
 

 

.ةمألا سلجم سيئر ،ةزعموب ريشب ديسلا :ةسائرلا

.ءاسم ةعباسلا ةعاسلا ىلع ةسلجلا تحتتفإ

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

،مكيلع حرتقأو ،سلجملا بتكم نولكشي نيذلا ةعبرألا ةمألا سلجم سيئر باون باختنا مويلا انلامعأ لودج يضتقي
- هللا ءاش نإ - دغلا جمانرب نوكي نأ ،ةسسؤملا هذه جراخ ةليللا هذه انيدل يتلا تاطابتراللو رطسملا جمانربلل ارظن
انلاغشأ ريس ةيفيك لوح تاملك لوقأ نأ بجي نكلو ،ةمئادلا ناجللاو ةيناملربلا تاعومجملا ةليكشت ميدقتل اصصخم
اننيب اميف رواشتلا دعب انلمع اذهلو ،روتسدلا هيلع صني امو نوناقلا راطإ يف لمعن نأ اندرأ اننأ يه اهلوأو ،قبس اميف
قلطنن نأو ةسلجلا هذه دقعب ردابن نأ - انوناق - انقح نم نكي مل هنأ مهفن نأ انيلع بجي نكلو ،تقولا عيضن ال ىتح
يأ ،ريخألا اذه يأر ةعاس ذنم تيقلت يننأ مكملعأ نأ رورسم انأو ،يروتسدلا سلجملا يأر انلصي نأ لبق انلاغشأ يف
يذلا يطارقميدلا ركفلا قيبطت اندرأ لب ،انتقو عيضن مل نحنو ،ةينوناق ةقيرطب انلامعأ لصاونل ةصخرلا نآلا كلمن اننأ
وهو ،ةماع ةراشتسالا لعجو ضعبلا انضعب ةيضرت ىلع لمعلاو ماقرألا ةيطارقميد ضفر يأ اقباس هنع انثدحت
.يروتسدلا سلجملا يأر ىلع لوصحلاو تقولا عييضت مدع نيب قيفوتلا ىلإ انعفد يذلا ءيشلا

انل نوكي نأ بوجو يف ةلثمتملا ةضيرعلا طوطخلا ضعب ساسأ ىلع صاخشألاو فارطألا لك عم انرواشت دقل
ديدج بولسأ قفو اذهو اهريغ مأ ةيبزح مأ ةيوهج تناك ءاوس تامواسملا ضفرو راوحلا قاطن يف لمعي سلجم
اندرأ دقو ،اـهب مكايإو نمؤأ ال يننكل ،ةيلقألاو ةيبلغألا ةقيرطب رومألا لح انناكمإب ناك دقو ،عيمجلا يضرن انلعجي
عيمجلا عانقإ هيف يننكمي ال دح ىلإ ةقيرطلا هذهب نايحألا ضعب يف لصأ دق نكلو ،ىرخأ بيلاسأب لاجملا حتف
.يطارقميدلا تيوصتلا ةقيرطب ةيضقلا حرطأ انهو مهتيضرتو

كلت ىتح ،تايساسحلا لك لوقأ ،تايساسحلا لكو ةيسايسلا ىوقلا لك عم ،اراهنو اليل ،ةددعتملا تارواشملا دعبف
.اهنع ثدحتأ يتلا تايساسحلا هذه صخشأ ينوعدو ،انه هضفرأ يذلا يديلقتلا موهفملاب ةيلقأ ربتعت يتلا

اذل ،)ةيلقأ( اهنأل ةيناملرب ةعومجم ليكشتل ينوناقلا باصنلا اهل سيل سلجملا اذه يف ابازحأ كانه نأ ملعن نحنف
لب كلذل قفصن ال نحنف كلذ ىلإ لصوتت مل نإو ،ةيناملرب ةلتك ليكشتل ضعبلا اهضعب عم عمتجت نأ اهيلع انضرع
نأ دوأ يننأل ،سلجملا اذه يف شيمهتلاب رعشت ال ىتح ةمئادلا ناجللا يف ةيلكش سيلو ةلاعف ةكراشم اهيلع ضرعن
هب موقن يذلا لمعلا ىلع سكعني اجذومن انلمع بولسأ نوكيو ،ةلاعف ةكراشم هيف ةدجاوتملا تايساسحلا لك كراشت
سلجملا يأر انلصو ول الثمف ."ناودعلاو مثإلا ىلع اونواعت الو ىوقتلاو ربلا ىلع اونواعتو" ىلاعت هلوقل اقيبطت
يفاـكلا تـقولا كرتنلو ال تلق نكل انلاغشأ ةلصاوم ةعامج ينم تبلط دقو انلاغشأ انيهنأ دق انكل ديعلا لبق يروتسدلا
ديدحت مدع يهو ةجيتن ىلإ لصنس اننوكب رختفأ يننإ لوقأو تاـسلجلا يف تالخدتلل ةينمزلا ةدملا يف ىتح كلذو لمعلل
.نيرخآلا قوقح ىلع يدعتلا نود مهراكفأ نع ريبعتلل ءاضعألل ةيلوؤسملا حور كرتنو ،لخدتلل تقولا



حرطأ نأ يرورضلا نم هنأ تيأر نكلو ،سلجملل سيئرك يتيلوؤسم جراخ اذه لك نوكي امبرف يل اوحمساو
بختنن ال اننأ حضوأو سلجملا بتكم باختنا مويلا مكنم بولطم هنإ لوقأل ىرخأ ةرم دوعأو .انلمعل ةماعلا ةفسلفلا
يه يتلاو ،ثالثلا ةيناملربلا لتكلا ةليكشت مكل مدقنسف دغلا يف امأ ،بتكملا نّوكت ةعومجم ىلع لب ىدارف اصاخشأ
رـيرحتلا ةـهبج ةعومجم يه ةثلاثلاو نيلقتسملا ةعومجم يه ةيناثلاو )RND( يطارقميدلا ينطولا عمجتلا ةعومجم
متنسف اذكهو .بتكملا عم رواشتلاب اهنوكنس يتلاو ىرخأ ةهج نم اهبتاكمو ناجللا ةليكشتو ةهج نم )FLN(ينطولا
راظتنا يف ،نيناوق عيراشم اهيدل يتلا ناجللا لمعلا يف قلطنتس ثيح لمعلا أدبن نأ الإ انمامأ ىقبي نلو انلكايه بيصنت
.صاصتخالا قفو ناجللا ةيقب ىلع ةديدج نيناوق ةلاحإ

يسنوتلاو راتخم ودادمح ةداسلا يهو سيئرلا باون بصانمل ةحشرملا ةعبرألا ءامسألا مكيلع نآلا ضرعأ
.دمحأ جاحلا هللا دبعو يواوز راـمعو ةـيحاسوب

بتكمب سيئرلا ديوزت ساسأ ىلع لب ،كلذ قفو متي مل مهرايتخا نكلو ،ةيبزحلا مهتاءامتنا مهل نيحشرتملا ءالؤه نإ
ةمئاد تالاصتا يل نوكتسو ،امود هريشتسأس يذـلا سلجملا اذـه ،قيبطت نسحأ سلجملا ءارآ قيبطت هب عيطتسي
تارواشم ةصالخ مهوبسحا لب ةهج وأ نيعم بزح ىلع باونلا ءالؤه اوبسحت الف ،مكنم دحاو لك عم ةيصخشو
.هلمع يف سيئرلا يضري بتكم ليكشتل تالاصتاو

.ةمئاقلا هذه ىلع تيوصتلا ةيلمع ىلإ رمن ةمدقملا هذه دعب

اركش ……… مهيديأ اوعفري نأ مـعنب نـيتوصملا نـم ءاـجرلا

اركش …دحاو توص …مهيديأ اوعفري نأ الـب نيتوصملا نـم ءاـجرلا

.اركش …اتوص 15… مـهيديأ اوـعفرـي نأ نـيعنتمملا نـم ءاـجرلا

.اعنتمم 15و الب دحاو توص كانه ذإ ةيبلغألاب ةمئاقلا هذه ىكز دق ةمألا سلجم نأ ربتعأ

.اعيمج مكمساب مهب بحرأو ،اركشو …يمامأ ةصنملاب اوقحتلي نأ سلجملا مهاكز نيذلا باونلا ةداسلا نم بلطأ

.)قيفصت(

.لضفت ؟ماظن ةطقن كانه

روص عشبأ اندالب هيف هجاوت يذلا تقولا يف ،سيئرلا ةدايس ،ميحرلا نمحرلا هللا مسب :شادوب رصان ديسلا
كانهو انه نم عفترت اتاوصأ كانه نأ ظحالأ ةيروتسدلا اهتاسسؤم ءانب هيف لمكتست يذلا تقولا يفو ،باهرالا

نم اوضع نيعست مسابو اذهلو ،ةيلخادلا اننوؤش يف لخدتلا لواحت ةيبنجأ تاهج كانه نإ لب ،باهرإلل ءاطغ ءاطعإل
باهرإلا اذه اياحض عم اننماضت نع اهيف ربعنو باهرالاب اهيف ددنن ةحئال رادصإ بلطأ رقوملا سلجملا اذه ءاضعأ
.ةيلخادلا اننوؤش يف يبنجألا لخدتلا لاكشأ نم لكش يأب كلذك اهيف ددننو ،يجمهلا

؟هميدقت نوديرت ّصن مكيدل له :سيئرلا

.اوضع 90 نحنو ةحئاللا هذه ريرحتل اتقو انءاطعإ– انكمم ناك نإ – مكنم بلطأ :شادوب رصان ديسلا

.بتكملا ءاضعأ عم رواشتلل ةسلجلا اهلالخ عفرأ قـئاقد 10 مـكيطعأ :سيئرلا

.قئاقد 10 ةدمل ةعوفرم ةسلجلا



.اهفانئتساو ةسلجلا فاقيإ

هنأ نيبت ،بختنملا بتكملل يتراشتسا دعبف .انلاغشأ فنأتسنو ،ةحوتفم ةسلجلا ،ميحرلا نمحرلا هللا مسب :سيئرلا
.لضفتف ،اهيلع تيوصتلا نوديرت يتلا ةحئاللا ميدقت ،ةينوناقلا ةيحانلا نم ،مكناكمإب

يناوخإ ،يتاوخأ ،سيئرلا باون ةوخإلا ،مرتحملا سيئرلا ديسلا ،ميحرلا نمحرلا هللا مسب :ريصح نب مساقلب ديسلا
،ةمألا سلجم ءاضعأ

ةــحـئال

:ةيلاتلا ةحئاللا ىلع قداصي ،فسوي توريز رصقب 1998 يرفيف 11 موـي عمتجملا ةمألا سـلجم نإ

حاورألا قاهزإ ىلإ فدهي هنأ ذإ ،ناسنإلا قوقح اساسأ سمي يذلا باهرإلا نم يناعي يرئازجلا عمتجملا نإ
خلإ…نيوكتلل سرادـمو ةيعامتجاو ةيداصتقا تاسسؤم نم ةايحلا قفارم بيرخت ىلإو سوفنلا يف فوخلا عرزو
.نوناقلا ةلود ءانب لامكتسا ةلقرعو يطارقميدلا راسملا برض اثبع لواحي وهف يلاتلابو

ةينمألا هتاوق لوح افتلم ،هتهجاوم يف رارمتسالا ىلع مزاعل هلك عمتجملا نإو ةيويح ةرورض هتحفاكم نإف يلاتلابو
.يبعشلا ينطولا شيجلا اهسأر ىلعو

هروذج نأل عيمجلا دوهجم بلطتيو ،نامزلاو ناكملا يف أزجتي ال لك باهرإلا ةحفاكم نأب ةمألا سلجم رّكذو
.ميدهتلاو لايتغالاب رماوألا اهيف امب يئاعدلاو يداملاو يلاملا دييأتلا تاكبش طشنت ثيح ابوروأب ةصاخ ةرشتنم

لجأ نم ةيلخادلا نوؤشلا يف ارفاس الخدت هتاذ دح يف لكشي رئازجلا جراخ باهرإلا تاكبش ةحفاكم مدع نإو
.دالبلا نوؤش يف قمعأ لخدت هئارو نم ىجري هل ايوق ادييأتو ،رئازجلا فاعضإ

ةيبوروألا سلاجملا ةمألا سلجم بلاطي طسوتملا ضيبألا رحبلا يتفض نيب نمألا ةئزجت مدع إدبم نم اقالطناو
تاءارجالا ذاختاو يرئازجلا بعشلا ءازإ ايئاهن اهفقاوم حيضوت لجأ نم ةلماك اهتايلوؤسم ذاختاب ةينعملا لودلاو
.ةرشابم ريغ وأ ةرشابم تناك ءاوس اهعاونأو اهلاكشأ عيمجب باهرإلا ةدعاسمل دح عضوب ةليفكلا

.باهرإلا ىلإ يدؤملا طاشنلاب مايقلل ءاطغك لمعتسي نأ قحي ال ءوجللا قح أدبم نأب اهرّكذي امك

ميتعتلا ىلع اساسأ زكتري ثيح ،هتيمستو هؤاطغ ناك امهم يبنجأ لخدت يأ اتاب اضفر ضفري ةمألا سلجم نإ
ركذي ددصلا اذه يفو ،ةموعزم ةيناسنإ سسأ ىلع لخدتلا ةرورضب ساسحإلا قلخل ثادحألاب بعالتلاو يمالعإلا
.نوناقلا ةلود ءانبل ةيساسألا رئازجلا ءىدابم نم أدبم ناسنإلا قوقحو ةيطارقميدلاب كسمتلا نأب ةمألا سلجم

1995 ربمفون خيراتب ةنولشرب نالعإ يف ءاج يذلا يطسوتملا يبوروألا راوحلاب هناميإ نع نلعي ةمألا سلجم نإ
نم عيمجلا حلاصل ةيسايس ةكارش ءاشنإ لجأ نم ةينعملا فارطألا يداني يلاتلاب وهو ،ةرداصلا هصئاقن مغر كلذو
.بونجلاو لامشلا نادلب

نيب يواستلا أدبمو يلودلا نوناقلا ميلاعتو ءىدابم مارتحاو لدابتملا مهافتلا لظ يف الإ ةكارشلا هذه ةماقإ نكمي الو
.بوعشلا

ةمألا سلجم بيصنتب تلمكتسا يتلا ةبختنملا ةيروتسدلا تاسسؤملا راطإ يف مويلا مئاق وهل يسايسلا راوحلا نإو
.ةنسلا هذه ةيادب يف



نمألا حلاصل كرتشم لمع بولسأك يباجيإ راوح ةماقإ ةيادب حايتراب لجسي ةمألا سلجم نإف راطإلا اذه يفو
ىرخأ ةينطو سلاجمو يرئازجلا ناملربلا نيب ةلبقملا تاءاقلل هحايترا يدبي امك نيتفضلا نيب نواعتلاو رارقتسالاو
.رئازجلا ايحت ،ةـكرتشملا حلاـصملاو لدابتملا مارتحالا ساسأ ىلع ملاعلا ربع

.)قيفصت(

.ةحئاللا هذه مدقت نأ وجرأ :سيئرلا

.تيوصتلل مكيلع اهضرعأ ةحئاللا هذه صن ىلإ عامتسالا دعب

اركش ....مهيديأ اوعفري نأ معنب نيتوـصملا نم ءاجرلاف

اركش .... مهيديأ اوعفري نأ الـب نـيتوصملا نـم ءاجرلا

.اركش … مهيديأ اوـعفري نأ نــيعنتمملا نــم ءاـجرلا

.مالعالا لئاسو يف رشنتسو ةحئاللا هذه ىلع قداص دق سلجملا نأ ربتعأ هيلعو تيوصتلا نع اعنتما نانثا كانه

ىلع ادـغ اـنلامعأ فنأتسنو ةسلجلا عفرن نأ يبروألا ناملربلا ةثعب عم ةصاخو ءاضعألا تابجاول ارظن حرتقأ
نأشب ةزرابلا تايصخشلا ضعبو ةيناملربلا تاعومجملا عم تارواشملا لصاوأس كلذ لالخو ءاسم ةعبارلا ةعاسلا
.ةمئادلا ناجللا ليكشت

باونو ءاسؤر نم ةلكشملا اهبتاكم ءاضعأو ةمئادلا عستلا ناجللا ةليكشت ىلع دغلا ةسلج يف مكعلطأس هيلعو
كلذ ىتحو ،يلخادلا هماظن قيبطتو سلجملا تائيه ةماقإ يف اريبك اطوش انعطق دق نوكن اذكهو ،نيررقمو ءاسؤرلا
.ةعوفرم ةسلجلا .اركشو – هللا ءاش نإ - ةعبارلا ةعاسلا يف دغ ىلإو ،ركشلا ليزج مكركشأ تقولا

.)قيفصت(

.ءاسم نيثالثلاو ةسداسلا ةقيقدلاو ةعباسلا ةعاسلا يف ةسلجلا تعفر


