
 

.ةمألا سلجم سيئر ،ةزعموب ريشب ديسلا :ةسائرلا

.ءاسم نيسمخلا ةقيقدلاو ةسماخلا ةعاسلا ىلع ةسلجلا تحتتفإ

.ةحوتفم ةسلجلا ،ميحرلا نمحرلا هللا مسب ،ميجرلا ناطيشلا نم هللاب ذوعأ :سيئرلا

.اهبتاكم باختناو ةمألا سلجمل ةمئادلا ناجللاو ةيناملربلا تاعومجملا ليكشت مويلا انتسلج لامعأ لودج نمضتي

:ةيتآلا ةيناملربلا تاعومجملا ليكشت مت دقف ،يلخادلا ماظنلا نم 21 ةداملل اقبط

.يطارقميدلا ينطولا عمجتلا بزحل ةيناملربلا ةعومجملا -1

.نيلقتسملل ةيناملربلا ةعومجملا -2

.ينطولا ريرحتلا ةهبج بزحل ةيناملربلا ةعومجملا -3

هتعومجم ةليكشت ميدقت ىلإ يطارقميدلا ينطولا عمجتلا بزحل ةيناملربلا ةعومجملا سيئر وعدأ ،اذه ىلع ءانب
.هركشأو

يطارقميدلا ينطولا عمجتلا بزحل ةيناملربلا ةعومجملا نإ .سيئرلا يديس اركش :بوغزوب رهاطلا دمحم ديسلا
:مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلا نم لكشتت

اسيئربوغزوب رهاطلا دمحم -

سيئرلل ابئاندياق حلاص -

سيئرلل ابئاندوعسم نب نامثع -

سيئرلل ابئانةنيوزوب هللا دبع -

اررقم ريصح نب مساقلب -

.سيئرلا يديس اركشو

ةعومجملا هذه سيئر وعدأو ،نيلقتسملا ةعومجم يه مكيلع اهضرعن يتلا ةيناثلا ةيناملربلا ةعومجملا نإ :سيئرلا
.اركشو ،هتعومجم ةليكشت ميدقت ىلإ

ةيناملربلا ةعومجملا ةسيئر ينادرز بويهملب ميرم ةديسلا انأ .سيئرلا يديس اركش :ينادرز بوهيملب ميرم ةديسلا
اوضع 48 لصأ نم اوضع 42 نم نوكتتو ،ةيروهمجلا سيئر ديسلا فرط نم ةنيعملا ةعومجملا يهو ،نيلقتسملل
جاح هللا دبع ةداسلا مه ءاضعأ ةعبرأ بحسناو ،ةمألا سلجمل اسيئر بختنا دق ةزعموب ريشب ديسلا نأ نوكل ،نينيعملا
.يويلع دمحمو ،حياسب مالعوبو ،يعدارب يندمو ،دمحأ



:يلاتلا وحنلا ىلع ةعومجملا هذه بتكم باختنا مت دقو

ةعومجملا هذه ةسيئرينادرز بوهيملب ميرم -

سيئرلل ابئانحليوص ةعمجوب -

.اررقمةشماكم يتوغ -

.سيئرلا يديس اركشو

ةليكشت ميدقت ىلإ ينطولا ريرحتلا ةهبج بزحل ةيناملربلا ةعومجملا سيئر وعدأو ،يتديس اركش :سيئرلا
.هتعومجم

تاديسلاو ةداسلا ،مرتحملا سيئرلا ديسلا ،ميحرلا نمحرلا هللا مسب .سيئرلا يديس اركش :يعدارب يندم ديسلا
.نيمرتحملا ةمألا سلجم ءاضعأ

،يلخادلا ماظنلا نم 21 ةداملل اقبط ،ينطولا ريرحتلا ةهبج بزحل ةيناملربلا ةعومجملا ةمئاق مكيلإ مدقأ نأ ينفرشي
:نم ةيناملربلا ةعومجملا هذه نوكتتو

اسيئريعدارب يندم -

سيئرلل ابئانوقابرط دمحأ -

اررقميريمق دمحم -

.سيئرلا يديس اركش ،اوضع 14 نم ينطولا ريرحتلا ةهبج ةعومجم لكشتتو

ىلإ 35 نم داوملا ىلع ءانبو ،روتسدلا نم 117 ةداملل اقبط ،ةمئادلا ناجللا نيوكت يف نآلا عرشن ،اركش :سيئرلا
يتلا تارواشملاو ،اموي 21 - سمألاب تلق امك - تماد يتلا تارواشملا دعبو ،سلجملل يلخادلا ماظنلا نم 39

بصانم عيزوتو ناجللا ليكشتل ةيناملربلا تاعومجملاو سلجملا بتكم عم مويلا اذه ةحيبص يفو سمأ اهانيرجأ
.اهبتاكمو ةمئادلا ناجلل ةيتآلا ةليكشتلا مكيلع حرتقأ ،ررقمو سيئر بئانو سيئر نم اهبتاكم

.سيئرلا يديس اركش :)يرادإ( ةسلجلا نيمأ

ناسنإلا قوقحو ةيرادإلاو ةينوناقلا نوؤشلا ةنجل )1 *

:ةنجللا بتكم

اسيئر يدباوع رامع -

سيئرلل ابئانطيرش نيمل -

اررقم شويرد ىفطصم -

:ءاضعألا

يرهزألا ديزوب - 2ةلطاطم دمحأ - 1

رابج ديجملا دبع - 4ةشماكم يتوغ - 3

ديبع ديشر –6حليوص ةعمجوب - 5

ثراو ةرقوب - 8فوتنشوب يسونس - 7

رديوق رهاطلا –10فيرشوأ دوليملا –9

ةيلاع نب دمحم –12شويرد ىفطصم –11



.ديعسلا ركيش روصنم - 13

ينطولا عافدلا ةنجل )2 *

:ةنجللا بتكم

اسيئر ملعم نب نيسح -

سيئرلل ابئان يشيشح نيدباعلا نيز -

اررقم ةجيعن نب لولج -

:ءاضعألا

يحرارب قحلا دبع - 2ميحرلا دبع لامك - 1

رموس رداقلا دبع - 4ينادمح ليعامسا - 3

ةفيلخ رداقلا دبع –6جاحلب لولج –5

شاعزم دمحأ - 8يوادب رصان –7

حابصم يلاليج –10قاورز دمحأ –9

يمامح مساقلب - 12نيجاط دمحم –11

ريهاط دمحم –13

جراخلا يف ةيرئازجلا ةيلاجلاو يلودلا نواعتلاو ةيجراخلا نوؤشلا ةنجل )3 *

:ةنجللا بتكم

اسيئر حياسب مالعوب -

سيئرلل ابئان يدوج نيسح -

ةررقم يوالسع ىليل -

:ءاضعألا

نادند نمحرلا دبع –2روميمع نيدلا يحم- 1

ةنيوزوب هللا دبع –4يبرعلا تيآ نارقم –3

يناجيتلا كلاملا دبع –6يلداش ايسآ - 5

رعشلاوب مالسلا دبع –8يوضام ةديمحا –7

ريكشوب دمحم –10نيدلا نب لديج - 9

شادوب رصان –12يطاق رينم –11

يرمع مالعوب –14دامآ ىفطصم - 13



يقيدص دمحأ –15

ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةنجل )4 *

:ةنجللا بتكم

اسيئر سونرقوب ركبوب -

سيئرلل ابئان يطالز ةعمجوب -

اررقم يخيشوب ينهم -

:ءاضعألا

يويلع دمحم –2طيربج دمحم - 1

يواز يلاليجلا –4فورعم دمحم –3

ريكب ينح - 6رعاو نب ميلس –5

ةبيطوب دمحم –8سونرقوب ركبوب 7

راكب رضخل –10دياق حلاص –9

ةيلاملاو ةيداصتقالا نوؤشلا ةنجل )5 *

ةنجللا بتكم

اسيئر روتيب نب دمحأ -

سيئرلل ابئان تباث نب يزع -

اررقم بلاط هللا دبع -

:ءاضعألا

يدهملب ىفطصم - 2 يدالخ قانشوب دمحم يديس -1

يعيبر ديشر –4بلاط فيرشلا دمحم - 3

راوق رينم –6ليلق رهاطلا –5

يجاح نامثع –8يزيقلا يلع - 7

نومرج دمحم –10رضيوخ رهاطلا –9



يبيرز ريذن –12يناكرب ديزوب - 11

بلاط هللا دبع–14هيب ديعس–13

رعاو نب ميلس - 16شادمح رداقلا دبع –15

ةينيدلا نوؤشلاو يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلاو نيوكتلاو ةيبرتلا ةنجل )6 *

:ةنجللا بتكم

اسيئر يراص نب دارم -

سيئرلل ابئان فيرشلا يلع نب نيدلا رون -

اررقم ةيمساوق روصنم -

:ءاضعألا

سليبح نب ةديعس - 2وزوز ديمحلا دبع - 1

يعيبر ديشر - 4ينارم دمحأ - 3

رهاطلا يلع - 6 شابعكوب فيطللا دبع- 5

يلع نب فيرش –8ةيمساوق روصنم –7

يمهاربا فسوي –10يراص نب دارم –9

ميمت ديمح –12رعاو نب ميلس –11

ةباغوب رامع –14ةميلح نب ةقيوطوب - 13

يتش ةجوز ةزيول دمحم يس - 14

ةئيبلا ةيامحو ناكسإلاو ةينارمعلا ةئيهتلاو زيهجتلا ةنجل )7 *

:ةنجللا بتكم

اسيئر نايرم رمع -

سيئرلل ابئان ليوط ريشب -

اررقم شيغزم يديزوب -



:ءاضعألا

ياب دمحأ ريشب - 2بلاط فيرشلا دمحم - 1

نايرم رمع –4يديعس رودق –3

لافج نيسح –6ةيفياعم ديعس –5

دوعسم نب نامثع –8 يروق زيزعلا دبع –7

يحاي لامك دمحم –10يبارع هللا دبع –9

ديبع ديجملا دبع –12يعدارب يندم –11

ينطولا نماضتلاو لمعلاو ةيعامتجالا نوؤشلاو ةحصلا ةنجل )8 *

:ةنجللا بتكم

ةسيئر رماع نب ةسينأ -

سيئرلل ابئانيدهم رامع -

اررقم ةيلاع نب دمحم -

:ءاضعألا

يقاود بيبح –2ليوط ريشب - 1

خيش دمحأ –4ةرجيوب ريشب - 3

نامرز ميلس -6ريصح نب مساقلب –5

يجان نب دمحم –8يريشب ىفطصم –7

يدهملب ىفطصم –10وقابرط دمحأ - 9

ةحايسلاو ةبيبشلاو مالعإلاو ةفاقثلا ةنجل )9 *

:ةنجللا بتكم

اسيئر اخاخ دمحم -

سيئرلل ابئان يصفح ةيرون -

اررقم ةميلح نب ةقيوطوب -

:ءاضعألا



وصروقلا دمحم - 2راخف ميهاربا - 1

خيشلا ناميلس - 4يبيكر هللا دبع - 3

يريمق دمحم - 6سليبح نب ةديعس - 5

جاحلب نيدلا لامج –8لماوه ليبن - 7

يليعامسا نب دمحم-10ميركلادبع نب ميركلادبع –9

.سيئرلا يديس اركش

ةداسلاو تاديسلا ىلع ضرعأ ،يلخادلا ماظنلا نم 39 ةداملا نم )02( ةيناثلا ةرقفلل اقفو نآلاو ،اركش :سيئرلا
.تيوصتلل اهبتاكمو ناجللا تاليكشت ءاضعألا

.ماظن ةطقن يدل كلضف نم ،سيئرلا يديس :يسينو روهز ةديسلا

.يلضفت ،معن :سيئرلا

يف وضع يه يتلا يسينو روهز مسا اهنمو ،ةفاقثلا ةنجل نم تطقس ءاضعأ ءامسأ كانه :يسينو روهز ةديسلا
.ةنجللا هذه

.لضفت ،تاعومجملا ءاسؤر عم اهتساردل ةظحالملا هذه نودنس :سيئرلا

يف اهركذ رركت ءامسألا ضعب كانه نأ يهو ،سيئرلا يديس ،ةطيسب ةظحالم يدل :يزوزام رداقلا دبع ديسلا
.نيتفلتخم نيتنجل

يلاليجلا ديسلا لضفت ،نيترم اهركذ رركت ءامسألا ضعب كانهف ،رابتعالا نيعب اضيأ ةظحالملا هذه ذخأن :سيئرلا
.ربينق

.يمسا عمسأ مل يننكلو عافدلا ةنجل يف لجسم انأ ،سيئرلا ةدايس :ربينق يلاليجلا ديسلا

.رابتعالا نيعب ةظحالملا هذه اضيأ ذخأنس :سيئرلا

رضيوخ وه مسالاف ،ةينوناقلا نوؤشلا ةنجل يف يمسا يف أطخ كانه ،سيئرلا يديس :رضيوخ رهاطلا ديسلا
رهاطلا رديوق سيلو رهاطلا

.لضفت ،نآلا ةيرورض تسيل يهف ،دعب اميف اهجاردإ عيطتسن عونلا اذه نم تاظحالم نكلو ،مكركشأ :سيئرلا

- اضيأ كانه ،نيتنجل يف ءامسألا ركذ رركت ىلع ةدايز ،تحمس ول ،سيئرلا يديس :جاحلب نيدلا لامج ديسلا
يف ةلود سدنهم انعم نوكي امدنع الثمف ،اهتاعارم بجيو تاصاصتخا مهيدل ةوخإلا ضعب نأ – تعمس ام بسح
...ةيلاعفلا ديرن اننأل ،ىرخأ ةنجل يف وأ ةفاقثلا ةنجل يف نوكي الو ةحالـفلا ةـنجل يف نوـكي نأ بـجيف ةـحالفلا

نأ بحأو ةحص لجر انأ الثمف ،اهلحم يف تسيل ةظحالملا هذه نإ كل لوقأ نأ مارتحا لكب ،يل حمسإ :سيئرلا
ةيوضعلاف ،ىرخأ لئاسم يف نولغتشي شيجلا نم سانأ كانهو ،عافدلا يف نولغتشي نويندم كانهو ،ةحالفلا يف لغتشأ
.لضفت ،ةلوبقم ريغ اهنكلو ةظحالملا ىلع اركش ،صاصتخالا ىلع ةينبم ريغ ناجللا يف



.ةيجراخلا نوؤشلا ةنجل نم يمسا طقس دقو راطرط دمحأ انأ :راطرط دمحأ ديسلا

ةنجللا يف ةيوضعلا تحرتقا كنأ ربتعنو رابتعالا نيعب ةظحالملا هذه ذخأ ةيناملربلا تاعومجملا ىلع :سيئرلا
.كقح نم اذهو ةيجراخلا

.طقس هنكلو ،ةحصلا ةنجل نمض )يبرعلا دابع( يمسا نوكي نأ ىلع قفتا دقل :دابع يبرعلا ديسلا

.لضفت ،ةلوبقم ةظحالم :سيئرلا

.اتاتب ركذي مل )ةريوعل ظيفحلا دبع( يمسا نإ ،سيئرلا يديس :ةريوعل ظيفحلا دبع ديسلا

؟مامضنالا ديرت ةنجل ةيأ ىلإ ؟كمسا ركذي مل :سيئرلا

.ةيلاملاو ةيداصتقالا نوؤشلا ةنجل :ةريوعل ظيفحلا دبع ديسلا

.لضفت ،ةجيتنلا هذه ىلإ انتلصوأ يتلا يه ـ فسألا عم ـ ةعرسلا نإ :سيئرلا

ةداملا مرتحن نأ بجي هنأ نظأ ،ناجللا يف نيدوجوملا ءاضعألا صخي اميف ،سيئرلا يديس :حابصم يلاليج ديسلا
.رايتخالانوكي ال انهو ددحملا ددعلا زواجتن امبر ذإ ةنجللا رايتخا دنع يلخادلا انماظن نم 36

ةقيرطب ناجللا عم كلذل الولح دجنس ،بولطملا ددعلا زواجت مت اذإو ،رابتعالا نيعب اذه ذخأنس ،معن :سيئرلا
.لضفت ،اركش ،ةهيزنو ةيراضح

،نيلقتسملا ةعومجمب قلعتت ءامسأ ةثالثب صاخ إطخ حيحصت ديرأ .سيئرلا يديس اركش :حليوص ةعمجوب ديسلا
ةبسنلابو ،يدام حيحصت اذهو ،ىرخأ ةنجل ةيوضع نم بحسي يلاتلابو ةنجل ةسائر ةباينل ريتخا ليوط ريشب نأ ثيح
،ةعابطلا ءانثأ طقف طقس دق اهمساو ةفاقثلا ةنجل يف وضع اهنأ ساسأ ىلع رييغت كانهف يسينو روهز ةذاتسألا ىلإ
.اركشو ،اهيف لمعت يتلا ةنجللا راتخت يكل تكرت دقف سليبح نب ةديعس تخألا ىلإ ةبسنلابو

يذلا ىوتسملا يف نكت مل ةيفيكب لمعلا تدعأ يتلا ةعامجلا مولأ يننإو ،اهلحم يف تاظحالملا هذه لك نإ :سيئرلا
.اركش ،هرـظتنأ تـنك

.لضفت ؟ىرخأ ةظحالم كانه له

.عافدلا ةنجل يف نوكأ نأ بلطأ ،اقالطإ ركذي مل يمسا نإ ،سيئرلا يديس :ربينق يلاليجلا ديسلا

يتلا ةنجللا يف نوكي نأ دحاو لك قـح نـمو كقح نم هنأل ،ةلوبقم ةظحالملاف ،عافدلا ةنجل يف نوكتس :سيئرلا
.لضفت معن ،هنم كمرحي نأ دحأ عيطتسي الو ،كقح اذهف ،اهراتخي

وه يمسا نأل أطخ اذهو دمحأ شاعزم أرقي يمسا تعمس دقل ،سيئرلا يديس : شاعزم نيمألا دمحم ديسلا



.عافدلا ةنجل يف نيمألا دمحم شاعزم

ىلا دمعنو ،ةسلجلا دعب اهوكرتا متحمس اذإ عونلا اذه نم تاظحالم نكلو ،مسالا اذه ححصي نأ بجي :سيئرلا
اذهو همسا بتكي فيك لوقي يذلا وه مسالا بحاصف ،اهباحصأ ةراشتسا دعب الإ بتكت ال ءامسألا نأ يهو ةقيرط
.هتباتك يف إطخ لكل ايدافت

تاليكشت ءاضعألا ةداسلاو تاديسلا ىلع ضرعأ يلخّادلا ماظنلا نم 39 ةداملا نم )02( ةيناثلا ةرقفلل اقفوو ،نآلا
.تيوصتلل اهبتاكمو ناجللا

.اركش ...مهيديأ اوـعفري نأ مـعنب نـيتوـصملا نم ءاجرلا

.اركش ..تاوصأ 5 كانه ..مهيديأ اوعفري نأ الب نيتوـصملا نـم ءاجرلا

.اركش …تاوصأ 3 كانه …مـهيديأ اوـعفرـي نأ نـيعنتمملا نـم ءاـجرلا

.اهبتاكمو ةمئادلا هناجل ىلع قداص دق ةمألا سلجم نأ ربتعأ

.اركش ،ةصنملاب قاحتلالا ىلإ بتكملا ءاضعأ نآلا وعدأ

انعضو ثيح ،لامعألاب ةلفاح تناك تاسلجلا هذه نأل ،ادج رورسم ينكلو ،ةبعص ةيادب لك نإ ،يتداس يتاديس
هماهم يف قالطنالاب هل حمستس يتلا ةيساسألا سلجملا لكايه انبصنو ،انلامعأ مظني يذلا سلجملل يلخادلا ماظنلا
.ةيروتسدلا

نأ عيطتسأو ،انتمهم انل متلهس مكنأل ،ليزجلا ركشلاب مكيلإ هجوتأ نأ ديرأ انترود ماتتخا نع ايمسر نلعأ نأ لبق
ضعبلا انضعب عم انرواشتب كلذو ،ةيطارقميدلا بولسأ انلمعتسا اننإ كلذ ىلع ادهاش نوكيس لبقتسملاو لوقأ
،عامجإلاب قافتا ىلإ لصوتلا عيطتسن ال عضاوت لكبو ةيفيكلا هذهب اعبطو ،ادارفأ وأ ابازحأ فارطألا لكل انتراشتساو
لوقأو نآلا نم ةيلوؤسملا لمحتأ نأ ديرأو ،ةيفيكلا هذهب لبقتسملا يف لغتشن نأ بجيو ،ريخ لأف اذه نأ يل ودبي نكل
لك عم رواشتأو رواحتأ نأ نم ،سلجملا اذهل سيئرك ،ينعنمت ال تاليكشتلا هذه لكو ةيناملربلا تاعومجملا نإ
ةيطارقميدل ال" :ةيادبلا نـم اـنلق دـقو ،ةـميلسلا يه ةـقيرطلا هذه نأ ربتعأ يننأل ،رخآ دعب اوضع سلجملا ءاضعأ
– اهديرأ تنك يتلا ةقيرطلاب سيل امبر ،اهانقبط اننأ خـيراتلا دـهشيو (la démocratie arithmétique) "ماقرألا

نأ ديرأ اذهلو ،ةمزألا هذه نم ةياهنلا يف جورخلا ىلع اندعاستس تافلخم ةجيتن تابوعص ينتهجاو نكلو – ايصخش
.ةياهنلا هذه ىلع ركشلا ليزج مكركشأ

ماتتخا نع ايمسر نلعأ ةمألا سلجمل يلخادلا ماظنلا نم 55و 54 نيتداملاو روتسدلا نم 118 ةداملل اقبطو
خيرات ،مداقلا سرام 02 دعوم نع انلصفت يتلا مايألا هذه يف مكتالئاع عم ةبيط ةماقإ مكل ىنمتأو ،ةيسيسأتلا تاسلجلا
.)قيفصت( اركش ،هتاكرب هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو انلامعأو انلاغشأ فانئتسا

:ماتتخالا ميسارم

ميركلا نآرقلا ةحتاف ةوالت -

ينطولا ديشنلا فزع -



.ءاسم نيرشعلاو ةسماخلا ةقيقدلاو ةسداسلا ةعاسلا يف ةسلجلا تعفر


