
 

 

 

.ةمألا سلجم سيئر ،ةزعموب ريشب ديسلا :ةسائرلا

.لدعلا ريزو ،يمدآ دمحم ديسلا :ةموكحلا ليثمت

.ناملربلا عم تاقالعلاب فلكملا ريزولا ،دوشك دمحم ديسلا

.ءاسم ةثلاثلا ةعاسلا ىلع ةسلجلا تحتتفإ

.ةحوتفم ةسلجلا ،ميحرلا نمحرلا هللا مسب :سيئرلا ديسلا

.سلجملا ءاضعأ ةداسلاو تاديسلابو نيريزولا نيديسلاب بحرأ ،ةيادبلا يف

هميظنتو ةلودلا سلجم تايحالصب قلعتملا يوضعلا نوناقلا صن ىلع ةقداصملا مويلا انلامعأ لودج يضتقي
ةنجللا ررقم ديسلا ىلإ ةملكلا ليحأ ،سلجملل يلخادلا ماظنلا نم 68 ةداملاو روتسدلا نم 120 ةداملل اقبطو .هريسو
.اروكشم لضفتيلف ،نوناقلا اذه صن لوح يليمكتلا ريرقتلا ميدقتل ةصتخملا

ديسلا ،ةموكحلا لثمم ،لدعلا ريزو مرتحملا ديسلا ،رقوملا ةمألا سلجم سيئر مرتحملا يديس :ررقملا ديسلا
،ناملربلا عم تاقالعلاب فلكملا ريزولا مرتحملا

ةمحرو مكيلع مالسلا ،روضحلا ةداسلا اهيأ ،رقوملا ةمألا سلجم ءاضعأ نومرتحملا ةداسلا ،تامرتحملا تاديسلا
.هتاكربو ىلاعت هللا

سلجم رقمب ةماع ةينلع ةسلج ةمألا سلجم دقع ،1998 سرام رهش نم )21( نيرشعلاو دحاولا تبسلا موي يف
فلكملا ريزولا ديسلاو ،ةموكحلا لثمم لدعلا ريزو ديسلا روضحب ،سلجملا سيئر مرتحملا ديسلا ةسائر تحت ةمألا
يوضعلا نوناقلا صن يف ةلثمتملاو هلامعأ لودج يف ةجمربملا ىلوألا ةطقنلا ةشقانمو ةساردل ،ناملربلا عم تاقالعلاب
.هريسو هميظنتو ةلودلا سلجم تايحالصب قلعتملا



ميدقتل ةموكحلا لثمم ،لدعلا ريزو ديسلا ىلإ ةملكلا لاحأ ،ةمألا سلجم سيئر ديسلا فرط نم ةسلجلا حاتتفا دعب
.هريسو هميظنتو ةلودلا سلجم تايحالصب قلعتملا يوضعلا نوناقلا صن لوح ضرع

ءاضعأ ةسمخ تالخدت اهتللخت يتلا ةماعلا ةشقانملا رثإ ىلعو ،ةنجللا فرط نم دعملا يديهمتلا ريرقتلا ةوالت دعبو
:لوح تزكرت ةمألا سلجم نم

.يئاضقلا داهتجالا ديحوت -

.ةعبارلا ةداملا يف هتمهمو ةلودلا سلجمل ةيراشتسالا ةعيبطلا -

.يمازلإ لكشبو صوصخلا هجو ىلع اهيلإ هجوملا ةهجلاو نومضملاو ةيعونلا ثيح نم يونسلا ريرقتلا -

.ةلودلا سلجم فرط نم ةموكحلل ةمدقملا تاليدعتلا تاحارتقا ةيمازلإ ىدم -

.ةلودلا سلجم يف تائفلا ضعبل ينوناقلا زكرملا -

.35 ةداملا يف "ةرورضلا" ةملك فذح حارتقاب تايحالصلا يف ةرطاشملاو لخدتلا بيلاسأ ةجلاعم -

.ينهملا راسملاو تانييعتلا ةلأسم -

.ةلودلا سلجم سيئرو ماعلا نيمألا نييعت ةلأسم -

.ةيرادإلا تاعزانملا مكحت يتلا تاءارجإلاب صاخ نوناق عضوب عارسإلا -

ةمألا سلجم ءاضعأل ةموكحلا لثمم ،لدعلا ريزو ديسلا ّمدق ،تاظحالملاو تاراسفتسالاو تالؤاستلا هذه ىلع ادرو
بناج ىلإ يرادإ يئاضق ماظن ءانب يف جردـتلا ةـيعقاو ةرورض ىلع ادكؤم ،ةموكحلا فقومو تاباجإلاو تاحيضوتلا
.ةيرشبلاو ةيداملاو ةيسايسلا دالبلا فورظ رابتعالا نيعب اذخآ ٍداع ءاضق

عوضوم تناك ةماعلا ةشقانملا ءانثأ ةراثملا طاقنلا نأ ناسنإلا قوقحو ةيرادإلاو ةينوناقلا نوؤشلا ةنجلل ىلجتو
.ةنجللا فرط نم ةقمعم ةسارد

دنع اهب داشرتسالا بجي ةيريضحت الامعأ ةينوناقلا ةيحانلا نم لكشت يتلاو ةنجللا تاعامتجا رضاحم كلذ دكؤت امك
.هالعأ ةروكذملا تاظحالملا اهيلإ فاضتو ،ةينوناقلا صوصنلا ريسفتو قيبطت

ةرورض ىلإ ةفاضإ ،هرهوجب سمت تافالتخاو تاضارتعا دوجو مدعو ،صنلل ينقتلا عباطلا نأ ةنجللا ىرتو
يف اهيلع صوصنملا ءاضعألا ةيواستملا ةنجللا بايغ يفو ،ةينوناقلاو ةيروتسدلاو ةيسايسلا تايطعملا عم فيكتلا
.ةقداصملل صنلا ةيلباق ىلع دكؤت اهلك ،روتسدلا نم 120 ةداملا

صن نع يليمكتلا ريرقتلا ىوتحم ،رقوملا ةمألا سلجم ءاضعأ نومرتحملا يتداس ،تامرتحملا يتاديس وه مكلذ
اركشو ،هيلع ةقداصملا ةنجللا حرتقت يذلاو ،هريسو هميظنتو ةلودلا سلجم تايحالصب قلعتملا يوضعلا نوناقلا

.سيئرلا يديس

:امه نيليكوت ىلإ ةفاضإلاب ،اوضع 130 نيرضاحلا ددع غلبي .اركش :سيئرلا ديسلا

.يوالسع ىليل ةديسلا لكوي روتيب نب دمحأ ديسلا -

.فيرشلا يلع نب نيدلا رون ديسلا لكوي سابع فيرشلا دمحم ديسلا -

ةنجللا ررقم ديسلا ىلإ ديدج نم ةملكلا ليحأو رفوتم )تاوصأ 108( ةقداصملا ةيلمعل ينوناقلا باصنلا نإف هيلعو
.اروكشم لضفتيلف ،ىلوألا ةداملا صن ةوالتل ةصتخملا



.ةماعلا ماكحألا :لوألا بابلا :ررقملا ديسلا

،152 ،143 ،119 داوملل اقبط هريسو هميظنتو ةلودلا سلجم تايحالص يوضعلا نوناقلا اذه ددحي :ىلوألا ةداملا
.روتسدلا نم 153

.سيئرلا يديس اركش

.لضفت ،ماظن ةطقن كانه ...اركش :سيئرلا ديسلا

يتيحتو ،ءارزولا ةداسلا ةوخإلـل ةيبلقلا يتيحت ،الوأ .ميحرلا نمحرلا هللا مسب :)ماظن ةطقن( ينارم دمحأ ديسلا
:نيتطقن ىلإ هبنأ نأ ديرأ ،سلجملا اذه ءاضعأ ةوخإلل كلذك ةيبلقلا

لوقن نأ لضفألا نم ،ةقداصم سلجم سلجملا اذه حبصي نأ نم افوخو ،اريثك "ةقداصملا" ةملك ديدرت انعمس ،الوأ
تيوصتلا يف امأ "ال" لوقت نأ يف قحلا كلمت ال ةقداصملا يف كنأل ،ةقداصملل سيلو تيوصتلل نوناقلا صن ضرعي
تاهجلا نم ريثكو ،ليدعتلا قح ىلإ سلجملا اذه راقتفا نم نوقياضتم ةوخإلا نم ريثكلا كانه نإ ثيح ،كلذ كنكميف
بقارن اننأل ،ةبقارملا وهو ليدعتلا نم ربكأ قح هل سلجملا اذه نكل ،كلذ ببسب صقان سلجملا اذه نأ ربتعت
امك ليدعتلا نم مظعأ قح اذهو ،اهانضفر اهفلاخت تناك نإو اهانلبق ةماعلا ةحلصملا قفاوت تناك نإف صوصنلا
.تفلسأ

مل اذإ امأ ،داوملا ليدعت قح سلجملل ناك ول متي اذهف ،ةدامب ةداـم عورشملا ضرع صوصخب ،سيئرلا يديس ايناث
ةدامب ةدام صنلا ضرع اذإ امأ .معنب وأ الب هيلع توصي نأ امإ سلجملاو هلماكب ضرعي صنلا نإف قحلا اذه هل نكي
ضرعن نأ حرتقأ ؟ةدامب ةدام صنلا ضرعن اذامل نذإ ،لوبقم ريغ نوكي هلك عورشملاف هنم ةدام الثم لبقت ملو
ءاضعألا ةيواستم ةنجل ىلع ضرعي هيلع توصي مل نإو ،لبق دقف سلجملا هيلع توص نإف ،تيوصتلل هلك عورشملا
.اركشو ...نوناقلا هيلع صني ام اذهو

امهطبضب موقنس امبر "ةقداصملاو تيوصتلا" يحلطصم صخي اميف .ةظحالملا هذه ىلع اركش :سيئرلا ديسلا
اذإف ،قداصي سلجملا اذهو توصي ينطولا يبعشلا سلجملا نأ ىلع صنت روتسدلا نم ةدام نآلا كانه نكل البقتسم
.كلذل صرف كيدلو كرودب مقو ابناج حلطصملا وأ ةملكلا كرتاف - هانمتأ ام وهو -  كرود يدؤت نأ ديرت نآلا تنك

يلخادلا ماظنلا ىلع ةقداصملا يهو ةبرجت لوأ يف لاونملا اذه ىلع انلمع دق نحنف ،ةيناثلا ةظحالملا صخي اميف
اذإف ،ديلقتك اهسفن ةقيرطلا هذه تضرف دقو ،هلماكب صنلا ىلع انقداص مث ،ةدامب ةدام هيلع انقداص ثيح ،انسلجمل
.اركش ..يباوج وه اذه ،لضفتتلف ،نأشلا اذه يف ةصاخ ةملك اهيدل ةصتخملا ةنجللا تناك

.اروكشم لضفتيلف ،ىلوألا ةداملا ةوالتل ررقملا ديسلا ىلإ ىرخأ ةرم ةملكلا ليحأ ،نذإ

.سيئرلا يديس اركش :ررقملا ديسلا

.ةماعلا ماكحألا :لوألا بابلا

،152 ،143 ،119 داوملل اقبط هريسو هميظنتو ةلودلا سلجم تايحالص يوضعلا نوناقلا اذه ددحي:ىلوألا ةداملا
.روتسدلا نم 153

.سيئرلا يديس اركش



:سيئرلا ديسلا

اركش …مهيديأ اوعفري نأ معنب نـيتوـصملا نـم ءاـجرلا

اركش … مهيديأ اوعفري نأ الب نـيتوـصملا نـم ءاـجرلا

.اركش …مهيديأ اوـعفرـي نأ نـيـعنتمملا نـم ءاـجرلا

:تاليكوتلا

اركش …مهيديأ اوعفري نأ معنب نـيتوـصملا نـم ءاـجرلا

اركش … مهيديأ اوعفري نأ الب نـيتوـصملا نـم ءاـجرلا

.اركش …مهيديأ اوـعفرـي نأ نـيـعنتمملا نـم ءاـجرـلا

:ةجيتنلا

اتوص 83:معن

تاوصأ 8:ال

اتوص 17:عانتمإلا

.ينوناقلا باصنلا ءافيتسا مدعل ةداملا هذه ضفر دق ةمألا سلجم نأ ربتعأ

: 2 ةداملا :ررقملا ديسلا

.لضفت ،ماظن ةطقن كانه :سيئرلا ديسلا

انظحال اننأل ،ةداملا هذه ىلع تيوصتلا ةيلمع ديعن نأ يدوب .سيئرلا يديس اركش :)ماظن ةطقن( يدهم رامع ديسلا
.ءاضعألا ةوخإلا ضعب بايغ ايلاح

ىلإ لصن امدنع ححصيس كلذ نإف ،تاوصأ ةثالث وأ نيتوص وأ توص باسح يف انأطخأ اذإ :سيئرلا ديسلا
..ىرخأ ماظن ةطقن كانه .كلذ ديعنسف اهلك ةيلمعلا يف كش كانه ناك اذإ امأ ،نوناقلا صن ىلع ةيئاهنلا ةقداصملا
.لضفت

،ةعاقلا هذه يف ثدحي اذام يردأ الو اديج عمسأ ال انأ ،سيئرلا يديس :)ماظن ةطقن( ينادمح ليعامسإ ديسلا
كانه امبرو ،كعمسن ىتح هفاقيإ يدوبو ،جيجضلا نم ريثكلا كانه نإ ثيح ،ىرخأ هعمسأ الو ةرم هعمسأ كمالكو
.ضعبلا انضعب عمسن ىتح ءاوهلا تافيكم فيقوت ءاجرلاف .اضيأ اديج كوعمسي مل نورخآ

نوعمسي ال ءاضعألا ضعب نأل ،رابتعالا نيعب ةظحالملا هذه ذخأ ةينقتلا لئاسولا يلوؤسم ىلع :سيئرلا ديسلا
.ينارم دمحأ ديسلا لضفت ،اديج



هيف انل ناك يلخادلا ماظنلا نأ وهو هيلإ ترشأ يذلا ءيشلا نإ الوأ ،سيئرلا ديسلا :)ماظن ةطقن( ينارم دمحأ ديسلا
ىقبتو ،لبقت مل ىلوألا ةداملا نأ يهو ةيلاكشإ مامأ نآلا نحنو ،ليدعتلا قح هيف انل سيلف نوناقلا اذه امأ ،ليدعتلا قح
.ىرخألا داوملا مامأ ةحورطم ةيلاكشإلا هذه

،ايروتسد ،اينوناق زوجي الف ةداملا ىلع مت دق تيوصتلا مادامف ،تيوصتلا ةداعإ بلط يذلا خألا صخي اميف ،ايناث
امك - رمتسن نأ متدرأ اذإف ،هنم انيهتنا دق الب وأ معنب هيلع انتوص امف ،اهيلع تيوصتلا ةداعإ ،ايبدأو ايلقع ،ايقطنم
تيوصتلاب لئاقلا يأرلا ىلإ عوجرلا بجي هنأ دقتعأف ،اذه اولبقت مل اذإو ،رمتسنسف ةدامب ةدام تيوصتلا يف - مترشأ

.اركشو ،ليدعتلا قح انيدل سيل هنأ مادام هلماكب صنلا ىلع

.يدهم رامع ديسلل ةملكلا :سيئرلا ديسلا

ينأل ،ىلوألا ةجردلاب طابضنا كانه نوكي نأ بجي لاح لك ىلع ،يناوخإ :)ماظن ةطقن( يدهم رامع ديسلا
.الب ةيناثلا ةرملا يف اوتوص دق معنب اوتوص نيذلا ةوخإلا نأ تظحال

ديعن نأ ديرت تنك اذإو ،انه – امبر – ردصي مل اذه نـكلو ،ةـيسايسلا ةحاـسلا يف دوجوم اذـه :سيئرلا ديسلا
؟لخدتلا ديرت له ،كلذل اضراعم تسل يننأل ،هديعنسف تيوصتلا

؟كعمسأ مل انأف تيوصتلا ةجيتن يه ام ،سيئرلا يديس ،ةرذعم :)ماظن ةطقن( ينادمح ليعامسإ ديسلا

:يه ةقداصملا ةجيتن :سيئرلا ديسلا

اتوص 83:معن

تاوصأ 8 :ال

.اتوص 17 :عانتمالا

.يرارز نيدلازع ديسلل ةملكلا

صن ضفرل مزاللا باصنلا نإف ،ارضاح هلمكأب ءاضعألا ددع نوكي امدنع :)ماظن ةطقن( يرارز نيدلازع ديسلا
نم اقالطناو ،انددع ةفرعم يغبني يلاتلابو ،نابئاغ كانهف ،)144( دعب غلبي مل روضحلاو اتوص )36( وه ام ينوناق
تدرأ ام اذه ،)144( انسلجم ءاضعأ ددع باصن بجومب سيلو نيرضاحلا باصن ءافيتسا بجومب مكحلا بجي كلذ
.سيئرلا يديس هلوق

.راطرط دمحأ ديسلل ةملكلا :سيئرلا ديسلا

.ماظن ةطقن يدل ،سيئرلا ديسلا :)ماظن ةطقن( راطرط دمحأ ديسلا



غلبن مل اننأ دجن )108( ددعلا نم )12( صقنن امدنعو ،)12( وه نيبئاغلا ددع نإف ،باصنلا ةيضق صوصخب
هلماكب صنلا ضرع دنع مث ىرخأ ضفرنو ةدام لبقن دقف .ةريبك ةيلاكشإ حرطي ةدامب ةدام تيوصتلا نإف اذل ،باصنلا
لبقي كلذبو ةقداصملل هلماكب صنلا ضرعن نأ لضفألاف اذل .لبق وأ ضفر ءاوس ريبك لاكشإ يف عقنس ةقداصملل
.اركشو ءاضعألا ةيواستم ةنجل نيوكت بجوتسي يلاتلابو هلماكب ضفري وأ هلماكب

.لضفت …؟باوج نم ةصتخملا ةـنجللاىدـل له :سيئرلا ديسلا

قداصي له ةيضقب ةصاخلاو ءالمزلا ضعب اهحرط يتلا ةلئسألا ىلع اباوج ،سيئرلا يديس :طيرش نيمل ديسلا
روتسدلا نم )98( ةداملا نإ لوقأ ؟قداصي مأ توصي له ةيضقبو ؟ةيئزج ةفصب وأ ةلماك ةفصب صنلا ىلع سلجملا
سلجمو ينطولا يبعشلا سلجملا امهو ،نيتفرغ نم نوكتي ناملرب ةيعيرشتلا ةطلسلا سرامي" :ىلع ةحارص صنت
نذإ ،اعم امهيف قحلا هل نأ ينعي "هيلع تيوصتلاو نوناقلا دادعإ يف ةدايسلا هلو" :ىلع ةيناثلا ةرقفلا صنتو ،"ةمألا
.ينطولا يبعشلا سلجملل عيرشتلا ناديم يف تيطعأ يتلا تايحالصلا سفن اهيف انل سلجملا تيوصت ةيضقف

نيب فالخ ةلاح يفو" :ىلع صنت )120( ةداملا نإف ؟اليصفت مأ ةلمج تيوصتلا متي له :لؤاستلا ىلإ ةبسنلابو
حارتقا لجأ نم نيتفرغلا اتلك ءاضعأ نم نوكتت ءاضعألا ةيواستم ةنجل ةموكحلا سيئر نم بلطب عمتجت ،نيتفرغلا
يه فالخ لحم نوكت يتلا ماكحألاو ،ةدامب ةدام نوكي تيوصتلا نأ كلذ ينعي ،"فالخلا لحم ماكحألاب قلعتي صن
.تيوصتلا صخي اميف اذه ،هلك صنلا سيلو ةنجللا اهسردت يتلا طقف

رارقلا عجري ةيضقلا هذهف ؟اليصفت مأ ةلمج تيوصتلا نوكي له ةيضقب ةقلعتم ىرخأ ةظحالم يدل ،سيئرلا يديس
ةدودحم ةشقانمب وأ ةشقانمب تيوصتلا ررقيل سلجملا بتكمل ةطلسلا هذه يطعي يلخادلا ماظنلا نإ ثيح ،بتكملل اهيف
.سيئرلا يديس اركش .خلإ ...ةلمج وأ

.رابج ديجملا دبع ديسلا ىلإ ةملكلا ليحأ :سيئرلا ديسلا

،طقف ةينوناقلا ةيحانلا نمو تاذلاب ةطقنلا هذه لوح ،سيئرلا يديس اركش :)ماظن ةطقن( رابج ديجملا دبع ديسلا
يذلا صنلا ةمألا سلجم شقاني " ىلع ةثلاثلا اهترقف يف صنت يتلا روتسدلا نم )120( ةداملا ىلإ ةرشابم بهذأ

ةقداصملا نع انه ملكتن نذإ ،"هئاضعأ )3/4( عابرأ ةثالث ةيبلغأب هيلع قداصيو ينطولا يبعشلا سلجملا هيلع توص
.اركشو ،ةيئارجإلا ةيحانلا نم الولحم ربتعي راطإلا اذه يف لكشملا نإ ثيح

.ةصتخملا ةنجللا سيئر ديسلا ىلإ ةملكلا ليحأ :سيئرلا ديسلا

سلجمل يلخادلا ماظنلا نم )68( ةداملا ماكحأ نإ ،سيئرلا يديس :)ةصتخملا ةنجللا سيئر( يدباوع رامع ديسلا
متي نأ -سيئرلا ديسلا - ةنجللا حرتقت كلذلو ،الامجإ مث ةدامب ةدام يرجت تيوصتلا ةيلمع نأ ررـقت رـقوملا ةمألا
.سيئرلا يديس اركشو ،)68( ةداملل اقبط اذهو يلامجإلا تيوصتلا متي ريخألا يفو ةدامب ةدام تيوصتلا

.يزوزام رداقلا دبع ديسلل ةملكلا ،ةيفيكلا هذهب ةيضقلا اوحرط نيذلا كعانقإل اركش :سيئرلا ديسلا

خألا اهب مدقت يتلا ةظحالملا سفن يدل تناك امبر ،سيئرلا يديس اركش :)ماظن ةطقن( يزوزام رداقلا دبع ديسلا
ةدام هيلع قداصي صنلا نأ ىلإ حوضوب ريشت يلخادلا ماظنلا نم )68( ةداملا نأ يهو ،ةصتخملا ةنجللا سيئر
نأ تيوصتلا لالخ نم ىرأ يناملربلا لمعلا يفو يسايسلا لمعلا يف ةعضاوتملا يتبرجت بسح انأو ةلمج مث ،ةدامب



اذه ىلعو ،صنلا اذه ىلع ةقداصملا مدع ىلإ يدؤي دق امبرو ،ةمألا سلجم ءاضعأ ةوخإلا طسو رودي ام ائيش كانه
،اهنم جرخن نأ نكمي ال يتلا رومألا ضعب يف لخدن نأ لبقو ناوألا تاوف لبق عضولا كرادت نم دب الف ساسألا
،داوملا ضعب ىلع قداصن نل اننإف ،حرطلا اذه يف رمتسنو نآلا اهيلع نحن يتلا ةقيرطلاب انرس ول اننأل ؟اذامل
قلعتملا يوضعلا نوناقلاو روتسدلا هيلع صن امل اقبط ءاضعألا ةيواستم ةنجل ءاشنإ ىلع نيربجم نوكن يلاتلابو
.ةمألا سلجمو ينطولا يبعشلا سلجملاو ةموكحلا نيب تاقالعلا ميظنتب

؟ال مأ ةدام ةدام توصن لهف تيوصتلا ةيفيك نع ملكتن نحن ،عوضوملا نع جورخلا مدع ءاجرلا :سيئرلا ديسلا
مكنأ فرعأ ينأ رـيغ ،عيطتسي ام ردق ملكتي دـحاو لـكو ،انه ةدوجوم مالكلا ةيرح نإ -هتلق امب كسمتم انأو– تلق دقل

.اركشو همدقف ةلأسملا هذه لوح ءيش كيدل ناك اذإ كوجرأف ،عوضوملا نع جورخلا مدع ىلع نولمعتس

ملكتأ الأ متدرأ اذإف ،عوضوملا ميمص يف يلخدت نإ ،سيئرلا يديس :)ماظن ةطقن( يزوزام رداقلا دبع ديسلا
ىلع الح اهل دجنال لكاشم يف -امبر- عقن ال ىتح سلجملا اذه يف يتيوضع مكحب طقف هبنأ ينكل ،مالكلا نع فقوتأسف
.اركشو هلوق تددو ام اذهو ،سلجملا ىوتسم

.يراهزل ديزوب ديسلل ةملكلا ...اركش لولحلا دجنس :سيئرلا ديسلا

ةرم لوأل اذهو نآلا ةحورطملا ةيضقلا ىلإ ةبسنلاب -نظأ ،سيئرلا ةدايس اركش :)ماظن ةطقن( يراهزل ديزوب ديسلا
-مرتحملا ةصتخملا ةنجللا سيئر ديسلا ركذ امك -نوناقلا يف ةحضاو رومألا نأ – ينوناق صن ىلع تيوصتلا اهيف أدبن

رمت نأ بجي يلاتلابو ،داوملا ىلع تيوصتلا ةلحرم :نيتلحرم نيب لصفت يلخادلا ماظنلا نم )68( ةداملا نإ ثيح
.هلك صنلا ىلع بصنت يتلا ةقداصملا ةلحرم كلذ دعب يتأتو ،ةدامب ةدام ةيلمعلا

بجي ةرقفلا هذهو ،روتسدلا نم )120( ةداملا نم ةثلاثلا ةرقفلا اهيف لصفتف )3/4( عابرأ ةثالثلا ةيضق ىلإ ةبسنلاب
،فورعملا ريسفتلا وه اذهو روضحلا )3/4( عابرأ ةثالثب ذخأن اننأ وهو ينوناقلاو فورعملا راطإلا يف اهرسفن نأ
رمت يلاتلابو ،باسحلا يف أدبن اذه نـم ءادـتباو ،اوضع )130( وهو نآلا نيرضاحلا عابرأ ةثالثب ذخأن يلاتلابو
.اركشو ،سيئرلا ةدايس ،داعو يعيبط لكشب ةيلمعلا

.يعدارب يندم ديسلل ةملكلا :سيئرلا ديسلا

.عوضوملا ثحبل ةعاس عبر ةدمل ةسلجلا عفرن نأ حرتقأ انأ ،سيئرلا يديس :)ماظن ةطقن( يعدارب يندم ديسلا

كيدل ...بوغزوب رهاطلا دمحم ديسلا لضفت ،ةملكلا بلط نم كانه نكل ،هحرتقأ نأ تدرأ ام اذه :سيئرلا ديسلا
.يبرعلا تيآ نارقم ديسلل ةملكلا .اركش حارتقالا سفن

.ءالمزلا اهيأ ،تاليمزلا اهتيأ ،سيئرلا يديس اركش :)ماظن ةطقن( يبرعلا تيآ نارقم ديسلا

نأ نظأ ؟ةمألا سلجم ءاضعأ ددع مأ نيرضاحلا ددع وه له ،دوصقملا ددعلا ىلإ ةبسنلابف ،ادج طيسب يحارتقا نإ
)4/3( عابرأ ةثالث" ىلع تصن اهنإ ثيح ،عوضوملا يف ةثلاثلا اهترقف يف تلصف دق روتسدلا نم )120( ةداملا
.")ةمألا سلجم ءاضعأ( هئاضعأ



ةداملا ىتح )2( ةداملا نم ءادتبا لصاون نأ بجيو ،ةدامب ةدام تيوصتلا انأدب دقف،ةيناثلا ةطقنلا صخي اميف
يفو ،عانتمالاو الو معنب تاوصألا ددع باسح دعب هيف لصفن مث ،هلماكب صنلا ىلع تيوصتلا يتأي مث ،ةريخألا
انيطعي مث ،ةدام لك اهيلع تلصح يتلا تاوصألا ددع وه مك فرعنل ءودهو نأتب داوملا ىلع ةرظن يقلن ريخألا
باصنلا ىلع تلصح يتلا ةداملا يه ام فرعنف ،امهفقوم ةينوناقلا ةنجللاو يروتسدلا نوناقلا يف نوصتخملا ءالمزلا
اننكمي يأ ،هيلع لصحي مل مأ باصنلا ىلع صنلا لصح له ريخألا يف فرعنو ،هيلع لصحت مل يتلا ةداملا يه امو
.اركشو اياضقلا هذه يف ةنجللا لصفت ريخألا يفو لصاون نأ

ةراشتسال ةعاس عبر ةدمل ةسلجلا عفرن نأ حرتقأ ،نآلا ىتح اننيب داس يذلا وجلا ىلع ظفاحن ىتح :سيئرلا ديسلا
.اركش ،ةصتخملا ةنجللا ءاضعأو بتكملا

. اهفانئتساو ةسلجلا فاقيإ

.ةحوتفم ةسلجلا ،ميحرلا نمحرلا هللا مسب :سيئرلا ديسلا

دقل .ةعاس ةدم انفقوت اننأ ريـغ ،ةـعاس عبر ةدمل ةسلجلا َعفر اندرأ اننأل ،ةيناث ةرم رذتعأو انلامعأ ةلصاوم ىلإ دوعن
ضعب ءاسؤر نأ نيبتو ،يلخادلا ماظنلاو روتسدلل ةقباطم نوكت يتلا لمعلا ةيفيك لوح بتكملا ءاضعأ ترشتسا
ـ هللا ءاش نإ ـ نوكنس اننإ انلقو ،ةيطارقميد ةقيرط يهو مهتاعومجم ءاضعأ ةراشتسا اودارأ ةيناملربلا تاعومجملا
دقو ،ةراشتسالل ةعاس عبر هيفكي بتكملا نأل ،نآلا ىتح انلطع يذلا رمألا وهو ،مهقح نم اذهو ،ةيطارقميدلل اربخم
ثيح ،ةميلس تناك اهب انلغتشا يتلا ةيفيكلا نأ يلخادلا ماظنلا نم )68( ةداملاو روتسدلا نم )120( ةداملل اقبط انيأر
،ماظنلا طاقنو تالخدتلاو ةيادبلا يف ةبرجتلا ةلق نكل ،هلماكب صنلا ىلع توصن ةياهنلا يفو ةدامب ةدام انتوص اننإ

.ةباصإلاو قيفوتلا ىلع هلل دمحلا نكل ،انأطخأ اننأ نظن انتلعج

هذه ةبرجت ىلع ءانب اهمدقأ ةظحالم يدل كلذ لبقو .)2( ةداملا ىلإ بولسألا سفنب لقتننو ،انلاغشأ لصاون ،نذإ
نوكي ال ىتح كلذ ءانثأ جورخلا مدـع مكنم بلطأو ،ةعاقلا باوبأ قلغت نأ بجي ةقداصملا ةيلمع أدبن امدنعف ،ةحيبصلا
.ةقداصملا ةيلمع يف كيكشت كانه

.ماظن ةطقن كانه .ررقملا ديسلل ةملكلاو )2( ةداملا ىلإ لقتنن ،نذإ

سلجم ءاضعأ يناوخإ يتاوخأ ،سيئرلا ديسلا ،ميحرلا نمحرلا هللا مسب :)ماظن ةطقن( ريصح نب مساقلب ديسلا
ىلع ،عامجإلاب اوضع )81( نم ةنوكتملاو ،يطارقميدلا ينطولا عمجتلل ةيناملربلا ةلتكلا تقفتا ،رواشتلا دعب ،ةمألا
نم بلطأ يطارقميدلا ينطولا عمجتلل ةيناملربلا ةلتكلا مساب يننإف ،سيئرلا يديس هيلعو ،دغلا ىلإ مويلا ةسلج ليجأت

.سيئرلا يديس اركشو ،دغلا موي ىلإ لاغشألا ليجأت ،سيئرلا يديس ،مكتدايس

ينطوـلا عمجتلا ةعومجم نإ ةيادبلا يف تلق دقو ،لادج يف لخدأ نأ ديرأ ال ،سيئرك ،انه انأ :سيئرلا ديسلا
تلقو ةياهنلا يف كمالك تححص مث ،هبحاص انأو يل رارقلا نكل ،تررق دق اوضع )81( نم ةنوكتملا يطارـقميدلا
له ؟ليجأتلا اذه ببس انل حضوت نأ – نكمأ نإ – عيطتست له نآلاو .لبقتسمللو حيضوتلل اذه لوقأو ،حرتقت اهنإ
؟اهب انلغتشا يتلا ةيفيكلا يف اصقن متسمل



طقف رواشتلا لجأ نم ليجأتلا نإف –سيئرلا يديس –تحـمس اذإ حيضوتلل :)ماظن ةطقن( ريصح نب مساقلب ديسلا
.لقأ الو رثكأ ال يطارقميدلا ينطولا عمجتلا يف نيدوجوملا ةمألا سلجم ءاضعأ ةوخإلا نيب

ةيطارقميد ةقيرطب رارقلا ذختأ ينكلو ،يتايحالص نم اذهو رارقلا بحاص ينإ ـ ةقيقح ـ كل تلق :سيئرلا ديسلا
.كلذ ىلع ينوبساحت نأ ديرأو ةطلسلل ةدرفنملا ةسرامملا ضفرأو

ىلإ انه لصن نأ ديرأو ،سيئرلا باون ىلع اهعيزوت يف تأدب ،يلخادلا ماظنلا يف يل اهومتحنم يتلا تايحالصلاف
نأ مكدعأ نكلو ةسلجلا فقوأ نأ يل اوحمسا اذهلو ،مهتاردق زاربإو انلاغشأ يف ةكراشملاب عيمجلل حمست يتلا ةيفيكلا
.مكلضف نم انه اوقبت نأ يدوبو ،رثكأ ال قئاقد )5( سمخ ةدمل كلذ نوكي

.اهفانئتساو ةسلجلا فاقيإ

.ديدج نم ةحوتفم ةسلجلا ،ميحرلا نمحرلا هللا مسب دعب :سيئرلا ديسلا

يل تحنم يتلا تايحالصلا هذه نكل ،اهفانئتساو ةسلجلا عفر ةيحالص يل حنمت يلخادلا ماظنلا نم )60( ةداملا نإ
تاعومجملا نأ اهدافم تامولعم ينلصتل ةصرف بتكملا عم ءاقللا ناك دقو ،ةيطارقميدلا ةشقانملا ةدئاف يف اهلمعتسأس
اننأل ،الوقعم ائيش اذه تربتعا دقو ،انه ةحورطملا نيناوقلاب ةصاخ ةيفاضإ تامولعم ينم ديرت اهلك ثالثلا ةيناملربلا
.ةيادبلا يف انلزام

تاعومجملا وأ ناجللا ىلإ باهذلل ،ةعاس لك يفو ،ةقيقدو ةظحل لك يف دعتسم يننأ حضوأ نأ طقف ديرأ ،نكل
ةيلالقتساب ظافتحالا لجأ نم ناك كلذ نإ لوقلا عيطتسأ امبرف ،نآلا ىتح اذه ثدحي مل اذإ نكل ،مهل امارتحا ةيناملربلا
هتيبلتف اهبلط نكي امهم نكلو ،ىرخأب وأ ةقيرطب اهيلع طغضأل تيتأ ينإ لاقي ال ىتح ،ةيناملربلا تاعومجملا هذه
.يلع بجاو

تقولا سفن يف تنك دقو رواشتلل تقولا انيدل نأ تيأر جمانربلا ىلع تعلطاو بتكملا ترشتسا نأ دعبو ،اذهلو
هعمسن نأ ديرن نحنو ،ةمهم ةيسايس ةشقانم ربتعي يذلا ةموكحلا جمانرب ميدقت ةلودج لوح ةموكحلا سيئر عم ثحابتأ
ايلاح كانه نأل ،هجمانرب عم مئالتم ريغ هيلع هتحرتقا يذلا خيراتلا نأ تدجو دقو ،ةلئسألا هلوح حرطن نأو
ةشقانملا هذه ةجمرب يهو ةصالخ ىلإ انلصوو ،نييرئازجلا لامعلل ماعلا داحتالا يأ ،ةباقنلا عم ةمهم تاثداحم
.تبسلا موي نع اضوع -هللا ءاش نإ- دحألا موي ةيسايسلا

تاعومجملا ينم بلطت نأ ينفرشيو كلذل دعتسم انأو ،ضعبلا انضعب عم رواشتلل تقولا انيدل نأ يه ةصالخلاو
ادعتسم نوكأ نأ يبجاو نمو اهقح نم اذهو ،ىرخألا نيناوقلا وأ نوناقلا اذهب قلعتت ةيفاضإ تامولعم ةيناملربلا

.اهتباجإل

نوكتس لب ،دغ موي ةسلج دقع مدع – بتكملا ةرواشم دعبو ،يل تحنم يتلا تايحالـصلل الاـمعتسا – تررق ،اذـهلو
تاعومجم اهل سيل يتلا بازحألل اضيأ لوقأو ،اهفرصت تحت انأو ثالثلا ةيناملربلا تاعومجملا عم تاءاقل كانه
انأو ،اهتالؤاست لك نع ةباجإلل دغلا موي نم ءادتبا اهفرصت تحت انأ – ةيلقأ ةرابع لامعتسا دض نحنو – ةيناملرب
نـكلو ،اننيب مارتحا كانه نوكي نأ وه هب ظفتحأ نأ بحأ ءيش ىلغأ نأل ،ةمزاللا تاحيضوتلا لك اهل مدقأل دعتسم
يذلا بولسألاب لأسي نأ هقح نم مكنم دحاو لكو ،رواشتن نأ ينعي امنإو ،"يو يو ينب" اننوك ينعي ال مارـتحالا اذـه
.وجلا سفن يف ىقبن ىتح كلذو ،ةيادبلا ذنم هيلع متنهرب



احابص ةرشاعلا يف يقتلن نأ متدرأ اذإو ،لاوزلا دعب ةيناثلا ةعاسلا ىلع دـغ دعب يقتلنسو ،ادـغ يقتلن نل تلق اذهلو
ةـلئسألا حرطل ةيناملربلا تاعومجملا عم يقتلنسف ادغ امأ ،رواشتلاب لمعن اننأ انه عيمجلا ملعي نأ بجيو ،قفاوم انأف
نأ ىلإ ناجاتحت نيتيصخش كانه نإ ذإ ،تايصخشلا وأ بازـحألاب كلذ دعب لصتأو ،حوضو لكب اهيلع بيجأسو
ةفيعضلاو ةديدجلا انترادإ نوكت ىتح اهلح يغبني ةيرادإو ةيدام لئاسم كاـنه تقولا سفن يفو ،اـمهتلئسأ ىلع امهبيجأ
.مكتمدخ يف

يف ةبرجت ربتعت اهنأل ،اهليوأت بجي ال يتلا ىلوألا ةسلجلا هذه ىلع مكركشأ -هللا ءاش نإ- دغ دعب يقتلن ىتحف اذهلو
اليزج اركشو ،ملعتنس موي لكو ملعتن انلزام نحنو ،لمعلا ةقيرط لوح انمهفتسا دقو ،ماه ثداح اهيف عقي ملو ،ةيادبلا
.ةعوفرم ةسلجلاو

.ءاسم نيسمخلا ةقيقدلاو ةعبارلا ةعاسلا يف ةسلجلا تعفر


