
 

 

 

.ةمألا سلجم سيئر ،ةزعموب ريشب ديسلا :ةسائرلا

:نووعدملا

.ينطولا يبعشلا سلجملا سيئر ديسلا -

.ةموكحلا سيئر ديسلا -

.ةموكحلا ءاضعأ ةداسلاو تاديسلا -

.ينطولا يبعشلا سلجملا سيئر باون ةداسلا -

.ءاسم نيرشعلاو ةسماخلا ةقيقدلاو ةثلاثلا ةعاسلا ىلع ةسلجلا تحتتفإ

يبعشلا سلجملا سيئر ديسلا .نيلسرملا فرشأ ىلع مالسلاو ةالصلاو ميحرلا نمحرلا هللا مسب :سيئرلا ديسلا
انفويض ،ينطولا يبعشلا سلجملا بتكم ءاضعأو ةموكحلا ءاضعأ ةداسلاو تاديسلا ،ةموكحلا سيئر ديسلا ،ينطولا
.ةمألا سلجم ءاضعأ ةداسلاو تاديسلا مسابو صاخلا يمساب انسلجم يف مكب بحرأ نأ ةيادبلا يف يل اوحمسإ ،ماركلا

ةصرفلا هذه لثم دعتو ،سلجملا رمع نم ةثلاثلا ةرودلا يهو ةيداعلا ةيعيبرلا انترود ةياهن ىلإ يتأن نحن اه
يف صئاقنلا كرادتو تايباجيإلا ميعدت لجأ نم كلذو ةرتفلا هذه لالخ ماهم نم هانزجنأ امو انلامعأ مييقتل ةبسانم
.ةلبقملا تارودلا

يف ةيويح تاعاطقو نيدايمب قلعتتو ةمهم اهلكو ،ةرشع يهو ،تافلم ةدع انشقانو انسرد ةرودلا هذه لالخ
يبعشلا سلجملا سيئر ديسلا متزكر امك- زكرأ نأ انه دوأو يعامتجالا نامضلاو ميلعتلا ،ءاضقلا لثم عمتجملا
هذه لالخ عيمجلا مامتها لحم ناك يذلا يندملا مائولا ةداعتسا نوناقب قلعتي دحاو فلم ىلع -حابصلا يف ينطولا
ارظن هب عيمجلا مامتها ىلع نهربت يتلاو صنلا اذه ةشقانم يف يلاعلا ىوتسملا ايصخش عباتأ تنكو ،ةرتفلا
.هتيويحو هتيصوصخل

امم رثكأ لمعلا انناكمإب ناك هنأل ،ةلصاوتم ةرودلا هذه ءانثأ انلاغشأ ةليصح نإ عضاوت لكب لوقأ ،يتداس يتاديس
نم ةنيعم (Rythme) ةريتو تضرف يناملربلا انلمع ةعيبطو دالبلا اهتشاع يتلا ةيئانثتسالا فورظلا نأ ريغ هانزجنأ
صوصن نم ىلوألا ةفرغلا انيلع هليحت ام ىلع انتفرغ طاشن فقوتي املثمف ،هذه انلمع ةعيبط صخي اميفو طاشنلا
دقتعأو ،ةلحرملا هذه يف ةصاخو ةموكحلا فورظ مهفتن امك ،ىلوألا ةفرغلا لمع فورظ اديج مهفتن اننإف ةينوناق
يف انتايحالص ضعب لامعتسا يغبني انل ةحاتملا صرفلا نم ةدافتساللو انلمع يف ربكأ ةيدودرم قيقحتل هنأ ايصخش



كلذو ةموكحلا عم ماتلا قيسنتلا عم تايدلبلاو تايالولا ىوتسم ىلع ققحتت يتلا تازجنملاو ةيلحملا تاطاشنلا ةعباتم
.ةيمالعتسا تامهم يف

دوفو نيوكت يف ةموكحلا عم قيسنتلاب انركف اذل ،انه طاشنلا اننكمي الف ،ةفورعم بابسأل غارف دجو اذإ هنإ لوقأو
ةفرغلا هذهل ديفم اذهو ،كلذ نع ريراقت مدقتو ،عضولا ىلع علّطتو دالبلا لخاد روزت -بيرقلا لبقتسملا يف كلذو-
.دالبلا يف عضولا ةقيقح فرعت ىتح

ناملربلا نيب تاقالعلا مظني يذلا يوضعلا نوناقلا رودص وهو -مهم ءيش وهو- ثدح ىلع دكؤأ ةرودلا هذه يف
ةسراممل انسلجم مامأ لاجملا حتفي هنأل ،اليوط هرودص انرظتنا -مكنم دحاو لك كلذ فرعي امك- نوناق وهو ةموكحلاو
ةينوناقلا صوصنلا يف هيأر ءادبإ نم هنكمت يتلا ءاضعألا ةيواستملا ةنجللا لالخ نم ةيساسألا ةيعيرشتلا هتمهم
اههجاوت يتلا ليقارعلا ةلازإو اهلمع يف ةنجللا هذه قالطنا ىلع انصرح رسفي ام وهو ،ةرشابم ريغ ةفصب اهليدعتو
:يهو نيتفرغلا نيب فالخ لحم تيقب يتلا صوصنلا ةسارد نم نكمتت ىتح

روتسدلا -هيأر بسح- اهتفلاخمل ،ةدام 11 ماـكحأ ىلع سـلجملا ّظفحت دقو ،ناملربلا وضعل يساسألا نوناقلا :الوأ
.ةميلسلا ةيعيرشتلا ةغيصلاو

قطنملا -هرظن يف- اهتفلاخمل هنم داوم 5 سلجملا ضفر يذلا يئاضقلا ميظنتلاب قلعتملا يوضعلا نوناقلا :ايناث
.هيف صئاقنلا ضعب دوجو ىلإ ةفاضإلاب مكاحملل يميلقإلاو يعونلا صصختلا يف ميلسلا ينوناقلا

هنم ةدحاو ةدام سلجملا ضفر يذلا يعامتجالا نامضلا لاجم يف نيفلكملا تامازتلاب قلعتملا نوناقلا :اثلاث
.-سلجملا يأ- هرظن يف اهتغيص ضومغل

-سلجملا يأر يف- ميقي نوناق وهو مايألا هذه يف هلمكأب سلجملا هضفر يذلا راهشإلاب قلعتملا نوناقلا :اعبار
نس لبق يتأي هنأ امك ،لاجملا اذه يف ةيقيقحلا ةسفانملا ةيرحو ةلودلا ةطلس باسح ىلع صاخلا لاملا ةطلس راكتحا
اوحمساو ،"ةدباجلا لبق ثارحملا" يبعشلا لثملا هيلع قبطنيو قطنملل فلاخم اذهو مالعإلاب قلعتملا يوضعلا نوناقلا
،ةقيقحلا نع ةديعب اهلك اهتعمس يتلا قيلاعتلاو مايأ ةثالث ذنم ضفر دق نوناقلا نأل اثالث وأ نيتملك لوقأ نأ انه يل
ابناج الإ دهاشن ملو ةعرسب نوناقلا اذه انسرد دق اننأ رهظي نكل ،هتيددعتو مالعإلا ةيرح عم سلجملا اذه يف انه نحنف
سوؤر ةطلسل اهكرتنو ةموكحلا طلست ةلازإ نكمي فيك نكل ،ةموظنملا هذه نع ةموكحلا طلست ةلازإ وهو ،هنم ادحاو
تشع يننإ تلق نأ يل قبس دقو ،ةيفاقث ةدام يهف ،قوسلا ةيرحب قلعتم ريغ راهشإلا اذه نأ ييأر يفو ؟لاومألا
عورشم دعب اسنرف يف الوك اكوكلا بورشم ةيضق الثم تشياعو اريغص تنك امدنع ديدحتلابو يتايح يف لحارم
نيب ثداحلا فالتخالا الثم اندهاش كلذك ةريخألا تاونسلا هذه يفو .كانه ناك يذلا يوقلا عارصلا تدهاشو لاشرام
كرتن ال نأ بجو اذلو ،ىرخألا علسلاك ةعلس تسيل ةيفاقثلا داوملا نأو ةيفاقثلا داوملا صخي اميف ابوروأو اكيرمأ
-هتيرحو مالعإلا ةدئافل اذهو- كلذـك رخآ اـئيش فيضأو ،طلست نودبو ةلودلا دجاوتل الاجم كرتن امنإو قوسلل ةيرحلا
ةطلس لخدتتس بناجلا اذه نمو ؟ىرخألا دئارجلا صصح نوكتس فيكف ،راهشإلا ىلع ةدحاو ةديرج تطلست اذإف
مالعإلا ةيرح دض انسل سلجملا اذه يف نحن ،ةملكلا ىنعم متأب مالعإلا ةيرح دعاستو ةلادعلا نم اعون قلختو ةلودلا
هنأل ،ةيقطنم ةيحان نم هانضفر امك نوناقلا اذه انضفر ديحولا ببسلا اذهلو لاومألا سوؤرو قوسلا طلست دض امنإو
.راهشإلا نوناق نوكي نأ لبق الوأ مالعإلا نوناق كانه نوكي نأ بجو

ليجست ةفرغ اننأب ّانع نولوقي %100 ىلوألا ةفرغلا عم انقفتا اذإف ،نويطارقميد اننأب حرصأ نأ ديرأ ةبسانملابو
! فالتخالا اذه نع نولءاستيسف انفلتخا نإو

لثمتي دحاو زايتما انيدل امبر ،ىلوألا ةفرغلا نم نسحأ انسل اننأ فيضأو دكؤأو ،ةيطارقميدلا يه هذه نإ لوقأ انأو
يبعشلا سلجملا ىلإ ةموكحلا نم نوناقلا رورمب هانبستكا تقولا اذهو ،ةقمعملا ةساردلا ىلع اندعاسي يذلا تقولا يف
سيل اذهو رومألا حالصإ ةيفيك يف ثحبنو لواحن اننإف صئاقن كانه نأ رهظ اذإف ،رظنلاو ملعتلل ةرتف يهو ،ينطولا
ةدئاف ىرأ نأ عيطتسأ ال يننإف ءيشلا اذه مدعنا ولف ،دالبلا هذه يف دسجتت يتلا ةيقيقحلا ةيطارقميدلا يه امنإو فالتخاب
.ةفرغلا هذه

ةنجللا لمع ةيلآ ينعملا فرطلا كرحي نأ دون ةبسانملا هذهبف ،ءاضعألا ةيواستملا ةنجللا نع انملكت دق انك
صخألابو -فيرخلا لصف مودق عم هللا ءاش نإ- لاجآلا برقأ يف صوصنلا هذه صوصخب ءاـضعألا ةيواـستملا
انلصو رواشتلاو قيسنتلاب نكلو ،ىلوألا ةفرغلا عم داوملا ضعب يف انفلتخا دق انك .ناملربلا وضعل يساسألا نوناقلا
مدع نأ فرعي مكنم دحاو لكو ،هرودب نوناقلا اذه رمي ىتح ءاضعألا ةيواستملا ةنجلل رمن نأ الإ قبي ملو ،قافتا ىلإ
نوناقلاب قلعتي اميف ةصاخو تقو برقأ يف ةنجللا هذه عامتجا ىلع حلأ انأو ،امومسم اوج قلخيس نوناقلا اذه رورم



هذه رورم فيقوت يف ببسلا وه ةزعموب نأ سانلا ضعب لوقي امك وأ يسفن نع عافدلل تسل انه انأو ،يساسألا
.مهيلع ريثأت يأ هل سيل نأ مكل لوقأ انأف ؟عيمجلا يف مكحتي ةزعموب له ،نيناوقلا

امك وه- ينطولا يبعشلا سلجملا سيئر ديسلا هيلإ مترشأ امك ،كلذك ريشأ يننإف يناملربلا طاشنلا صخي ام امأ
ةيناملربلا ةيباقرلا هتفيظول ةمألا سلجم ةسرامم لاجم يفو ةرودلا هذه لالخ هنأ ىلإ -مهم نكلو صاخ طاشن نوملعت

اياضق لوـح ةموـكحلا نـم ءاضعأل ةبوتكمو ةيوفش ةلئسأ ةدع سلجملا ءاضعأ حرط ،ةيذيفنتلا تاطلسلا لمع ىلع
انمامتها نع رثكأف رثكأ ربعتو لبقتسملا يف ةريثك ةلئسألا هذه نوكت نأ ىنمتأو -ةيلوأ ةلحرم يف انلكو- ةيويحو ةمهم
.دالبلا اهشيعت يتلا لئاسملاب

،يتداس يتاديس

نوكيسو ،اهيف ضرعتس يتلا تافلملا لالخ نم ،ةوق رثكأ نوكيس اهلمعو ةمهم نوكتس ةمداقلا ةيفيرخلا ةرودلا
ماظنلا ليدعتو -تلق امك- ءاضعألا ةيواستملا ةنجللا طيشنتب ،ةيلعاف رثكأ اهلالخ ةمألا سلجمل يعيرشتلا لمعلا
.تاقالعلل مظنملا يوضعلا نوناقلل اقفوو ةبستكملا ةبرجتلا ءوض ىلع سلجملل يلخادلا

تـيوصتلا لـيـجأت سـلجملا لـضف دـقلو

صرحلا عم ،هقيقدتو هئارثإل عسوأ ةصرف ءاطعإ لجأ نم ،ةلبقملا ةرودلا ىلإ يلخادلا هماظن ليدعت ىلع -سمألاب-
ضعب انأرق دق انك اننأل اذهو ،رايتخالا اذه ذاختا يف هتايحالص لمعتسي مل بتكملاو سلجملا سيئر نأب ديكأتلا ىلع
وأ نيتعومجم فرط نم بلط كانه ناك اذإف ،ةقيقحلا نع دعبلا لك ةديعب تناك يتلاو تبتك يتلا ةيفحصلا تالاقملا
.كلذ مهحنمي بتكملاو سلجملا سيئر نإف ،رواشتلل ربكأ ةصرف كانه نوكت ىتح نوناقلا اذه حرط ليجأتل رثكأ

،ةعومجم لكو نيلوؤسملاو ءاضعألا عيمجو قيسنتلا ةنجل ءاضعأ عيمج عيمجت وهو رخآ ءيش لمعب انمق اننكل
،ةشقانملا دعب اعبط كلذو رمألاب دحاو لك عانقإ انلواحو ،ةفرغلا هذه يف ةيبلغألل ةلماحلا ةعومجملا صخألابو
ىلإ هللا ءاش نإ عجرنسو ،رثكأو رثكأ هيف ققدن ىتح نوناقلا اذه ليجأت ىلع انقفتا ةرشابملا ةيطارقميدلل انلامعتسابو
.لبقملا ربمتبس رهش نم يناثلا يف نوناقلا اذه

،يتداس يتاديس

انأو ةيناملربلا انتبرجت ىلإ حابصلا اذه يف ةرودلا ماتتخا ةملك يف ينطولا يبعشلا سلجملا سيئر ديسلا قرطت
نيب لمع دعاوق ءاسرإو ةيعيرشتلا صوصنلا ةجمربو تارودلا لامعأ لودج طبض لوح هحرط اميف يأرلا هرطاشأ
.ماقملا اذه يف اهنع ثدحتأ نل يننإف اذل ،هميعدتو كرتشملا انلمع زيزعت اهنأش نم ،ةموكحلا نيبو هيتفرغب ناملربلا

يتلا ةينطولا ثادحألاو طاشنلاب ةينغ -احابص سيئرلا ديسلا متلق امك- ةرتفلا هذه تناك ينطولا ديعصلا ىلعو
اهضعب يف ةرشابم ريغ ةقيرطبو ،)ةيسائرلا تاباختنالا( ةرشابم ةفصب اهضعب يف انسلجم ءاضعأ نم ريثكلا مهاس
.)ةيقيرفإلا ةدحولا ةمق( رخآلا

ةطشنأ انيدل امنإو طقف ايعيرشت سيل انطاشنف ،ةفرغلا هذهل بسحي طاشنلا اذهو ةينطولا ثادحألا هذه يف انكراش دقل
.ىرخأ

ةيميلقإلا ةيناملربلا تاءاقللا يف رئازجلا تلثم ةيناملرب دوفو ةدع يف ةمألا سلجم كراش ،يجراخلا ديعصلا ىلع
.لودلا ضعب ىلإ ةيئانثلا تارايزلا يفو ،ةيلودلاو



لؤاستلل تقولا ناح هنأ ايصخش دقتعأ ،ةديدجلا ةيناملربلا اـنتبرجت رـمع نـم هانعطق يذلا ريصقلا طوشلا اذه دعب
نع لؤاستلا مادام ،ةيددعتلا خيسرتو يطارقميدلا لمعلا ميعدت يف نيتفرغب ناملربلا ماظن ةدئافو ةيمهأ لوح
.لدجو براضت لحم ةيطارقميدلا ةسرامملا تمادامو ،كانهو انه راثي لازام عجارتلل لباق ريغ بسكمك ةيطارقميدلا

يف شاقنلا يذغت تلازام ةيذيفنتلا ةطلسلاب ةريخألا هذه ةقالعو رئازجلا يف اهيتفرغب ةيعيرشتلا ةطلسلا ةبرجت نإ
صقنو -ثلاثلا ملاعلا يف ةديرف نوملعت امك يهو- ةبرجتلا ةثادح ىلإ رظنلاب يعيبط ءيش اذهو ،ةينطولا ةحاسلا
؟كاذ وأ فرطلا اذه بناج نم تايساسحلاو بلصتلا ضعب نم نمأم يف يه لهو ةسرامملا

اذه لخاد ىتحو ،امئاق لازام اهل ةلقرع وأ ةيطارقميدلل بسكم وه له نيتفرغب يناملربلا ماظنلا لوح لؤاستلا
فدهي اعورشم لؤاستلا نوكي دقو ،ةفرغلا هذه ةدئاف نع نولءاستي ءاضعألا ضعب نأل ،ةحارص لكب اهلوقأو سلجملا
.لضفأ ةيدودرمو نتمأ قافآ ىلإ ةبرجتلا هذه عفدو ةيناملربلا ةفاقثلل رثكأ ةرولب ىلإ

ىلع يعوضوملا مكحلل ةيفاك ريغ انسلجم ةايح يف تارود ثالث نأ مغر هنأب ةعانقلا لك عنتقم ايصخش يننإ
ةيصخش ىلع صرحلا عم ،يذيفنتلا زاهجلاو ىلوألا ةفرغلا عم قسانتملاو يلماكتلا هرود ىلع دكؤأ يننأ الإ ،هئادأ
.ةينطولا ةيعيرشتلا ةموظنملا يف ةئيه لك ةيصوصخو

باحصأل ةسرامملاو تقولل ةمألا سلجم ةبرجت ىلع مكحلا كرتأو راصتخاب راكفألا هذه مكمامأ حرطأ يننإو
.ةميلسلا اياونلا

يف ايعيبط ربتعي ال وهو- لوقأ ،دئارجلا ضعبل يتءارق دعبو مكنيبو ينيب ةفورعملا ةحارصلابو ،ريخألا يفو
الإ مالعإلا يف ىرأ ال يب اذإو ةيسنرفلاب ةلمج تلق ديكأتللو ةيبرعلا ةغللاب انه تملكت مايأ 04 ذنم هنإ -هذهك تاسلج
نأ عونممف ،ييأر يطعأ بصنملا اذه نمو ،ةحارص لكبو ةيضقلا يف مهافتن نأ بجي اذل ةيسنرفلاب تليق يتلا ةلمجلا
نكل ،ةيروتسد ةيضقلاو عجارت اهيف سيلو ةيبرعلا ةغللا يه ةيمسرلا ةغللا نأل اذه انسلجم يف ةيسنرفلا ةغللا لمعتسن
؟ال مأ عونمم اذه لهف ،ةيبنجأ ةغلب اهلوقي ةيبرعلا ةغللاب اهلاق ةركف ىلع ديكأتللو ةيجوغاديب ةيواز نمو انايحأ ناسنإلا
انفعض ةطقنف ،مهريغ نم ينوكب ينمهتي نأ دحأ عيطتسي الو ،ةيبرعلا ةغللا ةامح نم ريثكلا دالبلا هذه يف فرعأ انأف
نع لءاستأو ةيبرعلاب ملكتت ةيبرع ابوعش كانه نأ فرعأو ،ةيسنرفلا ةغللاب "ةيبرعلا رئازجلا" انراعش عفرن انك اننأ

،ةيسايسلا قوسلا يف ةيجوغاميدلا نم عون كانه ناك امنإو ،ةيضقلا هذه نع ينغتسن اننأ ينعي ال اذهو ،اهتبورع
يتلا ةيبرعلا ةغللا نع ةقيقح نوعفاديو ةيبرع ئدابم نولمحي نيذلا نع ملكتأ ال انأو ،انفقوم يغبني امك حضون ىتحو
يف ضعبلا رجات نيدلا يف اورجات امكف ،ناديملا اذه يف ةصاخو ةراجتلاو ةيجوغاميدلا نع ملكتأ لب ،عجارت اهيف سيل
يف رجتا نم" اهيف لوقي يتلا هراكفأ ىدحإ تمجرتو ةيسنرفلا ةغللاب يدنكلل تأرق دقو ،ةغللا يف نورخآلاو ةينطولا

."هعاب ءيش

.)قيفصت(

-نومعدي نم نحنو- معدنو ،ةداـيسلا هذه ةيوقت ىلع لـمعن اـنلزالو دالبلا ةدايس اندعتسا دق -هلل دمحلاو- نحنف
مل ينأل يسفن دقتنأ انأو ،اذه ىلع دهشي انيضامف ،ناديملا اذه صخي اميف ناك يأ نم سرد يأ لبقأ الو ةيبرعلا ةغللا
ال رمأ اذهو ةينطولا ةغللا يهف ،ةيبرعلا ةغللا ةامح نم تسل ينأ ينعي ال اذهو ،ةيبرعلا ةغللا ناقتإل مزاللا دهجلاب مقأ
نوفرعي اوناك نإ مهلأسأ رابكلا ءارعشلا مهنيب نمو ىحصفلا ةيبرعلا نوملكتي نيذلاف ،ةراجتلا نم انيفكيف ،هيف عجارت
ىسيع" و "ةدامح خيشلا" نوفرعي اوناك نإ وأ نوحلملا يرئازجلا رعشلا نوفرعي اوناك نإو ةيرئازجلا ةفاقـثلا
؟ "ينومرجلا

.)قيفصت(

مهروضح ىلع ماركلا انفويضل صلاخلاو ليزجلا يركش ددجأ ايديلقت ربتعي ال يذلا رمألا اذه دعبو ةياهنلا يف
.هذه ةيماتتخالا انتسلج لاغشأ

.ةرودلا هذه لاوط اهولذب يتلا ةرابجلا دوهجلا ىلع ةمألا سلجم ءاضعأ ةداسلاو تاديسلل يركش ددجأ امك

نلعأ ،ةموكحلاو ناملربلا نيب تاقالعلل مظنملا يوضعلا نوناقلاو روتسدلا ماكحأل اقبط ،ةداسلا اهيأ ،تاديسلا اهتيأ



.انسلجمل عيبرلا ةرودل يمسرلا ماتتخالا

:ماتتخالا ميسارم -

،ةحتافلا ةروس ةوالت

.ينطولا ديشنلا فزع

.ءاسم نيسمخلاو ةعباسلا ةقيقدلاو ةثلاثلا ةعاسلا يف ةسلجلا تعفر


