
 

 

 

.ةمألا سلجم سيئر ،ةزعموب ريشب ديسلا :ةسائرلا

.احابص نيعبرألا ةقيقدلاو ةرشاعلا ةعاسلا ىلع ةسلجلا تحتتفإ

.ةحوتفم ةسلجلا ،ميحرلا نمحرلا هللا مسب :سيئرلا ديسلا

سلجمل يلخادلا ماظنلا ليدعت عورشم ةشقانم ةلصاوم مويلا انلامعأ لودج يضتقيو ؛عيمجلاب ةيادبلا يف بحرأ
.لضفتيلف بوغزوب رهاطلا دمحم ديسلا ىلإ ةملكلا ليحأو ةمألا

يتاليمز يئالمز ،مرتحملا ةمألا سلجم سيئر ةدايس .سيئرلا ةدايس اركش :بوغزوب رهاطلا دمحم ديسلا
اذه اهب مستي يتلا ةريبكلا ةيمهألا ىلإ رظنلاب اربتعم نيلخدتملا ددع نوكي نأ -سيئرلا ةدايس- عقوتأ تنك ،نيمرتحملا
،تاجاجتحالا انايحأو تاداقتنالاو تالؤاستلا نم هلوح ريثأ امل اضيأ رظنلابو ،انسلجم ريسو ميظنت ددحي يذلا صنلا
ءالمزلا هلوانتي دق ام راركتل ابنجت دحاو عوضوم نم رثكأ ىلع -صنلا اذهل يتسارد ءانثأ- قيلعتلا نع تمجحأ كلذلو
-سيئرلا ةدايس- يننأ الإ ،ةسلج نم رثكأ قرغتسي دق عساو شاقن يفو ةيئارجإلاو ةيميظنتلا بناوجلا يف تاليمزلاو
عورشم دادعإ ةلحرم عبط يذلا وجلا يرظن يف سكعي ال يذلاو سمألاب نيلخدتملا ددع نع متنلعأ امدنع تئجوف
؟عيرلل عيزوت نم هنع رجني ام وه لب يلخادلا ماظنلا ىوتحم سيل ضعبلا دنع يقيقحلا مامتهالا نوكيأ .اذه ليدعتلا

ةنجللا نإف ،انسلجمل نيناوقلاب ةردابملاو حيرصلا ليدعتلا قح بايغ يف ،يتاليمز يئالمز ،سيئرلا ةدايس
ىلإ اعبط ةفاضإلاب هتاحارتقاو هتايصوت ريرمت نم انسلجم نكمت يتلا ةديحولا ةادألا يه ىقبت ءاضعألا ةيواستملا

يأ ،ةنجللا هذه يف انسلجم ءاضعأ لمع ةيدودرم نأ ىرأ اذل ،يروتسدلا سلجملا راطخإب سلجملا سيئر ةيحالص
اذه ددحي نأ يغبني ،هيلعف ،ةمألا سلجم يأرل ديجلا دادعإلاو ريضحتلاب ةنوهرم ىقبت ،ءاضعألا ةيواستملا ةنجللا
هيلع صنت امب المع ،ةنجللا هذه يف سلجملا يأر نع ربعملا فلملا دادعإ اهبجومب متي يتلا ةيفيكلا يلخادلا ماظنلا
عوضوملا اذه ىلإ تراشأ دق ةصتخملا ةنجللا نأ حيحص .ةثلاثلا اهترقف يف ناملربلل يوضعلا نوناقلا نم 40 ةداملا

يف ءاضعألا ةيواستملا ةنجللاب قلعتملا لصفلا نأ الإ ،يديهمتلا ريرقتلا يف اهتضرع يتلا ءارآلا لالخ نم اينمض
ةيفيك جاردإ حرتقأ هيلعو ،ةمهملا ةلأسملا هذه جلاعي ملو قرطتي مل 90 ىلإ 85 داوملا نمضتملاو صنلا اذه عورشم
اذه بلص يف ءاضعألا ةيواستملا ةنجللا يف ةمألا سلجم ءاضعأ ىلإ ملستس يتلا تايصوتلاو تاظحالملا دادعإ
.يلخادلا ماظنلا

سلجم وضع ةلاحل هلخدت ءانثأ نارقم يبرعلا تيآ نارقم ليمزلا قرطت سمألاب ،يتاليمز يئالمز ،سيئرلا ةدايس



،هتمالس مدع وأ لمعلا اذه لثم ةمالس نع يلاؤس ،ةيناملرب ةيبزح ةلتكب قاحتلالا ررقي وأ قحتلي يذلا نيعملا ةمألا
تاذلاب فرظلا اذه يف اذاملو ؟اذامل لاؤسلا اذه حرطأ ،هيف رظنلل ةصتخملا ةنجللا سيئر مرتحملا يليمز ىلإ هجوم
دمحم ديسلا يليمزو يننأل ،تاذلاب فرظلا اذه يفو لاؤسلا اذه حرطأ ؟سلجملا لكايه ديدجت ةلحرم يف نحنو
ةلأسملا هذه صوصخب رمألا نم ةنيب ىلع نوكن نأ دونو يطارقميدلا ينطولا عمجتلا ةدايق يف ءاضعأ سابع فيرشلا
وأ يئارجإ ٌعنام وأ ٌقئاع كانه نكي مل اذإ ةلاحلا هذه يف ،انمهي يدنرألا ةلتك يف ديدجتلا نأل سلجملا لكايه ديدجت لبق
.مكيلع مالسلاو اركشو يقالخأ

.لضفتيلف يريمق دمحم ديسلا ىلإ ةملكلا ليحأو بوغزوب رهاطلا دمحم ديسلا ركشأ :سيئرلا ديسلا

يديس اركشو ءالمزلل تقولا كرتأل يل ةحونمملا ةملكلا يرودب بحسأ .سيئرلا يديس اركش :يريمق دمحم ديسلا
.سيئرلا

.لضفتيلف ةيلاع نب دمحم ديسلل نآلا ةملكلا :سيئرلا ديسلا

ءاضعأ يئالمز يتاليمز ،سيئرلا ديسلا ،ميحرلا نمحرلا هللا مسب .سيئرلا يديس اركش :ةيلاع نب دمحم ديسلا
ةملكب لب ،يلخادلا ماظنلا ةشقانمل قرطتأ نأ لبق .هتاكربو ىلاعت هللا ةمحرو مكيلع مالسلا نيمرتحملا ةمألا سلجم
انك .عقاولا ضرأ يف همارتحاو هقيبطت ىدمو هلآم فرعأ ىتح يلخادلا ماظنلا شقانأ نأ ديرأ ال ايصخش انأ ،ةرصتخم

رختفن انلعجت ةيفيكب ماظنلا اذه قبطي نأ انلمأ ناكو ةمألا سلجم يف انبيصنت دعب ةرشابم يلخادلا انماظن ىلع انقداص
تازواجت ةدع هيلع تعقو ماظنلا اذه نأ وه ،كلذ سكع انل تبثأ عقاولا نأ الإ ،ةيطارقميدلل اربخم يمس يذلا انسلجمب
هليدعتل ةنجل ءاشنإ صخي اميف -ةريثك ةلثمألاو- رصحلا ليبس ىلع ةلثمأ يطعن نأ نكمملا نمو تاقورخ ةدعو
وأ ةنجللا نييعت يف ديسلا وه سلجملا نأ يضقت يلخادلا ماظنلا يف ةدراولا تاءارجإلاف ،يوضعلا نوناقلل هتقباطمو
كانه ناك ولو ىتح ءامسألا ددحت يتلا يه ةسلجلاو ،هل ىطعت نأ نكمي ىرخأ ةيمست ةيأ وأ ،هرضحي يذلا لمعلا جوف
.ةعومجملا هذه نييعت يف اذه سملن مل اننأ الإ ،لتكلا نيب قافتا

.تثدح تاسرامملا سفن ،ءاضعألا ةيواستملا ةنجللا نييعت صخي اميف ،ايناث

ةينازيملا عورشم غيلبت متي" هنأ ىلع صنت 102 ةداملا ،ةمألا سلجم ةينازيمو ةيلاملا نوناق ىلع ةقداصملا ،اثلاث
ةيلاملا نوناق عورشم نمض هجامدإ دصق ةموكحلا ىلإ ةيلاملاو ةيداصتقالا نوؤشلا ةنجل يأرل اعبت هليدعت نكمي يذلا
."هيلع ةمألا سلجم ةقداصم دعب

هيلع ةقداصملاو ماظنلا اذه ةشقانم نم ىودجلا ام وه يلؤاست نذإ ،ةينازيم ةيأ ىلع قداصي مل سلجملا نإف ملعللو
؟عقاولا ضرأ ىلع ايفرح قبطي مل نإ

مارتحا ىلع رهسلا تايحالص ةمألا سلجم سيئر ديسلل يطعت ،ةثلاثلا اهتطقن يف يلخادلا ماظنلا نم 13 ةداملا
،يلخادلا ماظنلا قيبطت تايفيك ديدحتب تايحالصلا سلجملا بتكمل حنمت يتلا 16 ةداملل ءيشلا سفن ،يلخادلا ماظنلا
.هتشقانم ىودج نم يلؤاست رربأ انه نمو تثدح دق يلخادلا ماظنلل تاقورخلاف

ماظنلا نم 16 ةداملا نأ يه سلجملا لكايه لخاد ماهملا عيزوت صخي اميف ،كلذك اهيلع زكرأ يتلا ةعبارلا ةطقنلا
مهيلثمم نييعت ىلع اوقفتيو تارواشمب اوموقي نأ نم مهنكمت وأ ةيناملربلا تاعومجملل حنمت ،لوعفملا يراسلا يلخادلا

سلجملا ىلع ضرعت ةدحوم ةمئاق دادعإ متي ،ةقداصملا مدع وأ قافتالا مدع ةلاح يف ،سلجملا بتكم ىوتسم ىلع
.ةيبلغألا قيرط نع متي سلجملا لكايهو يلخادلا ماظنلاب قلعتي اميف باختنالا نأ ملعي لكلاو ،اهيلع ةقداصملل

نأب ملعن نحن ؟سلجملا ىلع رمألا لاحيو بصانملا عيزوت متي ملو فالخلا اذه ثدح ول ريصملا وه ام :يلاؤس
عمجتلا ىلإ امتح لوؤتس بصانملا لك نأ لصاحلا ليصحت باب نم نذإ ،يطارقميدلا ينطولا عمجتلا دي يف ةيبلغألا
-يطارقميدلا ينطولا عمجتلا ةلتك ىتحو- دحأ ال هنأل ،دادسنالا ثدحيس ديكأ ،ةلاحلا هذه يفو ،يطارقميدلا ينطولا
ىلع قبطي سيئرلا باون ىلع قبطي ام نأ وه ،بناجلا اذه يف يحارتقا نإف هيلعو ،دادسنالا ثدحيس نذإ ،كلذ لبقي
.ناجللا بتاكم لخاد ماهملا عيزوت



اهئاضعأ فرط نم ةنجللا بتكم باختنا متي قافتالا مدع ةلاح يف ذإ تاءارجإلا سفن ىلع صنت 39ةداملا
نأ امب ،اننأ وه نذإ يحارتقاف ،يطارقميدلا ينطولا عمجتلا ةلتك نم اهتيبلغأ ناجللا لك نأب فرعن اننأ وه اضيأ مهملاو
يحارتقاف ،ةدهع لك ءاهتنا دعب ددجي نأ نكمي امك ،ةلحرم يأ يف ددجي نأ نكمي ،يفرظ يلخاد ماظن وه ماظنلا اذه
ىتح ىدافتنو ،للخ يأ ىدافتن ىتحو دادسنا يأ ىدافتن ىتح ،بسنلا بسح ماظنلا اذه يف عيزوتلل ةقيرط نست نأ وه
ةيادب يف يطارقميدلا ينطولا عمجتلا ةلتك لخاد دعاقملا عيزوت اهلالخ مت يتلا فورظلا فرعي لكلاو ،تاقورخلا
انه رقن وأ نسن ال مل نذإ ،ةفورعم ةيفيكب تمت دقل ،ثادحألل ةاعارمو دالبلا اهب رمت يتلا فورظلل امارتحاف ،ةدهعلا
يف انه ةننقم نوكتو هتصح ىلع لصحتي دحاو لكو ،ةيطارقميدلا ةيبسنلاب ةددحم يه امك ةقيرطلا ماظنلا اذه يف
ىلإ امتح انب يدؤت نأ نكمملا نم يتلاو (Tractations) تاضوافم ةيألو رابتعا يأل اذكه اهكرتن الو يلخادلا ماظنلا
.مكيلع مالسلاو هلوقأ نأ تددو ام اذه .دادسنالا

.لضفتيلف ريهاط دمحم ديسلا ىلإ ةملكلا ليحأو ةيلاع نب دمحم ديسلل اركش :سيئرلا ديسلا

نأ يملع يف ثيح يتملك بحسأس ينأ لوقأ ال ،ميحرلا نمحرلا هللا مسب .سيئرلا ديسلا اركش :ريهاط دمحم ديسلا
اهلمع ىلع ةصتخملا ةنجللا ركشأ نكل اولخدت دق ،ةلتكلا نم لوقأ الو يطارقميدلا ينطولا عمجتلا نم ناوخإلا ضعب
.مكيلع مالسلاو اركشو عيمجلا تالخدت اذكو

.لضفتيلف ةريوعل ظيفحلا دبع ديسلل نآلا ةملكلاو اركش :سيئرلا ديسلا

ةداسلا ،نيمرتحملا يئالمز يتاليمز ،مرتحملا سيئرلا ةدايس .سيئرلا ديسلا اركش :ةريوعل ظيفحلا دبع ديسلا
رودص دعبو انسلجم ىوتسم ىلع ةيعيرشتلا ةبرجتلاو ةسرامملا نم فصنو ةنس دعب العف حبصأ دقل ،روضحلا
امهنيب ةيفيظولا تاقالعلا اذكو امهلمعو ةمألا سلجمو ينطولا يبعشلا سلجملا ميظنت ددحي يذلا يوضعلا نوناقلا
.ةمألا سلجمل يلخادلا ماظنلا ةعجارمب موقن نأ ّايرورض ائيش -العف- حبصأ ،ةموكحلا نيبو

ليلاحتلا لالخ نم كلذو عيرشتلا ةيلمع ريضحتب موقت يتلاو سلجملل ةيساسألا ةيلخلا اهتفصب ةمئادلا ناجللا نإ
ةدايزو اذهلو .نآلا دح ىلإ اهب تماق يتلا لامعألاب ةنراقم ةديفمو ةماه لامعأب موقت نأ -ييأر يف- اهنكمي اهمدقت يتلا

وأ بتكملل ءاوس ةيرود تاعامتجاو ةينوناق صوصن ةساردل مظنت تاعامتجاب موقت نأ اهنكمي ،اهب ةطونملا ماهملا ىلع
تقولا سفن يفو ،ةينطولا ةيمهألا تاذ تافلملا رضحت نأ -اهطاشنو اهصاصتخا راطإ يف- اهل حمسي اذهو لكك ةنجلل
.انيلع ضرعت نأ نكمملا نم يتلا عيضاوملا رضحت

اميف ةصاخ ةمألا سلجم بتكمو ةصتخملا ةنجللا نيب قيسنت كانه ناك ول كش نود ةديفم نوكتس ىرخأ ةظحالم
.انيلع حرطت يتلا عيضاوملل ةقمعملا ةشقانملاب حمست يتلا ةمزاللا قئاثولا ريضحتب قلعتي

وضعل يساسألا نوناقلل اقبطو هنم 100 ةداملا ةصاخو روتسدلل اقبط اذهو ،ةصتخملا ةنجلل اضيأ ييأر يف نكمي
عاضوألا ىلع عالطالاب اهل حمست ةيناديم تارايزو تالاصتاب موقت نأ -ابيرق رونلا ىري نأ ىنمتن يذلا- ناملربلا
.ةدئاف هيف املو اديج عّرشت نأ اهنكمي ىتح ،نينطاوملل ةيقيقحلا

تاذ اياضقلا يف ةلئسألا ىلع درلا نع عانتمالا ةموكحلل زوجي هنأ ىلع ميدقلا يلخادلا ماظنلا نم 83 ةداملا صنت
مدع ةيناكمإل قرطتي ال ةموكحلاو نيتفرغلا نيب تاقالعلاب قلعتملا يوضعلا نوناقلا امنيب ،خلإ…ةيويحلا حلاصملا
ةحارصب قرطتن نأ لضفألا نم هنإف يلاتلابو ،ةطقنلا هذهل يضاملا يف ءالمزلا ضعب قرطت نأو قبس دقلو ،درلا
.عورشملا نم 104 ةداملا يف ةصاخ ديدجلا عورشملا يف ةلأسملا هذهل

ىرخألا تاظحالملا ضعب ىلإ قرطتن نأ ديفملا نم هنأ تيأترا ،ءالمزلا ضعب عم عورشملا اذه لوح ةشقانم دعب
.عورشملا نم 130و78 نيتداملاب قلعتت

سلجملا بتكمل الوأ مدقت ،ةمألا سلجم ءاضعأ اهمدقي يتلا تاظحالملا نأ ىلع صنت اهنإف 78 ةداملا صخي اميف
يف رفوتت نأ بجي يتلا ةيلكشلا طورشلا هذه ددحي مل انيلع ضورعملا يلخادلا نوناقلا نكل ،الكش اهيف تبلا لجأ نم
كلت عضو ةطلس يطعي ،ةثلاثلا ةرقفلا يف طبضلابو هنم 40 ةداملا يف يوضعلا نوناقلا نأ ملعلا عم تاظحالملا



اذه نم ةدام ضفر ةلاح يف ذإ ،ةصقان ربتعت اهنإف ،130ةداملا صوصخب امأ .سلجملل يلخادلا نوناقلل طورشلا
.ةيعضولا اهب جلاعت نأ نكمي يتلا ةيفيكلاو تاءارجإلا يه ام فرعن ال ،هليدعت دعب عورشملا

عنمي نأ حرتقن ذإ ،لاقنلا فتاهلاب صاخ وهو ،ءالمزلا نم ريثكلا مامتها لكش رمأ نع ربعأ نأ ديرأ ريخألا يف
ةيناكمإب حمسن ال ىتحو لاغشألل يداعلا ريسلا نامضب انل حمسي ىتح اذهو تالوادملا تاسلج ءانثأ هلامعتسا ةحارص

.ةنيعم تايفلخب هلامعتسا

.اركشو ةصتخملا ةنجللا ةصاخو عورشملا اذه ريضحت يف مهاس نم لك ركشأ نأ ديرأ ،اماتخو

.لضفتيلف ةميلح نب ةقيوطوب ديسلا ىلإ ةملكلا ليحأو ةريوعل ظيفحلا دبع ديسلل اركش :سيئرلا ديسلا

يتلا ةصتخملا ةنجللا ركشن ،يئالمز يتاليمز ،سيئرلا يديس .سيئرلا ديسلا اركش :ةميلح نب ةقيوطوب ديسلا
نوصصختملا ناوخإلاف ،باختنالا ةيضق ىلإ رظنلا تفلأ نأ يدوبو ،سلجملل يلخادلا ماظنلا ليدعت عورشم ترضح
الو معنب توصأ ال ؟اذام غارف ،غارف دجوي هنإ نولوقي مهنأل ،نوللحيو ةدام ىلإ نورظني وأ اننومهفيس نوناقلا يف
،108 معن ،120 نيرضاحلا ددع نإ لوقت ،ةيباسحلا ةيلمعلاب موقت امدنع سيئرلا ديسلا تنأو ،عنتمأ الو الب توصأ
نع ثدحتأو لخدي لوخدلا ديري يذلا ناسنإلا نأ ،سلجملا اذه ةيضق ىرت اي لهف ؟نورخآلا مه نيأو 01 نوعنتمملا
رداغأ نأ يقح نمف ،نيعم صخش لخدت ىلإ تصنأ نأ ديرأ ال امدنعف ،هقح نم جورخلاف عامتسالا يف بغري ال يذلا
كباسح ىتح نأل ،ةلأسملا هذهل ينوناقلا لحلا نع اوثحبإ ! ةعاقلا يف هبسحنو ،عنتمم ،ال ،معن ،ال ،ال ،ال نكلو ،ةعاقلا
دـيدجلا يلخادلا نوـناقلا يف ةيلاكشإلا هذـه لحت نأ بجي نذإ ،أطخ هدجن عمجلا ةيلمعب موقن امدنع سيئرلا ديسلا
) مدختسي نأ اـمأ ،سـلجملل le perçois) نكل ّديجف (se prononcer non) لوبقم ريغ اذهف.

.ةطقنلا هذه لح ةيفيك يف اورظنيلف ،اذام مأ يروتسد مأ يلخاد ،يردأ ال ،غارف دجوي اولاقف ناوخإلا انلأس دقل

ىلوألا دعاوقلا عضوب -سيئرلا ديسلا- متلضفت متنكو ،دعاوق ةمث تناك انه انئج امدنع ،سيئرلا ديسلا ةيناثلا ةطقنلا
.ريغتلا قيرط يف يه ةبعللا دعاوق نذإ رسكتت تأدب دق دعاوقلا هذه ىرن مويلا نكلو ،سلجملا اذهل

La)،لّطعملا ثلثلا وأ يساـئرلا ثـلثلا وأ رارـحألا ةلتك ةصاخو لـتكلا ةـيضق صـخي اـميف  diode  dans

l’électricité protège l’élément) نذإ ،سيئرلا يدـيس نـيسوق نيب نآلا يه …ال (La diode) نم ءابرهكلا ررمت هذه
نحن ،رمألا ىضتقا اذإو ،جراخلا يف مكتاعبق اوعض انل نولوقت متنك ،الاؤس حرطأو ،هنم دوعي الو ،دحاو هاجتا
لهف (les tabliers)يف ليدعت كانه ادغ نوكيس ،ىرت اي لهف ،هب ابحرم ّيلإ يتأي نم ،مويلا حورطملا لكشملا ،ةيبلغألا

رخآلا فرطلاو ،ينعنقتو الثم نوناقلا اذه رمي الأ يلع متحتو ؟طقف (Tabliers) اهكرتن مأ (les cuissons) اهيلإ فيضنس
؟ (les cuissons)مأ(Tabliers)؟لحلا وه نيأ ،يعم تنأو ،رمي نأ بجي نوناقلا اذه نإ لوقي

يف نكلو ،ةهج ىلإ يمتني دحاو لك ىلإ لصن ،انلصوو رمألا ىضتقا اذإ انلقو ،اهيف انلصف دق انك لتكلا ةيضق نذإ
.تاقاطبلا عزوتو ةرشابم حيرتسنس ،اذه ىلإ لصن انك اذإو ،ءيشلا اذه ىلإ لصن ال لاوحألا رئاس

-سيئرلا ديسلا- ليصافتلا يف لوخدلا نودبو des élus نحنف يطارقميدلا ينطولا عمجتلا يف نحن انصخي اميفو
نأ اندوب انناوخإ اي تلقو ،تظحال تنك ،ءيشلا اذه بنجتن نأ اندوب ،اذه ىلإ انلصو فيك ،هلوقن ام انل اضيأ نحن
% 51 ذخأت 80 كدنع نوكي امدنع ،ابحرم ةيباسحلا ةيطارقميدلا ،ابحرم ،يلخادلا نوناقلا شقانن ،سلجملا ىقبي

موقن يذلا ءانبلا لمكن ىرت ايف ،قرطلا قرتفم يف نحن ،الو معن ةيضقلا ،مكب ابحرمف اولاعتو كءالمز ربخأ لضفت
.سيئرلا ديسلا اركشو ؟هديعن وأ هئانبب



وهو ءاضعألا دحأ نكلونيلخدتملا ةمئاق اندفنتسا اننأ لصألا .ةميلح نب ةقيوطوب ديسلا ركشأ :سيئرلا ديسلا
نوقفتم انلك اننأ رهظيو كلذ يف عنام يأ ايصخش ىرأ الف عّستم تقولا يف ماد امو ةملكلا بلط دق راكب رضخل ديسلا
.لضفتيلف ةملكلا هحنمن هيلعو

.هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو هلل دمحلا ،ميحرلا نمحرلا هللا مسب .سيئرلا ديسلا اركش :راكب رضخل ديسلا
هللا ةمحرو مكيلع مالسلا ،نيمرتحملا ةمألا سلجم ءاضعأ يئالمز يتاليمز ،مرتحملا ةمألا سلجم سيئر ديسلا
.هتاكربو

ءادبإ ةيرحو رحلا ريبعتلا ءاوجأ ريفوت بلطتت اهحاجنإو ةيطارقميدلا ةبرجتلا جاضنإ نأ كشال ،سيئرلا ديسلا
ربانملا ددعت نمو تاقاطلا لك نم ةدافتسالا ديفملا نم هلعلو ،ةيميظنت وأ ةيماظن وأ ةيرادإ وأ ةينوناق دويق نود يأرلا
انسلجمل يطعيو ةيطارقميدلا ةسرامم ةيقرت ىلإ ةرورضلاب يدؤي يذلا ةيعيرشتلا تاسسؤملا لخاد ةيبزحلاو ةيسايسلا
.رثكأ ةيقادصماذه

لك ىلع ادج نوصيرح مكنأ ىلع صاخلا مكئاقلو ةماعلا مكتالخدت يف ةرم نم رثكأ يف متربع دقل ،سيئرلا ديسلا
اربخم رقوملا انسلجم نم اولعجت نأ مكسفن ىلع امزع متذخأو انسلجمل يسايسلا ءادألا روطيو يقري نأ هنأش نم ام
.انسلجم ءاضعأ ةيبلغأ هيف مكرطاش يأرلا اذهو ايطارقميد

لكشي نأ ةيبعشلاو ةيسايسلا ةحاسلا ىلع هنزو هلو ،ةصاخلا هتناكم هل يسايس بزحك انقح نم هنإ ،سيئرلا ديسلا
ةماعلا تاهجوتلا مدخي ال باصنلا رفوت مدع ةجحب ةيناملرب ةعومجم نيوكت نم انءاصقإ نأ مكلذ ،ةيناملربلا هتعومجم
.رقوملا انسلجم لخاد ةيطارقميدلا ربانمو ديلاقت ءاسرإ يف

ام كردي لكلاو ةيناملربلا اهتعومجم ليكشت نم ملسلا عمتجم ةكرح مرحت نأ قئاللا ريغ نم هنإ ،سيئرلا ديسلا
.سلجملا اذه لخاد يددعلا اندجاوت سكعي ال يذلاو يبعشلا ليثمتلا يف ةوق نمو حارتقالا ىلع ةردق نم انتكرح هلثمت

تاعومجم ليكشتل اهل ةصرفلا ةحاتإو سلجملا لخاد ةلثمملا بازحألا مامأ لاجملا حاسفإ نإ ،سيئرلا ديسلا
نم ابوث رقوملا انسلجم سبليسو اهقوفتو اهحاجنو اهظوظح ديزيسو ةيطارقميدلا ةبرجتلا كش نودب قمعيس ةيناملرب
.طقف دوسألاو ضيبألا نع اديعب اهلامجو اهعاعشإ نم ديزت ةرهازلاو ةفلتخملا ناولألا

ةيناملرب تاعومجم نمض اولكشتي نأ سلجملا ءاضعأل حمس يذلا عبارلا بابلا نم 57 ةداملا نإ ،سيئرلا ديسلا
ءاضعأ ةرشع نم ةيناملربلا تاعومجملا نوكتت نأ ىلع تصن يتلا ىلوألا ةرقفلا اهتديق يبزح ءامتنا ساسأ ىلع
تاعومجملا نوكتت نأ ىلع صنت ىرخأ ةرقفب اهلادبتساو ةرقفلا هذه ءاغلإ يرورضلا نم ىرن هنمو ،لقألا ىلع
.لقألا ىلع ةعبرأ نم ةيناملربلا

ىلإ رثكأ يطارقميدلا لمعلاب عفديس هنأ كش ال هل سلجملا ءاضعأ ةيكزتو ليدعتلا اذه مكتكرابم نإ ،سيئرلا ديسلا
مكيلع مالسلاو اركش .جراخلاو لخادلا يف عيمجلا راظنأ طحمو ايطارقميد اربخم العف اذه انسلجم نم لعجيسو ،مامألا
.هتاكربو ىلاعت هللا ةمحرو

.لضفت ،ماظن ةطقن كانه نأ يل ودبي .هلخدت ىلع راكب رضخل ديسلا ركشأ :سيئرلا ديسلا

نأ تدرأ .يسفن ةرارقب تقلع املاط ةيلكش ةظحالم درجم ،سيئرلا ديسلا :)ماظن ةطقن( نيدلا نب لديج ديسلا
يف- ربنم نم ملكتن نحنو ةمألا سلجم ربنم ىلع ةيرئازجلا ةلودلا راعش دوجو مدع نع ةشقانملا هذه ةياهن يف ربعأ
.)قيفصت(! راعش نود -ةيناثلا ةنسلا

.اركشو ةرودلا هذه ماتتخا لبق راعشلا اذه ريفوت ىلع لمعلا مكنم بلطأ



.ةنسح انلف حجنن مل اذإو ناتنسح انل نوكت انحجن اذإو كلذب ردابنس .اركش :سيئرلا ديسلا

يسفنل يطعأ نأ دوأ ،ةملكلا لوانت ديرت تناك اذإ امع ةصتخملا ةنجللا لأسأ نأ لبقو ةشقانملا هذه ةياهن يفو
نمؤأ تلزام انأو- ربخملا اذه ةيهام ىلع طقف نيقفتم انسل اننأ يل ودبيف ،طقف يلإ هجو يذلا ءيشلا نع بيجأل ةصرف
،ائيشف ائيش ملعتنو برجن نحن ،ةيادبلا ذنم ام ةبرجت يف حجنتو ةربخ بستكت كنأ يف سيل ربخملا اذهف -ربخملا ةركفب
ربخملاف ،حجنن كلذ دعبو ئطخنو ئطخنو ئطخن نحنف اربخم العف نوكي نأ ديرأو ربخم ةملكب اكسمتم تلزام يننإ
سيئر ديسلل نآلا ةملكلا .اركشو اهملعتي نم لوأ انأو ةيطارقميدلا ملعتن انلكف ،ىلوألا ةرملا نم حجنت نأ هانعم سيل
.لضفتيلف ةصتخملا ةنجللا

،مرتحملا ةمألا سلجم سيئر ديسلا ،ميحرلا نمحرلا هللا مسب .سيئرلا ةدايس اركش :ةصتخملا ةنجللا سيئر ديسلا
.دعبو هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا ،روضحلا ةداسلا ،لضافألا ةمألا سلجم ءاضعأ ةداسلاو تاديسلا

تالخدت ىلع دري نلو ،طقف تاحيضوتلا ضعب ءاطعإل لخدتي نأ ةنجللا مسابو -ةقيقحلا يف- ةنجللا بتكم ديري
امأ ،انه اهيطعت نأ ةنجللا قح نم تاحيضوتلا هذه ،ةحيبصلا هذهو سمألاب اولخدت نيذلا ءازعألا لضافألا ةداسلا
امدعب يليمكتلا ريرقتلا نمض يوضعلا نوناقلاو يلخادلا ماظنلا تاءارجإل اقبط نوكتف ةيمسرلاو ةينوناقلا دودرلا
اهجاردإ نكمي ال يتلا تاحيضوتلاو تامولعملا ضعب كانه نكل ،اهيلع قداصتو اهغوصتو اهللحتو ةنجللا اهصحفت
.ضومغ لكلو سبلل اعفر انءالمز اهب دوزن نأ لضفألا نمو ةماعلا ةحلصملا نمو يليمكتلا ريرقتلا يف

اذه ميدقت يف يديهمتلا ريرقتلا يف سمألاب ررقملا شويرد ىفطصم مرتحملا ديسلا هركذ ام ىلإ ةفاضإ ةيادبلا يفو
،يديهمتلا عورشملا اذه دادعإ ةيجهنم نمض ةنجللا هذه تاسلج راسم ىلإ الوطم راشأ ثيح ،يديهمتلا عورشملا
ماظنلا ليدعتل يديهمتلا عورشملا اذهل اهدادعإ يف ةنجللا اهيلإ تلصوت يتلا تايصوتلاو تاجاتنتسالا ىلإ اضيأ راشأو
ءوض ىلع- ءارثإو ةموكحلا نيبو امهنيب ةقالعلاو نيتفرغلا مظني يذلا يوضعلا نوناقلل ةقباطم ،ةمألا سلجمل يلخادلا
ةيلعافلا هيطعت يتلا تاءارجإلا ضعب هباسكإ اضيأو ،ارهش رشع ةينامث براقي امل ةمألا سلجم ةسراممل -ةبرجتلا
ررقملا ديسلا حرط دقو ،ةباقرلا لاجم يف وأ عيرشتلا لاجم يف ناك ءاوس ةمألا سلجم لخاد هرود بعل يف ةوقلاو
لوأل هذهو ،ةعاقلا ىلإ اهيف انمكتحاو اسسؤم ايعوضوم افالتخا ةنجللا لخاد ءارآلا اهلوح تفلتخا لئاسم عبرأ سمألاب
يروتسدلا سلجملا هفصو يذلا قباسلا يلخادلا ماظنلا فييكت ةيلمعف ،هدادعإ ةماخضلو ،صنلا اذه ةيمهأل ارظن ،ةرم
،هلالخ نم روتسدلل قباطم ريغ وـهف يلاتلابو يوضعلا نوناقلل قباطم ريغ -يوضعلا نوناقلا رودص دعب- حبصأ هنأب
نوناقلل فلاخم هنأ ينعيو يفرظ تقؤم يلاقتنا يلخاد ماظن درجم -حابصلا اذه ليمز ناسل ىلع ءاج امك- حبصأ دقف
نيرشعو سمخ نم رثكأ ةنجللا تعمتجاو ةقاش تناك ةلأسملاف ،يوضعلا نوناقلا لالخ نم روتسدلل فلاخمو يوضعلا

سمخ ةدم ىلإ لوطت ةلصاوتم تاسلجلا تناك ،1999 ناوج 28 ةياغ ىلإ 1999 يام نماثلا نم ءادتبا )25( ةسلج
ةيلعافلا تاءارجإو بيلاسأ هباسكإو ليدعتلاو ءارثإلاو ةقباطملا ثيح نم ،صنلا اذه ءانب لئاسو لك انمدختسا ،تاعاس
أدهت نأ ىلإ تاسلجلا عفرو فالخلا مادتحا دح ىلإ ةنجللا ءاضعأ لخاد لوؤسملاو داجلاو يعوضوملا شاقنلا لصوو
يف ةبوعص اندجو يذلا ديحولا صنلا وه صنلا اذهو ،صنلا اذه دادعإ يف ةيلوؤسملاب روعشلل ارظن باصعألا
تاروطت لكب -سلجملا اذه ةسائر- هتايلوؤسم مكحب سيئرلا ديسلا ملُعن انكو ةنجللا هذه لخاد ثدح ام ثدحو ،هدادعإ
وأ ةبلاغلا ءارآلا وأ انه ءالمزلا ءارآ ساسأ ىلع ةعاقلا ىلإ اهيف انمكتحا يتلا ةلئسألا ضعب انحرطف ،لاغشألا هذه
،ةمألا سلجمل يلخادلا ماظنلل يديهمتلا عورشملا اذه ماكحأ ضعب ةغايص ديعنو يليمكتلا ريرقتلا ينبن انكو ةلاعفلا
-ىرخأ ةجاح مهل تناك وأ ةنجللا يف مهتقث اوعضو انؤالمز امبر- سيئرلا ةدايس ،ديدشلا فسألا عم سملن مل اننكلو
ىمسي ام ةلأسم ،نيتلأسم وأ نيتطقن يف اميسالو ،سمألاب ررقملا ديسلا اهحرط يتلا ةعبرألا تالؤاستلا ىلع ةباجإلا
عم فالخلا لحم اماكحأ حبصت يتلا ةنجللا تايصوتو تاظحالمو ءارآ ةرولب ةيفيك ميظنت ةلأسمو يناملربلا بقارملاب
ةيواستملا ةنجللا لالخ نم ءارثإلاو ليدعتلا يفو ضفرلا يف هرود ةمألا سلجم بعلي يلاتلابو ىلوألا ةفرغلا
.ءاضعألا

اهانكرت ةيرظنلا هذهو ،ليصفتلا بلطتت ىرخأ ةيرظنو حوضولا لجأ نم ةبضتقم تناك ةيرظن ،ناتيرظن اندنعف
ةركفو يناملرب فرصتم دوجوب لوقت ةركف ،تايرظن ثالث كانه تناك يناملربلا فرصتملا صخي اميفو ،ةنجلل
هل دجوي ال هنأل ،هيتفرغب يرئازجلا يناملربلا ماظنلا لخاد هدوجو ةينوناقو ةيروتسد مدعو هتيقطنم مدعب لوقت ةداضم
تايساسحلا نم ريثكلا ريثيو ،نيسلجملا ةرادإ رييست يف لكاشملا نم ريثكلا ريثي فوس هنأ امك ،ينوناق ساسأ
سيئر بئان دوجوب لوقت ةثلاث ةيرظن دجوتو ،رييستلا قطنم لكل كلذب ةيفانم ،تاصاصتخالا براضتو لكاشملاو
ىلع يطارقميدلا ينطولا عمجتلا بزح ىلإ نيمتنملا ةنجللا ءاضعأ ءالمزلا ةبسانملا هذهب ركشأف ،هلحم لحي فلكم
ةعاقلل اهوكرتو يناملربلا فرصتملل ةيلصألا ةركفلا بيذهت اولواح ثيح امهب اوولحت نيتللا ةنازرلاو ةيلوؤسملا حور
اهحرط يتلا تالؤاستلا ىلع اوبيجي مل ةمألا سلجم ءاضعأ ءالمزلا نأ امب ةطقنلا هذه متخأ ىتح نكلو ،اهيف مكحتل



ةداعإ يف اهتايلوؤسم لمحت ىلع ةرداق ةنجللا نإف ةعاقلا ىلإ اهيف انمكتحا يتلاو ةنجللا مساب سمألاب ررقملا ديسلا
.هنأشب يليمكتلا ريرقتلا دادعإو صنلا اذه ةءارق

اذه ةيلعاف ىدمو ،تاءارجإلا ضعب صخي اميف درلا بلطتتو نيلخدتملا ةيبلغأ اهتحرط ىرخأ ةظحالم دجوت
:فادهأ ةثالث هيف تققحتو يلخادلا ماظنلا ليدعت عورشم دادعإ ىلإ مويلا هب انلصو يذلا بولسألا

ناملربلا يتفرغ مظني يذلا يوضعلا نوناقلا عم ةمألا سلجمل يلخادلا ماظنلا ةقباطم ةيلمع مامتإ وه لوألا فدهلا
.يوضعلا نوناقلل ةقباطملا لالخ نم روتسدلا عمو ،ةموكحلا نيبو امهنيب ةيفيظولا تاقالعلا اذكو امهلمعو

ةبرجتلاو ةسرامملا يف ترهظ يتلا تارغثلاو ةبرجتلاو ةسرامملا ىلع ءانب قباسلا يلخادلا ماظنلا ءارثإ ،ايناث
.ةقباسلا

…هيف تققحت ،اثلاث

.لضفت ..ماظن ةطقن كانه ،اوفع :سيئرلا ديسلا

يل حمساو -سيئرلا ديسلا- ماظن ةطقن ذخأ ىلع تححلأ دقل .سيئرلا ديسلا اركش :)ماظن ةطقن( ريهاط دمحم ديسلا
ةصتخملا ةنجللا سيئر ديسلا ةملك طسو نوكت نأ يف نمكت اهتبلط يتلا ماظنلا ةطقن ةيمهأ نأل ،اليلق كعم تلداجت اذإ
.اركشو

ركذي هنأو اذكو اذك بلطي هنأو ةعاقلل مكتحي هنأ ىلع ةصتخملا ةنجللا سيئر ديسلا ركشأ ينإ،سيئرلا يديس
.اذه ىلع هركشأف ،ريخب اهسأرأ يتلا ةيناملربلا ةعومجملا

نم ةنوكم ةصتخملا ةنجللاف،سلجملا اذه يف ائيشف ائيش فرحنن اننأب ىرأف -سيئرلا ديسلا- يلخدت نومضم امأ
لمعلا ةيفيك انل مدقتو ةعاقلل يتأت ةنجللاف ،سلجملا يف ثدحي ال نأ بجيو ادبأ ثدحي مل ءيش اذهو ،فارطأ ةدع
باصعألا نأب لوقلا ىلإ ةنجللا سيئر خألاب رمألا لصو ىتح اذكو اذك كانهو نورواحتي صاخشأ دجويو ،اهلخاد
انسل نكلو ،كلذ ىلع هركشن ،لاح لك ىلع بذهم مالك وهو باصعألا ةئدهتل تاسلجلا عفر ىلإ انلصو ىتح ترتوت
اذإ هنأ ،سيئرلا ديسلا حمس اذإ ةباجإ هل لوقأ انأو ،ةصتخملا ناجللا لك لخاد لمعلا فورظ ةيفيك نع عمسنل انه
هنأب هركذأ ،اذإو اذإو اذإو اهطسو يف ريبك لادج كانه ناك اذإو اليوط ةنجللا هذه لمع ناك اذإو باصعألا ترتوت
ةيبلغأ لثمت يتلا ةيناملربلا ةعومجملا هذه ةرم لوأل هنأل ،سيئرلا يديس يكتشي هنأ نظأ الو ،يكتشي ناك اذإ امبر
نوكي نأ بحأ اذكه لاقو ،اهكراب دق سيئرلا ديسلا ناكو هنيعت يكل ريكفت ةيلخ تنوك سلجملا اذه وأ ةعاقلا هذه
نم نودوصقملا اننأب تككش ،ثيدحلا يف هنودصقي هنأب دحأ رعشي ال ىتح ،ناوخإلا ينحماسيلو ينوعدت ال ،لمعلا
…سانلا كرتن انك ،يعامج لمعب موقن ةرم لوأ هنأل ،مالكلا

؟ديرت اذام ،ماظن ةطقن تسيلو لخدت اذه :سيئرلا ديسلا

تلقو ،انسمي هلخدت نأ انسسحأ دقف هلخدت لك بحسي نأ ،ةنجللا سيئر ديسلا نم تببحأ :ريهاط دمحم ديسلا
،ملعتن اـنلزام نـحن ،متلق طـقف نآلاو مكنأل ،لخدتن الو اهظحالن ةريثك ءايشأ دجوت ،فرحنن اننأب -سـيئرلا دـيسلا–
هنأ مغر لـخدتي هاـنكرتو هزعنو هبحن اـنل خأ وهو راـكب دـيسلا لخدت ،اـهركذل يعاد ال روـمألا نـم رـيثكلا كانهو
يف ثدحت يتلا رومألا نم ريثكلا كانهو ،اهيف دجاوتلا اهل يغبني ال ةعاقلا لخاد سانأ دجوت امك ،ينوناق ريغ لـخدت
Il ne faut pas que les débats soient) ةيسنرفلا ةغللاب ربعأ نأ يناوـخإ يل اوـحمساو انه مهملا…دون يتلا ةعاقلا هذه

orientés, vous avez entendu, allez dans votre Commission, discutez, travaillez, rapportez nous le rapport final)

.اركشو هب اولضفتو

ريرقتلا مكيدلو ،دئاز مالكلا اذه نأب لوقي نأ ديري ريهاط دمحم ديسلا .ةموهفم ماظن ةطقن :سيئرلا ديسلا



ديسلا لضفت .ةلوقعم ةظحالم هذه ،يليمكتلا ريرقتلا يف هوجردأف اذه صخي اميف ٌباوج مكيدل ناك اذإف ،يليمكتلا
.يبرعلا تيآ نارقم

يف شاقنلا لبق ةقيقح رمت ماظنلا ةطقن ّنإ .ةطيسب ةظحالم يدل :)ماظن ةطقن( يبرعلا تيآ نارقم ديسلا
حمسي قطنم يأ الو ينوناق صن يأ ىرأ ال ،عوضوملا يف ثيدحلا يف ليمزلا عرشي نأ درجمب نكلو ،عوضوملا

.اركش ،اهدارأ نم ماظن ةطقن بلطي ،هلخدت لخدتم يأ لمكي امدنعف ،هتعطاقمب دحأ يأل

.لضفت ،اضيأ ةملكلا -ينارم دمحأ ديسلا- كل حنمن نأ دب الف ضعبلل ةملكلا انحنم انمدام .اركش :سيئرلا ديسلا

اهنأو ،افرط اهسفن ةنجللا ربتعت ال نأ بجي لوقأ نأ بحأ ،سيئرلا ديسلا اركش :)ماظن ةطقن( ينارم دمحأ ديسلا
يدنع .ريضحتلا يف عرشت نآلاو ،شقونف هتحرط ،هانلبقو ،اذهب اهل حمست مل ةينوناقلا تاءارجإلاو ،افلم ترضح
…سلجملا اهيلإ قرطتي مل ةدام يأ بحسب حمسأ ال ذإ سيئرلا لخدت لوح ةظحالم

؟حضو ،ثدحتت سيئر يأنع :سيئرلا ديسلا

تمدق دقف ،افرط اهسفن ةنجللا ربتعت ال نأ بجي ،راصتخاب حضوأ نذإف .ةنجللا سيئر دصقأ :ينارم دمحأ ديسلا
ضرعت ،اهلوح دحأ لخدتي ملو ،ةينالفلا ةداملا نم اذكو اذك ةطقن لوح ةظحالم تمدق اذإف ،اهيلع اهانركشو ةمدخ
.سيئرلا ديسلا اركش ،بحست الو تيوصتلل

ميدقتل نكلو ةميلح نب ةقيوطوب ديسلل مث نمو يزوزام رداقلا دبع ديسلل نآلا ةملكلاو لوقعم اذه :سيئرلا ديسلا
.لخدت تسيلو ماظن ةطقن

سلجملا اذه يف ملكتأ الأ يدوب ناك ! جاجتحاب ةعوبتم امبرو ماظن ةطقن :)ماظن ةطقن( يزوزام رداقلا دبع ديسلا
ذإ هتيمهأ مغر يلخادلا ماظنلا ةشقانمو ةسارد يف ءاضعأك انل حنم يذلا يفاكلا ريغ تقولا ىلع اجاجتحا مرتحملا
ةئام نع وبري ام صحفتن نأ عيطتسن ىتح يفكي ال تقولاف ،مرتحملا سلجملا اذه لمعل ةيساسألا تاودألا نم ربتعي
.جاجتحا اذه ،ةدايزو ةدام نيثالثو

فسألا عمو ةينوناقلا ةنجلل يديهمتلا ريرقتلا يف تحرط اراكفأ -حيحص اذهو- كانه نأ دقتعأ ،ةيناثلا ةطقنلا
الوط شقانت اهنأ ضورفملا نم ناكو ،سلجملا يف ناوخإلا نم وضع يأ اهيلإ قرطتي مل حيحص كلذك اهلوقأ
داعت نأ يف اعنام ىرأ ال انأو ،ساسح عوضوم هنأل عوضوملا اذه لوح ةنيع ذخأ نم ةنجللا نكمتت ىتح اضرعو
يأ ىلع بلسلا وأ باجيإلاب ةقداصملا يف ديس سلجملاو ةينوناق داوم يف دسجتو يديهمتلا ريرقتلا يف تاحرتقملا هذه
.عيمجلل اركشو سيئرلا يديس مكل اركش .نوناقلا اذه داوم نم ةدام

ةطقن رخآ يهو لضفت ةميلح نب ةقيوطوب ديسلا ىلإ ةملكلا ليحأو يزوزام رداقلا دبع ديسلل اركش :سيئرلا ديسلا
.ماظن

الو ةنجللا نم ال مهفأ مل ،سيئرلا ديسلا مهفأ مل انأ ،سيئرلا يديس اركش :)ماظن ةطقن( ةميلح نب ةقيوطوب ديسلا
نم ءاضعأ اهيف ةنجل متلكش .ينديفي نأ ةباجإ دحأ ىدل ناك نإ ىنمتأو ،ىرخألا لتكلا ءاسؤر نم الو يتلتك سيئر نم



50لمعلا ماد متلقو تمهاس سانلا لك متلقو ايباتك ىتح ةكراشمب انتءاج ىرخألا لتكلا نإ متلقو يطارقميدلا عمجتلا
،أطخ اذه ناك اذإف ،انمهافت متلقو انلمكأ متلق ،انتوص متلق ،سلجملا سيئر ديسلا لخدت متلقو ،عيمجلا لخدت متلقو ،اموي
دحاوو بوتكم حارتقاب دحاو ،مهاس عيمجلا نإ متلق ،انل هومتلق ام اذه ،متتلف ةداعإ نم دبال ناك اذإو اديج مهفأ ال انأف
.انتوصو مهافت ىلع نحنو انلقو متلقو سيئرلا ءاجو ايوفش

سانلا لكو نوناقلا اذه تمهف سانلا لك ،ال تلق نكلو خألا ىلع درأ نأ دوأ تنك ،العف ءيشلا اذه ثدح اذإف
؟اذامل ،ةحورطم ةلئسألا تحبصأ مويلاو تكراش

ماظنلا طاقن تهتنا ةقيقحلا يف ،اهلحم يف يبرعلا تيآ نارقم ديسلا اهمدق يتلا ةظحالملا .اركش :سيئرلا ديسلا
.ةرصتخم نوكت نأ وجرأو ةصتخملا ةنجلل ةملكلا يطعن نأ ةداعلا ترج نكلو

نأ طقف انببحأ ،ءالمزلا يل حمسيلو ،سيئرلا ديسلا يل حمسا .سيئرلا ديسلا اركش :ةصتخملا ةنجللا سيئر ديسلا
،ادحاو اقيرف انحبصأ اننأ يف هلل دمحلاو انحجنو ،سلجملا لك صختو ةينقتو ةصصختم ةنجللا نأ سلجملا لكل نيبن
ةئيه ،لكك سلجملا دصقأ ،اهاندمتعا يتلا ةقيرطلا طقف حضون نأ انببحأف ،لخادلا يف تاهاجتالاو تايساسحلا تباذ
…تاحارتقالاب تكراش يتلا ةيناملربلا تاعومجملاو ءالمزلا ،سيئرلا ديسلا ،بتكملا ،قيسنتلا

وأ ةلمج كيدل ناك اذإ ،كوجرأ ،نآلا هرركت نأ ايرورض سيلو يديهمتلا ريرقتلا يف هومتلق اذه :سيئرلا ديسلا
.انملع نم ىقبت ام ىلإ رمنو ناتلمج

تهجوو تحرط تالؤاستلاو ةلئسألا ضعب كانه ،ءالمزلا ةداسلا ،سيئرلا ديسلا :ةصتخملا ةنجللا سيئر ديسلا
دبال تامولعم اهيفو يليمكتلا ريرقتلا يف اهجاردإ نكمي ال تاباجإلا هذه نإ انلقو بتكملا عم انرواشت نحنو ةنجللا ىلإ
.سبللا عفرت نأ

مهنم ،اروف انيلع اهلاحأو سيئرلا ديسلل تابلط اومدق ،ةلئسأ اوحرط ءالمز كانه ،ةيناملربلا تاعومجملاب أدبن
…ملسلا عمتجم ةكرح ىلإ نومتنملا ءازعألا انؤالمز

.بازحألا ّمست ال ةنجلك تنأ ،اهئامسأب بازحألا انل ِّمست ال كوجرأ :سيئرلا ديسلا

انسسحأ تامولعمو تاحيضوت كانه .ةباجإلا يف يتيرح ذخآ نكلو ازجوم نوكأس :ةصتخملا ةنجللا سيئر ديسلا
…رومألا هذه زواجتنسو ،ءاضعألا عم فلملاب تلفكت يتلا يه ةنجللا ،سأب ال ،انه ةصقان اهنأب

.تاداقتنالا لبقن نأ بجي ،اريثك نييساسح اونوكت ال :سيئرلا ديسلا

نيلقتسملا وأ رارحألا ةعومجم اذامل هاضتقم لؤاست حابصلا اذهو سمألاب حرط :ةصتخملا ةنجللا سيئر ديسلا
ةيناملرب ةعومجم ىلإ مامضنالل ةيناملرب ةعومجم ةيأ نمو اهنم باحسنالا زوجي له ؟ةدحاو ةيناملرب ةعومجم لكشت
يف يناملربلا يسايسلا يملعلا رايعملا ىلإ انعجر ،يسايس رايعم وه ةيناملربلا ةعومجملا ديدحت رايعمف ؟ىرخأ
ةعومجم لكشي نأ يرئازجلا هيف امب ،ملاعلا يف ناملرب يأ ناملربلل نكمي ال ،ةيناملربلا تاقيبطتلا يفو ةماعلا ةيرظنلا
ساسألا اذه ىلعو ،نيعم يسايس جمانربو ةيجولويديإ يذ يسايس بزح ىلإ ءامتنالل يسايسلا رايعملا جراخ ةيناملرب

ليثمت يه ،ةيسايس ةركف ىلع مئاق روتسدلا نم 101 ةداملا بجومب نيع يذلا ثلثلا نأ امبو ،رومألا هذه انطبض
ةركف ،ةدحاو ةركف اهانربتعا ،تايالولا نم نيبختنملا ءاضعألل يميلقإلا ليثمتلل ةفاضإلاب عمتجملل ةيعامتجالا حئارشلا

.ةدحاو ةيناملرب ةعومجم لكشت كلذلو ،ةدحاو ةيسايس



ىلإ اهئاضعأ ددع لصي ال يتلا بازحألا يف ءاضعألا انئالمزل ةيناملربلا تاعومجملا ليكشت تابلط صخي اميف
درجم وهو ،ةقيقحلا يف رارقلا انذختا نيذلا نحنو ،سيئرلل هجوم مالكلا- يناملرب بودنم نيوكت لقألا ىلع وأ ،ةرشع
نأ مهقح نم لوقي يذلا يأرلا عم ناك سيئرلا ديسلا نأ ةنامألل اهلوقأو -هلبقي وأ هضفري نأ سلجملل ،يريضحت لمع
نكلو ةيطارقميدلل اربخم العف انسلجم حبصي ىتحو ةيسايسلا ربانملا ددعتت ىتح لقألا ىلع ايناملرب ابودنم اولكشي
اذه يف هحرط نكمي ال هنأ تعنتقاف ،يناملربلا بودنملا ريياعم ىلإ تعجر تارم ةدع يف ةساردلا دعب ةنجللا
ةجردلا نـم ةـيناملرب تاعومجمو ىلوألا ةجردلا نم ةيناملرب تاعومجم قيسنتلا ةئيه لخاد نوكتس اهنأل ،عورشملا
…تيوصتلا يف قحلا مهل سيلو شاقنلا يف قحلا مهل سيل ،ةيناثلا ةجردلا نم اونوكي نأ انئالمزل بحن ال نحنو ةيناثلا

ىلع لوؤسم ايصخش وهو– هترادإو سلجملا بتكم نأب انل حرـص دـق ةمألا سلجم سيئر ديسلا نأ اميسالو ،خلإ
لك يفو لئاسولا لك يف ةاواسملا مدق ىلع امهعم نالماعتيو ،ةيبلغألا بزحو ةيلقألا بزح نيب ناقرفي ال -عيمجلا
.سيئرلا ةدايس اركش .ةلأسملا نذإيه هذه .خلإ…تالاصتالا

اذهو ءايشألا هذه نأ ملعلا عم ،برهكم وج كانه ناك اذإ فسأتنو يدباوع رامع ديسلا خألا ركشن :سيئرلا ديسلا
.ةيطارقميدلا ربخم يف انوكي نأ بجي وجلا

يذلا لقثلا برق نع تيأرو اهئاضعأ عم تلغتشا دقو ،ىرخأ ةرم ةنجللا ركشأ نأ ديرأ ةشقانملا هذه ةياهن يفو
ركشأو ،اهل اهومدق يتلا تاداقتنالا ضعب مغر اهلمع ىلع ةنجللا اوركش نيلخدتملا عيمج نأ نظأو ،روهش ذنم هولمحت
عورشم لوح اريثك مالكلا انلطأ اننأ كلذ نم تمهفو اريثك نيلخدتملا ددع نوكي نأ تينمتو نيلخدتملا عيمج كلذك
ةماعلا ةسلجلا يف تالخدتلا لعج يذلا ءيشلا ،سيلاوكلا يف ناك هنع مالكلا رثكأ نأو ،يلخادلا ماظنلا اذه ليدعت
ةيطارـقميدلا رـبخم وـه اذـه ىرـخأ ةرـم نـكل ،سيلاوكلا نم رـثكأ ةـماعلا ةـسلجلا يف مـلكتن نأ تينمت دقو ،ةليلق
عامتسالل احابص ةرشاعلا ةعاسلا ىلع 1999 ةيليوج 29 سيمخلا موي -هللا ءاش نإ- اـنلاغشأ لـصاونو هـيف مـلعتنس
.ةعوفرم ةسلجلاو عيمجلا ركشأ .راهشإلاب قلعتملا نوناقلا صن ىلع ةقداصملا اذكو يوفش لاؤس ىلإ

.احابص نيعبرألاو ةثلاثلا ةقيقدلاو ةرشع ةيداحلا ةعاسلا يف ةسلجلا تعفر


