
 

 

 

.ةمألا سلجم سيئر بئان ،دمحأ جاحلا هللا دبع ديسلا :ةسائرلا

.لقنلا ريزو ،ليلوب دمحأ ديسلا :ةموكحلا ليثمت

.ءاسم نيرشعلا ةقيقدلاو ةثلاثلا ةعاسلا ىلع ةسلجلا تحتتفإ

.هل قفارملا دفولاو ريزولا ديسلاب ةيادبلا يف بحرأ ،ةحوتفم ةسلجلا ،ميحرلا نمحرلا هللا مسب :ةسلجلا سيئر ديسلا
23 يف خرؤملا 80-76 مقر رمألل ممتملاو لدعملا نوناقلا صن ةشقانم مويلا ةماعلا انتسلج لامعأ لودج يضتقي
اميسال سلجملل يلخادلا ماظنلل اقفوو ،روتسدلا نم 120 ةداملل اقبطو ،يرحبلا نوناقلا نمضتملا 1976 ربوتكأ
.اركش ..نوناقلا ميدقتل ةموكحلا لثمم ديسلا ىلإ ةملكلا ليحأو ةماعلا ةشقانملا يف عرشن هنم 68 ،64 ،63 داوملا

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

هللا ةمحرو مكيلع مالسلا ،ماركلا روضحلا اهيأ ،ةمألا سلجم ءاضعأ ةداسلاو تاديسلا اهتيأ ،ةسلجلا سيئر ديسلا
رمألل ممتملاو لدعملا نوناقلا عورشم ميدقتل كلذو مكمامأ ةيناثلا ةرملل ةملكلا ذخآ نأ ةداعسلا يعاود نمل هنإ .هتاكربو
دوهجلا نم فلكت ام ببسب مكاضر عورشملا اذه لاني نأ ىنمتأ يننإ ،1976 ربوتكأ 23 يف خرؤملا 80-76 مقر
ةمهاسمو اندالب اهفرعت يتلا ةيداصتقالا تاروطتلا حرص ءانب يف ةنبل نوكيس هنأ اميسالو هتشقانمو هريضحتل
حاتفنالاو ةيداصتقالا طباورلا ةملوعب زيمتت يتلا ةثلاثلا ةيفلألا يف اندالبب لوخدلل ةلوذبملا دوهجلا يف انم ةعضاوتم
يرحبلا نوناقلا ىلع ةيرورضلا تاليدعتلا لاخدإ يف لضفلا عورشملل يطعن نأ اندرأ اذهل .دحاو نآ يف سفانتلاو
.يلودلا وأ ينطولا ىوتسملا ىلع ءاوس عاطقلا هشيعي يذلا ديدجلا عقاولا عم هفييكتل لوعفملا يراسلا

هذه لك ىلإ ليصفتلاب قرطتأس مث نمو عورشملا اهيلإ يمري يتلا فادهألا راصتخابو ةيادبلا يف حرطأس ايجهنم
.ةثالث رواحم ربع فادهألا

:عورشملا فادهأ

:ةحرتقملا تاليدعتلا فدهت

.يرحبلا لقنلا تاطاشن ميظنتب صاخلا يلاحلا ماظنلا رييغت ىلإ :الوأ



.ءيناوملا ميظنت مكحت يتلا ةماعلا ءىدابملا ءاسرإ :ايناث

.يلودلاو ينطولا ينوناقلا طيحملا عم فيكتلا :اريخأو اثلاث

.يراجتلا عباطلا تاذ تاطاشنلا حتف :لوألا روحملا

تاطاشنلاو يرحبلا لقنلا تاطاشنل ةلودلا راكتحا 1976 ربوتكأ 23 يف خرؤملا 80-76 مقر رمألا سرك دقل
.يراجتلاو يداصتقالا رارقلا ةيلالقتسا يف تلخد تاسسؤملا هذه مظعم .ةيمومع تاسسؤم ىلإ اهدنسأو ةقالعلا تاذ

اهنم تالاجملاو كالمألا نم ةلسلس ىلع ةيمومعلا ةيكلملا رقت روتسدلا نم 17 ةداملا نأ ىلإ انه ةراشإلا ردجتو
أدبم ىحضأ قوسلا داصتقا يف لوخدلا نأ املاطو كلذ ىلإ ةفاضإ .ةينطولا ةعومجملل اكلم اهربتعتو يرحبلا لقنلا
ريغ -يرحبلا عاطقلا يف ةسفانملا لاخدإ عم- حبصأ يذلا يلاحلا عضولا ةعجارم يرورضلا نم ودبي ،اسركم
ينوناقلا عباطلا تاذ تالاغشنالا هذهب لفكتي ثيح ،تاطاشنلا هذهل ةلودلا ةبقارم تقولا سفن يف ىقبتو .سناجتم
كالمأ نوناق نمضتملا ،1990 ربمسيد01 يفخرؤملا 30-90 مقر نوناقلا هرقأ يذلا زايتمالا ماظن يداصتقالاو
يرحبلا لقنلا تاطاشنلا هذه نيب نمو .مظنم راطإ يف ةصاخلا ةردابملل ةيمحم تاطاشن حتفب حمسي يذلاو ةلودلا
.ةدايملاو رجلا اذكو نفسلا راجئتساو اهتيمنتو ءيناوملا رييستو

ماكحأ ممتتو لدعت يتلاو عورشملا نم 43 ةداملا ماكحأ هتسرك يرحبلا لقنلا طاشن حتف نإ ،ةسلجلا سيئر يديس
:ساسألا اذه ىلعو 80-76 مقر رمألا نم 571 ةداملا

صاخشأ لبق نم وأ ةيرئازج ةيمومع تاسسؤم لبق نم زايتمالا ماظن قفو يرحبلا لقنلا تامدخ لغتست-الوأ
اذه حنميو ،يرئازجلا رطقلا يف مهطاشن زكرم دجويو نيزهجم ةفص مهل ،يرئازجلا نوناقلل نيعضاخ نييرابتعا
ةعباتلا كالمألا رييست دنسي .ةنيعم قوقح عفد ىلإ تالاحلا عيمج يف يضفيو طورش رتفد ساسأ ىلع زايتمالا
ةسرامم اذكو ةيئانيملا كالمألا ىلع ةظفاحملاو رييستو ةنايصو ةيمنتب ةفلكم نوكت يتلا ةيئانيملا ةطلسلا ىلإ ءيناوملل
رتفد ساسأ ىلع ىرجي ءيناوملا كالمأ رييست ىلع زايتمالا ماظن نأ ىلع عورشملا صن امك .داشرإلاو ةدايقلا طاشن

.طورش

نحش طاشن حتف ىلع صنت اهنإف ،يرحبلا نوناقلا نم 649 ةداملل ةلدعملا عورشملا نم 44 ةداملا امأ-ايناث
.Les armateurs نفسلا يزهجم ىلع رصتقي هنأ الإ ،نفسلا

اهيلع صوصنم هرخآ ىلإ ةيرحبلا ةرسمسلاو عئاضبلاو نفسلا عاديإك يرحبلا لقنلاب ةلصتملا ةطشنألا حتف نإ-اثلاث
.لوعفملا ةيراس ةطشنألا هذهو ،1991 ربمسيد 22 يف خرؤملا 522-91 موسرملا يف

ةيراجتلا ةيئانيملا تاطاشنلا حتف ىلع - 892 ةداملا ىلإ ةراشإلاب- عورشملا نم 51 ةداملا صـنت كـلذك-اعبار
.ةسفانملا ىلع ةدايملاو رجلا لثم

ذيفنت فدهب يمومعلا يئانيملا لاجملا لغش صاخ وأ يمومع لماعتم لك ناكمإب هنأ يه روحملا اذه ةصالخ
رتفد ساسأ ىلع اهلالغتسا وأ ةيئانيملا تاودألا عضوو ةيرحبلا ةكرحلاب ةطبترملا ةيراجتلاو ةيعانصلا تاطاشنلا

.كلذب ةطبترملا موسرلا عفدو طورش

حضويو ةيراجتلا ءيناوملل افيرعت عورشملا مدقي :ءيناوملل ماعلا ماظنلا يف ينوناقلا غارفلا دس،يناثلا روحملا
ةحشرملا يراجتلا عباطلا تاذ تاطاشنلا نيبو ةيمومعلا ةطلسلا نيب حوضوب لصفيو اهطاشن لاجمو اهتايحالص

.ءيناوملا ةسسؤم يهو ةدحاو ةيداصتقا ةيمومع ةسسؤم ايلاح اهسرامت يتلاو ةصاخلاو ةيمومعلا ةسفانملل

رعسل يجيردتلا ضيفختلا ىلإ ةهج نم يدؤي نأ ةسفانملل ةيئانيملا تاطاشنلاو يرحبلا لقنلا لاجم حتف نم رظتني
يئانيملا عاطقلا ةيوقت ىلإ ىرخأ ةهج نمو ينطولا لوطسألا ديدجتو ةيمنتل ةيرورضلا تارامثتسالا ةئبعتو نحشلا
ينطولا ملعلا ةموميدب قلعتي اميف اميسال ،نطولا حلاصم باسح ىلع حتفلا متي ال نأ ةديدجلا ماكحألا نم رظتني امك
طورشلا هذهو طورشب الإ نفس زهجم ةفص حنمت نأ نكمي ال اذهلو .يرحبلا عاطقلا يف لغشلا بصانم ىلع ظافحلاو
نأو يرئازجلا نوناقلل عضاخ يرابتعا صخش وأ ةيرئازج ةيسنج نم يعيبط صخشل اهتيكلم لكب ةنيفسلا ءامتنا يه
ةكولمم ةنيفسلا تناك اذإ الإ يرئازجلا رتفدلا يف نفسلا ميقرت نكمي ال قلطنملا اذه نمو .يرئازج مقاط ةنيفسلل نوكي
نأ بجي ةلاحلا هذه يفو ،يرئازجلا نوناقلل عضاخ يرابتعا صخشل وأ ةيرئازج ةيسنج نم يعيبط صخشل ايلك
ماعلا ريدملا سيئرلا ،ةيلوؤسملا ةدودحملا تاكرشلا يف مهسألا ةيبلغأ باحصأ نمو ،ةيرئازج ةيسنج نم نوكي
اريخأو .تايعمجلا يف نيطرخنملا ءاضعألا لمجمو وريسم ،ةمهاسملا تاكرشلا يف ةرادإلا سلجم ءاضعأ ةيبلغأو



لوصحلل عضاخ وهف ةيمومعلا ةيكلملا ةئف يف روتسدلا بجومب فنصم طاشنلا اذه نأ املاط هنأ ىلإ ةراشإلا ردجت
.طورش رتفد لحم -زايتمالا يأ- ريخألا اذه نوكيو زايتما ىلع

.يلودلاو ينطولا ينوناقلا طيحملا عم فيكتلا:ريخألاو ثلاثلا روحملا

لفكتلاو ةيرحبلا نويدلاو يرحبلا لقنلا ةيلوؤسم ديدحتب ةلصتم عورشملا نم بناجلا اذهب ةصاخلا تاليدعتلا نإ
.مئارجلاو حنجلا عمقو رحبلا لاجر ةرادإب ةصاخ صوصن ىلإ ةفاضإ ةحالملا قطانم نييعتو لقنلا دقع ذيفنتو ماطحلاب

ترم يذلاو مكمامأ حورطملا نوناقلا عورشم اهلمشي يتلا تاميمتتلاو تاليدعتلا لمجم نذإ يه هذه ،ماتخلا يف
.تاليدعتو تاحارتقاو تاحيضوتو تاراسفتساب هداومو هدونب ةلوادم

.هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو مكعامتسا نسح ىلع اركش

ررقم ديسلا ىلإ ةملكلاو ،مكمامأ هب لضفت يذلا ضرعلا ىلع ةموكحلا لثمم ديسلا ركشأ :ةسلجلا سيئر ديسلا
.لضفتيلف يرحبلا نوناقلا لوح يديهمتلا ريرقتلا ميدقتل ةئيبلا ةيامحو ناكسإلاو ةينارمعلا ةئيهتلاو زيهجتلا ةنجل

ةداسلاو تاديسلا ،مرتحملا لقنلا ريزو ديسلا ،رقوملا ةمألا سلجم سيئر بئان يديس :ةصتخملا ةنجللا ررقم ديسلا
:ةنجللا ريرقت صن مكيلإ ،مكيلع مالسلا روضحلا ةداسلا ،نيمرتحملا ةمألا سلجم ءاضعأ

34ةداملا نمو ،31 ،24 ،23 ،12 داوملا ماكحأل اقبطو روتسدلا نم 113 ةداملا نم ةيناثلا ةرقفلا ماكحأل اقبط
سيئر ديسلا فرط نم ةلاحإلا رارق ىلع ءانبو ةمألا سلجمل يلخادلا ماظنلا نم 52 ،51 ،50 ،47 داوملا ىلإ
ةئيهتلاو زيهجتلا ةنجلتعمتجا ،م1998 سرام 3 ـل قفاوملا ـه 1418 ةدعقلا يذ 14 يف خرؤملا ةمألا سلجم
:ةمألا سلجم رقمب مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلا نم ةنوكتملاو ةمألا سلجمل ةئيبلا ةيامحو ناكسإلاو ةينارمعلا

،ةنجلل اسيئر نايرم رمع ديسلا-
،سيئرلل ابئان ليوط ريشب ديسلا-
،ةنجلل اررقم يديزوب شيغزم ديسلا-
،اوضع ياب دمحأ ريشب ديسلا-
،اوضع يديعس رودق ديسلا-
،اوضع ةيفياعم ديعسلا ديسلا-
،اوضع لافج نيسح ديسلا-
،اوضع يروق زيزعلا دبع ديسلا-
،اوضع دوعسم نب نامثع ديسلا-
،اوضع يبارعل هللا دبع ديسلا-
،اوضع يحاي لامك دمحم ديسلا-
،اوضع يعدارب يندم ديسلا-
،اوضع ديبع ديجملا دبع ديسلا-
،اوضع ريهاط دمحم ديسلا-
،اوضع يوضام ةديمحا ديسلا-
.اوضع شادوب رصان ديسلا-

يف خرؤملا )80-76( رمألل ممتملاو لدعملا نوناقلاب قلعتملاو اهيلع لاحملا نوناقلا صن ةشقانمو ةساردل كلذو
.يرحبلا نوناقلا نمضتملا ،1976 ربوتكأ 23

عم 1976 ةنس رداصلا رمألا ماكحأ ةمءالمو ةهج نم يرحبلا لقنلا ةموظنم حالصإ ىلإ يمري ليدعتلا اذه نإ
قيرط نع ةسفانملل ةيراجتلا تاطاشنلا حتفو راكتحالا ةلازإ ىلإ اساسأ فدهيو ،يلودلاو ينطولا نيطيحملا تاريغتم
،94 ،73 ،28 ،6 ،3 :رمألا نم ةيلاتلا داوملا لدعت ةدام 53 نوناقلا اذه صن نمضت دقو عاطقلا ميظنت ةداعإ

159، 160، 175، 236، 237، 241، 268، 270، 348، 349، 350، 358، 384، 428، 468، 471،
داوملا يهو ،959 ىلإ 880 نمو ،859 ،802 ،801 ،765 ،739 ،649 ،571 ،567 ىلإ 477 نمو ،472

نيكلاملا نييرئازجلا نيكمت ،اندالب هاجت نحشلا رعس ضيفخت ،ينطولا ملعلل ةلماحلا نفسلا ةيامح لوح روحمتت يتلا



لقنلا دقع ،نفسلا ماطح رييست ،يرحبلا لقانلا ةيلوؤسم ديدحت ،نفسلا زجح ،يرحبلا لقنلا تاطاشن ةسرامم نم نفسلل
تاسلج ةدع نوناقلا صن ةساردل ةنجللا تصصخ دقو .ةحالملا قطانمب ةصاخ ةديدج تاحلطصم عضو ،هذيفنتو
:ةيلاتلا رواحملا ىلع ءاضعألا ةداسلا تالخدت تبصنا ثيح

ضيوعتل تءاج يتلا ةيئانيملا ةطلسلا ةيهام ديدحت :رخآلا ضعبلا حيضوتو ىرخأب تاحلطصملا ضعب لادبتسإ
.ةينطو ةيئانيم ةطلس اهلعج حارتقا عم ءيناوملل ينطولا ناويدلا

.اهتاطاشن رييست يف ةلودلل مظنملا رودلا ءاقبإ عم نكل ةيلالقتسالا راطإ يف ءيناوملا نيب ةسفانملا إدبم ىلع ديكأتلا

.تاقورحملا ريدصت تازايتماب اهعتمتل ةعساو ةيكرح دهشت يتلا كلت فرط نم طاشنلا ةليلقلا ءيناوملا ميعدت

نيمألا ىلإ عامتسالل 1998 يام 10 موي لمع ةسلج ةنجللا تصصخ اياضقلا هذه لوح ضومغلا ةلازإ لجأ نمو
باجأ دقو ،ناملربلا عم تاقالعلاب فلكملا ريزولا دوشك دمحم ديسلا روضحبو لقنلا ريزول الثمم لقنلا ةرازول ماعلا
ىلع ةنجللا دكؤت ريخألا يفو .نوناقلا صن داوم لوح ءاضعألا ةداسلا تالاغشناو تاراسفتسا نع لقنلا ريزو لثمم
ةيلوؤسمو ،ينطولا داصتقالا ريرحت لظ يف هب طبتري امو يرحبلا لقنلا طاشن حاجنإ يف ةديكأ ةلودلا ةيلوؤسم نأ
ةراجتلاب ةمئاد ةلص يف مه نيذلا نييداصتقالا نيلماعتملاو ةاضقلا فرط نم نوناقلا قيبطت ىلع رهسلا يه ةلودلا
ةلودلا ةيلوؤسمو ،ةلادعلل ةيئاهنلا تارارقلل حيحصلا قيبطتلا كلذكو ،هنومضمو هحور يف همارتحا ىلعو ةيلودلا
صصختم نيوكت نمو ةمزاللا ةينوناقلا تاودألا نم اَّهييِفَرْصَمو اّهينمؤمو اهتاضق نيكمت يف اضيأ رصحنت كلذك
ىلع نييمومعلا نيلماعتملا رابجإ ،اضيأ ةلودلا ةيلوؤسم نمو ،ةيلودلا ةيرحبلا ةراجتلا لاجم يف ةراسخلا دالبلا بينجتل
.مهماهم ةسرامم يف مهتايلوؤسم لمحت ىلعو مهتاردق راهظإ

يف خرؤملا 80-76 رمألل مِّمتملاو لدعملا نوناقلا صن نع يديهمتلا ريرقتلا نومضم -يتداس يتاديس- وه مكلذ
مكيلع مالسلاو مكئاغصإ ىلع اركش .هتشقانم ىلإ ةنجللا مكوعدت يذلاو يرحبلا نوناقلا نمضتملا 1976 ربوتكأ 23

.هتاكربو هللا ةمحرو

.لضفتيلف رضيوخ رهاطلا ديسلا وهو لخدتم لوأل ةملكلاو ةماعلا ةشقانملا يف نآلا عرشن :ةسلجلا سيئر ديسلا

ديسلا ،ةسلجلا سيئر يديس ،ميحرلا نمحرلا هللا مسب دعب .ةسلجلا سيئر يديس اركش :رضيوخ رهاطلا ديسلا
.ةمألا سلجم ءاضعأ ةداسلاو تاديسلا ،ريزولا

نمو ،راكتحالا ءاغلإ ىلإ كلذكو يرحبلا عاطقلا يف ةيداصتقالا ةسفانملا حتف ىلإ ىلوألا ةجردلاب نوناقلا اذه فدهي
ادوجوم ناك يذلا غارفلا دسل ثلاث باتك لكش يف ءاجف ئناوملا لالغتساو ميظنتب ةقلعتملا صوصنلا جاردإ هتّادجتسم
،رحبلا قيرط نع يرجت ةيلودلا ةيراجتلا تالدابتلا لك ذإ ،ينطولا داصتقالا يف اماه ارصنع ربتعي ءانيملاو ،لبق نم
،ةمظتنمو ةثيدح ةقيرطب ءىناوملا رييستو ميظنت ةجردب اقيثو اطابترا ناطبترم ةيداصتقالا ةعاجنلاو ةيلاعفلا نكل
ةرحلا قوسلل لاجملا حتف ىلإ ةيرحبلا تاطاشنلا راكتحا نم رمن نحنو ةصاخو ةيملاع سيياقم قفو ةيدودرملا نمضت
نمضي اينالقع الالغتسا اهفانصأ لكب رئازجلا ءىناوـم لالـغتسا ىلإ دعب لصن مـل اننأ هـظحالن اـمو .ةـسفاـنملاو
نأ نيح يف اهطاشن ةريتو ضافخنا لكشم يناعت يتلا مجحلا ةطسوتم ءىناوملا ةصاخ دصقأو ،ةوجرملا ةيدودرملا
ةنس ذنم دوجومو فورعم وهو "سنت" ءانيم ركذأ لاثملا ليبس ىلعو ،طغضلا نم اعون فرعت ةريبكلا ءىناوملا

ىلإ ةمرصنملا ةنسلا يف لالغتسالا ةبسن تلصو ثيح هطاشن ىوتسم يف اسوسحم اضافخنا فرع يذلاو –1868
اذـهو رئازجلل يبرغلا طسولا يف نييداصتقالا نيلماعتملا ءازإ قلقلا نم اعون قلخ يذلا رمألا ،هتاردق نم طقف 46%

طاشن نم عفرلل اهحرتقن يتلا لولحلا نيب نمو ،خلإ… "تاوزغلا" ءانيمك ةلثامم ئناوم ىلع قبطني نأ نـكمي لاـثملا
تالدابتلل ةمدخ ئناوملا هذهل رثكأ طاشنو ةيويح ءاطعإل (des stimulants) ةيلامو ةيدام زفاوح عضو وه ئناوملا هذه
ئناوملا مدخت ال ةماع ةفصب ئناوملا نيب ام ةرحلا ةسفانملا ةركف نأل ،ةماع ةفصب ينطولا داصتقالاو ةيلودلا ةيراجتلا
،ةيدعاقلا لكايهلا ةنرصعو روطت ىدمب ةطبترم ئناوملا ةيدودرم نأ امك تايناكمإلا ىلإ رقتفت يتلا ةطسوتملا
.خلإ …ةيديدحلا ككسلا ،تاقرطلا ةيعضو

كالمألا نإ ،900 ،899 ،898 داوملا يف ءاج ام بسح ،ةيئانيملا ةيمومعلا كالمألا ديدحتب قلعتت ىرخأ ةطقن
نمو "La zone d’extension terrestre" يربلا عيسوتلل ةقطنمو لالغتسالا ةقطنم لمشت فورعم وه امك ةيمومعلا



اهديدحتو عيسوتلا ةقطنم -ايلمع- ديسجتل ةيميظنتلاو ةينوناقلا لئاسولا عضو يف عارسإلا بوجو ةلجعتسملا رومألا
تاطاشنلا داعبإ يف ريكفتلا بجي امك ،اليحتسم ارمأ ءانيملل عيسوت يأ ذئنيح حبصيو ينارمعلا جيسنلا اهلصي نأ لبق
نأ يرورضلا نم تاب ىرخأ ةهج نمو قطانملا هذهب ءانيملاب ةقالع ةيأ اهل تسيل يتلا ةيرحبلا تاطاشنلا نع ةبيرغلا
."Les Z.E.T" ةيحايسلا ةيعيسوتلا قطانملاو ةيرحبلا كالمألاو ءانيملا عيسوتل ةقطنم نيب اقيفوت الاجم دجن

ةيوهجلاو ةيلودلا تادهاعملا نم ريثكلا ىلإ تمضنا دق رئازجلا نأ فرعن :ةيلودلا تادهاعملا لوح يهو ةطقن رخآ
ةيئانيملا تاطلسلل اهبجومب حمسي يتلاو م1998 ماع يف ذيفنتلا زيح تلخد يتلا ةدهاعملا تادهاعملا هذه نيب نمو
.ةدهاعملاهذه ماكحأل هنيوكتو اهمقاطو ةيرئازجلا نفسلا ةقباطم ىدم ةبقارمب ،جراخلاب

مقاطلا نيوكت لاجم يف تاريضحت كلذكو ةيدام تاريضحتب مايقلا لاحلا ةعيبطب بلطتت قافتالا دونبل ةباجتسالا
؟نيوكتلا لاجم يف ةصاخو ةدهاعملا ماكحأ عم بواجتللةيرورضلا تاءارجإلا تذختا رئازجلا له ةطقنلا هذه يفو
«مسا لمحت ةيرئازج ةنيفس نأ يام 16 موي فحصلا لالخ نم يعالطا يهو يهابتنا تراثأ ةطقن كانه كلذكو

مت -احيحص ربخلا ناك اذإ– زجحلا اذه له ،عوبسأ ةدمل » كبيك«ءانيم يف اهزجح مت بوبحلاب ةلمحم تناك»  ةموردن
.اركشو ؟ةيلودلا ةدهاعملل اذيفنت

.لضفتيلف يراهزل ديزوب ديسلل ةملكلاو رضيوخ رهاطلا ديسلا ركشأ :ةسلجلا سيئر ديسلا

دفولاو ةموكحلا لثمم ريزولا ديسلا ،ةسلجلا سيئر ديسلا .ةسلجلا سيئر ةدايس اركش :يراهزل ديزوب ديسلا
ةماعلا فادهألا ىلع بصني نل يلخدت ،ةسلجلا سيئر ةدايس ،نومرتحملا يئالمز تامرتحملا يتاليمز ،هل قـفارملا
يف ةلودلل ةماعلا ةيكلملا ةيرارمتسا ىلع دكؤت اهنأل 43 ةداملا يه اذه يف حاتفملا ةملكلاو ةلوبقم ييأر يف يهف صنلل
يلخدت .ينطولا داصتقالل ةديدجلا تاهجوتلل ةباجتسا اذهو حتفت كانهف ،زايتمالا قيرط نع نكل يرحبلا لقنلا لاجم
:ةينقتلا رومألا نم ةعومجم ىلع بصني فوس ةسلجلا سيئر ةدايس

صخشلا ىلإ ملست يتلا تاءاعدتسالاو تاغيلبتلا نع ملكتت -سيئرلا ةدايس- 160 ةداملل اهليدعت يف 17 ةداملا -الوأ
باسح أدبي ىتم ددحت ال ةداملا نكل ،مايأ ةثالث فرظ يف ملست نأ بجي تاءاعدتسالا هذه نإ لوقتو زهجملا لثمي يذلا
،خلا …اهعيب وأ ةنيفسلا زجحب ةقلعتم يهو تاءاعدتسا نعو تاغيلبت نع ملكتن اننأل ادج مهم رمألا اذهو ،ةدملا هذه
.كلذ ديدحت بجي اذل ؟اذامب ةطوبرم مايأ ةثالثف ،ةداملا هذه حيضوت يرورضلا نمف نذإ

نمثلا نأ ىلع صنت يتلا )6( ةرقفلا 160 ةداملل ةلدعملا 17 ةداملاب ةصاخ يهو ةسلجلا سيئر ةدايس ةيناثلا ةطقنلا
يلاجعتسالا ءاضقلا ىلإ هجتن اذامل :انه لاؤسلا .يلاجعتسا رمأ بجومب متي ةزوجحملا ةنيفسلا عيب طورشو يعجرملا
يأ ،عوضوملا مكاحم ىلإ هجتن ال اذاملف ؟سانلا قوقحو ةيكلملا قحب قلعتتو عوضوملا مهتو ةيساسأ ةيضق يف تبلل
،لجعملا ذافنلا ىلإ يدؤي نأ نكميو عيرس يلاجعتسالا ءاضقلا نأ ملعن اننأ اصوصخ ؟ةيندملا وأ ةيراجتلا ةمكحملا
.نيتجرد ىلع يضاقتلا قحب سم اضيأو سانلا قوقحب سم اذه يفو ةرشابم ذيفنتلا ىلإ يدؤي نأ نكمي هنأ ىنعمب

يذلا ةنيفسلا نابرل ةبسنلاب مادعإلاب ةبقاعملا نع ملكتت يتلاو 500 ةداملل ةبسنلاب ةظحالم ةسلجلا سيئر ةدايس كانه
نع ملكتت ال اهنكل صخشلا اذه ةبقاعم نع ملكتت ةداملا هذه معن ،ةيرئازجلا هايملا يف ةعشملا داوملاو تايافنلاب يقلي
نع ملكتت 571 ةداملا نأل لامعألا هذهب موقت يتلا ةنيفسلا ةرداصم ةفاضإ بجي اضيأ انهف ،ةنيفسلا ةرداصم
؟500 ةداملا يف ةرداصملا نع ملكتن ال اذاملف ،ةرداصملا

ىلع شيوشتلل رحبلا نم هجوملا ينويزفلتلاو يعاذإلا ثبلا نع ملكتت يتلا 520 ةداملا يف -ةسلجلا سيئر ةدايس– اضيأ
.رئازجلا يف اـنه يكلساللا ويدارلا

هذه نكل ةبوقعلا عفرت نأ نكمي برحلا تالاح يفو ئراوطلا تالاح يف هنأ ىلع ةيناثلا اهترقف يف ملكتت ةداملا هذه
برحلا ةلاحو ئراوطلا تالاح امهو طقف نيتيئانثتسا نيتلاح نع طقف ملكتي ال روتسدلا نأل ،روتسدلا مرتحت مل ةداملا
امل ةقباطم ةداملا نوكت نأ بجي اذل ،برحلا ةلاحو ةيئانثتسالا ةلاحلا ،راصحلا ةلاح ،ئراوطلا ةلاح نع ملكتي امنإو
.ةداملا هذه يف روتسدلا امهيلع صني نيتلاحل لافغإ كانه نذإ ،روتسدلا يف ءاج

نوناق نأل هنع ملكتت يذلا ريوزتلا ةيعون انل ددحت الو بيرهتلا نعو ريوزتلا نع ملكتت يهف 529 ةداملل ةبسنلاب
اذه مظني كرامجلا نوناقف بيرهتلل ةبسنلابو ،علسلا يف وأ ةيرادإلا قئاثولا يف ءاوس ريوزتلا ىلع بقاعي ماع تابوقعلا
عيضاوملا سفن جلاعت يتلا صوصنلا يف ةدايزلا اذامل نكل ،هتمظنو عوضوملا اذه تلوانت اضيأ ىرخأ نيناوقو رمألا



ةليلق صوصنلا نوكت نأ بجي قوسلا داصتقا يف نحنو ؟نيمتهملا ةاضقلل ةبسنلاب قيبطتلا يف ةلبلب قلخي ام كلذو
؟اذاملو طبضلاب ةداملا هذه لاجم وه امف نذإ ،ىضوف يف يضاقلا شيعي ال ىتح ةحضاوو

ةنيمأ ريغ ةمجرت اهنأل ادج ةكيكر ةغايصلا ثيح نم يهف ،555 ةداملل ةبسنلاب -ةسلجلا سيئر ةدايس- اضيأ
اهنأل الصأ اهب انل ةجاح الف ةيعوضوملا ةيحانلا نم امأ ،ةيلكشلا ةيحانلا نم اذه ،امامت ىنعملا يدؤت الو ةيسنرفلل
ول نذإ ،تابوقعلا نوناق يف ةدوجوم داوملا نأ -ةسلجلا سيئر ةدايس- رومألا يف لصألاف ،تابوقعلا نوناق ىلع ليحت
امف ،تابوقعلا نوناق ىلإ عوجرلا هيلع دبال هنأ فرعي ةرشابم يضاقلاف يرحبلا نوناقلا يف تايانجو احنج دجن
؟نذإ صنلا اذه دوجو نم ىودجلا

مكحت يتلا يه ةيئازجلا تاءارجإلا نوناقل ةماعلا ماكحألا نأ ىلع صنت -ةسلجلا سيئر ةدايس- 556 ةداملا اضيأ
يأ ؟ةماعلا ماكحألا طقف سيلو ةيئازجلا تاءارجإلا نوناق لك لوقن ال اذامل انهف ،ةيرحبلا تافلاخملاو تايانجلاو حنجلا
،قيقحتلا كلذ لاثم نوناقلا اذه اهلوانتو اهيلع صن يتلا رومألا يف ادع ام هلك ةيئازجلا تاءارجإلا نوناق قبطي
انل مدقت نأ ةموكحلا نم سمتلن اذل ؟ىوعدلا مداقت ةملك ىلع ديكأتلا مت اذاملو ،خلإ …ضقنلا ،فانئتسالا ،ةمكاحملا
.ةينوناقلا ةيحانلا نم رمألا اذه لوح احيضوت

ةهجلا ىلإ اهلاسرإ بجوتو رضاحملا لاسرإ نع ملكتت يتلاو 558 ةداملل ةبسنلاب ةسلجلا سيئر ةدايس اريخأ
صنلا يف دوجوملا قطنملا اضيأ فلاخيو ةينوناقلا ةيحانلا نم هيلجر ىلع فقي ال مالك اذهف ،ةصتخملا ةيئاضقلا
ةصتخملا ةيئاضقلا ةهجلا ىلإ نوكي لاسرإلا نأ ىلع صنت ةداملاو ةيروهمجلا ليكو ىلإ لسرت رضاحملا نأل هلماكب
ىوعدلا كيرحت قح كلمي يذلا طقف وه هنأل ةيروهمجلا ليكو ىلإ رضاحملا لسرت نأ بجي نذإ ،ةمكحملا يهو
.ةسلجلا سيئر يديس اركشو ،كلذ يف رظنلا عساو مكلو ،ةمكحملا مامأ ةيمومعلا

.لضفتيلف ةريوعل ظيفحلا دبع ديسلل ةملكلاو يراهزل ديزوب ديسلل اركش : ةسلجلا سيئر ديسلا

يديس ،ةسلجلا سيئر يديس ،ميحرلا نمحرلا هللا مسب ،ةسلجلا سيئر يديس اركش :ةريوعل ظيفحلا دبع ديسلا
ةقداصملاو ةشقانملل مويلا انيلع ضرعي روتسدلا ماكحأل اقبط ،روضحلا ةداسلاو تاديسلا ،يئالمز يتاليمز ،ريزولا
.يرحبلا نوناقلا نمضتملاو 1976 ربوتكأ 23 يف خرؤملا 80-76 رمألل ممتملاو لدعملا نوناقلا

اساسأ روحمتت يتلا تالؤاستلا ضعب حرطأو تاظحالملا ضعب لجسأ نأ سيئرلا يديس يل اوحمسا ةبسانملا هذهب
لمعلا ىلع ةصتخملا ةنجللا ركشأ نأ ديرأ اذه لبق .ةيلورتبلا ءيناوملاو ةئيبلا ثولت امهو نيماه نيعوضوم لوح
.يليمكتلا ريرقتلا راظتنا يف انل هتمدق يذلا يديهمتلا ريرقتلاو هب تماق يذلا

ىلع ثولتلا اذه رثأو ،تاقورحملاب ةصاخ ةئيبلا ثولت اهيف ببستي نأ نكمي يتلا ةيجولوكيإلا ثراوكلا فرعي لكلا
،ةيويح ةلأسمو ةيولوأ ثولتلا دض ةئيبلا ةيامح حبصت اذهل ،ناسنإلا ةحص ىلع يلاتلابو ةيناويحلاو ةيتابنلا ةورثلا

ةبترملا سفن يف تاباسحلاو تاساردلا لك يف رابتعالا نيعب ذخؤي ايساسأ الماع تحبصأ ةئيبلا ةيامحف كلذ ىلع ةدايز
لك تعقوو تقفاو اهيلع بجاوو فرش اذهو لودلا نم ديدعلا رارغ ىلع رئازجلا نإ .ةيداصتقالاو ةينقتلا لماوعلا عم
راطإلا لهو ؟فاك اذه له ،1963 ةنس ذنم كلذو ةئيبلا ثولت ةبراحمو ةيامحلاو ةياقولاب ةقلعتملا ةيلودلا تايقافتالا
نم اهيلإ ترشأ يتلا تابلطتملل ةباجتسالا امهناكمإب ممتملاو لدعملا انمامأ حورطملا نوناقلاو ،مويلا دوجوملا ينوناقلا
ىلع ةظفاحملل أجلت فرعن املثم يتلاو ةيلورتبلا رخاوبلا ةيصوصخ ىلع دّكؤأ نأ دوأ قايسلا اذه سفن يفو ؟لبق
تاطحم اهب لفكتت نأ ضورفملا نم غيرفتلا ةيلمع ،رحبلا هايمب اهتانازخ غيرفتو ءلم يف لثمتت ةينقت ةيلمعل اهنزاوت
ةدعل اهلمع يف رصقت ام ةداع رخاوبلاو تاطحملا هذه فسألل نكل station de déballastage ىمست ةصتخم ةيئانيم
هايملا نم اهاوتحم رخاوبلا غرفت يلاتلابو ،ةمراص ريغ اهنأكو ودبت يتلا نيناوقلل اهعوضخ مدع ةصاخو بابسأ
صخي اميف اقيقد يلاحلا نوناقلا اذه نوكي نأ نسحتسي اذهل ،رحبلا يف ةرشابم -تقولا سفن يف ةثِولملاو– ةثولملا

فرط نم ةلمعتسملا ءيطاوشلاو نكامألل ةيذاحم نوكت ام ةداع اهنأو ةصاخ ثولتلا نم ةيلورتبلا ئناوملا ةيامح
،ةيلورتبلا ئناوملل نوناقلا اذه يف ةراشإلا مدع نع لءاستأل تاذلاب ةظحللا هذه منتغأو .ةحارلاو مامجتسالل نطاوملا
نيتداملا يف اهيلع صوصنملا تاءارجإلاو نيناوقلا سفنل عضخت يه لهو ؟ةيراجتلا ئناوملا نمض ةفنصم يه له
ةيصوصخ انلمهأ دق اذهب نوكن اننإف كلذك رمألا ناك نإو ؟47 ةحفصلا ىلع 889و 888 امهو 80-76 رمألا نم
.رحبلا ربع اهمظعم نوكي يتلا ةيرئازجلا تارداصلا يف ةربتعملا اهتصحو تاقورحملا

ةعبارلا ةحفصلا ىلع ةدوجوملا 22 ةداملا نوناقلا اذه يف يهابتنا تراثأ ،ثولتلا نم ةئيبلا ةيامح ناديم يف امئاد
رحبلا يف ةثولم داومل ةلاسإ لك" :دحاولا فرحلاب صنت اهنإ ثيح 80-76 رمألا نـم 215 ةداملا لدـعت يتلاو ةرـشع



العف ةثولم داوملا هذه تناك اذإ ،"امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط حنمت ةقبسم ةصخر عوضوم نوكت نأ بجي
.رحبلا يف اهتلاسإ عنم طقف بجيف

كالمألا ريوطت ناديم يف هنإ ثيح ،48 ةحفصلا ىلع ةدوجوملا 891 ةداملا ىوتحمل قرطتأ نأ ديرأ نآلا
،ةيفاك ريغو ةدودحم ىقبت ءانيملا ىوتسم ىلع ةصتخملا تائيهلا تايناكمإ نأ ىلإ ةراشإلا بجت ءانيملل ،ةيمومعلا

تايمكلا نامضل "ةدكيكس" ةنيدمل يلورتبلا ءانيملا ةعسوت الثمف ادج ليقثو ليقث ناديملا اذه يف رامثتسالا نإ ثيح
ةصتخملا تائيهلا ضعب نأ ظحالن امك ريناندلا نم تارايلملا تارشعب ردقت رخاوبلا نحش دنع لورتبلا نم ةمزاللا
يف -ةصاخ- ةصتخم ةيبنجأ تاسسؤم تامدخ ىلإ ءوجللا حرتقت ةبقعلا هذه زواجتل ئناوملا ىوتسم ىلع ةلماعلا
انيلع حورطملا نوناقلا له :لؤاست حرطي انهو ،ضاوحألا ألمي يذلا فحازلا لمرلا نم ةريبكلا تايمكلا ءالخإ
لفكتلاب نوحمسي تاسسؤملا ةصصوخب قلعتملا رمألاو رامثتسالا ةيقرتب قلعتملا يعيرشتلا موسرملا عم ةقداصملل
؟ةلأسملا هذهب

899 ،898 هداومب ةيئانيملا ةيمومعلا كالمألا دودح نييعتب قلعتملا يناثلا لصفلا نأ ىلإ ريشأ نأ ديرأ ريخألا يف
كلذكو 910و 909 هداومب اهريوطتو ئناوملا ةنايصب صاخلا ثلاثلا لصفلاو ،50 ةحفصلا ىلع ةدوجوملا 900و
يف يه امك تءاج داوملا هذه لك ،911 يهو ةدحاو ةدام نم نوكتملا اهنمأو ئناوملا لالغتساب قلعتملا عبارلا لصفلا
قطانم يف مكحتلاو ئناوملا ةنايصب لفكتلا نإ ثيح ةيفاك ريغ اهنأ ظحالن عقاولا ضرأ ىلع امنيب 80-76 رمألا
يف رمألا اذه ممتي نأ نسحتسي ناك اذهل ةحورطم لئاسم اهلك ىقبت ئناوملل ةرواجملا نكامألا ىلع ظافحلاو ةعسوتلا
.ميظنتلل ةرم لكك اهكرت مدعو ةيفاضإ ةينوناق تاءارجإب نوناقلا اذه راطإ

ىلع هقيبطت ىدمب ردقت نوناقلا ةميق اعبط ىقبتو اهحرطأو اهلجسأ نأ تدرأ يتلا تالؤاستلاو تاظحالملا يه هذه
.مكيلع مالسلاو اركش ،يداصتقالاو يعامتجالا ناديملا يف تاساكعنا نم هزرفي امو عقاولا ضرأ

.لضفتيلف ،ةقيوطوب ةميلح نب ديسلل ةملكلاو ةريوعل ظيفحلا دبع ديسلا ركشأ :ةسلجلا سيئر ديسلا

نإ ،يتاليمز يئالمز ،ريزولا يديس ،ةسلجلا سيئر يديس .ةسلجلا سيئر يديس اركش :ةقيوطوب ةميلح نب ديسلا
:يلاتلاك يهو تالاغشنالا ضعب ىلع رصتقي ةقيقحلا يف يلخدت

داوملا ديدحتلابو لوألا هلصفو "يئانيملا ميظنتلا" نونعملا سداسلا هباب يف نوناقلا اذه يف ءاج ام صخي اميف
ثيح اشحو حبصأ دق رئازجلا ءانيم ناك نإ مهفأ تسلف ،ءانيملا لامعتسا لوح لوألا لاؤسلا .930 ،929 ،928

سفن يفو ،ةلمعتسملا ريغ ئناوملا ضعب دوجو وه اضيأ همهفن ال يذلا ءيشلاو هيلع ةزكرم لامعألا لك تحبصأ
ةيلوألا داوملا راضحإب موقت دالبلا نم ةنيعم ةهج يف لماعمو عناصم كلمت يتلا ةلودلا تاسسؤم ضعب نأ دجن تقولا
يف دوجوم ةسسؤملا هذه عورف نم اعرف نأ دجن الثمف سكاعملا هاجتالا يف دوجوم ءانيم قيرط نع اهجاتحت يتلا

دجاوتملا عرفلا ىلإ عئاضبلا هذه لقن يعدتسي كلذف نارهو ءانيم يف متت )ةيلوألا ةداملا( عئاضبلا نحش ةيلمعو ةبانع
لمع ةلقرع يف مهاسي هلك اذهف اهلقن ءانثأ ثدحت نأ نكمي يتلا لكاشملاو لقنلا فيراصم كلذ ىلإ فض ،ةبانعب
ءاقب ةدم نأ سداسلا بابلا يف ظحالن نحنو ،اهرقم ىلإ ةيلوألا ةداملا لوصو نيح ىلإ اتقؤم اهفيقوتو ةسسؤملا
نيب لمعلا يف قفاوتلاو ماجسنالا متي نأ بجيف ،نآلا حورطملا لكشملا وه اذهو ادبأ حضاو ريغ ئناوملا يف عئاضبلا
كانهو ،اندالبب ةدوجوملا ئناوملا لك لالغتساو لامعتسا نم نكمتن يكل لكشملا اذه يف اولصفي ىتح رمألاب نيينعملا
.رئازجلا ءانيم يف ةصاخو اهمهفن ال ةريثك ةلثمأ

يف لصفي ال اذه سداسلا بابلا نأ ظحالن ثيح ةحضاو ريغ ىرخألا يه اهدجن 930 ةداملا صوصخب كلذك
.انئناوم اهنم يناعت يتلاو ثدحت يتلا رومألا

.ةحضاو ريغ اهتاذ دح يف يه يتلا 955 ةداملا -ةسلجلا سيئر يديس- اضيأ كانه

يديس اركشو اضيأ ةحضاو ريغ هنم 913 ةداملا سماخلا بابلا يفف ،رامثتسالا صخت يهف ةريخألا ةطقنلا امأ
.ةسلجلا سيئر



.لضفتتلف يوالسع ىليل ةديسلل ةملكلاو ةقيوطوب ةميلح نب ديسلا ركشأ :ةسلجلا سيئر ديسلا

دوأ لكشلا يف ةظحالم يدنع تحمس اذإ ةسلجلا سيئر يديس .ةسلجلا سيئر يديس اركش :يوالسع ىليل ةديسلا
متيس امبر اذهو- ةرادإلا نأ ضورفملا نم ناكف ،مويلا شاقنلا لحم نوناقلا صن عوضوم يف لخدتأ نأ لبق اهمدقأ نأ
صنلا دقتفنو ليدعتلل حورطملا صنلا ةسارد ددص يف اننأل ،ليدعتلل ضورعملا يلصألا صنلا انيطعت -لبقتسملا يف
بجي ةشقانملا يف لخدتلا دنعف يلاتلابو ءالمزلا يقابل ةبسنلاب فلتخي رمألاف يدنع ادوجوم صنلا اذه ناك اذإو ميدقلا

صخي اميف امأ .لبقتسملا يف رابتعالا نيعب كلذ ذخؤي نأ وجرأف هليدعتب موقنس يذلا ءيشلا فرعن نأ لقألا ىلع
.طقف تاحيضوت يه امبر ،ةينقتلا تاظحالملا ضعب يدلف هتاذ دح يف نوناقلا

يف تركذ يتلاو ،ّةيونعملا صاخشألا صخي اميفو ةنيفسلل ةيرئازجلا ةيسنجلا ىلع صنت يتلاو 28 ةداملل ةبسنلاب
ةيونعملا صاخشألا ىلع انملكت اذإف ،يرئازجلا نوناقلل عضخت (personnes morales) نييرابتعا صاخشأ ةرابعب صنلا
مهرمأ ءالؤه نذإ ،ةيرئازج تايعمج وأ ةيداصتقا تاعومجم ،ةيدلبلا ،ةيالولا ،ةلودلا يف لثمتت اهنأ فرعن نحنف
مه له ؟يرئازجلا نوناقلل نوعضخي نيذلا صاخشألا مه نم يلاتلابو ةيرئازجلا ةيسنجلل نولماح مهنأل هنم غورفم
لكب اهيلع صنيو ركذت نأ بجي يلاتلابو ؟رئازجلا يف نيدجاوتم نونوكي امدنع يرئازجلا نوناقلا مهيلع قبطي بناجأ
.حوضو

ةنيفسلا دض ذخؤت يتلا تاءارجإلا لك":ىلع صنتو ادج ةليوط يهف ةديدجلا 159 ةداملا نع ةيناث ةظحالم كانه
الثم زجح ةلاح يف .اينوناق اهيلع صوصنم ريبادت نوناقلا يف دجوي هنأ ييأر يف انأف ."رماوألا قيبطت ضفرت يتلا
:الثم لوقن ال ،نوناقب رسفت نأ ىلإ جاتحت ال تاءارجإلا هذهب مايقلا نأل ،رسفن نأ نودب اهذاختا عيطتسن ريبادت كانه

« Si le navire poursuivi refuse d’obtempérer, on est habilité à tirer des coups de sommation, la police maritime

évitera de toucher les personnes» يتلا ةمزاللا ريبادتلا ذخؤتس هنأ ةحيرص ةدام يف اينوناق صنن نأ يفكي هنأ نظأ
.ءاضقلا مامأ ةيضقلا يف لصفلا متي ىتح ىسرملا نم جورخلا عنمت

العف وهف ،ةنيفسلا ىلع يذيفنتلا زجحلا ءارجإ ىلع ثدحتت يتلاو ةديدجلا ىلوألا ةرقفلا 160 ةداملل ةبسنلاب امأ
.يظفحت ءارجإ وه انه ةنيفسلا زجح نكل ةقيقح

نكميو اهنابر ىلإ ةنيفسلا ِّوُسُر ةطخ ميدقتب ةنيفس نتم ىلع هدوعص درجمب دشرملا مزلي" :صنت ةديدج 175 ةداملا
لدعي نأ نابرلل حمست يتلا تالاحلا ددحتو ركذت ثيحب حضوتت نأ ةداملا هذه ىلع بجي هنأ ىرأ ،"اهليدعت ريخألا اذهل
.ءيش يأ ثودح عقوت عيطتسنو ،نمأ ةلاح يف انسل اننأل كلذ ،ةنيفسلا جمانرب

ةمئاق ددحتو صنت ةيذيفنت اصوصن كانه نأ ىلع صنت ميدقلا نوناقلا يف اهنأ طقف ركذأ 210 ةداملا صخي اميفو
مويلا لدعملا نوناقلا يف وأ ميدقلا نوناقلا يف ةاغلملا ريغ 211 ةداملا نأ ركذأ كلذكو ،ةيرحبلا هايملل ةثولملا داوملا
:ىلع صنت

"Un Arrêté conjoint du Ministre chargé de la Marine Marchande et du Ministre de la Santé Publique fixera, en
tant que besoin, la liste des agents polluants."

داوملا ةمئاق سيلو ةداملا هذه قيبطت قرط ددحت ةيميظنت صوصن ىلإ ةراشإلا بجت كلذ ضوع هنأ دقتعأو
.اهؤاغلإ متي مل 211 ةداملا نأل ،ةثولملا

ليكو ىلإ لسرت رضاحملا لك نأ ىلع صنتو ةيمومعلا ىوعدلا كيرحتب ةصاخلا 270 ةداملا كانه كلذك
العف متي ةيمومعلا ىوعدلا كيرحت نأب لوقت 271 ةداملا نكلو ،ريزولا ىلإ رضحملا اذه نم ةخسن لسرتو ةيروهمجلا
دوأف ،ررضتملا ريزولا اهمدقي ىوكش قيرط نع ةماعلا ةباينلا فرط نم -ةينوناقلا طاسوألا يف فورعم كلذو-
؟كلذ نم ةدئافلا امو ؟ةداملا هذه متريغ اذامل انل اوحضوت نأ -ةحارص-

صني نأ بجي ةيرادإلا ةطلسلا نأ نظأو ،ةيرادإلا ةطلسلا رحبلا لاجرل ةددحملا ةئفلل متفضأ 384 ةداملل ةبسنلاب
ةرادإلاو ةهجلا هذهل يوهجلاو يرادإلا ميظنتلا ىلع صني لوألا بابلا اذه نأ امب ،ميدقلا نوناقلل لوألا بابلا يف اهيلع



.رحبلا لاجر ةئف عم عضوت نأ نكمي ال يلاتلابو ةيراجتلا ةيرحبلاب فلكملا ريزولا ةطلس تحت ةعوضوم ةيرحبلا

:ةيلاتلا لامعألا دحأ بكتري مقاط وضع وأ بكار صخش لك بقاعي هنأ ىلع صنت 477 ةداملا

.ىلعأ ةبتر نم لوؤسم راذنإل دومصلا نود ةمدخلاب قلعتي رمأ لكل طيسب نايصع -

.ةمدخلا جراخ ماظنلاب لالخإلا نود ةنيفسلا نتم ىلع ركسلا -

ةداملا صن ةغايص نم دبال يلاتلابو ةحنجلا نوففخت مكنأكف ماظنلاب لالخإلا نود ركسلاب نوحمست امدنع انهف
."ماعلا ماظنلاب الالخإ نكي مل ولو ةنيفسلا نتم ىلع ركسلا" :يلاتلاك

امبو- لمأن نحن ،"صخش لك" ةرابع نوركذت ةرم لك يف هنأ تظحال 491 ،483 ،482 يهو داوم ةدع كانهو
،اهنتم ىلع هدوجول ريربت هلو ةنيفسلا باكر نم وه له صخشلا اذه وه نم اوحضوت نأ -يرحبلا نوناقلا يف اننأ
له ةميرج بكتري ةنيفسلل دعصي صخش يأف ،ةحضاو ريغ "صخش لك" ةرابع نأل ……خلا ةنيفسلا نابّر وه له
؟راحبلا لاجر نم صخشك تابوقعلا نوناق هيلع قبطي

يتابجاو لاوحألا لك يف"ةرابع لضفأ انأف ،نيميلا ءادأب ةصاخلا 935ةداملا لوح ةريغص ةظحالم اضيأ ّيدل
نأ صخش ّيأ ناكمإب هنأ عقوتن نأ عيطتسن نحنف "يلع اهضرفت يتلا تابجاولا لاوحألا لك يف " ضوع " ةينهملا
ةرابع لضفأ يلاتلابو اينوناق اهيلع صوصنم هنأ دجنف ةينهملا تابجاولا امأ ،صاخشألا ءالؤه ىلع ام ائيش ضرفي
.اركشو "ةينهملا يتابجاو لاوحألا لك يف"

.لضفتيلف طيرش نيمل ديسلا ىلإ ةملكلا ليحأو يوالسع ىليل ةديسلا ركشأ :ةسلجلا سيئر ديسلا

ديسلا ،مرتحملا ةسلجلا سيئر يديس ،ميحرلا نمحرلا هللا مسب .ةسلجلا سيئر يديس اركش :طيرش نيمل ديسلا
نوناقلا اذه نم ةاغتبملاو ةوجرملا فادهألا رابتعالا نيعب انذخأ اذإ ،لضافألا ءالمزلا ةداسلاو تاديسلا ،ريزولا يلاعم
ةمدخ يلاتلابو عاطقلا اذه ةيقرتو ،كلذ ريغ ىلإ نيرفاسمللو عئاضبلل لقن نم ةيرحبلا تاطاشنلا لاجم حتف يهو
انذخأ اذإو ةيبنجألا تارامثتسالاو ةصاخلا ةردابملا قيرط نع ينطولا داصتقالا ةمدخ تمت اذإو ،ينطولا داصتقالا
هذه قيقحتل ةينوناقلا لئاسولا رفوي نوناقلا اذه نأ ةماع ةظحالمكو لوقأ نأ عيطتسأ فادهألا هذه رابتعالا نيعب
ضعب وأ ذخآملا ضعب كانه كلذ مغر نكل ،ةيلامجإ ةفصب ةيوازلا هذه نم لوبقم هنإ لوقلا نكمي يلاتلابو فادهألا
تاساكعنا اهل نأ دقتعأ يننأل اهيدبأ انأو ،يلياميف اهرصحأ نأ نكميو ينفلاو ينقتلا عباطلا اهيلع بلغي تاظحالملا
نأ نكمي ثيح ،ءاضقلا مامأ نوناقلا اذه صوصخب راثت دق يتلا تاعزانملا قاطن يفو ةسرامملاو قيبطتلا لاجم يف
نم .ةدوصقملا فادهألا قيقحت ةقاعإ يلاتلابو رمألا ةياهن يف نوناقلا اذهل قيبطت ءوس وأ ريسفتلا يف ددعت ىلإ يدؤت
اهيف نوكي يتلا تاكرشلا يف نييرئازجلا ةبسن ديدحتب قلعتت يهو 28 ةداملا لدعت يتلا 7 ةداملا ركذأ تاظحالملا هذه
ةيبلغأو ماعلا ريدملا سيئرلا نوكي نأ بجي ةمهاسملا تاكرش نأ ىلع صنت ةثلاثلا اهترقف يف 7 ةداملاف يبنجأ لامسأر
نم لاملا سأر ةيبلغأل نوكلاملاو ءاضتقالا دنع ةبقارملا سلجم ةيبلغأو ةريدملا ةئيهلا وأ ةرادإلا سلجم ءاضعأ

نوكلاملا نوكي نأ ماع إدبمك طرتشت ةداملا نأل ،وجرملا فدهلا ققحت ال ةغايصلا هذه نأ ةقيقحلاو ،ةيرئازج ةيسنج
ةرادإلا سلجم ءاضعأ ةيبلغأو ماعلا ريدملا سيئرلا امإ كلذل ةفاضإ ،نييرئازج تالاحلا عيمج يف لاملا سأر ةيبلغأل
يف لاملا سأر ةيبلغأل نيكلاملاب ةصاخلا ةرقفلا عضو نإف يلاتلابو ،ةبقارملا سلجم ءاضعأ ةيبلغأو ةريدملا ةئيهلا وأ
أطخلا نإف كلذ نم رثكأو ،أطخ اذهو ،ىلوألا ةلاحلا يف نيبولطم اوسيل لاملا سأر ةيبلغأل نيكلاملا نأب يحوت ريخألا

دجوت نأ نكمي هنأب ةغايصلا هذه نم مهفن نأ عيطتسن ثيحب ،هسفن موهفملا يف نكلو ةغايصلا يف طقف نمكي ال
اونوكي نأ نكمي كلذ ادع ام امأ ،نييرئازج ةرادإلا سلجم ءاضعأ ةيبلغأو ريدملا اهيف نوكي نأ يفكي ةمهاسم تاكرش
ةغيصلا نم حضوأو قدأ ةيسنرفلاب صنلا نأ دقتعأو ةئيس ةغايص ةقيقحلا يف كانهف ،اذه دصقي ال صنلاو بناجأ
ىلإ ريشت ةريخألا اهترقف يف هذه 28 ةداملا نأ ظحالن اننإف كلذ ىلإ ةفاضإلاب ،ةيبرعلا ةغللاب انيلع ةحورطملا ةيلاحلا
413 ةداملا ماكحأل اقباطم ةنيفسلا مقاط نيوكت نوكي نأ بجي هنأ ىلع صنت 80-76 رمألا نم 413 ةداملا
ريزولل زوجي ءانثتساو نييرئازج ةراحب نم انوكم ةنيفسلا مقاط نوكي نأ طرتشت اهنأ دجن ةريخألا هذه ىلإ عوجرلابو
عضولا لظ يف ةلوبقم تناك -ةقيقحلا يف- ةداملا هذه نكل ،اهمقاط ىلإ اومضني يك طقف بناجألا ضعبل صخري نأ
ديدجلا هجوتلا عم نكل ،ةلودلا اهكلمتو ةيرئازج نفسلا عيمج تناك امدنعو عاطقلا ركتحت ةلودلا تناك امدنع ،قباسلا
نأ نيح يف بناجأ ةراحبلا نوكي نأ طرتشت اهنأل هجوتلا اذه عم ةضقانتم تحبصأ ةداملا هذه نأ ودبي ديدجلا حاتفنالاو



هنأل ،ةيرورض ريغ تحبصأ كلذ ىلإ ةفاضإلاب ةداملا هذهو ،رخآ ائيش نوطرتشي دق نورمثتسي امدنع بناجألا
نيذلا ةراحبلا يف مهتبسن وأ مهقح ددحت تقولا سفن يف يهف تاكرشلا يف بناجألا ةبسن ددحت اهسفن ةداملا تمادام
ريغ تحبصأ دقف نآلا امأ ،اقباس عضولا عم ةيشامتم تناك عقاولا يف ةداملا هذهف يلاتلابو مهتيسنج سفن نولمحي
ريباعتلا ضعب لوح تاظحالملا ضعب كانهو ،ةعباسلا ةداملل ةبسنلاب اذه .يلك لكشب ةديدجلا تاليدعتلا عم ةمجسنم
نأ ىلإ ريشت قباسلا رمألا نم 7 ةداملا لدعت يهو 4 ةداملا يف ءاج ام لاثملا ليبس ىلع اهنم ،ةغايصلا يف ةلمعتسملا
ىلإ عوجرلاب نكلو حيحص اذه ةقيقحلا يفو اهتحت امو ةيميلقإلا هايملا لمشت ةيعانطصالا ةيرحبلا ةيمومعلا كالمألا
ةهجو نم مهم قيقدتلاو حيضوتلا اذهو ضرألا نطابو ضرألاو ةيميلقإلا هايملا ددحي ثيح قدأ هدجن ةيسنرفلاب صنلا
وه ام سكع ةيسنرفلا ةغللاب صنلا يف دوصقم قيقدتلا اذهف ،أطخ دجوي مل نإو ىتح ،صوصخلاب يلودلا نوناقلا رظن
يذيفنتلا زجحلاب ةقلعتملاو 17 ةداملا يف درو ام لثم ىرخألا تاحلطصملا ضعب كانهو .يمسرلا صنلا يف دوجوم
،ةنيفسلا ليوحتل ةمزال اهارت يتلا تاءارجإلا ذختت نأ )ةيرحبلا تاطلسلا( ةينعملا تاطلسلل نكمي هنأ ىلع صنت ثيح
ثيح ايئاهن ةنيفسلا ذخأ وأ ةنيفسلا عفر انه اهب دصقي ْذإ وجرملا فدهلاو ضرغلا يدؤت ال "ةنيفسلا ليوحت" ةملكو
ةملكلا نذإ ،زجحلا ةيلمع يف ةدوصقملا ليوحتلا ةركف نع سيلو "l'enlèvement" نع ملكتي يسنرفلا صنلا نأ ظحالن
.ةداملا نم دوصقملا ىنعملا ليوحت مت امنإو أطخ طقف ربتعت ال انه

اذه قيقحت ىلع لمعت مل داوملا ضعب كانهف ديدجلا ليدعتلاو 80-76 رمألا نيب قيسنتلا يرورضلا نم كلذك
ليدعتلا ّنأ نيح يف ،نفسلا حيلست نع ملكتت رمألا نم 569 ةداملا ظحالن لاثملا ليبس ىلعو ،ماجسنالاو قيسنتلا
"L'armateur" اهب دصقي نفسلا حيلست نإ ثيح ةئطاخ ةقباسلا ةمجرتلا ّنإف ةقيقحلا يفو نفسلا زيهجت نع ملكتي ديدجلا

اذهو داوملا ضعب يف ميدقلا حلطصملا كرت نكلو هلمعتساو ميلسلا حلطصملا رابتعالا نيعب ذخأ ديدجلا ليدعتلا نكل
داوملا نم ريثكلا اضيأ كانه .نيصنلا الك يف ةلمعتسملا تاحلطصملاو تادرفملا ثيح نم فالتخا ثودح ىلإ يدؤي
ةرابع رييغتب اهليدعت مت ام كانهف ةيرحبلا ةراجتلاب فلكملا ريزولا اهسرامي تاطلس وأ تايحالص ىلإ ريشت تناك يتلا
مل عونلا سفن نم داوم لباقملاب دجن نكل ،ريزولا تايحالص ركذت نأ ضوع "ميظنتلا قيرط نع عوضوملا اذه مظني"
سفن نم اهلك 420 ،86 ،3248 ،16 داوملا لاثملا ليبس ىلع اهنم ركذن ةقباسلا تارابعلا سفن لمحتو ،لدعت
يلاتلابو داوملا هذه يف ةدوجوم ةلعلا سفن نأ مغر لدعي مل رخآلا ضعبلاو لدع اهنم ضعبلاف ،اقباس روكذملا رمألا
قبس ىرخأ ةظحالم اضيأ كانه .ةلمعتسملا تارابعلا ثيح نم لالتخا هنع جتن يذلاو نيصنلا نيب ماجسنا مدع كانه
،"موسرم" ةملك لامعتساب ةصاخ يهو يندملا ناريطلا صوصخب يراهزل ديزوب ذاتسألا يليمز فرط نم اهتراثإ
يأ "يسائر موسرم" و "يذيفنت موسرم" امهو ميسارملا نم ناعون كانه حبصأ 1989 ةنس نم ءادتبا ةقيقحلا يفف

ىلع اهنم ،صقن اهيف داوملا ضعب كانه .ايروتسد ةقيقد ريغ ةقيقحلا يف يهو ةلمعتسم موسرم ةملك تيقبو تلظ
"يرئازج يونعمو يعيبط صخش" ةرابع لدبتست ةداملا هذه ،رمألا نم 32 ةداملا لدعت يتلا 8 ةداملا لاثملا ليبس
يف باوصلا وأ حيحصلاو "يرئازجلا نوناقلل عضاخ يرابتعا صخشل ةيرئازج ةيسنج نم يعيبط صخش" ةرابعب
يف صقنلا اذهو "يرئازجلا نوناقلل عضاخ يرابتعا صخش وأ ةيرئازج ةيسنج نم يعيبط صخش" وه ةقيقحلا
.ةداملا موهفمل يلك لالتخا ىلإ يدؤي ةقيقحلا

80-76 رمألا نم 216 ةداملا لدعت نوناقلا اذه نم 23 ةداملا نأ يهو ،ينفلا لاجملا يف امئاد ىرخأ ةظحالم
نأ ظحالي كلذك .ايئاهن 216 ةداملا يغلت نوناقلا اذه نم 52 ةداملا نأ تقولا سفن يفو ىرخأ ةهج نم ظحالن نكل
281 ةداملا الثم ،تريغت وأ ةدوجوم دعت مل وأ تيغلأ ةينوناق صوصن نع ملكتت لاثملا ليبس ىلع داوملا ضعب كانه
،كلذ ريغ ىلإ ةيعيبطلاو ةيخيراتلا راثآلاو نكامألا ةيامحو تايرفحلاب قلعتملا 281-67 رمألا نع ملكتت يتلا
.ارخؤم يفاقثلا ثارتلا ةيامح نوناق اهلحم لحو تيغلأ صوصنلا هذه نأ فورعملاو

ةداملا اهنم عوضوملاب اضيأ قلعتت اهنأ يل ودبي يتلا تاظحالملا ضعب اضيأ كانه ،ةيلكشلا تاظحالملا ضعب هذه
ةينامسجلا رارضألا نعو توملا نع هتيلوؤسم ديدحت يف ةنيفسلا كلامل قحلا يطعت ةداملا هذهف ،رمألا اذه نم 93

يه ةلودلا نأل ،اميدق الوبقم ناك ةقيقحلا يف ديدحتلا اذه ،عئاضبلاب قحلت وأ بيصت يتلا رارضألا وأ ،نيرفاسملا هاجت
ءاقبإ نإف بناجأللو صاوخلل تاطاشنلا هذه تحتف امدنع يلاحلا تقولا يف نكل ،تاطاشنلا هذه سرامت تناك يتلا
اعون هيف دجن يلاتلابو يداصتقالا هجوتلا وأ لوحتلا وأ حاتفنالا اذه عم مجسني ال ديقم لكشب كالملا ةيلوؤسم ديدحت
.تاطاشنلا هذه نم نيديفتسملا باسح ىلع اذه نوكي امبر ،صاوخلل ةيامحلا نم

،اهدعب امو 121 نم داوملا يف ةدوجوملا ماكحألا يهو مهتعتمأو نيرفاسملا لقنب ةقلعتملا ماكحألا نأ نذإ ظحالملا
هذهو لقنلا ةيلمع ىلإ رظني ناك 80-76 رمألا صن نأل ،ابيرقت جراخلا ىلإ نيرفاسملا لقن ةيساسأ ةفصب جلاعت
يرحبلا لقنلا ريوطتل نيعم روصت صنلا اذه يف دـجوي هـنأ ىرأ ال ايصخش انأو ،جراخلا عم ابيرقت يرجت تاطاشنلا
ال يلاحلا صنلا اذهف خلإ…ةبانعو لقلا نيب وأ ةياجبو لجيج ةقطنم نيب الثم ةيرئازجلا ةيلحاسلا ندملا نيب يلخادلا
.عاطقلا اذه ريوطتل لئاسو وأ ةسايس دوجوب يحوي



ةرفوتملا ةينوناقلا لئاسولا يه ام ددحيو صوصخلاب ةطقنلا هذه ريزولا ديسلا حضوي نأ انكمم ناك اذإ يدوبو
ةيساسأ ةفصب متت هذه لقنلا ةيلمع نأب يحوي يلاحلا صنلا نأل ؟ةيرئازجلا ندملا نيب يلخادلا يرحبلا لقنلا ريوطتل
.جراخلا عم

تاطايتحالاو دويقلا نم ريثكلاب ةطاحم لقانلا ةيلوؤسم نأ نيرفاسملا لقنب ةقلعتملا ماكحألا سفن نم نأ نذإ ظحالأ
تحبصأ ريغتلا عم نكل ةموهفم ةلأسملا تناك اقباسف ،موزللا نم رثكأ امبر لقانلا ةيامح يأ ،هتيامحل ةضورفملا
.ديدجلا لوحتلا عم ةمجسنم ريغ ةلأسملا

ريغ ةقيقحلا يف ودبت اهنأ 136 ىلإ 117 نم داوملا يف ةدراولا ثولتلاب ةصاخلا ماكحألا صوصخب اضيأ ظحالأ
نع ةبترتملا رارضألا ىلإ رظنت اهنأ ةصاخو ثولتلا نع ةبترتملا رارضألا نع ةيندملا ةيلوؤسملل ةبسنلاب ةعدار
نم نذإ ظحالي .ادج ةريثك ثولتلا رداصم نأ نيح يف ،طقف تاقورحملا وأ طقف دوقولا نع ةبترتم اهنأكو ثولتلا

ماكحألا تروطت اذه انموي ىلإ 1976 ةنس ذنم هنأل ايبسن نمزلا اهزواجت امبر ثولتلاب ةصاخلا ماكحألا نأ كلذ لالخ
ةيلودلا تايقافتالا نم ديدعلا يف تلخد اهسفن رئازجلاو ،يلودلا ىوتسملا ىلع ثولتلاب ةقلعتملا ةينوناقلا دعاوقلاو
نع ةبترتملا رارضألا نع نيلماعتملا ةيلوؤسمو ثولتلاب ةقلعتملا ماكحألا نأ ودبي كلذلو عوضوملا اذهب ةصاخلا
نم رثكأ ةيعقاوو ةلاعفو ةعدار ةيئازجلا ماكحألا نأ دجن كلذ سكع نكلو ،ةفيعض اهنأ ودبي يندملا بناجلا نم ثولتلا
.ةيندملا بناوجلا

ماكحألا نأ ظحالملاف ،نوناقلا اذه يف ةدوجوملا ةيئازجلا ماكحألاب ةصاخلاو اهركذ دوأ تاظحالملا ضعب كانه
ىلإ ليدعتلا اذه ىعس دقو ،باوبألاو لوصفلا بسح كانهو انه ةثوثبم مومعلا ىلع 76-80 رمألا يف ةدراولا ةيئازجلا

لباقملاب نكلو ،اهؤاغلإ مت صنلا يف ةثوثبم تناك يتلاو داوملا نم ضعبلا كانهو ،ةطبارتم ماسقأ وأ باب يف اهعمج
رمألا نم 170 ةداملا لاثملا ليبس ىلع اهنم ،وهسل عجار امبر اذهو غلت مل داوملا نم رخآلا ضعبلا نأ ظحالي

غلت مل ةداملا هذهف ،بناجألا فرط نم ةيرحبلا ةحالملا قطانم قرخ دنع ةضورفملا تابوقعلا نمضتت يهو 76-80
،صنلا عم ةمجسنم ريغو ةموهفم ريغ ةقيرطب ةقيقحلا يف ةمئاق يهو ،ةيئازجلا تابوقعلا ضعب نمضتت تلازامو
نيب ام حوارتت ةمارغ ضرفب كلذو ،يرحبلا داشرإلا ماظن ةفلاخم ىلع بقاعت يتلا 188 ةداملل ةبسنلاب ءيشلا سفن
تلح ةديدج ةدام كانه نأ بيجعلاو غلت مل ةداملا هذهف ،ةطيسب ةمارغ يهو يرئازج رانيد فلأ نيسمخ ىلإ رانيد فلأ
نأ وهو امهم ائيش ظحالن يلاتلابو مئارجلا سفنو لاعفألا سفن ىلع بقاعتل تءاج يتلاو 518 ةداملا يهو اهلحم
يف يدؤي فدارت اذهو ،اهنم لك يف تابوقعلا فالتخاب نكلو نوناقلا سفن يف لاعفألا سفن ىلع نابقاعت نيتدام كانه
.قيبطتلا لاجم يف تابوعص وأ لالتخا ىلإ ةقيقحلا

الثم ،اهلحم ريغ يف تافدارتمك تاحلطصملا ضعب لامعتسا يف ةلثمتملاو اهميدقت قبس ةظحالم اضيأ كانه
رشع نم سبحلا نع ملكتت يهف 499 ةداملا يف الثم اهركذ نكمي يتلا داوملا ضعب يف امهدجنو "نجسو سبح"
،ةنس نيرشع ىلإ تاونس رشع نم سبحلا نع ملكتت يتلا 510 ةداملل ةبسنلاب ءيشلا سفنو ،ةنس نيرشع ىلإ تاونس
نجسلاو سبحلا لمعتست يهف ةنس نيرشع ىلإ تاونس رشع نم نجسلا نع ملكتت 519 ةداملا نأ دجن نيح يف
.كلذك اسيل ةقيقحلا يف امهو ،نيفدارتمك

لامعأ ضعب ىلع بقاعيو ،الثم ةنصرقلا نع ملكتي صنلا اذه دجن لاثملا ليبس ىلعف ،ىرخأ تاظحالم كانهو
صنلا اذه يف ءاوس- دجوت ال هنأ الثم ظحالأ انأ ،ىرخألا لامعألا ضعب نعو بيرهتلا لامعأ ضعب نعو ،ةنصرقلا
نفسلا وأ ناريطلل لئاسولا هذه لامعتسا الثم رابتعالا نيعب ذخأت صوصن -اقباس يندملا ناريطلا نوناق صن يف وأ

نأ املاط ناديملا اذه يف ةبرجت رابتعالا نيعب ذخؤت مل اذامل ،الثم ةيباهرإ دصاقم وأ ةعيبط تاذ مئارجل وأ ضارغأل
رابتعالا نيعب اهذخأ يريدقت يف ضورفملا نم ناكف ،خلإ…بيرهتلاو ةنصرقلاك مئارجلا ضعبل اًصيصخت كانه
سيئر يديس اركشو ،تاظحالملا ضعب هذه .ضارغألا هذه لثمل لمعتست ام اريثك لئاسولا هذه لثم نأ ةصاخو
.ةسلجلا

.يبيرز ريذن ديسلل ةملكلا ليحأو ،طيرش نيمل ديسلل اركش :ةسلجلا سيئر ديسلا

اذه نإ ،ةمألا سلجم ءاضعأ تاديسلاو ةداسلا ،ريزولا ديسلا ،ةسلجلا سيئر ديسلا .اركش :يبيرز ريذن ديسلا
طاشنل ظحالملاو ،يرحبلا طاشنلا ليعفتل ةثيدح ةيلآ لكشي هنأ امك اندالب يف يرحبلا طاشنلا ريوطتل المأ ربتعي نوناقلا
رهاوظلا هذه لك نوناقلا اذه ليزي نأ ىنمتأو ،لكك يداصتقالا طاشنلا ىلع ابلس رثؤت رهاوظ ىري ايلاح انئناوم



.ةيبلسلا

:يلي ام تظحال ،صنلا اذهل يتءارق نم

اذإو ،تابوقعلل يرحب نوناق هنأب نهذلا ىلإ ردابتي ىتح ،يباقعلا بناجلا ىلع نوناقلا اذه زيكرت :ىلوألا ةظحالملا
.تابوقعلاب صاخ نوناق كانه نأ مغر ،تافلاخملاو تابوقعلا جلاعت ةدام نينامث نم رثكأ دجن داوملا انبسح

يف ةيداصتقالا ةيكرحلا عفدت يتلا تايلآلل ةضافتسالا نم عونب نوناقلا اذه ةجلاعم مدع :ةيناثلا ةظحالملل ةبسنلاب
،51 ةحفصلا يف "رييستلاو لامعتسالا" ناونع لمحي يذلا ثلاثلا لصفلا يف ظحالن لاثملا ليبس ىلعو ،انئناوم
رثكأ داوم صصخت نأ -ييأر بسحو- مزاللا نم ناكو طقف داوم عبرأ تصصخ اهنأب دجن لصفلا اذهل ةبسنلابف
.انئناوم رييستو لامعتسا ةيلمعل

لالغتسالا ةيلمع انل ددحي وأ حضوي وهف نوناقلا اذه يف ديدج ءيش كانه ناك اذإ ،ءىناوملا لالغتسال ةبسنلاب
.صاخشألا قيرط نع وأ تاكرشلا قيرط نع ءاوس

نكل ماعلا ميظنتلا قيرط نع متت لالغتسالا دعاوق ديدحت نأ ىلع صنت 53 ةحفصلا يف 911 ةداملل ةبسنلابو
ةركف وأ ديدج عوضوم هنأ امب ،عيرشتلا قيرط نع لالغتسالا اذه متي نأ -ديدج ءيشلا اذه نأ امب- ييأر يف بسنألا

.ينطولا داصتقالا ريوطتل ىعست ةديدج

مدع كلذك ظحالن صتخملا ةيروهمجلا ليكو ىلإ رضاحملا لاسرإ نأشب 16 ةحفصلا يف 270 ةداملل ةبسنلاب
وأ ةنس نوكت دقف ،ةحوتفم انه ةينمزلا ةدملاف ،رضاحملا هذه لسرت لوقأ امدنعف ،لاسرإلا اذهل ةينوناقلا ةدملا ديدحت

.صتخملا ةيروهمجلا ليكو ىلإ رضاحملا هذه لاسرإ اهيف متي ةينوناق ةدم ددحت نأ ييأر بسح دبال نكلو ،نيتنس
حنمت نأ ىرأ تافلاخم نوكت امدنعف ،قيقحتلا ةدم ديدحت مدع ظحالن ،42 ةحفصلا يف 562 ةداملل ةبسنلاب رمألا كلذك
.خلا……نارهش وأ رهش يأ ،اهيف قيقحتلاب مايقلل ىوصقلا ةدملا

يه ام :لوقأو اهسفن ةداملا نأشب يلاتلا لاؤسلا ريزولا ديسلا ىلع حرطأ ،51 ةحفصلا يف 903 ةداملل ةبسنلاب
،ةيئانيملا ةيمومعلا كالمألا هذهل لالغتسا نذإ كانهف ؟ةيئانيملا ةيمومعلا كالمألا لالغتساب حامسلا طورشو تاءارجإ
؟لالغتسالا اذه يف رفوتت نأ نكمي يتلا ةينوناقلا تاءارجإلا وأ تامزيناكيملا يه امف ،انيلإ ةبسنلاب ديدج ءيشلا اذهو

يف وأ ناريطلا نوناق يف انعمس دقف ،زايتمالا طورش كلذك ةداملا يف حضوي مل ،51 ةحفص 904 ةداملل ةبسنلاب
لقألا ىلع وأ طورشلا هذه يه امف ،ةيمومعلا كالمألا تازيهجت لالغتسا يف زايتمالا طورش حلطصم يرحبلا نوناقلا
؟طورشلا هذهل ةضيرعلا طوطخلا وأ ىربكلا طوطخلا يه ام

عفد ىلإ تالاحلا عيمج يف زايتمالا يضفي" :نأ ىلع ةريخألا اهترقف يف صنت 44 ةحفصلا يف 571 ةداملل ةبسنلاب
يديس اركش ؟قوقحلا هذه عفدل ايندلا وأ ىوصقلا ةينمزلا ةدملا يه ام نكل ،احوتفم ءاج انه قوقحلا عفدو ،"قوقحلا

.ةسلجلا سيئر

.ةسلجلا هذه يف نيلخدتملا رخآ وهو يدهملب ىفطصم ديسلل ةملكلا ،يبيرز ريذن ديسلل اركش :ةسلجلا سيئر ديسلا

تاديسلاو ةداسلا ،قفارملا دفولا ،ريزولا يلاعم ،ةسلجلا سيئر يديس .نيعتسن هبو هللا مسب :يدهملب ىفطصم ديسلا
.هتاكربو ىلاعت هللا ةمحرو مكيلع مالسلا ،سلجملا ءاضعأ

531 ةداملا يف ءاج ،33 ةحفصلا يف دراولا نفسلا نتم ىلع طابضنالاو ماظنلاب ساسملا روحم يف لثمتي يلخدت
ماق صخش لكل يرئازج رانيد فلأ نيرشعو نيفلأ نيب ام حوارتت ةمارغبو رهش ىلإ مايأ ةتس نم سبحلاب ةبوقع
ةصاخ ةبوقعلا هذه له ،نابرلا نم حيرصت نودب ةيلمعلا يف مهاس وأ ،ةيلوحكلا تابورشملا وأ لوحكلا لاخدإب



اذإف ،نابرلا نم حيرصت ريغب نفسلا لخدت يتلا ءايشألا لك ىلع لوعفملا ةيراس اهنأ مأ طقف ةيلوحكلا تابورشملاب
ارارضأ نفسلاب قحلت اهنأ وه تابورشملا هذه ىلع ةبوقع ضرف يف ببسلا ناكو ةيلوحكلا تابورشملاب ةصاخ تناك
ىلإ عونمملا نم لوحتتو اهلاخدإل حيرصت ءاطعإب نابرلل نوناقلا حمسي لهف ،باكرلاب ةيناسنإ ارارضأو ةيداصتقا
؟زئاجلا

؟طقف ماعلا عاطقلل ةعبات مأ ةيرئازج ةصاخ ةنيفس يف ناك ءاوس نابّرلا ىلع لوعفملا ةيراس ةبوقعلا هذه لهف

فلأ نيرشع ىلإ ةئامسمخ نم حوارتت ةيلام ةمارغو سبح ةنس ىلإ نيرهش نم ىرخأ ةبوقع 534 ةداملا يفو
يف طبضي وأ ركسلا ىلع دوعتم مقاط وضع لك وأ ،ةنيفس نتم ىلع ركس ةلاح يف طبضي نابّر لكل ،يرئازج رانيد
.ةسارحلا ةبون ءانثأ ركس ةلاح

نم مهفنو ،ةسارحلا ةلاح يف طبضي مل نإو ،ركسلا ىلع دوعتم وهف ركسلا ةلاح يف طبضي نم لك نأ اذه نم مهفأ
وضعو ،ةنيفسلا يف ركسلا هل زوجي ال نابّرلا ةيحان نم ،ةنيفسلا يف ىراكسلا عم لماعتلا يف ةيئاقتنالا ةداملا هذه
.ةسارحلا ةبون يف ركسلا ةلاح يف طقف بقاعي مقاطلا

ءاطعإل طورش كانه لهف ،ةيداصتقا تالومح نم اهيف امو اهباكرو ةنيفسلاب رضي ةلاحلا هذه يف ركسلا ناك اذإف
؟قلخلا اذه عنمتل ناريطلا ةصخر وأ راحبإلا ةصخر

-نيلوؤسمك نحنو– حمسن فيكف ،ركس ةلاح يف اهبحاص ةرجأ ةرايس يف بوكرلا لبقن ال صاخشأك نحنف
.ركس ةلاح يف اهمقاطو اهتنبابرو اهريغو نفسلاو تارئاطلا بوكرل ةيناسنإلاو نينطاوملا ضيرعتب

.اركشو ؟ةقيرطلا هذه نع رجنت يتلا ثداوحلا هذه عنمت ةيئاقو تاءارجإ كانه له

ديري ناك اذإ ريزولا ديسلا لأسأو ،نيلخدتملا رخآ ناك يذلا يدهملب ىفطصم ديسلا ركشأ :ةسلجلا سيئر ديسلا
؟دغلا ةسلج ىلإ ةباجإلا ليجأت ديري مأ ،ةمألا سلجم ءاضعأ تاراسفتساو تالؤاست نع ةباجإلا

ةباجإلا عطتسي مل يل قفارملا مقاطلاو قيقد ينقت ةلئسألا نم ريثكلا نأ امب ،سيئرلا يديس اركش :ريزولا ديسلا
.اركشو ،نكمأ اذإ ةلئسألا لك نع طقف ةعاس ةدم يف ةباجإلل -هللا ءاش نإ- دغلا ةسلج ىلإ اهريخأت لضفأ ،اهنع

؟لخدتلا ناديري اناك اذإ اّمع ررقملا و ةنجللا سيئر نيديسلا لأسأ ،اركش :ةسلجلا سيئر ديسلا

يليمكتلا ريرقتلا نوكيسو - هللا ءاش نإ – دغلا ةسلج ىلإ ةباجإلا لجؤنس اننأ نظأ :ةصتخملا ةنجللا سيئر ديسلا
.هللا ءاش نإ دغلا ةسلج يف ازهاج

ةعاسلا ىلع -هللا ءاش نإ- دغلا موي انلامعأ فنأتسنو مويلا انتسلج لاغشأ يهنن اذهب ،اركش :ةسلجلا سيئر ديسلا
،ةصتخملا ةنجللا ركشأو ،ةموكحلا لثمم ديسلا ركشأ .يرحبلا نوناقلا صن ىلع ةقداصملل صصختسو ،ءاسم ةثلاثلا
.ةعوفرم ةسلجلا .سلجملا ءاضعأ ةداسلاو تاديسلا ركشأ امك



.ءاسم نيعبرألا ةقيقدلاو ةعبارلا ةعاسلا يف ةسلجلا تعفر


