
 

 

                             
 

.ةمألا سلجم سيئر ،ةزعموب ريشب ديسلا :ةسائرلا

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

.ًءاسم ةرشع ةسماخلا ةقيقدلاو ةثلاثلا ةعاسلا ىلع ةسلجلا تحتتفإ

مل نيذلا ءارزولا ةداسلاو ةديسلاب بيحرتلاب نيئدتبم ءاسملا اذه انلاغشأ فنأتسن .ةحوتفم ةسلجلا :سيئرلا ديسلا
امك–ةيطارقميدلا ّنأب هبنأل ،اوضع 17ـب ردقي يذلا لخدتلل نيلجسملا ددعب ركذأ .ةيحابصلا ةسلجلا يف انعم اورضحي
لق ام مالكلا ريخ" لوقت يتلا ةمكحلا قيبطتب مزتليل هسفن دحاو لك طبضي نأ ينعت -حابصلا ةسلج لالخ كلذ تحضوأ
."لدو

،هديدحت ىلع اربجم نوكأ ال ىتح كلذ اومرتحت نأ مكوجرأ هيلعو تقولا ددحأ نلف مكعم مربملا دقعلل اقبطو
.لضفتيلف ،رهاطلا يلع ديسلا ىلإ ةملكلا ءاطعإب ةسلجلا هذه أدبن .تقولا ديدحت يف مكسفنأ اوطبضاف

يتاليمز ،ءارزولا ةداسلا ،ةريزولا ةديسلا ،ةموكحلا سيئر ديسلا ،ةمألا سلجم سيئر ديسلا :رهاطلا يلع ديسلا
.هتاكربو ىلاعت هللا ةمحرو مكيلع مالسلا ،ةمألا سلجم ءاضعأ يئالمز

ةيروهمجلا تاسسؤم حرص ءانب لامكتسا دعب هعون نم لوألا شاقنلا اذه يف مهاسأ نأ دوأ ،ةموكحلا سيئر ديسلا
.رقوملا ةمألا سلجمو ةموكحلا نيب

نيلوؤسم ريغ متنك نإو روتسدلا نم 80 ةداملل اقبط هب متلضفت يذلا ضرعلاب بحرن اننإ ،ةموكحلا سيئر ديسلا
ام لوح راكفألاو ءارآلا لدابتب -اضيأ انلو- ةموكحلا سيئر ةدايس مكل حمسي يروتسدلا ءارجإلا اذه نأ ريغ ،انمامأ
.يرئازجلا عمتجملا مهي

ىلإ ةراشإلا بجت ،حيرصلا مكضرعل يعامس دعبو ،حومطلا مكجمانربل يتنياعم دعب ،ةموكحلا سيئر ديسلا ً:الّوأ
"فودنت" ةيالوب صوصخلابو ،ءارحصلاب ةدجاوتملا لبإلا ةصاخ يشاوملا ةيبرت عاطق وه ،اماه اعاطق متلفغأ مكنأ
فرط نم اهب ءانتعالا ةلقل كلذ عجريو ائيشف ائيش صقانتت تحبصأ يتلا ةيشاملا نم عونلا اذه ةيبرتب ةفورعملا
فوقولاو فيراصم نم هبلطتت امل تاذلاب تقولا اذه يف ةصاخ مهتاطاشن ةلصاوم ىلع اهيبرم ةردق مدعو ةموكحلا
،ىرن اننإف اهريغو بابسألا هذه لكل .ًادج ةفلكملا فلعلا فيراصم كلذ ىلإ فض ،رافقلاو يفايفلا يف اهعم رارمتساب



لثمي ةيشاملا نم عونلا اذه نوكل ،ةبجاو لب ،ةيرورض تحبصأ عوضوملا اذهب ةيانعلا نأ ،ةموكحلا سيئر ةدايس
يف ةيلام ةدعاسم صصخت نأ حرتقن اذل .اهريغو موحللاب ةيلخادلا قوسلا ليومتل ردصم وهو انتلاصأ زومر نم ازمر
.ىرخأ ةهج نم اهيلع ةظفاحمللو ةهج نم رارقتسالا ىلع مهعيجشتل نيبرملا ءالؤهل ةيمومعلا ةنيزخلا نم يئاهن لكش

"فودنت" ةيالو ىوتسم ىلع ناكسلا رثعبتل ارظن ،ةموكحلا سيئر ديسلا :ةيساسألا داوملاو عئاضبلا لقن :ايناث
ارظنو ًادج ةدودحملا ةيدلبلا تايناكمإو ةيالولا ةعاسشل ارظنو ،يشاوملا ةيبرت يف نيصتخم الحر مهنوكلو
ةيساسألا داوملل ةبسنلاب ةصاخ لقنلا ضيوعت مدع نم نوناعي اولازام لحرلا ناكسلا نإف ،ةقطنملا تايصوصخل
ةدايس- مكيلع حرتقن اننإف اذل ،ةدبعم ريغ قرـطلا نوـك ىلإ ةفاضإلاب ،ملك 600ـب ةيدلبلا رقم نع نودعبي مهنوكل

فـيفختل يئانثتسا لحك تاضيوعتلا قودنص قيرط نع ةلودلا قتاع ىلع لقنلا فيراصم ذخؤت نأ -ةموكحلا سيئر
.نيومتلا زكارم نع اهدعبل قطانملا هذه يف -الصأ- ةيلاغلا ةشيعملا فـيلاكت

أرط يذلا ضيفختلا نأل ،ةيحالفلا ءابرهكلا ةريعست ضيفخت يف رظنلا ةداعإ ءاجرلا ،ةموكحلا سيئر ديسلا :اثلاث
.بونجلاب ةصاخو حالفلا هيلإ حمطي ام ىلإ لصي مل لازام اهيلع

ةيقرتلا نيواود ىلع ءاقبإلا ةموكحلا سيئر يديس وجرأ ،يراقعلا ريمعتلا تائيه ةلكيه ةداعإل ةبسنلاب :اعبار
.اركشو ضعبلا اهضعب نع اهدعابتل ارظن بونجلا تايالول يراقعلا رييستلاو

.لضفت ،خيش دمحأ ديسلل ةملكلاو رهاطلا يلع ديسلل اركش .كيف هللا كراب :سيئرلا ديسلا

سيئر ةدايس ،مرتحملا ةمألا سلجم سيئر ةدايس ،ميحرلا نمحرلا هللا مسب .سيئرلا يديس اركش :خيش دمحأ ديسلا
هللا ةمحرو مكيلع مالسلا ،ءالمزلا ةداسلاو تاديسلا ،نيمرتحملا ةموكحلا ءاضعأ ةداسلاو ةديسلا ،مرتحملا ةموكحلا
.هتاكربو ىلاعت

صخي حيضوت بلط يل نأ الإ ،ةماعلا عاضوألل هتجلاعم ةيفيكو هتاحورط يف عنقمو يرث ةموكحلا جمانرب نإ
:ةيلاتلا بناوجلا

مامأ مويلا ىنمتنو تايحضتلا نم ريثكلا مدقو ،ةديجملا ينطولا ريرحتلا ةروثل انيصح القعم يرئازجلا فيرلا ناك
عيراشم داجيإ ىلع ةموكحلا لمعت نأ ،ةيئارشلا ةردقلا فعضو ةشيعملا ءالغ يف عافترالاو شيعملا ينمألا عضولا
تالاجملا فلتخم يف ةيبلس اراثآ ىطعأ يذلا ،حوزنلا فقول يقيقح عيجشت كانه نوكيل اهريغو ةيحالف ةيئامنإ
.ندملا ةصاخو ىربكلا ةيناكسلا تاعمجتلل ةيتايحلا

يساسأ بلط سامتلاب مدقتأ ،يلخدت يف اهيلإ راشملا ةقباسلا تابلطلا ىلإ ةفاضإ -سيئرلا يديس- ةيناثلا ةطقنلا
ةقطنم قلخ ةرورضل لاومألا سوؤر قفدتو ،ةيراجتلا ةكرحلاو ةيداصتقالا ةيمنتلا يف طسولا ةقطنم صخي ماهو
رفوتو ةقطنملا اهب رخزت ،ةيلمع تايطعمل كلذو "فلش" ةيالو "سنت" ءانيمب ةرح ةقطنم حارتقاب ،رح يراجت لدابت
عونلا اذهل ةمزاللا تامزيناكيملاو تاءارقتسالاو قئاقحلا انيصقت نأ دعب كلذو طاشنلا اذه ةسراممل ةمزاللا طورشلا
هذه لوح يملع ىقتلم دقع -يلاعلا ميلعتلا ةرازوو ةيلحملا تاطلسلا عم قيسنتلاب- الجاع حرتقن امك قطانملا نم
.ةرحلا قطانملا

ةيولوألا عباط يستكت ال ضعبلا اهاري دق ةطقن ىلإ قرطتأ نأ لخدتلا اذه نم ديرأ ةموكحلا سيئر يديس كلذك
يوذ اميس الو نينطاوملل ةيئارشلا ةردقلا ةيعضو يهو تايولوألا ةيولوأ نم اهنأ ريغ ،رقوملا انسلجم مامأ اهلوانتل
شيعت تائفلا هذهف ،مهل لخد ال نيذلا كئلوأ ةصاخو ،دودحملا لخدلا يوذو لوقن امك فيعضلا وأ طيسبلا لخدلا
،سيئرلا يديس ،مالعإلا لئاسو ربع اهدهاشن يتلا ةيقيقحلا ةعاجملا هبشي داكي ،امات ارقف لقن مل نإ ةريطخ اعاضوأ
يباهرإلا بيرختلا لاثملا ليبس ىلع اهنيب نم ركذنو لماوعلا نم ديدـعلا نع اساسأ جتان اذهو ،تاراقلا نم ديدعلا يف
ةيلمع راطإ يف ةلمجلاب لامعلا حيرستو ،تاسسؤملا نم ديدعلا قلغ ،ءاوس ّدح ىلع ةماعلاو ةصاخلا تاسسؤملل
.ةدع رييست طامنأ هيلع تبرج يذلا ريخألا اذه ،ينطولا داصتقالاب ضوهنلل ينطولا ميوقتلا

دالبلا جارخإل ةطخ نع مويلا ثدحتي يذلاو "يميهاربإلا" ريبكلا يرقبعلا نم ةردابمب تاسسؤملل ةلكيهلا ةداعإ :الوأ
.ةيداصتقالا ةمزألا نم دالبلا جارخإ ماهم هل تدنسأ امدنع اقباس اهنع زجع امدعب ةمزألا نم



.اهرودب حلفت مل يتلا ةمهاسملل قيدانص قلخ :ايناث

.كلذك هيطعتس يذلا ءيشلا ىرنسو ةضباقلا تاكرشلا قلخ :اثلاث

يراعلاو يفاحلاو مهنم عئاجلا نينطاوملا تالاغشناب لفكتي نمو ؟ةمورحملا تائفلا هذه نع نآلا ثدحتي نمف
ةينعملا تاهجلا ىلع نأ ،ةمألاو بعشلا تالاغشناو مومه لقنن ةمألا هذهل نيلثممكو يداقتعا يفو ؟سيئرلا يديس
ةمحرو مكيلع مالسلاو ،اركشو يوهجلا نزاوتلا ةسايس راطإ يفو ةاواسملاو فاصنإلاو لدعلا نم راطإ يف اهب لفكتلا

.هتاكربو ىلاعت هللا

.لضفتيلف ،نايرم رمع ديسلل ةملكلا نآلاو خيش دمحأ ديسلل اركش :سيئرلا ديسلا

ةداسلاو ةديسلا ،ةموكحلا سيئر ديسلا ،ةمألا سلجم سيئر ديسلا ،هللا مسب .سيئرلا ديسلا اركش :نايرم رمع ديسلا
.مكيلع مالسلا ،ةمألا سلجم ءاضعأ ةداسلاو تاديسلا ،ةموكحلا ءاضعأ

.تالاغشنالا ضعب يف لثمتيو اريصقو ارشابم نوكيس يلخدت

،ةموكحلا سيئر يديس

يننكلو ،ءالمزلا ضعب فرط نم هيلإ قرطتلا ّمت هنأ مغر عوضوملا اذه ىلإ دوعأ :يعيبطلا زاغلا عيزوت ً:الوأ
.ىرخأ ةيواز نم هيلإ قرطتأ

تاردقل لولح داجيإو جمانربلا قيبطت لصاوتس ةموكحلا نأ هببس جمانربلا اذه يف عوضوملا اذه ىلإ ضرعتلا
.انامرح رثكألا تائفلاو ةمورحملا ةيلحملا تاعامجلا ىلع ةصاخ ةفصب اهجمانرب يف دكؤتو ،ليومتلا لكاشمو زاجنإلا
تاعامجلل ةيرابجإلا ةمهاسملا ىلع صنت يتلا ةميلعتلا ريصم ام :يلاتلا لاؤسلا حرطأو اسوق حتفأ ،سيئرلا يديس انه
،جمانربلا اذه يف هيلإ مترشأ دقو ،ةموكحلا سيئر يديس نوملعت متنأو ؟كلهتسملل ةبسنلاب %5و %25 ةبسنب ةيلحملا

ةمهاسم ةموكحلا سيئر ديسلا ىري فيك ،ةقناخ ةيلام ةقئاض نم يناعت ةيدلب 900 دجوت ةيدلب 1541 نيب نم نأل
؟عورشملا اذه ليومت يف ةيلحملا تاعامجلا هذه

يغلأ "ترايت" ةيالو نم ريبك ءزجو "تليسمسيت" ةيالول يعيبطلا زاغلاب نيومتلا عورشم نإ :الاثم يطعأ انهو
.ةيدلب 22 يف ةلثمتملا تايدلبلا عومجمل ةينازيملا يف يلاملا زجعلل اًرظن ةيلحملا تاعامجلا ةمهاسم مدع ببسب

ينطولا قودنصلا فرط نم ةيلاملا تادامتعالا صقنل ارظنو ،زاجنإلا روط يف يه يتلا عيراشملا :نكسلا :ايناث
املع نكسم 800.000 ليومت ةموكحلا يونت فيك ،زاجنإلا قيرط يف يه يتلا ةيعامتجالا ةينكسلا عيراشملاب لفكتلل
؟دعب لمتكي ملو زجني مل عورشملا نم يقابلا نأب

قطانملا يف يئاملا فارجنالاب ةددهم ةريبك تاحاسم كانه نإ ،ريجشتلا وأ تاباغلا صخي كلذك لخدت يدنع
ةبوصخ ىلعو ،هايملا نوزخمل ةيلامجإلا ةعسلا ىلع ابلس رثؤت كلذبو دودسلا مدر ىلإ ةرهاظلا هذه يدؤتو ةيلبجلا
كانه له :يلاتلاك يلاؤسو .ةحالفلل ةصصخملا يضارألا ةحاسم صيلقت ىلإ يدؤيس امم ،ةيلبجلا قطانملا يف ةبرتلا
؟ةريطخلا ةرهاظلا هذه ةجلاعمل ةصصخم جمارب

ارظن عوضوملا اذه ىلإ قرطتأو ،هناوأل اقباس ناك نإو يرحبلاو يوجلا لقنلا صخي لخدتو لاؤس يدلف نآلا امأ
سلجم ىدل ةشقانملاو ةساردلا ديق امه ناذللاو ناينوناق ناصن امهل دعأ دقلف ،نييجيتارتسالا نيعاطقلا نيذه ةيمهأل
امب ،بناجألاو نييرئازجلا نيرمثتسملا مامأ قوسلا حتف يف نامهاسي امهف ةيباجيإلا ةيحانلا نم امهيلإ انرظن اذإو ،ةمألا
له :لاجملا اذه يف الاؤس حرطأ نأ دوأ هيلعو ،ةسفانملا مامأ لاجملا حسفيو روهمجلل ةمدقملا تامدخلا ميعدت لفكي
؟ةيملاعلا ةراجتلا ةصاخو ةيداصتقالا تالوحتلا هذه لظ يف كونبلاو ءاضقلا لاجرل صصختم نيوكت ءاطعإ يف رُِّكف

ىوتسم يف نوكت ىتح ةينهملا ةردقلا راهظإ يف نييمومعلا نيدعاسملل ةيسيسحت تايقتلم دقع يف ةين كانه له
؟ةديدجلا تاءارجإلا بسحو ،ةسفانملا

يف ابيرقت مهمادعنا وأ نييئاصخألا نيسرامملا صقن ىلإ ةراشإلا ردجت :ةحصلا صخي رخآ لاغشنا كلذك يدل
الإ ،نكسلاك قفارملا ضعب ريفوتب ةيلحملا تاطلسلا نم ريثك ةباجتسا مغر ،نطولا ربع ةيحصلا تاعاطقلا نم ريثك



؟ةيضقلا هذه ةجلاعم يف ةموكحلا اهجهتنتس يتلا ةيلبقتسملا تاءارجالا يه ام وه يلاؤسو احورطم لازام لكشملا نأ
.مكيلع مالسلاو مكل اركش

.لضفت ،طيربج دمحم ديسلل نآلا ةملكلاو نايرم رمع ديسلل اركش :سيئرلا ديسلا

يتاليمز ،ةموكحلا ءاضعأ ةداسلاو تاديسلا ،ةموكحلا سيئر ديسلا .سيئرلا ديسلا اركش :طيربج دمحم ديسلا
.هتاكربو ىلاعت هللا ةمحرو مكيلع مالسلا يئالمز

يتلا ةئفلا هذه ةدئافل هب مايقلا قبس ام ىلإ ةفاضإ ،ريبك مامتهاب ةموكحلا جمانرب يف نيدهاجملا عاطق يظح دقل
اهب رمت يتلا ةبعصلا فورظلل انريدقت عمف ،اهنع نوعفادي نيذلا بناجب ةفقاو تلازالو اهيدل ام زعأ رئازجلل تطعأ
نواعتو ةدارإب ةيرئازجلا ةـلودلا ناـكمإ يف هـنإ لوقن ددصلا اذه يف دهج لكب انم افارتعاو تالاجملا فلتخم يف دالبلا
.تقو برقأ يف قوقحلا يوذو نيدهاجملل ةيعامتجالاو ةيداملا لكاشملا نم ىقبت ام لح اهتاسسؤم

باصأ قيمع حرج كانه لب قحتسي امب هتجلاعمل دحلا اذه دنع فقوتي ال رمألا نإ سيئرلا ةدايس اي نكل
نع ةجتانلا ضارمألا نم اكتف رثكأو ءاضعألا رتبو ملابانلا قورح نم دسجلاو سفنلا يف املأ رثكأ وهو نيدهاجملا

ةيبألا رئازجلا حرج هنإ ،ديهش ةحنمو بطع ةحنم همالآ ففخت الو بيبط جالع هيفشي ال ،نسلا مدقتو ريرحتلا برح
فصلا ةدحوب الإ نيدهاجملل ءافش الف ،جراخلل ةيئاذغلا ةيعبتلاو ،ةيبنجألا نويدلاب اهلهاك لقثو اهتماركو اهتزع يف
.يئاذغلا نمألا قيقحتل دوهجلا لذبو ،باهرإلا ىلع ءاضقلل

،ءارحصلا يف ةيوونلا براجتلا راثآ لوح "تسارنمتب" يناثلاو "راردأب" لوألا ىقتلملا داقعنا دعب ،سيئرلا ديسلا
ةدايز ،قطانملا كلتب يحالفلا حالصتسالا لبقتسم ىلع يرذلا عاعشإلا ريثأت ىدم ةفرعم -سيئرلا ديسلا- اننكمي لهف
؟رارضأ نم ناويحلاو رشبلا باصأ ام ىلع

ماقي امو ةيريرحتلا ةروثلاو ةينطولا ةكرحلا خيرات عبطب صتخي رشنلاو ةعابطلل ينطو ناويد ءاشنإ وجرن امك
،سيئرلا ديسلا مكل اركشو ،نأشلا اذه يف ةصصختملا ةيملعلا تاودنلاو ةيخيراتلا ةينطولا تايقتلملا يف ىقليو
.مكيلع مالسلاو ،نيرضاحلا يئالمزلو

.لضفت ،ةجيعن نب لولج ديسلل ةملكلاو طيربج دمحم ديسلل اركش :سيئرلا ديسلا

سيئر ديسلا ،هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو هلل دمحلاو هللا مسب .سيئرلا ديسلا اركش :ةجيعن نب لولج ديسلا
ءاضعأ ةداسلاو تاديسلا ،لضافألا ءارزولا ةداسلاو ةديسلا ،مرتحملا ةموكحلا سيئر ديسلا ،رقوملا ةمألا سلجم
.هتاكربو ىلاعت هللا ةمحرو مكيلع مالسلا نيمرتحملا ةمألا سلجم

ايدافتو اذهلو ،لضافألا ءالمزلا اهنع ملكت اهحرط ُّدوأ تنك يتلا تالاغشنالاو تالؤاستلا لج ّنإ ،سيئرلا يديس
اضفر ضفارلاو تباثلا انفقوم ًالوأ يتأيو دـيكأت ىلإ جاـتحت يتلا اياضقلا ضـعب يف ارصتخم يلخدت نوكيس راركتلل
.ةيلخادلا اننوؤش يف يبنجألا لخدتلا لاكشأ لكل اقلطم

.باهرإلا اياحض ةصاخ ةمورحملا تائفلاب ءانتعالاو ،ةنطاومو نطاوم لكل ةميرك ةايح ريفوت :ايناث

ماق يتلا ةيخيراتلا ةرايزلا ىلع ةيروهمجلا سيئر ةماخف اهيف ييحأل ةصرفلا هذه منتغأ ،سيئرلا يديس ةيادبلا يفو
اراثآ تكرت يتلا ةرايزلا هذه ،لجاعلا ءافشلا هل اينمتم ،يلاحلا رهشلا ةيادبو يضاملا رهشلا رخآ يف ةيدملا ةيالول اهب
كلذ ناكو ةيروهمجلا سيئر ةماخفل يئاقلتلاو راحلا مهلابقتساب اهنع اوربع نيذلا نونطاوملا اريثك اهل حاترا ةيباجيإ
.اهراز يتلا تايدلبلا لك يف



ءارج نم دادسناو سأي ةرتف اوشاع امدعب لبقتسملا قيرط مهل تءاضأ لمأ ةلعش ةباثمب تناك يتلا ةرايزلا هذه
.يشحولا يباهرإلا لعفلا

ةماخف اههجو يتلا لمألا ةلاسرل ناك امك ،ىوقأ تناك يدحتلا ةدارإ نكل ،هل ةيحض اهلماكب ةيالولا تناك دقو
اقيمع ىدص تايالولا ةيقبك مويلا ةدماصلا سمألاب ةدهاجملا ةيدملا ةيالو نم يرئازجلا بعشلا ىلإ ةيروهمجلا سيئر
.نطاوملا ىلإ لمألا داعأ

:يهو ،عيمجلا حمستسأ اهركذأ نأ لبقو تاراسفتسالا ضعب يدل ،سيئرلا يديس

يفو هراظتنا لاط يذلا ملحلا عورشملا اذه ؟- "لوزقوب" ةنيدم– ةديدـجلا ةنيدملا ءانب عورشم ريصم ام :الوأ
اذـه لـثم هبلطتي امو يلاملا عضولا كردن اننأ املع ،هرظتنت رامثتسا بلط 200 يلاوح دجوي هنإف يتامولعم دودح
.هيف لاغشألا قالطنا الإ بلطن ال نحن اذهل ،عورشملا

يذلا 64 مقر ينطولا قيرطلا وهو ةمصاعلاو ةيالولا نيب طبارلا قيرطلا صخي ،سيئرلا يديس لاغشنالا سفن
.ريسي ءزج هنم زجنأ

.نكي مل هنأكو هنع ثدحتي دعي ملو فقوت يذلا ،"ناميلس ينب" لهس عورشم ىلع اقلعم ناك لمألا سفن :ايناث

يجيتارتسا ٌطخ هنأل ةيدملا قيرط نع ةديلبلاو ةفلجلا نيب نيرفاسملا لقنل ةيديدحلا ةكسلا طخ حتف متي ىتم :اثلاث
.ةيداصتقالاو ةيعامتجالا ةيمنتلا يف اًماه اًرود بعلي

اهل سيل يتلاو ةيئانلا تايدلبلا ةصاخ ،ةمج تابوعص اهل تلكش تايدلبلا لهاك ىلع ةمكارتملا نويدلا نإ :اعبار
.زاجنإلا لئاسو اذكو ةطيسبلا لقنلا لئاسول ىتح رقتفت اهنأ امك بارخلاو رامدلل اهتآشنم تضرعت دقو ،لوخدم يأ

ةواسق سيئرلا ةدايس اي نوملعت متنأو ،يعيبطلا زاغلاب طقف ناتنيدم ىوس دوزت مل ةيالولا ندم عومجم نم :اسماخ
.ةيالولا هذه يف ةعيبطلا

عيمج تادوهجم لضفبو ،يشحولا باهرإلا ءارج نم ةبيهر ةرجه ةيدملا ةيالو تايدلب تدهش دقل :اسداس
.ايجيردت دوعت ةايحلا تأدب عقاوملا فلتخم يفو نيصلخملا

وهل فيرلاب رارقتسالاو ضرألا ةمدخ ىلع حالفلا ميعدت نإف اذهلو ،قاطي ال حبصأ دقف يعامتجالا بناجلا امأ
.ءاوس دح ىلع ةنيدملاو فيرلا يف بابشلا ةئف ةصاخ مامتهالاو ةيانعلا لك قحتسي لمع

ةقيرع ةيالو يهو ،هل تضرعت امو ةيالولا ةيمهأل ارظنو ،ةنس 12 ذنم روطت يأ يعماجلا دهعملا دهشي مل :اعباس
؟ةلماكتم ةعماج حبصي ىتح هعيسوت يف لمأ كانه لهف ،ةيدلب 64 نم ةنوكتمو ةمسن نويلملا اهناكس ددع براقي



قيقحت لجأ نم تايوتسملا لك يف ةلوذبملا تادوهجملا لكب هونأ نأ الإ ينعسي ال -سيئرلا يديس- ريخألا يفو
ةغلل ىلعألا سلجملا بيصنتل مكتردابمب هونأ امك ،ينطولا يبعشلا سلجملا هيلع قداص يذلا حوـمطلا جماـنربلا اذـه
.مالسلاو عيمجلل هللا ءاش نإ قيفوتلا ،ةيبرعلا

.لضفت ،شادوب رصان ديسلل ةملكلاو ةجيعن نب لولج ديسلل اركش :سيئرلا ديسلا

،ءارزولا يتداس ،ةموكحلا سيئر ديسلا ،ةمألا سلجم سيئر ديسلا .ميحرلا نمحرلا هللا مسب :شادوب رصان ديسلا
.مكيلع مالسلا ،ةمألا سلجم ءاضعأ يئالمز يتاليمز

.جراخلاب ةيرـئازجلا ةيلاـجلاو ةـيبرتلا امهو نيتمهم-ييأر يف- امهنظأ نيتطقن يف لخدتأ نأ ديرأ

يل ىنستيل ةحوتفم مهترازو باوبأ كرت ءارزولا ةداسلا نم بلطأ ينإف اهيلإ يمتنأ يتلا ةيالولا صخي اميف امأ
.مهيدل ىوكشلا

دوجولل زرـبت تأدب يتلا ةيداصتقالا ةمزألا اهببس باهرإلا ةرهاظنأ ىعدي نم نإ :ىلوألا ةطقنلا ىلإ عجرن نذإ
باسح ىلع تءاج دق -يداقتعا بسح- ةرهاظلا هذـه نأل ،ءيطاخ مكح -ييأر بسح- وهف ،تانينامثلا ةـيادب ذـنم
جمارب يف رظنلا ةداعإ ةرورضب بلاطن كلذل ،تانينامثلا ذنم ةيوبرتلا انتموظنم هنم يناعت يذلا بيهرلا يفاقثلا غارفلا
تالوحتلا ىسنن نأ نود ةيملاعلا ةفاقثلا ىلع رثكأ حتفتلاو ةثادحلاو ةنرصعلا ءيدابم عم اهفييكتو ةيوبرتلا ةموظنملا
.يسايس ءامتنا يأ نع ةقلطم ةفصب اهداعبإو تالاجملا لك يف اندالب اهفرعت يتلا

قئاقح عم اهطبرل اندوهجم لك زكرن نأو دبال يتلا رجهملا يف ةيلاجلا صخت يهف يلخدت يف ةيناثلا ةطقنلا امأ
ةيسايسلا تالاجملا يف اندالب روطت قئاقح اهكاردإ مدعو تتشتلا نم مويلا يناعت انتيلاج نأل ،يرئازجلا عمتجملا
معدلا اهئاطـعإو انتيلاجل ةعـباتلا تايعمجلا لك نم جراخلا يف انتارافس برقت ةرورضب بلاطن كلذل ،ةيداصتقالاو
يف ثدحت يتلا تاريغتلا لقنت ىتح ةينطولا ةحاسلا اهفرعت يتلا قئاقحلا لكب اهديوزتو -يونعملاو يداملا- مزاللا
تاءاعدالا لك ريسكت ىلإ يدؤي يذلا رمألا ،ةقداصو ةقيقد ةروصب هيف شيعن يذلا عمتجملاو انتيلاج ىلإ رئازجلا
.رئازجلا ءادعأ اهلقني يتلا ةضرغملاو ةفيزملا

نم نيتيب اهل لوقأل يبنجألا لخدتلاب يدانتو كانهو انه ىلاعتت يتلا تاوصألا نع -نيتلمج وأ ةلمج يف- فيضأو
:رعشلا

ةلذب ةايحلا ءام ينقست ال

لظنحلا سأك زعلاب ينقساف لب

ّلذب ةايحلا ءام منهجك هٍ

لزنم بـيطأ زـعلاب منهجو

.مكيلع مالسلاو اركشو



)قيفصت(

.لضفتيلف ،ديعسلا ركيش روصنم ديسلل ةملكلاو شادوب رصان ديسلل اركش :سيئرلا ديسلا

نيلسرملا فرشأ ىلع مالسلاو ةالصلاو ميحرلا نمحرلا هللا مسب .سيئرلا ديسلا اركش :ديعسلا ركيش روصنم ديسلا
ةداسلاو ةديسلا ،مرتحملا ةموكحلا سيئر ديسلا ،لضافلا ةمألا سلجم سيئر ديسلا .ملسو هيلع هللا ىلص دمحم انديس
.مرتحملا ةمألا سلجم ءاضعأ ةداسلاو تاديسلا ،نومرتحملا ءارزولا

ىلإ هب اودوعت نأو يدحتلا اوعفرت نأ وه -مكتموكحو متنأ- مويلا مكنم نطاوملا هبلطي ام نإ ،ةموكحلا سيئر ديسلا
هتايح نم فرشملا ديجملا دهعلا كلذ ىلإ يرئازجلا بعشلا قاتشا مكف ،دومصلاو يدصتلاو يدحتلاو خومشلا دهع
.ةيسايسلاو ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا تالاجملا يف ةميكحلاو ةعاجشلا تارارقلا كلت ىلإ ةجاحب وه مكو

اميظع نوكي نأ لوؤسم لك نم بلطي هيلعو ،اميظع ابعش خيراتلا لحارم لك ربع يرئازجلا بعشلا لظ دقل
.بعشلا اذه ةمظعك

ةمكحمو ةيرادإلا مكاحملاب بيرق نع ززعتس ةيرئازجلا ةلادعلا نأ مكضرع يف ءاج دقل ،ةموكحلا سيئر ديسلا
.ةلودلل ايلعلا ةمكحملا اذكو عزانتلا

لثم قلخ نم ةدئافلا امف طقف ةليسو وه لب هتاذ دح يف ةياغب سيل ةيئاضقلا سلاجملاو مكاحملا هذه لثم ءاشنإ نإ
عم ىقبتو ذفنت ال تاسسؤملا هذه اهردصت يتلا ةيئاهنلا تارارقلاو ماكحألا تناك اذإ ةيئاضقلا سلاجملاو مكاحملا هذه
.قرو ىلع اربح تاونسلاو رهشألا رورم

كلذ ىلع لاثم نسحأو ،اهذيفنت همهي ام ردقب ،هحلاصل ةيئاضقلا تارارقلاو ماكحألا رادصإ همهي ال يضاقتملا نإ
.ايفسعت نيدورطملا لامعلا حلاصل ةرداصلا ةيئاهنلا تارارقلاو ماكحألا

نكمي الو نسحلا اهريس لقرعت ةقناخ ةينويدم اهلج هجاوي ثيح ةئيس ّدج تايدلبلل ةيلاملا ةيعضولا نإ :ايناث
مزتعت يتلا لولحلاو تاءارجالا يه امف ،دعب وست مل تايدلبلل ةيلاملا ةلاحلا تمادام ةيلحملا ةيمنتلا نع ثدحتلا
ةيلحملا ةيمنتلل يقيقحلا هجوتلا نم تايدلبلا نكمتت يك لجاعلا بيرقلا يف ةيعضولا هذه ةهجاومل اهب مايقلا ةموكحلا
؟نينطاوملا لكاشمب لفكتلاو

عيراشم نأ ظحالملاو ،2000 ةنس ةياغ ىلإ نكس 800.000 ءانب مكتموكح فده نوكي نأ ادج ليمج :اثلاث
ةصصخملا ةيلاملا تادامتعالا صقن يف نمكت ،ةريثك لكاشم اهزاجنإ ضرتعت زاجنإلا قيرط يف يه يتلا تانكسلا
ةيلاملا تادامتعالا صقن لكشمو ،اهتاقحتسم اهل عفدت نأ نود روهش ةدعل زاجنإلا تاسسؤم ىقبت ام اريثك ذإ .اهذيفنتل
يدافتل اهذختت نأ ةموكحلل نكمي يتلا تاءارجإلا يه امف ،ددحملا تقولا يف اهزاجنإ مامتإ مدع ىلإ كش نودب يدؤي
؟زاجنإلا قيرط يف يه يتلا تانكسلا عيراشم ليطعت

.سيئرلا ديسلا اركشو ؟ةديدجلا ندملا ءانب عورشم ريصم ام :اعبار



.لضفتيلف ،بلاط فيرشلا دمحم ديسلل ةملكلاو ديعسلا ركيش روصنم ديسلل اركش :سيئرلا ديسلا

،دمحم انديس ىلع مالسلاو ةالصلاو ميحرلا نمحرلا هللا مسب .سيئرلا ةدايس اركش :بلاط فيرشلا دمحم ديسلا
ءاضعأ يئالمز يتاليمز ،ءارزولا ةداسلاو ةديسلا يلاعم ،ةموكحلا سيئر ديسلا ،مرتحملا ةمألا سلجم سيئر ديسلا
.ماركلا روضحلا اهيأ ،مرتحملا ةمألا سلجم

يف ةينمألا ةيعضولا نإ هلوقب ةموكحلا سيئر ديسلا لضفت دقف ،هللا ءاش نإ ةقيقدو ةزيجو دج نوكتس يتلخادم
انأو ،ايجيردت نابجلا ثيبخلا باهرإلل ةيشحولا ةرهاظلا ىلع رطيسي دق هنأو ،اظوحلمو ارمتسم انسحت فرعت دالبلا
ينطولا شيجلا اهسأر ىلعو ةيروهمجلل نمألا حلاصم همدقت امل ريدقتلاو نافرعلا لك هجوأ يرودبو ،حرطلا اذه عم
اذهل قرطت امك مهب يونعملا ةصاخو يداملا لفكتلاو باهرإلا اياحض وحن هجوتم رمألا اذه يف يلاغشناو ،يبعشلا
ىرأ نكل ،ةرورضملا ةئفلا هذهل ةدعاسملا دي ءاطعإل ةلودلا دنع ةدوجوم ةبيطلا ةينلا نأ ىرأ .يجان نب يخأ رمألا
بولطملا نم اذلو ،نأشلا اذه يف ةيقيقح ةينماضت حور ديسجتل اليقث ازجاح نوكي داكي ايعيرشت اغارف كانه نأ اضيأ
اياون ايئاهن مطحتو لمألا عجرتست ةءانبو ةيعوضوم ةفصب لصفلل ةمئالملا ةيعيرشتلا ةيضرألا داجيإل اعم ركفن نأ
ةقثلا مدع زاربإو ،كيكشتلاو فوخلا عرز ادصاق يبألا يرئازجلا بعشلا تائف لك فدهتسي يذلا يجمهلا باهرإلا
.نطاوملاو ةلودلا نيب

ىنمتأ نكلو ةريخألا روهّشلا يف ةيمهأو ةّيدج رثكأ هارأ يذلا جراخلا يف ةيرئازجلا ةيسامولبدلا رود ىلع حلأ امك
ةيطارقميد ءانب لاجم ةصاخو ،نيدايملا ىتش يف اندالب يف يرجي امع ةيقيقحلا ةروصلا ءاطعإل ةيويح رثكأ نوكي نأ

.ناسنإلا قوقح مارتحاو ةيعامجلاو ةيدرفلا تايرحلا لك نامضو نوناقلا ةلود ميعدت ىلع زكترت ةيقيقح

رظنلا ةهجو رييغت يف اماه ارود اريخأ تدأ يتلا "لسكورب" يف ةيرئازجلا ةيسامولبدلا ةثعبلا يِّيحأ ،ةبسانملابو
عافدلل ءافخلا يف لمعت يتلا تاراطإلا هذه عيجشت ىلع لمعن نأ انيلعف ،ابوروأ يف قرط قرتفم ربتعت دالب تاطلسل

:لوقأو رئازجلا نع

"nos diplomates actuels sont globalement admirables"

ةرهاظلا هذه ربتعتو طفنلل ةيملاعلا قوسلل اسوسحمو اسوملم اروهدت رهشأ ةعبرأ يلاوح ذنمو انلك انظحال :ايناث
يتلا ةيقيبطتلاو ةينالقعلا ريبادتلا يه ام مهفأ نأ ديرأ نذإ .تقمعتو اينمز تلاط اذإ ينطولا داصتقالل ةبسنلاب ادج ةيبلس
"كيبوألا" ةمظنم لخاد لورتبلل ةجتنملا نادلبلا عم قيسنتلا لضفب رمألا اذهل دح عضول ةبسانم ةموكحلا اهارت

(OPEP) اليلق ولو رسفتسأ نأ ديرأ امك "جيورنلا" دصقأو ةمظنملا هذه جراخ يه يتلا لورتبلل ةجتنملا نادلبلا عم وأ
يطفنلا فاشكتسالا ناديم يف خلإ …ANADARCO, BP, SAIPEM لثم تايسنجلا ةددعتملا تاكرشلا رودو طاشن نع
انءاطعإ ىنمتأ امك ؟ةماع ةفصب يوقاطلا لاجملا يف ةسوململا ةيملعلا قافآلا يه امو ،ةيبوـنجلا انلوقح يف يزاغلاو
يعامتجا دعب تاذ ةينطو ةينماضت ةسايس قيمعتو زاجنإ يف ةلئاعلاو ينطولا نماضتلا ةرازو هيلإ تلصو امع اصخلم
.ماه دج يراضحو

:ركذلا قحتست اهربتعأ طاقن ثالثب قلعتي يمالك ماتخ

)ةلقرو( ،)راشب( ،)راردأ( تايالو ةصاخو ريبكلا انبونجل ةعساشلا يضارألا حالصتسا ةسايس تلصو نيأ :الوأ
؟)يداولا(و

!رمألا اذهب صاخ مامتها يأ ىرن الو ،اهمدق رثأ نم ايموي راهني ابيرقت ةنيطنسق ةنيدم ثلث :ايناث

زاجنالا ةبسن نأ املع ،ةيلاملا تادامتعالا مادعنال ارظن ةفقوتم لاغشألا ثيح ،ةنيطنسق راطم ميمرتو عيسوت
نم رثكأ كانه نأ ىسنن ال امك ،يلاملا فالغلا نم%50 لثمت يتلا ةيضرألا ةئيهت صخي اميف %70 ىلإ تلصو

.ةنيدملا هذه هجو نم -ايجيردت- بهذت نأ دبال يريدصق نكس فلأ 30

،ميقلا مكضرع يف اهيلإ متقرطت يتلا يهو ،ةيعامتجالاو ةيداصتقالا ةيمنتلا ةسايس روحم يف لخدت يتلا يتظحالم
ةيقرت ةبرجت دعبو ،دوكر ةلاح يف دجوت يتلا عيراشملا نم ريثكلا كانه ،ىربكلا ندملا ميعدتل ضوهنلا راطإ يفف
ةيمنتلاب ةصاخلاو ةقلاعلا لكاشملا نم ريثكلا لح ىلإ ىدأ يذلا ءيشلا ،ىربك ةظفاحم ىلإ ةمصاعلا رئازجلا
اهل ىنستي ىتح ىرخألا ىرـبكلا ندملا ىلع اهميمعتو ةبرجتلا هذه ميعدت ةرورض ىرن اننإف ،ةيعامتجالاو ةيداصتقالا



."نارهو"و "ةنيطنسق" ةنيدمل ةبسنلاب لاحلا وه امك ،ةصاخلا جماربلا نم ةدافتسالا

ناك امهم ةينطولا انتدايس يف يبنجألا لخدتلا نم عون يأل عطاقلا انضفر فلألا ةرمللو دكؤأ نأ ينتوفي ال امك
ريخلا ديرت ال ٍدايأ فرط نم ةلمعتسم اهنأ فرعي انلكو ةيموكحلا ريغ تامظنملاب ىمسي ام ةصاخو لمعتسملا ءاطغلا
.داصرملاب -هللا ءاش نإ- اهل نحنو دالبلل

.هتاكربو ىلاعت هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو ةيفاعلاو ةحصلا ماود مكلو لجاعلا ءافشلا ةيروهمجلا سيئر ديسلل ىنمتأ
.اركش

.لّضفت ،ربينق يلاليج ديسلل نآلا ةملكلا ،اركش :سيئرلا ديسلا

ةمألا سلجم سيئر ديسلا .هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو هللا مسب .سيئرلا ديسلا اركش :ربينق يلاليج ديسلا
ضعب يدل .ةيوخأ ةبيط ةيحت ،ةمألا سلجم ءاضعأ ةداسلاو تاديسلا ،ءارزولا ةداسلا ،ةموكحلا سيئر ديسلا ،مرتحملا
.)ضيبلا( ةيالو ناكس صخت يتلا تالاغشنالا

يقسلا تاونق لوح تامولعم ةيأ كلمن ال اننكلو لاغشألا ةياهن يف وه ،"ةنزيرب" صخي يذلا دسلا ّنإ :الوأ
ةـياهن يف لاـح لك ىلع دسلاو ؟الجاع مأ الجآ أدبتس لهو ؟كلذب متهتس ةكرش ةيأو ؟أدبت ىتم ،طيحملا يضارأو
؟طيحملا يضارأو يقسلا تاونق ميظنت يف ءىطابتلا اذه ةدـئاف يه نـيأو ؟الـبقتسم هـئام هـيجوت مـتي نيأف ،هلاـغشأ

ةلودلا هيلع تفرص يذلا عورشملا اذه رابتعالا نيعب اوذخأي نأ رمألاب نيينعملا ةوخإلا نم وجرنو ىنمتن اننإف
.ةلئاط الاومأ

ةيالو نمو "ةنزيرب" نم ضيبلا ةيالو نم تقلطناو ماوعأ ةعبرأ اهلاغشأ تماد "يليلتم - ةنزيرب" قيرط :ايناث
ميظعلا عورشملا اذه زاجنإ يف عارسإلا بلطنف ،ةيضاملا ةنسلا يفاهب تفقوت لاغشألا نكل "يليلتم" نم ةيادرغ
.بونجلا تايالول ةريبك ةيدودرم بلجيس يذلاو

نع ةفاسملا دعبو ءاتشلا لصف يف ةصاخو خانملا ةدورببف ،ةريبك ةلكشم ضيبلا ةيالو يف زاغلا ةيضق لكشت :اثلاث
الثم دجنف ،ابعتمو اصيوع الكشم زاغلا تاروراق بلجو ءارش لعجت اهريغو ويزرأك زاغلاب ةنّومملا ةرواجملا ندملا

! اهلهأ هنم ديفتسي نأ نود ضيبلا ةنيدم عطقيو ابوروأ ىلإ راملا زاغلا طخ

ءانبب انودعوو تاموكح ءاسؤر ةدع ىلاوت دقو هتيضرأ دجوت يذلا ضيبلا ةنيدمب صاخلا راطملا ةيضق :اعبار
راـطمو مـلك 700 ـب ضيبلا نع دعبي "راشب" راطم نأل ،ايلعلا باضهلا يف راطم كانه نوكي نأ بجوو ،راطم
دقو ةنايصلا مدعل كلاسملا ةبعص يهف يربلا قيرطلا انذخأ اذإو ،ملك 700 ـب "ةيادرغ" كلذكو ،ملك 500 ـب "نارهو"
ةيادرغ ،راشب راطم يف نيقرفتم مهدجن نيذلا جاجحلا ةصاخو "ضيبلا" ةنيدم نم نيرفاسملا ىلع ابلس كلذ رثأ
.امهريغو

اهناكسو ضيبلا ةيالوو ،رابتعالا نيعب مهتالاغشنا ذخؤت نأ ىنمتنو ،نكاس 300.000 ىلع ضيبلا يوتحت
ةيئاصحإ ةيلمعب ةموكحلا سيئر موقي ولو اثيدح وأ اميدق كلذ يف لئاوألا مهو ،ةينطولا اياضقلا لك يف نومهاسم
تيقب ةيالولا ناكس تادوهجم لضفبو ،"ضيبلا" ىلإ "رامق" نم لقتنا باهرإلا نأ ةجيتنك لصحيسف باهرإلا راشتنال
.هدهم يف اندنع باهرإلا ىلع ءاضقلا متو صاخشألا ةمالس ىلع ظافحلا متو اهلاح ىلع ةلودلا تاسسؤم

ءاضقلل ًائيش لعفت مل اهنأب ةموكحلا ماهتا يهو اهنع ثيدحلا نم سانلا ترثكأ ثيح باهرإلاب قلعتت ىرخأ ةيضق
يف دالبلا تناك فيك انظحال دقو هيلع انبلغت امل اهيلجر ىلع ةفقاو ةلودو ةرداق ةموكح كانه نكت مل ول لوقأف ،هيلع

،!!ريمألل دخؤتو فطتخت سئارعلا تناك لب ديدش رذحبف تماق نإو مقت مل سارعألا نأ ةجرد ىلإ 94 ،93 ،91
نمألا كالسأ يف انئانبأ لتقو ،تاراطملا فسنو ءاسنلاو لافطألا نم ءايربألا لتقو ،ةلودلا كالمأل ريمدتلا ناك فيكو
تحرط اذامل ؟لاقي مالك اذه لهف ؟هببس امو ؟نم لتقي نم نولءاستيو يديألا يفوتكم عيمجلا يقبو ،ةلودلا تاراطإو
نم ! لتقي يذلا وه شيجلا ،اذكو اذكب مقت مل ةريخألا هذه ؟ةموكحلل تاماهتا هجوت اذاملو ربوتكأ 23 دعب رومألا هذه



؟شيجلا اذه وه

ءالؤهو ،بعشلا اذه نع اوعفادي يك نينواعتمب تأن مل نحنف ،رئازجلا ءانبأ مهلك كردلاو ةطرشلا مهيف امب شيجلا
!91و 90 يتنس يف هيلع انك املثم انيقبل ىضوفلل ادح اوعضو نيذلا ناوخإلا ةعاجشو انتاوق الولف ! انؤانبأ ىتوملا
بازحأ اهنإ ًابجع ؟باهرإلا انيلع درو نيأ نم لوقي نم كانه .باهرإلا اوحفاك نيذلا نيصلخملا لضفب كلذك لك متو
مويلاو ،ريصق لاورسو ةءابع قوف (veste) ةرتس سبال هنلعأ ،مكلك اهومتعمسو ،يرئازجلا بعشلا دض داهجلا تنلعأ
هتلطع لوطت ال ،ةلطع يف ناك نمف ،ةلماك تاونس سمخ هساقن مل اننأك ،باهرإلا ردصم نع ضعبلا لأسيو لءاستي
مل سان كانهف ،بوقعي سفن يف ةجاحل لؤاستلا اذه نأ تننظ ىتح اضيرم ناك نمل ةبسنلاب رمألا اذكو تاونس 5 ةدم
.لاح ةيأ ىلع يتملك هذه ؟ 91و 90 يف اوملكتي ملاذاملف الإو ،نوشوشي اوضمف ،ماظنلا اذهو ةلودلا هذه مهبجعت

اهنع تملكت يتلا اياضقلا ىلع علطي ىتح ضيبلا ةيالو روزي نأ ةموكحلا سيئر ديسلا نم ريخألا يف بلطأ
.)قيفصت(.اركشو

.حليوص ةعمجوب ديسلا ىلإ نآلا ةملكلا ليحأو ربينق يلاليج ديسلل اركش :سيئرلا ديسلا

ةموكحلا سيئر ديسلا ،لضافلا ةمألا سلجم سيئر يديس ،ميحرلا نمحرلا هللا مسب دعب :حليوص ةعمجوب ديسلا
.مكيلع هللا مالس ماركلا روضحلا،ةمألا سلجم ءاضعأ ةداسلاو تاديسلا ،نومرتحملا ءارزولا ةداسلا ،مرتحملا

ديسلا ضرع يف ةدراولا تارقفلا وأ تارابعلا ضعب وه ةملكلا هذه يف زيجولا لخدتلل يندش ام ،سيئرلا يديس
معد ىلع لوصحلا يف لمأن" :يلي ام اهيف درو يتلا اهنم ةيناثلا ةرقفلا 19 ةحفصلا يف طبضلابو ةموكحلا سيئر
."اهتيمنتو اندالب داصتقال ةمدخ هاجتالا اذه يف ةموكحلل ناملربلا

.ةموكحلا ضرعل ةلئافتملا ةرظنلا ىلإ ةفاضإلاب ةطقنلا هذه وه زيجولا لخدتلل يندش ام نإ تلق

اهيف عزاني ال ةقيقح يرئازجلا عمتجملا يف مويلا لصاحلا روطتلا نإ وه هلوقأ ام ،مرتحملا ةموكحلا سيئر يديس
ةردق نم نيوهتلا وأ صيلقتلل ةلواحم ةيأ مامأ فوقولل تقولا سفن يفو ،ينطولا ميوقتلا ةردق نع سابتلا لك عفرل ،دحأ
يداصتقالاو يسايسلا لاجملا يف اندالب اهدهشت يتلا تاريغتلاو تالوحتلا ىلع عالطالاو ملعلا يف نطاوملا
يه امو ؟هاجتا يأ يفو ؟ريسي فيكو ؟ميوقتلا اذه أدبي نيأ نم لؤاستلا قحي سيئرلا يديس نكل ،يعامتجالاو
اهنأ ىلع يرئازجلا نطاوملا اهيلإ مويلا رظني ال يتلا -سيئرلا يديس- نوناقلا ةلود ينبن ىتح اهوحني يتلا تارشؤملا

اهيف ةدايسلا ،نوناق ةلودك اهيلإ رظني امنإو ،نيعم هاجتا نع عفادم يجولويديإ فقومب الو ،ىوصقلا ةداعسلا ققحي ملح
.انرظن تاهجو تدعابت امهمو انفلتخا امهم عقاو رمأكو نوناقلل

رقوملا سلجملا اذه يف وضع نم ءارثإك ربتعت طاقن ثالث يف نمكي سيئرلا يديس يلخدت نإف اذه ىلعو
.يونعم معدكو تاحارتقاكو

هتعبت يذلا جّهنلاو نينثا نيرايخ ضرعلا اذه يف انسمل :ةيجراخلا ةينويدملاب قلعتت -سيئرلا يديس- ىلوألا ةطقنلا
3 نع نيتريخألا نيتنسلا يف لزاـنتيو اهـتروطخب رعشيو ةيجراخلا ةينويدملا لقثب سحي رايخ وه ةرقوملا ةموكحلا
يتلا ةيعامتجا ةسايسب طبتري هنوك سيئرلا يديس نكل ،هوبص وبصنو ببحمو لئافتم هاجتا اذهو تارالودلا نم رييالم
ىلإ ةفاضإلاب ،لامعلل يعامجلا حيرستلا يف اصوصخ ةلثمتملا تايبلسلا ضعبل ضرعتت ثيح ،ايموي اهارنو اهسملن
اًروصحم هنوك :نينثا نيلماعل دودحم وهو اًريطخ سيل -ةموكحلا سيئر ديسلا ضرع يف- ةلودلا ةينازيم زجع نوك
وبصت يذلا فدهلاو ،ةروثلا قنخ يف نمكت ةطيسب ةيداصتقا ةفآ نع ةرابع هنوكل تقولا سفن يفو ةدودحم لماوع يف
.لورتبلا ريغ نم دراوم قلخ وه ةموكحلا هيلإ

نم هانسمل يذلا فوختلا اذه اهنم ،ةموكحلا سيئر يديس ةعمتجم ريياعم ةدع كانه نإف ساسألا اذه ىلع
ةكارشلا نع ثحبت ةيسامولبدلا تناك نيأ ،ةيضاملا لبق امو ،ةيضاملا ةنسلل ءارولل عجرنلو ،ةليقثلا ةيجراخلا ةينويدملا
رطاخملا نم ربتعت اهنأل ةيعامتجالا ةسايسلا يف مدختسي نأ بجي بناجلا اذه نذإ ،ةيلاملا ضورقلا نعو ةيداصتقالا
اذه ىلع طغضن نأ لواحن -سيئرلا ديسلا– يلاـتلابو يداصتقالا ينطولا ميوقتلا سمت دق يتلاو مويلا انب ةقدحملا
نذإ ،ليرفأ رهش رخآ ءاهتنالا فراشت دوقعو تامازتلاب ةيلودلا ةيلاملا تاسسؤملا عم نوطبترم اننأ ةصاخ ،بناجلا



يف اذكو ةلماكلا ةردقلا اهرصانع ىدل نأ نظأو ،اهيلثممو ةليغشلا ةقبطلا عم ةيئانثلا ةمقلا كرابن يكل انمامأ لاجملاف
.لامعلا حيرست اياضقو ةليغشلا ةئفلا ةأطو نم فيفختلا ىلإ لصنل،ةموكحلا سيئر يديس ،مكتدايق

رارقتساب هيف رارقتسالا مت دق هلل دمحلاو- يسايسلا ينطولا ميوقتلا نأ يهو سيئرلا يديس ةيناثلا ةطقنلا امأ
ةطقن ىلإ عجرأ انهو ،ينوناقلا ميوقتلا ىتحو يعامتجالا ميوقتلاو ،يداصتقالا ميوقتلاب لماكتي نأ دبال -تاسسؤملا
.باهرإلاو فنعلا اياضقل ةينوناقلا ةينمألا ةجلاعملا

تقولا سفن يفو ،ةمحرلا ىلع ةلادلا نيناوقلا نم ةنوكتملا ةناسرتلا لضفبو ،الصاح اروطت اندالب يف نأ هلل دمحلا
ةجلاعملا يف ةكرابم ءايشأ اهلك هذه ةقحاللا تاليدعتلاو ،ماعلا يئانجلا نوناقلا ىلإ ةجلاعملل ةصاخلا مظنلا نم لاقتنالا
يفتكي ال فلم وهو ،باهرإلا اياحض فلمب قلعتت ةيناث ةجلاعم وه هلك اذه قفاري ام نكل ،ةينمألا ةلأسملل ةينوناقلا
ينجملا وأ ةيحضلا لعجت ةيعوضوم ةجلاعم ىلع بصني نأ وه هلمأن ام ّنإو ،ةيئاقلتلا ةيكيناكيملا ةيرادإلا ةجلاعملاب

بلطتي اذهل ،كلذ ريغ وأ ةقدص وأ ةحنم تسيلو ةلودلا تايلوؤسم نم قوقحلاو تابجاولا هذه نأب نوسحي مهيلع
،تافلملا ةجلاعمب يف ةلصاحلا ةيزكرماللا اذكو يزكرملا زاهجلا يف لصاحلا روطتلا اذه قفري نأ -سيئرلا يديس-
نم ربتعي يذلا فلملا اذه ةساردل ناجل لكشت نأو يسفنلاو ينوناقلا نيلاجملا يف صاصتخالا يوذ نم ةجلاعمب
.يداصتقالا فلملا بناج ىلإ تافلملا تاهمأ

انليمز ناسل ىلع درو ام ىلإ فيضأ الو ،يجراخلا يسايسلا دعبلا صختو ةريخأو ةثلاث ةطقن ،سيئرلا يديس
نم ءيشب بكنا -سيئرلا يديس– ضرعلا اذه نإ لوقأ يننكلو ،يجراخلا دعبلا لوح ينادمح ليعامسإ سداسلا وضعلا
تباوث رئازجلل نأ ملعن اننأ عقاولاو ،ةيبروألا ةكارشلا وهو هضرفت ةلحرملا تابلطتمو ةيفرظلا امبرو ،قيضلا ديدحتلا
ةيبرعلا ةيلاملا ةدصرألا نع ثحبلا نم اذه انيفعي ال يلاتلابو ،يويسآلا مازتلالاو ،يقيرفإلا يبرعلا ءامتنالا يف لثمتت
يبرعلا-يبرعلا وأ يبرعلا-يقيرفإلا جامدنالاو ةكارشلا هذه نم عافتنالاو ،ةيوهجلا ةيميلقإلا تالتكتلا يف اهمادختساو
ينلعجي اذهو ،ةدحاو ةراق لخاد انهجو يف بابلا قلغن اليكل ةكارشلا طيحم يف عيونتلا دصق يويسآلا-يرئازجلا وأ
دحأ اهيف انيلع ديازي ال يتلا طاقنلا نم دعت يتلا ناسنإلا قوقح لاجم يف ةلمك لوقب -سيئرلا يديس–ريخألا يف يهتنأ
ةينطولا نيناوقلا زجعت امدنع هنإ زيزعلا اننطو يف ناسنإلا قوقحل ةبسنلاب لوقنو ،دلو نأ ذنم رح ناسنإ لكف
وه ؟ةيميظنتلا نيناوقلا نست اذاملو ؟ءيراوطلا ةلاح تنُس اذامل ،ناث يأر انل نوكي نأ نكمي ةلاحلا هذه يفف ،ةيلخادلاو
!نطولا لخاد ناسنإلا قوقح ةيامح لجأ نم

نإف يلاتلابو ،رئازجلا يف ناسنإلا قوقح ةنايصل تضرف دقو ،ءيراوطلا ةلاح عفر لجأ نم تاحيص مويلا ىلاعتت
..طايتحا وه يلودلا نوناقلا ىلإ ءوجللا

.)قيفصت(

يديس اركشو ،طايتحالا باب نم طقف نوكي يلودلا نوناقلا يف ناسنإلا قوقح لاجم يف رظنلا وأ ريكفتلا نإ
.سيئرلا

.لضفتليف ،وصروقلا دمحم ديسلل نآلا ةملكلاو ،حليوص ةعمجوب ديسلل اركش :سيئرلا ديسلا

ديسلا ،مرتحملا ةمألا سلجم سيئر يديس ،ميحرلا نمحرلا هللا مسب ،سيئرلا يديس اركش :وصروقلا دمحم ديسلا
اهيأ ،رقوملا سلجملا اذه ءاضعأ ةداسلاو تاديسلا ،ءارزولا ةداسلاو تاديسلا يلاعم ،مرتحملا ،ةموكحلا سيئر
.هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا ،ميركلا روضحلا

سيئر يديس– يرثلا مكضرع نم ديفتسنل ةمألا سلجمب –ءاضعأو ةموكح–اعم يقتلن نأ فرشلا يعاود نمل هنإ
يتلا ةنحملا هذه ءارج نيرمألا يناعي يذلا انعمتجم مومهو لامآ مكيلإ نيعفار ثيدحلا فارطأ لدابتن نأو –ةموكحلا
.اندالب اهفرعت

.يلاعلا ميلعتلاو ينهملا نيوكتلاو ةيبرتلا عاطقب طبتري امو ةحصلا عاطق ةملكلا هذه يف لوانتأ فوس

ةحنجأ فلتخمل مئادلا ميمرتلا ةداعإ نع ةبترتملا ةفلكتلا نإ ،)نارهو( ةنيدم يف عاطقلا ةيعضو :ةحصلا عاطق
ءانب ةفلكت -اهعمج دنع- قوفت لقأ مل نإ يواست يضاملا نرقلا ةياهن يف ينب يذلا نارهوب يعماجلا ىفشتسملا
.هيلإ ةجاحلا سمأ يف دالبلل ةيناثلا ةمصاعلا تحبصأ ديدج ىفشتسم



،ةموكحلا سيئر يديس

ةرقوملا مكتموكح ىدل مأ ؟هلاح ىلع ىقبي نأ هيلع موكحم ةنيدملا هذهب يئافشتسالا يحصلا عاطقلا له :الوأ
ذنم فرعي يذلاو -وتسل- ةقطنمب هتيضرأ تطبض يذلا يعماجلا ىفشتسملا ريصم وه ام ؟لاجملا اذه يف عيراشم
لك هزاجنإل ترخس لهو ؟ةمداقلا ةليلقلا مايألا هب قلطنتس لاغشألا نأ اقح لهو ؟ليجأت ولت اليجأت 1975 ةنس يلاوح
؟لاغشألا فقول ايدافت ةيرشبلاو ةيداملاو ةيلاملا تاناكمإلا

ىفشتسملا نع نولحري مهتيرثكأ تلعج مهنم نييئاصخألا اميسال ،نييئافشتسالا ءابطألل ةينهملا فورظلا نإ :ايناث
نأل نكلو ،شيعلا ةواسق نم يناعت يتلا تاقبطلا نيب نم نودعي اوحبصأ مهنأل سيل ،ةصاخلا تادايعلا هاجتاب يعماجلا

تادعملاو ةيودألا صقنل ارظن ،ةليحتسم لوقأ ال ىتح ،ةحلاص ريغ تحبصأ يئافشتسالا مهلمع ةسرامم فورظ
عجشي وج قلخو ،يئافشتسالا لمعلا نيسحت ىلإ ةفداهلا تاردابملا لك قيعي يذلا يرادإلا طلستلا نع كيهان ،ةيبطلا

.عاطقلاو ةحلصملا ةيامح ىلع

مهلمعب مايقلا نم انئابطأ نيكمتل اهذاختا ةرقوملا مكتموكح يونت يتلا تاءارجإلا يه ام ،ةموكحلا سيئر يديس
.جراخلاب ةجلاعملل ىضرملا لاسرإ نع تلدع ةلودلا نأو اميسال ؟هجو لمكأ ىلع

؟نيصتخملا ءابطألا اميسال هب نيلماعللو ىفشتسملل رابتعالا ةداعإ مكنكمي فيكو اذه

نيباصملل ةيحارجلا تايلمعلا ءارجإل )نارهوب(  "وينك" ىفشتسم يف حانج حتف نع ابيرقت ةنس ذنم نلعأ :اثلاث
:نأ هتياهن يف سيلو رمألا ةيادب يف نيبت هنأ كلذ ،بارس نع ةرابع ناك راسلا ربخلا اذه .بلقلا ضارمأب

.تايلمعلا هذه لثمل ةلهؤم ريغ ةحلصملا - ا

.ةيحارجلاو ةيرشبلا تاناكمإلا هصقنت تايلمعلا هذه لثمل لهؤملا مقاطلا - ـب

ثيدح هنأ مغر لامعتسالل حلاص ريغ ،(La Pompe E.C.E) تايلمعلا ءانثأ بلقلا طاشن نمضي يذلا زاهجلا – ـج
.هيلع لوصحلا

لهف ؟ةيئافشتسالا ةرادإلا هتدعأ امب لمعلا لدب نييئاصخألا ءابطألل-ةموكحلا سيئر يلاعم- ءاغصإلا مت الفأ
هنع نلعملا نيب ام ناتش هنأل ؟مكلغاشم ةرثك مغر ساسحلا عوضوملا اذه يف ّتبلا ،ةموكحلا سيئر يلاعم ،ناكمإلاب
.نكمماللا عقاولا نيبو تاريماكلا مامأ هضرعل ةلاجع يف هدادعإ متي ام نيب عساش نوبلاف ؟عقاولا نيبو

بسنأ ءالؤهل ةينعملا فارطألا ترفو لهف ،يئافشتسالا لمعلاو صصختلا اهيضتقي ،ةيمتح نييئاصخألاب ةيانعلا
.؟مهلمعب مايقلل فورظلا

يف ضيوعتلل ةلباقلا ريغ ةيودألا ةكبش عيسوتو ةيودألا ةريعست عوضوم نع :ةطقنلا هذهل ةبسنلاب اريخأو اعبار
،انئارحص ةعاسش عساش عوضوم وهف ،انعمتجمل ةيحصلا عاضوألا هيف تمقافتو ،ليخادملا هيف تصلقت تقو
.ليوطتو درس ىلإ جاتحت ال هب مكتفرعمو

ضرعلا يف ءاج ام ريبك حايتراب ،ةموكحلا سيئر يديس ،لجسأ :يلاعلا ميلعتلاو نيوكتلاو ةيبرتلاب قلعتي اميف :ايناث
اهضعب يف ينقبس نإو ىتح تاظحالملا ضعب ميدقت يف مكحمستسأ يننأ ريغ ،دحألا موي حابص هميدقتب متلضفت يذلا
.ءالمزلا ضعب

نارهوب ءاوس ةيبرتلل ىلعألا سلجملا لاغشأ نم اضعب تبكاو يننأل ،ةيوبرتلا ةموظنملا حالصإب قلعتي اميف :الوأ
.ةمصاعلا رئازجلاب وأ

رصنعلا وهو الأ ،تاحالصإلا هذه يف لاعفلا رصنعلا بايغ ،ةمدقملا تاحارتقالا دادسو ءارث مغر تظحال
تدعأ ،قبطت جمارب ىلإ لوحتت فوس يتلا ةدعملا تاحارتقالا نأكو رضاح ذاتسألا الو دوجوم ذيملتلا الف ،يرشبلا



.يلآ ناسنإل

نكل حيحص اذه .ىرخأ ةجلاعمل عضخت ميلعتلا كالسأ عيمج ةذتاسأ ةيعضول يحيحصتلا بناجلا نإ لئاق بر
ةموظنملا يف ثعبتو ،اهقيبطت ىلع نيلبقملا رظن يف ةيقادصمو اقمع اهديزت ةدعملا جماربلا ىلع ةيناسنإ ةغبص ءافضإ
.ةيكيمانيدو احور ةيوبرتلا

يف ظحلا هفعسي مل يذلا بابشلل رفوت ال ةيلاحلا ينهملا نيوكتلا تاسسؤم نإف ،ينهملا نيوكتلاب قلعتي اميف امأ
لهف .ةصلقم نيوكتلا ةدم نأ كلذ ،تاصصختلاو فرحلا نم دودحم ددع يف ايلوأ انيوكت الإ ةعماجلاب هتسارد ةلوازم
نيوكت ىلع اهتردقو اهتعاجن تتبثأ يتلا ةينقتلا تايوناثلاو (C.E.D) لثم نيوكتلا تاسسؤم نم اهصلختسن ةربع نم
؟مهيلإ ةجاحلا سمأ يف دالبلا تحبصأ ،ءافكأ لاجر

،ةينطو ةيولوأ ةعماجلا نم تلعج مكتموكح نأ ةءارقل حاترم انأ مك ،ةموكحلا سيئر يلاعم :يلاعلا ميلعتلا عاطق
ضعب متحمس ول يدل ،اذه نم مغرلا ىلع هنأ الإ ،ةلاحم ال ةيعماجلا ةرسألا هب زتعتو ،مكفرشي فقوم اذه
:اهلوأو ،تاظحالملا

ةماه ادوهج لذبت مكتموكح نأ -نيدايملا عيمج يف دسجي لؤافتلا اذه نأ يلمأو- لئافتملا مكضرع يف أرقن -ا
مغر فرعت يتلا ،ةيعامتجالا تامدخلل ةبسنلاب اميسال ،ناديملا يف العف هظحالن ام اذهو يلكيهلا زجعلا ديدستل
ةبسنلاب ركذي ارييغت فرعت مل ةيعماجلا اهنم ةصاخ ةيوبرتلا لكايهلا نأ سملن اننكل ،اريبك ازجع ةلوذبملا تادوهجملا
.ةمئاد ءيراوط ةلاح يف اهنأكو ،ةيلاجعتسا لولح ىلإ ةمغرم أجلت اهارن يتلا نارهوب ،"ةيناسلا" ةعماـجل

يحب( اقباس ةفورعملا ةقطنملاب ،ةيناسنإلاو ةيعامتجالا مولعلل ةعماج ءانب عورشم نيأ ،ةموكحلا سيئر يلاعم
اهصيصختل ،رحبلا مولع دهعم نم ءازجأ حالصتسا ىلع ةلبقم ةعماجلا ةرادإ نأو اميسال ؟هريصم وه ام ؟ )زوللا
.اهركذ قباسلا تاصصختلل

جهنت ،نيوكتلا طامنأ حالصإ ىلع ةمداقلا يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازو نأ حايتراب ىرخأ ةهج نم أرقن – ـب
تمت يتلا تاءاقللاف الثم ملعللو ،رواشتلا ةرئاد عيسوت وه كلذ نم لمجألا نكل ،ليمجو حيحص اذه .رواشتلا قيرط
.ىرخألا دهاعملا ءاعدتسا مدعل فارطألا ضعب الإ اهرضحت مل ،ةرازولا ىوتسم ىلع

وه امل قيقد صيخشتل يرورضلاو يفاكلا تقولا صيصخت عم رواشتلا ةرئاد عيسوت وه كلذ نم لمجألا تلق
تحبصأ يتلا تاحالصإلا هذه ةيحالصو ةعاجن نمضت ،ةيلبقتسمو ةينآ تايلآ طبض دصق كلذو ،هحالصإ بوغرم
.ةيرورض العف

ةيلاحلا دهاعملا ةلكيه ةداعإ ىلإ قرطتو راوطألا ةفاك لمش اذإ الإ ،ىنعم هل نوكي ال نيوكتلا طامنأ حالصإ نإ
.ايلبقتسم ادعبو اديدج اسفن ةيرئازجلا ةعماجلل يطعت ةكسامتم ،ةمجسنم ةفسلف قايس يف لماكتم جهنم نمض

؟ةيعماجلا ةطيرخلا ميظنتل ةداعإ رمألا يف لهو ؟تاحالصإلا هذه قمع وه ام ،ةموكحلا سيئر يديس

هماهمل يعماجلا ذاتسألا غرفتي نأ لدبف ،ةرهاقلا ةطلستملا اهتيطارقوريب يف ةيرئازجلا ةعماجلا ءاد - ـج
لدبف ،ةيملعلاو اهنم ةيرادإلا هتافلم فلتخم ةعباتمل ةرادإلا ءارو -ضكري لوقأو- ضكري هارن ،ةيملعلاو ةيجوغاديبلا
نايحألا ضعب يف ىتحو لب ،ايلحم ةرادإلا ماقم موقي ذاتسألا حبصأو ةيآلا تسكعنا ،ذاتسألا ةمدخ يف ةرادإلا نوكت نأ

لطعي وأ هفلم نكري نأك ،لاكشألاو هجوألا فلتخملا ماقتنالا نم افوخ ملكتي ال هارن كلذ عمو ،ةياصولا ىوتسم ىلع
.هتيقرت اضيأ لطعت وأ هبتار

مهنم ريثكلا شيعي لاز الو ،ءالمزلا ضـعب شاـع :(Formation à distance) ـب فرعي ام وأ جراخلا يف نيوكتلا
ةقداصم مغر كلذو ،اهدالبل لوخدلا ةريشأت مهميلست ةيسنرفلا تاطلسلل رركتملا ضفرلا ءارج ،ةداح ةيسفن ةمزأ



كئاشلا كلسملا اذه ربع اوربع نيذلا لك رعشي لازالو رعش دقف ،طوبضم ططخم ىلع ةيرئازجلا ةيسنرفلا ةنجللا
يتلا ريبادتلا -ةموكحلا سيئر يلاعم–يه ام .ةديسلا انتاسسؤم ىلإ ىتح نايحألا ضعب يف دتمت يتلا ،ةناهإلاو لذلاب
يلاعلا مـيلعتلا ةرازول ةعباتلا كلت اميسال انحلاصمل نكمي فيك ؟ةنحملا هذه نم انصيلختل ناديملا اذه يف اهذاختا نوونت
،ةيسنرفلا حلاصملا عم دنل ادن ضوافتلا نم اهرومأل قيقد طبض ىلإ ةجاحلا سمأ يف يه يتلاو ،يملعلا ثحبلاو
؟بابلا اذه يف اميسال

امنإو ،ةظوحلم تارييغت فرعي عاطق تعن ،تاظحالملا هذهل يميدقت نم دصقلا نكي مل ،ةموكحلا سيئر يديس
.يملاعلا لب يميلقإلاو ينطولا طيحملا ىلع اعشمو الاعف هديرن عاطقل ةيفخلا بناوجلا ضعب ىلع عباصألا عضو

ذاتسأ ،يكتشيو نئي ةعماجلا ذاتسأ .يعماجلا ذاتسألا ةخرص مكعامسإ ةموكحلا سيئر يديس يل اوحمسا اريخأ
يكتشي ةعماجلا ذاتسأ ،هيلإ ةجاح يف مه ام ريفوت نع هزجعل ،هئانبأ ىدل ىتح ةيقادصم لك دقف نأ دعب نئي ةعماجلا

امدنعف ،هئانبأ باسح ىلع لقعلا ةيذغتو ،لقعلا باسح ىلع دسجلا ةيذغت :رم امهالحأ نيرمأ نيب اريخم حبصأ هنأل
تاروطتلا عم هفيكت مدعل ،هرضاح ىلع نئمطم ريغ حبصأ يعماجلا ذاتسألا .مالكلل لاجم الف دحلا اذه لاحلا غلبي
.ةمهّادلا ةيملعلا تاعارتخالاو

.دعاقتلا يف نينسلا لعفب ،اهركم هلوخدل هئانبأ لبقتسمو هلبقتسم ىلع نئمطم ريغ هنأ امك

نصنل ،لايجألا نوكمو ،ةفرعملا رشانو ،ملعلا لماح ةمارك يف ،ةلودلاو ةمألا ةمارك ،ةموكحلا سيئر يديس
اندالبل ةنايص كلذ يفف ،تايلوؤسملا ىلعأ ىلإ ءاقترالا نم انونكم نمو انونوك نمو انوملع نم ةموكحلا سيئر يديس
.انتلودو انتمأو

مكربصل اركش يئالمز ،ءارزولا يتداس ،ةريزولا يتديس ،ةموكحلا سيئر يديس ،ةمألا سلجم سيئر يديس
.هتاكربو ىلاعت هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو ،مكئاغصإو

.يدهملب ىفطصم ديسلل ةملكلا نآلاو وصروقلا دمحم ديسلل اركش :سيئرلا ديسلا

سيئر رقوملا ديسلا .نيعمجأ قلخلا فرشأ ىلع مالسلاو ةالصلاو ،نيعتسن هبو هللا مسب :يدهملب ىفطصم ديسلا
ةمألا سلجم ءاضعأ يتاوخأو يناوخإ ،ءارزولا يلاعم ةداسلاو ةديسلا ،ةموكحلا سيئر مرتحملا ديسلا ،سلجملا
.هتاكربو ىلاعت هللا ةمحرو مكيلع مالسلا ،ءالقعلا

:لوألا نم اهأدبأس ةريخألا نم ةبيرق وأ ،ةريخألا يه يتملك تمادام

ضرأ ررحيو مهعم نماضتي يكل بعشلل اومدق ريرحتلا ةروث اوعنص نيذلا -ءاسنلا مهئارو نمو- لاجرلا نإ
ءيدابملا راطإ وهو نصحلا اهل اوفاضأ لب كلذب اوفتكي ملو ةيطارقميد ،ةيعامتجا ةلود ءانبل ءادن هل اومدق ،رئازجلا
نمل اهحتفن ،اهيف مكحتن باوبأو رادج نودب ةعلق ينبن نأ روصتن الو ،راطإلا اذه ريغب تينب ةلودلا نكل ،ةيمالسإلا
غلب ىتح ،بيرغتلاو يركفلا وزغلل ةضرع ةلودلا لعج راطإلا كلذل بايغلا اذه .انبجعي ال نم هجو يف اهقلغنو ،ديرن
نم اهشيعن يتلا جئاتنلا تناكف راطإلا اذه بايغ ةعيرذ اولمعتسي نأ ،ةلودلا هذه جيسن اولسي نأ اودارأ نيذلاب رمألا
ةيبيرغت اتاوصأ دجنف ،ةيوبرتلا ةموظنملاب ساسملا ىلإ اضيأ رمألا مهب غلبو ،ةيقالخأو ،ةيداصتقاو ،ةيعامتجا تامزأ
نم اهريهطتل ةمألا عفد لجأ نم كلذ ،بيرختلا اذه ببس يهو ،باهرإلا تعنص اهنأب ةيوبرتلا ةموظنملا هذه مهتت
نوفرعي مهنأل ،ةرسألا نوناقو ،ةرسألا ىلإ ىرخأ ةرم اضيأ مهديتدتما مث ،بعشلا اذهل ةيحورلاو ةيمالسإلا ميقلا
اولمعو اودارأف ،عمتجملا -لاحلا ةعيبطب- دسف تدسف اذإو ،عمتجملا حلص تحلص اذإ ،عمتجملا ساسأ يه ةرسألا نأب

.ةمألا هذه ميق نم اعبان سيلو دروتسم هنأكو هريفاذحب هئاغلإب ةبلاطملا ىلع

بعلي نأ ريخألا اذه ىلعف ،ىلعأ ايمالسإ اسلجم ماقأ دق -هتايباجيإو هتانسح نم اذهو- ةموكحلا جمانرب مادامو
هنأل ،ةرسألا نوناقو ةيوبرتلا ةموظنملا فلم هيلع لاُحي نأ بجي امك ،يرئازجلا عمتجملا مهت يتلا رومألا يف هرود
ريطأتو بيرغلا اهلخدي ال ىتح ةيرئازجلا ةلودلا ريطأت هديب يذلا وهو ،بئاغلا راطإلا كلذ نع نآلا لوؤسملا وه
.ةرسألا نوناق اذكو ةيوبرتلا ةموظنملا



يف عقاولا ضرأ ىلع ققحت -هللا ءاش نإو- ةيلؤافت ماقرأ ىلع ةموكحلا جمانرب يف انعلطا :يعامتجالا لاجملا يف
عنمي ازجاح وأ ارادج كانه نأك سكعني مل اذه نكل ،ةيداصتقالا ةمزألا لح يف تاردابملاو ،ةيعامتجالا ةسايسلا لاجم
.اهتايباجيإب عمتجملا ىلإ رمت وأ لوجت وأ بهذت نأ جمانربلا اذه عفانم

،لامعلا حيرستو ،ةيئارشلا ةردقلا فعض يف انناوخإ هركذ اميف لثمتي يذلاو ،نطاوملا هشيعي يذلا رملا عقاولا اذه
.يحصلا لفكتلاو ،نكسلا ةمزأو ،تاسسؤملا قلغو

ةمألا سلجم يف نحنو ،انيدانت ةعيضر ةلفط ةاناعم نع مويلا "ربخلا" ةديرج انعلطت يحصلا لفكتلا لاجم يفو
الف ،ءيرملا يف دادسنا اهل عقو دقف ،كلذ نع ةزجاع اهترسأ نأل جالعلا ىلع اهدعاسنل انيدانت ،يموكحلا مقاطلا انعمو
هذهب لفكتتلف كلذك تسيل -هللا ءاش نإ- ةرازولاف ،ةزجاع ةرسألا هذه تناك اذإف ،ةيعيبط ةيذغت ىذغتت نأ عيطتست
.ردغلا يدايأ مهتباصأ نيذلا عضرلل اميركت ،ةريغصلا

نم درطلاب نوددهم نونطاوم كانهف ،نكس هل سيل نم ناكسإل ةسايس ،جمانربلا اذه يف ،كانه تناك اذإو
نع زجعلاو ةشيعملا ءالغو ،مهيلع ةضورفملا ةلاطبلا ببسب مهيلع ءاملاو زاغلاو ،يئابرهكلا رايتلا عطقو ،مهنكاسم
.ةبهتلملا تاروتافلا ديدست

ىوتسم تحت اوحبصأ نيذلا ،نينوبغملا ءالؤهل ةميحر ةموكح نم ةمحر ريبادت كانه له ،ةموكحلا سيئر ديسلا
.لكشلا اذه ىلع رمألا رمتسا اذإ ،نومتنيس ةقبط ةيأ ىلإ يردن الو .نيكاسم ىلإ ءارقف نم اولوحتو ،رقفلا

،لماشلا هانعمب انه رفكلاو ،"ارفك نوكي نأ رقفلا داك" ،ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا لوقي ،ةموكحلا سيئر يديس
.داسفلل تايذغم اهلك هذهو ،ةقثلاو ،ةمألا تباوثو ،ةينطولاب رفكلا يأ

،ةمظتنم نوكت امدنع ةاكزلاك ،ماعلا عفنلا دفاور نم اهنأ فورعمو ،فاقوألا عوضوم ةموكحلا جمانرب يف ءاج
،تـيملا ناسنإلا قوقح نم قح ةيصولاو ،مهتوم لبق ءايحألا نم ةيصوو ،ةيراج تاقدص فاقوألاو .ريخلا لامعأو
يف لالغتسالاو بهنلا ىلإ -رئازجلا خيرات يف- فاقوألا تضرعت دقو ،ءايحألا عم تاومألا نماضت باب نم اذـهو
لح يف ةمهاسملا عيطتست فاقوألاو ،تاومألاو مهنم ءايحألا هلهأ ىلإ قحلا دوعيل رئازجلا تررحتو ،رامعتسالا دهع
يف اهعضوب اهلهأ ىلإ اهتداعإو فاقوألا ريرحت ةيلمع ةموكحلا جمانرب يف كانه لهف .ةيعامتجالا لكاشملا نم ريثكلا
؟كلذ فيكو يعامتجالا اهناكم

يبرعلا ملاعلل ةيساسألا اياضقلا بايغ انظحال دقف ،ةيجراخلا ةسايسلا ضرع لاجم يف ةريخأ ةطقن تلازام
هيف ضرعتت يذلا تقولا يف اهنم ةموكحلل حضاولا فقوملاو ،نيطسلف ةيضق اياضقلا هذه سأر ىلعو ،يمالسإلاو
موقي نم عم ةدحاو ةلس يف ةيعرشلا هقوقح دادرتسا لجأ نم لتاقي نم لعجو ،ديوهتلل ةيمالسإلا ةمألا تاسدقم
.عرشلل ةفلاخملا ةيباهرإلا لامعألاب

،ايبيل ،قارعلا ةيضقك يمالسإلاو يبرعلا ملاعلا اياضق نم اهريغو يه ماشتحاب اهركذ وأ اهنع توكسلا اذه له
ةيضقك ،ةحضاو نوكت ال ىتح ةيجراخلا انتسايس يف رثأ ديدج يلود يجيتارتسا وج عضو ةجيتن وه ،نآلا وفوسوكو
؟ةموكحلا جمانرب يف حوضوب تركذ يتلا ةيبرغلا ءارحصلا

ةمحرو مكيلع مالسلاو ،تامزألا هذهل لثمألا لحلا ىلإ فلآتملا يموكحلا مقاطلا قفوي نأ ىلاعتو هناحبس هللا وعدن
.هتاكربو ىلاعت هللا

.لضفتيلف ،ليلق رهاطلا ديسلل نآلا ةملكلاو اركش :سيئرلا ديسلا

يديس ،نيلسرملا فرشأ ىلع مالسلاو ةالصلاو ميحرلا نمحرلا هللا مسب .سيئرلا ديسلا اركش :ليلق رهاطلا ديسلا
.هتاكربو ىلاعت هللا ةمحرو مكيلع مالسلا ءارزولا ةداسلاو ةديسلا ،مرتحملا ةموكحلا سيئر يديس ،ةمألا سلجم سيئر

،ميقلا ضرعلا لوح شاقنلا لصاونل ،مرتحملا ةموكحلا سيئر عم ثلاثلا مويلا يف يقتلن نأ ميظع فرشل هنإ
ةموكحلا نإف تاليو نم رئازجلا هيناعت امم مغرلابف ،تالاغشنالا عيمج لمشي قحب ناك دقو ،انل همدق يذلا لصفملاو



.تالاجملا ىتش يف كلذو ،رهدلا هدسفأ ام حالصإ لجأ نم حفاكت يهو ،ةدماص ةيقاب

اهولوأو ةلشنخ ةيالو اوراز نيذلا ءارزولا عيمج ركشأل ،ةموكحلا سيئر ةدايس مكحمستسأو ةصرفلا هذه زهتنأو
اننأ الإ ،نافرعلاو ركشلا لكهيلع نوقحتسي يذلا رمألا ،ناديملا يف مكجمانرب ديسجت يف اوقلطناو ،اغلاب امامتها
:يلي اميف صخلتتو ةرورض مكايإ اهغيلبت يف تيأر تالاغشنالاو صئاقنلا ضعب لجسن

اقبسم فرعن اننإ ثيح ،قطانملا لكل يوهجلا نزاوتلا يعارن نأ انيلع بجي رامثتسالاو ةكارشلا راطإ يف :الوأ
يف مهدعاست يتلا لئاسولاو تايناكمالا لك اهيف رفوتت يتلا قطانملاو ةيلحاسلا قطانملا مهمهت نيرمثتسملا نأ
قطانملا نم يهف ،ةيديدح ةكس الو راطم اهب سيل ،ةيدعاقلا تآشنملا يف تايالولا رقفأ نم ةلشنخ نأ امبو .مهعيراشم
ةنسل اجمربم ناك يذلاو ،ةيديدحلا ةكسلا طخ زاجنإل ةجمربلا ةداعإ سمتلن هيلعو ،ناديملا اذه يف ةظوظحملا ريغ

ريثكلا فلكي نل هنأ املع مكطيحنو "ءاضيبلا نيعو ةلشنخ" نيب طبارلاو ،طقف ملك 20 ىلع دتمي طخلا اذهو 2004
نوكي نل هنأ ينعي اذهو -ةيديدحلا ةكسلا ةكرش- ةكرشلل كلم اهلـك يهو ميدـقلا طخلا لامعتسال ةأيهم ضرألا تمادام
.بناجلا اذه نم عازن يأ كانه

لك لصألا يف نكلو ةيئان قطاـنمك ترـبتعا طـقف ةـينامث اـهنم ،ةيدلب 21 ىلع يوتحت "ةلشنخ" ةيالو نإ :ايناث
zone à) ةيئان ةقطنمك ربتعت ةيالولا promouvoir) نيرمثتسملا بلجل امبر ديحولا زايتمالا وه اذهو.

نع ملكتأ نأ ديرأ عوضوملا اذه يفو ،كلذ فرعي لكلاو ،رئازجلا يف تاباغلا ربكأ نم "ةلشنخ" ةباغ ربتعت :اثلاث
:طاقن ثالث

لابقتسالا لكايه لك نأ امبو "ةلشنخب" صصختلل عرف حتف كلذ ىلع ةروكشم "ةنـتاب" ةعماج تحرتقا دقل )1
.تاباغلل ينطو دهعم ىلإ عرفلا اذه لوحتي نأ بلطن ،ةيرشبلا دراوملا اذكو ،ةدوجوم

."ةلشنخ" ةيالو يف تاباغلا ةيمهأ مغر ،تاباغلل يوهجلا ناويدلا لح ةعئاش موحت ،تاباغلا ددصب امئاد )2
عجاري نأ وجرنف ،اذه انموي ىلإ 1962 ةنس ذنم ةلودلا اهيف ترمثتسا يتلا ،ةورثلا هذه ىلع ةظفاحملا انيلع بجاولاو
.رارقلا اذه

نيعب ةيالولا هذه ذخأ نم دب الف ،ةورثلا هذه ىلع ظافحلا ةقيقح اندرأ اذإ :عوضوملا سفن يف ةثلاثلا ةطقنلاو
.يعيبطلا زاغلا نم ةدافتسالا صخي اميف ،مكجمانرب يف رابتعالا

يف وهف "سياقو ةماحلا" يتيدلب ءاشنإ امأ ،هريغ نود ةيالولا رقم يف مويلا رفوتم يعيبطلا زاغلا نأ ملعن نحنو
.زاجنإلا قيرط

نيعب ةيئانلا قطانملا ذخؤت نأ ضورفملاف :لامعلا حـيرستو تاكرشلاو ةيلـحملا تادحولا قـلغ صخي اميف :اعبار
يوهجلا ناويدلاو ،جيسنلا بكرم انه دصقأو ،يداصتقالا حالصإلا عم ىشامتي خانم قلخي ثيح ،اهلح لبق رابتعالا
.بشخلا بكرمو تاباغلل

اذه ةسارد نأ ملعنو ،صاوخلا نورمثتسملا اهنم يناعي يتلا لكاشملا ربكأ نم فرصلا ةراسخ ربتعت :اسماخ
رامثتسالا ىلع ابلس ترثأ ةراسخلا هذه نأ ملعن نحنو ؟ليجأتلا اذه ىتم ىلإ وه لاؤسلا ،تارم ةدعل تلجأ دق فلملا
.ينطولا جاتنإلاو



نحنو ؟ةيداصتقالا تاحالصالا يف ةعانصلاو ةراجتلا ةفرغ ةناكم يه ام وه حورطملا لاؤسلا ،اريخأو اسداس
ةراجتلا ةفرغل رابتعالا ةداعإ وجرن اذهلو ،داصتقالا يف اهتناكم ةفرغلا هذهل ةمدقتملا لودلا لك يف هنأ فرعن
.يداصتقالا لاجملا يف ةذختملا تارارقلا عيمج فرط نم تشمه اهنأ ىرن يتلا ،ةيرئازجلا ةعانصلاو

لاغشألاو ءانبلا يف صاوخلا نيلواقملل تاقحتسملا عفد متي ىتم :لاؤس نع ةرابع يهو ةرصتخم ةريخأ ةطقن
،راردأ ،نازيلغ ،يقاوبلا مأ ،فراطلا تايالو لاثـملا ليبس ىلع رـكذأو ،ىرخأ ىلإ ةنس نم نورظتني مهف ؟ةيمومعلا
.مكل اركشو هلوقأ نأ تدرأ ام اذه ،ىرخأو جيريرعوب جرب

.يجاح نامثع ديسلل ةملكلاو اًركش :سيئرلا ديسلا

ديسلا ،نيلسرملا فرشأ ىلع مالسلاو ةالصلاو ميحرلا نمحرلا هللا مسب .سيئرلا ديسلا اركش :يجاح نامثع ديسلا
،ةمألا سلجم ءاضعأ يتداس يتاديس ،ةموكحلا ءاضعأ ةداسلا ،ةديسلا ،ةموكحلا سيئر ديسلا ،ةمألا سلجم سيئر
.هللا ةمحرو مكيلع مالسلا

هذه زواجت ىلع ءايفوألا اهلاجرب لمعت اذه عم اهنكلو ،ثيدحلا اهخيرات نم ةبعص ةلحرمب رمت رئازجلا نإ
.ينطولا ميوقتلل لماش جمانربب ،باعصلا

جالع هيفف ناك امهم هنأ دقتعن يذلا ،حومطلا مكجمانرب ىلع انعالطا دعبو مكنم لمأن اننإ ،ةموكحلا سيئر يديس
.ةحورطملا لكاشملا مهأل

اهنمو ةيلخادلا ةيئانلا تايالولا اهنم يناعت يتلا لكاشملا ىلإ مكهابتنا تفلأ نأ ديرأ ةموكحلا سيئر يديس اذهلو
،اهتحاسم ربكو ،بونجلاو لامشلا نيب عقت ثيح ،مهملا يفارغجلا اهعقوم مغر يتلا ،)ةليسملا( ةيالو لاثملا ليبس ىلع
ةيبلت نم اهنكمي صاخ جمانرب ىلإ ةجاح يف تلازال اهنإف ةيالولا يف نيلوؤسملا فرط نم ةلوذبملا تادوهجملا مغرو
دصق ،ىربك تآشنم دوجو مدعل ارظن ةيساسألا تآشنملا ميعدتو دودسلا ءانبك نينطاوملل ةيساسألا تاجايتحالا
قيقحتلو ،ةصاخ ةفصب يفيرلا بابشلاو ةماع ةفصب يرئازجلا بابشلا اهنم يناعي يتلا ةلاطبلا ةمزأ نم فيفختلا
يف اهنإف "ةنضحلا" ةقطنم تايصوصخل رظنلاب نطولا تاهج فلتخم نيب نزاوتلا رابتعالا نيعب ذخأت ةنزاوتم ةيمنت

.مكيلع مالسلاو قيفوتلا يلو هللاو اركشو ،مكتدايس نم ةصاخ ةياعر ىلإ ةجاح

.دامآ ىفطصم ديسلل ةملكلاو اركش :سيئرلا ديسلا

ديسلا ،نيلسرملا فرشأ ىلع مالسلاو ةالصلاو ميحرلا نمحرلا هللا مسب.سيئرلا ديسلا اًركش :دامآ ىفطصم ديسلا
.نومرتحملا ةمألا سلجم ءاضعأ ةداسلا ،ءارزولا ةداسلاو ةموكحلا سيئر ديسلا ،ةمألا سلجم سيئر

ةيمنت عوضوم وهو ،ءالمزلا هنع ثدحت امع ةيمهأ لـقي ال ،ماه عوضومل قرطتأ نأ يدوبو ريصق اذه يلخدت
يه امف ،ةموكحلا سيئر ديسلا مكجمانرب صخي اذهو "رجينلاو ،يلامو ،رئازجلا" نيب ةصاخ ةيدودحلا قطانملا
؟قيبطتلل مكيدل ةحورطملا تايناكمإلا



:يه "تسارنمت" ةيالو صخت ةماه طاقن ىلإ ريشأ ،ةموكحلا سيئر ديسلا

رابأ رفحل ةسارد ةئيهت وه بولطملاو ،اهنم اريبك اصقن يناعت يتلا انتيالو يف برشلا هايم ةيضق :ىلوألا ةطقنلا
.نطاوملل برشلا هايم نمضن ىتح لقألا ىلع م 5000 قمعب

ةلصاوم مهيلع بعصي نكل ،تانبلا ةصاخو ايرولاكبلا يف اوحجن بابش اندنع ،ةعماجلا ةيضق :ةيناثلا ةطقنلا
.انتيالو يف يعماج عرف حتف مكنم بلطن اذهلو ،اهريغو ةمصاعلا رئازجلا يف ةساردلا

.نيلاطب لامعلا ءالؤه حبصأف .نآلا اهقلغ مت تاسسؤم يف نولغتشي اوناك لماع 1000 دوجو :ةثلاثلا ةطقنلا

برقت ةـيدلب رـخآو اـهنع ةديعب اهل ةـعباتلا تاـيدلبلاو ،ةـيدودح ةـيالو يه "تسارـنمت" ةـيالو :ةعبارلا ةطقنلا -
دعبت ةيدلب 12 يهو ىرـخألا تاـيدلبلا نـكلو .ةدـبعم اـهيلإ قيرطلاو ،"حـلاص نـيع" ةـيدلب يه "تسارنمت" ةيالو رقم
،ةيلمر نابثكو لابجو بورد يف دجاوتت يهو ،ةدبعملا قرطلا اهلك اهيف مدعنت ملك 700 ىلإ ملك 400و ملك 200 ـب
.سيئرلا ديسلا اركشو

ةيناملربلا لتكلا ءاسؤر مهو ،نآلا اهلك اهيلإ عمتسن ءامسأ ةثالث نيلخدتملا ةمئاق يف تيقب .اركش :سيئرلا ديسلا
.لّضفت ،يعدارب يندم ديسلاب أدبنو ،ةسلجلا هذهل ةصالخ نع ةرابع مهضرع نوكي نأ ىنمتنو انه ةدجاوتملا

سيئر ديسلا ،رقوملا ةمألا سلجم سيئر ديسلا ،ميحرلا نمحرلا هللا مسب .سيئرلا ديسلا اركش :يعدارب يندم ديسلا
.اهتيمهأل بناوجلا ضعب ىلع زكرأ نأ لضفألا نم تيأر راركتلا ضعبل ايدافت ،ةموكحلا ءاضعأ ةداسلا ،ةموكحلا

نطاوملا ةايح سمت يتلا بناوجلا ضعب يف ،ةينطولا تالاغشنالا ضعب حرط نم اننكمت ةنيمث ةصرف ءاقللا اذه نإ
.ةرشابم ةيمويلا

نوكلمي ال نيذلا نينطاوملا ىلع ةيبلسلا اهراثآ تسكعنا دالبلا اهنم يناعت يتلا ةمزألا نأ نيبت دقل ،سيئرلا ديسلا
عاضوألا تفرع ثيح ،ةينمألا ةمزألاو ةيداصتقالا ةمزألا ءابعأ رثكأ نولمحتي مهف كلذبو اهتهجاوم ىلع ةردقلا
نم نأشلا اذه يف ةلوذبملا ةثيثحلا دوهجلا مغر ةموكحلا نكمتت ملو ،ةريخألا تاونسلا يف اريطخ اروهدت ةيعامتجالا
.ةيداصتقالا تارارقلا يف ديدشلا كابترالاو ،ينطولا داصتقالا لكايه هنم يناعت يذلا للخلا ببسب ،روهدتلا اذه فقو
رهظت ةيواسأملا هراثآ تأدب ،ةيداصتقالا تاحالصالا قيبطت قيرط نع ةجلاعملا يف -سيئرلا ديسلا- ظوحلملا ددرتلاف
.موي دعب اموي

لامع طاسوأ يف علهلا ثب ىلإ ىدأ يذلا ضومغلا اذه ،اضومغ دادزي ماعلا عاطقلا ريصم نإ ،سيئرلا ديسلا
ملسلا ددهت يتلا تابارطضالا ءارو ناك ،لامعلا ريصم لوح انايحأ ضقانتملاو ضماغلا باطخلا نأل ،ماعلا عاطقلا
.يعامتجالاو يداصتقالا ناديملا يف ةيقيقح ةجلاعمب انرظن يف حمسي ال ينمألا عضولاف .يعامتجالا

طوغضلا قيرط نع ةيعضولا هذه عفدتو،ةيداصتقالا تاضقانتلا ةيذغت امهنأش نم ،رارقتسالاو نمألا مادعناف
.اديقعت رومألا ديزتو عاضوألا ىلع ابلس سكعنت ةيلاجترا تارارق ذاختا ىلإ ،ةفلتخملا

ةمزألا رمع يف ددمو ،زاجنإلا ةريتو لطع تاحالصالا قيبطت يف ةبولطملا ةيفافشلا مادعناو ضومغلاو ددرتلا نإ
يف قئاع ىلإ تقولا رورم عم لوحتي دق ،ايبلس اعابطنا تاسسؤملاو نينطاوملا ىدل تدلو ةيعضولا هذه ،اهبعشتو



.ةددحملا لاجآلا يف ،ةيومنتلا ةيداصتقالا عيراشملل ميلسلا قيبطتلا قيرط

.ةيعامتجالاو ةيداصتقالا تالالتخالا قمع ةعرسب ءيطابتلا كاردتسال ةيراجلا تالواحملا نإ

دح عضول ةعيرس ةجلاعم بلطتت باهرإلا طغض تحت قطانملا ضعب يف فيرلا ءالخإ ةرهاظ نإ ،سيئرلا يديس
تاهجلا ضعب نأ حيحص ،سوردملا يدصتلاب هجاوي مل نإ ىرخأ ةيعامتجا ةمزأب العف ددهي يذلا ريطخلا روهدتلل
ةايحلا ثعب نم اونكمت ثيح تاطلسلا ىدل اهودجو يتلا ةدناسملاو معدلا لضفب ،مهتايلوؤسم لمحت نم اهناكس نكمت
ةبرجتلا هذه عجشت نأ يغبنيو ناكسلا اهب ىلحت يتلا ةظقيلا لضفب ،سوفنلا ىلإ ةنينأمطلا ةدوعو ،مهارق يف ديدج نم
.اهفانصأ عيمجب حلاصملا هب موقت يذلا رودلاب هونأ نأ الإ ينعسي ال انهو ،ىرخأ قطانم يف

صرحلاو ،ةيفير ةيومنت جمارب رارقإ بجي مهرارقتساو ناكسلا ةدوع ىلع دعاست يتلا رومألا نم ،سيئرلا يديس
هذهبو ةيوبرتو ةيحص تامدخو لغش نم ،ةايحلا رداصم فيرلا نطاومل رفوت يتلا ةيعوضوملا طورشلا قلخ ىلع
ةيعامتجا ةسايسب نرتقي نأ بجي باهرإلا ةرهاظل يدصتلا نأ انرظن يفو ،ضرألاب حالفلا طبر ةداعإ نكمي ةليسولا

ةسايسلا نإو .تاءارغإلاو تافآلا لك نم مهيمحت لغش بصانم ةصاخ بابشللو ،هتمارك نطاوملل نمضت ةئيرج
ةرسألا رارقتسا يف ةيوازلا رجح لكشي نكسلا نأ رابتعاب تايولوألا ةيولوأ لكشت نكسلا ناديم يف ةيعامتجالا
.عمتجملا راهدزاو

.هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو مكركشأ ،ييأر اهيف يدبأ نأ تدرأ يتلا تاظحالملا ضعب هذه ،سيئرلا يديس

لخدتيل ،رذتعأ ينادرز بوهيملب ميرم ةديسلا ىلإ ةملكلا ليحأ نأ لبق .يعدارب يندم ديسلل اركش :سيئرلا ديسلا
،قئاقد سمخ ةدمل نآلا لخدتلا ديري وهو سلجملا ةرداغمل ةصخرلا هتيطعأ دق تنكو ،ابعتم سمألا ناك وضع
. لضفتيلف ،جاحلب نيدلا لامج ديسلا وهو ةملكلا هل ليحأف ،ةضايرلا وهو ماه ناديم نع ثدحتلل

تنك دقف ،ةموكحلا سيئر ديسلاو سيئرلا ديسلا حمستسأ .سيئرلا يديس اليزج اركش :جاحلب نيدلا لامج ديسلا
.ادج ةماهلا ةطقنلا هذهل ءالمزلا دحأ ضرعتي نأ تينمت مكو ،يضرع ممتأ ملو ابعتم

دعب :ادج حضاو ةموكحلا سيئر ديسلا ىلع حورطملا لاؤسلا ،ةيرئازجلا ةحاسلا يف افورعم ايضاير يتفصبو
،ةيرئازجلا قرفلا عيمج اهيف طبختت يتلا ةقناخلا لكاشملا و ،ةيضايرلا ةحاسلا يف ارخؤم تلصح يتلا ةيبلسلا جئاتنلا
اهمازتلا نم ايلاح ظوحلملا ةلودلا ررحت دعب ةصاخو ةيضايرلا تاحالصإلا يف مكتسايس يه ام ،تاضايرلا لك يفو
؟لاجملا اذه يف

يذلا ماهلا رودلا ركذتن انلكو ،ةعئار جئاتنلا دجن تانيعبسلاو تانيتسلا ركذتن امدنعف ،تاحارتقالا ضعب كلذك كانه
ةصاخ– ايلاح فرعي انلكو ،ةعماجلاو ةيوناثلاو ةسردملا لثم ةيعامجلا تاضايرلا يف ةصاخو تاسسؤملا ضعب هتبعل
دجوي ال نكلو ،سرادملا نم نوجرختم ةربخ ووذ ،ءافكأ نويماس نوينقت اندنع هنأ -ناديملا يف ةضايرلا سرامن اننأو
ةيرئازجلا ةيلارديفلا عم قباسلا يف لاحلا ناك امك يلاعلا ميلعتلا ةرازوو ةضايرلاو ةبيبشلا ةرازو نيب لماكت
بايغ دجوي يأ ،مدعنم نآلا اذه لك ،تانيعبسلا يف ةيباجيإ جئاتن ىطعأ يذلا رمألا وهو ،اعئاش ةيعماجلا تاضايرلل
،ادج فيعض اهلماعمف سرادملا يف تسروم نإو ،تاعماجلاو تايوناثلاو سرادملا يف سرامت ال ةضايرلا نأ يأ ،مات
اهتسرامم نع عنتمي هدجتف طقف دحاو اهلماعم نأل ،مامتها يأ ةضايرلل ريعي الو ىرخألا داوملاب متهي ذيملتلا لعجي امم
.ةيبط ةداهشب كلذ ىلع دهشتسيو

ةبخنلل ناك ثيح جئاتن تطعأ ،ةيضاير تاحالصإ دعب تءاج يتلا ةيباجيإلا اهجئاتنو 1982 ةنس ىلإ دوعن ولو



الو قفنت لاومأو ءادوـس قـيدانص دجوي ،سكعلا ظحالن مويلا نكل تانامض اهدنعو ةلودلا فرط نم لفكت ةيضايرلا
.ةحضاو ءايشأ دجوت

هذه زهتنأو ،ةصرفلا ءاطعإ نم دبال هنأ وهو -يضايرك- احارتقا كلذك ةموكحلا سيئر يديس مكيلع حرتقأو
ةصرفلا مهطعنلف -نوعّوطتم مهو– ناديملا يف نورهسيو نولمعي نيذلا ةيضايرلا ةكرحلا يلضانم ييحأل ةبسانملا
مهل تسيلو ،ةيدلبلا فرط نم ةقلغم بعالملا تماد ام ،يتاذلا يلاملا رييستلاب ىمسي ام راطإ يف اولخدي يكل
اهل ترفوت ولف ،مدقلا ةرك يف ةسردم ربتعت يتلا ةيدهملا ةيدلب نع الاثم مكيطعأو .رامثتسالاو لمعلل تايناكمإلا
يتاذلا يلاملا رييستلا اذكو ،بابشلل لغشلا بصانم قلخن ةطيسب ءايشأب ينعي ،رامثتسالا اهتعاطتساب ناكل تايناكمإلا
.انقرفل

ينطولا قيرفلا مزهنا امدنع )وقوداقاو( يف ،اريخأ أجافت يرئازجلا بعشلا لك نأ -يلخدت يهنأ اذهبو- متيأر دقل
نأ بجي ةحارص اهلوقأو ،"فارتحالا هبش" ةسايس يف ريكفتلا ديعن نأ دب ال هنأ نظأ اذكه ،لوألا رودلا يف بحسناو
.ةيفارتحالا وحن ايلك هجوتلل ةعاجشلا انيدل نوكت

.اعيمج يئالمز يل اوحمساو سيئرلا يديس اركش

.يلضفت ،ينادرز بوهيملب ميرم ةديسلل نآلا ةملكلاو جاحلب نيدلا لامج ديسلل اركش :سيئرلا ديسلا

فرشلا انل ،ينطولا ريرحتلا برح يف انلضانم ،ةمألا سلجم سيئر يديس .اركش :ينادرز بوهيملب ميرم ةديسلا
.يموكحلا مقاطلا عم ةرم لوأل يخيراتلا ءاقللا اذه ةعاقلا هذه يف اوسأرتت نأ مويلا

زمر سلجملا اذه يف يتاوخأ ،يناوخإ ،ءارزولا ةداسلابو ،ةريزولا ةديسلابو ،ةموكحلا سيئر ديسلاب ابحرم
.مكيلع مالسلاو ،روتسدلا راطإ يف ةموميدلاو رارقتسالا

لوأ ىركذ ةيناث ةرم شيعن اننأل ،ةبرطضم دج ربنملا اذه نمو ةعاقلا هذه يف مويلا انأف ،سيئرلا يديس يل حمسإ
ةيروهمجلا ،ةيرئازجلا ةلودلا تنلعأ نيأ ،1962 ةيليوج 5 يف لالقتسالا دعب ،ينطولا يسيسأتلا سلجملل عامتجا
سلجم رتست يتلا ةيارلا يهو ،ةيرئازجلا ةدايسلا زمر اهيف فرفرو ،ةعاقلا هذه يف ،ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا
.)قيفصت( مويلا ةمألا

،يخيراتلا مويلا اذه يفو ،ةعاقلا هذه يف انعم دوجوب ،ةموكحلا سيئر يديس ،سيئرلا يديس مويلا ةروخف انأ
يديس متنك دقو 1954 لبق هوعنص نيذلا كلذكو .اذه انموي ىلإ 1954 ربمفون لوأ نم ثدحلا اوعنص نيذلا كئلوأ
يف نيماسلا طابضلا دوجول كلذك انأ ةروخفو (M.T.L.D) يفو (P.P.A) يف نيلضانم متنك ثيح ، مهنيب نم سيئرلا
انأ هلضفب يذلا يرارز نيدلا زع كلذك روضحبو يريبزلا رهاطلا يسو ردينبوب حلاصلا مهو ،ةيخيراتلا تايالولا
ةيليوج يف تادهاجم ثالث ذاقنإ ليبس يف رطخلاو توملل هتايح ضّرع ثيح ةعاقلا هذهب ةدوجومو قزرأ ةيح مويلا

فرعتلا ةصرف يل تناك نكلو مهفرعأ ال ،نيدهاجم دوجوب كلذكو )ارسم ينب( ةقطنمبو ةعبارلا ةيالولا يف 1956
يبـعشلا شـيجلا يف هدعبو ينطولا ريرحتلا شيج يف اومهاس نيذلا لكو ،رقوملا سلجملا اذه بيصنت ذنم مهب
ليجلا نحن ،بهذن امدنع )قيفصت( .1954 ربمفون لوأ دهعل ءايفوأ اـنيقبو ،ءادـهشلا تاـنبو ءاـنبأ دوـجوبو ،ينـطولا
رضاحلا ،1962 ةيليوج سماخلا ليجل ةبسنلاب اذكو دهعلا ىلع ءادهشلا ءانبأو انؤاـنبأ ىقـبيس ،لالـقتسالا عـنص يذـلا
. )قيفصت( .ةعاقلا هذه يف مويلا

اولازامو ،لالقتسالاو ةيرحلا اوكتفاو دالبلا هذه لجأ نم اولتاق ،ءاسنو الاجر تبجنأ ةيرئازجلا ةروثلا نإ لوقأ انأ
انيلع ،دهع اذهو .ءادهشلا ءامدب يقسملا بارتلا اذه ودع يأ لخدي اليكل ،ةيارلا هذه نع عافدلل داصرملاب مهؤانبأو مه
.)قيفصت( .هب ءافولا اعيمج

اه هل لوقنف ةلودلا هذهل ةيعرش الو نوناقلا ةلود الو ةلود دجوت ال هنإ لوقيو ةلودلا هذه و دالبلا هذه متشي نمو
نم يأ تاونس فرظ يف تاباختنا ةعبرأ ميظنت متو -ةلماجم نودبو- لاورز نيمايلا دهاجملا ءاج دقف ،ةيعرشلا يه

ينطولا يبعشلا سلجملاو ،بختناو ةمألا سلجم نيعو ،ايعرش ةيروهمجلا سيئر بختناو ،اذه انموي ىلإ 1995
مت ةيرئازجلا ةلودلا تاسسؤم لكف .يرئازجلا بعشلا هيلع قداصو روتسدلا لدعو ،كلذك ةيدلبلا سلاجملاو ،بختنم



راعش وه اذهو بعشلا ىلإو بعشلا نم ،بعشلا تاباختنا نم اهتيعرش دمتست يتلا نوناقلا ةلود نذإ يه ،اهلامكتسا
اهئاضعأب ةعاقلا هذه راعش ىقبي يذلاو ،ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا هب تسسأت يذلا 1954 ربمفون لوأ ةروث
.روتسدلا ساسأ ىلع ةيروهمجلا سيئر فرط نم نينيعملا اذكو نيبختنملا نيرقوملا

ةيفيك لوح لءاستو (Le tier bloquant)"لطعملا ثلثلا" ـب نينيعملا ءاضعألا ءالؤه فصوو ضعبلا برغتسا دقل
فرط نم هلك خويشلا سلجم نييعت متي نأب )ادنكك( ىرخأ نادلب يف ترج ةداعلا نأ يسن هنكل ؟مهنييعتو مهتيمست
خويشلا سلجم ءاضعأ لك نيعي يذلا وهو ،لوألا ريزولا دي يف ادـنك يف ةـيقيقحلا ةـطلسلا نوـكل ،ةـموكحلا سيئر

(Les Sénateurs).

اًريبك ًادهاجم ناك يذلا ،ةيروهمجلا سيئر ديسلا نوكي نأ يل ةبسنلاب ريبك فرش هنإ ،صاخلا يمساب لوقأو
يف نوكأل ،يعسو يف ام لكب لمعأسو ،ينراتخا يذلا وه ةنس 16 كاذنآ هنس زواجتي مل ثيحب ،انس مهرغصأو
.ادغو مويلاو ةحرابلا ةدهاجم لظأسو ،يصخش يف اهعضو يتلا ةقثلا ىوتسم

اذه نوناقلا ةلودل تطعأ يتلا يه هذه ةيعرشلا نأ فيك عيمجلا تمهفأو تلقو ،تسسأت دق نوناقلا ةلود نأب لوقأ
ةباقرل انروتسد لالخ نم تايحالص هانيطعأو هانبختنا يذلا ،ةلودلا سلجمب نوناقلا ةلود انمعدو ،حيحصلا ساسألا
ةيناثلا ةباقرلا ّمث ،انسلجم ىوتسم ىلع دعب اميفو ،ينطولا يبعشلا سلجملا مامأ مدقت نأ لبق ،ةموكحلا نيناوق عيراشم
ةثالث ةيبلغأب ةمألا سلجم نمو ،ينطولا يبعشلا سلجملا فرط نم صنلا ىلع ةقداصملا دعب يروتسدلا سلجملا يف
.هئاضعأ عابرأ

ةفصب ةسسأتملا نوناقلا ةلود نع لاقي نأ مالك يأل كلذ دعب حمسن الو ،ةيعرش يهو ،نوناقلا ةلود يه هذه نذإ
ّدعي يذلا يروتسدلا سلجملا ىوتسم ىلع ةأرما نييعت -ةيروتسدلا تاسسؤملا ءانب لامكتسا دعب– متي نأ ىنمتأ .ةيعرش
نآلا اـنيلإ عامتسالا يف ةيروهمجلا سيئر ديسلا نوكي نأ ىنمتأو– اهيف ةلثمم ريغ ةأرملا تيقب يتلا ةديحولا ةسسؤملا

اذه يف ءاضعأ 3 نييعت تايحالص هل ةيروهمجلا سيئر ديسلا نأو ةصاخ كلذ متي نأ وجرأف -رشابملا ثبلا اذـه ىلع
عطاقلا درلا ةباثمب كلذ نوكي ّىتح -اندالب يف تادوجوم تاينوناقلا ءاسنلا نأب ملعن نحنو- هسيئر مهنيب نم سلجملا

نأب مهل نهربنلو ،ةسادم اهيف ةأرملا ةماركو ةيطارقميد ريغ اهنأب رئازجلا نوفصيو اندالب نومتشي نيذلا كئلوأ ىلع
.ًاتاتب ةدوجوم ريغ ءايشألا هذه

تانيعم 5 انددع نأ امب نكل ،زمرلا اذه ديسجت متي ىتح يروتسدلا سلجملا يف اًوضع نوكت نأ انادحإ عسوب ناك
ريبـكلا رودلاب فرـتعي نم نإ لوقأ امك ،ىرخأ ةأرما نييعت لجأ نم لضانن انه ىقبن نأ لضفن ،ةمألا سلجم ىدل
ربمتبس يفف ،ينطولا ريرحتلا ةروث يف اوكراش نيذلا كئلوأ -نيرخآلا حمستسأ– مه ةيرئازجلا ةأرملا هبعـلت يذلا

انه نحنو ،اوضع 196 نيب نم ةأرما 16 ىلإ ينطولا يسيسأتلا سلجملا يف تاكراشملا ءاسنلا ددع لصو 1962
ديسلا انيدل اننأب ةهازن لكب اًضيأ لوقأو ،اذه ةمألا سلجم يف هب موقن لاعف رود انل نوكي نأ ىلع -ءاسنك– تاقفتم
لمحت ىلع انعيجشتو انميعدتو -يوسن وضعك- انل نوعلا دي دمو ،انتدعاسم ىلع صرحي يذلا ةمألا سلجم سيئر
ميظعلا دوهجملا اذه ىلع هركشن هيلعو ،ةيبنجألا ةيناملربلا دوفولا لابقتسال دوفولا لك يف انكرشيو تايلوؤسملا
.هعم لمعلاب زتعن يذلا حياسب مالعوب ديسلاك اريثك انودعاس نيذلا نيرخآلا ءاضعألا ضعب كلذك ركشنو

سلجملا لحي نأ نكميو ،ةموكحلا طقست نأ نكمي ذإ ةيرئازجلا ةلودلا ماود نامض وه ةمألا سلجم رود نإ
.ةريبك ةيمهأ يستكي هلعجي امم ةلودلا رارقتسا نمضي ةمألا سلجم ىقبي نكل ينطولا يبعشلا

تاظحالم ميدقت الإ كلمن ال ،رهشأ 7 لبق هيلع تيوصتلا مت يذلاو ةموكحلا سيئر جمانرب مامأ مويلا نحنو
.رابتعالا نيعب ذخؤت نأ ىنمتن تابغرو

لامعلل ماعلا داحتالا ةيعمب هذاختا مت يذلا فقوملا ىلع يموكحلا مقاطلاو ةموكحلا سيئر ييحأ ،ةبسانملابو
،هللا همحر ريديإ تاسيع ةسائرب ةيريرحتلا ةروثلا ءانثأ تايحضت مدقو 1956 يرفيف 24 يف سسأت يذلا نييرئازجلا
،ةدومح نب قحلا دبع وهو ردغلا دي هتلاتغا دق -فسأللو– ةباقنلا هذـهل زراـبلا هـجولا دـجن -لالقتسالا دهع يف –مويلاو
لامعلا نأ ةموكحلا سيئر ديسلا اوسنت الو لامعلا قوقح نع عافدلل امئاد ًادنجم ىقبي ىتح داحتالا اذهل ريثكلا مدق يذلا
دعب ةصاخو اذه انموي ىلإ لالقتسالا دعب كلذ يف اورمتساو ةيريرحتلا ةروثلا نابإ اماسج تايحضت سمألاب اومدق
يف هنإف ،هيلعو .رئازجلا ذاقنإ ةنجل سسؤم وه ةدومح نب قحلا دبع نأب ىسنن الأ بجي امك ،يباختنالا راسملا فيقوت
تالاغشنا ىلإ عامتسالا يف امئاد اونوكت نأ مكنم بلطأ ،رئازجلا لامع هب ماق ام لكل امارتحاو هاركذ ديلخت راطإ
دسنت امدنع لامعلا هيلإ نوأجلي ايروتسد نومضمو سدقم قح بارضإلاف ،تاجاجتحالاو تابارضإلا بنجتل لامعلا
لامعلل ماعلا داحتإلا عم مئاد راوح ةيلخ اوميقأو ،ةيغاص اناذآ مهل اونوكف ،هيلع نيهركم نونوكيو باوبألا لك مهمامأ
. جاتنإلا لئاسوو تاسسؤملاو انلامع حلاصمب رضملا بارضإلا يدافتل نييرئازجلا



مكنكل ،ةدع لكاشم نم يناعي هنأب ملعأو ،تايحضتلا نم ديدعلا لضفب سسأ دقف ،ماعلا عاطقلا صخي اميف
ىتح ضعبلا مكضعب عم نواعتلاو نييرئازجلا لامعلل ماعلا داحتالاو لامعلا عم رواحتلاب ةبسانملا لولحلا نودجتس
ريثكلاو ريثكلا نوناعي نيذلا مه مهنأل مهيلع يباجيإ ريثأت هل نوكيس كلذ نأل لامعلا حلاصل مكقح ضعب نع لزانتلاب

سيئر يديس ،مكتموكح نأ دقتعأ نكل تاموكحلا بقاعت رم ىلعو ةبعصلا ةمزألاو فورظلا هذه يف اصوصخ
.اهلكاشم لحو ةئفلا هذه اياضقب لفكتلا لجأ نم ةقباسلا تاموكحلل ةفلاخم ةميزع مويلا كلمت ،ةموكحلا

ةميق يف حدق وأ ةلماجم نود اذه يمالك لوقأو بناوجلا هذه ةاعارمب ةموكحلا سيئر يديس مكيلعف ،هيلعو
.اضيأ صئاقنلا ركذأ امك ةنسحلا ءايشألا ركذأ يننإف ،مكتموكح

-لمع تاشرو 4 وأ 3 هنأشب تنوكت يذلا– ةرسألا نوناق فلمب لفكتلاب انومتدعو دقل ،ةموكحلا سيئر يديس
متي نأ وجرأف ،روتسدلا نم هحور دمتسيس هنأو (Ce n’est pas un tabou) تاعونمملا نم دعي ال هنأب نولوقت مكتعمسو
نوناقلا اذه يضري نأ ىنمتأ طقف كلذ يف ائيش فيضأ الف -ءارزولا سلجم ىوتسم ىلع دعب حرطي مل وهو– كلذ
ةأرملا جورخب لبقأ ال انأ و نلبقي ال نهو ،ريغ ال نهتمارك عاجرتساب اعيمج نبلاطي يتاوللا تايرئازجلا ءاسنلا
ةصاخ ةفصب ّدعيو ،ةأرملا قح يف لداع ريغ ءارجإو ،دلبلل ةهوشم ةروص هذهف ،اهدالوأ عم عراشلا ىلإ ةقلطملا

ىلإ ةجاحب انسلو ،هيف لوقن ام انيدل اننأل ،ةشقانملل انيلع ضرعي يكل ةرسألا نوناق راظتناب نآلا نحن .روتسدلل اقرخ
داهتجالاو ةيداعلا ماكحألاو هقفلا هيلع صني ام ةءارق ىلع انلك نورداق نحنو ةعيرشلاو مالسإلا يف اسورد انيطعي نم
.)قيفصت( ! ةأرملل ةيجوزلا ةايحلا ادع ام ءيش لك يف قبطي هنوكل فسأتن يذلا

ديسلا جمانرب ضرع عوضوم جراخ رومأ لوانت يف تبغر يننكل ،رثكأ اتقو تذخأ نإ سيئرلا يديس مكحمستسأ
:لوقأو ةموكحلا سيئر

(Gouverner c’est prévoir les prévisions à long terme, on a vu que dans des pays capitalistes la planification
existait toujours, pourquoi ne pas redonner plus d'importance à la planification....)

.اهب كتلخادم يلصاو ،ةديج كتيبرعف ،كلضف نم ةيبرعلا ةغللاب يثدحت ،اوفع :سيئرلا ديسلا

نحنو ،ةيلامسأرلا لودلا ىدل ىتح هب لومعم طيطختلاو ،ؤبنتلا وه رييستلا نإ لوقأ :ينادرز بوهيملب ميرم ديسلا
ةسسؤم كلمت اهنأ ىأرو ادنلوه راز انم ادفو نأ ركذأو ،هنع انيلخت اننكل جئاتن ىطعأو ،نمز ذنم طمنلا اذه انينبت
يتلا "ردلوبلا" يضارأب فرعي ام وأ ةعارزلا ناديم يف ثدح املثم تالاجملا فلتخم يف ةنس 50 ىدم ىلع طيطختلل
ددع ىلع لوصحلل ةنس 50 ىدم ىلع اوططخ دقف ،ةريغص ادنلوه ةحاسم نأ رابتعاب رحبلا باسح ىلع اهتئيهت متي
دادعتو ،ىربك ةيملاع ةثالث وأ ناكنب اهل ةيلامسأر ةلود يف اذه لصح اذإف ،ةعارزلل ةحلاصلا تاراتكهلا نم نيعم
يتلا ءارحصلا يف ةحالفلا لوح تالخدتلا لك ىلإ تعمتسا دقل ؟اضيأ نحن ططخن ال اذاملف ،اريثك ريبكب سيل اهناكس
انتزوعأ نإ يتلا هايملا لكشم لحل طيطخت اذكو ،رثكأ وأ نيماع ىدم ىلع نوكي نأ نكمي اذام لوح طيطختلا بلطتت
ديلقت نم انل دبال هنإ لوقأ كلذل ،ةيوارحصلا الو ةبصخلا اـنيضارأ ال اـنل ىقبت الـف –ةـنس 40 رادم ىلع انلورتب دفنو–
ةيجراخلاو عافدلا اياضقب لفكتت -ادنلوه لثم– نوثحاب اهرطؤي ةيجيتارتسالا تاساردلل دهاعم كلمت يتلا نادلبلا ضعب
اذه ىلإ مويلا جاتحنف ،ةنس 50 وأ 40 وأ 30 ىدم ىلع مهدالبل ةيجيتارتسا ةسايس اونمؤي يكل كلذو داصتقالاو
صقن لكشمك مههجاوت دق لكاشمل ةقبسم لولح ريفوتو ةقحاللا لايجألل ةديغر ةايح نمؤنل هيف ريكبتلاب انيلعو طيطختلا
.ةمسن نويلم 80 ىلإ 70 نم ناكسلا ةبسنعافترا لامتحا عم اصوصخ زاغلا وأ لورتبلا وأ هايملا

اذه نإ لوقأف ،يملعلا ثحبلل ةماعلا ةينازيملا نم ةموكحلا جمانرب اهصصخي يتلا %1 ةبسنب قلعتت ىرخأ ةطقن
لثميو ناك لاجم يأ يف ادج يرورض يملعلا ثحبلا نأل نيترم وأ ةرمب ةبسنلا هذه ةدايز نكمأ اذإو ،ليلق ءيشلا
.رئازجلل ريثكلاب دعي اماه ارامثتسا

ءالؤه هاجت ةموكحلا ةسايس نع سلجملا ءاضعأ دحأ لءاست دقو جراخلا يف مويلا نيدجاوتم نيثحاب كلمن نحن
مزتلاو اعيمج اندحتا اذإو ،ةدوجوم تاريخلاو تاورثلا و تاراطإلا نأل ريثكلا لعف امبر انناكمإب هنإ لوقأف ،نيثحابلا
.هللا ءاش نإ ضرألا قوف ةنج اندالب نوكت فوسف هلمع تاقوأب انم دحاو لك

ءاش نإ– مويلا كلذ يتأي نأ ىنمتأ ،رقوملا سلجملا اذه ءاضعأ ةداسلاو ،ةموكحلا سيئر يديس ،سيئرلا يديس



يبنجألا لخدتلل ةصرف كرتن ال ىتح اذهو ديلا يف ديلا بازحألا عيمجو سلجملا اذه ءاضعأ لك هيف ىرن يذلا -هللا
ةلود ةيأ دجن ملو ،نطولا اذه لجأ نم دهشتسا ديهش نويلم فصنو نويلم انيفكي ،اندالب ىلإ ىرخأ ةرم ودعلا ةدوعو
لجخأو بضغأو لبقأ ال انأف )قيفصت( .ةدهاجملا رئازجلا يف ناسنإلا قوقح ساسأ ىلع تكرحت تقولا كلذ يف
رئازجلا نوؤش يف يبنجألا لخدتلل ال لاق يذلا يرئازجلا بعشلا لك عم ةمجسنم ريغ ةريغص ةئف ىرأ امدنع
اهلثمن يتلا ةيرئازجلا ةلودلا دض ماكحألا رادصإو باهرإلا نايسنل ةعيرذ ناسنإلا قوقح ذختت نأ زوجي الف .ةيلخادلا
نأ انيلع لوقأو .انلك انتماركو بعشلا ةمارك كلذب سمي هنإف ةلودلا ةمارك سمي يذلاو ،اهتاسسؤم انبختنا نيذلا نحنو
اهمحر– نابصع نب ةمطاف ةدـيسلا -ةـيلاحلا ةـيمسرلا ةيارلا هبشت تناك يتلا– اهتعفر يتلا ةيارلا هذه ءارو انلك دنجتن

مكنأ يف كشأ ال يذلا– لاكز اهوبأ اهلمح ثيح ةنس 16 كاذنآ اهنسو ةمصاعلاب 1945 يام 8 تارهاظم لالخ -هللا
عم انك امل رئازجلا ملع نع تايبألا هذه ينتظفح يتلا يهو لزنملا ىلإ اهلخدأو مدلاب ةخطلم -سيئرلا يديس هنوفرعت
:نجسلا يف ضعب

ىدفملا رئازجلا ملع

يلام كل ،يحور كل

زع لك ،دجم لك

لالجلا زمر اي كنم

.رئازجلا ايحتو

)قيفصت(

.اروكشم لضفتيلف ،بوغزوب رهاطلا دمحم ديسلا وهو لخدتم رخآ ىلإ ةملكلا ليحأو ،اركش :سيئرلا ديسلا

ةموكحلا سيئر ديسلا ،مرتحملا ةمألا سلجم سيئر ديسلا .سيئرلا ةدايس اركش :بوغزوب رهاطلا دمحم ديسلا
.نيمرتحملا سلجملا ءاضعأ يتداس يتاديس ،نيمرتحملا ءارزولا ةداسلاو ةديسلا ،مرتحملا

نأ ةمألا سلجمب يطارقوميدلا ينطولا عمجتلا ةعومجم يف يئالمز مسابو يمساب ةموكحلا سيئر ةدايس يل بيطي
باب نم اذه لوقأ تسلو ،رقوملا انسلجم مامأ هب متلضفت يذلا ضرعلا ىوتحمب ةيعوضوملا انتعانق نع مكل ربعأ
ةحص تتبثأ ثادحألا نأل كلذكو ،ةموكحلا هذه لمع نازيمي ةيرارمتسالاو رارقتسالا نأل لب ةلماجملا وأ بزحتلا
تمت دق ةموكحلا جمانرب نأ فرعي لكلا نأ ولو لوقأ اذلو ،ةينطولا اياضقلا تاهمأ ءازإ ةموكحلا ىعسم ةيقادصمو
يف اربتعمو امدقتم اقيبطت فرعي كلذك هنأو ينطولا يبعشلا سلجملا ءاضعأ فرط نم هتشقانم دعب هيلع ةقداصملا
هذه دعب ءاج يذلاو ،ةلودلل يتاسسؤملا حرصلا ءانب راسمل اجيوتت ناك يذلا رقوملا انسلجم بيصنت نأو ،ناديملا
ىلع ةينطولا ةسايسلل ىربكلا تاهجوتلل رثكأ حيضوتب -ديكأتلاب- حمس دق شاقنلا اذه نأ نم قثاو يننأ الإ ،ةقداصملا
.ةصاخ يعامتجالاو يداصتقالا نيلاجملا يف ةنهارلا ةلحرملا تايولوأ زاربإ اذكو ةدعصألا فلتخم

فادهأو ىوتحم لوح هميدقتب متلضفت يذلا يفاولاو لماشلا ضرعلا ىلإ عامتسالا دعب ،ةموكحلا سيئر ةدايس
نم دح ىندأ ةيبلت يف لثمتملاو ينآلا ناهرلا ىلإ رظنلابو هنإف ،ةينطولا ةيمنتلل ةيلبقتسملا قافآلاو ةموكحلا جمانرب
،عمتجملا يف ةيساسح رثكألا ةحيرشلا سمي يذلاو ءالمزلا هيلإ قرطت يذلا ليغشتلا ثيح نم ،ةيعامتجالا بلاطملا
ةبسنلاب كلذكو ،اركبم نوكي ام ابلاغ نس يف ةيوبرتلا ةموظنملا نم مهنم نيظوفلملا ةصاخو "بابشلا" ةحيرش ينعأ
قطانملا ىلع باهرإلا بلاكت ةجيتن يفيرلا حوزنلا لعفبو ندملا يف ةصاخو هتمزأ تمقافت يذلا نكسلا ةلكشمل
ضعب هيلإ راشأ يذلاو راعسألا يف مكحتلا لكشم ىلإ ةفاضإلاب ،ةحصلاو ةيبرتلا يلاجمل ةبسنلاب كلذكو ةلوزعملا
.نينطاوملل ةيئارشلا ةردقلا يف روهدتلا لوقن ال ىتح ناوخإلا

يناعي يتلا ةيطيحملاو ةيطارقوريبلا ليقارعلاو ،ينطولا يجاتنإلا زاهجلا اهفرعي يتلا ةنمزملا لكاشملا نأ امك
نم ،ةدعاسملا قفارملا نم اهريغو ةيرادإلا حلاصملا عم مهلماعت يف نويداصتقالا نورمثتسملاو نولماعتملا اهنم



.رامثتسالا زيفحتو ينطولا داصتقالاب ضوهنلا ةيغب لوذبملا دوهجملل لقرعم رثأ اهل نوكي نأ اهنأش

بلطلا ةيبلت ىلع رداقلا يداصتقالا ومنلا ثعب -ةريثك اهريغو- تاهاركإلا هذه مامأ ةموكحلل نكمي نذإ فيكف
سيئر ةداـيس يفتكأ اذلو ؟مهتالخدت يف ءالمزلا اهددع يتلا ةيرورضلا بلاطملا لكل ةباجتسالاو ديازتملا يعامتجالا
:يهو راسفتسالا دصق ةلئسأ ةثالث حرطب ةموكـحلا

،يداصتقالاو يرادإلا نيءادألا نيسحتل اهريفوت ةموكحلل نكمي يتلا ةلجعتسملا تاناكمإلاو ريبادتلا يه ام - 1
؟ةيعامتجالا ةيعضولا ىلع ريصقلا ىدملا يف ةيباجيإلا امهجئاتن سكعنت ىتح

ةفيعض اهنأ مأ ؟ناديملا يف هتعاجن ةيداصتقالا تالوحتلا ةقفارمل ةدمتعملا ةيعامتجالا ةيامحلا ميظنت تبثأ له –2
؟ديشرتلاو اهل ميعدتلا نم ديزملا يعدتست امم عقولا

.بابشلا ليغشتل ةصصخملا ةيلاملا تادامتعالل ةبسنلاب قبطني لؤاستلا وأ راسفتسالا سفنو

ىلع مـتيس يتلا ةينارمعلا ةسايسلاب قلعتي لاـجملا اذـه يف -ةـموكحلا سيئر ةدايس- يراسفتسا :نكسلل ةبسنلاب - 3
انندم عيسوت يف رمتسن ال ىتح ،ةجمربملا تانكسلا نم لئاهلا ددعلا اذه (la localisation) عقومتو زاجنإ اهساـسأ
.ةيعارزلا يضارألا فالتإو

:يلاتلاك وهو رئازجلا ناوخإو ءاقدصأب هيمسن ام لوح اطيسب الاؤس مدقأ نأ سيئرلا ةدايس يل اوحمسا ريخألا يفو

انعمو انبنجب فقوو انرازو انيلع لطأ رئازجلا ناوخإب نوبقلي نيذلا وأ ءاقدصألا نيملسملا ريغو نيملسملا نِم ْنم
.مكيلع مالسلاو ،اركشو ؟مدلاو رامدلا تاونس ،ةنحملا تاونس لاوط

)قيفصت(

ىلع ةموكحلا سيئر ديسلا در راظتنا ىوس نآلا انل يقب ام .بوغزوب رهاطلا دمحم ديسلل اركش :سيئرلا ديسلا
مكلذ ىتحو الخدتم 68 نيلخدتملا ددع غلب ذإ ،مايأ 3 تماد يتلا انلاغشأ ةيادب ذنم هيلع تحرط يتلا ةديدعلا ةلئسألا
مكتكراشم ىلع اعيمج مكركشنو هذه انتسلج متخن ،لاوزلا دعب فصنلاو ةيناثلا ةعاسلا ىلع هللا ءاش نإ ادغ يأ ،نيحلا
.ةعوفرم ةسلجلاو مكيلع مالسلاو

.ءاسم نيسمخلاو ةسماخلا ةقيقدلاو ةسماخلا ةعاسلا يف ةسلجلا تعفر


