
 

 

 

.ةمألا سلجم سيئر ،ةزعموب ريشب ديسلا :ةسائرلا

.احابص نيرشعلاو ةسماخلا ةقيقدلاو ةرشاعلا ةعاسلا ىلع ةسلجلا تحتتفإ

.ةحوتفم ةسلجلا ،ميحرلا نمحرلا هللا مسب :سيئرلا ديسلا

،ناملربلا وضعل دعاقتلاو تاضيوعتلا ماظن نمضتملا نوناقلا صن ةشقانم ةلصاوم مويلا انلامعأ لودج يضتقي
.لضفت ؟ماظن ةطقن كانه

فرط نم تربخأ ةعاقلا يلوخد لبق ،سلجملا ءاضعأ ةداسلا ،سيئرلا يديس :)ماظن ةطقن( يرمع مالعوب ديسلا
ةرتف ةياهن دعب ةمئاقلا هذه يف يمسا تلجس يننأ ةجحب نيلخدتملا ةمئاق نم فذح دق يمسا نأ يرادإ فظوم
هذهب لماعتن ام ةداعو ،ةحوتفم لازت ال ةمئاقلا تناك يمسا ليجستل بتكملا ىلإ يباهذ نيح يننكلو تاليجستلا
نإف ،يلخادلا ماظنلا نم )62( ةداملل اقرخ دعي اذهف هيلعو .اهيف لخدتن يتلا ةسلجلا لبق انءامسأ لجسن يأ ةقيرطلا

اهترداغمب انل اوحمساو ةعاقلا هذه يف اندوجول ةرورض ىرن ال نحنف ةسلجلا هذه يف لخدتلا يف انل قح الأ متيأر
.اركشو

نكلو كلذ يه ةقيقحلاو "يمسا اوضفر دقل" :تلقو ادرفنم كمساب تملكت دقل ،حيضوت يدنع .اركش :سيئرلا ديسلا
انملظ دقف املظ اذه ناك نإف كل ىرج ام سفن مهل ىرج ءاضعأ ةعبس نأل ،ةعامجلا ةغيصب ثدحتت نأ ىلوألا ناك
نكي امهم مهريشتسأ نيذلا سانلا نمو مرتحم ينوناق تنأو نوناقلا نع ملكتت كنأ ةيناثلاو ةدحاو هذه ،نيرخآ ةعبس
اـمدعب اهلبق يتلا )61 ةداملا( أرقت نأ كب ايرح ناكو )62( ةداملا يل تركذ دقو ،نوناقلا ةيحان نم اننيب فالتخالا
ءاضعأ عم عمتجأس يننإ كل لوقأ كل امارتحاو ،الخدتم 26 تغلب ةمئاقلا نأ –لجسم اذهو–رابتعالا نيعب ذخأت
اـهنكلو لوـقت امك طقف )62 ةداملا( سيلو نوناقلا مهف لواحنسو راهنلا فصتنم نم ةرشع ةيناثلا ةعاسلا دعب بتكملا
Les membres) :لوقت يتلا )61( ةداـملا  du Conseil  de la  nation qui  désirent  intervenir  dans  un débat  doivent

s’inscrire préalablement) كمرتحأو ،سلجملا اذه سيئر لب نوناق لجر تسل انأو ،نوناق لجر تنأو نوناقلا وه اذه
بتكملا ءاضعأ عم عامتجالاب يل حمساو ،صاخشأ ةعبس كعمف رمألا اذه يف كدحو تسل كنإ كل تلقو اريبك امارتحا

.اروكشم لضفتيلف ةميلح نب ةقيوطوب ديسلل ةملكلاف نآلا امأ ،اركشو ةرشع ةيناثلا ةعاسلا ىلع



.نيلسرملا فرشأ ىلع مالسلاو ةالصلاو ميحرلا نمحرلا هللا مسب .سيئرلا يديس اركش:ةميلح نب ةقيوطوب ديسلا

بيترتلا ةيضق يف اولصفت نأ مكتدايس نم بلطأو ،ةظحالملا سفن يدل طاقنلا ضعب حرطأ نأ لبق ،سيئرلا يديس
امع ةحارص صني ال يلخادلا ماظنلا نأل نيلخدتملا بيترت ةلأسم يأ ،بتكملا ءاضعأ عم هدقع عمزملا مكعامتجا دنع
اذه ناك اذإف ،تريغت دق اهيف الجسم تنك يتلا ةبترلا نأل ،سيئرلا تايحالص نم هنأ وأ هقفاوي ليجستلا ماظن ناك اذإ
.هنم اذهو هرومأ ضعبو يلخادلا ماظنلا يف رظنلا ةداعإ ناوخإلا نم بلطأو هللا كرابتف سيئرلا تايحالص نم

نوناقلا صخي اميف لخدتلا نع تيلخت يننكلو تاضيوعتلاو نوناقلا صخي اميف لخدتلا ديرأ تنك ،سيئرلا يديس
.ةمألا سلجم ىلع تبه يتلا ةعبوزلا هذه روطتل ارظن

وأ ةيخيرات وأ ةيركف وأ ةيسايس تاعارص وأ صاخشأ تاعارصل اربنم نكي مل انسلجم ،سيئرلا يديس الوأ
.اهب ىضرأ ال هذهف ،ةيونعم

ال ةمألا سلجم سيئرف –ملعتأ انأو اريثك اوسردي مل نيذلا سانلا نم انأو- بصانملا ىلع عارص كانه ناك اذإ ،ايناث
نمو اهيلإ ةجاحب انسلف تاعارصلا امأ ،لاورز نيمايلا وه يلاحلا ةيروهمجلا سيئرو ةسائرلل حشرتلا يف قحلا كلمي
…بولقملاب لمعتسي ال نأ بجي ّملّسلاو ،ةدعاقلاب هيلعف دعصي نأ دارأ

يذلا اذه نم ءيش ةمث ناك نإو ،صنلاب مازتلالا بجي ةينوناقلا ةيحانلا نمو ،حضوت نأ دبال :سيئرلا ديسلا
عجراو ،سابتلا كانه نوكي اليكل حضو نكلو ايئدبم كعم قفتم انأو اضماغ ءيش يأ ىقبي ال الكل حضوف هنع ثدحتت
.هسردن يذلا صنلا ىلإ ةعرسب كلضف نم

نع ملكتن انلعج اننكلو ،ةدامب ةدام دوجوم يريرقتف ،هيف انيقبل صنلا يف انكُرت ول :ةميلح نب ةقيوطوب ديسلا
ةـمألا سلجم ءاـضعأ نحن ،ةعيرسلا ةيطارقميدلاب ةقلعتملا ىلوألا ةركفلا حضوأو ،مكاحلا بزحلا لخاد تاعارص
انلثم نيبختنم نوربتعيو اعيمج بعشلا هبختنا يذلا سيئرلا ،سيئرلا مهنيع نيذلا -يئالمزو يناوخإ- ناوخإلاو لكك
بعشلا صخي اميف امأ ،اذه ىلع ظفاحيلف (toute tendance confondue) ةهج لك نم نيع دقف ةيطارقميدلا يه هذهف
يديس .هانركذت اننأ ىلع هلل دمحلاو هانركذت مويلاو ،هعم شيعن نحنو بعشلا ركذتن انرص اننأل رورسم انأو نيكسملا
تاحارتقاو ىلوألا ةفرغلا فرط نم حرتقا ام نيب قرفلا نإف -مهضعبل ةئيسلا اياونلا ضعبل افشك- ماقرألا ،سيئرلا
نم ج.د 4.30 تذخأ يننأ يأ ،ج.د 4.30 يبعش لك عفديس يتيالول عجرأس امدنعو ،ميتنس رايلم 35 يه مهضعب
لهف ،فالخلا وه اذهو اهعفد اهب نطاق لك ىلع ضرفت يتلا ةيدلبلا ىلإ لسرتسف اهذخأ تضفر اذإو بعشلا لاومأ
..بعشلا مهآر نيذلا سانلا ؟ةلودلا لاومأ لكأي نم نحن لهف ؟لقعلا وه اذه

نم انك دقو ،هوررح نيذلا ناوخإلا نع ملكتن ،هب انوؤاج يذلا نوناقلا صخي اميف ،سيئرلا يديس ىرخأ ةطقن
عم اوملكت نيذلا سانلا نم انكو ،اماقرأ انل اورضحأ ناوخإلا نكلو رومألا ضعب ةعجارمب اوبلاط نيذلا لئاوألا سانلا
يناث سيئرف ،ةدوجوم ةلكشملا نأ رعشن مويلاو ،بختنملا يف لكشم دوجو ىلإ انوّهبنو سلجملا اذه يف انيلإ نيمداقلا
Les( ءاسؤر باون نم ديدعلا كانهو اهب لعفي اذام ! ج.د 15.000 ىضاقتي رئازجلا يف ةنيدمب ةيدلب  A.P.W(
اميف امأ !كلذ لقيلف قلقت ةيناثلا ةفرغلا هذهو ةيطارقميدلا تناك اذإو ؟ديرن اذامو ؟اذه امف ،ج.د 3000 نوضاقتي
،ماظن ةطقنب كلذ لجسيو سيئرلا ديسلا يلع دري اليكل مهئامسأب مهركذأ نلو -هللا مهحماس- صاخشألا ضعب صخي
..انه نودوجوم نحنو ،انومهتا نيذلا سانلاو تايناكمإلا

نع ملكتت ،اريبك اضومغ كمالك يف نإ .نوناقلا دلب يف كنأ ملعاو مهّمسو كتيلوؤسم لمحت ،ْمهّمس :سيئرلا ديسلا
..مهِّمسف ،تاريدرايلم دوجو نعو ،يسائرلا ثلثلا

،حرجأ ال تلق ،لجس امبر هتلق امو لـكاشملل اـيدافت لاح ةيأ ىلعسيئرلا يديس اًرـكش :ةميلح نب ةقيوطوب ديسلا
سانلا نم انأف ،وه ام انومهفأف سلجملا اذه ماجسنا ىلع ظفاحنل امومع ليق ءيشلا اذهو ةظفاحملاو عمجلل انه نحنف
يتأي ةموكح سيئر حبصيل حار نم وأ يلع بطخيل يتأي ةموكحلا سيئر هلزعو تاباسح هدنع نمف ،اوأرقي مل نيذلا



...ىضاقتأ مكو تاضيوعتلا نوناق شقانأ انأ ؟يلع بطخيل

سيئرو ةموكحلا سيئر نأ دئارجلا يف تأرق دقف ،ينصخي اميفف كلضف نم نوناقلا ىلإ عجرإ :سيئرلا ديسلا
ثدحتت يتلا يه دئارجلا ضعب ،تافالتخالاو تاسابتلالا هذـهب لـبقأ الو ،مـكاحلا بزحلا ةدايق يف ناوضع سلجملا
.كلضف نم عوضوملا ىلإ عجراف كفرعأو كمرتحأ انأو ةيلوؤسملا حورب ىلحتن نأ دبالو ،اذكه

دق جراخلاب دجاوتملا بئانلا نإ نولوقي ةهازن لكب ،ةريخألا ةطقنلا ،سيئرلا يديس اركش :ةميلح نب ةقيوطوب ديسلا
ةينامث دجوي ؟مهنم دجوي مك ،ةدوجوم ةفاحصلاو ،هلل ركشلاو دمحلاو ،هاضاقتي يسنرف كنرف نييالم 5 غلبم هل اوبتر
.اركشو احيبق اذه سيلأ ؟انجئاوح لك يف هفرصن ام عومجم وه اذه لهف ،يسنرف كنرف نويلم 40 عومجملاو

ملكتن امدنعو ،هدابعو هللا مامأ ملكتن اننإ لوقأف ،ةظحالم مكمساب لجسأل ةصرفلا منتغأ هللاو .اركش :سيئرلا ديسلا
،اهدض وه نمو ةفاحصلا ةيرح عم وه نم رهظي كانهو نوناقلا انيتأيسو ةفاحصلا ةيرح عم نحنف ةفاحصلا نع
ضعب حصننو ،ةضماغلا تالاقملا ضعب عم فالتخالا يف انقحب كلذك فرتعن ةفاحصلا ةيرحب فرتعن امدنع نكلو
راذحف ( tout ce qui excessive est insignifiant) مهل لوقأو )ايفاملا( نع نوملكتي نيذلا ةعاقلا هذه جراخ نيلوؤسملا

ضماغلا مالكلاك اذكه ضماغ ءيش ىلع ءاقبالا امأ ،دالبلا هذه يف نامكحي باوجلاو نوناقلا نأل مكمالك يف راذح
قبنل ،ّرُجن الأ اندوبو ،حيضوت نم دبالف (C’est trop peu et c’est trop) اذهف ،اذكو تاريدرايلملاو ،يسائرلا ثلثلا لوح
.لضفت ؟ماظن ةطقن .مالكلا ةيرحو ةفاحصلا ةيرحو ةفاحصلا عم نحنف نوناقلا يف

نب ةقيوطوب ديسلا لخدت ىلإ عمتسا انم دحاو لك نأ نظأ ،سيئرلا يديس :)ماظن ةطقن( :جاحلب نيدلا لامج ديسلا
.اركش ،طقف حيضوتلل اذهو طق يسائرلا ثلثلا هلخدت يف مهتي مل هنأ دكؤأو ةيملح

-ةعامج اي- اندوب ،ةفاحصلا ةيرحل انمارتحا عم ةفاحصلا تالاقم ضعب نع ملكتأ انأ ،كلذ ملعأ :سيئرلا ديسلا
رهاطلا ديسلل نآلا ةملكلاو ةفاحصلا نع ثيدحلا يف ةيرحلا هيدل لكف انه نم انجرخ اذإف ،مكوجرأو نوناقلا يف ءاقبلا

.يريبز

ةكراشملا ىلإ تررطضا ةقيقحلا يف ،اعيمج مكييحأ يتاوخأ يناوخإ .سيئرلا يديس اركش :يريبز رهاطلا ديسلا
،ةيلوؤسملاب انرعش اننأ ةقيقحلاو ،ادج ساسح هنأل هتشقانم ددصب نحن يذلا عوضوملا اذه يف يتاظحالمب ءالدإلاو
ربتعأ ةقيقحلا يف ،هومس ام هومس ضعبلاو ،ةجض ضعبلا لاقو ةعبوز اهنأب خأ لاق .ريمضلا ةيلوؤسمب لقألا ىلعو
انلحارمو انتالقنت ربتعن اننأل ،ةمألا سلجم يف صخألاب كلذكو ينطولا يبعشلا سلجملا يف ةريبك لامآ اندنع ناك هنأ
هناكم يف دحاو لك نأب انلصو امل تربتعا انأو ،رئازجلا ىوتسم عفرن ىتح مامألا ىلإ تاوطخ انم لك لاضنو
سلجملا لخاد اضعب انضعب عمجنل انعرسأو ةريبك ةمزأ يف انك اننأل ،دالبلا -لقألا ىلع- ذاقنإل انكراش نحنو هناديمو
ىلعو –ايصخش ةبيخ يل تنوكت نكلو تـلشف لوـقأ ال- هب اذإـف ،تاـسسؤملا يف يأ ةـمألا سـلجمو ينطولا يبعشلا
ةمألا سلجم يف ىرأ تنك دقف ،مالكلا اذهب دقتنأ نأ -لاح ةيأ ىلع- يلع ضرفيو ينبنؤي يريمض ،ارح ملكتأ انأف لك
يف ضومغلاو تارغثلاو تاغارفلا ضعبلا ظحال صخألابو ريثك ضومغ هيف -ةقيقحلا يف- نكل اريبك المأ اذه
يل رهظيو ،تاضيوعتلا نوناق عورشم اهب اورضح يتلا ةيفيكلا يف وأ تاسسؤملا يف وأ نيناوقلا يف وأ روتسدلا
اهيف مويلا اننكلو ،ةعبوزلاو ةجضلا هذه عقت نأ روصتي نكي ملو الجعتسم ناك ينطولا يبعشلا سلجملا نأ -ةقيقح-
،اهيف نحن يتلا كلت مأ اهانبكاو يتلا كلت ءاوس ،اهانعبات خيراتلا يف تاطحم اندنع لاح ةيأ ىلعو ،اهبلقو اهطسو يفو
ةعامج ،يلاصم ،سيداب نبا ،رداقلا دبع ريمألا نم- ىرن نحن ،ةطيسب ةلثمأ يطعأو ،ادج اديعب بهذأ نلو

وأ ةنس لبق وأ روهشلا هذه لبق ام تقو ىلإ -لك ىلع- انلصو ىتح ةطحم ىلإ ةطحم نم لقتنت رئازجلا -22-1954
.يروعشو يحومط وه اذه ناك ،ديعب نم تداع دق رئازجلا مويلا ىرنو ،ةعئاض -ةقيقحلا يف- رئازجلا هيف تناك رثكأ

امدنع امامت اهلبقأ تنأ كدنع نم ةملكو خلإ ..نيلضانمو ةرتاكدو نييعماج لاجر هوجو انه ىرأ ،سيئرلا خألا
ةزعموب فرعن نحنف ،تضم ةنس نيثالث ةزعموب وه سيل مويلا ةزعموبف ،تام ةنس نيثالث نم فورعملا ةزعموب لوقت



لاضنو ضامب نوطبترم نحن ،هب فرتعأ الو هفرعأ ال انأف مويلا ةزعموب امأ تانيسمخلاو تانيعبرألاو تانيثالثلا
فسلفأ نأ نم يل دبال لوقأل لخدأ ملو بتكأ ملو ائيش بترأ مل اعبط ،تانامضلاو لاملا سأرو نوبرعلا وه اذهو
بحأ يننكلو يل اهوبتك وأ اهتبتك تاملك أرقأ نأ لاح ةيأ ىلع عيطتسأو تاملكلا يقتنأ ال انأف ،ةليمجلا لمجلاو تاملكلا
ةلمحلاو ةعبوزلا هذهو ةلاحلا هذه لك اذامل لوقي امبرو ظحالي ضعبلا .يحلا يريمض نمو داؤفلا ميمص نم ملكتأ نأ
يأرلا عم شيعي انلك نحنو ماعلا يأرلا نم ءزج ةفاحصلاو دوجوم ءيش اذهو ماع يأر مامأ نحن اعبط ،ةيفاحصلا
نحنف ائيش لوقي نم لكو ،هفرعنو هب نولصتم اضيأ نحنو ! بعشلاب لصتم انأ :انل لوقي هعم ملكتن يذلاو ،ماعلا
فورعم ةسائرلا ةلتك نم نيعملاو ،هفرعن بعشلا هبختنا يذلاو ،هفرعن نيترم لابرغلا هررم يذلا بختنملاو ،هفرعن
.اضيأ

اهلوق عطتسي مل نكل ،يناثلا فصلا يف انعضو ضعبلاف ةسائرلا ةلتك يف اّنيُع انك اذإ نحنف ،روتسدلا ةيضق نعو
(On  a  même  pas  droit  à  la  parole) سلجملا مارتحاو ،ضعبلا انضعب مارتحا نع اريثك ملكتن اننأ بيرغلاو،

ةيفيكلاو يقيقحلا مارتحالاو ةيفافشلاب مازتلالا انل يقب ،ةفسلفملاو ءافوجلا ظافلألا نم انوعد نكلو ةيددعتلا ،ةيطارقميدلا
ىلإ لصأ يكل موحأو تاملكلا نع شتفأ الو ايسامولبد تسلف -بلاغ هللاف-يتارابع فيطلت نآلا لواحأ امبر .ةءانبلا

،ريثكلا هنم رظتنن انك ينطولا يبعشلا سلجملا نأب تلق انأ ،يرهوجلا عوضوملا وه مهملا ،عمسن املثم ةملك عبر
ةهينه ذنم تلق دقف ،ريثكلا مهنم بعشلا رظتنيو بعشلا نولثمي باون مهف هتافالخ تناك امهمو هتابوعص تناك امهمو
نحن اعبطو ،انه مكمامأ اهلوقأ نأ ردقأ تسل ادمحم هامس نم قحو هللاو ،فتاهلا يف ىتح سانلا عم ملكتن اننأب
عوضوملا يف اليلحت لمعي سيئرلا خألا ول اندوب لاح لك ىلعو ؟اذامل مهفأ مل نآلا ىلإو ،رمألا انينعيو نوطبترم
لوقن نحنو ،نيتفرغلا نيب ةسرامملا ةقيقحو ،صخألاب عوضوملا اذه لكل اريسفتو احيضوتو هرخآل هلوأ نم الماك
وأ ةذفان حتف دوي امدنع اذهك ابيرق اراج رن مل اننكل )ةدحاو ةقش( يف امهنوك "نيتفرغلا" ىنعم نأب اولاقو "نيتفرغلا"
،طقف ليجست ةفرغ اهنأكو ةفرغلا هذه تزووجت فافختسابو ،هذهك ةيفيكبو ! هراج عم مهافتي الو رواشي ال باب
سلجملا اذه يف انتاينمأو انراظتناو تاحومطلاو ةناكملاو ةميقلا هذه لهف ،اريثك ينمهي اذه تاضيوعتلا عوضومو
دصقأو لوقأ امدنعو ،ةيعيبط ةيعضو يف انسل اننأل ؟انعاضوأو انبعشل نانئمطالاو ةيقادصملاو ةقثلا يطعتو ققحتت
vis à) خويش نحنف انمزليو انمزلي خويش انه نحنو ،ةماخفلاو مارتحالا نم دبالو لاح لك ىلع باون اننألف مالكلا اذه

vis de l’étranger) ةيعضولاو انبعشو انعضول ةبسنلاب نكلو ساسألا اذه ىلع مهعم ملكتنو ،ءادعألاو اكيرمأل ةبسنلاب
ةيعضو يف نحن ؟فيك ،اهنع لاصفنالا عيطتسن ال نحنف ةيعضولا هذه نعو هنع لصفنن الأ انمزلي اهيف نحن يتلا

سيلو ،هيلع قلعأ نلف ،فرعأ تسل ،ام عون دوجو لاح ةيأ ىلع نكمي ناملربلا ،ةمألا سلجم صخألابو ،ةصاخ
هيف يددعت يطارقوميد ناملرب لوأ وهف ،ناملربلا ىتحو …نم هعون نم لوأ ةمألا سلجم نكلو ،نآلا هعوضوم
اهب انهجاو ةيلآو ةلآ وهف ةمألا سلجم صخألابو ،طقف ضيورتو تقوو ةسرامم ةيضق اهنكلو ةقيقح اذكو لكاشم
اننكل ،انتميق نم صاقنإلاو انتناهإو انعاضخإو انفاعضتسا ديرت يتلا لودلا لكو ابروأو اكيرمأ :جراخلا يف ءادعألا
ةلاطبلاو باهرإلا دض نحن اهب موقن يتلا ةلتاقلا ةكاتفلا برحلا مغر ةعاسلا دح ىلإو ،تاسسؤملا هذهب اهانهجاو
،انطيحم نم انلوح دحأ نم سيلو ،ةيعضولا هذه ةهجاومل ةمئاق رئازجلاو ،اذكو ةبعصلا ةيعضولاو داصتقالا رايهناو
سيل ،ملكتأو رح بئان انأف ضقانتلا ةجرد ىلإ ،رئازجلا نكلو مهدقتنأ الو مهعم اوملكتت الو مهيلإ اوهجوتت ال ءالؤهو
.ملكتلا يف رح يننكلو ءاسؤرلا سمأل

)نوتنلك( بهذيو ،طقف رئازجلاب نومتهي امدنع نكلو لمكنو ينبن نحنو ،ةيطارقميدلا يف ةريبك اطاوشأ انعطق دقل
هبنأ نأ ديرأ ؟متيهتنا ثيح ءدبلا ّانم نوبلطت اذاملف ادوجوم اذه مادامو )ةزهاج ةيطارقميد دجوت ال( :لوقيو ايقيرفإ ىلإ
،بعشلا انم هرظتني يذلا ىوتسملاو انتيعضو ىوتسم نإ ،بولطملا ىوتسملا ىلإ عافترالا انصقني هنأب راظنألا تفلأو
ةيضق ،ةدام ةيضق تحبصأو ةجض اهيلع تعقو اعبط ةيضقلاو ،رئازجلاب ةقدحملا تاصبرتلاو ءادعألا ىوتسم ىلإ
،ةدوجوم عيراشم كانه ؟ينالفلا ىوتسملا يف ةجضلا هذه نكت مل اذامل لاق نم هيف هنأل ،ةحارص لكب اهلوقنو )سولف(
...خلإ ةعجارمو رييغت اهيلع أرطي نأ عيطتسي ينقت لكشم وهو

بسح ىلع اوشما" :ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لاق دقو ،بعشلا ولثمم نحنو )سولف( ةيضق ،هذهك ةيضق يفو
نم رارقلا اذه لباقن لهف ،انويلم 25 وأ 20 غلبم مهنهذ نم عزنت نلو بعشلا مف نم هعزنت نل مالكلا مويلاو "مكفيعض
دقتنن ول ىتح ماعلا يأرلا اذهبو طيحملاب ينتعن ةقيرطلا هذهب لهو ،نولضانم هيف بعشلاف ؟انلوح ام ىرن نأ نود
ىلع وه ام كانهف ةفاحصلا هنع ربعت امئاد ماعلا يأرلاو ،ماعلا يأرلا نم ءزج ةفاحصلا نإ افلاس تلق دقف ةفاحصلا

،مهيضام نع ةقيقح اولصفني مل نيذلا لاجرلا نم نوكنو نيعضاوتم نوكن نأ بجي ،إطخ ىلع وه ام كانهو باوص
فيك يضاملا اذهب نيطبترم نكن ملو انلصفنا اذإف ،لبقتسم هل سيل ضام هل سيل نمف ،لبقتسملا ةركاذ يضاملا نأل
سيل اعبط يسفن نع ملكتأ يننكل ،طقف يدحو تسلو يضاملا اذهب اطبترم تلزام ةحارص لكب انأ ؟لبقتسم انل نوكي
انأو ،دالبلا ريرحت ةيضق يهو ادج ةبعص ةيضق انشع اننأ نظأ نكلو دحاو لك هلوقي امعو مهلك سانلا نع ربعأ يكل

الو )سولف( ةمارك انتمارك تناك اذإ مويلاو لباقم الب ريرحتلا شيج يف اطباض تنكو يلامب ةيقدنب تيرتشا ايصخش
.ةميخو ةبقاعلا نإ مكل لوقن ةعامج اي نحنف اذه انبعش ةماركل هبأن

نولوؤسملا نظي ملو تعراست رومألا نأ يل رهظ دق هنإ افلاس تلق ؟ةيعضولا هذه نع لوؤسملا نم لوقن نأ يقب



يف نكلو عقاولا رمألا مامأ هسفن دجو دحاو لك نكل ،ةجضلا هذه ثدحت وأ ةجردلا هذه ىلإ روطتتس ةيعضولا نأ
نأ انصقنيو انيلضانم دنعو ماعلا انيأر دنع ردق يوذ نيمرتحم – ةقيقح – ىقبنو ةيعضولاو عضولا ةجلاعم انناكمإ
،مهيلضانم ىلإ عوجرلا دوي ال ضعبلا نأكو …بيرغ ءيش …بيرغ ءيش ينعي ..هذه ةيفيكلا هذهبو نييعقاو نوكن
نلو ،حشرتأ نلو ،رخآ حومط يأ يل سيل ايصخش انأ اعبط ..بهذاو ىلوألا ةدهعلا الإو امدق انه نم ضما هنأكو
"شرع" كانهف ةعسوتلا دوأ نكلو طقف يدعاقت يدنع ! افلأو نيترمو ةرم ناك ايأ ىدحتأو يدعاقت ريغ يل سيلو مدقتأ
افقاو تنك ةرمف ،ةطيسب ةلثمأ يطعأسف سيئرلا يديس تحمس اذإو ،يتوخإ اي ةمارك هيف نكلو يئارو نم لماك
،تايلديصلا نم اهرتشاو بهذا هل ليقف ىفشتسملا يف اهذخأ تداتعا ةنقحب هتجوز جالعل مهدحأ ءاجف ىفشتسملاب
...ةنقح دجت الأ يتجوزل فيك عراشلا يف هتوص ىلعأب بسي وهو ،عجرف اهدجي ملو نيكسملا بهذف

كنم بلطأل كحمستسأو ،مزاللا نم رثكأ اتقو تذخأ دقف ،مارتحالا لك عم رهاطلا خألا كلضف نم:سيئرلا ديسلا
.ةصالخب انيتأتف صيخلتلا

.مكيلع مالسلا نكلو ينم رثكأ ّملكت نم تيأر ،سيئرلا خألا اهيأ هللاو :يريبز رهاط ديسلا

.وصروقلا دمحم ديسلل نآلا ةملكلاو اركش :سيئرلا ديسلا

يتاديس ،مرتحملا ةمألا سلجم سيئر يديس ،ميحرلا نمحرلا هللا مسب .سيئرلا يديس اركش :وصروقلا دمحم ديسلا
.هتاكربو ىلاعت هللا ةمحرو مكيلع مالسلا روضحلا اهيأ ،لضافألا يتداس ،تايلضفلا

نحن لهف دعوم انعم خيراتلل ةظحللا لب نآلا لب مويلا ،رقوملا انسلجم بصن موي ىلوألا ةيخيراتلا ةظحللا تناك
؟دوعوملا دعوملا يف هعم

سمأ هانعمس امل رظنلابو مرصنملا عوبسألا نوضغ يف سلجملا اذه جراخو لخاد هانشع امل رظنلاب ةحارص لوقأ
معن لوقأف ريصح نب مساقلب يليمز فرط نم اميسال يل اوحمساو ،ةلوؤسملاو ةيماسلا حورلا سكعت تالخادم نم
مويلا ةعصانلا هتاحفص أرقن احوتفم اباتك ،هقباسك نوكي نأ الإ نكمي ال خيراتلا عم اندعوم ،هدعوم يف خيراتلا عم نحن
...(Mafiosi) وأ ةقزترملاب انوتعن نيذلا نيدئاكلا ديكل ابيذكتو ،ةدوهعم ةيلوؤسم انلمحت ىلع اناهرب ادغو

.لضفت ؟ماظن ةطقن كانه :سيئرلا ديسلا

مهمالك ةمدقم لعجل ةوخإلا هجوي يك سيئرلا ديسلا لخدت مويلا تيأر .سيئرلا يديس اركش:ريهاط دمحم ديسلا
..عوضوملا نع ةجراخ وأ ةلوطم ريغ

قبطت نأ بجي نكلو مارتحا لكب ةقيرطلا هذه ىنبتأ انأو ،عوضوملا يف ةرشابم لخدو انئاقدصأ دحأ اهمرتحا دقو
.)قيفصت( عيمجلا ىلع

ال وجلاو تقولا نأل ةليوطلا تاقيلعتلا نم انوعدو عوضوملا يف اوقبا مكوجرأف ،اهلحم يف ةظحالم :سيئرلا ديسلا
.اركش ،انلامعأ لودجب اومزتلاو ةيضقلا اوحرطا ،نادعاسي

مكايإو حفصتأ نأ نود رمت ةصرفلا هذه كرتأ نلف ،دعب امأ ..لودجلا نمض لخدت يتلاقمو :وصروقلا دمحم ديسلا
يأرللو يأرلل ءاغصإلاو لقعلا ميكحت ةرورض ينعأ يأ عوضوملا اذه سفن يف ةيرئازجلا ةينطولا مالقألا هتنود ام
،هيلع قفتن امم ريثكلا عطق يف اببس هيف فلتخن يذلا ليلقلا لعجن الو ،البقتسمو ارضاح اهب لمعن نأ يتينمأو ،رخآلا



ىلإ فالتخالا كلذ انب يدؤي نأ وه تابلا عنملا عونمملاو راّضلا نكلو نوكي نأ دبال ءالقعلا نيب فالتخالا نإ
.قارتفالا

ةلوقملا هذه تلق ،جعزنيلف هتجعزأ نمف سيداب نب ديمحلا دبع هل روفغملا ةمالعلا مامإلا خيشلا اهب ءاج ةلوقملا هذه
ىلع ةيلالتحالا ةرادإلا ضيرحتب نورمآتملا هيف رمآت تقو يف سيداب نب ديمحلا دبع ةمالعلا مامإلا خيشلا اهب ءاج
ىلع قباطتلا وأ قابطنالا مامت قبطنت يتلا ةميكحلا ةلوقملا هذه ،يخيرات راوح سمألاو نآلا نيبف ،ةيتفلا ةيعمجلا
ةيناثل ةنايصو رقوملا سلجملا اذه ءاضعأ ةمارك ىلع اظافحف ،ةمكحلاو رصبتلاو ةظقيلا ىلإ انوعدت اذه انماقم
انسفنأ اندوع يتلا سفنلا ومسب يلحتلا ىلإ مكايإو يسفن وعدأ حفاكملا انبعش رعاشمل امارتحاو ،ةلودلا يف ةسسؤم
ناك نإو ىتح فلاخملا يأرلا ةيبزح ريغ مأ تناك ةيبزح تاعامجو ادارفأ انم لك مرتحا اذإ الإ كلذ ىتأتي نلو ،اهيلع
.جاعزإ رمألا يف

رحب يف انب تمرو لقعلا ميكحت نع –كانهو انه ةلوذبملا تادوهجملا مغر – انتدعبأ ةمرصنملا مايألا هتزرفأ ام نإ
ةقرفملا مهتلا نم ديدعلا لوؤسملا سلجملا اذه ءاضعأ نم ريثكلاب تقصلأ ةضرغملا تانحاشملاو ةراضلا تاديازملا
.ةلودلا ىلع ىتح لب يبعشلا ينطولا سلجملاو انسلجم ىلع نيرمآتملل ةجرف انتلعج اهنأ امك

نم ءزج يه يتلا انرومأ يف لقعلا ميكحت ىلإ مكايإو يسفن توعد اذإ ،يتداس يتاديس ،سيئرلا يديس مكحمستسأ
وذح توذح اذإو ،عوجلاب توملاو لتقلاب توملاو ،توملاو شيعلا ةبوعص ءارج نيرمألا يناعي يذلا انعمتجم رومأ
لازت الو تناك ةخرص ينولمح نأ دعب ةعماجلاب يئالمز هجاوأ نأ يل فيك :لوقأس يسينو روهز ةمرتحملا ةديسلا

أرقي انعيمجو ةيحضتلاو ربصلا ىلع لمعملا نمو هلمع نم هحيرست مت يذلا لماعلا دشانأ نأ يل فيك ؟زوعملا ةخرص
ةينازيم يف انأ تفرصت دقو ،اهريصم يف ريغلا فرصت يتلا ةلمرألا نعو عم ملكتأ نأ يل فيك ؟هينيع يف ىسألا
نوكت نأ لبق ةيعامتجاو ةيقالخأ حيحص يه يتلا تارابتعالا نع اديعب يريصم تددح نأ دعب بعشلاو ةلودلا
…ةينوناق

.لضفت ،ماظن ةطقن كانه ،اوفع :سيئرلا ديسلا

هنع تعجارت كنكلو هتبلط ام تذفنو سيئرلا يديس كمرتحأ انأ .سيئرلا يديس اركش :ةميلح نب ةقيوطوب ديسلا
.اركشو

..نيتقيقد نم رثكأ ملكتأ مل انأ :وصروقلا دمحم ديسلا

.اركشو لعفاف صيخلتلا تعطتسا اذإ :سيئرلا ديسلا

بتاورلا ىلع جتحأ بيرقلا سمألاب تنك دقو يئدابمل ركنتلا ناكمب ةيعوضوملا نم سيل :وصروقلا دمحم ديسلا
نإ .ج.د 1060 ىضاقتأو ةعماجلا يف اذاتسأ هيف تنك يذلا تقولا يف ينطولا سلجملا ءاضعأ اهاضاقتي ناك يتلا
،ةلودلاو عمتجملا يف هتناكمل ةسكاعلا ةآرملا وه ىضاقتملا بترملا ناك نإو ىتح لاملاب ردقت ال بئانلا ةمارك
امأ ،اهايإ مكعامسإ – يتداس يتاديس ،سيئرلا يديس – تددو يتلا تاعابطنالاو تارابتعالا نم بناج اذهف ،رصتخأو
قلعتيو ةينوناقلا ةنجللا سيئر ديسلا فرط نم يفاشلا عنقملا درلاب ىظحي نأ وجرأ راسفتسا بلط وهف يناثلا بناجلا
ةيوضعلا ةدم ءانثأ ةمألا سلجم ءاضعأ ددع فصن ديدحت ىلع صنت يتلا 75 ص روتسدلا نم )181( ةداملاب رمألا
.ةعرقلا قيرط نع ةثلاثلا ةنسلا بقع ىلوألا

ةصاخبو ةيناملربلا ةدهعلاب ةصاخلا تاراسفتسالا ضعب بلطتي يديهمتلا ريرقتلا يف ددصلا اذه يف درو ام نإ



يف هلمع نم دحيو ةمألا سلجم وضع ةميزع طبثي ةداملا هذه ىلع ميخي يذلا تمصلاو ،اهمييقتو اهريدقت ةيفيك
حرشي نأ ةينوناقلا نوؤشلا ةنجل سيئر يديس عسو يف لهف ،اطيسب انطاوم مأ تناك ةطلس ،مقتنم ماقتنا ةيشخ ناديملا

؟يردص

ةدودحملا يتءارق لالخ نم تدكأت نأ يل قبس دقو ،ةمألا سلجم ءاضعأ ةيصوصخب قلعتت ةريخأ ةظحالم يل مث
.ىلوألا ةفرغلا اهتخأل سيل ام تازيملا نم اهل نأ يبرعلا ملاعلا هيف امب ملاعلا ربع ةيناثلا ةفرغلا عوضوم لوح

سلاجملا نيب انسلجم ةناكم نع ثحبأ امنإو ةيناثلا ةفرغلل ةصاخ ةجلاعم بلطأ ال تاظحالملا هذهب مدقتأ انأو
؟راكتباو دارفنا -انيلع ةلأسملا قبطنت امدنعو– رمألا يف لهف ،هل ةهيبشلا

ةددعتملا ةيونعملا طوغضلا مغر امهنع ريبعتلا تدرأ يتعانق هذهو ييأر اذه ،يتداس يتاديس ،سيئرلا يديس
30 خيراتب ةموكحلا سيئر ديسلا يلاعم مامأ هب تمدقت يوفش لاؤسل ءافوو يريمضل اريرحت فارطألاو لاكشألا
.ةمرتحملا ةفرغلا هذهب 1998 سرام

بحر ردصب شاقنلل حورطملا عوضوملا ةجلاعم ىلإ ةجاح يف نحن مك ،يتداس يتاديس ،ةمألا سلجم سيئر يديس
لهف ،دالبلا رارقتساو ةلودلا ةيقادصم رابتعالا نيعب نيذخآ داضملا يأرلا لوقأ الو فلاخملا يأرلاو يأرلا لبقتن نأو
فقت نأ الإ اهنكمي ال ةرينلا هوجولا هذه نأل ،معن لوقأف بيجأ ؟ةيتاذلا ةحلصملا لبق ايلعلا ةحلصملا يعارن نأ انل
ال انيلع ضورعملا نوناقلا عورشم ىلع تيوصتلا ةيلمع هزرفت امل يمارتحاو اذه ،خيراتلاو ةمألا مامأ افرشم افقوم
اعيمج اوطخن يتلا ةيطارقميدلا ةبعلل اقيبطت يئالمز نم نيرخآلا يأر مارتحال اقداص امارتحا نوكي نأ الإ نكمي
.ةكرابملا ىلوألا ةريسعلا اهتاوطخ انتايساسحو انئارآو انفقاوم فالتخاب

.هتاكربو ىلاعت هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو يلمحت ىلع مكدهج ركشأ ماتخلا يف

.يلضفت ،يصفح ةيرون ةديسلل نآلا ةملكلاو وصروقلا دمحم ديسلل اركش :سيئرلا ديسلا

نكت مل نيذلا سانلا نم انأ سيئرلا يديس ،يئالمز يتاليمز ،مرتحملا سيئرلا يديس .اركش :يصفح ةيرون ةديسلا
ةفاحصلل اهب حرص يتلا تامجهتلاو تاليوأتلا نكلو بابسأ ةدعل اذهو تاضيوعتلا نوناق ةشقانمل لخدتلا يف ةبغر مهل
.ماعلا يأرلل ةقيقحلا حضون نأ انيلع ضرفت

سكعلاب لب ةقلغم تاسلجلا نوكت نأ ادبأ اوبلطي مل نيبختنملا نأ نينطاوملا ملع ىلإ يهنأ نأ دوأ ،سيئرلا يديس
اهنم يناعي يتلا تاصاهرإلا يه ام هيلثمم تالخدت لالخ نم ماعلا يأرلا فرعي ىتح ةينلع نوكت نأ اوبلط
.يناملربلا

نوناق ىلع نكي مل ةمألا سلجم ءاضعأ جاجتحا نأب نينطاوملا ملع ىلإ يهنأ نأ ،سيئرلا يديس اضيأ دوأ
اهمرتحأ يتلا- ةنجللا هتدعأ يذلا ريرقتلا لالخ نم باونلا اهيلإ ضرعت يتلا تاموجهلا ىلع لب بسحف تاضيوعتلا
ليوهتلا اهب دصقي دق ظافلأ هيف تدرو يذلاو ،ىتش تاطوغض تحت -اهتلذب يتلا تادوهجملا لك ىلع اهردقأو
ىلع ةصاخو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا ةايحلا ىلع تاريثأت تاضيوعتلا صنل ثيحب باونلا دض بعشلا ضيرحتو
؟ةيبشخلا تارابعلا هذه لك يعدتست نوناقلا ضفر يعاود ةقيقح لهف ،دالبلل ةنهارلا عاضوألا

لشيو ،ةلود ةيضق حبصي هنأ ةجردل ماه وه لهو ؟ةجضلا هذه هتراثإ ةجردل ماه نوناقلا اذه له ،سيئرلا يديس
دحاو لكو تاعومجم تاعومجم ةمألا سلجم ءاضعأ نوعدتست مكنأ ةجردل ماه وه له ؟ةمألا سلجمك ةماه ةسسؤم
لخدت يأ نكي ملو دالبلل ةيريصمو ةماه تافلم هيف ناك هنأ يل ودبي ؟هيلع ةقداصملا ةروطخب مهسيسحتل ةدح ىلع
لب ،ةيطارقميدلا سيركتل عجنألا بولسألا وه سيل ةيطارقوميدلا ربخم يف جهتنملا بولسألا اذه نأ يل ودبيو ،اهيلع
سلجملا ءاضعأ لكو ةرح ةصتخملا ةنجللا نإف يلخادلا ماظنلل يمهف بسحف ،ةمألا سلجم ةايح يف ةريطخ ةقباس وه
ىلع ايضار نكي مل نإ يروتسدلا هقح لامعتسا سيئرلا ىلعو ،ةماعلا تاسلجلا يف مهيأرب نولدي سيئرلا مهيف امب



ةبوعصب تلدع يتلا ىربكلا تانزاوتلا ىلع رثؤتس باونلا تاضيوعت تناك نإ لوقأ يلاتلابو ،ام نوناق ىلع ةقداصملا
مخضتلاو ةلاطبللو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا ةمزألا يف ةببستملا يه تناك نإو يلكيهلا يليدعتلا جمانربلا لالخ نم
تحت يناملربلا كرتل طقف ةدارإ اهنإف فسألل اي نكلو ،)قيفصت( ةقباسلا انبتاورب ظفتحنلو اهنع اعيمج لزانتنسف رقفلاو
ىلإ نوناقلا اذه ميدقت ضورفملا نم ناك .ماعلا يأرلا دنع نييناملربلا ةروص هيوشتل طقف ةرادإ اهنإو ةرادإ ةياصو
.هب لخدتلا دوأ تنك يذلا لخدتلا صخي اميف اذه ،ةجض ةيأ نودب هيف لصفيو نيناوقلا لكك ةيداع ةفصب سلجملا

انه ةموكحلا لثمم نوكي نأ ذبحأ تاراسفتسالا ضعب يدل تجتن ةوخإلا تالخدت لالخ نمو نوناقلا صخي اميف امأ
يس لاق امك – ماعلا يأرلاو ،)ارايلم 26( ةيضقك ةحاسلا ىلإ اهومر يتلا ميتنس نويلم باسح ةيلمع انل حرشي ىتح
! هسأر نم اهعزتنن نلو انويلم 32 ضبقي يناملربلا نأ هنهذ يف -يريبز

كانه نأ ييأر يفو روضحلا ةحنم نع وهو اريسفت هل دجأ نأ ديرأو ةوخإلا هعوضوم راثأ رخآ لخدت يدل
اهلثامي نأ دبال لوقأ الو ،روضحلا ةحنم ماظنب لمعت يتلا ةيرادإلا سلاجملاو ةضباقلا تاكرشلا ةصاخو تاكرش
روضحلاب مزلم ام ةسسؤمل ماعلا ريدملا نكلو روضحلاب امزلم سيل بختنملاف ،اريسفت اهل اندجو اذإ نكلو يناملربلا
ةفصب نوناقلا سردأ مل انأو ،ىرخأ ةطقن .روضحلا ةحنم يضاقتب -بختنملا-مزلم ريغ وهف يلاتلابو هتسسؤم ريسيل
ضعب دقتنا جراخلا يف انتيلاج صخي اميف طاقنلا ضعب يف ييأر يطعأ نأ دوأ ةوخإلا تالخدت لالخ نم نكلو ةققدم
سفن يف ريفسلا نأ يل ودبي انأ ؟ةلودلا سيئر وه ريفسلا له ؟امهنيب نراقن ال اذاملو ،بئانلاب ريفسلا انتنراقم ةوخإلا
نوفلكي باونلا ءالؤه لكو انتيلاج عيمجل باون ةرشع نم لقأ دجويو ةلود لك يف ريفس دجوي ،بئانلا عم ةبترملا
ةيدادولل يضاملا يف عفدت تناك ةلودلاو ةنسلا يف ميتنس نويلم 450 يأ يسنرف كنرف 400.000 نم لـقأ ةلودـلا

يف ةيرئازج ةرادإ ىلإ تلوحت دقف ةيدادولا هبعلت تناك يذلا رودلا انلك فرعنو ةنسلا يف يسنرف ميتنس رايلم 70
نولثمي نم كانهو اسنرف يف ةيالو 73 نولثمي نم كانهف باونلا ليثمت مجح ريدقت انئش اذإ باونلل ةبسنلابو جراخلا

.مهيلثمم ىلإ باهذلا اودارأ ام اذإ مهل اهعفدي نمو مهتالحر ركاذتو مهفيراصم اوروصتف ،ةلود 46

هل نكلو ! رئازجلا يف رهشأ 8 ثكمي هنأل جراخلا يف انتيلاج بئانل اوطعت ال نأ بجي لاق نم ةوخإلا نم كانه
مهنع اهلمحتت ةريبك فيلاكتو ليثمتو لئاسو مهل ءارفسلا ،ليلق هل هيطعن يذلا ءيشلا امبرو !  فيلاكتو لهأ هلو اليثمت
ةقفاوم تسل انأف "بئانلا نم رثكأ ريفسلا" نأب لوقن ال نأ بجي هنأ يل ودبي اذلو كلذ مهل سيل باونلا نكلو ةلودلا

.ةركفلا هذه ىلع

علطأ مل انأو ..هريغو )HILTON( يف ةلودلا اهلمحتت يتلا فيلاكتلا ىلإ رظنن امدنعو ةماع ةفصبو ريخألا يفو
ةجضلا هذهو )HILTON( قدنفل اهعفدن يتلا فيلاكتلا ضوعي ال وهف بولطملا غلبملا ناك امهم لوقأ نكلو نوناقلا ىلع
"ءام بوك يف ةعبوز" اهنإ -سيئرلا يديس- تلق امكو ،نطاوملا هابتنا تفلل مث يناملربلا ةروص هيوشتل الوأ ةعنطصم
il y a des) رقوملا اسلجم ةعزعزل انلامعتسا اهنم داريو اهيلع نيلوؤسم انسلو اهيلع الوؤسم تسل ةرماؤم يه نكلو

gens qui tirent les ficelles, croyez moi monsieur le Président)، مكركشأ.

.يبيكر هللا دبع ديسلل نآلا ةملكلاو يصفح ةيرون ةديسلل اركش :سيئرلا ديسلا

ةرم مكل اركش ،ةوخإلا اهيأ ،تاوخألا اهتيأ ،سلجملا سيئر خألا ،ميحرلا نمحرلا هللا مسب :يبيكر هللا دبع ديسلا
سلجملا سيئر خألا حمستسأ ،ييأر نع ربعأ نأ لبق نكلو ،شقانأل ال ثدحتأل ةصرفلا هذه يل متحتأ مكنأ ىلع ىرخأ
نم ريثكلا ىلإ تعمتسا دقف ،نوناقلا ةيضق ال عوضوملا رهوج سمي اذه يلخدت نأل نيرضاحلا ةوخإلاو تاوخألاو
تاليمزلاو ءالمزلا نم اريثك نأو ةصاخ نوناقلا اذه يف ةشقانملا ينوفكو ليصفتلاب هوشقان دقو ةوخإلاو تاوخألا

هتركذ يذلا لاجملا اذه يف لخدتأ نأ ىلع متقفاو اذإف ،ايقوقح الو اينوناق تسل نوفرعت امك انأو نوينوناقو نويقوقح
ضارتعا وأ شاقن نم هيف ببست امو هرهوجو هلصأ يف نوناقلا يف لخدتأس يننأ متيأر اذإ نكلو ةلصاوملل دعتسم انأف
اذهب طيحي اميف ثدحتأس يننأ ،سيئرلا خألا ةقيقحلا يف .ءاضعأللو سيئرلا خألل يأرلاو ةملكلا بحسأ انأف رتوت وأ
يتايح يف هشعأ مل ايسفن ارتوت انشع ،هنع ىنغ يف انكو قزأم يف انلخد اننأب ةيادبلا ذنم تسسحأ يننأل نوناقلا
،ةفاقثلا ىلإو بدألا ىلإ يمتنأ انأف يل اوحمساو يتايح تصغنتف مايألا هذه يف هتشع نكلو هيلإ ضرعتأ ملو ،اقالطإ
يذلا رتوتلا نأ فرعأ انأ.قاطنلا اذه يف ناسنإلا اهب زاتمي امبر ةطرفم ةيساسح هيف لاجملا اذه نأ نوفرعت متنأو
غلابنو ةطرفملا انرعاشم نع ربعن دق انايحأف ،هلك يرئازجلا بعشلا هشيعي يذلا رتوتلا وه سلجملا اذه يف هشيعن
دقو ،غيصلاو ريباّعتلا يفو ءارآلا لوأن نأ ىلإ ىدأ رتوتلا اذهو ،اندلبو انبعش هشيعيو هشيعن يذلا وجلا ةجيتن اريثك
كش نوكي امدنع نكلو ديفم كشلا نأ حيحص ،لوأن نأو كشنو حرشنو رسفن نأ لواحن اننكلو ةنسح اناياون نوكت



لوصولا ضرغب ريسفتلا اذه ىلع قفاوأو ليوأتلا اذه ىلع قفاوأو كشلا اذه ىلع قفاوأ انأ ،تراكيد كشو يلازغلا
،ةقيقحلا ريغ رخآ ءيش نع ثحبي ينطولا يبعشلا سلجملا يف وأ انه انم دحأ ال ،ةقيقحلل ىعسن انلك اننأل ،ةقيقحلا ىلإ
هنأل يريغ اهرسفيف اهدصقأ ال ةملكب ربعأ دقف ،بيلاسألاو قرطلا يف يتأي فالخلا نكلو ةقيقحلا هذه نع ثحبن انلك
،انك لاجم يأ يف انلمع قوعي امك سلجملا اذه يف انلمع قوعي ةقيقحلا يف اذهو هاوه ىلع اهرسفي نأ دعتسم
ال يننأ نوفرعت متنأف رثكأ الو ريغ ال طقف ييأر نع ربعأ انأف ناوخإلا اهيأ يل اوحمساو- ةقيقحلا يفو ضورفملاف
نطاوم نورهظيو انبويعب اننورصبي مهنأل مهعم فلتخن نيذلا ىتح ركشن نأ ضورفملا نم -تناك ةهج يأب طبترأ
طسبأ نم ،هذه انتسسؤم لثم تناك ةسسؤم يأ يف لمعب موقي نم لك ركشن نأ ضورفملاو ،اندنع روصقلاوأ فعضلا
.دوهجلا ركشن نأ يغبنيف ةقيقحلا ىلإ لوصولا ىلإ ىعسن انمدام اننأل ةسسؤملا هذه ةمق ىتح لماع وأ فظوم

هذه يف هانشع يذلا وجلا نيبو رهشأ ةعبرأ ذنم هانشع يذلا وجلا نيب اريثك ليطأ نلو اليلق نراقأ نأ يل اوحمسإ
،فلتخن ،شقانن ،ثدحتن ،حفاصتن ،يقتلن ،اعيمج اهيف انشع يتلا ةوخألا حورب ارورسمو احرفو اديعس تنك دقل ،مايألا
نوفلتخي سانلا نأ فرعأ انأ ،بيط ،رمألا ريغت ةأجف يف ،انريغ هيلع اندسحي امبر عئار وج يف شيعن انك اننكلو قفتن
لصن نأ يغبني ال يناوخإ نكلو ،اهريغ وأ ةيفطاعلا وأ ةيناحورلا لئاسملا يف نوفلتخي امم رثكأ ةيداملا لئاسملا يف
هجولا ،ناهجو هل دقنلا ،دقنلا لثم ةجيتن ىلإ يدؤي ال ضفرلاو ،لوبقم ريغ ضفرلاف ،اضعب انضعب ضفري نأ ىلإ
اذه ةقيقحلا يف ،حيرجتلل نوكيو ايبلس نوكي امدنع دقنلا نكلو ةيباجيإلا ىلإ لوصولا نع ثحبلا نوكي امدنع يباجيإلا
نكلو دقان الصأ انأف ،نينسلا تارشع امبرو تاونس لاوط ايبدأ هتسرام يننأ مغرو دقنلا بحأ ال يننإ ،ضوفرم دقنلا
يطعأ ال انأو ،ةجيتن ىلإ لصوي ال حيرجتلا -يناوخإ- نكلو ،ةايحلل يرورض دقنلا .دوبو مارتحاو بدأب بدألا دقنأ
يه ةيعوضوملاف ،ةيعوضوم هيف نوكت ال يذلا وجلا يف عيضت اهنع ثحبن يتلا ةقيقحلا نأ دقتعأو ،اقالطإ دحأل اسرد
يف اروكشم سيئرلا يننيع امدنع -ةقيقحلا يف-تحرف انأف ،ةيعوضوملا هذهل نوجاتحم نحنو ةقيقحلا ىلإ اندوقت يتلا
امك- يلاجم انأو ،يضاملا يف مهب تيقتلا نأ يل قبسي مل مهفرعأ ال ةوخإلا نم ةرمزب يقتلأس تلق ،سلجملا اذه
نم صخش لكل نأل ،براجتلا هذه نم ديفتسأس نذإ تلقف ،اهركذأ نل ىرخأ ةبرجت يلو اهلوح امو ةعماجلا -نوفرعت
نم ديفتسأ تنك انأ ،رارمتساب مكنم ديفتسأسف نذإ ،كش الب يبيكر هللا دبع ةبرجت نع فلتخت ةصاخ ةبرجت نيرضاحلا

وأ اباتك متأرق مكنأ يف لقألا ىلع مكنم ديفتسأ يننإ ةبلطلا عم اهيف يقتلأ ةرضاحم لوأ يف اذه مهل لوقأ تنكو يتبلط
فلتخم يف براجت مهل ةوخإ ءاقل نم اريثك ةقيقحلا يف تدفتسا انأو ،ةلاقملا هذه وأ باتكلا اذه أرقأ ملو ،ةلاقم
.تالاجملا

نأ مكوجرأف ،اقالطإ اقالطإ يتايح يف اهسرامأ ملف كاوشألا ةغل بحأ الو دورولا ةغل بحأ يننإ مكل لوقأ
اذه نم ىنمتأ تنك ،ليطأ نلو ىرخأ ةيضق مكل لوقأ .كاوشألا ةغل اومدختست الو اننيب اميف دورولا ةغل اومدختست
يام 08 رهش ،نازحألا رهش ،رهشلا اذه نع ثدحتن يكل اعم يقتلن نأ ينطولا يبعشلا سلجملا نمو سلجملا

،بلاطلا مويب انتبلط هيف لفتحي يذلا رهشلا ،هلاثمأو "وحوح اضر" لايتغا رهشو نيطسلف يف ةبكنلا رهش ،1945
يذلا عوضوملا اذه يف ثدحتن نأ فورظلا تءاش نكلو لاجملا اذه يف ثدحتنو اعم يقتلن نأ العف ىنمتأ تنك
الو نيتفرغلا نيب ،نيسلجملا نيب ةقالعلا دطون ىتح يقتلن يكل لح نع ثحبن نأ -ةقيقحلا يف- ىنمتأ انأ ،هيف ثدحتن
ليطأ نل تاوخألاو ةوخإلا ،سيئرلا ديسلا خألا .تلق امك ةقيقحلا نع ثحبلا ةجيتن اننيب ثدحت دق يتلا تافالخلا شقانن

اهنكلو يدنع ةديصقلاو ،ةسايسلا فّرعي وهو ةليوط ةديصق يف يرئازجلا رعاشلا لاق امك طقف لوقأ نكلو مكيلع
.ريخألا تيبلا اهنم مكل لوقأس ةليوط

مالسلاو ةوخإلاو تاوخألل اركشو ،سيئرلا خألا مكل اركشو بوطخ نم كدالب هيناعت اميف امئاد ركفت نأ ةسايسلا نإ
.مكيلع

.رماع نب ةسينأ ةديسلل نآلا ةملكلا :سيئرلا ديسلا

،تاليمزلا اهتيأ سيئرلا يديس .سيئرلا يديس اركش :رماع نب ةسينأ ةديسلا

ةلعتفملا ةجضلا هذه ىلع فسأتأل نيمرتحملا ءالمزلا لك تاوصأ ىلإ يتوص مضأ ةيادبلا يف ،ءالمزلا اهيأ
ديدجب مكيتآ نل .ةيطارقميدلا رئازجلا ةثادحو عنص نم ةيروهمج ةيروتسد ةسسؤم فدهتست يتلا ةضرغملا ةلمحلاو
اياونو دقحلاو ضعبلا دنع قلقلا ريثت ةيتاسسؤملا ةينبلا لكو ينطولا يبعشلا سلجملاو ةمألا سلجم نإ لوقأ نيح
سفنب هريغ نود تاضيوعتلا نوناق صن ىلع ءاوضألا لك طيلست رسفن فيك الإو رخآلا ضعبلا دنع ماقتنالا
؟بولسألا

ةفرغلا بيصنت ذنم مهنيب داس يذلا كسامتلا ىلع ظافحلا ةرورضب يعولا لك نوعاو ةمألا سلجم ءاضعأ نإ



ةيطارقميدلا ةسرامملل يفاضإ ربخم -سيئرلا يديس نولوقت امك- يه ةمرتحملا ةسسؤملا هذه نأ اوكردأ ثيح ةيناثلا
.ةماعلا ةعفنملا بيلغتو عانتقالاو رواشتلا ىلإ ماكتحالاو فلاخملا يأرلا مارتحاو يأرلا ةيرحو

ينطولا يبعشلا سلجملا قداص نأ دعب يأ ةمألا سلجم بيصنت ةثادح ّنإ ،ءازعألا ءالمزلا اهيأ ،سيئرلا يديس
مل هالعأ روكذملا نوناقلا عورشم نأ ملعلا عم نيتفرغلا نيب يئدبم رواشتو ةيلوأ ةسارد نود لاح نوناقلا اذه ىلع
.ناملربلا نم ىلوألا ةفرغلا نم يتاذ سامتلاب امنإو ةموكحلا سامتلا نم نكي

بازحألا سفن لتك لك نيب ىتح متي مل يئدبملا رواشتلا اذه نأب لوقأل ،لتكلا فلتخم نم يئالمز حمستسأو
.اعبط ببسلا سفنل كلذو نيتفرغلا يف ةدجاوتملا

متي نأ نكمي ال تقولا سفن يف ةيخيراتو ةيسايس ،ةيباختنا ةمهم ءادأل ،ةقحتسملا تاضيوعتلا عوضوم لوانتن
دق ةرجأ انسفنألو انسفنأب ددحن نأ ناكمب ةبوعصلا نم هنكل ،عيمجلا اهكردي يتلا ةظهابلا ةيمويلا فيلاكتلا نم ىأنمب
ديرت يتلا ةمرتحملاو ةقومرملا ةناكملل ةءاسإ ردصم نوكت نأ اضيأ داكت اهنكل ،قاقحتسالا وأ قحتسملا نم ىندأ نوكت
! ؟نيشترملاو تاريدرايملاب ةمألا سلجم ءاضعأ اومهتيل -ةقبسم ماكحأبو- ضعبلا إرجتي ملأ ،اههيوشت فارطألا ضعب

ناكملا اذه انعم اهل نولثمم مستقي ةيسايس ةليكشتل لوؤسم نع تاحيرصتلا هذه لثم ردصت نأ ادج فسؤملا نم هنإ
-يضاملا يف تناك ةلفغلاف- يرئازجلا ماعلا يأرلا نع بجحت نل -اعبط ةبذاكلا- تاماهتالا هذه لثم نإ .مرتحملا
.تاريحبلا فافض ىلع نمو راحبلا ءارو نم نييرئازجلا نوبطاخي نيذلا بازحألا هذه ءامعزب ةلصتملا قئاقحلا

قوقحو ةيرادإلاو ةينوناقلا نوؤشلا ةنجل هب تماق يذلا لمعلا نإ ،ءالمزلا اهيأ تاليمزلا اهتيأ ،سيئرلا يديس
وج يف تلمع اهنأ ةصاخ صلاخلا يريدقت لك ةنجللو ،يلي اميف اهميدقت نكمي يتلا تاظحالملا ضعب يعدتسي ناسنإلا
:نذإ لوقأ ،ادج ابرطضم ناك هنإ هنع لوقن نأ نكمي ام لقأ

عم اهترجأ يتلا تاءاقللا عئاقو ليصافت درسب ينوناقلا صنلا ةسارد اهلوانت ىدل ةصتخملا ةنجللا تفتكا دقل -1
يف ةموكحلا يأر طقف مئالتو مئالت تاعابطنا ءالدإب تمستا ةموكحلا يلثمم تالخدت نأ ةصاخ ةموكحلا نم نيوضع
لب اهنع ردصي مل فلم -تاذلاب ةيفيكلا هذهبو- ةشقانم ةموكحلل نكمي فيك لءاستنو ،لقأ الو رثكأ ال تاضيوعتلا فلم

؟ناملربلل ىلوألا ةفرغلا نع نوملعت امك ردص

يف قمعتلا ربتعن نأ بجي لهف )ةربخلاب( ةموكحلا ءاضعأ تالخدت اهريرقت يف ةصتخملا ةنجللا فصت -2
طيحملا ىلإ قرطتلا قحب ينعت ةيداصتقالا ةراشتسالا نإ ؟هاوتحمل ديجلا مهفلل ايساسأ يلاملا هبناج نم صنلا ىوتحم
تاريثأتلا لوح يسايس فارشتساب موقت نأ ةنجلل يرورضلا نم ناك له نكل ،يعامتجالاو يداصتقالا رشابملا
؟نيناوقلا هذه لثم ءارج نم ةينطولا ةحاسلا ىلع ةعقوتملا

،رذحلاو ةطيحلاب امستم ددصلا اذه يف ةلمعتسملا تادرفملا رايتخا نوكي نأ بجي ناك يصخشلا ييأر يف -3
طيحملا نإـف لباقملابو ،نيصبرتمللو نيروانملل ةصرف يأ حنمت اليكلو ،طرفملا ليوأتلاو مهفلا ءوس ىلإ يدؤت ال ىتح
ال الاتحم ابهان اقراس لوؤسم لك نم لعجت يتلا تاياعدلاو تاليوأتلاو تاعاشإلا نم -اهفرعنو-لاخ ريغ ماعلا
تايدحتلا سفن نوعفريو ءادعألا سفن نومواقيو بعاتملا سفن نوهجاوي ءالمزك انيلع متحتيو ،تازايتمالا الإ همهت
نم ليمز هلاق امك- انعمجي ام نأل تاعاشإلاو تاديازملا نع يلاعتلاو ةيلوؤسملا حورو رصبتلاو ةمكحلاب يلحتلا
.انقرفي امم ريثكب رثكأ -يلبق

يف لوخدلا مدع اضيأ ينعت مرتحملا انسلجم اهب ىلحت يتلا كسامتلا حور نأ ىنمتأ ،سيئرلا يديس ريخألا يفو
نيلوؤسم انسل عوضومل ةلوؤسماللا ةجلاعملاو صئاقنلا بجحل انلامعتسا بنجتو ةظقيلاب يلحتلاو ةميقع تاعارص
.سيئرلا يديس اركشو هنع

.لضفتيلف جاحلب نيدلا لامج ديسلل نآلا ةملكلاو رماع نب ةسينأ ةديسلل اركش :سيئرلا ديسلا

،نيلسرملا فرشأ ىلع مالسلاو ةالصلاو ميحرلا نمحرلا هللا مسب .سيئرلا يديس اركش :جاحلب نيدلا لامج ديسلا
،ينوناقلا بناجلا نم ةطقن يف لخدتلا يدوب امك ،مرتحملا سلجملا ءاضعأ يئالمز يتاليمز ،مرتحملا سيئرلا يديس
تعمس امدعبو ،ةمدقم عضو ىلإ تررطضا -سيئرلا ديسلا يل حمسي- ةوخإلا ضعب تالخدت تعمس امدنع نكلو
لوقأل لخدتأ نأ يلع يلمي يريمض ناك ،ملكتت ةميركلا هوجولا ضعب تعمس ام دعبو ،ملكتي يريبز رهاطلا يمع
.خيراتلا اهيلع دهشيس امبر ةملك



ءالؤه يف ءيطخي مل ةيروهمجلا سيئر نأ ىلع انانئمطا نئمطم انأو ) Le tiers présidentiel(نع ملكتن ةرم لوأل
امبر نيذلا لاجرلا نسحأ ةسسؤملا هذهل راتخاو ،ةلودلا تاسسؤم بيصنت لامكإ يه هتين نأ كلذ مهنيع نيذلا ةوخإلا
ءادأب نوفورعم ةداقو ،ةينطولا ةكرحلا يف نوفورعم ةداق ،يضاملا يف اونهرب لاجر مهنكلو يأرلا يف نوفلتخي
،سمألاب اونهرب مهنأل ،يرئازجلا بعشلا مامأ ءيش يأ مويلا اونهربي نأ مهل سيلو ءيش لك ىلع اونهربو ،مهبجاو
شيعن اننألو مهعم يدوجوب رختفأ انأو رقوملا سلجملا اذه ءاضعأ رغصأ نم انأو هب رختفن ءيشلا اذهو- انعم كلذك
مهنمو ةقباسلا تاموكحلا يف ءارزولا نسحأ اوناكو نوّريسملا مهنم ،اونهرب نيذلا ةوخإلا ضعب -ةيخيرات تاظحل

مهل تناك -ادج بعص فرظ يف نيذلا- ةوخإ مهنمو ،ناسنإلا قوقح ةكرح ولضانم مهنمو ،نوفورعم ةفاقث لاجر
هل تناك ينارم ذاتسألا ؟ملكتي ناك يذلا نم ،1993 ،1992 ،1991 تاونس يف ماعلا يأرلا نع اوملكتيل ةعاجشلا
تناك ،طسولا نم اصعلا كسمت وأ ئبتخت سانلا تناك نيأ ،كاذنآ ةروطخلاب يرئازجلا بعشلا هبنيلو ملكتيل ةعاجشلا
ىلإ يتوص كلذل فيضأ انأو ،تاعمجت ميظنت نم فاختو ،عراشلا ىلإ جورخلا نمو مالكلا نم فاختو ،ءيبتخت سانلا
ةباتك نم ىشخت سانلا تناك 1994 ،1993 ،1992 تاونس يف هنأب تلاقو تملكت تناك يتلا يوالسع ىليل ةديسلا
1991 يف لسرأ -دحاو لك ىلع مكحي يذلا وه خيراتلاو هللا مهحماس– سانلا ضعب كانه نكلو !طقف ةيزعت ةيقرب
ينادرز ةديسلا فرعي ال نمف ،ءالؤه عم يدوجوب مويلا رختفأ انأ اذهل ،نوفورعم مهو ،ةئنهتب لحنملا بزحلا ىلإ
ناك هنأل ،يلع مكح خيراتلا ،مهب رختفأ انأو ،برعلا توص فرعي ال نمو ،يريبز رهاطلا يمع فرعي ال نمو

وهو ،مكعم يدوجوب رختفأ انأ ،ةروثلا لاعشإل ترايت يف لعف لوأب تماق ةدهاجم لوأ ،ةدهاجم نبا انأو ،يبأ قيدص
ربع اهب سحيو رعشي مكلكو ،اهنع ملكتأ نأ تدرأ ىرخأ ةطقن كلذك كانه .ةيخيرات تاظحل شيعن اننأل ميظع ءيش
ىلإ يتوص فيضأ كلذك انأو ،ماقرأ ويصاصتخا مهو ،ةغلابملا ةبهوم مهدنع نم كانهف ،تالاقملاو ةفاحصلا تاباتك

) ارضاح انه نوكي ةموكحلا لثمم نأ ول يدوب ناكو ،يوالسع ىليلو نارقم يليمز يتوص pour  rendre  des

comptes) بهذا هل لاقو اريرقت هل ىطعأو ةفاحصلا ىلإ هبرسو ميتنس نويلم 32 ىلإ 24 نم مقرب ءاج يذلا نمف
24 نم انبلط رقوملا ةمألا سلجم ءاضعأ نحن اننأ ةفاحصلل ىطعأو بتك يذلا نم ! هلل اشاح ؟بئانلا ؟نم ؟بتكتل
اذك نأ ةفاحصلا مامأ اونيبيلو باسحلا ةمئاقب انوبساحيلو اوتأيلف ؟باسحلا اذه عضوب ماق نم ؟ميتنس نويلم 32 ىلإ
اهيف نوديري ةرم لكب ينركذي -سيئرلا يديس- رمألا اذه لثمو انقفتا نحنو اذكه ميتنس نويلم 32 يواست اذكو اذكو
ةلغلا لكأت سان( ،ارهاظ فدهلا ناك نيأ ،ج.د رايلم 26 ـب ركذأو ! اماقرأ نوركذيف دالبلا هذه يف عضولا ريجفت
دالبلا هذه نوريسي اوناك نيذلا مهو اننومتشيو اننوبسي -تخألا تلاق امك– راحبلا ءارو اوحبصأ مويلاو )ةلملا بستو
اوريس مهنأ ولو ، ارالود 40 ناك لورتبلا ليمرب رعس نأل بعشلاب اورضأ نيذلا مهو ،بعشلا اذه نوعوجيو
نع ملكتي امدنع ينارم ذاتسألا توص ىلإ يتوص فيضأ كلذك ،اضيأ ناكل ديج رييست ةمث ناك ولو ،انلصول
،ةبساحملاب انل حمسي نوناقلاو ،بساحتن يك تايحالصلا لك اندنعو ،لصن هللا ءاش نإو ،ةديج ةبساحملاو ،ةبساحملا

يذلا ءيشلاو )Les abus( نع ةقيقد تايطعمو ماـقرأب مـلكتيو ةيضاملا ةنسلا يف اريرقت ردصأ ةبساحملا سلجم نأل
اذاملف طقفو دحاو موي ،ةبساحملا سلجم ريرقت نع ادحاو اموي تملكت ةفاحصلا ؟مهبساحي ال نم ،دالبلا هذه يف ثدحي
اوعوج نيذلا سانلا نـعو ،بـعشلا اذـه لاومأو فيراصم يف اوفرصت نيذلا سانلا نعو ،تازواجتلا نع ملكتت مل
سانلا نم انسلو ،1991 ةنس ذنم ثادحألا انشع اننألو ،ةدعاقلا نم انئج اننأل ،بـعشلا نـحن ؟بـعشلا اذـه اودرطو
نم نحنو ،ثادحألا انشع نم نحن ! ال مأ ترايت ىقس دق رطملا ناك نإ ىتح نوملعي الو "تانولاصلا" يف نيعباقلا

دحأ يتأي الو ! تاباسحلاب بلاطنل انتكز ةدعاقلا نم ةعامجلا نأل تاباسح بلطنسو ،ملكتنو يتأن يك ةدعاقلا انتكز
ترايت بعش لكو خبطمو نيتفرغ يف نكست يهو 1956 ذنم ةدهاجم يمأ ،)يدروص( 4 انأ بلطأ نلو ،ينبساحيل
! فقسلا نم اهيلع حشرت ةرطقلا لازت الو ،اهفرعي licence( داريتسا ةزاجإ ىتح اوضفر نيذلا سانلا نم نحنو 

d’importation( –ديهشلا ةلمرأ مساب اهيلع نولصحتيو ،"ةكرحلا دالوأو ةكرحلل"اهءاطعإ اودارأ يتلا -سيئرلا يديس
يرضحأو ةبعصلا ةلمعلا نع يثحباف ديهش ةلمرأ تنأ هلوقب اهمهويو ،ةبعصلا ةلمعلا كلمت ال ديهشلا ةلمرأ نأل
)Peugeot-renault( عم اولماعتيو تارايسلا اولخدي يكل الإ اذه سيلو ،ال يهو ..نم كل دبال اهيلمعتست يكلو ةرايسلا
سانلا نم انك ،داريتسا ةزاجإل جاتحت ال يهف ،ديهشلا ةلمرأ مهمه سيلو دالبلا ءارش نوديري اوناك نيذلا سانلا عمو
اننومتشيو ،اننوبسي نوتأي مويلاو ،ةزاجإلا هذه ضفرن نحن هل انلقو ينعملا ريزولا ىلإ اوبتك نيذلا -دهشي خيراتلاو-
لكف ،لعف نمو ليثمت نسحأ انتدعاقو بعشلا لثمنل انئج لب ،ءانغتسالل تأن مل نحنو ،ىنغلل ابلط متئج مكنإ نولوقيو
! سيئرلا يديس فورعم دحاو

اماقرأ نوطعي مهنأل ،سيئرلا يديس فسأتأ كلذك انأو ةوخإلا اهيلإ قرطت يتلا )5( ةداملا لوح دحاو لخدت يل ناك
اذاملف ،هيلع ىمغيس ميتنس نويلم 50 ـب عمسي امدنع ىرقلا يف انبعشو ! ميتنس نويلم 50 ليق دقف ،بعشلا اوفيخي يكل

يف هدالوأ كرت دقو ةيرئازجلا ةيلاجلل لثمم اذه نإ هل لوقن ال اذامل ؟بعشلل ةقيقحلا لوقنو حيحصلا باسحلاب موقن ال
يتلا ةيرئازجلا ةيلاجلا لثميل ،ليثمتلا قح هتطعأ ةيرئازجلا ةلودلا نأل ،لثميل ءاجو جراخلا يف هتلئاع كرتو جراخلا
اسنرف ىلإ ،جراخلل بهذت ،ةفورعم بازحألا ضعب كانه ،انيلع اوتوصي يك مهيلإ بهذن ةسايسلا سرامنل ةرم لك
،يسنرف كنرف نييالم 5…؟ "ينفلكي مك يديس اي لاق" ! ال هقح هل يطعن نأ نكلو ،ةفورعم يهو ،ةيلاجلا عم ملكتتو
اذه يناملربلا وضعلا وأ رمي امبر نوناقلا اذه لوقنو ؟سكعلا بسحن ال اذاملف ،انويلم 50 حبـصـتـف 10 يف اهبرضأ
– اهفرعت سانلا لكو اهفرعت هذهف ،سيئرلا يديس– حبصيف 10 ىلع مسقن ،سكعلا لمعب موقنو ميتنس نويلم 18 ذخأي

SIMIGAR ةماركلا ىلع ةظفاحملا نع تملكت ساـنلا انهو -جراخلا يف ةيرئازجلا ةيلاجلا لثمي يذلا بئانلا حبصيو-



يأر مرتحأ انأف اذهلو ! اسنرف يف ةلاطب ةحنم نم لقأ )SMIG ( حبصي 10ىلع اهمسقن امدنع ةعامج اي بئانلا حبصي
انبعش ،ةقث ةمزأ نم ؟يناعي ّمم مويلا انبعشو ،ةقيقحلا ىلإ ةجاح يف انبعش ،هذه ةيجوغاميدلا نم انوعد نكلو نيرخآلا

فرصت نم نوكتس تايالولا ضعب ىلإ نوبهذت ول ،ميظعلا يلاعلا هللاب امسق ،هللاو ،ىضاقتت الوأ ىضاقتت مك كلأسي ال
يكبأ امك نوكبتس ةدعاقلا ىلإ نوتأت ولو ،انتايالو يفو Il y a de véritables républiques bananières نيلوؤسملا ضعب
،عيطتسأ ال كل لوقي ةموكحلا سيئر عم ملكتت نيحف ترايت يف ثدحي امو ترايت ىلع يكبأ ،ترايت نم تئج املك انأ
بهذأ نلو يمالك ىلع لوؤسم انأو انه ةوخإلا نم قيقحت ةنجل بلطأف ،عيطتسأ ال كل لوقيف ةيلخادلا ريزو عم ملكتتو
عقاولا ركنملا اوريل ترايت ةيالو اوروزيل ةمألا سلجمب ابئان رشع ةسمخ نم قيقحت ةنجل بلطأ يننإ !طقف مكعم
..ركنم ،لالقتسالا دهع يف ةنئاكلا "ةرقحلا"و ثدحي يذلا لطابلاو

…طقف ةظحالم يه …صيخلتلا عيطتست له ،اوفع :سيئرلا ديسلا

،بعشلا ىلإ رظنلا سيئرلا يديس مكنم بلطأ ! رجفنأ داكأ -سيئرلا يديس -رجفنأ داكأ :جاح نب نيدلا لامج ديسلا
..)رعاو( ةقيقحلا يف انبعشو

كلذ يف قح يأ كلمن ال عيرشتلا ةيحان نم فرعت تنأ نكلو ،ةيضقلا هذه لوح نوقفتم نحن :سيئرلا ديسلا
.عوضوملا ىلإ كلضف نم عجراف ،كلذ ىلإ قرطتلا نم اننكمت يتلا ةيفيكلا يف ةعامجلاو كايإو رظنأس

كتشأ مل ،سيئرلا يديس اهلوقأس هللاو ،اهوفرعي يك يئالمزل اهلوقأو ،رشابملا ىلع انأ :جاح نب نيدلا لامج ديسلا
)F ATIA( ةرايس نع ايقطنم الاؤس هيلع تحرطو ةموكحلا سيئر مامأ تلخدت دقف ،سيئرلا يديس اهلوقأسو ايباتك اهب
لكب ةموكحلا سيئر ينباجأ ؟ةنسلا سأر )FATIA( ةرايس ردصت له ينبيجت نأ ةموكحلا سيئر يديس اي يدوب تلقو

نأ اوملعت يك– دعب نم اعوبسأ ،همالك ىلع لوؤسم وهف كلذب لاق نمو هل ساسأ ال لكشملا اذه نإ يل لاقو ةحارص
ينولزنأو ،ةطرش زجاح يل اوعضوف ترايت ىلإ تلخد -باونلا ةمارك يهو ةيرهوج ةيضق ىلع ملكت ينارم ديسلا
يتيالو نع ملكتلل ةعاجشلا كلمأ تنك يننأل ةرايسلا نم يدالوأو انأينولزنأ! يلاولا دض تملكت يننأل يدالوأو
عاتم اوعضوو عراشلا يف ةرايسلا ينم اوعزتناو ،انه ىلإ تيتأ ىتح مهتقث ّيف اوعضو نيذلا سانلا ىلعو يبعشو
..يلزنم ىلإ يدالوأ تلخدأ ىتح ةرجأ ةرايس تبلطو ،عراشلا يف يدالوأ

،ّيلع تحرط عبرأ وأ اياضق ثالث كانهف تلق ام صخي اميفو ،عوضوملا ىلإ عجرإ ،كوجرأ :سيئرلا ديسلا
اننكلو ،ليبقلا اذه نم ءيش كانه ناك نإ كعم انأو ،لكشملا اذه لجأ نم تكرحت دقو اهقئاثو كيطعأ نأ عيطتسأو
نأ دب الو اهلك هذه لئاسملا نع هيف ملكتن يذلا تقولا يتأيسو ،كوجرأ عوضوملا ىلا عجراف ،عوضوملا يف انسل
.كلضف نم عوضوملا ىلإ عجراف ،اهنع ملكتن

لثمي ينطولا يبعشلا سلجملا يف ابئان اخأ فرعأ ،ةسماخلا ةداملا صخي اميف ةطقن :جاح نب نيدلا لامج ديسلا
ءاجو اريسم رجأو اهكرتف ،انتيلاج ليثمت ىلإ ةجاح يف تناك ةلودلا نأل ،ليثمتلل يتأي يك اهكرت ةدايع هلو انتيلاج
.سيئرلا يديس اركش ،10 ىلع صقننو 10 ىلع (ce qu'on appelle un calcul d'épicier)اباسح هل عضنس اذهو ،لثميل

ديسلل نآلا ةملكلاو (des épiciers très honorables) دجوـي هـنأل (Les épiciers) ـل اـنمارتحا لـك عـم:سيئرلا ديسلا
.ليوط ريشب

لوقي ،نيلسرملا فرشأ دمحم انديس ىلع مالسلاو ةالصلاو هلل دمحلا ،ميحرلا نمحرلا هللا مسب :ليوط ريشب ديسلا
.)ميقتسم طارص ىلإ هادهو هابتجا هلل اتناق ةمأ ناك ميهاربإ نإ( :ليزنتلا مكحم يف ىلاعت



هلسرل ىلاعتو هناحبس هللا اهحنم ةيصاخ ةفصلا هذه ،ةمألا يف ةماقتسالاو ةمألا قالخأ عم ةمألا ةديقع عمج ةفصف
هذه ريغ يف امأ ،هعمتجم فوفص يف هبعلي نأ انم دحاو لك ىلع يغبني يذلا ميقتسملا كولسلا لوح انترانإ دصق
ءازجألا هذه تلتكت ةثيدحلا تاعمتجملا يفو ،هنم اءزج لمحي انم دحاو لك ،عيمجلا نيب عزوم ةمألا ريمضف تالاحلا
ةعمتجم اهلكف ،ةيخيراتلا ةقومرملا ةينطولا تايصخشلاو ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو ةيسايسلا تاميظنتلاب ىمسي ام لكشتل
.اهل انأ لوقيو ةقيقحلا هذهب رثأتسي نأ ميظنت وأ ةئف وأ صخشل نكمي الو ةقيقحلا كلمت

،ةلودلا تاسسؤمل ةيقيقحلا ةفيظولا نيبن ىتح هذه يتلخادم يف اهيلع زكرأ نأ تددو يتلا تاظحالملا ةلمج نم
ماظنلاو تاباختنالاب قلعتملا يوضعلا نوناقلاو روتسدلا اهددح تايلآ همظنتو همكحت ناملربلا لمع نأب ريكذتلا
ةقيقحلا يف يتلا تاداهتجالا نع اديعب تايلآلا هذه قفو لمعلا وه نوناقلا ةلود إدبم مارتحا نع ريبعت نسحأو ،يلخادلا
ةدوجوم -هلل دمحلاو- صوصنلا ةيلاحلا رئازجلا يفو هذه انتلاح يفو ،صوصنلا ضومغ وأ صوصنلا بايغ اهضرفي
.ةحضاو يهو

ةزكرم ةلمح راطإ يف يمالعإلا فيظوتلا ،ةلخادملا هذه يف اهلوانتأ نأ كلذك تددو يتلا ةماعلا تاظحالملا نم
يطاعتلا وأ يمالعإلا فيظوتلا نع ثدحتأ امدنعو ،ماعلا راطإلا يف كلذ حرطأو ةمولعمو ةدوصقم ةيفخلا اهفادهأ
هفظوت يذلا يمالعإلا ماظنلاو ،يمالعإلا زاهجلا هب دصقأ امنإو نييفحصلا هب دصقأ ال يمالعإلا لماعتلا وأ يمالعإلا
ةمألا رارقتسال ابرض ةهوبشم تاعورشم ريرمتل مالعإلا لئاسو كلتمت يهو ةفيرش ريغ ةسفانم يف طاسوألا ضعب
يف لمعلا ةلودلا تاسسؤمك انم بولطم وه يذلا تقولا يف لوقأف ،ةمألا ىلع ةميخو اهبقاوع تايلآل اريرمت كلذكو
ءارزولا سلجم ماتخ يف ةيروهمجلا سيئر كلذب ثعب امكو روتسدلا اهددح امك لماكتلاو قيسنتلاو نواعتلا راطإ
قفو لماعتلل ةيسايسلا تاميظنتلا ىتحو ةلودلل ةيمسرلا تاسسؤملا لك اهيف ثحي ددصلا اذهب ةميلعت ريخألا
ذختي انايحأ ةمألا اياضق حرطل يئاقتنالا يمالعإلا يطاعتلاو لماعتلاف ،ةمألا ةحلصمل قيسنتلاو ةيفافشلا تايضتقم
توكسلا متي نيح يف ،مخضت اهنكلو ةريغص اهنأ دقتعن تايئزج يف بعشلا مامأ ةيفافشلا ميقب مازتلالاب روهظلا لكش
وه بعشلاو اهيلع عالطالا يفو اهيف هقح نم بعشلا مرحي ةيساسأ تايطعمو ةيرهوج تافلم ىلع ةيبابضلا ميختو
ةينويدملا فلم لاثملا ليبس ىلع ركذأو ،ةماع ةفصب ةمزألاو تافلملا هذه تاعبتو تاقفنو تاساكعنا لمحتي يذلا
.اهريغو ةكارشلاو داصتقالاو ةيلاملا تالاجم يف ةيلودلا تايقافتالاو ،ةيلخادلاو ةيجراخلا ةيمومعلا

ءاوس هوبشملا طاشنلاو ىواعدلا ىلع ءوضلا طيلست ،يئاقتنالا يطاعتلاو اضيأ يمالعإلا يطاعتلا عاونأ نمو
مأ ةلودلل ةيمسر تناك ءاوس تاسسؤم لخاد ةحنجأ وأ تائف ىتح وأ كلذ ريغ مأ ةيسايس تاميظنت راطإ يف ناكأ

وأ يبزح طاشن لك ىلع ميتعتلاو امهزاربإو هوبشملا طاشنلاو ىواعدلا ىلع ءوضلا طيلست تلق ،ةيمسر ريغ
ةماعلا ةحلصملا لمحي طاشنلا اذهو تافلملا هذه ،نطولا اذهل ريخلا ديرت ةينطو تايصخشل وأ يوعمج وأ يسايس
لئاسوو اندئارج تاحفص يف مايألا نم موي يف اهدجن مل يتلا ةءانبلا لولحلا حرتقيو ،ةمألا تالاغشناو مومهو
نوكي نأ ودعي ال يذلا يناملربلا انفلم ىلإ دوعأو ؟اذه لثم فلمب ةيانعلا هذه اذامل وه لؤاستلاو ،ةليقثلا انمالعإ
ّنإ لوقأو ،فلملا اذه اهب مدق يتلا ليوهتلا ةغيص مغر ،ةدودحم عمتجملا ىلع هراثآو هداعبأ ،ايعيبط ايداع افلم
ريمضلا ءامنو يسايسلا رارقتسالاو ينمألا جارفنالا نم عون زورب عم ةمادهلا ةكرحلا هذهو ليوهتلا اذه نمازت
ةلاعفلا ةيبزحلا تابراقملا ةدحوو ةمألا ءانبأ محالتو ةيوعوتو ةيسايسو ةيعون ةبثو راطإ يف ةمألل يحلا
هذه تحبصأ طقف فورظلا هذه يفف ،ةلودلا تاسسؤم لظ يف كرتشملا لمعلاو لحلا حارتقاو ءادلا صيخشتو
.ةحضاو ةفصب زربت ةهوبشملا تاكرحتلا

بيترتلا بسح وه يقيقحلا فدهلا نأ دقتعي نم لك ىلإ يتوص مضأو دهتجأ ةيمالعإلا تايطاعتلا هذه فادهأ نم
:ةيولوألاب

ةيسايسلاو ةيبزحلا ةقبطلا هيف تمهاس يتلا ةلودلل ةيعرشلا تاسسؤملا ءانب ىعسم جئاتن ضاهجإ :الوأ
بعشلا اهبثو يتلا ةيعونلا ةبثولا فاقيإو ،دوهجلا هذه لوح فتلا يذلا بعشلاو ةينطولا تايصخشلاو ةيوعمجلاو
لاومألا يف ماسجلا تايحضتلاو ماقرألل عجرن نأ الإ انيلع امو نامثألا ظهبأ كلذ هفلكو تاسسؤملا ةلود ءانب يف
.ةلحرملا هذه ىلإ 1990/1991 نم ةدتمملا ةريخألا ةلحرملا يف ةصاخ ءامدلاو دهجلاو حاورألاو

يتلا هتاسسؤم يف نطاوملا ةقث برضو كوكشلا عرز يمالعإلا يطاعتلا اذه اهيلإ يمري يتلا كلذك فادهألا نم



سييأت ةلواحمو ،هرارقتساو هدودحو نطولا ةيامحل ةنماضلا تاسسؤملا كلذب دصقأو اهئانب يف مهاس ىرخأو اهبختنا
لكأو مضهلاو لكألل الإ ءيشل حلصت ال تاسسؤملا هذه نأكو تاسسؤملا هذه قيرط نع يتأي لح لك نم بعشلا
! لطابلاب سانلا لاومأ

ةئيهلا ىلع ةيذيفنتلا ةنميهلا ذوفن طسبو ةيعيرشتلا ةئيهلا يف صقن بكرمو ةدقع ثب ةلواحم اضيأ فادهألا نم
راطإ يف لك لمحتت تاسسؤم انل نآلاو ىلو دهعلا اذه نإ لوقنف ةميدقلا ةيداحألا لظ يف انلزام اننأكو ةيعيرشتلا

يأرلا ليلضت ةلواحم ىلإ فدهت امك ،ةيلوؤسملا حور لكبو ةيفافش لكب اهتيلوؤسم ماهملا هذه دودح يفو اهتيحالص
بعشلا اذه حلاصمل ةريسملا ةئفلا زجعو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا تارايتخالا لشف نع ههابتنا ليوحتو فرصو ماعلا
نونيعملا ءالؤهوأ ةبختنملا ةئيهلا هذهف "بعش اي كتاناعم يف ببستملا وه اه" :دوجوم زهاج ءادف شبك ديدحتو نييعتب
"كتاناعمو كتمزأ يف نوببستملا مه ءالؤه" بعش اي :بعشلل نولوقي مهنأك ةيلحملا تاسسؤملا هذه وأ ةمألا سلجم يف
!  أطخ اذهو

مهو ،"تلكأ" اهنأب اهيلع مكحن ىتح اهطاشن ةلوازم يف دعب عرشت مل ةئف يف لثمتم زهاج ءادف شبك نييعت تلق
.نوينطولاو نويلحملا نوبختنملا

هب ءاج يذلا ليصفتلا نإف ،يناملربلاب صاخلا -يئالمز ،يتاليمز ،سيئرلا يديس- تاضيوعتلا نوناقب قلعتي اميفو
مالعإلا لئاسو ضعب هتلوانت يذلا لكشلابو ةيفيكلاب ةمألا ىلع هتاساكعناو يعامتجالاو يداصتقالا ليلحتلاو ايلام
ارابخأ سيلاوكلا يف نوطقتلي نييفحصلا نأ ىلإ ناوخإلا ضعب نم ةراشإ هيفف ،حضوأ انهو ائيرب سيل هنأ دقتعن زاعيإب
يفحصلاو هيلإ برستو تامولعم ةرشابم هيلإ لسرت مالعإلا زاهج نإف ،يأرلا اذه ىلإ ليمأ ال انأ ،اهنومخضي و
،لوقأف ،ةيمسر ةفصب تامولعملا هذه برسي يذلا وه زاهجلا اّمنإو سيلاوكلا يف لوستي ال هنإف طاقتلالا نم ءيرب
ةيقادصم اهل نوكت ال ةنراقم يأ نأ اهنم ،تاطلاغم نم رثكأ لمحي ليصفتلا يفو ةئيرب تسيل تافرصتلا هذه نأ دقتعأ
.طيحملا ىلعو عقاولا ىلع ريثأتلا بسن ديدحت نيبتي ىتح ماع راطإ يف تمت اذإ الإ ىنعم الو

ةئيهلا ةينازيم نع ملكتن تاضيوعتلا نوناق نع ملكتن امدنع اننأل ؟ناملربلا ةسسؤم ةينازيم مجح وه ام :ايناث
لصألا يف اهتدعأ يتلا ةيمومعلا ةينازيملا يف ناملربلا ةسسؤم ةينازيم مجح وه امو ،هيتفرغب ناملربلل ةيعيرشتلا
؟ةيلاملا نوناق راطإ يف ناملربلا اهيلع قداصو ةيذيفنتلا ةئيهلا

… ةلهؤملا ةيمسرلا ةهجلا يه نم :اثلاث

"ناملربلا هيلع قداص" :تلقو ناملربلا نع تثدحت دقف ،كظافلأ لوح طقف ةظحالم كانه اوفع :سيئرلا ديسلا
..امبر ىرخأ ةرابع كانهف دعب دجوي مل ناملربلاو

..ذفان هنإف ناملربلا هيلع قداصي مل ولو ىتح نكلو ،ةيلاملا نوناق يف :ليوط ريشبلا ديسلا

.ةحيحص ريغ ةرابعلاف ،دعب سسؤي ملو اينوناق دوجوم ريغ ناملربلا نإ انلق ال :سيئرلا ديسلا

ةساردل ةلهؤملا ةيمسرلا ةهجلا يه نم ،ىرخألا تاظحالملا نمف تلق ،سيئرلا يديس اركش :ليوط ريشبلا ديسلا
اهفقوم ايمسر تدبأ نأ اهل قبس لهو ؟ابعشو ةسسؤم ةمألا ىلع ريثأتلا ثيح نم ةيعامتجالاو ةيداصتقالا تافلملا
؟اهتايصوتو

نإ لوقلاب – ةدراو تالامتحالا لكف تاضيوعتلا نوناق دض وأ عم يننأ ينعي ال كلذ– مدقتلا عيطتسأ ريخألا يف
،نوناقلا اذه ةعجارم يف اضيأ نمكت ال ةمألا تاناعم ّلح نأ امك نوناقلا اذهب اهطبر نكمي ال بعشلاو ةمألا ةاناعم
نع انم دحاو لك رخأت ام انه امتح رمي بعشلا ةاناعم نم فيفختلا نأ ىرخأ ةهج يف وأ انه انم دحاو لك ملع ولو



مدق دقو ال فيك ،ةمألا حلاصل قوقحلا ىتح نكلو طقف تازايتمالا لوقأ الو تاضيوعتلا لك نع لزانتلا نالعإ
.ةّركلا هذه ةداعإ بلطتي رمألا ناك اذإ اوددرتي نلو كلذ لجأ نم مهمدو مهقرعو مهدهج نوصلخملا

فلكم اهئانب ةداعتسا و ادج فلكم اهءانب نأل ةلودلا تاسسؤم دض شيرحتلا ةبعل نم راذح لوقأ ،لوقلا ةصالخ
نوناقلل لاثتمالاو دالبلا روتسد مارتحا بجاو انم دحاو لك ىلعو عيمجلا ةظقي بلطتي اهتيقادصم ىلع ظافحلاو رثكأ

.هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو نوناقلا ةلود ىلع اظافح

امإو ريرقتلا ءيجرنو لصاون نأ امإ رايخلا انلو نيلخدتم ةعبرأ انل يقب دقف ةعرسب مكريشتسأ :سيئرلا ديسلا
.اروكشم لضفتيلف يناكرب ديزوب ديسلل نآلا ةملكلا نذإ ،انسح لصاون ؟ءاسم ةثلاثلا ةعاسلا ىلع عجرن

ءاضعألا ةداسلاو تاديسلا ،مرتحملا ةمألا سلجم سيئر يديس .ميحرلا نمحرلا هللا مسب :يناكرب ديزوب ديسلا
.مكيلع مالسلا ،روضحلا ةداسلا ،نيمرتحملا

اذه ىلع -يسفن ءاقلت نم يهو ىلوألا هذه– يرئازجلا بعشلا نم وفعلا بلطأ ،عوضوم يأل قرطتأ نأ لبق
نماضتلا ناك انفدهو ،اهيف نيببستملا انسل ةلمحو تاليوأتل ضرعتم بعشلاو ،مايأ 8 ذنم انسلجم هفرعي يذلا ليطعتلا
دوجو وه انساسأو ،رخآ قيرط يأ انيدل سيلف ،رخآ اقيرط مهل نإ اولاق نيرخآ اسان نأ ولو ،طقف ىلوألا ةفرغلا عم
يف هنأ حيحص ،اليلق لمهأ ةمألا سلجم وضعب صاخلا بناجلا نأ ولو ،اهرخآ ىلإ اهلوأ نم اهنع عفادن تاسسؤم
انفده ناك يذلا وه اذهو ىلوألا ةفرغلا عم نماضتم انأ ايئدبم نكلو ةمألا سلجم وضعب صاخلا بناجلا لمهأ نوناقلا
،ةيرئازجلا ةلودلا ءانب يف انتلواحم لاشفإل عضولا ميزأتو تاسسؤملا كيكفت ناك ضعبلا ضرغ نكلو ،يساسألا
تاضيوعتلا نوناق ىلع ناك اذإو ،تاسسؤملا هذه انينبو انلصو ىتح انل ىرج ام تاوخألا اهتيأ ،ةوخإلا اهيأ نوركذتو
بعشلاو ،ةقباسلا نيناوقلا لكك تاضيوعتلاب صاخلا نوناقلا سردن انلق اذه ىلعو ،ءيشلا اذه دض انأف اهقرفنو دوعن
-تاضيوعتلا نوناق يتأي موي-ببس يأ دجوي الف ،انلامعأ ميقيو انعباتيو ،رشابملا ىلع لوألا نم انظحالي ناك
ينبختنا يذلا انأ يندهاشيو ،انرخآ ىلإ انلوأ نم اندهاشيس يرئازجلا بعشلاف ،ال ،رشابملا لاسرإلا عطقو ،فقوتلل
وه اذه ،رئازجلا نورسكي نيذلا ءادعألا براحيو ،هيأر يطعي فيكو ،انه لعفي اذام بقريو سيئرلا هنيع يذلا كلذو
،ةزفلتلا يف ةرشابم انتاسلج نوكت نأ دبال انلقو ءيش يأ ءافخإ درن ملو ،ةرشابم انودهاش هلجأ نم انلق يذلا فدهلا
انيطعي نأ عيطتسي دحاو يأ دجوي الو ،نوناق يأ ضفري وأ لبقي سلجملا ريغ دحاو يأ دجوي الو ،مكاحلا وه بعشلاو
ءيطخم وهف مكيطعأ لاق يذلاو ،طقف روتسدلاو ،انتاضيوعت ديدحتب انل حمسي )115( ةداملا يف روتسدلاف انم عزني وأ
،انلق امك اينلع هسردن ،ىلوألا ةفرغلا نم ءاج يذلا نوناقلا سردن نحن ! ءيطخم اضيأ وه مكبلسأ لاق يذلاو
)ةرجألا( ـب نوملكتي ال "قوفلا" نأب فرعي نأ بعشلل دبالو ،رح دحاو لكو ،اينلع متت ةقداصملاو اينوناق متت ريراقتلاو
ج.د 19000 ىضاقتأ تنكو )CNEP( يف لمعأ تنك انأ ،بعشلا اهفرعي ال هذه نأل ،)تاضيوعتلا( نولوقي نكلو
،دئارجلا يف اهولاقو ميتنس نويلم 12 غلبي رئازجلا يف تابترملا ىلعأ نإ نولوقي نكلو ،ائيش اهقوف ديزأ ال ،ىهتناو
،مادخلا ،فتاهلا ،رادلا ،تارايسلا ،كلذ عبتت جئاوحلا نم ريثكلا كانهف ،ميتنس نويلم 12 ءارو ام مهفن نأ دبال نكلو
12 لصتس نيأ باسحلاب موقن امدنعو ،ميتنس نويلم 12 نع ةجراخ اهلك هذه ،زاغلا ،ءاملا ،ءابرهكلا ،نمألا ،قاوسلا
ِرْجأ -ةجرادلاب بتكأ انأو- كلت نويلم 12و ؟لصت نيأ فيراصملا هذه نذإ ،اهباسح يف تبعت انأ ؟هذه ميتنس نويلم
؟!فرصتو بهذت نيأ ىرت يك باسحلا

سلجم سيئر ديسلا نإ اهيف نولوقي "نطولا" ةصاخو دئارجلا يف اوجرخأ دقو ،ليطن نل اذه ىلعو ،يل اوحمسإ
ءيش يأ الو ةقيثو الو ،ائيش رن مل اننأل ،ءيشلا اذه بذكن نحنو ،انه يهو ىلوألا سكاعت تاضيوعت حرتقا ةمألا

ءيش هءاج نمو ،ليدعتلا ىتحو نيناوقلا حارتقا قح سلجملل سيل دئارجلل دكؤأ انهو ،سيئرلا ديسلا دنع نم يمسر
! ينبذكيلف "نطولا" ةديرج يف ءاج ام بسح سيئرلا ديسلا نم يمسر

نيناوقلا حارتقا قحف ،هبذكنو ةعامجلا هتلاق يذلا ءيشلا اذه دض نحنو سلجملل هيوشتو ةياعد هذه نأب فرتعن نذإ
هنكلو ةيمسر تسيل نطولا ةديرج يف ترشن يتلا ماقرألا نذإ ؟حارتقالا اذه يتأي نيأ نمف ،امهكلمن ال ليدعتلا ىتحو
ايمسر نلعأ ،ءانثتسا نودب لوقن امدنعو ،ءانثتسا نودب ةمألا سلجم ءاضعأ لك هيوشت هفده ضرغم ضيرعت
ةيأ يل سيلف مكلماجأ تسلو قيرطلا نع ةجراخ ةملك لاقو بزح سيئر وهو دحأ ملكت اّمل يسائرلا ثلثلا عم ينماضت
… نكلو مكعم قفتأ ال نايحألا ضعب يفو ،دحاو يأ عم ةدئاف

)قيفصت(



نايحألا ضعب يف هنأ مغر يسائرلا ثلثلا عم نماضتأ ىلوألا ةفرغلا عم نماضتأ امكف ،نماضتب امود اهلوقأ نكلو
نذإ ،اوبيصأ ءاضعألا لكو تبصأ يذلا انأف انه وضع يأ باصي امدنع مويلا نكلو ،مهضعب عم ييأر قفتي ال
هذه نذإ ،كلذل دوجو الف …اذكو اذك لعُفي نأب رمأو هحالس رهشأ هنم دحأ دجوي الف يسائرلا ثلثلا عم نماضتأ
18.800 حبصت )Le brut( عزنت امدنعو ،ميتنس نويلم 24 اولاق مهنأ وه ماقرلا كلت يف لقي مل يذلا ءيشلاو خيراتلل
ميتنس 500.000 ،عزنتس )ءاركلا( نكسلل نويلم 7.800 اهنمف ،اهلوقأس ءالمزلا اهلقي مل يتلا ءايشألاو ،ميتنس نويلم
هوبسحت الف ةنجل سيئر تسل انأ ةيلوؤسملاب صاخ نويلم اهنمو ،ةرئاط يتركذت يف بهذت ميتنس 700.000 ،فتاهلل

امدنع ةرايسلا ةفلسل فصنو نويلم اهنمو ؟اعيمج سانلا ىلع هنوبسحت اذاملف اصخش 13 هذخأي هنأ اوبسحا ،يلع
نيأو ،ميتنس 700.000و نييالم 6 ؟مك ىقبي ،يراد ينبأ يننأل (CNEP) ـل اهعفدأ ميتنس 600.000 اهنمو ،يتأت
،ءارولا ىلإ عجارتن ىقبن الو انوناق انعضو دقف ،هلل دمحلا نكلو ،انيفكت نل امبرو ،سابللاو لكألا يف بهذت ؟بهذت
مأ ،مهيقسيو سانلا معطيو ،هتيب يف لبقتسي نأ ضورفملا نم بعشلا لثمي يذلا بئانلا نأل تالابقتسالا يف بهذتو
لحلا وه نيأ ،ةوخإلا لاق امكو ؟قيرطلا يف يشميو ةفحصلا لمحي بئان ؟معطي الو لبقتسي ال بئان عضو نوديرت
،رئازجلا هنم ديفتست ول اذبحو- دحاولا مويلل نويلم يلاوح ةلودلا هيلع فرصتو )نوتلهلا( يف بئانلا ىقبي نأ ،نسحألا
نم فذحتو ميتنس 800.000 وأ 700.000 ءارك عفديو اتيب هيطعت مأ -ايروك كلم قدنفلا نأل )ايروك( هنم ديفتست ذإ
؟ايرهش نييالم 7 يلاوح نويلم 18 غلبم

نأل ،هيمحأ يكل اديج هل عفدأو فرصي رئازجلا يف لوؤسم لكو ،اديعب تبهذل يديب رمألا ناك ول ،ةصالخلا يف
اوقرسإ :ةرشابم مهل لوقن اننأكف ! رهشلا ج.د 15000 هحنمت نأ نكلو ،ةنسلا يف رييالملا تارشع نوقفني اسان كانه
هوعديو ةيدلب سيئر وأ يذيفنت ريدم ىلإ يشمي وهو ايرهش ج.د 15000 هل يطعن ،يمالك ىلع لوؤسم انأو اهلوقأ ! 
ةعاجش انل نوكت نأ دبال نذإ ،مويلا يف ج.د 2000 كلذل همزليو نينطاوملا رومأ هل جلاعي يك ءادغلا ماعط ىلإ
نوناق ىلإ نحن يتأنف ،مهنأش نم للقن الأو ،تايلوؤسم مهدلقت دنع انءاسنو انلاجر ميقن فيك فرعنو نيناوقلا
امدق يضمنس اننأ نظأ تنكو ،ءام سأك يف قرغلا دون لازن ال نحنو انيلإ ةجاتحم لازت ال رئازجلاو ،تاضيوعتلا
.مكيف هللا كرابو اركشو بئانلا نيعأ يف ليلق ءيش الو ،اذه نم مهأ رومأ يف رظننل

.ينادرز بوهيملب ميرم ةديسلل ةملكلاو يناكرب ديزوب ديسلل اركش :سيئرلا ديسلا

.ريخلا ءاسم رقوملا سلجملا اذه ءاضعأ يتاوخإ ،يتاوخأ ،سيئرلا يديس :ينادرز بوهيملب ميرم ةديسلا

نم ديدعلا اهيلإ ينقبس دق اهنع مالكلل يسفن تأيهو ءايشأ ةدع يف تركف يننأ كلذ ؟ال مأ لخدتأ له ،ركفأ تنك
.يلخدت يف راصتخالا لواحأس اذل ،اهيلإ اوقرطتو تاليمزلاو ءالمزلا

رمقلاك حضاو ناملربلا يتفرغ اذكو تاضيوعتلا نوناق لوح تبشن يتلا ةلمحلا نم فدهلا ّنإ ،ءيش لك لبقو الوأ
لوقأو ةيروهمجلا سيئر فرط نم نينيعمو نيلوؤسمك نحنو ،تاسسؤملا هذه رارقتسا ةعزعز يف لثمتيو ءامّسلا يف
بختنا ةيروهمجلا سيئرو ،يسائرل ثلثلا اذه نوك يذلا 1996 روتسد متبختنا اعيمج مكنأل ،نوبختنم اننإ كلذك
روتسدلا يف قرف كانه سيلف ،ةئيهلا هذه يف نوكن نأب بلط نم وهو يرئازجلا بعشلا لك فرط نم ةقحاس ةيبلغأب
اذه نم اندحأ بيغي امل ،دحاو قرف الإ اهيف دجوي ال انتايحالصو مكتايحالص لكو ،نحنو نوبختنم مه نم نيب
نيعيو ،نيبختنملا صخي اميف تاباختنالا نوناق نم ةدمتسملا ةقيرطلا يه بهاذلا هب ضوعت يتلا ةقيرطلاف ،سلجملا

قرف ةمث نوكي ال نأ دبالو ،نوواستم انلك يعولا يفو تايلوؤسملا يفو تايحالصلا يف نكلو ،رخآ ةيروهمجلا سيئر
تالمحلا يف سيئرلا هنيع يذلا ثلثلا اذه سمت يتلا ءايشألا لكو ،سيئرلا هنيعي يذلا ثلثلاو نيبختنملا نيب ام
ًءاسن نأل انفرش يف نوكسمتم اننإ اولوقت نأ اذه ةمألا سلجم ءاضعأك مكلك مكيلع دبال دئارجلا لخاد ةدوجوملا
نوكت نادلبلاو تاسسؤملا لك يفف !كاردأ امو ةيروهمجلا سيئر فرط نم نيعملا ثلثلا اذه نونوكي نم مه الاجرو
تاراطإ هيف ،نيدهاجملا دالوأو ءادهشلا دالوأو ،نودهاجملاو نوفقثملا ،سلجملا اذه يف ةدوجوملا ةبخنلا هذهك ةبخن

مظنت يتلا بازحألا نذإ ،ةمدقتملا نادلبلا يف ىتح اهدجن ال ةبخن ،نويعماجو ،نويخيرات ةداقو شيجلا يف ةيماس
يف اولخدتي يك ةيجراخلا لودلاو تاموكحلا ىلإ بهذن ال سلجملا اذه يف نحنو ،انبستو انمتشتو ةيفحص تاودن
قوقح نع عفادن الاجرو ءاسن انه نحن )قيفصت( يرئازجلا بعشلا ىلع راصحلا ضرف مهنم بلطن الو ،رئازجلا
des parrains, ni des mafiosi, ni des corrompus, ils sont ailleurs. Il n’y a pas eu un)انيفسيلو ،هتماركو بعشلا

procès quelconque contre un membre de ce Conseil  de la Nation.  On ne peut pas en dire autant  de ceux qui

viennent insulter ce tiers présidentiel).بهذن مل ،قباوس انل سيل ،فرشم ريغ ضام انل سيل ،نوفاص نحن
،ةيبنجألا نادلبلا يف سانلا طلاخنو سسجتن



(commencer d’abord à balayer devant votre porte avant de nous traiter de parrains et de mafiosi, les parrains,
les mafiosi ce qui trahissent leur pays ils sont dans votre clan, dans votre camp, et je crois que vous n’avez pas plus
de place dans ce pays c’est terminé, l’histoire vous a définitivement condamné).

هذه دض ءيش دجوي هنإ مكل اولاق تاوخألاو ناوخإلا لك يذلا ،سيئرلا يديس اذه تاضيوعتلا نوناق صخي اميف
،اهئانب ةياهن ىلإ انلصو ةيروتسدلا تاسسؤملا لكو ةيتحتلا ةينبلا ءانب ىلإ تلصو دالب يه رئازجلا دالب نأل ،دالبلا
اذه تاضيوعتلا نوناق نأب ركذنو ،تاضيوعتلا نوناق لوح ثدح ام ثدح ةياهنلا هذه ىلإ هيف انلصو يذلا تقولا يفو
12 وأ 11 موي هيلع قداص هنكلو هيلع ةقداصملا يف رحو هشاقن يف رح وه يذلا يبعشلا ينطولا سلجملا يف رم
ءاجو ةينمألا ةلاحلا ىلع يبعشلا ينطولا سلجملا لخاد شاقن ىرج هنأل ،بارطضالا هداس دق ناك وج يفو ،يرفيف
انيلإ صنلا اذه ءاجو ،مهقح نم كلذو هيلع اوقداص دقل ،ةعاقلا لخاد بارطضالا سفنب ءاج دقو ،ةقداصملا هذه دعب
يتفرغ نيب ام تاءارجإلا هذه ىلإ اوقرطت تاليمزو ءالمز ةدع نكل ،هيلع قداصنو ،هلوح لخدتنو هشقانن يكل
ام ىلع الإ قداصن ال نيتفرغ نم نوكتم وه يذلا ناملربلا اذه يف هنأ يقطنملا نم لهو يهيدبلا نم له ،ناملربلا
قدوص دق ناك نوناقلا اذه نأل ارظن هنأب مكل نولوقي نيذلا ءالمزلا ضعب ليلحت انعبات اذإو ،ىلوألا ةفرغلا نم انيتأي

اذهب انبهذ اذإ لوقأل بيجأو ،ةقيرطلا سفنب انه هيلع قداصن الأ بيعف بزحلا سفن نم انئالمز فرط نم هيلع
نذإ ،انلصت مث ىلوألا ةفرغلا ىلع ترم دق نوكت انيتأت يتلا نيناوقلا لك نأل ؟ةيناثلا ةفرغلا هذه ىودج امف ليلحتلا
هانعمف ىلوألا ةفرغلا نم انلصت يتلا نيناوقلا ىلع ةقداصم انفقاوم لك تناك اذإف ،ةيناثلا ةفرغلا هذه جاتحن ال نحنف
.ةقداصملا الإ ائيش لعفن اليكل رجؤن نحنو ،ةأرماو لجر نيب اًوضع 144 نحنو ةفرغلا هذه يف اندوجو مدع

مغرو ،هدحول هتيب يف فرصتي نأ هلف تاضيوعت هل نوكتو ،ةمألا سلجم صخت ةينازيم نوكت امل هنأ يقطنملا نم
يف (Bécarmiralisme) لخدي يتلا ىلوألا ةرملا يه هذهو ،ناتفرغ كانه نكل ،ناملربلا سفن يف ىلوأ ةفرغ دجوت هنأ
يتأي لح لكو ،لح هل لكشم لكف لكشم كانه ناك اذإ نكلو ،ءاطخأ ،صئاقن دجوت امبرو ،ههجاون نأ دبالف ،انروتسد
وأ ،انلتكو انبازحأ يف ءالمز دجوي هنأ مغرو ؟ينطولا يبعشلا سلجملا ريبدت ةئيهلا هذه يف نحن لبقن فيكف ،هتقو يف
،انتاجايتحاك تسيل تاجايتحا مهل يبعشلا ينطولا سلجملا يف امبر ؟ءيشلا اذهب لبقن فيكف نيبختنملا ءالؤه نم دحاو
نم دبال لوقأ نذإ ،ةلاحلا هذه يف ييأر ءادبإ ردقأ ال ىتح )ي( ىتح ..).أ( نم انيلع اوربدي نأ مارتحالا نم لهو
نوناق ةلاح دوجو نأل ،ّلح داجيإ نم دب الف تاضيوعتلا نوناق ىلع تيوصتلا ةجيتن تناك امهمف لح داجيإ
لهف ،ماع لك رييستلا ةينازيم ىلع قداصن انمدامو ،رخآ ينوناق صن يف ةلاحلا سفن ىلإ انذخأت نأ اهنكمت تاضيوعتلا
،اهيلع قفتن الوأ قفتنل اهسردنل انيلإ يتأت مث ،مهدنع انتينازيم نوعضي نيذلا مه ؟لكشملا اذه ماع لك يف شيعن
ضعب ءاطعإ نم دبال لوقأ ةيروهمجلا ةسائر دعب دالبلا يف ةيناث ةسسؤم وه يذلا ةمألا سلجم ةعمسل امارتحاف
نيتفرغلا نيب تاقالعلل مظنملا يوضعلا نوناقلا اذه نوكي يكل تاساردو ةنجل دوجو بلطن نذإ ،انلو اهل مارتحالا
يف ةمألا سلجم وضعو هتهج يف بئانلا كرتي يذلاو يئاهن لح داجيإ نم دبالو ،يروتسدلا نوناقلا اهيلإ راشأ يذلاو
ذإ ،نيح لبق يبيكر ديسلا ركذ امك هانشع يذلا ءيشلا اذه نأل ةقمعم ةفصب نيناوقلا ةسارد ىلع لمعيو ىرخأ ةهج
رظني اذه تاضيوعتلا نوناق انءاج نأ ذنم انحبصأف ،اندوست ةمسبلاو ةكحضلا تناكو ،ةيئاقلت ةفصب ملكتن انك اننإ
صني روتسدلا نأل ،روتسدلا يف ةدوجوم ،ةمهم ،ةيرومأم هذهو ،بعشلا ةحلصم يف انه نحنو ءادعأك ضعبلا انضعب

اذهو ،بعشلا تاحومط عامس يف -ينطولا يبعشلا سلجملاو ةمألا سلجم متنأ-ادبأو امئاد اونوكت نأ دبال هنأ ىلع
يرفيف 12 موي ةمصاعلا رئازجلا يف تردص يتلا دئارجلا نوركذت ول هنأل ،بعشلا ىدل ةلبلب نوك انءاج يذلا نوناقلا
تناك يتلا ماقرألا هذه انوطعأ نيذلا مهو ةريبك ةجض تثدح ينطولا يبعشلا سلجملا يف نوناقلا اذه باختنا دعب
اذه لخاد يشمت ةعونتملا ءارآلا تأدبو ،هسردن انأدبو فلملا اذه ىلإ انقرطت اّمل نحنو قيرطو ةهج لك يف تعزوت
انه نحن ،ةيروتسدلا ةسسؤملا هذه ةلقرعل انه انسل ،نوناقلا اذه ةلقرع انببس اننأ ىوعدب انيلع اوبلقناو اوؤاج سلجملا
لكل يصخشلا ليلحتلاو ريمضلاو ريبعتلا الإ اذهك صن يف لخدي الو ،رارحأ انلكو ،نوناقلا اذه يف ام سردن يك
،هيف ييأر طعأ ملو هيف تلخدت نكأ ملو يبعشلا ينطولا سلجملا فرط نم نوناقلا اذه ينيتأي امدنع انأ ،انم دحاو
اذه ،روتسدلا قرخو زواجت هنإ لوقأ انأو ليدعتلا قح انم عزن يروتسدلا سلجملا نأل ،اهلبقأ ال هذهف ّيلع هنومتحيو
يف اعونمم ءيش نوكي ال امدنع" لوقي ينوناقلا أدبملاو روتسدلا انأرق اننأل ،يلخادلا انماظن صخي اميف فقوملا وه
نوينوناق سان انيفو ،ةمألا سلجمل ليدعتلا قح دوجو عنم نم كانه سيلو "حابم وهف نوناقلا يف وأ روتسدلا
ةنيزك انعضو اذه روتسدلاف دجوي مل اذإ هنأل ليدعتلا قح داجيإل لح داجيإ نم دبال ،ةسسؤملا هذه جراخ نويروتسد
،ركفي ادرف 144 انه ناك اذإو ليدعتلا قح اندنع ! ال ،ىهتناو "اركش ،اركش ،يديس معن ،معن" لوقنو سلجنل انه
قح ينعنمي مل روتسدلا مادام ؟ال اذامل ؟ال اذاملف ينطولا يبعشلا سلجملا نم انيلإ دراولا صنلا ليدعت عيطتسي مهلكو
،هلدعنو هسردنو عمتجن ،ايداع انوناق نوكيو ،مهدنع نم صنلا يتأي امدنعف ،ةلأسملا هذهل قرطتن نأ دبال نذإ ،ليدعتلا
امهتينازيمو يلخادلا امهماظن نابختنت ناملربلا يتفرغ نإ روتسدلا هنع لوقي يذلا اذهك نوناق انئيجي امدنع نكلو
فرصأ اذام يلع ريشيل ينطولا يبعشلا سلجملا ىلإ جاتحأ الو ،يدحول هعضأ يننأ ينعي اذهف اهتاضيوعتو ةيفيظولا
هيطعنو هلجسن نأ دبال ءيش ءارش يف بغرن امدنع ىرخأ ةهج نمو دالبلا يف ةسسؤم ةيناث نحنو ،ةمألا سلجم يف
دبالو تاءارجإلا سمت ةيرهوج ةطقن هذه ! رمي يك عابرأ ةثالثب هيلع قداصنو هيلع قداصيل ينطولا يبعشلا سلجملل



ىدم ىلع اهشيعنس يتلا ةمزألا هذه نم ايئاهن جرخن يك نيينوناق ريغو نيينوناق ،الاجرو ءاسن انلك اهيلع مزحتن نأ
! ماع لك ةزفرنلا سفنو طوغضلا سفنو لكشملا سفن شيعنأ ،تاضيوعتلا رييغت وأ رييستلا نوناق انيتأي امدنع ماع

.ةمزألا هذه نم ايئاهن ضعبلا انضعب عم جرخن نذإ

الو ةينوناق ريغ هنم ةريثك ءايشأ نإ ةيفافشو ةعاجشو ةحارصو ةهازن لكب لوقأ صنلا نومضم صخي اميف
%75 اهل فيضنو يدعاقلا رجألا ساسأ ىلع ةمألا سلجم وضعل بسحي الثم دعاقتلا نإ نولوقي امدنعو ،ةيروتسد

،مـهنيب نـينطاوملا يواست ىلع صنت داوم ةدع نأل ؟هانقرخ فيك ،روتسدلا انقرخ دقل لوقنف ليثمتلا فيراصم نم
ذخأ نمف ،نيدعاقتملاو نينطاوملا نيب (Les discriminations) لخدنو تازايتما لخدن اننإف نوـناقلا اذـه لـخدن اـمدنعو
رجألا ،غلبملا اذه ساسأ ىلع دعاقتلاو ليثمتلا قوقح ذخأنو يتأن نحنو نمزلا ةدعاق ىلع هذخأي نامز نم هدعاقت
،انيلإ نورظنيو ءادعأ يتأيو ،روتسدلل قرخ وهوًالدع الو افاصنإ سيل اذه نإ لوقأ انأ ،ليثمتلا قوقحو يدعاقلا
ىلع اندعاقت ذخأن نحنو نييرئازجلا لك ىلع قبطي يذلا يعرشلا إدبملا اذه ساسأ ىلع مهدعاقت نوذخأي سانلا لكو
اهيلع انقداصو اهانلبق ولو اهلوبق عيطتسن ال ةداملا هذهف ،ءالقع نكنلف!   ال ،%75 ةفاضإب يدعاقلا رجألا ساسأ

يف ءرملا نوكي امدنعو ليثمتلا قوقح %75 هذه نأل ،ةاواسملا نوناقل ةقراخ اهنأل يروتسدلا سلجملا يف رسكتس
donc la retraite ne peut-être retenue que sur le montant du salaire)،هلهأ عم هتيب يف وهف هل نوـكيل لـيثمت يأف دعاقت

de base.)نم ةنسلا يف نيتينمز نيترود لمعن يكل بترم انلو ،انه نحن ،ءالمزلا اهيلإ ينقبس امك ليثمتلا تاضيوعتو
،ال ..ارهش 12 ىلع روضحلا تاضيوعت كلذ ىلع ىضاقتنو ،لامعألا لودج كلذ ريغ دارأ اذإ الإ قوف امف رهشأ 4
ىلعأ ربتعي يذلا يدعاقلا رجألا اذه انيدل ناك اذإ لوقأ !  انروضح ليجست ىلإ بهذنلف اروضح رمألا ناك اذإ لوقأ

لوقأو ،انلمع وه اذه ،روضحلا ةحنم %10 ذخأن الف اذه ىلع انرجأ دقل لوقأف يمومعلا فيظولا يف يلالدتسا مقر
وأ ،انأ يلثم ةيناملرب ةلتك ءاسؤر مه نمل زوجت ليثمتلل%20 ،نوكي نأ عيطتسي الف ،رمألا اذه فذحي نأ دبال
تقو يف انك ولو ،ريثك اذهف %15 وأ%20 سيل نكلو ةيلوؤسملا ىلع اضيوعت ذخأن ،ةلوقعم دودح يف ةنجل سيئرل
قودنص عم ةاضمملا ةيقافتالا ةضبقو نثارب نم لبقملا يام 22 موي جرختس رئازجلاو ،ناكل لكاشم هيف رئازجلل سيل
انأ ،اهشيعن يتلا ةيداصتقالاو ةيعامتجالا ةلاحلا هذه ىلإ انتلصوأ يتلا ةينمألا ةمزألا نم يناعن نكن مل ولو يلودلا دقنلا
يف نكلو ،ةلكشم الو انيلع الف تايناكمإ هل دلب يف يغبني امك هلمع لمعي ةمألا سلجم وضع وأ بئانلا نوكي يك لوقأ
هيف انتقنخ يذلا تقولا اذه يفو ،هنوفرعت )SMIG( روجألل ىندألا دحلاو ،عناصملا نم سانلا هيف حرسي تقو
نإ نولوقت امدنع يأرلا مكرطاشأ انأو ،نماضتن نأ دبال لوقأف ،ءايشأ ةدع نم بعشلا اذه تمرحف ةيملاعلا تامظنملا
سلجم وأ ينطولا يبعشلا سلجملل ةبسنلاب ءاوس نوناقلا اذه يف هيلع صوصنملا غلبملا ساسأ ىلع تاضيوعتلا هذه
ذنم لازي ال راعشلاو ،بعشلا لثمن انه نحنف ،زمر كانه ْنكل ،رامثتسالاو ةلودلا ةينازيم ىلع ريثأت هل سيل ةمألا
نحم نم يناعي لازي ال بعشلاو ،ةبعص ةلاحلا تمادامو )بعشلا ىلإو بعشلا نم( :وه اذه انموي ىلإ لالقتسالا
،ماعلا عاطقلا ةصصوخ ببسب حرست سانلا تمادامو ،لوقعم ىوتسم ىلإ دعب لصي مل طفنلا ليمرب مادامو ةريبك
محلو مد نم نحنف انمو ينطولا يبعشلا سلجملا باون فرط نم ةراشإ كانه نكتلف دايدزا يف نيلاطبلا ددع مادامو
لمعن يكل اضيأ نحنو ،بيلحلا برشن ملو محللا لكأن ملف ،اراغص انك امدنع نحملا انعبش اضيأ نحنو ،بعشلا اذه
فيراصم اهلمحتت ال ةميخو اهتفلكت نأل اهانعنُم ترفوت امدنعو ةرفوتم ءابرهكلا نكت مل ذإ عومشلا انلعشأو انسرد
اذإ هنأب ةراشإ لاسرإ عيطتسن امبرو ،ماع ىدم ىلع ريغتي دق رمألا اذه نأل ارظن ةينمز ةرتف دادتما ىلع نذإ ،ةرسألا

ايونعم هحبرن يذلا ءيشلاو ،هرودقم بسح لك اهمساقتن لقألا ىلعف تايحضتلل ادادعتسا انرومأ مسحن يك مهنم انبلط
هنكلو بختنت ال هل لاقيو هيلع ضرفت تناك يتلا تاديدهتلا مغر يذلاو ريثكلاو ريثكلا نم رظتني يذلا بعشلا اذه عم
ملو رضحو ،ةيئالولاو ةيدلبلا سلاجملا يف متنأ مكبختناو 1996 يفو 1995 يف ىلوألا ةرملا يف بختنا كلذ مغر
يف اضّرعم ناكو ينطولا يبعشلا سلجملا باون يفو مكيف ةريبك ةقث عضوو بهذو تاديدهتلاو باهرإلا شخي
ترهظ نإو ىتح هنأ ةكردم انأو ،مهيف ركفن انرودب اضيأ نحن يذلا تقولا ناح هنأ نظأو ،هيف بختني يذلا عضوملا
اذه يف رظنلا ديعنو ايندلا ميقتست امبر اهشيعن يتلا ةلاحلا يفو ،اهيف اغلابم سيل ةيداع دالب يفف اهيف اغلابم غلابملا هذه
اوكلم نيذلا ءاسنلاو لاجرلا ءالؤه لك يف ركفأ انأ ةيجوغاميد نودبو ةحارص لكب يتاوخأ يناوخإ مكل لوقأو ،نوناقلا
وضعكو مويلا دبالو هنايسن عيطتسأ ال انأ ءيشلا اذهو ،تاديدهتلا مغر اوبختنيل ريباوط ريباوط فوقولا يف ةعاجشلا
وأ ةمألا سلجم وضع هيدؤي يذلا لمعلاب طبترتو قحتست ءايشأ دجوت هنإ لوقأ نأ عيطتسأ يننأ ولو ،ةمألا سلجم يف
وأ العف انم رظتني يذلا بعشلا اذه عم نماضتلا نم انبيصن وهو ،ةيداع عاضوأ يف مويلا انسل اننكل ،داع دلب يف بئان
اذه ةعجارم عيطتسن ٍذئدنعو دالبلل ةيداصتقالاو ةيعامتجالاو ةيداملا فورظلا نسحتت امدنع مداقلا ماعلا امبرو ،ةراشإ
des résolutionsdans notre chambre qui auront force de) اهعضو عيطتسنو انتينازيمبو انراد يف اندحول اننكلو نوناقلا

lois comme cela se fait ailleurs) ءيشلاو صاخ عباط اهل دلب لك يف ةمألا سلجم وضع ةيصخشو انه رارحأ نحنف
ةسسؤملا هذه فرشت يتلا ءايشألا ضعب رابتعاب ىرخأ ةهج نم هب يتأن امبر ةهج نم هنع يلختلا عيطتسن يذلا
ىلع قداصأ نأ عيطتسأ ال ةنهارلا فورظلا يف هنأب ةحارص لكب -يتاوخأ يناوخإ- مكل لوقأ انأو ،دالبلا يف ةيناثلا
انأو ةمأ سلجمك مكيأرب اوتاه انل اولوقي ملو ،هيف رشتسأ ملو هيف ييأر طعأ مل يننأل ،معن لوق عيطتسأ الو نوناقلا اذه
ءودهب انلك مزحتن نأ بجي ،اعيمج ئدابملا هذه ىلعو ..ةيح انأو ينوثري نأو ،يراد يف اوفرصتي نأ مهل حمسأ ال
نوؤشلا ةنجل يف اندنع ةاضقلا نم ةعامج اهب موقت ةسارد مكل يدهنو رمألا اذه يف الح دجن يكل نيينوناقلا لك دنجنو
.مكيلع مالسلاو اركش ،مهل نانتماو نافرع زمرك ةينوناقلا



ةملكلاو .لدو لق ام مالكلا ريخف امهعم تقولا نـم لـيلقلا حـبرن وـل اذبحو .نالـخدتم يقب .ارـكش :سيئرلا ديسلا
.روتيب نب دمحأ ديسلل نآلا

،هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو هللا دمحلا ،ميحرلا نمحرلا هللا مسب .سيئرلا يديس اركش :روتيب نب دمحأ ديسلا
سردأ ينتكرت نوناقلا اذهل تيطعأ يتلا ةيمهألا نإ ،نيمرتحملا ةمألا سلجم ءاضعأ يتداس يتاديس ،سيئرلا يديس
اذه يف تاظحالملا ضعب يدبأل سيئرلا يديس مكحمستسأو ،انسلجمل روتسدلا هلوخ يذلا يعيرشتلا رودلا يف نعمتأو
.نأشلا

روتسد نم ةاحوتسملا نيتفرغ ةنمضتملا ةيقيرفإلا ريتاسدلا يف لاحلا هيلع وه ام سكع نأ يه ىلوألا ةظحالملا
يروتسدلا سلجملل ةصاخ ةءارق يفو ،نيناوقلاب ةردابملا قح انسلجمل حنمي مل يرئازجلا روتسدلا نإف 1958 اسنرف
ةردابملا قحو ليدعتلا قح امهو الأ ناقحلا ناذه ثيح ايناتيروم ،رقشغدم ،اسنرف روتسدل سكاعم اذهو ،ليدعتلا قح
نأ امإف ،ةياغلل ةئيس لمع فورظ يف انسفنأ دجن ةلاحلا هذه يفو نيتفرغلل ةرابعلا حيرصب امهيلع صوصنم نيناوقلاب
انسفنأ دجنف اهيلع قداصن مل اذإ امإو ،يعيرشتلا انرود نع لءاستن انارتو انيلإ تلصو امك نيناوقلا ىلع قداصن
يديس لانملا ةنيهب تسيل ةلداعملاف ،ءاضعألا ةيواستملا ةنجللا يف ةموكحلا سيئر ءاول تحت نيتنثالا هيتفرغب ناملربك
عامتجالا ىلإ ىعدت ةئيهلا هذه نكلو اسنرف روتسد يف ةدوجوم ءاضعألا ةيواستملا ةنجللا ةيضق نأ حيحص ،سيئرلا
ليدعتلا يف امهقح اتذفن ناتفرغلا نوكت نأ دعب عمتجت ثيحب رئازجلا يف لاحلا هيلع وه امل امامت ةرياغم فورظ يف
،ينطولا سلجملا قح نم رمألا يف ةريخألا ةملكلا نإف تالاحلا لك يفو ،ةفرغ لكل نيتنثا نيتءارق دعب لقألا ىلع
.يرئازجلا روتسدلل ةبسنلاب لاحلا هيلع وه امل امامت رياغم عقاولا نذإ

،يجراخلاو يلخادلا نييوتسملا ىلع ةريطخ تاريغت طيحم يف لمعت ةيرئازجلا ةلودلا نأ يه ،ةيناثلا ةظحالملا
داصتقالا ماظن نمو ،يسايسلا ناديملا يف يددعتلا ماظنلا ىلإ دحاولا بزحلا ماظن نم لوحتلاب يلخادلا ىوتسملا ىلع
يفو ،ةملوعلاتايمتح ملاعلا هجاوي ثيح يجراخلا ىوتسملا ىلعو ،يداصتقالا ناديملا يف قوسلا ماظن ىلإ ريسملا
ىقرت نل -ةلودلا يأ- يتلا ةلودلا هذهل ةيتفلا انتاسسؤمل ديج ءانب ىلع صرحلا نيصيرح نوكن نأ بجي فورظلا كلت
.ةيوق ةلودب الإ تالوحتلا هذه نم ةملاس جرخت نل دالبلاو ،اهنيب تاطلسلا نزاوتو اهتاسسؤم ةوقب الإ

لقألا ىلع- ةدوجوملا ريكفتلا ةردق نع اعوط يلختلا ،ام يعيرشت زاهجل نكمي فيك وه لؤاستب يسفنل حمسأ انهو
ةبرجت نم هنولمحي امب ةيلحملا تاسسؤملا نولثمي نيبختنم ءاضعأ نم نوكتي ثيح ةمألا سلجم يف انه -ايرظن
نم ةيلودلاو ةينطولا نيتحاسلا ىلع مهتناكمو مهتربخل اوريتخا ءاضعأو ةهج نم ةقيمعلا رئازجلاب كاكتحاو ةيناديم
ةسسؤملا وهف ،هلح قح ةيروهمجلا سيئر كالتما مدعو فصنلاب هئاضعأ ديدجت نوكب هنأ كلذ ىلإ فض ،ىرخأ ةهج
يهتنت يتلا ةءارقلا يف رظنلا ةداعإ يدجملا نم ىرأ هلك اذهلو فورظلا لك يف ةلودلا ةيرارمتسا لثمت يتلا ةديحولا
.ةمألا سلجمل ليدعتلا قح يفن ىلإ

وجلا نع ثيدحلل ،تاضيوعتلا نوناق عورشم ىلإ عيرشتلا ناديم يف انسلجمل يروتسدلا قحلا يف لغوتلا اذه دعبو
.نوناقلا اذه هيف رضح يذلا

طلخلاو ماقرألا يف ةغلابملاب ةبذاكو ةضرغم ةيجوغاميد ةيئاعد ةلمح لحم ناك صنلا اذه نإ ،ىلوألا ةظحالملا
ناملربلا وضعل ائيس هارثأ كرت هلك اذهو تاضيوعتلاو ءابعألا نيب كلذكو ،يفاصلا بتارلاو ماخلا بتارلا نيب دمعتملا

كلذو ،نينطاوملا دنع انتيقادصم نم دقفنس اننإف ،ةيلاحلا هتغيص يف نوناقلا اذه ىلع قداصن ذإ يلاتلابو ،نطاوملا دنع
سيئر ميكحت ىلإ عجرن اننإف ليدعتلل ةلباقلا دونبلا انضفر اذإو ،نوناقلا ىوتحم نم رثكأ ةضرغملا ةلمحلا ىلإ عجار
.سلجملل ليدعتلا قح يفن ىلإ يهتنت يتلا ةءارقلا ىلإ عجار اذهو ،ةموكحلا

ةردابم نإف ،سلجملل يعيرشتلا قحلا لاجم يف يأ ،لاجملا اذه يف روتسدلا ريصقت ىلع ةدايز ،ةيناثلا ةظحالملا
يوضعلا نوناقلا لبق تاضيوعتلا نوناق انملست اننإ ثيحب عيرشتلا ةيجهنمل ةسكاعم تءاج ةموكحلا فرط نم نيناوقلا
يساسألا نوناقلا مث يوضعلا نوناقلا وه يقطنملا لسلستلا امنيب ،يناملربلل يساسألا نوناقلاو ،ناملربلا لمعب قلعتملا
.تاضيوعتلا نوناق هدعبو

،هنومضم يف ريخألا اذه راشتسي نأ نود ةمألا سلجم وضعب كلذك قلعتي نوناقلا اذه نوك يه ،ةثلاثلا ةظحالملا
.انسلجم تائيه بيصنت هيف رشابن انك يذلا تقولا يف ينطولا يبعشلا سلجملا فرط نم هيلع تيوصتلا ءاجو



يذلا زايتمالا نم يدقنلا طسقلا ثيح ،ةلودلا تاراطإ دنع نيسحتلل لباق روجألا ماظن نأ يه ةعبارلا ةظحالملا
امو جراخلا يف دالوألا ميلعت قحو ،فتاهلاو لقنلاو نكسلاك ىرخأ ةيدام تازايتماب ةنراقم ،ليئض لوؤسملا هب معني
يمومعلا فيظولاو ةرادإلا حالصإل لماش جمانرب لالخ نم الإ اهنيسحت نكمي ال ةلاحلا هذهو ،تازايتمالا هذه هبشي

ةين نم اقثبنم كلذ ناك ولو نوناقلا اذه يف ءابعألاو تاضيوعتلا نيب طلخلل يعاد ال يلاتلابو ،طسوتملا ىدملا ىلع
.ةلودلا يف لوعفملا يراسلا ماظن ءبع نم فيفختلل ةيسح

اهيف رولبت يتلا فورظلا ىلإ ةعجار ةددعتم ءاطخأ لمحي انيلع ضورعملا نوناقلا عورشم نأ ةسماخلا ةظحالملا
.ركذأ ءاطخألا هذه نمو ،باونلا هاجت ةموكحلا فرصت نع جتانلا لاعفنالا كلذكو صنلا اذه

ةيساسأ ةضيوعت ناملربلا وضع هيف ىضاقتي يذلا تقولا يف ،روضحلا نع ةضيوعت دوجو-
.ناملربلا ءاضعأو ةرادإلا سلجم ءاضعأ نيب طلخ كانه نوكي نل هنأ نظأو

ةرداق ةضيوعتلا هذه ىرأ ال انأف ةنامألاو ةدهعلاو ليثمتلا نع ةيرهش ةيليمكت ةضيوعت دوجو-
،بتكملا ةنايص ،فيظنتلا ءابعأ ،ةبتاك فيظوت ،بتكم ءارك نم ةنامألاب ةصاخلا فيلاكتلا ةيطغت ىلع
هذهب لفكتلا رارقإو ،ةضيوعتلا هذه نم ةنامألاب قلعتملا طسقلا فذح نسحتسي يلاتلابو خلإ …هتازيهجتو
.ةرئادلا وأ ةيالولاب يلحملا ىوتسملا ىلع ةفيظولا

امم رثكأ مهتلا ىلإ ناملربلا وضع ضرعتس ةضيوعتلا هذهو ،ءاويإلا نع ةيفازج ةضيوعت دوجو-
.ءاويإلل بسنأ الح لثمت

نوناقلل عضخي ام نيب طلخلا كلذكو ،دعاقتلا بتار ىوتسم ديدحت يف ةيليمكتلا ةضيوعتلا لاخدإ-
.ميظنتلل عضخي امو

نينثا نيلماع ىلإ اساسأ ةعجار يهو اهيف لمعن يتلا ةبعصلا فورظلا ىلع ىرخأ ةرم دكؤأ لوقلا ةصالخ يفو
:امه

ةقيضلا ةءارقلا بنجت بلطتي اذهو ،ةمألا سلجمل عيرشتلا قح دوجو باب نم روتسدلا يف ظوحلملا صقنلا.1
قح ىلع هقيبطت نكمي اذهو حابم وهف صنلل حضاولا ريبعتلاب عونمم ريغ وه ام لك إدبم رارقإو ،روتسدلا صنل
.ليدعتلا
زيمتملا قيسنتلا ىلع صرحلا لك صرحلا بلطتي اذهو ةيعيرشتلا صوصنلا ميدقت يف يقطنملا ريغ لسلستلا.2
لئاسولا لك فيظوت ىلع صرحلا لك صرحلا انيلع بجي ام ردقب ،ةنهارلا فورظلا يف ةصاخو نيتفرغلا نيب
ام لك بنجتن نأ انيلع بجي ام ردقب نطولاو نطاوملا هاجت هبجاوب مايقلا نم ناملربلا وضع نيكمتل ةمئالملا
نأ بجي يذلا رودلا ةروطخل نكلو ةينانألا باب نم سيل اذهو ،ماعلا يأرلا دنع انتعمس ةروطخل هوشيو سمي
.دالبلا اهشيعت يتلا بناوجلا ةددعتملا ةمزألا قيوطت ىلإ لوصولل ةلودلا تاسسؤم هب موقت

اذه ةسارد دنع اهيلإ تلصوت يتلا تاظحالملا نيمرتحملا سلجملا ءاضعأ يتداس يتاديس ،سيئرلا يديس هذه
.هتاكربو ىلاعت هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو قيفوتلا يلو هللاو عورشملا

اذهو ازجوم نوكي نأ هنم بلطأو حياسب مالعوب خألا ىوس انل قبي مل ،روتيب نب دمحأ ديسلل اركش :سيئرلا ديسلا
.هل ةملكلاو ،هتداع نم

ارظن ،سيئرلا يديس .نيقولخملا فرشأ ىلع مالسلاو ةالصلاو ميحرلا نمحرلا هللا مسب :حياسب مالعوب ديسلا
.صيخلتلا لواحأسو راركتلل ةجاح الف طاقنلا ضعب يف ءالمزلا لخدتل

ءدب يذ ئداب ديرأ ييأر يدبأ نأ لبق ،نيمرتحملا ةمألا سلجم ءاضعأ ةداسلا اهيأ ،تاديسلا اهتيأ ،سيئرلا يديس
يسفن بنجأ نأ ديرأ يننأ امك ،ةعومجم وأ ةعامج وأ ليمز ةماركب ساسملاب ادبأ يسفنل حمسأ نل يننأب حضوأ نأ
حرطأو ،اهتعمسو اهرودو اهدوجو ىلع ظافحلا اعيمج انيلع يغبني هنأل ،انتاسسؤم نم ةينطو ةسسؤم ةماركب ساسملا

ةرحلا ةشقانملا ةرورضو ،يأرلا يف فالتخالا ةعيبطل ناتفرغلا تميقأ ؟اندالب يف ناتفرغ تميقأ اذامل :الاؤس



نع ريبعتلا يغبني هنأ الإ يأرلا يف فلتخن نأ يعيبطلا نم ةدحاولا ةسسؤملا لخاد ىتحو ءانبلا دقنلا لبقتو ةلوؤسملا
ريغلا مارتحا هعم الماح ريبعتلا نوكي نأ يغبنيف ةرضحتم ةقيرطبو ةبذهم ةغيصب رياغملا وأ فلاخملا يأرلا اذه
انتاسسؤم لخاد رولبتتو انه نم قلطنت ةيسايسلا ةحاسلا يف اهقيمعت ديرن يتلا ةيطارقميدلاف ،ريغلا يأر مارتحاو
يأرلا يف فلتخن ال فيكف ،تابجاولاو قوقحلا يف يوتسن اننأل فلتخت ىرخأ تالاجم يف هب ىدتقي لاثمك ،ةيعيرشتلا

ايلآ قبطي تقولا سفن يفو ،انبايغ يف هيلع قدوص يذلا ناملربلا وضع قوقحب صاخ اذهك عورشم ةشقانم دنع
اهئادترا ىلع نوربجم نحنو انل تدعأ بايث لوح –ءالمزلا اهيأ تاليمزلا اهتيأ– يأرلا يف فلتخن ال فيك ! انيلع
امإ ناتقيرط الإ فسألا عم انل قبي مل نكلو ءودهب هانلدع انكل –سيئرلا يديس- ليدعتلا قح انيدل ناك ول ؟ةيلآ ةفصب
.ضفر امإو ةقداصملا

ةيداصتقا تاساكعنا اهل ىرخأ تاءارجإ كانه نكلو ةلوقعم اهربتعأ تاءارجإ ىلع يوتحي نوناقلا اذه نإ
.هتيعوضوم هتيعقاوو هدقفتف ،هيف لوقعملا بناجلا ىلع ىغطتو ،صنلا ىلع ىغطت ةيقالخأ ىتحو ةيعامتجاو

ةسسؤملا وضع عتمتي نأ عورشملاو يعيبطلا نمف ،ماقرأ عوضوم سيل عوضوملا نأل ،كلذ نم دعبأ ىلإ بهذأو
اننكلو ةنيهم ةيدام لكاشم ىلإ ضرعتي نأ نود ةليبنلا هماهمب مايقلاو مرتحملا شيعلا نامضل يفاكلا ردقلاب ةيعيرشتلا

اذه هب ءاج يذلا -ءاقدصألا دحأ لاق امك- جارخإلا نأ انل نيبتي ئدابملا روظنم نم عوضوملا ىلإ رظنن امدنع
.بعشلا اههجاوي يتلا ةيساقلا ةيشيعملا فورظلا يف عقاولا ىلع قبطني ال جارخإ عورشملا

نأ روصتي فيك ،صيخلتلا ينم بلطو ليوط رمألا نأل ،ريكذتلا ليبس ىلع نينثا ال ادحاو الاثم انه يطعأو
لوخدلا ديرأ ال ؟روضحلا لجأ نم يأ يعيرشتلا لمعلا لجأ نم غلبم هل صصخ دقو ،روضحلل ةحنم وضعلل فاضت
.ليصفتلا يف

ماقملا يفو ةلبقم ىرخأ تافلم ىلع نشت نأ عقوتملاو ،فلملا اذه لوح كانهو انه تنش يتلا تالمحلا نأشبو
ةنيعم طاسوأ وأ تاهج كانه تناك اذإو ،فالخ ىلإ فالتخالا لوحتي نأ يغبني ال نيتفرغلل روتسدلا هحنم يذلا رقوملا
مائولا ىلع ظفاحنلو ةدارإب اهل ىدصتن نأ ماقملا اذه يف انل يغبني انفوفص يف ةقرفتلا روذب عرزو ةلبلبلا عرز ديرت
وضع هب عتمتي يذلا يسايسلا جضنلا نأل ،قاست ةلواحم يأ وأ كاحت ةرماؤم يأ نم انتسسؤم يمحنو ماجسنالاو
عمتجملا ةقث ىلع ظفاحن فيكف الإو ،ةضرغملا تالواحملا تاريثأت هبنجي نأب ليفك ،عمتجملل اعرشم هتفصب ناملربلا
نوؤشب مامتهالل انتاقاط لك نيسركم ةيلوؤسملا حور ىلإ عافترالا ىلع فورظلا لك يف نورداق اننأب انيف هنظ نسحو
.ةلودلا ريصمو عمتجملا اياضق تايربكو نطاوملا

.)سانلا نع نيفاعلا و ظيغلا نيمظاكلاو( :هلوقب ميركلا نآرقلا مهفصو نيذلاك فرشملا ليبنلا ماقملا اذه يف نكنلو

نيتفرغلا نيب ،ربكأ رواشتلا ةرورض وهف ةيتفلا ةسرامملا هذه نم اسرد صلختسن نأ نكمأ اذإ ،سيئرلا يديس
وأ ةيبنجأ ةيناملرب دوفو لابقتساب انمق امدنع هاجتالا اذه يف ايوس لمعن انأدب دقو ،نيتفرغلا نيب ربكأ قيسنتلا ةيمتحو
لمعلا نمض ةسوململا ةيلاعفلا تدكأتو ةرمثملا جئاتنلا ترهظف ،ىرخأ تاناملرب لودلا ضعب يف انرز امدنع
نإ انراكفأ مادطصا دعب -قاش راوشملاو ةليوط انتريسم نألو - ةعاقلا هذه نم انجورخ دعب يغبنيو .كرتشملا
بعشلا اذه حلاصم نع عافدلل نيدنجم اضعب انضعب مرتحي ،بجاولاب مايقلا مهعمجي ءالمزو ةوخإ ىقبن نأ تمدطصا
.سيئرلا يديس اركشو نطولا اذه اياضقو

ةقداصملل ءاسم فصنلاو ةثلاثلا ىلع -هللا ءاش نإ– ادغ انلاغشأ فنأتسنو حياسب مالعوب ديسلل اركش :سيئرلا ديسلا
.ةعوفرم ةسلجلاو اركشو نوناقلا اذه صن ىلع

.الاوز ةرشع ةسماخلا ةقيقدلاو ةدحاولا ةعاسلا يف ةسلجلا تعفر


