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 )6الطریق املسدود: تقییم السیاسات االقتصادیة للجنرال السیسي (

 الجنرال السیسي ونهب أراضي الدولة

 لدکتور عبد الخالق فاروق ا

ألغراض الدفاع عن األمن القومي وحماية    –أى دولة    –تمتلك ا�جيوش عادة مساحات واسعة من أرا��ي الدولة  

ا لعدة اعتبارات م��ا حجم وطبيعة  ا�حدود ا�جيوـ سياسية لها، وتتفاوت هذه املساحات من دولة إ�� أخرى، وفق

ال��ديدات واتجاها��ا، وكذا مصادر ا�خطر ا�ختلفة، باإلضافة بالطبع إ�� عوامل أخرى مثل حجم هذا ا�جيش من  

وتحتاج ا�جيوش الكب��ة  حيث عدده و�شكيالتھ، وطبيعة �سليحھ ومعداتھ، وكذلك حجم مساحة الدولة نفسها.

تنوع و�عدد مخازن األس�حة، ومراكز التدر�ب، ومقرات القيادة والسيطرة، ومناطق  إ�� مساحات أك��، ألغراض مثل  

 �عسكر القوات، ومناطق املناورات والرماية، وغ��ها من األغراض.

حوا�� مليون كيلو م�� مر�ع، أى ما �عادل تر�ليون م�� مر�ع، و�� بال شك  وتبلغ مساحة مصر السياسية وا�جغرافية

ة التضاريس، و�ن �ان �غلب عل��ا األرا��ي ال�حراو�ة املنبسطة واملكشوفة. ومن الناحية مساحة هائلة، متنوع 

% من أرا��ي 80إ��     %75يمتلك ا�جيش املصرى واقعيا حوا��    –وليس الدستور�ة والقانونية    –النظر�ة والعملية  

. ومنذ أن تو�� ا�جن�ال عبد  ”د مصر امل��امية األطراف، تحت ذريعة ”األمن القومي” و ”احتياجات الدفاع عن البال 

، �عد العام االنتقا�� الذى تو�� فيھ املنصب املستشار  2014الفتاح السي��ي منصب رئيس ا�جمهور�ة �� يونيھ عام 

، قام ا�جن�ال السي��ي بإصدار 2013يونيھ عام    30عد�� منصور رئيس ا�حكمة الدستور�ة العليا، �عد أحداث  

يعات والقوان�ن، �عد أن جمع �� يديھ سلط�ي التنفيذ والتشريع، �� غياب مجلس كب��ة جدا من التشر    مجموعة

 .2014النواب، الذى نص عليھ الدستور ا�جديد ملصر الصادر عام 

 و�ان من أبرز قرارات و�جراءات الرئيس ا�جديد، ثالثة أشياء:

ة للمطالب الشعبية ال�ي رافقت ثورة  األول: إصدار قرارات بإ�شاء عدد من ا�حسابات والصناديق ا�خاصة، با�خالف

، ال�ي طالبت بتصفية هذه الظاهرة املالية الشاذة، وال�ي 2011الشعب املصرى �� ا�خامس والعشر�ن من يناير عام  

الصناديق  هذه  أبرز  من  و�ان  السابقة،  عقود  األر�عة  طوال  واملقنن  املمن�ج  الفساد  دولة  ر�ائز  أحد  ش�لت 

”تحيا مصر”، الذى تجمع فيھ عشرات املليارات من ا�جن��ات �� صورة ت��عات من  وا�حسابات ا�خاصة صندوق  
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األ�خاص الطبيعي�ن واأل�خاص االعتبار��ن، و�عض الرسوم وا�جبايات ال�ي تجمع من املصر��ن �� صور ش�ى،  

وال ال�ي جرى  وذلك خارج نطاق املالية العامة، وخارج نطاق الرقابة املالية والشعبية، سواء من حيث حجم األم

للعقود    جمعها، أو أوجھ التصرف ف��ا، بما يمثل استمرارا للسياسات الضارة والفاسدة ال�ي ظلت السمة املم��ة

، حيث تركزت عشرات املليارات من ا�جن��ات ومن  2011األر�عة السابقة ع�� ثورة ا�خامس والعشر�ن من يناير عام  

ن الصناديق التا�عة لبعض وزارات القوى �� النظام السيا��ي واإلداري  العمالت األجنبية األخرى، لدى عدد كب�� م

هيئة    –وزارة اإلس�ان    –هيئة ا�جتمعات العمرانية    –رئاسة ا�جمهور�ة  –ا�خارجية    –الداخلية    –املصرى ( الدفاع  

 التنمية الزراعية.. إ�خ ). 

  2014ر بقانون، خالل الف��ة املمتدة من يونيھ  الثا�ي: إصدار قرارات ومراسيم بقوان�ن تجاوز عددها أر�عمائة قرا

، ال�ي جمع ف��ا ب�ن سلط�ي التنفيذ والتشريع وقبل انتخاب وا�عقاد أو�� اجتماعات ا�جلس النيا�ي  2016ح�ى مارس  

وقد شملت هذه القوان�ن �افة جوانب ا�حياة االقتصادية والسياسية واإلدار�ة، مثل  .2016ا�جديد �� مارس عام  

الذى جرت عليھ ثما�ي �عديالت منذ    االستثمار، وقوان�ن ا�خدمة املدنية، وقوان�ن املناقصات واملزايدات  قوان�ن

)  148، و (2005) لسنة  5��دف �سهيل عمليات اإلسناد باألمر املباشر ( م��ا القوان�ن ( أرقام (   1989إصداره عام  

،  2013) لسنة  82قرار ا�جمهوري بالقانون رقم (  )، ثم ال2009) لسنة  14و (  2008) لسنة  191، و(  2006لسنة  

)، وقانون التصا�ح مع رموز وقيادات نظام الرئيس ا�خلوع حس�ى    2014) لسنة  48والقرار ا�جمهوري بالقانون رقم (

  ف��اير،   8، والصادر ��  2016) لسنة  57ا�جمهوري بقانون رقم (   مبارك، وغ��ها من القوان�ن. كما �ان من بي��ا القرار

 أى قبل ا�عقاد أو�� جلسات مجلس النواب ا�جديد بأقل من شهر واحد. 

الثالث: ال��ك�� والتوسع �� االستيالء ع�� أرا��ي الدولة، وتحو�ل جزء كب�� من األرا��ي ا�خصصة ألغراض الدفاع، 

إ�� شر�ات للدولة، وضمها  العامة  ا�خزانة  م��ا  أن �ستفيد  استثمار�ة وعقار�ة، دون  عل��ا   إ�� مشروعات  �شرف 

وتديرها جهاز ا�خدمة الوطنية التا�ع للقوات املس�حة، أو شر�ات خاصة تا�عة ل�جيش. و�ان من الالفت للنظر،  

املتعلقة باستخدامات هذه األرا��ي، وخصوصا تلك ال�ي �انت ��    ك��ة القرارات ا�جمهور�ة، والقرارات التنفيذية

أخل ثم  الدفاع،  ألغراض  املس�حة  القوات  واألم�ي، حوذة  العسكري  الغرض  ع��ا  فانتفى  العسكر�ة،  الوحدات  ��ا 

وتحولت فجاءة إ�� مجاالت لالستثمار والر�ح لصا�ح املؤسسة العسكر�ة وجن�اال��ا، بدال من أن ت�ون مصدرا لل��وة 
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وال�حة والقيمة املضافة للمجتمع ول�خزانة العامة للدولة، �غطى جانبا كب��ا من احتياجات الشعب �� التعليم  

 وغ��ها من ا�حاجات األساسية. 

وقد أصبح من الصعب حصر عدد هذه القرارات ال�ي أصدرها ا�جن�ال السي��ي منذ أن تو�� ا�حكم �سبب ك����ا،  

(يونيھ   حكمھ  من  املاضية  الستة  السنوات  يونيھ  2014طوال  سبيل  2020ـ  ع��  م��ا  �عضا  �عرض  ولكننا   ،(

 ا��ا من النفع العام إ�� النفع ا�خاص: االستئناس ��ا، والتعرف ع�� اتجاه

، صدر قانون مع�ى بتنظيم األرا��ي ال�ي يرفع ا�جيش يده ع��ا، فأستحدث بندا �سمح للمؤسسات  2014ـ �� عام 1

الفرعية التا�عة ل�جيش بت�و�ن شر�ات منفردة، أو بالشراكة مع القطاع�ن العام وا�خاص، وتحو�ل هذه األرا��ي 

 ش.ملشروعات مملوكة ل�جي

بتار�خ2  بتخصيص مساحة    2016) لسنة  57، أصدر ا�جن�ال السي��ي قرارا جمهور�ا رقم (2016ف��اير عام    8   ـ 

�عادل    166645 (ما  القوات   700فدانا  أرا��ي  الوطنية وهيئة  مليون م�� مر�ع) لصا�ح جهاز مشروعات ا�خدمة 

اإل  العاصمة  لبناء  ا�جديدة  العمرانية  ا�جتمعات  وهيئة  زايد املس�حة،  بن  محمد  الشيخ  وتجمع  ا�جديدة  دار�ة 

 السك�ى. 

السي��ي قرارا جمهور�ا بتخصيص األرا��ي ال�حراو�ة �عمق  3 ا�جن�ال  طر�قا   21كيلو م�� ع�� جان�ي    2ـ أصدر 

 يتم إ�شا��ا أو إصالحها لصا�ح وزارة الدفاع.   جديدا

) باملوافقة ع�� تخصيص قطعة أرض 272، أصدر ا�جن�ال السي��ي القرار ا�جمهوري رقم (6/2016/ 15ـ بتار�خ  4

 م�� مر�ع ) بالع�ن ال�خنة لصا�ح ا�جيش بمحافظة السويس.  1284638من أرا��ي الدولة مساح��ا ( 

كيلو م�� مر�ع   3.17، أصدر ا�جن�ال السي��ي قرارا باملوافقة ع�� إعادة تخصيص مساحة  6/2016/ 15ـ بتار�خ  5

 أرا��ي وزارة اإلس�ان واملرافق لصا�ح وزارة الدفاع. نقال من أرا��ي مملوكة للقوات املس�حة و 

فدانا) من أرا��ي الدولة   244) بإعادة تخصيص مساحة (234، صدر القرار ا�جمهوري رقم (15/6/2016ـ بتار�خ  6 

 الفيوم ال�حراوي الستخدامها كمعسكرات لألمن املركزي التا�ع لوزارة الداخلية.  –بأول طر�ق القاهرة 
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م�� مر�ع)غرب    451710فدانا (ما �عادل    107.55، صدر قرار جمهوري بتخصيص مساحة  2016ـ �� أغسطس  7 

 بورسعيد لصا�ح جهاز مشروعات ا�خدمة الوطنية التا�ع للقوات املس�حة. 

السي��ي ملك البحر�ن حمد آل خليفة قطعة أرض بمنطقة شرم الشيخ ومعاملتھ معاملة  ، منح  2016ـ و�� عام  8 

 املصر��ن �� التملك. 

فدانا   6174.17)، بتخصيص مساحة  313، أصدر ا�جن�ال السي��ي القرار ا�جمهوري رقم (2016/  7/ 12بتار�خ   ـ  9 

 م�� مر�ع ) لصا�ح القوات املس�حة   مليون  25.9( أى ما �عادل 

فدانا غرب وصلة الضبعة (ما �عادل    596ألف و  14، صدر قرار جمهوري بتخصيص  2017/    2 /  28    ار�خـ بت10

 م�� مر�ع) لصا�ح القوات املس�حة.   مليون  61.3

بتار�خ  11 (3/2017/ 2ـ  القرار ا�جمهوري رقم  ما    1351باملوافقة ع�� تخصيص    2017) لسنة  85، صدر   ) فدانا 

 شرق النيل لصا�ح القوات املس�حة ملشروعات االستصالح السم�ي.مليون م�� مر�ع )   5.7�عادل 

12) رقم  ا�جمهوري  القرار  صدر  ثم  لسنة  86ـ   (2017  ) العو�نات 1141254بتخصيص  شرق  أرا��ي  من  فدانا   (

 لصا�ح القوات املس�حة. 

بتار�خ  13 تخصيص  27/7/2017ـ  بإعادة  ا�جمهوري  القرار  صدر  ل   360،  مطروح  مر��ى  بمحافظة  صا�ح فدانا 

 القوات املس�حة. 

  164، أصدر السي��ي قرار جمهوري بتخصيص ثالث قطع أرض ألم�� ال�و�ت بمساحة  2017�� أغسطس عام    -14

 فدانا ومعاملتھ معاملة املصر��ن �� التملك. 

(محمود15 �س�ى  سعودي  ملواطن  أرض  قطع�ي  بتخصيص  قرارا  السي��ي  وأصدر  الصا�ح)  ـ  ناصر  بن  محمد 

 معاملتھ معاملة املصر��ن �� التملك.بمحافظة ا�ج��ة و 
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)، حيث نص القرار ا�جمهوري �� مادتھ األو�� 548، أصدر السي��ي القرار ا�جمهوري رقم (13/9/2020ـ و�تار�خ  16

مساحة   ع��  العام  النفع  صفة  (إزالة  (�عادل    116.9ع��  محافظة    491254فدان  ناحية  ال�ائنة  مر�ع  م�� 

نية نص ع�� (تخصص قطعة األرض املبينة �� املادة األو�� لصا�ح القوات املس�حة)، و�� اإلسكندر�ة)، و�� املادة الثا

املادة الثالثة نص ع�� أن (يودع هذا القرار �� مكتب الشهر العقاري ا�ختص �غ�� رسوم و���تب ع�� هذا اإليداع 

 آثار الشهر القانونية). 

الق بھ  يتح��  الذى  وال��م  ا�جشع  مقدار  عن  يكشف  الدولة  بما  موارد  إدارة  ع��  األرا��ي   –ائمون  وخصوصا 

��ذا القرار ع�� حوا�� نصف مليون م��    وهكذا و�جرة قلم وضع ا�جيش ورئيس ا�جمهور�ة ا�حا�� يده –والعقارات 

مر�ع، من أجل استخدامها �� أغراض خاصة واستثمار�ة لقيادات هذه املؤسسة ودون أن �ستفيد ا�خزانة العامة  

و�رغم الهيمنة املطلقة ملؤسسة ا�جيش ع�� معظم منا�� ا�حياة االقتصادية �� البالد �عد  �ا واحدا..!!؟للدولة جن� 

، فإن األداء ال��ىء للقطاعات ال�ي هيمنت عل��ا قيادات تلك املؤسسة قد دفع البعض إ�� الصراخ علنا،  2014عام  

بتار�خ  تھ أثناء افتتاح مصنع أسمنت ب�ي سو�فوع�� مرأى من العالم، طالب�ن بتعديل هذا الوضع الشاذ. �� �لم

لتنفيذ    15/8/2018 الدولة  �عاقد  إلجراءات  املُنظمة  القانونية  لآلليات  السي��ي  الفتاح  عبد  ا�جن�ال  تطرق 

املشروعات ا�جديدة، وتحدث عما أسماه الطر�قة التقليدية إلدارة القطاع، وهاجمها كث��ا، ودعا إ�� التخ�� عن  

�أسلوب عمل �� �عاقدات الدولة وأجهز��ا    ي التخ�� عن التمسك بقانون املناقصات واملزايداتهذه الطر�قة (أ

 ا�ختلفة عند طرح مشروعات استثمار�ة).

وأرجع ضعف قطاع االستثمار إ�� البنية القانونية، ال�ي تلزم ا�جميع باتباع إجراءات قانونية محددة لدرء ش��ات 

الناحية الفنية والت�لفة املالية أيضا. كما تبا�� ا�جن�ال السي��ي بقدرتھ ع��  الفساد، والختيار أفضل عرض من  

التفاوض وعبقر�تھ �� تقليل وقت تنفيذ املشروع املذ�ور، وألقى ب�ل اللوم ع�� اإلطار القانو�ي املنظم لإلجراءات 

الفردية �� التفاوض داعيًا ضمنًا معت��ًا أن هذا النظام نظام تقليدي، وأننا يجب أن �عتمد ع�� املهارات ال�خصية و 

إ�� مخالفة القانون، وغاب عن السي��ي أن القوان�ن ال�ي �ش�� إل��ا ُوضعت باألساس ملواجهة الفساد وتحجيم دوره، 

تل�ي  كتابة مناقصات �شروط محكمة   �� الكفاءة  السائدة �� نقص  “الب��وقراطية”  وراء  ا�حقيقية  وأن األسباب 

وهكذا جرت إدارة .فة إ�� قلة خ��ة وتدر�ب ال�وادر الوظيفية املسؤولة عن تنفيذ القانون طموحات الدولة، باإلضا

موارد الدولة وثروا��ا �� ضوء رؤ�ة جديدة تماما تقوم ع�� فكرة �سف وتجاوز القوان�ن وخاصة قانون املناقصات 
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�انت تقوم ع�� فكرة إيجاد �غرات   واملزايدات، عكس الف��ة ال�ي سادت �� عهد الرئيس ا�خلوع حس�ى مبارك، وال�ي

 �� القوان�ن �سمح بالتالعب والفساد. 

بالقرار    ، أصدر عد�� منصور �عديالت ع�� املادة األو�� من قانون املزايدات واملناقصات2013   ففى سبتم�� عام

ت العامة ا�خدمية استث�ى فيھ األجهزة ذات املوازنات ا�خاصة، والهيئا   ،2013) لسنة  82ا�جمهوري بقانون رقم (  

أو   بإ�شا��ا  الصادرة  القرارات  أو  القوان�ن   �� خاصة  نصوص  هناك  �انت  إذا  القانون،  تطبيق  من  واالقتصادية 

وقد جاء هذا التعديل ليتعارض مع إرادة املشرع .بتنظيمها أو �� لوائحها الصادرة بناًء ع�� تلك القوان�ن والقرارات

األو�� قبل التعديل ع�� سر�ان القانون ع�� �افة الهيئات ا�خاطبة بھ دون أي  السابقة، حيث �ان ا�حرص �� املادة  

”�عمل بأح�ام القانون املرفق �� شأن تنظيم املناقصات واملزايدات، و�سري أح�امھ     استثناء، ف�ان النص �التا��:

للدولة   اإلداري  ا�جهاز  وحدات  خاصة    –ع��  موازنات  لها  وأجهزة  ومصا�ح،  وزارات،  اإلدارة   –من  وحدات  وع�� 

 ا�حلية، وع�� الهيئات العامة، خدمية �انت أو اقتصادية. “.  

وهذا ما نقرؤه �� مذكرتھ اإليضاحية حيث جاء حرفيا: “(…) كما �سري أح�امھ ع�� الهيئات العامة ويشمل ذلك  

و�و�ح ذلك     الهيئات (…)”الهيئات القومية، وال �عتد بأي نص خاص �� القوان�ن أو القرارات ا�خاصة بإ�شاء تلك  

بجالء أن نية املشرع اتجهت منذ البداية إ�� إخضاع جميع الهيئات العامة ا�خدمية واالقتصادية ووحدات اإلدارة 

من القانون ال�ي تج�� اإلسناد  7كما طال التعديل كذلك املادة  .ا�حلية ألح�ام قانون تنظيم املناقصات واملزايدات

اقتصا ملشاريع  اتباع املباشر  تحتمل  ال  ال�ي  العاجلة  ا�حاالت   �� واملناقصات  املزايدات  إجراءات  إتباع  دون  دية 

ضعفا وفقا    50إجراءات املناقصة أو املمارسة، حيث تم رفع قيمة هذا اإلسناد لتصل �� �عض األحيان إ�� أك�� من  

 ملستوى السلطة ا�ختصة �التا��:

واملصا�ح1 الهيئات  لرؤساء  بالنسبة  ح  :ـ  أو ��  االستشار�ة،  الدراسات  أو  ا�خدمات  تلقي  أو  املنقوالت  شراء  االت 

ألف فقط، وأصبحت   50ألف جنيھ، �عد أن �ان    500األعمال الفنية أو مقاوالت النقل، ارتفع ا�حد األق��ى إ��  

 أضعاف.  10ألف، و�التا�� تضاعف املبلغ  100مليون جنيھ بالنسبة ملقاوالت األعمال �عد أن �انت 

للوزراء وا�حافظ�ن2 بالنسبة  أو األعمال   :ـ  الدراسات االستشار�ة،  أو  ا�خدمات،  تلقي  أو  املنقوالت  �� حال شراء 

ضعفا   33ضعفا، وزادت بقيمة    50ألف أي    100مالي�ن جنيھ بدًال من    5الفنية أو مقاوالت النقل، ارتفع السقف إ��  
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ألف. وأضاف التعديل بندًا جديدًا ع�� املادة    300د أن �انت  مليون جنيھ �ع  10بالنسبة ملقاوالت األعمال فأصبحت  

دون  املباشر  التعاقد   �� ا�حق  والس�ان  بال�حة  ا�ختص  الوز�ر  أعطت  وال�ي  ج  الفقرة  أضاف  حيث  املذ�ورة 

وألبان  االس��اتيجية  الطبيعة  ذات  الطبية  والعقاق��  واللقاحات  لألمصال  بالنسبة  القانون  ألح�ام  ا�خضوع 

لهذه  األطفال ما��  سقف  أي  وضع  ودون  التنفيذية،  الالئحة  تحددها  ال�ي  والشروط  للضوابط  وفقًا  وذلك   ،

من القانون   38بتعديل نص املادة     2014) لسنة  48، صدر قانون آخر هو القانون رقم (2014�� يونيو    .التعاقدات

 ا بي��ا باألمر املباشر. املشار إليھ، وال�ي �سمح ل�جهات ال�ي ينطبق عل��ا القانون التعاقَد فيم

التعديل �سر�ان حكمها ع�� الهيئة العر�ية للتصنيع، و�� هيئة ذات طبيعة عسكر�ة تتبع رئاسة ا�جمهور�ة    وسمح

ووز�ر الدفاع، بحيث أصبح من حّق ا�جهات ا�ح�ومية التعاقد باألمر املباشر مع الهيئة لتنفيذ األعمال، وأصبح 

ملناقصات واملزايدات بديال عن أيا من ا�جهات ا�خاطبة بالقانون من وحدات ا�جهاز للهيئة كذلك ا�حق �� إجراء ا

وكذلك وحدات اإلدارة ا�حلية، والهيئات العامة،    وزارات، ومصا�ح، وأجهزة لها موازنات خاصة  –اإلداري للدولة  

اقتصادية أو  خدمية  �انت  للهيئة،    .سواء  شاذًا  وضعًا  يولد  أن  األمر  هذا  شأن  ضرورة  ومن  من  استثناها  بحيث 

نظامها  ع��  أبقى  أنھ  كما  ا�ختلفة،  �عاقدا��ا   �� واملزايدات  املناقصات  واتباع  اإلجرائية  القانون  بقواعد  االل��ام 

�شأن حصانات وامتيازات الهيئة العر�ية للتصنيع، والذي   1976لسنة    150ا�خاص املنصوص عليھ �� القانون رقم  

، كما �عف��ا من �افة الضوابط املنصوص عل��ا �� القوان�ن ا�ختلفة ويغل يد األجهزة �عطي الهيئة امتيازات عدة

 من القانون املشار إليھ.  2الرقابية، ورجال السلطة العامة عن اإلشراف عل��ا وذلك طبقا لنص املادة 

ن، ما �ع�ي أن حلول الهيئة إال أنھ �� الوقت نفسھ منح الهيئة ا�حق �� أن تحل محل أي من ا�جهات ا�خاطبة بالقانو 

ا�خاطبة  ا�جهات  أي من  عن  بالتعاقد  لها  �سمح  ما  واملزايدات،  املناقصات  قانون  اش��اطات  سي�ون معفيا من 

 .بأح�ام القانون، لكن دون االل��ام بقواعده

�� التشريعات ا�جن�ال السي��ي يجنح إ�� إلقاء عبء فشلھ �� امللفات ا�ختلفة، ع  يت�ح من عرضنا السابق أن نظام

القانونية. فدائما ما يرى النظام أن املش�لة �� القانون وليس �� منفذيھ، وأن أسباب انتشار ا�جر�مة هو قصور �� 

مواد العقاب. وها هو �ستعيد النظرة ذا��ا فيما يتعلق بملفات التنمية االقتصادية، حيث يتعامل النظام ا�حا�� مع 
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من الفساد، باعتبارها عوائق ل�جلة التنمية، مستبعدًا قصور العنصر البشري،   �ل اإلجراءات ال�ي �ساهم �� ا�حد

 .وغياب الكفاءة �� اختيار الوظائف العليا

وفيما منح �عديل قوان�ن العقو�ات النظام هامشا واسعا للتحكم �� حر�ات الناس، فإن من شأن استكمال التعديل  

اعت اتجاه   �� واملزايدات  املناقصات  قانون  وتجذير  ع��  تكريس  نحو  خطوة  �ش�ل  أن  املباشر،  التعاقد  مبدأ  ماد 

 .الفساد، بل نحو منحھ حماية قانونية
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