
 

 

 

.ةمألا سلجم سيئر ،ةزعموب ريشب ديسلا :ةسائرلا

:ناديسلا :ةموكحلا ليثمت

لدعلا ريزو ،يمدآ دمحم -

.ناملربلا عم تاقالعلاب فلكملا ريزولا ،دوشك دمحم -

.احابص نيثالثلا ةقيقدلاو ةرشع ةيداحلا ةعاسلا ىلع ةسلجلا تحتتفإ

.ةحوتفم ةسلجلا،ميحرلا نمحرلا هللا مسب ،ميجرلا ناطيشلا نم هللاب ذوعأ :سيئرلا ديسلا

يف .هريسو هميظنتو ةلودلا سلجم تايحالصب قلعتملا يوضعلا نوناقلا ةشقانم مويلا ةسلج لامعأ لودج يضتقي
ىلع لدعلا ريزول ةصاخلا يتاركشت مدقأ نأ يندعسيو ،نيريزولا نيديسلاب مكمساب بحرأ نأ يل اوحمسا ةيادبلا

.ةينوناقلا نوؤشلا ةنجلل ةددعتملا تاعامتجالاو لاغشالا هروضح

سلجمل يلخادلا ماظنلا نم 68و 64 نيتداملل اقفوو روتسدلا نم 120 ةداملل اقبط ،ةداسلا اهيأ ،تاديسلا اهتيأ
يتلا نيناوقلا سردت نأ ةصتخملا ناجللو انسفنأل اهيف انحمس تقولا نم ةرتف دعب ،ةماعلا انتاسلج لاغشأ لصاون ،ةمألا
لازت ام يتلا ىرخألا ناجللا نم رثكأ انجمانرب بسح تلمع يتلا ةينوناقلا نوؤشلا ةنجل ةصاخو ،اهيلع تليحأ
ةيرادإلاو ةينوناقلا نوؤشلا ةنجل -اعيمج مكمساب- ركشأ اذل ،هشقاننل مكيديأ نيب دوجوملا ريرقتلا انل تدعأو ،لغتشت
.ةيضاملا ةرتفلا لالخ اهتمدق يتلا تادوهجملا ىلع ىرخألا ناجللا ركشأو ،ناسنإلا قوقحو

.اروكشم لضفتيلف ،لدعلا ريزو ديسلا ىلإ ةداعلا ترج امك ةملكلا ليحأو ،ةماعلا ةشقانملا يف نآلا أدبن

ءاضعأ ،لضافألا ةداسلا اهيأ ،تاديسلا اهتيأ ،مرتحملا سيئرلا ديسلا ،ميحرلا نمحرلا هللا مسب :لدعلا ريزو ديسلا
.ةمألا سلجم

،هريسو هميظنتو ةلودلا سلجم تايحالصب قلعتملا يوضعلا نوناقلا صن مويلا مكمامأ مدقأ نأ ينرسيو يل بيطي
نوناقلا اذه جردنيو ،1998 يرفيف 03 موي ةدقعنملا ةينلعلا هتسلج يف ينطولا يبعشلا سلجملا هيلع توص يذلاو



ةطلسلا زيزعت ىلإ ،هيلإ فدهت ام نيب نم ،فدهت يتلاو ،1996ربمفون 28روتسد اهأشنأ يتلا ةديدجلا لكايهلا نمض
.عمتجملل ةيساسألا تايرحلاو قوقحلل ةيماحلا ةيئاضقلا

يذلا ءاضقلا ةدحو أدبم لالقتسالا ذنم تنبت رئازجلا نإ -نوملعت امك- ةداسلا اهيأ ،تاديسلا اهتيأ ،سيئرلا ةدايس
لصفلا ةمهم ،ايلعلا ةمكحملا اهسأر ىلعو اهتاجردو اهعاونأ فالتخا ىلع همكاحمب يئاضقلا زاهجلا ىلوتي هاضتقمب
ىلإ اهيف لـصفلا ةـمهم تدنسأ ةيرادإلا تاعزانملا نأ كلذ ،ءاوسلا ىلع ةيرادإلاو ةيئازجلاو ةيندملا اياضقلا عيمج يف
نم عونلا اذه يف لصفت ايلاح يهو ،ةيئاضقلا سلاجملا ىوتسم ىلع ايجيردت اهميمعت مت يتلا ةيرادإلا فرغلا
يضاقتلا تاجرد نم ةيناث ةجرد اهرابتعاب ايلعلا ةمكحملل ةيرادإلا ةفرغلا مامأ فانئتسالل لباق رارقب تاعزانملا
اهيف افرط ةيرادإلا ةغبصلا تاذ تاسسؤملا ىدحإ وأ ةيدلبلا وأ ةيالولا وأ ةلودلا نوكت يتلا تاعزانملا ىلإ ةبسنلاب

تاعزانملا ضعب يف ةيرادإلا اهتفرغ لالخ نم ايلعلا ةمكحملا لصفت املثم ،انوناق ةددحملا صاصتخالا دعاوق بسح
تاطلسلا نع ةرداصلا ةيدرفلا وأ ةيميظنتلا تارارقلا ءاغلإ تابلط ىلإ ةبسنلاب رمألا وه امك ايئاهنو ايئادتبا ىرخألا
.ةيزكرملا ةيرادإلا

ةيئاضقلا سلاجملا مامأ اهماكحأ فنأتست يتلاو ةيئادتبالا مكاحملا ىلإ لكوأ دقف ،يداعلا ءاضقلا ىلإ ةبسنلاب امأ
ىلع رهستو ،نوناقلا قيبطت نسح ىلع ىرخألا يه رهست يتلا ايلعلا ةمكحملا مامأ ضقنلاب اهيف نعطيو ،ةيناث ةجردك
.دالبلا ءاحنأ عيمج يف يئاضقلا داهتجالا ديحوت

عقاولا نأ الإ ايلعلا ةمكحملا ىلإ تدنسأ دق ةيئاضقلا تاهجلا فلتخم نيب صاصتخالا عزانت يف لصفلا ةمهم نإ
يف رظنلا ةداعإ ةرورض ىلإ ىدأ كلذ لك ،عمتجملل عيرسلا روطتلا ةجيتن اهديقعتو ةيرادإلا تاعازنلا ديازتو يلمعلا
28 روتسد صن دقف كلذل ،دالبلل ةيسايسلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا تالوحتلا عم هفييكت ةداعإو دئاسلا يئاضقلا ماظنلا
نيناوق ددحت نأ ىلع صنو عزانتلا ةمكحمو ةلودلا سلجم اهنم ةديدج ةيئاضق قفارم ءاشنإ ىلع 1996 ربمفون
مكمامأ مدقتأ نأ فرشلاو زازتعإلا يعاود نمل هنإف هيلعو .ةديدجلا قفارملا هذه رييستو ميظنتو تايحالص ةيوضع
ىلإ فدهي يذلاو ينطولا يبعشلا سلجملا لبق نم هيلع تيوصتلا مت يذلا اذه يوضعلا نوناقلا صنب ماقملا اذه يفو
.هريسو هميظنتو ةلودلا سلجم تايحالص ديدحت

ام ىلع تصن 152 ةداملا نأ كلذ ،روتسدلا نم 153و 152 نيتداملا ماكحأ نم هساسأ دمتسي ةلودلا سلجم نإ
عيمج يف يئاضقلا داهتجالا ديحوت نمضيو ةيرادإلا ةيئاضقلا تاهجلا لامعأل ةموقم ةئيهك ةلودلا سلجم سسؤي" :يلي
ميظنت يوضع نوناق ددحي" :يلي ام ىلع 153 ةداملا تصن نيح يف ،"نوناقلا مارتحا ىلع رهسيو دالبلا ءاحنأ
،رئازجلا يف ءاضقلا ةيجاودزا أدـبم سرك دق يرئازجلا روتسدلا نوكي اذهبو ،"هتاصاصتخاو هلمعو ةلودلا سلجم
.خلإ ...ةيرادإلا مكاحملا ،ةلودلا سلجم :ةيرادإ ةيئاضق تائيهو ةـيداع ةيئاضق تائيه دوجو يف لثمتي يذلاو

امك ةيذيفنتلا ةطلسلا ضوع ةيئاضقلا ةطلسلا ىلإ يرادإلا ءاضقلا عضخأ دق يرئازجلا روتسدلا نأ ظحالملا نمو
نيب لصفلا إدبم ديسجت ىلإ ىلوألا ةجردلاب فدهت ةيباجيإلا ةوطخلا هذه نإو ،لودلا ضعب ىدل هب لومعم وه
.ةيعامجلاو ةيدرفلا تايرحلاو قوقحلل ةنماضلا ةيئاضقلا ةطلسلا زيزعت مث نمو ،تاطلسلا

:يلي اميف اهصيخلت نكمي باوبأ ةسمخ ىلع ةمسقم ةدام 46 ىلع نوناقلا اذه لمتشيو

.ةماعلا ماكحألا -

.ةلودلا سلجم تايحالص -

.ةلودلا سلجم ميظنت -



.ةلودلا سلجم مامأ ةقبطملا تاءارجإلا -

.ةيلاقتنالا ماكحألا -

ةماعلا ماكحألا :الوأ

ةيلالقتسالاب ايلعلا ةمكحملا رارغ ىلع عتمتيو ةمصاعلا رئازجلاب نوناقلا اذهل اقبط ةلودلا سلجم رقم نوكي
:يلي امب صوصخلا ىلع سلجملا اذه موقيو ،ةيرادإلا مكاحملا طاشنل مظنم زاهجك هماهم ءادأل ةمزاللا ةيرورضلا

نم اهب هراطخإ مت ىتم ،ميسارملا لوح ءاضتقالا دنعو ،رماوألاو نيناوقلا عيراشم لوح يمازلإلا يأرلا ءادبإ - 1
.تالاحلا بسح ةموكحلا سيئر وأ ةيروهمجلا سيئر فرط

.ةيرادإلا ةيئاضقلا تاهجلل نيعضاخلا ةاضقلا نيوكت جمانرب يف كراشي - 2

.ةينوناقلا تاساردلاو قيلاعتلا اذكو هتارارق رشن ىلع رهسي - 3

تاهجلا تارارق ةيعون هنمضيو ،ةيروهمجلا سيئر ديسلا ةماخف ىلإ هعفري ايونس اماع اريرقت ةلودلا سلجم دعي - 4
.لدعلا ريزو ىلإ ريرقتلا اذه نم ةخسن غلبتو ،ةصاخلا هتاطاشن ةليصح اذكو هيلإ تعفر يتلا ةيرادإلا ةيئاضقلا

ةلودلا سلجم تايحالص :ايناث

يرادإلا لاجملا يف يئاضقلا داهتجالا ديحوت نمضيو ،ةيرادإلا مكاحملا طاشنل مظنملا زاهجلا ةلودلا سلجم ربتعي
تايصوصخلا ضعبب اهنع زيمتي هنأ الإ ةمكحملا هذهل ةلثامم ةئيه ربتعيو ،ايلعلا ةمكحملل ةيرادإلا ةفرغلا لحم لحيو
:تايحالصلا نم نيعونب موقي وهف مث نمو ،يراشتسالا هرود ىلإ دوعت يتلا

.يئاضق عباط تاذ تايحالص -

.يراشتسا عباط تاذ تايحالص -

:يلي اميف ايئاهنو ايئادتبا ةلودلا سلجم لصفي ،يئاضقلا عباطلا تاذ تايحالصلا ىلإ ةبسنلاب - 1

تائيهلا ،ةيزكرملا ةيرادإلا تاطلسلا نع ةرداصلا ةيدرفلا وأ ةيميظنتلا تارارقلا دض ةرداصلا ءاغلإلاب نوعطلا -
.ةينطولا ةينهملا تامظنملاو ،ةينطولا ةيمومعلا

.ةلودلا سلجم صاصتخا نم اهتاعازن نوكت يتلا تارارقلا ةيعرش ىدمو ريسفتلاب ةصاخلا نوعطلا -



ضقنلاب نوعطلا يف لصفي امك ،ةيرادإلا مكاحملا نع ايئادتبا ةرداصلا تارارقلا فانئتسا يف كلذك لصفيو
يف ضقنلاب نوعطلا يف ريخألا يف لصفيو ،ايئاهن اهنع ةرداصلاو ،ةيرادإلا ةيئاضقلا تاهجلا تارارق دض ةهجوملا
.ةبساحملا سلجم تارارق

املثم رماوألاو نيناوقلا عيراشم نأشب ايمازلإ سلجملا اذه راشتسي ،يراشتسالا عباطلا تاذ هتايحالص ىلإ ةبسنلاب - 2
اهاري يتلا تاليدعتلا حرتقي نأ هنكمي امك ،اهب هراطخإ مت ىتم ةيذيفنتلا وأ ةيسائرلا ميسارملا لوح راشتسي نأ نكمي

.ةيرورض

صوصنلا نيب ماجسنا قلخ لجأ نم رمألا مزل املك لخدتي هنإف ،نوناقلا قيبطت ةمهمب موقي ةلودلا سلجم نأ امبو
تاعازنلا ةدح نم فيفختلل كلذو ،ةيميظنتلا صوصنلا ةيعرش نامضو اهريسفت يف تاضقانتلا يدافتل ةيعيرشتلا
عباطلا تاذ ةيرادإلا وأ ةيميظنتلا وأ ةيعيرشتلا تاحالصإلا لوح ةيمومعلا تاطلسلا هابتنا بلج هنكمي املثم ةيرادإلا
.ةماعلا ةحلصملاب قلعتملا

ةلودلا سلجم ميظنت :اثلاث

تادامتعالا لجستو ،رييستلا يف ةيلالقتسالاو ةيلاملا ةيلالقتسالاب ةلودلا سلجم عتمتي ايلعلا ةمكحملا رارغ ىلع
يلكيه ميظنتب زيمتي امك ،ةيمومعلا ةبساحملا دعاوقل يلاملا هرييست عضخيو ،ةلودلل ةماعلا ةينازيملا يف هرييستل ةمزاللا
.ايلعلا ةمكحملا ميظنت نع فلتخي يرشبو

:يلكيهلا ميظنتلا - 1

،يئاضقلا عباطلا تاذ هتايحالصل هتسرامم دنع ماسقأ ىلإ اهرودب مسقت نأ نكمي فرغ ىلإ ةلودلا سلجم مسقي
مضي امك ،يراشتسالا عباطلا تاذ هتايحالصل هتسرامم دنع ماسقأو ةمئاد ةنجلو ةماع ةيعمج لكش يف مظنيو
،ةلودلا سلجم سيئر ةطلس تحت ماعلا نيمألل ةعبات ةيرادإ حلاصمو ةينقت اماسقأو طبض ةباتك كلذ ىلإ ةفاضإلاب
حارتقا ىلع ءانب يسائر موسرم بجومب هيلع قفاوملاو ،ةلودلا سلجم بتكم فرط نم دعملا يلخادلا ماظنلا ددحيو
ةينقتلا ماسقألاو طبضلا ةنامأ تايحالص كلذكو اهلمع تالاجمو ماسقألاو فرغلا ددع اميسال ددحي سلجملا سيئر نم
.ةيرادإلا حلاصملاو

:يرشبلا رصنعلل ةبسنلاب – 2

طبض باتكو ةلودلل نيراشتسم نم كلذكو ،يسائر موسرمب امهنييعت متي ماع نيمأو سلجملا سيئر نم سلجملا لكشتي
.ةيرادإلا حلاصملاو ةينقتلا ماسقألا يفظوم ىلإ ةفاضإلاب

هتايحالصو يراشتسالا عباطلا تاذ هتايحالص يف ةلودلا سلجم مامأ ةماعلا ةباينلا ماهم نأ ىلإ ةراشإلا ردجتو ،اذه
دنع ةلودلا سلجم ززعي نأ نكميو ،نيدعاسملا ةلودلا يظفاحم ةيعمب ةلودلا ظفاحم ىلإ دنست يئاضقلا عباطلا تاذ
سيئر نيعي امك ،ةيداع ريغ ةمهم يف صاصتخالا يوذ نم ةلود يراشتسمب ةيراشتسالا هتايحالصل هتسرامم
لقألا ىلع ةـيزكرم ةرادإ ريدم ةبترب نيفظوم ةرازو لك ىوتسم ىلع رمألاب ينعملا ريزولا نم حارتقاب ةموكحلا
مهتاعاطقل ةعباتلا اياضقلا ىلإ ةبسنلاب ماسقألاو ةمئادلا ةنجللاو ةماعلا ةيعمجلا تاسلج يف يراشتسا يأرـب روضحلل
.طقف



ةلودلا سلجم مامأ ةعبتملا تاءارجإلا :اعبار

صوصنملا تاءارجإلل عضخي كلذل اعبت وهو ،ىرخألا ةيئاضقلا تاهجلا رارغ ىلع ةيئاضق ةهج ةلودلا سلجم ربتعي
.يرادإلا ءاضقلاب ةقلعتملاو ،ةيندملا تاءارجإلا نوناق يف اهيلع

ةيماتخلاو ةيلاقتنالا ماكحألا :اسماخ

اياضقلا يف لصفلل اهصاصتخا ةسرامم يف ايلعلا ةمكحملل ةيرادإلا ةفرغلا رمتست ،ةلودلا سلجم سيسأت راظتنا يف
ةيراجلا تاءارجإلا ليوحت تايفيك امأ ،هبيصنت درجمب ةلودلا سلجم ىلإ ةريخألا هذه لاحت نأ ىلع اهيلع ةضورعملا
.ميظنتلل اهقيبطت لاجم عورشملا كرت دقف هسيسأت دعب ةرشابم ةلودلا سلجم ىلإ ايلعلا ةمكحملل ةيرادإلا ةفرغلا مامأ

سفن ىلإ نوعضخي قالطإلا ىلع ضاق ةفص مهل نيذلا ةلودلا سلجم ءاضعأ نأ ىلإ دحلا اذه دنع ةراشإلا ردجتو
.يداعلا يئاضقلا ماظنلا ةاضقل يساسألا نوناقلا

،مرتحملا سيئرلا يديس

.لضافألا ةداسلا اهيأ تاديسلا اهتيأ

ناسنإلا قوقحو ةيرادإلاو ةينوناقلا نوؤشلا ةنجل اهتمدق يتلا ةلاعفلا ةمهاسملاب ماقملا اذه يف هونأ نأ ينفرشي
نع تادوهجملا هذه ترفسأ دقف لعفلابو ،نوناقلا اذه ةشقانمل تصصخ يتلا ةسلجلا لالخ كلذو ،ةمألا سلجمل
.صنلا اذه اهيلإ يمري يتلا داعبألاو ةيؤرلا حاضتا

سلجم تايحالصب قلعتملا يوضعلا نوناقلا صن ىوتحم ناك مكلذ ،ةداسلا اهيأ ،تاديسلا اهتيأ ،سيئرلا يديس
.روتسدلا نم 120 ةداملل اقفو هيلع ةقداصملل مكتارضح ىلع ضورعملاو ،هريسو هميظنتو ةلودلا

.هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو ،مكئاغصإ نسح ىلع ركشلا ليزج مكركشأ

ناسنإلا قوقحو ةيرادإلاو ةينوناقلا نوؤشلا ةنجل ررقم ىلإ ةملكلا ليحأو ،لدعلا ريزو ديسلا ركشأ :سيئرلا ديسلا
.ةنجللا ريرقت ميدقتل

لدعلا ريزو مرتحملا ديسلا ،رقوملا ةمألا سلجم سيئر مرتحملا يديس ،ميحرلا نمحرلا هللا مسب :ررقملا ديسلا
،ناملربلا عم تاقالعلاب فلكملا ريزولا مرتحملا ديسلا ،ةموكحلا لثمم

ةمحرو مكيلع مالسلا ،ماركلا روضحلا اهيأ ،رقوملا ةمألا سلجم ءاضعأ نومرتحملا ةداسلا ،تامرتحملا تاديسلا
.هتاكربو ىلاعت هللا

.هريسو هميظنتو ةلودلا سلجم تايحالصب قلعتملا يوضعلا نوناقلا صن نع يديهمتلا ريرقتلل ةءارق هذه

،39 ،38 ،37 ،36 ،35 ،34 ،25 ،24 ،23 ،12 داوملا اميسالو ،ةمألا سلجمل يلخادلا ماظنلا ماكحأل اقبط
.هنم 51 ،50 ،46 ،45 ،43 ،42 ،41 ،40



ةيرادإلاو ةينوناقلا نوؤشلا ةنجل تعرش ،03/03/1998خيراتب ةمألا سلجم سيئر ديسلا نم ةلاحإ ىلع ءانبو
: ةداسلا نم ةلكشملاو ناسنإلا قوقحو

ديبع ديشر -يدباوع رامع -

فوتنشوب يسونس -طيرش نيمل -

ثراو ةرقوب -شويرد ىفطصم -

فيرشوأ دوليم -ةلطاطم دمحأ -

رضيوخ رهاط -يراهزل ديزوب -

شاعزم نيمل دمحم -ةشماكم يتوغ -

ديعسلا ركيش روصنم -رابج ديجملا دبع -

حليوص ةعمجوب -

كلذل تصصخو ،هريسو هميظنتو ةلودلا سلجم تايحالصب قلعتملا يوضعلا نوناقلا عورشم ةسارد يف تعرش
.تاسلج ةدع

،سلجملا رقمب 04/03/1998 موي ةمألا سلجمب ناسنإلا قوقحو ةيرادإلاو ةينوناقلا نوؤشلا ةنجل تعمتجا اذكهف
نأ ررقتف ،هريسو هميظنتو ةلودلا سلجمب قلعتملا يوضعلا نوناقلا عورشم ةساردل لمعلا بيلاسأو ةيجهنم تسردو
ةيملعلا قئاثولاب دوزتلا دعب ةنجللا ءاضعأ نم وضع لك فرط نم يدرفلا ريضحتلاو ةساردلل فاك تقو صصخي
،ةيملعلا ةيرظنلا يف ةصاخ ةفصب ةلودلا سلجمبو ةماع ةفصب يرادإلا ءاضقلا ماظنب ةقلعتملا ةيميظنتلاو ةينوناقلاو
1998 سرام 07 تبسلا موي نم ءادتبا اهتاعامتجا تاسلج ةنجللا فنأتست نأ ىلع ،ةنراقملا ةينوناقلا تاقيبطتلا يفو
.ةمألا سلجم رقمب احابص نيثالثلا ةقيقدلاو ةعساتلا ةعاسلا يف

لثمم لدعلا ريزو ديسلل ةوعد هيجوت ىلع ،07/03/1998 تبسلا موي نم ةيحابصلا ةسلجلا يف قافتالا مت اذكهو
ةداملا ماكحأو ،روتسدلا نم 133 ةداملا نم ةيناثلا ةرقفلا ماكحأل اقبط ةمألا سلجم سيئر ديسلا قيرط نع ةموكحلا

.ةمألا سلجمل يلخادلا ماظنلا نم 40

ىلإ ةمسقم ،ةدام 46 نمضتي يذلا ،ةلودلا سلجم تايحالصب قلعتملا يوضعلا نوناقلا صن ةسارد يف تعرش مث
:يه باوبأ ةسمخ

:لوألا بابلا

هتاصاصتخاو ةلودلا سلجم ةئيه ةعيبطل ةماعلا ءيدابملاو سسألاب قلعتت داوم ينامث ىلع يوتحيو ،ةماعلا ماكحألا
.هرقمو

:يناثلا بابلا

ةيئاضقلا ةلودلا سلجم تايحالصب قلعتت داوم سمخ ىلع بابلا اذه لمتشيو ،ةلودلا سلجم تايحالص
.ةيراشتسالاو



:ثلاثلا بابلا

ةيئاضقلا ةلودلا سلجم تاليكشتو تائيهب قلعتت ةدام 28 ىلع بابلا اذه يوتحيو ،ةلودلا سلجم ميظنت
.ةيراشتسالاو

:عبارلا بابلا

لمع اهل عضخي يتلا تاءارجإلا ميظنت ةيفيك ةلأسم ىلإ ناريشت )02( نيتدام بابلا اذه نمضتيو ،تاءارجإلا
.ةيراشتسالاو ةيئاضقلا هتاصاصتخا ةسرامم يف ةلودلا سلجم

:سماخلا بابلا

ماظن ىلإ ةيرادإلا فرغلا ماظن نم لاقتنالا ةيفيك ناددحت نيتدام نم بابلا اذه نوكتيو ،ةيئاهنلاو ةيلاقتنالا ماكحألا
سلجم بيصنت ةياغ ىلإ ايلعلا ةمكحملاب ةيرادإلا ةفرغلا مامأ ةلوبقملا اياضقلا تافلم صوصخب ةلودلا سلجم ءاضق
.ايمسر ةلودلا

يوذو ةنجللا ءاضعأ فرط نم ةقيمعو ةيليلحت ةروصب ،ةدامب ةدام عورشملا اذه داوم ىلع شاقنلا بصنا دقو
203 ىلع عورشملا اذه داومل تاسلجلا تاشقانم توتحا اذكهف .ةنجللا يف عوضوملا يف ةربخلاو صاصتخالا
يملعلا صاصتخالا ووذ اهيف مهاسو ،تاحارتقالاو تاظحالملاو تالؤاستلاو تاساردلا ميدقت تنمضت تالخدت
تاعزانملا ةيرظنو ةلودلا سلجم ءاضق عوضوم يفو ،ةماع ةفصب يرادإلا ءاضقلا ةيرظن لاجم يف يقيبطتلاو
.ةنجللا ءاضعأ نمض نم ةصاخ ةفصب ةيرادإلا

ةلودلا سلجم تايحالصب قلعتملا يوضعلا نوناقلا عورشم لوح ةيريضحت لامعأ دادعإ ىلإ كلذ لك ىضفأو
ةيئاضقلاو ةينوناقلا تاجيرختلاو ءارآلا نم ديدعلا ىلع ةيريضحتلا لامعألا هذه يوتحتو ،هريسو هميظنتو
سلجمب ناسنإلا قوقحو ةيرادإلاو ةينوناقلا نوؤشلا ةنجل ةعانقو ةيرظن اهعومجم يف نّوُكت ،ةيليلحتلا تاحارتقالاو
يف هلمع تاءارجإ ةعيبطو هتاصاصتخاو ،هميظنت ةيلمعو ةلودلا سلجم ءاشنإ ءيدابمو سسأ عوضوم لوح ةمألا
لاجم يف ينطولا ماظنلا فادهأ قيقحت يف ةيلعافو ةءافكب لمعي ىتح كلذو ،يراشتسالا لاجملا يفو يئاضقلا لاجملا
حلاصملاو نطاوملاو ناسنإلا تايرحو قوقح ةيامحو نوناقلا ةلود ديسجت فادهأ اميسالو ،ةلودلل ةيئاضقلا ةفيظولا
.ةيرئازجلا ةلودلاو ةمألل ايلعلا

ةيرادإلاو ةينوناقلا نوؤشلا ةنجل تاسلج رضاحم يف ةيريضحتلا لامعألا هذه نيماضم ىلإ عوجرلا نكميو
.1998 سرام 08و 07 يموي يف ةمألا سلجمب ناسنإلا قوقحو

يف ةموكحلا لثمم لدعلا ريزو ديسلا همدق يذلا ميقلا يليصفتلا يليلحتلا ضرعلا ىلإ ةنجللا هذـه تـعمتسا امك
ةسداسلا( ةعاسلا ةياغ ىلإ )نيرشعلا ةقيقدلاو ةثلاثلا( ةعاسلا نم ،1998 سرام 8 دحألا مويل ةيئاسملا ةسلجلا
هميظنتو ةلودلا سلجم تايحالصب قلعتملا يوضعلا نوناقلا عورشم لوح ةمألا سلجم رقمب )ءاسم نيثالثلا ةقيقدلاو
ةينوناقلا نوؤشلا ةنجل ءاضعأ تالؤاستو تالاغشنا نع تاحيضوتلاو تاباجإلا ةموكحلا لثمم ديسلا مدق امك ،هريسو
.ةمألا سلجمب ناسنإلا قوقحو ةيرادإلاو

ةيعقاولاو ةنورملا بولسأ قيبطت ةقيقحو ةرورضب ةموكحلا لثمم ،لدعلا ريزو ديسلا دودر ةنجللا تمهفت دقو
عم فيكتلا مدعو لاجترالاو عرستلا رطاخمل اءرد ،لقتسملاو ديسلا يرادإلا ءاضقلا ماظن ءانب مامتإ يف جردتلاو
.ةيرشبلاو ةينوناقلاو ةيداملاو ةيسايسلا اهفورظو ةئيبلاو طيحملا تايطعم



صن ةسارد يف تفيكت دق ،ةمألا سلجمب ناسنإلا قوقحو ةيرادإلاو ةينوناقلا نوؤشلا ةنجل نأ ةقيقح ليجست بجيو
ةيلمع نم ءاهتنالا ةيمتح يف لثمتت يتلا ةينوناقلاو ةيروتسدلاو ةيسايسلا تايطعملاو فورظلا عم يوضعلا نوناقلا اذه
مدع ىرخأ ةهج نمو ،ةهج نم ةلودلاو ةمألا حلاصل بسانملا تقولا يف ةيئاضقلاو ةيروتسدلا تاسسؤملا ةماقإ

ةيفيظولا تاقالعلا اذكو امهلمعو ينطولا يبعشلا سلجملاو ةمألا سلجم ميظنتب قلعتملا يوضعلا نوناقلا رودص
ةيلمعلا لاجم يف ةيروتسدلا هتاطلس مادختساو كيرحتب ةمألا سلجمل حمسي يذلا نوناقلا اذه .ةموكحلا نيبو امهنيب
.ةيلعافو ةوقب ةيعيرشتلا

ةداسلاو تامرتحملا تاديسلا ةمألا سلجمل ناسنإلا قوقحو ةيرادإلاو ةينوناقلا نوؤشلا ةنجل وعدت ماتخلا يفو
.صنلا اذه ةشقانم ىلإ ةمألا سلجم ءاضعأ نيمرتحملا

تايحالصب قلعتملا يوضعلا نوناقلا عورشمل يديهمتلا ريرقتلا نومضم ةمألا سلجم ءاضعأ يتداس يتاديس مكلذ
.اركشو ةشقانملل مكيلع ضورعملاو هريسو هميظنتو ةلودلا سلجم

.سيئرلا يديس اركش

،ءاضعأ ةسمخ نآلا ىتح لخدتلل انلجس دقو ،تالخدتلا ميدقت يف نآلا أدبنو ،ررقملا ديسلا ركشأ :سيئرلا ديسلا
.يوالسع ىليل ةديسلا ىلإ ليجستلا بيترت بسح ةملكلا ليحأو

،رقوملا ةمألا سلجم ءاضعأ ةداسلاو تاديسلا :يوالسع ىليل ةديسلا

ةصصختم ةيراشتسا ةيرادإ ةيئاضق ةسسؤم مهأ ءاشنإ كرابأو ،ميقلا هضرع ىلع لدعلا ريزو ديسلا ركشأ
.ةلودلا سلجم وهو الأ يرئازجلا يئاضقلاو يساـيسلا يروـتسدلا ماظنلا خيرات يف ةيرادإلا تاعزانملاب ةصتخمو

ءاضقلا يف رثكأ ديحوت كانه نوكي نأ وه يئاضقلا ماظنلا يف ماهلا زاهجلا اذه ءاشنإ نم فدهلا نإ ،كش نودب
تاعزانملل ةمئالملا لولحلا داجيإ يف ةماتلا ةيرحلا هل نوكتو ،ايفيظوو ايوضع القتسم ازاهج نوكيو ،ةصاخ يرادإلا
ينوناقلا صنلا اذه ىلع عالطالا نم جتنتسيو صلختسي تقولا سفن يف نكل ،همامأ ةعوفرملا وأ ةحورطملا ةيرادإلا
امنإو ،جارحإلا وأ لاؤسلا لجأ نم لاؤسلا حرط ددصب انسلو ،اهنم دبال تاظحالملا وأ تالؤاستلا ضعب نأ هتساردو
رثكأ فرعتلاب تالؤاستلا ضعب انل حمست امبرلو ،رئازجلا يف ىلوأ ةبرجت هنأل زاهجلا اذه يف رثكأ مكحتلا طقف ديرن

.زاهجلا اذه ىلع

يف هيأر ءادبإ يف تايحالص ةلودلا سلجمل" نأ ىلع 4 ةداملا صنت ،ةيراشتسالا تاصاصتخالاب قلعتي اميف
يراشتسالا يأرلا ءادبإ ىلع رصتقي يراشتسالا صاصتخالا نأ ىلع نوقفتم نحنو "رماوألاو ةينوناقلا عيراشملا
عيراشملا يف هيأر ةلودلا سلجم يدبي" ىلع صنت 12 ةداملا نكل ،ةينوناق ةراشتسا ءادبإ نايحألا ضعب يف وأ ،طقف
،"ةيرورض اهاري يتلا تاليدعتلا حرتقيو -هالعأ 4 ةداملا يف اهيلع صوصنملا ماكحألا بسح- اهب هراطخإ متي يتلا
؟ريخألا اذه اهحرتقي امبر يتلا تاليدعتلاب ةمزلم ةلودلا سلجم يأر ءادبإ بلطب ةمزلملا ةموكحلا له ةلاحلا هذه يف
وه يناثلا سايقملاو ،عيراشملا يف ةيعرشلا وهو لوألا سايقملا ىلع ىنبتس امبر ،تاليدعتلا وأ ةراشتسالا هذهو
.ةمئالملا صرفلا

ةقلعتملا هالعأ 21ةداملا يف ةنيبملا- ةلودلا سلجم ةليكشت" نأ ىلع صنت يتلا 22 ةداملاب قلعتي يناثلا لاؤسلا
ريغ ةمهم يف صاصتخالا يوذ نم ةلودلا يراشتسمب ةيراشتسالا هتايحالص ةسرامم دنع ززعت نأ نكمي -ةاضقلاب

ءالؤه نوك اضيأ نوقفتم نحنو ،"خلإ ...نييعتلا ةيفيك ددحتس" هنأ ىلع ىرخأ ةدام صنت يلاتلابو ،"ةيداع
نكلو ،اضيأ نيعم تقو يف يهتنتو نيعم تقو يف أدبت ةمهملا نأ كلذ نم مهفنو ةيداع ريغ ةمهم يف نيراشتسملا
تاليكشتلا يف نيررقم ةلودلا وراشتسم ربتعي" :هنأ ىلع صنت اهدجن 30 ةداملا ىلإ لقتنن امدنعف ؟ةاضق اوسيلأ



،تالوادملا يف نوكراشيو – يراشتسالا عباطلا اذه دجو نإ انيلع ال – يراشتسالا عباطلا تاذ تاليكشتلاو ةيئاضقلا
–ةلودلا وراشتسم ربتعي ثيح - يقطنم رمأ اذهو – دعاسملا ةلودلا ظفاحم فئاظو ةسرامم ةلودلا راشتسمل نكميو
يف اوكراش اذإف ،"تالوادملا يف نوكراشيو يراشتسالا عباطلا تاذ تاليكشتلا يف نيررقم – ةيداع ريغ ةمهم يف
ةسارد ددصب مهف ايئاضق نيررقم اوناك اذإو ،يأرلا ءادبإ قحو ،تيوصتلا قح مهل نأ كلذ نم مهفن اننإف تالوادملا
هيلع صني امك– العف مه مأ يضاقلا عضول نوعضخيو ةاضق العف مه له :وه ضومغ كانه يلاتلابو ،هتعباتمو فلم
؟أدبت ىتم ؟ةداعلا نع ةجراخلا ةمهملاب ينعن اذامو ؟مهتفيظوو مهنييعت يف رخآ ينوناق صنل نوعبات -ينوناقلا صنلا
؟يهتنت ىتمو

يف صنت صنلا اذه نم 35 ةداملا نإ ثيح ،يلخدت نم ةريخألاو ةثلاثلا ةطقنلا يف لثمتت ،ىرخأ ةظحالم يدل
افرغ ءاضقلا يف نأ فرعن نحن ،"ةفرغ ةيأ سأرتي نأ ةرورضلا دنع ةلودلا سلجم سيئر نكمي" ىلع ةيناثلا اهترقف
ام يل نيبي نأ لدعلا ريزو ديسلا نم بلطأو لءاستأ يلاتلابو ،اهدوجو دنع عورف ءاسؤر وأ فرغ ءاسؤر كانهو
راشتسملاف اهسيئر بيغي يتلا ةفرغلا نأ فرعن نحنف ،"عانتمإلا" يه "ةرورضلا" تناك اذإف "ةرورضلا" ةملك ىنعم
؟ةيضقلا ةيعون يه له ؟ةرورضلا يه امو ،يردأ تسل؟عانتمالا وه اذه لهف ،اهسأري يذلا وه ةيمدقأ هل يذلا
.اركشو ؟ةرورضلا يه ام مهفأ نأ طقف ديرأ ينكل ،اقبسم ايأر كلمأ ال انأ ؟اذاملو

.يبرعلا تيآ نارقم ديسلا وهو يناثلا لـخدتملا ىلإ ةـملكلا لـيحأو ،يوالسع ىليل ةديسلل اركش :سيئرلا ديسلا

،لضافألا ةداسلاو تاديسلا اهتيأ ،سيئرلا يديس اركش :يبرعلا تيآ نارقم ديسلا

هديرت ام اديج انمهف ،لدعلا ريزو ديسلا ضرع انعمس امل ذإ ،يديهمتلا ريرقتلاب ةقلعتم ةماع تاظحالمب يلخدت أدبأ
يبعشلا سلجملا نم ءاج امك- عورشملا ىلع قداصي نأ ةمألا سلجم نم بلط دقف ،ةمألا سلجم نم ةموكحلا
.حضاو اذهو -ينطولا

لك فرط نم ريكفتلا نم مايأ ةثالث دعب هنأ دجن ؟سيئرلا يديس هيف دجن اذام ،ةنجلل يديهمتلا ريرقتلا أرقن امل ،نكل
دعبو ،ةموكحلا نع لثممك لدعلا ريزو ديسلا ىلإ عامتسالا دعبو ،تاعاس ةدع ماد عامتجا دعبو ،ءاضعألا نم وضع
دوهشم تاءافك يهو ،ةنجللا يف ةدوجوملا تاءافكلا لك ىلإ عامتسالا دعبو ،)203( ةثالثو نيتئام اهددع غلب تالخدت
نحنو ،باوبأ )05( ةسمخ ىلع يوتحي هنأو ةدام 46 ىلع يوتحي عورشملا اذه نأ انمهف يه ةجيتنلا نأ الإ ،اهل
ام ؟دوهجملا اذه لك اهلذبو ةينوناقلا نوؤشلا ةنجل عامتجا نأ ىلإ ةجيتنلا هذه لثم ىلإ لصن يكل جاتحن له لءاستن
يبعشلا سلجملا نم ءاج امك– عورشملا ىلع ةقفاوم ةنجللا له ؟انيلإ مدقملا يديهمتلا عورشملا نم ةنجللا فقوم
دبالف ،ةمألا سلجم اهيلع قداصو تافالتخا كانه تناك اذإ هنأل ؟تافالتخالا يه ام ؟افلاخم افقوم اهل نأ مأ -ينطولا
.ةموكحلا سيئر ديسلا نم بلطب ةطلتخم ةنجل لكشت نأ

فقوم تمهفت ةنجللا نأ ءانثتساب صخلم يأ ،ةنجللا جراخ ،هل سيل لدعلا ريزو ديسلاو ةنجللا نيب راد ام نأ امك
؟ءارزولا ةداسلاو ةموكحلا فقاوم مهفت نأ وه ةمألا سلجم رود له لءاستأ اذل ،ةموكحلا فقومو لدعلا ريزو ديسلا
؟تايحالص هلو ةمألا لثمي هنأل ،صاخلا هفقوم هل نوكي نأ بجيمأ

،نيتفرغلا ماظنب لمعت يتلا لودلا لك يف ةيناثلا ةفرغلا نأ ،سيئرلا يديس ،ةغايصلا ثيح نم ىتح فورعملا نمو
ةعيبط ىلإ ارظن اندنع ةصاخ ،ىلوألا ةفرغلا نم رثكأ تاءافك اهيف نأل ،ةديجلا ةينفلا ةغايصلا ىلع رهست يتلا يه
.رخآ لاجم يف وأ ةغايصلا يف ىوتسم مهل سيل نيبختنملا نإ لوقأ الو ثلثلا نييعت

نإف كلذل ،اهفقوم ةنجللا مدقت مل صنلا ةغايص يف ىتحو ،ةغايصلا يف رود اهل ةيناثلا ةفرغلا نإ -طقف- لوقأ
دعب لصنس انك اذإ هنأ وهو ،لؤاست وه امم رثكأ عفترم توصب ريكفت امبر وهو ةنجللا لمعب قلعتي ريخألا يلؤاست

ىلإ ةرشابم -سيئرلا ديسلا فرط نم- ةلاحإلا متت ال اذامل لءاستأف ةجيتنلا هذه لثم ىلإ دهجلا نم مايأ )10( ةرشع
؟تقولا سفن يف لاملاو تقولا حبرنف ماعلا شاقنلا دعب ريرقتلا يف اهتملك ةنجللا لوقت مث ،ةماعلا ةشقانملا

نأ الو تاليدعتلا مدقن نأب انل حمسي ال روتسدلا نأ امبو ،رواحم )4( ةعبرأ يف لخدتأ ،صنلا نومضم ىلإ ةبسنلاب
.ينطولا يبعشلا سلجملا نم ءاج امك صنلا عم هيف فلتخأ ام لجسأو يروتسدلا صنلا عم ىقبن اننإف ،اهحرتقن

اماع اريرقت ةلودلا سلجم دعي" ىلع صنت يتلا 6 ةداملل اقفو يونسلا ريرقتلاب ،سيئرلا يديس ،ىلوألا ةطقنلا قلعتت
ةليصح اذكو هيلإ تعفر يتلا ةيرادإلا ةيئاضقلا تاهجلا تارارق ةيعون نمضتي ةيروهمجلا سيئر ىلإ هعفري ايونس



ىودج نع لءاستأ يننإف ،تاطاشنلا ةيعونو تارارقلا ةيعونب يفتكي يونسلا ريرقتلا ناك اذإف ،"ةصاخلا هتاطاشن
هنكمي الو ،ةيئاضق ةطلس هرابتعاب ةلودلا سلجم لمع مّوقي نأ هنكمي ال ةيروهمجلا سيئر ديسلاف ،ريرقتلا اذه ىنعمو
ىلع ءاقبإلا نم دبال ناك اذإو ،ةيرادإلاو ةيئاضقلا تاهجلا طاشن نعو ماكحألا ةيعون نع ثدحتي ريرقت نم ديفتسي نأ
تارارقلا ذـيفنت ىدمو ةيئاضقلا تاهجلا فرط نم نوناقلا قيبطت ىدم ريرقتلا نمضتي ال اذامل لوقأ انأف ةداملا هذه
نم ءاضعأ لخدت ىدم ريرقتلا نمضتي ال اذامل ؟انوناق كلذب ةلكوملا تاطلسلاو ةيذيفنتلا ةطلسلا فرط نم ةيئاضقلا
نأ نكميف ةيئاضقلا لامعألا يف تالخدت كانه تناك اذإف ؟ةيئاضقلا نوؤشلا يف ةيرادإلا تاهجلا نمو ةيذيفنتلا ةطلسلا
ةيامحل نيناوقلا ذيفنت ىلع رهسلاب ةمئاقلا تائيهلاو ةرادإلا فرط نم نوناقلا مارتحا ىدم اذكو ،ريرقتلا يف لجست
،روتسدلل نماض هنأل ،رودلاب موقيس ةيروهمجلا سيئر ديسلاف دوصقملا وه اذه ناك اذإف ؟نينطاوملا تايرحو حلاصم
لالقتسا نمضيو رومألا ىلع علطي ريرقتلا قيرط نع هنأ ثيح ،ءاضقلا لالقتسا ةيروتسدلا تانامضلا ةلمج نمو
وأ عفنتس اهنأ دقتعأ الف تاطاشنلاو تارارقلا ةيعونب ةصاخ ةيضقلا تناك اذإ امأ ،ةيذيفنتلا ةطلسلا نع ءاضقلا

.عمتجملاو نطاوملا ةمدخل ءاضقلا لالقتسا وه ريخألا يف اذه لك نم مهألا نأل ،يدجتس

رشن ىلع رهسيو هتارارق ةلودلا سلجم رشني" ىلع صنت يتلا عورشملا نم 8 ةداملا يف هدجن يناثلا فالتخالا نإ
سلجم ىلع يرابجإ رمأ تارارقلا رشن لهف ،تارارقلا رشن لوح بصني يلخدتو ،"ةينوناقلا تاساردلاو قيلاعتلا لك
ىتح وأ ءاضقلا سرام وأ ةاماحملا سرام نم لكف ؟ايلعلا ةمكحملل ةبسنلاب نآلا يرجي امك يرايتخإ وه مأ ؟ةلودلا
لكوم مهي ناك اذإ الإ ،يئاضق سلجم نم رارق ىلع لصحن نأ ليحتسملا نم لب ةبوعصلا نم هنأ نوفرعي ةبلطلا
.يماحملا

نم صيخرت ىلإ عضخي يماحملا لكومب قلعتي ال رارق ىلع لوصحلا نأ ملعن ايلعلا ةمكحملا تارارق ىلإ ةبسنلاب
ءاضقلل نيسرامملا نيثحابلا لوانتم يف نوكت نأ تارارقلا رشن نم ضرغلا ناك اذإف ،بلطلا دعب لوألا سيئرلا ديسلا
ةيمازلإ ةغيصب ةداملا غاصت نأ دبالف ،تارارقلا ةيعون يف ةاضقلا ةداسلل زفاحك ةيناث ةهج نم نوكتلو اهنم ةدافتسالل
.عيمجلا لوانتم يف نوكتو ماكحألا ةعومجم ايونس ةلودلا سلجم رشني نأ يهو

نيعي" ىلع صنت عورشملا نم 19 ةداملا نأ ثيح ،ةلودلا سلجمل ماعلا نيمألا نييعت ةيفيك يهف ،ةثلاثلا ةطقنلا امأ
،"ةلودلا سلجم سيئر ةراشتسا دعب لدعلا ريزو نم حارتقاب يسائر موسرم ىضتقمب ةلودلا سلجم ىدل ماعلا نيمألا
ديسلا نكميو ةراشتسا درجم يه مأ ؟لدعلا ريزو ديسلا ىلع ةمزلم ةلودلا سلجم سيئر ةراشتسإ له لءاستأ كلذك انه
ةلودلا سلجم سيئر ديسلا يأر نأ وه دوصقملا ناك اذإ ؟رخآ يأرب وأ ةلودلا سلجم سيئر يأرب ذخأي نأ لدعلا ريزو
درجم كلذ ناك اذإو ،مزلم ةلودلا سلجم سيئر يأر نإ لوقنل داعت نأ دبال ةغايصلاف ،لدعلا ريزو ديسلل مزلم
نيمألا صخش لوح فالخ ثدحي نأ نكمي ريخألا يف هنأل ؟تاراشتسإلا هذه لثم ىلإ يعادلا ام لءاستأ انأف ةراشتسإ
سلجم سيئر عم كلذ يف قفتي الو اصخش ريزولا ديسلا نيع اذإو ،ةلودلا سلجم سيئر ديسلاو ريزولا ديسلا نيب ماعلا
حرتقي ريزولا ديسلا نإ لوقن ال اذامل اذل ،ماعلا نيمألا نيبو سيئرلا نيب ةسسؤملا يف ثدحتس لكاشملا نإف ،ةلودلا

حبصي رايتخإلا اذه نكل ؟ةحرتقملا ءامسألا نم ادحاو راتخي ةلودلا سلجم سيئر ديسلاو ةمئاق يف ءامسأ ةتس وأ ةسمخ
قلعتي صن يف ةدئاف ةيأ كلذ يف ىرأ الف )هفلاخو هرواش( لاقي امك رمألا نوكي نأ امأ ،لدعلا ريزو ديسلل امزلم
.ةلودلا سلجم ميظنتو رييستب

سيئرل نكمي" ىلع صنت يتلا 35 ةداملاب ةقلعتم يهو ،يوالسع ىليل ةديسلا اهيلإ تقرطت دقف ،ةريخألا ةطقنلا امأ
يننأل -سيئرلا يديس- ةيسامولبدلا ريباعتلا عم ىقبأ نل انأ ،"ةفرغ ةيأ ةسائر ىلوتي نأ ةرورضلا دنع ةلودلا سلجم
ةاضقلا ةداسلاو نيماحمك ءاضقلا سرامن نحنف ،داوملا هذه لثم تايفلخ فرعأو ،ةداملا هذه لثم نم ىزغملا فرعأ
ةرازو قيرط نع ةيذيفنتلا ةطلسلا لخدتت امدنع لهسي ةيئاضق ةئيه ىدل لخدتلا نأ فرعنو ،بناجلا اذهب انم ملعأ
دنع لوقن امل نذإ ،ةاضق ةدع نم ةلكشم ةفرغ ىدل لخدتلا متي امدنع بعصيو ،ةيئاضق ةهج سيئر ىدل لدعلا
-ايصخش- ةلودلا سلجم سيئر ىلوتي تافلملا ضعب يفو اياضقلا ضعب يف هنأ يهو ،ةموهفم ةرورضلاف "ةرورضلا"
ةرورض ةيأ ىرأ ال انأ -ةلكشم يه امك- فرغلاو ةاضقلا ةيلالقتساو ،ءاضقلا لالقتسا نمضن ىتحو ،ةفرغلا ةسائر
راشتسم يأل نكمي ىوصقلا ةرورضلا دنعو ،سيئر ةفرغ لكل نأ نيح يف ةفرغ سأرتي ةلودلا سلجم سيئر لعجت
تارقفلا هذه لثم فذحنو ةيلالقتسا لكبو ةيرح لكب لمعت فرغلا كرتنلف ،ةمهملا هذه ىلوتي نأ مدقألا راشتسملل وأ
لثمب ةيلالقتسالا هذه ديقت ةينفلا ةيحانلا نمو ىرخأ ةهج نم اهنكل ،ءاضقلا لالقتسال الاجم ةهج نم حتفت يتلا داوملاو
.داوملا هذه

تافلم يف ةداع متي صاخشأب فرغ ءاسؤر ضيوعت نأ تنيب ةسرامملا نأ ريغ ،ئطاخ يليوأت نوكي نأ وجرأ
طاقنلل ةبسنلاب هفالتخا ةـمألا سلجم لجسي نأ ىنمتن كلذ لك بنجتن ىتحو ،ةصاخ تالاح يفو ةصاخ اياضقو ةصاخ
عضول ءاضعألا ةيواستملا ةنجللا ىلإ بهذنو ةيئاضقلا تاهجلاو ةاضقلا لالقتساب قلعتت يتلا ةطقنلا ةـصاخو ،ةقباسلا

.مكل اركش ،ةديدج ةغايص



.يفينق نيدلا حالص ديسلا ىلإ نآلا ةملكلا ليحأو ،يبرعلا تيآ نارقم ديسلل اركش :سيئرلا ديسلا

.ىفطصم اي يبيبح اي كيلع مالسلاو ةالصلاو ،ىفكو هلل دمحلا :يفينق نيدلا حالص ديسلا

لكو ،اهتاثدحم رومألا رشو -ملسو هيلع هللا ىلص- دمحم انديس يده يدهلا ريخو ،هللا مالك ثيدحلا قدصأ نإ
،مرتحملا سيئرلا ديسلا ةماخف ،رانلا مكايإو هللا ينبنج ،رانلا يف اهبحاصو ةلالض لكو ةلالض ةعدب لكو ةعدب ةثدحم
تاقالعلاب فلكملا ريزولا ديسلا يلاعم ،لدعلا ريزو ديسلا يلاعم ،يئالمز ةداسلا تارضح ،يتاليمز يتاديس يتاسنآ
.هتاكربو ىلاعت هللا ةمحرو مكيلع مالسلا ،ناملربلا عم

ركذلاب صخأو ،اهعم لماكلاب قفتأ ال طاقنلا نم ةلمج كانه ،انمامأ حورطملا يوضعلا نوناقلا اذه صخي اميف
.ينطولا يبعشلا سلجملا فرط نم هيلع ةقداصملا تمت يذلا نوناقلا اذه صن نم 2 ةداملا

نم نكل ،"يئاضقلا داهتجالا ديحوت نمضي" يذلا وه ةلودلا سلجم نأ ىلع )2( اهترقف يف ةحارص 2 ةداملا صنت
نوناق -الثم- ذخأن ،نيناوقلا عيمج يف اهتغيصب ماتلا اهدوجو اهل لمجلا هذه لثم نأ انملع ةطيسبلا انتسرامم لالخ
ةعومجم وأ ةحلصم كانه تسيل اذه انموي ىلإ ايلعلا ةمكحملا ءاشنإ ذنم نكل ،ةغيصلا هذه دجنف ايلعلا ةمكحملا
،سيئرلا يديس ،يئالمز يتاليمز ،اذه نم رطخأ لوقأو ،يئاضقلا داهتجالاب صاخلا عوضوملا اذه جلاعت صاخشأ
داهتجإلا ديحوت يف نمكت ءاضقلا ىلع اذه انموي ىلإ 1962 يف انلالقتسا ذنم ةحورطملا ةصيوعلا ةلكشملا نأ وهو
مايقلا فرغلا ضعب ءاسؤر ىلع اهضرفـب ايلعلا ةمكحملا نم ارخؤم ةلوذبملا تادوهجملا نم مغرلاب اذهو ،يئاضقلا
ةذتاسألا وأ نوناقلا يف نيثحابلا نم تاءافكلا لوانتم يف نوكتو ايلعلا ةمكحملا اهردصت يتلا تارارقلا عيمج راهشإب
نم ةيناثلا ةجردلا وأ ىلوألا ةجردلا نع ملكتأ الو ،ماخ ةدامك تارارقلا هذه ذخأ اضيأ مه نوديري نيذلا نييعماجلا
.ديحوتلا نع ملكتت 2 ةداملا نم )2( ةيناثلا ةرقفلا هذه دجن مويلا انلاب امف ،ايلعلا ةمكحملا ىوتسم نع ملكتأ لب يضاقتلا
ةيضق ىلإ قرطتن امدنع اننأ يه ءاضقلا يف ايلاح ةدوجوملا فعضلا ةطقن نأل ،يئاضقلا داهتجالا ديحوت عم نحن معن

.عوضوملا اذهل ةيريسفتلا وأ ةيئدبملا تارارقلا مظعمىلع روثعلا عيطتسن ال صاخ عوضومب ةصاخ

فرط نم يئاضقلا داهتجإلا ديحوت نامضل كلذو نوناقلا ةداملا هذه نم )2( ةيناثلا ةرقفلل انأ معن لوقأ ،هيلعو
اذهل يلخادلا ماظنلا صخي اميف ،ةققدمو ةقيقد ةساردب انومضمو الاعف ديحوتلا اذه نوكي نأ طرش ىلع ةلودلا سلجم
.سلجملا

سلجم نيب قرفلا حرط نم دبال هنأ ،اضيأ ،انه ىرأ ،ةمرتحملا يتليمز اهنع تثدحت يتلا )04( ةداملا صخي اميف
رماوألاو نيناوقلا عيراشم يف هيأر ةلودلا سلجم يدبي" :)04( ةداملا هيلع صنت يذلاو يروتسدلا سلجملاو ةلودلا

يه يتلا ،يروتسدلا سلجملا يهو ،ىرخأ ةسسؤم دجن ،اضيأ انه نكلو ،"نوناقلا اذه اهددحي يتلا طورشلا بسح
.يأرلا ءادبإ صخي اميف يسيئرلا يراشتسالا اهرود بعل عيطتستو ،يأر اهل ىرخألا

؟يروتسدلا سلجملاو ةلودلا سلجم ةرظن نيب انه قرفلا وه امف

،ةيروهمجلا سيئر ىلإ هعفري ،ايونس اماع اريرقت ةلودلا سلجم دعي" هنأ ىلع صنت يهف )06( ةداملا صخي اميف
لمعلا صيخلت نأ دقتعأ ،يئالمز يتاليمز ،سيئرلا يديس ،اضيأ انه "ةيئاضقلا تاهجلا تارارق ةيعون نمضتي
؟دحومو يونس ريرقت يف ،ةريثك تافلم هنم ةسلج لك يفحرطت يذلاو ،ناسنإلا هروصتي نأ عيطتسي ال يذلا مخضلا

ىلإ عفري يذلا يونسلا ريرقتلا ىلإ ةفاضإلاب ،ىلوتي ول ةيلاعف رثكأ ةداملا هذه لعج نكمملا نم ناكو .ليحتسم ءيش
مكاحملا نم ةدراولا ةيئاضقلا لامعألا ىلع رشابملا فارشإلا ةلودلا سلجم ءاضعأ ،ةيروهمجلا سيئر ديسلا ةماخف
ةماخف ىلع ليحتسي هنأل ،نسحأ اذه نأ دقتعأو .تارازولا وشتفم هب موقي يذلا لمعلا نع رظنلا ضغب اذهو ،ةيرادإلا
سلجم ىلع حرطت يتلا اياضقلا لك رهوج ىلع ،رارق صخلم ىلع رفوتي ناك نإو ىتح ،علطي نأ ةلودلا سيئر ديسلا
راطإ يف اذهو ،ةيرادإلا مكاحملا نم هلصت يتلا تارارقلا لك ىلع ةباقر ةلودلا سلجمل نوكي لباقملا يف نكلو ،ةلودلا
ءاسؤرل كورتم الثم سلاجملا ىوتسم ىلع مويلا يئاضقلا مييقتلا نأل ،يئاضقلا مييقتلاو يئاضقلا داهتجإلا ديحوت
سلجمل يرادإلا لاجملا صخي اميف عضخي الثمف ،ةسسؤمل اعضاخ يئاضقلا مييقتلا نوكي نأ دون نحنو ،سلاجملا
.ىرخألا داوملا يف دجوت دق يتلا تايصوتلاو تاهيجوتلا عم ىشامتت ةبقارملا هذهو ،ةلودلا



نيوكت جمانرب يف ةلودلا سلجم كراشي" صنت يتلا )07( ةداملا صخي اميف ،يئالمز ،يتاليمز ،سيئرلا يديس
ةيفيكلا هذه ددحت مل اذامل لوقأ "يلخادلا ماظنلا يف ةددحملا ةيفيكلا بسح ةيرادإلا ةيئاضقلا تاهجلل نيعضاخلا ةاضقلا
رظني نأ ىلع قفاوم انأ ؟يلخادلا ماظنلل اهكرتن اذامل ،ةلودلا سلجم ريسو ماظن رصحي نوناقلا اذه مادام ؟نوناقلا يف
نيبختنمكو ،باونك نحن نوكن نأ ديرن اذه عم ةدايزو .ةيرهوجلا اياضقلا يف سيلو ةيئزجلا رومألا يف ريخألا اذه
ةيسارد مايأو ،تاصبرت ةفاضإ نكمي لاجملا اذه يفو .)07( ةداملا هيلع صنت يذلا نيوكتلا ةيفيك ىلع عالطا ىلع
يهو ةدوجوم ريغ انه تاقالعلاو ةلصلا نأ ظحالملا نم هنأل ،نييعماجلا نيثحابلاو ةلودلا سلجم ةاضق نيب لاصتاو
.نمزلا روطت عم ىشامتيو ،ايرث نوكي نأ نم يئاضقلا داهتجالا نكمت يتلا

تاساردلاو قيلاعتلا لك رشن ىلع رهسيو هتارارق ةلودلا سلجم رشني" ىلع صنت يتلا )08( ةداملا صخي اميف امأ
ىلع ةاضقلل تايصوتب ةبوحصم ةروشنملا تارارقلا هذه نوكت نأ دون يوضع نوناق يف انمدام اضيأ انه ،"ةينوناقلا
نأ نكمي تايصوتلا هذه نأ ثيحب ،يرادإلا لاجملا يف اميسالو ،مهتاجرد بسح ،ةيلاحلا ةيئاضقلا سلاجملا ىوتسم
.هنم دبال رصنع يهو هتدحو ىلع لمعتو ،يئاضقلا داهتجإلا دوهج لكل ةانق ةباثمب نوكت

،"ةيعيرشتلا تاحالصإلا لوح ةيمومعلا تاطلسلا هابتنا بلج هنم ةردابمبو ةلودلا سلجم نكمي" صنت )13( ةداملا
عيرشتلا يف لخد هل ةلودلا سلجم نإ لوقأل ،انه اسوق حتفأ ،يئالمز ،يتاليمز ،سيئرلا يديس نكلو ،ليمج ءيش اذه
ةعيبطب نوكتي يذلا "ناملربلا دي يف ةيعـيرشتلا ةطلسلا" نأ ىلع صـنت روتسدلا نم )98( ةداملاو ،ةرشابم ريغ ةفصب
اذه ؟نيناوقلا حارتقا قح انل سيل ةمألا سلجم يف نحن نذإ اذاملف ،ةمألا سلجمو يبعشلا ينطولا سلجملا نم لاحلا

.هللا ءاش نإ يروتسد ليدعت لوأ يف دجوي امبر ،يئالمز ،يتاليمز ،سيئرلا يديس

يبعشلا سلجملاو ةموكحلا يف اهرصحتو ،عيرشتلا ةردابم ىلع اضيأ صنت ،روتسدلا نم )119( ةداملا نأ امك
،نيناوقلاب ةردابملا قح 1996 ةنس روتسد دادعإب اوماق نيذلا نوعرشملا انل حنمي مل اضيأ ةداملا هذه يفف ،ينطولا
ةيعيرشتلا ةطلسلا انل نوكت نأ ةرورضب ىرخأ ةهج ةيأ نم ىردأ اننأل ،ةردابملا قح انل نوكي نأ دون اضيأ نحنو
.ةينوناق ةردابم باحصأ نوكنو

رفوتي ال دق هنأ يملعل سوقلا اذه تحتف نكل ،ةرشابم ةفصب نكي مل نإو ىتح ،)13( ةداملا يف ءاج امل معن لوقأ
.ةطقنلا هذه نع ثدحتلاو نراقملا نوناقلا يف ةنراقملا هذه ءارجإل رخآ لاجم انل

ملو ،ةلودلا سلجم سيئر تايحالص ركذت )23( ةداملاو ةلودلا سلجم ةليكشتب قلعتت يهف )21( ةداملا صخي اميف
نع ثدحتت نوناقلا اذه نم )19( ةداملا نأ نيح يف ،هبئان وأ ةلودلا سلجم سيئر نييعت ىلع صنت ةدام فسألل دجأ
نم )78( ةداملا نم ةعبارلا ةرقفلا نأل ،ليدعت ءارجإ بلطتي اذهو وهس هيف رمألا ناك نإ مهفأ ملو ،ماعلا بتاكلا نييعت
ءاسؤر نع رظنلا ضغب اذهو ،ةلودلا سلجم سيئر نييعت ةلودلا سيئر ةماخف تايحالص نم نأ ىلع صنت روتسدلا
وأ ،مالعإلل ىلعألا سلجملا سيئر وأ ،ايلعلا ةمكحملا سيئر وأ ،يروتسدلا سلجملا سيئر ءاوس ،نيرخآلا سلاجملا

سيئر ةماخف صخت ،روتسدلا نم )78( ةداملا نم ةعبارلا ةرقفلا تناك اذإف .خلا ...ىلعألا يمالسإلا سلجملا سيئر
سلجم سيئر نييعتل رثأ يأ ،يوضعلا نوناقلا اذه يف دجوي ال اذامل ،ةلودلا سلجم سيئر نييعت ةيحالصب ةلودلا
؟ةلودلا ظفاحم نييعت وأ هبئان نييعت وأ ،ةلودلا

داهتجإلا نأ يأ ،يئاضقلا داهتجإلا رييغت ىلع صنت يتلاو نوناقلا اذه نم )32( ةداملاب قلعتت ةريخألا ةظحالملا
دوأ انهو ،ههيجوت ةداعإ وأ هرييغت نكمي ،فرغلا ءاسؤرل عامتجإ دقعي امدنعو ،ةنيعم ةهج وحن ارقتسم نوكي يئاضقلا
فرغلا ءاسؤر عامتجا رارق نم ةخسن عيزوتب مزلي صن عضو نم دبال هنأ ،يئاضقلا داهتجإلا ديحوت راطإ يفو لوقلا
رييغت ىلإ مههابتنا تفليو ةيئاضقلا سلاجملا ةاضق ىلع قيبطتلا ةيمتح ضرفيو مهتاظحالمو يئاضق داهتجا رييغتب
يئاضقلا داهتجالا

لك هل سلجملا اذهو ،يئالمزو يتاليمز ىلعو مكيلع اهحرطأ نأ تببحأ يتلا طاقنلا ضعب سيئرلا يديس هذه
.مكهابتنإ نسح ىلع ركشلا ليزجو ريدقتلا قئاف عم اذه .ريدقتلا

.يناكرب ديزوب ديسلا ىلإ ةملكلا ليحأو ،يفينق نيدلا حالص ديسلل اركش :سيئرلا ديسلا



.نيلسرملا فرشأ ىلع مالسلاو ةالصلاو ميحرلا نمحرلا هللا مسب :يناكرب ديزوب ديسلا

ةداسلا ،ةموكحلا يلثمم ةداسلا ،نيمرتحملا ةمألا سلجم ءاضعأ يئالمز ،يتاليمز ،مرتحملا سيئرلا يديس
.مكيلع مالسلا ،روضحلا

تاباختنإ لوأب ،ربمفون ءىدابمل ءايفوألا ،ديدجلا ينطولا ماظنلا راصنأ نحن انمق ،1995 ربمفون رهش يف ،دعب امأ
ناكو ،ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلل اسيئر ،لاورز نيميلا ديسلا انبختناو ،اندالب يف ةيددعت ةيطارقميد
ربمفون رهش يف ديدج روتسد بختناو ،يتاسسؤملا حرصلا لامكتساو ،نوناقلا ةلود ،ةيرئازجلا ةلودلا ءانب ،انراعش

تميقأ مث ،يددعت سلجم لوأ اهرثإ ىلع ئشنأ ،1997 ناوج رهش يف ةيعيرشت تاباختنإ تميقأ مث ،1996
1997 ربمسيد رهش يفو ،1997 ربوتكأ رهش يف ةيئالولاو ةيدلبلا ةيبعشلا سلاجملا تئشنأو ،ةيلحملا تاباختنالا
.رقوملا انسلجم بختنا

،يئالمز ،يتاليمز

تاسسؤم ءانب لامكتسال ةلصاوتم تلازام انتمهم نأ اوسنت ال ،لاورز سيئرلا ةلمح يف متبعتو مترهس نيذلا متنأ
نيينطوك نذإ انيلع .هللا ءاش نإ انحلاصل خيراتلا هلجسيس يذلا يماسلا فدهلا اذه زاجنإ ددصب مويلا نحن اهو ،ةلودلا
نيب فالخ ثودح بقاوع نم افوخ ،مويلا متي نأ ىنمتأو ،ةلودلا سلجم ءاشنإ نوناق ىلع توصن نأ نيصلخم
ال يننأ كلذ نم ءالمزلا مهفي نأ بجيو ،روتسدلا نم )120( ةداملا هضرفت امك ،هنع رجني يذلا ليطعتلاو نيتفرغلا
ةسسؤم ءاشنإ ىلع صني انوناق لدعن نأ لبق :لوقأ نكل ،نوناقلا اذه ليدعت وأ ءارثإل تاردقلا وأ تاءافكلا يف كشأ

الو ،اهليدعتو اهتبقارمل تقولا لك انيدلو ،اهتايحالص سرامت اهكرتنو ناديملا يف اهبرجنل ،رئازجلا خيرات يف ةديدج
يتلا ةموكحلا نم حرتقملا نوناقلا اذه ةسارد يف اوعراسو اورهس ،ىلوألا ةفرغلا يف تاليمزو ءالمز انيدل نأ ىسنن
.لاورز نيميلا سيئرلا جمانرب قيقحتل لمعت

ةسرامملا دعب لدعنو ،ايناديم عباتنو ،قداصن له مأ ،؟انتلود تاسسؤم لطعنو لدعنو شقانن له ،نذإ رايتخإلا انل
؟ةبرجتلاو

.مكل اركشو .ةيروهمجلا سيئر ديسلل لجاعلا ءافشلا ىنمتأ ريخألا يفو

.يرمع مالعوب ديسلا ىلإ ةملكلا ليحأو ،يناكرب ديزوب ديسلل اركش :سيئرلا ديسلا

.يئالمز ،ةموكحلا ءاضعأ ةداسلا ،سيئرلا يديس ،سيئرلا يديس اركش :يرمع مالعوب ديسلا

.هتشقانم لجأ نم مويلا انيلع حرط يذلا صنلا اذه لوح تاظحالملا ضعب يدل ،سيئرلا يديس

انعوجربو ،يراشتسإ عباط تاذ ىرخأ ةيحالصو ،يئاضق عباط تاذ ةيحالص ،ناتيحالص هل ةلودلا سلجم نإ
،عيرشتلاب قـلعتت يتلا لئاسملا يف عبطلاب لخدتي ةلودلا سلجم نأ ىرن ،يراشتسالا عباطلاب قلعتت يتلا ةيناثلا ةرقفلا ىلإ
نوبتكي ،ىرخألا نادلبلا نأ نيح يف ؟"ةيعيرشت" ةرابع نم الدب "ةيراشتسا" ةرابع رايتخا اذامل :لءاستن نحن اذلو
ةرابعلا نم الدب )ةيراشتسإ( ةرابعلا هذه رايتخا نأ ظحالن انهو ،يعيرشتو يئاضق عباط هل ةلودلا سلجم نأ ،ايفرح
.ىلوألا ةظحالملا يه هذه ،ةلودلا سلجم ةيمهأ صيلقت ىلع امبر ،لدي )ةيعيرشت(



ةمئادلا ةنجللاو ةماعلا ةيعمجلا نم نوكتي يذلا ،ةلودلا سلجم لمعو لخدتب سيئرلا يديس قلعتت ةيناثلا ةظحالملا
.ماسقألاو

دنع رماوألاو نيناوقلا عيراشم ةسارد يف لخدتت ةمئادلا ةنجللا نأ"ىلع صنت ،صنلا نم )39( ةداملا نإ
،ةماعلا ةيعمجلا ىلإ ةمئادلا ةنجللا فرط نم هتسارد دعب فلملا لاحي نأب ،ةداملا هذه يف ليدعت حرتقنو "لاجعتسإلا
.كلذك ةيلاجعتسإلا اياضقلاو رماوألا هذه يف اهيأر ةريخألا هذه مدقت ىتح كلذو

.ةلودلا سلجم مامأ اهذاختا نكمي يتلا تاءارجإلاب نيتقلعتملا 43و 42 نيتداملا لوح كلذك لخدتأ

نوناق ماكحأ ىلإ ،يئاضقلا هعباط يف ةلودلا سلجم مامأ اهذاختا نكمي يتلا تاءارجإلا عجرت )42( ةداملاف
.ةيندملا تاءارجإلا

.ميظنتلا قيرط نع متت اهنأ ريشتف ،يراشتسإلا لاجملا يفو )43( ةداملا امأ

ءاوس ،صنلا اذه يف ةينوناقلا تاءارجالا جاردإ عنمي يذلا ينوناقلا عناملا نع لءاستن نحن ،سيئرلا يديس
نأ ملعن نحنو اصوصخ ،يراشتسإلا هعباط وأ يئاضقلا هعباطب ةلودلا سلجم مامأ اهعباتن يتلا ةينوناقلا تاءارجالا
يف ةينوناقلا تاءارجإلا جاردإ حرتقن اذل ،ةديدجلا ةسسؤملا هذه عم بسانتت ال ،ايلاح ةيندملا تاءارجالا نوناق ماكحأ
.اركشو .ةلودلا سلجمل يراشتسالا بناجلا وأ يئاضقلا بناجلاب ةقلعتملا ءاوس ،ةلماش ةفصب صنلا اذه

؟لخدتلا ديري ناك نإ ريزولا ديسلا لأسأ :سيئرلا ديسلا

.ةمألا سلجم ءاضعأ ،لضافألا ةداسلاو تاديسلا ،سيئرلا ديسلا ،ميحرلا نمحرلا هللا مسب :لدعلا ريزو ديسلا

يتلاو اهب اولضفت يتلا تالخدتلا ىلع ،لضافألا ةداسلاو تاديسلا ركشأ نأ اددجم ينفرشيو يل بيطي ةيادبلا يف
ملعي امك .ةلودلا سلجم ريسو ميظنت نمضتملا ،يوضعلا نوناقلا وهو ،عورشملا اذه ءارثإ ىلإ لاحلا ةعيبطب فدهت
ناملربلا مظنت يتلا ةيوضعلا صوصنلا نإف ،نولخدتملا ةداسلا ةصاخ كلذ ىلإ راشأو ،عيمجلا ظحال امكو عيمجلا
لبقتسملا يف هكرادت متيس ،مويلا اغارف ربتعي دق امو ،اهتيادب يف تلازام لئاسملا نإف يلاتلابو ،دعب دلوت مل ،هيتفرغب
ةئيه هرابتعاب ،ةلودلا سلجمل ةبسنلابو ىرخأ ةهج نمو ،ةهج نم اذه ،ةينوناقلا صوصنلا هذه دلوت امنيح ،بيرقلا
ةبرجت ةيأ ولخت الو ،اندالب يف ةبرجت لوأ يه اضيأ هذه نإف ،يرادإلا يئاضقلا زاهجلا مره ةمق يف يتأت ايلع ةيئاضق
حيحصلا كحملا امه يناديملا لمعلاو ةسرامملا نإو ،بويعلا نم امبر ولخت الو ةيبسنلا نم ىلوألا تناك اذإ ةصاخو
ركشلا تايآ ىمسأ يدسأ ،تفلسأ امكو ينإف كلذ مغر ،حيحصلا قيرطلا يف ريسلا نم تاسسؤملا هذه نكميس يذلا
هقيبطتو ،هلالقتساو ءاضقلا ديحوت لوح اهلخدتو يوالسع ىليل ةمرتحملا ةديسلاب أدبأو ،اولخدت نيذلا ةداسلاو ةديسلل
.خلا … )04( ةداملا ىلع ليحت يتلا )12( ةداملاو ةيراشتسإلا أدبمو رثكأ هيف مكحتلاو

.ةمءالملاو ةيعرشلا ىلإ ةراشإلا تمت انهو ،ةلودلا سلجم اهحرتقي يتلا تاليدعتلاب ةمزلم ةموكحلا له :ايناث *

.نييداع ريغ نيراشتسمب ةلودلا سلجم زيزعت :اثلاث *

مكحلا ةاضق فص يف اوناك اذإ ءالؤه نأ رابتعاب )20( ةداملا عم اضقانت لب ،افالخ اهيف نأ ودبي )30( ةداملا :اعبار *
؟ةيداع ريغ ةمهم يف مهنأب لوقن فيكو كلذ ريغ مأ ةاضق مه لهف ،يأرلا يف قحلاو ،تيوصتلا قح مهل نوكيسف

.خلا …؟ةرورضلا ىنعم ام ،فرغ ءاسؤر كانه مادام ةفرغ ةيأ سأرتي ةـلودلا سـلجم سـيئر ،ارـيخأ



اهسرامي ةيحالصلا هذهو ،ىرخأ ةيئاضق ةهج ةيأك ،ةيئاضق ةيحالص هل ةلودلا سلجم نأب لوقأل ،ةيادبلا ىلإ دوعأ
ةدعاقكو ،ةلودلا سلجم يف نيلماعلا نإف كلذ مكحبو ،ةهج نم اذه ،اهتايحالص ىرخأ ةيئاضق ةهج ةيأ سرامت امك
يذلا ءاضقلل يساسألا نوناقلا ،يفيظولا مهراسم ثيح نمو مهلمع ثيح نم مهمكحي ةاضقلا ءالؤهو ،ةاضق مه ،ةماع
نم امأ .ةيناثلا ةفرغلا ىلإ يتأيس لاحلا ةعيبطب يذلاو ،ىلوألا ةفرغلا ،ينطولا يبعشلا سلجملا ةلواط ىلع ايلاح وه
نوناق نع ثيدحلل اسوق حتفأ نأ ،يل اوحمسإ انهو ،ةيندملا تاءارجإلا نوناق مهمكحي هنإف ،مهلمع ةيجهنم ثيح
تاءارجالا نوناق عورشم نع اضيأو ةيرادإلا ةيئاضقلا تاهجلا مامأ ةعبتملا تاءارجالاو ،ةيندملا تاءارجالا
.ةيرادإلا

نم يرادإلا عباطلا تاذ اياضقلاب لفكتي انؤاضقو ،ةليوط ةدم ترم ،ميدقتلا ةركذم يف تفلسأ امكو ،نوملعت امكف
عم لماعتيو لمعي ناكو ايلعلا ةمكحملاب ةيرادإلا ةفرغلا لالخ نمو سلاجملا ىوتسم ىلع ةيرادإلا فرغلا لالخ
نوناق له وهو ،ةهج نم رثكأ نم حرط لؤاست كانهو ،ةيندملا تاءارجالا نوناق ىضتقمب يلكشلا اهبناج يف اياضقلا
نوناق عضو بجي هنأ مأ ؟ةيرادإلا مكاحملاو ةلودلا سلجم هاضتقمب وأ هيلع ريسيل يفكيو ،حلصي ةيندملا تاءارجإلا
؟ةيرادإ تاءارجإ

ثيح ،ةيرادإ تاءارجإ نوناقل ايلاح رضحيو أيهي عورشم كانهو ،ةلأسملا هذه ىلإ تهبتنا دق تناك لدعلا ةرازو
نوناق ىضتقمب ،امهمامأ يضاقتلا متيس ،ةلودلا سلجمو ،ةيرادإلا مكاحملا نإف ،عورشملا اذه ردصي امدنع ،هنأ
نوناق نأ ىلإ اضيأ ريشأ انهو ،ةيندملا تاءارجالا نوناقب لمعلا رمتسي هنإف ،كلذ راظتنا يفو ،ةيرادإلا تاءارجإلا
.ةمرتحملا ةئيهلا هذه ىلإ ابوجو يتأيسو ،ايلاح ليدعت لحم وه ةيندملا تاءارجالا

ىلع تلخدأ يتلا تاليدعتلا نيب نم ،ةلئسألا نم دحاو ىلع ةرشابم ريغ ةقيرطب بيجأ انهو ،تاليدعتلا نيب نمو
امب ،ديدجلا يئاضقلا زاهجلا اذه عم وأ ،ةديدجلا ةيئاضقلا ةبيكرتلا هذه عم فيكتي هلعج وه ،ةيندملا تاءارجالا نوناق
ةلاحلا يف صاصتخالا عزانت يف لصفلل اضيأو ،ةلودلا سلجم ءاشنإو ،ةيرادإلا مكاحملا ءاشنإ وأ ليكشت نم هيلإ ريشأ
.ايلعلا ةمكحملاو ةلودلا سلجم نيب ةيبلسلاو ةيباجيإلا

اذه ءارو نم دصقلا وهو ،ايفيظوو ايوضع ،لالقتسالاو ديحوتلا وه يقيقحلا فدهلا نإ العف ،يوالسع ىليل ةديسلا
يف تبص يرئازجلا روتسدلا نأ ،الوأ فدهلا نأل ،هتاذ دح يف ةياغ سيل هنكل ،متئش نإ ديدجلا يتاسسؤملا ءانبلا
.اهل ةماعلا ءىدابملا ءاوتحاب روتسدلا لفكتي يتلا ةينطولا ةايحلا بناوجب قلعتت ،ةينطو ةسايس اهلك هداوم

لالقتسإلا ذنم اندالب اهب ترم يتلا - ىرخأ ةرابع لمعتسأ الو – ةبعصلا ةبرجتلا مامأو ،ءاـضقلاب قـلعتي اميفو
روحتلاو لوحتلل ارظن ،ةيجاودزالا لاخدإو يئاضقلا ميظنتلا يف رظنلا ةداعإ نم دبال ناك ،1996 ربمفون 28 ىلإو
يلمي ،هلك اذهو ،ةيسايسلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا تالاجملا يف ةينطولا ةحاسلا ىلع عقو يذلا يرذجلا ريغتلاو
.ةسسؤملا هذه لثم انيلع

.ديدجلا عقاولا اذهب لفكتلا وه كلذ ءارو نم دصقلا نإف تركذ امك يه اهتاذ دح يف ةسسؤملا تناك اذإ ،نذإ تلق
يف انتقبس يتلا ةدئارلا لودلا لعلو ،لاجملا اذه يف اهضوخن ةبرجت لوأ وه عقاولا اذه نإف ،ةمدقملا يف تفلسأ امكو
دح ىلإ تلازام ،ىلوألا ةجردلاب يئاضق وه يذلا يرادإلا نوناقلا ةلود ربتعت اهنم ةدحاو اهسأر ىلعو ،لاجملا اذه
،عرشملا هيلإ فدهي امو مءالتت ال ةبرجتلا نأ تبثي امدنعو عاضوألا ريغتب كلذو ،ىرـخأو ةدم نيب رومألا ريغت نآلا
،دغ دعب وأ ادغ افلخت حبصيس مويلا امدقت ناك امف ،ةنيعم تايطعمل بيجتست الوأ ،نيعم يعامتجا عقاوب لفكتت ال وأ
ةقيرطلا هذهل رئازجلا جاهتنا نأ يلثم نوملعتو ،فقوتت ال براجتلا نإف ،اذكهو ،افلخت مويلا حبصأ سمأ امدقت ناك امو
:اهفادهأ نيب نم ناك ةيوضعلا نيناوقلل اهرايتخاو

تناك اذإو ،دلب يأ يف نمزلا نم ةليوط ةدمل نوناقلا رمتسا اذإ هنأل ؟اذامل ،نيناوقلل ربكأ ةيحالص ةدم نامض الوأ
يف اندنع هانظحال يذلا ءيشلاو ،تاسسؤملا رارقتسا وهو يباجيإ ءيش هنع جتنيس اذهف ةليوط نوناقلا ةيحالص

يذلا لكشلاب لوانتت مل -ةليوط تاونس لالخ ةيعوضوم ريغو ةيعوضوم بابسأل– ةينوناقلا صوصنلا نأ وه ،اندالب
،اضيأ لعج ام اذهو ،ةريصق ددم لالخ تارييغتللو تاليدعتلل ةضرع تناك مث نمو ،هب لوانتت نأ بجي ناك
.يغبني امك رقتست ال تاسسؤملا

نأ ىلإ اضيأ فدهيو ،ةيلالقتسالا هذه ىلإ فدهي اضيأ اذه نأ وه ،يوالسع ىليل ةلضافلا ةديسلا هتركذ ام ،نذإ
،ةيرادإلا مكاحملا أشنت امدنع هنأل ؟كلذ اذامل ،رثكأ مكحتلاو يفيظولا بناجلاو يوضعلا بناجلا ىلع رمألا بصني
،نيغرفتمو نيصصختمو نيصتخم ةيرادإلا مكاحملا يف ةاضقو ةلودلا سلجملا يف ةاضق نوكي فوس ،ةلودلا سلجمو



ءاضقلا اهبستكا يتلاو ،اهمامأ اننيعأ ضمغن نأ قالطإلا ىلع انل نكمي ال يتلا ةعضاوتملا ةبرجتلا كلذ ىلإ انفضأ اذإو
مغرو تاناكمإلا ةلآضو ،فورظلا ةبوعص مغر ،ةيرادإلا ةداملا يف مويلا خيرات ىلإ لالقتسإلا ذنم يرئازجلا
،لاجملا اذه يف لدعلا ةرازو هبموقت -نيح دعب هنع ملكتأس– ايصصخت اجمانرب انفضأو ،ةيعوضوم ىرخأ تايطعم
يف ايلعلا تاسسؤملا ىلإ يرئازجلا يئاضقلا زاهجلا نم ةاضق لسري لالقتسإلا ذنم ةرم لوأل هنأ متملع مكلعلو
مدع ربتعي ال ةيناث ةهج نمو ،ةهج نم اذه ،ينطولا بارتلا يف انه دجوت ال يتلا داوملا ضعب يف صصختلل جراخلا
ىلع اهنم ركذأ ،ىرخأ بابسأ كانه امنإو ،جراخلا ىلإ ءالؤه باهذل ديحولا ببسلا ،رئازجلا يف داوملا هذه دوجو
امو ،هيلإ ةجاح يف نحن ام اذهو ،ةريبك ةربخ عمج نمو ،ةليوط ةبرجت عمج نم تنكمت لودلا هذه نأ ،لاثملا ليبس
لوحب رمتسيس ةيرئازجلا تاعماجلا عم ديدج بولسأو ماظن كانه 1997 ةياهن نم ءادتباو .انتاضق هب دوعي نأ ديرن

يتلا داوملا يف قمعتلاو صصختلا نم ،ةسرامملا نع عاطقنالا نود نوسرامملا ةاضقلا هاضتقمب نكمتي ،هللا
نيدلوتملا نيديدجلا يعامتجالاو يداصتقالا طيحملا اهب ءاجو اهزرفأو اهضرف يتلا داوملا يف اضيأ مث ،اهنولوانتي

.1996 ربمفون 28 روتسد نع ةصاخ

،دحاو باوج يف ةلئسألا ضعب امبر عمجأس يننأل ةوخإلا ضعب حمسيلو ،ةيراشتسإ تايحالص هل ةلودلا سلجمف
.عوضوملا يف اهطابترال

ىلإ دوعأسو ،ةيميظنتو ةيذيفنت ةمهمو ةيعيرشت ةمهم يه ؟ةيعيرشتلا ةمهملا لوقن ال اذامل :لاق ةوخإلا دحأ لءاست
كلذب اننأل ،ةيعيرشت ةرابع ىلإ ءوجللا نكمي ال هنإف ،ةثالثلا بناوجلا هذهب قلعتي رمألا نأ امبو ،ةيمازلإلا عوضوم
نذإ ،)04( ةداملا هيلإ تراشأ ام اذهف ،حلطصملا اذه لالخ نم هديرن يذلا دصقلا نمو ىدؤمو موهفم نم قيضنس
مكل تناك يتلا تايصوصخلا ضعب عم ىرخألا ةيئاضقلا تاهجلا ريست امك ريسي يئاضقلا هبناج يف ةلودلا سلجمف
ةلئسألا لالخ نم ةيناث ةهج نمو ةهج نم اذه ،هومتسرادتو هومتشقان امدنع ،صنلا لالخ نم اهيلع عالطالل ةصرفلا
اهلخدي يتلا تاليدعتلاب ةمزلم ةموكحلا له .ةمألا سلجم ءاضعأ لضافألا ةداسلاو ةديسلا فرط نم تحرط يتلا
؟هل مدقت يتلا ةيميظنتلا صوصنلاو ةيعيرشتلا صوصنلا ىلع ةلودلا سلجم

ىردأ ةكم لهأو ،ةكم لهأ نم يأ ،ةيضاق يهو ،يوالسع ىليل ةديسلا ملعت املثمو ،لاؤسلا اذه ىلع ةباجإ ،لوقأ
.ةماعلا ةفسلفلا راطإ يف رهصني اذه نأ اهباعشب

؟عورشملا اذه دادعإب دوصقملا امو ؟ريسن نحن نيأ ىلإ وه حورطملا لاؤسلا

ال ؟نوناقلا ةلود ينعت اذام ،نوناقلا ةلود راطإ يف ةمرتحملا يتديس نيملعت امك رهصني لاحلا ةعيبطب فدهلا
مهبتارم فالتخاب مهلك سانلا ،نوناقلا ةلود يه هذه .تاسسؤملا ناطلسو ،نوناقلا ناطلس الإ دحأ ىلع دحأل ناطلس
أشنت يتلا تافالخلا ضفي يذلا ديحولا مكحلا وهو ،نوناقلا ىلإ نومكتحي ،مهتافصو مهلزانم فالتخابو مهعاضوأو
.مهنيب

لودلا ضعب ىتح فالخ ىلعو انيلع ناك ،نوناقلا ةلود ءانب ىلإ فدهن اننأ يهو ،ةماعلا ةركفلا هذه نم اقالطناف
دح ىلإ يهو ،فورعم اهدنع ةلودلا سلجم روطت خيرات يتلا اسنرف اهنم ركذن ،ةبرجتلا هذه يف ريثكب انتقبس يتلا
باب نم اذه لوقأ الو ،ةماعلا ةحلصملا مدخت تارابتعال ةفلتخم لئاسم يف تاحيقنتو هزاهج ىلع تاليدعت لخدت نآلا
عقاوب لفكتت نأ لجأ نم كلذ نإف ،ىنبت ةسسؤم لك وأ نوناق لك نإ لوقأ ،اشاح ،ائيش مكنم ادحاو وأ ةدحاو ملعأ نأ
لفكتت نأ اهيلعف ،ةنيعم ةمهمب مايقلا نع تزجع وأ ةسسؤم تفقوت اذإف ،نيعم دلب يف ينوناق عقاوبو يسايسو يعامتجا
هيلعف ،هلجأ نم عوضوم وه امب لفكتلا نع ينوناق صن فقوت اذإو ،كلذل اهلهؤي ام قفو ،اهسفن ةلكيه ديعت نأو كلذب
هنأل ،يفتخي نأ نوناقلا اذه ىلعف ،هانلق ام ريغ كلذ ناك اذإف ،ةمهملا هذهب موقي يكل هسفن ةلكيه ديعي نأ وأ لكيهتي نأ

اندالب يف لعلو ،رسيت الو لقرعت ةادأ ىلإ هانلق ام فالخ ىلإ لوحتي دقف ،هدوجول يعاد الو ةرورض كانه نوكت ال
.نيقيلا ملع اذه نيملعت يتديس تنأو ،هتلق ام ىلع ةبرجت نم رثكأ

امدنع ،ةيميظنتلا صوصنلا يفو ةيعيرشتلا صوصنلا يف هيأر مدقي وهف تايحالص ةلودلا سلجمل يطعن امدنعف
،قيبطتلل نوناقلا رودص دعب مث ،ةلودلا سلجمل هقباس ةباقر يهو ،تاحالصإ حارتقا يف قحلا هلو ،كلذ هنم بلطي
اهتقو هرارق نوكيو ،ةلودلا سلجم ىلإو ،ةيرادإلا تاهجلا ىلإ اهب ىتؤي ،يرادإ عباط تاذ تاعازن عوقو ةلاح يفو
اميف دوعأس ،يل يحمساو ،هنيلوقت اميف ضعبلا انضعب عم نوقفتم نحنف ،يرئازجلا بعشلا مساب ذيفنتلا بجاو امزلم
.ةدحاو ةملك يف هنع ةباجإلا اضيأ عمجأ نأ بحأو ،هلوح لخدت نم رثكأ كانه نأل ،نيراشتسملا عوضوم ىلإ دعب



كعم قفتأ ،عيضاوملا هذه نأشب ،ريثكب الو ليلقب ال ،كعم فلتخأ الو ،ةمءالملاو ةيعرشلا ةيضق يف كعم قفتأ
.امامت

وه اهنم فدهلاو ،ةيبلس ةيفلخ ةطقنلا هذه ءارو ليقو ،ةفرغ ةيأ سأرتي ةلودلا سلجم سيئر اذامل ليقو لؤاست ريثأ
.ةحارصب ةرابعلا هذه تليق ثيحب ،لخدتلا

عضت امدنعو ،نيناوق نس يف كلذ لبق ركفت امدنع ،ةلودلا تاسسؤم نم ةسسؤم ةيأ وأ ،عرشم يأ نإ ،لوقأ انأ
قفتم انأو- كلذ لعفت اهنإف ،عيرشتلاب ةصتخملا تاهجلا ىلإ نيناوقلا هذه مدقت امدنعو ،نيناوقلا هذهل ىلوألا عيراشملا
عقاوب لفكتلا نع زجعي يذلا ينوناقلا صنلا وأ ةسسؤملا نأ نيح لبق تلقو ،ةنيعم ةسايس ةمدخ لجأ نم -يديس كعم
ةسايس هدنع اذه ينوناقلا صنلا نأب يل تلق اذإف ،يفتخي نأ وأ ديدج نم لكيهتي نأ هيلعف ،ةنيعم ةلود يف نيعم عمتجم
الو ،هاضتقمب لمعنو ،دوجولا اذه يف هلوادتن ءيش كانه سيلو ،ةسايسلا هيف ميركلا نآرقلا ىتح :كل لوقأ انأف ،ةنيعم
لفكتلا بيلاسأو ميظنتلاو رييستلا بيلاسأ لوح يأ ،ةسايسلا بيلاسأ لوح رودتو موحت اهلك ةايحلا نإ ،ةسايس هيف دجوي
عورشم بحاص نأب لوقن نأ امأ .بعشلا اذه ةمدخ يف يه يتلا تاسسؤمب لفكتلا وأ بعش عقاو ناك ءاوس ،عقاولاب
مامأ انأف ،ةعورشم ريغ برآم ءاضقل هنم للستي اناكم هسفنل دجي نأ اهلالخ نم ديري ةيبلس ةيفلخ عضو اعّرشم نأ وأ
ةلضافلا ةئيهلا هذه دوجو نمو ،يددعت ينطو يبعش سلجم دوجو نم ةياغلا امو نذإ فدهلا ام لءاستأ لوقلا اذه
ءامدب تعفد يتلا ةروتافلا نمو ،ةيسايسلا ةدارإلا دوجو نمو ،1996 ربمفون 28 روتسد دوجو نمو ،ةمرتحملا
:لوقأ انأ ؟ةسسؤملا هذه اعم ينبن يك ،تايرئازجلاو ،نييرئازجلا

Il ne faut pas – et je ne m’adresse pas a vous spécialement – Il ne faut pas se confiner dans des
raisonnements qui sont en réalité l’expression –peut-être- d’une mauvaise expérience qu’on a faite ici où
là .

،حاورأو مد ةروتاف وه ،هلك اذه نم ىلغأ كانه ناك اذإو تاسسؤمو روتسدو ةيسايس ةدارإ كانه تناك اذإ لوقأ
يف ىنبت تاسسؤم تناك اذإو ،ينطولا يبعشلا سلجملا يفو ،انه مويلا نيعمتجم نحن انك اذإو دالبلا هذه يف تكفس
يف ةدحاو ةرم الإ مهءانبأ نوري الو ،اليل ةرشع ةيداحلاو ةرشاعلا ىتح نورهسي سانأ كانه ناك اذإو ،رئازجلا
نأ لجأ نمو ،نوناقلا ةلود ينبن نأ لجأ نم امنإو ،ةنيعم تاونق يف امومس ثفنن نأ لجأ نم سيل هلك اذهف ،عوبسألا
نودب اعيمج انلك انفده وهو هنمأ ىلع نئمطا اذإ يرئازجلا نطاوملا نأل ،سانلا نيب يقيقحلا مكحلا العف نوناقلا نوكي

نم سانلا نكمي رارقتسالاو رارقتسالا ىلإ يدؤي نانئمطإلاف ،هقوقح ىلعو هضرع ىلعو ،هلام ىلع نأمطاو ،كش
.اعيمج هدشنن ام اذهو روطتلاو راهدزإلا هعم يتأيس كلذ نإف ،ةحار يف اودهتجاو سانلا لمع اذإو ،لمعلا

عيمج يف اهب لومعم ةقيرطلا هذه نأب ،طقف مكركذأو ،ةيفلخ ةيأ اهءارو تسيل ،ةداملا هذه نأ ،لضافلا يديس ملعاف
نأ عيطتسي يذلا ،اهيلع فراعتم ةسركم ةدعاق كانهو ،مويلا ىلإ لالقتسإلا ذنمو ،ءانثتسا نودب ةيئاضقلا تاهجلا
.ليلقلا لمعي ريثكلا لمعي

امه ةيروهمجلا ليكوو ،ماعلا بئانلا ربتعي نآلاو ،ةيروهمجلل اليكوو اماع ابئان اموي تنك دقو ،لدعلل ريزو نآلا انأ
لدعلا ريزو نأ دحأ مهفي ال ىتح ،احالطصا اذهو ،ةمهملا هذهب علطضي نأ عيطتسي لدعلا ريزوو ،لدعلا ريزول دادتما
.تاذلاب عوضوملا اذه نأشب هدادتما تايحالصب مايقلا هناكمإب امنإو ،ضرعب موقي نأ عيطتسي

مكركشأو ،معن ،هعورشم ىلع ةقداصملا ةمألا سلجم نم بلطي هنأ ،لدعلا ريزو ريرقت نم مهف هنأب لاق خألا سفن
.اذه ىلع

نأ رمألا اهينعي يتلا ةهجلا ىلعو ،كلذ ىلع درلا يف صتخم ريغ يسفن ربتعأ ينإف ،مكتالؤاست نم يقب ام امأ
.كلذ تءاش نإ ،درت

تارارقلا ذيفنت ،نوناقلا قيبطت ىدمو ،هانعمو ،هاودج ،ةيرادإلا تارارقلا ةيعونو ،يونسلا ريرقتلا ىلإ يتأن
.خلإ ...نوناقلا مارتحإ ،ءاضقلا لمع يف ةيذيفنتلا ةطلسلا لخدت ،ةيئاضقلا



ةنجللا يف ةصاخ ،ادج داح شاقن عوضوم ناكو ،ضيرعو ليوط مالك عوضوم ناك يونسلا ريرقتلا نإ لوقأو
الو ؟لدعلا ريزو ىلإ ريرقتلا ملسي اذامل كلذ يف نيمولم ريغ مهو اولاق ةوخإ كانهو ،ينطولا يبعشلا سلجملل ةينوناقلا
؟ىرخأ ةهج ىلإ ملسي

تارارقلا ةيعون ريرقتلا نمضتي اذامل لاقي انه نآلاو ،ينطولا يبعشلا سلجملا يف هتعمس نكل ،انه اذه عمسأ مل
نأ ريرقتلا ىلع بجي ،معن :لوقأ ؟نوناقلا قيبطت ىدم نع ريرقتلا ملكتي ال اذامل ليقو ؟هانعمو هاودج وه ام ؟ةيرادإلا
مكاحملا تارارق يهو ةينوناقلا تارارقلا ةيعون ةرابع انلامعتساب ،هيلع انحلطصا اذهو ،نوناقلا قيبطت ىدم نع ملكتي
بهذأ انأ ،نوناقلا قيبطت ىدم ةيضق ىلإ ةحضاو ةراشإك ،ةرابعلا هذه انلمعتساو .ةلودلا سلجمل ةيرادإلا تارارقلاو
،نوملعت متنأو ،داهتجإلا ةيضق ىلع اسوق حتفأ انهو ،نوناقلا قيبطت ةمالس وأ ىدم :لوقأو ،مكنم كلذ نم دعبأ ىلإ
،تلق امك ائيش ادحأ ملعأ الف ،مرتحملا يعماجلا اهاوتسم فرعأو ،انه ةمرتحملا ةلضافلا هوجولا ضعب فرعأو
،مهفلا سفن سانلل لصوت ةافصم عضن اننأ ينعي ال ،هديحوتو يئاضقلا داهتجإلا نأب طقف ركذأل امنإو يتين هذه تسيلو
تدرأ اذإو ؟ةلودلا سلجمو ةيرادإ مكاحم دوجو نم فدهلا امو ةياغلا امو دصقلا امف لاحلا وه اذه ناك اذإ هنأل
يأ حرط دنعو ،يقابلا فذحن مث ةنيعم ةيئاضق ئدابم ىلع رقتسنل نينس وأ ارهش 18 ةدمل لمعنس ،ادحاو اداهتجا
ىلإ الو ةاضق نيوكت ىلإ ةلودلا جاتحت الو حاترنو نئمطن كلذبو ةيئدبملا تاطحملا ىلع ةرشابم اهضرع متي ةيضق
ايصخش مكدصقأ ال انأف يل اوحمساو ،اياضقلا فلتخمل بلاوق عنصنو ،نالع وأ نالف ىلع فرصت الو صصخت
ىلع رشبلا قلخ لجو زع هناحبس انبرو ،ةدرجمو ةماع ةينوناقلا ةدعاقلا نأ ملعن نحنو ،ةماع ةفصب ملكتأ ينكلو
.كلذ ريغو لقعلاو بولسألاو جازملا يفو ةئيهلاو مسجلا يفو كاردإلاو مهفلا يف ةفلتخم تاجرد

،مهتاوذب دارفألل عيرشتلا نكمي الو ،ةدحاو ةقيرطب سانلا عيمج ىلع قبطت يهو ،ةدرجمو ةماع ةينوناقلا ةدعاقلاف
وأ مكح يف عئاقولا فييكتو ،فلم يف ةينوناقلا صوصنلا بص يف ةافصملا ةمهمب مايقلا يضاقلا رود ناك مث نمو
ديكأتلاب ةقفاوم نوكتسو ،يوالسع ةديسلاو لءاستأ انأ ،كلذل هتجلاعم ءانثأ جئاتن نم هيلإ لصوت امب جرخي وهو ،رارق
؟نذإ يضاقتلا تاجرد يف ددعت كانه اذاملو تايوتسم ةدع دجوت اذامل يعم

تسيل ،ينوناق صن ةيحالص وأ نوناقلا ةيحالص نأل ايناثو رشبلا عنص نم وه الوأ نوناقلا نأل كلذ دجو دقل
ةلضافلا ةفرغلا هذه يفو ةعاقلا هذه يفو اندوجو نأ نيح لبق لوقأ تنكو ةنيعم ةينمز ةرتفل حلصي وهف ،ةيلزأ
نوناقلا قيرط نع عيرشتلا لاخدإو ،نيتنثإلا هيتفرغب ناملربلا اذه ءاشنإب ةيرئازجلا ةلودلا رارق نأ ،ةمرتحملا
ةيباجيإلا جئاتنلا نع تملكتو ،تاسسؤملا رارقتسا كلذ نع جتنيل ،تاعيرشتلا رمع ةلاطإ ىلإ فدهي يوضعلا
كلذ يف اهعضيو ةنيعم عئاقو فيكي ءاعو هنم لعجيو نوناقلا اذه بصي يضاقلاف نذإ ،تاسسؤملا رارقتسال ةفورعملا
ديسلا عم ثدحتن انك مويلا ةحيبص يف .رارق وأ مكح قوطنم لكش يف هداهتجا ةراصع بصيو دهتجي مث ءاعولا
ساسح ءاضقلا نأب ،سيئرلا ديسلا لاقو ،اهب لدتسأ ىتح ةطقنلا هذه ةراثإل يل حمسيلو ،ءاضقلا نع مرتحملا سيئرلا
،ةمكحملا ىلإ نانثإ لخدي امدنع هنأو ةصاخ ساسح ءاضقلا نإ لوقلاب تبقع ،مالكلا هتدايس متأ امدنعو ،ادج ساسحو
ترم ذإ ،هنع هللا يضر رمع ديسلل تثدح ةصقلا هذهو نيضار نانثإلا جرخي نأ نكمي ال هنأل ،ابضاغ امهدحأ جرخي
دقل :هل تلاقف ؟اذامل اهل لاق ،منهج لهأ نم تنأ :هل تلاق رادلا ىلإ تداع امدنعو هنوبسي سانلا تدجوف عراشب هتدلاو
قيرط يف يكلسأ ادغ :اهل لاقو ،مهاياضق اورسخ نيذلا مه كئلوأ نأ مهفف ،اذكو اذك تدجوف ينالفلا عراشلاب تررم
ينأل :هل تلاق ؟اذامل :اهل لاق ،ةنجلا لهأ نم تنأ :هل تلاق ،رادلا ىلإ تداعو هب ترم امدنعو ،يناثلا عراشلا كتدوع
نومتشي اوناك نيذلاو مهاياضق اوحبر نيذلا مه يننوحدتمي مهتدجو نيذلا :اهل لاقف ،كنوحدتمي سانلا لك تدجو
.مهاياضق اورسخ

وهو ،تاسسؤملا وأ صاخشألا نم ادج ديدشلا فسألا عم ايبلس افقوم فقي نأ ىلإ ،تنعتلا هب بهذي نم كانهو
يضاقلا اذه نأ لوقأل يمالك ىلإ دوعأ .تنعتي هنإف كلذ مغرو ،قح بحاص همصخ نأو ،باوص ىلع سيل هنأ ملعي
يف ةدمو ،لوطأ ةبرجتبو ةاضقلا نم رثكأ اددع اهيف دجن ام ابلاغو ،ىرخأ ةجرد كانه اذهلو بيصي دقو ئطخي دق
يف نيعم يأر ةيضقلا يف فرطل نيبت اذإو ،عازنلا سفن يف ةيناث نولصفي ةاضقلا ءالؤه ،ربكأ ةربخبو ،لوطأ لمعلا
.ايلعلا ةمكحملا ىلإ بهذيف ،ةيناثلا ةجردلا نع ردص يذلا يئاضقلا ررقملا اذه يف نعطلا قح هل نإف ،نيعم هاجتا

ةدحاو ةقيرط ىلعو مكحلا يفو مهفلا يف ةدحاو ةقيرط ىلع مهلك سانلا عمج سيل هديحوتو ،نذإ يئاضقلا داهتجالا
ال يتلاو ةحيرص ةينوناق ماكحأ اهمكحت يتلا لئاسملا نأ ،يئاضقلا داهتجإلا ديحوتب دصقي امنإو ،ثييحتلاو ليلعتلا يف
نأ بجي هذه ،ةيناثلا ةجردلاب ةموصخلا فارطأب طبترت ةيتاذ بابسألو ىلوألا ةجردلاب ةيعوضوم بابسأل فلتخت
.Les arrêts de principes ءىدابملا تاطحم صوصخلاب هيمسن ام وهو يئاضقلا داهتجالل ديحوت اهيف نوكي

لمعل قدأ ةبقارمو لضفأ ةيعون داجيإل صيصختلاو غرفتلاو صصختلل تلق دقف ؟ةلودلا سلجم ئشنأ اذامل امأ
نمو أـطخلا ةـعقر صـلقتتسو ،قـحلا ةعقر مث نمو باوصلا ةعقر رشتنتس هنإف كلذك كلذ ناك اذإو ،ةيذيفنتلا ةطلسلا
.اعيمج اهيلإ فدهن يتلا ةجيتنلا ىلإ لصوتنس اننإف كلذك كلذ ناك نمو ،لطابلا ةعقر -احالطصا- مث

سيئر ديسلا ىلإ غلبيو ،لماش ريرقت وه ريرقتلاو ،امامت مكعم قفتم انأ ،ةيئاضقلا تارارقلا ذيفنت صوصخب



ىلإ غلبيو ،ءاضقلل ىلعألا سلجملا سيئرو ةيروهمجلا سيئر هرابتعابو دالبلل لوألا يضاقلا هرابتعاب ةيروهمجلا
،لدعلا ةرازو ةلكيه نأل ،ةيناث ةهج نمو ،ةهج نم اذه .ءاضقلل ىلعألا سلجملا سيئر بئان وه هنأل ،لدعلا ريزو
نوماحملا ةداسلاو ةاضقلا ةداسلاو يئاضقلا داهتجالاب لفكتت ،ةمهم ةحلصم اهيفو ثحبلا ةيريدم ىمست ةيريدم نمضتت
داهتجالا رشن ىلوتت يتلا ةيئاضقلا ةلجملا دجوت ،ايلعلا ةمكحملا نعو اذه لوانتت يتلا ةاضقلا ةرشن كانهو ،اذه نوملعي
.يئاضقلا

اجمانرب 1995 ةنس يف تعضو دق ،ناسنإلا قوقحو ةيرادإلاو ةينوناقلا نوؤشلا ةنجل مامأ تلق امك لدعلا ةرازوو
،2004 ةنس ىلإ دتمي جمانرب وهو ،ةيروهمجلا سيئر ديسلا نم تاميلعت ىلع ءانب ،ةيئاضقلا ةطلسلل رابتعالا ةداعإل
ىلع انقلطاو ةيئاضقلا ةسسؤملل ةماعلا ةلاحلل ةيمييقت ةيلمع تيرجأ دق هنأ كلذ ،يئاضقلا عاطقلاب قلعتي ام لك لوانتيو
روصتو ةيئاضقلا ةسسؤملا ةيعضول صيخشت ةيلمعب انمق دقل ،اهحالصإل ىربكلا رواحملا انعضوو مسالا اذه ةقيثولا
اذكو ،اهفئاظوو لكايهلاب قلعتي اميف ةصاخو عيرشتلاو نيوكتلاو لكايهلا صخي اميف اهذاختا بجي يتلا تاءارجإلل
كانه جمانربلا اذه راطإ يفو .ايلاحو كلذل ةمزاللا ةسايسلا عضوو اهداعبأو لكايهلا هذه نم ةوجرملا فادهألا روصت
.ةقيمع ةفصب "ةيبرتلا ةداعإ" ةعجارمو رظنلا ةداعإ هفده فلم وهو "ةيبرتلا ةداعإ ةفسلف" ىمسي مخض فلم

سيل نحنو .امبر هيلإ ينتقبس دقو ،اديج هفرعت يوالسع ىليل ةديسلاو ،ةيئانجلا ةسايسلاب قلعتي رخآ فلم حتف امك
اننكمي اهئوض ىلعو ،ةحضاو ةيئانج ةسايس طبض بجي هيلعو ،مويلا ىلإ لالقتسالا ذنم اندالب يف ةيئانج ةسايس انل

نيوكت ررقن امدنعو ،هنم رفم ال نيوكتلا اذـه نأ فرعن نأ صاخلا يئانجلا يف ضاق 100 نيوكت ادغ ررقن امدنع
موقن اذامل فرعن ثادحأ يضاق 200 نوكن امدنعو ،ددعلا اذه نوكن اذامل فرعن لقأ وأ رثكأ وأ قيقحت يضاق 20

ةفسلفو هلماكب جمانرب كانه نذإ ،انيعم اددع اندمتعا اذامل فرعن ،ةيئازجلا ماكحألا ةاضق نيوكت ررقن امدنعو ،كلذب
ىتح ةديج ةيحالف ةنسبو لورتبلا راعسأ عافتراب لجو زع هللا انيلع معني نأ وه هانمتن ام لكو ،ةيلبقتسم ةيؤرو
.انتايناكمإل ةسايسلا سيلو انتسايسل تايناكمإلا ريفوت سيئرلا يديس عيطتسن

يف حضاو روتسدلا نإ لوقأ انأ .ءاضقلا لمع يف ةيذيفنتلا ةطلسلا لخدت ريرقتلا نمضت مدع لوح لؤاست كانه
سرامت نأ ةينعم ةطلسل نكمي ال يأ ،لخادتت نأ اهنكمي ال تاطلسلا نأ ىلع حوضوب هصن يفو ،تاطلسلا نيب هلصف

.ةهج نم اذه .ىرخأ ةطلس تايحالص

نأ فدصلا تءاشو ،كلذك تلزامو يضاقو يرئازج نطاوم انأ .ةيئاضقلا تاهجلا ةيجاودزا كانه ،ةيناث ةهج نم
ىرأ انأ نكل ."مهتم" اهنأ ىلع ةيذيفنتلا ةطلسلا ىلإ رظني ملاعلا نادلب عيمج يف هنإ لوقأ نكلو مويلا لدعلل اريزو نوكأ
تفلسأ امك نيناوقب مظنتو ىنبتو عضوت ةريخألا هذه نأل تاسسؤملا يفو سانلا يف ةينلا ءوس ضارتفا نكمي ال هنأ
ةينوناقلا صوصنلا يفو تابوقعلا نوناق يف اهماكحأ اهل هانركذ ام عم ضقانتت يتلا تافرصتلا نكل .كلذ ىلإ دوعأ الو
.ةلودلا ناوعأو نيفظوملاو ةيماسلا تاراطإلا لكايه فلتخم ريستو مظنت يتلا

تابوقعلا نوناقل فلاخم يأ "ةفلاخملاب" فصو المع بكترا هاوتسم ناك امهم ةلودلا يفظوم نم فظوم ناك اذإو
.ادح هل عضت ةينوناق داوم كانه لاثملا ليبس ىلعو ،ةيفيظولا دودحلا زواجت وأ ةطلسلا لامعتسا يف فسعتلا لثم

لامعأب موقتس اهنأ وأ ،اهقالطنا ذنم اهلجأ نم تدجو يذلا فدهلا نع ةنيعم ةسسؤم ديحت نأ ضرتفن نأ امأ
يدل تسيلو ،ادحأ صخشأ ال انأو عيمجلل يمارتحا عم ،اديعب انبهذ اننأ لوقأف ،هب مايقلا لجأ نم تدجو امل ةفلاخم
.كلذ ضفرأ ينأل دحأ ميرجت يف ةينلا

ىفتكال كلذ الولو ،نوناقلا مارتحا نامض بيلاسأ نم بولسأ وه ةسسؤملا هذه دوجوو ،انفده وه نوناقلا مارتحا نإ
.ىضم تقو يف "دايقلا" اهريس امك رمألا اوريسو مهساقم ىلع تاسسؤمب رمألا ولوأ

لوقأ ؟هريغو ثحبلا ضارغأل يرايتخإ مأ يرابجإ وهأ ةلودلا سلجم تارارق رشنب قلعتملا لاؤسلا صخي اميفو
يتلا ةيسيئرلا بابسألا نم نإو ،ةيئاضقلا ماكحألاو ءاضقلاو ةعماجلا نيب لاصتالاو لصاوتلل ةادأو يساسأ ماظن هنإ
.ناديملا يف دجتسي ام بسح يئاضقلا داهتجالا هزرفي ام ةينوناقلا صوصنلا ىلع تاليدعت لاخدإ بوجو ىلإ يدؤت
قيدانص لوح لدعلا ةرازو نم ةردابمبو لمعلاو لدعلا يترازو نيب كرتشم عامتجا سيمخلاو ءاعبرألا يموي دقع دقو
لفكتلا وه اذه لك نم فدهلاو ،1983 نوناق ةصاخ اهب ةقلعتملا صوصنلاو اهتيعضوو ،يعامتجالا نامضلا
مدعو ،هل نمزلا زواجتو هقيبطت ءوسو ،نوناقلا مهف ءوسك ةفلتخمو ةددعتم رومأ نع ةمجانلاو ةحورطملا لكاشملاب

.هيف رظنلا ةداعإ بجو ثيح هتيحالص



ةسسؤملاو ةعماجلا نيب تايقتلمو تاءاقل ةماقإ حرتقا يذلا خألا ىلع ةرشابم ريغ ةقيرطب بيجأ لاجملا اذه يفو
اللختم 1998 ةنسل ةرازولا جمانرب نوكيس هللا لوحبو ،لمعلا اذه نع فقوتت مل لدعلا ةرازو نإ لوقأف ،ةيئاضقلا
.ةيراجلا ةنسلا نم ربمسيد ةياغ ىلإ لصاوتتسو يضاملا ءاعبرألا ذنم هانأدب ام وهو تايقتلملا نم ةلسلسو ةعومجمب
تاسسؤملاو كونبلاك ىرخألا تاعاطقلا عم ةكرتشم وأ يئاضقلا عاطقلاب ةصاخ امإ تايقتلملا هذه رواحم نوكتسو
.اهريغو نيمأـتلا حلاصمو ةضباقلا

ةيمازلإ تاودن صصختس ثيح ،صصختلا بيلاسأ نم ابولسأ هارنسف ىرخأ ةيواز نم رمألا اذه ىلإ انرظن اذإو
مكاحملا زيهجت لامكتسا جمانرب كلذكو ةنسلا لاوط ةجمربملا تايقتلملا ىلإ ةفاضإ نيفظوملل ةيعوبسأ سوردو ةاضقلل
ماظنلاك ةينوناقلا مظنلا فلتخمو تاداهتجالا فلتخم لوانتت جراخلا نم ابتك ينتقنس ثيح ،تابتكملاب سلاجملاو
ىلإ يمتنت يتلا لودلا نم طقف يه اسنرفو يسنرفلا ماظنلا ينعي ال وهو هعبتن يذلا ينيتاللا ماظنلاو ينوسكسولجنألا
صوصنلا لك عمجب ايلاح موقن اننأ امك .مويلا هدكؤأو ةينوناقلا ةنجللا ءاضعأ مامأ هتلق ام اذهو ،ينيتاللا ماظنلا
ةلحرملا هذه نإ لوقأ ؟ةيلمعلا هذه اذامل ضعبلا لءاستي دقو ،مويلا ىلإ 1989 رياربف 23 ذنم تردص يتلا ةينوناقلا

اهل يتلا ةينوناقلا تاودألا لك انيديأ نيب رفوتت نأ بجي اذل .ىرخأ ةلحرم ىلإ ةنيعم ةلحرم نم رئازجلا لاقتنا تفرع
.ةديدجلا ةلحرملاب ديعب نم وأ بيرق نم ةقالع

نيسحت لجأ نم هلك اذهو ،جراخلا يف نيوكت ماظن كانهو ةيرئازجلا تاعماجلا ىوتسم ىلع نيوكت ماظن كانه نذإ
،ةيئاضقلا ماكحألا ذيفنت ةيضق ىلإ هددصب مترشأ يذلا ةيندملا تاءارجإلا نوناق ةصاخ نوناقلا قيبطت نسحو ةيعونلا
قلعتي ام اهنمو نوناقلاب قلعتي ام اهنم ،صاخلاو ماعلا اهملعي ةيضاملا تاونسلا يف ةيعوضوم لكاشم نع ةجتان يهو
صخش وأ ةلودلاو ،لكاشملا هذـه لك لحل دوهج تلذب كلذ عم نكل ،اهريغو لامهإلاب قلعتي ام اهنمو ةيتاذ تافرصتب
صخش ىلع يسفن نراقأ ال تاونس 10 مويلا يرمع ناك اذإ الثم انأف ،هكلمت ام ىوس يطعت نأ عيطتست ال ةسسؤم وأ

.يملع ىوتسمبو ةحصبو ةورثب هللا هيلع معنأو ةنس 50 هرمع

10 بحاص انأ نوكأ نأ امأ ،اهنم جورخلاو صلختلا ىلع لمعلاو اهلوبق بجي نكل ،ةنزحم نوكت دق ةقيقح اهنإ
يهو دوجولا اذه يف انلك انمكحت ةدعاق كانهو روطتلا ةنس يه هذه نإ .نكمم ريغ اذهف ةنس 50 بحاص لثم تاونس
ادغ حبصيس امدقت مويلا ربتعي امو افلخت مويلا حبصأ امدقت سمألاب ناك امف .اعيمج سانلا مظنت يتلا ةيبسنلا ةدعاق
.نزاوتلا نامضل اكرتشم امساق دجن نأ بجي اذه لك طسو يفو ،رومألا ريست اذكهو ،افلخت

لدع ريزوك انأ .ءىدابملا سركت يتلا ةمهملا تارارقلا ىلع زيكرتلا عم نكل ،ةلودلا سلجم تارارق رشن متيس نذإ
ذنم اهقيرط قشتو رمتستس لدعلا ةرازوو ةسسؤمك ثدحتأ نكلو ،هللا يل هدارأ ام عاطقلا اذه سأر ىلع ىقبأس
نأ وأ اهديفي نأ ديري نم لكل ةحوتفم لدعلا ةرازو باوبأ نإ تلق اذل ،اهيلع نمو ضرألا هللا ثري نأ ىلإ لالقتسالا
رثكأ رومأ يف ةدئاف ققحي ىتح تارارقلا هذه رشن قاطن عيسوت ىلع لمعنسو ،ةماعلا ةحلصملل ةمدخ اهنم ديفتسي
.ةيمهأ

ىرحتن نأ بجي هذه لثم ةسسؤم يف لوقأ ؟نيحشرتم ةدع ميدقت متي ال اذاملو ماعلا نيمألا نييعتب قلعتي اميفو
ةلود دجوت الو ،ةمرتحملا ةلضافلا ةسسؤملا هذه نم دحاو لكو ةدحاو لك عم ةيبدألاو ةيملعلا ةهازنلا نم دح ىصقأ
ةماعلا ةحلصملا ىلع دكؤأو ةماعلا ةحلصملا ةمدخ ىلعو اهيلع درمتي وأ اهمهتلي اماظن وأ ةسسؤم عضت ملاعلا يف

.اثثج شعني نمك ،ثارحملاك اهرجي نأ وأ ةيصخشلا حلاصملل تاسسؤملا ةمدخ ضفرن اننأل

نع هقوقحو يضاقلاو ءاضقلا ةيلالقتسا نع ثيدحلا دنع رضحتسن نأ بجي ،يرادإلا ماجسنالا لجأ نمو اذهلو
انقطنمل فلاخم قطنمب مالكلا ىلإ انريغ عفدي ام لكو مالكلا اذه ىلإ انعفدي ام لك انناهذأ يف ءاضقلل ىلعألا سلجملا
نوناقلا ةشقانم ددصب انه انسلو- زجاوح الو دويق نودب يضاقلا يدي كرتن نأ انم دحأ بلط اذإ لوقأو يمالك حرشأ
ينوناق صن بجومب مزلأ لدعلا ريزو ىمست ةسسؤمك اننأو – ةلودلا سلجم نوناق شقانن امنإو ءاضقلل يساسألا
نمب هيبش لمع اذهف ،ةيباقعلا تاسسؤملاو ةيئاضقلا ةزهجألا ريس نسح ىلع رهسلاو لمعلا اهنم تايلوؤسمو تابجاوب
تايوتسم يف تانزاوت ثادحإ بجي نذإ .كبايث تلتبا اذامل هل لوقي مث ءاملا يف هحرطيو هيلجرو هيدي نم اصخش ديقي
.رثكأ الو لقأ ال ،نسحأ يرادإ رييست قيقحت لجأ نم ةنيعم

نل ةياهنلا يفف ،ءاضقلل يساسألا نوناقلا يفو ،ةلودلا سلجم ىوتسم ىلع لدعلا ريزول لصاوتلا لبح انعطق اذإف



نم ةليوط ةلسلس يف صخش الإ انأ امف ةيتاذب ثدحتأ ال انأ .ثدحي ام ذئدنع ىرنسو لدعلا ةسسؤم لح ىوس ىقبي
يتلا يرثآم الإ يئارو ىقبي ال ةسسؤملا هذه نم بهذأ امدنعو ،اهيلع نمو ضرألا هللا ثري نأ ىلإ بقاعتت صاخشألا
.هللا لوحب ةنسح نوكت نأ ىنمتأ نكل ةئيس وأ ةنسح نوكت دق

وه امنإو ةيئاضق تايحالص هل سيل ماعلا نيمألاف ؟لدعلا ريزو نم حارتقاب ماعلا نيمألا نييعت يف ةلكشملا نيأ نذإ
ولو– ةانق ريزولل نوكي نأ لجأ نمو نسحلا رييستلا لجأ نم اذهو ريزولا عم ةرشابم ريغ ةقالع هل يرادإ ريسم
.اهيف يرجي ام ةفرعمو ةسسؤملا هذهب لاصتالا نم هنكمت -ةقيض تناك

نع تثدحت دقو ،لخدتلا ءارو نم تايفلخلاو ىزغملا نع ضعبلا لءاست ثيح ،اهيلإ دوعأ ال 35 ةداملا صخي اميف
.لدعلا ريزو تابجاوو تايحالص

كانه نإ طقف لوقأو هنع تملكت عوضوم وهو ،يئاضقلا داهتجالا ديحوت نامض ىلع اريثك نيلخدتملا دحأ حلأ
يتلا اسنرف لثم ةلود انذخأ اذإ .مدعنم قيبطتلا نأ نيح يف ةدوجوم غيصلا نأ دروو .رثكأ ديحوتلل يرجي اثيثح المع
ءاوس ملاعلا لود نم ىرخأ ةلود يأ انذخأ اذإو ،براجتلا ديعت نآلا دحل تلازال اهنإف 1789 ةنس يف اهتروث تماق
يهو اديج اهفرعن اننأل اسنرف ىلع تزكر يننكل .براجتب موقت تلازال اهنإف هريغ وأ ينوسكسولجنألا ماظنلا نم
ميقلاو ءىدابملاو تاراعشلا نأب لوقن اهنع ثدحتن امدنعو ،اهرييست يه تلوت ةيرئازج ةسردم يف انسرد دقو انفرعت
زواجتي لازامو .اهتاسسؤمو اهنيناوق صوصن زواجت نم نمزلا عنمي مل اذه نكل ،ةفورعم اهتاسسؤم قوف عفرت يتلا
لودلا ةيقب نأش اذه لك يف اننأشو .ليدعتلاو ريوحتلاو رييغتلا ىلإ ةيسنرفلا ةلودلا رطضي يذلا رمألا ،امئاد صوصنلا
.اذكهو اهلحم ىرخأ لالحإو انصوصن ليدعت يف امئاد رمتسنس ثيح ،ىرخألا

)1998( ةنسلا هذه ةياغ ىلإو 1989 رياربف 23 يف كلذ ناك دقل ؟صفقلا نم يرئازجلا ءاضقلا جرخ ىتمف
تادوهجم كانه نإف كلذ مغرو "اهعسو الإ اسفن هللا فلكي ال" هنأ نظأو ،تاونس 9 انرمع نأ يأ تاونس 9 كانه
هذه ىلع نم ييحأ يكل ةصرفلا هذه منتغأ نأ سيئرلا ةدايس مكحمستسأو ،نومرتحم لاجرو تامرتحم ءاسن اهلذبت
مهئاوتكا مغرو قرعلاب نوعفدي اولازالو ،مدلا ةروتاف اوعفد نيذلاو ةلادعلا عاطق يف ةصاخو تاراطإلا لك ةصنملا
.ادج مرتحم دوهجم لذب نم اونكمت دقف نايحألا ضعب يف سانلا ةوسقو ةايحلا تاعسلب

اياضقو ةيئانج اياضق نم تاصاصتخالا فلتخم يف ةيضق نويلم براقي ام ةلادعلا يدي نيب ناك 1995 ماع يفف
يف يقبو )1.046.000( ةيضق فلأ نيعبرأو ةتسو نويلم يف يرئازجلا ءاضقلا لصف 1998 يفو ،ةيئازج
زواجتي ال اهمدقأ ةيضق 164.000 امهعورفو امهعاونأ عيمجب يئازجلاو يندملا تاصصخت يفو ةيرئازجلا لوادجلا

انلقو ،عرستلا ينعت ال لصفلا يف ةعرسلا نأب انايحأو ،اياضقلا ةجلاعم يف عرست عقو لاق نم كانهو .ارهش 18
دقل .لاحلا ىلع ضفرلاو بطشلاك ةلادعلا راكنإ ينعت الو ةجلاعملا يف ةيحطسلا ينعت ال لصفلا يف ةعرسلا نإ لوقنو
ماكر هنإ ،ةنس 16 وأ 14 ـب ةميدق تناك اياضقلا ضعبو ،ةيضق نويلم غلابلا اياضقلا ددع يه ريطخ لكشم مامأ انك
قبسملا انملع عم ةضافتناب موقن نأ الإ انمامأ ناك امف ،اهلالخ نوربعي يتلا تاونقلا مالظ نونطاوملا اهيف يناعي اياضق
ملعن تقولا سفن يف انكو ،ءاطخأ نم ةيلمعلا هذه ولخت نلو ،هنع سفنتسو نطاوملا برك نم ايبسن جرفتس اهنأب
مدقن انلعج اذه لكو ،عباتتو دصرت عافدلل تائيه كانه نأو ،يضاقتلل تاجرد كانه نأو ءاطخ مدآ نبا لك نأ دقتعنو
اذهل مكتيكزت دعب اعبط اذهو هللا لوحب بيرق امع ةلودلا سلجم سيسأت دعب –هلل دمحلاو– مويلاو ،هيلع انمدقأ ام ىلع
يف نآلا نم قالطنالا نم هنكمي امم ادج ةعضاوتم ةكرت يهو ايلعلا ةمكحملا نم هتكرت ملتسيس هنإف ينوناقلا صنلا

.هبناج ىلإ أشنتس ىرخأ ةيئاضق تاهج كانهو اهب سأب ال ةبرجتو ةربخ ووذ ةاضق كانهو ،ديج لمع

نم اثلث حتفنو ةديدجلا ةيئاضقلا سلاجملا نم اثلثو ةيرادإلا مكاحملا ثلث )1998( ةنسلا هذه حتفن نأ لمأن نحنو
ام ىلإ هللا لوحب ايجيردت لصنس اذكهو ،ىرخألا يه تئشنأ يتلا ةصصختملا مكاحملا نم ثلثو ةيداعلا مكاحملا
.هيلإ وبصن

-ةرابعلا ىلع مكحمستسأو– هتحت نطاوملا نئي ناك يذلا ةراجحلاو بارتلا نـم ماـكرلا اذـه ةحازإب انمق دقف اذكهو
رئازجلا تعكرل مهالولو -هلل دمحلاو- ريثك مهو نيصلخملا لاجرلاو ءاسنلا لضفب ثدح دقو ،هلعف امزال ناك ام وهو
.ةيشحولا هتاعسلب انم ضعبلا نآلا دحل يوكي لازام يذلا ىمعألا باهرإلا توربجب

متي ام اذه نإف ،اياضقلا ىلع ةرشابم ةلودلا سلجم فرغ ءاضعأو ةيرادإلا مكاحملا ءاضعأ فارشإب قلعتي اميفو
دوعت %50 نأ ملعن اننإف ،ةئيهلا سيئر نع ينوناق صن يف ايرظن ملكتن امدنعو ،ةيئاضقلا ةياقولا نيمثت لجأ نم العف
نوناقلا عم لماعتلا تايفيك ةيضق هذهو .نويئاصخألا هملعي اذهو ،ىرخأ ةهج ىلإ دوعت % 50و ىلوأ ةهج ىلإ ايرظن



نورظني نيذلا مه مهنأل كلذل فرغلا ءاسؤر وعدي هنإف ،هتاضق مييقت سلجم سيئر دارأ اذإ الثمف .هقيبطتو همهف ةيفيكو
ماظن دجوي مل هنأل ؟اذامل ةقيرطلا هذه ىلإ دمعي ال نم ءاسؤرلا نم كانهو ،ةاضقلا ءالؤه اهردصي يتلا ماكحألا يف
ددحتتو مكاحملا هب لمعتل نآلا ماظنلا اذه عضو دقو .مويلا ىلإ لالقتسالا ذنم ةمكحم وأ يئاضق سلجمل يلخاد

.اذكهو اهقوقحو اهتابجاوو اهتايحالص

ىلع نوفرشملا ايلمع هب موقي ،ةاضقلا مييقت هلالخ نم متي يذلاو يئاضقلا لمعلل ضحملا يئاضقلا يعونلا مييقتلاف
.تاهجلا هذه

يف نيوكتلا اذه نع صنلا ىلإ ةبسنلاب طقف ريشأو ،عوضوملا اذه نع تثدحت يننأ دقتعأ ،ةاضقلا نيوكت صوصخب
صن يف ةيناديم ةيقيبطت تايلمع لش عيطتسن ال نحنف ،لصاح ليصحت باب نم اذه نأ ،ةلودلا سلجمل يلخادلا ماظنلا
،يوضع نوناق يف كلذ ىلع صنو ةنيعم ةقيرطب مييقتلا ءارجإ ضرف اذإف ،تايصوصخ كانه نأل ،يوضع ينوناق
ةدافتسالا الو تايبلسلا يدافت عيطتسن الو ،تايصوصخلاو تايطعملاو فورظلا ةاعارمو داهتجالا نم انعنمي كلذ نإف
عيطتسنو ةلوهسب هرييغت نكميو ةنورم رثكأ صنل رمألا اذه انكرت اذل .انقيرط يف اهفداصن يتلا تايباجيإلا نم
.ةماعلا ةحلصملا مدخي ام قفو هعم لماعتلا

صيصنتلا مت هنأل كلذف ظفاحملاو ةلودلا سلجم سيئر نييعت ىلع نوناقلا اذه يف صيصنتلا مدع صخي اميفو
رثكأ مكل حضتيسف مكيلع لاحي امدنعو ينطولا يبعشلا سلجملا ىلع نآلا لاحملا ءاضقلل يساسألا نوناقلا يف امهيلع
.هيف كلذ ىلع صنلا مت اذامل

نوناقلا ماكحأ مهيلع قبطتو ضاق ةفص مهل لوألا عونلا نإف ،ةيداع ريغ ةمهم يف نيراشتسملا ةيضق صخي اميفو
ةيلاملاك ةفلتخملا مولعلا ناديم يف ةبرجت مهل نيذلاو ايلعلا فئاظولا باحصأ مهف يناثلا عونلا امأ ،ءاضقلل يساسألا
فنصلاو ،ميظنتلا قيرط نع مهنييعت تايفيكو طورش ددحتو ،ةجاحلا دنع نوراشتسيو اهريغو ةيداصتقالاو ةيرادإلاو
.ءايشألا قطنمب ةلصلا قيثو وهو قرفلا وه اذه ،طقف ةراشتسالا يف يناثلا فنصلاو تاعزانملا يف كراشي لوألا

تقرطت يننأ امك ،عوضوملا ىلإ ةدوعلل يعاد ال هنأ دقتعأو ،نوناقلا ةلود عوضوم ىلإ ةوخإلا دحأ قرطت
.ةديدجلا تائيهلا عم ةيندملا تاءارجإلا نوناق بسانت مدع عوضومل

ام مكتالاغشناب تفلكت دق نوكأ نأ ىنمتأ ،نومرتحملا ةداسلا اهيأ ،تامرتحملا تاديسلا اهتيأ ،لضافلا سيئرلا يديس
.هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو مكيف هللا كرابو ،قيفوتلا مكل ىنمتأو ،ركشلا ليزج مكركشأ ،اليبس كلذ ىلإ تعطتسا

ىلع ادغ انلاغشأ لصاونسو هذه انتسلج متتخن اهبو ،ةميقلا هتاحيضوت ىلع ريزولا ديسلا ركشأ :سيئرلا ديسلا
.ةعوفرم ةسلجلاو ،مكل اركش .هللا ءاش نإ رهظلا دعب )3( ةثلاثلا ةعاسلا

.ءاسم رشع ةسماخلا ةقيقدلاو ةعبارلا ةعاسلا يف ةسلجلا تعفر


