
 

  
 

 

.ةمألا سلجم سيئر ،ةزعموب ريشب ديسلا :ةسائرلا

.ةفاقثلاو لاصتالا ريزو ،يوارمح يقوـش بيبح ديسلا :ةموكحلا ليثمت

.ءاسم ةرشاعلا ةقيقدلاو ةثلاثلا ةعاسلا ىلع ةسلجلا تحتتفإ

.ةحوتفم ةسلجلا،ميحرلا نمحرلا هللا مسب :سيئرلا ديسلا

.يفاقثلا ثارتلا ةيامحب قلعتملا نوناقلا صن ةشقانمو ضرع مويلا انتسلج لامعأ لودج يضتقي

.هروضح ىلع اريثك هركشأو ةموكحلا لثمم ريزولا ديسلاب -مكمساب- ةيادبلا يف بحرأ

سلجمل يلخادلا ماظنلا نم 68و 64 نيتداملل اقفوو روتسدلا نم 120 ةداملل اقبط ةماعلا ةشقانملا يف نآلا عرشن
.اروكشم لضفتيلف ريزولا ديسلا ىلإ ةملكلا ليحأو،ةمألا

.هللا لسر فرشأ ىلع مالسلاو ةالصلاو هللا مسب:ريزولا ديسلا

يف نمؤم يرهظ نأ - مكصخشو مكزمر عم - دقتعأو حاترم يننكل يرهظ مكيطعأ نأ حبقتسأ ،سيئرلا يديس
.باهرإلا فرط نم نييرئازجلا نيفقثملا لكل فلخلا نم تانعطلا نمز يفو يباهرإلا ردغلا نمز

ةنجللا سيئر يديس ،نومرتحملا ةمألا سلجم ءاضعأ ةداسلاو تاديسلا ،مرتحملا ةمألا سلجم سيئر ديسلا
مكرظن ميرك تفلأ ةيادبو يفاقثلا ثارتلا ةيامح نمضتملا نوناقلا اذه مكيلع ضرعأ نأ ينفرشي ،اهؤاضعأو ةصتخملا
ىوتسم ىلع هتسارد تديعأ ،1993 ةنس ةموكحلا ىلإ لسرأو 1992 ةنس هدادعإ يف عرش عورشملا اذه نأ ىلإ
ةنس يعامتجالاو يداصتقالا ينطولا سلجملا مامأف ،كرتشم يرازو سلجم ىوتسم ىلع مث ،1995 ةنس ةرازولا

يذلا ةموكحلا سلجم عامتجا يف 1997 سرام 5 يف كلذ دعب ضرعو ،ةقلطملا ةيبلغألاب هيلع قدوص ذإ 1996
فرعتلل ينطولا ماعلا يأرلل ةصرف تناكو ءارزولا سلجم هيلع قداص 1997 ربوتـكأ 5 يفو ،هانبتو فلملا ىرثأ

نأو ،عونتملاو يرثلا يفاقثلا انثارتب مامتهالا ةرورضب اهيف ركذ يتلا لاورز نيميلا سيئرلا ةماخف تاهيجوت ىلع
ةفاقثلاو مالعإلا ةنجل عم قيثو نواعتب ينطولا يبعشلا سلجملا ىلع عورشملا ضرعو ،عيمجلا ةلأسم ثارتلا ةلأسم



يبعشلا سلجملا هيلع قداصو ،الوبقم اليدعت رشع ةينامثو ةضوفرم تاليدعت ةسمخ اهنم ةدام 23تلدعو ،ةحايسلاو
مويلا فرشتأو ،رقوملا مكسلجمب ةبيبشلاو ةحايسلاو لاصتالاو ةفاقثلا ةنجلل مدق ةيراسلا نيناوقلل اقبطو ،ينطولا
.مكتيانعو مكريدقت ميركل هميدقتب

،سلجملا ءاضعأ ةداسلاو تاديسلا ،سيئرلا يديس

:يلي اميف لثمتت نوناقلا اذه اهنمضت يتلا ةديدجلا تايطعملا مهأ نإ

يف تردص يتلا ةديدجلا نيناوقلا نيبو هـنيب ماجسنالا قلخل يفاقثلا ثارتلا ةيامحب صاخلا عيرشتلا فييكت :الوأ
.ةريخألا تاونسلا

"وكسنويلا" تايصوتو ةيلودلا قيثاوملاو تادهاعملا عم يفاقثلا ثارتلاب صاخلا ينطولا عيرشتلا فـييكت :اـيناث
.اهريغو

،ةيبعشلا ديلاقتلاك يداملا ريغ يفاقثلا ثارتلا يداملا ثارتلا ىلع ةوالع لمشيل يفاقثلا ثارتلا موهفم عيسوت :اثلاث
.ةمألل ةيفاقثلا ةركاذلا نع ربعي يذلاو يهفشلا ثارتلا ،تاراهملا

:اهنم ةيلودلا تاعيرشتلا يف ةدمتعملا ميهافملا نم ةديدج عاونأ جاردإ :اعبار

.ةيامحلا نم ةنيعم الاكشأ بلطتت ةيرثأو ةيخيرات ملاعم اهرابتعاب تابصقلاو روصقلاك ةيمحملا تاعاطقلا ـ أ

تاراضحلا ددع مجحب ةريبك راثآ ىلع يوتحي ةيرئازجلا يضارألا نطاب نأب املع ،ةيرثألا تاطايتحالا ـ ب
.دعب فشتكت مل يتلاو ضرألا تحت ةثكاملا راثآلا كلت ،اهيلع ةبقاعتملا

اراثآ نأ ديكألا نمف ةيخيرات ثادحأ نم رئازجلا لحاوس هتدهش ام مكحبف ،راهنألاو راحبلا قمع يف راثآلا ـ ج
.ةيئاملا قامعألا يف ثكمت ةريبك

جمارب نمض ةددحملا ثحبلا تايلاكشإل اهفيظوتو ،يملعلا روظنملاب ةيرثألا تابيقنتلاو تايرفحلا طبر :اسماخ
.ةينطولا ثحبلا

.يفاقثلا ثارتلا ةيامح ىلع رهسلاو لفكتلا يف يندملا عمتجملا كارشإ :اسداس

.ينطولا يفاقثلا ثارتلاب ساسملا لاكشأ لك ىلع تابوقعلا طيلست :اعباس

ةدافتسالا ءارج نم اهيلع لصحملا ليخادملا نم الومم نوكي يفاقثلا ثارتلا ةيامحب صاخ قودنص ءاشنإ :انماث
ليومتل رداصم نع ثحبلا وه قودنصلا اذه ءارو نم ةياغلاف ،يفاقثلا ثارتلل رشابملا ريغ وأ رشابملا لالغتسالاب

.اهدحول اهب لفكتلا ةلودلا ةينازيمل نكمي ال يتلا ةنايصلاو ميمرتلا تايلمع

نأ ،ةينطولا ةدايسلا تاسسؤم نم ةسسؤم ماـمأ اناعسم يف هركذن نأ نكمي ام مهأ نإو ،ميدقتلا اذه ةصالخ يفو
ةرتف نم ةثوروملا ميهافملا عم ةيرذجلاو ةلماكلا ةعيطقلا ىنبتت يفاقثلا ثارتلل ةينطو ةسردم زاربإ ىلإ فدهي نوناقلا
نيذلاو ءارزولا رورم عمو ،نينسلا ربع ةلصاوتملا عاطقلا تاراطإ دوهجب ةداشإلا نود يثيدح يهنأ نلو ،لالتحالا
رورم عم لوقأ .ةينطولا ةدايسلا ىلإ يفاقثلا ثارتلا عاجرتسا ىلع لمعلا ءاروو عورشملا اذه ءارو امئاد اوناك
ةرهاطلا هحورل ةيحت مدقأل – هللا همحر – يحي نب قيدصلا دمحم ةافو ىركذ موي مويلا اذه يف انه ركذأو ءارزولا
سلجملا ءاضعأ ،يتداس ،يتاديس ،سيئرلا يديس مكل اركشو مهنم متنأو ،نطولا اذه يف نيّريخلاو نيقيدصلا لكلو
.رقوملا

ةفاقثلا ةنجل ررقم ديسلا ىلإ ةملكلا ليحأو ،ةنيمثلا ةبيطلا تاملكلا هذه ىلع ريزولا ديسلا ركشأ :سيئرلا ديسلا
.اروكشم لضفتيلف نوناقلا اذه صن لوح ةنجلل يديهمتلا ريرقتلا ميدقتل ةحايسلاو ةبيبشلاو مالعإلاو



لاصتالا ريزو ديسلا ،ةمألا سلجم سيئر يديس ،ميحرلا نمحرلا هللا مسب .سيئرلا ديسلا اركش :ررقملا ديسلا
.مكيلع مالسلا ،ةمألا سلجم ءاضعأ تاديسلاو ةداسلا ،ةفاقثلاو

،41 ،40 ،33 ،24 و 23 داوملا ماكحأل اقبط ،يفاقثلا ثارتلا ةيامحب قلعتملا نوناقلا لوح يديهمتلا ريرقتلا
سلجم سيئر ديسلا فرط نم ةلاحإلا رارق ىلع ءانبو ،ةمألا سلجمل يلخادلا ماظنلا نم 50 ،46 ،45 ،43 ،42

ةحايسلاو مالعإلاو ةفاقثلا ةنجل تعمتجا ،م1998 سرام 03ـل قفاوملا ـه1418 ةدعقلا وذ 04 يف خرؤملا ،ةمألا
:مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلاو تاديسلا نم ةنوكتملا ةمألا سلجم رقمب ةبيبشلاو

.ةنجلل اسيئر ةخاخ دمحم ـ

.سيئرلل ابئان يصفح ةيرون ـ

.اررقم ةميلح نب ةقيوطوب ـ

.اوضع يسينو روهز ـ

.اوضع راخفميهاربإ ـ

.اوضع وصروقلا دمحم ـ

.اوضع يبيكر هللا دبع ـ

.اوضع خيش ناميلس ـ

.اوضع سليبح نب ةديعس ـ

.اوضع يريمق دمحم ـ

.اوضع بوغزوب رهاطلا دمحم ـ

.اوضع لماوه ليبن ـ

.اوضع جاحلب نيدلا لامج ـ

.اوضع ميركلا دبع نب ميركلا دبع ـ

.اوضع يفينق نيدلا حالص ـ

نم ءاربخ ىلإ ةنجللا تعمتسإ .يفاقثلا ثارتلا ةيامحب قلعتملا نوناقلا نمضتملاو اهيلإ لاحملا نوناقلا صن ةساردل
نوناقلا صن ةيمهأ زاربإو قمعو باهسإب عوضوملا ةشقانمب زيمت مهب اهعمج ءاقل يف ةفاقثلاو لاصتالا ةرازو
ربمسيد 20 يف خرؤملا 67/281 مقر رمألا رودص نع ةـنس نيثالثب دوجولا ىلإ روهظلا نع هريخأتو هتروطخو

تالاغشنا فلتخم ىلع باجأ يذلا ةفاقثلاو لاصتالا ريزو ديسلا همدق يذلا ضرعلا ىلإ ةنجللا تعمتسا امك .م1967
ىلع عالطالا نم ةنجللا ءاضعأ نيكمتلو ،صنلا نومضملوح ةضيفتسم ليلاحت انل مدقو ةنجللا ءاضعأ تالؤاستو
مالعإلاو ةفاقثلا ةنجل عم صاخ ءاقل دقع ريزولا ديسلا حرتقا ،عاطقلا ينعت يتلا نيدايملا لج يف ةرازولا جمانرب
ءانثأ راد يذلا ماعلا شاقنلا لالخو ،ةنجللا ءاضعأ حايتراب حرتقملا لبوق دقو عوضوملا لوح ةحايسلاو ةبيبشلاو
يفاقثلا ثارتلا اهيستكي يتلا ةناكملاو ةيمهألا ىلع ديكأتلا يف اهلج بصت يتلا راكفألا نم ديدعلا تزرب ةنجللا لاغشأ
لوعفملا يراسلا عيرشتلا نيب دوجوملا قباطتلا مدع كلذ ىلإ فضأ ،ثادحألا هتزواجت يذلا دئاسلا ينوناقلا راطإلاو
رمألا قلعت ءاوس هبناوج فلتخم يف صنلل ةيدقن ةسارد شاقنلا لوانت امك ،رئازجلا اهتعقو يتلا ةيلودلا تايقافتالاو
،دئاسلا يعيرشتلا غارفلا ئلم ىلع هتردقو نوناقلا اذه ةباجتسا ىدم ىلع مامتهالا زكرت ثيحب نومضملا وأ لكشلاب
هيف بنجتي نأ نكمي ناك ةنجللا ىلع لاحملا صنلا نأ ىلإ ةراشإلا ردجت امك ،رصعلا تابلطتم عم همؤالت ىدمو



لجسن يتلا ةيعبطملا ءاطخألا ضعب اذكو ،داوملا ضعبل جمدلاو بيوبتلاو يوغللا بيكرتلاب ةلصلا تاذ تاوفهلا ضعب
.قفرم رضحم يف اهلوح ةزجوم ةظحالم

فلتخم يف ةيرئازجلا ةمألل ةيبرعلا ةيراضحلا داعبألا اهيف زربت صنلل حور بايغ ةنجللا ءاضعأ مامتها راثأ دقل
دس يف نمكت نوناقلا اذه ةيمهأ نأ امك ،لاجملا اذه يف يعيرشتلا غارفلا كرادتل ءاج نوناقلا اذه نأ مغر ،اهداعبأ
رابتعالا نيعب ذخأي ينوناق راطإ نامض يفو ،ينطولا يفاقثلا ثارتلا ةيامح لاجم يف لجسملا ريطخلا ينوناقلا غارفلا
يف ةمدقتملا نادلبلا يف ةينطولا تاعيرشتلاو ةيلودلا تايقافتالاو وكسينويلا نم ةرداصلا ةثيدحلا ةينوناقلا تايلآلا روطت
.لاجملا اذه

قلعتملا م1967 ربمسيد 20 يف خرؤملا 281/ 67 مقر رمألا يف ةصاخ لثمتملا يلاحلا ينوناقلا راطإلا
نيناوق ىلإ هنومضم يف ريشي لازال ذإ ،ثادحألا هتزواجت ،ةيعيبطلا ةيخيراتلا عقاوملاو ينابملا ةيامحو تايرفحلاب

.يرئازجلا عرشملا فرط نم نيناوقلا نم عونلا اذه ءاغلإ مغر اذهو رامعتسالا دهع يف ةرداص

ةيلاعفلا نمضي الو ،ةيعيبطلا عقاوملاب ةقلعتملا ماكحألا لثم ةديدجلا نيناوقلا عم مءالتي ال حبصأ رمألا اذه نإ مث
فالتخا عم فيكتلا ىلع ةردقلا بلطتي يذلا ءيشلا ،اهفانصأ عونت عم اهميمرتو راثآلا ظفح لاجم يف ةعاجنلاو
تحت ةدوجوملا راثآلا وأ ،ةروجهملا ،يخيراتلا عقاولا عم فلتخت يتلا ناكسلاب ةلهآلا ةيخيراتلا عقاوملا لثم تالاحلا
ريغ يفاقثلا ثارتلا ىلإ هقرطت مدع رمألا اذه ىلع باعي اريخأو .ةيرثألا رئاظحلاو ةيخيراتلا رئاظحلا وأ هايملا
ةيديلقتلا تاراهملا وأ ،يبدألاو ينفلا ريبعتلا نع وأ يوفشلا لقنلا نع ةثوروملا زومرلاو تاراشإلا لمشي يذلا يداملا
.يفاقثلا ثارتلا ةيامحب ىنعي يذلا ثيدحلا نوناقلا مامتها عوضوم حبصأ يفاقثلا ثارتلا نم عونلا اذهو

اذهبو 67/281 مقر رمألا يف ةظحالملا تاضقانتلاو صئاقنلا كرادتيو لاغشنالا اذه ىنبتي ضورعملا نوناقلاو
.ينطولا يفاقثلا ثارتلا ةيامحل ةينوناقلا مئاعدلا ءاسرإ لاجم يف ايعون امدقت دعي

:يف نمكي نوناقلا اذه يف ديدجلا نإف يداملا ريغ يفاقثلا ثارتلاب مامتهالا ىلإ ةفاضإ

اميظنت بلطتت يتلا يملعلا ثحبلا لحارم نم ةماه ةلحرم يه امنإو اهتاذ دح يف ةياغ تايرفحلا رابتعا مدع-
.اصاخ

.ةيفحتملا تاعومجملاو فحتلا لدابت ةكرح عم هترياسمو يفحتملا لمعلا لاجم عيسوت-

.ةيرامعملا تاعومجملا يف ثارـتلا ةيامح لاجم عيسوت -

.تاعاطق ةدع عم امكحم اقيسنت بلطتت يتلاو ةعساش دج ةحاسم ىلع دتمت يتلا ةينطولا رئاظحلا ميظنت -

.هايملا تحتو ضرألا نطاب يف ةدوجوملا راثآلا ةيامح ـ

.ةيفاقثلا كالمألا قحب ثدحت يتلا تافلاخملاب ةقلعتملا تابوقعلا ديدجت ـ

ظفحتت ةنجللا نإف صنلا ىوتحم يف مدقتلا عم هنأ الإ ،ضورعملا نوناقلا زيمت يتلا ةيساسألا تافاضإلا يه هذه
نم لومجم دامتعا لالخ نم لصاحلا صقنلا كرادت نكمي هنأ ىرتو ،نوناقلا يف ةدراولا داوملا ضعب هاجت
ميظنتلا ىلإ اهنومضم لاحي يتلا داوملا ضعبل ةيناديملا ةمجرتلا يف عورشلا دنع اهدامتعا نكمي يتلا تاحارتقالا
:يف اهصيخلت نكميو

اذلو ،اهجراخ ىتحو ينطولا بارتلاقطانم فلتخم يف دوجومو عونتمو يرث ينطولا يفاقثلا ثارتلا نإ :الوأ
تاكلتمملل ةينطولا ةنجللاف ،ثارتلا اذه ةيامحب لصتي ام لكل ةرمتسملا ةعباتملا نمضت ةيميظنت تاءارجإ عضو بجي
تايصخش نم نوكتت نأ بجي ،ثارتلا ةيامحب ةقلعتملا تاءارجإلا ذخأ ىلع ةفاقثلاب فلكملا ريزولا دعاست يتلا ةيفاقثلا
اريرقت مدقتو ثارتلا اذه ةيعضو رارمتساب عباتت نأو ،عساولا ناديملا اذهب ةطبترملا تالاجملا فلتخم يف ةصصختم
.عوضوملا لوح ريزولل ايونس

نكمي ةقيرطلا هذهبو ،ةيالولا يف ثارتلا عضو عباتت يتلا ،ةيئالولا ةيفاقثلا تاكلتمملا ناجلل ةبسنلاب رمألا كلذك
نطولا يف يفاقثلا ثارتلا ةيامح ىلإ ةفداهلا ةينطولا ةسايسلا قيبطت يف ةيرارمتسالاو ةيناديملا ةعباتملا نامض
.هئارثإو

فحتو نابم نم ينطولا بارتلا جراـخ ةدوـجوملا ةـينطولا ةيفاقثلا تاكلتمملا عاجرتسا ىلع لمعلا :ايناث
.اهقالطنا أدب يتلا عيراشملا ذيفنت ىلع لاجملا اذه يف رهسلاو ،تاطوطخمو



ةعساولا ةقطنملا هذه يف ينطولا ثارتلا ةيامح نامضل يوارحصلا سلطألا يتريظح ءاشنإ يف عارسإلا :اثلاث
.يفاقثلا ثارتلا يف تاعدصت قلخت دق ةيوق ةينارمعةكرح فرعت يتلا

.زاجنإلا يف اريبك ارخأت فرعت يتلا ةحوتفملا تاشرولا يف ميمرتلا لامعأ ةريتو كيرحت ىلع لمعلا :اعبار

.ينمألا عضولا ءارج نم تفقوت مث تأدب يتلا تايرفحلا ةلصاوم يف لمعلا :اسماخ

ةصالخلا

ةنجللا لاغشأ تداس يتلا ةفثكملاو ةعساولا ةشقانملا نأ ىلع دكؤت ةبيبشلاو ةحايسلاو مالعإلاو ةفاقثلا ةنجل نإ
ربتعي هنأ الإ اهنم ولخي ال يتلا تارغثلا ضعب مغر اهيلإ لاحملا صنلا نأ يهو ،اهلجسن نأ الإ نكمي ال ةقيقح تزربأ
يلاتلابو ،اندالب يف يفاقثلا ثارتلا هشيعي يذلا فسؤملا عضولل ادح عضيلهرخأت مغر ءاج ،اداجو اماهازاجنإ
.اركش ،ةيباجيإب هعم لماعتلاو هنوـمضم يف تبلاو صنلا ةشقانم ىلإ اهرودب وعدت ةنجللاف

.لضفتيلف ، نيدلا نب لديج ديسلا ىلإ ةملكلا ليحأو تالخدتلا يف نآلا أدبنو ررقملا ديسلا ركشن :سيئرلا ديسلا

لاصتالا ريزو يديس ،مرتحملا ةمألا سلجم سيئر يديس ،ميحرلا نمحرلا هللا مسب :نيدلا نب لديج ديسلا
.رقوملا ةمألا سلجم ءاضعأ يتداسو يتاديس ،ةفاقثلاو

ليدعتلا يف هل قحالو ضفري نأ امإو لبقي نأ امإ ةمألا سلجم نأل لدعي نأ نكمي ال نوناقلا اذه نأ ايئدبم فرعأ
هعضو دنع كلذو رابتعالا نيعب اهذخأي نأ ريزولا ديسلا نم ىنمتأ يتلا تاظحالملا ضعب يطعأ نأ ديرأ نكلو
.ةيرجحلا شوقنلا ةيعضوب قلعتت تاظحالملا هذه لوأو ةيميظنت صوصن نم غاصي امل يميظنتلا بناجلل

دقو ،ةبيهر ريمدت ةيلمعل ضرعتي يوارحصلا سلطألا يف ةعيبطلا ىلع حوتفملا فحتملا اذه ،ةيرجحلا شوقنلا
ديسلا لعلو ،ريمدت نم نيمثلا ثارتلا اذه هل ضرعت ام ةيوهجلا تايقتلملا اورضح نيذلا نويئاصخألا موق وأ ميق
.اذهب ةيارد ىلع ةرازولا ةرادإو ريراقتلا هذه نم خسن ىلع لصحت دق ريزولا

ءاشنإب ليجعتلا وه - مويلا اذه ةحيبص الإ انلصي مل ذإ ارخؤم ةنجلل يديهمتلا ريرقتلا تأرق انأو- هب بلاطن امو
ةصاخ ةيرجحلا موسرلا بلغأف ،ةلجاعلا ةلأسملا يه هذهو ،يوارحصلا سلطألارئاظح وأ نيتريظح وأ ةريظح
.بيهر ريمدتل ضرعتت "ةماعنلاو ةفلجلاو ضيبلا" تايالو يف ةدوجوملا

ةيالولا ،ةيلحملا سلاجملا ةيمازلإ يه ،رابتعالا نيعب ذخؤت نأ دون يتلاو صنلا نم تباغ يتلا ةيناثلا ةلأسملا
.ةيرجحلا شوقنلاو موسرلا نمضتي يذلا ثارتلا ةصاخ ،ثارتلا اذه ىلع ظافحلاب ةيدلبلاو

نأ دبال يميظنتلا صنلا يف وأةيميظنتلا ةغيصلا يف ةيئالولا ةنجللاب يمس ام وأ ةيئالولا ةنجللا رود نأ دقتعأف
ةيلحملا تاعامجلا هذه مزلت ةيصن ةغيص داجيإو تايدلبلا ءاسؤر ةيئالولا ةنجللا ةليكشت نمض نم نوكي نأ وأ مزلي
.ثارتلا اذه ىلع ظافحلاب

ميلعتلا يف صوصن جامدإ ىلع ةيبرتلا ةرازو عم ةفاقثلاو لاصتالا ةرازو لمع يهو اهحرطأ ةريخأ ةلأسم
ثارتلا يأ يعيبطلا ثارتلا ةصاخو يفاقثلا ثارتلا ةيمهأب يرئازجلا لفطلا وأ ذيملتلا فيرعت وأ نيمثتل يساسألا
.خلا …ةيرجحلا شوقنلاو موسرلاك ،ةعيبطلا ىلع حوتفملا

دعب يأ - ةريخألا ةنس نيثالثلا يف ريمدتلل ضرعت يذلا نيمثلا زنكلا اذه ىلع ظافحلا يف -كش نود- مهسي اذهف
ةدم هترمد ام رمدت مل ةنس فالآ ةعبرأ ةدم نأ يأ ،ةنس فالآ ةعبرأ نم رثكأ ذنم هل ضرعتي مل لكشب - لالقتسالا
.مكيلع مالسلاو مكل اركشو ،ةريخألا ةنس نيثالث

.لضفتيلف ،يدهملب ىفطصم ديسلا ىلإ ةملكلا ليحأونيدلا نب لديج ديسلل اركش :سيئرلا ديسلا

ءاضعأ يناوخإ ،هل قفارملا دفولاو ريزولا يلاعم ،سيئرلا ديسلا ،ميحرلا نمحرلا هللا مسب :يدهملب ىفطصم ديسلا
.هتاكربو ىلاعت هللا ةمحرو مكيلع مالسلا ،ةمألا سلجم



وه يفاقثلا ثارتلاو ،انتفاقث نم يداملا بناجلا طبضل ءاج ثارتلا ةيامحب قلعتملا ،انيديأ نيب يذلا نوناقلا نإ
.يبنجألا يفاقثلا وزغلاب رثأتلا نم انمصعت يتلا يهو انريغ نع انزيمت يتلا ةراضحلا

ةلوقنملا ريغ نونفلا نع ثدحتت يتلا تارقفلا ضعب يف الإ نوناقلا اذه يف اريبك امامتها هل دجن مل بناجلا اذه
.ةيداملا ريغو

يف اراـثآ كرت -يرئازجلا خيراتلا ربعو لب- رامعتسالا نم ةنس 130 ةليط هل انضرعت يذلا يفاقثلا وزغلاف
بناجلا مدخيو حلاص وهو ،طقف يداملا بناجلا اذهل ةيامح وه نوناقلا اذـه يف ءاـج ام نإ .يرـئازـجلا درـفلا ةيصخش
عيطتسن ىتح ،نوناقلا اذه يف ليخد وه امو ليصأ وه ام نيب زييمتلاب امامتها كانه دجن ال اضيأ اننأ ريغ ،يحايسلا
ريغ - ىرخأ ةفاقث ىلع فرعتن انتفاقث ءايحإبو اذهبو ،انتفاقث يف ليصأ وه ام يمننو ليخد وه امم انسفنأ يمحن نأ
.هتاكربو ىلاعت هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو كرتن امو انريغ نم ذخأن ام اهقيرط نع فرعنو - ةيداملا

.لضفتيلف ،يبرعلا تيآ نارقم ديسلا ىلإ ةملكلا ليحأو يدهملب ىفطصم ديسلل اركش :سيئرلا ديسلا

ءاسم ،فويضلا ةداسلاو ةديسلا ،ءالمزلا اهيأ ،تاليمزلا اهتيأ ،سيئرلا يديس اركش :يبرعلا تيآ نارقم ديسلا
.ريخلا

تابوقعلاب قلعتي يذلا ريخألا بابلا يف ةينفلا لئاسملل قرطتأ نأ لبق نكل ،ديعب دح ىلإ ينفو ريصق يلخدت نإ
نم افقوم اهئاضعأو ةنجلل نأ مهفن ريرقتلا عمسن وأ أرقن امدنعف لمعلا اذهب تماق يتلا ةنجلل ةبسنلاب ةظحالم لجسأ
.حرتقملا صنلا

يبعشلا ثارتلا ةيامحب قلعتي ام ةصاخ ناصقنلا وأ لكشلا ثيح نم ءاوس ةنجللا فرط نم تريثأ يتلا لئاسملاف
قفاونو ةنجللا هيلإ تلصوت ام قفاون ةيحانلا هذه نم هنإ طقف لوقنو اهيلإ عوجرلل يعاد الف ،ةصاخ يوفشلا ثارتلاو
.بناجلا اذه يف اهيلإ تلصوت يتلا ةصالخلا

اهيلإ لصو يتلا ةاسأملا ينطولا بارتلا ربع ىري انم دحاو لك نإ ؟اذامل ،هتقو يف صنلا ءاج :ةيناثلا ةطقنلا
راثآلاف ،ادج ريقف اهنم دوجوملا نإف ةريخألا هذه ةلق ىلع ةدايزو فحاتملاو راثآلا ةصاخ ،ةماع ةفصب يفاقثلا ثارتلا
تقش اراثآ ةزابيت يف نأ فرعي عيمجلاف يليساطلاو ةزابيت يف ةدوجوملا راثآلا لاثملا ليبس ىلع ركذنو بهنلل ضرعتت
ثارتلل ةيمهألا طعن مل اننأب طقف لوقن ،بابسألا يف لخدأ نل ؟اذامل ! اقيرط تحبصأ راثآلاف اقيرط تاطلسلا اهيف
ىتح ةيغيزامألا كلامملا دهع نم يأ ،مويلا ىتح ميدقلا نم انخيرات لجست يتلا يه اهنأ ملعلا عم راثآلا ةصاخو يفاقثلا
انمأ يفو ،انتيوهو انتيصخش يف انطرف اننأ هانعمف ثارتلا اذه يف انطرف اذإو هشيعن يذلا اذه انموي ىلإو ربمفون ةروث
.رئازجلا يهو الأ

امعو ،دالبلا يف يفاقثلا ثارتلا ةيعضول ةبسنلاب ةيمسر ةنياعم كانه تناك اذإ يردأ الو ريزولا ديسلا ىلإ هجوتأ
ثدحتن نأ نكمي اننأل ،البقتسم كلذب مايقلا يونت وأ فحاتملا ةيعضو تنياعو بهنلا اذه تنياع دق ةرازولا تناك اذإ

رخآلل امهدحأ لوقيل ايقتلا نينثا دجن ال نآلا دح ىلإ نكل ،انم دحاو لك ىوتسم ناك امهم ،اندالب يف ءيش يأ نع
نأ ىنمتن كلذل ،فسألل اندنع ةدوجوم ريغ ثارتلا ةفاقث وأ فحاتملا ةفاقثف ..فحتملاب اذك تدجوو فحتملا ترز
.يفاقثلا انثارتل ةيقيقحلا ةيعضولا فرعنل ةفاقثلا ةرازول ةيمسر ةنياعم كانه نوكت

تاذلاب بابلا اذه نع ملكتنو تابوقعلاو ةبقارملاب صاخلا ريخألاو نماثلا بابلاب قلعتي يذلا ينفلا بناجلل ةبسنلاب
يطعن نأ بجي كلذل ،يئازجلا ءاضقلا مامأ فقي نأ نكمي نطاوم يأبو،ةلادعلابو ،تايرحلاب ةقالع هل بابلا اذه نأل
نع فورعمو ،نجسلا نع ملكتت96 ،95 ،94 داوـمـلاف اهمارتحا بجي يتلا ةينوناقلا تاحلطصملا هذهل ةيمهأو ةميق
صاصتخا نـمف سبحلا امأ تايانجلا مكاحم صاصتخا نم نجسلاف ،نافلتخم سبحلاو نجسلا نأ تاءارجإلا ءيدابم
حنج يه اهيلع بقاعملا لاعفألا نإف ،تاونس سمخ غلبت ةبوقعلا ىرن امدنع انه نكل ،تافلاخملاو حنجلا مكاحم
نل لاقو ليمزلا ينقبسو ،لحلا وه ام فرعأ ال نآلا !نجسلا نع ملكتي هدجن حلطصملا صحفتن امدنع نكلو تافلاخمو
سلجملا نم ءاج امك صنلا ىلع قداصن نأ امإ بجيف ،ةغايصلا ثيح نم ّلدعن نأ ىتح عيطتسن الو ،ليدعتلا عيطتسن
نوناقلا اذه لخدو ،يه امك تاحلطصملا هذه تيقب اذإ نكل ،داوملا ضعب وأ ،ةيلك ةفصب هضفرن وأ ،ينطولا يبعشلا

.مكاحملا مامأ تافسعتو لكاشم زربت نأنكميف قيبطتلا زيح



ماق نم" ،"فينصتلل ةحرتقملا وأ ةفنصملا" ناركذت 99و 96ناتداملا ،ةيفاقثلا تاكلتمملاب ةصاخ ةيناثلا ةطقنلا
."اذكب بقاعي اذكب

لهجب دحأ رذعي ال" أدبم كانه ،ةيمسرلا ةديرجلا يف رشنت اهفينصت دنع هنأ كلذو ،ةفورعم يهف ةفنصملل ةبسنلاب
.ةيمسرلا ةديرجلا يف ةروشنم نوناقلا اهيلع بقاعي يتلا لامعألا نوكت نأ بجي لباقملاب نكل "نوناقلا

اننأل كلذ ؟بقاعي نأ نكمي فيك ،ناسنإلا اهيلع ىدعتو ثدح اذإ فينصتلل ةحرتقملا تاكلتمملا نأ فيك لءاستأ انأ
.! فنصت نأ لبق فينصتلل ةحرتقملا تاكلتمملا فرعن ال

دعبو ةنجللا ىلع حرتقت ،ةفاقثلا ريزو ديسلا ىلإ لصت ةيلحم تاعومجم يأ ،ةرادإلا نيب ةلأسم يه "ةحرتقملاف"
.فنصت ال وأ فنصت نأ امإ كلذ

ىلإ يدؤي نأ نكمي كلذك اذهف ؟دعب فنصت مل تلازامو اهفينصت حرتقن ،ةيفاقث كالمأ ىلع اناسنإ بقاعن فيك نذإ
ىلإ ةرم لـك يف عـجرن الأ يحارتقاو ،ةيمسرلا ةديرجلا يف ةروشنم ريغو ةفورعم ريغ لاعفأ ىلع نينطاوم ةبقاعم
حبصت ىتح رظتننف فينصتلل ةحرتقملا امأ ،اهيلعنوناقلا بقاعي ةفنصملا كالمألا نأ ضورفملا نم هنإ لوقلا
.اهيلع بقاعي يئازجلا نوناقلاو ،ةفنصم

يتلا داوملا لك نأ ذإ ،راركتلا ثيح نم ايناثو ،ةغايصلا ثيح نم الوأ ،"ضيوعتلا" ةملك ىلإ قرطتأ ريخألا يف
."ضيوعتلا نع ةدايز ةمارغلا وأ سبحلا ةدم" نأ ىلع صنت )99 ،98 ،97 ،96( ،ضيوعـتلا ترـكذ

رورضملا ناسنإلاف ،ةنيعم ةميرج ءارج يتأي ررض يأف ،ةيئازجلا تاءارجالا نوناق يف إدبمك فورعم ضيوعتلا
ةغايصلا ثيح نم - ةنجللا هيلإ تراشأ امك - صنلا لعج ام اذهو ،ةدئاف نودب ترركت ةملكلاف ،ضيوعتلا هقح نم
.صئاقنلا هذه نم يناعي

روتسدلاف اهلدعن نأ اندرأ اذإ ،مويلا ىتح انيلع ةحورطـملا نيناوقلا نإ لوقأ ؟سيئرلا يديس لوقأ اذام ريخألا يف
طقف ةشقانملا لجأ نم شقانن نحنف ،ةدوجوم ريغ يهف ءاضعألا ةيواستملا ةنجللا ىلإ باهذلا انئش اذإو ،كلذب حمسي ال
.اركشو

.لضفتيلف يزوزام رداقلا دبع ديسلا ىلإ ةملكلا ليحأو يبرعلا تيآ نارقم ديسلل اركش :سيئرلا ديسلا

ءاضعأ باونلا ةداسلاو تاديسلا ،لاصتالاو ةفاقثلا ريزو ديسلا ،سيئرلا ديسلا .اركش :يزوزام رداقلا دبع ديسلا
،ةمألا سلجم

سركت يتلاو هنم ةسماخلا ةداملا يف ةدوجوملا كلت يهو ينوناقلا صنلا اذه يف يهابتنا تراثأ ةطيسب ةظحالم
اذإ ةصاخ هوكلام مهو قحلا باحصأل غلاب ررض نم ةيفيكلا هذههقحلت امو ،ةماعلا ةعفنملا لجأ نم ةيكلملا عزن أدبم
تاطوطخملا لاثملا ليبس ىلع ركذأو ةليبقلل نايحألا ضعب يفو ،ةعامجلل كلم يه ةيفاقثلا كالمألا ضعب نأ انملع
.ةميدقلا

رشع لك ةيفاقثلا تاكلتمملل ةماعلا ةمئاقلا ةعجارمب قلعتملاو نوناقلا صن نم 7 ةداملا يف رداصلا مكحلل ةبسنلاب
تاـعوبطملاو تاطوطخملا هنم ةصاخ ةدملا هذه لالخ يفاقثلا ثارتلا فلتي نأ نكميو ةليوط ةدملا نأ دقتعأ ،تاونس
.ةيفاقثو ةيملع ةميق نم اهل ام مغر ،نمزلا لعفب تلكآت يتلا

اهؤاطعإو تاطوطخملا ةنايص وهو عوضوملا اذهب لفكتي نأ لاصتالاو ةفاقثلا ريزو ديسلا ىلع حرتقن اننإف هيلعو
ةيمهأ نم اهل امل اذهو ،كلذ رمألا ىضتقا نإ اهعبط ةداعإو اهل ةنايصلا تاودأو لاومأ دصرب كلذو اهب ةقئاللا ةناكملا
عمتجملا اهب رم يتلا ةبقاعتملا ةميدقلا تاراضحلا زاربإ يف رود نم اضيأ اهل املو ،يرئازجلا عمتجملا ةايح يف ةغلاب
فرط نم هل ضرعتت يذلا بهنلا نم امهتيامحو "راقوهلا"و "يليساطلا" يتقطنمل ةصاخ ةيانع ءاطعإ عم يرئازجلا
ةميق اهل يتلا تاطوطخملا نم ىصحت الو دعت ال زونكب رخزت يتلا "تاوتلا" ةقطنمل ةبسنلاب ءيشلا سفنو ،راوزلا
.سيئرلا ديسلا مكل اركش .ةطيسب ةبسنب الإ نآلا دحل لغتست مل اهنكل تالاجملا عيمج يف ةنيمث



ةسلجلا عفرن نأ يرورضلا نم ىرأ اذهلو ،لخدتم رخآ وهو ،يزوزام رداقلا دبع ديسلل اركش :سيئرلا ديسلا
يف لصفلاو ،ةماعلا انتسلج لاغشأ فانئتسا يف ةيناملربلا لتكلا ءاسؤرو بتكملا ءاضعأ ريشتسأل ةعاس فصن ةدمل
نع تامولعملا ضعب امبر مكيطعنو ةعاس فصن دعب رمألا مكيلع ضرعنس اعبطو ،دغلل اهكرت وأ مويلا اهتلصاوم
،ةعاس فصن ةدمل ةعوفرم ةسلجلاف هيلعو ةلبقملا ةماعلا تاسلجلا يف حرطتس يتلاو انيلع ةلاحملا ىرخألا نيناوقلا
.اركشو

ةرشع ينامثو ةعبارلا ةعاسلا يف تفنئتساو ءاسم نيسمخلا ةقيقدلاو ةثلاثلا ةعاسلا ىلع ةسلجلا تفقوأ
.ءاسم ةقيقد

.ةحوتفم ةسلجلا،ميحرلا نمحرلا هللا مسب :سيئرلا ديسلا

دجنل ةماعلا تاسلجلا دقع صخي اميف ةينعملا فارطألا عم رواحتلاو رواشتلل هذه ةعاس فصن ةصرف انذخأ دقل
يذلا- ريزولا ديسلا نيكمتل ةيناثلا ةعاسلا ىلع ءاعبرألا موي انلاغشأ فنأتسن نأ ررقتو انلامعأ ةلصاومل بسانملا تقولا
هلاغشأب مايقلا نم -اهل ايمسر اقطان هرابتعاب احابص ءاعبرألا موي ةموكحلا سلجم عامتجا روضحب مزلم هنأ انلك فرعي
موي -هللا ءاش نإ- يقتلن نذإ .نوناقلا اذه صن لوح يليمكتلا اهريرقت دادعإ نم ةصتخملا ةنجللا نيكمتو ةموكحلا يف
ةفصب ةلبقملا تاسلجلا لاغشأ لودجباهيف مكيفاونسو صنلا اذه لوح انلاغشأ متنل الاوز ةيناثلا ةعاسلا ىلع ءاعبرألا
.ةعوفرم ةسلجلاو اليزج اركشو رهشلا رخآ ىتح ةيئاهن

.ءاسم نيرشعلا ةقيقدلاو ةعبارلا ةعاسلا يف ةسلجلا تعفر


