
 

 

.ةمألا سلجم سيئر بئان ،يواوز رامع ديسلا :ةسائرلا

:ةموكحلا ليثمت

.لدعلا ريزو ديسلا -

.ناملربلا عم تاقالعلاب فلكملا ريزولا ديسلا -

.ةفاقثلاب ةفلكم ةفاقثلاو لاصتالا ريزو ىدل ةلودلا ةبتاك ةديسلا -

.ةموكحلل ماعلا نيمألا ديسلا -

.رهظلا دعب نيثالثلاو ةسماخلا ةقيقدلاو ةيناثلا ةعاسلا ىلع ةسلجلا تحتتفإ

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

اذكو ءالمزلاو تاليمزلا عيمجب بحرأ امك ءارزولا ةداسلاو ةريزولا ةديسلاب ديدج نم بحرأ ةشقانملا ةلصاوم لبق
.لضفتيلف بوغزوب رهاطلا دمحم ديسلل نآلا ةملكلاو ةفاحصلا لاجرب

ءاضعأ ،يئالمز ،يتاليمز ،ءارزولا ةداسلا ،ةسلجلا سيئر ديسلا .سيئرلا ةدايس اركش :بوغزوب رهاطلا دمحم ديسلا
نحن انك امدنع اولمع مهنوكل ةصتخملا ةنجللا ءاضعأ ءالمزلل ركشو ريدقت ةملك هجوأ نأ ةيادبلا يف دوأ ،ةمألا سلجم
.ةحار يف

يف نكمي ال يندملا مائولا عاجرتساب قلعتملاو انيديأ نيب يذلا ينوناقلا صنلا اذه نومضم نإ ،ةسلجلا سيئر ةدايس
اودمص نيذلا لك دنع ةصاخبو نطاوملا ىدل دحاو نآ يف فوختلا نمو لمألاو حايترالا نم اجيزم ريثي ال نأ يرظن
،ةينطولا ةدحولل ةنايصو يروهمجلا يطارقميدلا ماظنلا نع اعافد ايلاغ نمثلا اوعفدو تاونس ةدعل باهرإلا هجو يف
تامرحلا كاهتناو دهعلا ثكن نأ ىلع تنهرب دق ةيضاملا تاونسلا يف دالبلا اهتشاع يتلا ةميلألا ثادحألا ةبرجت نألو
ةددحملا قيبطتلا تاءارجإو تايلآ نأ ىرأ ينإف ةمث نمو ،ريسي ءيش فارطألا ضعب دنع ةيروهمجلا نيناوق قرخو
ةيفاضإ ةلمج ىلإ جاتحت ةيلمعلا ةيحانلا نم يرظن يف كلذك اهنإف ،ةقيقد دج ةينقتلا ةيحانلا نم تناك نإو ،صنلا اذهل
لك يف يندملا مائولا عاجرتسا ىعسم دصاقمل يقيقحلاو يلعفلا ديسجتلا نيمأتب ةليفكلا ةيميظنتلا تابيترتلاو ريبادتلا نم
.ينطولا كسامتلا زيزعتو باهرإلا اياحضب يقيقحلا لفكتلاب اضيأ ةريدجلاو هداعبأ

له نكلو ،باهرإلا اياحض نمو نيررضتملا نم ناك ولو ،دحأ هضراعي نأ نكمي ال يندملا مائولا لالحإل يعسلاف
صنلا اذهل تامدقملاف ،لانملا بعص اذه نأ ديكأ ؟جئاتن الو تامدقم نود نم اذكه مائولا لالحإو ملسلا قيقحت نكمي
نمألا كالسأ فلتخمو يبعشلا ينطولا شيجلا تايحضت نمو ،هتكوش رسكو باهرإلا ةحفاكم نم عبنت ينوناقلا
اذه تامدقم نأ امك ،ءادهشلا نم لفاوق اهدييشت لجأ نم انبعش عفد يتلا ةلودلا ذاقنإ لجأ نم نيينطولاو ينطولا



يلاضنلا مخزلا نم ةعبان يه لب هاركإ وأ مهو ةجيتن نكت مل هعنص يف ةمهاسملا ددصب نحن يذلا يخيراتلا ثدحلا
.ةمألل ةيحلا تاوقلل دومصلاو

نأ ةمكحلاو يعيبطلا نمو ،اهتاسسؤم فلتخمب ةلودلا راصتنا يه صنلا اذه رارقإ لولدمل ةيقطنملا ةجيتنلا امأ
هذهل اضيأ ةجيتنلاو ،ىسني ال هنكلو حفصيو حمسيو ديلا دمب ردابي يذلا وه ةيروهمجلا سيئر ديسلا لاق املثم يوقلا
كلذك تامدقملا هذهل ةجيتنلا تلجت امك ،ةيروهمجلل اسيئر ةقيلفتوب زيزعلا دبع ديسلل بعشلا باختنا يف تلجت تامدقملا
دق مويلا مه ،اندالب نوؤش يف يبنجألا لخدتلا ىلإ نوعديو باصتغالاو لتقلا نورربي سمألاب اوناك نيذلا فقاوم يف
ريجفت مويو ،رامق ةنكث ىلع يمارجإلا موجهلا اهموي اوركنتساو اومهفت مهتيلو ،لطابلا نم قحلا مهل نيبتو اودتها
ام وه ،يئالمز يتاليمز ،ةسلجلا سيئر ةدايس هل فسؤي اممو .شوريمع عراش ةيلمع مويو ،نيدموب يراوه راطم
مهف ىلإ يدؤي امم اهعضاوم ريغ يف ةميركلا ةينآرقلا تايآلاب لالدتسالا نم يوسايسلا باطخلا يف رارمتساب هعمسن

نينمؤملا نم ناتفئاط نإو" ةميركلا ةيآلا الثم هنع تمصلا نكمي ال امم ،ميركلا نآرقلا يناعمل فيرحتو ءىطاخ
ىلإ امتح يدؤي امم هيف تلزن يذلا قايسلا نع ةلصفنمو ليزنتلا هدصق ام ريغ يف لمعتست "...امهنيب اوحلصأف اولتتقا
ةيباهرإلا ةعامجلاو ةفئاطلاب ةقحاسلا هتيبلغأ يف بعشلاو ةلودلا فصوت نأ لقعي لهف ،مالسإلا حور نع ةبيرغ جئاتن
حنجاف ملسلل اوحنج نإو" ةميركلا ةيآلاب لالدتسالا اضيأ لقعي لهو ؟ءاوسلا ىلع كاذو اذه لماعيو ةلباقملا ةفئاطلاب
ينب نأش يف ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا ىلع تلزن ةميركلا ةيآلا هذه نأب املع ،ليزنتلا هدصق ام ريغ يف "…اهل
نأ تاذلاب ةيآلا هذه لامعتسا صوصخب خيراتلا انل يوريو ،ةيبيدحلا حلص يف شيرق رافك ىلع تبحسناو ةضيرق

ةرايزب – دسألا بلق –دراشتير كلملل حمسو نييبيلصلا ةازغلا نم فيرشلا سدقلا ررح نيح يبويألا نيدلا حالص
...ضرع نامألاو ملسلا ةلظم تحت سدقلا ةنيدم

.يصفح ةيرون ةديسلل نآلا ةملكلاو بوغزوب رهاطلا دمحم ديسلل اركش :ةسلجلا سيئر ديسلا

فزأ ،روضحلا ةداسلا ،يئالمز ،يتاليمز ،ءارزولا ةداسلاو ةديسلا ،ةسلجلا سيئر ديسلا .اركش :يصفح ةيرون ةديسلا
.مارتحالاو ريدقتلا تايآ ىمسأ مكل

يتلا ريبادتلا نأل كلذ بعشلا قح يف اومرجأ نم نييبتل راطإ هنأب نوناقلا اذه لوح عاشي ام سكع ،سيئرلا يديس
ةيباهرإلا تاطاشنلا نع فقوتلا نع يدارإ لكشبو نونلعي نيذلا صاخشألل ينوناق راطإ عضو ىلإ فدهت اهنمضتي
اهلك يهو ،بيرختلاو فنعلا لامعأ دض عافدلا يف ةمهاسملاو عمتجملا ىلإ عوجرلا يف ةبغرلاو اهعاونأ فالتخاب
نوناقلا اذه لمهي ملو ،ةلادعلا بيغت نأ نودب ةيئاهن ةفصب باهرإلا ةرهاظ ةيفصت اهناكمإب ةئيرج ةيزيفحت تاءارجإ

ىوعد كيرحت ةلاح يف تاضيوعتب ةبلاطملا اهل نكمي ثيحب ،مهتيامحل ابولسأ عضو لب باهرإلا اياحض قوقح
اياحض تالئاعل حمسي نوناقلا اذه نإف كلذ ىلع ءانبو ،مهب رارضأ قاحلإ يف اوببست صاخشأ وأ صخش دض ةيمومع
.مهقوقح ىلع لوصحلاو ةبلاطملا نم باهرإلا

سيئرل ديدشلا صرحلا ةجيتن عقاولا يف ءاج يندملا مائولا ةداعتساب صاخلا نوناقلا صن ريرمت يف ليجعتلا نإ
وأ سبل لك عزنو هنومضم ىلع عالطالا نم بعشلاو ةيسايسلا ةقبطلا هلالخ نمو ناملربلا نيكمت ىلع ةيروهمجلا
ةدافتسا ىرخأ ةهج نم ءاجو ،رارقتسالاو نمألا ةلاح ىلإ ةدوعلل نوناقلا اهيلع صن يتلا تاءارجإلا صوصخب ليوأت
بازحألا ةدايق وأ بعشلا فرط نم ءاوس يضاملا يام 09 موي هباطخ دعب هاعسم نم سيئرلا هاقلت يذلا معدلا نم
ةلوذبملا تادوهجملا تكراب يتلا ةدحتملا تايالولا اهسأر ىلعو ىربكلا لودلا نم ديدعلا هتدبأ يذلا دنسلاو ،ةيسايسلا
يف لثمتملا يراضحلا بولسألا ىلع دامتعالاب باهرإلاو فنعلا ىلع ايئاهن ءاضقلل ةيروهمجلا سيئر فرط نم
ىلع ةندهلا ليعفت نوناق ضرع نأ اضيأ حضاولاو .نوناقلا عورشم يف ءاج امك يندملا مائولا وأ ةينطولا ةحلاصملا
نكمي امك ايئاهن ةاسأملا فلم يط يف ةيقيقح ةدارإو ةيدج دوجو ىلع ليلد ةعرسلا هذه لثمبو فرظلا اذه يف ناملربلا
نيروانملا نم وأ ملسلا ءادعأ نم ءاوس ،ةينطولا ةحلصملا ىلع نيشوشملا ةهجاومل ةعاجن رثكألا ليبسلا اهرابتعا
.ةدوقفملا ةميقلا هذهب

ءاطعإ ةلواحم ىلإ ةينطولا ةحلاصملا ةركفل ةيعطق ةفصب ةضفارلاو ملسلا ءادعأ نم ىلوألا ةعومجملا تدمع دقل
ةنايخ اهنأ ىلع اهذاختا عمزملا تاءارجإلا تروصو ةيروهمجلا سيئر ىعسمل ةئطاخ تاليوأت ىلع دمتعي ريسفت



ديدهتلا دامتعا ىلإ ةيرهجم بازحأو تايصخش نم ةلكشملا فارطألا هذه تحارو باهرإلا اياحض تالئاعلو ةمألل
تالئاعلا هذهل ةلثمملا تايعمجلا نأ مغر راكنتسالاو ةهجاوملا تاهاتم يف باهرإلا اياحض تالئاعب جزلا ةلواحمو
لفكتلاب دعو دق ةيروهمجلا سيئر نوك ةصاخ ةيسايسلا ةرجاتملل اهحورج لالغتسا ةبسانم نم رثكأ يف تضفر
.ةلودلا فرط نم ةمزاللا ةياعرلا ىقلتو اهقح يف فصنت نأ بجي هنأب لاقو باهرإلا اياحض تالئاعب ةديج ةفصبو

توملا تاونس لم يذلا بعشلا ةيبلغأ ةهجاوم يف مهسفنأ نودجي مهلعج مهتلق ىلعو ملسلل نيضفارلا كرحت نإ
ةحلاصملا ليطعت ىلإ نوعسي ةبسانم نم رثكأ يف مهتظفل يتلا تاوصألا مهنع تباغ امدنع مهارتف ،رامدلاو ليتقتلاو
تاقاقشنا لوح تاعاشإلا عرز يف اوننفت امنيح 1994 ةنس يف اولعف امك يمالعإلا ليوهتلا قيرط نع ةينطولا
دق ةينطولا ةحلاصملاو ملسلل نيئوانملا ةعومجم تناك اذإو ،هل نيضفارلاو ملسلاو راوحلا نع نيعفادملا نيب ةطلسلا
نع جرخت مل بابلا اذه يف يهو تابسانملا نم ديدعلا يف اهتاحطش ىلع كلذك وه دوعت يذلا بعشلا ىلع اودوعت

يف كيكشتلا اذامل ،ةلئسألا نم ديدعلا حرطت ملسلا نع نيسرشلا نيعفادملاب نومسي اوناك نم "ةجرخ" نإف اهتعيبط
مربملا قافتالاب هنومسي ام ىوحف ىلإ لوحت دق ةيسايسلا طاسوألا هذه مهف نإ ؟ةيروهمجلا سيئر اهذختا يتلا ريبادتلا
عوجرو ةدوعب للهت كلذ عم يزاوتلاب تحارو يندملا مائولا نوناق ةشقانم لبق يلوأ طرشك ذاقنإلا شيجو ةطلسلا نيب
وأ ءاصقإ نود تايساسحلا لك مامأ يسايسلا لاجملا حتفو راوحلا ىلإ ةوعد نم هنمضت امو امور دقع ىلإ ةطلسلا
يتلا ينطولا مائولا ريبادت نأ ةقيقحلاو ،ريخألا اذهل رابتعالا ةداعإو لحملا بزحلا ةدايق كلذ يف امب كارشإو شيمهت

،دوجولا امور دقع هيف فرع يذلا فرظلا نع ايلك فلتخي قلطنم نم قلطنت اهديسجت يف ةيروهمجلا سيئر عرش
كرحتت ةلودلا لعجي باهرإلا ىلع ايناديم نمألا تاوق هتققح يذلا حاجنلاو ينمألا عضولا يف ريبكلا نسحتلا نأ كلذ
كلذك ديكأتلا عم ةيسايسلا ةجلاعملا لبق ينمألا فلملل ةينقتلا ةجلاعملاب ءدبلا تاليوأتلا لكل افالخ لضفتو ةوق عقوم نم
هلفكي امب يسايسلا لاجملا حتف لب ،بزح قح يف ةلادعلا هتذختا رارق نع عجارتلا اعطق ينعت ال ةغيصلا هذه نأ ىلع
.ةيروهمجلا ريس مكحت يتلا طباوضلا نمض طاشنلاب تايساسحلا لكل حامسلل ةيروهمجلا نيناوقو روتسدلا

ةيؤر نم اقالطنا ،جيردتلاب ةيئاهن ةجلاعم اندالب اهتفرع يتلا ءادوسلا ةرتفلا هذه ةجلاعم ىلإ فدهي نوناقلا اذه نإ
.لماك ريغ يسايسو ينمأ رارقتسا بايغ يفنكمم ريغ يداصتقالا ضوهنلا نأ ربتعت ةلماش

حرط يف ةيروهمجلا سيئر امهب فصتي نيتللا ةينطولا حورلاو ةعاجشلاب يزازتعا نع برعأ ريخألا يفو
يتلا تارارقلا ةفاكل انتدناسم نع نلعنو "تاهوباطلا" لك مطحي نأ امهب عاطتسا يتلاو ةينطولا ةمزألا ةجلاعمو
باهرإلا اياحضب ةيمومعلا تاطلسلاو ةلودلا لفكت ةرورضو نوناقلا اذه قيبطت يف ةمارصلا ىلع دكؤن امك ،اهذختا

ةاسأملل نيرخآلا اياحضلا لامهإ نود ينطولا مائولا إدبم سيركتل لماعك يعامتجالا وأ يونعملا بناجلا يف ءاوس
.ةينطولا

يتلا ةقيرطلا لوح ةيروهمجلا سيئر ديسلا ىلع يدوعسم ةديلخ ةمرتحملا ةديسلا هتحرط يذلا لاؤسلا صوصخب امأ
قلعتي رمألا مادام ةيروهمجلا سيئر ديسلا هحرطيس يذلا لاؤسلا ناك امهم هنإ لوقأف بعشلا ىلإ اهب هجوتيس
.معنب بعشلا بيجي فوسف بعشلل ايلاجعتسا ابلطم ملسلا مادامو نمألاو ملسلا عاجرتساب

نود نم نوكتس اهنأل حاجنلا لك اهل ىنمتأو اندالبب ةيقيرفإلا ةدحولا ةمظنمل ةيقيرفإلا ةمقلا داقعنا كرابأ ريخألا يفو
دولخلاو دجملا .ةمداقلا ةيفلألا اهضرفتس يتلا تايدحتلا ةهجاومو ةيداصتقالا ةيمنتلا رامغ ضوخل ةقالطنا كش
.مكيلع مالسلاو مكئاغصإو مكهابتنا نسح ىلع مكركشأو ،رئازجلا ايحت ،راربألا انئادهشل

.لضفتيلف يرمع مالعوب ديسلل ةملكلاو يصفح ةيرون ةديسلل اركش :ةسلجلا سيئر ديسلا

اذهل يتءارق دعب .يئالمز ،ءارزولا ةداسلا ،ةموكحلا سيئر ديسلا ،سيئرلا ديسلا .اركش :يرمع مالعوب ديسلا
ىلع دعاست يتلا ةيفيكلا يف رظنلا ةداعإو راكفألا يف ارييغت كانه نأ تظحال ةشقانملل مويلا انيلع ضورعملا صنلا

تايفلخ كانه نأ مأ ؟رظنلا يف روطت اذه رمألا ناك اذإ امع لءاستأ انهو ،ةيبلغألا فرط نم ةيرئازجلا ةلكشملا لح
؟لبقتسملا يف اهفشتكنس امبر يتلا ءايشألا كانه نأ مأ ؟ىرخأ

ليتغا ةلحرملا هذه يف ،ملاعلا يف ليثم اهل نكي مل ةلحرم مويلا ىتح 1992 ذنم رئازجلا تفرع ،سيئرلا ديسلا
.ةيحض نويلم نم رثكأ تفلخو ،سرادمو تاسسؤمو تاشرو ةدع ترمد ،صخش )100.000( فلأ ةئام نم رثكأ



ةليط اننإ .هريغ وأ ايجولويديإ وأ اينيد ناك ءاوس رربم يأ انرظن يف هل سيل اندالب يف داس يذلا فنعلاو ريمدتلا نإ
كاذنآ ةطلسلا انهبنو انرذحو ،ةمزألل جرخم داجيإل لولحو تاحارتقا ةدع رارمتساب انهجوو انمدق ةلحرملاو ةدملا هذه
نيذلا فرط نم تاماهتا ةدع انل تهجو كلذ نم رثكأ لب عمسي مل انتوص نكل يباختنالا راسملا فيقوت بقاوع نم
.ةينطولاو ةحلاصملاو ملسلا ىلإ مويلا نوعدي

ديسلا دناست يتلا ةيبلغألا متنأو ،ايسايس افنع ناك يباختنالا راسملا فيقوت نأب مويلا فرتعا يلاحلا ةلودلا سيئر نإ
.كاذنآ ةطلسلا فرط نم ةلمج تضفر اهانمدق يتلا لولحلاو تاحارتقالا لك نإ ؟مكفقوم وه ام ،ةلودلا سيئر

يندملا ملسلا نع نحن انملكت امدنعو ،تايولوألا نم ةيولوأ ملسلا ةداعإ نم لعج هتاحيرصت يف ةلودلا سيئر نإ
ددع لوح ةقباسلا ةموكحلا ىلع الاؤس انحرط امدنع كلذكو رئازجلا يف برح ةيأ كانه سيل هنأب كاذنآ ةطلسلا انتباجأ
)26.000( افلأ نيرشعو ةتس زواجتي ال ددعلا نأب كاذنآ ةطلسلا انتباجأ ،صخش فلأ ةئام زواجتي يذلا ،ىتوملا
يتلا ةمزألا جالع لجأ نمو ؟فقاوملا هذه رسفن فيك يلاتلابو ،لوألا ددعلاب فرتعي ةلودلا سيئر ديسلا مويلاو
يركسعلا لحلا نأب انلقو اهيلإ عمسي ملو رابتعالا نيعب ذخؤت مل فسألا عم نكلو لولح ةدع كلذك انمدق دالبلا اهتفرع
انمالك يقب ىرخأ ةرم نكل ايسايس نوكي اهلحو ةيسايس ةمزألا نإ انلقو دالبلا ذاقنإ لجأ نم ةليسو سيل ينمألا لكلاو
.ىودج نودب

عيمج عم راوحلا نأب انلق دقو يضاملا يف اهانمدق يتلا تاراعشلا ىلإ وعدتو ىنغتت ةيبلغألا نأب ىرن مويلاو
دقو تاماهتا ةدع انيلإ تهجو كلذك نكلو ةمزألل لح داجيإل ايرورض ربتعي فنعلا لامعتسا نوضفري نيذلا نييسايسلا

ةلودلا سيئر فرتعا امل مويلاو ةنوخ مه امور دقع ىلإ اوبهذ نيذلا نأب لوقي ناك بيرق ضام يف ضعبلا انعمس
نإ ،مكئدابم نيأ ءالؤهل لوقأو دقعلا عوقو ناكم طقف نودقتني اوحبصأو مهفقوم نوريغي مه اه امور دقع تايباجيإب
تاحارتقا لك ناضفرت امهنأل ةيسايس ةدقع امهل ةيبلغألاو ةموكحلا نأ وه ظحالملا ءيشلا نكلو ؟ءىدابم مكل تناك
قوقح انيدل بناجلا اذه يف هنإ ءالؤهل لوقنو ،انتاحارتقا نم ءزجب نافرتعت مويلاو ،ةيباجيإ تناك ولو ىتح ةضراعملا
.(des mauvais copieurs) نوـشاشـغ مكنأو ،فلؤملا

(A.I.S) ذاقنإلل يمالسإلا شيجلا عم تاضوافم تعقو ،فنعلا نمو يباختنالا راسملا فاقيإ نم تاونس سمخ دعبو

عم ضوافت وأ راوح يأ كانه سيل هنأب انتباجأف ةقباسلا ةموكحلا ىلع كلذ لوح الاؤس انحرط دقو .كلذب ملعي عيمجلاو
.سكعلا انفشتكا مويلاو ذاقنإلل يمالسإلا شيجلا ةعامج

نم جورخلا نم اننكمي نأ هنأش نم ام لكب بحرن نحنو نيفرط نيب يئانث دقع ةجيتن ناك انيلع ضورعملا نوناقلا نإ
لح نإ ؟يندملا ملسلا عاجرتسال هدحول نوناقلا اذه يفكي له وه لاؤسلا نكل يندملا ملسلا عاجرتساو ةمزألا هذه
تايرئازجلاو نييرئازجلا لك هيف كراشيو الماش نوكي نأ نم دبال – انرظن يف – يندملا ملسلا عاجرتساو ةمزألا
قوقح مارتحا يفو ةطلسلا ىلع لوادتلاو ناسنإلا قوقحو ةيطارقميدلا مارتحا لظ يف نوكي نأو ةيسايسلا بازحألاو
....ريغلا

.لضفتيلف طيربج دمحم ديسلل ةملكلاو يرمع مالعوب ديسلل اركش :ةسلجلا سيئر ديسلا

ءاضعأ ةداسلاو ةديسلا ،ةموكحلا سيئر ديسلا ،ةسلجلا سيئر ديسلا ،ميحرلا نمحرلا هلل مسب :طيربج دمحم ديسلا
هتمحرو مكيلع هللا مالس ،مالعإلا ةرسأ ءاضعأ ةداسلاو تاديسلا ،ةمألا سلجم ءاضعأ ةداسلاو تاديسلا ،ةموكحلا
.هتاكربو ىلاعت

شيجلا مهتمدقم يفو اندالبب رارقتسالاو ملسلا قيقحت يف مهاسيسو مهاس نم لك ىلإ ركشلاب ةيادبلا يف هجوتأ ،دعبو
ةينوناقلا ةنجللا ءاضعأ ةداسلا ىلإ ركشلاب هجوتأ امك ،نمألا تاوق لكو ينطولا ريرحتلا شيج ليلس يبعشلا ينطولا

.يديهمتلا ريرقتلا دادعإل دهج نم هولذب ام ىلع

ىلإ قرطتي ال اذه يلخدت نإف هيلعو ءالمزلاو تاليمزلا نم ينقبس نم هب مدقت هلوق ديرأ تنك ام لك ،سيئرلا يديس
.لثملا لوقي امك "ارفلا فوج يف ديصلا لكف" ،يندملا مائولا نوناق عورشم داوم يف ءاج ام

هللا نذإب ةقفوم ةيادبو يرئازجلا بعشلل ةنيمث ةصرف يندملا مائولا نوناق عورشم هب ءاج اميف ىرأ ،سيئرلا يديس
جورخو مائولاو ملسلا قيقحتل ضوعت ال ةصرف اضيأ هيف ىرأو .ةيعامتجالاو ةيداصتقالاو ةينمألا هلكاشم لحل ىلاعت



ام لايجأو يسنرفلا رامعتسالا ىوق ىلع رصنلا تققح ةيريرحتلا ةروثلا لايجأف ،اهئانبأ لك دوهجب اهتمزأ نم دالبلا
انيبل سمألابف .اهلاكشأ فلتخمب "ةرقحلا"و هعاونأ ىتشب باهرإلا ىلع رصنلا قيقحتل ادغو مويلا ةوعدم لالقتسالا دعب
سيئر ءادن يبلنس مويلاو اهلالقتساو دالبلا ةيرح يف يديهم نب يبرعلا ديهشلا لمأ انققحو 1954 ربمفون ءادن
.نوناقلا ةدايسو مائولاو ملسلا قيقحتل ةقيلفتوب زيزعلا دبع دهاجملا ةيروهمجلا

سمألاب ءايفوألا نيدهاجملا نمو ةقيمعلا رئازجلا يف نينطاوملا ةعانق نم ةدمتسملا يتعانق يه مكلت ،سيئرلا يديس
نيينطولا لكو ءادهشلاو مهؤانبأو نودهاجملا مهتمدقم يفو ةيونعمو ةيدسج رارضأ نم عيمجلاب قحل ام مغر ،مويلاو
ةوادع ةين الب حلص ،ملاظملا ددعتت ام حلصلا موي" :لئاقلا يبعشلا لثملا ددري يلاحو مهلاح ناسل نإف ،نيصلخملا

.هتاكرب ىلاعت هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو ،سيئرلا يديس مكل اركشو ،اعيمج مكل اركشو "هنم ريخ ةرهاظ

.لضفتيلف يجاح نامثع ديسلل نآلا ةملكلاو طيربج دمحم ديسلل اركش :ةسلجلا سيئر ديسلا

سيئر ديسلا .هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو ميحرلا نمحرلا هللا مسب .سيئرلا ديسلا اركش :يجاح نامثع ديسلا
.ةيوخأو ةبيط ةيحت ،ةمألا سلجم ءاضعأ ةداسلاو تاديسلا ،ءارزولا ةداسلاو ةديسلا ،ةسلجلا

مكنيب لعجي نأ هللا ىسع" :ىلاعت هللا لاق ،ميحرلا نمحرلا هللا مسب دعب :ةينآرق تايآب اذه يلخدت أدبأ نأ يدوب ،دعبو
هللا قدص "هللا ىلع هرجأف حلصأو افع نمف" :ىلاعت لاقو "ميحر روفغ هللاو ريدق هللاو ةدوم مهنم متيداع نيذلا نيبو
.ميظعلا

سسأو ريبادت عضو ىلإ فدهي ةشقانملل مويلا انيلع ضورعملا يندملا مائولا نوناق عورشم نإ ،سيئرلا ديسلا
ىلع لدي ةيروهمجلا سيئر ديسلا ةماخف فرط نم صنلا اذه حارتقا نإ .يرئازجلا عمتجملا دارفأ نيب حلصلا ةماقإل

اهتنحم نم دالبلا جارخإ ةيغب كلذو خيراتلاو عمتجملا مامأ ةلماكلا هتايلوؤسم لمحتو ةيذالوفلا هتدارإو هاياون قدص
نم ةلصأتملا هروذج يف هتمرب يرئازجلا عمتجملا تباصأ ةمزألا هذه نأب دحأ ىلع ىفخي ال امك ،اهدمأ لاط يتلا
ثيح ،يتاذ ريمدت ىلإ ضرعت ةيرئازجلا ةمألا نايك نأب اذه نم فشتسي امم ،ةراضحو ةديقعو خيراتو ميقو ءىدابم
.يبألا بعشلا اذه دض تارماؤمو سئاسدو ةيهاركلاو دقحلا نم ةعبان بيلاسأب هل ططخ

ةثيبخ دايأب تذفنو جراخلا يف اهل طيطختلا مت ةئيند تارماؤم نم بيبحلا اننطو هل ضرعت ام نإ ،سيئرلا ديسلا
كسامتو دومص لضفب نكلو ،جراخلاو لخادلا يف هتروص هيوشتو مهعمتجم دض اهفيظوت مت ،نطولا اذه ءانبأ نم
مغرلابو .ةخماشو ةفقاو رئازجلا تيقب نطولا اذهل نيصلخملا نيينطولاو نمألا كالسأ فلتخمو ةيركسعلا ةسسؤملا
رينت ةقرشم لامآ ىلإ علطتي يقب دقف ةيونعمو ةيدام ارارضأ هب تقحلأ ةربتعم يسآمو نحم نم نطولا اذه هاناع امم
لمحت ىلع مادقإلاو رارصإو ةميزع رثكأب باعصلا ىدحتي هلعجتو سفنلاب ةقثلا هل ددجتو نبغلا هنع عفرتو قيرطلا هل
يندملا مائولا نوناق عورشم نإ ةحارص لكبو لوقأ نأ سيئرلا ةدايس يل اوحمسا كلذل ،ىرخألا ممألا يقابك هتيلوؤسم
قمعلا ىلإ ةفاضإلاب ،اهب هل ةدوهشملا هتبرجتو هتكنحو ةيصخشلا هتعانق نع ةيروهمجلا سيئر ةماخف هب مدقت يذلا
يف هسفن ىلع هعطق يذلا مازتلالل هنم ءافوو ،ريطخلا ماعلا عضولل هكاردإو هتماخف هيلع رفوتي يذلا يجيتارتسالا
.نآلا هيلع وه امم رثكأ عضولا رمتسي نأ لاوحألا نم لاح ةيأب زوجي ال هنأب يباختنالا هجمانرب

همساقنو هتاحومطو هتالاغشنا رارمتساب سسحتن هنم أزجتي ال اءزجو بعشلا اذه ءانبأ انتفصبو ،سيئرلا ديسلا
لك ،ةريطخلا ةينمألا فورظلا اذكو ةيداصتقالاو ةيعامتجالا عاضوألا روهدت ببسب هيلع ةضورفملا ةيمويلا هتاناعم
اعيمج انم بولطملاف انقتاع ىلع ةاقلملا تايلوؤسملاب ساسحإلاو يعولا نم اقالطناو ركذلا ةفلاسلا تايطعملا هذه
فقوم ذاختاب نوبلاطم نحنف انيلع ال انل خيراتلا لجسي يكلو انمامأ نم عيضت ةصرفلا هذه كرتن ال نأ تائيهو دارفأك
ديسلا ةماخف ةدناسم اذكو نييرئازجلا ءامد نقحل يندملا مائولا دسجتيو ققحتي يكل يندملا مائولا نوناق ةدئافل يباجيإ

مالسلاو راربألا انئادهشل دولخلاو دجملا ،ةيخيراتلا ةينطولا ةحلاصملا ةماقإ يف لثمتملا هاعسم يف ةيروهمجلا سيئر
.اركش .هتاكربو ىلاعت هللا ةمحرو مكيلع



.رعشلاوب مالسلا دبع ديسلل نآلا ةملكلاو اركش :ةسلجلا سيئر ديسلا

تاوخألا ،ءاضعألا يئالمز ،يتاليمز ،ءارزولا ةداسلا ،ةسلجلا سيئر ديسلا .اركش :رعشلاوب مالسلا دبع ديسلا
.مكيلع هللا مالس ،روضحلا ةوخإلاو

بزحلا فقوم نإ ،سكعلاب لب يطارقميدلا ينطولا عمجتلا جمانربو ءىدابم عم ىفانتي ال يندملا مائولا نوناق نإ
فدهلا ىلإ لصي مل اهققح يتلا ةيباجيإلا جئاتنلا نم مغرلا ىلعو ةمحرلا نوناق ناك نإو باهرإلا ةرهاظ نم حضاو
ديؤن امك ،يندملا مائولا ديسجتل هاعسم يف ةيروهمجلا سيئر ةماخف ةردابم دناسن اذهل ،لماشلا ملسلا وهو الأ دوشنملا
نإف باهرإلا اياحضل ةبسنلاب امأ .نامألاو نمألا قيقحت انل نمضت يتلا ىرخألا ةيفاضإلا تاءارجإلاو تاردابملا لك
اهلتحت يتلا ةفرشملا ةناكملاب ساسملا وأ ليلقتلا ينعي ال اذهو اياحض مه بيرق نم وأ ديعب نم ءاوس نينطاوملا لك
.نيمركم نيززعم مهدحو اونوكيل نطولا ءادهش تالئاعك مهب لفكتلا ةلودلا ىلعف ،باهرإلا اياحض تالئاع

نم مهريغو "ىيحي نب قيدصلا دمحم"و "سابع تاحرف"و "ةكربلا" وعدملا "يلخد" ديهشلا ةيالو ،يناوخإ ريكذتلل
نم ةيئان ةرئاد يهو ةناسكت ةقطنم نإف كلذ نم مغرلا ىلعو ةيريرحتلا ةروثلا ءانثأ ريثكلا تناع ةيالو يه ءامعزلا
1958 ليرفأ 16 موي طبضلابو ريرحتلا شيج اهررح ينطولا بارتلا ربع ةقطنم لوأ تناك لجيج ةيالو رئاود
دقف ،ىرخأ ةرمو .يجمهلا باهرإلا ءارج نم باذعلا نينس تشاعو تناع كلذك لجيجف ،مويلا هسفن ديعي خيراتلاو
يف اهقحب بلاطت لجيج نإ ،سيئرلا يديس ،يناوخإ اذل .ةناسكت نم يأ ةقطنملا سفن نم ةندهلل حيرصت لوأ ءاج
ةيبلغأ تناك اذإف ،ةلودلا لبق نم ةصاخ ةتافتلاب الإ هقيقحت نكمي ال اذهو ايئاهن باهرإلا راثآ وحمل ةلماشلا ةيمنتلا
هللا ءاش نإ قلطنيسو ،ةيمنتلا لطعت يتلا ليقارعلا عفرلو هقيقحتل ادج نولجعتسم لجيج ناكسف ملسلا ديرت بعشلا
انئادهشل دولخلاو دجملا .نيرخآ اياحض طوقس نم انافكو ينطولا بارتلا ءاجرأ لك معيسو لجيج نم يندملا مائولا
.مكيلع مالسلاو راربألا

.لضفتيلف يدهملب ىفطصم ديسلل ةملكلاو اركش :ةسلجلا سيئر ديسلا

ثوعبملا نيلسرملا فرشأ ىلع مالسلاو ةالصلاو نيعتسن هبو ميحرلا نمحرلا هللا مسب :يدهملب ىفطصم ديسلا
.نيملاعلل ةمحر

ىلاعت هللا ةمحرو مكيلع مالسلا ،ةمألا سلجم ءامكحو ءالقع ،ءارزولا يلاعم ،ةموكحلا سيئر ديسلا ،سيئرلا ديسلا
.هتاكربو

حبصأ اضوفرم ةحرابلا ناك امو ،فرطتلاو شيطلا لحم ةمكحلا تلحو ،ةروهتملا فطاوعلا ىلع لقعلا بلغت اريخأ
لقعتلل ةوعد نم يسايسلا ناقتحالا ةيادب يفو تاونس لبق ةمألا ءالقعو نوصلخملا هب يداني ناك امو ،ابولطم مويلا
ةملكلا ىلع ةبيطلا ةملكلا ترصتنا دقف ،هلل دمحلاو عامجإ لحم مويلا حبصأ ،ةيغاص اناذآ دجي ملو فنعلا ذبنو راوحلاو
نإو ،راصتنا اذهو ،لامشلا تاذو نيميلا تاذ فرطتلاو فرحنملا ركفلا وه انتامزأ لصأ نأ عيمجلل نيبتو ةثيبخلا
راعش تحتو مالسإلا مساب ملسملا يرئازجلا ناسنإلا قح يف ةيبرصلا ةيناسنإلا مئارجلا نم رئابكلا ربكأ باكترا
.هتسادقو هتمرح ىلع ءادتعاو ءاحمسلا هتعيرشو مالسإلا نع حيرص جورخ وه اناودعو املظ مالسإلا

ىعسم لك ةدناسم قداص ملسمو رويغ ينطو لك ىلع ضرفت ةيلاتتملا تامزألاو ةكلاحلا فورظلا نإ ،سيئرلا ديسلا
ةيرئازجلا ةلودلا ةعلقلو اهمحالت ةينطولا ةدحولل ديعيو داسفلا عفديو عفنلا بلجي ،لماشلا ملسلا ققحيو ءامدلا نقحي

.نيتملا اهرادج

ققحي ،ةيومنتلا ةكرحلا قتعيو ،ةينطولا ةاسأملا سجر نم اهملعو رئازجلا بوث رهطي ربلاو ريخلا ىعسم نإ
.اهراقو ممألا نيبو ،اهرارقتسا لخادلا يف رئازجلل



يدايألا نإ .بيغلاب نامحرلا يشخ نم الإ اهيلإ أجلي ال لئاضف اهلك مدنلاو إطخلاب فارتعالاو ةبوتلا ،سيئرلا ديسلا
امو ،فينع باطخو ةفرحنم ةركفل ةيعيبط ةرمث اهنإف بعشلا قح يف ليكنتلاو ليثمتلاو ليتقتلاو رزاجملا تذفن يتلا
ةيحضلاو .ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا لوقي امك هناش الإ ءيش يف فنعلا لخد امو هناز الإ ءيش يف قفرلا لخد
لتق زاوجبو رئازجلا يف داهجلاب اوتفأ نيذلا نم يضتقت حوصنلا ةبوتلاو ،مالسإلا وه سيئرلا ديسلا نورت امك ىلوألا
ةأرملا – زيزعلا ةأرما اهتنلعأ امك ةـعاجش اهونلعي نأ ةـبوتلا مهنم يضتقت اهورربو فنعلا لامعأ اوكزو نييرئازجلا
مالسإلاو قيرطلا اوأطخأ مهنأ دابعلاو هللا مامأ ةحارص اهنولوقي ،"قحلا صحصح نآلا" ةنعارفلا دهع يف – ةيرصملا
امنإو ةنادإلل ةلودلا هعضت مل انيديأ نيب يذلا مائولا نوناقف ،مالسلا هيلع فسوي مد نم بئذلا ةءارب كلذ نم ءيرب
نسح نمو .ريمضلا ةوحص دعب اماع ايأرو اينطو ابلطم حبصأ يذلا فيزنلا فاقيإو رارقتسالا قيقحتو ملسلا ةمدخل
نوناقلا اذه ،نامألا دارأ نم هيلإ أجلي يذلا تيبلا ةناكم ذاقنإلا شيجل تطعأ ،ةحلاصملا هذه يف اهتاسسؤمو ةلودلا ةين
ىلع ذيفنتلا يف نوناقلا اذه دمتعيو .ةيناسنإلا ةميرجلا يحو نم صلختلل ةيدارإلا ةحلاصملاو ةبوتلا ىلع دعاست ةليسو
لكب ددحي يذلا وهو ،ةلودلل هسفن ملسي ةحلسملا تامظنملا ىدحإل يمتنملاف ،ةلدألا ديس وه يذلا يدارإلا فارتعالا

فيفخت ةقطنم ،ءاجرإلا ةقطنم ،ءافعإلا ةقطنم ،يندملا مائولا نوناق اهددح يتلا ةثالثلا تافينصتلا نم هعقوم ةيرح
ةعبان ةيحماست حور نم نوناقلا هب ءاج امف .يقش الإ هضفري ال حماستلا ىهتنم اذهو حيحصتلا عقي كلذ دعبو ،ةبوقعلا
ربع اهفرع يتلا ةعنطصملاو ةيقيقحلا نتفلا نم اهصلختسا يتلا براجتلا ديصر نمو ،يرئازجلا بعشلا ةلاصأ نم
ربوتكأ ةنتفو 62 ةنس ةفئاص ةنتف هيعوب أفطأو ،ةكرابملا هتروث يف ةبولسملا هتدايس داعأ يذلا بعشلا اذه ،هخيرات

،اهل ضرعت ةنتف ربكأ ءافطإ ىلع دلبلا اذه يف نيصلخملاو نوناقلا اذه لضفبو الوأ هللا لضفب مويلا لبقم وهو ،88
ةربقم رفحيو ،"اهظقيأ نم هللا نعل ةمئان ةنتفلا" ،اهمون ىلإ ةنتفلا هيعوب ديعي ،لاومألاو ضارعألاو حاورألا تلاطو
.ةرمدملا اهتاعاعشإ نم لايجألا ظفحي ،نئاغضلاو داقحألا تايافن نفدل ةينطو ةيبعش

ءاجو ،ءاربغلاو سحاد برحو سوسبلا برح يف تلثمت ةنس )40( نيـعـبرأ تـماد ةنتف ةيلهاجلا خيرات يف تعقو
؟تاونس )07( عبس ةنتف ئفطت نأ اهئالقعو اهئامكحب رئازجلا زجعت فيكف اوزجعي ملو ةنتفلا كلت اوأفطأف ءامكح

اهنمث دقو ،هل كلم يه ،اهقلاخ الإ اهنيمثت دحأل نكمي الو هللا اهمرك ،ةيلاغو ةزيزع يرئازجلا سفن نإ ،سيئرلا ديسلا
اهتددح يتلا اهتميقو ءامدلا باحصأ الإ اهنع لزانتي نأ دحأل سيل ،ةيلاملا اهتميق تنيب ةعيرشلاو ،"ةملسم ةيدب" نآرقلا
اذه يف بجاولاو ،بولقلا نع نئاغضلا حسمتو ،داقحألا نفدتو ،يندملا مائولا ققحت يتلا يه ةيمالسإلا ةعيرشلا
ةيعرشلا تايدلا عفدو نيمراغلا نويد حسم لجأ نم تاواكزلاو تاقدصلاو ةيداملا تايناكمإلا لك دينجت وه نوناقلا

.اهباحصأل

ىماتيلا امأ ،هللا ىلع هرجأف افع نمو ةلماك هلوتقم ةيد بلط نم لك ذخأي نأ بجي احورو الكش يندملا مائولا ققحتيلو
نوبيجتسي الو مهمتي مهيسني ام لاومألاو ةياعرلا نم اودجيف ،دشرلا نس ىتح ةنيمأ دايأب مهلاومأ رمثتستف رصقلا
.البقتسم مهضرحي نم ضيرحتل

يف كراش نم هملعي نأ بجي اهل امكح ررقو - اهنوفرعت – ليباهو ليباق ةصق انيلع صقي نآرقلا نإ ،سيئرلا يديس
كلذ لجأ نم“ :ىلاعت هلوق يه -ةقيقح هذه– ديلاـب ذيفنتلا وأ باطخلاب ضيرحتلا وأ فرحنملا ركفلا نم ةينطولا ةاسأملا
....اعيمج سانلا لتق امنأكف ضرألا يف داسف وأ سفن ريغب اسفن لتق نم هنأ ليئارسإ ينب ىلع انبتك

.لضفتيلف شيغزم يديزوب ديسلل ةملكلاو يدهملب ىفطصم ديسلل اركش :ةسلجلا سيئر ديسلا

ةديسلا ،سيئرلا ديسلا .نيلسرملا فرشأ ىلع مالسلاو ةالصلاو ميحرلا نمحرلا هللا مسب :شيغزم يديزوب ديسلا
نوناقلا اذه يتأي .هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا ،ةمألا سلجم ءاضعأ ةداسلاو تاديسلا ،ةموكحلا ءاضعأ ةداسلاو
تدأ يتلا بابسألا تناك امهمو ،ةريخألا ةيرشعلا لالخ ةصاخو رصاعملا اهخيرات يف ةمساح ةلحرمب رمت رئازجلاو
لاجرو ينطولا ريرحتلا شيج ليلس يبعشلا ينطولا شيجلاف دوهعم وه امكو ،رئازجلا اهتشاع يتلا عاضوألا ىلإ
اهطويخ تجسنو تربدو تكيح ةروانم عشبأل اودصت ،نيينطولا نيصلخملا لكو نيدهاجملاو هكالسأ فلتخمب نمألا
.هللا ءاش نإ ةخماش ىقبتسو ةفقاو رئازجلا تيقب اعيمج ةرربلا اهئانبأ لضفب لوقأ ،رئازجلا دض جراخلاو لخادلا يف

ىرخأ ةرم سركيل يندملا مائولل ينوناقلا صنلا اذه يتأي ،اهتوقو اهتيفاع رئازجلا تعجرتسا نأ دعب ،سيئرلا ديسلا
اناهرب كلذو ،ةيروهمجلا سيئر ديسلا مهسأر ىلعو هيلوؤسمو هلاجرو هئامعز ةيرقبع اذكو هتيرقبعو بعشلا ةمظع



عوجرلل قيرطلا لض نمل ةمئالملا لولحلا لك هيف تدسجت صنلا اذه نأ امك ،ةردقملا دنع حفصلاو ملحلا نم اعطاس
غرفتلل نامألاو نمألاو ملسلا فنك يف شيعلاو هلمش ملل انبعشل ةبسانم تقولا سفن يف هنأ امك ،باوصلا ةداج ىلإ
.فاجعلا تاونسلا لالخ عاض ام كرادتو داجلا لمعلل

:يلي ام ظحالأ نأ يب ردجي ،سيئرلا يديس

ةجلاعم يف ةمارصو ةوق هديزي امم ةينمز ةدمب ةطوبرم هتاءارجإ لك نوك وه نوناقلا اذه يف يباجيإلا ءيشلا نإ )1
كلذك يدل .ةيميظنتلا صوصنلا يف هكاردتسا متي نأ ىنمتن ام وهو ةينمز ةدمب ددحت مل يتلا )33( ةداملا ادعام رومألا
ايدام مهتاناعم نم فيفختلل اهعسوب ام لك ةلودلا لذبت نأو باهرإلا اياحضب لفكتلا متي نأ يهو تالاغشنالا ضعب
.ايونعمو

.ةفقاو رئازجلا ىقبتل سيفنلاو سفنلا لذبو نمألا بابتتسا يف اومهاس نيذلا نيينطولا لكب لفكتلا )2

لاعفلاو مراصلا قيبطتلا اذل ،لاعف لكشب قبطت مل وأ قرو ىلع اربح تيقب اهنكلو نيناوق تنس ام اريثك )3
.ريخلا ىعسـملا اذـه حاـجـنل ديحولا ليبسلا وه ةيلاعفو ةيدجب نوناقلا اذه عم لماعتلاو

.مكيلع مالسلاو اركش .راربألا انئادهشل دولخلاو دجملاو رئازجلا ايحت

.لضفتتلف يوالسع ىليل ةديسلل ةملكلاو شيغزم يديزوب ديسلل اركش :ةسلجلا سيئر ديسلا

امك ،هتقو يايإ هحنم ىلع اليزج اركش جاحلب نيدلا لامج يليمز –لخدتأ نأ لبق – ركشأ :يوالسع ىليل ةديسلا
اذه يعسو يف ناك ام لك تركذ يننأ مكحب ليطأ نل فوسو كلذ ىلع مكتقفاوم ىلع ةسلجلا سيئر ديسلا مكركشأ
نمأ عاجرتسإل ىلوأ ةوطخو ةنبل ىرخأ ةرم هربتعن يذلا عورشملاب قلعتي مهم ءيش ةفاضإ طقف ديرأ نكلو حابصلا
حماستلا ينعي ال نوناقلا نأب اولاق نمم – ةموكحلا سيئر ديسلا مهلبقو - نيلخدتملا نم ديدعلا كانه .رئازجلا رارقتساو
عم ثدحتلا ،اهدحو ةموكحلا سيلو انلك انيلع بجي هنأب لوقأل ،عضاوت لكب حارتقاب مدقتأ لاجملا اذه يفو ،نايسنلا وأ

وه دوجوملا مهافتلا ءوس نأل ،لوبقم ريغ اذهو نييوسايسلا يدايأ يف ةبعل تحبصأ اهنأل باهرإلا اياحض تالئاع
.صنلا اذه ىلع نييرئازجلا لك لصحتي نأب ةصرفلا حمست ملف ،موهفملا وه اذه ،نيمرجملا ءالؤهل ةلودلا ةئربت لوح
ىمعألا يجمهلا باهرإلا مارجإ – ىسنن نأ ليحتسم –ىسنن نلو حمسن نل اننأب ىرـخأ ةهج نم لوقأو ةهج نم اذه
نأ دبال هنأل دقحلا ةفاقث ةبراحمو ةمواقمل عضوتس يتلا ريبادتلا اضيأ يه ام لوقن اننكل ،ملاعلا يف ليثم هل سيل يذلا
عضو يف ريكفتلا انيلع كلذل ،ةدحاو تاعماجو ةدحاو تايلكو ةدحاو سرادمو دحاو نطو يف دغلا رئازج ءانبأ شيعي
.دقحلا ةفاقث مواقت يتلا ريبادتلا

نحنف ،نيلخدتملا ضعب كلذ انيلع قلطأ امك (des mauvais copieurs) نيشاشغ انـك اذإ لوقأ نأ ديرأ ريخألا يفو
لحملا ىقبيو اهوكلام نحنو ناردجلا انلف ،لحملاو ناردجلا ىلع يوتحي يراجتلا لحملا نأ نوناقلا يف فرعن
.مكيلع مالسلاو نيفلؤملل

.لضفتتلف سليبح نب ةديعس ةديسلل ةملكلاو يوالسع ىليل ةديسلل اركش :ةسلجلا سيئر ديسلا

،يئالمز ،يتاليمز ،ةموكحلا ءاضعأ ةوخإلاو تخألا ،سيئرلا يديس .سيئرلا يديس اركش :سليبح نب ةديعس ةديسلا
.مكيلع مالسلا

تفلك امنإو نوناقلا يف ةصتخم تسلو بزح يأل يمتنأ ال يننأب لوقأ نأ طقف تدرأ ،ميحرلا نمحرلا هللا مسب دعب



تاذلاب يهو ةيفيرلا ةرسألا ةحيرش يهو مالسلاو مدقتلاو يقرلا ىلإ اعم جرخنل اهعم لضانن ةحيرش فرط نم ةمهمب
خيراتلا ربع ترشن يتلاو مالسلل ةبحملا ةحيرشلا هذه فرط نم ةلاسر مكل غلبأ نأ فرشلا يل مويلاف ،ةيفيرلا ةأرملا
يف ةحيرشلا هذه تناكف ،رئازجلا لجأ نم ايلاغ انمث خيراتلا ربع اضيأ تعفدو نماضتلاو يخآتلاو ةبحملاو ملسلا ةفاقث
تالاتغملا اذكو تابصتغملا نم ةبسن ربكأ نإف - مويلا – ةمزألا هذه لالخو .ةيريرحتلا ةيروثلا ءانثأ فوفصلا لوأ
يل تلاق ثيح ،ةيدملا ةيالوب ةيئان ةيرق يف ةيفير ةأرمإ ةخرص ىسنن الو ،تادماص هؤاسن تلازامو فيرلا نم يه
امدنع بذعتن ال ىتح تيزلاب انتانبو انئانبأ باقرو انقانعأ يلطن مانن نأ لبقف نحن امأ لمجتت مانت نأ لبق ءاسنلا" نأب
لك اهلو مالسلل معن لوقتل اهتوص مويلا عمتجملا نم ةئفلا هذه عفرت ،يتاوخأ يناوخإ اذهل ! "انحبذل نويباهرإلا يتأي
يه ةيساسألا اهتيعجرمف نوناقلا مهفت الو صنلا اذه ىلع علطت ملو ةيمأ اهنأل ةيروهمجلا سيئر ديسلا يف ةقثلا
نهلك نهو .تابصتغملاو اياحضلا ةركاذ ظفح هنم بلطتو هيف ةقث اهلكو هتاهيجوتو ةيروهمجلا سيئر ديسلا تاحيرصت
هقيبطتو نوناقلا نس نيب اقرف كانه نأل نوناقلا قيبطت ىلع ايصخش ةيروهمجلا سيئر ديسلا رهسي نأ يف ةقث اضيأ
،نوناقلا قيبطت ىلع رهسلا ةرورض صخي اميف مهلاغشنا اودبأو مهتريح نع اوربع نيذلا نيلخدتملا ةوخإلا دناسأو
نم هللاب ذوعأ دعب ،ىلاعتو هناحبس هللا لوقب المع مهتميرج نمث اوعفدي نأب اولتقو مئارج اوبكترا نيذلا قح يف ةصاخ
هنعلو هيلع هللا بضغو اهيف ادلاخ منهج هؤازجف ادمعتم انمؤم لتق نم" :ميحرلا نمحرلا هللا مسب ،ميجرلا ناطيشلا
"ةلوبقم ريغ نمؤم لتاق ةبوت" ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق امكو .ميظعلا هللا قدص "اميظع اباذع هل دعأو
.ةمحر الو ةقفش نودب مهتمكاحم بجي اولتق نيذلا صاخشألاف

ددنأو غلبأل مرتحملا ربنملا اذه منتغأو باهرإلا اياحض تالئاع ةيصخش مارتحاو ةماركلا بجاو يه ةيناثلا ةطقنلا
نضتحي عراشلا ىقبي ال يكل تادوهجملا لك لذبل ةيروهمجلا سيئر ديسلا اهسأر ىلعو ةينعملا تاطلسلا هابتنا تفلأو
يف ةدرشم ةنس 20 اهرمع زواجتي ال ةلمرأ – اهاحضو ةيشع نيب –حبـصت نأـب لبقن فيكف ،انءاسنو انتانبو انءانبأ
نوناقلا اذه ناك اذإف مويلا هبلطن ام اذه ! ؟اهقوقح نع اثحب عراشلا ىلإ جرخت – اهنبإ – اـهدـنس تدـقف مأو عراشلا

.نوناقلا اذهل معن لوقن نحنف تازواجتلا هذهل ادح عضيس

دض مهتوص اوعفر نيذلا ءاسنلاو لاجرلا نم ريثكلا عم انك قباس تقو يف هنأب لوقأف ناث رمأ ىلإ هابتنالا تفل ديرأ
ةيرئازج ةيضقلا نأو امور دقعل "ال" انلقو تايصخشلاو بازحألا ضعب اهب بلاط يتلاو ةيرئازجلا ةيضقلا ليودت
،ةيرئازج ةيروهمج سيئر فرط نم وه حارتقالاو نييرئازجك راوحلا يف مهاسن مويلاو ،نييرئازجلا نيب اهلح بجيو
نوناقلا اذهل "معن" لوقنو الح دجنو شقانن ةيرئازجلا ةيارلا تحتو رئازجلا يف نحنو ،يرئازج عرشم فرط نمو
عمتجملاو ةيوعمجلا تاكرحلا عم ءاقل لالخ 1999 ليرفأ يف تروفكنارف يف ارخؤم هانظحال امل اريثك انرثأت دقو
ةبلاطمل عفرت ةيرئازج اتاوصأ كانه نأ نم طسوتملا ضيبألا رحبلا لود ةيجراخ ءارزو عامتجا شماه ىلع يندملا
لب يرئازجلا بعشلا عيوجتو اهيلع راصحلا ضرفو رئازجلا عم ةيداصتقالا مهتاقالع عطقب نييبروألا نيلماعتملا

يف يسلطألا فلحلا تاوق لخدتت مل اذامل لءاستي ديوسلا يف ميقم يرئازج باشب اوءاج ذإ كلذ نم رثكأب اوبلاط
تاوصألا هذهل ادح عضي نأ بجي نوناقلا اذهف ؟وفوسوك يف تلعف امك ةيسائرلا تاباختنالا ريوزت دعب ةعرسب رئازجلا
.اليزج اركشو الح دجن نأ نييرئازجك انيلعو

.لضفتيلف ينارم دمحأ ديسلل ةملكلاو سليبح نب ةديعس ةديسلل اركش :ةسلجلا سيئر ديسلا

سيئر ديسلا ،دعب امأ .هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو هللا دمحلاو ميحرلا نمحرلا هللا مسب .اركش :ينارم دمحأ ديسلا
فرط نم هحيضوت صقن نأب دقتعأف ،نوناقلا اذه نع ثيدحلا صخي اميف .ءالمزلا ةداسلا ،ءارزولا ةداسلا ،ةسلجلا
(Saint Egidio) ويديجيإ تناسل لصألا قبط سيل نوناقلا عقاولا يف نأل هلوح حرطت ةلئسأ ةدع تلعج مالعإلا لئاسو

هل حضتت مل يذلا ناسنإلا الإ حرطلا اذه دض نوكي نأ نكمي الو يناسنإ يقطنم نوناق وه امنإو يضوافت نوناق الو
لتق ةميرج اوفرتقي ملو حالسلا اولمح نيذلا صاخشألا نم فالآلا صخي هنإ ؟نوناقلا لوقي اذام ،ةيؤرلا دقف وأ ةيؤرلا
حالسلا اوعضي نأ لبقن نحنف ،نونجم وهف اولتقاو اورمتسا ءالؤهل لوقي نمف ،مهتعباتم نود نم حالسلا عضو اودارأو
نم دكأتلل ةبقارملا تحت صاخشألا ءالؤه عضو وهف يناثلا رطشلا امأ .رئازجلا ءانبأ ةيلوؤسم مامأ مهعضن مث
ملو مئارج اوبكترا نيذلا صاخشألا مهو ثلاثلا رطشلا .ءانبلا وحن قلطنن يكل ميكح ءارجإ اذهو اهمدع وأ مهتماقتسا
مكحلا نأب مهل تاراشإ عضو ةلواحمف ،لتقلا نم ديزملا باكترا ىلع ةردقلا مهل تلازال هنأ مغر ضبقلا مهيلع قلي

يف لتقلا ةميرج بكتريس نمل ةيامح امنإو لتق نمل الهاجت سيل اذهو لتقلا نع اوفك مه نإ اففخم نوكيس مهيلع
ضعب يدل نكلو هدض نوكي نأ لقاع ناسنإل نكمي الو زاتمم وهف صنلل ةينوناقلا ةيحانلا نم نذإف ،لبقتسملا
.صنلا يف ةدوجوملا ءايشألا ضعب لوح تاماهفتسالا

تدقف يتلا ةأرملا روعش رعشن نأ لهسلا نم سيلف ،ةنحملا هذه يف اوسم نيذلا مالآ اديج فرعن نأ يغبني :الوأ



ءارمح ةيرشع تناك لب ءادوس ةيرشع رئازجلا شعت ملف هتنبا تبصتغا يذلا وأ ،هنبا دقف يذلا لجرلا وأ ،اهجوز
يف رود خيراتللو ،ةحلسم ةعومجم نم وأ صخش نم ةدحاو ةلاسر هوحمت نأ نكمي ال ام وهو ميحجلاو رمجلاك
.ثدح ام ليجست

دوجو يفنن اننأ امأ باوصلا ءانبل ءاطخألا صيخشت يه ءانبلل ةقيرط لضفأ نأ ىرأ يننكلو اريثك اثيدح عمسن اننإ
دقف أطخأ نم نأ حيضوت انيلع نكلو ءانبلا ىلع نواعتنلف .لوبقم ريغ اذهف ،نواعتلل بهنو ةحفصلا يوطنو ءاطخألا
اعئار الثم ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا انل ىطعأ كلذل ،ءانبلا اننكمي الف أطخلا صخشن مل اذإف ،ريغلا قح يف أطخأ
ءالؤه حبصي مل نكل "ءاقلطلا متنأف اوبهذا" :مهل لاقو هوبراح نمع - ةكم حتف يف – اـفـع دقف لودلاو ممألا ءانب يف
–مهنع انوـفـعو اوبراـحو اوأطخأ نيذلا سانلا ىلع قبطني ام اذهو ءاقلطلاب عمتجملا يف نوفرعي اوناك لب ءامعز
الامعأ اهيف زجنأو تاونس رشع وأ سمخ دعب الطب حبصأف همالسإ نسحو ملسأ نمل ءانثتسا كانهو – ةنيعم ةيعون مهو
نم اريثك اندجول خيراتلا ىلإ انعجر ولف .ئطخملا نييعت نم دبال هيلعو .كلذ هل لجسيف هريغ نم رثكأ ةيلوطب
انتنسلأ فعنلف مهئامد نم انافعأ هللا نأ ةجحب ،ةيواعمو يلع ةنحم نع ثيدحلا نوشخي نيملسملا نيخرؤملاو نيركفملا

ائطخم امهدحأ نوكي لب ،باوص ىلع نانثالا امهو ناصخش لتتقي نأ قطنملا نم سيل هنكل ،مهنع ثيدحلا نع
رئازجلا ءانبل نكل ةعومجم وأ صخش هاجت ةفطاعلا عفادب كلذ سيل ،اديج رومألا ديدحت نم دبال هيلعو .ابيصم يناثلاو
لبق ثدح ام الثم اهنم فنعلا نم ةديدع رهاظم رئازجلا تفرع نأو قبس دقل .نحملا سفن ىرخأ ةرم شيعن ال يكلو
إطخلا ةفرعمل البقتسم هسيردتو خيراتلا يف ثدح ام لك ليجست يغبني ذإ ،بجاو ءىطخملا صيخشتف .1954 ةنس
ىلع مجهت نم ناكف ةحاسلا يف 1988 ةنس لبق نيدوجوم انك اننأ ةحارص لكبركذأو ءانبلا ةيفيكو باوصلا نم
فداه نوناقلا نأ دقتعأ اذهلو ! بنذملاب سيلو ميعزلاب فصويل نجسلا ىلإ ذخؤيف ادمعتم فنع لامعأ بكتراو ةلودلا
ةسمخ وأ فالآ ةرشع وأ فالآ ةسمخ دجاسملا يف بيرق نع دجنس .عمتجملا يف ةيبرتلا يعاري الو يمحي ال هنكلو
نم اودجي مل اذإف ،تالوطبلاب ةيباهرإلا مهلامعأ نوفصيسو ةيبعشلا ءايحألا طسو باهرإلا يف اوطروت نمم افلأ رشع
……ناديم يف يقيقح لفكت كانه نكي مل اذإو ،نومرجم مهو اوأطخأ مهنأب مهل لوقي

.لضفتيلف يوضام ةديمحا ديسلل نآلا ةملكلاو ينارم دمحأ ديسلل اركش :ةسلجلا سيئر ديسلا

،ةسلجلا سيئر ديسلا .نيلسرملا فرشأ ىلع مالسلاو ةالصلاو ميحرلا نمحرلا هللا مسب :يوضام ةديمحا ديسلا
.هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا ،ةمألا سلجم ءاضعأ يئالمز يتاليمز ،ةموكحلا ءاضعأ ةداسلاو ةديسلا

بعشلا ةيبلغأ هترظتنا املاط يذلا يندملا مائولا نوناق صن مويلا انيلع ضرعي نأ رورسلاو ةطبغلا يعاود نمل هنإ
ال فقوملا اذه يف اننإ .ةبطاق ملاعلا يف مالسلل ةبحملا بوعشلا لكو ةيمالسإلاو ةيبرعلا بوعشلا اذكو يرئازجلا
كردي صنلا اذه يف تدرو ةلمج يأ يف نعمتيو حفصتي نم لكف ،نوناقلا اذه داوم يف ءاج امم رثكأ لوقن نأ عيطتسن

هونأ نأ ةبسانملا هذهب ينتوفي الو ،دالبلا هذهل ريخلا ديري نم لك هاجت ةقداص اياونو ناعم نم هيلإ يمري ام اديج
امو ماسج تايحضت نم هولذب امل انخيرات نم ةكلاحلا ةرتفلا هذه ةليط عمتجملا اذه دارفأ نم درف لك حافكو لاضنب
.ةدايس تاذ ةلقتسم ةرح رئازجلا ايحتل انابرق هومدق

نولذبي نولازيال نيذلا كئلوأ وأ نطولا ليبس يف ةداهشلا مهل هللا بتك نم ءاوس تاعامجلاو دارفألا ءالؤه لضفبو
باهرإلا اياحض تالئاع لكل لوقأو ةئمطم ةنمآ رارقتسالاو مائولا فنك يف رئازجلا شيعت يكل مهدوهج ىراصق
يف نآلا مهو ةنمآو ةرقتسم رئازجلا ةيؤر يف نولمأي اعيمج اوناك نطولا ليبس يف اودهشتسا نيذلا لك نأ ىمعألا
بعشلا ىلعو زيزعلا اننطو يف مويلا يرجي امع ىضرلا لك انع نوضار – ملعأ هللاو – مهلعل ريخألا مهاوثم
مهيوذ عمتجملا نضتحي فوسو مهتايحضت مامأ لالجإ ةفقو فقيو ةيكزلا مهحاورأ ىلع محرتي نأ يبألا يرئازجلا
مهل لوقنف ةركعلا هايملا يف نوداطصي نيذلا امأ .كش يأ نودب مهلكاشم عيمجب لفكتيو زازتعاو رخف لكب مهتالئاعو
لوقنف رايهنإلا ىلإ اهقيرط يف رئازجلا نأ ىلع نونهاري اوناك نيذلا امأ ."ميركلا بعشلا اذه نع مكيديأ اوعفراو اوفك"
ةئطخم امود تناك مهتاباسح نأ ىرخأ ةرم مهل دكؤيس يرئازجلا بعشلا نأ جراخلا يف مأ لخادلا يف اوناك ءاوس مهل
انئادهشل دولخلاو دجملا ،ةلقتسم ةرح رئازجلا ايحت ،دالبلا هذه هاجت لبقتسملا يف مهترظن اوريغي نأ الإ مهيلع امو
.مكيلع مالسلاو راربألا

.لضفتيلف يرداوق رازوب دمحم ديسلل نآلا ةملكلاو يوضام ةديمحا ديسلل اركش :ةسلجلا سيئر ديسلا



فرشأ ىلع مالسلاو ةالصلاو ميحرلا نمحرلا هللا مسب .ةسلجلا سيئر ديسلا اركش :يرداوق رازوب دمحم ديسلا
،روضحلا تاديسلاو ةداسلا ،ةمألا سلجم ءاضعأ يئالمز ،يتاليمز ،ءارزولا ةداسلا ،ةسلجلا سيئر ديسلا .نيلسرملا
.هتاكربو ىلاعت هللا ةمحرو مكيلع مالسلا

الأ ةيرئازجو يرئازج لك بجاو نمو ةمداقلا لايجألاو نطولا لبقتسمب قلعتي ماه رمأ وه مويلا انعمجي ام نإ
ءاطعإل ماسج تايحضت روصعلا ربع اندالب تمدق دقل .يندملا مائولاب قلعتملا عورشملا اذه حاجنإل دهج يأب اولخبي
تيقبو ماتلا مائولاو ةزعلاو ةماركلاب انبعش عتمتيلو ممألا نيبو ملاعلا اذه سمش تحت اناكم ةيرصعلا ةيرئازجلا ةلودلا

ىلإ نمألاو قاقش ىلإ مائولا لوحتف جراخلاو لخادلا نم انيلع ءادعألا ةرماؤم تكيحف لاحلا هذه ىلع نمزلا نم ةبقح
مهارق نم ناكسلا فالآ حوزنو باصتغالاو ءايربألا لتقو قرحلاو بيرختلا رشتناف ةلودلا ناكرأ زهت تداكو فوخ
يذلاو ،بعصلاو ريطخلا عضولا اذه ءارج نم ىرخأ تافآ ترشتناو ىربكلا ندملا نزاوت يف ابيهر اللخ كلذ ببسف
دوعيو ةقرشملا انتروص ديعتسن ىتحف ،طيسبلا نطاوملا ىلع ابلس سكعناو دالبلا داصتقا فعضف ،انع ابيرغ ربتعي
.لمشلا ملو عومدلا حسمو فيزنلا فقول ءاج يذلا نوناقلا اذه اعيمج دناسن نأ انيلع ،نييرئازجلا بولقل مائولاو ملسلا
:يلاتلاك يهو ءارآلاو راكفألاو تاعابطنالا ضعب ءادبإ يبجاو نم هنأ تيأر هيلعو

ءوض ىلع هماكحأ نومضم ريسفتو هليلحت دعبو يندملا مائولا ةداعتساب قلعتملا نوناقلا صن ةءارق دعب :الوأ
يننإف ينوناقلا صنلا اذه فادهأو عوضومب ةقلعتملاو اهشيعن انلزالو اهانشع يتلا ةيناديملا قئاقحلاو عئاقولا عومجم
يف انعمتجم يف رارقتسالاو ةنينأمطلاو نامألاو نمألاو يعامتجالا ملسلاو يندملا مائولا قيقحت يف هتيمهأ ردقأو هكرابأ

.نيلاضلا رئازجلا ءانبأل ةبوتلاو ةمحرلا باوبأ حتفو ةلداعو ةديسو ةيوق ةيرئازج ةلود لظ

ةيسايسو ةيندمو ةيعامتجا تاميظنتو تاسسؤمو ةلود لاجرو نينطاومو ةيعامتجا حئارشك اعيمج انيلع بجي :ايناث
بابسألاو فارطألا ةكباشتملاو ةقيمعلاو ةدقعملاو ةريطخلا ةمزألا نم ربعلاو سوردلا صلختسنو ظعتن نأ عئالطو
يسايسلاو ينمألاو يعامتجالا هرارقتساو هدراومو انعمتجمو انبعش تسم يتلا ةيواسأملا جئاتنلا اذكو فورظلاو
بجيو نتفلاو تامزألا هذه لثم نم البقتسم عمتجملاو ةمألاو ةيرئازجلا ةلودلا ةياقوو ةيامحل كلذو يداصتقالاو
.كلذ ريوطتو ديسجتل لئاسولاو ةسايسلاو تايجيتارتسالا لكب لمعلا

ءامتنالاو ءالولا حورو ةحلاصلا ةنطاوملاو ةتباثلا ةعاجشلاو ةيقيقحلا ةينطولا ميقلا يعارنو سرغن ىتحو :اثلاث
اهنمأو اهتدايسو اهتبيهو اهتوقو ةيرئازجلا ةلودلا ةزع ليبس يف سيفنو سفن لكب ةيحضتلاو عمتجملاو ةلودلاو ةمألل
ةفاكل فرشملاو مئادلاو يقيقحلا لفكتلا عمتجملاو ةمألاو ةلودلا ىلع بجي ،رهدلا دبأو نمزلا لوط ةينطولا اهتدحوو
هذه يف اندالب تباصأ يتلا ةنتفلاو ةمزألا لالخ نطولا ءادن ةيبلتل ةيعاوط اودمصو اوبه نيذلا تاينطولاو نيينطولا
مهفطاوعو مهتالئاعو مهحاورأب اوحضو ةنايخلاو بيرختلاو باهرإلاو مارجإلا ةيشحوو ةسارش اوهجاوو ،ةيرشعلا
نيينطولاو بعشلا ةيامحلو بناجلا ةباهمو ةدايس تاذ ةيوق ةلود لظتو رئازجلا ايحت نأ لجأ نم مهلاومأو مهفرشو
.عشبلا مارجإلاو باهرإلا ةوسقو ةيجمه نم ندملاو ىرقلاو رشادملاو ريواودلا يف نينطاوملاو

ميقو لاصخ اوتبثأ مهنأل يرادإلاو ينمألا اهماظن يف نينطاوملا ءالؤه جمدت نأ ةلودلا ىلع بجي ،سيئرلا ديسلا
نأ ةلودلا ىلع بجي امك ،لاوحألاو فورظلا لك يف كلذ لجأ نم ةيحضتلاو ةلودلاو ةمألاو نطولل صالخإلاو ءالولا
امك ،ةينوناقلاو ةيداصتقالاو ةيعامتجالا ةياعرلاو ةيانعلاو ةيامحلا تاودأ لكو لئاسولا لكب باهرإلا اياحضب لفكتت
كالسأ ةفاك هلوح نمو يبعشلا ينطولا شيجلا هب ماق يذلا يوقلاو عاجشلا رودلاب ةداشإلاو فارتعالا اضيأ بجي
نمأو ةيرئازجلا ةلودلا ةنايصو ةيامحل نيدماصلا ءافخلا دونج عيمجو نيينطولاو يدلبلا سرحلاو ينطولا نمألا
ةيرئازجلا ةيروهمجلا سيئر ديسلل لماشلا جمانربلاو ةديشرلا ةسايسلاب هيونتلا بجي امك ،ةينطولا ةدحولاو بعشلا
.انئانبألو اننطول حلصأ وه ام ىرنو انسفنأ عجارن نأ ابيع سيلف ،نذإ .ةقيلفتوب زيزعلا دبع ديسلا ةيبعشلا ةيطارقميدلا

دق ام لك وأ هسفن هب هثدحت ام لك نع جرخي نأ هنطو ىلع رويغ يرئازج لك ريمض ىلإ هجوتأ ريخألا يفو
،دابعلاو دالبلا ىلع – هللا ءاش نإ – اـبيرـق هرامث رهظت يذلا عورشملا اذه دناسي نأ الإ ليوط ريكفت دعب هيلإ صلخي

ايحت ،ينطولا بجاولا ءادهشل دولخلاو دجملاو راربألا انئادهشل دولخلاو دجملا .نمأ نودب راهدزا الو ةيمنت ال هنأل
.مكيلع مالسلاو ،ةلقتسم ةرح رئازجلا

.اروكشم لضفتيلف يريبز رهاطلا ديسلل نآلا ةملكلاو يرداوق رازوب دمحم ديسلل اركش :ةسلجلا سيئر ديسلا



،سلجملا اذه يف تاليمزلاو ءالمزلا ،ءارزولا يناوخإ ،سيئرلا خألا ،هلل دمحلاو هللا مسب :يريبز رهاطلا ديسلا
.ةبيط ةيحت اعيمج مكييحأ

تامزألا لحارم نم ةبعصلا ةلحرملاو قيقدلا فرظلا اذه يف - رمألا ةقيقح يف - نطاوملا نوكي نأ عيطتسي ال
نسحن اننوكف ،هبعشلو دلبلا اذه يف يرجيو ىرج امب لابم ريغ ،نطولا اذه لجأ نمو انرئازج يف اهانشع يتلا
هذه زواجتنس لوقيل هدحو ناسنإلا ريمض قطني لاوحألا لك يفف ،ال وأ ةغللا بيلاسأ يف ننفتن وأ هنسحن ال وأ ريبعتلا
اهنأل عضولا اذه يف فقوم ذخأل عيمجلا ةكراشم نم دبال هيلعو .اندالبب ترم يتلا لحارملا يقاب لثم اهلثم ةلحرملا
ال يريمض نكلو لبق نم لخدتلا ررـقأ مل – ايصخش – ينـنأ مغرـف ،تاطحم نع ةرابع يهو ةيخيرات ةينطو ةيضق
مهيف امب انه ناوخإلا ضعبل تلق دقل ،عاطتسملا ردق ىلع تامزألا لك يف انتيلوؤسم انلمحت دقل .تمصأ نأ يل حـمسي
،تامزألا دهشت يهو رئازجلا لجأ نم انلاضن أدب نأ ذنمف ،براجتلاب ةئيلم ةسردم يف انـشع اننإ .هللا دبع جاحلا
تشاع دقل .اهتهجاومل دعتسن نأ يرورضلا نم هنأ مكملعأل نكلو ،كلذ ىنمتن ال اننأ ولو ،البقتسم كلذك نوكت فوسو
ةهجوتم تناك اهنكلو ةليقثو ةليوط تاوطخب ولو مهتايحضتو اهلاجر لضفب اهتزواجت نكلو ةديدع تامزأ رئازجلا
كانه مادام .رئازجلا ةيضق مامأ نحن نـكل ٍداع عورشم وأ نوناق ةسارد ددـصب انسل مويلا نحنف .ماـمألا وحن امئاد
لكل سيئرك هدنع نم ارداص صنلا مادام نكلو ةقيلفتوب ةيضق تسيل ةيضقلاف رئازجلا لجأ نم يعامج لمعو جضن
نم نوناقلا اذه ردصي مل اذامل لءاست نم كانه .رئازجلا لجأ نم هعم نحنف ةيتاوملا فورظلا يف ةصاخو نييرئازجلا
اهتوق تدادزا ةمزألا نمز لاط املك – ناوخإلا يل حمسيلو –! مالـكلا الإ ةياغ ءالؤهل سيل هنإ لوـقأل بيجأ ؟لبق
نم انجارخإب ةريدج نوكتل ةجضان ريغ ةلحرم يف لبق نم انك اننأ وه ارخآ اريسفت فيضأو اهتابوعص تدتشاو
ةيددعتلاو ةيطارقميدلا خيسرت عاطتساو هعسوب ام لك لمعو 1994 يف – اريخ هللا هازج – لاورز ءاج ثيح ،ةمزألا
ءاقل ءارجإب مهعانقإ فدهب نينوجسملاب ءاقتلالا اهماهم ةنجل نيوكتل ةلب نب عم 1994 يف انعمتجا دقف نوملعت امكو
،انعم ةدخ نبو نونحس خيشلا روضح انبلط ذإ صاخشأ 6 كاذنآ انكو – كلذ ىلإ انقبس هنأ مغر –لاورزب مهعمجي

نيرخآلا فصوو ةطلسلاو ماظنلا يف هتقث مدعو نسلا ربك ةجحب لوألا ،ةردابملا هذه اضفر نيريخألا نيذه نأ ريغ
يف كلذ ضفر مث ضفرلاو لوبقلا نيب اددرتم ناك دقف هتيقتلا يذلا ةدخ نب اـمأ .لوسرلاو هللا جهنم نع جورخلاب
روتسدلاب سمي ام ادعام ءيش لك لوح راوحلل دعتسم هنأ ركذ نينوجسملا نع هعم انثيدح يفو لاورز امأ .ريخألا
نأ ديرن ال" :لاقو صخش يأ ةلباقم ضفر نجسلا يف كلذب جاحلب يلع عمس امل هنأ ريغ عقو ام لك اذه .ةيروهمجلاو
."انررحيو انشيج يتأيسف دحأ انيلإ يتأي

نأ ذبحأ ال انأ …وأ ةعونمموأ لوجتلا اهيف رظحي عراوش وأ قطانم كانه قبت ملو عاضوألا تريغت دقف مويلا امأ
نوينطولاو شيجلا مهنم ،اودصت لاجر كانه نأ فورعم وه ام نكل فعضلا وأ ةوقلا ةفص صاخشألا ءالؤهل يطعأ
ال هنأ حيحص ؟نوملستسم مهـنأ ولو ؟لاتقلا ةلصاوم نم اهينجن يتلا ةدئافلا يه امف .بعشلا كلذكو نمألا تاوقو
اهسفنل ةيحض لك مقتنت نأ ينعي ال صاصقلا نكلو - كلذك هتلئاع تسم دق مكثدحمو – باـهرإلا اـياـحض نايسن اننكمي
………لفكت كانه نوكيس هنأ اهسيئر مساب تحرص دق تادامو كلذب ةفلكملا يه ةلودلا لب

.)قيفصت(

.ةروكشم لضفتتلف ينادرز بوهيملب ميرم ةديسلل نآلا ةملكلاو يريبز رهاطلا ديسلل اركش :ةسلجلا سيئر ديسلا

،مكل قفارملا مقاطلاو ةموكحلا ءاضعأ يتداس ،يتاديس ،ةسلجلا سيئر ديسلا .اركش :ينادرز بوهيملب ميرم ةديسلا
ةينوناق صوصن هتقبس يذلا ينوناقلا صنلا اذه نع ثيدحلل تقولا ناح دقل .ةمألا سلجم ءاضعأ يناوخإ ،يتاوخأ
يتأت ةرتف دعب نكلو اينوناق قبطيو ةيمسرلا ةديرجلا يف رشني هيلع انقداصينوناق صن يأف ،اهنيح يف تشقون ىرخأ

يفف .1992 ةنس ذنم ثلاثلا دعي انيديأ نيب يذلا صنلا اذهو .هل ليدبك رخآ ينوناق صن ضرعيف هقيبطت عنمت فورظ
22 نم بابشلا رمع يف انؤانبأ لتق نيأ "رامق" ثادحأ نم ةيادب يرئازجلا بعشلا ىلع برحلا تنلعأ امدعب 1991

ةصاخ مكاحم نيوكتك باهرإلا دض ةمراص نيناوق تقبط دقو ،ئراوط ةلاح يف كاذنآ دالبلا تناك ،ةنس 23 ىلإ
شيج ليلس يبعشلا ينطولا شيجلا اهسأر ىلعو رئازجلا يف ةنوكتملا ةمواقملا دعب ةصاخو ةمراص تاءارجإب
بارتلاو بعشلا ةدحوو دالبلا ذقنأ دقف ،1989 ةنس روتسد لبق نم هل ةلوخملا ةمهملاب لفكت يذلاو ينطولا ريرحتلا
نأ كشو ىلع تناك يتلا رئازجلا ذقنأ يذلا رابجلا يبعشلا ينطولا شيجلا هنإ ،يرئازجلا ملعلا ذقنأ امك هتمالسو
ضرأ ىلع نيرويغلا نيمواقملا لكو ءادهشلا ءانبأو نودهاجملاو نوينطولا كلذ دعب ءاجو ةيضرألا ةركلا نم ىحمت
كاذنآ رئازجلا اهتشاع يتلا ةلاحلل ارظنو ةمحرلا نوناقب ىمسي ام وأ 1994 نوناق ءاج كلذ رثإو .اهملعو رئازجلا
ددح هنأل يفرظ نوناق وهو ،يندملا ماـئولا نوناقب مويلا ىمسي ام وهو ديدج ءيش رادـصإ نم دبال ناك نكلو رمثأ دقف
اذه ىلع ةقداصملا نم اموي 45 دعب هنع نلعيس يذلا ءاتفتسالا دعب رهشأ 6 ـب هب نيينعملا صاخشألا بواجت ةدم



ةدم نإ ثيحب ءامدلاب ةخطلم هدي تسيل نم لكل ظح ةصرف وهو لاتقلا فاقيإ وه نوناقلا اذه نم ةياغلا نإ .نوناقلا
نوناقلل اهباحصأ لثتمي ملو ةدملا هذه تضقناو ةيمسرلا ةديرجلا يف نوناقلا اذه رشن ام اذإف جامدنالل ةيفاك رهشأ 06

c’est le code pénal qui s'appliquera dans) نوناقلا اذه نم ةمارص رثكأ ربتعي يذلا تابوقعلا نوناق مهيلع قبطيس
toute sa rigueur) اياحض مهرابتعاب أطخ نيقاسنملا صاخشألل ظح اذهو ةففخم يندملا مائولا نوناق تاءارجإ نأل

.ميلسلا قيرطلا ىلإ عوجرلل كلذو يجـمه باهرإ

تناك 1992و 1991 يتنسل ةمراصلا تاءارجإلا نأل نوناقلا اذهل ايوق اعفد ةديدجلا ةيسايسلا فورظلا تطعأ دقل
نم مهنيكمتل ءاج نيئطخملا صاخشألا ءالؤهل اظح رثكأ هتفصب مويلا نوناق نكلو رايهنالاب ةلودلا ةباصإ ةجيتن
سيل اذه لوقأو .هذه ظحلا ةصرف اوتوفي الأ صاخشألا ءالؤه حصنأف ،رهشأ 6 ةدم يف باوصلا قيرط ىلإ عوجرلا

تحبصأ يتلا يه ةلودلا ،سكعلا لب نوناقلا اذه ردصت نأ ةلودلا مزلأ يذلا وهو مويلا يوق يجمهلا باهرإلا نأل
نوناقلا اذه ناكف ةمظنم ةمواقمو ةمارص لكب ىدصت يذلا اهبعشو اهتاباقنو اهتاراطإو اهشيجو اهتاسسؤمب ةيوق مويلا
ضرفل ةبيه تاذو ةيوق ةلودلا هذه لظت نأ دبال لوقأ .ةمحرلا نوناق نم ةمحر رثكأ دعي وهو ةوقلا هذهل ةجيتن
.صاخشألا ءالؤه ىلعو انبعش ىلع طابضنالا

يف ةناكم ال هنأب ةيروهمجلا سيئر لاق دقو اهروتسد مارتحاو يروهمجلا اهعباطو اهتيطارقميد يف نمكت ةلودلا ةوق نإ
تسيل ةلودلا ةوق نإ .تابقعلا عيمج كلذب ىطختنس يلاتلابو ةيروهمجلا نيناوقو روتسدلل عضخي ال نمل عمتجملا
عباطلاو ةيددعتلا نامضو اهتاسسؤم ةوق لمشت امنإو ايرقبع ناك ولو دحاو لجر ةردق يف ةرصحنم ةرورضلاب
يبعشلا سلجملا ،ناتفرغ انيدل .ناملربلا ةيوقلا تاسسؤملا هذه نيب نمو .ميلسلا ميلعتلاو ةيطارقميدلاو يروهمجلا
ءادبإ يف ناملربلا هيدؤي يذلا رودلاب ةطبترم ةلودلا ةوق نإ .دعب ناملربلا ءاشنإ متي مل هنأ ريغ ،ةمألا سلجمو ينطولا
ةعانق ساسأ ىلع ةيروهمجلا سيئرو ةموكحلا ميعدت يلاتلابو دالبلل ةيرهوجلا اياضقلا لك يف ةلاعفلا ةكراشملاو يأرلا
قوقح ةنجلل ىرج ام متشياع دقل .يلودلا لخدتلل ةضرع نوكت ال يكل ةوقلا هذه ةلودلا دمتست نأ دبالف .شاقنلا دعب
...ةيممألا ةيمالعتسالا ةثعبلا ءيجمو تاطوغض نم اهتلت امو "فينجب" ناسنإلا

.)قيفصت(

.لضفتيلف سونرقوب ركبوب ديسلل نآلا ةملكلاو ينادرز بوهيملب ميرم ةديسلل اركش :ةسلجلا سيئر ديسلا

دفولاو ءارزولا ةداسلاو ةديسلا ،ةسلجلا سيئر ديسلا ،ميحرلا نمحرلا هللا مسب .اركش :سونرقوب ركبوب ديسلا
.مكل قفارملا

أدبأو ينادرز بوهيملب ميرم ةدهاجملاو يريبز رهاطلا دهاجملا ديسلا لخدت دعب مالكلا بعصلا نم هنإ ةقيقحلا يف
:نوديز نبا رعاشلا لوقب يلخدت

انينادت نع اليدب يئانتلا ىحضأ

.انيفاجت انايقل بيط نع بانو

عيمج نع افلتخم مويلا انيديأ نيب وه يذلا عورشملا اذه ءاجو ،مويلا انعمتجم زيمت تحبصأ يتلا ةروصلا يه مكلت
ةجردلاب فدهت ةيخيراتو ةيسايس ةعاجشو يراضح كولس تاذ ةردابم ربتعيو ،انومضمو الكش ةسوردملا نيناوقلا
بوعشلا راهدزاو ةيناسنإلا ةراضحلا مدقت نإ .نينطاوملا سوفن يف ةنينأمطلا قلخو دالبلا رارقتسا ىلإ ىلوألا
نحن مكو ،ةيروهمجلا سيئر ةماخف تالخدت ىدحإ يف ءاج امك يعامتجالا ملسلا هساسأ ينطولا داصتقالاب ضوهنلاو
ةقالمع تاوطخب ريست يهو ثلاثلا ملاعلاو يبرعلا ملاعلا ىلعو انيلع تضرف ةملوع يف داصتقالا ضوهن ىلإ ةجاحب
سيركتب انل حمسي يذلا ملسلا خيسرتل هعيضن تقو انيدل سيل يلاتلابو ،ءافعضلل اهيف ةناكم الو اهبكاوي ال نم محرت الو
ممألا نيب رئازجلل ةقئال ةناكم زارحإل يقرلاو ةيمنتلا ةلجع عفدل ةيملعلاو ةيركفلا مهتاردقب نييرئازجلا دوهج عيمج
رئازجلا ةعزعز ةلواحم ءارو اوناك نيذلا مامأ اضيأ باوبألا قلغل يندملا مائولاو ملسلل معن لوقن .اهل لهأ يه يتلاو
ةمظنألا ضعب اهيلإ أجلت ةسفانملا نم عون وهو ةيملعلاو ةيرشبلا اهتاقاطو اهتاردق نم افوخ اهتناكمب ساسملاو
.ةفورعملا



ايقيقحو امئاد املس هديرن ؟ملس يأ نكلو عيمجلا فده وه ملسلا نإ ،ةداسلاو تاديسلا اهتيأ ،ةسلجلا سيئر ديسلا
ىلإ اليلق عوجرلا نم دبال هيلعو .ةرصتخم ةفصب ولو ملسلل ةريدجو ةبلص تامزيناكيمل قرطتلا انيلع بجي اذهلو
،ةقيضلا ةيوهجلاو ةيبوسحملاو ةوشرلا لثم صاخلاو ماعلا ىدل ةفورعم اهبابسأو ةمزألا دونب نإ لوقنل ءارولا
ةيداصتقالا ةمزألا ىلإ ةفاضإ ،ةيقالخأ ةمزأ تجتنأ يتلا ةءادرلا سيركتو نيفقثملاو تاءافكلا شيمهتو ةيطارقوريبلا
نإف كلذ ىلإ ةفاضإ .ايفرظو اتقؤم املس حبصي هنع ملكتن يذلا ملسلا نإف انتفاقث نع ةبيرغلا تافآلا هذه جلاعن مل نإف
نم لك كلذكو عمتجملا يف مهجامدإو باهرإلا اياحضل ةيداملاو ةيونعملا قوقحلا لك ءاطعإو نايسنلا ةفاقث ةبراحم
لوقأ يننإف انشيج نع فرجلا لابج لأس دق يكوبشلا دمحم خيشلا ناك اذإو تاقالزنالا انبنجيس باهرإلا دض اوفقو
.ةلقتسملا رئازجلا يف مهلاوحأ نع مكنوثدحيسف ءادهشلا ءانبأو لمارألا نم ءادهشلا ةلئاع اولأسا مكل

نم ريثكلا لعج امم لتقلا ةقيرط يف ىتح يباهرإلا ننفت نيأ ليتقتو فنع ةجوم رئازجلا تفرع دقل ،سيئرلا ديسلا
يذلا - يرئازجلا رفسلا زاوج تربتعا ثيح ،اذه نم رثكأ ىلإ تدعتو شحوتم يباهرإ يرئازج لك نأ ربتعت لودلا
كشت ةقيدصلاو ةقيقشلا بوعشلا نم لعجت نأ ةاسأملا هذه تداكو .باهرإلل ازمر - ةيرئازجلا ةيروهمجلا زومر هيف
ءانبلل اجذومن مث ررحتلا تاكرحل ةلبق تناك رئازجلا نأ نهربنلو ةيخيراتلا ةصرفلا توفن نأ بجي الف انئدابم يف ىتح
.يقيرفإلاو يبرعلا ملاعلا يف ملسلا ةكمو ةحلاصملل ةودق مويلا نوكتسو دييشتلاو

:حبصتل هب تأدتبا يذلا رعاشلا ةلوقم سكعت نوناقلا اذه ىلع ةقداصملا نأ انقيتم اذه يلخدت يهنأ

ام رئازجلا بح ،انيقاست نم مهدقحو مهظيغل الو ىدعلل انيمآ لقي مل نمزلاو مهيئانت نم ليدب رئازجلا ءانبأ ينادت
.نطولا اذه ءانبأ نم نيصلخملا لكل لبون ةزئاج يهو ةردقملا دنع وفعلا لمجأ

.مكيلع مالسلاو

.لضفتيلف ليوط ريشب ديسلل نآلا ةملكلاو سونرقوب ركبوب ديسلل اركش :ةسلجلا سيئر ديسلا

ديسلا ،ةسلجلا سيئر ديسلا .نيلسرملا فرشأ ىلع مالسلاو ةالصلاو ميحرلا نمحرلا هللا مسب :ليوط ريشب ديسلا
،مالعإلا ةرسأ ،يئالمز ،يتاليمز ،ةمألا سلجم ءاضعأ ةداسلا ،ةموكحلا يلثمم ءارزولا ةداسلا ،ةموكحلا سيئر
ديعس انأ مكو ةيمنتلاو ملسلاو ةينطولا ةحلاصملا ناديم يف ايدنج لظأ نأ ينفرشي مك .هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا
عقاوم نم لاضنلا اذه تضخ امدعب ةيرئازجلا ةيروهمجلل يمسرلا ربنملا اذه نم ةينطولا ةحلاصملا نع عافدلاب
يفو هجراخو نطولا لخاد "سامح" ةكرح عم ةريثكلا تابسانملاو ةديدعلا لفاحملاو يرئازجلا عراشلا يف ىرخأ
ولعت ىتح دهجلا لذب نع فقوتن نلو نطولل صالخإلاو قدصلا جيوتت هنإ .راطخألاو ةنحملاو ةمزألا فورظ كلحأ

ةحلاصم ءاسرإو شيمهتو ءاصقإ نود نم نييرئازجلا نيب مئادلاو يقيقحلا مائولا ققحتيو رارقتسالاو ملسلا ةيار
–ءادهشلا نم باهرإلا اياحض لعجي نأ هللا وعدأ اضيأ ماقملا اذه نمو .مهتراضحو مهخيراتو مهتلود عم نييرئازجلا
ىلع ةمحرلاو ةنيكسلا لزني نأ ىلاعت هلأسأو ىلعألا سودرفلاو ندع تانج دوعوملا ماقملا مهئوبيو – كلذك مهبسحنو
مث هدلو وأ هلام وأ هندب يف ةبيصم يديبع نم دبع ىلإ تهجو اذإ" :يسدق ثيدح يف هللا دعوب مهرشبأو مهيوذ بولق
هللا يبن نأ رخآ ثيدح يفو ."اناويد هل رشنأ وأ انازيم هل بصنأ نأ ةمايقلا موي هنم تييحتسا ليمج ربصب كلذ لبقتسا
ةصرف تيوفتب نوجتحي نيذلا امأ ."افع ردق اذإ يذلا لاق ،كيلع زعأ كدابع يأ بر اي" :لاق مالسلا هيلع ىسوم
نم نمقتنأل يلالجو يتزعو" :يسدقلا ثيدحلا يف ىلاعت هلوق مهل ركذأ سكعلا نونقيتم مهريثكو ملاظلا ىلع باقعلا
اذإ نمحرلا ةلادعب عيمجلا نئمطيلف ."لعفي ملف هرصني نأ ردقف امولظم ىأر نمم نمقتنأو هلجآو هلجاع يف ملاظلا

فينحلا اننيد ميقب اوذغت نيذلا ينطو ءانبأ رثك مه مكو نيقيلا اذهب ةنمؤملا سفنلا بطاخأ يننإ .ناسنإلا ةلادع تباغ
قيوطت - ةمألا ريدقت نوقحتسي نيذلا - ةفلتخملا نمألا كالسأو يبعشلا ينطولا شيجلا لوح مهفافتلاب اوعاطتساو
الو ،ةينطولا ةدايسلاو ةدحولا برضو يبنجألا لخدتلاو ةيلهألا برحلا ةاعد ىلع ةصرفلا تيوفتو ةنتفلاو ةمزألا
ةجاح يف ةمألا تناك اذإف ءاحمسلا انميق لضفب الإ ةريثكلا اهتافعاضمو ةمزألا راثآ زواجت ادغو مويلا كلذك نكمي
قاوتلا بعشلا بلطم نإ .صاخ عضوب رمت رئازجلاو اهيلإ جوحأ مويلا يهف ةيداعلا اهتايح يف ميقلا كلت ىلإ ةرمتسم
يف ةيحلا ىوـقلا ةيبلاغ فافتلا اذكو اهلوح ةيسائرلا تاباختنالا اهتثدحأ يتلا ةيكيمانيدلاو ةينطولا ةحلاصملا ىلإ
هذهب هييحنو لاغشنالا اذهل -ةيروهمجلا سيئر ديسلا -دالبلا يف لوؤـسم لوأ ينبتل الإ يدؤـتل نكت مل اهلوـح عمتجملا
نوناق عورشم نإ ."هيلع نيد رحلا دعو نإ" دعولاب ءافولاو ةيلوؤسملا لمحتو ةردابملا يف هتأرج ىلع ةبسانملا
ةيسايسلا ةقبطلل ناك اذإو ةينطولا ةحلاصملا ءانب يف ةيساسأ ةنبل دعيو قايسلا اذه يف جردني يندملا مائولا ةداعتسا
قفاوت لحم انوكي نأب ناريدج ةينطولا ةحلاصملاو ملسلا نإف ةريثك تاعوضوم لوح فلتخت نأ تاميظنتلا فلتخمو
ةقيقحلا هذهو رمألا اذه ةمألا ةيبلاغ تكردأ نأ هلل دمحلاو جماربلاو تاسايسلا لك روحم هنأل فارطألا لك عامجإو



تيبلا يف تلعتشا يتلا رانلا ءافطإ ىلإ عراسي "يسايس سودنموك" ملسلا عمتجم ةكرح يف هيلإ انوعد ام لكشت يهو
نوناقلا عورشمب قلعتي اميف امأ .تاريخلا لك ىلع يتأت يهو اهمامأ يديألا فوتكم ىقبي وأ اهدقوأ نم لأسي نأ لبق
اهب رمت ةصاخ ةجلاعم لجأ نم مئاق عيرشتل افييكت ربتعي هنإف يمالعإو يسايس طيلغت نم هيلإ ضرعتي ام ةيحان نم
ىربكلا دصاقملل اقيقحت هلبقيو داهتجالا لمتحي سدقملا هللا عرش ناك اذإف .ينوناقو عورشم داهتجا قيرط نع دالبلا
؟ضارغألا سفنل اقيقحت داهتجالا كلذ رشبلا عنص نم عيرشت لمتحي ال فيكف ،ضرعلاو لاملاو سفنلا ظفح اهنمو

أجلي دقو اضيرم جلاعي يذلا بيبطلا ةيسفنب كلذ لعفت ،فلملا اذه لوانتت يهو ةلودلا تاسسؤم نإ ،سيئرلا يديس
ةيباجيإ هراثآ نإف ارم ودبي ناك نإو ىعسملا اذه نإف كلذك ،لاوحألا لك يف هتحلصم يف كلذ نكلو ،انايحأ هماليإ ىلإ
رمألاب مئاد دهع ىلع بعش هنإ ،لؤافتلاو لمألا ىلإ وعدي ام انبعش يف نإ .البقتسم مهعيمج رئازجلا ءانبأ اهفطقي
ةديقع نم كلذ يف اقلطنم ،نيبلا تاذ حالصإو سانلا نيب حلصلا عم قيقد دعوم يفو ركنملا نع يهنلاو فورعملاب
نم تقلطنا يتلا تاردابملا كلت نم رمألا اذه ىلع لدأ الو ممألا نيب اهيلع فراعتملا ناسنإلا قوقح ةفاقثو مالسإلا
نييرئازجلا ةودق ةطاسو اهنم ركذن سانلا نيب حالصإو تاعازن ةيوست فدهب ةيرئازج تايصخش فرط نمو رئازجلا
يف ةحجانلا نيدموب يراوه موحرملا ةطاسو اذكو ايروس يف ةيحيسم ءامد نقحل – هللا همحر – رداـقـلا دـبـع ريمألا
ةطاسو ،نارهط يف ناكيرمأ نئاهر ذاقنإل ىيحي نب قيدصلا دمحم موحرملا حاجنو دوهج ،يناريالا-يقارعلا عازنلا
اذكو لاموصلاو ادناورو نانبلو ناتسناغفأ تاعازن لح يف امهريغو نونحس دمحمو يميهاربإلا رضخألا نيديسلا

نمو .اناويد اهل رشنتو حدمب تاهج اهلبقتستو اهكرابنو نييرئازجك اهب زتعن تازاجنإلا هذه ،يلام يف رئازجلا دوهج
ىعسملا اذه ضهانت ،كانه نويرئازج اهب ماق نيبلا تاذ حالصإ يعاسم كرابت ذإ تاهجلا هذه نأ ةبيجعلا تاقرافملا
شيرحتلا ةوعد نم ديفتسي نمو ؟ةجردلا هذه ىلإ نييرئازجلا ءامد تناه له لءاستن ،نييرئازجلا نيبو رئازجلا يف
يف فدهلا نإ ؟دحاولا بعشلا ءانبأ نيب نئاغضلاو داقحألا عيشت نأ بحي نمو ؟ةمزألا رمع ةلاطإو نييرئازجلا نيب
حلاصم قياضي جرفلا نإ .نطاوملا نيبو اهنيب ةقثلا روسج عطقو ةلودلا تاسسؤم ةيقادصم برض وه ةقيقحلا
ههيجوتو ةلودلا يف رارقلا ةعانص زكارم ىلع اولوتسا ةرصايق طقسي هنأ امك ،اهنم نيتاتقملاو ةمزألا يف نيرجاتملا
.ةقحتسم ريغ ربانم نم

رارق وأ يعيرشت صن رودص درجمب ققحتي ال ريبك لمع ىلإ جاتحي يذلا يندملا مائولا ةداعتسا نإ ،سيئرلا ديسلا
:امه نييساسأ نيرمأ قيقحت ىلإ فدهت ةيجيتارتسا نمض نوناقلا جردني نأ بجي لب يرادإ

"ةرقحلا" ،ةيساسألا تايرحلا تبك ،ةاواسملاو نوناقلا ةلود بايغ يف ةلثمتملاو ةمزألا عبانمو دفاور فيفجت :الوأ
.سؤبلا راشتنا ،ةمألا ميق ىلع ءادتعالا ،اهلاكشأ لكب

،ةيلام ،ةيرادإ ،ةعونتم ةدعصأ ىلع ةلودلا تاسسؤم حالصإ يف لثمتيف ةيجيتارتسالا هذه يف يناثلا رمألا امأ
،ةفاقثو ةسراممو اكولس ةيطارقميدلا سيركت ،ةنطاوملا قح ةيامحل ءاضقلا ةيلالقتسا …اهريغو ةيمالعإ ،ةيداصتقا
ىلع نييرئازجلا دنع ةكرتشم ةعانقب الإ ملسلا قيقحت نكمي الف كلذ عمو ،ةيئاهن ةفصب ةيسايسلا ةيددعتلا ءاسرإو
…………ةهج نم نئاغضلاو داقحألاو فنعلا ةفاقث ذبنو حماستلاو مائولا ةفاقث رشنل دهجلا لذبو مهبراشم فالتخا

.لضفتيلف يواز يلاليج ديسلل نآلا ةملكلاو ليوط ريشب ديسلل اركش :ةسلجلا سيئر ديسلا

.ملسو هبحصو هلآ ىلعو نيلسرملا فرشأ ىلع مالسلاو ةالصلاو ميحرلا نمحرلا هللا مسب :يواز يلاليج ديسلا

اهيأ ،مالعإلا لاجر ةداسلا ،رقوملا ةمألا سلجم ءاضعأ ،ءارزولا ةداسلا ،ةموكحلا سيئر ديسلا ،ةسلجلا سيئر ديسلا
.هتاكربو ىلاعت هللا ةمحرو مكيلع مالسلا نطولاو هللا يف ةوخإلا

يتلا اياحضلا نم فالآلا تارشع يه يرئازجلا بعشلا دارفأ لك كش نودبو مزالت امك ينمزالت يتلا ةروصلا نإ
ىلإ ةيبرغملا دودحلا نم ىرخألا دعب ةنحاش دجنس تانحاش يف ثثجلا هذه لك انعضو ول ،طقست تلازالو تطقس
هللا لوق مغر ،ملسم يبرع دلب يف مويلا سلجملا اذه يف انمامأ رمت يتلاءارمحلا ةلفاقلا يه هذه ،ةيسنوتلا دودحلا
اباذع هل دعأو هنعلو هيلع هللا بضغو اهيف ادلاخ مهنج هؤازجف ادمعتم انمؤم لتقي نمو" :ميركلا نآرقلا يف ىلاعت

.ميظعلا هللا قدص "اميظع

ىتمو انبعشب تملأ يتلا ةبيصملا هذه لصاوتتس ىتم ىلإو تايحضتلا هذه لك ىودج امو تلتق بنذ يأب لءاستأف
! ؟ماتيألا عومد فجتس

.ةدحاولا ةمألا تائف نيب حلاصتلاو ءامدلا نقحو نمألا ىلإ ةدوعلا لمأي ال اننيب درف دجوي ال هنإ كش نم امف



.ينطولا مائولا حلاصل انحارج ىسانتن نأو عاضوألا هذه رييغت ىلإ علطتن انلكف

،قيرطلا اذه وذحب ىلوأ نحنف باوصلا ةداج ىلإ تداعو ريرم لاتقو ءادع دعب تحلاصت تائف نم انريغ ناك نإف
نونمؤملا امنإ" لجو زع لاقو ،"امهنيب اوحلصأف اولتتقا نينمؤملا نم ناتفئاط نإو" :ىلاعت هللا لاق ،كلذب انرمأي نيدلاف
نع دودحلا اوؤردا" :ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا لاقو ،"نومحرت مكلعل هللا اوقتاو مكيوخأ نيب اوحلصأف ةوخإ
يف ئطخي نأ نم ريخ وفعلا يفمكاحلا ئطخي نأف هليبس اولخف اجرخم ملسملل متدجو امف متعطتسا ام نيملسملا
."باقعلا

ةيخيراتلا ةلحرملا هذه يف ملاعلا بوعش لك اهشيعت يتلا عاضوألا نم اهتيقحأو اهترورض دمتست ةحلاصملا نأ امك
يرئازجلا بعشلا نأ الإ دوجولا نم لوزتس ةقزمملاو ةفيعضلا بوعشلاف كلذل ،)ةملوعلاو ىربكلا تالتكتلا ةلحرم(
تاسسؤم تادوهجمو تايحضتب هونأو ديشأ ةبسانملا هذهبو .هللا نذإب رصتنيس هنأو هكراعم لك حبر هنأ ىلع اندوع
ةدحو ىلع اورهس نيذلا نيصلخملا نينطاوملا لكو ةفلتخملا نمألا تاوقو يبعشلا ينطولا شيجلا اهسأر ىلعو ةلودلا
.ةمألاو بعشلا

يف لثمتي يذلا ميظعلا هاعسم ىلع – هرمع هللا لاطأ - انسيئر ركشنف خيراتلا مهل اهظفحي ةردابم ءامظعلا لاجرلا يفكي
.ةلماش ةباجتساو ةيغاص اناذآ هءادن ىقلي نأ ىنمتنف ينطولا مائولا

ءىدابملا هذهو ماشلاب رداقلا دبع ريمألا هلعف امو يبويألا نيدلا حالص مسا ركذ امل بوغزوب رهاطلا ديسلا ينقبس دقو
.ةيقيقحلا مالسإلا ةروص ةيرشبلل تطعأ دق تباوثلاو

ةبورعلا دلبو مالسلا ضرأ يف مالسلا ةريسم ،نارفغو ةمحرو مائوو خآتو ملس ةريسم سلجملا اذهل ىنمتن امك
.مالسلاو مالسإلاو

.شابعكوب فيطللا دبع ديسلل نآلا ةملكلاو يواز يلاليج ديسلل اركش :ةسلجلا سيئر ديسلا

مالسلا روضحلا ةداسلاو تاديسلا ،ةسلجلا سيئر ديسلا ،ميحرلا نمحرلا هللا مسب .اركش :شابعكوب فيطللا دبع ديسلا
.مكيلع

ةايح يف ةغلاب ةيمهأ تاذ ةديدع تالالدو ناعم لمحي يندملا مائولا نوناق حلطصم نأب ملعي لكلا نأ هيف كشال امم
نم ديدعلا ةايحب ىدوأ يذلا يومدلا فيزنلا فاقيإو ملسلا ىلإ الوأ فدهي يذلا وهو ال فيك ،عمتجملاو درفلا
ماقتنالاو فنعلا ةرهاظ وحمو ريسكتو قييضتو مائولاو نمألا نم وج قلخ ىلإ فدهي هنأ امك تايرئازجلاو نييرئازجلا
بعشلا ءانبأ نيب دعابتلاو رتوتلاو مارجإلا ةدح ىلإ تدأ يتلا ةرهاظلا هذه ،ايئاهن ةنتفلا ران ءافطإل ةيهاركلاو دقحلاو
يقرلا لجأ نم دييشتلاو ءانبلاب مامتهالاو غرفتلا اهساسأ ةديدج ةايح ثعب ىلإ اضيأ نوناقلا اذه فدهي امك دحاولا
.رايهنالاو رخأتلا ةفاح نم دالبلا داعبإل راهدزإلاو

نع ربعيو ةمكحلاب فصتي هنأ امك ،ارضحت بيلاسألا ىقرأ نم ربتعي تاذلا عم ةحلاصملا لجأ نم عبتملا جهنملا نإ
حورجلا هنم تناع امك يسآملاو تاليولا هنم تناع يذلا ملظملا قفنلا نم دالبلا جارخإل ةطلسلا ةدارإو ةمألا نماضت
انسفنأل رابتعالا ديعن ىتح دييشتلاو ءانبلاو رارقتسالاو نمألاو ملسلاب ملحي انلكف ،ميدهتلاو ريمدتلا ىلإ ةفاضإ ةغيلبلا
.ةيلودلا لفاحملا يف هتناكم ذخأيل اندلبلو

تالئاعب لفكتلا حبصأ كلذل ةغلابلا اهراثآ تكرت ةرتفلا هذه نابإ يرئازجلا بعشلاب تملأ يتلا مالآلاو يسآملا نإ
نأ ماقملا اذه يف ينتوفي الو ،مائولا قيقحتل ةيعامتجالاو ةيسفنلا مهتاناعم نم فيفختلل ةحلم ةرورض باهرإلا اياحض

نينطاوملاو نمألا تاوق فلتخمو يبعشلا ينطولا شيجلا تاوق اهتلذب يتلا ةرابجلا تادوهجملاو تايحضتلاب هونأ
ةدماص كلذب رئازجلا تيقبف اهكسامتو اهتدحوو ةلودلا نايك ةيرارمتسا ىلع ظافحلا لجأ نم مهنطو ىلع نيرويغلا
.مكيلع مالسلاو اركشو ةيوق



.لضفتيلف ةيمساوق روصنم ديسلل نآلا ةملكلاو شابعكوب فيطللا دبع ديسلل اركش :ةسلجلا سيئر ديسلا

ركشأ .فويضلا ةداسلا ،ةمألا سلجم ءاضعأ ةداسلا ،ءارزولا ةداسلا ،ةسلجلا سيئر ديسلا :ةيمساوق روصنم ديسلا
ريرقتلل ةزكرملاو ةقيقدلا ةغايصلا ىلع كلذكو ةزيجو ةرتف يف هب تماق يذلا رابجلا لمعلا ىلع ةصتخملا ةنجللا الوأ
تفرع دقل .يسايسلاو ينوناقلا هيبناجب ينوناقلا صنلا اذه ليلحت يف مهاسأ نأ اذه يلخدت يف لواحأسو يديهمتلا
يف دالبلا لخدتو ةلودلا ناكرأب فصعت نأ تداك ،صاخلاو ماعلا اهفرعي ةريطخ ةمزأ ةريخألا ةيرشعلا يف اندالب
تققحت يتلاو اهتبيهو اهتوق ةلودلا اهيف تداعتسا ةلحرم ىلإ لصن نحن اه .اهتياهن الو اهجئاتن فرعت ال تاهاتم
اهتبيهو ةلودلا ةرطيس طسب وهو يعيبطلا اهعضو ىلإ دالبلا دوعت ىتحو حالسلا قيرط نع ةيحلا انتاوق دوهج لضفب

مويلا هشقانن يذلا يندملا مائولا نوناق صن ءاج دقف حالسلا قيرط نع ال اهقيثاومو ةيروهمجلا نيناوق قيرط نع
.نوناقلا قيرط نع ةلودلا ةبيه سركي يذلاو

اندنع رذجتمو ميدق أدبم يهو حلصلا ةركف يه ىلوألا :نيتيساسأ نيتركف ىلع نوناقلا اذه ينب دقل ،سيئرلا ديسلا
دحل ةيدابلا يف لئابقلا ضعب هب لمعت تلازال يذلا أدبملا اذه ،حلاصتلا ةجيتن تفقوأ تاعباتم نم مكو رئازجلا يف
فدهلا غولبل ةديحولا ةليسولا وه سيل باقعلا نأ وهو ملاعلا يف روطتم أدبمو ةديدج يهف ةيناثلا ةركفلا امأ .نآلا
نإ .باقعلا يف ةثيدحلا ةيملاعلا تايرظنلا ىلع حتفتو انئدابمو انثارت نم ذخأ دق نوناقلا اذه نأ ىرن اذكهو .دوشنملا
اياحض قوقح نامض ،ةيروهمجلا نيناوقو روتسدلا مارتحا :يهو ئدابم ةعبرأ ىلع اساسأ زكترملا نوناقلا اذه
يطعي ،باوصلا ىلإ ليبسلا لض نم ةدوعل لاجملا حسف ،باهرإلا هجو يف اوفقو نيذلاب فارتعالاو هيونتلا ،باهرإلا
اذهب هقح نمض دق يرئازجلا عمتجملا لك نأ ىنعمب ،اضيوعت وأ اصاصق وأ ةأفاكم ناك ءاوس هقح قح يذ لكل
ةرم لوألف ،ريثكلا ينعي وهو ،اهفرصت تحت مهسفنأ اوعضو مهنأ ينعي ةلودلل مهءالو نيلضملا نالعإ نإ .نوناقلا
اهقيثاومو ةلودلا نيناوقب فارتعالا مدع ىلع ةزكترم تناك ةمزألا ةيادب نأل ،اهنيناوقو ةلودلاب ءالؤه فرتعي
نيناوقل نييرئازجلا لك قيبطتو مارتحا وهو دالبلل يعيبطلا عضولا ىلإ انديعي نوناقلا اذه نأ هانعم اذهو ،اهروتسدو
.ةيروهمجلا

هقيقحت نكمي فدهلا اذهو ،عمتجملا ىلإ ةدوعلا هتجيتنو يوبرتلا فدهلا وه ةبوقعلا فادهأ نم نإ ،سيئرلا ديسلا
صخشلا عضو وأ "ءاجرإلا" ـب يندملا مائولا نوناق يف يمسو باقعلا ةفسلف يف ثيدح أدبم وهو ةبوقعلا قيبطت نود
يرظن يف سركي ،ةبوقعلا ءاجرإ ىلإ يمارلا هفده ىلع ةدايز ،يرئازجلا نوناقلا يف ديدجلا أدبملا اذه ،رابتخالا تحت
طورش مهيف رفوتت نم ددحت يتلا ةيئالولا ناجللا يف اهدوجو سيركت لالخ نم كلذو ةلودلا ةبيه ىرخأ ةهج نم
.طورشلا هذه مهيف رفوتت نميف تبلاب ةفلكملا ةيئالولا ناجلل ةاضقلا سأرت لالخ نم اهتميق ةلادعلل يطعيو ءاجرإلا

اميف طباوضلا عضتو نيناوقلا يلمت يتلا يه ةلودلا تحبصأ ثيح ،رومألا مامز يف مكحتلا ةلودلل نوناقلا اذه داعأ دقل
.لكشملا اذه ةجلاعمل ديحولا لهؤملا – ةلودلا – يهو باهرإلا صخي

ةيروهمجلاو ةيطارقميدلا اهتعيبطو ةدحوملا ةدحاولا رئازجلا ىلع ظافحلا يف مهاس نم لكب هونأو ةياهنلا يف ركشأ
هيتفرغب ناملربلا ءاضعأ هب ماق ام ىسنن نأ نود ،نيصلخملا نيلضانملاو نيدهاجملا ،نمألا تاوق ،ينطولا شيجلاك
فقأو ةيملاعلا تارمتؤملاو ةيلودلا لفاحملا يف دالبلا لخاد ةيقيقحلا ةيعضولاب فيرعتلاو رئازجلا فقاوم حرشل

.مهتافوخت مهفتأو مهرعاشم مهرطاشأو باهرإلا اياحضل ريدقتو لالجإ ةفقو اصوصخ

ةيرئازج ةردابملا نأ مهألا نكلو رداب نميف سيل مهملا نأ مهل نوناقلا اذه ةركف ساسأ نوبسني نيذلل لوقأ اريخأو
ةقداص ةردابم مامأ نآلا نحن ،ىرخأ فارطأ نم وأ ةضراعملا وأ فالتئإلا بازحأ نم تءاج ءاوس ةتحب ةيرئازجو
.مكيلع مالسلاو مكل اركش ،اهقيقحت ىلع حلاصلا لمعلاو ةبيطلا ةملكلاب ديلا يف ديلا ،اعم نواعتنلف ملسلا قيقحتل

.لضفتيلف ينح ريكب ديسلل نآلا ةملكلاو ةيمساوق روصنم ديسلل اركش :ةسلجلا سيئر ديسلا

،يئالمز ،ءارزولا ةداسلا ،ةموكحلا سيئر ديسلا ،ةسلجلا سيئر ديسلا ،ميحرلا نمحرلا هللا مسب :ينح ريكب ديسلا
.هتاكربو ىلاعت هللا ةمحرو مكيلع مالسلا ،روضحلا اهيأ ،ةمألا سلجم ءاضعأ يتاليمز



ىلع ةقداصملاو ةساردلاب رقوملا سلجملا اذهب انبادتنا ةرتف لالخ يئالمزو ىظحأ نأ زازتعالاو رخفلا يعاود نمل هنإ
ايساسأو اماه اجيوتتو ةلمكت دعي هنأ اميسالو ! ؟ينطولا مائولا ام كاردأ امو ينطولا مائولا ةداعتسا نوناق صن
فصعي نأ داك يذلا ،يومدلا ىمعألا باهرإلا مئارجل يئاهن دح عضو ةيغب ملسلاو ةحلاصملل ةقباس ىرخأ صوصنل
ليلس يبعشلا ينطولا شيجلل لسابلاو دماصلا فوقولا الول ،جراخلاو لخادلاب رشلا ىوق فرط نم دابعلاو دالبلاب

.ةدماصلا تاسسؤملا اذكو نيصلخملا نينطاوملاو نيمواقملاو نيدهاجملاو نمألا كالسأ ةفاكو ينطولا ريرحتلا شيج

يقرعلا ءامتنالا انتيالو يف دمتعا دقو دالبلا ءاجرأ لك يف ةيمنهج بيلاسأ دمتعا يذلا ىمعألا باهرإلا كلذ
مامإلا لاثملا ليبس ىلع مهنمو اياحضلا تارشع اهتيحض حارف ،تيتشتلاو ةقرفتلا بيلاسأ نم امهريغو يبهذملاو
نم فالآلا ىمعألا باهرإلا اذه فلخ دقل .خلإ …"ةجورف نب"و "دمحم دوعسم جاحلا"و "نودع نب جاحلب راشق"
ال بعشلا ةركاذ يف كلذ ءاقبإ بلطتي امم نينطاوملا ىدل بعرلاو تالئاعلا ىدل سؤبلا عرزو لمارألاو ىماتيلا
ةلودلا فرط نم ليبن حماست هنوك نم اهيستكي نوناقلا اذه ةيمهأو .سردلاو ةربعلل اسامتلا امنإو دقحلاو ماقتنالل
لوسرلا فقومب ايسأت كلذ نم دبالو ،عيظف بيرختو ميطحتو ةغيلب حورج نم هفلخ امل باهرإلا اياحض تالئاعو
خأ نباو ميرك خأ" :اولاقف "؟مكب لعاف ينأ نونظت اذام" :لاق ذإ ةكم حتف دنع - ملسو هللا ىلص هيلع – دمحم مظعألا
.ةبعكلا راتسأب نيقلعتم اودجو ولو مهلتقب رمأ ةالغلا نم ةرشع الإ "ءاقلطلا متنأف اوبهذا" :لاقف "ميرك

دحو ،ةنينأمطلاو ةينكسلا لالحإل بعرلاو يومدلا فيزنلل يئاهن دح لعج ىلإ يمري نوناقلا اذه عورشم نإف هيلعو
دحو ،ةحرفلاو ةمسبلا لالحإو مالآلاو عومدلل يئاهن دحو ،ةلماش ةيمنت لالحإل يداصتقالاو يلاملا فيزنلل يئاهن
ةلواحمل دح عضوو ،مائولاو حماستلاو ةبحملاو ةوخألا لالحإو ةيهاركلاو رأثلاو ضغبلاو دقحلاو ةنيغضلل يئاهن
.ةحلاصلا ةنطاوملاو قداصلا نطولا بح لالحإو دقاحلا يبنجألا لخدتلا

دعب يساسألا رجحلا لعج نأ ةقيلفتوب زيزعلا دبع ةيروهمجلا سيئر ديسلا ةماخف ةعاجشب ديشن اننإ ،سيئرلا ديسلا
)35( نيثالثلاو سماخلا رمتؤملا دقعو ايلود رئازجلا ةناكم عاجرتسا نم وج يف نوناقلا اذه ميدقت ةرشابم هباختنا
ةوخألاو مائولا نم وج يف ةثلاثلا ةيفلألا ىلإ لوخدلا نم اننطو نيكمتل كلذ لك ،اندالب يف ةيقيرفإلا ةدحولا ةمظنمل
امو ةقيلفتوب زيزعلا دبعو لاورز نيسيئرلا نيب ماهملا ملست دنع رابكإلاو لالجإلا ةعمد اعيمج انفرذ دقل .مالسلاو
نويلملا دلبل هتياعرو انب هللا فطل ةطاحإ نع ربعي ام وهو ةردانلا هتالهؤمب راوشملا لمكتسا ةقيلفتوب نأ وه ىلجتي
دقو ةفافشلاو ةحضاولا ةقبسملا تاباختنالا تايرجمل ةقيمعلا انتاءارق لالخ نم اضيأ ىلجتي اذهو ديهش نويلملا فصنو
هيلعو "ةفاك ملسلا يف اولخدا اونمآ نيذلا اهيأ اي" ،فينحلا اننيد نم هحور نوناقلا اذه دمتسا دقل .اريدقت كلذ هللا ردق
ةبسنلاب دعي امك .اديكأ اينطوو اسدقم اينيد ابجاو ربتعي بعشلاو تائيهلا فرط نم نوناقلا اذه ىلع ةقداصملا نإف
مل نمو" ،"رذعأ دقف رذنأ نمو" باوصلا ةداج ىلإ عوجرلاو ةبوتلل ةنيمث ةصرف باهرإلا لامعأ يف نيطروتملل
."صصغلا هيلع عجرت صرفلا لغتسي

:تالاغشنإلا ضعب يدل ةموكحلا سيئر ةدايس

نوكي فيك ؟تاسسؤملا بيرختو نيملسملا ءامد لالحتسال نيدلا مساب ىوتف ردصأ نم نوناقلا اذه جردي نيأ
14 ةداملا صخي اميف حرتقأ امك ؟نييباهرإلا نم حيرصتبو باهرإلا تنومو تعجش يتلا لودلا نم صاصتقالا

لك ذخأ ىلإ وعدأو ؟ةنجللا لامعأ ةيعوضومو ةيلاعف نمضن فيك رسفتسأو ةنجللا يف باهرإلا اياحض لثمم ةيوضع
نم ةدافتسالل ءاطغ وأ ناونع يأ تحت ةيندم وأ ةيسايس تايعمج وأ ةيعمج نييباهرإلا ليكشت لالحإل تاطايتحالا
.هللا ردق ال البقتسم كلذ يدافتل باهرإلا يعاودو بابسأ ديدحتل مهريغو نييباهرإلا تاحيرصت

باهرإلا اياحض مامأ اعوشخ ينحننو اهكالسأ فلتخمب ةيروهمجلا تاوقل اميركت انلالجإو انءانحنا ددجن ريخألا يفو
كلذ متي الو اهتماركو اهتزعو اهلالقتساو رئازجلا ةدحول انابرق مهرابتعاب ةيريرحتلا ةروثلا ءادهشو ينطولا بجاولاو
.مكيلع مالسلاو رئازجلا تشاع .مهعم نماضتلاو ةيونعملاو ةيبدألا مهقوقح ةياعرو مهيوذو مهب لفكتلاب الإ

.لضفتيلف ةيلاع نب دمحم ديسلل ةملكلاو ينح ريكب ديسلل اركش :ةسلجلا سيئر ديسلا



فرشأ ىلع مالسلاو ةالصلاو ميحرلا نمحرلا هللا مسب .ةسلجلا سيئر ديسلا اركش:ةيلاع نب دمحم ديسلا
.هللا ةمحرو مكيلع مالسلا ةمألا سلجم ءاضعأ يئالمز ،يتاليمز ،ءارزولا ةداسلاو ةديسلا ،سيئرلا ديسلا ،نيلسرملا

لكل اجيوتت دعي يذلا يندملا مائولا ةداعتساب قلعتملا نوناقلا صن لوح ييأر ءادبإ لبق يلع ضرفي بجاولا نإ
ىلإ ءوجللاب وأ هيلع ءاضقلا ةلواحمو فنعلا ةهجاومل ةوقلا لامعتساب اهنم قلعت ام ءاوس ةقباسلا يعاسملاو تاءارجإلا
لكشب ولو عوجرلا بجاولا يلع ضرفي تلق ،ةنتفلا ران ءافطإل قافولاو حماستلاو ملحلا قطنم حيجرتو نوناقلا
.اهلماكب ةمألا نايكب فصعي نأ داك يذلا ىمعألا فنعلا اذه تاببسمو بابسأ ىلإ قرطتلل رصتخم

اندالب يف يجمهلا باهرإلا روذج يه ةءادرلا سيركت ةلواحمو ءاصقإلاو فرطتلا نأب ركني دحأ ال ،سيئرلا يديس
هوعدتبم حبصأف نيدلا ماكحأل هوشملاو يحطسلا مهفلاو ِوُلغلا ىلع موقي ينيد فرطت ،نيضيقنلا الك نم ناك فرطتلاف
فرطتلا كانه مهنم ضيقنلا ىلعو لباقملابو مهجهنم جهني مل نم لك نورفكيو همرح ام نوحيبيو هللا هلحأ ام نومرحي
هئاصقإ ىلع لمعيو رخآلا دوجو ركني امهالكو لماش يريمدت ططخم نمض كلذك وه لمع يذلا يجولويديإلا
ىلإ - ةمكحلاو رصبتلا بايغ يف - داق يذلا لماشلا يريمدتلا ططخملا اذه راطإ يف رئازجلا يف ةمزألا تدلوتو
ةماود يف انلخدو ةمأك ةمألا نايكب فصعت تداك ةنتف يف دالبلا لخدأ يذلا ءيشلا هباحصأ يديأ نم رمألا تالفنا
تاكلتمملا برخف ةأرما الو اخيش الو اعيضر محري مل يذلا ىمعألا يجمهلا باهرإلا قيرط نع يتاذلا ريمدتلا
اهركذن لتاقلا رمدملا فنعلا يف بصت اهلك لاكشأ ةدع باهرإلا ذخأ انهو ،قح الب حاورألا قهزأو تامرحلا كهتناو
:يلي امك

برضو تامرحلا كاهتناو بيرختلاو ليكنتلاو ليتقتلا ربع يداملا لعفلا باكترا ىلع موقي يذلا حلسملا باهرإلا
نع اكتف لقي ال يذلا"le terrorisme de la" parole ةملكلا باهرإ ةازاوملاب كانهو اهدعاوق ميطحتو ةلودلا زومر
وأ ةملكلا ربع عيورتلاو ةراثإلاو ليوهتلا بيلاسأ هنمو لوقعلاو رئامضلاب اكتف رثكأ وهو هججؤيو هيذغي هنأل باهرإلا
يتلا سفنلا لتق - قح ريغب - تحابأ يتلا يواتفلا باهرإ هنمو يركفلا باهرإلا ميمص نم يهو حيرصتلا وأ ةباتكلا

رثكأو كتفأ يهو هللا ىلإ برقت يتلا لاعفألا نم اهتلعج لب ضارعألا كاهتناو تاكلتمملا بيرخت تحابأ امك هللا مرح
.هعرشتو يداملا يمارجإلا لعفلا ىلإ وعدت اهنأل اعقو

نم ةئفل فرط تاسرامم يصقت نأك ىرخأ ةحيرشل ةحيرش ءاصقإ وأ رخآ فرطل فرط ءاصقإ وهف ءاصقإلا امأ
ىتح ركنأو كاذ ىصقأ دق اذه مادامو .ةايحلا بابسأب ىرخأ ةئف معنت نيح يف ةايحلا شماه ىلع شيعت اهلعجت عمتجملا
فنعلا ىلإ امتح داقو داقحألاو هركلا ىذغ دق اذه لك نإف ةايحلا يف قحلا ىتح لب ميركلا شيعلا يف هقحو هدوجو
لعجو سوفنلا يف طابحإلاو سأيلا لخدأو مئازعلا طبحأ دق اهلهأ ريغل رومألا ليكوتو ةءادرلا سيركت نأ امك ىمعألا
نم نوللقيو ءيش لك يف نوككشي سانلا لعجو ةلعافلا ةديفملا تاءافكلاو تاردقلا لك دعبأو مهدايسأ موقلا لذنأ نم
فنعلا ةماود يف عمتجملا لخدو اميكح لذنلاو الطب مرجملاو ةودق قراسلا حبصأف ميهافملا تطلتخاو ،ءيش لك نأش
.يجمهلا باهرإلاو ىمعألا

.اندالب يف يريمدتلا باهرإلا تاببسمو بابسأ راصتخاب يه كلت

ةيعرشلا اهتوق لمعتستو اهتيلوؤسمب موقت نأ اهيلع امازل ناك هنإف باهرإلا ةلآل مزحب يدصتلل تفقو ذإ ةلودلا نإ
دامخإل ىعست نأ كلذك اهيلع امازل حبصأ هنإف دحاولا بعشلا ءانبأ نيب يه ةنتفلا ران نألو تاكلتمملاو حاورألا ةيامحل
نيذلا كئلوأ لكو باوصلا ةداج ىلإ عوجرلا يف هتين تقدص نم لك ناضتحال بابلا حتفت ةحلاصم ربع ةنتفلا ران

ىلإ هفوقوو ةيروهمجلل هئافوو همحالتو هكسامتو هماجسنا يف يبعشلا ينطولا شيجلا ءاقب امو مهرئامض تحص
وأ ترثدنا وأ تمسقنا يتلا ممألا يه مكو ينطولا ريرحتلا شيج ليلس هنوك ىلع عطاق ليلدل حيرجلا هبعش بناج
هل يروهمجلا انشيج نأل كلذ نم هللا انظفح دقو اهريغ نود ةركفل وأ ةئفل هزيحت وأ اهشيج ماسقنا ببسب تمذرشت
يف اوضع يتفصب ربنملا اذه نم ربعأ يننإف ينطولا ريرحتلا ةروث ئدابم نم اهبستكا يتلا هديلاقتو ةيبعشلا هتادادتما
ينطولا نمألا كالسأ عيمجلو ليصألا شيجلا اذهل ينافرع نع يطارقميدلا ينطولا عمجتلا يف الضانمو ةمألا سلجم
ىلع ةصرفلا اوتوف نيذلاو اهتماهب ةخماش رئازجلا ىقبت نأ لجأ نم ءادنلا اوبل نيذلا نيصلخملا نيمواقملا عيمجو
يندملاو يسايسلا رابتعالا ةداعإل ةيجراخ ربانم نم نوعديو خباطملا يف عيضرلا قرحي نم نيب اووس نيذلا كئلوأ
.نينطاوملاةمرح نع دوذلل حالسلا اولمح نيذلا كئلوأ نيبو نيمرجملا ءالؤهل



انجوحأ امو ،مظعو اعيمج مهنع ملحلا ربك نكل ،ةريبك داقحألاو ةميظع مالآلاو ةعيظف حورجلا نإ ،سيئرلا يديس
تايساسحلا لك هيف لعافتت قرشم دغ لجأ نم ،ديدج نم لمألا ثعبيو حارجلا دمضيو عومدلا فكفكي مائوو قافول
يه كلت .هريغب لك اهيف فرتعي ةمجسنم ءاسفيسف ةلكشم اهبراشم فلتخم ىلع تاهاجتالاو ضئاقنلا لكو تائفلا لكو
تاومسلا قلخ هتايآ نمو" ذيفنتلا زيح اهعضيو اهدسجيو اهملاعم مسريل نوناقلا صن ءاج يتلا رئازجلا ءاسفيسف
.مورلا ةروس "مكناولأو مكتنسلأ فالتخاو ضرألاو

باقعلا رقأ نأب هقح عمتجملا ىطعأف هقح قح يذ لك يطعيل ءاج يندملا مائولا نوناق صن نإ ،سيئرلا يديس
نع ضارعألا كاهتنا وأ مدلا مئارج باكترا يف لثمتي ايدام العف اوبكترا نيذلا لك دض مزاحلا يدصتلاو مراصلا

ام عضخأ امك "بابلألا يلوأ اي ةايح صاصقلا يف مكلو" ىلاعت هلوقل اقادصم صاصقلا رقأ كلذبو باصتغالا قيرط
مهجامدنا ةداعإو مهدنع مدنلاو ةينلا نسح نم دكأتلاو ةانجلا ريزعتل ةعباتملا ءاجرإب أدبت ةجردتم ريبادت ىلإ كلذ نود
لمعلا نع يئاهنلا فكلا يف مهتدارإ نع ايئاقلت اوربع نيذلا كئلوأ ىلإ ةبسنلاب ةبوقعلا فيفخت ىلإ عمتجملا يف
مل نمل ةبسنلاب ةعباتملاب ءافعإلا ريبادتب يهتنتو باصتغا مئارج وأ ةيعامج مد مئارج اوبكتري نأ نود يمارجإلا
هحورو نوناقلا اذه نومضم نإف انه نمو ،ةيآلا "ريخ وهف اوحلصتو اوفعت نإو" صاخشألاب ساسم يأ اوبكتري
لفكتو نوناقلا قيبطتب مهل صتقا نأب مهقح اياحضلا ىطعأ امك اهروذج ثتجيو اهساسأ نم ةنتفلا ةجلاعم ىلإ نافدهي
.اهتيلوؤسمو ةلودلا قتاع ىلع كلذ لعجو مهيوذ ةمارك نامضل ايدام مهب

نأ يف ةريبكل يتقثو هرصانأو ةيروهمجلا سيئر ةماخف ىعسم كرابأ نأ الإ ماقملا اذه يف ينعسي ال ،سيئرلا يديس
.مكيلع مالسلاو هئانبأب ميحرلاو هلصأ يف حماستملاو هِساَرِم يف بلصلاو هتمص يف مواقملا انبعش هنضتحي

.لضفتيلف شادمح رداقلا دبع ديسلل ةملكلاو ةيلاع نب دمحم ديسلل اركش :ةسلجلا سيئر ديسلا

يئالمز ،يتاليمز ،ءارزولا ةداسلاو ةديسلا ،ةسلجلا سيئر ديسلا .سيئرلا ديسلا اركش :شادمح رداقلا دبع ديسلا
."نولف نارقم اذ لوزأ نثمسيثأ نثمثيأ" مكيلع مالسلا ةمألا سلجم ءاضعأ

يسايس لحل اقلطنم لكشي دق يندملا مائولا ةداعتساب قلعتملاو مويلا انيلع حورطملا نوناقلا عورشم نإ ،سيئرلا ديسلا
.مئادلا ملسلا ،ملسلا عجرتسي نأ هدحول هتعاطتساب سيلو فاك ريغ هنكلو باهرإلاو فنعلا ةرهاظ ففخي نأ نكمي دقو

ةيسايسلا ةعاجشلا ةصاخو ءاكذلا نإ .ةيطارقميد سسأ ىلع ينبملا ملسلا كلذ وه مئادلا ملسلا نإ ،سيئرلا ديسلا
فسعتلاو ملاظملاو عمقلا الإ بجنت ال يتلا ةيروتاتكيدلا يف ةيساسأ ةفصب نماك فنعلا نأب مويلا فارتعالا نايضتقي
.فنعلا اهرودب تذغ يتلا ةيعامتجالاو ةيداصتقالا روذجلا تاذ ىرخأ لماوع ىسنن نأ نود

:ةيلاتلا لحارملا ربع رمي ملسلا ىلإ عوجرلا نإ

.ةلثممو ةيقيقح تاسسؤم ءانبب كلذو ةيسايسلا ةايحلا ةطرقمد :الوأ

.يسايسلاو يئاضقلا راطإلا ةداعإ :ايناث

.مهتلود نييرئازجلاو تايرئازجلا عاجرتسا :اثلاث

كلذكو ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلل ةيلعفلا ةسرامملاب كلذو بعشلل ةرحلا ةكراشملاب ىنبت اهتيرارمتساو ةلودلا ةوق نإ
.نيموكحملاو ماكحلا نيب ةقثلا عرزب



يذلا يرسلا قافتالل ةينوناق ةغبص ءافضإ ىلإ يمري انيلع حرتقملا يندملا مائولا نوناق عورشم نإ ،سيئرلا ديسلا
يكزي نأ نكمي ال )F.F.S( نإ اذهبو يسيئرلا هعجرم لهجن يذلا قافتالا )l’A.I.S (و يبعشلا ينطولا شيجلا نيب عقو
نحنو تيوصتلا نع عانتمالا رايخ الإ انل سيلف اذهبو ةمزألل يسايسلا لحلل ىرخأ تانامض بايغ يف ةردابملا هذه
ةينطولا ةحلاصملاو ملسلا عاجرتسا يف مهاست نأ اهناكمإب يتلا ةطلسلا فرط نم تاراشإلاو تاردابملا راظتنا يف
.ىعسملا اذه يف كراشنل

.يسايسلا لحلا ليجأتو ضفر رربي ءيش ال ةعئاضلا صرفلاو ةضهجملا ديعاوملا لكو مالآلاو ةاناعملا لك دعبف

فاقيإل ديحولا ليدبلا وه يخيراتلا دقعلاو ةلتاقلا ةماودلا فاقيإ ىلع لمعلا لجعتسملا نم حبصأ اذهل ،سيئرلا ديسلا
،ةمزألل لماش يملس يسايس جرخم لوح فنعلا ذبنت يتلا ةيسايسلا ىوقلا لك عمجب حمسيس هنأل اننطو ريمدت ةيلمع
فنعلا ذبنت يتلاو ءاصقإ نود ةيسايسلا ىوقلا لك عم فافشو حيرص راوح حتف بجي يخيراتلا دقعلا اذه قيقحتلو
.يسايس لح ىلإ هاجتالا فدهب باهرإلاو

قوقح مارتحا ،يمالعإلا لاجملا ريرحت ،يسايسلا لاجملا ريرحت :يه فدهلا اذه قيقحتل ةمزاللا تاءارجإلا نإ
.نيدوقفملاو نيفطتخملا ةيضق لح ،ناسنإلا

سلجم باختناب فاطملا رخآ يف حمسيس يسايسلا لاجملا نم شيجلل يقفاوتلاو مظنملاو يجردتلا جورخلا راسم نإ
ةيسايسلا ةيددعتلا ،ةماعلا تايرحلا ةسراممو ناسنإلل ةيساسألا قوقحلا اميسال سيركت ىلع لمعي يسيسأت يعيرشت
.ةيطارقميدلا ميقلاو ئدابملا ،تاطلسلا نيب لصفلاو نزاوتلا ،ةيوغللاو ةيفاقثلا

رئازجلا نأل اندالب ءانب ةداعإل ةيرورضلا ةوخألاو حماستلا يناعم ىلإ ةدوعلل تقولا ناح دق هنأب لوقأ ريخألا يفو
."ثريمنث" اركش .لدابتملا مارتحالاو نماضتلاو ةلادعلاو ةاواسملا يف ةلثمتملا ةخسارلا اهميقب ةينغ ةدحوملاو ةددعتملا

.لضفتيلف وزوز ديمحلا دبع ديسلل ةملكلاو شادمح رداقلا دبع ديسلل اركش :ةسلجلا سيئر ديسلا

يبرعلا يبنلا دمحم نيلسرملا فرشأ ىلع مالسلاو ةالصلاو ميحرلا نمحرلا هللا مسب :وزوز ديمحلا دبع ديسلا
.ميركلا

.تايلضفلا يتاليمز ،يئالمز ةموكحلل ماعلا نيمألا ديسلا ،ةريزولا ةديسلا ،ءارزولا ةداسلا ،سيئرلا ديسلا

ةينطولا هداعبأو ةيسايسلا هتالالد ىلع فرعتلاو ءارثإلاو شاقنلل انيديأ نيب دوجوملا يندملا مائولا نوناق عورشم نإ
.مهتدلج ءانبأبو مهنطوبو مهب ترضأ تاروهتو تاقامح مهنم تردص نم هاجت اهعون نم ةديرف ةيسائر ةيحيرأ وهل

ءارو اوناك نم ءازإ ايندلا هذه يف ردانلا يرشبلا لامتكالا نمل ةينطولا ةحلاصملا ىلإ يمارلا يسائرلا حفصلا نإ
لقرعتو يداصتقالا ومنلا ةكرح لطعتو سبايلاو رضخألا ىلع يتأت دق يتلاو مهريغ لبق اهب اووتكا يتلا ةنتفلا
؟تاونس 7 ةليط هيف اوراس يذلا قيرطلا دادسنا نم ةنتفلا هذه باحصأ نآلا دكأت لهف ،اهسفن ةايحلل يعيبطلا روطتلا
لقعتلا نم ردقب نآلا اولحت ّالهو ؟هودقتفا يذلا مهيعو اوداعتسا لهو ؟اهوفرتقا يتلا ةئيطخلا ةحادف مهل تنيبت لهو
قحلا ىلإ عوجرلاو ةلالضلا نع لودعلل ةعاجشلا نم ىندأ دحبو مهيلإ ةدودمملا ةيخسلا ديلاو ناسحإلا عم بواجتلل
؟عقاولاو



:ةحيحصلا ةيملعلا عئاقولا ضعببو ةتباثلا ةيخيراتلا ئدابملا ضعبب ركذن نأ ىوس ماقملا اذه يف انعسي ال

وه ام نيبو خيراتو ةقيقح وه ام نيب ،يباهرإ درمت وه ام نيبو يررحت يروث وه ام نيب طلخلا مدع يغبني :الوأ
امأ ،ايئاقلت ايبعش ادييأتو احماج ايررحت اركفو امراع ايريهامج ايدارإ اعبن ىربكلا ريرحتلا ةروث تناك دقف .ءاثغو مهو
انه نمو اهيلع ةطلسملا طغضلا نونفو شطبلا ناولأو طلستلا بيلاسأ نم مغرلاب ريهامجلا هتظفل دقف يباهرإلا درمتلا
لمع لك نأو ايريهامج ديؤم ريغ ناك اذإ عورشم يأل حاجن ال هنأ ىلع ةدكؤملاو ةيناثلا ةيخيراتلا ةدعاقلا كلت تبثت
دنتسا دق قباسلا ةموكحلا سيئر يحيوأ دمحأ ديسلا لعلو ،رصق مأ رمألا لاط عيرذلا لشفلا هلآم ريهامجلا هذه هضفرت
.هيلإ بهذ اميف بيصم هنأ كش الو هاياقب نع ثدحتيو باهرإلا لاوز ةيمتح ىلع دكؤيل يخيراتلا إدبملا اذه ىلإ

رمأ نيتينطو ةموكحو ةلود لظ يف مكحلا ىلإ لوصولل رهقلا بيلاسأ ينبتو فنعلا قئارط ىلإ ءوجللا نإ :ايناث
ةبرجت هذه ،ةيلج ةحضاو ةصاخلا انتبرجت انمامأ يه اهو ةريثك انلوح نم براجتلاف ،ليحتسم وه لب لانملا ديعب
.ةيلبقتسملا انتريسم راوطأ عيمج مزالت نأ بجي اهسوردو انناهذأ نع اقالطإ بيغت ال نأ يغبني ةيساق

روتسدلا هددح يذلا كلذ وه ةعورشملا تاحومطلا عيمجلو ةيسايس ةطشنأ لكل حيحصلاو لثمألا راطإلا نإ :اثلاث
تافارحنالا نم نئاص نمضأ وهل نيناوقلا مارتحاو هحورو روتسدلا صنب مازتلالاف ةيروهمجلا نيناوق هملاعم تمسرو
.ةيسايسلا تاسرامملا عيمج يف ليبسلا ءاوس نع

ةليبن تاياغل ةيروث ةرورض ىلوألاف ةيباهرإلا تاكولسلاو ةيروثلا تارورضلا نيب زييمتلا كلذك يغبني :اعبار
."ةحلط نب" يف امك طقف ماقتنالا ةياغل ةيباهرإ تاسراممو ةيفارحنا تاقامح ةيناثلا امنيب ،الثم "ةزولم" ةيضقك

قيرط يف فوقولا ديري نمل ةربع الإ يه نإ ايروث ادجم تسيل ىربكلا ريرحتلا ةروث نع لاثمك "ةزولم" ةيضقف
كذخأيل ههاجتا يف ريسلاو هترياسمو هتاراجم يغبني "نويلبان" هنع لاق امك فراجلا رايتلاف ،فراجلا يررحتلا ليسلا
قهزو قمح وه تاياغ الو هل رربم الو ةيروث ةرورضب سيل امف ،اسكاعم هتئج نإ كطقسأ الإو مامألا ىلإ كعفديو
.حاورألل

سيل ذإ اهل دح عضو يغبني ةنتف الإ يه ام ةيباهرإلا ةكرحلا نأ ىلع ليلدتلل اهتقس ةيخيراتلا ئدابملا ضعب هذه
مهسأب لقيو مهحير بهذت دق اذهبو دحاولا دلبلا ءانبأ لتاقتو ءابرقألا عراصتو ءاقشألا رحانت نم تقمأو عشبأ كانه
.مهددهتي ءيش لكو

وأ تناك ةبوت ،ةنده وأ قافتإ يأ طبض ةرورض اهنيب نمف ،الإ سيل رذحلاو ةطيحلل اهديرأ يتلا تاهيبنتلا نع امأ
وأ بئاتلا درجتو ديدج نم لعفلا ىلإ ةدوعلا نع زجعت ةديقم طورشبو ةعدار طباوضب تايمستلا تفلتخا امهم احفص

ةيدعب ال ةيئاهن احوصن ةبوت بئاتلا ةبوت نوكت ثيحب لبقتسملا يف ضوهنلا بابسأ لك نم هعم قفتملا وأ هنع وفعملا
.اقالطإ اهدعب

صن ىلع انعلطأ ول انددو امك ةمحرلا نوناق تايعادتو قباسلا حفصلا جئاتن نع تاسارد كانه تناك ول انينمت اقح
انعماسم ىلع اريثك ددرتت "بولغم الو بلاغ ال" ةرابع نأو اميسال قافتالا هيلع مت ام كانه ناك نإ هيلع قفتا ام
اهيلع دكؤيو ةرثكب اهلمعتسي ناك ثيح ياسرف رمتؤم ءانثأ )نوسلو( يكيرمألا سيئرلل يه فورعم وه امك ةرابعلاف

وأ ارسكنمو ارصتنم ،ايوقو افيعض ،ابولغمو ابلاغ ديفت اعقاوو انمض اهنكلو ايناملأو اسنرف نيب نيبلا تاذ حالصإل
ةوعدو نايسنلا رمأ اريخأ كانهو ةءدابملاب ملظأ ناك نإ تاعبتلا لكل لمحتملا وه ريخألا اذهو راسكنالا كشو ىلع
…هل اهب ريكذتلاو داجمألا ركذت نإ معن .نايسنلا دض امود اهذحشو ركذتلا ىلإ ةركاذلا

.لضفتيلف يمهارب فسوي ديسلل نآلا ةملكلاو وزوز ديمحلا دبع ديسلل اركش :ةسلجلا سيئر ديسلا

ءاضعأ ةداسلاو تاديسلا ،ءارزولا ةداسلا ،ةسلجلا سيئر ديسلا ،ميحرلا نمحرلا هللا مسب :يمهارب فسوي ديسلا
.مكيلع مالسلا نيرقوملا ةمألا سلجم

ةكوش هلضفب تفعض دوهجم نم هب ماق ام ىلع قباسلا ةيروهمجلا سيئر "لاورز نيمايل" ديسلا ييحن ،الوأ



ةيرئازجلا ةلودلا نع تعفاد يتلا ةينطولا عئالطلا لك ييحن امك يندملا مائولا نوناق مويلا شقانن نأب حمسو باهرإلا
.خيراتلا يف تباث نايكك

عم لماعتن اننأل لؤافتلا اذه يف نيرذح نوكن نأ بجي نكلو كش الو عورشم ةوخإلا ىدل هعمسن يذلا لؤافتلا نإ
.اليصفتو ةلمج يطارقميدلا يروهمجلا ماظنلا ضفري وهف ،امهعم مؤالتلا بعصي نيتيلاب ةفاقثو ةينهذب عتمتي باهرإ

يف ةئزجم ةيفيكب لصفي مل هنكل باهرإلا عم لماعتلا يف لصف هنأ نوناقلا ىلع عالطالا دعب تيأر :ةظحالم يل
هيلع رابغ ال يقالخأو ينيد أدبم "ريخ حلصلا" أدبم نإ .تاكلتمملا بيرختو اياحض نم باهرإلا هفلخ ام عم لماعتلا

كلس يف اوطرخنا نيذلل الامآ حتفتو ةلودلا نع عافدلل اوماق نيذلا ةهج نم مدصت يهف اهيرذاحم اهل ةحلاصملا نأ ريغ
.قيرطلا اولض ام اذإ البقتسم ةمحرلا يف نوعمطي نيعماطلا لعجتو ىرخأ ةهج نم باهرإلا

ةمئاق باهرإلا روذب ىقبتسف تامدقملا هذه ىلع ءاضقلا متي مل امو ةدوجوم تامدقمل ةيقطنم ةجيتن باهرإلا نإ
."ةرقحلا"و ءاصقإلا ىلع موقت انتينهذف يعامتجالا جيسنلا يف ةلماكو

ىتح تازواجتلاو شيمهتلاو "ةرقحلا"و ةءادرلا يه اهشيعن يتلا عاضوألا ىلإ تدأ يتلا بابسألا نيب نم نإ
ضعب لوقأو - نييرادإلا نيلوؤسملا ضعب نإ .ةيروهمجلا سيئر ديسلا كلذ دكأ امك ةلتعم ةضيرم ةرادإلا تحبصأ
روذب ءامنإ ىلإ يدؤي امم ةيوهجو ةيوئف ةيصخش تاباسح ةيفصتل ينوناقلا مهذوفن نولغتسي - نييرادإلا نيلوؤسملا
ةيالو نم يرابتعابو .يعيبط لعف درك باهرإلا عاونأ نمض نم ةبوسحم ريغ لاعفأ دودر زيزعتو ةنيغضلاو ةنتفلا
نم عوضوملا سمي هنأ مغر - ةداسلا اهيأ مكردص عستيلو - لوقأ ام ىلع الثم برضأس بثك نع اهفرعأو يداولا
الإ دوعسم يساح يف نجسلا ىلإ ةلمجلاب يرئازجلا يجراخلا كنبلا وفظوم َلِخُْدأ 1993 ةنس يف هنأ مكملعل ،ديعب
فارتعا مغر هنم اماقتنا قرطلا ىتشب مويلا َُقياَُضي هنأ ريغ يجراخلا كنبلل يداولا ةلاكو ريدم نآلا وه مهنم ادحاو
ايعامتجا اررض هب قحلت ةديعب ةلاكو ىلإ هلقن ةلواحم تاقياضملا هذه نمض نمو هتهازنو هصالخإب هئاسؤر عيمج
ةلوؤسماللا تافرصتلاو ضيرحتلا يف ةيوهجلا ةيريدملا طروت نع 31/11/99 مويل ربخلا ةديرج انتغلبأ دقلو ايسفنو
نكلو لخدت دق ناك هبصنم هيلوت لبق ةموكحلا سيئر ديسلا نإـف انـملع بسحو يداولا ةلاكو ريدم دض تكيح يتلا
.ىودج نود نكل يرجي ام لوح قيقحت حتف ةيلاملا ريزو ديسلا نم انبلط دقلو ىدس بهذ هلخدت

وه مهملاف ،هل مئالملا جالعلا دجن ىتح ةقدب ءادلا صخشن نأ يغبني اذل ءاطخألا سفن رركي خيراتلا أرقي ال نم نإ
.اركشو يضاملاو رضاحلا ءاطخأ رركي ال يذلا لبقتسملا

.لضفتيلف شادوب رصان ديسلل ةملكلاو يمهارب فسوي ديسلل اركش :ةسلجلا سيئر ديسلا

يناوخإ ،ءارزولا ةداسلا ،ةريزولا ةديسلا ،ةسلجلا سيئر ديسلا ،ميحرلا نمحرلا هللا مسب:شادوب رصان ديسلا
.مكيلع مالسلا سلجملا ءاضعأ يئالمز ،يتاليمز ،نييفحصلا

فقي ال اقح ةمأ سلجم وه ثيح نم يندملا مائولاب قلعتملا نوناقلا عورشم ةسارد ىلع فكعي ذإ اذه انسلجم نإ
نحنو انب يرَحَو دالبلا خيرات نم مساح فطعنم يف اداج اناحتما هجاوي ام ردقب يلكشلا ىنعملاب ينوناق صن مامأ
تطاحأ يتلا تايفلخلاو هتقبس يتلا تامدقملا لمأتنو هتغايص بابسأو هحرط عفاود يف رظنن نأ عورشملا اذه شقانن
.هب

امنإ انيلع هسفن ضرعي امك عورشملا نكلو فورظ كلذ يف هتلَّجعو تارورض ىلإ صنلا عضاو باجتسا دقل
لئاسرلا أرقتسن نأو هتغلبو ةبسانملا تاودألاب هلوانتن نأ كلذل اعبت بجوف ىلوألا ةجردلاب ةيسايس ةمزأل الح حرتقي
الماش نوكي نأ يغبني مويلا لحلا نأ مهتركاذ يفو نييرئازجلا عيمج يعو يف ىقبي نأ بجو كلذلو انيلإ اهلمحي يتلا
.كلذل ةيطم وأ لحلا فصنل ةعيرذ نوكت نأ نكمي ال انديصر نم تخلسنا يتلا تاونسلاف .نوكي ال وأ ايئاهنو امئادو
رهنك ةلصاوتمو هبلق ةلعشك ةدقتمو همد ضبنك هيف ةيح بعشلا ةركاذ نإف انايحأ نوخت دق دارفألا ةركاذ تناك اذإو
ىقلتت امدنع ةلودلا نكلو اهئاقب ىلع ضوافت ال ةيروهمجلا نإ .لهسلا لحلا ال ميلسلا لحلا حاحلإبو لوقن اذل .فراج
نم نوعديو قراب ىندأ سانلا بقرتي امنيب ارورغ هيف رباكت وأ ةجح نود هدرت نأ كلمت ال - ايملس يأ – اميلس احرتقم
يف نيلفغم ةقفص بنجتو ةصرفلا هذه لثم صانتقا يف ديدحتلاب نمكت امنإ ةيلاكشإلا ةدقع لعلو ،رئامضلا ةظقي لجأ



ةموعزملا اهتوقب ةرتغم توملا تاعامج تناك دقف ناناهرلا ناذه عمتجي نأ مويلا لبق الومأم نكي ملو .دحاو تقو
ملسلا ةوعدل نيللهملا ضعب نأ ريغ ،مالسلا دي دم ىلإ نولاضلا ردابي نأ دحأ لابب رطخي ملو ةموؤشملا اهماثآب ةزتعمو
ول مويلا انل نولوقي نوداكي مهلعلو باهرإلا تاباصع ىلإ ةديقم ةلودلا ميلستب ةبلاطملا ىلإ برقأ سمألاب اوناك دق
ةظحل يأ يف طرفت مل ةلودلا نإف هلك كلذ عمو تاكلاحلا يلايللا كلت انعم اوشيعي مل مهنأكو ،نينس ذنم انتوعدل متبجتسا
ةردان ةتامتساب يدؤت نمألاو شيجلا تاوق هيف تناك يذلا تقولا يف ،موزهملا ضوافت ال لوؤسملا راوحلا إدبم يف
دق ملسلا نأ نظ نم لض دقل .ةلودلا ةمرحو نطولا فرش نع عفادتو كالمألاو حاورألا ةيامح يف سدقملا اهبجاو
بعشلل فشكنا دقو لداعلا صاصقو بئاتلا ةبوت نم مويلا فاخ نم لض امك مدهلا تابرض تحت ىلوأ ناك هنأو رخأت
رامث نأ سانلا فرعو ارامث ءامدلا نم اونجي نأ اودارأ نمو سخب نمثب اهوعيبي نأ اودارأ نمم كئلوأو ءالؤه اضيأ
اهب زاتمي نأ ال مدهت ام ميمرت ىلع اهدئاوع فرصتو بعشلا اهريخ معي نأو اهلهأ ىلإ بهذت نأ يغبني ةحلاصملا
اهعوجو اهربص مرتحتو اهمد رمثتست ةمأ يه امنإ برح ةرسامسل ةمينغ رمألا يف سيلف نوجرفتملاو نودعاقلا
ةيساسح لمحي ةيسايسلا انتقبط نم عساو عاطق نكي مل وأ .توملا ةنسأ قوف زفقتو فوخلا ةواشغ اههجو نع حيزتو
ةحاس يف برح ريفن بازحألا ديدع نكت مل وأ ؟ينطولا عافدلا ماهم ءازإ ةرمو ينطولا راوحلا ءازإ ةرم ةيضرم
نم تانازخ اوعضوف( ايلعلا حلاصملا اهتضرف (Mode) ةديدج ةعيلقت يه مأ ؟حيتافملاب قيلط ىمر دق لواعملابجعت
.)ةيسايسلا لاوحألا وأ ةيوجلا لاوحألا بسح "smoking" ةيلاجر تالذب ،ةيقارعلا ،تايشاشلا ،تاعبقلا

هيف كرحن نأ ال احرج دمضن نأ ديرنو ةرجاف ةهقهق ىلإ ال ةماستبا ىلإ ةعمدلا لوحن نأ انقح اذهو حمطن مويلا اننإ
ىلوأ مئازعلا نألو انعنصيو هعنصن يذلا خيراتلا نم ءزج انيبأ مأ انئش اهنأل اهقزمن نأ ال ةحفصلا يوطن نأو نيكسلا
نكت امهمو ؟ةردقملا دنع وفعلا لاقي سيل وأ صاصقلا أدبم ضراعي ال نأ يغبني ليمجلا حفصلا كلذكف صخرلا نم
مل نحنو ةدكار هايم ىلإ ءامدلا تلوحت الإو ةمألا ةركاذ يف قدي اسوقان ىقبت تايحضتلا نإف لداعلا ملسلا تابجوم
.اركش تارهاطلا تايكازلا ءامدلاب امسق انمسقل ءافولاب الإ ةيرحلا ةلود ينبنو رصنلاب رفظن

.)قيفصت(

.لضفتيلف خيشلا ناميلس ديسلل ةملكلاو شادوب رصان ديسلل اركش :ةسلجلا سيئر ديسلا

ديسلا .نيلسرملا فرشأ ىلع مالسلاو ةالصلاو ميحرلا نمحرلا هللا مسب .سيئرلا ديسلا اركش :خيشلا ناميلس ديسلا
.روضحلا ةداسلاو تاديسلاو ةمألا سلجم ءاضعأ ةداسلاو تاديسلا ،ةموكحلا ءاضعأ ةداسلاو ةديسلا ،سيئرلا

ءافعإلا يف ةلثمتملا ةثالثلا هبناوج ددحت طباوضل هنمضت يندملا مائولا ةداعتساب قلعتملا عورشملا حفصتمل ىلجتي
جئاتنلا ققحت نأ مراص قيبطتب تعفش اذإ اهنأش نم طباوض يهو تابوقعلا فيفختو ةعباتملا ءاجرإ ،ةعباتملا نم
يهيدبلا نمو يرئازجلا بعشلا حئارش فلتخم نيب مائولا ةداعتساو نمألا بابتتسا ىلع لمعلا قايس يف اهنم ةاخوتملا
ال كلذب ناحمسي ال اندالب اهب رمت يتلا ةزيمتملا ةيعضولاو تقولا لماع نأ ريغ ةدراو صنلا اذه ءارثإ ةيناكمإ نأ

تقولا رادهإ يف رارمتسالا نأب املع عئاضلا تقولاب ىمسي اميف تلخد دق دالبلا اهنم تناع يتلا ةمزألا نأو اميس
ديزملا نع ىنغ يف نحنو ةيرشب ةصاخو ةيدام ةظهاب فيلاكت هنع بترتي ةصيوعلا تالاحلا هذه لثم ةجلاعمل ةبسنلاب
تحيتأ املق مزاللا فقوملا ذاختاو تاذلل ةعجارمو لمأت ةفقول ةحناس ةيخيراتلا ةصرفلا يه اهو حارجلاو مالآلا نم
تاليوأت نع اديعب ىعسملا اذه نأشب عامجإلا نوكي نأ يرورضلا نمو .ةهباشم افورظ تزاتجا تاعمتجمو بوعشل
تدمع ذإ ةلودلا نأ اصوصخ رفصلا ةطقن ىلإ عضولا ديعت ةريطخ تاقالزنا اهنع رجنت دق ةئطاخ تاءارقو ةضرغم
ايميلقإو ايلحم اهتبيه ةداعتسا اهنم ةديدع تارابتعال فعض عقوم ال ةوق عقوم نم تقلطنا امنإ ءارجإلا اذه ذاختا ىلإ
ةيباهرإ لامعأ نم نيررضتملا لعج ىلع لمعلا ىرخأ ةهج نمو .ةهج نم اذه ينمألا عضولا يف اهمكحتو ايلودو
تاذلف اهتمدق يتلا ةميسجلا تايحضتلا نأب مهعم نحنو نوسحي ال ىتحو نبغلا نم ديزمل نيضرعتم ريغ ةيشحو
اذهل يلبقتسملا ىمرملا نأ كش الو ىدس تبهذ دق ةخماش ةفقاو رئازجلا ءاقبإ لجأ نم مهئابرقأ برقأو مهدابكأ
يتؤي نلو ةيعامتجاو ةيداصتقا ةضهن لكل اساسأ رارقتسالا رابتعاب دالبلا يف مئاد رارقتسا نامض فدهتسي ىعسملا
هنع عـفادتو نيدلا مرتحت ةلود ،نوناقلاو لدعلا اهماوق ةيطارقميد ةيروهمج ةلود قاطن يف مت اذإ الإ هرامث ىعسملا اذه
سحلا ةيذغتو تاقاطلا ةئبعتب كلذ يف نيعتست ،ةيبزحو ةيوسايس ضارـغأل هفيظوت مدـع ىلع ةدهاج لمعت املثم
ةناصح قيقحت لجأ نم كلذ لك .زاجنإلاو لمعلل رابتعالا ةداعإو تاءافكلا ةيقرتو ةنطاوملا حورو ينطولاو يندملا
يتلا ةثلاثلا ةيفلألا تاناهرو تايدحت هجاوت نأ رئازجلا عيطتست اهدحو ةناصحلا هذه لثمب ذإ ةيجراخو ةيلخاد ةعانمو
ةملوعلا ةرهاظ نع ةلاحم ال رجنتس يتلا ةيبلسلا تاساكعنالا هجو يف - هسفن نآلا يف - فقتو اهفراشم ىلع نحن
ةملوعلا نيب اقرف كانه نأ كردن نأ بجي انهو ةيملاعلا ىوتسم ىلإ اهئاقتراب ةليفك ةيناسنإو ةيراضح اداعبأ اهئاطعإب
.ةيملاعلاو

فرظلا ةيساسحو ةيلوؤسملا لقثب رعشي نأ انم دحاو لك ىلعو ةرفوتم ةذوحشملا مئازعلاو ةنسحلا تادارإلا نإ
.فقوملا ةروطخو



.رئازجلا ايحت ،ينطولا بجاولا ءادهشل دولخلاو دجملا ،دابعلاو دالبلل ريخ هيف امل هللا انقفو

.لضفتيلف يقيدص دمحأ ديسلل ةملكلاو خيشلا ناميلس ديسلل اركش:ةسلجلا سيئر ديسلا

يدهملب ىفطصم يليمز حلاصل – متحمس ول – تقولا يف يتصح نع لزانتأ ،سيئرلا ديسلا :يقيدص دمحأ ديسلا
.اركشو

.لضفت ،يدهملب ىفطصم ديسلل ةملكلا نذإ :ةسلجلا سيئر ديسلا

ركشأو يحلاصل هتقوب هعربت ىلع يقيدص دمحأ يخأ ركشأ،ميحرلا نمحرلا هللا مسب :يدهملب ىفطصم ديسلا
."ةيوطارقميد" وأ ةيطارقميد ريغ اهنأب تيقوتلا طبضت يتلا ةلآلا ىلع ظحالأو ،عربتلا اذه لوبق ىلع ةسلجلا سيئر

يف داسف وأ سفن ريغب اسفن لتق نم هنأ" :ىلاعت هللا لاق ذإ اهدنع تفقوت يتلا ةيآلاب أدبأو يلخدت نذإ لصاوأ
نأ نكمي لتق يذلا ناسنإلا نأ كلذ ىنعم ،"اعيمج سانلا ايحأ امنأكف اهايحأ نمو اعيمج سانلا لتق امنأكف ضرألا
.يندملا مائولا قيمعتل اسفن ييحي نأ هنكمي اسفن لتق نم ،ييحي

ةرازو تايئاصحإو ةمألا سلجمل ةحصلا ةنجل تايئاصحإ بسح مهنيب نم ةايح ىلإ نوجاتحي نونطاوم رئازجلا يف
تاومأ مهتقيقح يف مهف ،مئادلا جالعلا مهنع اهيف عطقني ةظحل يأ يف توملل نيضرعم ىلك ضيرم 3500 ةحصلا
.ةينطولا ةاسأملا يف دقف ام ضعب بعشلا ضيوعتل مهييحي نم نورظتني

اهب ييحي هسفن نم ةيلكبمهنم دارأ نم اعوطت عربتي نأ ةقداص ةبوألا تناكو هلل مهتبوت تصلخ اذإ نيبئاتلل نكمي
عربت نم دحأ ملعي ال ،هللا نيبو هنيب ارس كلذ ىقبيو ،توم نم هعرزامع اريفكت ةايحلا اهب عرزي ،بعشلا نم اسفن
بسح ةلودلا فلكي ىضرملا ءالؤه جالع نإ .ةمايقلا موي هل ةعافش اذه هلمع نوكي نأ ىسع ،هيف تعرز نمو اهب
باهرإلا اياحضل لاومألا هذه حنمت نأ نكميف ةنسلا يف ج.د رايلم 4,5 يعامتجالا نامضلا قودنصو ةحصلا ةرازو
.رئازجلا ءانبأ نيب يندملا مائولا قيمعتل ةنس لك يف

لوقي نأ ةيريصملا نطاوملا يف ةميكحلا فقاوملا بحاص يرئازجلا بعشلا ىلإ هجوتن ،سيئرلا يديس ريخألا يفو
ماع يف لالقتسالل معن" :دحاو لجر ةلوق لاق امك "1999 يف يندملا مائولل معن" :دحاو لجر ةلوق ءاتفتسالا موي

1962".

هيلع هللا ىلص لوسرلا هلعف ام لعفي نأ ماقتنالا وأ مائولا :نيرمأ نيب راتخي امدنع يرئازجلا بعشلا نم بلطنو
وه ماقتنالاو رسيألا وه مائولاو "امثإ نكي مل اذإ امهرسيأ ترتخا الإ نارمأ يلع ضرع ام " :لاق نيح ملسو
يذلا يونسلا يمالسإلا ىقتلملا ةفاضتسا يف ةلثمتملا ةديمحلا ةنسلا ةداعإ ةيروهمجلا سيئر ةماخف نم بلطن .بعصألا
عانصو ولغلاو فرطتلاو فارحنالا نم ةماعلا مصعيو لادتعالاب اهيذغيو ةيمالسإلا ةوحصلا داشرإ رودب موقي ناك
ترمتسا ول ينمألا قالزنالا عقيل ناك امو فنعلاو فرطتلل قيرطلا اوحتفيل ةديمحلا ةنسلا هذه اوفقوأ نيذلا مه ةمزألا
.اركشو ىقتلملا اذه ةفاضتسا يف رئازجلا

.نامرز ميلس ديسلل ةملكلاو يدهملب ىفطصم ديسلل اركش :ةسلجلا سيئر ديسلا

،ءارزولا ةداسلاو ةريزولا ةديسلا ،مرتحملا ةسلجلا سيئر ديسلا ،ميحرلا نمحرلا هللا مسب.اركش :نامرز ميلس ديسلا



.ماركلا روضحلا ،نيمرتحملا يئالمز ،يتاليمز

تقو يف هتدعأ يذلاو زكرملا يديهمتلا اهريرقت ىلع ةينوناقلا ةنجللا ىلإ ركشلاب ةيادبلا يف هجوتأ نأ يدوب
اذه لثم عضو ةرورض ىلإ تدأ يتلا تاروطتلاو تاسبالملاو فورظلا نع اذه يلخدت يف زكرأ نل نكل ،يسايق
وه مهملا .اديج اهفرعي عيمجلا نإ مث باهسإب اهل اوضرعت ءالمزلا نم ريثكف - ينطولا مائولا ةداعتسا نوناق - نوناقلا
هجو يف قيرطلا دسو ةلضعملا لح ىلإ ىعست اهنأل ةديجو ةليبن ةمهم - صاخلا ييأر يف - يندملا مائولا ةركف نأ
ةئيهت يلاتلابو ةنينأمطلاو رارقتسالاو ملسلا عاجرتسا ىلإ فاطملا ةياهن يفو رئازجلا نوؤش يف يبنجألا لخدتلا
لكاشملا لح ىلإ كش نودبو يدؤت فوس يتلا ةلماشلا ةيمنتلا ةيلمع يف ديدج نم قالطنالل ةمئالملا فورظلا
.ةيرشع نم رثكأ ذنم اندالب اهنم يناعتو تناع يتلا ةصيوعلا ةيداصتقالاو ةيعامتجالا

نم احيضوت اهددصب سمتلأ يتلاو ،ةتحبلا ةينوناقلا ةينقتلا طاقنلا ضعب ىلع اذه يلخدت يف زكرأ ،سيئرلا ةدايس
.نوناقلا اذه قيبطت مهقتاع ىلع عقي نم مامأ قيرطلا رينت فوس تاحيضوتلا هذه نأل مرتحملا ةموكحلا سيئر ديسلا
رارق ىلع نولصحي ةعباتملا نم نوفعي نيذلا صاخشألا نأ ىلع صنت يتلا ةسماخلا ةداملاب قلعتت طاقنلا هذه ىلوأ
رارق يأ رارقلا اذه ردصت يتلا ةصتخملا ةطلسلا وأ ةهجلا يه نم ددحت مل ةداملا هذه نكل ةعباتملا نم ءافعإلا
.امئاق لاؤسلا ىقبي ؟ةينمألا حلاصملا مأ ةيئاضقلا تاهجلا يه له ،ءافعإلا

ءاجرإلا بودنم نوكي له ددحي ال نوناقلاو 14 ةداملا هتركذ يذلا ءاجرإلا بودنم صوصخب يه ةيناثلا ةطقنلا
.ةقدب ةددحم ريغ هتاصاصتخا نأ امك اهنع يبنجأ صخش وه وأ ءاـجرإلا ةنجل ءاضعأ نيب نم

يف ةروكذملا ءاجرإلا ةنجل راطخإ ةلأسم ىلإ اهتراشإ ىلع ةينوناقلا ةنجللا ركشن اننأ يه ةريخألاو ةثلاثلا ةطقنلا
.راطخإلا ةيحالص هل نم فرعأ نأ طقف ديرأو 18 ةداملا

مهنيب اميف نييرئازجلا ةحلاصمو ةمحرلاو حماستلا ةصرف ،ةيخيراتلا ةصرفلا هذه منتغأ ،سيئرلا ةدايس ةياهنلا يفو
ةيعامتجا ةرورض نع ربعت يهو ةقيمع ةيبعش ةدارإ نم ةعبان ينطولا مائولا ةركف نأب يناميإ نع عانتقا لكبو هونأل
تاوقو يبعشلا ينطولا شيجلل يدايرلا رودلاب صاخلا يهيونت نع قدص لكبو ربعأ نأ ينتوفي ال امك ةيسايس ةيمتحو
،ةدحوملا ةدحاولا ةيروهمجلا ةيطارقميدلا رئازج ،رئازجلا نع اوعفادو اودمص نيذلا تاينطولاو نيينطولا لكو نمألا
نطولل ةزعلا ،ةمألل دجملا ،باهرإلا اياحض لكل لالجإو عوشخ ةفقو فقأ امك اهتيوهو اهثارت ىلع ةظفاحملا رئازجلا
.اركشو ءادهشلل دولخلاو

.لضفتيلفدامآ ىفطصم ديسلل ةملكلاو نامرز ميلس ديسلل اركش :ةسلجلا سيئر ديسلا

ةداسلا ،ءارزولا ةداسلا ،ةموكحلا سيئر ديسلا ،ةسلجلا سيئر ديسلا ،ميحرلا نمحرلا هللا مسب :دامآ ىفطصم ديسلا
.هللا ةمحرو مكيلع مالسلا ،ةمألا سلجم ءاضعأ تاديسلاو

ملسلا انل ققحي يذلا ريبكلا عورشملا اذه ىلع ةقيلفتوب زيزعلا دبع ديسلا دهاجملا ةيروهمجلا سيئر ديسلا ركشن
.نطولا يف رارقتسالاو مائولا انل ققحي نأ ىنمتنو نوناقلا اذه ىلع قداصنو اعيمج هديؤن نحنو دالبلا يف نمألاو

اذه ىلع معنب تيوصتلا تسارنمت ةيالو ةصاخو بونجلا تايالو ينطاوم نم ايصخش تبلط دقل ،يتاوخأ ،يناوخإ
مد فيزـن فاقيإ فدـهب ءاـج ثيح ةليبنلا هتاياغو هتيمهأل كلذو يبعشلا ءاتفتسالل ضرعي موي ماهلا نوناقلا
ةمدخ ىلإ حالفلا دوعيف ،نمألاو ملسلاب معنت لبق نم هيلع تناك ام ىلإ رئازجلا ةداعإو مهلكاشم لحو نييرئازجلا
هضرعو هسفن ىلع نمآ وهو دارأ ثيح ىلإ رفاسملا رفاسيو هتفرح ىلإ يعارلا دوعيو هب طونملا رودلا ءادأو ضرألا



ىرخأ ةرم ركشنو اندالب يف ءودهلل معنو نيملسملا نيب حلصلل معنو عورشملا اذهل معنف .لابلا نئمطم ،هتاكلتممو
.هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو عورشملا اذه ىلع ةيروهمجلا سيئر ديسلا

)قيفصت(

.لضفتيلف دابع يبرعلا ديسلل ةملكلاو دامآ ىفطصم ديسلل اركش:ةسلجلا سيئر ديسلا

نأ - متحمس نإ - سيئرلا يديس وجرأ ةميلح نب ةقيوطوب ديسلا بلطل ةباجتسإ ،سيئرلا ديسلا :دابع يبرعلا ديسلا
.اركشو يليمزل ةصصخملا ةدملا ىلإ يلخدت ةدم فاضت

.لضفتيلف دياق حلاص ديسلل ةملكلا نآلاو كلذك وهو اركش:ةسلجلا سيئر ديسلا

ءارزولا ةداسلا ،ةريزولا ةديسلا ،نيلسرملا فرشأ ىلع مالسلاو ةالصلاو ميحرلا نمحرلا هللا مسب :دياق حلاص ديسلا
،دعبو نطولا جراخو لخاد ةيرئازجلا ةمألا ييحنو مكييحن روضحلا ةداسلا ،ةمألا سلجم ءاضعأ تاديسلاو ةداسلا

ةحاس يف فالآلا تارشع تدقفو اهفرش يفو اهضرع يف مالآلا عاونأ تقاذ ةيرئازجلا ةمألاو ةمهلا دلت ةمزألا نإ
كالسأ لكو ةحلسملا تاوقلا دارفأ ييحن ةبسانملا هذهبو .نيدرشمو لمارأو ىماتيو نيقوعمو اياحض نم عارصلا
محرتنو ةيروهمجلا نع اوعفادو تارماؤملا هجو يف ادحو افص اوفقو نيذلا نيصلخملا نيينطولا لكو ينطولا نمألا
.مهريغ نم رثكأ ايلاغ نمثلا اوعفد نيذلا فيرلاو ةيدابلا ناكس مهتمدقم يفو مويلاو سمألا ءادهش حاورأ ىلع اضيأ

انلكو خيراتلاو ةمألاو هللا مامأ انتيلوؤسم لمحتن نأ اعيمج انيلعو ةبيهر ةرماؤملاو قيمع حرجلا نإ ،سيئرلا يديس
،يدصتلاو دومصلا ةهبج رئازجلا :ملاعلا يف ةيررحتلا اياضقلل اربنم اهرابتعاب اهفقاوم نمث تعفد رئازجلا نأ ملعي
لخادو جراخ نم رشلا ىوق اهيلع تبلاكتو اباعص اهل تبلج فقاوملا هذه ..ةمولظم وأ ةملاظ نيطسلف عم رئازجلا
ماكحأ مارتحا عم يندملا مائولا ريغ لح دجوي له لوقن انه نمو رارقلا زكرم نع اهداعبإو اهفاعضإ لجأ نم ،نطولا
؟باهرإلا اياحض قوقح نمضت يتلا ةيروهمجلا نيناوقو روتسدلا

تتبثأ مايألاو رئازجلا رارقتساو نمأ نودب ملاعلاو يبرعلا برغملا ةقطنم يف رارقتسا الو نمأ ال ،سيئر ديسلا
ىلإ رئازجلا دوعت مويلاو ،ةيلودلا لفاحملا لك يف ايوق اعفادم رئازجلا يف ةيملاعلاو ةيبرعلا ةحاسلا تدقف ذإ ،كلذ
جارخإل ةيروهمجلا سيئر ديسلا جمانرب اوراتخاو ادحاو افص اوفقو نيذلا نيصلخملا اهئانبأ لضفب مث هللا لضفب اهدجم
لوقنو يتمأ توص ىلإ يتوص مضأو يتملك لوقأ انه نمو .ليبنلا يبعشلا بلطملا اذه ،نحملاو يسآملا نم دالبلا
يملاعلا دييأتلا دعب ةصاخو ادبأ كدحو نوكت نلف كعم نورئاس نحنو ةحلاصملا ىلإ رس ةيروهمجلا سيئر ديسلل
.مدلا لسلسم ءاهنإ ىلع اوحلأو اوديأو اوكراب نيذلا ةيمالسإلا ةمألا ءاملع هتمدقم يفو عساولا

.هتاكربو ىلاعت هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو دابعلاو دالبلا ريخ هيف امل اعيمج هللا انقفو ،رئازجلا ايحت ماتخلا يفو

.لضفتيلف نايرم رمع ديسلل ةملكلاو دياق حلاص ديسلل اركش :ةسلجلا سيئر ديسلا

يموكحلا دفولا ءاضعأ ةداسلا ،ةريزولا ةديسلا ،ارصتخم نوكأس .سيئرلا ديسلا اركش :نايرم رمع ديسلا
ددحأسو باهرإلا هاجت ةلودلا هب تماق امب هونأ نأ يدوب ناك ،ةمألا سلجم ءاضعأ ةداسلاو تاديسلا اهتيأ ،نيقفارملا
.نوناقلا اذه نم يفقوم



ةبراحم يف ةعاجشو مزع لكب تفقو رئازجلا نإ .ميظعلا هللا قدص "ارسي رسعلا دعب نإ" ميحرلا نمحرلا هللا مسب
حاورأ ىلع عوشخ لكب محرتنل مويلا فقن هيلعو زييمت نودب هلمكأب انبعش فدهتسا يذلا يشحولاو يمارجإلا باهرإلا

ةهجاوم يف مهاوق لكب اومهاس نيذلا لك ىلإ ريدقتلاب هجوتأ امك باهرإلا اياحض اوطقس نيذلا بجاولا ءادهش
ةماع ةفصب ملاعلا يف ةريخألا تايرشعلا ةرهاظ يه باهرإلا ةرهاظ نإ .ةتباث ةعاجشب اراهنو اليل يشحولا باهرإلا
ينطولا رادجلا ةبالص ىلع امود فقوتي هيلع ءاضقلا نم رفم ال يذلا باهرإلا رمع صيلقتو ةصاخ ةفصب رئازجلاو
ديدج كلسم حسفل ةليسوك يندملا مائولا نوناق ءاجف هلمكأب ابعش فدهتسي امدنع ةصاخ فنعلا نوضفري نيذلا لكل
عضو ،باهرإلا اياحض قوقح ظفح ،ةينوناقلا رطألاب كسمتلا :ةعبرألا هرواحم يف دمتعاو جارفنالا ةلاح ميعدتل
مهتدلج ءانبأ عم شيعلاو مهسفنأ ذاقنإو ةيداعلا ةايحلاو باوصلا ةداج ىلإ ةدوعلل مهب ررغملا هاجت ةلوقعم تامزيناكيم
ةدوع لجأ نم لمارألاو ىماتيلا عومد حسمو ةحلاصملاويندملا مائولاو ملسلا عم ساسألا اذه ىلع نحنو .مهيوذو
ةيلحملا تاودألاو تالهؤملا لك نوكلمي نطولا اذه ءانبأ نأ نوناقلا اذه ةمدقم يف ءاج امكو ةخماش ةيوق رئازجلا
يننإف "نمث نم ينفلك امهم ملسلا رارقإ ىلع مزعلا لك مزاع انأ" ةيروهمجلا سيئر لاق .ةنتفلا دامخإو ةنحملا زواجتل
لجأ نم تالزانت مدقو نوناقلا اذه مّهفت نمم باهرإلا اياحض نم ريثك كانه مادام هنأب - سيئرلا ةدايس - هـل لوقأ
دعب ءادهشلا لمارأو ءانبأو نيدهاجملا نم مهفالسأ لعف املثم امامت ريخلاب رشبي ارشؤم هتاذّ دح يفّ دعي اذه نإف ملسلا
.دييشتلاو ءانبلا ةيلمع يف رمتستو ةخماشو ةيوق ىقبت يكل رئازجلل اولزانت نيذلا لالقتسالا

راربألا انئادهشل دولخلاو دجملا ،نمث نم انفلك امهم ملسلا لجأ نم مكعم نحن هل لوقأو سيئرلا ةدايس ىلإ هجوتأ
.هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو

.لضفتيلف يليعامسا نب دمحم ديسلل نآلا ةملكلاو نايرم رمع ديسلل اركش :ةسلجلا سيئر ديسلا

،ةسلجلا سيئر ديسلا .نيلسرملا فرشأ ىلع مالسلاو ةالصلاو ميحرلا نمحرلا هللا مسب :يليعامسا نب دمحم ديسلا
ىلاعت هللا ةمحرو مكيلع مالسلا نيمرتحملا ةمألا سلجم ءاضعأ يئالمز يتاليمز ،ةموكحلا ءاضعأ ةداسلاو ةديسلا
.هتاكربو

تلمش لب بوعشلا نم بعش ىلع وأ دارفألا نم ةعامج وأ درف ىلع ةروصقم نكت مل باهرإلا ةرهاظ ةسرامم ّنإ
ةنيعم ةيجولويديإب نمؤي نم اهنمو ايلعلا اهلثمب كسمتلا يعديو ةيوامس تانايدب نيدي نم اهنم ىتش تاعامجو الود
نأ ريغ ،بسكلاو قازرتسالل ةليسو هذاختاو باهرإلا فارتحا ديري نم مهنمو اهعابتا ىلع سانلا ماغرإ ىلإ ىعسيو
يتلا ةيخيراتلا تاطحملا ضعب دنع فوقولا ةرورض وه باهرإلا عوضوم ةسارد دنع نابسحلا يف هذخأ بجي ام
نكمتن ىتح اهنم ةربعلا صالختسال ةرهاظلا هذهل ةيخيراتلا ةيفلخلاب داشرتسالاو باهرإلل ىلوألا روذبلا اهيف تنوكت
المع ةيحيسم ةلود تسرام بيرقلا سمألابف .ايفاشو ايفاو اجالع هجالع مت نمو احيحص امهف ءابولا اذه مهف نم
ملاعلا دهش ذإ يرئازجلا بعشلا وه هيلع ينجملاو اسنرف ةموكح وه يناجلا ناكف هدلب يف نمآ ملسم بعش ىلع ايباهرإ
-لوقأ نأ ةداسلا اهيأ يل اوحمسا .ةيريرحتلا ةروثلا نابإ ةيرامعتسالا ةملاظلا تاوقلا اهتسرام ،ةيباهرإلا لامعألا عشبأ
نأ تآجافملاو فدصلا باب نم سيلو "يكرح"هلتق ديهش نبا وه مكمامأ ثدحتملا نأب -ءايرلا وأ ةالاغملا باب نم سيل
قرفلاف ةدحاو ةلواط يف ىرحألاب وأ دحاو مسق يف لب ةدحاو ةسردم يف يعم ّملعتو سرد دق يبأ لتق يذلا نبا نوكي
هل ناوخإ دض اداتعو ةدع ةيسنرفلا تاوقلا عم انماضتم ناك يذلا كاذ وه انه هيلإ ةراشإلا يغبني ام نكلو عساو انه
يهو كلذ نم ريثكب مظعأ ةيرئازجلا ةروثلاف رئاغو قيمع حرجلا نأل رثكأ لصفأل ماقملا اذه ينعسي الو هنطو ءانبأو
نيذلا كئلوأ لتقت ملف اهئانبأل ةروفغ اهبعشب ةميحر اهراصتنا دعب ةروثلا تناك دقف ،اهلئاضف يف ةيلاعو ةيلاثم قالخأ

ةدمتسم اهترارشو اهتقالطنا تناك ذإ ،ةفيرش ةليبنو ةكرابم ةيوق ةروث - يئدابمو يداقتعا يف -اهنأل اسنرف مهب تررغ
فنعلا لمشتو نمضتت هتركفو هتيجولويديإو يباهرإلا عوضوم ناك املو .ءاحمسلا ةيمالسإلا ةعيرشلا ئدابم نم
ةنازرلاو ةمكحلاو نيللا نم ءيشب ةوقلاو ةظلغلا هذه ةلباقم نم دبال ناك ضرألا يف داسفلاو لتقلاو مدلاو فيوختلاو
يف هحرط بجي يذلا لاؤسلاو .رثألا يف ءاج امك اهرسك ربجي ال اهرفانتب بولقلاو ددمتي نيللاب ديدحلا نأل ثيرتلاو
راثآ هنع بترت امم ةيداصتقالاو ةيعامتجالا ةلاحلا روهدتو عضولا مقافتل ارظن هنإ ؟يندملا مائولا اذامل وه قايسلا اذه
عرشملا اهب ىلحت ةيقالخأ ةفص -انداقتعا يف -هربتعن يذلا كلسملا اذهل امازل ناكف تاعاطقلا عيمج يف ةدومحم ريغ
.تاعيرشتو ادونبو اصوصن روصعلا ربع

هقفلا ربتعي يذلاو ةاناعملا بحاص هرابتعاب يرئازجلا عرشملل ةيلاثملا اذه رصح ددصلا اذه يف ينعسي ال هنإ
ةيصخشلا لاوحألا وأ ةيندملا تاعيرشتلا يف اهتاينقتب رمألا قلعت ءاوس هتاعيرشت رداصم نم اردصم يمالسإلا
اهربتعنو اهعون نم ةديرفلا ةردابملا هذه عجشن ،ةمألا باون انتفصب ،نحنو لبسلا قيضو عضولا مقافت دنع ةيئانجلاو
عنامو عماجو لماش ءارثإ ىلإ جاتحت ةيعيرشت ةساردو تابوقعلا نوناق دونب ىلإ فاضي اديدج احارتقاو ةيعيرشت ةأرج
ةبوقعلا ءاضقناو ،اهظيلغتو اهفيفخت ،ةبوقعلا ةيعونو هنع ةبترتملا راثآلاو مرجلا ةعيبطو ةيانجلا ةيعون انل زربت اهنأل
.مداقتلابو ةبوتلابو وفعلاب



-اهماكحأو اهلوصف يف ةينوناق -ةدام 43 نمضتملا يندملا مائولا عاجرتساب قلعتملا نوناقلا صن يف دجأ يننإ
ةقيثو ةلص اهيف يتلاو ءاحمسلاو ءارغلا ةيمالسالا ةعيرشلا ئدابم نم هصن ىوحف يقتسا ذإ قالخألاب نوناقلا جازتما
.ةيقالخألا ئدابملاو ةينوناقلا دعاوقلا نيب

ةدوع اهلآم ةفسلف نمضتي هنوكل لمألا ىلع ثعبي انيلع ضورعملا ينوناقلا صنلا نإ ،ةداسلا اهيأ ،تاديسلا اهتيأ
يذلا لالقتسالا دعب ىتح تدتما يتلا هنحمو رامعتسالا تاليو نم انبعش ىناع دقل .اندلب عوبر ىلإ رارقتسالاو نمألا
دجأ ينإو مويلا لاوط امستبم يرئازجلا درفلا نم لعجي يعامتجاو يداصتقا ثاعبنا ةلحرم هترتف نوكت نأ دقتعن انك
ينإو "لمألا ةحسف الول شيعلا قيضأ ام ":مهلوق برعلا رعش يف ءاج دقف نييرئازجلا لكل المأ نوناقلا اذه ىوحف يف
نقح ىلع لمعلا انبجاو نم هنأ دقتعن سلجملا اذه يف ةمألا يلثمم انتفصب نحنو .نييرئازجلا لكل اعساو المأ هلاخإ
ذإ قحلا قاقحإل نيدهاج ىعسنو هيلع ىدتعملاو يدتعملا نيبو لوتقملاو لتاقلا نيب قرفن نأو -ةمألا هذه ءامد-ءامدلا
ديعن نأ انبجاو نمف لوتقملا امأ .هيلع ىلعي الو ولعي نوناقلا نأل كلذ مارتحا نم دب الف ةلادعلا رظن يف مرجم لتاقلا
.هتمارك ىلع ظفاحتو هتلئاع دارفأ يمحت نيناوق نسب كلذو هقح هيلإ

اهتدحو يف نمكي يروهمجلا اهماظنو اهتدايسو اهناكرأ اهل ةلودو خومش يف رئازجلا ءاقب نإ ،ماركلا ةداسلا اهيأ
هللا نم ىنمتن يتلا ةنيزحلا ةقئاضلا هذه نم جورخلل عساو ذفنم الإ يندملا مائولا نوناق امو ءاضغبلاو ةوادعلا ذبنو
يذلا ضعبلا دارأ امك ةيضقلل ليودت نود زيزعلا اننطو ىلإ راهدزالاو ءاخرلاو لمألا دوعيو لوزت نأ ريدقلا يلعلا

ةيكزلا مهئامد نم ةدحاو ةرطق نأل ربمفون لوأ ءادهش دارأ امك امنإو يرئازجلا بعشلا ىلع راصحلا ضرفب بلاط
.ريخلا لك هل ىنمتن يذلا يبألا بعشلا اذهل انماضتو افتاكت يواست

مهنع وفعاف كلوح نم اوضفنال بلقلا ظيلغ اظف تنك ولو مهل تلن هللا نم ةمحر امبف" :ىلاعت هلوقب هذه يتملك متخأ
.هتاكربو ىلاعت هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو ميظعلا هللا قدص "رمألا يف مهرواشو مهل رفغتساو

ريهاط دمحم ديسلل نآلا ةملكلاو يليعامسا نب دمحم ديسلل اركش :ةسلجلا سيئر ديسلا

لبق – ديرأ ،ةفاحصلاو سلجملاو ةموكحلا نم يناوخإ ،يتاوخأ .ةسلجلا سيئر يديس اركش :ريهاط دمحم ديسلا
فقاومب اهيف انركذ يذلا يريبز رهاطلا ديسلا ةلخادمب هيونتلا -يطارقميدلا ينطولا عمجتلا بزح ةلتك ةلخادم ةءارق
.هنع رخآلا وه ثدحت يذلا يمهارب فسوي ديسلا اضيأ ركشأو هاسنن نلو مل يذلاو "لاورز نيميلا" قباسلا سيئرلا
يننأ مكحب اهب ينعمو دوصقم يننأب ترعش يننأل كلذب ناوخإلا يل حمسيلو تاظحالملا ضعب ىلع درلا تددو امك
les(و فلؤملا قوـقح نأـشب اهنع امالك انه تعمس دقو سلجملا اذه يف ةيبلغألا ةعومجم ىلإ يمتنأ  mauvais

copieurs( ةيسنرفلا ةغللاب كلذ نوكي نأ يل اوحمساو – لوقأف -: (Ce n’est pas une question entre nous écrivains mais
de maisons d’édition. Nos adversaires démocrati-quement politiques impriment malheureusement aux éditions
coloniales et  nous  nous  le  faisons  auprès  d’une  maison  se  trouvant  à  Alger  portant  le  nom  de  «Edition

Rahma»).

)قيفصت(

.ةمحرلا نع ثيدحلا ددصب انمد ام

سيئر ةماخف ىلإ هجوتت ةمألا سلجمل يطارقميدلا ينطولا عمجتلل ةيناملربلا ةعومجملا نإ ،ميحرلا نمحرلا هللا مسب
مائولا ةداعتساب قلعتي نوناق عورشم ميدقتب يضاقلاو هذختا يذلا عاجشلا رارقلا ىلع ريدقتلاو ةيحتلاب ةيروهمجلا
يذلا ىعسملا اذه .دحاولا بعشلا نم ءاقرفلا نيب داقحألا عزنو مائولاو ملسلا لالحإل ليلجلا هاعسم يف هديؤتو يندملا

نمثن اذل .تايسائرلل ةيباختنالا ةلمحلا لالخ هجمانرب يف هسفن ىلع هرقأ يذلا دهعلل ةيروهمجلا سيئر ديسلا ءافو دسج
نوناقلا اذه صن نأ يطارقميدلا ينطولا عمجتلا ربتعيو اذه .اهديسجتو ةحلاصملا راطإ يف ةلوذبملا تادوهجملا لك
ريبادت نم هلمحي امل لبقتسملا قافآ حتفو دادسنالا دويق رسك هئاغتبال ريخ ةحتاف لكشي هنوكل ىوصق ةيمهأ يستكي
.يندملا مائولا لظ يف باوصلا ةداج ىلإ قيرطلا اولض نم ديعت نأ اهنأش نم يتلا ،ءاجرإلاو فيفختلاو ءافعإلا



،ةيرئازجلا ةلودلا نايكب فصعت نأ تداك يتلا ةفراجلا ةمزألا محر نم دلو يذلا ،يطارقميدلا ينطولا عمجتلا نإ
ةينطولا هتالاجر لالخ نم ادهج رخدي مل ذإ ةنتفلاو رشلا ىوق لفاحجل يدصتلل نيعنام ازجاحو ادس لكشيل أشن
.ةمركمو ةززعم ةخماش ةفقاو رئازجلا ىقبتل ناديملا يف اوحض نيذلا نيلضانمو نيمواقم نم ةصلخملا

.)قيفصت(

فوقوللو اهتزهجأو ةلودلا تاسسؤم ىلع ةظفاحملل لمعي ئتف ام هتأشن ذنمو يطارقميدلا ينطولا عمجتلا نإف اذل
.نييرئازجلا ةدئفأ يف ةنينأمطلاو ةمحرلا لالحإو ينطولا مائولاو ةمألا نايك فدهتسي نم لك هجو يف

ماسجلا تايحضتلاو لاعفلا رودلاب يطارقميدلا ينطولا عمجتلا هيونتب زازتعا لكبو لاجملا اذه يف ديكأتلا بجيو
ةلودلا نايك ةموميد ىلع مهظافحل ةلودلا نمأ كالسأ فلتخمو ينطولا ريرحتلا شيج ليلس يبعشلا ينطولا شيجلل
مامأ ارابكإو الالجإو اعوشخ ينحنن ليبنلا رودلا اذهب ديشن ذإو يروهمجلا يطارقميدلا ماظنلا نع عافدلاو ةيرئازجلا

.يلاغلا نطولا ليبس يف طقس نم لك حور

.)قيفصت(

نع تقولا سفن يف ربعن ينطولا مائولا ديسجتل ةيروهمجلا سيئر ديسلا ىعسمل انتدناسم زازتعاب لجسن ذإ اننإ
ةسدقملا تابجاولا نمض فنصي اينطو ابجاو مهب ةلودلا لفكت دعي يذلا باهرإلا اياحض تالئاع بناج ىلإ انفوقو
.ةيلبقتسملا

عوبر يف رارقتسالاو ةنيكسلا قيقحت هنأش نم يذلا يندملا مائولا قيقحتل ليبنلا ىعسملا بناج ىلإو ريخألا يفو
يلودلا ديعصلا ىلع ةيرئازجلا تاقالعلا يف ديدج دهعل احتفو ةيطارقميدلل اليعفتو ةيمنتلل اثعبم ةلاحم ال نوكيس دالبلا
ةداعإل ديدجو يوق عفد ءاطعإل ةحناس ةصرف موي دعب رئازجلا يف دقعنت يتلا 35 ـلا ةيقيرفالا ةدحولا ةمق نوكتسو
يف ةمهاسملاو ممألا نيب ةيدايرلا اهتناكم عجرتست ىتح ةيلودلا لفاحملا يف اهرود زيزعتو ةيرئازجلا تاقالعلا طيشنت
.ةملوعلا نع ةضخمتملا تالوحتلا ةموظنم نمض ةاواسملاو لدابتملا مارتحالا سسأ ىلع نواعتلاو ملسلا لالحإ

هنضتحيس ةلاحم ال يذلا يندملا مائولا نوناق صن ىلع ةقداصملا ىلإ يطارقميدلا ينطولا عمجتلا يف وعدن ،اماتخ
.اركشو هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو هءارجإ ررقملا ءاتفتسالا لالخ نم بعشلا

.)قيفصت(

لضفتيلف ديبع ىفطصم ديسلل نآلا ةملكلاو ريهاط دمحم ديسلل اركش :ةسلجلا سيئر ديسلا

.نيعباتلاو هلآو نيلسرملا فرشأ ىلع مالسلاو ةالصلاو ميحرلا نمحرلا هللا مسب :ديبع ىفطصم ديسلا

،نييفاحصلا ةداسلا ،ةمألا سلجم ءاضعأ ةداسلا ،هل قفارملا دفولاو ةموكحلا سيئر يديس ،ةسلجلا سيئر يديس
:ميظعلا نآرقلا نم ةيآ هب حتتفأ ام ريخ ،هتاكربو ىلاعت هللا ةمحرو مكيلع مالسلا

."هللا اوقتاو مكيوخأ نيب اوحلصأف ةوخإ نونمؤملا امنإ"ىلاعتو كرابت ىلوملا لوقي

ىلع امحرت لالذإو عوضخو عوشخب ينحنن نأ نم دبال يندملا مائولا نوناق عورشم صخي اميف ييأر يدبأ نأ لبق
زيزعلا نطولا اذهل نيصلخملا لكو ةينمألا كالسألا عيمج يف نمأ لاجرو نينطاوم نم باهرإلا اياحض حاورأ
ةميسجلاو ةبوؤدلا مهتايحضتو مهلضفبف ءادهش قحب مهو بجاولا ءادهش مه باهرإلا اياحض نأ ايصخش انأ ربتعأو
نمألا لاجر ييحأ امك بيرختو ريمدت نم اهباصأ امم مغرلاب ارضاح بعشلاو ةمئاق ةيرئازجلا ةلودلا تيقب
.يبعشلا ينطولا شيجلا مهسأر ىلعو حالسلا اولمح نيذلا لكو نيدهاجملاو نيعوطتملاو

ةياغلا يف ناقتإلاو ةمكحلاب زيمتملا ءارثإلاو شاقنلل مدقملا يندملا مائولا نوناق عورشم نإ ،ماركلا ةداسلا اهيأ
ةحلاصملاو ملسلا عاجرتسا تايلآ نم قحب دعي يذلا عورشملا اذه نإ .ليلحتلا يف ضيفتسملاو روصتلا يف ةقدلاو



هيلإ ىعسي يذلا ىعسملا عم نوكن نأ انيلعو هنم دبال اقيمع ادعب ييأر بسح لثميو عنام عماج لماش وهف ةينطولا
ةيغب كلاسملاو ميهافملا ةحضاولا ةداجلا ةحلاصملاو يقيقحلا مائولا ىلإ ةقيلفتوب زيزعلا دبع ةيروهمجلا سيئر ديسلا
ال نيذلاو جراخلاو لخادلا يف نيديفتسملا ىلع قيرطلا عطقو ماقتنالاو دسحلاو دقحلا باب قالغإو ةنتفلا ران ءافطإ
نوداطصي مهف راهدزالاو نمألا مدعو رارقتسالا مدع يف ىلثملا مهتياغ نودجي مهنأل اهراهدزاو دالبلا رارقتسا مهمهي
.هيلإ نوبصي ام هدحو مهل ققحي يذلا ركعلا ءاملا يف

ةيروهمجلا سيئر ديسلا لعف ام نسحأو ةمحرلا نوناق نع ايلك فلتخي يندملا مائولا نوناق عورشم نإ ،يناوخإ
لاقي نأ نكمي ام هنأشب لوقنل انيلع ضورعم عورشملاف ،ناقتإلاو ةمكحلاب زيمم هنإ هنع تلق يذلا نوناقلا اذه نسب
اهنم ةيئرملا ةفاحصلا ةدمعأ لالخ نم ليلحتلاو ليصفتلا نم ءيشب هل اوضرعت ناملربلا يف انل ةوخإ نأ دقتعأو
يفو نومضملاو لكشلا يف تمدق تاحارتقا كانه نأو اموهفمو احضاو ءيش لك حبصأو ةعومسملاو ةبوتكملاو
فرط نم مدقملا عورشملا نإ هيلعو .عورشملا دييأتل قلطم هبش ادييأتو انسح اعابطنا اهلك تطعأ ،لوصفلاو داوملا
يف ةربخلاو ةسايسلاو ركفلا لاجر فرط نم ةقيمعو ةداج ةشقانم ىلإ - ييأر يف – عضخ ةيروهمجلا سيئر ديسلا
تاجردلا فلتخم ىلع عورشملا اهب ىظحي ةيمهألا ةغلاب ةراشإ هيفو ةينطولاو ةيسايسلا هداعبأو هعورف عيمجب نوناقلا
هلاجرو ةمألا سلجم تيب يف عورشملاب الهسو الهأف عوضوملا ةمالسو ةيؤرلا دعب يف صاصتخالا اهل دوعي
يبعشلا ءاتفتسالا قيرط نع متتس يتلا ةيكزتلا ءافضإ يف ةيروهمجلا سيئر اهاري يتلا داعبألا ةيكزتبو نيصلخملا
.لاجآلا برقأ يف ةيروهمجلا سيئر فرط نم اقحال هخيرات ددحيس يذلا

بناجب نوكأل ةعضاوتملا تاظحالملا هذهب عورشملا اذه يف يماهسإ هب مدقأ نأ تيأر ام ءايفوألا ةوخإلا اهيأ اذه
هتاكربو ىلاعت هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو ءاوتلا الو ظفحت نودب نيكزملا ةناخ يفو ريدقتلاو ةيكزتلا يف ءالمزلا
.اركشو

نيتصح هيدل نأ ملعلا عم ةميلح نب ةقيوطوب ديسلل نآلا ةملكلاو ديبع ىفطصم ديسلل اركش :ةسلجلا سيئر ديسلا
.لضفتيلف ددحملا تقولا نم

يتلا ةنجللا ركشأ ،يناوخإ ،ءارزولا يتداس يتاديس ،ةسلجلا سيئر يديس .اركش :ةميلح نب ةقيوطوب ديسلا
سلجملا اذه يف انيلع تطلتخا دق قاروألا ضعب نأب لوقأل ةصرفلا هذه منتغأو نوناقلا اذه انل اهميدقت ىلع ترهس
.اهناكم ىلإ امبر اهديعنسو رقوملا

هنأب ركذ ذإ تايسائرلل ةيباختنالا ةلمحلا لالخ ةيروهمجلا سيئر ديسلا هنع نلعأ دقف نوناقلا اذه صخي اميف ،الوأ
.هدعوب ىفو دقف يلاتلابو مويلا انمامأ هنوناق وهاهو يبعشلا ءاتفتسالل مث ةيناثلاو ىلوألا نيتفرغلا ىلع هضرعيس

نمف ؟هنوضفري نيذلا همدقي يذلا ليدبلا وه ام نكلو هنومضمو نوناقلا اذه صن لوح لخدت يأ يدل سيل
سيئر ديسلا ىلع حرطن يكل ةمألا سلجم ىلإ تئج يننأ دقتعأ تنكو هنع ليدب هيدل سيل نم هب لبقي نأ ضورفملا
اذه ؟كلذ انل لهف ،ةمألا انه لثمن اننأ مكحب نوناقلا اذه يف سانلاب رضت يتلا رومألا -ةشقانملا لالخ نم– ةـيروـهمجلا
نأ يف بغرأ ال يننإ ،يبعشلا ءاتفتسالل نوناقلا اذه ضرعيس هنوكب اريبك ائبع ةيروهمجلا سيئر ديسلا انع ففخ دقو
ةينيدلا ثيداحألاو تايآلا انه ترثك ،هللا ناحبس ،يسركلا اذهب اقصتلم اضيأ تسلو سلجملاب ابئان وأ اريزو حبصأ
..اذه يمالك لصاوأ ال مكل امارتحا يننكلو

هب مدقتف هتيلوؤسم سيئرلا ديسلا لمحتدقو )Un produit dangereux ( ارـيطـخ اجوتنم دعي نوناقلا اذه نأب تلق دقل
عفني الف ةبولطملا ةعرجلا تزواجت اذإ ثيحب )transport dangereux ( ارطخ دعي ةدعاقلا ىلإ هلقن ىتحو انيلع هضرعو
.اقالطإ عفني الف سكعلا ناك اذإو رضي لب

هنأب افنآ تلق يننأ نم مغرلابف ،ةقفارملا تاءارجإلا نع انثدحيل نآلا انعم ارضاح ةموكحلا سيئر ناك ول تددو
اياحض نيب اطلخ مويلا كانه نأل هل ةقفارم تاءارجإ نم دبال هنأ ىرأ يننكل نوناقلا اذه لوح لخدت يأ يدل سيل
تاءارجإب هقافرإ بجي اذل .كلذب ةقالع ةيأ نوناقلا اذهل سيلف ،يندملا مائولاو )patriotes(ةمواقملا لاجرو باهرإلا



جاتحن نحنو ىرخأ ةلأسم ةمواقملا لاجر لكشي نيح يف يندملا مائولاب صاخ وه نوناقلا اذهف ..تايلوؤسملا ديدحتل
ةثالث كانه نذإ .مهيلإ ةجاتحم ةلودلا لازت الف مهنأشو مهكرت بجي .مهحالس نم مهديرجتل دعب تقولا نحي ملو مهيلإ
-اهذاختاب ليجعتلا يغبني ةيروف تاءارجإ كانهف ةقفارملا تاءارجإلاب قلعتي اميفو .اهضعب نع امامت ةفلتخم رومأ

.يلخادلا ماظنلا عم ضراعتلا نود اعبطوءاتفتسالا ىلإ باهذلا لبق -امبر

انه ينرياعي نأب يدنج وأ يطرش هل لتق وأ اخأ دقف نم لكل حمسأ يننإف باهرإلا اياحض صخي رخآ رمأ كانه
ةعباق" يهو رمألا اهمهي ال يتلا سانلاب لبقن ال اننكل )manipulé( المعتسم نوكي الأ طرشب نكلو ةمألا سلجم رقم مامأ
ررمنو مهناكم ىلإ لفسألا يف نودوجوملا نحن دعصن نأ سيئرلا ىلع حرتقن .عرستن ال نأ انم بلطت "درابلا وجلا يف
اءدب كلذ نوكي نأ دون نحنو رمألا لدابتن وأ مهنوناق ىلع يلاتلاب نولصحيف "تحتلا"لهأل رخآو "قوفلا" لهأل انوناق
logement) نمآ نكسمب ميقيو رحبلا يف مجتسي يذلا سيلو يرجي ام كردي يذلا وه رمألاب ينعملاف دغلا نم sécurisé)
ىلإ لزنإ ؟عرستلا اذه وه نيأ ! رمألا يف عرستلا ةجحب نوناقلا اذه ضراعيل يتأي هنإ مث هللا تاريخ لك كلميو
نذإ .صاخشألا لمعتسيو انيلإ يتأي نأ نم الدب توكسلا –لقألا ىلع – هل يغبنيف ! !  كـينيع مأب كلذ ىرتل نادـيملا
لب اررضتم سيل وه نم دجوي الف سانلا ءالؤه ىدل )La confusion( طلخلا ةلأسم نأشب احضاو رمألا حبصأ
ال نكلو ةنس39 ذنم نوناق انه نم رم دقو انعقوم مكحب ررضتملا وه نم اديج فرعن نحنو مهلبق سانلا تررضت
.رمألا يف سأب

يتلا تاءارجإلا ةلأسم ىلإ نآلا دوعأو)la manipulation( صاخشألا لامعتساو باهرإلا اياحض صخي اميف اذه
دحأ يأل ارمأ طعي مل ةيروهمجلا سيئر نإ لوقأف – افنآ اهنع تثدحت يتلاو – يندملا مائولا نوناق قفارت نأ بجي
نأشلا اذه يف ةميلعت ةيأ دجوت الف هرييغت وأ هلادبتسإ وأ مهحالس نم مهديرجت وأ ةمواقملا لاجر ةيضق ىلإ قرطتلاب
اولزن دق ةمواقملا لاجر نأب رشنت ذإ اهعيزوت مت يتلا تانكسلا نع ملكتت يتلا يه - نيتباثلل يمارتحا عم – ةفاحصلاو
نورشني مهف )Ils nous ont fait plus de mal( ! باهرإلا نم رثكأ ءالؤه انرضأ دقف تانكسلا كلت اونكسو لابجلا نم
نيأ ىلإ ،ينطولا كردلا ىوتسم ىلع ةمواقملا لاجر فيظوت مت هنأب اضيأ اولاق امك ةحصلا نم اهل ساسأ ال تامولعم
نوعلاطت متنأو عاضوألا ةقيقح نوكردي مهو كلذ نولعفي مهنكل ةفاحصلا ةيرح عم نحنف ؟سانلا ءالؤه نورئاس مه
ءالؤه هجتي نيأ ىلإ ،ينطولا كردلا ىوتسم ىلع فظو رخآو نكسم هل حنم انالف نأب رشني ام نوأرقتو دئارجلا
يف رخآ اهلعشيو رانلا ءافطإ ىلع لمعت نأ لوقعملا ريغ نمف نوناقلا اذه هاجت هتيلوؤسم دحاو لك لمحتيلف ؟سانلا
ىقبي نأ دحاو لك ىلعف ةئطاخلا تامولعملا رشن صخي اميف اذه ! ةجيتن ةيأ ىلإ كلذب لوصولا نكمي الف رخآ ناكم
.سانلا هب لفكتتو نوناقلا رميو هعقوم يف

لصوأو 100.000 غلب مهددع نأب سانلا تركذ دقو صاخ جمانرب دادعإ بلطتي باهرإلا اياحضب لفكتلا نإ
تررضت سانلا لك نأل كلذ نم رثكأ مهددع نأ دقتعأو نيررضتملا نم نويلم 1و 100.000 ىلإ مهددع سيئرلا
انم مزلتسي كلذ نإف مهب لفكتلا ىلع مويلا مزعلا اندقع اذإف ،باهرإ ةيحض دعي ةساردلا نع هنبا فقوت يذلا ىتحف
ةيفيكب نوناقلا اذه ريرمت يدافتو ةمزاللا لاومألا ريفوتو ةنهارلا ةيلاملا فورظلا ةاعارم عم صاخ جمانرب دادعإ
انومهفي نأ دونو هرن مل نحنف مرصنملا يرفيف رهش يف ردص دق اموسرم كانه نأ ةفيحص يف مويلا انعلاط دقل .ةصقان
لالخ نم هيلع اوعلطا مهنأب نولوقيو سانلا لبق نم ادغ لأسن دق ؟هقيبطت متي ىتم ؟فدهتسي نم :موسرملا اذه ةيهام
! ! نحن هرن مل نيح يف دئارجلا

انبزح نإف ناديملا يف تناك يتلا سانلا نع نوملكتي اوحارو انيلإ اوداع نيذلا صاخشألا صخت ةريخألا ةطقنلا
يف نكت مل كنإف كرجنخ يدض رهشت ال مويلا نكل – لامكلا يعدن انسلو –ةيواهلا ىلإ قاسنت دالبلا كرـتن ملو دوجوم
نيذلا عم انأو اتاتب امهنيب ةقالع الو رخآ رمأ يندملا مائولاو رمأ )Saint Egidio( نأب سانلا مهفت نأ بجيو ىوتسملا
متدرأ اذإو فالتخالا مامت نافلتخم نارمأ امهف .ضعبلا انضعب حرجن الو اديعب بهذن الو …انه شقانتن اننأب نولوقي
،كدض تسلو تبره يذلا تنأف ؟ينم عاض اذامو كل عاض اذام ؟انأ نوكأ نمو ؟تنأ نوكت نم ،بساحتنلف ةبساحملا
!! "ال" لوقتل 1998 ماع يف يتأت مث )tu as mis les voiles ( انه تثكم دقف انأ امأ تبره يذلا تنأ

اوثدحتت الف ةجيتن ىلإ لوصولا مهتاماهسإو مهشاقنب اولواحو اوثكم نيذلا مرتحن نحنو اهانمساقتل انه تثكم ولف
انيدل ؟لثمت اذامف كراشت مل كنكلو الوبقم رمألا ناكل تكراش ولف ،هلوقن ام اضيأ نحن كلمن اننأل مكلامعأ نع مويلا
ينطولا عمجتلاو  (Saint Egidio)و 1991 ةيضق نإف هيلعو .باوص ىلع ناك نم تبثيس يذلا وهو انمامأ تقولا
.اهضعب نع امامت ةفلتخم ءايشأ ةثالث يه يطارقميدلا

اندوزيو اهرن مل يتلا ميسارملا هذه رمأ – ةليللا هذه – انمهفيل انعم ارضاح ةموكحلا سيئر ناك ول تددو
.اركشو سانلا ماهفإ نم نكمتنل ءاتفتسالا ءارجإ وحن هجوتلاو نوناقلا اذه ىلع ةقداصملا لبق تامولعملاب



ىتحف نيلخدتملا ةمئاق اندفنتسا دق نوكن ريخألا لخدتلا اذهبو ةميلح نب ةقيوطوب ديسلل اركش :ةسلجلا سيئر ديسلا
ةسلجلا عفرن ةمألا سلجم ءاضعأ ةداسلاو تاديسلا تاراسفتساو تالخدت ىلع درلا نم ةموكحلا سيئر ديسلا نكمن
.عيمجلل اركشو تقولا ضعبل

.ءاسم ةرشع ةسماخلا ةقيقدلاو ةسداسلا ةعاسلا يف ةسلجلا تعفر


