
.ةمألا سلجم سيئر ،ةزعموب ريشب ديسلا :ةسائرلا

.ةموكحلل ماعلا نيمألا ،بشعل ظوفحم ديسلا :ةموكحلا ليثمت

.ءاسم نيرشعلا ةقيقدلاو ةثلاثلا ةعاسلا ىلع ةسلجلا تحتتفإ

.ةحوتفم ةسلجلا ،نيلسرملا فرشأ ىلع مالسلاو ةالصلاو ،ميحرلا نمحرلا هللا مسب :سيئرلا ديسلا

ةرودلل يمسرلا حاتتفالا نع نلعأ ،ةمألا سلجمل يلخادلا ماظنلا نم 55 و روتسدلا نم 118 نيتداملا ماكحأل اقبط
.انسلجمل ىلوألا ةيداعلا

:حاتتفالا ميسارم

.ةحتافلا ةروس ةوالت -

.ينطولا ديشنلا فزع -

مكروضح ىلع ركشلا ليزج مكركشأو مكب بحرأ ،ةموكحلل ماعلا نيمألا ديسلا ،ةموكحلا ءاضعأ يتداس يتاديس
.ةمألا سلجمل ةرودلا هذه حاتتفا

نأ يف يتينمأ نع ربعأو ،ىرخأ ةرم مكئاقلب يرورس نع مكل ربعأ ينوعد ،ةمألا سلجم ءاضعأ يتداس يتاديس
.اندلب ديفي ام اعم لمعن



ةموظنملا لامكتسال ةيرورضلاو ةماهلا ةينوناقلا صوصنلا نم ديدعلا ةسارد نمضتي ةرودلا هذه لامعأ لودج نإ
ىشامتت اهلعجل لوعفملا ةيراس نـيناوق لدـعي رخآلا اهضعبو ،ديدج صوصنلا هذه ضعب نإ ثيح ،اندالبل ةينوناقلا
:يهو صوصنلا هذه ةعيرس ةقيرـطب مكيلع ضرعأو ،دالبلا اهدهشت يتلا تاروطتلا عم رثكأ

.هريسو هميظنتو ةلودلا سلجم تايحالصب قلعتملا يوضعلا نوناقلا -1

.اهريسو اهميظنتو عزانتلا ةمكحمب قلعتملا يوضعلا نوناقلا -2

.ةيرادإلا مكاحملاب قلعتملا نوناقلا -3

.ناملربلا وضعل دعاقتلاو تاضيوعتلا ماظن نمضتملا نوناقلا -4

.يفاقثلا ثارتلا ةيامحب قلعتملا نوناقلا -5

.يرحبلا نوناقلا نمضتملاو 1976 ربوتكأ 23 يف خرؤملا 80-76مقر رمألل ممتملاو لدعملا نوناقلا -6

.يندملا ناريطلاب ةقلعتملا ةماعلا دعاوقلل ددحملا نوناقلا -7

مـتيسو ،اـهتساردل ةصتخملا ةمئادلا ةثالثلا ناجللا ىلإ ةينوناقلا صوصنلا هذه لاحتس يلخادلا ماظنلل اقبطو
.ةسلجلا هذه دعب كلذل اهؤاعدتسا

عيطتسأ ،ةعيرس ةعجارمبو ،دالبلا هذهل ةديفمو ةنيمث نوكت نأ ىنمتأ ،ةليوط ةلحرم ةيادب يف نحن ،يتداس يتاديس
هذه ةريسم يف ةماه لامعأ زاجنإب انمق ،ةريصق تناك يتلا ةيضاملا ةرودلا لالخو سلجملا اذه سيسأت دعب هنإ لوقلا
ءيشلا نإو ،سلجملا اذه ريسل ةمزاللا لكايهلا بيصنتو ،مهم لمع وه يذلا يلخادلا ماظنلا اهنم ركذأ ،ةسسؤملا
رواشتلا ىلع ينبم وج وهو ،ةسسؤملا هذه ةايح هب انحتتفا يذلا وجلا وه هيلع ظفاحن نأ ىنمتأ يذلاو رثكأ مهملا
انقح نمو ادج نيمث هنأل ،لبقتسملا يف وجلا اذه ىلع ظفاحن نأ يداؤف ميمص نم ىنمتأو ،لدابتملا مارتحالاو راوحلاو
.دالبلا هذه يف دئاسلا وجلا ىلع سكعنت ةيجذومن انتبرجت نوكت نأ انحومطو

هذه يف فنعلا ىلع ةيئاهن ةقيرطب ءاضقلا ىلإ فدهت ةيساسألا انتمهاسم نأ وهو نأشلا اذه يف ييأر مكل تلق دقل
انضعب عم لماعتلا يف انلمعتسا اننأ وه اروخف ينلعجي امو ،مالكلا فنع وهو هدهم يف فنعلا عنمب كلذو ،دالبلا
،ءارآلا مارتحاو ةيقيقحلا ةيطارقميدلاو ةيددعتلا راطإ يف اذهو ،مارتحالاو رواشتلاو راوحلا ىلع اينبم ابولسأ ضعبلا
.انلاغشأ ةدعاق حبصيل لبقتسملا يف لمعلا اذه قمعتي نأ ىنمتأو

مهعمج انعطتسا نيذلا ءاضعألا ةيبلغأ عم انكراش تقولا سفن يف اننإف ةلكيهلاو يلخادلا ماظنلا عضو ىلإ ةفاضإلاب
يف ةلاعفلا ةكراشملا وهو الأ بجاولا اذه اودؤت نأ لبقتسملا يف ىنمتأو ،اندالبل ةيسايسلا ةايحلا يف تقولا كلذ يف
متدكأو ،دالبلا هذه ةسايس حوضو لكب اهل متحرشو ،ةيبنجأ دوفو لابقتسا يف -الثم- متكراش مكنأ ثيح ،ةيسايسلا ةايحلا
.دالبلا هذه ةسايس اهيلع ىنبت يتلا ةيساسألا ةيسيئرلا فقاوملا اهل

،زربأ اراثآ البقتسم كرتت نأ ىنمتأو ،ايباجيإ ارثأ تكرتو ةلاعفو ةنيمث تناك مكتكراشم نأ نوفرعي نيذلا نم يننإ
،انب صاخ بولسأب دالبلا هذهب فيرعتلاب مايقلا يأ ،ناديملا اذه يف ايساسأ ارود بعلي نأ سلجملا اذهل ديرن اننأل
انتايلوؤسم ءادأ انيلع لهسي باطخ دامتعا ىلإ لصن نأ ىنمتأو ،ىرخأ ءايشأ لوقأ الو ةبرجتلاو رمعلا ىلع زكتري
نأو عنقن نأ انيلع بجي لب ،طقف دالبلا هذه نع ةحيرصو ةهيزن رابخأ ميدقتب يفتكن ال نأ بجي نآلا اننأل ،ةينطولا
نيذلا اريثك ركشأو ،اندالب فدهتسي يذلا موجهلا اذه ىلع يضقت نأ عيطتست ةهيزن بيلاسأب سكاعملا مالعإلا براحن



.امود كلذك ىقبأ نأ ىنمتأو ،مهب روخف انأو ،دوفولا يف انولثم

تلمكأ مويلا( :ةميركلا ةيآلاب ينركذت ىلوأ ةلحرم ةياهن يف اننإ لوقلا عيطتسأو ،ةيادبلا يف نحن ،يتداس يتاديس
ةلحرم يف كلذ دعب لخدتل اهتاسسؤم نيوكتب ىلوألا ةلحرملا تهنأ دالبلا هذه نأ فيك ىرن ثيح ،).....مكنيد مكل
ةمألا سلجم شقاني" نأ ىلع صني يذلا روتسدلا انل هحنمي يذلا صاخلا رودلا ءادأو جاتنإلا ةلحرم يهو ،ىرخأ
يبعشلا سلجملا اهيلع توص صوصن ةدع كانهف "هيلع قداصيو ينطولا يبعشلا سلجملا هيلع توص يذلا صنلا
اذه نأب تلق دقل ! ةقداصملل لوقن اذـل -مثإ نظلا ضعب نإ- ،اهيلع ةقداصملل صوصنلا هذه سردت نأ بجيو ،ينطولا
حورب صوصنلا هذه سردن نأ بجيو تاءانثتسا اهل نكلو ةدعاقلا يه هذهو ةقداصم لب ليجست ةفرغ سيل سلجملا
دقو ،اهتاسسؤم اهلجأ نم دالبلا تنب يتلا ةعفنملا غولب امئاد انلاب يف عضنو داضم وأ قيض ركف نودبو ةيلوؤسملا
ةهيزن ةءارق خيراتلا ةءارقل تقولا ناح دقو ،ىرخألا تاسسؤملا عيمجو ةسسؤملا هذه ةيمهأ هيف رهظت تقو يتأي
بتكنل تقولا ناح اذهلو ،اسكاعم اخيرات بتكن انك امبرو انخيرات فيزي اهيف رمعتسملا ناك ةلحرمب انررم دقل .ةديدجو
لصن امبرو ،عمتجملا اذه لبقتسم ىلإ ةبسنلاب تاسسؤملا ةيمهأ كلذ يف رابتعالا نيعب ذخأنو ،اننطو نع اهيزن اخيرات
نيب لصفت اهنأل ،ةملكلا ىنعم متأب ةيخيرات ةلحرم يه اهشيعن يتلا ةلحرملا نأ يهو ،مويلا اهحرشأ نل ةصالخ ىلإ

.اهلبقتسم راهدزا اهل نمضت تاسسؤم ةيرئازجلا ةمألا هيف يسرت ديدج دهع نيبو ،تاونسو نورقو دوهع

مايقلا نم اننكمت يتلا ةيباجيإلا تاوطخلا نآلا نم أدبنس اننأل نادادزي يتداعسو يرورسو ،مكعم يئاقلب رورسم انأ
.روتسدلا انل هددح يذلا انرودب

مهنيبو اننيب قلخيس يذلا مهروضحب انوفرش نيذلا ءارزولا ةداسلاو ةديسلل يركش مكمساب ددجأ نأ دوأ ريخألا يف
حورب نكلو ةسفانملا حورب سيل-تلق امكو- نونواعتيو اعم نولمعيس سلجملا ناجلو ءارزولا نأل ،ةنيتم تاقالع
.صوصنلا هذهب نوينعملا مه مويلا مهروضحب انوفرش نيذلا ءارزولاو ،لماكتلا

ىلع ائيشف ائيش فرعتن نأ ىنمتأو - ةيفاعلا ،هللا ءاش نإ - هل ىنمتأ اذل ،بعتلا ببسب انعم رضحي مل لدعلا ريزو
ءادأ يف رخآلا عم دحاو لك لماكتيل ةموكحلا يف انتاوخأو انناوخإ ىلعو ،ينطولا يبعشلا سلجملا يف باونلا انناوخإ
.اركش ،ةعوفرم ةسلجلاو ،هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو ،يساسألا يباجيإلا هرود

)قيفصت(

.ءاسم نيعبرألا ةقيقدلاو ةثلاثلا ةعاسلا يف ةسلجلا تعفر


