
 

 

 

.ةمألا سلجم سيئر بئان ،دمحأ جاحلا هللا دبع ديسلا :ةسائرلا

.ناملربلا عم تاقالعلاب فلكملا ريزولا ديسلا ،لدعلا ريزو ديسلا ،ةموكحلا سيئر ديسلا :ةموكحلا ليثمت

ً.احابص نيرشعلا ةقيقدلاو ةعساتلا ةعاسلا ىلع ةسلجلا تحتتفإ

.ةحوتفم ةسلجلا ،ميحرلا نمحرلا هللا مسب :ةسلجلا سيئر ديسلا

ءاضعأ ةداسلاو تاديسلاب بحرأ امك ،هل قفارملا دفولاو ةموكحلا سيئر ديسلابةسلجلا هذه ةيادب يف بحرأ
.ةمألا سلجم

يتلا ةيقيرفإلا ةدحولا ةمظنمل نيثالثلاو ةسماخلا ةمقلاب قلعتت ةمألا سلجم سيئر ديسلل ةرهاق تامازتلالً ارظن
ناك يذلا باطخلا صن ةءارقو ةيحابصلا ةسلجلا هذه ةسائرب فرشتأ هنم فيلكتبو دغلا موي نم ءادتبا اندالب اهنضتحت
:ةسلجلا هذه حاتتفا يف هءاقلإ يوني

ةوخإلا ،سلجملا ءاضعأ ةوخإلا ،ةموكحلا ءاضعأ ةوخإلا ،ةموكحلا سيئر ديسلا ، ميحرلا نمحرلا هللا مسب"

.هللا ةمحرو مكيلع مالسلا ،نويفاحصلاو فويضلا

 

ةمانزرلا هذه تضتقا دقو .انسلجم ىلع ةضورعملا عيراشملا ةمانزر ةشقانم لامكتسال ةرودلا هذه لاغشأ فنأتسن

نمً ارهظم دِّسُجي يذلا يندملا مائولا ةداعتسا نوناق عورشم ،مويلا ةماعلا انتسلج يف ةيَولَْوأ ةفصب ،َجرُدن نأ

قايس يف لخدي عورشم وهو ،ةيباختنالا ةلمحلا ءانثأ ،ةيروهمجلا سيئر تَاُدــهعتل ًءافوو ،ملسلا بلطم رهاظم

جهانم ةطساوب اهزورب بابسأل يدصَّتلاب مث ،اهفيقوتبً الوأ ،ةدروتسملا ةداضملا ةفاقثلا ،فنعلا ةفاقث قيوطتل ةطخ

ةمجسنموٌ ةلماكتم ٌتاسايس .ميلس ٍءاضق ىلعو يقيقح ٍنماضتو ةيعامتجا ٍةلادع ىلع موقت ،ةيحيحصت تاسايسو

ٍرودب نمؤــت يتلا ةضراعملا لاكشأو جاجتحالاو فالتخالا ِتاونق حتفتو ةبيخلا تالامتحا مامأ قيرطلا ُّدَُست



لكب فرطتلا ىلإ ىدأ يذلا يركفلا سؤبلا ةلاح زواجت ةلحرم يف لوخدلل انلهؤي ام وهو عمتجملا يف يجوغاديب

.هعاونأ

،ةداسلا اهيأ ،تاديسلا اهتيأ

ِّلظ يف اهلبقتسمب ةمألا لاغشنا ،حلـم لاغشنا عم بواجت وه ،هريغ ىلع َهقيبستو عورشملا اذهل انَميدقت نإ

.مائولاو ملسلا

نإف ةضفار ىتح وأ ةدقتنم وأ ةبحرم ،قيلاعت هلوح تريثأ اعورشم شقاننس ةسلجلا هذه يف انك اذإو

تاذ فادهألا تناك اذإ ةصاخ ،مامألا ىلإ علطتلا ةفسلف ىلإ ةياهنلا يف مكتحنو كلذ لك لِّجُسن نأ يضتقت انَتيلوؤسم

نوملعت امكو ،دوشنملا فدهلا ةعيبط ىلإ رظنلابو يندملا مائولا خيسرتو ملسلا قيقحت فده لثم ،يجيتارتسا دُْعب

ىلع نوناقلا ةلاحإ يفف ،ةيعيرشتلا انتسسؤم يف ةقثلل ديدجت وه ةصاخلا ةلاحلا هذه يف ،ءاتفتسالا ىلإ ءوجللا نإف

.ناملربلا عقوم ززعيو حيري رمأ وهو رارقلا يف نطاوملل كارشإ بعشلا

اياحض ىلع اميس الو عمتجملا ىلع ةيسفنلاو ةيداملا هراثآ اعيمج ملعن ،ريطخ عضو نم اندالب تناع دقل

.يسايس قطنم يأ مساب مهقوقح يف الومهيف ةلودلا طرفت نل نيذلا باهرإلا

ةرهاظ قنخ تايلآ نع ثحبلاب تاكلتمملاو دارفألا ةيامح بجاو اهيلع اهسفن ةلودلا هذه نإف تقولا سفن يفو

.باهرإلاو فنعلا

،ةداسلا اهيأ ،تاديسلا اهتيأ

تومي باهرإلا نإو ،ةلودلا اهنم تباغ قطانم يف ةروطخ رثكأ ناك باهرإلا نإ ،ةقباس تابسانم يف ُتلق دقل

صلقتت تأدبو ةريخألا تاونسلا يف اهراشتنا عسوتيو ةلودلا ةطلس ققحتت تأدب دقلو ةيطارقميدلا حايرب اقانتخا

هقمعب :ينطولا يبعشلا شيجلا اهتمدقم يفو ةيروتسدلا تاسسؤملا دوهج لضفب مهعقاوم قنتختو باهرإلا مئارج



.هدنجتو بعشلا يعو لضفبو ىرخألا ةلودلا تائيه لضفبو يبعشلا هدادتماو ينطولا هعباطو يروهمجلا

طلخ يأ انتاروصت يف الو انناهذأ يف سيلو يندملا مائولاةداعتسا نوناق عورشم ةسلجلا هذه يف شقانن نحن

،عمتجم ءانب انتاروصتو انناهذأ يف نكلو باقعلاو صاصِقلا ةمارصب كسمتلاو ةفأرلاو ةمحرلا ىلإ حونجلا نيب

ةقثلاو .لبقتسملاو رضاحلا يف ةقثو نمألاب ساسحإ يه ،ةوخالا اهيأ ،ةنطاوملاو .ةنطاوملاب يرئازجلا هيف ُّسُِحي

تاشرو ،هانشع يذلا عضولا ةماَّود ةجيتن ةلطعم تلظ يتلا ةيمنتلا تاشرو حتف يف عورشلا يه لبقتسملا يف

وحن ةوطخ يندملا مائولا نوكي اهنيحو ةحصلاو ميلعتلاو لغشلاو نكسلا يف نطاوملل ةلجعتسملا تاجاحلا اهب هجاون

.ةرمتسم ةيمنتو مئاد نمأ

بعشلا نكمت ةيفاضإ ءاوضأ هيلع يقلتس عورشملا اذه ةشقانم يف ةمألا سلجم ءاضعأ ةمهاسم نأ كشالو

:هتفسلف ىلع رثكأ عالطالا نم يرئازجلا

ىحنم يف جامدنالا ظوظُح هل رفوــتو ةيقيقحلا داعبألا هحنمت يتلا يه هحورو فرحلا رهاظ زواجتت صنلا ةفسلف
.يلبقتسم يسايس

.قيبطتلا ءانثأ ناديملا يف هتفسلف ساـكعنال ءافولاب ةيقيقحلا هتميق ساقت صنلاف

:ةددعتملا هروصب سؤبلا" :لاق هنأ رـكذأو روهشم ركفـم ةلوقم راضحتساب يسفنل حمسأ قفألا اذه قايس يفو
."سؤبلا ةلاح ىلإ هرودب انعجري فنعلاو ،فنعلا ىلإ يدؤي ،خلا ..ةيفاقث ،ةيركف ،ةيدام

عضو عم لضفأ لـكشب لماعتلل قالطنا ةطقن لكشـي -انيلع ضورعم وه امك -نوناقلا اذه صـن نإف ةقيقحلا يفو
.بولطملا رييغتلا هاجـتا يف ندتمو دقعم

.انئاطخأ نع ةجتانلا تابيخلا نم سوردلا صالختسا ةيمتح مامأ ،لالقتسالا نم تايرشع دعب نحنف

:ةعرسب اهضرعأ تاعانقب نيعبشتم ديدج نم قالطنالاو تافارحنالا لك روذج عالتقا :فدهلاو

،فنعلا روذب ىلع يوتحت ،ةسايسلا تمادام

،نييسايسلا ةمدخل رخسي مالسإلا مادامو

،اباهـم أجلم اهرابتعا ضَوِع ابعرمً اعابطنا يطعتو ةلصقملاو نجسلا رهظمب طقف ودبت ةلادعلا تمادامو

،بيهرتلا حمالم ءاطسبلا ناهذأ يف يضاقلل مادام

،ذوبنم دادبتساو عورشم ريغ زايتما راكتحا ةطلس لوؤسمللو

،حايتراب سفنتت ال تايرحلا تمادام

،ةقيقحلا بييغتوسمطل ميمكتلا صرـف كانه تمادامو

.نوملأتي ءافعضلاو ،نيفزـنتسم ،نيقحـملا نم مهئدابمل ءايفوألا مادام

جاتحن مث ةيومد ةهجاوم ءاهـنإل نوناقلا اذه ىلإ جاتحن نحنف ،ئواسملا هذهو اهريغو تافارحـنالا هذه لك تمادام



:ىلإ يدؤي يذلا يعولا ،يعامجلا انِيعو حـتفت ىلإ كلذ نم رثكأ

،يمهولا قوفتلل عطاقلا مازهنالا تابثإ-

.ةهوبشم مئانغ نم نيديفتسملا ِفشكو-

نيدمعتم ً،ادرمتوً اقالزنا حماستلاو ةمحرلا نوريو مهـتازايتما ىلع ةثراك مائولا نوربتعي ،نيذلا مه ءالؤهو
.مهتاراظن ُحسم مهنع باغ دق نوكيو قئاقحلا لهاجت

.مهولاب لمألا اذه طلخ وه مهولاو يعوو كاردإ ىلع اسسؤم المأ ينبن اننإ

اننإو يندملا مائولاو رارقتسالاو ملسلا ناهر ةعاجشب نشدن ،ةيروهمجلا دبعم هيمسأ يذلا ناكملا اذه يف نحنو
.ةريطخو ةمخضل انتيلوؤسم نأب نيقي ىلع

ربع ،ماـئولا قيقحت ةرورضب يعولا ةوق ىلع صرح وه الزانت ودبي دق ام نإف ملسلا ناهر بسكلو اذه لجأ نمو
لك لمحت لبقتسملا وحن ةيرشبلا ةريسمف ،مانتو ةديازتم ةظقي ىلإ وعدت يتلا ،تابطملاو تابقعلا هيف نمأن ال قيرط
نم انتريسم هب أدبن يذلا عاعشلا ،رون نم عاعش ةيؤرل زازتهالا نم دبال نكلو فاشكتسالا رافسأ تآجافمو تاديقعت
."اركشو يندملا ماـئولا ةباوب

.سيئرلا ديسلا ةملك صن اذه

.)قيفصت(

مائولا ةداعتساب قلعتملا نوناقلا صن عورشم ميدقتل ةموكحلا سيئر ديسلا ىلإ ةملكلا ةلاحإب مكحمستسأ نآلاو
.لضفتيلف يندملا

هنإ ،ماركلا يئالمز ،يتاليمز ،يتداس يتاديس ،سيئرلا يديس ،ميحرلا نمحرلا هللا مسب :ةموكحلا سيئر ديسلا
ىظحي نأ يلمأو ،يندملا ماـئولا نوناق عورشم وهو عورشملا اذه ميدقت يف مكعم همساقتأ نأ ديرأ يل ةبسنلاب فرش
.مكلوبقو مكتياعرب

،دالبلا تسم يتلا بيرختلا عاضوأ يف ةلثمتملاو تاونس ذنم اهانشع يتلا عاضوألاب ريكذتلا ىلإ ةدوعلا جاتحأ ال
امهم مهركذل ينحنأو ،حئارشلا لك نم اصاخشأ كلذكو اندالب نم ةئشانلا ةريخ هتيحض بهذ يذلا باهرإلا عاضوأ
اهنأ ةجرد ىلإ لماعملاو سرادملا بيرخت ءارج نم تجتن ،يغبني امك اهنوفرعتعاضوأ ،مهتاءامتناو مهبراشم تناك
لوح فتلأ يذلا بعشلا اذه ةدارإ لضفب نكل ،دـيعب دـح ىلإ ةلوزعم اندالب تلعج عاضوأ ،ةيمنتلا ةكرح تلش
جهتنن نأ نكمملا نم حبصأو باهرإلا ةكوش كلذب اورسك نيينطولا لك لوحو - يبعشلا ينطولا شيجلا - هتسسؤم
فدهلا اذه هجمانرب يف مدقو ةقيلفتوب زيزعلا دبع ديسلا ةيروهمجلا ةسائرل حشرم ءاج ثيح ،كلذل المكم اقيرط
بعشلا قفاو دقو ،مدق ام نيب نم يماسلا فدهلا اذه ناكو .دالبلا هذهل نمألا ةداعتساو ملسلا ةداعتسا وهو يساسألا

لوأ ضاقك هماهم هدلقت نم طقف نيرهش دعبو .انبعشل ايساسأ ابلطم نمألاو ملسلا ةداعتسا نذإ حبصأف هباختناب كلذ ىلع
اذامل ،نوناقلا اذه اذامل ،يندملا مائولا ةداعتسا نوناق هامسو ،مكتياعر ىلإ نوناقلا اذه ميدقتب ةموكحلا فلك .دالبلا يف
نأ نكميو اياقبلا ضعب تيقب هنأ الإ كلذ ىلع ةلودلا تبلغتو باهرإلا ةكوش ترسك الوأ ،تلق امك هنأل ؟ىعسملا اذه
.ايئاهن اهتلازإ يغبنيو مودت

تحتو رطخ يف ةيرئازجلا ةلودلا تناك 1994 ةنس يف هنأب ىسنن الو اهاوقل ةعجرتسم نآلا ةلودلا تحبصأ
ىرخأ ةليسو وأ قيرط يأ ةموكحلا ىرت الو ةينوناقلا اهتبيهو اهاوق لك ديعتست نأ يغبني مويلاو ،باهرإلا تابرض
.نوناقلا اذه يف مدق ام ريغ نم

له ؟ال مأ حيحصلا ىعسملا وه ناك نإ فرعتو اعيمج مكيلإ عمتست نأ ةموكحلا دوبو نآلا لضفألا هارن ىعسم هنإ
قيرط نع ملسلاو يندملا مائولا ىلإ لصن نأ مهملا ،هيلإ عامتسالل ةموكحك نودعتسم نحنو ؟ليدب ىعسملا اذهل
.رخآ قيرط نع سيلو نوناقلا ضرفت يتلا ةلودلا قيرط نعو نوناقلا

ىلع يرجي ام لك ةنسلا ةيادب ذنم لقألا ىلع عبتت دقو ةركفلا هذه ىلع علطم مكنم دحاو لك ،يتداس يتاديس
امل عوضوملا اذه لوح ريبك ليصفت ىلإ جاتحأ الف ،ةيسائرلا تاباختنالا يف تمدق يتلا جماربلاو راكفأ نم ةحاسلا



ضعب يقلأو مدقأ نأ راصتخابو طقف دوأ اذل ناديملا اذه يف راكفأ نم هنولمحت املو هيلع نيعلطم متلزالو متنك
.ةشقانملا يف اهنع نوربعتس يتلا مكتالاغشنا ىلع ةباجإلل دعتسم انأو نوناقلا اذه ىلع ءاوضألا

اذهو نوناقلا اذه عورشم يف ءاج ام اذهو هب لومعملا عيرشتلا فييكت يضتقي يندملا مائولا ،يتداس يتاديس
انلغتشا يتلا ةنجللا نم مكيتأيس يذلا ريرقتلا نأل ليصفتلا يف لخدأ ال ،لوصف 07و ةدام 43 ىلع يوتحي ريخألا
زكترت وأ ةدمتسم نوناقلا اذه ماكحأ نأب لوقأو ملاعملا ضعبب طقف ركذأو - اعبط يلخدت دعب كلذو - كلذ لصفيس اهعم
.هتردابم يف ةيروهمجلا سيئر ديسلا اهدمتعا يتلا رواحملا يهو ةعبرأ رواحم ىلع

لوقأو ،لوألاو يساسألا روحملا وه اذه .ةيروهمجلا نيناوق ذيفنت ىلع صرحلاو روتسدلاب كسمتلا :لوألا روحملا
نآلا يرظن يف حبصأ يضاملا يف اهانشع يتلا ةميلألا ةبرجتلا دعبو اهشيعن يتلا انعاضوأ يف هنإ ناديملا اذه يف
.ايويح ارمأ ةيروهمجلا نيناوقبو روتسدلاب لماكلا ثبشتلا البقتسمو

يتلا ةنحملا نع ربعي هنأل كلذك يساسأ روحم وهو ،مهب لفكتلاو باهرإلا اياحض قح قاقحإ :يناثلا روحملا
.ةركاذلا قح انم يضتقيو اهانشع

.دالبلا هذه ذاقنإ يف لضفلا مهل ناك نيذلا نيصلخملا نينطاوملا عيمجو تاسسؤملا ءازإ نافرعلا :ثلاثلا روحملا

.رخآل وأ ببسل قيرطلا لض نم لك ةدوعل لاجملا حسف :عبارلا روحملا

حسف وهو اديدج ربتعي عبارلا روحملا نإف ،تايهيدبلا نم انل رهظت ثلاثلاو يناثلاو لوألا رواحملا تناك اذإف
لماكتملا روظنملا اذه يف نوناقلا بلطي اذامو ،نوناقلا طورشب رخآل وأ ببسل قيرطلا لض نم لك ةدوعل لاجملا
لعجيو نوناقلا اذه ريبادتل هعوضخ الوأ نلعي نأ رخآل وأ ببسل قيرطلا لض يذلا نم بلطي ؟ةعبرألا رواحملل

رادصإ نم رهشأ 6 هاصقأ لجأ يف كلذ نلعيو،ةلودلل هءالو نلعيو ،اهنيناوقل لاثتمالاو ةلودلا ةطلسل لماكلا هعوضخ
يف ةلودلل هءالو نلعي نأ نوناقلا اذه ريبادت نم ديفتسي نأ ديريو قيرطلا لض نمل لوألا طرشلا نذإ ،نوناقلا اذه
حيحصلا قيرطلا ىلإ عوجرلا يف ةدارإ هل نمل يغبني نذإ ،دبألل احوتفم ىقبي نأ نكمي هنأل ،رهشأ 6 زواجتي ال فرظ
.رهشأ 6 يف ةلثمتملاو ةدملا رصح بجو هنأ الإ ةحوتفم اهكرتن نأ ناكمإلاب ناكو ،كلذ نع ربعي نأ

هل ةبسنلاب ةـمكاحملا وأ ةـعباتملا عقتس هنإف كلذ ىلع نلعأ اذإ هنأ يف لثمتيف نوناقلا هنسي يذلا يناثلا طرشلا امأ
هذه وأ ةمكاحملا هذه نأ وهو اديدج ائيش فاضأ دق نوناقلا اذه نأ الإ باصتغا ةـميرج وأ مد ةميرـج فرـتقا ام اذإ
.دعب اميف رمألا اذه حرشأسو الجآ وأ الجاعو انيح نوكتس ةعباتملا

ليصافتلا مكل ىطعت فوسو لوصف 07و ةدام 43 ىلع يوتحي نوناقلا اذه نإ تلق نأو قبس ،يتداسو يتاديس
نم هتركذ نأ قبس امل اقيبطت نوناقلا اذه يف ةروكذملا ريبادتلا ىلع ءاوضألا ضعب طيلست ديرأ نكل ،ةنجللا ريرقت يف
.نوناقلا اذه نم ديفتسي نأ ديري نمم ةبولطملا طورشلاو رواحملا

:ثالث تالاح يف نوناقلا اذه ريبادت فنصت

.ةعباتملا طاقسإ ىرخأ ةرابعب وأ ةعباتملا نم ءافعإلا يه :ىلوألا ةلاحلا

.رابتخالا نهر عضولا وأ ،ءاجرإلا نهر عضولا :ةيناثلا ةلاحلا

.تابوقعلا فيفخت يه :ةثلاثلا ةلاحلا

.ةلاح لك نـع تاحيضوتـلا ضعـب يطعأ نأ دوأ

ىمسي 1995 ةنس يف نوناق ردص دق ناك ،اهطاقسإ وأ ةعباتملا نم ءافعإلاب ةقلعتملاو ىلوألا ةلاحلا صخي اميف
سفن يفف ،عاضوألا ةيطغتل فاك ريغ مويلا حبصأ هنأ الإ اهب ءاج يتلا ةجيتنلاب ءاجو مدخ ام مدخو ةمحرلا نوناق
مل نيذلا كئلوأل ةبسنلاب ءافعإلا صخت اماكحأ نوناقلا اذه نمضتيو ،مهتملل حلصألا نوناقلا إدبمب المعو قايسلا
نكامأ وأ ةيمومع نكامأ يف تارجفتم اولمعتسا وأ باصتغاب اوماق وأ مئاد زجع يف اوببست وأ مد ةميرج يف اوطروتي
ينوناقلا فيرعتلاف ،لامعألا هذهب اوموقي مل نيذلا ىلع قبطنت نأ نكمي هذه ءافعإلا ريبادت نذإ ،سانلا اهيلع ددرتي



يبلسلاب فيرعتلا نوكي وأ ..اذك لمعتو ..اذكب موقت نأ يه ةينالفلا ةلأسملا نإ فرعملا لوقي نأ امإ نيتقيرطب نوكي
ةديعب لامعأ يف طروتملا صخشلا ىلع قبطنت ةعباتملا نم ءافعإلا صخي اميف انه نذإ .اذكو اذكب مقي مل :لاقي نأ وهو
هدي خطلملا نإ" لاق ةيباختنالا هتلمح يف ةيروهمجلا سيئر ديسلا نأب نوركذتت متنأو ،كلذ ىلإ ام وأ مد ةميرج نع
نل تارجفتم اولمعتسا وأ باصتغا وأ مد ةميرجب اوماق نيذلا كئلوأ نذإف "هتمكاحم دعب الإ هنع ىفعي نأ نكمي ال مدلاب
لئاسوو تارجفتمو ةحلسأل زئاح صخش كانه ناك اذإ هنأ لاجملا اذه يف امبر فيضأو ،باقع نودب مهؤاقبإ نكمي
اهنسي يتلا ريبادتلا نم لوألا فنصلا وه اذه ،ةعباتملا طاقسإ نم ديفتسي نأ هنكمي تاطلسلل ايئاقلت اهملسو ىرخأ ةيدام
.نوناقلا اذه

رثكأ ليصافت هنع يطعأس فنصلا اذهو ،رابتخالا نهر عضولا وأ ءاجرإلا نهر عضولا وهف يناثلا فنصلا امأ
هفرعن امم انقلطنا اذإ اهلوبق كلذ دعب متيو رواشتلا اهلوح عقي ىتح اهحرش يغبنيو اننوناقل ةبسنلاب ةديدج ريبادت اهنأل
ةبوتلاو مدنلا ةركف ىلع سسؤم يوبرت فده يناثلاو ريزعتلا وه لوألا فدهلا ،نيفده نوناقلا يف ةبوقع لكل نأ ىلع
نع تلق املثم ربعيو نوناقلا اذه ريبادتب -تلق املثم – ديفتسي نأ ديري يذلا صخشلا اذه ،عمتجملا يف جامدالا ةداعإو
ديريو حيحصلا قيرطلا ىلإ عجري نأ ديريو قيرطلا لض هنإ لاق اذإ ،الجآ مأ الجاع مكاحي نأ يغبنيو ةلودلل هئالو
اذه سسأ اذل .ةدمل مامجتسا دعب ديدج نم عجري ال نأو هلاق ام قدص ىلإ نئمطي نأ عمتجملا ىلع يغبنيف ،جامدنالا
.ال مأ هجامدإ نكميو ماقتسا له فرعنل رابتخالا ةركف نوناقلا

رابتخالا اذهو رابتخا ةلاح يف عضو يأ ،ةملكلا هذه لضفأ انأ و رابتخاُ ةيمست قالطإ اننكمي ةينوناقلا ةيحانلا نم
أدبم هسسأ نم يذلا يئازجلا نوناقلا ةفسلف عم ضراعتي ال هنأ ىرن اننأ الإ ،يرئازجلا نوناقلا يف فورعم ريغ اقح
ةعباتملا دعبي رايتخالا اذهو انيح عباتي ةميرجب ناسنإلا موقي امل ايئدبم -ةيروفلا ةعباتملا دعبي نذإ وهف ةعباتملا ةمءالم
لامتحا يقبي امك ةمئاق ةفلاخملا يف صخشلا ةيلوؤسم يقبي وهف ،الماش اوفع سيل تقولا سفن يف نكل -ةيروفلا
ةرتف نوناقلا ددح دقو هتماقتسا نم دكأتن مل ام -ةعباتملا لامتحاو هتيلوؤسم يأ -صخشلا رابتخاك امهيقبيو ةعباتملا
."تاونس رشع اهاصقأو تاونس ثالث اهلقأ ةدمل رابتخالا نهر عضوي" لاقف ةدمب رابتخالا

:ةثالث فادهأ ىلإ -رابتخالا نهر عضو يأ -ريبادتلا هذه فدهتو

لمعلل ةيئانجلا ةعيبطلا طاقسإ مدع حضاو اذه نكيلو لوقأ .يباهرإلا لمعلل ةيئانجلا ةعيبطلا طاقسإ مدع :الوأ
.يباهرإلا

.ةينطولا ةعومجملا رعاشم ةاعارم :ايناث

نوناقلا اذه نأ ىلإ ريشن نأ يغبنيو ،ةبرخملا تاعومجملا ليكشت ةداعإ رطخ نم ةلودلا نمأ ةنايص :اريخأو اثلاث
ةيوضعبو ماعلا بئانلا وهو ضاق اهسأرتي دالبلا ميلاقأ ىوتسم يف ةيميلقإ ةنجل رابتخالا اذه ةبقارمو رييستل سسأ
ءزج يهف ةلادعلاو ءاضقلل ةدعاسم اهنأل نيماحملا ةئيه نم لثممو نمألا يف نيلوؤسملا ةصاخ ةلودلا يف نيلوؤسم
كانه سيلو ريست يتلا يه ةمئاقلا ةلودلا ىقبتو ةلودلا ةركف نم ةدمتسم ةنجللا هذه نأ ىلع دكؤأ انه نذإ ،ءاضقلا نم
:يف لثمتتو تايحالص ةنجللا هذهلو ،رخآ ءيش

.ءاجرإلا نهر عضولا نأشب رارقلا ذاختا يف :الوأ -

.ءاجرإلا نهر عوضوملا صخشلا اهل عضخي يتلا ريبادتلا ذاختاب :ايناث -

.هب قطنلاو ءاجرإلا ءاغلإ تابثإل :اثلاث -

.ءاجرإلا نهر عضولا ةبقارمل ةصتخملا ةطلسلا ىلع ريبدت يأ حارتقا :اعبار -

.خلا ..كلذل تبثملا دقعلا ميلستو ءاجرإلا ءاضقنا تابثإ -



ىدل ةعبتملا تاءارجإلا نأب ركذن نأ كلذك يغبني امك رابتخالا ةعباتمل ةنجللا هذه يديأ نيب يه تايحالصلا لكو
نمو رابتخالاب ةصاخلا تاءارجإلا لحارم لك يف عافدلا يف قح نم ةيئازجلا تاءارجإلا دعاوق مرتحت ةنجللا هذه
ةيئاضقلا ةطرشلاو ماعلا بئانلا ةرادإب ةيئاضقلا ةطرشلا فرط نم اهمارتحا ةبقارمو اهتعباتمو ءاجرإلا ريبادت ذيفنت
هذه ةعباتمو رابتخالا ةرتفو ءاجرإلا ةدم دعبو .ماعلا بئانلا ةبقارم تحت ىقبتو تايحالصلا كلمت اهنأل كلذب لفكتت
ىوعدلا كيرحت عقي كلذ دنع ،تاونس رشع ىلإ ثالث نيب ام حوارتت ةدملا هذه نإف تركذ امكو ،ةرتفلا هذهل ةنجللا
ىلإ ثالث ةدم نم عباتمو رابتخالا تحت دوجوم وهف نذإ ،نوناقلا اذه نم ثلاثلا فنصلا نم ةدافتسالا عم ةيمومعلا

كلذ يف ،عمتجملا يف ديدج نم جامدنالا يف ةقيقح هتدارإ رهظأ دق صخشلا اذه نأ ةنجللا ررقت نأ دعبو تاونس رشع
نإ انلق اننأ ركذأو ،ثلاثلا فنصلا ريبادت نم ديفتسي نأ هنكميو ءاضقلا ىلإ لقتننو ةيمومعلا ىوعدلا كرحت تقولا
نم ففخيو بساحي وهف ،تابوقعلا نم فيفختلا وهو ثلاثلا فنصلا ىلإ يدؤي يناثلا فنصلا نذإ ،فانصأ ةثالث كانه
.ام ةدمل ءاجرإلا ةلاح يف ناك هنأ املع ةبوقعلا

هنأ ينعملا مهفي ال ىتح نمزلا يف اددحم نوكي نأ بجي هيلعو يئانثتسا ريبدت نوملعت امك تابوقعلا فيفخت نإ
.-ةددحم ةدملا نوـكت نأ يغبني – ةنورم رثكأ ريبادت نم ةدافتسالا يف لمأ

اذه نإف دبؤملا نجسلاب ام ةميرجل ةبوقع ىلع تابوقعلا نوناق صن ام اذإف مكيدل فورعم ةبوقعلا فيفختو
نيب ام يئازجلا وأ يئانجلا نوناقلا يف دوجوملا ىصقألا دحلا ناك اذإو ىصقأ دحك ةنس 12 ىلإ اهضفخي عورشملا

ةبوقعلل ىصقألا دحلا ففخي تالاحلا لك يفو ،خلا …تاونس عبس ىلإ ضفخت ةبوقعلا نإف ةنس نيرشعو تاونس رشع
يميدقت دعب – فيضأو كلذ ىلع دكؤأو ةلودلا ملح نع ريبعت وه ةينوناقلا ريبادتلا هذه نم ةدافتسالا نإ .فصنلاب
ةداملا نم ةيناثلا ةرقفلا يف اهيلإ راشملا قوقحلا تالاحلا عيمج يف طقسي نوناقلا عورشم نأ -ثالثلا تالاحلل راصتخاب
ةدمل كلذو عورشملا اذه اهنس يتلا ةثالثلا فانصألا نم نيديفتسملل -ةيندملا قوقحلا يأ – تابوقعلا نوناق نم ةنماثلا

،مكحلل عجريو تاباختنالل عجري نأ ديري هنإ لوقيو ادغ مدقتي نأ نكمي ال ذإ ،مكيدل موهفم كلذ ببسو ،تاونس رشع
عيمجلا نمأ ىلع اورهس نيذلا نينطاوملا صخي اميف هنأ فيضأو قيمع حرجلا نأل ةدمل رابتخالا تحت ىقبيسف
عضو روط يف نآلا ةموكحلاو ،لاجملا مهل حسفتس ةسايسلا هذه نإف ،يبعشلا ينطولا شيجلا لوح مهفافتلاب اوحفاكو
ىلإ ريشأ نأ انه ينتوفي الو ،ةعساشلا اندالب قطانم ةرادإب نسحأ لفكت لجأ نم مهتالهؤم لوح مهرشن ةداعإل جمانرب
،باهرإلا اياحض انناوخإو انتاوخأ عم ةمألا نماضت نع ىرخأ نيناوق هنع ربعت ام ىلإ ةفاضإلاب ربعي نوناقلا اذه نأ
ةفقاو ايحتو رئازجلا دمصت نأ لجأ نم نابجلا باهرإلا اياحض اوطقس نيذلا لك حاورأ ىلع عوشخ لكب محرتأ ذإو
تالاغشناب لفكتت نأ ةلودلا ىلعو ،ةعساولا هتمحرب مهدمغتي نأ ريدقلا يلعلا هللا ىلإ عرضتأ ينإف ،اهريصم ةديسو
.ةيداملاو ةيونعملا مهيوذ

كلذب ةموكحلا فلكو ةيروهمجلا سيئر ديسلا هدارأ يذلا ىعسملا ماركلا يئالمز يتاليمز ،يتداس يتاديس وه اذه
اذه ..اذك وأ ..اذك بتكت نأب ةينالفلا ةداملا شاقنن نأ اننكمي ،يلاحلا تقولا يف رخآ ىعسم ىرأ ال انأف ،مكيلإ هميدقتل

احورج تكرت ةبيصع ةنحم انشع اننأل ،رخآ ىعسم ىرأ ال ناديملا اذه يف ةلماك يتعانقو ايصخش نكل ،حيحص
.يتداس يتاديس اركشو لقعلا ةعاس تقد دقل ةيروهمجلا سيئر ديسلا لاق املثم لوقأ مويلاو ةريبك امالآ تزرفأو ةقيمع

.)قيفصت(

نوناقلا عورشم مكمامأ هلالخ نم مدق يذلا هضرع ىلع ةموكحلا سيئر ديسلا ركشأ :ةسلجلا سيئر ديسلا
ريرقتلا ميدقتل ناسنإلا قوقحو ةيرادإلاو ةينوناقلا ةنجللا ررقم ديسلا ىلإ ةملكلا ليحأو يندملا مائولا ةداعتساب قلعتملا
.نوناقلا اذه صن لوح يديهمتلا

ةمألا سلجم سيئر ديسلا بئان ةسلجلا سيئر ديسلا ،ميحرلا نمحرلا هللا مسب :ةصتخملا ةنجللا ررقم ديسلا
ءاضعأ يئالمز يتاليمز ،نيمرتحملا ةموكحلا ءاضعأ ،ءارزولا ةداسلا ،مرتحملا ةموكحلا سيئر ديسلا ،مرتحملا
.هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا ،ماركلا انفويض ،ماركلا روضحلا ةداسلا ،نيمرتحملا ةمألا سلجم

.يندملا مائولا ةداعتساب قلعتملا نوناقلا صن نع يديهمتلا ريرقتلا يلي اميف مكيلع ضرعأ نأ ينفرشي

ميظنت ددحي يذلا يوضعلا نوناقلا ماكحأل اقيبطتو ،روتسدلا نم ةيناثلا ةرقفلا 133و 117 نيتداملا ماكحأل اقبط
:داوملا اميسالو ،ةموكحلا نيبو امهنيب ةيفيظولا تاقالعلا اذكو امهلمعو ةمألا سلجمو ينطولا يبعشلا سلجملا



،هنم 39و 9،15،17،27

.هنم 51 ىلإ 40 نم داوملاو ،25 ،13 ،12 :داوملا اميسالو ،ةمألا سلجمل يلخادلا ماظنلا ماكحأل اقيبطتو

نوناقلا صنل 145/99 مقر تحت 1999 ةيليوج 08 خيراتب ةمألا سلجم سيئر ديسلا نم ةلاحإ ىلع ءانبو
.يندملا مائولا ةداعتساب قلعتملا

يدباوع رامع ديسلا ةسائرب سلجملا رقمب ةمألا سلجمل ناسنإلا قوقحو ةيرادإلاو ةينوناقلا نوؤشلا ةنجل تعمتجا
ةداسلا روضحب ،1999 ةيليوج 09 قفاوملا ةعمجلا موي ةحيبص نم ءادتبا ةلصاوتم لمع تاسلج يف ،ةنجللا سيئر
:مهؤامسأ ةيتآلا ةنجللا ءاضعأ

طيرش نيمل-

شويرد ىفطصم-

ةلطاطم دمحأ-

يراهزل ديزوب-

رابج ديجملا دبع-

حليوص ةعمجوب-

ديبع ديشر-

فوتنشوب يسونس-

ثراو ةرقوب-

فيرشوأ دوليملا-

رضيوخ رهاطلا-

شاعزم نيمل دمحم-

ديعسلا ركيش روصنم-

وحنلا ىلع ةعزوم ةدام 43 نمضتي يذلاو اهيلع لاحملا نوناقلا صن ةشقانمو ةسارد يف ةنجللا تعرش دقو
:يلاتلا

.نيتدام نمضتيو :ةماع ماكحأ :لوألا لصفلا-

.داوم 3 نمضتيو :تاعباتملا نم ءافعإلا :يناثلا لصفلا-

.ةدام 21 نمضتيو :ءاجرإلا نهر عضولا :ثلاثلا لصفلا-

.داوم 3 نمضتيو :تابوقعلا فيفخت :عبارلا لصفلا-

.داوم 6 نمـضتيو :تاءارـجإلا :سماخلا لصفلا-

.داوم 8 نمضـتيو :ةماع ماـكحأ :سداسلا لصفلا-

،اهقيقحت ىلإ يمري يتلا ةيماسلا فادهألا ثيح نم ،هتيمهأل ةكردم تناك ،صنلا اذهل ةنجللا ةسارد لالخ نمو
ىلع يرئازجلا عمتجملا حئارشو تائفو دارفأ عيمج نيب مائولاو لماشلا رارقتسالاو نمألا عاجرتسا فده اهنمض نمو



بابسأ ةعاشإ ىلع لمعلاو ةنتفلاو دقحلا روذج ثاثتجا ىلع صرحلاو ،ةيسايسلا مهتايساسحو مهراكفأ فالتخا
بيلاسأو عفاود نع يئاهنلا يلختلاو نطولا اذه ءانبأ نيب محالتلاو نماضتلاو مائولاو نمألاو ةنينأمطلا فورظو
يف يرئازجلا عمتجملا قلطني ىتح كلذو ،بيرختلاو باهرإلاو فنعلا لامعأ نع ةبوتلا يلاتلابو ،دقحلاو ةنيغضلا
ةلودلا ميش نم اذهو ،يرئازجلا عمتجملا دارفأ عيمج ةدئافل ةلماشلا ةينطولا ةيمنتلاو ةماركلاو ةزعلا رئازج ءانب
.اهديلاقتو اهفارعأو اهتدايسو اهتاسسؤمو اهنيناوقو اهروتسدل ةمرتحملا ةيوقلا ةينطولا

.نومضملاو لكشلاب ةصاخلا تاظحالملا ضعب ةنجللا تدبأ ،صنلل ةقمعملا ةساردلا هذه ءانثأو

،ةميلسلا ةينوناقلا ةغايصلا يف نيبولطملا حوضولاو ةقدلا ىلإ رقتفت داوملا ضعب ةغايص نأ ةنجللا تظحال ثيح :ةيلكشلا بناوجلا
.كلذ ىلع ةلثمألا ضعب ءاطعإ نكميو

خلا..فكلا وأ يئاهنلا يلختلا حلطصم لامعتسا لضفألا نم ناكو ،فقوتلا حلطصم لمعتسا ثيح ىلوألا ةداملا صخي اميف

"هقدص ىلع" ةرابع دعب ةرشابم ميلستلا ةرابع ركذ ضورفملا نم ناك ثيحب ،ةغايصلا يف قيفوتلا مدع اهيلع ظحالي :ةنماثلا ةداملا
.تاظحالملا رخآ ىلإ

:يلي ام كلذ ةلثمأ نمو ،بناجلا اذه يف تالاغشناو تالؤاست ةدع تحرط دقل :ةيعوضوملا بناوجلا

.ةقدب هتايحالص ديدحتو ءاجرإلا بودنمل ينوناقلا زكرملا ةلأسم -

.18 ةداملا ماكحأل ةبسنلاب ءاجرإلا ةنجل راطخإ ةلأسم -

.ةيمومعلا ىوعدلا مهنأشب كرحت ال نيذلاو نوناقلا اذه نم نيديفتسملا صاخشألل ةبسنلاب باهرإلا اياحضب لفكتلا ةلأسم -

.اهاوتحم يف سبللا ضعب ريثت اهماكحأ نإ ثيح ،41 ةداملا ةلأسم -

ديسلا احابص )10( ةرشاعلا ةعاسلا ىلع 1999 ةيليوج 10 قفاوملا تبسلا موي اهلاغشأ ةلصاوم راطإ يف ةنجللا تلبقتسا دقو
:لضافألا ةداسلا هتموكح ءاضعأ ضعبب اقوفرم مرتحملا ةموكحلا سيئر ينادمح ليعامسا

،لدعلا ريزو ةشماكم يتوغ -

،ةئيبلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو لالس كلاملا دبع -

.ناملربلا عم تاقالعلاب فلكملا ريزولا دوشك دمحم -

لمعلاو ةنتفلاو ةمزألا بابسأل ةلماشلاو ةيئاهنلا ةجلاعملا ىلإ ىعسي يذلا يندملا مائولا ةداعتساب قلعتملا نوناقلا صن هتدايس مدق ثيح
:ةيتآلا سسألا ىلع زاكترالاب يرئازجلا عمتجملا يف محالتلاو نماضتلاو حماستلاو ملسلا ميق لالحإب اهزواجت ىلع

.اهل عوضخلاو ةيروهمجلا نيناوق قيبطت ىلع صرحلاو روتسدلا ماكحأل مراصلا مارتحالا –1

.مهب لفكتلاو باهرإلا اياحض قوقحل ةماتلا ةيامحلا –2

.ةلودلا تاسسؤم رودب نافرعلاو هيونتلا –3

.قيرطلا اولض نيذلل ةبوتلا باوبأ حتف –4

:يف اساسأ لثمتت يتلا ةينوناقلا تامزيناكيملاو تايلآلا نم ةعومجمب نوناقلا اذه يتأي ضرغلا اذهلو

.ةعباتملا نم ءافعإلا -

.ةعباتملا ءاجرإ -

.تابوقعلا فيفخت -



.ةنجللا ءاضعأ تالاغشناو تاراسفتسا ةفاك ىلع درلاو ةباجإلاب مهل نيقفارملاو ةموكحلا ءاضعأ ةداسلا لضفت امك

ةموكحلا ءاـضعأ ةداسلاو مرـتحملا ينادمح ليعامسا ةموكحلا سيئر ديسلا حورشو تاحيضوت ىلإ عامتسالاو ةقمعملا ةساردلا دعبو
:يلي ام ةنجللا تجتنتسا ،ةراثملا لئاسملا لوح ةنجللا ءاضعأ تالاغشنا نع اوباجأ نيذلا نيمرتحملا

ينطولا نمألاو يعامتجالا ملسلاو يندملا مائولا قيقحت فدهتسي ماه يجيتارتسا صن ،اذه يندملا مائولا ةداعتسا نوناق صن نإ –1
.جراخلاو لخادلا يف ةلودلا ةدايسو ةطلس مارتحا ئدابم لظ يف يسايسلا رارقتسالاو لماشلا

ةيئارجإلاو ةينوناقلا ريياعملل هعاضخإ نكمي ال كلذلو ،ةيئانثتساو ةصاخ ةعيبط وذ هفادهأو هماكحأ نومضم يف صنلا اذه نإ –2
.ةماع ةفصب يلكشلا بناجلاو هداوم ضعب ةغايص نأشب ةراثملا تاظحالملا رربي يذلا ءيشلا ،ةيداعلا

مائولا ققحي نأ هنأش نم ةئفلا هذهب اهلفكتو باهرإلا اياحض تباصأ يتلا رارضألا نع ةينوناقلا ةلودلا ةيلوؤسم إدبم ريرقت –3
.دوشنملا

ريرحتلا شيج ليلس يبعشلا ينطولا شيجلا اهتمدقم يفو ،ةلودلا تاسسؤمل عاجشلاو يدايرلا ينطولا رودلاب هونتو ةنجللا ديشت –4
ةيامح لجأ نم سيفنلاو سفنلاب اوحضو اودمص نيذلا بعشلا ءانبأ نم تاينطولاو نيينطولا عيمجو ينطولا نمألا كالسأ ةفاكو ينطولا
.ةينطولا اهتدحوو اهتموميدو اهتدايسو اهتبيهو ةلودلا نايك

.اركشو ةشقانملل مكيلع هضرعن يذلا يندملا مائولا ةداعتساب قلعتملا نوناقلا صن نع يديهمتلا ريرقتلا ىوتحم يتداس يتاديس مكلذ

.)قيفصت(

مكملعأو صنلا اذهل ةماعلا ةشقانملا يف نآلا عرشنو شاقنلل يديهمت ريرقتك همدق ام ىلع ررقملا ديسلا ركشأ :ةسلجلا سيئر ديسلا
ررق دقف اعيمج اهنوفرعت يتلا تارابتعالاو تقولل ارظنو ةملكلا لوانت نم وضع لك نيكمتلو اوضع 56 وه لخدتلل نيلجسملا ددع نأ
.لضفتيلف ةيحاسوب يسنوتلا ديسلا وهو نيلخدتملا لوأ ىلإ ةملكلا ليحأو لخدتم لكل قئاقد ينامثب تقولا ديدحت بتكملا

،ةموكحلا ءاضعأ ةداسلاو تاديسلا ،ةموكحلا سيئر ديسلا ،ةسلجلا سيئر ديسلا ،ميحرلا نمحرلا هللا مسب :ةيحاسوب يسنوتلا ديسلا
ىربكلا ةيمهألا نإ ،سيئرلا ديسلا ،روضحلا ةداسلا ،نييفاحصلا ةداسلاو تاديسلا ،سلجملا ءاضعأ ءالمزلاو تاليمزلا ،ةداسلاو تاديسلا
نأ نم اعانتقا ،نأشلا اذه يف ييأرب ءالدإلا ىلإ ينعفدت مويلا هتشقانم ددصب نحن يذلا يندملا مائولا ةداعتسا نوناق عورشم اهيستكي يتلا
ةقبسملا ماكحألا نع اديعب ةيعوضوملاو ةهازنلاب ايلحتو ،قدصلاو ةحارصلا كلذ يف ادقتعمو ،ايناث ةمألل لثممكو الوأ ينطو بجاو كلذ
.ةتيبملا تايفلخلاو

يديعل نيثالثلاو ةعباسلا ىركذلا ةبسانمب ابعشو ةمأ رئازجلل يناهتلا رحأب مدقتأ نأ رقوملا سلجملا اذه مامأ ءدب يذ ئداب يندعسيو
ربمفون لوأ ةروث عناصو داجمألاو تالوطبلاب لفاحلا خيراتلا عناص بعشلا اذه ،امهلالظ يف شيعن انلزال نيذللا بابشلاو لالقتسالا
،نمزلا بقح ربعو ،خيراتلا رم ىلع هب كسمتو هيلع نهرب يذلا ،هماجسناو همائوو هتدحوو هلالقتسا ىلع رويغلا بعشلا اذه ،ةدلاخلا
،نحملا هب تدتشاو بئاونلا هتدوار ام فيكو لاحلا هب دتشا امهم هب قدح رطخ لك ىلع ارصتنم ،سيفنلاو سفنلاب كلذ ليبس يف ايحضم
.اهروذج تعونتو تمقافتو اهتورذ تدعاصتو تامزألا هيلع تبقاعت املاط الو

هئاسن ةميزع لضفبو امئاد اندوع امكو انبعش نأ الإ ريسيلاب سيل هليلذتو ريسعو دقعم رخآ ناحتما مامأ مويلا نحن اه ،سيئرلا يديس
فلخ نسحأ نوكيل ارصتنم ةنحملا هذه نم جرخي فيك ةلاحم ال فرعيس مهنطو ىلع نيرويغلاو نيصلخملاو ءافرشلا لضفبو هلاجرو



.فلس ريخل

مائولا عورشم نأ دقتعنو ،يرثلا هجمانرب يف ةيروهمجلا سيئر ةماخف هب دعو ام عم اماجسنا نوناقلا اذه ءاج دقل ،سيئرلا ديسلا
ىتأتي نلو .يدايرلا اهرود ةداعتساب دالبلل حمست ةدعاو ةيومنت ةقالطنال اديدج ادهع حتفي هنأ كلذ ،هلجاع ربلا ريخف هتقو يف ءاج يندملا
.ةيروهمجلا نيناوقو روتسدلا ئدابم لظ يف كلذ لكو يندملا مائولاو يعامتجالا كسامتلاو ماجسنالا لظ يف لمشلا عمجب الإ كلذ

ةبثولا قيقحتل نييساسأ نيلماع امهرابتعاب ةينطولا ةدحولا معديو يعامتجالا ماجسنالا ززعيس انريدقت يف يندملا مائولا سيركت نإ
.ةدوشنملا ةينطولا

تقزم ةيلخاد تازه تفرع ةرومعملا ءاجرأ يف ةديدع الود كانه نأب طقف ركذأ نأ ةلاجعلا هذه يف يل اوحمسا ،سيئرلا ديسلا
.ليلد نسحأل ابوروأ بلق يف مويلا هدهشن امو تاجردلا تتوافتو بابسألا تفلتخا نإو اثيدحو اميدق اهنايك تددهو يعامتجالا اهجيسن

،هتظقيو هدنجتو يرئازجلا بعشلا فافتلاو نيصلخملا نيينطولا لكو نمألا تاوقو يبعشلا ينطولا شيجلا لضفب مويلا رئازجلا نإ
لكو بجاولا ءادهش حاورأل ارابكإو الالجإ ينحنن نأ الإ مكايإو ينعسي ال ةبسانملا هذهبو مارجإلاو باهرإلا ىلع رصتنت نأ تعاطتسا

مائولاو ملسلا عاعشإل راسملا اذهلامكتسا ددصب نآلا يهو ،ةريرم ةيساق تاونس دعب اهلاحر رئازجلا تدش ثيح ،باهرإلا اياحض
.ايئاهنو ايلك رارقتسالاو نمألا قيقحتو لامآلاو نمألاو يندملا

هباطخ يف ةيروهمجلا سيئر ديسلا ةردابم يف ةدراولا ةعبرألا رواحملا ىلع اساسأ زكتري نوناقلا اذه عورشم نإ ،سيئرلا ديسلا
،ةيروهمجلا نيناوق ذيفنت ىلع صرحلاو روتسدلاب كسمتلا :يلي ام دكأ ثيح يندملا مائولا صوصخب 1999 يام 29 موي ةمألل هجوملا
ذاقنإ يف لضفلا مهل ناك نيذلا نيصلخملا نينطاوملا عيمجو تاسسؤملا ميركت ،ايونعمو ايدام مهب لفكتلاو باهرإلا اياحض قح قاقحإ
قرف نوناقلا اذه عورشم نأ احضاو نوكي نأ يغبني هنإف روظنملا اذه نم .رخآل وأ ببسل قيرطلا لض نم لك ةدوعب لاجملا حسف ،دالبلا
:نيتلاح نيب

ةبراحملاو مارجإلل مزاحلا يدصتلا اهدافمو ،الجآ مأ الجاع باصتغا ةميرج وأ مد ةميرج لك ةمكاحمو ةعباتم يهو ىلوألا ةلاحلا
.مراصلا باقعلاو ةعباتملاو

عورشملا اذه ريبادت نم ةدافتسالا ديري نم لك عوضخ يهو -عبطلاب -ىلوألا ةلاحلا اهلمشت ال طاقن ىلع يوتحت ةيناثلا ةلاحلاو
ةثالث لمشت يهو اهب مازتلالاو ةيروهمجلا نيناوق ىلإلاثتمالاو روتسدلا ءاول تحت ءاوطنالا ةمث نمو ةلودلا ةطلسل الماك اعوضخ
:فانصأ

امب ملحلاو حماستلا راطإ يف لخديو ةمحرلا تاءارجإ نمضتملا 25/19 رمألا اهيلع صن دقو اهطاقسإو ةعباتملا نم ءافعإلا -الوأ
.انعمتجم يف ةلصأتملا حماستلاو حفصلا ميق خيسرت نم كلذ هققحي

.ةنورم رثكأ ريبادت نم ةدافتسالاب نيينعملل حمسي ال يكل نمزلا يف اددحم ايئانثتسا اريبدت ربتعيو تابوقعلا ضيفخت -ايناث

ردجي هنأ الإ يضاملا يف يرئازجلا عرشملا هننقي مل ءارجإلا اذه نإ :رابتخالا ةلاح يف عضولا وأ ةعباتملا ءاجرإ نهر عضولا -اثلاث
.ةعباتملا ةمءالم إدبمل اقفو نوناقلا ئدابم نمض لخدت ةجلاعملا هذهو ،هحورو يئازجلا نوناقلا ةفسلف عم هضراعت مدع ىلع ديكأتلا

عمتجملا ناضحأ ىلإ ةدوعلا يف ةبغرلاو ةبوتلاو مدنلاو ريمضلا ةماقتسا ىلع رخآلا وه زكتري يوبرت كولس ىلع اساسأ زكتريو
انتاداعو انفارعأ يف رذجتم كلذك وه فينحلا اننيد يف ةعساو ةناكمب يظح يذلا ةبوتلا باب نأب ركذن نأ يغبني امك ،ةينطولا ةعومجملاو
ةنماضتملا بوعشلاو ةكسامتملا تاعمتجملا فارعأو ماركلا لاصخو لاجرلا ميش نم ةردقملا دنع وفعلاف ،حماستلاب ةفورعملا انديلاقتو
.ةيوقلا لودلاو

ةيمنتل نيمزال نيطرش امهرابتعاب رارقتسالاو نمألا قيقحت نم كش الب اندالب نكميس يندملا مائولا ةداعتسا نإ ،سيئرلا ديسلا



نمضي امم ،ةيجراخلا اهتناكم زيزعتو تالاجملا عيمج يف ءانبلا ةداعإ ديعص ىلع ةيدج ةقالطنا قيقحتب حمسيو ةداج ةيعامتجاو ةيداصتقا
نم اندالب نكمتت كلذبو ةجتنملا ةكارشلا تاعورشمو دوقع لالخ نم وأ رشابملا رامثتسالا لالخ نم ءاوس ليماسرلاو تارامثتسالا قفدت
فيكتلاو ةثلاثلا ةيفلألا تايدحت ةهجاومو ةيجولونكتلاو ةيملعلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا نيدايملا يف ملاعلا اهدهشي يتلا تالوحتلا ةبكاوم
ةهبجلا نيصحتب الإ كلذ ىتأتي نلو يعوو ةوقب اهيف طارخنالا اندالب ىلع يغبني ثيح هنم رفم ال اعقاو تحضأ يتلا ةملوعلا تايضتقم عم
.مائولاو يخآتلاو نماضتلاو ماجسنالا لظ يف لمشلا ملو ةيلخادلا

ةيرئازجلا ةمألا قفو مهللا ،تقولا قيضل ارظن ةلاجع يف ولو رقوملا سلجملا اذه مامأ هب مهاسأ نأ تدرأ ام لك مكلذ ،سيئرلا ديسلا
لدعلاو ةماركلاو ةزعلا ةيار تحت راهدزالاو يقرلا قيقحتو ملسلاو ةنينأمطلاو ماجسنالاو مائولاب اهيلع معناو ريخ لكل اهاعسم يف
لاق امك العف هنأل تاحومطلا هذه قيقحتب ةريدج هتدايقو كلذ ىلع رداق هخيرات يف قيرعلا نطولا اذه نأب نيقي ىلع ينإو فاصنإلاو
:يبنتملا

مئازعلا يتأت مزعلا لهأ ردق ىلع

مراكملا ماركلا ردق ىلع يتأتو

اهراغص ريغصلا نيع يف ربكتو

.مئاظعلا ميظعلا نيع يف رغصتو

.ةروكشم لضفتتلف يوالسع ىليل ةديسلا ىلإ ةملكلا ليحأو ةيحاسوب يسنوتلا ديسلا ركشأ :ةسلجلا سيئر ديسلا

،هل قفارملا دفولاو ،ةموكحلا سيئر ديسلا ،ةسلجلا سيئر يديس .سيئرلا يديس اركش :يوالسع ىليل ةديسلا
كلذ يف هنأش يداع نوناق عورشمك يندملا مائولا ةداعتساب قلعتملا صنلا اذه ربتعن نأ عيطتسن ال ،يئالمز يتاليمز
ىلإ هجوتي ال هنأل ايداع صنلا اذه ربتعن نأ عيطتسن ال معن ،ةمألا سلجم ىلع ترم يتلا عيراشملا لك نأش
تايرئازجلا ىلإ هجوتي امنإو ،ةماع ةفصب مهلك نييناملربلا وأ ةصاخ ةفصب قوقحلا ناديم يف صصختملا
نوكت نأ انيلع ضرفي عقاولاف ،مالسلا رئازج وأ دغلا رئازج ريصمب قلعتم عورشملا اذه نأ امبو ،مهلك نييرئازجلاو
.هقتاع ىلع ةاقلملا ةيلوؤسملاب ايعاو انم دحاو لك حبصي ىتح ةيعوضومو ةهيزن ةرظن عورشملا اذهل انترظن

نم ريبك ددع اهلالخ فقو ةفيخمو ةبعرمو ةيساق دج افورظ رئازجلا تشاع تاونس ذنم ،سيئرلا يديس
يندملا عمتجملا نم وأ نمألا تاوق نم نييرئازج امإ اوناكو ،يجمهلا باهرإلا هجو يف تايرئازجلاو نييرئازجلا
يقبو مهتايحب اوحضو ايلاغ نمثلا اوعفد ،ادج ريبكو ريبك مهددعو مهنم ضعبلاف ،توملاب مهديدهت نم مغرلاب كلذو
الو ءاد اهل سيل ةقيمع حارج ،قيدصلا وأ تخألا وأ خألا وأ بألا وأ جوزلا وأ نبالا نادقف ببسب حارج ءايحألل
فاقيإ ىلإ فدهت ةردابمل ازجاح نوكي ملألا له وه هسفن حرطي يذلا يساسألاو ديحولا لاؤسلا ،مويلا نكلو .ءاود
ةحلصملا مساب عورشملا اذه لبقن له ،ىرخأ ةرابعب ؟باهرإلا ىلع ايئاهن ءاضقلا نم نكمتن ىتح نطولا اذه فيزن
لمحتأو ةيلوؤسم لكب لاؤسلا اذه ىلع بيجأس ؟مالآلاو حارجلا مساب هضفرن وأ ؟لقعلاو باوصلاو دالبلل ايلعلا
.اهجئاتنو ةيلوؤسملا

يف قرحي ناك لحملا بزحلا نأب اوسنت ال ذإ– كلذ لبق وأ 1991 ذنم باهرإلا هجو يف انفقو امل ،سيئرلا يديس
ىقبت نأ ىلع انمزع ناك انرايتخا امنإو انيلع زيزع نادقف وه كلذل عفادلا ببسلا نكي مل -لمارألا لزانم تانيعستلا
نيب رئازجلا عقت الأةفصاعلا هذه لك ءانثأ ديحولا انمه ناك دقل .ةيروهمج ةيرئازجلا ةيروهمجلاو ةفقاو رئازجلا
ينطولا شيجلا اهسأر ىلعو نمألا تاوقل ماسجلا تايحضتلا لضفب نإو ،اهميطحت اودارأ نيذلا نيبرخملا يدايأ
اومواق نيذلا لك نمألا تاوق بناج ىلإ فض مالآلاو حارجلا لك مغر ةيوقو ةفقاو مويلا رئازجلا نإف ،يبعشلا
:وهو الأ احقو الاؤس حرطتو كانهو انه نم تاوصألا هيف ىلاعتت تناك يذلا تقولا يف ،يندملا عمتجملا نم باهرإلا
بيجأ نأ لبق ؟لمألا اذه عيضن نأ انقح نم له ،ديدج نم لمألا داع امبر مويلاو رهنت مل رئازجلا نإ ؟نم لتقي نم
نكلو دبألا ىلإ فزنيسو فزني بلقلا ،عضاوت لكب مكل لوقأ نأ ةموكحلا سيئر يديس يل اوحمسا ،لاؤسلا اذه ىلع
ةركاذ نوخأ ال ينإف اذه لوقأ امل ،اهرارقتساو اهينامأ ديعتستو رئازجلا شيعت نأ لجأ نم تمصت نأ مالآلا ىلع

ةيحضلا نم رثكأ يكبي يذلا نم مكايإ طقف اهل لوقأ يتلاو ،باهرإلا اياحض تالئاع نوخأ الو باهرإلا اياحض



يذلا يرئازجلا يبعشلا لثملا مهفصو نم مهو ةيحضلا نم رثكأ نوكبي نيذلا ءالؤه نم مكايإ ،ةيوسايس ضارغأل
اهتاورثو اهرارقتسا رئازجلا ديعتست ىتح تمصت نأ مالآلا ىلع ."نيرفاك ايازعلاو نيرباص تيملا لهأ" :لوقي
نأل تمصت نأ مالآلا ىلع ،اهنع اليدب انطو كلمن ال اننأل اهعم نحنو ةايحلا ىلإ دوعت نأ ةدحاو ةملكبو ،ةطيشنلا
ىلع ،كلذ نم ىلغأ اهئاطعإل نودعتسمو يلاغلا اهانيطعأف ىرخأ تايحضت اهتانبو اهئانبأ نم مويلا بلطت رئازجلا
ىقبيسو مويلا يروهمجلاو سمألاب يروهمجلا يبعشلا ينطولا شيجلا يف ةقلطملا انتقث نأل تمصت نأ مالآلا

ناغيتوب ءاوللاو حلاص يس دئارلاو فيرشلا جاح دئارلاو لوزقوب اياحضو رامق اياحض ادبأ ىسني ال شيج ،ايروهمج
.هللا مهمحر

اذه قح يف مئارج تبكتراف قيرطلا تلض اهنأب تفرتعا )A .I.S( رصانع نأ ديكأت وه عورشملا اذهب انلوبق نإ
اوفرتعا صاخشأ نم تلعج ةيمالعإلا طاسوألا ضعب نأ ،رقوملا ربنملا اذه نم فسأتنو ،مالسإلاو رئازجلاو بعشلا
.الاطبأ قيرطلا اولض مهنأ

يف هنأ انلك ركذتن نأ انيلعف ،مويلاو 1994 ةنس نيب لصاحلا يرذجلا رييغتلا ىلع اضيأ لدي صنلا اذهب انلوبق
مالسلا نم اضيأ اولعج نيذلا بتاعن نأ انتوفي ال لاحلا ةعيبطبو رايهنالاب ةددهم ةيرئازجلا ةلودلا تناك 1994 ةنس
طقف مهل لوقن ،"ويديجيا تناس" ةيضرأب فرع اميف تاحارتقالا سفنب اومدقت مهنإ اذه انموي يف ىتح نولوقيو ةراجت
،رئازجلا يف مويلا ناشقاني مالسلاو مائولا نإف فالتخالا مامت كلذ نع فلتخم عورشملا نومضم نأ ىلع ةدايز هنإ
نم اننيقي نم عبان عورشملا اذهب انلوبق نإ .بناجألا ةياصو تحت سيلو ةيرئازج ةيروتسد ةسسؤم يفو نييرئازج نيب
……ةيداصتقالا اهتحص عاجرتسا ىلإ ةسام ةجاحب رئازجلا نأ

.اروكشم لضفتيلف يقاود بيبح ديسلا ىلإ ةملكلا ليحأو يوالسع ىليل ةديسلا ركشأ :ةسلجلا سيئر ديسلا

،ةموكحلا سيئر يديس ،ةسلجلا سيئر يديس ،ميحرلا نمحرلا هللا مسب .سيئرلا ديسلا اركش :يقاود بيبح ديسلا
.مكيلع مالسلا روضحلا ةداسلاو تاديسلا ،ةمألا سلجم ءاضعأ ةداسلاو تاديسلا ،ءارزولا ةداسلاو ةديسلا

يذلا ةيروهمجلا سيئر ديسلل عاجشلا رارقلا ييحأ نأ ديرأ ،عوضوملا يف لوخدلا لبقو سيئرلا يديس ةيادبلا يف
هذهو ،مهبراشمو مهتاءامتنا تناك امهم نييرئازجلا لمش مل ،خيراتلا هل اهظفحيس يتلا ةكرابملا ةوطخلا هذهب دارأ
شيجلا تاوق ىلإ عجري هيف لضفلاف خانملا رفوو كلذب حمس يذلا وجلا امأ .نييرئازجلا ءامد اقح نقحتس ةوطخلا
ىلع نيرويغلا نينطاوملا لكو ةفلتخملا نمألا كالسأ ىلإ ىذأ لك نم نطولا ةيامح ىلع ةرهاسلا يبعشلا ينطولا
.اهتيقادصمو اهرارقتسا دالبلل درتس يتلا يه ةبيطلا ةردابملا هذهو ،ةزيزعلا مهتمأو مهنطو

يغبني هنإف ،ةمألاو نطولا ىلع ريخلاب دوعت يتلا ءايشألا نم هيلع بترتي مكو يندملا مائولا انلق اذإ ،سيئرلا يديس
.صوصنلا يف ءاج امك ايدام اهضيوعتو اهتدعاسمو باهرإلا اهسم يتلا رسألا بناج ىلإ فوقولا ةلودلا ىلع

مهم رخآ بناج كانهف ،ةمهم ةيداملا تاضيوعتلا تناك اذإ هنأ ىلإ روضحلا هابتنا تفلأ نأ ديرأ ،سيئرلا يديس
،فنعلا هثدحأ امل ةملؤم روصب اوظفتحا نيذلا لافطألا ةصاخو باهرإلا اياحضل ةيسفنلا بقاوعلاب لفكتلا وهو الأ ادج
نم ةحيرشلا هذهل ةيسفنلا ةياعرلا ةمهمب موقت تاصصختلا ةددعتم قرف ميظنتب كلذو ايسفن مهب لفكتن نأ انيلع بجيف
لوصوللو اهتروطخ ةجردو ةيسفنلا بقاوعلاب ةصاخلا تالاحلا ىلع فرعتلا ،ةلجعتسملا ءايشألا ةلمج نمو .عمتجملا
ةينعملا قطانملا ىلع نيعزوم لاجملا اذه يف نييصاصتخا نييناسفن ءابطأ ،تقو برقأ يف ،نيوكت نم دبال كلذ ىلإ
موقت نأ نكمي ام ىلإ ريشن نأ دبال ةيرورضلا ةيبطلا ةياعرلا هذه بناج ىلإو باهرإلا اياحضب لفكتلا مهتمهم نوكت
اصاخ انيوكت بلطتي يذلا رمألا وهو ةيسفنلا ضارمألا هذه نع ركبملا فشكلا يف لاعف رود نم ملعملاو ةسردملا هب
عجشن نأ بجي كلذكو ،لاجملا اذه يف اماه ارود بعليس يذلا يسردملا بطلا عم نواعتلاب نولمعي نيذلا نيملعملل
نوكتل ،صصختم يبط قيرفب اهميعدتو باهرإلا اياحض لكاشمب لفكتت يتلا ناديملا يف ةدجاوتملا ةيريخلا تايعمجلا
.باهرإلا اياحضو ةرادإلا نيب لصو ةزمه

بنجي يذلا رمألا وهو عمتجملا يف باهرإلا اياحض جامدإ ىلع دعاستس تادوهجملا هذه لك ،سيئرلا يديس
عمتجملا نم ةحيرشلا هذه ةدئافل قيبطتلا زيح جمانربلا اذه عضولو .البقتسم اهلح بعصي تاعازنو نتف عوقو لامتحا
اياحضب لفكتلا جمانرب رييستل تاعاطقلا ةددعتم ةيوهج ةيرادإ ةئيه بيصنت ،سيئرلا ديسلا ،حرتقن ،ةلاعف ةفصب



.سيئرلا يديس اركشو باهرإلا

.اروكشم لضفتيلف لولج جاحلب نمحرلا دبع ديسلل نآلا ةملكلاو يقاود بيبح روتكدلل اركش :ةسلجلا سيئر ديسلا

فرشأ ىلع مالسلاو ةالصلاو ميحرلا نمحرلا هللا مسب .سيئرلا ديسلا اركش :لولج جاحلا نب نمحرلا دبع ديسلا
يتاليمز ،نيمرتحملا ءارزولا ةداسلاو ةديسلا ،مرتحملا ةموكحلا سيئر ديسلا ،مرتحملا ةسلجلا سيئر ديسلا ،نيلسرملا

،دعب امأ .هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا ،ماركلا روضحلا ةداسلا ،نيمرتحملا ةمألا سلجم ءاضعأ يئالمز

خيراتلا دهشيسو اهءابعأ اعيمج لمحتن ةيخيرات ةيلوؤسم ءيش لك لبق ربتعي يندملا مائولا نوناق عورشم نإ
،رئازجلا خيرات يف ايقيقح افطعنم نوكتس يتلاو اهب مويلا طحن يتلا ةمساحلا ةطحملا هذه ىلع ةقحاللا لايجألاو
بقع تءاج ةلماك ةيرشع ةليط دالبلا اهتشاع يتلا ةبعصلا ةلحرملا نإ .ةيقارلاو ةرصاعملا رئازجلا وحن افطعنم
ةيقيقحلا ميقلا اهيف تلدبتسا دقو تالاجملا ةفاك يف نييقيقح اروهدتو ادوكر ةيرئازجلا ةمألا اهيف تدهش بعصأ ةلحرم
ىلإ رظني كلهتسم عمتجم درجم ىلإ هتلوحو ةيلاعفلاو عادبإلاو ةردابملا حور هلخاد يف تلتق ةفئاز ميقب انعمتجمل
ريثكلا ىلإ جاتحت ةريبك ةيسايس ةدارإ نع قثبني ةشقانملل انمامأ حورطملا عورشملا اذه نإ .نملا ةلود راظنمب ةلودلا
عمتجمل ةديدج قافآ حتفو ةيمادلا اهحارج ديمضت ىلإ ةمألا هلالخ نم علطتت ديدج عقاو نع ربعيو ةدناسملاو معدلا نم
.ملسلا ديريو فنعلا ضفري حبصأ

بناوجلا فلتخمل الماشو اعماج هنوكل كلذو اهب ىدتقي ةينوناق ةقباس هدجن ،نوناقلا اذه صنل ةقمعتم تاءارق دعب
ىلع ةبوقعلا بناج لمهي مل ةهج نمف ،يرئازجلا بعشلاو ةيرئازجلا ةلودلا ةيصوصخ قايس يف ةدراولا تالامتحالاو
،ةلودلا فنك ىلإ ةدوعلا باب قلغي مل ىرخأ ةهج نمو ،نوناقلا ناطلس ىلإ كلذ يف امكتحم ةبكترملا ةميرجلا وأ لعفلا

تالاحلا لك جلاعت ةحضاوو ةددحم ةينوناق تاءارجإ كلذب اعضاو ،ةماقتسالا ىلع ةينلا نالعإ قيرط نع ةميرك ةدوع
ىلع ةقداص ةلالد لديو ثيدحلا عيرشتلا يف ادئار الاثم قحب هتاذ دح يف اذه ربتعيو ،ةلاحب ةلاح اهمامأ ةحورطملا
ةيباهرإ لامعأ اياحض قوقح يعاري ةهج نمف .تاضقانتملا فلتخم نيب نزاوتلا نم ىندأ دح داجيإل عورشم داهتجا
ةثلاث ةهج نمو ةلودلا ةبيه ىلع ظافحلل ئدابم هنم مهلتسي يذلا نوناقلا ةطلس ىلإ مكتحي ىرخأ ةهج نمو اهلفكيو
ال هلك اذه نكل .دالبلل ايلعلا ةحلصملل ةيبلت ةيباهرإ لامعأ يف نيطروتملا صاخشألل ينوناق جرخم داجيإ يف دهتجي
براجتلا نم صالختسا اذهو امزأتو اديقعت رومألا ديزت لب ائيش ققحت ال ةينآلاو ةيئزجلا لولحلا نأب مزجلا نم انعنمي
احرط اهحرطو ةعقوتملا تالامتحالا لك ىلع ءوضلا طيلستب الإ ققحتت ال نوناقلا اذه ةموميد نأ ىرن نحنو ةقباسلا

:ةيلاتلا تاظحالملا ضعب لجسن ددصلا اذه يفو ايعوضومو اعاجش

.ةيباهرإلا هتاطاشن عيمج فيقوتب حرصي يذلا صخشلل ةقداصلا ةينلا تابثإل ىرخأ ةيدام لئاسو نع ثحبلا.1

ةيعامتجإلا مولعلا يف نيصتخمو نيثحاب مضت ةصتخم زكارم عضوك ةعباتملاو ةبقارملل ةثيدح تاينقت داجيإ.2
.ءاجرإلا ةنجل ىلإ اهيلع ةضورعملا تالاحلا صوصخب ريراقت زكارملا هذه مدقتو نييناسفن ءابطأو

مهل لفكتو مهرعاشم يعارت ةقيرطب عورشملا يف اهيلع صوصنملا باهرإلا اياحض ضيوعت ةيفيك ديدحت.3
.ةميرك ةايح

نوناقلا ناطلسل عيمجلا اهيف عضخي يتلا يه ةيوقلا ةلودلا نأب عيمجلا ركذن نأ ةيخيراتلا ةبسانملا هذهب ينتوفي ال
.هقيبطتو همارتحا ىلع عيمجلا اهيف رهسيو



لبق ةماعلا ةحلصملا لعجيو ةمئادلا لولحلا لضفيو لقعلا قطنمب نمؤي يذلا عمتجملا وه رضحتملا عمتجملاو
اذه يف ىرخأ ةمأ ةملسملا ةيبرعلا ةمألا قبسي مل هنأ امك ،ةماعلا ةدارإلا يف دارفألا ةدارإ بيذيو ةصاخلا ةحلصملا
:لاقف ميرك خأ نباو ميرك خأ اولاق ؟مكب لعاف ينأ نونظت اذام شيرقل مالسلاو ةالصلا هيلع هللا لوسر لاق ذإ قايسلا
.ءاقلطلا متنأف اوبهذا

ةيساسحلاو مجحلا اذهب نوناق عورشم تمدق امدنع ،لاجملا اذه يف ىرخأ ةلود ةيرئازجلا ةلودلا قبسي مل كلذك
نلعأل ةصرفلا هذه ينتوفت ال امك .لاطبألا ةفقو نيفقاولا اهلاجر ةمظعو اهتمظع ىلع اهتداعك ىرخأ ةرم نهربتل
نمألا كالسأ عيمجو ادونجو طابض فصو اطابض يبعشلا ينطولا شيجلا دارفأل ريبكلا يريدقتو ةراحلا يتاركشت
دولخلاو دجملا .ةفقاو رئازجلا ىقبت نأ لجأ نم ةريبك تايحضت اومدق نيذلا نيصلخملا نيينطولاو ةمواقملا لاجرو
.هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو رئازجلا ايحت ،بجاولا ءادهشل دولخلاو دجملا ،راربألا انئادهشل

ةرجيوب ريشب نيدلا رصن ديسلل نآلا ةملكلاو لولج جاحلا نب نمحرلا دبع ديسلل اركش :ةسلجلا سيئر ديسلا
.اروكشم لضفتيلف

ىتح يوالسع ىليل ةديسلا حلاصل يلخدت بحسأ .سيئرلا ديسلا اركش :)ماظن ةطقن( جاحلب نيدلا لامج ديسلا
.سيئرلا ديسلا اركشو اهلخدت مامتا نم نكمتت

.لضفتيلف ةرجيوب ريشب نيدلا رصن ديسلل ةملكلا .اركش :ةسلجلا سيئر ديسلا

.ةموكحلا سيئر يديس ،سيئرلا يديس .اركش :ةرجيوب ريشب نيدلا رصن ديسلا

يرازولا دفولاب كلذك بحرأ ،ناكملاو رادلا لهأب قيلي ال لصألا يف باحرتلا ناك نإو مكل قداصلا يباحرت
.مكيلع مالسلا ،ةفاحصلا لهأ ،يئالمز يتاليمز ،مكل قفارملا

بعشلا مئس ةلحرم يف ءاج هنأ ىلع قافتالا ىوس نكمي ال ماكحأ نم هلمحي امو نوناقلا اذه سرادتن نحنو
يرئازجلا بعشلا نإف امبر كلذ نم رثكأو ةيرزم ةيداصتقاو ةيعامتجا ةيعضو نمو نمأاللا ةيعضو نم يرئازجلا
ةنيبلا بابسألا يف صوغلا نودو طقف روظنملا اذهبو ،بيبحلا هدلب هيلإلآ امل ارظن ةيسفن ةدقع هبش يناعي حبصأ
اذه صن نأب ملعن املو .صنلا اذهل ةيخيراتلاو ةغلابلا ةيمهألا ايلج رهظت ،دلبلا تحاتجا يتلا فنعلا ةرهاظل ةنيفدلاو
ةماط نم رئازجلا جارخإ ةيغب ةيجيتارتسالا ةيسيئرلا تاودألا ىدحإ لثمي هنأو ةنتفلا ران ءافطإ ىلإ يمري نوناقلا
ماكحألاو ضقانتي نوناقلا اذه نوك مغرو ىرخأ ةهج نمو .يراضحلا ىعسملا اذه عم قافتالا ىوس نكمي الف ةيواهلا
ةجلاعم نع جتان وه يئانثتسالاو صاخلا هعباط نأب مهفلا يرورضف ةمرجملا ةيباهرإلا لامعألا مكحت يتلا ،ةماعلا
دنع حساكلا زازئمشالاو يزخلا ةدم ذنم اهمزال يتلا ملسلا ةملك نإف ساسألا اذه ىلعو ةيئانثتساو ةصاخ فورظل
ءاديوس ءالجناو لهجلا بابض عاشقناو جرفلا حاتفم بلص يه ةملكلا هذه ،مالستسالا مهبسح ينعت اهنأل ضعبلا
لب الولعم الو ةلع ال لمحي ال رمألاو ،يفكي اذهو رئازجلا مالس وه دوصقملا ملسلاف ديكملا دقحلاو نيفدلا ضغبلا
رصبتملا لآم جرخم ريخآلا يف هنإف درشتملاو فيعضلا قطنم هرهظم يف ناك نإو فافعو ةفع ملسلاف كلذ نم رثكأو
،رضخألا فطعملا ءادترا اهتياغو اهازغم رئازجلا ةحلصمو ،ةحلصم اهولعت ال يتلا ةماعلا ةحلصملا نع عفادملاو
يذلا نوناقلا اذه صن نم اقالطناو مالكلا اذه ىلع اسيسأت .قرشملا لبقتسملا فطعم كلذ نم نسحأو لمألا فطعم
ةلودلاف ،باهرإلا ةيحض أدهتلو ،لوقنل انفرط نيهجوم الالجإ يراوتلا ةيادبلا يف دبالف فنعلا ةرهاظ ءاهنإ يغتبي
لبقتسمل قارشتسا مهتومف اياحضلا لك يف يزعت نأ بجي يتلا يه اهنأل كلذب ىلوألا يهو باقعلاو صاصقلاب ةليفك
امو ،ءيش لك لبقو ءالؤه مه لفكتلاو ةلافكلاب نيقحملا قحأف رمألا اذه يف حضاو انفقومو اذه مغر نكلو دالبلا
نوناقلا اذه نأب نأشلا اذه يف يوق انناميإو ،هيف كش ال امم .مهتالئاع ناضتحا اهيلع مازلف مث نمو مكتلود ىوس ةلودلا

يتلا لكاشملا لحب عالطضالل نايرورض ناطرش امهو ةنيكسلاو نامألا دهع يف لوخدلل ةيباجيإ ةقالطنا نوكيس
يتلا ةلودلا ىلع دبالف هتايط نيب نوناقلا اذه صن اهلمحي يتلا تازيملا لك مغرو نكل ،ايلاح رئازجلا اهنم يناعت
لعلو مزالو يرورض رذحلا نأ ينعي اذهو باهرإلا ةرهاظ ةهجاوم يف ةجاذسلاب اهوريسم مستي الأ ةيوق اهديرن
نوناقلا اذه ماكحأ قيبطتل عبتتس يتلا ةيفيكلا ةفرعم ةموكحلا سيئر ديسلا دوأ اذه بناج ىلإ .نينمؤملا عفنت ىركذلا

.ةيباهرإلا تامظنملا ىلع



لعلو نيصلخملا نيينطولاو نمألا كالسأ لكو ديتعلا انشيج اهمدق يتلا تايحضتلا لكب هيونتلا ينتوفي ال اماتخ
دبع ةيروهمجلا سيئر ديسلل ةيسايسلا ةفاقثلاو ةأرجلا ىلع نايع دهاشو لبقتسملا ىلع هقارشإ نوكيس نوناقلا اذه صن
.اركشو نيزيزعلا اندلبو انبعشل ريخلا هيف امل هايإو هللا انقفو ،ةقيلفتوب زيزعلا

.اروكشم لضفتيلف ةيفياعم ديعسلا ديسلل نآلا ةملكلاو ةرجيوب ريشب نيدلا رصن ديسلل اركش :ةسلجلا سيئر ديسلا

تاديسلا ،مرتحملا ةسلجلا سيئر ديسلا ،مـيـحرلا نمحرلا هللا مسب .سيئرلا ديسلا اركش :ةيفياعم ديعسلا ديسلا
.مكيلع مالسلا ،روضحلا ةداسلا ،ءارزولا ةداسلا ،ةموكحلا سيئر ديسلا ،ةمألا سلجم ءاضعأ ةداسلاو

يقرلا وحن ةريخألا رهشألا يف اندالب اهوطخت يتلا ةرابجلا تاوطخلاب اريخ رشبتسم دج يننإ ،سيئرلا يديس
لماش لح داجيإ وحن ةجردتم ةينأتم ةرظنب ةيساسأو ةيفاضإ ةوطخ انيديأ نيب يذلا نوناقلا عورشمو راهدزالاو
.محارتو حماست نم يرئازجلا عمتجملل ةليصألا ميقلا ىلإ ةدوعلا لفكت ةميحر ةيئانج ةسايسب

نم بيرختلاو باهرإلاو فنعلا رؤب فيفخت يف ةماه ةينوناق ةليسو نوناقلا اذه نأ هيف كش ال امم ،سيئرلا يديس
تائفلا ميوقت يف ةثيدحلا ةيئانجلا ةسايسلاو بواجتت ةروطتم ةديدج ةينوناق تايلآو تامزيناكيم نم هب زاتمي امل انعمتجم
نم تاءافعإلا ىلإ يدؤت يتلا يورتلاو سسحتلا بيلاسأ عابتاب ،يرئازجلا عمتجملا يف اهجامدإ ةداعإو ةحناجلا
اذه صن نم 3 ةداملل اقفو ةيباهرإ لاعفأ يف نوطروتملاو نوطروملا ىدبأ اذإ ةصاخ يباقعلا فيفختلا وأ ةعباتملا
.باوصلا ةداج ىلإ ةدوعلاو مهبونذ نع ريفكتلا يف مهاياون ،نوناقلا

صنلا اذه نم 41 ةداملا كلذك صنلا اذه نم 29 ةداملا ةيمومع وه هيلع دكؤنو هاشخن ام ،سيئرلا يديس نكل
فورظ نم ديفتسي وأ باقعلا نم لصنتي ال ىتح يومدلا مارجإلا ىلع ديدشلاو مراصلا يدصتلا ىلع حلن انلعجت
يديس حضتي امك .هتاذ نوناقلا اذهو ةيئازجلا تاءارجإلا نوناقو تابوقعلا نوناق يف اهيلع صوصنملا فيفختلا
حيرصلا صنلا بلطتي ،ناجل ىلإ ةدنسم ،تايرحلاو قوقحلا ةيامح يف ةيساسأو ةريطخ ماهم صنلا اذه يف ،سيئرلا

صنلا حورب رضي امب ايطارقوريب فرصتتو ةيريدقتلا ةطلسلا يف فسعتت ال ىتح اهب ةطانملا تايحالصلا ىلع
18 ةداملا حيضوت ىلع حلأ ،سيئرلا يديس كلذك ،هنييعت قرطو ءاجرإلا بودنم تايحالص قيقدتلا هجو ىلع دصقأو
؟ءاجرإلا ةنجل راطخإ ةفص هل نم يأ

وحن ميوقلا جهنلاب راختفالاو زازتعالا بناج ىلإ تاراسفتسالاو تاظحالملا نم ةعومجم سيئرلا يديس هذه
.مكيلع مالسلاو ءاغصإلا ىلع اركش ،ديدجتلا

.اروكشم لضفتيلف ةخاخ دمحم ديسلل نآلا ةملكلاو ةيفياعم ديعسلا ديسلل اركش :ةسلجلا سيئر ديسلا

ءاضعأ ،يئالمز ،يتاليمز ،ءارزولا يناوخإ ،ةموكحلا سيئر ديسلا ،سيئرلا ديسلا .اركش :ةخاخ دمحم ديسلا
.ةمألا سلجم

نم -هللا ءاش نإ–رئازـجلا جارخإل ةيوازلا رجح لكشي هنوكل زيمتم نوناق ،نيناوقلا لكك سيل نوناق مامأ نحن
ال ،اهتحلصم هيف ىرت رارق يأ ذاختاب ةليفكلا تاقاطلا لك ىلع رفوتت يوق عضو يف رئازجلاو ءاج نوناق ،اهتمزأ
نم ةفدهتسم تناكو راصح هبشو ةلزع هبش يف رئازجلا تناك بيرقلا سمألاب نأ تاوخألا اهتيأ ،ةوخإلا اهيأ ىسنن
"ةرقحلاو" نانئمطالا مدعو فوخلا .عمتجملل ةزيمملا تامسلا يه تناك ةقثلا مادعناو سأيلا ،نامرحلا ،سؤبلا .عيمجلا

نم ةلاح .نطاوملا تايموي نم اءزجو دئاسلا قطنملا يه تناك اهلماكب تالئاع ةدابإو لافطألا لتقو تامرحلا كاهتناو
لوه نعو ثدحي امع لءاستي عيمجلا ناك ثيح رئازجلا ءاقدصأو ءاقشأ تباصأ زجعلاو لوهذلاو للشلاو ةريحلا
هلاضنو هتروث يف ازيمتم ،ءيش لك يف ازيمتم عزانم نودب ناك يذلا دلبلا اذه باصأ امعو اهتواسقو ةعجافلا
.هتيفارغج يف ىتحو هبعشو هتاقاطو



ناديم يف ةماه تاوطخ تزجنأو يتاسسؤملا اهءانب تلمكتسا دق رئازجلاو ءاج نوناقلا ،سيئرلا ديسلا
مهتلود يفو مهسفنأ يف نييرئازجلا ةقثو نوناقلا ءاج .ةيعامتجا سآم نم كلذ نع بترت ام مغر تاحالصإلا
زواجتن نأ انودحي لمألاو نوناقلا اذه شقانن انلعجي ام اذه .موي دعب اموي ززعتتو دادزت نمألا تاوق يفو مهتاسسؤمو
سيئر ديسلل ةثيدحلا ةردابملا نإ .نييندملا نمألاو ملسلا قيقحتل ةدكؤمو ةتباث ىطخب هجوتنو ةنتفلا روذبو داقحألا
نأو ةحلاصملاب الإ ققحتي ال يندملا مائولا نأ نوعنتقم دج نحنو يباختنالا هجمانرب عم ةمجسنم يتأت ،ةيروهمجلا

دكؤن اننإ .ةيعامتجالا وأ ةيداصتقالا ،ةيفاقثلا نيدايملا لج يف ةريبكلا تاناهرلا ةهجاومل يساسأ طرش نمألا ةدوع
ىلإ وعدنو باهرإلا اياحضب رثكأ ةيدجب لفكتلا ةرورضو ةيمازلإ ىلع تقولا سفن يف دكؤنو نوناقلل انتدناسم

زئاجعلاو لافطألا لتق نم نيب ،هيلع ىدتعملاو يدتعملا نيب ،ةيحضلاو مرجملا نيب طلخلا نم ةطيحلا ةرورض
مائولا عوضوم نأ اديج كردن اننأل كلذ نم رذحن ذإ اننإ .ريمدتلا تاططخم هجاوي ادماص فقو نم نيبو خويشلاو
نم الإ اهقيقحت نكمي ال يضاملا ةاسأم زواجت ىلع ةردقلاو تاذلا ناركنو حماستلاو ملسلا ةفاقث رشن نأو عيمجلا ينعي

ةيبعشلا طاسوألا يف زرب يذلا يئاهن لكشبو ةمزألا نم جورخلا لمأ نإ .عيمجلا اهدمتعي ةيراضح تاكولس لالخ
قيعي نأ بجي ال ،موصخلا ىتحو ءاقشألا دنع تايعمجلاو ةيسايسلا ةقبطلا ىوتسم ىلعو الامشو ابونج ابرغو اقرش
ةيلافتحالا رهاظملا نأل ،نوناقلا اذه قيبطت يف عورشلا دنع تاكولسو رهاظم زورب هوفص ركعي نأ وأ لمألا اذه
اعباط ذخأت دق،اهب روهظلا مهتالئاعو ةيسائرلا وفعلا تاءارجإ نم نيديفتسملا ضعب دارأ يتلا راصتنالا ةوشنو
رهاظم الو ىماتيلاو لمارألا ىسنن ال ،تديبأ اهلماكب تالئاع نأ ىسنن ال ،مهيوذو باهرإلا اياحض هاجت ايزازفتسا
قمع مغر ةحفصلا بلق ىلع عيمجلا مزتلاو اياونلا تقدص اذإ ،كلذ لك مغر .تامرحلا ىلع يدعتلاو قرحلاو ريمدتلا
نم ةيلاع ةجرد ىلإ سفنلاب ومسلاو ءالؤه دنع مدنلاب روعشلاب مستت تاكولس لالخ نم كلذ نوكي نأ بجيفحارجلا
كهتنا مأ ،اهاخأ وأ اهنبا وأ اهجوز تدقف ةأرما رعاشم ةقيقح كردي نأ انم دحأ يأل نكمي ال ،كئلوأ دنع حفصلا

.ءالؤه رثكأ امو هنبا فطتخا بأ وأ اـهـضرـع

نأ وأ دحاو يرئازج ةايح ولو ذقني نأ هناكمإب نوناقلا اذه ناك اذإ :مهل لوقن ؟اعيمج ءالؤهل لوقن نأ اناسع اذام
.هيلع ةقداصملا يف ددرتن الف ةدحاو ةعمد ولو ففجي

امك هيلع ةقداصملاو نوناقلا اذه ةشقانم يف انمهاس اننأ لجسيس خيراتلا نأل اريثك نوظوظحم نحن ،ءالمزلا اهيأ
مائولا قيقحت ىلع ةدهاش تناك اهنأ ايقيرفإل لجسيسو يندملا مائولا حلاصل ىتفأف يتفتسا هنأ ادغ بعشلل لجسيس
زاجنإلا اذه قيقحت ىلع اهئاسؤر لالخ نم دهاشلا تناكو ،مهدحو نييرئازجلا فرط نم نييرئازجلا نيب ملسلاو
.ماهلا يخيراتلا

ديسلا ،لوقأ نأ دوأ انهو ،هتيرارمتسال ةنماضلا طورشلا رفوتت نأ هنم لمجألاو ليمج ءيش مائولا ،سيئرلا ديسلا
نم ةعومجم ذاختاب ققحتت يتلا حماستلاو ملسلا ةفاقث رشن لالخ نم ققحتي مائولا نأب ةموكحلا سيئر ديسلا ،سيئرلا
:صوصخلا ىلع اهنم ركذن تاءارجإلا

يتلا ةأرجلا سفنب فلملا اذه حتف لالخ نم -اهرثكأ امو- ةنوجسملا تاراطإلا لمشتل وفعلا اذه ةرئاد عيسوت-
.نوناقلا اذه لوانت نم انتنكم

.ساسحلا عاطقلا اذه يف نطاوملا ةقث بسك نم نكمي امب ءاضقلا ةيلالقتساو ةلادعلا فلم حتف-

مهل ديعأ الو مهيلع موكحم مهال ،ةضماغ اهنأ اهنع لاقي ام لقأ تايعضو يف مه نمم فالآلا فلم لوانت-
.مهلمع بصانمب قاحتلالل رابتعالا

.ميظعلا يراضحلا زاجنإلا اذه قيقحت يف ةمهاسملا نم يندملا عمتجملا نكمي امب ةحاسلا ليعفت-

ىلع ىتحو يبعشلا ىوتسملا ىلع اهانسمل يتلا ةيباجيإلا لعفلا دودر نإ ،ةموكحلا سيئر ديسلا ،سيئرلا ديسلا
تاسرامملا خيسرت لالخ نم كلذو ةيقيقحلا هيناعم مائولا ءاطعإل ةيلوؤسملاب رعشن انلعجت ،جراخلا ىوتسم
ىودج نودب هتيمهأ تناك امهم ىعسم يأ حبصي اهنودب يتلا ةيقالخألا ميقلل رابتعالا ةداعإ اهنأش نم يتلا تاكولسلاو
،ملسلاو نمألاب مستي خانم رفوت نودب يوبرت وأ يفاقث وأ يعامتجا وأ ناك يداصتقا عورشم يأ روصت نكمي ال ثيحب



هانشع يذلا نمأاللا وج نأل ةيدجلاب بيستلاو ملعلاب لهجلاو ةءافكلاب ةءادرلاو نمألاب فوخلا ضيوعت نم نكمي خانم
ماعلا كلملا بهنو "ةرقحلا" يف ننفتلا ،ةيوهجلا ،ةوشرلا ،ةاباحملا اهساسأ تاكولس زورب ىلإ ىدأ ةريخألا ةرتفلا يف
.ءاطغك نمأاللا وجو ةمزألا انايحأ اهيف تلمعتسا تاكولس ،شحافلا ءارثلاو

نوناقلا اهساسأ ةلود ءانب ىلإ اهلك فدهت ىرخأ تاقلحب عبتت ةقلح نوكي نأ ىنمتنو ظفحت نودب هيلع قفاون نوناقلا
صوغلا زواجت يف لثمتي يساسأ ءيش نم قلطنن نأ طقف دوأو ريبك تايحضتلا مجح نأل ،كلذ يف ريبك انلمأو ،هدحو
اهل امب ةكرتلا عيمجلا مساقتيلو خيراتلل كلذ كرتنلو اقحم ناك نمو ابنذم ناك نم ،ائطخم ناك نميفو ابئاص ناك نميف
؟ءانبلاو رامعإلا ةداعإ يف قلطنن فيك ؟ةاسأملاو فيزنلا فقون فيك ؟هلدعن فيك ،لبقتسملا وه مهملاو اهيلع امو
وجرأ نكلو ؟يقالخألا اهدعب ذخأتصاصقلا ةيلمع نم لعجن فيك ؟ريمض ةمزأب رعشن فيكو ؟حارجلا دمضن فيك
اديج كردأ يننأل اذه لوقأ ،تامرحلا ىلع نيدتعملاو ءامدلا يكافسو نيمرجملاو ةلتقلا ةئربت اذه يمالك نم مهفي الأ
.قيبطتلا لحارم ءانثأ ةصاخ عوضوملا عم لماعتلا يف رذحلاو ةطيحلا دامتعا يضتقت ةرورضلا نأ

…اهدهع قباس ىلإ ةيئاهن ةفصبو هللا ءاش نإ رئازجلا ةدوعب عيمجلا ملح ققحتي نأ يف ريبك انلمأ ،ريخألا يفو

.اروكشم لضفتيلف يليضف رداقلا دبع ديسلل ةملكلاو ةخاخ دمحم ديسلل ارـكش :ةسلجلا سيئر ديسلا

يديس ،سيئرلا يديس .نيلسرملا فرشأ ىلع مالسلاو ةالصلاو ميحرلا نمحرلا هللا مسب :يليضف رداقلا دبع ديسلا
ديسلا ييحأ نأ ديرأ ءدب يذ ئداب .نيمرتحملا يتاليمز يئالمز ،ءارزولا ةداسلا يلاعم ،مرتحملا ةموكحلا سيئر
هجمانرب يفةطقن مهأو لوأ قيبطت -قحب ربتعتو-راطإ يف لخدت يتلا ةيخيراتلا ةردابملا هذه ىلع ةيروهمجلا سيئر
لالقتسالا ديع ،ديعلا اذه يف يرئازجلا بعشلل مدقت ييأر يف ،ةيده مهأ نوكتسو ،يرئازجلا بعشلا اهب دعو يتلاو
.اعيمج هيلإ وبصن يذلا ينطولا مائولا ديعتستو ملسملا يرئازجلا بعشلا ءامد نقحت يهو ال فيك ،بابشلاو

سيئر ديسلا ىأر نإ ميظنتلا قيرط نع اهكاردتسا وجرأ ،تاظحالم ثالث يدنع ،سيئرلا يديس ،راصتخاب
ةبوقعلا ةدم ءاضق دعب نوجسلا جراخ وأ ايلاح نوجسلا لخاد مه نميف ةلثمتم ىلوألا .ةمئالم اهنأ مرتحملا ةموكحلا
ةيروهمجلا سيئر وفع نم اودافتسا مهالف ،مهفرط نم وأ ةباينلا فرط نم فانئتسالا ببسب ايئاهن مهيلع مكحي ملو
اوري مهنأ دبالف ،نوناقلا اذه نم ىلوألا ةداملا يف نيروكذملاب مهسفنأ اونراق اذإ ةصاخ نوناقلا اذه نم اودافتسا مهالو
تناك نإ اهنم نوديفتسي فيكو مهلمشت 37و 36 ،3 داوملا تناك نإ لءاستأو ،ءالؤه عم ةنراقملاب نيمولظم مهسفنأ
؟ايلمع داوملا هذه مهينعت

ىلع نكيلو نيبختنملا دحأب اهيف بعشلا لثمي نأ ىرأ ،15 ةداملا يف ةدراولا ءاجرإلا ةنجلب قلعتت ةيناثلا ةظحالملا
.اهرربي ام اهل ةيعامتجالا ةيحانلا نم ايلئاع صاخشألا ةفرعم نأل ،يئالولا يبعشلا سلجملا سيئر لاثملا ليبس

ةليكشت نم ةيالولا رقم ةمكحم سيئر ىلا ةفاضإلاب نعطلا ةنجل نوكت نأ وجرأف ،نعطلاب ةقلعتم ةثلاثلا ةظحالملا
ةرئادلا ىوتسم ىلع ينطولا كردلا ةعومجم دئاقو ةطرشلا يظفاحم ىلإ عسوت وأ 15 ةداملا يف ةروكذملا ريغ ىرخأ
.هتردصأ يتلا ةئيهلا دنع رارق يف نعطلا نكمي ال هنأل يندملا عمتجملا نع لثممو

دالوأو سوفنأ نيع يف اوحبذ نيذلل ملأتن ،اوبصتغاو اوفطتخاو اوليتغاو اوحبذ نيذلل ملأتن اننإ لوقن ريخألا يفو
اذه يف انعسيالو ،ينطولا بارتلا يقاب عيمج يف مهريغو طاوغألاو ديزوب يديسو ليفك رتوبو ةنماحرلاو باير
نماضتلل بازحأو تامظنمو انبعشو ةموكح عيمجلا وعدأو عوشخب مهحاورأ مامأ ينحننو مهيلع محرتن نأ الإ ماقملا
اننأ نيح لك يف مهراعشإو مهاسني الو اهيعي نأ عمتجملا ىلع بجي يتلا مهمالآ نم فيفختلل ايونعمو ايدام مهعم
حلصلاو مائولا نأل نيبستحم نيرباص لقأ الو رثكأ ال انم هنوبلطي ام اذهو مهمالآل نوملأتمو مهعم نونماضتم
.مكيلع مالسلاو اركشو "ريخ حلصلاو" ىلاعت هلوقب المع ميركلا يبألا انبعش ديلاقت يف ةلصأتمو ةخسار ميق نماضتلاو

.ةروكشم لضفتتلف يسينو روهز ةديسلل نآلا ةملكلاو يليضف رداقلا دبع ديسلل اركش :ةسلجلا سيئر ديسلا



،ءارزولا ةداسلاو ةديسلا ،ةموكحلا سيئر يديس ،سيئرلا يديس ،ميحرلا نمحرلا هللا مسب :يسينو روهز ةديسلا
.سلجملا ءاضعأ ءازعألا ةوخإلاو تاوخألا

لاجم لكل نأ العف هل دكأتي ،اهروطس نيب ام أرقيو ،يندملا مائولا نوناق ةمدقم يف نعمتي يذلا نإ ،دعبو مكييحأ
داوملاو ،اهنم نسحأ عضو ىلع ةرداق ينأ ادبأ يعدأ ال يننأ الإ ةيناملربلا يتبرجت مغرو ،نوصتخم تالاجملا نم
ماكحإ نإ ،جئاتنلا عقوتو بابسألا ركذ يف ةمكحم اهتدجو يتاظفحتو يتافوختل ذفانم نع اهيف ثحبأ تنك يتلا اهسفن
ريغو ةعورشملا تاظفحتلاو تافوختلا نم ريثكلا يهني نأ هنأش نم ساسحلاو ماهلا عورشملا اذه لثم ماكحأ
ئفطنت ال اهنكل دامرلا تحت لظت يتلا رانلا كلتك لايجألا نم مداقلل ةمزألا رمع لوط لامتحا اصوصخ ،ةعورشملا
قئاقحلاو تايطعملا نأ وه طيسب ببسل عورشملا اذه هيف جردأ يذلا عضولا ليلحت ىلع ةردقلا يعدأ ال يننأ امك ،ادبأ
هفرعي نأ نكمي ام وهو ليلقلا ليلقلا الإ اهنم كلتمأ ال ،صنلا اذه لثم رادصإل تايثيح تناك يتلا ماقرألاو عئاقولاو
،ةرات ةالاغملاو جيرهتلا دمتعي ام اريثك :لوقأ ،ممعأ ال ىتح ،اريثك ،مالعإو ةفاحص لالخ نم يداع نطاوم يأ
ال ،تارملا نم ريثكلا يف ةيويسايس ةيوبزحو ةرم ةيراجت ضارغأ قيقحتل كلذ لكو ،ىرخأ ةرات ميتعتلاو ليوهتلاو
:ثالث تاظحالم ىلع ةزيجولا ةلخادملا هذه لالخ نم دمتعأ يندجأ كلذل ،انيلع

ةردابمو ةعاجشب ريطخلا قلزنملا اذه نم دالبلا جرخت نأ ةداج لواحت ةدايق يف ةماتلا ةقثلاب روعشلا :ىلوألا
مأ ةيركسع وأ تناك ةيسايس ايلعلا ةدايقلا يف ةقثلا ،مويلا نم رثكأ اهيلإ ةجاح يف يبعش الو يدالب نكت مل ةينطو
نم هكلمت امب عوضوملا بناوج فلتخمب ةلماك ةطاحإ طيحتو يرجي ام كردت ةعمتجم اهنأل ،ةينمأو ةيذيفنت مأ ةيئاضق
.ةحيحص تايطعم

هلعجو صنلا اذه ةجوم بوكر نع داعتبالا ةرورض نم دبال هنأ ىرأ ،شقاننو سردن نحنو :ةيناثلا ةظحالملا
هبشت نامثع صيمق اهنأك تحبصأ اهنأل اهلامعتسا نم نطاوملا لم راكفأو تاراعش نع امبر ،عافدلاو ةديازملل اربنم
نم لم بعشلا نإ .هلامآو همالآو عمتجملا اذه عقاو نع دعبلا لك ةديعب تاراعش ،لطابلا اهب ديرأ يتلا قحلا تاملك
ةملكلل نكمي ةنتفلا ران جيجأتلو ةنتفلا الإ مدخت ال ةياهنلا يف اياحضلاو ءامدلاب ةرجاتملا نإ .هعاجوأو همالآ رامثتسا
.ةرداغلا ةصاصرلا هيدؤت يذلا رودلا سفن يدؤت نأ ةرداغلا ةفيزملا

يدصتلاو مراصلا باقعلا ،داعبألا ةيثالث ةجلاعم نع تثدحت ةمدقملا نأ يهف :ةريخألاو ةثلاثلا ةظحالملا امأ
اعبط اهنأش نم ةثالثلا داعبألا هذهو .ملحلاو زواجتلاو رابتخالل ةينمزلا ةرتفلاو ،اعبط هازغم حلطصم لكلو مزاحلا
تاردقلا نم ريثكلا ىلع ىضقو ةءادرلا سركو كشلا ممعو ةنتفلا عاشأ يريمدت ططخم لوعفم لاطبإ ىلع لمعلا
.عمتجملا ةمالسو ةلودلا سسأ ىلع يلاتلابو تايرقبعلاو تاردقملاو

،نوناقلا اذه قيبطت يف تايلوؤسملا مهيلإ دنستس نيذلا صاخشألاب ةنوهرم تاعلطتلاو رومألا نم ريثكلا نإ
جراخ ،رارقلا ذاختا ةيرح ىلع نورداق صاخشأ ،ينطولا يعولاو ةبرجتلا اهززعت ،اهنوكلمي يتلا ةميلسلا ةيؤرلابو
،صنلا نم تدكأت دقل .رخآب وأ لكشب مهتارارق يف رثؤت ةيجراخ ىوق زكارم ريثأت تحت وأ لخادلا يف طغضلا رئاود
ثيح ايلاغ نمثلا عفد يذلا بعشلا اذه نم اياحضلل ايسفنو ايونعمو ايدام رابتعالا درو لدعلاو صاصقلا قح نأ
تايلمع كلذ لك ببسب تلطبأو رارقتسالاو نمألا اودقفأو قازرألا تبلسو ضارعألا تكهتناو حاورألا مهنم تلحتسا
صن يف كلذ لك رفوت نم تدكأت نأ دعب ،ةيجمهلاو مالظلا نم ليوط دقع ةدمل عمتجملا ةيقرتو ةرسألا ةيمنت
مائو نوناق وأ وفع موسرم رادصإو حالسلا عضو ىلع طقف رصتقي ال يندملا مائولا نأ ىلإ ةراشإلا ديرأ ،عورشملا
ةيئاضقلاو ةينيوكتلاو ةيميلعتلاو ةيوبرتلا انتاموظنم فلتخمل ةعجارم ىلع ةيدجبو ةعرسبو لمعلا ةرورض اضيأ هنكلو
فصاوعلا هزهت ال يذلا ميلسلا نطاوملا ءانب نمضيو ةمداقلا لايجألا ىدل يحورلاو يركفلاو يسفنلا نزاوتلا مدخي امب
.ةيتاع تناك امهم حايرلاو

.نماضتلاو نواعتلاو حماستلاو مالسلا يمنت ةيلقع ةفاقث سيركت بلطتي يندملا مائولا

.ةروكشم لضفتتلف رماع نب ةسينأ ةديسلل نآلا ةملكلاو يسينو روهز ةديسلل اركش :ةسلجلا سيئر ديسلا

.روضحلا ةداسلا ،ةموكحلا سيئر ديسلا ،سيئرلا ديسلا.اركش :رماع نب ةسينأ ةديسلا



امم ةيعامتجالا ةيلبقتسملا تاعقوتلاب رثكأ طبتري لاجم ىلع زيكرتلاب اذه يلخدت أدبأ نأ ،سيئرلا يديس مكحمستسأ
يتلا ةلاسرلا نإ .صوصخلا هجو ىلع صنلا اذه ىوتحم لوح اهيدبن نأ نكمي تاظحالملا نم ةعومجمب طبتري
ينلعجي يذلا ءيشلا ،هماكحأ مجح ريثكب قوفتو لمشأو ربكأ انيديأ نيب ينوناقلا صنلا اذه عضو قيرط نع اهتيفوتسا

اهلك فدهت تاءارجإلا نم ةعومجمل قالطنا ةطقن ربتعي نوناقلا اذه نإ .صنلا اذه تاءارجإ ىوتحم دنع فقوتأ ال
عاضوألا عاجرا راسم يف ةقيقح عرشن نأب انل حمست هذه قالطنالا ةطقن ،يندملا مائولل يناديملاو يلعفلا ءاشنإلا ىلإ
رمألا قلعتيو اياضقلا لكل عرشن نأ اننكمي ال هنأل يعامتجالا كلسلا لكل لولحلا روذبب يتأنو ةيداعلا اهتعيبط ىلإ
يعامتجا عورشم ةماقإ يف ريخألا اذه مهكراشيو عيمجلا مزلي يقالخأ قافتاب -ةينوناقلا ةناسرتلا ةمهاسمبو- اضيأ
.دحومو دحاو

ةردابم هيلإ دوعت يذلا ةيروهمجلا سيئر نع تردص يتلا -قيمعلا نيقيلاو – ةيوقلا تاراشإلا عيمجلا ظحال دقل
.اندالب لبقتسم ىلع رثؤيو ممصي ،يريصم هيجوت

دحاو لك تابغرل العف باجتسا دق حرتقملا يندملا مائولا يف لثمتملاو يعامتجا عورشمك ايصخش هربتعأ ام نإ
.هل اعوضوم نوكي ال حومط الو هروصي ال ملح الو عوضوملا اذه نم ولخي باطخ دجوي الف ،انم

تايلمع فيقوتل فارطألا ضعب نيب ضارتك هريسفت ضعبلا دارأ امك سيل يندملا مائولاب قلعتملا نوناقلا نإ
– عم هسفنبو هسفنل عمتجملا ةفاك اهب موقي نأ يغبني ةيقيقح ىربك ةيلمع نع ةرابع وه مائولا نإ لب ،طقف ةيركسع

ايروتسد لثمتي ،فدهلا اذه قيقحتل يوقلا يساسألا نماضلا نوكي نأ ىلع ةينعملا ةينطولا تاسسؤملا ةمهاسم -اعبط
اياون وأ ةيفلخ يأل الاجم كرتت ال ةسوملمو ةحيرص ،ةعاجشو ةمراص ةردابملا هذه نإ .هسفن ةيروهمجلا سيئر يف
يراجتلا لامعتسالا فقوو تاهبشلا عفرو تابراضملا نم ريثكل دح عضو ىلإ اضيأ عورشملا اذه ىعس دقلو ةيفخ
نع ةزجاع اهنأ امب -لاح لك ىلع – ةفورـعمو ةنيعم تاهج فرط نم ةيعامتجالاو ةيسايسلا اياضقلا نم ديدعلل
وعناص فقوتيل ،ةفلتخم تاضومغو ةماده تارتوت تببس يتلا تاعاشإلا ةرمتسمو ةيدارإ ةفصب تذغ لئادب حارتقا
فدهف ،ةضماغ ءايشأ يفخي ضارت ةجيتن هنأكو ،ميلستو مالستسا نع ةرابع نوناقلا اذه نأب كيكشتلا نع ماعلا يأرلا
ىلع لمعلاو يعسلا يغبنيف -لمألا لك – لمألا ىلع ءاضقلاو كشلا عرزو طلخلاو كيكشتلا ةيذغت وه تاعومجملا هذه
انضعب ليتقت ىلإ مجرتت ال تاعارصب حمست اندالب لعجن نأ ىلإ لصن فيك ،اتباث لبقتسملاو الوبقم رضاحلا لعج
تقولا سفن يفو اهانشع يتلا نحملا هذه لثم نم اميلس جرخي نأ عمتجم يأل نكمي ال ،مهوتن نأ انل قحي ال ،ضعبلا

نامزلا يف لجسي يقيقح راسم يهف ةقاشو ةليوط نوكتس ةئدهتلا نإ .هسفن عمتجملا نم الإ جالعلا يتأي نأ نكمي ال
دييشت ةداعإ سسأ عضوو لمألا روذب عرز ةيروهمجلا سيئر هنم ديريو نوناقلا ىوتحم ءارو ام وه مويلا مهملاف
ايحت نأ لجأ نم ةليوط نينس ذنم جهتنملا حافكلاو تالاضنلا لك ىسنن الأ يغبني .ةلودلل يقيقح ىنعم ءاطعإو ةمألا
كلت ىوس ىرخأ حلاصم مهريست مل ،كلذب اوماق نيذلا فارطألاو صاخشألا نأ ىلع اضيأ ديكأتلا يغبنيو رئازجلا
ينطولا شيجلا ركذلاب صخأو مهدجمنو مهييحن نأ انيلع بجي ةصرفلا انل تحيتأ املكو لالحنالا نم اندالب تعنم يتلا
قافتالاو هتشقانمف هتاذ دح يف ةياغ سيل وهو ةغلاب ةيمهأ تاذ ةقباس وه نوناقلا اذه نإ .يندملا عمتجملا اذكو يبعشلا

اذه ىلع ةقداصملا دعب لصحيس اميف ريكفتلا ،نآلا نمو ،نيعتي لب نييفاك ريغ امهنكل ،نايرورض هب ىضرلاو هيلع
اننكمي فيك يف ريكفتلا بجيف لكك عمتجملا حلاصل كلذ نم ىوصقلا ةدافتسالا دصق بقاوعلا لك هجاون فيكو نوناقلا
ةيعامجلاو اهنم ةيدرفلا ماقتنالا عفاودو هعرز ضعبلا دارأ يذلا دقحلاو تاليولا مغر ضعبلا انضعب عم شياعتلا
هذه اوشاع ةفلتخم تاجردبو تايوتسملا لك ىلع نييرئازجلا لك نأل طقف اياحضلا نع ملكتأ ال .اهعقوت نكمملا
ةيحضلا ربتعي ال يذلا إدبملا ىلع موقت ةيباهرإلا ةيجيتارتسالا نأ املع ،ءاعمج ةمألا ىلع حرطي لكشملاف ،ةاسأملا
لكبو ةمألا لمش مل نإ .ايعامج لفكتلا نوكي نأ دبالف ةكرتشم ةاسأملا ،فدهتسم هلمكأب عمتجملا لب يقيقحلا فدهلا
،اينعم هسفن انم دحاو لك ربتعي مل اذإ ةيفاك ريغ يهف ،ةلودلا ةمهم تناك امهم عيمجلل لبقتسم ءانب ىلإ فدهي اهقراوف
نأ ىلع ىضم تقو يأ نم رثكأ متحت ةرورضلا ،ةيدرفلا هعفاود يف مكحتلاو ةرطيسلاب مازتلالا انم دحاو لك ىلع
ةديدع تايدحت هرظتنت يذلا عمتجملا اذه ،انعمتجم ينبنو يقتلن نأ وهو كرتشملا فدهلا يف انتاملظت لك بوذت
لكو ايصخش ىقبي همهفو يندملا مائولا ىنعم فيرعت نإ .يلودلاو ينطولا نيديعصلاىلع اذهو ةفلتخم تابلطتمو
…يصخشلا هخيراتو اهكلمي يتلا تايطعملاو هتاردق بسح ةصاخلا هتقيرطب همهفي انم دحاو

.اروكشم لضفتيلف يويلع دمحم ديسلل ةملكلاو رماع نب ةسينأ ةديسلل اركش :ةسلجلا سيئر ديسلا

سيئر ديسلا ،ةسلجلا سيئر ديسلا .ميركلا هيبن ىلع مالسلاو ةالصلاو ميحرلا نمحرلا هللا مسب :يويلع دمحم ديسلا
لوقأو مالسلاو ةوخألاو ةبحملا ةيحت ،نيرقوملا ةمألا سلجم ءاضعأ ،يئالمز ،ةموكحلا ءاضعأ ةداسلا ،ةموكحلا



.هللا ةمحرو مكيلع مالسلا

ىمعألا يجمهلا باهرإلا اياحضل ةرهاطلا ةيكزـلا حاورألا مامأ عوشخو رابكإو لالجإ ةفقو ةيادبلا يف فقأ
جاتنإل ةعيبطلا نوعراصي مهردق نم ةلفغ يف مهو ردغلاو مارجإلا دي مهتلاط نيذلا لزعلا نيحالفلا ركذلاب صخأو
باعصلا لك لمحتت تلازالو تلمحت يتلا ةئفلا هذه ،بيبحلا اننطو عوبر لك يف نيدجاوتم ،عرزلاو تابنلاو بحلا
يتلا ةقاشلاو ةليوطلا ةينطولا ةاسأملا مغرو .ةيوسايسلا تاديازملا لمحتت تلازالو ،ةيعامتجالاو ةيداصتقالا ءابعألاو
نيلماح قرعلاو مدلاب مهنطوو مهضرعو مهضرأ نع نيعفادم نيدماص اوفقو مهنأ الإ مهتاكلتممو مهحاورأ يف مهتسم
.ةيخيراتلا اهفقاوم ةجيتن اهقمع يف رئازجلا تفدهتسا يتلا ةئيندلا تارماؤملل يدصتلل حالسلا

ةمقل ةمزألا ةيادب يف ناك يذلاو فايرألاو لوهسلاو نايدولاو لابجلا يف حالفلا اهمدق يتلا ماسجلا تايحضتلا نإ
لحارم فلتخم يف ءاطعلا يف رمتساو فصني ملو سيفنلاو سفنلاب سمألاب ىحض يذلا وهو ،ةيجمهلا هاوفألل ةغئاس
نأ كردأو رابتعا لك قوف رئازجلا عضو هنأل داحتالا ءادن ىبلو تاقاقحتسالا لك يف هتيلوؤسم لمحتو ةينطولا ةيمنتلا

.رئازجلا ضرأ الإ هقرعب ىقست ضرأ الو رئازجلا نع اليدب نطو ال

يدصتلل حالسلا لمح نم لكو نمألا لاجرو يبعشلا ينطولا شيجلا تاوق هب تماق يذلا رابجلا رودلاب ديشأ امك
لينلل ةئيندلا ةرماؤملا فادهأ ققحتت ملو هاغتبم ىلإ باهرإلا لصي مل مهلضفب نيذلاو هراشتنا فقوو يجمهلا باهرإلل
.اهل ةياهن ال ةيلهأ برح يف رئازجلا لاخدإب يرئازجلا قمعلا نم

ةمالس ىلع ظافحلل نمألاو شيجلا تاوق فرط نم ةلوذبملا تادوهجملاب ينافرعو يركش لجسأ ةبسانملا هذهبف
هديأو هل رصتناف اهتزـعو رئازجلا لمأ هيف ىأر نم ةرزاؤم ىلإ ديدجلا دهعلا يف عراسو ،يروهمجلا ماظنلاو رئازجلا

تأت مل نمألاو ملسلا ةيضقو ةردابلا هذه ،ةينطولا ةحلاصملاو ةنتفلا ران ءافطإل ريخ ةرداب لوأ تءاجفهريغ ىلع
ةندهلا هذه ىلإ لوصولل ريبك دهج لذبو اقاش لمعلا ناك لب ضعبلاهاري امك لهسلا وأ نيهلا رمألاب نكت ملو اذكه
.ةينطولا ةحلاصملاو

دهجلا اذه تعدتسا نييرئازجلا حاورأو ةينطولا ةاسأملا ماقرأ نأل ةمزألل يلوأ جارفنا قيقحتل كلذ نم دبال ناكو
ةنينأمطلاو رارقتسالا ةايح ريفوتو مهتاكلتممو مهحاورأ ىلع ظافحلاو يبألا نطولا اذه ءانبأ ءامد نقحب ناميإلا نأو
نمألا ىلإ ةلاحم ال يدؤيو نطاوملا لاغشناب لفكتلا نمضي يذلا يندملا مائولا نوناق عورشم ءاجف كلذ ىعدتسا
.رارقتسالاو

دالبلاب فصعت نأ تداك يتلا ةيويسايسلا تاديازملا ءاهنإل ةيخيرات ةصرف مامأ نآلا نحن اه ،ةسلجلا سيئر ديسلا
ةياغ قيقحت ىلإ فدهيو اقاش ادهج بلطت يذلاو يندملا مائولا نوناق عورشم يف ةلثمتملاو راجفنالا ىلإ اهب يدؤتو
ءاهنإو ماتلا رارقتسالا ةداعتسا يهو الأ -"ىنغلا الو انهلا" مهثيدح يف الاثم تحبصأ ىتح- نييرئازجلا لكل ةيماس
.تاونس عبس تماد يتلا تاكلتمملاو حاورألا يف ديدهتلا لاكشأ

طورشلا لك ريفوتب همازتلا دكأو اهنع نلعأ يتلا ةيروهمجلا سيئر ديسلا ةماخفل ةيخيراتلاو ةعاجشلا ةردابلا هذهبف
هللا دهاع ام قدصو دعوف ،ةيباختنالا ةلمحلا ءانثأ عومدلاو مدلا فقوي نأ هنأش نم ام لك ريفوتل دهجلا ىراصق لذبو
.نيقداصلا نم هنإ هل ىبوطف هيلع

دوهج ىلإ ادهج فيضنل انمامأ ةصرفلا يه اه ،رقوملا ةمألا سلجم ءاضعأ ،يئالمز ،ةسلجلا سيئر ديسلا
اننأ مهل تبثنو ملاعلا هايإو ىدحتنو دحاو لجرك عورشملا اذه ءارو فقنو ديؤنو دناسنل ،نطولا اذه يف نيصلخملا
رئازجلا راصحو ةمزألا رارمتسال يلودلا ؤطاوتلا مغر لخدت الو ةدعاسم نود انيديأب انلكاشم لـح ىلع نورداق
.اهبعش نم لينلاو اهعيكرتل

ديمضت نأو ىسنن نأ بجي لوقن ال ،ةعاجشلا هذه بحاص دناسنو رزاؤنلف رئازجلل ةماركلاو ةزعلا اندرأ نإف
لوقن اننكل يرئازج نطاوم يأ رعاشم حرجن ال ىتح يضاملا ىسنن نأ بجي لوقن الو لهسلا رمألاب وه حارجلا
ينطولا نماضتلاو ،ءاقرفلا ةوخإلا نيب ةوخألاو ةبحملا ةداعإو ،اهقيزمت نود يضاملا ةحفص بلق انيلع بجي
ال هنأ عيمجلل دكؤنو .يندملا مائولا نوناق عورشم ىلع عانتقاو ةعانق نع ةقداصملاب أدبنلو بعشلل زيمتملا يرئازجلا



ةيقب ةبراحمو دييشتلاو ءانبلا يف اعم أدبنلو رارقتسالاو يخآتلاو محالتلاو مائولا قيرط الإ جارفنالل قيرط الو لح
حاجنإلو .ينطولا روطتلاو ةيمنتلا برد يف دهج لك فزنتستو ةينطولا تاردقلا لك صتمت يتلا ةيعامتجالا تافآلا
-ةيدلب لك يف رمألا مزلتسا نإو- ةيئالو ناجل ءاشنإ حرتقأ ،هيلع ةقداصملاو يبعشلا ءاتفتسالا دعب يندملا مائولا نوناق
.احورو اصن نوناقلا قيبطتو ذيفنت ةعباتمل

يندملا مائولا نوناق ينبتب نييرئازجلا لكو يحالفلا عاطقلا لامعو نيحالفلا لك ىلإ ءادن هجوأ ريخألا يفو
لك يف رئازجلا ةرصن ىلإ اعيمج اوبهف ،ةيروهمجلا سيئر ديسلا ةرزاؤمل معن ،رارقتسالاو ملسلل معنب تيوصتلاب
مكيلع مالسلاو اهرارمتسال ادرومو رئازجلل ايوق ادنس متمد .حيحصلا قيرطلا ىلع اديدج ادهع أدبنل ،ةينطولا اهفادهأ
.هتاكربو ىلاعت هللا ةمحرو

.لضفتيلف يعدارب يندم ديسلل ةملكلاو يويلع دمحم ديسلل اركش :ةسلجلا سيئر ديسلا

ديسلا ،ةسلجلا سيئر ديسلا .نيلسرملا فرشأ ىلع مالسلاو ةالصلاو ميحرلا نمحرلا هللا مسب :يعدارب يندم ديسلا
مالسلا ،مالعإلا لاجر ةداسلا ،ةمألا سلجم ءاضعأ لضافألا يئالمز يتاليمز ،هل قفارملا دفولاو ةموكحلا سيئر
.مكيلع

ىوتحم ىلع ةمألا سلجمب ينطولا ريرحتلا ةهبج بزحل ةيناملربلا ةعومجملا عالطا دعب ،ةسلجلا سيئر ديسلا
ةيباختنالا ةلمحلا قايس يف يتأي هنأ ءدب يذ ئداب ظحالن مائولا ةداعتسا ىلإ فدهي يذلاو يندملا مائولا نوناق عورشم
ةمعادلا ةيساسألا بازحألا دحأ ينطولا ريرحتلا ةهبج بزح ربتعي يذلاو ةيروهمجلا سيئر ديسلا اهب ماق يتلا
نم دالبلا نكمي يذلا رارقتسالا مث نمو ملسلا عاجرتسا سسؤي يذلا يندملا مائولا ىعسم هنمض نم يذلاو هجمانربل
.دييشتلاو ةيمنتلا ةريتوعاجرتسا

عمتجملا مسج ترخن نمزلا نم دقع ةبارق دالبلاب تفصع يتلا ةمزألا نأ دحأ ىلع ىفخي ال ،ةسلجلا سيئر ديسلا
كف نكمي ال بناوجلا ةددعتم ،ةكباشتم ةمزأ تحبصأ كلذبو سبايلاو رضخألا ىلع يتأت نأ تداكو دالبلا ترخأو
نحن يذلا يندملا مائولا وه انداقتعا يف هحاتفمو ملسلا باب نم اهيلإ جولولا نود اهيلع ءاضقلا نكمي الو اهطويخ
.هيلع ةقداصملاو هتشقانم ددصب

بوعشلا بكرب قاحللاو ضوهنلا روصتينم انم نمف امامت ةلطعم نوكت داكت مويلا اندالب نإ ،ةداسلا اهيأ
يقابلاو ءاسم ةعبارلا ةعاسلا ىلإ احابص ةنماثلا ةعاسلا نم تقولا ثلثب ريسي اندلبو ةثلاثلا ةيفلألا باب ىلع ةمحدزملا
.باهرإلاو فوخلا هيلع ىلوتسا تقو وه

شيعلا ةمقل لجأ نم عراصي ،ايداصتقا راهنم ،ايسفن بعتم هلايعو هتايح ىلع نئمطملا ريغو فئاخلا بعشلا نإ
.ةبوعصب

مائولا نوناق صن لوح ةموكحلا سيئر ديسلا ةعفارم ىلإ مويلا اذه ةحيبص يف انعمتسا دقل ،ةسلجلا سيئر ديسلا
لوحتت نأ ديري ،ملسلا لجأ نم عفاري وهو ال فيكو ةغماد اهمدق يتلا ججحلا تناكو ةديج ةعفارملا هذه تناكو يندملا
كوشلا عرزي نمو ،كانهو انه عرزت يتلا كاوشألا لدب نوتيزلا نصغو ،ةشئاطلا ةصاصرلا عضوم ةبيطلا ةملكلا
.حارجلا ينجي

.ىعسملا اذه ريغ رخآ ىعسم روصتو رربت ىرخأ ججح دشح يناكمإب هنأ اذه دعب دقتعأ الف



نع ربعي ىوقأ اريبعت دجن مل ينطولا ريرحتلا ةهبج بزحل ةيناملربلا ةعومجملا يف نحن ،ةسلجلا سيئر ديسلا
لاعفألا هذهب ددنن نأ الإ انعسي ال كلذل ،عورشملا اذه مهقح يف ءاج نم اهبكترا يتلا تاباصتغالاو مئارجلاو ماثآلا
دالبلا ءاحنأ لك يف ةنابجلا هلاعفأو باهرإلا اياحض عم قلطملا اننماضت انه لجسنو ةلتقلا ءالؤه اهبكترإ يتلا ةعشبلا
ىلإ ةدوعلا مهلوبقب هنع اوربع يذلا مدنلا نإ .ءالؤه قحالي اميظع امرجو راع ةمصو ةيزخملا لاعفألا هذه لظتسو
.هتشقانم ددصب نحن يذلا عورشملا اذه هلباقي ليبسلا ءاوسو باوصلا ةداج

اوبرخو اولتقف ةينطولا ةلودلا رسكل اوءاج نيقراملا نيدرمتملا ءالؤه نأ فرعي عيمجلا ،ةسلجلا سيئر ديسلا
نم ةريسمو ةربدم تناك ةنتفلا هذه نإف ميمصلا يفو ،ةئيندلا مهترماؤم معدو دييأتل جراخلا يف رئاودلا ضعب اوبلجو
دقو ،ناديملا يف ةميزهلاو راسكنالا مهلآم ناك دقو مهاعسمو مهلاعفأ هتمرب بعشلا ضفرو اهرمأ حضفنا دقو جراخلا

ديسلا ىعسم ددرت الب مويلا لبقن نإ نحنو ةرصتنم ةينطولا ةلودلا نأ خيراتلا لجسيسو هتمرب بعشلا مهنع فزع
جرخم نم دبال رمألا ةياهن يف هنإو ةيلوؤسمو يعوب انلعف سرامن اننألف عورشملا اذه دسجي يذلا ةيروهمجلا سيئر
.ةيجراخ تاءالمإبو مهتدارإب هيف اوطروت امل

نم نيريخلا لضفب اذهو عضولا اذه اهسأر ىلعو عاضوألا لك يف مكحتلا ىلع ةرداق ،ةيوق مويلا ةلودلا نأ كلذ
شيجلا ةسسؤم مهتمدقم يفو ةينطولا ةلودلا ةيامح نم -يخيرات دصت يف - اونكمت نيذلا زيزعلا نطولا اذه ءانبأ
.اهرباد عطقو باـهرإلا تافآ رحد لجأ نم اهكالسأ عيمجب نمألا تاوقو ينطولا ريرحتلا شيج ليلس يبعشلا ينطولا

يذلا فيرشلا ثيدحلاب نمؤن ينطولا ريرحتلا ةهبج بزحل ةيناملربلا ةعومجملا يف اننأ ريغ ،ةسلجلا سيئر ديسلا
ةظقيو ةمارصب عورشملا اذه قيبطتب بلاطنو يعوب قداصنس كلذل "نيترم رحج نم نمؤملا غدلي ال" :هيف ءاج
اذهل ميلسلاو حيحصلا قيبطتلا نأ مهفن نحن اذهل اعبتو .لبحلا نم ظفحتلا ىلإ وعدي ىعفألا عسل نأل رذحو ةطيحو
طلتخت ال ىتح نلعلاو رسلا يف اذه مهيلع رظحيو ميظع مرجو بيرختو ركانمو رزاجم نم اولعف ام حيبي ال عورشملا
مائولا ربغيس رومألا تبلقناو لزنو عقو اذإ هنأل افعض حفصلا حبصيو ةركاذلا لتقتو .ةلوطب ةنايخلا ربتعتو ميهافملا
.هدهم يف دأويو

اهشيعي يتلا تامزألا نم فيفختلاو بعشلا حومط يف نوكي نأ يغبني رئازجلا لجأ نم هب موقن ام نإ ماتخلا يفو
.اهلبقتسمو ةمألا دامع وه يذلا بابشلا مث بابشلا ةصاخو عمتجملل ةفلتخملا حئارشلا مامأ لمألا حتفل

امل اهئدابم نم ةقيرع ةسردم يف انملعت – ةسلجلا سيئر ديسلا- اننأل كلذو ةردقملا دنع وفعلا لمجأ ام اريخأو
.لجس لجس خيراتلل لوقنو تافالخلا لك زواجتن نطولل ايلعلا ةحلصملاب رـمألا قـلعتي

هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو راربألا انئادهشل دولخلاو دجملاو دوشنملا مائولا فنك يف رئازجلا تشاع ماتخلا يفو
.هتاكربو ىلاعت

)قيفصت(

.لضفتيلف يبيرز ريذن ديسلل ةملكلاو يعدارب يندم ديسلل اركش:ةسلجلا سيئر ديسلا

.نيلسرملا فرشأ ىلع مالسلاو ةالصلاو ميحرلا نمحرلا هللا مسب .اركش :يبيرز ريذن ديسلا

ةداسلا ،ةمألا سلجم ءاضعأ ةداسلاو تاديسلا ،ءارزولا ةداسلاو ةديسلا ،ةموكحلا سيئر ديسلا ،ةسلجلا سيئر ديسلا
.نويفاحصلا

ىلع يندملا مائولا نوناق عورشمل هحرط يف ةيروهمجلا سيئر ةماخف ديسلا رارقب ةداشإلا ردجت ،ءدب يذ ئداب
،يجراخلاو يلخادلا نيديعصلا ىلع ةيرئازجلا ةلودلا خومشو ةمارك ةداعتسال ةثيثحلا هتادوهجمب هونأو ،ناملربلا
رشن ةداعإو موصخلا لك نيب ءاوجألا ةيقنت ةلواحمو ممألا نيب اهتماركو اهتزعو ةيرئازجلا ةلودلا ةبيه ثعب ةداعإو



.بيبحلا اندلب عوبر لك يفو نييرئازجلا لك نيب نامآلاو نمألاو ةنينأمطلا

تاليو ىناع يذلا سيرشنولاو ةرجرجو ساروألا لابج خومش خماشلا يرئازجلا بعشلا نإ ،ةسلجلا سيئر ديسلا
لكب هتدارإ نع بعشلا اذه ربعيسو تكشوأ دق ةمزألا ةياهنو ،تقد دق يه اهو ،مسحلا ةعاس رظتنا املاط باهرإلا

يننإف ةيبعشلا ةدارإلا هذه نم اءزج لثمأو بختنمك انأو ،ءاتفتسالل هيلع ضرعيس يذلا نوناقلا اذه رمأ يف ةدايس
ةمألا ةايح نم يخيراتلا فرظلا اذه يف ينعسي ال .هيف درو ام لكبو ينوناقلا صنلا اذه ىوتحمب يتعانق نع ربعأ
ءاقب لجأ نم تطقس حور لك ىلع محرتأو باهرإلا اياحض تالئاع بناج ىلإ يفوقو نع ربعأ نأ الإ ،ةيرئازجلا
اداسف ضرألا يف اوثاعو مهنيد نع اوخلسنا نيمرجم دي ىلع تطقس يتلا حاورألا هذه ،ةيرئازجلا ةلودلا ةموميد
نم ملست مل تاناويحلا ىتح لب ،زئاجعلاو خويشلاو لافطألا اولتقو لاومألاو ءاسنلا اولحتساو ءايربألا ءامد اوكفسف
بئذلا ةءاربك اهنم ءيرب مالسإلاو مالسإلا نم اهنأ نودقتعي ةلطاب تاءاعدا ىلع هذه مهلامعأ يف نيدنتسم ،مهتيجمه
.فسوي مد نم

باهرإلا ةحفاكم لاجم يف يدايرلا هرودو ينطولا ريرحتلا شيج ليلس يبعشلا ينطولا شيجلا دومص الولو
لوصولا نم ءالؤه نكمتل نطولا اذه يف نيريخلا نيصلخملا دوهجو ةلودلا نمأ كالسأ لك بناج ىلإ دالبلا ةمدخو
.ريدقتو نافرع ةيحت هجوأ دالبلا يف ةيحلا تاوقلا هذه ىلإو،مهاغتبم ىلإ

لتقي نأل يرئازجلا لصوأو يندملا انمائو اندقفأ ام نإ ،تاوخألا اهتيأ ،ةوخإلا اهيأ ،ةسلجلا سيئر ةدايس
ىلع نيدقاحلا جراخلاو لخادلا يف رئازجلا ءادعأ نم ماكحإب اهطويخ تكيح يتلا ةئيندلا ةرماؤملا كلت يه ،يرئازجلا
لمش تيتشتو نامرحلاو رقفلاو لهجلاو بصعتلاو فلختلا ةرئاد يف انكار لظي نأ هنوديريو يرئازجلا بعشلا
نيضرغملا اياون ترسكناو ةقيقحلا راونأ تغزبو دوسألا طيخلا نم ضيبألا طيخلا رهظ دقو مويلاو ،نييرئازجلا
نم هودع فرع اهنيح ،همامأ هودع رمأ فشكناو ةرماؤملا طويخ كيكفتو زغللا لح ىلإ بعشلا ىدتهاو نيدقاحلا

.هنقحي نمو ،همد حيبتسي نمو ،هلغتسي نمو هلجأ نم لضانيو همدخي نمو ،هدض نمو هعم نم فرع اهنيحو هقيدص

ةبيرغ ةرهاظ ربتعت نورق ذنم ملسم عمتجم يف ةيوس ريغ ةرهاظك باهرإلا ةرهاظ نإ ،ةسلجلا سيئر ديسلا
ةشهدلا هبيصت ةرهاظلا هذهل للحملا نإو ،ةيوامسلا عئارشلا لك ضقانت اهنإ لب ةيمالسإلا ئدابملاو ميقلا لك ضقانتو
لمعتساو داهجلا مهف ءيسأف يرئازجلا عمتجملا ميقو ئدابم فيرحت ىلع ادنتسم أشن اندالب يف باهرإلا نأب دجي امل
سئبو اهيف ادلاخ منهج هؤازجف ادمعتم انمؤم لتق نمو" :ىلاعت لوقي ؟املسم لتقي نأ ملسمل قحي لهو ،هلحم ريغ يف
."اعيمج سانلا ايحأ امنأكف اهايحأ نمو اعيمج سانلا لتق امنأكف قح ريغب اسفن لتق نم" :اضيأ لوقيو "ريصملا

ةوخألاو حماستلا ةفاقث لدب ءامدلا ةحابتساو ةنتفلا ةفاقث تعيشأو ! ! ةمأ ةدابإ لواح نمب مكلاب امف اسفن لتق نم اذه
تفطو ،نيدلا نع دترمو جراخ هنأ ىلع ةعامجلا نع جراخ لك لموعو هدلاو نبالا رفكو هاخأ خألا لتقف ةبحملاو
تاراعش تعفرو ءاحمسلا ةيمالسإلا ةفاقثلل ةلصب تمت ال خلإ …باصتغالاو لالحتسالاك تاحلطصم حطسلا ىلع
تضرعتف ةدماخ تناك يتلا تاضقانتملا لك تلعف ةيبزح ةيددعتل ازارفإ كلذ ناكو ،يمدي اهنطابو يرغي اهرهاظ
زكرم ءوبت وه لغاشلا مهلغش ناك سانأ فرط نم ةطلسلا ىلإ لوصولل تفظوو ةيوسايسلا تاديازملل ةمألا تباوث
ضوع هتمأ ميدهتل فظوو بابشلا سامح لغتساو ةمألا هذه بابشب ريرغتلا باسح ىلع عمتجملا يف ةرادصلاو رارقلا
.اهئانبل هجوي نأ

ملو بيستلاو غارفلا شيعي هانكرتف ةرتفلا كلت يف انبابشل ةمزاللا ةيمهألا لون مل اننأ وه عمتجمك هلمحتن ام نإ
هيف اهمومس سدت تحارو لتاقلا غارفلا اذه ةريثك فارطأ تلغتسا نأ اذه نع مجنو هنيدو هنطوو هعمتجمب هطبرن
دحاولا خيراتلاو دحاولا نيدلاو ةدحاولا ةغللاو دحاولا نطولا ءانبأ نيب ماجسنااللاو فرطتلا ةفاقث هطاسوأ نيب ترشتناف
نوشطعتملا نكمت دقلو ،ريمدتلاو بيرختلل تهجو دييشتلاو ءانبلل ةقاطلا هذه هجوت نأ ضوعو دحاولا ريصملاو
تفظو ةيريمدت ةلآ اوحبصأو باوصلا ةداج نع اوجرخو قيرطلا اولضف ةمألا هذه بابش ضعبب ريرغتلا نم ةطلسلل
.اهتمأ ميطحتل

ةشقانم امو ،مهب ررغملا ءالؤهل اهردص حتف نم الإ اهل صانم ال هنأ ةيرئازجلا ةلودلا تكردأ قلطنملا اذه نمو
ةديدج ةحفص حتف ىلع اهتوقو اهتكنحب ةفورعملا انتلود ةدارإ ىلع عطاق ليلد الإ مويلا انيديأ نيب يذلا نوناقلا اذه صن



لخدن نأ نكمي ال هنأل ةفطاعلا لدب لقعلا ميكحتو هدارفأ لك نيب مائولا عيشتو اهبعش محالتو اهتزع مايأ رئازجلل ديعت
يف ننفتيو ديجي الو هلقع مدختسي ال نمل هيف ةناكم ال ةملوعلا رصعو ،انلوقع مادختسا فرعن ال نحنو ةديدج ةيفلأ
.هنطو ءانب

تاوزنلل عايصنالا مدعو لقعلا ميكحتو ةنازرلا ىلإ ةداجلا ةوعدلا نع ربعيل ينوناقلا صنلا اذه ءاج ،اذه لك نم
ةحلملا ةلودلا ةبغر ،ةداجلا هتبوت انلعم هتلود ىلإ داعو قيرطلا نع داح نم لكب ةلودلا ةفأر ،ةقيضلا تاباسحلا ذبنو
.يعامتجالا ءانبلل اساسأ ربتعي يعامتجالا مائولا نأل يرئازجلا بعشلا دارفأ لك نيب يندملا مائولا ةداعتسا يف

نأ ءالؤه لك ىلعو ةلودلا تاسسؤم لكو دجسملاو ةعماجلاو ةسردملا نم قلطني نأو دبال مائولا اذه نإ اريخأ
نايك فسنت نأ تداك يتلا ةمزألا هذه نم اوربتعي نأ دلبلا اذه يف رارقلا باحصأ ىلعو كلذ قيقحت يف مهرود اوبعلي
.ةمألا

…فوقولل ةيعامتجا رهاوظ نم هيلع وفطي امو عمتجملا تالوحت لك رياست نأ ةعماجلا ىلع نإ

.اروكشم لضفتيلف دوعسم نب نامثع ديسلل ةملكلاو يبيرز ريذن ديسلل اركش :ةسلجلا سيئر ديسلا

فرشأ ىلع مالسلاو ةالصلاو ميحرلا نمحرلا هللا مسب .ةسلجلا سيئر يديس اركش :دوعسم نب نامثع ديسلا
.نوثعبي موي ىلإ هيدهب ىدتها نمو هبحصو هلآ ىلعو نيلسرملا

مكيلع مالسلا ،روضحلا ةداسلا ،ماركلا ءالمزلا اهيأ ،ءارزولا ةداسلا ،ةموكحلا سيئر ديسلا ،ةسلجلا سيئر يديس
.هتاكربو هللا ةمحرو

فلم ،هلالقتسا ذنم يرئازجلا بعشلا اهشاعو دالبلا اهتفرع يتلا تافلملا بعصأو مهأ نم فلم مامأ اذ نحن اه
ىلإ هب تدأل لقاع اهب ىلحت ول لاصخ يهو ،ةمكحلاو ،ملحلاو رصبتلاو ،يورتلاو لقعتلا ىلإ وعدي ريطخو كئاش
ناكو نطولا ريرحتل ةليبن ةروث يف دادش تاونس عبس انبعش شاع دقل .تابقعلاو باعصلا عيمج ىلع هب يضقي كولس
هاجتالاو دقتعملا يف هنع نوفلتخي بناجأ لتاقي ناك هنأل باذعلاو ناوهلاو توملاب ايضار هداهجب اروخف اهيف نطاوملا
.اداسف ضرألا يف اوثاعو هتامرح اوحابتساو هضرأ اوبصتغا ،كلسملاو

هتدلج ينب عم لتتقي وأ لتاقي هسفن دجوف لمألا هتدقفأ ةداح ةينطو ةاسأم عم اهيف لعافتي ىرخأ افاجع اعبس شاع مث
.هنيد هنطوو

وأ ةقيرطب اوعفد دق ءالؤه نأ ملعي هنأل هبنؤي لظ هريمض نإف هب موقي يذلا لمعلا ةيعرشب نمؤي ناك نإو ىتحو
.ريبكلا فلملا اذهب -هللا ءاش نإ- سانلاهيف ثاغي ماع ءاج مث كولسلا اذه لثمل ىرخأب

دحاولا نطولا ءانبأ لعجت ةبسانم ةغيص داجيإل قمعب ركفن انلعجت ةرتفلا هذه ةليط يرئازجلا بعشلا ةاناعم نإ
مهداوت يف نينمؤملا لثم" :ملسو هيلع هللا ىلص هلوقل اقيدصت مهضعب رورسل نورسيو مهضعب مالآل نوملأتي
ةوعد يهو ،"ىمحلاو رهسلاب دسجلا رئاس هل ىعادت وضع هنم ىكتشا اذإ دحاولا دسجلا لثمك مهفطاعتو مهمحارتو
دحأ يندملا مائولا نوناق نأ ايصخش ربتعأ انأو ةنيتم زئاكرو ةبلص دعاوق ىلع زكترت نأ بجي يتلا ةحلاصملل ةليصأ
بابسألاو تالاجملا يف يل ودبت ىرخأ ةيساسأ زئاكرب معدي مل ام ةياغلا هذه ىلإ ومسي نأ نكمي ال هنأ الإ اهناكرأ
:ةيلاتلا

ناك انعمتجم نع ةبيرغ تاكولس نم تالاجملا ىتش يفو دالبلا يف دئاسلا عضولا نأ كش ال :ةيعامتجالا ةلادعلا.1
ةدوج تناك امهمف ،سأكلا تضافأ يتلا ةرطقلا ةباثمب الإ يسايسلا بناجلا نكي ملو عضولا ريجفت يف ارشابم اببس
يف هيلع ةقداصملا روف عورشلا نم دبال لب هدرفمب يندملا مائولا ققحي نأ نكمي ال هنإف انيديأ نيب تناك يتلا صنلا
لوأو ،هيلع ناك امم رثكأ ىلإ عضولا بلقني ال ىتح ةينطولا ةحلاصملا يف رارمتسالا نمضت يتلا طورشلا ةاعارم
.اهتالاجم فلتخم يف ةيعامتجالا ةلادعلا قيبطت وه طورشلا هذه



ةيبلغأب قدحملا قالمإلاو تاراطإلا مهنم ةصاخ ةلاطبلا ببسب بابشلا مظعم هشيعي يذلا غارفلا نإ :ليغشتلا.2
ةئفلا هذه لعج امم سأيلا ىلإ نايحألا نم ريثكلا يف تدأ ةياغللةئيس ةيسفن تالاح نوشيعي بابشلا لعج رسألا
لحلا وه ةاسأملا هذه ىلإ مهلصوأ يذلا عمتجملا نم ماقتنالا بولسأ ناكف هشيعت يذلا عقاولا اذهل لئادب نع ثحبت
.عضولا اذه رييغتل مهرظن يف لثمألا

دترا الإو رسألا رارقتسا نمضت لغش بصانم داجيإ لجأ نم اهلئاسوو دالبلا تايناكمإ عيمج ريخست بجو كلذل
.اهتقباس نم رطخأ نوكتو ةحلاصملاو مائولا دعب ةيناث ةرم باهرإلا ىلإ بابشلا

ناسنإلا ةئشنت ىلإ ىعست تناك 1976 ليرفأ 16 ةيرمأ يف تددح يتلا تاياغلاو ئدابملا نإ :ةيوبرتلا ةموظنملا.3
نود هريغ باسح ىلع يجولونكتلا بناجلا ىلع انزكر عقاولا يف اهديسجت انلواح امدنع اننأ الإ يلاثملا يرئازجلا
يلامجلا سحلا ةيبرتو لايخلا ةيمنت ثيح نم نزاوت ىلإ ةجاحب ةيساردلا جماربلا لعج ام وهو كلذل ماتلا دادعتسالا
.ايجولونكتلاو مولعلا بناج ىلإ ينطولاو

هاجتا يأ وحن دايقنالا لهس هلعج امم سردمتملا بابشلا ىدل يفطاعلاو يسفنلا نزاوتلا مدع تثدحأ ةلاحلا هذه
.يجولويديإ وأ يركف

وهو يسردملا برستلا ةبسن عفر يف مهاس يذلاو ةيوبرتلا انتسسؤم هشيعت يذلا ريبكلا ظاظتكالا اذه ىلإ فاضي
.مهدايقنا لهسف بابشلا ىدل اغارف ثدحأ ام

.جرح الو اهنع ثدحف تاعماجلاب انتذتاسأو انتبلط اهشيعي يتلا ةيواسأملا ةيعضولا امأ

نيذلا ءاملعللو ةيسردملا لكايهلاو ةيساردلا جماربلل ىلوي نأ بجي ربكألا مامتهالاو ىلوألا ةيولوألا نإف كلذل
.هلجأ نم ءاج يذلا ضرغلا يدؤي الو هاوتحم نم اغرفم ةحلاصملا فلم ناك الإو بابشلا ةيبرت ىلع نوفرشي

اهتطساوب يتلاو يندملا مائولا نوناقل ةيقيقح دفاور اهارأ يتلا ةيساسألا زئاكرلا ،ةسلجلا سيئر ديسلا يه هذه
جاردإل اهب ىلحت يتلا ةعاجشلا ىلع ةيروهمجلا سيئر ديسلا ييحن اضيأ راطإلا اذه يفو ،ةلاحم ال ملسلا قيقحت نكمي
.انمآ نوكيل بيطلا دلبلا اذه يف ئفطنتس برحلا ران نأ نيقي ىلع نحنو هديؤنو هكرابن يذلا نوناقلا اذه

:لوقي يذلا يبرعلا رعشلا لحاطف دحأل نيتيبلا نيذهب اذه يمالك متخأو

متقذو متملع ام الإ برحلا امو

مجرملا ثيدحلاب اهنع وه امو

ةميمذ اهوثعبت اهوثعبت ىتم

مرضتف اهومتيرضأ اذإ ىرضتو

.هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو اناطخ ددسو اناعسم هللا قفو

.لضفتيلف ريكشوب دمحم ديسلل ةملكلاو دوعسم نب نامثع ديسلل اركش :ةسلجلا سيئر ديسلا

ةداسلاو تاديسلا ،هل قفارملا دفولاو ةموكحلا سيئر يديس ،ةسلجلا سيئر ديسلا .اركش :ريكشوب دمحم ديسلا
.مكيلع مالسلا ،ةمألا سلجم ءاضعأ

.ةمارصلاو ةظقيلاب انيلعف ايريصمو امساح اجرعنم شيعي زيزعلا اننطو نإ



فدهي لصاوتم روطت يف ملاعلا نأ ايئاهن لبقتنو مهفن نأ تقولا ناح ،ماركلا ةوخإلا اهيأ ،تاميركلا تاوخألا اهتيأ
عيرسلا راطقلا اذه يف اناكم انبعشلو اننطول نمؤن نأ انيلعف ،اننودب وأ انتكراشمب ءاوس بوعشلل رهاز لبقتسم ىلإ
نيناوقو دعاوق كانه نوملعت امكو ساسألا اذه ىلعو ،لبقتسملا يف ايداصتقاو ايسايس ارارقتساو ةيهافر انل نمضي
.ملاعلا لود ةيقادصمو هبعش ةيقادصم لان راطإلااذه يف لمع نمف ايلود اهب لمعي

.زيزعلا اننطو يف ةيناديملا تايطعملا بسح هلامعتسا يف ريكفتلاو يملاعلا جذومنلا ذاختا انيلعف

لاعشإو رأثلاب ذخألا ىلع ةردقملا دنع وفعلاو حفصلا نأل ةقيرعلا انتراضحو فينحلا اننيد نم اهدمتسن ميقب عبشتنلف
.زيزعلا اننطو هشيعي يذلا ثدحلا ىوتسم يفو اعاجشو امهش ناك نم الإ اهب ىلحتي ال ةديمح ةمس ةنتفلا ران

نأ عاو انم الك نأ نظأو ملس لجر هنأ يسايسلا هراوشم لالخ ارارم نهرب ةيروهمجلا سيئر ةماخف نإ
.رانلاو ديدحلا ةغل نع داعتبالاو ةمزألا هذهل لماش لح لظ يف الإ ققحتي ال ةيهافرلاو راهدزالاو رارقتسالا

ملسلا ثعب ىلإ وعدت يتلا ةيناسنإلا ةميقلا عم امجسنم انيلع ضورعملا نوناقلا عورشم ءاج ،ةسلجلا سيئر يديس
.نطولا ءانبأ عيمج نيب ةقثلا عاجرإو ءامدلا نقحو

.عومدلاو مدلاو نزحلا تاونس لم يذلا بعشلا نم ةخرص ربتعي يندملا مائولا ةداعتسا نوناق عورشم نإ

ىلع ةينبملا ةايحلا ىلع مئاق ةيروهمجلا سيئر ةماخف هدوقي يذلا ةحلاصملا وحن هجوتلا ،ةسلجلا سيئر يديس
.مائولاو ةوخألاو بحلا

ىقبت ةيرئازجلا ةلودلا تلعج يتلا ماسجلا تايحضتلا لجسن نأ بجاولا نمو تقولا سفن يف ،ةسلجلا سيئر يديس
.مهرعاشم مارتحاو باهرإلا اياحضب ةيانعلا اهنمو ةتباث

بابسأ دحأ باقعلا نم تالفإلا نأ انايسني ال نأ بجي حماستلا إدبمو ةفأرلا ةليضفب كسمتلا نإ ،سيئرلا يديس
.نوناقلا ةلود رايهنا

عمتجملا يف ةلعافلا تاوقلا لك هيف كرتشت فقومب الإ هتهباجم نكمي ال رئازجلا هنم يناعت ام ،ةسلجلا سيئر يديس
.مكيلع مالسلاو رئازجلا تشاع ،يرئازجلا

.لضفتيلف ريصح نب مساقلب خألل ةملكلاو ريكشوب دمحم ديسلا اركش :ةسلجلا سيئر ديسلا

،مرتحملا ةموكحلا سيئر ديسلا ،مرتحملا ةسلجلا سيئر يديس،ميحرلا نمحرلا هللا مسب :ريصح نب مساقلب ديسلا
.ماركلا روضحلا ةداسلا ،نيمرتحملا ةمألا سلجم ءاضعأ يئالمز يتاليمز

ةداعتساب قلعتملا ينوناقلا صنلا اذه ةشقانم يف كراشأل يلع ةزيزعو ةيلاغ ةصرفل اهنإ ،ةسلجلا سيئر يديس
ةمقلا رمتؤمل نيثالثلاو ةسماخلا ةرودلا حاتتفا عم هنمازت ينطولا ثدحلا اذه ةيمهأ نم يل ديزي امكو ،يندملا مائولا
ثيح نم هتيمهأ تكردأ صنلا اذهل -ةسلجلا سيئر يديس– يتءارق لالخ نمو .اندالب اهنضتحت يتلا ةيقيرفإلا
نيب يندملا مائولاو لماشلا رارقتسالاو نمألا عاجرتسا فده اهنمض نمو اهقيقحت ىلإ يمري يتلا ةيماسلا فادهألا

نم اهتماركو اهتزع رئازجللكش نود ديعيس يذلا يندملا مائولا نأل يرئازجلا عمتجملا حئارشو تائفو دارفأ عيمج
امك ،داجمألاو تالوطبلا رئازجل ةفرشملا ةروصلا ةلاحم ال سكعتس يتلاو ةيلخادلا ةسايسلا يف يعونلا نسحتلا لالخ
.ةمزألا نم رشابملا ررضتملا هنأل يلعفلا عمتجملا ةرواحم مائولا ةداعتسا ةيلمع بلطتت



مائولا ةداعتساب قلعتملا نوناقلا عورشم صن ىلع انتقداصم نإ ،ةموكحلا سيئر ديسلا،ةسلجلا سيئر يديس
وحن قالطنالا مث نمألاو رارقتسالا قيقحت ىلع صيرحلا يسائرلا ىعسملا ميسرت وحن تاوطخلا ىلوأ ديعت يندملا
فصلا يف سيئرلا ديسلا اهاري ال يتلا- اندالبل ةيعيبطلا ةناكملا ىلإ ةدوعلا يلاتلابو يعامتجالاو يداصتقالا شاعنإلا
ريغ ،خماشلا دالبلا اذه خيرات نم ءادوسلا ةرتفلا هذهل ةيئاهن ةجلاعم ىلإ فدهي يندملا مائولا عورشم نأ امبو -لوألا
فاطتخالاو نينطاوملل يعامجلا لتقلاو تالايتغالا اوذفنو اوربد نيذلا نيمرجملا -ةسلجلا سيئر يديس– نأ
سيئر يديس-ىرـخأ ةـهـج نمو ،باقع نود رمت نأ نكمي ال مدلا رئازج نألنيمرجم نوقبيس باصتغالاو
يرورضو كلذك نيمرجم لتقلا مئارج اوبكترا نيذلا صاخشألا بناجب نوطشني اوناك نيذلا ربتعأ انأف -ةسلجلا
ةنتفلا ران ءافطإل هعسو يف ام لك لمعو ةيروهمجلا سيئر اهب ماق يتلا ةديمحلا ةردابملا عم يننإ .نيمرجمك مهتبقاعم
.ةنتفلا ران دامخإو ةنحملا زواجتل ةيلحملا تاودألاو تالهؤملا لك نوكلمي مهدحو نطولا اذه ءانبأ نإ لوقأو

عمجت ةجلاعم متحي كلذ زواجت نإف اريبك فيزنلاو ةرئاغ حورجلاو ةميظع مالآلا تناك نإ ،ةسلجلا سيئر يديس
داجيإ تراتخا دق باهرإلا ةحفاكم يف ةيرئازجلا ةلودلا تناك اذإ امأ ،ةلماكتملاو ةعباتتملا لماوعلا نم ةلمج اهلوح
فسألا عم نكل نوناقلا ىلإ ءوجللا يأ يناثلا لحلا نذإ ريتخا دقف نوناقلا ىلإ ءوجللاو ةوقلا لامعتسا نيب قفاوتلا
هب ماق يذلا ىعسملا اذه :لوقأو فقوتأ انه ،ةيناث ةرم هبيرخت اودارأو سمألاب رئازجلا اوناخ نيذلا ةنوخلا ءالؤه
ةرم هسفن هل لوخت نم لك ديدحنم ديب برضي نأ حرتقأ نيمرجملا ءالؤهل ىرخأ ةصرف ىطعأو ةلودلا سيئر
اياحض ةلئاع نوكت نأ بجي اذل .فنعلا تاليو تناع اهلماكب ةيرئازجلا ةمألا نأل لبقتسملا يف كلذ لعف ىرخأ
نأب سيئرلا ةدايس يل اوحمساو اذه .مهتمارك ةنايصو مهرعاشم مارتحاو عمتجملا ىدل ريبك نماضت لحم باهرإلا
:يهو تالؤاستلا ضعب حرطأ

نوناقلا نم 3 رركم 87 ةداملا يف ةروكذملا تامظنملا ىدحإ ىلإ اومتنا نأو قبس نم" :ىلوألا ةرقفلا يف ءاج
."يعامجلا ليتقتلا اوبكتري مل نيذلاو

لتقلا بكترا يذلا يباهرإلا ىلع قبطت نلف هيلع يه امك ةداملا تيقب اذإ يتيرظن بسح هنإف ،ةسلجلا سيئر يديس
.يعامجلا سيلو يدرفلا

ىلإ انولصوأو ضيرحتلا يف اببس اوناك نيذلا صاخشألا ىلإ رشت مل يتلاو -ةسلجلا سيئر يديس– ةداملا سفن يف
ءانبأو ءادهشلا ءانبأو نيدهاجم نم ةيروثلا ةرسألا ةظقي الولو ءامدلا نم ةكرب يف رئازجلا اولخدأو مويلا هيف نحن ام
ءازج ام حضوي نأ يرورضلا نم هنأ ةسلجلا سيئر يديس ييأر ،مهنطو ىلع نيرويغلا نيينطولاو نيدهاجملا
.تاسسؤملا قرحو باصتغالاو بهنلا يف اوكراشو ةحلسملا تاعامجلا ىلإ نومتني نيذلا "ةكرحلا ءانبأو" "ةكرحلا"

دض حالسلا اوعفر نيذلا نيمواقملا ريصم ام نكل ةدحولاو نانئمطالا رئازج يف نآلا نحن ،ةسلجلا سيئر يديس
؟ةنوخلاو نيمرجملا

،مهدعاستو مهعجشت يتلا ةيفلخلا ةدعاقلا نكل ،طقف ىلتقلا يف اروصحم ىقبيو باهرإلا ةيعون نع ملكتي نوناقلا نإ
؟ىلتق نوربتعي الأ نوضرحملا كلذكو ؟ -ةسلجلا سيئر يديس – ىلتق نوربتعي الأ

.عطقت الو ةحفصلا ىوطت ال نأ حرتقأ يننأ ريغ سيئرلا ىعسم دناسأ انأو يندملا مائولا نوناق شقانن نحن اذل

نمألاو يبعشلا ينطولا شيجلاو نيصلخملا نيينطولا لضفب باهرإلا ىلع انرصتنا دقل ،ةسلجلا سيئر يديس
.باهرإلا اياحض لضفب باهرإلا ىلع انرصتنا اننأ امك ةماع ةفصب



اوشبن نيذلا -ةسلجلا سيئر يديس–ىسنـن الو ةيرئازجلا ةلودلا ميطحت يف لشف يباهرإلا يسايسلا عورشملا نإ
يديس اركشو اندالب نوؤش يف لخدتو عيوجت نم يرئازجلا بعشلل هب نوبلاطي اوناك ام ىسنن ال امك ءادهشلا روبق
.ةسلجلا سيئر

.لضفتيلف وصروقلا دمحم ذاتسألل ةملكلاو ريصح نب مساقلب ديسلل اركش :ةسلجلا سيئر ديسلا

،ءارزولا ةداسلا ، ةريزولا ةديسلا ،ةموكحلا سيئر ديسلا ،ةسلجلا سيئر ديسلا .اركش :وصروقلا دمحم ديسلا
.هتاكربو ىلاعت هللا ةمحرو مكيلع مالسلا يئالمز يتاليمز

نأو اميس ال تالخادملا تقو ديدحتب انراعشإ مدعل فسأتن اننأ يهو ةيلوأ ةظحالم يدل ،ةسلجلا سيئر يديس
،دعبو .كلذ لجأ نم انه نحنو رظتني ال ملسلاو ماكحأ ةرورضلل لاقي امك نكل ادج مهمو يساسأ نوناقلا عورشم

مهناوخإو مهتاهمأو مهئابآ بكرب كلذب اوقحتلاف ةلودلل ءادف مهحاورأ اومدق نيذلا لك ىلع محرتأ ءدب يذ ئداب
بهذي ال نأ انلمأو ،مويلاو سمألا ءادهش حاورأ هللا محر ةدحاو ةملكبو رئازجلل ءادف مهحاورأ اومدق نيذلا مهتاوخأو
جرخت نأو -رئازجلا– دلبلا اذهل يئاهن لكشب ةنينأمطلاو نمألا ةداعإ يف ةرهاطلا مهحاورأ مهست نأو ىدس مويلا ءادهش
.كلذ نم رثكأ وأ نرقل ال ملو نرق فصنل لقألا ىلع ةززعم ةيوق ةنحملا هذه نم ةلودلا تاسسؤم

نم ةحفص دوسأو ءوسأ نآلا يوطن اننأ قدص لكبو دقتعأ ةاباحمو ،تاديازم لك نع اديعب ،ةسلجلا سيئر يديس
.كلذ ىلع هللا دمحنو ناح مسحلا تقو .هئانبأ ةريخ لتق يذلا دهاجملا دلبلا اذه خيرات

فقومب ديشن نأ الإ ،ةجرحلا ةيخيراتلا تاظحللا هذه يف ينعسي ال ،ةموكحلا سيئر يديس ،ةسلجلا سيئر يديس
ينرضحيو ،تانهارملا نم ولخي ال اذه يسايسلا ءارجإلا نأل دحاو نآ يف ءيرجلاو عاجشلا ةيروهمجلا سيئر ةماخف
ىلوألا رهشألا يف ىرخألا يه لخت مل يتلاو ربمفون لوأ ةليل ىلوألا مسحلا ةعاس تاناهرلا نع ثدحتأ انأو ةظحللا
.ةينطولا ةدايسلا عاجرتسا اهتمتاخ تناك يتلاو تاناهرلا نم

فورظلا يف ةأرجلا يستكت .ةنينأمطلاو نمألاو ملسلا عاجرتسا ةعاس ،مسحلا ةعاس ،ةيناثلا ةعاسلا هذه نكتل
وعدن دجسم يف نكن مل نإو ىتحف ةريصبلا نسحو ةيسايسلا ةكنحلاب ةنورقم نوكت امدنع اميس ال اهيناعم لك ةنهارلا

ةربع نوكتو حارجلا اهرثإ ىلع دمضتو ملسلا اهيف رصتني ةكرابم تاظحل تاظحللا هذه نم لعجي نأ ريدقلا يلعلا هللا
.تاونس عبس لبق هيف تعقو اميف اددجم دالبلا عقت ال ىتح ةمداقلا لايجألل

ةءارق هب تحمس ام شماه ىلع تاظحالملا ضعب ةراثإ طقف دوأ عوضوملا لوح بتك امو فورعم وه امل ايدافت
.يندملا نمألا ةداعتساب قلعتملا نوناقلا عورشمل ةعيرس

هنأ انيلع ضورعملا نوناقلا عورشم لضف ،ةمحرلا نوناقب هتنراقمو يندملا مائولا عورشم ةيصاخ ثيح نم :الوأ
يف ةيلعف ةبغرو ةيمهألا ةغلاب ةيعرش عورشملا اذه ىلع ةيصاخلا هذه يفضت .)رهشأ 6( نامزلا يف ددحمو طوبضم
ةمزألا هجوأ فلتخمل يدصتلل ساسألا وه اذهو ةلودلا تاسسؤم كلذ دعب غرفتتل ةددحم ةدم يف ينمألا عضولا ةجلاعم
.دالبلاب تلح يتلا

.اقبسم هكرابن امب ديقتلاو ايناديم كلذ قيبطت طقف ىقبي ةطوبضم ةمانزرلا

ةضيرع حئارش مث نمو ،عرشملا هيلإ وبصي ام قيقحت ىلع عجشي تابوقعلا صيخشت نإ :تابوقعلا صيخشت :ايناث
اذه عورشم نأ ريغ ،ديرشتلاو ةلاطبلاو عومدلاو مالآلاو نبغلاو ملظلا ةأطو تحت نئي يذلا يرئازجلا عمتجملا نم



:يلي اميف اهزجون تالؤاستلا نم اددع ريثي نوناقلا

I-نكي مل ةيضاملا عبسلا تاونسلا ةليط رئازجلا يف ثدح ام نإ ،مائولا نوناقب نوناقلا عورشم ةيمست ثيح نم
نآلا نأشلا وه امك ينيد عارص نع ةرابع اضيأ نكي ملو توريب يف ةطرافلا تاونسلا يف ثدح امك ايفئاط اعارص

ةعومجمل ،تفقو يرئازجلا عمتجملا نم ةضيرع حئارش نأب ريكذتلا بجي ناكمب فاصنإلا نمو انه نم ،ادنلريإ يف
تفشك نأ دعبو نكلو اهتاسسؤمو ةلودلا هجو يف حالسلا اورهشأ نم بناج ىلإ ،انه اهليصفتل يعاد ال بابسألا نم
ىوقل اهدييأت ايجيردت تبحس ةعشب الاكشأو اهجوأ ذختا هنأو كلذ نم قمعأ ناك عارصلا نأ حئارشلا هذه سفن
نع عافدلاب تنرتقا تاذلا نع عافدلا ةلحرم يف يبعشلا ينطولا شيجلا بناج ىلإ يرئازجلا عمتجملا لخدو باهرإلا
ةحفصلا( بابسألا ضرع يف ءاج امك مدلا ةميرجو ،ةيناسنإلا دض ةميرج اندالب يف ثدح ام ،تاسسؤملاو ةلودلا
يدسج فنع ىلإ لوحتت نأ لبق ايوغل افنع اهتيادب يف ةميرجلا تناك مث نم ،باقع نودب رمت نأ نكمي ال )ةعبارلا
؟عورشملا اذه نم انئانبأ يدايأ مهبطخب اوحلس نيذلا كئلوأ ةناكم ام وه لاؤسلاو يدامو

II-ةيناث مويلا ءادهش لاتغي ال ىتحو اندالب خيرات نم ءادوسلا ةحفصلا هذه قيزمت مدع انم يضتقي ةركاذلا بجاو.
سمألا رئازج يف – رئازجلا يف ثدح ام سيردت حرتقأ ،انراغصو انرابك تباصأ يتلا ةقيمعلا حارجلا جلاعن ىتحو
هيقن ىتحو هدالب يف ثدح ام دعاصلا ليجلا ملعي ىتح كلذو ةيضاملا ةيرشعلا لالخ -هللا ءاش نإملس يف مويلا اننأل
لمشي قاطنلا عساو يجولوكيس جالع يف انمهسأ دق نوكن كلذ انلعف ام اذإو ،ةيمادلا دالبلا هذه يف ثدح ام رشاضيأ
.اعيمج انيلع ريخلاب دوعيو ءاوس دح ىلع ةلودلاو عمتجملاو ةرسألاو لفطلا

ةقيقد ميهافم لالخ نم ةصخشم ةيخيرات ةرتف لك (un problème de concept) يـحالـطـصا لاـكشإ اـضيأ كاـنـه
يموهفملا حالطصالا ناك ام ردقبو ،يخيراتلا لعفلا اذه ناك امهم يخيراتلا لعفلا راثآو فادهألاو تاقلطنملا سكعت
…ردقب قيقد

.يناجت كلاملا دبع خألل ةملكلاو وصروقلا دمحم ذاتسألل اركش :ةسلجلا سيئر ديسلا

.هبحصو هلآو دمحم انديس ىلع ملسو هللا ىلصو ميحرلا نمحرلا هللا مسب :يناجت كلاملا دبع ديسلا

سلجم ءاضعأ يئالمز يتاليمز ،لضافألا ءارزولا ةداسلا مرتحملا ةموكحلا سيئر ديسلا ،ةسلجلا سيئر ديسلا
نم ءاضعألاةوخإلا هب لضفت امل ةلمكت هنإف ،دعبو هتاكربو ىلاعت هللا ةمحرو مكيلع مالسلا ،نيمرتحملا ةمألا
يذلاو يندملا مائولا عورشم وهو الأ ،ريبكلا مخضلا عورشملا اذه لوح ةيدجملا ةءانبلا ةيرثلا تاشقانمـلاو تالخادملا
نم جرخي هاسع رخآ ىلإ نيح نم هيلإ علطتي ءيربلا عمتجملا اذه ئتف ام ديدج دهع حاتفناب ناذيإلا هتايط يف مضي
نم تناع دق اندالب نأ مكلاثمأ نع بزعي ال هنإف هيلعو .ريمضلا ةوحصو لمألا ةجرف ىلإ طابحإلاو مزأتلا لحو
بعشلا اذه دض تكيح ةئيند ةرماؤم ةجيتن ،وطسلاو بهنلاو بيرختلاو ليتقتلا اهؤلم ةملظم ءادوس ةيرشع تاليو
فاقيإ نع ةاسألا زجعو فزني مدلاو رئاغ حرجلاف زيزعلا نطولا اذه ةذباهج نم ةرربلا ةريخلا اهتيحض حار ءيربلا
.فيزنلا اذه

لضفب يناعلا هعسيو يناجلا هدنع فقي لحلا اذه ،فيزنلا اذه فاقيإل ىرخأب وأ ةقيرطب ضرم لح نم دبال نذإ
قدصب ءيلم ،هبحاص ناميإب ءيلم بلق ىلإ امود جاتحت يهف ةمزأتملا فقاوملاو ،ليمجلا هحفصو هحماستو هقلخ مرك
.كلذ ىلإ ةحلملا ةرورضلا تعد املك يباجيإلا هفقوم رهظيف هتينطو

دالبلاب فصعت تداك ةمزأ هجاون انمد ام نكل ملحلا يضتقي امم رثكأ صاصقلا يضتقي ،ةقيقحلا يف لدعلا نأ عم
.)اهل حنجاف ملسلل اوحنج نإو( يملس لح هيلع بترتي ىوتسم ىندأ ىلإ بهذن نأ انيلع بجوت دابعلاو

رارقتسالاو نمألا ةدوع ،لمألا ةدوعل لبسلا رسيأ وه لب عنام عماج عورشمك يندملا مائولا عورشم ءاج انه نمو
دشأ ةنتفلاو( اهبيهل ججأت يذلا ةنتفلا رانل ءافطإ نع ةرابع وه يندملا مائولاف ،رويغ صلخم نطاوم لك امهدشني نيذللا
هبيلاسأ فلتخمب مائولاو عمتجملا اذه لاصوأ قزمت نأ تداك يتلا فالخلا نيكارب دامخإ نع ةرابع وهو ،)لتقلا نم



يأ )ريخ حلصلاو( ىلاعت لاق دقف افلخو افلس ةرضحتملا تاعمتجملا هقيبطت ىلإ تعسو ةيوامسلا نايدألا هيلع تثح
يف ةردقملا دنع وفعلاو )هللا ىلع هرجأف حلصأو افع نمف( لاقو )مكنيب تاذ اوحلصأو( لاقو ،ةايحلا نوؤش لك يف ريخ
مائولا عورشم نأ وه انناهذأ نع بيغي ال نأ بجييذلا رمألاو ،سوفنلا مركو رارحألا ميش نم وه رمألا ةقيقح
ال نأ بجي انه ،ةبوقعلا فيفختب وأ ةعباتملا ءاجرإب وأ ةعباتملا نم ءافعإلاب امإ ،نيطروملا كئلوأ هحماست لمش يذلا
مارتحاو مهلامآو مهمالآ ريدقتب عمتجملا ىدل ريبك نماضتو مامتها لحم نوكت نأب باهرإلا اياحض تالئاع لفغت
ىقبت وأ مهاياضق نع ةعفادملا تايعمجلا فلتخم وريسم اهفذاقتي ةضرع ىقبت ال ىتح مهتمارك ةنايصب مهرعاشم

ريبك انلمأف اذل .ةيدجملا ريغ تاديازملل اربنم نوكت وأ ،ىرخأ ةرات ةيعفنم تاباسحو ،ةرات ةيوسايس تاباسح ةيحض
لك نمثن اننإو اذه ،ةقيلفتوب زيزعلا دبع ديسلا ةيروهمجلا سيئر ةماخف هئاسرإ ىلع ثح يذلا عورشملا اذه حاجن يف
.ةينطولا ةحلاصملا نأشب ةذختملا تاءارجإلا

لانم موق ىلع ىصعتسا امو"

"اباكر مهل ناك مادقإلا اذإ

يقرلا قيقحت لجأ نم دالبلاب ضوهنلا ساسأو نامألا ساسأ وه يذلا يعامتجالا ملسلا اهجاتن ةحلاصملا هذه نأل
راسم معدل ةدعاسملاو نوعلا دي دمل يندملا عمتجملا حئارش لك وعدن اننإف هيلعو .ةايحلا تالاجم ىتش يف راهدزالاو
:اميدق اولاق دقو هبرد ىلع ريسلا نم صانم ال يذلا يندملا مائولا

ابكرم ةنسألا الإ نكت مل اذإ"

"اهبوكر الإ رطضملا عسي الف

روذب عرز نوديري نيذلا نيروانملا طابحإو تاتشلا عمجو بعشلا مل يه ةياغلاو ةليسولا رربت ةياغلا تمادامو اذه
.هيعاسمو هفادهأ قيقحتيف ىلوطلا ديلاب ةيلودلا لفاحملا هل تدهش يذلا عمتجملا اذه فوفص لخاد ةقرفلا

،هيلع رداقلاو كلذ يلو ىلاعت هنإ ،اهتاسكنو مايألا لئاوغ نم اندابعو اندالب ظفحي نأ ريدقلا يلعلا هللا لأسن اماتخو
.هتاكربو ىلاعت هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو ،ةلقتسم ةرح رئازجلا تشاع ،راربألا انئادهشل دولخلاو دجملا

.لضفتيلف يبيكر هللا دبع ذاتسألل ةملكلاو يناجت كلاملا دبع ديسلل اركش:ةسلجلا سيئر ديسلا

ءاضعأ ةوخإلا ،مرتحملا ةموكحلا سيئر خألا ،ةسلجلا سيئر خألا ،ميحرلا نمحرلا هللا مسب :يبيكر هللا دبع ديسلا
.ءازعألا يئالمز ،يتاليمز ،ماركلا فويضلاو ةموكحلا

يف راثأ كلذلو ةمألا سلجم وضع نيعب ال نطاوملا نيعب هأرقأ نأ -ةقيقحلا يف- تركف ،عورشملا اذه تأرق امدنع
:عبرأ اياضق يسفن

نإ" لاق امدنع نودلخ نبا ميظعلا خرؤملا هلاق اميف تركفو رضاحلاب وأ خيراتلاب لصتت ىلوألا ةيضقلا
.مدقتلاو ةراضحلا ساسأ وه رارقتسالا نأ كلذ ينعيو،"يرشبلا نارمعلا ىلع ىنبت تاراضحلا

ةيبرعلا ةراضحلاو نانويلاو نيدفارلا دالبو نييرصملا ءامدق ةراضح نأ انيأرل ةريثك ةلثمأ برضن نأ اندرأ ولو
مائولا نوناق عورشم– عورشملا اذه نأ دقتعأو رارقتسالاو نمألا ىلع اهلك تماق مويلا ةرضاحلا ةيبرغلاو ةيمالسإلا
يف انبعش نأ دجأ -ىلوألا ةيضقلا هذه دعب - ةيناثلا ةيضقلا يف رظنأ امدنع كلذو رارقتسالا اذه ققحيل ءاج -يندملا
ةخماش تلازامو ةميظعو ةريبك تازاجنإ ققح -انمآو ارقتسم ناك نأ موي لحارملا هذه متشع دقو- تضم لحارم
.مويلا ىتح

يف هزجني نأ اضرتفم ناك ام زجني نأ عطتسي مل ةثراكلا وأ ةنحملا وأ ةمزألا هذهب انبعش بيصأ امدنع نكلو
.ةيلاحلا ةلحرملا



ةيادب ذنمف باطخلاب لصتي اميف مويلاو سمألا نيب ةنراقملا ةيضق عورشملل يتءارق دنعكلذك يسفن يف تراثأ
بتكي ام أرقأ امدنع انايحأ يننإ ىتح ،ةرجفتملا فطاوعلاو ،ةيغاطلا تالاعفنالا هيلع رطيست انباطخو ابيرقت تانيعستلا
ىلإ لصن ىتح رضاحلاو يضاملا نيب نراقنو عقاولاو ثادحألا للحنف لقعلاب اضيأ ركفن ال اذامل لوقأ رشني ام وأ
.ةيحلا هتاوقو انبعش هلجأ نم لمعيو هديريو هبحي يذلا لمألا

يفانم لك سلجي ،اديج انسفنأ لمأتن يكل ةصرفلا هذه - ةقيقحلا يف- اناطعأ عورشملا اذه نأب لوقلا حصي الأ
انصقنت نايحألا نم ريثكلا يف هنأ ظحلا ءوسل نكلو ادبأو امئاد رركن امك اينالقع ايعقاو اريكفت ركفيف هلمع يف وأ هتيب
.انيلع ىغطت نأ ىلإ انرعاشمو انسفنأب عفدنف ةينالقعلا هذه

اننطو دودح جراخ نوجرخت امدنع يسفن تبرج ام متبرج دق ءانثتسا الب اعيمج مكنأ نظأو ىرخأ ةيضق كانه
انايحأ يتلا ةلماعملا كلت اننولماعي فيكو انهاجت مهقامعأ يف نوركفيو انيلع نومكحي فيك ،انيلإ سانلا تارظن نورتو
سحن اننكلو ،اديج اذهب سحأ نطولا جراخ جرخ نمف ةيرخسلاب انايحأ امبرو راقتحالاب انايحأو ءاردزالاب اهيف سحن
نحن ادبأ ال ؟ةداعلل اقراخ ائيش انثدحأ اننأل له ؟اذامل ،يرئازجلا بعشلا ىلإ ةرظنلا هذه ريغتب طقف عيباسأ ذنمو مويلا

خيراتلا يف تفرع يتلا انتيصخش ىلإو انعقاوو انتبرجتو انخيرات ىلإ انعجرو ،اريخأو الوأ انسفنأ ىلإطقف انعجر
تاونقلا يف انع لاقي ام عباتأ انأو مويلا رعشأو دييشتلاو ءانبلل لمعت اهنكلو فرطتلا الو فنعلا بحت ال ةيصخش اهنأب
-ةقيقحلا يف - عورشملا اذه نإ لوقن نأ انيفكي الأ .طقف عيباسأ ذنم امامت تريغت ملاعلا ةرظن نأب فحصلاو تاعاذإلاو
.اهلك فادهألا هذه ققح

.مكيلع مالسلاو ةسلجلا سيئر خألا كل اركش

.لضفت ،يبرعلا تيآ نارقم ديسلا ىلإ ةمـلكـلا ليحأو يبيكر هللا دبع روتكدلا ركشأ :ةسلجلا سيئر ديسلا

:ةداسلا اهيأ ،تاديسلا اهتيأ ،ةموكحلا سيئر ديسلا ،سيئرلا ديسلا .اركش :يبرعلا تيآ نارقم ديسلا

احلطصم مويلا حبصأ ،ةنوخلا ةقزترملا ةلتقلاب ىمسي ناك ام ،تاحلطصملا تريغت طقف رهشأ ةثالث لالخ نم
ال نم ؟نمألا بحي ال نم ؟ملحلا بحي ال نم ؟ملسلا بحي ال يذلا وه نم .ملحلا ىتحو ملسلاو مائولا يف لثمتي اديدج
نم ،ةينغم ىلإ ةسبت نم يرئازجلا لقتني نأ وه انه ضرغلا نإ لوقي ةيروهمجلا سيئر ديسلاف ؟رارقتسالا بحي
دعب ،انيفكي اذهف نمأ يفطقف حارج شاب ىلإ يداولا باب نم صخش لاقتنا انققح اذإف نمآ وهو فودنت ىلإ رئازجلا
رهوج نأل ؟نوكي راطإ يأ يفو نم باسح ىلع ملسلا .ملسلا لجأ نم سيل ملسلا .ةديدج ةلحرم كانه نوكتس كلذ
ةيباختنالا ةلمحلا لالخ تحرط دقل ؟نم باسح ىلعو راطإ يأ يف نكلو معن ملسلا وه امنإو ليصافتلا سيل لاؤسلا

ادج احضاو نوكيسو – ةموكحلا سيئر ديسلا ىلع لاؤسلا سفن حرطأ مويلاو يفحص نايب يف نيحشرتملا ىلع الاؤس
؟نوناقلا ةلود راطإ يفو ةيرصعو ةيددعت ةيطارقميد ةيروهمج راطإ يف مئاد ملس وه دوشنملاو دوصقملا ملسلا له –
تقو يف ذاقنإلل ةيمالسإلا ةهبجلا خويش ريبك هلاق ام ضعبلا يسن اذإ هنأل ؟تانامضلا يهام فدهلا وه اذه ناك اذإ
انيلضانم تقلطأ اذإو شيجلاب اننوفيخي اوؤاج دقل"لاق ذإ هركذتأ انأو يام لوأ ةحاس يف 1991 ةنس يف يأ بيرق
ادغ نوتأي ال ىتح مويلا ىلإ 1991 ذنم مهنانسأ صاخشألا ءالؤهل انعزن له ىرت اي ."شيجلا تابابد نولكأيسف
يتلا 1991 ةنس تاباختنال لوألا رودلا دعب تقلع يتلا رشع ةعبرألا حاولألا انيسن له! ؟شيجلا تابابد لكأنس اولوقيل

امأ .نئمطنل تانامضلا؟تانامضلا يه ام فدهلا وه اذه ناك اذإ ؟انبرشمو انلكأمو انتاداعو انديلاقت لك رييغتب انتبلاط
رابتعالا كلذ دعب ديعنو راربألا ملسب ىمسي ام درجمو ،حارجلا ىلع دامض درجمو يلحرم ملس درجم ملسلا ناك اذإ
عم ةطلسلا مساقتن نأ وه ملسلا ناك اذإ ،لوقعم ريغ اذهف ،رخآ ءاطغ وأ ىرخأ ةيمست تحت ذاقنإلل ةيمالسإلا ةهبجلل
نم رثكأو -ةيروهمجلا سيئر ديسلا هرـكذ ،يمسر ددعلاو- ةـيحـض نويلـمو ليتق فلأ ةئم ىلإ انولصوأ نيذلا سانلا
صاخشألا عم ةطلسلا انمساقت اذإف .ايباهرإ هاري راصو هراج يف راجلاو يرئازجلا يف ةقثلا يرئازجلا دقف دقف كلذ
نوذخأيس لب اهفصنب ىتح الو ةطلسلا نم ءزجب ءالؤه لوبق مدع عقوتن نأ دبال ،ةلحرملا هذه ىلإ انولصوأ نيذلا
ىدتراو ،ةمصاعلا عراوشو تاحاس اولتحاو 1991 ةنس يندملا نايصعلا اونلعأ مهنأ ىسنن الو اهلك ةطلسلا
نأ رركأو ،كلذ ىسنن ال نأ بجي .ةمصاعلا عراوش يف مهتالضع نورهظي اوناكو يركسع هبش اسابل مهولضانم
نويلمو فلأ ةئامسمخ حبصت ليتق فلأ ةئام امبرو ىرخأ ةاسأم ىلإ انيدعيسو دحأ يأ ديفي ال ملسلا لجأ نم ملسلا

.ةيحض نييالم ةسمخ حبصي ةيحض

اولمعتسا نيذلا صاخشألا ىلع ةدايز ؟اهيف ببست نمو اهبابسأ نع ؟ةمزألا لماوع نع لءاستن نأ دبال اذه دعب



انولصوأ نيذلاو .ةموكحلا رصقو ةيدارملا ىلإ دوعصلل ملسكو ةطلسلا ىلإ لوصولا لجأ نم ةيسايس ضارغأل نيدلا
نبت مل ةمزألا عالدنا ىتح لالقتسالا ذنم اهنأل ةيلوؤسملا نم بناج اهل ةطلسلا نأ ىسنن ال نأ بجيو ،ةمزألا هذه ىلإ
تفصع ام درجمب هنأ كلذ ىلع ليلدلاو ،حلاصم ةعومجم لوحو لاجر لوح اماظن تنب لب ةيوق تاسسؤمب ةلود
قبي ملو يروتسد سلجمو ينطو سلجمو ةيروهمجلا سيئر نم ةلودلا تاسسؤم لك تطقس 1991 يف ةمزألا حاير
تيقب اهماجسناو اهطابضناو اهتعيبطل ًارظن ةريخألا هذهو ظحلا نسحل ةيركسعلا ةسسؤملا الإ ةلودلا تاسسؤم نم
امك ةيمالسإ ةلود يف لخدن الو "ةلود ال" يف انلخدو ةيرصعلا ةلودلاو ةثيدحلا ةلودلا تلازل اهالولو ةدماصو ةفقاو
ىلع عبرتيو رئازجلا نم ةنيعم ةقطنم لالقتسا خيش لك هيف نلعي يرئاشع دهع يف لخدن سكعلاب لب ضعبلا لاق
.ةيادبلا ذنم اهانعمس يتلا تاحلطصملا هذه لثم نم ائيش وأ اخيش وأ اريمأ حبصيو شرعلا

ةكرحلا نم انأو- نييـطارقـميدلا ةيلوؤسمادبأ ىسنن ال نأ بجيفةطلسلاو نييلوصألل دوعت ةيلوؤسملا تناك اذإ
ىسننو انفوفص هيف دحون يوق بزح سيسأتل نييطارقميدك لصوتن مل ربوتكأ ثادحأ دعب هنأل ؟اذامل -ةيطارقميدلا
ةلود ىلإ مكحتلا نمو ةيطارقميدلاو ةيرحلا ىلإ دادبتسالا نم ةيقيقح ةيددعت ىلإ ةيداحألا نم لاقتنالا لجأ نم انلكاشم
.ةمزألا ىلإ انب تدأو تعمتجا لماوعلا هذه لكف نوناقلا

ىلعو ناملربلا ىلع اهضرع يونن يتلا ةيفيفختلا تاءارجإلا يهام نييباهرإلل لوقن نأ لبق ،ةموكحلا سيئر ديسلا
لوقن اذامو ؟يكردلا مأل لوقن اذامو ؟باهرإلا ةصاصرب لتقو هلمعل جرخ يذلا يطرشلا ةجوزل لوقن اذام بعشلا
ثيح هنأ ةموكحلا سيئر ديسلا متلق ؟ةملكلا لجأ نم ليتغا يذلا فقثملاو يفحصلا دالوأل لوقن اذامو ؟يدنجلا ةبيطخل
عم ةملكلا عفنت له ؟صاصرلا عم ةملكلا عفنت لهف فيسلل يعاد ال اصعلا عفنت ثيحو اصعلل يعاد ال ةملكلا عفنت
اولتقف ةقرولاو ملقلابً احابص اوجرخ ،نوفقثملاو نويفاحصلا مهو صاصرلا دض ةملكلا لمعتسا نم كانه ؟باهرإلا
صاصرلا عم عفني الو اولتق ةملكلا اولمعتسا نيذلا صاخشألاو صاصرلا الإ هعم عفني ال صاصرلاف .صاصرلاب

زواجت لواحأ ام ردقبو فطاوع ةيضق تسيل ةيضقلا نأل دحلا اذه دنع فقوتن اننأ ينعي ال اذهو ةصاخلا تاوقلا ىوس
نإ لوقأ ام ردقب يضاملا زواجتأ نأ لواحأ ام ردقبو مهدناسأو باهرإلا اياحض عم فطاعتأ ام ردقب يفطاوع
.يضاملا ىلع ينبم لبقتسملا

ةيرئازجلا ةلودلا ىقبت نأ ىلع تانامضلا لك ،تانامضلا وه هديرن ام نأ ةموكحلا سيئر ديسلل ريخألا يف رركأ
…ىلإ ادبأ دوعن الو 1991 ةنس ةيعضو ىلإ ادبأ دوعن الو تاسسؤملاو نيناوقلا قفو ريست ةيرصع

.روميمع نيدلا يحم ديسلل ةملكلاو يبرعلا تيآ نارقم ديسلل اركش :ةسلجلا سيئر ديسلا

ماهلا نوناقلا اذه انل ضيق نأب اليزج اركش هركشأو ،اريثك ادمح هللا دمحأ ،هللا مسب :روميمع نيدلا يحم ديسلا
.ةمداقلا مايألا يف اهلوانتأ دقو ،ةيضاملا روهشلا يف انيلع تضرف يتلا فسؤملا للشلا ةلاح نم جرخن يكل

ءافطإ يف ةمهاسملل نوريثك عمجتو ،ةرجش ةرجش اهراجشأ مهتلي ذخأو ةباغ مهتلا قيرحب ينركذت ثادحألا ةروص
ىلإ ءوجللا ررقتو ،ةلاطبلا ةلكشمل لح راطإ يف ضعبلاو ثدحي ام ةروطخل كاردإ نع اعوطت ضعبلا ،قيرحلا
ءادعصلا تسفنت ةيبلغألا ،نيمسق سانلا مسقنا ىتح اهلمع سرامت هذه تأدب نإ امو ،نارينلا ءافطإل تارئاطلا لامعتسا
يتلا راطخألا ىلع نيزكرم تارئاطلا لامعتسا اومجاهو مهبضغ راث نيرخآ نكل ،رانلا دامخإ يف لمألا دعاصت عم
تاقفنلا مجح نم ليوهتلاو جئاتنلا يف كيكشتلا اولواحو لب جيجضلاو وجلا ثولت اهنيب نمو كلذ نع بترتت نأ نكمي
.اهبيهل نم تدازف رانلا حفاكي وهو اهبكترا يتلا هؤاطخأ فشتكت نأ ىشخي نم كانه نأك ادبو

وحن هيعس يف ةيروهمجلا سيئر ةيدج ضعبلا كردأ ذنم هشيعن ام هبشت اهنكل ةيروتاكيراك ودبت دق ةروصلا هذه
رئازجلل دوعتل عاض يذلا ليوطلا تقولا كرادتو ةينطولا ةيمنتلا ةريتو عاجرتساو رارقتسالا ةداعتساو مالسلا لالحإ
.همارتحاو هقلأت رضخألا رفسلا زاوجلو اهتمسب

نأ وهو ادحاو ارمأ الإ هينيع بصن عضي مل ،ةينطولا ةريسملا ةعماج نمو ةروثلا ةسردم نم اءزج ناك لجرلا
رثكأو ةوق دشأ اهنم جرخي نأ بجي لب بسحف ةيومدلا ةمزألا نم جرخي ال نأ بجيو يغبني امم رثكأ ىناع بعشلا
نطوللو ينطولا نادجولا ةدحو ةمألل ديعت ،ليثم اهل قبسي مل ةعساو ةينماضت ةقالطنا راطإ يفو ةربخ عسوأو ارادتقا
.يناديملا لمعلا ةيقادصمو يسايسلا رارقلا ةوق ةلودللو يبعشلا نماضتلا كسامت



امك كرحتلا روحم ناكو ةاسأملا رصانعل ةرصبتمو ةيعاو ةسارد دعب ةقعاص ةقالطناب عيمجلا سيئرلا أجاف دقلو
يف تقولل ةعاضإ ال ،رشابملا لعفلا وه كرحتلا بولسأ ناكو سمألا رسأ يف ءاقبلا ال دغلا وحن هاجتالا وه هتيأر
ةقبطلا رصانع نم ضعبلا ناك امنيب ءوضلا ةعرسب ةديدجلا ةلحرملا تقلطناو .تافوختلاو تالامتحالاو تايرظنلا
.لظلا ةعرسب نوكرحتي ةيسايسلا

هعئالطو هداور مهنأ نوروصتي نيريثك نم ةريصب قمعأو ارصب دحأو ايعو رثكأ هنأ ىرخأ ةرم تبثأ انبعش نكل
هدوجو ددهت اهنأل مائولا ةسايس حاجن نم هسفن ىلع ىشخي ضعبلا نأب روعشلا ءاج انه نمو .ةرينتسملا هتبخنو
نكل ىرخأ ةهج نم ةينطولا ةحلاصملا وأ ةهج نم باهرإلا ةحفاكم تاراعش ىلع اينبم ناك يذلاو هطاشنو هتناكمو
قبطني ال هنكل ،ةدحاو ،ةدحاوو ً،ادحاو ًادحاو مهفرعي انبعشو ،ضعبلا ىلع العف قبطني دق رمألاو ،أطخ ميمعتلا
.باعيتسالا ىلع مهتردقم نم عرسأ ناك سيئرلا كرحت نأ يف مهتلكشم تناك نيذلا نيقابلا ىلع ةرورضلاب

وأ كنم ةبورع ىوقأ انأ وأ ،كنم امالسإ دشأ انأ قطنم نم جورخلا ديرن ال اننإ ،دحأل ةءاسإ دصقأ الو لوقأ انأو
،هّاياحض ىلع اقافشإ كنم رثكأو ،باهرإلا ةحفاكم ىلعً اصرح كنم رثكأ انأ قطنم يف لخدنل كنم ةيغيزامأ قمعأ انأ
،لك نم ءزج درجم وه ينطولا مائولا نوناق .هئانبأ ةمالس ىلعو نطولا لبقتسم ىلع افوخو ،ةينطو كنم رثكأو
ةيداصتقالا ةقالطنالا قيرط ىلع اريسو ةيسايسلا ةئدهتلا ىلإ ًالوصو ةينمألا ةئدهتلا قيقحت ىلع رصتقي هرودو
.ةيعامتجالا

انتاوخأو انناوخإ ضعب اهعرز يتلا ةيروتاكيراكلا ةروصلا وحمت ةلماش ةينطو ةحلاصم وه رمألا ةياهن يف فدهلا
نلقو اولاق امك ةرئاج ةطلس نوهجاوي نلقو اولاق امك نيمرجم نييلوصأ ةروص ،ديدحتلا هجو ىلع يبرغلا ملاعلا يف
."ةوسنلانون نونلا"

بلطتي وهو ةيلخادو ةيجراخ فارطأ اهيف تمهاس يتلا ةنتفلا ةيعضو نم ايئاهن جورخلا وه يجيتارتسإلا فدهلا
يف لجسي نأ بجي ام وهو ،نوينطولا الإ اهيلع ردقي ال ةاسأملا قوف اعافتراو ،لاجرلل الإ رفوتت ال ةيسايس ةعاجش
ليصافت الو اهوققح فيك فرعأ نأ ينمهي الو ،ةجيتنلا هذه ىلإ لوصولل تاونس ذنم اولمع نيذلا لكل فرشلا ةحول
انيلع هأرق يذلا صنلا ناك اذإ ينمهي الو ةحلاصملل انلصو اننأ يه ةيمهأ رثكألا ةجيتنلاف هيلإ اولصو يذلا قافتالا
.انمامأ صنلا نأ مهملا ءوضو ريغ ىلع وأ ،ءوضو ىلع وهو انل همدق ينادمح خألا

الوهكو اخويش ،دحاولا نطولا لايجأ نيب قرف يذلا عدصلا بأر نم نكمي ،لماش ينطو فقوم يه ةحلاصملا
…ةنيعم ةلحرم يف رخآلا يأرلا ضفر قطنمل ةجيتن ابابشو

انأو ةيلآ ةزهجأ ةطساوب متي قئاقد )8(ينامث وهو ددحملا تقولا يف مكحتلا نأ ىلإ هبنأ :ةسلجلا سيئر ديسلا
نأ ىلع ةسلجلا نيلخدتملا نم ردقلا اذهب عفرنو روميمع نيدلا يحم خيشلا ذاتسألا ركشأ .فرصتلا ديق عوضوم
.ةعوفرم ةسلجلاو هللا ءاش نإ لاوزلا دعب ةيناثلا ةعاسلا ىلع ءاسملا اذه ةشقانملا فنأتسن

.الاوز نيعبرألاو ةسماخلا ةقيقدلاو ةرشع ةيناثلا ةعاسلا يف ةسلجلا تعفر


