
ـه 1419 مرحم 20 دـحألا موي ةدقعنملا

 

.ةمألا سلجم سيئر ،ةزعموب ريشب ديسلا :ةسائرلا

.رهظلا دعب نيثالثلاو ةسماخلا ةقيقدلاو ةيناثلا ةعاسلا ىلع ةسلجلا تحتتفإ

.ةحوتفم ةسلجلا ،ميحرلا نمحرلا هللا مسب :سيئرلا ديسلا

نوناقلا صن ةشقانم مويلا ةماعلا انتسلج لامعأ لودج يضتقيو ةيضاملا مايألا يف تلطعت يتلا انلاغشأ فنأتسن
.ناملربلا وضعل دعاقتلاو تاضيوعتلا ماظن نمضتملا

مكراكفأ نع ربعأ يننأ ىنمتأو كلذب يل اوحمسا – يبجاو نم ىرأ ،كلذ لوح تدرو يتلا قيلاعتلا ضعبل ارظنو
اـنـفدـه نأو ةيضق دولل دسفي ال فالخلا نأب انرابتعا يف عضن نأ وه اعيمج انمهيو ينمهي يذلا رمألا نأب لوقأ نأ –
.اهروص ىمسأ يف ةلادعلا قيقحتو نطاوملا قوقح ةياعرو نطولا ةمدخ وه – ةعانق ىلع اعيمج لوقأ – اعيمج

اربخم اذه انسلجم نوكي نأ ىلإ حمطن اننأب يلوقك اهريسفت يلع بجوتي يتلا تارابعلا ضعب انايحأ تلمعتسا دقل
يف وهو لمع بولسأ اضيأ كلذ دعي امك – كلذب فرتعن نحنو– ةليوطلا ةسرامملاب الإ ىتأتي ال اذهف ،ةيطارقميدلل
مهفي مل ةيطارقميدلل ةقيضلا – امبر – هترظنب ضعبلا نكل " ةقفاوملاو ةرواشملا " هيمسنو انثارت نم عبان ةقيقحلا
لبق ةرواشم ءارجإ هلالخ نم اندرأ ةبرجتلل بولسأك كلذ اندمتعا دقف ،لاغشألا هذه ليطعت ىلإ تدأ يتلا بابسألا

انلاغشأ لعج يذلا ديحولا رمألا وه اذه ،فورظلا نسحأ يف كلذ متيلو ةماعلا ةسلجلا يف ةشقانملل نوناقلا صن ضرع
روتسدلا نم 120 ةداملل اقبطف انلامعأ مويلا فنأتسن نحن اهو"ريـخ اهيف ةلطع لك" اندنع لاقي امكو ام اعون لطعتت
ىلإ ةملكلا ليحأ – ةماعلا ةشقانملا ةيلمع يف عورشلا لبقو – ةمألا سلجمل يلخادلا ماظنلا نم 68و 64 نيتداملل اقفوو
.اروكشم لضفتيلف نوناقلا اذه صن لوح يديهمتلا ريرقتلا ميدقتل ةصتخملا ةنجللا ررقم ديسلا

،نيرقوملا ةمألا سلجم ءاضعأ ةداسلاو تاديسلا ،رقوملا ةمألا سلجم سيئر يديس :ةصتخملا ةنجللا ررقم ديسلا
.هتاكربو ىلاعت هللا ةمحرو مكيلع مالسلا ،ماركلا روضحلا اهيأ

نم 117 ةداملل اقبطو ،نوناقلا اذه لوح ةرواشملاو ةلوادملا ةيلمع انم هتذخأ يذلا تقولل ارظن ةقيقحلا يف
ناملربلا وضعل دعاقتلاو تاضيوعتلا ماظنب صاخلا ريرقتلا مكيلع عزو ةمألا سلجمل يلخادلا ماظنلل اقبطو روتسدلا
.اعيمج مكتزوحب نآلا وه يذلاو

.هنمضتي امل اصخلم مكعماسم ىلع ولتأس -ةقباسلا ريراقتلاو-ريرقتلا اذه صخي اميف

قوقحو ةيرادإلاو ةينوناقلا نوؤشلا ةنجل ىلع دعاقتلاو تاضيوعتلا ماظن نوناق عورشم ليحأ دقف ،اقباس تلق امك



19 موي دعملا لوألا اهريرقت اهيف تصخل تاسلج ةدع يف تعمتجاو هتسارد يف تعرش ثيح ،ةمألا سلجمب ناسنإلا
سرام 21 موي ةينازيملاب فلكملا ريزولا ديسلا ىلإ تعمتساو نوناقلا اذهل اهتشقانم تلمكتساو ،1998 سرام

اضيأ تعمتجاو ،1998 سرام 28 موي ناملربلا عم تاقالعلاب فلكملا ريزولا ديسلا ىلإ اضيأ تعمتسا امك ،1998
تليحأ قئاثو 1998 يام 10 موي تملتسا دقو 1998 لـيرـفأ 14 موـي ةيلاملاو ةيداصتقالا نوؤشلا ةنجل بتكمب
ملسملا ريرقتلا دادعإل ةنجللا لامعأ اهب ترم يتلا لحارملا يه هذه .رقوملا ةمألا سلجم سيئر ديسلا فرط نم اهيلإ
:ةسمخ يهو هيف تركذ يتلا باوبألا مهأل اصخلم اساسأ نمضتي يذلاو ،مكيلإ

.ةيديهمتلا ماكحألا نمضتي :لوألا بابلا

.تاضيوعتلا ماظنب ةصاخلا ماكحألا نمضتي :يناثلا بابلا

.دعاقتلا ماظن نمضتي :ثلاثلا بابلا

.ةيلاقتنالا ماكحألا نمضتي :عبارلا بابلا

.ةيئاهنلا ماكحألا نمضتي :سماخلا بابلا

ةدهعلا ةدم نأ وه اهيلع ةلاحملا قئاثوـلا ةعومجم نمو صنلا اذهل اهتسارد نم ةنجللا هتصلختسا ام مهأ ناكو
سمخب ردقت يتلا ينطولا يبعشلا سلجملا وضعل ةررقملا ةدملا نع فلتخت ةمألا سلجم وضعل ةبسنلاب ةيناملربلا

ترج يتلا تاشقانملا لالخ ناوخإلا اهراثأو ام اعون ةضماغ تناك ةطقنلا هذه ،عيمجلا ىدل مولعم وه امك تاونس
نوناقلا نأ يهو ةنجللا اهيلإ تلصوت يتلا ةصالخلا ةلمج نم تناك ةظحالم اضيأ كانه .اهجراخو ةنجللا لخاد
وجلا فطلي نأ هناكمإب ناكهدوجو نإ ذإ ،نآلا دحل ردصي مل ةموكحلاو نيتفرغلا نيب ام ةقالعلل مظنملا يوضعلا
نم اهتسارد تمت يتلا نيناوقلا نم هريغو نوناقلا اذه يف فالخلا سيلو فالتخالا طاقنل لحلا داجيإب انل حمسيو اريثك
.ةمألا سلجمب ناسنإلا قوقحو ةيرادإلاو ةينوناقلا نوؤشلا ةنجل فرط

عمتجملا يف هرودو ،ةماع ةفصب ناملربلا وضعب مامتهالا ةرورض يه ةنجللا اهيلع دكؤت يتلا ةيناثلا ةطقنلا
ةفاك نم ايلاخ ةيرح لكب هماهم سرامي ىتحو ،هلمع لقرعت يتلا تاسرامملاو تاطوغضلا ةفاك نم هريرحتو
.ىرخألا تاطوغضلا

وه كلذ يف مهملاو ،نيح دعب يرجت فوس يتلا ةماعلا ةشقانملل الخدم ربتعي لخدملا اذه نإ لوقن ةصالخلا يفو
ريرقتلا صلختسيس اهدعبو رقوملا انسلجمب رودت فوس يتلا تاشقانملا لك ءارجإ دعب دعيس يذلا يليمكتلا ريرقتلا
.رقوملا انسلجم ءاضعأ نيمرتحملا تاليمزلاو ءالمزلا ةوخإلا تالاغشنا لك ىلع بيجيو

.سيئرلا يديس اركش .اركشو مكتزوحب يهف ليصافتلا ةيقب امأ ةنجللاو بتكملا مساب هلوق ديرأ تنك ام مهأ اذه ناك

.ةصتخملا ةنجللا سيئر ديسلل ةملكلاو اركش :سيئرلا ديسلا

ةمألا سلجم سيئر مرتحملا يديس،ميحرلا نمحرلا هللا مسب .سيئرلا ديسلا اركش :ةصتخملا ةنجللا سيئر ديسلا
مالسلا ،ماركلا روضحلا اهيأ ،رقوملا ةمألا سلجم ءاضعأ نومرتحملا ةداسلا اهيأ ،تامرتحملا تاديسلا اهتيأ ،رقوملا

.دعبو هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع

ةعاقلا هذه يف تحرط يتلا تالؤاستلا ةعومجم لوح تافاضإلا ضعب يطعأل ةملكلا سيئرلا ديسلا نم تبلط
دقو ،دعب حرطي مل نوناقلاو دعب نحي مل تقولا نأب انبجأ دقو ،ىرخأ صوصن لوح اذكو ،صنلا اذه لوح ةنجللا ىلع
لحارملا هتاه نأ دكؤأو صنلا اذه ةسارد يف ةنجللا اهب ترم يتلا لحارملا ركذو ةنجللا ررقم مرتحملا ديسلا ينقبس
يداصتقالا ينطولا سلجملا نم انسلجم هبلط يذلا ةربخلا ريرقت راظتنا يهو ىرخأ ةلحرم ىلإ ةفاضإلاب ،اهركذ يتلا
تاضيوعتلا ماظن نمضتملا نوناقلا صن نع يئاهنلا يديهمتلا ريرقتلا ةباتك ريخأت يف ببسلا اهدحو يه ،يعامتجالاو
.ناملربلا وضعل دعاقتلاو

عاري مل هنأ ةيواز نم هيف نعطو ،ذخآملا ضعب هيف ترهظ نكلو ،اقباس اريرقت تعبط دق ةنجللا نأ حيحص
.طقف ينوناقلا بناجلا ىلع زكرو صنلل ةيداصتقالاو ةيسايسلا تامءالملاو ةيداصتقالا بناوجلا



ضعب هتايط يف لمحي سلجملا ىلع ليحأ يذلا صنلا نأ امك ،تاساردلا نم ةلسلس يف ةنجللا تلخد هيلعو
تايطعملا ةفاك رقوملا سلجملا اذه ءاضعأ عيمجل مدقت نأو رونت نأ تدارأ ةنجللاف ،رظنلا تاهجو يف تافالتخالا
اهبيترتو تامولعملا عمج يف بيلاسألا ىقرأ ىلع كلذ يف تدمتعا دقو ،ةيلالقتساو دايحو ةيعوضوم لكب تامولعملاو
.عزو يذلا ريرقتلا اذه لوح نآلا انقفتا اننأ مهملاو مهافت ءوس ثدح فسألل نكلو

هجوأ ،مرتحملا سيئرلا يديس ةبسانملا هذهبو ،ريرقتلا اذهل ةقمعملا ةساردلا ببسب ريخأتلا ناك ،سيئرلا يديس نذإ
اهيف لمعت تناك يتلا فورظلا دشأ يف هيجوتلاو معدلا ىلع ليزجلا ركشلا ةنجللا ءاضعأ مسابو يمساب - الوأ - مكل
مسابو يمساب ركشأ امك ،ةمألا هذهل ايلعلا حلاصملاو ميقلا نع عافدلا يف ةميقلا ةودقلاو لثملا ىلع كلذكو ،ةنجللا
.مهفتلاب انودعاس نيذلا رقوملا سلجملا اذه ءاضعأ عيمج ةنجللا

.سيئرلا يديس اركشو عيمجلل اركش

نيلجسملا ددع نأ نلعأ كلذ لبقو ةشقانملا يف نآلا عرشنو ةصتخملا ةنجللا سيئر ديسلا ركشن :سيئرلا ديسلا
ىتح هتقو طبضي نأ دحاو لك ىلع – ةقلطم مكيف يتقثو– ةداعلا ترـج امكو ،الخدتم 26 نآلا ىتح غلب دق لخدتلل
.اروكشم لضفتيلف ريصح نب مساقلب ديسلا وهو لجسم لوأ ىلإ ةملكلا ليحأو نيرخآلل لخدتلا ةصرف حيتي

،رقوملا ةمألا سلجم سيئر ةزعموب ريشب مرتحملا ديسلا ،ميحرلا نمحرلا هللا مسب :ريصح نب مساقلب ديسلا
.هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا ،ماركلا روضحلا اهيأ ،ةمألا سلجم ءاضعأ يئالمز ،يتاوخأ ،يناوخإ

ربنملا اذه نم قئاقحلا ضعب نع نلعنو ربعن نأ سفنلاب ةقثلاو زازتعالاو رخفلا يعاود نمل هنإف ،دعبو
لظ يف ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةلودلا تاسسؤم ءانب ةمتاخ هبيصنت ةيلمع تناك يذلا -ةمألا سلجم- ديلولا يطارقميدلا
.ديدجلا ينطولا ماظنلا ءىدابمو ةفسلف

ةفاك ةيوقتو ميعدت يف ايجيتارتساوايويح ارود 1996 ربمفون روتسد بجومب ةثدحملا ةيعيرشتلا ةطلسلا هذهل نإ
ةيطارقميدلاو ةيعامتجالا ةلادعلا ساسأ ىلع موقي ليصأو يرصع ديدج ينطو ماظن ةماقإل ةصلخملا ةينطولا دوهجلا
.نطولاو ةمألا لكاشمب مامتهالاو ةيباقرلاو ةيعيرشتلا ،ةيناملربلا اهماهم ىلإ ةفاضإلاب ،نوناقلا ةلودو

رهاظمو بابسأ ىلع ءاضقلا يف ةمهاسملا انيلع يلمي بجاولا نإ ،يناوخإ ،يتاوخأ ،مرتحملا سيئرلا يديس
.ةيلودلاو ةينطولا ةيداصتقالا ةمزألاو ةنايخلاو رمآتلا ىوق لعفب ةنهارلا عاضوألا لظ يف بعشلا اهيناعي يتلا ةوسقلا

نيرخسملا ةيبنجألا حلاصملاب نيطبترملاو جراخلاو لخادلا يف يرئازجلا بعشلا ءادعأو ةنوخلاو رمآتلا ىوق نإ
ةيويح نوشخيو ،ةوقلاو روطتلاو رارقتسالاو ماظنلا ةمألا هذهل نوديري ال ،لخادلا يف ةيرئازجلا ةلودلا بيرختل
كلذل ،رقوملا ةمألا سلجمو ديتعلا ينطولا يبعشلا سلجملا :اهيسلجمب ةديلولا ةيعيرشتلا ةطلسلا هذه ةوقو ةيلاعفو
ءاوجأ ريكعتو ميمستل هيوشتلاو سدلاو شيوشتلاو ليلضتلا لئاسوو رداصمو ىوق ةريخألا مايألا هذه يف تكرحت
ةبيهو ةعمس يف شدخلا ةلواحمو ،ةدح ىلع ةفرغ لك لخادو ناملربلا يتفرغ نيب لماكتلاو قسانتلاو ةدحولاو محالتلا
ةمدخ يف مهاوق لاشفإو مهمئازع طيبثتو ،ةلودلاو نطولاو بعشلاب مهتقالعو مهتيقادصمب سملاو ناملربلا ءاضعأ
يفو ءايفوألا نيصلخملا بعشلا ءانبأ ىلعو ةسسؤملا هذه لخاد ةمألاو ةلودلا زومر ىلع مجهتلاو ةلودلاو ةمألا
مدق يذلا ،رقوملا ةمألا سلجم سيئر ةزعموب ريشب رابلا رئازجلا نبإ ،ةعطاسلا ةينطولا ةودقلاو ذفلا سيئرلا مهتمدقم
ءاوجأو لماوع داجيإو اهيتفرغب ةيناملربلا ةرسألا ةدحو ىلع صلخملاو بوؤدلا صرحلا يف ةودقلاو ليلدلا مدقيو
حلاصملا ىلع صرحلا ميقو ةيقالخأ يف يح لاثم هنأ امك ،هجو لضفأ ىلع ةيناملربلا ةمهملا زاجنإل لماكتلاو نواعتلا
هذه ناضحأ يف نأ ،ينطولا ماعلا يأرلا دكأتيلو ،عيمجلا ملعيل .ناملربلا ءاضعأ ةيقادصمو ةعمسو ةلودلاو ةمألل ايلعلا
،ةدلاخلا 1954 ربمفون لوأ ةروثو بعشلا ءانبأ نم ءايفوأو نوصلخم ءاسنو لاجر ةيلاحلا ةيناملربلا ةسسؤملا

ةلودو ةمأ رئازجلا جارخإ يف ةمهاسملا لجأ نم ءيش لكب اوحضي نأ مهسفنأ ىلع اولآو بعشلاو نطولا اودهاع
ةيطارقميدلاو ةيعامتجالا ةلادعلا ةلود ةماقإو ةيزاهتنالاو لاجترالاو ددرتلاو كيكشتلا لحارم بلاخمو نثارب نم ايئاهن
."لاورز نيميلا" ةيروهمجلا سيئر ةدايقب ديدجلا ينطولا ماظنلا لظ يف نوناقلا ةلودو



لئاسملا ضعب لوح لاعفو فداه ،يدجو دتحم شاقن نم ةريخألا مايألاو روهشلا هذه لالخ يرجي ام نإ
يف ةيلاعفلاو ةيويحلاو ةيدجلا رهاظم نم رهظم وهل ةماعلا ةينطولا ةايحلا يف ةيجيتارتسالاو ةماهلا صوصنلاو
ةيطارقميدلا ةسرامملاو حورلا تارشؤم نم رشؤمل هنإو ،ةلوؤسملا ةيددعتلا فنك يف ةيناملربلا ةيطارقميدلا ةسرامملا
هب يحوت ام سكع ةرصاعملا ةيرئازجلا ةلودلا يف ةيناملربلا ةسرامملا ةيلاعف ةوقو ةحص ىلع ليلد هنأ امك ،ةيعاولا
.مايألا هذه يف يعولا مدعو لهجلاو فعضلا لماوعو سدلاو ليلضتلا لئاسوو رداصم

ةفاك ىلع يباجيإلاو يلعفلا ديكأتلاو يوقلا درلاب ليفك ةديتعلا ةسسؤملا هذهل بيرقلا لبقتسملا تايطعم نإ
.سدلاو ليلضتلا ةلواحمو تاءارتفالا

ءانب لامكتسا درجمب رقوملا ةمألا سلجمو ديتعلا ينطولا يبعشلا سلجملا ،هيسلجمب ناملربلا لمعيس هيلعو
نواعتلاو ةدحولاو مائولا ءاوجأ يف بنج ىلإ ابنج ،يناملربلا لمعلل ةيروتسدلا تاءارجإلاو ةينوناقلا ةموظنملا
ةمدخو نوناقلا ةلود راطإ يف ةءافكو ةيلاعفب ةيباقرلاو ةيعيرشتلا ةيناملربلا ةفيظولا ةسرامم يف لماكتلاو قسانتلاو
.مكيلع مالسلاو يتاليمز يئالمز اركش ،سيئرلا يديس اركش .نطولاو ةمألاو بعشلل ايلعلا حلاصملا

.لضفتيلف ريهاط دمحم ديسلل نآلا ةملكلاو ريصح نب مساقلب ديسلل اركش :سيئرلا ديسلا

،ميحرلا نمحرلا هللا مسب ،مكيلع مالسلا ،يتاوخأ ،يناوخإ ،سيئرلا ديسلا .سيئرلا ديسلا اركش :ريهاط دمحم ديسلا
.دمحم انديس ىلع مالسلاو ةالصلاو )يلوق اوهقفي يناسل نم ةدقع للحاو يرمأ يل رسيو يردص يل حرشا مهللا(

تيقب نيذلا ناوخإلا ضعب فرط نم ةصاخ ،ءاغصإلل ابلط ارهج ءاعدلا اذه ةءارقل - يناوخإ – تررطضإ
فاصنإلا باب نمو ،ضعبلا انضعب مهفن يكلو ،تاضيوعتلا نوناق نع مالك نم راد ام لوح انحرط نع ءامص مهناذآ
:ةميركلا ةيآلا هذهب يلخدت أدبأ نأ لضفأ اهب نوملعتةددـعتـم نأشلا اذه يف تاحورطألاو هقح قح يذ لكل نأو

وأ نيدلاولا وأ مكسفنأ ىلع ولو هلل ءادهش ،طسقلاب نيماوق اونوك اونمآ نيذلا اهيأ اي" ميحرلا نمحرلا هللا مسب
. -ميظعلا هللا قدص-"نيبرقألا

قالطنا نم موي لوأ يف يمسا تلجس ثيح لخدتلل لجسم لوأ يننأب سيئرلا ديسلا ركذأ نأ الوأ ديرأ ،يناوخإ
نأ امبو مهروضحب الإ ملكتأ ال نأ تررق دقو ةموكحلا يلثمم روضح وجرأ تنك ايناث ،سرام رهش يف ةرودلا هذه
.لخدتأ نأ تيأتراو ييأر تريغ يننإف بابسألا حرطو ةملكلا ذخأ دق ةصتخملا ةنجللا سيئر يخأ

ةيليوج 05 لولح لبق رخآ ءيشب وأ ةـجرادـلا ةيبرعـلا ةغللاب تملكت نإ رذعلا سمتلأ ،يتاوخأ ،يناوخإ هيلعو
.ةينوناق ةفصب اينلع انشاقن مادام ،ماعلاو صاخلا ينمهفيل اذهو

يل ةبسنلاب انفقوم نأ ركذأو ،ةمألا سلجم ريست يتلا ةينوناقلا تاءارجإلاب ةقلعتم اهنع ربعأ نأ ديرأ ةطقن لوأو
لاكشإ يأب الو لاملاب ال ادبأ ةقالع هل تسيل دحاو ءيش ىلع ءانب ذختا دق يطارقميدلا ينطولا عمجتلا يف يئاقدصألو
.انسلجم رييست يف نيناوقلا مارتحا ةيمتح وه امنإو ،لاقلاو ليقلا سكع باونلا ةرجأ لوح روحمتي وأ قلعتي

يمالك ةحص ىلع لدت يتلا قئاثولاو تارم ةدع لجأو جمرب دق نوناقلا اذه نأب عيمجلا ركذن ،ددصلا اذه يفو
انك امنيبو ،انيلع هتعزوو اهريرقت ىلع تقداصو نوناقلا هيلع صني امك تلمع دق ةنجللا نإ مث ،انيديأ نيب ةدوجوم
امدنعو ،نوناقلل ةمرتحملا ةداعلا هب ترج رخآ يديهمت ريرقت يأ هبشي ال ريرقتب انأجافت ةسلجلا يف هضرع رظتنن



ىوتحملا يف الو لكشلا ةيحان نم ال ةمزاللا تاءارجإلا عبتي مل ريرقتلا اذه نأ انملع ،كلذل اريسفت انءاطعإ انبلط
ماجسنا ىلع اظافح نيناوقلل قراخ وه ام لكل ىدصتن نأ انيأتراف .هيلع قداصت مل ةنجللا نأ كلذ نم رطخأو
ذختاو ،لاقي امك لاجرلا لاوزب لوزت ال يكلو تاسسؤملا ىلع ءاقبإلا دصق ينوناقلا بلاقلا عم ايشامتو تاسسؤملا
سكعلا لب ،هتين وأ هئارآ بسح ةلودلا تاسسؤم ىلع رثكأ وأ صخش رثؤي ال ىتحو ،لبقتسملا ىلع اظافح اذه انفقوم
ربتعي نأ صخش يأل لوخي ال نأ اضيأو ،ةلودلا تاسسؤملو نوناقلل عوضخلل تاعومجمو اصاخشأ لكلا لثتمي نأ
.دجو نإ رطخلا اذه بقاوع فرعي انلكو بعشلا ىلع ايصو هسفن

لك دوجو يف سوململاو رضاحلا انحاجن تقبس يتلا تايحضتلاو ةبوعصلا ميركلا لفحملا اذه يف عيمجلا فرعيو
نيميلا ةيروهمجلا سيئر ديسلا مهسأر ىلعو بعشلا اذه نم هيزن درف لك ىلإ كلذ يف لضفلا عجريو تاسسؤملا هتاه
.لاورز

راوحلل بابلا دسن نأ نودب ةينوناقلا تاءارجإلا مرتحت نأب نيبلاطم انفقوم ىلع نيتباث انيقبو باصعألا ترتوت مث
الو راوحلا رفوت نم دبالف ،اهخيسرتو اهميلعتب ةيطارقميدلا يف ةيداعلا ةلاحلاب هيلع انقلطأ امل لح دوجول تارواشملاو
نأ تدرأ يننأ يه ةينوناقلا تاءارجإلاب قلعتت يتلا ةطقنلا هذه ةصالخو ،نايحألا ضعب يف راجش بوشن نم عنام
نحن لب ،لوألا مهرهش يف رييالم باحصأ اوحبصي نأ نوديري نيذلا -ضعبلا انامس امك– لافطألاب انسل اننأب لوقأ
.صاخشألا ىلع ال نوناقلا ىلع دمتعت يتلا تاسسؤملاو نوناقلا مارتحا نوديري نيذلا كئلوأ

تاءارجإلا مارتحا دعب،إلملاو بعشلا مامأ هيأر يأر يذ لك يطعي نأب انلمأ دقف ،تاضيوعتلا صخي اميف امأ
رارقل انم دحاو لك لثتميو اينلع هيلع توصيو ةيرح لكب نوناقلا اذه شقاني ،ينوناقلا ريرقتلا ميدقتو ةينوناقلا
دض نحنو حاحلإب انبزح اهيلع ثحي يتلا ةماتلا ةيفافشلا يف امرتحا دق نوناقلاو ةيطارقميدلا نوكت اذكهو تيوصتلا
نم ولخي ال نوناقلا اذه ناك اذإو ."نييجوغاميدلا" مهيـمسن نحـنو ،مهباطخ وأ مهمالكب الإ بجعن نأ نوديري ال نيذلا
عورشم لالخ نم هيرثتس هلل دمحلاو ةدوجوم ىلوألا ةفرغلاو ،ةيتآلا ةينوناقلاصرفلل هيف لصفلا كرتنلف تارغثلا
هتاه امهيف دجوت نيذللا نينوناقلا نيذه امه امف .امهيلع ةقداصملاو امهتساردب كلذو -حارتقاك- الثم نيرخآ نينوناق
.ناملربلا وضع مكحي يذلا يساسألا نوناقلاو يوضعلا نوناقلا امه لوقنف بيجن ؟ ةصرفلا

اذه يف انيأر يدبنل فحصلا ىلع عالطالا انتاداع نم سيل هنأ يه اهركذ دوأ -سيئرلا ديسلا- ىرخأ ةطقن
ام نيب ةنراقم دقعي الودج مويلا حابص "نطولا" ةديرج يف انظحال دق اننإ لوقنف كلذك رمألا ناك اذإ نكلو ،سلجملا
ةناخ ىلع لودجلا اذه يوتحيو .ةمألا سلجم ءاضعأ هحرتقا ام نيبو ناملربلا وضع تاضيوعت نأشب باونلا هحرتقا
يفج.د 188000 يفاص غلبمك عومجملا يف باونلا حرتقا دقو ،نكسلاب صاخلا يفازجلا ضيوعتلا صخت ةغراف
لبق نم ميتنس نييالم 8و ينطولا يبعشلا سلجملا لبق نم ميتنس نويلم 18 يأ ج.د 81000 ةمألا سلجم حرتقا نيح
باب ءارو هنأ يناوخإ مكربخأ ينلعجي نكسلا نع يفازجلا ضيوعتلاب صاخلاو دوجوملا غارفلا نكل ةمألا سلجم
ىلع ج.د10.000 يلاوح يأ ايسنرف اكنرف 990 ـب تيبملا رـعس لجسم – اقباس نوتليه – يلودلا قدنفلا يف ،ةفرغلا
اننأ ملعلا عم ،ج.د 15000 عومجمب يأ لقألا ىلع ج.د 5000 ـب ردقتف قدنفلا سفن يف لكألا فيلاكت امأ ،لقألا
ةصاخلا ج.د فلأ 81 غلبم اهيلإ انفضأ اذإو نويلم 45 ـب ردقت ةفلكتلا نإف نوناقلا اذه ةساردل رهش ذنم انه نودجاوتم
بايغ يف اياضق ةدعب نيديقمو يديألا يفوتكم ةيعضولا هذه مامأ نحن ىقبنو ،ج.د نويلم 53 ىلإلصتس اهنإف انب
ديدستل -بترم ىلع سيلو- تاضيوعت ىلع ىلوألا ةفرغلا باون لصحت دقو ،يساسألا نوناقلاو يوضعلا نوناقلا
نويلم 70 غلبم اهفلكن نحنف ،اهنع فيفختلا كلذ ءارو نم نوديري مهو ،اهب لفكتلا ةلودلا بجاو نم يتلا فيلاكتلا
،انب ةطونملا انماهم ءادأو انتويب يف انئانبأل توقلا بلج يف هجاتحن ام اهفلكن نأ ديرن نحنف ،كلذ ايصخش ضفرأو ج.د
مالسلاو مكيلع تلطأ نإ مكحمستسأو اركش .كلذ فلكي مك يردأ تسلف ج.د نويلم 17 وأ 16 ،15 ىلإ كلذ لصي دقو
.مكيلع

.اروكشم لضفتيلف روميمع نيدلا يحم ديسلا ىلإ ةملكلا ليحأو ريهاط دمحم ديسلل اركش :سيئرلا ديسلا

نيبأف لابجلاو ضرألاو تاوامسلا ىلع ةنامألا انضرع انإ" ميحرلا نمحرلا هللا مسب :روميمع نيدلا يحم ديسلا
."الوهج امولظ ناك هنإ ناسنإلا اهلمحو ،اهنم نقفشأو اهنلمحي نأ



لخدتلا اذهل دعتسأ انأو ينهذ ىلإ ردابت ام لوأ تناك ةميركلا ةيآلا هذه ،يتداس يتاديس ،ةمألا سلجم سيئر ديسلا
تارربم يدنع تناك دقو ،عورشملا اذه ةشقانم لاوط بيغتلا يف ايدج ركفأو ،ههوجو فلتخم نم رمألا بلقأو
مهل ناك ءاوسو صنلا اذه عم لماعت نم لكل ركشلا هيجوت نم ءدب يذ ءيداب دبالو ،سيئرلا ةدايس نوملعت امك بايغلا
تاظحالم ضعب ىوتسم ىلع وأ يلصألا صنلا ىوتسم ىلع ءاوس اهعم فلتخأ اياضق كانهو ،دحاو رجأ مأ نارجأ
تقولا يف- اننكل ،دحأ نم ةينطو رثكأ انسل اننإ ،نيقيبو قدصب لوقأو ،ةين نسحب ىتح تاديازملا ضفرأ يننكل ،ةنجللا
ىوتسم يف هوجولا لك نم اونوكي نأ هناملرب ءاضعأل ديري انبعش نأب دكأتم يننإو ،دحأ نم ةينطو لقأ انسل -هسفن
تقولا سفن يف لوقأ يننكل ،ةيلاملا هءابعأو ،ةيعامتجالا ناملربلا وضع تامازتلا كردي وهو ،ملاعلا تاناملرب قرعأ
دالبلا اهزاتجت يتلا ةبعصلا فورظلا ءوض ىلع ةيضقلا هذه ىلإ رظنن مل اذإ اريبك أطخ ئطخن اننأب يعم قفتي مكلكو
ضيبأ كانه سيل ةسايسلا يفف ،راوحلا قيرط نعو رصبتو ةمكح لكب يعيرشتلا قزأملا نم جورخلا لواحن مل اذإو
اذه عم هب لماعتلا مت يذلا بولسألا نأب فارتعالا نم دبال ،موزهمو رصتنمل ينطولا لمعلا يف لاجم الو ،دوسأو
امبرو ،ناملربلا يحانج نيب لماعتلا ىلع ةفسؤم بقاوع هل نوكت نأ رركت اذإ ىشخأ ،افسؤم ابولسأ ناك عورشملا

مدهت ةيعيرشت ةنتف ثادحإ فدهتسي خف وحن ريسن اننأب انايحأ ضعبلا سحأ دقلو ،رقوملا انسلجم لخاد تاقالعلا ىلع
فارتعالا نم اضيأ دبال نكل ،روهش ذنم حال يذلا لمألا قيرب دمختو ةبختنملا هتاسسؤمو هناملربو بعشلا نيب ةقثلا
قح نم ناك ول امهتمهم لماكتو نيسلجملا ماجسنا هلالخ نم ققحتي ،ءودهب رمي نأ نكمي ناك نوناقلا عورشم نأب
تاديازملا نم رتوتملا وجلا اذه قلخ اذكهو .عوضوملا رهوج سمت ال يتلا طاقنلا ضعب ليدعت ةمألا سلجم
نم ريثكلا دقتفي ناك هنأ روصتأ لكشب ةيمالعإلا ربانملا ضعب ىلع ةيضقلا حرط اءوس رمألا داز اممو تاصقانملاو
ةحضاو رومألا نكتل ،مالعإلا لاجر بنذ سيل انه بنذلاو ،يسايسلا لماعتلا بدأ انايحأو لب ةناصرلاو ةيعوضوملا
ةايحلاو لب ،ةايحلا فورظو شيعلا ةمقل سمت ةبيهر ةاناعم شيعت يتلا انريهامج نم عمسمو ىأرم ىلع ثدحتن نحنو
لكشب اهراثآ نم ريثكلل نينطاومك ضرعتنو ةاناعملا كلت شيعن نيينطوك اننإ ةيجوغاميد يأ نودب لوقأو ،انايحأ اهسفن
ضفرأ يننإ قلطنملا سفن نمو اضيأ لوقأو لمتحن ام قوف ضعبلا انلمحي نأ ملظلا نمو ،رشابم ريغ وأ رشابم
لاجم الف كانه ضعبلل تبسن يتلا ءاقمحلا تاحيرصتلا نيدأو انعم ضعبلا هب لماعت يذلا يزازفتسالا قطنملا
بعشلاو ،رخآلا يأرلا لبقتو لدابتملا مارتحالا اهمهأو ءانبلا يركفلا راوحلا دعاوق عم ضقانتت بيلاسأب اننيب لماعتلل
هلبقن نأ انيلع نأ روصتأ يننألف عورشملا اذه ةشقانم نع ظفحتأ تنك اذإو ،لاجملا اذه يف ةودق نوكن نأ انم رظتني
نأب احضاو نوكأ نأ ديرأو ،اهعفن نم رثكأ اهررض نوكي دق ةشقانم نودبو تيوصتلا نع عنتمن نأ وأ هضفرن نأ وأ
مهمهي نمل ةهجوم ةلاسرك -انيلع ضرع رخآ عورشم لوح قباس لخدت يف تلق امك - اساسأ مهفي نأ بـجي ظـفحتلا
يف ايقطنمو اعورشم اقح انسلجم مرح يذلاو ،ةمألا سلجم رودل يطعأ يذلا ريسفتلا ىلع اجاجتحا لجست ،رمألا
ناك اذإ امأ ،لكشملا ساسأ وه اذهو ةيضقلا بل وه اذه ،رقوملا يبعشلا سلجملا اهيلع قداص يتلا صوصنلا ليدعت
هانعم ةيعضولا هذه يف ءاقبلا نكل ،روتسدلا ليدعت ىلع لمعن نأ بجيف هسفن روتسدلا نم أطخلا ناكو احيحص ريسفتلا
،ينطولا يبعشلا سلجملا رود عم لماكتملا يعيرشتلا هرود ءادأ نم هعنمي فوس للشب ادمع ةمألا سلجم بيصن اننأ
تالاجملا لك لوانتي يذلا ءانبلا راوحلل ةزيمك دالبلا يف ةيسايسلا ةايحلا طيشنت يف دئار رود ةسرامم نمو لب
.ةيطارقميدلا عم ضقانت اذهو ةيذيفنتلا ةطلسلا تحت ةيعيرشتلا ةطلسلا عضي نأ نكمي هنأ ىلإ ةفاضإلاب

ةمزأ ثودح يدافت ىلإ فدهي هنأب عورشملا اذه عم ايباجيإ لماعتلا ىلإ ةوعدلا راطإ يف ضعبلا لاق ،اماتخ
يف مونلا" يه انمامأ ةحورطملا لئادبلا لهسأ نأل ،هريغ عم وأ عورشملا اذه عم ةمداق ةمزألا نأب لوقأ انأو ،ةيعيرشت
متنأو روصتأ الو ائيش رمألا عقاو نم ريغت الو فقاوملل اليجست ودبت تاشقانم يف لوخدلل لاجم ال هنإ ثيح "طخلا
ليجستل انه اننأ روصتأ الو ،ةلماكلا ةظقيلا بلطتت فورظ يف ةصاخو طخلا يف مانن يكل انه اننأ دقتعأ ام ىلع يعم
.ةنانرلا تاراعشلاو تاغالبلاب ةيريهامجلا انتروص عيملتل وأ فقاوم

نأ انقح نم سيلو ةمألا سلجم نيوكت دعب ريبك لؤافتب انبعش سحأ دقل ،ءالمزلا يتداس يتاديس ،سيئرلا ةدايس
فرطلا انسل اننكل نيبخانلا عومجمب وأ ةيروهمـجـلا سيئرب رمألا قلعت ءاوسو ،مهتقث انيف اوعضو نم لك لامآ بيخن
الأ "تنانغت"و جنشتو تاصقانمو تاديازم نودبو تايفلخ نودب هتايلوؤسم لمحتي نأ لكلا ىلعو ةيضقلا يف ديحولا
.دهشاف مهللا ؟تغلب له

.اروكشم لضفتيلف يدهم رامع ديسلل نآلا ةملكلاو روميمع نيدلا ييحم ديسلل اركش :سيئرلا ديسلا

.يلخدت تبحس دقل ،سيئرلا ديسلا :يدهم رامع ديسلا



.لضفتيلف ينادمح ليعامسا ديسلا ىلإ ةملكلا ليحأ .اركش :سيئرلا ديسلا

يليمز اهاقلأ يتلا ةميقلا ةملكلا دعب هنأ نظأ ،يناوخإ يتاوخأ ،مرتحملا سيئرلا ديسلا :ينادمح ليعامسإ ديسلا
داس يذلا وجلا ىلع نيزحو فسآ انأف ،وجلا صخي اميف الوأ لوقأو يلخدت صخلأس ،روميمع نيدلا يحم يخأو
نحنو ،ةيطارقميدلا سرامن نحنو- يغبني هنإ لوقأو ،ةفرغلا هذه مأ اهنم ىلوألا ةفرغلا مامأ ءاوس صنلا اذه ةشقانم
-ةسرامملا ةيادب يف نحنف ،لاجملا اذه يف ةبرجت كلمن الو ،ةيطارقميدلا ةفاقث دعب كلمن الو اهنم لوألا روطلا يف
يغبني ال هنأ امهالوأ ،مويلا امهركذأ لقألا ىلع نيتركف امبر وأ ،هانعمسو هاندهاش امم راكفألا ضعب صالختسا
فلاخت ىرخأ ةين كلمي يريغ ناك نإو ،هداهتجا بسح كلذو ةبيط ةين كلمي انم لكف ،ضعبلا انضعب اياون يف كيكشتلا
نأ يغبني هنأ يهف ةيناثلا ةطقنلا امأ ،رواشتنو ينمرتحيو همرتحأف ،باوص ىلع انأو لالض ىلع هنأ ينعي ال اذهف يتين
.وجلا نع راصتخاب اذه ،اننيب لصفت يتلا يه ةجحلا لب ،مهتلا اذكو روعشلا حرجي ام ىدافتن

تركذ اهنأل راصتخاب اهركذأو ،ةينوناقلا ةيحانلا نم ةلماك ريغ عاضوأ يف نحنو نوناقلا اذه ءاج ،سيئرلا ديسلا
ريغ اضيأ ليدعتلا قحو دوجوم ريغ ةردابملا قح نأ انملعو ،يلخادلا ماظنلا انشقان امدنع اهانشقانو ةفورعم يهو
؟نذإ هجئاتن يه امف ،ظفحتلا قح الإ انل قبي ملو دوجوم

ريغ يوضعلا نوناقلاو ليدعتلا قح نذإ،دوجوم ريغ ناملربلا يتفرغ نيب تاقالعلا مظني يذلا يوضعلا نوناقلاف
.نيدوجوم

Le statut du) يناملربلل يساسألا نوناقلا امنإو تاضيوعتلا نوناق انيتأي ال نأ تينمت يننأ يهو ةثلاث ةطقن كانه

parlementaire) وه امو ،هطاشن يطغتل هتاضيوعت يه ام ؟دلبلا يف يناملربلا ةناكم يه ام ،بناوجلا لك يطغيو
ىرخأ ةطقن كلذك يدل .ةيفيكلا هذهب صنلا اذه نوكي نأ ىنمتأ تنك -هنمض تأت مل اهنأل فسآ يننإ- ؟خلإ …هدعاقت
سفنب مدطصنس نكل ،ىرخأ نيناوق انيتأتسو رميس نوناقلا اذهف ،لبقتسملل ةبرجتك ،سيئرلا ديسلا ،اهيلإ ضرعتلا دوأ
قمعبو ايلم ريكفتلا يغبني هنأ نظأف ؟ةلاحلا هذه ىلع نيناوقلاو رومألا تيقب اذإ ،ةمأ سلجمك انرود وه امف ،لكشملا
ىلوألا ةفرغلا نيبو اننيب -تلق امك - ادساف اوج قلخ دق صنلا اذهف ،ةيلاعف رثكأ انرود حبصي ىتح ةطقنلا هذه يف
نوكي نأ -ةيناث اهحرط نكيل نكل تركذ نأو قبس دق راكفألا هذه تناك نإو -ديفملا نم نكي ملأ .انلخاد يف ىتحو
اميف هصن ينطولا يبعشلا سلجملل نوكي نأ اضيأ ديفملا نم ناك امبرو ؟تالاحلا ضعب يف ةيلالقتسا ةمألا سلجمل
وه اميف وه مكحتي اذامل كلذك سكعلاو اذكه سيل هل لوقأو هيف مكحتأ اذاملف ،ديري امك هيلإ رظنيو بئانلا نوناق صخي

،حرط كلذك اذهو هيف ررقأف ،يب صاخلا نوناقلا كلمأ انأو هب اصاخ انوناق كلمي نأ ديفملا نم ناك امبرو ،يب صاخ
مقرلا نع ظفحت يل سيل هنأ ىلإ ريشأو .البقتسم ريكفتلل هحرط نكمي نكل ةرملا هذه يف ،كلذ ناوأ تاف دق امبر
.اهب يل ملع الو اهفرعأ ال يننأل غلابملا وأ يلالدتسالا

نأ تدرأ يتلا طاقنلا ضعب صخي اميف سيئرلا يديس اذه .ضعبلا انضعب مهتن الو ضعبلا انضعب رضن ال اذكهو
يقبو ،ميلس ريغ اذهو ،ةعانق ريغ نم وأ ةصقاـن وأ ةلماك تناك ةعانق نع قفاون نأ تلق امك الإ انل يقب امو اهركذأ
يدنعو ! غلابملا ينمهت الو ،ةينوناقلا ةيحانلا نم اديج لصفم ريغ هتاذ صنلا ّنإ راصتخاب لوقأو ،ظفحتن نأ اضيأ انل
دق غلبملا نإ لوقأ الو ،جارخإلا فلتخي نأ نكمملا نم ناكف ،جارخإلا ةيحان نم كلذو ناديملا اذه يف تاظفحتلا ضعب
اذإ امبر ،هبجاوب موقيل ءابعأ نم هيلع ام يطغي نأ يناملربلا ىلع بجي امنإو – ناوخإلا اهلاق دقف – اذك وأ اذكب ردق
لوقأس -تقولا انب لوطيس امبر ،ةلوطم ةينوناق ةءارقب انمق اذإ اننأل– ليطأ نأ نودب ةرصتخم ةينوناق ةءارقب تمق
.نيتطقن يف يتملك

لصحتأ ةماعلا تاسلجلا لاغشأ ىلإ رضحأ امل هنأ ىلع صنت يتلا 7 ةداملا ىلع ظفحت يدل هنأ يه ىلوألا ةطقنلا
تجلاعو ةليوط ةدمل ةموكحلل اماع انيمأ تنك دقف ،رخآ ناكم يف دعب هدهشأ مل رمألا اذهف ،!! يفاضإ غلبم ىلع
مكحمستسأ ةطقنلا هذه يفف ،روضحلا مدع دنع ةبقاعملا وهو ،كلذ سكع تدهاش امنإو ،كلذ دهشأ ملو ةينوناقلا اياضقلا
.ظفحت يدل يتاوخأ يناوخإ

نوناقب نيقلعتم نينوناق يغلي نوناقلا اذه نأ ىلإ ريشت يهف ،ظفحت اهيف يدلو ،ةريخألا ةداملاب قلعتت ةيناثلا ةطقنلا



.ةينوناقلا ةيحانلا نم دراو ريغ اذهو ناقباس نانوناق امهو ،بئانلا

:سيئرلا ديسلا ناساكعنا كانه

تاضيوعتلا جلاعي نوناقلا اذهف ،نومضملا سفن هل رخآ انوناق يغلي ينوناق صن لك ،ةينوناقلا ةيحانلا نم :الوأ
.قباسلا بئانلا نوناق داوم لك ىغلأ هنكل دعاقتلاو

نم ميلس ريغ اذهف ،دعاقتلاو ضيوعتلا قاطن جراخ وه ام لكب قلعتي ام راطإ يف لخدت ىرخأ ةطقن هذهو :ايناث
.اريبك اغارف قلخي هنأ امك ةينوناقلا ةيحانلا

نع اديعبو تاضيوعتلا جراخ ىرخأ اياضقو هتجلاعم ىلإ ةفاضإلاب بئانلا نوناق صخي اميف نينوناق كلمن انك
يرظن يف اذهو اريبك اغارف تكرتو رومألا هذه تيغلأ ،عمتجملا يف بئانلا وأ يناملربلا اهلتحي يتلا ةناكملاك دعاقتلا

.ميلس ريغ

اذه ،لبق نم ليق ام ىلإ ةفاضإ طقف لوقأو ،مكيلع ليطأ نأ نود تاظحالملا ضعب هذه راصتخاب ،سيئرلا ديسلا
ارـكشو باوصلا لمتحت اهنكل ةئطاخ يريغ ءارآ نأاضيأ ربتعأو ،أطخلا لمتحي دقو اباوص هربتعأو ،صاخلا ييأر
.سيئرلا ديسلا

.لضفتيلف ةيلاع نب دمحم ديسلا ىلإ ةملكلا ليحأو ينادمح ليعامسا ديسلل ركشلا لك :سيئرلا ديسلا

،مرتحملا ةمألا سلجم سيئر ديسلا ،ميحرلا نمحرلا هللا مسب .سيئرلا ديسلا اركش :ةيلاع نب دمحم ديسلا
.هتاكربو ىلاعت هللا ةمحرو مكيلع مالسلا ،نيمرتحملا ةمألا سلجم ءاضعأ يئالمز ،يتاليمز

ةجضلاو صنلا اذه اهب جلوع يتلا ةيفيكلا لوح تاحيضوتو ةماع تاظحالم مدقأ نأ يدوب ءدب يذ ءىداب
ةياغ ىلإ هيلع تيوصتلاو ينطولا يبعشلا سلجملا ىوتسم ىلع هحارتقا ذنم هلوح تراد يتلا ةكربفملا ةيمالعإلا
.ةمألا سلجم ىلإ هلوصو

رثكأ اصوصن كانه نأ نم مغرلاب ؟صنلا اذهب مامتهالا اذه لك اذامل لءاستن نأ انقح نمو لءاستن ،سيئرلا يديس
هذهو مامتهالا اذه لكب ىظحت نأ نود اهيلع ةقداصملاو اهتسارد تمت دق اهتاذ ةلودلا لبقتسمب قلعتتو ةيمهأ هنم
نم وجلا اذه قلخو ةجضلا هذه لك لاعتفا اذامل ،لاؤسلا رركأو دوعأ .اقبطم نوكي داكي تمص يفو ةيمالعإلا ةجضلا
؟صنلا اذه لوح جنشتلا

رارقتساللا ةلاح سيركتو ،يتاسسؤم دادسنا قلخ لواحتو ىعست تاهج كانه نأ يف نمكي يريدقتب باوجلا
.دالبلا مهت يتلا ةيرهوجلا اياضقلا نع ناملربلا وضع داعبإ ضرغب يتاسسؤملا

لبقتسم مهت اياضق لوح ينطو شاقن ثعب لوح ازكرت ةيمالعإلاو ةيئاعدلا ةلمحلا هذهو مامتهالا اذه نأ ول اذبح اي
اياضق كانهو ،نينطاوملا ةفاكو مالعإلا لئاسو ىتحو دالبلل ةيروتسدلا تاسسؤملا لك شاقنلا اذه يف كرتشتو ،دالبلا

لداعت ةعساش ةحاسم ىلع عبرتت يتلا ةيبونجلا قطانملا ريمعت ةيضق الثم اهنم ركذن ةيجيتارتساو ةماهو ةديدع
قيرط نعف ،اهريغو حالصتسالل ةلباق ضرأو ءام نم رامعإلاو ةايحلا لئاسو لك ىلع رفوتتو اهلماكب لود تاحاسم
هذه وحن اسكاعم احوزن ثدحن يلاتلابو ،ةيلك اهيلع ضقن مل نإ اذه ،ةلاطبلا ةدح نم للقن ندمو ىرق ءاشنإب اهرامعإ
.ةمسن نييالم 4 نم رثكأ اهيف شيعي يتلا رئازجلا ةنيدمك ةيلامشلا ندملا نع طغضلا ففخنو ةديدجلا قطانملا

اشاقن تناك تاضيوعتلا نوناق لوح تلعتفا يتلا ةجضلا هذه نأ ول اندوب ناك ،يئالمز يتاليمز ،سيئرلا يديس
.ةينويدملا ءبع يهو الأ نييرئازجلا لهاك لقثت تئتف ام ةيضق لوـح راد اينطو

ةداعإ قيرط نع اذهو ؟ماعلا شاقنلل ةينويدملا فلم حتف ةداعإب –نيسوق نيب– ةلعافلا تاهجلا هذه متهت مل اذامل
.ةينويدملا طورش ةعجارمل تامزيناكيم نع ثحبلاو ةينويدملا ةلكيه ةسارد



فلم حتفب قلعتت ةيرهوج ةيخيرات ةيضق جلاعي ينطو شاقن ىلإ تلوحت ةجضلا هذه نأ ول -اذبح ايو- اندوب ناك
يرئازجلا بعشلل ةيونعملاو ةيداملا رارضألا نع تاضيوعتلا لب ناملربلا وضع تاضيوعت فلم سيلو ،تاضيوعتلا
.اعيظفو اريبك ناك ريمدتلاف ،يسنرفلا رامدتسالا نم ةنس 132 ءارج نم هتقحل يتلا

نم بلاطن افلم سسؤنو ةيمالعإو ةينوناق ةدام هنم لعجنو ؟عوضوملا لوح اينطو اشاقن حتفن نأ انل قحي الأ
فرط نم اهلالغتساو نييرئازجلا نم ةيكلملا عزن نم رئازجلل يداملا بناجلا ريمدت نع تاضيوعتلاب هلالخ
،نيرمعملا

،لالتحالا ةرتف ةليط ةيمجنملاو ةيندعملا تاورثلا لالغتسا نع تاضيوعت -

،ةيباغلا تاورثلا لالغتسإ -

،اهنييحتو اهتلكيه ةداعإو ،اسنرفل رئازجلا نويد نع تاضيوعت -

،كلذ ريغو بهذو لاومأ نم هيوتحت امب اهليوحتو ةيرئازجلا ةنيزخلا ةقرس نع تاضيوعت

،لالغتسا عشبأ يرئازجلا ناسنإلا لالغتسا نع تاضيوعت -

،ةنس 132 لالخ نييرئازجلل يعامجلا يفنلاو ريجهتلا نع تاضيوعت -

لالخ اميسال ،لالتحالا ةرتف لالخ نييرئازجلا قح يف تبكترا يتلا مئارجلاو يعامجلا ليتقتلا نع تاضيوعت -
،ريرحتلا برح لالخو 1945 يام 8 ثداوحو ةيبعشلا تاروثلا

.ةيرئازجلا ةيفاقثلا ةركاذلا بيرختو هيوشت نع ةمجانلا ةيونعملا رارضألا نع تاضيوعت -

ترخس يتلاو ناملربلا وضعل تاضيوعتلا نوناق لوح ةجضلا هذه تلعتفا يتلا تاهجلا ىلع ،ىرحألا نم ناك
عمتجملل ةبسنلاب ةيمهأ تاذ اياضق ريثت نأ اهب ايرح ناك ،قئاقحلا هيوشتل ةراثإلا ىوهت يتلا ةيفحصلا نيوانعلا ضعب
ةمزألا مغرف ،عوضوملا اذه لوح ينطو شاقن حتف ىلإ ةوعدلاو ،ةيمومعلا فيراصملا لوح قيقحتلاك نطاوملاو
هسملن داكن ال ةيمومعلا لاومألا رييست يف ديشرلا بولسألا نأ الإ ،دالبلا اهب رمت يتلا ةداحلا ةينمألاو ةيداصتقالا

يلحملا وأ يزـكرـمـلا ىوتسمـلا ىلع ءاوس ةـلودـلا تاعاطق يف نيلوؤسملا ضعب فيراصمب رمألا قلعت اذإ اميسال
.ةيلايخ غلابم يهو يميظنت صنب الو ينوناق صنب ال ةننقم الو ةطوبضم ريغ فيراصملا هذه نوكت ام ابلاغو

ةعبوز راثت نأو امأ –تلق امك نيسوق نيب–ةلعافلا تاهجلا كلت مامتها ريثت يتلا يه اياضقلا هذه نأ ول اندوب ناك
نأ لاوحألا نم لاح يأب نكمي الو ناجنف يف ةعبوز نوكي نأ الإ ودعي ال اذهف ناملربلا وضعل تاضيوعتلا ماظن لوح
نوينطوو نويرئازج اننأل تاهجلا هذه نئمطتلف ،تاهجلا ضعب هانمتت امك يتاسسؤم دادسنا يأ ىلإ كلذ يدؤي
.ةلحرملا فورظب يعولا لك نوعاوو ميظعلا بعشلا اذه بلص نم نوردحنم ،نوصلخم

اذه نإ لوقأف تاضيوعتلا نوناق عورشم ىلإ دوعأ ،ةمألا سلجم ءاضعأ يئالمز ،يتاليمز ،سيئرلا يديس
ناملربلا وضع نكميل ءاج هنأل ،ناملربلا وضعل حنمي نأ نكمي ام لقأ يروتسد يعرش قح وه هيوتحي امو نوناقلا
طغضلاو ةوشرلا لاكشأ لك نم نمأم يف عـضوي ىتحو ،ريصقت نود ةلماك هتدهع نمضي ةميرك ةشيع شيعلا نم
.ةيناملربلا هتدهع لالخ امهل هضرعت لمتحملا -يونعملاو يداملا–

ىأنمب هلعجي يذلاو هتمهمب قئاللا يداملا ىوتسملا امنإو ،ىندألا دحلا سيل ،ناملربلا وضعل نمضي نأ بجي نذإ
ةناصحلا روتسدلا هل نمض املثم ،ةيداملا ةناصحلا هل رفون نأ بجي قدأ ىنعمب يأ ،تاءارغإلا لاكشأ لك نع
نبغلا لاكشأ لك نم نيبختنملا اهيلثممو اهتاراطإ لك اينوناق يمحت امدنع رذجتتو العف سسأتت نوناقلا ةلودو ،ةيسايسلا
نم 100 ةداملا( هتاعلطت سسحتي لظيو بعشلا ةقثل ايفو ىقبي نأب بلاطم ناملربلا وضع نأو اميسال ةناهإلاو
.)روتسدلا

يتلا ةهجلا نم اميسال ةيوبألا الو ةياصولا لبقن ال اننأ هانعم اذهف ،اذه تاضيوعتلا ماظن رارقإب بلاطن امدنع اننإ
.روتسدلا نم 99 ةداملل اقبط اهلمع ناملربلا بقاري نأ ضورفملا نم



،اذه تاضيوعتلا ماظن عورشم رارقإب بلاطن امدنع اننإ ،ةمألا سلجم ءاضعأ يئالمز ،يتاليمز ،سيئرلا يديس
كلت اميسال ،ىرخألا تائفلا يقابل روجألا ماظن ةعجارمب كلذك بلاطن اننإف ،ىرخألا تائفلا يقاب لافغإ هانعم سيل اذهف
يترهاظ يشفت ىلإ عفد يذلا رمألا ،تايلوؤسملا هذه مجحو ىشامتي ال اهروجأ ماظنو ةريبك تايلوؤسم لمحتت يتلا
نيلوؤسمل مكاحملا مامأ ايلاح دجوت يتلا اياضقلا يه مك نوملعت متنأو ،ةلودلا لاومأ ديدبتو تاسالتخالاو ةوشرلا
ةيدلبلا نوؤش رييست يف اهيزنو ايلاثم نوكي نأ الثم ةيدلب سيئر نم بلطن فيكف ،مهريغو تايدلب ءاسؤر نم نييذيفنت
يسيئر نم لك ىلع ةاقلملا ةيلوؤسملا مجح روصتنلف ،يرئازج رانيد فلأ رشع ةسمخ ىدعتي ال يرهشلا هرجأو
ةسمخ تلق امك زواجتي ال يذلاو هنايقلتي يذلا بتارلاب هنراقنو نارهوو ةنيطنسق يتنيدمل نييدلبلا نييبعشلا نيسلجملا

.ائطخم نوكأ ال نأ وجرأو ،يرئازج رانيد فلأ رشع

نع ظفحتأو صنلا اذه ةشقانمب قلعتي اميف هركذ تددو ام اذه ،راصتخا لكب ،يئالمز ،يتاليمز ،سيئرلا يديس
.هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو ،ينوناقلا هبناج ةشقانم

.لضفتيلف يبرعلا تيآ نارقم ديسلا ىلإ ةملكلا ليحأو ةيلاع نب دمحم ديسلل اركش :سيئرلا ديسلا

:تاظحالم ثالث ةيادبلا يف لجسأ ،ءالمزلا اهيأ ،تاليمزلا اهتيأ ،سيئرلا ديسلا .اركش :يبرعلا تيآ نارقم ديسلا

ةسلجلا هذه نع هبايغل رذع يأ ىرأ الف ،ةموكحلا لثمم بايغ -اقباس ترـكذ اهنأ مغر- يه :ىلوألا ةظحالملا
يحويو ةلودلا قودنص نم جرختس تاضيوعتلاو ،ةموكحلا مهي نيناوقلا رئاسكو نوناقلا اذه نأل ،هريربت ةلواحم مغر
.نيتفرغلا يف طقف باونلا مهت امنإو ةموكحلا مهت ال تاضيوعتلا ةيضق نأب ىلوألا ةجردلاب ماعلا يأرلل بايغلا اذه

.ىرخأ ةهج نم ةسلجلا هذه يف ةموكحلا بايغ ىلع جتحنو ةهج نم بايغلا اذه لجسن كلذل

انم دحاو لك ناك نإو جراخلا يف ءالمزلا ضعب اندجو ةعاقلا انلوخد دنعف ،نيعملا ثلثلاب قلعتت ةيناثلا ةظحالملا
نم انسفنأ ىلع انعنم دقف ،ال مأ ائطاخ ناك نإ هيلع مكحلا يف قحلا يئالمزلو ييأر يطعأ نكل هتافرصت يف ارح
ةيفيك عوضوم يف امأ رابخألا لدابتو قيسنتلا ةيلمع يف مهافتن انك نإو ،ةيعوضوملا لئاسملا لوح قافتالا ةيادبلا
نوكيل لكشلا ثيح نم وه انه اندوجو نإف اذل ،توصي فيك رخآلل لوقي نأ دحأل سيلو رح دحاو لكف تيوصتلا
الب توصي نم كانهو معنب توصي نم كانهف دعب هتملك انم دحأ لقي ملف عوضوملا ثيح نم امأ ،ةعاقلا لخاد شاقنلا
.نيبختنملاك

متت ىتحو ايناث اريرقت انل اوفاضأ هتجلاعم متت ىتحف ،لوألا ريرقتلا عم انك ،ثلاثلا ريرقتلا صخت ةثلاثلا ةظحالملا
ةنجللا ىرتو" ةثلاثلا ةحفصلا يف ؟ثلاثلا ريرقتلا يف تأرق اذام ،اثلاث اريرقت انل اوفاضأ يناثلا ريرقتلا ةجلاعم
ةماعلا ةسايسلا مسر يف هرودو هزكرمو هتناكمو ناملربلا وضعب ةلودلا لبق عمتجملاو ةمألا مامتها ةرورض ةصتخملا
."ةيلالقتساو ةيرح لكب ةيناملربلا هماهم سرامي ىتح طوغضلا ةفاك نم هريرحت بجي اذل ،ةلودلاو ةمألل

سيلو ةلودلاو ةمألاو عمتجملا عاضوأب متهن اننأ مهفأ تنك دقف ؛سكعلا تمهف ،سيئرلا ديسلا ،مويلا دحل نذإ
.مهدعاستو باونلا عاضوأ مهفتت نأ ةلودلاو عمتجملاو ةمألا ىلع هنأ مهفأ نكأ ملو ،سكعلا

رفون ىتح انريرحت عمتجملاو ةمألا نم بلطن امدنع اننأ يهف اهتأرق يتلا ةرقفلل ةبسنلاب ىرخألا ةظحالملا امأ
هلوقي ام نآلا دحل انم يأ ىلع دحأ ضرفي ملف ،ررحتن ال نأ امإو ررحتن نأ امإ ،انيديأ نيب ةيضقلا نأ نظأ انتيلالقتسا
هلف ررحتي نأ دارأ نم انيديأ نيب ةلأسملا نذإ ،اهب تيوصتلا بجي ال يتلاو اهب توصي يتلا ةيفيكلا وأ هلوقي ال امو
نآلا امأ 1962 ةنس يف انررح هنأ دقتعأف ،انررحي نأ عمتجملا نم بلطن نأ امأ ،رح وهف كلذ سكع دارأ نمو كلذ
.هسفنب هسفن انم لك ررحيلف

يف وأ ةفاحصلا يف وأ سيلاوكلا يف ءاوس ريثك مالك هنع ليقو تاضيوعتلا نوناق لوح ةجض اقح تراث دقل
اذه ىلإ سيئرلا يديس انلصو فيكف ،بابسأ اذه لكل نكل ،عمتجملا اياضق نم ةيضق حبصي نأ داك ىتح ىرخأ طاسوأ
؟دادسنالا

ىتح لماع ءارو الماع ،ضعبلا اهضعب عم تعمتجا لماوع ةعبرأ يداقتعا يف كانه ،تاذلاب ةطقنلا هذهل ةبسنلاب
هل نم ىلع مكحلا ددصب انسلو ،اهجراخ رخآلا ضعبلا يقبو ةعاقلا ىلإ ءالمزلا ضعب لخد ذإ دادسنالا اذه ىلإ انلصو
ءاوس ةعاقلا لخاد لكاشملا لك جلاعن نأ ضورفملا نم ناك قبس امل ابيقعتو نكل ،كلذ يف قحلا هل سيل نمو قحلا



كانه تلق نذإ.ةيطارقوميد لكب ةعاقلا لخاد شقانتن نأ مهملا ،مهملا وه اذه سيل ،قفتن مل وأ دعب اميف اهلوح انقفتا
:لماوع ةعبرأ

صنلا اذهل ةبسنلاب ثدح ام مهفن ىتحو ،ةيبلغألا بزح لخاد تاعامجلا عارص يداقتعا يف وه لوألا لماعلا
ةدايق نم ةعامج تدارأ دقف ،ةقباسلا روهشلا يف ينطولا يبعشلا سلجملا يف ىرج يذلا شاقنلاب صنلا طبرن نأ بجي
كانهو ،سلجملا اذه ىوتسم ىلع شاقنلا تضرفف ةموكحلا ةعزعز ينطولا يبعشلا سلجملا يف مكاحلا بزحلا

نيتفرغلا يف نييناملربلا نأش نم للقتل صنلا اذه تلمعتسا ةموكحلا يف ةدوجوم بزحلا سفن نم اضيأ ىرخأ ةعامج
ىلعو ةيروهمجلاو ةلودلا تاسسؤم باسح ىلع تاباسحلا يفصتو مكاحلا بزحلا تاعامج عراصتتف ةيناثلاو ىلوألا

.ىلوألا ةجردلاب ةيعيرشتلا ةطلسلا باسح

.دادسنالا اذه ىلإ انلصو امل مكاحلا بزحلا لخاد تاعامجلا نيب تاباسحلا ةيفصت الولف

نكت مل نإو تايحالص انل حنم روتسدلاف ،هتايحالص نم ةمألا سلجم ديرجت ةلواحم يف يناثلا لماعلا لثمتيو
ناسنإلا قوقحو ةماعلا تايرحلاو ةيددعتلاو يروهمجلا ماظنلا ىلع ظفاحن اننأ اهنيب نم ،ةريبك تايحالص يهف ةعساو
كانه نكل ،نيعم نوناق ىلع تيوصتلا متي ىتح عابرأ ةثالث ةبسن ضرفي يروتسدلا عرشملا لعج ام اذهو نطاوملاو
:امه نيرمأ لالخ نم كلذو تايحالصلا لك نم انديرجت لواحت تاهج

يروتسدلا نوناقلا تعجار يننكل ،يروتسدلا نوناقلا يف اصتخم تسل انأف ،ليدعتلا قحب قلعتي لوألا رمألا
ملو ،يروتسدلا نوناقلا يف نيصتخم ةعماجلا يف ةذتاسأ ءالمز ترشتساو ةيعيرشتلا ةطلسلاب قلعتملا بابلا تعجارو
يروتسدلا سلجملا نم ءاج ؟لكشملا اذه ءاج نيأ نم نكل ،ليدعت حارتقا نم ةمألا سلجم عنمي ادحاو اصن ولو دجأ
حرش حرشلا اذهل نأل ائطاخ احرش روتسدلا نم 120و 119 نيتداملا حرش انسلجمل يلخادلا ماظنلا سرد امدنع يذلا
.هلباقي رخآ

،ليدعتلا قح هل سيل ةمألا سلجم نأ جتنتسنل ليدعتلا قح هل ينطولا يبعشلا سلجملا نأ ىلع صني مل روتسدلاف
بسح امئادو ،يروتسدلا سلجملا يأرب نوديقم نآلا نحنو ةيحالصلا هذه نم سلجملا ديرجتل ليوأت درجم نذإ وهف
نأ يروتسدلا سلجملل نكمي نكل ،همرتحن نحنو ،يأر درجم هنإ نولوقي نيذلا يروتسدلا نوناقلا يف نيصتخملا
ةءارق مهيأر ةءارق ةداعإل يروتسدلا سلجملا يف نأشلا يوذب ةمألا سلجم لصتي نأ ىنمتنو ،تقو يأ يف هيأر عجاري
ديسلا- روصتن نأ انل فيكف الإو ،نيناوقلا ليدعت يف رود ةمألا سلجمل حبصي ىتح عسوأ احرش هوحرشيو ،ةيناث
ءاضعألا ةيواستملا ةنجللا ىلإ ءوجللا بجي كلذب مايقللو صنلا يف ةلصاف ريغي نأ عيطتسي ال ةمألا سلجم نأ -سيئرلا
ةيامحب قلعتملا نوناقلا يف رمألا اذه لثم ثدح دقو !!ةلصافلا ناكم رييغتل قافتا ىلإ لوصولاو رمألا اذه سرادتل
يبعشلا سلجملا نم ةفصلا هذهب درو دق هنأل "سبحلا" حلطصمب "نجسلا" حلطصم ليدبت عطتسن ملف يفاقثلا ثارتلا
"سبح" حلطصمب "نجس" حلطصم لدبتسنل ءاضعألا ةيواستملا ةنجلل كلذك أجلن اننأ لوقعملا ريغ نم نذإ .ينطولا

فتكن ملو! اهليدبتو اهرييغت بجوتي يتلا طاقنلاو لصاوفلا لكل ىوأم حبصتس ءاضعألا ةيواستملا ةنجللا نإف الإو
ةنجللا ىلإ ءوجللا نم ىتح انعنم اولواح امنإو ليدعتلا قح هل سيل ةمألا سلجم ّنإ لئاقلا يروتسدلا سلجملا فقومب
نم يتأت نيناوقلا عيراشمف ،"بابض يف" اهكرتأو طاسوألا ضعب لوقأ ال ،اولواح لوقأ امدنعو ،ءاضعألا ةيواستملا
نيبو امهنيب ةيفيظولا تاقالعلا اذكو ةمألا سلجمو ينطولا يبعشلا سلجملا ميظنت ددحي يذلا نوناقلاو ،ةموكحلا
اذهب ةموكحلا إدبت مل اذامل لءاستن انهو ،ةريخألا عيباسألا يف الإ ينطولا يبعشلا سلجملا ىلإ لصي مل ةموكحلا
ةيواستملا ةنجلل أجلنو فالتخالا قح انيدل نوكيو هيلع توصنف ،ينطولا يبعشلا سلجملا هيلع توص يذلا عورشملا
نأ يف لثمتت ةموكحلا اياون نكل ،دادسنالا اذه ىلإ انلصو امل -ءالمزلا هيلإ راشأ دقو -قحلا اذه رفوت ولف ؟ءاضعألا
دح ىلإ كلذ يف تحجن دق ةموكحلا نأ نظأو ،فالتخا يأ نود اهيلع قداصيل ناملربلا ىلإ نيناوقلا مظعم لسرت
سلجمب قلعتملا ريرقتلا يف اولاق نيذلا ناسنإلا قوقحو ةيرادإلاو ةينوناقلا نوؤشلا ةنجل يف يئالمز حمستسأو ،ديعب
ميظنتب قلعتملا نوناقلا ىلع ةقداصملا لبق نوناقلا ىلع قداصنل ةموكحلا لثمم ديسلا فقوم انمهفت دقل" ةلودلا
ىلع قداصن نأ لبق عيراشملا ىلع قداصن ىتح اليلق اهتدعاسمب انمقو ةموكحلا نم تءاج رومأ كانه نذإ ."ناملربلا
يداعلا ريسلا نامض يه ةيضقلا نكل ،ال وأ ةموكحلا مهفت ةيضق تسيل ةيضقلاف نذإ ،ناملربلا ميظنتب قلعتملا نوناقلا
.انتلاسر يدؤن نأ بجيو ،انسلجمل مظتنملاو

،ريغ ال روتسدلا ماكحأو يلخادلا ماظنلا قيبطت ىلع ةمألا سلجم يف سيلاوكلا ةسايس ليضفت وه ثلاثلا لماعلا
ايديهمت اريرقت انيلع ضرعت يتلا ةصتخملا ةنجلل مدقي ،تاءارجإلا سفنل عضخي صوصنلا لككو صنلا اذهو
ةموكحلا لثممل وأ ةموكحلا ءاضعأل عمتسن مث ،يليمكت ريرقت ريرحتب – ةصتخملا ةنجللا يأ– يه موـقـتو ،هتشقانمل



قيبطت نم الدب تاربخلاو سيلاوكلا ةسايس انلضف نكل ،رمألا ىهتناو نوناقلا ىلع توصن ىتح ةسلج صصخنو
نأل لح يأ انطعت مل ةربخلا هذه نأ ةقيقحلا يفو ،الح انيطعتل ةربخ ىلإ ةنجللا ريرقت ريشيو ،ةمارصب يلخادلا ماظنلا
يبعشلا سلجملاب وأ ءاضعألا ةيواستملا ةنجللا ىلإ باهذلل ةموكحلا سيئرب نيطبترم امإ امئاد انلعجت اهتاحارتقا
عضخنس امنإو انيديأ نيب رومألا يقبت نل ،مهل يمارتحا عم ،ءاربخلا ءالؤه تاحارتقا نإف هتقفاوم نودب هنأل ينطولا
.ىرخأ تاسسؤمل

فقوم ّنإ لوقأ ،ناسنإلا قوقحو ةيرادإلاو ةينوناقلا نوؤشلا ةنجل ءاضعأ يئالمزل مارتحاو ةحارص لكبو كلذك
ىرت ال ةنجللا" هيف لوقت يذلاو لوألا ريرقتلا انل تمدق ةنجللا نأل ،دادسنالا ىلإ انلصوأ يذلا عبارلا لماعلا وه ةنجللا

ةقداصملا انم نوبلطي يلاتلابو ،)ةثلاثلا ةحفصلا( "ةمألا سلجم ىلع ضورعملا صنلا عم تافالتخا ةراثإل ةرورض
بابسألا نم هنظأ يذلا يناثلا ريرقتلا يف ءاج اذام .امامت لوألا ريرقتلا ضقاني يذلا يناثلا ريرقتلا يتأي مث صنلا ىلع
انه ظحالن "ةحرتقملا تاضيوعتلا ةعومجم" :ىلوألا ةطقنلا يف يناثلا ريرقتلا لوقي ؟سلجملا مامأ دادسنالل ةرشابملا
فلكملا ريزولا ديسلا– ةموكحلا نع نيلثمم لوألا ريرقتلا دـعب اولبقتسا مهنأل ،ةموكحلا لثمم مالك نودرسي مهنأ
ريرقتلا يف بوتكم درلا ؟ةنجلل ةموكحلا ولثمم لاق اذام –ةينازيملاب فلكملا ريزولا ديسلاو ناملربلا عم تاقالعلاب
هلاق مالكلا اذهو "انويلم 32و 24 نيب حوارتي غلبمب ردقت صنلا اذه يف ةحرتقملا تاضيوعتلا عومجم"الوأ :يناثلا
لجسأ انهو ميتنس نويلم 12 يه ةمألا سلجم تاراطإل ةرجأ ىلعأ نأو ،رضحملا يف لجسمو ةموكحلا لثمم
يتلا يه ةموكحلا ؟ةفاحصلل ماقرألا هذه ىطعأ نم ،ةهوبشم ةيمالعإ ةلمح كانه نإ لوقن امدنع ىلوألا :نيتظحالم
نيب ام حوارتي غلبملا نإ لوقي يذلا وه ةموكحلا لثممف ،يناثلا ريرقتلا يف دوجوم كلذ ىلع ليلدلاو ،ةفاحصلل اهتطعأ

.كلذ متدرأ نإ ةحفصلا مقر ىتح مكؤاطعإ يننكميو يناثلا ريرقتلا يف لجسم وهو انويلم 32و انويلم 24

ريزولا نم ةيمسر رثكأ كانه دجوي الو ةيمسر ةفصب انويلم 12 ـب ردقت تابترم كانه نأ يه ةيناثلا ةظحالملاو
.ةينازيملاب فلكملا

ةمألا سلجم يتنجل ،نيتنجللا نيب رواشتلا حرتقي هنإ ،7 ةحفصلا يناثلا ريرقتلا امئاد صخت ةيناثلا ةطقنلا
نحن" انءالمز اي لوقي ؟ ينطولا يبعشلا سلجملا لوقي اذام .ةمئالم ةغيص ىلإ لوصولل ينطولا يبعشلا سلجملاو
انتيلوِؤسم انلمحت دقل ،مكعم تاشقانم الو تاضوافم ةيأ مويلا انيدل سيلو ،هيلع انقداصو هانسردو اعورشم انحرتقا
نأ دعب صن ىلع ينطولا يبعشلا سلجملا عم ضوافتن نأ انل فيكف ،كلذ يف قح ىلع مهو "مكتيلوؤسم متنأ اولمحتف

ضفر امدعب انيديأ نيب تحبصأ ةلأسملا نإ ؟ةيروتسدلا تاءارجإلا بسح ةيناث ةءارق كانه سيل ماد ام هيلع قداص
.! ينطولا يبعشلا سلجملااهـلمحت امك انتيلوؤسم لمحـتنلف،تاضوافملا ينطولا يبعشلا سلجملا

ةحارص ةفلاخم صنلا اذه ماكحأ ضعب نأ -ةدم دعبو– فشتكت ةنجللا نأ يه ريرقتلا سفن لوح ةثلاثلا ةطقنلا
.)9 مقر ةحـفـصلا( نوناقلل ةماعلا ءىدابملاو روتسدلا ماكحأل

امل ىلوألا ةرملا يف اهتساردب موقت ةنجللا تناك امدنع نوناقلل ةماعلا ءىدابملاو روتسدلا ماكحأ تناك نيأ ،ىرت
؟لوألا ريرقتلا ةغايصب موقت تناك

نالثمي نيوضع تلبقتساو سيئرلا ديسلا نم ةلاسر ةنجللا تقلت امدعب رومألا هذه ترهظ دقل ،ةموهفم ةيضقلا نكل
.روتسدلاو نوناقلاب قلعتت ةديدج تارابتعا تزرب كلذل ،ةموكحلا

فرط نم صنلا اذه ىلع ةقداصملا ةيلمع نإ" :ةصالخك ةنجللا لوقت ثيح ريرقتلا اذه يف ةطقن مهأ يهو اعبار
..."ةيداصتقاو ةيعامتجا تاريثأت ىلإ ةمألاو دالبلا ضرعتس ةمألا سلجم

.؟ماظن ةطقن كانه :سيئرلا ديسلا

ةعطاقملا لبقأ الو يلخدت يهنأ امدنع هذه ماظنلا ةطقن نوكتو سيئرلا ديسلا لصاوأ :يبرعلا تيآ نارقم ديسلا
.سيئرلا يديس



..هلخدت ةلصاومب هل حمسإ :سيئرلا ديسلا

.ةلوبقم ماظن ةطقن :ليوطلا ريشب ديسلا

،ءاجر .لخدتلا قح ةصتخملا ةنجللا ءاضعأل ،يلخادلا ماظنلل اقبط ،سيئرلا يديس :ةصتخملا ةنجللا سيئر ديسلا
…ايناثو هذه ةريخألا ةركذملا وه ةشقانملل حورطملا صنلا نإ

ةطقنو ،صنلا ةشقانم امنإو ،تيوصتلا ةيلمع ددصب انسل ،ماظن ةطقن يدل :)ماظن ةطقن( ليوطلا ريشب ديسلا
تعزو يتلا ريراقتلا سيلو ايمسر ةصتخملا ةنجللا انل هتمدق يذلا ريرقتلا شقانن نأ بجي هنأ يه اهب مدقتأ يتلا ماظنلا
ةعاقلا هذه ىلإ لوخدلا ةمألا سلجم ءاضعأ ضفر هلجأ نم يذلا رمألا نأل ،ةينوناق ريغو ةيمسر ريغ ةقيرطب
ىوتحم ىلع ماعلا يأرلا علطن نأ انل يغبني الف ،هاوتحم ىلع ماعلا يأرلا عالطا وه يناثلا يديهمتلا ريرقتلا ةشقانمل
...يمسر ريغ ريرقت

تدرأ اذإ كلذ دعبو هلخدت لمكي يبرعلا تيآ نارقم ديسلا عد كوجرأو ماظن ةطقن نع تجرخ دقل :سيئرلا ديسلا
.كثيدح ةلصاوم نم كعنمأ نأ يلعو ةقيرطلا هذهب رومألا لغتست الف ،كلذ كلف لخدتلا

نوناقلاو يلخادلا ماظنلل اقبط ريرقتلا يل ملس نأ درجمبف .سيئرلا يديس اركش :يبرعلا تيآ نارقم ديسلا
يل تملس دقو ،ال مأ ةماعلا ةسلجلا يف ةنجللا هتضرع ءاوس هيلإ قرطتلا يف ةيرحلا لماك يلو ،ارس دعي مل فارعألاو
.اركش ،بحأ امك اهيلع قيلعتلا يف رح انأو ،ريراقت ةثالث

سلجم فرط نم صنلا اذه ىلع ةقداصملا ةيلمع نإ" :يلي ام اهريرقت يف ةنجللا ركذت ثيح ةعبارلا ةطقنلل دوعأ
ىلع عرق(...انتمأ تناك اذإ سيئرلا ديسلا لوقأ انأو "ةيداصتقاو ةيعامتجا تاريثأت ىلإ ةمألاو دالبلا ضرعتس ةمألا
.)تالواطلا

.هلخدت مامتإب لخدتملل اوحمساو ءودهلا مازتلا مكوجرأ :سيئرلا ديسلا

ملو ينبجعي ملةعاقلا هذه يف اريثك امالك تعمس دقف يفكي اذهو نيترم ينوعطاق دقل :يبرعلا تيآ نارقم ديسلا
...طقف ينوعمسي نأ ءالمزلا نم وجرأف لخدتأ ملو بشخلا ةغل تعمسو ادحأ عطاقأ

:الاؤس هيلع حرطأو ،لخدتملا ليمزلل يمالك هجوأ،مرتحملا سيئرلا ديسلا :)ماظن ةطقن( ريصح نب مساقلب ديسلا
يف هلخد امف ،تاعارص شيعي يطارقميدلا ينطولا عمجتلا نإ لوقي لخدتملا ديسلا ؟بازحأ مأ ةمأ سلجم انه نحن له
؟ةيضقلا هذه

.)قيفصت(

انلخدت ناك اذإو ،ابازحأ انسلو ةمأ سلجم انه نحنف ةلصاوملاب يل حمست نأ مرتحملا سيئرلا ديسلا كوجرأ



"يطارقميدلا ينطولا عمجتلا طاسوأ يف عارص" دوجو ةرابع بحس وجرن اذل ،لخدتملا ديسلل هلوقن ام انيدلف ،بازحأك
.اركشو

.اهئامسأب بازحألا يمسي الو صخشي الأ ةرم نم رثكأ يف يبرعلا تيآ ديسلا نم تبلط دقل :سيئرلا ديسلا

لمكأ ينوعد ،ءالمزلا نم ادحأ عطاقأ ملو متملكت دقل ،ملكتأ نأ ىوس ائيش بلطأ مل :يبرعلا تيآ نارقم ديسلا
.يلخدت

الأو صاخشألا ركذي الأ ةرم نم رثكأ يف هنم انبلط اننأ ،يبرعلا تيآ خألل لوقأ نأ يسفنل حمسأ :سيئرلا ديسلا
هنإف ،اهريغو دئارجلا هجورت امو ةياعدلا نع ثدحتي امدنع هنإف ،هل يمارتحا عم يل حمس اذإو ،بازحألا نع ثدحتي
امأ ،تاماهتا هجوي الأ هنم وجرأو ،ةديدع تارم يف دئارجلا هنع تثدحت دقو ،رمألا اذهب ينعم اضيأ وه هنأ يل ودبي
ىشاحتت نأ كوجرأ نكل ،هلخدت لمكي هوعد - يل اوحمسا - ىرخأ ةهج نمو ،هلبقتأ ينإف ايتاذ ادقن كلذ ناك اذإ
.ةيباختنا ةلمح يف انسل نحنف بازحألا نع ثيدحلا

يف انم ةنجللا تبلط دقف ،طقف ةصالخلا الإ يل قبي ملو ،ةنجللا ريرقت نع ثيدحلا انيهنأ :يبرعلا تيآ نارقم ديسلا
…ةقداصملا مدع انم تبلط يناثلا ريرقتلا يفو ةقداصملا لوألا ريرقتلا

.)لخدتلا اذه ىلع درلا بلطي( :ةصتخملا ةنجللا سيئر ديسلا

.بسانملا تقولا يفو ةياهنلا يف كلذ ىلع ررقملا بيجيس :سيئرلا ديسلا

.يلخدت لمكأ امدنع كلذ ىلع دري نأ هل :يبرعلا تيآ نارقم ديسلا

.رخآ تقو يف درت نأ كل نذإ )ررقملا ديسلا ىلإ همالك اهجوم( :سيئرلا ديسلا

ديسلا كلضف نم !! لوقعم ريغ اذه )ةعطاقم( ...سيئرلا ديسلا عوضوملل ةبسنلاب :يبرعلا تيآ نارقم ديسلا
.يلخدت لصاوأ ينوعد ،ةعطاقم ىفك سيئرلا

:طاقن سمخ يف صنلا عم يفالتخاو يتاظفحت تلجس ،صنلل ةبسنلاب نذإ

ال نأ بجي هنإ لوقلا عيطتسي دحأ انه سيل )صنلا نم ةعبارلا ةداملا( ةيرهشلا ةيساسألا تاضيوعتلل ةبسنلاب :الوأ
سيلو ،بعشلاو ةمألل الثمم هتفصب ةميرك ةايح هل نمضت ةيساسأ ةضيوعت وأ بئانلل ةيرهش ةيساسأ ةضيوعت حنمت
نأ نظأو ،ةلودلا اهلمحتت امنإو هدحو بئانلا اهلمحتيةدهعلا نع ةمجانلا فيراصملا نإ اضيأ لوقلا عيطتسي دحأ كانه
اهفرصي يتلا فيراصملا لك ضيوعتو-نوكت مكو اهتميق نع ثدحتأ الو-ةيرهشلا ةضيوعتلا ءانثتساب تاضيوعتلا لك
.رربم يأ اهل سيل -ةيلعف فيراصم يهو -بـئانـلا

دحأ اهيلإ راشأ يتلا- %15و %10 ـب ةردـقـملاو هلمع ءادأل بئانلا روضح نع حنمت يتلا ةضيوعتلل ةبسنلاب
نحن! ةسردملا ىلإ روضحلا ىلع انعجشت اروص انوحنمي ىتح ةيئادتبا ةسردم يف الافطأ انسل اننأ دقتعأف -ءالمزلا



.لمعن نأ انيلع بجاولا نم لعجي بتارلا اذهو يرهش بتار انلو لمعنل انه ىلإ يتأن

ةداسلاو ةديسلا ،ناجللا ءاسؤر تاديسلاو ةداسلا ،ةمألا سلجم سيئر باون ةداسلل ةحرتقملا تاضيوعتلل ةبسنلاب
انيدلف ،ةنس ةدمل ةيلوؤسم هيلوت نع صخشل ةضيوعت حنمل رربم يأ ىرأ ال يننإف ،ةيناملربلا تاعومجملا ءاسؤر
سيئر وأ ةعومجم سيئرك لمعي وضعلاف ،ايناجم نوكي نأ يغبنيف يفاضإ لمع نم هب موقن ام امأ باونك تاضيوعت
فيراصملا نع ضيوعتلا ءانثتساب ،سيئرلا ديسلا يفقوم اذه ،ضيوعت يأ هيلع قحتسي ال ،سيئر بئانك وأ ةنجل
.ةمألا سلجم يف ابصنم هيلوت نع ةبترتملا ةيقيقحلا

نودب اضورق مدقت ال كونبلا نأ ملعن نحنف ،دئاوف نودب ضورقلا حنم ةيضق يهو اهنع ملكتأ نأ ديرأ ىرخأ ةطقن
؟دئاوفلا عفدي نمف تارايسلا ءارشل دئاوف نودب ضورق كانه ناك نإو ،دئاوف

.؟تارايس مهيدل سيل نيذلا ةاضقلاو تاعماجلا ةذتاسأل دئاوف نودب اضورق اضيأ مدقن ال ملف

يل حنمت يتمهم ءاهتنا دنعو تاونس سمخ ةدمل بتارب لمعأ فيك برغتسأ يننإف ةصاخلا ةلطعلا صخي اميفو
انم دحاو لك دوعي نأ بجي ؟ةيناملربلا ةدهعلا دعب ابوطعم تحبصأ له ؟اذامل ،بئان بتارب نيتنس ةدمل ةصاخ ةلطع
نيرهش وأ رهش ةدـمـل بترم هل عفدي نأ يفكيف كلذ نم دب ال ناك اذإو ،بيع كلذ يف سيلف هماهم ءاهتنا دعب هلمع ىلإ
اهتاردقو اهتاراطإ نم ةمألا كلذب مرحأ ينإف ،بئان بتار ىضاقتأو نيتنس ةدمل ادعاقتم ىقبأ نأ امأ ،رهشأ ةتس وأ
.لمع نودب نيتنس ةدمل ءاقبلاو ةلاطبلا ىلع باونلا عجشأو

بئانلا" نأ ىلع صنت 5 ةداملا دجنف ،جراخلا يف ةيرئازجلا ةيلاجلل نيلثمملا باونلا ضيوعتب قلعتت ةريخألا ةطقنلا
-ريفسلا هاضاقتي يذلا بتارلا نع ءالمزلا ضعب تلأس دقو "ريفس بترم ىضاقتي جراخلا يف ةيرئازجلا ةيلاجلل لثمملا
يذلا بئانلاو رهشلا يف يسنرف كنرف فلأ 50 ـب لدعملا يف ردقي هنإ يل ليقف- ةلودلا رارسأ نم ارس سيل اعبط وهو
نكسلاو لكألا كلذ يف امب ،ةلودلا باسح ىلع رهشأ ةينامث ةدمل رئازجلا يف ميقم جراخلا يف ةيرئازجلا ةيلاجلا لثمي
ةلمعلاب ملكتن نأ بجي اننأل ،ةينطولا ةلمعلاب ميتنس نويلم 50 لداعي ام يأ رهشلا يف كنرف فلأ 50 ىضاقتيو لقنلاو
يديس اذه ىلع قفاون نأ نكمي له ،تاونس سمخ يف ميتنس رييالم ةثالثو ماعلا يف نويلم ةئامتس يأ ةينطولا
نإو ىتح !؟تاونس سمخ يف رييالم 3 ىضاقتيو رهشأ 8 ةدمل رئازجلا يف شيعي ناسنإب لبقن نأ نكمم لهف ؟سيئرلا
.هلبقي الوأ اذهب لبقي نأ يف ارح انم دحاو لك ناك

يتلا تاليوأتلا نكل ،هرايتخا يف رح انم دحاو لكو ضفرننأ امإو قفاون نأ امإ نيلح مامأ نحن ريخألا يفو
يف ينطولا يبعشلا سلجملا يف انءالمز بضغي ضفرلا تلعج ،تيوصتلا ءانثأ ةقفاوملا وأ ضـفرـلا ةيلمعـل تيطعأ

.!!بعشلا بضغت ةقفاوملا نأ نيح

قفو كلذ لعفي دحاو لكف ةقفاوملا تناك وأ ضفرلا ناك اذإف ىرخأ مومهو تامامتها هيدل بعشلا نإ لوقأو
نإو ىتح- ديدج نم رركأ ،ءالمزلا اهيأ ،تاليمزلا اهتيأ ،سيئرلا ديسلا .هبيخن وأ هيضرنس نم ىلإ رظنن الو ،هريمض

امبر اهنإف اهعرجت نم نكمتن امدنع اننكل ام اعون اهعرجت بعصي ةميدقلا نوتيزلا تيز نأ -يمالك ضعبلا مضهي مل
دغ دعب ملكتنسو نأتب هعرجت مكنم سمتلأ انأف ،ضعبلا اذه يمالك - امبر – بجعي ال دقف ،ءافشلاو ءاودلا ةباثمب نوكت
.مكل اركشو نيموي دعب وأ

.لضفتيلف يحرارب قحلا دبع خألا ىلإ ةملكلا ليحأو يبرعلا تيآ نارقم ديسلل اركش :سيئرلا ديسلا

ينوقدص نكل ةحاصفب ثدحتلا عيطتسأ ال امبر ،يناوخإ ،يتاوخأ .سيئرلا ديسلا اركش :يحرارب قحلا دبع ديسلا
لخدتلل يمسا ليجست لبق اريثك تركف دقف ،فلملا اذه لوح يريمض قامعأو -يتداعك – يبلـق ميـمص نم ملكتأس
نيتللا ةلبلبلاو ةلمحلا دعب ةصاخ تاضيوعتلا فلمب صاخلا راوحلا اذه يف ةكراشملا ةرورضب ةعانق ىلإ تلصوو
ضعب ميدقت ءيش لك لبق دوأ .ةيلوؤسملا حورو ةطاسبوةينالقع لكب هتجلاعم ناكمإلاب ناكو هلوح اتريثأ
يف سورد كانه سيلف ،تاسابتلالا ضعب ليزأ نأالوأ ديرأف -فلملا اذـه مـيمص يف لوخدلا لبق– تاظحالملا
رقوملا سلجملا اذه يف وأ ينطولا يبعشلا سلجملا يف انناوخإو انتاوخأل اهنقلن ةيلاضن وأ ةيسايس سورد وأ ريـمـضـلا
ةفاحصلا يف هأرقن امل ادج تفسأت دقو ،بعشلل نيلثممك ضعبلا انضعب مرتحن نأ يرورضلا نم هنإ طقف لوقأ يننكلو
يف ينييعت دنع يسفن تربتعا دقف ،ةبختنملا ىرخألا ةعومجملاو نينيعملا نيعبرألاو ةينامثلا ةعومجم نع لاقي امع



نم بختنملا ةيروهمجلا سيئر ديسلا وه اننييعتب ماق يذلا صخشلا نأل بعشلا نم اقثبنم -يئالمز ةيقبك - سلجملا اذه
.حاجنلا كلذ انلك انظحال دقو يرئازجلا بعشلا لك فرط

دعب ةصاخ ،نطولا ريوطتل بعشلا حلاصم ةمدخ يف لثمتملا فدهلا سفنل لمعن اناوخإ انسفنأ ربتعن نأ بجي ايناث
دحاولا بزحلا ةايح تشع انأو ،ةيطارقوميدلا ةايحلا هذه ىلإ لوصولل يرئازجلا بعشلا هعفد يذلا ظهابلا نمثلا
نوكي ىتح اضعب مهضعب مرتحي نأ ناوخإلا لك نم بلطأو لوؤسمك مويلا ملكتأ اذهل ،ةحورطم تناك يتلا لكاشملاو
ربتعت ةيطارقوميدلا نإ مث ةيددعتلا رامغ يف رئازجلا اهضوخت ةبرجت لوأ هذه تناك نإو لوؤسمو يوخأ راوح كانه
هذه نم انيقت يتلا ديلاقتلا ضعب كلذب قلخن اننإ مث موسرم قيرط نع ىتأتت الو ىدملا ليوط املعت بلطتتو ةسردم
.لكاشملا

نود فلملا اذه نم جرخن ىتح ةمألا سلجمو ينطولا يبعشلا سلجملا نيب عارص ال لماكت كانه نوكي نأ بجي
هذه ةيقادصم"و "ةلودلا ةيقادصم" وه نوكي نأ بجي يذلا ديحولا رصتنملا نأل ،مزهنمو رصتنم كانه نوكي نأ
."بعشلا ةيقادصم"و "تاسسؤملا

ليقثلا ءبعلاب كلذ دعب تسسحأ ينكلسلجملا اذه يف تنيع امل اروخف تنك يننأب تركذ دقل :ةيناثلا ةظحالملا
كلذب انلك انسسحأ سلجملا اذه لامعأ ةيادب يفو ةليل لوأ يف قدنفلا يف انيقتلا امدنعف ،ءالمزلا ةيقبك يقتاع ىلع يذلا
مهلمأ نع مهلك اوربع دق ،بيبط وأ يعماج ذاتسأ وأ فقثم وأ عراشلا يف طيسب نطاوم وأ لضانم يأو ،ءبعـلا
ىلع طقف سيل لكاشملا ىلع بلغتلل تايناكمإلا لك يرئازجلا بعشلا حنمي نأ هناكمإب يذلا ةمألا سلجم يف ريبكلا
فسأتأ ،ةيلوؤسملا هذهب روعشلا نم اقالطناو .تايوتسملا لك يف ةيعامتجا ةلادع كانه نوكت ىتح امنإو باهرإلا
ززعت ةغيص دجن نأ هللا ءاش نإ ىنمتأو فلملا اذه ةشقانم دنع ةصاخ تافرصتلا ضعب ىرأ امدنع -هللاو- اريثك
.ينطولا يبعشلا سلجملاو ةمألا سلجم ةيقادصمو دوجو

املكت دقف يبرعلا تيآ نارقمو ينادمح ليـعامـسإ ناديسلا اهرـكذ ىلإ ينقبس يتلاو ةينوناقلا طاقنلا صخي اميف امأ
امهقفاوأ يننإف خلإ ...ةمألا سلجمل يلخادلا ماظنلا يف و يروتسدلا سلجملل ةبسنلاب ةدوجوملا ةينوناقلا لكاشملا نع
وأ تارارقلا لك ذاختاب رقوملا انسلجمل حمست مل يتلاو ناديملا اذه يف تاغارفلاو تاضقانتلا ضعب دوجو ىلع امامت
انرودب موقنو ،ليجست ةفرغ درجم نوكن نأ ىدافتن نأ يغبنيف ،انيلع تليحأ يتلا نيناوقلا نم ديدعلل ةمزاللا تاليدعتلا
.ةمأ سلجمك يقيقحلا

نويلم 1.5 ،انويلم 14- ةـمدقـمـلا ماقرألا ةـقلـح نم جرخن نأ بجي ،انيديأ نيب دوجوملا فلملا صخي اميف امأ
يف ةيمويلا يناملربلا ةماقإ فيلاكت عم اهنراقنو نطولا ةديرج يف روشنملا لودجلا ماقرأ علاطن امدنـعو -نييالم 3و
وه امم رثكأ فلكتس اهنإف يناملربلل اثثؤم انكس حنمن امدنع هنأ نكمملا نمف نكسلا ةحنم يف اغارف كانه دجن قدنفلا
.(dans un calcul d’épicier) -ريبعتلا اذهب يل اوحمسا- انلخد نحنو اريثك غلابن نحنف ،عورشملا يف ددحم

ةلقتسملا ةفاحصلا عجشأ تنك نإو ،اهيف اغلابم ناكف -اهل يتامارتحا لك عم- ةفاحصلا يف ترشن يتلا بسنلا امأ
ال تنك نإف ةدحاو ةرسأ لثمن نحنف ،كيكشتلاو ةلبلبلا اننيب قلخت سيلاوكلا نم ذخؤت تاضقانتلا ضعب كانه نأ الإ
ىقبنو ىربك ةيلمعب انمق اننأ ربتعنو شاقنلاو راوحلا دعب نيرصتنم جرخن ريخألا يف اننأ الإ ءاضعألا دحأ عم قفتأ
عورشم لوأ اذهو ةيادبلا ىوس هذه نكت ملو ،انضرتعت يتلا لكاشملا لك ةهجاوم نم نكمتن ىتح نينماضتم امئاد
لقنلا وأ ةيرادإلا مكاحملا عورشم انشقان دقف ،ةوخإلا لاق امك ةعرسب ترم دق ةقباسلا عيراشملا تناك نإو ايلعف هشقانن
ييأر يف – فلملا اذهل ةبسنلاب لوقأ اذهلو ،ةيادب ربتعتو ةبرجت يهف ،عرسن ال نأ بجي نآلا نكل ،خلإ... يرحبلا
اذه ةيقادصم ىلع ظفاحن ىتح ،(une situation exceptionnelle pour une solution exceptionnelle) لثمي هنإ -صاخلا
.ينطولا يبعشلا سلجملاو سلجملا

فلمك فلملا اذه ةشقانم بنجت وهو ينطولا يبعشلا سلجملا يف يناوخإل هب هجوتأ امك ءادنب مكيلإ هجوتأ يننإ
يف ميقم يناملربل ريفس بترم حنم ىلع قفاوأ ال وأ ،ةعباسلا ةداملا ىلع قفاوأ ال" :الثم لوقأ نأ عيطتسأف ،ليومت
ينطولا يبـعشلا سلجملا يف انناوخإ عم يقتلن نأ ءيش لك لبق بجيو ،اهبنجتن نأ بجي ءايشأ اهنكل ،جراخلا



نم- انيلع ناكف ، (Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs) يوضعـلا نوناقـلا ةساردل ،ةينوناق ةقـيرطبو
.هلوح عارصلا ىلإ لوصولل ايدافت هيلع قداصنو هحضونو هسردن نأ-ةيادبلا

.ناملربلل ماعلا ماظنلا :ايناث

Des) و دوجو نع ملكتي ينطولا يبعشلا سلجملا وأ سلجملا اذه يف ءاوس ةوخإلا ضعب ىرأ امدنع

rentiers)اومدق نيذلا ةوخإلا ضعبو رييالملا باحصأ (pour se refaire une virginité) )لوقأف نيسلجملا يف )ةيقادصم
لخدن نأ نود ضعبلا انضعب عم هب لماعتن نأ بجي (il y a un code déontologique)ةنهملا تايقالخأ نوناق كانه نأب
وأ R.C.D وأ F.F.S عم قفتأ ال ام بزح يف الثم يننأ نكمملا نمف ،انئالمزل ةينهملاو ةيصخشلا ةايحلا يف ضوخن وأ

F.L.N ضعب يف ضعبلا انضعب قفاوي ال انك نإو ىتح ةينهملاو ةيصخشلا مهتايح يف لخدتأ الو ،مهمرتحأ نكلو
لغتست نأ يعيبطلا نمف ،ةيشماهلا تاعارصلا نع دعتبن نأ بجيف ،انتيلوؤسم نمكت انهو ،دالبلل ةيريصملا اياضقلا
ةضراعمب رمألا قلعت اذإ ةصاخ )scoop( "ايفحص اقبس" اهنم ةلعاج اهرشنل اهنيب اميف قباستتو رومألا هذه ةفاحصلا
نأب -كلذ نم سكعلا ىلع- نومزلم نحنو ةلبلبلا ةراثإ فدهب ،كلذ ىلإ امو رخآ وضعل وأ سيئرلل ءاضعألا دحأ
مالعإلا نوناق يتأي نأ ىنمتأو اهمعدنو ةفاحصلا ةيرح انرودب مرتحن نحنو ةيمسر ةئيه ةطساوب ةفاحصلا عم لماعتن
ةيطارقوميدلا ةسراممل ءيش مهأ وه ريخألا رصنعلا اذه نأل- هللا ءاش نإ-ةـفاحصلا ةـيـلالـقتسا نعو هنع عفادنو
..همرتحأ امك ينمرتحي نأ هيلع بجي ،ام دحأل قفاوم ريغ تنك اذإف ،ضعبلا انضعب مرتحن نأ بجي هيلعو

اقوقح ريخألا اذهل نأ ىلع صني يذلاو ناملربلا وضعل يساسألا نوناقلا اذكو يوضعلا نوناقلا ىلع قفاوأ يننإ
نأ بجيف ،ةين نسحب كلذ اولعف دق ينطولا يبعشلا سلجملا يف نوناقلا صن اوغاص نيذلا ةوخإلا نأ نظأو .تابجاوو
هناحبس هلل عضخي امنإو يذيفنتلا عاطقلل وأ يلاولل اعضاخ نوكي الو هتمهمب موقي ىتح تايحالصلا لك يناملربلل حنمن
هبنجن ىتح همزلي ام لك هل رفونو ،هتزوحب يتلا لئاسولاو هتاردق لك كلذ يف ارخسم هجو نسحأ ىلع هتمهمب موقيو
دعب ىتح - ىقبتسو فرشم يرهش بترم هل ددحي نأ بجي يناملربلاف ،ةرايسلا وأ قدنفلا وأنكسلا ءارو يرـجـلا
ىدافتن ىتح ءايشألا هذه لك ،بابشلل ةودق كلذب نوكيو ،ةمألا سلجم يف اوضع وأ ابئان ناك هنوك ةركف -هدعاقت
الئل فرتلا ىرخأ ةهج نم ىدافتنو هبجاول ءادأ زبخلاو ءاملا لكأي نأ بئانلا ىلع بجي لوقن ثيحب ةهج نم سؤبلا
ةيعضو كلذك ،اهنع عفادن نحنو بعشلا ةيعضول اضيأ رظنلاب ،اندالب اهشيعت يتلا ةيعضولا عم ضقانت يف عقن
.ةيطارقوميد حور لكبو ةيجوغاميد نودبو رابتعالا نيعب ذخؤت نأ بجي يتلا دالبلا تاراطإ

ةقيض ةرظن لمحن ال نأ بجيف ،مزهنمو رصتنم كانه نوكي نأ نود ،لكشملا اذه لح ىلإ -يناوخإ– اذهب لصنو
هــنـمو ،ناـكـم يأ يف فرطتلا نع دعبلا لك دعتبنو (les textes sont le fait d’être humain)صوصن نئاهر نوكن الو
ريثك لمع انمامأ ،تاضيوعتلا ةيضق رهوج ةيجهنم يف سيلو لمعلا ةيجهنم يف نمكي لكشملا نأ -يناوخإ-نـظأ
بترم نع كلذكو ملعملا بترمو ةشيعملا فورظ نع ملكتيو ،يمومعلا فيظولا فلم اضيأ حتفي نأ انسلجمل نكميو
نود اهانبتن لكاشم اهلك ،ةصاخ ةكرش يف لماع دعاقت بترم يواسي ال يذلا ليئضلا هدعاقت نعو يعماجلا ذاتسألا
فلملا اذه نأالوأ نظأ .نيرصتنم انلك جرخن نأ ىنمتأو ةسردملا نوناقو مالعإلا نوناقو ةرسألا نوناق ىسنأ نأ
هللا لوحب انسلجم جرخيسو يوضعلا نوناقلا ىلع قداصنسو ناملربلا وضعل يساسألا نوناقلا راطإ يف جمدنيو لخدي
.اركشو ،بعشلا نظ نسح دنع نوكنس هللا ءاش نإو ريبك هيف بعشلا لمأ نأل سأرلا عوفرم

.لضفتيلف يفينق نيدلا حالص ديسلا ىلإ نآلا ةملكلا ليحأ :سيئرلا ديسلا

نمم كلملا عزنتو ءاشت نم كلملا يتؤت كلملا كلام مهللا لق" .ميحرلا نمحرلا هللا مسب :يفينق نيدلا حالص ديسلا
.ميظعلا انالوم هللا قدص ."ريدق ءيش لك ىلع كنإ ريخلا كديب ،ءاشت نم لذتو ءاشت نم زعت ،ءاشت

ءاسؤر يتداس يتاديس ،ناجللا ءاسؤر يتداس يتاديس ،سيئرلا ديسلا باون ةداسلا ةرضح ،سيئرلا ديسلا ةماخف
:دعب امأ هتاكربو ىلاعت هللا ةمحرو مكيلع مالسلا يئالمز يتاليمز ،ةيناملربلا لتكلا

نع ثيدحلا ديرأو هتساردل مويلا انيلع ضورعملا نوناقلا اذهل ينوناقلاو ينقتلا بناجلا ىلإ قرطتأ ءدب يذ ءىداب
ىلإ توواج رهاطلا موحرملاب ءادتبا نييفاحصلاو تايفاحصلا لك حور مامأ ينحنأف ،ةفاحصلاب ةقلعتملا ةلمحلا هذه



تايفحصلا لك فرط نم ةلوذبملا دوهجلا عيمج ييحأ ،لبقم ديعس ىلإ حصفي ليعامسا مستبملا ىلإ ةدابع دمحم
موقيو ةعماجلا نم رمي ناسنإ لكو ،ةعماجلا نم رمي ةيفحصو يفحص لك نأ فرعن اننأل ،ءاهزنلا نييفحصلاو
ةجضلا هذه ةطساوبضعبلا يسن هنأ الإ ) (on est un petit intellectuelةيركفلا ةهازنلاو ةقثلا هيف ىرأ ،ايلع تاساردب
-هللا مهحماس ال لوقأ نكلو هللا مهحماس لوقأ نأ دوأ تنك- نييفحصلا ضعب يسن امك ،تادجو تاـهمأ اـنه دجوي هنأ
انم سيلو ةداعلل ةقراخ ةروص انوطعي نأ اودارأ امك ،ةعماجلا يف نوسردي ءانبأ انيدل نأ اوسنو ،ادادجأو ءابآ كانه نأ
دبالف ةقزترم انسلو جايتحا يف انم دحأ دجوي الو قزرلل ابلاط مهنم دحأ باب ىلع قد وأ ،رقفلا نم صلختلل ءاج دحأ
ةروثلا اوداق ةيخيرات هوجوو نويعماج ةذتاسأو تاردق نحن امنإو ، (nous ne sommes pas des mercenaires) اهركذ نم
اوناك ةداسو تاديس اننيب دجوي كلذك ،يبعشلا ينطولا شيجلا اوداقو نيماس اطابض اوناك نم انيف دجتو ،ةيريرحتلا
دقل ؟بعشلا فرط نم نوبختنم اننأ اوسني نأ مهل فيك ؟اذه لك اوسني نأ مهل فيكف ةذتاسأ ةداسو تاديسو ءارزو
وبختنم اننأ ينعي ،بعشلا يبختنميف يناثلا لثمتيو بعشلا وه لوألا ،"نيلابرغب" انررم دق اننأ سانلا ءالؤه يسن
أرقت سانلا لكو رثؤت اهنإ لب ،حيحص ريغ اذهف رثؤت ال ءايشأ هذه نإ لوقن ال ىتحو ،هلوق بجي اذهو بعشلا يبختنم
لوقي نم مهنمو انويلم 18 ىرخأو ميتنس نييالم 8 ىضاقتن اننأ رشنت نم كانه ثيح اهرمأ يف ترتحا يتلا -دئارجلا

نمف ؟يفحصلا اهكلمي يتلا ةيركفلا ةهازنلا يه نيأف ،خيراتلابو ةدوجوم اهلك ،انويلم 40و 34 كلذك ،24و 20
وأ ةمألا سلجم سيئر ديسلل ظفح دق صنلا اذه نأ املاط تاضيوعتلا صخي يذلا مييقتلا ساسأ ريخألا اذهل ىطعأ
يذلا":لوقي يبعش لـثم فـيطس ةنيدم يف انيدل ؟رمألا اذه مت فيكف .بتكمللو ينطولا يبعشلا سلجملا سيئر ديسلل
، (le manque de probité intellectuelle et d’honnêteté) -يتاوخأو يناوخإ اي - انه ظحالنو "ضئافلا دجي هسفنل بسحي
يف ديس انم دحاو لكف ؟انتلاح دقفتي دحأ ءاج له ؟نوكن نم ؟انويلم 40 حبصأو نييالم 8 ـب ردقي غلبملا ناك فيكف
،نيتقباس ةياردو ةفرعم نع الإ ةقثلا هذه امهل حنمت ملو ةيالو لك نع نيبختنم نيوضع كانه نأ فرعي لكلاو هموق
يتاليمز رمألا اذه يف ترتحا دقل هللاو .سانلا ءالؤه ءارو حلاصم كانه دجوت امبر ،نيتكاس انلزام كلذ لك مغر
يه ةيضقلا هذه له ،سيئرلا يديس يردأ تسل اقباس ليمزلا لءاست امكو اقباس ءايشألا هذه لثم ثدحت مل !! يئالمز
انءاطعإ نوديرت ؟اهيف اذامو ؟كانه اذام ..ضعب عم ةلأسملا هذه يف رظننل اولاعت ؟لكشلا اذهب راثتل ةدوجوملا ةديحولا
ينمهت يتلا لئاسملا هذه رشنت مويلا دئارجلا ضعبب فيكف ؟هنورشنت ام مكل نيبأ نأ نوديرت له ! ؟ةينطولا يف اسورد
هرشنت ام دعي الأ ،رمألا يف ةغلابم كانه نأب ةـجـتـحم ةيـنـطوـلا مساـب كـلذ لعفتو ! ؟يتناكمو يتروص هيوشت ديرتو
"اليف" نيب يزاوت امدنع وأ !! ؟ازازفتسا نويلم 400 ـب فرغ 5 نم ةقش عيب نع تانالعإلا باب يف دئارجلا هذه
؟ةينطولا يف اسورد انءاطعإ نوديري اذهبو !!؟ (SMIG) روجألل ىندألا دحلا هلخد ىدعتي ال صخشو نيرايلمب عيبلل
اذه دعي الأ ،رهشلا يف نييالم 10 غلمب لزنم ءارك نع ثحبي صخش نع اضيأ نورشنت امدنعو ! ؟نونوكت نم
Parce que vous vivez avec ça, je n'ai pas de leçons à)! ةيلام غلابم كلذ لباقم مكنوحنمي مـهنأ دـيكأ !؟ازازفتسا

recevoir de qui que ce soit)انأو اريمض كلمأ انأـف اسرد ينيطعي نأ دحأل سيل يحرارب رداقلا دبع ديسلا لاق امكو
.ةياهنلا ىلإ داصرملاب مكل انأو ! يتروص اوهوشت نأ مكل حمسأ نلف رح نمؤمو رح يرئازج

يتلا ةلئسألا ضعب يدل نأل ريزولا ديسلا روضح مدع نع ،يئالمز يتاليمز ،سيئرلا يديس ،فسأتأ يننأ امك
.هل غلبت نأ دوأو هيلع اهحرط يدوب ناك

:ةيرهوج تاظحالم يدل ،ءالمزلاو تاليمزلا تارضح ،سيئرلا ديسلا ،ةيضقلا بلص صخي اميف امأ

وأ ىلوألا ةرقـفلا101 ةداملاو روتسدلا نم 88 ةداملا يف انعمتو ،نوناقلاو روتسدلا قفو ريسن انك اذإ :الوأ
امك ،سلجملا اذهل صاخ عباط تاذ تايصوصخ يرئازجلا عرشملا حنم اذامل مهفأ مل يننإف 102 ةداملاو ةثلاثلا ةرقفلا
ساسأ ىلع دانتسالاب ينطولا يبعشلا سلجملا عم تاضيوعتلا نوناقب اديقم يسفن دجأ نيح يف اصاصتخا هل ىطعأ
ةينازيم ناملربلا يتفرغل نوكت نأ ىلع تصن روتسدلا نم 115 ةداملا نأل حيحص ريغ اذهو روتسدلا نم 115ةداملا

دهتجا املثم رمألا نأل !! دحاو تاضيوعت نوناق امهل نوكي نأ ىلع صنت مل اهنكلو صاخ يلخاد ماظنو ةصاخ
يف ددجتت ثيح نيتفرغلا يف فلتخت يتلا ةيناملربلا ةدهعلا ةيضق لوح -نوروكشم مهو– ةمرتحملا ةنجللا ءاضعأ
هيلع تحرطل ريزولا ديسلا رضح ولو ،ينطولا يبعشلا سلجملا يف تاونس سمخ لكو تاونس ثالث لك ةمألا سلجم
:يتآلا حارتقالا

يتلا تايصوصخلل ارظن اهب صاخ تاضيوعت ماظن ةفرغ لكل نوكي نأ ردجألا نم هنأ ريزولا ديسلا ىري الأ



؟..خلا ةيروتسدلا اهتبترل ارظنو اهكلمت

ةمألا سلجم ىلإ تئج امدنعف ،يئالمز يتاليمز ،ىرخألا داوملاب قلعتي ام امأ ةيرهوجلا ةيضقلا صخي اميف اذه
ىتحو ،باسحلا ةيلمعب مايقلا سيلو ةينوناق صوصن لوح ةهازن لكب يأرلا ءادبإ يف امبر رصحنيس يرود نإ تلق
نييملع اوناك ول مهنأل ملعلاو قطنملا نم سسأ ةيأ اهل سيلو مالعإلا لئاسو اهتقلخ ةجضلا هذه نإف اديج بعشلا انمهفي
ماقرأ نع نونلعي اوحارو بتارلا فشك انل ملسي ىتح اورظتني مل مهف ،امامت ةدوجوم ريغ ءايشأ نع اوملكت امل
مث نمو ماقرألا هذه رودص نيح ىلإ اليلق اوثيرت ..انفرشو انتماركب اهلالخ نم نوسمي اماكحأ انقح يف نوردصيو
.اهلوح مهافتلا اننكمي

دقو "...ةنامألاو ةدهعلاو" ليثمتلا نع ةيرهش ةيليمكت ةضيوعت ناملربلا وضع ىضاقتي" هنأ ىلع 6 ةداملا صنت
كلذب لثمت %75 ةبسن نإف ،ميتنس ةئامعبسو نييالم ةسمخب ردقملا يساسألا ءيشلا نع اهانلصف اذإف %75 ـب تردق

انذخأ ول ينعي ،نيرشعو ةئامعبرأو انويلم حبصتس ةنامألا وأ ةدهعلا وأ ليثمتـلا ىلع اهانمسق اذإف ج.د 4.2650
ـب ةيدلـب لك ةصح ردقتس ددعلا اذه ىلع غلبملا اذه انمسق ولف فيطس ةيالول ةيدلب 60 لثمأ انأف ليثمتلا ةبسنب

قلعت اذإ ،يئالمز ،يتاليمز مكلاب امف هل ةناهإ هربتعأل غلبملا اذهب يدلب يبعش سلجم لك عمسي ولف ،ج.د 23.300
ةئامعبرأو انويلم ليثمتلا اذه ةميق يواست له ؟سلجملا اذه يف ةيروهمجلا سيئر ديسلا لثمت يتلا تاءافكلاب رمألا
،طقف (secrétariat)ةنامألا فيراصم يطغي ج.د نويلم 1.4 غلبمف ؟بناجلا اذه اوعاري مل اذامل ! راع هنإ ؟رانيد
فيراصم يطغي له ؟غلبملا اذه يطغي اذامف – "ةيلاب تحبصأ يتلا ةهجلا نم ءيشلا قزمتي"- قئاقحلا ركذ بجي
؟ضقانتلا اذه ام ! ؟ةجض هلوح تثدحأ يذلا غلبملا اذه يطغي اذامف ! ؟..ءاركلا وأ فتاهلا ةروتاف وأ مالقألاو قاروألا
ةـهج نـم كـلذ لـباـقـم ينـنوحنمـيو هلـمـكأـب بـعش ريصـم مـهـي اـم لكل عيرشتلا ةمهمب روتسدلا ينفلكي ةهج نمف
75 ةبسن ةلأسم يه هذه (la plus grande mystification du siècle) اهنإ -هلإ اي كناحبس- ! ج.د نويلم 1.4 غلبم ىرخأ

رميو ةيحطس ةءارق هأرقي الو هئزجيو رصبتي نأ اينوناق اصن أرقي امدنع ناسنإلا ىلعبجي هنأل ليثمتلاب ةصاخلا %
. ماركلا رورم هيلع

ناك نإف ،ادئاز ارمأ سلجملل ةماعلا تاسلجلا لاغشأ يف روضحلا ساسأ ىلع حنمت يتلا %10 ةحنم ضعبلا ربتعإ
يهف،حيحص ريغ اذهف ةينوناق ريغ اهنأب -ةحنملا يأ- اهتعن نكل كلذ اننكمي فرعلا اذه نع ىلختن نأ ديري نم كانه
،ازيفحت ىمستو ةينلع ةسلج رضحي وضع لك اهيلع لصحتي ،ةيطارقميدلا ملاعلا مظن عيمج يف اهب لومعمو ةينوناق
.ج.د 5.700 غلبم لثمت ؟ %10 ةبسن لثمت اذامف

ةيئالو ةكرش ةرادإ يف وضع دوجو يف لثمتملاو انداقتنا نع فقوتت ال يتلا دئارجلا ىلع هضرعأ لاثم يدلو
جد 3.000 ابيرقت يأ جد 2.850 بترم ىضاقتي - اهاوتسم ىلع رمألا اذه ثدحي يتلا ةيئالولا تاكرشلا رثكأ امو–
فرع يف "زيفحتلا" ةباثمب اذه دعيو -هل ضوعتف صخشلا اهددس نإو ىتح- ،نيمأتلاو ،تيبملا ،لقنلا فيلاكتب قفرم

les organes des libérants( نع ةرابع وهف ةيدلبلا وأ ةيئالوـلا ةيبعشلا سلاجملاك ةبختنملا وأ ةيرادإلا سلاجملاك ةنيعملا
بجي نكلو لكشم يأ نودب هفذح اننكمي دئاز رمأ هنأ متيأر اذإو ،هنم بورهلا اننكمي ال يطارقميدلا فرعلا يف زيفحت
.دوجوم ينوناقلا هردصم نأب ملعن نأ

نيتنثا نيتيرفس ساسأ ىلع ةمألا سلجم رقمو ةيباختنالا ةرئادلا نيب رفسلا فيلاكت بسحت نأ ىلع 8 ةداملا صنت
رقمو هانكس نيب ام هلماعل لقنلا فيلاكت ددسي يذلا وه -ةصاخ ةسسؤم ةيأ يف– لمعلا بر مويلا نكل ،رهش لك يف
فيلاكت ددست يتلا كارطانوس ةكرشل ةبسنلاب لاحلا وه امك هلزنم نع ام اعون اديعب ريخألا اذه ناك اذإ ةصاخ هلمع
؟هنع نوثدحتي يذلا زواجتلا وه نيأ ؟كلذ يف عناملا وه ام ؟ال مل ..ءارحصلا يف نولمعي نيذلا اهلامعل لقنلا

نيذلاو اذه انسلجم يف نودوجوملا صاخشألاو اهب رقت نيناوقلا لك نإف ،ةرايسلا لامعتسا ةحنم صخي اميف امأ
ةحنم ةضيوعت حـنمت ثـيحب اهـب ملع ىلع مه تاكرش يريدم وأ ءارزو وأ نييرئازجلا لامعلل ماعلا داحتالا يف اوناك
الو راطم فيطس ةيالو يف انيدل سيل .هلمع ءادأل ةصاخلا هترايس لمعتسي ناسنإ لكل)la prime de voiture( ةرايسلا

عنام يأ ىرأ الو .ةصاخلا يترايس نتم ىلع روضحلا ىلع ربجم انأ نذإ ؟انه ىلإ رضحأ فيكف ،رتبوكيله ىتح
.ةصاخلا يترايس لامعتسا نع ضيوعتلا ةحنم نم ةدافتسالا نم ينعنمي

هللا ناحبس سكعلا ثدحيف ،طقف ءاضوض كانه تناك اذإو ىغتبملا ىلإ لصوتن قطنملاو لقعلا انلمعتسا اذإف
.لكاشم كانهف هدمحبو

نومضم لقنو ةنومضم ةماقإ مهل ةيرادإلا سلاجملا ءاضعأ نأ انيأر دقف ءاويإلل ةيفازجلا ةضيوعتلا صخي اميفو



هل عفدت ال اهنكلو ،ةلودلا مره يف ةيناثلا ةبترملا يف فنصي وهو ،مهلثم بختنملا اذه نوكي ال اذاملف نومضم لكأو
لقنتلاب يل حمست ال ةينمألا طورشلا ىتح ؟فيطس ةنيدم نم تئج دقو ءادغلا لوانتل بهذأ نيأ !رومألا هذه فيلاكت
.ةيئاذغلا تابجولا ذخأ ةيغب

اهنمث عفدأ مث ةرايس يرتشأ نأ اضوعف ةرايس ءارشل ضرق نم ةدافتسالا وه ةجض اضيأ ثدحأ يذلا يناثلا رمألا
وأ ةـيـبـعشلا ةيدلـبلا سلاجملا ءاسؤر وأ رئاودلا ءاسؤر وأ ةالولا نع انه ثدحتأ ال انأو ،تاونس رشع ةدم لالخ
!! ريثك اذه نأ متركذ دقف -لقنتلل ةرايس نوكلمي نم نوفرعي انه ءالمزلاو- طـيسـب فـظوـم يأ نع ملكتأ لب ةيئالولا

وأ ينطولا يبعشلا سلجملا يف ناك ءاوس ناملربلا يف وضع لك ناك اذإ ،ةيباسح تايلمعب اوموقو مكمالقأ اوذخ نذإ
رسكنا اذإ بالودلا هل نوريغتو رايغلا عطقو ةميسقلاو نيزنبلا نمث هل نوعفدتو اقئاسو ةرايس هنوحنمت ةمألا سلجم يف
ضرق نم ةدافتسالا ةقيرط يه له ؟عجنألا ةقيرطلا يه ام داصتقالا ءامكح اي انل اوحضوأ ...ثداح هترايسل عقو وأ
ال انأ ،فيراصملا هذه لكو قئاسلاو ةرايسلا ينحنمت يتلا يه ةلودلا نأ مأ صاخلا يلام نم ةرايسلا نمث ديدست عم
؟ايداصتقا عجنألا ةقيرطلا يه ام ؟مهفأ

،تقولا سفن يف احارتقاو الاؤس ةموكحلا سيئر ديسلا ىلع تحرط دقف بتاكملاب قلعتت ةماه ةيضق صخي اميف
.تايالولا ىوتسم ىلع ةنامأو بتاكم انل نوكت نأ يرورض هنأب انلق ثيح ةيلخادلا ريزول ةبسنلاب اذكو

تاذ ةرامع هيدل ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا يف خويشلا سلجم وضع يدينك يديت ديسلا نأ فيك مهفأ ال انأف
وضع يفياطسلا يفينق نأ نيح يف ،ةيسايسلاو ةيداصتقالا عيراشملا لك ةعباتم هل ىنستي يكل هب ةصاخ قباوط ةسمخ
!  نوكأس نيأ يردأ تسل هلمعتسأ يذلا ةيحاسوب ديسلا بتكم الول لوقأ نأشلا اذه يفو ءيش هل سيل ةمألا سلجم

عيراشملا لوصو الثم رظتنأ اذامل .يقيقح لكشم اهنكلو انكحضت اهنأ حيحصو ،يه امك ءايشألا نع ملكتن نأ بجي
سيئر :ةيدلبلا يهو ةيساسألا ةيلخلا نم أدبي يذلا نيبختنملا كلس ىلع رفوتأ نيح يف ةرازولاو ةيالولاو ةرئادلا نم
امئاد –نيجسلاك حبصأ ىتح-تامولعـملا لوصو رظتنأ اذامل .ناملربلا وضعف يئالولا يبعشلا سلجملا سيئرف ةيدلبلا
كلذك نوكت يكلو نيبختنملا قيرط نع تامولعملا انيلإ درت نأ دبالو ةيعيرشت ةئيه لثمن نحن ؟ةيذيفنتلا ةئيهلا نم
ةلثمتملاو اهبيصنت مت يتلا ةسسؤم رخآف ،يردأ تسل ؟رومألا هذه ةجلاعم عيطتسأ فيك ،بتكم ىلع رفوتأ نأ بجي
تامولعملا يقلتل ةنامأو لئاسوو بتكم ىلع ةيروهمجلا طيسول يئالو بودنم لك رفوتي ،ةيروهمجلا ةطاسو يف
،هعضومو لكشملا وه اذه .! ! ائيش ينطولا يبعشلا سلجملا وأ ةمألا سلجم وضع كلمي ال نيح يف اياضقلا ةجلاعمو
فالختسالل رخآ يتأيو تاونس ثالث دعب ةمألا سلجم وضع رييغت متيس هنأل ،يسفنل بلطأ وأ يسفن نع ثدحتأ ال انأ
.اهيف لمعلل ةسسؤملاو بتكملا دجيسف

؟دعاقتلا ماظن نع ثيدحلا اذامل ايرهوج انه مهفأ ملف دعاقتلا ماظنب قلعتملاو ثلاثلا بابلا امأ

؟دعاقتلا ماظن اذامل مهفأ مل انأ ،يئالمز يتاليمز

عرزنو انلكأف اوعرز( لوقي لثملاو ناديملا اذه يف انوقبس نم براجت ىلع علطي نأ نوناقلا عضاو ىلع بجي
يأ ىلع ىرن نأ انيلعو ةيطارقميدلا عرز يف انتقبس نادلب كانه نكلو اندنع دهعلا ةثيدح ةيطارقميدلاو ،)نولكأيف
.نادلبلا هذه لمعت ساسأ

؟هيف قح يل سيلو دعاقتلا ينحنمت اذاملف تامملا ىتح تاضيوعتلا هذه نم ديفتسأ نأ يف بغرأ يننإ

نمض هفنصن الو هتناكم ردقن نأ انيلع ،ةيروهمجلا ةسائر دعب ةيناثلا ةبترملا يف ةمألا سلجم وضع انربتعا اذإ
امه ناذه ،نسلا رصنع وأ صخشلا كارتشا نينس ةدم باسح امإ كلذ يف نايساسأ نارصنع هيدل يذلا دعاقتلا ماظن
نومرتحملا ءالمزلاو تاليمزلا ناك اذإو .ماظنلا اذه دض لصألا يف انأ نذإ ،امهل ثلاث ال نايساسألا نارصنعلا

ىلع صنت يتلا 15 ةداملا يف درو أطخ كانه نأ ركذأ نأ طقف ديرأ يننكل ،ةعامجلا يأرل عضخأ انأف رخآ يأر مهدنع
ةملك نايسن مت ثيح ةيناملربلا ةدهعلا لبق نيقودنصلا دحأ نم ةئاملا يف ةئام دعاقتلا ةحنم نم صاخشألا ةدافتسا
اهب دصقي نأ نكميف ،ةيناملربلا ةدهعلا لبق انه نكن مل اننأ ىلإ ريشأ نكل،ءالمزلا اهنع ملكت له يردأ تسل "ءاهتنا"
.ةيناملربلا ةدهعلا لبق عرشملا



قلعتملا نوناقلا اذه ماكحأ نايرس دتمي" هنأ ىلع صنت يتلا 23 ةداملا يف هوسن اميظع ارمأ صخت ىرخأ ةظحالم
سلجملا يف ابختنا نيليمز انيدل نأ ،يئالمز يتاليمز ،اوسني ال نأ انه دوأ نكل "نيقباسلا باونلا ىلإ دعاقتلاب
ينطولا يبعشلا سلجملا ىوتسم ىلع كلذك اصاخشأ انيدل امك ،ماظنلا اذه سفن نم اضيأ اديفتسي نأ بجي يروتسدلا

.ناملربلا اذه يف وضعك هتفص تتبثأ نم لك ماظنلا اذه نم ديفتسي نأ دونف ءارزو بصانم يف اونيع

ءاغلإب ةقلعتملاو ،(Au nom du paralysme des formes)24 ةداملا يف ةدراولا ةرابعلا ىلإ ريشأ اذه يلوق ماتخ يفو
امامت هنع فلتخم هعوضوم رخآ نوناق ءاغلإ اذه تاضيوعتلا نوناقل نكمي ال ثيحب بئانلل يساسألا نوناقلا
.صنلا اذه يف ةميق ةيأ اهل تسيل 24 ةداملاف ،يساسألا نوناقلا نمضتملاو

موسرم نأب هريكذتل ةموكحلا لثمم ديسلا رضح ول ،يئالمز يتاليمز ،سيئرلا يديس تددو ،لوقلا ةصالخ يف
غالبإل رضح ول اندوبف مهقح يف العف فحجم ةيئالولاو ةيدلبلا ةيبعشلا سلاجملا يف ءالمزلا تاضيوعت ماظن ديدحت
هللا نمف تبصأ نإو ناطيشلاو يسفن نمف تأطخأ نإف اذه .هتعجارم متت يكل ةموكحلا سيئر ديسلا ىلإ ةلاسرلا
.اركش .هابتنالاو ءاغصإلا نسح ىلع مكرشأو مكحمستسأ

.يلضفت ،يسينو روهز ةديسلا ىلإ ةملكلا ليحأو يفينق نيدلا حالص ديسلل اركش :سيئرلا ديسلا

ملكتي نم ،لضافألا ةوخإلاو تاوخألا اهيأ .سيئرلا ديسلا اركش ،ميحرلا نمحرلا هللا مسب :يسينو روهز ةديسلا
بازحألا نم بزح سيئرك امنإو ،ةمأ سلجم وضعك ىري ال هسامحو هتيويحب يذلا يفينق ديسلا دعبةقيقحلا يف
سيلو -"بئان" لوقأو- بئان لك نكل ،مهلك نيقباـسلا ةوـخإلا تالاغشنا راطإ يف امبر اذه يلخدتجردني ! ؟ةقالمعلا
.سكعلاب ،بئاصم انسل ءاسنك نحنو ةبيصملا يه ةيبرعلا يف ةبئانلا نأل ةبئان

يف باونلا ةوخإلا اهلذب يتلا تاداهتجالاو تادوهجملل لماكلا يريدقت ،ءيش لك لبقو الوأ لجسأ سيئرلا يديس
ضعب هيف يل يذلاو ينوناقلا صنلا اذه دادعإل ةمألا سلجمب ةينوناقلا ةنجللا ءاضعأ ةوخإلاو ينطولا يبعشلا سلجملا
دودر نأ-لوؤسملا رحلا ربنملا اذه يفو - اضيأ لجسأ نأ ديرأ تاظحالملا هذه حرط لبقو .ةماعلا تاظحالملا
لك نأ لجسأ تاريربت ىتح وأ تاريسفت وأ تناـك تالـيوأت ،تاظحالـم نم هحرـطأ نأ نكمي امل ةفلاخملا لاعفألا
نم ةداج ةيلاعف نم ءارآلا هذه هلمحت امو ةهج نم ءارآك هل يريدقتو يمارتحا ثيح نم ىضرب هاقلتأو هلبقأس كلذ
مدختو صاخ لكشب فلملا اذه ةياهنلا يف مدخت تامولعملا نم ةديدج تاحاسم ينحنمت وأ يل فيضت نأ اهنأش
ةنسحلا اياونلا مغرو صنلا اذه نأ يه ،سيئرلا يديس ،تاظحالملا .ماع لكشب انسلجم يف شاقنلاو لمعلا تاسرامم
افورظ رابتعالا نيعب ذخأي مل هتيعقاو مغرو هارأ ةيجهنمو الكش اضيأ هحرط تيقوتو هحرط بولسأ يف ةبيطلاو
يذلا مزأتملا عضولا اذه ،دالبلا هشيعت يذلا بعصلا ينمألاو يداصتقالاو يعامتجالا عضولا اهمهأ ،ةريثك اعاضوأو
لفكتلا ةرورضل ةفاضإ ،لمألاو ةقثلا ديعص ىتح ةدعصألا عيمج ىلعو موي لك نطاوملا اهنم يناعي افورظ زرفأ
ىلإ ةفاضإ ،هشاعنإ ةداعإلو -سيئرلا يديس -ييأر يف ينطولا داصتقالا نإ .ايعامتجاو اينمأ نيبوكنملا نم فالآلاب
اعيمج انفرط نم تاذلل قداص راكنإب ةيمكو ةيعون نماضتو لفاكت ةيلمع ىلإ حاحلإبو جاتحي جاتنإلاو لمعلا ةفعاضم
نطاوم عم مويلا فقأ نأ اريثك يلع بعصيايصخش سيئرلا يديس .هفرظ اذهو هنامز اذه ،نيتفرغلا يف باونلا نحن

هضيوعت تارم ةدع يواسي ضيوعتب انأ بلاطأو ،ايدعاق اضيوعت هيلع ذخأيف ،لمعلا قحب وه بلاطيل رخآ يرئازج
لمع بصانم ريفوت ةيناكمإ نم نينطاوم ةدع -ينم دصق نود- مرحأل ،صنلا اهيلع سسأ يتلا تايطعملا ةيعقاو مغر
هيلثمم ربتعن اننأل – ةوخإلا ضعب لاق امك – انيلع ةريبك الامآ قلعيو قلع نطاوملا اذه .ةسرش ةلاطب نم ذقنت ةديدج
بيلاسألا ضفرأو ديازأ ال يننإ .امئاد ةدوعوم ةيعامتجا ةلادع يف هقح نع نيعفادملاو يتاسسؤملا حرصلا اذه يف
،عوضوملا ةيساسحل ارظنو يننكل ،اذه ريثكلا فرعيو ،دحاولا بزحلا ناك ذنم لب مويلا نم سيلو،ةيجوغاميدلا
انه اعيمج مكلثم يلثم عمتجملا نم ةريبك ةحيرش هيناعت امب يروعشو يساسحإو يئامتنا دقفأ كولسلا اذهب يننأ رعشأ
عنص نم اضيأ نوناقلا نكلو ،نوناقلا اهنمضي سانلا قوقح يفينق خألا لاق امك ،معن يأ .ىرخألا ةفرغلا يفو
نأ دقتعأ نكل ايازملا نم ريثكلاب دعت ،لاضنلاو لمعلا يف ةليمج ةريسم ةياهن يه هيتفرغب ناملربلا ةيوضعو ،ناسنإلا
دارفأ نيب يلعفلا نماضتلاب مازتلالا ةرورض ىمانتت فورظلا هذه لثم يفو .هتاكولسو هتايثيحو هتاعانق فرظ لكل
.اهدحو نماضتلا تاراعشب سيلو عمتجملا

ةرح يننأ دقتعأ يننكل ،رايت نع الو بزح نع ال اضيأ عفادأ الو ،اشاح ،اسورد يطعأ ال انه انأ ،سيئرلا يديس



ءاوس مهضعب طوغض نإ .ةيسايسلا ياؤرو ةيركفلا يتاعانق عم بسانتي اميلس هارأ فقوم يأ ذاختاو ييأرب ءالدإلا يف
لازتال ةينمألا ةمزألاو تاذلاب فرظلا اذه يف مالعإلا لئاسو ضعب ىوتسم ىلع وأ هيتفرغب ناملربلا ىوتسم ىلع
اذه نم جورخلل ةمألا هذه ءانبأ نم نيصلخملا ةدارإ نيبو رملا عقاولا نيب حجرأتت ةيداصتقالا ةمزألاو ،ةايحلا ردهت
نم ئدابملا باحصأ -ممعأ ال ىتح ضعبلا لوقأو- ضعب ىتحف ،لؤاست نم رثكأ يدنع ريثت طوغضلا هذه ،عقاولا
،اياضقلا مظعم لوح مهتاحورط تافالتخا مغرو ةيسايس وأ ةيعامتجا"ةيومق" وأ تناك ةيوبعش ،ةيسايسلا تارايتلا
ةدودحملا ةبرجتلا يه له بابسألا نع لءاستأو ،ىرخألا مهتاضقانت مغر نوقفتي رداق ةردقبو ،صنلا اذه لوح مهدجن
هذه لثم نأ يف ضعبلا كشي امبر ؟ءيش لك لالغتسا ديرت يتلا ةيسايسلا ةسرامملا يه مأ ؟ةفيعضلا ةبرجتلا مأ
اهكرابن يتلا ةيقادصملا هذه ،تاسسؤمو ابعشو ةلود ،رئازجلا رارقتسا ةيقادصم روذب برض اهنأش نم تاكولسلا

.ىرخأ تاسراممب ديدج نم عيضت ال ىتحو قرعلاو مدلاب موي دعب اموي عجرتست يهو اعيمج

يعامتجالا نامضلا جيسن ةكبشل اديدج اللخ ،بئانلا تاضيوعت تاريدقت فيضت وأ حبصت نأ ،سيئرلا يديس
بولطملاو تاقاقحتسالا هذه لجعتستو قحتست ةريثك تاهبج .ةلحرملا هذه يف لوبقم وأ لوقعم ريغ رمأ يداصتقالاو
ىرخأ تائيه تلغتسا ولو ىتح ،كلذب حئارشلا ىلوأ نحنو اننطوو انبعش عاضوأ عم ةلوؤسم ةيباجيإب لعافتلا وه انم
وه هيتفرغب ناملربلا وضعو ،يقطنمو عورشم رمأ تاضيوعتلا يف قحلا نإ ةيادبلا يف تلق دقل .ةيسايسلا اهعقاوم
بجي نكلو ةيضرم راسم ةياهن ىلع لوصحلا هقح نمو هتالاضنو هتاءاطعل نطولا خيرات ركنتي نأ نكمي ال نطاوم
ءاوس ىرخألا سلاجملا يف اضيأ انناوخإ عم مهاسن ىتحو ،ةماعلا ةحلصملاو قطنملاو لقعلا دودح يف كلذ نوكي نأ
اهعيسوت يف ببستت تئتف ام يتلا ةوهلا هذه ،عمتجملا تائف نيب ةوهلا نم صيلقتلا ىلع لمعلا يف ةيممق مأ ةيدعاق
بوعشلا داصتقا ىلع ةمتاقلا اهلالظب يمرت يتلاو ةيملاعلا ةيسايسلاو ةيداصتقالا تالالتخالاو تاريغتملا تازارفإ
.هذه ةيلاقتنالا هلحارم يف اصوصخ ،ينطولا انداصتقا ىلعو ةفيعضلا

تائيه لمحتت نأ يه ةيقيقحلا ةيطارقميدلا نأب يناميإ نم عبنت ةحيرصلا هذه يتاظحالم ،سيئرلا يديس اريخأ
انسلأ ،تاحومطلاو تابغرلا سكاعت يتلا كلت ىتح فورظلا لك يفو ،ةمألا هذه هاجت ةلماك اهتايلوؤسم اعيمج ةلودلا
؟"ةصاصخ مهب ناك ولو مهسفنأ ىلع نورثؤيو" :ةميركلا ةيآلا باحصأ نم

بعشلل ةسردم يروتسدلا مرحلا اذه لخاد نوكن نأو اهتيفافش ىوتسم يف نوكن نأ يه ةيقيقحلا ةيطارقميدلا
انل سيل هنإ ،هعم انتايلوؤسم نم برهن الو ،ةسرامملا هذه نم هرودب ديفتسيو ةقيقحلا لوقن اننأب رعشيف ،نطاوملاو
تالواطلا تحت سيلو عيمجلا عمسمو ىأرم مامأ ةلماك ةقيقحلا لوقن نأ الإ ةميقعلا تاسرامملا رادج انرسك دقو مويلا
تاروصت ضقانت تناك ول ىتح ةعاقلا هذه لخاد نم انتاعانق نع عفادن نأ بجيو ،سيلاوكلا يفو ةقلغملا بتاكملا يفو
هعم انسلو ،ةيلاتلا بابسألل صنلا اذه عم اننإ لوقنف .رثأتنو عنتقن وأ رثؤـنو عنقـنـف تاعانقلا هذه رربنو ،نيرخآلا
ةيطارقميدلا ةسراممو ةقيقحلا لوق يف انبعشل ةديدج اسورد ضعبلا انضعبل انتاريسفتو انتاريربت نوكتو ةيلاتلا بابسألل
عامتجالا ملع يف نوصصختملا ملعي ةيطارقميدلا .انيف ليمج ءيش لكل ةبرخملاو ةشحوتملا ةيطارقميدلا سيلو ةءانبلا
اهرثكأو اهلضفأو اهنسحأب ذخأنلف تاياغ تسيلو بيلاسأو لئاسو اريخأو الوأ يهو عاونأو لاكشأ اهنأ ،ةسايسلاو
امتح ينمزلتس ةيبلغألا نكل حرطلا اذهب يظفحت لجسأ اريخأو .عمتجملا يف ناسنإلا قوقحو ميقب اقاصتلاو اريبعت
.سيئرلا يديس اركش .طابضنالاب

.يلضفت ،يوالسع ىليل ةديسلل نآلا ةملكلاو يسينو روهز ةديسلل اركش :سيئرلا ديسلا

ةموكحلا لثمم بايغ ظحالأ يننإ .متحمس اذإ ماظن ةطقن يدل ،سيئرلا يديس :)ماظن ةطقن( يوالسع ىليل ةديسلا
هيلعو ،ءاضعألا لكل ةماع ةسلج هذه ،هب حومسم ريغ سيلاوكلا يف بعالتلا نأل لخدتأ امدنع ارضاح نوكي نأ دوأو
،ال مأ ارضاح ناك ءاوس – هللا ءاش نإ – ادغ لخدتأ نأ عنام نكي مل اذإ لضفأ يلاتلابو ،انيلإ عامتسالاو انه روضحلا
مل يننإ ،بئاغ وه مويلاو ةينوناقلا ةنجللا ىلع تناك ةريبك اطوغض نأل ،ارضاح نوكي نأ سيئرلا يديس ىنمتأ يننكل
! ؟مهفأ



كل لوقأ نأ يبجاو نم انأو ،كقح نم اذهو ،نيئاشت امك ريسفتلا قح كلو ،صاخلا كريسفت كل:سيئرلا ديسلا
ةيمازلإ كانه تسيلو نوناق عورشم سيل صنلا اذهف ؟اذامل كل لوقأو ةموكحلا لثمم روضح ايصخش تضفر يننإ
ال نأ يل رهظي نكل ،كلذ يف ةلكشم ةيأ كانه تسيلو هروضح بلطنسف هروضح بوجو متررق اذإ نكل،هروضحل

.ةنجللا هنع هتذخأ ام الإ هيلإ عامتسالاو ةموكحلا لثمم روضح يعدتسي ءيش

رابتعالا نيعب انذخأ اننإو ،ةلاسر لالخ نم اريثك تفسأت يننإ كل لوقأ نأ يوالسع ىليل ةديسلا يل يحمسإ
ةيأ كل سيل ةموكحلا لثممل تلق يذلا انأ .يتيلوؤسم لمحتأ انأو ةموكحلا لثمم هلاق يذلا ءيشلا ةلوطم ةقيرطبو
.اذكه ثيدحلا نوكيو نوناق حارتقا امنإو نوناق عورشم سيل هنأل صنلا اذهب ةقالع

…نكلو ةنجللا مامأ ءاج هنإىرخأ ةرم لوقأ نكلو نآلا لخدتأ نذإ ،سيئرلا ديسلا اركش :يوالسع ىليل ةديسلا

…رضحيل هب لصتنو ةعاس فصن ةدمل نآلا ةسلجلا عفرن .عضخأ انأو اوررق :سيئرلا ديسلا

.اركش..كلذل يعاد ال :يوالسع ىليل ةديسلا

.اركش :سيئرلا ديسلا

يف اببس نكأ مل يننإف – هلل دمحلاو – مويلا اذه ىلإ انلصو امل هنإ طقف لوقأ سيئرلا يديس :يوالسع ىليل ةديسلا
.طقف ةظحالم نكلو ،ىرخأ ةرم ليجأتلا

.ةوخأو مارتحاو ريدقت ةيحت مكييحأ ،رقوملا ةمألا سلجم ءاضعأ ةداسلاو تاديسلا ،مرتحملا سيئرلا يديس

دقل .ةينوناقلا نوؤشلا ةنجل ءاضعأ ركشأو ةوخألاو ةمحرلا حورب لاقعلا سلجم ىلإ تئج يننإ لوقأ ءيش لك لبق
.باوجلا ىلع ةرداق تسلو ؟مهعضو يف تنأ ول نيلعفتس تنك اذام ،يسفن يف تلقو مايألا هذه لك تلءاست

نكل -ةينوناقك– طـقـف ةينوـناق تاظحالمب تمدقت تنكل سرام رهش يف نوناقلا اذه شقون ول ،سيئرلا يديس
هلوح تريثأ يتلا ةجضلا هذه لك بلطتي ال ينوناق صن لوح رودي يذلا شاقنلا اذه يف مويلا مهاسأ نأ يل اوحمسا

نأ انيلع ،معن .ةيافكلا هيف ام انلمحتو اريثك انربص اننأل فورحلا ىلع طاقنلا عضنل ناوألا نآو ،فحصلا قيرط نع
ىلإ ناملربلا نم ينوناقلا شاقنلا لقن اذامل ؟ةيمالعإلا ةلمحلا هذه اذامل ؟اهنم فدهلا امو ؟ةجضلا هذه اذامل ،لءاستن
.يحطس ببس اذه ؟اهيف غلابم تاضيوعتلا نأ وه ببسلا له ؟عراشلا

دقف ،كلذ لوح ريثكلا ليقو بتك .ناملربلا يتفرغ نيب عارصو ةلبلب قلخ وه هلك اذه نم ةقيقحلا يف فدهلا نإ
نوناق ضفريس وأ دمجيس ةمألا سلجم وأ ةيناثلا ةفرغلا امنيب نوناقلا ىلع تقداص ىلوألا ةفرغلا نإ الثم ليق
فالخ دجوي هنإ اضيأ ليقو بتك .ةيروهمجلا سيئر ديسلا ةماخف لبق نم نينيعملا هئاضعأ ةطساوب ،تاضيوعتلا
نم ةيضقلا يف مكحتلا مادعنا امبر وه رخآ ريربت لك لبقو كلذ ببس نإ .نيبختنملاو نينيعملا ءالؤه نيب قاقشناو
.اهتاذ دحب ةئيهلا فرط

يروتسدلا راطإلا ىسانتن امبر انلعج ةينلعلا تاسلجلا جراخ نوناقلا اذه لوح كاذ وأ اذه يأر نأل :الوأ
نم يتأي يذلا وأ هيلع قداصملا نوناقلا شقانن نأ ىلع ةداملا هذه صنت ذإ ،هنم جرخنو 120 ةداملا يف رصحنملا
ىلع اهضرفأ الو ةيصخشلا يتعانق هذه - لوقأ اذهلو .ءالمزلا ضعب يلبق لاق امك هلبقن وأ هضفرنف ىلوألا ةفرغلا
لكف- تيوصتلا ةجيتن تناك امهمانبنجتل ،هيلع توصو اجمربم ناك امك سرام رهش يف نوناقلا اذه شقون ول -دحأ
."ةـمزأ هبش"ىمسي ام -يصخشلا هعانتقاو هريمض نع لوؤسم دحاو

نم ناك يتلا مالعإلاو لاصتالا ةيلخ دوجو نم مغرلاب ةلمحلا هذه فرط نم ةفدهتسملا ةئيهلا هذه توكس :ايناث



.اهتاذ دحب ةروطخ هذهو ،مجحلا اذه لك ذخأت ةيضقلا كرتت الو تاحيضوتلا ضعب يطعت نأ اهبجاو

-ةفاحصلا ةرسأ ةيماحم تسل انأ- يفاحصلا نأل ،هلك اذه نع اهدحو ةلوؤسملا تناك ةفاحصلا ةرسأ نإ لوقأ الو
نمل تالامتحاو تاليوأت ىلإ ،هعم هبتكي امو هلاقم لوحي نأ دبالف ةحضاو تامولعم ىلع لوصحلا نم نكمتي مل اذإ
مهتاروانمو يوسايسلا مهبعالتل ةليسوك مالعإلا اولمعتسا نيذلل ةيبهذ ةصرف انيطعأ نحنو .هعم ملكتو هيلإ لضفت
:امه نيفده قيقحت ىلإ اولصي نأ ةيفخلا مهتاكرحت وأ مهتاحيرصت لالخ نم اولواح وأ اودارأو ةيوسايسلا

رارقتسالاب زيمتت ال اهئانب ىلع ةيروهمجلا سيئر ةدايس ةماخف صرح يتلا تاسسؤملا نأب نينطاوملا عانقإ :الوأ
.لازلز يف يهو

كلتو صاخشألا ءالؤهل لوقنف دالبلا بهن ديرت ،بعشلا ودعو ناطيش اهنأك ةمرتحم ةيسايس ةئف رهظت نأ :ايناث
ةفدهتسملا ةئفلاف ،مكمون نم اوظقيتسا -اهفرعن نحنو ةزفلتلا لالخ نم نآلا انيلإ عمتست اهنأل- ةيوسايسلا تاهجلا
عفر يف مويلا ىتح اوددرتي مل نيدهاجمو ءادهشلا ءانبأو تانبو تاصلخم تانطاومو نيصلخم نينطاوم نم ةنوكتم
.يلاغلا اننطو برض لواحي نم لك مامأ انيتم ارادج اونوكيل ىرخأ ةرم حالسلا

اذه ىلع ةقداصملاب كلذو ةضراعملا بازحأ لك اهتمعد دق ةفدهتسملا ةئفلا نإ ةيوسايسلا تاهجلا كلتل لوقن
لعف نع مهعنمت وأ ،ءيش لعف ىلع مهربجت مل ةيبلغألا هذه نإف انتامولعم يفو ينطولا يبعشلا سلجملا يف نوناقلا

نولكأي( نيذلا لـهأ نم– هللا ءاش نإ – نوكت نلو ةيبلغألا راتس ءارو ادغ بازحألا هذه ءيبتخت نأ حصي الو ،ءيش
.)ةلملا نوبسيو ةلغلا

سلجملا اذه يف اننيب قاقشنا قلخ ىلإ فدهي يذلا خفلا يف اوعقت نأ مكايإ ،مكوجرأ ءازعألا يتاليمز يئالمز
ةموكحلا ةبقارم ةصاخ يعيرشتلا انلمعب مايقلل ةلقرع نوكي انم فعض لك نأل ناملربلل ىرخألا ةفرغلا نيبو رقوملا
يف عقن الأ انيلع ،ةيوسايسلا تابعالتلا لك نم فدهلا وهو ةجضلا هذه نم فدهتسملا وه اذهو ةيذيفنتلا ةطلسلا وأ
.طقف رئازجلاو رئازجلا وه دحاو فدهل نودوجوم انه انلك اننأل خفلا

.ءالمزللطقف نيملاظلا نم نكن مل انلعل ثيحب ةينوناقلا ةنجللا ءاضعأ عم خفلا يف عقن الأ انيلع

سلجملا اذه يف ةجاحب انسلف ،اسورد انوطعي نأ اوناك امهم صاخشأ وأ ةيوسايس ةهج تدارأ اذإ ،لاح لك ىلعو
يف سورد ىلإ ةجاحب انسلو ناك صخش يأ نم اهل ةجاحب انسلو ،قالخألاو لاضنلاو ةينطولا يف سورد ىلإ رقوملا
اميف امأ .انتمارك يف اريثك انهأو انمتش دقف اذه مغرو ،هجراخو نطولا لخاد كالمأ اهل يتلا ةئفلا نم انسلو ةهازنلا
انم قحتست ال هل لوقنف ةيبوروأ ةمصاع لالخ نم الإ رئازجلا روصتي ال يذلا ،ةضراعملا بازحأ نم بزحب قلعتي

فحصلا ترشن دقو باهرإلاب ةقلعتم اياضق يف طروت نم عم اتاتب رواحتن ال ةيسايسلا انتاداع يف نأل ،باوجلا ىتح
.)وضع فرط نم جاجتحاو ةعطاقم( ...باهرإلا معدو طروت دق بزحلا اذه يلضانم ضعب نأ ةريخألا مايألا يف

dans notre intégrité) اساسم اذه ربتعي ..ةلأسملا هذه لوح قيلعت يدل ،سيئرلا ديسلا :يرمع مالعوب ديسلا

morale).

(… Vous faites une action en diffamation comme vous avez l’habitude):يوالسع ىليل ةديسلا

.(je prends acte) :يرمع مالعوب ديسلا

(vous faites des actions en diffamation comme vous avez l’habitude de les faire):يوالسع ىليل ةديسلا



(…Oui, quand il s'agit de les faire):يرمع مالعوب ديسلا

…امسا ركذت مـلو صـخشت مـل اهنأل كلذ انبزح صخي ال دئارجلا يف رشن ام ،متحمس ول ،سيئرلا ديسلا

سيل نم رانلا نم فاخي ال" :لوقي ايبعش الثم انادلاو انملع دقل ،سيئرلا ديسلا )(c’est bien :يوالسع ىليل ةديسلا
…"نبت هنطب يف

)قيفصت(

ةرم فدهت ادج ةريطخ ةيوسايس ةقرو ىلإ لوحت دق ىرخألا صوصنلا لكك ينوناق صن شاقن نأ احيحص سيلأ
.ةمألا سلجم ءاضعأو يناملربلا ةعمس هيوشتو تاذلاب ةسسؤملا هذه لخادو ناملربلا لخاد لازلز قلخ ىلإ ىرخأ
معن لاق نم نمرتحي يتاوللا نم يننإىرخأ ةرم لوقأو ،هيلع تيوصتلا تقو يتأيسو نوناقلا اذه شقاني نأ دبالف نذإ
ذنم هانفرع امك ةسسؤملاهذه لاغشأ يف ادئاس ةوخألا وج ىقبي نأ ىنمتأ .هب ةعنتقم انأو يفقوم اذهو ،ال لاق نمو
ةيجوغاميدلا قيرط نع سيلو ةلماكلا ةيلوؤسملا حورب نوكت نأ دبالف ةينوناق ةشقانملا تناك اذإ نكل ،ةيادبلا
.ةيحطسلاو

ةمزاللا لئاسولا هرفوت يف اقح يناملربلل نأب بعوتستو لبقتت نأ ةيذيفنتلا ةطلسلا ىلع ضرفت ةيلوؤسملا حور نإ
.هماهمب مايقلل

نورداق اننإ لوقأ ال ،اهنع ةباجإلا عطتسن ملو نينطاوملا نم مويلا انتتأ لئاسر ةدع نإ مكل تلق اذإ ،سيئرلا يديس
تابجاو نم نأل ،هقح نم اذهو ،نطاوملا ىلع درلل ةرفوتم ريغ ةمزاللا لئاسولا نكلو نطاوملا لكاشم لح ىلع
زكرم يف قحلا يناملربلل نأ بعوتستو لبقتت نأ ةيذيفنتلا ةطلسلا ىلعف ،نينطاوملا لئاسر لك ىلع درلا يناملربلا
.يناملربلل يساسأ نوناق يف هتيعضو هل ددحت نأ اضيأ هقح نمو مرتحم

يهو ةدحاو ةطقن انه ركذأو ،صئاقنلاو بويعلا نم لاخ شاقنلل مويلا ضورعملا نوناقلا اذه نأ ادبأ اذه ينعي الو
يذلا فرشلاو ظحلا نازيملا ةفك يف لعجأ نأ يتاوخأو يناوخإ اي ينم نوبلطت له ،روضحلا نع ضيوعتلا ةطقن
امنيب روضحلل اضيوعت ةفكلا سفن يفو ةيروهمجلا سيئر ديسلا فرط نم نينيعملا ةبخن يف ترتخا امل هب تفرشت
ةعاسلا ىلع يهتنتو احابص ةعساتلا ةعاسلا ىلع أدبت ةسلجلا تناك ثيح ةليوط نينسو نينس ةيضاقك لمعلا تسرام
ىنعم ام .روضحلا نع اضيوعت اقالطإ ذخأن الو احابص ةعبارلا ىلع وأ ليللا فصتنم دودح يف وأ ءاسم ةعساتلا
اقالطإ ةقالع اهل تسيل صئاقنلاو بويعلا هذه نكل ؟اضيأ ضيوعتلا يف قح انل بيغتن امدنع له ؟روضحلا ضيوعت
ةبسنلاب اريقح اشاقن هربتعأ اذهو ،ريثكلاو ليلقلا لوح رودي يذلا شاقنلا وهو الأ ،ىودج الو ةدئاف نودب رخآ شاقنب
؟اذامب ةنراقم اليلقو ؟اذامب ةنراقم اريثكف ،يناملربلا دض ةجحك ةيوسايسلا تاهجلا هذه نم ادصق لمعتساو انيلإ

اذه يف حرتقم وه ام ريثكبو قوفي ،مويلا بئانلاب ةلودلا لفكت نأ -يلبق اولخدت نيذلا ءالمزلا لاق امك– ملعن نحن
نم مأ تناك ةيدقن ةددعتم تازايتما ريزولل نأ -يموكحلا لمعلاب انررم اننأ امب – اضيأ فرعن نحن ،ينوناقلا صنلا
سانلا نيعأ نع روتسم وهو رشنلل حومسم ريغ ريزولا موسرم نأ وه يناملربلاو ريزولا نيب قرفلا نكل ،رخآ عون
صقان صنلا نإ لوقأ .عيمجلا هنع ثحبي يذلا ديحولا صللا حبصأ يناملربلا امنيب -لاحلا ةعيبطب ةفاحصلا ةصاخ–
يننإ ؟اذامبو ؟فيك اوروصتت الو يتمارك تحرج دقف ،يتـمارـك سمي رمألا اذه نأل ايصخش هضفرأو بويع هيفو
ىلغأ ،رانيدلا نم ريثكب ىلغأ نطولا اذهل اهانمدق يتلا تايحضتلا ،عابتو ىرتشت عئاضب انسل اننأل شاقنلا اذه ضفرأ
،92 ،91 تاونس يف لاضنلاو ةينطولا يف اسرد انيطعت نأ ديرت يتلا تاوصألا هذه تناك نيأ ،دحاو رانيد نم ريثكب

انفشك ول اننأل ،توكسلا الإ نآلا اهيلع امف باهرإلا اياحضل زاعت ةيقرب لاسرٍإ ىتح عطتست مل )قيفصت( ،94 ،93
.هلوقنس ام اندنع ،ةقيقحلا

نم ىفك ،متشلا نم ىفك ،اريثك انمتش اننأل ةبيرق ةعرسب تيوصتلا ىلإ رمن نأ ،مكوجرأ ،سيئرلا يديس نذإ
.نييناملربك انتعمس هيوشت نم ىفك ،ةناهإلا



اهلوقأ يمالك نع ةلوؤسم انأو ،ةيوسايس ةقرو ليلق وأ ريثك ةملكب -ةقيقحلا يف- ةيذيفنتلا ةطلسلا تعنص دقل
وأ ةموكحلا ةبقارم نع ةلوؤسم ةئيهك ناملربلا برض ىلإ فدهت ةيوسايس ةقرو ةيذيفنتلا ةطلسلا تعنص ،اهديعأو
ىرخأب ةفرغ اذكه برضتو ةمألا سلجم قيرط نع ىلوألا ةفرغلا نـم رأـثلا امبر ةطلسلا هذه ةينو ،ةيذيفنتلا ةطلسلا
نل ينطولا يبعشلا سلجملا عم ةيلماكت ةقالع هلو ناملربلا نم أزجتي ال ءزج ةمألا سلجم نأل ةئطخم كنإ اهل لوقنف
.ىرخأب ةفرغ برضل ةيذيفنتلا ةطلسلا يدايأ يف ةيوسايس ةليسو ةتبلا نوكي

ىلع وأ هيلع ناكل ايناديم راصتنالا ةموكحلا سيئر دارأ ول ،يمالك نع ةلوؤسم اضيأ انه انأو ،سيئرلا يديس
دعأ يتلا فورظلا ليمز -ركذ دقل- ،ايبـلس سيلو ةيباجيإ رثكأ ارود اوبعلي نأ تاذلاب ةيضقلا هذه يف ةموكحلا يلثمم
ايناديم راصتنالا ةموكحلا سيئر دارأ ولف - اديج هومتعمس مكلعلف اذه ىلإ دوعن ال ،هيلع قدوصو نوناقلا اذه اهيف
نع ةديعب ماقرأب 29/03/1998 موي انيلإ تأي ملو ،رقوملا سلجملا اذه مرتحي نأ هيلع ناكل ةيقادصملا عاجرتساو
…ىضم دقو ةقيقحلا

سيئر نيبو كنيب ناك اذإ ،تاضيوعتلا نوناق نع ملكتن نحن كلضف نم عوضوملا نع جرخن ال :سيئرلا ديسلا
.ةمداقلا ةرملل اهيعدف ،تاباسح ةيفصت ةموكحلا

.تاباسح ةيأ يل تسيل :يوالسع ىليل ةديسلا

عافدلل انه تسل انأ ،انه روضحلل ةموكحلا سيئر تيعدتسا يذلا انأ يننأب ةيناثلا ةرملل كل لوقأ :سيئرلا ديسلا
.كلثم رح لجر انأ ،هنع

،هلل دمحلاو يزكرم يف انأو هزكرم يف وه ،هعم تاباسح ةيأ يل تسيل ،سيئرلا يديس :يوالسع ىليل ةديسلا
هيف ادئاس ناك يذلا تقولا يف ةمألا سلجم ىلعو ناملربلا ىلع ةيمالعإلا ةلمحلاو عاضوألا تطلست متيبأ مأ متئش نكل
.ةقيقح هذهو ضقانتلا اذه

يتلا ثادحألا ءانثأ اسرد انملعت انلعل تيوصتلا ةجيتن تناك امهم ىرخأ ةرم اننأ وه ،هلك اذه نم ةصالخلاو
تبعل ةيبلغألاف تايبلسلا تناك امهم اعقاو حبصأ ةيطارقميدلا بولسأ ةسرامم نأب انهرب اننأ وهو ،ةمألا سلجم اهشاع
تحبصأ ةيبلغألا نإ مايألا نم موي يف لاق نم ىتح تعنقأ اهلعلو ،ىرخألا ةيطارقميدلا نادلبلا يف ةيبلغأ لكك اهرود
.ةيلقأ

الو هتيلمع يف لشف هنأ هل نهربنسف ،ةليحلاو بصنلاو شغلا شاقن ىلإ ينوناقلا شاقنلا ليوحت دارأ نم امأ
اذه يف نولوؤسم نحن ،رخآ صخش يأ مأ ةيسايس ةهج ناك ءاوس يناملربلا انلمعب مايقلا نم دحأ انعنمي نأ عيطتسي
ىلإ ةجاحب ىرخأ ةرم انسل ،نطولا اذه ءانبأو تانب نحنو ،روتسدلا انل اهصصخ يتلا انماهمب موقنسو موقن ناملربلا
ةموظنملا لوح ةجضلا هذه ماقت نأ -ماتخلا يف- ىنمتأ تنكو نيناوقلا لكك نوناقلا اذه شقانن ،مكلضف نمف ،سورد
.صنلا اذه لوح تسيلو مالعإلا وأ ةرسألا نوناق وأ ةيوبرتلا

.اركشو ،ةيمهأ اهل نيناوق لوح ىرخأ ةجض ىنمتأ يننإ اذه يمالكب لوقأو

)قيفصت(

ةعاسلا ةياغ ىلإ لصاون مأ احابص ةرشاعلا ةعاسلا ىلع ادغ انلاغشأ ممتنو ةسلجلا عفرن له :سيئرلا ديسلا
لضفتيلف ينارم دمحأ ديسلل نآلا ةملكلاو ةسداسلا ةعاسلا ةياغ ىلإ انلامعأ لصاون نذإ ،اركش …؟ءاسم ةسداسلا
.اروكشم



.ميحرلا نمحرلا هللا مسب ،ميجرلا ناطيشلا نم هللاب ذوعأ:ينارم دمحأ ديسلا

اوءاج يتلا ءايشألا نم ريثكلا يف مهقفاوأو مهلاوقأ ىلع ينثأو مالكلا يف ينوقبس نيذلا ةوخإلا لك ركشأ ،ةقيقحلا
يريدقتو سلجملا اذهب يباجعإ وهو دحاو ببسل كلذ تررق مث ،ثيدحلل يسفن ليجستل اريثك تددرت يننإ لوقأو اهب
وأ رهشب مويلا لبق اهب تربخأ تنك نإ يتلا ،هذه هتيعضو ىلإ هترج يتلا فورظلا اذكو هيف ةدوجوملا ةميقلا تاءافكلل

ةلواحمو سلجملا اذهل يبحل ارظنو !  رخآ ءيش نع ثدحتت تنأ ،ةمأ سلجمب سيل اذه ،بذك :تلقل ةثالث وأ نيرهش
رهشألا ءانثأ ىرج ام لك صخلأ .ملكتأو يمسا لجسأ نأ تلضف يقيقحلا هرود سلجملا اذه عاجرتسا يف ماهسإلا
ماظنلاو ىضوفلا نيبو ةيطارقميدلا ةفاقثو دادبتسالا ةفاقث نيب اعارص كانه نأ وهو ةدحاو ةملك يف هذهةسمخلا
.بحر ردصب اهولبقتي نأ يف ةوخإلا حمستسأو لاجملا اذه يف ةلثمألا ضعب ءاطعإ نكميو

اذهو عوضوملا ىلإ ةدوعلاب هركذيف عوضوملا نع وضعلا جرخ اذإ لخدتي نأ سلجملا سيئر تايحالص نم نإ
دقو ىضوفلا وحن سلجملا ريسي قحلا اذه سيئرلا لمعتسي ال امدنع هنأل ،باونلا وأ ةنجللا سيئر تايحالص نم سيل

ماظنلا نأ اذهب ينعأ الو ،ماظنب سلجملا ريسي ىتح ينوناقلا اهلاجم ىلإ اهلك رومألا ةداعإ ديرن نحن ،العف كلذ ىرج
يفو ةفاحصلا يف ةدوجوملا ةعبوزلا هذه ىلإ ىدأ يذلا رمألا وهو ،بويع اهيف سيلو ةديج ةدوجوملا نيناوقلا وأ
ول هنأب لوقأ امنإو ،اهريغ وأ ةديج ءايشأ نم لاقي امو ليق ام ردقأو مهمرتحأو نييفاحصلا ةوخإلا ردقأو ،جراخلا

اذه مرتحن مل اننوكل رومألا هذه تعقو دقف ،ىضوفلا هذه لكتناك ام سلجملل يلخادلا ماظنلا بسح رومألا ترج
دقل ؟دادبتسالا ةفاقث يه ام ،ةيطارقميدلا ةفاقثو دادبتسالا ةفاقث نيب عارص هنوك يف ىرج ام لك صخلأ نذإ . ماظنلا

لوأ نم أدبت دادبتسالا ةركف نإ .عمتسن نحنو اسورد اننوطعيو نوملكتي نايحألا نم ريثك يفو ةوخإلا ضعب انعمس
لمعتست مكحلا يف تنك اذإ كنأل ،هريغ وأ مكحلا يف ناك ءاوس رخآلا يأرلا ضفرو يأرلاب باجعإلا يهو ةجرد
يلبق يخأ ركذ امك يهف ةيطارقميدلا ةفاقث امأ .ايئدبم هضفرت مكحلا يف نكت مل اذإو ،رخآلا يأرلا عمقل رانلاو ديدحلا
ثحبي ،أرقي ،دهتجي ناسنإلا نأل "أطخلا لمتحي باوص ييأر" انرق 14 ـب مويلا لبق هللا همحر يعفاشلا مامإلا لاق دقو
أطخلا لمتحيو باوص كيأر ،نذإ ؟موصعم كلقع له ! كلقعب ؟اذامب اباوص هارت ،اباوص هاري يأر ىلإ لصي ىتح
ملعتن نأ هللا ءاش نإ ىنمتنو ،ةيطارقميدلا ةفسلف يه هذهو ،ةيطارقميدلا يه هذه ،باوصلا لمتحيو أطخ كريغ يأرو
اهارن ال انك اذإ اننأل اهارنو ،اهب فارتعالاو تاطلغلا ةفرعـم نم دبال نكلو -تارم ةدع يف سيئرلا ديسلا لاق امك-
.ملعتلاو مدقتلا سيلو ءارولا ىلإ عوجرلا ينعي ءاطخألا ةفرعم مدعف ،اقالطإ ملعتن الف اهفرعن الو

نأ لواحن نأ يهو -هتمهم نم يهو- ةيرهوجو ةيساسأ ةطقن نم سلجملا اذه أدبي نأ ىنمتأ تنك يننأ ةقيقحلا
ةيذيفنتلا ةطلسلل لولحلا يطعن نأ لواحنو بعشلا اهنم ملأتي يتلا ةيساسألا اياضقلا شقاننو ،بعشلا هسحي امب سحن
عراشلا قيرط يهو بعشلا قيرط ،رييغتلل ناقيرط كانهف ،رومألا مزأتت امدنع هنأل ،بعشلا اذه نع ففخن يكل
ةيذيفنتلا ةطلسلا ىلع لولحلا نوحرطي مث بعشلا عاضوأ نوسردي مهنأ يهو نيبختنملا قيرط وأ اذه ىنمتن ال نحنو
هذه لالخ يرئازجلا بعشـلا نأب بعشلا اذه ةخرص نع ربعأو انه لوقأ نأ نكميو ةمألا هذه نع ففخت يكل
راعسألا نيكسب راهنلا يف ةرمو نابجلا يمارجإلا باهرإلا نيكسب ليللا يف ةرم :مويلا يف نيترم حبذي فورظلا
.ةددعتملا لكاشملاو

يف ننفتت امنأك رئازجلا يف ةيذيفنتلا ةطلسلا الإ لكاشملل لولحلا داجيإ وه ةيذيفنت ةطلس ةيأ فده نأل !بجعتأ يننإ
سلجملا اذه نم بلطأ يكل ةصرفلا هذه منتغأو ،انه نم انأدب ول ىنمتأو ديرن نحن نذإ ،تابوعصلاو لكاشملا داجيإ
متي نأ دعب ،بعشلا اهشيعي يتلا ةيعامتجالاو ةيداصتقالا فورظلا لوح ةماع ةشقانم حتفل ةينوناقلا تاءارجإلا ذختي نأ
.انه نم أدبن نأ ىنمتأ نذإ ،ةروصلا تهوشو تعزعز يتلا ءايشألا هذه ىلع تيوصتلا

ةئام ينوطعي نأ جاتحأ ال.ضوعت ال بئانلا ةميق نأل تاضيوعتلا نع ثيدحلا ديرأ ال يننإف ،نوناقلا اذهل ةبسنلابو
ميقي بئانلا نإ اولاق نيذلا ةوخإلا نع ملكتأ ،ةنيهم ةيعضو يف ادوجوم تنك اذإ نويلم يتئام جاتحأ ال ،تنهأ اذإ نويلم
قدنف يف ادوجوم بئانلا ناك اذإ ىتحو )نوتليهلا( يف نيدوجوم باونلا لك سيل …اهريغو اهريغو )نوتليهلا( يف
؟بئانلا وه اذهأ ،هؤاعدتسا متيف هيلإ جايتحالا نيح ىلإ هتفرغ يف ءاقبلا هنم بلطت كانه هذخأت يتلا ةلفاحلاف )نوتليهلا(

بيصنتلا بسح يهو ،سانلا اهب هاري يتلا ةرظنلاب هيلإ رظنن انك اذإف .بئانلا ةميق ديرن ،بئانلا ةمارك ديرن
نأ دعب هتيلوؤسم انم لك لمحتو ،هتيلوؤسم لمحتي نأ دحاو لك ىلع مث ايمسر ةعاقلا هذه يف انبصن دقلف ،يمسرلا



نأ جاتحم انأ ،تيوصتلا وأ ةشقانملا مويل يعدتسأ يكل انه تسل انأف ةميقلا هذهب ناك اذإف ،ةعاقلا هذه نم انجرخ
.ثحبأو بتكأو عمسأل بتكم يل نوكيل ةجاحب انأ ،نينطاوملا لابقتسالو بعشلاب لصتأ

انأو يبيصنت موي نمف .نيناوق لكش يف اهمدقأو اهانبتأ يكل بعشلا اذه مالآ شيعأل لقنتلا تايناكمإل جاتحم انأ
طقف سيل ،ةناكملا هذه ديرأ .اهنم ةدحاو ةيأ ىلع بجأ مل نآلا دحلو لئاسرلا نم ناتبيقح يدنع ،يراد يف دوجوم
.بئانلل ةقئاللا ةناكملا ءاطعإ ديرن نذإ ،ةرجأ ةيأ ىلع يتشيعم فييكتل دعتسمو رداق انأف ،تاضيوعتلا

يف سيل رابتعالا امنإو ،ايوضع انوناق كانه نأ حيحصف ،يوضعلا نوناقلا نع اوثدحت ةوخإلا نم ريثكلا كانه
ةركذت ىلع لوصحلل ةيرئازجلا ةيوجلا طوطخلا تالاكو مامأ روباط يف فطصي نأ همزلي لقنتي يكل بئانلاف نوناقلا
ةيغب يطرشلا ىجرتيف راطملا ىلإ لصو اذإو ،كلذ ىلع لوصحلل ةيرئازجلا ةيوجلا طوطخلا فظوم ىجرتيو ةرئاطلا
.بوكرلا

نوكي ال نأ طقف ىنمتأ امنإو ،ال مأ هيلع قدوص ءاوس ةيمهأ هل تسيل نوناقلا اذه يل ةبسنلاب انأ ؟ةميقلا يه هذهأ
امك رميف ةوخإلا تاضيوعت صخيوينطولا يبعشلا سلجملا همدق يذلا نوناقلا وه سلجملا اذه يف سادي نوناق لوأ
يهتنن نأ ىنمتأف دعب اميف يتأت ةريثك ىرخأ ءايشأو ةيناث ةءارقو ىرخأ قرط كانه ذإ - ؟ةمايقلا تماق له - هيلع وه
متربص دقو نيبعتم مكارأ يننأل مكيلع ليطأ نأ ديرأ الو ىرخأ تاءارجإ ىلإ لقتننو ريخألا اذه رميو نوناقلا اذه نم
.هتاكربو ىلاعت هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو قيفوتلاو ةيادهلا ىلاعتو هناحبس ىلوملا نم لأسأ .مكنم ادحاو تنكو اريثك

.لضفتيلف ةسلجلا هدعب عفرن مث بوغزوب رهاطلا دمحم ديسلا ىلإ ةملكلا ليحأ :سيئرلا ديسلا

،تامرتحملا تاديسلا ،مرتحملا ةمألا سلجم سيئر ةدايس .سيئرلا ةدايس اركش :بوغزوب رهاطلا دمحم ديسلا
قرطت نكلو طقف صنلاب ةرشابم ةقالع اهل يتلا طاقنلا ضعب ترضح تنك ،رقوملا انسلجم ءاضعأ نومرتحملا ةداسلا
ةنجل ءاضعأ ءالمزلا ةوخإلل يوخألا يريدقت نع ربعأ نأ ةيادبلا يف دوأ كلذلو مهتالخدت يف ةوخإلا ضعب اهيلإ
ةجلاعم يف اهوشاع يتلا راوطألاو تاطحملا لالخ دوهجم نم هولذب امل ناسنإلا قوقحو ةيرادإلاو ةينوناقلا نوؤشلا
- نوناقلا هجلاعي – يساسأ وه ام نيب عمج دق صنلا نأ- طقف صنلا صخي ام يفو -  يرودب ىرأو ،صنلا اذه
عوضوملا اذهل يفينق ديسلا هنأ نظأو ةوخالا دحأ قرطت دقو – ميظنتلا هجلاعي نأ ضورفملاو - يوناث وه ام نيبو
ميظنتلا راطإ يف يداقتعا يف رومألا هذه لخدتوفتاهلا وأ ةصاخلا ةرايسلا لامعتسا ةضيوعت نع ملكت امدنع باهسإب

.نوناقلا ال

اهب عنتقأ مل يتلا داوملا ضعبل تارقفلا لوقأو ،تارقفلا ضعب دنع فوقولاب ،اذه يلخدت يف يفتكأس ،هيلعو
وضعلةررقملا ةضيوعتلا لوح )5( ةداملا ىوتحم نع ةيادبلا يف لءاستأو .صنلا اذهل يتءارق دنع -ايصخش-
لثمملا يناملربلا بئانلاب ةصاخلا ةضيوعتلا نوكت ال اذامل :وه يلاؤسو جراخلا يف ةينطولا ةيلاجلل لثمملا ناملربلا
! ..طقف لؤاست درجم اذه ؟نطولا يف ميقملا يناملربلا بئانلا ةضيوعت لثم جراخلاب ةيرئازجلا ةيلاجلل

يف ينوقبس نيذلا ناوخإلا ةطقنلا هذه ىلإ قرطت دقو ،رقوملا انسلجم رودو ةناكم نع كلذك لءاستأ :ايناث
ءاضعألا ةوخإلا نم بلطأو )5( ةدامـلا نم ةيناثلا ةرقفلا دنع فقوتأ امنإو تالؤاستلا يف لسرتسأ ال كلذلو مهتالخدت
.ةرقفلا هذه ةءارق

هنيب املثم روضحلاب ةصاخلا ةضيوعتلا رارقإ وه صنلل يتءارق ءانثأ ايصخش هب عنتقأ مل يذلا ءيشلا :اثلاث
.اذه لثم صن يف اهل ناكم الأ– ايصخش - ىرأ يتلا24 ةداملا دنع فقوتأ امك ،لبق نم يئالمز هنع لءاستو

ةدافتسالا يف ناملربلا وضع قح يف ةلثمتملاو )16( ةداملا يف ةدراولا ةضيوعتلا نع كلذك ريخألا يف لءاستأ
وضع اهاضاقتي يتلا تاضيوعتلا لكب لوقأو ! تاضيوعتلا لكب ةيـناملربلا ةدهعلا ءاهتنا دعب يأ ةصاخلا ةلطعلا لالخ
ءادأل ةصصخملا تاضيوعتلا نم ةدافتسالا يف هتدهع تهتنا يذلا ناملربلا وضع رمتسي لهف ،سرامملا ناملربلا



.سيئرلا ةدايس اركشو "! بجعلا لطب ببسلا فرع اذإ" لاقي سيلأ ؟يناملربلا ليثمتلا تابجاو

هللا ءاش نإ ادغ انلاغشأ فنأتسنو مويلا انتسلج لاغشأ يهنن .بوغزوب رهاطلا دمحم خألل اركش :سيئرلا ديسلا
.ةعوفرم ةسلجلاوهومتلذب يذلا دهجلا ىلع مكركشأو احابص )اس10( ةرشاعلا ةعاسلا ىلع

.ًءاسم نيسمخلا ةقيقدلاو ةسماخلا ةعاسلا يف ةسلجلا تعفر


