
ـة يبعشلا ـة يطارقميدلا ـة يرئازجلا ـة يروهمجلا
  يملعلا ثحبلا و يلا علا ميلعتلا ةرازو

" يلع يسينول " 2 ةد ـبـلـيـ لا ة ــ ـع ما جـ

ةيعامتج واال ةيناسن اإل مولعلا ةيلك

ةيناسن اإل مول علا مسق

ةيناسن اإل مولعلا مسق مّظنُي
- خيراتلا ةبعش -

" ىرخ األ فراعملا و خيراتلا " : ناونع ب ةصصختملا ةينطولا ةودنلا

.2019 يرفيف 04 لـ قفاوملا 1440ه ىلو األ ىدامج 28 نينث اإل موي

ناسن لإل ةبسنلا ب ةّمهملا ةيساس األ مولعلا نم ملعك خيراتلا ةميق زربت

ءانبو مهلا معأ فيرصت يف ءاهبنلا اهيلإ دنتسي اربع مدقي ه نّأ رابتعا ىلع

تاعامجلا و درفلا فداصت يتلا الت ضعملا نم ديدعلل ال ولح يطعيو ، مهلود

هثادحأ يف نعمتلا نود خيراتلا نم ةدافتس اال نكمي ال هّنأ إّال . ةيرشبلا

انلعجت يتلا نيضاملا براجت الص ختس ال ةميلس ةقيمع ةءارق اهتءارقو

. ةيبلسلا هضارعأ ىشاحتنو اهنم يباجي اإل نمثن

تايلآو تاودأ لمعُن نأ يرورضلا نم خيراتلا نم ديفتسن يكلو

نم ديدعلا نع خيراتلا وركفم ثدحت دقو ، هتانونكم جارختسا ىلع دعاست

عيسوتو خيراتلا ةءارق يف ةدعاسملا مولعلا ك كلذب ةليفكلا لئاسولا هذه

ريسفت يف ةيؤرلا هذه دامتعا تاساردلا تلواح دقو . هيف ثحبلا ةرئاد

، فراعملا كلتو خيراتلا نيب ةيملع ةفيلوت مهضعب دقعف خ، يراتلا

جهانم ىلع ءاكت واال ، خيراتلا ةباتك يف ىواتفلا و هقفلا االت معتساك

نم اهريغو ، ةيخيراتلا ةثداحلا تيتفت يف ةيعامتج اال مولعلا تاينقتو

تقِفُو لهف ، خيراتلل فراعملا و مولعلا ةمدخ لعفلا ب رهظُت يتلا لا مع األ



ريسفتو خيراتلا ةءارقل ىرخ األ فراعملا مادختسا يف تاساردلا هذه ال عف

نم فيلح قيفوتلا ناك نإ مولعلا هذه نم ةدافتس اال ةجرد امو ؟ هثادحأ

ةمدخ فراعملا هذه فازنتس ال دوهجلا نم فعاضن نأ نكمي أال ؟ اهدمتعا

ايجهنم اقئاع فقي ملع لكل ةبسنلا ب ثحبلا جهانم الف تخا ّنأ مأ ، خيراتلل

لج وأل ؟ هقئاقح ىلإ لوصولا نع هيف ثحابلا دعبيو خيراتلا فرحي دق

ينطولا يملعلا ىقتلم لا ا ذه يتأ ي فراعملا ّلج نم ةدافتس اال نم ديزم

ةينطو ةودن نم ىقترا يذلا و - " ىرخ األ فراعملا و خيراتلا :" ــ ب موسوملا

مولعلا ةيلكل يملعلا سلجملا و ةيملعلا ةنجللا نم ةيكزتب ينطو ىقتلم ىلإ

نيخرؤملا دامتعا راسمل ةيدقن ةءارقل - انتعماجب ةيعامتج واال ةيناسن اإل

اديزم حرط وي ، مهثاحبأ عيسوت يف تمهاس يتلا فراعملا نم ددع ىلع

صيحمت ضرغب ىرخ األ فراعملا و خيراتلا نيب بّرقت يتلا تاينقتلا نم

. ثادح لأل رثكأ

ةقرفتملا تاسلجلا نم ةلسلس لكش ىلع يتأ ي ينطولا ىقتلم لا ا ذه

ّنفو خيراتلا ب ةصاخ " يسارد ماع فصن لك ىقتلم دقع سي ثيحب ، انامز

دارملا ملعلا و خيراتلا نيب ةق ال علا حيرشت نيثحابلل حيت ي " نونفلا نم

: صخت يسادس ىقتلم لك نوك ي نأ ىلع ، خيراتلل هتمدخو هتميق ة فرعم

لا ثم واأل صصقلا و تاياورلا و راعش األ " نفلا و بد واأل خيراتلا -1

..." موسرلا و

. ةنايدلا و خيراتلا -2

ايجولوبورثن واأل خيراتلا -3



. ايمينوبوطلا و "  نادلبلا فصو " لا جملا و خيراتلا -4

" راث اآل " اياقبلا و خيراتلا -5

" ناكسلا و ناسن اإل " ايفارغوميدلا و خيراتلا -6

باسن األ خيراتلا -7

. قئاثولا ملعو فيشر واأل خيراتلا -8

. ةثيدحلا ةيلا صت اال ايجولونكيتلا و خيراتلا -9

. ةفسلفلا و خيراتلا -10

ةعماج ريدم لومر دلا خ أ.د : ةودنلل يفرشلا سيئرلا

" يسينول يلع " 2 ةديلبلا

، ىسوم يديس فيرشلا دمحم د: : يفرشلا ريدملا

ةيلكلا ديمع

ديمعلا بئان زاقن دمحأ ديس أ,د : يفرشلا ريدملا بئان

يملعلا ثحبلل

مسقلا سيئر الل يإ نيدلا رون د : ةيريضحتلا ةنجللا سيئر

. ةداقعوب رداقلا دبع . د : اهيلع فرشملا و ةودنلا سيئر

ةليلد : بئانلا ، تنانجت دارم د. : ةيملعلا ةنجللا سيئر

حانجوب

أ. : بئانلا ةبيشوب ةزئاف أ. : ةيميظنتلا ةنجللا سيئر



دواد لا مج

يناثلا ينطولا ىقتلملا
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" خيراتلا ةمدخل ةيجهنم ةيؤر " ةنايدلا و خيراتلا

" رعشلا و نفلا و بد واأل خيراتلا " لوح ىلو األ ةينطولا ةودنلا دعب

مهتاصصخت الف تخاب نطولا ءاحنأ نم نيثحابلا نم ددع هيف كراش يذلا و

ةيجهنملا ةق ال علا ةسارد يف هراسم لمكيل اينطو ىقتلم ىلإ ةودنلا تقترا

وه ةودنلا راسم يف يناثلا ءاقللا نوكيسو ، ىرخ األ فراعملا و خيراتلا نيب

" ةنايدلا و خيراتلا لوح يناثلا ينطولا ىقتلملا "

ةثداحلا ءانب يف امهم ادفار اديدحت هنم ةينيدلا مولعلا و نيدلا دع ي

ىلع اهعقوو اهتميق ثيح نم اذهو ، اهيمارمو اهراسم ريسفتو ةيخيراتلا

قيرط نع ناسن اإل هاقلت يذلا ردصملا دعت ةميقلا ثيح نمف . سانلا ةينهذ

سانأ لبق نم ليلعتلا و ريسفتلا ناك هئوض ىلعو ، قلا خلا نم يحولا

ىرخأ تافص لخدت امبرو . مهينافتو مهص ال خإو مهتاداهتجا لضفب اونكمت

امل ىق َتَل ملُا عانقإو يحولا ريسفت ىلع مايقلا الء ؤه تلوخ ةصاخ تاكلمو

تايفلخلا ّنأ مولعمف سانلا تاينهذ ىلع اهعقو ثيح نم امأ ، هيلإ اولصو

- ةس سال لكب قاسني ؤرملا و ، سانلا ريكفت ىلع ةنميهم تناك امود ةينيدلا

لماحلا و هريسفت ىلع مئاقلا و هب قطانللو ينيدلا صنلا ىلإ - بلا غلا يف

يف اإلخالص ىدم نع رظنلا ضغب - ني ريخ األ الء ؤه ل ناك انه نمو ، هءاول



. تاعمتجملا و درفلا راسم ىلع ريبك ريثأت - لا معتس اال

، ردصملا ثيح نم نيمسق ىلإ سقيّم انتاشاقن يف ينيدلا صنلا و

ىلع ىلا عت هللا هلزنأ ام وهو ، يحولا ب فورعملا و يه اإلال ينيدلا ص نلّا ف

ال رخآ مسقو ، يحولا ب مهصتخاف - نيلسرملا و ءايبن األ – هدابع نم ةصاخ

تادامجلا و تانئ اكلا يف هتاد ا قتع ا ىلإ نكر ام ردقب ةفصلا هذه هل رفوتت

غبطصتف ، سانلا نم ددع هب رثأتي ام ةسادقلا نم هل امطوط تراصف

، اهيدقتعمل ةبسنلا ب ةعنقم رهاوظلل ريسافت يطعت تاروصت قفو مهتاكولس

ريستف - انتاعانق بسح – ّة شهلا تائفلا ةريخ األ هذه سمّت ام ابلا غو

. سيدقتلا ةلا ه يستكت مهرظن يف اه ألّن اهسيماون قفو

ديدع تاريسفت دئاقعلا الف تخاب - مدق ي ينيدلا سدقملا نّأ كش وال

نع تاباوجو اثادحأو اصصق اهتايط يف لمحت يهف ، خيراتلل ةعونتمو

نكي مل نيودتلا ّنأو اصوصخ ، خيراتلا يف ةرباغ ةيناسنإ ةيعامتجا رهاظم

ىلع تانودملا نم ريثكل سمطلا لا ط امبرو ، ديعبلا نمزلا يف ارفاوتم

ام تانايد ىلع نيمئاقلا صصقو رث واأل ثيدحلا و ةي اآل لخدت ت انهو ، اهتلق

مل ماوق أل تاراشإ نم ينيدلا صنلا قايس يف تءاج مكف اإلسالم. لبق

ّانع بيغت مهثادحأو مهلا معأ ّنإف مهئامسأب انملع نإو ، مهدوجوب ملعن

عم رياستي ال اريسفت يطعتف ةروطس واأل ةلا هجلا و ةفارخلا رضحتل

. ةيخيراتلا ةباتكلا ىلع ارطخ لكشي ام وهو ، لوقعملا نع ال ضف لوقنملا

ةيخيراتلا ةياورلا يف ينيدلا لا معتس اال قايس يف رخآ رطخ رضحي امك

يداملا يعفنملا و يحلصملا ضرغلل ينيدلا صنلا عيوطتو فييزتلا وهو

دامتعاب افرش اهسفنل تسس أ رسأ نم مكف ، رطخلا نيع وهو ، يونعملا و هنم



يف ة ينيد ةياور باتعأ ىلع تماق ةلود نم مكو ، جهنمملا ينيدلا صنلا

نوموري نيئبنتمو نييودهم نم فدهلا اذه لج أل زرب مكو ، اهتاقايس ريغ

ةينيد ةرظن لعفب ماوق أ نم مدعأ مكو ، ينيدلا صنلا باتعأ ىلع اددؤسلا

ىلع ائكتم اديرشتو ال يتقتو انجس هبعش ىلع راج مكاح نم مكو ، ةفرطتم

يذلا يسنكلا رودلا اذه يف عجارو ، نهاك وأ سق نم ادّمعم وأ ينيد صن

. بيلصلا ال معتسم انورق ةيبرو األ ةراقلا ابوعش باقر يف مكحت

ريثك ىلع ةباج اإل يف هتميقو ينيدلا صنلا لا فغإ نكمي ال لباقملا بو

نع اوزجع وأ سانلا اهنيودت نع لفغ يتلا ةيخيراتلا ثادح األ نم

ءايبن األ لا وقأو ةيوامسلا بتكلا ف ، روضحلا ءافتناو نمزلا مكحب اهفيصوت

ةيخيرات ةينيد ةسردمل سسؤت مهتاداهتجاو ءاملعلا تاريسفتو مهعابتأو

نأشلا ب نيمتهملا نم ريثك ىدل عانق اإل ققحت ام ةيل واآل جهنملا نم اهل

سرادم نيبو اهنيب اعارص دجوأ ام وهو ، يخيراتلا نيودتلا و يناسن اإل

. ىرخ األ يخيراتلا ريسفتلا

هنم ميلسلا - هعاونأ لكب ينيدلا دقتعملا ىلع دامتع اال عيطتسن لهف

يف رخأتملا و هنم ميدقلا و يقطرهلا وأ يعضولا و هنم يه اإلال يفارخلا و

ينيدلا صنلا دامتعا نكمي ىدم يأ ىلإ و ؟ ةيخيراتلا ةرهاظلا دصر

تاياورلا لك حلصت لهو ؟ ةفرصلا ةقيقحلا دصرل هتاهجوت الف تخاب

ةليسولا عم ةينيدلا مولعلا يطاعت جهنم قفتي له ؟ خيرات ةباتكل ةينيدلا

فيك ؟ هتاينهذو عمتجملا ىلع ةيخيراتلا ةياورلا رث أ وه ام ؟ ةيخيراتلا

يعامتج واال يسايسلا خيراتلا يف ةناكم زارح إل ينيدلا ىطعم لا لمعتسا

: لوح يناثلا ىقتلملا رواحم نمض يتأي كلذ لك ؟ يركسعلا و يداصتق واال



" خيراتلا ةمدخل ةيجهنم ةيؤر ، ةنايد لا و خيراتلا "

: رواحملا

نم ةدافتس اال جهنم و ينيد لا ثوروملا ىلع خرؤملا دامتعا ةيمهأ -1

تاباتكلا

االت معتساو عمتجملا و درفلا ةينهذ ىلع ينيدلا و سدقملا رثأ -2

, ةطلسلا

يخيراتلا ثحابلا نيوكت يف ةيعرشلا مولعلا ةميق -3

. ميدقلا خيراتلا و ةروطس واأل ةينيدلا ةياورلا -4

. هتسردمو ينيدلا خيراتلا -5

. لوبقم ةكراشم 20 ىلإ ددعلا لصي نأ لمتحي : نيكراشملا ددع

. ةيلكلل ثلا ثلا قباطلا ىوتسم ىلع تاشقانملا و تاودنلا ةعاق : ةودنلا ناكم

. لا وزلا دعب ةيناثلا ةياغ ىلإ ةعساتلا ةعاسلا نم ًءادتبا : ةودنلا تيقوت

ةيميظنتلا ةنجللا ءاضعأ ةمئاق

لا مج دواد : سيئرلا بئان ، ةبيشوب ةزئاف : ةنجللا سيئر

، ةميعن قوزر ، ةميرك شيرعم ، ةيجس نينحس ، حلا ص رونأ دمحم يش ومز : ءاضع األ

يلينب ، سانولا ساوحلا ، حانجوب ةليلد . ةيدرو الش يلع ، ، ةعيفش نيبش

" هتاصصختب خيراتلا هاروتكد ةبلط بالل، يبيرعل ، دمحم جاح ، دوليم يكوكرب ، رضخ

. " رصاعملا و ثيدحلا و طيسولا

ةعماجلا لخاد نم ىقتلم لل ةيملعلا ةنجللا



حانجوب ةليلد أ: : ةنجللا سيئر بئان تنانجت دارم د: : ةنجللا سيئر

، ةداقعوب رداقلا دبع د: ، نمحرلا دبع يناميلسوب د: ، تنانجت دارم د: ، دعسوب بيطلا د:

نب د: ، يديعسلا نايزم ، ةكيلم يديمح : ةد شاهد قداصلا د: ينامصع دمحأ د

، يتاوت نامحد الل، يإ نيدلا رون د: رصانم ميرك د. ةريظن ناوتش د ، يناسملت فسوي

د: ، ماهس مدقم : ةد ، رونلا دبع زيزعب تيآ ،د: نمحرلا دبع يداشن د: . وباج نب دمحأ د:

. ىسوم يديس فيرشلا دمحم

: ةودنلا ب ةصاخلا لا اآلج

متيو ،2019 / يفناج /15 لبق ةرصتخم ةيتاذ ةريس عم ةلماك الت خادملا لا سرإ ـ

ي ديربلا قيرط نع /2019م يفناج /25 لبق ايئدبم ةلوبقملا الت خادملا نع غيلبتلا

. هاندأ يينورتكل اإل

ةحفصلا رخآ يفف اإلحاالت ا مّأ و ،16 مجحب يبرع يديلقت طخب ثوحبلا بتكت ـ

رخآ يف عجارملا و رداصملل ةماع ةمئاق مث ، دروو ماظن ىلع 14 مجحب ةيلآ ةقيرطب

. ثحبلا

ىرخأ تاودن يف هب ةكراشملا تمت وأ هرشن قبس دق ثحبلا نوكي أال ـ

. ةكرتشملا ثوحبلا لبقت ال .

: نييلا تلا نيينورتكل اإل ني ديربلا قيرط نع ةلماك ةلخادملا لسرت الت: سار ـــــــ ملا

histoiblida2@gmail.com


