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 مشروع قانون اللغة العربية
، رئعع م معمععا سو لعع  سواري عع  سترع عع ، رفععا ستاععالد سوعععباار ريعععسوبر       عع 

فع  ، مشراع قل ان سو ل  سواري ع  سوعدأ رقعرج مع عم سومعمعا، سوازرسء إوى عاو  رئ م
رععععت سا عععلد  ، ادوعععن معععن 8/7/0991ياعععلر   ، ع اعععال سونلم ععع  استرياععع ن اسومعععلئا ن

سواري   ف   ا هعف سوقل ان إوى ااز ز مبل   سو ل ، سإلعرسءست سوم لاي  يشأن ا   دج
اف معل ، اف  سومؤاالت سوا م   اسواا  م   ف  سترعن، سومؤاالت سورام   اسو لص 
     ماسع مشراع هدس سوقل ان:

 0991لسنة  (  قانون رقم )
 قانون اللغة العربية

 الثانية من الدستور()صادر بموجب المادة 
 المادة األولى: 

( ا امعت يعل معن اعلر   0990 امى هدس سوقل ان ) قل ان سو ل  سواري   وا   
  شرج ف  سوعر عة سورام  .

 المادة الثانية: 

ا اععععز  سوععععازسرست اسوعععععاسئر سوسبام عععع  اسومؤااععععلت سوراععععم   سوالمعععع  اسو لصعععع  
سالت سواعلر   اغ رهل من سومصعلو  اسوي ع لت اسو قليلت اسوعما لت اسوم ظملت اسوم

اسوشعععربلت اسومصعععل ا يلاعععا عس  سو لععع  سواري ععع  سواععع  م  فععع  ااعععم لاهل افععع  انلئقهعععل 
 امالمالاهل اسوباب سوصلعرة ر هل.

 المادة الثالثة:

ا از  سومؤاالت سواا  م   سوالم  اسو لص  ف  بت مرسست سواا    سوال  اسوالو  
ي عع  سواعع  م  ولعع  و اا عع   اسويسععو سوا معع ، اسوسععر  اسوعععلما ، يلاععا عس  سو لعع  سوار 

 ر ى ا شئ  سوط ي  ر ى سان سوااي ر يهل و ظًل ابالي .
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 المادة الرابعة:

دسرععع  اا  عععزة يلاعععا عس   ا اعععز  ااعععلئت سو شعععر اسإلرعععال  عم اهعععل، معععن صعععسلف  اس 
رال لاهل.  سو ل  سواري   سوا  م   طقًل ابالي  ف  يرسمعهل عم اهل ام شارساهل اس 

 المادة الخامسة:

 اامى يأاملء رري   : (ر
 سومعن اسوقرى اسوماسقا. .0
سومؤااعععلت سواعلر ععع  اسوملو ععع  اسوصععع لر   اسوا م ععع  استعاملر ععع  امؤااعععلت  .2

سو عععملت اسوارف ععل اسواعع لس  اغ رهععل مععن سومؤااععلت، يمععل فعع  دوععن سوشععربلت 
 سترع    سوا  اص ا م اعلت يار    من شربلت رع ي  . 

 وم اعلت سترع   .سومص ارلت اس .3
 عععاز و شععربلت سوالوم عع  سواعع  رصععي  تاععملئهل را راععملء م اعلاهععل را مرسفقهععل   (ب

 شهرة رلوم   رن اسا ظ يلتا  ستع ي  ياع إضلفال إوى سا  رري .

 المادة السادسة:

 اباب يلو ل  سواري   سوا  م : .ر
 و لص .سوالم  اس، اغ ر سورام  ، سوباب سوصلعرة رن سومؤاالت سورام   .0
 سواعالت اسوانلئق اسواقاع اسومالهعست استا لق لت. .2
 سوي ل لت اسوما املت سوماا ق  يلومص ارلت اسوم اعلت سترع   . .3

ب(  ععاز رن ارسفععق مععل هععا م صعا  ر  ععل فعع  سو قععرة )ر( معن هععدج سومععلعة ارعمعع   
 ي ل  رع ي   ر ى رن ابان سواري   ه  سوماامعة. 

 :بعةالساالمادة 

 يلو ل  سواري  :اباب   -ر
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 تفالت سومؤاالت سترع    سورام   اغ ر سورام  . .0
رؤام رارسق سومؤاالت سترع    سورام   اغ ر سوراعم   امطيارلاهعل عس عت  .2

 سترعن ا لرعل.
 رارسق سو قع اسومابابلت اسوطاسيا اسوم عسو لت سترع   . .3
 سواالملت سواعلر   سوا  ااعت ف  سومم ب . .4

وباليععع  سواري ععع  ف معععل هعععا م صعععا  ر  عععل فععع   ععععاز رن اضعععلف إوعععى س -ب
سو قععععرة )ر( مععععن سومععععلعة مععععل  قلي هععععل ي لعععع  رع ي عععع ، ر ععععى رن ابععععان سو لعععع  

 سواري   ربير سعمًل اريرز مبل ًل.
 المادة الثامنة:

اسوعاسئر اسومؤاالت رن اااا ن يمامب  ن من سو ل  سواري  ب   ر ى سوازسرست 
 انلئقهل.اااانق من االم  سواري   ف  رالئ هل ا 

 المادة التاسعة:

سوا م عع  اسو   عع ،  اامععع معمععا سو لعع  سواري عع  سترع عع  فعع  اضععا سومصععط سلت 
 اا از  يرر ل سوعهلت سوم اص .

 المادة العاشرة:

 سبل  هدس سوقل ان يلواقايلت سوالو  : القب سوم لوف ت
ل اسرابب سوم لو ع  فع  رن علء رعسئعل اسعيعلت اظ  اع، إدس بلن سوم لوف ماظ لً  .0

يإسعععععى ، ر ععععع ابععععرسرج سوم لو عععع  ر ععععى سوععععرغ  مععععن سوا ي ععععل اسر ععععرسً ، ف القععععب
 سواقايلت ست ضيلط   سوم صا  ر  هل ف  سواشر الت سو لفدة.

، اعععاسء ربعععلن ش صعععًل طي ا عععًل ر  ما ا عععلً ، إدس بعععلن سوم عععلوف غ عععر ماظعععف .2
يلإل دسر ار ع  لف  در يإزسو  سوم لو    الت معة رشر ن  امًل من الر   اي ل
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ار ع رع  إزسوال سوم لو ع  ، سما لرل  القب يلرسم  ت ااعلاز  مامئ  ع  لر
 ععالت معععة رشععرة ر ععل  مععن اععلر   اي لععل يلولرسمعع   القععب يععلول ق وسعع ن إزسوعع  

 سوم لو  .
 المادة الحادية عشرة:

ااطعى سوعهععلت سوما  ع  مععن سومؤااععلت سوالمع  اسو لصعع  سواع    طيععق ر  هععل 
    راضلرهل افقًل تسبل  هدس سوقل ان.هدس سوقل ان معة ا   واصس

 المادة الثانية عشرة:

   هدس سوقل ان.ل صعر مع م سوازرسء ست ظم  سوالزم  وا   د رسب
 المادة الثالثة عشرة:

   لى رأ    اشر ا   االرض ما رسبل  هدس سوقل ان.

 المادة الرابعة عشرة:

 عة سورام  . عرأ ستوازس  يهدس سوقل ان من الر    شرج ف  سوعر 
 المادة الخامسة عشرة:

 رئ م سوازرسء اسوازرسء مب  ان يا   د رسبل  هدس سوقل ان.
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 قانون تعميم اللغة العربية في الجزائر
 

رصععععر سومع عععم سوشعععاي  سوعععاط   سوعزسئعععرأ قعععل ان اامععع   سو لععع  سواري ععع  فععع  
ا يراععلئت سوعزسئععر، اقععع ياععو ستاععالد ريعععسوبر       عع ، يلاععمل اساعع  ررضععلء سومعمعع

وععى رئعع م  اه ئعع  إوععى اعع لعة سوععرئ م سوشععلدو  يععن عع ععع رئعع م سوعمهار عع  سوعزسئر عع  اس 
وى ستمع ن سواعل  وعيهع  سعزب سواسر عر سوعاط    سومع م سوشاي  سواط   سوعزسئرأ اس 
سوعزسئعععرأ، اف معععل   ععع   ععع  سوراعععلو  سواععع  ياعععو يهعععل إوعععى اععع لعة رئععع م سوعمهار ععع  

 سوعزسئر  : 

 و  ين عع ع س ظل سو ل" "ا لعة سورئ م سوشلد

 سواال  ر  ب  ارسم  سو ل ايربلال، اياع: 

وعى  وعى سومع عم سوشعاي  سوعاط   سوعزسئعرأ اس  ف ااع   رن ررفا إوى اع لعاب  اس 
شعاب سوعزسئععر سويطععت، يلاععم  اساعع  زمالئعع  ررضععلء معمععا سو لعع  سواري عع  سترع عع ، 

قعععل  يعععل سومع عععم  راعععمى ت عععلت سواهعععل   ارصععععق ريعععلرست سواس ععع  اسواقعععع ر، ر عععى معععل
قعععل ان اامععع   سو لععع  سواري ععع ،  يإصععععسرسوشعععاي  سوعععاط   سوعزسئعععرأ يأبنر اعععل سوبعععلنرة، 

قعععرسر ا لاععع  سواار عععب سوشعععلمت، اعا عععل إسععععى سوناسيعععت سورساععع   فععع  ي عععلء سوعزسئعععر  اس 
سوسع ن ، ي ع سوعهلع اسو ضلت اسواقعع  سوا مع  اسوسضعلرأ، فلواري ع  هع  ولع  سوارايع  

سماععسعهل فع  قعرتن سوبعر   اسوسعع و سو يعاأ سوشعر ف، اهع  ولع  رما عل اسإِلاال ، ول  سو
، اف  سماععسعهل سوعلرسفع  سوسعع و معن سوسضلرأ رير مل  ز ع ر ى رريا  رشر قر لً 

سومسعع ط إوععى رقلصعع  سومشععرق. اس  ععل ت إيعععسع ات مشععلرب  رصعع    فعع  ي ععلء سوسضععلرة 
ن إقععرسر هععدس ،سواري عع  سوسع نعع  إت مععن  ععالت سواري عع  سوقععل ان فعع  رر ععى مؤااععلت  اس 

سوعاو  سواشر ا   اسوا   د   ف  سوقطر سوعزسئرأ سوشق ق، سوقطر سومعلهع، ي ع سوم  عان 
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شععه ع، وهععا سو مععاد  سوععدأ  أمععت رن اسععدا سععداج ستقطععلر سواري عع  ست ععرى، سواعع  مععل 
 زسوت ما     رن سو سلق يهدج سومرس   سوالر     اقع علء هدس سوقرسر سوالر    و نيت
رن سوقضع   سو لا عع  ر ععع ر عع  رمعع  مععن ستمع  هعع  قضعع   ا لاعع   ااصععت يها عع  ستمعع  

ن اعععلر    شعععاء ستمععع  ااسر رهععل، اسضعععمسال ، فععع  سوقعععع   هل ر ضعععلً واعععاهر ب ل هعععل، اس 
 سإِلرسعة سوا لا  .ا سوسع و، وشلهع ر ى سوص   سواضا   ي ن سو ل  ا 

 اعععع، إوععى طر ععق سو  ععر ار  ععرًس، رعرععا سو ععل اععيسل ل اااععلوى، رن  ععافقب  ارن 
او شععاب سوعزسئععرأ سويطععت عاس  سوااف ععق اسو عععلم  واعع لعاب  اسو ععالم ماععالب ، مام  ععلً 

 اسواؤعع. 

 اسواال  ر  ب  ارسم  سو ل ايربلال.  

 مشاركة المجمع في الحركة الثقافية والعلمية

 الموسم الثقافي التاسع لمجمع اللغة العربية األردني -أ

اسومسلضععععرست فعععع  سومعمععععا، يرئلاعععع  ستاععععالد سوعععععباار رقعععععت وع عععع  سو عععععاست 
ريععععسوبر       ععع ، رئععع م سومعمعععا رععععة ع اعععلت معععن رععععت اسع عععع سومسعععار سورئ اععع  

 ، ار عععلا ن  عاساعععل امسلضعععرسال، اقعععع 0990و مااععع  سونقعععلف  سوالاعععا و معمعععا واعععل  
 رقرت سو ع   مل    : 

عمععا يا ععاسن "اار ععب سواا عع   :  بععان سومسععار سورئ اعع  و مااعع  سونقععلف  سوالاععا و مراتً 
 سوعلما  ف  سترعن ضرارة قام   اا ما  ". 

 .:  اأوف سوماا  سونقلف  من نالو مسلضرست ا عاا ننل  لً 

 رمل سومسلضرست فه : 

 .سومسلضرة ستاوى "سواار ب ضرارة ا ما  " .0
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 سومسلضرة سونل    "عار معلما سو ل  سواري   ف  سواار ب".  .2

 واار ب ااسعة ستم ". سومسلضرة سونلون  "س .3

رمعل سو ععاالن فععلتاوى يا عاسن "اسقعا سواار ععب فع  سوعلماعلت سترع  عع " اسونل  ع  يا ععاسن 
 "عار سومؤاالت سوا لا   اسوا م   اسإِلرالم   ف  سواار ب". 

اا يعر سوماا  سونقعلف  سوالاعا، سواعلر  سو لماع  معن ماعلء  عا  سواعيت ياعلر   
 .08/3/0990ا اامر إوى  21/4/0990

ا قععععى ستاععععالد سوعععععباار ريعععععسوبر       عععع ، رئعععع م سومعمععععا، راععععلو  مععععن زم  ععععل  -ب
ستاالد سوعباار إاسق رسمع فرسلن رضا سومعما، ارئ م عما   سوعرسالت اسويساو 

 ظر   اريا   إاالم   مالصرة"  سإِلاالم   ارئ م سو ع   سواسض ر   ومؤامر"  سا ي لء
س عععععت سفااعععععلم هعععععدس سومعععععؤامر فععععع  قلرععععع  سو ععععععاست  ط عععععب ف هعععععل سوماسفقععععع  ر عععععى إقلمععععع  

اسومسلضععرست فععع  سومعمعععا. اقععع رسعععب ستاعععالد سوععععباار ريعععسوبر       ععع  يعععدون، ايععععر 
  .24/7/0990هع سوماسفق 2/0/0400سومؤامر ررملول يالر   

اممل اععر سإِلشلرة إو ل، رن هدس سومؤامر قع  ظمال عما ع  سوعرساعلت اسويسعاو 
ن مععا سومربعز سواريعع  و عرساععلت سإِلاعالم   فعع  اسشعع طن اعععلماا  سإِلاعالم   يلوااععلا 

 .  سو رمان امؤا

اقععع روقععى ماععلو  ستاععالد إاععسق رسمععع فرسععلن، ب معع  سفااععلم سومععؤامر، نعع  روقععى 
رؤاعععلء سوافعععاع اسوه ئعععلت سومشعععلرب  ب معععلاه ، اروقعععى فضععع    ستاعععالد سوشععع   مسمععععع 

 ات ماضاع سومؤامر. س ماا  ضلً  ر م لً  سولزسو  ض ف سومؤامر يسنلً 

 Facsimileاار ب و ظ  - 

 رقععععر مع ععععم معمععععا سو لعععع  سواري عععع  سترع عععع  نالنعععع  ماععععلن و  ظعععع  ستع ي عععع 
Facsimile  ًمععععن سومعمععععا ياامعععع   ساععععااملتت هععععدج سوماععععل   فعععع  سوععععازسرست  اس  مل ععععل
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اسومؤااععلت سوالمعع  اسو لصعع  اسوعلماععلت سترع  عع  امرسبععز سويسععو سوا معع  اسو قليععلت 
فقععع رفععا ستاععالد سوعععباار ريعععسوبر       عع  رئعع م سومعمععا راععلو  إوععى عاوعع   سوم ا  عع 
 سوازرسء سوا ع مضر يعرسن اف مل      صهل: رئ م 

 دولة السيد مضر بدران األكرم

 س الوزراءيرئ

 سواال  ر  ب  ارسم  سو ل ايربلال، اياع: 

 علق  مصععط   ترع ع  قععع عاوعاب  يععأن معمعا سو لع  سواري عع  سف اعاع   رن ررفعا إوععى 
(Facsimile . فععع  رن عععلء م لقشعععال مصعععط سلت سورسع عععا اسوا  عععلز اسوبهريعععلء سوالمععع )

 ااعع رن هدس سومصط    عت ف  رص ل ستع ي  ر ى نالن  مالن ه : 

0-"Facsimileز سوعععععدأ اعععععا  يااعععععلطال رم  ععععع  سإِلراعععععلت ل" يما عععععى ستعسة را سوعهععععع
 استااقيلت. 

2-"Facsimileهل. " يما ى سوام      ا 

3-"Facsimile .  يما ى سو ا   سومرا " 

" اعععت ر ععى ماععلن م ا  عع  ارن Facsimileامععن سواسضعع  رن سو  ظعع  ستع ي عع  "
ار يهععل يب معع  "فععلبم را فلباععم  " ت   عع  يععلولرض سومط ععاب تن سو  ظعع  سوماريعع  ا

و م ف هل مرا   سشاقلق   ااعلرع ر عى رن  شعاق م هعل رفاعلت را مصععر را ساع  توع  
رعن    صعرف   تي  ع  سواري ع ، فضعالً يمن سومشاقلت، بمل رن ف هل معل غ ر دون را 
 سو  ظ.  نقت

اياععع م لقشعع  عتتت هععدس سومصععط   رقععر مع ععم سومعمععا يععأن ابععان سومقععليالت 
 سواري   ول ر ى سو سا سوالو : 



 -332- 

 َ لُااخ، إدس قصع يل ستعسة، اها ر ى ازن فلرات يلرايلرج سا  تو . -0

  ، إدس قصع يل سوام      اهل، اسو ات م ل َ ْاَاَ  ُ َ ْاِاُ . َ ْاَا َ -2

  ، بمل  قات: صس   .  سو ا   سومرا  ، اها ر ى ازن فا َ ا   ، إدس قصع يل -3

امن سومالسظ رن هدج سومقليالت ااصف يمرا   ستشاقلق، اعق  سوعتو ، ااعهاو  
ظعالت سوماعل   سوماس ع  وهعدج  ستاااملت اا ؤعأ دون ب ل امعل اسم عل هعدج سو  ظع  معن

راععععهت ا ، إوععععى عاععععت هععععدج سومقععععليالت سواري عععع  ربنععععر شعععع ارلً  ،سآلوعععع  سوسضععععلر   سوسع نعععع 
 ف  ستاالط سوا م   اسوالم .  ساااملتً 

اي عععلء ر عععى ااع هعععلت عاوعععاب  اسرصعععب  ر عععى اعععالم  ولا عععل اعا هعععل ماسبيععع  رام 
ااز عععز مبل اهعععل فععع  س لا عععل سواصعععر فععع  م ا عععف سومععععلتت سواق  ععع  اسوا م ععع  اسو   ععع ، ا 

ى عم ععا ماععا عم ل فعع  سترعن ع ، ااامعع   ساععا عس  هععدس سومصععط   وععسوا م عع  اسوام  عع
معن رععت سرامعلع سومقعليالت  يلا لد مل ارا ل م لاعيلً  –عاواب   –فإ  ل  أمت رن اابرماس 

سواري ععع  سآل  ععع  سوعععدبر، فععع  عم عععا سوماعععلمالت اسومرساعععالت سواععع  اصععععر رعععن سوعععازسرست 
 سئر سورام   اسومؤاالت سوالم  اسو لص  ف  سترعن. اسوعا 

ا ط ععب وعع  يهععدج سوم لاععي  رن ررفععا إوععى عاوععاب  يلاععم  ايلاعع  زمالئعع  ررضععلء 
معما سو ل  سواري ع  سترع ع   علو  شعبر ل ارم عق اقعع ر ل ر عى عهعاعب  سوط يع  سواع  

صععاعة، ايععدوا هل مععن رعععت رفاعع  ررع  ععل سواز ععز فعع  م ا ععف سومعععلتت ار ععى عم ععا ست
 است ق لعة صلسب سوعالو  سوهلشم   سوم ن سوسا ن سوماظ ، س ظل سو ل ا صرج. 

 اا ض اس يقيات فلئق ستسارس "

بمل اعل ستاالد رئ م سومعما رالئت إوى سوعلمالت سواري   اسوم ظم  سواري   
 اسونقلف  اسوا ا  اسومؤاالت سوا م   ف  سواطن سواري  اضم ت سومال   سوا  و اري  

ر عى  " يل   اام مهل اسإِلفلعة م هل، سرصعلً Facsimileرقرهل مع م سومعما وب م  "
 ااس ع سومصط سلت سوا م   ر ى ماااى سواطن سواري . 
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سواقععى سوعععباار ريعععسوبر       عع ، رئعع م معمععا سو لعع  سواري عع  سترع عع  ماععلء  ععا   -ع
سوطي عع  سوالياعع   رئعع م اررضععلء عما عع  اار ععب سوا ععا  0/0/0990سونالنععلء سوماسفععق 

و قلي  ستطيلء سترع   ن اه  سوعباار فاس  ريا مل   رئ م سوعما   اسوعباارة ارى 
 سوا   اسوعباار رسمع سوارماط . ايا 

اشععلرن فعع  سو قععلء ررضععلء وع عع  سواععأو ف اسوارعمعع  و ا ععا  سوصععس   فعع  معمععا 
ععل   اسوعععباار اسوعععباار ربععر  سوعع سو لعع  سواري عع  سوعععباار ق ععع ت شععلبر مقععرر سو ع عع 

ستعامعععلع سوععععباار ريعسوسم عععع سو عععالم ستمععع ن سواعععل  فععع  رلصععع  سوشعععهلي ، اشعععلرن 
 و معما. 

رن ععى سوعععباار     عع  ر ععى عهععاع ررضععلء عما عع  اار ععب سوا ععا  سوطي عع  ا قليعع  
 ستطيلء وااعهه  سوقام  اسرصه  ر ى اأص ت سوا عا  سوطي ع  يلو لع  سواري ع  مشع رسً 

معععلت اار ععب سوا ععا  يصععارة رلمعع  اسوا ععا  سوطي عع  يصععارة إوععى عهععاع سومعمععا فعع  
  لص . 

اقععلت إن اار ععب سوا ععا  سوم ا  عع  ضععرارة سام عع  اقضعع   قام عع    رضععهل ااعععع 
إوعععى  مصعععلعر سومارفععع  اسومشعععلرب  سو لر ععع  اسوميعرععع  فععع  سوسضعععلرة سإِل اعععل    مشععع رسً 

عهاع سومعما ف  معلت اار ب سواا ع   سوا مع  سوععلما  س عو رصععر نمل  ع  رشعر 
من رمهعلت سوباعب سوا م ع  فع  سو  ز علء اسوب م علء اسور لضع لت اسوا عا  سوس لا ع   باليلً 

ار   طيقلت سترض بمل عر   شر رعع من سوباب سوا م ع  سوم ا  ع ، ارفعا مشعراع 
 ازرسء تا لد سإِلعرسءست سوم لاي  يشأ ل. سو قل ان سو ل  سواري   إوى مع م

اا   الت سو قلء ررض سومشرارلت سوا  ررعاهل وع   سواأو ف اسوارعم  و ا عا  
 سوصس   ف  سومعما ف  معلت اار ب سومصلعر ستالا   ف  سوطب. 
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ا عععلق  سومعاماعععان ستاعععم سورئ اععع   واضعععا مشعععراع مابلمعععت واار عععب سوا عععا  
إ علم هدس سومشراع مؤبع ن سرصه  ر ى سوا ا ق اسواالان سوطي   اسوايت سوب     ي

 ما سومعما واسق ق هدس سوهعف. 

زسر رم ععع ب  عع  سوه عاعع  فعع  علماعع  سوا ععا  اسواب اواع ععل فعع  سواععاعسن، امععع ر  -هععع
مباياهععععل معمععععا سو لعععع  سواري عععع  سترع عععع ، اسواق ععععل رئعععع م سومعمععععا ستاععععالد سوعععععباار 

ارفععع  سوعهعععاع سواععع  يعععدوهل معمعععا سو لععع  سواري ععع  ريععععسوبر       ععع ، ادوعععن معععن رععععت م
سواا عع   سوا معع  سوعععلما ، اسإِلفععلعة مععن هععدج سوعهععاع ف مععل   ععبسترع عع  فعع  معععلت اار 

  يدول سوااعسن سوشق ق ف  معلت اار ب سوا ا  سوالم  اسوا ا  سوه عا   ي لص . 

يعى اقع رط ا ستاالد سورئ م سوض   ن ر ى عهاع سومعما ف  هدس سومعلت، ار
سوض  لن إرعليهمل يهدج سوعهاع، اقع ا  ازا عهمل ينالو  ا  من بت بالب ر مع  

 رصعرج سومعما ف  معلت سواار ب. 
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 مجمعيون في ذمة الله

 ستاالد سوعباار عم ت اا ع .0

 اععى سومعمععا سوا معع  سوارسقعع  ييلعععسع سومريعع  سو لضععت استاععالد سوبي ععر سوعععباار 
ا سو لعع  سواري عع  سترع عع ، اقععع ياععو رئعع م عم ععت اععا ع، سواضععا سومععؤسزر فعع  معمعع

 سومعما ييرق   ااز   إوى سوالعة ر علت سو ق ع اس  اال ارلئ ال اف مل      صهل: 

 "سواال  ر  ب  ارسم  سو ل ايربلال، اياع: 

معمععا سو لعع  سواري عع  سترع عع   ءفععإ   رياععو إوعع ب  يلاععم  اساعع  زمالئعع  ررضععل
إسالاععع ل يلومصعععلب ستوععع   اسوعععرزء سوبي عععر يعععأسر االز  عععل اصعععلعق مشعععلربا ل ارظععع   

يافلة ستاالد سوع  ت اسوالو  ستر ب اسومريع  سوبي عر سومرسعا  ستاعالد سوععباار عم عت 
رن ستاعالد  اا ع. اقع بلن وهدس سو يأ سو لعا ررظ  ستنر ف    اا ل، ارزسؤ ل عم الً 

رسو سواري  سإِلاالم    ال ي ن  عأ ريل من  عم  ول  سوقرتن سوبر   اسواوسو ق ع قع  
 مل    ع دبرج ف  سوع  ل ا ا   عرعال ف  سآل رة. 

ا ضرع إوى سو ل سوا ع  سوقعع ر رن  س ظبع  ارن  المعع سو ق عع ياساعا رسماعل ارن 
  همب  عم ت سوصير اسان سوازسء اماصات سوعرلء ول. ارن  عا بع  معن سوعد ن إدس 

 . رصلياه  مص ي  قلواس إ ل و ل اس  ل إو ل رسعاان"

بمعععل ياعععو إوعععى ستاعععالد سوععععباار صعععلو  رسمعععع سوا ععع ، رئععع م سومعمعععا سوا مععع  
 سوارسق ، ييرق   سوااز   سوالو  : 

 "ستخ ستاالد سوعباار صلو  رسمع سوا   س ظل سو ل 

 يلعسع –رئ م سومعما سوا م  سوارسق / سواز ر   

 سترظم  / سوارسق –( 4123 .ب )

 ، اياع: سواال  ر  ب  ارسم  سو ل ايربلال
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فقعع ا ق  ععل ييععلوز سوسععزن ارظعع   ستاععى  يعأ افععلة زم   ععل سومعماعع  سوع  ععت اسواععلو  
سوبي ر استع ب ستر ب اسومري  سو لضت ستاالد سوعباار عم ت اا ع، اس   ع  تياعو 
إوعع ب  يلاععم  ايلاعع  زمالئعع  ررضععلء معمععا سو لعع  سواري عع  سترع عع  يععأسر سوااععلزأ، 

او لع   و عل عم اعلً  يلو ق عع سورسسعت سوعدأ  اعع فقععج مصعليلً اررمق مشلرر سوسزن استوع  
سواري ع  او معععلما سو لا عع  سواري ع  اوععكعب اسو بععر اسواعرسو سواريعع  سإِلاععالم ، رسمععل 
سو ل رسم  اساا  اراب ل فا   ع لال، اروهمبع  ياععج سوصعير اسواع اسن، اعا بع  معن 

 اان". ل و ل اس  ل إو ل رسعود ن إدس رصلياه  مص ي  قلواس إ س

فعع  رل عع ، اا قععى ف هععل عرساععال ستاوععى، نعع  سواسععق يعععسر  0903اوععع سو ق ععع اعع   
سوما معع ن ستياعسئ عع ، نعع  اععليا عرساععال فعع  سوعلماعع  سومصععر  ، اياععع رن سصععت ر ععى 

اععليا اسصعع  ل سوا معع  يإشععرسف سومرسععا  ستاععالد  0943سإِلعععلزة ستاوععى )سو  اععل م( 
  راععلوال رععن "اطععار سو مر ععلت فعع  سوشععار رسمععع رمعع ن ف ععلت شععهلعة )سوملعاععا ر( فعع

رسقعع " اعع   ا( فعع  راععلوال "سواصععف فعع  سوشععار سوجا )سوعععباارس 0943سواريعع " اعع   
 معراععلً  0943، ابل ععت صعع ال يععلواا    سوعععلما  ميبععرة، فقععع رعع ن فعع  اعع   0947

و عع  ييلعععسع، نعع  س اقععت إوععى ب  عع  سآلعسب اسوا ععا  فعع  رات اأا اععهل ليعععسر سوما معع ن سوا
 وعععكعب سواريعع  ارئ اعععلً  ، اظ ععت صععع ال يهععل ماالياععع ، بععلن ف هعععل راععالدسً 0949اعع   

، ياع 0934وام عهل، ن  ااوى رملعة ب    سآلعسب ا     لً ا وقا  سو ل  سواري  ، امال
 رن قضى ا   رم عًس وب    سوشر ا . 

فقعععع قضعععى رععععة  ،ل سوعلما ععع  إوعععى رقطعععلر معععن سوعععاطن سواريععع اعععاسماععععت  عمل
نععع  س اقعععت إوعععى علماععع  سإِلمعععلرست  0970  علماععع  سور عععلض اععع   فععع اععع است راعععالدسً 

، اومععل س اهععت  عملاععل ف هععل وي اغععل سواععن سوقل ا  عع  رععلع إوععى اط ععل فعع  يلعععسع  سواري عع
 إوى رن اسفلج ستعت سومساا . 



 -337- 

عاست اسوس قععععلت سوعرساعععع   ت ماعععع رال سوا م عععع  ياعععععع مععععن سو ععععشععععلرن سو ق ععععع  ععععال
ع س اصلصل ابل ت ص ال يلومعلما ان قع ، فقعع اسومؤامرست سوا م   سوما    يماضا 

اظععت ف ععل ياععع إرععلعة اشععب  ل  0933فعع  سومعمععا سوا معع  سوارسقعع  اعع    رعع ن رضععاسً 
فععع  سومععععلما سواري ععع  سونالنععع ، فععع  سوقعععلهرة  معععؤسزرسً  ابعععلن ر ضعععًل رضعععاسً  0977اععع   

 اعمشق استرعن. 

رسو اسواععأو ف اقععع رغ ععى سومبايعع  سواري عع  يإ العععل سولز ععر فعع  معععلت اسق ععق سواعع
 اسوارعم  امن ره  مؤو لال: 

اسق عق "ع عاسن سوعاز ر مسمعع يعن ريععسوم ن سوز علت" اشعلرن فع  اسق عق "سوعععلما 
سوبي ر فع  صع لر  سوم ظعا  اسوم نعار" تيعن ستن عر، ااسق عق سوععزء سو عل  يشعارسء 
سواععرسق مععن " ر عععة سوقصععر"، و امععلع ستصعع هل  ، امععن مؤو لاععل ر ضععًل " ظععرست فعع  

لرست ستعي عع  سوسع نعع  فعع  سواععرسق"، "ااععلر   ستعب سواريعع " ا"عرام فعع  سويالغعع  سوا عع
 ااطارهل". 

مععن سويسععاو اسومقععلتت ستعي عع  فعع  بن ععر مععن سوعععار لت  بي ععرسً  اقععع  شععر رععععسً 
 مااععة. ا ما   بن رة لعشرف ر ى إرعسع رالئت سواري   سومسبم ، بمل ر

هلع يل، بمل بلن صلسب طيا هعلع  ف  ستااش اقع بلن سلفظًل و شار، يلررلً 
 اساا  اراب ل فا   ع ل ل. رسم  رسمل سو ل  ،اعملن  ف  سو  ق
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معن  ،  اعى معمعا سو لع  سواري ع  سترع ع  ر معلً 07/02/0991ن ع ن تف   عا  س
ضعت ررالمل سويلرز ن ف  ستعب اسونقلف ، رضا سومعما ستع ب سوبي عر اسومريع  سو ل

 .إاسق مااى سوسا    ستاالد سوعباار

 . نعع  0900، اا قععى اا  مععل ستاوعع  فعع  سوبالا ععب اعع   0914اوععع سو ق ععع اعع   
سواسعععق يلومعراععع  )سوم عب ععع ( ا)سورصلصععع  ( ا)سورشععع ع  (، ا)  عععاز اععع طلن اععع   ( 
ا)  اععر سوزرسر عع ( ا)سوب  ععع  سوصععالس  ( ا)سو ر عععر( اراعع  اا  مععل سونعععل اأ فعع  )سوب  ععع  

، افع  سواع     اعهل سواسعق يلوعلماع  ستمر ب ع  فع  سوقعلهرة، 0923 ع  ز  ( اع   سإلِ 
فع   ارع ن معراعلً  0923ا لت شهلعة سوعي ا  ف  سوصسلف ، ن  رلع إوى سوقعم رعل  

 ف  معرا  سوسقاق ف   لي م.  سومعرا  )سورش ع  (، ابلن ف  سواقت   ال طلويلً 

سوقعلهرة، اسصعت ر عى شعهلعة    سواسق يلوعلما  سومصعر   فع 0923اف  رل  
، اسواسعععق فععع  سواعععل  0929/0931رساععع  عسو  اعععل م فععع  سو لععع  سواري ععع  فععع  سواعععل  سو

سوالو  يعلما  ااي عن يأومل  ل اا ص  ف  سو للت سوالم   ومععة فصع  ن مااعلو ن، 
من علما  و عن  جقلر   سو للت سوالم  ، اسوعباارسلت عي ا  م ن  رلع إوى و عن س و 

، ارلع ف  سواع     اعهل إوعى سوقععم، ارمعت فع  سومعراع  سورشع ع  ، نع   0934رل  
( ن  ر ن م اشًل رر ى و لع  سواري ع  فع  إعسرة 0943-0934ف  سوب    سواري   من )

 (. 0948-0943سومالرف سوالم  ي  اط ن من )

 ، ارقعل  ف هعل اع   اسسععة، نع  غلعرهعل 0948س عب رعل   اغلعر ف اط ن قلصعسً 
-0949فعععع  سوعلماعععع  ستمر ب عععع  مععععن ) ، ارمععععت معراععععلً 0949 إوععععى ي ععععرات رععععل 

 و اعر م ف  علما  مبع ت ف  ب عس ومعة رل  اسسع.  0932( ارر ر رل  0934
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فععععع  ماهعععععع   ، س عععععو رمعععععت راعععععالدسً 0933اغعععععلعر ي عععععرات إوعععععى سوقعععععلهرة اععععع   
 وقا  سو ل  سواري   ف  سوماهع.  سوعرسالت سواري   سوالو  ، ن  رئ الً 

فعع   ، ر عععمل س ا ععر رضععاسً 0930معععلما سو لا عع  سواري عع  اعع   يعععرت صعع ال يلو
فععع  معمعععا سو لععع  سواري ععع  يلوقعععلهرة،  سومعمعععا سوا مععع  فععع  يلععععسع، نععع  س ا عععب رضعععاسً 

 0983. افع  رعل  0932ف  معما سويساو سإِلاعالم   ه علن رعل   اس ا ب رضاسً 
 ف  معما سو ل  سواري   سترع  .  اّ  س ا ليل رضاسً 

( 0939-0933ع و اععر م فعع  علماعع  مبع عت فعع  ب عععس مععن )اقعع س اعععب سو ق عع
ارععععا ياععععهل إوععععى سوقعععلهرة، ايقععع  ف هععععل راعععالدًس فععع  سوعلماعععع  ستمر ب ععع  ساعععى اعععع   

 ، ارلع إوى سوقعم اسااقر ف هل. 0973

ف  مع م رم لء ب    سوا ا  اسواب اواع ل، فع   س ا ب رضاسً  0982اف  رل  
  ي علت، اهع  إسععى ب  علت سوعلماع ، نع  رم ععسً وب  ع  سآلعسب و علما  سوقععم ارئ اعلً 

 وب    سآلعسب ف  سوعلما    اهل. 

اوععععل رعععععة مؤو ععععلت فعععع  سو بععععر استعب م هععععل: "ريسععععلو فعععع  ملضعععع  سوماعععع م ن 
اسلضععره "، ا"ستعب اسوقام عع  سواري عع "، ا"رزمعع  سو بععر سواريعع " ا"ستااشععرسق  شععأال 

قعععم" ا"سوا صععر   راععلم ق ععل  ااطععارج ارهعسفععل" ا"اار ععب سواععرب" ا"ررايعع  ي ععت سوم
إارسئ ت" ا"ستعب سواري  سوسع و" ا"سومع ت إوى ستعب سواريع  سومالصعر" ا"مبل ع  
ي عععت سومقععععم فععع  سإِلاعععال "، ا"سو قعععع ستعيععع  سومالصعععر فععع  سوريعععا ستات معععن سوقعععرن 

 سواشر ن" ا"راعة سوا    " ا"مدبرست ععلع ". 

فععع  ي عععت سومقععععم، بمعععل فقععععت  ضعععاًل امرسيطعععلً لاي قعععع سومرسعععا  فقعععع سوعععاطن م 
من ر ملئهل سويلرز ن، رسمل سو ل االوى  ع  الً  سومعلما سو لا   سوا م   سواري   رلوملً 

 رسم  اساا  اراب ل فا   ع لال، اس  ل و ل اس  ل إو ل رسعاان. 
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  اععععى معمععععا سو لعععع  سواري عععع  سترع عععع ، رضععععا سوشععععرف، سواععععلو  سوبي ععععر اسومريعععع 
   ، صعيلم  عا  سترياعلء سو لضت ستاالد سوعباار رسمع ا    اا عسن سودأ اسفال سوم

  . 23/0/0990هع سوماسفق 8/7/0400

، اا قععععى ف هععععل اا  مععععل 0902اوععععع سو ق ععععع فعععع  صعععع ع مععععن معععععن ف اععععط ن اعععع   
فعع  يانعع   ستياعععسئ ، اربمععت اا  مععل سونععل اأ فعع  سوب  عع  سواري عع  فعع  سوقعععم، نعع  رراععت

 سوعلما  ستمر ب   ف  ي رات ا لت شهلعة سويبلوار م، ف  سور لض لت.  عرسا   إوى

رمعععت فععع  سواا ععع   فععع  سوب  ععع  سورشععع ع  ، اسوب  ععع  سواري ععع  فععع  سوقععععم معععن اععع   
رععععة فععع  سور لضععع لت وطعععالب  ، ااضعععا  عععالت هعععدج سومععععة بايعععلً 0948إوعععى  0934

  مععن مسطعع  سوقعععم، سومعععسرم سونل ا عع ، بمععل بععلن  اععع  شععرة يلت يععلء سوا م عع  وِ دسرعع
 االه  ف  سوارعم  من سو ل  سإِل ع  ز   إوى سواري  . 

ارمعت  0948 لت عرع  سوشعرف سونل  ع  فع  سور لضع لت معن علماع  و ععن اع   
إوعى  0948ف  سواا    سوالو  وععى سوسبامع  سواعاعس   ، اعلماع  سو رطعا  معن اع   

ب سومععععععسرم رععععععة فععععع  سور لضععععع لت وطعععععال ، اضعععععا  عععععالت هعععععدج سومععععععة بايعععععلً 0939
 ف  الر   سور لض لت ر ع سوارب.  جااعس   ، اقع  لت شهلعة سوعباارسسو

، سواسععق يه ئعع  سواعععر م فعع  ب  عع  سوا ععا  يلوعلماعع  سترع  عع ، 0939افعع  اعع   
 ا  معة ا ا ن.  اف هل سصت ر ى راي  ستاالد  ، اشلت م صب رم ع ب    سوا

ام ب    سوا ا  ف  "ريا شلرن ف  اأا م علما  سوقعم، ار 0979اف  ا   
ع عم" اساععامر ف هعل إوععى رن رياعاعل اعع طلت ستسعاالت سو هععاعأ، ارق  عت سوب  عع  قرسيعع  

ر ععى سوباليعع  اسواععأو ف فعع  اععلر    –رسمععل سو ععل  –سواعع  . ام ععد دوععن سواععلر   ربععف 
سور لضععع لت ر عععع سواعععرب ااسق عععق سوم طاطعععلت سو عععلعرة، اقعععع رغ عععى سو ق عععع سومبايععع  

يمؤو علت ر م ع  اارسن ع  اارعمعلت رع ععة، فبعلن وعل ربنعر معن نالنع ن سواري   سوا م   
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، اول رعة م شارسً  ساسو   ما ن يسنلً ا ماظمهل يلتشارسن ما ت ر ن،  اعر ا لً  باليلً 
باععب فعع  اععلر   سور لضعع لت ر ععع سواععرب اشععمت  سععا نالنعع ن م طاطعع . ااععرع  رعععة 

إ عععلزست معمععا سو لعع   مؤو ععلت ر لضعع   إوععى سواري عع ، ابل ععت وععل عهععاع مشععبارة فعع 
 سواري   سترع   يالم  اف  معلت اار ب سواا    سوا م  ي لص . 

امععععن مؤو لاععععل: باععععلب "سو بععععر سإِل اععععل   فعععع  ط اواععععل" ا"قععععلمام مصععععط سلت 
 سور لض لت ستياعسئ  ، مسلاو  الر    ". 

اقع ارع  بالب سويسو رن سوست، اشلرن ف  ارعم  باب ر لض   رععة م هعل: 
سوماععععععلعتت سوا لضعععععع     سوابلمععععععت اسوه عاعععععع  سواس    عععععع ، اباععععععلب ميععععععلع سوا لضععععععت ا 

 ااطي قلاهل، ابالب سوعير سومعرع، ابالب ميلع  سواس  ت سور لض . 

معععن سوم طاطعععلت سور لضععع   م هعععل: باعععلب ريععع  سوافعععلء سويازععععل    اسقعععق رعععععسً 
اباععععلب سو صععععات و ق  عاعععع ، اراععععلو  ااععععط   سوصععععار اايطعععع   سوبععععار و ي را عععع ، 

 لو  سترعسع سوماسلي  ونليت ين قرة. ارا

فع    ، ارضعاسً 0979فع  سومعمعا سوا مع  سوارسقع  اع    معؤسزرسً  اس ا ب رضعاسً 
  . 0988معما سو ل  سواري   يلوقلهرة ا   

ن فقععععج  اعععلرة بي عععرة و اعععرسو سوا مععع  سواريععع  سإِلاعععالم ، او مععععلما سو لا ععع   اس 
 ل فاعع   ع لاععل، اس  ععل و ععل اس  ععل إو ععل اسوا م عع  سواري عع ، رسمععل سو ععل رسمعع  اساععا  اراععب

 رسعاان.
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 سععععر  معمععععا سو لعععع  سواري عععع  سترع عععع  ر ععععى سوااععععلان اسوا اعععع ق ي  ععععل ايعععع ن 
مععن دوععن ااهععع  سومؤااععلت سوا م عع  اسواا  م عع  فعع  عس ععت سترعن ا لرعععل، اس طالقععلً 

اب ميسو سو ل  سواري   ومرس   سواا    ستالا  وساعلب سومعما يأن  قا  ياأو ف ب
 ازسرة سواري   اسواا    ف  سترعن. 

روععف سومعمععا وع عع  وِ شععرسف سوا معع  ر ععى رم  عع  اععأو ف هععدج سوباععب بمععل روععف 
و اأو ف سعر  ر عى رن ااعاسفر ف هعل سوب ل علت سوا م ع  اسو يعرست سواريا ع ، اقعع  وعل لً 

وص اف: ستات اسو لمم اسوالاا من هعدج سومرس ع ، فرغت سو علن من اأو ف باب س
اررضت ر ى سو ر ق سواط   ار ى مع م سواري   اسواا    فأقرهل. ايلشرت ياعأو ف 

   باب سوص اف: سونل   اسوالعم اسوالشر من هدج سومرس  .


