
ـه1419 بجر 24 تبسلا موي ةدقعنملا

م1998 ربمفون 14 ـل فاوملا

 

.ةمألا سلجم سيئر ةزعموب ريشب ديسلا :ةسائرلا

.مجانملاو ةقاطلا ريزو يفسوي فسويديسلا :ةموكحلا ليثمت

.الاوز نيثالثلاو ةسماخلا ةقيقدلاو ةيناثلا ةعاسلا ىلع ةسلجلا تحتتفا

يف ةمألا سلجم ءاضعأ ةداسلاو تاديسلاب بحرأ ةيادبلا يف ،ةحوتفم ةسلجلا ،ميحرلا نمحرلا هللا مسب :سيئرلا
دوجو مدع وهو ةريصق ةملك يف هصخلأ رخأتلا ببسو ،انسلجمل ةيفيرخلا ةرودلا حاتتفا دعب اهدقعن يتلا ىلوألا انتسلج
لوألا نوناقلاو ةسلجلا هذه ءادتبا انررق امهب ،نانوناق رفوت ىتح راظتنالا ناك اذهلو ،لمعلا ةيرارمتساب حمست نيناوق
.دعب اميف هسردنس يذلاو ناملربلا وضعل يساسألا نوناقلا وهف يناثلا امأ ،هيلإ قرطتنس يذلا ةقاطلا يف مكحتلاب قلعتم

.هل قفارملا دفولاو مجانملاو ةقاطلا ريزو ديسلاب بحرأ نآلاو

نم 120 نيتداملا ماكحأل ادانتساو ةقاطلا يف مكحتلا نوناق صن ةسارد مويلا انلامعأ لودج يضتقي ةيادبلا يف
لضفتيلف نوناقلا صن ميدقتل ةموكحلا لثمم ريزولا ديسلل ةملكلا ليحأ ةمألا سلجمل يلخادلا ماظنلا نم 68و روتسدلا
.اروكشم

ديسلا نم كلذك رذتعأو اهتثدحأ يتلا ىضوفلا ىلع رذتعأ سيئرلا يديس :)ماظن ةطقن( يسينو روهز ةديسلا
فرط نم تذختإ ةردابم كانه نأ ةمألا سلجم يف باونلا يتاوخأو يناوخإ ملعأ نأ طقف ديرأ ،ةقاطلا ريزو ،ريزولا
دييأتو ةدناسم ةحئال ريضحتل سلجملا ءاضعأ ةوخإلا نم ةرـيبك ةعوـمجمو ةيناملربلا تاعومجملا ءاسؤر ةوخإلا
ةيركسع ةبرضب ديدهت ىلإوةسرش ةمجه ىلإ مايألا هذه يف ضرعتي يذلا ،قيقشلا يقارعلا بعشلا عم فوقوو
هذه ىلع عالطالا نوديري نيذلا ناوخإلا نم ءاجرلاف ،تاونس 8 نم رثكأل هيلع ضورفملا راصحلا ىلإ ةفاضإ
.اركشو ءاضمإلل ناجللا ءاسؤر دنع تاعامتجالا ةعاق ىلإ هّجّوتلا ةحئاللا

…قيفصت …ىرخأ ةرم اوفع

.اروكشم لضفتي نأ ريزولا ديسلا نم بلطن يسينو روهز تخألل انعامتسا دعب :سيئرلا

.نيلسرملا فرشأ ىلع مالسلاو ةالصلاو مـيحرلا نـمحرلا هللا مسب :ريزولا ديسلا



،سيئرلا يديس

عورـشم نمضتملا ضرعلا اذه ،مكتارضحل مدقأ نأ ينفرشي ،نومرتحملا ةمألا سلجم ءاضعأ ةداسلاو تاديسلا
.ةقاطلا يف مكحتلاب قلعتملا نوـناقلا

ريبكلا لاغشنالل ةباجتسا ةقاطلا يف مكحتلاب قلعتملا نوناقلا عورشم ميدقت يتأي :نوناقلا عورشم ةيمهأ -الوأ
.دالبلل ةيلبقتسملا ةيوقاطلا ةيلالقتسالا نامض ةيغب ةينطولا ةيوقاطلا دراوملا ىلع ةظفاحملاب قلعتملا

ىلع اذهو ،تاقورحملا جاتنإ ىوتسم عفر مزلتسي بلطلا اذه ةيبلتلو رمتسم ديازت يف ةقاطلل ينطولا كالهتسالا نإ
ةسايس يف ءدبلا بجي ،ةينطولا ةيوقاطلا دراوملا يف ريذبتلا يدافتلو .ةينطولا ةيوقاطلا تاطايتحالا يندت باسح
.يلامو يماظن يعيرشت زاهج ىلع زكترت ةقاطلل ينطولا كالهتسالل ينالقعلا رييستلا

.ةقاطلا يف مكحتلا ةسايس تاساكعناو تاناهر -ايناث

ةدع تاردق ةقاطلا يف مكحتلا ساسأ ىلع ةينبملاو ليوطلا ىدملا ىلع ةدعملا ةيوقاطلا تاهويرانيسلا تزربأ
ةسايسل نإف ةددجتملا ريغ ةيوقاطلا دراوملا ىلع ظافحلا ىلع ةدايز ،ةقاطلا نم ةريبك تايمك لادبتساو داصتقالل
.اهنم ركذن ةددعتم تاساكعنا ةقاطلا يف مكحتلا

.ةقاطلا جاتنإ تآشنم يف رامثتسالا تاجايتحا ضيفخت-

.ةينطولا تاسسؤملل ةسفانملا ةردقو ةيجاتنالاو ةيداصتقالا ةيلاعفلا نيسحت-

.يجولونكتلا روطتلا ثب-

.ةلاعفلا تايجولونكتلا جيورتو ينقتلا عادبالا ةيقرت-

.ةايحلا راطإ نيسحتو ةئيبلا ىلع ةقاطلا كالهتسا راثآ فيفخت-

.نيلمعتسملل ةيوقاطلا ةروتافلا ضيفخت-

يوقاطلا بلطلل ينالقعلا رييستلا نأل مساح رمأ ةيوقاطلا ةيلاعفلا ريوطت لـجأ نـم ةيمومعلا تاطلسلا دينجت نإ
لاجم يف نيوكتلاو ةيبرتلا قيرط نع سيسحتلاو اصاخ اميظنتو ايثيثحت ارامثتسا بلطتت ةيعون تاليدعت ىلع زكتري
:ةيلاتلا صئاصخلا ةقاطلا داصتقا ةلكشم حاجنب تجلاع يتلا نادلبلل ةيلودلا ةبرجتلا ترهظأ .ةقاطلا داصتقا

I-ةيداصتقالا اهتسايس يف ةقاطلا كالهتسا يف مكحتلل يلوألاو يجيتارتسالا عباطلا.

II-ةيلاتلا ريبادتلا ربع اميس ال ،يوقاطلا بلطلا ةنلقع جمارب يف ةيمومعلا تاطلسلا هتبعل يذلا كرحملا رودلا:
.ةيعونلا ةمظنألاو ةقاطلا تايداصتقاب ةقلعتملا نيناوقلا ىلع ةقداصملا

.ةيوقاطلا ةيلاعفلا تاطاشنو جماربل ةلودلا ليومت-

جماربل طيشنتلا ،نيوكتلا ،سيسحتلا صخي ام لك يف ةقاطلا يف مكحتلا تالاكول لوخملا يزكرملا رودلا-
.ةربتعم تايداصتقا قيقحتب ةسايسلا هذه تحمسو ،ةيوقاطلا ةيلاعفلا تايلمعو

:نوناقلا عورشم ىوتحم - اثلاث

فلتخم ىلع يوقاطلا كالهتسالا هيجوتو ريطأت يف ةقاطلا يف مكحتلاب قلعتملا نوناقلا عورشم ىوتحم نمكي
:ةيلاتلا فادهألا ىلإ عورشملا اذه يمريو يئاهنلا كالهتسالل ليوحتلاو جاتنالا تايوتسم

ةياـمح ،ةددـجتملا تاقاطلا ريوطت ،ةيزاغلا تاقورحملا حلاصل تاقاطلا نيب ام لادبتسالا تايلمع ،ةقاطلا داصتقإ
ماكحأ نمض ةبقترملا ةقاطلا يف مكحتلا تايلمع تاءارجإ نمكتو ،ةرضملا تازاغلا تاثاعبنا نم صيلقتلاب كلذو ةئيبلا
:يلي اميف نوناقلا عورشم

.ةقاطلل ةلمعتسملا تازيهجتلاو ةزهجألاو ةديدجلا ينابملا يف ةقاطلا ةيلاعف ةبقارمو ريياعم لاخدإ - الوأ



راطإ يف يوقاطلا كالهتسالا نم %50يلاوح ضيفختب ةديدجلا ينابملا يف يرارحلا لزعلا ريياعم حمست دق
ةيدودرملا تاذ تازيهجتلا لامعتساو ثب ةزهجألا ىلع ةقبطملا ةقاطلا داصتقا ريياعم حمستسو ،فييكتلا وأ نيخستلا
ةيقرتو ،كلذ ريغ ىلإ ،كالهتسالا ةضفخنم حيباصملاو ةلاعفلا ةيلزنم ورهكلا ةزهجألا لثم ةيلاعلا ةيوقاطلا
حامسلل ايجيردت ريياعملا هذه لاخدإ متيس لاحلا ةعيبطب ،يداصتقالا عاطقلا يف ةلاعفلا ةمدقتملاتايجولونكتلا
.ةيجولونكتلا تاروطتلا هذه عم فيكتلاب ةينطولا ةعانصلل

.ةقاطلل اكالهتسا رثكألا تاسسؤملل يرودلاو يمازلإلا يوقاطلا قيقدتلا ةماقإ - ايناث

ةيرادإلاو ةيراجتلاو ةيعانصلا تاسسؤملا يف تازيهجتلل ةيوقاطلا ةيدودرملل صيخشت وه يوقاطلا قيقدتلا نإ
.ةيوقاطلا مهتاروتاف ضيفختل ةبسانملا ةينقتلا لولحلا حارتقاو كالهتسالا يف طارفإلا بابسأ فشكب حمسي ذإ ةيقدنفلاو

.ةقاطلا داصتقا ىلع نيملعتسملا نيوكتو ةيبرتوسيسحت - اثلاث

ةدارإ نع نوناقلا عورشم يف ةصصخملا ةقاـطلل ينالقعلا لامعتسالا يف نيوكتلاو ةيبرتلاو سيسحتلا ةيلمع ربعت
:ةيلاتلا تاءارجالا قيرط نع عمتجملا طسو يف ،ةقاطلا داصتقا ةفاقث رشن عيجشتو نامض ىلع ةماعلا تاطلسلا

.ةماع ةفصب ينقتلا نيوكتلاو ةينطولا ةيبرتلا جمارـب راـطإ يف يوقاطلا داصتقالا ميلعت

.ضيرعلا روهمجلا وحن ةهجوم طيسبتو سيسحتو مالعإ جمارب ثب

.ةلاعف تايجولونكت ةيقرت ةيغب تاسسؤملا هاجت ةصاخ نيوكت جمارب معد

.ةقاطلا يف مكحتلل ينطو جمانرب يف ةيوقاطلا ةيلاعفلل ةينطولا ةيجيتارتسالا خيسرت :اعبار

ةـيلوألا تاءارجالاو تايلمعلا فيرعتب تاعاطقلا فلتخم نيب ام يرواشتلا راطإلا يف دعملا ينطولا جمانربلا موقي
.ذيفنتلا زيح يف اهعضو بجاولا يعاطقلاو يوهجلاو ينطولا ىزـغملا تاذ

.ةقاطلا يف مكحتلا تاطاشنو جمارب ليومتل قودنص سيسأت :اسماخ

يف تازيهجتلا قوس ريوطتل كلذو امساح ارمأ ينطو قودنص ربع ةقاطلا يف مكحتلا ليومت يف ةلودلا لخدت ربتعي
ليومت :يهو الأ ،هيلإ دنستس يتلا ماهملل ارظن ازفحم ارود بعلي نأ قودنصلا اذه ىلع روظنملا اذه نمو ،ةقاطلا
.اهيلع لوصحلا ليهستل ضورقلا نامض ،ةضفخنم دئاوف بسن تاذ وأ ةدئاف نودب ضورق حنم ،يئاهن

.ةقاطلل ةيلاعفلا ريوطت يف مهاست يتلا عيراشملاو تاطاشنلل ةيكرمجو ةيئابجو ةيلام تازايتما حنم :اسداس

قيقحتو نيوكتلاو طيسبتلاو ريوطتلاو ثحبلا عيراشمل ةداج تاسارد عيجشت ىلإ اساسأ تازايتمالا هذه حنم يمري
.ةيوقاطلا ةيلاعفلا حلاصل تارامثتسالاب ةقلعتم ةيجذومنو ةحضوم عيراشم

.ينطولا يوقاطلا كالهتسالا ماظن ةفرعم نيسحت دصق ةقاطلاب ةصاخلا ةيئاصحالا تايطعملل كنب ريوطت :اعباس

لوح تايرحتب ةصاخ مايقلا ربع يوقاطلا كالهتسالا يف مكحتلا يف ةيوقاطلا تايطعملا كنب ريوطت مهاسيس
ناديم يف ةلجسملا تاروطتلل يرودلا مييقتلاب كلذو ةيوقاطلا ةيلاعفلل دصرملا رودب مايقلا كنبلا اذه ىلعو كالهتسالا

.ةقاطلا كالهتسا ةنلقع

.ةقاطلا يف مكحتلا تاطاشنو جمارب قيبطت ةيلمع قيسنتو طيشنتوميظنت :انماث

تالاجم يف ةصتخم تآيهو تاسسؤملا ىلع دانتسالا ةيوقاطلا ةيلاعفلا عيراشمو تاطاشن قيبطت ةيلمع بجوتست
.ثحبلاو تاساردلاو ةينقتلا ةبقارملاو نيوكتلاو طيشنتلا

مادختسا ديشرتو ةيقرتل ةينطولا ةلاكولا يهو الأ ةقاطلا يف مكحتلاب ةفلكم ةادأ ىلع ايلاح ةينطولا ةحاسلا يوتحت
تايلمع قيسنتو طيشنت يف لثمتي يذلا اهرودب مايقلاب اهل حامسلل اهطيشنتو اهميعدت يرورضلا نم يتلا ةقاطلا



.سيئرلا يديس اركشو .ةيوقاطلا ةيلاعفلا جماربو

انيلع ضرعيس يذلا ةصتخملا ةنجللا ررقم ديسلل نآلا ةملكلا ليحأو ةموكحلا لثمم ريزولا ديسلا ركشأ :سيئرلا
.يديهمتلا ريرقتلا

يتاليمز ،روضحلا ةداسلا ،هل قفارملا دفولاو مجانملاو ةقاطلا ريزو ،ةموكحلا لثمم ديسلا ،سيئرلا يديس :ررقملا
.مكيلع مالسلا يئالمز

صن نع ةمألا سلجمل ةيلاملاو ةيداصتقالا نوؤشلا ةنجل هتدعأ يذلا يديهمتلا ريرقتلا مكيلع ضرعأ نأ ينفرشي
:يلي امك وهو هئارثإو هتشقانمل ةقاطلا يف مكحتلاب قلعتملا نوناقلا

ةـمدـقـم

 

03 قفاوملا ـه 1419 ةيناثلا ىدامج 12 يف خرؤملا ،ةمألا سلجم سيئر ديـسلا لبـق نم ةلاحإلا رارق ىلع ءانـب
.ةصتخملا ةنجللا ىلع ،ةقاطلا يف مكحتلاب قلعتملا نوناقلا صن ةلاحإ نمضت يذلا ،م1998 ربوتكأ

.ةمألا سلجمل يلخادلا ماظنلا نم 50و 46 ،45 و 43 ىلإ 40و 36 ،29 ،24 ،23 : داوـملا ماـكحأل اقبطو

04 قفاوملا ـه 1419 ةيناثلا ىدامج 13 موي اعامتجا ،ةمألا سلجمل ةيلاملاو ةيداصـتقالا نوؤـشلا ةنجل تدـقع
سيئر ،روتيـب نب دمحأ ديسلا ةسائرب ،احابص )د 30اس10( نيثالثلا ةقيقدلاو ةرشاعلا ةعاسلا ىلع م1998 ربوتكأ
لمع ةعومجم عامتجالا اذه نع قثبنا دقو ،صنلا ةسارد يف اهعبتتس يتلا ةيجهنملا ةشقانمو ةساردل صصخ ،ةنجللا
لك ةيوضعو ةنجللا ررقم ،بلاط هللا دبع ديسلا ةسائرب ،صنلا ةسارد ةمهم مهيلإ تدنسأ ءاضعأ )9( ةعست نم نوكتت
: ةداسلا نم

يدالخ قانشوب دمحم يديس-

يعيبر ديشر-

راوق رينم-

يزيقلا يلع-

يبيرز ريذن-

ةريوعل ظيفحلا دبع-

يليعامسا نب دمحم-

راطرط دمحأ -

:ماـيأ تاعامـتجالا نم ةلـسلس ةعومجـملا هذـه تدـقـع دـقو

تمدختساو ،صنلا نومضم ةشقانملاو ةساردلاب تلوانت ،1998 ربوتكأ 12و 11 ،10 ،07 ،06 ،05 ،04
: اهنم ركذن صنلا عوضومب ةطاحإلل ةرفوتملا ةيرورضلا تاربخلاو رداصملاو قئاثولا كلذ قيقحتل



1996 ماعل ةينطولا ةقاطلا نع ةلصوح- 1

" 1996 ليرفأ " رئازجلا يف ةقاطلا يف مكحتلا نع يمييقت ريرقت- 2

ةينعملا ةرازولا نم صنلا دادـعإ يف اوـمهاس نيذلا تاراـطإلا تاَرْبِخِب ةناعتسالا–3

تايِرَْشن –4

27 دحألا موي ضرغلا اذهل دقـع عامتجا يف ةنجللا فرط نم يديهمتلا ريرقتلا اذه ىلع ةقداصملا تمت امك
. 1998 ربوتكأ 18 قـفاوملا ـه 1419 ةيناـثلا ىدامج

.لوصف ةرشعو باوبأ ةثالث ىلع ةمسقم ةدام )51( نيسمخو ىدحإ ىلع صنلا اذه لمتشيو

صنلا ةيمهأ -1

.ةبعصلا ةلمعلاب ينطولا داصتقالا ليخادمل ةيساسألا ةزيكرلا تاقورحملا ةصاخو ةقاطلا عاطق لكشي

داصتقالا يف ةقاطلا ةيمهأل ارظنو ، %95 ـب ةردقملا ينطولا داصتقالا لـيوـمت يف ليخادملا هذه مهاست ام ردقبو
ةدروتسملا وأ ةردصملا نادلبلا لك ىلع اهسفن تضرف يتلا تارايتخالا نم دعي اهلالغتسا يف مكحتلا نإف ،ينطولا
.تاقورحملل

ةيوقاطلا تايوتسملا ىلع ةيلبقتسمو ةينآ دئاوفو ةيباجيإ راثآ هل ةقاطلا يف مكحتلا نإف ،قلطنملا اذه نمو
فادهألا نم اقالطنا ،ةقاطلا يف مكحتلا لاجم يف ينوناق غارف دسل ءاج صنلا اذه نأ امك ،ةيعامتجالاو ةيداصتقالاو
: يلي امك اهصيخلت نكمي يتلاو ،هنم 7و 6 نيتداملا يف درو امك اهقيقحت ىلإ ىعسي يتلا

اهعاونأ ىتشب ةقاطلل ينالقعلاو لثمألا لامعتسالا-

ةقاطلا لامعتسا ريفوتو ليهست-

ةئيبلا ىلع ةظفاحملا-

ةبعصلا ةلمعلا نم ليخادملا ريفوت-

.يوقاطلا كالهتسالا ديشرت-

هتيمهأل ،لودلا نم ريثكل ةيوقاطلاو ةيعانصلاو ةيداصتقالا تاسايسلا يف اديدج اهجوت دعي ةقاطلا يف مكحتلا نإ
.ةايحلا راطإو ةئيبلا ىلع ةظفاحملاو يعامتجالا يقرلاو يداصتقالا ومنلل ةبسنلاب

نأ نيبت تايئاصحإلاف ،ةصاخ ةقاطلاو ةماع داصتقالا ىلع ابلس رثؤيس ،رئازجلا يف ةقاطلا ىلع بلطلا ديازت نإ
نأ دكؤي اذهو ،1962 ماع هيلع ناك امع ابيرقت تارم )05( سمخ فعاضت ،رئازجلا يف يلاحلا يوقاطلا لامعتسالا
.يداصتقالا شاعتنالا ةلاح يف ةدايزلل حشرم وهو يداصتقالا دوكرلا مغر ديازت ةقاطلا ىلع بلطلا

،ةمداقلا لايجألل ةبسنلاب ةيجيتارتسا دعت يتلا تاقورحملا نم تاطايتحالا ىلع ظافحلاب حمسي ةقاطلا يف مكحتلاف
لالغتسالا بلطتي يذلا رمألا ،ةديدج ةيوقاط رداصم داجيإب الإ اهضيوعت نكمي ال كلهتست يتلا ةيمكلا نأ نم اراـبتعا
.اهل ينالقعلا لامعتسالاو لثمألا

يف ةديدج تارامثتسا يف لمعتست ،ةبعصلا ةلمعلا نم ةيفاضإ ليخادم ريفوت نم نِّكُمي ةقاطلا يف مكحتلا نأ امك
.ةيعامتجالاو ةيداصتقالا ةيمنتلا ىلإ يدؤت ىرخأ تاعاطق

: يلي ام اهنيب نم ريبادت ذاختا نيعتي اذهلو

ةيوقاطلا دراوملا ىلع ظافحلا -



كلهتسملل ةيوقاطلا ةروتافلا نم ضيفختلا -

ريدصتلا تاردق نم عفرلا -

.ةقاطلا جاتنإ يف رامثتسالا تاجايتحا نم صيلقتلا -

.ىرخأ ةهج نم داصتقالا ةملوعو ،ةهج نم دالبلا يف قوسلا داصتقا ماـظن عـم ىشامتي ينوناقلا صنلا اذه نإ

صنلا ةسارد -2

ةعاـسلا ىلع ،م1998 ربوتكأ 06 قفاوملا ـه 1419 ةيناـثلا ىدامج 15 ءاثالـثلا موي اعامـتجا ةنجـللا تدقع
ديسلا هرضح ةنجللا سيئر ،روتيب نب دمحأ ديسلا ةسائرب سلجملا رقمب ،احابص )د 30 اس 10( فـصنلاو ةرشاـعلا
.ةرازولا تاراطإ نم دفوب اقوفرم ناك يذلا مجانملاو ةقاطلا ريزو ةموكحلا لثمم ،يفسوي فسوي

.صنلا داوم نم ضعب ىلع ءوضلا طيلستو ةيفاضإ تامولعم ىلع فرعتلاب عامتجالا اذه حمس دـقو

ةلئسألا نم ةعومجم حرط ىلإ ،ةنجللا ىلع لاحملا نوناقلا صنل مهتسارد لالخ نم ةنجللا ءاضعأ لصوت دقو
: يتآلاك يهو ،ةموكحلا لثمم مجانملاو ةقاطلا ريزو ديسلا ىلع

:ةيتآلا ماهملاب يلاوتلا ىلع لفكتت تآـيه ءاشنإ ىلع 37و 35 ،22 : داوـملا صـنت

يوقاطلا قيقدتلا-

ةقاطلاب ةصاخلا ةيئاصحإلا تايطعملا ميظنت-

.ةقاطلا يف مكحتلاب ةقلعتملا ةطشنألاو تاءارجالا قيبطت طيشنتو قيسنت-

؟البقتسم أشنتس مأ ايلاح ةدوجوم تآيهلا هذه له

؟ةقاطلا يف مكحتلل ينطولا قودنصلا ليومت يف كلهتسملا اهب مهاسيس يتلا موسرلا ىوتسم وه ام-

نم نكمتلاو ةقاطلا يف كالهتسالا ضيفخت ،ةـقاطلا يف مـكحتلاب قلعتملا نوناقلا صن اهيلإ يمري يتلا فادهألا نم-
:نطاوملا ةيهافرب ساسملا نود اهجاتنإ يف رامثتسالا تاطايتحا صيلقت

؟كلذ نورسفت فيك

داصتقالا لومي تقولا سفن يفو ،%97 ةبسنب تاقورحملا ىلع اذه انموي ىتـح ةقاـطلل ينـطولا كالهـتسالا دمتـعي-
:اًضيأ تاقورحملا اهردصم ةبعصلا ةلمعلاب %95 ةبسنب ينطولا

؟ليوطلاو طسوتملا نييدملا ىلع ايلمع ةـجودزملا ةـيعبتلا هذه صيلقت نورت فيك

:ةئيبلا ىلع هتظفاحمو هتيلاعفو هتيدودرمل ارظنو ،عَّيمملا زاغلا جاتنإو عينصتل ةماه تايناكمإ رئازجلل-

؟يلاحلا دوقولل ليدبك هلامعتسا ميمعتل ةيلاجعتسالاو ةيلمعلا تاءارجالا يه ام

نم ةقطنم لك تايصوصخ رابتعالا نيعب ذخأي ،صنلا اذه يف دمتعملا ينطولا يوقاطلا كالهتسالا جذومن له-
تاعاـطقلا ةيصوصخو ،ةهـج نم ةيخانملا اهفورظ ببسب ،ةقاطلل اهكالهتسا يف اهتوافت ثيح نم نطولا قطانم
؟ىرخأ ةهج نم يحالفلا عاطقلا اميس الو ةيداصـتقالا



،ةقاطلا يف مكحتلا ىلإ يدؤتو حمست يتلا لئاسولا نم ربتعي يعيبطلا زاغلا لامعتسا نأ نوناقلا صن يف درو-
:يعيبطلا زاغلل ةجتنملا لودلا ربكأ نم رئازجلا نوكل ارظنو

يتلا قطانملا يف ةصاخو ينطولا ىوتسملا ىلع لزانملا يف هلامعتسا ميمعتل ةيلاجعتسالاو ةيلمعلا تاءارجالا يه ام
؟يعيبطلا زاغلا بيبانأ اهراوجب رمت

ثدح دقف ،ةيحالف ةراسخ اـهنع جـتني امم تايالولا ضعب يف ،فيصلا لصف يف ةيلورتبلا ةداملا يف ةردن كانه-
ةدمل نايحألا ضعب يف ةداملا هذه عاطقنا ىلع ةوالع ،ةردنلا هذه ةجيتن ةيعارزلا ليصاحملا نم ريثكلل فلت العف

:ةليوط

؟ةيعضولا هذهب لفكتلل ذختتس يتلا ريبادتلا يه ام

ةيفـيرلا ةراـنإلا اهنم ركذن ،" زاغلانوس " ةكرش اهب موقت يتلا عيراـشملا زاجـنإ يف اماه ارخأـت ظـحالن-
:يحالفلا عاطقلل ةقاطلاريفوتو

؟ةيعضولا هذهب لفكتلل اهب مايقلا نوونت يتلا ريبادتلا يه ام

؟اهنم ةيوونلاو ةيسمشلا ةقاطلاةصاخو ةددجتملاتاقاطلا ريوطتو ثحبلل ةذختملا ريبادتلاو تاءارجالا يه ام-

:ةقاطلا يف مكحتلا يف ةمهاسملل-

؟ةقاطلل ينالقعلا لامعتسالاب صاخ كلهتسملل يهيجوت ليلد عضو يف ريكفت كانه له

؟يلودلاو يوهجلاو يبراغملا نواعتلا رابتعالا نيعب ذخأي ،ةقاطلا نم ينطولا كالهتسالا جذومن له-

:ءابرهكلل عسوأ الامعتسا بلطتت يتلا ،بونجلا يف ةصاخلا ةيخانملا فورظلل ارظن-

؟بونجلاب ةصاخ ةريعست عضو يف ريكفت كانه له

يف ةصاخ ةرركتملا ةيئابرهكلا تاعاطقنالا نع ةمجّانلا رارضألاو رئاسخلا نع ةيلوؤسملا ديدحت نكمي فيك-
؟بونجلا

يف ذختت فوس يتلا تاءارجالا يه امو ،" لاطفان " ةـكرشل دوـقولا عيزوت تاطحم ةـصصوخل ةـين كانـه لـه-
؟ةصصوخ كانه تناك اذإ ام ةلاح

: يلي ام بيترتلاب ةنجللا ءاضعأ ةلئسأ ىلع ،ريزولا ديسلا در يف ءاـجو

اذكو ةقاطلا لامعتساو ةيقرتل ةينطولا ةلاكولا لثم ةدوجوم تآيه فرط نم متي ةقاطلا لامعتسا ديشرتو ةيقرت نإ -
.ضرغلا اذهل أشنتس ىرخأ تآيه لبق نمو ،ةصتخم دهاعم فرط نم

.نوناقلا صن يف روكذملا ةقاطلا يف مكحتلل ينطولا قودنصلا فرط نم نوكيسف ،تآيهلا هذه ليومت صوصخب امأ

ةريبكلا ةيعاـنصلا تاعاطقلاو تاسسؤملا فرط نم عفدت اهنإف ،قودنصلا لومت يتلا ةيوقاطلا موسرلا صوصخب-
.نطاوملا فرط نم سيلو ربكأ تايمكب ةقاـطلا لمعتست يتلا

رامثتسالا صيلقت ىلإ يدؤيس امم ةقاطلا لامعتسا ضيفختب العف حمسيس هنإف ،ةقاطلا يف مكحتلا صوصخب امأ-
.نطاوملا ةيهافر باسح ىلع كلذ نوكي نأ نود ةيوقاطلا ةعانصلا يف

رضاحلا تقولا يف انيدل سيلوةيفاك ريغ يهف ةيوونلا ةقاطلاو محفلاك ةقاطلل ىرخألا رداصملل ةبسنلاب امأ
.رداصملا هذه ريوطتل تايناكمإ

طسوتملاو بيرقلا ىدملا ىلع انيدل سيلو فلكمو بعص اهميمعتو اهزاجنإ نأ دكأف ،ةيسمشلا ةقاطلاب قلعتي اميف امأ
.تاقورحملا لامعتسا ريغ رخآ رايتخا

،مجانملا عاطقو ةدمسألا ةعانصو ةيواميكورتبلا تاعانصلا لـثم ىرـخأ تاعاطق عـيجشت ىلإ ةراـشإلا ردـجت اـمك
ةلمعلل ةيعبتلا نم صيلقتلا فدهب ،ناديملا اذه يف ةيلاع ايجولونكتو ةبرجت اهل يتلا لودـلا عم ةكارـشلا دوـقع ربع



.تاقورحملا يساسألا اهردصم ىقبي يتلا ةبعصلا

/ M 1,5( لورتب لداعم نط نويلم فصنونويلم قوفي )GPL( عيمملا لورتبلا زاغ ةدام لامعتسا نأ ركذو-
TEP( فلأ نيسمخ نم رثكأ دوجو دكأ امك ،ايونس )دوقولا اذه لامعتسال ةزهجم ةرايس )50.000.

عيجشت ىلع دكأ اذهلو ،فاك ريغ "لاطفان" ةكرش فرط نم رامثتسالا ىقبي ،عاطقلا اذهل ةلودلا ميعدت مغرو
.ةداملا هذه قيوستو عيزوتو نيزخت ناديم يف رامثتسالل صاخلا عاطقلل ةلودلا

لاصيإ نأو ةدوجوملا تاجايتحالا بسح قبطي نأ بجي هنإف ،ينطولا يوقاطلا كالهتسالا جذومن صخي اميفو-
ّلَكُم نطولا ءاحنأ ضعب ىلإ يعيبطلا زاغلا لك ىلإ هلاخدإ ميمعت يف لجسملا ريخأتلا ادكؤم ،يداصتقا ريغو ادج فِ
. %25 يعيبطلا زاغلا ميمعت لدعم زواجتي ال امنيب %90 لدعمب ةممعم ءابرهكلا نأ ىلإ راشأو ،لزانملا

ىوتـسملا ىلع هلامعـتسا ميمـعت فدهب زاغلا عيزوت ةكبش عيسوتل لذبت تادوهجم نأ ىلإ راشأ ،هسفن قايسلا يفو
.ءابرهكلاو توزاملاك ىرخألا تاقاطلا لامعتسا صيلقتب حمسي امم ينطولا

اذه يفو ،ايساسأ ارصنع زاغلا رابتعاب كلذ قيقحت ىلع لمعلاب مزتلا ،بونجلا ىلإ زاغلا لاصيإ صوصخبو-
" زاغلانوس "و " كارطانوس " يتكرـش عــم نواعتلاب قبـطيس ،ةرازولا ىوـتسم ىلع جمانرب دوجوب حرص ددصلا
.ةيداصتقالاو ةيعيبطلا طورشلا اهيف رفوتت يتلا قطانملا لك ىلع ءابرهكلاو زاغلا ميمعتل

تاطلسلاو نطاوملا اههجاوييتلا تابوعصلا ىلإ راشأ ،ىرقلاو ندملا ىلإ زاغلا لاصيإ ليومت صوصخب-
ىرقلاو ندملا ةصاخو تويبلا لك ىلإ يعيبطلا زاغلا لاصيإب حمست يتلا تاقفنلاب لفكتلل تايدلبلا ىوتسم ىلع ةيلحملا
.زاغلا بيبانأ اهبناجب رمت يتلا

ىرقلاو ندملا دودح ىلإ زاغلا لاصيإب لفكتلا ةيناكمإ ةساردب قلعتي ،ةرازولا ىوتسم ىلع عورشم دجوي اذهل
عفد نطاوملاو ةيلحملا تاطلسلا ىلع ىقبيو ،هنم ةدافتسالاب ةيدلب ) 700( ةئامعبسل حمسي يلَّوأ جمانرب نمض
.جمانربلا اذه زاجنإل مهصصح

جمانرب يف مكحتلل لذبت ادوهج نإف ،تايالولا ضعب يف لورتبلا ةدامل مظتنملا ريغ عيزوتلاو ةردنلا يدافتل-
.ةيئانلا قطانملا ىلع اهعيزوتو ةقاطلا لامعتسا

معدل ةينوناق تاءارجإ دوجو ركذو ،ةهج نم نيحالفلا فرط نم ربكأ نيزخت تايناكمإ ريخست ةرورض ىري امك
.ىرخأ ةهج نم ةلوقعم راعسأ لالخ نم ةقاطلا لامعتسا دنع نيحالفلا

فرط نم زاجنإلاب ةفلكملا تاسسؤملا ؤطابتو نواهت ىلإ دوعي ةيفيرلا ةرانإلا عيراشم زاجنإ يف ريخأتلا نإ-
."زاغلانوس " ةكرش ىلإ ريخألا يف عجرت ةيلوؤسملا نإف ،اذه عمو " زاغلانوس " ةكرش

ضعب ىوتسم ىلع ريخأتلا ضعب كانه ناك نإو ىتح ،تققُح دق عيراشملل ةجمربملا ةـينطولا ةيلاـمجإلا ةيمكلا نإ
.زاجنإلاب ةفلكملا تاكرشلا لطعتو داتعلا يف صقنلاك ،ةيعوضوم بابسأل عجري يذلا ،تايالولا

فيلاكت ىلإ جاتحي اهريوطتو ،ةيفاك ريغ ةيسمشلاو ةيوونلا اهنم ةصاخو ةددجتملا تاقاطلا نأب فرتعأ كلذك-
ثحبلا زكارم ىوتسم ىلع ةقاطلا ريوطتو ثحبلا عجشتو تاردابملا لكب بحرت ةرازِولا نأ نلعأو ،ةظهاب
.تاعماجلاو

نإف يلاتلابو ،ةقاطلل ينالقعلا لامعتسالل هب مايقلا بجي امب همالعإو كلهتسملا سيسحت ربع متي ةقاطلا يف مكحتلا-
لوانتم يف هعضوو ليلدلا اذه دادـعإب ةينعملا تاـهجلاو ةرازولا موـقتسو ةمهم كلهتسملل يهيجوت ليلد عضو ةركف
.عيمجلا

ىلع نواعتلا اذهل يلعفلا دوجولا زربأ ،يجراخلا نواعتلا يف ةقاطلل ينطولا كالهتسالا جذومن نع هدر يفو-
سنوتك ةيبراغملا لودلل ءابرهكلاب نيومت ةكبش دوجو همجرتي يذلاو ،يلودلاو يطسوتموروألاو يبراغملا ىوتسملا
.ةيبوروألاو ةيبراغملا لودلل زاغلاب ىرخأ نيومت ةكبش اذكو برغملاو

ةقطنم نيب اهيف ٌقَْرف كانه سيلو ينطولا ىوتسملا ىلع ةدحوم اهتريعستو ادج ٌفِلَكُم ةقاطلا لامعتسا نإ-
.ةحالفلا معدو عيجشت ةسايس لظ يف ةقاطلل مهلامعتسا نع نيحالفلا ضيوعتب موقت ةلودلا نأ امك ،ىرخأو



ىلع عقت ةيلوؤـسملا نإف ،ةرركتملا ةيئابرهكلا تاعاطقنالا نع ةمجّانلا رارضألا نع ةيلوؤسملا صوصخبو-
" زاغلانوس " ةكرش قـتاع

.نيمأتلا تاكرش عم رارضألاب ةصاخ دوقعب اهرودب طبترت يتلا

عـجشت ةلودلا نأ رـكذو ،" لاـطفان " ةكرشل ةعباتلا دوـقولا عيزوت تاطحم ةصـصوخل عورشم كاـنه دجوي ال-
.صاخلا عاطقلل ةعبات ايلاح تاطحملا نم %60 كاـنه نإـف ركذلل ،ةديدج تاطحم ءاشنإب رامثتسالل صاوـخلا

 

 

ديشرتو ةقاطلا داـصتقا ةيمهأب تاعاطقلا لكو تاسسؤملاو نينطاوملا ةيعوتو سيسحتو مالعإ تايلمعب مايقلا-1
.كلهتسملل يهيجوت ليلد ِعْضَوو ،ةيئرملاو ةعومسملاو ةبوتكملا لاصتالا لئاسو لك مادختساب ،اهتالاـمعتسا

عارسإلاو ديكأتلاو ،تايئاصحإو ماقرأب ةمعدم نوكت ةقاـطلا يف مكحتلا عوضوم نع ةيرود ةيرـشن ءاشنإ–2
.ةقاطلا لامعتساب صاخ تايطعملل كنب ءاشنإ يف

صوصنلا ريضحت يف ةلعافلاو ةينعملا تاعاطقلا لك كارشإ ،ناديملا يف يلبقتسملا نوناقلا اذه ديسجتل يغبني-3
.ةيقيبطتلا

.ةقاطلا يف مـكحتلاب ةـينـعملا تآـيهلاو رـيمعتلاو ءانـبلاب ةفلكملا تاـسسؤـملا نيب قيـسنتلا ةرورـض-4

ةقاطلا يف مكحتلل ايلودو اينطو اهب لومعملا سيياقملاو ريياعملل ةـينعملا فارـطألا لـك مارـتحا ىلع لمعلا-5
.ةئيبلا ةيامحو

.ةقاطلل ينالقع لامعتساو عيزوت نامضل ةيوقاطلا نيزختلا لئاسو ريفوت -6

: يلي ام – ةيقيبطتلا صوصنلا يف -رابتعالا نيعب ذخألا - 7

.نوناقلا صن يف ةعوضوملاسيياقملل بـيجتست ال يتلاو اـيلاـح ةدوـجوملا تازـيهجتلا-

ةنيعم ةدم دعب راثدنالل ضرعتتو نوناقلا صنيف ةعوضوملا سيياقملل ةقباطم ةيادبلا يف نوكت يتلا تازيهجتلا-
.نوناقلا صن تابلطتمل ةبيجتسم ريغ حبصتو اهلامعتسا نم

: يف ةقاطلا عايض نم صلختلل ةمئالملا لئاسولا لك لامعتسا ىلع لمعلا-8

ةيوقاطلا تاعانصلا ةصاخو ةيداصتقالا ةيعانصلا تادحولا-

.اهعيزوتو ةقاطلا لقنو ليوحتو نيزخت -

سيياقملل اهتقباطمو ةدروتسملا تازيهجتلاةبقارمبةصاخلا ةينوناقلا تاءارجالا ديسجت ىلع رثكأ لمعلا -9
.عقاولا ضرأ ىلع كلذو ،ةددحملا ريياعملاو

ةصاخ ،تاقورحملا نم %97 لمعتست يتلا ةيلاحلا ةقاطلا ضوعت ةليدب ةيوقاط رداصم داجيإ يف عارسإلا - 10
.ةددجتم ريغو ةدودحم ةريخألا هذه تاطايتحا نأو

يف يداصتقالا روطتلل ةيكيمانيد ءاـطعإل ،ةدـمسألا ةعانصو ةيواميكورتبلا تاعانصلا ريوطت ىلع لمعلا - 11
.عاطقلا اذه يف يبنجألا رامثتسالا بلجل ةينوناق تايلآ زاجنإب حمست يتلا ىرخألا تاعاطقلا



.ةقاطلا يف مكحـتلا يف فيصوـتلا ماظـن رود ةيـمهأ ىلع ديـكأتلا - 12

.نطاوملا قتاع ىلع ةقاطلا يف مكحتلل ينطولا قودنصلا ليومت نوكي الأ بجي - 13

كلهتسملا ةيعوت ىلع كلذ عم ةازاوملاب لمعلاو صنلا اذه قيبطت يف هدحو يباقعلا بناجلا ىلع زيكرتلا مدع - 14
.ةقاطلا يف مكحتلا لاجم يف هب مايقلا بجي امب

.ةصصختملا دهاعملا يف ثحبلا ةيكيمانيد عفدو ةقاطلا يف مكحتلا عوضومب متهت يتلا ةيملعلا ثوحبلا لك نيمثت - 15

 

،ةقاطلا يف مكحتلاب قلعتملا ةنجللا ىلع لاحملا نوناقلا صن ةسارد دعب

.صنلا يف ةدراولا فادهألا قيقحت ةيغبو

ريياعملاو سيياقملا ماظن مارتحاو قيبطت اذكو ،كلهتسملا ةدئافل يمالعإو ينيوكت جمانرب ثبو دادعإ يغبني
تاقاطلا ةيقرتو زيفحتل يملعلا ثحبلا ميعدتو ،ةددحملا لاجآلا يف ةيزاغلا ةيعانصلا عيراشملا زاجنإو ،ةيوقاطلا
.ةقاطلا داصتقاو ةددجتملا

ةيداصتقا تاعاطقل رخست ،ةبعصلا ةلمعلاب ليخادملا نم ةماه ةبسن ريفوتب ةلاحم ال مهاسي نوناقلا اذه قيبطت نإ
ةقاطلا ناديم يف دالبلا ةيلالقتسا نامضل تاقورحملا تاطايتحا نم ةربتعم تايمك ىلع ظافحلاب حمسي امك ،ىرخأ

.ديعبلا ىدملا ىلع

مكحتلاب قلعتملا نوناقلا نمضتملا نوناقلا صن نع يديهمتلا ريرقتلا ،يئالمز ،يتاليمز ،سيئرلا ديسلا ،اذه ناك
.ةقاطلا يف

.مكيلع مالسلاو ..اركش

ريشن صنلا اذهل ةماعلا ةشقانملا يف انعورش لبقو ةيلاملاو ةيداصتقالا نوؤشلا ةنجل ررقم ديسلا ركشأ :سيئرلا
لضفتيلف اخاخ دمحم ديسلا وهو لخدتم لوأل ةملكلا ليحأ اذهبو الخدتم 16 غلبي لخدتلل نيلجسملا ددع نأ ىلإ
.اروكشم

،سيئرلا يديس اركش :اخاخ دمحم ديسلا

ةنجلل يركش مدقأ نأ دوأ ءيش لك لبق ،سلجملا ءاضعأ يئالمز يتاليمز ،هل قفارملا دفولاو ريزولا يديس
.ةقدلاو ليلحتلاو لوذبملا دهجلا ىلع ةصتخملا

بصع لكشي اعوضوم لوانتي هرابتعاب ةصاخ ةيمهأ اذ "ةقاطلا يف مكحتلا" :هناونع نم اقالطناو نوناقلا اذه دعي
ىلع رداق ةيمهألا هذهب اعوضوم جلاعن نأ هلالخ نم اندرأ يذلا لكشلا له نكلو ،رئازجلا لثم دلبل ةبسنلاب ةايحلا
ديسجت تايفيكب طبترم يناثلا بابلا يف درو ام نأل …ال يريدقت يف ؟ةقاطلاب ةطبترملا لكاشملا فلتخم باعيتسا
تاودألا ىلإ رقتفت اهنأ الإ ةيرظنلا ةيحانلا نم ةيلومشلا نم عونب يحوت نيوانع نمضتي ام ردقب ةقاطلا يف مكحتلا
ةلداعم مارتحا يف لثمتت ةيجهنم نمض غاصي نأ ضرتفي ييأر يف ةقاطلا يف مكحتلا عوضوم نأل ،اهديسجتل ةيلمعلا

ديازت هيهاضي يداصتقا دوكر رسفن فيك نذإ .ةيناث ةهج نم كالهتسالا تالدعمو ةهج نم ةيهافرلاو ومنلا اهافرط
قلطم لكشب قوسلا داصتقا قطنمل عضخي ال نأ ييأر يف بجي ةيوقاطلا دراوملا ىلع ظافحلا نإ ؟كالهتسالل درطّم



يشيعملا ىوتسملا يف بيهر ضافخنا هنع جتن ايداصتقا ادوكر ةهج نمف ،ةدودحم انمامأ ةحورطملا تارايخلا نأل
رسفن فيك الإو ،راعسألا عفرل رمتسملا دامتعالاب ةقاطلا نيمثت ةلواحم ةيناث ةهج نمو ،نطاوملل ةيئارشلا ةردقلاو
ةيعامتجالا مهعاضوأل ارظن زاغلاو ءابرهكلا ةروتاف ديدست نع مهزجع ةجيتن تادادعلا مهنم عزنت نينطاوملا تائم
داصتقإ قطنم دمتعن فيك ؟! ءاتشلا لصف يف ةصاخو قطانملا ضعب يف زاغلا ىلع ريباوطلا رسفن فيك ؟! ةيرزملا
اذه يف رامثتسالا ىلع تاردقلا يلاتلابو ليخادملا ةيمنت هنع بترتي يذلا بلطلا ةيمنت ةدعاق يعارن نأ نود قوسلا
.قوسلا دعاوق ميمص نم ةدعاق هذهو ؟ناديملا

،لورتبلل اهجاتنإب ةفورعم ةيالولا هذهو ،ةلقرو ةيالو يف ةقاطلا لامعتساب قلعتي عوضوم نع ملكتأ نأ دوأ انهو
.ءاتش ° 0و فيصلا يف °55 ىلإ لصت ةرارح ،اهلك بونجلا تايالو ةلاحك زيمتم خانملا

ىضق ثيح ةيخانملا تاريغتملا هذه ةمواقم نم فالسألا تنكم يتلا ةيصوصخلا هذه عاري مل يرامعملا طمنلا
تاريحب تجتنأو ةمواقملا نم تنكم يتلا ءانبلل ةيديلقتلا داوملا نع ءانغتسالا متو ليخنلا تاحاو ىلع حلسملا تنمسألا
.ةراضلا تارشحلا فلتخمو ضارمألا رثاكتل خانملا رفوو دكار ءام نم

؟اهنع ءانغتسالا نكمي ال ةيرورض ةجاح مأ ةيهافر رصنع بونجلا قطانمو ةلقرو يف فيكملا حبصأ له :لاؤسلا
ىلإ مهرطضا امم ءابرهكلا ةروتاف ديدست ىلع مهل ةردق ال نينطاوملا بلغأ ،ميحج ىلإ ةقطنملا هذـه يف ةاـيحلا تلوحت
نع لءاستي نطاوملاو فيصلا لصف يف ةصاخ ةفلتخملا ضارمألا ترشتناف ةجالثلا نع انايحأو فيكملا نع يلختلا
ىلع لوصحلا نم نطاوملا نكمي مل لورتبلاف ،هادحتي يذلا اهبيهلو لورتبلا رابآب يحاونلا لك نم طاحم وهو هريصم
نم نطاوملا اذه نكمت الو ،ليغشتلا ةيلمع يف زييمتلاو ةاباحملا بيلاسأ ىلع تاكرشلا دامتعال يصقأ هنأل لغش
.لودلا ضعب يف هب لومعم وه ام لثم ةقاطلا رـعس يف ءاـفعإ وأ تاضيفخت ىلع لوصحلا

بلاطمل ةباجتسإ غيص هنأل نوناقلا اذه لثم نم ةدئاف ىرأ ال انأ يتاليمز يئالمز ،رـيزولا دـيسلا ،سـيئرلا ديسلا
قيبطتلل مزلمو يلحرم جمانربب نوناقلا اذه قفرأ ول دوأ يننأل يداصتقالاو يعامتجالا نيدعبلا هيف عاري ملو ةيفرظ
ريفوتو ةيفيرلا ةرانإلا ناديم يف "زاغلانوسل" ةلكوملا عيراشملا زاجنإ يف ريبكلا رخأتلا كرادت هيف متي ،نوناقلا ةوقب
.ندملا زاغ ميمعتو يحالفلا عاطقلل ةقاطلا

،10 ،9 داوملا يف اهيلع صوصنملاو ةيوقاطلا ةيلاعفلا تايضتقمو سيياقمب قلعتملاو لوألا لصفلا صخي اميف امأ
؟اذامل ،دجلا ذخأمب ذخؤي الو فرتلا قطنم يف ضعبلا هعضي دق داوملا هذه نومضم نأ ظحالأ نأ دوأ يننإف ،12 ،11
،ةلضعملا هذهل ّلح داجيإ ةيناكمإ مامأ نوسأيي نيلئافتملا رثكأ تلعجو تاعقوتلا لك تقاف يتلا نكسلا ةمزأ نأل
.ةقاطلا داصتقا ىلإ نكسلا ناديم يف ةيدؤملا سيياقملا نع ثحبي نم دجت لباقملابو

نع تايولوألا بيترت راطإ يف ثحبن نأ ردجألا نكل اهينبت وأ داوملا هذه ةغايصب ماق نم ىدل ةنسح اياونلا نأ ديكأ
دوجو نم ةدئاف ىرأ ال اذهلف ،ناديملا اذه يف ريخأتلا كرادتو ةفلكتلا ضفخو زاجنالا ةعرس ناديم يف ةيلاعفلا سيياقم
سداسلا لصفلا صخي اميفو ،تابوقعلاو ةبقارملاب ةصاخلا ثلاثلا بابلا نم 40 ةداملا اميسال اقالطإ داوملا هذه
ليومتل ةددحم ريغ ةغيصب ءاج 32 ،31 ،30 ،27 داوملا نومضم نأ ىرأ يننإف ةقاطلا يف مكحتلا ليومتب قلعتملاو
موسرو بئارضب نطاوملا لهاك لاقثإ نم فوخلا وه انمامتها ريثي امو ،ةصصخملا بسنلا ثيح نم قودنصلا
نم دبال ناك اذإ قودنصلا اذه ليومت يرورضلا نم ىرن ببسلا اذهل ،ةقاطلا راعسأ عفر ةلصاوم قيرط نع ةيفاضإ
.اركشو ةقاطلا يف مكحتلل يونسلا جمانربلل نيومتلا تاجايتحا ساسأ ىلعو ةيلاملا نوناق قيرط نع هدوجو

.لضفتيلف رهاطلا دمحم بوغزوب خألل نآلا ةملكلا ليحأو اخاخ دمحم خألل ركشلا لك :سيئرلا

ءاضعأ يئالمز يتاليمز ،روضحلا ةداسلا ،ريزولا ديسلا ،سيئرلا ةدايس ،اركش :بوغزوب رهاطلا دمحم ديسلا
ىلع رصتقيس ةقداصملاو ميوقتلل رقوملا انسلجم ىلع لاحملا صنلا اذه ىوتحم لوح يلخدت ،نيمرتحملا سلجملا
ىلوألا يتظحالمف ،47 ةداـملا يهو الأ ةدـحاو ةدامب ةصاخ ةيناثلاو صنلا رهوج لوح ةماع ىلوألا ،نيتظحالم
ال ييأر بسح اهنأ ثيحب ىوتسملا ةعيفرو ةمدقتم دج اهدجأ ينأل صنلا اذه ماكحأل ينقتلا ىوتسملاو بيكرتلاب قلعتت
نأ امبو قيبطتلاو ريظنتلا نيب ةعساشلا ةوجفلل ارظن ناديملا يف اهقيبطت ادج بعصي دقو يناديملا عقاولا عم محتلت



نأكو يحوي صنلا اذه ماكحأ لولدم نأ ىرأ ينإف يوقاطلا كالهتسالا ديشرت يه صنلا اذه نم ةدوشنملا ةياغلا
كلهتسملا دنع سيل طرفملا كالهتسالا نأ تبثي شيعملا عقاولا امنيب ،يئاهنلا كالهتسالا دنع رصحني طرفملا كالهتسالا
دق رجألا عوفدملا رـيغو ةقاـطلل طرفملا كالهتسالا لب ،هكلهتسا ام نمث عفديس يذلا وه يئاهنلا كلهتسملا نأل يئاهنلا
لعفب ثدحي يذلا يوقاطلا برستلاك :الاثم يطعأ نأ عيطتسأ انهو عيزوتلا تاكبشو لقنلا ،جاتنالا تايوتسم يف نوكي
نايحألا بلاغ يف نوكت يتلا تالباكلا لثم ةـمئالم رـيغ ةقاطلل لقن لئاسو لامعتسا ةجيتن "لوج" لماعب ىمسي ام

surdimenssionner وأ sous dimenssionner اندجول اندنع ةلمعتسملا تالباكلا رطق نع انثحب ولف ،عقاو ءيش اذهو
ام اذهو ، sous-dimenssionner نوكي دق رخآلاو surdimenssionner دحاو تالباكلا نم نيعون الإ كلمن ال اننأ
نع ديعبلاو طخلا رخآ يف نكاسلا نطاوملاو عطاس ءوض ىلع هلوصحل لوّحملا برق نكاسلا نطاوملا هظحالي
.لقنلا ءانثأ ةرارحلا برست ىلع ليلد اذه ،تفاخ ءوض هلصي لوحملا

اذه ثدحيو كلهتسي نأ نود كالهتسالا نمث انايحأ عفدي نطاوملا نأ يه لاـثمك اهؤاـطعإ اننكمي يتلا ةيناثلا ةلاحلا
عوجر نوكيو يئابرهكلا رايتلل عاطقنا كانه ناـك املك هـنأ نوصتخملا فرعيو ،يئابرهكلا رايتلل عاطقنا لك دنع
يف حيباصملا دحأ ءىفطي نأ نطاوملا يسنو اليل ثدح ءابرهكلا عاطقنا نأ ضرفنلو لصاح كالهتسالا نإف ةقاطلل
نم هريغو زاغلاك ىرخألا داوملا نع كيهان ،هتدارإ نود حابصملا اذه هكلهتسي ام رادقم نطاوملا اذه عفديف هلزنم
.يوقاطلا كالهتسالا ديشرت لوح يتظحالم صخي اميف راصتخاب اذه ،ىرخألا ةيلورتبلا داوملا

يوقاطلا كالهتسالا لدعم طبض يف مكحتلا مت له وه :يلؤاستف يوقاطلا كالهتسالا ريياعم ديدحتب قلعتي اميف امأ
.لوألا يلؤاست وه اذهو ؟ةقاطلل ينطو جمانرب يأ دادعإل ةيساسألا ةدعاقلاو عجرملا هنوكل ةيرئازجلا ةلئاعلل

تاسسؤمل ةيزاوم تارادإو لـكايه اهنأ يداقتعا يف ىرأ انأف موسرلاب لوميس قودنصو تآيه ءاشنإب قلعتي ام امأ
.ماهملا هذهب عالطالل ةلهؤم يهو ةءافكلاو ةبرجتلاو ةربخلا اهيدلو ةصتخم ةدوجوم

ريياعملا هذهب ديقتلا ضرفيو انوناق هتاذ دح يف دعي ريياعم رارقإ درجم نأ دقتعأ ،42 ةداـملا نوـمضمل ةبسنلاب امأ
.هل ناكم ال تاذلاب صنلا اذه يفو ةداملا هذه يف " …اذكو اذكو ةزهجألا داريتسإ عنمي" ةلمج ىرأ كلذلو

نوكي نأ لقعي ال ذإ ةيعيرشتلا ةغايصلا نازيمي ةقد مدعو طلخ نم هيوتحت امل 47 ةداملا صخت ةيناثلا يتظحالم
طقسي اهمارتحا مدع نأ يأ صنلا لك ساسأ هنأك حنمت نأ نكمي يتلا تازايتمالاب فرعت يتلا 33 ةداملا مارتحا مدع
ددحت يتلا يه ةيلاوملا ةداملا نأل ، ةداملا هذه فذح ةطاسب لكبو حرتقأ هيلعو ايئزج وأ ايلك ةحونمملا تازايتمالا هذه
ددحي يذلا وه ميظنتلا مادام ةقاطلا لامعتسإ نيسحت يف مهاسي يذلا عورشملا ديفتسي ىتح اهريفوت يغبني يتلا طورشلا

.طورشلا هذه ديدحت ميظنتلل كرتنلف تازايتمالا هذه حنم طورش

.اركشو ؟فرصتي نأ يضاقلل نكمي فيك ةداملا هذهب ابوشم نوناقلا اذه رادصإ روصتأو

.لضفتيلف بيبحل يقاود ديسلل ةملكلا ليحأ نآلاو بوغزوب رهاطلا دمحم ديسلل اركش :سيئرلا

.سيئرلا يديس اركش :يقاود بيبحل ديسلا

ميحرلا نمحرلا هللا مسب

.مكيلع مالسلا روضحلا ةداسلاو تاديسلا ،ةمألا سلجم ءاضعأ يئالمز يتاليمز ،ريزولا يديس ،سيئرلا يديس

ةدع ديسجت ىلإ عورشملا بابسأ ضرع يف ءاج املثم فدهي ةقاطلا يف مكحتلاب قلعتم انيلع حرتقملا نوناقلا نإ
ىلع يوقاطلا ماظنلا تاريثأت نم دحلا وهو الأ يلخدت روحم نوكيس يذلاو ةيمهأ لقي ال ادحاو اهنم ركذأ ةماه فادهأ
.ةئيبلا

،لقنلا ،ةقاطلا ،ةيثالثلا ةيلاكشالا نإ .يربلا لقنلا وه ماه لماع اهنيب نم لماوع ةدعب رثأتت ةئيبلا نإ ،سيئرلا يديس
،ةداح ةقيرطب ضعبلا اهضعب ىلع رثؤتو اهنيب اميف ةطبترم رصانعلا هذه نأل كلذو رئازجلا يف ةدشب ةحورطم ةئيبلا
ةيمهأ يستكي لقنلا عاطق نإف ةئيبلا ىلع ظافحلاو ةقاطلل ينالقعلا كالهتسالا ةيواز نم ةيلاكشالا هذه ىلإ انرظن ولف
لقـنلا عاطق كلهتسي ثيح لزانملا عاطق دعب ةيناثلا ةبترـملا ةـقاطلل ينطولا كالهتسالا ةينازيم يف لتحي هنأ ذإ ،ةغلاب

."تاقورحملا لصأ نم %98 يأ اهلك ابيرقت يوقاطلا جاتنالا نم %30 يلاوــح



ىلع ةدايز تاقورحملا لصأ نم يه يتلاو هدحو لقنلا عاطق يف ةكلهتسملا ةقاطلا نم ةماهلا ةيمكلا هذه نإ
عضو ىلإ تدأ لماوعلا هذه لك ،ينطولا داصتقالل ةبسنلاب ةبعصلا ةلمعلل يسيئرلا ردصملا لثمت تاقورحملا
دقو ،ينطولا يوقاطلا كالهتسالا جذومن راطإ يف ةئيبلا ىلع ظافحلاو ةقاطلل ينالقعلا لامعتسالا ىلإ فدهت تاءارجإ

ةحصو طيحملا ىلع ةقاطلا لامعتسا تاساكعنا ةيضق رثت مل يديهمتلا ريرقتلا تمدق يتلا ةيداصتقالا ةنجللا نأ انظحال
.نطاوملا

ملاعلا يف رشعلا مصاوعلا نيب نم رئازجلا ةمصاع دعت 1997 ةنسل يملاعلا كنبلا ريرقت بسح ،سيئرلا يديس
دوقولا اذه نإف فورعم وه املثمو .لقنلا لئاسو يف دوقولا قارتحا ببسب وجلا ثولت نم ةيلاع تايوتسم فرعت يتلا

ةليقث تائيزجو O3 توزألاو NO توزألا ديسكأو CO2 نوبركلا ديسكأك ةماس تازاغ رشن يف ببستي هقارتحا دنع
تابصقلا باهتلإ يف ةلثمتملاو نينسملاو لافطألا دنع ةصاخ ةريطخ ضارمأ يف ببستت تايافنلا هذه .صاصرلا لثم
تارايسلل ةينطولا ةريظحلا نم %60 يلاوح نإف اذه ىلع ةدايز .ةريطخ ةيبصع ضارمأو ناطرسلا ،وبرلا ،ةيئاوهلا

ةريظحل ةينقتلا ةلاحلا هذهف ،ةرشتنملا ةدعاصلا تازاغلا ةروطخ نم ديزي يذلا ءيشلا ةنس 14 نع دـيزي اـهرمع
.هتحصو ناسنإلا وهو اهنم ماه رصنع ىلع ةصاخو ةئيبلا ىلع ابلس رثؤت ةرشتنملا تازاغلاو رئازجلاب تارايسلا

راطإ يف اهسفن ضرفت يتلا ةماهلا تالؤاستلا ضعب حرطأ نأ ديرأ ةريطخلا ةيعضولا هذه مامأ ،سيئرلا يديس
،ةيثالثلا ةيلاكشالاب ةينعملا تاعاطقلا ةمهاسمو ةكراشم ةيلمع ةقيرطب متت فيك ،ةقاطلل ينطولا كالهتسالا جذومن
يف مهاست نأ اهنأش نـم – نوناقلا عورـشم يف ءاج املثم – ةماه لماوع ةدع ظحالن ثيح ؟طيحملا ،لقنلا ،ةقاطلا
تارايسلا ةريظحل ةيرزملا ةلاحلا ظحالن ذإ ،طيحملا ىلع ةيبلسلا تاريثأتلا نم ضيفختلاو ةقاطلل ينالقعلا كالهتسالا
.رئازجلا ورتيم ةصاخو يمومعلا لقنلا ةيقرت اههجاوت تابوعصلا هذهو ةمظتنم ةينقت ةبقارم بايغو

.ثولتلا ىوتسم سايقل ةصاخ ةكبش بايغ -

لامعتساو رضخألا دوقولا لثم اثولت لقألا تاقاطلاب اهلادبتسا ةيناكمإو ةقاطلا عاونأ ةيقرت يف ظحالملا فعضلا -
يديس اركشو نطاوملا ةحصو طيحملا ةيامحب لفكتت تاصاصتخالا ةددعتم ةينطو ةئيه بايغ اريخأو عيمملا زاغلا
.سيئرلا

.ةيرون يصفح ةديسلل ةملكلا ليحأ نآلاو بيبحل يقاود روسيفوربلل اركش :سيئرلا

يتاليمز ،هل قفارملا دفولاو ريزولا يديس ،مرتحملا سيئرلا يديس ،سيئرلا يديس اركش :يصفح ةيرون ةديسلا
.ةبيطلا يتايحت مكل روضحلا ةداسلا ،يئالمز

ضعب يف رصحني فوس يلخدتو سلجملل هتمدق يذلا ميقلا لمعلا ىلع ةنجللا ركشأ نأ دوأ ءيش لك لبق
.نوناقلا عورشم داوم ضعبب ةصاخلا تاظحالملا

سيياقم عضوت نأ لاجملا اذه يف بجي :ةئيبلا ىلع يوقاطلا ماظنلا تاريثأت فيفختب ةصاخلاو :ةسماخلا ةداملا
اهذاختا بجي يتلا تاءارـجالا ديدحت بجو هزواجت ةلاح يفو ،هزواجت بجي ال ةقاطلا كالهتسال ىندأ دح عضويو
.ةيميظنت صوصن لالخ نم كلذ لـكو

.ةددجتملا تاقاطلا ةيقرت :ةسداسلا ةداملا

.اهليوحتل قرطلا لك لهسنو ةيسمشلا ايالخلا داريتسا صخرن نأ بجي هنأ يل ودبي

ريغ ييأر يف ةرابعلا هذهو ،ةقاطلا عاطق يف رامثتسالا تاجايتحإ صيلقتب ةعباسلا ةداملا تءاج :ةعباسلا ةداملا
صيلقت لوقن نأ بجو يل ودبي لب ةقاطلا يف رامثتسالل ةجاحب نحنو رامثتسالا تاجايتحا صلقن فيكف ةحضاو



.رامثتسالا فيلاكت

لكب لوقن نأ بجي ،يلودلاو ينطولا ىوتسملا ىلع تاسسؤملا ةيسفانتو ةينطولا ةيجاتنالا نيسحت صخي اميف
اذه ىقبي ال نأو ةقاطلا ناديم يف اورمثتسي ىتح نيرخآ نيرمثتسمل وأ ىرخأ تاسسؤمل ةيناكمالا حنم :حوضو
centre enfuteur ةئبعتلل زكرم ىلع الثم لصحي نأ رـمثتسملل نكميف ،طـقف "زاغلانوس" فرط نم اركتحم ناديملا

.هسفنب ةقاطلا لوحيو

ةيلاعفلاب ةصاخ تايضتقمو سيياقم لاخدإ ةنماثلا ةداملا ،ةقاطلا يف مكحتلا ديسجت تايفيك :يناثلا بابلا يف
رــيـياــعـمـلا Les normes internationales بسح وأ L.E.N.A.P Les سيياقملا هذه ددحت نأ بجي ،ةيوقاطلا
.سيياقملا يه ام ددحي Les F.N.O.R.D.I.M.S.T.M و ةـيلودـلا

؟ةبقارملا هذه نوكت فيك ،ةيوقاطلا ةيلاعفلا ةبقارم

ماظنلا ةفرعم نيسحتو ةقاطلا يف مكحتلا ةيلمع قيسنتو ةيزيفحتلا تاءارجالاب مايقلاو ةبقارملا هذه قيبطت متي
ديسلا ريرقت بسح نكلو ،ال مأ ةلاكولا هذه تدـجو نإ فرـعأ ال تنك نإو ،ةقاطلل ةينطو ةـلاكو ءاـشنإب يوقاطلا
.ةقاطلا ديشرتل ةلاكو نع ملكت دق هنأ دجن ريزولا

.سيياقملا ددحت نأ بجي اضيأ :ةعساتلا ةداملا

؟تايانبلاب ةفلكملا ءانبلاو ريمعتلا ةيريدم ةبقارم ةيلمع نوكت فيك ،لزعلا ريياعم صخي اميف :ةرشاعلا ةداملا

.ةقاطلا كالهتسال هب حمسي ىندأ دح عضت نأ "زاغلانوس" ىلع بجي :رشع ةيداحلا ةداملا

.ممعي نأ بجيف كلذك ناك نإو ءانثتسا كانه نوكي ال نأ بجي :رشع ةيناثلا ةداملا يف

ةلاعفلا ةقاطلاو ةراجتلاو ةيلاملا ةرازو كارتشاب ةزهجألا يف ةقيقد سيياقم ددحت نأ اضيأ بجي :رشع ةثلاثلا ةداملا
.ةقاطلل ةينطو ةلاكو ءاشنإب الإ ىتأتي ال

بجي امك ،طيحملا ثوليو ةقاطلا عفري هنأل محفملا ةصاخو كرحملا ةيلاعف بقارت نأ بجي تارايسلا صخي اميف
ضفخنم GPL عيزوت نأ مغر ،نيزنبلا نم لقأ هفيلاكت نأ امب ةقاطلا ديشرت راطإ يف GPL لامعتسا ممعن نأ اضيأ

.ادج

اهماهم ددحت نأ بجي يتلاو ةحلم ةرورض لثمت ةينطو ةلاكو ءاشنإل عجرأ ةبقارملا صخي اميف :نورشع ةداملا
.ةيقرتلاو ةبقارملا يف اهتالاجمو

.ةدوجوم ريغ ايلاح اهنأل ةقاطلا لوح ةلجم دامتعا بجي هنأ يل ودبي :نورشعلاو ةسماخلا ةداملا

.ةينطولا ةلاكولا رود ىلإ عجرأ انهو :نوثالثلاو ةسماخلا ةداملا

ةجمربلا كرتن نأ بجي اننأ كلذك يل ودبي ةيفيرلا ةرانإلا نع ثدـحتت يـتلاو نيثالثلاو ةعساتلا ةداملا صخي اميف امأ
ةيلاعف وأ ةعاجن كانه نوكت ال ،يزكرملا ىوتسملا نم جمانربلا ضرفي نيح هنأل يلحملا ىوتسملا ىلع يأ تايالولل
نم ديفتست قطانملا ضعب اهيف ىرن يتلا ةيلاحلا فورظلاو نهارلا تقولا يف ةصاخو نايحألا ضعب يف جمانربلا اذهل
.ةدافتسالا هذه نع ةديعبو ةلوزعم ىرخأ قطانم ىقبتو ةرانإلا

.تابوقعلاو ةبقارملا -



ىتح ادج اعفترم نوكي ال نأو مسرلا اذه ددحن نأ بجي .صاخ مسر ىلإ ةزهجألا عضخت :نوثالثلاو ةدحاولا ةداملا
.رمثتسملا لشفي ال

زاغلا ةروتاف عافترا ةظحالم دعب ةصاخو راعش نع ةرابع وه نطاوملا ىدل ةقاطلا يف مكحتلا نإ ،ريزولا يديس
توأ 29 خيراتب رداصلاو 264/98 مقر موسرـملل اـقبط « زاغلانوس » ةـسسؤم اهترقأ يتلا ةدايزلا دعب ءابرهكلاو

زاغلا صخي اميف امأ ،طقف ءابرهكلا صخي اميف اذهو 98 ربمتبس نم ءادتبا رهشأ ةتس لك %4 ـب ةردقملاو 1998
يف متنأو موسرلا هذه قيبطتب نوحمست فيك :ريزولا يديس رسفتسأل ةطقنلا هذه يف اسوق حتفأو ىرخأ ةدايز هيفف
؟ةكلهتسملا لودلا ىدل موسرلا عافترا متدقتنإ ةقاطلا لوح يلودلا ىقتلملا

يهو رئازجلا يف ةظهاب ةقاطلا فيلاكت نوكت فيك لءاستي هنإف طيسبلا نطاوملا ىدل ريتاوفلا عافترا صخي اميف امأ
لامعتسا ىلإ ضعبلاب كلذ ىدأو اهيف غلابم ريتاوـفلا نأ لـعفلاب ّنظي نطاوملاف؟ةيوقاطلا داوملا يردصم مهأ نم
قفتتو ،ةيجراخ ةيئابرهك طوطخ ددمب ةناعتسالاو دادعلا فيقوتك ةبيرضلا هذه نم بورهلل ةينوناقلا ريغ قرطلا
فورظو ةقناخ ةمزأ لظ يف حابصملا دهعل اوعجر نينطاوم ةدع كانهو ،ريتاوفلا دادعإ يف لدعب سيل اذه نأ ةيبلغألا
.ةبعص ةيعامتجا

عافتراب سكعنتو ريثكلا فلكت اهتالخدت نأل "زاغلانوس" ةسسؤم ةيلالقتسا دعب انرظن يف أدبي ةقاطلا يف مكحتلا
يديس اركشو "زاغلانوس" نع راكتحالا عفرنو ىرخأ تاسسؤمل لاجملا ليحن نأ اضيأ بجيو ،نطاوملا ىلع ريتاوفلا
.سيئرلا

.لضفتيلف يروق زيزعلا دبع ديسلل ةملكلا ليحأ نآلاو يصفح ةيرون ةديسلل اركش :سيئرلا

يديس ،مرتحملا ةمألا سلجم سيئر يديس ،ميحرلا نمحرلا هللا مسب ،سيئرلا يديس اركش :يروق زيزعلا دبع ديسلا
.هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا رقوملا ةمألا سلجم ءاضعأ يئالمز يتاليمز هل قفارملا دفولاو ريزولا

يعولا قلطنم نمو ةيادبلا يف ،تالؤاستلاو تاظحالملا ضعب لوح زكرتيو ارصتخمو ازيجو نوكيس يلخدت
صوصنلا يف غارف دسل ءاج هنأل نوناقلا اذهل حايترالاب رعشأ يننإ :لوقأ هغولب يف ةدارإلاو هنم وجرملا فدهلاب
ارظن ،ةليدب وأ ةديدج عيراشمو راكفأ نم نويسايسلا همدقي ام لك ليلحت يف لخدي ثيح يرئازجلا عيرشتلل ديدج عفادو
ركشلاب هجوتأ نأ ىسنأ الو ،يرئازجلا يداصتقالاو يعامتجالاو يسايسلا لقحلا ىلع تأرط يتلا ةديدجلا تالوحتلل
ةيصوتلا ةصاخو اهل تحترإ ةمهم دج اهتايصوتو ،نوناقلا صن ةسارد دعب اديج المع انل تمدق يتلا ةصتخملا ةنجلل
نكمي ةيوقاطلا عبانملا عيونت ىلإ ءوجللا نأ دقتعأ رئازجلل ةبسنلابف ،ىلوألا ةرقفلا رشع ةعساتلا ةحفصلا يف ةرشاعلا
.ةوق لكب ةثلاثلا ةيفلألا ماحتقا يف ةبغرلا انل ناك نإ ةلجاع ةيولوأك دعي نأ

ةددجتملا تاقاطلا ريوطتو ثحبلل ةذختملا ريبادتلاو تاءارجالا يه ام :لوقي ةصتخملا ةنجللا هتحرط يذلا لاؤسلا
ةملاق ةقطنم يفف ةيفوجلا هايملا نع ةجتانلا ةقاطلاب قلعتي اميف لاؤسلا سفن يدلو ؟ةيوونلاو ةيسمشلا ةقاطلا ةصاخو
."نيطوخسملا مامح" يف طبضلابو هلالغتسال لباق لئاه عبنم اهيف رفوتي يتلا الثم

؟دوقولا عيزوت تاطحم ناديم يف ةيبنجألا ةيلورتبلا تاكرشلا جامدنا يف ريكفت كانه له قوسلا داصتقا عم

تاطحم ىوتسم ىلع ةداملا هذه ريفوت لكشم كانه G.P.L عيمملا لورتبلا زاغ لامعتسا صخي رخآ لؤاست يدنع
لح كانه لهف رانيد نييالم 5 زواجتت ثيح ةظهاب ةزهجألاب ةقلعتملا ةفلكتلاف ،صاوخلا دنع ةصاخو دوقولا عيزوت
؟تاهجلا لك يضري ليدب

نإ ؟ةيملاعلا سيياقملا بسح صاصر نودب نيزنبلا لامعتسا يف ةذختم ريبادت كانه له لءاستأ قايسلا سفن يف
ةيحايسلا تاورثلاو يعارزلا جاتنالا طايتحاو ةيرشبلا اهتايناكمإو ةيوقاطلا اهدراومب نرقلا اذه ةياهن يف لثمت رئازجلا

حنمتو ،ةمسن نويلم نيثالثل اقوس ،يبرعلا برغملا يف هعون نم ديرفلا يلكيهلاو يعانصلا اهجيسنو ةلغتسملا ريغ
ديعبلاو طسوتملا ىدملا ةيجيتارتسال ةضيرعلا طوطخلا يف ركفنل ةصرفلا هذه منتغنلف مامتهالل ةريثم رامثتسالل اصرف
لباق وهو هتابثإ مت يطايتحابو تاقورحملاو ةيعيبطلا دراوملاب ةينغ ةقطنم دعت رئازجلاف ،دعاصلا ليجلا ىلع ةزكترملا
ام تفنص امك .هل جتنم دلب عباسك ايملاع كلذك ةفنصم مويلا رئازجلاو .يعيبطلا زاغلا نم 3م رايلم 3200:ديدجتلل



امم ،لورتبلل ةديدج عبانمل "petro consultantsنوتلوسوك ورتب"ةلجم بسح فشتكم دلب لوأك 95و 94ةنس نيب
.هللا ءاش نإ ةلبقملا ةنسلا يف ايموي ليمرب نويلمل هجاتنا لصي نأ نكمي

ندملا لصت اهنأ لاقيف فلكم ريغو ثولم ريغ ةقاطلل ريفو عبنمك ربتعي يذلا يعيبطلا زاغلا ةقاط نع امأ
1.03TEP كلهتسي يرئازجلا درفلا نأب املعو ةينطولا تاجايتحالا نم %25 ةبسن ةماهلا ةيعانصلا باطقألاو
رابتعالا نيعب ذخألا عمو G.M.ETRANSMED ـك ابوروأ هاجتا يف ةمخضلا عيراشملا ىرخأ ةهج نمو لورتب
دبالف رئازجلا يف تويبلا ىلإ يعيبطلا زاغلا لاخدإ يف اريخأتو اضقانت كانه نأ نظأ ،ةيرئازجلا ةيداصتقالا قئاقحلا
.للخلا اذهل لجاعلا حيحصتلا نم

يئابرهكلا بكرملا اهيف دجوي يتلا سادرموب ةيالو لاثملا ليبس ىلعو يلحملا عباطلا تاذ تاظحالملا ضعب كانه
ةيضرم ةفصب جلاعت تناك ،هيف ةاقلملا وأ رحبلا نم ةخضملا هايملا لك نإ ثيح نطاوملا هل حاتري يذلا "تانج سأرل"
يف نيرمثتسملا ضعب تدعاس يتلا ةميلسلا تاردابملا هذه لثم ميمعت بجي اذل ،ةئيبلا ىلع رطخ يأ كانه سيلف
ةيالو تايجاح يطغت يهو ةلطعم عيراشملا ضعب كانه نأ ريغ .%90 براقت ةبسنب ،كمسلا ةيبرت عورشم
ةردابم نم دبالف ناديملا اذه ركتحت يتلا "زاغلانوس" ةكرـش دـنع تادادعلا مادعنال عجار ليطعتلا اذه ببسو سادرموب
.لاكشالا اذه لحل

ةطبترم ةيدلب 32 عومجم نم تايدلب 10 كانه ذإ يعيبطلا زاغلا يف اهتايجاح نم %16 ىطغت سادرموب ةيالو
زاغلا عيزوتو لاخدإل يرئازج رانيد نوـيلم 70 ىلإ جاتحت جاده دالوأ ةيدلب لاثملا ليبس ىلعو يعيبطلا زاغلاب ايئزج
. ةيدلبلا هذهل رييستلا ةينازيم يواسي ام ابيرقت اذهو يعيبطلا

ةنس تعقو يتلا ةيلورتبلا ةمزألا برغلا سني مل امك ىسنن نأ نود تاقورحملا دعب اميف ركفنل :لوقأ ةصالخلا يف
راهشإلا عجشنلو ةقاطلا داريتسا نع مهئانغتساو ةيوقاطلا مهتيلالقتسا يف تقولا كلذ ذنم نويبرغلا ركف ثيح 1973

ةئيبلا ةيامحو ،تايوتسملا لك ىلع ةينارمعلا ةئيهتلا يف ةقاطلا ريذبت مدعب ةقلعتملا تاداشرالا يف ةلثمتملا ةيبرتلاو
.ةلكسرلا ةداعإو

.مكيلع مالسلاو مكئاغصإ ىلع اركش اهحرط تدرأ يتلا تالؤاستلا ضعب تناك كلت

.لضفتيلف يرداوق رازوب دمحم ديسلل ةملكلا ليحأو يروق زيزعلا دبع ديسلل اركش :سيئرلا

فرشأ ىلع مالسلاو ةالصلاو ميحرلا نمحرلا هللا مسب،سيئرلا يديس اركش :يرداوق رازوب دمحم ديسلا
سلجم ءاضعأ يئالمز يتاليمز ،هل قفارملا دفولاو ريزولا يديس ،مرتحملا ةمألا سلجم سيئر يديس ،نيلسرملا
.هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا ةمألا

انتسارد يف اننيعيس يذلا ةقاطلا يف مكحتلاب قلعتملا نوناقلا صن لوح ديجلا ريرقتلا ىلع ةصتخملا ةنجللا ركشأ
نأ "زاغلانوس" ةكرش ىلع نطاوملا سيسحتل :يلي ام ىرأ ينإف حيضوتلا نم ديزملو انيديأ نيب دوجوملا نوناقلا صنل
اضيأ يه عضخت نأ اهيلع دبال اذل ةكرشلا عم ةيراجت ةقالع هطبرت نوبزلا نأل ،طقف لمعتسمك سيلو نوبزك هلماعت
اهضرفت يتلا تابجاولا الإ ظحالن ال انهو تابجاولاو قوقحلا اهيف ىصحت ةيراجتلا ةقالعلا نأل سكعلا سيلو هيلإ
ءابرهكلا عاطقناب قلعتي اميف ةصاخ ةيحضلاو يضاقلا رود بعلتو هبقاعتو هبقارت يتلا يهف ،لمعتسملا ىلع ةكرشلا
.لزانملا يف نايحألا ضعب اهنع ةمجانلا ةراسخلاو

لامعتسا يف يسيئرلا ببسلا نكي مل نطاوملا نأ هانظحال يذلا ءيشلا نإف ةقاطلا لامعتسا يف طيرفتلا صخي اميف
يه تاسسؤملاف .سلاجملا ،تايالولا ،تارازولا ،ةينطولا تاكرشلاك ،ةماع ةفصب ةيمومعلا تاسسؤملا امنإو ةقاطلا
.اهل الامعتسا رثكألا يه تناك نإو ةقاطلا كالهتسا لباقم عفدت ال يتلا

ام عفد عيطتست ال اهنم ريثكلاو تايدلبلا هنم يناعت يذلا يلاملا زجعلا فرعي انلكف تايدلبلا صخت ةثلاث ةطقن يدل
ةيلاغ اهتفلك نأل تاخضم كلتمت يتلا تايدلبلا ةـصاخو ،ةروـتافلا عفدل رهش وأ اموي 20ـب رخأتتو تاقحتسم نم اهيلع
.تايدلبلا اهكلمت يتلا خضلا زكارم رعس ضيفخت ريزولا ديسلا نم بلطأ اذل .ادج



ةيطغتلا ةبسن نأو نينطاوملا ةايح يف زاغلا ةيمهأ فرعي انلكو يعيبطلا زاغلل ةجتنملا لئاوألا لودلا نم رئازجلا نإ
ندملل يعيبطلا زاغلا لاصيإ يف زجعلا تقلخ يتلا بابسألا فرعن نأ دونو ادج ةليئض ةبسن يهو %25 يه ةينطولا
ةيصولا ةرازولا نم بلطنو ادج يباجيإ ءيش اذهو %90 يه ةيطغتلا ةبسنف ةيفيرلا ءابرهكلل ةبسنلاب امأ ،ىرقلاو
مالسلاو اركشو ةلوزعملاو ةمورحملا قطانملا يف ةصاخ ،ةيفيرلا ءابرهكلا لاصيإب ةفلكملا "فيرهك" ةكرش ميعدت

.مكيلع

…اروكشم لضفتيلف يمهارب فسوي ديسلل نآلا ةملكلا ليحأو يرداوق رازوب دمحم ديسلل اركش :سيئرلا

.يدهملب ىفطصم ديسلا ىلإ ةملكلا ليحأ اذهلو هلخدت بحس فسوي يمهارب ديسلا

يديس ميركلا يبنلا ىلع مالسلاو ةالصلا ،ميحرلا نمحرلا هللا مسب ،سيئرلا يديس اركش :يدهملب ىفطصم ديسلا
،ةمألا ءالقعو سلجملا ءاضعأ يئالمزو يتاليمز ،قفارملا دفولا ءاضعأ ريزولا يديس ،بتكملا ءاضعأ ،سيئرلا
يف عافترالا نأب ظحالأو اهتلذب يتلا تادوهجملا ىلع ةنجللا ركشأ ةيادبلا يف :هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا
.يداصتقالا شاعتنالا ىلع لدت ةيحص ةرهاظ يه امنإو ةيضرم ةرهاظ سيل ةجتنملا ةقاطلا كالهتسا

عنمو كالهتسالا ديشرت ىلإ فدهي وهو ةقاطلا يف مكحتلا هعوضوم انيديأ نيب وه يذلا نوناقلا ،سيئرلا يديس
ءيش لك نع ةديعبو فارسإلا مدعو فشقتلا ىلع ةينبم انتراضحو انتفاقث ةمأ نحنو ،ةئيبلا ىلع ةظفاحملاو فارسإلا
نيرذبملا نإ اوفرست الو اوبرشاو اولك( نيطايشلل ةفص فارسإلا نأ امك نينمؤملا تافص يهو ،ةيدودرم نودب ردهي
ةدابع فشقتلاف فارسإلل ضرعم ءيش لك يف ةيتاذ ةبراحم ريذبتلا ةبراحمل اهنم قلطني ةدعاق )نيطايشلا ناوخإ اوناك
اهرادهإ نمّ دحلاو ةقاطلا يف مكحتلل ةيديشرت ةيفشقت ةسايسب ةقاطلا ةرازو مويلا انتءاج اذإف انوناق نوكي نأ لبق
دوهجملا اذهف ،خلإ ةيحير وأ ةيسمش ةقاط وأ ءابرهك وأ ءام وأ تاقورحم تناك ءاوس عفان دودرم ريغب اهتعاضإو
ةظفاحملاو نينطاوملا ريتاوف ضفخل يلئاعلاو يعانصلا كالهتسالا ىوتسم ىلع همعدنو هب بحرنو هنمثن يرازولا

نأ دوأ تنكو ،ةحصلا ىلع هرثأو زاغلاب ممستلا اياضق ركذ هنأل يقاود روتكدلا ركشأ انهو .ثولتلا نم ةئيبلا ىلع
ىتحو ،نيخدتلاب ثولتلا وهو هب لمعي يذلا ىفشتسملا يف مهلبقتسي نيذلا هاضرم بيصي يذلا وهو رخآ اثولت ركذي
ىلع اربح هئاقبإ مدعو يلعفلا سيسحتلا ةيلمع ىلع زيكرتلا بجي ةوجرملا هرامث يطعيو ديشرلا ىعسملا اذه حجني
نع ةيرهق تسيلو تاذلا نم ةعبان حبصت ىتح ةعانقلا قيمعتل اهعاونأب مالعإلا لئاسو دينجتب نينطاوملا ةيعوتو ،قرو
.نوناقلا ضرف قيرط

هذهو ،نوناقلا عورشم يف ءاج امك ةقاطلا عاطق نم %95 ـب انداصتقا ليومت يف اندامتعا لثمي ،سيئرلا يديس
،ةيعانصلا لودلا تابعالت اهراعسأ يف مكحتت ،لامرلا ىلع ةعوضوم ةكرحتم لب ةتباث ريغ ةيداصتقالا ةزيكرلا
اضيأ اذه .سخب نمثب اهعيب ىلإ رطضنو ،ةيداصتقالا انعيراشم هفرعت يذلا رارقتسالا مدع يفو مئاد رطخ يف انلعجتف
لايجألل اقح لثمت يتلاو انتقاط هفرعت يذلا فيزنلاو رطخلا اذه ةلازإل ةذختملا ريبادتلا يه امف ،انتقاطل اّرادهإ ربتعي
.ةلبقملا

راعسأ روهدت فورظ يف ةديدج رابآ رفحب طفنلا جاتنإ عفر نم ىودجلا نع سيئرلا يديس لءاستأ نطاومك انأ
نحنو اضيأ لءاستأ امك ؟ةقاطلا رادهإ ةناخ يف بصي يذلاو ةيطفنلا قوسلا قارغإ يف ةمهاسم اذه سيلأ ،تاقورحملا
نم ةقبط قارتحا نع ةجتانلاو لورتبلا رابآ نم ةثعبنملا لعاشملا كلتل ذختملا لحلا وه ام :ايجولونكتلا رصع يف
؟ةئيبلا ثيولت يف مهاست ةرهاظلا هذهف ،زاغلا

؟انداصتقا ميعدت يف اهلالغتسا نكمي الأ

؟ةبعصلا ةلمعلاب اهريدصت نكمي ةيئابرهك ةقاط ىلإ لوحت ال اذامل

وأ ،اهتيدودرم فرعن الو لعتشت اهارن نحن ؟نوناقلا اهلمهأ اذامل !اذكه ردهتل اثبع تقلخ يأ ؟ثبع اهدوجو له
؟ةلعتشم ىقبت نأ بجي



نم نيناوقلا هذه تننق لودلا هذه ةيعانصلا لودلا اهيلإ انتقبس عورشملا يف تءاج يتلا تاءارجالا ،سيئرلا يديس
،ةيداصتقالاو ةينمألا تامزألاب زيمتت يتلا ،اندالب يف ةرفوتم ريغ فورظ يهو ةيهافرلاو رارقتسالا فورظ قلطنم
نع اديعب اهقيبطت انل ىنستيل تاعيرشتلاو نيناوقلا رادصإل هفورظ ةاعارم بجي اذل عوجلاو فوخلا شيعي انبعشف
.فسعتلا

ديدجلا نوناقلا اذه نأ نظأ الو ،نينطاوملا ىكبأ م1998 ىلوألا ةرودلا يف تردص يتلا نيناوقلا نم ريثكلا نإ
نأل ،ةقباسلا تامزألا ةديدجلا تامزألا هذه هتسنأف ،عوجلاو رقفلا يفو ةمزألا قيمعت يف تدازو نطاوملا كحضيس
اوريس" ةيمالسإلا ةدعاقلا يعارت يتلا يه ةلداعلا نيناوقلاف ،نينطاوملا فورظ رابتعالا نيعب ذخأت مل نيناوقلا هذه
.ثيدحلا يف ءاج امك "مكئافعض ردق ىلع

ىلع ىلوألا ةجردلابو امتح عقتس ةبقارملا هذهو ةمئادلا ةبقارملل تارايسلا عاضخإ نوناقلا اذه عورشم يف ءاج
نم ءاطسبلا اهكلمي يتلا ةميدقلا تارايسلا يف ةلكشملا نكلو ةديدجلا تارايسلل ةلكشم كانه سيل هنأل ،ةميدقلا تارايسلا
ال اننأل "لطب ال كاخأ هركم" ،ةميدق ةرايس كلمي لاحلا طسوتم قباسلا يف ناك يذلا طيسبلا نطاوملاف ،نينطاوملا
زجاعلا طيسبلا نطاوملا رـبجي نوـناقلا اذهبف .ميدقلاب اقلعتم ىقبيو ةديدج ةرايس يرتشي نأ عيطتسي نم دوجوب دقتعن
الإو تارايسلا هذه ةبقارمل هضرفت يذلا ماظنلا عون فرعن انسلو ةبقارملا هرمأت امك هترايس حالصإ ىلع ايدام
لصن اننأ نظأ نكلو هب حرصي الو هحضوي ال نوناقلا اذه .هب مزتلي مل اذإ ةرداصملل وأ سبحلل وأ تامارغلل ضرعتي
نإ .اهعيب وأ اهلامعتسا هنكمي الف ،تاودرخلا مكح يف حبصتل هترايس فيقوت ىلع ربجي نأ يهو ،ةجيتنلا سفن ىلإ
اهشيعي يتلا تامزألا فورظ يف ذيفنتلا بعصو ةيهافرلاو رارقتسالا فورظ يف يقطنمو ماس ءارجإلا اذه نم فدهلا
.نطاوملا

ءانتقال نطاوملل ةرفوتم تايناكمالا دجن ةلمعتسملا ةزهجألاو تارايسلا عنصت يتلا لودلا يف ،سيئرلا يديس
اهحالصإ وأ هترايس رييغتل هءارو يرجت يتلا ةبقارملا سيلو ةبقارملل ىعسي يذلا وه لودلا هذه يف نطاوملاو ،ديدجلا
تازايتمالا هذهو ،طيسقتلاب وأ ةلوقعم راعسأب ديدجلا بسكي نأ نطاوملا اذه ةعاطتسا يفو ،هل تاداشرالا ميدقت وأ

نونطاوملا أجلي اذامل الإو ! !ةيئارشلا ةردقلا فعض رئازج يف ،ءارقفلا رئازج يف ،تامزألا رئازج يف ةرفوتم ريغ
نطاوملا نإ سيئرلا يديس ؟ديدجلا ءانتقا ىلع نيرداق اوناك اذإ ابوروأ نم ةلمعتسملاو ةميدقلا تارايسلا داريتسال
نم اضيأ تاونس عبس يداني مويلا "يفكي تاونس عبس" 1962 يف ىدان امك ،يداني ،ةمحرلا بلطيو خرصيو ثيغتسي
.انيفكت ةبهتلملا ريتاوفلا

يهف اهيف تأشن يتلا اهفورظ اهعم دروتسن نأ دبال اهدروتسنو ةمدقتملاو ةيعانصلا لودلا نم اهسبتقن يتلا نيناوقلا
الف ةيداملا اهفورظ ريفوت نع انزجع اذإف ،اندنع ةرفوتم ريغو اهكلمن ال ةصاخ فورظ يف – نيناوقلا يأ – ترهظ
رظنلا ةداعإ بلطن يلاتلابو ،ةئيبلا ثولت ةروتاف عفدنل ةيعانصلا لودلا نم تسيل اندالبف ،اهسابتقاو اهداريتسال يعاد
نإ فرعن الو قوسلا يف عابت يتلاو ةميدق تناك نإ ،اهريغو ءانبلاب ةصاخلا تارايسلا سمي يذلا ءارجالا اذه يف
.سيياقملا اهيلع قبطنت تناك

ةرضم نوكتسف ةموكحلل ةيلاملا دراوملا نم تناك نإف ،نطاوملا ىلع تاءارجالا هذه يف رظنلا ةداعإ بلطن الوأ
ةلبقم اهلك نينطاوملا ريباوط انيأرل ناجملاب هترايس حلصي ىتح نطاوملل بابلا انحتف ولو ،نطاوملل ةيئارشلا ةردقلاب
.مكيلع مالسلاو اركشو

.يراهزل ديزوب ديسلا ىلإ ةملكلا ليحأو يدهملب ىفطصم ديسلل اركش :سيئرلا

يتاليمز هل قفارملا دفولاو ،ةموكحلا لثمم ريزولا يديس مرتحملا سيئرلا ةدايس اركش :يراهزل ديزوب ديسلا
.نيمرتحملا يئالمز ،تامرتحملا

.ديجلاو لماكتملا اهريرقت ىلع ةصتخملا ةنجللا ىلإ بهذي يركش ةيادبلا يف

ةحضاو تاباجإ انل مدقيل ةموكحلا لثمم ديسلا ىلع اهحرطأ يتلا تاظحالملا نم ةعومجم يدنع سيئرلا ةدايس
اذهب موقت يتلا تائيهلا نإ لوقتو ةماع ةعفنم وذ طاشن وه ةقاطلا يف مكحتلا نأب لوقت ،7 ةداملا :اهلوأ اهصوصخب
هب موقت لمعلا اذه له سيئرلا ةدايس يلاؤس ،تازايتمالا نم ةريبك ةلمجو ةيكرمجو ةيئابج تاناعإ نم ديفتست طاشنلا



هاجتالا انل حضوي ال ،صوصخلا اذهب ضماغ نوناقلاف ؟صاخلا عاطقلل اضيأ حوتفم وه مأ ؟ةيمومع تاسسؤم طقف
؟ساسحلا عاطقلا اذه صوصخب هيف ريسي يذلا

ءاشنإ نوديري نيذلا نينطاوملا نم عساو عاطقل ةهجوملا رشع ةيناثلا ةداملا صوصخب سيئرلا ةدايس ةيناثلا ةطقنلا
اـعبط ،يرارـحلا لزـعلا نـم نونبي نيذلا نونطاوملا ىفعي فوس ةيلاقتنا ةرتفل هنأ ةداملا هذه صنتو ،ةصاخلا مهتاءانب
راطإ يف موسرملا اذه نأل ،كلذ نع ةركف ولو فرعن نأ انل له ،ميظنتلل اذه كرتت ،ةيلاقتنالا ةدملا انل ددحت ال ةداملا
.؟ريضحتلا

لزعلا لاخدإ ةفلكتل ةبسنلاب مكترازو ىوتسم ىلع تاسارد تدعأ له :ةساسح ةركف صوصخب يناثلا انلاؤس
نم عونلا اذهل باهذلل نينطاوملا عيجشتل تازيفحت ءاطعإب ةلودلا نم لخدت كانه لهو ةطسوتم ةيانبل يرارحلا
؟ةقاطلا يف مكحتلا ةيلمع يف مهاست يتلا تايانبلا

تآيهلا صوصخب يرابجإو يرود ماظن ءاشنإ ىلع صنت يتلا 20 ةداملاب قلعتت سيئرلا ةدايس ىرخأ ةطقن كانه
ريزولا ةدايس ةحالفلا نع اذامو تامدخلاو ةعانصلاو لقنلا يه تاعاطق ةثالث ينعتو ةقاطلا نم ريثكلا كلهتست يتلا
؟اذام مأ باسح نودب كلهتست اهكرتنو ةحالفلا نع ىضاغتن له ؟اهتلفغأ اذامل

هنأب لوقت اهنم ىلوألا ةرقفلاف ،ايرهوج اضقانت لمحت يتلا ،42 ةداملا صوصخب يه سيئرلا ةدايس ىرخألا ةطقنلا
ةيناثلا ةرقفلا نأ نيح يف ةيوقاطلا ةيلاعفلا ريياعمل ةقباطملا ريغ ةميدقلا تايلآلاو ةزهجألا لك داريتسا عنمي فوس
هنأل ريطخ مالك اذهو ،ريياعملا هذه ىلع رفوتت مل يتلا ةميدقلا تارايسلاو تالآلا هذه داريتساب دارفألل حمست :لوقت
ذاتسألا اهحرش دق يتلاو ةئيبلا ىلع ظافحلا وهو نوناقلا اذه فادهأ دحأ عم ضقانتيو ةسماخلا ةداملا عم ضقانتي
دضو مهتحص دض تالآ اودروتسي نأ نينطاوملل حمسن فيكف ،اهل ضرعتت يذلا ريبكلا رطخلا نيبو قبس اميف يقاود
.راطالا اذه يف احيضوت ديرن نحنف ،خلا؟! طيحملا

عيجشت نع ادبأ ملكتي ال ةقاطلا يف مكحتلا نوناق نأ تظحال ينأل ماع لؤاست يهو سيئرلا ةدايس ةريخألا يتطقن
يف مدختست يتلا تالآلاو تاودألا جاتنإ عاطق يف ايبنجأ مأ ايلخاد ءاوس رامثتسالا عيجشت ىتح وأ ةينطو ةعانص

؟ايلحم عنصت يتلا تالآلا نع ادبأ ملكتن الو ؟دروتست يتلا تالآلاو عابت يتلا تالآلا نع ملكتن اذامل .ةقاطلا يف مكحتلا

ةينطولا ةعانصلا نأل له ،ضرغلا اذهل لذبي دوهجم يأ نع ملكتن الو ةقاطلا يف مكحتلا عوضوم نع ملكتن فيك
.سيئرلا ةدايس اركشو ؟ىرخأ بابسأ كانه مأ ؟تالآلا هذه ةعانص يف مكحتلا ةجرد يف تسيل

.دوعسم نب نامثع ديسلل نآلا ةملكلا ليحأو يراهزل ديزوب ديسلل اركش :سيئرلا

،ميحرلا نمحرلا هللا مسب ،اركش :دوعسم نب نامثع ديسلا

هللا ةمحرو مكيلع مالسلا روضحلا اهيأ ةمألا سلجم ءاضعأ يئالمز يتاليمز ،ريزولا يلاعم ،سيئرلا يديس
.هتاكربو

.ساسحلا فلملا اذه ءارثإ يف مهسأ نأ تدرأ عضاوتملا لخدتلا اذه لالخ نم

رصنعلا اذه وأ ةداملا هذهف ةيعوضومو ةيقيقحو ةداج ةفصب امب لفكتلا بجي يتلا تافلملا مهأ نم ةقاطلا فلم نإ
اهنم ةصاخ ةقاطلا تحبصأ لب …خلإ نيحالف نيلاطب الامع ءارقف ءاينغأ ،نينطاوملا عيمج مامتها بصم وه يتايحلا
اوفرعي مل نينطاوملا نم اريثك نإف تقولا سفن يفو اهعاونأ فلتخمب ةيعامتجالا تاقبطلا لهاك لقثأ ائبع ةيئابرهكلا
دق هتاذ دح يف بطحلاو ،بطحلاب مهلزانم نورينيو نوؤفدتيو مهماعط نوهطي اولازامو ،ةيئابرهكلا ةقاطلا يه ام دعب
!اندالب يف اردان حبصأ



يمتنأ لازأ ام يتلاو اهيلإ يمتنأ يتلا ةيالولا ركذلاب صخأو عساشلا اننطو يف قطانملا نم ريثكلا نإ سيئرلا يديس
نم هنأ ىرأ اهلامعتساو اهلالغتسا ديشرتو ةقاطلا يف مكحتلا نع ثدحتن نأ لبقو اذل ،ةقاطلا اهيف ممعت مل اهيلإ
.اهلامعتسا يف مكحتلا ةمث نمو نينطاوملا عيمج ىلع اهميمعت ةيفيك نع ثدحتن نأ يرورضلا

اهداريتسا ىلإ دوعنل دفنت ام ناعرس اهنإف ةينطولا ةقاطلا نوزخم خض يف انررمتسا اننأ ول سيئرلا يديس حيحص
ةقاطلا لامعتسا ميمعتو ديشرت اهب نكمي نوناقلا اذه يف ةدراولا لئادبلا نأ امك ،لايجألا قح يف انفحجأ دق نوكن كلذبو
:يلي اميف اهجردأس يتلا تاحارتقالا ضعبب لمعلاو ،اديج عوضوملا اذهب لفكتلا متو اهب لمعلا مت ول

اهنأ الإ فيراعتلا يف ادج ةفيفخ ةروصب ةقاطلا نم عونلا اذه ىلإ ةراشإلا تمت دقل :حايرلا :ةيئاوهلا ةقاطلا ـ الوأ
ةقاط مهأ يه ةيئاوهلا ةقاطلا نأ سيئرلا يديس ملعن نحنو قالطإلا ىلع اهيلإ ةراشإلا متت مل فادهألاو تارايخلا يف
.اهلامعتسا نكمي ةفلكم ريغ

يديس ىرأ انهو .ءابرهكلا ةروتاف نم نوحالفلا يكتشي ،يحالفلا لاجملا يف ةصاخ ،نطولا قطانم عيمج يف
رابآلا ثيح بونجلا ىصقأ يف ةصاخ ةيحالفلا قطانملا ربع اهرشنو ةيئاوهلا تاخضملا ريوطت ةرورض سيئرلا

يف ةرشتنملا ةيوعرلا رابآلا يفو ةحالفلا يف اهلامعتسا فدهب كلذو ،ةريبك تايناكمإ بلطتي هايملا خضو ادج ةقيمع
.ةيودألاو يراحصلا

لك ىلع ءاضقلااهتطساوب نكمي هنإف ةددجتملا ةقاطلا هذهب لودلا ىنغأ نم رئازجلا نأ امب:ةيسمشلا ةقاطلا ـ ايناث
ةيلك يضقن انلعجي ةيسمشلا ةقاطلا ايالخ ريوطتف ،نطولا يحاون فلتخم ربعو يرئازجلا عمتجملا يف ةقاطلا لكاشم
الاومأ رفويو ،دالبلا قطانم عيمج يف ةرشتنملاو ةرثعبملاو ةريغصلا ةيناكسلا تاعمجتلا ىلإ لباوكلا رج لكاشم ىلع
قطانملا عيمج يفو ،اضيأ نكمم يحالفلا لاجملا يف ةقاطلا هذه لامعتسا نأ امك .ىرخأ تالاجم يف اهيلإ ةجاحب نحن
تاقاطلا لامعتسا ميمعتو ريوطت حلملاو يرورضلا نم هنأ ىرأ سيئرلا يديس كلذل .اهريغو ةيوارحصلاو ةيلبجلا
ال يك لاجملا اذه يف ةيرئازجلا تاعماجلا ماحقال تقولا ناح دقو .اهريغو ةيلورتبلا ةينطابلا تاقاطلل الدب ةددجتملا
،ةصاخ ةفصب ةقاطلا ريوطتو ةماع ةفصب ينطولا داصتقالا ريوطت ىلإ اهزواجتت لب اهناردج ةسيبح اهثاحبأ لظت
.هللا ةمحرو مكيلع مالـسلاو ءاغصالا ىلع ارـكش ،ابئاص اذـه يلخدت نوكي نأ وجرأو ،تلطأ دق نوكأ ال نأ وجرأ

.لضفتيلف دياق حلاص ديسلا ىلإ نآلا ةملكلا ليحأو دوعسم نب نامثع ديسلل اركش :سيئرلا

،نيلسرملا فرشأ ىلع مالسلاو ةالصلا ،ميحرلا نمحرلا هللا مسب :دياق حلاص ديسلا

هللا ةمحرو مكيلع مالسلا ،ةمألا سلجم ءاضعأ تاديسلاو ةداسلا هل قفارملا دفولاو ريزولا يديس ،سيئرلا يديس
.هتاكربو

،اهنود نم مدقتت نأ ةيجولونكتلل نكمي الو تايرورضلا نم تحبصأ يتلاو ةقاطلا عوضوم لوح لخدتأ نأ يندعسي
،اطاطبلاو ةفاجلا رضخلاو بوبحلا صخت يتلا ةيجيتارتسالا ةعارزلا ناديم اهنمض نمو ،تالاجملا ىتش يف كلذو
عجشي يذلا ءيشلا ،جوتنملا ىلع ظافحلاو قوسلا رارقتسال تايرورضلا نم تحبصأ يتلا ديربتلا زكارمل ةفاضإ
.نطاوملل ةيئارشلا ةردقلا ىلع ظافحلاو راعسألا يف مكحتلا ىرخأ ةهج نمو جاتنالا فيثكت ىلع نيجتنملا

نأ ةلودلا ىلع بجي هانركذ ام حاجنلو ،رصعلا حالس حبصأ يذلا ءاذغلا ناديم يف ةيبنجألا ةيعبتلا نم صلختللو
،ينطولا داصتقالا ةمدخ يف ةقاطلا حبصت اذهبو ةلماش ةفصب ةقاطلا راعسأ رارقتسا ىلع ظفاحت نأو تاءارجالا طّسبت
.هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو اذهب يفتكأ ينإف ةنجللا ريرقت ةيلومشل ارظنو

.ةميلح نب ةقيوطوب ديسلل نآلا ةملكلا ليحأو دياق حلاص ديسلل اركش :سيئرلا

،سيئرلا يديس اركش :ةميلح نب ةقيوطوب ديسلا

.يناوخإ قفارملا دفولاو ريزولا يديس ،سيئرلا يديس



هذه لوقأل لاجملا يل اوحسفت نأ مكترضح نم بلطأو لخدتو ةظحالم يدنعف سيئرلا يديس يل حمست نإ
بابسأو ةينمأ بابسأل نكلو ،نوناقلا اذه شقانأ الأ دوأ تنك يننأل ،نآلا الإ هبتكأ ملف يلخدتل ةبسنلاب امأ ،ةظحالملا
حرط فسألل نكلو ،تاحارتقاب يتأنو يئالمز عم نوناقلا اذه شاقنن ىتح ةصرف كانه نكت مل تقولا قيضلو ةيدام
تيأر امل تحرف دقو ،لكاشم يناعت ،ةمألاو – ةمأ سلجمك نحن سيئرلا يديس كلذ لبق نكلو ،لخدت يدنعو نوناقلا
ينأل تفسأت تقولا سفن يف نكل ،اهتيضمأ يمامأ ترم ام دنع نكلو اهب يملع مدع عم ،قارعلا صخت يتلا ةحئاللا
يتلا رومألاو اندالبب ةصاخلا رومألاب متهيو ةمألاب صاخلا سلجملا اهب رظني ىرخأ ةحئال كانه نوكت نأ ىنمتأ تنك
.اهب ثدحت

مويلا ىلإ انقيرط انلصاوو ،ملعتنسو ةيطارقوميدلل ةسردم هنأب انتربخأ سلجملا اذه ىلإ انمدق امدنع سيئرلا يديس
ةصاخلا ةزهجألاك ،رومألا يف شخن اننإ سيئرلا يديس لوقن مويلا نحنو ،ةقداصملا ةمألا سلجم ماهم نأ ملعن امكو
لابقتسالا لئاسو نكلو لصاوتلل انتزهجأ ريوطت ةلاح يف نآلا نحنف ،ةدوجوم ريغ ةيلبقتسملا ةزهجألا نكلو لصاوتلاب
سلجملا اذه يف وضعك لوقأ انأو – ناملربلا وضع نوناق يتأي امدنع ادغف ،هذه انتقداصم صخي اميف اذهو .تلمهأ دق
ينأل ،ةقاطلا نوناق الو تاضيوعتلا نوناق ال شقانأ نلو !هدض انأ – يريغ لوقلا اذه صخي الو بزح يأ نع اديعب
راظتناو ةقداصملا ىلع ارصتقم انلمع نوكي نأ ضفرأو !ةمألا سلجم يف ةمألا ىلع اليلقولو ملكتن ول ىنمتأ
لخاد ثدحي ام كلذك قارعلاو نيطسلف ةيضقك ىرخأ رومأ نم اهرواج امو دالبلا يف ثدحي ام شيعن نحنو نيناوقلا
نيذلا سانلل امارتحاو ىهتنإ دق لكشملا لوقنو رمألا رخآ يف يتأنو رهشأ 9 ةدمل اهلامع روجأ عفدت مل يتلا تايدلبلا
.عونلا اذه نم ةبوجأ عمسأ امدنع ةعاقلا كرتأ سلجملا اذهل امارتحاو ينوبختنا

…………لكاشم شيعت سانلا نأ نظأو

،تحمس ول نوناقلل عجرن نأ دوأ نكلو ةيئابرهكلا ةحارصلاب فورعم تنأو اريثك ديفم كمالك :يل حمسإ :سيئرلا
.كيف هللا كراب كتظحالمل انعمتسا دقو

رخآل تقو نم انل اوتأي نأ ىنمتأو ،هديرأ ام لوقب يل متحمس مكنأل سيئرلا يديس اركش :ةميلح نب ةقيوطوب ديسلا
نوملعي ال ةوخإلا ضعب كانه ،ريزولا ديسلل هجوتي يلاؤسو ةقاطلا نوناق صخي ام امأ ،اليلق هنع ملكتنف ةزبخلا نوناقب
دجن ةبلطلا ضعب هب ماق ءاصحإ بسحو ،توزاملاب نوؤفدتي نيذلا ةصاخو اريثك نينطاوملا فلكت تحبصأ ةئفدتلا نأ
ىندألا دحلا نأ يأ ،ج.د 200 ـب هنمث ردقي يذلاو ،ةئفدتلا نم عونلا اذه نولمعتسي ايلعلا باضهلا ناكس نم %78 نأ
300سديسرم هترايسل ادوقو هلمعتسي اصخش فلكي هسفن نمثلا نأ دجن تقولا سفن يفو ،توزاملل بهذي روجألل

Dاولمعتسا دق يضاملا يف سانلا نأ نيح يف ؟ةلادعلا هذه امف FodLeو ةحالفللle fuit noir اهب ذخألل ريياعم عم،
.ىوتسملا سفن يف انسفنأ دجن مويلاو

نيكلاملا صاخشألا بقارت قيرطلا يف اناجل تدجوو Le fod à 0.29 ادوجوم ناك اضيأ قباسلا يف اذهو كلذك
كلمي ناك يذلا صخشلا ىتحو ،ةبوقع مهيلع ضرفتف توزاملا كلذل نيلمعتسملا لقنلا تالفاح باحصأ وأ تارايسلل
؟نآلا سيل اذامل ،ايداع أفدتيو دوسألا توزاملا يرتشي ةأفدم

ةرشابم ءاج ميعدتلاو ،تمعد ةلودلا ليقو ةلودلا ميعدت نع اوملكت ،ةحالفلا عاطق صخي اميف حورطم لكشملا سفن
اميتنس نورشعلا تءاج اميتنس نيرشع ةميقب ميعدت هيف رهظ يذلا تقولا سفن يفف ،كارطانوس راعسأ عافترا عم
؟تمدق يتلا ةناعإلا نيأف ،كارطانوسب ةصاخلا

نم %78 اهلمعتسي يتلاو ةمهم ربتعت يتلا زاغلا تاروراق ةصاخو زاغلا صخي اميف تايئاصحالا سفن دجن كلذك
.ليحتسملاب سيل ةئبعت ةدحو ىلع لوصحللو ةفورعم Les carrousselles ـف نينطاوملا

مامأ هسفن دجي نطاوملاف ،دعب مدقي مل ءاتشلا لصفو ةنسلا ةيادب يفو مويلاو ،لطعم Le carrousselle نإ نولوقي
عافترا ىلع الب توصن ةعاقلا هذه يف نيدوجوم انرابتعاب نحنو ج.د200 عفد ىلع ربجم وهو راعسألا عافترا
! انئجافت "زاغلانوس" دنع %4 عافترالا ةبسن نآلا يهاهو ،ةقاطلا رومأ نم امهريغو توزاملاو ءاـبرهكلا راـعسأ

بلطتس سانلا نأل ،الوأ ملكتلا انناكمإب ناك نإ فرعنل روتسدلاو يلخادلا نوناقلل عجرن نأ بجي سيئرلا يديس اذلف



.نوهجتم نحن نيأ ىلإو هانلق امع انلأستو هب انمق امل اريسفت انم

،سيئرلا يديس اركش

.خيش دمحأ ديسلا ىلإ ةملكلا ليحن نآلاو ،ةظحالملا هذهو ةملكلا هذهل نيجاتحم انك دقف ،كيف هللا كراب :سيئرلا

،سيئرلا يديس اركش :خيش دمحأ ديسلا

يئالمز يتاليمز ،هل قفارملا دفولاو ريزولا يديس ،مرتحملا ةمألا سلجم سيئر يديس ،ميحرلا نمحرلا هللا مسب
.هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا

ةصتخملا ةنجللا ركشأو اهلاق ةملك لك يف ةقيوطوب ةميلح نب ديسلا يليمز هركذ يذلا مالكلا ديؤأ انأ سيئرلا يديس
.تالاغشناو نوناقلا اذه يف تاظحالم يدل .هتلذب يذلا دوهجملا ىلع

اهيلإ يمتنأ يتلا ةيالولا يهو فلشلا ةيالو الثم دجن نأك ،سيئرلا يديس لداع ريغ رئازجلا يف ةقاطلا عيزوت نإ
داسف ببسي يذلاو ةرركتم ةفصب يئابرهكلا رايتلا عاطقنا نم وكشت ةزهاجلا تانكسلا عم ،افيص اهترارحب زيمتت يتلاو
.ةيالولا هذه يف لماعملاو تادربملا ليطعتو ةيلزنم ورهكلا تالآلا

نب ديسلا هل قرطت يذلا لكشملاب قلعتتف سيئرلا يديس ةيناثلا ةطقنلا صخي اميف امأ ،ىلوألا ةطقنلا صخي اميف اذه
ةساسحلا تاعاطقلا نع ءابرهكلا عطقب ةكرشلا موقت ثيح ،تايدلبلاو "زاغلانوس" نيب مئاقلا لاكشإلا :وهو الآ ةميلح
اهنع عطقنا ثيح فلشلا ةيالو تايدلب نم ةيدلب كلذ يف يلاثمو ،ةروتافلا ديدست مدع ةلاح يف اذهو هايملا خض تالآك
هتاه يف هايملا يريسمو "زاغلانوس" ةكرش نيب نويد دوجو يف لثمتيو طيسب كلذ يف ببسلاو ،اموي 45 ةدم ءاملا
دقف هايملا يريسمو "زاغلانوس" ةكرش نيب مئاق لاكشإلا نأ امب نكل ،نينطاوملا فرط نم ةروتافلا ديدست مغر ،ةيدلبلا
.نينطاوملا نع ءابرهكلا عطق مت

يتلا ةيبلسلا جئاتنلل ايدافت اذهو ،تاكرشلا نيب نوناقلا اذه نمض دقع داجيإ سيئرلا يديس بلطأ ددصلا اذه يفو
.ىلوألا ةجردلاب نينطاوملا ىلع دوعت

هرابتعاب يدلبلا يبعشلا سلجملا سيئر ديسلا ىلإ سيئرلا يديس يماهتا هجوأ ىرخأ ةهج نم ،ةهج نم اذه
ءابرهكلاو زاغلا ةروتاف عافترا يف ةلثمتملاو ىرخأ ةظحالم لجسأ امك ،نينطاوملا ءالؤهل لوألا لثمملاو بختنملا
نويدلا ظاظتكا ركذو عوضوملا اذهل قرطتلا ةميلح نب ديسلل قبس دقو تايدلبلل ةيلاملا دراوملا ةلقو نينطاوملا ءالؤهل

.ةروتافلا ديدست نع اهزجعو تايدلبلا ىلع

عيب كلذ يف يلاثمو ،ادج عفترم نمثب ةيئانلا قطانملا ىلإ "ناتوبلا زاغ" ةروراق لوصو انلجس سيئرلا يديس كلذك
اهئانتقا ىلع نطاوملا ةردق مدعو زاغلا رعس عافترا لجسن انهو ،جد250 يلاوحب ةيئانلا قطانملا يف ةروراقلا هتاه
ىدل ةفورعملا ةيعامتجالا عاضوألل ارظن ةبعص دج فورظ يف نوشيعي قطانملا هتاه ينطاوم نأو اصوصخ
.عيمجلا

.سيئرلا يديس اركشو ،هلوق يدل ام لك اذه

.يفينق نّيدلا حالص ديسلا ىلإ ةملكلا ليحأو خيش دمحأ ديسلل اركش :سيئرلا

مالسلاو ةالصلاو ميجرلا ناطيشلا نم هللاب ذوعأ ،ميظعلا يلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح ال :يفينق نّيدلا حالص ديسلا
.نيلسرملا فرشأ اي كيلع

:دعب امأ

،نومرتحملا يئالمز ،تامرتحملا يتاليمز

،هل قفارملا دفولاو يلاعملا بحاص



،ماركلا روضحلا اهيأ

.ةيسيئر لحارم ثالث يف هصخلأ انمامأ ضورعملا نوناقلا عورشم صخي اميف

عباطلا تاذ تالاغشنالا نم ةعومجم لوح روحمتتف ةيناثلا ةلحرملا امأ ،ةيرهوج ةظحالم ةباثمب ىلوألا ةلحرملا
مويلا اهليثمت يف فرشلا لك انلو ةيدلب 60 ربع شيعم عقاو لوح رودت يهف ةريخألاو ةثلاثلا ةلحرملا امأ ،ينوناقلا
.ينطولا بارتلا لك ربع ىتح وأ مكمامأ

.ةدام 51 ىلع نوناقلا اذه عورشم يوتحي ،مويلا هظحالن ام وهو ةيرهوجلا ةظحالملا صخي اميف

ةطلسلا ىلع ليحت ةدام 11 ةدام 51 عومجم نم دجن فيك اننأ وه هباعيتسا عطتسأ ملو ينريح يذلا ءيشلا
قح كلمت يتلا ةديحولا اهرابتعاب اهلثمأ يتلا ةئيهلا ىلع رويغ يننأ كلذب فرتعأو لوقأ ددصلا اذه يف ؟ةيميظنتلا
.عيرشتلا

تمت دقف "يرحبلا نوناقلا" ركذن لاثملا ليبس ىلعو ،ةيئانثتسالا تالاحلا يف الإ لمعتسي ال قح ةيميظنتلا ةطلسلاف
:لوقن انهو ّهيميظنتلا ةطلسلا ىلإ اهلاسرإ داعي ةدام 200 نم ةدام 45 هيف اندجوو هتسارد

ةئيهلا نأو اصوصخ ،ميظنتلا ىلع ةلاحإلا زواجت انناكمإب ناك هنأ دجن ةروكذملا ةدام 11 يف قيقدتلا انلواح اذإ
ءيش اذهف ةينقت ةفصب ةققدم ةيئانثتسا رومأ دوجو ةلاح يف اّمأ ،ةيسيئرلا اهماهم نم ةمهم هذهو ةدوجوم ةيعيرشتلا
! اطيسب ارمأ سيل "ةدام 51 لصأ نم ةدام 11" نكل ،اهليدعتب مايقلا الإ ّةيميظنتلا ةطلسلا ىلع امو هب ةيارد ىلع نحن

ثدحتت يتلا "4" مقر ةداملا لاثملا ليبس ىلعو ،داوملا صخي اميف يتظحالم ىرخأ ةهج نم ،ةهج نم اذه
.ةيسمشلا ةقاطلا كلذكو لالغتسالل ةلباقلا ةددجتملا ةقاطلا ليوحت ىلعاصوصخ

،رئازجلاب ةنراقم اضفخنم ةشيعملل ىندألا دحلا دجن نيأ ةرواجملا نادلبلا نع رظنلا ضغب نيهلاب سيل رمأ اذهف
.ةيئابرهك ةقاط ىلإ لوحت مث ةيسمش ةقاطك لمعتست ةيسمش تاتفال ىلع يوتحت ةيدرف لزانم دجن بونجلا يفف

ةرابع اهيف ركذ ثيح ةمرتحملا ةنجلل اهمدق يتلا ةباجإلا صخي لاؤسب ريزولا ديسلا ىلإ هجوتأ نأشلا اذه يفو
؟ةرابعلا هذه نم دوصقملا امف "ظهاب نمث"

30 وأ ةنس 20 ةدمل هلامعتسا متو ج.د رايلم 2 هرعس غلب ظهاب نمثب مويلا انيعم ائيش انيرتشاو قبس اذإ لوقأ انهو
.نطاوملا ىلع ىلوألا ةجردلاب هتدئاف دوعت اسخب انمث حبصي يرظن يف ظهابلا نمثلا اذهف ةنس

دجن نأ ريزولا يديس لقعيأ :ريزولا ديسلا ىلإ اذه يلاؤسب هجوتأو اخاخ دمحم ديسلا يأرب كسمتأ راطإلا اذه يف
Le رعس ديدحت نييرئازجلا لامعلل ماـعلا داحتالل ةماـعلا ةيزكرملاو ةرازولا نيب ةدقعنملا تايقتلملا ةعومجم نمض

SMIG "لصت فيلاكتلا يقابو ءاملا نود زاغلاو ءابرهكلا ةروتاف دجن نيح يف ،ج.د 6000 ـب "روجألل ىندألا دحلا
؟كلذ نم رثكأ امبرو ج.د 3000 ىلإ

.ضيوعتلا دصق رخآ ءيش نع ثحبلا انيلع بجيو احورطم ىقبي لاؤس

مئاقلا ديدحت نود نكل سيسحتلا تايلمع نع ثيدحلا اهيف دجنف "25" مقر ةداملا امأ "4 مقر" ةداملا صخي اميف اذه
.رابتعالا نيعب ذخؤت نأ بجي ىرخأ ةيضق هذهف ؟تايلمعلا هذهب

يف ،ينطولا قودنصلا ليومت ىلع اساسأ موقت اهرابتعاب لداع ريغ رمأ ىلع يوتحت ةداملا هذه :30 مقر ةداملا
:نيترقف دجن ليومتلا اذه

.ينطولا يوقاطلا كالهتسالا تايوتسم ىلع ةتوافتملا موسرلاب ةصاخ :ىلوألا ةرقفلا



عفدب موقي نأ كلهتسملا ىلع نأ يأ" ةقاطلا كالهتسا يف ةطرفملا ةزهجألا ىلع موسرلاب ةصاخ :ةيناثلا ةرقفلا
."ىرخأ ةرم فيلاكتلا

،نينطاوملا عيمج سمي ال رمألا اذه نأ ةمرتحملا ةنجللا ىلع هدر يف ركذ ريزولا ديسلا نأ ةظحالملا عم اذه
يتلا لكاشملا هتاهل يدصتلا نم نكمتنو ،نطاوملا اذه ةيامح نم نكمتن ىتح فقس كانه نوكي نأ ىنمتأ تنك هيلعو
.تايمومعلا مهف نود لوحت

ىرخأ ةهج نم ،ةهج نم اذه ؟ةئيهلا هذه نوكت نم لءاستنو ،ةينطولا ةئيهلا نع ثدحتت اهدجن :37 مقر ةداملا
ةقاطلا يف مكحتلاب ةقلعتملا ةطشنألاو تاءارجالا قيبطتو طيشنتو قيسنت ةيلمع دنست :يلي ام ىلع صنت 37 ةداملا دجن
.ةصصختم ةينطو ةئيه ىلإ

تآيه وأ ةئيه ىلإ ينفلا قيسنتلا ةيلمع دانسإ نكمي :يلي ام ىلع صنت اهدجن "38 ةداملا" امأ ؟ةئيهلا هذه يه نم
؟تآيهلا هتاه نمو ةئيهلا هذه نم لوقن نحنو ،ىرخأ

.49و 48و 46 داوملا صخي اميف

يف ةرشابمو تافلاخملاب ةصاخلا ةنياعملا تابثإ رضاحم طبضل نيلكوملا ناوعألا نع داوملا هتاه يف ثيدحلا دجن
.ةيروهمجلا ليكو ديسلا ىلإ مهلاسرإ ةرورض دجن 49 ةداملا

تاءارجالا" تابوقعلا تاءارجإ نوناق لبق نم اهلامعأ ريسي يتلا ةيئاضقلا ةطباضلاب ةصاخ لامعأ اهنإ لوقن انه
."ةيئازجلا

ةذختملا صوصنلاو ماكحألا ةفلاخمب صاخلا باقعلا لوح" روحمتت يتلاو 50 مقر ةداملا صخي اميف اريخأو
."تابوقعلا نوناق ماكحأل اقبط هقيبطتل

.ماكحألا عضي هداوم لالخ نم نوناقلاو نوناقلا راطإ يف نآلا نحن

.ةثلاثلا ةطقنلا ىلإ لصنو ةيناثلا ةطقنلا صخي اميف اذه

،"زاغريس" زاغ نم ديفتست ةرايس فلأ 50 نع متثدحت ةنجللا ىلإ ريزولا يديس اهب متمدقت يتلا ةبوجألا لالخ نم
.دالبلا نم ةيقرشلا قطانملا يف اصوصخ ةداملا هذه عيزوتو ،"زاغريس" تاطحم يف ةلآض دجن ريزولا يلاعم نكل

نم ريثكلا تصخل اهنأل ريزولا يلاعم ةدايس ىلإ ةماهلا ةلئسألا نم ديدعلا اهميدقتل ةـنجللا رـكشأ ددصلا اذه يفو
.اهحرط ديرأ تنك يتلا ةلئسألا

لاثملا بسحو ريزولا يديس انه نكلو ،صاخلا عاطقلل رامثتسالا ليكوت ةيناكمإ ةيضق يهو ىرخأ ةطقن كانه
."دحاو نآ يف ةدبزلا لامو ةدبزلا ىلع لوصحلا نكمي ال" يسنرفلا

نم ةدافتسالا بناج ىلإ نييالم 5 ـب تاطحم ةعومجم عضوب موقي نأ هنم انبلطو صاخلا عاطقلا نع انملكت اذإف
!! اريثك اذه نظأ ،كالهتسالا

ةصاخلا تاطحملا ةفعاضم ىلع هدعاست يتلا ضورقلاو تاليهستلا هل مدقأو صاخلا عاطقلا عجشأ انأف
.كالهتسالا ىوتسم ىلع كلذ عجرتسأ تقولا سفن يفو ،"زاغريسب"

هنم 03 مقر ةداملا نإف ءابرهكلاو زاغلا تافيرعت ددحي يذلا 98-264 مقر موسرملا ،ريزولا يلاعم ،صخي اميف
.ينطولا بارتلا ةفاك ربع ةكرتشم لماوع ىلع ةروتافلا زكرت نع ثدحتت

ةدحوم اهتريعستو ادج فلكم ةقاطلا لامعتسا نأ ةمرتحملا ةنجلل مكلوق دناسأ ال يننكل ،ريزولا يديس مكدناسأ انأ
! لوقعم ريغ رمأو ! يرظن يف عادخ اذهف ،ينطولا بارتلا ةفاك ربع

ةنيدملا ،سادرموب يف نكسي رخآل الثامم اهرعس نوكي زاغلا ةروتاف عفدأ نيحو فيطس ةنيدم يف نكسأ فيك
؟رحبلا نم ةبيرقلا



يليمزب ةنراقم زاغلا ةروتاف عفد وه يلاثمو ،هنم غورفم رمأ اذهف تابجاولاو قوقحلا يف ةاواسم ال كانه ييأر يفف
.ةاواسملا دوجو مدع نيبي يذلاو سادرموبب نكاسلا

ةصاخلا ءابرهكلاو زاغلا نم ةيساسألا تايجاحلا كالهتسا نمث عفدأ نأ نوديرت فيك :لوقأ قاطنلا سفن يفو
"MYSTIFICATION" عادخ دوجوب هفصأ شيعم عقاو هنأل ريزولا يديس يل حمسإ،ةزبخم كلمي رخآك يلزنمب
تالمحلا يف هنولمعتسي نيذلا كئلوأو ةئفدتلل توزاملا نولمعتسي نيذلا كئلوأ صخت ةريخألا لبق ام يهو ةثلاثلا ةطقنلا
.ةيحالفلا

.رمحألاو ضيبألاب انولم توزاملا اذه ناك تضم تاونس ذنمف ،ةاواسملا مدع نم اعون دجن اضيأ انه

.ةيحالفلا تالآلاب صاخ رمحألا

.ناوخإلا دحأ ناسل ىلع ءاج ام بسح "سادسرملاك" ةمخفلا تارايسلاب صاخ ضيبألا

لامعتسالل اديج همهف ةرورض ىلع تثحو هتدسج دق ةيبوروألا لودلا دجن مويلا انمامأ مدقملا نوناقلا اذه
.هب ناهتسي ال يذلا اهرعس وهو ةيوقاطلا ةميقلل ايزاوم رخآ ائيش ىسنن نأ نود ،ةقاطلل ينالقعلا

.هابتنالا نسح نع ركشلا ليزجو ريدقتلا قئاف عم اذه

:لضفتيلف ريصح نب مساقلب ديسلل ةملكلا ليحأو اركش :سيئرلا

سلجم ءاضعأ يئالمز ،يتاليمز ،ريزولا ديسلا ،سيئرلا ديسلا ،ميحرلا نمحرلا هللا مسب :ريصح نب مساقلب ديسلا
.ريزولا يديس ،ةمألا

ركشأ اذه لبق نكلو ،ةلئسألا هذه حرطأ ،ةقاطلا يف مكحتلاب قلعتملا نوناقلا ةسارد ةبساـنم يأ ،ةبسانملا هذهب
.ررقملا ديسلا فرط نم ريرقتلل اهميدقت ىلع ةصتخملا ةنجللا

ءانثأ نإ لوقن هيلعو ةقاطلاو زبخلا :امه نييساسأ نيرمأب عتمتلا هقح نم يرئازجلا نطاوملا نإ ،ريزولا يديس
رئازجلا قمع يف :يلاتلاك هغوصأ امهبم ارمأ كلهتسملاب ةصاخلا ةيوقاطلا ةروتافلا يف ضيفختلا نأشب متركذ مكلخدت
قذي مل لازام نمم ريثكلل ارظن ،مهلمع نكامأ نم نيدورطملا لامعلل ارظن ،نطاوملا اهنم يناعي يتلا لكاشملل ارظنو
،ةهج نم كلذ يف مهل لخد ال هنأ ملعلا عم ميدق كنرف نويلم ىلإ لصت زاغلا ةروتاف دجن ،لالقتسالاب عتمتلا معط دعب
هذهبو ،ةقطنم لك تايصوصخ رابتعالا نيعب ذخأي يوقاطلا كالهتسالا نأ ريزولا يديس متركذ ىرخأ ةهج نم
:يلي ام يرودب لوقأ سيئرلا يديس مكحامستسا دعبو ةبسانملا

ري مل اذه انمويّ دحلو "يساحلا" يف "رساج نيع يف" دباعلا ةينث يف "سيرأ" يف طبضلابو ةقيمعلا رئازجلا يف
.زاغلا ثيح نم وأ ءابرهكلا ثيح نم ءاوس رونلا سانلا

دهع نم ةرئاد مدقأ يهو ةناورم ةرئاد ىلع زاغلا تاطحم رورم دجن :بيجع رمأ وهو انه حورطملا لاؤسلا
حرطت نيح مويلاو ،"رساج نيعو سيرأ" ةقطنم ىلإ ةفاضالاب زاغلا معط قذت مل اذه انموي ىلإو يسنرفلا رامعتسالا
مدع ىوس لالقتسالاو رامعتسالا نيب يأ ،سمأ نع ارياغم ائيش رأ مل مويلا انأ :هلوقب بيجي نطاوملا ىلع لاؤسلا اذه
! باهرإلا كلذ لحم لحو ،اليل لوجتلا رظح دوجو مدعو ينفيخت تناك يتلاو يسنرفلا لالتحالا تاوق دوجو

.لالقتسالا معطب اوعتمتي ملو رامعتسالا نم نوناعي اولازام اذه انموي ىلإو سانلا ءالؤهف نذإ

يف ةصاخو ةيلورتبلا ةداملا يف ةردن دوجوب مكربخأ نأ ريزولا يديس يل حمسإ ،ةديعسلا ةبسانملا هذهبو هيلعو
داصحلا ىلع دعاسملا توزاملا دوجو مدعف .ةريبك ةيحالف ةراسخ اهنع جتني امم ،تايالولا ضعب يفو فيصلا لصف
.ةيعارزلا تالآلا ريس لقرعيو ،اريثك رثؤي يحالفلا

امبرو ج.د300 ىلإ زاغلا ةروراق رعس لصي ىرقلاو رئاودلا هذه يفو ،ءاتشلا لصف يف كلذ نم سكعلا ىلعو



.ج.د200ـب ردقملاو فلشلا ةنيدمب صاخلاو يلبق لخدتملا خألا هركذ يذلا رعسلا نم رثكأب يأ ،ةدوقفم نوكت

يملع بسحو ريخألا اذه نأ ريغ ،بطحلاو محفلا يف ةلثمتملا ةميدقلا تاداعلل عوجرلا يف نمكي ييأر يف وه لحلا
.دوجوم ريغ

:وه ريزولا يديس حورطملا لاؤسلاو

يقاب لثم مهلثم زاغلاو ءابرهكلاب عتمتلاو ةيرحلا معطب ساسحالل لالقتسالا لظ يف نوشيعي دارفألا ءالؤه له
؟نييرئازجلا

.يحالفلا جاتنإلل ةقاطلا ريفوتو عيراشملا زاجنإ يف "زاغلانوس" رخأت

عتمتتو ةيلالقتسالا هذهب عتمتت "زاغلانوس" دجن تاسسؤملا ةيلالقتسا يف لثمتملاو ةلودلاب صاخلا ديدجلا ماظنلل ارظن
.زاغلا نمث ضيفخت وأ ةدايز يف ةقلطملا ةيرحلاب

ةدايزو ؟ءارقفلا مد صاصتما نم "زاغلانوس" فقوي يذلا وه نمو ،"زاغلانوس" نع لوؤسملا وه نم :لوقن انهو
:اضيأ لوقأ اذه ىلع

نم لامعلا ىرن امدنع ةصاخو ؟"لاطفن" ةكرشل دوقولا عيزوت ةطحم صخي اميف ارارق ذختي ال ريزولا يديس اذامل
مدعني يلاتلابو ءاتشلا لصف يف فرصتلا اذه لثم رثكيو ،بارضإب مايقلا نينلعم لمعلا نع نوفقوتي رخآل نيح
.زاغلا تاروراق دوجو مدعنيو توزاملا

ةكرشل دوقولا عيزوت ةطحم ةصصوخ ةيضق" يهو الأ ةمهم ةيضق رابتعالا نيعب ذخألا حرتقأ ،ةبسانملا هذهب
."لاطفن

.راركتلل يعادالف يلاتلابو اهنع انثدحتو قبس الثم محفلاك ةقاطلل ىرخألا رداصملل ةبسنلاب

يناوخإ ينوقدصو ريزولا يديس ينقدص ،لوقأ انأف ةيفيرلا ةرانإلا عيراشم زاجنإ يف رخأتلا صخي اميف امأ
ىنعم نوفرعي ال – اهنع ثدحتلا قباسلا – ندملاو ىرقلا يف نوشيعي نونطاوم لازام ،اذه انموي دحل هنأ يتاوخأو
هبارت ربع رمت "زاغلانوس" دجنو نمثلا عفدي نطاوملا دجن :يلي اميف هصخلن حورطملا لاؤسلاو ! ةيفيرلا ءابرهكلا
،انلوقب يفتكنو ةبوعصلا ةياغ يف ءيش هنأ هنع انقيلعتو ؟ابيجع ارمأ اذه سيلأ ءابرهكلاب عتمتلا نم امورحم هدجنو
.« يدانت نمل ةايح ال »

ىرقلا رابتعالا نيعب ذخألا مكتدايس ىلع حارتقالاب يل متحمس اذإ سيئرلا يديس متنأو ريزولا يديس هيلعو
.سيئرلا يديس اركشو ،لورتبلاو زاغلا نم ةدافتسالا يف ةمورحملا تايالولاو

.لضفتيلف يزوزام رداقلا دبع ديسلا ىلإ ةملكلا ليحأ نآلاو ريصح نب مساقلب ديسلل اركش :سيئرلا

،هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو ميحرلا نمحرلا هللا مسب ،سيئرلا يديس اركش :يزوزام رداقلا دبع ديسلا
.روضحلا ةداسلا ،نومرتحملا ةمألا سلجم ءاضعأ ةداسلا ،ريزولا ديسلا يلاعم

لخدلا نم%95 ةبسن لثمي زاغلاو لورتبلا مادام ،ةريبك ةيمهأ نم هل امل ارظن عوضوملا يف ةرشابم لخدتأ
ادج ةفيعض دعت بونجلا قطانم ةدافتسا نإف ،ةيمومعلا ةنيزخلا لخد نم %65 ةبسنب مهاسيو ةبعصلا ةلمعلاب ينطولا
.امامت ةمدعنم لقن مل نإ اذهو ةداملا هذه نم

ةرارحلا ةجرد قوفت ثيح فيصلا لصف يف ةصاخو بونجلا قطانم يف كالهتسالا مجحو ىشامتت ال ةريعستلا نإ
يذلا حالفلا تقهرأ امك نينطاوملا تقهرأ كالهتسالا ةروتاف نإو ،ربوتكأ رهش ةياغ ىلإ ليرفأ رهش نم ةيوئم 50°

.بوبحلا لثم ةيجيتارتسالا داوملا يف رمثتسي

.ءابرهكلا ةريعست صلقن نأ انيلع بجي انه نم

ةقيقد ةلئسأل اهحرطو يديهمتلا اهريرقت يف ةصتخملا ةنجللا هب تماق يذلا رابجلا لمعلاب ديشن اننإ ،سيئرلا ةدايس
ةريعستل ةبسنلاب اذكو يعيبطلا زاغلا لاخدإل ةبسنلاب اهتاناعمو بونجلا قطانم ةصاخ ةرشابم ةفصب عوضوملا مهت
.ءابرهكلا

عم ةقطنم لك تايصوصخ اهيف ىعارت ةميكح ةينطو ةسايسل جاتحت اهتيقرت بجاولا قطانملل ةلماشلا ةيمنتلا نإ
.يوقاطلا رامثتسالا هنم ةصاخ اهيلإ رامثتسالا بلجل ةمزاللا تازيفحتلا

يف نكسي لوألا نأ ىوس ءيشل ال ،رخآ نطاوم باسح ىلع نطاوم اهنم ديفتسي ءابرهكلل ةدحوملا ةريعستلا نإ



قوفي يناثلا كالهتسالا نأو ءاتش درابو افيص راح اهخانم ةراح ةقطنم يف نكسي رخآو لدتعم اهخانم ةقطنم
نكسي هنأ ديحولا هبنذ ؟اذه لك يف هبنذ امف ،يردي ال ثيح نم بقاعم وهف يلاتلابو فاعضأ ةرشعب لوألا كالهتسالا
.ةديدشلا ةرارحلاب زاتمت ةيئان ةقطنم يف

قطانملا يف ناكسلا رارقتسا ىلع عجشت ال ،ىرخألا تاعاطقلا لثم اهلثم ءابرهكلا يف ةعبتملا راعسألا ةسايس نإ
ىلع ناكسلا عيزوت يف نزاوتلا مدع قلخ يف مهاسن اننإف يلاتلابو ،لامشلا هاجتاب دارفألا حوزن ىلع عجشت لب ،ةيئانلا
.ينطولا بارتلا ىوتسم

.ريزولا يديس ،سيئرلا ةدايس

اهنولمعتسي ال مهنأو وجلا فيطلتل ةيئاوهلا تافيكملا نوكلمي بونجلا يف نينطاوملا نإ مكل تلق اذإ يننوقدصت له
ةحورملا لثم ةيئادب لئاسوب لتاقلا رحلا ةعراصم نولضفيو ،كالهتسالا ةروتاف عفد نوعيطتسي ال مهنأل الإ ءيشل ال
! ؟ةثلاثلا ةيفلألا ىلع نولبقم نحنو اهريغو

ىتح ةيمومعلا ةنيزخلا فرط نم ءابرهكلا ةريعست ميعدت عم بناوجلا هذه ةاعارم ىلع حلن اننإ ،ريزولا ةدايس
ىوتسملا ىلع ةيقيقح ةفصبو ابلس رثؤت يتلا ءابرهكلا ءابعأ ةصاخ نينطاوملا ىلع ةريثكلاو ةريبكلا ءابعألا صلقن
.ةطسوتملاو ةريقفلا تالئاعلا اهنم ةصاخ تالئاعلل يشيعملا

اذه يفو هقيوستل اقوس هل دجن مل زاغلل اريبك اجاتنإ كانه نأ فحصلا يف أرقنو عمسن رخآل نيح نم ريزولا ةدايس
يعيبطلازاغلا ةدام نم ريبك يطايتحا اهب دجوي يتلاو راردأب زاغلا تاروراق ءلمل زكرم زاجنإ مكيلع حرتقن راطالا
اهنم ةصاخ ةرواجملا لودلا عم ةضياقملاو ربلا قيرط نع ريدصتلل قوس حتفو ةهج نم ةيالولا تايجاح دسل كلذو
قوسلا يهو ةريبك قوس ىلإ لوخدلاو ةرواجملا لودلا نيبو اننيب روسج ءانب يلاتلابو ،ىرخأ ةهج نم رجينلاو يلام
نم يفاضإ لوخدم ىلإ ةسام ةجاح يف ينطولا داصتقالاو ،ةداملا هذه نم ةربتعم تايمك ىلإ جاتحت يتلاو ةيقيرفإلا
.نهارلا تقولا يف ةصاخ ةبعصلا ةلمعلا

:ةيفيرلا ءابرهكلل ةبسنلاب

يتلا قطانملا ةصاخ ،نينطاوملل ةيساسألا تايجاحلاب يفت ال ةيفيرلا ءابرهكلا زاجنإل ةصصخملا ةيونسلا جماربلا
ءيشلا سفنو ،ةليئض ىقبت نينطاوملا حلاصل ةدافتسالا نإف يلاتلابو ،ءابرهكلا ديلوت زكارم نع ةريبك تافاسم اهلصفت
انملع اذإ ةصاخ عاطقلا اذه يف رامثتسالا عاجرتسا لجأ نم ربكأ ليخادم ىلإ جاتحت يتلا "زاغلانوس" ةسسؤمل ةبسنلاب
ةريغص صصح صيصخت نم الدب زاجنإلل ربكأ صصح ءاطعإ يرورضلا نم هنأ ىرن اننإف هيلعو ،ادج فلكم هنأ
.ءابرهكلا نم تقو عرسأ يف ةدافتسالا مدع يف نينطاوملا ىلعو ةينعملا تاسسؤملا ىلع ايفاضإ ائبع لثمت

نإو ،ةداملا هذهب كارطانوس ةسسؤم فرط نم لومت "زاغلنوس" ةسسؤم :يعيبطلا زاغلل ةبسنلاب ريزولا ةدايس
انهو ةيلودلا قوسلا يف لورتبلا راعسأ بسح ضفخنيو عفتري وهف يلاتلابو ،لورتبلا رعسب طبترم ةداملا هذه رعس
ضفخنا امدنع راعسألا ضفخت مل اذامل ؟نينطاوملل اتباث رعسلا "زاغلانوس" ةسسؤم يأ ةسسؤملا هذه تقبأ اذامل :لوقأ

؟زاغلا رعس ضيفخت نم نطاوملا دـيفتسي ىتح زاغلا رعس

يف يقيقحلا مكحتلا طقف مكنم بلطن نكلو ،هب مكل ةقاط الام مكلمحن نأ ديرن ال اننإ لوقأ ريزولا ةدايس ريخألا يفو
ةيعامتجالا ةلادعلل اقيقحت نطولا قطانم نم ةقطنم لك تاخانمو تايصوصخو ايشامت ةلوقعم راعسأب اهريفوتو ةقاطلا
.اهلجأ نم لضاننو اهدشنن يتلا

.مكيلع مالسلاو مكل اركش

لضفتيلف ،ريكب ينح ديسلل وهو لخدت رخآب ةماعلا ةشقانملا هذه متخنو يزوزام رداقلا دبع ديسلل اركش :سيئرلا
.اروكشم

ةالصلاو ميحرلا نمحرلا هللا مسب ،ارخأتم تئج يننأ مغر ةملكلا يحنم ىلع سيئرلا يديس اركش :ريكب ينح ديسلا
مالسلا ،سلجملا ءاضعأ يتاوخأ ،يناوخإ ،هل قفارملا دفولا ريزولا ةدايس ،سيئرلا ةدايس ،هللا لوسر ىلع مالسلاو
.هللا ةمحرو مكيلع

.ةرصتخم طاقن ثالث يف يلخدت

:يعيبطلا زاغلا-الوأ



لكشب ةلعتشم اهاري امنيح لءاستي نطاوملاو Les Torches ةامسملا لعاشملا ،ةقاطلا يف مكحتلا ةمدقم يف يتأي
.بيرغ

يملعلا ثحبلا لهو ؟اهلالغتسا ةيناكمإ تمدعنا لهو ،ايموي لعاشملا كلت ةطساوب كلهتست يتلا ةيمكلا يه ام
؟مجحلا كلذبو ةداملا كلت عايض يفالت عم لورتبلا جارختسا ىلإ نآلا دحل الّصوتي مل ةثيدحلا ايجولونكتلاو

نيب نأشلا اذه يف ةيلام ةبيكرت كانه نأ ىلع تاءارجالا صنت نطاوملل زاغلا لاصيإل ةبسنلاب ،ريزولا ةدايس
.ةددحم ةيوئم بسنب نطاوملاو ةيلحملا تاعومجملاو ةلودلا

يدؤي يلاملا اهعضو نأ نم انلك نودكأتم نحنو ةبسنلا كلت ديدست ةيلحملا تاعومجملا ناكمإ يف له :وه لؤاستلا
؟روجألاو ءاملاو ءابرهكلا تاقحتسم عفدب ولو – زجعلا ىلإ

نأ املع ،مات مالس يف ةيزكرملا تآيهلا ءاقبو ةيدعاقلا هتآيه ىلع نطاوملا شيرحت ىلإ يدؤي اعبط ءارجالا اذه
،ةنافلز" :لثم ةيادرغ ةيالو تايدلب اهنمو نطولا قطانم نم ريثكلا يف هبيبانأ اهبارتب رمتو لورتبلا جتنت تايدلب كانه
.هللا نذإب "ةعينمل" ةنيدم بيرق امعو "بسبس ،ةياضلا ،فطاعلا

.عوضوملا اذه يف مكتدايس نم احيضوت وجرن ريزولا ةدايس

ةكرشل حنم يذلا راكتحالا نأ ريغ ،ايونس ةددحم ءابرهكلاب تايدلبلا ديوزتو ديدمت عيراشم كانه:ءابرهكلا - ايناث
نم ةيدلبلا مرحت انملع بسحو ،اهمامتب ةررقملا عيراشملا ذيفنت نع ةزجاع اهلعجي زاجنالا ناديم يف "زاغلانوس"
.نطاوملاو ةيدلبلا نيب ةقالعلا مزؤيو ابلس بلقني يذلا رمألا ،زاجنالا نم يقبتملا

:ةيسمشلا ةقاطلا - اثلاث

ةيسمشلا ةقاطلا قيرط نع ءابرهكلا نم دافتسا يح دجوي ذإ ،ةيادرغ ةيالوب ادج ةدئارو ةمرتحم ةبرجت كانه
."ةعينمل" ةرئادب "مناغ يساح" ىمسيو

؟ةليلقلا اهتفلكت عم نطولا نم ةريثك قطانم ىلع ةبرجتلا هذه ميمعت نكمي له ،ريزولا ةدايس

.مكل اركش

لضفت ؟نيلخدتملا تالؤاست ضعب ىلع درلل لخدتلا ديري ناك اذإ ةموكحلا لثمم لأسأ ةداعلا ترج امك :سيئرلا
.ريزولا ديسلا

.سيئرلا يديس اركش :ةموكحلا لثمم ديسلا

مكحتأ ينلعجيس امبر اذهو ةلئسألا ضعب حرطب اولضفت نيذلا ةوخإلاو تاوخألا ركشأ نأ دوأ ءيش لك لبقو الوأ
نم اضيأ ديفتسأ امبرو ءايشألا ضعب حيضوتل ةصرف هنأ امك ،عاطقلا اذه يف ةمدخ ةنس 25 دعب البقتسم ةقاطلا يف
.ةبوجألاو ةلئسألا هذه

سيل عوضوملا نأ امب ،سيئرلا يديس ،حرتقأ هيلعو ،ةلئسألا لك ىلع ةباجإلل يفكي تقولا ناك نإ يردأ تسل
ثدحتنو اعيمج ديفتسنل اندالب يف اهلامعتساو ةقاطلاب ةصاخلا بناوجلا ةفاك نع اهيف ثدحتن ةصاخ ةسلج دقع ،الهس
.اعيمج انصختو نطولا قطانم فلتخم يف نطاوملا مهت يتلا لكاشملا نع

:نييساسأ نيرمأ ىلع بيجأس ،سيئرلا ديسلا

بناوجلاو اندالب يف اهب لومعملا ةيوقاطلا ةسايسلا يهو الأ نوناقلا عورشمب اهل ةلص ال يتلا ءايشألا - الوأ
.خلإ…راعسألاو زاغلا تاروراقو ءابرهكلاو يعيبطلا زاغلاب ةصاخلا

.نوناقلا عورشم صخت يتلا ةلئسألا - ايناث



وأ راعسألا لوح ءايشأ تركذ اذإ اوؤاتسيّ الأ ةوخإلا نم بلطأو ،يمالك يف ادج احيرص نوكأس ،سيئرلا ديسلا
.ءابرهكلاو زاغلا نم ةمورحملا قطانملا

نط نييالم 7 نم رثكأ ينطولا بارتلا ىلع ةعزوملا ةيمكلا ردقت ،ةيلورتبلا داوملا عيزوت ةسايس صخي اميف - الوأ
،ينطولا بارتلا ربع ناتوبلا تاروراق ايموي عزوتو لقنت ةنحاش فالآ 10 ىلإ فالآ 5 نم كلمت لاطفانو ،ايونس
نيب ام اهل عفدي "تيناج" وأ "راردأ" ىلإ لصتو "دوعسم يساح" نم قلطنت يتلا ةنحاشلا نأ ركذأ لاثملا ليبس ىلعو

وأ "راتخم يجاب" يف نكسي يذلا نطاوملا دجن تقولا سفن يفو ،طقف لقنلل ةفلكتك ميتنس نويلم 15و نييالم 10
مهنم ريثكلاو راهن ليل لاطفن يف نولمعي لماع فلأ 30 كانه .نمثلا سفن عفدي "ةمصاعلا رئازجلا" وأ"تسارنمت"

.نطاوملل ةداملا هذه مهلقن ءارج مهتانحاشب مهقرح متو هتايحب ىحض

عيبلا رعس نأل اذهو ،توزاملا نم ارتل عيبت امدنع ةرساخ اهنأ امك زاغ ةروراق اهعيب ءانثأ ةرساخ لاطفن دعت مويلا
.ةفلكتلا نم لقأ

ءانبب موقي نمف لاطفنل اهانمدقو ةلودلا ةنيزخ نم الاومأ انبحس اذإ ؟ةلودلا يه له ؟عفدلاب موقي يذلا وه نم مكلأسأ
؟هايملا ريفوتو ،تاقرطلا قشو ،دجاسملا

ةريبك تايناكمإ كلتمت ةلودلا نألف ،نط نويلم 400 وأ 300 جتننو لورتبلا نم نط نويلم 40 جتنن ال انك اذإ
.اناجم ناتوبلاو زاغلا تاروراق ريفوت اهب عيطتست

نأ بجي ،هلغشأ يذلا بصنملا يف ةيجوغاميدلا لامعتسا قح كلمأ الو ابئان تنك اضيأ انأو مكعم احيرص نوكأ
عيبت ةنس لك يف ةمكارتم رئاسخ دوجو عم نكل ؟لاطفن لح نوديرت له ،اهب ةيارد ىلع اونوكتل ةقيقحلا مكل لوقأ
رخآ لاكشإ يف عوقولا مث نمو كونبلا نم لاملاب يتأن وأ ةكرشلا لحن له ؟رفملا نيأ ،ةيلورتب داوم وأ زاغ ةروراق
ةيبوروأ وأ ةيكيرمأ تاكرش يتأتس ؟كلذ دعب لصحي اذام نكل ،سأب ال ..اهلحن ،نويدلا عفد ىلع ةردقلا مدع وهو
ونطاومف هيلعو .ةريبك ريغ اهتفلكت نوكت نيأ ةريبكلا ندملا يف اهعزوتس ؟اهعزوتس نيأ نكل ،داوملا هذه عيزوتل
ةيبونجلا قطانملاو تسارنمت ينطاوم نكل ،داوملا هذه ىلع لوصحلا مهنكمي ةمصاعلاو ةبانع ،نارهو ،ةنيطسنق
؟رعس يأبو ةيلورتبلا داوملاو توزاملاو زاغلاب مهديوزت ةيلمعب لفكتي نم ،ةماع ةفصب

.ةينطو ةكرش ىقبت لاطفن نأل ،لاطفن لح ةيلوؤسم لمحتأ ال انأ ،سيئرلا يديس

"اهعيب مكل نسحألا نم" هنأ نينطاوملا دحأ نم تمهف

ررضتملا نأل هعيب بجي ال لاطفن عاطق نم ةلودلا عبتي امو ،صاخلا عاطقلل ةعبات نيزنبلا تاطحم نم 60%
نمث عفد عيطتسي ال راردأ وأ يزيلإ وأ تسارنمت نطاوم نأل ،نوبغملاو طيسبلا نطاوملا وه عيبلا ةلاح يف لوألا
.لقنلا نمث عفد هيلع نأل ،ةمصاعلاب نطاقلا نطاوملاك نيزنبلا

:دجن ةعبتملا ةسايسلا نمض ةذختملا تاءارجإلا نيب نم

يفو نيزختلاب ةصاخلا تارامثتسالا ةيلمعل ةيفاك ريغ ةيلاملا لاطفن ةردق نأل اذهو كارطانوسل ةعبات لاطفن لعج ـ
دوعي عيزوتلاو لقنلاو نيزختلاو رامثتسالا يف اهريخأتو ،اهسالفإ ديزيسف ،يه امك اهانكرت ولو ،داوملا عيزوتو لقن
.يلاملا اهزجع ىلإ

هذه ميعدت يف اندعاست يتلا ءارآلاو ،مكئارآ نم ةدافتسإلل ةرازولا يف مكب بحرأ انأف ىرخأ لولح كانه تناك اذإ
.نأشلا اذهب حارتقا لك سردنو اهسردن ،هريغو لقنلا فيلاكت ضيفختو ةسسؤملا

:ةئيبلا ةيامح صخي اميف ـ

ءيش لك نوكيو عقوتس ميسارم كانه نيرهش وأ رهش لالخ يف هنأ مكل نلعأ نكل ،رخأت يف اننأ حيحص لوقأ
.صاصر نودب نيزنبلا رفويس يفناج يف امبر وأ ربمسيد يف امبرو ،1999 ةنس ةيادب يف ازهاج

ةداملا هذه نم نط نويلم فصنو نويلم ىلإ ةنجللا ريرقت راشأ عيمملا لورتبلا زاغ صخي اميف
زاغب صاخلا كالهتسالا كلذ يف امب ماتلا كالهتسالا وه نط نويلم فصنو نويلم نأل أطخ اذهو «carburant» يأ
.تارايسلاب قلعتملا عيمملا لورتبلا

زاجنإ ريخأت يف ببست لاطفنل يلاملا زجعلا نكل تاطحملا ددع ةدايزل جمارب كانهو ةيفاك ريغ تاطحملا نإ ةقيقح



.تاطحملا

ميعدتل تايالولا ةفاك يف ةعساو ةلمح ميظنتب انمقو ناديملا اذه يف رامثتسإلل صاوخلا عجشي جمانرب عضو مت دقل
.ةداملا هذه عيزوت يف اهرودب يه مهاستس اهنأل «carburant GPL» عيزوت تاطحم يف رمثتسي يذلا صاخلا عاطقلا

ءاش نإو ،دوقوك يعيبطلا زاغلا لامعتسا يهو دعب اميف اهميمعت نكميو اهتبرجتب زاغلانوس انفلك ىرخأ ةردابم كانه
نم فيفختلا دصق ةمصاعلا يف ةصاخ تالفاحلا ضعب عم ةبرجت لوأ يف أدبنس 1999 ةنس ةيادب ىلإ نآلا نم هللا
.ةئيبلا لكاشم

بيبانأ 6 وأ 5 كانه ذإ ،ةيلورتبلا داوملا لقن بيبانأ زاجنإ وهو صاخلا عاطقلا هلالخ نم عجشن رخآ جمانرب كانه
عاطقلا عيجشتل ىرخألا تايالولا يفو ةمصاعلا يف تاودنلا نم ريثكلا دقع امك ،صاخلا عاطقلا ىلع اهحارتقا مت
.تانحاشلا لقن ةفلكت نم ففخت يتلا بيبانألا يف رامثتسالا ىلع صاخلا

ضيبألا رحبلا لالخ نم هيلا رظنن نأ انيلع بجو كالهتسالا ىلإ انرظن اذإ :تاروراقلا ةئبعت تاطحم صخي اميف
رحبلا ىوتسم ىلع ةلجسم ةبسن ربكأ ربتعت ايونس يرئازجلا درفلا اهكلهتسي يتلا غلك 50 ةبسن نأ ىرن ثيح طسوتملا
يف كالهتسالا عم كلذ اننراق امدنعو ،ةداملا هذه يلمعتسم ربكأ نم اننكل ،اقح فاك ريغ اذه نإ .طسوتملا ضيبألا
ةلصاوتم تلازام دوهجلا نإ لوقن نأب عنمي ال اذه نكل تارم 5 فعاضت كالهتسالا نأ اندجو ةيضاملا ةنس نيرشعلا
ةحارص لكبو لءاستن اننكل ،ةداملا هذه لقن يف رمثتسيو تاطحملا هذه يف رمثتسي يذلا صاخلا عاطقلا عجشن نحنو
؟لمعلا وه امف ؟ةمايقلا موقت تاميتنس سمخب ةيلورتبلا داوملا رعس ديزن امدنعو ،ايلام لاطفن معدن نأ نكمي فيك

13 ـب ريسي كرحملا ناك اذإ ثيحب ةقاطلاب صاخلا كالهتسالا ضيفخت اذه ةقاطلا نوناق عورشم فادهأ نيب نم
عم ،لبقتسملا يف رمألا انل لهسيس اذهف تارتل 6 وأ 5 ـب ريسي نأ نكمملا نم ناكو رتموليك ةئم يف ارتل 14 وأ
حمسي اراطإ انل رفوي نوناقلا اذهو ايجيردت نوكيس قيبطتلا نأل ةميدقلا تارايسلا نع ثدحتأ ال انأو ةديدجلا تارايسلا
.لمعلاب انل

ةريبك تايمكب GPL وأ توزاملا لمعتست يتلا ةزهجألا ضعب لامعتسا عنم وه نوناقلا اذه عورشم فده نإف نذإ
.مزاللا نم رثكأو

:ءابرهكلاو يعيبطلا زاغلا ناديم يف ـ

:زاغلانوسل ىطعي يذلا يعيبطلا زاغلا رعس :الوأ

ىلإ زاغلانوس ىلإ كارطانوس هعيبت يذلا يعيبطلا زاغلا رعس ضيفختب كارطانوسل ةرازولا نم رماوأ تيطعأ
يذلا رعسلا نأ املع ،اهفادهأ قيقحت يف اهتدعاسمو مامألا وحن ريسلاب زاغلانوسل حمسيس يذلا ءيشلا %30 يلاوح
كارطانوسف يلاتلابو ،جراخلل ةداملا هذه كارطانوس هب عيبت يذلا رعسلا رشع وه زاغلانوسل زاغلا كارطانوس هب عيبت
.رومألا اهل لهست ىتح زاغلانوسل ةلودلا نم رشابم ريغ امعد ربتعي اذهو ةراسخلاب زاغلانوسل زاغلا عيبت

بيجأو .ءابرهكلا رعس ضيفخت مويلا عيطتست نلف زاغلانوسل اناجم يعيبطلا زاغلا انمدق اذإ ام ةلاح يف ىتحو
ءابرهكلاو زاغلا انمدق ولو ىتح هنأب ،"عفترم امهرعس نكل ءابرهكلاو زاغلا جتنن ،ريبك دلب نحن" نولوقي نيذلا ةوخإلا
1 زاغلانوس مويلا عيبت امدنعو .عيزوتلاو لقنلا ةفلكتو ،ءابرهكلا جاتنا رعس كانه نإف يزمر يلاحلا رعسلاو زاغلانوسل
.ةراسخلا تداز كالهتسالا داز املكو ةرساخ يهف طاوليك

دصق رماوأ انردصأ دقو اذه ،طاوليكلل ج.د60 غلبت راردأ يف ءابرهكلا ةفلكت نأب راردأ نع ثدحت يذلا خألا بيجأ
.ةقطنملا يف زاغلا ديلوت

ةثالث نم لقأ وأ نارانيد ،ةمصاعلا يف رخآ نطاوم هعفدي يذلا رعسلا سفن عفدي راردأ ةنيدم نطاوم نإف كلذ عمو
.ريناند

امف ،زاغلانوس ىلع لاقي ءيشلا سفنو ،ىرخأ تاريسفت يطعن نأ انناكمإبف ةيفاك ريغ تاحيضوتلا هذه تناك اذإ
؟ةكرشلا هذهب لمعلا

نيسحتو حيحصت بجي امك ،نطاوملل ةمدقملا ةمدخلا نيسحت اهيلع بجي ةقيقحو ةريبك صئاقن اهل نأ حيحص



a)لوجلا لعفب رئاسخلل دح عضوو ،نطاوملا كالهتساب ةصاخلا تاروتافلا effet joul) نم مك :مكل لوقأ له نكلو
دومع حالصإل لامعلا نم جوف هجتا طقف يضاملا عوبسألا يف ؟ةيضاملا تاونسلا يف هسفنب ىحض زاغلانوسل لماع
تاونسلا يف رجت مل زاغلانوس نإ حيحص .ىفشتسملا يف رخآلا ضعبلاو يفوت هنم ضعبلا ،ةياجب ةنيدم يف ءابرهك
دجن مويلا نكلو ءابرهكلاب ةصاخلا صئاقنلا نم يناعن انلزام اننأ امك ،عيزوتلاو لقنلا لئاسول ةمزاللا ةنايصلا ةريخألا
دعي له ،يعيبطلا زاغلا هلخد تيب فلأ 300و نويلم كانهو ،ءابرهكلا كلمي لزنم فلأ 200و نييالم 4 نم برقي ام
سأر كلمت ةينطو ةكرش حبصت ىتح زاغلانوسل ةيلالقتسا يطعنس اننأ ىلإ ريشأو ،ةقيقح هنأ مهملا ،ليلق وأ ريثك اذه
ثيح ،1996 ةنس يف عقو املثم ،اهل ةلودلا ةناعإ عم ةلقتسم نوكت ثيحب ،عابت ال اهنأ يأ ،ةلودلا ةزوحب ىقبي لام
كلذك اهمعدن نأ انيلع بجي مويلاو ،سالفإلاب باصت وأ تومت ال يك زاغلانوسل تارانيدلا نم رييالملا ةلودلا تمدق
.سالفإلاب باصت ال ىتح

قطانملاو طيسبلا نطاوملا وه ىلوألا ةيحضلاف ،زاغلانوس تتام اذإف ،زاغلانوسل ةبسنلاب لاقي ءيشلا سفن
،تومت فوسف زاغلانوس مويلا معدن مل اذإ هيلعو ،ءابرهكلا اهلصت ال تقولا كلذ يف ىرقلا نأو اصوصخ ،ةمورحملا
ءابرهكلاو %100 ةبسنب ةلودلا فرط نم ةلومم ةيفيرلا ءابرهكلا نإف كلذل ،ةلودلا ادعام ميعدتلل قيرط كانه سيلو
نإو ،ناديملا اذه يف ريثكلاو ريثكلا تلمع ةلودلا نأ امك %100 ةبسنب ةلودلا نم ةلومم ةيحالفلا قطانملا ضعب يف
املع ،البقتسم رامثتسالا لاجم لوخد عيطتسن ىتح ةمداقلا رهشألا يف ةلماكلا ةيلالقتسالا زاغلانوسل نوكيس هللا ءاش
عيطتست يك لاملاب اهل نيأف ،ةمداقلا سمخلا تاونسلا يف ءابرهكلا ديلوتب ةصاخ تاطحم 5 وأ 4 ىلإ ةجاحب اننأ
نأل مأ ؟ةيئابرهك تاطحم زاجنال ةيفاكلا لاومألا دوجو مدعل ءابرهكلا نم قطانملا ضعب مرحن لهو ؟رامثتسالا
! ةدودحم ةلودلل ةعباتلا ةنيزخلا تايناكما

يلع بجو اذإو ،تومت اهكرتأ الأ يتيلوؤسم نم هنأ ريغ .اولضفتيلف ةوخإلا ضعب نم حارتقا وأ لح كانه ناك اذإ
سيل اذهو ،فيعضلا نطاوملا ةصاخو نطاوملا ةمدخو نطولا ةمدخ يف هلك اذهو كلذ لعفأس راعسألا عفرأ نأ
ةقاطلا يف مكحتلا عطتسأ مل اذإو ،ةقاطلا ريزو بصنم يف نوكأ اذاملف ةيلوؤسملا لمحتأ مل اذإو ،ةقيقح امنإ ازازفتسا
.رخآ ءيش يأ يف مكحتلا عيطتسأ نلف

نكل رخأت يف اننأ حيحص :لوقأف بيجأ ،تويبلاب صاخلا يعيبطلا زاغلا يف رخأتو لكاشم كانه هنأ كلذك ركذ
اضيأ نراقنلو يعيبطلا زاغلا كلمت يتلا تويبلا ةبسن فرعنل يعيبطلا زاغلا كلمت يتلا لودلا ضعب عم انسفنأ نراقنل
عفد يف نومهاسي مهلك نطاوملاو ةيلحملا تاطلسلاو ةلودلا نأ دجن مويلا ؟هلقنو يعيبطلا زاغلا ةفلكت عفدي نمل ةبسنلاب
لخاد زاغلا لقن بيبانأ زاجنإ لجأ نم زاغلانوسل رانيد رايلم 60 يلاوحب كارطانوس نم ةدعاسم كانهو ،ةفلكتلا هذه
.ةلودلا فرط نم ةرشابم ريغ ةدعاسم ربتعت اضيأ هذهو تويبلا

اذه يفو ،الكشم حرطي اذهو زاغلا لاخدإل ةيلاملا اهتصح عفد عيطتست ال ةيلحملا تاطلسلا ضعب نأ حيحص
ةظحالملا دعبو،ةينكس ةعومجم 134 ىلإ زاغلا لاخدإ نمضتيو 1995 ةنس رطس يذلا جمانربلا نأ ركذن راطإلا
ريغ اهنكل تايناكمإ كلمت ةينكس تاعومجم كانه نيح يف ،فيلاكتلا عفد عيطتست ال ةيلحملا تاعامجلا ضعب نأ نيبت
تايناكمالا كلمت ةعومجم لكل لمعلا يف عرشنو ،ةمئاقلا هذه ءاغلإ ةيضاملا ةنسلا انررق كلذل ،ةمئاقلا يف ةدوجوم
.ةمئاقلا اهنمضتت يتلا تاعومجملا نمض نم ةعومجم 23 زاجنإ مت ةقيرطلا هذهبو ،فيلاكتلا دسل ةيلاملا

مويلاو ةعومجم 700 ىلإ ةعومجم 134 نم زاجنإلا يف زفقن نأ لجأ نم ةساردلا روط يف رخآ عورشم كانه
فرط نم ةينكسلا ةعومجملا وأ ةنيدملا باب ىلإ زاغلا اهيف لقني يتلاو ةقيرطلا هذهب زاجنالا ةيناكمإ سردن نحن

ةفلكت امهقتاع ىلع ةيلحملا تاعامجلاو نطاوملا ذخأي ةينكسلا ةعومجملا وأ ةنيدملا لخاد يفو ةلودلاو زاغلانوس
.عيزوتلا

ةيلمع يف عرسن ىتح ايلام اهقيبطت نكمي له ةفرعمل ةموكحلا ىلع اهضرع لبق ةقيرطلا هذه سردن نآلا نحن
يف رانيد رايلم 60 يلاوحب مهاستس كارطانوس ةكرشف ،مكل تلق امكو فلكم كلذ نكل ،تويبلل يعيبطلا زاغلا لاخدإ
.اهسفن زاغلانوس ةمهاسم نع ثيدحلا نود اذه ،ةيلمعلا هذه

كلذو ةمداقلا تاونسلا يف زاغلانوس فرط نم زجنتس يتلا ةمخضلا تارامثتسالا تركذ ،ءابرهكلا نع يثيدح يف
ال اهنأب حرصن نأ انيلع بجي نكل ،اندالبب ةصاخلا ةيلبقتسملا تايجاحلا ةيطغت دصق ءابرهكلا ديلوتل تاطحم ءاشنإب
حرتقنس .زاجنإلا ةيلمع يف اهدعاست يتلا ةيرورضلا ةيلاملا تايناكمالا ىلع رفوتت ال اهنأل اهدرفمب رامثتسالا عيطتست

ديلوت يف ةرمثتسملا ةيبنجألا تاكرشلا عم ةكارشب مايقلا زاغلانوسل حامسلا ةمداقلا رهشألا لالخ ةموكحلا ىلع



،زاغلانوسل ةعبات عيزوتلاو لقنلا ةيلمع ىقبت نأ ىلع ،لاجملا اذه يف نوناق عورشم البقتسم مكيلع لاحيسو ،ءابرهكلا
.يفكت ال اهتايناكمإ نأل زاغلانوس ةمهاسم نم فيفختلا دصق كلذو طقف ءابرهكلا ديلوت يف نوكيس صصختلا نأ يأ

ال زاغلانوس نإ لوقن ةيفيرلا ءابرهكلا زاجنإب ةقلعتملا لكاشملاو زاغلانوس لوح ةحورطملا ةلئسألا صخي اميف
ناك اذإ زاجنالا ةبقارم يف لثمتم اهلمع نإ .لمعلاب موقي نم يه تسيلف يلاتلابو MONOPOLE راكتحالاب عتمتت
عوضوملا ةسارد ددصب نآلا نحنو ءابرهكلل طوطخ عضو دحاو يأ ناكمإب سيلف ،اهعابتا بجاولا ريياعملا قفو ريسي
.ةيفيرلا ءابرهكلاب ةصاخلا عيراشملا زاجنإ يف عارسإلا ىلع زاغلانوس ةدعاسم ىلإ لصوتلا دصق

.ىرخأ دعب ةيالو هلحو هتسارد ىلع لمعن نآلا نحنو الكشم كانه نأ حيحص

اهيف شيعن يتلا ةلاحلا نم اريثك تناع رخآلا ضعبلا كانهو زاجنالا تايناكمإ ىلع رفوتت ال تايالولا ضعب كانه
ةيالو ةدعاسمل ةنيعم ةيالوب ةصاخلا تايناكمالا ريخست دصق لمعن نآلا نحن ،تايناكمالا رفوت مدعو باهرإلا نمو
.ةيفيرلا ءابرهكلا زاجنإ يف ىرخأ

ىلع لمعن اننأب فيرهك نع ثدحت يذلا خألا بيجأو راكتحالا كلمت ال زاغلانوس ةكرش نإف تركذو قبس امك
لودلا ضعب نأو اصوصخ ،جراخلا يف لمعلا ىلع فيرهكو زاغلانوسل دعاسملا قيرطلا ةفرعم ىلع لمعنو اهميعدت
هنألو هب مايقلا ادج نكمملا نم هنأ مغر ،كلذب نمؤي ال ناوخإلا نم اضعب نأ يركذ عم اذه لوقأ ،كلذ انم تبلط دق
.يضاملا يف دجو

:ةيسمشلا ةقاطلا صخي اميف

هذه نم ةدافتسالا يف انعرش دقل .ةيسمشلا ةقاطلا دوجو مدعب لقأ مل يننأ ىلإ ريشأ ،ةنجللا ريرقت ىلع عالطإلا دعب
يف كلذكو ،دالبلا يف ةيسمشلا ةقاطلاب ةيرق لوأ تسارنمتب "نسحل يالوم" يف زاجنإ متو طرافلا فيصلا يف ةقاطلا

.مناغ يساح

ملعلا عم 1999 ةيليوج وأ ناوج يف هزاجنإ -هللا ةئيشمب– ادج نكمملا نمو بونجلا يف ةيرق نيرشعل عورشم انيدل
.ةيسمشلا ةقاطلل ايرئازج ارانيد 40 ـب ردقت طاوليكلا ةفلكت نأ

.طاوليكلل ارانيد 40 انلجس "نسحل يالوم"يف ةبرجتلا بسحو الايخ تسيلو ةقيقح يهف ةفلكت كانه انلق اذإ

تارايس ريس يف لمعتسملا Gazoil عم ةحالفلا وأ نيخستلل هجوي يذلا توزاملا يأ "Fode" لكشمل ةبسنلاب
دوجو مدعل ؟اذامل تانينامثلا يف يغلأ هنكلو تانيعبسلا ىتحو تانيتسلا يف لوعفملا يراس ناك هنأ حيحص .سديسرملا
هذه تبلط يلاتلابو لاطفن ىلع ةريبك تناك نيتداملاب ةصاخلا عيزوتلا فيلاكت نأ امك ،كاذنآ راعسالا نيب ريبك قراف
ىلإ انعفد امم يعرش ريغ طاشن دوجو بناج ىلإ ،ادج ةريبك تناك ةفلكتلا نأل «Fode» ءاغلإ ةلودلا نم ةريخألا
.عفترت تأدب راعسألا نأل «Fode» عاجرإ فدهب مويلا عوضوملا ةسارد يف قحلا مكل امبرو ،ةيلمعلا فاقيإ

نم نطاوملا تايجاح ةيبلت يف لمعتسملا توزاملاو سديسرملا هجاتحت يذلا توزاملا نيب اقرف كانه نأ حيحص
.لوقعم وهو عوضوملا اذه يف رظنلا ةداعإ انيلع بجي يلاتلابو نيخستلا

نوكلهتسي سانلا لعفلاب ذإ ،فيصلا لصف يف ةصاخ بونجلا يف ءابرهكلا راعسأ لكشم ةساردب موقنس اننأ امك
سيل ةساردب موقنس ضرغلا اذهلو ،اعفترم اهنمث نوكي ةروتافلاف يلاتلابو فيصلا لصف يف ءابرهكلا نم ةريبك ةيمك
ةعفترم نوكت ال ىتح ةنسلا رادم ىلع ةروتافلا يف نزاوتلا قلخل نكلو ةنسلا لوط ىلع ةروتافلا نمث ضيفخت دصقب
.بسانملا لحلا داجيإ دصق ةساردلا ىلإ جاتحي ،لوقعم ءيش اذه ،ءاتشلا لصف يفو فيصلا لصف يف

نيأ تسارنمت يف ةصاخو ،نآلا ةساردلا ديق وه تسارنمتو راردأ يف زاغلا تاروراق ةئبعتل ةطحم زاجنإ عورشم
.ةدحاولا ةروراقلل رانيد )2000( يفلأب ردقت ةرواجملا نادلبلا يف زاغلا ةروراق ةفلكت نأ ملعلا عم ،ريدصتلا نكمي

:لورتبلا لوقح يف قورحملا زاغلا لكشمل ةبسنلاب

.قباسلا يف رخآ لح دوجو مدعل قرحي ناك ريخألا اذهو زاغلاب نايحألا بلاغ يف قفري لورتبلا جاتنا دنع



دعأ دقو ،زاغلا نم بعكم رتم رايلم 20ىلإ 16نيب ام قرحب موقن انك تانينامثلا ةيادبو تانيعبسلا رخآ يف
ىلإ ضفخنا قرحي يذلا زاغلا مجحو لورتبلا جاتنا ةدايزب انمق مويلاو ،ةريبكلا ةيمكلا هذه نم صيلقتلل مخض جمانرب
نمكمل هعاجرإو زاغلا اذه نم صيلقتلا دصق جمانربلا عيسوت يف انلز امو .مويلا بعكم رتم تارايلم 6 ىلإ 5 نيب ام
.لورتبلا

امم ،قرحت يتلا ةريبكلا تايمكلا هذه مجح نم ليلقتلل ةريبك تادوهجم تلذب ةيضاملا ةنس نيرشعلا جمانرب يف
ريشأو ،ةريبك تايناكمإ بلطتي هنأ ريغ زاجنإلا يراس لازام جمانرب كانهو يلاحلا مجحلا نم صيلقتلاب انل حمسيس
هنم جرختست جتني يذلا زاغلا نأ كلذ ىنعم ،ايونس ارايلم 50 ـب ردقي امب نماكملا لخاد زاغلا عجرن ايلاح اننأ ىلإ
.نماكملا ىلإ هعاجرإ داعي مث تويزلا

عفد تعاطتسا اذإ ةيلحملا تاطلسلا نأ ىلإ ريشأ ،زاغلا بيبانأ اهبناجب دجوت يتلاو ةينكسلا تاعمجملا صخي اميف
رمأ اذهف زاجنإلا يف أدبن يلاتلابو ،ةمهاسملا ةيلمعب نوموقيس نطاوملاو زاغلانوسو ةلودلا نإف زاغلانوسل اهتصح
.مويلا مكل هدكؤأ

:نوناقلا عورشمب ةقلعتملا ةلئسألا صخي اميف

.هنمض لمعلا نكمي راطإ نوناقلا اذه عورشم نإ

يرارحلا لزعلاب ةصاخلا صوصنلا الثمف ،دعب لمتكت مل تلازام ةيقيبطتلا صوصنلا عيمجو هلوأ يف لازام لمعلا
تاونس 03 وأ نيماع ىدم ىلع هذيفنت نم ءاهتنالا دعب يأ ايجيردت قبطيسو نكسلا ةرازو عم هزاجنإ مت تارامعلا يف
ريغ ،يجيردت قيبطتلا نذإ ،اهزاجنإب موقت يتلا اهل ةعباتلا تانكسلا لالخ نم ةلودلا ىلع هقيبطت أدبنو تاونس 04 وأ
.مويلا ظحالن املثم ىضوفلا معت هنودبو راطإ ىلإ جاتحن اننأ

صاخلا يرارحلا لزعلا دعاوق ضعب قيبطت مت ول يرظن يفو ءارحصلا يف ةرارحلا ةجرد نع اوثدحت ةوخإلا
دعاوقلا تقبط ول اذإ ،ايلعلا باضهلا ةقطنم ىلع هلوق نكمي ءيشلا سفنو .لقأ ةقاطلا كالهتسا نوكي تاءانبلاب
وأ توزاملا كالهتسا نم ففخن نأ بجي هيلعو لقأ ةقاطلاب صاخلا كالهتسالا ناكل ىرخألا نادلبلا يف ةدوجوملا
.نوناقلا اذه صنل يساسألا فدهلا وهو زاغلا

؟ايلحم ةعونصملا ةزهجألا ىلع اهقبطن الو ؟جراخلا نم ةمداقلا ةزهجألا ىلع نيناوقلا قبطن اذامل ضعبلا لءاست
ةزهجألا لمع سفنب مايقلا نم اهنكمي امب ايجولونكت روطتت ىتح دالبلا يف ةعونصملا ةزهجألل تقولا يطعن انلق ..ال
حيباصملا ةقاط نم طقف ثلثلا كلهتست ةيمويلا ةرانإلا ةيلمع يف ةلمعتسملا « حيباصملا » الثمف ،جراخلا نم ةبولجملا
يف حيباصم داريتسا انيلع ناك اذإو حيباصملا هذه جتنت ىتح انتاسسؤمل يفاكلا تقولا كرتن نأ انبجاوو ةيداعلا
تاجالثلا نأ ملعلا عم ،تاجالثلل ةبسنلاب ءيشلا سفن .اريثك ةقاطلا كلهتست ال يتلا ةيعونلا دروتسن نأ بجيف ،لبقتسملا
تاونس 10 وأ 05 وأ تاونس 04 يفاكلا تقولا ءاطعإ بجي اذل ،ةقاطلا نم ريثكلا كلهتست اندالب لخاد ةعونصملا
اغراف لاجملا كرتن ال تقولا سفن يف نكل ،نيناوقلا مهيلع قبطن تقولا كلذ يفو يجولونكتلا ريوطتللو رواشتلل
ةجالث هعمو نطولا ضرأ ىلإ دوعيو جراخلا يف نطقي يذلا امأ .نوناقلا اهيلع قبطن جراخلا نم ةمداقلا تاجالثلاو
رمألا اذهو ،هريغ عنمو صاوخلا دحأل صيخرتلا ىلإ راشأ يذلا خألل ةباجإ هذهو ءانيملا يف اهزجحن نأ انل قحي الف
تقولا سفن يفو ،نويزفلت وأ ةجالث ررمي جراخلا نم دئاعلا كرتن نأ بجي هنأب اولاق نيذلا سلجملا باون نم ءاج
.ةلبزم ىلإ لوحتلا ضفرن نحنف ،انه نحن اهيلا دوعتو ةيلصألا اهنادلب يف عابت ال يتلا ةزهجألا رورم عنمن نأ بجي

هتجالث هعمو صخش يتأي امدنعو ةقاطلا نم ريثكلا لمعتست يتلا ةزهجألا فاقيإ ةرورض ىلع صني عورشملاف
.مدقملا عورشملل يساسألا ىنعملا وه اذه ةلوهسب رميسف نويزفلت زاهج وأ ةصاخلا

ةيئاوهلا ةقاطلا ءارش نم عنمي دحأ ال هنأ عوضوملا اذه نأشب لوقأو ةيئاوهلا ةقاطلا نع ثدحتلا تيسن دقل اوفع
.ءاملا ىلع لوصحلا دصق هتعرزم يف اهلامعتساو

.كلذ يف اهل بنذ ال ةيئاوهلا ةقاطلا يف نكل ةريثك صئاقن اهل نأ حيحص ،اذه يف زاغلانوسل بنذ ال نأ لوقأو

؟نوناقلا قيبطتب لفكتيس نم لوح ناوخإلا دحأ لءاست

ةياصو تحت نوكت ىرخأ تالاكو اهل ديزنس امبرو ةينعملا يه مويلا ةدوجوملا ةينطولا ةلاكولا نأ ىلع دكؤأ



.ةينطولا ةلاكولا هذه لالخ نم ةلودلا امنإ لمعلاب نوموقيس نيذلا مه صاوخلا سيلو ةقاطلا ةرازو

ةريبك رئاسخ دوجو ىلإ راشأ يذلا خألا باصأ دقو ،زاغلانوس ىلع الوأ قبطيس هنإف يوقاطلا قيقدتلا صخي اميفو
.ةلقتسم ةلاكو كارطانوسو زاغلانوس ةبقارمب موقتس يتلا ةلاكولاو عيزوتلاو لقنلا ىوتسم ىلع

.ةمارغ عفدل ناضرعتتس نوناقلا اذه ماكحأل زاغلانوسو كارطانوس عضخت ال امدنعو

.ىرخألا لودلا نم رثكأ %50 ةبسنب ةقاطلا لمعتسن "لوناتيملا"و "كاينومألا" عنص يف مويلاو

ةقاطلا لامعتسا ةبقارمل سلجملا يف انه مكيلإ يتأنسو .نوناقلا قيبطت بجي اذل ؟عفترم ريغ زاغلا نأل له ؟اذامل
ةرادإلا بقارن اننأ يأ يوقاطلا قيقدتلا وه اذهف ،كلذ مكل لوقنسف مزاللا نم رثكأ ةقاطلا نولمعتست مكنأ انيأر اذإو
هدعاسن مث الوأ هحصنن نأ انيلع ،ةقئال ريغ ةقيرطب هكرحم نيحالفلا دحأ لمعتسا اذإف ،نيحالفلا كلذكو تاسسؤملاو
ةقيرطب ةقاطلا نولمعتسي ال امبر ذإ ءاملا عاطقل ةعباتلا تاسسؤملا حصنن نأ انيلع بجي امك ،هلامعتسا عيطتسيل

ليللا يفف ،راهنلاو ليللا نيب ةفلكتلا ليجست يف فلتخت تادادعلا باسح نإف ىرخأ ةهج نمو ةهج نم اذه ةينالقع
،عورشملل يساسألا فدهلا ةماع ةفصب وه اذه .نينطاوملل مدقت نأ بجي ةحيصن هذهو ،اضفخنم نوكي ءابرهكلا رعس
.نينطاوملا ةروتافو ةقاطلا كالهتسا نم فيفختلا اهنأش نمو اهب مايقلا نكمي يتلا ةطيسبلا ءايشألا نع ثحبن ثيحب
يرجأ يننكل ام اعون بعص لكشملا نأ ىلإ ريشأ ةيلورتبلا قاوسألا يف ةلجسملا ةمزألاو لورتبلا راعسأ صخي اميف
.يعامج لح ىلإ لصوتلا دصق تاقورحملا لورتب ردصت يتلا نادلبلا عم تارواشم ايموي

؟ةمزألا مقافت يف ديزنو جاتنإلا عفر ىلع لمعن فيك لاقو ناوخإلا دحأ لءاست

.لورتبلل ةردصملا نادلبلا عم ايعامج ةذختملا تارارقلا مرتحن اننأب بيجأو

هحرتقي يذلا وه ةيلاملا نوناق نإ لوقأ ،ةوخإلا نم ريثكلا هنع ثدحت دقو زجنيس يذلا قودنصلا صخي اميف
.نحن سيلو

لفكتتس يتلا يه ةرثكب ةقاطلا لمعتست يتلا تاسسؤملا نإ لب قودنصلا اذه يف مهاسي يذلا وه سيل نطاوملا نأ امك
.قودنصلا اذه ليومتب

لزاعلا لامعتساو لزنم ءانبب موقي نأ ديري صخش كانه ناك اذإ يأ ،ةدعاسملا يف اساسأ لثمتي قودنصلا اذه فده
.قودنصلا هدعاسيسف يرارحلا

نذإ .اضيأ هتدعاسمب موقي قودنصلا اذهف ةقاطلا اريثك لمعتست ال ةيئابرهك حيباصم وأ تاجالث جاتنإ صخش دارأ اذإو
اذه ليومتل ءابرهكلاو دوقولاب ةصاخلا راعسألا وأ "Les Taxes" موسرلا يف ةدايزلاسيلو قودنصلا فده وه اذه
.قودنصلا

.ةوخإلا اهحرط يتلا ةلئسألا نع ةباجإلا تلواح سيئرلا يديس

نم ديزملا ميدقت دصق تخأ وأ خأ يأ لابقتسال دادعتسا ىلع ةرازولا يف نحنو ،ةعنقم يتبوجأ نوكت نأ ىنمتأ
.مكيف هللا كرابو اركشو تامولعملاو حيضوتلا

؟هلوق ديرت ءيش اهيدل ناك اذإ ةصتخملا ةنجللا نم بلطأ نآلاو ،مجانملاو ةقاطلا ريزو ديسلل اركش :سيئرلا

.لخدت يدل سيل :ةنجللا سيئر

مامتها ىلع ريبعت نسحأ ربعتو ،ةعونتم تالخدتلا تناك ،ةرمثم اهربتعأ يتلا ،ةسلجلا هذه ةياهن يف ،اركش :سيئرلا
.دالبلا ريصم يف اهرودو ةقاطلا عاطقب عيمجلا

ةفاك ركشأو اهلاغشأ ىلع ةصتخملا ةنجللا ركشأ امك ،اهمدق يتلا تاحيضوتلاو هلخدت ىلع ريزولا ديسلا ركشأ



.ةماه دج تالخدتلا تناك دقف ،ةغلابم نود ملكتأ انأو ،لاع ىوتسم هئاطعإو صنلا اذه ءارثإ ىلع نيلخدتملا

نوناقلا سردنسو رهظلا دعب ةثلاثلا ةعاسلا ىلع هللا ءاش نإ ادغ انلاغشأ فنأتسنس اننإ مكل لوقأ ركشلا اذهل انميدقت دعب
.ناملربلا وضعل يساسألا

.اركش.ةعوفرم ةسلجلاو اعيمج مكركشأ تقولا كلذ ىتحو

.ءاسم ةرشاعلا ةقيقدلاو ةسداسلا ةعاسلا يف ةسلجلا تعفر


