
 

 

 

.ةمألا سلجم سيئر ،ةزعموب ريشب ديسلا :ةسائرلا

.ينطولا يبعشلا سلجملا سيئر ديسلا - :نووعدملا

.ةموكحلا سيئر ديسلا -

.ةلودلا سلجم سيئر ديسلا -

.ةموكحلا ءاضعأ ةداسلاو تاديسلا -

.ينطولا يبعشلا سلجملا سيئر باون ةداسلا -

.ءاسم نيثالثلاو ةعباسلا ةقيقدلاو ةثلاثلا ةعاسلا ىلع ةسلجلا تحتتفإ

.ةحوتفم ةسلجلا ،ميحرلا نمحرلا هللا مسب :سيئرلا ديسلا

.م 1999 ةنسل ىلوألا ةيداعلا ةرودلا حاتتفا نع نلعأ ،ةمألا سلجمل يلخادلا ماظنلاو روتسدلا ماكحأل اقبط

:حاتتفالا ميسارم

،ةحتافلا ةروس ةوالت-

.ينطولا ديشنلا فزع-

:سيئرلا ديسلا

،ينطولا يبعشلا سلجملا سيئر ديسلا

،ةموكحلا سيئر ديسلا



،ةلودلا سلجم سيئر ديسلا

،ءارزولا ةداسلاو تاديسلا

،ينطولا يبعشلا سلجملا سيئر باون ةداسلا

،فويضلا ةداسلا

،ةمألا سلجم ءاضعأ ةداسلاو تاديسلا

.هتاكربو ىلاعتو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا

ميعدت نم اهلضفب نكمتن ةرمثم ةرود نوكت نأ ىنمتن يتلا ،ماعلا اذهل ىلوألا ةيداعلا ةرودلا ،مويلا حتتفن نحن اه
ققحي امب اندالبل ةيسايسلا ةايحلا يف انسلجم اهيف مهاسيو ،ةينوناق صوصن نم اندالب هجاتحت امب ةينوناقلا انتموظنم
.انبعش تاحومط

نـم ،هرـمع نـم ةمرصنملا ةرتفلا لالخ ةمألا سلجم هزجنأ امو انلامعأ مييقتل انل ةصرفتابسانملا هذه لثم نإ
.يلبقتسملا لمعلا ملاعم مسرو تايبلسلا يدافتو تايباجيإلا ميعدت لجأ

،ةداسلا اهيأ ،تاديسلا اهتيأ

وهو هققحن نأ ىنمتن انك امم لقأ ،هرمع نم ىلوألا ةنسلا يهو ةيضاملا ةنسلا لالخ ةمألا سلجم ةليصح تناك دقل
ىنمتن انك اننإ لوقأ عضاوت لكبو ،ةبعص امئاد نوكت لمع يأ يف ةيادبلا نأل يعيبط رمأ اذهو ،ةحارص لكب لاقي رمأ
نم هزاجنإ ىلإ حمطن ام غولب ىلع اندعاستس ةيضاملا ةنسلا ةبرجت نأ كش الو ،انسلجم ةيمهأ مكحب ريثكلا قيقحت
حمسي يذلا رمألا ،هيلع ةقداصملا تمت دق ناملربلا لمع مظني يذلا يوضعلا نوناقلا نأو ةصاخ ،ماهمو لامعأ
سكعلا ىلع لب ،نيتفرغلا نيب قيسنت دجوي ال هنأب مهفن ال نأ بجي انهو ،ناملربلا يتفرغ نيب لاعفلا قيسنتلا قيقحتب
بلغتللو ةموكحلاو ناملربلا يتفرغ نيب قيسنتلل نوناقلا اذه ىلإ ةجاحب اننإ .نيسلجملا نيب ةـقادص كاـنهف كلذ نم
هانمتن ام وهو ةمكحمو ةيداع ةقيرطب انلامعأ اهيف ريسن ةديدج ةلحرم يف قلطننل ،اقباس اهانفرع يتلا تابوعصلا ىلع
.اعيمج

تايدحتلاو تايلاكشالا حرطب حابصلا اذه ينطولا يبعشلا سلجملا سيئر حلاص نب رداقلا دبع ديسلا يليمز ماق دقل
ةسرامم لك يف ةرضاح يهو ،اضيأ نحن اهانفرع ةيعيبط تايلاكشإ يهو يناملربلا لمعلا ةسرامم هجاوت يتلا
هذه نع ثيدحلا ىلإ عجرأ نل يننإف اذل ،كلذ ىلع هركشأو هنع ربعو هراثأ اميف هعم قافتالا مامت قفتأ انأو ،ةيناملرب
.ةيناملربلاو ةيطارقميدلا ةسرامملا يف ايعيبط ارمأ اهربتعأ يتلا تايلاكشالا

،ينطولا يبعشلا سلجملا سيئر ديسلا

،ةموكحلا سيئر ديسلا

،ةلودلا سلجم سيئر ديسلا

،ءارزولا ةداسلاو تاديسلا

،ينطولا يبعشلا سلجملا سيئر باون ةداسلا

.ةمألا سلجم ءاضعأ ةداسلاو تاديسلا

ىلع قيمعلا يفسأت هتنمض ،صاخ روعش نع تربع دق تنك مرصنملا ربوتكأ 03 يف ةيضاملا انترود حاتتفا دنع
.ةقبسملا ةيسائرلا تاباختنالا ءارجإل يدايسلا رارقلا

.روعشلا كلذل ايفو تلز ام ،رهشأ ةسمخ دعبو مويلاو

ةرادجلا كلت لجسن نأ انيلع هنأب "ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيروهمجلا دبعم سارح" ءاضعأ نم دحاوك اعنتقمو
ةيسايس ءاوجأ يف ةيروهمجلل اديدج اسيئر اهيف بقترن يتلا ةلحرملا هذه ىلإ لوصولا امهلضفب مت نيذللا قاقحتسالاو
.يميلقإلاو يوهجلا انطيحم يفو رئازجلا يف ليثم اهل قبسي مل ةيددعت



،ةداسلا اهيأ ،تاديسلا اهتيأ

اذهو دالبلا يف ققحت امب – تاونس سمخ يلاوح ذنم لوذبملا – قاشلا دهجلا باحصأل فارتعالا بجاو مامأ اننإ
نافتو ةليبن لاصخب خيراتلا هل ظفتحي ةيروهمج سيئرل ةيجذومن ةروص العف مدق لاورز نيمايلا سيئرلاف ،انبجاو نم
ليرفأ 15 يف هتقث بعشلا هحنميس نمل ةزيمو ةودق تافصلا هذه نوكت نأ انبولق نم ىنمتن نحنو ،رئازجلا ةمدخ يف
.مداقلا

يعامتجاو يسايس موهفمك ةنطاوملا ةفاقث ةيقرت ايصخش اهنع تثدحت نأ يل قبس يتلا تازاجنالا هذه ةمدقم يفو
هذه ىلإ تاونس سمخ ذنم انتلصوأ يتلا ةعامجلل عجري كلذ يف لضفلاو ،رهدزمو روطتم عمتجم ءانبل ساسأكو
.ةجيتنلا

ةهج نم اننإف ،ةيفافشلاو ةيددعتلاو ةيطارقميدلا دعاوق ءاسرإ راسم يف تازاجنإلاب فارتعالا اذه دنع فقن انك اذإو
.يطارقميدلا ىعسملا يف ةيروهمجلا سيئر هدمتعا يذلا حوضولا يطغي نأ نكمي ءيش ال نأ فشتكن ىرخأ

،ةداسلا اهيأ ،تاديسلا اهتيأ

مزع تبثتو ،يطارقميدلا ىعسملا اذه ةيدج دكؤت يهو ،ةيلالقتسا لكب ةيناملربلا انماهم ةفرغلا هتاه يف انسرام دقل
Démocratie)"ةهجاولا ةيطارقميد" ـب ىمسي ام زواجتو كوكشلا لك زواجت ىلع ةلودلا يف ةسسؤم ىلعأ  de

façade).

تنكمت ةميسج تايحضتب ةنورقم ،ةحضاو ،ةهيزن ،ةيناسنإ ،ةينطو ميقب رحلاو ينلعلا هيونتلا يف ددرتأ ال انه يننإ
.يداصتقالا وأ ينمألا ديعصلا ىلع ءاوس لحارملا بعصأ يف تايدحتلا ةهجاوم نم اهلضفب دالبلا

ديقتلا اذه نإف تقولا سفن يفو ربنملا اذه نم ثيدحلا تايضتقمب ديقتأ ينلعجت ،سلجملا اذهل سيئرك يتايلوؤسم نإ
– حيرصو لاع توصبو ريبعتلا قحب يظافتحا ينعي اذهو ةيساسألا ةيندملا قوقحلا نم ينمرحي ال – يهيدب اذهو –
تارايتخالا ضعب نع جتنت نأ نكمي يتلا ةيباجيإلا وأ ةيبلسلا تاريثأتلا نع – رمألا يضتقي نيحو بسانملا تقولا يف
.دالبلا لبقتسم صخت يتلا

يف ةمهاسملا انيلع يلمي انبجاو نإف ،ةيروتسدلا ةسسؤملا هذه يف انعقوم مكحبو ،يخيرات ثدح مامأ مويلا اننإ
لابقإلاب ققحتي بواجتلا اذهو ،ةديدج ةيسايس ةفاقثو ايندم اسح لعفلاب سكعي ،ثدحلا عم ريبك يبعش بواجت قيقحت

.هللا ءاش نإ ليرفأ 15 ،عارتقالا موي توصلاب ءالدإلا ىلع

بعشلا اذهل ءافولا ينقزري نأ ىلاعتو هناحبس هللا نم بلطأو ةداعسلاو ريخلا لك دالبلا هذهل ىنمتأ مويلا كلذ ىتحو
.هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو ميظعلا

.اركشو ةعوفرم ةسلجلا

.ءاسم نيسمخلاو ةعباسلا ةقيقدلاو ةثلاثلا ةعاسلا يف ةسلجلا تعفر


