ – تهيٌثػق – تهرضيـثذ ذتذ تهػحٖـد تهخثظد –
يشرـيرتذ يث ّرتء تهحعثر تهرٕ رٌػحق ؿوِٖث تهيثدخ  .27إٌضثء تّ تشرحدتل تهرضيـثذ تهيخروفد ٖعددٍ
تهلثًٌّ (ى .)27
هنل تهرضيـثذ تهعق فٕ ترخثذ كرترتذ خثظد حِى نل فٕ يشرّتٍ.
رعنى تهرضيـثذ تهشثحلد حعنى ذترٕ ٖينٌِث يً رٌؼٖى تهضأً تهيعوٕ يً خالل يضثهس يٌرخحد حيّضج
تهلثًٌّ.
هورضيـثذ تهعق فٕ تهخرّش ؿً ييثرشد تخرظثظثرِث ؿٌد تكرغثء تهعثضد هذهم حيث ال ٖرـثرع يؾ
تهعرٖثذ تهـثيد ّحيث ٌٖؼيَ تهلثًٌّ.
ال ٖعق ألٔ يً تهرضيـثذ فرع أٔ ييثرشثذ ؿوٓ تهرضيـثذ تألخرْ إال فٕ عثهد ّضّد رعثهفثذ
رلرغٕ ذهم ٌّٖؼيِث تهلثًٌّ.
فٕ تهرضيـثذ تإلكوٖيٖد ٖنًّ ييسل تهدّهد يشةّل ؿً تهظثهظ تهـثى ّتإلضرتف تإلدترٔ ّتالهرزتى
حثهلثًٌّ.
ٖ -2727عدد تهلثًٌّ تألعّتل تهرٕ رينً تهٌثخحًٖ يً تشرخدتى علِى فٕ تهريثس إدرتش يّغّؽ ٖيس
تهضأً تهيعوٕ حضدّل أؿيثل تهيضوس.
ٖعدد تهلثًٌّ ؿيوٖد تالشرفرثء ؿوٓ تهلرترتذ ّتهلّتًٌٖ تهيعوٖد.
ٖرى تشرفرثء تهٌثخحًٖ حيّضج تهلثًٌّ ؿٌد رغٖٖر أّ رـدٖل تهعدّد تإلدترٖد هورضيـثذ تإلكوٖيٖد ّإٌضثء
رضيـثذ تكوٖيٖد ذتذ ّغؾ خثط أّ رـدٖل تهِٖنل تهرٌؼٖيٕ هِث (نل فٕ رضيـَ).
 -2727هورضيـثذ تهعق فٕ تشرخدتى ؿّتةدُث ّفلًث هولثًٌّ.
ٌٖؼى تهلثًٌّ عظّهِث ؿوٓ ؿثةد تهغرتةج أّ ضزء يٌِث ّرعدٖد تهرضيـثذ هػرٖلد رلٖٖى تهضرتةظ
تهغرٖحٖد.
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ريسل تهـّتةد تهيخروفد ّتهغرٖحٖد ضزء يعدد يً ؿّتةد تهرضيـثذ تإلكوٖيٖد (ّفلث هفةد تهرلشٖى
تهيعوٕ) ّٖعددُث تهلثًٌّ.
فٕ عثهد ٌلل تهشوػثذ هورضيـثذ تإلكوٖيٖد يً تهعنّيد تهيرنزٖد ٖرى ٌلل تهريّٖل تهيٌثؼر هِثّ .فٕ
عثهد زٖثدخ تهشوػثذ تهيٌلّهد ٖرى زٖثدخ تهريّٖل ّفلث هذهم.
ٖعدد تهلثًٌّ آهٖثذ تهرنثفؤ هرـيٖى تهرنثفؤ حًٖ تهرضيـثذ تإلكوٖيٖد تهيخروفد.

دال ًدا :شناج الوظام النحلي الجيد:
تهشؤتل تهذٔ ٖسّر تًُٗ ،ل ٌعً فٕ عثضد تهٓ ٌؼثى يعوٕ ضدٖد؟ تالضثحد حثهرأنٖد ٌـى ،فثهٌؼى ال رٌضأ هنٕ
رـٖص هألحد أّ أٌِث ال رفٌٓ عٖز أٌِث ال حد أّ رخغؾ هورضدٖد ّتهرػّٖر ّتالظالط ّإؿثدخ تهِٖنود حضنل
يشريرّّ .ضّد ٌؼثى يعوٕ ضٖد ٖـرحر أشثشًٖث هٖس فلػ هرعلٖق تإلشرلرتر تهشٖثشٕ ّتهرٌيٖد تالكرظثدٖد
ّتالضريثؿٖد ّرعلٖق يـدالذ أؿوٓ يً رغث تهيّتػًٌٖ ،حل أٌَ رنٖزخ أشثشٖد الشريرترٖد تهدّهد ذترِث
ّتهعفثؼ ؿوِٖث يً تهرخثّخ ّتهفضل .إً روم تألُيٖد رعدٌّث حّغؾ ضيود يً تهيـثٖٖر هوٌؼثى تهيعوٕ تهضٖد.
 .3فظل يشرلل حدشرّر تهحالد عّل تهٌؼثى تهيعوٕ حظرف تهٌؼر ؿً تهيظػوظ تهيشرخدى شّتء نثً
تهعنى تهيعوٕ أّ تهعنى تهذترٕ تهيعوٕ ،أّتإلدترخ تهيعوٖد أّ تإلدترخ تهيعوٖد تهذترٖد أّ غٖرُث يً
تهيظػوعثذ ٖـررف حثهضخظٖد تالؿرحثرٖد هوّعدتذ تهيعوٖد.
 .9رلثشى ّتغظ هالخرظثظثذ ّتهظالعٖثذ حًٖ تهدّهد ّتهيعوٖثذ ،ذهم تهرلثشى تهذٔ ٖعدد ؿوٓ ّضَ
تهدكد تالخرظثظثذ تالظٖود هنل تهّعدتذ تإلدترٖد فٕ تهدّهد شّتء نثٌذ كّيٖد أّ تكوٖيٖد أّ
يعوٖدّٖ .رغظ تهرعدٖد فٕ ٌظّط دشرّرٖد رفظوِث تهلّتًٌٖ تهالعلد.
 .1رّزٖؾ ّتغظ ّيعدد هويّترد ّتإلٖرتدتذ ّتألؿحثء تهيثهٖد ؿوٓ ضيٖؾ تهيشرّٖثذ تإلدترٖد فٕ
تهدّهد شّتء كّيٖد أّ تكوٖيٖد أّ يعوٖد.
 .2أشس ّتغعد هرّزٖؾ يشةّهٖثذ تهرخػٖػ تهيعوٕ ّتهرٌيٖد تهيعوٖد ّرّزٖؾ يعدد هوإلخرظثظثذ
ّتهظالعٖثذ هنل يً تهرٌفٖذًٖٖ ّتهضـحًٖٖ فٕ ضيٖؾ تهّعدتذ تهيعوٖد.
 .3أشس ّتغعد إلٌضثء تهّعدتذ تهيعوٖد ّديضِث أّ فظوِث أّ تهغثؤُث.
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 .4دّر ّتغظ هويّتػًٌٖ شّتء فٕ ؿيوٖد تهرخػٖػ أّ رضنٖل تهّعدتذ تهيعوٖد أّ إعدتز رغٖٖر فِٖث
شّتء حثهعذف أّ تإلغثفد ؿً ػرٖق تالشرفرثء أّ تشرػالؽ تهرأٔ ّغٖر ذهم.
 .5تهرأنٖد ؿوٓ تهيحثدرتذ تهيعوٖد ،حيـٌٓ أً تهيعوٖثذ فٕ إػثر يث ترٖظ هِث يً تخرظثظثذ
دشرّرٖد ّكثٌٌّٖد هِث تهعق فٕ تحرنثر يث ٖعلق هِث عشً تهلٖثى حّؼثةفِث شّتء يً خالل تهلٖثى
حذهم حٌفشِث أّ يً خالل آخرًٖ ؿً ػرٖق تهرـثكد تهخثرضٕ حظّرٍ تهيخروفد.
ّ .6ضّد آهٖد هفع تهيٌثزؿثذ تهرٕ كد رٌضأ حًٖ تهّعدتذ تهيعوٖد تهيخروفد أّ حًٖ تهيؤششثذ تهيعوٖد
عرٓ فٕ ذتذ تهّعدخ تإلدترٖدّ ،حًٖ تهّعدتذ تهيعوٖد ّتهعنّيد تهيرنزٖد أّ حًٖ تهيشرّْ تهيعوٕ
ّتهيشرّْ تهيرنزٔ.
 .7إدترخ تعررتفٖد يدرحد ّيِٖأخ هوـيل تهيعوٕ ٌّؼثى إدترٔ ٖشرضٖج العرٖثضثذ تهيّتػًٌٖ ؿوٓ
تهيشرّْ تهيعوٕ.
 .31رػحٖق تهعّنيد تهيعوٖد عٖز ٖلّى تهٌؼثى تهيعوٕ ؿوٓ شٖثدخ أّ عنى تهلثًٌّ ّتهيضثرند ّتهرّتفق
ّتهيشثةود ّتهيعثشحد ّشرؿد تالشرضثحد ّرعلٖق عثضثذ تهيّتػًٌّٖ ،تهيشثّتخّ ،تهفـثهٖد ّتهضفثفٖد
ّتهٌزتُد ّتالرثعد ّتهرؤٖد تالشررترٖضٖد ّتإلدترخ تالكرظثدٖد ّتالضريثؿٖد تهرضٖدخ ّتهرّتزً
تهٌّؿٕ.

راة ًؼا :حصور نقحرح حول وطغ اإلدارت النحليث في نشروع الدشحور النصري
تهيّغّؿثذ تهرٕ ٖضج رغػٖرِث فٕ يضرّؽ تهدشرّر فٕ إػثر فظل يشرلل هويعوٖثذ:
 الحقشيم اإلداري للدولث والنشحوياج النحليث: oرلشى ضيِّرٖد يظر تهـرحٖد إهٓ ّعدتذ إدترٖد يعوٖد رريرؾ حثهضخظٖد تالؿرحثرٖد ُٕ
تهيعثفؼثذ ّتهيدً ّتهلرْ ّٖضّز إٌضثء ّعدتذ يعوٖد أخرْ رنًّ هِث تهضخظٖد
تالؿرحثرٖد إذت تكرغذ تهيظوعد تهـثيد ذهم ؿوٓ أً ٖعدد تهلثًٌّ ؿوٓ ّضَ تهدكد يـثٖٖر
إٌضثء ُذٍ تهّعدتذ ّتهرغٖٖرتذ تهرٕ كد رػرأ ؿوِٖث ّتإلضرتءتذ تهالزيد هذهم.
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 oرـرحر تهيعثفؼثذ ُٕ ّعدتذ تهيشرّْ تهيعوٕ تألؿوّٓ ،تهرٕ ٖرػوج إٌضثؤُث يّتفلد يً
تهحرهيثً حـد يّتفلد تهيضثهس تهيعوٖد تهيٌرخحد تهخثظد حثهّعدتذ تإلدترٖد تهّتكـد فٕ
ٌػثق تهيعثفؼد تهرٕ شٖرى إٌضثؤُث.
 oتهيدً ّتهلرْ "تهحودٖثذ" ُٕ تهيشرّْ تهيعوٕ تألدٌٕ ّرٌضأ حلرترتذ يً تهيضوس تهيعوٕ
هويعثفؼد تهيخرظد حـد أخذ رأٔ تهيضثهس تهيعوٖد هوّعدخ تهيـٌٖد.
ٖ oرى رعدٖد تهرلشٖى تهضغرتفٕ ّتهعدّد تإلدترٖد هوّعدتذ تهيعوٖد تهيخروفد ّفلًث هولثًٌّ ،ؿوٓ
تً ٖرى ؿيل تشرفرثء ؿثى هٖرى تهعظّل ؿوٓ يّتفلد تهيّتػًٌٖ تهلثػًٌٖ فٕ ٌػثق تهّعدخ

أّ تهّعدتذ تهيعوٖد تهخثغـد هورلشٖى أّالً.
 حوظيم النجالس النحليث النوحخةث: oرـرحر تهيضثهس تهيعوٖد تهيخروفد ُٕ أؿوٓ شوػد إدترٖد ؿوٓ تهيشرّٖثذ تهيعوٖد تهيخروفد،
ٖرى تٌرخثج تؿغثةِث حظّرخ يحثضرخ ؿً ػرٖق تهيّتػًٌٖ حثهلثةيد تهٌشحٖدّٖ ،عق

هويّتػًٌٖ غٖر تهيٌريًٖ ألعزتج رنًّٖ كّتةى يً تهيشرلوًٖ هٖخّغّت حِث تالٌرخثحثذ

تهيعوٖد ،رعذ تضرتف كغثةٕ نثيل ؿوٓ تهّضَ تهذٔ ٖحٌَٖ تهلثًٌّ.

 oرنًّ يدخ تهيضثهس تهيعوٖد تهيٌرخحد أرحؾ شٌّتذ يً رثرٖخ أّل تٌـلثد هِث ّٖعدد تهلثًٌّ
ؿدد تألؿغثء تهيٌرخحًٖ حنل يضوس ّفلًث هرـدتد تهشنثً حثهّعدتذ تهيعوٖد تهيخروفد.

ٖ oعق هويضثهس تهيعوٖد عل ٌفشِث كحل تٌرِثء يدرِث نيث ٖعق هويعثفؼ رلدٖى يضرّؽ

هوحرهيثً هعل تهيضثهس تهيعوٖد حثهيعثفؼد ّٖعق هويّتػًٌٖ عل تهيضثهس تهيعوٖد ؿً

ػرٖق تالشرفرثءّ ،نل ذهم ّفلًث هيث ٌٖؼيَ تهلثًٌّ.
 -حوظيم األجهزت النحليث الحوفيذيث:

 oتالضِزخ تهرٌفٖذٖد تهيعوٖد رلّى حرٌفٖذ شٖثشثذ تهيضثهس تهيعوٖد تهيخروفد نلُ فٕ يشرّتٍ
ّٖعدد تهلثًٌّ نٖفٖد رنًّٖ تهيضثهس تهرٌفٖذٖد ؿوٓ تهيشرّْ تهيعوٕ ّضرّػ رّهٕ

تهّؼثةف تهلٖثدٖد.

 oهويضثهس تهيعوٖد تهعق فٕ يشثةود تألضِزخ تهرٌفٖذٖد حنثفد تهيشرّٖثذ تهيعوٖد حثإلغثفد
هشعج تهسلد يً رؤشثء تألضِزخ تهرٌفٖذٖد ّذهم فلًث ألعنثى تهلثًٌّ.
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 حوزيغ االخحصاصاج والصالحياج والؼالقاج:ٖ oعدد تهلثًٌّ تالخرظثظثذ ّتهظالعٖثذ تهرٕ ريثرشِث تهيعوٖثذ حثهيشرّٖثذ ّتهّعدتذ
تهيعوٖد تهيخروفد فٕ يضثالذ تهيرتفق ّتهخديثذ تألشثشٖد تهالزيد هويّتػًٌٌّٖٖ .ؼى

تهلثًٌّ ّشثةل رينًٖ تهّعدتذ تإلدترٖد تهيعوٖد يً رّفٖر تهيرتفق ّتهخديثذ تهيعوٖد،
ّتهٌِّع حِث ّعشً إدتررِث.

 oهوعنّيد تهيرنزٖد تهعق فٕ رفّٖع تخرظثظثرِث هوّعدتذ تهيعوٖد تهيخروفد يؾ غيثً
رّفٖر تهيخظظثذ تهيثهٖد تهالزيد هرٌفٖذُث.

 االخحصاصاج الناليث للنحلياج:ٖ oنًّ هنل ّعدخ يعوٖد خػد ػّٖود تهيدْ ّخػػ يرّشػد تهيدٔ ررفرؽ ؿٌِث خػػ
شٌّٖد ررى ؿوٓ أشثس تهيضثرند حيث ٖشرضٖج العرٖثضثذ تهيّتػًٌٖ ّرػوـثرِى.

ٖ oنًّ هوّعدتذ تهيعوٖد تخرظثظثذ يثهٖد ّتغعد ّيظثدر هريّٖل يضرّؿثرِث تهرٌيّٖد
ّخػػِث تهشٌّٖد.

ٖ oعق هويضثهس تهيٌرخحد ّغؾ تهيّتزٌد تهخثظد حِث ّإدترخ تهيّترد تهيعوٖد تهيخروفد يً
غرتةج ّرّشى يعوٖد ّغٖرُث ّفلًث هيث ٖعددٍ تهلثًٌّ،

 النحافظ:ٖ oنًّ هنل يعثفؼد يعثفؼ ٖرى رـٌَٖٖ هيدخ  7شٌّتذ كثحود هورضدٖد فررخ ّتعدخ ّفلًث هوٌؼثى
تهشٖثشٕ هوحالد (رةٖس تهدّهد فٕ عثهد تهٌؼثى تهرةثشٕ ،رةٖس تهعنّيد فٕ عثهد تهٌؼثى
تهحرهيثٌّٕ ،رةٖس تهدّهد حـد يّتفلد تهحرهيثً فٕ عثهد تهٌؼثى تهيخروػ أّ تهـنس) ّفلًث
هوضرّػ ّتإلضرتءتذ تهيحٌٖد فٕ تهلثًٌّ.

ٖ oيثرس تهيعثفؼ تهدّر تهركثحٕ تهيثهٕ ّتإلدترٔ ؿوٓ كثٌٌّٖد كرترتذ تهيضثهس تهيعوٖد

ّتألضِزخ تهرٌفٖذٖد فٕ نل يث ٖرـوق حثألٌضػد ّتالخرظثظثذ تهيخروفد حنثفد تهيشرّٖثذ

تهيعوٖد.
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ٖ oرّهٓ تهيعثفؼ ،رٌفٖذ شٖثشثذ تهدّهد ّغيثً ّعدرِث ّعفؼ تهٌؼثى ّتأليً ّعيثٖد علّق
تإلٌشثً ّغيثً تهـدتهد فٕ رّزٖؾ تهيّترد تهيّترد تهـثيد ّهَ فٕ ذهم عق تالؿررتع
ؿوٓ تهيّتزٌثذ تهيعوٖد.
 فض النوازػاج: oتهيعنيد تإلدترٖد تهـوٖث ُٕ تهيشةّهد ؿً تهفظل فٕ تهيٌثزؿثذ تهرٕ ررشى حظحغد يعوٖد
ّفلث هيث ٖعددٍ تهلثًٌّ.
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