
 

 

                             
 

.ةمألا سلجم سيئر ،ةزعموب ريشب ديسلا :ةسائرلا

 

.هتموكح ءاضعأو ةموكحلا سيئر ،يحيوأ دمحأ ديسلا:ةموكحلا ليثمت

.احابص نيعبرألا ةقيقدلاو ةرشاعلا ةعاسلا ىلع ةسلجلا تحتتفإ

 

.ةحوتفم ةسلجلا ،ميحرلا نمحرلا هللا مسب :سيئرلا ديسلا

نم لوقأ نأ عيطتسأو ،ةموكحلا جمانرب لوح هانحتف يذلا شاقنلا نم ثلاثلا مويلا يف نحن ،ةموكحلا سيئر يديس
ةفاشكلاب انك امدنع انركذت قئاقدلا هذهو ،انوـمتفلأ دق هللا ءاش نإ نونوكتو مكفلأن انأدب اننوكل ادج نورورسم اننأب نآلا

هذه يف ركفن انأدب دقو ،رخآ ءاقل نوكيس هنأ ىنعمب "يناوخإ اي ءاقللا ىلإ" :هذه لثم ةاقالم متت امدنع لوقن انك ثيح
.ام اعون ةنيزحلا قئاقدلا

.ءاطخألا ضعب لمحت يف لابلا ةعس مكيدل نوكت نأ طقف ىنمتأو ،انتسسؤم نع ةروص متذخأ مكنأ ودبيو

.اهجهن ىلع ريسن ىقبنسو رهشأ ةثالث ةدم اهانفلأ يتلا انتعيبط كلتف ماتلا ءودهلا ةفرغلا هذه زيم نإو

فورعم يبنجأ بيدأل اذه يف انراعشو صالخإو حوضو لكب هنع ثدحتلاو مكجمانرب ةسارد فدهب انئج دقل
.رخآ عون نم افنع يذغي مالكلا فنع نأل مالكلا يف فنعلا ضفري

ال نأ ىنمتأو هيلع اندتعا ام وهو انمالكو انثيدح نع هداعبإ يف لثمتت هيلع ءاضقلاو فنعلا داعبإ يف انتكراشمو
اذه نوكي نأ ديرن اننأ ىلع انمزع انيدبأ دقو ةصاخ هميدقت قبس امع %100 نوضار اننأب ينعي ال اذهو ،هنع ديحن
ليبس ىلعو ،سيئرلا ىلع دوعي موللاو انايحأ تسم دق ةيطارقميدلا نأب فارتعالا بجيو ةيطارقميدلل اربخم سلجملا
ديدحت انضفرو ،ةيطارقميدلا لتقت ةيطارقميدلا يف ةغلابملا نأب ةحرابلا تلق دقف ،مالكلا تقو ديدحت صخي اميف لاثملا
نكلو ينع اهداعبإب ترمأو اهلامعتسا بحأ الو سيئرلا ةقرطم كلمأ ال يننإ ،قئاقد ثالث وأ نيتقيقدب لخدتلا تقو



نأ يل اوحمسا هيلعو ،)il y a trop de laxisme( حماستلا يف غلابم يننأ ينع لاقي ال ىتح يسفن ىلع ظفاحأ نأ بجي
140 مهددع غلابلا ءاضعألا نم وضع لك ذخأ ولف ،ملكتي نأ دحاو لكل ةيادبلا هذه يف تحمس دقل .انايحأ يرود بعلأ
وه لاكشإلا نكلو ،رهشأ 6 مكعم ءاقبلا ىنمتأ انأ ! كلذ نم غارفلل رهشأ 6 ةدم صيصخت انيلع بجول ةقيقد 45 ةدم
.تقولا ديدحت نم دبالف اذهلو ؟ةدملا هذه لالخ مكلمعو انلمعب مايقلا ىلوتيس نم

ةشقانم وه يذلا عوضوملاب مزتلن نأ بجي هيلعو لامعأ لودج كلمن اننإ ،ةيطارقميدلا لتقت ةيطارقميدلا :ايناث
نكلو ةيادبلا يف حومسم اذه ،ىرـخأ ةرجم يف انسفنأ اندجو اننأ ريغ تاحارتقالا ميدقتو دقنلاب كلذو ،ةموكحلا جمانرب
.هيلإ هديعأ نأ َّيلع بجاوف لبقتسملا يف عوضوملا نع مكدحأ جرخ اذإ - يل اوحمسا -

نوكت نأ طقف ىنمتأ – ددعلا اذهب رورسم انأو – الخدتم 27 كانه يقب دقف ،يتزوحب يتلا ةمئاقلا بسحو
،عوضوملا بل يف ءاقبلاو ددحملا تقولاب مازتلالا دحاو لك ىلعو ةسلجلا سيئر فرط نم ةضورفم ريغ ةيطارقميدلا

ةياهن يف نحنو ةصاخ -هللا ءاش نإ- ادغ ةموكحلا سيئر ديسلا باوجل عمتسنسو مويلا انلاغشأ -نكمأ اذإ- متن ىتح
.عوبسألا

هسفن ىلع انم دحاو لك اهضرفي يتلا كلت امنإو ضرفت يتلا كلت تسيل ةيطارقميدلا نأب اعطاق اناميإ نمؤأ يننإ
املعم تسل انأف سردلا هبشي يمالك ناك اذإ يل اوحمسإ .هدودح انم دحاو لك فرع اذإ ايطارقميد انعمتجم نوكيو
.باسح يأ نودو يداؤف ميمص نم ثدحتأ نكلو اسورد يطعأل

12 ىقبيسف ةحيبصلا هذه لالخ الخدتم 15 ـل ةملكلا حنم انعطتسا اذإ،الخدتم 27 ـب ردقم نيلخدتملا ددع نإ تلق
.ايباجيإ المع انمدق دق كلذب نوكنو رهظلا دعب ام ةسلجل مهنم

،يرمع مالعوب ديسلا ىلإ ةملكلا ليحأ ةلثامملا تاسلجلا دوهعم نع ةجراخلا -يل اوحمساو- ةمدقملا هذه دعب
.اروكشم لضفتيلف

ءاضعأ يئالمز ،ةموكحلا سيئر ديسلا ،ةمألا سلجم سيئر ديسلا .سيئرلا ديسلا اركش :يرمع مالعوب ديسلا
اذه يف اهانشع يتلا ةقباسلا مايألا يف ليق ام لوح ةظحالمب يلدأ نأ ةيادبلا يف ديرأ ،ءارزولا ةداسلا ،ةمألا سلجم
ناك ام صئاقن ةيبلغألل نكي مل ولف ،نسحو ليمج رود اهل ةضراعملا نإ لوقي اليمز ةحرابلا تعمس .شاقنلا
.ةيلوأ ةظحالم هذهو رودلا اذه ةضراعملل

ةموكحلا هيمست ام لظ يف ءيشنأ جمانربلا اذه نإ لوقأ ،ةشقانملل مويلا انيلع ضورعملا جمانربلل يعوجرب
اذه دادعإب ةموكحلا تعراس تاسسؤملا هذه لامكتساب ةطلسلا تعراس امكف ،"تاسسؤملا لامكتساب" ةطلسلاو
سيئرل يلايخلا لؤافتلايف هظحالن اذهو ،ايموكح اجمانرب سيلو ايسايس ايبزح اجمانرب هربتعن نحنو .جمانربلا
ماقرأ نع ةرابع وه امنإو ،ةيعوضوم ةسارد وأ يعوضوم عجرم يأ نودب ةمخض عيراشم زاجنإ لجأ نم ةموكحلا
.جمانربلا اذه نع ةيلوألا تاظحالملا هذه ،ام بزحل ةيباختنا ةلمح نمض لخدي جمانربلا اذه نأكو ماقرأو

فلأ يتئامو انويلم اذكو نكسم 800.000 زاجنإ قيقحت ةيفيك اهنيب نم طاقن ةدع ىلإ اوقرطت نأ يئالمزل قبسو
.ةيلوألا ةظحالملا يه هذه ،اندالب يف دادزتو دادزت ةلاطبلاو اهباوبأ قلغت تاسسؤملا نأ نيح يف ،لغش بصنم

مدع كلذكو ةيغيزامألاك ىرخأ بناوجو ناسنإلا قوقحو نوناقلا ةلود ىلإ ،ةموكحلا سيئر ديسلا جمانرب قرطت دقل
.رئازجلل ةيلخادلا نوؤشلا يف يبنجألا لخدتلا

اينطو ادعب كلمت ةيغيزامألا نإ لوقي ةحرابلا اليمز تعمس دقف ،ةيغيزامألا ةغللا نع ملكتأس ،ىلوألا ةطقنلا يفو
يأل اكلم تسيل ،ةيرئازج ةيغيزامألاف ،الماك هايإ هرطاشن حيرصت اذهو ،اهيلإ اهبسنتو اهركتحت نأ ةقطنم ةيأل سيلو
اذه ديفتو روطت نأ اهنكمي ةيغيزامألل ةيماسلا ةظفاحملا له نكلو نييرئازجلا لكل ٌكلم يهو لكلا ربتعت اهنأل ناك
ام وهو ترخأت لب ،ال ؟تروطت له ؟ةظفاحملا هذه ءاشنإ ذنم ةيغيزامألا ةيعضو يه فيكف ؟يغيزامألا دعبلا

لب ،ءيش يف دفت مل ةيماسلا ةظفاحملا هذه نأ ىلع دكؤي اذهو اهب ملكتلاب انل حمسي مل سلجملااذه يف ىتحف ،هانظحال
ايعرش ادوجو وأ ام قح يف ةيبعش بلاطم صخت ةساسح ةينطو ةلأسم كانه تناك املك هنإ لوقأ كلذ نم سكعلا ىلع
اهتبقارمل يسايس ينوناق بلاق يف اهعضو لجأ نم امنإو جالعلا لجأ نم سيل ،ةطلسلا تلخدتو الإ ةينطولا ةحاسلا يف
ةيماسلا ةظفاحملا ،ةيبرعلا ةغلل ىلعألا سلجملاو ىلعألا يمالسإلا سلجملاب هيمسن ام ءاشنإ كلذ ىلع لديو رثكأ



قلقت ةيبعش بلاطم كانه تناك املكف ،ةأرملل ىلعأ سلجم كانه نوكيس امبرلو ةبيبشلل ىلعألا سلجملا ،ةيغيزامألل
روثت سانلا تناك املو .لضفأ اهتبقارمل -يسايس ينوناق بلاق يف اهعضو– ةقيرطلا هذهب ةطلسلا تلخدت ،ماظنلا اليلق
تعضوو ةيغيزامألا تذخأ مويلاو ،ةطرشلا تاظفاحم ىلإ نوذخؤي اوناك ،ةينطو ةلأسم اهرابتعاب ةيغيزامألا لجأ نم
صن يف ةيغيزامألا ةغللا سيركت لجأ نم ةموكحلا فرط نم ةيسايس ةدارإ مادعناب هنإ لوقأ انأو ،ايلع ةظفاحم يف
يإ تسنوفث مأ تغيزماث" ةيغيزامألاب لثملا لوقي امكو ،رخآ لح يأ كانه سيلف ةيمسر ةينطو ةغل اهنم لعجي ينوناق
.)نهرت الو عابت ال ىماتيلا ةرقب( "نهرثروأ وزنوتسروأ نليجوق

ةيطارقميدلا ةزيم امهو ،نيليمج نيراعشو نيئيش ناربتعي نيذللا ءاضقلا ةطلسو ناسنإلا قوقح صخي اميف امأ
يذ ناسنإ يأ -ناديملا يف– ىدحتأ انأ نكلو تاراعشلا هذه لـمجأ كلذك يه ناسنإلا قوقحو ،يروهمجلا ماظنلاو
طقف ةحرابلاف ،ءاضقلا ةطلس كانه نإ انل لوقي نأ يئاضقلا زاهجلا نم برتـقا وأ ءاضقلا ةنهم ةسرامم يف ةبرجت
نع ملكتأو لخدتأ نأ يدوب ناكو نييرئازجلا لامعلل ماعلا داحتالا عم ءاقل يف ناك امدنع ةموكحلا سيئر ديسلل انعمتسا
الخدت كانه نأ ديفي امم ،هيلإ ينقبسو لخدت اليمز نكل ،مهتاقحتسم عفدو مهلغش بصانم اودقف نيذلا لامعلا جامدإ
ةيلالقتسا ةيأ دجوت ال ةيمويلا لامعألا يف نكلو ،طيسب لاثمك اذهو ةيئاضقلا ةطلسلا نوؤش يف ةيذيفنتلا ةطلسلل ارشابم
.ةاضقلا ةطلس سيلو ةيوق ةيئاضق ةطلس انيدل نوكت نأ ديرن نحنو ،ةيئاضقلا ةطلسلل

،هظحالنو يعقاو ءيش اذهو ؟اذامل ،امامت ةدوجوم ريغ يهو تروهدت دقف اندالب يف ناسنإلا قوقح ةلأسم امأ
اندالب يف امامت ةدوجوم ريغ ءايشألا هذهو لمعلا قحو دوجولاو شيعلاو ،ةيبرتلا قحك عساو لاجم اهل ناسنإلا قوقحف
اددنو بعشلا ثدحتو تايعمجلا تثدحت ،بناجلا اذه يف امئادو ! ناسنإلا قوقح نع مالكلاب قدشتن نحن نيح يف مويلا
تامظنملا تددنو ،كلذ ىلع ناسنإلا قوقحل ينطولا دصرملا دكأو ،دالبلا هذه يف نيدوقفملا صاخشألا ضعب ةلأسمب
ءالؤه دوجوب كلذك ةموكحلا سيئر ديسلا فرتعاو ،ريبكلا نيدوقفملا ددعل ةصاخ ةيضقلا هذهب ةيموكحلا ريغ ةيلودلا
ىلع تعقو دق اندالب نأ نوفرعت متنأو ،ةلأسملا هذه يف ضومغلا ىقبي اذل ،اندالب يف ةدوجوملا تازواجتلاو نيدوقفملا
ضفرن اذامل ،لودلاو ممألا مامأ ةيقادصم اندالبل نوكت ىتحف ،ناسنإلا قوقحب ةقلعتم ةيلود ةيقافتا 20 نم رثكأ
.)تالواطلا ىلع عرق( …؟)O.N.G( ةيموكحلا ريغ تامظنملا قيرط نع ةيلودلا ةطاسولا

.مكلضف نم ءودهلا ،ءودهلا :سيئرلا ديسلا

عجرن نأ بجي نكلو كلذك نوكنسو امئاد انلزامو ،اننوؤش يف يبنجألا لخدتلا ضفرن نحن :يرمع مالعوب ديسلا
امدنعو .هيلع عيقوتلا مت ام مارتحا ىلإ اهوعدي نوناقلاف ،ةيلودلا تايقافتالا هذه تضمأ رئازجلا نأ امبو ،نوناقلا ىلإ
دقنلا قودنص لكشي الأ لوقأ يننكلو يمالك نم ءالمزلا نم ةعامج تءاتسا ةنجللا هذه نعو لخدتلا اذه نع تملكت
.جئاتنلا اوجتنتست نأ مكل ؟ةيلخادلا اننوؤش يف الخدت انرومأ ريسي يذلا يلودلا

ىلإ 92 ةنس ذنم شيعن نحن ؟ اندالب يف مويلا تايرحلا هذه دجوت له ،ةيعامجلاو ةيدرفلا تايرحلا صخي اميف امأ
انموي ىلإ 92 ةنس نم ةلاحلا هذه تدتماو ،اهدوجو اهيف ةيدرفلاو ةيعامجلا تايرحلا دقفت يتلا راصحلا ةلاح يف ،مويلا
– ايروتسدو اينوناق –كلذ متي نأ يغبني راصحلا ةلاح ديدمتب رارق كانه نوكي ىتحف ،روتسدلاو نيناوقلل اقرخ اذه
.هيتفرغب ناملربلا عامتجاب

.روتسدلا مارتحا يف ةبغرلا -لقألا ىلع- كانه نكتلف ،ةرورض اهنوكب مويلا رربت -راصحلا ةلاح يأ- ةلاحلا هذهو

اضيأ الو ةيدرفلا وأ ةيعامجلا تايرحلا الو ناسنإلا قوقح مدخت ال ةصاخ نيناوق هذه راصحلا ةلاح تدلو دقو
بجي ةريسم ميظنت وأ عامتجا لجأ نمف ،ءيش ال ىلإ تصلقو ةقيض مويلا تحبصأ يتلاو ةيسايسلا بازحألا تاطاشن

.يروهمجلا ماظنلا يف دوجوم ريغ ءيش اذهو ةرادإلا نم نذإلا بلط

قلعتت ارومأ انب اوقصلي نأ اودارأ امك ،نوناقلا ةلودو ناسنإلا قوقح صخي اميف تاراعش كانه نأ ظحالن نذإ
.هيلإ عجرأ نلو بناجلا اذه ىلإ تقرطت دقو ،يبنجألا لخدتلاب

روتسدلا نم 80 ةداملا هيلع صنت امك هجمانربل اضرع مدقي مل ةموكحلا سيئر ديسلاف ،مويلا ةشقانمب قلعتي اميف امأ
هضرع ناك ولف ،ةعاسلا فصنو ةعاس يه جمانربلا اذه ميدقت لجأ نم اهاضق يتلا ةينمزلا ةدملاو ،اجمانرب انل مدق لب

تيوصتلا انل قحي هنأ ىلع ناصني روتسدلاو نوناقلاف ،ةقيقد نيرشع وأ ةرشع سمخ يف تناكل ةلخادم نع ةرابع
كلذب انقرخو هانشقانو انل مدق هيلع ينطولا يبعشلا سلجملا ةقداصم مغر جمانربلا اذهو ،ةشقانم نود ةحئال ىلع
؟ال مأ ةيسايس تايفلخ كانه تناك له ؟كلذ مت ضرغ يأل لوقأو يلؤاست حرطأ نكلو ،حوضو لكب روتسدلا



حيحص له -هيلع ةباجإلا انكمم ناك اذإ- هلأسأو اهدايحو ةرادإلا نع ملكت ةموكحلا سيئر ديسلا نإف ،ريخألا يف امأ
.اركشو ؟1997 ربوتكأ 23 يف ةدياحم تناك ةرادإلا نأ

.ينح ريكب ديسلا ىلإ ةملكلا ليحأو يرمع مالعوب ديسلل اركش :سيئرلا ديسلا

،مرتحملا ةمألا سلجم سيئر ةدايس ،هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو ميحرلا نمحرلا هللا مسب :ينح ريكب ديسلا
.هللا ةمحرو مكيلع مالسلا ،ةمألا سلجم يف يئالمز يتداس ،يتاديس ،ءارزولا ةداسلا ،ةموكحلا سيئر ديسلا

همقاطو ةموكحلا سيئر ديسلا عم ءاقللا اذه ةصرف نم اننيكمتل ركشلاب مكيلإ مدقتن ،ةمألا سلجم سيئر ةدايس
تالاجملا ةفاك يف تادوهجم نم ةلودلا هلذبت امل اذكو انل همدق يذلا لصفملا ضرعلا ىلع هركشن يذلاو يرازولا
.يداصتقالا ميوقتلاب ةياهنو ةلماشلا ةيمنتلاو ،ىمعألا باهرإلا ةبراحمب ةيادب

دمحلاو يتاسسؤملا ءانبلا انلمكتسا دق نحن اه ،يتاوخأ يناوخإ ،ةموكحلا سيئر ةدايس ،ةمألا سلجم سيئر ةدايس
لكل ابنجتو نطاوملل افاصنإو ،نوناقلا ةلود زاربإل ةيعرشلاو ةينوناقلا تاودألا لامكتسا ددصب نآلا نحنو ،هلل
هعومد هنع حسمي نم دجي الو ،ةرقحلاب رعشي هلعجتو تابستكملا هذه يف نطاوملا ككشت يتلا تازواجتلاو تافسعتلا
.موضهملا هقح يف هفصنيو

نحنو ،تالاجملا ةفاك يفو ةموكحلا اههجاوت يتلا ةعونتملا تايدحتلاو فورظلا ردقن اننإ ،ةموكحلا سيئر ةدايس
جئاتنلاو ءابعألا مساقتنل لايجألاو خيراتلا مامأ نيلوؤسم انلك انلعجي يذلا رمألا ،ريبكلا ءبعلا اضيأ انيلع عقي ناملربك
.هنأش نم راغصتسالاو هتنايخ مارحو ريثكلا يناعيو ىناع يذلا ،دماصلا ميظعلا يرئازجلا بعشلا اذه ءازإ

.تاحارتقالاو تاظحالملا ضعبب مدقتأ نأ يل اوحمسا ،ةمألا سلجمب وضعك ينم ةمهاسم ،ةداسلاو تاديسلا اهيأ

يتلا ةءانبلا تاردابملا لك نم ةدافتسالا بجي اهيلع بلغتلاو اهزايتجا نم نكمتلل ةعونتملا تايدحتلا كلت نإ ،الوأ
ةفاكو ةيالولا يلاو ةدايس ىلإ ريدقتلاو تاركشتلا لكب مدقتن ثيح ،ةيادرغ ةيالو اهنمو تايالولا ضعب يف يرجت
هذه صخلتتو .تايناكمإلا صقنو ةيداصتقالا ةقئاضلا لظ يف ةدئارو ةديشر ةيومنت ةسايس مهجاهتنال ةيلحملا تاطلسلا
:يلي اميف ةجهتنملا ةسايسلا

.ادج يكذ لكشب زاجنإلا ةدم صيلقتو ،عيراشملا زاجنإل ةيلاملا ةبيكرتلا -

.ةلودلا نم ةفلكت لقأبو نكسلا لاجم يف ةصاخ ءانبلا تايلمع يف نطاوملا جامدإ -

.زاجنإلا جمارب دانسإ عم )300 يلاوـح( بابشلل ةريغصلا تالواقملا عيجشتو ءاشنإ -

.ةيمويلا تاسرامملاو تاكولسلا يف ةيلاثملا ةيقادصملاب ةلودلا ةبيه عاجرتسإ -

.جيسنلاو ةطايخلا لاجم يف ءايحألا فلتخم يف تايتفلل زكارمو تاشرو ءاشنإ -

.ةلودلا ةدعاسم يتأت مث ةصاخلا اهتايناكمإب ،اهل عساولا لاجملا حسفو ،تاردابملاب مايقلل تايعمجلا عيجشت -



.ليصألا يرامعملا طمنلاو ةقيرعلا ديلاقتلا ثعبو ةقطنملا تايصوصخ مارتحاو ةظفاحملا -

.كلذ ىلع بثك نع اوفقو دق مهترايزب انومركأ نيذلا ،ءارزولا ةداسلا نإو

ءارزولا يقابو ةموكحلا سيئر ديسلاو ةمألا سلجم سيئر مرتحملا ديسلا ىلإ ةميركلا ةوعدلاب هجوتن ةبسانملابو
.ةطيشنلا ةيتفلا انتيالو ةرايزل

نإو ةينويدملا ةهجاومو يلاملا نزاوتلا نامضل ةيلاملا دراوملا صقن نم وكشت اندالب نإ ،ةموكحلا سيئر ةدايس
اذه يفو ،ةلودلل ةديدج ليخادم داجيإ يف دهتجي نأ ناملربلا يف وضع لك ىلع هنأب يحوت روتسدلا نم 121 ةداملا
بانتجاو تاكلتمملاو لاومألل يعوضوملاو ينالقعلا لامعتسالا بوجو ،ةديدجلا دراوملا هذه ةمدقم يف يتأي ددصلا
ةلودلا اهلمحتت يتلا مويلا وأ ةعاسلاب ةفلكتلا يه ام :لاثملا ليبس ىلع كلذ نمو سالتخاو فارسإو ريذبت لك
ىلوتي نمو ؟ددست ةلمع يأبف ،ةديدع مايأل امبرلو ىسرملا ةباوب نم ةبرقم ىلع وسرت يتلا رخاوبلا صوصخب
تالفاحلا كلذك ،تارداصلاو تادراولل يعجرملا رعسلا نم مخضتو ةلمعلا كلت فزنتست اهنأ كش الو ؟اهديدست
زجع نع اذه مني الوأ ؟نم باسح ىلع اذه لكو ،اضيأ ةديدع روهشلو يسارملا يف ةمثاجلا علسلاو تارايسلاو
؟كلذ لك نم باسح ىلعو ،ةريطخ ميهافم ىلإ اضيأ انرجيو ،نينطاوملا لكاشم لح يف لقألا ىلع لطامتو

؟تايدلبلا لك ربع تازجنملل عجانلاو لثمألا لالغتسالاو ةظفاحملا مدع ةفلكت يه ام :لهذم لكشبو ةعئاضلا هايملا
.ادج ةمخضل اهنإو

الوأ عيزوتلا يف نمكي لكشملا نكلو ،ةلودلا هتزجنأ يذلا ريبكلاو مخضلا ددعلا يف ادبأ كشأ ال ،نكسلل ةبسنلابف
ةدايس لضفت ول ،نيقحتسملاو ةلودلا باسح ىلع ءارثلل ردصمك اهيف لماعتي يتلا وأ ةقلغملا رايدلا ددع نإو اريخأو
.لاجملا اذه يف ريطخلا فارحنالاو قالزنالا ةوه تحضتال مهنع حاصفإلاب ةموكحلا سيئر

جورخلا ةيحالفلا تاراطإلا ىلع بجوتي يداصتقالا ميوقتلا يف اماه ارصنع ةحالفلا رابتعاف ،يحالفلا لاجملا يف
اظافح يقسلا لئاسو ةنرصعو ديشرت ،ديفملاو عجانلا يحالفلا داشرإلا نامضل كلذو نيحالفلا عم شيعلاو اهبتاكم نم
عافدلاو ةظفاحملا ،ةيداملا فيلاكتلل وأ ةبرتلل ةبسنلاب ءاوس هلامعتسا ةرثك نع ةمجانلا رارضألا بنجتو هايملا ىلع
.تنمسإلل يجمهلا فحزلا نم هتيامحل يلحاسلا طيرشلا ةصاخ ،لامشلاب ةبصخلا يضارألا نع قئاللا

نم نكمتنو نييعوضوم نوكن ىتح نكل تابوعصلاو فيلاكتلا مغر ادج مهم ءيش ءارحصلا يف حالصتسالا نإ
:طاقن ثالث ىلع ةقيقدلاو ةحيرصلا ةباجإلا رمألا بلطتي كلذ يف قافآلا ديدحت

؟اندالب يف ةيفوجلا هايملل ةيقيقحلا تايمكلا يه ام :الوأ-
؟اهنم كلهتسملل اضيوعت هايمب نومت هايملا هذه له :ايناث-

موقي يذلا قيقشلا يبيللا رطقلاب ةيفوجلا هايملاب ةقالع اندالب يف ةيفوجلا ةيئاملا ضاوحألا هذهل له :اثلاث-
زاجنإ نم ةيالو لك نيكمت بلطب لاجملا اذه يف مدقتأو ؟ةيفوجلا هايملا نم يعانطصا رهن زاجنإب ايلاح
.لاجملا اذه يف ةيوهج وأ ةينطو ةيزكرم لك بانتجاو ،زايتمالاب حالصتسالا لاجم يف عيراشملا ةعباتمو

ىلإ ةدوعلاو ةمالسلاو هللا نم ءافشلا هل بلطن يذلا لاورز نيميلا سيئرلا ةماخف ناك ،ةموكحلا سيئر ةدايس
،لورتبلا تادئاع نم ءزج عاطتقا نم نومي بونجلا ةيالول قودنص ءاشنإ نع ةيادرغب هرارق يف نلعأ دق ،ناديملا
نم – اهردقب ةينعم ةيالو لك ةدافتسا حرتقنو ؟قودنصلا اذه رييست متي فيكو رارقلا اذه ديسجت ىدم نع لءاستأو
.يطارقوريب زاهج ىلإ ءوجللا نود ةرشابم - تادئاعلا هذه

ةفاقثلل انحنم مدع اندالب اهزاتجت يتلا ةداحلا ةمزألل ةنوكملا رصانعلا نيب نم :لاصتالاو ةفاقثلا لاجم يف
:يلي ام كلذ نع بترت دقو .ةينازيمكو ةرازوك امهب ةقئاللا ةناكملا لاصتالاو



جماربلاو مالفألا قيرط نع ةصاخ ةزفلتلا فرط نم انبعش هل ضرعتيو ضرعت يذلا ريطخلا يركفلا وزغلا -
؟نم باسح ىلع اذهو ةلمع ةيأبو ،ةيلاملا اهتفلكت نع ةوالع اذهو ةيمويلا صصحلا نم ةيلاع ةيوئم ةبسنب ةدروتسملا

ةوالع ،ةيبنجألا ةزفلتلا تاونقو جمارب طاقتلاو ةعباتم ىلإ بعشلا نم ةقحاسلا ةيبلغألا أجلت جماربلا فعض مامأف
.ةيمويلا هتادجتسمو هدالب قئاقح نع داعتبالاو يركفلا وزغلا نم رمألا يف امع

مامأ باوبألا دصت ةبعصلا انتلمع ةطساوبو اهمومسب ةيبنجألا ةفاقثلاو ركفلا داريتسا ىلإ هاجتالاب عاضوألا هذه نإ
ةدام مهئاقبل ةحلسملا ةروثلا ةداقو نيدهاجملا اذكو ،كلذ ريغو ةيحرسملا قرفلاو بابشلاو نيفقثملاو ةيفاقثلا ةردابملا

.ةزعلاو ةماركلا عاجرتسال يرئازجلا بعشلا تالوطبوةيرقبع يورت ماخ

ةشاشلا ىلع اهضرعب -قاقحتسا لكبو- ةريدج يهو تايدلبلاو ،تايالولا يف مظنت ةعونتمو ةماه دج ثادحأ -
انتشاش يف ادج ةليلق ناوثب الإ ثادحألا كلت ىظحت ال فسأ لكبو نكل ريدصتلل حلصت اهنم ةطرشأ جارختساو
.ةيصخشلا تاقالعلل عضخت انايحأو ةريغصلا

-فسأ لكبو – انبعش لعجي امم ،ةلئاعلا عمجتو عامتجا تاقوأ يف ةيسيلوبلا مالفألا نم لهذم لكشبو راثكإلا -
ةيهيفرت جمارب تاقوألا كلت يف جمربت نأ وجرنف ،همانم يف ىتحو هتيب جراخو لخاد ،هليلو هراهن ،باهرإلا شيعي
.ةيعالطتساو ةينيوكتو

ةيرحو ،هقئاللا اهتناكمو اهتبيهو ةلودلل ةمرتحملا تاكولسلاب مستت نأ بجيف تالجملاو دئارجلا صخي اميف امأ
.ةلوقعملاو ةيقطنملا زجاوحلاو دودحلا لك رسكادبأ ينعت ال ريبعتلاو ريكفتلا

ةموكحلل يمسرلا قطانلاو لاصتالاو ةفاقثلا ريزو ديسلا ىلإ ةراح ةوعدب هجوتأ - لاجملا اذه يف – ريخألا يفو
ةطحملا ىلإ ينويزفلتلا لاسرإلا قالطنا اذكو ةيلحملا ةعاذإلا قالطنال طيرشلا صق هسفنب ىلوتيل انتيالو ةرايزل
.ةرفوتم اهلك لئاسولاف ،ةينطولا

تائيهلا فرط نم اهتاجوتنم ءانتقاب ةصاخ اهعيجشت بجي ،ليغشتلل اماه اردصم اهرابتعاب ةيديلقتلا ةعانصلا امأ
جوتنملا عيجشت نع اضوع اذهو ،جراخلا يف اهب فيرعتلاو ةيمسرلا تارقملا شيرفتو نييزت لجأ نم تارافسلاو
.كلذ يف يجراخلا

ىلإ هجوتن ،ةلوقعملاو ةيعوضوملا لئاسولاو بابسألاو تايثيحلاو ةديكألاو ةحلملا ةبغرلل ارظنو ةيبرتلا لاجم يف
:امه نييساسأ نيبلطمب ةموكحلا سيئر ةدايس

.ةيادرغ ةيالول لصاوتملا ميلعتلا ةعماج ميسرت - 1

.ةدحاو ةرم ةعماج نوكت نأ ذبحملاو ةيالولاب يعماج عرفءاشنإ - 2

،بونجلاب ةيديدحلا ككسلا جمانرب ريصم نع – نوروكشم مهو - يئالمز هيلإ راشأ ام ىلع دكؤأ لقنلا لاجم يف
."ةمصاعلا رئازجلاب" ملك 900و "ةيادرغب" ملك 300 طبري يذلا "ةعينملاب" يوجلا طخلا معد ىلع حلأو

.اهماظتناو تاقوألا مارتحاب ةماع ةفصب ةيوجلا تالحرلل رابتعالا ةداعإ

انأو ،ةموكحلا جمانرب عم ةيشامتملا يتالاغشنا نـم ةرصتخم ةلمج هذهف ،مكيلع تلطأ نإ يل اوحمسا ريخألا يفو
.نيمرتحملا يتاليمزو يئالمز تالاغشنا رارغ ىلع رابتعالا نيعب اهوذخأت نل مكنأ كشأ ال

ةماخف ىلإ ةيحت ،تامزألاو تاقوألا عيمج يف دماصلا يرئازجلا بعشلا ىلإ ةيحت "ةيادرغ" نمو اماتخو اءدبو
ةلسابلا ةيروهمجلا تاوق عيمج ىلإ ةيحت ،لجاعلا ءافشلاب هل تاينمتلا عم لاورز نيميلا ةيروهمجلا سيئر ديسلا
بجاولاو باهرإلا اياحض ىلع امحرت يشحولا يمارجإلا باهرإلا ىلع ءاضقلل نيفقاولا لاجرلاو نيدهاجملاو
.مكيلع مالسلاو مُهدعب هوكرت نم نوؤشب مايقلاو دهعتلاب انم مازتلا عم ،ينطولا



.لضفت ،ةخاخ دمحم ديسلا ىلإ ةملكلا ليحأو ينح ريكب ديسلا ركشأ :سيئرلا ديسلا

يئالمز يتاليمز ،ءارزولا ةداسلا ،ةموكحلا سيئر ديسلا ،مرتحملا سلجملا سيئر ديسلا .اركش :ةخاخ دمحم ديسلا
دمحلاو – رئازجلا لوخدب ،زيمتم فرظ يف ءاج هنأل اماه ايسايس اثدح لكشي هتاذ دح يف ءاقللا نإ ،سلجملا ءاضعأ

- رئازجلا عضتس يتلا نيناوقلا ةموظنم لامكتسال ةدهاج لمعت يهو ،ةيروتسدلا اهتاسسؤم اهيف تلمكتسا ةلحرم – هلل
تاراصتنا قيقحتب زيمتي امك يميوقتلا اهعورشم لامكتسا يف امدق ريسلل اهلهؤت ةديدج ةلحرم يف - دبألا ىلإو
باهرإلا اياحض مامأ ارابكإو الالجإ ينحنن نأ انه انتوفي الو رارقتسالاو يندملا ملسلاو نمألا قيرط يف ةدع بساكمو
.يجمهلا

نأ دوأ ةموكحلا سيئر ديسلا فرط نم مدقملا لصفملا ضرعلا ىلع انعالطاو انعامس دعب ،مرتحملا سيئرلا ديسلا
.تاظحالملا نم ةعومجم لجسأ

ليلحت رصانع رقوملا انسلجم ءاطعإ دصق ضرعلا اهلوانتي نأ نكمي ناك يتلا ةيعوضوملا طبرلا لماوع نإ :الوأ
ريغو ةيدارإاللا لماوعلا نم ةعومجم ىلع دمتعي يرئازجلا داصتقالا نأل ،يريدقت يف ةبئاغ ةيعوضومو ةيعقاو رثكأ
تادارإ ىدعتت يتلا راطمألاو ،اهرعس يف مكحتن ال يتلا ةقاطلا رصنعب طبترم داصتقا وهف ،قبسملاطيطختلل ةلباقلا
.رشبلا

عافترا ىلإ ريبك دح ىلإ كلذ عجري الأ ،ربتعم فرصلا طايتحا نع مالكلاف ،ةموكحلا سيئر ديسلا مكحمستسأ
نيلماعلا نيذه مامأ :لاؤسلاو ايـبسن حـجاـنـلا )1997-1996( يحالفلا مسوملا اذكو 1997 ةنس يف طفنلا ليمرب
ةيونسلا اهتينازيمب ؤبنتلا عيطتست ال ةموكحل ةروانملا شماه ديدـحت نكمي له ،ةموكحلا ةدارإل نييدعتملا نيريغتملا
؟ةيفاضإ ةينازيم ميدقت ىلإ ةرم لك يف رطضتو

ةورثلا لالغتسا يف ةيولوألا ءاطعإ ىلإ يدؤي لوأ رايخ ،نيرايخ مامأ مكتموكح نأ مكتدايس ضرع يف درو :ايناث
ةفلكت رايخلا اذهلو ،ةيجراخلا ةينويدملا ىلإ ءوجللا مدعو تايولوألل بيترت عضو اذكو ةديدج تاورث قلخل ،ةينطولا
.بعصلا قيرطلا اذه مترتخا دقو ،ةيسايس ةأرجو ةعاجش ىلإ جاتحيو ةيعامتجا

وحن ةينطولا ةورثلا هيجوت لالخ نم ماهوألل ةيذغملا ةيفرظلا تاهجوتلا نم ةلمج يف نمكي يناثلا رايخلاو
رثكأ ثلاث رايخ دجوي الأ :لاؤسلاو .ةيلاحلا انتمزأ بابسأ دحأ هجوتلا اذه نوكي دقو رطاخم رايخلا اذهلو كالهتسالا
؟ةيناث ةهج نم نطاوملل ىندألا دحلا نمضيو ةهج نم لوألا رايخلل ةيماسلا فادهألا نمضي ةيناسنإ

جئاتنلا ريبك حايتراب انلجسو نييرئازجلا لامعلل ماعلا داحتالا عم تمت يتلا تاضوافملا ريبك مامتهاب انعبات دقل :اثلاث
.اهيلإ لصوتملا

نيفرطلل ةيكيسالكلا ةروصلا انناهذأ مامأ ردابتي )ج.ع.ع.إ( عم ةقاش تاضوافم نع ملكتن امدنع :وه لاؤسلا
عفادي يذلا جتنملاو هتسسؤم حلاصم نع عفادي يذلا ةسسؤملا بحاص وأ لمعلا بر امهو ةلاحلا هذه لثم يف نييديلقتلا

ةموكحلا هيطعت نأ نكمي ام كانه ناك له :لاؤسلاو ،اندلب يف كلذ ريغ ةيقيقحلا ةروصلا نكلو ،هقرع لباقم نع
دجوي له ؟هسرام يذلا طغضلا الول ققحتتل تناك ام بساكم داحتالا ققح له ؟هطعت ملو تاضوافملا هذه لبق لامعلل
؟اهنع عفادت ةباقن اهل سيل يتلا تائفلاب رثكأ لفكتلل الاجم اهيطعي نأ نكمي شماه ةموكحلل

قبس نيذللا نيلماعلل ةعضاخ ةماع ةفصب ةيعامتجالا ةهبجلا عم اهلماعت راطإ يف ةموكحلا فقاوم له :اعبار
.؟"يحالفلا مسوملا جئاتنو لورتبلا رعس " امهو امهركذ

لغش بصنم اتئامو نويلم ،نكس 800.000 اهنم ماقرأ انل تيطعأ ،ةموكحلا سيئر ديسلا ،مرتحملا سيئرلا ديسلا
ماقرألا هذه له ؟لاومأ ةيأبو كلذ قيقحت نكمي فيك :لاؤسلاو ،ةمداقلا ثالثلا تاونسلا فرظ يف ومن لدعمك % 7و
؟ةتباث فادهأ اهنأ مأ تاريغتمل ةعضاخ تاعقوت

انكو ،نامألا رب تغلب اهنأ روصتن سمألاب انك يتلا نادلبلا ىتح اهنم ملست مل تابلقت دهشي ملاع يف اننأل كلذ لوقن



ةيميظنت ،ةيحالف ،ةيعانص ،نيدايملا لج يفةيلاقتنا ةلحرم شيعي يذلا اندلب نع لوقن اذامف ،ةيويسآلا رومنلاب اهفصن
.ةيكنب ىتحو

ضوخلطورشلا ريفوت نع ادج ةديعب رئازجلا نوري نييداصتقالا نيللحملا نم ديدعلا :سيئرلا ديسلا لاؤسلاو
؟كلذل مكتءارق يه امف ،تايدحت نم هحرطت ام لك عم ةملوعلا ةكرعم

مكل لقنن نأ الإ نكمي ال يلاتلابو ،بعشلا يبختنم فرط نم نيبختنمك انعقوم نم انه ملكتن ،مرتحملا سيئرلا ديسلا
.يئالمز اهيلإ قرطتي مل يتلا ةيعوضوملا مهتامامتها ضعب ةبسانملاب

عضو يف مهسفنأ اودجو همومه مهقتاع ىلع اولمح نيذلا بعشلا وبختنمو ،سالفإ هبش ىلإ لصو اهبلغأ تايدلبلاف
.هيلع نودسحي ال

نيعلا" لثملا لوقي امك نكلو اضيأ ةيعقاو بلاطمل ةباجتسا ةيعقاو ادوعو اوطعأف ،ةيباختنا جمارب نيبختنملل ناك
.ةيباختنالا مهماهم ىتح مهتسنأ يتلا ةصاخلا مهلكاشم يف نوقراغ مويلا مهف ،"ةريصق ديلاو ةريصب

ضعبلا اهاري قوقح نيتفرغلا ىوتسم ىلع بئانلل ناك اذإ ،ةموكحلا سيئر ديسلا ،مرتحملا سيئرلا ديسلا
هذه نم دح ىندأل نورقتفي ةيئالولاو ةيدلبلا سلاجملا يف انءالمز نإف ،اهيف اغلابم رخآلا ضعبلا اهاريو ةيعوضوم
ناك يذلا لماعتلا سفنبو ةياصولا قطنمب بعشلا يبختنم عم لماعتت ةيرادإلا رئاودلاو تايالولا تلاز امو ،قوقحلا
.ةيذيفنتلا تايبودنملا عم

نمف ،هشيمهتب هعم عارصلا لاعتفاو يلحملا بختنملا راقتحا ،ةيباختنالا ةمهملا نع ضيوعتلل دح ىندأ ىلإ راقتفالا
؟كلذ لك نم ديفتسي

.ةقثلا نادقف لماع ميعدت يلاتلابو نيبختنملاو ةرادإلا نيب ةوهلا قيمعت

يئالولاو يدلبلا نوناقلا ةعجارم دنع اياضقلا هذه ةجلاعم عقوتن نأ نكمي له :ةموكحلا سيئر ديسلا لاؤسلاو
؟ةيلاقتنالا ةرتفلا نم ةثوروملا تاقالعلا طمن زواجتنل

نأ دوأ متتخأ نأ لبقو يئالمز اهيلإ قرطت يتلا عيضاوملا ضعب راركتل ايدافت هب ةمهاسملا تدرأ ام راصتخاب اذه
يفتختو رهظت ،تاحيرصتلا نم ةريتوب زيمتي فرظ يف شيعن اننإ ثيح ،ةيلودلا تاقالعلاب قلعتملا بناجلا ىلإ قرطتأ
-كشلل الاجم كرتي ال امب– دكأتن انلعجي اذه ،ةيباهرإلا لامعألا ةفاثكو ةيشحولا ةريتو صقانتو ديازت عم قسانتم لكشب
ريكذتلا نم دبال اذهل ،ةيمارجإلا لامعأللو رئازجلا برضل اهسفن ترخس يتلا ،ربانملا هذه نيب ةيفخ طباور دوجو نم
ةسلجلا يف اهيلع قداص يتلا ةحئاللا لالخ نم اهيف هيأر ىدبأويئاهن لكشبو اذه انسلجم اهمسح عيضاوم كانه نأ
ىتح ،تناك ةهج ةيأ نمو هعون ناك ايأ ،يبنجأ لخدت يأل قلطملاو يئاهنلا ضفرلا يف لثمتتو ،هبيصنت نم ىلوألا
لكشي فقوملا اذه نإو ،نمألا سلجم يف ةدحتملا تايالولا بودنم وأ ماعلا اهنيمأ وأ ،اهسفن ةدحتملا ممألا تناك نإو
قيفوتلا ،هقح هيفن نلف عوضوملا اذه انررك امهمو ابعشو ةضراعمو ةموكح نييرئازجلا نيب كرتشملا مساقلا مويلا
.مكيلع مالسلاو عيمجلل

.اروكشم لضفتيلف ،فيرشوأ دوليملا ديسلا ىلإ ةملكلا ليحأو ةخاخ دمحم ديسلا ركشأ :سيئرلا ديسلا

ةداسلاو ةديسلا ،ةموكحلا سيئر ديسلا ،ةمألا سلجم سيئر ديسلا .سيئرلا ديسلا اركش :فيرشوأ دوليملا ديسلا
.ةمألا سلجم ءاضعأ ةداسلاو تاديسلا ،ءارزولا

لوقت ةمكحلا نأل كلذ اهنم ضعبلا تررك نإو ىتح طاقنلا ضعب ىلإ اهلالخ نم قرطتأسو ةريصق نوكتس يتملك
."ررقت ءيشلا رركت اذإ"

تدصرو ،نيعاطقلل ةريبك ةيمهأ ةموكحلا جمانرب ىطعأ دقف ،يرلاو ةحالفلاب ةقلعتملاو ىلوألا ةطقنلا صخي اميف
انمد امف ،تادوهجملا هذه سكعت ال ناديملا يف ةجيتنلا نكل ،ةقباسلا جماربلا يف ىتح ةربتعم ةيلام تادامتعا امهل
،ةوجرملا فادهألا ققحن مل اننأ ينعي اذهف ،اهداريتسا نم صلقن نأ عطتسن ملو ةريبك تايمكب ةيحالف داوم دروتسن
روذبلاو كالهتسالل اطاطبلا داريتسا اذكو ،ايونس رالود نويلم 500 يلاوحب ردقت دروتسملا بيلحلا ةروتاف الثم
ةبولطملا ةيدودرملا ققحن ىتح يرلاو ةحالفلا ىلع زيكرتلا نم دبال اذهل ،كلذ ريغ ىلإ ةفاجلا رضخلاو بوبحلاو



لكلاف ،مسوملا اذه لالخ ةيحالفلا ةيعضولاب ركذأل ةصرفلا منتغأ ،ةبسانملا هذهبو .ةيئاذغلا ةروتافلا نم صلقن يلاتلابو
ىتح ةيلاجعتسا تاءارجا ذاختا وجرن اذل ،يحالفلا مسوملا روهدت يلاتلابو ةنسلا هذه يف راطمألا صقن هيف هنأ ملعي
.نيحالفلا لكاشم نم ففخن

ةدحاو ةطقن يف الإ اهيلإ قرطـتلا نم ادب دجأ ملف ،لضافألا ةوخإلا اهيلإ ينقبس يتلا تايدلبلا ةيعضو ىلإ دوعأ
.ةقباسلا تايدلبلا نع ةبترتملا نويدلا ريهطت وأ حسمب ةموكحلا تماق ول نونمتي نيبختنملا لك نوك يهو

اهب دجوت يتلا نارهو لاثملا ليبس ىلع ركذأو ،اهتايانب روهدت ةلكشمو ىربكلا ندملا ةيعضو صخي اميف امأ
راطإ يف- تارامعلا هتاه ةنايص ىلع صني ايلاح دوجوملا ماظنلاو ،ريطخ لكشب اهتلاح تروهدت ةميدق تارامع
ةعجارمنم دبال اذل ،ندملا طسو يف ةدوجوملا كلت ةصاخ نأشلا اذه يف ريبك لامهإ ظحالي ثيح -ةكرتشملا ةيكلملا
سفن يه ىربكلا ندملا هذه رييستو ميظنتل ةيلاحلا صوصنلا نأ امك ،ةيعضولا هذه عم مءالتت اهلعجل صوصنلا
نيناوقلا لعجو ىربكلا ندملا ةيعضو رابتعالا نيعب ذخألا نم دبالف ،ىرخألا تايدلبلا مظنتو ريست يتلا صوصنلا
.اهتيعضو عم مءالتتو فيكتت

.اهرركأ نأل يعادالف ليمز اهيلإ قرطت يتلا ةيديلقتلا ةعانصلا لاجم يف امأ

كيبابش مامأ ةريبك ريباوط يف نينطاوملا نم ةلئاه ادادعأ ايموي ظحالن ،يعامتجالا نامضلا قودنص صخي اميف
ةداعإ بجو اذل ،تالاكولا هذه يف ةمدقملا تامدخلا ةيعون ىلع ابلس ترثأ ةيعضولا هذهو ،قودنصلا اذه تالاكو
.قودنصلا اذه رييست بيلاسأ يف رظنلا

:جراخلا يف ةيرئازجلا ةيلاجلا صخي اميف

رامثتسالا يف مهتمهاسم ىدم ام وه الؤاست حرطأ ،جراخلاب نيميقملا نييرئازجلا لامعألا لاجر صخي اميف ،الوأ
؟ةجيتنلا يه امف ،ءالؤه عم ىوتسم ىلعأ ىلع تاءاقل قباسلا يف تمظن دقل ؟ينطولا

لكاشم نوناعي مهف ،مهلطع ءاضقل مهتالئاع عم نطولا ضرأ ىلإ ايونس نومداقلاو نوبرتغملا نونطاوملا امأ ،ايناث
نم دبال اذل .كلذك ةينطولا تاراطملاو ةظتكم ءيناوملا دجنف ،لابقتسالاو لقنلا يف مهتدوع دنع ةريبك تابوعصو
يف ةيوقلا مهتكراشم عبات انلكو مهنطوب مهثبشت نع ةرم نم رثكأ اونهربو اوتبثأ نيذلا نينطاوملا نم ةئفلا هذهب ةيانعلا
لؤاستلا حرطأل ةصرفلا هذه منتغأ ةيرئازجلا ةيلاجلا نع ثيدحلا ددص يف انمد امو ،ةيعيرشتلاو ةيسائرلا تاباختنالا
ىلإ عجري لضفلاو ةرفوتم قفارملاو تازيهجتلا لك نأ املع "تاوزغلا" ءانيمب يرحبلا طخلا ريصم ام :يلاتلا
ايسيئر الاغشنا ربتعي يذلا يرحبلا طخلا اذه ؟ةصاخلا اهدراوم نم زاجنإلا اذهب تماق يتلا ةيلحملاو ةيئالولا تاطلسلا
ادودرم كش نود نم رفويو ةيلاجلا هذه نم ديدعلل ةبسنلاب لقنلا لكاشم لح يف ريبك طسقب مهاسي ةهجلا ناكسل ةبسنلاب
.اركشو ةيبرغلا ةيبونجلا ىتحو ةيبرغلا تاهجلا ةفاكل ايعامتجاو ايداصتقا

.لضفتيلف ،يدهم رامعديسلل نآلا ةملكلاو اركش :سيئرلا ديسلا

ءاضعأ ةداسلاو ةديسلا ،ةموكحلا سيئر ديسلا ،ةمألا سلجم سيئر ديسلا .سيئرلا ديسلا اركش :يدهم رامع ديسلا
.ةمألا سلجم ءاضعأ يئالمز يتاليمز ،ةموكحلا

ءاقلب قلعتت ،ءالمزلا ضعب اهيلإ قرطت ةلأسم حيضوت ةيادبلا يف دوأ ،لوألا يلاؤس حرط لبق ،سيئرلا ديسلا
يتلا ةعاس 22 ـلا لالخ ةيحرسم لثمن نكن مل اننإ لوقأف ،ةموكحلاو نييرئازجلا لامعلل ماعلا داحتالا عمج يذلا ةيئانثلا
ريغ اذهو تاضوافم لحم تناك ةيئاضقلا ماكحألا نأ ةمألا سلجم نم ةوخإلا ضعب ركذ دقو ،ءاقللا اذه اهقرغتسا

نم رثكأ قيبطت مت هنأ ىلإ ةراشإلا عم قبطت مل يتلا ةيئاضقلا ماكحألا هذه ضعب ىلع ةموكحلا عالطإ مت ذإ حيحص
نآلا انأو – نييرئازجلا لاـمـعـلل ماعلا داحتالا يف يدايق وضعك اريثك ينعجشي يذلا ءيشلا نإ .يئاضق مكح 600

اهحرط يتلا تالاغشنالا عامس وه – ةمألا سلجم يف اوضع يتفصب سيلو ةمظنملا هذه يف اوضع يتفصب ثدحتأ
وه امنإو ،كلذك نكي مل هنأل لامعلا درط لوقن ال نأ ردجألاو ،لامعلا حيرستو ةيئارشلا ةردقلاب ةقلعتملاو ءالمزلا
ةغل يه هذه نأل- ،94 لبق ام ةرـتفلا ىلإ انعجر اذإ يئالمزل لوقأو ،رومألا هذه لثمب لفكتت ةمظنم كانهو حيرستلا
؟ةموكحلا هذه بنذ الوأ وه امف -ةحارصلا



ام لوقأف رركأو ةينمألا ايلاحو ةيداصتقالا وأ ةيسايسلا ءاوس دالبلا يناعت تناك يتلا لكاشملا اعيمج فرعن نحنو
.؟ةعاقلا هذه يف ّانس انرغصأ هرابتعاب يقوش ديسلا بنذ وه امو ةموكحلا هذه بنذ وه

وه هرودب موقي ةمألا سلجم وضع اذكو اهرودب موقت ةيباقنلا تامظنملا كرت انيلع لب راودألا ريغن ال نأ بجيو
.سلجملا اذه يف وضعك رخآلا

ال ىتح تايولوأ كانه نأ دقتعنو ةيعامتجالاو ةيسايسلاو ةيداصتقالا ةمزألا ةعيبط فرعن نحنف ،انل ةبسنلاب امأ
اذكو هيف انعرست اننأ دقتعأ يذلا 1992 ةنس ذنم يتاسسؤملا حالصإلا ىلإ اوقرطت ناوخإ كانه .دحأ انمهتي
وه اذهو ،يعامتجا وأ يداصتقا رارقتسا داجيإ ليحتسي ،يسايس رارقتسا نودب هنإ لوقأ ،ةيداصتقالا تاحالصإلا
.نييرئازجلا لامعلل ماعلا داحتالا يف ةلأسملل انموهفم

،ةيلودلا وفعلا ةمظنم لثم تامظنملا هذه فرعن نحنو ،ةيموكح ريغ تامظنم نع كلذك نوملكتي سانلا ناك
تايصخش نم زاعت تايقرب هلايتغا دعب انتلصو ذإ -هللا همحر– ةدومح نب قحلا دبع ديسلا نع الاثم يطعن ةداهشكو
AMNESTY INTERNATIONAL ادعام ملاعلا يف تاباقنلا نمو ةيموكح ريغ تامظنم نمو ،ةيموكح ريغو ةيموكح

تاءاقل لك 94 ةياهن ىلإ 92 نم كلذك انرضح دقو )قيفصت( ،اهءارو نمو ةمظنملا هذه لومي نم فرعن نحنو
لك يف تكراش دقـف - ينوقدص يناوخإ نكل - ،يندملا عمتجملا وأ ةيسايسلا ةقبطلا بازحأ لك نيب ترج يتلا راوحلا
ريخألا اذه ةبسانملا هذهب ركشأو ،يندملا عمتجملا يأر باسح ىلع ةيبزحلا ةينانألا نايغط تظـحالو تاءاقللا هذه
.يسايسلا رارقتسالا لاجم يف هبعل يذلا رودلل

رارقتسا صخي اميف يدحتلا عفر امدنع هتعاجش ىلع يلاحلا ةيروهمجلا سيئر ركشأ اضيأ ةبسانملا هذهبو
..اهدصقي ةهج دحاو لكل نأل سلجملا اذهب مويلا اندجاوت امل ،يدحتلا اذه عفري مل ول هنأل ،دالبلا تاسسؤم

-نمثلا اذه لباقم– اننأب تـلق يننكلو ةـيداصتقالا تاحالصإلا نمث عفدن نيذلا نحن اننأل لامعلا نع مويلا ملكتنو
ةمزأ يف انلزامو– يسايس رارقتسا يف انمدام ةيداصتقالا ةمزألا هذه نم هللا ءاش نإ بيرقلا لبقتسملا يف جرخنس
ةيادب يه هذه نإ لوقأ انأو – نسحت كانه العف- ينمألا عضولا نسحتب اولاق نيذـلا ناوخإلا لك رطاشأ انأو -ةينمأ
.ءافعضلا نوبرضي اومادام ،باهرإلا ةياهن

نوريسي اوناك - سيئرلا يديس - نيـلوؤسم دوـجو وه ،ناديـمـلا اذه يف ةموكحلا ىلع هحرطأس يذلا لؤاستلا نكل
تناك تايصخشلا هذهو ،داصتقالا روهدتو ةمزألا هذه ةيلوؤسم نم %50 نم رثكأ مويلا امبر نولمحتي ،دالبلا هذه
،ةفيرش ةسسؤم اهب نومهتي ءايشأب ةيبنجأ ةانق يف نوحرصيو ،"ندنل" يف نودوجوم مويلا مهو ،ةلودلا مره ةمق ىلع
،صاخشألا ءالؤه دض ةموكحلا اهتذختا يتلا تاءارجإلاو ريبادتلا نع عمسن ملنآلا دحل نكلو ،مهدايسأ نومهتيو
نم اننأل -L’inconscience ديمحلا دبع وهو- La science ديمحلا دبعب هنومسي نم ركذأف اهتايمسمب ءايشألا يمسأ انأو
تالئاعلا نم تخأ وأ خأ دجوي ال هنأل صخشلا اذه صخت اياضق ةلادعلل عفرن نأ ،سيئرلا يديس نينطاومك انقح
.ينطولا نمألا وأ يبعشلا ينطولا شيجلا يف مع نبا وأ خأ وأ نبا هلو الإ ةيرئازجلا

هنأل مارجإلاب همهتي صخشلا اذه ماد امو ،ةينطولا هتمدخ ايلاح يدؤي ديحو نبا يدل،مكمامأ فيعضلا دبعلا انأ
هرجأ هل عفدت لازت ال ةموكحلا لعلو – يرـئازـج رفس زاوج كلمي مادامو ،يبعشلا ينطولا شيجلا نمض هبجاو يدؤي

يتلا تاءارجإلا يه ام ةموكحلا سيئر ةدايس لأسن نأ نطولا اذهل نيصلخم نينطاومك تلق امك انقح نمف – ايرهش
يف اينابسإب تنك امدنع تعمس دقو نورخآ كانه لب هدحو صخشلا اذه سيل فسأللو !؟ ةنوخلا ءالؤه دض اهذختا
يه امف ،ايرئازج سيل هنأب حرصي ناك ةمألا هذهل ةلود سيئر لوأ نأب لوقي نم ةيرئازجلا ةيلاجلا تاناجرهم دحأ
ءالؤه دض اهتمارص يف نمكت ةلودلا ةوق نأب لوقأو ؟صاخشألا ءالؤه دض ةموكحلا اهتذختا يتلا تاءارجإلا كلذك
نع ةلوؤسم تسيل يهو ةيلاتتملا تاموكحلا لك فورظ ردقن نحنو نييرئازجلا ريصمب بعلن نأ زوجي الف .ةنوخلا



هذهل الولح دجن نأ لواحنو نييرئازجك ركفن نأ بجي نكلو ،ةدحاو ةرخاب يف اننأب فرعن نحنف ،اهشيعن يتلا ةمزألا
.ةقناخلا ةمزألا

1994 ةنس يف رئازجلا رودقمب نكي مل هنأ -ةيبزحلا ةينانألا هذه ىلع انيقب اذإ اننأب- ركذأ نأ ،يناوخإ يل حمسيلو
اريكفت اذه دعي لهف ،ايلود رئازجلا لزعب يدانت بازحألا ضعب هيف تناك يذلا تقولا يف بوبح ةرخاب داريتسا

،ناريإ ةيار عفري ناك نم 92و 91 يتنس يف -نييلوصألا عم انشع نيذلا نحن اننأل– كلذك انيأرو ؟ايرئازج
ةصاخ– فرعن نحنو ؟ايرئازج اريكفت ركفن ةقيقح انك اذإ -يناوخإ اي– رومألا هذهب لبقن لهف ..ناتسناغفأ ،ةيدوعسلا

نولهجي ةوخإلا ناك اذإ– انتعانق يهو دقتعنو ،انلكاشم لحل ريغلا يتأي نلف انلك دنجن مل اذإ هنأ -ىوتسملا اذه ىلع
ةوخإلا لءاستيو ايداصتقا كرمعتسي امنإو ايركسع كرمعتسي نأ دحأ عيطتسي ال ثيحب ةثلاث ةيملاع برح يف اننأ -كلذ
كرمعتسي نم مويلا قبي ملف ،تاورثلا كلمت اهنوكل كلذف ،رئازجلا يف يبنجألا لخدتلا تالواحم بابسأ نع مويلا

الف ،نييرئازجك اننيب رواحتن فيك مويلا نم ءادتـبا ركفن مل اذإو .فورعم ءيش اذهف ،ايداصتقا كرمعتسي لب ايركسع
ءاقدصأ اهل لازت ام رئازجلا نأ مغر– ىرخأ ةيبنجأ ةلود ةيأ وأ اسنرف وأ ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا يتأت نأ رظتنن
امبر نوبقرتي اوناك مهنأل ؟انيلع يبنجألا لخدتلا ضرف ةلواحم يف عرستلا اذه اذامل لوقأو .انلكاشم لحل -هلل دمحلاو
ةيلحملاو ةيعيرشتلا تاباختنالا دعب عراشلا ىلإ بعشلا جورخو عضولا راجفنا -انييباقنو انيلضانم ليلحت وه اذهو–
رومألا يف انمكحتو كلذل ةلواحم كانه تناك هنأ مغر كلذ ثدحي مل هلل دمحلاو نكل ،يبنجأ لخدت ىلإ عاد كانه نوكيل
.هلل دمحلاو

رهاظتلا ديريو رخآلا نم رثكأ يطارقميد هنأ يعدي نم لك ضفرأ انأ ،ةمألا سلجم ءاضعأ يناوخإ يل اوحمسإ
ريبعتلا يف رارحأ مه سلجملا اذه يف ةيروهمجلا سيئر فرط نم نينيعملا ءاضعألا نإ مث ،نيرخآلا نم رثكأ كلذب

مل ةوخإلا ضعب نأ – طقف ركذلا ليبس ىلع – تظحال يننكل نيناوقلا ىلع تيوصتلا ءانثأ مهفقاومو مهئارآ نع
لثم ةيلكشلا داوملا كلتل ةبسنلاب "الب" نيتوص ءانثتساب نوناق يأ نم طقف ةدحاو ةدام ىلع ولو الب الو معنب ال اوتوصي
- يناوخإ اي - نوكن نأ بجيف ،عانتمالا اومزتلا مهنأ كلذ ىنعمو "ةيبعشلا ةيطارقميدلا رئازجلاو" "رئازجلا يف ررح"
.دحاو نآ يف نييعوضومو نييعقاو

رماوأ ىطعت نأ ىنمتأ ،يباهرإ ربكأ هربتعأ يذلاو ،لومي يذلا ديسلا اذه ةيضق صخي اميف ،ةموكحلا سيئر يديس
.مكل اركشو ايناث ايئاضق عباتيو الوأ هلمحي يذلا يرئازجلا رفسلا زاوج هنم عجرتستل "ندنل" يف انترافسل

.)قيفصت(

.يريمق دمحم ديسلا ىلإ ةملكلا ُليحأو يدهم رامع ديسلل اركش :سيئرلا ديسلا

يديس .نيلسرملا فرشأ ىلع مالسلاو ةالصلاو ميحرلا نمحرلا هللا مسب .سيئرلا يديس اركش :يريمق دمحم ديسلا
،ةمألا سلجم ءاضعأ يئالمز يتاليمز ،ةموكحلا ءاضعأ ةداسلاو ةديسلا ،ةموكحلا سيئر ديسلا ،ةمألا سلجم سيئر
.هللا ةمحرو اعيمج مكيلع مالسلا

لمعلل اخيسرت ،ةمقلا ىلإ ةدعاقلا نم ةبختنملا تاسسؤملا عم ةموكحلا يقتلت نأ زازتعالاو رخفلا يعاود نمل هنإ
ضحدنو ،ةقحاللا لايجألا يف ديلاقتلا هذه خسرن ىتحو ،هل ًالاثتماو نوناقلا ةلود إدبمل اقيبطتو ،ةهج نم يطارقميدلا
.ةيناث ةهج نم ةلودو ةمأك رئازجلا ىلع نولواطتي نيذلا هب

باصأو دهتجا نم( هيف ءاج يذلا فيرشلا ثيدحلا نم اقالطنا ،ةموكحلا سيئر ديسلا ،ةمألا سلجم سيئر يديس
.هللا ءاش نإ مكل لصاح رجألاو ،)ٌرـجأ هلف أطخأو دهتجا نمو نارجأ هلف

ارظن ،دحاو نآ يف ةريطخو ةريبك يهل ةبيبحلا انرئازج اهب رمت يتلا ةمزألا نإ حيحص ،ةموكحلا سيئر يديس
ءايوقألا هيف دحتا ثيح ءافعضلل هيف ةناكم ال يذلا ،ديدجلا يلودلا ماظنلا لظ يف ،ملاعلا اهدهش يتلا ىربكلا تالوحتلل

نم ةيئالعتسالاو ةيلالغتسالا مهتارماؤمو مهتاططخم ةيحض اوناك نيذلا ،ضرألا يف نيفعضتسملا ةقرف باسح ىلع
ةينانألاو ةيلاجترالاو ،مامألا ىلإ بورهلاو ،تايلوؤسملاو بقاوعلا ريدقت مدع يف نمكت بوعشلا هذه بويعو ،ةهج
فصعي نأ داك يذلا يجمهلا باهرإلا امو .اًظهاب نمثلا عفدت اهلعج لحارملل اهيطختو ،نايحألا ضعب يف ةطرفملا
ةنتفلا ران ءاكذإل ةيبنجألا ربانملا نولغتسي اهوسدنهم حبصأ فورظ يف تزرب تاكولسل ةجيتن ّالإ دابعلاو دالبلاب
.انه نيعمتجم انك امل نطولا اذهل ءايفوألا نيصلخملا ةميزع ةظقيو هللا ةدارإ الولو ،ةينطولا ةدحولا برضو ،ةقرفتلاو



ةيروتسد تاسسؤمك اعيمج مويلا انبجاو نم ّنإ ،روضحلا ةداسلا ،ةموكحلا سيئر يديس ،ةمألا سلجم سيئر يديس
رهدزم دغ ىلإ وبصن اننإو .هتاصاصتخا تالاجم يف ٌلك ،ةمزألا تاببسم ىلع ءاضقلل نواعتنو ديلا يف ديلا عضن نأ
.اهنيناوقو اهتاسسؤم ةوق ةيوق ةلود لظ يف

جمانربل لماشلا ضرعلا ىلع نوروكشم متنأو ،مكب انئاقل بلص ىلإ جرعأ -ةموكحلا سيئر يديس - ريخألا يفو
جمانرب عضول ةيسيئر تايدحت ةثالث متطرتشا دقل .احيضوت مكنم بلطتت يتلا تالاغشنالا ضعب حرطأو ،مكتموكح
:تناك ةموكح ةيأ صخي

.رارقتسالا زيزعتو ةلودلا ميعدت وه دحت لوأ -

.يداصتقالاو يعامتجالا ءانبلل ةعجانو ةحضاو ةسايس عابتا وه دحت يناث -

.رئازجلا يف ةيراجلا تالوحتلا لك عم فيكتلا وه دحت ثلاثو -

ءابعألا هذهو .ىربكلا تالوحتلا هذه نع جتنت ءابعأو بقاوع ثلاثلا يدحتلا يف ىرأ يننأ الإ ،لوقلا مكقفاوأ يننإ
."ّتفخ تّمع اذإ ةبيصملا" و ،عيمجلا اهمساقتي نأ وه بجاولاو ،اهدحو ةحداكلا ةقبطلا اهلمحتت بقاوعلاو

مكل له ،ةموكحلا سيئر يديس ،ينطولا نماضتلا ىلع ةدايز تاءارجإو ريبادتو تايلآ ىلإ مكضرع يف مترشأ دقلو
؟تاءارجإلاو ريبادتلاو تايلآلا هذه انل اوحضوت نأ

ةلواحمو ،ةيرئازجلا ةمزألا هاُجت يبلسلا يبوروألا داحتالا لود بلغأ فقوم ملعي انلك ،ةموكحلا سيئر ديسلا ،ايناث
نيلوؤسم قيرط نع ةرشابم انتاسأم يف كراش نم مهنم لب ،انبعش ةاسأم اوسانتو ،اريثك اهل اولبط يتلا لخدتلا

ّدم يف ،ءامتنالا ةهوبشم تاميظنت قيرط نعو نييمسر اذهو ،ةيباهرإلا تاعامجلل يداملاو يونعملا نوعلا دي ِ
نواعتلا لاجم يف ةصاخو – ةموكحلا سيئر يديس مكجمانرب يف ّنأ ّالإ ،مهنادلب يف اهل مهتياعرو مهناضتحاب
،تالاجملا لك يف اهعم نواعتلاو ةيبوروألا ةكارشلا ىلع حاحلإلا يف نوطرفت-يبنجألا يفاقثلاو يداصتقالا
يتلا ىرخألا تالتكتلا نم كلذ ريغ ىلإ يويسآلاو ،يبرعلا ،يقيرفإلا نواعتلا ىلإ ةرباع ةراشإ ولو رشي مل مكضرعو
.ةيمهأ لقت ال

نع ثحبلا مدعو يبوروألا داحتالا عم ةكارشلا يف ةطرفملا ةبغرلا هذهل تارربم مكل له ،ةموكحلا سيئر يديس
؟ىرخأ ةهج يف نواعتلا

رثؤي امم لابقتسالا لكايه يف انتاعماج هيناعت يذلا ظاظتكالا ملعي انلك ةموكحلا سيئر يديس ،يلحم لاغشنا كانه
ةردقلا رايهنا ءارج نطاوملا اهنم يناعي يتلا ةيعامتجالا ةمزألا راثآو ،ةهج نم ةبلطلل يملعلا ليصحتلا ىلع ابلس
مل عورشملا اذهو ،ةريوبلا ةيالوب يعماج زكرم ليجست مت هنإف يملع بسحو ،ةيناث ةهج نم ةشيعملا ءالغو ةيئارشلا
؟دعب قلطني مل عورشملا اذه تلعج يتلا بابسألا يه ام وه يلاؤسو نآلا دحل رونلا ري

يذلا ،ماسب نيع ةنيدم ىفشتسم صخيو باهرإلا اهبرخ يتلا ةيحصلا لكايهلاب قلعتي لاؤس ريخألا يف كانهو
لالخو مويلا ىلإ كلذ ىلع ادهاش بيرختلا رثأ لازالو ،كلذ ملعي ةحصلا ريزو ديسلاو ،رثكأ وأ %50 ةبسنب مطحت
وه حورطملا لاؤسلاو تايدلب 10و رئاود 3 لمشت اهنأب املع اهل ىفشتسم ءانبب ةنيدملا ناكس دعو ،ثداحلل هترايز
؟ةيعضولا هذهل لح نم لهف ،ديدجلا ىفشتسملا لاغشأ قلطنت ملو ،برخملا ىفشتسملا حيلصت متي مل هنأ

هللا ىريسف اولمعا لقو" ميحرلا نمحرلا هللا مسب دعب لجو زع هلوقب اذه يلوق متخأو تلطأ نإ عيمجلا حمستسأ
.هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو ،ميظعلا هللا قدص "نونمؤملاو هلوسرو مكلمع

.لضفت ،لماوه ليبن ديسلل نآلا ةملكلاو يريمق دمحم ديسلل اركش :سيئرلا ديسلا



،ةموكحلا سيئر ديسلا ،ةمألا سلجم سيئر مرتحملا ديسلا ،ميحرلا نمحرلا هللا مسب .اركش :لماوه ليبن ديسلا
.مكيلع مالسلا ،ةمألا سلجم ءاضعأ ،يئالمز يتاليمز ،ةموكحلا ءاضعأ ةداسلاو ةديسلا

بعشلا تائف لك تاعلطتو تالاغشنال ربعملاو لماشلا مكضرع ىلع ةموكحلا سيئر ديسلا مكركشأ ،ةيادبلا يف
.يرئازجلا

ءالمزلا نأ امبو ،اهحرط ديرأ يتلا تالؤاستلاو تالاغشنالا ضعب يدل ،هب متلضفت يذلا ضرعلا لالخ نمو
:يلي امب يفتكأس يننإف ةماه اياضق ةدع حرط يف ينوقبس

عاطق انذخأ اذإ الثمف ،ءادهشلا ءامسأب ةيحصلاو ةيضايرلاو ةيوبرتلا تاسسؤملا ةيمستب قلعتي لوألا لاغشنالا -
حرتقأ اذه نم اقالطناو ،ةسسؤملا همساب تيمس يذلا ديهشلا ةيوه نولهجي ام ابلاغ راوزلا وأ ذيمالتلا نإف ةيبرتلا
هذهب لفكتيو ،ةيوهلاو ةروصلا ثيح نم ةسسؤملا همساب ةامسملا ديهشلاب فرعت ةسسؤم لك يف تاءاضف صيصخت
نم ريثكلاف ،هناولأ ةيزمر تاذلابو ينطولا ملعلا ةيضق ،لاغشنالا سفن راطإ يف امئادو .رمألا يف نوصتخم ةمهملا
؟ضيبألا زمري املو ؟رمحألا زمري املو ؟رضخألا زمري امل ،يرئازجلا ملعلا ناولأ ىنعم نوفرعي ال نييرئازجلا
امدنع ذيمالتلا نأل ىلوألا ةحفصلا يفو ةيسردملا بتكلا يف فيرعتلا اذه عضو حرتقأ هيلعو ؟ةمجنلاو ؟لالهلاو
.نولعفي امب عانتقا نود طقف مهيلع ضورفم بجاو ةباثمب اهنوربتعيو كلذ ىنعم نومهفي ال مهنإف ،ملعلا ةيحتل نوفقي
.هتأشنت دارملا نطاوملا ةيعون فرعت نأ ةسردملا ىلع بجوتي لايجألا ةيبرت اندرأ اذإف

بارتلل اهلوخد دنع ةريخألا هذهف ،جراخلا نم ةدروتسملا تارايسلا ضعب ةرهاظ يهو ىرخأ ةبيرغ ةرهاظ كانه
.دودحلا يفو كرامجلا ىوتسم ىلع هعنمنو كلذ مرحن نأ انيلع بجيف ،الثم ةيسنرفلا ةيارلل ةلماح نوكت يرئازجلا

نوكي يلؤاستو تايالولا ضعب يف ةفاقثلل تايريدم مادعنا انظحال ثيح ،ةفاقثلا عاطقب قلعتي يناثلا لاغشنالا
.ادج ةريثك ءافكألا تاراطإلاو ؟بصانملا هذه يف ءافكأ صاخشأل نييعت كانه نوكي ال اذامل :يلاتلاك

رييستلا تاقفن الإ يطغت ال يتلاو ،ةفاقثلا رودل ةحونمملا ةينازيملاب قلعتيو لوألل لمكم وهو يناثلا لاؤسلا
نوكت ال نأ يغبني ةلعافلا ةفاقثلا نأب يعانتقاو ءابعألا ةيطغتل الإ يفكت الو ةديهز ةحونمملا ةينازيملاو "ءابعألا"
.عراشلا ىلإ لزنتو عمتجملا ىلع حتفتت نأ بجي لب ،بسحف ناردجلا نيب ةروصحم

نم ةمس يه ليمجلاب فارتعالا نأبنأشلا اذه يف لوقأ ،حرسملاو امنيسلا يعاطقب قلعتيف ثلاثلا لاغشنالا امأ
هيلعو نيناـنفلا نـم ةـئفلا هذـه قـح يف نوفحجم ةماع ةفصب حرسملاو امنيسلا ناديم يف اننكل نييرئازجلا تامس
يطعنل نيدهاج لمعنو ،(il est permis de copier dans le bon sens) يبراغم وأ يبرـع )d’OrUn Sept( قــلـخ حرتقأ
نيدلا ّيحمو" هللا همحر "يناسحلا نسح" ركذن لاثملا ليبس ىلعو ،هقح هفون مل نانف نم مكف هتميقو هقح نانف ّلك
Clintىتح رئازجلا يف اندنع لب ..و "يزراطشب  Eastwood هربتعأو – ميظعلا نانفلا ركذأل ةصرفلا هذه زهتنأو

،ةلوهس لكب رخآ ىلإ رود نم لقتني ،هل ليثم ال الثمم هرابتعاب ،"تاويرع نامثع" - امنيسلا ينانف ماظع نم ايصخش
در بجي هيلعو ! نوكي نأ نكمي نيأو هتيعضو نع ائيش مويلا يردن الو .(polyvalant) راودألا عونتم لثمم وهف
.)قيفصت( .نينانفلا ءالؤهل رابتعالا

il faut leur) حرسملا ةقلامع نم اقالمع ربتعي يذلا "ةلولع رداقلا دبع" ةزئاج قلخ حرتقأف ،حرسملا ناديم يف امأ

donner par exemple des titres à titre posthume) اضيأ ركفأو رئازجلا ىلإ ريثكلا اومدق دقف ،مهتافو درجمب مهاسنن الو
.باهرإلا اياحض نم ةيحض ِهرابتعاب ،هللا همحر "يبوجم نيدلا زع" يف

نّوكن نأ اندرأ اذإ هل رابتعالا درب بلاطن نحنف ،ذاتسألا ةيعضو لوح ةيبرتلا ناديمب قلعتي ،عبارلا لاغشنالا
اذهل رابتعالا در انيلع اذل ذاتسألا ديري امك اهليكشت نكمي ةنيجعلاك لفطلاف - ةملكلل ينطولا ىنعملاب - ًايرئازج انطاوم
.هنايسن مدعو ذاتسألا

يتلا تايالولا ضعبل ةبسنلاب ةفيعض يه ،بابشلا ليغشتل ةمدقملا تادامتعالا ةيضق صخي ،سماخلا لاغشنالا
اهيف عفترت يتلا ةنتاب ةيالوب كلذ نع الاثم مدقأ نأ سيئرلا ديسلا يل اوحمسا ،%40 نم رثكأب ةلاطبلا ةبسن اهيف عفترت
.ةطيشنلا ةئفلا نم %50 ىلإ ةلاطبلا ةبسن

ناديم صخأو ةديجملا انتروثخيرات وه (Sujet tabou) تاعونمملا نم دعي عوضومب قلعتي ،سداسلا لاغشنالا



انتروث خيرات نع اوبتكيل بناجألل ةصرفلا كرتن اذاملف ،ينويزفلتلا جاتنإلا بناج نم ريرحتلا ةروث يف ثحبلا
؟ةيرئازج مالفأو مالقأب لمعلا اذهب نحن موقن ال اذامل ؟ةرفظملا

موقي ناك ،نوركذت متنك اذإ ربمفون لوأ لوصأو "نايفإ" ةيقافتا نع بتك ،ثحبلا يف صتخم جرخمب ةرم تيقتلإ
مهفن نأ نود هفيقوت مت %50 ىلإ لاجملا اذه يف هدعأ يذلا مليفلا ةبسن تلصو امدنعو ،جراخلا يف هثاحبأ ىدحإب

.كلذ ببس

نيدهاجملا نم لئاهلا ددعلا كلذ ىلإ فضأ .مهليطعت يدافتو رئازجلا خيرات ةباتك لاجم يف نيثحابلا عيجشت بجي
ىلع ةصرفلا هذه لغتسن نأ بجي اذل ،يرئازجلا بعشلا ةركاذ ضرقنت مهضارقنابو ،موي دعب اموي ضرقني يذلا
.هجو نسحأ

يف ةيخيراتلا ةيلوؤسملا اهلمحت ىلع ةموكحلا يَيحأ نأ ،مرتحملا ةمألا سلجم سيئر يديس يل اوحمسا ريخألا يف
فقس ديدحتب ةقلعتملا تايقافتالا حاجنإ يف اهتلذب يتلا ةربتعملا تادوهجملاب هِّونأ امك ،انتمأ ةايح نم ةريسعلا ةرتفلا هذه
.ينطولا داصتقالاب فصعت نأ تداك ىرخأ ةيداصتقا ةزهل تدصت دق نوكت اهبو ،طفنلا جاتنإ

.سيئرلا يديس اركشو راربألا انئادهشل دولخلاو دجملا ،هللا مكقفو

.سليبح نب ةديعس ةديسلل ةملكلا نآلاو لماوه ليبن ديسلل اركش :سيئرلا ديسلا

طاقن ثالث يف لخدتأ نأ الوأ ديرأ ،ميحرلا نمحرلا هللا مسب .سيئرلا يديس اركش :سليبح نب ةديعس ةديسلا
.يبنجألا لخدتلا ةلواحمو باهرإلا ،ةيفيرلا ةيمنتلاو يفيرلا فحزلا ،ةرسألا نوناق :ةيسيئر

دجنو .ةرسألا نوناق صخ يذلا ةموكحلا سيئر ديسلا حرط يف هتعمس امل يحايترا نع ِرّبعأ نأ ةيادبلا يف ديرأ
هب انيدان ام اذهو روتسدلا عم ىشامتت ال يلاحلا ةرسألا نوناق داوم ضعب نأب ةعاجش لكبو ةرم لوأل حرُصت ةموكحلا
نم ةيوق ةيسايس ةدارإ اهربتعأ يتلاو ةموكحلا سيئر ديسلا ناسل ىلع تءاج يتلا ةلمجلا رركأ نأ ديرأو ،تاونس ذنم
.يرئازجلا عمتجملا يلاتلابو ةيرئازجلا ةرسألا ةيامحو ضوهنلا لجأ

- انيأر يف –ليدعتلا اذه دعيو ةـموكحلا ىوتسم ىلع ءاهتنالا كشو ىلع نآلا يه ةرسألا نوناق ليدعت ةردابم نإ
اذه يفو ،ةيرئازجلا ةأرملل روتسدلا اهب فرتعي يتلا ةيواستملا قوقحلا سيركت ىلإ يمرت ،ةيعقاوو ةمزاع ةوطخ
،عمتجملا دارفأ لكو نينطاوملاو ةفاحصلاو نيدلا لاجرو نييفاقثلاو نييسايسلا ءاكرشلا لك ىلإ ًءادن هجوأ ددصلا

اذه نم انافك اذل ،هتيامحو هلمكأب عمتجملا ةيضق يه لب ،بسحف ةأرملا ةيضق تسيل ةرسألا نوناق ةيضق نإ لوقأل
.ادحأ مدخي ال يذلاو ،لجرلاو ةأرملا نيب عارصلا

ةيامحلا ةيرئازجلا ةرسألل نمضت ٍداوم يف اًيناديم ،يخيراتلا يسايسلا فقوملا اذه دسجتي نأ يف ريبك يلمأ
.عمتجملل رارقتسالا يلاتلابو نزاوتلاو

عفادب سيل هنإ لوقأل ةمألا سلجم وهو مرتحملا ربنملا اذه نم يتوص عفرأو اضيأ اهنع ربعأ نأ ديرأ ةيناث ةطقن
ذنم تضرعت يتلا ةيفيرلا ةأرملا صوصخلابو فيرلا ملاع رسأ ةخرص يه امنإ و ةمألا سلجم يف وضعك يفقوم
امك لالقتسالا رامث فطقت مل اهنكل .ةيريرحتلا ةروثلا نابإ اظهاب نمثلا تعفدو تامدصلا لكل يسنرفلا لالتحالا
.يجمهلاو يشحولا باهرإلا دض اهدومص نمث عفدت ادغو مويلا تلازالو ،يغبني



لكلا ىلع اساسأ زكترت ال اهنأ ىلع ريبعت وهو ،باهرإلا ةحفاكم يف ةموكحلا ةسايس رطاشنو ّييحنو كرابن نحن
ةوخإلا رطاشأ هيلعو ،نينطاوملل يعامتجالا عضولا نيسحت يفةيسايس ةدارإ عم ةلماكتم يه لب ،بسحف ينمألا
ةيحانلا نم ةبعصلا فورظلا هذه يف ةصاخ يرئازجلا بعشلا ةاناعم نع ثدحتلا يف ينوقبس نيذلا تاوخألاو
نم يعامتجالا عضولا اذه نيسحت لجأ نم ةدارإ دجوت هنأ اذه لك يف هانسمل ام نأب لوقن نأ ديرن نكل ،ةيعامتجالا

.ينطولا نماضتلاو ةيعامتجالا ةيامحلا يلاجم يف ةحضاو ةسايس لالخ

نمزلا عم تعاض ةفاقث امنإو ةسايس سيل نماضتلا نأل "نماضتلا ةفاقث" ةدايس وه ايناديم ظحالي يذلا ءيشلاو
فرط نم نازيلغ لافطأ اهب يظح يتلا لابقتسالا ةوافح كلذ ىلع ليلدلاو ،ةريخألا تاونسلا يف تعجرتسا اهنكلو
.يرئازجلا عمتجملا دارفأ نيب ايموي هدهاشن يذلا نماضتلا رهاوظ نم ةرهاظو ةيح ةروص يهف ،ةلقرو ةنيدم ناكس

اياحض تالئاع تناك فيك ،94 ةياغ ىلإ 93 - 92 - 91 - 90 نيب ام ةرتفلا ركذتي عيمجلاو ركذتأ انأو اذه لوقأ
ددع ناكو نمألا لاجرل تازانج عييشت انرضح نأ -خيراتلل اهلوقنو- انل ثدح دقو ،عمتجملا نع ةلوزعم باهرإلا
مويلا نكل ،باهرإ ةيحض وأ باهرإ ةملك ركذ نم ىتح تالئاعلا هذه فوخل طقف 5 وأ 4 زواجتي ال نيرضاحلا
نع ربعتو ةينطولاو ةيملاعلا تاريماكلا مامأ عراشلا ىلإ جرخت ريهامجلا تحبصأ ذإ يوق راصتنا كانههلل دمحلاو
.باهرإلا اذهل اهضفرو اهديدنت

يف هتكراشم لالخ نم هنع ربعملا يرئازجلا بعشلا ضفرو انضفر يه اهنع ريبعتلا ديرأ يتلا ةخرصلاو
قلخ يف ببست نم عم رواحتلاب ادبأ ،ادبأ ،ادبأ هلوبق مدعو باهرإلاب ديدنتلا يف ةيملسلا تارهاظملاو تاباختنالا
انعامس وه انسفنأ يف زحي يذلا ءيشلاو ،نطولا ةامح ريفكتو رفكلاو لتقلا راعش لمحنم عمو ةيرئازجلا ةمزألا

انهو ،يبنجألا لخدتلا ىلع ثحتو بلاطتل ةيلودلا لفاحملا يف رئازجلا جراخو رئازجلا نم عفترت ةيرئازج تاوصأل
،"ةيسنرف رئازجلا"نينح هدوار هنأل لخدتلا ديري نم مهنمف ،دجم ريغ نييبرغلا لخدت نإ لوقأل ىرخأ ةطقن ىلإ لقتنأ
لصو ةزمه رئازجلا نأ ساسأ ىلع لخدتلا ديري يذلا مهنمو ،تاريخو تاورث دلب رئازجلا نأل لخدتلا ديري نم مهنمو
.خلا ...ايقيرفإو ابوروأ نيب

هـهجوأ يذـلا ءادنلاو ،يبنجألا لخدتلاب بلاطيو يرئازج توص عفتري امدنع وه يسفن يف زحي يذلا ءيشلاو
،ةيرئازج دايأ نيب لحلاو ةيرئازج انتيضق ىقبت نأ وه بازحأللو ةموكحلل - ناك بزح يأل يمتنأ ال انأو – موـيلا
ةودنب بلاطيو يندملا عمتجملا ىتحو ةيمالعإلاو ةيسايسلا طاسوألا يف سيسحتلا ةلمحو ةيلمعب نآلا موقي نمكانهف
؟ءامدلاب ةخطلم مهيديأ صاخشأو نيمرجم عم لمأي يذلا كاذ ملس يأو ؟قافولا اذه نم عم لوقأ انأف مالس ةودنو قافو
.)un peu de décence( يناوخإ مكوجرأ

،ةبختنم تاسسؤمو لفاحم ىلعاهلضفب انلصحت يتلا ،ينطولا قافولا ةودن تدقعو ينطولا قافولا لصح دقف
لتقلاب ىدان نم عم قافو الف ،قافولا اذه ةحاسم يه هذهو ،ةمألا سلجمو ينطولا يبعشلا سلجملا كلذ ىلع لاثملاو
يواسي برغلا يف مالسإلا حبصأ ىتح طغض ةليسوك فينحلا يمالسإلا نيدلا لمعتسا نم عم قافو ال ،مارجإلاو
فارطألا لكوةموكحلا ىلع كلذلو ،بسحف يرئازجلا بعشلا دض سيلو مالسإلا دض ةميرج هذهف ،باهرإلا
.لحلا ىلإ لصن ىتح ادئاس اننيب قافولا ىقبيو ،جهنملا اذه نع داعتبالا ةيسايسلا

ةيموكحلا ريغ تامظنملا نع عمسأ امدنع دحاو نآ يف فسأتأو بجعتأ انأف ،برغلا فقومل ةبسنلاب ىرخأ ةطقن
ةيحض ةأرما 365و انأ تعقو دقف ؟يلودلا وفعلا ةمظنم يه له ؟ةيموكحلا ريغ تامظنملا هذه يه نم لءاستأ انهو
.ةيموكح ريغ ةمظنم اهنأ يعدت يتلا ةمظنملا هذه فرط نم ةقبطملا نيلايكملا ةسايس

ةأرما 394 فرط نم مالسلا راعش ةعفار 1990 ربمسيد يف رئازجلا ءانيم ترداغ يتلا مالسلا ةنيفسب انه رّكذأو
ةأرما 96 هتيحض تعقوو ةيكيرمألا ةيرحبلا تاوقلا نم )زنيرام( يدنج 500 لبق نم موجه ىلإ نضرعت ملاعلا نم
AMNISTY( ةمظنملا هذه ىلإ ءادن ناسنإلا قوقحل ةيرئازجلا ةطبارلاتعفرو ،ايصخش انأ اهنيب نم

INTERNATIONAL( ىلع رهست نأ ديرتو رئازجلا يف ثدحي ام عم افطاعت يدبت مويلا يهو انكاس كرحت مل اهنكل
.!! اهيف ناسنإلا قوقح

اذـه عـفر نم لوأ نإف ريكذتللو ،ناسنإلا قوقح ىلع ظافحلا يف هريغ نم ىلوأو ىردأ يرئازجلا بعشلا نإ
.ةيناسنإلا قوقح نع ثدحت ثيح رداقلا دبع ريمألا وه - ناسنإلا قوقح راعش - ،اهريغو AMNISTY ـلا لبق راـعشلا
.)قيفصت(



لك بنجت لجأ نم ءادنو ةخرص نع ةرابع هنكلو مظنم ريغ ايسايس اباطخ تمدق اذإ رذتعأ ،يتاوخأ يناوخإ
.يبنجألا لخدتلا ثودح يف ببستت يتلا ةيرئازجلا تاوصألا كلت وه هاشخن يذلا أطخلاو ءاطخألا

نوناق مساب الو يناسنإلا طاشنلا مساب الو ناسنإلا قوقح مساب ال هتفص تناك امهم يبنجألا لخدتلل ال لوقن نحنف
لخدتلا ضرف ةلواحمل ةعيرذك ةيلودلا لفاحملا لبق نم ةأرملا عضوو وه هفيظوتل فسأتأ ةبسانملاب يذلا ةرسألا
.رئازجلا يف نيفورعم نيمرجم فرط نم اكهتنم ناسنإلا قوقح نم قح طسبأ دجن نيح يف يبنجألا

ةلضانمكو ةيعمجك انفقومو ،كلذ نم بجعتأ ال يننإ ةحارص لكب مكل لوقأ ،ريخألا يكيرمألا فقوملل ةبسنلاب امأ
رئازجلل هترايز دنع DickMarthin حيرصت ددصلا اذه يف ركذأو دلبلا اذه ىدل فورعم ناسنإلا قوقح لجأ نم
نيب نكل ،كلذ عجشيو ةفاحصلا ةيرح اذكو ةيرئازجلا ةحاسلا اهفرعت يتلا ةيسايسلا ةيويحلاب بجعم هنإ لاق ثيح
ّدمو انتدعاسم ضوعو اهاحضو ةيشع نولواحي اوحار ةيلود ةرهاظك هب فارتعالاو باهرإلا ةحفاكم يف نوعلا دي ِ
ناسنإلا قوقح اياضقك ىرخأ تاحاس يف انلاخدإو- باهرإلا ةحفاكم – يساسألا لكشملا اذه نع انداعبإ
رمألا اذه لوح لخدتلا مهل قبس نيذلا ةوخإلا لك دناسأ يننإو نأشلا اذه يف فقوم ذاختا نم دبالف خلا ...نيبقارملاو
ديسلا اركش ،تلطأ نإ يل اوحمساو مكئاغصإ ىلع اركشو ،ةيلخادلا اننوؤش يف لخدت ةلواحم ّيأ ضفرن اننإ لوقأو
.سيئرلا

هيدانأ يذلا يبيكر هللا دبع ديسلا لخدـتـب هذه حابصلا ةسلج متخنو سليبح نب ةديعس ةديسلل اركش :سيئرلا ديسلا
.اروكشم لضفتيلف - كلذب "لوكوتوربلا" حمس نإ – يقيدص

،مرتحملا ةموكحلا سيئر ميركلا خألا ،سلجملا سيئر ميركلا خألا .ميحرلا نمحرلا هللا مسب :يبيكر هللا دبع ديسلا
.يتوخإ ،يتاوخأ ،ةموكحلل ماعلا نيمألا خألا ،ماركلا ءارزولا ةوخإلا ،ةريزولا ةميركلا تخألا

لوقأ ال ،ةلئسألا ضعبب مهسأو كراشأل ةصرفلا هذه يل متحتأ مكنأ ىلع ،اعيمج مكلو سيئرلا خألل اركش
.ةددحم ةلئسأـب طقف نكلو تاقيلعت وأ تاظحالمب

يذلا جمانربلل كلذكو مرتحملا ةموكحلا سيئر خألل ديفملا ضرعلل يعامتسا دعب ينهذ يف ةلئسألا هذه تريثأ دقو
جمانربلا اذهب لصتي اميف ينهذ دوارت ةلئسألا نم تارشع كانهو ةقيقحلا يف ةريثك ةلئسأ كانه ،ةموكحلا هذه هتمدق
وأ يفاقثلا طاشنلا وهو الأ ةلئسألا نم ةعومجم هيف لأسأ دحاو عوضوم ىلع زكرأ نأ تلضف يننكل ضرعلا اذهبو
لصفلا عبارلا ءزجلا يف 183 ةحفصلا ةياغ ىلإ 179 ةحفصلا نم ةموكحلا جمانرب يف ءاج امك يفاقثلا ثارتلا
.عباسلا

عمتجملا نأ امك ،هتايح يف لاؤسلا اذه لأسي درف لك ؟يقب اذامو انزجنأ اذام نم ادبأو امئاد لاؤسلا أدبي ،ةقيقحلا يف
ثحبن نحنو ،لبقتسملاب لصتي لاؤسلا اذه نأل كلذ ،نيلاؤسلا نيذه لأست ةلود وأ ةموكح لكو ،لاؤسلا اذه لأسي
.اعيمج انلك هشيعنف رضاحلاو عقاولا امأ ،لبقتسملا نع امئاد

نم ةعومجم يف لخدي لوألا يلاؤسو ،لأسأ نأ ديرأ تلق امك طقف نكلو ظحالأ وأ للحأ وأ حرشأ نأ ديرأ ال
يف يفاقثلا ثارتلا وأ ةفاقثلاب لصتي يناثلا بناجلاو ،لخادلا يف يفاقثلا ثارتلاو يفاقثلا طاشنلاب لصتت ةلئسألا
ةكرح هنأل لهس ريخألا اذه نأل يفاقثلا طاشنلا نع ال ةفاقثلا نع ثيدحلا نوكي نأ لضفأ تنك يننأ عم ،جراخلا
.عادبإو ةميق ةفاقثلا نكلو ةيموي

.ةيرئازج ةينطو ةيملع ةعوسوم نع ثيدح مرتحملا جمانربلا اذه يف نوكي نأ ىنمتأ تنك ،ةموكحلا سيئر خألا

لصتي هنأ يأ ،ىلوألا ةجردلاب يراضح عورشم يهف يفاقث عورشم يه ام ردقب ةعوسوملا نأب نوفرعت متنأ



.هدحو رضاحلا ليجلاب ال ةمداقلا لايجألاب

يف ريكفتلا اوأدبيل نيفقثملاو نييرئازجلا ءاملعلا نم ةيملع ةنجل اوسسؤت نأ - ةموكحلا سيئر خألا - ناكمإلاب لهف
؟ اديفمو امهم ايفاقث البقتسم مسري يذلا ،خماشلا ءانبلا اذهل ةماعلا ةضيرعلا طوطخلا عضو

دجوت هنأ حيحصف ،باتك نودب ةفاقث ال هنأ - ةموكحلا سيئر خألا - نوفرعت متنأ ،باتكلاب لصتي رخآ لاؤس كانه
؟ناديملا اذه يف ةموكحلا عورشم وه ام .ةمدقملا يف يتأي باتكلا نكل ،اهريوطتو ةفاقثلا هذه يف مهست ةريثك تاونق
عمسأ نأ ديرأ ؟تاغللا عيمجب ىتحو تالاجملا فلتخم يف يرئازجلا باتكلاب مامتهالل نآلا نم مسرت ةطخ كانه له
يهو تايدلبلل ىتحو ةرادإلل ةميلعت اوردصت نأ نكمي الأ نكلو .عوضوملا اذه يف ةموكحلا يأر ناكمإلاب ناك اذإ
باتكلا قوس يف ردصي امم ريغ ال طقف ادحاو اباتك ةسسؤم لك يرتشت نأب فرعأ اميف ةيدلب 1500 نم رثكأ
كلذكو .مهألا وه اذهو ،اثلاث ريهامجلا نم ةفاقثلا بيرقتلو ايناث نيرشانلاو ،الوأ نيفلؤملا عيجشت دصق كلذو يرئازجلا
زكارملاو تاسسؤملا ىلع اهعزوتو الثم باتك فلأ )1000( يرتشت نأ - اننيب اهريزوو - ةفاقثلا ةرازول نكمي الأ
.اقباس اهيلإ ترشأ يتلا فادهألا وأ فدهلا سفنل ةيفاقثلا

هلعف مت اذام :يلاتلاك وهو ةموكحلا جمانرب يف تءاج امك ةينطولا ةزئاجلا ءاشنإب ةقيقحلا يف لصتيو ثلاث لاؤس
؟نونفلاو بادآلل ةينطولا ةزئاجلل ةبسنلاب

؟ةموكحلا جمانرب يف ءاج امك ةفاقثلاو نفلل راد ةماقإب لمعلا أدب له :عبارلا لاؤسلا

نكمي له وه يلاؤسو ةيبرعلا ةغللاب ةيميداكألا نع ثيدحلا وهو سمألاب ليمز هيلإ ينقبس دق سماخ لاؤس كانه
؟ةيميداكألا هذه ءاشنإل لجأ ديدحت

فيك :وه لاؤسلاو جمانربلا يف ءاج امك بادآلاو نونفلا ةيقرتل ينطولا قودنصلا نع متثدحت دقل :سداسلا لاؤسلا
؟اندالب اهشيعت يتلا ةيفاقثلا ةمزألا لحيس العف لهو

كانه ! مهرثكأ امو جراخلا ىلإ اورجاه نويرئازج نوفقثمو نوركفمو ءاملعو نوعدبم كانه :عباسلا لاؤسلا
ةدئافل ةينفلاو ةيفاقثلاو ةيركفلا ةيملعلا ةورثلا هذه عاجرتسال ةطخ كانه لهف ،ءاملع ،ةذتاسأ ،باتك ،نوجرخم ،نولثمم
؟نطولا

نيتنس وأ ةنس لك مظني ناك يذلا قباسلا باتكلا ضرعم ىلإ ةدوعلا يف ريكفتو ةطخ كانه له :نماثلا لاؤسلا
؟ابيرقت

هنأ فرعأ يننإف ،نيعدبملاعجشتو ،ةأرما وأ ناك الجر يرئازجلا نطاوملا ةيعوت ىلع دعاست لماوعلا هذه لك
نظأ .مهريغو نيصاصقو باتكو ءارعشو نيعدبمو تاعماجلا يف نيثحابو نييرئازج نيفلؤمل ةريثك تاطوطخم دجوت
مهملا نأل اهريغ ال ةفاقثلا يف يمالك ترصح دقو ،ةفاقثلا ناديم يف ىربكلا اياضقلا ىلع زكرن نأ لضفألانم هنأ
.مويلا يأ رضاحلا سيلو – رركأو تلق امك – لبقتسملا وه

يهو ،جراخلا صخت يناثلا ءزجلاب لصتت يتلا ةلئسألا امأ ،لخادلاب صاخلا لوألا ءزجلاب لصتت ةلئسألا هذه



:يلاتلاك

ةدوجوم يهو تاطوطخملاب لصتملا رداقلا دبع ريمألا ثارت عاجرتسا عوضوم يف مت اذام :لوألا لاؤسلا
اذه تسردو قشمد ىلإ ةينطو ةنجل ترفاس دق هنأب املع ؟اهنم ضعبلا تفرع دقو ىرخألا ةيداملا راثآلاو تايانبلاو
.نآلا ىتح ائيش اهنع عمسن ملو تداع مث عضولا

يدوبو ةموكحلا جمانرب نمض ةدوجوم يهو ؟جراخلا يف ةيفاقثلا زكارملا حتف ةيضق يف ّدج اذام :يناثلا لاؤسلا
جاتحن نادلب دوجول نكامألاو لحارملا بسح اعبط اذهو ،ةزهاج ةيفاقثلا زكارملا هذه نوكتنأ ناكمإلاب ناك اذإ ةفرعم
؟جراخلا يف ةيفاقث زكارم حتف يف العف متأدب لهف ،اذكهو ةثلاثلاو ةيناثلا مث ىلوألا ةلحرملا يف زكارم حتفل اهيف

تايلاجلا طبرو ةيحان نم يرئازجلا باتكلا ليصوتل ةيرئازجلا تارافسلاب تابتكم ءاشنإ نكمي الأ :ثلاثلا لاؤسلا
؟ىرخأ ةيحان نم لخادلا يف مهتفاقثب ةيرئازجلا

ةيبنجألا تاغللاب تبتك يتلا تافلؤملا ءارشل ةطخ كانه له :"جراخلا" وهو يناثلا ءزجلاب صاخلا عبارلا لاؤسلا
؟ةكرابملا ةينطولا انتروث نع

.هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو نيرضاحلل اركشو سلجملا سيئر قيدصلا يخأ مكل اركش

بلطن،ءاسم ةثلاثلا ةعاسلا ىلع انلاغشأ فنأتسنل نآلا ةسلجلا عفرن .يبيكر هللا دبع ديسلل اركش :سيئرلا ديسلا
اليزج اركشو ،مويلا انلاغشأ متن نأ اندرأ ام اذإ مهتالخدت يف زاجيإلا لخدتلل نيلجسملا ةوخإلا نم ـ حاحلإ لكبو ـ طقف
.ةعوفرم ةسلجلاو

.راهنلا فصتنم دعب نيثالثلاو ةسماخلا ةقيقدلاو ةرشع ةيناثلا ةعاسلا يف ةسلجلا تعفر


