
 

 

 

.ةمألا سلجم سيئر ،ةزعموب ريشب ديسلا :ةسائرلا

.هتموكح ءاضعأو ،ةموكحلا سيئر ،يحيوأ دمحأ ديسلا :ةموكحلا ليثمت

.ءاسم ةرشاعلا ةقيقدلاو ةثلاثلا ةعاسلا ىلع ةسلجلا تحتتفإ

ةشقانم ةيئاسملا ةسلجلا هذه لامعأ لودج يضتقي .ةحوتفم ةسلجلا ،ميحرلا نمحرلا هللا مسب :سيئرلا ديسلا
.هجمانرب لوح ةموكحلا سيئر ديسلا همدق يذلا ضرعلا

مهروضح ىلع هل قفارملا يموكحلا مقاطلاو ةموكحلا سيئر ديسلا ىلإ ركشلاب هجوتأ نأ ءيش لك لبق ديرأو
اذإف ،ةمئاقلا هذه قلغ بجي انرومأ مظنن يكلو ،اوضع 59 نآلا دح ىلإ لخدتلل نيلجسملا ددع غلب دقو ،انسلجم لاغشأ
اذه دعبو ،ةمئاقلا هذه مويلا قلغنس ةيماظنلا ةيحانلا نم اننكلو ،ةسلجلا هذه دعب كلذ نكيلف ىرخأ تاليجست كانه تناك
.اروكشم لضفتيلف ،يودب رصان ديسلا وهو لخدتم لوأ ىلإ ةملكلا ليحأ

ديسلا .نيلسرملا فرشأ ىلع مالسلاو ةالصلاو ،ميحرلا نمحرلا هللا مسب .سيئرلا يديس اركش :يودب رصان ديسلا
ءاضعأ يتاليمز ،يئالمز ،نومرتحملا ءارزولا ةداسلاو تاديسلا ،مرتحملا ةموكحلا سيئر ديسلا ،ةمألا سلجم سيئر
.هتاكربو ىلاعت هللا ةمحرو مكيلع مالسلا ،ةمألا سلجم

لماوعلا ىلإ ةفاضإلاب اهتشاشهو اهروصقو اهدودحب ةيلاحلا هصئاصخب رثأتي نأ دبال انداصتقا لبقتسم نإ
.مداقلا نرقلا نم لوألا دقعلا يف لقألا ىلع ،هتريسم ددحت يتلا ةيساسألا

ةسايسلا ةمءالمو ةينالقع ىدمو ،ادادعإو اعونو امجح ةيداصتقالا دراوملا ةرفو ىدم لماوعلا هذه نيب نمو
ريسيس لهو ؟البقتسم يداصتقالا ماظنلا ةعيبط نوكتس فيك :يتآلاك يلاؤس نوكي هيلعو ،اهينبت متي يتلا ةيداصتقالا
؟ةيئزجلا كلت دودح يه امف ،ايئزج ناك نإو ؟يئزجلا مأ لماكلا ررحتلا هاجتاب



-سيئرلا ةدايس- نورت الأ ،يرادإلا حالصإلا ىلإ مترشأو -سيئرلا ةدايس- متلضفت دقل ،يناثلا لاؤسلا صخي اميف
امب نطاوملا ىلع اهتفلكو اهتأطو فيفختو اهتعاجنو اهتنورم لفكي امب ةيرادإلا ةلأسملا يف رظنلا ةداعإ بجي هنأ
؟رئاودلا نم للقيو تايالولا نم رثكي يرادإ ميسقت راطإ يف هنم اهبيرقت نمضي

طاوغألا ةيالو نأ نم مغرلابف ،تحب يلحم عباط وذ لاغشنا -سيئرلا يديس– ىرحألاب وهو ،ثلاثلا لاؤسلا امأ
ةقطنم يه ةراتف ،نيتقطنم نيب اهفينصت يف ةحجرأتم رمألا اذه عقاو يف اهنأ الإ بونجلا تايالو نيب نم ةفنصم
لاح امم ،ةماع ةفصب تازايتمالا ضعبو ةيومنت جماربب رمألا قلعتي امدنع ةدئاف امنود ةيلامش ىرخأ ةراتو ةيبونج
وأ لاؤسلا اذه -مكتدايس ىلع- حرطأ ينإف اذل ،نطولا تايالو نم اهريغك ةصاخلا جماربلا ضعب نم اهتدافتسا نود
.اركشو ،عوضوملا اذه لوح سابتلا وأ ضومغ لك حازيو ةيؤرلا حضتت ىتح هيف رظنلل لاغشنالا اذه ىرحألاب

.اروكشم لضفتيلف ،يبرعلا تيآ نارقم ديسلا ىلإ نآلا ةملكلا ليحأو ،يودب رصان ديسلل اركش :سيئرلا ديسلا

،تاليمزلا اهتيأ ،ءارزولا ةداسلاو ةديسلا ،ةموكحلا سيئر ديسلا ،سيئرلا يديس .اركش :يبرعلا تيآ نارقم ديسلا
صاخلا ضرعلا ىلإ عامتسالادعب انأو ،ةموكحلا سيئر اهسأر ىلعو ةموكحلا ةرم لوأل لبقتسن ،ءالمزلا اهيأ
دقو ،ينطولا يبعشلا سلجملا يف انئالمز دنع شاقن لحم تناك اهنأ مكحب هليصافت يف لخدأ نل ةموكحلا جمانربب

.جمانربلا ىلع اوقداص

نكل ،ةمألا سلجم تاصاصتخا نم سيل اذه نأل ،ضفرن وأ قداصن نأ -يداقتعا يف- مويلا انم بولطملا سيلو
مدقن نأ طقف انل حمست ،نيبختنمو نينيعم لوقأو نيبختنمو نينيعم نم هيف ةدوجوملا تاءافكلاو ةمألا سلجم ةبيكرت
توأ رهش يف مدق نأو قبس هنأل ،ةموكحلا جمانرب نم زجنأ ام لوح تاظفحتلا ضعب ىرحألاب وأ تالؤاستلا ضعب
.مويلا اذه حابص اهانعمس يتلا ماقرألا ضعب ىلإ ةبسنلاب تاظفحت اضيأ كانه نكل .هزاجنإ نكمي ام لوحو ،يضاملا

ةلادعلا باب وهو الأ ،ةموكحلا سيئر ديسلا هنع ثدحت يذلا بابلاب قلعتي -سيئرلا ديسلا- لوألا يلاغشنا نإ
قيقحت ىلع لمعلا ىلإ وعدي ،اميق اباطخ هارأ ،باطخك باطخلا اذه ىلإ رظنن امنيحف ،ينطولا نماضتلاو ةيعامتجالا

ةلادعلا ىلإ ةبسنلاب عقاولاف .رخآ ءيش عقاولا نكل ،ينطولا نماضتلا قيقحت ىلإو ،اندالب يف ةيعامتجا ةلادع
يتلا ةمورحملا تاقبطلا اهجئاتن لمحتت يلودلا دقنلا قودنص عم تيرجأ يتلا تايقافتالا نأب ظحالن اننأ وه ةيعامتجالا
.لخد يأ اهل سيل يتلا ةصاخو ليلق اهلخد

رود يف طقف ىقبن الأ يه ينطولا نماضتلاو ةيعامتجالا ةلادعلا صخي اميف ةموكحلل اهمدقأ يتلا ةظحالملا نإ
-ايلمع- نكل ،باهرإلا اياحضل وأ تايالولا نم ددعل ارايلم اذك انصصخ لوقنو ،ماقرألا ميدقت رود يف وأ باطخلا
؟نيجاتحملا صاخشألا ىلإ هلصوتس فيك ةموكحلا هب موقتس يذلا ءيشلا

ظحالأ ثيح -مهئامسأ ركذ ىلإ يعاد ال نيذلا ءارزولا ضعب ءانثتساب- ةموـكحلل اـهمدقأ ىرـخأ ةـظحالم يدلو
نمو ةمصاعلا يف نوقاب مهف ،ناديملا نع نوبئاغو ،ةحاسلا نع نوبئاغ ةموكحلا ءاضعأ نأ انم دحاو لك ظحاليو
ةلادعلا قيقحتل نوعسي ةمصاعلا ىوتسم ىلع ةدجاوتملا بتاكملا فرط نم مهل مدقت يتلا ماقرألاب مهلالدتسا لالخ
.ينطولا نماضتلاو ةيعامتجالا

تارشع دجي ءاودلا ءارشل ةيلديصلا ىلإ هباهذ دنع نطاوم يأ نأب ملع ىلع وه له ةموكحلا سيئر ديسلل لوقأو
ةريثك قطانم يف هنأو ،ءاودلا ءارشل يفاكلا نمثلا نوكلمي ال مهنأل ،ةفصولا نمث مهل عفدي نأ هنم نوبلطي نينطاوملا
نأ هنم نوبلطي لب دوقنلا بلط لجأ نم سيل نينطاوملا ضعب هيتأي زبخلا ءارشل بهذي امدنع نطاوملاب لاحلا لـصو



ةلادعلا ققحن نأ نكمي فيك لءاستأ انأف -ةموكحلا سيئر يديس- ةلحرملا هذه ىلإ انلصو دق انك اذإف ،زبخلا مهل يرتشي
نم طقف نوناعي ال نينطاوملا نم فالآلا تائم لب افالآ هيف ىرن يذلا تقولا يف ينطولا نماضتلا ققحنو ةيعامتجالا
.ىفوتي وأ عيضي دق ءاودلا ءارش نع زجعي نم نأل ؟رقفلا ةمق ىلإ امامت اولصو دق ءالؤه نإ لب صقنلاو نامرحلا

يهو انلك اهانعمس يتلاو ةمدقملا ماقرألل يعامس دنعف ،ليغشتلاو ناكسإلاب قلعتي وهف ،يناثلا ظفحتلا صخي اميف
يأب ،ةقبسم اياون ةيأ كانه تسيلف ظفحت لكبو لءاستأ نكل ،قفصأ تدك نكس فلأ 800و لغش بصنم اتئامو نويلم
ءانب عيطتسن فيكو ؟عاطق يأ يفو ؟لغش بصنم يتئامو انويلم ةريصقلا ةدملا هذه لالخ داجيإو ريفوت نكمي ليومت

اماقرأ ةيلاتتملا تاموكحلا جمانرب يف عضن نأ يفكي ال ،نذإ ؟ليومتلا يتأي نيأ نمف ؟ةدملا هذه يف نكس فلأ 800
،ىرخأ اماقرأ انيطعتو ةديدج ةموكح يتأت مث ،ماقرأ درجم ،اماقرأ اـهءارو تـكرت ةـموكح تبهذ املكو ،ادوعوو
يأبو ؟ةيلمعلا متت فيك لءاستأ ايناثو مقرلا اذه ىلع الوأ ظفحتأ ،نذإ .ةغرفم ةقلح يف رودن نحن ىقبن بهذت نأ ىلإو
؟ليومت

ريرقت لك يف ،يسايس باطخ لك يف مهنع ملكتن نحن ،راصتخابف ،بابشلاب ةقلعتملاو ،ةثلاثلا ةطقنلا صخي اميف
؟اهلحب انمق يتلا بابشلا لكاشم يه ام -مويلا دح ىلإ- نكل ،ةموكح جمانرب لك يفو

ال انبابش نأل ،بازحألاو ةضراعملاو ةموكحلا ركذأ لب طقف ةموكحلا ركذأ ال انهو ،ةيسايسلا ةقبطلا تلعف اذامف
درجمب نكل ،تاوصأ نولثميو ،تاعاقلا نوؤلمي مهنأل ،ةيباختنالا تالمحلاو تاباختنالا ةرتف يف الإ هب متهي الو فرعي
نودب وه يذلاو ،نكس نودب ىقبي نكس نودب وه يذلاو ،لمع الب ناك نم لمع الب ىقبي ةيباختنالا تالمحلا ءاهتنا
نودبو ةداهش نودب مهدجن -تويبلا يف تادوجوملا تايتفلا ةصاخ- بابشلا فالآ نم مك مويلاف .ميلعت نودب ىقبي ميلعت

؟لمع

لكاشم نم ففخت نأ عيطتست فيك لقألا ىلع نكل ،لكاشملا لح اهناكمإب ةموكحلا نإ لوقأ ال ،ةيعقاو لكبو
انكس مك ،ايلمعف ،بابشلل ةموكحلا جمانرب يف %30 ةبسن انصصخ اننإ لوقن نأ يفكي ال نكسلا ثيح نمف ؟بابشلا

نم مك ،بابشلل لغشلا بصانم انصصخ اننإ لوقن نأ يفكي ال ؟مويلا ىلإ توأ رهش نيب ام ةرتفلا يف بابشلل ملس
،اذه نم ربكأ -ةموكحلا سيئر ديسلا- لكشملا نأ نظأ ينكل ؟مويلا ىلإ توأ رهش نم بابشلل ملس لغش بصنم
نكمي له ؟يرئازجلا بعشلل ةقثلا مكتموكح عجرت نأ نكمي لهف .ةقث ةيضق يه لب ماقرأ ةيضق تسيل ةيضقلاف
ىرقلا ىلإو ةحاسلا ىلإ بهذن امل اننأل ؟جراخلا يف سيلو رئازجلا يف هلبقتسم نأ مهفيل لمألا هل عجرت نأ مكتموكحل
ىلع ثحبتو لمألا تدقف ةيبلغألا نأ عمسن ةثلاثلا ةيعاذإلا ةانقلا يف ىتحو ،انبابش ملكتي فيك عمسن ندملاو ءايحألاو
بيجأ ال ؟ةئفلا هذهل لمألا عاجرإ ىلع ةرداق ةموكحلا له وه حورطملا لاؤسلاف ،نذإ .جراخلا يف اهلبقتسم ءانب
.ةطقنلا هذهل ةبسنلاب اريبك اظفحت لجسأ يننكل ،ةقبسم ماكحأ يدل تسيلف

ةمزألا لحب هنأل ،اهنع ملكتن نأ بجيو ةينمألا ةمزألا نع ملكت ةموكحلا سيئر ديسلاف ،ةعبارلا ةطقنلا صخي اميف
.ىرخألا تامزألا لحت نأ نكمي ةينمألا

انأدب امدنع نكل ،يلوصأ باهرإلا اذهو ،اباهرإ كانه نأ وه ةينمألا ةمزألا يف شاقن ىلإ جاتحي ال يذلا ءيشلا نإ
الدبو ؟حالسلا قيرط نع مأ ةسايسلا قيرط نع متي ةينمألا ةمزألا لح له ،اهنم تالؤاست ةدع ترهظ هتبراحم يف
الإ نوكي ال ةينمألا ةمزألا لح نأب لوقننأ نم الدبو ،رومألا تمقافت ىتح ملكتن انيقب هتبراحمل نيدهاج لمعن نأ نم
وه -فسألا عم– هانظحال يذلا ءيشلا نكل ،ةسايسلا قيرط نع ىرخأ ةهج نمو ،ةهج نم حالـسلاب باهرإلا ةبراحمب
يف ىرخأ ةرم تلخت دق ةضراعملاو ةموكحلا ىرحألاب وأ بازحألاو ةموـكحلا يأ -سيئرلا يديس– ةيسايسلا ةقبطلا نأ
نوبراحي كردلاو ةطرشلا هيف امب ينطولا نمألاو شيجلا يف انابش ىرن ثيح ،شيجلا نعو نمألا حلاصم نع ناديملا
ضعب يف الإ رهظي ال ةيسايسلا ةقبطلاو ةيسايسلا ةبخنلا فرط نم يسايسلا يمويلا ميعدتلا نكل ،ايموي باهرإلا
.طقف تابسانملا يف تسيلو ةيموي باهرإلا ةبراحم نأ مغر يفتخي مث تابسانملا

ضعبلا نأل ،اهئارزو لكب لوقأ ،اهئارزو لكب ةموكحلا ىلع ىلوألا ةجردلاب نأ نظأو ،باهرإلا براحن ىتحف
يف اضراعم نوكيو ةموكحلا يف اريزو صخشلا نوكي فيك لءاستأ انهو ،نيضراعم ءارزو ةموكحلا يف نإ نولوقي
مهنكل ،ةطلسلا يف ءارزو اهل نإ بازحألا ضعب لوقت امدنعف ،يحيوأ ديسلا ةموكح يف الإ ثدحي مل اذهف ؟تقولا سفن
ىلإ لقتنأو ةموكحلا يف نوكأ يننأ ينعي ،اضراعم اريزو هيف نوكأ يذلا تقولا يتأي نأ ىنمتأ انأف ،نوضراعم ءارزو



ةنس تاباختنا ريضحتل ةضراعملا يف نوكأ تقولا سفن يف نكل ،ةموكحلا لخاد ةلودلا يف ةدوجوملا بصانملا لك
.اهريغو 2005 ةنس تاباختناو ،2000

ةلود ءانب ىلإ يمرت ةسايس قيبطتب فلكملا وهو- ةموكحلا سيئر ديسلا ىلع حورطملا لاؤسلاف ،ليطأ ال ىتحو
ةحارص نوداني صاخشأ عم نوناقلا ةلودو ةيروهمجلا ةلود ةيدج لكب ينبن نأ نكمي له وه -نوناقلا ةلودو ةيروهمج
.لاؤسلا اذه نع اباوج عمسأ نأ وجرأ ؟ةيطارقويث ةلود ءانبب

نأ الإ ةمئاق ةمزألا هذه نأ مغر ،ةيعامتجا الو ةيداصتقا الو ةينمأ ةمزأ تسيل يل ةبسنلاب ةمزألا نإف ،ريخألا يف
ءانب يف سيلو ةطلسلا ءانب يف سيلو ،تاموكحلا ءانب يف سيلو ةلودلا ءانب يف ركفن نيحف ،ةلودلا ةمزأ يه ةمزألا
يف انحجن اذإ ،لاقي امكو ،ةنيفسلا هذه رهظ ىلع ةضراعمو ةموكح انلك نحنف ،ةنيفسلاب اههبشأ ةلودك ةلودلا لب ماظنلا
.ةاجنلا عيطتسي انم دحأ الف كلذ يف انلشف اذإو اعيمج وجننسف نامألا رب ىلإ اهلاصيإ

ةيددعتلاو ةيطارقميدلاو نوناقلا ةلودو ةيروهمجلا ءانب لوقأو ةلودلا ءانب ىلإ ةبسنلاب حورطملا لاؤسلاف ،نذإ
؟كلذ قيقحتل ةموكحلا سيئر ديسلا فرط نم ةذختملا ريبادتلا يه ام وه -تاسسؤملا ءانب نع ليق ام ءانثتساب-

ةريخألا مايألا يف دئارجلا يف انأرق امك ،هجمانرب يف زكر ةموكحلا سيئر ديسلاف ،ةلادعلا صخت ةملك يدل ،اريخأ
قبطت ةيئاضقلا ماكحألا نإ لوقأ انهو ،ةيئاضقلا ماكحألا قيبطت ىلع اهعم تمهافتو ةباقنلا عم تضوافت ةموكحلا نأ
نكلو ،اهذيفنت مدع وأ اهذيفنت ررقيل نالع وأ نالف ءاوهأل عضخت ال يهو ةيندملا تاءارجإلا نوناقو روتسدلا ىضتقمب
لعفت اذامو ؟قبطت مل اذاملو ماكحألا هذه تدجو اذامل ،لءاستنف ذفنت ال ةيئاضقلا ماكحألا نم ريثكلا نأ دجن عقاولا يف
؟انه مكاحملا

ةعبات يه يتلا ةباينلا ةصاخ نيذفنملا ءاوهأل اهذيفنت يف عضخت اهنأ ظحالي ماكحألا هذه قيبطت مت اذإ ام ةلاح يفو
قافتا مويلا كانه ناك اذإ لوقأ اذل ،ةيمومعلا ةوقلا ريخست عيطتست يتلا ةديحولا يه اهنأل ،ةموكحلل يأ لدعلا ةرازول
نع الوأ ملكتلا ،يئاضق مكح يأ ذيفنت لبقو لبقتسملا يف نكميف ،لامعلاب ةقلعتملا ماكحألا ذيفنتل ةباقنلاو ةموكحلا نيب

قيبطت نم نكمتتل ،ةموكحلا عم لامعلا مساب رواشتلاو قافتالا ةمهم اهيلإ دنست ةهج وأ ةـئيه نـييعتو ديدحت ةرورض
ماكحألا ذيفنتو مارتحا راطإ يف لخدي ةلودلا ءانب نإف روتسدلا ىضتقمبو ،ةئفلا هذهب ةصاخلا ةيئاضقلا ماكحألا
.مكل اركشو اذهب يفتكأ .ةيئاضقلا

.اروكشم لضفتيلف ،ريكشوب دمحم ديسلا ىلإ نآلا ةملكلا ليحأو ،يبرعلا تيآ نارقم ديسلل اركش :سيئرلا ديسلا

ةموكحلا سيئر يديس ،سيئرلا يديس ،ميحرلا نمحرلا هللا مسب .سيئرلا يديس اركش :ريكشوب دمحم ديسلا
هللا ةـمحرو مـكـيلع مالسلا ،سـلجملا ءاضعأ يتاليمز ،يئالمز ،نومرتحملا ةموكحلا ءاضعأ ةداسلاو ةديسلا ،مرتحملا
.هتاكربو ىلاعت

.نينطاوملا لاغشناو مامتها ريثت يتلا عيضاوملا ضعب هذه ،ةموكحلا سيئر يديس

تقولا سفن يف نكمت يتلاو ةذختملا تاءارجإلا يه امف ،ةيداصتقالا تاحالصإلا راسم صخي ،لوألا لاؤسلا
رثكألا حئارشلا ةصاخو نينطاوملا طاسوأ يف ةيبلسلا اهراثآ ةئدهتو ةيملاعلا ةيلاملا تاسسؤملا تابلطتم عم مؤالتلا



؟ايلاح ةرئاسلا ةيداصتقالا ةيكيمانيدلا شماه ىلع اوقب نيذلا نولاطبلاو بابشلا يهو ةشاشه

كلذك لثميو يداصتقا عفد ةزيكر هنأل ،يجيتارتسا عاطق نكسلاف فورعم وه امكو ،نكسلا صخي ،يناثلا لاؤسلا
كلذكو زاجنإلا ىوتسم ىلع عاطقلا اذهب لفكتلل ةذختملا ةلاعفلا تاءارجإلا ةفرعم ديرن اذهل ،اساسح ايعامتجا اجايتحا

؟نينطاوملا ةدئافل عيزوتلا ىوتسم ىلع

راثآ ببسب ةبوكنم اهنأ فرعن يتلا ةديلبلا ةيالوب صاخ يصخش لاغشنا نع ةرابع يهف ،ةثلاثلا ةطقنلا امأ
اركشو ،ةيالولا هذهل صاخ جمانرب عضو انكمم ناك اذإ ةموكحلا سيئر ديسلا نم بلطأ ساسألا اذه ىلعو ،باهرإلا

.سيئرلا يديس

.اروكشم لضفتيلف ،يرداوق رازوب دمحم ديسلا ىلإ ةملكلا ليحأو ،ريكشوب دمحم ديسلل اركش :سيئرلا ديسلا

فرشأ ىلع مالسلاو ةالصلاو ،ميحرلا نمحرلا هللا مسب .سيئرلا يديس اركش :يرداوق رازوب دمحم ديسلا
سلجم ءاضعأ يئالمز ،يتاليمز ،ءارزولا ةداسلا ،ةموكحلا سيئر يديس ،ةمألا سلجم سيئر يديس ،نيلسرملا
.هتاكربو ىلاعت هللا ةمحرو مكيلع مالسلا ،ةمألا

فرعن انلكو ،يعيبطلا زاغلل ةجتنملا لئاوألا لودلا نـم رئازجلا دـعت .نينطاوملا تالاـغشنا ضعب اذه يلخدت صخي
.نطاوملا ةايح يف يعيبطلا زاغلا ةيمهأ

ةيساسألا ةداـملا هذه نم دفتست مل يتلا ندملا ىلإ يعيبطلا زاغلا لاصيإل ةموكحلا جمانرب وه ام وه يلاؤس
؟زاغلا بيبانأ نم ةبيرقلا ندـملا ةـصاخو

،نينطاوملا ىلإ ةيفيرلا ءابرهكلا لاصيإل اهتصصخ يتلا ةظهابلا لاومألاو ةلودلا اهتلذب يتلا تادوهجملا نإ ،ايناث
،ةيفيرلا ءابرهكلا نم اذه انموي ىلإ دفتست مل ىرقلا ضعب كانه لازت ال كلذ لك مغرو ،ادج ةريبكو ةريبك تادوهجم
؟عورشملا اذه نم ىقبت ام مامتإل ةموكحلا جمانرب وه امف

ثيح ،اريبك اروهدت مويلا دهشت ،ةيدلبو ةيئالوو ةينطو قرط اهنم ،ةعساو رئازجلا يف تاقرطلا ةكبش نإ ،اثلاث
نكلو ،اهتنايصب يفاكلا لفكتلا مدع ىلإ ةقيقحلا يف عجري اذهو تاهجلا ضعب يف اهلامعتسا بعصلا نم حبصأ
يرورضلا نم هنأ ىرن اذهلو ،لاومألا دوجو مدع يف لثمتت اهب جتحاو ةصتخملا تاهجلا ىلإ تمدق يتلا تارربملا
.تاقرطلا هذه ةنايصل صاخ جمانرب عضوب ةيزكرملا تاطلسلا لفكتت نأ

ملف اهنويد تمكارتو اريبك ايلام ازجع تفرع تايدلبلا مظعم نإو ،ةلودلل ةيساسألا ةيلخلا يه ةيدلبلا نإ ،اعبار
هنأل ،لامعلا روجأ عفد نع ىتح نايحألا ضعب يف تزجعو نينطاوملل ةيمويلا لكاشملا ةهجاوم اهتعاطتساب حبصي
هذه نإف نويدلا ديدستل ةريخألا هذه لخدتت مل نإو ،ةلودلا فرط نم ةمدقملا ةناعإلا ادعام ىرخأ ليخادم اهل سيل
.مكيلع مالسلاو ،جمانرب يأ ذيفنت عيطتست نلو ،ةزجاع ىقبتس تايدلبلا

.لضفتتلف ،يوالسع ىليل ةديسلا ىلإ ةملكلا ليحأو ،يرداوق رازوب دمحم ديسلل اركش :سيئرلا ديسلا

ءاضعأ ،ةموكحلا سيئر يديس ،مرتحملا ةمألا سلجم سيئر يديس .سيئرلا يديس اركش :يوالسع ىليل ةديسلا
.مكيلع مالسلا ،رقوملا ةمألا سلجم ءاضعأ ةداسلاو تاديسلا ،نومرتحملا ةموكحلا

نم 80 ةداملل اقبط ارصتخم اضرع ناك هنأ امبو ،مكضرع ميدقت ىلع مكركشأ ةموكحلا سيئر يديس ،دعب امأ



ىلإ قرطتأس امنإو ،ةموكحلا جمانربل ةضيرع ةشقانم هبش يلخدت نوكي نل ايقطنمو ،روتسدلا اذهل امارتحاف ،روتسدلا
بلطأل يل تحيتأ يتلا ةصرفلا منتغأ راطإلا اذه يفو ىرخأ ةرابعبو ،ةضيرعلا اهطوطخ يف ةموكحلل ةماعلا ةسايسلا
ماعلا يأرلا لابو انلاب لغشت لازتالو تلغش ةماه لئاسمب ةقلعتملا تاحيضوتلا ضعب ةموكحلا سيئر يديس مكنم
.يرئازجلا

ةموكحلا نأ مكضرع يف ءاج ثيح ،احابص مكلخدت يف كلذب متحرص دقو نوناقلا ةلود ءانب ةلأسم يه اهلوأ
ءيدابملا نيب نم هنأ دجن ةموكحلا جمانرب نم لوألا ءزجلا يفو ،ةيدرفلا تايرحلا ةفاقث ىلع ظافحلا ىلع ةصيرح
زاهج ةموكحلا ربتعتو ،نوناقلا راطإ يف ةيئاضقلا ةطلسلا ةيلالقتسا يه نوناقلا ةلود ةموكحلا اهيلع سسؤت يتلا
.دالبلا هدهشت فوس يذلا لوحتلل يرقفلا دومعلا ةلادعلا

ةطلسلا تاسسؤم ةماقإ لامكتسا وأ ةين وأ طقف ايسايس اباطخ تسيل نوناقلا ةلود -ةموكحلا سيئر يديس- نكل
نم نوناقلا ةسراممل نطاوملا مييقت اضيأ يه نوناقلا ةلود امنإ ،هتاذ دح يف افده لاح لك ىلع ربتعي مل يذلا ةيئاضقلا

ةيرئازج تاراطإ سبح عم ىشامتت نوناقلا ةلود له -ةموكحلا سيئر يديس- راطإلا اذه يفو ،ةموكحلا فرط
؟نيتنسلا مهنم ضعبلل يطايتحالا سبحلا ةدم تزواجت دقو ،مويلا دح ىلإ ةمكاحم نودب يمومعلا عاطقلا نم نيريسمو
ءالؤهل ةهجوملا مهتلا ةشقانم ددصب تسل انأف ،يراكفأ اقبسم حضوأ ،عقي نأ نكمي يذلا مهافتلاءوس بنجتن ىتحو
يرئازج نطاوم يأك قحلا مهل نويرئازجلا نوريسملا ءالؤه له -ةموكحلا سيئر يديس–مكلأسأ نكل ،نيريسملا
ربتعي مأ مهل ةحونمملا تانامضلا نم ةدافتسالا عم تايانجلا وأ حنجلا ةمكحم مامأ ةمكاحملل نوناقلا لظ تحت عضخي
نم ىلوألا ةجردلاب قلطني رمألا اذه حيضوت بلطو ؟مهيلع ةقبطملا ةبوقعلا وه ةلاحلا هذه يف يطايتحالا سبحلا
ةيماظن ةيئاضق ةهج تبثت ىتح ائيرب ربتعي صخش لك" نأ ىلع -كلذ نوفرعت امك– صنت يتلا روتسدلا نم 45 ةداملا
يف ربتعي يطايتحالا سبحلا نأ ىلع ةيروتسدلا ةداملا هذه صنت ملف "نوناقلا اهبلطتي يتلا تانامضلا لك عم ،هتنادإ
ينطولا داصتقالاب ساسملاب اومهتاو ،ام اموي اوسبح نييرئازجلا نيريسملا ءالؤه نأ امبو ،ةيئازج ةبوقع نوناقلا ةلود
.نأشلا اذه يف ةلادعلا تلصو نيأ فرعنو علطن نأ انقح نمو ماعلا يأرلا قح نمف

انهف ،ةلادعلا هب موقت يذلا ثحبلاو تايرحتلل ةيرورض سبحلا ةدم نأب -ةموكحلا سيئر يديس- ينتبجأ اذإو
اياضقلا هذهل طقف نوغرفتم ةاضق نيعي اياضقلا هذه لثم يف نأ فرعن اننأل ،يأرلا اذه مكرطاشأ ال انأف ،يل اوحمسا
تايرحلا ةفاقث يف مكيأر امو ؟مهتمكاحم ىرخأ ةرم يتأت ىتمف ،احورطم ىقبي لاؤسلاف ببسلا ناك امهمو ،تاذلاب
يرازولا روشنملا عم -مكيأر مكنم بلطأ انأو– ىشامتت ةيئاضقلا ةطلسلا ةيلالقتسا وأ ايناث نوناقلا ةلود لهو ؟ةيدرفلا
روشنملا اهيف صني يتلا ةلاحلا يف ةرازولا اورطخي نأ قيقحتلا ةاضق رمأي يذلا 1996 سرام 23 يف خرؤملا

انك امبر ؟"ةرازولا ملع نود ةروطخلا يستكت اياضق يف نيطروتم نيمهتم نع تقؤملا جارفإلا ىلإ نوردابي" :ىلع
صاخ عباط اهل يتلا اياضقلا عم ةقالع روشنملا اذهل ناك امدنع 1994 ةنس يف وأ 1993 ةنس يف فدهلا اذه مهفن
124 نيتداملا قوف وأ لبق يرازولا روشنملا اذه لعجت نوناقلا ةلود له لاح لك ىلع نكل ،باهرإلاب ةقلعتملاو
ةداملا ةصاخو ؟تقؤملا جارفإلا طورشو يطايتحالا سبحلا ةدم ناددحت نيتللاو ةيئازجلا تاءارجإلا نوناق نم 125و

يضاق ىلعو تقو يأ يف تقؤملا جارفإلا بلط يف قحلا هل مهتملا" نأ ىلع صنت يتلا نوناقلا سفن نم 127
يضاق نأ ىلع اقالطإ صنت مل ةداملا هذهف ."جارفإلا بلط يف لصفي نأ لبق ةيروهمجلا ليكو رطخي نأ قيقحتلا
.لدعلا ةرازو راطخإب مزلم قيقحتلا

Le » ةديرج يف فحصلا قيرط نع ةليلق مايأ ذنم انملع ثيح ؟تاءارجإلا هذه لثم عم ىشامتت نوناقلا ةلود لهف
Matin » تقولا سفن يف هبذكأ ملو حيحص ربخلا اذه نإ لقأ الو ،نيريسملا ءالؤه نع بيرق نع جرفيس امبر هنأ

نكمي فيكف ةمكاحم نودب وأ تاراسفتسا نودب ايئاهن وأ اتقؤم مهنع جرفأ اذإ هنإ طقف لوقأ ،هبذكت مل ةموكحلا تمادام
– ؟ةيلوؤسملا لمحت نم افوختم حبصأ يذلا يرئازجلا ريسملل ةقثلا عجرن فيكو ؟ةلاحلا هذه يف نوناقلا ةلود سيركت

ضعبلا وأ نيريسملا ءالؤه نع يأ- مهنع جرفأ اذإ ىتحو -نيرخآلا ريصمك نوكيس هريصم نأ روصتيس امبر هنأل
،ادج ةساسحلا ةيضقلا هذه لثم يفف ؟فرشلاو ةماركلاب ساسملا نع اضيوعت ربتعي حيرستلا وأ جارفإلا لهف -مهنم
قيرط نع امإ ةقيقحلا فشتكت نأ دبال نكلو ،انه ةقفشلل الو ةمحرلل لاجم الف ينطولا داصتقالا سُم اذإ طقف لوقأ
.يطايتحالا سبحلا ةدم نم ىفكو ،جارفإلا وأ ةمكاحملا

امبو ،موكحملاو مكاحلا نيب ةلدابتم ةقث امنإو اباطخ تسيل -مكل تلق امك- نوناقلا ةلود نإ ،ةموكحلا سيئر يديس
ةحفاكمل ةمزاللا لئاسولا لك ريخست ىلع اهتايحالص راطإ يف رهستس ةموكحلا نأ اضيأ ركذ ةموكحلا جمانرب نأ
شيجلا اهسأر ىلعو نمألا تاوق نأ فرعن نحنو ىلوألا ةجردلاب ةينمأ ةلأسم باهرإلا ةحفاكم نإ لوقأ انأف ،باهرإلا
انررحت املك نوناقلا ةلود انمرتحاو ملظلا انبنجت املك نكل ،باهرإلا ةبراحم ىلع اراهنو اليل ةرهاس يبعشلا ينطولا
ول ىتحو ،صئاقنلاو تاقالزنالاو ءاطخألاب ىذغتي يذلاو اننيب ايح لازال يذلا يلوصألاو يجوغاميدلا باطخلا نم
فرعن نحنو اهباطخ ةلحرم لكل نأ الإ اهشيعن يتلا فورظلا عم فيكتي تاذلاب ةلحرملا هذه يف يمسرلا هباطخ ناك
.يلاحلا فييكتلا يف دحأ طلغي نأ بجي الو ،نييلوصألا عم كلذ



لالخ نم دسجتيو ققحتي باهرإلا ةحفاكمو يلوصألا يسايسلا باطخلا اذه ةحفاكمو ةيطارقميدلا نع عافدلاف
يف نطاوملا امهعضي نيذللا لمألاو ةقثلا يه ،يلوصألا باطخلاو باهرإلا ةحفاكم نإ مث يموكحلا لمعلا ةيقادصم
وأ ةرورضلا بسح سيلو يصخشلا اهعانتقاو اهريمض بسح تارارق ردصت يتلا ةيئاضقلا ةطلسلا يهو ،مكاحلا
.حضاو يسايس باطخ اضيأ يه باهرإلا ةحفاكمف ،ةيئاضق ةفيظو ال ةيئاضق ةطلس كانه نوكت ىتح كلذو فورظلا

نكلو ،يعامتجالاو يداصتقالا عضولاب ةقلعتملا لئاسملا لك ىلع نوبيجتس كش نودب مكنإ ،ةموكحلا سيئر يديس
باطخلا نيب اضومغ كانه نأ ىلإ ةراشإلا عم ،احورطم نطاوملل ةقثلاو لمألا عاجرإب صاخلا لاؤسلا طقف ىقبي
.عقاولا يف لامعألا ديسجتو يسايسلا

ةيوق ةلادعو لمألا ىلإ ةجاحب مويلا يرئازجلا نطاوملا نأل ،فاك ريغ مويلا ةموكحلا جمانرب ىقبي ،ةياهنلا يف
،نوناقلا ةلود مرتحت نأ ةموكحلا ىلع الوأ بجي نوناقلا ةلودب نمؤي نأ هنم اوبلطت نأ لبقو ،ةموكحو لقتسم ضاقو
.اركشو

.يلضفت ،رماع نب ةسينأ ةديسلا ىلإ ةملكلا ليحأو ،يوالسع ىليل ةديسلل اركش :سيئرلا ديسلا

،ةموكحلا ءاضعأ ةداسلا ،ةموكحلا سيئر ديسلا ،سيئرلا يديس .سيئرلا يديساركش :رماع نب ةسينأ ةديسلا
،دعبو ،ةبيط ةيحت ،يئالمز ،يتاليمز

جمانربلا اذه راطإ يف لمعلا نم تاونس 03 ةدم انقرغتساو ،يلكيهلا حيحصتلا جمانرب ةياهن ىلإ انلصو دقل
.فالتخالا ىلإ ىرخأ انايحأ ةضرعمو انايحأ ةيضرم نوكت داكت جئاتن تطعأف

نع مجانلا يعامتجالا هرثأ ىلإ ةبسنلاب دحاو نآ يف اداحو احوتفم لازيال يداصتقالا عضولاب قلعتملا شاقنلا نكلو
ةميدقلا تايلآلا تأدب ثيح يرئازجلا عمتجملا اهب رمي يتلا ةقيمعلا تالوحتلا مضخ يف هنإف لعفلابو .حيحصتلا اذه
ةيداصتقالا ةرئادلا نع رثكأف رثكأ ةلودلا يلخت نإو ،اهتيلاعف دقفت زكرمملا طيطختلا ىلع ةدمتعملا داصتقالا ميظنتل
.ةيعامتجالا ةهبجلا ىلع ةدكؤم ةفصب اهدجاوت ةرورض عم نمازتي

داكي لجعتسمو مقافتم يعامتجا بلطل ةلودلا ةباجتسا ىدمو دجاوتلا اذه ةيلاعف ىدمب قلعتي حورطملا لاؤسلا نإ
يشفتب ةقلعتملا كلت ىقبت عمتجملا يف خرش ىلإ يدؤت نأ داكت يتلا ةرثؤملاو ةقيمعلا تالاغشنالا نإ .اسئاب نوكي
.خلإ ...ةبعصلا ةشيعملا طورشو ةيئارشلا ةردقلا روهدتو ةلاطبلا

بلطتي امم ،ىربكلا ةيعامتجالا تانزاوتلا روهدت ىلإ ةلكيهلا ةداعإو ةيداصتقالا ةسايسلل ديدجلا هجوتلا ىدأ دقل
.ةصاخ ةفصب ةفداهو ةطيشن ةيعامتجا ةسايس -اهتاساكعنا ةهجاومل-

ةصاخ ةيبلس ةيعامتجا تاساكعنا امئاد هنع جتني ناك دلب يأ يفو يلكيهلا حيحصتلل ططخم يأ قيقحت طورش نإ
لفكتلا نمضت نأ بجي ةيلاقتنالا ةلحرملا نإف ةيعامتجالا لئاسملاب رمألا قلعتي امدنعو ةشيعملا فورظو ليغشتلا ىلع
.ةلداعو ةمكحم ةينماضت ةسايس لالخ نم عمتجملا كسامت ىلع ظافحلاب

اديازتم ارقهقت ليغشتلا فرع دقلف ،ليغشتلا ةيضق راظنألا بطقتست يتلاو ،ةرشابملاو ةداحلا تاساكعنالا نيب نمو
يأ ،1996 ةنس يف %28,1 ىلإ 1989 ةنس يف %17 نم ةلاطبلا ةبسن تعفترا ثيح ،ينطولا داصتقالا مزأت ذنم
20 نيب ام مهنس حوارتي %55,6و ،ةنس 19و 16 نيب ام مهنس حوارتي %63 مهنم ،لاطب 2.200.000 كانه نأ
،لاجرلا نم %26و ءاسنلا نم %38 نيب مهتبسن حوارتتو ،ادبأ اولغتشي مل )4/3( عابرأ ةثالث مهنيب نمو ،ةنس 24و
ةيداصتقالا فورظلا نأل ،ةلبقملا تاونسلا يف رثكأف رثكأ فعاضتتس ءاسنلا ىدل ةلاطبلا ةبسن نأ ةظحالملا عم
يف ةصاخ ليغشتلا ةشاشهب ةلبقملا تاونسلا مستتس امك ،لمع نع ثحبلا ىلإ ءاسنلا نم ريبك ددعب عفدتس ةيعامتجالاو



.ةمئادلا لغشلا بصانم نم ديدعلا رفوت ىربك عيراشم بايغ

ةصاخلا راعسألا ةبسن تضفخنا ثيح ،نينطاوملل ةيئارشلا ةردقلا روهدتب قلعتيف رخآلا يبلسلا ساكعنالا امأ
اـمم ةـيمانتملا مخضتلا ةبسن ةقحالم نم روجألا نكمتت ملو ،1996 ةنس يف %16 ـب ردق يونس لدعمب كالهتسالاب
.قرفلا اذه كرادت نم ةيئارشلا ةردقلا نيكمت مدع ىلإ ىدأ

روجألا ةسايسب ةقلعتملا ةيساسألا ةيضقلا حرطي امم ،ةحداف ةيعامتجا قراوف ىلإ امتح يدؤت روجألا ةلكيه نإ
ةدمل ةرثؤم هتاساكعنا ىقبتس ةلحرملا هذه نم ءاهتنالا دعب - اقباس هيلإ ترشأ امك - هنأل ،يلكيهلا ليدعتلا ةلحرم ءانثأ

.ادج ةليوط

ةلاحلا هذه روهدت ظحالن ثيح ،نطاوملل ةيحصلا ةيعضولا يف اهدجنسف ليدعتلا اذهل ىرخألا تاساكعنالا امأ
ىدل تايفولا ةبسن عافتراو لسلا ضرمك رقفلاب ةقالع اهل يتلا تالاحلاو ديئوفيتلاك ،ةيدعملا ضارمألا ةدوعب ةيحصلا
روهدتلاب اضيأ رمألا قلعتي نكل ،اهدحو ةيحصلا ةسايسلا ةعاجن مدع ىلإ ةيعضولا هذه بابسأ دوعت الو ،لافطألا
يتلاو ةيودألا راعسأ عافترا اذكو نكسلاو ةشيعملل ةمئالملا ريغ فورظلاو ةيذغتلا ءوسو ةشيعملا فورظل خراصلا
.ةوخإلا اهنع ملكت

حّرصي ام وهو ةينعملا تاعاطقلا نيب قيسنتلل يلعفلا ديسجتلا نودب ققحتي نأ نكمي ال يحص جمانرب يأ حاجن نإ
دح ىلع ةظفاحملا ةيغب ةيضيوعتلا ريبادتلا ضعب ذاختا مت تايعضولا هذه مامأو ،إدبملا اذه نم نحن نيأ نكل ،امئاد هب
؟اهجئاتن يه امو ؟ريبادتلا هذه ىرت اي يه امف ،عمتجملا كسامت نم ىندأ

ريبادتلاو ةيعامتجالا ةكبشلا نإ ثيح ،ةلئسألا هذه نع بيجت نينطاوملا ةاناعمو ناديملا يف ةيرزملا ةيعضولا نإ
ىقبت يعامتجالا رارقتسالا قيقحت ىلإ ةيمارلاو خلإ ...ةلاطبلا تاوالعو باـبشلا لـيغشتو ليغشتلا ريوطتب ةقلعتملا

ةبعصلا ةيعامتجالا فورظلا ةهجاوم لصاون 1998 ةنس يف انلزام ثيح ،ةلحرملا تابلطتم ةماخض مامأ ةيفاك ريغ
جمارب هجون نأ نكمي فيكف ،هيلع يه ام ىلع ةيعضولا رارقتسا لقألا ىلع اهب نمضن نأ نكمي ال ةيلاجعتسا ةجلاعمب
انامرح رثكألا ةيعامتجالا تائفلا هذه يه نمو ؟انامرح رثكألا ةيعامتجالا تائفلا وحن نماضتلاو ةيعامتجالا ةيامحلا
ناكم لحي نأ لقعيأ ؟ررضتلا ةجرد بسح تايولوألا بترت فـيك ؟ةـيامحلا نـم ةدافتسالا نم اهنكمن فيك ؟اررضتو
؟ةمئالملا ريغ ةيلاجعتسالاو ةيفرظلا ريبادتلا هذه لثم دالبلل ةيعامتجالا ةسايسلا مدخت ةمئالمو ةلماش ةيجيتارتسا

يف – نيمثتو نطاوملا ةيامحب لفكتلاو ةلودلا رودل قيقد ديدحت يف نمكي لاؤسلا اذه ىلع ةباجإلا نم اءزج نإ
.ةفلتخملا تاسسؤملاو تامظنملاو تايعمجلاك عمتجملا يف ةلّاعفلا ىرخألا فارطألا ةكراشم – تقولا سفن

ةيوعمجلا ةكرحلاب لفكتلاب ةقلعتملا ةليبنلا ةمهملا دانسإب ةيروهمجلا سيئر ديسلا رارق ييحن نحن قلطنملا اذه نمو
ةلاعفلا ةمهاسملاو اهتاطاشن ةيقرت نم تايعمجلا نيكمت ىلع رارقلا اذه دعاسي نأ ىنمتنو ،بابشلل ىلعألا سلجملا ىلإ
.هتاردق ليعفتو هب ءانتعالا بجي ماه كيرشك ةيعامتجالا ةيمنتلا يف

يعامتجالا اهرود ءادأ نم ةلودلا نكميو ةيعاـمتجا ةـيجيتارتسا عضو يف هتاذ دح يف يلماكتلا لمعلا مهاسي اذهبو
.كلذ يف يندملا عمتجملا ماهسإو

يداصتقا وأ يسايس رربم يأ كانه سيلف اندالب يف ةيمنتلا راسم ناك امهم ،ةموكحلا سيئر ديسلا ،سيئرلا يديس
حيحصتلا جمانرب لباقم وأ ةيداصتقالا ةيلاعفلا ىوعدب قيرطلا شماه ىلع نينطاوملا نم اءزج كرتي ىتح ناك
؟اهنم رفم ال ةيمتح شيمهتلا حبصأ له ىرخأ ةرابعب وأ يلكيهلا

مغرلا ىلع ةيعامتجالا ةيمنتلا جذامن نإو ،ةيداصتقالا تابلطتملا ةنيهر نوكت نأ نكمي ال ةيعامتجالا تاسايسلا نإ
ةصصخملا عيراشملا ريرقت يف مهسفنأ نيررضتملا ماهسإب ينتعت نأ اهنكمي ةفورعملا ةيدقنلاو ةيلاملا تاطوغضلا نم
.مهل

ءارقتساب رمألا قلعتي ال امك ،ةيفرظلا ريبادتلا نم ةعومجم عضو ةلصاومب حجنت نأ نكمي ال شيمهتلا ةبراحم نإ
سؤبلاو رـقفلا روذج ىلع ءاضقلل ةيعامتجالا ةسايسلا ديشرتب رمألا قلعتي ام ردقب ةماه ودبت دق ةيددع ةليصح
.شيمهتلاو ءاصقإلا باـبسأو

ىغطت الأ وهو الأ كرتشملا انمامتها يف اذه عضاوتملا يلخدت بصي نأ ريخألا يف ىنمتأ ،ةموكحلا سيئر يديس



،اناعسم ىلع ةيفافشلاو رواشتلاو راوحلا ءافضإ ىلع ايوس لمعن نأو ،ةيعامتجالا ةسايسلا قيبطت يف ةيلاجترالا
ةفص ةيأب-سـمت الو ةـيقيقحلا نـماضتلا يناعمب لخت ال نأ بـجي يتلا ةشيعملا ةواسقب رمألا قلعتي امدنع ةصاخ
.اركشو ،ناسنإلا ةمارك -تناك

.يلضفت ،يصفح ةيرون ةديسلا ىلإ ةملكلا ليحأو ،رماع نب ةسينأ ةديسلل اركش :سيئرلا ديسلا

ةداسلاو ةديسلا ،ةموكحلا سيئر يديس ،ةمألا سلجم سيئر يديس .سيئرلا يديس اركش :يصفح ةيرون ةديسلا
.مكيلع مالسلا ،يئالمز ،يتاليمز ،ةموكحلا ءاضعأ

فرط نم ةمدقملا ماقرألا بسحو ،ةمألا سلجمل مويلا هومتمدق يذلا ضرعلا بسح ،ةموكحلا سيئر يديس
يعامتجالاو يداصتقالا طاشنلا ةليصح مييقتب ةصاخلاو ،يعامتجالاو يداصتقالا ينطولا سلجملا مامأ ةموكحلا
جمانرب ىلإ ةـجاحب تسيل رئازجلا نأ ىلإ نوريشي يلودلا دقنلا قودنص ءاربخ نإف ،1997 ةنس نم يناثلا يسادسلل
ةيباجيإ جئاتن ةدع قيقحت ةلكيهلا ةداعإ ةيلمع تعاطتسا ثيح ،ةيجراخلا اهنويد ةلودج ةداعإ ىلإ وأ عسوم ليومتل ناث

رئازجلا تققح – ةيلاملا ريزو تاحيرصت بسح – ةرم لوألو ثيحب ،ةيلكلا ةـيداصتقالا تانزاوـتلا لاجم يف ةصاخ
اهنويد ديدست نم ةموكحلا تنكمت جئاتنلا هذه لضفبو ،لالقتسالا ذنم رالود رايلم 8,5 ـب ردـقت فرصلا تاطايتحا
تاقفنلا يف فشقتلا تاءارجإ تحمس قايسلا سفن يفو ،رئازجلل ةيلاملا ةحصلا ىلع اليلد لثمي ام اذهو ةيجراخلا
ةبسن مقرلا اذه زواجت امدعب مخضتلا نم %4,8 ةبسن ىلإ لوصولا نم ةموكحلا فرط نم تقبط يتلا ةيمومعلا

نويلم 340 ـب ردقي اضئاف ةيراجلا ةنسلا ةيادب عم يراجتلا نازيملا ققح كلذ ىلإ ةفاضإلاب ،1994 ةنس 29%
.رالود

رانيد رايلم 70 قباسلا يف زواجت امدعب رانيد رايلم 37 ىلإ ةيداصتقالا تاسسؤملل يلاملا زجعلا صيلقت مت دقو
نم جرخت ملو ةروهدتم لازتال ينطولا داصتقالل ةيحصلا ةيعضولاف ىربكلا ةيلاملا تانزاوتلا يف نسحتلا اذه مغرو
يعانصلا عاطقلا يف روهدتلا رارمتساو يداصتقالا ومنلا يلاتلابو شاعنإلا بايغ ىلإ عجار اذهو ،رطخلا ةيعضو
.ايباجيإ اومن افرع نيذللا ءايميكلاو تاقورحملا عاطق ءانثتساب

ثيح ،دوكرلا نم يناعت ءابرهكلاو جيسنلاو كينورتكلإلاو كيناكيملا اهسأر ىلعو ىرخألا تاعاطقلا لازتالو
ةداعإ تاططخم مغر اذه ثدح دقو ،ةلكيهلا ةداعإو ةعانصلا ةرازول ةليصح رخآ بسح %7,2 غلب اعجارت تلجس
600 يلاوح كالهتساو لماع فلأ 50 نم رثكأ حيرست ىلإ تدأ يتلاو يعانصلا عاطقلا اهل ضرعت يتلا ةلكيهلا
.تاسسؤملل يلاملا ريهطتلا جمانرب راطإ يف رانيد رايلم

يف عجارتلا اذه دعب ديدج نم يداصتقالا ومنلا عفدل اهنوذختتس يتلا تاءارجإلا يه ام ،ةموكحلا سيئر يديس
اذـكو ومنلا ثعب يف اـيساسأ الـماع لكشت يتلا ليغشتلا صرف عجارت ىلع ابلس سكعنا يذلا يعانصلا عاطقلا راطإ
يف مـتركذ نأ دعب مكتاعلطت ىوتسم يف ةجلاعملا تاسسؤملا جئاتن نكت ملف ؟تاقورحملا جراخ تارداصلا مجح صيلقت
.%5 ةبسنب نوـكتس ومنلا ةـبسن نأ مكجماـنرب

قيبطت دعب نسحتت مل ةيداصتقالاو ةيعامتجالا عاضوألا نإف ،ةموكحلا سيئر يديس ،يناثلا لاؤسلا صخي اميف
اّمل عاضوألا هذه تاروطت نوكت فيكف ىربكلا ةيداصتقالا تانزاوتلا ىلع ةيداصتقالا تاحالصإلا نم لوألا ليجلا
ةيكنبلاو ةيلاملا ةموظنملاب صاخلاو تاحالصإلا نم يناثلا ليجلاب ىمسي ام ذيفنتو ةصصوخلا قيبطت يف نوعرشت
؟اهتاقباس نم بعصأ يه يتلا

ىلع ةرشابم اهتاساكعنا نوكتس يتلاو ةيلورتبلا قوسلا اهشيعت يتلا عاضوألا يه تاناهرلا ةبوعص يف ديزي امو
ةيعامتجا تارتوت ثودح نوشخت الأ – ةموكحلا سيئر يديس – عاضوألا رقتست مل اذإف ،ينطولا داصتقالا ةيعضو
ناكسلا نم %40 ةبسن سم يذلا رقفلل ةجيتن اذهو ؟اهلجأ نم نطاوملا ىحض يتلا ةيداصتقالا تاحالصإلل ةضفار
ةرم قدن ال ىتح فرصلا طايتحا لالغتسا نم ةموكحلا نكمت مدع ةجيتنو ،تايئاصحإلل ينطولا ناويدلا بسح اذهو
.لجعتسملا يعامتجالا بلطلا كش نودب رخؤيس ام اذهو (FMI) يلودلا دقنلا قودنص باوبأ ىرخأ

نضرعت يتاوللا ،تايتفلاو باهرإلا اياحض لافطأ نإ ثيح ،باهرإلا اياحض صخي وهف ثلاثلا لاؤسلا امأ
نكلو ،ةيعضولا هذه حالصإل ةريبك تادوهجم لذبت ةموكحلا نأ ركنن الو ،ةئيس ةيسفن ةلاحب نورمي ةيسنج تاءادتعال



.خلسنم عمتجم ىلع لصحتن ال نأ اندرأ اذإ ،نآلا كلذ جلاعن نأ بجي

ددع نم ءادن كانه نكلو ،ةريبك ةموكحلا نم ةلوذبملا تادوهجملا نأب رركأ باهرإلا اـياحضب لـفكتلا صخي اميف
نأ بجي هـنأ نـظأ اذلف ،تايالولا ىوتسم ىلع زييمت كانه وأ لدعلا دوجو مدع نم نوكشي باهرإلا اياحض نم ريبك
.ةملكلا ىنعم متأب اهب لفكتلا متيو باهرإلا اياحض لك هيف لجست نيأ ،مظنمو ننقم راطإ كانه نوكي

يليمكت ةيلام نوناق ىلإ نوؤجلتس له ،لورتبلا راعسأ رقهقت دعبف - ةموكحلا سيئر يديس - عبار لاؤس كانه
.اركشو ؟تانزاوتلا زيزعتل

.لضفتيلف ،ريصح نب مساقلب ديسلا ىلإ ةملكلا ليحأو ،يصفح ةيرون ةديسلل اركش :سيئرلا ديسلا

،ةموكحلا سيئر ديسلا ،مرتحملا ةمألا سلجم سيئر ديسلا ،ميحرلا نمحرلا هللا مسب :ريصح نب مساقلب ديسلا
.ةمألا سلجم ءاضعأ يناوخإ ،يتاوخأ ،ةريزولا ةديسلا ،ءارزولا ةداسلا

دق ةيملاعلا تالوحتلا نأ ىلإ -ةموكحلا سيئر يديس- ريشأل ةصرفلا منتغأ مويلا انتعمج يتلا ةبسانملا هذه يف
،-ةموكحلا سيئر ديسلا- هيلعو ،رئازجلا اهيف امب ةيمانلا لودلا نم ديدعلا ىدل ةيداصتقالا عاضوألا يف امزأت تزرفأ
.؟ ةصصوخلا ىلإ ةلكيهلا ةداعإ نم ليوـط نـمز ذنم يعانصلا عاطقلا ىلع تيرجأ يتلا براجتلا الوأ نورت فيك

يف هيلع قفتملاو ذفنملا يداصتقالا جمانربلاف ،ةيداملاو ةيرشبلا تايناكمإلا نم رئازجلا ىدل اّمم مغرلابو ،ايناث
فـيكف ،ينطولا مـيوقتلا راـسمل ةيساسألا تابلطتملا ضعبل ام دح ىلإ بيجتسي ال يلودلا دقنلا قودنص عم 1994 ةنس
ةرهاظلا ةلاطبلا راشتناو اهديدست ةلكشمو ةيجراخلا ةينويدملا لقث يف ميوقتلا اذه – ةموكحلا سيئر ديسلا – نورت
.؟ةيداصتقالا تاعاطقلا فلتخم يف اهيشفتو

نأ اهنكمي ال امك ةيمومعلا تاسسؤملا ةيفصت ينعت ال -ةموكحلا سيئر يديس- ةيعانصلا ةلكيهلا ةداعإ نإ ،اثلاث
.رصبتم ريغ لكشب لامعلا حيرستل قيرطلا نوكت

؟جئاتن طعت مل عاطقلا اذه يف تيرجأ يتلا براجتلا لك له ،ةموكحلا سيئر ديسلا

اذه انموي ىلإ نكل ،براجت ةدع كلذك هيلع تيرجأ دقو ،ينطولا انداصتقا يف ايساسأ اعاطق ةحالفلا لظت ،اعبار
صخألابو ،يجيتارتسالا عاطقلا اذه يف رخآ ريكفت – ةموكحلا سيئر ديسلا – كانه لهف ،جئاتن براجتلا هذه طعت مل
يحالفلا نيمأتلا ماظن رـيوطتو ،ةيعارزلا تاـينقتلاو طامنألا يف لـجسملا رخأـتلاو ،اهريغتو ةيخانملا لاوحألا ءوس يف
.؟امهريغو بيلحلاو حمقلاك ةيولوألا تاذ ةيعارزلا تاجوتنملا حلاصل معدلا ةسايس ةلصاومو

ةينوناقلا ةيعضولا ةلأسم يه اهيلع ءاضقلا بجاولا تاطوغضلاو تاقوعملا مهأ نم نإ ،ةموكحلا سيئر ديسلا
.يعارزلا طاشنلل يلاملا ليوـمتلاو جاتنإلا لـئاسو يف نـيومتلا لكاشمو ةيعارزلا يضارألل

سلجملا ءاشنإب ةصاخلا مكتضيرع مويلا اذه ةحيبص يف مكميدقت ىلع نوروكشم متنأ ،ةموكحلا سيئر ديسلا
اذإ - ةموكحلا سيئر ديسلا كل لوقأ اذهلو ،يقيقحلا اهناكم ةينطولا ةغللا ذخأت نأ انرظتنا مكف ،ةينطولا ةغلل ينطولا

ىلع رمألا لظي وأ لالقتسالا ديع فداصي يذلاو ةنسلا هذهل ةيليوج 05 موي يف ةينطولا ةغللا قبطتس له - تحمس
.؟سلجملا اذه أشني نأ ىلإ هلاح

لهف ،باهرإلا يه اندالب يف ةبيرغلا ةرهاظلا نإ ،مرتحملا ةمألا سلجم سيئر يديس ،ةموكحلا سيئر ديسلا
نوطقسي نيذلا اياحضلا نع ابيرقت ايموي هعمسن امع فكلل ؟ةرهاظلا هذه ةبراحمل ةديدج ةقيرط وأ بولسأ ةموكحلل

.ةموكحلا سيئر يديس مكل اركشو نيمرجملا ءالؤه دي ىلع



.اروكشم لضفتيلف ،رعاو نب ميلس ديسلا ىلإ نآلا ةملكلا ليحأو ،ريصح نب مساقلب ديسلل اركش :سيئرلا ديسلا

ديسلا ،سيئرلا يديس ،هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو هللا مسب .سيئرلا يديس اركش :رعاو نب ميلس ديسلا
.هتاكربو ىلاعت هللا ةمحرو مكيلع مالسلا ،يئالمز ،يتاليمز ،ءارزولا ةداسلاو تاديسلا ،ةموكحلا سيئر

هركشنو ،رقوملا انسلجمب هل قفارملا دفولاو ةموكحلا سيئر ديسلاب بحرن نأ رورسلاو ةطبغلا يعاود نمل هنإ
هركشن امك ،انسفنأ يف زحت يتلا عيضاوملا عيمجب ملأ يذلا قيقدلاو لصفملا هضرع ىلعو ةبيطلا ةردابملا هذه ىلع
،ةنيهلاب الو ةلهسلاب تسيل ةمهملا نأ نيقيلا ملع ملعن نحنو ،اهلذبت تئتف ام يتلاو ةموكحلا اهتلذب يتلا تادوهجملا ىلع
ةينمأ ىرخأو ةيداصتقا ةدحاو ،تامزألا لاكشأ اهيف تعونتو تددعت ةلحرمب رمت لازت الو ترم رئازجلا نإ ثيح
عجارتلابو،يتاسسؤملاحرصلا ءانب لامكتساب ءادعصلا سفنتن انأدب – هلل دمحلاو – نكل ،خـلإ…ةـيسايس ىرـخأو
انتاوق ينافتو ،نينطاوملا ةقافتسا الولو ،سبايلاو رضخألا ىلع ىتأو ،ادحأ نثتسي مل يذلا باهرإلا توربجل ريبكلا
هولذب ام لك ىلع ينثأو ،نافرعلاو ريدقتلا يناعم لك نع اهل ربعأل ةصرفلا هذه زهتنأو ،اهعاونأ عيمجب ةلسابلا ةينمألا
تلق ،ةفقاو رئازجلا لظت نأ لجأ نم اوطقس نيذلا لك حاورأ مامأ لالجإو عوشخب ينحنأو هنولذبي اولازالو دهج نم
اذه كرت امل -ةيجراخ دايأ اهتذغ كش نود نم يتلاو- ميظعلا انبعش ىلع ةبيرغلا ةفآلا هذـه تـكرت امل مهالولو
رخآ ىلإ نيح نم عقي ام ءارج نم سأيلا وأ طابحإلا نم عون انيلع ميخي ال نأ بجيو ،ةباد نم ضرألا ىلع نوعاطلا
نـم اقالطناو ،ةريخألا هسافنأ باهرإلا ظفل ىلع لدي امنإف ءيش ىلع لد نإ اذه نأل ،ةيعامج ةدابإ نم كانهو انه نم
،اهنانئمطاو اهرارقتسا رئازجلا ديعتست نأل نواعتن نأ ،نيموكحمو اماكح ،ابعشو ةموكح اعيمج انيلع بجي هـلك اذـه
نوناقلا ةلود ديسجتو يخآتلاو حماستلاب ىتأتي اذهو ،هيف انفلتخا اميف ضعبلا انضعب رذعيلو ،هيلع انقفتا اميف نواعتنلو
.ضعبلا انضعب ىلع تاديازملا مدعو

:يلي اميف ديدش راصتخاب لثمتت ،تالؤاستلاو تالاغشنالا ضعب يدل ،ةموكحلا سيئر يديس

روهدتو تاسسؤملا قلغو لامعلا حيرستو ،ةلاطبلا يف ترصحنا تاهبج ةدع نم يناعي يرئازجلا عمتجملا نإ
.عيضاوملا ضعب ىلإ قرطتلاب تيفتكا يننكلو ،يوهجلا نزاوتلا مدعو ،ةيئارشلا ةردقلا

- نكلو ،لكايهلا يف ةصاخو ،ةيحصلا ةيطغتلا يف ةيعون ةزفق تفرع دق رئازجلا نأ ركنن ال ،ةحصلا ناديم يفف
لهأل ةمج تابوعص قلخو ،اهيلع اريبك اطغض ببس امم ،ىربكلا ندملا يف تاصصختلا تزكرمت دقف - فسألا عم
.ىرقلاو رشادملا

رمألا قلعت اذإ نكلو ،تاصصختلا لك اهب "ةيعماج" تايفشتسملا لك لعجت نأ عيطتست ال ةموكحلا نأ ملعن نحنو
اهيلع نوسفانتي نـيذلا بـناجألا نيرمثتسملل ةلبق تحبصأ دوعسم يساح ةنيدم نإ ثيح دحأ هلبقي ال اذهف ،دالبلا ةعمسب
ةعاق ىتح هبشي الو اهتعمسب الو اهماقمب قيلي ال يحصلا اهعاطق نإ .ملاعلا ءاحنأ عيمج نم بوصو بدح لك نم
.انفويضل ةبسنلاب جالع

صقن نم يناعي لازال يوجلا لقنلا نأ الإ ،ينطولا ىوتسملا ىلع اظوحلم انسحت انظحال ،لقنلا ناديم يفو
نينطاوملا ةيبلغأ نأ ةصاخو ،ةديحولا لقنلا ةليسو يه ةرئاطلا اهيف نوكت يتلا ،ةديعبلا قطانملا يف ةصاخو ظوحلم
نأ ىلإ -لاثملا ليبس ىلع- مكهابتنا تفلن نأل انرجي اذهو ،ةريصقلا تافاسملا يف ولو ةرئاطلاب لقنتلا نوـلضفي ايلاح
يه )ةلقرو( ىلإ هجتت يتلا تارئاطلا لك نأل ،ناديملا اذه يف اريبك ازجع لجست )ةلقرو( يقرشلا بونجلا ةمصاع
."Night Stop" ةلقرو ىلإو نم قلطنت ةرئاط يأ كانه سيلو ،طقف ةرباع

يساح( راطم امأ ،سفنألا قشب الإ ةرئاطلا يف رفس ةركذت ىلع نطاوملا اهيف لصحي ال يتلا )تسارنمت(و
ةنس يف هتالحر ددع لصو ثيح ،)نيدموب يراوه( راطم دعب ينطولا ىوتسملا ىلع يناثلا ربتعي يذلا )دوعسم

يف 330.641و ،لخادلا يف ارفاسم 369.264 عومجمب ،ةيجراخ 1980و ،ةيلخاد ةلحر 15.715 ىلإ 1997
ىلع بجيو ،دالبلا ةهجاو دعي راطملا نأ ملعي انلكو ،تامدخلا ىندأ ىلإ رقتفي راطملا اذهف ،فسألا عم نكلو ،جراخلا
ام ماقمب قيلي ةروطتملاو ةيرصعلا قفارملا عيمجب ديدج راطم لجسي نأ نسحتسي هيلعو ،ةليمج نوكت نأ تاهجاولا
.تاريخ نم دالبلا ىلع ةقطنملا هذه ديعت

.نيتنس ذنم هب تدعو يذلا راطملا ةعسوت عورشم رظتنت لازتالف )ترقت( ةنيدم امأ



ءانتعالاب ىتأتي اذهو ،ةيفلألا هذه اهشيعت يتلا تاروطتلا بكاوت نأ رئازجلا ىلع بجيف ،يلاعلا ميلعتلا ناديم يفو
يناعت تايالولا نم اريثك نإف ،هيلعو ،مئالملا يخانملا وجلا ريفوتو ،ةصاخ ةفصب يلاعلا ميلعتلاو ،ةماع ةفصب ميلعتلاب
دامتعا ىلع لصحت مل يتلا )ةلقرو( ةيالو رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع ركذلاب صخأو ،يلاعلا ميلعتلا صئاقن نم
نم ةعومجم نع ةرابع هنإ ثيح ،يعماج زكرم ىلإ ةلص ةيأب تمي ال وهو 1997 ةنس يف الإ يعماجلا زكرملا
ةصاخ ،ةيعماجلا قفارملا ىندأ ىلإ رقتفي وهف ،ةذتاسألا نيوكتل يلاعلا دهعملا حلاصل ةيالولا اهنع تلزانت تاسسؤملا
هب ريخألا اذه نأ عم ،يعماج زكرم ةينازيم تسيلو دهعم ةينازيم يه ةنسلا هذه يف اهيلع لصحت يتلا ةينازيملا نأ
.بلاط فالآ ةسمخ نم رثكأ

:نايساسأ نارصنع ةيلامشلا ندملا يف ةحالفلا ىلع ىضق ثيح ،ينطولا ىوتسملا ىلع ثيغتست يهف ،ةحالفلا امأ

تدس يذلا ىمعألا باهرإلا ةيشحو نم ابوره ،مـهرشادمو مـهريواود نم نيحالفلا ةرجه يف لثمتيف ،لوألا امأ
.لزعلا نيكاسملا كئلوأ ىلإ أجتلاف باوبألا عيمج ههجو يف

داوملا ةيبلغأ ردصن انك ثيح ،ةيحالفلا يضارألا لجل حلسملا تنمسإلا وزغ يف لثمتيف يناثلا رصنعلا امأ
."موثلا" داريتسا ىلإ رمألا انب لصو ىتح ،اهلك لقن مل نإ داوملا ةيبلغأ دروتسن انحبصأو ةيآلا تسكعناو ،ةيحالفلا

.ءابرهكلا ةروتاف ءالغ يف لثمتيو ،صيوع لكشم نم يكتشت ةحالفلا نإف ،ةيوارحصلا ندملا يف امأ

ءارشلاو عيبلا عاونأ عيمج يف نأ ملعلا عم ،مهليخن عيب ىلإ نيحالفلا نم ريثكلاب تعفد يتلا ،يقسلا رابآل ةبسنلابو
نأل اذهو ،انه رعسلا ددحي يذلا وه يرتشملاف ،رمتلا جوتنم صخي ام ءانثتساب هراعسأ ددحي يذلا وه عئابلاف ،جوتنملل
.رومتلا ةراجتب اقالطإ متهت مل ةلودلا

سمتلن هيلعو ،)يداولاو ةلقرو( يتيالو نم لك يف ةيفوجلا هايملا دوعص وه ليخنلا كاله يف ةلب نيطلا داز اممو
يضقت يتلا يه ةحالفلا نأل ،ةيحالفلا يضارألا قوف ءانبلل دح عضوي نأو ،ةحالفلاب رثكأ ءانتعالا يف رظنلا داعي نأ

.تاقورحملا ىلإ ةفاضإ ،ةبعصلا ةلمعلا بلجتو ،ةيئاذغلا ةيعبتلا ىلع

تاودنلا ىوتسم ىلع ءارثإلاو ةساردلا ددصب وه يذلا ،مالعإلا نوناق ردصي نأ ىلإ اهكرتنسف ،مالعإلا ةسايس امأ
فرعت دئارجلا صوصخلا هجو ىلع ركذنو ةيفحصلا ةيطغتلا نأ ىلإ ةموكحلا هابتنا تفلأ نأ تدرأ طقف نكل ،ةيوهجلا

دئارجلا اهيف أرقت ىرخأو ،فحصلا ىلإ ةيلك رقتفت اهنم ضعبلا نإ ثيح ،تاهجلا نم ريثك ىوتسم ىلع اربتعم ازجع
.اهرودص نم نيموي دعب

رـمألا ناـك يتلا ،ةلقرو ركذلاب صخأو دعب نع خسنتست عباطم نم ديفتستس اهنأب تاهجلا ضعب تدعو دقو
.دعب رونلا عورشملا اذه ري مل ةعاسلا دح ىلإ نكلو ،1998 يفناج خـيراتب اهيف اـجمربم

زـهتنأ يذلا – ةيروهمجلا سيئر ديسلا هلعف ام رارغ ىلعو ،ةموـكحلا سيئر يدـيس ،ددصلا اذه يف امـئادو
ريثك يف – لاجآلا برـقأ يف ةيسايسلا ةحاسلا ىلإ املاس ىفاعم ةدوعلاو لجاعلا ءافشلا يبلق لك نم هل ىنمتأل ةصرفلا
ةيالول هترايز ءانثأ ماق دق ناكو ،ةيمنتلا حور ثعبو ءانبلا ةداعإل ةربتعم غلابم صصخ ثيح نطولا تايالو نم
ءاشنإ يهو ،يوهجلا نزاوتلا ةسايس راطإ يف ،نافرعلاو ركشلا لك اهيلع قـحتسي ةرداـبمب 03/05/97 موي ةيادرغ

.رارقلا اذه قيبطت ىدمب انرونت نأ ةموكحلا نم وجرأ هيلعو ،بونجلا تايالوب صاخ قودنص

اهعباتتو اهعيراشم ةموكحلا بقارت نأ يرورضلا نـم ىرأ- ةموكحلا سيئر يديس ،سيئرلا يديس - ريخألا يفو
فقوتت ةأجفو ،ةظهاب لاومأ اهيلع فرصتو قلطنت عيراشملا نم اريثك ىرن ثيح ،نطولا ءاحنأ لك يف كلذو مامتهاب
ضورفملا نم يذلا ةيديدحلا ةكسلا عورشمف لاثملا ليبس ىلع ةنيع يطعن اذه نمو .ايئاهن ىغلت مث لمهتو قيرطلا يف
ةلودلا لاومأو ،هناكم حواري وهو تاونس عبرأ نم رثكأ ذنم هلاغشأ تقلطنا ،ةلقروو دوعسم يساحب ترقت طبري نأ
فرعن الو ليوط نمز ذنم افقوتم هارن يذلا "نيدموب يراوه" يلودلا راطملا اذكو لجست ةجيتن نودب فرصت
.هريصم



ىلع مكركشأو ،تلطأ تنك نإ رذتعأو -ةموكحلا سيئر ةدايس- اهب مكغالبإ تدرأ يتلا تالاغشنالا مهأ يه مكلت
.هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو ،ءاغصإلا نسح

.يلضفت ،يسينو روهز ةديسلا ىلإ ةملكلا ليحأو ،رعاو نب ميلس ديسلل اركش :سيئرلا ديسلا

يديس ،مرتحملا ةمألا سلجم سيئر يديس،ميحرلا نمحرلا هللا مسب .سيئرلا يديس اركش :يسينو روهز ةديسلا
.هللا ةمحرو مكيلع مالسلا ،ةمألا سلجم ءاضعأ يناوخإ ،يتاوخأ ،ءارزولا ةداسلاو ةديسلا يلاعم ،ةموكحلا سيئر

ةصرفلا منتغن نكل ،ءاهقفلا لوقي امك عنام عماج وأ ،لماشو لماك ييأر يف مكضرع نإ ،ةموكحلا سيئر يديس
.ضرعلا ةيجهنمل اريثك عضخت ال ةرشابم تاباجإ عمسنل

:تاظحالملاب أدبأو ،ةثالث ةلئسأو ،ثالث تاظحالم يديس يدنع

يف ةيلوؤسملا ةمق يف هتابجاو لمحتي وهو بابشلا رصنعب يتداعس ةلضانمك لجسأل ،ةصرفلا توفأ الأ ديرأ ،الوأ
،ةيبلس اهلك -هلل دمحلاو- نكت مل ةقباسلا رئازجلا ةريسم نأ ىلع ليلد اذهو ةموكحلا سيئر نم اءدب ةساسح عقاوم ةدع
.ينطولا ءانبلا ةيلمع يف رصعلا ةبكاوم ىلع رداقلا ليدبلا كانهف

هطاقن يضاملا نع ىفن نم ضعب ينعت امدنع يدنع ةظحالملا نكل ،ديدج نم بشخلا ةغل اهنإ ضعبلا لوقي امبر
.بهذ نم ةغل حبصت ةئيضملا

حبصأ ام اريثك يذلا يبلسلا هجوتلا كلذ هنم مهفي ال نأ بجي ةلئسأ نم هحرطأس ام نأ يهو ،ةيناثلا ةظحالملا
ديري يذلا ،رويغلا طيسبلا نطاوملا لاغشنا راطإ يف جردني هنإ لب ،لكك ةيمنتلا ةيلمع يف للخلا نطاومل دقن يأ نّولي
نم هشيعي ام رابتعاب ،هنع ىنغ يف وه ططش وأ ضومغ وأ ، ريبك ليلحت نود هدالب لبقتسم ىلإ نئمطيو ،مهفي نأ
.ةددعتم تامزأ

تايثيحك الو بابسأك ال ،هيف لصح امو ،يضاملا بنجتأس - ةموكحلا سيئر يديس - يتلئسأب ،ةثلاثلا ةظحالملا
-امتح- مكتاباجإ لالخ نمو ،لبقتسملا وه ةلئسألا هذهب يديس ينينعي امف ،سيندتك الو سيدقتك ال ،قالطنا ةيجهنمك الو
امأ ،تاظحالملا يه هذه ،موي دعب اموي عجرتست – هلل دمحلاو – اهارن ةيقادصم روذب -ديدج نمو– اعم عرزنـس
:يلي امك يهف ةلئسألا

لاعف حالسكو رصعلا تاودأ نم ةريطخ ةادأـك مالعإلاو لاصتالا ةيضقل مكتموكح ةرظن - يديس - يه ام ،الوأ
-فسألل ايو لخادلا ضعبو- جراخلا نم ةادألا هذـه انيلع تطلس ،ةريخألا ةلحرملا يفو اننأ ملعلا عم ،ةثلاثلا ةيفلألل
عورشم ىلإ ةفاضإ ،ةادألا هذه ةيلعاف نم نحن نيأف ،ىرخألا ريمدتلا تايلمع يهاضت تاطلاغمو اريمدتو اهيوشت
؟حورطملا نوناقلا

ال – فسألا عمو – اندالب يف نـكل ،تاراـضحلا حور يه ،اـعيمج ملعن امك ةفاـقثلاف – يديس – يناثلا لاؤسلا
يأ( يبعشلا يكولسلا ىوتسملاو ،يملعلاو يركفلا ىوتسملا ،نينثا نييوتسم ةفاقثلاب ينعأو ،اهيلإ قيرطلا سملتن لازن
هذه تازارفإ دض عمتجملا اذه ةناصح ىدمو ،مويلا عمتجملا يف ةلصاحلا تاريغتملاو رهاوظلاب ريهامجلا يعو
؟عمتجملا اذهل ينطولا عورشملا يف يساسأ دفارك ةفاقثلا ةناكم -يديس- نيأف ،تاريغتملا

كرابنو ،حومطلا اهجمانرب قيقحتل ربصو ةعاجشب ايموي لمعت مكتموكح ،يديس ،ىرأ ةميدق ةيباقنكو ،اريخأو اثلاث
نمألا ةباوب ربع رمت -تاذلاب ةلحرملا هذه يفو- مكتموكح ةيقادصم نأ كلذ عم -يديس– نورت الأ ،قدصب كـلذ
لك يفو امئاد ةدماصلا ةهبجلا هذه ،لامعلا تائف عيمج قوقح هاجت ةيباجيإ تاردابمب ءافولاب ،اضيأ يعامتجالا
.اقبسم مكل اركشو ،تامزألا

.لضفتيلف ،يبيرز ريذن ديسلا ىلإ ةملكلا ليحأو ،يسينو روهز ةديسلل اركش :سيئرلا ديسلا



،ءارزولا ةداسلاو تاديسلا ،ةموكحلا سيئر ديسلا ،مرتحملا ةمألا سلجم سيئر ديسلا .اركش :يبيرز ريذن ديسلا
.ةمألا سلجم ءاضعأ ةداسلاو تاديسلا

تالاغشنا العف لمحي يذلا ةموكحلا عورشم لوح -ةموكحلاسـيئر يديس- هـب متمدقت يذلا ضرعلا نم اقالطنإ
نم اقالطناو ،اهذيفنتب هناميإ ردقب جماربلا ضرعب نمؤي ال نطاوملا نإف ،نوملعت امك نكلو ،ةيعامتجالا تائفلا لك
درو ام لوح ابصنم نوكيس يمالك نأ امبو .ايموي اهتازاجنإ ةعباتمو جماربلا هذه ذيفنت انيلع متحت ةلحرملا نإف ،اذه
سمت ةلئسألا هذه نأ ىلإ ريشأو ،ةيلاتلا ةلئسألاب هيلإ هجوتأ يننإف اذه ىلع ءانب ،ةموكحلا سيئر ديسلا ةملك يف
.ينطولا داصتقالا تايئزج

عورشم مدقيسو ،ءابرهكلا جاتنإ راكتحا عفر ةموكحلا مزتعت" :يلي ام ةموكحلا جمانرب يف درو :لوألا لاؤسلا
:اذه نم اقالطناو ،"ضرغلا اذهل ءابرهكلا جاتنإب قلعتي نوناق

؟ءابرهكلا جاتنإ يف راكتحالا اذه عفر ةيفيك يه ام - 1

؟كلذب قلعتملا عورشملا اذه مدقيو رضحيس ىتم - 2

؟عورشملا اذه يف ةيحالفلا ءابرهكلا ةناكم ام - 3

؟نيحالفلا تاجايتحال وأ ةيحالفلا تاجايتحالل اهتقباطم ىدـمو ةيحالفلا ةيئابرـهكلا ةيطغتلا ةبسن ام –4

؟زاجنإلا تاقاط عفر ةيفيك يه ام - 5

اذإ كـلذو ةروـطتمو ةيرصع ةعارزل ةبسنلاب ةيرهوجو ةيساسأ ةيلمع اهنأل الوأ ءابرهكلا جاتنإ ىلع تزكر دقل
.تاقورحملا جراخ تارداصلا عونتب هانيمس ام العف ققحن نأ اـندرأ

يدـيس ،ىرخأ ةيواز نم يرودب انأ هلوانتأسو ،ةيواز نم هذخأ نكلو هيلإ يليمز ينقبس يذلاو يناثلا لاؤسلا
نم نكلو ،عمتجملل ةلماشلا ةيمنتلا يف ايساسأ ارود اهعاونأ فلتخمب -اعيمج ملعن امك- تاقرطلا بعلت ،ةموكحلا سـيئر
،ايلك هزاجنإ متي مل اهنم زجنم وه امو ،جمربت مل اهنكلو تايالولا ضعب نيب طبرت تاقرط اندجو ةظحالملا لالخ
ةموكحلا جمانرب يف درو ام نأ نم اقالطنا ،كلذ يف البقتسم ةموكحلا اهدمتعتس يتلا ةسايسلا يه ام وه لاؤسلاو
.بونجلا ةقطنم يف تاقرطلل ةبسنلاب ةصاخو ،فاك ريغ عوضوملا اذه لوح

نكلو ،ىربك عيراشمب العف تيمسو ،تاونس ذنم اهزاجنإ يف عرش دودس كانه ،يرلا لاجم يف ثلاثلا لاؤسلا
انه ةوخإلا حمستسأو- ةركسب ةيالوب ،نالزغلا عبنم دس ركذأ لاثملا ليبس ىلعو ،ةعاسلا دح ىلإ زجنت مل دودسلا هذه
،ةعاسلا دحل جمربت مل ،عورشملا اذهل ةعبات نوكت نأ يغبني ناك يتلا تاونقلا نأ امك -اهنيعب ةقطنملا دصقأ ال انأف
ةجمربملا دودسلاو ،دعب زجنت مل يتلا دودسلا لاجم يف ةموكحلا فرط نم ةذختملا تاءارجإلا يه ام وه لاؤسلاو
؟البقتسم

مل ةركسب ةيالو ركذلاب صخأو ةيبونج تايالو يف قطانم كانه نأ ظحالن ،ريبكلا بونجلل ةبسنلاب ،عبارلا لاؤسلا
؟عورشملا اذه يف البقتسم اهجامدإ نكمي لهو ؟كلذ بابسأ امف ،عورشملا اذه نم دفتست

يغبني يتلا لكايهلا نم ديدعلا نم ةيلاخ رئاودلا ضعب ترهظ ،ريخألا يرادإلا ميسقتلا لالخ نم ،سماخلا لاؤسلا
لاجم يف ةصاخو ،ةميدقلا رئاودلاب ىمسي امل ايلك ةعبات تحبصأو ،ءيش طسبأو ىندأك كلذو ةرئاد لك يف نوكت نأ
يقرلل ،لاجملا اذه يف ةذختملا تاءارجإلا يه ام وه لاؤسلاو ،ةيكلساللاو ةيكلسلا تالاصتالا لاجم يفو ،ةحصلا
.سيئرلا يديس اركشو ةيلعف رئاود ىوتسم ىلإ -ةيلكش اهيمسأ يتلا- رئاودلا هذهب

.لضفتيلف ،دوعسم نب نامثع ديسلا ىلإ ةملكلا ليحأو ،يبيرز ريذن ديسلل اركش :سيئرلا ديسلا



.نيلسرملا فرشأ ىلع مالسلاو ةالصلاو ميحرلا نمحرلا هللا مسب .سيئرلا يديس اركش :دوعسم نب نامثع ديسلا
ءاضعأ ةداسلاو ةديسلا ،ةموكحلا سيئر ديسلا ،ةمألا سلجم ءاضعأ ةداسلاو تاديسلا ،ةمألا سلجم سيئر يديس
.هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا ،ةموكحلا

هنم ةصاخ ،دالبلل ماعلا عضولاب ةقالعلا تاذ تالؤاستلاو تالاغشنالا نم ةلمج حرطأ نأ اذه يلخدت لالخ نم دوأ
.ةيوبرتلا ةموظنملا حالصإ يه اهل ضرعتأ نأ تيأترا ةطقن لوأو ،يعامتجالا ،يفاقثلا ،يداصتقالا

فلم وهو ،دالبلا يف ةيبرتلا حالصإ فلم ةساردل ةفثكم الامعأو ،ادج ةطيشن ةكرح ةريخألا ةنوآلا يف ظحالن
)تانينامثلا حالصإ( تايلاكشإ يف عقن ال ىتحو ،عقاولا يف دسجتي ىتح ادج ةريبك الاومأو ،ةمخض تايناكمإ بلطتي
رطألا دادعإل ادج ةحلم ةرورضلا نأ ىرن اننإف ،ةيلمعلا مجحل ةبسانملا تايناكمإلاو لاومألا هل دصرت مل يذلا
لبق ،اساسأ ريطأتلاب اهساسأو اهرهوج يف قلعتت - اهارن امك - ةمزألا نأل ،ذيفنتلا تايلمع يف عورشلا لبق ةبسانملا
.جمانرب ةمزأ نوكت نأ

يه ام مث ؟لماشلا حالصإلا اذه دادعإ دنع بناوجلا هذه متيعار له لءاستن - ةموكحلا سيئر يديس - انهو
يف عقن ال ىتح حاجنلا تايناكمإ لوح مكريدقت امو ؟فلملا اذهل تددح يتلا يمارملاو فادهألا لوح مكتاروصت
؟تانينامثلا يف اهيف انعقو املثم ةديدج ةساكتنا

مامأ ،ةينيوكتلا دهاعملا ضعب قلغو ،ةيوبرتلا انتاسسؤم هدهشت يذلا ريبكلا ظاظتكالا نأ ظحالن ةيناث ةهج نمو
حضاو جمانرب العف كانه لهف ،ليصحتلا ةيعون ىلع يبلس رود هل ناك ،ناديملا اذه يف نيرطؤملا فيظوت فيقوت
؟تابقعلا هذه لك ةهجاومل

ةبلطلا نم اريثك نأ ظحالن نحنف ،نييعماجلا ةبلطلا لقن فيلاكتب قلعتي – ةموكحلا سيئر يديس – يناثلا لاؤسلا
نم ريثكلا تلعج لقنلل ةريبكلا فيلاكتلا مامأو ،اهنع ادج نوديعب مه لب ،ةيعماجلا زكارملا برقب نونطقي ال نييعماجلا
ةلطعلا يف ىتح تظحال دقو ةساردلا مهتلوازم نع نوفقوتي نايحألا ضـعب يفو ،تاعماجلاب نوقحتلي ال ةبلطلا ءالؤه
ناك يضاملا يف هنأ ملعن نحنو ،مهيوذب قاحتلالا نم اونكمتي ملو ةعماجلا يف مهتلطع اوضق مهنم اريثك نأ ةيضاملا
فقوم -يديس- وه ام ،نذإ .عمتجملا نم ةئفلا هذه لثمب قلعتتو لقنلا لاجم يف ةلودلا اهب لفكتت تاضيفخت كانه
؟ةيعضولا هذه هاجت ةموكحلا

ملعن نحن ،ةدئافلل ةفاضإ وه لب ،المم اراركت يراركت نوكي الأ لواحأسو ،ءالمزلا هيلإ ينقبس دقو ،ثلاثلا لاؤسلا
تاقرط ةكبش كانه نكت مل ام مدقتت نأ ةيمنتل نكمي الو ،عمتجم لك يف ةيداصتقالا ةيمنتلا ساسأ يه تاقرطلا نأ
مل اهنأل ،اندالب يف ةفيعض تلازام ةكبشلا هذه نأ ظحالن نحنو ،ةفلتخملا قطانملا عيمج نـيب طـبرت ةـعساوو ةمرتحم
.ةريبك ةروصب ةيلحملا ةيمنتلا ىلع رثأ ام وهو ،ةيفاك ةيطغت ىلإ لصت

تاقرط ةكبش لالخ نم اهضعبب قطانملا عيمج طبرل يلاجعتسا جمانرب – ةـموكحلا سيئر يديس - كانه لهف
يف -ةموكحلا سيئر يديس- هومتركذ يذلاو ةيقيرفإلا ةدحولا قيرطل ضرعتلا تدرأ ،راسملا سفن يفو ؟ةعساو
انم ىردأ متنأو- امبر يلودلاو ينطولا هـبناج ثـيح نـم ادـج ماه قيرط قيرطلا اذه نأ ملعن نحن ،يحابصلا مكضرع
راعسأبو ةريثك ءايشأ داريتسا نم اننكميو ،ةمخض الاومأ نمضي نأ نكميو اهل ةرواجم لودب رئازجلا طبري وهف -اذهب
ةصاخو ،لودلا كلت ربع ةيرئازج اقوس عنصن نأ اضيأ نكميو ،ىرخألا لودلا نم اهدروتسن يتلا كلت نم ةفلكت لقأ
له لءاستأ اذل .ام اعون الطعم لازي ال قيرطلا اذه نأ ىرن اننأ الإ ،ةيرئازجلا تاجوتنملا نم ريثكلا ىلإ جاتحت اهنأ
ةقلعتملا ءازجألا تلمكأ دق ةرواجملا لودلا عيمج نأو ةصاخ قيرطلا اذه ةلمكتل ةعيرسو ةيقيقح ةقالطنا العف كانه
.اهب

هنع ثدحت امك- ثيدحلا ينرجي انهو ،ةيوجلا تالصاوملا نع ثدحتأ ،تالصاوملا لاجم يفو راطإلا سفن يف



فلتخم ربع لقنتلاو لقنلل طقف ةديحولا ةليسولا يه ةرئاطلا نإ ثيح ،ىصقألا بونجلا قطانم نع -نيح ذنم يليمز
فاك يرئازجلا لوطسألا له وه لاؤسلاو ،لاجملا اذه يف ةيطغتلا يف اريبك افعض كانه نأ ظحالنو ،دالبلا قطانم
؟ لوطسألا اذه ديدجتل احضاو اجمانرب كانه نأ مأ ةيلاحلا هتيعضو يفو ،ةيوجلا تالحرلا ةفعاضمل

.نطاوملا تاجاح ةيبلتل ةيفاك دعت مل يتلا لكايهلا ىوتسم ىلع تامدخلا ريوطت ىلإ وعدن تقولا سفن يفو

ثيداحأ تاونس ذنم اريثك انعمس دقف ،ةرحلا قطانملا يف لثمتي -ةموكحلا سيئر يديس- ريخألاو عبارلا يلاؤس
يتلا لجيج ةقطنم ءانثتساب- اهنأ الإ رئازجلا يف قطانملا فلتخم ربع رحلا يراجتلا لدابتلل قطانم ءاشنإ لوح ددرتت
ةلماعلا ديلا ةئيهت ،لغشلا بصانم ريفوتك اهيستكت يتلا ىربكلا ةيمهألا مغر ةدمجم تيقب -دعب رونلا رت مل
.داريتسالاو ريدصتلا تايلمع ليهست ،ةينطولا ةنيزخلل ليخادم ريفوت ،ةصصختملا

ةلاح يف مجنت نأ نكمي يتلا قئاوعلا يه امو ؟العف قطانملا هذه ءاشنإ اهجمانرب نمض ةموكحلا يونت لهف
؟سكعلا

.هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو ،انيلع مكربص ىلع اركش

.لضفتيلف ،نيدلا نب لديج ديسلا ىلإ نآلا ةملكلاو ،دوعسم نب نامثع ديسلل اركش :سيئرلا ديسلا

،يئالمز ،ءارزولا ةداسلا ،ةموكحلا سيئر ديسلا ،سيئرلا يديس .سيئرلا يديس اركش :نيدلا نب لديج ديسلا
،ةمألا سلجم ءاضعأ يتاليمز

مهت تاظحالمك اهيدبأ يتلا تاظحالملا ذخؤت نأ ديرأ ام ردقب ةلئسأ حرط دوأ الو ،اليقث نوكأ الأ لواحأس
.ةعقوتم نكت مل رومألا ضعب رهظت قيبطتلا ءانثأ نكلو ةديج ةيؤر جمانربلل امبرف ،قيبطتلا ءانثأ ةموكحلا

عطقت ىرت اي اذامل وه حرطي يذلا لاؤسلاو ،ةرم ريمدت ةيلمعل ضرعتي ،اـيلعلا باضهلا يف يباغلا ءاطغلا نإ
يأ ةيوقاطلا ةسايسلا نأ وهو ،طيسب باوجلاو ؟ضيبلا ةيالو نع ديدحتلاب ملكتأو ،ايلعلا باضهلا لابج يف راجشألا
ةئفدتلا يف توزاملا لامعتسا نع يلختلا ىلإ دودحملا لخدلا يذ نطاوملاب ىدأ توزاملا رعس ةدايزو ةقاطلا نيمثت
يتلا راجشألا كلذ ضوع اندقف )توزاملا يأ( ءيش نيمثت انتلواحم دنعف ،اهبشخ نم ةدافتسالل ةرجشلا عطق ىلإ أجلو
.لبقتسملا يف لورتبلا نم نمثأ حبصت نأ نكمي

تلذب دقو ،ءادرج قطانملا هذه نأ ةصاخ ،رابتعالا نيعب ةظحالملا هذه ذخؤت نأ ةموكحلا سيئر يديس ىنمتأ
نطاوملا أجل ةدراب قطانملا كلت نوكو توزاملا رعس عافترال ارظن نكلو ،اهريجشت ةداعإل ةريبك تادوهجم ةلودلا
.قاطي ال اهيف دربلاف ،ةئفدتلل بشخلا لامعتسا ىلإ

ءارش لجأ نم نينطاوملا ريباوط ىرن ءاتش لصف لك يفف ،زاغلا ةلأسمب يباغلا بناجلا ريمدت ةلأسم طبرأو
فلكي ارب زاغلا لقن نأ ملعلا عم ةيباضهلا ةقطنملا بلغأ ىلع رميو عطقي زاغلا بوبنأ نأ نيح يف ،زاغلا ةروراق
بيبانألا نأ عم ىرخألا لكاشملا ضعب ىلع ةدايز ،ريراوقلاب مأ جيراهصلاب لقنلا اذه ناكأ ءاوس ةظهاب الاومأ ةلودلا
.ةدرابلا ةيباضهلا قطانملا بلغأ ربع رمت ابوروأ ىلإ ةلوصوملا

يف ةقاطلا ريزو انعمس دقو ،يعيبطلا زاغلاب اهنم ةدرابلا ةصاخ ندملا ديوزتل رامثتسا ةسايس كانه نوكت ال اذاملف
تكس مث ةرم اهب ظفلتلا مت ةملكلا هذه نكلو ،ءابرهكلا ةكبش تممع املثم ممعتس زاغلا ةكبش نإ لوقي ةقباسلا ةموكحلا

عضي نأ ةموكحلا سيئر ديسلا نم طقف ديرن امنإو باوج ىلع لوصحلا لجأ نم سيل لاغشنالا اذه حرطن نحنف ،اهنع
.هنابسح يف ةلأسملا هذهو لاغشنالا اذه

ءابرهكلاب ىمسي ام راطإ يف يطعن قباسلا يف انك دقف ،ةيئابرهكلا ةكبشلا ةلأسم يهو ةقاطلاب قلعتت ةثلاثلا ةلأسملا
ملك 28 ةيالولل ىطعي حبصأ دقف نآلا امأ ،ةيحالفلا ءابرهكلا مقرلا اذه نمض بسحت الو ةيالولل ايلوط ملك 82 ةيفيرلا



يتلا ةعسلا سفن كلهتست "ةديلبلا" ةيالو له لءاستن نحنو ،ةيحالفلا ءابرهكلا اهيف امب ةيفيرلا ءابرهكلا نم ايلوط
ىلإ ةيالو نم فلتخي يلوطلا رتموليكلا نإف ملعللو ؟ءابرهكلا نم "ضيبلا" وأ "ةماعنلا" وأ "ةلقرو" ةيالو اهكلهتست
ةيرق ةيطغتل تاونس رشع قرغتسنس كلذبف ملك 300 يلاوح ةيرقلاو ةيرقلا نيب قرفلا دجن انتقطنم يفف .ىرخأ
ةريزو ةديسلا نوك ةبسانمبو ،رابتعالا نيعب لاغشنالا اذه ذخأي نأ ةموكحلا سيئر ديسلا نم ىنمتن هيلعو ،ةدحاو
،ءابرهك نودب "ضيبلا" ةيالو لخاد ءايحأ ةعبس تدجو دق اهنأ ريكذتلا زوجي ،مكمقاط يف ةلئاعلاو ينطولا نماضتلا
ناك دقف ،ةقباسلا تاونسلا يف زاجنإلا لئاسو زجع لظ يف ةصاخو ،رظن ةداعإو معد ىلإ ةجاحب ةيئابرهكلا ةكبشلاف
.زجنت مل ازجع )يلوط ملك 210( "ضيبلا" ةيالو يف انل

ةينطو اقرط كلمت ال يتلا ةلوزعملا تايالولا يأ ،رحب الو اهل رب ال يتلا تايالولا ريصم نع رخآ مامتها كانهو
.ماهفتسا ةمالع لكشت كلذب ىقبتو ؟زاجنإلا روط يف اهتاراطم تيقب يتلاو ،ةيلخاد ندم يهو ةماه

مهجمانرب يف مامتهالاو ةيانعلا ضعب تاظحالملا هذه اولوي نأ همقاطو ةموكحلا سيئر ديسلا نم ىنمتن هيلعو
.هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو ،مكل يتايحتو

لضفتيلف ،يناكرب ديزوب ديسلا ىلإ ةملكلا ليحأو ،نيدلا نب لديج ديسلل اركش:سيئرلا ديسلا

ةداسلا ،ةموكحلا سيئر ديسلا ،ةمألا سلجم سيئر مرتحملا يديس ،ميحرلا نمحرلا هللا مسب :يناكرب ديزوب ديسلا
.هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا ،ةموكحلا ءاضعأ نومرتحملا ةداسلا ،نومرتحملا ةمألا سلجم ءاضعأ

نأ اندكأتو ،لورتبلا رعس رايهنا دعب ةيداصتقالا ةمزألا انتبرض 1986 ةنس يف ،ةموكحلا سيئر مرتحملا ديسلا
ةيداصتقالا تاحالصإلا يف انعرش 1988 ةنس يفو ،هزجنن اننأ مغر ،هريسن ال لماع ىلع زـكتري ناـك انداصتقا
هذه قيبطت ءارج نم ىتش تابوعص يناعي لازي ال بعشلاو ،مويلا دحل ةلصاوتم يهو خلإ… )88/01( نوناقك
،ايناديمو ايلحم بيجتست يك ىلعألا ةعرسلاب كونبلا يضمت -ةموكحلا سيئر يديس مكيأر يف- ىتمف ،تاحالصإلا
ءيش انتأي مل هل نولوقي ةلاكولا دصقيو افلم ءيهي امدنع مويلا رمثتسملا نأل ،تالاكولا ىوتسم ىلع "ايلحم" ـب دصقأو
؟ "تحتلا" عم هعضو "قوفلا" اذه يوسي ىتمف ،"قوفلا" نم دعب

ثعبو شاعنإ يف اهنم رظتنملا رودلا بعلت نأ كونبلا هذهل دبالف ،هلوقأ امم دكأتم يننأل ايلحمو ايناديم لوقأو
لاجر انيدل نكي ملو ،يكارتشالا داصتقالا نم انجرخ دقف ،ةصلقم مويلا داصتقالا ثعبو شاعنإلا لماوع نأل داصتقالا
حمست يتلا ةيلاملا لئاسولا انيدل نكي مل ىرخأ ةهج نمو طقف ةلودلا يف تاراطإو لامع نيوكت مت ثيح ،رابك لامعأ
عم مءالتت يتلا ةفاثكلاب رئازجلا ىلإ لخدي مل – مويلا – يبنجألا رامثتسالا مادامو ،رامثتسالا ةيلمعب موقن نأ انل

امم ،اـنداصتقا ثعبو شاـعنإ يف مهاستل اهنم رظتنملا رودلا ةريخألا هذه بعلت ىتمف ،كونبلا الإ انل قبي ملف ،اهتعيبط
.كلذ نوملعت متنأو ةيهافرلا ةلقو ،ةشيعملا ةردق فعضو ةلاطبلا وكشي يذلا انبعش ةاناعم نم –هللا ءاش نإ– ففخيس

،ديدشلا فسأللو ،ةيالو نيرشعب صاخ وهو ،باهرإلا همده ام ءانب ةداعإ جماـنرب ةموكحلا ترطس ،يناثلا لاؤسلا
ةعاجشو ةميزع الولو ىمعألا باهرإلا تايلمع نم ةدشب تناع اهنأ مغر ،نهنمض دجوت ال يقاوبلا مأ ةيالو نإف
يقاوبلا مأ ةيالو ينعي ال اذاملف ،كلذ نم رثكأ ةيالولا تمطحل نيصلخملا نيينطولا لكو نيفقاولا لاجرلاو نمألا تاوق
.رابتعالاب ةطقنلا هذه ذخأ ةموكحلا نم بلطن اذهلو كلذ ءارج نم نوؤاتسم نحن ؟جمانربلا اذه

جلاعن مل نكلو ،ةراجتلاو رامثتسالا يف ةردابملا ةيرحب انيدانو ،قوسلا داصتقا يف لوخدلا انررق ،ثلاثلا لاؤسلا
ةراجتلل ءالؤهل لاجملا انحتف اننأ حيحصف ،بابشلاو راجتلاو لامعألا لاجر قوعت يتلا ،ةريشأتلا وهو يساسألا لكشملا
ىلع لوصحلا ةلكشم اهنم ءالؤه اهنم يناعي لماوع ةدع رابتعالا نيعب ذخألا بجي نكلو ،جراخلا نم عئاضبلا بلجو
ةضرع حبصيو ةئيس ةلماعم ىلإ ضرعتي جراخلا ىلإ هجورخ دنع مث سفنألا قش دعب مهل ىطعت يتلاو ةريشأتلا
،نذإ ،ةيرئازجلا هتيسنج ببسب ماهتا عضومو نيرفاسملا يقاب نع لزعم يف حبصي ثيح ،هتماركب سملاوتاناهإلل

نيسحت ىلإ يعسلا لجأ نم باختنالا يف هقح سرامي نأ نطاوملا نم قباسلا يف انبلط نحن ،ةموكحلا سيئر يديس
سرام نأ دعب هب مايقلا نآلا انيلع بجي امف ،ةيناثلا ةجردلاب دالبلا ةيعضو نيسحتو ىلوألا ةجردلاب ةيشيعملا هفورظ
جراخلا ىلإ رفسلا ريخألا اذه عيطتسي يك ةريشأتلا ىلع لوصحلا لكشم لحل يعسلا وه ،باختنالا يف هقح نطاوملا
.عوفرم هسأرو



يذلاو ،ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا هتذختا يذلا ديدجلا فقوملا نـم ةموـكحلا فقوم وه ام ،ريخألا لاؤسلا
؟ةرم لك يف تاضقانتلاب فصتي

مدعو ةيلخادلا انعاضوأ يف يبنجألا لخدتلا لوبق مدعب اهيف انددن ةحئال انردصأ رقوملا سلجملا اذه يف نحنو
ال يكل ،انم مكفقوم انل اونيب ،فوخ ام ريغ نم لوقأو ،درو ذخأ يف اوقبو،رئازجلا ىلإ قيقحتلا ناجل مودق لوبق
.مكيف هللا كرابو اركشو !؟هينذأ ىلع بلقتملا مئّانلاك لظن

.لضفتيلف ،يجان نب دمحم ديسلا ىلإ نآلا ةملكلاو ،يناكرب ديزوب ديسلل اركش :سيئرلا ديسلا

،نيلسرملا فرشأ ىلع مالسلاو ةالصلاو ميحرلا نمحرلا هللا مسب .سيئرلا يديس اركش :يجان نب دمحم ديسلا
.يئالمز ،يتاليمز ،ةموكحلا ءاضعأ ةداسلاو ةديسلا ،ةموكحلا سيئر ديسلا ،ةمألا سلجم سيئر ديسلا

ضرع ميدقتل رقوملا انسلجم يف مويلا هروضحب ةبيطلا ةردابملا هذه ىلع ةموكحلا سيئر ديسلا ةيادبلا يف ركشأ
.ةلودلا تاسسؤم نيب تاقالعلا لبقتسملا يف مكحتس تاسراممو ،ةيطارقميد ديلاقت سيسأتل كلذو ،هتموكح جمانرب

اهيبختنم يف تعضو يتلا ةينطولا ةعومجملا لاغشنا لكشت يتلا طاقنلا ضعب ىلع زيكرتلا ةلخادملا هذه يف ديرأو
.ينمألا بناجلاب الوأ أدبأو ،ةقثلا

ةلودلا لفكت ةجيتن رمتسم يموي نسحت يف ينمألا بناجلا نأب اعيمج قفتن ،ينماضتلا اهبناج يف ةينمألا ةلأسملا
دنع فقوتلا ديرأ عوضوملا اذه يفو ،يرئازجلا عمتجملا ىلع ةبيرغلا ةفآلا هذه ةبراحمل اهتاسسؤم عيمجب ةيرئازجلا
يننورطاشت -ةموكحلا سيئر يديس- مكنأ كشالو ،ةاسأملا راثآ نم فيفختلل ينطولا نماضتلا أدبم يهو ةماه ةيضق
.يدام وه ام ردقب ايقالخأو ايونعم ارمأ ينطولا نماضتلا نوك يف يأرلا

نودبو - ينكلو ،ةررضتملا نكامألا ىلإ ةموكحلا ءاضعأ ضعب اذكو مكلقنت ،حايتراب ماعلا يأرلا ظحال دقلو
يتلاو ،اهلثمأ يتلا ةيالولا نع انه ثدحتأو ،ةررضتملا تايالولا ضعب ىلإ مكتافتلا مدع نع لءاستأ - يوهج قلطنم
تفلأ ينإو ،ةفلجلا ةيالوب نيموي لبق ناك اهرخآ رزاجم ةدع اهب تلجسو باهرإلا تاءادتعال اهينطاومو تضرعت
ىلع ةروكشم يهو- باهرإلا اياحضب لفكتلا بجاو نـم ةـيركسعلاو ةيلحملا تاطلسلا هب موقت ام نأ ىلإ مكهابتنا
.يونعملاو يداملا ىوتسملا ىلع ينطو معد ةمث نكي مل اذإ هدحو يفكي نأ نكمي ال -كلذ

ةيوعرلا اهتعيبطل ارظنو ةفلجلا ةيالو نأ يهو ،ةيناث ةطقن كانه ،امود ينمألا بناجلا يف ،ةموكحلا سيئر يديس
،ةينطولا ةورثلا نم اءزج ةورثلا هذه دعتو ،منغ سأر نييالم ةثالث نم رثكأ اهبو لاوم حالف 27.000 يوحت يتلاو
ضعبب نولزني امدنع لـكاشم مهفداصت ام اريثكف ،ةيبهسلا تايالولا يف ءاملاو إلكلا نع اثحب اهيلاوم لقنت مكحبو
اظافح اهب ةتقؤملا ةماقإلا ىلإ نورطضي يتلا تايالولا هذه يف نيفورعم ريغ مهنوك يف مهلكاشم صخلتتو ،تايالولا

.ةورثلا ىلع

كالتما يف ةحلم ةبغر مهلو اومظتنا مهنأب املع ،نيلاوملا ءالؤهل لح داجيإ مكنم وجرأ ،ةموكحلا سيئر يديس
.فايرألاب نيرقتسملاو نيميقملا نينطاوملا مهناوخإ ةيقب لثم مهلثم ،يعرشلا عافدلا لئاسو

ىلع ركشلا ليزج مكركشن نحنف ،يعامتجالاو يداصتقالا بناجلا سمت ةيناث ةطقن كانه ،ةموكحلا سيئر يديس
ول انينمتو ،تاسسؤملا لح تارارق فقو هنع جتن يذلاو ةموكحلاو ةيزكرملا نيب ةيئانثلا راطإ يف لصح يذلا قافتالا

دحلو ،اهلامع ابيرقت حرس ،ةيعانص قطانم يوحت يتلا ةصاخ تايالولا ضعب يف هنأ الإ ،اركبم رارقلا اذه ءاج
.تاقحتسملا عفد وأ ةلاطبلا قودنص قيرط نع ءاوس ،مهتافلم وست مل ةعاسلا

فرعت ال يتلاو ،اهئاتش ةواسقب ةفورعملا ةيبهسلا قطانملا يف ةقاطلا نع ةصاخ ملكتأو ،ةقاطلاب ةصاخ ةطقن هيف
قوفي ادح زاغلا ةروتاف ةميق تغلب ثيح ،اريثك زاغلا كلهتست قطانملا هذه يف سانلاف ،بونجلا يف الو لامشلا يف ال
.ةيبهسلا قطانملا هتاهل ةصاخ ةتافتلا ةموكحلا نم وجرنف ،ةلئاعلل يلامجإلا لخدلا



ةبغر هيفو ،تارتموليك ةعضبب ندملا ضعب برقب رمي زاغلا بوبنأ نوك نم ،ءالمزلا ضعب هلاق ام ىلإ ةفاضإ
.يعيبطلا زاغلاب ديوزتلا ةيلمع زاجنإ يف ةنيعم ةبسنب ةمهاسملل مهدادعتسا نع اوربع ثيح نينطاوملا نم ةحلم

فلأ قوفت ةفاسمل روغلا ةديعب ةيفوجلا اههايمف ،اهبونجو ايلعلا باضهلا تايالو نع ملكتأ امئادو ،هايملل ةبسنلاب
ىرقلاو رشادملا ضعب يف نينطاوملا نم ضعبلا -ةثلاثلا ةيفلألا ىلع ةلبقم رئازجلاو- كانهو ،رثكأ وأ رتم )1000(
هذهب ةصاخ جمارب عضو ةموكحلا نم وجرنف ،ةظهاب فيلاكتبو ملك 50 وأ 40 دعب ىلع هلقنيو ءاملا يرتشي لازي ال
.تاهجلا

ةسايس نوك نم ،مكضرع يف ءاج ام لوح اعيمج قفتن سيئرلا ةدايس ،يعامتجالا نامضلاب ةصاخ يه ةطقن رخآ
هذه نأ وه انه حورطملا لاؤسلاو ،ةروطتملا لودلا يف تاسايسلا نسحأ نم دعت رئازجلا يف يعامتجالا نامضلا
نامضل اهذاختإ ةموكحلا يونت يتلا تاءارجإلا يه امف ،يلاجعتسا لح اهمزلي ةقناخ ةيلام ةمزأ يناعت قيدانصلا
؟قيدانصلا هذه يف نزاوتلا

ةمئاد ةيحضت وه لب ،ازايتما سيل فورظلا هذه يف ةيلوؤسملا لمحت نأ ىلع اعيمج قفتن ،ةموكحلا سيئر يديس
لقث نإو ،بناوجلا ةددعتملاو هيلع ةحورطملا لكاشملا ةعيبطل ارظن يذيفنتلا زاهجلا ىوتسم ىلع ةصاخ ،ةرمتسمو
يتلا انتاسسؤم يف لمأو ةقث انلكو ،مكمامأ نينطاوملا تالاغشنا حرط نم انعنمت ال مكقتاع ىلع ةاقلملا ةيلوؤسملا
.مكيلع مالسلاو اركشو ،اهءانب انلمكتسا

.لضفت ،نامرز ميلس ديسلا ىلإ نآلا ةملكلاو ،يجان نب دمحم ديسلل اركش :سيئرلا ديسلا

،مرتحملا ةموكحلا سيئر يديس ،مرتحملا ةمألا سلجم سيئر يديس ،ميحرلا نمحرلا هللا مسب :نامرز ميلس ديسلا
.رقوملا ةمألا سلجم ءاضعأ يئالمز يتاليمز ،ءارزولا ةداسلاو ةديسلا

لماش حومط هنأ صالختسالا عيطتسن ،ةموكحلا جمانرب لوح مكضرع ىلإ عامتسالا دعب ،ةموكحلا سيئر يديس
ةيداصتقالا ةيمنتلا روحم صخي اميف يندواري كشلا ضعب نأ الإ،ةنينأمطلاو حايترالاو لؤافتلا ىلع ثـعبيو
ةنس ىتح نكسم 800.000 زاجنإ ىلع ةرداق ةموكحلا نأ هنأشب متلق يذلاو ،نكسلا لاجم كلذب ينعأو ،ةيعامتجالاو

نمازتت ةمخض ةينويدم اهلهاك ىلع رئازجلا نأ املع ،عورشملا اذه لوميس نيأ نم وه حورطملا لاؤسلاو .م2000
لوقأف ،انتزوحب يتلا تامولعملا بسح للعأ اذلو ؟ناديملا يف عورشملا اذه ققحتيس لهو ؟لورتبلا راعسأ رايهنا عم
ضعب صقن ببسب دعب لغتست مل نكل ،زهاج )2000( نكسم افلأ اهب ةديدج ةنيدم دجوت "ةنيطنسق" ةيالو يف هنإ
.لاومألا مادعنا وه كلذ ببسو هايملا فرص تاونقو تاقرطلاو ءابرهكلاك قفارملا

ريضحت صخي اميف %90 ةبسنب زجنأ امدعب عورشملا اذهف ،ةنيطنسق راطم ةئيهتو عيسوتب صاخ يناثلا لكشملا
.ةعاسلا دحل لمهأو لاغشألا هب تفقوت ،ارايلم 128 ـب ردقملا يلاملا فالغلا نم %50 ىلع لمتشت يتلا ةيضرألا

فلأ ةئامتس اهنيب نم ،لغش بصنم فلأ يتئامو نويلم ءاشنإ ىلإ متقرطت امدنع ،لغشلا لاجم صخي اميف
نم ريثكلا نأ– ةموكحلا سيئر يديس – ملع ىلع متنأو ،يضارألا حالصتسا راطإ يف لخدت بصنم )600.000(
نم اذه ،ةلاطبلاو نكسلا ةمزأ ةدح نم ديزي ام اذهو ،اندالب هشيعت يذلا ينمألا عضولا ببسب ةروجهم تحبصأ انفايرأ
.تاحيضوتب يديوزت مكتدايس نم سمتلأ اذل ،لامعلا حيرستو تاسسؤملا قلغ ىرخأ ةيحان نمو ،ةيحان

وأ ةذتاسألل ةبسنلاب يفاضإلا تقولا نع ةحصلا لاجم يف متملكت دقف ،ةحصلا روحم راطإ يف لخدي ثلاثلا لاؤسلا
ةظفاحملا لجأ نم ةيزيفحتلا تاءارجإلا راطإ يف لخدي اذهو ،ماعلا عاطقلا يف نولمعي نيذلا ايلعلا تاءافكلا يوذ
لك ديفتستس لهف ،ةصاخ ضارغأل رارقلا اذه لمعتسي نأ ىشخأ يننكل ،مهتءافكو مهتبرجت نم ةدافتسالاو مهيلع
حلاصملا لئاسو لمعتست ملأ لوقأو لءاستأ امك ،انامرح رثكألا حئارشلا ركذلاب صخأو ؟رارقلا اذه نم حئارشلا
؟ةصاخ ضارغأل ةيمومعلا

راطإ يف لخدي يذلا رمألا وهو ةيندملا ةمدخلا جاردإ صخي اميف اهومتذختا يتلا مكتردابمب يبيحرتب يلخدت متخأو
.اركشو "عيمجلل ةحصلا"وهو الأ يروتسد قح ديسجتل يعرش بلطم وهو ،يوهجلا نزاوتلاو ةيعامتجالا ةلادعلا



.لضفتيلف ،جاحلب نيدلا لامج ديسلا ىلإ ةملكلا ليحأو ،نامرز ميلس ديسلل اركش :سيئرلا ديسلا

يديس ،رقوملا ةمألا سلجم سيئر يديس ،ميحرلا نمحرلا هللا مسب .سيئرلا يديس اركش :جاحلب نيدلا لامج ديسلا
ةمألا سلجم ءاضعأ يتداس يتاديس ،نومرتحملا ةموكحلا ءاضعأ يتداس يتاديس ،مرتحملا ةموكحلا سيئر
.نومرتحملا

ةلئسألا ضعب حرطأ نكلو راركتلا يدافتلو ادج ةماهلا عيضاوملا ضعب يف اولخدت يئالمز نأل يلخدت رصتخأس
بعشلا نإف فورعم وه امكو ،لالقتسالا ذنم اهدهشت مل ةبعص ةلحرم شيعت رئازجلاف .ةموكحلا سيئر ديسلا ىلع
دقو ،ةيئارشلا ةردقلا تروهدتو ،لمارألاو ماتيألا ددع رثك دقف ،لالقتسالا ذنم دوهشم ريغ ايعامتجا اسؤب شيعي
هذه ءارج نـم اررضت تايالولا ربكأ نم تناك انتيالو نإف ملعللو ،ةيعانصلا تابكرملل ةيداصتقا جمارب تعضو
ةضرع لبق نم تخألا تركذ امك اندالب تحبصأ ىتح ةحصلا تروهدتو لامعلا حرسو عناصملا تقلغأف ،جماربلا

.اهنيعب ةاسأملا يهو لبق نم اهب عمسن مل ضارمألا ضعب راشتنال

ينقبس دقلف ،ليصافتلا يف لخدأ نلو ،اصاخ اجالع انم بلطتي اصاخ اعضو شيعن نـحن ،ةموـكحلا سيئر يديس
.خلإ…ةيمومعلا ةحصلاو لمعلاو نكسلا لاجم يف ةلجاع لولح نم دبال هنأ ىرأ نكلو ،ءالمزلا ضعب اهركذ ىلإ

يف زجنتس ةرايس لوأ نع اهمالكب ،ةفاحصلا نيوانع ضعبل انتءارق يف مويلا انئجوف دقف ،رامثتسالا صخي اميف
نحنو ،كارح نود ةينعملا ةرازولا ىوتسم ىلع دجاوتم عوضوملا اذه فلم نكل ،)FATIA( ةرايس يهو ةنسلا سأر
نوعيطتسي ال نيرمثتسملا نإف ،ةثولم تارايسل داريتسا كانه مادامو ،رايتخالا يف لكشم كانه نأ اضيأ فرعن
يف رامثتسالا ةيلمعب مايقلل هلغتسيو هلام بلجي يذلا نم ،(ZH) عون نم تارايس بلج صخي اميف الثمف ،رامثتسالا
؟ةلاحلا هذه

ةركاذلا مهربتعأ نيذلا مهئانبأو ءادهشلا لمارأو نيدهاجملا ةئـف يهو ةمرتحم ةئـف صخي رخآ لاغشنا اضيأ كانهو
.يسنرفلا رامعتسالل ةيحلا

ىلع فسأتأ ،ةقيقحلا يفو .نوناقلا عورشم نع انعلطا اننأل عوضوملا اذه يف لخدتلا ةموكحلا سيئر يديس اندوب
ىقبت يذلا ليلقلا ددعلاو ،اريثك نبغو نهقوقح تمضهو ،تافظنمك 1962 يف نفظو يتاللا ءادهشلا لمارأ ةيعضو
.هب لفكتلا ةلودلا تاسسؤم نم وأ ةموكحلا نم وجرن ،ةايحلا ديق ىلع نهنم

ةيناكمإ اهنم ءايشألا ضعب يف رظنلا ةداعإ نم دبالف ،ءادهشلا لمارأ نع نكلو ،ءادهشلا ءانبأ نع ملكتأ ال انأ
.اركشو ،ةموكحلا سيئر يديس ناوألا تاوف لبق اهيلع نلصحتي نأ بجي يتلاو نهصخت يتلا تازايتمالاو نهجالع

لضفتيلف ،ةريوعل ظيفحلا دبع ديسلا ىلإ نآلا ةملكلا ليحأو ،جاحلب نيدلا لامج ديسلل اركش :سيئرلا ديسلا
.اروكشم

سيئر يديس ،ةمألا سلجم سيئر يديس ،ميحرلا نمحرلا هللا مسب .سيئرلا يديس اركش :ةريوعل ظيفحلا دبع ديسلا
.مكيلع مالسلا ،يتداس يتاديس ،ةمألا سلجم ءاضعأ يتاليمز يئالمز ،ءارزولا ةداسلاو ةديسلا ،ةموكحلا



لوقأو ،رقوملا انسلجم مامأ هب مدقت يذلا ميقلا ضرعلا ىلع ليزجلا ركشلاب ةموكحلا سيئر ديسلا ىلإ يرودب مدقتأ
.عقاولا ضرأ ىلع هديسجت ىدمب ساقت ةيقيقحلا هتميق نإف ،هنع ليق امهم ةموكحلا جمانرب نأب

عامسلاو ،1997 توأ 17 موي ينطولا يبعشلا سلجملا فرط نم هيلع قفاوملا جمانربلا اذه ىلع عالطالا دعب
عضولاب ةقلعتملاو عيباسأ ةدع ذنم اهانشع يتلا ةعراستملا ثادحألل ارظنو ،ةموكحلا سيئر ديسلل ميقلا ضرعلل
نأ نم قثاو انأو ،تالؤاستلا ضعبب ةموكحلا سيئر ديسلا ىلإ مدقتأ نأ ينفرشي ،دالبلا يف يعامتجالاو يداصتقالا
.ةديفم نوكتس انل ىطعتس يتلا تاحيضوتلا

اهنيب نم دجوي ،لماوعلا نم ةلمج ىلع دمتعي ،يداصتقالا ومنلا ىرحألاب وأ ،ينطولا داصتقالا نأ فرعي لكلا
تاقورحملا ليخادم ىلع اساسأ دمتعي ينطولا داصتقالا نإ ثيح ،تاقورحملاب رمألا قلعتيو ،ةصاخ ةيمهأ هل لماع
.ةيرئازجلا تارداصلا نم %97 لثمت يتلا

ةمدصلا وأ ةمزألا رارغ ىلع ةريخألا رهشألا يف طفنلا هل ضرعت يذلا ،راعسألا يف طرفملا ضافخنالا نإ
وـل ىتحو ،نـييصاصتخالا ضـعب بسح %20 يلاوحب ردقي ليخادملا يف ماه ضافخنا يلاتلابو ،1986 ةنسل ةيطفنلا
نأ الإ ،مكضرع يف- ةموكحلا سيئر يديس - هب متلضفت املثم ليخادملا ةلق يف طقف نمكت ال ةيداصتقالا ةمزألا نأ
ىلع سكعني يذلا ءيشلا ،زيهجتلا ةينازيمو ،رامثتسالا جمارب ىلع ابلس رثؤت يتلا بابسألا نيب نم ،ضافخنالا اذه
نم عون ىلع ىرخأ ةرم لدي اذه .خلإ ...ةيئارشلا ةردقلاو ةشيعملا ىوتسمو ةلاطبلاك ،نطاوملل ةيعامتجالا ةيعضولا
.تاقورحملا راعسأ بذبذتل اعبات ىقبي يذلا ينطولا داصتقالا ماظن يف ةشاشهلا

،ةديدجب تسيل تالؤاستلا هذهو ،اهسفن ضرفتل ىرخأ ةرم تالؤاستلا ضعب دوجولا ىلإ رهظت ،ةيعضولا هذه مامأ
قوسلل ةيعبتلا نع داعتبالا فده نأل ،ةعاسلا عوضوم اذه انموي ىلإ ىقبتو ،تانيعبسلا تاونس ذنم ةحورطم اهنإ
:تالؤاستلا ضعب يدل اذهلو لانملا ديعب ىقبي - سيئرلا يديس - مكضرع يف هيلإ مترشأ يذلا ةيطفنلا

اهعضو نكمي يتلا ،طسوتملا ىدملا ىلع لقألا ىلع وأ ،ريصقلا ىدملا ىلع تاءارجإلاو قافآلا يه ام ،الوأ
طفنلل راعسألا بذبذت اهببسي يتلا ،يعامتجالاو يداصتقالا ناديملا يف ةيبلسلا تاساكعنالا ةدح نم فيفختلل ،اهذاختاو
؟ينطولا داصتقالا يف ايساسأ الماع لثمت ةريخألا هذه رابتعاب ،تاقورحملاو

نيمثتو لالغتسا ةصاخو ،مجانملاو ةقاطلا ناديم يف رامثتسالا طيشنت ىلع راعسألا يف بذبذتلا اذه ريثأت وه ام
؟ةموكحلا جمانرب يف هيلإ راشم وه امك تاقورحملا

– نايحألا ضعب يف – ببست داكت ةصاخ ةيعضو ةمظنملا هذـه شـيعت ،(OPEP) ةمظنم يف وضع رئازجلا ،ايناث
ديدحت ىلع ةمظنملا ةردق مدع ظحالن ةصاخو ،جاتنإلا صصح مارتحاو ديدحت لوح ةداح تافالخ ظحالنو ،اهراجفنا
ضعب تزرب نأ دعب اذهو ،يملاعلا جاتنإلا نم %30 يلاوح الإ لثمت دعت مل اهنأ ةصاخو ،ةيلودلا قوسلا يف راعسألا
.ةمظنملا هذه راطإ جراخ ةجتنملا لودلا

ةمظنم ىقبت له -سيئرلا يديس- فورظلا هذه يف ،اذلو ةمظنملا هذه ةيلاعفو ةعاجن نـم لـلقي داـكي ،اذـه لك
(OPEP) ؟يلودلا ديعصلا ىلع اهقوقحو اهحلاصم ىلع ظافحلل لثمألا راطإلا رئازجلل ةبسنلاب

رمألا قلعتيو يلحم عباط هل الؤاست زاجيإب ولو حرطأ نأ -ةموكحلا سـيئر يديس– يل اوحمسا ،ريخألا يف
ميسقتلا اذه .ةزابيتو ةديلبلا ،سادرموب ،رئازجلا طسولا تايالو ضعب ةيضاملا ةنسلا يف هتفرع يذلا يرادإلا ميسقتلاب
،تايالولا ضعب ىلع ابلس رثأ ،يلاملاو يعامتجالاو يداصتقالاو ،يرادإلا ناديملا يف ةديدج ةيعضو نع رفسأ يذلا

ميدقتب حمسي ال يذلا ءيشلا ،%60 نم رثكأب اـهب ليخادملا تضفخنا سادرموب ةيالول ةبسنلاب ،لاثملا ليبس ىلع ثيح
.باهرإلا فرط نم هل تضرعت يذـلا بـيرختلا ببسب ةبعص افورظ شيعت يتلا ةصاخ ةيالولا تايدلبل تادعاسم
.مكيلع مالسلاو مكركشأ

ركشأو مهتالخدت اومدق نيذلا ءاضعألا ةداسلاو تاديسلا ركشأ .ةريوعل ظيفحلا دبع ديسلل اركش :سيئرلا ديسلا
.ةعوفرم ةسلجلاو احابص ةرشاعلا ةعاسلا ىلع -هللا ءاش نإ- ادغ انلاغشأ لصاون .عيمجلا

.ءاسم نيرشعلا ةقيقدلاو ةسماخلا ةعاسلا يف ةسلجلا تعفر


