
 

 

 

.ةمألا سلجم سيئر ،ةزعموب ريشب ديسلا :ةسائرلا

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

.ءاسم نيعبرألا ةقيقدلاو ةثلاثلا ةعاسلا ىلع ةسلجلا تحتتفإ

.ةحوتفم ةسلجلا ،ميحرلا نمحرلا هللا مسب :سيئرلا ديسلا

لامعأ لودج يضتقي .انلامعأ يف مهتكراشم ىلع هتموكح ءاضعأو ةموكحلا سيئر ديسلل ركشلا ةيادبلا يف ددجأ
يسونس نيديسلا نأ ىلإ ريشأو ةموكحلا سيئر ديسلا همدق يذلا ضرعلل ةماعلا ةشقانملا ةلصاوم هذه ةيئاسملا انتسلج
.لضفتيلف ،يزوزام رداقلا دبع ديسلا ىلإ نآلا ةملكلا ليحأ .ايباتك امهيلخدت امدق دق نيجاط دمحمو فوتنشوب

 

سيئر ةدايس ،هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو هللا مسب .سيئرلا يديس اركش :يزوزام رداقلا دبع ديسلا
.ةمألا سلجم ءاضعأ ةداسلاو تاديسلا ،ةموكحلا ءاضعأ ةداسلاو ةديسلا ،ةموكحلا سيئر ديسلا ،ةمألا سلجم

 

امم دالبلا جارخإ لجأ نم اهفثاكتو دوهجلا رفاظت انيلع ضرفت ،اندالب اهب رمت يتلا ةنهارلاو ةبعصلا فورظلا نإ
دارفأ نيب ةنيغضلا قلخو ،ةصاخو ةيمومع تاكلتمم رّمدو ،ةئيرب احاورأ قهزأ يذلا ىمعألا فنعلا ببسب هيلإ تلآ
.هتاسسؤمو عمتجملا رارقتسا ىلع ابلس ّرثأو ،دحاولا عمتجملا

دعبو .باهرإلا اياحض حاورأ مامأ ينحنن نأ الإ ةبسانملا هذه يف انعسي الو ،اعيمج انملؤي اندالب يف ثدحي ام نإ
ةصتخملا حلاصملا هب موقت يذلا رودلاب هونأ نأ الإ ينعسي ال اندالب هيلإ تلآ ام لوح ةعضاوتملا ةملكلا هذه
.زيزعلا نطولا اذه عوبر ىلإ رارقتسالا ةداعإو نمألا بابتتسا لجأ نم ءاوس دح ىلع نونطاوملاو

ةموكحلا لمع جمانرب لوح ةموكحلا سيئر ديسلا عم مويلا انعمج يذلا ءاقللاب هونأ نأ ةيادبلا يف يل اوحمسإ
.عقاولا ضرأ ىلع هديسجت ةيفيكو ،تاعاطقلا عيمج يف طسوتملاو بيرقلا ىدملا ىلع اهيلإ يمري يتلا فادهألاو



مامأ مدقملا ةموكحلا لمع جمانربل -ةلاجعب ولو- انصحفت دعبو ،سمألاب انمامأ هب مدقت يذلا ضرعلل انعامس دعبو
لقألا ىلع انرظن يف - ةيساسأ اهربتعن يتلا تاطحملا ضعب انتفقوتسا ،1997 توأ 17 موي ينطولا يبعشلا سلجملا
،يحالفلا عاطقلاب ضوهنلا ةيفيكو ،ةموكحلا جمانرب يف درو امك الثم تانكسلا عيزوت نع ةرادإلا داعبإ اهنم -
ةمورحملا تايالولا ةدعاسمو ،دودسلا زاجنإو ،ةيبونجلا قطانملا ةيمنتو ،يميلقإلا ميسقتلاو يئابجلا ماظنلا حالصإو
نم اهريغو -ينطولا نماضتلا راطإ يف- ةيمومعلا ةنيزخلاو ةيلحملا تاعامجلل كرتشملا قودنصلا قيرط نع
.ةيفيرلا ةيمنتلاب أدبأسو ،افنآ هنع تملكت امع ةيمهأ لقت ال يتلا تاطحملا

ترم يتلا ةيداصتقالا تاحالصإلا نأ ،ةموكحلا سيئر ديسلا ،سيئرلا يديس مكيلع ىفخي ال :ةيفيرلا ةيمنتلا - 1
أدبأو ،دحاو نآ يف يباجيإو يبلس ريثأت اهل ناك ،ةصاخ ةفصب يحالفلا عاطقلاو ،ةماع ةفصب ةيمومعلا تاسسؤملا اهب
ةداعإل لاومأ نم اهل دصر امل اذهو ةيمومعلا ةنيزخلا تكهنأ اهنإ ثيح ،ةيلمعلا هذهل يبلسلا بناجلا نع ثدحتلاب
ىلإ لصت ملو لب اهرامث طعت مل اهنأ ريغ نآلا دح ىلإ ةرمتسم تلازالو ،تاونس ةدع لالخ ةلودلا ةينازيم يف اهتلكيه
.لامعلل لمع بصانم رفوتو ديدج نم قلطنت ىتح اهنويد ةيفصت وهو ،دوشنملا فدهلا

ىلع اهنم ةرداقلا ىتح فسألا عمو ،ةيلحملاو اهنم ةينطولا ةيمومعلا تاسسؤملا ةيفصت وه نآلا هدهاشن ام نإ
.قوسلا داصتقال ديدجلا طيحملا عم ملقأتلا

فلأ يتئامو نويلمب ردقت ةديدج لغش بصانم ريفوت ىلإ ةموكحلا لمع جمانرب هيف فدهي يذلا تقولا يفو
،رمتسم لامعلا حيرست نأ ىرن ،2000 ةنس ةياهن يف %7 ىلإ لصي ومن لدعمو ،لغش بصنم )1.200.000(
؟كاذو اذه نيب قفون نأ نكمي فيك وهو الؤاست حرطأ انهو

عم ينلعلا دازملاب اهعيبب وأ اهقلغب امإ نوكت تاسسؤملا ةيفصت نإو ،ةبيهر ةفصب متي لامعلل يعامجلا حيرستلا نإ
مكل نمضت ال تاءارـجإلا هذـهو ،اـهرـييستو اهحالصإ ىلع ةلودلا تزجع نأ دعب اهنم ةدافتسالل لامعلل زايتما ءاطعإ

.حومطلا مكجمانرب ذيفنت -ةموكحلا سيئر ةدايس ةرورضلاب–-

ىلع بعصي نيأ ةمورحملا قطانملا يف ةصاخ ،ةيلحملاو ةيمومعلا تاسسؤملا لح ضفرن اننإ ،سيئرلا ةدايس
ةعانص كانه تسيلف ،لغشلا بصانم هل رفوت يتلا ةديحولا يه تاسسؤملا هذه تمادام لمع بصنمب رفظلا نطاوملا
يف تاسسؤملا لح يف رظنلا ةداعإ نأ ىرـن اننإف هيلعو ،لمع بصانم حتفب حمست ةرهدزم ةراجت الو تامدخ الو
.ايرورض ارمأ حبصأ ريبكلا بونجلا قطانم يف ةصاخ نطولا نم قطانملا ضعب

ةيولوألاب ىظحي نأ دبال لب ،تاقورحملا عاطق نع ةيمهأ لقي ال هربتعن اننإف :يحالفلا عاطقلل ةبسنلاب امأ –2
حمقلاك ةيساسألا داوملل جتنملا رامثتسالا عيجشتل حضاو معدو ،ةزفحم تايلآ عضو عم رامثتسالا لاجم يف ةقلطملا
مل اهنأ ريغ ،اهرامث يطعت تأدب بونجلا تايالو يف تقلطنا يتلا ةبرجتلا نأو ةصاخ ،ريعشلاو نيللا حمقلاو بلصلا
اهل امل اذهو ،اهريوطتو اهراهدزا نامضل ليومتلا لاجم يف ةصاخ ،ةموكحلا فرط نم يفاكلا عيجشتلاو معدلا قلت
امو ،ىرخأ تاعاطق يف اهلامعتسا نكمي ةبعصلا ةلمعلا نم ةماه غلابم ريفوتو ،ةيئاذغلا ةيعبتلا نم دحلا يف ةيمهأ نم
.تاذلاب تقولا اذه يف اهيلإ انجوحأ

ريفوتو يئاذغلا ءافتكالا قيقحتو ،نطاوملل نمألا ريفوتب ققحتت بعشلا ةيهافرو عمتجملا راهدزا نإ ،سيئرلا ةدايس
وه ام ىلإ اهميوقت عم اهميعدتو ةدوجوملا تاسسؤملا ىلع ةظفاحملاب الإ كلذ ىتأتي الو ،ةلماعلا ديلل لمعلا بصانم
.رامثتسالا ةريتو ةدايزب لضفأ

ىلإو برشلل ةحلاصلا هايملا ريفوتل دودسلا ءانب ةيضق مكلمع جمانرب يف متحرطو متملكت دقل :ةيئاملا دراوملا - 3
عمو ،ةربتعم راطمأ طقاست ةبسن ىلع رفوتت يتلا ايلعلا باضهلاو لامشلا ىلع قبطني اذهو ،اعم يحالفلا عاطقلا
نطولل ىرخألا قطانملا نم اهريغ نع زيمتت يتلاو تاذلاب عوضوملا اذه يف ةيبونجلا قطانملا متلفغأ دقف فسألا
قطانملا عم ةنراقم ةربتعم ةيفوج هايم اهل لباقملا يفو ،ةربتعم راطمأ ةبسن اهيف تسيل ثيح ،راطمألا صقنو فافجلاب
فورعملا "ةراقفلا" ماظن وهو ،اهلك ايقيرفإ لامش يفو لب ،نطولا ىوتسم ىلع درفنم يحالف يقس ماظن اهلو ،ةيلامشلا
نم ردصمكو يفاقث ثارتك الوأ ،هيلع ةظفاحملل ةلودلا فرط نم رمتسم معد ىلإ جاتحي يذلا راردأ ةيالو يف
لخدل يساسألا ردصملا ربتعت يتلا ةيديلقتلا ةحالفلا ةيمنتو ،قطانملا هذه يف ناكسلا رارقتسال كلذكو ،هايملا رداصم
ةيحالفلا ةيمنتلاو ،ةماع ةفصب ةيمنتلا ةدئافل ةينالقعب اهلالغتساو ،ةيفوجلا هايملا نع بيقنتلاو ثحبلا عم نينطاوملا
.ةصاخ ةفصب

قطانملاو ةحالفلا ةيمنتل ةديدج ةيلام تآيه ءاشنإ مكجمانرب يف متحرط دقل ،ةموكحلا سيئر ديسلا ،سيئرلا ةدايس
نإ كلذ نم ضيقنلا ىلع وأ سكعلا وه عقاولا يف ثدحي ام نأ ريغ انفرط نم ذبحمو لب ليمج ءيش اذهو ،ةيبونجلا



رامثتساللو نيحالفلل اهمعد مدقتو اهلمع سرامتو ،ةدوجوم تناك ةيكنبلا تاسسؤملا نأ انظحال اننإ ثيح ،ريبعتلا حص
ناكم نع رارقلا ةطلس دعبي امب اهتلكيه ةداعإ تمت دقو ،ايلحم رارقلا ةطلس اهلو بونجلا قطانم يف يحالفلا
.ينطولا داصتقالا ىتح الو حالفلا مدخي الو لب رمثتسملا مدخي ال اذهو ،ملك 600 وحنب رامثتسالا

تاططخم ةصاخو ،ةيمنتلا صخي اميف حضاو للخلا نإ :ةيمنتلا لاجم يف تاونسلا ددعتملاو يونسلا ططخملا - 4
ةريبك قراوف كانه نأ ،ةدح ىلع ةيالو لكل دصر ام لالخ نم ظحالي ثيح ،اهل ةدوصرملا لاومألاو (PCD) تايدلبلا

ةردابملا مغرو ،ةمورحملاو ةيفيرلا قطانملا ةيمنت يف ةلثمتملاو ،مكجمانرب يف اهنع ربعملا ةموكحلا ةدارإ سكعت ال
قطانملا ةيمنتب صاخ قودنص ءاشنإ يف ةلثمتملاو - هللا هافش - ةيروهمجلا سيئر ديسلا اهب مدقت يتلا ةعاجشلا
ءاشنإ يف ةلثمتملاو ،ةيلاحلا ةيموكحلا ةليكشتلا يف - ةموكحلا سيئر ةدايس - اهب متمدقت يتلا ةفداهلا ةردابملاو ،ةيبونجلا
تاعاطقلا عيمج يفو نطولا قطانم فلتخم نيب حضاو قرفلاو ،ةعساش ىقبت ةوهلا نأ ريغ ةيفيرلا ةيمنتلل ةلودلا ةباتك
.تاراطإلا ةيقرتو ميلعتلاو ةيبرتلا ،لغشلا ،نكسلا ةصاخ

،هعيزوت ءوس وه هزجع يف ديزي امو ،ىرخأ ىلإ ةقطنم نم فلتخيو ،ادج ريبكو ريبك نكسلا عاطق يف زجعلا نإ
يف اهقحتسي يتلا ةناكملاب ىظحي ال هنأل ،الصأ هزاجنإ مدع نايحألا ضعب يفو ،اضيأ هطيطختو هتجمرب ءوسو لب
ةيبلسلا راثآلل ايدافت ةزفحمو ةيلاجعتسا تاءارجإو ريبادتب زجعلا اذه كرادت بجي هنإف هيلعو ،ةلماشلا ةيمنتلا لاجم
.عمتجملا طاسوأ يف اهثدحي يتلا

تانكسلا زاجنإل ىرخألا تاءارجإلا نم ةلسلس عم ةيولوألاب ىظحي نأ بجي ةيعامتجالا تانكسلا ءانب نإ
ةيلامش ىلإ ةيلامش ةيبونج نم ةرجهلا راسم ليوحت ىلع تاذلاب ناديملا اذه يف زيكرتلا عم ةيراضحلاو ةيروطتلا

ةيحالفلا يضارألا عالتبال ايدافت ةيلخادلا قطانملاب نكاسملا زاجنإو ةجمربو طيطخت يف رظنلا ةداعإب كلذو ،ةيبونج
ينطولا بارتلا لماك ربـع ناكسلا عيزوتو ،ةيلخادلا قطانملاب رارقتسالا ىلع نينطاوملا عيجشتو ،لامشلاب ةبصخلا
.نطولا قطانم فلتخم روطت يف مكحتلاو ،يناكسلا نزاوتلا نمضي امب

ةدحب حرطي يبلسلا هريثأت أدبو ،احضاو حبصأ ريطأتلا زجع نإف عاطقلا اذه ىلإ ةبسنلاب :ميلعتلاو ةيبرتلا - 5
راوطألا لك يفو ريطأتلا يف اريبك ازجع دهشي هنإ ثيح ،دحاو نآ يف لفطلا ليصحت ىلعو ةيوبرتلا ةموظنملا ىلع
ةيساسألا داوملا ضعب نوسردي ال ذيمالتلا نإ ثيح ،)يوناثلا ميلعتلا روطو يساسألا ميلعتلا نم يناثلاو لوألا روطلا(
كلذ نأ دقتعأو ،يوبرتلا ريطأتلل ةحوتفملا ةيلاملا بصانملا صقنلارظن اذهو ،ةنسلا رخآ اهيف نونحتمي مهنأ عم
.نطولا تاهج عيمج يف دوجوم

لكل ايرابجإ ابجاو لب ،اقح ميلعتلا ربتعن اننأل ،ةيلاملا بصانملا حتف مدع يف لثمتملا ءارجإلا اذه رطاشن ال اننإ
انهو ،ىرخأ تاعاطق يف فشقتن نأ نكميو ،هيف فشقتن نأ نكمي ال يذلا يحورلا ءاذغلا هتاذ تقولا يف وهو لفط
ةصاخلا سرادملا ءاشنإل لاجملا حتف لجأ نم وه له ،تاذلاب عاطقلا اذه يف ةيلاملا بصانملا حتف مدع لوح لءاستأ
؟ةمداقلا لايجألا نيوكتل اهحرطت يتلا ةفلتخملا جماربلا يف ةروطخ نم اهلامو

نينطاوملا ىلع ابلس رثأ دق ةيحصلا تاعاطقلا ضعب يف رييستلا ءوسو تايناكمإلا ةلقو زجعلا نإ :ةحصلا –6
ةيلخادلا قطانملا يف نيصصختملا ءابطألا صقن نأ كلذ ىلإ فض ،ةيحصلا تاعاطقلا يف ءافشتسالل نومدقتي نيذلا
ةيدعملا ضارمألا ضعب راشتنا ىلإ ةفاضإ ،ةافولل ةضرع نينطاوملا نم اريثك اددع لعجي ،ةصاخ ةفصب ةيبونجلاو
ريفوت عم - سيئرلا ةدايس – مكتموكح فرط نم ربكأ امازتلاو رثكأ ةيانع بلطتي يذلا رمألا ،اهريغو ايريتفدلا لثم
.نينطاوملا هاجت هجو نسحأ ىلع مهبجاو ءادأل نيضرمملاو ءابطألل ةيرورضلا لئاسولا

يميلقإلا ميسقتلا ةداعإ وه -ةموكحلا سيئر ةدايس- مرتحملا مكجمانرب هب يحوي ام نإ :ديدجلا يميلقإلا ميسقتلا - 7
ةظفاحم ةبرجت عيسوتب اضيأ يحوي امك ،اهضعب عم اهجمد وأ تايدلبلا ضعب ءاغلإ هانعم اذهو ،يبلسلا هبناج يف
ىلع مكقفاون ال اننإف ،مكجمانربل يمهف بسحو كلذك رمألا ناك اذإو ،نطولا نم قطانملا ضعب ىلع ىربكلا رئازجلا
يأ يف رابتعالا نيعب اهذخأ نم دـبال تايصوصخ نم اهل امل اذهو ،ةيبونجلا قطانملل ةبسنلاب لقألا ىلع حرطلا اذه
نأو ةصاخ ،ةيمومعلا ةمدخلا هل نمضت يتلا ةماعلا قفارملا هيلإ برقي امو ،نطاوملا مدخي امب ديدج يميلقإ ميسقت
امب نايحألا ضعب يفو تارتموليكلا تائمب ضعبلا اهضعب نع دعبت ةدحاولا ةيالولا لخاد تايدلبلا نيب تافاسملا
ةاناعملا لثمت يتلا سيراضتلا ةبوعصو ةعيبطلا ةواسق كلذ ىلإ فض ،ةدحاولا ةيالولا لخاد ملك 1000 زواجتي
.ةيمومعلا ةمدخلل ابلط ءارحصلا قامعأ يف مهتالقنت ءانثأ نينطاومللةيقيقحلا



لك يف ةمزاللا ةيانعلاب ىظحت نأ بجي ةيبونجلا قطانملا تايصوصخ نإ ،ةموكحلا سيئر ديسلا ،سيئرلا ةدايس
يف سيلو ،تايصوصخلا هذه مارتحا عم هب مايقلا ةموكحلا يونت يذلا ديدجلا يميلقإلا ميسقتلا عوضوم يف ءاوس ريكفت
ةريعستو ةيلاملا نوناق ةصاخ ،الثم نيناوقلاك نينطاوملل ةيمويلا ةايحلاب سمت ىرخأ تالاجم يفو لب ،طقف لاجملا اذه
ةرقتسملا تالئاعلا لهاك كهنت نايحألا ضعب يفو لب ،نينطاوملل ةيئارشلا ةردقلا ىوتسمو ىشامتت ال يتلا ءابرهكلا
.ةنس لك نم ربمفون رهش ىلإ سرام رهش نم أدبي يذلا فيصلا لصف يف ةصاخ قطانملا هذه يف

اذهو ،يبلسلا هاجتالا يف ريست نينطاوملل ةيئارشلا ةردقلا نأ ،ةموكحلا سيئر ديسلا ،سيئرلا ةدايس ،نوملعت متنأو
ىدأ يذلا ءيشلا ةجتنملا تاعاطقلا يف رامثتسالا فعضو ،يداصتقالا لاجملا يف اندالب اهفرعت يتلا تابوعصلل ارظن
نع البقتسم اهكرادت نكمي ةرباع ةلحرم كلذ نوكي نأ وجرنو ،نينطاوملا ةشيعم ىوتسم يف ظوحلم روهدت ىلإ

رامثتسالا قيرط نع وأ ةكارشلا قيرط نع وأ ةيلخاد ليومت رداصم داجيإب ءاوس ينطولا داصتقالا ليومت قيرط
مدخت ال يتلا ،رحلا داصتقالل ةريسملا نيناوقلا حالصإو ،نمألا بابتتسا ىدم دعب نع بقاري لازيال يذلا صاخلا
نأ دعب اذهو ،ليلق رزنب ولو ةيمويلا اهتاجايتحاو اهتاناعم نم ففخت نأ نكمي هنأ ريغ ،ةمورحملا تاقبطلا ةرورضلاب
.مكجمانرب يف هيلإ راشم وه امك اهيف مكحتلا مت نإ رامثتسالا ةريتو عفترت

ىشامتي ىتح هحالصإ لجأ نم ةميزعو ةدارإو ةروث ىلإ جاتحي يئابجلا ماظنلا نإ :يئابجلا حالصإلا- 8
يف كشن ال نحنو ةرفوتم ةدارإلا هذهو ،قوسلا داصتقا يف لثمتملاو ،مكجمانرب يف هل ططخملا يداصتقالا جهنلاو
قاروألل رئازجلا ةصروب معد عم عاطقلا اذه حالصإ ةريتو يف ةعرسلاو ةيكيمانيدلا ضعب اهصقني هنأ ريغ ،كلذ
تاقاطلاب اهمعدب كلذو ،قوسلا داصتقا يف ريفو طسقب مهاست ىتح ةقباسلا ةليلقلا مايألا يف تقلطنا يتلا ةيدقنلا
.لاومألا سوؤر رييست لاجم يف ةينطولا تاءافكلاو

ةنيبملا ريغو ةينبملا كالمألا مييقتب قلعتملاو ،10/11/93 خيراتب رداصلا 93/291 موسرملا يف رظنلا ةداعإ نإ
راقعلا ىلع ةبيرضلا ةميق ديدحتل بئارضلا حلاصم فرط نم اهمييقت ءانثأ كالمألل ةيقيقحلا ةميقلا ددحي الو فصتي ال
قطانملا فنصي ثيح ،نينطاوملا لك ىلع ةيلج ةفصبو حضاو هررضو نينطاوملا رضيو لب ،ينبملا ريغو ينبملا
يرئازج رانيد )900( ةئامعستب ةيرضحلا قطانملل ةبسنلاب عبرملا رتملا مييقت ددحيو ،ةلوزعمو ةرواجمو ةيرضح ىلإ
.ةمصاعلا رئازجلل ةبسنلاب ارانيد )40( نيعبرأ دئاز ةميقلا سفنو ،الثم راردأ يف

يف وأ نارهو يف وأ راردأ يف راقعلا ةميق يه ةرورضلاب تسيل رئازجلا يف راقعلا ةميق نأ نوفرعت متنأو
.ىرخألا تايالولا نم اهريغ يف وأ ةنيطنسق

رظنلا ةداعإ يرورضلا نم هنأ ىرن اننإف هيلعو ،راقعلا ىلع ةبيرضلا صخي اميف نينطاوملا هاجت حضاو ملظلا نإ
ىلع قبطني ءيشلا سفنو ،ةينطولا قوـسلا يف ةيقيقحلا راقعلا ةميقو ىشامتي امب ،ركذلا فلاسلا موسرملا اذه يف
صاخ يئابج زيفحتو عيجشت ىلإ جاتحت يتلا ةلوزعملا قطانملا يف راقعلا ةميقو ىشامتي ال هنإ ثيح ،يراقعلا مسرلا

.اقباس هاندروأ ام بسح 1999 ةنسل ةيلاملا نوناق نمض

يف يلامجإلا لخدلا ىلع ةبيرضلا ضيفختب ةقلعتملاو ،ةقباسلا ةموكحلا اهب تماق يتلا ةيزيفحتلا تاءارجالا نإ
ةصاخلاو ةيمومعلا تاسسؤملا ىلإ ةبسنلاب ءيشلا سفنو ،نينطاوملا سوفن يف يباجيإ عقو اهل ناك ريبكلا بونجلا
ةنس ءاهتناب يهتنت ةنيعم ةينمز ةدمب ةددـحم ،ةموكحلا سيئر ةدايس ،اهنأ ريغ ،ةدوجوملا طاشنلا تاعاطق لكو

يف رامثتسالا عيجشتل ةيفاضإ ةيناكمإ نايطعي اهلصاوتو اهتيرارمتسا نأ ىرن اننإف راطإلا اذه يفو هيلعو ،1999
نمضي امب يداصتقالا طاشنلا تاعاطق لكو ،تالواقملاو تاكرشلاو نينطاوملا ءابعأ نم ناففخيو ،ةروكذملا قطانملا
.عيمجلا دوهج اهيف ترفاظت اذإ ةيقيقح نوكت نأ نكمي ةقالطنا

يذلا ديحولا عنصملا نإ مكل تلق نإ نوقدصت له ،ةموكحلا سيئر ديسلا ،سيئرلا ةدايس :ةعانصلا- 9
لمكتسا نأ دعب لامشلا هاجتاب راردأ نم لوّح دق ةطايخلا يف ةصصختم ةينهم ةلماع ادـي هل تنوكو ةلودلا هتزجنأ
فسألا عمو نآلا ىلإ ةديشم ةيانبلا تيقبو لامشلا ىلإ هلقن بجو هيلعو ةيداصتقا ةيدودرم هل تسيل هنأ ةجحب ،هزاجنإ
طاسوأ يف ةمئاق تلازال ةيجولوكيسبلا هراثآ نكل ،ةيضاملا تاونسلا يف عقو رمألا اذه نأ مغرو ،ةيداصتقا ةدئاف نودب
.نينطاوملا

(Le troc) ةضياقملا ةراجت ىلإ قرطتأ نأ دوأ لاجملا اذه يف :ةرواجملا لودلاو ايقيرفإ عم ةيراجتلا انتاقالع - 10

زاغلا عيب ةصاخو ،يراجتلا طاشنلا تاعاطق لك لمشتل اهعيسوت ةرورضو ،ةرواجملا ةيقيرفإلا لودلا نيبو اننيب



كانه نأ انملع اذإ ىرخأ ةهج نمو ،ةهج نم دودحلا قطانم ةيمنت لجأ نم لودلا هذهل تاروراقلا يف إبعملا يعيبطلا
طيسب رامثتسا طقف يفكيف ،ةعاسلا دح ىلإ هجيورتل اقوس هل دجن مل زاغلا ةدام يهو تاذلاب ةداملا هذه يف ايجاتنإ اضئاف

ةكرش فرط نم ءاوس تسارنمت ةيالو وأ راردأ ةيالو ىوتسم ىلع زاغلا تاروراق ةئبعتل ريغص عنصم ءاشنإل
زاغلا نم ةريبك ةبسن كلهتست نأ نكمي ةريبك قوس ىلع حاتفنالا يلاتلابو ،صاوخ نيرمثتسم فرط نم وأ لاطفن
هذهب ةديدج ةيكيمانيد قلخو ،ةرواجملا ةيقيرفإلا لودلا نيبو اننيب ةراجتلا راهدزاب اضيأ كلذ حمسيو ،يرئازجلا
.قطانملا

نكمي يتلا تايناكمإلا يه امو ؟اهديسجت يف نوركفت فيكو ؟عوضوملا اذه لوح ةيؤر مكل له ،سيئرلا ةدايس
.؟كلذل اهدصرت نأ ةمرتحملا مكتموكحل

ام اذه يلخدتف ،تلطأ نإ مكحمستسأ ،ةمألا سلجم ءاضعأ ةداسلاو تاديسلا ،ةموكحلا سيئر ديسلا ،سيئرلا ةدايس
ماعلا حلاصلا لجأ نم دقتني ،رقوملا سلجملا اذه يف وضع نم ةقداص تالاغشنا نع ربعت ةعضاوتم ةمهاسم الإ وه
.هتاكربو ىلاعت هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو ،عمتجملا ةدئافل ةنكمملا لولحلا حرتقيو

.لضفتيلف ،ديبع ديشر ديسلا ىلإ ةملكلا ليحأو ،يزوزام رداقلا دبع ديسلل ركشلا لك :سيئرلا ديسلا

يئالمز ،ةموكحلا ءاضعأ ةداسلاو ةديسلا ،ةموكحلا سيئر ديسلا ،ةمألا سلجم سيئر ديسلا :ديبع ديشر ديسلا
.مارتحاو ريدقت ةيحت ،يتاليمز

ةوجرملا فادهألا طبضو عمتجملاب اهتقالع يف ةيمومعلا ةرادإلل ةماه ةناكم ىطعأ ةموـكحلا جمانرب نإـف ،دعب امأ
:يه ،ةيساسأ طاقن عبرأ يف اهصخلأو ،اهنم

،ةيزكرمالل ىوقأ يناديم ديسجت -

،دالبلا يف ةيراجلا تالوحتلل اقفو ةرادإلا لمع فييكت -

،عيمجلا هاجت فاصنإو لدعب ةيمومع ةمدخ ءادأو طيحملا ىلع ةرادإلا حتفت -

.عيزوتلاو جاتنإلا ماهم نع دعتبت ةرادإ -

اهنم دبال يتلا لئاسولا بناج نم نكل ،ةيعوضوملاو ةيعقاولاب مستتو ةيدجب ةسوردم فادهأ ةقيقحلا يف هذه
ةيدلبلا نوناق ليدعتك ةينوناقلا تاودألا ىلإ ليصفتو ةقدب ثلاثلا هلصف يف جمانربلا ضرعتي ،فادهألا هذه قيقحتل
نابسحلا يف اضيأ عضيو ،ةطلسلا ىلع لوادتلاو ةيددعتلا اياضق بسحو ،ةديدجلا فورظلاو تايطعملا بسح ةيالولاو
ةصاخ - ةيلحملا ةرادإلا نأ ملعن انلك نحنو اهنم دبال -ةقيقحلا يف- ءايشألا هذهو يمومعلا فيظولل يساسأ نوناق دادعإ
دوأ ابناج كانه نكل ،كلذ ريغ ىلإ ةيزكرماللا راطإ يف ،هتاذ دح يف اذه ةموكحلا جمانرب قيبطتل ةلاعفلا ةادألا يه -
ةيلاعفب تمهاس - ةقيقحلا يف - يتلا ةيمومعلا تاراطإلا ىلع ظافحلا وهو ،ةموكحلا جمانرب نمض هجاردإ وأ هحيضوت
حنمت مل هنأ ىلإ ةراشإلا ردجت نكلو ،ةبسانملا هذهب مهييحأ نيذلاو ،نمألا تاوق بناج ىلإ ةيلاقتنالا ةلحرملا هذه يف

نولوؤسم كانهف ؟كلذ فيك ،اهيلع ظفاحي ام كانه سيلو اهلامعأ يف ةنئمطم تسيل يهو ،تاراطإلا هذهل تانامض
اولذب مهنأ ةصاخ رارقتسالا مهل نمضنو نييلحملا نيلوؤسملا ءالؤه ىلع ظفاحن ىتحو ،نيرقتسم ريغ نويلحم
لثم يلحملا ىوتسملا ىلع ةيماسلا تاراطإلاو نيلوؤسملا نييعت طورش وأ سيياقم عضو انيلع بجي ،ةريبك تادوهجم
سيياقمو طورش حضوت صوصن دجوي ال هنأل ،خلإ …نييذيفنتلا نيريدملاو ةيالولل ماعلا نيمألا ،يلاولا ،ةرئادلا سيئر
لكشيحبصأ رمألا اذهف ،مهماهمو مهتايحالص ديدحتلاب حضوت صوصن دجوت ال كلذك مهتيحنتو مهئافعإ وأ مهنييعت
فيظولا نوناق ماظن نأ امبو – ةماه ةيضق هذهو – ساسألا اذه ىلعو ،ةيلحملا تاراطإلا نم ريثكلا ىدل اريبك الاغشنا
يف تانييعتلا نأل ،ابجاو اياضقلا هذه نينقت ةرورض تحبصأ كلذل ،سيياقملاو طورشلا هذه ىلإ ضرعتي ال يمومعلا
انوناق وأ يلاولاب اقلعتم انوناق نإف اذهلو ،ةيفافشلا ىلع اهيف دمتعي الو ،ةفورعم ريغ سيياقمل عضخت نايحألا ضعب
نسحأ ىلع اهماهم ءادأ نم اهنكمنو ،رارقتسالا اهيطعنو انتاراطإ نئمطن ىتح اذهو ،ادج مهم اياضقلا هذهب اقلعتم
ةنس 20 وأ 10 ةدم بصنملا كلذ يف ىقبي رخآ ناكم يف وأ ةيالو يف بتكم سيئرك فظوملا صخشلا نأل ،هجو



ال يتلاو ةربخلا طرش دوجو هيف بلطتي بصنم يف هنييعت متيو رخآ صخش يتأي فيك يردأ ال نيح يف ،ةيقرت نود
،ىوـتسملا يف نوكت نأ اهنم بلطنو ةرادإلا تابجاو نع ملكتن امئاد اننأل روـمألا هذه طبضت نأ ىنمتأ ،؟هيف رفوتت
.ةحضاو ريغ اهلاـمع قوـقح نـكلو

ةموكحلا تكسمتو تازاجنإلا يف ةريبك ماقرأ تلجس ثيح ،نكسلا ةيضقب ةقلعتم يهف ةيناثلا ةطقنلا صخي اميف امأ
مارتحا يف لثمتم امئاد ىقبي لكشملا نكلو ،ادج ماه ءيش 2000 ةنس ىلإ نآلا نم فدهك نكس فلأ 800 زاجنإب
نيب نم حبصأ هنأل ،نكسلا عيزوت ةيضق يف لثمتي يناثلا بناجلاو نكاسملا هذه زاجنإ نم ءاهتنالل ددحملا تقولا
ىتح عيزوتلا اذهل ةديدج تامزيناكيمو اغيص دجن نأ بجي نكل ،عفانملا عيزوت نع ةرادإلا داعبإ مويلا ةموكحلا فادهأ

.عيزوتلا ةيلمع يف نمكي ريبكلا لكشملا نأل ،ةفافش ريغ رومأو ءايشأل اعضاخ ىقبي ال

ىلع لوألا هلصف نم ثلاثلا ءزجلا يف صن ةموكحلا جمانرب نأ هدافم لاؤس نع ةرابع يهو ةثلاثلا ةطقنلا امأ
.يعيبطلا زاغلا عيزوت ىلع اضيأ صنو ،مجانملاو ةقاطلا عاطق يف رامثتسالا طيشنت وأ عيزوت

ةداملا هذه نم لبقملا يسامخلا لالخ ديفتستس ةينكس ةعومجم 134 كانه ،يعيبطلا زاغلا عيزوت صخي اميفف
تاعومجملا هذه تددحو تجمرب اهساسأ ىلع يتلا سيياقملا يه ام هدافم الاؤس حرطأ نأ دوأ انأ نكلو ،ةيويحلا
؟يعيبطلا زاغلا عبنم نم برقلا وأ يفارغجلا عقوملا وأ ناكسلا ددع بسح كلذ ناك له ؟ةيولوألا اهل تيطعأو ةينكسلا

،زاغلا اهب دجاوتملا نكامألا نم ةبيرقو ،نكاس فلأ 60 ىلإ ابيرقت اهناكس ددع لصي ىربك اندمو رئاود كانه نأل
.نآلا دح ىلإ يناعت تلازام اهنكلو

طيرشلا ةيمنتو بونجلا ةيمنتك ىرخألا اياضقلاو نكسلاو لمعلاك ىرخألا تالاغشنالا صوصخب امأ
اذهلو ،دحاو تقو يف ذفنت نأ نكمي الو ،عيمجلا مهتو انلك انيلإ ةبسنلاب ةماعو ةكرتشم تالاغشنا هذهف ،خلا...يدودحلا
،تايولوألا ديدحت عم قطانملا بسحو يوهجلا نزاوتلا بسح لدعب دالبلا تاريخ عزوت نأ ةموكحلا نم بلطأ انأف
رئازجلا نإ .يهتني نل رمألا نإف خلإ .....بابشلا ةيضقو لغشلا ةيضق نعو ،ناديملا اذه يف نآلا انملكت اذإ اننأل اذهو
.مكيلع مالسلاو - هللا ءاش نإ - ةمهلا دلتس ةمزألا هذهو عيزوتلا يف ةلادع كانه نوكت نأ بجي اذهل ،ةمزأب رمت

.لضفتيلف ،يواز يلاليج ديسلا ىلإ نآلا ةملكلا ليحأو ،ديبع ديشر ديسلل اركش:سيئرلا ديسلا

.نيلسرملا فرشأ ىلع مالسلاو ةالصلاو ،ميحرلا نمحرلا هللا مسب :يواز يلاليج ديسلا

،لضافألا ءارزولا يلاعم ةداسلا ،مرتحملا ةموكحلا سيئر يلاعم ةدايس ،ةمألا سلجم سيئر مرتحملا سيئرلا ةدايس
.هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا ،نيمرتحملا ةمألا سلجم ءاضعأ يناوخإ ةداسلاو تاديسلا

هذه زهتنأو رئازجلا خيرات يف ةمألل سلجم لوأ يف مكب بحرن نأ - ةموكحلا سيئر ةدايس - انفرشي ،دعبو
.هايملا ةمزأو فافجلا لكشم يف ارصحنم يلخدت نوكيس ثيح ،تاحارتقا ةعبرأ يدبأل ةيخيراتلا ةبسانملا

ةبسن ىلع رفوتي ثيح ،نازيلغ ةيالوب "ويهر داو" يف دوجوملا "راقرق" دـس عورشمب قلعتي ،لوألا حارتقالاف
عافتنالل هايملا نم ةقاطلا هذه ليوحت حرتقن اذهلو ،يحالفلا عاطقلا يف اهنم دافتسي نأ نود ةعئاضلا هايملا نم ةيلاع
.نارهو ةنيدمو ةيعانصلا "ويزرأ" ةنيدم يف اهب

لغتست نأ لضفألا نمف ،"نارهو" ةنيدمو ةيعانصلا "ويزرأ" ةنيدم ،"ركسعم" ةيالو اهب دوزت يتلا هايملا امأ
."سيرغ لهس"و "ةيدمحملا" يقسل

ديدجتب ليجعتلا يغبني نكلو ،"ةربه" لهس يقسل "ةفرشلا" دس لغتسن نأ بجيف "قيس" ةرئاد ىلإ ةبسنلاب امأ



هذه نأ - ةموكحلا سيئر ةرضح -مـكتداـيس ىلع ىفـخي الو ،اـعم "ةـيدمحملا"و "قـيس"ةيحانل يقسلا تاوـنق
.ةيناثلا ةيملاعلا برحلا لبق ام ىلإ اهئاشنإ خيرات دوعي تاونقلا

يداو ىلإ "ةيغات" يداوو "ناكف نيع" نيب ام "تخزو" يف دوجوملا دسلا نم دتمت ةديدج يقس تاونق ءاشنإ :ايناث
ةيدمحملاو قيسب "ةربهلا لهس"و "سيرغ" لهس رفويسف تاونقلا هذه تحلصأ وأ تئشنأ اذإ هنإ ثيح ،"لاطبألا"
.يضاملا يف اروهشم ناك امك هكاوفلاو رضخلا فلتخمب هلك رطقلا نيومت ىلإ ةفاضإ ،ةرفاو غلابم ةلودلل

بولق يف ةميظع ةيخيرات ةناكم اهل يتلا ركسعم ةنيدم يف ينطو فحتم سيسأت يف لثمتيف ،ثلاثلا حارتقالا امأ
نم ىصحي ال اددع تفرع يتلا قطانملا هذه يف دوجوملا يخيراتلا ثارتلا ظفحيس فحتملا اذهو ،ةمألا هذه ءانبأ
لمحي ثيح ،نورق ةثالث ةدم مهتحفاكمو نابسإلا نم نارهو صيلخت كلذ لاثم ،روصعلا رم ىلع لاطبألاو ءاملعلا
.ركسعم ةنيدم نم نامثع يابلا وهو ريبكلا دمحم مسا ريبكلا ىسرملا

.ميظعلا ثارتلا اذه عمجي ينطو فحتم مادعنا ببسب تعاض دق ةقطنملا راثآ نأ ،سيئرلا ةدايس ،ظحالن اننإو

ىلع طغضلا ففخت ثيحب ،ركسعم يف ةطرشلل ةسردم نيوكت وه ،سيئرلا ةدايس ،ريخألاو عبارلا حارتقالا نإ
نمل هنإو ،شويجلا نيوكت يف ازمر تناك ركسعم نأ - مكتدايس نوفرعت - امكو ،سابعلب يديسب ةطرشلا ةسردم
يضاملاب رضاحلا طبر ىلإ زمرت ةطرشلل ةسردم اهيف سسؤت نأ اهتبيهو ةيرئازجلا ةلودلا ةراضحب قئاللا
.لبقتسملاو

.هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو

.لضفتيلف ،راطرط دمحأ ديسلا ىلإ ةملكلا ليحأو ،يواز يلاليج ديسلل اركش :سيئرلا ديسلا

.نيلسرملا فرشأ ىلع مالسلاو ةالصلاو ،ميحرلا نمحرلا هللا مسب :راطرط دمحأ ديسلا

ةداسلا ،نومرتحملا ةموكحلا ءاضعأ ةداسلا ،مرتحملا ةموكحلا سيئر ديسلا ،لضافلا ةمألا سلجم سيئر ديسلا
.هتاكربو ىلاعت هللا ةمحرو مكيلع مالسلا ،رقوملا ةمألا سلجم ءاضعأ ءالمزلا

يف ةيداصتقالا ةيمنتلل ةسركملاو ةهجوملا ةريبكلا تامامتهالا ىوتحم ىلع اليزج كركشأ ،ةموكحلا سيئر ديسلا
.اندالب هايحت يذلا بيصعلا فرظلا اذه لظ يف يداصتقالا شاعنإلا ةيقرت قايس

عباط ةرات يستكت يتلا تالؤاستلا ضعب ،ةموكحلا سيئر ةدايس ،مكيلاعم ىلع ضرعأ نأ يل بيطي ،دعبو
:اهنم يتلاو ،قيمعلا يبعشلا لاغشنالا عباط ىرخأ ةراتو ،ةظحالملا

سلاجملا لك بيصنت دعبو ،ارخأتم ءاج دق ةيبرعلا ةغلل ىلعألا سلجملا داليم نع مكنالعإ ناك نإو ىتح ،الوأ
ثدحلا اذه لابقتسال مكتموكح تارادإ دادعتسا ىدم نع ينوقبس نيذلا يئالمز لاؤس رركأ ينإف ،ةنيعملاو ةبختنملا
امك ،ةيبرعلا ةغللا لامعتسا ميمعت يف لثمتملاو ،نيثالثلاو ةسداسلا لالقتسالا ديع ىركذ نم ارابتعا مهملا ينطولا
.ايلعف سلجملا اذه داليم عم ىركذلا هذه نمازتت نأ ىنمتن

دوزم يملع ثحبب الإ ىتأتي نل نيمثتلا اذه نأ ملعن نحنو ،ةينطولا تاردقلا نيمثت نع ثيدحلا ددصب انمدام ،ايناث
مدقتلا يفكي ال هنأ اضيأ ملعن نحنو ،ةحاتملا ةيرشبلا تاءافكلل ةرمتسملا تاعيجشتلا وأ تازيفحتلاو ةيفاكلا لئاسولاب
،ةلمنأ ديق مدقتي ال يملعلا ثحبلا نإف ريخألا اذه هـيلع قداص نإو ىتح ،يملعلا ثحبلل نوناق عورشمب ناملربلا ىلإ
حنمت يتلا كلتل ةلثامم ةمهم تاعيجشتو ةـلاعف لئاسوب امعدم نـكي مـل اذإ ،ةتبلا ةيداصتقالا ةيمنتلا يف مهاسي الو
ثحبلل ينطولا جتانلا نم ةربتعم ةبسن صصخت مل ام هنأ مزجأ داكأو لب ،ةيملاعلا ثحبلا زكارمو تاعماج يف ثحابلل
دق ءارزولا ءالمزلا نم ةعومجم كانه نأ نظأو- سـكعلا سيلو ةعماجلاب يداصتقالا طيحملا طبري مل امو يملعلا
نكمي رمأ ةعماجلاب طيحملا طبر امنيب ،ليحتسم طيحملاب ةعماجلا طبر نأب ملع ىلع مهو ،عاطقلا اذه ىلع اورم



.ةلاحم ال اهلاح ىلع ىقبتس نامقل راد نإف -مظنم ينوناق راطإ يفو ،هقيقحت

اميسال يعامتجالاو يداصتقالا ءانبلا يف ةيساسأ ةناكم صاخلا عاطقلا ءوبت نع ثيدحلا ددصب اضيأ انمدام ،اثلاث
تايرجمل مهملا عفادلا ةددعتم لود يفو ةيداصتقالا تاسايسلا نم ديدعلا يف لكش يذلا هنم ينطولا صاخلا عاطقلا

،ةربتعم لغش بصانم ريفوت ليبس يف )لقألا ىلع ةوجرملا( ةلاعفلا هتمهاسم ىلع متينثأ مكنأو ةصاخ ،ةيمنتلا تايلمع
عاطقلا اذهل اهريفوت ىلع مكتموكح رهست يتلا تازيفحتلا يه امف .دعب اميف تارداصلا ىتح امبرو تادراولا ةيمنتو
ءاـفولل عاطقلا اذـه ةعباتم تامزيناكيم يه ام مث ؟امهريغو ةيرادإلا تاءارجإلا ليهستو الثم يبيرضلا ءافعإلاك
ىلع اوزاح نمم ريثكلا نأ ءالمزلا ضعب هيلإ راشأ نأو قبس امك انظحال اننأل ؟ايناديم هعيراشم سيركتو هدوعوب
.ةيكالهتسا ةيتامدخ عيراشم ىلإ ةأجفاهليوحت مت ،ةيعانص ةيرامثتسا عيراشم لجأ نم ةيلام ضورقو ةيضرأ عطق

مظعم اهشيعت يتلا ةجرحلا تايعضولاب صاخلاو ،ءالمزلا نم ةعومجم هب تمدقت لاؤس اضيأ وهو ،اعبار
لهو ؟كلذ نوكي ىتمف ،نويدلا هذه ةيوستب متدعو دق - ةموكحلا سيئر ديسلا - متنكو ،اهنويد مكارت ةجيتن تايدلبلا
ددصب اضيأ انمدامو ؟لضفأ ةعاجن ءافضإل اهتاكلتمم يف مكحتلاو ةيدلبلا دراوم رييست ةقيرط يف رظنلا ةداعإ نكمي
ىلع ايلاح ةيعامتجالا ةكبشلا تادامتعا عيزوت ةقيرط اهببست يتلا ةديدعلا لكاشملا ىلإ ارظنو ،تايدلبلا نع ثيدحلا

بسن عافتراو ،ةلاطبلا دايدزا عم اميسال ةقيرطلا هذه يف رظنلا ةداعإ يف ريكفتلا نكمي الأ ،ةدحاولا ةيدلبلا ناكس
؟تاينازيملا يلاتلابو دراوملا صقن عم يناكسلا ومنلا ةدايزو ،يسردملا برستلا

يلحملا ىوتسملا ىلع ادجاوتم رمألا اذه نوكي امبر – يقرشلا يدودحلا طيرشلا تايالو مظعم نإ ،اسماخ
رقفلا نم موي دعب اموي نوبرتقي اهونطاوم داكي لباقملا يف هنأ ريغ ،اربتعم ايعامتجاو اينمأ ارارقتسا شيعت - صخألاب
:اهنم ،بابسألا نم ةعومجم كلذ درمو ،عمتجملا تائف ةيرثكأل ةعاجملا ىتحو لب ،عقدملا

.ةريخألا تاونسلا هب تزيمت يذلا فافجلا - أ

.تافسوفلاو بلصلاو ديدحلاك قطانملا رثكأ يف ةينطابلا دراوملا بوضن - ب

عيظف راشتنا نم هنع مجن امو ،ةيئالولاو ةيداصتقالا تاسسؤملا مظعم لح دعب يداصتقالا جيسنلا ككفت - ج
.ةلاطبلا ةرهاظل

طيرشلا اذه دادتما ىلع متت يتلا -ةروظنملا– ةيفخملا ةراجتلا ةرهاظ ءاوتحا مدعو لب ،ديجلا ريطأتلا مدع - د
.امهريغو ايبيلو سنوت ،انناريج عم يدودحلا

.ةيدودحلا ةسبت ةيالو وه ةمهملا بابسألا هذه صيخشت يف عطاسلا يليلد نإ

،ةرهاقلا بابسألاو ةيرزملا عاضوألا هذه ةجيتن هطسوتم مأ ناك لاحلا فيعض نطاوملا نإ ،ةموكحلا سيئر ديسلا
نم ةيشاملا ةيبرت ىلإ وأ يمويلا هتوق ردتل ،اثيغ رطمت يكل ءامسلا بيبآش راظتنا لمأ شيعيل ةحالفلا بوص هجتي أدب
هجوتنم جيورت نم نكمتي ال - سيئرلا ةدايس - هنكل ،كلذك اهنم تاتقي يكل اناعطق سيلو ،سوؤر ةرشع ىلإ ةينامث
اهيف عنمي ةيكرمج ةيدودح ةقطنم اهنأ كلذ ليلعتو ،يرادإ رارقب ةقولغم تايدلبلاو رئاودلا قاوسأ مظعم نأل ،ءاش ىتم
طيسبلا يبرملا ىلع طقف عنميو ،هتايلآو هلبسو هذفانم عيمجلا فرعيو ،مئاق بيرهتلا نكل ،بيرهتلا نم افوخ عيبلا
ةيالولا رقم قوس ىلإ جوتنملا اذه لقنو،ةدقعمو ةلمم تاءارجإل عضخ اذإ الإ ةيلحملا قوسلا يف هجوتنم جيورت
.ةظهاب غلابمبو

ةيلاتلا تاءارجإلا ةعومجم لالخ نم هنع نبغلا عفرل لخدتلا مكنم بلطي نطاوملا اذه نإ ،ةموكحلا سيئر ديسلا
:لقألا ىلع

معدت هنأو ةصاخ ،لصافلا يدودحلا طيرشلا دادتما ىلع ةسارحلا ميعدتو ،ةيلحملا قاوسألا قلغ تاءارجإ عفر - أ
.ينطولا كردلا نم دودحلا سرحل تانكث ةدعب ارخؤم

.جراخلا ىلإ ةيالولا بارت ربعي يذلا يعيبطلا زاغلا نم هنيكمت - ب

.باعصلاو دئادشلا مغر رارقتسالا ىلع هتدعاسمل يفيرلا ءانبلا ميعدتو ةيفيرلا ءابرهكلا جمانرب لامكتسإ - ج

وأ "ةكبشوب"و "فيوكلا"و "جيرملا" يف ،لقألا ىلع ،روبعلا قاطن يف ةرح ةيكرمج قطانم ثعب ،اريخأو - د
.هتاكربو ىلاعت هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو مكيف هللا كرابو ،جذومنك ةدحاو لقألا ىلع



.رابج ديجملا دبع ديسلا ىلإ ةملكلا ليحأو ،راطرط دمحأ ديسلل اركش :سيئرلا ديسلا

ةداسلا ،ةموكحلا سيئر ديسلا ،ةمألا سلجم سيئر ديسلا .سيئرلا يديس اركش :رابج ديجملا دبع ديسلا
.يئالمز ،ءارزولا

دوأ ةليصأ ةركف ينتفقوتساو يهابتنا تعرتسا ،ينطولا يبعشلا سلجملا مامأ ةصاخ مدقملا مكجمانربل انصحفت يف
.ديدج نم - ةءارق - مكعماسم ىلع اهضرع

،دغلا تاناهر نابسحلاب ذخألا عم مويلا لمعت نأ ةموكحلا ةيلوؤسم نم لعجي ةقيقحلا لوق ىلع صرحلا نإ
يتلا ةلئازلا تايلوؤسملا نع رظنلا ضغب نطولا اذهل ءانبأ انرابتعاب انلك اههجاون ىقبن تاناهر ،اهنم رفم ال تاناهر
.افيرشت سيلو اليقث افيلكت اهربتعن

قافآ ىلإ ةعلطتمو رضاحلا ةنياعم لئاست اهنأل ،ربتو بهذ نم ةركفلا هذه بلصو قمع نأ هيف كشال امم
اذإ هنم رفم ال يذلا طيطختلاب - ةأطو فخأو لقألا ىلع وأ – ةيجيتارتسالاب هيلع قلطي يذلا وه اذه لعلو ،لـبقتسملا
.دغلا تاناهر حبر اندرأ

،ةلئازلا تايلوؤسملا نع رظنلا ضغب مكنطو ةذلف ءانبأ ىلع نونهارت متنأو ،ةموكحلا سيئر يديس مكجوحأ امو
هناكم يفو هعضوم يف داقتنالاو ،ةمقن باهرإلاو ةمعن فالتخالا ناك نإو ،ىوتسملا اذه ىلع قحلا لماك مكلف اذل
.ةلالطإ لبقتسملا ىلعو ةءاضإ

تاراسفتسالا ضعب بلطأو ،تاظحالملا ضعب يدبأ نأ - ةموكحلا سيئر يديس - دوأ تاذلاب قلطنملا اذه نم
هذهو تاظحالملا هذه رودتو ،رضاحلا يف ةرذجتم تناك نإو ،دغلا تاناهر لوح اهيتبلاغ يف اساسأ روحمتت يتلا
ةظحالم كانه اريخأو ،ةصصوخلا لوح اثلاثو ،ةحصلا لوح اهدعبو ،ةعماجلا لوح رمألا ءيداب يف تاراسفتسالا

ةطبارلا مادعنا - ةموكحلا سيئر ديسلا - يل عفشيو ،ةموكحلاو ناملربلا نيب ةمئاقلا ةقالعلا ةيعونو ةعيبط لوح
.عبرألا طاقنلا نيب ةينالقعلاو ةيقطنملا

نزخم وأ ةيرقبع ربتعت اهنأل ،مهتاعماج نادلبلا نم ريثكل ةقاربلاو ةعشملا جاربألا نم :ةعماجلاب قلعتي اميفف
ىلع مألا ةريغ اهيلع نوراغي مهارت اذل ،ةيلبقتسملا تاناهرلا نكرمو زكرم دعت اهنألو ،مهممأو مهبوعش ةيرقبع
نيذلا كئلوأ ىوس رمألا اذه يف كشي ادحأ نأ نظأ ال مالكلا اذه ساسأ ىلعو ،ةياعرلا نم ريثكب اهنولمشيو ،اهلفط
تلخد دق ةيرئازجلا ةعماجلا نأ ىلع قافتالا الإ اننكمي ال اذه مغر ،مهنادلب راهدزاو مهبوعش يقرل مهروهظ نولوي
هبش ليبق نم اهعم ىحضأ ةماود اهنكلو ،كلذ ريغ ةقيقحلا نأل ،ةيمنهج اهنإ لوقأ ال ةماود يف تاونس ذنم
ام اهنم ،تالـيدـعتلا وأ تاحيقنتلا لوقأ ال ىتح ،تاحالصإلا نم ةعومجم اهيلع ّتبُصف ،جرخملا ةفرعم تاليحتسملا
قح يذ لك ءاطعإلو اضيأ اذه مغر نكلو ،مزأتلا ةمامغ ِلجنت مل اذه مغر ،عوضوملا سم ام اهنمو لكيهلا سـم
.اهئاقب ىلع نوعفاديو نورهسي نيذلا كئلوأ لكو اهتاراطإو اهتذتاسأ ربصو ةاناعم لضفب ةفقاو انتعماج تلازال هقح

يف امإ ةسسؤملا هذه حالصإو ثعب ةلواحم راطإ يف اهلك بصت تاردابملا نم ةعومجم دجوت ،اضيأ ايلاحو
،نذإ اذه لك نم .ريضحتلا زيح يف صوصن ةروص يف امإو ،ناملربلا ىلع ةحورطم ةينوناق عيراشم ةروص

ةيعضولا يدامت عنمي مل اذه نأ الإ ،نمختو ركفت الوقع كانه نأو ،لذبي ادوهجم كانه نأ ،لقألا ىلع ،فشتسي
نيريسملا نم ريثكف ؟بابسألا يه ام ىرحألاب وأ ؟ىرت اي ببسلا وه امف ،ةيرئازجلا ةعماجلا اهيف دجوت يتلا ةيرزملا
مهنمو ،يملعلا ثحبلل ةهجوملا ةصاخ ،ةيلاملا دراوملا يف صقنل هيلع وه ام ىلإ لصو رمألا نأب لوقلا ىلإ نوليمي
.تاتابثإلاو تاريربتلا نم كلذ ريغو تادجتسملا طغضب عفدي نم

اذإ وأ عاطقلاب نومتهملا بيغت اذإ ةصاخ ،هتاذ دح يف ةلع هسفن ةقيقحلا يف وه للعلا صيخشت يف حجرأتلا اذه نإ
ربتعت يتلا ةعماجلا نأ رمألا يف ام لكو ،انه دحأل اباتع ديرن ال ةرورضلابو ،شاقنلا يف ةكراشملا تاحاسم تصلق
ىلإ عوجرلا كلذ نم دكأتلل يفكيو ،ةيرادإ ةسسؤم ةيأ لثم ةريسمو ةمظنم اهارت ةيفاقث ةسسؤم ءيش لك لبقو الوأ
ىلع تاحالصإ لاخدإ يف ريكفتلا لبق ةقبطملا ةلداعملا بلق ةرورض نع لءاستأ ينارت اذل ،اهمكحت يتلا نيناوقلا



،مكل اعبت حلصي الأ داصتقالل يرادإلا رييستلا صئاقن نم عيمجلا دكأت امدنع ةقد رثكأ ريبعتبو ،ةيعماجلا ةموظنملا
.؟لكشلا يف عوضوملا مكحت يضتقت يتلا تاعاطقلا ىدحإ ىلع إدبملا اذهو ةركفلا هتاه قيبطت ،ةموكحلا سيئر يديس

ةلودلا تدصر نإو اذه ،لذتبم ءيش اذهو ،اهئانبأ ءافشو ةحصب ةطبترم دلب ةحص نإف ،ةحصلاب قلعتي اميف امأ
يتلا ةديدعلا لكاشملا نع ىرخأ ةرات أرقن وأ عمسنل ةرات شيعن أتفن ال اننإف ،عاطقلا اذهب لفكتلل ةلئاط الاومأ العف
.هب برضيً الثم عاطقلا اذه دسج رخني يذلا ررضلا ىحضأ ىتح عاطقلا اذه اهيف طبختي

ةيعضولا ظحالن امدنعو ،لاجملا اذه يف ةيلاع تاءافك دوجو نم دكأتن امنيح ةريحلا يعاود نمل هنإ ةقيقحلا يف
ىتح لح الو ةيودألا لكشم ايئاهن لمشي لح الو ميظنتلاو رييستلا يف لح الف ،عاطقلا اذه اهنم يناعي يتلا ةفسؤملا

.ةصاخلا ةيئافشتسالا تاسسؤملا ىوتسم ىلع

ةيمومعلا تايفشتسملا نع طقف امنإو انه اهلك اهنع مالكلا ديرأ الو - ودبي امك - ةديدع ةحصلا عاطق لكاشمف ،نذإ
ةفرعم ديرأ انه نم اقالطناو ،ىضرملا تاعدوتسمب هفرطتب مهضعب اهلثم يتلاو ،ءافشتسالل ةيدعاقلا تاينبلا دعت يتلا
ىدملا ةديعب ةسايس دوجو نع فشكت - ةموكحلا سيئر يديس - مكجمانرب يف اهومتركذ يتلا ةقيقحلا كلت تناك نإ
.؟ةيرذج ةفصب تايفشتسملا رومأ بيترت ةداعإب لفكتت ملاعملا ةحضاوو

تيمم ءاود ضرفل ءادلا صيخشت نع ةزجاع ىقبت يتلا ةئجافملا تاعلطلا كـلت اـهب ديرأ ال ةسايس نع ملكتأ انأو
.نايحألا ضعب يف

مالكلاو – ةفرعم دوأ نكلو ،الفطتم نوكأ نأ ديرأ الو ،عوضوملاب يلهجب اقبسم فرتعأ ،ةصصوخلاب قلعتي اميفو
.ةيمومعلا تاسسؤملا ةصصوخ ءارو نم ةاخوتملا فادهألا - مخزلا دـح ىلإ عوضوملا نـع رثك دق

ةلالدلل ةيلاملا تانزاوتلا ةرابع نويداصتقالا لمعتسي ام ابلاغف ،يتاسسؤم عباط تاذ يه ،ةريخألا يتظحالم نإ
دوجو نم مغرلاب ،يتاسسؤملا ىوتسملا ىلع تانزاوتلا ةملك مدختست ام اردان نكلو ،ام داصتقا ضرم وأ ةحص ىلع
ديرأو ،ءاوس دح ىلعو تقولا تاذ يف ةلودلاو ةلودلا تاسسؤم ةيقرتل نزاوتلا اذه ةرورضو ةيقحأ صخت ةيوق ةعانق
ةمدقم يف أرقا انأو ادج ارورسم - ةموكحلا سيئر يديس - يندجتو ناملربلاب ةموكحلا ةقالع مالكلا اذه ءارو نم
أرقأو ،"ينطولا ميوقتلا راسم مكحب ةمهملا يف نينماضتم ناربتعي ةموكحلاو ناملربلا نإ" :ةرابعلا هتاه مكجمانرب
مكنم ردصتس يتلا تاظحالملاو تاداقتنالا لكل ءاغصإلا يف نوكنس" لثم تارابعو ،"ماجسنإلا" لثم تاملك اضيأ
مكتموكح نيب ايلاح ةمئاقلا ةقالعلا تعن نم ينعنمي ال اذه نأ الإ ،"دافملاو دارملا عيضي الأ ةقيقحلا يف ىنمتنو
ملعلا عم ،يعيرشتلا دـملا ريخأت ىلإ ةصاخ تدأ ةفورعم ةضراع بابسأل اذهو ،ةرتوتملاب ينطولا يبعشلا سلجملاو
نأو دقعنت نأ بجي يتلا دودحلاو تاءارجإلاو بلاقلا اهل ددح دق – يروتسدلا سسؤملا دصقأو – ةقالعلا هذه رطؤم نأ
سلجملا اضيأ امنإو – هركذ قبس امل ارظن – مكتموكح انه ركذلاب صخأ الو ،تاذلاب قلطنملا اذه نم اهيف ريست
،دكأتلا اضيأ بجيو لب ،ديكأتلاو ريكذتلا نم دبال هنأل قلطنملا اذه نم لوقأ ،ىرخألا تاسسؤملا لكو ينطولا يبعشلا
،ةنيعم اضارغأ افدهتسم هأشنأ امنإو ،اثبع ةلودلا سلجم ءيشني مل يروتسدلا سسؤملا نأ نم لبقتسملا ةاناعمل ةاعارم
.يباقر ينواعت راطإ يف ةموكحلاو ينطولا يبعشلا سلجملا عم هلماعتل اطباضو ،ةنيبم افادهأ ايغتبمو

ايلع نذإ يهف ،ايلعلا ةفرغلاب رقوملا اذه انسلجم لثم ةيناثلا ةفرغلا ةيمست ىلع ةيروتسدلا ديلاقتلا تراس دقلو ،اذه
.ةيعوضوملا ةيحانلا نم اضيأ نكلو ،ةيلكشلا ةيحانلا نم طقف سيل ايلع لظت نأ بجيو ،ايلع نوكت نأ دبالو

ةلأسملا نأ كلذ ،ةديمح جئاتن ىلإ الإ يدؤي نأ نكمي ال رمألا اذه مهفتو دكأتلا نإو ،ةلداعملا هذه لثمب انناميإ نإ
ناملربلا الو ،ةديسلا يه ةموكحلا الف ،انتلود تاسسؤمل مظتنملاو نسحلا ريسلا اهدافم ةليصأ ةركف لوـح اهلك روحمتت
يف بصي نأ بجي لكلاو ،ىلو دق قيقرلا دهعف ،ديسلا وه مهريغ الو ،ةديسلا يه ةيئاضقلا ةطلسلا الو ،ديسلا وه
يرئازجلا ماظنلا ريصمف ،ادج ايبسن أدبم ىحضأ تاطلسلا نيب لصفلا أدبمو ،نماضتلا هبقلو نواعتلا همسا ءاعو
،نوناقلا ةلود موهفمب يلاتلابو ،موهفملا اذهب اقيثو اطابترا ناطبترم اهتوقو رئازجلا ةلود يقرو ،مئاقلا يروتسدلا
.انل مكئاغصإ ىلع اركشو

.ريهاط دمحم ديسلا ىلإ ةملكلا ليحأو ،رابج ديجملا دبع ديسلل اركش:سيئرلا ديسلا

سيئر ديسلا ،ةمألا سلجم سيئر ديسلا ،ميحرلا نمحرلا هللا مسب .سيئرلا يديس اركش :ريهاط دمحم ديسلا



.مكيلع مالسلا ،ةموكحلا ءاضعأو سلجملا ءاضعأ يتداسو يتاديس ،ةموكحلا

اولاق مكتدقتنا اذإف ،ةموكحلا يف ةيبلغألا هل بزح ىلإ يمتنأ ةعاقلا هذه جراخ انأ ،ةموكحلا سيئر يديس
وأ مكتركش اذإو ،مكجمانرب قيبطتب صاخلا يموكحلا مكفالتئا نم بناج نع هلوقن ام انيدل نأ مغر ،ةيجوغاميد
.بشخلا ةغل هذه اولاق ةموكحلا لمع نم بناج ىلع مكتحدم

اوقرطت دق ةوخإلاو تاوخألا ضعب نأ مغرو ،ةعاقلا هذه جراخ ءانبلا دقنللو مالكلل رخآ لاجم دجوي هنأ ملعي انلكو
(mandat national) ةينطو ةدهع يل نأ ربتعأ ينأل ،عوضوملا نع يسفنب جرخأ ال يكلو ،اهترتخا يتلا عيضاوملا ىلإ

ينب" ءيناومب صاخلا يلاغشنا كرتأو ،نآلا مكعماسم ىلع هحرطأ نأ تدرأ ماه لاغشنال نآلا لاجملا كرتأ نأ لضفأ
.نسحأ اهجئاتن نوكت دق يتلا سيلاوكلا لضفأو ،ىرخأ ةصرفل تنشومت نيع ةيالو يف "راجزوب"و "فاص

يف(le talon d’Achille) فعضلا ةطقن اهنأ دقتعأ ثيح ،لاصتالاب قلعتت يهف اهترضح دق تنك يتلا ةطقنلا امأ
قئاف ءاكذ ىلإ جاتحي ،اهتاسسؤم يلوؤسم فرط نم ةلودلا نوؤشب لفكتلا نأ بيرغب سيلو فورعمو ،انتاسسؤم
.هب لفكتلاو بعشلا جايتحا ىلإ مزاللا هابتنالاب نيمزلملا رمألا يلوأ ىدل صاخ زيكرتو

وه ةيمالعإلا ةحاسلا يف تاسسؤملا هذه دجاوتو ،عساولا هموهفمب مالعإلا ركذ تيأترا بعشلا تاجايتحا نيب نمو
اذه يف صئاقنلا حيحصت مهيلع بجاو ةلودلا ةزهجأ ىلع نيلوؤسملا نأب يلوق المكم كلذ رركأو ،انفعض ةطقن
نم ةصاخو ،اعيمج انفرط نم لئاسولا لامعتسا نسح مدع ىلإ هبنأ نأ يسفنل حمسأو ةصاخ ةطقن ركذأو ،ناديملا

حتفتو ،مصخلل الإ صرفلا هيف ىطعت داكت ال دح ىلإ لئاسولا لامعتسا نسح مدع تلق ،نييموكحلا نيلوؤسملا فرط
نم ءيش ةرهاظلا هذهو ،ةضراعملاب ىمسي يذلا لهسألاو ليمجلا رودلا نوبعلي نيذلا مامأ اهعيراصم ىلع باوبألا
.كردم ريغ اهبعش هاجت ةلودلا دهج يقبت يتلا بابسألا

ضعب هوجوو ءامسأ ىتح نأ ةرادج نع لوقلا عيطتسأو ،مهفلا طيسب عقاو يف لثمتي يرظن ةهجو ةحص ناهرب نإ
،ةليلقلا تايصخشلا ضعب نع الإ عمسن الو أرقن الو ىرن الف كلذ سكع امأ ،إلملا دنع ةفورعم تسيل انئارزو
ةليلقلا تايصخشلا ضعب لوقأ ؟اذامل نوـفرـعي سلجملا يف يئاقدصأو نيسوق نيب )تايصخشلا( حلطصم لمعتسأو
.تايجولويديإلاو راـكفألا ةدروتسملاو ةعنطصملا

.)قيفصت(

.يتلتك سيئر ةصاخو عيمجلل اركش

.يموكحلا مكفالتئا يهو ةلودلا يف ةيذيفنتلا ةئيهلا ىلع اهحرطأ ةلئسأ اهديرأ يلخدت ةصالخ

تينع يننأب لاقي الئل – الثم كـشأ ال ينإو ؟تاءاـفكلا يف صقن ةيضق ينعت لاصتالا يف صقنلا ةلأسم له ،الوأ
،ةقالع ةيأ هب ينطبرت الو هفرعأ ال يذلا عاطقلا نع لوؤسملا انريزو تاردقو تالهؤم يف -رخآ ائيش اذه يلوقب
.1982 ةنس يف ةصاخو ةيملاعلا مدقلا ةرك يف "يمولب"و "رجام" نأش هعاطق يف هنأشو

ول اندالب لكاشم نأ ملعنو ؟نطولا اذه هاجت ةلوذبملا تادوهجملا ركذل ماشتحالا باب نم ةيتآ انصئاقن له ،ايناث
.حايرلا جاردأ هتلود تبهذو ،هسسأ تراهنال رخآ دلب اهشاع

اذه يف انصقنو انوهس زواجتن نأ انيلع بجاو هنإ لوقأو ،ةديدع هاجتالا اذه يف ةلئسألا نإ ،ةموكحلا سيئر يديس
يف - ةلودلا تاسسؤم لك نع انه ملكتأو - رثكأ اندجاوتب امنإو ،لاكشألا نم لكش يأب تايرحلل ديدحت نودب ناديملا
.ةيلاحلا انتمزأ بابسأ ىلع بلغتلا كـشو ىلع نـحنو ،انبعش عم رثكأ مجسننل ينعملا طيحملاو لاجملا

رابتعالا ةداعإ اندرأ اذإف ،ةيلحملا تاعامجلاو لدعلا يعاطقب ةصاخ يهو اهيلإ قرطتأس ىرخأ طاقن كانه
هل رفونو ،الوأ يضاقلل رابتعالا ةداعإ - ماشتحا نودب - انيلع بجاوف ،رئازجلا يف ةلداع ةلادع اندرأو ،ءاضقلل

سكعلاب لب ،تاءافكلا لكاشم نم يناعي ال عاطقلا اذه نأ ةصاخ ،ةمرتحم ةايح طورشو ،ةيرورضلا لمعلا طورش
ةيأ نأ فرعن لاثملا ليبس ىلعف .جراخلا يف ىتح انتاضقب فرشتن اننأ سلجملا اذه يف اريخأ ريزولا ديسلا ركذ ثيح
ةاضقلا دجت يلاتلابو ،ةدحاو ةرايس الإ كلمت ال ،هلك رطقلا نع ال )تنشومت نيع( يتيالو نع انه ملكتأو ،ةمكحم
.لاثملا ليبس ىلع اذـه ،ةيبتكملا مزاوللا نم مهتاجايتحا ىندأ ةهجاومل ةرم لك يف ةرادإلاب لاصتالا ىلع نيربجم



.؟ةرادإلا عم مهتقالع نوكت فيك لءاستأ انأف ،مالقألاو يساركلا اهنم اوبلطيل ةرادإلاب نولصتي اوناك اذإ ،نذإ

ةيلمعلا هتايح ةيادب يف يضاقلا بترم ،نيبترم نيب ةنراقم مكعماسم ىلع حرطأف ،ةميركلا ةايحلا صخي اميف امأ
ةمولعملا ركذأ نأ مهملاو ،رمألا نم ققحتلا مكناكمإبو كلذ انل اولاق دقو ،يدعاق رجأك ج.د 7000 غلبمب ردقي يذلاو
.ج.د 29.000 غلبمب ردقي مـهبترـم ةاـضق كاـنـه لمع ةنس )18( ةرشع ينامث دـعـب هنأ الـثم ملعنو .يل تليق امك

غلبمو ءيدتبملا يضاقلا هاضاقتي يذلا ج.د 10000 وأ ج.د 9000 وأ ج.د 7000 غلبم نيب ةنراقملا نإ
نأ ىلإ ينعفدت ،ءانبلا داوم جاتنإ ةسسؤم يف -اضيأ ةفيرش اهتنهمف يل اوحمساو- ةفظنم هاضاقتت يذلا ج.د 12000

.ةنراقملا هذه يف نوركفت مككرتأ

ال انأو ،ةيـئالولاو ةيدلبلا سلاجملا ىوتسم ىلع حورطم تاضيوعتلاو بترملاب صاخلا لكشملا سفن نأ دجنو
مهبجاوب نوموقي – ةلودلا سسأ نولثمي مهو – ةيئالولاو ةيدلبلا سلاجملا يف وأ ءاضقلا يف ءاوس سانلا ءالؤه نأ نظأ
.مكيلع مالسلاو ،اركش.حاترم مهلابو يمويلا

.لضفتيلف ،شادمح رداقلا دبع ديسلا ىلإ ةملكلا ليحأو ،ريهاط دمحم ديسلل اركش :سيئرلا ديسلا

،يتاليمز ،ةموكحلا ءاضعأ ةداسلا ،ةموكحلا سيئر ديسلا ،ةمألا سلجم سيئر ديسلا :شادمح رداقلا دبع ديسلا
.مكيلع مالسلا ،ةمألا سلجم ءاضعأ يئالمز

.)نوالف لوزأ نيثامسيثأ نثامثيأ(

مل يذلاو ،ةموكحلا جمانربب صاخلا ضرعلا لوح ةماعلا تاظحالملا ضعب يدل ةيادبلا يف ،ةموكحلا سيئر ديسلا
وأ قوسلا داصتقاب ىمسي ام ينبت ةرورض نع ايجولويديإ اباطخ هيف تسمل ام ردقب ةموكح جمانرب هيف سملن
.دالبلا يف نآلا ةدوجوم يه امك ةيشحولا ةيلاريبيللا

وأ ،يملاعلا كنبلا وأ يلودلا دقنلا قودنصك ةيلود ةيلام تاسسؤم ىلإ رثكأ هجوم فلم وه جمانربلا اذه نإ لوقأو
.اهنم بولطم هنأ

عبرأ يدل لاثملا ليبس ىلعو ،كلذ ديفي ام هاوتحم يف دجن ال اننإف بعشلا ةحلصم مدخي جمانربلا اذه ناك اذإو
ايموي شيعن نحنو ،ناديملا يف هقيبطت ةيلمع رهشأ )8( ةينامث دعب رسفن فيك يه ىلوألا ةظحالملاف ،تاظحالم
قلخ ىلإ ريشت يتلا ةدارإلا امامت سكاعي ام وهو ؟اهلامع نم فالآلا درطو ةينطو تاسسؤم قلغ ةرهاظ رارمتسابو
؟2000 ةنس ةياغ ىلإ نآلا نم لغش بصنم )1.200.000( فلأ يتئامو نويلم

الو لاجآلا رطست الف تددح نإو ،نايحألا بلغأ يف فادهألا ديدحت مدع ظحالن اننأ يهف ةيناثلا ةظحالملا امأ
،تاوـنس )3( ثالث لالـخ نكس 800.000 ةموكحلا زجنت نأ ليحتسملا نم هنإ ،لوقأو ،اهيلإ لوصولا ةيفيك رسفت

يه هذهو كلذ قيقحت نع زجاع يلاحلا ءانبلا عاطق نأ - عيمجلا فرط نم فورعم اذهو - فرـعن اننأو ةـصاخ
.ةقيقحلا

ريشي الودج دجن الثمف ،اهنيب دوجوملا ضقانتلا ىرن ال ىتح اذهو ماقرألا ةلق ظحالن ،ةثلاثلا ةظحالملا صخي اميف
ىلإ ةبسنلاب تاعقوتلا نيبي لثامم لودج دجوي ال فسأللو ،1996 ىلإ 1993 نم ةيضاملا تاونسلا تارشؤم ىلإ
داوملا مجح اهنم ةصاخ ،تادراولا ىلإ ةبسنلاب تاعقوتلا الثم فرعن ىتح ،2000 ةنس ةياغ ىلإ ىرخألا تاونسلا
.ةيئاذغلا

ةموكحلا سيئر ديسلا ضرع دعبو ،تاظحالملا وأ صئاقنلا هذه لك مغرف ،ةريخألاو ةعبارلا ةظحالملا امأ



،اهعيراشم عيمج قيقحت يهو الأ ةرطسملا ةجيتنلا ىلإ لوصولل ةئاملا يف ةئام ةلئافتم ةموكحلا نأ جتنتسن ،سمألاب
فادهألا ضعب رييغتل وأ حيحصتل ةموكحلا فرط نم تذختا يتلا تاءارجإلا يه ام ،يلاتلا لاؤسلا حرطأ انهو
ايناثو الوأ لورتبلا رعس ضافخنا دعب ةصاخ ،هقالطنإ نم نماثلا رهشلا شيعن نحنو جمانربلا اذه ةيادب يف ةرطسملا
فرعي مل يذلا ينمألا عضولاب مهلاغشأ قالطنا نوـطبري نـيذلا نـيينطولا وأ بناجألا نيرمثتسملل مئادلا فوختلا
؟نسحتلا ديدشلا فسألل

فورظ يف شيعت رئازجلا نأكو ،ينمألا عضولل ماتلا بايغلا ةموكحلا جمانرب يف ظحالن ،تاذلاب ةطقنلا هذه يفو
،يندملا مـلسلا عاـجرتسا نود دالـبلا لبقتسمل ومن وأ يداصتقا شاعنإ يأ كانه نوكي نأ نكمي ال هنإ لوقنو ،ةيعيبط
دارفألا ةيامح نأل ،ادج ةريطخ ةوطخلا هذه ربتعن نحنو ،نييندملا حيلست سيل – ةموكحلا سيئر ديسلا – لحلاو
لشف ىلع ليلد الإ عقاولا يف وه ام اذهك ءارجإو ،ةلودلا ىلع اركح ىقبت نأ دبالو ،ةلودلل ةيساسأ ةمهم تاكلتمملاو
.ينمألا لكلا رايخ

يف ددجلا نوبختنملا اهشيعي يتلا لكاشملا ضعب ىلإ ريشأ نأ ديرأ - ةموكحلا سيئر ديسلا - ريخألا يفو
له وه لاؤسلاو ،ميدقلا رييستلا اهببس يتلا نويدلا لاثملا ليبس ىلعو ةيدلبلا سلاجملا ةصاخو ةيلحملا تاعامجلا
.؟نويدلا هذه ةيفصت لبقت ةموكحلا

قح اذهو ،ندملا ضعبل يعيبطلا زاغلا نع مهتالخدت يف نوملكتي ءالمزلا ضعب تعمس امدعب ةصرفلا هذه منتغأو
ىلع عقتو اقرش ارتموليك نيعستب ةمصاعلا رئازجلا نع دعبت نكامأ كانه نوكت فيك لوقأ انأو ،يعرش بلطمو
.)ثرمنث( ،اركش ؟اينالقع لوبقم فقس الو ءابرهك الو ءام ال اهيف سيلو ينطو قيرط

.لضفتيلف ،ةميلح نب ةقيوطوب ديسلا ىلإ ةملكلا ليحأو ،شادمح رداقلا دبع ديسلل ركشلا لك :سيئرلا ديسلا

نأ ديرأ ،يناوخإ ،سيئرلا يديس ،ميحرلا نمحرلا هللا مسب .سيئرلا يديس اركش :ةميلح نب ةقيوطوب ديسلا
،ةيعامتجالا ةلاحلا يه اهثلاثو ةيجراخلا تاقالعلا يه اهيناثو باهرإلا يه اهلوأ ،طاقنلا ضعب ىلإ قرطتأ
.بئارضلاو ةبختنملا تائيهلاو ،ةحالفلاو

اضيأ فرعنو ،باهرإلا انءاج نيأ نم فرعن اننأ يه يتظحالمف – ةموكحلا سيئر يديس - باهرإلا صخي اميف
.هنم انوذقنيل نورخآ مهب قحتلاو لاجر ماق اذهلو ،هميعدتل هب اوقحتلا نيذلاو هوقلخ نيذلا

باهرإلا اوقلخ نيذلا ءاج دقو ،هدحول ناديملا يف دجوي ال يبعشلا ينطولا شيجلا نأ وهو باوج هل لاؤسلاف ،نذإ
اوءاجو باهرإلا اوقلخ نيذلا مه ءالؤهو ،مهومهفأف نيفظوملاو نيبختنملا ضعب اودجوف ،كلذ مت فيك اومهفي ملو
.ماهفإلل اندنع

اذه نأل ،ندنل يف (World Right) اوحتف دقف ،مهومهفيل مهب اوقحتلي نأ مهيلعف ةيضقلا هذه مويلا اومهفي مل نيذلا امأ
.باهرإلا ةيضق صخي اميف اذه ،اندنع احورطم قبي مل لاؤسلا

انفقوم نوكي نأ بجي ةقيقشلاب اهيمسن انك يتلا لودلا ضعب عم ةيجراخلا انتقالع نإف ،ةيناثلا ةطقنلا صخي اميف
ابيرقت اننأب -لوقلا مكحمستسأو- ىضم تقو يف انك ىرخأ الود كانه َّنكلو ،اكيرمأ نع ةوخإلا ملكت دقو ،احضاو اهنم
رمألا مهب لصو -ريخألا يف- نكل ،ةدعاسملا دي انم نوبلطي ءالؤهو ةنس نيثالث ذنم هنإ ثيح ،اهانقلخ نيذلا نحن
ةرازو يف انناوخإ انمهفي نأ اندوب اذل ،مهيمسأ نأ يعاد الو ريفاصعلاب هبشأ مهو ،اندض ةحئال عضو ىلإ ابيرقت
،مههجاون فيك فرعنل تامولعم ،نييناملربك ،اندنع نوكت ىتح اذهو ،امئاد ةريغتملا ءالؤه فقاوم ةيجراخلا نوؤشلا



.دودح اهل انبادآ نأل

هللا ءاش نإو- ينبيجت نأب ظحلا يل ناك نإو تحمس اذإف -ةموكحلا سيئر يديس- ةيعامتجالا ةلاحلا صخي اميف
.اعبار ءابرهكلاو اثلاث بيلحلاو ايناث توزاملاو الوأ زبخلا نع ينبجأ ،عيمجلا مهفي ىتح ةغللا هذهب ينبجأف -ينبيجتس

ديري امدنع ايلعلا باضهلا يف انناكس نإو ،ناخسلاو نرفلاو ةلفاحلا هب ريست توزاملاو ،هنوفرعي سانلا لك زبخلاف
،ىندأ دحك ،هفلكت ةئفدتلا هذهو ،توزاملا نم ارتل )20( نيرشع ىلإ ةدحاولا ةليللا يف جاتحي هنإف ءافدتسإلا مهدحأ
"رازودلبلا" ةموكحلا كانه نإ لوقأل –ةموكحلا سيئر يديس– اسوق حتفأ انهو ،رهشلا يف ج.د 6000 ـب ردقي اغلبم

نيحالفلا ةدعاسم لجأ نم توزاملا ةيضق ةسارد يف اماع نورمتسي ةوخإلا نأ ريغ ،ائيش ررقت تنأف "رابنادلا" كانهو
ةميقلا ىلع مسرلا ةبسن عفر يف هقح دكؤي يذلا "رابنادلا" كءارو نكل ،كتهج نم رارقلا دختت تنأف ،نيكاسملا
الول هنأ مهفي ال حالفلا نأ ريغ .اقباس هيلع ناك ام ىلإ رمألا لوؤيف .اضيأ اذام يردأ الو T.C.Iو .T.V.A ةفاضملا
.ضفخني مل رعسلاو وه امك يقب هيلإ ةبسنلاب رمألا نأ وه همهفي ام نكل ،ىلغأ توزاملا نمث ناكل ةموكحلا لخدت

.ةعبرألا داوملا هذهب اوسمت الأ اولواحف ،انيلع عضولا مزأت دق ،ةموكحلا سيئر يديس

نييفاحصلا ةوخإلا نأ نظأو ،ةفاحصلاب ةقلعتملاو اهنع ينبيجت نأ كنم تبلط يتلا ىرخألا ةطقنلا صخي اميفو
لجأ نم كلذو ،ةعاقلا هذه يف انه ثدحي ام بتكي نأ يف رح وهف بتكي نأ مهنم ديري نمف ،اننوعمسي انه نيدوجوملا
لأست فيك ذإ –ةوخإلل يتامارتحا لك عم- اهبجاو انتفاحص يدؤت يكلو .للحيو هيأر يدبي مث ،وه امك ربخلا لقني نأ
لالخ نم مكحلا ردصت الو ،عيمجلا لأساف لأست نأ تدرأ اذإف ،ةياغلا سفن لجأ نمو تقولا سفن يف صخشلا سفن

نأ يقح نم اضيأ انأو عيمجلل ةيرحلا ديرن نحنو ،تابجاوو اقوقحو تامازتلا كانه نإ ثيح ،طقف دحاو صخش لاؤس
نوديرت متنك اذإو ،كتيحاتتفا يف هعضتو كل هلوقأ ام اضيأ بتكت نأ كيلعو ةعاقلا هذه يف ثدحي امع ينلأست
.اذه يمالكب اهدصقأ يتلا ةفيحصلا مسا ركذأ نلو ،ةيرحلاو ةيطارقميدلا ديرأ اضيأ انأف ةيرحلاو ةيطارقميدلا

مكنإ ثيح ،راعسألا ةيضق كانهف -ةموكحلا سيئر يديس- اريثك هنع انثدحت يذلا ناديملا يهو ةحالفلا صخي اميف
نولوقتو اذكب ردقي ايلاطيإ يف حمقلا نمثو اذكب ردقي اسنرف يف حمقلا نمث نإ انل نولوقتو ،راعسألا نيب امئاد نونراقت
ايونس ميتنس نييالم 10 رفوي نأ حالفلا عيطتسي ال ميتنس نويلم 80 ـب ردقملا رارجلا رعس نكلو ،معدنو مهاسن اننإ انل
نويلم 200 اهرعس غلبي يتلا ةداصحلا ىلإ ةبسنلاب رمألا سفنو ،غلبملا اذه ديدستل تاونس )8( ينامث ىدم ىلعو
زهجي نأ دحأ دارأ اذإو ،ءيش لك يف ةنراقملا بجيف ىرخأ تاهج يف ةدوجوملا راعسألا نيب متنراق اذإو ،ميتنس
.ليحتسم اذهو ،فلشلاب اعنصم ايكيتسالب ابوبنأ يرتشيل ميتنس نويلم 40 همزليف هضرأ نم اراتكه

رفوت راتكه فلأ 600 نأ تظحال ةيحالفلا يضارألا حالصتساب صاخلا -ةموكحلا سيئر يديس- مكريرقت يفو
تناك اذإو ريسفتلا نم دب ال انهو ،رانيد رايلم 72 ـب ردقي اغلبم كلذ قيقحتل انمزلي نكلو ،لغش بصنم فلأ 500 انل
ىلع ةفورـعم تاحاسم انيدل نإ ثيح ،ةدوجوملا تاحاسملاو قطانملا ىلإ عجرن نأ اندوبف ،ةرفوتم لاومألا هذه
(CDR) ،ةيدمحملا ،ةضفخنملاو ةطسوتملاو ايلعلا فلشلا قطانمو ،ةسومانوب" لثم طسوتملا ضيبألا رـحبلا ىوـتسم

ةرفوتم لاومألا هذه تناك اذإو .اهب نومتهي سانأ الإ اهيف انصقني ال قطانملا هذهو ،"ةلدابعلاو ةينغم ،ةميدقلا
،ءيش لك انتزوحب دجوي ثيح ،انم عيضي ال ىتح انيدل رفوتم وه ام ةمدخل –لقألا ىلع– اهنم اءزج اوصصخف
بهذنل قطانملا هذه نع ىلختن نأ تاونقلا ديدجتك ةطيسب لكاشم لجأ نم يغبني الف ،دوجوم ءاملاو ةدوجوم ضرألاف

دهاعملاو راتكه فلأ 600 حالصتسا دشنن فيك ذإ ،ةقفرملا تاءارجإلا يف رظنلا نودب ،راتكه فلأ 600 حالصتسال
لفكتتل عجرت نأ ىرخأ تاعاطق ىلإ لبقتسملا يف حلاصملا هذه لاقتنا دعب نكمي لهف ،راجشأ ملقم انيدل سيلو ةقلغم
نذإ ؟اهب ينتعي يذلا نمف ،مناغتسم يف ابنع يضارألا نم راتكه فلأ 15 لبقتسملا يف انسرغ اذإو ؟ةحالفلاب
نيذلا صاخشألا نإ ثيح ،جمانربلا اذه قيبطتل ةرفوتملا لئاسولا معدت نأ بجي ،مكجمانربل ةقفارملا تاءارجإلاف
.اوبقاري نأ بجي ةموكحلا دعب نوتأي

لب قباسلا رارقلا ءاغلإل ،لامعلا لكاشمب وأ ةبيرضلاب عرذتلاوهدعب ججحتلا يغبني الف هيلع قفتم رارق كانه ناك اذإو
نأ بجي الف بيلحلا رعس عفر مدعب ارارق ةموكحلا تذختا اذإو ،رارقلا ذاختا لبق ةموكحلا عم رومألا هذه شقانت نأ بجي
متي نأ دعب ،ريخألا رارقلا ذختت يتلا يه ةموكحلاف ،رارقلا اذه ةعجارمل (ORLAC) وأ (OROLAIT) اهدعب يتأـت
اوناك نيذلا نأ يهو ىرخأ ةطقن ىلإ عجرأ انهو .مكفرط نم رطسملا جمانربلا برضب دعب اميف اموقي ال ىتحو قافتالا
،سوريفلا نوهبشي مهو ةصصوخلا اهنمو ىرخأ نيدايم ىلإ اوهجتاف ،انيلع ءاضقلا نم اونكمتي مل باهرإلاب اننوبراحي
الأ بجيف زبخلا نمث يف ديزن نل الثم انلق اذإف ،ةموكحلا رارق نع عجارتلا مدعب مهتبراحم اضيأ انيلع يغبني نذإ
مل مكنإ مهل لوقن امدنعو ،ةموكحلل يمسرلا قطانلا تسيل يهف كلذ ريغ ةفاحصلا رشنت امدنعو ،كلذ نع عجارتن



.اقالطإ اهدوجو مدع يغبني لكاشملا هذهف نذإ ،ةفاحصلا يف كلذ انرشن دق اننإ انل نولوقي انوربخت

فينصتب اوموقو ،ةريثك يهف ،انكمم ناك اذإ اهنم اوصلق ،قئاثولا انيلع مترثكأ دق مكنأ نظأ ،بئارضلا صخي اميف
حيضوتب كـلذو ،نطاوملا ىلع اولهسو ةلودلا ةنيزخو ةيالولاو ةيدلبلا يف عدوت يتلا ةيبيرضلا ةيابجلاب ةقلعتملا داوملا
فلتخم نيب لوصيو لوجي نيكسملا ىقبي الو رومألا هل حضتت ىتح اذهو –يبنلا ىلع مالسلاو– هنم ةلودلا هبلطت ام
كلذكو %13 ـب ردقت ىرخأو %3 ـب ردقت ةبوقع نمضتت ةقيثوب هيلع نولقثت مكنأ امك ،بئارضلا ةيابج حلاصم
.ةرهاظلا هذه نم فيفختلا انكمم ناك اذإف ،ادج ريثك –هللاو –اذهو رهشأ ةثالث لـك يف ةبوقع

سلاجملاو تايدلبلا يف نيلثمم انبختنا دق انك اذإ اندوب انهف - ةموكحلا سيئر يديس - ةبختنملا تائيهلا صخي اميف
ىلع اهولثمم لمعي فيكف ،سلاجملا هذهل رابتعالا دعن مل اذإو ،ةيئالو سلاجمو ةيدلب سلاجم كانه نوكت نأ بجيف
لجعتسم رمأ وهو ،ةيدلبلا نوناقل ةعجارم كانه نأ لوألا شاقنلا يف انيأر امل انحرف دقو ؟ةقلطم ةيرحب مهتايدلب ةيمنت
.اركشو ،اهتءافكو اهقوقح تاسسؤملا هذه عجرتست نأ

.لضفتيلف ،يدالخ قانشوب دمحم يديس ديسلا ىلإ ةملكلا ليحأو ،ةميلح نب ةقيوطوب ديسلل اركش :سيئرلا ديسلا

،ةمألا سلجم سيئر ديسلا ،ميحرلا نمحرلا هللا مسب .سيئرلا يديس اركش :يدالخ قانشوب دمحم يديس ديسلا
.مكيلع مالسلا ،يئالمز ،يتاليمز ،ءارزولا ةداسلا ،ةموكحلا سيئر ديسلا

الإ ،ةنسلا هذهل لوألا يسادسلا ةياهن لبق 1994 ةنس ذنم هقيبطت يف عرش يذلا يلكيهلا حالصإلا جمانرب يهتني
يثالثلا ىلإ ةبسنلاب دقفت ةلودلا ةينازيم لعج ،رئازجلا تارداص نم %90 لكشي يذلا لورتبلا رعس ضافخنا نأ
ةنسلا هذه ةياهن ةياغ ىلإ رمتسي فوس زجعلا اذهو ،رالود نويلم 500و 300 نيب ام طقف ةنسلا هذه نم لوألا
،ةنسلا هذه ةياهن ىلإ ليرفأ لوأ نم ءادتبا ايموي ليمرب فلأ 50 ـب اهتصح ضيفخت تررق رئازجلا نأ رابتعاب
.ليمربلل ارالود 18 لقألا ىلع يأ اقباس هيلع ناك ام ىلإ لورتبلا رعس ةدوع يف اهنم ةمهاسم

:يلي اميف تادجتسملا هذه تاساكعنا مهأ رصحأس ،ةموكحلا سيئر ديسلا

.1997 ةنس ىلإ ةبسنلاب %25و 20 نيب حوارتت ةبسنب لورتبلا دودرم نع ةمجانلا ليخادملا ضافخنإ- 1

.1997 ةنس ىلإ ةبسنلاب %10و 5 نيب حوارتت ةبسنب تادراولا ضافخنإ- 2

ىلإ رظنلاب%25و 20 نيب ام حوارتت ةبسنب ةلودلل ةيلاملا تاطايتحالا ضافخنا عقوتي اذه لكل ةجيتن- 3
.ةيلاحلا تاطايتحالا

يداصتقالا ومنلا ةريتو ىلع رثؤت مل ةيعضولا هذه نأ نم هيلع ديكأتلا متي ام ىلإ ارظن ،سيئرلا ديسلا
ايدافت ةموكحلا جمانرب قيبطتب مكل حمسي لوقعم دح ىلع ةظفاحملل اهعضو نوونت يتلا تايلآلا يه امف ،يعامتجالاو
؟ةيعامتجالاو ةيداصتقالا ىنبلا يف عدصت ثادحإل

.؟الثم راعسألا عفر بنجت ناكمإلاب لهو ؟نينطاوملل ةيئارشلا ةردقلا ىلع ةظفاحملا - الثم - مكنكمي فيك ،الوأ

ةلمعلا ضيفخت بنجت نكمي دح يأ ىلإو ؟رانيدلا رارقتسا ىلع ةظفاحملا نم مكنكمت يتلا تايلآلا يه ام ،ايناث
.؟ةينطولا



اننكمي فيكف ،انيلع موتحم رمأ ةلودجلا ةداعإ ىلإ ةثلاثلا ةرملل باهذلا نأ تادجتسملا هذه ءوض ىلع ودبي ،اثلاث
.؟كلذ يدافت

؟هطبض مت يذلا لودجلا بسح نويدلا ديدست ىلع انتاردق يه اماعبار

،كلذل مكمييقت وه امو ؟ةيداصتقالا تاحالصإلا جمانربل ةرطسملا فادهألا قيقحت ىوتسم وه ام ،اريخأو اسماخ
ضورقلا هذه نم ةبسن نأ كلذ ،ةجتنملا تاعاطقلا يف رمثتست مل ةحونمملا ضورقلا نم ةربتعم ةبسن نأ املع
،ةلاطبلا عفر يفو ةهج نم ينطولا جاتنإلا تايلآ ثعب ليطعت يف ببست امم ينطولا كالهتسالا ليومت يف تمدختسا
.سيئرلا يديس اركشو ؟ىرخأ ةهج نم اهريغو ىطسولا تاقبطلا ريقفتو

.لضفتيلف ،يراص نب دارم ديسلا ىلإ نآلا ةملكلا ليحأو ،يدالخ قانشوب دمحم يديس ديسلل اركش :سيئرلا ديسلا

يتاليمز ،ءارزولا ةداسلا ،ةموكحلا سيئر يديس ،ةمألا سلجم سيئر يديس .اركش :يراص نب دارم ديسلا
.مكيلع مالسلا ،يئالمز

اهنمو ىرخأ اقرط كانه نكلو ،ندملاو لابجلا يف هتبراحم يف طقف صخلتت ال باهرإلا ةحفاكم نأ دكؤملا نم هنإ
يأرلا ليلضتل جراخلا يف تلازامو ةيمالـعإ ةـلمح لـحم تلازامو تناك رئازجلا نأ ةصاخو لاصتالاو مالعإلا
تايلصنقو تارافس نم جراخلا يف ةيرئازجلا ةيسامولبدلا رود – ةموكحلا سيئر يديس –نوّميقت فيكف ،ماـعلا
.اركشو ؟ةصلختسملا ةجيتنلا يه امو ؟ةيضاملا ءادوسلا تاونسلا لالخ ةيموكح ريغ تامظنمو

.لضفتيلف ،نومرج دمحم ديسلا ىلإ نآلا ةملكلا ليحأو ،يراص نب دارم ديسلل اركش :سيئرلا ديسلا

،يتاليمز ،ةموكحلا ءاضعأ ةداسلا ،ةموكحلا سيئر ديسلا ،ةمألا سلجم سيئر ديسلا :نومرج دمحم ديسلا
.مكيلع مالسلا ،روضحلا ةداسلا ،يئالمز

نيناوقلا ةصاخو ةيالولاو ةيدلبلا اهنمو ةيلحملا تاعامجلا فلم ةسارد ىلع ةموكحلا تفكع ةليلقلا مايألا هذه لالخ
ةيدعاقلا تاسسؤملا هذه زجع ماعلاو صاخلا فرعي ثيح ،تاعامجلا هذه ليومت نيسحت ةيفيك كلذكو ،امهريست يتلا
ىلإ عجار اذهو تايناكمإ نودب نكل ،نينطاوملا تالاغشنا لكب لفكتت نأ اهبجاو نم يتلاو ،تقولا سفن يف ةماهلاو
:اهنم بابسأ ةدع

،تايالولاو تايدلبلا ضعب تاحاسم ةعاسش -

،تارقملا دعب -

،ةيلاملا دراوملا ةلق -

.نايحألا ضعب يف ينالقعلا ريغ ميسقتلا -

يرادإلا ميسقتلا يف رظنلا ةداعإل نوناق عورشم دوجو ةيناكمإ نع لؤاستب – ةموكحلا سيئر ةدايس – مدـقتأ اذهلو



دق ةوخإلا نأل "نوناق عورشم" لوقأو دكؤأو .نيدايملا لك يف نهارلا تقولا تابلطتمل بيجتسي دعي مل يذلا يلاحلا
؟ال مأ اذه نوناقلا عورشم ةئيهت تمت له لءاستأ انأف اذل ،يميلقإلا ميسقتلا نع اريثك اوملكت

ضعب نإ ثيح ،داصتقالا يف ةماهلا تاعاطقلا نم ربتعي يرحبلا دـيصلا نأ فرعن نحن ،ةيناثلا ةطقنلا صخي اميف
،ةيرحب ةهجاو نم ملك 1200 ـب رخزت رئازجلاو ،ابيرقت%50ـب عاطقلا اذه نم اهليخادم ردـصم ردقي ملاعلا لود
ديص نأ دجن قايسلا سفن يفو ؟عاطقلا اذه يف هلعف ةموكحلا مزتعت يذلا امف ،تاونس ةدع ذنم ةمزأ يف عاطقلا اذهو
.؟لاجملا اذه يف ةصاخ ةسايس نم لهف ،فقوت يف ناجرملا

ةدحتملا تايالولا لوقأ الو ةماع ةفصب ةيبرغلا لودلا نإ لوقأل ءالمزلا تاوصأ ىلإ يتوص مضأ ،اريخأ
نذإ ،اندض ابوروأ حبصت اكيرمأ اندناست امدنعو اندض اكيرمأ حبصت ابوروأ اندناست امدنع هنأل ،ابوروأ وأ ةيكيرمألا
اذهو ،هحلاصم نع ثحبي اهنم لكف ،ايسآو نابايلا ،ابوروأ ،اكيرمأك لتكلا حلاصم يأ طقف مهحلاصم نع نوثحبي مهف

انتيسامولبد نكل ؟اقنخ انوقنخ دقو لمعلا ام – بلاغ هللاف - ،ايقيرفإ ةباوب يهف ايجيتارتسا اعقوم رئازجلا بهو هللا نأل
هذه ببس مهف نذإ ،فلخلا نم مهنومعدي نيذلا نوفرعيو كلذ نوفرعي اضيأ مهو ،نولتقي نيذلا فرعت اهنأب تحرص

.مالسلاو ،طقف ءاملاو زبخلا انلوانت ول ىتح - اليصفتو ةلمج - ضوفرم لخدتلاف اذهلو ،لكاشملا

.اروكشم لضفتيلف ،ينادمح ليعامسإ ديسلا ىلإ نآلا ةملكلا ليحأو ،نومرج دمحم ديسلل اركش :سيئرلا ديسلا

.ةموكحلا ءاضعأ ةداسلا ،ةموكحلا سيئر ديسلا ،سيئرلا يديس .سيئرلا يديس اركش :ينادمح ليعامسإ ديسلا

،ةموكحلا سيئر انه هب مدقت يذلا ةموكحلا جمانربب صاخلا ضرعلل يحايترا نع - ءيش لك لبق - ربعأ نأ دوأ
قاطن يف لخدت يتلا كلت اهنم ةصاخ ،جمانربلا اذه نم ةماه طاقن ىلإ لضافألا ءالمزلا نم ددع ضرعت دقو
نم ددع ىلإ ضرعت ةموكحلا سيئر نإ ثيحو ،هسفن جمانربلا يف ةبوجألا نم اددع دجت يتلاو ،ةيبعشلا تامامتهالا
ىءارتي مهبم حبشك مويلا انل رهظي امبر يذلا دغلا كلذ ،دغلا هعم فرشتسأو ،ىعسملا اذه هرطاشأ نأ دوأ ،تايدحتلا
ةيفلألاو لبقملا نرقلا يف ايلج احضاو رهظي نأ نكمي انعضو نأب لوقلا زوجي هنإ لوقأ نيح يف ،ديعب نم سانلل
،ةثالث تايدحت يرودب انأ حرطأف ةموكحلا سيئر ىعسم رطاشأ ينإ تلق ،انراكفأ ضعب وأ انراكفأ انرولب ام اذإ ةلبقملا
اهيلع ءاوضألا ضعب يقلأ نأ لواحأو تايدحت ةثالث مويلا اهنم راتخأ نكلو ،ةدـيدـع رئازجلا اههباجت يتلا تايدحتلاو
.اهلوح مكئارآ ضعب - ةموكحلا سيئر يديس - يلجتسأو

ةينمألا ةسايسلا نع اهثلاث ،)ةيمنتلا يدحت( ؟ةيمنت ةيأ اهيناث ،عمتجملا عورشم اهلوأ ،ةثالث تايدحت ترتخا دقل
يهل - سيئرلا ديسلا - اهيلإ قرطتأ يتلا ةثالثلا تايدحتلا هذه نإو .ةيجراخلا ةعانملا ةسايس رخآ ريبعتبو ةيلودلاو
.انيتم اطابترا اهنيب اميف ةطبترم

ليلحت نع ريثكلا ليق دقف ،رومألا ليلحت ىلع ءيش لك لبقو الوأ قفتن نأ بجي ،عمتجملا عورشم صخي اميف
ةدملا مكحب اذهو ،ةيمألاو رقفلاو فلختلاب مستي اعضو انثرو لالقتسالا دنع اننأب طقف ركذأ انأو ،اندالب يف رومألا
.انبعش اهشاع يتلا ةليوطلا ةيرامعتسالا

زجنأ اندلب نإف ةيومنتلا هتريسم يف عمتجم لك اهلجسي يتلا فعضلا طاقن تناك امهم هنأ ىلإ ةراشإلا ردجت امك
يتلا ةيرامعتسالا تاساكعنالا لك حسم نرق عبرلا اذه يف عطتسي مل ناك نإو ،نرق عـبر يف نيدايملا عيمج يف ريثكلا
تضرع امل يل لاق يذلا "نارـتيم" سـيئرلا باوـج يه – سـيئرلا يدـيس – ةرـيخألا ةلمجلا هذه ،ةنس 132 تماد
يف ةنس 132 تماد يتلا رامعتسالا تاساكعنا لك حسم اوعيطتست مل مكنأب ريفسلا اهيأ لوقت نأ ديرتأ :انعاضوأ هيلع
تناك يرئازجلا بعشلا تاحومط نأ – ليلحتلا اذهب انملس اذإ – اذه عم ىقبي هنكلو .طبضلاب هل تلقف ؟ةنس 25 فرظ
نأب ريكذتلا يغبني كلذكو .ضعبلا تاينهذ يف ىتح تالالتخا تزرـفأ ةعيرسلا ةريسملا نأو ،تازاجنإلا نم ىلعأ
نم انمو ،قرشلا نم انيتأـت يتلا كلت اهنمو ،لامشلا نم انيتأت يتلا كلت اهنم ،راكفألا مادطصال ةحاس حبصأ انعمتجم
ةهج نم ةيتآ اهنأل ،ةيلك ىرخألا حلاصل ءارآلا هذه ايمار تقولا سفن يف ةينلا نسحو ةجاذسلا نم عونب رومألا طسبي
يهف ىرـخأ ةـهج نم وأ ةهج نم تءاج اهنوكف اذل ،رئازجلاب قيلي ام اهنم راتخيو اهزرفي نأ نود ،ىرخألا نود
.انعاضوأ يف ةيمهأ هلو انتحاس يف ادوجوم ناك هنكلو قئال ريغ اذه نأ ربتعأ انأو ،ةضوفرم



يرئازجلا عمتجملا عورشم حمالمو ،ناديملا اذه يف جضن ةلحرم ىلإ - سيئرلا ديسلا - مويلا انلصو دقل ،لك ىلع
نأ يلع يغبني نكلو عوضوملا اذه يف ليطأ نأ ديرأ الو ،يضاملا يف هيلع انك امم رثكأف رثكأ نآلا ىلجتت دغلا يف
يهو ىلوألا ةركفلا اهنمو بعشلا اهلبقو روتسدلا اهرطس يتلا ميهافملا ضعب نإ لوقأو عوضوملا اذه يف ييأر ركذأ
تناك يتلا تايرظنلا نأ هانعم اذهو ،مهايند نوؤشب ملعأ وأ ىردأ سانلا نأ يأ ،ةطلسلل عبنمك ةيبعشلا ةدايسلا
ديسلا نوملعت –تايرظن يهو هـيقف ةيالو وأ ةيمكاح نـم ةـيبعشلا ةداـيسلا هذه رسكت نأ تلواح يتلاو ةدوـجوـم
حبصأ دق ميظع بسكم بعشلا ةدايس نذإف .مكحلا ةرداصم فدهتست تايرظن ،ةيمالسإ تسيلو ةيعضو – كلذ سيئرلا

الو ،ريغلا ةيرح مارتحا اهارأ يتلا ةيددعتلا ىلع مئاقلا يطارقميدلا ماظنلاو ةلودلل يروهمجلا عباطلاو ،اندنع اخسار
سيلو ،نوناقلا ةلودو ناسنإلا قوقح اهنم ىرخأ ميهافم كانهو ،ريغلا ىلع هيأر ضرفي دحأ الو ةقيقحلا ركتحي دحأ

.لخدتلا اذه يف الوطم اهحرشأ نأ يلع

حيضوت يهو ،ةموكحلا سيئر ديسلا اهركذ دقو - سيئرلا يديس - عمتجملا عورشم لوح ةيناثلا ةركفلا صخي اميف
تسيل اهنأو ،يوسايسلاو يبزحلا لامعتسالا نع اهداعبإو ،ةيغيزامأو ةبورعو مالسإ نم انتمأل ةيساسألا تاموقملا
ميهافملا ضعب يف روتسدلا هلجس يذلا مدقتلا ىلإ انه ريشأ امك .عيمجلل كلم يه امنإو دحأ يأل اكلم وأ اراكتحا
داهتجالا ةرورضو دقتعملا ةيرح تقولا سفن يف ارقم يمالسإلا نيدلا ىلع يحورلا لاجملا يف زكر ذإ ،ىرخألا
.نأشلا اذهل -اريخأ- ىلعألا يمالسإلا سلجملا بُصن دقو ،رصعلا عم ماجسنالا روطت لجأ نم هتيقرتو

ناسنإلا لالغتسا ىلع ءاضقلاو ،ينطولا لالقتسالا ىلع ظافحلا ةرورض ىلع انعمتجم عورشم يف اضيأ هونأ امك
.روتسدلا يف كلذك تدرو راكفأ يهو ناسنإلل

ةيطارقميدلا هذه قمعن نأ ةسرامملا دنع انيلع يغبني ةيروتسدلا تاسسؤملا ءانب لامكتسا دعبو ،ددصلا اذه يفو
ءينهأو ،ناملربلا ىلإ مدقيسو زهاج مالعإلا نوناق عورشم نأب مويلا ةموكحلا سيئر ركذ دقو ،ريبعتلا ةيرح يقرنو
نيتركف لقألا ىلع دجأ نأ دوأو -عورشملا مدقي امدنع ةلوطم نوكتس امبر- يتملك لوقأسو ،ناديملا اذه يف انسفنأ
:امهو ،عوضوملا اذه يف ةلماكلا ةيرحلا نع ريبعتلل

هاجت ةيئاضق تاءارجإ -رمألا ىضتقا نإ- تاءارجإلا حبصتو ناديملا اذه يف يرادإ ءارجإ يأ دعبي نأ ،الوأ
.ريبعتلا ةيرح

رـح قيلعتلا نكلو ،اهقالتخا وأ اهرييغت زوجي الو ةسدقم عئاقولا نأ ةركف نم قلطنن نأ يهف ،ةيناثلا ةطقنلا امأ
نأ ركذ ةموكحلا سيئر نأ ،هتقو يف كلذ نع ملكتن فوسو - سيئرلا ديسلا - رخآ ناديم يف لجسأ اـمك .ةـلماك ةـيرح
مدقي نوناقلا اذه نأ حايتراب لجسأو عمتجملا عورشمب ةرشابم لصتم اذهو ،ةمداقلا رهشألا يف مدقيس ةرسألا نوناق
.ةيواستملا ةيروتسدلا قوقحلا ساسأ ىلع

حبصت نأ وه مهملا نكلو ،ميهافملا ىوتسم يف عمتجملا عورشمب ةصاخلا ةيؤرلا تحضوت دقل -سيئرلا ديسلا- معن
بلطتت ةسرامملا نكل ةدوجوم صوصنلاف ،سانلا ناهذأ يف ةرشتنم ةفاقث حبصتو ،ناديملا يف ةمئاد ةيمويلا ةسرامملا
يضاقلا وأ مكاحلا حبصي نأ يغبني ريبعتلا حص نإ ثيحب ،كلذ ىلع رهسن نأ انلك انيلع يغبنيو ادهج بلطتتو تقولا
لجأ نم لمعن نأ يغبني نكلو ،ىوتسملا اذه ىلإ لصن مل انلزام امبرو مويلا وه امك نوناقلا امه اسيلو نوناقلل ةادأ
.عمتجملا عورشم يدحت وهو لوألا يدحتلا صخي ام راصتخاب اذه ،ضرغلا اذه

- سـيئرلا دـيسلا –موـيلاف ،داـصتقالا وأ ةـيمنتلا يدـحت نادـيم صخيف هل ضرعتأس يذلا يناثلا يدحتلا امأ
هذه ىلع ةظفاحملا يغبنيو ،ظهاب يعامتجا نمثب يلاملا ناديملا يف ىربكلا تانزاوتلا قاش دهج دعب دالبلا تعجرتسا
هذهو تاقورحملا جراخ ينطولا جاتنإلا ةيقرت نيعتيو ،ةيعامتجالا تالالتخالا ةجلاعم تقولا سفن يفو تانزاوتلا

.العف ةحلم ةرورضلا هذه نأ دكؤأ نأ دوأ نكلو ،جمانربلا يف ةدوجوم ةحلم ةرورض

نييرئازجلا لامعلل ماعلا داحتالا نيب ةيضاملا ةعمجلا موي عقو يذلا قافتالاو ءاقللاب هونأ ددصلا اذه يف ينإو
،يرواحتلا بولسألا اذه رمتسي نأ يلمأو ،لبقتسملا يف ةيثالث ةيعامتجا ةيداصتقا ةمق ةجمربب هونأ امك ،ةموكحلاو
يذ وأ ،ناملألا لوقي ام بسح يعامتجا عباط يذ قوس داصتقا ىلإ يدؤي نأ هنأش نم ،قار يراضح بولسأ وهو
يف ةبوجألا نم ريثكلا - ةموكحلا سيئر ديسلا - تمدق ثيح ،روحملا اذه يف ثيدحلا ليطأ نأ ديرأ الو ،يناسنإ عباط
:نيتطقن ىلع راصتخابيدحتلا اذه يفو لاجملا اذـه يف ،ريخألا يف زـكرأ نأ طقف دوأ ينإو ،ناديملا اذـه

ىلإ يب يدؤي اذهو ،ةيجراخلا ةينويدملا ةيضق نم رئازجلا يف ًارم اسرد اـنذخأ ثـيح ،ةـينويدملا ةيضق ،الوأ
يذلا ءيشلا ،كالهتسالا لـجأ نـم ةنادتسالا مـيرحتب ،لوـقأل ةيوقلا ةملكلا هذه لمعتسأو ميرحت وأ عنم ةرورضب لوقلا

ىلإ لقتنن ال ىتح هلوقأ اذهو ،رامثتسالا لجأ نم ال كالهتسالا لـجأ نـم ةنادتسالا تناك ثيح ،1986 ةنس يف لصح
نكلو ،ىرخأ ةلودج ىلإ بهذن نل اننأب ةيلاملا ريزوو ةموـكحلا سـيئر ركذ دقو ،ةميخو اهبقاوع نوكت ىرخأ ةلودج
ةنس كالهتسالا لجأ نم ةنادتسالا نمث انعفد نأو قبس ثيح ةنادتسالا نم بناجلا اذه ىلع رثكأف رثكأ زكرن نأ يغبني



1986.

ةنادتسالا هذه تناك له ةفرعمب قلعتي ،ناكملا اذه يف وأ مويلا هحرطن نل امبرو ،انيلع احورطم رخآ لاؤس ىقبي
؟نوملعت نم فرط نم طقف اروهت مأ ادوصقم ارمأ كاذنآ

:ةيمنتلا يف ةيتآلا ةثالثلا رصانعلا جامدإ ىلع رهسن نأ يغبني ييأر يفف ،ناديملا اذه يف ةيناثلا ةطقنلا صخي اميف

،ةيجاتنإلا تاطاشنلا رصنع -

،هميظنتو يناكسلا ومنلا رصنع -

.ةينارمعلا ةئيهتلا رصنع -

لك ىلع ناكسلا عزوي يلاتلابو ،ينطولا بارتلا ىلع تاطاشنلا عزوت ثيح ،ادج ةمهم ةثالثلا رصانعلا هذه
ةقبطلا عاجرتسا ال ملو ،يعامتجالا ماجسنالا عرزيو ،دالبلا يف رثكأ انزاوت قلخي نأ هنأش نم اذهو ،ينطولا بارتلا
ةيطارقميدلل اساسأ اهربتعأ ةعساولا ىطسولا ةقبطلا هذهو تمطحتو تنوكت دق تناك يتلا ةعساولا ةضيرعلا ىطسولا
.اعم نالعافتيو اعم ناريسي ةيطارقميدلاو رارقتسالا نأل ،رارقتسالل اساسأ اضيأ اهربتعأو ،ناسنإلا قوقحلو

ال ثـيح ،يلودلا لاجملا يف عساولا اهانعمب ةينمألا ةسايسلا ةيوقت وهو ،ريخألاو ثلاثلا يدحتلا ىلإ نآلا لصأ
ريزو ديسلا عم وأ ةموكحلا سيئر ديسلا عم ىرخأ ةصرف انل نوكت نأ -سيئرلا ديسلا- دوأو ثيدحلا لـيطأ نأ دـيرأ
،ةحورطم ةريثك اياضق كانه نأل ،هنع ملكتن وأ عوضوملا اذه يف ملكتنل ناجللا ىوتسم ىلع وأ ةيجراخلا نوؤشلا
ضرعتأ ال ،خلإ ...يبوروألا داحتالا عم تاقالعلا ،طسوتملا ةيضق ،ةيبرعلا عاضوألا ،يبرعلا برغملا ةيضق لثم
.رخآ تقو يف اهنع ملكتن نأ يلمأو ،مويلا اهيلإ

اوحمساو ،ةنحملا ةرتف يـهو ةريخألا ةرتفلا يف ةماه براجتو اسورد انذخأ اننإ ناديملا اذه يف مويلا لوقأ ،نكل
ةنس 25 فرظ يف هتملعت امم رثكأ تاونس )6( تس فرظ يفو ناديملا اذه يف تملعت – ايصخش انأ – لوقأ نأ يل
.يجراخلا لمعلا نم

نم رثكأ انسفنأ ىلع دمتعن نأ يغبني مويلا اننكل ،كلذ ركذن انكو انسفنأ ىلع دمتعن انك اننإ لوقأ قلطنملا اذه نمو
،ءاقشأ مهسفنأ نومسي نيذلا نم ىتح ةلب نيطلا داز نم انفرع امك ،يقيقحلا خألاو قيدصلا انفرع اننإ ثيح ،لبق يذ
.ةيخيراتلا تاباسحلا ةيفصت انفرعو

اهريبعت وهو ،ةيلخادلا ةهبجلا ةيوقت - اعبط - وه ييأر بسح ناديملا اذه يف لوألا طرشلا نإ ،سيئرلا يديس
،ىندأ دح ىلع ةيسايسلا ةقبطلا ىوتسم يف قافتالا يهو ،ةركفلا هذه ىلع زكرأ نأ دوأو ،يجراخلا لاجملا يف لوألا
نم ىندأ دح ىلع قفتت نأ ةيسايسلا ةقبطلا ىلع نإ لوقأ نأ يغبني نكل ،ايلاع ىندألا دحلا اذه نوكي نأ دوأ تنك نإو
اناياضق ةجلاعم مدعو ،تقولا سفن يف يروتسدو يلود أدبم وهو ةيلخادلا نوؤشلا يف لخدتلا مدع لثم تباوثلا
ةرثعبم قوس يف ةيلخادلا اناياضق تحبصأ ثيح نحن ادعام عيمجلا فرط نم هب لومعم اذهو ،جراخلا يف ةيلخادلا

هنأ املع ،انحلاصل ىوقلا نازيم لعجو دالبلا نيصحت ةرورض كلذ ىلإ فيضأو ،دالبلا يف ريبعتلا ةيرح دوجو مغر
نوؤشلا يف لخدتلا ريغلا لواح ذئدنع ؟ادمع تفعضأ مأ انتعانم تفعض له لءاستأ انهو ،انتعانم تفعض امل
.ةيرئازجلا

،ةينطولا ةدايسلا نم لينلل تالواحمو تاشرحت دعب نادـيملا اذـه يف انسحت – ةريخألا ةدملا يف – اندهاش دقلو
يرظن يف - لوألا ببسلاو ةريخألا ةدملا يف رومألا تنسحت اذامل لءاستأ انهو ،ةلودلا ناكرأ ضعب برض ةلواحمو
،هؤاطغ ناك امهم ةيلخادلا نوؤشلا يف لخدتلا لوبق مدع وهو إدبملا اذهب ثبشتلا يف عيمجلا دنع ةيؤرلا حوضو وه -
انيعو املو ،انحلاصم لجأ نم ال مهحلاصم لجأ نم ريغلا لخدتل فالغو تارربم اهلك لخدتلا بجاوو لخدتلا قحف
دينجت ةرورضب انرعش ةيسامولبدلا ةادألا دينجت ىلإ ةفاضإلاب مث ،دوهجلا ترمثأ كلذ ةيسايسلا ةقبطلا تعوو كلذ
.لاصتالا لئاسو ريخستو يندم عمتجمو ناملرب نم ناديملا اذه يف عيمجلا



قطانلاو ،عامتجا لك دعب ةموكحلا مساب قطانلا وأ ةموكحلا لثمم اهميقي يتلا تاودنلل حاترم انأ ،ددصلا اذه يفو
يلاتلابو ،اياضقلا مهفيو دالبلا يف يرجي ام ىلع اعلطم نآلا حبصأ ماعلا يأرلا نأل ،عوبسأ لك ةيجراخلل يمسرلا
.اهنع عافدلل هسفن دنجي لاوحألا لك يف وهو ،اهلبقي ال وأ اهلبقي نأ نكمي

لجأ نم لئاسولا هذه لك قيسنتو ريخست ةيفيك يف مكيأر ةفرعم - ةموكحلا سيئر يديس - دوأ ددصلا اذه يفو
لئاسولا هذهو ،ةفاحصو يندم عمتجمو ناملربو ةيسامولبد نم لئاسولا لك لوقأ ،جراخلا يف انتعانم نع عافدلا
.رثكأ اهعفد نكميو ،اندالب يف ةرفوتم

نيسحت ىلإ ةفاضإلابو ،ةعانملا رصانع يف رثكأ ركفن نأ ناديملا اذه يف انيلع يغبني هنأ - ريخألا يف - فيضأو
امـبرو ،انسفنأ نـع عافدلا لئاسو انيدل نوكت نأ يغبني ،ةينمألاو ةيلاملاو ةيداصتقالاو ةيسايسلا انعاضوأ ةيوقتو
la لجأ نم انيديأ نيب حالس يهو لئاسولا هذه نم ةدحاو ةيطارقميدلاو ،شيوشتلا – ةملكلا هذه لوقأ – لـئاسو

subversion لجأ نموأ ؟اذامل la nuisance انب رضأ ذئدنع رارضإلا ةردقمو ةءافك اندقف امل هنأل ؟حيحصلا ريبعتلاب
؟داهتجالاو نوناقلا ةلود ،ناسنإلا قوقح ،ةقمعملا ةيطارقميدلا هيلإ يمتنن يذلا انملاع يف نحن راتخن ال ملو ،نورخآلا
اهراتخا بعشلا اذه نأل اهراتخأ لب ،ريغلا دض حالسك اهراتخأ ال انأ اعبط ،يريهامج بلطم يهو ارايتخا حبصتف
.دلبلا اذه يف ةطلسلل ةيعرشلا ءاطعإو اهقيمعت يغبني اذل ،يريهامج بلطمك

.سيئرلا ديسلا اركشو .ةيرئازجلا ةمألا ةعانم ةدايزو انسفنأ نع عافدلل احالس انيديأ نيب حبصت ايناثو

ةسلجلا هذه يف ةكراشملا ىلع عيمجلا ركشأل ةصرفلا هذه منتغأو ،ينادمح ليعامسإ ديسلا ركشأ :سيئرلا ديسلا
ةقيقدلاو ةرشاعلا ةعاسلا ىلع ادغ انلاغشأ فنأتسنسو الخدتم 25 غلب دق لخدتلل نيلجسملا ددع نأ مكملعأو ،ةيئاسملا
.ةعوفرم ةسلجلاو اركشو ةديعس ةليل مكل ىنمتأ ،احابص نيثالثلا

.ءاسم نيعبرألاو ةسماخلا ةقيقدلاو ةسماخلا ةعاسلا يف ةسلجلا تعفر

 

: فوتنشوب يسونس ديسلا لخدت *

ةموكحلا سيئر ديسلا ىلإ

،يديس



،دعبو ةراح ةيحت

:ةيلاتلا طاقنلا ىلإ مكرظن تفل يباتكلا لخدتلا اذه لالخ نم دون

هبش يلام زجع يف طبختتو ايلاح شيعت اهنأ ىلإ ةصاخ رظنلابو ،ةيدعاقلا ةيلخلا دعت ةيدلبلا نأ ىلإ ارظن :الوأ
ةيطغتل ةيلام ةناعإ ةجمرب ةموكحلا نم بلطن ،نينطاوملا ىلع ةيبلس راثآ هل نوكت امم اهطاشن ديمجت ىلإ يدؤي مئاد
...لقنلاو ةفاظنلا تالاجم يف ةمزاللا تازيهجتلا ريفوتب تايدلبلل حمسي ىتح زجعلا اذه

نيعب ةيفوجلا هايملا ددهي ىحضأ يذلا ررضلا ذخأ ةموكحلا نم بلطن ،برشلل ةحلاصلا هايملا ةلقل ارظن :ايناث
ةيالوب "سيرغ لهسب" ةصاخ هايملا هذه ىلع سكعنا امم ةيعرش ريغ ةفصبو ةريثك رابآ رفح ظحول ثيح ،رابتعالا
.نأشلا اذهب صاخ عورشم عضو مكنم بلطن ،برشلل ةحلاصلا هايملاب ركسعم ةيالو ميعدتلو ددصلا اذه يفو .ركسعم

صاخ فحتم ءاشنإ يرورضلا نم حبصأ هنأ رـهظي ،ةحايسلا عيجشتو ةيخيراتلا نـكامألاب ءانتعالا راطإ يف :اثلاث
"فينغت ناسنإل" يخيراتلا ناكملا لاثملا ليبس ىلع ركذنو ،نكامألا هذه لثمب مامتهإلا ةفاقثلا ةرازو ىلع لخدي
.ركسعم ةيالوب دوجوملا

ةسايس عضو مكتدايس نم بلطن ،ينطولا بارتلا ربع نييئاصخألا ءابطألل نزاوتملا ريغ عيزوتلل ارظن :اعبار
فيفختو ىربكلا تايفشتسملا ىلع طغضلا فيفختل كلذو ،ىرغصلا ندملا تايفشتسمب قاحتلالل ءالؤه عفدل ةيعيجشت

.ةصاخ ءاطسبلا نينطاوملا ءانع

.ليزجلا ركشلا عم

--*--

:نيجاط دمحم ديسلا لخدت *

ةموكحلا سيئر ديسلا ىلإ

،ميحرلا نمحرلا هللا مسب

،يديس

،مالسلاو ةبيط ةيحت

:ةيلاتلا طاقنلا ىلإ مكهابتنا تفل دون ،مكجمانرب نع انتاراسفتسا راطإ يفو ،دعب امأ

كرتشملا قودنصلا نم اهيتأي ليومت نم ديفتست تايدلبلا تناك ،يدلبلا سرحلا ءاشنإ لبقو بيرق دهع ىتح :الوأ
شيعت تايدلبلا ةيبلاغو نآلا ىتح هنأ الإ ،ليومتلا اذه لعفب ةنزاوتم اهتاينازيم تناكو ،(F.C.C.L) ةيلحملا تاعامجلل

يلاملا زجعلا اذه ةيطغت ةيفيك نع مكرسفتسأ ،اذه ىلعو .ةيساسألا اهتاطاشنل ديمجت هبش هنع بترت اريبك ايلام ازجع
.ديدج سفن تايدلبلل ىطعي ىتح

اذهل ،تايالو ةدع لبق نم مكل تمدق ةزهاج تافلم كلذ يف مكلو ،ةرح ةقطنم رايتخال مكتموكح تططخ دقل :ايناث
.ةقطنملا هذه ءاشنإل اهل مكرايتخا نم مناغتسم ةيالو ديفتستس تناك اذإ اميف مكفقوم ةفرعم طبضلاب دون



اريرس 240 ىلع يوتحي ىفشتسم مضت مناغتسم ةيالوب "يلع يديس" ةرئاد نأ ةموكحلا سيئر يديس مكملعن :اثلاث
يف اصقن وكشي ىفشتسملا اذه نأ الإ ،ةيرورضلا ةيودألاو ةزهجألاب هدادمإب هتدعاسمو هتيقرت ىلع لمعت "ةيعمج" هل
كانه نأب انملع ،نأشلا اذه يفو .ةزهجألا لمع ديمجتو ةيودألا هذه عايض ىلإ يدؤي يذلا ءيشلا ،نيصتخملا ءابطألا
ىلع انودعاست نأ -ةيرئازجلا تاراطإلا دوجو مدع مامأ- مكنم بلطن اذل ،رئازجلا ىلإ يتأتس )ةينيص( ةيبنجأ ادوفو
عم ،ةمسن 82.000 ىلع يوتحت يتلا مناغتسم ةيالوب "يلع يديس" ةرئاد ىفشتسم وحن دوفولا هذه لثم هيجوت
.نييئاصخألا ءالؤه ىلإ ةبسنلاب حورطم ريغ نكسلا لكشم نأ ىلإ امئاد ةراشإلا

.ليزجلا ركشلا عم


