
 

 

 

.ةمألا سلجم سيئر ،ةزعموب ريشب ديسلا :ةسائرلا

.ينهملا نيوكتلاو ةيعامتجالا ةيامحلاو لمعلا ريزو ديسلا :ةموكحلا ليثمت

.ينهملا نيوكتلاب فلكم ينهملا نيوكتلاو ةيعامتجالا ةيامحلاو لمعلا ريزو ىدل ةلودلا بتاك ديسلا

.ءاسم ةرشع ةسماخلا ةقيقدلاو ةعبارلا ةعاسلا ىلع ةسلجلا تحتتفإ

.ةحوتفم ةسلجلا ،ميحرلا نمحرلا هللا مسب :سيئرلا ديسلا

.انلاغشأ يف ةكراشملل مويلا ةسلج ةموكحلا يلثمم ةداسلا روضحب ةيادبلا يف بحرأ

ةملكلا ليحأو نيهمتلاب قلعتملا نوناقلل ممتملاو لدعملا نوناقلا صن ةشقانمو ضرع مويلا انلامعأ لودج يضتقي
.يخأ لضفت ماظن ةطقن كانه ،ارذع مكحمستسأ ..اروكشم لضفتيلف نوناقلا اذه صن ضرعل ةموكحلا لثمم ديسلا ىلإ

تعلطا امدعب .مكيلع مالسلا ،يئالمز يتاليمز ،ءارزولا ةداسلا ،سيئرلا ديسلا :)ماظن ةطقن( يناكرب ديزوب ديسلا
…ةجمرب ىلع

.اهركذب لضفت ،ماظن ةطقن تناك نإف ! ؟اباطخ مأ ماظن ةطقن تبلط :سيئرلا ديسلا

.سيئرلا ةدايس متهت ال ،اهنع ثيدحلا ددصب يننإ :يناكرب ديزوب ديسلا

.رصتختلو نذإ لضفت :سيئرلا ديسلا



نأ تيأترا هيلعو جمربت مـل ةـماه اطاقن كانه نأ تدجو لاغشألا ةمانزر ىلع تعلطا امدعب:يناكرب ديزوب ديسلا
هيلع تصن امك لكايهلا ديدجت ةيلمع ةجمرب -نيناوقلا هذه ةجمرب لبق - مكنم بلطأ ثيحب صاخلا ييأر نع ربعأ
ةسارد ةجمرب كلذك بلطأو ةنس لك متي لكايهلا ديدجت نأ ىلع ناصنت ناتللاو يلخادلا ماظنلا نم 34و 15 ناتداملا
نم يفناج 31 يف هيلع ةقداصملا تمت يذلا يوضعلا نوناقلا عم هتقباطم بجي يذلا سلجملل يلخادلا ماظنلا ةشقانمو
.اركشو ةجمربلا هذهل يضفر نع نلعأ كلذلو ةنسلا هذه

،طقف ةجمربلا يف أطخ أرط امبر هنأب لوقأ نأ يل اوحمساو لوقعم هب تمدقت يذلا حرطلا .اركش :سيئرلا ديسلا
كلذ يف ةبعل ةيأ كانه تسيل لوقأ ،طقف حيضوتللو .دغلا نم ةيادب كلذ نوكيسو ةمهملا طاقنلا هذه ةجمرب نم دبالف
انيلع ضرفي بجاولا نكلو ،كلذ ةجمرب ادج بعصلا نم ناكف - مولعم وه امك - ةريخألا فورظلا يه انقاعأ ام لكو
.ةجمربلا نمض ادغ قبطتسو اهديؤأو ةهيزنو ةلوبقم ةظحالملاف نذإ ،انلاغشأ عم ايشامت قحال دعوم يف كلذ جاردإ

.نوناقلا اذه صن ضرعل ريزولا ديسلا لضفتيلف نآلا امأ

.نيلسرملا فرشأ ىلع مالسلاو ةالصلاو ،ميحرلا نمحرلا هللا مسب .سيئرلا يديس اركش :ةموكحلا لثمم ديسلا

فقأ نأ يندعسي ،ليجبتلاو راقولا ةيحت دعب ،سلجملا ءاضعأ ةداسلاو تاديسلا اهيأ ،ةمألا سلجم سيئر يديس
1981 وينوي 27 يف رداصلا نوناقلا ليدعت عورشم مكيلع ضرعأل ،رقوملا مكسلجم باحر يف مويلا مكمامأ
.نيهمتلاب قلعتملاو

طبضو نينقتلا نم ديزم ىلإ يدتهي عاطقلا تلعج يتلا تارابتعالا نم ةلمج مكل مدقأ نأ ةيادبلا يف يل اوحمساو
.نيهمتلاب ةقالعلا تاذ تاهجلاو فارطألا فلتخم نيب تاقالعلا

:يف تارابتعالا هذه صخلتتو

نإف 1990 ةنس هيلع تلخدأ يتلا تاليدعتلا نم مغرلابو 1981 ةنس ردص دق نيهمتلاب قلعتملا نوناقلا نإ :الوأ
.هذه روطتلا ةكرح عم نيناوقلا ةمءالم يضتقت ،دالبلا اهشيعت يتلا ةيراجلا ةيرذجلا تالوحتلا

.ينهملا نيوكتلا يف نيلجسملا نم %40 يلاوح لداعي ام يأ نهتمم فلأ 100 يلاوح نيهمتلا ناديم لمشي :ايناث

ةينوناق ةقالع ةماقإ بجوتست ،ةصاخلاو ةماعلا تاسسؤملا نيناوق ىلع تلخدأ يتلا ةينوناقلا تاليدعتلا نإ :اثلاث
.ةديدج

.نيهمتلا ىوتسم ىلع ءاكرشلا فلتخم نيب ةقالعلا طبض ةرورض :اعبار

.نيهمتلا ناديم يف اهرودب موقتل تايدلبلل ةينوناقلا ةصرفلا ةحاتإو نهتمملا قوقح ةيامح :اسماخ

.ةيادبلا يف اهليجست تدرأ ملاعملا ضعب يه كلت

ةيمومعلا تاطلسلا هيف تناك روظنمل اقفو 1981 ةنس نوناق يف ددح امك نيهمتلا ميظنت مت دقف ةداسلا اهيأ ،اذكهو
.ةنيعم سيياقمو دعاوق نم اقالطنا يعامتجاو يداصتقا عباط تاذ تاطاشن ريست

ارظن ةيرورضلا تاليمكتلاو تاليدعتلا ضعب 1990 ربمسيد 25 يف خرؤملا 34-90 مقر نوناقلا لخدأو
ميظنتلا عم ةيشامتم صوصنلا لعج ةرورضو اهتقو دالبلا اهفرعت تأدب يتلا ةيعامتجالاو ةيداصتقالا تالوحتلل
.ديدجلا عيرشتلاو

:يلي امب زيمتي هنإف نيهمتلا ايلاح هيف ومني يذلا ديدجلا راطإلا امأ

،ةيمومعلا ةسسؤملل يساسألا نوناقلل يرذجلا ليدعتلا :الوأ

،صاخلا عاطقلل ماهلا روطتلا :ايناث



،ةدودحم ةيمومع تاليومت :اثلاث

.نيوكتلا نأشب ريبك بلط دوجو :اعبار

ىعسي لاغشنا نيب قفوي نأ هيلع يذلا نيهمتلا ماظن يف تالالتخا ةقيمعلا تاليوحتلا هذه ثدحت نأ يعيبطلا نمو
ىعسي رخآ لاغشناو ةهج نم ،بابشلا هب مدقتي يذلا نيوكتلل يعامتجالا بلطلا حلاصل ةيمومعلا ةمدخلا ةمهم نامضل
.ىرخأ ةهج نم ،ةلاعف ةفصب نييداصتقالا نيلماعتملا تابغر ةيبلت ىلإ

تمظن يتلا تايقتلملا فلتخم يف تايصوتلا نم ديدعلا تلجس دقلف ،اهنيمثت نم دبال يتلا تايقتلملا ةيعجرم كانهو
:ةيلاتلا فادهألا قيقحت دصق نيهمتلاب قلعتملا نوناقلا ةعجارم ةرورضب تبلاطو عاطقلا فرط نم

يلاوح ايلاح كانه ناك اذإ هنأ لعفلاب لجسن ناديملا اذه يفو نيهمتلا قيرط نع نيوكتلل يمكلا نيسحتلا :الوأ
.ميظنتلا اذه ىلع تاليدعت لاخدإب ةربتعم ةفصب ددعلا اذه عفر انناكمإبف ،مهنيوكت نولوازي نهتمم 100000

.نيهمتلا ىوتسم ىلع نولخدتي نيذلا ءاكرشلا فلتخم تايلوؤسمو ماهم حيضوت :ايناث

.ةيدلبلا اميس الو يلحملا ىوتسملل ربكأ لخدت :اثلاث

.ينهملا طسولا يف نهتمملا نيوكت راطإل لضفأ ميظنت :اعبار

.يونعملاو يداملا ىوتسملا ىلعو نيهمتلا زاجنإ ىوتسم ىلع نهتمملا قوقح ةيامح :اسماخ

.يديهمتلا عورشملا اذه يف ةحرتقملا تاليدعتلا قيرط نع فادهألا هذه قيقحت متي ،سيئرلا يديس

.ةديدج داوم لاخدإو داوم ةدع ةغايص ةداعإ وأ ةعجارم تاليدعتلا هذه صختو

:يلي ام ليدعتلا تاحارتقا مهأ لمشتو

.نيهمتلاب لفكتلا مدع ةلاح يف نيهمتلا مسر عفدب ةمدختسملا تائيهلا لك مازلإ)1

.ةمدختسملا ةسسؤملا ىوتسم ىلع هميظنت ريوطتب نيهمتلا ةيعون نيسحت ىلإ ىعست ةديدج ماكحأ لاخدإ)2

يتلا ةصتخملا تائيهلا ىلإ اهعفر لبق نيهمتلا دقع ذيفنت نع ةجتانلا تافالخلل ةبسنلاب يضارتلاب لحلا سيسأت)3
.لمعلا عيرشت اهيلع صني

.ديدج نهتمم فيظوت لبق ىغلملا ميدقلا دقعلا يف ةدراولا اهتادهعت لك نم ررحتت نأ ةمدختسملا ةسسؤملا مازلإ)4

.لمعلا بابرأ تامظنمو ةينهملا فرغلل رواشتلاو ةراشتسالا ناديم عيسوت)5

.لمعلا ةيشتفمو نيوكتلا ةسسؤمو ةيدلبلا ةنجللا فرط نم نيهمتلا ءارجإل ةكرتشم ةعباتم سيسأت)6

ناديملا يف اذكو ةحصلاو ةياقولا ناديم يف نيهمتلا ءارجإ فورظ ةرورض صخي اميف نهتمملا ةيامح ميعدت)7
.ينهملا



فرشتأ يذلا نوناقلا عورشم يف ةدراولا ماكحألا هنمضتت ام مهأ ،ةداسلاو تاديسلا،سيئرلا يديس يه مكلت
.مكيلع مالسلاو مكهابتنا نسح ىلع مكركشأ .مويلا مكيلع هضرعب

لوح يديهمتلا ريرقتلا ميدقتل ةصتخملا ةنجللا ررقم ديسلا ىلإ ةملكلا ليحأو ريزولا ديسلا ركشأ :سيئرلا ديسلا
.اروكشم لضفتيلف نوناقلا اذه صن

،ريزولا ديسلا ،سلجملا سيئر ديسلا ،ميحرلا نمحرلا هللا مسب .سيئرلا يديس اركش :ةصتخملا ةنجللا ررقم ديسلا
.هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا ،ةمألا سلجم ءاضعأ يئالمز يتاليمز ،هل نوقفارملا ةداسلا

ماع نابعش 24 يف خرؤملا 07-81 مقر نوناقلل ممتملاو لدعملا نوناقلا صن نع يديهمتلا ريرقتلا يلي اميف مكيلإ
.نيهمتلاب قلعتملاو 1981 ةنس وينوي 27 قفاوملا ـه1401

ةمدقم

ىلع ءانبو ،ةمألا سلجمل يلخادلا ماظنلا نم50و 48و 46 ىلإ40 ،36 ،24،32 ،23 داوملا ماكحأل اقبط
07-81 مقر نوناقلل ممتملاو لدعملا نوناقلا عورشمل 1999 وينوي 07خيراتب ةمألا سلجم سيئر ديسلا نم ةلاحإ
ةنجل نالعإل ارظنو ،نيهمتلاب قلعتملا و 1981 ةنس وينوي 27قفاوملا ـه 1401 ماع نابعش 24 يف خرؤـمـلا
رارقب المعو ،عوضوملا يف اهصاصتخا مدع ةمألا سلجمل ينطولا نماضتلاو لمعلاو ةيعامتجالا نوؤشلاو ةحصلا
ةحصلا ةنجل ىلع روكذملا صنلا ةلاحإ دكؤي يذلاو 1999 وينوي 09 يف خرؤملا 12 مقر ةمألا سلجم بتكم
ةيامح يف لثمتملا يعامتجالا عباطلا هيلع بلغي صنلا اذه نوكل ارظن ينطولا نماضتلاو لمعلاو ةيعامتجالا نوؤشلاو
وأ يوبرت وأ يجوغاديب وه امم رثكأ ةمدختسملا ةسسؤملا نيبو هنيب لمعلا ةقالع نينقتو ةيصبرتلا هترتف يف نهمتملا
.ينيوكت

ماع لوألا عيبر 10 خيرات نم ءادتبا ينطولا نماضتلاو لمعلاو ةيعامتجالا نوؤشلاو ةحّصلا ةنجل تعرش
،ةنجللا ةسيئر رماع نب ةسينأ ةديسلا ةسائرب صنلا اذه ىوتحم ةسارد يف 1999 ةنس وينوي 23 قفاوملا 1420

نيوكتلل ةلودلا بتاك سنوي ميرك ديسلا ىلإ عامتسالا ىلإ اهالوأ تصصخ تاسلجلا نم ةلسلس نأشلا اذه يف تدقعو
ـه 1401 ماع نابعش 24 يف خرؤملا 07-81 مقر نوناقلا ميمتتو ليدعت بابسأ لوح اضرع مدق يذلا ينهملا
. ةنجللا ءاضعأ تاراسفتساو تالؤاستو تالاغشنا ىلعّ در امك ،نيهمتلاب قلعتملا و 1981 ةنس وينوي 27 قفاوملا

: ةداسلاو ةديسلا نم ةنوكتملا يديهمتلا ريرقتلا ةغايص ةنجلةليكشت ىلع ةنجللا تقداص امك

ةنجلل ةسيئر رماع نب ةسينأ-

ةنجلل اررقمةيلاع نب دمحم-

اوضعنامرز ميلس-

اوضعيدهملب ىفطصم-

عامجإلاب هيلع تقداص ،هتشقانم دعب يتلا ةنجللا ىلع يديهمتلا ريرقتلا عورشم ةغايصلا ةنجل تضرع دقو
.1999 وينوي 30 خيراتب

صنلا ميدقت

24 يف خرؤملا 07-81 مقر نوناقلا ممتيو ّلدعيل ءاج ،ةدام )20( نيرشع ىلع يوتحي يذلا نوناقلا اذه نإ
بجومب ّلدع دق نوناقلا اذه نأ ملعلا عم نيهمتلاب قلعتملا و 1981 ةنس وينوي 27 قفاوملا ـه 1401 ماع نابعش
.1990 ةنس ربمسيد 25 قفاوملا 1411 ماع ةيناثلا ىدامج 08 يف خرؤملا 34- 90 مقر نوناقلا



،34 ،32 ،30 ،25 ،8 داوملا يه ،داوم )06( تس ضورعملا صنلا هب ءاج يذلاميمتتلاو ليدعتلا ّسم دقو
ةدام ليدعتلا ّسم و 26و ،24 ،1923 ،15 ،12 داوملا يه ىرخأ داوم )06( تس ّسم دقف ميمتتلا امأ ،37و
34ورركم 26و 1 رركم 19و رركم 19 داوملا يهو ةديدج داوم )04( عبرأفاضأ امك 27 ةداملا يهو ةدحاو
.روكذملا 07-81 نوناقلا نم 35 ةداملا ضورعملا نوناقلا ىغلأ دقو .1رركم

صنلا ةيمهأ

ةعراستملا ةيعامتجالاو ةيداصتقالا تالوحتلا تابلطتم عم يعيرشتلا راطإلا فييكت يف نمكت صنلا اذه ةيمهأ نإ
حمسي ينالقع ميظنتو ةديدج تايلآ ىلع ثحبلا يرورضلا نم حبصأ هنإف يلاتلابو دالبلل ةنهارلا ةلحرملا اهفرعت يتلا
ةينهم دي نم دالبلا تايجاحل ةيبلت لاعف يداصتقا رودب موقيل نيوكتلا قيرط نع ينهملا نيوكتلا عاطق ليعفتب
ةيمهألا يطعت يتلا ةيعامتجالا ةفيظولل نيهمتلا عاضخإ ةسايس جاهتناب حمست دعت ملةلحرملاف .ةلهؤمو ةصصختم
ايداصتقا ارصنع نهمتملا نم لعجي يذلا يداصتقإلا بناجلاب صخأ ةفصب رثكأ لفكتيل امنإ و ةيعونلا نع ةيمكلل
.ةيعامتجالا ةفيظولاب دعب اميف لفكتلا ىلإ يدؤي نأ هنأش نم ةرورضلاب اذهو الّاعف

ىلع ارداق دعي مل يذلا ينهملا نيوكتلا عاطق نع طغضلا فيفخت يف مهاسي نأ كلذك هنأش نم نيهمتلا ليعفت نإ
نم لقأ ءابعأ فلكي نيهمتلا قيرط نع نيوكتلا نأو اميسال يوبرتلا عاطقلا نم نيبرستملا نم لئاهلا ددعلا باعيتسا
.يماقإلا نيوكتلا

ليدعتلا اهب ءاج يتلا فادهألا

وأ لالغتسا يأ نم مهتيامحو مهب ةيانعلاو نينهمتملا ةعباتمو ريطأتل ةديدج تايلآ عضيل ءاج ليدعتلا اذه صن نإ
:ةثالث بناوجب ينع دق صنلا نإف كلذل فسعت

:ـب قلعتي اميف نينهمتملل ةيعامتجالا ةيامحلا ىلع صن ثيحب :نينهمتملل يعامتجالا بناجلا -1

حنملا نم ةدافتسالاو لمعلا ثداوح نم نيمأتلاو يعامتجالا نامضلاك ةيعامتجا ةيطغتنم ةدافتسالا نامض -
.ةيلئاعلا

.)رركم 10 ةدام( نهمتملا ةحص ةيامح ىلع رهسلا -

.)4 ةدام( ةنس 30 ىلإ ةيئانثتسالا تالاحلا ضعب يف نيهمتلل تاحشرتملا نس ديدمت -

.)14 ةدام( قبسملا يبطلا صـحفلل هعاضخإ رـبع نيهمتلل حشرتملل يحصلا ليهأتلا ىلع ديكأتلا -



:دقعلا دونبب مازتلالاو لمعلا تاقالع بناج نم -2

.دقعلا يف اهيلع صوصنملا تامازتلالا مارتحا ةيرابجإ -

.مهتعباتمو نينهمتملا ريطأتل ةديدج تايلآ عضو -

كارشإ اذكو ) 10 ةدام( نوناقلا اهددح ةديدج تاءارجإ بسح ةقبسملا ةحلاصملا قيرط نع تاعازنلا لح -
.نيهمتلل ةيدلبلا ةنجللا بناج ىلإ لمعلا ةيشتفم

هذه موقت نأ لبق هدقع ىغلملا وأ خوسفملا نهمتملا هاجت اهتامازتلا لك ةيوستب ةمدختسملا ةسسؤملا مازتلإ -
.رخآ دقاعتب ةسسؤملا

.)12 ةدام( ةيفسعت ةفصب هدقع خسف ةلاح يفاهاضق يتلا نيهمتلا ةدمب نهمتملا ظافتحإ -

دقعلا يف اهيلع صوصنم ريغ وأ ينهملا ليهأتلاب اهل ةقالع ال تامدخ وأ لامعأ يف هلالغتسا نم نهمتملا ةيامح-
.هتقاط قوفت وأ هتحصب رضت لامعأب هفيلكت مدع اذكو

.)18 ةدام( ةيفسعت ةفصب نيهمتلا دقع خسفي امدنع مدختسملا ىلع طلست ةيباقع تاءارجإ سيسأت -

:يجوغاديبلا بناجلا -3

راطإ سيسأت عم ينهملا نيوكتلاب ةفلكملا ةرادإلا فرط نم نيهمتلا تاطاشنل ةمئادلاو ةيناديملا ةبقارملا ءافضإ -
)13 ةدام( ينطولاو يلحملا نييوتسملا ىلع يباقر

)لمعلا بابرأو ةينهملا تايعمجلاو تامظنملا اذكو ةيعانصلاو ةيراجتلا فرغلا ( نييعامتجإلا ءاكرشلا كارشإ -
تاصصختلا ديدحتو نيهمتلا ةيلمع مييقتو ةيناديملا ةعباتملاو ةيجوغاديبلا جماربلا دادعإ يف اميسال نيهمتلا تايلمع يف
.خلإ … نيهمتلا يملعم نيوكتو نيهمتلا اهنع بترتي يتلا

ربكأ ةيلاعف اهيطعيو نيهمتلل ةيدلبلا ناجللا رود كرحيل ءاج ليدعتلا صن نإف ةثالثلا بناوجلا هذه ىلإ ةفاضإلاب
.)16 ةدام( ةيرشبلاو ةيداملا نيهمتلا تايناكما ءاصحإو ةعباتملاو ةباقرلاو مييقتلا لاجم يف اميسال

ةدافتسالا )17 ةدام( نيهمتلا ةدم ءاهتنا دعب ةرقتسم لمع بصانم نينهمتملل نوّرفوي نيذلا نيمدختسملل لّوخ امك
.ةصاخ تازايتماو تازيفحت نم

صنلا لوح ةنجللا تاظحالم

اذكو ةيعانصلاو ةيراجتلا فرغلا فلتخمو نييعامتجالا و نييداصتقالا ءاكرشللطعي مل صنلا اذه نإ -1
.نيهمتلا ةيلمع يف ةحيرصو ةيلعف ةروصب مهكارشإ ضورفملا ثيح ايراشتسا ارودّ الإ تايعمجلاو ةينهملا تاميظنتلا

ةيباختنالا تايلوؤسملل ارظن نيهمتلا ةعباتم ةيلمع يف نييلحملا نيبختنملا رود ىلإ ةحارص صنلا رشي مل -2
.نينطاوملا تالاغشناب ةرشابملا مهتقالع اذكو مهب ةطونملا

نع ةنجللا لءاستت امك ،ليدعتلا اذه ىلإ ءوجللا لبق نيهمتلل ةيناديمو ةقيقد ةيمييقت ةسارد بايغ ةنجللا ظحالت -3
.ةينهملا ةايحلا يف نينهمتملا جامدإ مييقت ىدمو لوعفملا ةيراسلا صوصنلا ديسجت ىدم

ةروصب ةينعم يه يتلا كلت اميسال فارطألا عيمج يأرب ذخأي مل ثيحب تحب يرظن ليدعتلا اذه نأ ودبي -4
.ناديملا يف تاءارجإلا هذه قيبطت نع مجنت يتلا تاريثأتلل يعوضوم مييقت مدع عم نوناقلا اذه قيبطتب ةرشابم

اهل رفوي نأ نود ةيساسأ تايلوؤسم اهل لكوأو نيهمتلل ةيدلبلا ناجللا ىلع اساسأ زكرت دق ليدعتلا اذه نإ -5
اهشيعت يتلا ةبعصلا ةيعضولا ملعي لكلاو اميسال اهيلإ ةدنسملا ماهملاب مايقلل ةيداملا تايناكمإلاو ةيرورضلا طورشلا
.تايدلبلا

ةمتاخلا



عقاولل ةقمعمو ةلماش ةيمييقت ةسارد نم ةعبان ريغ ةيفرظ تاءارجإ درجم ىقبت تاليدعتلا هذه نأ انرشأو قبس
تاءارجإ درجم ىقبت اهنإف يلاتلابو ةيوبرتلا ةموظنملل ماعلا روظنملا نمض جردتو بناوجلا عيمج لوانتت ثيحب
ةسارد يف قمعتلا ىلإ فدهت يتلاو ارخؤم ةيروهمجلا سيئر باطخ اهب ءاج يتلا تاهجوتلا ىلإ ومست ال ةيعيقرت
عم اهفيكتةديدج ةيجيتارتسا بسح اهئانبو اهميظنتةداعإب حمست ةيفيكبةيعرفلا اهتمظنأ لكب ةيوبرتلا ةموظنملا
يك ةوق زكرم يف يهو ةثلاثلا ةيفلألايف لوخدلا نم دالبلل حمست ىتح تابلطتملا اهضرفت يتلا ةينطولا تالوحتلا
.ةملوعلا راطإ يف اهب ةقئاللا اهتناكم دجت

عورشمل يديهمتلا ريرقتلا صن ةمألا سلجم ءاضعأ يئالمز يتاليمز ،ريزولا ديسلا ،سيئرلا يديس ،وه مكلذ
1981 ةنس وينوي 27 قفاوملا ـه 1401 ماع نابعش 24 يف خرؤملا 07-81 مقر نوناقلل ممتملاو لدعملا نوناقلا
.ةشقانملاو ءارثإلل مكيلع ضورعملاو نيهمتلاب قلعتملا

ءاضعألا ددع نأ مكملعأ .نوناقلا اذه صنل ةماعلا ةشقانملا يف نآلا عرشنو ررقملا ديسلا ركشأ :سيئرلا ديسلا
.ةريوعل ظيفحلا دبع ديسلا وهو لخدتم لوأ ىلإ ةملكلا ليحأو ةتس نآلا دحل غلب دق لخدتلل نيلجسملا

ءاضعأ ةداسلا ،ريزولا يديس ،ةمألا سلجم سيئر يديس .سيئرلا يديس اركش :ةريوعل ظيفحلا دبع ديسلا
ةشقانملا ءارثإ يف كراشأ نأ ينفرشي .روضحلا ةداسلاو تاديسلا ،ةمألا سلجم ءاضعأ يئالمز يتاليمز ،ةموكحلا

عمتجملا اهفرعي يتلا تالوحتلل ارظن ةصاخ ةيمهأ يستكي يذلا نيهمتلا نوناق عورشم لثم ماه عوضوم لوح
قلعتملاو 1981 ناوج 27 يف خرؤملا 07-81 مقر نوناقلا نإ .يداصتقالاو يعامتجالا ناديملا يف يرئازجلا
ةقيرط هنأ ىلع نيهمتلا فرعي ،مويلا انيلع ضورعملا عورشملا اضيأ اهيلع دكؤي يتلاو ةيناثلا هتدام يف نيهمتلاب
فلتخم يف ةنهملا ةسراممب حمسي ،هب فرتعم لمعلا ءانثأ يلوأ ينهم ليهأت باستكا ىلإ فدهي ينهملا نيوكتلل
قلعتي رمألا نأ ىلجتي فيرعتلا اذه لالخ نم نذإ .تامدخلاو داوملا جاتنإب ةطبترملا يداصتقالا طاشنلا تاعاطق
اذهل .ةينيوكتلاو ةيوبرتلا ةموظنملل ثالثلا تانوكملا ىدحإ لثمي هنأ ساسأ ىلع هب لفكتلا بجي يذلا ينهملا نيوكتلاب
عورشمب اهطبر عم ةنوكملا هذه ىلع - ةضحم ةيتامغاربو ةيجوغاديب ةقيرطب - هذه يتلخادم يف زكرأس يننإف
كلذكو ينهملا نيوكتلاو ةيوبرتلا ةموظنملا نع ،ليغشتلاو لغشلا ملاع نع ملكتأس ،ةشقانملل انيلع ضورعملا نوناقلا
.لاحلا ةعيبطب نيهمتلا

نم اونكمتي ىتح ةيدودرملاو ةعاجنلا نيفظوملا نيلماعلا وأ نيجرختملاو نينوكملا نم بلطتي مويلا لغشلا ملاع نإ
ىلع ءاوس لغشلا ملاعو داصتقالا اهفرعي يتلا ةقيمعلا تالوحتلاو عيرسلا ينقتلا روطتلا عم ةقدبو ةعرسب فيكتلا
.يلحملا وأ ينطولا ىوتسملا

تاءارجإلاو ةينوناقلا صوصنلا ةمءالم مدعو صقنب زيمتملا ينطولا ىوتسملا ىلع ليغشتلل يلاحلا عضولا نإ
نع بابشلا يلختو فوزع يلاتلابو ،فرحلا كالتما ةميق نم للقيو للق نيوكتلل زفاوحلا ةلق ىلإ ةفاضإ ةيميظنتلا

.نيوكتلا بلط

نوكتو تنوك )يلاعلا ميلعتلاو ينهملا نيوكتلا ،يوناثلاو يساسألا ميلعتلا( اهلمجم يف ةيوبرتلا ةموظنملا نإ
ةقالعلا بايغو ةمءالماللا هذهو لغشلا ملاع فرط نم ةيدجم ريغ ةقيرطب لغتست وأ لغتست ام اليلق تاراطإ
.رئازجلا هفرعت يذلا صيوعلا ةلاطبلا لكشم ايئزج ولو رسفي لغشلا ملاعو ةسردملا نيب ةمجسنملا

تانوكملا ىدحإ هتفصب ينهملا نيوكتلا نإف كلذ نع ةرجنملا تابقعلا لك زايتجاو تاريثأتلا هذهل يدصتللو
.ينطولا داصتقالا لاجم يف هبعلي يساسأ رود لبقتسملا يف هل نوكيس ةينيوكتلاو ةيوبرتلا ةموظنملل ةيساسألا

،تاينيعستلا ةيادب ذنم ةصاخ عمتجملاو داصتقالا يف ةفينع تازه تثدحأ يتلا ةيوقلا تاريغتلا هيلمت رارقإلا اذه
.فرحلل عراستملاو ددجتملا ريغتلاو لمعلا ميظنت قرط روطتو ايجولونكتلل عيرسلا مدقتلا رخآ بناج نم هيلمي امك



يوبرتلا ماظنلا نم مداقلا بابشلل ديازتملا يعامتجالا بلطلل ةباجتسالا يف اساسأ لثمتت ينهملا نيوكتلا ماهم نإ
ةباجتسالا يلاتلابو ةيرورضلا تاليهأتلاب هديوزت قيرط نع ةيلمعلا ةايحلا يف ةيدودرمو ةيلاعفب هجامدإو ةصاخ
ينهملا نيوكتلاب ةيانعلا ىلع رهست ةلودلا نإف روتسدلا ماكحأل اقبطو .اهعم فيكتلاو ةددجتملا لغشلا ملاع تابلطتمل
.نيوكتلاو ةيوبرتلا ةموظنملا تابكرم ىدحإ لثمي هنوك هميظنتو

تارازول ىرخأو ةلودلا ةباتكل ةعبات تاسسؤملا نم ةكبش ينطولا بارتلا ربع تكيح ماهملا هذهب لفكتللو
ريغ ىقبت تاسسؤملا نم ةكبشلا هذه نإف ةلوذبملا تادوهجملا مغرو .صاخلا عاطقلل ةعبات ةثلاثو ةيمومع تاكرشو
اذه نأ الإ نيوكتلاو ةيبرتلا ريوطتل ماعلا راطإلا يف ينهملا نيوكتلا طاشن جردت اهجمانرب يف ةموكحلا نأ مغرو ةيفاك
ىلإ قرطتأ نأ يدوب ،يميظنتو يداصتقاو يعامتجا عباط تاذ تاريثأتو تاطوغض ةأطوو عقو تحت ىقبي عاطقلا
:اهنم ضعبلا

جراخ ةلزع يف هرييستو ةهج نم نيلماعتملا فلتخم نيب لصاوتلاو كسامتلا يف صقن وأ بايغب عاطقلا اذه مستي-
؛ىرخأ ةهج نم لكك ةيوبرتلا ةموظنملا

وأ ةساردلا نع اوفقوت -مهلك لقن مل نإ- مهمظعم فسأللو بابشلا نم ةلئاه دادعأ باعيتساب بلاطم عاطقلا اذه-
؛لشفلاب هيجوتلاب ىمسي امب اوهجو يأ مهتسارد يف اولشف

رايلم 6.7 نم لقأب ردقت ينهملا نيوكتلل ةلودلا ةباتك ةينازيم نإ ذإ ةيلاملا تايناكمالا ةلق نم عاطقلا اذه يناعي امك-
.تابترملا ىلع اهنم %81 فرصي ،رانيد

.ةلودلا ةينازيم نم طقف %0.9و ةيوبرتلا ةموظنملل ةصصخملا ةينازيملا نم %4.3 ةينازيملا هذه لثمت

ةساردلا قحتستو ةدراو ةركف ىقبت ةموكحلا جمارب يف ةينطولا تايولوألا نيب عاطقلا اذه ليجست ةيناكمإ نإف اذهل
:اهنم ضعبلا ركذن ةيعوضوم بابسأل اذهو

.نيفرتحملاو فرحلا نيمثت ىلإ ةجاحب عيرسلا يجولونكتلا روطتلاو قوسلا داصتقا ،الوأ -

.بابشلا نم ةريبك ةبسن ىلع رفوتي ايفارغوميد يرئازجلا عمتجملا نأل ،ايناث -

هيجوت ءوس ببسب يسردملا برستلا نع ةمجانلا ةيبلسلا تاساكعنالا نم فيفختلاب كلذ انل حمسيس اريخأو -
.ةصاخ ةفصب ةيوناثلا ةلحرملا يف ذيمالتلا

نينطاوملا دنع قلخ لالقتسالا ذنم يرئازجلا عمتجملا هيف أشن يذلا يوبرتلاو يداصتقالاو يسايسلا ماظنلا نإ
ال ءانبألا ءالؤه نأ ولو ىتح ةيعماج تاداهش ىلع مهلوصح قيرط نع امتح رمي مهئانبأ لبقتسم نامض نأب ةعانقلا
مغر ،هب لومعملا يوبرتلا ماظنلاب ةززعمو ةدئاس مويلا ىلإ ةعزنلا هذه ىقبتو .ةمزاللا تاليهأتلا طورش مهيف رفوتت
ةفرحلا رصع" ـب ىمسي رصع يف ينهم نيوكت ريفوتو ءاطعإ باسح ىلع اذهو كلذ سكع ىلع لدي عقاولا نأ
يف نيكراشملا ةبسنف ،يلاعلا نيوكتلا عورفو يوناثلا ميلعتلا بعشل انصحفت لالخ نم ايلج اذه ودبيو "فارتحالاو
روطلا يف ةعماجلا نم نيجرختملا ددعو %23 حاجن ةبسنب %10 ىدعتت ال ةينقتلا بعشلا يف ةنسلا هذهل ايرولاكبلا
ةديدجلا ةيداصتقالا تاميظنتلا لظ يف اهب لومعملا ةيلودلا سيياقملاو ىفانتي ططخملا اذهو % 30 ىدعتي ال ريصقلا

لشفلاب ينهملا نيوكتلل هيجوتلا نوكي الأ بجي عمتجملاو قوسلا تابلطتمل ةباجتساللو اذهل .قوسلا داصتقا ةصاخ
يتلا تارمملاو روسجلا لضفب لغشلا ملاع ىلع اوعلطأ دق اونوكي نأ دعب ةعانق لكب بابشلا تارايتخا لالخ نم امنإو
ةفاقثلا نم عون لاخدإب يوناثلا نيوكتلا ىوتحم يف رظنلا داعي نأو ةيداصتقالا ةسسؤملاو ةسردملا طبرت نأ بجي
.نيمدختسملا فرط نم بلطلا بسح امنإو ضرعلا بسح سيل نيهمتلاو نيوكتلا نوكي نأو ةيداصتقالاو ةينقتلا

يراشتسالا ينطولا سلجملل ةعباتلا ةيئالولا ناجللا نأب دكأتلاب ارخؤم اهب تمق يتلا تالاصتالا تحمس دقلو
نم ىحضأ هنأب رارصإلاو ديكأتلاب اهل تحمس لمع تارود تمظنو تايالولا نم ديدعلا يف تبصن دق ينهملا نيوكتلل
فييكتب حمسي امم تايالولا ىوتسم ىلع رارقلا ةطلس يف ةيلعفلا ةيزكرماللاب حمست يتلا طورشلا داجيإ يرورضلا
فيفختلاو ىعسملا اذه حاجنإلو ةيومنتلا اهفادهأل بيجتسيو ةيداصتقالاو ةيعامتجالا تايصوصخلا عم نيوكتلا ميظنت
:يف ةلثمتملاو ةلجعتسملا ريبادتلا ضعب ذاختا ،ريزولا ةدايس ،يهيدبلا نم هنأ ىرأ ةلاطبلا لكشم نم



لامعتساب كلذو نيوكتلاو ليغشتلاب ةقلعتملا تامولعملا ةجلاعمو قفدتو ريس ةكبش -ةيملع قرطب- ميظنت *
،ةثيدحلا تايجولونكتلا

هليدعت شقانن يذلا نيهمتلا نوناق كلذ يف امب عاطقلا اذهب ةقلعتملا نيناوقلا قيبطتل ةمزاللا تاميلعتلا ءاطعإ *
ةبصنم ريغ مويلا يه يتلا نـيهمتلاب ةصاـخلا ةـيدلبلا ناجللا بيصنتو سيسأتب ةقلعتملا هنم 33 ةداملا ةصاخو مويلا
نم اهب ةطونملا ماهملا ىلإ ةفاضإلاب ناجللا هذه بيصنت نإ ذإ -كانهو انه اهب انمق يتلا تايرحتلا بسح- طشنت الو
نم كلذو %10 نع لقت لغشلا ملاع يف مويلا مهجامدإ ةبسن نإ ذإ نينوكتملاو نينهمتملا جامدإ يف مهاست نأ اهنأش
.ةينعملا حلاصملا لك نيب يلحملا ىوتسملا ىلع مكحم قيسنت لالخ

يف نيهمتلا ةيلمع رابتعالا نيعب ذخألاو ةمدختسملا تاسسؤملا لالخ نم نوناقلا اذه قيبطت ىلع لمعلا نإ
نوناقلا عورشم لعلو نينهمتملا روجأب لفكتلل ةمزاللا فيراصملا ريفوتو ةيرشبلا دراوملا رييستل ةيونسلا اهتاططخم
ةمجسنم ةرظن راطإ يف يوناثلاو يساسألا ميلعتلاب رشابم طبر هل نوكي نأ ىنمتن يذلا ينهملا نيوكتلل يهيجوتلا
.نيهمتلاب يلاتلابو ينهملا نيوكتلاب ةعجان ةقيرطب لفكتلاب انل حمسيس ،ةينيوكتلاو ةيوبرتلا ةموظنملل ةلماشو

ىلع اهقيبطتب يلاتلابو قيبطتلل اهتيلباق ىدمب ساقت نيناوقلا ةميق نأب ركذأ نأ لبق اذه يلخدت يهنأ نأ ديرأ ال
ضرأ ىلع قبطم ريغ مويلا هلدعن يذلاو نيهمتلاب قلعتملا نوناقلا اذه نأب ريزولا ةدايس مكملعأ امك ،عقاولا ضرأ
.ءاغصإلا نسح ىلع مكركشأ .عقاولا

.لضفتيلف ريكشوب دمحم ديسلا ىلإ ةملكلا ليحأو ةريوعل ظيفحلا دبع ديسلاركشأ :سيئرلا ديسلا

ديسلا ،مرتحملا ةمألا سلجم سيئر يديس ،ميحرلا نمحرلا هللا مسب .سيئرلا ديسلا اركش :ريكشوب دمحم ديسلا
.مكيلع مالسلا روضحلا ةداسلاو تاديسلا ،ةمألا سلجم ءاضعأ ةداسلاو تاديسلا ،مكل قفارملا دفولاو مرتحملا ريزولا

نييوتسملا ىلع هتسارد ةلصاوم نم نكمتي ال يذلا يرئازجلا بابشلا نم لئاهلا ددعلا مامأ ىقبي ال ،سيئرلا يديس
هلبقتسم نامضب هل حمست ةنهم ىلع لوصحلا نم هنيكمتل نيهمتلاو ينهملا نيوكتلا زكارم الإ يوناثلاو طسوتملا
اهيف عورشملا ةيداصتقالا تالوحتلل اقبط نيهمتلل يعونلاو يمكلا نيسحتلل نوناقلا اذه ءاج اذهلف يعامتجالاو ينهملا

.انيلع ضورعملا صنلا اذه داوم ضعب صخي اميف تاظحالملا ضعب يدبأ نأ تيأر اذل .ايلاح

ددع ربكأ جامدإل" :يلي امك 1981 وينوي 27 يف خرؤملا 07-81 مقر نوناقلا نم 8 ةداملا ممتتو لدعت 2 ةداملا
."نيمدختسملا ىلع موسرلا ضيفخت بجي نهمتملا بابشلا نم

نيثالث ىلإ نيهمتلل حشرتملا نسل ىصقألا دحلا ددمي" :يلي امك 07-81 مقر نوناقلا نم 12 ةداملا ممتت 3 ةداملا
30 ىلإ 25 نم جامدإلا ةصرف مهئاطعإ ةيغب روكذلا ىلع نسلا اذه ممعي مل اذامل وه لاؤسلاو "ثانإلل ةنس )30(
؟لمع نودب مهنم اريبك اددع نأ املع نيهمتلا يف ةنس

لاؤسلاو ةيلئاعلا حنملاو لمعلا ثداوح نم نيمأتلا ،يعامتجالا نامضلا صخي اميف نينهمتملل عيجشت اهيف ،4 ةداملا
زكرم وه له ؟لمعلا ثداوح نم نيمأتلاو يعامتجالا نامضلاو ةيلئاعلا حنملا عفدب لفكتت يتلا ةهجلا يه نم وه
؟مدختسملا وأ ينهملا نيوكتلا

ةبقارملا ينهملا نيوكتلاب ةفلكملا ةرادإلا نمضت" :يلي امك 07-81 مقر نوناقلا نم 27 ةداملا لدـعت 13 ةداـملا
نيوكتلا زكارم ىوتسم ىلع نيبقارملا صقن وه ناديملا يف ظحالملا ءيشلاو "نيهمتلا تاطاشنل ةمئادلاو ةيناديملا
نايحألا ضعب يف ملك 50 قوفي زكارملا هذه نع ةيئانلا تايدلبلا دعب نأ ملعلا عم لقنلا لئاسو دوجو مدعو ينهملا
.ناديملا يف ةبقارملا بعصت دقف اذهلو

ةيئالولاو ةيوهجلاو ةينطولا فرغلا كراشت" :يلي امك 07-81 مقر نوناقلا نم 32 ةداملا ممتتولدعت 15 ةداملا
تايعمجلاو لمعلا بابرأ تامظنمو ةينهملا تامظنملا اذكو فرحلاو ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحالفلاو ةعانصلاو ةراجتلل
.ىرخألا ةينعملا تاهجلا طيشنتو قيسنتلاب ةفلكملا ةهجلا ةداملا حضوت ملف ،"خلإ …رواشتلا تائيه راطإيف ةينعملا



عمج :يلي امب نيهمتلل ةيدلبلا ةنجللا فلكت" :يلي امك 07-81 مقر نوناقلا نم 34 ةداملا ممتتو لدعت 16 ةداملا
19 نيتداملا ماكحأ ةاعارم عم مهبيصنتو نينهمتملا تاحيشرت ملستو ةمدختسملا تاسسؤملا ىدل نيوكتلا ضورع
."خلإ …نوناقلا اذه نم 31و

لاعفلاو يقيقحلا اهرودب مقت مل ناجللا هذه نكلو نيهمتلا ةنجل ةيدلب لك ىوتسم ىلع -ةقيقح- دجوت ،ريزولا يديس
:اهنم بابسأ ةدعل ارظن

.نيهمتلا ىلع ابلس رثأ امم ةيمومعلا تاسسؤملا قلغ.1

.نينهمتملا ددع ةصاخو ةيدلبلا ناجللا تايصوت قيبطت صاوخلا نومدختسملا مرتحي ال.2

.نيهمتلا ةيلمعل ةيمهألا ةيدلب ناجل ةدع طعت مل.3

ءاسؤرو ةالولا ةداسلا ةسائر تحت نيهمتلاب ةفلكم ةيئالو ناجل نيوكت حرتقأ نيهمتلا حاجنلو بابسألا هذهلو
.ةبقارملاو ةعباتملل ةيئالولا ةيبعشلا سلاجملا

قبسملا رجألا عفد مدع وهو ةرادإلا حلاصم ىوتسم ىلع نوصبرتملا نونهمتملا هنم يناعي لكشم كانه اريخأو
مالسلاو اركش .ةرادإلا يف نيهمتلا ىلع ابلس رثأ امم رجألا اذه ىلع لزانتلا مهنم بلطت يتلا ةرادإلا فرط نم
.مكيلع

.لضفتيلف ديبع ىفطصم ديسلا ىلإ ةملكلا ليحأو ريكشوب دمحم ديسلا ركشأ :سيئرلا ديسلا

يديس .نيعباتلاو هلآو نيلسرملا فرشأ ىلع مالسلاو ةالصلاو ميحرلا نمحرلا هللا مسب :ديبع ىفطصم ديسلا
.ةمألا سلجم ءاضعأ ةداسلا تارضح ،سيئرلا

لوصولا لجأ نم ،روصتلاو يأرلا ةدحو يف امهبواجتبو نيسلجملا سناجتب عنتقي ،مايألا رورمب ،عيمجلا حبصأ دقل
هذه لالخ نمو .عيمجلا بلطم وهو نانثا هيف فلتخي ال اذه نأ يداقتعا يفو نطولل ايلعلا ةحلصملا يه ةليبن ةياغ ىلإ
نم اقالطنا هتشقانمو هئارثإ لجأ نم ،نيهمتلاب قلعتملا عورشملا مويلا انيلع ضرعي ،بواجتلاو ماحتلالا اذهو ةعانقلا
انكردأو همهف انسحأ يذلا يلاحلا فرظلا اهضرف ةقيمع ةينطو تالوحتو ةديدج ةيجيتارتساو ةيعوضوم تاقلطنم
ةناكم اهلو يوق زكرم يف رئازجلاو ةفلك لقأبو عساولا اهباب نم ةثلاثلا ةيفلألا -هللا لوحب- لخدنل هعم انملقأتو هازغم
.لجخ الو فوخ نودب روطتلاو ةملوعلا وحن مامألا ىلإ اهقيرط قشتسو بوعشلاو لودلا نيب باسح فلأ اهل بسحي
هنأ تيأر داوملل يتعباتمو يحفصت ءانثأ هيلع تفقو امو عوضوملل يتسارد لالخ نم يجاتنتساو يمهف بسحو
يتلا ةعراستملا ةيعامتجالاو ةيداصتقالا تالوحتلا تايضتقم عم ىشامتت ،ةميظع ةيلبقتسم تاعلطت ىلع يوتحي
ييأر يفو ريبدتلا نسح نمو .اهتيادب يف يه لب ةيئاهنلا اهتلحرم يف تسيل تالوحتلا هذه نأ الإ ايلاح دالبلا اهفرعت
قيقحتب ةليفك يهف اهيناعم قمعو داوملا ةماسد هيف تظحال دقف شاقنلل ضورعملا عورشملل يتسارد بسحو عضاوتملا

ةماتلا ةيانعلاو قيبطتلا وه اهزوعي ام نكلو ةرثكب ةدوجوم ةينوناقلا صوصنلا نأ دقتعأو .نيهمتلا ناديم يف ىلثم ةياغ
ذيفنت يف ةيوازلا رجح يه يتلا لاومألا ىلع اضيأ يرظن يف رمألا فقوتيو .داوملاو نيناوقلا هذه ذيفنت يف ةعباتملاو
نكل تاياغلاو داوملاو صوصنلا ةيحان نم ديفي ام هيف انيديأ نيب يذلا عورشملا نإ .اهتياغ ىلإ اهلوصول عيراشملا
اقالطإ ركنأ ال تنك نإو بسحف صوصنلا ىلع سيلو يلاملا بناجلا ىلع فقوتي ءيش لك نأل دراو ريغ كلذ قيبطت
.تاعمتجملا هذه ةديلو اهنوكل تاعمتجملا روطت قفو نيناوقلا روطت بوجو

عورشملل يتءارقو يتسارد لالخ نم هتظحال ام نإ ،ةمألا سلجم ءاضعأ ةداسلا تارضح ،سيئرلا يديس
امك ،ليدعتلا اهقحلأ ةدحاو ةدامو ميمتتلا اهقحلأ ىرخأ داومو ميمتتلاو ليدعتلا اهقحلأ داوم ةدع دوجو وه ينيهمتلا
1999 ىلإ مث 1990 ىلإ دتمتو 1981 ةنس نم أدبت ةرتف يف ءاغلالاو ميمتتلا ىلإ ليدعتلا نمف .داوملا ضعب تفيضأ



يف رظنلا اقحال داعيسو ةعراستم ةريتوب رمي يذلا يرئازجلا عمتجملا تاروطتب تنروق ام اذإ ادج ةريصق ةرتف يهف
تاروصتلاو تارييغتلاب ائيلم البقتسم رئازجلا يف ةيسايسلا ةيحانلا دهشتسو رماوألاو ميسارملاو نيناوقلا نم ديدعلا
ةرداق صوصنلا هذه نأ ىلع نئمطأ ينلعجت ةينوناق داومو صوصن نم دوجوم وه ام نأب لوقلا ىلإ يب عفدي امم
.ينوناقلا غارفلا دس ىلع

ام اهنم ةيئاضقلاو ةيعامتجالا ماسقألا اهردصت يتلا ماكحألا نأ ىلإ ريخألا يف ةراشإلا نم دبال ،سيئرلا يديس
ءاوس لمعلا برل لمعلا ةداهش ميلست كلذكو هلمع ىلإ لماعلا عوجرب مكحلاف الثم هفانئتسا زوجي ال يئاهنو يعطق وه
ريثي ام اذهف ةيئاضقلا سلاجملا مامأ اهفانئتسا زوجي ال ماكحألا هذهب قحلت ىرخأ ةلاح كانهو ةصاخ مأ ةماع تناك
نوكت نأ ييأر نمو ،دحاو عوضومب قلعتت اهنأ عم فنأتست ال ىرخأ ماكحأو فنأتست ماكحأ كانهف ،ماكحألا نيب طلخلا
قلعتي رمألا مادام ةلجعتسمو ةعيرس ةقيرطب عوضوملا مسح ةيغب اهفانئتسا زوجي الف ةيئاهنو ةيعطق ماكحألا لك
مالسلاو "صاخشألا ةدئافل الإ يعجر رثأ هل سيل نوناقلا نإ" نوناقلل ةماعلا دعاوقلا لوقت امكو هتلئاع ريصمو لماعلاب

.هتاكربو ىلاعت هللا ةمحرو مكيلع

.اروكشم لضفتيلف طيربج دمحم ديسلا ىلإ ةملكلا ليحأو ديبع ىفطصم ديسلل اركش :سيئرلا ديسلا

،ةموكحلا ءاضعأ ةداسلا ،سيئرلا ديسلا ،ميحرلا نمحرلا هللا مسب .سيئرلا ديسلا اركش :طيربج دمحم ديسلا
ىلاعت هللا ةمحرو مكيلع مالسلا ،ةيمالعإلا ةرسألا ءاضعأ ةداسلاو تاديسلا ،ةمألا سلجم ءاضعأ ةداسلاو تاديسلا
.هتاكربو

ينطولا نماضتلاو لمعلاو ةيعامتجالا نوؤشلاو ةحصلا ةنجل ةسيئر ةمرتحملا تخألا ىلإ ركشلاب هجوتأ ،دعبو
يف ءاج ام صوصخلاب نمثأو يديهمتلا ريرقتلا دادعإل دهج نم هولذب ام ىلع ةرقوملا ةنجللا ءاضعأ ةوخإلا لكو
.نوناقلا اذه قيبطت تالاجم يف رابتعالا نيعب اهذخأ عاطقلا ىلع نيفرشملا نم وجرأو صنلا لوح ةنجللا تاظحالم

لبقتسم ىلإ مهتاعلطت نم ةلمج دسجيسو بابشلا تايجاح ضعب يبلي دق نوناقلا اذه عورشم نإ ،سيئرلا ديسلا
نيهمتلا لاجم يف ةموكحلا ةسايس لوح ءايلوألا تالؤاست نم ديدعلا نع تاباجإ اضيأ لمحي امك ىلاعت هللا نذإب رهاز
ةرملل لدعملا نوناقلا اذه قيبطتل ماهلا عاطقلا اذهل ةحاتملا تايناكمإلاو لئاسولا نيب اعساش قرفلا ىقبيس كلذ لك عمو
ام لمعلا قاوسأ ىلإ مدقتو ةهج نم ةلاطبلا نثارب نم مهذقنت نهمب هئانبأ ليهأت نم بعشلا هوجري ام نيبو ةيناثلا
ةياغلا يه مكلت .ةيناث ةهج نم ةدعاولا ةيعامتجالاو ةيعانصلاو ةيداصتقالا ةكرحلا يف مهاستس ةأفك دايأ نم هجاتحت
لاحلا وه امك لمعلل اناكم اهيلماح نم نوريثكلا دجي ال نيهمت تاداهش ىلع لوصحلا نم ةدئافلا يه امف الإو ةاغتبملا
يديس ،ريكفت كانه لهف .لغشلل ابلط قاوسألا رثكأ لكشت لازت امو تناك يتلاو زاغلاو طفنلل جتنملا بونجلا قطانمب
ىلإ اضيأ نيهمتلا تالاجم عيسوتو زاغلاو طفنلا تالاجم يف ينهملا نيوكتلاو نيهمتلل ةقيرط داجيإ يف ،ريزولا
؟نجاودلا رئاظحو ةيحالفلا تارمثتسملاو عرازملا

نوناقلا عورشم لوح اهنع تربع يتلا تالاغشنالا ىلإ عامتسالاب مكلضفت دعب ،روضحلا ةداسلا ،سيئرلا ديسلا
07-81 مقر نوناقلا نم 12 ةداملا نم ةريخألا ةرقفلا فذح لوح احيضوت ةموكحلا لثمم ريزولا ديسلا نم وجرأ
ةداملل ةلدعملا نوناقلا اذه نم 3 ةداملا نأل ايدسج نيقوعملل ةبسنلاب نسلل ىصقألا دحلا قيبطت مدع ىلع صنت يتلا

ىلاعت هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو سيئرلا ديسلا مكل اركشو اعيمج مكل اركشو ءانثتسالا اذهب تأت مل افنآ ةروكذملا 12
.هتاكربو

.يصفح ةيرون ةديسلا ىلإ ةملكلا ليحأو طيربج دمحم ديسلا ركشأ :سيئرلا ديسلا

روضحلا ةداسلا ،يئالمز يتاليمز ،ءارزولا ةداسلا ،سيئرلا يديس .سيئرلا ديسلا اركش :يصفح ةيرون ةديسلا
.ةبيطلا يتايحت مكل فزأ



اميف .عاطقلا صخت ىرخأ تاظحالمو نوناقلا نومضم ىوحفب ةقلعتم تاظحالملا ضعب يدل ،سيئرلا يديس
؟نيهمتلا مسرل عضخي نأ مدختسملا مازلإل ةددحملا طباوضلا يه ام ،8 ةداملل ةممتملا 2 ةداملا صخي

اذه مهفأ ال انأ ،ثانإلل ةبسنلاب ةنس نيثالث ىلإ نيهمتلل حشرتملا نسل ىصقألا دحلا ددمي نأ ىلع 12 ةداملا صنت
ىرأ ال انأف نيوكتلا زكارم ىلإ هجوتلا يف ةبغر اهل ةنس 25 اهنس زواجت يتلا تنبلا نأ نونظتأ ! ةحارص زييمتلا

.كلذ عم ىفانتت نيوكتلا زكارم ىلإ لوخدلا طورش نأ ةصاخ ثانإلا هاجت ةفاطللا هذهل ةرورض

ديرأ ."ةيلئاعلا حنملاو يعامتجالا نامضلاب ةيعامتجالا ةيطغتلا راطإ يف نهمتملا ديفتسي" هنأ ىلع 16 ةداملا صنت
متنك اذإ الإ ؟ةلئاع نهمتملا اذهل نوكي نأ نكمي لهف ،ةنس 20 وه نهمتملل ىصقألا دحلا ناك اذإف كلذل احيضوت طقف
ناجللا ىلإ ةماه ماهم تدنسأ دق هنأ ىرن ىرخأ داوم ىلإ 19 ةداملا نمو .نيدلاولل ةدافتسالا ةلاحلا هذه يف نودصقت
لهف ،ةيوناثاراودأ بعلت تحبصأ دقف يلاتلابو ةيلاعف ةيأ ناجللا هذهل سيل ،ريزولا يديس ،يتامولعم بسحو ةيدلبلا
اهعفدي ةيلام ةمارغ اهيف ةفاضإ ضورفملا نم ناكف 26 ةداملا امأ ؟لدعملا نوناقلا اذه لالخ نم اهليعفت دوصقملا
.ادقع خسف املك رانيد فلأ نيسمخ ىلإ فالآ ةرشع نم حوارتت مدختسملا

نم يه يتلاو مدختسملا نم دقعلا خسف بابسأو تالاح ديدحت بوجو ةرركم 26 ةداملا صخي اميف ىرأو
.كلذ ريغ ىلإ هسالفإ ،مدختسملا ةافو ضورفملا

ةيراشتسا تائيهك ةيديلقتلا ةعانصلاو ةيحالفلاو ةيعانصلاو ةيراجتلا فرغلا ربتعت الأ بجي ،32 ةداملا صخي اميف
ناجللا لثمت نأ ضرتفيو .ةيدلبلا ناجللا ةبيكرت يف اهجامدإ بجي لب هب موقت نأ نكمي يذلا يندملا رودلل ارظن ،طقف
،نيوكتلا عم ةقالع اهل تايعمج لثمم ،C.I.A.J لثمم T.P.A نم وضع ،هل بئان وأ ةيدلبلا سيئر فرط نم ةيدلبلا
ءايلوأ نع نيلثمم ،ةصاخلاو ةيمومعلا تاسسؤملا نع نيلثمم ،ةينعملا ةعطاقملل لمعلا شتفم ،بئارضلا شتفم
رفوي يذلا مدختسملا ديفتسي نأ نكمي" :ىلع ةرركم 34 ةداملا صنتو .بابشلا ليغشت ةيبودنم لثمم ،نينهمتملا
؟نوناقلا اذهب دوصقملا ام ."نوناقلا اهددحي ةصاخ تازايتما نم رقتسم لمع بصنم هنيوكت ةرتف ءاهتنا دعب نهمتملل
؟ميظنتلا وهأ

عاطقلا يف ةميدقلا نهملا لك تباغ اذامل ،ريزولا يديس ،نيهمتلاب قلعتي هنكلو نوناقلا صخي ال لاؤس يدلو
تامدخلا عاطق عقاولا يف يطغت يتلا تارايسلا حلصمو يئابرهكلا ،يكيناكيملا ،يمعطملا ،يناولحلا ،رازجلا ،زابخلاك
؟نارمعلاو ةعانصلا عاطق يف اهتيمهأل اذكو ةماع ةفصب

دعب نكلو نهمتملا يمحيو نيهمتلا ةيعون ام اعون ريغيس 07-81 مقرنوناقلا ليدعت نأ ديكأ ،ريزولا يديس
ينهملا نيوكتلا وجرختم نوكي نايحألا بلغأ يفف ،دجم ريغ نيهمتلا حبصأ دقف دالبلا اهتفرع يتلا ىربكلا تالوحتلا
براقي ام هنأ ىلإ قايسلا اذه يف ريشت تايئاصحإلاف ،لهؤم ريغ نيوكتلا زكارم نم جرختملا بابشلا نأل نيلاطب
بلاط فلأ 530 نمف ،ليهأت يأ مهل سيل نيلطاعلا نم %75 يلاوحو طسوتم يسارد ىوتسم مهل لاطب نويلم
نوبغري طقف مهنم %55 ىوس دجن ال 1998 ةنس لالخ ةيوبرتلا ةموظنملا نم نييصقملا وأ ةساردلا نع نيلختملا
نم بابشلا برهت دوعيو .تابلطلا عومجم نم %50 ىوس ةيلعف ةفصب هنم ديفتسي الو ينهملا نيوكتلا ةعباتم يف
ىلع لصحتي ال ثيح نيوكتلا ةداهش ىلع لوصحلا دعب ينهملا جامدإلا فعض ىلإ نيهمتلا زكارم يف نيوكتلا ةعباتم
تناك اذإو .زكارملا يف نيوكتلا تاداهش يلماح نم %5.6و نيهمتلا تاداهش يلماح نم %18.6 ىوس لغش بصنم
ايونس ذيملت فلأ 600 دودح ىلإ لصيس سرادملا نم نيبرستملا ددع نأ ىلإ ريشت طيطختلل ينطولا سلجملا تاريدقت
الو ةفيعض ينهملا نـيوكتلا عاطقل ةيلاملا تاردقلا نإف ،%3.24 ةبسنب ردقت ةدايزب 2005 ىلإ 2001 ةنس نم ءادتبا
ةـنس ذـنم نيوكتلاو ةيبرتلا عاطقل ةلودلا اهصصخت يتلا دراوملا دوكر رارمتسا عم بلطلا اذه ةيطغت لاح ةـيأب اهنكمي

.1998 ةنس يف يلامجإلا يلخادلا جتانلا نم% 7 ةبسن زواجتت مـل ذإ 1995

ةعباتم ماظن دادعإل ريكفتلاو عاطقلا حالصإب ليجعتلا ضرفت ةيلاعلا ةلاطبلا ةبسن نم اهلباقت امو ةيعضولا هذه نإ
ريبك ءزج باطقتسا يف ايساسأ الماع لكشي ينهملا نيوكتلا نأو ةصاخ نيهمتلاو ليغشتلا نيب ماجسنالا قيقحت هنكمي
ةيداصتقالا تايطعملا عم فيكتلا ىلع ةرداق ىرخأ ةهج نم ةلهؤم ةلماع دي ريفوت هنكمي امك ةهج نم اذه .ةلاطبلا نم
ةلكيه ةداعإو عاطقلل ةلماش ةيجيتارتسا ةرولب يف نيوكتلاو ليغشتلاب ةلص اهل يتلا تاعاطقلا عيمج كارشإ نإف كلذلو
نيوكتلل ةديكأ ةدعاق ناك يذلا ينقتلا ميلعتلا جامدإو ةيوبرتلا ةموظنملا عم ىشامتت نأ بجي ثيح لكك ةموظنملا
.نيوكتلاو ينهملا

نسح ىلع مكركشأو هب تماق يذلا يفولاو داجلا لمعلا ىلع ةصتخملا ةنجللا ىلإ ركشلاب مدقتأ نأ دوأ ريخألا يفو



.اركشو مكئاغصإو مكهابتنا

.لضفتيلف يفينق نيدلا حالص ديسلا ىلإ ةملكلا ليحأو يصفح ةيرون ةديسلا ركشأ :سيئرلا ديسلا

نمحرلا هللا مسب ،ميجرلا ناطيشلا نم هللاب ذوعأ ،ميظعلا يلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح ال :يفينق نيدلا حالص ديسلا
.نيلسرملاو ءايبنألا متاخ اي كيلع مالسلاو ةالصلاو ميحرلا

لتكلا يلوؤسم نيديسلاو ةديسلا ةرضح ،ةمألا سلجم ءاضعأ ةداسلا تارضح ،ةمألا سلجم سيئر ةماخف ،دعب امأ
نيوكتلاب فلكملا ةلودلا بتاك ديسلا ةرضح ،يئالمز يتاليمز ،ناجللا ءاسؤر ةداسلاو ةديسلا ةرضح ،ةيناملربلا
.هتاكربو ىلاعت هللا ةمحرو مكيلع مالسلا لمعلا ريزو يلاعم ،ينهملا

يف طبضلابو تانينامثلا يف هنوناق رهظ دقف انيلع اديدج ربتعي اذه نيهمتلا ناديم نأ ىلإ ةراشإلا ديرأ ءدب يذ ئداب
اهو تاونس 9 ةدم هلاح ىلع رمألا يقبو هنم داوم 4 وأ 3 ليدعتب 1990 يف يأ تاونس 9 دعب انمقو 1981 ماع
ريزولا يلاعم اذه يمالكب دصقأ الو .ةديدج ةقالطنا هل يطعيو نيهمتلاب متهي رخآ صنب انئج دق 1999 ةنس يف نحن
.نيترم الإ ةيمهأ هلوت مل ةنس 18 ذنمف ،ماهلا عاطقلا اذه تلمهأ يتلا ةلودلا ةسايس لب نيهمتلل ةلودلا بتاك ديسلا وأ
كلذك نمكت عاطقلا اذه ةيمهأ نإ ؟ةيوناثلا ةيميلعتلا تاسسؤملا نم اودرط نيذلا تانبلاو ءانبألا ءالؤه أجلي نيأ لءاستأ
ال لازي ال اندنع تنبلا وأ دلولا نإ .مهتاناعمب رعشن تاهمأو ءابآ انلك .ةرشع ةسماخلا نس يف بابشلاب متهي هنوك يف
رومألا هذهل ىربك ةيانع يلوي نأ نذإ عرشملا ىلع دبالف ،فيطس يف لوقن امك )لاحلا دوربو ةلياقلا( نيب قرفي
:يه اهحرط دوأ يتلا تاظحالملا نإف يلاتلابو

وأ تاكرش قيرط نع نيهمتلا ىلإ بهذت يتلا اياضقلاو رومألا لك صخي عيرشت ،جودزم عيرشت كانه نوكي نأ
اذهل امبر نوكيسف .صاوخلا دنع نيهمتلا ىلإ نوبهذي نيذلا صاخشألا صخي ناث عيرشتو ،نيهمتلا زكارم وأ سرادم
تايالو عيمج لثمن ةمألا سلجم ءاضعأك نحنو- انه يل لوقي نأ عيطتسي نمف .نيهمتلا ىلع ىدص جودزملا عيرشتلا
لثملا لوقي امكو امامت دوجوم ريغ اذه ؟اذك ةيدلب يف ماري ام نسحأ ىلع قبطم نيهمتلا نوناق نأب -رئازجلا تايدلبو
ولثمم انه انيدلو ،ةيضقلا هذه يف اهدحو فيطس ةيالو تسيلو ،لكشملا وه اذه ."نابي ام وه اه ،وه اه" يبعشلا
نع مكوثدحي نأ نوعيطتسي تايدلب ءاسؤر اوناك صاخشأ كلذك انيدلو (U.G.T.A) نييرئازجلا لامعلل ماعلا داحتالا
Ce) ةماع ةفصب ةلودلا دصقأ ال ةلودلا لوقأ امدنعو– اهمامتها هيجوتو زيكرتلا ديرت امدنع ةلودلا نأل ؟اذه اذامل .كلذ

n’est pas l’Etat en général c’est le gouvernement) امأ ،اهلقث لكب يمرت اهنإف نيعم رمأ ةعباتمو -ةموكحلا دصقأ لب
.نيهمتلا ةيعضو كلذ لاثمو ةيداع ةفصب رمتو ريست اهكرتتف ىرخأ رومأ نوكت امدنع

مسرلا نع صنت يتلا نوناقلا اذه نم 08 ةداملا لدعت يتلا 02 ةداملاف :داوملا لوح تاظحالملاب قلعتي اميف امأ
،ةلودلا بتاك ديسلاو ريزولا يلاعم انه ،نهمت ال يتلا ةيعامجلا وأ ةيدرفلا تاسسؤملا ضعب هعفدي يذلا ينيهمتلا
تاسسؤملا مجح عم ةيزاوم ةفصب مسرلا عفد نوكي نأب اهيلإ فاضي نأ تينمتو ةقيقد ريغ ةداملا هذه نوكت نأ ىشخأ
لغشت يتلا تاسسؤملا نأب اهليدعت نوبلطت يتلاو 09 ةداملا يف نوركذت مكنأ اميسالو نيمدختسملا لامعلا ددع بسحو
1000 ىلإ 100 نمو 100 ىلإ 14 نمو 40 ىلإ 21 نمو )02( نينثا نينهمتم اهمزلي لماع 20 ىلإ 06 نم
ددع بسحو تاسسؤملا مجح بسح مسرلا نوكي نأ ىلع ةداملا تصن ول تينمت .خلإ…2000 ىلإ 1000 نمو
.ايفازج سيلو لامعلا

امدعب ةيئانثتسالا تالاحلا هذه يه ام ىرت ،ةيئانثتسالا تالاحلا ىلع صنت 12 ةداملا لدعت يتلا 03 ةداملا امأ
اذامف ،ةنس 20 ىلإ 08 نم نيقوعملاو ةنس 30 ىلإ نهومتلوح يتاوللا -اهلخدت يف يتليمز تلاق امكو- ثانإلا متركذ
؟ةيئانثتسالا تالاحلا هذه نم يقب

ةطبترم تامدخ وأ لامعأ يف نهمتملا ليغشتب ةقلعتملاو 02 ةرقفلا 19 ةداملا لدعت يتلا 05 ةداملا صخي اميف
ول -ينهملا نيوكتلل ةلودلا بتاك يلاعم ايو ريزولا يلاعم اي- ،انه تينمت ،دقعلا يف هيلع صوصنملا ينهملا ليهأتلاب
رمعلا نم غلابلا صخشلا نأب تلق دقو ةنس 15 ـب ىندألا دحلا متددح مكنأل ةصاخلا ةيامحلا نع صنت ةرقف كانه تناك

،لحملا ةبحاص دنع تامداخ نهنأكو نلوحتي تاقالحلا دنع نصبرتي يتاوللا تانبلا الثمف ،هتحلصم فرعي ال ةنس 15
(Tourneur) طارخلا دنع نهمتملاف ؟)راغصلا( رصقلا دالوألاو صاخشألا ءالؤهل ةيامحلا يه نيأو ؟ةباقرلا يه نيأف

ةدام كانه نوكت نأ تدرأ كلذل .اذكهو هتيب ىلإ هتايرتشم لمحب لحملا بحاص هفلكيو ةوهقلا بلجي مداخ ىلإ لوحتي



.ةصاخ نيقوعملاو راغصلا لافطألا ةيامحل

ةراجتلل ةيئالولاو ةيوهجلاو ةينطولا فرغلا كراشت" :ىلع صنت 32 ةداملا لدعت يتلا 15 ةداملا صخي اميف
ةينعملا تايعمجلاو لمعلا بابرأ تامظنمو ةينهملا تامظنملا اذكو فرحلاو ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحالفلاو ةعانصلاو
يف هدي عضي" هلعج بجي هنأل ،أطخ اذه ؟يراشتسا رود يف نهمتملا كرت نكمي فيك ،"رواشتلا تائيه راطإ يف
يطعن نأ ضوعف ،نيهمتلاب نيفلكملا صاخشألا ىلع ةطلسو ذوفن ةداملا يف ةروكذملا تائيهلا هذهل نأل "ةنيجعلا
.ةبيرغ يل ودبت لئاسملا هذهف ! ؟ايراشتسا ارود مهل يطعن اماهمو ارود ءالؤهل

ىلع اقالطإ اهل دوجو ال ناجللا هذه نأب لوقأف نيهمتلل ةيدلبلا ناجللا ىلع صنت يتلا 34 ةداملا صخي اميف
ظحالن اننأ نيح يف هذه لثم ةماه ةمهم اهل دنسن نذإ فيكف ،ةزجاع تايدلبلا هذه نم ريثكلا نأ كلذ ،ةيدلبلا ىوتسم
نوعيطتست رومألا هذهو ناديملا يف ةبقارملاو لمعلا عيطتست يتلاو نييرئازجلا لامعلل ماعلا داحتالا لثم ةئيه بايغ
! ! اقالطإ كلذ مهفأ ملف .ناديملا يف اهتظحالم

ريزولا يلاعم متحمس ول نكلو نوناقلا اذه لبق نم مامتها لحم تسيل يهف 27و 21 ،20 داوملا صخي اميف
نيفلكملا صاخشألل ازيفحت عرشملا حنم ثيح 20 ةداملا نع ثدحتلا ديرأ ،ينهملا نيوكتلل ةلودلا بتاك ديسلاو
ةصاخلا تازيفحتلا نع ةيناثلا ةرقفلا يف 21 ةداملا تصنو يفازجلا عفدلاو يعامتجالا نامضلا نم ءافعإلاك نيهمتلاب
كلذ ىلع عالطالاب سانلل حمسي مل امم عوضوملا لوح تامولعم الو ميمعت كانه نكي مل 1981 ةنس ذنم هنأ املاطو
.رومألا هذه ىلع عالطالا نم سانلا نكمتتل (logo) لثم ىرخأ لئاسو يف ريكفتلاب مكيلع كلذل نويزفلتلا لالخ نم الإ
ىلع هعلطن امدنع اننكلو ةيلاحلا ةمزألا ةيعضوب جتحيو كلذ ضفري ،نيهمتلا دقع ماربإ مهدحأ نم مويلا بلطت امدنعف
ةيبيرضلا فيلاكتلا ضعب ىتح امبرو يفازجلا عفدلاو ةيعامتجالا فيلاكتلا عفد نم ءافعإلاك كلذل ةقفارملا تازيفحتلا
.ديدجلا ناديملا اذهب انلك متهن نأ يغبني هيلعو .هفقوم ريغي دق هنإف

مايقلا عيطتسي نمع لءاستأ ،ةلودلا بتاك ديسلاو ريزولا يلاعم انه ،ةباقرلاب ةقلعتملا 27 ةداملا صخي اميف
هذه نأل اهدحول هب مايقلا ينهملا نيوكتلاب ةفلكملا ةرادإلل نكمي الف ؟نيهمتلل ةيجوغاديبلاو ةينقتلا ةيناديملا ةبقارملاب
ةيالوك ةيدلب 60 اهيف ةيالو يف ةباقرلاب موقيس نمف ،اهماهمو اهتايحالص تصلقت ةيلاملا ةقئاضلل ارظنو ةريخألا

كلذب مايقلا اوعيطتسي نل نيهمتلا يشتفم نإف ،نيهمتلا ةبقارمل ةنجل ةيدلب لك ىوتسم ىلع عضوت ولو ؟الثم فيطس
.ةبقارملا ىلع نيرداقلا صاخشألاب مهميعدت بجي يلاتلابو

ةقيقدلاو ةيباسحلا تاساردلا ضعب انيدل نوكت نأ تينمت ،نيهمتلل ةلودلا بتاك ديسلاو ريزولا يلاعم ،ريخألا يفو
ملعلا عم ،ةيطارقوريبلاو ةيرظنلا رومألا نم ريثكلا كانه ةصتخملا ةنجللا تركذ امك هنأل ةلماش ةرظن انل نوكت ىتح
.مكيلع مالسلاو مكتعباتم ىلع اركشو قيض ناديم يف رصحي ال نأ بجيو ةيكيمانيدلاب مستي لغشلا ملاع نأ

لضفتيلف يناكرب ديزوب ديسلا وهو لخدتم رخآ ىلإ ةملكلا ليحأو يفينق نيدلا حالص ديسلا ركشأ :سيئرلا ديسلا
.اروكشم

،ءارزولا ةداسلا ،سلجملا سيئر ديسلا ،ميحرلا نمحرلا هللا مسب .سيئرلا ديسلا اركش :يناكرب ديزوب ديسلا
.روضحلا ةداسلا ،يئالمز يتاليمز

اهصصخ يتلا ةرايزلا ىلع ينهملا نيوكتلاب فلكملا ةلودلا بتاك ديسلل ةصلاخلا يتاركشت نع ربعأ نأ الوأ ديرأ
.مويلا اهركذ بجي ءايشأ اهلالخ نم انظحالو ةيناديم ةرايزلا هذه تناكو .مايأ ةثالث تماد يتلاو يقاوبلا مأ ةيالول

تادحولا ضعب لئاسو نم نسحأ ربتعت ،ةمخض ةيرشبو ةيدام لئاسو ىلع يوتحت زكارم كانه نأ انظحالف
حالصإ دصق 1988 ةنس ذنم اهيف انعرش يتلا تاحالصالا نأب متظحالو ،ينطولا ىوتسملا ىلع ةدوجوملا ةيعانصلا
اهب لصحتن مل اهانذقنأ يتلا تاسسؤملا امبرو تاسسؤملا نم ليلقلا الإ ذقنت مل ةمخض غلابم اهيلع انقفنأو داصتقالا

،جاتنإلا نم نيعون اهل ينهملا نيوكتلا زكارم نأ كلذك تظحال اذلو .يداصتقالا شاعنإلل نييفاكلا ومنلاو ةيمنتلا ىلع
نارايتخا هل نوكي نأ ناديملل جرخيو هنيوكت نم نهمتملا يهتني امدنع هنأ هيف ضورفملا نم يذلا يرشب لوألا جاتنإلا

(deux débouchés)، لمعلا بصانم نأب ملع ىلع اهلك سانلاف لمعلا بصنم صخي اميفو .لمع بصنم وأ رامثتسالا
ةريبك لامآ هيلع قلعت يذلاو رامثتسالاب صاخلاو يناثلا جوتنملاو .تارادإلا لك يفو تاسسؤملا لك يف امامت ةدوقفم



زيكرتلاف ،حدافو ريبك أطخ ىربكلا تاسسؤملا ىلع ةيمنتلا زيكرت نأل يداصتقالا شاعنإلاو داصتقالا صخي اميف
ىوتسملا ىلع لغش بصانم قلخت يتلا يه ةريخألا هذه نأل ةطسوتملاو ةريغصلا تاسسؤملا ىلع نوكي نأ بجي
،(les douzes travaux d’Hercule) ـب مايقلا نم مهل دبال ادج ةريغص عيراشم هبشب بابشلا ءالؤه موقي امدنعو .يلحملا
ال كونبلا نأ امك ،ميظعلا نيصلا رادج نم ربكأ ارادج همامأ دجيو ليقارعو تابوعص دجي كنبلا ىلإ هجوتي امدنعف
اهاندقع يتلا لمعلا تاعامتجا لالخ نم كلذب ملع ىلع ريزولا ةدايسو ،مهتدعاسمو بابشلا هيجوت يف ايئاهن مهاست
نس يف مهدرطت تحبصأ انسرادم نأو -انؤالمز ركذ امك- ةصاخ ؟بابشلا ءالؤه جامدإ متيس فيك ،هيلعو .هعم
درطي ايرولاكبلا ةداهش يف حجني ال يذلا باشلاو ،درطي ةسداسلا ةنسلا ناحتما يف حجني ال يذلا باشلاف ،ادج ةركبم
رايتخالاو كلذك نكسلا ،دوجوم ريغ لمعلا ؟ءالؤه بهذيس وأ بهذي نيأ وه لاؤسلاو -ايونس فلأ 400 يلاوح كانه-
ةريثكلا نيناوقلا لثم ارمأ ىقبي نوناق راطإ يف ينهملا نيوكتلا جاردإ نإ لوقأ كلذل ،فيعضو ليلق ينهملا نيوكتلا يف
.قبطم ريغ اهنم ريثكلا يتلاو ةدوجوملا

ةماع ةسايس كانه نوكت ال - %75 يلاوح بابشلا نم ةرـيبك ةئفب عتمتت اندالـب تمادام - اذامل لوقأ هيلعو
لفكتلا عيطتسي ال ريزولا نأل ،اهب لفكتلاو ةسايسلا هذه ذيفنت يف ةموكحلا لك كراشت ثيحب ؟نوناق نم الدب نيوكتلل
.فلملا اذهب هدحو

يمالك مضأ انهو ،ةيادبلا نم ةلشاف ةسايس ةيدلبلا ناجللا ةيلوؤسم تحت بابشلا ءالؤه جامدإ ةسايس نأ كلذك ىرأ
تايلوؤسم اهلمحن فيكف ،اهسفن ةيافك ىلع ىتح مويلا ةزجاع تايدلبلا نإ ثيح ،يفينق نيدلا حالص ديسلا مالك ىلإ
ةماع ةسايس يف ةموكحلا ركفت نأ ىنمتأ يننأ يه ينهملا نيوكتلل ةلودلا بتاك ديسلا ،ريزولا ديسلا ةصالخلاو ؟ىرخأ
.اركشو قيفوتلاو حاجنلا مكل ىنمتأو طيسب نوناق يف ينهملا نيوكتلا جاردإ نم الدب

نيوكتلل ةلودلا بتاك ديسلا ىلإ ةملكلا ليحأ ةشقانملا هذه ماتخ يفو يناكرب ديزوب ديسلا ركشأ :سيئرلا ديسلا
.اروكشم لضفتيلف نيلخدتملا تالؤاست ىلع درلل ينهملا

لثمم( ينهملا نيوكتلاب فلكم ينهملا نيوكتلاو ةيعامتجالا ةيامحلاو لمعلا ريزو ىدل ةلودلا بتاك ديسلا
ةداسلاو تاديسلا ،ةمألا سلجم سيئر ديسلا .ميركلا هيبن ىلع مالسلاو ةالصلاو ميحرلا نمحرلا هللا مسب :)ةموكحلا
اذكو ،ةماع ةفصب بابشلل ةبسنلاب ،ماهلا نوناقلا اذه عورشم لوح ةميقلا ةشقانملا هذه ىلع مكركشأ ،سلجملا ءاضعأ
نودب ةسسؤملل لبقتسم الو ةسسؤم نودب ينهملا نيوكتلل لبقتسم ال هنأب نولوقي نيذلا نم انأو ،ةيداصتقالا ةسسؤملا
.ينهملا نيوكتلا

ءاضعألا ةوخإلل يركشو يحايترا نع عيمجلل ربعأل ةصرفلا هذه منتغأ نأب يل اوحمسا ،سيئرلا ديسلا ةيادبلا يف
ةيعرش ةدعاق حبصي يذلا ينوناقلا زاهجلا اذه ميعدتو ةينوناقلا صوصنلا لامكتسال اهومدق يتلا تاءارثالا ىلع
هجو ىلعو ينهملا نيوكتلا عاطقل امامتها متيلوأ دقل .نيوكتلا نم طمنلا اذهل يقيقحلا ضوهنلاب حمست فوس ةددجم
اهئاضعأ لك ركشأ ةبسانملابو ،ةصتخملا ةنجللا ىوتسم ىلع ةساردلاو ةشقانملا لالخ نم كلذو نيهمتلا صوصخلا
فوس كش نودب اذهو اديج عاطقلا فرعتو ينهملا نيوكتلا عاطق يف ينتقبس يتليمز يه يتلاو اهتسيئر اهسأر ىلعو
اذه ةسارد ءانثأ اعم اهيلع انعلطا يتلا نيوكتلا نم طمنلا اذه دئاوفب ريكذتلا ىلإ عوجرلا نودب .عورشملا اذه يرثي
ربع بابشلاب لفكتلل صرف نم هحيتيو هيوتحي امل هتيقرتو نيهمتلا ةيمنتل اهيلون يتلا ةيمهألاب ركذأ نأ دوأو نوناقلا
.ةيلمعلا ةايحلا يف مهجامدإو مهنيوكت

نيهمتلا نوناق ىلع تلخدأ يتلا تاءارثإلاو تاحيحصتلاو ةهج نم ةرظتنملا ينطولا يداصتقالا طيشنتلا ةداعإ نإ
كيرشو لخدتم لك نوكي نأ طرشب بابشلا نم ماه ددع ليغشتل ةيقيقح تايناكمإ حتفت نأ اهنأش نم ،ىرخأ ةهج نم
ىنمتأو هيلع متقداص ام اذإ نوناقلا اذه هل همسري ام دودح يف طشني نأو هتيلوؤسمو هرودب ايعاو تايوتسملا ةفاك ىلع
ساسأ ىلع انحلاصم اهتدعأ يتلا ةيرظنلا تاريدقتلاب مكغلبأ نأ دوأ نوناقلا اذه ةيمهأ ىدم روصت نم مكنيكمتلو .كلذ
.ةبولطملا فورظلا يفو نوناقلا اذه تاءارجإل مراصلا قيبطتلا

بصنم فلأ 400 دودح يف نينهتمملاب لفكتلا صرف ضرعت نأ ىلع ةرداق ةيلاحلا ينطولا داصتقالا ةقاط نإ
ةيامحلاو لمعلا ريزو ديسلا لضفت امك ايلاحو ،يداصتقإ شاعنإ جمانرب قيقحت عم مجحلا اذه عفتري نأ نكميو ،نيوكت
يف بصنم 140.000 ىلإ لوصولا راظتنا يف بصنم 105.000 رفوي عاطقلا نإف ،ينهملا نيوكتلاو ةيعامتجالا



.2000ةنس يف 143.000ىلإ لوصولاو 1999ةنس ةياهن

عم ةرشابم ةقالع اهل تسيل اياضقب تلفكت سلجملا ءاضعأ ةداسلا تالخدت نإ ،رقوملا ةمألا سلجم سيئر ديسلا
نوكت ىتح -رومألا ضعب حيضوت يبجاو نم - هيلعو ،ةماع ةفصب لكك نيوكتلا ماظن لوح تبصناو ،نيهمتلا طمن
ىلع ةرشتنم نيوكتلا لكايهو ،ةربتعم رئازجلا يف نيوكتلا زاهج ةميق نأ فرعن نأ دبال ،ةلماكتمو ةديفم انتالخدت
ةلودلا ةباتك ةياصو تحت اهمهأ عقت ةددعتم ةسسؤم تاكبش نم زاهجلا اذه نوكتي ،نزاوتم لكشب رطقلا ىوتسم
طامنأ ةثالث ىلع نيعزوم صبرتم 400.000 براقت نيوكت ةقاطب لكيه 712 وه يلامجإلا ددعلاو ينهملا نيوكتلل
.نيوكتلا نم

.دهاعملاو زكارملا لخاد يماقإلا نيوكتلا طمن –1

.دعب نع نيوكتلا طمن –2

.نيهمتلا قيرط نع نيوكتلا طمن –3

.98/99 ةنس لالخ لمعلا قوس يف )مولبد( ةداهشب جرختم 94.000 براقي ام ةنسلا هذه عضو مت دقلو

ريغو هروصت يف دحوم ينهملا نيوكتلل ينطو زاهج ءانبل ةيضاملا ةنس 20 ةليط ةلوذبملا تادوهجملا مغرو
ماظنلا عم نواعتلابو ةيلعافب لغتشت مل نيلماعتملا فلتخم اهعضو يتلا نيوكتلا لكايه تاكبش نإف ،هرييست يف زكرمم
يأ نودب ضعبلا نع اهضعب ةلصفنمو ةرواجتم تاطاشن تاءاضفلا ىتش يف تيقب دقل .ةيخيرات بابسأل اذهو يلكيهلا
عاطقلاف .يخيراتلا اهروطت بابسأل دوعي كلذ لكو تاربخلل لدابت الو ،اهنيب ةقالع ةيأ دـجوت الو اهنيب قيسنت
.امهنيب اميف قيسنت الو ةيلومش كانه سيل نكلو ،نوكي صاخلاو ماعلا ،يداصتقالا

هشيعي يذلا صاخلا طيحملا رابتعابو ،ينهملا نيوكتلا ةمظنأ ةيمنت لاجم يف ةيملاعلا تالويملا عم قباطتلا نإ
ةددجم ةيجيتارتسا سسأك ينهملا نيوكتلل ةيسيئر ئدابم )06( ةتس ديدحت مت دق هنإف ،رئازجلا يف ينهملا نيوكتلا
:ةيعضولا هذه ةجلاعمل

ماظنلاو ةينطولا ةيوبرتلا ةموظنملا نم لك يف ينهملا نيوكتلل جودزملا ءاسرإلا نيمثتو ميعدت ةرورض –1
.يداصتقالا

.ةيمومعلا حلاصملا ةيصوصخل بيجتسي هلعجو ،ةماعلا ةحلصملا نم ينهملا نيوكتلا ماهم لعج –2

.ينهملا نيوكتلا جوتنم ةيعون نيسحت ةيغب ةقبطملا ريبادتلا ديدحت –3

اهتيلالقتسا ميعدتل تاسسؤملاو ةيئالولا حلاصملل تايحالصلا عيزوتو ،رييستلا يف ةيزكرماللا ةيلمع ةلصاوم –4
.ةيوبرتلا اهتيلوؤسمو اهطاشن ةسرامم يف

.ملاعلا يفو رئازجلا يف اهطيحم ىلع ينهملا نيوكتلا تاكبش حتف –5

ذإ ،ةيرـشبلا دراوملاو ةيلاملا ،ةيميظنتلا ،ةيتاسسؤملا نيدايملا يف ينهملا نيوكتلا هاجت ينطولا دهجلا فيثكت –6
ةيروهمجلا سيئر ديسلا تاهيجوتل اقبط حقنملا عاطقلا جمانرب عوضوم وهو – هيف نحنو – ماهلا فدهلا اذه زاجنإ نإ
عضو بلطتيو هديدحت مت دقو يديدجتلا لمعلا يف هقيقحت دجيس يذلا ،1999 يام 29 خيراتب ةمألل هباطخ يف ةدراولا
نامضب دحاو نآ يف حمسي فوس يذلاو ،ديدجلا يداصتقالاو ينوناقلاو يسايسلا طيحملا عم فيكم يتاسسؤم راطإ
لاخدإو ،هريسو هميظنتل ىربكلا ئدابملا ديدحتل ينهملا نيوكتلل ينطولا ماظنلا تابكرم عومجم نيب قيسنتلاو ماجسنالا
ىلإ يمرت ،ليوطلا ىدملا ىلع ةلماش ةسايس ديدحت عم ةموظنملل يلخادلا ديدجتلل ةمزاللا ةينوناقلا عادبإلا تاودأ
اذه يفو .بابشلل ينهملا جامدإلا معد ىلإ كلذك يمرتو ،ةيجاتنالا تاسسؤملا تابلطتم قفو ليهأتلاو جاتنإلا نيسحت
نيهمتلا نوناق عورشم عم وهو ،هيلع ةقداصملا تمتو ةموكحلل مدق يذلا هيجوت نوناق عورشم دادعإ مت دقل ددصلا
ةموظنملا ميظنت ديدجت هنأش نم ام لك جلاعي ضورعملا نوناقلا عورشم نإف ،تاحالصالا هذهل يعيرشت ساسأ ةباثمب
ىلع ءاقبإلا عم ةصاخلا ةردابملا مامأ طاشنلا نم مسقلا اذه حتفب حمسيو ،رييستلا يف ةنورمو ةنويل اهل نمضيو
ةيلالقتساو ،حلاصملا ةيزكرمال قيقحتب كلذك حـمسيو ،لاـجملا اذه يف ةلودلا اهنمضت يتلا ةيمومعلا ةحلصملا
.صاوخ وأ نييمومع اوناك ءاوس عاطقلا يف نيلعافلا لك نيب قيسنتلاو ميظنتلاو ،رواشتلا ةيرارمتسا نامضو ،لكايهلا

اذه يف لعاف لك تايحالص حيضوت ىلإ يمرت 07-81 نوناقلا ىلع تاليدعت لاخدإ مت دقف مكتالاغشنا نع ادرو
حوضوب سركي نوناقلا اذهل ديدجلا لكشلا نإ .رارقلا ذخأ يف يلحملا ىوتسملل رثكأ كارشإو ينهملا نيوكتلا نم طمنلا



تالاغشنالا ىلع كلذك ادرو ينهملا طسولا يف نهمتملا ةماقإ راطإ ددحيو ميهافملا ضعب ددجيو ،نهمتملا قوقح
يدل ،نوناقلا اذه ةقدب تسرد يتلا ةصتخملا ةنجللا ءاضعأ تالاغشنا عم مجسنت نأ كلذك نكمي يتلا ةقيقدلا ةلئسألاو
:ةيلاتلا ةبوجألا

ىلع ينبم عورشملا اذه دادعإ نإ يتداس يتاديس ،سيئرلا يديس :عورشملا اذه دادعإ عفاودب قلعتي اميف الوأ
سرام 08و 07 يموي "ساكارك" يف مظنملا ةيعامتجالاو ةيداصتقالا سلاجملل يلود ءاقل ريرقت رضحم يدلو ،سسأ

يداصتقالا ينطولا سلجملا فرط نم دعملا نيهمتلا قيرط نع ينهملا نيوكتلا هعوضوم ناك يذلاو ،1997
ريرقت يدل امك .بابشلا نيوكت دعب ينهملا جامدنالا جئاتنل ديربلا قيرط نع ثحبلا نع ريرقت اضيأ يدلو يعامتجالاو
جئاتن نم اعبط انقلطنا دقو ،1997 ةنس ينهملا نيوكتلا يف نيجرختملل ةينهملا ةايحلا يف لوخدلا لوح دصرملا نع
،تاليهأتلاو لغشلا نع ثحبلل ينطولا زكرملا فرط نم دعملا ينهملا نيوكتلا ططخمل ةقبسملا ةساردلاو دصرملا اذه
صاخشألل ةبسنلاب 96 ،95 ،94 تاونس يف نيجرختملل ديربلا قيرط نع ثحبلا جئاتنل ةنراقم ةساردب كلذك انمقو
18و 17 يموي ينهملا نيوكتلل يراشتسالا ينطولا سلجملا بيصنت ءانثأ كلذكو نيهمتلا قيرط نع اونوكت نيذلا
نيلماعتملا لك كراشي سلجملا يفو ،نيهمتلا ةيضق يه تاشرولا ىدحإ يف اهانسرد يتلا اياضقلا مهأ نم 97 ربمفون
.عامتجالا نع اوبيغت اذإ الإ مهللا ،نييداصتقالاو نييعامتجالا

سلجملا يف ءاضعأ ناديملا اذه يف ءاربخو ةيفاقثلا ،ةيعامتجالا ،ةيعانصلا تاسسؤملاو ةضباقلا تاكرشلا امأ
بجي وأ هلاح ىلع ينهملا نيوكتلا ماظن ىقبي نأ بجي له ،الاؤس انحرط دقو ،ينهملا نيوكتلل يراشتسالا ينطولا
اذه يف كانهو ؟ةلماعلا ديلا نم نيلماعتملا تاجايتحاو تابلط يه امو ؟ريغن فيكو ؟ريغن اذامو ؟تارييغتب مايقلا
عامتجاب يفتكن ال نأ بجي انلقو رثكأ انريكفت انقمع دقو ،نيهمتلا قيرط نع نيوكتلا ةيضق تسرد ةشرو سلجملا
قيرط نع ينهملا نيوكتلا ةيضق لوح ةيسارد مايأ ميظنت نم دبالو ،ينهملا نيوكتلل يراشتسالا ينطولا سلجملا
يف اودجت نل مكنأب ةحارص لكب مكل لوقأو مايألا هذه انمظن دقو رئازجلا يف نيدوجوملا ءاربخلا لك عمجو نيهمتلا
ةلئسأ انحرط اننأل ،سلجملا اذه تاشرو تايصوت رابتعالا نيعب ذخأت ال ةرقف وأ ةلمج مكيلع ضورعملا عورشملا

.رابتعالا نيعب ةبوجألا هذه انذخأو تاباجإ انل اومدقو ،ءاربخ ىلع

لمع اهنأل ةلماك ريغ نوكت انايحأ تاساردلا كش نود نمو ،تاساردلا هذه نم قثبني نوناقلا اذه عورشمو
،ناديملا يف ةقيقحلا نوبختنملا شيعي نيأ ،ةبختنملا ناجللا كلذك راطإ يف لصاوتي نأ يرشبلا لمعلل دبالو ،يرشب
فوس اهنإف ،عورشملا يف اهل اعقوم دجت مل نإو تاحارتقالا ضعب نأ ولو ،تاحارتقالا هذه لك ىلع نوحتفتم نحنو
.انئارآو انتاروصت ءارثإو ينهملا نيوكتلا عاطق ةيؤر يف وأ ةيقيبطتلا صوصنلا يف اهتناكم دجت

يذلاو نييعامتجالا نييداصتقالا نيلماعتملا ضعب ةكراشم لوح اثالث وأ نيترم حرط يذلا لاؤسلا صخي اميف
ةحالفلاو ةعانصلاو ةراجتلا يف ةيئالولاو ةيوهجلا فرغلل طونملا رودلا نأب لوقأف ،يفكي ال رواشتلا نأ هدافم
نوناقلا عورشم يف )10( ةرشاعلا ةداملا يف حوضوبو ةسركم ،لمعلا بابرأ تاميظنتو ةينهملا تاداحتالاو ،فرحلاو
ءاكرشلا فلكيو رواشتلا ةمهم نم دعبأ ىلإ رودلا اذه لصيو 07-81 مقر نوناقلا نم 82 ةداملا ةياهن يف لدعي يذلا
،تاصصختلا ،ةيلبق تابستكم نم نيهمتلا جلاعت يتلا ةيرهوجلا اياضقلا لك يف ةمهاسملا ةيحالصب مهتركذ نيذلا
داكن اننأل ةمهاسملاو رواشتلا موهفم نم دعبأ ىلإ لصن نأ نكمي الو نيهمتلا يملعم نيوكت ،مييقتلا ،ةعباتملا ،جماربلا
اهب موقي نأ نكمي ال يتلا تايحالصلا نم هنأ ىنعمب ،نوناقلا هعنمي يذلا كرتشملا رييستلا ناديم يف لخدن نأ كلذب
.ةلودلا ىوس دحأ

راطإ يف ،نيبخانلا مامأ مهتايلوؤسمو مهتايحالص نوسرامي مهنأب مكل لوقأ ،نيبختنملا ةكراشم صخي اميف كلذك
ةنجللا .نوناقلا عورشم نم 25 ةداملا هددحت ام قاطن يف ةعساو تايحالص اهل ةنجللا هذهو ،نيهمتلل ةيدلبلا ةنجللا
يف نأ حيحص ،ناجللا هذه طاشن تظحال اهترز يتلا تايالولا نم ريثكلا يف ناديملا يف ايلعف ةدوجوم اينوناق ةيدلبلا
راطإ يفو ينهملا نيوكتلا يف بابشلا ريطأت لاجم يف مهتايلوؤسم اوكرادتي مل تايدلبلا ءاسؤر تايدلبلا نم ريثك
طيشنت اهماهم نمو ةبصنم اهلك نيوكتلل ةيئالولا ناجللا نأب لاق يذلا ةمألا سلجم وضع ركشأ انهو ةيئالولا ناجللا
قفو مهتابجاوب نوموقي انيبختنم نأب ظحالو ،تايالولا ضعب يعم راز مكنم ريثكلاو مهركشأ انأو ةيدلبلا ناجللا
15 نيب ام مهنم غلابلاو يوبرتلا ءاضفلا نم جرختملا بابشلا ءاصحإ وه ةيدلبلا ناجللا نم هبلطن ام لكو .مهتايناكمإ
نوديري ال وأ ينهملا نيوكتلاب قاحتلالا يف قحلا مهيدل سيلو نيسردمتم ريغ مهو نولمعي ال نيذلاو ةنس 25 ىلإ
بلط دق ناك ةيدلبلا ةنجللاو .نكامألا هذه يف بابشلا عضوو ،تايدلبلا يف لمعلا تايناكمإو صرف ءاصحإو ،كلذ
ريسفت ةيميظنتلا صوصنلل يقبي ،يتاسسؤم راطإ ةيدلبلا ةنجللا نأب لوقأف ،اهماهم قيقدت ةرورض ةوخإلا ضعب
نيوكت اياضق نأل ةيدلبلا ناجللا هذه يف ةكراشملا نييداصتقالا نيلماعتملاو نيبختنملا لك قح نمو ،اهتيلكشت حيضوتو
،ةيلحملا تاعامجلا ةكراشم بجي لـب طقف ةرازولا وأ بسحف ينهملا نيوكتلل ةلودلا ةباتك ماهم نم سيل بابشلا
.يوبرتلا ءاضفلا نم ايونس جرختي يذلا لئاهلا بابشلا اذهب لفكتلا لجأ نم ةيموكحلا تاعاطقلا ،ةيوعمجلا تاكرحلا
.نوناق بجومب دوجوم اذهو اهطشنت نأ ةيئالولا ناجللا ىلعو ةيدلبلا ناجللا نم فوختلل يعاد ال نذإ

تامييقتلاب ضورعملا نوناقلا عورشم ةسارد يف انقلطنا اننأب لوقأ ،يمييقتلا ريرقتلاو ةليصحلا صخي اميف كلذك



تلمعف ،اوركفو اولمع ينوقبس نيذلا صاخشألا نأ تدجو بصنملا تيلوت امل انأف ،عاطقلا يف اهاندجو يتلا ةديدعلا
.ايناديم هديسجتو مهلمع مييقت ىلع

ةحرتقملا تاليدعتلا نأب ىرأف ،ةيقيبطتلا ةفصلا نم رثكأ عورشملل ةيرظنلا ةفصلا لوح نالاؤس وأ لاؤس حرط
،قيبطتلا اذه نم ةصلختسملا سوردلا ىلعو ،07-81 نوناقلل يلمعلا قيبطتلا ىلع دمتعت تاليدعت لب ةيرظن تسيل
ةسارد لمعلل ةماعلا ةيشتفملا نم تبلط ينهملا نيوكتلاو ةيعامتجالا ةيامحلاو لمعلا ةرازو نأب ةحارصب مكل لوقأو
ةفاضإ عم ريرقتلا اذه نم انقلطناو ةرازولل مدق ريرقت يدلو ،ناديملا يف نينهمتملاو نيهمتلا ةيضق لوح قيقحت دادعإو
ىوتحمو ،نوناقلا اذه مكيلع انحرتقا ةبرجتلا لالخ نمو ،هانظحال ام لالخ نمف ،ىرخأ ريراقت نم تاءارثالا ضعب
نم ةمدقملا تاقيقحتلا ،ينهملا نيوكتلل يراشتسالا ينطولا سلجملا يهو ةروكذملا فارطألا نم تءاج تاليدعتلا

نيوكتلل يراشتسالا ينطولا سلجملا لاغشأ ةرمثو ةجيتن يه مكمامأ ةمدقملا ةقيثولا نأو ةصاخ لمعلا ةيشتفم فرط
.1998 يرفيف 24و 23 يموي هئاقل يف ينهملا

عاطق نأب سلجملا ءاضعأ غلبأ نأ دوأو ،يلخدت يف تلطأ نإ ينورذعت نأ ،سلجملا سيئر ديسلا دوأ ،ماتخلا يفو
ذنم ديدججمانرب دادعإ مت دقلو ةيروهمجلا سيئر ديسلل ةبئاصلا تاهيجوتلا عم هجمانرب فَّيكو دعأ دق ينهملا نيوكتلا
.ناديملا يف ذيفنتلا زيح ايلاح دوجوم 99 ةيادب

نيب دوجوملا قرفلا وه اذهو ةينعم تاعاطقلا عيمج نإف ،ةعارزلاو تاقورحملا تالاجم يف نيهمتلا صوصخب امأ
383 انيدل ايلمع نكلو ،اصصخت 461 ايلاح دجوي ثيحب ،تاصصختلا نم ريبك ددع دجوي نيأ يماقإلا نيوكتلا
لمع بصنم قلخي لمع يأ ،ةفرح يأ هنإ ثيحب ،دح كانه سيلف نيهمتلا ةقيرط صخي اميف نكل ،سردي اصصخت
.نيهمتلا قيرط نع نيوكتلاب ةينعم تاعاطقلا لكف ،هيف نوكتي نأ صخشلل نكمي

مغر بابشلا نيوكت ضفرت ةماع ةفصب تاسسؤملا تناك يضاملا يف هنأب نوفرعت ؟مسرلا قيبطت نكمي فيك
(FNAC) ينهملا نيوكتلاو نيهمتلا ريوطتل ينطو قودنص ءاشنإل صنلا اذه عورشم يف انركف كلذل ،نوناقلا دوجو

،لمعلا نكامأ يف نيدجاوتملا لامعلا ددعل اقبط بابشلا نم نيعم ددع نيوكت صاخلاو ماعلا عاطقلا ىلع ضرفي يذلا
موقت ةبيرضلا هذه ،ةبيرض عفدي هنإف كلذ نكي مل اذإ امأ ،نيهمتلا ةبيرض عفد نم كلذب موقي يذلا عاطقلا ىفعيو
نيوكتلا ةيريدم نم ةقيثو هل ملست نيوكتلا ةيلمعب موقي يذلا فرطلا وأ عاطقلاو ةيلاملا ةرازو اهليصحتو اهعمجب
نم ىفعي ضعبلا اهمدق اذإف ،ةبيرضلا عفد وأ ءافعإلا ددحت يتلا يه ةقيثولا هذه نإ ثيحب ،ةيالولاب نيهمتلاو ينهملا
مجح نم 0,25 ةبيرضلا فصن عفدي هنإف نينوكتملا نم بولطملا ددعلا فصن نيوكتب موقي ناك اذإ امأ ،ةبيرضلا
نإف ،يلاحلا ةيليوج يف لمعي أدب يذلاو (FNAC) اهطرتشي رومألا هذهف ،ةمخضلا روجألا مجح نم 0,50و روجألا
نم ددع نيوكتب موقت اهنأ تبثي ام راهظإ ةبيرضلا عفد دنع ةيليوج رهش نم ءادتبا مهيلع طرتشي ةسسؤم وأ يفرح لك
حنمت نيهمتلا زكارم نإف نوفرعت امكو ،بترم هبشل مهيضاقت صوصخب .ينوناق صن اهطبضي ةيلمعلا هذهو بابشلا
ةبسن يواسي بتار هبش نهمتملل مدقي يذلا وه مدختسملا نإف ارهش 12 وأ 06 ةدم دعبو ةيرهش ةحنم نهمتملا بابشلل
الو تاءارجإلا هذه نومرتحي ال نييفرحلاو تاسسؤملا ضعب نأب لوقأو (SMIG) روجألل ينطولا ملسلا يف ةيوئم
يتلا ةلادعلا ىلإ ةفاضإلاب ،ةعباتملل صتخم زكرم كانهو ،لمعلا وشتفم كانه اعبط ،نينهمتملا هاجت مهبجاوب نوموقي
.رومألا هذه يف لصفت

اذه نم قوعملا صخشلا ءافعإ يف ريكفتلا يرورضلا نم ناك هنأب لوقأ ،ةنس 30 ـب نسلا ديدحت صوصخب
.ةيميظنتلا صوصنلا يف ةيضقلا هذه رابتعالا نيعب ذخأنسو ،طرشلا

ريبك ددع كانهو ،كلذب حمست ال يتلا تالاحلا ضعب كانهف ،يوسنلا رصنعلل ةبسنلاب نسلا ديدحت صخي اميف امأ
ندري يتاوللا وأ ةيوناثلا ةلحرملا ءاهنإ دعب ةصاخ نيهمتلا قيرط نع ينهملا نيوكتلل لوخدلا نبلطي يتاوللا ءاسنلا نم
.نهجاوز دعب نيهمتلا ةسرامم

ةحنملا لمشتل اهعيسوت مت دقو ةلودلا فرط نم ايلاح ةنومضم يهف ةيعامتجالا ةيطغتلاب لفكتلا صخي اميف
.ةيلئاعلا

نأ ىنمتنو ناديملا اذه يف زجع كانه معن ،ةبقارملاب نيفلكملا صاخشألا لقنتل ةبسنلاب لئاسولا صقن صخي اميف
تايشتفمو ةيلحملا تاعامجلا عنمي ال اذه نكل ،لقنلا لئاسوب انزكارم زيهجت دصق ةريبك ينهملا نيوكتلا ةينازيم نوكت
نكامأ ىلإ نيبقارملا لقنتب لفكتلا يف ةمهاسملا نم ينهملا نيوكتلل ةيدلبلا ةنجللا يف نيلماعتملا ءاضعألاو لمعلا



.نيهمتلا

نودب لمع وأ طاشن لك عنمي ثيحب ،ربكأ ةيامحل اليدعت عورشملا لخدأ ،نهمتملل ةيونعملا ةيامحلا صوصخب
ةصاخلا يتركف مكل لوقأ كلذك لاجملا اذه يف نكل ،هيف بوغرملا صصختلا عم وأ نيوكتلا دقع ىوتحم عم ةقالع
نيوكتلا ملعم مارتحا ىلع بابشلا نوكتي ىتح اهطيحمو ةنهملا ةايح ملعتي لب ةنهملا طقف ملعتي ال نهمتملا نأ يهو
مه ملاعلا يف مويلا ةريبك قدانف ىلع اولصحت نيذلا نم ريثكلا نأب فرعنو تابجاولا نم هذهو ،نيوكتلا نكامأو
طقف سيلو ماعلا موهفملاب لمعلا بح انبابش ناهذأ يف سرغن نأ دبال نذإ ،باجحك مهلمع اوأدب نيذلا صاخشألا
.قيضلا موهفملاب

ىنمتنو اهومتحرط يتلا تالاغشنالاو ةلئسألا ىلع مكتبجأ دق نوكأ نأ ىنمتأ ،يتداس يتاديس ،سلجملا سيئر ديسلا
يذلاو ايونس جرختملا بابشلا نم لئاهلا ددعلا اذهب لفكتلل اعم لماعتلا انيلعو ،مكاضر نوناقلا اذه عورشم لاني نأ
،كلذ لعفن مل اذإ هنأل ،بابشلا اذه بسك لجأ نم انلك لمعن نأ دبال ينطولا مائولا راطإ يف هنأل ،فلأ 600 براقي
لوصحلاب بابشلا ءالؤهل حمسنو لمشلا عمجل انلك لمعلا انيلعو ينطو مائو كلذك اذهو ،هبسكتس ىرخأ تاهج كانهف
.مكيلع مالسلاو لمع بصنم ىلع

ديرت تناك نإ ةصتخملا ةنجللا لأسأو ةماهلا تاحيضوتلا هذه ىلع ةموكحلا لثمم ديسلا ركشأ :سيئرلا ديسلا
.لضفتتلف ةملكلا لوانت

بجي يتلا طاقنلا ضعب كانه سيئرلا ديسلا متحمس اذإ .سيئرلا ديسلا اركش :ةصتخملا ةنجللا ةسيئر ةديسلا
:اهيف قيقدتلا

،داوملا لوح ةقيقد ةلئسأ اوحرطو ينهملا نيوكتلا ىلع ام اعون نولخدتملا زكر دقف ،تالخدتلا صخي اميف :الوأ
ةبسن صتمت ةرادإلا نأب فرعن نحنو ةصاخ ةرادإلا فرط نم قبسملا رجألا عفد ىدم لوح تناك دقو ،ةدامب ةدام
.نينهمتملا نم ةريبك

ءيشلاو .صنلا قيبطتب نومزلم نحنو ةصاخ نوناقلا اذه قيبطت ىدم لوح نيلخدتملاو ةنجللا فوخت قلعتيو
نيوكتلا ةينازيم يف صيلقتلا لوح رثكأ نوكت تناك امبر ينهملا نيوكتلا ةرادإ تالاغشنا نأ وه كلذ لك يف يرهوجلا
انيسحت كانه سملن مل ؟باوجلا وه ام ،%20 ىلإ مخضتلا عم لصتسو %15 ـب ةنسلا هذه يف تصلقت ثيحب ينهملا
.نوناقلا اذه ىوتسم ىلع نيهمتلا ىلع مسرلا ليصحت يف

دق باوجلا ناك اذإو ،ايلمع كلذ قيبطت نكمي ال هنأب ىرن نحنف ةيدلبلا ناجللا ىلع نوناقلا زيكرتل ةبسنلاب :ايناث
يتلاو تايدلبلل ةئيسلا ةلاحلا فرعن نحنو ةصاخ اهلمع نع لءاستن نحن نكلو اهنيشدتو ةيدلبلا ناجللا دادعإ لوح ءاج
ةيدلبلا ناجللا هذه نإف يلاتلابو ؟تاعاطقلا نم عاطق رييست عيطتست فيكف ،اهرومأ رييست ىلع ىتح ةزجاع تحبصأ
.ىودج نودبو ةلاعف ريغ ىقبت

ةراشتسالا نكلو ةرادإلا ىوتسم ىلع نوكتت يتلا ماخلا ةداملا يه ،يفينق ديسلا اهب لضفت امك ،ةيرهوجلا ةيضقلاو
فرط نم اقيبطت رثكأو ةيلاعف رثكأ نوكت نأ بجيف ،كلذ ريغ ىلإ ةيراجتلاو ةيعانصلا فرغلا فرط نم ةلوبقم ريغ
.ةعانصلاو ةراجتلا فرغ

،قئاثولل ةبسنلاب ءاضعألا ةداسلاو سلجملا سيئر ديسلا مامأ سبللا عفرأ نأ ديرأ ،ريزولا ديسلا متحمس اذإ اريخأو
لوح ينطولا ءاقللا ةليصح يه انل تملس يتلا ةديحولا ةقيثولا نكل ةنجلل اهلك تيطعأ قئاثولا نأ ول ادج رسنس انكف
انلصحت يتلا ةديحولا ةقيثولا يهف اريثك اندفت مل يتلاو تاعاطقلا فلتخم نم تالخدت نع ةرابع يهو نيهمتلا عوضوم
.اركشو اهيلع

هذه لاغشأ ةياهن يف ركشأو اذه اهلخدت ىلع ةصتخملا ةنجللا ةسيئر رماع نب ةسينأ ةديسلل اركش :سيئرلا ديسلا
ضرعل رهظلا دعب ةثلاثلا ةعاسلا ىلع -هللا ءاش نإ- ادغ انلاغشأ فنأتسنو ةلاعفلا مهتكراشم ىلع عيمجلا ةسلجلا
.ةعوفرم ةسلجلاو يعامتجالا نامضلا لاجم يف نيفلكملا تامازتلاب قلعتملا نوناقلا صن ةشقانمو

. ءاسم نيرشعلا ةقيقدلاو ةسماخلا ةعاسلا يف ةسلجلا تعفر


