
 

 

 

.ةمألا سلجم سيئر ،ةزعموب ريشب ديسلا :ةسائرلا

.ًءاسم نيسمخلاو ةثلاثلا ةقيقدلاو ةثلاثلا ةعاسلا ىلع ةسلجلا تحتتفإ

.ةحوتفم ةسلجلا ،ميحرلا نمحرلا هللا مسب :سيئرلا ديسلا

ماظنلا ليدعت عورشم ةشقانمو ضرع -مويلا حابص تركذ امك- انلامعأ لودج يضتقيو عيمجلاب ةيادبلا يف بحرأ
ةبرجت ساسأ ىلع كلذكو ةموكحلاو نيتفرغلا نيب تاقالعلا مظني يذلا يوضعلا نوناقلا قفو ةمألا سلجمل يلخادلا

.ىرخأ ءاوضأ انيطعتو ةءانب ةشقانملا نوكت نأ ىنمتأ .لمعلا نم ةنس فصنو ةنس

انلمع اننأ ملعي عيمجلا نكلو ،ةهازن ريغب وأ ةهازنب ْنإ ،يلخادلا ماظنلا نع ةيفحص تالاقم يف ضعبلا لءاست دقل
دقف العف كلذ ثدحو ،اهئارجإ دعب كلذ سردن نأ ةيسائرلا تاباختنالا ءارجإ دعوم لبق انقفتا انك دقو نوناقلا راطإ يف
رومألاو ٌلولشم اننيب اميف لاصتالا نأ وهو ةجيتنب تجرخو هيأر ءادبإ عيمجلا نم تبلطو ينقت لمع جوف عم تعمتجا
ةلئسألا لك ىلع اهيف تبجأو ةبوتكم ةقيثو مكل تمدق اذهلو ةّريغمو ةروزمف تلصو نأ ثدح نإو لصت ال اهلوقأ يتلا
.ةحورطملا

نأ طقف ىنمتأو ،نالف دض وأ نالف عم ةيفلخ ةيأ انيدل تسيلو ةفرغلا هذه فِّرشي ءانب ءيش لمع وه اندصق نإ
انه اهنع لاقي ام مغر اهدوجوب -ايصخش انأ- نمؤأ يتلا ةفرغلا هذهل اديدج اعفد هذه يلخادلا ماظنلا ةشقانم يطعت
هذـه قـلخت نأ يلمأو ةيقيقحلا ةيطارقميدلاو ةنرصعلا قفو دالبلا هذه يف ةيطارقميدلا ءانبل اهترورض اذكو كانهو
.كلذ قيقحتل مكيف ةقثلا لماك يلو ادـيدج اًوـج ةشقاـنملا

.عورشملا اذه لوح ةصتخملا ةنجللا هتدعأ يذلا يديهمتلا ريرقتلا ميدقتل ررقملا ديسلا ىلإ ةيادبلا يف ةملكلا ليحأو

يئالمز يتاليمز ،مرتحملا ةمألا سلجم سيئر ديسلا .ميحرلا نمحرلا هللا مسب :ةصتخملا ةنجللا ررقم ديسلا
.هتاكرب ىلاعت هللا ةمحرو مكيلع مالسلا ،روضحلا ةوخإلا ،نومرتحملا ةمألا سلجم ءاضعأ

نوناقلا قفو ةمألا سلجمل يلخادلا ماظنلا ليدعتو يديهمتلا ريرقتلا عورشم يلي اميف مكيلع ضرعأ نأ ينفرشي
نيبو امهنيب ةيفيظولا تاقالعلا اذكو امهلمعو ةمألا سلجمو ينطولا يبعشلا سلجملا ميظنت ددحي يذلا يوضعلا
.ةشقانملاو ءارثإلل مكيلع ضورعملا ،ةموكحلا

تاـقالعلا اذـكو امهلمعو ةـمألا سلجمو ينطولا يبعشلا سلجملا ميظنت ددحي يذلا يوضعلا نوناقلا رودص دعب



،1999سرام رهش نم )09( عساتلا خيراتب ةـموكحلا نيبو امهنيب ةيفيظولا

ةعومجم نيوكت ىلإ ةردابملاب ةمألا سلجم سيئر ديسلا ماق ،هنم 106 ةداملا اميسالو يلخادلا ماظنلا ماكحأل اقبطو
ماظنلا فييكتو ةيديهمت ةسارد عورشم دادعإ دصق ةيعيرشتلا حلاصملل ةماعلا ةيريدملا عم نواعتلاب ةصاخ ةينقت لمع
.هالعأ روكذملا يوضعلا نوناقلا عم يلخادلا

حارتقالا اذه ىلع ةمألا سلجم بتكم ةقفاومو 1999 ليرفأ 18 موي ةمألا سلجمل قيسنتلا ةئيه ةراشتسا دعبو
.1999 ليرفأ 19 موي

ليدعت لوح تاحارتقالا ميدقتل بازحألاو ةيناملربلا تاعومجملاو ةمألا سلجم ءاضعأ لكل لاجملا حتف دعبو
.1999 يام 05 ةياغل يوضعلا نوناقلل هتقباطمو يلخادلا ماظنلا

سلجم سيئر ىلإ اهميدقتو ،1999 يام 08 موي اهلاغشأ نم هالعأ ةروكذملا لمعلا ةعومجم تهتنا نأ دعبو
،مويلا سفن يف ةمألا

نم )08( نماثلا خيراتب ةمألا سلجم سيئر ديسلا لاحأ ،لوعفملا يراسلا يلخادلا ماظنلا نم 41 ةداملل اقبطو
يلخادلا ماظنلا ليدعتل يديهمت عورشم ريضحتب ةفلكملا لمعلا ةعومجم لاغشأ ةصالخو جئاتن 1999 يام رهش
،هالعأ روكذملا يوضعلا نوناقلل هتقباطمو هفييكتو

:مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلا نم ةنوكتملاو ةمألا سلجمل ناسنإلا قوقحو ةيرادإلاو ةينوناقلا نوؤشلا ةنجل تعرش

يدباوع رامع

طيرش نيمل

شويرد ىفطصم

ةلطاطم دمحأ

يراهزل ديزوب

رابج ديجملا دبع

حليوصةعمجوب

ديبعديشر

فوتنشوب يسونس

ثراو ةرقوب

فيرشوأ دوليملا

رضيوخ رهاطلا

شاعزم نيمل دمحم

ديعسلاركيش روصنم

،1999 يام 17 موي ةياغل عاـطقنا نودب ةـلصاوتم تاـسلج يف 1999 يام 11 موي ةحيبص اهلامعأ يف تعرش

هتقباطمو ةمألا سلجمل يلخادلا ماظنلا ليدعتل يديهمت عورشمو يديهمتلا ريرقتلا عورشم دادعإ دصق تنوكو
1999 يام 20و 19 ،18 مايأ ةلصاوتم لمع تاسلج تصصخ يتلا ةغايص ةنجل هالعأ روكذملا يوضعلا نوناقلل
.هب ةفلكملا عوضوملا ريضحتل



:مهؤامسأ ةيتآلا ءاضعألا نم ةنجللا هذه نوكتتو

يدباوع رامع ديسلا

شويرد ىفطصم ديسلا

طيرش نيمل ديسلا

يراهزل ديزوب ديسلا

ديبع ديشر ديسلا

رضيوخ رهاطلا ديسلا

ةلطاطم دمحأ ديسلا

موي ةسلج ةياغل يلخادلا ماظنلا ليدعت عورشم ةساردل 1999 يام 23 نينثإلا موـي اهلاغشأ ةـنجللا تـفنأتسا اـمك
.1999 ناوج 09

مدق يذلا مرتحملا ةمألا سلجم سيئر ديسلا 1999 ناوج 22و 02 يموي اهلاغشأ راـطإ يف ةـنجللا تلبقتسا دقو
.عورشملا لوح هءارآ اذكو ةمألا سلجم مهت يتلا لئاسملا ضعب لوح هيأر

ةقداصملاو يلخادلا ماظنلا ليدعتلوح اهلمع ءاهنإل 1999 ناوج 14 نينثإلا موـي ةـسلج ةـنجللا تـصصخ امك
.هيلع

.يلخادلا ماظنلا ليدعت عورشم نع يديهمتلا ريرقتلا دادعإل تصصخ دقف 1999 ناوج 15 ءاثالثلا موي ةسلج امأ

يلخادلا ماظنلا ليدعت عورشم ىلع ةيئاهنلا ةقداصملل 1999 ناوج 28 نينثإلا موـي ةـيسمأ ةـسلج تـصصخ امك
.هنأشب يديهمتلا ريرقتلاو

:يتآلا لكشلا يف يوضعلا نوناقلل هتقباطمو يلخادلا ماظنلا ليدعتل يديهمتلا عورشملا ميدقت نكميو

ماتخألا -

.داوم 05 نمضتتو ةيديهمتلا ماكحألا -

:يلي اميف اهركذن ماسقأو لوصف نم هيوتحت امو باوبألا -

.ةمألا سلجم سيئر باختناو ةيوضعلا تابثإو ةيعيرشتلا ةرتفلا حاتتفا تاءارجإ :لوألا بابلا

.ةدحاو ةدام نمضتيو ةيعيرشتلا ةرتفلا حاتتفا تاءارجإ :لوألا لصفلا

.داوم 03 نمضتيو ةيوضعلا تابثإ تاءارجإ :يناثلا لصفلا

.داوم 03 نمضتيو ةمألا سلجم سيئر باختنا تاءارجإ :ثلاثلا لصفلا

.ةدحاو ةدام نمضتيو ةمألا سلجم ةزهجأ :يناثلا بابلا

.ةدحاو ةدام نمضتيو ةمألا سلجم سيئر :لوألا لصفلا

.داوم 06 نمضتيو ةمألا سلجم بتكم :يناـثلا لصفلا

.ةدام 32 نمضتيو ةـمئادلا ناـجللا :ثلاـثلا لـصفلا

.ةدحاو ةدام نمضتيو ةمألا سلجم تائيه :ثلاثلا بابلا



.ةدحاو ةدام نمضتيو ءاسؤرلا ةئيه :لوألا لصفلا

.ةدحاو ةدام نمضتيو قيسنتلا ةئيه :يناثلا لصفلا

.ةدحاو ةدام نمضتيو ةتقؤملا ناجللا :ثلاثلا لصفلا

.داوم 04 نمضتيو ةيناملربلا تاعومجملا :عبارلا بابلا

.ةمألا سلجم لامعأ ريس تاءارجإ :سماخلا بابلا

.داوم 03 نمضتيو ةمألا سلجم تارود :لوألا لصفلا

.داوم 07 نمضتيو ةمألا سلجم تاسلج :يناثلا لصفلا

.داوم 04 نمضتيو ةمألا سلجم يف ةقداصملاو تيوصتلا تاءارجإ :ثلاثلا لصفلا

.ةدحاو ةدام نمضتيو تيوصتلا تاءارجإ :عبارلا لصفلا

.داوم 05 نمضتيو ةماع ةشقانم عم تيوصتلا :لوألا مسقلا

.ةدحاو ةدام نمضتيو ةدودحملا ةشقانملا عم تيوصتلا تاءارجإ :يناثلا مسقلا

.ةدحاو ةدام نمضتيو ةشقانم نودب تيوصتلا تاءارجإ :ثلاثلا مسقلا

.ةدحاو ةدام نمضتيو تادهاعملاو تايقافتالا ىلع تيوصتلا تاءارجإ :عبارلا مسقلا

.صوصنلا غيلبتو ءاضعألا ةيواستملا ةنجللا :سداسلا بابلا

.داوم 06 نمضتيو ءاضعألا ةيواستملا ةنجللا :لوألا لصفلا

.نيتدام نمضتيو صوصنلا غيلبت :يناثلا لصفلا

.ةدحاو ةدام نمضتيو ةموكحلا لمعل ةمألا سلجم ةباقر تاءارجإ :عباسلا بابلا

.نيتدام نمضتيو ةموكحلا جمانرب لوح ةحئال رادصإ تاءارجإ :لوألا لصفلا

.داوم 04 نمضتيو باوجتسالا تاءارجإ :يناثلا لصفلا

.نيتدام نمضتيو ةبوتكملا ةلئسألا تاءارجإ :ثلاثلا لصفلا

.داوم 03 نمضتيو ةيوفشلا ةلئسألا تاءارجإ :عبارلا لصفلا

.داوم 09 نمضتيو قيقحتلا تاءارجإ :سماخلا لصفلا

.ةيلودلاو ةينطولا تائيهلا يف ةمألا سلجم ليثمت تاءارجإ :نماثلا بابلا

.ةدحاو ةدام نمضتيو ةيلودلا ةيناملربلا تائيهلاو يبراغملا ىروشلا سلجم يف ةمألا سلجم ليثمت :لوألا لصفلا

.ةدحاو ةدام نمضتيو يروتسدلا سلجملا يف ةمألا سلجم ليثمت تاءارجإ :يناثلا لصفلا



.طابضنالا تاءارجإو ةيناملربلا ةناصحلا تاءارجإ :عساتلا بابلا

.ءاصقإلاو ةيوضعلا طاقسإو ةيناملربلا ةناصحلا عفر تاءارجإ :لوألا لصفلا

.نيتدام نمضتيو ةيناملربلا ةناصحلا عفر تاءارجإ :لوألا مسقلا

.ةدحاو ةدام نمضتيو ةيناملربلا ةمهملا طاقسإ تاءارجإ :يناثلا مسقلا

.ةدحاو ةدام نمضتيو ءاصقإلا تاءارجإ :ثلاثلا مسقلا

.داوم 05 نمضتيو طابضنالا تاءارجإ :يناثلا لصفلا

.داوم 03 نمضتيو ةيرادإلا حلاصملاو ةمألا سلجم ةينازيم تاءارجإ :رشاعلا بابلا

.ةدحاو ةدام نمضتيو يناملربلا بقارملا :رشع يداحلا بابلا

.داوم 04 نمضتتو ةيماتخ ماكحأ

ماجسنا إدبم سيركت دصق اذهو يلخادلا ماظنلا ميدقتل ةيلكيهلا ةينبلا يف رظنلا ةداعإ ةيلكلا ةساردلا تطرتشا دقو
.صنلا داوم

:ةيلاتلا رواحملا يف هلوح ةنجللا لاغشأ صيخلت نكمي ،اذه يلخادلا ماظنلا عورشم ةسارد لالخ نمو

هالعأ روكذملا يوضعلا نوناقلا ماكحأ عم لوعفملا يراسلا يلخادلا ماظنلا ماكحأ ةقباطم ءارجإ :لوألا روحملا
:يلي اميف كلذ نع ةلثمألا ضعب ركذ نكميو

.ةقدب سلجملا ةزهجأ ديدحت لوح هالعأ روكذملا يوضعلا نوناقلا نم 9 ةداملا –1

.سلجملا تائيه ءاشنإ ةيناكمإب تحمس يتلا هالعأ روكذملا يوضعلا نوناقلا نم 10 ةداملا –2

.هالعأ روكذملا يوضعلا نوناقلا عم يلخادلا ماظنلا نم 55 ةداملا ماكحأ ةقباطم –3

لك ةيادب يف ةرودلا لامعأ لودج طبضي هنأ ىلع صنت يتلا هالعأ روكذملا يوضعلا نوناقلا نم 16 ةداملا –4
.ةموكحلا لثممو ينطولا يبعشلا سلجملا بتكم عم ةمألا سلجم بتكم ةيناملرب ةرود

كلذ نع ةلثمألا ضعب ركذ نكميو لوعفملا يراسلا يلخادلا ماظنلا نم داوملا ماكحأ ضعب فذح :يناثلا روحملا
:يلي اميف

.57 ةداملا فذح - 1

.39 ةداملا عم اهضقانتو اهضراعتل 45 ةداملا نم ماكحألا ضعب فذح - 2

.62 ةداملا نم ناجللا لامعأ صخت يتلا ماكحألا فذح - 3

.اهيف جلاعملا عوضوملا سفنب اهقلعت مدعل 99 ةداملا نم ةريخألا ةرقفلا فذح - 4

نوناقلا نم 40و 39 نيتداملا ماكحأل اقبط ةمألا سلجم ىوتسم ىلع عيرشتلا تاءارجإ طبض :ثلاثلا روحملا
:يلي اميف اهنع ةلثمألا ضعب ميدقت نكميو هالعأ روكذملا يوضعلا

.ةصتخملا ةنجللاو ةمألا سلجم ءاضعأ فرط نم تاظحالملاو تايصوتلا ميدقتو دادعإ تاءارجإ طبض –1

.ءاضعألا ةيواستملا ةنجللا نولكشي نيذلا ةمألا سلجم ءاضعأ لمع تاءارجإ طبض –2

.اهذيفنت ةيلمع ىلع ةباقرلا اذكو اهيلع ةقداصملاو ةمألا سلجم ةينازيم دادعإ تاءارجإ –3



.ةيلاملا نوناق صن نمضتملا صنلا ىلع ةمألا سلجم ةقداصمب ةقلعتملا تاءارجإلا جاردإ –4

هئاضعأو ةمألا سلجم تائيهو ةزهجأ لمع ةيلعاف نيسحت لوح ةيلمع تاحارتقا ةعومجم ميدقت :عبارلا روحملا
:يلي اميف اهنم ضعبلا ركذ نكميو

.ةمئادلا ناجلل ةينفلاو ةيرشبلاو ةيداملا لئاسولا ريفوت –1

.مهماهم ءادأ دصق سلجملا ءاضعأل ةيرشبلاو ةيداملا لئاسولا ريفوت –2

.ةصاخ ةسلج دقع حارتقاب ةمألا سلجم ءاضعأ ةيبلغأ ةوعد ةيناكمإ –3

.يناملربلا بقارملا ماظن دامتعإ –4

.ةيناملربلا تاعومجملا ءاشنإ تايفيك قيقدت –5

لوح شاقنلا زكرت ،يوضعلا نوناقلل هتقباطمو اذه يلخادلا ماظنلا عورشم ةساردل ةديدعلا تاسلجلا لالخ نمو
:يلي اميف اهنم ضعبلا ركذ نكمي يتلا ةمهملا لئاسملا ضعب

.ةمألا سلجم يف يعيرشتلا ءارجإلا لوح :ىلوألا ةلأسملا

انرم نوكي نأ بجي ءارجإلا اذه نأ امهادحإ ىرت ثيح ،نيتيرظن كانه نأ ةشقانملاو ةساردلا لالخ نم تلجتو
.ةريثكلا تاءارجإلا ركذ يدافتو ليصفتلا نع داعتبالا بجيو ةلوهسب اهقيبطت نكمي ةليلق داوم نمضو

نمو عيمجلا هرظتني ناك يذلاو عيرشتلا لاجم يف ةمألا سلجم لمع بل وه ءارجإلا اذه نأ ىري رخآلا يأرلاو
ةيواستملا ةنجللا ةطساوب تاليدعتلاو تايصوتلاو تاظحالملا ميدقت يف هرودب موقي نأ ةمألا سلجمل نكمي هلالخ
وأ مكح يف فالتخالا دنع عقت نأ نكمي يتلا تالاحلل ةبسنلاب تاءارجإلا يف الصفم نوكي نأ بجي يلاتلابو ءاضعألا
.ينطولا يبعشلا سلجملا نم دراولا صنلا عم ماكحأ

.يناملرب بقارم حارتقا :ةيناثلا ةلأسملا

نكميو بقارملا اذه حارتقا لوح ةيلمعلاو ةينوناقلا ةلدألاو ججحلاب ةعساو ةشقانم اهيف ترج اضيأ ةلأسملا هذه
:تايضرف ثالث يف راكفألا هذه ةرولب

سلجملا ءاضعأ نوؤشو اياضقب لفكتلا اهنم ماهملا ضعبب فلكي يناملرب بقارم ثادحإ يه :ىلوألا ةيضرفلا
.سلجملل ةيداملاو ةيرشبلا دراوملا مادختسا نسح ىلعو ةينازيملا ذيفنت ةعباتم ىلع رهسلاو

تاصاصتخا عم ضقانتي هنأل ،ةمألا سلجم يف يقطنم ريغ يناملربلا بقارملا اذه نأ اهدافم :ةيناثلا ةيضرفلا
.ةمئاقلا سلجملا ةزهجأ تايحالصو

،ةيناملربلا تامازتلالل ةلماك ةيريدم تصصخ يتلا ةرادإلا ةطساوب سلجملا ءاضعأ تالاغشناب لفكتلا نكميو
.سلجملا ةينازيم ةبقارمب ةفلكم ةزهجأ دوجو ىلإ ةفاضإلاب

اذهو ةمألا سلجم سيئر باون نم بئانل يناملربلا بقارملل ةحرتقملا تايحالصلاو ماهملا دانسإ :ةثلاثلا ةيضرفلا
.سلجملا لمع ماجسنا عم ايشامت

سلجمو ينطولا يبعشلا سلجملا ميظنت ددحي يذلا يوضعلا نوناقلا يف ةدراولا داوملا ركذ لوح :ةثلاثلا ةلأسملا
نوناقلا اذه اهنمضت يذلا داوملا نم ريثكلا نإ ثيح ،ةموكحلا نيبو امهنيب ةيفيظولا تاقالعلا اذكو امهلمعو ةمألا
،ةيوفشلا ةلئسألا ،ةيباتكلا ةلئسألا( ةموكحلا ةباقرب ةقلعتملا داوملا اميسالو يلخادلا ماظنلا عورشم يف ةدوجوم
جردت ال يوضعلا نوناقلا يف ةدراولا داوملا لك نأ ىري ايأر كانه نأب املع )ةحئال دادعإو قيقحتلا ،باوجتسالا

.اهل رربم ال ةفاضإو اراركت ثدحي كلذ نأل عورشملا اذه نمض

ريسو لمعب ةقلعتملا داوملا لك دوجو ةرورضب عورشملا يف ماكحألا هذه جردأ يذلا رخآلا يأرلا سسؤي امنيب
.يلخادلا ماظنلا يهو ةدحاو ةيساسأ ةقيثو يف سلجملا



يلخادلا ماظنلا ليدعت عورشم نع يديهمتلا ريرقتلا وه مكلذ ،نيمرتحملا ةمألا سلجم ءاضعأ يئالمز يتاليمز
.اركشو ءارثإلاو ةشقانملل مكيلع ضورعملا ةمألا سلجمل

.ةماعلا ةشقانملا يف نآلا عرشنو ررقملا ديسلا ركشأ :سيئرلا ديسلا

تيآ نارقم ديسلا وهو لخدتم لوأ ىلإ ةملكلا ليحأو اًوضع 12 نآلا دحل غلب دق لخدتلل نيلجسملا ددع نأ مكملعأ
.لضفتيلف يبرعلا

ءوده لكبو عيمجلل يتامارتحا لك عم ،ةداسلا اهيأ ،تاديسلا اهتيأ .سيئرلا ديسلا اركش :يبرعلا تيآ نارقم ديسلا
مث ،ةماعلا تاظحالملا الوأ ،ةثالث بناوج نم صنلا اذهل قرطتأس ةحارصو ةنازر لكب تقولا سفن يف نكلو
.داوملا ضعب ىلإ قرطتأس اريخأو ةعاقلا هذه ىلإ صنلا لصيل ةذختملا ةيلكشلا تاءارجإلا

ذاتسألا ،ةنجللا سيئر ديسلا ةبقارم تحت ملكتأو ،نوناقلا يف ةماعلا ئدابملاب طقف ركذأ تاظحالملاب قلعتي اميف
.لبقتسملا يف كلذ ححصأل إطخلا ىلإ ةراشإلا ينيفكت تأطخأ نإف ،نوناقلا ةذتاسأ لكو روتكدلا

ةيلخادلا ةمظنألا لكو روتسدلا يف اهيلع صوصنملا تاءارجإلل اقفو لدعي روتسدلا نأ وه لوألا ينوناقلا أدبملا
ماظنلا يف اهيلع صوصنملا تاءارجإلا نع دايح لكو يلخادلا ماظنلا يف اهيلع صوصنملا تاءارجإلل اقفو لدعت
بسح تاسسؤملا نم ةسسؤم ةيأ يف يلخاد ماظن يأ لدعن نأ نكميف الإو ،ةينوناق ريغو ةيعرش ريغ ربتعت يلخادلا
نأ اعيمج انيلع يلاتلابو يلخادلا ماظنلا ليدعت تاءارجإ ىلع ةعاقلا هذه يف انقداص كلذل ،تادارإلا بسحو ءاوهألا
.ليدعتلاب ةقلـعتملا تاءارجإلا مرتحن

لك يغليل هل هباشم وأ هنم ىلعأ نوناق يتأي ىتح لوعفملا يراس ىقبي يلخاد ماظن وأ نوناق يأ ،يناـثلا أدبملا
نم ءارجإ انيلع ضرفي ام دجأ مل يوضعلا نوناقلا ىلع -عيمجلا لثم- يعالطابو .ايئزج ماكحألا ضعب وأ ماكحألا
نوكي نأ يغبني ليدعتلاف كلذل ،لكايهلا ديدجت وأ باختنا تاءارجإ نم ءارجإ انيلع ضرفي ام دجأ ملو ليدعتلا تاءارجإ
.عورشملا اذه ىلع ةقداصملا ةياغ ىلإ هب لومعملا يلاحلا يلخادلا ماظنلا يف اهيلع صوصنملا تاءارجإلل اقفو

،عيمجلا ىدل فورعم وهو ،لامعألا لودج غيلبتب قلعتي اميف الوأ ،ةينوناقلا اذكو ةيلكشلا تاءارجإلل ةبسنلاب
ريضحت نم اعيمج اننيكمتل اذهف صوصنلا نم صن يأ لوح قئاثولا عم لامعألا لودج غيلبتل ةنيعم ةدام ددحن امدنعف
سفن يف اديفمو ايدجم ةعاقلا هذه يف لخدتلا نوكيل ءاربخلابو اهب ةناعتسالاو قئاثولا ىلع عالطالا نمو انلامعأ
ةياغ ىلإ يلخادلا ماظنلا يف اهنم صلقنلف ًادج ةليوط اهيلع قداصملاو قفتملا اموي رشع ةسمخ ةدم تناك اذإو ،تقولا

انقداص اننأل اهمارتحا نم دبالف ترصق مأ تلاط ،ةدملا تناك امهم نكل ؟لاكشإلا وه نيأ ،ةعاس 24 وأ ةعاس 22
"عوضوملا ةيمهأل ارظنو تقولا قيض ىلإ ارظن" ةرابع عمسن ددملاو ديعاوملا نع انملكت املك .ةعاقلا هذه يف اهيلع
ةجردلاب نمكت يهف عوضوملا ةيمهأ تناك امهمو ؟انيف مكحتي يذلا وه تقولا مأ تقولا يف مكحتن نيذلا نحن لهف
ديعاوملا مارتحا -حرتقملا يلخادلا ماظنلا ىلع ةقداصملا دعب- كانه نوكي نأ ىنمتأ كلذل تاءارجإلا مارتحا يف ىلوألا
.يلخادلا ماظنلاو يوضعلا نوناقلاو روتسدلا وه اعيمج انطبري ام نأل -تناك امهم- تاءارجإلاو

نإ ؟ليدعتلا حارتقاب ةردابملاب ةصتخملا ةهجلا يه نمف ،ليدعتلاب هيف ُردابي نم يلخاد ماظن لكلو نوناق لكل ،ايناث
وهو ءاضعألا نم نيعم ددعل ايناثو ةمألا سلجم سيئر ديسلل الوأ كلذ يف قحلا يطعي هب لومعملا يلخادلا ماظنلا

ةلاسر تأرق يننأ رمألا يف ام لك ،عورشملا اذه صنب رداب نم فرعأ ال انأ نآلا دح ىلإو ،اوضع رشع ةسمخ
.لمع جوف نع ملكتت ىرخأ ةلاسر تأرق مايأ ةثالث دعبو يلخادلا ماظنلا ةعجارمل ةصاخ ةنجل ليكشت اهاوحف

ال نآلا دحلو صاخشألا ريغتت مل ،ال ؟صاخشألا تريغت له مأ ؟لمع جوف ىلإ ةصاخلا ةنجللا تلوحت له رسفتسأ
اذكو تقو يأ يف ليدعتلاب ردابي نأ ةمألا سلجم سيئر ديسلا قح نم هنأ دكؤأ ،صنلا ليدعتب رداب نم لهجأ تلز
ميدقت ءالمزلا نم بلطو !تاظحالم اذه لمعلا جوف مدق دقف ٌضماغ انه رمألا نكلو ،اوضع رشع ةسمخلل ةبسنلاب
! ؟ليدعتلا عورشم حرتقا نمع ماهفتسالا ةمالع يدل ريخألا يفو !تاظحالم



ءاشي ام انم دحاو لك لمعيسف الإو ةحارصلا ةغل ملكتن نأ بجي ،ليدعتلاب ةصتخملا ةنجللاب قلعتت ىرخأ ةطقن
لك ىلعو ،رصحلا ليبس ىلع ناسنإلا قوقحو ةيرادإلاو ةينوناقلا نوؤشلا ةنجل تايحالص ددحي يلخادلا ماظنلا ،ًادغ
ةصتخم ةنجللا نأب ريشي ام كلذ يف دجي الف ةنجللا هذه تايحالص عجاري نأو يلخادلا ماظنلا عجاري نأ انم دحاو
موقت ةصتخم ةنجل ةيأ دجوت الف ،ةمئادلا عستلا ناجللا نم ىتحو ،يلخادلا ماظنلا عورشم لوح ريرقت ميدقتو ةساردب
اهل لوخي ةصاخ ةنجل سيسأت وهو يلخادلا ماظنلا يف دوجوم لحلا نإ ،ةعاقلا هذه يف يلخادلا ماظنلا ميدقتو ةساردب
عيراشم ةسمخ تغلب ول ىتحو عورشم ميدقت اوضع رشع ةسمخ لك ناكمإب هنأل عيراشملا يف وأ عورشملا يف رظنلا
ءارجإ مث ،ةمألا سلجم ىلع اهحارتقا متي ةصاخ ةنجل نيوكت ضورفملا نم ناك .عيراشملا لك ةسارد ةنجللا ىلعف
نإ لوقأ نأ امإ ،نيرمأ مامأ يندجأ تاظحالملا هذه دعب .رمألا ىهتناو ةعاقلا هذه يف ةمئاقلا ىلع ةقداصملا
يلاتلابو ةمرتحم ريغ يلخادلا ماظنلا ةعجارمل اهب لومعملاو يلخادلا ماظنلا يف اهيلع صوصنملا ةينوناقلا تاءارجإلا
هذه ركذأ يننأ مأ ،ام اعون ايبلس نوكأ دق انهو ةينوناق ريغ تاءارجإلاو ينوناق ريغ لكشلا نأل ينمهي ال عوضوملاف
لوقأ ال يكل ايباجيإ نوكأ نأ ترتخا ،ةيناثلا ةقيرطلا ترتخاف ،عوضوملا يف لخدأو البقتسم اهب لمعلل تاظحالملا
!ديدج نم قلطننلو ةصاخ ةنجل ىلع اروف قداصنلو عورشملا اذه ضفرنلف ةمرتحم ريغ تاءارجإلا نإ ءالمزلل

.انمامأ ضورعملا صنلا لوح يتاظحالم مدقأو عوضوملا يف لخدأس لب ال لوقأ

باون باختناب قلعتت يتلا 17 ةداملا اهلوأو ةيمهأ اهيف ىرأ يتلا داوملا ضعب ركذب طقف يفتكأ صنلل ةبسنلاب
كلذ لوح تدجو يننأ ريغ ،هوبختنا نيذلا صاخشألا نم هتيحالصو هتوق دمتسي لوؤسم يأ نأ ملعن نحن .سيئرلا
ىلإ عوجرلا متي لكشم كانه ناك نإ فاطملا رخآو بتاكملا لخاد تاقافتالاو تاحارتقالا نم ةيادب ةلوطم تاءارجإ
ةمألا سلجم بتكم يف ةيوضعلل حشرتلا ةمئاق حتفنو ةعاقلا هذه ىلإ اعيمج رضحن ال اذامل وه يحارتقاو .ةعاقلا هذه
نولكشي نم مهو ةمألا سلجم سيئرل اباون لئاوألا ةعبرألا حبصي باختنالا دعبو كلذ ديري نم لك حشرتلل مدقتيو
نذإ .ةنس لاوط هبجاو ةيدأت نع الوؤسم دحاو لك نوكي ةقيرطلا هذهبو ،سيئرلا ديسلا عم ةمألا سلجم بتكم
19 ةداملا نع يهف ةيناثلا ةطقنلا امأ .ةمألا سلجم بتكم ءاضعأ باختنال ةعاقلا ىلإ ةرشابم ءوجللا وه يحارتقاف
سيئر نم صيخرتب ةمألا سلجم بتكم رضاحم ىلع عالطالا ةمألا سلجم ءاضعأ نم وضعل نكمي" :ركذت يتلاو
دارأ نإ رضاحملا ىلع علطي نأ وضع لكلو حابم رضاحملا ىلع عالطالا نأ ينعت امإ ةداملا هذهف ."ةمألا سلجم
تقولل احبرو .عيمجلا ىلع ةعونمم حبصت يلاتلابو رارسألا نم ةمألا سلجم بتكم رضاحم ىلع عالطالا نأ امإو
ىلإ ءوجللاب ةخسن ىلع لوصحلا وأ عالطالا ديري نم لكو عيـمجلا ملعي ةاواسملا مدـق ىلع ءاضعألا لـكل ًاعضوو
امئاد ىقبت نأ امأ ،اهيلع علطي دـحأ الـف عيمجلا ىلع عنمت الإو ،ةبوتكملا رضاحملا دجوت ثيح اذك مقر بتكملا

.هديفي امم رثكأ لـمعلا لشيس كـلذ نأ دـقتعأف تاـبلطللو صيخرتلل ةعضاخ

اذه "لمعلا رضحيل ناجللا نم ةنجل بتكم نم صيخرتلا بلطي نأ ءاضعألا نم وضعل نكمي" :43 ةداملا ركذت
نكمي الف هنم غورفم رمأ اذه تيوصتلل ةبسنلابف "تيوصتلا يف الو ةشقانملا يف كراشي الأ طرشب" :نكلو ليمج ءيش
يعادلا وه امف ،يراشتسا يأرب لخدتلل ةصرف هل طعت مل نإ نكلو تيوصتلا يف كراشي نأ ةنجللا نع جراخ وضعل
هتاظحالم ميدقت نم هنيكمت ءاضعألا نم وضع روضح ىلع بتكملا قفاو اذإ ام ةلاح يف حرتقأ هيلعو ؟نذإ هروضحل
نكن مل نإ توصن نأ نكمي ال لاحلا ةعيبطبف تيوصتلا امأ .رابتعالا نيعب اهذخأ مدع وأ اهذخأ يف ةيرحلا ةنجلل مث
.ةنجللا يف ءاضعأ

ىلإ نومـتني ال نيذلاو روتسدلا نم 101 ةداملا ماكحأ بجومب نينيعملا ءاضعألل نكمي" :ىلع صنت 57 ةداملا
ءاضعأ ةرـشع نأ امب ؟طـقف ةدحاو ةيناملرب ةعومجم اذامل وه لاؤسلاو "ةدحاو ةيناملرب ةعومجم اولكشي نأ بازحأ
ةعومجم لك نأل رثكأ لمعلا رسيت املك تاعومجملا ددع رثك املكو ،ثالث وأ نيتعومجم وأ ةعومجم ليـكشتل يفـكت

ثلثلا نم لقأ لثمن مأ ثلثلا لثمن مويلا نحن له يه ةيناثلا ةطقنلاو .ىرخألا ةعومجملا نم رثكأ طشنت نأ لواحتس
48(ثلثلا لثمن انلزال لهف -كلذ نايسن نكمي ال- سيئرلا فرط نـم نـيعم ثـلثلا نأ روـتسدلا يف ءاج ام ءوض ىلعو
امهم ثلثلا يف قحلا -ةمألا سلجم بتكم يفو ناجللا يف- مويلا انل له ؟)48( نم لقأ ىلإ ددعلا صلقت مأ )اًوضع
ناجللا يف بصانملا ثلث ىلع لصحن الو ثلثلا لثمن قبن مل اننإ انلق اذإ هنأل ؟ددعلا عجارن نأ انيلع هنأ مأ ددعلا ناك
،رثكأ اهيف ركفنو ةداملا هذه عجارن نأ نكمي الأ وه لؤاستلاو !بهذيس ثلثلا نييعت نم ضرغلا نإف ،بتكملا يفو
ال اذهف ىرخأ تاعومجم ىلإ مامضنالاب هل انحمس اذإو بحسني نأ امإو نينيعملا نمض ىقبي نأ امإ نيعملا وضعلاف
ءالمزلا ضعب بغر ولو ىتح بصانملا ثلث ىلع لصحي نأ دب ال ثلثلا نأ ربتعن اننإف ددعلل ةبسنلاب نكلو اتاتب قلقي
بسح اثلث لثمن امئاد ىقبن نأ وه يحارتقا نكل ،رارحأ سانلاف ىرخأ تاعومجم ىلإ ءامتنالا يف -ثلثلا اذه نم-
.ايروتسد هيلع صوصنملا

عابرأ ةثالث يف لثمتي باصن روضحب متت ةقداصملا نأ ركذت يتلا 73 ةداملاب قلعتت يهف ةريخألا ةظحالملا امأ
تاءارجإلا يه ام وه لاؤسلاف ،ةيناث ةسلج دقعنو ةسلجلا عفرن باصنلا رفوتي مل نإو ةمألا سلجم ءاضعأ )¾(
يتلا 71 ةداملا يف نمكي دق لحلا نكلو نأشلا اذه يف لح دجوي ال ؟ةيناثلا ةسلجلا يف باصنلا رفوتي مل نإ ةذختملا
ةفاضإ روضحلا ددع نأل بيغتي وضع لكل ايرابجإو ايمازلإ ائيش حبصت نأ دب ال ةلاكولاف نذإ .ةلاكو ريرحت بجوتست
ينوقدصو طقف ءاضعألا ددع )¾( عابرأ ةثالث روضح انطرتشا اذإ امأ .ةمألا سلجم ءاضعأ ددع وه تالاكولا ىلإ



عفرب مكحصنأ ةعاقلا هذه يف ءاضعأ 107وه نيرضاحلا ددع ناك اذإف ءاضعأ 107 لثمي )¾(نإف سيئرلا يديس
ةعيبطب يريغو انأ– لوقأ كلذل صنلا لك ضفريو طقف عنتمأ نأ نكميو داوملا لك ضفرتو عنتمأ نأ يل نكمي ،ةسلجلا
ىقبيو صنلا حلاصل تاوصأ 106 كانه تاوصأ 107 نيب نمف دحاو صخش توصل عضخي ةمألا سلجم ّنإ -لاحلا

.نوناقلا صن نم ةدام ةيأ لبقت الف يلاتلابو تيوصتلا نع عنتمي وأ "الب" توصي نأ امإ دحاو توص

ةفاضإب )¾( عابرأ ةثالث طرتشن نأ -ناكمإلا ردق ايباجيإ نوكأ نأ لواحأس ةيادبلا نم تلق يننأ اـمب- حرـتقأ كـلذل
كلذ دعب مث ،باصنلا لامكتسا نم نكمتن ىتح باصنلا اذه ىلإ هفيضن ام مهي ام ردقب ددعلا مهي الف 12 وأ 8 وأ 10

.مكل اركشو هريمضو هتاعانق قفو توصي نأ دحاو لكل

ىلإ ةملكلا ليحأو ايصخش اهب فرتعأ يتلا ةءانبلا هتكراشم ىلع يبرعلا تيآ نارقم ديسلا ركشأ :سيئرلا ديسلا
.اروكشم لضفتيلف روميمع نيدلا ييحم ديسلا

ةسسؤم ةيأل يلخادلا ماظنلا نأب دكؤأ نأ يرورضلا نم سيل هنأ دقتعأ ،سيئرلا ديسلا :روميمع نيدلا ييحم ديسلا
ةلكيهلا لثم حبصيو ،ماع لك يف اتباث ادنب نوناقلا اذه ليدعت حبصي ال ثيحب ةيرارمتسالاو ةموميدلاب مستي نأ بجي
نع اديعب متي نأ بجي ةرملا هذه يف ليدعتلا نإف انه نمو .ةلكيهلا ةلكيه ةداعإو ةلكيهلا ةداعإ ةلكيهو ةلكيهلا ةداعإو
حرشل ايرورض هنوري يذلا ينمزلا مجحلا يفو ءالمزلاو تاليمزلا لك اهب مدقتي يتلا ءارآلا ءوض ىلعو عرست يأ
.مهتاحارتقا

سلجمب رمألا قلعت ءاوس يناملربلا ماظنلا يف ةيناثلا ةفرغلا لوح يخيراتلا لدجلا يف -سيئرلا ةدايس- لخدأ نل
رولكلوفلا رصانع نم ارصنع وأ ةيفحتم ةعطق درجم نوريثكلا هربتعي يذلاو يناطيربلا ماظنلا يف "تادروللا"
اذهل لجسي نكلو -يناطيرب بتاكل ريبعتلاو- هبيغتب مهنم ريثك قلأتي وضع فلأ ىلإ هئاضعأ ددع لصيو يناطيربلا
يف "تادروللا" سلجم نم ضيقنلا ىلعو .ارخؤم )هيشون يب( ةيضق لثم اياضقلا ضعب يف رود يرثألا سلجملا
وهف ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا مجح مغر وضع ةئام نم رثكأ مضي ال يذلا "يكيرمألا خويشلا سلجم" نإف ايناطيرب

رخآ الاثم دجن نينثالا نيبو ،ةلودلا سيئر مكاحي -ارخؤم متعمس امكو- لب بسحف ءارزولاو ءارفسلا نييعت بقاري ال
لاز امو ةثلاثلا ةيروهمجلا مث يكلملا ماظنلا ةدوع شاعو 1789 ثادحأ دعب دلو يذلا "يسنرفلا خويشلا سلجم" وهو
ملست ملو ،1946 ةنس يف ةيروتسدلا ةكرعملا نم اءزج ناكو يضاملا نرقلا رخاوأ ذنم لدجلا نم ريثكلا ريثي
اهمهلتسا سلاجملا هذه نم عون يأ ايصخش فرعأ ال انأ .ءاطعلاو ذخألا نم ةسماخلا ةيروهمجلا لالخ هتيعضو
وه ةلودلا قطنمب ةمألا سلجم نأ ىلع ديكأتلا وه هريغ نم رثكأ ينمهي يذلا رمألا نكل يرئازجلا روتسدلا وعضاو
ال ادبؤم امكح سيلو هنم رفم ال اردق سيل ةدودحملا هتايحالصب سلجملا نكل ،هيلع زفقلا وأ هزواجت نكمي ال عقاو
.هيلع ظفحت الو هيف لادج

نم ةيناث ةخسن وأ يطارقميد روكيد درجم وأ ةيعيرشت ةيلحك اذه انسلجم ىرأ ال يننأب رركأو تلق انه نم
يل لاقم لوح راث يذلا لدجلل لصأ انهو -ينطولا يبعشلا سلجملا رودل يمارتحا عم- ينطولا يبعشلا سلجملا
اهتلمعتسا يتلا ةريثملا نيوانعلا وه لدجلا ببس نأ دقتعأ انأ ،ةريغصلا تاحيضوتلا ضعب ىلإ ارطضم يسفن تدجوو
تسلو نذألاب ضعبلا هأرق امبرو الماك صنلا ةءارق نم نكمتي مل ضعبلا نأ ىلإ ةفاضإلاب ةينطولا فحصلا ضعب

ىرخأ ةيآ يف لاقو "نيلصملل ليو" :ميركلا هباتك يف لاق لجو ّزع ىلوملا نأ ىلع رصي نم كانهف ثدح امم ابضاغ
سلجمب ةطبترملا اياضقلا شقانت نأ ضورفملا نم هنإ اولاق نيذلا ءالمزلا رظن ةهجو مرتحأ انأو "ةالصلا اوبرقت ال"
امك تايحالصلا ةيضق ترثأ دقلف .يل ةبسنلاب طبضلاب ثدح ام وه اذه نأ عقاولاو الوأ ةمألا سلجم لخاد ةمألا
……يلخدت دنع نوركذت

دقل .يلخادلا ماظنلا ليدعت نع ملكتن نحنف ،عوضوملا بل ىلإ عوجرلا كنم بلطأ ،ةمدقملا هذه دعب :سيئرلا ديسلا
لثم ةمدقم ءاقلإو تالاقملا ةباتك كقح نمو ،اهيلإ عوجرلل يعاد ال ،اهتأرق سانلا لكو مامتها لكب كتالاقم اعيمج انأرق
.يلخادلا ماظنلا نع ثيدحلا وهو هددصب نحن يذلا عوضوملا ىلإ عوجرلا نسحألا نم نكلو هذه

ريغب بتك نمو ةهازنب بتك نم كانه نأ ىلإ كلخدت يف -سيئرلا ةدايس- ترشأ دقل :روـميمع نـيدلا ييحم دـيسلا
.لضفت ،كلذ كلو كقح نمف ،ةملكلا ينم بحست نأ ديرت ،يفقوم حرشأ نأ يقح نمو ةهازن



...كنم ةملكلا بحس يضرغ سيل ،ال :سيئرلا ديسلا

.تحمس ول ديرأ امك يثيدح ممتأ ينكرتتلف نذإ:روميمع نيدلا ييحم ديسلا

.يلخادلا ماظنلا نع ملكتت نأ طقف ديرأ :سيئرلا ديسلا

يل حمسي يلخادلا ماظنلاف ،هنع ثيدحلا ددصب انأ ام وهو يلخادلا ماظنلا نع ملكتأ انأ :روميمع نيدلا ييحم ديسلا
.كلذ يف قحلا كلف كلذ نم سكعلا تيأر اذإف كلذ نم ينعنمي ام كانه سيلو وه امك انه ييأر لوقأ نأ

.طقف انمهي يذلا عوضوملا نع جرخن ال نأ بجي :سيئرلا ديسلا

بتكأ ملو يلخادلا ماظنلا نع تبتك ،تبتك امنيحف -سيئرلا ةدايس- عوضوملا وه اذه :روميمع نيدلا ييحم ديسلا
.ةملكلا ينم بحسا الإو كلذ نكيلف ممتأ نأ تبغر نإف تلق امكو «Lesotho» يف ةيعضولا نع

…لصاو ،ةعاس فصن كل :سيئرلا ديسلا

نأل ادوجوم ناك اسبل عفرأ نأ -اهلك- ةمدقملا هذه نم طقف تدرأ ،اهنم لقأ لب ،ال :روميمع نيدلا ييحم ديسلا
،ةسارد نودب قبسم مكح كانه ،فقاوملا ضعب ريسفت ءوسو سبللا نم ريثك اهبوشي اندنع ةيلاحلا ةيعضولا -فسأللو-
انل يلبقتسملا كرحتلا نأب هتلق ام رركأ اذهل ،ةيضقلا هذه لوح سبل يأ كانه ىقبي ال ىتح هحيضوت تدرأ ام اذهو
يبعشلا سلجملا عم لماكتي اذهب وهو دالبلا يف يعيرشتلا راسملل جيوتت وه ةمألا سلجم نأ نم قلطني نأ بجي
رارغ ىلع ةمألا سلجم نألو ،هعم ضقانتلل الاجم سيل هنأ امك هل ةيناث ةروص وأ هنم ةخسن سيل وهو ينطولا
تاءافكلا ءاقتنا يف هنع فلتخي نأ بجي نيثلثلاو ثلثلا ةليكشتبو هنإف ةينطو تاءافك مضي ينطولا يبعشلا سلجملا
قافتالا سيلو مسحي يذلا وه تيوصتلا نكلو لقأ مجح كانه ،تايبلغأ كانه .ضحملا يبزحلا راظنملا نع اديعب
كلذو ةمألا مهت يتلا اياضقلا لك ةشقانم نم رشابملا يعيرشتلا هطاشن ىلإ ةفاضإ ،ةمألا سلجم نكمتي اذكهو .قبسملا
اقفو كلذ رمألا بلطت املك دالبلل ةماعلا ةلاحلا ةشقانم عيطتسي ثيح ،روتسدلا نم 100 ةداملا حورل اماهلتسا
.اهيلع قفتم تامزيناكيمل

يننكلو يبرعلا تيآ نارقم ليمزلا هلاق ام عم ريبك دح ىلإ قفتأو انيدل حورطملا عورشملا ليصافت يف نآلا لخدأ
ةروس عم فوقولا أدبي نأ ابوتكم مدق صن يف تحرتقا تنك ،5 ةداملا صخي اميفف .هنم يباجيإلا بناجلا لضفأ
ىلإ ةجاحب انسلف اوضع 143 كانه ،ةحتافلا ةروس ةءارقل مامإ روضح ضفرأ انأ ،اطيسب ائيش فيضأ انهو ةحتافلا
.كلذ لعف عيطتسي انم الك نأ نظأو سلجملا جراخ نم مامإ داريتسا

تحرتقا دقو ديدجتلاب ماع يه ةحورطملا ةدملا نأل باختنالا ةدمب طبتري ةداملا يف اليدعت حرتقأ 15 ةداملل ةبسنلاب
نأ ىنعمب ىرخأ ةدمل ديدجتلل ةلباق تارود ثالث يأ فصنو ةنس ةدمل سيئرلا باون ةمألا سلجم بختني نأ ايصخش
متي" :هنأ ىلع )ةديدجلا( 16 ةداملا تصن دقو .ةرودلل ةبسنلاب تاونس تس انيطعت ةعبرأ يف ةبورضم تارود ثالث
ةبسنلاب ."يئاهنلا ددعلا نم رثكأ حشرتلل مدقتيو دحاو رود يف ءامسألا ددعتملا يرسلا عارتقالاب سيئرلا باون باختنا
ةرورضلا دنع ماهمب سيئرلا باون فيلكت ىلع صنت ةعباسلا ةحفصلا يف ةلدعم 14 ةداملا كانه لدعملا جمانربلل
سلجملا ةينازيم عورشم دادعإ كلذ يلي يذلا رطسلا يف مث ةتباثلا مهماهم ىلإ ةفاضإلاب حارتقاك اهل فاضيو
ةعاق يف ىتح لب طقف بتكملا يف متت ال ةشقانملا نأ يأ دامتعالاو ةشقانملل سلجملا ىلع مث بتكملا ىلع اهضرعو
.اضيأ سلجملا

ىرأ الو رضاحملا ىلع عالطالاب قلعتي اميف يبرعلا تيآ نارقم خألا عم قفتأ انأف 19 ةداملا صخي اميف امأ



.تافلملا ىلع عالطالا وه سلجملا وضع قح نأل "سلجملا سيئر نم صيخرتب" :لثم ريبعت يأ ةفاضإل ةرورض
اهروصت ةنجللا مدقتو" فاضي نأ تحرتقا ةيجراخلا نوؤشلا يف الثم ،ناجلل ةبسنلاب ماهملا ضعب ةفاضإ حرتقأ امك
ةيجراخلاو ةيلخادلا دوفولا يف نيكراشملا مئاوق دادعإ يف مهاستو ةيلودلا تارايزلا ميظنتب قلعتي اميف سلجملا سيئرل
."يلودلا طاشنلا يف ةمألا سلجم ءاضعأ لك ةمهاسم ققحي امب

علطي ،ةيلخاد ةيرود ةيداصتقا ةرشن دادعإب ةنجللا موقت" :ةيلاتلا ةرقفلا ةفاضإ تحرط دقف ةيداصتقالا ةنجلل ةبسنلاب
ةيلودلا وأ ةيوهجلا وأ ةينطولا ةحاسلا ىلع ةحورطملا ةيداصتقالا اياضقلا مهأ ىلع سلجملا ءاضعأ اهلالخ نم
يف ءاربخ ريغ مه نمل ةبسنلاب ةصاخ لمعلا اذهب مايقلل ةنجللا فرصت تحت ةيرورضلا تايناكمإلا لك عضوتو
موقت نأ اهناكمإ يف هنأ دقتعأ ،الثم مالعإلا ةنجلك ناجللا ةيقبل ةبسنلاب تعضو ةيضقلا سفن اعبط ."يداصتقالا لاجملا
ةيلودلا فحصلا هدروت امو تاقيلعتلاو ةيلودلا رابخألا ىلع ةمألا سلجم ءاضعأ اهلالخ نم علطت ةيمالعإ ةرشن دادعإب
.تاعاذإلل ةبسنلاب ةصاخو

طرشب ىرخأ ةنجل يأ طاشن يف مهاسي نأ سلجملا وضع قح نم هنأ" :اهيف تفضأ دقف )ةميدق( 35 ةداملا امأ
نوروكشم عورشملا اودعأ نيذلاو ،ديدجلا عورشملا يف ليدعتلا متو ."تيوصتلا قح هل نوكي الأ ىلع اهبتكم ةقفاوم
داعت يناثلا لصفلا يف ةمألا سلجم تاسلجل ةبسنلاب .ءارآلا فلتخم نيب قيفوتلل اريبك ادهج اولذب مهنأ ظحالأ يننأل

وأ ايعاذإ تاسلجلا ضعب ثبت نأ نكميو ةينلع تاسلجلا نإف" روتسدلا نم 116 ةداملل اقبط 58 ةداملا ةغايص
سلجملا طاشن يف ةينلعلا .رايتخا كانهف ،ةقلطم ةرورض اسيل يعاذإلا وأ ينويزفلتلا ثبلا نأ ىنعمب "اينويزفلت
ينويزفلتلا ثبلا امأ .راوحلا قئاثو ىلع مهعالطإ ةيناكمإو تاسلجلا يف سلجملا ءاضعأ ريغ روضح وه يعيرشتلا
.ةينلعلل ديحولا ليلدلا نوكي نأ بجي هنأ دقتعأ ال -ةعبارلاو ةثلاثلاو ةيناثلا ةرملل كلذ ركذأو-

ءانب- سيئرلا ديسللو ةينعملا ةنجلل اهتمدق يتلا عيراشملا لك يف يننأ نوظحالتسف تيوصتلا تاءارجإل ةبسنلاب
تيوصتلا نأل ديلا عفر قيرط نع سيلو اًّيرس ةماع ةدعاقك امئاد تيوصتلا نوكي نأ ىلع تصرح -هبلط ىلع
سيئرلا ديسلل يركشو مكعامتسا نسح ىلع مكل يركشب لخدتلا اذه يهنأو ةيطارقميدلا ليلد وه يل ةبسنلاب يرسلا

.سيئرلا ةدايس اركش .يثيدح لمكتسأ ينكرت هنأ ىلع

.لضفتيلف ينارم دمحأ ديسلا ىلإ ةملكلا ليحأو هلخدت ىلع روميمع نيدلا ييحم ديسلل اركش :سيئرلا ديسلا

يأ يف- دقنلا نإ طقف لوقأ نأ ديرأ صنلا اذه ىلإ لصأ نأ لبقو الوأ .سيئرلا ديسلا اركش :ينارم دمحأ ديسلا
ءّانب هنم ) %80( ناك اذإ نكلو ءّانب ريغ نوكي نايحألا ضعب يف هنأ ةقيقحلاو نيجسكألا ةرورضك يرورض -عمتجم
ناك تاظحالم انمدقو تارم ةدع انلخدت دقف لاح لك ىلعو .هنم يباجيإلا بناجلا نم دفتسنلف كلذ سكع )%20(و
.انسح اريس ريست يكل اهيلع صرحلاو رئازجلا بح اذكو ةسسؤملا هذه ىلع صرحلاو بحلا اهنم ضرغلا

لكشلا ةيحان نم .عورشملا اذه اهب ءاج يتلا داوملا ضعبب مث لكشلاب قلعتت ةلخادم يل عورشملا اذه صخي اميف
يطعت يتلا 106 ةداملاب كلذ ىلع ةوخإلا لدتسا دقو ةينوناق ريغ نوناقلا اذه عضو اهب مت يتلا تاءارجإلا نأب تلق
ةصاخ ةنجل ليكشت سيئرلا ةيناكمإ ىلع صنت ال ةداملا نإ .ليدعتلا حارتقا تايحالص اوضع رشع ةسمخلو سيئرلل
داوملا ضعب عضو ىلإ ةجاحب هنأو سلجملا يف اللخ كانه نأ سيئرلا ىأر اذإ هنأ هانعم ليدعت حارتقاف .عورشم ميدقتل
حضاو نوناقلا نإف ،ةصاخلا ناجللا امأ .ليدعتلا حرتقيو حارتقالا بتكي ،سلجملا يف رثكأ مكحتلل يلخادلا نوناقلا يف
ىلع ءامسألا ضرعت مث اهحارتقا متي ثيحب ،ةيناملربلا تاعومجملا نم وأ سلجملا نم لكشتت يهف ،يلخادلا ماظنلا يف
يهف سلجملا اهيلع قداصي مل نإ هريغ يف مأ يلخادلا ماظنلا يف تناك ءاوس ةصاخ ةنجل يأ نأل تيوصتلل سلجملا

دقل .نوناقلا بسحو باختنالاب سلجملا يف رومألا ريست نأ يغبنيو ةبختنم تسيلو ةنَّيعم ةنجل يهف ،ةيعرش ريغ
انهو ةيناملربلا تاعومجملاب لاصتا كانهو ةصاخ ةنجل كانهو ريضحتلا ددصب انوناق كانه نأ اهاوحف ةلاسر انتءاج
ةيناملربلا ةعومجملا سيئر نأ انل دكأت -ارهش 18 تماد ةبرجت يف اننأل- ةيناملربلا تاعومجملا نع اهلجسأ ةطقن يدل
تارارق دري مث ةعومجملا لخاد ثدحي ام سلجملا سيئر غلبي هنأ هتمهمف ،مهنع اضوع فرصتي ،هئاضعأل ًابأ سيل
دق يتلا اياضقلا ضعب نع سيئرلا مالي دق هنأل عيمجلا مهت ةيضقلاف ةيناملربلا ةعومجملل اياضقلا لك نع سيئرلا
يلخادلا ماظنلا يف ةدام ةيأ دجأ مل ،اوحرتقي نأ ءاضعألا نم بلطو ةعومجم تلكشت دقل .ةيناملربلا ةعومجملا اهلهجت
دعت يتلا ةصاخ ةنجل ليكشت ىلع صني يلخادلا ماظنلا .راكفأ حارتقا ميدقت مهنكمي ةمألا سلجم ءاضعأ نأب صنت



تذختا يتلا تاءارجإلا نأ ريغ ،"الـب وأ "معن" ـب امإ هيلع تيوصتلا مـث تاـحارتقالا مـيدقتب سلجملا هشقاني اًعورشم
ةدهع ةياهنبف ،مظعأ اًرومأ انفشتكا قيسنتلا ةئـيه عمف اذه نم رثكأ لوقلا نكميو ةينوناق ريغ عورشملا اذه ريضحتل
ررقي نأ هنكمي ال هتاذ دحب سلجملاو ؟كلذ متي فيك .رارمتسالا ررقو قيسنتلا ةئيهب بتكملا عمتجا ،سلجملا لكايه
انعمتجا ول ىتحو ،ددجنو عمتجن يأ ،"ديدجتلل ةلباق ةنس يف يهتنت" هنأ ىلع صنت ةصاخ ةدام كانه نأل ،اهرارمتسا
ليدعتلا مدقنو عمتجن نوناقلا يف ةدام ةيأ ىلع قفاون مل نإف حصت ال اهنإف نوناقلا يف ةدوجوم ريغ ةيضق ىلع توصنل
.قبطتو كلذ ىلع صنت ةينوناق ةدام كانه نأ مادام ،يغبني يذلا

نيذلا مه ةوخإلا نأ ىلإ هعم ثيدح يف راشأ دق ناك سيئرلا ديسلا ّنأ -سيئرلا جارحإ يضرغ سيلو- ةرم ركذأ
ماظنلا قيبطت نسح ةاعارم يف تايحالصلا لك سلجملا سيئرلو ،حيرص يلخادلا ماظنلا نإ .ليطعتلا يف اببس اوناك
ةيناملربلا ةلتكلا سيئر ديدجت رارق كلذك هلو ،كلذ ريخألا اذه ضفر نإو ةنجللا سيئر ةدهع ديدجت رارق هلو يلخادلا
ىلع صرحي يذلا وه سيئرلاف نذإ ،مهفرط نم ةاضمم ةمئاق ميدقتب ةيناملربلا ةعومجملا ةقفاوم تمت نإ ةصاخو
،يلخادلا ماظنلا صوصخب لخدتأ مل ةيضاملا ةرملا يف .هقيبطت ةهج ةيأ تضفر اذإ ام ةلاح يف يلخادلا ماظنلا قيبطت
مدع نع تفسأت نكل يلخادلا ماظنلا كلمن اننأل ائيش ريغي ال اذهف ،مداقلا ماعلا وأ مداقلا رهشلا وأ مويلا سردي هنوكو
لكايهلا تدارأ نإو ىتح هنأل ةددجم ريغ اهنإ لوقأ ال انأ ،رهشأ ةتس ةدم دعب -اذهك- يعيرشت سلجم لكايه باختنا
تاظحالم اهدعب يدل مث ،ةمدقم نع ةرابع هذه تناك .اهيلع تيوصتلا الإ اهيلع امو كلذ نكيلف رارمتسالا ةدوجوملا
.ىرخأ

يام لوألا نم اءدب" :اهدافم ءاضعألل تاميلعت يطعت ماعلا نيمألا فرط نم ةاضمم ةلاسر مايألا دحأ يف انتءاج
نحن .تارارقلا هذـه تذختاو تـعمتجا قيسنتلا ةئيه نأب انملع رمألا نع انرسفتسا املو "…اذكو اذكو اذك لعف عونمم
يساسأ نوناقب ديقم هنأل ررقيو عمتجي نأ هتاذ سلجملا قح نم سيل -يلخادلا ماظنلاو ةيروتسدلا ةيحانلا نم- هنأ ملعن
دحاو يأ قح نم سيلف -ةيناثلا ةفرغلا يف دمجو ىلوألا ةفرغلا يف شقون هنأ املع- طابضنالل وعدي يذلا ديحولا وـهو
ةئيه عمتجت نأ مكلاب امف ،يساسألا نوناقلا ىلع قداصي مل هنأ مادام ناصقن وأ ةدايزب ءاضعألا نوؤش يف لخدتي نأ
ءاضعألل ماعلا نيمألا بتكي نأ يف ءاضعألا هاجت بدأ ءوس اذهف .ماعلا نيمألا ةبتاكمبو تارارق ردصتو قيسنتلا

اهنم صاقنإلا نكمي هنأل ،ةلكشم ةيأ يل لثمت ال يهف ،تاميلعتلا دض تسل انأ "…… اءدب" تاميلعت مهيطعيو ةلاسر
نيمألا تايحالص نم سيلف ،ةيلوكوتورب تاءارجإ كانه نأب لوقلا ديرأ امنإو ةريثكلا ةيرئازجلا ةلودلا ءابعأل افيفخت
ىلع بجوتي نذإ ؟بئانلل يساسألا نوناقلا لطعت دقو لحلا ام .تارارقلا رادصإ قيسنتلا ةئيهل سيلو انتبتاكم ماعلا
نوناق مدقيو ىغلي ضفر اذإ ام ةلاح يفو هقيبطتو يساسألا نوناقلاب مامتهالا "نوتله" يف فيراصملاب نيمتهملا
.ءاضعألا لك ىلع قبطيو رخآ يساسأ

يف ةوخإلا ركشأ يننأ الإ عورشملا اذه دادعإ اهب مت يتلا تاءارجإلا دض يننأ مغرو عورشملا ةيحان نم امأ
ىلع اورهس نيذلا ةوخإلا دوهج نأ ينعي ال اذهف تاءارجإلا ضفرأ ينوكو ةديج تاحارتقا كانه نأل ةينوناقلا ةنجللا
،تافاضإلاو تاظحالملا ضعبو ةديج تاحارتقا يدلو رمألا اذه شقانأس لب ىدس تبهذ ةقيثولا هذه ميدقتو دادعإ

.ليصفتلا نم ليلقب -هللا ءاش نإ- اهيلإ قرطتأس

هالعأ روكذملا يوضعلا نوناقلا هايإ اهلوخي يتلا تايحالصلا ىلع ةدايز" :ىلع صنت يتلا 18 ةداملا صخي اميف
ةيفيك ديدحت ةيضق يف ."خلإ…… :يتأي امب ةمألا سلجم سيئر فارشإ تحت ةمألا سلجم بتكم موقي ،يلخادلا ماظنلاو
نمألا نامض يهو سلجملا سيئر تايحالص ىلع صنت ةدام هيف يلخادلا ماظنلا نأ نظأ ،يلخادلا ماظنلا قيبطت
هانعم ةيفيكلا ديدحت نأل يفكي اذه نأ نظأو ،يلخادلا ماظنلا مارتحا ىلع رهسلاو ةمألا سلجم رقم لخاد ماعلا ماظنلاو
نـمف ؟نيناوقلاب مكلاب امف ليوأتلل عضخ هللا مالك ىتح هنأ نوملعت متنأو ،يلخادلا نوناقلا يف ةدوجوملا صوصنلا ليوأت

-صاخشألا نم ريثك فرط نم- اهقيبطت يف ليوأتلل تعضخ دق داوملا نم اريثك نأ انفرع ارهش 18 ةبرجت لالخ
.يلخادلا ماظنلا قيبطت ىلع صرحلل دوجوم سيئرلاف ،يلخادلا ماظنلا قيبطت ةيفيك ةرابع بحس حرتقأ هيلعو

ال سلجملاف "تيوصتلل هحارتقاو سلجملا ةينازيم عورشم ةسارد" :ىلع صنت ةداملا يف ىرخأ ةرقف كانهو
ةينازيم ىلع ةقداصملا مدع تارربم انل نيبت سيئرلا ةلاسر انتءاج عوضوملا اذه يفو ،ةينازيملا شقاني هنكلو توصي

مهأ نوناق ةشقانم نم انكمت دقو كلذ فيك ،حصي ال اذهو ،نوناقلل اليوأت اذه لك ربتعيو تقولا قيضل ارظن 1999
يفو هتشقانم نم اننكمي دحاو موي وأ مايأ ةرشعف ،يندملا مائولا نوناق وهو دحاو موي يف سلجملا ةينازيم نم رطخأو
نأ ىلع صني يلاحلا وأ قباسلا يلخادلا ماظنلا نأ املعو .ينوناق ريغ هنوكل هيلع قداصي ال هتشقانم مدع ةلاح
."تيوصتلاو ةشقانملل هحارتقا" ةفاضإ حرتقأ نذإ ،ةينازيملا شقاني سلجملا

ةمألا سلجم وضع نكمي" اهيف ءاج يتلاو- اهيلإ ينقبس يذلا خألا قفاوأ ذإ ،19 ةداملا يف رخآ ءيش كانه
عالطالا تايحالص هل نم لكل ةحابم اهنأ دقتعأ انأف -"سلجملا سيئر نم صيخرتب رضاحملا هذه ىلع عالطالا

ةمألا سلجم وضع نكمي" ةرابع ةفاضإ نذإ حرتقأف رمألا ىهتناو حابم ريغ وهف احابم كلذ نكي مل اذإو ،اهيلع
."رضاحملا هذه ىلع عالطالا



ةئيه ةراشتسا دعبو سلجملا بتكم ةدعاسمب ةمألا سلجم سيئر ددحي" :ىلع صنت يتلا 51ةداملا صخي اميف
ريس ةيفيك يف لخدتلا وه ةرابعلا نم ىنعملا نأ انه دقتعأ ،"ةمئادلا ةمألا سلجم ناجل لاغشأ ريس ةيفيك ،ءاسؤرلا
ديدحت وه ردجألاف .ةيرح لكب اهماهم ةيدأتب اهل حمسي ال امم ةنجللا ىلع اطغضو الخدت ينعي ام وهو ناجللا لاغشأ
نأ دقتعأ .ةمألا سلجم ناجل لاغشأ ريس ةيفيك نع ماع ريبعتب كلذ نوكي الو هتيفيكو اهعامتجا نامز ديدحتو ميظنتلا
ةميلعت انتءاجف ،ةنجل يف نيعمتجم انك دقف -اقباس انل ثدح املثم انم بلطي ال يكل– البقتسم لوأتس ةغيصلا هذه
اذإ هنأ دقتعأو .ةهازنو ةيرح لكب عورشملا ةساردب ةنجلل حمسي ال امم ،اذكب ددحم موي يف نوناقلا دادعإ ةرورضب
لوقأ ام يدل 55 ةداملا صخي اميف .امامت القتسم ايلخاد ةنجللا ريس نوكي نأ ساسأ ىلع فيكتسف ةداملا هذه تيقب

عم ةمألا سلجم سيئر هيرجي يذلا رواشتلا ىلع ةدايز" ركذت امنيحف ءايشألا ضعب انتملع ةفلاسلا ةبرجتلا نأل اهنع
كانه ناك املك -حيحص اذهو- سيئرلا نأل ةيناملربلا تاعومجملا ةيضق ىلع دكؤأ نأ ديرأف"ةيناملربلا تاعومجملا

ةريتولا هذه ىلع ريسيو ءيشب جرخي ىتح مهعم شقانتيو اياضقلا ىلع مهعلطيو ةيناملربلا تاعومجملا وعدي ءيش
نإ- بلطأ لبقتسملا يف ينلثميس يذـلا وأ ةـيناملربلا تاعومجملا لثميس يذلا لثمملاو سلجملا لامعأ ميقتست ىتح
ارهش رشع ةينامث انل اننأل ،ظحالن انهو ،اهب ملع ىلع نوكأ نأ -ميظنتلا تايحالص نع ةجراخ اياضق كانه تناك
نم ،جراخلا ىلإ دوفولا لسرت يتلا ةهجلا يه نم دجأ ملف ،يلخادلا ماظنلا يف تثحبو ،جراخلل ةمهم يف يشمت سانلاو

يأ هدنع نوكي امدنع سيئرلا اعبط ؟لسري يذلا وه نم نكلو انل فرش اذهو انلثمي هنأ سلجملا سيئر تايحالص
ءاسؤر راشتسي نأ بجي نكلو ،رئازجلا نوفرشيس نيذلا صاخشألا هل مدقت يتلا ةيناملربلا تاعومجملا وعدي ءيش
ةرشع جراخلا ىلإ بهذ ارهش رشع ةينامث يف هنأ انيأر دقف راتخي نم هدحو سيئرلا سيلف ةيناملربلا تاعومجملا
ىلعف ،سلجملا يف ءاضعأ مهنأب اقالطإ نوفرعي الو ،نويسنم سانأ كانهو كارتشا ةقاطب هل تناك نم كانهو ءاضعأ
لاغشأ ميظنت" :55 ةداملا سفن يفو .توصيو ررقي يذلا طقف وه سيلو ،ءاضعألا كارشإ ةيناملربلا تاعومجملا
،بحي امك توصيو بحي امك شقاني نأ وضعللف ،ةيرحلا لك مهل ءاضعألا نإ ،"اهمييقتو" معن ،"هئادأ نسحو سلجملا

نمو هتدهع يهتنت امدنع كلذو بعشلا وه هلامعأ ميقي يذلا ،هلامعأ ميقي نم كانه سيل ،ناملربلا يف وضع هنأل
.اهمييقت ةداعإو رومألا هذه ءاغلإ حرتقأ نذإف داعي ال وأ ىرخأ ةرم هباختنا داعي نأ نكمملا

روتسدلا نم 101 ةداملا ماكحأ بجومب نينيعملا ءاضعألل نكمي" :ةيناملربلا ةعومجملا نع 57 ةداملا صخي اميف
نأل ؟لبق نم ةيناملربلا تاعومجملا رود وه امف ،"ةدحاو ةيناملرب ةعومجم اولكشي نأ بازحأ ىلإ نومتني ال نيذلاو
،تابوعص سلجملا سيئرل ماد ام نكلو ،اهيف لصفيو تارارقلا يف تبي نأ بجي يذلا وهو سلجملا ةطلس ةطلسلا
لصفيو اهعم شقانتيو تاعومجملا هذه ءاسؤر سيئرلا وعدي نأب كلذ يف لصف نوناقلاف ،سلجملا عمجي ةرم لك يفو
نينيعملا ءاضعألا ىلع ضرفي يذلا ءيشلا وه امف ،فدهلا وه اذه ناك اذإف ،تقولل حبرأو لهسأ اذه ،رمألا يف
ال فيكف نولواحي ةوخإلا نم ريثكو ارهش رشع ةينامث نم رثكأ انيدل هنأب املع ؟طقف ةدحاو ةيناملرب ةعومجم نيوكت
،ال انلق اننكل ىرخأ ةعومجم اوئشني يكل حارتقا كانه ناك ةنس نم رثكأ ذنمف ؟ةينعملا ةيناملربلا ةعومجملا تتفتت
اصخش قافتالا لمش اذإ امنإو ،لضفأ اذهف ةدحاو ةعومجملا ىقبت نأب قافتا كانه ناكو ظافحلا انعطتسا اذإ ظفاحن
.مهلك هيلع اوبختنا سيئر نالف ،هل لوقي بزحلا سيئر وأ ماعلا نيمألل بتكي ،ةلهس ةيضقلاف بازحألل ةبسنلاب ،انيبم

ساسأ ىلع اوراتخي مل نينيعملا نإ َّمث !دجوي ال … نالف اذ وه اه انل لوقيل يتأي يذلا وه نم ،نينيعملل ةبسنلاب
سلجملا يف نوكي ىتح صاصتخا ساسأ ىلع اوريتخا لب ،رخآ ءيش ساسأ ىلع وأ بزح ساسأ ىلع وأ ،ءامتنا
؟اذه عم نوكت نأ بجي تنأ هل لوقي نأ هل قحي نم نذإ .ةهج لك نع نوصتخم

ال وأ اذهب لبقي نأب قحلا هل نمف ،نيتلتك ءاشنإل نوقفتي ال نينيعملا ءالؤه نأ ول ،ةينوناق ةيلاكشإ دجوت ،ايناث مث
ال وأ لبقأ انأ رمع نبال وأ ديز نبال لوقي نأ قحلا هل نمف ،ةلتك أشنأ ديز نباو ةلتك أشنأ رمع نبا الثمف !اذهب لبقي
ةيأل قح يأ كانه سيل ،ّتلح اذإو ةدحاو ةلتك ىقبت نأ ىنمتن نحنف سيئرلا عم ليثمت مهل سيل اوضع 48 ىقبي ،لبقن

يف نوبغرت ،نولثمت الو نيثالث اونوكت نأ نكمم ،نولثمت ال متنأو نينيعملا لثمي ةرشع هعم يذلا نأ لوقت نأ ام ةهج
ةعومجم لكشت نأ نكميو 10 اولوقت نأ امأ ،40 اولوق ،30 اولوق ،10 نم رثكأ اوديز ،10 نم رثكأ ديزأ نأ
طبري ام كانه سيل ينالفلا صخشلاو انأ ،ءيش يأ نولثمت ال متنأ مهل نولوقت اًوضع 15 وأ 10 يتأي مث ،ةيناملرب
نذإف )وتيشاش( تحت ىقبأ نأ يلع متحت نأ كل سيلف ،قفتن مل اذإو ،سأب الو كاذو نحنف انقفتا اذإ ،ضعبب انضعب
نكمي( امامت رطسلا اذه ءاغلإب ،اذه يف انودعاسي نأ سلجملا ءاضعأ ةوخإلا لكو ةنجللا يف ةوخإلا نم بلطأ
.هلك اذه ىغلي )…اذك نينيعملا ءاضعألل

سيئر ىلإ كلذب راعشإ هجوي بايغلا ةلاح يف ،سلجملا تاسلج ةمألا سلجم وضع رضحي" :70 ةداملا صخي اميف
اوددحو ةيلاكشإ يف مهسفنأ اوعضو روتسدلا اوعضو نيذلا سانلا ،ةيروتسد ةيلاـكشإ هذه هللاو ،"ارربم نوكيو سلجملا
اذهب ناك اذإ ،ةهج ةيأ مامأ الوؤسم سيل ناسنإلاو ةيناملربلا قوقحلا لك ناملربلا ءاضعأل اوكرت مث 108 ـب ددعلا
يف بئانلا نأل ،رضحي نأ هيلعو تابجاو بئانلل نأ ىلع صنت ةيروتسد ةدام نوكت نأ يرورضلا نم ناكف لكشلا
نوكي نأ نكمملا نم هنأب نوملعت متنأو بازحأ نم نوكتم سلجملا نأل روضحلا بجاو هيلع سيل يرئازجلا روتسدلا
يدنرألا يف انناوخإ انيأر دقف .ةريبكلا بازحألا ىتح هلعفت دقو نيعم ءارجإ ضفر نع اًريبعت سلجملا نع بايغلا
؟اورضحي نأ بجاولا نم لهف ،اوبحسناف حلصي ال هوأر نوناقل مهتغاستسا مدع نع اوربع ذإ ،ةرم كلذ اولعف



…هنأل يل حمساو ،رضحأ مل يننإ سيئرلل لوقيل هربجي ءيش يأ كانه سيلو ،اعامتجا رضحي ال نأ قحلا صخشلل

كراشي نأ يف تابجاو بئانلل نإ" ةرابع اوفيضأو ،روتسدلا رييغت اوبلطأ ،يروتسدلا سلجملا نم هوبلطاف اذه متدرأ
ريغ" :ركذت يتلا 71 ةداملا كلذك صخي اميف .امامت اهبطش بلطأ انأو ةيروتسد ريغ ةداملا هذه نذإ "… اذكو اذك يف
نم تلق امكو ءيشلا سفن ،"هنع ةباين تيوصتلل هئالمز دحأ لكوي نأ بجي سلجملا نم وضع بايغ ةلاح يف هنأ
هاضر مدعب ارربم بايغلا ناك اذإ نذإ ،ييأر يلو هيأر هلف ،اذه نع ملكت يذلا خألا عم قفتأ ال تنك نإو ىتح ،لبق
.ءيش يأ مدقي ال هنأ يف قحلا لك هلف ءيش رييست ىلع وأ نوناق ىلع

ىتح ،اهيلإ اوهبتني مل روتسدلا اوعضو نيذلا سانلا ،ةيروتسد ةيلاكشإ هذهف 108و 107 ددع ةيضق يه ةيضقلا
.روتسدلا يف رظنلا ةداعإ بلطن ،بلاغ هللاو )108و 107( نيتداملا نيتاه يمحتل ةدام اهل اوعضي

انأ "ةشقانم نودب تيوصتلا ءارجإ ،ةدودحم ةشقانم عم تيوصتلا ءارجإ" :ىلع صنت 81 ةداملا صخي اميف
يف قحلا هل ! هضفرأ وأ اذكه هلبقإ ،هسملت ال كل لوقي عورـشم هدـنع ريزو وأ ةموـكحلا سيـئر يتأي دقف ،قفاوم
وأ ةموكحلا سيئر ذخأي ال انهف ،ةدودحملا ةشقانملا يف امأ !هتضفر ينبجعي مل نإو هيلع تقفاو ينبجعأ اذإف ،كلذ
شقاني نأ يف قحلا هل ةموكحلا سيئر ناك اذإ .داوملا ةشقانم ءانثأ ةملكلا ةصتخملا ةنجللا سيئر وأ ةموكحلا ولثمم
؟شاقنلا يف امهدحو قحلا ةموكحلا سيئرلو ةنجللا سيئرل اذامل ،هيلع درلا قح ينيطعت نأ بجيف ،هيأرب انعانقإ ديريو
الف اذك داوملا اوشقانت نأ لبقأ انأو صن يدنع كل لوقيو يتأي الثم ،ةددحم ىتح وأ ،ةماع حتفتلف ،ةشقانملا تحتف اذإ
امإو ءيش يأ شقاننل قحلا انل امإف ،الف ،اوتوص لوقي مث سلجملا عنقي ىتح هيلع عفاديو عورشملا شقاني نأ امأ ،سأب
.شقانن نأ يف قحلا انل سيل

،ةملكلا لوانت نم ةمألا سلجم وضع عنم ةسلجلا سيئرو ةمألا سلجم سيئر حرتقي امدنع" :ركذت 124 ةداملا
وضعلا اذهف ،"اهيف تبلاو ةيضقلا يف رظنلا لبق ينعملا سلجملا وضع ىلإ نيحلا يف عامتسالل بتكملا ىلإ ىعدتسي
يف لصفي مث صخشلا ىعدتسي مث بتكملا عم ملكتي ةسلجلا سيئر مث ،ةسلجلا سيئر عم بدألا ءاسأ هنأ ضرتفي
.هتيضق

سفن يفو ايضاق ناسنإلا نوكي نأ نكمي ال هنأل تيوصتلاب سلجملا كراشي نأ -ةبوقع كانه تناك نإ- حرتقأ انأ
نأ نـلعيو بـتكملا رضحي نأ ،تيوصتلل اهحرطو اهيف تبلاو ةيضقلا يف رظنلا لبق ةفاضإ حرتقأف ،اًمصخ تقولا
سلجملا ىلع حرطتو هقوقح نم اهيف عنمي ةتس وأ مايأ ةثالث حرـتقنف اذـكو اذـك لـعفو بدألا ءاسأ نالف دـيسلا
،توـصي مـل اـهقحتسي ال هـنأ ىأر نإو توـص اـهقحتسي صـخشلا نأ سلجملا ىأر نإف ،ةـيبلغألاب اـهيلع توـصنو
.)ةسلجلا ىلع تيوصتلل اهحرطو( ةرابع ةفاضإ حرـتقأ نذإف

،ةيلاملاو ةيداصتقالا نوؤشلا ةنجل يأرل اعبت ةينازيملا عورشم ليدعت نكمي" :يهو 125 ةداملاب متخأ يننأ دقتعأ
،تيوصتلا مث ةشقانملل امنإو تيوصتلل سيل انلقو ."هيلع تيوصتلل ةمألا سلجم ىلع ةينازيملا عورشم لاحي
.هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو اريثك ةرملا هذه يف تلطأ دقف ةوخإلا حمستسأو

.اروكشم لضفتيلف شادمح رداقلا دبع ديسلل نآلا ةملكلاو هلخدت ىلع ينارم دمحأ ديسلا ركشأ :سيئرلا ديسلا

.)نوالف لوزأ( مكيلع مالسلا ،يئالمز يتاليمز ،ةمألا سلجم سيئر ديسلا .اركش :شادمح رداقلا دبع ديسلا

ةطقن حرطب يفتكن نكلو مويلا انمامأ وه يذلا عورشملا لوح ةريثك ءايشأ سافافألا ةعومجمب اندنع ةقيقحلا يف
.ةدحاو

طورشلا ددحي مويلا انيلع حورطملا هليدعتل يديهمتلا عورشملاو ايلاح هب لومعملا يلخادلا ماظنلا نإ ،سيئرلا ديسلا
يف سلجملا ءاضعأ عيـمج ةكراشم نإ لوقأو ،ءاضعأ ةرشع لقألا ىلع طرتشيو ةيناملرب ةعومجم نيوكت لجأ نم
لخدي اذهو ةلماكلا مهتمهم ءادأ نم بعشلا يلثمم نيكمتل ةرورض ربتعت -ةمألا سلجم يأ- ريخألا اذه ريـيستو لامعأ

.سلجملا اذه يف ةلثمملا ةيسايسلا ىوقلا لك مارتحاو ةيطارقميدلا ئدابم نمض

لجأ نم طورشملا ددعلا اهل رفوتي ال سلجملا اذه يف ةلثمملا سافافألا ةعومجم ،انتعومجم نإ ،سيئرلا ديسلا



قيسنتلا ةئيه ىدل ةصاخ انليثمتل اًحارتقا انمدق ،سلجملا لامعأ يف انتكراشم ةرورضلو ،ةيناملرب ةعومجم نيوكت
انك بلطلا اذه نإف ريكذتللو ،ةيراشتسا نوكت بودنملا اذه تايحالص نإف ةراشإللو ،انفرط نم نيعم بودنم ةطساوب
.الب الو معنب ال انيلع درت مل ةريخألا هذهو ةصتخملا ةنجللا ىلع ايباتك هانحرتقا دق

ةداسلا نم وجرنو هسيسأتو هتيعرش ةاعارمل عيمجلا مامأ انبلط ددجن ،يئالمز يتاليمز ،سيئرلا ديسلا اذهلو
.)ثريمناث( اركش .هل ةباجتسالا ةمألا سلجم ءاضعأ تاديسلاو

.لضفتيلف ديبع ىفطصم ديسلا ىلإ ةملكلا ليحأو شادمح رداقلا دبع ديسلل اركش :سيئرلا ديسلا

.نيعباتلاو هبحصو هلآو نيلسرملا فرشأ ىلع مالسلاو ةالصلاو ميحرلا نمحرلا هللا مسب :ديبع ىفطصم ديسلا
.هتاكربو ىلاعت هللا ةمحرو مكيلع مالسلا ،نويفحصلا ةداسلا ،ةمألا سلجم ءاضعأ ةداسلا ،ةمألا سلجم سيئر يديس

رم يتلا لحارملاو ناوخإلا تالخدتل ارظن احيحش يقيلعتو ابضتقم يحيضوتو ادج اريصق يلخدت نوكيس يناوخإ
.رقوملا انسلجم ىلع هضرع ذنم هب مستا يذلا شاقنلا ةيدجو نوناقلا اذه اهب

فالخلا عقو ةنيعم ةينوناق داومب يظح ءارثإلاو شاقنلل انيلع ضورعملا نوناقلا نإف حضاوو مولعم وه امكو
ةقيمعو ةداح ةشقانم ىلإ عضخو تلخ مايأ ذنم انيلع ضرع نأ عورشملل قبسو ،ًاعم حرطلاو مهفلا يف اهنأشب
.ىلثم ةجيتن ىلإ لوصولل اهضعب يف بيكرتلاو لمجلا لادبتساو ءاغلإلاو فذحلاو ليدعتلا اهجئاتن نم ناك ةضيفتسمو

ةلكوملا ةمهملا ذيفنت لاجم يف بئانلا تابلطتم عم اهقباطت ظحولو ةيلبقتسم تاهيجوتو ةغايصب عورشملا ىهتناو
يف رظنلا داعأ مرتحملا انسلجمف ،مهتالاغشناو نينطاوملا دنع ةصاخ ةرظن هل بئانك لمكألا هجولا ىلع اهقيبطتو هيلإ
عيمج ىلع دالبلا هيف كرحتت يذلا تقولا يف ةزيمتم ةيفرظو ةيعوضوم تايطعم نم اقالطنا ،داوملا نم ريثك
اهنم صلختلل رئازجلا ىعست يتلا ةيساسألا ةيرهوجلا لئاسولاو تايلآلا ميدقتو ديدج موهفم ءاطعإ ةلواحم ةدعصألا
بيلغتو تاذلا راكنإ يف عاطتسملا ردقبو عيمجلا تايحضتب كلذو ،اهنم فيفختلا لقألا ىلع وأ لاجآلا برقأ يف
اهمائو دالبلا هيف درتست يذلا تقولا يف اهكرادت نكمي يتلا ،ةيصخشلاو ةيدرفلا ةحلصملا ىلع ايلعلا ةحلصملا
.ايونعمو ايدام اهتحصو اهتيفاعو

سبل لك انل تفشك ،كانهو انه ةلصاوتم ةينوناق ةسارد ىلع ءانب انيلع ضرعي عورشملا وه اه ،يناوخإ
.نيئوانملا مامأ تاريسفتلاو تاليوأتلا باب تقلغأو نومضملاو لكشلا يف ضومغو

ال عورشملا ىلع ةـقداصملا -عضاوتملا ييأر بسحو- ناكمإلاب حبصأو ةميلس ةينوناق تاءارجإ انل تدعأ مويلاو
دهع نم مئاد ريغت يف لظتسو تلظ نيناوقلا نأل -هدحو هلل لامكلاو– كردت ال ةياغ عامجإلا نأل عامجإلاب لوقأ
تادجتسمل اهمهفو اهكاردإو اهيعوو تاعمتجملا تاروطت ردقب تاليدعتلاو تارييغتلا ىقبتسو مويلا ىتح "يبارومح"
ارشبو اناسنإ ىقبي هنإف رومألا يف ةقدلا ىرحت امهم ناسنإلا نإو ،اهراد رقع يف تاعمتجملا وزغت يتلا ثادحألا
ناك امف ،اهروطتب روطتي تاعمتجملا ديلو فورعم وه امك نوناقلا نإو ،رشبلا ةعيبط نم يه ةريثك لماوع هطلاخت
.تاهيجوتلا فلتخمو تاقلطنملا ريغتل ،اريرحتو اركفو القعو ابولسأ ،ادغ حلصي ال دق مويلا اغاستسم

نم ديدعلا يف رظنلا داعي نأ ادج نكمملا نمو ،هيلع ةقداصملاو عورشملا ةسارد نم يهتنأ ىتحو يعيبطلا نمف
رهدلا اهيلع لكأ ةيلاب لاعن علخ ىلإ قاوتلا يرئازجلا عمتجملا روطتو ثادحألا تادجتسم ىلع ءانب ةينوناقلا عيراشملا
شيعي نأ ليحتسملا نم لب ،نكمملا نم سيلو مدقتلاو ةراضحلا بكرو رصعلا ةرياسمل ةلباق حبصت ملو ،برشو
.اهتدئار بيرقلا سمألاب رئازجلا تناك ىرخألا لودلا يف يرجي امع لزعمب يرئازجلا بعشلا

فدهو ةنسح ةين امهءارو بيكرت وأ ةلمج لكو افيظن ليدعتلاو ،افيرش ضرغلا نوكي نأ اينمتم اذه يلوق لوقأ
ةينوناقلا ةنجللا ركشأ امك ،مائولاو ةبحملا ىلع انناعأو اعيمج هللا انقفو .ددؤسلاو ةماركلاو ةزعلا اندالبل ققحي ليبن
مكيلع مالسلاو اركشو هميدقتو عورشملا اذه دادعإل اهب تماق يتلا ةرابجلا تادوهجملا ىلع ناسنإلا قوقحو ةيرادإلاو
.هتاكربو ىلاعت هللا ةمحرو

.اروكشم لضفتيلف يدهملب ىفطصم ديسلا ىلإ ةملكلا ليحأو ديبع ىفطصم ديسلل اركش :سيئرلا ديسلا



اسيئر- ةصتخملا ةنجللا ءاضعأ ةداسلا .نيعتسن هبو هللا مسب .سيئرلا يديس اركش :يدهملب ىفطصم ديسلا
ةمحرو مكيلع مالسلا ،ةمألا سلجم ءاضعأ ،ديدجتلاو حيضوتلا يف تادوهجم نم هولذب ام ىلع نوروكشم -ءاضعأو

.داوملا لوح تاظحالملا ءادبإ يف ةرشابم لخدأو ،هتاكربو ىلاعت هللا

يف هفلخي ،ةلودلا سيئر ماهم يلوتل سلجملا سيئر يعد اذإ ام ةلاح يف" :هنأ ىلع صنت )ةديدج( 12 ةداملا
؟سلجملا سيئر رايتخا يف طرشلا اذه طرتشي مل اذإ انس ربكألا طرتشي اذامل ."انس ربكألا بئانلا سلجملل هتسائر
.تيوصتلل نوعضخيو سيئرلا باون لكل ةلاحلا هذه يف حشرتلا باب حتفيو "انس ربكأ" طرشلا اذه فذح بلطن

صيخرتب سلجملا بتكم رضاحم ىلع عالطالا ةمألا سلجم وضع ناكمإب" :هنأ ىلع صنت )ةديدج( 19 ةداملا
ىلع نوكيف عنم كانه ناك اذإو ،عيمجلل قح اذهف ،رضاحملا ىلع عالطالل قح كانه ناك اذإ ."سلجملا سيئر نم
ءاسؤرو لتكلا ءاسؤر ىلع اهعيزوت هناكمإبف سلجملا سيئر قهرتو عالطالا بلط ةرثكل جرح كانه ناك اذإف ،عيمجلا
عنمي نم كانهو هل ىطعت نم كانه نأ هانعمف ةصخرلا بلط امأ ،ءاضعألا لوانتم يف اهنم ةخسن نوكت ثيحب ،ناجللا
."سلجملا سيئر نم صيخرتب" طرشلا اذه ءاغلإ بلطن نذإ ،ةاواسملاو ىفانتي وهو ،ةاباحملل ةاعدم اذهو ،اهنم

ىلإ نومتني ال نيذلا روتسدلا نم 101 ةداملا ماكحأ بجومب نينيعملا ءاضعألل قحلا ةداملا هذه يطعت :57 ةداملا
نيمتنملا ريغ نونيعملاو ةعومجملا ليكشتل باصنلا هل يذلا بزحلاف ،ةدحاو ةيناملرب ةعومجم اولكشي نأ بازحأ

ىقبتو ءالؤه عم الو ءالؤه عم ال قحلا اهل سيل سلجملا يف ةدوجوملا ةيئامتنالا ةيلقألاف ،قحلا سفن مهل بازحأل
اذـه مكحب ةهج يف طارخنالا قح الو بتكم ىلع لوصحلا قح الو لتكتلا قح اهل سيل سلجملا لخاد ةدرشتم
.ةبوقع -ةداملا هذهب- ءامتنالا حبصأ دقف ،ءاـمتنالا

طرتشتو اوضع نيثالث لبق نم عيقوتلا باوجتسالا صن لوبق يف طرتشت 101و 100 ناتداملا كلذكو 96 ةداملا
بلطن نحنف اوضع نيثالث عيقوت بلطي كلذك ،شاقنلا اذه رربي ةموكحلا وضع باوج نأ نيبت اذإ ةشقانم ءارجإ
ءاضعأ ددع نم لقأ ةمألا سلجم ءاضعأ ددع ّنأ رابتعاب اوضع نيرشع ىلإ -نيعقوملا ددع- ددعلا اذه ضيفخت
.ينطولا يبعشلا سلجملا

فرشب لخي العف هباكترا ببسب يئاضق مكح هدض ردص اذإ سلجملا ءاضعأ دحأ ءاصقإ" ىلع صنت 19 ةداملا
اهيلع صني يتلا ربمفون ةروث ميقو يمالسإلا قلخلل فلاخم كولسب ماق وأ" :ريخألا يف ةرابع ةفاضإ بلطن ."هتنهم
."ةعساتلا ةداملا يف روتسدلا

بقارملا اهساسأ ىلع راتخي يتلا ةيعوضوملا طورشلا يه امف ،يناملربلا بقارملا ءاشنإ ىلع صنت 128 ةداملا
نوكت فيك ؟ثالث لتك سلجملا يفو ةدحاو ةلتك نم هابئانو يناملربلا بقارملا نوكي نأ نكمي له ؟هابئانو يناملربلا
.ةيلاكشإلا هذه حيضوت وجرن ؟تامولعملا ثيح نم ءاطعو اذخأ سلجملا ءاضعأو يناملربلا بقارملا نيب ةقالعلا

:بلاطم ةثالث انل ريخألا يف ،سيئرلا ديسلا

،يميظنت بلطم -

،يرادإ بلطم -

.يعرش بلطم -

ةمألا سلجم ىلع ةلاحملا صوصنلاب ةقلعتملا قئاثولاب ةمألا سلجم ءاضعأ دوزي نأ :يميظنتلا بلطملا -1
.لدعملا نوناقلا ىلع الإ رصتقي الو )لدعملا نوناقلا ،ليدعتلل حورطملا نوناقلا ،ةلاحإلا بابسأ(

يف قحلا ةمئادلا ناجلل ىطعي نأو هيلع ةلاحملا صوصنلا ةساردل ةمألا سلجم ءاضعأل يفاكلا تقولا ءاطعإ
رثكأ اهنأ مكحب ،لاحملا نوناقلا عورشمب ةقلعتملا ةينلعلا ةسلجلا لبق اهتاعانق مهغيلبتل سلجملا ءاضعأ عم ءاقللا
يقابل رفوتت ال يتلا قئاثولا نم ناجلل رفوتي ام مكحبو ءاضعألا يقاب مساب لخدتلا قح اهل سيلو عوضوملاب اعالطضا
.يميظنت بلطم اذه ،ءاضعألا

،اعيمج انم يضتقت ةلوقملا هذه ،ةيطارقميدلل ربخم سلجملا نأب سيئرلا ديسلا ةلوقمل ادانتسإ :يرادإلا بلطملا -2
لئاسولاو بتاكملاب ىظحتو لتكتلاب ىظحت اذه انسلجم يف ةيبلغألا ،ةيلقألا مرتحت ةيبلغألاو ةيبلغألل ةيقبسألا ربتعن نأ
دجنف ،نوناقلا اذه نم )14( ةداملا صنت امك هتايحالص نم اهنأل ،سلجملا سيئر اهرفوي يتلا ةيرشبلاو ةيداملا
انموي ىلإ دسجتت ملو ةقباس ًادوعو كانه نأ ملعلا عم هيف عمتجت لقتسم بتكم يف قح ىتح اهل سيل ،ةيئامتنالا تايلقألا



.ةلتك نيوكتل باصن اهل سيل ةيلقأ لكل بتكم صيصخت -سلجملا سيئر- مكتدايس نم وجرن ،اذه

،ةالصلل ةعاق ينطولا يبعشلا سلجملا رقم يف دجن روتسدلا نم ةيناثلا ةداملا ىلإ ادانتسإ :يعرشلا بلطملاو -3
يف سلجملا اذه ىلع تلخدأ يتلا تاميمرتلا دعب ةالصلل ةعاق انل نوكت نأ لمأن انك ،ىلصم نم مورحم ةمألا سلجمو
.ةحوتفم اهاندجو اذإ بتاكملاو سلجملا ةقورأ يف نآلا انتالص يدؤن نحنو ،رخبت لمألا نكل ةيضاملا ةنسلا

.اركشو رابتعالا نيعب تاظحالملا هذه اوذخأت نأ رقوملا سيئرلا ديسلا مكنم وجرن

يلع ضرفت يتلاو سلجملا اذه جراخ ةريثك تامازتلا ىلع ءانبو يدهملب ىفطصم ديسلا ركشأ :سيئرلا ديسلا
ىلع ادغ انلامعأ لصاون نأ ىلع مويلا نيلخدتملا نم ردقلا اذهب ءافتكالا ىلع يتقفاوم مكنم بلطأ ،الاح ةرداغملا
.ةعوفرم ةسلجلاو اعيمج مكركشأ نذإ ،تالخدت ةسمخ الإ انل قبي مل ثيح اًحابص ةرشاعلا ةعاسلا

.ءاسم نيثالثلا ةقيقدلاو ةسماخلا ةعاسلا يف ةسلجلا تعفر


