
 

 

.ةمألا سلجم سيئر ،ةزعموب ريشب ديسلا :ةسائرلا

،ناملربلا عم تاقالعلاب فلكملا ريزولا ديسلا :ةموكحلا ليثمت

.ةموكحلل ماعلا نيمألا ديسلا

.ءاسم نيعبرألا ةقيقدلاو ةثلاثلا ةعاسلا ىلعةسلجلا تحتتفإ

.نيلسرملا فرشأ ىلع مالسلاو ةالصلاو ،مـيحرلا نـمحرلا هللا مسب دعب :سيئرلا

.ةحوتفم ةسلجلا

نيمألا ديسلاو ،ناملربلا عم تاقالعلاب فلكملا ريزولا ديسلاب بحرأ نأ – اعيمج مكمساب – ةيادبلا يف يل اوحمسإ
ادانتساو ،ناملربلا وضعل يساسألا نوناقلا صن ةسارد مويلا انلامعأ لودج يضتقي ،سمألاب تركذ امك .ةموكحلل ماعلا
ةينوناقلا نوؤشلا ةنجل ررقم ديسلا ىلإ ةرشابم ةملكلا ليحأ ،ةمألا سلجمل يلخادلا ماظنلاو روتسدلا ماكحأ ىلإ
.اروكشم لضفتيلف ،نوناقلا اذه صن لوح ةنجلل يديهمتلا ريرقتلا ميدقتل ،ناسنإلا قوقحو ةيرادإلاو

نمحرلا هللا مسب دعب ،ةمألا سلجم ءاضعأ يئالمز يتاليمز ،سيئرلا يديس :)ماظن ةطقن( ريصح نب مساقلب ديسلا
.ميحرلا

،ايروتسدو اينوناق ضورفملا نم ناك امنيب ،ناملربلا وضع نوناق ةشقانم ددصب اننأل اريبك افسأت مويلا فسأتن
دعب ةيناثلا ةجردلا يف يتأي ثيحب ،هتيمهأل ارظن ،ىرخألا نيناوقلا لبقو نوناقلا اذه لبق يوضعلا نوناقلا ةشقانم
ىدل دوجوم يوضعلا نوناقلا نأ ،انفسأت نم ديزي اممو ،ناملربلا دسجيو ،تاسسؤملا نيب ةقالعلا مظني ذإ ،روتسدلا
ىلع ينطولا يبعشلا سلجملل يلخادلا ماظنلا نم 66 ةداملا صنت امنيب ليرفأ رهش ذنم ينطولا يبعشلا سلجملا
نإف ىرخأ ةهج نم .كلذ متي مل نكلو سلجملا ىدل هعاديإ خيرات نم نيرهش رورم دعب هتجمرب ةموكحلا بلط ةيناكمإ
.دعب رونلا ري مل وهو يوضعلا نوناقلا ىلإ ريشي هنأ يساسألا نوناقلا اذه بويع نيب نم

تاءاقللا ءانثأ ةصاخو ،ةديدع تارم يوضعلا نوناقلا ةيولوأو ةيمهأب صاخلا انفقوم نع انربع دقل ،سيئرلا يديس
يديس اركشو ،ينطولا يبعشلا سلجملا رقم يف ةيناملربلا امهلتكو نيتفرغلا يبتكم نيب تمت يتلا اهنيب نمو ةرركتملا
.سيئرلا

نيمويلا يف هتساردل انيلع لاحيس يوضعلا نوناقلا نإف يتامولعم بسحو ،ريصح نب ديسلل اركش :سيئرلا
.اذه كهيبنتو كلخدت ىلع كل اركشو .رومألا كرادت متي كلذبو نيمداقلا



عضو نم دبال ،يئالمز ،يتاليمز ،سيئرلا يديس ،ميحرلا نمحرلا هللا مسب :)ماظن ةطقن( يناكرب ديزوب ديسلا
امدنع .ةمرتحم ةيعيرشت ةطلس ىمسي مرتحملا سلجملا اذه نأل ،سلجملا ةطلس صخي اميف فورحلا ىلع طاقنلا
بعشلا نإ انلقو بعشلا تالاغشنا نع انربعو انلخدتو يرئازجلا بعشلا مهي يذلا ةقاطلا نوناق نع سمألاب انثدحت
ةروتاف عفديأ نيران نيب مويلا حبصأو تاسسؤملا نع لُصف بعشلا نإو ،ةظهابلا ءابرهكلاو زاغلا ةروتاف نم يناعي
ج.د 200 نيب ردقي زاغلا ةروراق نمث نإو ،رونلا الو لالقتسالا رت مل ىرق كانه نإو؟زبخلا يرتشي مأ ءابرهكلا
يكل ةزفلتلا رضحت مل اذه لك يف ! اهناكس هكلهتسي نأ نود زاغلا بوبنأ اهيضارأ ربعي اندم كانه نإو ج.د 300 ىلإ
هيوشتل ةروانم هذه ،ةزفلتلا ترضح ناملربلا وضعب صاخ نوناقلا نأ امب ،مويلاو .بعشلا ليثمت يف لاعفلا انرود نيبت
تاليمزلاو ءالمزلا نم سمتلأ اذهلو ،هلوقأ امع لوؤسمو سانلا لك مامأ اهنع ربعأ انأ ،سلجملل ةناهإو ،سلجملا
ال يكل ،ايئاهن ةزفلتلا ةسسؤم عم هميظنتو ،لاـسرإلا تايفيك سلجملا شقاني ىتح ايئاهن ينويزفلتلا لاـسرإلا فاقيإ
،ايئاهن لاسرإلا ةقيرط ةشقانم بجي لوقأ ساسألا اذه ىلعو هيوشتلل ةضرعو ،هجوملا لاسرإلا ةنيهر سلجملا حبصي
.مكيف هللا كرابو ،اركشو

.ينادرز ميرم ةديسلل ةملكلاو ،اركش :سيئرلا

،ةينوناقكو ،ةمألا سلجم يف وضعك ملكتأو ،ماظن ةطقن يل كلذك انأ :)ماظن ةطقن( ينادرز بوهيملب ميرم ةديسلا
دقل – بئانلا تاضيوعت – ناملربلا وضعب قلعتي يذلا نوناقلا اذـه هاجت ةينوناقك قباس فقومل راركت وه مويلا يلخدتو
لوقي ةداملا هذه بيترتو روتسدلا نم 115 ةداملا يف هيلع اصوصنم ايوضع انوناق كانه نإ هتلق ام رركأو اقباس تلق
عم كلذكو ةمألا سلجمو ينطولا يبعشلا سلجملا :نيتفرغلا نيب تاقالعلا مظني يذلا وه يوضعلا نوناقلا اذه نأب
ةدحاو ةدام ادع ام ام نوناق ىلع انقداص ام اذإ ،ةمألا سلجم يف نحنو هنأل ،ايقطنم ةينوناقك يفقوم ناكو ،ةموكحلا
تاءارجإلا لك نكل ،اقح روتسدلا يف ةدوجوم يهو ،ءاضعألا ةيواستملا ةنجللا ىلإ ءوجللا نم دبال هنأ اذه ىنعمف هنم
ليهستلو يقطنملا نم هنأ نظأ انأو .يوضعلا نوناقلا يف ةحضاو نوكت نأ بجي ةطلتخملا ةنجللا هذه مظنت يتلا
يأب ةنراقم تايولوألا نم دعي يذلا يوضعلا نوناقلا لوح تابيترتلا ميظنت ةموكحلا نيبو نيتفرغلا نيب تاقالعلا
يف لمعأ نأ دوأ ،ةينوناقكو ةمألا سلجم يف وضعك انأ ،سيئرلا يديس اهلجأ نمو بابسألا هذهلو .رخآ نوناق
لودج بيترتل ،ةمألا سلجم تاسلجو تاعامتجا لك لالخ نمو ةيادبلا ذنم يفقوم اذه ناك دقل ،قطنملابو حوضولا
ذنم ينطولا يبعشلا سلجملا بتكم يف عضو يوضعلا نوناقلا نأب لئاقلا فقوملا معدأو هرركأو ،تاسلجلا لامعأ

ناضرفي ةمألا سلجمل يلخادلا ماظنلاو ينطولا يبعشلا سلجملل يلخادلا ماظنلاو ،رـهشأ ةعبس ذنم يأ ،لـيرفأ رـهش
.ةنجللا هعجارت مل اذإ ،نيرهش دعب صنلا ةجمرب ةداعإ لئاسولا لك كلمت يتلا ةموكحلا ىلع

لمعلا انل ىنستي يكل .تايولوألا ةيولوأ هل يوضعلا نوـناقلا اذـه نأ ىرأ نييقطنمو ءاهزن نوكنلو ،بابسألا هذهلو
.مكيلع مالسلاو ،ىرخألا تاسسؤملا عم اذكو ينطولا يبعشلا سلجملا ةفرغ عم دعب اميف

اذه نم مهفأو ،ماظن ةطقن سيلو الخدت ربتعي اذه نأب اريثك اهمرتحأ يتلا ينادرز ميرم ةديسلل لوقأ :سيئرلا
يوضعلا نوناقلا نأب لوقأو كلذ ىلع ةباجإلا دوأ .ناملربلا وضعل يساسألا نوناقلا نع ثدحتلا نكمي ال هنأ لخدتلا
روط يف انلزال نييناملربك نحنو ينطولا يبعشلا سلجملا جمانرب يف مويلا حورطم نيتفرغلا نيب تاقالعلل مظنملا
انلصي نأ ىنمتنو .مويلا ةسلجل ناملربلا وضعل يساسألا نوناقلا ةجمرب سلجملا بتكم ررق دـقف اذـهلو .ةبرجتلا
نيح ىلإ نوناقلا اذه شقاننلف ،ةيساسأ ةلكشم دجوت ال هنأ يل رهظيو ،ةلبقملا مايألا يف روكذملا يوضعلا نوناقلا
.فرصتن فيك ىرنسو ةمداقلا مايألا يف يوضعلا نوناقلاب انتافاوم

هنأل ةقيقحلا يف ؟اذامل ،رشابملا ىلع مويلا انلاغشأ ةيطغت مدع سلجملا مساب تررق دقف ،مالعإلا صخي اميف امأ
نأب ماعلا يأرلا عالطإ ديرن ثيح ،ادج امهم ناكو ةقاطلا نوناق صنب ةيادبلا انررق دقو ةرشابم ةسلجلا ثبت مل سمألاب
دجوت الو ةرشابم اهثب مدعل اريثك فسأتن اذهلو ،انحلاصم لبق بـعشلا حلاصمف ،ةصاخلا انحلاصمل سيل انه انعامتجا
انتسلج امبرو سمألا ةسلج ثبت نأ بلطأ مكمسإبو ،كلذ ملعي ريزولاو ،أطخ كاـنه ةينفلا ةيحانلا نم امبر ،ةيفلخ ةيأ
ادج ةديفمو ةمهم تناك سمألا تالخدت نأ دهشأ يننأل ،نكمأ نإ ةعمجلا وأ سيمخلا موي امبر ،رخآ موي يف هذه
ديسلا لضفت – هللا ءاش نإ – لحتو ردصت يهف رومألا هذه صخي اميف ةلكشم قلخ نكمي الف اذهلو .بعشلل ةبسنلاب
.يبرعلا تيآ نارقم

نوناقلا ةيضق نأ امب ،ءالمزلا اهيأ ،تاليمزلا اهتيأ ،سيئرلا يديس اركش :)ماظن ةطقن( يبرعلا تيآ نارقم ديسلا
يذلا ةموكحلاو نيتفرغلا نيب تاقالعلل مظنملا نوناقلا وه لكشملا نإف ،انمامأ مويلا ةحورطم ناملربلا وضعل يساسألا

،ءالمزلل حارتقا يل .دعب هرن مل – كلذ يف ءالمزلا رطاشأو ةلوهجم بابسألو – مويلا دح ىلإ نكل ةيادبلا ذنم حرط
ىلإ ءوجللا نم دبال ةدحاو ةدام ضفرن امدنع اننأل .نوناقلا اذه ناك امهم نوناق يف ةدام ضفرن نأ يفكي هنأ وهو
.ىلوألا ةطقنلل ةبسنلاب يحارتقا وه اذهو ،يوضعلا نوناقلل اقفو الإ لكشتت ال ةريخألا هذهو ءاضعألا ةيواستم ةنجل

نكل ،رمألا اذه يف لخدتأ ال ،رشابم ريغ وأ ارشابم الاسرإ ررقي ةمألا سلجم بتكم ،مالعإلا ةيضقل ةبسنلاب
نكلو ،يلخادلا ماظنلا يفو روتسدلا يف حضاو اذهف ةقلغم ةسلجلا تناكو ةعاقلا ىلإ ترضح ام اذإ مالعإلا لئاسو
اهرابجإ اننكمي الو ،هريغ نم ماعلا يأرلا مهي يذلا عوضوملا ررقت يتلا يه مالعإلا لئاسوف ةحوتفم ةسلجلا تمادام
.اركش ،روضحلا مدع وأ روضحلا ىلع



.لضفت ؟ىرخأ ماظن ةطقن كانه .اياضقلا ضعب ترّونو ةديج تناك ثيح ،تالخدتلا هذه ىلع اركش :سيئرلا

سيئرلا يديس ،ءارزولا ةداسلا ،يئالمز ،سيئرلا يديس ،سيئرلا يديس اوفع :)ماظن ةطقن( يرمع مالعوب ديسلا
نم ثيح ،يوضع نوناق دجوي ال هنأ ساسأ ىلع ،ناملربلا وضعب قلعتملا نوناقلا اذه لوح لكشم ،ايلاح حرط
قبس دقل ؟لوقن اذام ليلحتلا يف نييقطنمو ءالقع نوكن يكل نكلو ،نوناقلا كلذل اقباس ريخألا اذه نوكي نأ ضورفملا
حرطن اذامل ،نيتفرغلا نيب تاقالعلا مظني يذلا نوناقلل تقولا كلذ يف قرطتن ملو نوناقلا كلذ ىلع انتوص نأ انل
.اركشو ،هلوق تدرأ ام اذه ؟مويلا لاؤسلا

اذامل ،قحلا كعم تنأف ،ةيفرح ةءارق رمألا انأرق اذإ هنأ يهو ،عيمجلا اهب ديفأو ،ةمولعمب كديفأ نأ ديرأ :سيئرلا
ثيح ةيادبلا ذنم بلطلا اذه ددرت ظحال ،ليجستلا بقار دحاو لكو تنأ ،ةصرف انل نكل ؟…ىرخأ نيناوق ىلع انقداص

يف لئاسر اضيأ انلو ،نوناقلا اذه نم دبال انلقو ،)يهتنن نأ بجي ناك ثيح ،ءدبلا نكمي ال( ةفورعملا ةرابعلا انلمعتسا
انقح نم هنأ -كلذ ركذتت كلعلو– ةلودلا سلجم نوناق صن ةسارد دنع تلق يننأ ريكذتلاب يسفنل حمسأو نأشلا اذه
.كلذ نع انزواجت دقف لمعلاب ةصاخلا فورظلل ارظن نكلو ،الوأ تاقالعلل مظنملا يوضعلا نوناقلا ىلع ةقداصملا

اذهو ،ارخأتم ولو أطخلا ححصن اعبط ؟أطخلا يف رمتسن نأ نكمي له ،انأطخأ نإو ىتح كل لوقأ ةياهنلا يفو
.لضفتيلف ررقملا ديسلل ةملكلاو ،يباوج وه اذه ،ايلك هحيحصت مدع نم نسحأ

نيمألا ديسلا ،ةموكحلا لثمم ،ريزولا ديسلا ،رقوملا ةمألا سلجم سيئر يديس ،سيئرلا يديس اركش :ررقملا ديسلا
ىلاعت هللا ةمحرو مكيلع مالسلا ،روضحلا ةداسلا ،نيمرتحملا ةمألا سلجم ءاضعأ يئالمز ،يتاليمز ،ةموكحلل ماعلا
.هتاكربو

.ناملربلا وضعل يساسألا نوناقلا صن نع يديهمتلا ريرقتلا يتأي اميف مكيلع ضرعأ نأ ينفرشي
م1998 توأ 04ـل قفاوملا ـه1419 يناثلا عـيبر 10 خيراتب ةـمألا سلجم سيئر ديسلا ةلاحإ ىلع ءانب

سلجمل ناسنإلا قوقحو ةيرادإلاو ةينوناقلا نوؤشلا ةنجل ىلع ،ناملربلا وضعل يساسألا نوناقلا صن ةنمضتملاو
.ةمألا

.ةمألا سلجمل يلخادلا ماظنلا نم 50 ةداملاو 46 ىلإ 40 نمو 25 ىلإ 23 نم داوملا ماكحأل اقبطو
سفن يأ 1998 توأ 04 موي نـم ءادتبا ةمألا سلجمل ناسنإلا قوقحو ةيرادإلاو ةينوناقلا نوؤشلا ةنجل تعرش

.ةنجللا سيئر يدباوع رامع ديسلا ةسائرب سلجملا رقمب تاعامتجالا نم ةلسلس دقع يف ةلاحإلا موي
ةدام 44 نم فلأتي يذلاو اهيلع لاحملا صنلا داوم صيحمتو ةشقانمو ةساردل تاعامتجالا هذه تصصخ دقو

:يهو لوصف ةعبرأ ىلع ةعزوم
.داوم )03( ثالث نمضتتو :ةيديهمتلا ماكحألا
.داوم )10( رشع ىلع يوتحيو ناملربلا وضع ماهمب صاخ :لوألا لصفلا
:امهو نيمسق ىلع لصفلا اذه عزو ثيح ،هقوقحو ناملربلا وضع تابجاوب صاخ :يناثلا لصفلا
.داوم )04( عبرأ ىلع يوتحيو ناملربلا وضع تابجاوب صاخ :لوألا مسقلا
:يهو عورف )03( ةثالث ىلع مسقلا اذه عزوو ،ناملربلا وضع قوقحب صاخ :يناثلا مسقلا
.ةدام )12( ةرشع يتنثا ىلع يوتحيو ناملربلا وضعل ةيناملربلا ةيامحلاو ةناصحلاب قلعتي :لوألا عرفلا
.داوم )08( ينامث ىلع يوتحيو ةيناملربلا تاضيوعتلا نمضتي :يناثلا عرفلا

.)02( نيتدام ىلع يوتحيو دعاقتلا ماظنب قلعتي :ثلاثلا عرفلا

.)01( ةدحاو ةدام يف مظنو ةيوضعلا ءاهتناب قلعتي :ثلاثلا لصفلا

.داوم )04( عبرأ نمض تننقو ةيماتخلاو ةيلاقتنالا ماكحألاب قلعتي :عبارلا لصفلا

نوناقلا صن داوم ماكحأ ةشقانمو ليلحتو ةسارد يف ناسنإلا قوقحو ةيرادإلاو ةينوناقلا نوؤشلا ةنجل تعرش دقو
زيكرتلا مت ثيح مهدحو ةنجللا ءاضعأل )08( ةينامث اهنم لمع ةسلج )12( ةرشع اتنثا هل تصصخو روكذملا
.صنلا اهنمضتي يتلا ةدام 44 نيب نم ةدام 32 ىلع صوصخلاب

تصصخ ،ةمألا سلجم ءاضعأ تامامتهاو تالاغشنا ىلإ عامتسالاو ماهلا صنلا اذه لوح راوحلاو رواشتلا دصقو
ةلتك سيئر لثمم مهلوأ ناكو ةمألا سلجمل ةيناملربلا لتكلا ءاـسؤر ىلإ عاـمتسالل احابص 1998 توأ 31 موي ةسلج
:يه ةيساسأ طاقن )03( ثالث ىلع هلخدت يف زّكر يذلا ،ريهاط دمحم ديسلا ،يطارقميدلا ينطولا عمجتلا

ةيعامج ةفصب لمعلاو تابجاوو قوقح نم ةمألا سلجم ءاضعأ تالاغشناب لصتم وه ام لك يف رظنلا –1
.لماكلا قيسنتلابو

.صنلل ينوناقلاو يروتسدلا بناجلا يف قيقدتلا –2



سلجمو ينطولا يبعشلا سلجملا مظني يذلا يوضعلا نوناقلا عورشمو نوناقلا اذه صن ةسارد ىلع زيكرتلا –3
.ةموكحلا نيبو امهنيب ةيفيظولا تاقالعلاو امهلمعو ةمألا

.ةنجللا لمع يف ةلماكلا هتقث ىدبأو دمحم يريمق ديسلا ،ينطولا ريرحتلا ةهبج بزح ةلتك لثمم رضح امك

بيترتو قيسنت لوح اهتاظحالم تروحمت دقف ،ينادرز بوهيملب ميرم ةديسلا ،نيلقتسملل ةيناملربلا ةلتكلا ةسيئر امأ
يساسألا نوناقلا لبق نوكي نأ بجي تاقالعلل مظنملا يوضعلا نوناقلا عورشم ةسارد نأ ىرت ثيح ،صوصنلا
،دعب ردصي مل هنأ مـغر صـنلا اذه داوـم نم ريثكلا يف هيلع ةلاحإلاو ،ةهج نـم هتجرد ولعل ارظن ،ناملربلا وضعل
.اهيأرل ةيصخشلا ةفصلا ىلع اهديكأت عم ،هنم )07( ةعباسلاو )04( ةعبارلا نيتداملا يف اميسالو

.صنلا اذه ةسارد يف ةنجلل ةيناملربلا لتكلا عيمج ءاسؤر اهحنم يتلا ةلماكلا ةقثلاب ةنجللا هونتو
،دوشك دمحم ديسلا ،ةموكحلا لثمم ،احابص 1998 ربوتكأ 10 تبسلا موي ،اهلاغشأ راطإ يف ةنجللا تلبقتسا امك

ءانب لاق امك ءاج يذلاو ناملربلا وضعل يساسألا نوناقلا لوح اضرع ّمدق يذلا ناملربلا عم تاقالعلاب فلكملا ريزولا
دمتعاو هيف درو ام ضعب ىلع تظفحتو هيف اهيأر ةموكحلا تدكأ ثيح ،روتسدلا نم ةيناثلا ةرقفلا ،115 ةداملا ىلع
نأ ىلإ راشأو ،نومضملاب قلعتي رخآلا ضـعبلاو ايلكش اهضعب ناـك يتلا تاظفحتلا كلت ينطولا يبعشلا سلجملا
تذخأ دقو روتسدلل ةفلاخم اهيف تأر يتلا داوملا ضعب ىلع تظفحت امنإو ،تاضيوعتلا صخي اميف ظفحتت مل ةموكحلا
.ينطولا يبعشلا سلجملل ةينوناقلا ةنجللا مامأ صنلا اذه عورشم ضرع امدنع رابتعالا نيعب تاظفحتلا هذه

ريزو ،يركسعلا ناسح ديسلا ةرواحمو لابقتسال 1998 ربوتكأ 10 تـبسلا موـي ،ةـيئاسم ةـسلج تـصصخو
ركذ ثيح ،يعامتجالا نامضلا قودنصب فلكم يزكرم ريدم ،يردإ دمحم ديسلا ةيعمب ةيعامتجالا نوؤشلاو لمعلا
هروضح نأب دكأو ،طقف مهدحو باونلا لبق نم ناك هحارتقا نأل ،نوناقلا اذه لوح اضرع مدقي نل هنأ ريزولا ديسلا

ثيح ،ناملربلا وضع دعاقت ماظنب قلعتملا بناجلا لوح ةصاخ ،ةنجللا ءاضعأ تالؤاستو تالاغشنا ىلع ةباجإلل ءاج
ةداملا يف هب ىتأ يذلا ديدجلا ىلإ ةفاضإلاب ،22-91 نوناقلاب لدعملا 14-89 نوناقل دادتما وه صنلا اذه نأب ىري

ماظن نأل صنلا اذه نأشب تاظحالم مدقي نل هنأو ،ناملربلا وضعب صاخلا دعاقتلا ماظن رايتخا قح يطعت يتلا 39
.قيبطتلا دنع لاكشإ يأ ريثت ال اهنإف 38 ةداملل ةبسنلابو ،اهب لومعملا دعاقتلا ةمظنأ عم ضراعتي ال هيف دعاقتلا

عامتسالل ،يمومعلا فيظولل ماعلا ريدملا ،يشرخ لامج ديسلا لابقتسا هيف مت دقف ،1998 ربوتكأ 11 دحألا موي امأ
ةفصب ةيمومعلا ةفيظولاو ةصاخ ةفصب يماسلا فظوملل يساسألا نوناقلا ماظنل ةيلاملاو ةينوناقلا بناوجلا لوح هيلإ

تالاغشنا نع در امك ةلودلل ةيماسلا تاراطإلا كلسل روجألاب صاخلا ميظنتلا نع ازيجو اضرع مدق ثيح ،ةماع
.ةماع ةفصب يمومعلا فيظولا ماظنب لصتي ام لك نع ةنجللا ءاضعأ تاراسفتساو

فلكملا ةيلاملا ريزو ىدل بدتنملا ريزولا ،يتيهارب يلع ديسلا 1998 ربوتكأ 25 دحألا موي ةنجللا تلبقتسا امك
مدع لوح اهلك بصت تناك يتلاو ةنجللا ءاضعأ تالؤاستو تاظحالم نع تاباجإو تاحيضوت مدق يذلا ،ةينازيملاب
.ناملربلا وضعل يساسألا نوناقلا صنل ةيلاملا بناوجلا لوح ةموكحلا لثمم فرط نم تاظفحت دوجو

صن لوح يديهمتلا عورشملا ةساردل 09/11/1998 نينثالا مويل ةيئاسملاو ةيحابصلا ناتسلجلا تصصخ امك
.هيلع ةقداصملاو ناملربلا وضعل يساسألا نوناقلا

،نيمرتحملا سلجملا ءاضعأ يئالمز ،يتاليمز ،رقوملا ةمألا سلجم سيئر ديسلا
اميف تاظحالملا ضعب تلجس ،ةنجللا ءاضعأ فرط نم صنلا اذه داومل عساولا شاقنلاو ةقمعملا ةساردلا دعب

:يلي اميف اهرصح نكمي داوملا ضعب صخي
.ماتخألا يف جردت مل نوناقلا اذه صنب ةقالع اهل يتلا ةينوناقلا صوصنلا ضعب نأ ىلإ ةراشإلا –1
ددـحي يذلا يوـضعلا نوناقلا ىلإ صنلا اذه نم )07( ةعباسلاو )04( ةعبارلا نيتداملا يف ةروكذملا ةلاحإلا –2

نوناقلا نأل ةبسانم ريغ ةلاحإ ةموكحلا نيبو امهنيب ةيفيظولا تاقالعلاو ةـمألا سلجمو ينطولا يبعشلا سلجملا ميظنت
.دعب ردصي مل روكذملا يوضعلا

.ةمألا سلجم ءاضعأب ةصاخلا ةيناملربلا ةدهعلل قيقد موهفم ديدحت ةرورض ىلع ديكأتلا –3

.31 ةداملا يف ةدراولا نيسلجملا يسيئرل ةبسنلاب ةيلوؤسملا ةحنمب ةقلعتملا ةغايصلا لوح ظفحتلا –4
34 نيتداملا يف ةروكذملا "ناسلجملا اهردقي" ةرابع ضوع "نيسلجملا ابتكم اهردقي" ةرابع عضو حارتقإ –5

.صنلا اذه نم 35و

نوناق نأ نم هفوخت ضعبلا ىدبأ ،ناملربلا وضع دعاقتب ةقلعتملاو صنلا اذه نم 38 ةداملا صخي اميف –6
ينوناقلا ساسألا رفوت نوناقلا اذه نم 38 ةداملا صن نأ الإ ،طقف بئانلاب قلعتي ،22-91 نوناقب لدعملا 89-14

.ناملربلا ءاضعأ عيمج ىلع 22-91 نوناقب لدعملا 14-89 نوناق قيبطتل
ريرقتلا ىوتحم وه مكلذ ،روضحلا ةداسلا ،نيمرتحملا ةمألا سلجم ءاضعأ يئالمز ،يتاليمز ،سيئرلا يديس



.ةشقانملاو ءارثإلل مكيلع ضورعملا ناملربلا وضعل يساسألا نوناقلا صن نع يديهمتلا
.هتاكربو ىلاعت هللا ةمحرو مكيلع مالسلا …سيئرلا يديس اركش
؟ماظن ةطقن :سيئرلا

ءاضعأ ةداسلا نأ – ميحرلا نمحرلا هللا مسب دعب – سيئرلا يديس ودبي ،معن :)ماظن ةطقن( يعدارب يندم ديسلا
فرط نم تمدق يتلا تاظحالملا ىوتحم ىلإ مهريرقت يف اوراشأ ثيحب ،ريرقتلل ءايفوأ اونوكي مل ةمرتحملا ةنجللا
ةمهاسم انمدق نحن امنيب ،ريهاط دمحم ديسلا ،يليمزو يخأو ،بوهيملب ينادرز ميرم ةديسلا ،ةمرتحملا ةليمزلا
مالسلا ىقلأو رضح هنأكو ،ةنجللا يف ةلماكلا هتقث ىدبأو ينطولا ريرحتلا ةهبج لثمم رضح" :لوقلاب اوفتكاو ،ةبوتكم
.سيئرلا يديس اركش ،هيلإ رشي مل نكلو ابوتكم اريرقت تمدقو ةلتكلا ترهس امنيب ،جرخو ةقثلا كلت تبثو

؟كلذ ىلع در ةصتخملا ةنجللا سيئر ديسلل له :سيئرلا
اهحرط يتلا ةظحالملا ىلع بيجأ ،لك ىلع ،سيئرلا يديس اركش :)ةصتخملا ةنجللا سيئر( يدباوع رامع ديسلا

مدع وأ ضومغ وأ لاكشإ كانه سيل هنأ لوقأو ،هقح نم اذهو ةـمألا سـلجمب ينطولا ريرحتلا ةهبج ةلتك سيئر ديسلا
ةشقانم قطنمب لمعت يهو 1998 ةيليوج رهش يف اهلاغشأ يف تقلطنا نأ ذنمو ةنجللا نأل ؟اذامل ،ركذلا يف ةنامأ
،ناملربلا وضعل يساسألا نوناقلاو ،ةيفيظولا هتاقالعو ناملربلا مظني يذلا يوضعلا نوناقلا ،اعم نينوناقلا ةساردو
ةسلجو ،نيصنلا نيذه ةساردل ةماعلا ةيجهنملا لوانتت ةسلج ،ةيناملربلا لتكلا ءاسؤر امهرضح ناتسلج كانه تناكو
ةلتكلا لثمم ،يريمق دمحم مرتحملا ليمزلا ديسلا اهرضح يتلا ناملربلا وضعل يساسألا نوناقلا ةسارد ةيادبب ةصاخ
،يندم يعدارب مرتحملا ديسلا اهرضح دقف توأ 31 دحألا مويل ىلوألا ةسلجلا امأ ،ينطولا ريرحتلا ةهبجل ةيناملربلا

.ينطولا ريرحتلا ةهبج بزحل ةيناملربلا ةلتكلا سيئر
،ةيمسرلا تاسلجلا نم ديدعلا يف اهب انهّون ةّميقو ةيفاوو ةبوتكم ةركذم تـمدق ينطولا ريرحتلا ةـهبج نأ حيحص

ينطولا يبعشلا سلجملا رقمب ةمألا سلجمو ةموكحلاو ينطولا يبعشلا سلجملا عم ةكرتشم تناك يتلا كلت اميسال
عيمج نأب ىرخأ ةرم هوننو ،طـقف ناملربلا وضعل يساسألا نوناقلاب قلعتي اميف وه انه حورطملا ءيشلا نكلو ،رقوملا

دـق صنـلا مادام هنأب اولاقو ،ةنجللا ةناصح اومرتحا ،انلاغشأ اورضح نيذلا بتكملا ءاضعأو ،ةيناملربلا لتكلا ءاسؤر
امك – لتكلا ءاسؤر ضعب حلأ دقو ،ةلماكلا ةقثلا اهيف انلو هتسارد اهقح نمف ،1998 توأ 04 موي ةنجللا ىلإ مـلس
يطعن نأ بجي ثيحب ،ةيروتسدلا ةيحانلا نم صنلا اذه ةيامحو عافدلا ةرورضو ةيعرشو ةيقطنم ىلع – ريرقتلا ركذ
تلاق دقف وهسلا يف ةنجللا تعقو نإو ىتح امبرف ،رخآلا نوناقلا لبق تاقالعلل مظنملا يوضعلا نوناقلل ةيقبسألا
ةقلعتملا ةركذملا ملسو ءاج ثيح ،ةلطعلا يف يأ توأ رهش يف تناك تاسلجلا نأل ،يريمق دمحم ديسلا يف ةقيقحلا
وضعل يساسألا نوناقلا ةسارد ةيادبب ةصاخلا ةسلجلا يف ةيفيظولا هتاقالعو ناملربلا مظني يذلا يوضعلا نوناقلاب
تاءارجإ بسح نوكت فوس ىرخأ دودر كانهو ،طقف حيضوت اذهو ،انعم دوجوم ةلتكلا سيئر ديسلاو ،ناملربلا
.سيئرلا يديس اركشو .يليمكتلا ريرقتلا ضرع لالخ يلخادلا ماظنلا

،يبرعلا تيآ نارقم ديسلا وهو لخدتم لوأل ةملكلا ليحأو صنلا اذهل ةماعلا ةشقانملا يف عرشنو ،اركش :سيئرلا
.لضفتيلف

لوح تاظحالم ءادـبإ يف عورشلا لبق ،ةداسلا اهيأ ،تاديسلا اهتيأ ،سيئرلا يديس اركش :يبرعلا تيآ نارقم ديسلا
،مجانملاو ةقاطلا ريزو ،يفسوي فسوي ديسلا لبق نم سـمألاب هانعمس ام لوح ةملك لوقأ نأ دبال هنأ ىرأ ،صنلا اذه
نم درلا اذه ناك ءاوس ،رومألا ضعب لوح ريزولا ديسلا ىلع درلا سمأ ةنجللا بتكم ىلوت ول ىنمتأ تنك يننأل
.ثدحي مل كلذ نكل ،سيئرلا بئان مأ ،ررقملا مأ ،ةنجللا سيئر ديسلا فرط

لخدت انعبتت دقل ،لدابتملا مارتحالا ىلع اينبم – ديدجب سيل اذهو – ةموكحلا نيبو اننيب لمعلا نوكي نأ يغبني
كلذل ،يناملربلا لمعلا لوصأ نع جرخت ةرابع وأ ةملكب ظفلت اليمز دجن ملف سمأ ةياغ ىلإ لوألا مويلا ذنم ءالمزلا
.لدابتملا مارتحالا هدوسي وج يف البقتسم لمعلا متي نأ ىنمتن

هنكل ةنجللا بتكم ىلإ هجوت ريزولا ديسلا نأ – مكاحملا يف لاقي امك – عيمجلا ةبقارم تحت ملكتأو انلك انعمس دقل
،ملعتأ تلزام ناديملا يف ةنس نيرشعو سمخ دعب لاق امك !ةنجللا مامأ مالكلا اذه لقأ مل لاقو ةعاقلا يف كلذ ىفن
،اهنأشب ةرازوـلا ىلإ لضفتيلف تامولعم دارأ نم هنأ فاضأ امك ،ةيجوغاميدلا نم انافك مويلاو ابئان تنك لاق كلذكو
نم هنأل ،ةلئسألا نع انتباجإو ،تامولعملا انئاطعإل انه ءارزولا رضحي نأ ايروـتسد ضورفملا نـم هـنأ ملعن امنيب
.كلذك ةموكحلا ةبقارم اضيأ انماهم

:- بعشلاو ةيلحملا تاعامجلا نولثمي ءالمزلا نأل - ةيلعف ةجض تثدحأ يتلا ،ءابرهكلا ةروتاف لوح اضيأ لاق امك
اذه يف حرتقأو ،ىرخأ ةرم مالكلا اذه لثم عمسن ال نأ ىنمتأ !"اضيأ اقحال اهعفرنسو ءابرهكلا ةروتاف نم انعفر"
:تاحارتقا ةثالث عوضوملا

.ىرخأ ةرم ثدحت الأ ىنمتأو ،لئاسملا هذه لثم البقتسم تثدح اذإ درلا بتكملا ىلوتي نأ امإ -



.درلا ديري وضع يأل ءارزولا ةداسلا لخدت دعب ناتقيقد وأ ةقيقد ىطعت نأ امإو -
.هيلع مول الف ةعاقلا نم ليمز يأ جرخو ناحارتقالا قبطي مل اذإ هنأ وهو ،ثلاثلا حارتقالا -
اوبيجي مل مهنإ ثيح ،اورضح نيذلا ءارزولا ةداسلا لك اذكو ،تاعاس عبرأ ماد يذلا ةموكحلا سيئر مالك انعمس دقل

ال لاق ثيح ،كلذ ىلع ليلد سمأ جذومنو حورطم ريغ امالك نوركذي مهدجت امنيب تالاحلا مظعم يف ةلئسألا ىلع
نورضحي امدنع ءارزولا ةداسلا نم ىنمتأ نذإ .كلذ هنم بلط ةعاقلا يف دحأ ال نيح يف ،زاغلانوس ةكرش لحأ
.بطخ ءاقلإ نود ،ةحورطملا ةلئسألا ىلع الوأ نوبيجي

.اركشو ،سوقلا قلغأو لدابتملا مارتحالا يهف ،ةـيناثلا ةـطقنلا امأ

.ةعبارلا ةداملاب أدبأو ،صنلا ةشقانم يف لخدأف نآلا امأ
فرط نم حورطملا لاؤسلا وهو .يوضعلا نوناقلاو روتسدلل اقبط هماهم ناملربلا وضع سرامي :4 ةداملا

سلجملا ىأر امدعب ةصاخ تحرط يوضعلا نوناقلا ةيضقف .ةيادبلا نم ام اعون حضوأ نأ يدوب نآلاو .ءالمزلا
يبعشلا سلجملا فرط نم اهيلع قداصملا صوصنلا لدعي نأ هقح نم سيل ةمألا سلجم نأ ،هتءارق يف يروتسدلا
تلقو تحرش دقو ،ناملربلا نم ةفرغك انماهم ةسراممب انل حمسي اروف يوضع نوناق نم دبال انلق كلذلو ،ينطولا
لاجملا حسفو ،ةطلتخم ةنجل دوجو مدعل ،ابناج يوضعلا نوناقلا كرت نيح ؟اذامل .ةدوصقم ةيضقلا نأ ةحارص لكب
يقلن مويلاو ،ينطولا يبعشلا سلجملا مث ةموكحلا انمل سمألاب ؟موللا عقي نم ىلع مويلا .ىرخألا صوصنلا ريرمتل
ادحاو اصن انضفر ول ،رشع ثلاثلا صنلا انشقان سمألابو ،اينوناق اصن رشع ينثا ىلع انقداص اننأل ،انسفنأ ىلع موللا
لـبق ناك ولو ،صنلا لاسرإ يف ينطولا يبعشلا سلجملا عرسي دقف ،ةدام لقألا ىلع وأ – نآلا كلذ لعف عيطتسنو –
صن ىلإ ليحت ةيصو ربتعت ةداملا هذه نإ مث ،هلاسرإب ةموكحلا تعراسل ،ينطولا يبعشلا سلجملا ىلإ هـلوصو
نوناقلا اذه دلوي امل يصوأ نذإ – ةيصو – ىمست ةيصخشلا لاوحألا نوناقو ،يندملا نوناقلا يفف ،دعب دلوي مل ينوناق
،ريكفت لوط نودب ،ام ةدام لوانتأو ،صوصنلا نم صن يأ ذخأن نأ يفكي ،يحارتقا ىلإ دوعأو لوقأ كلذل .هب لمعنس
،4 ةداملا صخي اميف اذه .ةيعيرشتلا ةطلسلا نم ةفرغ وأ ةطلسك ،انماهم ةسرامم يف عرشنو ةضوفرم اهنأ حرصأو
.13 ةداملا ىلإ راصتخابو لقتنن اهنمو

تحت عضوب ةيناملربلا هتمهم ءادأ نم ناملربلا وضع نيكمت ةيدلبلاو ةـيئالولا تاـطلسلا ىلع بجي :13 ةداملا
.اهجاتحي يتلا ةيرورضلا قئاثولاو تامولعملا هفرصت

اهيف امب ةيرورضلا لئاسولا انفرصت تحت عضوت نأو ،انتدعاسمب ةيلحملا تاطلسلا بلاطن نأ ادج لـيمج ءيش
الو ،ةمألا سلجم بتكم عامتجا رضحم دعب قلتأ مل مويلا دح ىلإ يننإ ةحارص لكبو ،فسأ لكب لوقأ نكل ،قئاثولا

نم اننيكمت ىلوألا ةجردلاب ةمألا سلجم ةرادإ نم بلطن نذإ ،ءاسؤرلا ةئيه عامتجا وأ ،قيسنتلا ةئيه عامتجا ىتح
ةجردلاب لخدت يتلاو ،ةيلحملا تائيهلا نم اهبلطن يتلا تادعاسملا ناديم يف امئاد .اهب لمعلل قئاثولا هذه ىلع عالطالا
بتكم دجوي ال ،ةمألا سلجمىلإ رضحن نحنو يفناج رهش نم سماخلا ذنمف ،ةمألا سلجم تادعاسم يف ىلوألا
ةرشع وأ ةينامثل بتكم يفكي ،ليحتسملا بلطأ ال انأف ،وضع لكل ابتكم بلطأ ال انأ ،لمعلا سلجملا وضعل لهسي
وأ دحألا موي لمعي نم يمويلا عيزوتلا بسح وأ ءاسم وأ احابص لمعي نم كانه ،ينمزلا عيزوتلا بسحو ،ءاضعأ
.لكاشم ثدحت ال اذهبو ،ارج ملهو سيمخلا موي

ال ثيح ،لكشملا ثدحي انه ةيلحملا تائيهلا وأ نينطاوم لابقتسال وأ ،لئاسر ىقلتن انمدام ،ديربلا ريرحتل نكلو
يف لابقتسالاب يل اوحمسو اوضراعي مل حياسب مالعوب ديسلا كلذكو ناجللا ءاسؤرف لاح لك ىلع ،كلذب موقن نيأ دجن
لامعتسالل تاعاق وأ ةعاق ةمألا سلجم ءاضعأ لك فرصت تحت عضن نأ وه لحلا ،لحب سيل اذه نكل ،مهبتاكم
نأ تدجو ثيح ،طيسب ءاصحإب تمق يننأل ،هيلع قفاوأ ال ام اذهو ،قيض ناكملا نإ لوقي ضعبلا امبر .يمويلا
ابتكم رشع ةتس ددعلا اذه نمو ،ابتكم نيعبرأو ادحاو نولتحي تاعومجملا ءاسؤرو سيئرلا باونو ناجللا بتاكم
سلجم لخاد لمعلل ءالمزلل بتاكملا يقاب حتفنو ةثالث وأ نيبتكم يف نهِّمض عيطتسن الأ ،تابتاكلا فرط نم التحم
؟اذامل ،ةيمهأ اهل يتلا ،16 ةداملا ىلإ لقتنأو ؟لمعلا يف انتدعاسمب ةبانع ةيدلب وأ ،مامحلا نيع ةيدلب ةبلاطم لبق ،ةمألا

،تاسلجلا روضح ةيمازلإ بلطتي انلمعو ،ناجللا يفو تاسلجلا يف ناملربلا وضع روضح ىلع صنت16 ةداملا
ةجيتن لعفلا در ركذ نم ولخت ةداملا هذه نكلو ،ناملربلا راطإ يف انل دنست ىرخأ ةمهم ةيأ وأ ،ناجللا لامعأ وأ
سلجم لوـح تأرـق طقف موـيلا ،لـح اهيف ملاعلا تاناملرب لكف ديدجب سيل اذه .هروضح مدعو وضع يأ ريصقت
سيل لكشملاف اندنع امأ ،راذعألا لوبق عم اعبط ،ةعاسلاب عباتم نيتفرغلا يف باونلا روضح نأ يكيرمألا خويشلا
ةقيرطل احيضوت نكل اداقتنا سيل اذهو – ينطولا يبعشلا سلجملا تاسلج نويزفلتلا ةشاش ىلع عباتن امل نكل .احورطم
،انلامعأب نيمتهم ريغ اننإ لوقي ؟نطاوملا لوقي اذام ،ةغراف ةعاقلاو ةمداقلا ةنسلل ةيلاملا نوناق شقاني - طقف لمعلا
،رخآ يناملرب لمع يأو ناجللاو ،ةماعلا تاسلجلا لاغشأ روضح ىلإ لصوتلل ،ةداملا هذهل لح داجيإ نم دبال كلذل

.انرايتخا ناك لب انيلع ضرفي مل يناملربلا لمعلا اذهف ،كلذ نم رثكأو ،يناملربلا لمعلل نوغرفتم اننأل

نيذلاو ،ةناكم الو صنلا اذه يف ةدئاف اهل سـيل ةداـم اوعضو دـقف .اهغاص نمع ملكتأ نكلو اهدقتنأ ال،22 ةداملا
؟اذامل .اقالطإ نوناقلا ىلع اوعلطي مل مهنأك اهوغاص



ةلودلا ىلع بجي ،ةصاخلا نيناوقلاو ،تابوقعلا نوناق ماكحأ اهنمضتت يتلا ةيامحلا نع رظنلا ضغب :ةداملا لوقت
.ءادتعالاو فذقلاو بسلاو ةناهإلاو ديدهتلا عاونأو طوغضلا نم ناملربلا ءاضعأ ةيامح

.اهيف رح دحاو لكف رومألا يقاب يف امأ ،ةيناملرب ةناصح انلو اهنم انيمحي يذلا وه روتسدلا نإف طوغضلل ةبسنلاب
.انيمحي يذلا وه روتسدلا نأ ىقبي نكل ،ةيصخش ةلأسم كلتف ال مأ طوغضلل عضخيأ

سلجم وأ ينطولا يبعشلا سلجملا ءاضعأ طقف سيلو سانلا لك يمحي تابوقعلا نوناقف ،ىرخألا لئاسملل ةبسنلاب
لئاسملا هذـه لـك ،هديدهتو هتناهإ ىتح الو ناسنإ يأ لب "انطاوم" لوقأ الو ناسنإ يأ بسب حمسي ال وهف ،ةمألا
.طقف ةفاضإ يهف صنلا اذه يف ةداملا هذهل ةناكم ةيأ دجوت ال هنأ ىرأ كلذل ،تابوقعلا نوناق يف ةدوجوم

رركأو ،قباسلا شاقنلا يف كلذ نع تثدحت نأ يل قبس دقو ،نيتنس ةدمل ةصاخلا ةلطعلا نع ثدحتت ،25 ةداملا
دعب يهتنت مهتمهمو ابابش نولازيال نيذلاو ،ةعاقلاب نيدجاوتملا بطلا ةذتاسأل فيك لءاستأ انأ ،سيئرلا يديس مويلا

ةدم ةدهعلا دعب ىقبن فيك ؟مهراظتنا يف ىضرملاو بتارب تيبلا يف اوقبي نأ ءالؤهل فيك ،تاونس سمخ وأ نيتنس
نس غلب اذإ وأ ،زجعب ليمز يأ بيصأ اذإ !! دعب همهفأ مل قطنملا اذه ؟لمعن ال نحنو تازايتمالا لكب ظفتحن نيتنس
بيترتل ةثالث وأ نيرهش ةدم هل حنمتفكلذك جرخو املاس لخد نم امأ ،لوقعم اذهف ،ضرمب بيصأ وأ ،دعاقتلا
ءاهتناب ثيح ،نيتنس ةدمل ةصاخلا ةزاجإلا يف ركفن الأ حرتقأ كلذل ،هلمع بصنم ىلإ عجري يكل ةيفاك يهو ،هرومأ
.هبصنم ىلإ دحاو لك دوعي ،ةيناملربلا ماهملا

لكشم دجوي ال هنأ نآلا قفتأ دقو ،ةصاخلا تاضيوعتلاب قلعتتو – ليطأ ال يكل - ةريخألا ةداملا يهو ،31 ةداملا
ناملربلا يف وـضع يأف ،لكألاو لقنتلاو ةماقإلاو نكسلا نع تاضيوعتلل ةبسنلاب اذكو ،ةيرهشلا تاضيوعتلل ةبسنلاب
31 ةداملا يف دجن ؟تعضو فيك ناملربلا لخاد بصانملاب ةقلعتملا تاضيوعتلا نكلو ،تاضيوعتلا هذه ذخأ هقح نـم
يأ ىلع .ةيساسألا ةضيوعتلا نم %80 ناذخأي ةمألا سلجم سيئرو ،ينطولا يبعشلا سلجملا سيئر ،نيديسلا نأ
نم %100 ابيرقت لصي ضيوعت نع ادبأ عمسأ مل نكلو كلذ يف عنام ال ،انيعم اغلبم اذخأيلف ؟اذه ينب قطنم
غلبمب ةضيوعتلا هذه نيتفرغلا يسيئرل اوحنم ينطولا يبعشلا سلجملا يف ءالمزلا نأ فيك مهفأ مل .ةيساسألا ةضيوعتلا

اميف يننوعنقيو يننومهفي ،ةموكحلا لثمم ديسلا وأ ،ةنجللا بتكم ءاضعأ ةداسلا امبر ! دعب مهفأ مل ،لءاستأ ؟80%
سيئر بئانل ةبسنلاب امأ ،%20 ـب ةضيوعتلا ردقتف ،ةعومجملا سيئرو ،ةنجللا سيئرو ،سيئرلا بئانل ةبسنلاب امأ .دعب
ةيلوؤسملا نكلو ىرخأ تاضيوعت انلو ،ةيرهش ةضيوعت كلمن انلكو ءالمز نحن %15 يه ةضيوعتلاف ررقملاو ةنجللا
،رخآلا ىلع اهضرف دحأ الو ،ةيعوطت ةلأسم يه ،نيررقملا وأ ناجللا وأ بتكملا ىوتسم ىلع ءاوس ،ناملربلا لخاد
.ةيوئم ةبسن لجأ نم سيلو يفاضإ لمعب موقي هنأ مهفن نأ انيلع ،لمعي اليمز ىرن امل اننأ ىنمتأو

ةريخألا هذه عضن كلذل ،ةيوئم ةبسن لجأ نم اهالوت مهنم دحأ ال ،ةيلوؤسملا اولوت نيذلا ءالمزلا نأ نم دكأتم انأ
ةيقيقحلا فيراصملا نع اضيوعت ىضاقتي سلجملا لخاد ةيلوؤسم ىلوتي نم لك نكل ،ةدحاو ةضيوعت انلك انلو ،ابناج
.ةيلصألا هتفيظو نع ةفاضإك ينطولا يبعشلا سلجملا لخاد وأ ،ةمألا سلجم لخاد اهسرامي يتلا ةفيظولا نع ةمجانلا

ديرأ امك .ناجللا ءاسؤر باونو نيررقملاو ءاسؤرلاو باونلاب ةقلعتملا تاضيوعتلا لك ءاغلإ حرتقن ةدحاو ةملكبو
.مكل اركش .نيسيئرلاب ةصاخلا %80 ةياكح مهفأ نأ

؟كلذ نع تاحيضوتو دودر هل تناك اذإ )ةصتخملا ةنجللا سيئر( يدباوع رامع ديسلا نم بلطأ :سيئرلا

نوكت اهنأ لصألاو ،تاحيضوتو دودر انيدل ،سيئرلا يديس اركش :)ةصتخملا ةنجللا سيئر( يدباوع رامع ديسلا
.يليمكتلا ريرقتلا ميدقت دنع

دحأ لخدت دعب لخدتي اوضع اهيف ىرن يتلا ىلوألا ةرملا يه هذه اوفع :)ماظن ةطقن( يراص نب دارم ديسلا
.هيلع درلل ةمألا سلجم ءاضعأ

يتأيس هنأب تلقف هلوقن ءيش انيدل له سيئرلا ديسلا ينم بلط :)ةصتخملا ةنجللا سيئر( يدباوع رامع ديسلا
.اركشو يليمكتلا ريرقتلا ميدقت ةبسانمب

.ماظن ةطقنك ةملكلا بلط كقح نم :سيئرلا
سيئرلا ىلع نإف ةمألا سلجم ءاضعأ دحأ لخدت اذإ ادعاصف نآلا نم نذإ :)ماظن ةطقن( يراص نب دارم ديسلا

؟هلخدت ىلع باوجلاو هيلع درلا
،ريزولا نع ثدحت دق يبرعلا تيآ نارقم ديسلا مادام هنأ ريغ ،يتايحالص نم سيل هلوقأس ام امبر :سيئرلا

تاجاجتحالا ضـعب دوـجول ارظن حابصلا يف انه ارضاح ناك ريزولا ديسلا نأ يهو ،طقف تامولعملا ضعب مدقأسف
بئاغ ريزولا ديسلاف ،يليمكتلا ريرقتلا اهيف مدقي يتلا ةسلجلا يف عوضوملا يف ملكتنس – هللا ءاش نإو - هلخدت لوح



.ةلبقملا تاسلجلا يف ةمزاللا تاحيضوتلا يطعن –هللا ءاش نإو - ،احابص ةيضقلا هذه انسرد دقو .نآلا

ريرقتلا يف ةدوجوم اهنإ لوقي يدباوع رامع ديسلا باوج تعمس :)ماظن ةطقن( ةميلح نب ةقيوطوب ديسلا
؟نآلا دوجوم يليمكتلا ريرقتلا لهو ،يليمكتلا

.اخاخ دمحم ديسلل نآلا ةملكلا :سيئرلا

ديؤأ يرودب انأ ،يئالمز ،يتاليمز ،ءارزولا يناوخإ ،سيئرلا يديس ،سيئرلا يديس اركش :اخاخ دمحم ديسلا
ىلع تاقالعلل مظنملا يوضعلا نوناقلا ةيقبسأ ساسأ ىلع سيل نكل ةوخالا فرط نم تدرو يتلا ماظنلا طاقن ىوتحم
كلت ىتح وأ يتأتس يتلا نيناوقلا لك ىلع روكذملا يوضعلا نوناقلا ةيقبسأ ساسأ ىلع نكلو ،بسحف يساسألا نوناقلا
ءانب نم ءاهتنالا ةيلمعل ةقفارملا ةينوناقلا ةموظنملا لامكتسا وأ لاجعتسالا ةجحب اهيلع انقداص نأو قبس يتلا
مدقأ يننإف صنلا ةشقانمل بتكملا فرط نم لصح دق قافتالا مادامو .ةيادبلا ذنم مامتهالا اذه زورب مغر تاسسؤملا
الإ ،تاظحالملا ضعب نمضت نإو ىتح ،اهب درو يتلا ةغيصلاب ناملربلا وضعل يساسألا نوناقلا نإ :ةيلاتلا ةمهاسملا
دهجلا ىلع اساسأ اندمتعا نإو ىتح يريدقت يف هنأل ،ناملربلا وضع تامامتهال ايلحرم ولو بيجتسي هلمجم يف هنأ
.ييأر يف اهزواجت نكمي ةدراولا تاظفحتلا مظعم نأ دجن اننإف ،صنلا اذه يف ةصتخملا ةنجللا هتلذب يذلا ريبكلا

،رقوملا انسلجم لخاد شاقن يأ بصنا ول انينمتو ،ايعامتجاو ايسايس ،زيمتم صنلا هيف شقانن يذلا فرظلا نإ
نكل ؛ءيش لك يف لمألا دقفي نأ داك يذلا نطاوملل ةيعرشلاو ةيساسألا تامامتهالا سكعت يتلا اياضقلا لوح ،سمألاك
يساسألا نوناقلا زواجت ىلإ ةجاح يف هيتفرغب ناملربلا :تاظحالملا ضعب يدبأ نأ ديرأ يننإف وه امك عضولاو
.هيلإ ةلكوملا ةريثكلا ماهملا ىلإ غرفتلا دصق يوضعلا نوناقلاو

ماظنل نيتنثاو ةيناملربلا تاضيوعتلل داوم ينامث الإ صصخي مل ،نيعبرألاو عبرألا هداومو ةعبرألا هلوصفب نوناقلا
بـناوـج نمضتت اهنأل ةيلكشلا ةيحانلا نـم الإ نانثا اهلوح فلتخي ال ،ةيديلقت يه ييأر يفف ،داوملا ةيقب امأ .دعاقتلا
اياضق ىلإ ةفاضإلاب .كلذل ةرورض ىري ال اننيب صخش دجوي هنأ نظأ الو ،ناملربلا وضع تابجاوو قوـقحب ةطبترم
.اهيف داهتجالل لاجم الو روتسدلا ميمص نم يهو خلإ ……ةيناملربلا ةيامحلاو ةناصحلاب قلعتت ىرخأ

ةبسانملا ريغ ةلاحإلاب قلعتملاو ،ةعباسلا ةحفصلا يف يديهمتلا ريرقتلا يف دراولا ظفحتلا نإف كلذ لك نم اقالطنا
سيلو طبرلا دصق تءاج ةراشإلا نأل ،ييأر يف هل رربم ال ،دعب ردصي مل يذلا تاقالعلل مظنملا يوضعلا نوناقلل
.دعب شقاني مل يذلا نوناقلا اذه يف ةنيعم ةدام نومضمل دنسك

ثيح ،اهلاغشأ يف ةنجللا مهب تناعتسا وأ تدافتسا نيذلا نيلوؤسملاو ،ءارزولا ىلإ يلخدت يف ريشأ نأ دـيرأ امك
ةنجللا تدبأ يتلا ،38 ةداملل ةبسنلاب ىتحو اهب لومعملا ةمظنألا عم هضراعت مدعو ،صنلا اذه ةينوناق ىلع اوعمجأ
.قيبطتلا دنع لاكشإ يأ ريثت ال -يديهمتلا نوناقلا يف درو امل اقفو– اهنأ لمعلا ريزو دكأ ،اهلوح افوخت

يف لثمتت ،ةجيتن صالختسا نم نكمت نوناقلا اذه نومضمل ةينأتملا ةءارقلا نإ ،يتاليمز ،يئالمز ،سيئرلا يديس
،قطنملا اذهب هعم لماعتن نأ بجي يلاتلابو ،يروتسدو ييأر يف داع نوناق وه ،ةيلاحلا هتغايصب نوناقلا اذه نأ
ناك نإو ىتح ،ناك نوناق يأ عم طبر يأب مايقلا مدعو ،ايلاح دئاسلا خانملا وأ ،اهب رم يتلا لحارملا نع رظنلا ضغب
.تاقالعلل مظنملا يوضعلا نوناقلا وه نوناقلا اذه

ام يتلا دوهجلل اميعدتو ،تاقالعلل مظنملا يوضعلا نوناقلا ميدقتب ليجعتلا ةرورض ىلإ ةحلم ةجاحلا تمادامو
هاـجتالا اذه يف لمعلا ةلصاوم يرورضلا نم ىرأ يننإف كلذ لجأل ،اهلذبي ةصتخملا ةنجللاو سلجملا بتكم ءىتف
مرح ،نوناقلا اذه بايغ نأ ملعيس ذإ ،اـنتشقانم عـباتي ناك نإ نطاوملا ىلع ارـس سيلو ةيلاعف رثكأ تاودأ داجيإب
لماكلا لكشلاب هماهم ةسرامم نم ةمألا سلجم مرحو ،هتائيه سيسأت يلاتلابو بيصنتلا نم هيتفرغب ناملربلا
.روتسدلا يف هيلع صوصنملا

ةغايص دمتعت نأ وجرن اننإف ،ظفحتلا ىلإ وعدي ام وأ ظفحت حـيرص لكشبو ،ةنجللا ىدل نكي مل اذإ ،سيئرلا يديس
زكترم حضاو فقوم ديدحت يف لثمتملاو نآلا ىتح هب لومعملا لاونملا سفن البقتسم هعمسنس يذلا يليمكتلا ريرقتلا

.ةنجللا فرط نم دايحلا نم عوـنب يحوي يدـيهمتلا ريرقتلا نومضم يف درو ام نأل ،ةقداصملا ةيلمع هيجوت ىلع

،روتسدلا يف درو امل اقفو ،ةمألا سلجم وضعل ةدهعلا ةدم ديدحتب قلعتملا بناجلا لوح ةظحالم يدل ريخألا يفو
ةدام لالخ نم امإ ،كلذ كرادت ةيناكمإ ىرأ يننإف ،تاونس ثالث دعب فصنلا رييغت نع رظنلا ضغب تاونس تس يهو
،روتسدلا نم 102 ةداملل اقفو هليدعتب مايقلا دعب – كلذ نكمأ نإ – ةمألا سلجمل يلخادلا ماظنلا يف ةريخألا هذه دمتعت
اقفو نأشلا اذه يف ةينوناق ةدام حارتقاب مايقلل ،البقتسم ينطولا يبعشلا سلجملا ءاضعأ ءالمزلا ةوعد لالخ نم امإو



.اركشو ،روتسدلا نم 116ةداملل

.لضفتيلف بوغزوب رهاطلا دمحم ديسلا ىلإ ةملكلا ليحأو ،ةخاخ دمحم ديسلل اركش :سيئرلا

فلكملا ،ريزولا ديسلا ،مرتحملا ةمألا سلجم سيئر ةدايس ،سيئرلا ةدايس اركش :بوغزوب رهاطلا دمحم ديسلا
ىلع رصتقأس ،اذه يلخدت يف .نيمرتحملا يئالمز ،يتاليمز ،ةموكحلل ماعلا نيمألا ديسلا ،ناملربلا عم تاقالعلاب
.ميوقتلل انسلجم ىلع ضورـعملا صـنلا اذه ماـكحأ عبطت يتلا ةيلكشلاو ةينوناقلا ءاطخألا نم ليلق ددع زاربإو دصر
هذـه ضرع لواحأسو ،ءاطخأو تارغث اهتايط يف لمحت صنلا اذه داوم بلغأ نأ ىرأ يننإف )الـيلق( لوـقأ امدنعو
:ثالث طاقن يف ةليلقلا ءاـطخألا

.ةدمتعملا ةغايصلاو صنلا اذه ماكحأ بيترت يأ ،اهتغايصو ماكحألا بيترتب قلعتت :ىلوألا

ةيصوصخو قوقحب ،صنلا اذه يررحم ثارتكا مدعب ،صنلل يتءارق بسحو ،ييأر يف قلعتت :ةيناثلا ةطقنلا
.صنلا اذه ماكحأ ةسارد لالخ نم حضاولا ةمألا سلجم وـضع ةدـهع

بيترت لالخ نم كلذكو ،روتسدلا ماكحأو عيرشتلا عم ضراعتت وأ ،اهيف كوكشملا ماكحألاب قلعتت :ةثلاثلا ةطقنلا
مهت يتلا نيناوقلا ةجلاعمو دادعإ صوصخب روتسدلا نم 115 ةداملا يف دراولا بيترتلا مارتحا مدع يعيرشتلا لمعلا
ءاطخألا ىلع ةدايز هنإ ،اهتغايصو داوملا بيترتل ةبسنلاب لوقأ كلذلو ،ناملربلا وضعو ناملربلا يتفرغ ميظنت
ةدوجوملا ةلاحالا عيرشتلا همهفي الو لقعلا هلبقي ال وهو ،كلذ ىلع ليلدلاو اهبيترت يف ريبك طلخ كانه ،ةينفلاو ةيلكشلا
:انه يلاؤسف ،هل دوجو ال نيعم نوناق ىلإ ةلاحإ يهو يبرعلا تيآ نارقم ليمزلا اهيلإ راشأ يتلاو ،7 و 4 نيتداملا يف
؟لوعفملا يراس نوناقك دعب ردصي مل صن ىلإ دانتسالا نكمي له

ةقد اهيلع يفضي بيوصتو ليدعت ىلإ اهلك ييأر يف جاتحت ،34و 33 ،30 ،17 ،16 ،6 داوملا ةغايص نأ امك
ناملربلا نم لعجت ةسداسلا ةداملا ةغايصف ،عيرشتلا نفو طباوض طسبأل امامت ةفلاـخم اهتغايص نأل رثكأ ادـيدحتو
ةفيظوب درفني– فورعم وه امك – ناملربلا نأ نيح يف ،مهاسي ةملك لمعتست امدنع كلذو .عيرشتلا يف كيرش درجم
سلجملا بئان نوناقل ةممتمو ةطبترم صنلا اذه ماكحأ نأكو اهتغايص قايس يف يحوت يهف 43 ةداملا امأ ،عيرشتلا
ءيش اذهو نيتفرغب ناملربلا سسأ ،ديدج يروتسد ماظن لظ يف اننأ ةيسان 1989 توأ يف خرؤملا ينطولا يبعشلا

.صنلا اذه نم ايئاهن ةداملا هذه فذح ىرأ كلذلو هيلإ ةراشإلا نم دبال

لوط نم يئالمز ،يتاليمز مكيفعأو ،داوملا لج يف ةيعيرشتلا اهتغايص طبض ةداعإ يغبني ةديدع تارغث كانهو
اقباس ةعورشم هذه تناك دقف ةيبعشلا ةباقرلا الثم أرقأ امدنع .نينثا وأ دحاو لاثم ءاطعإب يفتكأو ءاطخألا هذه درس
.ةيناملربلا ةيسايسلا ةبقارملا الإ كانه سيلو ةيددعتلا لظ يف نحنف نآلا امأ

ليثمت تلفغأو طقف يبعشلا ليثمتلا يف ناملربلا وضع رود رصحت يتلاو ةنماثلا ةداملا يف درو امع لاثمكو ايناث
تاملكلا ضعب لامعتسا يهابتنا ّدشو تارغثلا هذه لالخ نم تصلختسا دقو رقوملا انسلجم هب موقي يذلا ةمألا
وضع قوقحب ثارتكالا مدع ىلع ليلدتلل امأ .طقف ةدحاو ةفرغ نم نوكتي ناملربلا نأب ءىراقلل يحوت يتلا تارابعلاو
قوقحلا ةفاكب عتمتلا نم ةمألا سلجم وضع نيكمتل ةيناملربلا ةدهعلا ةدم ديدحت مدع يف نعمتن نأ يفكيف ،ةمألا سلجم
سلجملا وضعل ةبسنلاب تاونس سمخ ةدمل نوكت نأ نكمي يتلا ةدهعلا ةدم تناك امهم ةررقملا ةيناملربلا تازايتمالاو
.تاونس تس وأ ثالث يهف ،ةمألا سلجم وضعل ةبسنلاب امأ ينطولا يبعشلا

ةريطخ ةيعيرشت ءاطخأ نم 38 ةداملا ةغايص هيوتحت ام ةمألا سلجم وضع قوقحب اذه ثارتكالا مدع دكؤي امو
صوصخب امأ .صنلا اذه يف دراولادعاقتلا ماظن قيبطت ءانثأ مهقوقح يوذو ،ةمألا سلجم ءاضعأ قح يف ادج

.اهنمضتت يتلا ةميسجلا ءاطخألل ارظن امامت اهفذح ييأر يف يغبنيف قايسلا اذهب ةطبترملا 43 ةداملا ةغايص



انسلجم فرط نم ابيوصتو احيحصت بجوتست صنلا اذه ىوتحم تباش يتلا تارغثلاو ةينوناقلا ءاـطخألا هذـه لك
نيناوقلا صوصنل يعيرشتلا ميوقتلاو طبضلا وه ةمألا سلجم رود نأل ،ةيروتسدلاو ةيناملربلا تاءارجإلل اقفو رقوملا
،تاقالعلل مظنملا يوضعلا نوناقلا بايغ يف انسلجمل روتسدلا اهلوخي ةيحالصلا هذهو نومضملاو لكشلا ةيحان نم
لمعلا ةيروتسدو ةيعرش بايغ لوقأ داكأو ،ءاضعألا ةيواستملا ةيناملربلا ناجللا لمع لطعتي كلذ بايغ يف هنأل
نودبو ةقايس ةصخر نودب ةرايسلا دوقي يذلا صخشلا ةيعضو يف ةلاحلا هذه يف نوكن الأ لءاستأ انهو .يناملربلا
لعج يذلا – عوضوملا اذه ىلإ اوراشأو ينوقبس ءالمزلا ضعب نأ ولو – ببسلا لوح اضيأ لءاستأو ،ةيدامر ةقاطب
مظنملا يوضعلا نوناقلا لفغيو رثكأو ةنس ذنم نيناوقلا نم ددع ىلع توصيو جلاعيو سرديينطولا يبعشلا سلجملا
!ةمألا سلجم بيصنت دعب ردصي ينوناق صن لوأ نوكي نأ ضورفملاو ،سسؤملا نوناقلا لثمي يذلا تاقالعلل

ديسلا نلعي نأنافرعلاو ليمجلا ناركنو فاحجإلا نم سيلأ لوقأو ايفطاع نوكأسف ينورذعأ ،يتاليمز ،يئالمز
يف هعم عامتجالا فرشب ىظحن نأ نودب ةيسائرلا تاباختنالا دعوم ميدقتب هرارق نع لاورز نيميلا ةيروهمجلا سيئر
سيئرلا يديس اركش .نيتفرغب ناملربب دالبلا دوز يذلا لوألا يرئازجلا سيئرلا وهو ،هيتفرغب ناملربلا عامتجا لظ
.مكيلع مالسلاو

.اروكشم لضفتيلف ينادمح ليعامسإ ديسلا ىلإ ةملكلا ليحأ نآلاو بوغزوب رهاطلا دمحم ديسلل اركش :سيئرلا
،ةموكحلل ماعلا نيمألا يديس ،ريزولا يديس ،لضافلا يديس ،اركش سيئرلا يديس :ينادمح ليعامسإ ديسلا

.هنم ينوناقلا بناجلا ةصاخ صنلا اذـه لوح ةرـيصقو ةعضاوتم ةمهاسم مدقأ نأ دوأ ،لضافألا يئالمز يـتالـيمز
،يطارقميدلا ينطولا عمجتلا ةلتك سيئر هلاق ام طبضلابو ةينوناقلا انتنجل ريرقت يف ءاج امل حاترم اـنأو قـلطنأو
تسرد امدنع يروعش تاذلاب اذهو "صنلل ينوناقلاو يروتسدلا بناجلا يف قيقدتلا دوأ" ةيناثلا هتطقن يف هحمستسأو
يف اببس ناكف مالكلا اذه لاق دق انسلجم يف ةعومجم مهأ سيئر نأ تيأرو يديهمتلا ريرقتلا ىلع يعالطإ لبق صنلا

.يتحار

ةينوناقلا ةمارصلاو ةقدلا ةركف وأ ينوناقلا صنلا نيسحتو ناقتإ يه اهجيورت دوأ تنك يتلا ةركفلا نإف راصتخاب
لكبو نكل ،رخآ ءيش وأ لاجعتسالا كلذ ببس نوكي امبرف نوناقلا اذهل نيررحملا ناوخإلا ىدل رذتعأو ةدوقفملا

يف ةملك لك عضتف بوؤد لمعب أدبت ،انه نم أدبت نوناقلا ةلود نأل ينوناقلا بناجلل احاترم تسلو فسأتأ ةحارص
هتيأر اتظفلف ادـج بعص اذه نأل اهل ةفدارـم تناك نإو ىرـخأ ناكم ةملك عضو عيطتسن ال اننأل اهانعم ددحتو اهناكم
يف بناجلا اذه ىلع زيكرتلا بجي اذل ،ناتفلتخم هيلإ تعمتساو هتعمس اتظفل كلذك ،ىنعملا سفن نايدؤت ال هيلإ ترظنو
.تاملكلا ضعب

قيلعت يدل سيلو ةلوقعم يلاملا بناجلا نم اهارأ ينإ ،تاضيوعتلاب ةقلعتملا داوملا صخي اميف لوقأ اذـه لـبقو
،اهدض تسل انأف ،ال ملوةيعاوط نوكت امبر تايلوؤسملا ضعبل تاضيوعتلا ضعب حرتقا اليمز كانه نأ الإ مهللا
ناديملا اذه يف ةدام ذخأنو .ادحاو اعوضوم وأ ةدحاو ةركف ةدام لك جلاعت نأ ضورفملا ناك ةغايصلا ةيحان نم امنإ
،يساسألا غلبملا :ةحضاو نوكتل داوم عبرأ وأ ثالث ىلإ عرفتت نأ ضورفملا نم ناكف ،نوثالثلاو ةدحاولا ةداملا يهو
ىلع اقفاوم نوكأ نأ اوروصت .ةدحاو ةرم اهلك يتأت الو ىرخألا تاضيوعتلا ...اذك سيئرو سلجملا سيئر ،ءاسؤرلا

.هلوقأ ءيش دجوي ال يلاملا بناجلا يف امأ ؟توصأ نأ يل فيكف ،ىرخأ ءايشأ ضفرأو ءيش

حيرصتلاب قلعتملا رمألا نوكي نأ ىنمتأ تنك ذإ ،اهلك سيلو طاقنلا ضعب ىلع قلعأو ينوناقلا بناجلا ىلإ عجرن
تاكلتمملاب حيرصت ميدقت يناملرب لك ىلع نإ“ ىلع صنت يتلاو ةرشع ةسماخلا ةداملا يف هـيلإ اراـشم تاكلتمملاب

.اهنع بئاغ هنأ نيح يف ،تايثيحلا يف ادوجوم ينوناقلا رمألا اذه نوكي نأ تددو دقو .”! اذك رمألا بسح

روتسدلا نأ لقي مل هنأل ينجعزي رمأ هنإف دوجوم ريغ نوناق ىلإ نادنتست ناتللاو ةعباسلا ةداملاو ةعبارلا ةداملا امأ
نوناقلاو روتسدلل اقبط هماهم ناملربلا وضع سرامي…" هيلإ دانتسإلا مت امنإو ..اذك مظنيس يوضع نوناق ىلع صن
نوناقلا نع ناوخإلا ملكت .اذه ىلع توصأ نأ يلع بعصي سيئرلا يديس ةقيقحو ،ةعباسلا ةداملا كلذك …"يوضعلا
روتسدلا نم 120 ةداملا نأ يهو ،نوناقلا اذه يف طقف ةطقن ريثأ نأ ديرأ امنإو ةداعإلا ددصب انه تسلو يوضعلا
نم اموي 75 اهاصقأ ةدم يف ةيلاملا نوناق ىلع ناملربلا قداصي“ اهنم ةرقف يف لوقت ،يوضعلا نوناقلا ىلإ ريشت يتلا
سلجملا يف نوناقلا اهقرغتسي يتلا ةينمزلا ةرتفلا ددحي نأ بجي يوضعلا نوناقلاف ،”ةقباسلا تارقفلل اقبط هعاديإ خيرات



سلجم ىلع لاحي نأ 1999ةيلاملا نوناقل نكمي ال يتامولعم بسحو ايئدبمو .ةمألا سلجم يف مث ينطولا يبعشلا
يوضعلا نوناقلا ددحي نأ دبال نذإ ،يهتنتس ابيرقت وأ ينطولا يبعشلا سلجملاب ترم دق اموي 75 ةرتف نأل ةمألا
ـب ةمألا سلجمو اموي 45 الثم نكتلو لوطأ ينطولا يبعشلا سلجملل ةحونمملا ةرتفلا تناك نإ عنامن ال نحنو ،ةدملا

هكلمن ال نحنو تاقالعلل مظنملا يوضعلا نوناقلا يف دراو اذـهو ،ةـحضاو روـمألا نوكت نأ بجي نكل ،اموي 30
؟نذإ لمعلا فيك ،نآلا

رسب ناملربلا وضع ظفتحي“ :صنت يتلا ةرشع ةعباسلا ةداملا يهو يسايس ينوناق عباط اهل امبر ىرخأ ةطقن كانه
لب ،ةينوناق ةقيرطب ةيضقلا جلاعن مل اننأل ؟اذامل ،اهمهفأ مل ةحارص لكب انأو ،”اهيف وضع وه يتلا ةنجللا تالوادم
يليمزل ةبسنلابو نيعم دح ىلإ دتمي يل ةبسنلاب رسلاو ،رس لوقي دحاو لكف .رس اذه لوقلاب كلذو مومعلا ىلع اهانجلاع
،رسلا ةيهام فّرعي نوناق كانه نوكي نأ بجي تالوادملا يف ”رس“ ةملك لمعتسن امدنعف اذكهو ،دحلا كلذ زواجتي

نإ لوقأ امدنعو ،رسلا تيشفأ دقل نالف اي الثم لوقنو ةعباتم كانه تناك نإ ادغف ،هفّرعي نوناق يأ كلمن ال ايلاح اننأل
.هفّرعيو رسلا ّددحي نوناق رفوتي نأ يغبني اذل ؟ال مأ رس اذه لهف ةنجللا يف اديج تملكت يسينو روهز تخألا

نمو ،ةمألاو بعشلا ولثمم نحنو اهب يدانن ةهج نمف ،ةيفافشلا إدبم عم اضقانت كانه نأ ظحالأ اذه ىلإ ةفاضإلاب
امب كلذ نوكي نأك ةنيعم داوم يفو نوناقب كلذ ددحي نأ بجي اذل ،؟متكن اذام ،رسلا متكن نأ بجي لوقن ىرخأ ةهج
كلت فرعن نأ بجي نكل ،ةليلق تالاح يف الإ ارس قبي مل مويلا ينطولا عافدلا ناك نإو ينطولا عافدلاب ةرشابم لصتي
.اهلوح نوناق عضو لبق ةليلقلا تالاحلا

داشرإو ظعوو ضحم ءاشنإ اهنأل اهب عنتقأ مل داوملا نم ددع كانه ،ناوخإلا ىلع لقثأ ال ىتح سيئرلا يديس
تاملكو تايمومعب ىفتكاف يناملربلا ماهم ننقي نأ عطتسي مل انه عّرشملا نأكو ،ةينوناق تسيلو لصاح ليصحتو
امهجلاعأ نأ ديرأ سيئرلا يديس ناتطقن يل ىقبتو .مكيدل ةفورعم اهنأل مكيلع اهضرعأ نأل ةجاحب تسلو ،ةيهيجوت
.ينوناقلا بناجلا نم مكمامأ

ضرعتي نأ ىنمتأ تنكو ،ةناصحلا ةيضق ىلإ ضرعت 140و 111 ،109 هداوم يف روتسدلا ،ةناصحلا ةيضق الوأ
داوملا خسنب ىفتكا نوناقلا اذهف ،كلذ لعفي مل نكلو اهتاءارجإو ،اهليصافت يف ةناصحلا ةيضق ىلإ يناملربلا نوناق
ةيضق حيضوت ىلإ جاتحن اننأ نيح يف ،ءيش يأ فيضي نأ نود تاملكلا يف ريخأتلاو ميدقتلا عم ثالثلا ةيروتسدلا
ةناصحب عتمتأس له ؟ناملربلا جراخ مهعم لماعتأ نيذلا ةصاخو سانلا مهف لهو ؟ال مأ ادـيج اهانمهف لـهف ،ةناصحلا
ةناصح الو ،يفقاوم يفو يتالخدت يف ةناصح امنإو ةقلطم ةناصح تسيل يه ؟ال مأ ةقلطم ةناصح يه له ؟ةلماك
اميف اهيلإ دوعأس يتلاو – ةعباتم كانه نوكت يئانج لمع كانه ناك اذإف ،ةيمويلا يتايح يف هب موقأ اـم لـك يف ينيمحت
تاءارجإلا نوكت نأ يغبني انهو ،ىوعد يدض عفري نأ نكميف هب تمق يراجت وأ يندم لمع كانه ناك اذإو– دعب
.ةيضقلا بل وه اذهو ،يفقاومو يراكفأ ساـسأ ىلع عباتأ ال ىتح نوناقلا يف ،ةـحضاو

ثيحب ،ريقف ناديم -سيئرلا يديس– هنأو ةصاخ عوضوملا اذه ىلع نوناقلا اذه صني نأ ضورفملا نم ناك دقل
سيل هنأل يلخادلا ماظنلا يف اذه انجردأ امدنع انأطخأ اننأ اضيأ يسفنلو مكل لوقأ مويلاو ،يلخادلا ماظنلا يف طقف درو
،هسفن ىلع لدي امك يلخاد ماظن وهف ،نوناقب سيل هنأ لوقأ انأ ؟نوناق وه له يلخادلا ماظنلا ةعيبط نع لأسأ .اهناكم
ىتم لدعلا ريزو نكل ،ةناصحلا عفرل ةنجللا ىدل ىوعد مدقي يذلا وه لدعلا ريزو نأ ىلع 94 ةداملا يف صني وـهو
له ؟لعفي اذام ،هعفد تضفرو نيد يلع هل ايداع اصخش نأ ضرفنلف ،ةيمومعلا ىوعدلا نع لوؤسمك لخدتي ؟لخدتي
ةمهملا لـئاسملا نـم يهو ةناصحلا ناديم يف غارف كانه نذإ ،ريزولا لمع يف لخدي ال اذه ؟لدعلا ريزو ىلإ بهذي
.يناملربلا نوناق اهيلإ ضرعتي نأ بجاولا نم ناك يتلا

ةاعارم عم" ىلع صنت ذإ ،خوسنملاو خسانلا يف انتلخدأ يتلاو 43 ةداملاب قلعتت ةطقن رخآب سيئرلا يديس متخأو
دعاقتلاو ةيعامتجالا تانيمأتلا نأ يأ ،دعاقتلاو ةيعامتجالا تانيمأتلاب قلعتت يتلاو …"هالعأ 38 ةداملا ماكحأ
دعاوقلا ءانثتسابو":فيضت ةداملا نأ ريغ ،لوعفملا ةيراسو ةمئاق ىقبتو ةلوبقم 89 نوناق داوم يف اهيلع صوصنملا
،دعاقتلا يطغت ةروكذملا 38 ةداملا ماكحأف ؟ةرابعلا هذهب ةداملا تفاضأ اذام ،اهمهفأ مل ةفاضإلا هذهف "دعاقتلاب ةقلعتملا
اذه نم رثكأو ؟هتفاضإ ديري اذام مهفأ مل انأ ؟ةلمجلا هذه ءارو نم فيضي نأ عرشملا دارأ اذام لءاستن نأ بجي نذإ
."نوناقلا اذهل ةفلاخملا ماكحألا عيمج ىغلت" ىلع صنت ةداملا نإف

لصأ اهنأل نيناوقلا نم "ةفلاخملا ماكحألا ىغلت" ةماعلا ةلمجلا ءاغلإ راصنأ نم نمز ذنم -سيئرلا يديس – انأ
حتفتس اهنأل ةفلاخملا داوملا ىغلت لاـقي الو ،اذك نوناق نم ةنيعم ةدام ءاغلإ ىلع صني نأ بجي نوناقلاف ،ضومغلل
ةملكب ميمعتلا اذامل ،ةفلاخم تسيل اهنإ لوقيو يليمز يتأيو ةفلاخم ةنيعم ةدام نإ لوـقأ الـثم انأف .شاقنلل لاجملا

.اضيأ كلذك يهف ةفلاخم تسيل تناك نإو كلذك يهف ةفلاخم ماكحألا تناك نإف ،انه اهل لحم ال ةملكلا هذهف ،عيمج

اهيلع صوصنملا ةيعامتجالا تانيمأتلاو دعاقتلاب قلعتي ام ناك اذإ ،43 ةداملا ءوـض ىلع سيئرلا يديس تلءاستو
نوناق يف ةدوجوملا ىرخألا داوملا ريصم وه امف ،لوعفملا يراس ىقبي 1991 ةنس يف لدعملا 1989 نوناق يف



نوناقلا صن اهيلإ ضرعتي ملو ،لدعملا 1989نوناق يف ةدوجوم ةمهم لئاسم كانهو ؟ال مأ ةاغلم يه له ،1989
اننيب وأ مكاحملا مامأ حرطت دق ادغو ةحورطم نوكتس يهو ؟ال مأ ةاغلم يه له ! اذامل يردأ ال انيديأ نيب دوجوملا
ثيدحلا نأل 1989 نوناق صوصن عيمج مكمامأ ضرعتسأ الو ادحاو الاثم يطعأ ؟ال مأ داوملا هذه قبطت لهف
يل قح ال نأ صنت يتلاو 15 ةداملا ىلإ 6 ةداملا نم 1989 نوناق يف ةروكذملا يفانتلا تالاحب قلعتيو ،انب لوطيس
،ينطولا بارتلا جراخ ةفيظو يدل نوكت وأ ةرادإلا يف لمعأ تقولا سفن يف ناملربلا يف اوضع نوكأ نأ يف الثم
يف ةذتاسأ كانهف ةعاقلا يفانه ءالمزلا ضعب ىلع حورطم لاؤسلاو ،ماعلا عاطقلا ءابطأو تاعماجلا ةذتاسأ ادعام
مكحب كلذ يغلأ له ،مهلامعأ ةسرامم ةلصاومب مهل حمسي 1989 نوناقو ،ماعلا عاطقلا يف ءابطأ كانهو تاعماجلا
ةعومجم وأ ةسسؤم وأ ةكرش يف لامعألاو فئاظولا ،يفاـنتلا تالاح نيب نم هنأ كلذك فيضأ ؟ال مأ 43 ةداملا
نوناق نم 15 ىلإ 6 نم داوملا يف اهيلع صوصنملا يهو ،ةرـحلا نهملا اذكو ةيحالف وأ ةيعانص وأ ةيفرح ةيراجت

.انتاطاشنو انتايح يف ةريثك تاريثأت لكشي اذه نإ .يردأ ال ؟ةاغلم مأ ةمئاق ربتعت له ،1989
نلف ةدوجوم ريغ يفانتلا تالاح تناك اذإ نكلو ،يفانتلا تالاح عم اديج ىشامتت ةناصحلا نإ لوقلاب يلخدت يهنأو

لماعتيس يذلا وه نمف ابعص ائيش ربتعي اذهف ةناصحب اعتمتمو ايداصتقا اطاشن ىطاعتأ تنك اذإف ،ةناصح كانه نوكت
هنكمي ال هل عفدأ مل اذإو ايراجت هعم لماعتأسو ةناصحلاب عتمتأ يننأب يعم لماعتملا صخشلا ربخأ نأ بجيف ؟يعم
.لاثملا ليبس ىلع طقف اذه ."يتعباتم

اهنم يهتننو طقف تاضيوعتلا ةيضق ىلإ داوملا ضعب يف اوضرعت ةوخإلا نأ ول تددو سيئرلا يدـيس ةلاـطإ نودو
طقف بئانلا سيلو ناملربلا وضع نوناق مسا هيلع قلطنو ،1989 نوناقب عنتقن امإ ثيحب ،يساسألا نوناقلا ىقبيو
نأ يغبنيف ،نوناقلا اذه انعنقي مل اذإ امأ ،1989 نوناق نس دنع ادوجوم نكي مل يذلا ةمألا سلجم وضع يطغي ىتح
هذه اوراتخا دق ناوخإلاو انرتخا اننكل ،هناقتإ بجيف لمعب انمق اذإف ،ىوتسم هلو نقتم نوناق ةغايصل ةدءوتب لمعن
.سيئرلا يديس اركشو مكحمستسأو %100 ةعنقم ريغ يهف فسألا عمو ةقيرطلا

.لضفتيلف ينارم دمحأ ديسلاىلإ نآلا ةملكلا ليحأو ينادمح ليعامسا ديسلل اركش :سيئرلا
،قئاقدلا ضعب تبلط نإ ةرذعملا وجرأ يننإف بعتمو ريثك مالكلا نأ امب ،سيئرلا يديس اركش :ينارم دمحأ ديسلا

قرطتأ نأ تلضف نيلخدتملا ةمئاق يف يمسإ تلجس دق ينوكل ارظنو تاظحالملا ضعب لوح ثيدحلا ىنمتأ تنك دقو
.اذه يلخدت ءانثأ تاظحالملا هذه ىلإ

هنأل سلجملا اذهل اصوصخو ةناكم ام اعون انيطعت يتلا تاسرامملاو تاءارجالا ضعبب ديقتن نأ يغبني ،الوأ
وهف ،ةيرئازجلا ةلودلل عرشيو ابعش لثمي هنأل دجو ،انه دوجوملا صخشلاف .ىنعم نم لمحي ام لـكب يعيرشت سلجم
يتلا لودلا تاناملرب ضعبل يتاظحالم بسحو .بعشلا وهو ةيلعفلا ةطلسلا لثمي هنأل ءاج امنإو كلذ بحأ هنأل تأي مل
نيذلا ءارزولا وأ نوعرشي نيذلا ءاضعألا الإ ناملربل ىلإ لخدي نأ بدو به نم لكل حمسي ال هنإف ،ديلاقت اهل
مه ةعاقلا لخاد نولماعلا صاخشألاو ،اقوس سيل سلجملاف بدو به نم هلخدي نأ امأ ،سلجملا ىلإ نوعدتسي
يف سلجملا اذه عضول ديلاقت قلخ بجي هنأ دقتعأف ،نوّفلحمو حيراصت نولمحي نوصتخم صاخشأ مهو نورّضحم
.هناكم

نأ بجي ال نكل ملعتنس هللا ءاش نإو ملعتن اننإو ةيادبلا يف اننإ انلقو ةرـيثك تاسرامم ،ةديدع ماـيأ يف انظحال ،ايناث
ةبتاك نأ -فسألل– رمألا لصو ىتح مهل رماوألا ردصت تحبصأ يتلا ةرادإلل نوعبات باونلا اهيف ريصي ،ةداع حبصت
ةئيه فلكيو ،سلجملا سيئر وه سلجملل يعدتسي يذلا نإ…ال ،ةسلجلا رضحيل هلزنم يف بئانلا ملكتو فتاهلا ذخأت
ةهج يأل انحمسو ةرادإلا يف ةبتاك ةيأ عم ثيدحلاب وضع يأل انحمس اذإف .مالعإلا قيرط نع كلذ متي وأ كلذ ميظنتل
حرتقأو .سلجملا ةناكمب قيلي ال كلذ نأ دقتعأف ،رماوألا ىتح -امبر– هيطعتو هملكتو بئانلا بطاخت نأ ةرادإلا يف
ىتحو ةرادإلاو سلجملا نيب ةقالعلا ىلع فارشإلاب ابئان فلكي نأ ،باون ةعبرأ هيدل نأ امب ،سيئرلا يديس ىلع
وه سيئرلا بئان نإ ،اذكو اذك ءاضعألل لق هل لوقيو بـئانلا عـم ملكتي نأ هل سيلو ءاضعألا بطاخي ال ماعلا نيمألا
ىلإ دوعأف نآلا امأ .سلجملا اذهل ةناكم نوكت ىتح اذه حرتقأ انأ .رومألا تايرجمب مهملعيو ءاضعألا بطاخي يذلا
.نوناقلا اذه

لكو ةناصحو ةناكم بئانلل ىطعأ اذامل ،ةناكم بئانلل ىطعأ روتسدلا نس يذلا عرشملا نأ ةقيقحلا ،الوأ
نع اديعبو تامواسم وأ طغض يأ نع اديعب هتمهم ةسرامم نم نكمتي ىتح مت كلذ نأ دقتعأ ؟ىرخألا تايناكمالا
ىتح ةيناملربلا هتدهع ءانثأ تايناكمالا لك هل نمض اذل ،اهيلإ لوصولا ديري ىرخأ بصانم وأ ،ةيقرت ةيأ نع ثحبلا
يبعشلا سلجملا باختنا لـبق ملعت تناك -ةموكحلا– ةيذيفنتلا ةطلسلا نأل فسأتأ ينلعجي يذلا ءيشلا اذهو ،كرحتي
امدنعو ،تاضيوعتلا سيلو لمعلل تايناكمالا ريضحت اهيلع ناكف ،بختنيس اناملرب كانه نأ ،ةمألا سلجمو ينطولا
هنكمي ال هنأل غرفتلا لجأ نم تاضيوعتلا ىوس ىقبي الو ،افتاهو تاودأو ابتكمو انكس دجي بختنملا بئانلا يتأي
اذهو ليطعتلا اذه عقو لب ،عقي مل هنكلو نوكي نأ بجي ناـك ام اذهو .ةطيسب ةيضقلا هذـه نذإ .لمعلل باهذلا
.ةيعيرشتلا ةطلسلا نم وأ ةيذيفنتلا ةطلسلا نم ءاوس ةوخإلا اهل حتري مل ىرخأ رومأو شيوشتلا

يف ةمهاسملا يف صوصخلا ىلع ناملربلا وضع ماهم لثمتت"صنت يتلاو ةسماخلا ةداملاو نوناقلا ىلإ نآلا عجرأو
."هتالاغشنا نع ريبعتلاو بعشلا ليثمتو ةباقرلا ةسراممو عيرشتلا



دعاسي وهف مهاسي ناك ول هنأل ،عرشي امنإو مهاسي ال وـضعلا نأ يـهو ةوخإلا دحأ اهيلإ راشأ ةمهاسملا ةيضق ،الوأ
يبعشلا سلجملا بيصنت نم فصنو ةنس دعبو رهشأ 10 دعب روصتأ ال انأو عرشي يذلا وهف عرشملا امأ ،طقف
تالاغشنا عفر ةيحان نم وأ ةبقارملا ةيحان نم وأ عيرشتلا ةيحاـن نـم ال ،لمعلا اذهب موقي نأ هنكمي بئانلا نأ ينطولا
يف مكحتلا نوناق صن– سمألاب هتسارد تمت يذلا عورشملاك ،نيناوق عيراشم ضعب كانه ،ةلثمأ يطعأو .بعشلا
يف هيلع عزوي يذلا بئانلل نكمي فيكف ،ةنس وأ روهش ذنم هتساردب تماق دق اهلمكأب ةرازو نأ دكؤملا نمف –ةقاطلا

نكمي فيكف ! نكمم ريغ اذه ؟صنلا ديفي امب يتأي وأ هلدعي وأ هتشقانمب موقي نأ لزنملا يف هحفصتيو ديربلا قودنص
ابيرقت عيمجلا نأل كلذ نع ملكتأو ؟تايناكمالا ةيحان نم باونلا اهشيعي يتلا عاضوألا عم ةيذيفنتلا ةطلسلا بقارن نأ
لمعلل ةمزاللا طورشلا نم طرش يأ رفوتي الو ،لقن ةليسو الو فتاه الف ،صاخشألا ضعب ادعام ةيعضولا سفن يف
.جاتنالاو

روتسدلا نم 100 ةداملل اقبط نينطاوملا تاعلطت سسحتي ناملربلا وضع لظي"صنت يتلا ةعساتلا ةداملا صوصخب
حتفي نأ بئان يأل حمست يهف ،"نطاوملا نيبو هنيب ةلصلا طبر نمضتو هماهم ءادأ نم هنكمت ةنامأ حتف كلذ يف هلو
ةطسوتملا ةرجألا رابتعالا نيعب تذخأو ةطيسب تاباسح تيرجأ دقو ةنامألا هذه ةرجأ عفدب نالفكتت ناتفرغلاو ةنامأ
ىلإ ابيرقت لصي بولطملا غلبملا نإف ناملربلا يف اوـضع 500 ددـع اندمتعا اذإ ثيح ،ج.د 50.000 ـب ردقت يتلاو

ىلإ جاتحتس اهنإف بتاكم ةرادإلا تأيه ول امنيب ،ةنس لك يف ناملرب ءانبل يفكي غلبم وهو ،ةنسلا يف ميتنس رايلم 30
.ريثك يداقتعا بسح اذهو ؟تاونس ثالث نع كيهان ةنسلا يف ارايلم 30 قافنإ ىلإ جاتحت الو ادج ةطيسب ةفلكت

نم ناملربلا وضع نـيكمت ةـيدلبلاو ةيئالولا تاطلسلا ىلع بجي  صنت يتلا ةرشع ةثلاثلا ةداملا صـخي اميف امأ
ريغ هنكل ديج اذه نإف"اهجاتحي يتلا ةيرورضلا قئاثولاو تامولعملا هفرصت تحت عضوب ةيناملربلا هتمهم ءادأ
بيجيس ناك نإ ،يلاولا وأ ةيدلب سيئر وأ ةرئاد سيئر ملكو فتاهلا ذخ ذإ ةلوهسب كلذ برجن نأ نكميو دوجوم
تذخأ اذإو .ناملربلا وضع ةمدخ يف نوكي نأ كلاب امف دوجوم ريغ فتاهلا ةعامس عفرو باوجلا درجمف ،مهدحأ
هنأب اهبيجي افورعم ناك نإف وه نم اهلأسي ،طخلا ىلع ةمألا سلجم نم اوضع نأ هتربخأو فتاهلا ةعامس ةبتاكلا

.دوجوم ريغ هنأب درت نأب اهرمأيف فورعم ريغ ناك نإو ،دـعب اـميف هملكيس

! ءيش ال ؟هيدل ىقبي اذامف ناملربلا وضع عامس وأ لابقتسا دري مل اذإ ةيذيفنتلا تاطلسلا يف لوؤسملا نذإ
اهيف وضع وه يتلا ناجللا لاغشأو ةماعلا تاسلجلا روضح ناملربلا وضع ىلع" ةرشع ةسداسلا ةداملا صنت

لوقأ ينكلو اهيلإ راشأ دق يلبق اخأ نأ ةقيقحلا يف ، "هيلإ ةدنسملا ماهملا ءادأ عم ةقداصملا وأ تيوصتلا يف ةكراشملاو
يغبنيف كلذك ناك اذإ ؟فظوم وه له ،بئانلا اذه وه نم ددحن نأ انيلع بجو هنأل ،نوكت نأ يغبني ال ةداملا هذه نإ
اقح سرامي بئانلا ناك اذإ امأ ،بقاعي اهب لخأ اذإف جورخلاو لوخدلا تاعاس هل طبضت ةيرادإ ةميلعت هل ردصن نأ
كقح لاقي امنإ ،يباختنالا كبجاو ّدأو بهذإ اهيف لاقي ناك يتلا ةرتفلا انزواجت دق -دقتعأ امك– اننأل ،ابجاو سيلو
ةفرغلا نم اوناك ءاوس ناملربلا ءاضعأو ،قحلاب قلعتي نذإ رمألاف ،تيوصتلا نع سانلا بيغي ال ىتح كلذو يباختنالا
هلو اقح سرامي هنأل هبايغب جـتحي نأ وضعلل زوجيو ؟ةطلسلا مه مأ ةنيعم ةطلس يف نوفظوم مه له ةيناثلا مأ ىلوألا
بجو هـنأ انررق اذإ هـنأل ،شقاني ال وأ شقاني نأو ،رضحي ال وأ رضحي نأ قحلا هلو ،توصي ال وأ توصي نأ قحلا

؟هلوقي ام هيدل سيل يذلا وأ شقاني ال يذلل ةبسنلاب عضولا وه امف ،نوشقانيس سلجملا ءاضعأ لك نإف شاقنلا هيلع
تاسلجلا روضح يف قحلا ناملربلا وضعل هنأل ،انه ةداملا هذه نوكت ال نأ ىرأ نذإ ،هبجاو سيلو هقح سرامي وهف
كلمي وهف ،ةهج ةيأ دنع افظوم سيل هنأل قداصي الو رضحي ال نأ يف قحلا هلو ةقداصملاو شاقنلا يف ةكراشملاو
.ءاشي امك اهيدؤي وهو ةيباختنا ةدهع لثميو بعش عم ادهعت

نيناوقلاو تابوقعلا نوناق ماكحأ اهنمضتت يتلا ةيامحلا نع رظنلا ضغب" صنتف ،22 ةداملا صخي اميف امأ
وأ فذقلا وأ بسلا وأ ةناهالاو ديدهتلا عاونأو طوغضلا لك نم ناملربلا ءاضعأ ةيامح ةلودلا ىلع بجي ،ةصاخلا
ىلإ ريشأ نأ الوأ دوأو ،"اهببسب وأ ةيناملربلا هماهم ةيدأت ءانثأ اهل ضرعتي نأ نكمي يتلاو ،اهعون ناك امهم ءادتعالا
نم ءزج ةيدلبلاو ،ةلودلا هذه نم ءزج نحن ؟ةلودلا هذه يه نمف ،"ةلودلا ىلع بجي" :ركذت ةداملا نأ ذإ ةلود ةملك
نأ ةموكحلا ىلع بجي اذل ،اـهنم ءزـج يهف ،ةموكحلا تسيل ةلودلا نأ دقتعأ نذإ .رئازجلا لك يه ةلودلا .ةلودلا هذه
ضعب نأل رمألا اذه حيضوت نم دبالو ،تايناكمالا ىلع فرشت يتلا يهو ةيذيفنتلا ةطلسلا اهمكحب ةيامحلا هذه نمضت
فوس يتلا يه ةموكحلاف ،ضقانت اذه نإ ..اذكب موقت فوس وأ اذكب تماق ةلودلا نإ نولوقي مهتالخدت يف ءارزولا
نإف ،اقباس انرشأ املثمو هددصب نحن يذلا عوضوملاب قلعتي اميف امأ ،تاسسؤم نم ةعومجم يهف ةلودلا امأ ،لمعت
امدنع ناملربلا وضع نأ ريغ ،ةلماك هماهم ةسرامم عيطتسي ىتح تاطوغض ةيأ نع اديعب بئانلا لعج روتسدلا
هنإ ؟هماهم ءادأ ىلع وضعلا دعاسي اذه لهف ةرادإلا نم كلذ بلطل رطضي ةرايس وأ فتاهلا لامعتسا وأ ملقل جاتحي
،"ةمهم يف بهذت نلو ،بتكم ىلع لصحت نلو ،ةرايس ىلع لصحت نل ملكتت امدنع ادغو  ! تاطوغض ريثأت تحت



اديعب لمعلا نوعيطتسي ىتح ءاضعألا لكل ةيرورضلاو ةمزاللا تايناكمالا عضو سلجملا اذه بتكم ىلع يغبني اذهل
.طغض لك نع

ةضيوعت نم ناملربلا وضع ديفتسي امك..." اهيلع قفاوأ ال يتلا ةرابعلا هذه طقف نيثالثلاو ةدحاولا ةداملا نم أرقأ
نأل ؟ةبتر مأ ةفيظو كانه مأ ناملربلا يف ةيلوؤسم كانه له الاؤس حرطأو ،"خلإ…لكايه يف ةيلوؤسملا نع
نأ يأ ةيلوؤسم لوقن امدنعو رخآ قوف ادحاو كانه نأ كلذ ىنعمف ةبتر لوقن امدنعف ،صاخلا اهلولدم تاحلطصملل
يهف ةفيظو لوقن امدنعو ،لأسي ةملك نم ةذوخأم ةملكلا هذه نأل بساحي هلمع نسحي ال امدنعو ّريسي اصخش كانه
ةيأ اهبحاص لمحتي ال ةفيظولاو فئاظو سلجملل نإ لوقأ تاحلطصملا هذه ىلإ انرظن اذإف ،هب فيلكتلا متي نيعم لمع
بعشلا نإ لب ،اديج ام صن ةسارد مدع ىلع ةنجللا سيئر موليس سلجملا وأ بعشلا نأ دقتعأ ال يننأل ،ةيلوؤسم
قرفي اذامبف ،ةبتر وأ ةيلوؤسم كانه تسيل نذإ ،عورشملا ىلع قداصيو شقاني يذلا وه هنأل هلمكأب سلجملا موليس
نوكي نأ بجي ةسلج كانه مادام ذإ ،انلاوحأ مظنن نأ لجأ نم ،ةيميظنت ةفيظو اهنإ ؟ةفيظولاب ؟رخآ وضع نع وضع
تسيل يهف ةمظنم لاغشألا نوكت يكل اهل اسيئر نيعن نأ يغبنيف انيعم انوناق سردت ةنجل كانه ماد امو ،سيئر كانه
.اهب ةصاخلا تاضيوعتلا كلذكو ةيلوؤسملا ةيضق ىغلت نأ بجي هنأ دقتعأ اذهل ،ةيلوؤسم تسيلو ةبتر

نوناقلا اذه ماكحأ قيبطت راظتنا يف" :صنت يهو مكحمستسأو 41 ةداملا يه اهنأشب لخدتأ يتلا ةريخألا ةداملا
ةهج ةيأ لفكتت مل مويلا دحل "ناملربلا ءاضعأ ماعطإو لقنو ءاويإ فيلاكتب ةمألا سلجمو ينطولا يبعشلا سلجملا لفكتي
مل يلودلا نمألا سلجم ىوس قبي ملو ،ينم ةرايسلا بحسل ةدع ىواكش تمدق يلقنب ةفلكملا ةهجلاو ،يلقنب تاهجلا نم
ريزولا نأب لوقلا عيطتست ال ةهجلا هذه نأل ،ةقورسم ةرايسلا نأب ينطولا كردلا ىلإ ريرقت ميدقت متو ،ىوكشلا هغلبت
كردلا ىلإ ىوكشلا تمدقف ،ةموكحلا سيئر تايحالص نم كلذ نأل اهراضحإ بجيو ةرايسلا هتزوحب تلازام قباسلا
اذإ ءاضعألا هنم مرحي اذاملو ؟هنم مرحأ اذاملف يقح نم لقنلا نامض ناك اذإ .اهيلع روثعلا دنع ةرايسلا ذخأل ينطولا
ىلعو تايناكمإ كانه نكت مل اذإف ،فورظلا مهفتن نحنف كلذ يف سأب الف تايناكمالا تمدعنا اذإ ؟مهقح نم ناك
اذهب يفتكأو ،اهنم ةدافتسالا ةيفيكل اماظن عضن نأ لواحنو ةدوجوملا تايناكمالا ةيذيفنتلا ةطلسلا عم سردي نأ بتكملا
.مكيلع مالسلاو هابتنالاو ءاغصلا نسح ىلع مكركشأو

.ينادرز بوهيملب ميرم ةديسلل نآلا ةملكلاو اركش :سيئرلا

ماعلا نيمألا يديس ،ريزولا يديس ،مرتحملا سيئرلا يديس ،سيئرلا يديس اركش :ينادرز بوهيملب ميرم ةديسلا
اوقرطت نيذلا ءالمزلا نم ددع لخدت دعب ةملكلا لوانتأ .ريخلا ءاسم ةمألا سلجم ءاضعأ يتاوخأ يناوخإ ،ةموكحلل
لواحأس تيطعأ يتلا ةينوناقلا تاليلحتلل ارظنو تالخدتلا ةيعونل ارظن نكل ،ليصفتلاب اهحرش تددو يتلا طاقنلا ىلإ
مرتحملا ةمألا سلجم سيئر اهربتعاو ماظن ةطقن يف تلخدت دق تنك ةيادبلا يف يننأل ،ادج ازيجو يلخدت لعجأ نأ
هيلع توصو انل مدق يذلا قباسلا نوناقلا عم نوناقلا اذه صن ةنراقم نإ .لخدـتلا نـم اعون تناك دقف لعفلابو ،الخدت
تاضيوعت ريدقت يفو نومضملا يف ريبك قرف ىلع يوتحي نوناقلا اذه نأ نيبت تيوصتلا نع اوعنتما وأ الب ضعبلا
رصحني يلخدت ةينوناقك انأ نكل ،لوألا صنلا عم اهانراق اذإ ةلوقعم دج دودح ىلإ انعجر ثيحب ةمألا سلجم ءاضعأ
اذإو ،نيينوناقو نيعرشم ةقيقح انك اذإ لوقأو تاقالعلل مظنملا يوضعلا نوناقلا ىلإ ناريشت نيتللا 7و 4 نيتداملا يف
نأل ،يلايخ نوناق ىلإ ريشت يتلا ةداملا ىلع تيوصتلا لوبق عيطتسن نلف عيرشتلل ناملربلا اذه يف ناتفرغ كانه ناك
نذإ ،ملاعلا يف نيناوقلا لكل نأشلا وه امك ،ةيمسرلا ةديرجلا يف هرودص وه هقيبطت بجويو نوناق دوجو تبثي ام
144 انددعو ةمألا سلجم ءاضعأك نحنو ،ابئان 388 نم ابيرقت نوكتملا مرتحملا ينطولا يبعشلا سلجملا لبقي فيك
نيينوناقلا لكل ةكوحضأ حبصن ادغف ،ةيمسرلا ةديرجلا يف ردصي مل رخآ نوناقىلإ ريشي نوناق صن ىلع توصن نأ
ال ةينوناقك انأف ،رمألا اذه مهنع باغو صنلا اذه ىلع تيوصتلا يف عارسإلا اودارأ مهنإ انع نولوقيسو نيعرشملاو
نوناقلا وهو ،دعب نوكتي ملو هرن مل يرئازجلا ناملربلل ماعلا راطإلا نأ فيضأو ،7و 4 نيتداملا لبقأ نأ عيطتسأ
ىلع ةقداصملا دعب هنأل روتسدلا دعب بيترتلا يف يتأي هنأ ءالمزلا ضعبو بوغزوب ديسلا هنع لاق يذلا يوضعلا
توصنو ايلاح هسردن يذلا نوناقلا صن امأ ،ةيروتسدلا ةبقارملل يروتسدلا سلجملا ىلع ابوجو رمي يوضع نوناق
سلجملا ىلع ينطولا يبعشلا سلجملا وأ ةمألا سلجم سيئر هلحي مل اذإ يلاتلابو ايوضع انوناق سيل وهف اقحال هيلع
7 و 4 نيتداملا لثم هئاطخأب رمي نأ نكمي هنإف ،يروتسدلا

ماظنلا مث يداعلا نوناقلا مث يوضعلا نوناقلا مث روتسدلاب نيناوقلل يمرهلا بيترتلا يرئازجلا عرشملا ددح اذإ نذإ
يف هيلع انتوص يذلا روتسدلا هيلإ راشأ يذلا تاقالعلل مظنملا يوضعلا نوناقلل ىطعت نأ بجي ةيولوألا نإف ،يلخادلا
روتسدلا اذه نأ يأ ،1995 ربمفون 16 يف لاورز نيميلا ديسلا مرتحملا ةيروهمجلا سيئر انبختناو 1996 ربمفون
ناوج 5 يف ةيعيرشتلا تاباختنالا تيرجأ دقو نادوجوم ينطولا يبعشلا سلجملاو ةمألا سلجمو ،نيماع ذنم دوجوم

نم رهشأ 9 ىلإ لصو ةمألا سلجمو ماعلا فصنو ماع نم رثكأ ذنم دجو ينطولا يبعشلا سلجملا نأ يأ 1997
وهو ةموكحلا نيبو امهنيبو نيتفرغلا نيب تاقالعلا ددحي يذلا نوناقلا وهو ءيش صقني نكل ،ةيروتسدلا ةسرامملا
تاسسؤملا رارمتسا ىلع صرحيو شاع ام شاع دلب يف نوكن فيكف ماعلا فصنو ماع ذنم روتسدلا هيلع صن نوناق
،ناملرب كانه سيل يوضعلا نوناقلا اذه نودبو ؟يوضعلا نوناقلا اذه نودب رهشأ 9 ةدمل ىقبنو ،لاجرلا لاوز دعب



روتسدلا نأل بجاو نوناقلا اذه دوجوو ؟ناملربلا اذه يعدتسي نمف ،ناملرب بتكم وأ ،ناملرب سيئر كانه سيلو
نأ بجي دالبلا يف ريطخ ءيش ثودح نيح هنأ ىلإ ،88 ةداملا صوصخلابو داوم ةدع يفو ةددعتم تارم يف ريشي
عامتجا دقع يعدتسي امم روتسدلا هيلع صني دالبلا يف ام رمأ ثدحو هللا ّردق اذإو ،هيتفرغب اعامتجا ناملربلا دقعي
؟لمعن اذام ،نيتفرغلا نيب تاقالعلا ميظنت مادعنابو يوضعـلا نوناقلا نودبف ،هيتفرغب ناملربلل

صنلا اذه حنمن ال فيكف ،نيماع ذنم روتسدلا يف درو اميف انطرف دق ةمألا سلجم ءاضعأكو باونك اننأ كلذ ىنعم
،1995 ربمفون 16 ذنم ةيروهمجلا ةسائر ىلوتو ،هلوح ءاتفتسا مظنو روتسدلا لدع يذلا سيئرلاو ةيولوألا ماهلا

.تاسسؤملا هذه لك دعاوق عضو يذلا وهو ،ةدحاو ةرم ولو هعم عمتجن نأ نودب بهذيس

امهمو ،ةلودلا تاسسؤم تمقأ تنأ هل لوقن ىتح سيئرلا اذهل نييناملربك اهمدقن نأ نكمي ةيده لمجأ نأ دقتعأ
.ةيرئازجلا ةلودلا ماود يه ةفرغلا هذه نوكتو ةمألا سلجمو ،ناملربلا اذه نوكيسف ،دلبلا يف عقت يتلا ثادحألا تناك

نوناقلا ىلإ رشن مـل اننأب لاق يذلا سلجملا ءاضعأ دحأل باوج اذهو ،نوناقلا اذه ةسارد ةوق لكب بلطأ نذإ
.شاقنلل تاضيوعتلا نوناق انيلع ليحأ امدنع مهتالخدت يف ةوخإلا نم ديدعلا هل راشأو هل انرشأ اننإ لوقأ ،يوضعلا

اننأل ،ةميلس ينطولا يبعشلا سلجملا عم انتاقالع نوكت ىتح يوضعلا نوناقلا نسل ةداوه نودب لمعن نأ بجي اذل
سلجم ةناكم نم صاقتنالا ديري ينطولا يبعشلا سلجملا نأو قوفتي نأ ديري ،ةمألا سلجم نأ دئارجلا يف أرقنو عمسن
يف ةسسؤم مهأ وهو ناملربلل سسؤي يذلا يوضعلا نوناقلابو ،ةحصلا نم اهل ساسأ الو تانهكت اهلك هذهو ةمألا
(BRICOLAGE) ةيعيقرتلا لامعألا ىلإ دمعن الو ،رطخ لك نع ةديعب رئازجلا نوكت ،ةيروهمجلا ةسائر دعب دلبلا
.روتسدلا يف دجوي ام قيبطتل نيماع رظتننو

.هلوق تدرأ ام لوح اوثدحت ءالمزلا نأل ةدامب ةدام صنلا ىلإ قرطتأ ال ،سيئرلا يديس نذإ

ىلع لاحيو ينطولا يبعشلا سلجملا يف يوضعلا نوناقلا بيرق نع سردي نأ – متلق امكو - ،سيئرلا يديس يلمأ
لبق ناملربلا سيسأت يف ظحلا انل نوكي يكل ،ةميلس -هللا ءاش نإ– تاءارجإلا نوكت نأ كلذك ىنمتأو ،ةمألا سلجم
رهسنو ملكتنو لمعن ،ةمألا سلجم ءاضعأك نحن لوقأل مويلا ةينلعلا ةسلجلا هذه يف ةصرفلا يلو .ةمداقلا تاباختنالا
كانه نوكتس ءيش يأ ىلإ دالبلا تضرعت اذإو ،دلبلا اذهل ريخلا ديرن ،ةيلاضن حور لكبو ،ةميلس نيناوقلا نوكتل
.دالبلا يف ةبعصلا فورظلا لك هجاوت ةنيتمو ةيوق تاسسؤم

نادلبلا نم اهريغو ،ثلاثلا ملاعلا نادلبو ةيبرعلا نادلبلل الاثم هيتفرغب ناملربلا اذه نوكي نأ ،سيئرلا يديس ىنمتأ
.رئازجلا ايحتو ،كلذ نم رثكأ وأ اهلثم لمعلا ةيناكمإ انل نأ انيارو ةمهملا هذه اهيف سرامت فيك انيأر يتلا

.اروكشم لضفتيلف ، ةميلح نب ةقيوطوب ديسلا ىلإ نآلا ةملكلا ليحأو بوهيملب ينادرز ميرم ةديسلل اركش :سيئرلا
،ةموكحلل ماعلا نـيمألا يديس ،ريزولا يديس ،سيئرلا يديس ،سيئرلا يديس اركش :ةميلح نب ةقيوطوب ديسلا

سيئرلا يديس يل حمساو فافجلاو نبغلا ماع لثم رضحي سيئرلا يديس ،نوناقلا اذـه رضح املك .يتاوخأ ،يناوخإ
مزتلن مل اذإ .انه نم أدبنلف ةحارصلاو ةلادعلا متدرأ اذإ مكنأل ،ماظنلا طاقنب يتعطاقم مدع ءالمزلا ةوخإلا نم بلطأ نأ
لك ثبي نأ هـيلع بـجي يذلا مالعإلا صخي اميف ةظحالم مدقأ ؟نملو ! ةيناث ةفرغـك لثملا ءاطعإ نوديرت فيكف كلذب

قيلعتلا اهقح نم سيل ةفاحصلا نإ (les moyens lourds sont entre les mains de l’Etat) .كلذ نع عنتميلف الإو ءيش
نم سيلو ،اهعم وأ اهدض انك نإ نحن مكحن مث ،للحتو لقنت نأ اهيلع لوقأ .هديرت يذلا عوضوملا وأ ،ةسلجلا ىلع
.هديرت ام رشن اهقح



اريثك أرقي نم نأ نظأو ،ناملربلا وضع تاضيوعتب قلعتملا نوناقلا اذه ءاج املك برح بشنت ،سيئرلا يديس
نأ دحأ عيطتسي الو ،ترايت ةيالول ةمألا سلجم يف اوضع تبختناو ،ترايت ةيالو بختنم انأ .كلذ نم ررضتي
نأ ناملربلا وضع ىلع تضرفل مكحلا ىلإ اموي لصأ ولو .ينم نسحأ وضع مكيتأي دق ةمداقلا ةرملا يفو ينريغي
.رانيدلا لمعتسي ال ىتح فرصلل ةصاخ ةلمع هتاكلتممب حيرصتلا دعب لمعتسي

ملعي ىتح ،ظافلألا هذه لامعتساب يسفنل حمسأ اذهلو انه مالعإلا روضح َتضفر نيح سيئرلا يدـيس َتـبصأ دقو
ةرجأ ةرايس ىلإ تأجل نكل ،ماعلا نيمألا ىلإ أجلأ ملو سيئرلا ىلإ أجلأ مل ،راطملا يف بارضإلا عقو موي هنأ سانلا
،(clandestin) ةصخرم ريغ ةرجأ ةرايس يف تئج لـب سيئرلا ىلإ أجلأ مل انأف سمأ لوأل ةبسنلاب ءيشلا سفنو ،لقنتلل
ىلع ةليلق انويلم 50 نوكتسف نسحأ ةيعضو يف يتلود تناك ول .ينمكاحي نأ ةلودلا لئاسو كلمي نمل حمسأ ال انأ
ةلصاوم صوصخب– لءاستأ ،ليصافتلا يف لخدأ نأ لبقو .كلذ لوقب انل حمست يتلا يه ةيلاحلا ةيعضولاف ،ةقيوطوب
؟ال مأ ةقاطلا نوناق يف الثم رظنلا ديعن لهف ،يروتسد ريغ هب موقن ام ناك اذإ-اهمدع نم نوناقلا اذه ةسارد

ةنيعم فورظل لمعلا ةلصاوم ىأر عيمجلا نكلو ،نوفرعت ام هنأشب انلقو يوضعلا نوناقلا نع انملكت ةقيقحلا يف
.نأشلا اذه يف رارق ذخأ نم دبال نذإ ،اعم نينثالا هجاون نآلاو .دادسنالا ةيعضو ىلإ انلصو نأ ىلإ

؟نوناقلا اذه لطعت امدنع ةموكحلا تلعف اذام وه سيئرلا يديس ،حورطملا لوألا لاؤسلا نوناقلا اذه صخي اميفو
.ينطولا يبعشلا سلجملا ىوتسم ىلع هدوجو نم ةنيعم ةلهم رورم دعب ةصاخ

اذإف ،هل حرشأ الو يل حرشي الو بطخي ال هلكاشم لح ديري نمو .اهباونب ةفرغ انه اننأب ديعنو لوقن امئاد نحن
يلع َتحرط دق َتنكو ،هل رسفأ مهفي مل نمو ،انه هأطخ رربي نأ هل سيلو ،هنأش كلذف أطخأ اذإو كلذ هلف باصأ

.لاؤسلا تزواجتو تعنتماف ،نوناقلا صن ةساردب نيلغشنم انك ثيح ،كبجأ ملو ،سيئرلا يديس الاؤس

يف ةيناثلا ةسسؤملا انتفصب – مويلا انل حمسي ال لايجألا عارـصو ،ادـج ةريطخو ةرـيطخ مويلا اهشيعن يتلا ةلحرملا
ريفوت بجي لوقأ ال نكل ،اضيأ ةرايس كلمي نمو هل ائينهف هللا هقزر نمو ،عضاوتلاب ىلحتن نأ دبالو ةشقانملاب – ةلودلا
ىرخأو ةيطاطم ةجارد نيب اقابس يرجن فيك ذإ ،انوناق عضي ال مويلا هللا هقزر يذلاو ،بئانلا نوناق يف كاذو اذه
اوحرجت الف ىرخأ تاهج هيلإ تلصو ام ىلإ لصن نأ بجي الو ،ناوخالا اهيلإ قرطت دقو لكاشم شيعن نحن ! ؟ةيران

.انروعش

ام يردتأ ،تايناكما نم هنع ثدحتن ام ّدع امل ،نآلا هيلع يه ام ريغ دالبلا ةلاح تناك ول هللاب مسقأ لوقأو ديعأ
؟اكيرمأب ةيناثلا ةفرغلا سيئرل رفوي

بتكأو ،مجرتأو ةيبرعلاو ةيسنرفلاو ةيزيلجنإلا نقتأ انأ ! ؟اهفرـعأ ال يننأ دقتعي نم كانه ةيبرعلا ملكتأ نيح
؟هتحنم يه مكو ؟سلجملا سيئر وه نم نوفرعتأ .قوفتب

نمو ةرايس كلمأ الو ترايت ةيالو نم تئج دقل ؟ةنراقملا اذامل ،ىرخأ رومأ يف ريغلاب انتنراقمل يعاد ال نذإ
.ةحنمو ةرايس ينحنمي نأ ةمألا سلجم بجاو

)قيفصت(
حرجن نأ بحن الو ،اذه ديرن ال هللاو نحن ،رهقو الإ صنلا اذه رهظ املك؟طقف انيلع بسحت ةبعصلا ةءارقلا اذامل

مل ناملربلا يتفرغ نيب تاقالعلل مظنملا نوناقلا ناك اذإ .لبق نم انك امك انضعب رقون قبنلف ،ضعبلا انضعب سيساحأ
اسيئر حبصي نأ دارأ نمف ،تاباسح ةيفصت يف لخدن الو انيديأ نيب دوجوملا صنلا ةسارد نم عنام الف انيلع لحي
! ءاش اذإ ةلمح نشيل وأ ،اسيئر حبصيل لمعيلو سلجملا جراخ لضفتيلف

.ابناج ةبعصلا ةءارقلا عدنلو نوناقلا هيوتحي اميف انضعب عم ءاحرص نكنل
.ةين ءوسب كلذ لعفأ ملو ةوخإلل ةظحالم تيدبأ ليلق لبقو ةيداع ةروصب هتشقانم متت نأ دون نوناقلا اذه صخي اميف
ريغي ءيش الو ظفحيو ةريخألا ةطقنلا ةياغ ىلإ هلصاوفب ةياهنلا ىلإ ةيادبلا نم أرقي يليمكتلا وأ يديهمتلا انريرقتف

ىلإ جاتحأ انأ سيئرلا يديس كل لوقأ يتجاح بسح نوناقلا رييغت تدرأ ام اذإف ،نيناوق عضو ددصب نحن مويلاو ،هنم
دق ادغ نكلو .كديزي نأ هنم وجرنو ،هللا نم كلذف …حنمو ةرايس بحاص تنك اذإ ،بسحف ةضيوعت سيلو … ةعرزم
ال دلبلا ةيعضو نأب ديعنو لوقن نحنو .تايجاحلا نع لأسيو )راود( ّيأ يف ةيدلب سيئر ةمألا سلجم ةيوضعل يتأي
نأ بجي الف ةماعزلا ةدارإ امأ .ىندألا ةقبطلا يف سانلا ءالؤه لثم شيعلاب يفتكن نأ بجيو رثكأ ةبلاطملاب حمست
دالبلا هذه يف ديفي ال يذلا ديحولا ءيشلا نأل ،ءامعزلا نم اريبك اددع دـيرن الو ،دحأ يأ رعاشم حرـجـن ال اذل دوست

ةربخلا ذخأ ديرن نذإ .ةفلتخملا ضارمألا ببسي هنإف بابضلا امأ كلذك رطملاو ديفي حيرلاف ،بابضلا وه سيئرلا يديس
.اركشو .انعم اهلـمعتسي ال ةماعزلا ديري نمف ،اهباحصأ نم

.قئاقد رشع كحنمأ …يفينق نيدلا حالص خألل ريخألا لخدتلاو ،ةميلح نب ةقيوطوب ديسلل اركش :سيئرلا
سلجم ناجل ءاسؤر يتداس ،باونلا ةداسلا تارضح ،مرتحملا سيئرلا يديس ،اركش :يفينق نيدلا حالص ديسلا



اهيأ ،ةموكحلل ماعلا نيمألا ديسلا يلاعمو ،ريزولا ديسلا يلاعم ،ةيناملربلا لتكلا ءاسؤر يتداسو ،يتاديس ،ةمألا
ةيضق رركأو ديعأ نوناقلا اذه لوح شاقنلا صخي اميف .هتاكربو ىلاعت هللا ةمحرو مكيلع مالسلا ،ماركلا روضحلا

لاؤسلا وهو – اذامل يلاتلابو ،ينطولا يبعشلا سلجملاب انناوخإ ريصمب انريصم طبري نوناقلا اذه نأ يهو ةيرهوج
؟مهنيبو اننيب اميف كرتشم لمع كانه نكي مل – يسيئرلا

ررقي فيك نآلا نكل ؟كلذل نيدعتسم نكن مل امبر انلق ينطولا يبعشلا سلجملا هسردو ،لوألا نوناقلا رم امدنع
؟اذه قطنم يأ ،هللا ناحبس ؟يتكراشم نودب يريصم

تاليمزلا عماسم ىلع تحرتقا ،تاضيوعتلا نوناق انسرد موـي نأ يه ،ةيرهوجلا ةيناثلا ةطقنلا صخي اميف
نوناق دجوي ال ملاعلا نادلب نم دلب لك يف هنأ نيبتي تينرتنألا لالخ نمو ملاعلا يف ةقبطم يهو لصفلا ةركف ،ءالمزلاو
،ينطولا يبعشلا سلجملا وضع نوناق كانهو ةـمألا سـلجم وهو ايلعلا ةفرغلا نوناق كانه نكلو ،ناملربلاب صاخ
ةرم رمألا اذه يف لصفن ال اذامل ،وه لاؤسلاف يلاتلابو ،ايلعلا ةفرغلل تايصوصخلا يطعي روتسد انل كلذ ىلإ ةفاضإ
.مئتلي الام لمش مل لواحأو روتسدلا مرتحأ ال فيك ،روتسدلا تايصوصخ يهف هرك نم هركو بحأ نم بحأ ؟ةدحاو

نأ ىلع صني روتسدلا نأل ،ىرخألا رومألا لكو ةقيضلا ةيسايسلا تايساسحلا زواجتت نأ بجي ةيضق هذه نإ
املك ،الاثم مكيطعأ .لئاقلا وه روتسدلا نكلو اهلئاق انأ تسل ،ةمألا سلجم يه ةيروهمجلا ةسائر دعب ىلوألا ةئيهلا
دجن اذهلو ،روتسدلا ساسأ ىلع لمعي ةسائرلا لوكوتوربو ؟الوأ هلابقتساب موقي نم ام دلب ىلإ ةيروهمجلا سيئر لقنت
.ةمألا سلجم سيئر وه هعدوي نم رخآو هلابقتساب موقي نم لوأ

.لبقتسملا يف تابوعص ىقلنس ،ةيقطنم ةقيرطب لكشملا اذه حرطن مل اذإ ؟ةيعضولا هذه ىلع ىقبن ىتم ىلإ نذإ
اذه نإ لوقأ ثيحب طاـقنلا ضـعبب قلعتت امهالوأ ،نيتطحم دنع فقوتأف نآلا امأ ةيساسألاو ةيرهوجلا ةيحانلا نم اذه
ةـمألا سلجم جمد يف ناملربلا وضع حرـط قفاون ول ،ةقدو نعمتب هتءارق بجيو حرفي ام هيف دجت ال نوناقلا
نم نوكي ةموكحلا طاشن ةباقر نأ" ىلع صنت اهنأ روتسدلا نم 99 ةداملا صخي اميف لوقأ ،ينطولا يبعشلا سلجملاو
يفناج 17 يف خرؤملا 04-98 يذيفنتلا موسرملا تدجوف –4مقر ةيمسرلا ةديرجلا يف تأرق دقو ."هيتفرغب ناملربلا

تحرف دقل .مويلا انعم دوجوم وه – هلل دمحلاو – ناملربلا عم تاقالعلاب فلكملا ريزولا تايحالص ددحي ،1998
ناملربلا نيب تاقالعلا طبضي نم يف لثمتت ةريخألا هذهو ،ىلوأ ةنبل نم اهل دبال ةيروتسد وأ ةيسايس ةايح لك تلقو
ثدحـتت يتلا 5 ةداملاو 4 ةداملا نع ةلثمأ ةثالث مكيطعأ نأ يل اوحمساو ،مهفأ مل موسرملل يتءارق ءانثأو ،ةموكحلاو
يتاليمز يئالمز اوهبتنإ ! انلزانت اننأل ؟ةموكحلا اذاملو !ةموكحلا عضو نم موسرملاو .ريزولا ديسلا ماهم نع
ناملربلا عم تاقالعلاب فلكملا ريزولا ةمهم لثمتت" :4 ةداملا لوقت ،انلزانت ىدم ّيأ ىلإ نيبت ةطقن ىلإ اديج اوعمساو
بتكمو ،ينطولا يبعشلا سلجملا بتكم تاعامتجا يف كراشي :يلي اميف صوصخلا هجو ىلع قيسنتلا لاجم يف
."لامعألا لودج ديدحت فدهب ةمألا سلجم

نكلو ،ناملربلا عم تاقالعلاب فلكملا ريزولا ديسلل يمارتحا لك عم ؟ةمألا سلجمل مأ ةموكحلل يهأ ةدايسلا نمل
عم رواشتلاب طبضي  ىلع صنت ةيناثلا ةرقفلاف  ،كلذ نم رطخأ وه ام كانهو .يلمع لودج ديدحت يف قحلا كل سيل
رضحي"  ،"اهل ةصصخملا لاجآلاو نيناوقلا تاحارتقاو نيناوقلا عيراشم ةسارد تايفيك ةينعملا ةيناملربلا ةزهجألا
"…طاقنلا صوصخب ةموكحلا فقوم غيلبت فدهب ةيناملربلا ناجللا تاسلج كلذكو ،ةقلغملاو ةينلعلا تاسلجلا لاغشأ

موقيو انه انعم رضحي ريزولا يلاعم ديسلا حبصأف عضولا سكعنا ،ةموكحلا يف يرجي امب وه انغلبي نأ اضوع
ىلع ةموكحلا ةباقر تحبصأف ،تسكعنا ةباقرلا تعضو يتلا 99 ةداملا نأ كلذ ىنعم ! يرجي امب ةموكحلا غالبإب
."ناملربلا اهسرامي يتلا ةبقارملاب ةصاخلا تاءارجالا عباتي" هنأ امك .ةموكحلل ناملربلا ةباقر سيلو ناملربلا

ىلع ةقداصملا ةيلمع ةعباتم لاجم يف ناملربلا عم تاقالعلاب فلكملا ريزولا ةمهم لثمتت" :هنأ ىلع 5 ةداملا صنت
.":يتأي اميف صوصخلا هجو ىلع يعيرشتلا عباطلا تاذ صوصنلا عيراشم

ةصاخلا تاءارجالا عباتي …" ،ةعباتملل اريزو انل تلسرأ ةموكحلا ! ال ،انفرط نم ةعباتملا نوكت نأ اضوع
،نيتفرغلا ىوتسم ىلع نيناوقلا ىلع تيوصتلا تاسلج رضحي ،ناملربلا يتفرغ ىوتسم ىلع نيناوقلا ىلع ةقداصملاب
ءاطخأ نم أطخ يهو رخآ مالك اهيف انل هذهو - "…اهلاغشأو ءاضعألا ةيواستملا ةيناملربلا ةنجللا ءاشنإ ةيلمع عباتي
قيسنتلاب اهرشنو نيناوقلا رادصإ ةيلمع عباتي …" ،- روتسدلا يف اهعضو يذلا (C.N.T)يلاقتنالا ينطولا سلجملا
:نيترقف لمشت يتلاو 9 ةداملا امأ .8 ةداملل ةبسنلاب اذكو 6 ةداـملل ةـبسنلاب ءيشلا سـفنو ."ةينعملا تآيهلا عـم

يف ناملربلا ءاضعأ كراشي نأ اضوع ،"ناملربلا اهمظني يتلا تاودنلاو تايقتلملاو تاعامتجالا يف كراشي"
يه ةموكحلا نإف ،ليصفتلاب اهيلإ قرطتأسو ،تامولعملا ىلع لصحتن يكل ةموكحلا اهمظنت يتلا تاودنلاو تايقتلملا



نذإ ،"يلودلا ديعصلا ىلع تاناملربلا نيب تالدابتلا يف مهاسيو كراشي …" هنأ ىلإ ةفاضإ .كلذ يف كراشت يتلا
……يئالمز يتاليمز حورطملا لاؤسلاف

.عوضوملا نع جرخت ال ،يل حمسإ :سيئرلا

.سيئرلا يديس عوضوملا نع جرخأ مل :يفينق نيدلا حالص ديسلا

فلكملا ريزولا تايحالص ةسارد ددصب انه انسلو ،هتسارد ددصب نحن يذلا نوناقلا صن لوح لخدت :سيئرلا
.عوضوملا ىلإ نآلا لقتنت نأ بجي ،ةدوجوملا تاضقانتلا ةطقن يف انلترهظأ دقل ،ناملربلا عم تاقالعلا

…كلذ ةعامجلل تلق دقو دعب اهركذأ مل ىرخأ داوم كانه :يفينق نيدلا حالص ديسلا

…كوجرأ :سيئرلا

نم ناك يتلا ةباقرلا صخي اميف اذه ،ةـيضاير حور لـكب رواحتن ،سيئرلا يديس اركش :يفينق نيدلا حالص ديسلا
نيتداملا يف اهطبضي نوناقلاف ،نوناقلا ىلإ عجرن نآلاو .روتسدلا نم 99 ةداملا صنت امك نحن اهب موقن نأ ضورفملا

،يناعد ام وهو .ةموكحلا لمع ةبقارمل ناملربلا وضع هب موقي يذلا لمعلاب قلعتت يهف 7 ةداملل ةبسنلاب .10و 7
ىقلتأ نأ دبال ملع ىلع نوكأ يكلو ،بقارأ يكل ملع ىلع نوكأ نأ بجي ذإ ؟موسرملا اذه ةساردل ،يئالمز يتاليمز
ناملربلا عم تاقالعلاب فلكملا ريزولا يلاعم ديسلا نأ ىلع موسرملا اذه صن ول تينمت دقل .تامولعملاو تايطعملا
.ةموكحلا سلجم عامتجاب ةصاخلا رضاحملا لك كلذكو ،ءارزولا سلجمب ةصاخلا رضاحملا لكب انغلبي

.صنلا ىلإ عوجرلا كـنم بـلطأ يمارتحا لك عم :سيئرلا

؟ةباقرلا ةسراممو 7 ةداملا نع سيئرلا يديس ثدحتأو ،عوضوملا بلص يف يننإ :يفينق نيدلا حالص ديسلا

ثيحب ،عقو ام ىدافتنل ريشانملاو تاركذملل ةبسنلاب ىتح ،ةموكحلا تاعامتجا لوح تامولعم انل نوكت نأ تينمت
.نيناوقلا فلاخت ريشانملاو تاركذملا هذه تحبصأ

ينيتأت فيك لءاستأ ،يلحملاو ينطولا ىوتسملا ىلع ناملربلا وضع رود ددحت يتلا 10 ةداملا صخي اميف
تايدلبلا عيمج اياضق سردي يذلا يئالولا يذيفنتلا سلجملا رضاحم ىقلتأ ال تنك اذإ يلحملا ىوتسملا ىلع تامولعملا
ىلع لصحتأ فيك نذإ ،يئالولا يبعشلا سلجملا لاغشأو رضاحم الو ،ةيدلبلا سلاجملا رضاحم الو ،رئاودلاو
.مهقوقح نع عافدلل ةقثلا ينوحنم نيذلا نيبختنملا تالاغشنإ نع ربعأل ،نيعم ناديم يف لخدتأل تامولعم

ىلع ءاوس ،تامولعملا عيمج هل عمجت لاصتا ةيلخ هل نوكت نأ وه ،ناملربلا وـضع هـب بلاطي يذلا ءيشلا نذإ
لمعلا لجأ نم بختنا يتلا تالاغشنالا نع ربعي ىتح ملع ىلع نوكيل ،يلحملا ىوتسملا ىلع وأ ،ينطولا ىوتسملا

.سكعلا سيلو اهقيقحت ىلع

يف اهيلع صوصنملا دـعاوقلا نوناقلا اذه صن بسح همكحت يذلا دعاقتلاب قلعتت ةماه اهربتعأ ىرخأ ةطقن كانه
يذلا بئانلا نكمي " ىلع صنت يتلا 49 ةداملا يف لثمتي ريبك رطخ كانه ذإ ،1991 نوناقب لدـعملا 1989 نوـناق
،ايناثو .الوأ اذه ،لمعلا سيلو كارتشالا تاونس وه دعاقتلل بولطملا نيح يف "…لمعلا يف ةنس 20 هيف تفوتسا
دعاقت قودنصل ماعلا ريدملا عم اوملكت نيذلا 1989 نوناق راطإ يف نيمرتحملا ءالمزلا فرط نم يعس كانه
سرامي نم نأ يأ ،فئاظولا ىلع هنم ةرقف يف صني 1989 نوناق نأ كلذ ،هوعمس امم اوتغب انهو ةلودلا تاراطإ
فاحجإاذهو ،ةلودلا تاراطإ دعاقت قودنص نم ديفتسي ال خلإ …لواقملاو رـجاتلاو بيبطلاو يماـحملاك ةرـح ةنهم
ةدئاع يهةلودلا تاراطإل دعاقتلا قودنص يف اندعاقت لعجت يتلا ةيببسلا ةقالعلا له وه حورطملا لاؤسلاو ،ريبك
قودنصلا اذه يف اساسأ ةمهاسملا الوأ بجي هنأل وأ ناملربلا ىوتسم ىلع ةيباختنا ةرئادو ةعومجمل انيلثمت ىلإ
.عوضوملا وه اذه ؟شيجلا قودنص يف وأ نيفظوملاب صاخلا



ةنجللا اديج اهسردت نأ بجي ةطقنلا هذهو ةـيلاملا رـيزو ديسلا ةياصو تحت ةلودلا تاراطإ دعاقت قودنص نإ
نإ .كلذ ديكأت نوعيطتسيو ةيادبلا يف تلق امك هاجتإلا اذه يف ءالمزلا فرط نم يعس كانهو ءاضعألا ةيواستملا
.هتعجارم يغبني تاراطإلا دعاقتب صاخلا صنلا

اذإـف ،ةـمألا سلجم وـضع وـه انأ ينمهي امو امئاد ةرركتملا ناملربلا وـضع ةرابعب قلعتت ةريخألا لبق ام ةطقنلا
امهو نيتفرغ نم نوكتي ناملرب ةيعيرشتلا ةطلسلا سرامي" :ىلع صنت اهنأ دجن روتسدلا نم 98 ةداملا اـنعجار
دعي هيتفرغب ناملربلا نذإ ."هيلع تيوصتلاو نوناقلا دادعإ يف ةدايسلا هلو .ةمألا سلجمو ،ينطولا يبعشلا سلجملا
يبعشلا سلجملا الإ صخت ال نوناقلاب ةردابملا قح نأ دجن 119 ةداملا ىلإ عجرن امدنع .هيلع توصيو نوناقلا
رمألا اذه يوسن نأ دبال ،يئالمز يتاليمز نذإ .يوضع نوناق هليزي ال ضقانت اذهو ،ةموكحلا سيئر ديسلاو ينطولا
نودبو نيناوقلاب ةردابملا قح دوجو نودب هنأل ،ليدعتلا ةيفيك انحنمت 176 ةداملاو ةيروتسد ةعجارمب تقو برقأ يف
،ةقداصملا مدع وأ ةقداصملا ىلع رصتقي انلمع ناك نإف ،ةيعيرشتلا ةئيهلا يف انقح سرامن نأ عيطتسن ال ليدعتلا قح
.انب قيلي ال وهف ،اهلازنإو يديألا عفر يف يأ

.ةعجارملا يف يروتسدلا انقح بلطن اننإف ،اهيلع تِّوصيو نيناوقلا ُّدعي ناملربلا نأ ىلع صنت98 ةداملا نأ امب

ةيراشتسا ةئيه وهو ةلودلا سلجم نوناق عورشم انسرد موي ،يئالمز يتاليمز ،ةمألا سلجم سيئر يديس
انل سيل ةيعيرشتلا ةطلسلا نحن نيح يف ،ةرشابم ريغ ةفصب ةردابملا يف قحلا هل تحنم 7 ةداملا نأ انيأر ،ةيئاضقو
بهذن نلو يعيرشتلا انلمعب موـقن نأ لـيحتسيف هيلع صوصنم وه امك ليدعتلا قحو ةردابملا قح انيدل نكي مل اذإ .كلذ
.مكهابتنا نسح ىلع ركشلا ليزجو ريدقتلا قئاف عم اذه ،اديعب

امك ،ةملك هيدل تناك اذإ ريزولا ديسلا نـم بلطأ ةـسلجلا ةياهن يفو .يفينق نيدلا حالص ديسلا ركشأ :سيئرلا
.ةصتخملا ةنجللا نم ءيشلا سفن بلطأ

،رقوملا ةمألا سلجم ءاضعأ ،ةداسلاو تاديسلا ،سيئرلا يديس اركش :ناملربلا عم تاقالعلاب فلكملا ريزولا ديسلا
يف سيل مكمامأ تمدقت امدنع يننأ حضوأ نأ يدوبو .مهتالخدت ىلع عيمجلا ركشأ نأ ةيادبلا يف دوأ ،ءيش لك لبق
تاءارجإلا ضعب نع تالؤاست هبش يف تءاج يتلا تالخدتلا كلت طقف حضوأ امنإو ،ةوخإلا تالخدت ىلع درلا يتين
.امامت هيلع قلعأ الو درأ الف ،احضاو نوكأ يكلو ،عورشملا ةيضق امأ .ةموكحلاب ةصاخلا

ناملربلا عم تاقالعلل ددحملا يوضعلا نوناقلا اهيف جمربي مل يتلا ةدملا يف ةموكحلا تلعف اذام لوقي لاؤس كانه
ةقيقحلا ؟ةموكحلا تلعف اذام نذإ ،هيلع توصي ملو عاديإلا اهيف مت يتلا ةدملا يأ ؟ينطولا يبعشلا سلجملا فرط نم
نع نيلثمم نم نوكتت ةنجل تعمتجا ،ينطولا يبعشلا سلجملا بيصنت مت امدنع هنأ ،ةداسلاو تاديسلل اهحضوأ يتلا
تاحارتقا وأ ةينوناقلا عيراشملا ضعب ماستقا ىلع قافتالا مت دقو ،ينطولا يبعشلا سلجملا نع نيلثممو ةموكحلا
ميدقتب ةموكحلا لفكتتو بئانلا وأ وضعلاب صاخ يساسأ نوناق حارتقا ينطولا يبعشلا سلجملا ىلوتي نأ ىلع ،نيناوقلا
.ةموكحلاو ناملربلاو ناملربلا يتفرغ نيب تاقالعلا ددحي يذلا يوضعلا نوناقلاب قلعتي عورشم

نم انعنم يذلا ببسلا دعب اميف متشع مكنأل ليصافتلا يف لوخدلل يعاد الو ،لاونملا اذه ىلع ةيلمعلا تراس دقو
بايغ يف هتيمهأ عم يوضعلا نوناقلا ةسارد لوقعملا ريغ نم هنأ انيأرو انركف ثيح ،ةعرسب يوضعلا نوناقلا ةسارد
،لاحلا ةعيبطب ةمألا سلجم بيصنت دعب ،لاجملا انل حسف مث ،يفناج دعب ام ىلإ انرخأ يذلا ببسلا وهو ،ةمألا سلجم
متنأو ،بئانلاب اصاخ انوناق اوحرتقا دق ينطولا يبعشلا سلجملا يف ةوخإلا ناك تقولا سفن يفو نوناقلا اذه انعدوأو
ةرم دكؤأ طقف نكلو ىرخأ ةهج نع ةهج ةئربتل انه تسل انأو ،لاجمل ا اذه يف اعم اهانشع يتلا ،تاروطتلا نوفرعت
يل تحنس نأ هلل دمحلاو ؛دعب نم مأ لبق نم هيلع ءاج يذلا لكشلاب ءاوس ناملربلا وضعل يساسألا نوناقلا نأ ىرخأ
،كلذو ،فالخ اهيف ناك ،طقف ةدحاو ةلأسم صخي اميف الإ ةيرهوج تاظفحت هيلع انل نكت مل هنإ :لوقأل ةصرفلا مويلا
اذهل اهسفن ترـضح اهـنأل ،اهب ةموكحلا لفكتتل ،ةفلتخملا ىرخألا رومألا ضعبو ءاويإلا يأ تانكسلاب قلعتي اميف
كلذ نوضفري ةوخإلاب اذإو ناملربلا ءاضعأ ىلع اهعيزوت انررق يتلا نكاسملا كلت تزجحو ،لبق نم ضرغلا
.اهنع تاضيوعتلاب نوبلاطيو

نوناق حارتقا وه مادامو ،تركذ امك ةيناثلا ةرـملل يتأي يساـسألا نوناقلا وه اهو ،ةلأسملا انزواجت دقف نكي امهمو
نم مويلا تدفتسا دقو ،ضعبلا انضعب نم ديفتسنل ءاضعألا ةداسلا هابتنا تفل لجأ نم يه هيف ةموكحلا ةمهاسم نإف
يساسألا نوناقلا يف هانلعف ام اذـهو ،تاظحالملا ضعب مدقن امدنع انم متنأ نوديفتست دق امك ،ةقيقح هذهو ،مكتالخدت
.لبق نم بئانلل



دبال لوقنل -رانلا ىلع نيزنبلا بصن ال ىتحو –ةأرجلا انيدل نكت مل انضعب عم اهانشع يتلا ةلأسملا لالخ نم نذإ
ءاضعأل دوعت ةريخألا ةملكلاف كلذ عمو ،سكعلاب لب هبلطن مل اننأ هانعم سيل اذهو ،يوضعلا نوناقلا اوشقانت نأ
.مكيلإ عجرت ةريخألا ةملكلاف ،اضيأ مكيلإ ةبسنلاب لاحلا وه امك ،ينطولا يبعشلا سلجملا

نع ةباجإ هذه ،يوضعلا نوناقلا ةشقانمب ةبلاطملا مدع يف ةين اهيدل نكت مل ةموكحلا نإ لوقأ راصتخاب نذإ
يف عورشلا لبق تايناكمالا رفوتو اهسفن مظنت نأ ةموكحلا ىلع ضورفملا نم ناك :لاق اخأ اضيأ تعمس دقو .مكلاؤس
،اهنوفرعت يتلا رومألا ىقبتو .اهريغ مأ ةيداملا ةيحانلا نم ءاوس ةموكحلا هتلعف ام اذه نأ ةقيقحلاو ،ناملربلا بيصنت
دوجوب الإ ةلمتكم ةريخألا هذه نوكت ال ثيح ةيعيرشتلا ةسسؤملا لمتكت ىتح ةمألا سلجم بيصنت نم دبال ناكف
عرشن نأ عيطتسن كلذبو ،ناملربلا لمتكي ىتح بيصنتلا متي الأ ةموكحلا ةين تناك ساسألا اذه ىلعو ،ةمألا سلجم
.ةيروتسدلا ةيحانلا نم انم بولطم وه امك ،لمعلا يف

ىدل ةدوجوم تناك دقف ،ةمألا سلجم ءاضعأل ةبسنلاب ةرشابم نكت مل نإ ىتح ،ةرفوتم تناك تايناكمإلا نأ يل ودبي
سلجم ىلع فرصت ىتح ينطولا يبعشلا سلجملل ةيداملا تايناكمإلا ةموكحلا تصصخو ،ينطولا يبعشلا سلجملا
كانه .انتفداص يتلا فورظلا نوفرعت متنأ خلا …تانكسلاك اهنم ضعبلا ىقبي ،ةدوجوم تناك تايناكمالاف نذإ ،ةمألا
1989ةنس بئانلل يساسألا نوناقلا يف ِِفَاَنت ةلاح كانه نكت ملخأ لاق ثيح هابتنالا تفلل طقف اهركذأ ،ىرخأ ةطقن

هماكحأ يف يروتسدلا سلجملا نأ نوملعت متنأو .بطلاو يلاعلا ميلعتلا هنم اميسال ،لمعلا ةيجاودزا قح تحنم ثيح
.89 نوناق يف تءاج يتلا ةيضقلا مهفل هيلإ عوجرلا الإ مكيلع امف ،عوضوملا اذه يف 2 مقر رارق بجومب لصف

انسل ،ةمهاسملا حلطصم ةيضق يف مكلثم دهتجأو -بيصأ دـقو ءيطخأ دقف – ينم ةمهاسم يهو ،ةريخأ ةملك لوـقأ
كانه يأ ،عيرشتلا يف قحلا بحاص هدحو سيل ناملربلا نأ اهانعمو ،نوناقلا حارتقا يف تءاج لب اهعضو نم نحن

لوقن مكيأر يف اذامل نذإ ،اهتاذ دح يف ةفرغلا هذهل ةبسنلاب ىتحو ةردابملا قح اضيأ اهل ةموكحلاو ،ىرخأ تاهج
نذإ ،نكمم ريغ اذهو ،هدحو عرشملا وه حبصي "عرشي" ناملربلا وضع لوقن ول ،معن ؟"مهاسي" ناملربلا وضع
.مهاست نأ يف قحلا كل امك قحلا يل يأ مهاسأ ،لكلا نم ءزج يه "ةمهاسملا" ةملكف

.مكيلع مالسلاو اركش .هيلع قلعأ نلف هل يتامارتحا عم يفينق ديسلا خألل ريخألا لخدتلا امأ
تافاضإلا نوكتس نذإ …لضفتتلف ،ةصتخملا ةنجللا فرط نم ةفاضإ كانه تناك اذإ ،ريزولا ديسلل اركش :سيئرلا

.يليمكتلا ريرقتلا يف
صنو ةقاطلا يف مكحتلا نوناق صن نع نييليمكتلا نيريرقتلا دادعإل لمعلاب نيتنجلل حمسن ىتح يتداس ،يتاديس

ىلإو انلامعأ مامتإل مكب لصتنس ةبيرقلا ةلبقملا مايألا يفو ،ةماعلا تاسلجلا لجؤن ،ناملربلا وضعل يساسألا نوناقلا
.ةعوفرم ةسلجلاو ،اريثك مكركشأ ،نيحلا مكلذ

.ءاسم نيرشعلاو ةنماثلا ةقيقدلاو ةسداسلا ةعاسلا يف ةسلجلا تعفر


