
 

 

 

.ةمألا سلجم سيئر ،ةزعموب ريشب ديسلا :ةسائرلا

.ةموكحلا سيئر ،يحيوأ دمحأ ديسلا :ةموكحلا ليثمت

.احابص نيثالثلاو ةسماخلا ةقيقدلاو ةرشاعلا ةعاسلا ىلع ةسلجلا تحتتفإ

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

يقتلن نأ ةماهو ةديعس ةبسانمل اهنإ ،هل قفارملا مقاطلاو ةموكحلا سيئر ديسلاب اصلخمو اراح ابيحرت بحرأ ةيادب
ةيروهمجلا سيسأت نع 1962 ةنس اهيف انلعأ يتلا ةيخيراتلا ةعاقلا هذه يف ،ةموكحلا سيئر عمو ةموكحلا عم
،ةموكحلا سيئر اهسأر ىلعو اهلمكأب ةموكحلا عم ةيناث ةفرغك يقتلن ةرم لوأل اننإو ،ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا
.ةيخيرات تاظحل نآلا شيعن اننإ لوقأ -ةلماجم نودبو- اذهلو

ةداملل اقبط اذهو ،ةموكحلا سيـئر ديسلا فرط نم ةموكحلا جمانرب لوح ضرع ميدقت مويلا انلامعأ لودج يضتقي
يتلا تاحيضوتلا نأل ،انلاغشأ لبقتسم ىلع ةريبك ةدئاف ضرعلا اذهل نأ رركأو ،روتسدلا نم )3( ةثلاثلا ةرقفلا ،80

ةسرامم ءانثأ البقتسم اهيرجنس يتلا تاريدقتلا يف اندعاستس اهنأ دكؤملا نم ،ةموكحلا سيئر ديسلا انل اهمدقي
.ةفورعملا انتيلوؤسم

.اروكشم لضفت ةموكحلا سيئر ديسلل لوقأ -ةلاطإ نودبو- اذهلو

ءاضعأ ةداسلا اهيأ ،تاديسلا اهتيأ ،ةمألا سلجم سيئر ديسلا ،ميحرلا نمحرلا هللا مسب :ةموكحلا سيئر ديسلا
سلجم مامأ ايعامج ةرـم لوألو مويلا فقت نأ ةموكحلل ةبسنلاب ةقيمعلا ةداعسلاو فرشلا يعاود نمل هنإ ،ةمألا سلجم
يبعشلا سلجملا هيلع قداص نأو قبس يذلا ةدملا يثالثلا اهجمانرب رقوملا مكعمجم ىلع ضرعت يكل اذهو ،ةمألا
.ةيضاملا ةفئاصلا يف ينطولا



لـك دعسي ،ةبسانملا هذهبو .هتمدخب اعيمج زتعن يذلا انبعش يلثمم مامأ انه يتأت نأ ةموكحلل فرشل هنإ ،لعفلاب
.ةمألا سلجم يف مكنييعتلو مكباختنال اـنيناهت رـحأب مكيلإ مدـقتن نأ – ايصخش – يندعسيو ةموكحلا ءاـضعأ

لك ةرخفم نع مكل اربعم – مكعضاوتب اساسم اذه ناك ولو ىتح–مكيلإ هـجوتأل ،سـيئرلا دـيسلا مكحمستسأو
.بصنملا اذه يف مكارن نأ – ايصخش – يترخفمو يئالمز

ةمئادلا ةيحضتلل اجذومن ةمألا سلجمل مكتسائر ربتعت ،عيمجلا امهيلع دهشي نيتللا مكتمكحو مكتبرجت ىلع ةدايزف
،دهاجملا متنأ ،مكصخشل ةمألا سلجم رايتخا نإف ،تقولا سـفن يفو .اقباس ريثكلا هل متمدق يذلا اننطو ،نطولا لجأ نم
.ةديجملا ربمفون ةروث يف رولبت حافك ،ررحملا ينطولا انحافك ءىدابمو ميقب اندالب كسمتل ديكأت وه

بابسأل كلذو ةصلاخ ةداعس اهنإ .ةقيمع ةداعس ردصم وه ماقملا اذه يف مويلا اندوجو نإ ليلق ذنم متلق دقل
.ةيعوضوم

مكحب كلذو ،ةمهملا يف اضيأ نينماضتم ناربتعي ةموكحلاو ناملربلا نإف ،يعيبطلا امهلماـكت ىلإ ةفاضإلابو ،لعفلاب
لعجي ام مكلذ .مويلا ىتح ةرمتسم لازت ال تايحضت ،اماسج تايحضت رابلا انبعش هيف مدق يذلا ينطولا ميوقتلا راسم
اهضرعنس يتلا نيناوقلا عيراشم يف رظنلا دنع ماجسنالا نم ديزملا يفضي نأ يف ةموكحلا ىدل لمأ ردصم اذه انءاقل

تاداقتنا ،مكنم ردصتس يتلا تاظحالملاو تاداقتنالا لكل ءاغصإلا يف نوكنس اننأ امك .رقوملا مكسلجم ىلع
.مكيلع هضرعأ نأ ينفرشي يذلا اهجمانرب قيبطت ءانثأ ،كش نودب ةموكحلا اهنم ديفتستس تاظحالمو

،كش نودب مكل ناك يذلا ةموكحلا جمانرب رصانع عيمج ميدقت يف ضوخأ نل فوس ،ضرعلا اذه لالخ نمو
اذكو اههجاون نأ انيلع يتلا تايدحتلا حيضوت ىلع ،اذه يلخدت يف صرحأس ،اذل .هيلع عالطالل ةصرفلاو تقولا
.هتلصاوم مزتعت يذلاو هديسجت يف ةموكحلا تعرش يذلا لمعلل ةيساسألا رواحملا

مامأ يموكح جمانرب يأ عضت ،اندالب اهب رمت يتلا ةيخيراتلا ةلحرملا نإ ،ةداسلا اهيأ ،تاديسلا اهتيأ،سيئرلا ديسلا
.ةيسيئر تايدحت ةثالث

تضرعت يتلا ىربكلا رطاخملا ىوتسم يف دحت وهو ،اندالب رارقتسا زيزعتو ةلودلا ميعدت وه تايدحتلا هذه لوأف
فلتخم ىلإ فاضت يتلا تاناهرلا نم ةلمج هتايط يف لمحي هلعجي ام اذه .طقف ةليلق تاونس ذنم رئازجلا اهل
.نمزلا نم دوقع ةعبرأ براقي ام ذنم ،ةديسلا ممألا لفحم ىلإ تداع دالب يف ةيقابلا تازاجنإلا

ةيداصتقالا تالاجملا يف ءانبلا ةلحرم يف ادلب ،مويلا ىتح لازت ال رئازجلا نوك يف لثمتيف ،تايدحتلا هذه يناث امأ
.ةيعامتجالاو

اننإ ،سكعلاب لب ،ةينطولا ةدايسلا عاجرتسا ذنم تلذب يتلا ةربتعملا دوهجلا لكل اناركن تسيل ،ةيؤرلا هذه لثم نإو
لالخ نمو ،عقاولا يفو .ةيمتح نايحألا بلاغ يف تناك يتلا صئاقنلا نم اهطسق ىنبتن اننأ امك ،ةديدعلا اهرامثب رختفن
تاعلطتل ةباجتسالا ىلإ يمرت ةيمنت ءانب يف ،هنم رفم ال يذلا نمزلا رصنع ىلع صرحلا دكأتي ،حرطلا اذه
.بابشلا نم لئاه ددعب ،ةصاخ زيمتي دلب يف دغلا تاجايتحا دس ىلإ تقولا سفن يف يمرتو ،رضاحلا

يتلا ةقيمعلا تالوحتلا كلت نع امتح رجنت يتلا ةددعتملا تافيكتلا يف دسجتي هنإف ،ريخألاو ثلاثلا يدحتلا امأ
.تالاجملا لماك يف اهنوؤش رييست ىلع اندالب اهتلخدأ

تاسسؤملا ىلإ ةفاضإف .بسكمك رئازجلا اهتنبت يتلا ةيطارقميدلا ةيددعتلا يف ،الوأ تالوحتلا هذه نمكتو
اهنإ .عمتجملا لخاد تاقالعلا ىوتسم ىلع اضيأو ةلودلا لكايه ىلع تافيكت لاخدإ ليوحتلا اذه لثم بلطتي ،ةيسايسلا

ةيدرفلا تايرحلا ةفاقث ديسجتل ةيرورض تابلطتم اهنأ امك .نطاوملا ةمدخ ىلع رثكأ اهلمع بصني ىوقأ ةلود تايمتح
نمكت تالوحتلا هذه نإف ،ىرخأ ةهج نمو .ةهج نم اذه ،نيينطولا انرارقتساو انتدحو ىلع ظافحلا يف ةيعامجلاو
قفتي عيمجلا نإو .ةمئادو ةسوملم ةيمنت ءانب يه انتياغ تماد ام اهنم رفم ال هنأ تبث ةيداصتقا تاحالصإ يف ،كلذك
ريبادتلا ذختنو تايلآلا عضن نأ انيلع بجي ،اذل .تالوحتلا هذه لثم قفارت يتلا ةيعامتجالا بقاوعلا ةبوعص ىلع



ةلادع نم ةينطولا انئدابمل ءايفوأ ءاقبلا نم كلذك اننكمتو ،جهنلا اذه يف رارمتسالا نم اننكمت يتلا تاءارجإلاو
.ينطو نماضتو ةيعامتجا

ىلإ ةموكحلا جمانرب ىعسي تايدحت ،هراطإ يف كرحتت نأ رئازجلا ىلع بجي يذلا تايدحتلا ثلثم ،نذإ وه مكلذ
.اهل لولحلا نم هطسق ميدقت

هتياغ ىلإ تاباختنالا راسم لصو دقل ،ةمألا سلجم ءاضعأ ةداسلا اهيأ ،تاديسلا اهتيأ،ةمألا سلجم سيئر ديسلا
ةهج نمو ،ةيلمعلا هذه يف ةطحم رخآ ،هتاذ دح يف وه رقوملا مكسلجم نإو .ةيعرشلا بستكت تاسسؤمل ةدوعلا :يأ
نوناقلا ىلع ةقداصملا لالخ نم كلذو ءاهتنالا ىلع كلذك وه لبقم ةلودلا تاسسؤم حرص ءانب لامكتسا نإف ،ىرخأ
يروتسدلا سلجملا ىلع اهؤافضإ متيس يتلا ةديدجلا تابيترتلاب اعوبتم هبيصنت نوكيس يذلا ةلودلا سلجمب صاخلا

لكايه ميعدت ىلإ ايعس كلذك اهحتف مت يتلا تاشرولا نم ديدعلا كانه ،ةيدومعلا تاءانبلا هذه لك ىلإ ةفاضإ نكلو
نوناقلا ةلود لظ يف ىوقأ ةناكم لالتحا ىلع ةلبقم يه يتلا ةيئاضقلا ةطلسلل ةبسنلاب نأشلا وه كلذ . اهتمرب ةلودلا
.قوسلا داصتقا دعاوق ىلعو ةيسايسلا ةيددعتلا سسأ ىلع ةزكترملا

معدتس امك ،ةلودلل ايلعلا ةمكحملا اذكو عزانتلا ةمكحمو ةيرادإلا مكاحملاب بيرق نع ةيرئازجلا ةلادعلا ززعتسو
ةديدجلا تابلطتملا ىوتسم يف نوكت يكل ةيرشبلا اهتاءافك عونت ىقريسو ،ينطولا بارتلا ربع ةيئاضقلا اهتائيه ةكبش
نيناوق ىلع تاليدعت لاخدإ متيس ،لاونملا سفن يفو .ةيراجلا تالوحتلا لك نع ةجتان تابلطتم ،ميكحتلا لاجم يف
،صوصنلا هذهل ةلصفم ةمئاق ىلع ةموكحلا جمانرب يوتحيو .انئاضقل عجارم ثادحتسا لجأ نم ةديدع ةيساسأ

.ةيضاملا ةفئاصلا ذنم اهنم ددع ىلع ةموكحلا تقداص

اهيلع نيعت نإو ىتح ةيرورض امود ىقبت ةرادإ يهو ،تالوحتلا هذه لثم ىلع كلذك يه ةلبقم ةينطولا ةرادإلا نإ
.عيمجلا هاجت فاصنإو ةيمومع ةمدخ نم اهتياغ عم نامءالتي نيذللا ميظنتلاو ةباقرلا ىلع هزكرتو اهلمع فيكت نأ

هتيقرت ىلإ ةيعاس ىقبتس يتلا ةموكحلل ةغلابلا تامامتهالا نم نينطاوملا ىلع ةرادإلا حتفت ىقبي ،قايسلا سفن يفو
ضرعيس يذلا يمومعلا فيظولل يساسألا نوناقلل ديدجلا صنلا يمري ،ىرخأ ةهج نمو .ةيلحملا سلاجملا ةدعاسمب

لدي امك ،عيزوتلاو جاتنإلا ماهم نع اضيأ دعتبتس ةرادإ ،ةينطولا ةرادإلل رابتعالا ةداعإ ىلإ ،ناملربلا ىلع بيرق نع
.يلحملا ىوتسملا ىلع بعشلا يبختنم ىلإ يعامتجالا نكسلا عيزوت ةمهم ليوحت كلذ ىلع

نع تاردابملا هذه عبتتسو ،ةيالولاو ةيدلبلا ينوناق ليدعتل ةيريضحتلا تاشرولا تقلطنا ،هلك اذه ىلإ ةفاضإ
إدبمل ىوقأ يناديم ديسجت ىلإ اهلك فدهت تافلملا هذه نإو .ةيلحملا ةيلاملل رابتعالا ةداعإب ةقلعتملا كلتب ،بيرق
.روتسدلل اقبط ،ةلودلا هيلع زكترت يذلا ةيزكرماللا

ةيسايسلا ةيددعتلا لظ يف مئاد رارقتسا ميعدت وحن اناعسم راطإ يف ،ةداسلا اهيأ ،تاديسلا اهتيأ،سيئرلا ديسلا
رئازجلا اهب ترم يتلا ةميلألا نحملا سورد لك صالختسا ىلع امود صرحلا انيلع بجي ،يروهمج ماظن لوحو
ةيدرفلا تايرحلاب عيمجلا عتمت ميظنت لالخ نم اضيأ ىعسملا كلذ دسجتي نأ ةرورضلا نم لعجي ام اذه .ارخؤم
.افرحو اصن روتسدلا مارتحا لظ يف هلك اذهو ،انعمتجم سسأ ميعدت لالخ نم اذكو ةيعامجلاو

ءودهلا فنك يف البقتسم ةيسايسلا ةيددعتلا ةموميد نامضب ،هقيبطت اذكو بازحألا نوناق حمس دقل ،هاجتالا اذه يفو
راسمل انيمث امعد امود ىقبت ةيوعمجلا ةكرحلا نأو ةصاخ روظنملا سفن يف تايعمجلا نوناق ليدعت جردـنيسو .مائولاو
وه يذلا مالعإلا نوناق ليدعت ىعسي ،قايسلا سفن يفو .ةربتعم ةمهاسم ةكرحلا هذه هل تمدق راسم ،ينطولا ميوقتلا

،ةلماك ةيرحب اهماهم يدؤتس تاردق ،ةعجان ةيمالعإ تاردقب اندالب ديوزت ىلإ ،قاطنلا عساو شاقن عوضوم ايلاح
كلذ ىلع ةدايزو .اننطو ةلاسرو ةروص حلاص يف اذكو ةيرئازجلا ةيطارقميدلا ةمدخ يفو ،مهافت ءوس لك نع اديعب

فرصت لك نع ةديعب تالوحت يهو ،لاصتالا لاجم يف ايلاح ةيراجلا تالوحتلا معدت زئاكرب اضيأ نوناقلا اذه يتأيس
.ةيمومعلا تاطلسلا عيمج دنع ةمزاع ةدارإ نع ةربعم يه لب يزاهتنا وأ يفرظ

انتيوه تانوكم عيمج لعجت نأ ىلع ةلودلا مزعو ةدارإ كرحي يذلا وه ،مئاد رارقتسا ىلع صرحلا سفن نإ
ةيماسلا ةظفاحملا سيسأت دعبو ،ددصلا اذهبو .يوسايسلا لالغتسالاو ،تاروانملا لك نع اديعب ،نمأم يف ةينطولا
هذه لك ىلوتتسو ةينطولا ةغلل ىلعألا سلجملا بيصنت ،بيرق نع متيس ،ىلعألا يمالسإلا سلجملا مث ،ةيغيزامألل
امود تناك يتلا تانوكملا هذه ،انعمتجم طاسوأ يف ةيغيزامألاو ةبورعلاو مالسإلا راهدزا نامض ةمهم تائيهلا
.نورقلا ربع ةيرئازجلا ةيصخشلا عـنصو انعمتجم فوـفص دـحو يذلا يوقلا تنمسإلا

هتناكم ىلإ ينطولا انخيرات ميلعتو سيردت ةداعإ نامض ىلع مزعلا لك ةـمزاع ةموكحلا لعجي صرحلا اذه سفنو
يف مدقتت اندالب نأو ةصاخ ،دغلا رئازج ءانبأ ،انبابشو انلافطأ فوفص معديس يذلا ينطولا انخيرات ،ةيلك ةعورشملا



.ةملوعلا جهن

ميقلاو ءىدابملا كلت مكحب سيل ،اعيمج انل اعجرم امود ةديجملا ربمفون ةروث ىقبت ،يرثلا ينطولا انخيرات يفو
:اننطو ةدايس اوداعتسا نيذلا لاطبألا كئلوأ هكرت يذلا عئارلا لاثملا مكحب كلذك لب ،بسحف اهترولب يتلا ةليبنلا

رعاشملا يه مكلت .ةمئادلا ةياعرلاو قيمعلا نافرعلاب مهل ةنيدم رئازجلا ىقبت نيذلا راربألا انودهاجمو داجمألا انؤادهش
.ارخؤم ةموكحلا هيلع تقداص عورشم ،ديهشلاو دـهاجملا نوناـق عورـشم لالخ نم دسجتي يذلا فقوملا وه مكلذو

ةيعامتجالا ىتح تاقالزنالا لك نم هتيامحو انعمتجم فوفص ميعدت ىلع ةلودلا صرح نإف ،ىرخأ ةهج نمو
.ةموكحلا ىوتسم ىلع ءاهتنالا كشو ىلع نآلا يه ةردابم ،ةرسألا نوناق ليدعت ةردابم ءارو فـقي يذلا وه ،اهنم
اهب فرتعي يتلا ةيواستملا قوقحلا سيركت ىلإ يمرت ةوطخ ،ةيعقاوو ةمزاع ةوطخ ليدعتلا اذه لالخ نم ىرنو
رهظت تأدب يتلا تتشتلا عاونأ لك نم ةرسألا ةيلخ نوص ىلإ ليدعتلا اذه ىعسي امك .ةيرئازجلا ةأرملل روتسدلا
.عمتجملا رارقتسا ىلع رطاخم هتايط يف لمحي تتشت ،كانهو انه هرداوب

حافك ،مويلا ىتح هقفاري ينطولا رارقتسالا ميعدت ىلإ يمارلا دهجلا نإ ،ةداسلا اهيأ ،تاديسلا اهتيأ،سيئرلا ديسلا
ارخؤم ةموكحلل تناك دقلو ةيكزلا انضرأ نم باهرإلا روذج عالتقا لجأ نم ،تابثو مزع لكب رئازجلا هضوخت
.عوضوملا اذه لوح ،طقف طاقنلا ضعب ىلإ عوجرلاب مويلا يفتكأس ،اذل .ليصافتلا لكب ةيضقلا هذه نع ريبعتلل ةصرف

باهرإلا ةميرج ىلع لماكلا راصتنالا وحن عجارت نودبو رثكأ موي لك ةلبقم رئازجلا نأ ،ديدج نم دكؤأ ،الوأ
انبعش دينجت ىلإ رئازجلا هققحت يذلا يجيردتلا راصتنالا اذه يف لضفلا دوعيو ،هتعنقأ لك تطقس باهرإ ،هتيجمهو
اهتذختا يتلا ةحلفملاو ةدعاولا ةردابملا كلت ،ةمحرلا ةسايس ىلإ عاضوألا يف نسحتلا اذه دوعي امك ،انتلود ةوق ىلإو
.ةيراضحلا انلئاضف نم يه يتلا ةمحرلا ،نيلاضلا كئلوأ هاجت اندالب

رطاخم هتايط يف لمحي باهرإلا ىقبي ،مامألا ىلإ بورهلاب راحتنالا ةسايسل نابجلا هجاهتنا لالخ نمو ،ايناث
.ةيشحولا ةرهاظلا هذه ىلع يئاهنلا ءاضقلا ىتح كلذو ،مئارجلا عشبأ

ةمراصلا اهتحفاكم يف رمتستس ،رابلا يبعشلا ينطولا شيجلا اهسأر ىلعو ةيروهمجلا نمأ تاوق نأ حيحص
.نوناقلا اهب حمسي يتلا ةوقلا لكب باهرإلل

يف كلذو عورشملا يتاذلا عافدلا يف نينطاوملا كارشإ يف رارمتسالا ىلع ةمزاع ةلودلا نأ ،اضيأ حيحص
.ةصاخ ةلوزعملا قطانملا

معدلا وهو ةفآلا هذه ةحفاكمل ايرهوج امعد ،باهرإلا دض نينطاوملا دنع ةظقيلاو دينجتلا حور ىقبت ديكأتلابو نكل
ءاقبإلل يوخأ ءادنب نينطاوملا لك ىلإ هجوتأل ةصرفلا هذه زهتنأ ينلعجي ام اذه .ايناديم هدئاوفو هلئاضف تبثت يذلا

ظافحلا وه ةمئادلا ةظقيلل ءادنلا اذه ناهر نإ .يشحولاو مرجملا باهرإلا ىلع ايئاهن رصتنن ىتح امود ةظقيلا ىلع
يف الإ مويلا ةديحولا هتياغ لثمتت دعت مل يذلا باهرإلا رطاخم نم اهذاقنإ بجي حاورأ ،ةيلاغو ةرهاط حاورأ ىلع
.زييمت يأ نود حبذلاو لتقلا

لفكتلا ىلع رثكأ امود صرحت يتلا ةموـكحلا قـتاع ىلع ةـينطو ةيلوؤسم وه ،باهرإلا اياحضب لفكتلا نإ ،اثلاث
.اهيلع بلغتلل امود ززعتت جهانمو دوهج اضيأ كانه نكلو ،ناديملا اذـه يف صئاقن كانه نأ حيحص .اهب

يف رخآ اطوش ةموكحلا تعطق ،ينطولا بارتلا ربع ةينمألا فورظلل رمتسملا نسحتلا عمو ،ىرخأ ةهج نمو
جمانرب ،ءانبلا ةداعإل صاخ جمانرب لالخ نم كلذو رمدملا باهرإلا تافلخمو بقاوع مامأ ينطولا نماضتلا ةسايس
.ةيباهرإلا مئارجلا ءارج نم اريثك تررضت ةيالو 20 حلاصل ةيروهمجلا سيئر ديسلا تاميلعتل اقبط هقيبطت قلطنا

ةكسمتم يه ،رامعتسالا دض يريرحتلا اهحافك نابإ ناسنإلا قوقح ءىدابم تنبت يتلا رئازجلا نإ ،اريخأو اعبار
انبعش مدقي حافك ،باهرإلل اهتحفاكم يف ةصاخو اهنوؤش يف لخدتلل ةيجراخ ةلواحم لكل عطاق ضفرب ،مزـع لكبو
يه ام ،لخدتلل تالواحملا هذه لثم نإ ،عقاولا يفو .نيرخآلا لجأ نمو رئازجلا لجأ نم ةيلاغ تايحضت هلالخ نم
،ةيعورشم لكبو رئازجلا هيف بلاطت يذلا تقولا يف كلذو ،انئانبأ يحابذل – نادي نأ الإ نكمي ال – معد ميدقت ىوس
.لودلا لك دودح هتروطخ زواجتت باهرإ ،باهرإلا ةحفاكمل يلودلا نواعتلاب

تالاغشنا يف ةيزكرم ةناكم ةيعامتجالاو ةيداصتقالا ةيمنتلا ةيضق لتحت ،ةداسلا اهيأ ،تاديسلا اهتيأ،سيئرلا ديسلا
دقل ،حيحص .يداصتقالا شاعنإلا ةيقرت ىلإ اهلك يمرت تاحالصإ راسم لالخ نم اهدوهج دنجت ةيضق يهو ةموكحلا
تالاغشنا اذكو ةحضاو تامزأ يذغت اهنأ امك .اهلهاجت نكمي ال ةيعامتجا بعاصم تاحالصإلا هذه نع ترجنا
ىلإ اضيأ ةجاح يف لب ،بسحف لمع جمانرب ىلإ سيل ةجاح يف ةيمنتلاو شاعنإلا راسم لعجي ام اذه .ةعورشم
.هتاناهرب عانتقالا



يفو ناديملا يف بقاوع اهيلع تبترت ةيعضو يه ،ةنس 12ذنم اندالب تباصأ يتلا ةيداصتقالا ةمزألا نإ
جهانملاب كسمتلا لجأ نم اهلوح ةيؤرلا حيضوت ىلإ ةجاح يف ،اذه انموي ىلإ ةمزألا هذه ىقبت ،اذل .ناهذألا
.ايئاهن اهيلع بلغتلل ةيرورضلا

دح ىلإ شاعنإلا جئاتن مقافت ةمزأ ادبأ نكت مل ةيداصتقالا ةمزألا نأب ظـحالن نأ ،الوأ بجي ،رامضملا اذه يفو
ةيداصتقالا تالاجملا عيمج يف دييشتلاو ءانبلا ىلإ ةحلم ةجاح يف لازت ال دالب يف كلذ سكع وه عقاولا لب ،دادسنالا
.ةيعامتجالاو

كلذ دقتعي ريثكلا ناك نإو ةيلاملا تاردقلا ةمزأ تسيل ةيداصتقالا ةمزألا هذه نأب عانتقالا اضيأ انيلع بجي امك
.نييطعمب اذه يلوق حضوأسو

نأو ،ةبعصلا تاونسلا يف ىتح ةليئض ادبأ نكت مل ةيجراخلا ةيلاملا انليخادم مجح نأ وه نييطعملا نيذه لوأف
يف نعمتلا بجوتسي اعوضوم اذه انموي ىلإ ىقبت ةينويدم ،ةليقث ةيجراخ ةينويدم يف عقي لاجملا اذه يف لاكشإلا
.ةيلبقتسملا انترظن راطإ

لصو ،لاثملا ليبس ىلعف .ايونس اهدحو ةلودلا اهدنجت يتلا ةيلخادلا ةيلاملا تاردـقلا يهف ،نييطعملا نيذه يناث امأ
غلبملا وهو ،ةيمومعلا ةينازيملا اهلمحتت يتلا فيراصملا نم رانيد رايلم 1000 ةبارق ىلإ ةيلاحلا ةنسلا يف غلبملا اذه
فيراصم ةصح نأ اضيأ ظحالن نكل .ةيلحملا تاينازيملا لك يف رانيد رايلم 200 نم رثكأ هيلإ فاضي يذلا
،مويلا ىتح انيلع حرطي ،مث نمو .ةروكذملا غلابملا هذه لك عبر زواجتت مل ةيفاضإ ةورث قلخ فيراصم يأ رامثتسالا
.ةلودلا لاومأ تاردق لامعتسا عيزوت يف ريكفتلا بجاو

اذه لثم نمكيو ،ةيمنتلا لاجم يف رايتخا لكشم لازت الو تناك ةيداصتقالا انتمزأ نإ ،ةداسلاو تاديسلا اهتيأ ،معن
.طقف نيرايخ يف رايتخالا

،دعب اميف عزوت يتلا تاورثلا قلخل ةينطولا ةورثلا لالغتسا يف ةيولوألا ءاطعإ ىلإ يدؤي نيرايخلا نيذه لوأف
سفن يدؤي امك .ةليقث ةيجراخ ةينويدم ىلإ ءوجللا نودب ةديدعلا انتايجاح دس يف تايولوألل بـيترت عضو ىلإ اذكو
،صاوخلل ةينطولا لاومألا سوؤر مامأ لاجملا حتف عم انداصتقال يتاذلا جامدنالا ةيقرت ىلع صرحلا ىلإ رايتخالا
.ةيجراخلا تارامثتسالا بلج اذكو

تايحضت نودب داصتقالا ءانب اهنم ماهوألل ةيذغملا ةيفرظلا تاهجوتلا نم ةلمج يف نمكي هنإف ،يناثلا رايخلا امأ
هلك اذه ،ةمكح وأ رذح نودب ةيجراخلا ضورقلا ىلإ ءوجللا اذكو ،كالهتسالا وحن ةينطولا ةورثلا هيجوت لالخ نم
.نييمهولا مدقتلاو ءاخرلا يف لثمتت ادج ةطلاغم ةروص ءاطعإ ةيغب

.ريكذتلا ىلإ ةجاح يف تسيل ةفورعم ةقيرط يه يضاملا يف نيرايخلا نيذه نيب لصفلا اهب مت يتلا ةقيرطلا نإ
يف رخأتلا ىلإ يومنتلا انراسمب ىدأ ام اذه .ةعرسب اندالب تكردأ دق ةقيرطلا هذه بقاوع نأ اضيأ فرعن نكل
.ةليقث ةيجراخ ةينويدم ىلإ ءوجللا عم ىتح تاورثلا قلخل ةيفاك ةريتو قالطنا

عم قافتا ماربإ بجاو مامأ ،كاذنآ تحبصأ ةينويدملا هذه ديدست ىلع ةردقلا مدع دح ىلإ رئازجلا تلصو امدنعو
اضيأ ةبعص اهنكلو العف ةيرورض يه ةيداصتقا تاحالصإ جمانرب لباقم ةلودجلا ةداعإ لجأ نم يلودلا دقنلا قودنص
.ةرخأتم تءاج تاحالصإ اهنأو ةصاخ

نطاوملل ةيئارشلا ةردقلا نم صلق امم ،مخضتلا هقفار اماه اضافخنا ةينطولا انتلمع ةميق تفرع دقف اذكهو
ةقناخ ةيلام عاضوأ يف ةيمومعلا ةيداصتقالا انتاسسؤم نم ديدعلا حبصأ دقل ،لعفلاب .ةيجاتنإلا ةلآلا اضيأ باصأو
نمو .اهلامع روجأ عفد نع زجع ةلاح يف تاسسؤملا هذه نم اددع لعج رمأ وهو ،ةيلكيهلا اهتالالتخا ىلإ فاضت

ةفلكتل ظهاب عافترا بعاصم نوهجاوي اوحبصأ امك ،ةمزألا سفن ءارج نم صاوخلا نولواقملا ىناع دقف ،مهتهج
.يكنبلا ضرقلا

تالالتخالا ةلمج يه مكلتو ةليوط تاونس ةدم هبرد يف اندالب تراس يذلا يداصتقالا رايتخالا بقاوع يه مكلت
ىسنن ال نأ بجي ،ماقملا اذه يفو .1994 ةنس ذنم اهيف عرش ةيرذج تاحالصإ ربع اهميوقت اندالب ىلع ناك يتلا
ثحبت يهو باهرإلا بلاكت رئازجلا هيف هجاوت تناك فرظ يف هتقالطنا فرع دق يداصتقالا ميوقتلا اذه نأ اضيأ
ىتح لب بسحف جراخلا نم سيل ،اهلبقتسم لوح كيكشتلا عوضوم ناك امك ،يسايسلا اهرارقتسا عاجرتسا نع اضيأ
.انباحر يف طاسوألا ضعب نم

ىلإ رئازجلا هيف دعتست يذلا تقولا يف ةهجاولا ىلإ مويلا دوعت ةيعامتجالاو ةيداصتقالا تارايتخالا ةيضق نإو
تايجاح عم نمازتي فرظ وهو ،يلودلا دقنلا قودنصب نآلا ىتح اهطبرت يتلا ةيقافتالا – لبقملا يام رهش يف – ءاهنإ



.ةداح دج لازتال ةيعامتجا

نأ بجي ،كلذ نم رثكأ لب ،طقف قاطنلا ةعساو ةيداصتقا ءىدابم ىوتسم ىلع تارايتخالا هذه ىقبت ال نأ بجيو
ةيداصتقالا انتاردابمو انلامعأ عيمج ،اقح عضن نأ انيلعف .ةيئدبم تانالعإ درجم عقوم يف تارايتخالا هذه لزعت ال
.تارايتخالا هذه بلاق يف ةيعامتجالاو

نكامأ يف لاحلا وه املثم اندالب يف بعص كلسم وه رئازجلا هتجهتنا يذلا يقيقحلا يداصتقالا ميوقتلا برد نإ
مامأ ،ايعامج دومصلا ىلإ انيدانت ةياغ يه ،هلايجأ فلتخمب انبعش لبقتسم وه يذلا راسملا اذه ةياغ نإو .ىرخأ
رطخلاف .بعصأ اـيعامتجا اـنمث ،عـيرس لكشب انفلكت دقو ،اضيأ ةيفرظ اهنكل ،العف ةنكمم يه ةعيرس ةيهافر ضارغأ
اذه سفن يفو .طفنلل ةيملاعلا قوسلا روهدت ءارج نـم رطخأ قافآ يهو هـيف رـيكفتلا انيلع بـجي يذلا يرهوجلا
.اهتايبلس بنجتو ةيطفنلا قوسلا هذهل ةيعبتلا نم ررحتلا يه تاحالصإلا يف اندوهج ةياغ نأب ركذتن نأ انيلع ،ريكفتلا

ال رامث ،ةيلوألا اهرامث يطعت ةيراجلا تاحالصإلا نأو ةصاخ رطاخملا هذه نع داعتبالل ايعامج نوفقوتسم اننإ
.اهنم ةيعامتجالا ةصاخو انتاجاح لقث مامأ دهجلا نم ديزملا انيلع ضرفتو ةمشتحم لازت

اذهل ناك نإو ،تاداقتنا ةموكحلل ببس رمأ وهو ،اندالبل فرصلا طايتحا مجح عيمجلا فرعي ،لاونملا اذه يفو
يف طارفإلا مدعو ءودهلا نم عونب مويلا رعشن انلعجي يذلا طايتحالا وهو ،رانيدلا ةميق رارقتسا يف لضفلا طايتحالا
.طفنلا ليمرب رعسل يلاحلا ضافخنالا مامأ تافوختلا

ماه رصنع وهو ،ةيكنبلا دئاوفلا بسن عجارتب حمس يذلا وه مخضتلا ىوتسم ةبسن يف ظوحلملا ضافخنالا نأ امك
.رامثتسالا ةريتو كيرحت يف

لاصتا فعض ناك نإو ىتح ،طقف تاوطخلا هذه يف رصحنت مل تاحالصإلا ىلع ةبترتملا ةيلوألا جئاتنلا نكلو
تايطعملا ضعب ميدقت لجأ نم ةصرفلا هذه زاهتنال مكحمستسأ ،اذل .غيلبتلا ىلع اهتاردق نم صلقي ةيمومعلا تاطلسلا
.اهب ريكذتلا وأ

اذهو ،تاقورحملا عاطق جراخ ةيمومعلا ةيداصتقالا تاسسؤملل سفنلا ةداعإ ةيادب ةيضاملا ةنسلا تدهش دقل ،اذكه
.روهدتلا نم ةليوط ةلحرم دعب

اهزيمت تحبصأ يتلا ةينطولا قوسلل يقيقح شاعنإ راظتنا يف اعضاوتم لازي ال تاسسؤملا هذه جوتنم نأ حيحص
ىلإ ةجاح يف ةيمومعلا تاسسؤملا لعجي يذلا رمألا ،ةديازتم ةريتوب ينطولا صاخلا عاطقلا اهيف زربيو ةسفانملا

هذه ةينويدمل ظوحلملا ضيفختلا ةميق نم ،اضيأ ديزي ام اذه .ةسفانملا هذه يف لوخدلل ىوقأ ةيدودرمو ةيويح
ةنس فرظ يف رانيد رايلم 227 ىلإ 214 نم لماش لكشب تلقتنا يتلا ةيفاضإلا اهتميق ةدايز ةصاخو تاسسؤملا
.1996 ةنس يف ةدوجوم تناك يتلا تادحولا نم %25 براقي ام قلغ نم مغرلاب كلذو ،ةدحاو

مدقتلا اقح اندرأ ام اذإ ةيمتح ةرورض اضيأ وه ةيمومعلا تاسسؤملل ةيلاملا عاـضوألل نسحتلا اذه نإف ،عقاولا يفو
قوفي ام رايتخا ىلع ةموكحلا هيف تمدقأ ناديم يه يتلاو ضعبلا دنع ربصلا مادعنا ريثت يتلا ةصصوخلا ناديم يف

.ةيسفانت تاعاطق يف ةصصوخلل ةلهؤم ةسسؤم 250

عاطقلا نم نوينطو نولماعتم اهعدوأ يتلا رامثتسالا تافلم ددع يف اظوحلم اعافترا لجسن ،كلذ عم ةازاوملابو
ةليصح تناك امدعب فلم 5000 ىلإ طقف 1997 ةنس يف اهددع لصو تافلم ،رامثتسالا ةيقرت ةلاكو ىدل صاخلا
ىوقأ ميعدت ةيغب تذختا يتلا ريبادتلل ةجيتن يه ةلقنلا هذه لثم نإو .فلم 3600 قوفت ال ةقباسلا ثالثلا تاونسلا
.دئاوفلا ةبسن ضافخنال اذكو دالبلا يف رارقتسالا ةدوعل ةجيتن اضيأو رامثتسالل

هذه نم تائم كانهف سكعلاىلع نكل ،طقف اياون درجم تافلملل عاديإلا اذه يف ىري نأ ضعبلل نكمي هنأ حيحص
لدي املثم ،العف معدتي صاخلا انعاطق نأ امك .زاجنإلا ةلحرم يف يه ىرخأ تائمو ،جاتنإلا يف تقلطنا عيراشملا

نويلم 150و رايلم يأ %46 ةبسن ىلإ لصو يذلا ،زيهجتلا داوم تادراو لاجم يف صاوخلا باصن كلذ ىلع
.1997 ةنس يف رالود

%50 ةبسنب ةدايز ،يضاملا ليرفأ يف ةيثالثلا عامتجا ءانثأ تفرع اهنأب ركذأف ،ةيئارشلا ةردقلاب قلعتي اميف امأ
هيف تعفترا يذلا تقولا يف ،لبقملا ربمتبس يف ج.د 6000 دح ىلإ لصيل ج.د 4000 نم لقتنا يذلا ىندألا رجألل
.قافآلا سفن يف لمتكتس ةبسن ،%20 ةبسنب يمومعلا فيظولا روجأ

فلكت ةسايس يه ةمورحملا تائفلا ةدئافل ةلودلا اهجهتنت يتلا ةيعامتجالا ةسايسلا نوك ىلإ اضيأ ةراشإلا ردجتو
.ايونس رانيد رايلم 200 غلبم ةيمومعلا ةينازيملا



تاسسؤملا لحل ةيساق ةيلمع ،كلذك تفرع دق ةيضاملا ةنسلا نأ ،اضيأ لجسن نأ بجي ،فرظلا سفن يفو
.لماع 200.000 يلاوح سم صيلقت وهو لغشلا بصانم صيلقتو

ليجأت ءارج نم ،اهنم رفم ال ةيمتح تحبصأ ةيعضو اهنإ لوقن اننأ امك ،ةميلألا ةقيقحلا هذه بجحن مل اننإ
سالفإ ببسب هنأ فيضأو ،لقأ اهتفلكت تناكل ،اقباس تذختا ول تاءارجإ ،مويلا لبق ةيرورض تناك تاءارجإ
لصو يذلا لخدتلا وهو نيحرسملا لامعلا تاقحتسم عفدب لفكتلا ةيمومعلاةنيزخلا ىلع بجوت ،ةلحملا تاسسؤملا
نويد نم رانيد رايلم 100 ىلع ديزي غلبم كانه ،اذه ىلإ ةفاضإ .طقف 1997 ةنس يف رانيد رايلم 21 دح ىلإ
ةينويدم ،ةلودلل ةيمومعلا ةينويدملا مجح ىلإ تفيضأ غلابم يهو ةيمومعلا ةنيزخلا اهلمحتت نويد ،ةلحملا تاسسؤملا

.ةينازيملا قيرط نع ،ةمألا لك فرط نم ددستس

يف ةصاخ كلذو ،طقف ةلماعلا ديلا صيلقت يف اهجئاتن رصحنت مل ةيداصتقالا تاحالصإلا نإف ،هلل ادمحو نكلو
.انعمتجم طاسوأ يف ةلاطبلا لقث دهشي فرظ

ماظنو ةيعامتجالا ةكبشلا جراخ لغش بصنم 177.000 نع ديزي ام قلخ ةيضاملا ةنسلا تدهش دقل ،لعفلاب
.ىربكلا لاغشألا

24.519و ةيلحملاو ةيزكرملا تارادإلا فلتخم يف حتف لغش بصنم 96.192 كانه ،ددعلا اذه لصأ نمو
ءاحنأ عيمج ربع صاخلا عاطقلا يف لغش بصنم 57.244 اذكو ،ةيمومعلا ةيداصتقالا تاسسؤملا يف بصنم
.نطولا

88.000 اهنيب نم نييئاصخألا ةيمست بسح مئاد ليغشت لباقم 100.000 نم رثكأ تازاجنإلا هذه ىلإ فاضتو
.تاباغلاو ةحالفلا ناديم يف ةصح 21.690 اذكو ،يلحملا عباطلا تاذ لاغشألا قيرط نع تءاج ةصح

ربع عزوتي ،نكس 128.000 زواجتي يلامجإ ددع ميلست ةيضاملا ةنسلا تفرع دقف ،نكسلا لاجم يف امأ
:ةيتآلا فانصألا

،ايروطت انكس 18.482 هنيب نم ايرضح ايعامتجا انكس 68.887-

،صاوخلا نيلماعتملا وأ ةلودلا زاجنإ نم ايوقرت انكس15.959-

.ةيراقعلا تاينواعتلا راطإ يف وأ يدرف راطإ يف يتاذلا ءانبلا نم انكس 16.951-

.ةلودلا نم ةيلام ةدعاسمب زجنأ ايفير انكس 26.751 ،اريخأو-

تقولا يف هضرع متيس يذلاو ،كلذ نم عسوأ وه يذلا ةموكحلا لمعل ةيونس ةليصح تسيل رصانعلا هذه نإ
.ةماعلا ةسايسلل حيرصت راطإ يف بسانملا

ةيعامتجا تابوعص هجاوت اندالب تناك اذإ هنأب ديكأتلا ىلإ اساسأ فدهي رصانعلا هذه ميدقت نإ ،عقاولا يفو
.عورشم لمأب لبقتسملا ىلإ رظنلا ،اضيأ نينطاوملا قح نم ىقبي ،تقولا تاذ يفف ،اهبجح نكمي ال ةيداصتقاو

قيمعت ىلإ يمري لوأ بناج ،نييداصتقالا هيبناج لالخ نم لمألا اذه ميعدت ىلإ ةموكحلا جمانرب ىعسيو
ةيعامتجالا بلاطملا ضيفخت يف هتياغ نمكت ناث بناجو ،شاعنإلا ةريتوب -ايجيردت- عارسإلا ىلإو تاحالصإلا



.ةلبقملا ثالثلا تاونسلا لالخ رمتستس ةلحرم ،يداصتقالا لاجملا يف ةيلاقتنالا ةلحرملا ةليط كلذو ،ةمكارتملا

يجيردتلا عارسإلاو تاحالصإلا قـيمعتب قلعتملا لوألا بناجلا يوتحي ،ةداسلا اهيأ ،تاديسلا اهتيأ،سيئرلا ديسلا
.رواحملا ضعب يف اهرصح لواحأس ةديدع ريبادت ىلع شاعنإلا ةريتوب

ةيساسألا ةزيكرلا نوكت نأ ىلع ةلبقم ةموظنم ،ةينطولا ةيفرصملا ةموظنملا حالصإ قيمعتب الوأ رمألا قلعتيو
نوصيرح اننإو تارخأتلا ضعب تلجس دق تاحالصإلا هذه نأ حيحص .قوسلا دعاوق لظ يف ،يداصتقالا انطاشنل

،ةطرافلا ةفئاصلا ذنم ةديدج ةيلام تاسسؤم 10 يلاوح ءاشنإ كلذ ىلع لدي امك ةربتعم ةعرسب اهكرادت ىلع ايلاح
.ةنسلا هذه نوضغ يف اهباوبأ اهلك حتفتس تاسسؤم ،نيلواقملل ضرقلا نامضو ليهستل اهلك تءاج

ريفوتلل اهباطقتساو اهطاشن يف ءدبلا لالخ نـم ةيناديم ةقيقح مهسألاو ةصروبلا قوس تحبصأ دقف ،ةازاوملابو
ردجت اريخأو .لمعلا يف ءدبلل دعتستو اهدامتعا ىلع تلصح ةيبنجأ كونب ةثالث كانه ،ىرخأ ةهج نمو .ينطولا
.ينطولا يعانصلا جوتنملا قيوستل معدملا ضرقلا تامزناكيم ىلوأ روهظ ىلإ ةراشإلا

يهو ةيلصألا اهتياغ ىلإ ايئاهن اهتداعإو ةيمومعلا ةيداصتقالا تاسسؤملا ةيقرت ىلع ءاقبإلاب ،ايناث رمألا قلعتيو
هذه لالخ ةيلاملا هتابوعصل ةيرذج لولح ىلع لبقم ةيكيناكيملا ةعانصلا عاطق نإف ،راطإلا اذه يفو .تاورثلا قلخ
.ةنسلا

ةعساو ةيلمع ،ايلاح تاياغلا هذه ىلوأ دنجتو .ةيبنجألا ةكارشلاو ةصصوخلا ةيقرت يف نورمتسم اننإف ،ةازاوملابو
كانه نأ امك ،ةطرافلا ةنسلا يف ةكارشلل ادقع 14 ماربإ تدهشف ،تاياغلا هذه يناث امأ .عيبلل ةلباقلا تاكلتمملا مييقتل

.ءاضمإلا وحن جضنلا نم ةفلتخم لحارم يف يه عونلا اذه نم رخآ افلم 50

هحلاصل تذختا رامثتسا ،رثكأف رثكأ ينطولا صاخلا رامثتسالا ميعدت ىلع نوصيرح اننإف ،ثلاثلا ماقملا يف امأ
.هتازيممب عيمجلا فرتعي نوناق ،تارامثتسالا نوناق قيبطت ليهست ةيغب ةيضاملا ةنسلا ةياهن يف ةديدع تاءارجإ
ىلإ ىعسملا اذه فاضيس امك .ةنسلا هذهل ةيلاملا نوناق يف اهنم ضعبلا ركذ درو يتلا تاءارجإلا هذه لثم ززعتسو
.رمتسملا مخضتلا ضافخنا عم ةازاوم ةيكنبلا ضورقلا دئاوف صيلقت رارمتسا

نيب زييمت يأ نع اديعب ،ينطولا يداصتقالا زاهجلا لخاد جامدنالا ميعدت ىعسم رمتسيس ،عبارلا ماقملا يفو
وهو ،ةيمومعلا تاسسؤملا نيب ام هجوتلا اذه ةيقرت ىلع ،ايلاح ةضباقلا تاكرشلا صرحتو .ماعلاو صاخلا نيعاطقلا
تارارق ءارج نم رثكأ ززعتي نأ ىلع لبقم رايخلا اذه نإف ،كش نود نمو .يحالفلا لاجملا ىلإ ىتح عستي أدب هجوت
.ينطولا جوتنملا ىلإ ءوجللا عيجشت ىلإ ةيمارلا ةـموـكحلا

ءاكرشلا عـم نواعتلاب تاقورحملا ةورث لاجم يف اندراوم لالغتساو ثحبلا يف رارمتسالاب ،اسماخ رمألا قلعتيو
ءافضإ ىلع صرحلاب ،البقتسم هجوتلا اذه قفريسو ،يلورتبلا انطايتحا ديدجتب ةسايسلا هذه انل تحمس دقو .بناجألا
ةموكحلا هيلع تقفاو يذلا نوناقلا عورشم كلذ ىلع لدي امك ،ةقاطلل ينطولا كالهتسالا ىلع ةنلقعلا نم ديزملا
.ارخؤم

عوضوم ايلاح يهو ،ةلبقملا ثالثلا تاونسلا يف ةيقيقح ةقالطنا ةيواميكورتبلا ةعانصلا فرعتس ،اريخأو
.ةفلتخم تايسنج نم فارطأ عم ةدع تاضوافم

ىوـقأ معدب ديفتست لبقتسملا يف ىقبت يتلا ةيحالفلا ةيمنتلل عسوأ ريرحتب قلعتي رمألا نإف ،سداسلا ماقملا يف امأ
.ةيقسملا ةيحالفلا تاحاسملا ةدايز ىلإ ،كش نود نم يدؤتس ،يرلا لاجمل ةاطعملا ةيولوألا نأ امك .ةلودلا فرط نم
تاقاطو ةقث ررحي نأ هنأش نم ةـيحالفلا يضارألا راـجيإو عيب نوناق ىلع ةقداصملا نأب ةعانق ىلع ىقبن ،اريخأو
.يكنبلا ضرقلا وحن رثكأ قيرطلا مهل حتفيس امك نييرئازجلا نيحالفلا



نوك ىلإ ةراشإلا ديرأ ،ةديدع تافوخت ريثي يذلاو ناملربلا مامأ ايلاح وه يذلا ،اذه نوناقلا عورشم صوصخبو
يفو صـن هـنأ امك .ةيقبط حور لك نع ديعب نيحالفلا ةدئاف يف صن هنإ .ةعساو ةراشتسا عوضوم ناك صنلا اذه
رارقلا ذاختا يف ةدايسلا نإف ،لاح ةيأ ىلعو .نطولا ناخ نم لكل عطاقلا هئاصقإ لالخ نم ةصاخ ،انتروث ءىدابمل
.ناملربلا ىلإ ايلاح دوعت ،عوضوملا اذه صوصخب

هنإو .اهتقالطنا ىلإ اهلك ىعست تاءارجإ لحم يهو ةلودلا فرط نم ةيانعلا بـطقتست ةيحايسلا ةعانصلا نإ ،اعباس
بستكت رئازجلا نكلو .بسانم لماش طيحم ةيقرت ىلإ ةجاح يف اراسم هنوكل ،ةيقيقح رامث ءاطعإل اتقو بلطتيس راسم
.اهلامعتسا ةيقرت ىلإ ةموكحلا ىعستو ةحايسلا ناديم يف ةديدع اقاروأ

وه لاجملا اذه يف ىخوتملا فدهلاف .تاقورحملا لاجم جراخ تارداصلا ةسايس ميعدت وهف ،رواحملا هذه نماث امأ
اندلب ةعاطتساب ىقبيسو ىقبي فده وهو ،2000 ةنس ةياغ ىلإ ايونس تارالودلا نم نيرايلم ريدصت ىلإ لوـصولا
ةبعصلا كراعملا بسك ةيغب ةيداصتقالا تاحالصإلا يف رارمتسالا ىلإ فدهلا اذه انعفدي ،تقولا سفن يفو .هقيقحت
نم ةلئاهلا هتاردق ضعب تبثأ يداصتقا زاهج ،اندالب يف مرتحم يداصتقا زاهج ةدئافل ةعاجنلاو ةيدودرملا لاجم يف
.ةيلودلا ضراعملا يف ةكراشملا لالخ

صيلقتلاو ةيجراخلا انتينويدم يف مكحتلا ىلإ ةيمارلا ةسايسلا يف رمتسن نأ انيلع بجي ،ريخألاو عساتلا ماقملا يفو
.اهمجح نم

رمألا سفن نأ اضيأ حيحصلا نم هنكلو جراخلا نم ةيلاملا اندراوم ةيقرت انم بلطتت ةسايسلا هذه لثم نأ حيحص
ةمارصلا رامث يه جئاتنلا هذه نإو .ةيلوألا هرامث ىطعأ كلسم وهو ةيراجتلا انتادراو يف ةنلقعلاو مكحتلا ضرفي
نوك وه ،ةقيقحلا هذه ىلع ليلد نسحأ نإو .كلذ ضعبلا يعدي امك يداصتقالا طاشنلا ىوتسم صيلقت رامث تسيلو
هنإو .تارالودلا نم رييالم 3 يأ رانيد رايلم 180 ـب ردقي نوزخم اهتزوحب لازي ال ةيمومعلا ةيداصتقالا تاسسؤملا
لاجم يف رذحلا ةسايس ضوخ نإف ،لاح يأ ىلعو .1996 ةنس ةياهن يف رانيد رايلم 225 ىوتسم يف ناك نوزخم
ةيجراخلا ضورقلا نم رالود رييالم 3 ةبارق نع يلختلاب نيتريخألا نيتنسلا يف اندالبل حمس ،ةيجراخلا ةينويدملا
.رئازجلا ىلع ةضورعم تناك يتلا

شاعنإ ةيغب تاحالصإلا ديسجت يف مزاعلا رارمتسالا عم ةازاوملاب ،ةداسلا اهيأ ،تاديسلا اهتيأ،سيئرلا ديسلا
وحن ةيلاقتنالا عاضوألا ةهجاومل تايلمعلا نم ايناث ابناج ،اضيأ ةموكحلا جمانرب سركي ،ينطولا داصتقالل يقيقح
.نييساسأ نيلاغشناب لفكتلل يموكحلا جمانربلا نم يناثلا بناجلا اذه بيجتسيو .لاعفو طيشن قوس داصتقا ميعدت

نكسلاو ليغشتلا يلاجم يف ةصاخ ةيعامتجالا تالاجملا نم ددع يف زجعلا لقث يف نيلاغشنالا نيذه لوأ نمكيو
لجأ نم ةيمومعلا تاطلسلل اظوحلم الخدت بلطتي ،مزأتملا دج عضولا اذه لثم نإو .تايرشعلا ربع مكارت زجع وهو
.هتدح نم فيفختلا

تماد ةيعضو ،روهدتلاو دوكرلا ةيعضو نم مويلا جرخي ينطولا انداصتقا نوك يف نمكيف ،يناثلا لاغشنالا امأ
اذه تالالتخاو بقاوع لازت الو ،طقف 1994 ةنس ذنم ةليلق ةبسنبو ايباجيإ تعجارت ةيعضو ،ةليوط تاونس 10 ةبارق
نأ ينطولا داصتقالا قح نم هنإف ،اذل .صاوخلا نيلواقملا دنع وأ ماعلا يداصتقالا عاطقلا يف ءاوس ةمئاق دوكرلا
.هميوقت ديسجت ،اقح عيطتسي يكل ةلوبقم فورظ نم ديفتسي

ةيداصتقالا ةمارصلا لئاضف يف نعمتلا اذكو ،ةقباسلا انتاقالزنا سورد صالختسا انيلع بجاولا نم هنأ حيحص
معدت نأ اضيأ رئازجلا قح نم نكلو ،ينطولا انلبقتسم تاناهر لمحت تاحالصإ راسم يف ةعاجش لكب رمتسن يكل
ةيلاقتنالا اهتلحرمب لفكتلاو اهتالاجعتسال ةباجتسا ةينازيملا لاجم يف ةنويل -راطإلا اذه يف- ديعتست نأو اهتيمنت ةريتو
.يداصتقالا ديعصلا ىلع ةمئاق لازت ال يتلا

امدنع ةصاخ ةيمومعلا ةيلاملا دراوملا ريذبت لاكشأ عيمج ةحفاكم يف ةمراص ةموكحلا ىقبتس ،موهفملا اذهبو



نـكلو .كالهتسالا لجأ نم عيزوتلا رايخ يف ةينطولا ةورثلا رصح اذكو ةلودلا زاهج ةايح فورظب رمألا قلعتي
اذه يقب املاط ةيداصتقا ةفآ تسيل ،ةينازيملا يف زجع ىلإ ءوجللا -ةحارص لكب كلذ لقنلو- ةينازيملا يف ةـنويللا
.طقف ةورثلا قلخ ىلإ اهجومو ادودحم زجعلا

هحرشأس ىعسم ،اهترولب ىلع ةموكحلا فكعت يتلا ةيداصتقالا تاحالصإلا راسم قفاري يذلا ىعسملا وه مكلذ
.ةعبرأ رواحم لالخ نم رقوملا مكعمجمل

ةياغ ىلإ نكس 800.000 ءانب يف نمكي اهفده نأب ةموكحلا تنلعأ نكسلا لاجم يف ريبكلا زجعلا مامأو ،الوأ
.يتاذلا ءانبلا راطإ يف زجنيس ام اذكو ةيراقعلا قوسلا هزجنتس امو اهسفن ةلودلا هزجنتس ام اهنم ،2000 ةنس

اذهب ةكسمتم ةموكحلا ىقبت كلذ مغر نكلو ،ككشتلا نم ريثكلاب ضعبلا هلبقتسا ،فدهلا اذه نع نلعأ امدنعو
.مكل اهحضوأس بابسأل ىوقأ ةعانقب هب كسمتت يهو مازتلالا

عضو ةنسلا هذه ةيادب تدهش دقف ،هزاجنإ ليومت ةموكحلا مزتعت يذلا نكس 400.000 ءانبب قلعتي اميفو ،اذكه
نإو .نرقلا ةياهن ىلإ ةيدؤملا ثالثلا تاونسلا لالخ رانيد رايلم 100 زواجتي غلبمب كونبلا ضورق دينجتب حمسي ريبدت
حمسي ءارجإ وه ،ةيمومعلا ةينازيملا نم ليومتلا ىلإ فاضيس يذلاو كونبلا ىدل هتئبعتب ةلودلا لفكتتس يذلا غلبملا اذه
بلطتس ،قايسلا سفن يفو .لاجملا اذه يف لمعلا ةريتو لقرعت تلظ ةلكشم ،ايئاهن نكسلا زاجنإ ليومت ةلكشم زواجتب
نماضتلا موهفم اضيأ وه مكلذو ،يعامتجالا نكسلا زاجنإ ةسايس رارمتسا نامضل نيديفتسملا نم ةيلام ةمهاسم
بناج ىلإ فوقولا ىلإ ةلودلاب يدؤي ينطولا نماضتلاب كسمتلا ىلع صرحلا سفنو ،لايجألا نيب ام ةصاخو ينطولا
.نكسلا يف قحلا مهل نمضتل انناوخإ نم نيمورحملا

يهو يضاملا ربوتكأ يف تدقعنا يتلا ءانبلا لوح ةيساردلا مايألا لالخ ةماه ريبادت تذختا دقل ،ىرخأ ةهج نمو
ةدئافلاب دوعت ريبادت يهو ،نكسلا زاجنإ راعسأ صيلقتو ةيراقعلا ةيقرتلا ةدئاف يف ذيفنتلا زيح اهنم ديدعلا لخد تاءارجإ

.نكسلا نم نيدفتسملا ىلع

كنب ضورقل دئاوفلا ةبسن ضافخنا عم ةازاوملاب نسحتلا اذه يتأيو ارمتسم اروطت ءانبلا داوم جاتنإ دهشي ،اريخأو
.يتاذلا ءانبلا ةيمنتل ةعجشم تالوحت اهلك يهو ،نكسلا

اذه دسجتيس ،هللا نوعبو .نكس 800.000 زاجنإ وهو هنع تنلعأ يذلا فدهلاب ةموكحلا كسمت ززعي ام ،نذإ اذه
.مهتدئافل ةلودلا فرط نم ةلومملا تانكسلا نم %30 صيصخت لجأ نم بابشلل ىطعملا دعولا دسجت امك مازتلالا

يتلا ةرتفلا يف لغش بصنم 1.200.000 ثادحإ نع ةموكحلا تنلعأ دقف ،ةلاطبلا ةحفاكمب قلعتي اميف امأ ،ايناث
تايطعملا نم ديدعلا بايغ يف اعورشم ككشتلا ناكو تاداقتنالاب نالعإلا اذه هجو دقو .ةيفلألا هذه ةياهن نـع انلصفت

ليغشتلا تايلمعب قلعتت يتلا كلتب اءدب تايطعملا هذه نم ضعبلا ميدقت ديفملا نم هنأ ىرأ ينلعجي ام اذه .ضعبلا نع
.ةرشابم ةلودلا اهمعدتس يتلا

.ةيمومعلا تاطلسلا فرط نم معدبو زايتمالا ماظن قيرط نع ةيحالفلا يضارألا حالصتساب ،ةيادب رمألا قلعتيو
500.000 براقي ام ريفوت ىلإ ىعسيو ،راتكه 600.000 ىلع يوتحي ناديملا يف قلطنا يذلا جمانربلا اذه نإو
رهظي دقو .ةدملا سفنل ةبسنلاب رانيد رايلم 72 ـب ردقي ةينازيملا نم معد لباقم ،تاونس 3 فرظ يف مئاد لغش بصنم
نم ةيلمعلا هذه نإو .ةينطولا انتارايتخا فقوتسي ،عقاولا يف رمألا اذه نكل ،ةليقث دج ةفلكلا هذه لثم نأ ضعبلل
.يسادسلا اذه ةياهن لبق ةموكحلا هب يتأتس يذلا يليمكتلا ةيلاملا نوناقل ةيساسألا تاياغلا

ىلإ ماظنلا اذه ىعسيو .رامثتسالا قيرط نع بابشلا فرط نم لغشلا بصانم قلخ ماظنب كلذك رمألا قلعتي امك



ثالث فرظ يف بصنم 150.000قلخ فده ديدحت عم ،ةنسلا هذه لالخ لقألا ىلع لغش بصنم 40.000قلخ
.تاونس

ال نيذلا نيماسلا نيينقتلاو نييعماجلا ةدئافل ةدودحم ةدمل دوقع ساسأ ىلع ليغشتلا ماظنب ،اضيأ رمألا قلعتيو
هذه نم يناثلا يسادسلا ءانثأ قلطنيس يذلاو ارخؤم ةموكحلا هنع تنلعأ يذلا ماظنلا اذه نإو .ةلاطبلا يف نولازي
.ةلودلا نم معدب تاونس ثالث فرظ يف لغش بصنم 50.000 عومجم قلخ ىلإ فدهي ،ةنسلا

ةـيادب ذـنم ايناديم هديسجت يف عرش يذلا ماظنلا اذه نإو .لامعلا ةدئافل ةصصوخلاب كلذ ىلإ ةفاضإ رمألا قلعتيو
ةيعضو ىلإ تاسسؤملا لح ءارج نم مهلغش اودقف نمم -ماعلا اذه ءانثأ- لماع 15.000 ليوحتىلإ يمري ،ةنسلا
.ةيفاضإ لغش بصانم يثدحمو يكالم

يهنت زاهج وهو لزانملا يف ىتح ةطشنألا عيجشتل هجوتملا ريغصلا ضرقلا زاهجب كلذك رمألا قلعتي امك
.ةيراجلا ةنسلا ةياهن لبق هقالطنا ةيغب ،هريبادت ايلاح ةموكحلا

تاذ ةطشنألا لالخ نم تقؤملا ليغشتلا ريفوت جمانربل ةلودلا ليومت يف رارمتسالاب رمألا قلعتي ريخألا يفو
.يفيرلا حالصتسالا لاجم يف ىربكلا لاغشألا تايلمع اذكو ةماعلا ةعفنملا

تاردق نابسحلا يف ذخأت مل ،ةلاطبلا ةحفاكم ناديم يف ةلودلا اهتذختا يتلا ريبادتلا هذه لج نإف ،لاحلا ةعيبطبو
لمعلا ناديم يف اهتامهاسم جئاتن اقباس مكل تمدق دقو ،ليغشتلا لاجم يف ةيمومعلا ةيداصتقالا تاسسؤملاو ةرادإلا

.ةيضاملا ةنسلا لالخ

يتلا صرفلا نابسحلا يف ذخأت مل ،لمع بصانم قلخ ةيلمع فيثكتل ةلودلا اهتذختا يتلا ريبادتلا سفن نأ امك
ةينطولا ةلاكولا ىدل ةعدوملا تافلملا ريوطت لالخ نم هقافآ مكل تمدق رامثتسا ،صاخلا رامثتسالا عيراشم اهحيتتس
رامثتسالا ةيقرتل ةيلحملا سلاجملا اـهيعارت يتلا عيراشملا ،دادعألا كلت ىلإ فيضن نأ انيلع بجيو .رامثتسالا ةيقرتل
.فلم 10.000 ايلاح اهددع زواجتي يتلاو

هنأ انربتعا نإو ىتحو ،اذل .لمع بصنم 700.000 قلخ هتايط يف لمحي صاخلا رامثتسالا اذه عومجم نإو
بصنم 350.000 ةبارق ثادحإ رظتنت نأ رئازجلل قحي هنإ لوقلا نكميف ،طقف عيراشملا هذه فصن زاجنإ ناكمإلاب

.ةلبقملا ثالثلا تاونسلا نوضغ يف كلذو ةلاطبلا ضيفخت يف صاخلا رامثتسالا نم ةمهاسمك لغش

ىلع اضيأ نالبقم ،لغشلا بصانم ءاشنإ فيثكتو تاسسؤملا طاشن نأ ىلإ ةراشإلا ردجت ،كلذ ىلإ ةفاضإلابو
يتلاو ةموكحلا اهتنلعأ ةسايس ،لكايهلا ناديم يف ىربكلا لاغشألا جمارب ةسايس ءارج نم ىوقأ ةكرح نم ةدافتسالا
اذكو ةيديدحلا ةكسلاو يرلا نيدايم يف ةصاخ بصنت ةسايس ،مكل ةمدقملا رواحملا ةمئاق نم ثلاثلا روحملا لكشت
.يوارحصلا قيرطلا لثم ةيجيتارتسالا قرطلا ضعب مامتإ

ةيداصتقالا انعاضوأل يلاقتنالا عباطلا ةجلاعم ىلإ ةيمارلا رواحملا هذه نم ريخألاو عبارلا روحملا امأ
ةينطولا اـنقوس نـم ةدافتسالاب اندالبل ةيداصتقالا تاسسؤملل حمست طورش عمج ىلإ يمري هنإف ،ةنهارلا ةيعامتجالاو
.ماعلاو صاخلا نيعاطقلا نيب ةسفانملا لظ يف

ىزغملا كلذك وه مكلذو ينطولا جوتنملل ةيولوألا ءاطعإ ةيغب ةموكحلا تاميلعت هيف بصنت يذلا راطإلا وه مكلذ
،ةيملاع دعاوق لالخ نم ةينطولا قوسلا ىلع ظافحلا لجأ نم تناك ةدقع ةيأ نودب ةذختملا تاءارجإلا هيف جردنت يذلا
.ةيلاربيللا لودلا يف ىتح ةلمعتسم دعاوق

دوكر دعب سفنلا عاجرتسا ةلحرم يف نآلا يه ةيداصتقالا انتاسسؤم نأب ىسنن ال نأ انيلع بجي ،ىرخأ ةرم
نل ةينطولا ةيداصتقالا ةلآلا ميوقت نإو ،ةديدع ةيلكيه تالالتخا ىلإ فاضي ءاج يذلاو ةليوط تاونس ماد يداصتقا
ةلحرملل ةرورض ةيرئازجلا قوـسلا ةيامح لعجي ام اذه .تارداصلا اهيلإ فاضتس يتلا ةينطولا قوسلا لضفب الإ مودي
جتنملا يجراخلا رامثتسالا باطقتسال يساسأ طرش يه ةيامحلا هذه لثم نأ امك .يداصتقالا لاجملا يف ةيلاقتنالا



.دئاوفلا نم هتصح ليوحتل تانامضلا لك ريفوت عم ،اقح هيلع رئازجلا حتفتت يذلاو

ةبراضملا ىلع سسؤم داصتقا ،"رازابلا" داصتقا سيسأت ىلإ رئازجلاب يدؤي نلو مل يداصتقالا حتفتلا نإ
اهءازإ تذختا يتلا تافرصتلا يه مكلت .نوناقلل ةفلاخم تافرصت ىلع ىتح نايحألا ضعب يفو ،ةيليفطلا تافرصتلاو
اذه يف ةموكحلل ناملربلا معد ىلع لوصحلا يف لمأنو ،ىرخأ ةمراص تاءارجإ اهعبتتس يتلاو ةعدار تاءارجإ
.اهتيمنتو اندالب داصتقال ةمدخ هاجتالا

يف يموكحلا جمانربلا نم يناثلا بناجلل ةعبرألا رواحملا ،ةداسلا اهيأ ،تاديسلا اهتيأ ،سيئرلا ديسلا يه مكلت
ىلع اهتجلاعم بجي بلاطم ،ةديدشلا ةيعامتجالا بلاطملا فيفخت ىلإ يمرت رواحم ،يعامتجالاو يداصتقالا نيلاجملا
.ةيرورضلا تاحالصالا قيبطت يف مزاعلا رارمتسالا شماه

.يعامتجالا بناجلا يف ةيساسألا تاجاحلا نم نيوكتلا لاجم ىقبي ،هلك كلذ عم ةازاوملابو

تذختا دقف ،ةيبرتلل ىلعألا سلجملا ةياعر تحت لماش حالصإ ريضحت ايلاح فرعي يذلا ةيبرتلا لقح يفو ،اذكه
جماربلا ةعجارم عم ةازاوم كلذو نيملعملا نيوكتو ةلكسرل يسامخ جمانرب قالطنا ىلإ يمرت ريبادت ارخؤم ةموكحلا
.ةيوبرتلا

اذكو ،عاطقلا اذه ةينازيم ةـفعاضم يف ةصاخ رولبتي دنجملا ربتعملا دهجلا نإف ،ينهملا نيوكتلا ناديم يف امأ
.نيمدختسملا عم قيسنتلاب ينهملا نيوكتلل ديدج طمن يف عورشلا اضيأو ينطولا يراشتسالا هسلجم سيسأت

ديدست ةيغب ةماه دوهجب ىرخألا يه ىظحت ،ةينطو ةيولوأ ةموكحلا اهنم تلعج يتلا ةعماجلا نإف ،اهتهج نمو
.ةيعماجلا تامدخلا اذكو نيوكتلا طمن تاحالصإ رواشتلا قيرط نع هيف جضنت يذلا تقولا يف ،لكايهلا يف اهزجع
.يملعلا ثحبلل ةلاعف ةسايس روهظ ىلإ يمري نوناق عورشم ناملربلا ىوتسم ىلع ايلاح دجوي ،هاجتالا سفن يفو

تاجاح ،اضيأ يه ةماه ةيعامتجا تاجاح ىلع لدت يتلا تالاجملا نم ةيمومعلا ةحصلا دعت ،ىرخأ ةهج نمو
.ةياقولا ةسايسو ةيحصلا لكايهلا ةكبش زيزعت ىلإ فاضت ةيساسأ تايلمع لالخ نم اهتيطغت ىلع ةموكحلا رهست

نوناق ،ةرودلا هذه ءانثأ ناملربلا ىلع ضرعيس يذلا نوناقلا عورشم ةيادب ركذأس ،تايلمعلا هذه ةلمج نمو
نوناق ،قاطنلا اذه جراخ تقؤملا لمعلاب ةيمومعلا ةحصلا عاطق اهب رخزي يتلا ايلعلا تاءافكلل حامسلا ىلإ ىعسي
ةحصلا عاطقل حامسلا ىلإ يمرت ريبادت اهنإو ،يصاصتخالا بطلا يجيرخل ةيندملا ةمدخلا ةداعإ ىلإ كلذك يمري
.ةمورحملاو ةيئانلا قطانملا ىلإ نييئاصخأ ءابطأ لاسرإ ىلإ اذكو ،ةيرشبلا هتاقاط ىلع ظافحلاب ةيمومعلا

لفكتلا لجأ نم يعامتجالا نامضلا قودنصو تايفشتسملا نيب دقاعتلا راسم ىلإ ريشأس ،يناثلا ماقملا يف امأ
قحلا نمضت نأ اهنأش نم ةقيرط يهو ،ةيمومعلا ةينازيملا نع ةليقثلا ءابعألا نم ففخت ةقيرطب نينطاوملا جالعب
.جالعلا يف نينطاوملا لكل مئادلا

ةيتاذلا ةيطغتلا ةبسن عفرب تحمس ةيقرت يهو ةيودألل ينطولا جاتنإلا ةيقرت ىلإ ريشأ ،ريخألاو ثلاثلا ماقملا يفو
اذه ةياهن يف %60 ةبسن غولب ىلع ةلبقم يهو ،ةيضاملا ةنسلا يف %33 ىلإ 1995 ةنس يف %15 نم انتاجاحل
.نينطاوملا ىلع ةيودألا ةفلكت ضافخنا عم اذهو ،نرقلا

قلعت ءاوس ةيعامتجالا ةيامحلل ينطولا ماظنلا اضيأ فقوتست انبعشل ةيعامتجالا بلاطملا نأ فيضن نأ بجيو
.دعاقتلا قيدانصب وأ يعامتجالا نامضلا قيدانصب رمألا

.هميوقت ةيغب ةنلعملا ةدارإلا لوح تاداقتنا ردصم اذكو ،هتالالتخا لوح تافوخت ردصم ايلاح وه ماظنلا اذه نإ
وه يذلاو هلك ثلاثلا ملاعلا يف لاثم هل نكي مل يذلا يرئازجلا ةيعامتجالا ةيامحلا ماظن نإ – ةحارص – لوقلا بجيو
.اهنم رفم ال تاحالصإب انوهرم هلبقتسم حبصأ ماظن وه ،ةمدقتم لودب ةنراقم ةعيلطلا عقوم يف كلذك

عانقإ ةموكحلا بجاو نم هنأ امك ،ليصافتلا لكب اهب رعشت يتلا ةقيقحلا هذهب حيرصتلا ةموكحلا بجاو نم هنإ



لولحلل عامجالا سسأ نع ثحبلا ىلإ راوـحلا لالـخ نم ايعس عقاولا اذهب نييداصتقالاو نييعامتجالا اهئاكرش
.ةيرورضلا

رارقتسالا ىلع ظافحلاب اندالبل حمس لاعف جهن وه نييداصتقالاو نييعامتجالا ءاكرشلا نيب رمتسملا راوحلا نإ
.ةيثالثلا وهو الأ لضفملا هراطإبو راوحلا اذهب ةكسمتم امود ةموكحلا ىقبتسو ةبعص تالوحت ربع يعامتجالا

بناجلا ضرع ةياهن ىلإ تلصو دقل ،ةمألا سلجم ءاضعأ ةداسلا اهيأ ،تاديسلا اهتيأ،ةمألا سلجم سيئر ديسلا
نم رثكأ وأ وهسلا باب نم سيل كلذو ،بابشلا ةحيرش ىلإ قرطتلا نود ةموكحلا جمانرب نم يعامتجالاو يداصتقالا
.امامت سكعلاب لب ،انبعشل ةيساسألا ةنوكملا هذه شيمهت باب نم كلذ

ليدعتل عورشم ميدقت ىلع هنأشب دكؤأ يذلا ةينطولا ةمدخلا عوضوم اذكو ةضايرلا لاجم ءانثتسابو ،عقاولا يفو
.ةيادبلا ذنم مكيلع هتضرع ام لـك بـلق يف يه بابشلا لكاشم ةجلاعم نإف ،ةنسلا هذه ةياهن لبق اهنوناق

يه يتلا ةلافكلا حور نع دعتبت ةرظنب ةيرئازجلا ةبيبشلا ىلإ رظنت ةماع ةلودلاو ةموكحلا نوك ىلإ اذه دوعيو
الإ نوكت نل ةيوسايسو ةيفرظ ةرظنب وأ عمتجم لك يف ةيويح رثكأ يه ةحيرش ،بابشلا ةحيرش هاجت ةملاظ ةرظن

.طقف ةميخو ةطلغ

ةبيبشلل ةعورشملا قوقحلا ةيبلت ىلإ ىعسي فقوم وه ينطولا ميوقتلا راسم ربع بابشلا هاجت ىنبتملا فقوملا نإ
.عمتجملا يف ةيعيبطلا اهتناكم نامضو ةيرئازجلا

يهو هتالاغشنا غيلبتل اراطإ هئاطعإ ةيغب بابشلل ىلعألا سلجملا سيسأت لالخ نم زرب يذلا فقوملا وه مكلذ
.ةيانع لكب اهيلإ يغصن تالاغشنا

يف مهماحقإ لالخ نم كلذ يف امب بابشلل لغشلا ريفوت ىلع صرحلا لالخ نم رمتسي يذلا ىعسملا سفن وه مكلذ
لالخ نم رخآ اطوش عطق يذلا ىعسملا سفن هنأ امك .ةبيبشلا ةقثو مامتها ايلاح بطقتسي رامثتسا ،رامثتسالا لاجم
.يقيقحلا يعامتجالا جامدنالاب اهل حامسلل نكسلا نم اهبيصن يف ةبيبشلا قحب فارتعالا

حتف عم اهبابش هاجت اهبجاو لمحت ىلإ ةيرئازجلا ةمألا ىعست ،ريبادتلاو فقاوملا هذه لك لالخ نمو عقاولا يفو
تاقاطلاو ةيرقبعلا ىلإ ،هئانب يف علطتي يذلا اننطو ،نطولا وحن اضيأ اهتابجاو لمحتت يكل ةحيرشلا هذه مامأ باوبألا
.رئازجلا ءانبأ نم ةباشو باش لك يف رفوتت يتلا

انميوقت لالخ نمو ،ةقيمع تالوحتب زيمتت يتلا ةيلودلا ةحاسلا ىلع امأ ،ةداسلا اهيأ ،تاديسلا اهتيأ،سيئرلا ديسلا
لواحأس فقاوم يهواهتيبلت ىلإ ىعست ةعورشم تاحومطبو اهتنايص ىلع مزعت تباوثب رئازجلا مدقتت ،ينطولا
.اهصيخلت

بعشلا قح اهنيب نمو ،ةلداعلا اياضقلا بناج ىلإ يفولا فوقولا يف الوأ رولبتت اهنإف ،تباوثلا لاجم يفف
.اعم نافرطلا اهانبت يتلا ةيلودلا تامازتلالا مارتحا راطإ يف هريصم ريرقت يف يوارحصلا

برغملا اهنم يعيبطلا اهئامتنا لفاحم لك يف رئازجلل لاعفلا نماضتلا لالخ نم اضيأ تباوثلا هذه دكأتت امك
ةيبرعلا ةمألل ةبسنلاب نأشلا سفن وهو .ينطولا انلبقتسمل رصانع ،هرارقتسا ميعدتو هتدحو ءانب لكشي يذلا يبرعلا
رمألا وهو .رئازجلل ةيجيتارتسالا حلاصملا نم اهباحر يف مائولا ةداعإو اهقوقح عيمج عاجرتسا ةئزجت نكمي ال يتلاو
نأشلا وه امك .جامدنالاو رارقتسالا ةيقرت ىلإ يمري ىعسم لك ىلإ رئازجلا مضنت ثيح ةيقيرفإلا ةحاسلا ىلع اضيأ
العف نوكي ماظن ،ديدج يلود ماظن ىلإ هربنم نم يدانت رئازجلا ىقبت لفحم ،ةزاحنملا ريغ لودلا لفحم يف ،اريخأ

.ةزيملا هذهب اريدج

انتيلاج حلاصم ةيقرتو ةيامحب قلعتي ام عيمج يف مزع لكبو كلذك دكأتت تباوثلا سفن نإف ،لاحلا ةعيبطبو



.جراخلاب

لك لبقو الوأ لثمتت اهنإف ،ممألا لـفحم يف اـهديسجت ىلإ رئازجلا ىعست يتلا ةليبنلا تاحومطلاب قلعتي اميف امأ
.بوعشلا نيب راوحلا ةيقرتو نييلودلا نمألاو ملسلا ىلع ظافحلل ةيديلقتلا اهتمهاسم رارمتسا يف ءيش

نم انبعش ةماركو ةينطولا انتدايس مارتحا تابثإ لجأ نم ةيوق ةدارإ لكش يف تاحومطلا هذه كلذك رولبتت امك
.ناك ساسم يأ وأ لخدت يأ امهنأشب رئازجلا لبقت نل ةماركو ةدايس ،تالاحلاو فورظلا لك يفو عيمجلا فرط

لالخ نم ةعورشملا ةيداصتقالا انحلاصم ةيقرت يفو ظافحلا يف ،قباسلا نم رثكأو ،اضيأ تاحومطلا هذه دسجتتو
.ةيلودلا تالدابملل لماش يملاع ماظن يف رئازجلل قمعأ جامدنا

ىلع مئادلا صرحلا اذكو ،ءاطعلاو ذخألا ىلع ةينبم ةقالع يف ةناكم اهل لب ،طقف قوس درجم رئازجلا نكت ملو
.ةلثامملا حلاصملا ةدعاق

داحتالا عم ةكارشلا وحن ضوافتلا قافآ يف اهتيقرت رئازجلا مزتعت يتلا ةعورشملا تاحومطلا يه مكلت ،اريخأو
نكلو تامازتلالا يف كيرش ،يقيقح كيرش ةفصبو قدص لكب هوحن رئازجلا مدقتت راطإ ،نواعتلل راطإ هنإ .يبوروألا
.فرط لك اهيلإ علطتي يتلا دئاوفلا يف كيرش اضيأ

ةياهن ىلإ تلصو دق نوكأ ،ةيجراخلا ةسايسلاب صاخلا بناجلا اذهبو .ةداسلا اهيأ ،تاديسلا اهتيأ،سيئرلا ديسلا
لالخ نم اهيلإ عوجرلا لواحأس يتلاو طاقنلا نم ددع ىلإ ،كش نودب قرطتي مل ضرع ،اذه ةموكحلا جمانرب ضرع
.رقوملا مكسلجم هاجت ةلماكلا ةيفافشلاو ةحارصلا ىلع انم اصرح اذهو كلذك اليوط ناك ضرع ،مكتلئسأ ىلع ةباجإلا

.هتاكربو ىلاعت هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو ءاغصإلا نسح ىلع مكركشأ

.)قيفصت(

لماكلا ضرعلا اذه ىلع ةموكحلا سيئر ديسلا ةمألا سلجم ءاضعأ مسابو صاخلا يمساب ركشأ :سيئرلا ديسلا
ةماعلا انتسلج لاغشأ فنأتسن نأ نسحألا نم هنأ يميظنتلا بناجلا نم يل ودبي هتشقانم يف عورشلا لبقو ،حضاولاو
ةشقانملا ءانثأ لخدتلا يف نيبغارلا ءاضعألا ةداسلاو تاديسلا ملعأ تقولا كلذ ىتحو ،ةثلاثلا ةعاسلا ىلع ءاسملا اذه
ىلع مكركشأو ،ةموكحلا سيئر ديسلل ىرخأ ةرم ركشلا ددجأ ،ةسلجلا بتكم ىدل مهئامسأ ليجست مهناكمإب هنأ
.ةعوفرم ةسلجلاو مكتمهاسم

.ةرشع ةسماخلا ةقيقدلاو راهنلا فصتنم دنع ةسلجلا تعفر


