
 

ـه1418 ناضمر 23 ءاعرألا  موي ةدقعنملا

)احاص( م1998 رياني 21 ـل فاوملا

 

.ةمألا سلجم سيئر ،ةزعموب ريشب ديسلا :ةسائرلا

: ةموكحلا ليثمت

.ناملربلا عم تاقالعلاب فلكم ريزو ،دوشك دمحم ديسلا -

.ةموكحلل ماعلا نيمألا ،بشعل ظوفحم ديسلا -

احابص نيثالثلاو ةسماخلا ةقيقدلاو رشع ةيداحلا ةعاسلا ىلع ةسلجلا تحتتفا

.هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا :ةمألا سلجم سيئر

.مهروضحب انوفرش نيذلا ةموكحلا ءاضعأب بحرأ نأ ةبسانملاب ديرأو ،ابحرم مكل لوقأ

انليمز ىلإ ةصلاخلا انيزاعت -مكمساب-مدقأل ةصرفلا منتغأ نأ ءيش لك لبق ديرأ نكل ،ةحوتفم ةسلجلا نأ نلعأ
نأ بحأ و ربصلا هل ىنمتأ و ،ردغلا يدايأ هتلتق يذلا هنبا نادقف رثإ ىلع فيطس نم نيمل دمحم شاعزم مرتحملا
."نوعجار هيلإ انإو هلل انإ" لوقأو ،اننماضت لك نع-مكمساب-هل ربعأ

ةنجللا هترّضح يذلا ةمألا سلجمل يلخادلا ماظنلا عورشم ةشقانم ددصب ةسلجلا هذه يف مويلا نحنف ،نوفرعت امكو
نـسحأ يف ةصالخلا ىلإ لوصولل ةصرف انيطعتو ،ةنيمث ةشقانملا هذه نوكت نأ ةيادبلا نـم ىنمتأو ،اهومتبختنا يتلا
.اروكشم لضفتيلف ،يلخادلا ماظنلا ةنجل ررقم ىلإ نآلا ةملكلا ليحأ اريثك ليطن ال ىتح نكلو،فورظلا

،رقوملا ةمألا سلجم سيئر مرتحملا ديسلا ،ميحرلا نمحرلا هللا مسب :)يدباوع رامع ديسلا( ررقملا

،ةموكحلاو ناملربلا نيب تاقالعلا ريزو ةموكحلا لثمم مرتحملا ديسلا

،ةموكحلل ماعلا نيمألا مرتحملا ديسلا

،تامرتحملا تاديسلا

،رقوملا ةمألا سلجم ءاضعأ نيمرتحملا ةداسلا



ماركلا روضحلا تاديسلاو ةداسلا

.هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا

:ةمألا سلجمل يلخادلا ماظنلا عورشمل يديهمتلا ريرقتلل ةءارق هذه ،دعبو

ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا

ةمألا سلجم

ىلوألا ةيعيرشتلا ةرتفلا

ةمألا سلجمل يلخادلا ماظنلا ةنجل

ىلع ةمألا سلجم ةقداصم حمستس ،روتسدلا يف اهيلع صوصنملا ةيناملربلا تائيهلا بيصنت و ةماـقإ لامكتسا دعب
.ةيروتسد ةيعرشو ةيلاعفب هلامعأ ريسو هميظنتل ةينفلاو ةيئارجإلا دعاوقلا طبض و ديدحتب يلخادلا هماظن

ةماعلا ءىدابملا نم و ،ةمألا سـلجم ةئيهب ةقلعتملا روتسدلا داوـم ماكحأ نم دمتسم ،اذه يلخادلا ماظنلا عورشم نإ
اذهل ايرث اردصم ينطولا يبعشلا سلجملل يلخادلا ماظنلا ناك امك ،مظنلا هذه لثمب ةقلعتملا ةيروتسدلا فارعألاو
.ةيروتسدلا هفئاظوو ةمألا سلجم ةعيبط تايصوصخ عم مئالتملاو مزاللا ردقلاب كلذو عورشملا

،ةيروتسدلا هتاصاصتخاو ةمألا سلجم ةئيه ةعيبط عم مءالتت ،اذه ةمألا سلجمل يلخادلا ماظنلا عورشم ماكحأ نإ
،ةصاخ ينطولا يبعشلا سلجملاو ةموكحلا نم لـك نيبو ةمألا سلجم نيب ةيروتسدلا تاقالعلا ةعيبط عـم قفتت امك
.ناملربلا يتفرغ نيب لماكتلاو قسانتلاو نزاوتلا قيقحت نامضل كلذو

.ةمألا سلجم لكايهو تائيه ةعيبطو مجح عم مجسنت ،اذه ةمألا سلجمل يلخادلا ماظنلا عورشم ماكحأ نأ امك
ةمءالملا أدبم ةمألا سلجمل يلخادلا ماظنلا عورشم ماكحأ تعار الثم ةمئادلا ةمألا سلجم ناجل ددع ىلإ ةبسنلابف
يبعشلا سلجملا ءاضعأ ددع ىلإ سايقلاب )اوضع 144( ةمألا سلجم ءاضعأ ددع ةيدودحم ةلأسم نيب قيفوتلاو
اذه يف لمعلا ميسقتو صيصختلا إدبمل اقيبطت ةـمألا سلجم يف ةمئادلا ناجللا ددع ددعت ةيويحو ةيمتح نيبو ،ينطولا
.ةمألا سلجمل ةمئاد ناجل )09( عست ءاشنإ لضفألاو طسولا لحلا ناك اذل ،لاجملا

ةيروتسدلا هماهم ءادأ يف ةمألا سلجم لـمع ايفيظوو ايميظنت دّشرتو طبرتس ،اذه يلخادلا ماظنلا عورشم ماكحأ نإ
.ةيروتسد ةيعرشو ةيلاعفو ةءافكب ةيباقرلاو ةيعيرشتلا

يلخادلا ماظنلا ةنجل 1998رياني 05 خيراتب سلجملا بختنا روتسدلا نم 115 ةداملل اقبط هنأ ىلإ ةراشإلا ردجتو
:ةداسلاو تاديسلا نم ةنجللا هذه لكشتتو ،يلخادلا ماظنلا عورشم دادعإ ىلوتتل

نيدباعلا نيز يشيشح - 15رامع يواوز - 1

ميرم ينادرز بوهيملب - 16روصنم ةيمساوق - 2

نيمل طيرش - 17ةيحاسوب يسنوتلا - 3

يتوغ ةشماكم - 18ليبن لماوه - 4

ديزوب يراهزل - 19دوليملا فيرشوأ - 5

رامع يدباوع - 20ظيفحلا دبع ةريوعل - 6

ديجملا دبع رابج –21ىفطصم شويرد –7



دمحأ جاحلا هللا دبع - 22ةيرون يصفح - 8

ريكب ينح - 23هللا دبع بلاط - 9

راتخم ودادمح - 24دمحم ةيلاع نب - 10

يلاليج يواز - 25ميلس نامرز - 11

دمحم نيجاط - 26هللا دبع يبيكر - 12

ديزوب يناكرب - 27مالعوب حياسب - 13

دمحم ةخاخ - 28نارقم يبرعلا تيآ - 14

دمحأ يقيدص - 29

و عامجإلاب اهبتكم بختنا يتلا ،يلخادلا ماظنلا ةنجل بيصنت ىلع 1998 رياني 5 موي سلجملا سيئر فرشأ دقو
:ةداسلا نم نوكتملا

.اسيئر ،يسنوتلا ةيحاسوب -

.سيئر بئان ،دمحم ةخاخ -

.اررقم ،رامع يدباوع -

مظني يذلا يلخادلا اهماظن دادعإب ةنجللا تماق مظنم راطإ يف اهلاغشأ يرجت ىتحو ،اهبيصنت دعب ةرشابم كلذو
امك عامجإلاب هيلع ةقداصملا تمتو ،داوملا ىلع تيوصتلا ةيفيك ددحيو تاشقانملا طبضي و ةسلجلا رييست ةيفيك
.اهلمع ةيجهنمو اهلاغشأل ينمزلا لودجلا تعضو

ىلإ شاقنلا ىضفأو ،ءارآلا اهلوح تبراضت لمع ةقيثو عورشم ةشقانمب ىلوألا اهتسلج يف ةنجللا لاغشأ تقلطناو
.اهلمعل ةيضرأك اهتدمتعاو ةنجللا اهتدعأ ىرخأ لمع ةقيثو ميدقت

نأ يغبني يتلا رواحملا فلتخم ىلإ اهيف تقرطت ،ةيلاتتم تاسلج )04( عبرأ ةنجللا تدقع راطإلا اذه يفو
،ةمألا سلجم لاغشأل نسحلا ريسلا نمضت ةقيقد تاءارجإ و ماكحأ طبض ىلإ كلذ يف ةيعاس ،صنلا اذه اهنمضتي
.روتسدلا ماكحأ كلذ يف ةيعارم

:ةداسلا نم نوكتت ةغايصلل ةيعرف ةنجل نييعت ىلع عامجإلاب ةنجللا تقداص ةيناثلا اهتسلج يفو

ميلس نامرز - 8يسنوتلا ةيحاسوب - 1

روصنم ةيمساوق - 9رامع يدباوع - 2

نيمل طيرش - 10هللا دبع بلاط - 3

ديزوب يراهزل - 11دمحم ةيلاع نب - 4

ديزوب يناكرب - 12دمحم ةخاخ - 5



رامع يواوز - 13نارقم يبرعلا تيآ - 6

يتوغ ةشماكم - 14ديجملا دبع رابج - 7

ةعزوم ةدام 116 ىلع يوتحي يذلا يلخادلا ماظنلا عورشم دادعإ ىلع يلخادلا ماظنلا ةنجل لامعأ تفرشأ دقو
:ةيلاتلا رواحملا ىلع

سلجملا لاغشأ اهب يرجت يتلا ةغللاو ،هرقم ددحت ،ةمألا سلجمل ةيميظنتلا سسألا نيبت ،ةيديهمتلا ماكحألا -
.هتاشقانمو

.ةمألا سلجم سيئر باختناو ةيوضعلا تابثإو ةيعيرشتلا ةرتفلا حاتتفإ :لوألا بابلا *

ةيعيرشتلا ةرتفلا حاتتفإ :لوألا لصفلا -

ةيوضعلا تابثإ :يناثلا لصفلا -

ةمألا سلجم سيئر باختنإ :ثلاثلا لصفلا -

ةمألا سلجم ميظنت :يناثلا بابلا *

ةمألا سلجم سيئر :لوألا لصفلا -

ةمألا سلجم بتكم :يناثلا لصفلا -

ءاسؤرلا ةئيه :ثلاثلا لصفلا -

قيسنتلا ةئيه :عبارلا لصفلا -

ةيناملربلا تاعومجملا :سماخلا لصفلا -

ةمألا سلجم ناجل :سداسلا لصفلا -

ةمألا سلجمل ةمئادلا ناجللا :لوألا مسقلا -

ةتقؤملا ناجللا :يناثلا مسقلا -

ةمألا سلجم ريس ماظن : ثلاثلا بابلا *

ةمألا سلجم تارود :لوألا لصفلا -

ةمألا سلجم تاسلج :يناثلا لصفلا -

ةينوناقلا صوصنلا ىلع تاليدعتلا تاءارجإ :ثلاثلا لصفلا -

ةمألا سلجم يف تيوصتلا ماظن :عبارلا لصفلا -

تيوصتلا تاءارجإ :سماخلا لصفلا -

ةماع ةشقانم عم تيوصتلا :لوألا مسقلا -



ةدودحملا ةشقانملا عم تيوصتلا :يناثلا مسقلا -

ةشقانم نودب تيوصتلا :ثلاثلا مسقلا -

تادهاعملاو تايقافتالا ىلع تيوصتلا :عبارلا مسقلا -

غيلبتلا :سماخلا مسقلا -

ةموكحلا لمعل ةمألا سلجم ةباقر :عبارلا بابلا *

ةموكحلا جمانرب لوح ةحئال رادصإ :لوألا لصفلا -

باوجتسإلا :يناثلا لصفلا -

ةبوتكملا ةلئسألا :ثلاثلا لصفلا -

ةيوفشلا ةلئسألا :عبارلا لصفلا -

قيقحتلا ناجل :سماخلا لصفلا -

.يروتسدلا سلجملاو ،يبراغملا ىروشلا سلجم يف ةمألا سلجم ليثمت :سماخلا بابلا *

.يبراغملا ىروشلا سلجم يف ةمألا سلجم ليثمت :لوألا لصفلا -

.يروتسدلا سلجملا يف ةمألا سلجم ليثمت :يناثلا لصفلا -

طابضنالا تاءارجإو ةيناملربلا ةناصحلا :سداسلا بابلا *

لزعلاو ةيوضعلا طاقسإو ةيناملربلا ةناصحلا عفر :لوألا لصفلا -

ةيناملربلا ةناصحلا عفر :لوألا مسقلا -

ةيوضعلا طاقسإ :يناثلا مسقلا -

لزعلا :ثلاثلا مسقلا -

طابضنالا تاءارجإ :يناثلا لصفلا -

ةيرادإلا حلاصملاو ةمألا سلجم ةينازيم :عباسلا بابلا*

.ةيماتخ ماكحأ*

حورلا هتداس وج يف ،راكفألاو ءارآلا لدابتب تزيـمت دق ةنجللا لاـغشأ نأ ىلإ ددصلا اذه يف ةراـشإلا ردـجتو
ماظنلا ةنجل ءاضعأ لبق نم عورشملا ريرقتلا اذه دادعإ ىلإ ىضفأ ءاضعألا فلتخم نيب ماتلا ماجسنالاو ةيطارقميدلا
ءاضعأ نيمرتحملا ةداسلاو تاديسلا فرط نم ،لاحلا ةعيبطب ،ءارثإلل لباقوهو ،عامجإلاب هيلع ةقداصملاو يلخادلا
.ةمألا سلجم

نع ةيعوضوملاو ةيلكشلا ةيجهنملا تاظحالملا ضعب تّمدق دق ةموكحلا نأ ،صوصخلا اذهب ،ةظحالملا ردجت امك
نيمألا بشعل ظوفحم ديسلاو ةموكحلاو ناملربلا نيب تاقالعلاب فلكم ريزو دمحم دوشك مرتحملا ديسلا نم لك قيرط
ريرقتلا يف رابتعالا نيعب اهذخأو اهجاردإ ددصب يهو تاظحالملا هذه يلخادلا ماظنلا ةنجل تلبق دقو ،ةموكحلل ماعلا
تاظحالملاو ءارآلا لك لبقتل ةدعتسم اهرودب ةنجللاو ،رقوملا سلجملا ءاضعأ ىلع انه ضرعيس يذلا يليمكتلا
.يددعتلا يعيرشتلا لمعلا تابلطتمل بيجتسي مجسنمو لماكتم صن دادعإ ىلإ ةفداهلا ةيرهوجلا



دعب ةقداصملاو ةشقانملل مكيلع ضورعملا ةمألا سلجمل يلخادلا ماظنلا عورشمل يديهمتلا ريرقتلا ىوتحم وه كلذ
.كلذ

عضو دق عورشملا اذه نأ يهو ،رابتعالا نيعب اهذخأن نأ بجي ةماع ةظحالم ىلع زيكرتلاب ءالـمزلا ينّفلك دقو
سلجم مظني يذـلا يوضعلا نوناقلا رودص درجمب يلخادلا ماظنلا اذه ليدعت ةيلباق ىلع صني ايلاقتنا امكح هتياهن يف
.سيئرلا يديس اركشو ،ىرخألا ةلودلا تاسسؤم عم هتاقالعو ةمألا

ريشب ديسلا وهو لخدتم لوأ ىلإ ةملكلا ليحأو ،ةماعلا ةشقانملا يف نآلا عرشنو ،ررقملا ديسلل اركش :سيئرلا
.ليوط

،ميحرلا نمحرلا هللا مسب :ليوط ريشب ديسلا

،نيلسرملا فرشأ دمحم انديس ىلع مالسلاو ةالصلاو هلل دمحلا

،ةمألا سلجم سيئر ديسلا

،ةموكحلا ءاضعأ نم سلجملا اذه فويض

،يتاليمز ،يئالمز

هتاكربو ىلاعت هللا ةمحرو مكيلع مالسلا

لبقأ يننكلو،يلبق نيلخدتم كانه نأ تفرعو تلأس نأ يل قبس دق ناكو ،ةلخادملا هذـه ميقرتب تئجوف يننأ ةقيقحلا
.انيلع ضورعملا يلخادلا ماظنلا عورشم ةشقانملاب لوانتن نأ لواحنسو ،عيزوتلا اذه

دعب تاليدعت جاردإ نكمي لهو ةشقانملا ةقيرط نع ،ماظن ةطقن يهو ،لأسأ نأ ءيش لك لبق ،سيئرلا يديس ،دوأ
نأ انناكمإب نوكي ىتحو رمألا انل حضتي ىتح اذهو ؟ةنجللا عم تاليدعتلا هذه ةجلاعم نكمي فيكو ؟ةشقانملا هذه
دونبلا ضعب ةعجارم ةيناكمإ يف لمأ انيدل نوكيو ،ةقيثولا هذه ةشقانمل يفاكلا تقولا ذخأنو ،عوضوملا يف ضيفتسن
وأ ليدعتلا ليحتسي هنأ اقبسم فرعن نحنو ،نيتملك وأ ةملك لوقنو قيرطلا رصتخن وأ ةقيثولا هذه اهيلع يوتحت يتلا
.ةعجارملا

هذه ،ةقيثولا هذه ةجلاعمو ةشقانم ةيفيك ىلع انه نيدوجوملا ءاضعألا عم ،سيئرلا يديس ،نآلا نم قفتن نأ يدوب
.ماظنلا ةطقن يه

ىلإ لصن ىتح اراكفأ و ءارآ دحاو لك ّمدقي نأ عنمي ال اذه نكل ،نيمث تقولا نأ رابتعالا نيعب ذـخآ انأ :سيئرلا
ةشقانملا نـم ءاهتنالا دعبو تاليدعتلا ميدقت يف ةيرحلا كل نإ لوقأ انأو ،تاليدعتلا نع تملكت .عيمجلا يضري صن
،هومتمدق ام رابتعالا نيعب ذخأي الدعم اصن غوصتو ءارآلا هذه سردت ةنجل كانه نوكتس ءاضعألا تالخدت نمو
ةماع ةفصب يه هذهو ،هلماكب يلخادلا ماظنلا ىلع ةيداع ةيفيكب قداصن امك ،ةدح ىلع دنب لك ىلع قداصن كلذ دعبو
عيمجلا ةكراشم ديرن لب ،ةيبلغأ الو ةيلقأ ديرن ال نحن كل لوقأ نأ نآلا نم بحأ نانئمطا لكبو .اهعبتنس يتلا ةيفيكلا
.هلوق عيطتسأ ام اذهو .مكراكفأ انل اوّمدقو ،ةيرح لكب اوملكت اذل ،صالخإ لكب

.سيئرلا يديس اركش :ليوط ريشب ديسلا

.ينادمح ليعامسا ديسلا لضفت ،ماظن ةطقن كانه :سيئرلا

نأ تفرع يننأ ثيح ،لخدتلا نوديري نيذلا ليجست صخت طقف ةطقن كانه ،سيئرلا يديس :ينادمح ليعامسا ديسلا
انسفنأ لجسن له ؟كلذ عقو ىتمف ،شاقنلا اذه يف لخدتلا نوديري نيذلل اليجست كانه نأ فرعأ مل يننكل ةمئاق كانه
.كلذ فرعأ ال انأف ؟قباسلا يف ليجستلا عقو له ؟مويلا

...،ةرشاعلا ةعاسلا ىلع مويلا ىتح اتقو مكيدل نإ انلق دقو ،ةحرابلا أدب ليجستلا ّنأ ملعأ انأ :سيئرلا

؟نيأو ؟اذه ناك ىتم :ينادمح ليعامسا ديسلا



.عيمجلا ملعنس اننإ انلق نحن هللاو:سيئرلا

.دحأ يأ ينربخي مل انأ :ينادمح ليعامسا ديسلا

.اهتردصأ يتلا تاميلعتلا يه هذه :سيئرلا

.كلذ فرعأ ال انأ :ينادمح ليعامسا ديسلا

.سلجملا ءاضعأ عيمج ىلع ةيمالعإ ةركذم تعزو دقل : سيئرلا

.كعمسأ مل :ينادمح ليعامسإ ديسلا

.تاميلعتلا تردصأ انأف ،يل ليقام اذه :سيئرلا

ناك اذإ يردأ ال يننأ مكربخأو ،ةيمالعإلا ةركذملا هذه ،سيئرلا يديس ،ينلصت مل انأ :ينادمح ليعامسا ديسلا
ةعاقلا يف نآلا عقي نأ مكل يمارتحا لك عم ،سيئرلا يديس ،مكيلع حرتقأ نأ يغبني نذإ ،مهلصت مل نورخآ كانه
.يسفن لجسأ نأ بحأ انأو ،مهسفنأ اولجسي نأ كلذ نوديري نيذلا نم نوبلطت ثيح ،نيلخدتملا ليجست

و ةمئاقلا هذه يف ليجستلا لمكنو ،قئاقد )10(رشع ةدم ةسلجلا عفرنس ليلق دعبف ،رخآ ائيش حرتقأ انأ ال :سيئرلا
.اركش ،ىرخأ ءامسأ اهيلإ فيضن

.سيئرلا يديس اذهب بحرأ :ينادمح ليعامسا ديسلا

.ليوط ريشب ديسلا ،لضفت :سيئرلا

مدقملا يلخادلا ماظنلا عورشم ةشقانمب ةقلعتملا هذه يتلخادم لصاوأ نذإ ،سيئرلا يديس اركش :ليوط ريشب ديسلا
.انيلإ

يتلا تادوهجملا ىلع ،ةقيثولا هذه دادعإ ىلإ تعس يتلا يلخادلا ماظنلا ةنجلل ةصلاخلا ةيحتلاب ردابأ نأ ديرأو
،يه امك ةيضرألا هذه رمت نأ ىشخن انك اننأ ثيح ،اهيلإ تمدق يتلا ةيضرألا ةجلاعمل ادج زيجو فرظ يف اهتلذب

اذه يف دوجوملا صقنلااذهتكرادت ةنجللا نأ-هلل دمحلا- نكلو ،ةجهنمم ريغو ةبوبم ريغو ةلكيهمريغ اهنأو ةصاخ
،ةجلاعم يف ةنجللا هذه ءاضعأ ةءافك ىلع لدي امنإف ءيش ىلع اذه ّلد نإو ،دهجلا اذه ىلع ةروكشم يهو بناجلا

.انيلإ مدقملا صنلا عورشمل ينوناقلا بناجلاو ينفلا بناجلا ،ينقتلا بناجلا ،لقألا ىلع

يسايسلا يفسلفلا بناجلا ىلإو ،صنلا اذهل يحورلا بناجلا ىلإ ةيرقبعلا هذه ىدعتتو دهجلا اذه ىدعتي نأ انينمت
يسايسلا عقاولل ةرياسم كانه نوكت كلذبو ،يسايسلاو ينقتلا اهيبناج يف ةلماش ةساردلا نوكت ىتح ةينوناقلا ةقيثولل
ةدايس اهل ةسسؤمل يلخاد ماظنل ةيسيسأت ةيلمع راطإ يفربتعت ،تايهيدبب رّكذن اّننأ ثيح ،يلي امك هنيبن يذلا يقيقحلا
.دالبلل ماعلا يسايسلا ىعسملا ريدقتو مييقت متي اهلالخ نم يتلا ةهجاولا ربتعت ،ةيروتسد

نبغلا عفرو نمألاو ملسلا ةرورض يف ةلثمتملا ةمألا تاعلطت ىوتسم ىلإ ءاقترالل اعفاد نوكي نأ امإ مييقتلا اذهو
هذه نوكت نأ امإو .بناج اذه ،ةيلمعلا هذه يف ةمألل ةصلخملا ىوقلا عيمج ةكراشم قيرط نع كلذو ،نطاوملا نع
ماظن ىلإ ديدج نم ةدوعلا ىلإ اندوقي ىعسم نع ةرابع ،ةمألا سلجم يهو ةهجاولا هذه للختت يتلا مظنلا وأ ةهجاولا
ةنميهلا تناك اذإف ،ريطخ عون نم ةنميهلا نوكت ةرملا هذه يف نكلو ،ةيئاصقالا تاسرامملاو ةيداحألا ةيركفلا ةنميهلا
نم اهتيعرش دمتستو ةننقم ةنميهلا هذه حبصت نأ نكمي ةرملا هذه يف هنإف ،ةننقم ريغ ةيكولس ةيضاملا بقحلا يف
.اهب مازتلالا عيمجلا ىلع ضرفت ةدعاق

يرئازج نطاوم لك اهدشني يتلا فادهأللو ىعسملل ةيقيقحلا تاقلطنملا نع فارحنالا نـم رذـحلا يغبني ،نذإ
دادسنا ىلإو تاقالزنا ىلإو تاردحنم ىلإ انب تدأ تاكولس دبألا ىلإ ربقي ايسايس ىحنمو اجهنم هرايتخا ىلع رويغ
.هتاليو مويلا شيعن يذلا راجفنالا ىلإ هدعبو ،وج



،ةقيثولا هذهب ةصاخلا ةينقتلاو ةـيميظنتلا لئاـسملا ىلإ لوـخدلا لبق كلذو ،براجتلا ضعب ىلإ جرعن ةبسانملا هذهب
ةيفاقثو ةيداصتقا امظن نمضتي امبر ماع يسايس راسمب ركذأف ،الوأ يسايسلا بناجلا نم ةقيثولا هذه لوانتن نأ ديرأ ذإ
يه ىلوألا ةلحرملاف ،مويلا ىلإ لالقتسالا ةيادب نم ةينعم ةدم هيلع تراس دـق تناك اندالب نإ ثـيح ،ةيعامتجاو
ةمزألا ريجفت ىلإ فاطملا ةياهن يف ىدأو دادسنالا ىلإ ىدأ يذلا فلاخملا يأرلا ةاداعمو يسايسلا قالغنالا ةلحرم
.فيلاكتلا لقأبو تاقوألا عرسأ يف ةمزألا هذه نم جورخلا ىلاعت هللا لأسأو ،مويلا اهشيعن يتلا ةريبكلا ةنحملا ىلإو

،عوضوملا نع جورخلا مدع بجي نكلو ،مالكلا يف ةيرح كانه نوكت نأ بجي هنإ انلق نحن ،يل حمسإ :سيئرلا
يتلا ةيفيكلا نع الاثم يطعن نأ بجيو ىلوألا ةسلجلا يف مويلا اننأ و ةصاخ ،ءودهلا وجرأ ماظن ةطقن كانه ...لضفت
.لضفت ،سلجملا اذه لاغشأ اهب ريست نأ بحن

،طقف يلخادلا ماظنلا عورشمب ةصاخلا طاقنلاب هلخدت يف مزتلي نأ خألا نم بلطأ :ةرجيوب ريشب نيدلا رصن ديسلا
اـنل حمست يتلا ةيفاـكلا ةيبلغألا انيدل هنإف ،يسايس جمانرب ضرعل انيتأ اننأ ولو ،يسايس جمانرب ضرعل تأن مل اننأل
.الوأ انجمانرب ضرعن نأ اننكمي و ،يطارقميدلا ينطولا عمجتلا نم نحنف الوأ ءدبلاب

و يلخادلا ماظنلاب ةصاخلا طاقنلا يف الإلخدتن الأ بلطأ مرتحملا ليمزلل يتامارتحا لك عم ،سيئرلا ةدايس ،نذإ
.اركش ،ىفك

)قيفصت(

،ةمظنم رومألا نوكت نأ ىنمتأ نكل ،عونلا اذه نم ةلزب انايحأ حمسن نأ بجي انك نإو ،ةلوقعم ةظحالم :سيئرلا
ةظحل كحمستسأ ...اركش ،متحمس اذإ ناديملا اذه يف ىقبن نأ وجرأف ،يلخادلا ماظنلا عورشم نع ثيدحلا ددصب نحنف

.لضفت ،يبرعلا تيآ خألا ىلإ ةملكلا ليحأل

نم ةريسم ةسلجلا هذه ،ماظن ةطقن لوح ماظن ةطقن ،سيئرلا يديس اركش :)ماظن ةطقن( يبرعلا تيآ نارقم ديسلا
كانه تناك نإو -متركذ امك- لخدتلل ةلماكلا ةيرحلا ةمألا سلجم ءاضعأ نم وضع لكلو ،سيئرلا ديسلا فرط
..سيئرلا ديسلل نوكي كلذف ،تقولاب ديقتلاب وأ ،هنم جورخلا مدعب وأ عوضوملا ىلإ عوجرلاب اندحأ ريكذتل ةرورض

طقف مهو ةيبلغألا مهل نأب لوقلاو ،ةيفيكلا هذهب يطارقميدلا ينطولا عمجتلا نم انئالمز تالخدت نآلا نم أدبت نأ امأ
نأ فيضأو ،نوؤاشي امك لخدتلا يف رارحأ ءالمزلا عيمج نأ نظأف ةيسايسلا لئاسملا يف لخدتلا نوعيطتسي نيذلا
.اركش ،سلجملا سيئر ديسلا وه ماظنلاب ريكذتلا قح كلتمي يذلا ديحولا صخشلا

يف انه نحنف ،هريغ وأ يطارقميدلا ينطولا عمجتلا لوقن ال ثيح اريثك تالخدتلا يف صّخشن الأ ىنمتأ :سيئرلا
بحأ يننأل امامت قفاوم انأو ،كتيلوؤسم لمحتت و تنأ تملكت امك ،هتيلوؤسم لمحتي وهو خألا ملكت دقو ،ةمألا سلجم
ردق عوضوملا يف تالخدتلا ىقبت نأ بلطأو ىنمتأو عوضوملا نع اليلق جرخي دق ناسنإلا نأ ملعأو ،ريبعتلا ةيرح
تقو يتأيس هنأ رابتعالا نيعب ذخألا بجي نكل ،عوضوملا اذه نع يسايسلا بناجلا لصف انناكمإب سيل هنأل ،ناكمالا
ةبصنم مكتالخدت نوكت نأب كلذو ايلخاد اماظن انسفنأل نسن نآلا انوعدف -هللا ءاش نإ- رومألا هذه نع هيف ثدحتن

.هنولذبت يذلا دهجلا ىلع مكل اركشو ،هلوح

)ماظن ةطقن بلطي وضع(

لضفت :سيئرلا

عمو ،ةلخادم لكل ددحم تقو ىلع قفتن نأ انيلع -سيئرلا يديس- مكلضف نم :)ماظن ةطقن( نيدلا نب لديج ديسلا
هبزح جمانرب نم دحاو لك قلطنا اذإ هنأ ىرأ يننإف ،يبرعلا تيآ نارقم ليمزلا يأرلو ليوطلا ريشب ليمزلل يمارتحا
هـلو ،لخدتي وضع لكل تقو ددحي نأ حرتقأ هيلعو ،ةسلجلا هذه نـم جرخن نـل اننإف ،هـب يلخادلا ماظنلا طبر لواحو
.اركشو .هتسايس سسأ نيبي نأ وأ يلخادلا ماظنلا يف مـلكتي نأ



5نيب قرغتسي هلخدت لعجي نأ دحاو لك لواحي نأب طقف ةيصوت يطعأ نكلو ،تقولا ددحي الأ لضفأ انأ :سيئرلا
.ليوط ريشب ديسلا لصاو لضفت نآلاو ،قئاقد 10و

و ةيداع اهربتعأ يتلا يتلخادم ىلع ةجردلا هذهب لعفلا در نوكي نأ رظتنأ نكأ مل ةقيقحلا يف :ليوط ريشب ديسلا
ضرعت اذإ بلطت ماظنلا ةطقن نأ ةيناملربلا فارعألا يف دوهعم وه ام نأل ،نالف دض وأ نالفل صيخشت اهيف سيل

هذه نأ مغر دودرلا هذه لبقن نحن نكلو ،كلذ ريغ وأ ةمألا ةدايس ميقو لثم تبرض اذإ وأ رشابم موجهل صخش
ةصرفلا هذه يف ملكتن انوعدف ،ةفينعلا ةقيرطلا هذهب ماظن طاقن اندض هجوت ىتح دعب دمتعي مل عورشم يه ةقيثولا
اذهلو .تالخادملا ديقتو ددشتس ثيح يلخادلا ماظنلا اذه نم اقالطنا كلذ اننكمي ال تقو يتأيس هنأ ملعأ يننأل ،ةحاتملا
.ريخألا امبرو ،لوألا انمالك لوقنل مويلا ةصرفلا منتغن نحنف

لك نم لب ،طقف فرصلا ينقتلا بناجلا نم هارأ ال يذلا يلخّادلا ماظنلاب ةرشابم ةقالع عوضوملل نأ امب تلق
ةلحرم اهتلت مث ،ريطخلا عضولا اذه ىلإ تدأ يتلا دادسنالا ةلحرم يهو ىلوألا ةلحرملاب تركذ دقو ،هبناوج
تاردابملا هذه ضهجت ّالأ ىنمتنو ،ةريبك ةعاجشب ةصلخمو ةبيط تارداـبم اهيف تذـختا يتلا ةيسايسلا تاحالصالا
ىلإ انتداق امك ،تاودنلا نمو تاراوحلا نم ةلمج ىلإو ةيلاقتنا ةلحرم ىلإ تاحالصالا ةلحرم انتداق دقو ،لبقتسملا يف
سلجم باختناب ءاهتناو تايلحملاف تايعيرشتلا ىلإ روتسدلا ةعجارمب ارورم تايسائرلا نم قلطنا يباختنا نوطارام
ةلقن ثادحإ لجأ نم نكلو ،قالطنالا ةطقن ىلإو رمجلا نينس ىلإ دوعن نأ لجأ نم دوـهجلا هذـه لك نكت ملو ،ةمألا
ةيقرتو ةيسايسلا ةيددعتلا راسمل ميعدتلا نمو ةيسايسلا ءارآلا نع ريبعتلا يف ةيرحلا نم عون اهيف قافآ ىلإ ةيعون
.لضفألا وحن ةيطارقميدلا

ةلغشنملا سيلو ةمألا ريصمب ةلغتشملاو ةمتهملا فارطألا عيمج كارشإب مكحلا ةدعاق عيسوت ىلإ اعيمج فدهن نحن
يونعملاو يداملا فنعلا لامعتسا نع اديعب يباجيإلا يسايسلا شياعتلا ةفاقث ةيقرت ىلإ كلذكو ،ةـمألا رـيصم نـع
هذه يف انه اهلجأ نم دجاوتن يتلا ةمهملا -رمألا نم ةلاجعلا هذه يف- ركذتن نأ انيلعو ،يفاقثلاو يمالعإلاو يرادإلاو
نكمي ال هنأ يه ةيلدج ةيمتحب رارقإلا انيلع ضرفت يهو ،نطاوملا لامآ ىلإ ةباجتسالا يهو ةعاقلا هذه يفو ةئيهلا
ايطارقميد ارييست تّريُسو مظن اهتمكح اذإ الإ اهيف قثي نأ هنكمي الو ،ةيروتسدلا هتاسسؤم يف ةقثلاب الإ نطاوملا ةئبعت

.ايقيقح

ةيلاقتنالا ةلحرملا تناك اذإ هنأل ةديدج ةيلاقتنا ةلحرم ىلإ ءاقترالا ىلإ نووعدم اننأ مويلا فرتعن نأ انيلع بجيف
ةلحرم يه مويلا ةيلاقتنالا ةلحرملاف تاسسؤملا عضو ىلع دمتعت يأ ةيتاسسؤم ةيلاقتنا ةلحرم نـع ةراـبع ةقباسلا
.ةينطولا ةحلصملا لجأ نم تارايتلا فلتخم نيب يسايسلا شياعتلا لالحإ ىلإ فدهت ةيسايس ةيلاقتنا

،ةمألا سلجمل يلخادلا ماظنلا عورشم يهو انل ةمدقملا ةقيثولا ىوتحم ةشقانم ىلإ لخدن لجاعلا ريكذتلا اذه دعبو
نكمي ال يذلا يسايسلا عقاولا يف ةلثمتملا حورلا تيقبو دسجلاب يُِنتعا دقو ،احورو ادسج اذه لثم صنل نإ لوقأف

نأو رابتعالا نيعب ذخؤي نأ بجي ام وهو ،ةدوجوم ةيسايس ىوق كانهو ،ةيسايس ةيددعت يف مويلا اننأل ،هراكنإ دحأل
.يلخادلا ماظنلا اذه يف اناكمو ازيح دجي

مل يتلا ةمألل ةيلبقتسملا تاعلطتلا يه ةقيثولا هذه حور تايوتحم نم ربتعت يتلاو ةقيثولا هذه يف ةيناثلا ةلأسملا
تاعلطت رابتعالا نيعب ذخأي الو يسايسلا عقاولا سكعي ال تلق اـمك ،ةقيثولا هذه ىوتحمف ،اقالطإ ةقيثولا اهيلإ قرت
.ةلعافلاو ةيلعفلا ةيعرشلا ةيسايسلا ةقبطلا

تاعومجملا ماظن يهو ،قلطنملا يف ةئطاخ ةيروحم ةدعاق ىلع هزاكتراو همايق وه صنلا اذه ىلع ذخأم لوأو
ائطاخ نوكي ةينوناق تاينقتو ليصافت نم ةدعاقلا هذه ىلع ىنبي ام لكف انه نمو يربجلا يددعلا موهفملاب ةيناملربلا
لوانتلا يف ةرورض هل اندجو ام الإ صنلا تاعيرفتو تاليصفت يف قمعتن الأ ةلخادملا هذه يف انرتخا كلذل ّةيعبتلاب
.رطاخملاو قلازملل هيبنتلاو ةيباجيإلا ةمهاسملا دصق

يف بسانملا اهناكم دجت نأ ىنمتن تاحارتقا ىلإو تاظحالم ىلإو ةيميظنت ماكحأ :ىلإ ةينقتلا لئاسملا عفرب انمق دقل



.ّهـللا ءاش نإ ةقيثولا هذه

ىلع" ةراـبع ىلع زكرنو ،لقألا ىلع ءاضعأ )10( ةرشع نم ةيناملربلا ةعومجملا نيوكت ىلع صنت 20 ةداملاف
.ددعلا اذه ديدحتل دمتعملا رايعملا نع لءاستن نحنو "لقألا

عرف ،نييساسأ نيعرف نم لكشتت يتلا ةددعتملاو ةعونتملا ةبيكرتلا يذ ةمألا سلجم يف نحنو كلذك لءاستأ مث
ام :لوقأف ،روتسدلا بسح ةيروهمجلا سيئر فرط نم نيعم عرفو ةيلحملا سلاجملا ءاضعأ فرط نـم بختنم
؟ةيناملربلا تاعومجملا دمتعي يذلا ةمألا سلجمل ديدجلا ميظنتلا اذه يف ةيروهمجلا سيئر هراتخا يذلا عرفلا ريصم
قيرط نع ةمألا سلجم ءاضعأ ثلث رايتخال ةصرف ءاطعإ نم ةمكح روتسدلا هلبقو ةيروهمجلا سيئر ىخوت اذإف
– اهتعجارم لبق روتسدلا ةقيثو ةشقانم يف نآلا انعم ءالمزلاو ةوخإلا ضعب رضح دقو – لثمتت اهنأ كش الف نييعتلا
ةيداصتقالا تالاجملا يف ةيملعو ةيفاقثو ةيركف ةءافك تاذ ةينطو تايصخشب ناملربلا نم ةيناثلا ةفرغلا ديوزت يف
يذلا مارتحالا دجت نأو اهب ةقئاللا ةناكملا ءاضعألا ثلث لثمت يتلا ةئفلا هذه دجت نأ مويلا دون ،اهريغو ةيعامتجالاو
16و 15و 14 داوملا يفو .اهيف اهعضو يتلا هتقث ىلع روكشم وهو ةيروهمجلا سيئر ديسلا اهراتخا هلجأ نم
قيبطت نيأ لءاستن انهو ،ةيناملربلا تاعومجملل يداهتجالا قافتالاب لكشتي هنأ دجن ةمألا سلجم بتكمب ةصاخلا
نكل ،رحلا حشرتلاو رحلا باختنالا يه يطارقميدلا رايتخالل ةماعلا ةدعاقلا نأ ملعن نحنف ؟ءانثتسالا نم ةماعلا ةدعاقلا
كلت يف ةريخألا لبق ام ةجرد ىلإ رخؤمو لمهم يرسلا عارتقالا قيرط نع رحلا رايتخالا نأ ظحالن )16( ةداملا يف
.مألا ةدعاقلا نع ءانثتسالا وه هنأكو ،ةداملا

قيسنتلا ةئيه ىلإو ناجللا ىلإ ةبسنلاب كلذك هظحالنس ام وهو هلكايهو سلجملا بتكمل هذـه رايتخالا ةقيرط ّنإ
.قافتالا بولسأ دمتعا ءاسؤرلا ةئيهو

،ةينوناق ةدعاق قيبطت ةلاحتسا وأ ةينوناق دعاوق يف ضوـمغ كانه ناك اذإ ّالإ ابيرقت هيلإ أجلي ال بولسألا اذه ّنإ
- اهب روهمجلا مـلعيو ًادـيج ةوخإلا اهعمسي ىتح – يتآلاك اهاوتحم يتلاو اهتيادب يف 16 ةداملا هيلع صنت مل ام وهو
عيزوت ىلع ،ةمألا سلجم سيئر نم ةوعدب دقعي عامتجا يف ،ةيناملربلا تاعومجملا ولثمم قفتي :وه 16 ةداملا صنف
لبق ام ةرقفلا ىلإ يتآل ،انه شاقنلا يف لسرتسأ الو ،اهنولثمي يتلا تاعومجملا نيب اميف سيئّرلا باون بصانم
هذه يف اهيلع صوصنملا طورشلا قفو قافتالا ةلاحتسا ةلاح يف ّهنأ ىلع صنت ثيح )16( ةداملا سفن نم ةريخألا
تاوصألا ددع يواست ةلاح يفو ،دحاو رود يف يرسلا ءامسألا ددعتملا عارتقالاب سيئّرلا باون باختنا متي ةداملا
.ابختنم انس ربكألا حشرتملا زوف نلعي

سفن امهيلع قبطنت هنإف يلاوتلا ىلع قيسنتلا ةئيهو ءاسؤرلا ةئيه نانمضتت نيتللا 19و 18 نيتداملا صخي اميفو
.انناوخإ ةقياضمو راركتلل ابنجت اهديعن الو ةظحالملا

.ايفافختسا الماعت اهعم صنلا لماعت دقف ،ناجللا عوضوم ىلإ ةبسنلاب

نم ءاوس ةنجللا ىوتسم ىلع ماقت ةيدعاقلا لامعألا لك ّنأل ،سلجم يأل ةيساسألا ةدحولا يه ةنجللا ّنأ ملعن نحن
ريرقتلا دادعإ مث ءاضعألا ءالمزلا عم تاليدعتلا ةشقانمب ريخألا اذه عابتإ مث يديهمتلا ريرقتلا دادعإ وأ ةشقانملا ثيح
امك اهلامعأ ريس ثيح نمو ميظنتلا ثيح نم ريبك مامتهاب ةنجللا ىظحت نأ دب الف ،لئاسملا نم كلذ ريغ ىلإ يليمكتلا
ةئيه ةراشتسا دعبو سلجملا بتكم ةدعاسمب ةمألا سلجم سيئر ددحي " ىلع صنت يتلا 53 ةداملا يف ددحم وه
ناجللا هذه رييست نإف ةداملا هذه بسحف "ةماع تاميلعت بجومب ةمئادلا ةمألا سلجم ناجل لاغشأ ريس ةيفيك ،ءاسؤرلا

ام وهو ،ناجللا هذه لاغشأ ريس مظنت ةحضاوو ةقيقد ةيليصفت ةينوناق دعاوق دجوت ال ذإ فقاوملاو تاداهتجالل عضاخ
اياضقلا حرط يف دادسنالا ىلإ امبر عقاولا يفو ةيناديملا ةجلاعملا ءانثأ انب يدؤي اينوناق اغارفو احداف اصقن هربتعأ
.اهتجلاعمو

صخت ةطقن كانهف ،اهكاردتسا يلخادلا ماظنلا ةنجل ءاضعأ ىلع بجي يتلا ةينوناقلا تاغارفلا نع انثيدح لصاون
يلخّادلا ماظنلا نع لءاستأ ،روتسدلا نم 95و 93و 91و 90و 88 داوملل اقبط هيتفرغب ناملربلا عامتجا داقعنا ةلاح
.؟هيتفرغب ناملربلا تاعامتجا نوكت فيكف ،هذه لثم تابسانم انفداصت دق هنأل ،ةلاحلا هذه يف دمتعيس يذلا

ىلع ةمألا سلجملو ينطولا يبعشلا سلجملل نييلخّادلا نيماظنلا ىلع صنت يتلا روتسدلا نم 115 ةداملا انذخأ اذإف
امهماظن ةمألا سلجمو ينطولا يبعشلا سلجملا دعي :هالعأ ةروكذملا ةداملا نم ةريخألا ةرقفلا يف دجنو ،يلاوتلا
حور يف رظنلا بجي لئاق لوقي دق هنأل ،"امهيماظن" سيلو ايفرح صنلا يف درو امك "امهماظن " لوقأو ،يلخادلا
:ىلع 115 ةداملا صنت ةيسنرفلا ةخسنلا صن يفو ،ديرت اذامو روتسدلا



L’organisat ion  et  le  fonct ionnement  de  l ’Assemblée  Populaire  Nat ionale  e t  du  Consei l  de  la  Nation

ainsi  que  les  re lat ions  fonct ionnel les  entre  les  Chambres  du  parlement    e t  le  Gouvernement  sont  f ixées

par voie  organique.

اننأ نظأو .ةيسنرفلاب ةمجرتلا انل أرقت الو ،هب مزتلاف لصألا وه روتسدلل يبرعلا صنلا نكلو ،كحمستسأ :سيئرلا
.اركشو .انلاغشأ يف دوست نأ بجي يتلا يه ةيبرعلا ةغللاف ،ةطقنلا هذه يف انضعب عم قفتن

يطعن نأ نكميو ،دحاو يلخاد ماظن هل ناملربلا نأ ةداملا هذه نم مهفن سيئرلا يديس اركش :ليوط ريشب ديسلا
ةكرتشملا ماكحألا دامتعاب هيتفرغب ناملربلل يلخاد ماظن دادعإ وهو هيلع عيمجلا قفتي دق ددصلا اذه يف احارتقا
تاعومجملا ةيضق يف ىتح ،ةلكشملا لح نم – امبر – اننكميس ام وـهو ،ةفرغ لكب ةصاخلا ماكحألا دامتعابو
تاعومجملا ـ لصألا يف ـ نأل ،ناملرب ةفرغ تاعومجم اهنومسي الو ةيناملرب تاعومجم ىمست يتلا ةيناملربلا
داهتجالا وه اذهو ،ةيناثلا ةفرغلا ىوتسم ىلعو ىلوألا ةفرغلا ىوتسم ىلع ةدجاوتملا رصانعلا نم لكشتت ةيناملربلا
.باوصلا وحن هاجتالا نم اّننكمي يذلا

ريسل ةلصفمو ةحضاوو ةقيقد دعاوق عضوب ناجللا عوضوم ةوخإلا يرثي نأ دوأ ،تاحارتقالا عوضوم يف امئادو
تاعومجملاب ةمألا سلجم يف ةيناملربلا تاعومجملا طبر ةيناكمإ يف رظنلا امـئاد تاحارتقالا نيب نمو ،اهلامعأ
قسانتلا ةوخإلا دارأ امك ةطقنلا هذه يف قسانتلا ثدحي اذكهو .امهنيب دادتما ةغيصب ينطولا يبعشلا سلجملل ةيناملربلا
لماكتلا اذهو قسانتلا اذه ةئيهتو ثادحإ نحن انيلعف ،يلخادلا ماظنلا يف روكذم وه ام بسح نيتئيهلا نيب لماكتلاو
يف ةيناملربلا تاعومجملاو ىلوألا ةفرغلا يف ةيناملربلا تاعومجملا نيب براضت هيف نوكي ال ماظن ثادحإب امهنيب
.ةيناثلا ةفرغلا

.هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو سيئرلا يديس اركشو

.يوالسع ىليل ةديسلا ىلإ نآلا ةملكلا ليحأو ،لـيوط ريشب خألل اركش :سيئرلا

.سيئرلا يديس اركش :يوالسع ىليل ةديسلا

،مرتحملا سيئرلا يديس

،رقوملا سلجملا اذه ءاضعأ تاديسلاو ةداسلا

،ةموكحلا ولثمم ةداسلا

.هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا

،دعب امأ

يف لماك لمع ةنجللا ءاضعأ همدق يذلا لمعلا نأل ةفيفط لوقأو ،ةفيفط تاظحالم مدقأ نأ ،سيئرلا يديس ،يدوب
يننأل .رخآ ائيش اهنم رثكأ ةينقت يتاظحالم نوكتس اذهلو ،اهولذبيتلا تادوهجملا ىلع نوروكشم مهو ،يرابتعا
لمعلا يف قالطنالاب انل حمست ةقيثو ءيش لك لبق وهف يلخادلا ماظنلا ةساردل مزلي يذلا تقولا ناك امهم هنأ ربتعأ
.ادج يرورض اذهو

سيل يلخدت نم دصقلا نأل ؟اذامل ،طقف ةينوناقلا نوؤشلا ةنجل لوح طبضلاب ،25 ةداملا صخت يل ةظحالم لوأو
ددع نوكي نأ يقطنملا نمف مهددع ىلإ رظنلاب هنأ سلجملا ءاضعأ مهفأ دق ةنجللا ررقم نأ ثيحب ،ةديدج ةنجل ءاـشنإ
سبحلاب قلعتي وهو ،افورعمو اطيسب الاثم انذخأ اذإ هنإ لوقأ امنإو ،لوقعمو لوبقم رمأ وهو )9( ةعست ةمئادلا ناجللا
ةيضق يف ثدحت يتلا تازواجتلا نع فلتخي هلك اذهف ،تقؤملا جارفإلا وأ ةدملا وأ تاءارجإلا ةيحان نمف ،يطايتحالا
نيناوقلا عيراشمب رمألا قلعت ءاوس بناوجلا لك ةينوناقلا نوؤشلا ةنجل سمت نأ لضفأ يلاتلابو ،يطايتحالا سبحلا
.ءاضقلاب قلعتي ام لك وأ يئاضقلا ماظنلاو ةيروتسدلا قوقحلاو تايرحلا سمي ام لكب وأ سلجملل ةمدقملا

،رثكأ وأ نيتمئاد نيتنجل نيب صاصتخالا عزانت ةلاح ىلع صنت يتلاو 49 ةداملا صختف ةيناثلا ةظحالملا امأ
ءاشنإ سايقم نوكي نأ ىنمتنو اذه عقي الأ ىنمتن نحنف ،ام ةلأسم يف اهصاصتخا مدع ةمئاد ةنجل نالعإ ةلاح ىلعو
نأل ،بتكملا ىلإ عوضوملا ةيوست ةيفيك ةلاحإ حرتقأ اذل ،عقي دق رمأ هنكلو صاصتخالاو ةءافكلا ـ هللا ءاش نإ ـ ناجللا



لهو ،ةيوستلا هذه ثودح ةيفيك ددحت ال اهنكل ،عازنلا لحم ةلأسملا ةيوستب سلجملا بتكم عالطضا ىلع صنت ةداملا
لئاسملا لكاشم بنجتن ىتح كلذ ديدحت بجيف ؟سلجملا سيئر وه مأ ؟ةصتخملا ةنجللا نيعيو لصفي يذلا وه بتكملا
.دعب اميف ريثكلا تقولا ذخأت دق يتلا ةفيفطلا ةينقتلا

نأ بدألا ةيحان نم يل حمسي ال اذهو ةيناثلا ةلخدتملا تنك يننأ يظح نمو ،سيئرلا يديس ،مكيلع ليطأ ال ىتحو
- سيئرلا يديس - انأف ،طابضنالا ىلع صنت يتلا 106 ةداملا صخت ةثلاثلا يتظحالمف ،اضرعو الوط ةملكلا ذخآ
ةيئاهنلا ةغايصلا دنع اهئاضعأو ةنجللا سيئر فرط نم رابتعالا نيعب ذخؤي نأ دوأ بوتكم عورشمب مدقتأ نأ يدوب
:ليدعتلا اذهب مدقتأ نآلا يننكلو ،ريرقتلل

يف ءاضعأك البقتسم اهب يلدن دق يتلا تاحيرصتلا نع نيلوؤسم نوكن نأ اضيأ طابضنالا نم نإ ،سيئرلا يديس
،ةمرتحم تاسسؤمو سلاجم يف ءاضعأ نحنو تاسسؤملا مرتحن الأ - ديدشلا فسألا عم - اندوعت دقف ،سلجملا اذه
نم ريخ ةياقولا" فورعملا لثملاب المعف ،ةناهإلا يه ةيطارقميدلا تحبصأو تاسسؤملا متش وه ريبعتلا قح حبصأف
هماظنو ةمألا سلجم طاشنب ةقلعتملا تاحيرصتلا لك نإ - ءالمزلا هيلع ينقفاوي نأ ىنمتأو ييأر اذهو - لوقأ "جالعلا
.كلذ تايحالص سيئرلا ديسلا هلوخي وضع يأ وأ سلجملا اذه سيئر ديسلا تايحالص نم نوكت هناجل لاغشأو

لثم نوكت نأ حرتقأ انأف ةيسايسلا تاحيرصتلا وأ دالبلا ةيعضو لوانتت يتلا ىرخألا تاحيرصتلاب قلعتي اميف امأ
ىلإ ءامتنالا ةفصب نوكت نأو ةمألا سلجمب ةيوضعلا ةفص جراخ اهب ءالدإلا ةمألا ءاضعأ ديري يتلا تاحيرصتلا هذه
،ريبعتلا ةيرح نم صيلقتلا - حارتقالا اذهب - يدصق سيلو .ايصخش وأ ةيوعمجلا ةكرحلا ىلإ وأ يسايسلا بزحلا
نع نيلوؤسم نوكن نأ انعنمي ال اذه نكل ،ريبعتلا قحو ةيطارقميدلا ىلعو ريبعتلا ةيرح ىلع نورويغ انلك نحنف
ريغ ىرخأ ةفصب كلذ لعفي نأ هيلع ةمألا سلجم قاطن جراخ تاحيرصتب يلدي نأ ديري نم لكف هنمو ،انتاحيرصت

مهل وأ باون درجم مهو صاخشأ ماق ثيح ةفسؤم ارومأ انظحال اننأل ؟حارتقالا اذه اذامل .ةمألا سلجم وضع ةفص
مل اذإ اننأ ىنمتأو ،ةمألا سلجم لثمن نحنو ،سيئرلا يديس ،كلذب حمسن ال نحنو ،تاسسؤملا متشب ىرخأ تافص

،زيزعلا نطولاو دالبلا تباوثو تاسسؤملا مارتحا ىلع انتانبو انءانبأ لقألا ىلع يبرن نأ انيلعف رابكلا ةيبرت عطتسن
.مكل اركشو

.رماع نب ةسينأ ةديسلا ىلإ ةملكلا ليحأو ،يوالسع ىليل ةديسلل اركش :سيئرلا

نيذلا يلخادلا ماظنلا ةنجل ءاضعأ ةوخإلاو تاوخألا كلذك ركشأ سيئرلا يديس اركش :رماع نب ةسينأ ةديسلا
.ادج ددحم تقوو ةصاخ فورظ يف زاتمملا لمعلا اذه زاجنإ ىلع اورهس

حارتقا ريخألا يفو ،يناثلا هقش يف داوملا ضعب ليدعت حارتقاو لوألا هقش يف تالؤاستلا ضعب اذه يلخدت نمضتي
.ةديدج داوم

،نيترقف ةفاضإ ىلوألا ةرقفلا دعب حرتقأ "...ىلع ءانب ..." صنلا ىلإ قرطتلا دنعو ةيديهمتلا ماكحألا لبق :الوأ
"ةمألا سلجم ءاضعأ ثلث نييعت نمضتملاو …يف خرؤمـلاو ...مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب" :اهصن ىلوألا
خرؤملاو .....مقر يروتسدلا سلجملا يأر ىلع ءانبو ،نيبختنملا ةمئاق ىضتقمبو " اـهصن ةـحرتقملا ةيناثلا ةرقفلاو
.ةريخألا ةرقفلا فذح حارتقا مث "ةمألا سلجم ءاضعأ باختنا نمضتملاو .....يف

ةقالع ال روتسدلا نم 93 ةداملا ماكحأ ةاعارم نأ ىرأ )02( ةيناثلا ةداملا يفو ،امئاد ةيديهمتلا ماكحألا يف :ايناث
.اهفذح حرتقأ اذل ،ةمألا سلجم رقم ناكم ديدحت يأ ،ةينعملا ةداملا نومضم عم اهل

اذهلو ،روتسدلا نم 113 ةداملا ماكحأ ،عورشملا يف 6 ةداملا تررك دقف ،لوألا لصفلا ،لوألا بابلا صخي اميف
مث ،"ةيعيرشتلا ةرتفلا حاتتفا متي روتسدلا نم 113 ةداملا ماكحأل اقبط" :يلاتلاك ةرقفلا هذه ةباتك داـعت نأ حرتقأ
.رييغت نودب "خلإ .....ىلع فارشإلاب تقؤملا بتكملا موقي" :يه يتلا ةيلاوملا ةرقفلاب لصاون

نم 104 ةداملا ماكحأل اقبط" :ـب ةريخألا لبق ام ةرقفلا لمكتست نأ حرتقأ لوألا لصفلا يأ لصفلا سفن يف
."روتسدلا نم 113 ةداملا ماكحأل اقبط" ـب ةمألا سلجم سيئر باختناب ةصاخلا ةريخألا ةرقفلا لمكتست امك ،"روتسدلا



سفن نم ىلوألا ةرقفلا دعب ةرشابم 11ةداملا نم ةريخألا ةرقفلا يتأت نأ حرتقأ يننإف ،ثلاـثلا لصفلا صخي اميف
بئانلا ةمهم رصتقت له :وهو روضحلا وأ ةنجللا ىلع الاؤس حرطأ يننإ مث ،بيترتلاب ةصاخ ةلأسم هذهو ةداملا
نأ يرورضلا نمف ،دوصقملا فدهلا وه اذه ناك اذإف ؟طقف ديدج سيئر باختنا ةيلمع ىلع فارشإلا ىلع انس ربكألا
)15(رشع ةسمخ قوفت ال فالختسالا ةدم نأ نلعن وأ سيئرلل اـيماظنو ايروتسد ةلوخملا تاطاشنلا ديمجت الثم نلعن
.روغشلا نالعإ خيرات نم ءدب اموي

114 ةداملا يه ةرقفلا نومضم ىلإ ريشت يتلا روتسدلا ماكحأ نأ نظأ ،ةريخألا لبق ام ةرقفلا ،11 ةداملا يف امئاد
.عورشملا يف روكذم وه امك 181 ةداملا تسيلو

حبصتف "ةمألا سلجم ميظنت" نع اضوع "سلجملا ةزهجأ" هناونع نوكي نأ حرتقأ يننإف ،يناثلا بابلاب قلعتي اميفو
ةمألا سلجم فيرعت بجوتست ":نم ةمألا سلجم نوكتي" ةرابع نأل ،"يه ةمألا سلجم ةزهجأ" ـب ءىدتبت 13 ةداملا
.نينيعملاو نيبختنملا هئاضعأب

وحنلا ىلع كلذو تارقفلا بيترت ةداعإو ةدوجوم تارقف ليدعت ،ةديدج تارقف حارتقا يدل 13 ةداملا صخي اميف
.ةرقف دعب ةرقف اذهو 13 ةداملا يف سيئرلا ماهمب ةقلعتملا تارقفلا لك مكيطعأسف متحمس اذإو ،يلاتلا

ةرقفلاو ،ةدوجوم نكت مل يهو ،"سلجملل ةيئانثتسالاو ةيداعلا تارودلا سأرتي" حارتقا نع ةرابع يه ىلوألا ةرقفلاف
ةثلاثلا ةرقفلاو ،"قيسنتلا ةئيه تاعامتجاو ءاسؤرلا ةئيه تاعامتجاو بتكملا تاعامتجا ةسائرب موقي" ةدوجوم ةيناثلا
مارتحا ىلع رهسيو ةمألا سلجم رقم لخاد ماعلا ماظنلاو نمألا نمضي" يلاتلاك اهليدعتل حارتقا يدل نكلو ةدوجوم
ماهمب سيئرلا باون فلكي" يهو بيترتلا سفن يف ىقبتو ةدوجوم ةعبارلا ةرقفلاو ،"سلجملل يلخادلا ماظنلا قيبطتو
ثودح ةلاح يفو هتايحالص راطإ يف سيئرلل نكمي" اضيأ حارتقا نع ةرابع يه ةسماخلا ةرقفلاو ،"ةرورضلا دنع
تاسسؤملا مامأ ةمألا سلجم لثمي" ةدوجوم ةسداسلا ةرقفلاو ،"هنع بونيل سلجملا بتكم ءاضعأ دحأ فلكي نأ عنام
"ةيمسرلا تابسانملاو تارهاظتلا ءانثأ سلجملا لثمي امك" حارتقا نع ةرابع يه ةعباسلا ةرقفلاو ،"ةيلودلاو ةينطولا
تامظنملا عم سلجملا تاقالع بتكملا ةراشتسا دعب ّميقي" ةنماثلا ةرقفلا يف حارتقا اضيأ يدلو ،ةدوجوم نكت مل يهو
عم سلجملا تاقالع بتكملا عم رواشتلا دعب مظني" ةعساتلا ةرقفلا صخي حارتقا اضيأ كانهو ،"ةيبنجألا ةلثامملا
،"تارارق بجومب ةينقتلاو ةيرادإلا حلاصملا يف بصنملا دلقي" ةلدعمو ةدوجوم ةرشاعلا ةرقفلاو ،» ةلودلا تاسسؤم
ةمألا سلجم يف نيفظوم ةفصب اينوناق نينيعملا ريطأتلا يمدختسمل هءاضمإ ضوفي نأ سيئرلل نكمي" وه حارتقالاو
رـمألا" رشع ةيناثلا ةرقفلا اذكو "...ةينازيم عورشم دعي" ةدوجوم رشع ةيداحلا ةرقفلاو ،"مهتايحالص دودح يف اذهو
."خلا ....يروتسدلا سلجملا رطخي" يه رشع ةثلاثلا ةرقفلاو ،"فرصلاب

نم ةدحاو ةنس دعب ةنجللا ُّددُجت اذامل :وهو 35 ةداملاب قلعتي الاؤس حرـطأ يننإف ،سداسلا لصفلا صخي اميف
حرتقأ اذل ةنجلل نسحلا ريسلاب حمسي الو ،ةنجللا رومأ طبضل فاك ريغو ليلق ادحاو اماع نأ نيبت تاسرامملاف ؟لمعلا
.تاونس )3( ثالث دعب ديدجتلا نوكي نأ

نكمي هنأ عورشملا يف درو هنأل ،سلجملا ءاضعأ لكل ةمئاد ةنجل يف ليجستلا ةيمازلإ حرتقأ 36 ةداملا يفو
.ليجستلا ةيمازلإ حرتقأ اذهلو ،هسفن لجسي نأ وضعلل

قافتالل اقبط ةنجللا ءاضعأ فرط نم مهباختنال نوحرتقيو نوحشرتملا ّنيعي" ةيلاتلا ةغيصلا حرتقأ 40 ةداملا يفو
يعم نوعباتت متنك اذإ يردأ الو ،"ةموكحلا سيئر فرـط نـم" ـب 41 ةداملا لمكتست نأ حرتقأ امك ،"هيلإ لصوتملا
ىلإ لسريو" حرتقأو ،"ةمئادلا ةنجللا تاعامتجا تارارق صخلم ررحي" 50 ةداملل ليدعت يدل اضيأو .داوملا هذه
."ةينعملا ةنجللا ةقداصم وأ ةقفاوم دعب سلجملا بتكم

ةعباتلا ةينقتلاو ةيرادإلا حلاصملا ميظنت نوـكي" اـهصن ىلوألا ةرقفلا دعب ةيناث ةرقف ةفاضإ حرتقأ 114 ةداملا يفو
."يذيفنت موسرمب اهيلع قداصي سلجملا بتكم نم ةحئال عوضوم ةمألا سلجمل



تخألا اهيلإ تراشأ دق تابجاولا هذه ضعب نأ ثيح ،سلجملا ءاضعأ تابجاو عضن نأ عيطتسن نيأ فرعأ الو
:حرتقأ اذهلو ،يوالسع

نمض ةفنصم ةعقاو وأ ةمولعم لك يف ريغلا ءازإ ةيرسلاب مازتلالا ةمألا سلجم يف ةيوضعلا مزلت نأ :الوأ
.سلجملا لاغشأ راطإ يف اهيلع علطي يتلا ةيرسلا تامولعملا

تارهاظت وأ تاسسؤم وأ تائيه يأ يف سـلجملا لـثمي نأ هنكمي ال هنأ اضيأ سلجملا وضع تابجاو نم :ايناث
.سلجملا سيئر فرط نم كلذب فلك اذإ الإ ةيلود وأ ةـينطو

.سلجملا سيئر كلذب هّفلك اذإ الإ سلجملا مساب تاحيرصتب يلدي نأ ةمألا سلجم يف وضع لك عنمي :اثلاث

يف دجوي ال هنإف ،ةعبارلا ةرقفلا اميس "روتسدلا نم 120 ةداملا ماكحأل اقبط" يهو اهتيسن طـقف ةرـقف كانه
ايباتك لخدتلا اذه مدقأسو ،اهتفاضإ بجي هنأ نظأ اذهلو ،ءاضعألا ةيواستم ةنجل يف ءاضعألا نييعت ةيفيك عورشملا
.اركشو ،ةنجلل

.ةلطاطم دمحأ ديسلا ىلإ نآلا ةملكلا ليحأو ،رماع نب ةسينأ ةديسلل اركش :سيئرلا

.سيئرلا يديس اركش :ةلطاطم دمحأ ديسلا

،سيئرلا يديس

،ةموكحلا ءاضعأ ةداسلا

.رقوملا ةمألا سلجم ءاضعأ ةداسلاو تاديسلا

ضعبب قلعتت تاظحالملا هذهو ،انيديأ نيب عوضوملا صنلا صخت يتلا تاظحالملا ضعب ىلع يلخدت يوتحي
.داوملا

هذه تارقف نيب ماجسنالاو حوضولاو ةقدلا هيف ىخوُتي امب اهتغايص ةداعإ نسحتسي ،14 ةحفص 11 ةداملا نإ ثيح
ىلع فارشإلا ةلاح ىلع صنت ةيناثلا ةرقفلا يفو ،ىلوألا ةرقفلا يف روغشلا ةلاح ىلع صنت ةريخألا هذهف ،ةداملا

فلخي نمب قلعتي يذلا باختنالا ةلأسم عضت يهف ةثلاثلا ةرقفلا امأ ،خلإ ...انس باونلا ربكأ مضت يتلا باختنالا ةيلمع
براضت كانه نذإ ،روغشلا ةلاح يف راطخإلاب قلعتت يهف ةريخألا ةرقفلا امأو ،روغشلا ةلاح يف ةمألا سلجم سيئر
:يلي امك تارقفلا هذه بترت نأ نسحتسي كلذلو ،صنلا اذه تارقف نيب

ةئيه فرط نم روغشلا ةلاحب راطخإلا متي "روغشلا ةلاح نالعإ دعب هنأل ،ىلوألا ةرقفلا دعب ةريخألا ةرقفلا يتأت -
."ةمألا سلجم ءاضعأ 3/4 عابرأ ةثالث اهيلع قداصي ةحئالب روغشلا تبثي و قيسنتلا

باون ربكأ باختنالا ةيلمع ىلع فرشي ةلاحلا هذه يف " ىلع صنت يتلا ةثلاثلا ةرقفلا يه ةيناثلا ةرقفلا حبصت -
."نيحشرتم اونوكي الأ طرتشيو ةمألا سلجم يف نيوضع رغصأ ةدعاسمب سيئرلا

عم " يلي ام ىلع صنت اهنأل ،رركم 11 ةداملا يأ ةلقتسم ةدام حبصت نأ نسحتسيف ةثلاثلا تناك يتلا ةرقفلا امأ -
قفو سلجملا ةليكشتل يئزج ديدجت لك دنع ةمألا سلجم سيئر بختني ،روتسدلا نم 181 ةداملا ماكحأ ةاعارم
بيترتلا نإو ،ةلقتسم رركم 11 ةداملا نوكت نأ نسحتسملا نم ةرقفلا هذه نذإ ،"هالعأ اهيلع صوصنملا تاءارجإلا
.امجسنمو احضاوو اقيقد صنلا نوكي نأب حمسي ىرخألا تارقفلا ىلإ ةبسنلاب وه هتركذ يذلا

كلذو ،ىرـخأ ةيليثمت ةمهم سيئرلا تايحالص ةمئاق رخآ يف فاضت نأ حرتقأ ، 16 ةحفص 13 ةداملا صخي اميف
" يهو ىرخأ ةرقف فاضت نأ نسحتسي كلذل ةنيعم تاعازن اهيف رهظت دق تاسسؤم عم لماعتي ةمألا سلجم نأ مكحب
مساب يرجت ال ةلادعلا مامأ يرجت يتلا رومألا نأل ،"ةلادعلا مامأ )سلجملا سيئرب قلعتم ثيدحلا( ةمألا سلجم ليثمت
.ىرخألا تاسسؤملا عم سلجملا اهنوكي يتلا تاقالعلا ىلإ ارظن اذهو ،هسيئر مساب يرجت امنإو ،ادرجم سلجملا



يذلا عوضوملا نأ الإ سلجملا سيئر صاصتخا يف لخدت ةقيقحلا يف يهف ، 28ةحفص 53ةداملا صخي اميف
ةيعيرشت ناجل يه ةمئادلا ناجللاف ،ةماع تاميلعت بجومب ةمئادلا ةمألا سلجم ناجل لاغشأ ريس ةيفيك وه هيلإ قرطتت
تاميلعت رادصإ يهو ةدحاو ةلاح يف الإ ةماع تاميلعتب ريست ال كلذلو ،ةيرادإ ةغبص تاذ وأ ةيرادإ اناجل تسيلو
يلخادلا ماظنلا اهمكحيو اهطبضي ةمئادلا ناجللا نأل ،يلخادلا ماظنلل ليلحتو ريسفتو حرش ىلع يوتحت ةيريسفت
رادصإ نكمي هنإ طقف لوقأ نكلو ،ةيرادإلا حلاصملاب ناجللا هبشن نأ نكمي الو ،ةيرادإلا تاميلعتلا تسيلو سلجملل
تاميلعت رادصإ زوجي ةلاحلا هذه يفو ،ناجللا لامعأو ريسب ةقلعتملا يلخادلا ماظنلا ماكحأ حيضوتل ةماع تاميلعت

.ةماع

قيسنت ناجل أشنت نأ اضيأ نسحتسملا نم نكلو ،ةصاخ ناجل ءاشنإ ىلع صنت يهف 29 ةحفص 54 ةداملا امأ
ىلإ ةيرورض ةجاحلا نأ تنيب ةبرجتلاف ،ةفلتخم ناجل ىلإ اهصاصتخا دوعي يتلا لئاسملا يف رظنلا لجأ نم ةتقؤم
اهعوضوم نوكي نأ وأ ،ةنجل نم رثكأ هصاصتخا يف كرتشت نيعم عوضومب رمألا قلعتي امدنع ،ناجللا هذه لثم
وه حارتقالا نذإ ،هقح عوضوملا يفوت نأ عيطتست ىتح ناجل ةدع نم ةنوكتم قيسنت ةنجل ءاشنإ نم دبالف ،طقف اماه
.ةداملا هذه يف ءاج ام ىلإ ةفاضإ اذهو ةتقؤم قيسنت ةنجل ءاشنإ ةيناكمإ

عوضوملا يف ليدعت هحرتقأ اـميف سيلو ،طـقف ةيلكش ةطقن ةقيقحلا يف اهلوح يلف ، 34 ةحفص 64 ةداملا امأ
سلجم ةلاحملا صوصنلا" ةلمج نم "ىلع" فرحلا عبطلا ءانثأ اهنم طقس ةداملا هذه نأ ودبي ذإ ،لكشلا يف طقف امنإو
.ةيلكش ةلأسم هذهو "ةمألا سلجم ىلع ةلاحملا صوصنلا" وه حصألاو ،"ةمألا

هذه نأل ، 70 ةداملا ىلع ةلاحإلا بجي هنأ ثيح ، 62 ةداملا ىلع ةحيحص ريغ ةلاحإ دجوت 36 ةحفص 72 ةداملا
. 70 ةداملا ىلع نوكت نأ دبال انه ةلاحإلاف نذإ ،ةمألا سلجمب تيوصتلا ماظنب قلعتت يتلا يه ةداملا

ىلعو ،ةسماخلاو ةعبارلا نيترقفلا فذح وأ حيضوتلا يضتقي صنلا يف ضومغ دجوي 37 ةحفص 75 ةداملا يفو
انه ةربعلا نوكت دقو ،صنلا يررحم ىلإ ةبسنلاب كلذك نوكي ال دقو ،ايعوضوم يل ودبي دق ضومغلا اذهف لاح لك
دراو وهو ،ةماعلا ةشقانملاب قلعتي انه عوضوملاف ،اهتغايص ةداعإ وأ اهليدعت دارملا ةرقفلا أرقأسو ،ةغايصلا يف طقف
ررقي ةماعلا ةشقانملا ءاهتنا دنع" لوقي انهو ،"ةماعلا ةشقانملل ددحملا لجألا راطإ يف" ةياهن دعب ةثلاثلا ةرقفلا يف
تيوصتلا نوكيال ةماعلا ةشقانملا دعب ةداعو "صنلا ليجأت وأ داوملا ىلع تيوصتلا يف عورشلا ةمألا سلجم سيئر
سلجم سيئر ررقي" انه لوقي نذإ ،ةنجللا نـيبو ةموـكحلا ءاضعأ نيب هيلع اقّفتم اصاخ اصن ناك اذإ الإ صنلا ىلع
بلط ةيناملرب ةعومجم مدقت نأ نكمي" يه ةريخألا ةرقفلاو ،"صنلا ليجأت وأ داوملا ىلع تيوصتلا يف عورشلا ةمألا
يف عورشلا متي ليجأتلل بلط يأ مدقي مل وأ سلجملا ءاضعأ ةيبلغأب ليجأتلا بلط ىلع ةقداصملا متت مل اذإو ،ليجأتلا
عورشملل ةماعلا ةشقانملا دعب ةداع هنأل ،...ةقلطم تءاج ةغيصلا وأ ةغايصلا نأ ىلإ ارظن انهف ،"ةدامب ةدام تيوصتلا
ةداملا هذهف نذإ ،ةقداصملا متت كلذ دعب مث سلجملل مدقيو تاليدعتلاب يليمكت ريرقت دادعإو ،تاليدعتلل ةصرف يطعت
ينإو ،صنلا اذهب ةصاخ تاظحالم نم هب يلدأ نأ تدرأ اـم ضـعب اذه.حيضوت ىلإ جاتحي ضومغ ىلع يوطنت
.مكيلع مالسلاو اركشو صنلا اذه دادعإ يف يلايللا ترهس يتلا ةنجللا دهج ركشأ

.فيرشلا يلع نب نيدلارون ديسلا ىلإ نآلا ةملكلا ليحأو ،ةلطاطم دمحأ ديسلل اركش :سيئرلا

.ميحرلا نمحرلا هللا مسب :فيرشلا يلع نب نيدلا رون ديسلا

،سيئرلا يديس

،ةموكحلا يلثمم يتداس

.رقوملا انسلجم ءاضعأ يئالمز يتاليمز

اذه ريرحت ةيلوؤسم مهقتاع ىلع اوذخأ نيذلا ءالمزلل ينانتماو يركشب هجوتأ نأ اذه يلخدت ةيادب يف دوأ
:يهو ،ثالث طاقنب قلعتت ةينقت يتاظحالمو ،انيديأ نيب مويلا وه يذلا عورشملا

.سيئرلا باختنا باب يف درو ام :ىلوألا ةطقنلا -

.33 ةداملا يف درو ام :ةيناثلا ةطقنلا -

.اهتاصاصتخاو ةمئادلا ناجللاب قلعتت :ةريخألاو ةثلاثلا ةطقنلا -



ةرقفلا هذهف ،)2( ةيناثلا ةرقفلا ،10 ةداملا ،13ةحفصلا ،ةمألا سلجم سيئر باختنا باب يف :ىلوألا ةطقنلا-
انيلع حرتقا دقو ،ةقلطملا ةيبلغألا ىلع ةسائرلل حشرتم يأ لصحت مدع ةلاح يف حرطت نأ نكمي يتلا ةيلاكشإلا جلاعت
نإف اذل ،ةيناثلا ةيباختنالا ةرودلا هذه ميظنتل ىصقألا لجألا ديدحت نود يناثلاو لوألا نيب ةيناث ةيباختنا ةرود ميظنت
اذه يف عوقولا سلجملا بنجتيل ةيفاك ىصقأ دحك مايأ )3( ةثالث نأ ىرأو ،ةدملا هذه ديدحت يف صخلتي يحارتقا
.يئارجإلا لكشملا

ةحصلا ةنجل تايحالصب ةداملا هذه قلعتت ثيح ، عورشملا نم ،24 ةحفصلا ،33 ةداملا صخت:ةيناثلا ةطقنلا
اهلمشي يتلا ةيعامتجالا نيدايملاو تائفلا رصحلا ليبس ىلع ددحتو ،ينطولا نماضتلاو لمعلاو ةيعامتجالا نوؤشلاو
هذه يف ةحارص راشي نأ اندالب اهشـيعت يتلا ةنهارلا فورظلا يف يرورضلا نم هـنأ ىرأو ،ةنجللا هذـه صاصتخا
ةثالثل كلذو ،اهب لفكتلل انتاقاطو انتامامتها لك قحتست ةئفك باهرإلا اياحضو ينطولا بجاولا اياحض ىلإ ةداملا
يناثلا ببسلاو ،ينطولا بجاولا ءادهش نم انناوخإو انئانبأو انئابآ ةيحضتب انافرع لوألا ببسلاف ،لقألا ىلع بابسأ
نيسسحتم لظن نأو هتقثل ءايفوأ ىقبن نأ بعشلا اذهل نيلثممك انيصوت يتلا روتسدلا نم 100 ةداملا حورل اقيبطت
اننوؤش يف لخدتلا تالواحمو تابلاكتلا مامأ بابلا قلغو انلكاشمب نييرئازجك لفكتلا وه ثلاثلا ببسلاو ،هتاعلطتب
.ريغلا فرط نم انتدايسب ساسملاو

انيلع هتحرتقا يذلا بابسألا ضرع يف درو :ةمألا سلجمل ةمئادلا ناجللا صخت يتلاو ةريخألاو ةثلاثلا ةطقنلاو
لمعلا ميسقتو ،صصختلا رايعم ناجللا تايحالصو ددع ديدحت يف رابتعالا نيعب ذُخأ هنأ ةرقوملا يلخادلا ماظنلا ةنجل
تناك ةعبتملا ةيجهنملا هذه نأ انيديأ نيب يذلا عورشملا ةءارق نم لعفلاب حضتيو ،اهتاطاشنل ةيويحو ةيلاعف حنمل
ةنجل ءاشنإ يف إدبملا اذهب ايلك لمعي مل هنأ ىرأ ينأ الإ سناجتمو لماكتم يلخادلا ماظنلا عورشم نإ ثيح ،ةعجان
.ةينيدلا نوؤشلاو يملعلا ثحبلاو نيوكتلاو ةيبرتلا

نم اهل امل امامتها رثكأ اهيلون نأ ردجألا نـم يتلاو ةيساسحلا ةغلابلا نيدايملا نم ريثكلا ةـنجللا هذـهل لكوأ دقلف
.نطولا اذه لبقتسمل ةريخذك هدادعإو ءشنلا ةيبرت يف رثأ

:يلي اميف لثمتي رابتعالا نيعب يئالمزو يتاليمز فرط نم ذخؤي نأ ىنمتأ يذـلا يحارـتقا نإف انه نمو

:نيتنجل ىلإ ةنجللا هذه ميسقت

.اهنيب اميف ةيوضع ةقالع نم نيدايملا هذهل امل ةينيدلا نوؤشلاو نيوكتلاو ةيبرتلا ةمهم اهيلإ لكوتو:ىلوألا ةنجللا

:اهنيب نم ةماهو ةديدع بابسأل كلذو ،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا نيدايم اهيلإ لكوتو:ةيناثلا ةنجللا

ناديم ددحت يتلاو روتسدلا نم 16 ةـطقنلاو 122 ةداملا يف درو امل اقيبطت كلذو ايلكش هراـبتعا نـكمي ببس:الوأ
.اهيف عيرشتلل ناملربلل روتسدلا اهصصخي يتلا تالاجملا نيب نم هتاذب لقتسم عوضومك يملعلا ثحبلاو ميلعتلا

ةيبرتلا ةنجل :نيتنجللا نيب لصفلاو اذه يحارتقاب ذخألا نإ :يلي اميف اهصيخلت نكمي عوضوملا صخت بابسأ :ايناث
ةيؤرلا حضوي نأ هنأش نم ىرخأ ةهج نم يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةنجلو ،ةهج نم ةينيدلا نوؤشلاو نيوكتلاو
.ةيناثلا ةنجللا صاصتخا يف لخدت يتلا نيدايملاب قلعتي اميف انيدل

عيمج يف اسوملم امدقت انزرحأ اذإ الإ ارهاز نوكي نأ نكمي ال يذلا لبقتسملا حاتفم يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلاف
،رصعلا ةرياسمو ايجولونكتلا يف مكحتلا وه يرئازج درف لك لاببو يلابب رطخي مدقتلل فيرعت لوأو ،تالاجملا
يف عوقولا مدع ىلع انصرح اذإ انلوانتم يف مدقتلا اذه زارحإ نأ ةلماك ةعانق يدل سلجملا اذه يف باشو بئانكو
،تاءافكلا نم ريثك ةرجه يف لثمت فيزن ىلإ ىدأ يذلا رمألا ،ةيرئازجلا تاراطإلا شيمهتك ةيجيتارتسا ءاطخأ
:نيتهبج يف كلذب انرسخو

.ةدئاف نودب تاراطإلا هذه نيوكتل ةلئاط الاومأ ةلودلا ترسخ ىلوألا ةهبجلا يفف

يف ةيلومشلاو ةملوعلا رصع يأ ،رصعلا اذه يفو ،ةيلومشلاو ةملوعلا رصع يف مويلا نحنف ةيناثلا ةهبجلا يفو
تسيلو ناـسنإلا يه ةيقيقحلا ةورثلاف ،تاقاطلا هذه لكل نوكن ام جوحأ ،اهنم ةيداصتقالا ةصاخو ،ةيلودلا تاقالعلا

كلذبو ،اهب ريدج وه يتلا ةيمهألا يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ناديم حنم ،يئالمز يتاليمز ،وجرأ اذل ،هاوـس ائيش
نرقلا يف اهلاخدإو ةيعبتلا نم اهجارخإ يف مهاستل انرئازج رجتس يتلا ةرطاقلا كرحم ةباثمب رقوملا انسلجم نوكي
.نيرشعلاو يداحلا نرقلا يأ مداقلا



رييغت ىرأ رابتعالا نيعب حارتقالا اذـه ذـخأ اذإ هنإف ،ناجللا ددعو ةمألا سـلجم يف باونلا ددـع ىلإ ارظن ،اريخأو
نم ةحالفلاو ةيلاملاو داصتقالا ةنجل نوكتت نأ حرتقأو ،ناجللا ىلإ نيمضنملا باونلا ددع صيلقتب كلذو 37 ةداملا

.اوضع 12 ىلإ 8 نم ىرخألا ناجللاو ،اوضع 17 ىلإ 12

.اركشو ،ةيبألا ةمألا هذه ةمدخ يف رقوملا ةمألا سلجم ءاضعأ هللا قفو

.ريصح نب مساقلب ديسلا ىلإ ةملكلا ليحأ نآلاو ،فيرشلا يلع نب نيدلا رون ديسلل اركش :سيئرلا

،ميحرلا نمحرلا هللا مسب:ريصح نب مساقلب ديسلا

،سيئرلا ديسلا

،ةمألا سلجم ءاضعأ يتاوخأ ،يناوخإ

،ةموكحلا ءاضعأ ةوخإلا

ىلإ ارظن يلخادلا ماظنلا شقانن – ةمألا سلجم ءاضعأك – مويلا نحن ،اهتاسسؤم رئازجلا تـلمكتسا نأ دعب
:يئالمز ،يتاليمز ،سيئرلا يديس اذه ىلعو ،رئازجلا يف ثدحت يتلا ىلوألا ةبرـجتلا

ماظنلا عورشم انل اومدقيل اهولذب يتلا ةرابجلا تادوهجملا ىلع يلخادلا ماظنلا ةـنجل ءاـضعأ ةوخإلا ركشأ يننإف
.هئارثإل لخدتأ يننإف رقوملا سلجملا اذه يف اوضع يتفصبو ،يلخادلا

،اهمجحو ةحالفلاو ةيلاملاو ةيداصتقالا نوؤـشلا ةـنجل ةيمهأ ىلإ ارظنف ،ةمئادلا ناجللاب قلعتت ،يل ةظحالملوأو
ةنجل ةيجيتارتسال ارابتعاو ةيلاملاو ةيداصتقالا ةنجللا ةيجيتارتسإل ارابتعا نيتنجل ىلإ ةنجللا هذه عّرُفت نأ حرتقأ
.ةيناويحلا ةورثلا ةيامحو يرحبلا ديصلاو ةحالفلاب ةصاخ ةنجل ثادحتسا حرتقأ يننأ يأ ،ةحالفلا

،يتالـيمز ،سيئرلا يديس اضيأ حرتقأف ةبيبشلاو ةحايسلاو مالعإلاو ةفاقثلا ةنجل يهو ةعساتلا ةنجللاب قلعتي اميفو
يف قحتسي ام لك هل يطعن نأ دبال لقألا ىلعف ،باـبشلا اذـه لبقتسم ىلإ ارظن ةبيبشلاب ةصاخ ةنجل ءاـشنإ يئالمز
.عوضوملا اذه

108 ةداملا تصن ثيح 49 ةحفص يناثلا لصفلا يف تركذ يتلا طابضنالا تاءارجإ صختف ةيناثلا ةظحالملا امأ
فنعلا وهأ فنعلا نم عون يأ حيضوت ةنجللا نم وجرنف "تاسلجلا ءانثأ فنعلا لمعتسا اذإ" :ىلع ةيناثلا ةطقنلا يف
،رمألا اذه حيضوت بلطأ اذه ىلعو ؟افنع ظيلغلا يتوص ،هللا ردق ال ،ربتعي له الثمف يدسجلا فنعلا مأ يمالكلا

لـمعتسن نأل يعاد ال تاليمزلاو ءالمزلا ءالؤه نيبو ،رقوملا سلجملا اذه يف اننإف يرظن بسحو ،سيئرلا يديس
ناتيساقو ناتمراص ييأر بسح 110و 109 نيتداملا نإف عوضوملا سفن يف امئادو .يلخادلا انماظن يف اذهك اـمالك
.ةيرح لكب هيأرب ءالدإلل ةمألا سلجم وضعل ةيرحلا نم ليلق ءاطعإ حرتقأف ،اريثك

:يئالمز يتاليمز ،سيئرلا يديس

يئالمزو يتاليمزل لاجملا حسفأو ةملكلا كرتأ اذهلو ،ةينانألا دوست نأ بجي ال نكل ،اذه نم رثكأ ملكتأ نأ يدوب
.سيئرلا يديس مكل اركشو ،رقوملا انسلجمل يلخادلا ماظنلا عورشم يف مهئارآب ءالدإلل

.سونرقوب ركبوب ديسلا ىلإ ةملكلا ليحأ نآلاو ،ريصح نب مساقلب خألل اركش :سيئرلا

،ميحرلا نمحرلا هللا مسب :سونرقوب ركبوب ديسلا

.سيئرلا يديس اركش

،سيئرلا يديس

،ةموكحلا ءاضعأ ةداسلا

،ةمألا سلجم ءاضعأ يئالمزو يتاليمز ،ةداسلاو تاديسلا



:مكيلع مالسلا

لوح ةينقتلا تاظحالملاو تاحارتقالا ضعب يدلو ،عورشملا اذه ميدقت ىلع ترهس يتلا ةنجللا ركشأ نأ دوأ ،ةيادب
:يلاتلاك يهو ،هل يتءارق دعب عورشملا

ماظنلل %90 ةبسنب لصألا قبط ةروص يلخادلا ماظنلا عورشم نأ ظحالن اننإف ناجللا ليكشت عوضوم يف :الوأ
انعورشم يف ناجللا نأ نظأ نكلو ناملربلاب قلعتي هـنأل يعيبط رـمألا نأ نـظأو ،ينطولا يبعشلا سلجملل يلخادلا
شيمهتلا نم اعون دجن ثيح ،ينطولا يبعشلا سلجملل يلخادلا ماظنلا يف دراو وه امك صئاصخلا بسح عمجت مل اذه
.لاثملا ليبس ىلع ةحالفلا عاطق ركذأو ،ةيساسألاو ةيويحلا تاعاطقلا ضعبل

ةيلاملاو ةيداصتقالا نوؤشلا ةنجل عم ريخألا يف اجمدنم هدجن كلذ عمو ،اندالب يف لبقتسملا ربتعي عاطقلا اذهف
.كلذك نيساسح نيعاطق ناربتعي نيذللا

ارابج المع نأ ملعنو ةحالفلا ةرشابم ريغ وأ ةرشابم ةقيرطب سرامي يرئازجلا بعشلا ةيبلغأ نأ ملعن نحن :ايناث
ايحالف ادلب ربتعي دلب يف يتاذلا ءافتكالا تالكشمو ،يحالفلا راقعلا اميس الو ةحالفلا ناديم يف اذه انسلجم رظتني
ةيحالف ةسايس دوجو مدعل اذهو ةيئاذغلا هتاجايتحا نم %80وأ %70 ةبارق دروـتسي هنـكلو ،ىلوألا ةجردلاب
.ةينقت نوكت نأ لبق ةينوناق اهلكاشم نأ ىلإ ةفاضإ ةضحم

،ينطولا يبعشلا سلجملا ناجل يف ةروكذم يهو ةساسحلا تاعاطقلا ضعب ركذ مدع ةيناث ةهج نم ظحالن امك
نم ةنجل ةيأ :وه حورطملا لاؤسلاف ،يوعمجلا طاشنلاو ةضايرلاو تالصاوملاو لقنلاو يرحبلا دـيصلا :اهنم رـكذن
يتاديس حرتقأ اذهلو ؟ةيناث ةءارقل ينطولا يبعشلا سلجملا نم عورشم دورو ةلاح يف لمعلاب موقت عستلا ناجللا
:يلي ام يتداسو

.ةرشابم ةحالفلاب ةطبترم رومأ اهنأل يرلاو يرحبلا ديصلاو ةحالفلاب ةصتخم ةنجل ءاشنإ.1

.هب ةقالع اهل ةنجل يف تالصاوملاو لقنلا عاطق جامدإ.2

ةئيبلا تالكشمب ةيانعلا نأ تتبثأ مويلا ةيملعلا تاساردلا نأل ،ةحصلا ةنجل عم ةئيبلا ةيامح عوضوم جردي نأ.3
،ةئيبلا ةيامحب ةيانعلاب نوكت نطاوملا ةحص نأ ،ىرخأ ةرابعب يأ ،اـهداريتسا وأ ةيودألل عنصم ءاـنب بـنجت
.ةحصلا عاطق نع ةلصفنم هذه نوكت ال يلاتلابو

ىلإ ارظن اذهو ،ناسنإلا قوقحو ةينوناقلا نوؤشلا ةنجل عم يرادإلا حالصإلاو ةيرادإلا نوؤشلا ةنجل جامدإ.4
،افلاس اهتركذ يتلا نيدايملا يف ةنجل ءاشنإ نم اننكمي ام وهو ،نيتنجللا نيتاه نيب ةدوجوملا ةرشابملا ةقالعلا
.الثم ةحالفلاك

صنت يهو يلخادلا ماظنلا عورشم نم 11 ةداملاب قلعتت تاظحالملا ضعب نآلا يدلو ،تاحارتقالا صخي اميف اذه
نأ نظأ انأف "...سلجملا ةليكشتل يئزج ديدجت لك دنع ةمألا سلجم سيئر بختني ..." :يلي ام ىلع ةثلاثلا اهترقف يف
)6( تس ةدم ىلوألا ةدهعلا سرامي سيئرلا نأ ىلع صنت يتلاو روتسدلا نم 181 ةداملا ماكحأ عم مءالتي ال اذه
ال اهنأل )11( ةداملا نم ةثلاثلا ةرقفلا ىغلت نأ حرـتقأ اذل .تاوـنس )3( ثالث دعب ةعرقلاب ينعم ريغ وهو ،تاونس
.روتسدلا عم قباطتت

:نم ةمألا سلجم نوكتي" :ىلع صنت يتلا 12 ةداملاب ةيناثلا ةظحالملا قلعتتو

ةمألا سلجم سيئر -

"خلا ....ةمألا سلجم بتكم -



2/3 نيثلثلا ةبسنب نيبختنملا نم -ةطاسب لكب- نوكتي سلجملا نأل ،هنيوكت سيلو سلجملا ماظن ربتعي اذه نأ نظأ انأ
ةرابعب "سلجملا نوكتي" ةرابع ضيوعت حرتقأ اذل ،1/3 ثلثلا ةبسنب ةيروهمجلا سيئر ةماخف فرط نم نينيعملاو
."ةمألا سلجم مظني"

نأ ثيح ،هنم 46 ةداملا نومضم يرظن يف سكاعي يلخادلا ماظنلا عورشم نم 40 ةداملا يف ءاج ام نإ :اريخأو
،ةيناملربلا تاعومجملا ءاسؤر نيب قافتالاب نوكي ةنجللا ررقمو سيئر بئانو سيئر نييعت نأ ىلع صنت 40 ةداملا
ةنجللا ءاـضعأ فرـط نم بختني بتكم ةمئاد ةنجل لك ّريسي" :يلي ام ىلع صنت 46 ةداملاف كلذ نم ضيقنلا ىلعو
ةنجللا سيئر نييعتل اهقبطن يتلا ةداملا يه ام :وه حورطملا لاؤسلاف ."ررقمو هل بئانو سيئر نم نوكتي ةمئادلا
؟ةنجللا ءاضعأ فرط نم باختنا مأ ةيناملربلا تاعومجملا ءاسؤر فرط نم نييعت وه له يأ ؟ررقملاو هبئانو

ةيفيك ددحي مل يذلا ،عورشملا اذه بسح ةدحاو ةمئاد ةنجل يف وضع لك دجاوت صـخت ةرـيخألا يتظحالمو
يديس اركشو يلخدت ىهتنإ .؟ةلاحلا هذه يف فرصتن فيكف ،ىرخأ يف غارفو ةنجل يف ضئاف هدوجو ةلاح ةجلاعم
.سيئرلا

.لضفتيلف ،شيغزم يديزوب ديسلا ىلإ نآلا ةملكلا ليحأو ،سونرقوب ركب وبأ ديسلل اركش :سيئرلا

،ميحرلا نمحرلا هللا مسب :شيغزم يديزوب ديسلا

،ةموكحلا ءاضعأ ةداسلا ،سيئرلا يديس

رقوملا سلجملا ءاضعأ ةداسلاو تاديسلا

،روضحلا ةداسلا

.انيديأ نيب يذلا هـجولا اذه ىلع هـجارخإو يلخادلا ماظنلا اذه تدعأ يتلا ةنجلل يركش مدقأ ةيادبلا يف

عم عورشملا اذه مءالتي ىتح حيحصتلا وأ رييغتلاب ةريدج اهارأ يتلا طاقنلا ضعب ىلإ قرطتأ اذه يلخدت يف
.نطاوملا تالاغشنا عمو سلجملا تاحومط

:نومضملا ميمص يف لخدت يتلا تاحارتقإلا :الوأ

نم نكمتن ىتح ةمئاد ةنجل 11 ىلإ اهددع عفري نأ ىرأ يتلا ةمئادلا ناجللا صخت عورـشملا نـم 25 ةداملا
هتمدق يذلا رذعلاو ةينطولا ةيمنتلا يف ىوصق ةيمهأ تاذ نوكت وأ رشابم ريثأت اهل نوـكي يتلا بـناوجلا لك ةسارد
ىرأو ،ةنجل 11 ءاشنإ انناكمإب هنأ نظأو ءاضعألا ددـع ةلق يف لـثمتي ناجل )9( عستب ناجللا ددع ديدحت يف ةنجللا
ةنجللا يهو ةسماخلا ةنجللا نع ةحالفلا لصفت نأو ،يه امك ةعبارلاو ةثلاثلاو ةيناثلاو ىلوألا ناجللا ىقبت نأ
ةيبرتلا ةنجل حبصتف تطقس اهنأل ةسداسلا ةنجللا ىلإ يلاعلا ميلعتلاو ينهملا نيوكتلا فاضي امك .ةيلاملاو ةيداصتقالا
طاشنلا" ةعساتلا ةنجللا ىلإ فيضن نأو امه امك 8و 7 نيتنجللا ىلع يقبن اـمك ،يلاعلا ميلعتلاو ينهملا نيوكتلاو
ةنجل" :امهف ناتحرتقملا ناتنجللا امأ ،"يوعمجلا طاشنلاو ةبيبشلاو ةحايسلاو مالعإلاو ةفاقثلا ةنجل حبصتف "يوعمجلا
يرحبلا ديصلاو ةحالفلا اهل فيضنو "ةيلحملا وأ ةيفيرلا ةيمنتلا ةنجل" اهيمسن ةنجلو "تالاصتالاو تالصاوملاو لقنلا
.اهعم ةرشابم ةقالع نم امهل امل

ىلإ "سلجملا ءاضعأ ةيبلغأ نم بلطب وأ" ةرابع ةفاضإ اذه يلخادلا ماظنلا عورشم نم 61 ةداملا يف حرتقأ :ايناث
.مامتهالاب ةريدج ةداملا نوكت ىتح ،ةريخألا اهترقف

امك ،اهناكم ريغ يف "لزعلا" ةملك نأل "ءاصقإلا" ةملك اهلدب لضفأ انأو "لزعلا" ةملكاهيف تلمعتسا 105 ةداملا
سلجمل نكمي روتسدلا نم 107 ةداملل اقبط" :يلاتلا وحنلا ىلع حـبصتل ةداـملا ىلإ "يئازج" ةملك فاضت نأ وجرأ
.ةلخملا رومألا ضعب ىدافتن ىتح "...يئاهن يئازج يئاضق مكح هدض ردص اذإ هئاضعأ دحأ ءاصقإ ةمألا

،ةيناثلا ةرملل ماظنلاب رّكذ وـضع لـك" :يلاتلا وحنلا ىلع حبصتل ةريخألا اهترقف بـيترت ةداـعإ حرتقأ :107 ةداملا
"....هيلإ هجوي ،مالكلا ىلع كلذ عم رصأو ماظنلاب رّكذو نذإ ريغ نم ةملكلا ذخأ اذإ ،هيبنت هيلإ هجوي

داوملا هذه عم يلخادلا ماظنلا عورشم ضراعتي ال ىتح روتسدلا داوم نم ىرخأ ةدام ةفاضإ بجي :82 ةداملا
.اهيلإ روتسدلا نم 160 ةداملا ةفاضإ بجيو ،روتسدلا نم 161و 134و 133و 80 داوملا ترـكذ ثيح



،64ةداملا يف "ىلع" ةملك طوقس لثم ،ىرخأ رومأ وأ ةعابطلا ءاطخأ نع ةجتان نوكت دق :ةيلكش تاظحالم :اثلاث
نأ بجي ةيادبلا يف ةتقؤم ناجل نع انملكت دق انمدام هنأل "ةصاخ ناجل" ةرابعب تضوع يتلا :ةتقؤم ناجل" ةرابعو
.حلطصملا سفن مادختساب لصاون

ليدعت نع ملكتن نأ امإف ،ةدام نع ريخألا يف مث داوم وأ ةدام ليدعت نع مث ةدام نع ملكتن اننأ دجن 56 ةداملا يفو
.ةداملا سفن يف براضت نوكي ال ىتح ،داوم نع وأ ةدام

ةرابع لثم ةيوغللا طالغألا ضعب كانهو ،71 ةداملا وه حصألا نكلو 62 ةداملا ىلع ةلاحإ دجن :72 ةداملا يف
."ماللا" رجلا فرح ةفاضإب يأ "سيئرلل نكمي" اهيف حيحصلا ىرأ يتلا "سيئرلا نكمي"

"ىلوتي" يتملك عمجن ال يأ "غلبي"ـب اهضوعنو ةداملا صن ةيادب نم "ىلوتي" ةملك فذح حرتقأ :81 ةداملا يفو
.وشح هنأل "غلبي"و

."ةمألا سلجم نكمي" دعب ركذت مل يتلا "هتايحالص راطإ يف" ةرابع ةفاضإ حرتقأ :83 ةداملا

؟يوفشلا ليدعتلا اذه وه امف ،76 ةداملا يف اهيلع صوصنملا "ةيوفشلا تاليدعتلاب" قلعتي لؤاست يدل ريخألا يفو
.سيئرلا يديس اركشو ،هديدحت بجي ؟رخآ الكش ذختي لهو ؟فيكو

.يبيرز ريذن ديسلا ىلإ ةملكلا ليحأ نآلاو ،شيغزم يديزوب ديسلا ركشأ :سيئرلا

،ميحرلا نمحرلا هللا مسب :يبيرز ريذن ديسلا

،سيئرلا ديسلا

،ةموكحلا ءاضعأ ةداسلا

،ةمألا سلجم ءاضعأ ةداسلاو تاديسلا

ماظنلا عورشم زاجنإل اهولذب يتلا ةربتعملا تادوهجملا ىلع يلخادلا ماظنلا ةنجل ءاضعأ ركشأ ءدب يذ ءىداب
ينطولا يبعشلا سلجملل يلخادلا ماظنلا ىلع يعالطا دعب اهتجتنتسا ىلوأ ةماع ةظحالمكو ،ةمألا سلجمل يلخادلا
دناستلاو يناملربلا لماكتلا ةيلمع دسجي نيماظنلا ىوحف نأب يل حضتا امهنيب ةنزاوملا لالخ نمو عورشملا اذه ىلعو
.ةمألل ةمدخ هانمتن ام وهو ،لـماكتملا امهلمع لـهسي نأ هنأش نم اذهو ،ناملربلا يتفرغ نيب يفيظولاو يوضعلا

:يلي اميف اهصخلأف عورشملا اذه ىلع اهؤادبإ نكمي يتلا تاظحالملا ثيح نم امأ

ىلع اصن دجأ مل يننكلو ،ةمألا سلجم سيئر تايحالص ىلع صنت يتلا 13 ةداملا 16و 15 نيتحفصلا يف دجن
.سلجملا سيئرل ةيحالصلا هذه ةفاضإ حرتقأف ،سلجملل ماعلا نيمألا نييعت

ةنجللا تحرتقا دقو ،ةمألا سلجمل ةمئادلا ناجللا لوانتت يتلا ةداملا صن دـجن 22 ةحفصلا يف :ةيناـثلا ةظحالملا
ةيجيتارتساك ةحالفلا ةيمهأ ىلإ ارظن نكلو ،ةحالفلاو ةيلاملاو ةيداصتقالا نوؤشلل ةنجل ءاشنإ عورشملا تدعأ يتلا
ديصلاو ةحالفلاب ةصاخ ةنجل نيوكت حرتقأ يننإف ،عوضوملا ةيمهأل هرركأو كلذ ىلإ ةوخإلا راشأ دقو ،يئاذغلا نمألل
بسكل ناهرك ةحالفلا ةيمهأ ملعي انلكف .ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلاب ةنجللا هذه طبر نكمي يأ ،ةيناويحلا ةورثلاو يرحبلا
كانه امئاد 22 ةحفصلا يفو ،"يئاذغلا لالقتسإلا" قيقحتلو "يئاذغلا رامعتسإلا" ىمسي ام ىلع ءاضقللو لبقتسملا
ةوخإلا ضعب راشأ امك ،انه حرتقأ انأو ،"ةينيدلا نوؤشلاو يملعلا ثحبلاو نيوكتلاو ةيبرتلا" ةنجل ءاشنإ ىلع صن
ةبسنلابو ،دالبلل مدقتلاو روطتلاقيقحتل يساسأ روحمك اهيستكي يتلا ةيمهألا ىلإ ارظن "يلاعلا ميلعتلا" ةفاضإ يلبق
ةفاضإ حرتقأ ،ةحفصلا سفن يف ةروكذملا ةبيبشلاو ةحايسلاو مالعإلاو ةفاقثلا ةنجل يهو )9( ةعساتلا ةنجللا ىلإ
كيرحت يف طاشنلا اذه ةيمهأ ىلإ ارظن اذهو ،كلذ ىلإ ةوخإلا دحأ راشأ دقو ،اهصاصتخا ىلإ يوعمجلا طاشنلا
.هلماكت يفو عمتجملا

ةيداصتقالا نوؤشلا ةنجل صتخت" :يلي ام ىلع صنت اهدجن 23 ةحفصلا يف ةروـكذملا 30 ةداـملا يفو
."...ةيلاملاو ةيداصتقالا نوؤشلا ةنجل" :وه ىرأ ام بسح حيحصلاو "....ةينازيملاو

تءاج انهف "ةمئاد ةنجل ىلإ مضني نأ سلجملا يف وضع لكل نكمي" هنأ ىلع صنت 36 ةداملاف 25 ةحفصلا يفو



نوكي نأ حرتقأ يننإف اوضع 144ـب ردقملا سلجملا ءاضعأ ددع نم اقالطناو ةيناكمإلا ساسأ ىلع ةغيصلا
يف امأ ،"وضع لك ىلع بجي" ةرابعب" وضع لكل نكمي" :ةرابع لدبتسن ثيح ةيمازلإ ةغيصب ةنجللا ىلإ مامضنإلا
اهيلع صنلل تاحلطصم ةدع لامعتسا انظحال اننكلو ةتقؤملا ناجللا – يناثلا مسقلا :اناونع اهيف دجنف 29 ةحفصلا
ناجللاو ةتقؤملا ناجللا نيب زييمتلاب قلعتي الؤاست حرطأ انهف "ةصتخم ناجل" ىرخأ ةراـتو ةتقؤم ناـجل :لوقن ةراتف
.امهنيب ابراضت كانه نأل ةصتخملا

ةدام صخت نأو زاجيإب ةللعم تاليدعتلا نوكت نأ بجي" :يلي ام اهيف ءاج يتلا 65 ةداملا تدرو 34 ةحفصلا يفو
سفن نم اهيلت يتلا ةرقفلا يف مث ...ةيفاضإ ةدام جاردإ تنمضت نإ هب ةرشابم ةقالع اهلوأ ،لاحملا صنلا نم داوم وأ
.اهتقباس ضقانت ةريخألا هذه نأ هظحالأ يذلاف "..ةدحاو ةداـمب قـلعت اذإ ليدعتلا لبقي ال" امئاد ةداملا

71 ةداملا ىلع نوكت نأ بجي ةلاحإلا نأ ثيح 36 ةحفصلا يف ةدراولا 72 ةداملا يف إطخ دوجو ظحالأ امك
.دراو وه امك 62 سيلو

ةمألا سلجم بتكم ررقي" :هنأ ىلع صنت يتلاو ،39 ةحفصلا يف ةدراولا 79 ةداملا ىلع قبطنت ةظحالملا سفنو
ةداملا اهنأ حيحصلاو "...روتسدلا نم 24 ةداملل اقبط ةيروهمجلا سيئر نم راطخإ ىلع ءانب ةشقانم نودب تيوصتلا

.كلذ ىلع صنت ال روتسدلا نم 24 ةداملا نأل ،روتسدلا نم 124

خأ ينقبس دقو "ةمألا سلجم نكمي" :دعب "هتايحالص راطإ يف" ةرابع فاضت نأ حرتقأ ،40 ةحفص ،83 ةداملا
.اهيلإ ةراشإلا يف

نم هنأل ،فورحلاب )30( مقرلا ةباتك مدعب قلعتتو 42 ةحفصلا يف ةدراولا 90 ةداملا يف ةيلكش ةظحالم يدلو
عوضوم لوانتي اهيف دراولا سداسلا بابلاف 47 ةحفصلا ىلإ ةبسنلابو ،ماقرألابو فورحلاب اهتباتك هيلع فراعتملا
نمف ،اهيلإ ةراـشإ وأ ركذ نود ةيناملربلا ةناصحلا عفر عوضوم ركذ دقف ،طابضنالا تاءارجإو ةيناملربلا ةناصحلا
:يلاتلا لكشلا ىلع نوكتو 103 مقر تحت ةدام انه حرتقأو ةيناملربلا ةناصحلا ىلإ ةدام قيرط نـع ريشن نأ بـجاولا
هداوم ةصاخو روتسدلا يف اهيلع صوصنملا تامازتلالاو ةناصحلاو قوقحلا ةمألا سلجم يف ةيوضعلا ةفص لوخت"

."يلخادلا ماظنلاو نوناقلا يف اذكو 111و 110و 109

حرتقأف ،"لزعلا" ىلع 105 ةداملا صن 48 ةحفصلا يف دراولا ثلاثلا مسقلا يف دجن راطإلا سفن يف امئادو
"يئاضقلا مكحلا" ديدحت حرتقأ امك ،هنم 107 ةداملل اقبط روتسدلا يف هركذ درو يذلا "ءاصقإلا" حلطصمب هضيوعت
."ايئازج ايئاضق امكح" نوكي نأ بجيف ،ةداملا سفن يف هركذ دراولا

،ةيرادإلا حلاصملاو ةمألا سلجم ةينازيم ىلع صني يذلا "عباسلا بابلا" اهيف دراولا 51 ةحفصلا ىلإ ةبسنلابو
ةرادإ ةمألا سلجم سيئر ةطلس تحت ةمألا سلجمل ماعلا نيمألا ىلوتي نأ’ يهو ةدام ةفاضإ بابلا اذه تحت حرتقأ
.سيئرلا يديس اركشو ،سلجملل ةينقتلاو ةيرادإلا حلاصملا

.لضفت ،حليوص ةعمجوب خألا ىلإ ةملكلا ليحأ نآلاو ،يبيرز خألل اركش :سيئرلا

،ميحرلا نمحرلا هللا مسب دعب :حليوص ةعمجوب ديسلا

،سيئرلا يديس

،ماركلا فويضلا

،ةمألا سلجم ءاضعأ نومرتحملا ةداسلاو تاديسلا

.مكيلع هللا مالس

هب تماق يذلا ميقلا لمعلا ىلع تقولا سـفن يفو لوذـبملا دوهجملا ىلع يلخادلا ماظنلا ةنجل ركشأ ،ءدب يذ ءىداب
وأ ةسلجلا رييست يف ةفيفخلاو ةفيفطلا تاداقتنالا ضعب نم اهيفعي ال اذه لاح ةيأ ىلع نكل ،زيجو ينمز فرظ يف
.انلامعأ ةيجهنم

وأ ةيعوضوملا ةيحانلاو ةيلكشلا ةيحانلا :نيتيحانلا نم يه ميقلا لمعلا اذه ىلع اهتلجس يتلا تاظحالملا نإ
.ةيرهوجلا

روـتسدلا عم ةنراقملاب ةدام 116 ىلع ابيرقت يوتحيو ،مخضلا مجحلا نم هاوتحم يف وه انيديأ نيب يذلا لمعلا نإ



يف ميخضتلاو ديقعتلا دعبتسنو ىخوتن يلكشلا يئارجإلا بناجلا يف امئاد انلعجي اذهو ،ةدام 182ىلع يوـتحي يذلا
.اهل ساسأ ال يتلاو ،ةرربملا ريغ تافرصتلا

لوصف ىلإ ميسقتلا وهو يعماجلا يميداكألا بولسألا نم وه ةقيثولا دادعإ يف عبتملا جهنملا ،لاثملا ليبس ىلعف
نم الدب نيوانعلا بولسأ لمعتسنو ،ميقرتلا بولسأ لمعتسن نأ ذبحملا نم ةقيثولا هذه يفو ،كلذ ريغو ماسقأو باوبأو
بناجلا يف ثحبلا اندرأ اذإ اننأ ىلع كيهان اذه ،تافلؤملا يفو بتكلا تاهمأ يف لمعتست يتلا ةمخضلا ةيجهنملا هذه
،ةيميداكألا ةيملعلا جهانملا عم ةبسانتم ريغ تاميسقتلا اضيأ دجنو ،خراص نزاوتلا مدع نأ دجن يجهنملا يلكشلا
.بناجلا اذه دعبتسأ ينلعجي يذلا رمألا

دسجي اهنم ءزج وأ اهفصن لقألا ىلع ول اذبح ةدام 16 كانه يساسألا يرهوجلا يلمعلا يعوضوملا بناجلا يف
.يعمجلا يأرلا لوح اهعمجت يتلا ةيعمجلا ةفسلفلا ثيح نم ةئيهلا هذه وأ ةسسؤملا هذهل زيمملا عباطلا

ام لك ىلإ عجرن نأ نودبو لاح ةيأ ىلع نكل ،تاراسفتسإلا نم ريثكلا حرطن انلعج اهددعتو ةزهجألا ميخضت نإ
اهدنع فوقولا انم بلطتت يتلا ةيرهوجلا طاقنلا ضعب ىلإ طقف ريشأ ،لضافألا سلجملا ءاضعأ ءالمزلا هلاق
.ةقدب اهتجلاعمو

عم انرس نحنو نمزلا اهاطخت نآلاو ،تمت ةعقاول اريبك اباهسإ اهيف دجن ،12 ةحفصلا نم 07 ةداملا صخي اميف
ةيوضع تابثإ ةمألا سلجم ىلوتي" :ةيناثلا ةرقفلا اهنم نوكتت يتلا رطسأ )5( ةسمخ نم الدب حرتقأ اذل ،نمزلا
نم ءادتباف"ةـمألا سـلجم يف ءاضعأ نييعت نمضتملا يسائرلا موسرملاو يروتسدلا سلجملا نالعإل اقبط هئاضعأ

ىلع تءاج اهنأب ىرأ ،رطسأ ةسمخ نم ةنوكتملا ةريخألا لبق ام يأ ةيناثلا ةرـقفلا ةياغ ىلإ "ةمألا سلجم" "ةرابع
تالاحلا رود نع ملكتت ةسمخلا رطسألا هذه لكف ،نيتنثا نيتملكب وا ةدحاو ةملكب اهضوعن نأ نكميو وشحلا ليبس
ةطقنلا هذه ىلع دمتعن نأ نكميو ،كلذ ريغو تاباختنالاب ةصاخلا جئاتنلاو تاباختنالا ةيضق اهنم دجتست يتلا ةينوناقلا
،"ةقحاللا ةينوناقلا زكارملاو ةنجللا لخاد اهيلع ظفحتملا تالاحلا لاحتو ةمألا سلجم يف ءاضعأ نييعت" :لوقنو
.وشحلا ليبس ىلع رطسأ ةسمخ درسن نأ نودب ةينوناقلا نوؤشلا ةنجل ىلإ اهليحن ةدجتسملا تالاحلاف

عون امبرو ،لافغإلا نم عون اهيف ةمألا سلجم سيئر تايحالص نأ ظحالن ،16 ةحفصلا 13 ةداملا صخي اميف
نيب نم باونلا دحأ هفلخي هنأب ةقحال ةدام يف ركذ دقف ،بايغلا ةلاح يف وأ فالختسالا ةلاح يف يهو ،نايسنلا نم
نم هبوني نم نييعت ةمألا سلجم سيئرل" ةفاضإلا وأ ليدعتلا حرتقأ اذهلو ؟بئانلا اذه ضوفي نم نكلو ،ةعبرألا
تاعامتجاو ءاسؤرلا ةئيه تاعامتجاو بتكملا تاعامتجاو سلجملا تاسلج ةسائر يف هبايغ ةلاح يف بتكملا ءاضعأ
."قيسنتلا ةئيه

ريغ اهنأل ،سلجملا تاسلجل ينمزلا لودجلاب ةقلعتم يهو ،تايحالصلا هذه ىلإ اهفيضأ نأ نكمي ةطقن كانه
.ةمألا سلجم سيئرل سلجملا تاسلجل ينمزلا لودجلا طبض حرتقأ اذهلو ،ةطوبضم

سيلو ،ايراسفتسا اظفحت حرطأ ينلعجي ايرهوج الاكشإ ريثت ةريخألا هذهف ،16 ةداملا 17 ةحفصلا صخي اميف
اذك هيلع قفتت رايعمل اقبط ةيبلغألل ةلثمملا تاعومجملا وهو انه دمتعملا رايعملا نع راسفتسالا اذهو ،ايئافعإ اظفحت
ةيقافتالا ةدعاقلا نأو ،عرفلا قبسي امئاد لصألا نأ يهو نوناقلا يف اهب لومعم ةدعاق ىلإ عجرأ ينلعجي اذهو ،اذكو
ّقبسن نأ نكمي ال اذهلو ،إدبملا دعب وأ يساسألاو يمسرلا ردصملا دعب ةيعجرملا ثيح نم يتأت ةدعاق نع ةرابع نوكت
.تاباختنالا ةدعاق يف اهيلع فراعتم ءىدابمو ةينوناق دعاوق ىلع ةيلكش ةينوناق تاءارجإ

فيضأ انهف "هبايغ ةلاح يف ةمألا سلجم سيئر سيئرلا باون دحأ فلخي" اهنم سماخلا رطسلا 18 ةحفصلا يفو
."خلإ ...ةسائر يف هنم ضيوفتبو" لوقأو سيئرلا يديس ةدحاو ةرابع

نأ لضفأ ،ةلمجلا طسو يف "ينوناقلا ماظنلا عورفو" ةرابع اهيف تءاج اهنم 26 ةداملاف 22 ةحفصلا ىلإ ةبسنلاب
."اهصاصتخا يف لخدت يتلا ينوناقلا ماظنلا عورفو ةيصخشلا لاوحألا" ةرابع دعب ةحفصلا ةياهن يف نوكت

ةطقن حرطأ انهف يرادإلا حالصإلاو ةيرادإلا نوؤشلا ةنجل صخت يتلا 23 ةحفصلا 29 ةداملا صخي اميف
ةرقف ،نيتنثا نيترقف يف ةماعلا زكارملا ىلع اهانمدق ةصاخلا زكارملا نأو ،ماعلا ىلع هانمدق صاخلا نأ يهو ةيرهوج
تناك ول اذبحاي ،ةمألا سلجم يفظومب صاخلا يساسألا نوناقلاب قلعتت ةرقفو ،ةلودلل لكك يرادإلا حالصالاب قلعتت
ةصاخلا زكارملا انقبس اننإ انيلع لاقي ال ىتح ةيناثلا ةرقفلا ناكم يف حبصت ىلوألا ةرقفلاو ىلوألا يه ةيناثلا ةرقفلا

.ةماعلا زكارملا ىلع

الو ةتقؤم ةيقيسنت اناجل وأ ةتقؤملا ناجللاب ةصاخلا ناجللا يمسن نأ نسحتسملا نمف ،حلطصملا ديحوت صخي اميف
.ةصاخ ناجلب اهيمسن



ةقلغم تاسلج دقعي نأ ةمألاسلجمل نكمي" ىلع صنت ةداملا نم ةيناثلا ةرقفلاف ،32 ةحفصلا 59ةداملا يفو
ةموكحلا سيئر نم بلطب وأ ةمألا سلجم ءاضعأ نم نيرضاحلا ةيبلغأ بلطب وأ ةمألا سلجم سيئر نم بلطب
."ءاضتقالا دنع" ةرابع فيضأ

ةمألا سلجم ىلع ةلاحملا صوصنلا تاليدعت مدقت" :يلاتلا لكشلا ىلع ةميلسلا ةغايصلا طقف حرتقأ 64 ةداملا يفو
نمف ،تيوصتلا تاءارجإ صخي اميف .ةفورعم اهنأل )صوصنلا( ةملك لبق يتلا )ىلع( فذحو تاليدعتلا "فذحب"
أرقن مل انلزام نحنو ،78 ةداملا ىلإ ةلاحإ ةرشابم 73 ةداـملا يف درو اـنهف ،ةيعيرشت تاءارجإ اهيمسأ نأ لضفألا
نع ملكتن نأ نسحألا نمو ،ةقحاللا ةداملا لوقن الو ةقباسلا ةداملا لوقن اذل ،يتأيس اميف ركفن اذهب اننأكو 78 ةداملا
ةثلاثلا ةداملا هذهب يهتننو ،تيوصتلا عاونأو ،ديقب تيوصتلاو ،ديق نودب تيوصتلاك اهنع ملكتلا ذبحن يتلا داوملا
،تاشقانملاو تيوصتلا عاونأ ىلإ ضرعتن نأ دعب ةرقفلا رخآ يف نوكتو 81 ةداملا ىلإ لوحتلو ،)73( نيعبسلاو
.ىوصق ةيمهأ هل نكل يلكش هنأ ضعبلل رهظي دق ريخأتو ميدقتو ينمزلا بيترتلا يف طلخ كانهف

يفو ،تادهاعملاو تايقافتالا ىلع تيوصتلا ىلع صنت يتلا 80 ةداملا ىلإ ةبسنلابف ،39 ةحفصلا صخي اميف
ةمألا سلجم ررقي" يهو ،ةديدج ةغايص حرتقأ "ليجأتلا وأ ضفرلا ليلعت بجي" نم الدب لـضفأ )2( ةيناثلا ةرـقفلا
"فذحنو صقن نم قافتإلا وأ ةدهاعملا يف دجوي ام ىلإ رظنلا هـيجوت عـم هليجأت وأ هضفر وأ صنلا ىلع ةقفاوملا
ىلعو ةيلودلا تادهاعملا ىلع تاقيدصتلاب قلعتت يهو ةينوناق ةيئارجإ ةطقن كانه نأل" ليجأتلا وأ ضفرلا ليلعت بجي
ةلاحلا هذه يفف ،ةيعيرشتلا ةطلسلل قبسملا نذإلا ناكو ،ةيذيفنتلا ةطلسلا ىلإ ةدنسم تناك اذإو ،ةينوناقلا صوصنلا
يفف يلاتلابو ،روتسدلا نم 77 ةداملاب نوديقم نحنو ،صنلا ةشقانم نود طقف ليجأتلا وأ ضفرلا ليلعت بجي انه لوقن
.قافتالا يف وأ صقن نم ةدهاعملا يف دجوي ام ىلإ رظنلا هجون نأ ناميإلا فعضأ ةلاحلا هذه

نيعي " ىلع صنت ةيناثلا ةرقفلا نأ ثيح ،101 ةداملا ىلإ اضيأ لقتنن نأ نكمي ،ةزيجولا تاظحالملا هذه دعب
؟نييعتلاب موقي نم ددحن نأ دبال انهف "ةيلودلا ةيناملربلا تائيهلا يف هيلثمم ةمألا سلجم

.سيئرلا يديس اركشو اذهب يفتكأ

وأ ةعاس عبر ةدمل ةسلجلا عفرأس يننإ تلق اذإ يننوقفاوت مكنأ نظأو ،حليوص ةعمجوب ديسلل ركشلا لك :سيئرلا
،اقباس ينادمح ليعامسإ خألل تلق املثمو ،هللا ءاش نإ انلاغشأ لمكنس دعب اميفو ،ةحارلا نم اطسق ذخأنل ةقيقد نيرشع
اوبتكيو ةصرفلا هذه اومنتغي نأ نآلا مهيلعف ،ةملكلا لوانت اضيأ نوديري مكنم ضعبلا ناك اذإف ،ةصرفلا منتغأس امبرف
.اركش ،بتكملا يف انه مهءامسأ

.الاوز نيثالثلا ةقيقدلاو ةيناثلا ةعاسلا ىلع اهفانئتساو الاوز ةقيقد نيسمخو ةدحاولا ةعاسلا ىلع ةسلجلا فاقيإ

هنأ وهو ائيش لوقأ نأ طقف ديرأ ،يرـمع مالـعوب ديسلا ىلإ ةملكلا ليحأ نأ لبقو ،ةسلجلا ديدج نـم حـتتفأ :سيئرلا
نأ ينعي ،ةيلوؤسملا حورب ةبوحصم نوكت نأ بجي ةيرحلا هذه نكلو ،ةملكلا ىنعم متأب مالكلا ةيرح نمضن نأ اندوب
اضيأ حرتقأ امك ،ةديدج ءايشأب اوتأي نأ بجي لب هراركت اوديعي الأ لبق نم ءيش ركذ دق ناك اذإ مهبجاو نم نيلخدتملا
نوبحت متنك اذإ نآلاو ،تاظحالملا لك رابتعالا نيعب ذخآ يننأب مكدعأ انأو ابوتكم انل هومدقي نأ اليوط مهلخدت ناك اذإ
نأ ديري مكدحأ ناك اذإ نكلو ،قئاقد 10و 5 نيب اروصحممكلخدت نوكي نأ اندوبف راطفإلا دـنع ةنخاس ةبرش لوانت
.ةملكلا هنم ذخآ نل هللاو انأف ،ةعاس فصن ملكتي

)قيفصت(

.لضفتيلف ،يرمع مالعوب ديسلل نآلا ةملكلا

،سيئرلا يديس اركش :يرمع مالعوب ديسلا

...)نوالف لوزأ(

سيئرلا يديس



.سلجملا اذه ءاضعأ ةداسلا

.يلخادلا ماظنلا اذه داعبأب تاظحالملا هذه قلعتتو ،هلمكأب يلخادلا ماظنلا اذهب ةصاخلا تاظحالملا ضعب يدل

نأ ،ديدشلا فسألا عم ،تظحال عورشملا اذهب ةفلكملا ةنجللا هتدعأ يذلاو انيلإ مدق يذلا صنلا ىلع يعالطا دعب
يف اهظحالن ،صنلا اذه يف ةدراو داوم ةدع يف اهظحالن صـئاقنلا هذـهو ،ةيطارقميدلا مدخت ال ةيرهوج صئاقن كانه
.عورشملا اذه نم 64 ةداملا يف اهظحالنو 20 ةداملا يف اهظحالن ،03 ةداملا

ةسايس كانه نإ اضيأ لوقأ نأ يناكمإب هنإ لب ةيطارقميدلا مدخي ال صنلا اذه نإ طقف سيل لوقأ نأ يناكمإب انأ
.20و 03 نيتداملا يف ةصاخو داوملا هذه يف شيمهتو فاحجإ

لامعأ يف لمعتست يتلا ةغللا يه ةيبرعلا ةغللا نإ ليق هنأ ىرن ،عورشملا اذه نم 03 ةداملا ىوتحم ىلإ ةبسنلابف
،صنلا اذه يف ءاج ام ،ةين نسح لكب ،معدنو عجشن لب نيقفاوم طقف انسلو امات اقافتا نوقفاوم نحنو ،سلجملا اذه
.ةيغيزامألا ةغللاب اضيأ يرجت نأ نكمي سلجملا اذه لامعأ نإ لوقي يذلا يلامكتسالا صنلا هل دجن نأ اندوب نكلو

اودروي مل نيذلاف نذإ ،)3(ةثلاثلا هتدامو روتسدلا وه عورشملا يف ةدراولا 03 ةداملا هذهل ينوناقلا دنسلا نإ
نحنو ،)03( ةثلاثلا هتدام يف روتسدلا وه ينوناقلا دـنسلا نإ مكل لوـقي ينوناق ريسفت مهل عورشملا اذه يف ةيغيزامألا
هذه لهو ؟روتسدلا ةمدقمل ةينوناقلا ةميقلا يه امف ،ةجابيد ىلع يوتحي روتسدلا نأ ىسنن ال اننكل ،ليلحتلا اذه عم
نم انتفصبف ؟روتسدلا يف ةدراولا نيناوقلا لثم ةيروتسد ةوقو ةينوناق ةوق اهل نأ مأ ؟طقف ةمدقم درجم يه ةمدقملا
ال مهنأ نظأ نيذلاو ،يروتسدلا نوناقلا يف نييئاصخأ ةعاقلا هذه يف كانه نأ هلل دمحلاو ...نوناقلا عم اولماعت نيذلا
روتسدلا ةجابيد نمض ةدوجوملا نوناقلل ةماعلا ءىدابملاو روتسدلا ةجابيد نأ يهو اينوناق ةتباث ةقيقح اوركني نأ نكمي
،روتسدلا ةجابيد يف ةدراو ةيغيزامألا نأ امبو ...عجرم دجوي اذلو ،روتسدلا ةجرد يف ةينوناق ةوقو ةيروتسد ةوق اهل
عم ةنراقم ةيعرش انيدل نوكت ىتح اذهو ،صنلا اذه يف ةيغيزامألا لاخدإب حمسي ايروتسد ادنسو اينوناق ادنس كانه نإف
يف لامعألا اهب ريست ةينطو ةغل ،ةيبرعلا بناج ىلإ ةيغيزامألا نوكت نأ حرتقن نحنف اذلو ،لبق نم هب فرتعم قح
.سلجملا اذه

هب تمدقت نأ يل قبس يذلا قطنملا يف كلذك لخدت يهف ،اهنع ملكتأ نأ اضيأ ديرأ يتلا ةيناثلا ةطقنلاب قلعتي اميف
.عورشملا اذه نم 20 ةداملا صخت ةطقنلا هذهو ،يطارقميدلا ريغ لمعلا اذهو ،فاحجإلا ةسايس يهو الأ

هذه صن يف تأرق ثيح ،ةيناملربلا تاعومجملا نيوكتب قلعتت انيلإ مدقملا ماظنلا عورشم نم ،هذه 20 ةداملاف
ساسأ يأ ىلع لءاستن نحنف ،لقألا ىلع ءاضعأ )10( ةرشع كانه نوكي نأ دبال ةيناملرب ةعومجم نيوكتل هنأ ةداملا
)10( ةرشع نع ملكتن امدنع ببس كانه نوكي لهو ؟صنلا اذه يف ببسلا ركذ لهو ؟حرتقملا ددعلا اذه نوكي
يلخادلا ماظنلا صن وه عجرم هل صنلا اذه لك نأ وهو رخآ اببس كانه نإ لوقأ لب ببس يأ دجوي ال ،ال ؟ءاضعأ
عم لماعتي سلجملا اذه نأ بابسألا ضرع يف ةصاخو صنلا اذه ةمدقم يف أرقن اننأ ثيح ،ينطولا يبعشلا سلجملل
نأ دبال ةيناثلا ةفرغلاو ىلوألا ةفرغلا نيب نزاوت -العف- كانه نوكي يكلو ،لماكتو نزاوت يف ينطولا يبعشلا سلجملا
اذلو ،ةيناثلا ةفرغلا يف وأ ىلوألا ةفرغلا يف كلذ ناك ءاوس فرغلا يف ةدوجوملا تاليكشتلا يف نزاوت كانه نوكي
اهل حمسي ينطولا يبعشلا سلجملا يف ةيناملرب ةعومجمب عتمتت يتلا ةيسايسلا بازحألاف ؟ةطقنلا هذه يف لوقن اذامف
ىلوألا ةفرغلا نيب لماكتلاو نزاوتلاو ةلماعملا ءىدابم نم اذهو ،ةمألا سلجم يف ةيناملرب ةعومجم لكشت نأ نوناقلا
.ةيناثلا ةفرغلاو

اهب ماق يتلا لامعألا عم بسانتي الو ،امامت يقطنم ريغ صنلا اذه يف حرتقا يذلا ءاضعأ )10( ددع نأ امك
ةعوــمجم اوـلكشي نأ ابئان 15 عيطتسيو ابئان 380 كانه ينطولا يبعشلا سلجملا يف الثمف ،ينطولا يبعشلا سلجملا
انذخأ اذإف ،)ةيناملرب ةعومجم اولكشي نأ مهنم ابئان 15 لكل نكمي ابئان 380( قطنملا اذه نم اقالطناف ،ةيناـملرب
وه انه انددع نكل ،ةيناملرب ةعومجم اولكشي نأ ءاضعأ )7( ةعبسل نكمي قطنملا اذهبف 160 ينعي 380 فصن

نحنف اذل مهتاباسح اوديعي نأ ءاضعأ )10( ةرشع يف لثمتملا ددعلا اذهب اوكسمت نيذلا نم بلطن اذل ،اوضع 144
يأ الو ساسأ يأ هل سيل ةيناملرب ةعومجم نيوكتل رايعمك ذوخأملا اذه ءاضعا )10( ةرشع ددع نإ اقبسم لوقن



.ينوناق عجرم

انتقبس لب ةيطارقميدلا يف انقبست ملو ةبرجتلا يف انتقبس انادلب كانه نإ لوقلاب عوضوملا اذه يف يمالك لصاوأسو
هذه ءامسأ اضيأ ركذأو ...ةبرجتلا يف انقتبس يتلا نادلبلا هذه ضعب نإ لوقأو ،لامعألا هذه لثم يف ةبرجتلا يف
مويلا ساسأ يأ ىلعف ةيناملرب ةعومجم اولكشي نأ ءاضعأ )3( ةثالثل امهيف نكمي نيتللا اينولوبو لاغتربلاك نادلبلا
نم ةيفلخ ةين كانه نكت مل نإ ةيناملرب ةعومجم ليكشت مهل نكمي نيذلا مه لقألا ىلع ءاضعأ )10( ةرشع نإ لوقن
؟ قحلا اذه نع بازحألا ضعب شيمهت لجأ

يبعشلا سلجملا يف ةيناملرب ةعومجمب عتمتي بزح لكل زوجي" :يلي امك ةداملا هذه صـن لدـعي نأ يدوب اذهلو
.ةيناثلا ةطقنلا يه هذه ،"ةمألا سلجم يف ةيناملرب ةعومجم ءىشني نأ ينطولا

ليدعت حارتقاب كلذك قلعتت يتلاو ،عورشملا اذه نم 64 ةداملاب قلعتت يتلا ةثلاثلا ةطقنلا ىلإ ةبسنلاب ،اضيأ
هذه للحن نأ اندرأ اذإ ايئدبمف ،ءاضعأ 10 وه صنلا اذه يف ايلاح درو يذلا ددعلا نأ اضيأ ىرن ةينوناقلا صوصنلا
يف نكلو ...اليدعت اوحرتقي نأ ءاضعأ )10( ةرشعل اضيأ هيف نكمي يذلا ينطولا يبعشلا سلجملا عم ةنراقملاب ةطقنلا
،ةرشعلا فصن ينعي ددعلا اذه فصن نأ نظأف ،ابئان 144 انددع نحنو ابئان 380 كانه ينطولا يبعشلا سلجملا
ريغلا مارتحا نودبو ةيطارقميدلا نودب هنإ لوقأ ماتخلا يفف ،كلذلو .يلخادلا ماظنلا عورشم ليدعت حرتقي نأ نكمي
انتسسؤم نإف كلذلو ،ءيش يأ ىلإ لصن ال ،ادج ةماه ةدعاق اهل نأ ىسنن ال يتلا ةيسايسلا بازحألا مارتحا نودبو
عضنو نييرئازجكو ةوخإك ضعبلا انضعب عم لماعتن نأ اندوب اذلو ،دغلا لايجأ ةسسؤمو ،لبقتسملا ةسسؤم يه
.اركشو ،ضعبلا انضعب شمهن الو ضعبلا انضعب مرتحن نأو ،ءيش لك قوف رئازجلا

.شادمح رداقلا دبع ديسلا ىلإ ةملكلا ليحأ :سيئرلا

،سيئرلا يديس اركش :شادمح رداقلا دبع ديسلا

،سيئرلا يديس

.مكيلع مالسلا ،سلجملا ءاضعأ يتاوخأ يناوخإ

.)نوالف نارقم اذ لوزأ نيثامثسيا نثامثيا(

اذه انسلجم يف ةيقيقحلا ةيطارقميدلا ريوطت عنمي اذه يلخادلا ماظنلا عورشم نإ لوقأ نأ يننكمي ،سيئرلا يديس
:ةيلاتلا ةثالثلا بابسألل

ةيغيزامألا نأ مغر سلجملا اذه لامعأ يف ةيغيزامألا ةغللا لامعتسإل 03 ةداملا يف ءاصقإ كانه :لوألا ببسلا
.روتسدلا ةجابيد ىوتحم يف ةسركم

نم سلجملا اذه يف ءاضعأ )10( ةرشع نم لقأ اهدنع يتلا ةيسايسلا بازحألا عنمت يتلا 20 ةداملا :يناثلا ببسلا
الماكت كانه نأ فرعنو ،ينطولا يبعشلا سلجملا يف ةيناملرب ةعومجم اهيدل نأ مغر ةيناملرب ةعومجم نيوكت
.نيتفرغلا نيتاه نيب انزاوتو

ةطلسلا تايحالص نم للقي اذهو ،ةشقانم نودب تيوصتلا بلط نم ةموكحلا نكمت 79 ةداملا نإ :ثلاثلا ببسلا
ةيعيرشتلا يأ تاطلسلا ةيلالقتساب قلعتي يذلاو ايروتسد سركملا نوناقلا ءىدابمل اقرخ دعيو انسلجمل ةيعيرشتلا
.ةيئاضقلاو ةيذيفنتلاو

.)ثريمنت(.اركش



.لضفت يدهملب ىفطصم ديسلا ىلإ ةملكلا ليحأو شادمح رداقلا دبع ديسلل اركشو ،كيف هللا كراب:سيئرلا

.ملسو هيلع هللا ىلص ،هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو ،هلل دمحلاو هللا مسب :يدهملب ىفطصم ديسلا

،سيئرلا ةدايس

،روضحلا ةداسلا

،تايلضفلاو ءالضفلا سلجملا ءاضعأ

،ةموكحلا يلثمم

،هتاكربو ىلاعت هللا ةمحرو مكيلع مالسلا

لعفن مل نإف ،ةمألا نع نبغلاو ملظلا عفر وه هعبتت يتلا نيناوقلا لكو رقوملا سلجملا اذه يف اندوجول رربملا نإ
رهدلا لكأ ةفاقثبو ،نوناقلابو ةسسؤملا لخاد سرامي ملظلا ناك اذإ فيكف ،ةسسؤملا هذه يف اندوجو رربم دقفنسف كلذ
تاسرامملا نم ةدملا هذه يف انبستكا دق نحنو ؟بييغتلا ةفاقثو ةيداحألا ةفاقثو شيمهتلا ةفاقث يهو برشو اهيلع
نأ بييغتلا ةفاقثو ءاصقإلا ةفاقثو شيمهتلا ةفاقثل امزال حبصأو ةديدج ةفاقث ةيعرشلا تاسسؤملا هذه يف ثادحإل
.لوزت

ةبرتلا هذه لخاد اهروذج دتمت ىتح ةعاضرلاو ةياـعرلا اـنم جاتحتو دهملا يف تلازامو دعب جضنت مل ةيطارقميدلاف
دجن اننإ .نيدهاجملا نم وأ ءادهشلا ءانبأ نم وأ ديهشب ةقالع هل تسيل نم انم نمو .ءادهشلا ءامدب تيقس يتلا ةرهاطلا
انلك نكل ،ةيلقألاب مسوت كراـبملا سـلجملا ةليكشت يف بازحأ كانهو ،اهسيركتو "ةيبلغألا" ةملك لامعتسا يف بييغتلا
سيل ةيبلغألاب راختفالاف هيلعو ،ةيلقأ ةيبلغألا تحبصأ ملظلا قيرط نعف ،ةقيقحلا يه تسيل ةسركملا ةقيقحلا نأ ملعي
.ةيطارقميدلا نم

يأرلا أدبمل امارتحا ملكتي يذلا ناسنإلل عمسي نأ بجيف ،ريبعتلا ةيرح ناسنإلا قوقحو ةيطارقميدلا لثمي اممو
انريغل يطعن نأ انيلعو ،ةمألا يف ةلقاعلا ةقبطلا لثمن نحنو ةصاخ ةفاقثلا هذه بستكن نأ انيلعف .فلاخملا يأرلاو

ال ثيح نوناقلا اذه نم ءاصقإلا اذه ةحئار مـتشن اننإ .ةدقوـتملا ةينطولا ةروصو ماحتلالا ةروصو شياعتلا ةروص
داشرإبو ،دعب جضنت مـل يتلا ةيطارـقميدلا هتسراممب عاطتسا بعشلا نأل ،ناملربلا يتفرغ نيب الصاوت دجن
قحلا عم انفقو اذإف يعيبط رمأ اذهو ،نيتضقانتم ناتفرغلا نوكت الأ دبالف ،ناملربلل نيتفرغ سسؤي نأ ،نيصلخملا
.ةيبلغأ كانه سيلو ةيلقأ كانه تسيلف

ءاضعأ )10( ةرشع طرتشت يتلا 20 ةداملا ببسب ءاصقإلا اذهب سحنو رعشن ملسلا عمتجم ةكرح يف نحنف نذإ
نيقابلا دارفألا ريصم نوكي فيكف تاعومجملا هذه نيوكت يف ةيبلغألا ىلع انرصتقا اذإف ،ةيناملرب ةعومجم ليكشتل

ىلوألا ةفرغلا يف ليثمت انه بازحألا ضعبل نأل ،نيتفرغلا نيب قيسنتلا نوكي نأ دبالف ؟تاعومجملا هذه جراخ
بازحألا هذه ليثمت نوكي ىتح ةيناثلا ةفرغلا هذه يف ةيناملربلا اهتاعومجم ليكشت قح اهيطعن نأب اذهو ،ناملربلل
.ةيطارقميدلا نم اذهو اهيف ادتمم

لءاستن يذلا ةرادإلا موهفم كانه يلخادلا ماظنلا عورشم نومضم لوح تاظحالمب اهعبتأو ،ىلوألا ةطقنلا هذه
ثيح نم سلجملا رييست نع ةلوؤسم ةرادإلاو ،ةيرادإلا نوؤشلا رييستل ةفيظوو زاهجك ةرادإ كانه نأ ىرن اننأل ،هنع
17 ةداملا يف اهيلإ راشملا ةينازيملا دادعإ ةيفيك نع لءاستن انهو ،ةيسايسلا نوؤشلل ةرادإ كانهو ،رييستلاو ميظنتلا
.هحرطن لاؤس اذه ؟لاجملا اذه يف سلجملا نع ةجراخلا ةرادإلا رود وه امو ،8 ةحفصلا يف ةدراولا

اذه سلجملا ءاضعأل نوكي نأو ةداـيسلا سلجملل نوـكي نأ دبالف ،ةدايسلا ةقيرطب سلجملا نوؤش رييست ديرن اننإ
.سلجملا ةدارإ دسجتو ةدايسلا هذهل ةعبات نوكت ةرادإلاو ،رييستلا

حبصتل اهنم ةثلاثلا ةرقفلا ىلإ "تيوصتلل ضرعت"و ةرابع ةفاضإ حرتقت 17 ةحفصلا يف ةدراولا 17 ةداملا يفو
.تيوصتلل سلجملا ىلع ضرعتو يلخادلا ماظنلاو نوناقلا ماكحأ راطإ يف عارتقالا طامنأ ديدجت" :يلاتلاك



ةينازيملا ةنجل تايحالص نم سلجملا ةينازيم عورشم ميدقت نوكي نأ حرتقأ ،18ةحفص يف نكل ةداملا سفن يف
ةئيه ىلع صنت اهنإف 19 ةحفص ،19 ةداملا امأ .ةشقانملا دعب سلجملا تايحالص نم اهيلع ةقداصملا نوكت نأو
،ةيضق لـك يف ةرـئاس حبصت نأ نكمي اهنأل ،ةثلاثلا ةرقفلا نم "ءاضتقالا دنع" ةرابع فذح حرتقأ انهو ،قيسنتلا
ةدوجوم لئاسم يهو "...ةيتآلا لئاسملا يف قيسنتلا ةئيه راشتست ..." :يلاتلا وحنلا ىلع ةقباسلا ةرقفلا حبصت هيلعو
ينقبس دقو ،62 ةداملا ىلإ ليحت يتلا 72 ةداملا يف قسانت دوجو مدع ظحالن 36 ةحفص يفو ةقباسلا ةداملا يف
.روتسدلا نم 174 ةداملاو يلخادلا ماظنلا يف اهيلإ لاحملا ةداملا نيب ةينالقع دجوت ال هنأل ،كلذ ىلإ ناوخإلا

قفتي" هنأ ىلع ىلوألا صنت ثيح ،ناجللا بتكم باختناب نيتقلعتملاو 46و 40 نيتداملا نيب قيسنتلا مدعني امك
ماهم عيزوت ىلع ةمألا سلجم سيئر نم ةوعدب سلجملا بتكم عم دقعي عامتجا يف ةيناملربلا تاعومجملا ءاسؤر
بتكم ةمئاد ةنجل لك لامعأ ّريسي" هنأ ىلع صنت ةيناثلاو "...ررقمو سيئر بئانو سيئر نم ناجللا بتاكم
.اركشو قسانت نوكي نأ بجي "بختني" نيبو "قفتي" نيبف "...بختني

.خيشلا ناميلس ديسلا ىلإ نآلا ةملكلا ليحأو ،اركش :سيئرلا

،ميحرلا نمحرلا هللا مسب :خيشلا ناميلس ديسلا

،سيئرلا يديس

،ةمألا سلجم ءاضعأ يناوخإ ،يتاوخأ

،روضحلا اهيأ

.هتاكربو ىلاعت هللا ةمحرو مكيلع مالسلا

.يرثو ديج لمعب تماقو عورشملا اذه تدعأ يتلا ةنجللاب هيونتلاب ينوقبس نيذلا ىلإ يتوص مضأ فوس

يلخادلا ماظنلا نم هماكحأ مظعم يف مهلتسيو روتسدلا ماـكحأ ىلع زكتري ةمألا سلجمل يلـخادلا ماـظنلا عورشم نإ
عوضوم عورشملا صوصخب تاظحالملا ضعب ءادبإ نكمي نيصنلا نيذه ىلع ادامتعاو .ينطولا يبعشلا سلجملل
.ةشقانملا

امهلخاد لمعلا ةيجهنم ديحوت ىلع دعاسي ام وهو نيتفرغلا ةلكيه يف ريبك قباطت دوجو وه هابتنالل ريثملا نإ:الوأ
.روتسدلا نم 130و 120 نيتداملاب ريكذتلا نيعتي ددصلا اذه يفو ،امهنيب قيسنتلا لهسي يلاتلابو

يبعشلا سلجملا فرط نم هيلع ةقداصملا تعقو صن ىلإ ةبسنلاب نيتفرغلا نيب فالتخالا ةلاحب قلعتت ىلوألاف
.ةيجراخلا ةسايسلا ةشقانمل ةيروهمجلا سيئر نم بلطب نيتفرغلا عامتجاب ةيناثلا قلعتتو ،ينطولا

ناجلل نكمي" :يلي ام ىلع صنت ةيناثلا اهترقف يف 133 ةداملا نأ ظحالن روتسدلا ىلإ امئاد عوجرلابو:ايناث
ىلإ عامتسالاب ةراشإلا ىلع رصتقي 41 هتدام يف عورشملا اذـه امنيب ،"ةموـكحلا ءاضعأ ىلإ عمتست نأ ناملربلا
يلخادلا ماظنلا ىلإ ةبسنلاب نأشلا وه امك ةموكحلا يف وضع ىلإ عامتسالا ةيناكمإ جاردإ يغبنيف ،ةموكحلا نع لثمم
.46 هتدام يف ينطولا يبعشلا سلجملل

يتلا ةناصحلا هذهل قبسم فيرعت يأ نود ،ةيناملربلا ةناصحلا عفر ىلإ 103 ةداملا يف قرطتي عورشملا نإ:اثلاث
يبعشلا سلجملل يلخادلا ماظنلا يف داوملا هذه ىلإ ةراشإلا دجنو ،111و 110و 109 هداوم يف روتسدلا اهيلإ ريشي
.ةظحالملا هذه ميدقت ىلإ ةوخإلا دحأ ينقبس دقو ،ينطولا

تاشقانم ةرادإل اركذ دجن ال ثيح ،ةمألا سلجم سيئر تايحالص صختو لبق نم تمدق ةظحالم:اعبار
.هتفاضإ بجيف سلجملا تالوادمو

ةجرد بسح روغشلا بابسأ بيترت يغبنيف ،ةمألا سلجم سيئر بصنم روغش ةلاـح ىلع صنت يتلا 11 ةداملا
.ةافولا مث زجعلا مث يفانتلا مث ةلاقتسالاب أدبن يأ ،يرادإلا لمعلا



بسح لؤاستلا ريثي ،ةمألا سلجم ءاضعأ 3/4 عابرأ ةثالث اهيلع قداصي يتلا روغشلا تابثإ ةحئال ىلإ ةراشإلا نإو
،لاكشإلا اذهل ايدافت ةيوضعلا تابثإ ةحئال نع ثدحتن الأ حرتقا هيلعو ةيبلغألا هذه ىلع لوصحلا مدع ةلاح يف ييأر
نييعت ةيفيك ىلإ هنم 7 ةداملا يف يفتكيو لاكشإلا اذه ىدافتي ينطولا يبعشلا سلجملل يلخادلا ماظنلا نأ ىرن ثيح
.روغشلا تابثإ ةحئال ىلإ ءوجللا نود ديدج سيئر

ينعملا ىلع ةضورفم تاءارجإ قيرط نع ةمألا سلجم وضع ءاصقإ تالاح ىلإ سداسلا بابلا قرطتي:اسماخ
نع ةمألا سلجم ةيوضع نم يدارإلا جورخلا ىلإ صنلا قرطتي الو ،لزعلاو ةيوضعلا طاقسإو ةناصحلا عفرك
ةعومجملا ةليكشت ىلإ ةبسنلاب 22 ةداملاو ،سلجملا ةسائر ىلإ ةبسنلاب 11 ةداملا يف اهيلإ راشملاو ةلاقتسالا قيرط
.ةيناملربلا

ءاضعألا ددع سفن دجنو ،ةمألا سلجم نم ءاضعأ 10 ىلإ تاليدعتلا ميدقت ةيناكمإ 64 ةداـملا حـنمت :اريخأو
صلقي ام وهو فعضلا نم رثكأ لب ةمألا سلجم ءاضعأ ددع فعض مضي يذلا ينطولا يبعشلا سلجملا ىلإ ةبسنلاب
كرتي نأ ضرتفي امنيب ،ةمألا سلجم ىلع ةحرتقملا صوصنلا ىلع تاليدعتلا ميدقت يف ةردابملا ةيناكمإ -ييأر بسح-
ضيفخت حرتقأ اذل ،عجارملا عّرشملا -لوقلا حص نإ- هنوكل صوصنلا ليدعت يف ةردابملل عسوأ الاجم سلجملا اذهل
.اركشو نأشلا اذه يف ةردابملل ربكأ لاجم ءاطعإل 5 ىلإ 10 نم ددعلا

.يلضفت ،سليبح نب ةديعس ةديسلا ىلإ نآلا ةملكلاو خيشلا ناميلس ديسلل اركش :سيئرلا

،سيئرلا يديس اركش :سليبح نب ةديعس ةديسلا

،سيئرلا يديس

،يئالمز ،يتاليمز

،ةموكحلا ءاضعأ ةوخإلا

،ماركلا روضحلا

ءارج ،فسألا عم اثيدح هيلع تأرط عمتجملا نم ةنيعم ةئف عم ةبرجت نم عبان وهو ،ادـج اطيسب نوـكيس يلخدت
تايحالص ىلإ ةئفلا هذه ةفاضإ ةرورض ىلع حلأو ديرأ انأف باهرإلا اياحض تالئاع يه ةئفلا هذه ،ةريخألا ثادحألا
:يلاتلا وحنلا ىلع ةداملا حبصت ثيحب ،33 ةداملا يف اهيلع صوصنملا ةيعامتجالا نوؤشلا ةنجل

ةماعلا ةحصلاب ةقلعتملا لئاسملاب ينطولا نماضتلاو لمعلاو ةيعامتجالا نوؤشلاو ةحصلا ةنجل صتخت"
ىلإ ارظن باهرإلا اياحض رسأ ةفاضإ حرتقأ ،ةلوفطلا ةيامح لبقو مهلوصأو ءادهشلا لمارأو ءانبأو نيدهاجملاو
،ةينوناقلا داوملا ضعب دوجو مغر ينوناق غارف دوجو جتنتسن نحنف تالاجملا لك يف ،انعمتجم نم ةئفلا هذه ةاناعم
.اليزج اركشو ،ةيسفنلاو ةيعامتجالاو ةيحصلا ةيامحلا لاجم يف اغارف كانه نأ امك

.لديج نيدلا نب ديسلا ىلإ ةملكلا ليحأ نآلاو ،سليبح نب ةديسلل اركش :سيئرلا

.سيئرلا يديس اركش :نيدلا نب لديج ديسلا

،ميحرلا نمحرلا هللا مسب

،سيئرلا يديس

،ةمألا سلجم ءاضعأ ةداسلاو تاديسلا



.فويضلا ةداسلا

ريشأو ،سيئرلا باون باختنا ةيفيكو سيئرلا باختنا ةيفيك ىلع الوأ رصتقأو ،يلخدت يف ازـجوم نوـكأ نأ ديرأ
قلعت املكف ،اـيرس نوكي سيئرلا باختنا نأ ىلع صني ةيالولاب قلعتملا 09-90 نوناقلا ىتح نيناوقلا لك نأ ىلإ
حشرتملا ةلاح يف ىتح ديلا عفر نأل ،ةيرسلا نوكت نأو دبال صخشب اقلعتم باختنالا ناك املكو ،صاخشألاب رمألا
ديحو حشرتم دوجو ةلاح يف ىتح قودنصل عضخي نأ دبال سيئرلا باختنا نأ دقتعأو .ةحلصملاب رضي ديحولا
وأ املعم عضنو يبرن اننأ نم يوالسع ىليل ةديسلا هتدروأ ام ىلإ ةفاضإ اذهو ،يرسلا باختنالا ةيلمعل عضخيو
سلجم نحنف ،ةيقيقحلا ةيطارقميدلا سسؤن ىتح ،يوئفلا وأ يبزحلا لياحتلا ىقبي ال ىتح ةمداقلا لايجألل اقيرط
نم امهلثمو عيزوتلاو قافتالا نأ دقتعأف ،سيئرلا باون ىلإ ةبسنلاب رمألا كلذكو .بناجلا اذهب مزتلن نأ انيلعو ،ةمكحلا
"ضرعلا" "قافتالا" :تاحلطصملا هذه دعبي اديدج اهجوت هجوتن نأ بجيف ،رهدلا اهيلع افع دق تاحلطصملا
.ديحولا سايقملا وه يذلا قودنصلا ىلإ ةيلوؤسملا ىلإ مدقتي نم لك عضخي نأ بجي ذإ ،"ةقداصملا"و "عيزوتلا"و

داعبإ نإف يلاتلابو قودنصلل ةمرتحملا ةئيهلا هذه يف لوؤسم لك عضخي امب 16و 10 نيتداملا ليدعت حرتقأ هنمو
.يرورض رمأ عيزوتلاو قافتالا داعبإو ديلا عفرب ديحولا حشرتملا ىلع تيوصتلا ةيلمع

ةلق ،عنقم ببسك ةنجللا تضرع دقلف ،داوملا نم اهيلي امو 25 ةداملاب قلعتت اهيلإ قرطتلا دوأ يتلا ةيناثلا ةلأسملا
نم هنأ يف لثمتيو ،مكتدايس ىلع هضرعأ ،رخآ يأر يل انأو ،ناجللا ددع صيلقتل ةمألا سلجم ءاضعأ ةداسلا ددع
سفن ةمألا سلجم يف نوكت نأ بجي ،ةمألا سلجمو ينطولا يبعشلا سلجملا ،نيسلجملا نيب يلكيهلا ماجسنالا ثيح
10 نيب حوارتي نأ رضي ال هنأل ددعلا نع رظنلا ضغب اذهو ،ينطولا يبعشلا سلجملا ىوتسم ىلع ةدوجوملا ناجللا
ناجللا تناك اذإ لمعلا اهل لهسي نيتفرغلا نيب فالخ ةيوست ددصب ءاضعألا ةيواستملا ةنجللا نوكت امدنع ىتح ،15وأ

،ىرخأ ليكشت وأ ناجل ةئزجت نم ةداسلا ضعب هحرط ام وه حارتقالا نأ دقتعأف ،ةقباطتم نيسلجملا ىوتسم ىلع
.مكيلع مالسلاو ،مكل اركشو يلكيهلا هبناج يف ةصاخ ماجسنالل انامض اذهو ،لاكشإلا لحي ام وهو

.لضفت ..ينادمح ليعامسا خألا ىلإ ةملكلا ليحأو لديج نيدلا نب ديسلا ىلإ ركشلا لك :سيئرلا

،سيئرلا يديس اركش :ينادمح ليعامسا ديسلا

،ةموكحلا الثمم ناديسلا

،يتداس ،يتاديس

ةقلطم ةيرح يغبني" :تلق امل احابص اهومتركذ يتلا ةرابعلا -ءيش لك لبق- لجسأ نأ -سيئرلا يديس- دوأ
نوكت انايحأو ،يلخادلا ماظنلا ةدام نكت مل نإو ةبوتكم ريغ ةدعاق يه امبرو هلك سلجملل ابسكم اهربتعأ انأف "ريبعتلل
.ةبوتكملا نم ىوقأ ةبوتكملا ريغ دعاوقلا

،ديج لمع وه انل يلخادلا ماظنلل عورشملا اذه اهميدقتب هب تماق يذلا ميقلا لمعلا ىلع ةنجللا ركشأ نأ كلذك دوأو
طاقنلا لك -ابناج- اكرات ،ةعضاوتملا يتمهاسم ميدقت دوأ ددصلا اذه يفو .هئارثإ ىلإ هتمدقم يف انوعدت اهسفنب ةنجللاو
.اقباس رقوملا سلجملا ءاضعأ اهلوانت يتلا

ماظنلا عورشم يف ةدراولا طاقنلا ىدحإ يه يركف قلقب رعشأ يننأل ،ةماه ةطقن حرط يف -الوأ- مكحمستسأو
.ليدعتلاب قلعتتو يلخادلا

ىلع الاؤس حرطأ انأو ،ليدعتلا قح ىلإ ضرعتت اهريغو 65 داوملا ىلإ ةفاضإ 34 ةحفص يف ةدراولا 64 ةداملا
؟ال مأ ايروتسد ليدعتلا قح انل له :انه انسفنأ

ةروصلا ريغي اذه نأل ،لؤاست يدل لب يئاهن باوج يدل سيل هنأل اعيمج لاع توصب مكعم ركفأ نأ ديرأ انأف
ةدعاقلا وأ ةيعرشلا ةدعاقلا يه ام ،ينطولا يبعشلا سلجملا تايحالصب ةنراقم انسلجم تايحالص ىلإ ةبسنلاب امامت
يه عوضوملا اذهب ةقلعتملا ةيروتسدلا داوملاف ؟64 ةداملا يف ليدعتلا قح انسفنأ ءاطعإب انل حمست يتلا ةيروتسدلا
يبعشلا سلجملا امهو ،نيتفرغ نم نوكتي ناملرب ةيعيرشتلا ةطلسلا سرامي" :يلي ام ىلع صنت يتلا 98 داوملا
نع رظنلا عـطقب ةداـملا هذه انربتعا اذإف ،"هيلع تيوصتلاو نوناقلا دادعإ يف ةدايسلا هلو ،ةمألا سلجمو ينطولا
قح ناملربلل هنأ ىلع صنت ةداملا نأل ؟انه ةردابملا قح نيأف ؟ةردابملا قح ال ملو ليدعتلا قح انل هنأب ىرخألا داوملا
ةيضق لوانتو ةردابملا ةيضق لوانتي مل عورشملا يف نكل ةياهنلا ىلإ ةـيادبلا نـم يطعي دادعإلاو ،نوناقلا دادعإ



ةردابملا وه يذلا لصألا انكرتو عرفلا انذخأ نحنو "ةردابملا وه لصأل عرف ليدعتلا نإ" لوقي أدبم كانهو ،ليدعتلا
امبرو ..اهوعدأ يتلا ةنجللا ىوتسم يف ةطقنلا هذه لوح رودي امبر شاقنلا لعجت ىرخأ داوم كانه نكل ،نيناوقلاب
نم لكل" :يلي ام ىلع صنت روتسدلا نم 119 ةداملا نأل يروتسدلا سلجملا عمو ةموكحلا عم رواشتلاب كلذب تماق
يلوتسن نأ نكمي لهف لصألا انم عزنو كلذ ةمألا سلجم ركذي مل نكل "نيناوقلاب ةردابملا قح باونلاو ةموكحلا سيئر
.طقف لءاستأ لب ركنأ ال انأ ؟عرفلا ىلع

هيلع توص يذلا صنلا ةمألا سلجم شقاني" ىلع )3( ةثلاثلا اهترقف يف صنت ،سيئرلا يديس ،120 ةداملاو
."هئاضعأ 3/4 عابرأ ةثالث ةيبلغأب هيلع قداصيو ينطولا يبعشلا سلجملا

شاقنلا ىلع بصنت لهو ؟اهانعم ام نكل ،يوضع نوناق ىلإ ريشت يتلا 115 ةداملا ركذب ضرعلا اذه يهنأو
؟ال مأ ليدعتلا قحب قلعتملا

نوناق" ةملك( امهلمعو ةمألا سلجمو ينطولا يبعشلا سلجملا ميظنت يوضع نوناق ددحي" ىلع صنت 115 ةداملاف
."ةموكحلا نيبو امهنيب ةيفيظولا تاقالعلا اذكو ،)اينوناق ةحضاو ريغ انه "يوضع

سيل مأ ؟ليدعتلا قح انل لهف ،اهنأشب قلق انأ يتلا طاقنلا هذه يف ريكفتلل ماعلا شاقنلا نآلا مكيلع تحرط دقل ،نذإ
نوديقم نحن ،بلاغ هللا ،نكل ؟انه لعفن اذامف الإو ليدعتلا قح انل نوكي نأ ايلمع نسحتسملا نم اعبط ؟ليدعتلا قح انل
نأ ىلع اننيب يأرلا رقتسا اذإ نآلاو ،ينطولا يبعشلا سلجملا نم انيتأي يذلا صنلا وه هشقانن يذلا صنلاف ،صوصنب
دنع يروتسدلا سلجملا ةبقارمل عضخي نأ بجي هنأل ،هيلع يروتسدلا سلجملا قفاوو انقوقح نم ليدعتلا قح نوكي
مأ سلجملا ىلإ عجري لهف ،هيلع انقفاوو هانلدعو ينطولا يبعشلا سلجملا نم صن انءاج اذإف ،داوملا ةلمكت يغبني كاذ
يف ردقلا اذهب يفتكأ .اهتلكشم نم يهتنن ىتح ليلحتلاب اهيلإ ضرعتن نأ نودب اهيلع رمن نأ عيطتسن ال ةطقنلا هذهو ؟ال
ينثتسأو ،ةشوانم وأ ةشقانم لقأ اهنكل ،ةيمهأ لقأ اهنإ لوقأ ال ىرخأ طاقن ىلإ ضرعتأو ،سيئرلا يديس ،ةطقنلا هذه
نآلا انل سيل نكل ،ةبوتكم لئاسم مدقأ نأ يدوب ناك ثيح ،ةنجللا حمستسأو لبق نم ةوخإلا اهيف لخدت يتلا طاقنلا
.انيدل ةرفوتم نوكتس لبقتسملا يف امبرو ،ةبوتكم اهمدقنل ةيدام لئاسو

ماظنلا يف درت مل ةطقن حرطأ انهف 17 ةداملا 17 ةحفصلا الوأ صخي اميفف ،طاقنلا نم ددع ىلإ نآلا ضرعتأ
متنأو ،سيئرلا يديس ،ادوجوم ناك "questeur" ـب ىمسي ام يأ ةيرادإلاو ةيلاملا لئاسملاب فلكملا نأ يهو ،يلخادلا
امبرو ،همجرتأ ام ينعي "questeur" دجوي ناك ركذتأ ام بسحف ،لالقتسالا دعب لوألا ينطولا سلجملا يف اوضع متنك
دحأ ضرعت اذإف ،سلجملا ءاضعأ نم نوكي يذلاو ،يرادإلاو يلاملا بقارملا وأ فلكملا ،ةحيحص ريغ ةمجرتلا
،لكشملا اذه هل لحيل هليمز ىلإ بهذي هنإف الح هل دجي نأ دارأو ،يرادإ وأ يلام لكشم ىلإ لبقتسملا يف ةوخإلا
.ةديفم ةطقنلا هذه نوكت امبرو

ةجمربب قلعتت ةرقف ةفاضإ ،سيئرلا يديس ،نسحتسأو ىنمتأ انأ ،31 ةحفصلاب ةدوجوملا 57 ةداملا صخي اميف
؟ةرتف لكب ةصاخلا اـنلاـمعأ يه اـم اـقبسم فرـعنو اـنسفنأ طبضن ىتح اذهو لامعألل ينمز لودج يف اقبسم انلامعأ
هرظتني اذام اقبسم فرعي انم دحاو لكو ،انرومأ جمربنو طبضن فيك انملعي كلذ نكل ،ام اعون ابعص اذه ودبي امبرو
دعب اـميف نـكل ،سيئرلا يديس ،ةبعص ةيادبلا نوكت امبرو ،ىرخألا هلامعأ جمربي ىتح ام خيرات يف وأ ام عوبسأ يف
.ةجيتنلا هذه ىلإ لصن نأ ةوخإلا ةدعاسم لضفب نكميف ناديملا اذه يف ذختا دق سلجملا رارق ناك اذإ

اذإ يردأ الو ،اديج اهمهفأ مل ةرقف كانه نأ ىلإ ةنجللا ءاضعأ ةوخإلا هابتنا اضيأ تفلأ انأف 57 ةداملاب قلعتي اميفو
لك تاسلجلا لامعأ لودج يف ليجستلا بلطي نأ ةموكحلا سيئر نم أدبت ةرقفلا هذهو ،كلذك تلزام يننأ وأ ابعت تنك
،ةحضاو ريغ اهنأ وأ بعتلا وه ببسلا ناك اذإ يردأ الف "...)02( نيرهش لجأ يف ريرقت هنأشب دعي مل ينوناق صن
.الهسو الهأف ةحضاو مكل ترهظ دق تناك اذإو ،ديدج نم اهيف رظنلا ةداعإ وجرأ اذل

نع عانتمالا ةموكحلل زوجي" ىلع اهلمج ىدحإ يف ةصاخو ةيناثلا ةرقفلا يف صنتو 93 ةداملا 43 ةحفصلا يفو
ىرخأ ةسلج ىلإ درلا لجؤيو ،اروف كلذب حرصت نأ ىلع ،دالبلل ةيويحلا حلاصملا تاذ اياضقلا يف ةلئسألا ىلع درلا
انه نكل ،ةيويح اياضق كانه امبر هنأ مهفأ انأف ىرخأ ةهج نمو ،ةهج نم اذه ؟ليجأت مأ ضفر اذه له مهفأ مل انأف"
زوجي ال اذه نإ لوقن ىتح يعافدلا عباطلا تاذ وأ يرسلا عباطلا تاذ اياضقلا يه ام ددحي نوناق انيدل نوكي نأ بجي
،سيئرلا يديس نذإ ،عالطالا نم ينعنمت يتلاو ،اهاوتسم ناك امهم ةطلسلا نم رارق كانه نوكي ال ىتح هنع ملكتن نأ
:نابناج كانه



؟لجؤي مأ درلا يأ باوجلا ضفري له حيضوت:الوأ

.ةصاخ ةقيرطب اهيلإ رظني دحاو لك ةيتاذ ةيضق هذهو ؟ةيويحلا حلاصملا يه ام:ايناث

نوكت نأ نسحتسأو طقف وجرأ يتلاو 109و 108 ،107 داوملا 49 ةحفصلا يف انه ،سيئرلا يديس ،راصتخاب
؟اريكعت ربتعي ىدم يأ ىلإو ؟ريكعتلا وه ام ،تاشقانملا ةوفص ريكعت ىلإ ةبسنلابف ،فيرعتلا يف ةصاخ رثكأ ةقد كانه
ذخأ نم اوضع عنمن نأ ادج ريطخ ءارجإ اذهو "وضعلا عنمّ اضيأ كانهو "ريطخ لكشب ركعت ةرهاظت" كانه الثمف
ال نذإ ،دوجوملا فنعلا نع اليلق دعتبنس امبر مالكلاو راوحلا قيرط نع هنأل ،ملكتن نأ وه انه انرود نحنف ،ةملكلا
اهتلق يتلا راكفألاب مويلا مكتقلقأ انأ امبرو ؟وجلا ريكعت وه ام حوضوب فيرعتلا الوأ وجرأ نكل احضاو ائيش حرتقأ
نأ مكنكمي امبرو ،ام اعون يعم مكتقلقأو ينتقلقأف ليدعتلا ةيضق تدرو هنأ ثيح ؟ال مأ وج ريكعت ربتعي اذه لهف ،نآلا
تاءارجإلا نإ مث ،رثكأ ركعت ةرهاظتو ...رثكأ اهفيرعت ،سيئرلا يديس ،ييأر بسح ،يغبني نذإ ،وج ريكعت اهوربتعت
.دعاوقلا هذه نم رثكأ ءيش لك يه اهيف ةمكحلا امبر ،عنملا نع ةبترتملا

ام ةداملا اعبط يهو 115 ةداملاف ،مكتقو نم اليلق تذخأ دق تنك اذإ يل حمساف ،سيئرلا يديس ،يهنأس بيرق امع
ماكحأ يف ةيرورضلا تاليدعتلا يرجي نأ ةمألا سلجم نكمي" ىلع صنت ةيماتخلا ماكحألا صخي اميف ،ةريخألا لـبق
اعون بعص اذهف ،"هئاضعأ ةيبلغأ نم ةحئال حارتقاب وأ" هب الهسو الهأ"سلجملا سيئر نم حارتقاب ،يلخادلا هماظن
اوـضع )20( نيرشع روضحب ،نظأ ام بسح ايروتسد ،متي الثم ينطولا يبعشلا سلجملا يف نيناوقلا حارتقإف ،ام
سيل انه بابلا قلغ نأ نظأ كلذل ،ةيبلغألاب تيوصتلاب نوكي نأ بجي يلخادلا ماظنلا ليدعت حارتقا نأ امك ،)ابئان(
ريغ -ايصخش- يننأ ةقيقحلاو ،لبقتسملا يف يلخادلا انماظن نسحن نأ انناكمإب سيل هنأ ينعي اذهف هانقلغأ اذإ اننأل ،اديج
اذه اهفكي مل كلذك ةنجللا امبرو تقولا اذه ينفكي مل انأف انل ددح يذلا تقولا مغر هنأل ،يلخادلا ماظنلل يتساردب حاترم
ريغ كلذ نأل اوضع 15وأ 10 فرط نم نوكي لب ةيبلغألا فرط نم كلذ نوكي الأ ةداملا هذه يف حرتقأ اذل ،تقولا
.دعب اميف توصت يتلا يه ةيبلغألاف لاح لك ىلعو ،مهم

لكو ،ناجللا ةيضق يف يأر هل دحاو لكو اعبط ،سيئرلا يديس ،اهيف ليطأ نل يتلاو ،ةريخألا ةطقنلا صخي اميف
تسيل هنأ ملعن اننأل ،ناجللا ددع صيلقت عم يننإ ،ليصافتلا ىلإ ضرعتلا نود طقف لوقأ اذل ،ةصاخلا هتارربم هل يأر
نيناوقلا نإف ةينوناقلا ةردابملا هذه كلمن ال اننأ امب نكل ،ايرث ناجللا لمع نوكي نأب حمست يتلا ةينوناقلا ةردابملا انل
اندنع نإف نينوناق انل ثعب اذإف ،انلمع ةريتو ددحي يذلا ينطولا يبعشلا سلجملا نم انيتأت يتلا كلت يه اهيف رظنن يتلا
.ةيادبلا يف اهيلإ تضرعت يتلا ىلوألا ةطقنلل -اعبط- احيحص يمهف ناك نإ اذهو ،نينوناق

ماعلا ىنعملاب ةيداصتقالا نوؤشلا ةنجل ،لاثملا ليبس ىلع ،تناك اذإ ييأر يفو ،راصتخالاو صيلقتلا عم انأف ،نذإ
يديس ،طقف ريكفت درجم اذه ،اذكو اذك اينقت ركذن نأ ايرورض سيلف ،داصتقالاب ةلصتملا اياضقلا لك اهيف لخدت
.اركشو اعيمج مكفرط نم الوبقم نوكي نأ وجرأو ،سيئرلا

.لضفت ،يزوزعم رداقلا دبع ديسلا ىلإ ةملكلا ليحأ نآلاو ،ينادمح ليعامسإ ديسلل اركش :سيئرلا

لاطأ يكوبشلا خيشلا رعاشلا اهلاق ةلوقمب أدبأ نأ دوأ ةيادبلا يف ،سيئرلا يديس اركش :يزوزام رداقلا دبع ديسلا
.دونهلا دلب يف دوعلاب رجاتي نمك ماقملا اذه يف ملكتي نم نأ يهو ،هرمع هللا

،سيئرلا ةدايس

،ةمألا سلجم ءاضعأ ةداسلاو تاديسلا

.ةموكحلا ولثمم ةداسلا

اقبسم ةروكشم يهو ،ةنجللا فرط نم انل مدق يذلا ةمألا سلجمل يلخادلا ماظنلا عورشمل ةلجعب ولو انصحفت دعب
ينقتلا بناجلا يف رصحني يلخدت نإ لوقأ ،عورشملا اذه ريضحتل ريصق تقو يف تادوهجم نم هتلذب ام ىلع
:يلي امك هؤدبأو ،عورشملل

:يلخادلا ماظنلا عورشم يف دوجوملا بيترتلا نم الدب يلاتلا بيترتلا حرتقأ ،يناثلا بابلا بيترت ىلإ ةبسنلاب

.ةمألا سلجم ميظنت :يناثلا بابلا -



)رييغت نودب( لوألا لصفلا -

)رييغت نودب( يناثلا لصفلا -

ةمألا سلجم ناجل :ثلاثلا لصفلا -

ءاسؤرلا ةئيه :عبارلا لصفلا -

قيسنتلا ةئيه :سماخلا لصفلا -

.ةيناملربلا تاعومجملا :سداسلا لصفلا-

ناجللا لبق نوكت نأ نكمي الو ناجللا ليكشت دعب يتأت ءاسؤرلا ةئيه نأل ،تائيهلل يقطنملا جردتلا بسح اذهو
.سلجملل ةمئادلا

ةرتفلا حاتتفا :لوألا لصفلا ،لوألا باـبلا يف نوــكت نأ حرـتقأ ،ةيديهمتلا ماكحألا يف ةدراولا 5 ةداملا ىلإ ةبسنلاب
.افنآ هتركذ ام نمض نوكت نأ بجو اذهلو ،اهماتتخاو ةرودلا حاتتفا نع ملكتي اهعوضوم نأل ،ةيعيرشتلا

يف هتحرتقا يذلا بيترتلا سفن حرتقأ ،ةمألا سلجم تائيه بيترتب ةقلعتملاو 12 ةداملا يناثلا بابلا ىلإ ةبسنلاب
قيسنتلا ةئيهو ءاسؤرلا ةئيه مث ،ةمألا سلجم ناجل ،ةمألا سلجم بتكم ،ةمألا سلجم سيئر :وهو ةقباسلا ةداملا
.عورشملا سفن نم 18 ةداملا يف درو ام عم ماجسنالل انامض اذهو ،ةيناملربلا تاعومجملاو

:يلي امك ريخألا رطسلا حبصيل ةداملا نم ريخألا رطسلا ىلإ "سيئر" ةملك ةفاضإ حرتقأ 41 ةداملا ىلإ ةبسنلاب
ام عم لثملاب ةلماعملل اذهو" ةمألا سلجم سيئر ىلإ هجوي )ةموكحلا نم بلطب سيلو( ةموكحلا سيئر نم بلطب"
.ةموكحلا سيئر ىلإ بلطلا غلبي ةمألا سلجم سيئر نأ نم ةداملا سفن يف درو

ناجللا تاشقانم حصت ال" :يلي امك حبصت ثيح ،ةداملا صن ىلإ ةيفانلا "ال" ةفاضإ حرتقأ ،44 ةداملا ىلإ ةبسنلاب
تاشقانم حصت" عورشملا يف ءاج امك لوقأ امدنع يننأل ؟اذه لوقأ اذامل" اهئاضعأ )1/3( ثلث رفوت اذإ الإ ةمئادلا
لخاد صاخشأ ةثالث وأ نيصخش وأ صخش فرط نم يأرلاب دارفنالا نكمي هنأ دقتعأ "اهددع ناك امهم ةمئادلا ناجللا
.اهنم اهوجرن يتلا ةيقيقحلا ةناـكملا ةـنجللا يطعي ال اذهو ،ةنجللا

امك حبصتل ةيناثلا ةرقفلا ىلإ اذهو "هـئاضعأ يثلث وأ هـسيئر نم بـلطب" ةفاـضإ حرتقأ ،55 ةداملا صخي اميف
وأ هسيئر نم بلطب وأ هنم ءاعدتساب وأ ةيروهمجلا سيئر نم ةردابمب ةيداع ريغ ةرود يف ةمألا سلجم عمتجي" :يلي
.رييغت نودب يقابلاو" هئاضعأ يثلث

وأ لامعألا لودج ذافنتسا دنع ةيداعلا ةرودلا متتخت" :يلي امك ةريخألا ةرقفلا نوكت نأ حرتقأ ،56 ةداملا صخي اميف
58 ةداملا يفو .عورشملا يف درو امك "هـيلع قفـتملا" سيلو "يلخادلا ماظنلا يف ددحملا ريخألا مويلا يف رثكألا ىلع
يهو "سلجملا بتكم فرط نم اهيلع عالطالا دعب اذهو" :يلي امك ررحت ةداملا رخآ يف ىرخأ ةرقف ةفاضإ حرتقأ
.سلجملا ىلإ درت يتلا ةينوناقلا صوصنلا

لامعأ نمض اوعنتقي مل نيذلا ءاضعألا نكمتي ىتح ةداملا ىوتحم نم ةثلاثلا ةرقفلا فذح حرتقأ 62 ةداملا يفو
ةدوجوملا ةيلقألا وه ءارجإلا اذه نم ررضتملا نأل ،سلجملا مامأ ةيرح لكب مهراكفأو مهئارآ نع ريبعتلا نم ةنجللا
اذه نمض تايرحلا قنخن نأ اننكمي الو ،ةيبلغألا يأرل ةقباطم اهتيؤر نوكت نأ ةرورضلاب سيلو ،ةمألا سلجم لخاد
فذح نأ 66 ةداملا يف ىرأ امك .ةيمويلا انتسرامم يف ايلمع اهسيركتو ةيطارقميدلا نيمثت ديرن العف انك اذإ سلجملا

نمض ،لقألا ىلع ،فلاخملا يأرلا ءادبإب ناجللا ءاضعأل حامسلل يرورض رمأ "اهباحصأ عم عيقوتلا وأ" ةرابع
.ينادمح ليعامسإ ذاتسألا كلذ ىلإ ينقبس امك تاليدعت كانه تناك نإ اذه ،صنلا يف باونلا اهحرتقي يتلا تاليدعتلا



تيوصتلا ةيفـيك ىلإ ةراشإ ةيأ اهيف دجوت ال يتلاو هالعأ 62ةداملا يف درو ام ىلإ ريخألا يف ريشت 72ةداملا نإ
.70 ةداملا يه -هدقتعأ ام بسح- حصألاو ،ةدوصقملا ةداـملا ركذ يف أطخ وأ يعـبطم أطخ اذهو

:تاليدعت كانه تناك نإ تاليدعتلا ىلع يلي امك تيوصتلا نوكي نأ حرتقأ 72 ةداملا ىلإ ةبسنلابو

يف دراو وه امك ،ةموكحلا تاليدعت ريخألا يفو ةمألا سلجم ءاضعأ تاليدعت هيلي مث ةنجللا ليدعت نوكي :الوأ
.ىنبمو ىنعم صنلا ماجسنال انامض اذهو ،"ةموكحلا" مث "ةصتخملا ةنجللا"و "لـيدعتلا باـحصأ بودنم" ةداملا ةيادب

ىلإ عجرن امدنعو ،"روتسدلا نم 24 ةداملل اقبط ةيروهمجلا سيئر راطخإ" ىلإ ريشت يهف ،79 ةداملا ىلإ ةبسنلاب
نمأ نع اهتيلوؤسمو ةلودلا نع لب راطخإلا ريغ ىرخأ رومأ نع ملكتت اهدجن روتسدلا نم 24 ةداملا صن
.كلذك ناك نإ أطخلا حيحصتو راسفتسالا وجرأ ؟يعبطم أطخ وهأ يردأ تسلف ،صاخشألا

لب انوناق ةيلقألا ىلع ةيبلغألا ةنميه سركن ال ىتح يرورض رمأ 84 ةداملا نم ةريخألا ةرقفلا فذح نأ ىرأ امك
نودو اهتحئال ريرمتل هيلإ ةراشإلا نودب اينمض ةيبلغألل قحلا يطعت يهو ةداملا يف ةدراولا ىرخألا ماكحألا كرتن
.يلخادلا ماظنلا يف ةحارص اهيلع صنلا

اذهو ،رييغت نودب يقابلاو ،اوضع 15 نم الدب ءاضعأ 10 باوجتسالا صن ىلع عقوي نأ حرتقأ 86 ةداملا يفو
ضيفخت كلذك لاجملا اذه يف حرتقأو ،ةموكحلا باوجتسا نم ءاضعأ 10 نم ةنوكملا ةيناملربلا تاعومجملا نيكمتل
.ةيناملربلا ةعومجملا لكشي نأ نكمي يذلا ددعلا

ىلع روكشم وهو ينادمح ليعامسإ ذاتسألا اهيلإ ينقبس يتلا ةطقنلا هذه دكؤأ نأ اضيأ ديرأ ،93 ةداملا صخي اميف
نم سيل لهف" دالبلل ةيويحلا حلاصملا تاذ اياضقلا يف ةلئسألا ىلع درلا نع عانتمالا ةموكحلل زوجي" ناك اذإف ،كلذ
كانه تناك اذإف ،احورطم ىقبي لاؤسلاف ؟دالبلا هذه يف ةريغصو ةريبك لك ىلع عالطالا ةمألا سلجم ءاضعأ قح
ىلع قفاوأ ال انأف ،انريغ نم اهيلع عالطالاب ىلوألا وه نم يردأ تسلف ،سلجملا اذه يف ءاضعأك انيلع ىفخت ءايشأ
ال ىتح ةموكحلل يلخادلا ماظنلا عورشم نمض زايتمالا اذه رقن الأ بجي لب ةمألا سلجم تاباوجتسال ضفرلا اذه
.سلجملا ءاضعأ لبق نم ةموكحلل هجوي لاؤس لك يف سلجملا دض لمعتست ةعيرذ نوكي

يننإف ةشقانم ءارجإ بلط مـيدقتل اوـضع 15 طرتشت يتلاو ،)93( ةداملا سفن نم ةعبارلا ةرقفلا ىلإ ةبسنلاب امأ
.ةموكحلا باوجتسا نم سلجملا اذه يف ةلثمملا تائفلا لك نكمتت ىتح ريثكب كلذ نم لقأ ددعلا نوكي نأ حرتقأ

جرخن ىتح ةمرتحملا ةنجلل يليمكتلا ريرقتلا يف انتامامتهاو انتاحارتقا ذخؤت نأ ىنمتأ ،سيئرلا ةدايس ،ريخألا يفو
ام نسحأ ىلع انلامعأ ةسراممل سلجملل ةمئادلا ناجللا ليكشت يف عارسإلا نم اننكمي ،مجسنمو لماكتم يلخاد ماظنب
.هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو مكل اركشو ،ماري

.طيربج دمحم ديسلا ىلإ ةملكلا ليحأ نآلاو ،يزوزعم رداقلا دبع خألل اركش :سيئرلا

،سيئرلا يديس اركش :طيربج دمحم ديسلا

،سيئرلا يديس

،ءارزولا ةداسلا

،سلجملا ءاضعأ ةداسلاو تاديسلا

،فويضلا ةداسلاو تاديسلا



.هتاكربو ىلاعت هللا ةمحرو مكيلع مالسلا

دهج نم هولذب ام ىلع يلخادلا ماظنلا ةنجل ءاضعأ ةداسلاو تاديسلا ىلإ ليزجلا ركشلاب مدقتأ ةيادبلا يف ،دعبو
.عورشملا اذه دادعإ يف داهتجاو

بلص يف ةدراولاو ،رقوملا انسلجمل ةمئادلا ناجللا تاصاصتخاب قلعتت ةماع ةظحالم يدل ،سيئرلا يديس
.تاصصختلا كلتب ةنجللا تظفتحا نإ اهل لئاسملا ضعب ةفاضإ حارتقا اضيأو 24و 23 ،22 تاحفصلا يف عورشملا

،داهتجالاو ليوأتلل الاجم كرتيس رخآلا ضعبلا لافغإو ناجللا تاصصخت ضعب ركذ نإ :ةماعلا ةظحالملا:الوأ
."روتسدلا داوم ماكحأل اقبط اهصاصتخا نمض لخدي ام لكو" :ةيلاتلا ةرقفلا ةفاضإ حرتقأ هيلعو

اهيلإ فيضن ةيرادإلا نوؤشلا ةنجلف ،ناجللا نم ددع تاصصخت ىلإ لئاسملا ضعب ةفاضإب :تاحارتقإلا:ايناث
ةيناويحلا ةورثلا ةيامحوّ ةرقف ىلإ "ةيقرتو" ةملك اهيلإ فيضن ةيداصتقالا نوؤشلا ةنجل ،"دالبلل يميلقإلا ميسقتلا"
فيضن زيهجتلا ةنجل ،"هجراخو نطولا لخاد فاقوألا ميظنتو ةيقرت" ةيلاتلا ةرقفلا اهيلإ فيضن ةيبرتلا ةنجل ،"ةيتابنلا
ةرقفلا اهيلإ فيضن ةفاقثلا ةنجل ،"ةيعامتجالا تافآلا ةبراحم" اهيلإ فيضن ةحصلا ةنجل ،"هايملل ماعلا ماظنلا" اهيلإ
ةعاـنصلا" ةلمج ةفاضإ مث "اهزومر مارتحاو ةيريرحتلا ةروثلا ميق خيسرتبو ينطولا خيراتلاب مامتهالا" :ةيلاتلا
.ةفاقثلا ةنجل صصخت ىلإ "ةـيديلقتلا

ىلعو هداوم عضو يف نيناوقلاو روتسدلا ىلع دمتعي فورعم وه امك يلخادلا ماظنلا عورشم نإ ،سيئرلا يديس
انتروث لثمو ميق ةاعارم وجرأ ىرخأ ةهج نمو ،ةهج نم ةمألا سلجم ءاضعأ باونلا ةداسلاو تاديسلا تالخدت
ةقيرطلاب يلخادلا ماظنلا يف اهيلإ ةراشإلاب كلذو ،1954 ربمفون ةروثل ددجتملا ينطولا عورشملا اهنمضت يتلا ةدلاخلا
.اهنورت يتلا

ناوخإ ىلإ لضفلاب فارتعاو ريدقت ةيحت ميدقتل مكحمستسأ ،ةمألا سلجم ءاضعأ ةداسلاو تاديسلا ،سيئرلا يديس
ةيلقأ مهو ،ةيطارـقميدلاو لالـقتسالاو ةيرحلا نع اوعفاد ،تلخ ةنس نيسمخ يلاوح ذنم ناكملا اذه ىلإ انوقبس انل
،يرئازجلا سـلجملا نوـلكشي اوناك نيذلا رامعتسالا ءالمعو نيرمعملاو نالجين ديسلا ماعلا ميقملا مامأ ةدهطضم
دمحأو ةدوب دمحأ نيموحرملاو يقورف ىفطصم ديهشلا مهنم ركذنو ،ناكملا اذه يف كاذنآ ةينطولا ءاول نيعفار
.ةمألا سلجم ءاضعأ ةداسلاو تاديسلا ،سيئرلا يديس اركشو ،لاثملا ليبس ىلع سيسنرف

.يناجتلا كلاملا دبع ديسلا ىلإ ةملكلا ليحأ نآلاو :سيئرلا

،هبحصو هلآ ىلعو دمحم انديس ىلع ملسو هللا ىلصو ،ميحرلا نمحرلا هللا مسب :يناجتلا كلاملا دبع ديسلا

،سيئرلا ةدايس

،سلجملا ءاضعأ ةداسلا اهيأ ،تاديسلا اهتيأ

،ةموكحلا ولثمم ةداسلا اهيأ

.هتاكربو هتمحرو مكيلع ىلاعت هللا مالس

زيجولا فرظلا اذه مغرو ،ميقلا عورشملا اذه دادعإ لجأ نم ترهس يتلا ةيتفلا ةنجللا هذه ءاضعأ ركشن ،دعبو
.انيديأ نيب اهحفصتن يتلا داوملا هذه انل تزرفأ ىتح دهجلا ىراصق لذبب تماق اهنأ الإ ريسعلاو

ردصلا هيعي يذلا لمحلاو ،"ردصلا هاعو ام لمحلا امنإ رهظلا هقاط ام لمحب سيل" اميدق اولاق دقل ،سيئرلا ةدايس
نأ هاسع ذئنيحو ،ماعلا ريمضلا ىلإ صاخلا ريمضلا نم لقتنا اذإ الإ هلقثو هئبع فخي نأ الو هتأطو فخت نأ نكمي ال
:انه نمو ،اهناطوأ بح يف ىنافتت يتلا رئامضلاو ةصلخملا ةدئفألا همساقتت

ةءورم يذ ىلإ ىوكش نم دبالف

.كل عّجوتي وأ كيسؤي وأ كيساوي



ماهس هجون الو انتالخادم يف مارتحالا لدابتن نأ يف سلجملا ءاضعأ ةوخإلا ءالمزلا حمستسأ اذه ىلع ءانب نذإ
نمب رعشي صلخم نطاوم لك نأش وهو مالآلابو نازحألابو مومهلاب ةئيلم بولقلا نأ مغر ضعبلا انضعب ىلإ دقنلا
اهل بصعتلاو ةقيضلا ةيبزحلا مهتاءامتنا مهتالخادم يف اوبنجتي نأ ىلإ ءالمزلا ةوخإلا لك وعدأ هيلعو هلوح شيعي
اهيلإ وبصن يتلا ةياغلا تمادامو ،كرتشمو سدقم فده هلجأ نم انه نحن يذلا فدهلا مادام ةيوهجلا تارعنلا بنجتو
.سلجملا ءاضعأ ةوخإلا ةفاك هيلإ حنجي يذلا دصقملا يه اهديرنو

ىلإ يدؤـي امم رظنلا تاهجول بصعتلا وه يعيبطلا ريغ نكل ،يعيبط ءيش رظنلا تاهجو يف فالتخا دوجو نإ
.رطاوخلاو رئامضلا ّزحن نأو سلجملا وفص رـيكعت

مهيف هللا كراب ـ ةوخإلا نأ ثيح تاليصفتلا نم مكايإ ايفعم اهيلإ ةراشإلا دوأ يتلا طاقنلا ضعب يدل ،سيئرلا ةدايس
:ةيلاتلا طاقنلا ىلع لخدتلا يف ترصتقا اذل ،هيلع ديزن نأ نكمي ال امب داوملا هذه اورثأ دق ـ

نوكتي ةمألا سلجم بتكم هنأ ىلع )14( رشع ةعبارلا هتدام يف يلخادلا ماظنلا عورشم صن دقل :ىلوألا ةطقنلا
يتلا ماهملا يه امو ؟باونلا ءالؤه اهلالخ نم يقتني يتلا سيياقملا ،يه امف .باون )04( ةعبرأو سلجملا سيئر نم
؟باونلا ءالؤه اهب علطضي

ةلباق ةدحاو ةنس ةدمل سيئرلا باون ةمألا سلجم بختني" هنأ ىلع 15 هتدام يف عورشملا صن :ةيناثلا ةطقنلا
يوذ نم نيبغارلل ىنستي ىتح اذهو ةيمتح ةنس لك دعب ديدجتلل ةيلباقلا نوكت نأ نسحتسنو ذبحنو ىرن نحنو "ديدجتلل
نوعأو ىدجأ اذهو ،سيئرلا بئان بصنم ىلع لوادتلا ةصرف سلجملا ءاضعأ ءالمزلا نيب نم تاردقلاو تاءافكلا
.عفنأو

ةمألا سلجم نأ )25( نيرشعلاو ةسماخلا هتدام يف يلخادلا ماظنلا عورشم ركذ ،قبس ام ىلإ ةفاضإ :ةثلاثلا ةطقنلا
.سلجملا لاغشأو ماهم اهب طونم ةنجل لك ةمئاد ناجل )09( عست لكشي

ناجللا هذه يف دسجي نأو يفارغجلا ليثمتلا عباط معي نأ وه رقوملا انسلجم نم هانمتنو - نحن - هاخوتن يذلا نإ
نيح نم امهدشنن نيذلا مائولاو قافولا حورب سلجملا مستي ىتح ماهملا عيزوت يف وأ اهتسائر يف كلذ ناك ءاوس عستلا
.ضعبلا انضعب ىشاحتي ال ىتحو سلجملا دارفأ نيب نواعتلا إدبم ىلع اظافح رخآ ىلإ

ماهم مجح ةفاثك ىلإ رظنلاب هنإف ةينيدلا نوؤشلاو يملعلا ثحبلاو نيوكتلاو ةيبرتلا ةنجل صخي اميف ،سيئرلا ةدايس
:ناجل ثالث ىلإ اهميسقت حرتقأ يننإف اهلهاك هب لقثي امو ةنجللا هذه

.ريثكلا ،ريثكلا ىلإو بوؤدلا لمعلا ىلإ جاتحت يهو نيوكتلاو ةيبرتلا ةنجل - أ

.اهتقباس نم انأش رثكأ ىرخألا يهو ،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةنجل - ب

.نيتقباسلا نيتنجللا نع ةيمهأ الو انأش لقت ال يهو ،ةينيدلا نوؤشلا ةنجل – ـج

سمتو ،ىرخألا تاعاطقلا بلغأ سمت يتلا نيدايملا هذه يف ةيلاعفلاو لمعلاو طاشنلا لهسي ميسقتلا اذه نإ
.اركشو هلوق تدرأ ام اذهو ،ريبكلا خيشلا ىلإ عفايلا ريغصلا نم نينطاوملا



.رعاو نب ميلس ديسلا ىلإ نآلا ةملكلا ليحأو يناجتلا كلاملا دبع ديسلل اركش :سيئرلا

.هللا لوسر ىلع مالـسلاو ةالـصلاو ،مـيحرلا نمحرلا هللا مسب :رعاو نب ميلس ديسلا

،سيئرلا يديس

،ةموكحلا ءاضعأ ةداسلا

.رقوملا ةمألا سلجم ءاضعأ يئالمز ،يتاليمز

.دعبو .هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا

فورظلاو قيضلا تقولا مغر لماشلاو لماكلا ريرقتلا اذه ةغايص يف دهج نم هولذب ام ىلع ةنجللا ءاضعأ ركشأ
،يلئاعلا ءفدلا جراخ ناضمر رهش موص كلذىلإ فض ريكفتلل الاجم كرتي ال رزم ينمأ عضوب ةنرتقملا ةريسعلا
.ةنجللا ءاضعأ لضافألا ةذتاسألا يل حمس اذإ ادج ةفيفطلا تاليدعتلا ضعب حارتقا دوأ يننإف اذه مغرو

:يلي امك ةرقفلا رخآ حبصيل ةـيلعافلا ىلع ةيروـتسدلا ةيعرشلا مدقت نأ حرتقأ ىلوألا ةرقفلا ،بابسألا ضرع يفف
."ةيلعاف لكبو ةيروتسدلا ةيعرشلل اقفو هلامعأ ريسو هميظنتل ...."

قيسنتلا نامض ىلإ اذه يلخادلا ماظنلا ماكحأ يمرت امك" :يلاتلا وحنلا ىلع ررحت نأ حرتقأ هنم ةثلاثلا ةرقفلا يفو
ةموكحلاو ةهج نم ناملربلا يتفرغ نيب نزاوـتلا قـيقحت ىلإو ينطولا يبعشلا سلجملاو ةمألا سلجم نيب لماكتلاو
.ىرخأ ةهج نم

ةداعإ حرتقأ يننإف يرادإلا حالصإلاو ةيرادإلا نوؤشلا ةنجل تايحالص ىلع صنت يتلا 29 ةداملا صخي اميفو
ةيرادإلا نوؤشلاب ةقلعتملا لئاسملاب يرادإلا حالصإلاو ةيرادإلا نوؤشلا ةنجل صتخت" :يلاتلا وحنلا ىلع اهتغايص
ةيرادإلا نوؤشلاب ةقلعتملا ةماعلا دعاوقلا ةفاكو ةمألا سلجم يفظومب صاخلا يساسألا نوناقلاو يرادإلا حالصإلاو
."ةمألا سلجم صاصتخا قاطن يف لخدت يتلا يرادإلا حالصإلاو ةماعلا ةفيظولاو

هذهل امل ةيناويحلا ةورثلاو يرلاو ةحالفلل ةلقتسم ةنجل نوكت نأ اولضف نيذلا لك رطاشأو يتوص مضأ ريخألا يفو
.سيئرلا يديس مكل اركشو .اندالب يف ةيمهأ نم تاعاطقلا

.يلضفت يسينو روهز ةديسلا ىلإ نآلا ةملكلا ليحأو ،رعاو نب ميلس ديسلل اركش :سيئرلا

،ميحرلا نمحرلا هللا مسب :يسينو روهز ةديسلا

،سيئرلا يديس

،ةمألا سلجم ءاضعأ تاوخألاو ةوخإلا

،ةموكحلا سلجم ءاضعأ ةوخإلا

،ةبيط ةيحت

ةوخإلا ىلإ ليزجلا ركشلاب مدقتلاب اهؤدبأ ةليلق تاظحالم ىلإ زفقأسو .ادج ةفيفخ نوكأس لب مكيلع ةليقث نوكأ نل
نم هنولذبيس ام ىلعو دهج نم هولذب ام ىلع يلخادلا ماظنلل يديهمتلا عورشملا اذه ريضحتب ةفلكملا ةنجللا ءاضعأ

.ةوخإلا اهب لضفت يتلا تاليدعتلاو تاءارثإلا لاخدإو ةسلجلا هذه مامتإ دعب -اعبط- رخآ دهج

نيعب اذخأ ناجللا ددع صيلقت ةيضق يف ينادمح ليعامسا خألا حارتقا قفاوأ ثيح 25 ةداملا يف لخدتأ نأ تددو



ناجللا نكل .ةنجل هل لكشف اعوضوم لتقت نأ تدرأ اذإ هنإ لاقي ثيح ةيسنرفلا ةسايسلا تايبدأ يف رتاوتي ام رابتعالا
.نيدايملا ضعبب قلعتي ام اصوصخ ةريبك ةيمهأ اهل انناملرب يتفرغب ةصاخلا

ةفاقثلا نع ةلقتسم ةصاخ ةنجل ىلإ جاتحت ةبيبشلا نأ دقتعأف ةبيبشلاو ةحايسلاو مالعإلاو ةفاقثلا ةنجلل ةبسنلابف
ةحيرش نأ ىرن نحنف-لقألا ىلع– ةلحرملا هذه يف ةصاخ ةنجل ،ةقالع اهنيب دجوت دق يتلا ةحايسلاو مالـعإلاو
،جاتحي اشيمهتو اعضو شيعتو انعمتجم يف ءاودلا لصأو ءادلا لصأ لكشتو دالبلا ناكس ددع يثلث لكشت يتلا بابشلا
كاـنه نإ انضعب لوقي دقو .ةنجللا هذه لثم ليكشت بلطتي هدحو ةلاطبلا عوضومف ،هب ةصاخ ةنجل ىلإ يداقتعا يف
ارود كلتمي ةيباقرلاو ةيعيرشتلا هفئاظوب ةمألا سلجم نأ دقتعأ يننكل ،بابشلا تامظنمو بابشلل ىلعألا سـلجملا
.ةوخإلا هيلع ضرتعي دق حارتقا درجم اذه .مويلا يرئازجلا عمتجملا يف بابشلا ةحيرشل هيدؤي

لوانتت يهو ،ريبك قمعتب اهلوح لءاستو ينادمح ليعامسإ خألا اهيلإ قرطت دقو 93 ةداملاب قلعتت ةيناثلا ةطقنلا
.ةيويحلا حلاصملا

ةموكحلا ءاضعأ فرط نم تاظفحت اهنأشب ردصت دقو كلذب فرتعأ لب ةيويح حلاصم دجوت ال هنإ لوقأ ال انأ
لقألا ىلع وأ املع اهب ةمألا سلجم طاحي نأ ضرتفي يتلا قئاقحلا لك يفخت ةعساوو ةضافضف ةءابع حبصت دق اهنكلو
ناوخإلا عم رواشتلاب اديج ةداملا هذه حضوت نأ وجرأف عوضوملا اذه يف ليطأ ال يكلو كلذلو ،ةمألا سلجم بتكم
.اعبط ةموكحلا ءاضعأ

لكشي ةمألا سلجمف ،يرودب هيكزأ يذلاو يوالسع ىليل تخألا هب تمدقت يذلا حارتقالا صخت ةثلاثلا ةظحالملاو
،سلجملا لثمي هيف درف لكو نطولا يف ةدجاوتملا ةيسايسلا تايساسحلا لك عمجيو ،ةيتاسسؤم ةدحوو ةيعوضوم ةدحو
كلذ هلوخي نم وأ هسيئر صاصتخا نم سلجملا نع ايمسر ثدحتلاو ةيمالـعإلا تاـحيرصتلا نوكت نأ دوأ كلذل

.اهتاعانق نع ريبعتلل اهلالغتسا عيطتست ىرخأ ربانم ةفلتخملا تايساسحللو ،سلجملا سيئر

هذه يف عفرتن نأ يناوخإو يسفن وعدأ ثيح مالسو بح ةملك -ةوخإلا اهيأ ،سيئرلا يديس- ةريخألا ةطقنلا امأ
عرز لواحن نأو ،ةمألا هذهل ليثمتلا ىوتسم يف نوكن ىتح يراكفأبو يسفنب فرعأ ىتح -لقألا ىلع- ىلوألا ةسلجلا
انتسارد يف نوكي دق مييقتلاو ليلحتلا اذه نأل ةفلتخم جماربل ليلحتو مييقت ةيلمع ددصب انسل انه نحنف ،رضخألا لمألا
ديرن يتلا راكفألابو اهحرطن يتلا لئادبلابو ،انتاءاطعب ومسن نأ انيلعف نآلا امأ .مزاللا اهتقو يف ةموكحلا جماربل
نأ ديرن امك .بسلاو متشلا بيلاسأك ىرخأ ربانم يف -امبر-  اهيلع اندوعت يتلا بيلاسألا ىلع ومسن نأ ،اهب ءارثإلا
دلجن الأ ديرنو ،خلا...ميعنلا نينسو رمجلا نينسو يدرتلاو ةنميهلا حلطصمك تاحلطصملا ضعب انسوماق نم يغلن
ءاروشاع يف مهسفنأ نودلجي نيذلا يعيشلا بهذملا باحصأ لاثمأ انحبصأ دقل ،تاونس )06( تس نم رثكأ انسفنأ

.اهيف دهشتسا يتلا هتكرعم يف نيسحلا انديس نع اديج اوعفادي مل مهنأل

ةحيحصلا ةميلسلا ةيطارقميدلاو ةيرحلا ىلإ ةجاح يف اننأ دقتعأ انأو ،ايتاذ اريمدت حبصي هيف غلابملا يتاذلا دقنلا نإ
ديرنو ،ةمألا هذه ءانبل بيلاسأ يه ةيرحلاو ةيطارقميدلا نأل ،انفادهأ ىلإ لوصولا لجأ نم بولسأكو ،تاكولسك
هذه فطلأل يفطاع حيرصتب يلدأ نأب ريخألا يف يل اوحمساو ،ةديدج ةيركف تاحاسم لئادبو تافاضإو ةءانب تاءارثإ
مكتاءامتنابو ةيسايسلا مكتافالتخابو مكئاوهأبو مـكناولأبو مكتافالتخاب مـكبحأ ،اعيمج مكبحأ يننإ لوقأف اهماتخ يف ةسلجلا
.)قيفصت( اركشو اعيمج انيلإ ةجاح يف نطولا اذه نألو ،ينطو ءانبأ مـكنأل ةيركفلا مكتاعانقو ةيبزحلا

ةحفاكم نإ نآلا نم لوـقأ يننأ الإ قـيلعتلاب يل حمسي ال ماظنلا نأ مغرو ،يسينو روهز ةديسلل اركش :سيئرلا
نأ ىنمتأ اذهلو ،دالبلا هشيعت يذلا فنعلل دوقو ربتعتو فنعلا لثمت يتلا تارابعلا ضعب ضفرب انه نم أدبت فنعلا
يذلا قيلعتلا وه اذه ،دالبلا ةمدخ يف انلك نحن ةينطولا ركتحي دحأ الف ،ربصلا دوسيو رخآلا مارتحاو مارتحالا دوسي

.هب يسفنل تحمس



.لضفت ،بوغزوب رهاطلا دمحم ديسلا ىلإ ةملكلا ليحأو

،سيئرلا ةدايس اركش :بوغزوب رهاطلا دمحم ديسلا

،سلجملا ءاضعأ تاديسلا اهتيأ ،ةداسلا اهيأ

،ةموكحلا ولثمم ةداسلا

هب تماق يذلا دوهجملل يريدقت نع ريبعتلاب ينوقبس نيذلا ناوخإلا توص ىلإ يتوص مضأ نأ ةيادبلا يف يدوب
.رقوملا انسلجمل يلخادلا ماظنلا عورشم دادعإل ةنجللا

راركتلل يعاد ال نكل ،نومضملا ثيح نمو لكشلا ثيح نم عورشملا اذه لوح تاظحالملا نم ةلمج يدل ناك
انسلجم ناكمإب هنأ تلجس كلذ عمو اهلوانت دوأ تنك يتلا طاقنلل اوضرعت دق لخدتلا يف ينوقبس نيذلا ةوخإلا مادام
ةدوجوملا ريغ ءايشألا ضعب ددحي يذلا يوضعلا نوناقلا ردصي امدنع ماظنلا اذه عجاريو تاليدعت لخدي نأ رقوملا
اهميدقت نسحتسي له ىرأل يوضعلا نوناقلا اذه رودص ةياغ ىلإ عوضوملا لوح يدل يتلا تاظحالملاب ظفتحأسو
.ال مأ ليدعتلل اهلاخدإو

ىلإ قرطتأ نأ نود 12 ةداملل يلكشلا بناجلاب ىلوألا قلعتت ،نيتطقن دنع فقوتلاب ،اذه ريصقلا يلخدت يف يفتكأو
.سأب ال نكلو ،اهلوح تاقيلعتلا ضعب يدل يتلا ةيديهمتلا ماكحألا

ءاضعألا عومجم نم نوكتي رقوملا انسلجم له انه لءاستأ ثيح ،اهتغايص صخت ةقباسلا ةداملا لوح يتظحالمف
؟رييستلا تائيه نمو ةيرادإلا تائيهلا نم مأ

يف ضومغلا يهابتنا ىعرتساو ،تأجافت ثيح 111 و 14 نيتداملا صختف اهدنع فقوتأ يتلا ةيناثلا ةطقنلا امأ
انسلجم نع لزعنم هبش زاهج دجوي هنأ يلإ ليخو رقوملا انسلجمل يلمعلاو يرييستلاو يرادإلا بناجلا ميظنت ىدم
ةحلصم فرط نم دعت اهنأ ةريخألا هذه يف تظحال يننأل سلجملا ةينازيم رييستو ةرادإلا ميظنت لكشم حرطأو
هذه رداصمو ىوتحم ىلع -لقألا ىلع- عالطإلا يف قحلا رقوملا انسلجم ءاضعأل لهف ،بتكملا اهيلع قداصيو
...اهريغو بصانملا عيزوت صخي اميف كلذكو ؟ةينازيملا

ءاضعأ تاديسلاو ةداسلا اضر لاني نأ وجرأ حارتقا يدلو ،امهدنع فقوتلا تددو ناتللا ناتطقنلا امه ناتاه
:يه ةدحاو ةلمج نيميلا اذه صن نوكيو سلجملا سيئر مامأ انيمي سلجملا ءاضعأ ءادأ دامتعا يف لثمتيو سلجملا
.سيئرلا ةدايس اركشو ،طقف "روتسدلا مرتحأ نأ ميظعلا هللاب مسقأو دهعتأ ةمألا سلجم وضع انأ"

.لضفت ،راطرط دمحأ ديسلا ىلإ ةملكلا ليحأو بوغزوب رهاطلا دمحم ديسلل اركش :سيئرلا

،ميحرلا نمحرلا هللا مسب :راطرط دمحأ ديسلا

،نيلسرملا فرشأ ىلع مالسلاو ةالصلاو

،سيئرلا ديسلا

،ةموكحلا ولثمم ةداسلا

،رقوملا سلجملا ءاضعأ ةداسلا

.هتاكربو ىلاعت هللا ةمحرو مكيلع مالسلا

،يلاحلا هلكش يف هتمدقو يديهمتلاعورشملا اذه دادعإ ىلع ترهس يتلا ةنجللا ركشأ نأ نم ادب دجأ ال .دعبو
وأ يركفلا عقومتلا نأ ديفت ،ءالمزلا ضعب عم اهيف قفتأ يتلاو ىلوألا ةظحالملا نيتيساسأ نيتظحالمب يلخدت أدبأو
اذه ميعدت لباقملابو هيأر نع ريبعتلا يف سلجملا وضع ةيرح نم دحي نأ لاكشألا نم لكش يأب نكمي ال يبزحلا
ةيناثلا ةظحالملاو.كاذ وأ بزحلا اذه جمانربب سيلو ،رخآلا يأرلا ةعراقم يف ةيرثلا ةشقانملابو ةغمادلا ةجحلاب يأرلا

اهذخأت نأ ةنجللا نم وجرأ يتلاو ،يديمهتلا عورشملا صن يف ةيوغللا ىتحو ةيعبطملا ءاطخألا ضعبب قلعتت ةيلكش
.قار لكش يف يلخادلا انماظن صن جرخي ىتح ةغللا يف نيصتخملا ىلع -لقألا ىلع- اهتلاحإب نابسحلا يف



.هداومو ماظنلا اذه دونب ةشقانم يف نآلا لخدأو

نأ وأ "ةمدقملا" وأ "ةجابيدلا" ةرابعبةيناثلا ةحفصلا يف ةدراولا "بابسألا ضرع"ةرابع ضوعت نأ وجرأ :الوأ
.ةيسنرفلا نع ةيفرح ةمجرت يه بابسألا ضرع ةرابع نأل ؟ال ملو ةرشابم ةلمسبلاب لهتسن

ةمألا سلجم ةعيبط عم مءالتت يلخادلا ماظنلا اذه ماكحأ نإ" :يلي امب ةثلاثلا ةرقفلا ضوعت نأ دوأ امك
عورشملا صن يف تدرو امك ةرقفلا هذه يف اوشح كانه نأل "ناملربلل ةيناث ةفرغ هرابتعاب ةيروتسدلا هتاصاصتخاو
ةموكحلا نم لك نيبو ةمألا سلجم نيب ةيروتسدلا تاقالعلا ةعيبط عم قفتت امك ،ناملربلل ةيناث ةفرغ هرابتعاب "لوقت"
."نيتفرغلا نيب لماكتلاو قسانتلاو نزاوتلا نامضل كلذ ،)ىلوألا ةفرغلا( ينطولا يبعشلا سلجملاو

ةيعيرشتلا ةيروتسدلا ..." :اهصن يتلاو 3 ةحفصلا يف ةدراولا ةيناثلا ةرقفلا نم ةريخألا ةرابعلا ءاغلإ لضفأ :ايناث
.صاخلا يداقتعا يف ،ةيروتسدلا ةيعرشلا نع ريبعت هتاذ دح يف وه ةيباقرلاو ةيعيرشتلا ةيروتسدلا ماهملا ءادأ نأل ،"

اهئاغلإ ةركف ديؤأ انأو ةيناملربلا تاعومجملا داعبتسا نسحتسأف 15 ةحفصلا يف ةدراولا 12 ةداملا صخي اميف امأ
سلجم هنم رثكأ يهيجوت يباقر سلجم وه ةمألا سلجم نأ - ايصخش دقتعأ يننأل ؟اذامل ،ةمألا سلجم ميظنت نم
ليثمتل اسلجم سيلو ميكحت سلجم هرابتعاب كلذكو ،ةصاخ راكفأو تاعانق ليثمت وأ يبزح وأ يناملرب ليثمت
.ةيركفلا وأ ةيسايسلا تاهاجتإلا

يغلي 15 ةداـملايف باختنالا نأ امك ،ةيغال 16 ةحفصلا يف ةدراولا 16 ةداملا حبصت ةقباسلا ةركفلا ىلع ءانبو
بصنم ءاطعإ لاوحألا نم لاح يأب نكمي ال يأ انسلجم يف اهتلق ىلع ةيناملربلا لتكلا نم باونلا ليكشت ةرورـضلاب
،ةيفافشو ةهازن لكب يطارقميدلاو رحلا حشرتلاو يرسلا عارتقالل عضخي لب ،ةيناملربلا لتكلا مساب سيئرلا باون
يرسلا عارتقالاب سيئرلا باون باختنا متي" :يلي امك ةريخألا اهترقف يف 16 ةداملا ةغايص داعت نأ حرتقأ هيلعو
."انس ربكألا ...ءامسألا ددعتملا

."ةقباسلا تاءارجإلا سفنل اقفو هفالختسا متي سيئرلا باون دحأ بصنم روغش ةلاح يف

يه تايحالصلا هذه نأ رابتعاب 17 ةحفصلا يف ةدراولا 17 ةداملا نم "يلخادلا ماظنلا" ةرابع ءاغلإ لضفأ امك
.هتاذ دح يف يلخادلا ماظنلا ىوتحم

ةدراولاو ةقباسلا ةداملا نم ةريخألا ةرقفلا ةياهن ىلإ سيئرلا بوني نم يأ "هنم فيلكتبو" ةرابع ةفاضإ نسحتسأو
.18 ةحفص يف

تائيه نم قيسنتلا ةئيه ءاغلإ لضفيف يلتكلا ليثمتلا ىودج مدع ىلع انقفتا اذإف .19 ةحفصلا ىلإ نآلا لقتنأو
ملاعملا حضاو ريغ اهرود نأ اميسال هنم 19 ةداملا ءاغلإ يلاتلابو يلخادلا ماظنلا يف اهيلع صوصنملا سلجملا
.ماهملا ىتحو لب فادهألاو

.ةيناملربلا تاعومجملا صخي اميف 20 ةحفص يف ةدراولا 20 ةداملا ىلع قبطني مكحلا سفنو

نوللا ساسأ ىلع لـه ،هذـه 21 ةداملا قفو سيسأتلا نوكي فيكف ،تاعومجملا هذه دوجو ةرورضب انملس اذإ مث
قوقحلاو تابجاولا يف ةيواستم نوكت نأ ضورفملاف ةيناملرب تاعومجم دوجوب انملس اذإ مث ؟يسايسلا هاجتالاو
نم )5( ةسماخلا ةرقفلا حبصت هيلعو ،اهئاضعأ ددعو اههاجتا نع رظنلا ضغب تاعومجملا ةيقب عم تايحالصلاو
.ةيدجم ريغ 21 ةداملا

هارأ رمأ وهو تاسلجلا ةعاق يف ةحنجأ صيصخت مدع ضرفت سلجملا ءاضعأ سناجت يضتقت يتلا ةرورضلا نإ



ءاضعأل يبزحلاو يوئفلا ميسقتلا ىلإ يدؤي هنأل ،21ةحفصلا يف ةدراولا 23ةداملا قفو ناكمب ةروطخلا نم
يف ةيلكش تاليدعت )03( ةثالث حرتقأ هيلعو ،ةمئادلا ناجللا لامعأ لاجم يف الخادت ظحالأ 22 ةحفص يفو .سلجملا
.عوضوملا اذه

يف ملكتي يذلا نأل "ناسنإلا قوقحو ةيرادإلاو ةينوناقلا نوؤشلا ةنجل" نمض )04( ةعبارلا ةنجللا جاردإ - أ
.ةينوناقلا تامامتهإلا بلص يف يه ةيرادإلا ةنجللاو ،ةينوناقلا بناوجلا ىلع رمي نأ دب ال يرادإلا حالصإلا

)7( ةعباسلا ةنجللا نمض لقألا ىلع وأ ةصاخ ةـنجل نمض – ءالـمزلا ضعب لاق نأ قبس امك ةحالفلا جاردإ - ب
.ةئيبلا ةيامحو ناكسإلاو ةحالفلاو ةينارمعلا ةئيهتلاو زيهجتلاب ةصاخ حبصتل

.لبقتسملل طيطختلا وأ ةيجيتارتسالا تاساردلاو يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلاب ةنجل لالقتسا بوجو - ج

.ةنجل لك ةيمست ليدعتب نكل ناجل 10 وأ 9 ليكشت انناكمإب هنإف مدقت ام ىلع ءانبو

بوجوو ةيناملربلا تاعومجملا ىودج مدعب انملس اذإ 25 ةحفصلا يف ةدراولا 38 ةداملا ىغلت نأ لضفأ يننأ امك
.تفلسأ امك اهئاغلإ

الو اهررقمو هبئانو اهسيئر ةنجل لك بختنت نأ نمضي لكشب 26 ةحفصلا يف ةدراولا 40 ةداملا ليدعت حرتقاو
.46 ةداملا عم اينمض قفتي ام وهو ،ضعبلا ىقبيس امك تاهيجوتلا ءاطعإل ىتح الو ،سيئرلل ةيحالصلا هذه ىطعت

لعفلا دعب رجلا مال فذح يف لثمتي يوغل أطخ دوجو ظحالأ ،28 ةـحفصلا يف ةدراولا 48 ةداـملا صخي اميفو
.اذكهو "سيئرلل نكمي" و "ةنجلل نكمي" :لوقت نأ بجيف ،صنلا لماك ىلع قبطني ام وهو "نكمي"

ةئيه ءاضعأ ةيقب ةراشتسا دعب سلجملا سيئر ددحي":يلاتلا لكشلا ىلع غاصت نأ حرتقأ 53 ةداملاب قلعتي اميفو
الف ناجللا ءاسؤرو هباونو سلجملا سيئر نم نوكتت ءاسؤرلا ةئيه نأل "سلجملا ناجل لاغشأ ريس ةيفيك ءاسؤرلا
.ةداملا صن يف اهلك اهراركتل يعاد

يف اهارن تاميلعتلا نأل ،لاغشألا ريس ايئاقلت ناددحي فرعلاو نوناقلا ناك اذإ ،ةماعلا تاميلعتلاب دوصقملا ام مث
.ناجللا ةليكشت يف سيلو يرادإلا ملسلا

سلجملا نم ءاضعأ )07( ةعبس لقألا ىلع وأ ةسمخب )10( ةرشعلا ءاضعألا ددع لادبتسا لضفي 74 ةداملا يفو
.حرتقملا ليدعتلا ىوتحمل لضفأ ةيقادصم ىطعت ىتح

يف ةرقف ةفاضإ نكمي امك "ينلعلا عارتقالا" ظفلب "ماعلا عارتقالا" ظفل لادبتسا لضفي ،70 ةداملا 35 ةحفصلا يفو
بتكم وأ سيئرلا بتكم ىدل عدوت ةيطخ ةلاسر مأ ؟ةقثوم ةلاكو يه له ،ةلاكولا ةعيبطب ةقلعتم 70 ةداملا قايس
؟سلجملا

قح ةمألا سلجم يف وضع لكل" :يلي امك حبصتل 102 ةداملا نم ىلوألا ةرـقفلا ءاـغلإ لضفي 46 ةحفصلا يفو
نامث لبق تاحيشرتلا مدقت نأ بجي" :يلي امك ةيناثلا ةرقفلا حبصت كلذكو ،"يروتسدلا سلجملا ةيوضعل حشرتلا
.اركشو ،اهلاح ىلع )3( ةثلاثلا ةرقفلا ىقبتو ،"تاباختنالا ءارجإل ةررقملا ةسلجلا داقعنا نم ةعاس )48( نيعبرأو

.شادوب رصان ديسلا ىلإ نآلا ةملكلا ليحأو .انل اهمدق يتلا تاحارتقالا ىلع راطرط دمحأ ديسلا ركشأ :سيئرلا

،ميحرلا نمحرلا هللا مسب :شادوب رصان ديسلا

لخدت دعب نكل طاقن ةدع يف لخدتأ نأ ديرأ ،سيئرلا يديس ،ةموكحلا ءاضعأو ةمألا سلجم ءاضعأ يتداس يتاديس
اهحرتقا يتلا ةحالفلا ةنجل ىلع ديكأتلل كلذو ،طقف نيتطقن يف لخدتأ نأ يقب اذهلو ،يلخدت طاقن نم اوللق مهنإف ءالمزلا
اهلمع ةنجللا هذه نأ نظأ ،ةحالفلاو ةيلاملاو ةيداصتقالا نوؤشلا ةنجل نمض تجردأ اهنأ ىرأ يننأل لبق نم ءالمزلا
داعي نأ بلطأ اذهل .ادج طيسب ءيش ةحالفلا نأكو ةحالفلا اهل تفيضأ اذه مغرو ،ادج ةمهم ةنجل يهو قاشو ريثك



ءيش كلذ نأ نظأ يننأ ثيح ،ةئيبلا ىلع ةظفاحملاو ةحالفلا ةنجل وأ يرلاو ةحالفلا ةنجل قلخ ةلواحمو اهيف رظنلا
.ادج مهم

بجي هنأ اوركذ نيذلا ءالمزلا ضعب ىلإ يتوص انه مضأ ثيح 33 ةداملاب ةقلعتم يهف تيقب يتلا ةيناثلا ةطقنلا امأ
ءانبأو نيدهاجملاب ةصاخ نماضتلاو ةيعامتجالا نوؤشلا ىقبت ال ىتح باهرإلا اياحض ةداملا هذه ىلإ فيضن نأ
ىلإو اركشف ،مكيلع لطأ مل يننأ نظأو ،مهاسنن ال ىتح ةداملا هذه ىلإ باهرإلا اياحض اضيأ مضن لب ءادهشلا لمارأو
.ءاقللا

.لضفت ،روميمع نيدلا يحم ديسلا ىلإ نآلاةملكلا ليحأو ،شادوب رصان ديسلل اركش :سيئرلا

،سيئرلا ةدايس اركش :روميمع نيدلا يحم ديسلا

.ةوخإلا اهيأ تاوخألا اهتيأ

نم كلذ نع جتني ام لكب نكمم ىوتسم ىندأ ىلإ مدلا يف ركسلا لدعم ضفخنا دقو تاظحللا هذه يف هنأ عقاولا
يذلا رابجلا لمعلا اذه نع ةعرستملاو ةعيرسلا يتسارد يف اهتلجس يتلا طاقنلا لك ضارعتسا لواحأ نل ،قاهرإ
زكرأ يتلا روهز تخألاو ،ةسينأ تخألا هتلاق ام عم قفتأ يننإ لوقأ ليصافتلا نم مكيفعأ يكل يلعلو ،ءالمزلا هزجنأ

ةلطاطم ةوخإلا هلاق ام عم اضيأ قفتأو ،يتاذ ريمدت ىلإ لوحتي هيف غلوب اذإ يتاذلا دقنلا نأ هدافم يذلا اهمالك ىلع
.ينادمح خألا اهراثأ يتلاو "Les questeurs" ـب ةقلعتملا ةطقنلا ةصاخو ،ينادمحو حليوص ةعمجوبو

،ةروطخلا ىهتنم يف ةيضق يهو اليوط اهدنع فقوتن مل اننأ دقتعأ يئزجلا ديدجتلا ةيضق…سيئرلا يديس ةعرسب
سيئر نم تبختنا يتلا ةعومجملا نيب ةيناملربلا تاعومجملا ميسقت يئزجلا ديدجتلا ةيلمع يف ددحن نأ ىرأو
عضوت ،ىمعأ لكش هنأ هنع لاقي لكشب متت ةعرقلا ةيلمع نأ اوليخت ،ةدعاقلا نـم تبختنإ يتلا ةعومجملاو ةيروهمجلا
ةصح ىلع ءادتعا نوكت دق ةجيتنلا نأ اذه ىنعم ،يرايتخا ريغو يئاقلت لكشب ءامسألا ذخؤت مث زاهج يف الثم ءامسألا
بازحألا ةيقبو ،ةدح ىلع اهزرف متي ةيروهمجلا سيئر نم تبختنا يتلا ةعومجملا نإ لوقأ انأ ،ةيناث ةصح باسحل
.انرايتخا ىلإ ةبسنلاب ةلوقعم ةجيتن نوكتس ةجيتنلا نأ ىلإ نئمطن ةقيرطلا هذهبو ،ةدح ىلع اهزرف متي اضيأ

ىلإ دوعأ انهو تالوادملاو تاشقانملا يف ةلمعتسملا ةغللا ىلع صني يذلا يلخادلا ماظنلا ىلع دعب قداصن مل نحن
وه ةيغيزامألا تاجهللا وأ تاغللا ةيضق حرط نأ دكؤملاف ،ةلمعتسملا ةغللاب قلعتي اميف زيزعلا يراج هب لضفت ام
ناك زيزعلا خألا نأ اضيأ ظحالأ يننكل ،تاغللا هذه ثدحتي نم انبعش نمو انبعش يف كانه ،لوقعمو يقطنم حرط
انم اريثك نأ اديج فرعي هنأ اذه ىنعمو ةيسنرفلاب انايحأو ةيبرعلا ةغللاب اهريرمت دارأ يتلا هراكفأ حرط دقف ادج ايكذ
ةغللا مهفي ال انضعبو يويح عوضوم يف رواحتن وأ شقانتن نأ نكمي فيك يلاتلابو ،ةيغيزامألا تاجهللا فرعي ال
.احورطم ىقبي انه لاؤسلاو ؟ةلمعتسملا

نأ نوناقلا يف دبال نكل ،ىسألا نم اعون ريثي ريبعت امئاد وهو روغشلا عوضوم كانهف ،طاقنلا ةيقبب قلعتي اميف
.رييغت يأ نودب اهلمع لصاوت سلجملا لكايه ةيقب روغشلا ةلاح يف هنأ ىلع صني نأ ديرأو ،هل ضرعتن

،سيئرلا هلمحتي يذلا ءبعلا يف ءاكرش مه سيئرلا باون نأ ايصخش ىرأ انأ ،سيئرلا باون فيلكتب قلعتي اميف
انهو ةيرادإلا لامعألاو تاجايتحإلاب قلعتي اميف ةصاخو ،يلخادلا ماظنلا يف سيئرلا باون ماهم ددحت نأ ديرأ يلاتلابو
.ينادمح ليمزلا هلمعتسا يذلا " Le questeur"ريبعت ىلإ دوعأ اضيأ

افالختسا نوكي نأ بجي ةسلج نم رثكأل ناك اذإ فالختسالا ةلاح يف هنإ لوقأ سيئرلا باون ةيضق يف ،امئاد
نكل ،ايوفش نوكي نأ زوجيف قئاقد رـشع وأ ةـعاس عبر هتدم تناك اذإف ،سيئرلا باون نيب لوادتلا هيف ىعاري ابوتكم
.رايتخالا نيب نزاوتلا نم عون هيفو ابوتكم نوكي نأ بجيف ةسلج نم رثكأل ناك اذإ

لواحأسو ،"ءاضتقالا دنع" ةرابع فذح دعب راشتست ةريخألا هذهف ،قيسنتلا ةئيه عوضوم 19 ةداملا صخي اميف
.قباسلا ببسلا ىلإ ارظن اهدنع فقوتن نأ نكمي ال يتلا ءايشألا نم ريثكلا زواجت

انم ابولطم سيلو امامت فلتخم انرودف ،ناجللا ددع صيلقت ةيضق يف ينادمح عم اضيأ قفتأ ،ناجللا عوضوم يفو
:ةريبك ءامسأ ناجلل يطعن نأحرتقن اذل ،هب اوماق ام لك يف ينطولا يبعشلا سلجملا يف ءازعألا ةوخإلا عبتن نأ



نيوكت نكميو ،خلا...ةيلودلا تاقالعلا ةنجل ،عافدلا ةنجل ،ةيفاقثلا ةنجللا ،ةيعامتجالا ةنجللا ،ةيرادإلاو ةينوناقلا ةنجللا
سلجملا اذه لخاد ةدوجوملا تاقاطلا لك لامعتساب حمسي بولسألا اذه نأل ةنجل لك لخاد ةمئاد وأ ةتقؤم ةيعرف ناجل
نأ سلجملا يف وضع لكل نكمي ال ثيح ،ةداملا هذه ءارو تناك يتلا ةيفلخلا مهفأ انأو ،36 ةداملا كانه نكلو ،رقوملا
دوجوم الثم انأف ،ةنجل يأ طاشن يف كرتشي نأ وضع يأ قح نم هنإ لوقأ انأو ،ةدحاو ةمئاد ةنجل نم رثكأ ىلإ مضني
انهف ؟اذه نم عنمي يذلا امف ،ةيجراخلا نوؤشلا ةنجل يف ادوجوم اعوضوم عباتأ نأ بحأ نكل ،ةينوناقلا ةنجللا يف
الأ ىلع ناجللا لك يف كرتشي نأ ةمألا سلجم وضعل نكميو ،ادج لهس رمألا نإ لوقأو طباوضلا عوضوم يتأي
.رومألا طبض نكمي اذكه ،ةدحاو ةنجل يف الإ تيوصتلا قح هل نوكي

عم اضيأ انه قفتأ ،اهسيئر كلذ يف نمب ةموكحلا نع لثمم يأ ىلإ عامتسإلا ىلع صنت يتلا 41 ةدملا صخي اميف
.ةيميظنت تاميلعت تسيلو ةيريسفت تاميلعت ةماعلا تاميلعتلا نوكت نأو ،53 ةداملا عوضوم يف ةلطاطم خألا

سلجم نأل ،ةمألا سلجم ىوتسم يف لوطم ريكفت ىلإ جاتحي هنأ دقتعأ يذلا ةيداعلا ريغ تارودلا عوضوم نإ
ىلإ لوألا مويلا يف سيئرلا ديسلا ةظحالم ىلإ اضيأ ريشأ يلعلو اذه ىشخأ ال انأو ءامكح سلجم ىمسي يذلا ةمألا
ةمكحلا ينعت "خيش" ةملك فرـعن اـمك تاذلاب ايقيرفإ لامش يف هنأ وهو طيسب ببسل ينلجخي ال يذلا خويشلا عوضوم
ةمألا سلجم قح نم هنأ ىلع صنن نأ بجي هنأ دقتعأ ةيداعلا ريغ تارودلا عوضوم يف انهو ،نسلا ربك ينعت الو
نيب الماكت كانـه نأ دكؤم هنأل ،ةيداع ريغ ةرود ينطولا يبعشلا سلجملا دقع اذإ ابوجو ةيداع ريغ ةرود دقعي نأ

.ناملربلا يتفرغ

يذلا لوألا روتسدلا اوشاع نيذلا الإ نوريثك اهفرعي ال امبر ةيضق يهف -يل اوحمسا- تاسلجلا ةينلع ةيضق يفو
بعشلا عمج نكمي ال ؟بعشلا مامأ كلذ نوكي فيكف ،ركذتأ ام بسح ،بعشلا مامأ مسقي سيئرلا نأ ىلع صني
ةعاذإلاو نويزفلتلا اهنم دوصقملا ناك تاسلجلا ةينلع نذإ ةعاذإلاو نويزفلتلا ةركف تءاج انهو ،ةحاس يف يرئازجلا
ربع تاسلجلا لك لقن ىلإ نيرطضم انسل يلاتلابو ،ةعاقلا يف روهمج دوجو ةينلعلاب دصقي نأ نكمي انه صنلا يف نكل
.ةعاقلا يف روهمجلا نم ددع يأ دوجوب روتسدلل امارتحاو ةنومضم ةينلعلا نإو ،ةزفلتلاو ةعاذإلا

لضفأو ،اقالطإ ةداملا هذه مهفأ نأ عيطتسأ ال -ايصخش -انأ ،61 ةداملا يف روكذملا تاسلجلا فاقيإ عوضوم نإ
."هيلع قافتالا نكمي ءاضعألا نم بلطب ةدودحم ةرتفل تاسلجلا ليجأت نكمي" :لاقي نأ

نأ لبقف ،ةيناملربلا ةناصحلا عفرب قلعتملاو سداسلا بابلا يف دوجوملا لصفلاب قلعتي اميف ،سيئرلا يديس اماتخ
هنأل ،4 ةداملا ىلإ ينديعي اذهو ةيناملربلا ةناصحلا دوجو نع ثدحتن نأ بجي ةيناملربلا ةناصحلا عفر نع ثدحتن
"ةنوصم" وه حصألاو "ةنومضم ةمألا سلجم رقم ةمرح" :ىلع تصن ثيح ،يعبطم أطخ ةجيتن ةملك اهيف تدرو
."روتسدلا نم 109 ةداملل اقبط ةلوفكم ءاضعألا ةناصحو" :لاقي نأ نكمي انهو "ةنومضم" تسيلو

يف رظنلا ةداعإ عوضوم ىلإ ءايحتساب تراشأ يتلا 115 ةداملاب ةقلعتم يهو سيئرلا ةدايس ةرـيخأ ةـظحالم تيقب
نم ةنس دعب يلخادلا ماظنلا يف رظنلا داعي نأ نكمي" لوقلا نم اقالطإ لجخن الأ بجي هنأ دقتعأو ،يلخادلا ماظنلا
تاليدعتلا يرجي نأ ةمألا سلجمل نكميو ،تناك امك 115 ةداملا ىقبت ةلاحلا هذه يفو ،ابيع سيل كلذ نأل ،"ةسرامملا
اركش ،ةيبلغألا اهيلع قفاوت ءاضعألا ثلث نم ةحئال حارتقاب وأ سلجملا سيئر نم حارتقاب هرخآ ىلإ ةيرورضلا

.سيئرلا ةدايس

رخآ وه يذلا سابع فيرشلا دمحم ديسلاب ةسلجلا هذه متخن نآلاو ،روميمع نيدلا يحم ديسلل ركش :سيئرلا
،ةغلابم نود اذهو ريفو داصح موي هنإ لوقلا عيطتسأو ،ريثكلا اندصح دق مويلا اننأ نظأو ،ةسلجلا هذه يف لخدتم
...لضفت

،ميحرلا نمحرلا هللا مسب ،اركش :سابع فيرشلا دمحم ديسلا

،ةمألا سلجم سيئر يديس



،ةموكحلا ءاضعأ ةداسلا

يف انل نيدعاسملا نمو مالعإلا لاجر نم ةعاقلا هذه يف نيرضاحلا لكو ،ةمألا سلجم ءاضعأ يئالمز يتاليمز
.هتاكربو ىلاعت هللا ةمحرو مكيلع مالسلا عـيمجلل لوـقأ ،هذه انلاغشأ

نيذلا ةنجللا ءاضعأ ةوخإلا ركشأ نأ الوأ فاصنإلا باب نمف ،هذه انتسلج يف يلخادلا ماظنلا رارقإ ددصب نحنو
طبضلاو ناعمإلاو ةقدلا نم ةياغ يف هنإ لوقلا عيطتسأو ،عورشملا اذه انيديأ نيب اوعضوو اودهتجاو اورهس
.انلامعأ ريسي يذلا راطإلا وه ذإ ةيلومش رثكأ هلعجو هئارثإ ىلع انعجشي ام اذهو ،ماكحإلاو

اضيأ تنكو لخدتم لك مامتهاب عبتتأ تنك ينكلو ،ةريثك داوم نع ةريثك تاظحالم تددـعأ ةـقيقح ،يناوخإ يتاوخأ
لخدتلا تددو يتلا داوملا لك ىلع تبطش دق يسفن تدجو ينوقدص يلاتلابف ،اهيلع بطشأو الإ ةدام خأ ركذ املك
نيذلا ةوخإلا لك ىلع ينثأ يننإ يلوق طقف لجسأف ،نيلخدتملا رخآ نوكأ نأ هفطلب ينرمغسيئرلا ديسلا نكلو ،اهيف
يذلا طيربج دمحم ديسلا ليمزلا لخدت ىلع ينثأ ةصاخ ةفصبو ،مهتاظحالمو مهتاحارتقا ىلع اضيأ ينثأو اولخدت
.صصختم عوضوم نم اضيأ ينافعأ

،يتصحل اهوكرت مهلعل وأ اهيلإ اونطفتي مل ةوخإلا نأ هلل دمحلا ،ةدحاو ةطقنب ةصاخ ةظحالم مدقأ نأ طقف ديرأ اذل
هـنإ اـضيأ لوقأ انأو ،ةيبرعلا ةغللاب يرجت سلجملا لاغشأ نأ ىلع صنت يتلا 3 ةداملا يف اذهو ،اوهس كلذ نوكي دقو
.مكيلع مالسلاو مكل اركشو يتملك متخأ اذهبو ،"سلجملل ةيمسرلا قئاثولاو رضاحملا نّودت اهبو" اهيلإ فيضن نأ نكمي

،الخدتم )27( نيرشعو اعبس غلب دق مهددع نأب ركذأو ،نيلخدتملا عيمج ركشأ ةياهنلا يف ،كيف هللا كراب :سيئرلا
تاحارتقالا هذه لك نم جرختست ىتح ةيدجب ةنجللا لغتشت نأ نآلا يقب ،"مويلا اندصح ام اندنع" لوقأ ةيبعش ةرابعبو
نأ حرتقأ اذهلو ،هدادعإ يف انلك انكراش ماظن هنكلو ،اضورفم سيل ةقيقحلا يف وه ماظن انيدل نوكيل هجاتحن ام ةنيمثلا
- انأ هللا ءاش نإو ،لغتشتل ةنجلل ةصرف يطعن اذكهو ،ةدحاولا ةعاسلا يف ،هللا ءاش نإ ،ادغ يقتلنو ةسلجلا هذه عفرن

،اهومتمدق يتلا تاحارتقالاو تاظحالملا ضعبل ةريبك ةيمهأ يطعأل ةنجللا لاغشأ يف ءاسملا اذه كراشأس - ايصخش
هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو ،ةدحاولا ةعاسلا يف ،هللا ءاش نإ ،دغ ىلإو "مكروطف حص" مكل لوقأ تقولا كلذ ىتحو
.هتاكربو ىلاعت

.)قيفصت(

.ءاسم نيعبرألاو ةسماخلا ةقيقدلاو ةعبارلا ةعاسلا يف ةسلجلا تعفر


