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 مجلس العشيرة مرة أخرى
 

 ،أبناء وبنات العمومة
 ،،تحية طيبة وبعد

                                                                                                                                                                                                                                   

، 0202 عجدديتي  ددم  ددا  لقددد طتحددت مبددادتي لتجدد ي  م  دد  ل

وجعتت  م حينها أن المبادتي حظيت بتأييد واسع من  هة  مدا 
حظيددت بانتقددادات متعددددي مددن  هددة أ ددت ت وتبمددا  ددان تو يتهددا 
غيت مو د  ننهدا  اندت  بيد  اانت ابدات النيابيدة، وظدن الدبع  
أنها  انت  طة ت تي ية تهدف ل تتويج لمتجح معدين، تغد   د  

 ددم حينهددا ل تأ يددد   ددا الهدددف ان بددت، أا الح ددج التددم ر دد  تت 
وهو  مع جم  العجيتيت  ما ت قيت انتقادات من بع  ان دات  
وانصددد اء يسددتن تون   ددم ينجددضالم بمويددوث  ت عددم  م دد  

 يددي  قدد هرا المويوثت ونننم  نت وما زلت أت  أن الف دتي 
ت دد لددي   أن هدر  المدتي  أم م  بيدتوبقيت ت تمت  م الو دان، 

،  صوصددا أننددم صددداء أ  ددت يي ابيددة وتفهمددا أ  ددت مويددو يةأ
بدة  امحدة استجدعتها  دم   ا يقين تا  بأنهدا مبدادتي تتدت   تغ

 دد  المناسددبات التددم ت معنددم ب دد ت ويزاء  دد  رلدد ، أ ددد مددن 
اليددتوتأ أن أتندداو  مويددو ين مهمددين تمهيدددا ل  ددو   ددم 

 منه ية تج ي  الم   ت
 

 :العشائريةأوال، في موضوع 
وصدد تنم تع يقددات وانتقددادات م ت فددة  ندددما طتحددت مبددادتي لقددد 

وأهمها ما اتص  بمفهو  العجدارتية، حيدق  يد   ،العجيتي م   
أن النز ددددة العجددددارتية تددددن   ددددن  صددددبية  اه يددددة، وأندددد  مددددن 
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م قدف م  دم، وأن هدرا تتبوأ المستضت  أن تصدت  ن ج ص 
ين   ن اتتبا   م انتمارم الوطنم و م  همم لمتت زات الدولدة 

و ا  البع  أن المبادتي  ان لها مآت  أ ت ، المدنية الحدي ةت 
و ا  ال  يتون أن العجارتية مفهدو  ت عدم ا ينسد   مدع الف دت 

 الحديقت
 

لع   من المناس  بداية أن أجيت يلا أن اانتقادات التدم طتحدت 
ة تتددت   مددا يف ددت  يدد  ال  يددتون لددي   ددم يددد مفهددو  العجددارتي

 م تمعنا انتدنم  حس  ب  و م    الم تمعات العتبيةت 
 

هدر  اانتقدادات ول ندم أتيدد أن أنا جدها بطتيقدة      مدنينم ا أ
تبمددا  وأبدددأ نقاجددم بطددتل تسددا    تيدد    ميددة ومويددو يةت

 دن ال دو   يد   ونح مدتي الج و دان  د  واحدد  دي   ول دن 
قا   تضتيد  اتج الست  ت والتسا   هو حو  مفهو  نن   ما ي
هدد  هددم جددت مسددتطيت حقددا  مددا يصددوتها الددبع ،   :العجددارتية

وهدد  هددم ظدداهتي مددن ظددواهت الددزمن الضددابت الددرأ ميددا ولددن 
 نددايم ن ل ددنو والتجددوي  يعددود، أ  هددم مفهددو  تعددت  ل  سدداد

 ؟وتطويت  وتس يت  ل  ادي من يصالح  
 

العجددارتية المجددوهة  مددا نتاهددا اليددو   يرا هنددا  مفهومددان: انو 
التددم نتيددد أن نعيددد  ددم م تمعنددا، وال ددانم العجددارتية السددمحة 

ي تا هددا لتعبددت  ددن ال واندد  ال يددتي والقددي  اينسددانية الت يعددة 
، لتصدبح م ونددا  يمندا ايسددالمية وتقاليددنا العتبيددةالمنسد مة مددع 

 من م ونات الم تمع المدنمت  اأساسي
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مصدت ظ د  أو جدت يا  م الم تمعات العتبية  ةل  ت ن العجارتي
ت هيبدددة الدولدددة وغدددا  القدددانون أو غدددا  تطبيقددد ت ف ندددما يدددع

وانم  ة   يتي   ا التجوهات واانحتا ات التدم ت حد  بمفداهي  
أ ددت ت  عندددما اجددتط الف ددت القددومم  نددد بعدد  انمدد  ظهددتت 
الفاجدددية والعنصدددتية، وأد   دددم بعددد  انحيدددان يلدددا تسدددوي  
التطهيددت العت ددمت هددر    هددا انحتا ددات ول نهددا ا تنددتقص مددن 

  و اهة اانتماء القومم  ند الجعو ت 
 

وأصدبح بد  مفهو  العجدارتية  دم أرهانندا و دم أ عالندا، لقد تجو  
تديفدددا ل ت عيدددة ونقييدددا لالنتمددداء الدددوطنم والقدددومم، وتهدددت  
ال  يددت مددن الم قفددين والحدددا يين  ددن الحددديق  نهددا بددأأ صددوتي 
يي ابيددة، ومددن هددرا المنط دد  أ ددد لزامددا   ددم أن أتحدددق  ددن 

 ادتالمس وت  ن ، مدت ا أننم سوف أتعت  ل   يت من اانتق
 

ت   ارددد  أن العجدددارتية بدددأبها صدددوتها تتندددا   مدددع مفهدددو  
المواطنددة المت ا رددة التددم تسدداوأ بددين  ميددع المددواطنين بضدد  

ت وهددرا  ددو  غيددت صددحيح،  العجددارتية ا انتمدداءاته النظددت  ددن 
تتعددات  مددع مبدددأ تسدداوأ المددواطنين  ددم الحقددو  والوا بددات، 

ا تبدداتات تتت ددز   ددا تصددنف العجددارت يلددا طبقددات، وا وا 
 ت يدددة أو مرهبيدددة أو  هويدددة أو أأ مدددن النعدددوت السددد بية التدددم 

 تسا  ل قدل من مفهو  العجارتية السمحةت
 

العجددارتية تتت ددز أصددال   ددا التواصدد  والتددتاح  والتددواد بددين 
روأ القتبدددا، والتعددداون   دددا البدددت والتقدددو  والعمددد  الصدددالح 
 والتواصددم بددالح  والتواصددم بالصددبت، وهددر    هددا مددن  دددز 
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والعجارتية ج  ت يطاتا وايحا لأل ال  الحميدي التدم انموتت 
ي تز  بها أ تاد العجيتي ا تيداتا وحبدا باانتمداء ل م مو دة،  مدا 

والعجدارتية ا ج  ت مد ال ل ت ا د  اا تمدا م بدأبها صدوت ت 
ت ضم وا تقصم أحدا، وا يم دن أن ت دون مو هدة يدد مدن  ا 

جددارت، مهمددا   ددت أو  دد   ديددد  جدديتي لدد   نننددا  ميعددا أبندداء  
وهددر  حقيقددة غفدد   نهددا ال  يددتون  تأأ مددواطن أتدنددم  جدديتي

ومددن القددي  التددم نم دددها  ددم الفددتد و ددم  وتبمددا تضددا  وا  نهددات
العجيتي  ي  ح  الوطن وانمانة وانمت بالمعتوف والنهم  دن 
 المن ت و ي  ي تا  الييف والن دوي والجدهامة ونصدتي المظ دو ت

ها   ها  دي  ت يعدة ن منهدا ونسدعا  اهددين لضتسدها و م يقينم أن
و ندما  ي   أنصت أ ا  ظالما أو مظ ومدا    م نفو  ناجرتنات 

ره  ال  يتون  م تفسيتها يلا حصت النصتي ن ي   م  تابة 
الد ، بينما نع   أن تتا نا نص   ا نصتي  أ ي   م اينسدانية  

  ين  دان مظ ومدا ولي  أ ا  بالقتابة  قط، ورل  بتد الظ    ند
   وز ت   ن ظ   اآل تين ين  ان ظالمات

 
والم ا  ا يتسدع لسدتدها   ي  العجارتية السمحة،بع  من هر  

ت مندون نم   ا  نا ة تامة أن    ميعدا نبالتفصي ، و صوصا أ
 م م نون و دان   مهما تباينت أ  ات   العقاردية والحزبية،  بها
مدددن انتمددداءات   وواءات ددد  ندددتقص مدددن أأ يهدددا ا  بدددول   ب وأن

 ان ت ت
 

 ددن وانحت ددت   يددتا تجددوهت السدد و يات العجددارتية نعدد ، لقددد 
لندا أن نتدت  المفهدو  متت زاتها ومقاصدها، ول دن هدرا ا يبدتت 
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المفهددو   ددوا  صددو ومددا بنددم   يدد  مددن  يددت، بدد    ينددا أن ن
 و عالت

 
، رتويزاء هرا الوا ع، يصبح وا با   ا العقدالء مدن أبنداء العجدا

العجدارتية مدن  د  مدا مفهدو  أن يطهتوا  وهرا يعنم منا  ميعا،
ت والعجدارت  اطردةتجوي  وما التص  ب  مدن مفداهي  لح  ب  من 
 سددد و ياتهاتصدددحيح  دددم و  دددم رلددد تسددداب  ل  مدددد ويانتدنيدددة 

وأظدن أن هدرا هدو تحديددا  نمور ا يحتدرأ بد ت العجارتية لتصبح
 من سات  م هدرا الددت  أو وأظننا لسنا ،  صاون لنحن ا ديدننا
ومدن العجدارت زمتي  يتي من من واحدي   جيتي نحن ، ب القوي 

الم تمدع  يبندامدن ن دون أه  الن وي وانصالة، نسدعا دومدا نن 
وحدتأ بندا أن ن مدع  ت  ا  د  الصدعد الحديق العتبم انتدنم

جم نا  م م    ل عجديتي وأن نطدوت هدرا الت مدع لي دون وسدي ة 
 والم ا فة بين ان يا ت ل تواص  والتتاح  

 
 ثانيا في موضوع االنتخابات النيابية:

ا بد من تس ي  ج ت وتقديت وي  ا  لما  امت ب  ال  ة ال يدتي 
من جبا  العجيتي  م  مع ال  مة و دم نبدر التفت دة و دم ويدع 

نبندم   يهدا  دم  انت ا  متجح العجيتي، وهدم سدنة سنة حميدي
مقب  انيا  لي   قط  م مويوث اانت ابات وينما أييا  م    
الموايدديع التددم تظهددت ال واندد  المجددت ة مددن صدد ة الددتح  بددين 
أ ددتاد  العار دددة الممتدددي   مدددا يسدددميها   مدداء اا تمددداث، والتدددم 

 ت نعت ها بإس  العجيتي
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لتدم  م م ت ف المنداط  ا لقد نهيت هر  العجيتي بادوات باتزي
و  ا مدد   س نتها و صوصا  م ما يسما اآلن لواء بنم  بيد

يبددان الدولددة الع مانيددة،  دد   ددم حقبددة تأسددي  أ  ددت مددن  ددتنين 
ايمددداتي،  ددد   دددم بنددداء المم  دددة، ويدددتبت مدددع بدددا م العجدددارت 
انتدنيددة و نبددا يلددا  ندد  أتوث انم  ددة  ددم التفددانم  ددم  دمددة 

 ال  ت   الفتدتات  الوطن و دمت الجهداء العس تيين والمدنيين
  ها، وت دت الم تمع انتدنم بم ت ف ال فداءات، و اندت   دا 
الدددوا  ومددا تددزا  معينددا ا ينيدد  لفعدد  ال يددت ويصددالل رات 

 نتيالب
 

بعددد أن حظددم يبددن العدد  ل  دد اد ال صدداون  بإ مدداث و ،ولددرل 
العجيتي،  إنندا مدد وون اآلن لم ازتتد  ل فدوز بمقعدد نيدابم  دن 

، وا  قط  د، ولي ون مم ال  ويا أمينا لي  لعجيتت لواء بنم  بي
   قط، ب  لي ون نار  وطدن لعجارت بنم  بيد مس مين ومسيحيين

مددت ا نولوياتد   دم صدالل المتددتج الحيداتأ  نارتا نفسد  ل
هر  الظتوف الصعبة، ووايعا مص حة الدوطن والصدالح العدا  

يميدز بدين أ دداء الدوطن وأصدد اء ، ،   ا تا  ت   انولويدات
وا تحيدددد بوصددد ت   دددن القدددتاءي المسدددتنيتي ل تق بدددات السياسدددية 

ت   وهر  الم ازتي ا تنحصدت  قدط بمجدات الدا  ية وال ات يةت 
بدد  وأييددا  ددم حدد  المعدداتف وانصددد اء  ، ددم اا تددتاث أنددت 

  دددا المجدددات ة  وسدددارت انهددد  والعدددزوي  دددم لدددواء بندددم  بيدددد
 توالم ازتي
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 : ثالثا: في مجلس العشيرة
 

سأ ود لهرا المويوث تحديددا بعدد اانت ابدات النيابيدة، تا يدا   ٍ
مددددن  دددد  أبندددداء وبنددددات العمومددددة أن يجددددات وا بدددداا تتث  ددددم 

، وأن يستحيدددتوا  دددم  قدددوله  تبعدددات المقاطعدددة 02/0/0202

لدي   قددط   ددا العجديتي بدد  وأييددا   دا الددوطنت  ددإن أتدنددا أن 
ي تأ  م انتبع سدنوات القادمدة،   نتسد  ي ون لنا تأأ  يما س

يلا البتلمان من يعبت  ن تأينا ومن يواص  دوت هدر  العجديتي 
  م بناء الوطنت

 
 وتاء القصدت وهللا من

 
 أتدت   ايز  ص اون 

 
  مان
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