
 

 

 

.ةمألا سلجم سيئر ،ةزعموب ريشب ديسلا :ةسائرلا

.ناملربلا عم تاقالعلاب فلكملا ريزولا ديسلاو ةباينلاب لاصتالا ريزو ديسلا :ةموكحلا ليثمت

.احابص ةرشع ةسداسلا ةقيقدلاو ةرشاعلا ةعاسلا ىلع ةسلجلا تحتتفإ

.ةحوتفم ةسلجلا ،ميحرلا نمحرلا هللا مسب :سيئرلا ديسلا

قلعتملا نوناقلا صن ةشقانمو ضرع مويلا انلامعأ لودج يضتقي .ةموكحلا يلثمم ةداسلابو عيمجلاب بحرأ
لضفتيلف نوناقلا اذه صن لوح ضرع ميدقتل ةموكحلا لثمم ديسلا ىلإ ةملكلا ليحأ ةداعلا ترج امكو ،راهشإلاب
.اروكشم

مالعإلاو ةفاقثلا ةنجل سيئر يديس ،ةمألا سلجم سيئر يديس ،ميحرلا نمحرلا هللا مسب :ةموكحلا لثمم ديسلا
ةديعسو ةديج ةبسانمل اهنإ ،روضحلا اهيأ ،ةمألا سلجم ءاضعأ لضافألا يتداس ،تايلضفلا يتاديس ،ةحايسلاو بابشلاو
مكئارآب لاصتالا عاطق ديفألو راهشإلا نوناق عورشم ايوس سرادتنل رقوملا مكسلجم باحر يف مويلا مكب يقتلأ نأ
ةفاقثلا ةنجل ءاضعأ ىلإ يريدقت ىكزأو يتاركشت صلخأب هجوتأ نوناقلا اذه رواحم مهأ ضارعتسا لبقو ،ةرينلا
ىدحإب لصتملا عوضوملا اذهل ةبسنلاب ةيؤرلا قمعو مامتهالا نسح نم هولوأ امل ،ةحايسلاو بابشلاو مالعإلاو
جيورتلاو قوسلا تايلآ نم ةلاعف ةيلآو ليومت ردصم اذه انموي يف راهشإلا حبصأ دقلف ،ةثيدحلا لاصتالا تالاجم
يهو الأ ةيساسألا تايرحلا ىدحإل ةيناديملا ةسرامملاو نطاوملل ةيمويلا ةايحلاب لصتم هنأ رابتعابو ،تامدخلاو علسلل

،ةينطولا ةعومجملا حلاصمبو ريغلا قوقحب ساسملا نود ةلوليحلل طباوض عضو ةرورضلا تبجوأ ،ريبعتلا ةيرح
طاشنلا ىلع ابلس سكعنا املاط اينوناق اغارف دسيس هنوك يف هتيمهأ نمكت ال مويلا هضرعأ يذلا نوناقلا اذه عورشمف
ىلع ةصاخ اندالب اهشيعت يتلا ةقيمعلا تالوحتلا تابلطتمل ةباجتسالا نم اننكميس هنوكل كلذك امنإو بسحف يراهشإلا
ةقلعتملا ةيعيرشتلا ةموظنملا لامكتسا ىلإ فداهلا ىعسملا نمض جردني وهف ،يداصتقالاو يمالعإلا نيديعصلا
اذه هيلع زكتري ام ةلمج نمف ،عمتجملل ةيساسألا تايرحلا سركت يتلا ةيروتسدلا ئدابملا عم اهتمءالمو لاصتالاب
:يلي ام ئدابم نم عورشملا

هتاراهشإ ثب بغري يتلا لئاسولاو قيرطلا رايتخا نم نلعملا قح سيركت لالخ نم راهشإلا نع دويقلا عفر :الوأ



تالاكو وأ تاكرش ءاشنإ لالخ نم طاشنلا اذه يف رامثتسالا نم تايناكمإلا مهل نم نيكمت تقولا سفن يفو اهتطساوب
اذه هجاوت تناك يتلا تاطوغضلا لاكشأ لك عفرت نأ اهناكمإب يتلا تامامتهالا نم ىحضأ دقلف ،يراجت لكش يف
نيوانعلا لك قح نامض دصقو ساسألا اذه ىلعو ،ذاوحتسالا لاكشأ نم لكش يأ ىلإ ةدوعلا نود ةلوليحلاو طاشنلا
هب حومسملا ىصقألا دحلا عورشملا ددح يساسألا اهليومت ردصم هرابتعاب راهشإلا نم ةدافتسالا نم ةيفحصلا
ةهج نمو نيوانعلا حلاصم ةهج نم كلذل ةصصخملا ةبسنلا ديدحت يف يعور دقلو ،ةبوتكملا ةفاحصلا يف راهشإلل
.مالعإلا يف مهقح ىلإ ادانتسا نينطاوملا حلاصم ىرخأ

ةغللا لامعتسا نأ ينعت ةداملل ةينأتملا ةءارقلا نإف راهشإلا يف اهلامعتسا بجاولا ةغللا عوضوم صوصخبو :ايناث
ةغللاب ردصت يتلا ةفاحصلا يفو يلخادلا ثبلل ةصصخملا ةيرصبلا ةيعمسلا ةيمالعإلا لئاسولا يف يمازلإ ةينطولا
نأ اذه ينعيو ،يجراخلا راهشإلا ةرابعب صنلا يف اهيلإ راشملا ةيمومعلا قرطلا ىلع راهشإلا يف كلذكو ةينطولا
ردصت يتلا ةفاحصلا يفو جراخلل ةهجوملا ةينويزفلتلاو ةيعاذإلا تاونقلا يف هب حومسم ةيبنجألا تاغللا لامعتسا
.ىرخأ تاغلب

نوناقلا عم اهقباطت ىدمو ،ةيراهشإلا تاسرامملا ةعباتم ةيلوؤسم اهيلإ دهعت ةلقتسم ةينهم ةئيه ءاشنإ :اثلاث
.نعط ةئيه كلذكو ةعباتم ةئيه اهرابتعاب

.يديلقتلاو نراقملا راهشإلا عنم لالخ نم ةيعرشلا ريغ ةسفانملا نيكمت نود ةلوليحلا :اعبار

رمألا مزلتسا اذل ،اًررض هب قحلت نأ نكمي يتلا تاراهشإلا نمو ةبذاكلا تاراهشإلا نم كلهتسملا ةيامح :اسماخ
.اهب رهشملا داوملا ةيلاعف ةحص نم دكأتلل ةقبسم تاصيخرت ىلإ تاراهشإلا ضعب عاضخإ

ريغ تاطابترالا لجأ نم تاراهشإلاك عمتجملا قالخألو ميقل ءيست يتلا تاراهشإلا عاونأ ضعب عنم :اسداس
.ةيلوحكلا تابورشملاو غبتلاب راهشإلاو ةذوعشلاو ةفارخلا عجشي يذلا راهشإلاو ةيعرشلا

.زيجولا ضرعلا اذه يف اهركذ تددو يتلا ةيساسألا رواحملا ضعب سيئرلا يديس يه مكلت

يلكيه ميظنت ىلإو ةيعيرشت ةموظنم ىلإ لاصتالا عاطق ةجاح نإ ،ةداسلا اهيأ ،تاديسلا اهتيأ ،سيئرلا يديس
ريغ نمف ،عورشملا اذه ميدقت ىلإ ينتعفد ،ةدعصألا فلتخم ىلع اهشيعت يتلا ةديدجلا ةلحرملا تايضتقم عم نامءالتي
تالوحتلا هذه رياست ةينوناق ةناسرت ىلإ جاتحي لب طقف تاليدعتلا ضعب ىلإ جاتحي عاطقلا اذه نأب دقتعن نأ لوقعملا
ةلود حرص ءانب يف ةديدج ةنبل انعضوو الإ ديدج نوناقب ةيعيرشتلا انتموظنم انيرثأ املكف ،داجلا يلمعلا قيرطلا دبعتو
.ةيروهمجلا سيئر ديسلا ةماخف جمانرب ةفسلف اهيلع زكترت يتلا نوناقلا

لكب ىظحيس ،تايصوتو تاحارتقا نم هنودبتس ام نأ مكل دكؤأ نأ ،يتداس يتاديس ،يل بيطي ريخألا يفو
.ةموكحلا فرط نم مامتهالا

.هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو سيئرلا يديس اركش ،مكهابتنا نسح ىلع اركش

ترج امكو مويلا ةشقانملل حورطملا نوناقلاب صاخلا ضرعلا اذه ىلع ةموكحلا لثمم ديسلا ركشأ :سيئرلا ديسلا
.اروكشم لضفتيلف صنلا اذه لوح يديهمتلا ريرقتلا ميدقتل ةصتخملا ةنجللا ررقم ديسلا ىلإ ةملكلا ليحأ ةداعلا

ةمألا سلجم ءاضعأ ةداسلاو تاديسلا ،سيئرلا يديس.ميحرلا نمحرلا هللا مسب:ةصتخملا ةنجللا ررقم ديسلا
.ةبيط ةيحتو مكيلع مالسلا ،هل قفارملا دفولاو ةموكحلا لثمم ريزولا يلاعم ،نيمرتحملا

قلعتملا نوناقلا صن نع يديهمتلا اهريرقت ميدقتب مكمامأ ةحايسلاو ةبيبشلاو مالعإلاو ةفاقثلا ةنجل فرشتت
.راهشإلاب



ةمدقملا

ةموظنملا لامكتسا ىلإ فدهي هرابتعاب ةغلاب ةيمهأ يستكي انتنجل ىلع لاحملا راهشإلاب قلعتملا نوناقلا صن نإ
نطاوملا مالعإ يف مهاست ةادأو ،ةيرصعلا لاصتالا لاكشأ نمً الكش هرابتعاب لاصتالاو مالعإلاب ةقلعتملا ةينوناقلا
.ةيكالهتسالا هتاكولس يف ةرشابم رثؤتو ،روهمجلا ةيعوتو

،تامدخلاو تاجوتنملا ةيقرتل ساسأ وهف ةغلاب ةيمهأ اذ قوسلا داصتقا تنبت يتلا نادلبلا يف ةصاخ راهشإلا دعيو
.قيوستلا تايلمع لج يف مساحلا رودلا بعلي ثيحب

اهريوطت يف مهاسيو اهتيرارمتسا نمضي ثيحب ،لاصتالا لئاسو لكل ةبسنلاب ةايحلا بصع راهشإلا لكشي امك
.اهدراوم ةيمنتو

،نيناوق ةدع يف ةرثعبم ماكحأ دوجوب زيمتملا رئازجلا يف راهشإلا عقاول ارابتعاو ،ةروكذملا ةيمهألل ارظنو
دصق راهشإلاب صاخ ينوناق راطإ عضو يلاتلابو اهتجلاعمل ةحلملا ةجاحلا ترهظ ،ةيبلس تاسرامم جتنأ يذلا ءيشلا
.دالبلا اهدهشت يتلا ةريبكلا تالوحتلا ةرياسم

صنل 1999 ناوج 24 خيراتب ةمألا سلجم سيئر ديسلا لبق نم ةلاحإلا رارق ىلع ءانبو كلذ لك نم اقالطناو
.راهشإلاب قلعتملا نوناقلا

،يلخادلا ماظنلا نم 51 ،46 ،45 ،42 ،41 ،40 ،33 ،24 ،23 داوملا ماكحأل اقبطو

ـل قفاوملا ءاعبرألا موي نم ءادتبا تاءاقللا نم ةلسلس ةحايسلاو ةبيبشلاو مالعإلاو ةفاقثلا ةنجل تدقع
فلتخم ليلحتو ءارثإو ةشقانمل تصصخ ةنجللا سيئر ةخاخ دمحم ديسلا ةسائرب ةمألا سلجم رقمب 30/06/1999

.اهيلع لاحملا نوناقلا صن بناوج

صنلا ىوتحم

.ةدام 12 :ةماعلا ئدابملا :لوألا بابلا

.ةيراهشإلا تاطاشنلا ةسراممو ميظنت :يناثلا بابلا

.ةيراهشإلا تاطاشنلا ميظنت :)داوم 06( لوألا لصفلا

.ةيراهشإلا ةطشنألا ةسرامم :)داوم 06( يناثلا لصفلا

.يجراخلا راهشإلا :)داوم 09( ثلاثلا لصفلا

.راهشإلا ىوتحم :)ةدام 12( ثلاثلا بابلا



.ةصاخلا تاراهشإلا :)ةدام 16( عبارلا بابلا

.راهشإلا ةعباتم ةئيه :)داوم 05( سماخلا بابلا

.ةصاخ ماكحأ :)داوم 04( سداسلا بابلا

صنلا ةسارد

عوضومل يويحلاو يجيتارتسالا عباطلا زرب ةنجللا ىلع ضورعملا صنلا ىوتحمل قمعملا شاقنلا لالخ نم
دسيل ءاج هنوكل لب ،بسحف ةيراجتلا تاسرامملاو ةطشنألا فلتخم هيلع دمتعت اًّيساسأ اًزكترم هنوكل سيل ،راهشإلا
.عاطقلل ةريسملا نيناوقلا فلتخم يف ةدراولا ةيراهشإلا ماكحألا عيمجتلو اًمئاق اينوناق اغارف

امو قوسلا تابلطتم عم لاصتالا عاطقب ةصاخلا ةيعيرشتلا ةموظنملا فييكتو ميظنت نوناقلا اذه فادهأ نم
.ةيفافشلا دعاوق نم هضرفت

دعاوق ىلإ جاتحت اقوس لكشت يهف يلاتلابو رييالملا تارشعب ردقت عاطقلا اذه يف ةيلاملا تالماعملا مجح نإ
رمألا قلعت ءاوس ةايحلا بناوج فلتخم يف عمتجملاو درفلا ةايحب ةلص اهل ةيلمعلا نأو اميسال ةسرامملا يف ةحضاو
.اهريغ وأ ةيئيبلا وأ ةينمألا وأ ةيقالخألا بناوجلاب

ةلوليحلاب ةليفكلا طباوضلا عضو ىلإ اهلك تعس لودلا نم ديدعلا هلوانت ىلإ انتقبس يتلاو نوناقلا اذه ةيساسح نإ
.ةيقالخألاو ةينوناقلا دعاوقلاو ريغلا قوقحب ساسملاو ةيعرشلا ريغ ةسفانملا ضارغأل راهشإلا لامعتسا نود

،غبتلا صوصخب راهشإلاب ةقلعتملا دعاوقلاو ئدابملا لوح لقألا ىلع قفتت لودلا هذه مظعم تاعيرشت نإ
.خلإ …كلهتسملا ةيامحو رصقلاو لافطألا ةياـمح ،بذاـكلا راهشإلا ،ةيلوحكلا تابورشملا

فلتخمل بيجتسي ىرخأ ةهج نمو ،ةهج نم براجتلا هذهل امعدمو امجسنم صنلا اذه ءاج ساسألا اذه ىلعو
.عاطقلل ةريسم ةرثعبم صوصنو ينوناق غارف لظ يف ةيناديملا ةسرامملا نم تررب يتلا تالاغشنالا

صنلا اذه تازيمم

:ىلع هزاكترا ةيميظنتلاو ةينوناقلا هبناوج ىلع ةوالع صنلا اذه زيمي ام مهأ

.لاصتالاو مالعإلاب ةطبترملا ةينوناقلا ةموظنملا لامكتسا ىلإ فداهلا ىعسملا ميعدت :الوأ

.راهشإلا لاجم يف راكتحالا عفر :ايناث

.صاخلاو ماعلا نيعاطقلا نيب زييمتلا ةلازإ :اثلاث

.ةيراهشإلا مئاعدلا رايتخا يف نلعملا ةيرح سيركت :اعبار

.راهشإلا ةعباتم لالخ نم تاعازنلا يف لصفلاو ةبقارملاو ةعباتملا نامضل ةيرورضلا تايلآلا عضو :اسماخ

ةياعرلا ىلع هديكأت لالخ نم ةيضايرلاو ةيفاقثلا فادهألا ةيقرت دصق ةيئابجلا تازيفحتلل هلافغإ مدع :اسداس



(Patronage)فارشإلاو (Parrainage)ةياعرلاو (Mécénet)ةينفلاو ةيبدألا ةياعرلاو (Sponsoring)ةيراهشإلا
.يعامتجالا لاصتالاو

.ةيباقعلا تاءارجإلاو تافلاخملا :اعباس

قطنم اهضرف يتلا ةديدعلا تايدحتلاو ،عاطقلا هيناعي يذلا عقاولا قلطنمك دمتعا دق ناك نإو ضورعملا صنلا نإ
كلت اميسال ،راهشإلل ةريسملا نيناوقلا فلتخم قيبطت مييقت ةيلمع لالخ نم لب مدعلا نم قلطني مل هنإف ،قوسلا داصتقا
.راكتحالا عفرو راهشإلا ميظنتب ةطبترملا

:يف لثمتي ةنجللا ىوتسم ىلع عساو شاقن لحم ناك يذلا صنلا ىلع هتظحالم نكمي ام زربأو

ةرابعب يأ ،هتانالعإ اهتطساوب ثبيو رشني يتلا مئاعدلا رايتخاو ةيراهشإلا تانالعإلا دادعإ يف نلعملا ةيرح :الوأ
ةمارص رثكأ طباوض عضو ةرورض ىلإ ةجاحلا دكؤي )8( ةداملا نومضم نكلو لاجملا اذه يف ةيرحلا سيركت قدأ
ةيراهشإلا ةداملا يف ىندألا دحلا نم ةدافتسالا يف اهقح سركتو ةفيعضلا وأ ةأشنلا ةثيدحلا ةيمالعإلا تاسسؤملا يمحت

.اهيلع قافتالا متي ةيلاقتنا ةلحرم يف لقألا ىلع

ةدئافلا ةيهام ىلع اساسأ زكرت شاقن لحم ناك ةيبرعلا ةغللاب راهشإلا ةيمتح لوح )10( ةداملا نومضم نأ امك
مئاعدلا رايتخا ةيرح أدبم سركت )8( ةداملا نأو ةصاخ ،ةيداصتقالا ةيلاعفلا ىلع دنتسي خانم لظ يف كلذ نم ةوجرملا
نإف يلاتلابو ،ةيسكع جئاتن ىلإ يدؤي دق قلطملاب ةيبرعلا ةغللاب راهشإلا ةيمتح نإف ساسألا اذه ىلعو ،ةيراهشإلا
ميمعت نمضتملا )05-91( مقر نوناقلا نم 19 ةداملا ماكحأل ةاعارم ةمجرتلا ضرف يف ةلثمتملا ةيقيفوتلا ةغيصلا
اذه يف بسنألا يه ةيناث ةهج نم ةيراهشإلا ةيلمعلا نم ةاخوتملا فادهألل اقيقحتو ،ةهج نم ةيبرعلا ةغللا لامعتسا
.لاجملا

نإ عمتجملا ىلع ةريبك ةروطخ اذ ربتعي يذلا هاوتحم انيسني ال يراهشإلا طاشنلل يراجتلاو يداصتقالا بناجلا نإ
ميقلا مارتحا اذكو ،بادآلل لخمو قالخألل فلاخم وه ام لك يف ساسحلا بناجلا اذه طبضب ةليفك تايلآ عضوت مل
اياضق اهلك ،يمومعلا نمألا وأ ماعلا ماظنلل فلاخملا وأ رصقلا لافطألل هجوملا راهشإلل ةفاضإلاب ةيملاعلاو ةينطولا
ارظن ةيفاك ريغ ىقبت نكلو صنلا يف ةدراولا ةيعدرلا تاءارجإلا ىلإ ةفاضإ ،تابوقعلا نوناقل اقفو اهيلع بقاعي
ىلإ ةفاضإلاب ةنهملا تايقالخأل ةئيه ءاشنإ لثم ىرخأ نيناوقب راهشإلا نوناق ززعي مل نإ ةعوضوملا تايساسحلل
.فارحنالا نم اهنمؤت تايوتسم ىلإ ةنهملاب ءاقترالاو ةيفارتحالا زيزعت دصق لاجملا اذه يف نيوكتلا رصنعب مامتهالا

تمستا يتلاو اهنمضتي يتلا اياضقلا نم ديدعلا مغر نوناقلا اذه زيمت يتلا ميظنتلا ىلع تالاحإلا ةلق نإو اذه
.اهكرادت دصق ميظنتلا ىلع اهتلاحإ يغبني ناك ضومغلابو ةيمومعلاب انايحأ

ىلع اهتردق روصتن نأ نكمملا ريغ نم ةعونتمو ةديدع ماهمو تايحالص اهل تدنسأ راهشإلا ةعباتم ةئيه نإ
تحت ةعوضوملا- ةينوناقلاو ةيداملا لئاسولا ىلإ ةفاضإ ،ةمجسنملا ريغ ةيرشبلا اهتبيكرت نم اقالطنا اهب لفكتلا
.ةئيهلا هذه لوح روحمتت ةيراهشإلا ةيلمعلا لك نأ رابتعاب ،اهل ةلكوملا ماهملا مجح عم ةبسانتملا ريغ -اهفرصت

اضرع ىطعأ يذلا لاصتالاو ةفاقثلا ةرازول ماعلا نيمألا ةبح يبقعلا ديسلا ةموكحلا لثمم ةنجللا تلبقتسا دقو
ءاضعأ اهراثأ يتلا تالاغشنالا فلتخم ىلع درلا باهسإب لوانتو ةنجللا ىلع لاحملا نوناقلا نومضم نع الصفم
.صنلل مهتشقانم يف ةنجللا

ةصالخلا

راهشإلا عاطق تزيم يتلا ةحلملا ةجاحلل ةباجتسا ءاج هلوح تريثأ يتلا ةريثكلا تاظحالملا مغر نوناقلا اذه نإ
.اهنم يناعي رئازجلا يف راهشإلا لازي امو ناك ةديدع تالاغشنال تاباجإ امدقم تالاجملا ىتش يف

طيحم قلخل ةينعملا تاعاطقلا عيمج دوهج ترفاظت اذإ الإ هقيقحت نكمي ال نوناقلا اذه نم ىخوتملا فدهلا نأ امك



قاحتلالا يلاتلابو هجو نسحأ ىلع هتفيظو ةيدأت نم هلهؤت طباوض نمض سرامي نأ نم يراهشإلا طاشنلا نكمي مئالم
.هيف لصاحلا صقنلا كرادتو بكرلاب

نوناقلا اذه صن لوح يديهمتلا انريرقت نيمرتحملا ةمألا سلجم ءاضعأ تاديسلاو ةداسلا ،سيئرلا يديس مكلذ
.اركشو ءارثإلاو ةشقانملل مكيلع هضرعن يذلاو

نيلجسملا ددع لصو يتلا ةماعلا ةشقانملا يف عرشن نآلاو ضرعلا اذه ىلع ررقملا ديسلا ركشأ :سيئرلا ديسلا
.اروكشم لضفتيلف حليوص ةعمجوب ديسلا وه لجسم لوأو ،ةينامث ىلإ اهيف لخدتلل

ءاضعأ ةداسلاو تاديسلا ،مرتحملا ةمألا سلجم سيئر يديس ،ميحرلا نمحرلا هللا مسب:حليوص ةعمجوب ديسلا
مالعإلاو ةفاقثلا ةنجل ءاضعأ يئالمز ،مهل قفارملا دفولاو نيمرتحملا ءارزولا ةداسلا ،نيمرتحملا ةمألا سلجم
.مكيلع هللا مالس نيمرتحملا ةحايسلاو بابشلاو

قلعتت ىلوألا ةطقنلا ،نيتنثا نيتطقن لوح ازجوم نوكأ نأ راهشإلا نوناق لوح يلخدت يف لواحأ ءدب يذ ئداب
،انيديأ نيب وه يذلا نوناقلاب قلعتت ةيناثلا ةطقنلاو يرئازجلا عمتجملا يف لصاحلا لوحتلاو مالعإلاو راهشإلا نوناقب
اهب رمي يتلا تارييغتلا مضخ يفو دلبلا اهدهشي يتلا تالوحتلا مضخ يفو ىلوألا ةطقنلا يفف .هداومو هبلاقو هبلص يف
،عيمجلا قوف نوناقلا وه اهيف ديسلا نوكي ،نوناقلا ةلود ديسجت ىلع لمعلا يرورضلا نم تاب يرئازجلا عمتجملا
نم دبال ةيعامجلاو ةيدرفلاو ةيساسألا تايرحلاب قلعتي ام لك نأب ىرأ تاذلاب ةطقنلا هذه نمو ةيوازلا هذه نمو
ةلودلا يف نوناقلا ريذجت وه دوشنملا فدهلا نإف ةيوازلا هذه نم ،نوناقلا ىلإو ينوناقلا بناجلا ىلإ اهيف عوجرلا
يف ةلودلا رود نم ليلقتلا وأ ليوهتلا وأ فيعضتلا وأ طيرفتلا يف لاسرتسالا نود ةلوليحلا كلذ بلطتيو هديسجتو
يديس- ىرأ ةيوازلا هذه نمو ،ةينطولا ةعومجملاو ريغلا حلاصمب قلعتي ناـك اذإ ةصاخ يجيـتارتسالا عباطلا
يف لصاحلا يددعتلا يطارقميدلا روطتلاو عادبإلاو عمجتلاو ريكفتلاو ريبعتلا ةيرحو مالعإلا تالاضن نأ -سيئرلا
ةداملا وه لاجملا اذه يف لكلاو ءزجلا ىلإ سيلو لكلا ىلإ رظنن نأ ةلاحلا هذه يف انم بلطتي يرئازجلا عمتجملا
يف ةلثمتملاو ةريغص ةيئزجب قلعتي الو لماش لماكتم لكك ةيمالعإلا ةداملاب صاخلا نوناقلا يف لثمتت يتلا ةيمالعإلا
يه يتلا داوملا طاقن وأ راهشإلا نوناق نأب ىرأ ةيوازلا هذه نم نذإ ،لكلا ىلع ةيطغت ىلإ لوحتت دق يتلاو راهشإلا
اذامل ،هتايئزجبو هرصانعب ،هعورفب مالعإلا نوناق وهو لماك لماش بلاق راطإ يف بصنت راهشإلا لاجم يف انيديأ نيب

يف ،ةيندملا تاءارجإلا نوناق يف ،راهشإلا لاجم يف ةرثعبم نيناوق كانه نأب لوقلاو عرذتلا نأل ؟سيئرلا يديس
ال …اذكو اذك يف ،ةيندملاو ةيبزحلا ةيسايسلا تاعمجتلا يف ،ةيئالولاو ةيدلبلا سلاجملا يف ،ةيركفلاو ةيكلملا قوقحلا
،اهبلاقبو اهرهوجبو اهتاذ ةداملاب قلعتت ال اهنكل ،راهشإلا ناكم صخي اميف ،ةصخرلا صخي اميف اًطاقن الإ ظحالن
ةطلسلل حنم امو ريبعتلا ةيرحل حنم ام نأب ىرأ انه نم ،اهتاذب ةيمالعإلا ةداملل ناعجري عوضوملاو رهوجلاف
لماعلا ثيح نم بسنألا هنأ ىرأف -راهشإلا يأ– هتاذ ءزجلا اذه مضي لماكتم نوناق وحن اهتالاضن يف ةيمالعإلا
لكلا ىلع يضقتس ةيلاملا ةماخضلابو ةينوناقلا ةناسرتلاب ةريغصلا ةيئزجلا هذه قيبست نإو تقولا ثيح نمو ينمزلا
حوارتت ثيح ةيلاملا ةبوقعلا يهو طقف ةدحاو ةطقن ذخأن ول -سيئرلا يديس– مكلاب امف ةيمالعإلا ةداملا يف لثمتملا
لجرل ةباشلا ةينواعتلا يه ام ،ةفلاخملا ىلعو إطخلا ىلع ج.د فلأ 100 ىلإ ج.د فلأ 500 نيب ام ةبوقع ىندأ
اهنإ لوقتو ؟ةرماغملا هذه يف فزاجت نأ عيطتست يتلا ةيلاملا ةءابعلا كلمت ال يتلا ةينطولا تاءافكلا يه ام ؟مالعإلا
نأب ىرأ ساسألا اذه ىلعو ،سالفالا ثدحي انهو طقست اهنإف ةدحاو ةرثع يف عقتو يلاملا ديصرلا عضت نأ درجمب
مءالتي امب اهطبضت نأ -ةيراهشإلا اهتفسلف يف ةلودلا رظنت نأ يرورضلا نم ناك اذإ– ةلودلا نم بلطتي بناجلا اذه
نوكت نأ ساسأ ىلع انه فقوتأو ،ةيتفلا ةيمالعإلا ةيددعتلاو ةصصوخلاو رامثتسالاو يداصتقالا جهنلا يف روطتلاو
ةينواعتلا تالتكتلا وأ تاسسؤملا هذه عقت ال نأ اضيأو ،لاجملا اذه يف بيصن اهل ةيتفلا ةيددعتلاب ةقلعتملا ةبرجتلا هذه
يتلا لاومألا سوؤرو تسورتلاو تالتراكلا تارثع مامأ مالعإلاو لاصتالا لاجم يف ةيلاعلا تاءافكلا تاذ ةينابشلا
ةيئزجلا هذهو لماكتم لكلا نأل ةطقنلا هذه يف ليطأ ال -سيئرلا يديس- ساسألا اذه ىلعو راهشإلا ىلع رطيست
دقو ةيقيقحلا ةيمالعإلا ةداملا ىلع رطيست دق فلتخملاو عونتملاو ددعتملا راهشإلاب عمتجملا لخاد اهرذجت يف ةريغصلا
.ىلوألا ةطقنلا صخي ام اذه ،ايراهشإ اعمتجم انعمتجم حبصيو ،اهفعضتو اهنوهت

بابشلاو مالعإلاو ةفاقثلا ةنجل ركشأ لاح يأ ىلعف ،انيديأ نيب وه يذلا نوناقلاب ةقلعتملاو ةيناثلا ةطقنلا امأ
يتلا طاقنلا ضعبو اهب تداشأ يتلا طاقنلا ىلعو ،يديهمتلا ريرقتلا يف هتلذب يذلا دوهجملا ىلع ركشلا ليزج ةحايسلاو
تاظحالملا ضعب فيضأس تاظحالمب يلدن اننأ ساسأ ىلع ةصرفلا انل تحنم دق هنأ رابتعاب اننكل ،اهيلإ تهبن
.اهيف رظنلل ةجللا ءاضعأ يئالمزل

نوناقلا اذهو- يوضع نوناق ىلع دمتعت نوناقلا اذـهب ةـقلعتملا تايثيحلا نأ دجن -ةرشابم- ةثلاثلا ةحفصلا يف



،دعب دوجولا فرعي مل مالعإلل يوضعلا نوناقلاف مالعإلل يوضعلا نوناقلا ىلإ ريشتو -دعب دوجولا فرعي مل يوضعلا
.1990 ةنس يف خرؤملا مالعإلا نوناق وه لوعفملا يراس لازام انوناق كلمن امنإو

ةرابع لمعتستو يلاصتالا بولسألا راهشإلاب دصقي هنأ ىلع )05( ةحفص ،2 ةداملا صنت ،تايثيحلا ثيح نم
نييداصتقالا نيلماعتملا لك نأ ول ً:الاؤس حرطأ انأو "ةلمعتسملا مئاعدلا لكل لاجملا حتف ةلمعتسملا مئاعدلا تناك امهم"
ةلاحلا هذه يف ،ةزفلتلا يف (sponsoring) ـب موقنو مهاسن رارحأ نحن نولوقيو ةزفلتلا يف راهشإلا ةماعد يف اوركف
اهنإف ةلمعتسملا مئاعدلا تناك امهم انهو ؟اريبك ددعلا ناك اذإ تيقوتلاو ةجمربلا يف ظاظتكالا ةيضق جلاعن فيك
.ةيراهشإلا ىضوفلل لاجملا حتفي كلذ نأب لوقأ ينلعجت

امب اهطبرو مئاعدلا رايتخاو ةيراهشإلا تانالعإلا دادعإ يف ةلماكلا ةيرحلا يطعت يتلا 7 ةداملا صخي اميف امأ
ؤفاكتلا مدعو هيعارصم ىلع بابلا حتف نكل ،عادبإلاو ريكفتلا ةيرحو ةردابملاب ةصاخلا ةيرحلا دض انسل نحن ،قبس
عيمجلا ةيرحل ةاعارمو انهو ،عايضلا نوكي يلاتلابو رايتلا ءارو رجني مهنم ريثكلا كرتي ،نزاوتلا مدعو يواستلاو
مهل اناكم اودجي نل ،ةلقتسم تالجمو دئارج يف مهدهجبو مهلاومأب اومهاس نيذلا بابشلا مالعإلا لاجر كلذب دصقأو
.ةسلفتلا عضو يف وأ نيسلفملا عضو يف همكحب نوحبصيو نوناقلا هقلخي يذلا قانخلا يف

ةرتف كرت نم دبال" تلاق اهنأ وهو هتدجو يذلا جرخملا ىلع ةفاقثلا ةنجل ركشأ 10و 8 نيتداملا صخي اميف
مامأ حبصن الو ةلهو لوأ نم راغصلا ىلع رابكلا يضقي نأ سيلو ،رابكلاب راغصلا قحلي ىتح تقوو ثيرتو ةبرجت
.ثيرتلاو ةبرجتلل تالاجم كرتن انهف "ريغصلا توحلا لكأي يذلا ريبكلا توحلا"

ةمارغلا صختو ىلوألا ةفرغلا يف اهتفاضإ تّمت امنإو ةموكحلا عورشم يف نكت مل يتلا ،11 ةداملا ىلإ دوعن
،ةيراهشإلا ةماعدلا ريسم بقاعي" هنأ ىلع صنتو ،11 ةداملا يف يه نوناقلا اذه يف ةيلام ةمارغ فعضأف ،ةيلاملا
لماعتملا اهب رثأتيس فيك ةلاحلا هذه يف ،"ج.د 10.000 ىلإ 5000 نم ةمارغب ،طورشلا هذهب لالخإلا ةلاح يف
نولمحي كلذ دعبو راهشإلا اذهب -نويزفلتلا ةسسؤم تناك ولو- ةسسؤملا طرويو راهشإب موقي نأ ديري يذلا يداصتقالا
بقاعت يذلا تقولا يف اذه ،ةديرجلا يف ةيزعت نالعإ نمث يواست ال يتلاو ةبوقع ج.د 5000 يراهشإلا معدملا اذه
انلزام اننأ امبو ،ئدابملاب اطبترم نوكي ال نأ بجي ةداملا هذه طرش نذإ ،هئطخ ىلع ج.د نويلم 50 ـب لماعتملا هيف
يف صنلا عم ىشامتت نأ دب ال ناك كلذك تناك ول ىتحو اهناكم يف تسيل ةطقنلا هذهو ،ةبوقعلاب أدبن ئدابملا باب يف
رصقلا ةبوقع نإ ىتح -ميتنس نييالم 10 يأ– ج.د فلأ 100 نع لقت ةيلام ةمارغ ىلع صنت ال داوملا يقاب نأل ،هجردت
.كلذ بجي امك نوناقلا اهيلع صني مل مالعإلا لئاسو يف لمعتسملا فنعلاو ةأرملاو

دهاشملاو راغصلا رصقلاب ةراضلا فنعلا دهاشم ىلع صنت يتلا 39و 38 ،37 ،36 داوملا يف ،سيئرلا يديس
يف هظحالأ يذلا رطخلاو عساشلا قرفلا ،يجوزلا راهشإلا اهيف لمعتسي يتلا دهاشملاو ةأرملا ةروص اهيف لمعتست يتلا
ةيلاملا ةمارغلا ىلع ضيوعتلاو ةدح ىلع ةدام لك ىلع تاضيوعتلاب الوأ فلكي يموكحلا عورشملا نأ وه داوملا هذه
هذه لك يف ةدراو تناك ،ميتنس نويلم 100 يأ ج.د 100.000 ىلإ ميتنس نويلم 50 يأ ج.د 500.000 نم نوكت
،ةأرملا ةروص يفو لافطألل ةدوجومو فنعلا دهاشمل ةبسنلاب ةدراو اهدجن انيديأ نيب يذلا صنلا داوم يفو ،داوملا
ىلع زكترملاو 58 ةداملا يف روكذملا دروتسملا راهشإلل لاجملا حتف دعب انعمتجم يف نوكيس يذلا عئاشلا راهشإلاو

يذلا صنلا يف لامهإلا نم اًعونو ةأرملا ةروصل اًّيندت هربتعأ انأو ةلاحلا هذه يف ةبوقع ةيأ دجوت ال ةأرملا ةروص
ءاعول بهذت ةيلاملا ةمارغلا هذه نأ داوم ثالث يف ظحالأ ىرخأ ةيواز نمو تقولا سفن يفو ادوصقم نوكي امبر
نوبلاطيو ةيندم فارطأ مهلجأل سسؤتو مهضوعن ال اذامل نيررضتملا اياحضلا نكل راهشإلا ةعباتم ةئيهل وأ ةلودلا
دق ةروصلا هذه نأ تسسحأ ام اذإ كلذو ،ةلودلا تسيلو نطاوملا هبقاري راهشإلا نأ ىرأ ةلاحلا هذه يف انأ ؟ضيوعتب
سمي يذلا راهشإلا نم نولماعتملا فوختيس تقولا كلذ يفو ،رارضألا دض ضيوعتب بلاطأو ةيضق عفرأ ينتناهأ
الو ةيندم فارطأك اوسسأتي نأ مهقح نم نيذلا اياحضلا ضيوعتب مهمزلن نأ بجي كلذل قالخألاو ميقلاو عمتجملا
.طقف ةيلاملا ةمارغلاب يفتكن

ةلمعتسم ىقبتس مأ ةيرادإ ىقبتس لهف اهب رمأي نم كانه ناك ةموكحلا عورشم يف ،سيئرلا يديس ،ةيلاملا ةمارغلا
راهشإلا كلذ فقوي يضاقلا نأب لوقيو ،اًحضاوو اًحيرص يديهمتلا عورشملا يف صنلا ناك دقو ؟ءاضقلا فرط نم
تقولا سفن يفو ةحاسملا سفنبو ةيراهشإلا ةماعدلا ناكم سفن يف وأ ةديرجلا سفن يفو فارتعالل يناجلا وعديو
له ؟انه فرصتن فيك ،هلمكأب صنلا يف ةدوجوم ريغ يضاقلل مدقت يتلا تايحالصلا نإف ،رارضألا هل ضوعيو
ةصاخلا ةبصنألا انل ددحت اهنإف 48 ةداملا صخي اميف ؟راهشإلا ةعباتمب ةصاخلا ةئيهلا ىلع صوصنلا هذه ليحن
فصنلاو ةدحاول ثلثلا ديدحت اذامل ،ةنيعم ريداقمبو يلالقتسالا عباطلا تاذ فحصلا يفو ةماعلا فحصلا يف راهشإلاب

نأب ةبرجتك انيطعت مالعإلاو ةفاقثلا ةنجلو ،رابكلا بكرب راغصلا قحتلي ىتح لاقتنالا ةبرجت كرتن ال اذامل ؟ىرخأل
وأ ةدحاو ةسسؤم ىلع وأ ةدحاو ةديرجل راكتحالا نوكي اذامل ،راهشإلا نم رانيد نييالم 10 ابيرقت تققح ةديرج كانه
.نيعم لتراك ىلع



ةباقرلا قرط ددحت انهو ،يرصبلا يعمسلا لاصتالاب ةصاخلا ةئيهلاب ةقلعتملا 50ةداملا ىلإ عجرن ،سيئرلا يديس
عنملا نم عون كانه ناك يموكحلا صنلا يف نأ وه صنلا نم فذح ام نكل ،ةيقالخألا دعاوقلاو سيياقملاو ميظنتلاو
اذامل ،ةصاخ ةروصب تاونقلا هددحت ام ىلإ ةفاضإلاب ةينيدلاو ةيسايسلاو ةيرابخإلا جماربلاو رابخألا تارشن صخيو
نم ،يروفلا فقولاب رمألا صخي اميف امأ .نسحأ اذهو ةماع اهلصأ يف تناك ةداملا نأ ىرأ ؟فذحلا اذهو دييقتلا اذه
ءاطخألل عجرن ال نأ بجيو– ةفاحصلا يف بوتكملا مالعإلا ىلع ىتح يرسيو مايأ ةينامث ةدمل يروفلا فقولاب رمأي
ال نأ بجيو فيقوتلاب رمأي يذلا وه يضاقلا نأب ددحي نأ بجي -فقولاب رمأ يذلا نم فرعن الو اهيف انعقو يتلا
.صنلا يف كلذ لهاجتن

سفنل رئازجلا يف ثبلل دعملاو دروتسملا راهشإلا عضخي نأ ىلع صنت 58 ةداملاف ،دروتسملا راهشإلا صخي اميف
زهاجلا رضحن الو ،دروتسملا راهشإلا ةبقارمو ديدحتلاو قيقدتلا يرورض هنأب ىرأ ةلاحلا هذه يفو نوناقلا اذه ماكحأ
ميتنس نويلم 50 عفدب لفكتت ةسسؤملا نإف ةيلام ةبوقع كانه تناك اذإف ،ىفكو هثبو طيرشلا راضحإب كلذو ةرشابم
ال ىتح كلذو ربخملل عضخيو بقاري نأ بجي دروتسملا راهشإلا نإف اذهل ،ةريبك ةيراهشإ ةسسؤمل ائيش لثمت ال يهو
.عمتجم لخاد ًاعمتجم قلخن ال ىتح ،عمتجملا قالخأو ميق عم ىفانتي

انه يفتكن اذاملف ،ةيوجلاو ةسبايلاو ةيئاملا تالاجملا يف لثمتملاو ةلودلا لاجمب ةقلعتملا 56 ةداملا صخي اميف امأ
نم يئاملاو يرحبلا نيلاجملا انينثتسا اذامل اذل ؟يرحبلاو يئاملا نيلاجملا يف راهشإ كانه نوكي الفأ ؟يوجلا لاجملاب
؟راهشإلا نم عونلا اذه

يندملا عمتجملا مامأ انسل نحنف ،ةينهم ةئيه اهنوك ىلع ناصنت ،راهشإلا ةعباتم ةئيهب ناتقلعتملا 63و 62 ناتداملا
ةلودلل يساسأ عباط وذ يويح لاجم اذهو ،خلإ …ةينوناق ،ةيفحص ،ةينهم ةيباقن تائيه يف سسأتي نأ ىلع رداق هنأل
يفرتحمو نيينهملا لبقن اننأ حيحص ،يقيقحلا اهعضوم يف تسيل ةينهملا ةئيهلا نذإ ،ةلوهسب ديلا هيلع عفرن ال
.لاجملا اذه يف بيصن اضيأ ةلودلل نكل ،راهشإلا

ثيحب ةنيعم سيياقمل ةعضاخ ةئيهلا هذه نإف يلاتلابو ةصقان اهنأ ىرأف ةنجللاب ةصاخلا ةبيكرتلا صخي ام امأ
ةلودلا ةيامح ينعي هنإف كلذ لوقن امدنعو اهاياعرل ةلودلا ةياعر تحت تقولا سفن يفو اًّرح راهشإلا اذه نوكي
.مكيلع مالسلاو سيئرلا يديس اركش ،اهعمتجم لخاد اهينطاومل

.)قـيفصت(

.اروكشم لضفتيلف يبرعلا تيآ نارقم ديسلا ىلإ ةملكلا ليحأو حليوص ةعمجوب ديسلا ركشأ :سيئرلا ديسلا

نيتنثا نيتطقن ىلع بصنيس يلخدت ةداسلا اهيأ ،تاديسلا اهتيأ .سيئرلا يديس اركش :يبرعلا تيآ نارقم ديسلا
.طقف

.يسايسلاو يبزحلا راهشإلاب قلعتت ةيناثلا ةطقنلاو راهشإلا ةغلب قلعتت ىلوألا ةطقنلا

نأ ددحتل ةدام اهيف يتأت عمتجملاب ةقالع اهل يتلا صوصنلا لك نأ ايموي ظحالن انأدب دقف ىلوألا ةطقنلل ةبسنلاب
هذه ىزغم نع لءاستأ تنكو 10 ةداملا يهو اهنم رخآلا وه لخي مل نوناقلا اذهو ،ةيبرعلا ةغللا يه ةلمعتسملا ةغللا
رئازجلا يف ةيرصبلا ةيعمسلا لئاسولا هثبت راهشإ لك" ةلئاقلا ةداملا هذه حرشو ريزولا ديسلا لخدت امدعب نكل ،ةداملا
حرطي يذلا لاؤسلا انهو "ةيبنجألا تاغللا لامعتساب حامسلا" ةرابع احراش فاضأو ،"ةيبرعلا ةغللاب نوكي نأ بجي
امب اهناولأ لكب ةيباختنالا تالمحلاو تاباختنالا يف ةيقيقح ةناكم اهلف ؟دلبلا اذه يف ةيغيزامألا ةغللا ةناكم نيأ وه هسفن
ةيغيزامألا ةغللا بحي تاباختنالا يف دحاو لكو يغيزامأ تاباختنالا يف دحاو لكف ،ةيسائرلا تاباختنالا كلذ يف
مالسإلاو ةيبرعلا يف ةلثمتملا يرئازجلا بعشلا تاموقم نم أزجتي ال ءزج اهنإ اضيأ تاباختنالا يف لاقيو ،اهلمعتسيو



،يمويلا لامعتسالا يف روطت مل نإف .ةيغيزامألا ةغللا ريوطت ةرورض نع تاباختنالل حشرتم لك ملكتيو ةيغيزامألاو
الف فحاتملا يف اهروطن نأ اندرأ نإف ؟ةغللا هذه روطتس نيأف ،عمتجملا لخاد روطت مل نإو ميلعتلا يف روطت مل نإو
ةنس فالآ ةثالث لبق غيزامأ انك اننإ لوقنل سانلا ىلع اهضرعنو تايرخصلاو شوقنلا يف ثحبن انك اذإف ،كلذل يعاد
.! !  انحبصأ اذام فرعأ ال ! …هلل دمحلاو مويلا انحبصأو

لاحلا ةعيبطبو- ىلوألا ةفرغلا اهيلع تقداص يتلاو ةموكحلا نم ةيتآلا عيراشملا هذه لك نم موهفملا ضرغلا نإ
تاغللاو يرورض ةيبرعلا ةغللا لامعتسا نأ كلذ ،رثكأ الو لقأ ال ةيغيزامألا ةغللا ءاصقإ وه -اهيلع قداصنس
ةعنقم ةءارق هل نوكتو تاطلسلا نم ةطلس لثمي صخش كانه ناك نإو ىرخأ ةءارق كلمأ ال انأو ،اهب حومسم ةيبنجألا
ام مهف تأطخأ يننإ لوقأس ينعنقأ نإو ،هيلإ عمتسأسو لضفتيلف ،ةيغيزامألا ةغللا ءاصقإ سيل كلذ نم فدهلا نأب
.ةيضقلا هذهل ةبسنلاب يرجي

ةريدج ةنيعم ةعاضب نأب مهعانقإل نيكلهتسملا سيسحت ةلواحمو علسلاو عئاضبلل اجيورت ربتعي راهشإلا نإ
بطاخأ ةغل يأبف "نشوب يزيت" يف اهعيبأ يتلا "تلمزات" تيز الإ كلمأ ال تنك ام اذإ ،سيئرلا يديس .كالهتسالاب

رطضأ كلذل ؟ةغل يأب ؟ملاعلا يفو رئازجلا يف تويزلا نسحأ "تلمزات" تيز نأ مهعنقأ ىتح "نشوب يزيت" ناكس
هذه حبصتل ةيبرعلاو مالسإلل ةبسنلاب انلصف امك ايئاهن اهيف لصفن نأ ضورفملا نم ناك ةطقنل ىرخأ ةرم قرطتلل
نم ةسسؤم يأ يفو ينطولا يبعشلا سلجملا يف ءاشي نم اهلمعتسيو راهشإلا يف ءاشي نم اهلمعتسي عيمجلا ةغل ةغللا
بطاخي ةيروهمجلا سيئر نأ عيباسأ ذنم انلك انظحال .لكاشملا هذه لك يهتنتو ءاشي نم ةيبرعلا لمعتسيو تاسسؤملا
تقو يتأي نأ ىنمتأف ءامسلا طقست ملو ةيسنرفلابو ةيبرعلاب مهبطاخو ءامسلا طقست ملو ةيسنرفلا ةغللاب نييرئازجلا
نل ءامسلا نأ ظحالنس تقولا كلذ يفو ،ةيسنرفلابو ةيبرعلاب انبطاخ امك ةيغيزامألاب ةيروهمجلا سيئر هيف انبطاخي
.انيلع طقست

هنأ ركذت يتلاو 51 ةداملا يف هيلع صوصنملا يبزحلاو يسايسلا راهشإلاب قلعتت -سيئرلا يديس- ةيناثلا ةطقنلا
ةظحالملاف "ةيباختنالا تالمحلا تارتف جراخ ةينويزفلتلاو ةيعاذإلا تاونقلا يف يبزحلاو يسايسلا راهشإلا عنمي"
نع ثدحتن امنإو يبزحلاو يسايسلا راهشإلا نع ةعاذإلا يفو ةزفلتلا يف ثدحتن ال تاباختنالا ءانثأ اننأ يه ىلوألا
.يسايسلا راهشإلا وه كلذ لك نم مهألا نكل بزح لكلو حشرتم لكل ددحملا نمزلا

ببسل ،لوبقم ريغ مالعإلا لئاسو عيمج يف يسايسلا راهشإلا نأ هلك نيبي ةيطارقميدلا لودلا يف نراقملا نوناقلا
تاسسؤملا نأ يه رئازجلا يف ةرشتنملا ةرهاظلاو ،لاملل لاجملا حسفي يبزحلاو يسايسلا راهشإلا نأ وه ادج طيسب
ابزح نأ كلذ نم رثكأو بازحألا كلذكو فحصلا يف راهشإلا قيرط نع تاعامتجالل اهتاراطإو اهيفظوم يعدتست
سسأ- رخآ بزح رشنيو ،لاجرلاب تسيلو لاملاب ةربعلاف ،فحصلا قيرط نع سانلا بطاخي لضانم فلأ 50 كلمي
لاملاب -رئازجلا يف قدانفلا مخضأ دحأ هبزحل يعامتجا رقمك ذختاو دحاو صخش هيف يقبو صاخشأ ةعضب فرط نم
لصتيو بزحلا هدحو لثمي ناسنإ نيب قرفلا امف ! نييرئازجلا لكل هجوي ايسايس انايب وأ عوبسأ لك ةحوتفم ةلاسر
قاوسألا يف نيرشتنم لضانم فلأ 50 كلمي يذلا بزحلاو لاملا ةطساوب دئارجلاو فحصلا قيرط نع سانلاب
الو هدحو لاملل لاجملا كرتنلف نذإ ؟ءارآلاو راكفألاو جمانربلا غيلبت لجأ نم ءاتشلاو فيصلا لالخ ندملاو فايرألاو
يسايسلا راهشإلا دض امئاد ىقبأسو تنك انأ ،نينطاوملل ةلاسرلا غيلبت لجأ نم ايموي لمعتو بازحألا طشنت نأل يعاد
نع ىعدتست بازحألا تارمتؤم ىتح هنأ ايموي ظحالي مكلكو ،فحصلا -ةصاخو– كلذ يف امب ،لئاسولا لكب يبزحلاو
ءيشلا سفن ! ! ابزح سيل هيلضانمل ءاعدتسالا لاصيإ ىلع نولمعي نولضانم هل سيل يذلا بزحلاف ،ةفاحصلا قيرط
! ةيرئازج ةرهاظ يه -راهشإلا نيناوق يف هيلع تعلطا ام بسحو ابيرقت– ةرهاظلا هذه نأب لوقأ نذإ ،تائيهلل ةبسنلاب
يف لثمتت اهنع فرعي امكو ةريخألا هذهو ،راهشإلا قيرط نع ةحوتفملا لئاسرلا يه ىرخأ ةيرئازج ةرهاظ كانهو
نم وأ سانلا نم ةنيعم ةئفل ةحوتفم ةلاسر -تاقوألا نم تقو يف– هيجوتب موقت ملاعلا يف ةزراب تايصخش نوك
ىلإ ةحوتفم ةلاسر اذك ةيدلب سيئر هجوي مويلا اندنع نكل ،راهشإ نودب ةفاحصلا اهانبتت وأ باتك يف رشنتو نيلوؤسملا
يف هتكراشم يسايسلا راهشإلا قيرط نع مويلا نلعي ضعبلا حبصأ دقف كلذ نم رثكأو ! ! ةيروهمجلا سيئر ديسلا
تاظحالملا هذه نأ دقتعأ ال .هلاومأب ديري ام بتكي دحاو لكو ،طورشب رمتؤم يف ةكراشملل وأ طورشب ةموكحلا

ةيواستملا ةنجللا ىلإ اهررمنو اهلوح فلتخن دق نكل ،ةداملا لدعن نأ نكمي ال اننأل صنلا اذه يف رابتعالا نيعب ذخؤتس
نأل ،ىنعم لاضنلل ىقبي ىتح ،لبقتسملا يف رابتعالا نيعب بناجلا اذه ذخأن نأ دبال نكلو كلذ مهي ال ،ءاضعألا
ىلإ امو دايعألاو لطعلا يفو ةيعوبسألا ةحارلا لالخو ءاسم ةسداسلا ةعاسلا دعب لمعلا وه بازحألا لخاد لاضنلا
نم اقالطنا صاخشأ ةثالث وأ نيصخش فرط نم نييالملا قفنت نأ امأ ،ةيحضتلا وه لاضنلاو ،غيلبتلا لجأ نم كلذ
.مكل اركشو مكيلع ليطأ نل ،لوـبقم رـيغ يل ةـبسنلاب اذهف بزحلا راكفأ غيلبت دصق قدنف

.اروكشم لضفتيلف يراهزل ديزوب ديسلا ىلإ ةملكلا ليحأو يبرعلا تيآ نارقم ديسلل اركش :سيئرلا ديسلا



نيمرتحملا ةموكحلا ءاضعأ ةداسلا ،مرتحملا ةمألا سلجم سيئر ديسلا.سيئرلا ةدايس اركش :يراهزل ديزوب ديسلا
عضو ةيمتح ىلع قفتي عيمجلا نأ نظأ سيئرلا ةدايس .نيمرتحملا يئالمز ،تامرتحملا يتاليمز ،مهل قفارملا دفولاو
ةدايس- فرعن امك راهشإلاف ،هلآم وه قوسلا يداصتقا ماظنل ةيرورضلاو ةيساسألا تابلطتملا نم وهف صنلا اذه لثم
يفو جاتنإلا ةدايز ىلع دعاسي وهف يلاتلابو ةيراجتلا تامالعلاو ءامسألاو تامدخلاو تاجتنملاب فرعيو مدقي -سيئرلا
ىتح طوبضمو ددحم راطإ يف سرامي نأ بجي راهشإلا نأ -سيئرلا ةدايس- نظأ نكل ،كلهتسملا يمحي تقولا سفن
.ةيمنتلا ةيلمع يف مهاسيو ماهملا هذه يدؤي

انهو- ةروكشم يهو ةنجللا اهنع تملكت يتلا تازيمملا ىلإ ةفاضإلاب -سيئرلا ةدايس- نوناقلا اذه نأ ييأر يف
ايراجت المع راهشإلا لعج نوناقلا اذه نإ -سيئرلا يديس- صاخلا ييأر يف لوقأ -زيمملا اهلمع ىلع ةنجللا ركشأ

طورش نإ ثيحب ةسفانملا مامأ هيعارصم ىلع اضيأ بابلا حتف -سيئرلا ةدايس- نوناقلا اذه .ةيساسأ ةزيم يهو ايداع
بابلا حتف دق نوناقلا اذه نأ يهو ةمهم ةطقن -سيئرلا ةدايس- كانه اضيأ .ادج ةطيسبو ةطيسب طاشنلا اذه ةسرامم
تاكرشلل حوتفم بابلا نكلو ةيبلغألا ذخأي يرئازجلا لاملا سأر لعج معن ،راهشإلا عاطق يف يبنجألا رامثتسالا مامأ
.مهملا عاطقلا اذه يف رامثتسالل ةيبنجألا

50 ةداملا اهنع تملكت يتلاو ىلوألاف ،نيتدياحم نيتئيهل هتباقر ةمهم ىطعأ -سيئرلا ةدايس- نوناقلا اذه نإ
.سيئرلا ةدايس هارأ امك نوناقلا وه اذهو ،ماع لكشب راهشإلا ةعباتمب ةيناثلاو يرصبلا يعمسلا مالعإلاب ةصاخ

.اهلوح ةمزاللا تاحيضوتلا مدقت نأ -اصوصخ- ةموكحلا نم سمتلأو -سيئرلا ةدايس- تاظحالم عبرأ يل

ةقالع هل راهشإلا نأ ىلع -ةنجللا اذكو اذه ىلع تدكأ تالخدتلاو- دكأ انه عيمجلاف ،ةمهم ةيلكش ةطقن كانه :الوأ
طبري عيمجلاو ،مالعإلا قح ةسرامم لئاسو نم ةليسو دعي راهشإلا نأب ركذت نوناقلا نم 9 ةداملاو ،مالعإلاب ةقيثو
ال يوضع نوناق همظني مالعإلا نأ ةينوناقلا ةيلكشلا ةيحانلا نم -سيئرلا ةدايس- فرعن نحنو ،مالعإلاب راهشإلا
سمي هنأ اصوصخ ؟يوضع نوناق لكش يف تأي ملو داع نوناق لكش يف راهشإلا ءاج اذامل لاؤسلاف ،داع نوناق
رورملا ةرورض انل نمضي يوضعلا نوناقلا نأ فرعن نحنو ةصاخ نيكلهتسملاو سانلا قوقحو تايرحب
رظتنن نحن نذإ .عوضوملا اذه لوح اضيأ هتملك لوقي ىتح يروتسدلا سلجملا ىلع نوناقلل يلآلاو يكيتاموتوألا

لوأ لؤاست اذه ؟يوضع ال يداع نوناقلا اذه نأ ىلع اهترظن تنب فيك وهو لاؤسلا اذه ىلع ةموكحلا نم اباوج
.سيئرلا يديس

يتلا ىلوألا ةئيهلاب أدبأو نوناقلا اذه ةباقر قيبطت ةمهم اهل تلكوأ يتلا تائيهلاب قلعتت يهف ةيناثلا ةطقنلل ةبسنلاب
صاخ نوناق ردصي فوس هنأ ركذت ذإ ،ةضماغ ييأر يف -سيئرلا ةدايس–50 ةداملاف .50 ةداملا اهئاشنإ ىلع صنت
هب ردابت يساسأ نوناق وأ صاخ نوناق هنأ مهفن لهف ؟صاخلا نوناقلا نم مهفن اذام ،ةمهملا ةئيهلا هذه ءاشنإب
رمي نأ مهم هنأ نظأو- ناملربلا ىلع امتح رمي نوناق وهأ ؟صاخ نوناقب دصقن اذام ،احيضوت ديرن انهو ؟ةموكحلا

سمتلن ،سيئرلا ةدايس لاؤس اذهف ؟هدعت يتلا يه ةيذيفنتلا ةئيهلا نأ يأ طقف ميظنتلا هب موقي نأ مأ -ناملربلا ىلع
هذه لثمل يعيبطلا ناكملا لثمي يذلا مالعإلا نوناق صاخلا نوناقلا اذهب دصقت نأ ةموكحلا ةين يف لهو هنع ةباجإلا
.سيئرلا ةدايس يناثلا لاؤسلا وه اذه ؟ةئيهلا

62 ةداملا يف نوناقلا اهامس يتلا ةيناثلا ةدياحملا ةئيهلا يهو نوناقلا يف ادج ةمهملا ةئيهلا هذهب قلعتت ىرخأ ةطقن
نع ملكتأ انأو ةئيهلا هذه صوصخب صئاقنلا ضعب نع ةروكشم ةصتخملا ةنجللا تملكت دقف ،راهشإلا ةعباتم ةئيهب
تاطلسلا ليثمتل دوجو ال ،ةلودلل مات بييغت وه ةئيهلا هذه يف هدهاشن ام ،سيئرلا ةدايس لكشلا ةيحان نم ةمهم ةطقن
اذهو خلإ…ةيبلغألا اولثمي نأ بجي نيذلا ةراجتلا باحصأو نويفارتحالا ةئيهلا هذه يف نوكي نأ بجي معن ،ةيمومعلا

ةرازو نع لثممب لقألا ىلع ضوعي نأ لضفألا نم ناك !ةلودلل مات بايغ كانه نكل ،كلذك نوكي نأ بجيو يعيبط
يف بجي ادج ةمهم ءايشأ عم لماعتت فوس ةمهملا ةئيهلا هذهف ،سيئرلا ةدايس دوجوم ريغ اضيأ وه يذلا لاصتالا

روطتت ءايشألا كرتن معن -قيرطلا ةيادب يف نحن سيئرلا ةدايس– ةيلقأك ولو اهيف ةلثمم ةيمومعلا ةطلسلا نوكت نأ ييأر
كاـنه نوـكت ال ىتحو هذه قالطنالا ةلحرم يف هنأ نظأ نكل ،لثمملا اذه ةحازإ ىلإ مايألا نم موي يف لصنس امبرو
.ةلثمم ةلودلا نوكت نأ دبال -ةنهملا هذه اوسرامي نأ نوديري نيذلا لكب جعت فوس اهنأل– قوسلا يف ةمراع ىضوف



ةـلثمأ انه يطعأو ،ةضماغو ةماع اهنأ نظأف ةئيهلا هذهل تحنم يتلا تايحالصلل ةبسنلاب -سيئرلا ةدايس- ايناث
يذلا راهشإلاو ،نراقملاو ،بذاكلا راهشإلا ىلع )43و 42 ،41( داوملا نم ةعومجم يف بقاعي نوناقلا :ةعطاس
ميتنس نييالم 10 نيب حوارتت طقف ةيلام تابوقع كانه نأ ركذتو ،خلإ…تامدخلاو علسلل هئانتقا يف كلهتسملا طلغي
ميتنس نييالم 10 طقف عفدت بذاكلا راهشإلا سرامت يتلا تاكرشلاو تالاكولا ىتح هنأ ينعياذهو ميتنس نويلم 50و
تاكرشلا هذهل ةبسنلاب ائيش لثمت ال لاومألا هذه نأل -سيئرلا ةدايس-ريطخ اذهو لمعلا يف رمتستو ميتنس نييالم 5 وأ
يأ- اهل ىطعت نأ بجيف "نانسأ نودب تقلخ" ةئيهلا هذه نأ نظأ انهو ،اهتايلمع يف رمتستسو اهعفدتس نذإ ،ةمخضلا
نأ نكمي .كلذ ىلع دوعتت يتلا اصوصخ ،تاكرشلا هذه لثم -نايحألا ضعب يف- فاقيإ ةطلس -ةدياحملا ةئيهلا هذهل
هذهل نوكت نأ بجي انهف ،ةبذاكلا ةياعدلا يف اهلمع رمتسي نأ نكل ،ةرم يناثل وأ لوأل أطخأ نمل حماست كانه نوكي
يطعنو ،ةلادعلا ىلع رمألا ةلاحإو تاكرشلا هذه لثم فيقوت لاجم يف ةيقيقح تاطلس راهشإلا ةعباتمب ةصاخلا ةئيهلا
فقوت نأ لقألا ىلع بجي نكل ،يئاهنلا رارقلا ذخأت فوس يتلا ةلادعلا مامأ اهسفن ىلع عافدلا يف اهقح تاكرشلا هذهل
-سيئرلا ةدايس- بيغم كلهتسملاو ،كلهتسملاب سمي يذلا بذاكلا راهشإلاو ءاعدالا ىلع ةدوعتملا تالاكولاو تاكرشلا
نم دب الف ،ليثمت كانه سيل هنأ نظأ صاخلا ييأر يف نكل ،ةنجللا هذه يف نينثا نيكلهتسم كانه نأ ركذت ةئيهلا معن
يتلا ةـئيهلا هذـه لـخاد ّيوق دوجو مهل نوكي نأ بجي نيذلاو راهشإلا تامدخ نوكلهتسي نيذلا نيكلهتسملا رود عيسوت
.تايحالصلا هذه اـهل تيطعأ

دئارج تناك ءاوس ،دئارجلا يف راهشإلا ةحاسم انل ددحت يتلا 48 ةداملا اهتركذ ةطقنب يلخدت يهنأ ،سيئرلا ةدايس
نكل لوبقم اذهف انيلع ال ،ثلثلا ذخأت اهنأ ماعلا مالعإلا دئارجل ةبسنلاب ركذتف ،ةصصختملا دئارجلا وأ ماعلا مالعإلا
نوكي صاخلا مالعإلاب ةقلعتملا ةديرجلا فصن نأ ىنعمب فصنلا ىلع صنت اهنإف صصختملا مالعإلل ةبسنلاب
مالعإلا يف مأ راهشإلا يف ةصصختم ةديرج ةديرجلا هذه يمسنس لهف ،كلهتسملا قوقحب اسم دجن انهو ،راهشإلل
.كلهتسملا قحب سمت اهنأل ةداملا هذه يف رظنلا ةداعإ بجي هنأ نظأ اذل ؟صصختملا

وه اذه .نيصصختم ءارق ىلإ ةهجوتمو ةصصختم ةديرج يف ءيش لك ىلإ لوحتي ال نأ بجي نكل راهشإلل معن
.سيئرلا ةدايس اركشو يلخدت

.رماع نب ةسينأ ةديسلا ىلإ ةملكلا ليحأو يراهزل ديزوب ديسلا ركشأ :سيئرلا ديسلا

مالسلا روضحلا ةداسلا ،ةموكحلا ءاضعأ ةداسلا ،يئالمز يتاليمز ،سيئرلا يديس .اركش :رماع نب ةسينأ ةديسلا
.هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع

.امدقتم ءاج انيديأ نيب عضو يذلا نوناقلا اذه نأب لوقأ نأ -سيئرلا يديس- ديرأ ةيادبلا يف

نوناق انيلع ضرعي نأ لبق نوناقلا اذه مدقي ال نأ ضورفملا نم ناك هنأ وه ،يداقتعا بسح اذه يمالك رربمو
.مالعإلا

اذهل .مالعإلا لئاسوب راهشإلاو لاصتالاب راهشإلا ،راهشإلاب مالعإلا طبرت يتلا ةديطولا ةقالعلا كردن انلك
.راهشإلا نوناق لبق مالعإلا نوناق مدقي نأ ادج ينالقعلاو لوقعملا نم ناك ،ىرخأ ةديدع بابسألو

:نيبناج ىلع اذه يلخدت يوتحي ،سيئرلا يديس

.ينوناقلا صنلا اذه ماكحأ ضعب لوح تاظحالملا ضعب نع ةرابع لوألا بناجلا



ميمعت نوناق ىلع ةقداصملاب انمق اننأ نظأ انأ ؟ةيبرعلا ةغللا لامعتسا ةيمتح اذامل ،ةغللاب ةقلعتم يه 10ةداملا -1
انعانتقا مدعب ةدقع انيدل نأكو فرعأ ال ،عوضوملا اذه يف لصفلا مت دقل ،ةيمسر ةينطو ةغلك ةيبرعلا ةغللا لامعتسا
يف لصفلا مت دقو (Dans toutes les sauces) رومألا لك يف اهلعجن امئادو ،ةيمسرو ةينطو ةغلك ةيبرعلا ةغللاب
.روتسدلا نم ةثلاثلا ةداملا يف عوضوملا اذه

ةعيبط ننقن نأ نآلا بجي ؟ايمسر المع ةيراهشإلا ةلاسرلا وأ يراهشإلا لمعلا ربتعي له وه حورطملا لاؤسلاو
لمعن ىقبن لهو (? le message publicitaire est-il un acte officiel) يمسرلا هبش وأ يمسرلا ريغو يمسرلا لمعلا
نكمي" :يلي ام ىلع )19 ةداملا يأ( صنت يتلا ةيبرعلا ةغللا لامعتسا ميمعت نوناق نم 19 ةداملا ماكحأ ةاعارمب
.تاءانثتسالا هذهب ادبأو امئاد لمعن ىقبنو "ةيبرعلا ةغللا بناج ىلإ ةيبنجأ تاغل لامعتسا

رامثتسالا بلج ةسايس جاهتناو قوسلا داصتقا ماظن ىلإ يرئازجلا يداصتقالا ماظنلا لوحت نإ ،اذه ىلع ةدايز
لامعتسا اميسالو لئاسولا لك لامعتسا يضتقي ةيداصتقالا ةكارشلا عيجشتو اندالب حتف ىلع مزعلاو اندالب ىلإ يبنجألا
راهشإلا لازال نظأ ام ىلعو ،يداصتقالا ناديملاب ةقالع اهل يتلا لئاسولا كلت ةصاخو ةيبنجألا تاغللا نم ديدـعلا
؟ةثلاثلاو ةيناثلا نيتانقلا ىوتسم ىلع لمعلا وه ام ىرخأ ةهج نم .ةهج نم اذه ،ةيداصتقا مث نمو ةيراجت ةفيظو

لئاسولا لك ىلع قبطي نوناقلا اذه نأل ،ةيسنرفلا ةغللاب ةثلاث ةانق كانهو ةيغيزامألا ةغللاب ةيناث ةانق كانه نإ
ةانقلل ةبسنلاب كلذك اذه قبطيو ةيبرعلاب امهيف غيلبتلا نوكي نأ بجي ةثلاثلاو ةيناثلا ةانقلا نذإ ،ةيرصبلا ةيعمسلا
.احورطم ىقبي لاؤسلاف ،ةيرئازجلا ةيئاضفلا

لقأ ءايشأ ننقتو ةمهم ءايشأ ميظنتلل كرتت ذإ ،نزاوتلا مدع -نوناقلا اذه ىوتسم ىلع- كانه نأ تظحال دقل -2
12 ةداملا دجن ذإ ،نوناقلا اذه نم 16و 12 نيتداملا :لاثملا ليبس ىلع اهنم ركذأو ميظنتلل ةلباق يه يتلاو ةيمهأ
ننقت نأ انه يرورضلا نم ناكو -ةماعلا ةعفنملا يذ لاصتالا ىلإ انجوحأ امو- ةماعلا ةعفنملا يذ لاصتالا ىلع صنت
كانه يرظن يف نذإ ،ميظنتلا يف اهجاردإ دون انك يتلا ماكحألا ضعب تننق دق 16 ةداملا دجن امنيب ،ماكحألا ضعب

.ماكحألا ضعب ةيمهأ يف نزاوتلا مدع

نيذلاو اوملكت نيذلا ناوخإلا ركشلا ليزج ركشأو ةأرملا نع ملكتأ نكلو (Je ne suis pas féministe):38 ةداملا
ةروص لامعتساب راهشإلا نمضتي ال نأ بـجي" :يلي اـم ىلع صـنت 38 ةداملا نأل ةأرملا ةروص ىلع نوظفاحي
."اهتماركو اهتعمسبو اهماقمب سمت وأ اررض اهب قحلت ةراشإ ةيأ ةأرملا

ءاج ةموكحلا عورشم امنيب ،ةبوقع ةيأ نوناقلا اذه يف دجن ال ،حليوص ةعمجوب ديسلا هب ءاج ام ىلع ةدايز
ىلع اوظـفاح نيذلا ةوخإلا ركشن نذإ .يرئازج رانيد نويلم ىلإ رانيد فلأ 500 نم ،ادج ةليقث ةبوقعو ،ةبوقعب
ةظفاحملا بجو اذل ،عراشلا ىلإ ىمرت قلطت امدنع يهف ! ! اهيلع ظفاحي ال اهتاذ دح يف ةأرملا امنيب ،ةأرملا "ةروص"
اسم ينعي كلذف لجرلا نود ةأرملا ةروص ىلع -ةداملا يأ- تظفاح اذإف لجرلا ةروص كلذك صخي اذهو ،اهيلع
.كلذك لافطألا اذه صخيو هتماركو هتروصب

ةيعرشاللا تاطابترالاو ةرشاعملا ضرغل يجوزلا راهشإلا لمعتسي ال نأ بجي" :يلي ام ىلع صنت 39 ةداملا
حومسم قالخألاب سمت ال يتلا ةيعرشاللا ةرشاعملا نأب كلذ نم مهفأ انأو "…عمتجملاو ةينيدلا قالخألاب ُّسمت يتلا
…مهفأ مل امبرو "طقف يجوزلا راهشإلا لامعتسا" :37 ةداملا ركذت ذإ ،حصأ اهدجن ةموكحلا عورشم يف امنيب ،اهب

…نكلو

53 ةداملاو انوناق ةلهؤم ةئيه ىلإ ريشت 49 ةداملاف .ةفلتخم لكايه ىلإ ريشت يتلاو 61و 53 ،49 داوملا – اثلاث
.ةلهؤم ةيرادإ تاطلس ىلإ ريشت 61 ةداملاو ةلهؤم تاطلس ىلإ ريشت

هذه يه نمف ،ةينوناق ىرخأ ةراتو ةيرادإ ةرات اهدجن يتلا تائيهلا هذه لك يه ام ً:الاؤس ةحارص لكب حرطأ
؟تائيهلا

لكشت" :24 ةداملا هب تءاج امب لمعن ال ةداعف ،يلبق اولخدت نيذلا ءالمزلل يتوص مضأ ،64 ةداملا صخي اميف
؟اًحوتفم بابلا كرتنو اوضع 15 ىلإ 10 نم نوكت ال اذاملف "اوضع 12 نم راهشإلا ةعباتمب ةفلكملا ةدياحملا ةئيهلا
ةطلس وأ ةموكحلا نوكت نأ -راوشملا ةيادب يف ةصاخو-ّ دبال هنأب انـلوق صوصخب ةوـخإلا تاوصأ ىلإ يتوص مضأو
.ةيلاقتنالا ةلحرملا هذه يف ةصاخ ،حداف ةلودلا بايغف ،اضيأ ةلثمم ةلودلا

ةفلاخم ثدحت امدنع ةبوقعلا ىلع صنت ةداملا هذهف ،اديج تمهف دق تنك نإ كلذوً اللخ كانه نأ نظأ :44 ةداملا



صنت يتلا 34ةداملا ركذل يعاد الف 42و 41نيتداملل ةبسنلاب احيحص اذه ناك اذإف ،42و 41 ،34داوملا ماكحأل
.ةبوقعلا نم ةجردلا سفن لمحت اّهنأ ةصاخ ةيفاضإ ةبوقع تناك نإ فرعأ تسلو ،ةبوـقعلا ىلع ىرخألا يه

:وه اذه يلخدتل يناثلا بناجلا

مهفتلاو نعمتلاو قمعتلا ىلإ رمألا انب يدؤي ام ردقب راهشإلل ةضراعملا وأ ىضرلا يف نمكي ال مويلا رمألا نإ -1
يف عقت داكت يتلا تافارحنالا ىلإ هابتنالاو اهلمحي يتلا لئاسرلاو (Le contenu de la publicité) راهشإلا ىوتحمل

تايوتحم يأ ،تايوتحملا كلت تلخد دقل ، (Les dérives que peut contenir le discours de la publicité) هباطخ
لكبو ةقيقح- اننكمي لهف ،ةيسايسلاو ةيعامتجالا ةايحلا نم ةعساو تاعاطق يف ،ةيراهشإلا لئاسرلا وأ راهشإلا

نيب دودحلا نأ فرعن امدنع ةصاخ ،ٌحورطم لاؤسلا ؟راهشإلا نع ةجتانلا لئاسملا لك يف اينوناق مكحتن نأ -ةحارص
ةيعضو تناك راهشإلا ةيلمعل ىلوألا ةيعضولا نإ .هتعباتمو هتبقارم بعّصلا نمف ،ادج ةشه راهشإلاو لاصتالا
نوموقيو ةيفاقثلاو ةيعامتجالا ةايحلا يف راهشإلا ءاسرإ نولواحي مهسفنأ راهشإلا لاجر مويلا دجن امنيب طقف ةيراجت
.ةينف ةنهم ىلإ هتيقرت ميظنتب

ةفاحصلا يف ةصاخو مهئاقبو مهتايح طرش يه اهنأل ،حرطت مل راهشإلا ةدئاف ،مالعإلا لئاسو ىوتسم ىلع -2
.دئارجلل ةيراهشإلا تاحاسملا عيب قيرط نع ةلصحملا تادراولاب اساسأ قلعتي اهؤاقب حبصأ يتلا اندنع ةبوتكملا

ىلإ امتح يدؤت -راهشإلا يأ- عاطقلا اذه يف ةمزأ ةيأ نأ وه ناهربلاو ،ادج مهم راهشإلل يداصتقالا نزولا نإ
ىلع بتكت نأو دويقلا هذه نم ررحتت نأ ةفيحص يأل نكمي له نذإ .مالعإلا لئاسول يلاملا نزاوتلا يف ريطخ لالخإ

.حورطم لاؤسلا ؟ةيرح لكب ةيداصتقا عيضاوم لاثملا ليبس

.نايحألا بلاغ يف ةفاحصلا ةيرح ىلع امتح رثؤت (L’annonceur) نلعملا هاجت ةيعبتلا هذه نإ

(Le phénomène de dépendance à l'égard des grands annonceurs n'est pas sans incidence sur le
contenu des médias).

ينوناقلا زاهجلا بناجب دجوي مهم لكيه ىلإ رشي مل نكلو ةعباتملل ةئيه ىلإ نوناقلا راشأ ةقيقح ،سيئرلا يديس
اقبط راهشإلا ةيقالخأل ميظنت نع ةرابع ريخألا اذه نوكيو مهسفنأ نيينهملا فرط نم سسؤي نأ دبالو يعرشلا
Le code international des pratiques loyales en matière) راهشإلا ناديم يف ةحيحصلا تاسرامملل يلودلا نوناقلل

de publicité) مهسفنأ نيينهملا فرط نم سرامت راهشإلا ةيلمع ةبقارم نوكت ىتح.

تقولا سفن يفف ،امدقتم ءاج دق نوناقلا اذه نأب ةيادبلا يف هتلق ام سكع لوقأ نأ سيئرلا يديس ،ديرأ ،اريخأو
ةصاخو مالعإلا لئاسو لك نم نوناقلا اذه رادصإ عم بلطن مويلا اننأل ،ىرخأ ٍرومأ ةاعارمل ارخأتم نوناقلا اذه ءاج
ةحاسلا يف مويلا دجوي هنأل ،لداع ريغو نكمم ريغ اذهو قالطنالا طخ سفن نم قلطنت نأ ةبوتكملا ةفاحصلا
رشنلل ةينطولا ةلاكولا قيرط نع ،تاونس ذنم (les largesses de l’Etat) ةلودلا ةبه نم تدافتسا فحص ةيمالعإلا
ركنن نأ ليحتسيو ،نيدايملا فلتخم يف تابوعص نم تناع اهنأ ولو ،تقلطنا ةيوقلا فحصلا هذه ،(ANEP) راهشإلاو
يف ةربتعم ةناكم ليصحت ىلع اهتاردق يف مِهُسي وأ حمسي مل (ANEP) فرط نم وأ قيرط نع عزوملا راهشإلا نأب
؟تازايتمالا سفن ىلع لصحت يكل ظحلا اهل نكي مل يتلا ىرخألا ةفاحصلل ةبسنلاب لحلا وه امف ،ةيمالعإلا ةحاسلا
(On demande à tous les journaux aujourd’hui de s’aligner sur une même ligne de départ, alors qu’il y on

a plusieurs qui ont fait plusieurs fois

le tour de piste).



عضوب ةئفلا هذه حلاصل نمزلا يف ةددحملا ةيلاقتنالا تاءارجإلا ضعب ذختت نأ ،سيئرلا يديس ،ريخألا يف حرتقأ
نأ اهل ىنستي ىتح ىرخألا ةفاحصلا ىوتسم ىلإ عفترت يكل اهتيامحل ةيعامتجا ةكبش نوكت نأ نكميو اهل "ةكبش" هبش
مهحلاصل ةلودلا فرط نم قرولا رعس معد قيرط نع الثم كلذ نوكيو ظوظحلا سفنبو تايناكمإلا سفنب قلطنت
.ةنيعم ةدمل اذهو طقف مهحلاصلو

ةنجللا نأل تاظحالملا ضعبل قرطتأ ملو هتدعأ يذلا ميقلا يديهمتلا ريرقتلا ىلع ةصتخملا ةنجللا اريخأ ركشأو
.سيئرلا يديس اركشو كلذب تماق

.لضفتيلف شيغزم يديزوب ديسلا ىلإ نآلا ةملكلا ليحأو رماع نب ةسينأ ةديسلل اركش :سيئرلا ديسلا

،نامرتحملا ناريزولا ناديسلا ،مرتحملا ةمألا سلجم سيئر ديسلا .سيئرلا يديس اركش :شيغزم يديزوب ديسلا
.هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا ،روضحلا ،مالعإلا لاجر ةداسلا ،نيمرتحملا ةمألا سلجم ءاضعأ يئالمز يتاليمز

اهتايباجيإ ،اهلامعتسا نسحأ نإ ةريطخ ةليسو وه امك قوسلا داصتقا ميعدتل ةيساسألا زئاكرلا دحأ راهشإلا دعي
هتايفلخل ةقيقدلا ةساردلاو ةيانعلاب ظحي ملو هضرغ نع فرح نإ ةروطخ ربكأ راهشإلا نأ امك ،ةلاحم ال ةريبك
يف ةدوجوملا ةريبكلا تارغثلل كلذو قبطت نل وأ كهتنت نأ نكمي هل ةمظنملا صوصنلا قيبطت نأ اذه لك نم رطخألاو
.صنلا اذه

اهنأ الإ ،راهشإلا يف ىعارت نأ بجي يتلا تايقالخألا ىلع صنلا اذه يف ديدشلا صرحلا مغر ،سيئرلا يديس
،14 ،11 ،08 داوملا لاثملا ليبس ىلع ركذأو ميظنتلا ىلع تليحأ صنلا داوم ضعب نأ ول يدوب ناك اذل ةصقان ىقبت

ترم دقو- انظحال اننأ مغر ميظنتلا ىلع تليحأ طقف داوم عبرأ الإ ينوناقلا صنلا اذه يف دجن ال ثيح 21و 19 ،16
دق يتلا تارغثلا دس نم نكمتن ىتح اذهو ميظنتلا ىلإ تليحأ دق انسلجمب ترم يتلا نيناوقلا داوم بلغأ نأ -نيناوق انب
،لاجملا اذه لخدتس اهنأ كش نود نم يتلا تاسسؤملا نم ديدعلل ةيلعفلا ةسرامملاو نوناقلا اذه قيبطت دنع أرطت
ةدياحملا ةئيهلا ليكشتل ةددحملا -ءالمزلا نم ريثكلا اهنع ملكت يتلا- 64 ةداملا يف ءاج ام طقف لاثملا ليبس ىلع ركذأو
تالاكولاو تاكرشلا نم بختنم اهئاضعأ ّلجو ةدياحم ةنجللا هذه نوكتس فيك لءاستأ ،راهشإلا ةعباتمب ةفلكملا
هذه نع رامضملا اذه يف لءاستأ انأف اذل ،طقف نيدياحم نيوضع رابتعا ّالإ نكمي ال اوضع 12 نيب نمف ؟ةيراهشإلا
.ةداملا

يفو .رركأ ال ىتح ءالمزلا تالخدت يف درو امو كلذ ىلع ةروكشم يهو ةنجللا ريرقت يف ءاج ام لك نمثأ كلذك
ةمحرو مكيلع مالسلاو اركش ،لوطأ ةدمو قمعأ ةسارد ىلإ جاتحي نوناقلا اذه نأ دكؤأو لوقأ سيئرلا يديس ريخألا

.هللا

.لضفتيلف روميمع نيدلا ييحم ديسلا ىلإ ةملكلا ليحأو شيغزم يديزوب ديسلل اركش :سيئرلا ديسلا

وهو ءادغلا ةعاس فراشم ىلع ثدحتأ نأ وه امئاد يظح ،سيئرلا يديس .هللا مسب :روميمع نيدلا ييحم ديسلا
لوقأ نأ ةيادبلا يف بحأ .نكمم دح ىصقأ ىلإ يثيدح رصتخأو نيعمتسملا ىلع قفشأ ينلعجيو ينكبريو يندقعي رمأ
ال نأ- وجرأ يننكل ،"يريعب اهتقان بحي"و هبحأو همرتحأ يجولونكت وه ام لكف ،ةثيدحلا ايجولونكتلا مرتحأ يننإ
.ةعاقلا لخاد لومحملا فتاهلا ةزهجأ ضعبل رمتسملا نينطلا عوضومل الح دجن نأ -يتايحالص زواجتأ

10و 8 ناتداملاف ،ةدوجوملا داوملا لك يف لخدتأ نأ عيطتسأ نل ،سيئرلا ةدايس انيلع حورطملا نوناقلل ةبسنلاب
نب ةسينأ تخألا عم كلذ يف قفتأو اهيف لادج ال ةينطو ةدايس ةيضق يهو ،ةيبرعلا ةغللاب راهشإلا ةيمتح نايوتحت

ةداملا ىلع يلخدت زكرأ نأ ديرأ نكل ،ةضورفملا تابوقعلا عوضومب ةصاخلا 11 ةداملاب قلعتي ءيشلا سفن ،رماع
شيغزم خألا عم امامت قفتأ انأو ،كحضم ريبعت وهو ةدياحملا ةئيهلا ليكشت عوضوم يف 50 ةداملا نع ةعرفتملا 64

نم نانثإ ؟نم هاجت نم دايحو اذه دايح يأ ،ةدياحملا ةنجللا هذه نيوكت لوح نالءاستي وأ نالوقي امدنع ةعمجوب خألاو
نيئشانلا فرط نم بختنمو -تاكرش اضيأ–! ! تاينواعتلا نم بختنم دحاو وضع ،تالاكولا نم نانثاو تاكرشلا



نأ ال ،ةلودلا معدن نأ انتمهمو ةمئاق ةلودلا نأ يتامولعم بسحف لقتست مل ةلودلا ؟ةلودلا نيأ لعفلاب -تاكرش اضيأ–
مالعإلا نوناق نيب ةقالعلا عوضومب قلعتي اميف ليق ام عم امامت قفتأ انأو ،ةيرحلا ةجحب ةلودلا هذه ءانب لك مطحن
.راهشإلا نوناقو

ملف ،نوناقلا اذه يف صاخ لكشب اهظحالأو ،سيئرلا ةدايس ،ةحورطملا نيناوقلا نم ريثك يف اهتظحال ةطقن كانه
ال نحنو ،ملاعلا يف راهشإلا صوصن عم ةنراقم ةيأ اهل تعمتسا وأ اهيلع تعلطا يتلا صوصنلا نم صن يأ يف دجأ
،ةيكيرمألاةدحتملا تايالولا يفو اسنرف يف ،سنوت يف ،برغملا يف راهشإ نيناوق كانه ،نخاسلا ءاملا عرتخن

سلجم فرصت تحت عضت نأ ةينعملا تائيهلا ىلع ،عونلا اذه نم ٌنوناق انيلع حرطي امدنع ضورفملا نم هنأ حيحص
اذكهو ىرخأ نادلب يف عوضوملا نوناقلاو حورطملا نوناقلا نيب ةنراقملل ةصرف تايناكمإلا دعب كلمي ال يذلا ةمألا
يفو ثلاثلا ملاعلاو لوألا ملاعلا يف ،عمجأ ملاعلا يف ةدوجوم براجت كانهف ،نيرخآلا براجت نم ديفتسن نأ عيطتسن
.امئاق يتايفوسلا داحتالا ناك امدنع اعبط …يناثلا ملاعلا

ريبك لمع كانهف ،يغبني امك اجضان سيل نوناقلا اذه نأ وه يل ةبسنلاب يئاهنلا جاتنتسالاف ،سيئرلا ةدايس ليطأ نل
…اذك مقر لدعملا نوناقلا ىلإ ءوجلل ماع لك يفو رطضن فوس الإو ةينعملا ةساردلا قبسو ةقدلا ىهتنمب متي نأ بجي
وهو يفقومو ييأر ايصخش حرتقأ ةقيرطلا هذهب ،…يناتلفلا نوناقلاو …ينالفلا نوناقلا هلدعي يذلاو …اذك يف رداصلا
نلو هلك عوضوملا يف ييأر ىلإ ةراشإ هذه نوكت نأ لمآو هرادصإ ىلع قفاوأ نلو نوناقلا اذه نع ظفحتأس يننأ
.سيئرلا ةدايس اركش ،ليطأ

.لضفتيلف ديبع ديجملا دبع ديسلا ىلإ نآلا ةملكلا ليحأو روميمع نيدلا ييحم ديسلل اركش :سيئرلا ديسلا

لوزأ ،مكيلع مالسلا ،روضحلا ،ءاضعألا ةداسلا ،سيئرلا يديس .سيئرلا يديس اركش :ديبع ديجملا دبع ديسلا
.نوالف

قوقح ىلع ظافحلاو لداعلا ريغ سفانتلا يدافت ةرورض عم ةمدخ وأ جوتنم ةيقرتو فيرعتلل ةليسو راهشإلا ربتعي
.كلهتسملا

اذل ،ةيمومعلا تاطلسلا ةرظن نع وأ لامعألا لاجر ةرظن نع فلتـخت راهشإلا ىلإ كلهتسملا ةرظن نأ مولعملا نم
ةيفلخ هل امك ،مجسنم ريغ راهشإلاب قلعتملا نوناقلا اذه عورشم نإ .تاظحالملا هذه لك يعاري نأ بجي نوناق يأف
ماجسنالا نع رظنلا ضغبف ،هنم ةوجرملا فادهألا ىلإ لصي نأ ةيلاحلا هتغيص يف عيطتسي نلو ةيجولويديإو ةيسايس
ةيساسألا تايرحلا نم صيلقتلل ىرخأ ةقلح لكشيس عورشملا اذه نأ دقتعن اننإف ةيباقع داوم نم هلمحي امل ارظنو
،مالعإلا نوناق بايغ يف متي اذه نأ رمألا يف بيرغلاو يمالعإلاو يسايسلا لقحلا يف لخدتي عورشملا اذهف ،نطاوملل
هذهبو ددحم ريغ "ماعلا ماظنلا" حلطصمف ،"ماعلا ماظنلل افلاخم ناك نإ عنمي راهشإ لك" نأ ىلع صنت 35 ةداملاف
نم اعون لكشيس امم ،ماظنلا حلاصم مدخت ال ةيملس ةرهاظم لك عمقل ةداملا هذه لمعتسن نأ ادج لمتحملا نمف ةفصلا
عورشملا اذه نوكو ،ةيسايسلا بازحألاب قلعتملا يوضعلا نوناقلل اقرخ ربتعي اذهو يسايسلا لاجملل قنخلا عاونأ
رمألا اذه نأ دقتعن ،ةددحمو ةحضاو ريغ ةفصبو ةيملاعلاو ةيحورلاو ةينطولا ميقلا ىلع تارملا نم ديدعلا يف دنتسي
.ةريطخلا تازواجتلاو ةيفسعتلا تارارقلا عجشي نأ هنكمي

ةيجولونكتلا تاروطتلاو تالاجملا لك يف ةملوعلاب زيمتت ةديدج ةلحرم نآلا ملاعلا شيعي امنيب ،سيئرلا يديس
.ملاعلا هفرعي يذلا روطتلا رابتعالا نيعب عورشملا اذه ذخأي ال نأ برغتـسن اننإف "تانرتنالا"ـك ،ةعيرسلا

قلغيو ددحيل ءاج عورشملا اذه نأ فسؤملاو ،ةيبرعلا ةغللا ادع ام ةغل ةيأ لامعتسا عنمي 10 ةداملا نومضم نإ
ةيساـسألا تاـنوكملا ىدـحإ لامعتسا ىتح هـنأ اضيأ بيرغلاو ،ةلزعلا اهيلع ضرفيو ةينطولا تاجتنملا ىلع قاوسألا
لاؤسلا ؟ةيغيزامألا ةّغللا ءاصقإ وه -ةداعلا ترج امك- ضرغلا له ،هب حومسم ريغ )ةيغيزامألا ةغللا يأ( انتيوهل
.احورطم امئاد ىقبي

انيدلو ةيبنجألا ةغللاب ةددعتم دئارج كلمن نحن ،يرئازجلا ناديملا يف ةدوجوم ةقيقح كانه ،سيئرلا يديس
(Algérien TV) انيدلو (La chaîne trois)، نأ مولعملا نم هنأ وه هحرطأ يذلا لاؤسلاو ،انمامأ ةدوجوم ةقيقحلاف

ليخادملا نأ فرعن نحنو راهشإلا نم ةمداقلا ليخادملا نم ريبك ردقب شيعت ماعلا يأرلاب ةصاخلا دئارجلا مظعم



دجوت له وه حورطملا لاؤسلا نذإ ،ةفاحصلل ةلماشلا حابرألا نم %40ةبسنب ردقت -ملاعلا يف–راهشإلا نم ةمداقلا
فيرعتلا ةيفيك نع لءاستن ىرخأ ةهج نمو ؟ةيسنرفلا ةغللاب ةدوجوم ةقيقح ربتعت يتلا ةفاحصلا هذهل ةموتكم ةجمرب
ةغل ىلع راهشإلا رصتقا ام اذإ ريدصتلا قيقحت كلذب متيو ةيبنجألا قاوسألا وزغ يف ةبغرلاو يرئازجلا جوتنملاب
.راهشإلل ةيبنجألا تاونقلا مادختسا ىلإ نييرئازجلا نيرمثتسملاو نيجتنملا اذه عفدي نأ نكميو ؟ةدحاو

ةحلصملا الو ينطولا داصتقالا تابلطتم يبلي الو مدخي ال هنأ عورشملا اذه نم نيبتي ريخألا يف ،سيئرلا يديس
جوتنملاب جيورتلا يف ليقارع لكشيس هلاح ىلع يقب اذإ هنأل ،هقيبطت متي امدنع ليقارع هنع رجنتس امك ،دالبلل ايلعلا
تايرحلا نمضتو نطولا ةحلصم مدخت ةفصب هتعجارم بلطيو عورشملا ضفري "سافافألاف" اذهل ،يرئازجلا
.ثريمناث ،سيئرلا يديس اركش .ةيساسألا

.لضفتيلف يبيرز ريذن ديسلا وهو لخدتم رخآ ىلإ ةملكلا ليحأو ديبع ديجملا دبع ديسلا ركشأ :سيئرلا ديسلا

يتاليمز ،ةموكحلا ءاضعأ ةداسلا ،ةمألا سلجم سيئر ديسلا .ميحرلا نمحرلا هللا مسب .اركش :يبيرز ريذن ديسلا
وه امك راهشإلا نأب لوقأ هيلعو نيلخدتملا رخآ يننأ مكحب ارصتخم نوكيس يلخدت .ةمألا سلجم ءاضعأ يئالمز
نإ عمتجملا ىلع لابولاب دوعيو ايبلس نوكيو هلالغتسا نسحأ نإ يباجيإ وهف ،نيدح اذ احالس ربتعي ةيهيدبكو فورعم
داصتقالا مدخي هتفصب راهشإلل ةربتعملاو ةمزاللا ةيمهألا يلوت نأ ةلودلا ىلع نإف قلطنملا اذه نمو ،هلالغتسا ءيسأ
.ةملوعلاو قوسلا داصتقا دهع يف نحنو ةصاخ ينطولا

:ةيلاتلا داوملا ىلع زكرأس تاقلطنملا هذه نم

مل نكل ،خلإ…ةينطولا تباوثلاو ربمفون ةروث ميق راهشإلا يف مرتحي نأ بجي هنأ ىلع صنت :05 ةداملل ةبسنلاب
ةدلاخلاو ةديجملا ربمفون ةروث ميقب راهشإلا يف لالخإلا ةلاح يف طلست يتلا ةبوقعلا ىلإ داوملا نم ةدام ةيأ يف رشي
.حورطم لاؤسلا ،ملاعلا تايداصتقاو تافاقث ىلع حاتفنا ةلحرم يف نحنو ةصاخ ةينطولا تباوثلاو

ةطشنألا ةسرامم يف بغري نميف رفوتت نأ بجي يتلا طورشلاو تافصاوملا حوضو مدع :15 ةداملل ةبسنلاب
لوح رثكأ احيضوت بلطأ انهو خلإ…ةيرئازجلا ةيسنجلاك طورشلا نم ةعومجم داوملا ىدحإ يف تءاج دقل .ةيراهشإلا
.ةمهملا هذه ةسراممل بدو به نم لكل اًحوتفم لاجملا نوكي ال ثيحب ،طورشلا هذه

لاؤسلاو ،خلإ …"ةيلود قيثاوم" داوملا ىدحإ يف ءاج دقو ةيملاعلا ميقلا مارتحا ىلع صنت يتلا 34 ةداملل ةبسنلاب
انميق ىلع ظفاحن يكل هنأ ىرأو ،ةينطولا ميقلاب اهطبرو ةيملاعلا ميقلا موهفم لوح حيضوت ءاطعإ بجي اذل ،حورطم
ةينطولا ةيصخشلا عم ةيملاعلا ميقلا ضعب ضراعتت نأ نكمي هنأل ةينطولا ميقلاب ةيملاعلا ميقلا طبرن ال نأ بجي ةينطولا
.ةيرئازجلا

39 ةداملاف ،اهركذ ديعأ نكلو ةوخإلا ضعب فرط نم تركذ دقو امهتيمهأل ارظنو ،39و 38 نيتداملل ةبسنلاب
ةيقالخألا ميقلاو ىفانتت يتلا ةيعرشاللا تاطابترالاو ةرشاعملا ضرغل يجوزلا راهشإلا لمعتسي ال نأ ىلع صنت
نمضتي ال نأ ىلع صنت يتلا 38 ةداملل ةبسنلاب رمألا كلذك .ءايحلاب لخت تاراشإ نمضتي ال نأو عمتجملل ةينيدلاو
اذهب ةصاخ ةبوقع ةيأ عضت مل اهنأ ظحالن اننإف 40 ةداملا ىلإ عجرن امدنع نكلو ،ةأرملا ةروص لامعتسا راهشإلا
هزيكرت نوناقلا اذه ىلع ظحالي امو ،ةيدام تابوقع سيلو ةيئازج تابوقع كانه نوكت نأ وه هحرتقأ امو ،لالخإلا
ايملاع فورعم اذهو ،قالخألاو ميقلا ريسكتل عّفدلا نكمي هنأ ىلع ةوخإلا راشأ املثمو يداملا بناجلا ىلع طقف
ىلع ظفاحنل ةيئازجلا تابوقعلا ضعب عضو حرتقأ يلاتلابو يداملا بناجلا ىلع زيكرتلا نم دبال عمتجملا ميق ريسكتلف
.انتيوهوانميقو انتفاقث

هنأ ىلع صنت يتلاو ،ةئيهلا هذه دارفأ ىلع ةداملا هذه يف صيصنتلا مدع ظحالن ةدياحملا ةئيهلا نأشب :50 ةداملا
.كلذ حيضوت بولطملا ،خلإ…مهسأري نمو مهرايتخا ةيفيكو اهدارفأ ددع لهجن اننكلو ةدياحم ةئيه نوكتت



تالمحلا تارتف جراخ ةينويزفلتلاو ةيعاذإلا تاونقلا يف يسايسلاو يبزحلا راهشإلا لوح :51 ةداملل ةبسنلاب
ةيفاك ريغ ج.د نويلم ىلإ جد 100.000 نيب ام حوارتت ةيلام ةمارغ يف لثمتت ةبوقع عضو نأ ىرأ ،ةيباختنالا
املثم- ةداملا نأل -ةيئازجلا تابوـقعلا– ةـيداملا ريـغ تابوقعلا ضعب ةفاضإ نم دبال ديعأو تلق املثم ءالؤهل اعدرو
.ةربتعملا ةيرشبلا لئاسولاو ةيداملا تايناكمالا كلمي نأ لاجملا اذه لخدي يذلا نم بلطت -انملكت

اهربتعأ يتلاو مايأ ةينامثب ددحت ةبوقعلا نإف طورشلا رتفدل ةفلاخملا تاراهشإلاب ةقلعتملا 52 ةداملل ةبسنلاب امأ
.ةجرد ىندأ رثكأ وأ رهشلا نوكي ثيحب ةدملا هذه عفر حرتقأف ،ةيفاك ريغ

دحأ ماق اذإف ،ةعونمملا تاطاشنلا اذكو اهكالهتسا روظحملا داوملل راهشإلاب ماق نمل ةبوقع عضو مدع :55 ةداملا
.عوضوملا اذه صخت ةبوقع الثم دجن ال رمألا اذهل ةبسنلاب اننإف الثم رمخلاك اهكالهتسا عونمم داومب رهشأو

ضراعتت له وه حورطملا لاؤسلاف ،راهشإلا ةعباتمب ةفلكملا ةدياحملا ةئيهلا ةأشن نأشب ةقلعتملا 62 ةداملا امأ
؟امهنيب قرفلا امو ؟50 ةداملا يف اهيلع صوصنملا ةنجللا تايحالص عم اهتايحالص

اهيلإ راشأ دقو تابوقعلا راركت ةلاح دوجو وه صنلا داومل يتءارق لالخ هتظحال امف ،ةريخأو ةماع ةظحالم
وأ جوتنملا لوح رسلا ءاشفإل ةبوقع ىلع صنت يتلا 46 ةداملا يف درو ام :اهيلع لاثمب يتآو ،يراهزل ذاتسألا
سفن ىقبت له لمعلا اذه راركت ةلاح يف نكل ،فلأ 500 ىلإ فلأ 100 نم ةبوقعلا هذه حوارتتو ،اهب رهشملا ةمدخلا
؟ىرخأ ةبوقع كانه مأ ةيداملا ةبوقعلا

.سيئرلا يديس اركشو هب تماق يذلا لمعلا ىلع ةصتخملا ةنجللا ركشأ اريخأو

لثمم ديسلا -ةداعلاك- وعدأ ةشـقانملا هذه متـخن ىتحو لخدـتم رخآ وهو يبيرز ريذن ديسلل اركش :سيئرلا ديسلا
.لضفتي نأ ،تالؤاستلا ضعب ىلع درلل لخدتلا ديري ناك نإ ةموكحلا

تاحارتقالا ىلع نيلخدتملا لك ركشأل متحمس ول طقف نيتقيقد بلطأ .سيئرلا ديسلا اركش :ةموكحلا لثمم ديسلا
ىقبيو اولّخدت نيذلا ءاضعألا لك ةيناث ةرم ركشأ نأ ديرأو ،صنلا اذه ءارثإل ّتبص يتلا تالخادملا لكو تايصوتلاو
.ديسلا وه سلجملا سيئر ديسلا

اذه ةعيبط لوح يراهزل ديزوب ديسلا هحرط دقو هيلع بيجأ نأ -سيئرلا يديس- متحمس ول ديرأ ،قيقد لاؤس ءاج
اهيلع صوصنم يوضع نوناقب اهيف مزلن يتلا تالاحلا ؟يوضع نوناق عورشمب سيل عورشملا اذه اذامل ،عورشملا
انلعج يذلا ديحولا ببسلا وه اذهو 116و 115 ،112 ،108 ،92 داوملا يف ةصاخو -وضعلا يديس- روتسدلا يف
.سيئرلا يديس اركش ،عيمجلل اركش ةيناث ةرمو ،ايوضع انوناق سيلو ًايداع انوناق حرتقن

؟ةملكلا لوانت ديرت له ةصتخملا ةنجللا لأسأ ،كلذك ةداعلا ترج امكو ،ريزولا ديسلا ركشأ :سيئرلا ديسلا

.اركش :ةصتخملا ةنجللا سيئر ديسلا

،ةصتخملا ةنجللاو ،ةموكحلا لثمم ديسلا ركشأ ،عيمجلا ركشأ نأ ديرأ ةسلجلا هذه ةياهن يف .اركش :سيئرلا ديسلا
لصاونس .اهيلإ جاتحن انك ةديدج ءاوضأل اردصم -ةغلابم نودبو- تناك يتلا مهتالخدت ىلع ءاضعألا ةداسلاو ةديسلاو
فصنلاو ةثلاثلا ةعاسلا ىلإ هريخأت مكنم بلطأ يننكل ةثلاثلا ةعاسلا ىلع اررقم تيقوتلا ناكو ،ءاسملا اذه انلاغشأ



صخي اميف ةمألا سلجم فقوم نع مكمساب ربعأل ةيبرغملا ةرافسلا ىلإ باهذلا يف لثمتت تابجاو يدل هنأل ،ءاسم
نم ًءادتبا انلامعأ فنأتسن نذإ ،"يناثلا نسحلا" يبرغملا لهاعلا ةافو رثإ انيزاعت ميدقتو مايألا هذه هانشع يذلا ثدحلا
.ةعوفرم ةسلجلاو ةمألا سلجمل يلخادلا ماظنلا ليدعت عورشم ةشقانمو ضرعل ءاسم فصنلاو ةثلاثلا ةعاسلا

. راهنلا فصتنم دعب ةسداسلا ةقيقدلا يف ةسلجلا تعفر


