
 

 

 

.ةمألا سلجم سيئر ،ةزعموب ريشب ديسلا :ةسائرلا

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

.اًحابص نيرشعلاو ةسماخلا ةقيقدلاو ةرشاعلا ةعاسلا ىلع ةسلجلا تحتتفإ

.ةحوتفم ةسلجلا ،ميحرلا نمحرلا هللا مسب :سيئرلا ديسلا

لوح شاقنلا ةعباتم يف انايإ مهتكراشم ىلع هل قفارملا يموكحلا مقاطلاو ةموكحلا سيئر ديسلا ةيادبلا يف ركشن
اذهل يركذو ،الخدتم 49 نمضتت لخدتلل نيلجسملا ةداسلاو تاديسلا ةمئاق نأ ظحالأو ،ةموكحلا سيئر ديسلا ضرع
يف كلذ ديقن الو لخدتلا تقو ددحن ال اننأ ةيادبلا ذنم انلق اننأل ،تقولاب ديقتلا نيلخدتملا نم بلطأ يننأ ينعي ال ددعلا
نم ددعلا اذه رابتعالا نيعب ذخألا يف هتيلوؤسم لخدتم لك لمحتيلو مالكلا ةيرح دحاو لكل حنمن لب ،يلخادلا انماظن
.ةموكحلا سيئر ديسلا ىلع ةلئسألا حرطو لخدتلا يف قحلا سفن اضيأ مهل نيذلا نيلخدتملا

يه امو- ىنمتأو ،سمأ اهتظحال يتلا مالعإلا ةيطغت لوح يهو ةحارص لكب اهليجست ديرأ ىرخأ ةظحالم يدنع
اذه انسلجم نأل ،ةقيقد فصنل ولو تالخدتلا راهظإل ةصرفلا ةيئاسملا ةرشنلا صخلم يف انل ىطعت نأ -ةظحالم الإ
يتلا- رئازجلا ةيصوصخ نأل تالاغشنالاو تاجايتحالا فلتخم ىلع ماعلا يأرلا علطي ول هدوب ةمألا سلجم ىمسملا
ةقيقد فصنل ولو مهتاوصأ عمسن ول اذبحف ،مهيحاون نولثمي نيذلا ءاضعألا مساب ملكتأ انأو ،ةعونتم -ةدحاو يه
.ةيساسأ اياضق اهيف نوحرطي

لاسرإلا نأل ةيناث ةرمل لوقأ ،ةيناث ةرم اهعامس تينمتو يحاونلا ضعب تالاغشناو اياضق سمأ تعمس دقل
نأ اندرأ اذل ،مهتويب ىلإ نودوعي لامعلا نأل ةمهم ةيئاسملا ةرشنلا نأ فرعن اننكلو ،ارشابم ناك سمأ راهن ينويزفلتلا
تسيلو ،ةظحالم هذه نإ لوقأ ىرخأ ةرم .اهيلع عالطإلل جاتحي يرئازجلا ماعلا يأرلاو ،ةنيمث تالخدتلا هذه نوكت
،مالعإلا لوح ةيروهمجلا سيئر ديسلا تاهيجوت دعب صوصخلابو ،اهلوق يبجاو نم ىرأو ،رخآ ائيش وأ اديدهت
.اروكشم لضفتيلف ،شيغزم يديزوب ديسلا وهو ةسلجلا هذه يف لخدتم لوأ ىلإ ةملكلا ليحأ ةلاطإ نودبو

سلجم سيئر ديسلا ،نيلسرملا فرشأ ىلع مالسلاو ةالصلاو ميحرلا نمحرلا هللا مسب :شيغزم يديزوب ديسلا
ءاضعأ يئالمز يتاليمز ،نومرتحملا ةموكحلا ءاضعأ ةداسلاو تاديسلا ،مرتحملا ةموكحلا سيئر ديسلا ،رقوملا ةمألا
.هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا ،روضحلا ةوخإلا ،نومرتحملا ةمألا سلجم



نم هنكل حومطو داج ،لماش ةيرظنلا ةيحانلا نم وه انيلع هومتضرع يذلا مكجمانرب نإ ،ةموكحلا سيئر يديس
دحاو لؤاست يدلو ةعبرأ يهف يتلئسأ امأ .ةيناديملا ةنياعملاو ةعباتملاو دهجلا نم ريثكلا ىلإ جاتحي ةيقيبطتلا ةيحانلا
.ىلوألا ةجردلاب مكجمانربل يقيبطتلا بناجلا لوح يتلئسأ بصنتو .بلطو

ركذن ،لماوع ةدعل ةجيتن ،ةريخألا ةنوآلا يف يرئازجلا فيرلا ىلع ةريبك ةيبلس تالوحت تأرط :لوألا لاؤسلا
،ديدجلا ميدقلا هجولا ةنيدملل داعأ اّمم ندملا ىلإ تالئاعلا نم ديدعلا حوزن ىلإ ىدأ اّمم ةلاطبلاو ،باهرإلا ةرهاظ اهنم
لظ يفلكشملا اذه لح نورت فيك :يلاتلاك وه يلاؤسو ،فيرلاو ةنيدملا نم لكل لكاشم ةدع تراثأ ةرهاظلا هذه
؟هتيويح فيرللو فرشملا اههجو ةنيدملل ديعن ىتح ةيلاحلا فورظلا

زيهجتلاب ةصاخلا ةيمومعلا تاقفنلا طورشب ةقلعتملا 20/02/97 خيراتب 03 مقر مكتميلعت تحرط :يناثلا لاؤسلا
ىدأ ام اذهو ،اهل ةصصخملا تادامتعالا لوصو دعب الإ ةلجسملا عيراشملاب زاجنإلا يف ءدبلا نكمي ال اهبجومب يتلاو
.عيراشملا نم ديدعلا ريخأت ىلإ

ةصصخملا تادامتعالا دافنل ارظنو ،ةمدقتم ةلحرم ىلإ تلصو يتلا عـيراشملا كلت وهف ةميلعتلل يناثلا هجولا اّمأ
ريغ ةدمل زاجنإلا يف ليطعتلا يدافتل يضاملا يف لمعتست تناك يتلا تاردابملا لك تدس ةميلعتلا هذه نإف ،ايئدبم اهل
عاطق وه اهنم ربكألا ررضتملا نأ ظحالملاو زاجنإلا يف رخأتلاو عورشملا ةفلكت يف ةدايزلا ىلإ يدؤي امم ةدودحم
.ةحصلاو ميلعتلا

يتلا تالاحلا يف اهراثآ نم ليلقتلل نييلحملا نيلوؤسملل حمست تايلآ نم لهو ؟ةميلعتلا هذه تايباجيإ ام وه لاؤسلا
هنأل اهيدافت نكمي يضاملا يف تناك يتلا ىضوفلا نأ يديس ملعلا عم ؟ةريبك غلابم بلطتت ال عيراشملا اهيف نوكت
.ةمئاق ةيعرشلا تاسسؤملا لك -هلل دمحلاو-

؟ةلحملا تاسسؤملا لحم لحيس لهو ديدجلا رامثتسالا قافآ رهظت ىتم ،رامثتسالا لاجم يف ثلاثلا لاؤسلا

ةزجاع مألا ةسسؤملا نوكت تالاحلا نم ريثك يف ةيعانصلا تاسسؤملاو زاجنإلا تاسسؤم لح دنع ،عبارلا لاؤسلا
؟مألا ةسسؤملا نع تادحولا هذه لصفل ضرغلا اذهل تعضو يتلا تايلآلا يه امف ،ةعجانو ةحجان اهتادحو ضعب نكل

ةلمع نم هرِّفوت نأ نكمي امل ةفاضإ ،رئازجلا ةرخفمو ةماه ّدج ربتعت يتلا ليخنلا ةورث لوح روديف يلؤاست امأ
:يلي امب لفكتي حومط جمانرب يأب وأ ركذي مامتها يأب ظحت مل ةورثلا هذه نأ ظحالملا نكل ،اهلالغتسا نسُحأ نإ ةبعص

.ضارمألا عيمج نم ةنايصلا -

.نسملاو ضيرملا ليخنلل ديدجتلا -

.ديدج ليخن سرغ -

.ةراضلا ةيحطسلا هايملا فيرصت -

.لاجملا اذه يف رامثتسالا ةكبش عيسوتل ةقيمع رابآ رفح -

.ةيئانلا قطانملا يف ءابرهكلا ةكبش دم -

.ملاعلا ربع ريدصتلا ةكبش عيسوت -

نم هب سأب ال اًردق دالبلل يطعي يذلاو ،انل زيمملا رامثتسالا ادع ام ءيش لك يف رمثتسن اننأ يديس بيرغلاو
.ةبعصلا ةلمعلا



مويلاو ،ةيحايسلاو ةيفاقثلا ةيحانلا نم ماه دج ةركسب ةيالوب ةبقع يديسل يفاقثلا زكرملا ربتعي :وهف بلطلا امأ
.اركشو .لايجألا نيب لصو ةقلح نوكي ىتح دوجولا ىلإ جرخيل ةيفاكلا ةيلاملا تادامتعالاب هدم ىلإ جاتحي

.فيرشلا يلع نب نيدلا رون ديسلا ىلإ ةملكلا ليحأو شيغزم يديزوب ديسلل اركش :سيئرلا ديسلا

ةداسلا ،ةريزولا ةديسلا ،ةموكحلا سيئر ديسلا ،ةمألا سلجم سيئر ديسلا :فيرشلا يلع نب نيدلا رون ديسلا
.مكيلع مالسلا ةمألا سلجم ءاضعأ يئالمز يتاليمز ،فويضلاو ءارزولا

ةموكحلا سيئر يديس اهتراثإب مكحمستسأ يتلاو ىلوألا ّةيضقلاف ،اًحيضوتو نيفلتخم نيعوضوم صخت يتلخادم
اهشيعي يتلا ةيرزملا ةيعضولاب قلعتت يتلاو ،ةلشنخ يتيالو ونطاوم اهايإ ينلمح فيلكتو ةنامأ يهو ،ةيلحم ةيضق يه
اذهو– مويلا تعنت تحبصأ فسأللو يتلا ،ةمواقملاو داهجلاو ءادهشلا ةيالو ،ةلشنخ ةيالو ناكس نم مظعألا داوسلا
ةيداصتقالا تآشنملا قلغ ةبرجتلا ليبس ىلع اهيف قبط يتلا ةيالولا يهف تاحيرستلاو ةلاطبلا ةيالوب- ةقيقح تعنلا

ناذللا بشخلا بكرمو جيسنلا بكرم امهو ةيالولا بارت ىلع نيدجاوتملا نيديحولا نيبكرملا كلذب ينعأو اهتلق مغر
نيبكرملا نيذه قلغو حيرستلا رارق ناك اذإف ،رقفلاو نامرحلل ةيحض مويلا يه يتلا تالئاعلا نم فالآلا نالوعي اناك
ال زيزعلا دلبلا اذه يف نينطاومك اننإف ،اندالب هزاتجت يذلا بعصلا يداصتقالا فرظلا اهالمأ ةتحب ةيداصتقا ةيمتح
ىندألا دحلا نمضي امب نيبكرملا نيذهل حورلاو طاشنلا ةداعإل معد ىلإ حمطن نكل ،انريغ نم رثكأ قوقحب بلاطن
اهيناعي يتلا تابوعصلل طقف ةنيع امنإ انه هتلق امو ،قوسلا تايطعمو ةيداصتقالا نيناوقلل مارتحاو لامعلل ةميرك ةايحل

قفارملل مادعناو ،تاقرطلا يف صقن نم ،ةريثك فلختلا رهاظمف ،لضفأ ةايحل مهراظتنا لاط نيذلا ةيالولا هذه ناكس
ميلعتلل اينطو ادهعم لاثملا ليبس ىلع ركذأ ،ةريثك ءايشأل ةجاحلا دشأ يف ةلشنخف ،ةفاقثلل بييغتو ،ةعارزلل رقهقتو
ةلـشنخ طبرت طقف اًرتموـليك 20 اهلوط غلبي 2004 ةنسل ةجمربم ةيديدح ةكس كانه ةبسانملابو ،ةيديدح ةكس ،يلاعلا
يحصلا عاطقلا مدعنيو ،تانيعبرألا ىلإ هؤانب دوعي ةلشنخ ةنيدم يف ىفشتسم كانهف يحصلا عاطقلا امأ .ءاضيبلا نيعب
.)…تعقزت ،يوز( اهقرش يف ةصاخ ،ةيالولا هذه نم ةريثك تاهج يف

ىلإ كلذك نوجاتحم نحنو ،ةيفاقثلا ةلزعلا كفل عساشلا ةيالولا بارت يطغت ةيلحم ةعاذإ ىلإ نوحمطي ةلشنخ ناكس
.خلإ …ةجلولا ،سياق ،سوباي ،ةمامحوبك ةديدع تاهج يف ةدوجوم دودسلا هذهل ةيلوألا ةساردلاو دودس

نيبو هنيب انلعج يذلا باهرإلا ناك مهرخآو نيراقحلاو نيرمعتسملاو نيدبتسملا لك انمزه دقل ،سيئرلا يديس
نطولا اذه نم ربش لك ىلع نورذح انناوخإ ةيقبكو مويلا نحن نييرئازجكف كلذب فتكن ملو ،ران نم اًزجاح انتيالو
مكبجاو امأ ،روكش وأ ءازج ىلإ ةجاحب انسل نحنو ،بجاولا وه امنإو ً،اليمج سيل اذهو ،انحاورأب هيلع دوذن ،ىدفملا
نحن صاخ يومنت جمانرب يف ةلشنخ ةيالول ةبسنلاب ةلثمتملاو اهباحصأل قوقحلا ءادأ وه نطولا اذه ىلع نيمئاقك متنأ
وه لب -ةموكحلا سيئر يديس- طقف اًّيرورض سيل هنم ديفتسن نأ ىنمتن يذلا صاخلا جمانربلاو ،هيلإ ةجاحلا ّدشأ يف
. لوألا عوضوملا وه اذه ،يويح

يف دهشت اندالبف ،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلاو نيوكتلاو ةيبرتلا لاجم صخيف يلخدت يف يناثلا عوضوملا امأ
ةاعدم ةيكرحلا هذهو يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلاو نيوكتلاو ةيبرتلا ناديم يف تالؤاستو ةيكرح ةريخألا ةنوآلا
اريثك حيري ال لاقي قحلاو دوجوملا نأل ،دوجوم وه ام لوبق وأ لومخلا نم نسحأ تالاحلا لك يف اهنأل لؤافتلل
عاطقلا اذه ىلع نيرهاسلا فرط نم سيل ةيبرتلا عاطقب ديازتملا مامتهالا كاذ يه انه اهدصقن يتلا ةيكرحلاو
ةقالع نم عاطقلا اذهل امل هلمكأب عمتجملا لكو ،نيركفملاو ةفاحصلاو ةلودلا تائيه لبق نم كلذك امنإو ،بسحف
.ةينهم ةعومجم ةيضق تسيلو عمتجم ةيضق يه نذإ ةيضقلاف يرئازجلا عمتجملا لك عم ةيويحو ةيوضع

ةريخألا عيباسألا يف انتعلطأ مالعإلا لئاسو نأ ىلإ ريشأ هذه يتلخادم عوضوم يه يتلا ةيكرحلا ىلإ دوعأ ىتحو
:رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع ركذأو ،يملعلا ثحبلاو ميلعتلاو ةيبرتلا ناديم يف تاردابم ةدع ىلع

.نيسردملا نم ريبك ددع ليهأت ةداعإب ةعماجلا لفكت عورشم :الوأ



مامأ ريزولا ديسلا همدق ضرع كلذ التو ،ةيبرتلا ءاردمب يضاملا عوبسألا يف ةيبرتلا ريزو ديسلا ءاقل :ايناث
ميلعتلا ناديم يف ةيرئازجلا ةسردملل ةيوبرتلا ةيدودرملا نيسحت اهفده جماربلل ةينطو ةنجل ءاشنإ لوح ةموكحلا سلجم
سلجملا يف ةصتخملا ةنجللا ىوتسم ىلع يملعلا ثحبلا لوح نوناق عورشم ةسارد ايلاح متتو ،يملعلا ثحبلاو يلاعلا
.ينطولا يبعشلا

دق حالصإلا تالواحم ّلك نإف ،ةيرورضو ةيباجيإ تناك نإو هنإف نوظحالت امكو مرتحملا ةموكحلا سيئر يديس
داعي نأل ةجاحب ريخألا اذهف ذاتسألاو ملعملا وهو الأ ءانبلا اذه يف ةيوازلا رجحو ةلداعملا يف يساسألا رصنعلا تلمهأ
:الإ انيأر بسح اذه ىتأتي الو رابتعالا هيلإ

ةذتاسألل امئادو ايماظتنا انيوكت ةلودلا نمضت نأك ايباجيإ نوكي نأ بجي انه ريهطتلاو عاطقلا ريهطتب :الوأ
.نيثحابلاو

نمو ، ةهج نم نيقوفتملا نم ةذتاسألاو نيبرملا رايتخا وه ةلاحلا هذه يف دارملا ىنعملاو ميقلا ملس مارتحا :ايناث
.تاحالصإلا هذه روحم نوكي نأ دب ال يذلا ذاتسألل ةميرك ةايحل ىندألا دحلا نامض ىرخأ ةهج

ردق لقأ ريفوت ثيح نم لفكتلا ةيضقف ،ةلداعملا هذه هلمهت ال نأ بجي تاحالصإلا هذهل فدهك ذيملتلا نإ :اثلاث
.ةلودلا هنمضت نأ بجي ،ةيجوغاديبلا لئاسولا نم نكمم

طونملا رودلاب ّلفكتلا نع تايدلبلا زجع ببسب ةيدام تابوعص هجاوت ةيوبرتلا تاسسؤملا ضعب نوكل ةفاضإلاب
هذه .يسردملا برستلاب ةداع يهتنت لكاشم ببسي ام اذهو …خلا ءابرهكو ةئفدتو ةنايص نم لاجملا اذه يف اهب
ةيداملا لكاشملا نأ ودبي ثيحب ،بيصن اهيف اضيأ يعماجلا بلاطلل ناك ذيملتلاو ملعملاو ذاتسألا تلاط يتلا تابوعصلا
:لقألا ىلع نيببسل كلذو بيرقلا لبقتسملا يف الح دجت نل فوس اهنم يناعي ئتف ام يتلا ةيجوغاديبلاو

.ةبلطلا ديازت عم تاعماجلا ةينازيم يشامت مدع :لوألا

رثؤي يذلا رمألا ،ددجلا ةبلطلا ددعب قلعتي اميف ،ةصتخملا ةلودلا تائيه نيب قيسنتلا صقن ةلاح رارمتسا :يناثلا
.مهب ايدامو ايجوغاديب اهلفكت اذكو ةبلطلا نم لئاهلا ددعلا لابقتسا يف تاعماجلا ةردق ىلع ابلس

ضعب ءاطعإ وهو يلودلا ىوتسملاب قلعتي مرتحملا ةموكحلا سيئر ةدايس مكنم هبلطأ يذلا ،ريخألا حيضوتلاو
.ةدحتملا تايالولا ريفس ناسل ىلع ءاج ام بسح اريخأ هيلع نلعملا يكيرمألا فقوملا نع تاحيضوتلا

مكيدل دجتس اهنأب -اقبسم- نقيتم انأو لاـع توـصب مـكل اهغلبأ تالؤاستو تاظحالم هذه ةموكحلا سيئر ديسلا
.هقحتست يذلا ىدصلا ةموكحلا سلجم ءاضعأ ىدلو

.مكيلع مالسلاو مكركشأ

.لضفتيلف ،يطالز ةعمجوب ديسلا ىلإ ةملكلا ليحأو فيرشلا يلع نب نيدلا رون ديسلل اركش :سيئرلا ديسلا

سيئر ديسلا ،ةمألا سلجم سيئر ديسلا ،ميحرلا نمحرلا هللا مسب .سيئرلا يديس اركش :يطالز ةعمجوب ديسلا
.ةلئسألا ضعب يدل ،ةمألا سلجم ءاضعأ يئالمز يتاليمز ،ءارزولا ةداسلاو ةريزولا ةديسلا ،ةموكحلا

وه امو ؟قوسلا داصتقالظ يف طيطختلا لاجم يف ةموكحلا روصت وه ام ،طيطختلا لاجم يف :لوألا لاؤسلا
؟تايالولا ىوتسم ىلع طيطختلا ةيريدم رود

يرادإلا ميسقتلا يف رظنلا ةداعإل ةموكحلا اهانبتت يتلا سسألا يه ام ،يرادإلا ميسقتلا صخي اميف :يناثلا لاؤسلا
؟اهتيبلت بجاولا ناكسلا تابلطتم عم ايشامت لبقملا



؟تاراطملل ةيدعاقلا لكايهلا ةكبشب قلعتملا ةموكحلل يلبقتسملا جمانربلا وه ام ،يوجلا لقنلا يف :ثلاثلا لاؤسلا
ةيحانلل ايلعلا باضهلا ةقطنم يف ةصاخ ،تاراطملل ةيدعاقلا لكايهلا يف اصقن كانه نأ ظحالن عقاولا نم اقالطناف
نم وجرن -يركسع– دودحم لامعتسا يذ راطم ىلع رفوتت ةهجلا هذه نإف ملعللو ،ةماعنلا ةيالو ديدحتلابو ةيبرغلا
ضعب لبقتسن اننأ ىلإ ةموكحلا سيئر يديس ريشأ انهو ،ةيندملا ةحالملل هحتف لجأ نم لخدتلا ةموكحلا سيئر ديسلا
يديس اندعسيف !اراطم كلمن نحنو ملك 350 دعب ىلع ناسملت راطم يف وأ نارهو وأ راشب راطم يف ةيرازولا دوفولا
.لقنلا ةرازو ىوتسم ىلع دوجوم فلملا اذهو لكشملا اذه لحل ةساردب مايقلا دصق ةكرتشملا ةنجللا عمتجت نأ سيئرلا

ددع يف نمكي صقنلا نأ الإ ةديج ةيحص ةيطغت كلمت ةيالولاف ،ةحصلا صخي اميف ةلئسألا ضعب كلذك يدل
.ءاسنلا ضارمأو ةماعلا ةحارجلاك نيصتخملا ءابطألا

تعقوف ةحالفلل اهانصصخ اننأل بوهسلا ةيامحل انوناق انل مدقت نأ ريزولا يديس ىنمتأ ،ةحالفلا صخي اميف
ةنجل ءاشنإ كلذك ىنمتنو لكاشم ثدحت ال ىتح يوعر نمأ ءاشنإ اضيأ ىنمتنو تاحاسملا هذه نينقت بجيف لكاشملا
.بوهسلا رييستل ةصتخم

ىلإ مدقتي امدنع نطاوملاف ،ددعلا وأ نكسلا يف ددحتت ال ىلوألا ةلكشملاف سيئرلا يديس ،نكسلا صخي اميف امأ
نطاوملا اذه ناك اذإ ةصاخ ،قيبستك ميتنس نييالم ةعبرأ غلبم عفد هنكمي ال ةيدلبلا وأ يراقعلا رييستلاو ةيقرتلا ناويد
ىلإ غلبملا اذه ضفخن نأ نسحتسملا نمف ،ةقش يف رانيد فالآ ةرشع غلبم عفد هنكمي الف لمعي الو تادئاع كلمي ال
.اركشو ،رانيد يفلأ نم لقأ

.لضفـتيلف ،يروق زيزعلا دبع ديسلا ىلإ ةملكلا ليحأو يطالز ةعمجوب ديسلل اركش :سيئرلا ديسلا

سلجم سيئر يديس ،نيلسرملا فرشأ ىلع مالسلاو ةالصلاو ،ميحرلا نمحرلا هللا مسب :يروق زيزعلا دبع ديسلا
سلجم ءاضعأ يئالمز يتاليمز ،نومرتحملا ءارزولا يتداس يتاديس ،مرتحملا ةموكحلا سيئر يديس ،مرتحملا ةمألا
.هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا ،رقوملا ةمألا

.رواحم ةثالث لوح ارصتخمو ازيجو نوكي فوس يلخدت ،ةموكحلا سيئر يديس

ةيحالفلا يضارألا حالصتسا لاجم يف اهتالاغشنا يف مكتموكح رطاشن نأ انيلع ،راسفتساو لؤاست كانه :الوأ
وأ زايتما عورشمب قلعتي ةعاسلا ثدح وه يذلاو اذه يلؤاست ،ينطولا داصتقالا شاعنإ يف امهم انكر ربتعي يذلا

.ةيحالفلا يضارألا ةصصوخ

يه ةيحالفلا يضارألا ةصصوخ لهف ،اريثك مكمهي يتاذلا ءافتكالاو ،ةظهاب ةيئاذغلا ةروتافلا نأ انلك ملعن
ىدم نع لءاستنو ؟ ةيومنت ةيمتح وه مأ ةيداصتقالا ةحلصملا هتلمأ دق عورشملا اذه له ينعأ ؟ ةيمتح مأ ةيعوضوم
ةموكحلا روصت وه ام اريخأو ؟ةماع ةفصب ينطولا داـصتقالا ىلعو ةصاخ ةفصب نيحالفلا ىلع عورشملا اذه ريثأت
.؟ عورشملا اذه ةيجيتارتسا ثيح نم

جئاتن تطعأ ةيبنجألا ةكارشلا نأب ملعي انم دحاو لكف ،تاقورحملا ناديم يف تاحارتقاو ةظحالم كانه :ايناث
.رئازجلل عجري -ابيرقت –%70 نإ ثيح ،يلورـتبلا نوزـخملا دـيدـجتو فاشكتسالا لاجم يف ةنسح

.ينطولا صاخلا رامثتسالا ميعدت ىلع اهصرحو ةموكحلا ديكأتل لؤافتو حايترا يلك انأف



نيريسم نم ةيرئازجلا تاراطإلا ليغشتل ةيبنجألا تاكرشلا هابتنا تفل ىلع ةموكحلا لمعت نأ وه لوألا يحارتقاو
ةكرشلا لاثملا ليبس ىلع ركذنو ،ةيبنجألا تاكرشلا يف ةمهملا بصانملا ذخأل طقف ءاطسبلا لامعلا سيلو نيسدنهمو
.ةنس نيثالث ةدمل رئازجلا عم ادقع تضمأ يتلا ANADARCO ةيكيرمألا

،صاوخلا نييرئازجلا نيرمثتسمللو يرئازجلا صاخلا عاطقلل يرئازجلا يمجنملا عاطقلا حتف وه يناثلا حارتقالا
ةصاخ ىرخأ نكامأ يف لاحلا وه املثم ،خلا…لالغتسالا ،فاشكتسالا ،ةيلورتبلا لاغشألا لاجم يف الثم اذه نوكي و
.ناريجلا دنع

يذلا ريبكلا رودلل مجانملاو ةقاطلا ةرازو ةصاخو ةموكحلل ركشلاو فارتعالا لكب هجوتأل ةصرفلا هذه ينتوفت ال
.ةيملاعلا قوسلا يف طفنلا راعسأ عفرو رارقتسالا نم عون ةداعإل ةيملاعلا ةحاسلا يف هتبعل

لوقأل ةصرفلا زهتنأو تاحارتقاب ةمهاسملا عم يلحم عباط وذ لاغشنا وهف اذه يلخدت يف ثلاثلا روحملا امأ :اثلاث
سادرموب ةيالو برغ لاثملا ليبس ىلعف ،ىرخأ باسح ىلع ةهج شاعناب ىتأ ةمصاعلل ريخألا يرادإلا ميسقتلا نإ
ردقي يذلاو %68 يف لثمتي يلام زجع هنع جتن ىربكلا رئازجلا ةظفاحم ىلإ مض يذلا ةيعانصلا ةقطنملاب فورعملا
نم ةيدعاقلا تآشنملا يف باـهرإلا ببسب نيلصاحلا ررضلاو ةاناعملا لك مغرو ةيالولا ليخادم نم ميتنس رايلم 26 ـب
ةمدعنم ةيالولا هذه تحبصأف نيرشعلا تايالولل صاخلا جمانربلاب ةينعم ريغ سادرموب ةيالو نإف ،روسجو سرادم
نأ ىلإ ةراشإلا عم ،ةيالولل ةبعصلا ةيعضولا هذه ليدعت ةموكحلا ىرت فيكف ةيلاملا تايناكمإلا دوجو مدعل ةيمنتلا
يحايسلا عاطقلا ةيمنت ،"يرحبلا يرومزو سلد"نيءانيملا عيسوت :اهنم ،اذه انموي ىلإ زجنت مل ةمهم عيراشم كانه
دوجوملا ةيالولل ديحولا ىفشتسملا ميعدتب يحصلا عاطقلا شاعنإ ،الوط ملك 120ـب اهئطاوش لوط ردقي يتلا ةيالولاب
ةعماج معد ىلإ ةفاضإلاب ،هب ءانتعالاو يحالفلا عاطقلا معد ،ةيكرمجلا قطانملاو ةرحلا قطانملا ءاشنإ ،"ةينثلاب"
ينطولا دهعملا ىلإ مكترضح نم انه ةتفلو ،مداقلا يعماجلا لوخدلا يف هللا ءاـش نإ اهباوبأ حتفتس يتلا سادرموب
.ةفاقثلا رادو ةيكيناكيملا ةسدنهلل

.تاونس سمخل اجمربم ناك يذلا سادرموب ةيالول ضيوعتلا رارق نع لءاستأ اريخأو

.ةرصتخم ةفصب اهيلإ قرطتأ نأ تدرأ يتلا تالؤاستلا ضعب يه كلت

.رئازجلل ريخ وه امل مكايإو هللا انقفو ،ةموكحلا سيئر يديس اركش

.حياّسب مالعوب ديسلا ىلإ ةملكلا ليحأو يروق زيزعلا دبع ديسلل اركش :سيئرلا ديسلا

،مرتحملا ةموكحلا سيئر يديس ،رقوملا ةمألا سلجم سيئر يديس ،ميحرلا نمحرلا هللا مسب :حياّسب مالعوب ديسلا
.ةداسلا اهيأ تاديسلا اهتيأ ،ةموكحلا ءاضعأ ةداسلاو ةديسلا

يف نينطاوملا تالاغشنا نع كلذب نيربعم ةينطولا ةحاسلا يف ةحورطملا اياضقلا نم ريثك ىلإ ءالمزلا قرطت دقل
تامامتهالا عيمج ىلع ءاوضألا طلسيس ةلئسألا نع هتباجإ دنع ةموكحلا سيئر ديسلا نأ كش الو ،نيدايملا ىتش
ايدافتو ،عالطالا يف ماعلا يأرلا ةبغرو رقوملا انسلجم ءاضعأ ةبغرل تقولا سفن يف ابيجتسمو اهتجلاعمب الفكتم
ءاضعأ نم ريبك ددع اهرشاب يتلا ةسرامملا لالخ نم ترهظ يتلا ةيسايسلا بناوجلا ضعب نع ثدحتأس راركتلل
رئازجلا فقاومب ركذ دق ةـموكحلا سيئر ديسلا ناك ةموكحلا جمانربل هميدقت ماتخ يفو ،ةريخألا ةدملا يف ةمألا سلجم
ذنمف ،تاظحالملا ضعبب ءالدإلا ديرأ ةتباثلا رئازجلا فقاومل اديكأتو قايسلا اذه يفو ،ةماهلا اياضقلا ضعب نم
ىلع كلذ ناك ءاوس نييرئازج نييناملربو بناجأ نييناملرب نيب تاءاقل تمت ةينطولا ةيعيرشتلا تاسسؤملا لامكتسا

حرشل نيتفرغلا نيب ةكرتشملا دوفولا نمض ةراتو ،ةمألا سلجم ديعص ىلع وأ ينطولا يبعشلا سلجملا ديعص
ةيسامولبدلا اهب موقت يتلا ةفثكملا دوهجلل اميعدتو ادنس كلذ ءاجو ،ايداصتقاو ايسايسو اينمأ دالبلا يف عاضوألا
لك ليثمت وه ةيبنجألا دوفولا مامتها راثأ ام نإف تاثداحملل ةظوحلملا ةيباجيإلا جئاتنلا ىلع ةوالعو ةيرئازجلا
تاعومجملا لك دوفولا يف لثمت نأ ىلع صرحنسو انصرح دقلو ،ةفلتخم بازحأ ىلإ ةيمتنملا ةيناملربلا تاعومجملا
لكب يأرلا ءادبإو تالوادملا يف عيمجلا كارشإو لوادتلا إدبمل اقيبطت ،تاعومجم ىلإ نومتني ال نيذلا ءاضعألا ىتحو
يف ةيطارقميدلا دوجو نم اودكأتف بناجألا نييفاحصلاو دوفولا مامتها راثأ عونتملا عساولا ليثمتلا اذهف ،ةيفافشو ةيرح



دالبلا يف ةيطارقميدلا سيركت ىلع نومزاع ةيسايسلا مهناولأ فالتخا ىلع نييرئازجلا نأ نم اونقيتو رئازجلا
مكحب يأرلا يف نوفلتخي دق يرئازجلا دفولا ءاضعأ نأ يهو ةحضاو ىرـخأ ةقيقح اضيأ اوظحالو .اهقيمعتو
ةدحاو ةغلب نوقطني اهتمالسو مهدالبل ايلعلا ةينطولا ةحلصملاب رمألا قلعتي امدنع نكلو ،ةفلتخملا ةيبزحلا مهتاءامتنا
نم عنتمت ال اهنإ ىتح ريبعتلا يف ةلماك ةيرحب عتمتت رئازجلا يف ةفاحصلا نأ اوظحال امك ،مهنطو ةدايس نع عافدلل
هذه يف انتفاحص هب تماق يذلا رودلاب ديشن ةبسانملا هذهـبو .باتع وأ ةعباتم ىلإ كلذ اهضرعي نأ نود ،داحلا دقنلا
ةفاقثب عتمتت ةيرئازجلا ةأرملا نأ اضيأ اوظحال امك ،يرئازجلا عمتجملا ريوطت يف امساح اجرعنم لثمت يتلا ةلحرملا

عيمجو ةدعصألا لك ىلع ةيروهمجلا ميق نع دوذلاو ةيطارقميدلا نع عافدلا يف ايساسأ ارود بعلت اهنأو ةيقار ةيسايس
عالطالا ةيغب رئازجلا ةرايزل بناجألا نييفاحصلل رثكأ لاجملا حتفل ةلئسأ انيلع نوددري ام اريثك مهنكلو تايوتسملا

يفحص ةئامتس براقي مهددعو رئازجلا اوراز بناجألا نييفاحصلا نم اريبك اددع نأ ملعن انلكو ،اهيف يرجي ام ىلع
نأ اضيأ دقتعن اننكلو ةيسايس تايفلخب وأ ةقبسم راكفأب انه يتأي مهنم ضعبلا نأ اضيأ ملعن انلكو ،اهدحو 1997 ةنسل
ةيطارقميدلا لجأ نم رئازجلا حافكل اديكأتو ةقيقحلل اراصتنا –فورظلا تناك امهمو فاطملا ةياهن يف –نوكي مهئيجم
ىلإ صوصخلاب تدأ ،ةفثكم تاكرحت نمض ةيضاملا عيباسألا يف اهانشع يتلا ةبرجتلا جئاتن ىلع ءانبو ،ةيرحلاو
نم تاقاطلا عيمج دينجت يف رارمتسالاب ،ةلصاوتم ةظقيب مستن نأ يغبني هنإف ةيلخادلا اننوؤش يف لخدتلا ةلواحم لاشفإ
اتاب اضفر اهضفرن يتلاو كانهو انه رخآل نيح نم زربت دق يتلاو ةلودلا ةدايسب ساسملل ةلواحم لكل يدصتلا لجأ

.انومضمو الكش

انحتفت امو ،ةلحرملا باعص مغر يطارقميدلا انعورشم ةلادعب نمؤن اننإو ةينطولا انتايح يف اديدج ادهع انلخد اننإ
ةرماؤملا ىلع يرئازجلا بعشلا راصتنا ،ىرخأ ةرم خيراتلا لجسي فوسو انسفنأب انتقث ىلع ليلد الإ ملاعلا ىلع
.اركشو ةيطارقميدلاو ةيرحلاو ةماركلل راصتنا وه تقولا سفن يفو ،هدض تكيح يتلا ىربكلا

.لضفتيلف ،سونرقوب ركبوب ديسلا ىلإ ةملكلا ليحأو حياّسب مالعوب ديسلل اركش :سيئرلا ديسلا

سيئر ديسلا ،ةمألا سلجم سيئر ديسلا ،ميحرلا نمحرلا هللا مسب .سيئرلا يديس اركش :سونرقوب ركبوب ديسلا
.ةمألا سلجم ءاضعأ ةداسلاو تاديسلا ،ةموكحلا ءاضعأ ةداسلاو ةديسلا ،ةموكحلا

.ةيسامولبدلا لوح ةريخأ ةطقنو ةحالفلا عاطق لوح نوكيس يلخدت

ةقيقحلا يفو ،ينطولا جاتنإلا ةلجع عفدل ةيقيقح زجاوح لكشت تحبصأ لكاشم ةدع شيعي ةحالفلا عاطق نأ ملعن
،ةموكحلا جمانرب يف درت مل امبر يتلا طاقنلا ضعب حرطأس اذهلو دحأ نع ةبيرغ تسيلو ةليوط تالاغشنالا ةمئاق نأ
.راسفتسالاو هابتنالا تفلل ةمهاسم نكلو يبلس هجوتب تسيل يهو

تحبصأف .ةحالفلا ناديم يف ةربتعمو ةماه ةيساسأ لكايهو تازجنمب رئازجلا عتمتت ،ملعن امكو ىلوألا ةطقنلا
ىلع لاثملاو يحالفلا ملاعلاب اهل ةقالع ال تاعاطق ىلإ عيبلل ةضرعم وأ ةدمجم ةصصوخلا مكحب تازجنملا هذه مويلا
.ةلحنملا نيواودلل ةعباتلا كالمألا وأ ينطولا بارتلا ربع ةدوجوملا ديربتلا ةكبش كلذ

؟يعيبطلا اهملاع نع ةلوزعم ةحالفلا تحبصأ ثيح ةينطو تآشنمل عيرسلا كيكفتلا اذه اذامل :لاؤسلاو

.عاطقلا اذه ةمدخل إيهم ريغ ديدج طيحم عم لماعتي حالفلا حبصأ ةرحلا قوسلا مسابو ةيعضولا هذهبو

،ةحالفلا عم لماعتملا ديدجلا طيحملا اذه ريضحتل تاءارجإ كانه له وه ،ةموكحلا سيئر يديس يناثلا لاؤسلا
؟عاطقلا اذه ةمدخ يف تآشنملا هذه ءاقبإل تانامض كانه لهو

هبش نع جتان اذهو ،ةقيقد ةقيرطب يئاصحإلا رصنعلا يف مكحتلا مدع - تاونسلا ضعب يف - ظحالن ،ةيناثلا ةطقنلا
ةجمرب وأ ةسارد لكل ةدعاق ربتعي ،ةققدملا تايئاصحإلا رصنع ّنأ ملعنو ،ةدعاقلاو ةيحالفلا ةطلسلا نيب ةعيطق
.ةيلودلا ةحاسلا ىلع ةصاخ ،ةيجيتارتسا



تاعارزلا نم ربتعت يتلاو سطاطبلا وأ بوبحلاب ةعورزملا ةيقيقحلا تاحاسملا ايلاح فرعن له لءاستأ انأ
،؟تنمسإلا حـلاصل رـيثكلا عايضو عرازملا ميسقت دعب ايلاح ةيلامجإلا ةيعارزلا تاحاسملا فرعن لهو ؟ةيجيتارتسالا

قبسم جمانرب عضو نم نييرئازجلا نييداصتقالا نيلماعتملا نكمي ال يئاصحإلا رصنعلا يف - ةقدبو -مكحتلا مدع
مءالتت ال ةيعون ءارش ىلع مهمغري امم اهيلإ فاطملا رخآ يف امئاد نولصيو ةيلودلا قوسلا نم الثم روذبلا داريتسال
،ىرخأ نادلب سكع ىلع عفترم نمث عفدب اهيف بوغرم ريغ فانصأ ءارش وأ ينطولا خانملا عم تالاحلا مظعم يف
.ناديملا اذه يف ةيح ةلثمأ انلو

؟ تنرتنإلا دهع يف تايئاصحإلا رصنع يف مكحتلا مدع يف قحلا انيدل له :لاؤسلاو

داريتسالا ىلع دمتعت رئازجلا تحبصأو ةينطولا روذبلا جاتنإ عاطقل ايلك ابايغ ةنسلا هذه يف ظحالن :ةثلاثلا ةطقنلا
يموكحلا جمانربلا يف هبايغ ظحالن يذلا يحالفلا يملـعلا ثحبلا لاجمب ةرشابم قلعتي ةينطولا روذبلا جاتنإو ،طقف
ضعب ديمجت ىلإ لاجملا اذه يف ريشأو ،ديعبلا ىدملا ىلع ةصاخ هتيمهأ مغر 1997 ةنسل توأ يف هيلع قداصملا
ايلاح وهو ،يدنك يرئازج عورشم راطإ يف زجنأ يذلا ًالثم فيطس زكرمك ،ةيدعاقلا روذبلا جاتنإل ةيملعلا زكارملا
فلأ 200 ـب جاتنإ تاردق هل ثيح ايقيرفإ يف ةيدعاقلا روذبلل زكرم مهأ هنأ هنع لاقيو ،ةيملعلا لئاسولا ثدحأب زهجم
ىلإ تدروتسا رئازجلا نأ ىلإ ريشأ لاجملا اذه يفو ،ةينطولا تاجايتحالا قوفي يذلا ءيشلا سطاطبلا روذب نم نط
ةيضاملا تاونسلاسكع ةينطولا روذبلل ءيشال لباقم روذبلا هذه نم نط فلأ 81 ةنسلا هذه نم سرام 15 ةياغ
.ةينطولا تاجايتحالا نم %60 وأ% 50 ابيرقت يطغت ةينطولا روذبلا تناك ثيح

؟اندالب يف ةدوجوملاةينقتلا دهاعملا ريصم وه امو ؟يحالفلا يملعلا ثحبلا ميظنت ةموكحلا يونت فيك :لاؤسلاو
.؟ روذبلا جاتنإ جمانرب فيقوت مت اذاملو

ماظنلا لظ يف يحالفلا نواعتلا لصي ىتم :وهو ،ادج طيسب لاؤسلاو ةيفرصملا ةموظنملاب قلعتت :ةعبارلا ةطقنلا
هيناعي ام فيفختل - تايالولا ضعب يف قبطم هنأل ةقيمعلا رئازجلا يف لوقأو– ةقيمعلا رئازجلا يف حالفلا ىلإ ديدجلا
.؟كونبلا عم حالفلا

يرلاب قلعتي نوناق عورشم نع رقوملا سلجملا اذه مامأ مكلخدت يف ةموكحلا سيئر ديسلا متملكت :ةسماخلا ةطقنلا
ةيقسملا تاحاسملا ذاقنإ ىلع لمعي جمانرب كانه له وه يلاؤسو هب بحرن يذلا ءيشلا ،ةيقسملا تاحاسملا عفر دصق
،فراطلا ،ةبانع يف ةسومانوب :اهنم ركذن ةريثك -ةقيقحلا يف- ةلثمألاو اهل ىثري ةلاح يف تـحبصأ يتلاو اهـب ةيانعلاو
نم راطمألا ةيمك يف رارقتسالا مدعب زيمتت اندالب نأ فرعن نحن لاجملا اذه يفو خلا…ءارحصلا يف ةلدابعلا ،فلشلا

.ةيقسملا تاحاسملا نم هكلمن امب لقألا ىلع ظافتحالا ىلع انمغري يذلا ءيشلا ،ىرخأ ىلإ ةنس

ام ىلإ -ةموكحلا سيئر يديس- دوعأو عجرأف ةحالفلا عوضومب امئاد قلعتت يتلاو ةريخألاو ةسداسلا ةطقنلا امأ
ةيحالفلا يضارألا صقن بابسأ نيب نم نأ ملعن لاجملا اذه يفو راجشألا عطق نع سلجملا يف يليمز سمألاب هلاق
دسلا عورشم هيلإ لصو يذلا ىدملا يف نمكي انه يلؤاستف ،لامشلا وحن لامرلا فحزو رحصتلا ةرهاظ ،ةبصخلا
.ةحالفلا ناديم يف اذه ؟ناديملا اذه يف ىربكلا لاغشألا عيراشمل مكمييقت وه امو رضخألا

مالعوب ليمزلا ديسلا هيلإ قرطت يذلاو ةيسامولبدلا ناديمب قلعتتف سيئرلا يديس ةلئسألا نم ةريخألا ةطقنلا امأ
كانه تسيل هنإ لوقأو ،رخآ ىلإ نيح نم ريغتي يذلا رئازجلا ءازإ يكيرمألا فقوملا نع يلؤاست ددجأ انأو حياّسب
يرئازجلا بعشلا فقوم نع اهب اًربعم اهردصأ يتلا ةحئاللاب ًادجحضاو ةمألا سلجم فقوم نأو ةيرئازج ةيضق
ديدجلا يكيرمألا فقوملا ءازإ اهفقوم ةموكحلا انيطعت نأ ىنمتنو ةيلخادلا اننوؤش يف لخدتلا ىرخأ ةرم ضفرن نحنو
.سيئرلا يديس اركشو ،نايسنلا ةبيقح لخدو يوط دق فلم لوح

.لضفتيلف ،دياق حلاص ديسلا ىلإ ةملكلا ليحأو سونرقوب ركبوب ديسلا ركشأ :سيئرلا ديسلا

،ةمألا سلجم سيئر ديسلا ،نيلسرملا فرشأ ىلع مالسلاو ةالصلاو ،ميحرلا نمحرلا هللا مسب :دياق حلاص ديسلا
.اننيب مكب الهسو الهأ ،هل قفارملا دفولاو ةموكحلا سيئر ديسلا ،سلجملا ءاضعأ ةداسلاو تاديسلا



.تالؤاستلا ضعبب مكتدايس ىلإ مدقتأ نأ ةموكحلا سيئر يديس يندعسي

ةيعيرشتلا لكايهلا ءانب ةداعإ ءانثأ ةلماك مهتابجاو اودأ نينطاوملاو تانطاوملا نإ ،ةموكحلا سيئر ةدايس ً:الوأ
تاراعش لكش يف تعفر يتلا دوعولا قيبطت نورظتني مويلا مهو ةمألا سلجمب ءاهتناو ةيسائرلا تاباختنالا نم اقالطنا
نيدايملا يف اهل ةدنسملا فئاظولل ارظنو ،ةلودلا لثمت يتلا ةيساسألا ةيلخلا يه ةيدلبلا نأ ارابتعاو ةيسايس بطخ وأ
اًرظنو ،عمتجملا دارفأ ةفاكو لاطبلاو قوعملاو ةلمرألاو ميتيلا اهدصقي ةيدلبلاف ،ةيعامتجالاو ةيداصتقالاو ،ةيومنتلا
تايدلبلا لامع ىتح ىرخأ ةهج نمو ،ةهج نم اذه ينطولا بارتلا ىوتسم ىلع تايدلب ةدع هشيعت يذلا يلاملا زجعلل
يه امف ،دالبلا اهتشاع يتلا ةرملا ةلحرملا ىلع ملكتن نأ نودب اذه ،ةديدع روهشل مهروجأ اوضاقتي مل ةروكذملا
؟عوضوملا اذه لوح ةموكحلا اهتذختا يتلا ةيلاجعتسالا ريبادتلا

.؟"رئازجلا ورتم" عورشم ريصم وه ام :ايناث

هل مأ يلاملا زجعلا وهله ؟ةفقوتم لاغشألا اذاملو ؟هللا همحر نيدموب يراوه راطم عيسوت ريصم وه ام :اثلاث
؟ىرخأ تارربم

رئازجلا وحن ةيكيرمألا ةسايسلا يف نيككشم فقن ىرخأ ةرم اننإف -ةموكحلا سيئر ةدايس– ىرخأ ةيحان نمو
عم ةلماعملا نوكت نأ ةموكحلا سيئر ديسلا نم بلطأو تابسانم ةدع يف ريغتت رئازجلا هاجت ةيكيرمألا ةسايسلاف
.هللا مكقفوو ،مكيلع مالسلاو ،اركش .لثملاب ةيكيرمألا ةسايسلا

.لضفتيلف ،يوضام ةديمحا ديسلا ىلإ ةملكلا ليحأو دياق حلاص ديسلل اركش :سيئرلا ديسلا

يتاليمز،ءارزولا ةداسلاو ةديسلا ،ةموكحلا سيئر ديسلا ،ةمألا سلجم سيئر ديسلا :يوضام ةديمحا ديسلا
.هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا ،يئالمز

:ةيتآلا تالاغشنالا مكتدايس ىلع ضرعأ نأ تدرأ ةموكحلا سيئر يديس

كانه له ،ةنسح تاقالع اهب انعمجت يتلا لودلا اهنم ةصاخو ةرواجملا لودلا نيب ام نواعتلا راطإ يف :الوأ
وه امو ضرغلا اذهل تئشنأ ةكرتشم ًاناجل كانه نأب انملع اذإ ةصاخ ؟ةيدودحلا ندملا ةيمنتب ةصاخ ةلجسم جمارب
.؟لبقتسملا يف اهزيزعت قافآ يه امو ؟ناجللا هذه طاشن جئاتنل ةموكحلا سيئر يديس مكمييقت

يف خرؤملا 28 مقر يموكح موسرم ردص يوهجلا نزاوتلا قيقحتلو نطاوملا لكاشمب ةلودلا لفكت لاجم يف :ايناث
كلذو ةيئانلا قطانملاو بونجلا ىصقأ قطانمب لمعلل ةيمومعلا ةرادإلا تاراطإ زيفحتب قلعتملاو 1995 يفناج 15

ةبسن ىلإ انريدقت بسح ببسلا عجريو ةعقوتملا جئاتنلا طعت مل تاءارجإلا هذه نأ الإ ةيزيفحت ةيلام حنم صيصختب
ةعبرأ نم رثكأ ىلإ قطانملا هذه ضعب يف لصي ثيح ادج عفترملا قطانملا هذه يف يشيعملا ىوتسملاو ةمدقملا حنملا
ىلع ةرداقلا ةينطولا تاراطإلا بطقتست دعت مل تاءارجإلا هذه نإ ثيحب ،نطولا نم ىرخأ تاهج عم ةنراقم فاعضأ
تاراطإ اهنم ةصاخو نيدايملا ىتش يف كالسألا هذه لثمل ةحلملا ةجاحلل ارظنو قطانملا هذه يف ةيمنتلا يف ةمهاسملا
نأو اصوصخ ؟لاجملا اذه يف اهنوذختتس ىرخأ تاءارجإ ةموكحلا سيئر يديس كانه له صتخملا يحصلا عاطقلا
اهدهشت يتلا ةيمنتلا ةريسم ةبكاوم ىلع ةرداق تاراطإ دوجوب ىلوألا ةجردلاب ةنوهرم قطانملا هذه يف ةيمنتلا ةريتو
.اندالب

هدجن يزيلإ ةيالو يف تاقورحملا عاطق يف رامثتسالا مجح انميق اذإ ةموكحلا سيئر يديس ،ليغشتلا لاجم :اثلاث
ةيبلغأ نإ ثيحب هميظنت مدع نم يكتشي ىقبي لغشلا ناديم نأ الإ ،ةريخألا تاونسلا يف ةصاخ ظوحلم روطت يف
ونطاوم ىقبي لغشلل ميظنت بايغ يفو هنأ الإ ،ةدوجوم اهدجن ليغشتلا تايناكمإل انرظن اذإو نولاطب ةقطنملا ناكس



ال هنأ ةموكحلا سيئر يديس انملع اذإو ،موي دعب اموي رمتسم ديازت يف ليغشتلا ةيلمع امنيب ،انامرح رثكألا ةهجلا
يف ديحولا يداصتقالا طاشنلا هرابتعاب تاقورحملا عاطق يف ليغشتلا الإ ةقطنملا هذه يف يلاحلا تقولا يف رخآ ليبس
.اركشو رابتعالا نيعب لاغشنالا اذه ذخأ مكتدايس نم سمتلأ يننإف هيلعو ،ةقطنملا

.لضفتيلف ،رضيوخ رهاط ديسلا ىلإ ةملكلا ليحأو يوضام ةديمحا ديسلل اركش :سيئرلا ديسلا

سيئر ديسلا ،ةمألا سلجم سيئر ديسلا ،ميحرلا نمحرلا هللا مسب .سيئرلا يديس اركش :رضيوخ رهاط ديسلا
لوح ىلوألا ،طاقن ثالث لوح رودي يلخدت ،ةمألا سلجم ءاضعأ يئالمز يتاليمز ،ةموكحلا ءاضعأ ةداسلا ،ةموكحلا
دقو ،يلحملا ىوتسملا ىلع دادتما اهل ناك اذإ الإ حاجنلاب للكت نأ نكمي ال ةموكح ةيأ ةسايس نإ :ةيلحملا تائيهلا

نأ ظحالملاو ،ةيلحملا تاعامجلا رييست يف بيلاسألا سفن دامتعا عم ،ةنيابتم تاسايسب ةبقاعتم تاموكح اندالب تفرع
:اهنم ةديدع بابسأل اهئادأ نم نكمتت مل ةفلتخم تايجاح ةيبلتب بلاطم طيحم طسو يف طبختت تاعامجلا هذه

،دحاولا بزحلا ةعيبط نم دمتسملاو رييستلا يف عبتملا طمنلا)1

.ةيداملا تايناكمإلل ةيلحملا تاعامجلا راقتفإ)2

.رييستلا يف ةميدق بيلاسأ دامتعا)3

يطعأو يلحملا ىوتسملا ىلع ةبئاغ هبش ةلودلا ةبيه لعج امم ةيمومعلا ةوقلا ةفصل ةيلحملا ةعامجلا راقتفإ)4
ةعامجلا تلعج صئاقنلا هذه لك .يدلبلا يبعشلا سلجملا سيئر ةطلسل عضخي ال يذلا يدلبلا سرحلا كلذل الاثم
دقاف" لثملا لوقي امكو اهل ةمزاللا لولحلا ميدقت نود طقف نينطاوملا تالاغشنا ليجستل ةئيه ةيدلبلا ةصاخو ةيلحملا
ةطقن يف اهزجون ةيلمعو ةيركف تارييغت نم دبال اهرود بعل نم ةيلحملا ةعامجلا نكمتت ىتحو ،"هيطعي ال ءيشلا
اذإف .ةيرورضلا ةيرشبلاو ةيداملاو ةينوناقلا لئاسولاب اهديوزت عم ةيلعف ةفصب ةلودلل ادادتما ةيدلبلا رابتعا يهو ةدحاو
داجيإل ةموكحلا اهارت يتلا ةيلمعلا تاءارجإلا يه ام وه يلاؤسف ةموكحلا جمانرب يف درو دق ينوناقلا بناجلا ناك
يتلا ةيلحملا تاسسؤملا بلغأ نأب املع ةيدلب )1.000( فلأ رداصملا بسح قوفت يهو تايدلبلل يلاملا زجعلل لولح
؟كلذ لعف نع ةزجاع تحبصأ تايدلبلا ةينازيم لومت تناك

ىلإ فدهت يهو ،ةلماشلا ةيمنتلا نم اماه ابناج -مولعم وه امك–ربتعت يتلا ةيفيرلا ةيمنتلاب قلعتتف ،ةيناثلا ةطقنلا امأ
ةيباهرإلا لامعألا نكل ،دالبلا هنم يناعت يذلا يفيرلا حوزـنلل دح عضو اذكو ،فيرلا ناكسل ةشيعملا فورظ نيسحت
.ةنمآ نكامأ نع ثحبلاو ةرجهلل مهتعفد فيرلا لهأ ىلع ةطلسملا

ةسايسلا يه امف ،ةروجهملا قطانملاو ىرقلا رامعإ ةداعإ ةرورضلاب بلطتت ةيفيرلا ةيمنتلا ،ةموكحلا سيئر يديس
؟نأشلا اذه يف ةموكحلا لبق نم ةعبتملا

سادرموب نم يليمز لاق نأ قبس امكو ،ةمصاعلا رئازجلا ميظنت ةداعإ وأ يرادإلا ميسقتلاب قلعتت ،ةثلاثلا ةطقنلا
ةزابيت ةصاخ ةرواجملا تايالولا ىلع يبلس ساكعنا هنع مجن ةظفاحم ىلإ ةمصاعلا ليوحتو ديدجلا ميظنتلا نإف
تدجوف ،تايالولا ليومت يف مهاست تناك يتلاو عساو طاشن تاذ قطانم ىلع ةمصاعلا تذوحتسا ثيح سادرموبو
ىلع يسيئر قيرط وه يذلا 11 مقر ينطولا قيرطلا ىتح ءيش لك ىلإ رقتفت ةريقف ةيبرغ ةقطنمب اهسفن ةزابيت ةيالو
.هب لاغشألا تلطعت لحاسلا

؟تايالولا هذه لخاد نزاوتلا ةداعإ ىلإ فدهت تاءارجإ نم كانه له ،ةموكحلا سيئر يديس

ىلإ ةمصاعلا رئازجلا ليوحت نم ديدجلا ميظنتلا ةبرجتل يلوألا مكمييقت وه ام ،قايسلا سفن يف يناثلا لاؤسلاو



؟ةظفاحم

نع ملكتن امدنعو ،ةيغيزامألا صختو ،يلحم لاغشنا كلذك يهو اهيف لخدتأ نأ تدرأ يتلا ةعبارلا ةطقنلا
يرئازجلا بعشلاو نييرئازجلا لكل كرتشم ثارت اهنأ ةقيقحلا نكل ةنيعم ةقطنم يف ريثكلا اهرصحي ةيغيزامألا
.هب كسمتم

ابرغ فلشلا ةيالو ىلإ ةمصاعلا برغ ةقطنم نم دتمت ةيغيزامأ ةفاقث يهو "ةيونشلا"نأ ايلمع ظحالملا ءيشلاو
كرتشم ينطو ثارتك اهزاربإو ةفاقثلا هذه ريوطت ةموكحلا ىرت فيك ،اهتناكم دجت ال ابونج ىلفدلا نيع ةيالو ىلإو
.طقف ةغللا دصقأ الو ةماع ةفصب ةيغيزامألا ةفاقثلا نع ملكتأ انهو ؟ةينطولا ةدحولا ةيوقت يف مهاسي ،نييرئازجلا لكل

اذه نيقباسلا ةيذيفنتلا تايبودنملا ءاسؤرب قلعتي وهو ءالمزلا ضعب فرط نم هحرطب تفلك لاغشنا يدل اريخأو
مه مهنأك ةيديفنتلا تايبودنملا ءاسؤر دض ةهجوم ةيمالعإ ةلمح ظحالن رخآ ىلإ نيح نم :يلي اميف لثمتي لاغشنالا

ةددهم ةلودلا تاسسؤم هيف تناك يذلا تقولا يف بجاولا ءادن اوبلو ،تايلوؤسم اودلقت نيذلا مهو ،رئازجلا ةاسأم ببس
لودلا ىلإ يسايسلا ءوجللا يف ركفيو تراهنا دق ةيرئازجلا ةلودلا نأ دقتعي ريثكلا ناك يذلا تقولا يفو ،رايهنالاب
هتلئاع دارفأ دقف نم مهنمو ،نوريثك مهو ليتغا نم مهنمف نطولا ليبس يف ةريبك تايحضت تمدق ةئفلا هذهف ،ةيبرغلا
ةاسأم فحصلا ضعب يف أرقنو ةضرغملا تامواسملا ىلإ نوضرعتي مويلا اوحبصأو ،هتاكلتمم دقف نم مهنمو اماقتنا
.ةئفلا هذه

اومدق نيذلا ةصاخو مهلكاشمب لفكتلل قرط داجيإ ةموكحلا سيئر ةدايس نم بلطأ ،هومدق امل اًريدقتو انافرعف
.قيفوتلا يلو هللاو اركشو ةيرئازجلا ةلودلل ريثكلا

.يناجيتلا كلاملا دبع ديسلا ىلإ ةملكلا ليحأو رضيوخ رهاط ديسلل اركش :سيئرلا ديسلا

،ملسو هبحص ىلعو هلآو دمحم انديس ىلع ملسو هللا ىلصو ميحرلا نمحرلا هللا مسب :يناجيتلا كلاملا دبع ديسلا
يتاليمز ،لضافألا ءارزولا ةداسلا ،ةريزولا ةديسلا ،مرتحملا ةموكحلا سيئر ديسلا ،رقوملا ةمألا سلجم سيئر ديسلا

.هتاكربو هتمحرو مكيلع ىلاعت هللا مالس ،ةمألا سلجم ءاضعأ يئالمز

هتالاغشنا انم لك حرطي ىتح ةحناسلا ةصرفلا هتاهو ءاقللا اذه انعمجي نأ روبحلاو لمألا يعاود نمل هنإف ،دعبو
.رخآل نيح نم هدوارت يتلا

لجأ نم بثك نع عمتجملا هبقري اذه يتفلا انسلجم نأ مكمالعإو مكراطخإ ةموكحلا سيئر ةدايس ينتوفي الف ًنذإ
.هيمارمو هداعبأ ىلعو ةيلبقتسملا هقافآ ىلعو هريس ىلإ ّعلطتلا

عمتجملا اذه ةيقرتو ماعلا حلاصلاو عمتجملا ةمدخ لجأ نم دهجلا ىراصق انلذبو انقفاو انرودب نحنف ،هيلعو
نإو اذه ،يدبألا نامألا رب ىلإ ةمألاب ريسلا لجأ نمو هتابستكم نع دوذلاو هحلاصم نع عافدلاو هعاضوأ نيسحتو
مكحلا بيلاود يف ةنرصعلا بيلاسأ لكب ةيدجلا حور هيف ىلجتت ةيح ةيلخ نوكي نأ اذه رقوملا انسلجم نم اندرأ
ةقيضلا ةيوهجلا تارعنلاو تاءامتنالا كلت نع رظنلا فرصب هدارفأ نيب نم قثبنملا فثكملاو مظنملا يعامجلا لمعلاو
همهت انعيمج نأ كش الو ،تالوطبلا رئازج ،تازجعملا رئازج ،ةميظعلا رئازجلا يهو ةدحاو ةمأل يمتني عيمجلاف
ةيفلألا فراشم ىلع نحنو ةصاخ ،ةيلودلا لفاحملا يف مأ رطقلا لخاد كلذ ناكأ ءاوس اهخومشو اهتحلصمو اهتزع
.لضفأ دغ وحن هيلإ لكوأ ام دودح يف لك امدق ريسلاو يدحتلا عفر ىلع مزعلا اندقع دقف ،ةثلاثلا

،لضافألا ءارزولا ةداسلا ،ةريزولا ةديسلا ،مرتحملا ةموكحلا سيئر ديسلا ،رقوملا ةمألا سلجم سيئر ديسلا
.ةمألا سلجم ءاضعأ ةداسلاو تاديسلا

يف اوعست نأ ّصلخلا نينطاوملا نم مكتلكاش ىلع ناك نمو متنأ ،نطولا مساب مكدشانأل ةصرفلا هذه منتغأ يننإ
،بيصن نم انيف انؤادعأ دجي ال ىتح زيزعلا نطولا اذه عوبر نع نبغلا عفرو ،هثعش ّملو ،عمتجملا اذه تاتش عمج
بزعي ال هنأ يف كش ىندأ ينطلاخي الو .مهروحن يف مهديك درنو ،مهرئامض انل هنكت امو ،مهلئاوغ نم اننطو نمأيف



لشفلاب ءوبت نأ اهل نآف ،زيزعلا اننطو دض تكيح ةئيند ةرماؤم ةجيتن وه امنإ مويلا انتمأ هيلع ام نأ ،مكلاثمأ نع
.ةئيند ةرماؤم لك نأش اذهو ،ةبيخلاو

،يتاسسؤملا اهءانب انتلود لامكتسا نيح ،عارتقالا قيدانص ىلع ةرثكب اودفاوت نيذلا نإ ،ةموكحلا سيئر ةدايس
،ريثكلا انم نورظتني مهو ،ةيطارقميد لكب ةيخيراتلا مهتقث انوحنم دق ةهازنو قدص لكبو ةرثكب اودفاوت نيذلا ءالؤه
نأ انم نورظتني ،ماعلا حلاصلا ةنادسو عاضوألا نيسحت لجأ نم ،تابثو مزعو مزحب ةانب نوكن نأ انم نورظتني
نإف -ةموكحلا سيئر ةدايس- هيلعو ،دهعلاب ءافو دهجلا ىراصق لذب ىلع انقفاو انرودب نحنو هقيقحت نكمي ام مهل ققحن
دي دـم ىلإ ةجاح يفو ،يدام شاعنإ ىلإ ةجاحب ةيتفلا انتايالو ضعب مهتمض ،عمتجملا اذه يف ةمورحملا تائفلا ضعب
صخأو ،بونجلا تايالو ضعب لاثملا ليبس ىلع ركذنو ،اهتبلاغمو ةعيبطلا ةواسق ةمواقم اوعيطتسي ىتح ،نوعلا
هذه يف الثم حالفلاف ،اهتبلاغم رخآل نيح نم لواحتو ةعيبطلا عراصت نآلا يه يتلا ،)يداولا ةيالو( اهنم ركذلاب
،ةهج نم اذه ،ءارحصلا موخت يف ةلوهملا ةيلمرلا نابثكلا دص كلذ يف امب ةعيبطلل ةعراصم نيرمألا يناعي عاقبلا
طيحملا ثولت كلذ ىلإ فض .هتفلتأو ،ليخنلا ةورث ىلع تضق يتلا ةيفوجلا هايملا دوعص ةمواقم ،ىرخأ ةهج نمو
تاعقنتسمو كرب داجيإ ىلإ ىدأ يذلا رمألا ،ةيفوجلا هايملا هذه دوعص ءارج نم ةيسبجلا ةينكسلا ينابملا عدصتو
هذه يف ترشتنا يتلا ةيساسحلا ضارمأ نأب ةقطنملا ءابطأ لاق ىتح نطاوملا ةحصب ةراض تارشح اهنم جرخت
.تاعقنتسملاو كربلا كلت نم ،تارشح نم جرخي ام اهببس امنإ عاقبلا

:يلاتلاك يه اهحرط تددو يتلا ةلءاسملا ،ةموكحلا سيئر ةدايس

.اهتبلاغمو ةعيبطلا ةعراصم نم هنوناعي امل ،ةقطنملا هذه يحالفل ةدعاسم ميدقت :الوأ

يذلا ريطخلا ءابولا اذهل دح لعج وأ ،اهفرصب امإ ،ةيفوجلا هايملا هذه دوعص ةجلاعمل يلاجعتسا لحب مايقلا :ايناث
.ةقطنملا ددهي

لؤاستلا اذه انحرط املكو ،يعيبطلا زاغلا نم نامرحلا يناعت يتلا بونجلا تايالو نمض نم ةقطنمك نحن :اثلاث
،كلذل نوشهدنيو نوراتحي لامشلاو برغلاو قرشلا تايالو نم انئالمزو انناوخإ نم ريثكلا ىرن ،يعيبطلا زاغلا نع
:وأ !عيدب سايقلا يف اذه يرمعل ؟ هب نوعتمتت الو يعيبطلا زاغلا عبنم يف نوشيعت متنأ فيك

أمظلا اهلتقي ءاديبلا يف سيعلاك

.ُلومحم اهروهظ قوف ءاملاو

.رابتعالا نيعب هذخأو ،بناجلا اذه ةاعارم ةموكحلا سيئر ةدايس وجرن

،ةقباسلا ةيذيفنتلا تايبودنملا تافلخم نم يهو ،ةريبك ةينويدم نم يناعت نم ةيبعشلا سلاجملا نم انيدل هنإ :اعبار
ةدايس- وجرنف ،ةيباختنالا دوعولا ةيبلت ىلع ةردقلا نود ،يديألا يفوتكم مهسفنأ اودجو ،نييلحملا نيبختنملا نإ ثيحب
.ةيدلبلا ةيبعشلا انسلاجم قيرط يف ةرثع رجح فقي يذلا قئاعلا اذهل لح داجيإ -سيئرلا

ءانتعالا دصق ،اهيقحتسم ىلإ ةيعارزلاو ةيحالفلا يضارألا عاجرإب يضقي يموكح موسرم ردص دقل :اسماخ
ىلع موسرملا اذه ديسجتل ةلاعف ةردابم ذاختا ةموكحلا سيئر ةدايس وجرنف ،اشمهم يقب موسرملا اذه نكل اهب مايقلاو
.عقاولا ضرأ

نمض اهجاردإب ،ةماع ةفصب بونجلا ةقطنمل مامتهاو ةيانع ءاطعإ ةموكحلا سيئر ةدايس نم وجرن اماتخو
دغ ىلإ علطتملا يرئازجلا عمتجملا ءانب يف ةمهاسملا بونجلل ىنستي ىتح ،نطولل ةيداصتقالاو ةيومنتلا عيراشملا
.سيئرلا ةدايس اركش ،هللا نوعب لضفأ

.لضفتيلف ،شويرد ىفطصم ديسلا ىلإ ةملكلا ليحأو ،يناجيتلا كلاملا دبع ديسلل اركش :سيئرلا ديسلا

،ةموكحلا سيئر يديس ،رقوملا ةمألا سلجم سيئر يديس ،ميحرلا نمحرلا هللا مسب :شويرد ىفطصم ديسلا
مالسلا ،روضحلا اهيأ ،رقوملا ةمألا سلجم ءاضعأ نيمرتحملا يئالمز يتاليمز ،ةموكحلا ءاضعأ يتداس يتاديس
.مكيلع



صخي اميف مولعم وه امكف ،ةلحنملا ةيلحملا تاسسؤملا يه ىلوألا ةطقنلا ،طاقنلا ضعب يف لخدتأ نأ يل اوحمسإ
عجر تلح يتلا تاسسؤملا هذه يفو ،َّلُح رخآلا ضعبلاو ،هتلكيه ةداعإ تمت دق اهنم ضعبلا نإف ،ةيلحملا تاسسؤملا
.البقتسم عابيس رخآلا ضعبلاو ،لامعلا ىلإ اهنم ضعبلا

نم اهدادرتسا ،الوأ ،ةيفيك يف تاسسؤملا هذه لوح وه نييلحملا نيبختنملاو تايدلبلا ىدل حورطملا لاغشنالاو
تالحم الو ضارأ كلمت ال تايدلبلا نم اريثك نأل تايناكمالا اهحنم نم نكمتنل اهبارت يف ةعقاولا تايدلبلا هذه فرط
تاسسؤم كلذ لاثمو اهب ةطونملا ةيسيئرلا اهماهم ةسراممل يرورض وه يذلا ماعلا قفرملا ةماقإ عيطتست يكل
ةيفاقث ىتح تآشنم وأ ةيلستلل تآشنم وأ ةيضاير تآشنم ىلإ اهليوحت تايدلبلا عيطتست يتلاو ،اهريغو )حالفلا قاوسأ(
لاحلا ةعيبطبو ،تايدلبلل ةعبات الصأ تناك تاسسؤملا هذه نأ ساسأ ىلع ينبم لاغشنالا اذهو .خلإ…ةفاقثلا رادك
تارقم اهل يتلا تاسسؤملا هذه ىلإ ةسام ةجاحب تايدلبلا نكلو ةلودلا كلم يه يتلاةماعلا ةنيزخلل عجرتس هذهتايدلبلاف
.اهجاتحت ٍضارأو

ىلعو ،طسولاب ةصاخلا )HOLDING( ةكلاملا ةكرشلل ماعلا ريدملا سيئرلا ديسلا ىلع لاغشنالا اذه حرط دقو
رييستب ةقلعتملا نيناوقلا فييكت يف رظنلا ةموكحلا سيئر ديسلا نم وجرأ انأف اذل ،عاطقلا اذه ىلع نيلوؤسملا ضعب
ةريبك عيراشم اهل ةصاخ ةفصب تايدلبلاو نيبختنملا نأ اميس الو تّايدلبلا تاجايتحإ ةيبلت دصق كلذو ،عوضوملا اذه
.ةيباختنالا مهدوعو زاجنإل مهنورظتني نونطاوملاو

اميف يهو ،دحاو بناج نم اهيلع زكرأس يننكل ،طسولا تايالو نم ءالمزلا دحأ اهيلإ ينقبس دقو ،ةيناثلا ةطقنلا
ام ىلع صنت تناك يتلا ،هنم ةعباسلا ةداملا يفف رئازجلا ةيالول يميلقإلا ميظنتلاب قلعتملا 97/14 مقر رمألا صخي
لكش يف ،ةزابيتو سادرموب ،ةديلبلا :تايالول ةيلام تاناعإ 1997 ربمسيد 31 ةياغل رئازجلا ةيالو حنمت" :يلي

يعيرشتلا بيترتلا عضو -ةموكحلا سيئر يديس مهملا وه اذهو- راظتنا يف ،رـمألا اذـه رودـص درجمب حئارش
يتلا ةيقيبطتلا صوصنلاو )7( ةداملا هذه لوح حورطملا لؤاستلاف نذإ ."ةينعملا تاعامجلا نيب ام يلاملا ضيوعتلل

.ةينعملا تايالولا نئمطي فوس اهرودص نأل ،ةيلحملا تاعامجلاو ،طسولا تايالو نم لك اهرظتنت يتلاو ،ردصتس

يفو ،ةصاخ ةفصب ةيلحملاو ةماع ةفصب ةيرئازجلا ةرادإلاف ،عيمجلل مولعم وه امكو،ةثلاثلا ةطقنلا صخي اميف
،1997 ةنس ةياهن ةياغ ىلإ 1990 ةنس نم ءادتبا ،ةيلاقتنالا ةلحرملا نابإ ادج ريبك رودب تماق تايوتسملا فلتخم
يذلا نوناقلا كرابن ةبسانملا هذهب نحنو ،رفوألا طسقلا تلمحت اهنكلو اهدحو لوقن الو ةريثك ءابعأ تلمحت ةرادإلاف
نامز ذنم هانرظتنا يذلاو يمومعلا فيظولا نوناقب قلعتملاو ةموكحلا سيئر هب انرشب دقو هدادعإ مت يذلاو ردصيس
دجوي امك ،ناوعألاو نيفظوملا تالاغشنال بيجتسي نأ انيلع هضرع ىدل ىنمتنو ةلودلا يفظومو ناوعأ مظعم سمي يذلاو
كلس ركذأ يننإف طقف ةالولا نع ملكتأ يننأ ناوخإلا مهفي ال يكلو ةالولا كلسب صاخلا وهو ،هانرظتنا املاط رخآ نوناق
ناك نوناقلا اذهو ،عاطقلا اذه يف ةلخادلا كالسألا لكو ميظنتلا ءاردمو نيماعلا ءانمألاو رئاودلا ءاسؤر هيف امب ةالولا
سمي يذلا فلملا اذهب ملع ىلع ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو يف ةوخإلاو ةنس 20 يلاوح ذنم ثيدحلا لحم
-نكمأ نإ- مهنومظنتس هللا ءاش نإو ،ةيلاـقتنالا ةلحرـملا يف الاعفو اماه ارود اوبعل نيذلاو ةلودلا كالسأ نم اماه اكلس
.نوناقلا اذه راطإ يف

تايالو ىلع ملكتأسو ،ةينارمعلا ةئيهتلا رودب اهطبرو ،ةيحالفلا يضارألا ىلع ةظفاحملا صختو ،ةعبارلا ةطقنلا
اهيلع فحز فسألا عم نكلو ةعارزلل ةحلاصلا يضارألاو ةجيتملا اهب عقت يتلاو ،اهيف شيعن اننأل امبر طسولا
مغر اذهو رمتسمو موي لك يف دوجوم وهو ميظنت نودبو دعاوق نودب هنأل شحوتم لوقأو ،شحوتملا نارمعلا
اهب ةعقاولا مهلزانم مدهو ،ةجيتملاب نينطاقلا ليحرتل كلذو نييلحملا نيلوؤسملا فرط نم رخآل نيح نم تالواحملا
ةيجمه نم نيرافلا فايرألا نم نيحزانلا ناكسلا ءالؤه فورظلل اًرظن لاحلا ةعيبطب ةينوناق ريغ ةقيرطب تينب يتلا
،هانجلاعو ةيوضوفلا تاءانبلا فلم انلوانت دنع 1986 ةنس ذنم ابيرقت ،قباسلا يف اهب انلمع يتلا ةقيرطلاو .باهرإلا
ةمودعمو ةمدعنم ةجيتنلا نكل نيناوقلا هذه قيبطتب نوفلكم كانهو ،نوناق كانهف ،نآلا دح ىلإ اهسفن يه تلاز ام
خوكب أدبي ذإ ،اًمربم نكي مل فحزلا ىلع ءاضقلا نأ كلذ ،ايموي ظحالي اذهو ًالصاوتمو اًرمتسم فحزلا لازامو
.عيمجلا دنع فورعم اذهو ةيدلب مث ةنيدم مث اًّيح ناريصي مث نيخوك ريصيف

حورب يلحتلا عاطقلا اذه يلوؤسم ىلعو ةلودلا ىلعف ،ىرخأ ةرظنب عوضوملا اذه جلاعنل تقولا ناح دق هنإ لوقأف
ىلع عضوي تايدلبلل ينارمعلا ططخملا نأ وه تايدلبلا هيناعت يذلا ءيشلا نأل ،عسوتلل قطانم قلخب مايقلاو ةردابملا
،ةيدلبلا عسوت ةيفيك هيف ضرتفيو ،ةنس )15( ةرشع سمخ وأ ،تاونس )10( رشع وأ ،تاونس )5( سمخ ةدم ساسأ
؟ةيدرفلا تاءانبلاو ؟ةصاخلا قفارملاو ؟ةماعلا قفارملل ةصصخملا قطانملا يه امو

ال فيكف ،عسوتلل لاجم يأ كلمت ال يهو ،هيلع قدوصو عضو ام اهنم -ةموكحلا سيئر يديس– تاططخملا هذه
يهو ،نيرفاسملا لقنل ةطحم ءاشنإ ىتح اهرودقمب سيلف ،ةزابيت ةيدلب كلذل الاثم يطعأو ؟ةيوضوف تاءانب سانلا ينبي



،ىرخأ ةهج نم ةيحالفلا يضارألاو ةهج نم رحبلا اهدحي هنأ كلذ ،نكامأ اهيدل سيلف ،ةيدلب اقوس ئشنت نأ عيطتست ال
.ةثلاث ةهج نم راثآلاو

نم يذلا ينارمعلا ططخملاف ،لكشملا سفن نم يناعت يلحاسلا طيرشلا ىلع ةعقاولا ،ةزابيت تايدلب نم ريثكو
.كلذك نكي مل ،عسوتلل الاجم اهل يطعي نأ ضرتفملا

ثادحألا قبسن فيك لبقتسملا يف ركفن نأ بجي نكل ،لاحلا ةعيبطب يدنع سيل لحلاو ريكفتلا نم دبال هنإ لوقأ
…ةيمومعلا قفارملا وأ ،ةينكسلا وأ ،ةيعانصلا قطانملاب صاخلا عسوتلا ءاوس عسوتلل ةحلاصلا قطانملا راتخن ثيحب

.خلا

امهنأ مكحب امهجراخ ةينكس تاعمجت قلخن نأ انل دبال ،عسوتلا مدعب امهيلع موكحملا ةزابيتو لاشرشك نيتنيدم يفو
دز قبطم ريغ هنكل انوناق كانه نأ انلق اذإو ةقيرطلا سفنب لكشملا اذه ةجلاعم يف رمتسن الو ،عسوتلل الاجم ناكلمت ال
نكل كلذ ركنن ال نحنو مهبجاوب اوماقو ةريبك تاردابمب اوماق يلحملا ىوتسم ىلع ةوخإلا نم ةعامج دوجو كلذ ىلإ
.لاكشإلا اذه لح نم مهنيكمت نود تلاح فورظ كانه

سيئر ىوتسم ىلع تذختا يتلا وأ ،ةذختملا تارارقلا نأ ىرأ ايصخش انأف ،بابشلا ليغشت صخت ،ةسماخلا ةطقنلا
نيح اهنكل -ةغلابم نودبو- نوكي ام عورأ نمو ةيلاثم تارارق اهارأ نيينعملا ءارزولاو يموكحلا مقاطلاو ةموكحلا
لكاشملا نوفرعي يزكرملا ىوتسملا ىلع ناوخإلا نأ مغر ،اهتعورو اهتيقادصم دقفت اهنإف قيبطتلا ىلإ لصت
:بابشلا ليغشت صخي اميف ةلثمألا ضعب هذهو ةئيطب اهلح ةقيرط نكلو ةحورطملا

كنبلا ىوتسم ىلع فلملا اهقرغتسي يتلا ةساردلا ةرتف وه هل ضرعتت لكشم مهأ :ةينابشلا تاينواعتلا ءاشنإ -
هيف اًريبك اتقو قرغتسيف كنبلا ىلإ هليوحتل تاءارجإ كلذ يلي ةيالولا مث ةيدلبلا ىوتسم ىلع فلملا بابشلا عضي امدنعف
ةدوجوملا تاينهذلا ىرحألاب وأ كونبلا لك سيلو كونبلا اهردصم اًضيأ ةحورطم تابوعص كانهو ،هتسارد متت يك
تانامض بلطب ريخألا اذه موقي ،كنبلا دصقت امدنع ةينابشلا ةيعمجلاف ،ةيداع ريغ تانامض بلطت ،كونبلا لخاد
هذه ةأطو نم ففخت نأ كونبلا نم اوبلط دق لاجملا اذه يف عاطقلا اذه ىلع نيلوؤسم نأ تعمس دقو ،ةليحتسم
.تانامضلا كلت بلطت لازت الو ،بجتست مل كونب كانه -فسألا عم- نكلو ،ليقارعلا

نم لصحت ،ةينابشلا تاينواعتلا وأ تايعمجلا هذه نأ دجن نايحألا ضعب يفف ،عاطقلا اذهب ةلص هل لكشم كانهو
اهتحرط يتلا ضرألا ةلكشمل دوعأ انهو ،ضرأ ةعطق ىلإو ،تالحملا ىلإ جاتحت اهنكل ،بولطملا غلبملا ىلع كنبلا

.ةماع ةفصب طسولا تايالوو قطانم يف اهتردنو اقباس

؟لاجملا اذه يف ةموكحلا سيئر ديسلا يأر وه ام ،حورطملا لؤاستلاو

دقل .ةيفرصملا ةموظنملا حالصإ وهو ةموكحلا سيئر ديسلا فرط نم ،هيلإ قرطتلا مت ،ادج مهم ،رخآ فلم كانه
ليومت هبحاصي مل اذإ رامثتسالا نألو ينطولا داصتقالا شاعنإ تقنخ يتلا يه اهنأل ،اهب ءدبلا ىلوألانأ نظأ تنك
،ةمئالم قرطب ليومتلا اذه نكي مل اذإو ،بعص رمأ هتاذ يف وه ليومت ىلع لوصحلا نأ كلذ ،ائيش هنم وجرن الف
.رامثتسا وأ يداصتقا شاعنإ كانه نوكي نل لاحلا ةعيبطبف

.لجاعلا بيرقلا يف كلذ نوكي هللا ءاش نإو ،ةيفرصملا ةموظنملا هذه حالصإ لوح يرورس نع ربعأ يننإف ،اذلو

ديق يف فلملا نأ انمالعإب اروكشم لضفت دق ةموكحلا سيئر ديسلا نإف ،ةيالولا نوناقو ةيدلبلا نوناق صخي اميف
،ةقباسلل ةفلاخم ةقيرطب ىرج دق ،نوناقلا اذه ريضحت نأ وه ناكملا اذه يف هليجست تدرأ يذلا ءيشلاو ريضحتلا
.نوناقلا اذه دادعإ يف نييلحملا نيبختنملا كارشإ يهو ،ديدجلا يطارقميدلا طيحملا عم تشامت ةقيرطلا هذه نأ كلذ

ىلع- نوكت فوسو ،طسولا تايدلبو تايالو تمض -نيريخألا نيمويلا يف- ،ةيوهج ةودن داقعناب اًريخأ تملع دقو
ىنمتنو اهب نورورسم نحن ةديدج ةقيرط يهو ،نطولا تايدلب لكو ،برغلاو قرشلا ىوتسم ىلع تاودن -يملع دح
.نسحأ جئاتن اهل نوكت نأ

نورظتني نونطاوملاو ،جمارب اومدقو ،لاحلا ةعيبطب اوبختنا نيذلا ،نييلحملا نيبختنملاب قلعتتو ةريخأ ةطقن كانه
مهل اوحنمي نأ نيبختنملاب ةقالع مهطبرت نيذلا سانلا لكو ،تاطلسلاو ةموكحلاو ،ةلودلا ىلع دب الف ،ريثكلا مهنم



كانه - فسألا عم –نأ كلذ ،نونطاوملا اهرظتني يتلا مهماهم اوزجنيو مهدوعو اوتبثيو ،مهترادج تابثإل ةصرف
ءاـسؤر رـييست ةـينهذ لثم ايلآ اـهيجوت نـيبختنملا ءالؤـه رـييستو هيجوت ديرت ريغتت مل يتلا تاينهذلا ضعب
ديسلا ركذ امكو اهتدج ىلع قفتم لكلاو ةديدج ةلحرم يف اننإ ذإ تاهيه نكلو ،"Les D.E.C" ةيذيفنتلا تاـيبودـنملا

فورظلا لك ريفوت انيلعف نذإ ،انعباتي ريغلا نكلو اهب رعشن ال امبر ،ةيخيرات تاظحل يف نآلا اننإف ةمألا سلجم سيئر
.اركشو ،رئازجلا حجنتس مهحاجنب هنأل مهجمارب حاجنإو مهلمع حاجنإ دصق دهعلا اذهل ةمئالملا

.يمهارب فسوي ديسلا ىلإ ةملكلا ليحأو ، ،يديس اركش :سيئرلا ديسلا

ةداسلاو تاديسلا ،ةموكحلا سيئر ديسلا ،ةمألا سلجم سيئر ديسلا .سيئرلا ديسلا اركش :يمهارب فسوي ديسلا
.رقوملا ةمألا سلجم ءاضعأ ةداسلاو تاديسلا ،ءارزولا

.عيمجلا لاب لغشت يتلا اناياضق سرادتل ،ربنملا اذه يف يقتلن نأ انل ميظع فرشل هنإ ،يداولا ةيالو نم مكثدحم

فرظلا اذه يف ةيلوؤسملا لمحتل مادقإلاو ةعاجشلا مكتموكح يف ّييحأ نأ ةموكحلا سيئر ةدايس يل اوحمساو
.اننطوو انتمأ هب رمت يذلا بيصعلا

:يلاتلاك يهو ايلحم وأ اينطو اهنم ناك ام ءاوس مكمامأ اهعضأ تالؤاستلاو تالاغشنالا ضعب يل نإ

هذه مضخ يف اندالب ريصم وه ام لءاستأو ،راعسألا يف اداح ابذبذت ملاعلا يف زاغلاو طفنلا قوس فرعت - أ
،اهلخد يف اندالب اهيلع دمتعت يتلا ةديحولا لقن مل نإ ةيساسألا ةزيكرلا يه تاقورحملا نأو ةصاخ ؟تاريغتملا
.اهتينازيم يف يلاتلابو

ىلإ عجري مكيأر يف ببسلا له ،ةليقث ىطخبو ،ماشتحاب رئازجلا نولخدي بناجألا نيرمثتسملا نأ ظحالي - ب
نع لزانتت ىتح رئازجلا ىلع طغضلا نم عون وه مأ رامثتسالاب ةقلعتملا نيناوقلا يف ضومغ ىلإ مأ ينمأ فوخت
؟اهطورشو اهقوقح نم ريثك

ىلع اهنم ركذن ،ةيمومعلا تازيهجتلا يف اريثك اصقن "يداولا ةيالو" فرعت ءارزولا ةداسلا ،ةموكحلا سيئر ديسلا
تازيم قيرطلا اذه ققحي ذإ ،دوعسم يساحو يداولا نيب طبري ٌقيرط ،احلم ابلطم ناك دقل :-رصحلا ال– لاثملا ليبس
:اهنم ركذن ةحضاو

.ملك 160 يلاوحب ةيلاحلا ةفاسملا رصتخي - 1

.ةريثك احاورأ اهتيحض بهذي يتلا ثداوحلا ددع نم للقي - 2

.قيرطلا يبناج ىلع يحالفلا رامثتسالا عجشي - 3

نوملعت امك ةحالفلا نكل ،ىلوألا ةجردلاب ةيحالف ةيالو يه لب ،ةعانص اهب تسيل يداولا ةيالو نأ مولعملا نم
مؤت ةيرشب دراوم الإ انل قبي ملو ،كلذ نوملعت متنأو ناكسلل يساسألا دروملا ىلع تضق يتلا هايملا دوعصب تبكن
دوجو مدعل ارظن يلاعلا ميلعتلا ةلحرم يف ةساردلا نم نمرحي تانبلا نإف ةيلحملا فارعألاو ديلاقتلل ارظنو سرادملا

.ةسردم مألا نإ ذإ اصوصخ ةأرملاو امومع ةفاقثلا ةيقرتل ةعماج سيسأتل ،مكنم ةتافتلا وجرت يداولا ةيالوف اذل ،ةعماج

ديكأت لكب ةقطنملا نإف اهل لح داجيإ يف عرسن ملو ةريتولا هذه ىلع تيقب اذإ ةدعاصلا هايملا ةيعضو نأ امك -
.لكاشملا اهصقنت ال تايالولا هذهو ىرخأ تايالو وحن احوزن فرعتس

.ابيرقت موي لك يف لافطألل قرغو ةئبوأ نم هايملا هذه دوعص نم رجني ام ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب

ةيقرت ىلع دعاست لماوع كانه نأ ريغ ايبسن ةطشن ةيراجت ةكرحب ةحالفلا بناج ىلإ يداولا ةيالو ترهتشا
مكيلع حرتقن ،نيدلبلا نيب ةيكرمج ةطقن كانهو ،ةيسنوتلا دودحلا ىلع عقت يداولا ةيالو نأ امبو ةيراجتلا ةكرحلا
نم ةيراجتلا ةكرحلا طيشنت يف مهاست ىتح ،علسلل روبع ةطقن ةطقنلا هذه نوكت نأ -ءارزولا ةداسلا ،سيئرلا ةدايس-
ةلماعلا ديلا صاصتما يف ةطقنلا هذه مهاست امك .ةفورعم ةيدودح ةطقن يه يتلا )يبرعلا بلاط( ربع اهيلإو يداولا



.اهب ينتعا ام اذإ

تايدلبلا ىوتسم ىلع ءاوس ،ةريبك ةمزأ نويلحملا نوبختنملا شيعي ءارزولا ةداسلا ،ةموكحلا سيئر ديسلا ،اريخأ -
ىلإ عجار اذهو ماظتناب مهروجأ نوضاقتي ال لامعلاو نيفظوملا مظعمف ،ةيلاملا ةيحانلا نم ةصاخ تايالولا وأ
نبغلاب نويلحملا نوبختنملا رعشي امك ،اهتيطغت نوعيطتسي ال ةيرابجإلا فيراصملا مظعمف ،ةداحلا ةيلاملا تابوعصلا
قوقحلا نم اريثك دقفي هنإف ةيباختنا ةيلوؤسم ىلوت اذإ مهنم ضعبلا نإ ثيحب تابترم نم نوناقلا مهحنمي ام ءازإ
.هل ةبسنلاب ةبستكملا

فورظلا هذه لثم يف ةصاخ ،ةميسج تايلوؤسم لمحتت يتلا ةئفلا هذهب ةقلعتملا نيناوقلا يف رظنلا ةداعإ ءاجرلاف
.سلاجمك وأ دارفأك ءاوس اندالبل ةيئانثتسالا

.اركشو مكضرتعت يتلا تابوعصلاب انيعو مغر بلاطملا هذهل مكرودص عستت نأ ءاجرلاف

.لضفتيلف ،ةيمساوق روصنم ديسلا ىلإ ةملكلا ليحأو يمهارب فسوي ديسلل اركش :سيئرلا ديسلا

ديسلا ،مرتحملا ةمألا سلجم سيئر ديسلا ،ميحرلا نمحرلا هللا مسب .سيئرلا يديس اركش :ةيمساوق روصنم ديسلا
.مكيلع مالسلا ،رقوملا ةمألا سلجم ءاضعأ يئالمز ،يتاليمز ،نومرتحملا ءارزولا ةداسلا ،مرتحملا ةموكحلا سيئر

ىلع يموكحلا همقاطو ،ةموكحلا سيئر ديسلل انريدقت نع ربعأ نأ يدوب تالاغشنالا ضعب حرط يف ءدبلا لبق
.قيفوتلاو حاجنلا مهل ىنمتنو ،بعصلا فرظلا اذه يف ةبعصلا ةيلوؤسملا هذه مهلمحت

:يف لثمتت نأ نكمي يتلا ةصاخلاو ةماعلا تالاغشنالا ضعب يدل ،سيئرلا ديسلا

:يلي ام -ةموكحلا سيئر يديس- سمأ حابص مكضرع يف ءاج دقل - 1

."مكارتملا ةينويدملا لكشم وه لكشملا امنإو ةبعصلا مايألا يف ىتح اليئض ةبعصلا ةلمعلا نم انلوخدم نكي مل"

؟ةينويدملا هذه فيفخت لجأ نم هب مايقلا نكمي يذلا رودلا انل اوحضوت نأ -ةموكحلا سيئر ديسلا- ناكمإلاب لهف
.اهجمانرب ةموكحلا هيلع تنب يذلا رعسلا نع ضفخنا دق لورتبلا رعس نأو ةصاخ

؟ةيلورتبلا قوسلل ةيلاحلا عاضوألا لظ يف ،ةيناث ةرم ةلودجلا ةداعإ يدافت نكمي له لوقأ قايسلا سفن يف

ديمجت ىلإ ،ةموكحلا سيئر يديس -انيأر يف– انوعدي ،نطاوملا هشيعي يذلا بعصلا يعامتجالا عضولا نإ – 2
ائبع حبصأ يذلاو …ءاركلا ،فتاهلا ،زاغلا ،ءابرهكلا راعسأل عافترا نم هظحالن ام نكل ،تايرورضلا ضعب راعسأ
ةيداصتقالا ةلاحلا نوكت امدنع ،تادايزلا هذه ةجمرب ىلإ انوعدي قطنملا نأل ،قطنملاو ىشامتي ال ،نطاوملا ىلع اليقث
هيف تحبصأ تقو يفو ،لامعلا حيرست هيف متي تقو يف تادايزلا ةجمرب نوكت نأ امأ ،ايفاك نطاوملا لخدو ،ةنسحتم
.نطاوملا ءابعأ ةدايز امتح نوكتس هتجيتن نإف ةروهدتم ةيئارشلا ةردقلا

ةلاطبلا ةبسن نأ الإ ،بابشلا ليغشتو ،ةيعامتجالا ةكبشلاك ةذختملا تاءارجالا نم مغرلابف ،لغشلا ملاعل ةبسنلاب امأ
،ىربكلا عيراشملا وه ةمئادو ةريثك لمع بصانم نمضي يذلا ديحولا ءيشلا نأ وه انيأر يف ببسلاو ،دايدزا يف
ةدوعلل -ةموكحلا سيئر يديس- ةين كانه لهف ،ةموكحلا جمانرب نم ابئاغ هدجن يذلا ءيشلا ،اهنم ةيعانصلا ةصاخو
؟ةموكحلا هحرتقت يذلا ليدبلا وه امف !الب باوجلا ناك نإو ؟لبقتسملا يف ىربكلا عيراشملا هذه ىلإ

داصتقالا ةيمنت يفيوق دعاسم لماعك ،رامثتسالا ىلع يداصتقالا اهجمانرب يف ةموكحلا تزكر دقل - 3
ةعساو ةيضرأ عطق ىلع لوصحللةعيرذك لمعتسا دق رامثتسالا نوناق نأ وه ،هظحالن يذلا ءيشلا نكلو ،ينطولا
؟يقيقحلا رامثتسالا عيراشم زاجنإل ةيناديملا ةعباتملل تاءارجإ نم لهف يقيقحلا رامثتسالا نود ،طقف

يدودحلا طيرشلا تايالو ناكس اهشيعي يتلا ةبعصلا فورظلا نإ ،ةموكحلا سيئر يديس صاخ لاغشنا اذهو - 4



ةين يف له لءاستأ ينلعجت ،سارهأ قوس ةيالو ركذلاب صخأو ،ريرحتلا ةروث نابإ ةيخيراتلا ةيقرشلا ةدعاقلا دهم
؟ماع يومنت ينطو جمانرب نمض كلذو ،يناعي لازالو ىناع يذلا طيرشلا اذه ىلإ تافتلالا ةموكحلا

ذخؤت نأ وجرن يتلاو اهقيقحت نكمي يتلا ةطيسبلا ءايشألا ضعب انل -ةموكحلا سيئر ديسلا– كلذ قيقحت نيح ىلإو
:رابتعالا نيعب

.نيصصختملا ءابطألل ةيندملا ةمدخلا نم ةدافتسالا وجرن ،ةحصلا ناديم يف - أ

.م 2000 ماع ةياغل جمربملا نكس 800.000 نم ةربتعم ةصح نم ةدافتسالا وجرن ،نكسلا ناديم يف - ـب

.؟قطانملا هذه ةيمنت يف اهليخادم مهاست ةرح ةيدودح قطانم حتف وجرن ،ةراجتلا ناديم يف – ـج

نم دفتست مل تلاز ال يتلا ندملا ىلإ يعيبطلا زاغلا لاخدإ ةجمرب –البقتسم– وجرن ،ةقاطلا ناديم يف اريخأو – د
."ةتاردس ةنيدم" ـب الاثم يطعأو ،كلذ

اهب سرد يتلاو ةيقيرفإ ةعماج لوأ اهب تناك سارها قوس ةيالو نأب ركذأ نأ دوأ -سيئرلا ديسلا – يهتنأ نأ لبقو
تناك ءايشألا هذه لك .راطم اهب ناكو ،ةعاذإ اهب تناك امك ،"Saint Augustin""نيطسغوأ سيدقلا" فورعملا ةمالعلا
؟ةموكحلا سيئر يديس ةيالولا ىلإ ةميرك ةتافتلا نم لهف ،اهنم نآلا ةيالولا هذه ناكس مرح فسأللو ةدوجوم

يديس مكل هجوأ ،ناملربلا ءاضعأ لك نع ةباينو سارهأ قوس ةيالو ناكس مسابف ،يتلخادم يهنأ نأ لبق اريخأو
اركشو ،اهلح يف اومهاستو اهلكاشم ىلع برق نع اوعلطتت ىتح ةيالولا هذه ةرايزل ةحوتفم ةوعد ،ةموكحلا سيئر
.سيئرلا يديس

.ةرجيوب ريشب نيدلا رصن ديسلا ىلإ نآلا ةملكلا ليحأو ،ةيمساوق روصنم ديسلل اركش :سيئرلا ديسلا

ةداسلاو ةديسلا ،ةموكحلا سيئر يديس ،سيئرلا يديس ،ميحرلا نمحرلا هللا مسب :ةرجيوب ريشب نيدلا رصن ديسلا
.ةمألا سلجم ءاضعأ يئالمز ،يتاليمز ،ءارزولا

ةصاخ ،نطولا تايدلب بلغأ هشيعت يذلا يرزملا عضولاو تالاغشنالاو لكاشملا لوح رصحنيس يلخدت نإ
يلحملا اهرود عم ةنراقمو ،ةيفاكلا ةيلاملا دراوملا مادعنا مامأ مويلاو .كلذ نع رجنا امو ،باهرإلا اهسم يتلا تايدلبلا
ةيدلبلل رابتعالا در نإف ،تالاجملا ىتش يف اهينطاوم تالاغشنا ةرياسمو ،رصعلا تابلطتمل ةباجتسالل ةيساسأ ةدعاقك
ةعامجلاك ةيروهمجلل ةسسؤملا صوصنلا عيمج لالخ نم ربتعت اهنإ ثيحب ،نوناقلاو عقاولا نيب ةنزاوملاب أدبي
تابلطتملاو ،عقاولا عم ةيلحملا تاعامجلا هذه يشامت لجأ نم ةيرذج تاحالصإ نم دب الف ،ةلودلل ةيساسألا
عون روهظ يف كراشت نأ اهيلع لب ،طقف رياست الأ ةيدلبلا ىلعف ،ةثلاثلا ةيفلألا ةيشع ،ةديدجلا ةيعامتجالاو ةيداصتقالا

.يعامتجالاو يداصتقالا ماظنلا نم ديدج

ةيضاملا تاونسلل ةيلاملا جئاتنلا نإ ثيحب ،شيعملا عقاولاو تاجايتحالا فلتخمب ةيارد ىلع -نيبختنمك- نحن ذإو
يعامتجالا رصنعلاب لفكتلاو ،ةيدلبلا شاعنإ لجأ نم شيعملا يمتحلا عضولا مامأو ،ريغتت ملو اهسفن يه ةيلاحلاو
تمكارت يتلا تايدلبلا نويد ريهطت وأ حسم نم ةموكحلا فقوم -ةموكحلا سيئر يديس- وه ام ،هتاجايتحا ةجلاعمو
يف ذختا يذلا رارقلا وه امو ؟تايدلبلا هذه ريوطتو شاعنإ قيرط يف قئاع يه يتلاو ،ةبختنملا سلاجملا سيسأت لبق
؟لاجملا اذه

ةردقلاو ىشامتي ال اذه نأ -سيئرلا يديس- نورت الأ ،نييلحملا نيبختنملل تددح يتلا تاضيوعتلا صخي اميف
؟ةوشرلا نع ثحبلا يهو ةريطخ ةرهاظ ىلإ ضعبلا ةلاحم ال عفديسو ،رطخلاب ءيبني هنأو ةيئارشلا

نيبختنملا لماعت راطإل يسايس روصت طبضي نأ ناوألا نآ هنأ -سيئرلا يديس– نورت الأ ،قايسلا سفن يفو
تايصوصخ هتزرفأ امل كلذو ،رئاودلاو تايالولا ىوتسم ىلع ةموكحلاو ةلودلا يلثمم عم نييلحملاو مهنم نيينطولا
ملاعملا بايغ اذكو ،ةقثلاو لاصتالا مادعناو ،مهافتلا ءوس -تالاحلا مظعم يف–اهزيمي يتلاو ،امهنيب ةمئاقلا تاقالعلا
ةيتاسسؤملا ةينبلا طاشن تايلاعف هيلمت يذلا ،لماكتلاو نواعتلاو رواشتلاو لصاوتلا إدبم ديسجت اهيضتقي يتلا طباوضلاو
نإ– ةرقوملا مكتدايس نم وجرن ،بابلا اذه يفو .تانطاوملاو نينطاوملا تالاغشناب داجلا لفكتلل انامض كلذو ،اهتمرب
ىلوألا حمالملا عيمجلل حضتيل ،لاجملا اذه يف ةموكحلا اياونب انل ءوبت نأ -جارحإ وأ جاعزإ كلذ يف اهل نكي مل



،تايوتسملا لك يفو ،نيبختنملا لك عم يلحملا ىوتسملا ىلع اهيلثممو ةيذيفنتلا ةطلسلا لماعت قافآل مكروصتل
.اركشو

حالص ديسلل نوكيس هذه ةيحابصلا انتسلج يف لخدت رخآو ،ةرجيوب ريشب نيدلا رصن ديسلل اركش :سيئرلا ديسلا
.لضفتيلف ،يفينق نيدلا

سيئر ديسلا ةماخف .ىفطصم اي يبيبح اي كيلع مالسلاو ةالصلاو ،ىفكو هلل دمحلا :يفينق نيدلا حالص ديسلا
،ناجللا ءاسؤر يتداس يتديس ،ةمألا سلجم سيئر ديسلا باون تارضح ،ةموكحلا سيئر يديس بانج ،ةمألا سلجم
ةمحرو مكيلع مالسلا ،ءارزولا ةداسلا يلاعم ،ةريزولا ةديسلا يلاعملا ةبحاص ،ةمألا سلجم لتك ءاسؤر يتداس يتديس
.هتاكربو هللا

"فيطس" ةيالو ناكس عيمج نم ةيلاضنو ةصلخمو ةصلاخ ةيحت مكتدايس ىلإ فزأ نأ ديرأ ،ءدب يذ ءيداب
هذه ناكسل رذتعأ يننأ امك .ةيماسلا ةسسؤملا هذه يف انه مهليثمتل مهتقث ينوحنم نيذلا اهيبختنم عيمج نمو ةقيرعلا
ةيومنتلا مهلكاشم ىلإ هذه يتملك يف يقرطت مدعل ،اهيبختنم عيمجو ةيدلب )60( نيتس نم ةبكرتملا ةقيرعلا ةيالولا
.ةيلحملا لكاشملا كلت نع ملكتنل ىرخأ تارتف هللا ءاش نإ يتأت مث ،اهيلع مالكلا نم دبال ةينطو اياضق دوجول

ذنم- ةرم لوأل اهدوجو تضرف ،ةديدج ةسسؤم هذه انتسسؤم نأ ملعي عيمجلا نأب ةراشإلا نم دبال ةيادب
،ةمرتحملا ةئيهلا هذه دوجو نم دبال هنأ ىأر يذلا ،ةلودلا سيئر ديسلا ةماخف ةدارإب 1998 ةنس يف -لالقتسالا
.ايلعلا ةفرغلا مساب ايروتسد اهنع ربعملا

ةيمهأ تاذ اهارأ يننكل ةماه ريغو ةيلكش ضعبلا اهاري دق ةطقن ةجلاعم دوأ انأف ةمدقملا يف ةلاطإ نودبو هيلعو
.فلخ ريخل فلس ريخب انيلع ربعي ةنس نيتس وأ نيسمخ ذنم هنأ انملع اذإ ةصاخ ىوصق

ةلودلا سيئر ديسلا ةماخفل يلوكوتوربلا لابقتسالا يه اهل قرطتأ نأ ديرأ يتلا ةيساسألا ةطقنلا ،ناديملا اذه يفو
سيئر ديسلا ةماخف نأ نويزفلتلا يف انيأر ذإ ،ارسيوسب اهارجأ يتلا ةيحارجلا ةيلمعلا نم ىفاعمو املاس عجر امدعب
يروتسدلا سلجملا سيئر ديسلا هءاروو ينطولايبعشلا سلجملا سيئر ديسلا هءاروو ةمدقملا يف ناك ةمألا سلجم
.ةموكحلا سيئر ديسلا هءاروو

فرعلا اذه سيركتل رماوأ يطعت نأ ،ةموكحلا سيئر يديس مكنم بلطأ نأ وهو ديحولا يمامتها نمكي انهو
اذامل دفولل ةمألا سلجم وضع مدقت نم دب الف تايالولا ةرايز ءانثأ ةصاخ ةيلحملا تاطلسلا ىدل ةداعلا هذه سيركتلو
يبعشلا سلجملا وضع وأ ةمألا سلجم وضع زاربإ وأ ةبختنملا تاطلسلا نيب ةهجاوملا باب نم سيل اذه ؟اذه
كلذب اصتخم ةنيعم ةطلسك يلاولا ناك اذإف ،دالبلا ةسايس يف ايرذج ارييغت كانه نأ عيمجلا ملعيل لب ،ينطولا
نودوجوملا ملعيل اذهو ةبختنملا تاطلسلا ىلإ ةمهملا هذه ىزعتس ادعاصو نآلا نمف 1998 ةنس ةياغ ىلإ لابقتسالا
ةيطارقميدلل اسيركت رئازجلا يف نأ ةيطارقميدلا تاراعشلاب نونغتي نيذلا راحبلا ءارو نم نوعباتملاو رئازجلا يف
– ةموكحلا سيئر ديسلا يلاعم – اضيأ اذـهو ةـيقيقح ةيطارـقميد ةـفاقث ىلإ هللا ءاش نإ لصن ىتح ،فرعلل اسيركتو

.ةيلحملا تاطلسلاو ةيبعشلا تاردقلا عيمجل ةيونعملا ةيحانلا نم (le déclic) ـب ىمسي ام ثدحيل

بتاكم نم اننيكمت ةالولا نم اوبلطت نأ مكنم سمتلأ -ةمألا سلجم ءاضعأك اهشيعن يتلا ةلاحلل ارظنو- يننأ امك
ءاوس انب لاصتالا ديري نم عيمجب لاصتالا عيطتسن يكل ةيالولا ىوتسم ىلع ةئيه نم انل دب الف ،تايالولا يف ةزهجم
.ةيرادإلا حلاصملا ءاسؤر وأ ،ةيلحملا تائيهلا وأ ،نينطاوملا

،تايالولا لك يف ابلاغةدوجوملا ملعملا راد رارغ ىلعو طابضلا يداون رارغ ىلع لبقتسملا يف ىنمتأ يننأ امك
ةمألا سلجم ءاضعأ ةداسلل حانجو باونلا ةداسلل صصخم حانج اهب نوكيو "بختنملا راد" ءاشنإ هللا ءاش نإ ىنمتأ
.ةيطارقميدلل اسيركت دعي اذهو ،اهب ءاضعألا يقتليل كلذو ،ىهقمو ،معطمو ،دقرم اهب نوكيو

ءاشنإب كاذنآ -هللا همحر- ةيلخادلا ريزو ديسلا مايق 1979 ةنس يف انيأر دقف ،ديلاقتلاو فرعلا نع ملكتن انمدامو
.فرع خيسرت لجأ نم اذه ،رئاودلا ءاسؤرو ةالولا ةداسلل تالذب



ةذتاسألاو ،ةيملعلا هوجولا -كاذنآ- ميلعتلا ريزو ديسلا ميركت يف لثمتم يفرع ميركت دوجو 1980 ةنس انيأر امك
.ةيسايسلا ملاعملل فرشم سابلب ،نييعماجلا

فرع سرغ ديرت ،ةيموكح ةسسؤم ام موي يف تناك اذإ نكلو ،مكتموكح نع ةرشابم ةفصب ملكتأ ال ،انه نآلا انأو
هذهو فرعلا اذه خسرن ىتمف ،فرعلا اذه لاطبإب موقتل ىرخأ ةموكح تاونس سمخ وأ عبرأ دعب يتأت مث ،ديلاقتو
؟لاجرلا لاوز دعب ىقبت ةلودل ةحلم ةرورض يه يتلا ديلاقتلا

ةملكلا يف سمألاب تظحال دقف ،ناملربلاو مكتموكح نيب ةقالعلاب ةقلعتم ىرخأ ةطقن كانه ،ةموكحلا سيئر يديس
.ناملربلاو ةموكحلا نيب تاقالعلاب ةفلكملا ةرازولا ماهم ىلإ اوقرطتت مل مكنأ ،اهومتلوانت يتلا

يتلا ،ةيئالولاو ةيدلبلا سلاجملا تاودن وأ ميلعتلا تاودنك ،ةيموكحلا تاطاشنلا ضعب لالخ نم تظحال يننأ امك
امات ابايغ تظحال ،ةينيدلا نوؤشلا ريزو ديسلا اهماقأ يتلا جحلاب ةفلكملا ةنجللا يف ىتحو ةيلخادلا ريزو ديسلا اهمظن
ىتح- سيركت نم دبال هنإ مكل لوقأ يكل ةظحالملا هذه ليجست انه ديرأ انأف ،يلحملاو ينطولا ىوتسملا ىلع نيلثمملل
لك نيب ةكراشملاو ةرواشملا ةركف -اهعون نم ىلوألا يه ةبختنملا سلاجملاو ةموكحلا نيب ةلماعملا هذه نأ ولو
ةينلعلا ةسلجلا يف وأ هصخت يتلا ناجللا نم ةنجل راطإ يف ءاوس ةموكحلا نم وضع مهمامأ فقي نأ لبق نيبختنملا
،تاميلعتلا عيمجب ةرازولا هذه ةطساوب انديوزت مكيلع حرتقأ انأف ،ةمألا سلجم وأ ينطولا يبعشلا سلجملا مامأ
"تينرتنألا" رصع يف شيعن سلجملا يف انئالمز دحأ لوق دح ىلع اننأل عالطا ىلع نوكن ىتح ،رماوألاو تارارقلاو
رـفاـظتتو قيسنت دوجو نم دب الو ،اـندالب يف ةـفلتخملا تائيهلا نيب ام لاصتالا نم دب الف تاراقلا نيب لاصتالا يأ
.ةمزألا نـم اـندالب جرـخن ىتح دوـهجلا

ماظنلا نع امامت فلتخم يرئازجلا يروتسدلا ماظنلا نإف -يديس- نوملعت امكو ةـكراـشملا هذـه راـطإ يفو
اضيأ هدجن امك -نايحألا ضعب يف- اريزوةيدلب سيئر دـجن -يسنرـفلا يأ- ريخألا اذه يفف ،يسنرفلا يروتسدلا

سلجم يف اضيأ اوضع نوكيو ،يئالولا يبعشلا سلجملاباندنع هيمسن اميف اوضع اضيأ دجنو ،ءارزولل اسيئر
La circulation( يتامولعملا نايرسلا وأ )Une courroie de transmission( لاصيإ زاهج ىلإ ةجاحب اوسيل ءالؤهو …خويشلا

de l’information( ىوتسم يف دجوي نمف امامت نوفلتخمف نحن امأ ،اعم ةمقلاو ةدعاقلاب دحاو نآ يف دوجوم هنأل .؟اذامل
.ماهلا رصنعلا اذه نع تثدحت ،ساسألا اذه ىلعو ةدعاقلا ىوتسم يف دجوي ال ةموكحلا

مهنم %85 ـف ،ةيدلبلا ةيبعشلا سلاجملا سأر ىلع نيدجاوتملا اميسال نييلحملا نيبختنملا صخت ،ةثلاثلا ةطقنلاو
،ةينويدملا دوجوب مهنأ الإ ،رييستلا ءوس نمو فلختلا نم مهقطانم جارخإل ةيوق ةميزعب مهتايلوؤسم اوقلت ،بابش
.ىرخأ ةهج نم ةيزكرملا تاطلسلا نع ةلزعلا مامت نيلوزعمو ،ةهج نم يديألا يلولغم مهسفنأ اودجو

ملسلا ءاغلإو ،زجاحلا كلذ ءاغلإ ،ةريزو وأ ريزو يأ ىلع مأ ،ةموكح سيئرك متنأ ءاوس مكيلع حرتقأ نأ ديرأ انأو
نم ةيدلب سيئرب الثم لصتا اذإف ،ةيدلب ةيأب لصتيل فتاهلا رخآل نيح نم ءارزولا ةداسلا دحأ كسمي ال اذاملف ،يرادإلا

اذإو "ظيلث ثكمأ" :هل هلوقي لئابقلا ناكس نم ةيدلب سيئرب لصتا اذإو "لاوحل ىتام" هتجهلب هل لوقي ةيواشلا ناكس
لوقي بازيملا ناكس نم ةيدلب سيئرب لصتا اذإو "ذيلوط ام" :هل لوقيو ةيقرتلاب هثدحي بونجلا نم ةيدلب سيئرب لصتا
. "ذيلت ىتاب" :هل

،رومألا لالغتسا باب نم وأ ،ةيجوغاميدلا باب نم وأ ةيوبعشلا باب نم -ةموكحلا سيئر يديس- اذه ركذأ مل انأو
يلوت دنع نكل ،ةميزعو تاروصتو اراكفأ نولمحي اوناك نيلوؤسملا بابشلا ءالؤه نأ كلذ ،مهعيجشتو مهزيفحتل نكلو
عمجتلا بزح ىلإ يئامتنا مكحب اذه نع ملكتأ انأو ،ةلزعلا ببسب كرحتلا نوعيطتسي ال تايدلبلا ءاسؤر بصانم
ءاسؤر تاطلسو ،ةيموكحلا ةلكيهلا نيب يرذج نماضت نم دب الف ،نماضتلا لوألا هراعش يذلا يطارقميدلا ينطولا



نع عجارت نوكيل ،ةيلخادلا ريزو ةدايسو ةيماسلا مكتدايسل عفرن يكل ةقباسلا تاوصألا ىلإ يتوص مضأو ،تايدلبلا
ذإ ،مهتاجايتحا عمو ،مهماهم عم امامت ىشامتي ال وهف نييلحملا نيبختنملا اريثك سم يذلا نيبختنملا تاضيوعت نوناق
يف نونافتي ،يئالولا يبعشلا سلجملا ىوتسم ىلع اذكو ،ةيدلبلا سيئر بئانو يدلبلا سلجملا وضعو ةيدلبلا سيئر دجن
،اذه لوقأ ،نوقحتسي ام ىلع نولصحي ال فاطملا رخآ يف مهنكل ،ةيلحملا ةيئامنإلا جماربلا قيبطت لجأ نم لمعلا

.قحلا نم يحتسي ال هللا نأ ينتملع يتلا ملسو هيلع هللا ىلص دمحم ةسردم جيرخ يننأل

راطإ يف نازيلغ ةيالو لافطأ تلبقتسا يتلا ةلقرو ةيدلب دوهجب هيونتلا نم دبال ،ةطقنلا هذه صخي اميف ،يديس
تايلمعلا هذهو ديلاقتلا هذه لثم خيسرتل دوهجلا رفاظتت نأ وجرنف ،هيلإ يمتنأ يذلا بزحلا راعش وه يذلا نماضتلا
.تايالولاو تايدلبلا نيب

La Médiatisation des"  مالعإلا يمدختسم ـب نيوعدملا نع ثدحتلا ديرأ– ةعبارلا ةطقنلا يف ،ةـموـكحلا سـيئر يديس

hommes politiques"لازن ال اننأ الإ ،مكتموكحو ايصخش هنولذبت يذلا دهجلا -ةموكحلا سيئر يديس– فرعي انلكف
يف نويعلا ّلكو ةيددعتلا دهع يف مويلا اننكلو ،ءايشألا ضعب لوق نم يحتسن لازن الو ديلاقتلا ضعبب نيسوبحم
،نيمرتحملا ءارزولا ةداسلاو ةديسلا تارضح تاطاشنل ةعساو ةيمالعإ ةيطغت كانه نوكت نأ دوأو انعباتت جراخلا
ال اذامل لءاستيس بعشلاف انتاطاشنو انجمارب نع تكسن اننأ ولو ،غارفلا لمتحت ال ةعيبطلاو تارغثلا دسل اذهو
يف ملكتنسو ،ريزو يأ لبقتست مل يتلا ةيلحملا تاعاذإلاو تارضاحملاو ،ةزفلتلا راطإ يف ملكتنس نحنو ؟نوملكتي
لوقلا هل قحي بعشلا نأب لوقلا نم دبال انهو ،ةيلحملا تاطلسلا مامأ ةيبعش تاعمجت راطإ يف ملكتنسو ةفاحصلا راطإ
يه لب ادقن سيل اذهو هنم ءزج اننأل اذه لوقن نحنو ةيباختنالا تالمحلا يف الإ اهارن الو نوكت ال تاعمجتلا هذه نإ
مكهبننس اننكل بناجلا اذهل نوهبتنت ال امبرلو ،ةفثكملا لامعألا نم ريثكلا مويلا مكمامأ نأ فرعن نحنو ،تاظحالم
.مهيلثممو بعشلا ةلاسر ةلمح انتفصب

،مالعإلا نوناق حرشل ةفاقثلاو مالعإلا ريزو ديسلا يلاعم اهب ماق يتلا ةلمحلا راطإ يف انظحال -يديس- اننأ امك -
تايعمج اهب دجاوتت يتلا تايالولا ضعب ىلإ لقتنا هنأ ول انينمت مكو رئازجلا ،نارهو ،ةنيطنسق ىلإ لقتنا دقف
يف رارمتسالا حوضوب سكعي اهريغ نود تايالولا ضعب ىلع راصتقالا نأل ةيلحم تاعاذإ اهب رشتنتو نييفحصلا
ثدحتلل ةصرفلا مكل حاتت ىتح ،ةيلحم ةعاذإ دجوت ثيح متبهذ مكنأ ول ريزولا يديس ىنمتن انكف ،!رييستلا ةيزكرم
راطإ يف ةالولا ةداسلا عم لاصتا يف اونوكت نأ ىنمتأ امك ،مالعإلا نوناق مهل حضتيلو ،ماع لكشب سانلا مكمهفيف
اندوب اذل ،1962 ماع ذنم دحأ اهرزي مل تايدلبلاو تاعمجتلا ضعب دوجو رابتعاب اهب نوموقت يتلا ةيناديملا تارايزلا
.ةليبنلا مكماهم دقنل ةرغث ةيأ كرتن ال ىتح ةيددعتلا دهع يف امئاد اذهو ،ةيوارحصلاو ةيئانلا قطانملا كلت ىلإ لقنتلا

نم ةيروهمجلا سيئر ديسلا رايتخاب قلعتت يهو ،رئازجلا يف انه مالعإلا لئاسو اهيلإ قرطتت مل ىرخأ ةطقن كانه
ةيروهمجلا سيئر ديسلا نأ الإ ،مهعم لماعتي نم رايتخا ةيرح هل ةيروهمج سيئر لك نأ مولعملا نمف ،مهعم لماعتي
كانه يلاتلابو ،"قودنصلا ناحتما قيرط نع اورمي نأ مهعم لماعتأ نم ىلع" :لاق ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا
ةيطغتلا تمت ول انينمتف ،ةيروهمجلا ةسائر ىوتسم ىلع نيراشتسم بصانم نولغشي نيذلا ءارزولا ضعب مويلا
ةيطارقميدلا ديلاقتلا يف اسورد انءاطعإ نوديري نيذلا صاخشألل ةصاخ ،ةماه اهنأل ةلأسملا هذهل ةديجلاةيمالعإلا
اهيف ىرن ةرم لّوأ هذهو ؟رمألا اذه ىلع ّصن يذلا يملاعلا يروتسدلا نوناقلا وه ام مهل لوقن نأ عيطتسن ثيحب
.ةيبرغلا تايطارقميدلاو نييبرغلا نيفقثملا ىدل ىتح اذه رن ملو ،اذه لوقيو لعفي ةلود سيئر

نيدموب يراوه لحارلا سيئرلا ديسلا ماق امل تانيعبسلاب انتركذ ةيمالعإ ةجض انظحال ،ةيلودلا ةيحانلا نم امأ
انك -دقتنن نأ نود- اضيأ انهو ،لودلا هذه اهب تماق ةيمالعإلا ةجضلا سفن ،لورتبلا نم %51 ميمأتب -هللا همحر–
ةيجراخلا نوؤشلا ريزو ديسلا يلاعم لخدت ذئنيح انظحالو "نابذلا انع وشني" لاجرو فقاوم دوجو يف عمطنو ىنمتن
ال نأ بجي نكل ،ايسامولبد الوبقم اذه امبرو "رئازجلا ىلع اوثدحتيل ابوروأ نم ءارزوو باون انيتأي ال" لاق يذلا
هنم انيساق يذلا رامعتسالل ارظن اذهو رومألا هذه هاجت ةريبك ةيساسح انيدل نأ ينطولا روعشلا ىوتسم ىلع ىسنن
.انظيغ بهذو هب انحرفو فقوملا اذه انظحال دقل ،ةيجراخلا نوؤشلا ريزو يديس معن ،هيلع ركشي فقوم وهو

ةريخألا هذه ،ةريزجلا نويزفلت ىلإ ثدحت موي ةفاقثلاو مالعإلا ريزو ديسلا هب ماق يذلا لخدتلا كلذ كلذك ركذن امك
،اهباجأو ةدماص ةفقو مالعإلاريزو فقو ثيح ،اهنع اندعب مغر ناضمر رهش يف ةصاخ اهمومس ثعبت يتلا
ةجضلا هذه اذاملف ،انبعش روعش سمت امك ينسمت رومألا هذه نأل كحضأ تسل ،معن …ةيوق ةعفصب اهبرضو
؟ةيمالعإلا

هب يقتلي نأ ضفرف ،رئازجلا رومأ يف لخدتي نأ يسنرفلا سيئرلا دارأ امل ةلودلا سيئر ديسلا فقوم كلذك ركذن
! اذكه انقلخ دقل ،بلاغ هللا ،انخومش ززعي ميظع فقوم اذهف ،كرويوين يف



France مامأ "وريرك" هلأس امل ةمألا سلجم سيئر ديسلا ةماخف فقوم وهو الأ رخآ عاجش فقومب اضيأ ركذأو

Inter كتاراظن حسم كيلع بجي" :الئاق ةمألا سلجم سيئر ديسلا هيلع در ،قارعلا يف ةدئاس تناك يتلا ةلاحلا نع
كانه نوكت نأ بجي طقف برشن الو لكأن ال ،اهجاتحن يتلا فقاوملا يه هذه و ،"نحن هارن امك هارت ال كنأل اديج
)قيفصت(.ةهجاوملا ءانثأ تاباجإو فقاوم

هذختا يذلا ديدسلا رارقلاو ةيفافشلا ةدايس يهو الأ ةماه ةطقن ىلإ قرطتلا نم اضيأ دب ال ،ةموكحلا سيئر يديس
مكلعلو ،صاخشألا ءالؤه ةهجاومل ديحولا قيرطلا يهف ،يضرم نع اوملكت لاق امدنع ةيروهمجلا سيئر ديسلا
نيدموب يراوه لحارلا سيئرلا ضرم يف هانعرج يذلا مسلا 1978 ةنس ركذتي ينس لثم يف وه نم لكو ،نوركذتت
نإ لوقأ الو ءارفسلاو تارافسلا لك ميعدت بلطن امك ،ةيفافشلاب الإ مهبراحن ال مومسلا نوثبي نيذلاف – هللا همحر-
يف اهركذ مدعل ةيموكحلا ريغ تامظنملاو ةفاقثلاو مالعإلا ميعدت اذكو ،مهبجاوب نوموقي ال نييسامولبدلاو ةيسامولبدلا
.ةموكحلا سيئر يديس ةحرابلا مكجمانرب

،يلوأ مييقت دوجو -هللا ءاش نإ– راظتنا يف كلذو ،سمألاب مكضرع ىلإ قرطتلا عطتسن مل ،ةموكحلا سيئر يديس
ماع رم دق نوكي كلذبو ،ماع دعب يقتلن نأ ةموكحلا سيئر ةدايس مكيلع حرتقأ اذل ،ةنراقملل ةيملعلا ةدعاقلاب المع
نأ لجو زع هللا وعدنو حومطلا جمانربلا اذهل مييقت ءارجإل -تاونس 3 يهو ةيناملربلا انتدهع فصن يأ– فصنو
.هللا ءاش نإ هيف مكقفوي

نييرئازجلا لامعلل ماعلا داحتالا نيب ام ةيئانثلا ةمقلا راطإ يف ىرج يذلا قافتالا ىلإ يحايترا لجسأ امك
1997 يام 8 يف ةموكحلا سيئر لخدت ىلع ركشلاو نافرعلا نع ربعأ امك ،ةيساسح نم هل امل اذهو ةموكحلاو
.هب انومتدعو دـق متنك يذلاو مـكجمانرب يف نآلا لجسملا فيطس راطم صوصخب

:ةيلخادلا ريزو يديس صختو ،ماركلا رورم اهيلع رورملا ديرأ يتلا طاقنلا ضعب هذهو

ىلع نويلحملا نوبختنملا اهعجرتسيو لوزت نأ ىنمتن يتلا ضحملا يراجتلا عباطلا تاذ ةيراقعلا تالاكولا - 1
.ةيبعشلا ةيدلبلا سلاجملا ىوتسم

ميلستب كلذو ةحلسألل نيكلاملا صاخشألل ةينوناقلا ةيوستلاب قلعتت ،مرتحملا ةيلخادلا ريزو يديس ىرخأ ةطقن - 2
..مهتحلسأ ذخأ اوعيطتسي ملو ةيعضولا هذه وست مل اذه انموي ىلإف ،مهتحلسأ

سانلاو غراف قودنصلا اذه نأب لوقت ةفاحصلاف ،دعاقتلا قودنصب ةصاخلا ةمادهلا ةياعدلا لوح ةثلاثلا ةطقنلا - 3
.ةموكحلا سيئر يديس اهتجلاعم بجيو مهتيعضو ىلع نوفئاخ نودعاقتملا

- ءارزولا ةداسلا وأ متنأ – ةملك اولوقت نأ دّون ةموكحلا سيئر يديس دعاقتلا اذه صخي اميف ،ىرخأ ةطقن
لبق فلملا عض" :لوقت ةياعد لعفب ناوج لبق دعاقتلا ىلع اوليحأ نيذلا تافلم ددع دادزي الثم فيطس يفف ،روهمجلل

ةدوجوم رومأ هذهف ،"تلخ ماوعأ 10 ذنم هومتيضاقت يذلا رجألا ىلع مكنوبساحيو دعاقتلا بلط قح عيضي الإو ناوج
نيملعملا كلس ىلإ رابتعالا ةداعإ ىلإ قرطتأ ال ،ةموكحلا سيئر يديس اهتجلاعم نم دبالو يلحملا ىوتسملا ىلع
،طسوتملا ،يئادتبالا ميلعتلاب لفكتت ةدحاو ةرازو نوكت نأ لدب ةموكحلا سيئر يديس حرتقأ نكلو نيشتفملاو نيريدملاو
.ةماهلا ةئفلا هذه تالاغشناب مامتهالل تارازو ثالث نوكت نأ يئاهنلاو

ماعلاو صاخلا اهفرعي فورظ يف 1969 ذنم تئشنأ يتلا ةينطولا ةمدخلا ةدم صيلقت نع سمأ اضيأ متثدحت
دقو ،مويلا اهشيعن يتلا فورظلا سفن دعت مل 1969 فورظ نأل اليصفتو ةلمج رظنلا ةداعإ اهيف نوكي نأ ىنمتأو
.عوضوملا اذه نع ثيدحلل ىرخأ ةصرف انل حاتت

:ركذلاب صخأسو اهنع ثدحتي مل -سيئرلا يديس- مكجمانربف ةينيدلا نوؤشلا ةيضق صخي اميف امأ

200 نيب مؤي يذلا مامإلا عضخي ال نيح يف ،قيقحت ىلإ لمع بلط يأ عضخي فيك ذإ ،راتحم انأ :ةمئألا -1
.اهشيعن يتلا ةمزألا ىلإ مويلا انلصوأ ام اذه .قيقحتلا اذهل صخش 6000و

نمل رمألا كرتي الو ،ةرئادلاو ةيالولا ىوتسم ىلع اذهو ،تقو برقأ يف يتفملا تاسسؤم ءاشنإ بجي امك -2
.فينحلا اننيد يف يتفيل موثلاب هتهبج قرحيو هسأر يف تارعش )04( عبرأ كلمي



ناك امهم ذإ ،اهيلع مالكلا نم دب الو مكجمانرب يف اهمادعنا انظحال يتلا لسنلا ديدحت ةطقنب اذه يثيدح متخأ
يفارغميدلا رصنعلا يف مكحتن مل املاط ةجيتن ةيأ ىلإ لصن نل اننإف ةفثكم مكتاطاشن تناك امهمو مكجمانرب حومط
.ةعاجش لكب هنع ثيدحلا بجيو ،ايساسأ دعي يذلا

:يلاعلا ميلعتلا لوح نيتظحالم ركذأ

ام هتابغرو هلويم بسح هجتي دحاو لك كرتن نأ انيلع ؟ايلآ اهيجوت ذيمالتلا هجون نآلا ىتح انلزام اذامل :ىلوألا
.سانلا عيمجل لمع نامض نع ةزجاع ةموكحلا تماد

جئاتن رشنت يتلا ةديرجلا نوكت ال اذامل لءاستت مويلا ةبيبشلا نإ :جراخلاب نيوكتلل ىطعت يتلا حنملا :ةيناثلا
يف ةيلمعلا متت ىتح كلذو ،اهنم نيديفتسملاو جراخلاب نيوكتلل ةررقملا حنملا ددع اضيأ رشنت يتلا اهسفن يه ايرولاكبلا

.انبابش سوفن ىلإ ةيقادصملا ديعنو ةيفافش

انتعلاط ام بسح– ةرسألا نوناقب ةـصاخ يهو ةموكحلا سيئر يديس ،سمألاب اهنع متملكت ىرخأ ةطقن كانه اضيأ
l'information) ىرخأ ةرمو -دئارجلا هب ne circule pas) ىلوألا ةداملا نم يرذج رييغتب نوناقلا اذه ىظحي نأ بجيف

،كلذ نع مكنوثدحي نأ نورداق انه نوصتخملاو ءاحمسلا ةعيرشلا قح يف افاحجإ هيف نأل ،هنم ةريخألا ةداملا ىتح
. هب مامتهالاب مكيلعف مكيديأ نيب عورشملا ماد امو

،راوثلا نيدهاجملل دجملا ،راربألا انئادهشل دولخلا ،هللا نمف تبصأ نإو ناطيشلا نمو يسفن نمف تأطخأ نإف ،اذه
.نمزلا ماد ام ءاضيب اي تمدو لاطبألا نينطاوملل ةماركلا ،رايخألا انبابشل ةزعلا

.)قيفصت(

ةيرحو ةيطارقميدلا ةدئافل لمع ةقيرط نسحأ نإ عيمجللو هل لوقأو ،يفينق نيدلا حالص خألا ركشأ :سيئرلا ديسلا
نل هنإف ًاديفم اًمالك ناك نإو ىتح كلثم ملكتت ول سانلا لك نأل انمالك ديدحتل ةيلوؤسملا حور انيدل نوكت نأ وه مالكلا
.ةيطارقميد كانه نوكت

ةيحابصلا انتسلج متخن .مهتكراشم ىلع ةداسلاو تاديسلا ركشأو ،يفينق نيدلا حالص ديسلا ىرخأ ةرم ركشأ
.ةعوفرم ةسلجلا .هللا ءاش نإ نيثالثلا ةقيقدلاو ةثلاثلا ةعاسلا ىلع انلاغشأ فنأتسنل

.نيسمخلا ةقيقدلاو راهنلا فصتنم دنع ةسلجلا تعفر


