
 

 

 

.ةمألا سلجم سيئر بئان ،يواوز رامع ديسلا:ةسائرلا

.ينهملا نيوكتلاو ةيعامتجالا نوؤشلاو لمعلا ريزو ،يركسعلا ناسح ديسلا :ةموكحلا ليثمت

.لاوزلا دعب ةرشع ةسماخلا ةقيقدلاو ةثلاثلا ةعاسلا ىلع ةسلجلا تحتتفإ

.ةحوتفم ةسلجلا ،ميحرلا نمحرلا هللا مسب:ةسلجلا سيئر ديسلا

ةشقانمو ضرع مويلا انلامعأ لودج يضتقيو ،هل قفارملا دفولاو ةموكحلا لثمم ريزولا ديسلاب ةيادبلا يف بحرأ
26 قفاوملا ـه1414 ماع ةجحلا يذ 15 يف خرؤملا 11-94 مقر يعيرشتلا موسرملل ممتملاو لدعملا نوناقلا صن
.ةيداصتقا بابسأل ةيدارإ ال ةفصب مهلمع نودقفي دق نيذلا ءارجألا ةدئافل ةلاطبلا نع نيمأتلل ثدحملا م1994 يام

ديسلا ىلإ ةملكلا ليحأ هنم 68 ةداملا اميسال ةمألا سلجمل يلخادلا ماظنلاب المعو روتسدلا نم 120 ةداملل اقبطو
.اروكشم لضفتيلف نوناقلا صن ميدقتل ةموكحلا لثمم

ةسلجلا سيئر ديسلا .هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو هللا مسب .ةسلجلا سيئر يديس اركش:ةموكحلا لثمم ديسلا
عورشم ىوتحم رقوملا مكسلجم ىلع ضرعأ نأ ينفرشي ،لضافألا سلجملا ءاضعأ ةداسلاو تاديسلا ،مرتحملا
ةدئافل ةلاطبلا نع انيمأت ثدحي يذلا 1994 يام 26 يف خرؤملا 11-94 مقر يعيرشتلا موسرملل لدعملا نوناقلا
نوناقلا اذه نومضمب سمي ال ليدعتلا اذه نإ .ةيداصتقا بابسأل ةيدارإ ال ةفصب مهلمع نودقفي دق نيذلا ءارجألا
نيمأتلا قودنص نيب ةقالعلا ةيلاعف يف رثكأ ةنورم لاخدإ وه هئارو نم فدهلاو ،ينقت رييغت درجم هرابتعا اننكميو
ةنس عضو يذلا زاهجلا ىوتحمب ركذأ ،ليدعتلا عوضوم ىلإ قرطتأ نأ لبقو ،ةيداصتقالا تاسسؤملاو ةلاطبلا نع

:يف ديدجلا عيرشتلا اذه لثمتيو ةيعيرشت ميسارم ةثالث لالخ نم ءارجألا ةيامحو ليغشتلا ىلع ظافحلل 1994

.لامعلا ددع صيلقت ةيلمع رييستب صاخلا ءارجإلا - أ

.ءارجألا ةدئافل قبسملا دعاقتلا - ب
.مهلغش بصانم نودقفي نيذلا ءارجألا ةدئافل ةلاطبلا نع نيمأت سيسأت – ـج
ردجتو ،ةيمومعلا تاسسؤملا صخألاب هترياسمو انداصتقا ةلكيه ةداعإ ريطأتل ةديدجلا ةمظنألا هذه تصصخ دقو

اهتلكيه ةداعإ يف عرشت يتلا تاسسؤملا ىلإ نومتنملا لامعلا ىوس عيرشتلا اذه نم ةدافتسالا قحي ال هنأ ىلإ ةراشإلا



.اهلامع ددع صيلقتو

11-94 مقر يعيرشتلا موسرملا بجومب سسأ يذلا ةلاطبلا نع نيمأتلا ماظنب قلعتي مويلا هحرتقن يذلا ليدعتلا نإ
نم مهتاسسؤم ةلكيه ةداعإ ءانثأ مهلغش بصانم نودقفي نيذلا لامعلا ماظنلا اذه نكميو 1994 يام 26 يف خرؤملا
ارهش 36و لقألا ىلع ارهش 12 نيب ام حوارتت ةدم يف ةلاطبلا قودنص مهل هعفدي ،ةلاطبلا ةلاح نع ضيوعت يضاقت
ملاع يف مهجامدإ ةداعإ ىلع لامعلا ءالؤه ةدعاسم كلذك قودنصلا اذه ماهم نم نإف اذه نع الضفو ،ىصقأ دحك
تاضيوعتلا قودنص يف لجسم لماع 136.800 يلاوح ىضاقت 1998 وينوي 30 ةياغ ىلإ هسيسأت ذنمو لغشلا
.قحلا اذه نيلهؤملل عفدي يذلا

فرط نم ةمدقملا ةمدخلا لعجي ىتح اينقت احيحصت لخديل ءاج نوناقلا اذه عورشم نإ ،ةسلجلا سيئر يديس
العفو قودنصلا اذه يف نيحرسملا لامعلا لوبق مامأ تابوعصلاو تابقعلا ليزيو ةيلاعفو ةنورم رثكأ ةلاطبلا قودنص

ركذ نكميو تافلملا ةيفصت ةيلمع يف تلجس تابوعصلا ضعب نأ نيبت ماظنلا اذه قيبطت ىلع تاونس ثالث رورم دعب
قودنصلا ىلإ نيمدختسملا لبق نم قحلا حتفب ةصاخلا ةمهاسملا عفدب ةقلعتملا ةبوعصلا -صوصخلا هجو ىلع-
يف هنأ ركذن نأ انه بجيو ،قودنصلا اذه ىدل لوبقلا طورش هيف رفوتت لماع لك ةدئافل ةلاطبلا نع نيمأتلل ينطولا

قودنص ىلإ قوقحلا ليوخت ةمهاسم يأ جامدإلا قح ةمهاسم عفد مدختسملا ىلع نيعتي ،لامعلا ددع صيلقت ةلاح
ةمهاسملا هذهل يروفلا ديدستلا ةلاحتسا ةلاح يف هنأ ىلع صني يراجلا عيرشتلاو ،نيينعملا لامعلا ةدئافل كلذو ةلاطبلا
بناج ىلإ .ارهش 12 ةدم زواجتت ال ،مدختسملاو قودنصلا اهيلع قفتي ةمانزر لالخ نم ديدستلا اذه ققحتي نأ نكمي
،نيبتارل الداعم نوكي هحيرست مت ريجأ لك نع ةلاطبلا قودنصل قيبست ديدستب -لاوحألا لك يفو- مدختسملا مزلي اذه
ةصاخ تابوعص اهضرتعت لازت ال تامهاسملا عفد تاءارجإ نأ قيبطتلا لالخ نم نيبت تاليهستلا هذه لك مغرو
نيذلا نيينعملا لامعلا ضعب ىلع اًّيبلس ةيعضولا هذه تسكعنا دقو ،ةيلام تابوعص هجاوت يتلا تاسسؤملا ضعب ىدل
يف تببست امك ،مدختسملا فرط نم ةمهاسملا ديدست متي امثير ةلاطبلا قودنص مهب لفكتيو راظتنالا ىلع نوربجي
ءاكرشلا قفتا ةيثالثلا لاغشأ راطإ يف فلملا اذه ةسارد دعب .ةيداصتقالا تاسسؤملا ميوقت تاططخم ذيفنت ليطعت
نوناقلا اذه عورشم يمريو ليدعتلا اذه ءارجإ لوح ةموكحو نييمومعو صاوخ لمع بابرأو ةباقن نم نويعامتجالا
ةدم ديدحتب قلعتملا ءارجإلا ءاغلإ اذكو قودنصلا ىلإ نيبتار قيبست عفدب مدختسملا مازلإ ىلع يوتحي لح حارتقا ىلإ
،مدختسملاو قودنصلا نيب قافتا لحم نوكت ةرتف ىلع اعزوم تاقحتسملا ديدست ىقبي نأ ىلع ارهش 12 ـب ةمانزرلا
نيذلا كئلوأو ريصق لجأ لالخ عفدلل ةربتعم تادوهجم نولذبي نيذلا نيمدختسملا نيب زييمتللو كلذ ىلإ ةفاضإ
كلت نم%50 لثمت ةدئاف ةبسنب ةقفرم ةمانزر نوكت ارهش رشع ةسمخ زواجتت ةعساو تاليهست نم نوديفتسي
.ىلوألا ارهش رشع ةسمخ ىدعتت يتلا لاجآلل ةبسنلاب ةماعلا ةنيزخلاب اهب لومعملا

،عفدلا يف ارخأت دهشت يتلا ةمانزرلا غلبم نم%3 اهردق ةيلام ةمارغ طلست ةمانزرلا كلت مارتحا مدع ةلاح يفو
ثدحي يذلا 11-94 مقر يعيرشتلا موسرملا اهنمضتي يتلا ماكحألا نيب دوجوملا ضقانتلا بجوتسي ىرخأ ةهج نم
مقر يعيرشتلا موسرملا نم 22 ةداملا نمض ةدوجوملا كلتو هنم 7 ةداملا ةصاخو ءارجألا ةدئافل ةلاطبلا نع انيمأت

.ةيداصتقا بابسألو ةيدارإ ال ةفصب مهلمع نودقفي نيذلا ءارجألا ةيامحو لغشلا ىلع ظافحلاب قلعتملا 94-09

نم ديفتسملا لماعلل ليجستلا لاجآ صوصخب نيتداملا صن ىلع حيحصت لاخدإ ىلإ ضقانتلا اذه انب ىدأ دقو
هتدم اليجست لوألا صنلا طرتشي امنيبف (l’A.N.E.M) لغشلل ةينطولا ةلاكولا حلاصم ىوتسم ىلع ةلاطبلا نع نيمأتلا

خيرات يلي يذلا يناثلا رهشلا نم ءادتبا ضيوعتلا متي هنأ ىلع يناثلا موسرملا ماكحأ صنت ،رهشأ ةثالث لقألا ىلع
لاكشإلا اذه ةلازإ تمت اذكهف ،نيينعملا لامعلا تافلم ةيفصت دنع ةمج تابوعص يف ضقانتلا اذه ببستو حيرستلا
ماجسنا قيقحتلو اريخأو ،نيرهش ىلع رصتقت لغشلل ةينطولا ةلاكولا حلاصم ىوتسم ىلع ليجستلا ةدم تحبصأ ثيحب
ةسسؤملا لالخإ نع ةبترتملا ةمارغلا نيب قيرفتلا ةرورض ىرخأ ةهج نمو ةهج نم صنلا داوم ماكحأ نيب رثكأ
حرتقأ ةلاطبلا نع نيمأتلا ةرادإب ةفلكملا ةئيهلا هاجت اهتامازتلاب لالخإلا نع ةطلسملا ةبوقعلاو ةينوناقلا اهتامازتلاب
.1994 يام 26 يف خرؤملا 11-94 يعيرشتلا موسرملا نم 39 ةداملل ديدج ليدعت لاخدإ

ةجلاعمب حمسي يذلا نوناقلا عورشم نومضم -سلجملا ءاضعأ يتداس يتاديس ،ةسلجلا سيئر يديس- وه مكلذ
مهحيرست مت نيذلا لامعلا قوقح حنم ليهست ىلإ اذكه ايدؤم ،ةلاطبلا نع نيمأتلا ماظن قيبطت ضرتعت يتلا تابوعصلا
اذه رييست ىلع فرشملا قودنصلا حلاصم ىلع ظافحلا عم ةيداصتقالا تاسسؤملل تاليهست صيصخت اذكو ةهج نم
.مكيلع مالسلاو ءاغصإلا نسح ىلع مكركشأ ،ىرخأ ةهج نم ماظنلا

نوؤشلاو ةحصلا ةنجل ررقم ديسلا ىلإ نآلا ةملكلا ليحأو ةموكحلا لثمم ديسلل اركش:ةسلجلا سيئر ديسلا
.نوناقلا اذه صن لوح ةنجللا هتدعأ يذلا يديهمتلا ريرقتلا ميدقتل ينطولا نماضتلاو لمعلاو ةيعامتجالا



يئالمز يتاليمز ،ريزولا ديسلا ،ةسلجلا سيئر ديسلا ،ميحرلا نمحرلا هللا مسب:ةّصتخملا ةنجللا ررقم ديسلا
.هتاكربو ىلاعت هللا ةمحرو مكيلع مالسلا روضحلا ةداّسلا ،نيمرتحملا ةمألا سلجم ءاضعأ

يذ 15 يف خرؤملا 11-94 مقر يعيرشتلا موسرملا لوح يديهمتلا ريرقتلا يلي اميف مكيلع ضرعأ نأ ينفرشي
مهلمع نودقفي دق نيذلا ءارجألا ةدئافل ةلاطبلا نع نيمأتلل ثدحملا م1994 ةنس يام 26 قفاوملا ـه1414 ماع ةجحلا
.ةيداصتقا بابسأل ةيدارإ ال ةفصب

1998 ناوج 29 قفاوملا ـه1419 ماعلا لوألا عيبر 05 خيراتب ةمألا سلجم سيئر ديسلا ةلاحإ ىلع ءانب
ـه1414 ماع ةجحلا يذ 15 يف خرؤملا 11-94 يعيرشتلا موسرملل ممتملاو لدعملا نوناقلا صن ةنمضتملاو
ةيدارإ ال ةفصب مهلمع نودقفي دق نيذلا ءارجألا ةدئافل ةلاطبلا نع نيمأتلل ثدحملا 1994 ةنس يام 26 قفاوملا

.ةيداصتقا بابسأل

.ةمألا سلجمل يلخادلا ماظنلا نم 50 ةداملاو 46 ىلإ 40 ،36 ،32 ،24 ،23 داوملا ىلع ءانبو

،1998 ةيليوج 1 نم ءادتبا ةمألا سلجمل ينطولا نماضتلاو لمعلاو ةيعامتجالا نوؤشلاو ةحصلا ةنجل تعرش
ةساردل تصصخ ةنجللا ةسيئر رماع نب ةسينأ ةديسلا ةسائرب ،ةمألا سلجم رقمب تاعامتجالا نم ةلسلس دقع يف
.هالعأ روكذملا نوناقلا صن ةشقانمو ءارثإو

:مهو اوضع رشع ةثالث نم ينطولا نماضتلاو لمعلاو ةيعامتجالا نوؤشلاو ةحصلا ةنجل نوكتت

،ةنجللا ةسيئررماع نب ةسينأ

،ةنجللا ةسيئرل ابئانيدهم رامع

،ةنجلل اررقمةيلاع نب دمحم

،اوضعيدهملب ىفطصم

،اوضعيرداوق رازوب دمحم

،اوضعنامرز ميلس

،اوضعيقاود بيبح

،اوضعخيشلا دمحأ

،اوضعريصح نب مساقلب

،اوضعةرجيوب ريشب نيدلا رصن

،اوضعدابع يبرعلا

،اوضعوقابرط دمحأ

.اوضعيجان نب دمحم

:ةداسلا ةيوضعو ةيلاع نب دمحم ديسلا ةسائرب يديهمتلا ريرقتلا ةغايصو دادعإل لمع ةعومجم ةنجللا تلكش دقو

،نامرز ميلس

،يدهملب ىفطصم

،يرداوق رازوب دمحم

.يقاود بيبح

ىلع هتضرع صنلا لوح ايديهمت اريرقت تدعأو 1998 ةيليوج 16و 15 ،14 ،13 مايأ ةعومجملا هذه تعمتجإ



.هيلع ةقداصملاو هتشقانمل 20/07/1998خيراتب ةنجللا

تامولعملا لكب ماملإلاو شاقنلا عيسوت يف ةنجللا نم ةبغرو ،نوناقلا صنب ةقفرملا قئاثولا ىلع عالطالا دعبو
:وعدت نأ تأترا عوضوملاب ةلص اهل يتلا تايطعملاو

.ينهملا نيوكتلاو ةيعامتجالا ةيامحلاو لمعلا ريزو ،يركسعلا ناسح ديسلا -

:ةداسلاو

.ةلاطبلا نع نيمأتلل ينطولا قودنصلل ماعلا ريدملا ،مساقلب تيآ زرحم -

.يعامتجالا نامضلل ينطولا قودنصلل ماعلا ريدملا ،رصان نب ديجملا دبع -

قيدانصلا ةكبشو ماظن يف اريبخ هتفصبنييرئازجلا لامعلل ماعلا داحتالل ةينطولا ةنامألا نع الثمم ،يزع دمحم -
.نيمأتلل ةينطولا

ةيعامتجالا ةيامحلاو لمعلا ريزو ديسلا همدق يذلا ضرعلا ىلإ 1998 ةيليوج 11 خيراتب ةنجللا تعمتسا دقو
نوناقلا ليدعت يعاودو صنلا نومضم نع ايفاو احرش مدق ثيح ةنجللا ىلع لاحملا نوناقلا صن نع ينهملا نيوكتلاو

صنلا لوح ةنجللا ءاضعأ تامامتهاو تاراسفتساو تالؤاست ىلع باجأ امك ،1994 يام 26 يف خرؤملا 94-11
اهيف لوانت تاحيضوت مدق يذلا ةلاطبلا نع نيمأتلل ينطولا قودنصلل ماعلا ريدملا ديسلا لخدت قايسلا سفن يفو
ينطولا قودنصلل ماعلا ريدملا ديسلا ىلإ 1998 ةيليوج 12 خيراتب ةنجللا تعمتسا امك ،ليدعتلا صنل ةينقتلا بناوجلا
يعامتجالا نامضلل ينطولا قودنصلا ميظنتو رييست تايفيك لوح ةماع تاحيضوت مدق يذلا يعامتجالا نامضلل
.ةلاطبلا نع نيمأتلل ينطولا قودنصلا اميسال ىرخألا ةيعامتجالا قيدانصلاب هتقالعو

داحتالل ةينطولا ةنامألا نع الثمم يزع دمحم ديسلا ىلإ كلذك ةنجللا تعمتسا 1998 ةيليوج 13 موي ةسلج يفو
تامولعمب ةنجللا دافأ هرودب يذلا نيمأتلل ةينطولا قيدانصلا ةكبشو ماظن يف اريبخ هتفصب نييرئازجلا لامعلل ماعلا
.ةيفاضإ

:نيمرتحملا سلجملا ءاضعأ ،يئالمز ،يتاليمز ،ةسلجلا سيئر ديسلا

11-94 مقر يعيرشتلا موسرملا مّمتتو لدعت داوم ٌّتس ىلع يوتحي ةشقانملل مكيلع ضورعملا ينوناقلا صنلا نإ
ةنوكملا ةدام 46 لصأ نم 39 ةداملاو 10 ةداملاو 7 ةداملا يهو داوم ثالث ليدعتلا سم دقو ،هالعأ روكذملا
.رركم 10 ةداملا يهو ةديدج ةدام تفيضأ امك ،هالعأ روكذملا يعيرشتلا موسرملل

:ةيلاتلا بناوجلا ليدعتلل ضورعملا نوناقلا ىعار دقل

.ةمدختسملا تاسسؤملل ةيلاملا فورظلا - 1

قودنصلا ىلإ "قوقحلا ليوخت ةمهاسم" ديدست قرط فيفختب ةمدختسملا تاسسؤملا نع ءابعألا فيفخت - 2
.ةلاطبلا نع نيمأتلل ينطولا

.ةلاطبلا نع نيمأتلل ينطولا قودنصلل نوناقلا ةطساوب "قوقحلا ليوخت ةمهاسم" ليصحت قرط نامض - 3

ديدست يف نيمدختسملا رخأت نع بترتت يتلا ةلاطبلا نع نيمأتلل ينطولا قودنصلل قوقحو دئاوف ليوخت - 4
.مهتامهاسم

صنلل ةقمعملا ةساردلا تحمس امك .اهريغ نع ماظتناب اهتاقحتسم عفدت يتلا ةمدختسملا تاسسؤملا نيب زييمتلا - 5
:ةيلاتلا تاظحالملا صالختساب انومضمو الكش



ةرقفلا هذه نإ ثيح ،صنلا تايثيح يف ةروكذملا روتسدلا نم 122ةداملا نم 18ةرقفلا لافغإ :لكشلا ثيح نم -
.بسحف عوضوملا صخت يتلا يه

:ةيلاتلا تاظحالملا ظحالن :عوضوملا ثيح نم -

مدختسملا نم تاقاقحتسالا ليصحت قرط ةلاطبلا نع نيمأتلل ينطولا قودنصلل نمض ليدعتلا عورشم نإ :الوأ
عفد رخأت تالاح جلاعي مل امنيب ،تاقاقحتسالا عفد يف ءابعألا هنع ففخو تاليهست مدختسملل حنم امك ،نوناقلا ةوقب
اقوقح صنلا اذه لوخي مل امك ،انوناق ةددحملا لاجآلا يف لماعلا تاقحتسمل ةلاطبلا نع نيمأتلل ينطولا قودنصلا
.ريخأتلا اذه نع بترتت لماعلا حلاصل ةينوناق

تاسسؤملا نيب مجني دق يذلا عازنلا تاساكعنا نم نيحرسملا ءارجألا ةيامح ةحارص نوناقلا نمضي مل :ايناث
دونبب لالخإلا ةجيتن وأ تاقاقحتسالا ديدست يف ريخأتلا ةجيتن ةلاطبلا نع تانيمأتلل ينطولا قودنصلاو ةمدختسملا
ةينمزلا ةدملا ةنماثلا هتدام يف ددحي مل لوعفملا يراسلا صنلا نأ اميس ال ،هتدم لوطت دق يتلاو امهطبرت يتلا ةيقافتالا
نع نيمأتلا ماظن تاءادأ نم انوناق ةددحملا طورشلا هيف رفوتت يذلا ريجألا ةدافتسا طبري لب قوقحلا ليوخت عفدل
.مدختسملا فرط نم قوقحلا ليوخت عفدب ةلاطبلا

لك نع قاقحتسالا غلبم نم%3ـب ردقت تاقاقحتسالا عفد يف ريخأتلا نع بترتت ةبوقع ةبسن صنلا ددح :اثلاث
لك عضت ةدحوملا ةبسنلا هذهو ،ةلاطبلا نع نيمأتلل ينطولا قودنصلا ىلإ ةمدختسملا تاسسؤملا اهعفدت ،ريخأت رهش
.ةيرزم ةيلام ةيعضو يف يه يتلا وأ ةديج ةيلام ةيعضو يف يه يتلا ءاوس ةاواسملا مدق ىلع ةمدختسملا تاسسؤملا

ةسسؤملاو ينعملا قودنصلا ةرادإ سلجم نيب ضوافت لحم ةبسنلا هذه ديدحت عرشملا كرتي مل اذامل وه انلؤاستو
؟ةمدختسملا

كلذ دعي نأ نكمي الأ ،تاقاقحتسالا ديدست يف ةمدختسملا تاسسؤِملل تاليهستلا حنم يف بهسأ صنلا نإ :اعبار
؟لامعلا حيرستل تاسسؤملا هذهل رشابم ريغ اعيجشت

ةمتاخلا

نع جتن يذلا ةلاطبلا نع نيمأتلل ينطولا قودنصلاو نيمدختسملا نيب ةقالعلا يف دادسنالا كفيل صنلا اذه ءاج
ةمدختسملا تاسسؤملل ةيلاملا فورظلا يعارت ةنرم ةقالع اهنم لعجيلو ،11-94 يعيرشتلا موسرملا تاقيبطت
لامعلا قوقح نمض انه نمو ،هتاقحتسم ليصحت يف ةينوناقلا تايفيكلا ةلاطبلا نع نيمأتلل ينطولا قودنصلل نمضتو
.ةيداصتقا بابسأل ةيدارإ ال ةفصب مهلمع نودقفي نيذلا

ىوتحم وه مكلذ ،روضحلا ةداسلا ،نيمرتحملا ةمألا سلجم ءاضعأ ،يئالمز ،يتاليمز ،ةسلجلا سيئر يديس
ماع ةجحلا يذ 15 يف خرؤملا 11-94 يعيرشتلا موسرملل ممتملاو لدعملا نوناقلا عورشم نع يديهمتلا ريرقتلا

ةيدارإ ال ةفصب مهلمع نودقفي دق نيذلا ءارجألا ةدئافل ةلاطبلا نع نيمأتلل ثدحملا 1994 يام 26 قفاوملا ـه1414
.ةشقانملاو ءارثإلل مكيلع ضورعملا ،ةيداصتقا بابسأل

.هتاكربو ىلاعت هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو انل مكئاغصإ ىلع اركش



ةتس ىلع نيلخدتملا ةمئاق يوتحتو ةماعلا ةشقانملا يف نآلا عرشن ،ةنجللا ررقم ديسلل اركش:ةسلجلا سيئر ديسلا
.لضفتيلف هل ةملكلاو ينادمح ليعامسإ ديسلا اهلوأ ءامسأ

ال يننأل ،صنلا اذهل اريبك امامتها يطعن نأ يدوب ناك دقل .ةسلجلا سيئر يديس اركش :ينادمح ليعامسإ ديسلا
صنلا نأب ريكذتلا يغبنيو ،ةيعامتجا ةيعضو جلاعي رخآ انوناق لدعي نوناقك اّمنإو ينقت عباط هل ليدعتك هيلإ رظنأ
رخآلا صنلا نمو هنم فدهلا ناكو ،يلودلا دقنلا قودنص عم قافتالا دعب ةرشابم يأ 94 ويام يف ذختا ناك لدعملا
كاذنآ يداصتقالا عضولا ةوسق نم دحلا وه يام 26 خيرات يف ءارجألا ةيامحو لغشلا ىلع ظافحلا نمضتي يذلا
ميدقتل مويلا ةصرفلا منتغأ نأ ديرأ يننأل ؟اذه لوقأ اذامل ،ةيدارإ ال ةفصب لمعلا نم نيحرسملا ةيامح ةصاخ ،نآلاو
لك ىلع لب صنلا اذه ىلع طقف بصنت ال يتظحالمو ،ةماع ةفصب انلمع ةقيرط صخي اميف نيحارتقا وأ حارتقا
.البقتسم انيلع لاحت يتلا صوصنلا

بابسألل ضرع انيدل نوكي نأ لقألا ىلع تينمتو ،ةلئسأ ةدع يلابب ترطخو يدرفمب صنلا اذه ةسارد تلواح دقل
ناك ءاوس حرتقملا فرط نم مدقي اذه بابسألا ضرعو ًاديدج صنلا نوكي وأ ليدعتلل انيدل امدقم صنلا نوكي امدنع
دقنلا لهسي يلاتلابو مهفلا انل لهسي اذهف ،ليدعتلا وأ هسفن صنلا نومضمو ةفسلف انل ركذي اينطو اسلجم وأ ةموكح
.ليدعتلا قح انل سيل ذإ قلعنو ظحالن اننأ مهمو ،قيلعتلاو ةظحالملاب ولو ةمهاسملاو

نوؤشلا ةنجل دوجو ةبسانمب وأ صنلا اذه ةبسانمب وه سيلو هحرطأو البقتسم هانمتأو هتينمت يذلا يناثلا ءيشلا
علطن ىتح لوطم ريغ ناك اذإ لقألا ىلع اعوبسأ اقبسم ةصتخملا ةنجللا ريرقت يتأي نأ اندوب امنإو طقف ةيعامتجالا

ةيفيكب ةمهاسملا عيطتسن يلاتلابو صنلا ىلع ءاوضأ يقلت وأ انيطعتو ءاربخللو ةموكحلل عمتست اهسفن ةنجللا نأل ،هيلع
دعبو ادغ الثمف ةماع ةفصب انلامعأب قلعتت لب ةيعامتجالا نوؤشلا ةنجلب قلعتت ال ةظحالملا هذه نأ دكؤأو ،رثكأ ةلاعف
ةيلاملاب قلعتم سيمخلا موي صنو ،اندالبل ةبسنلاب مهم وهو يملعلا ثحبلا لوح لوألا ،ناماه ناصن اندنع دغ
تاحرتقملا نم هذه نأ نظأ ،امهيلإ عوجرلا نم دبال ،نيصنلا نيذه بابسأ اضرع انل سيل نآلا دح ىلإو ،ةينازيملاو
ةنجللا نأ كلذ ىنعم سيلو ،ةصتخملا ةنجللا ريرقت ىلإ دقتفن انلزامو ،ينطولا سلجمللو ةموكحلل اهمدقن نأ يغبني يتلا
ضعب هذه اعبطو ،رثكأ انيسحت بلطتت ةجمربلا نأل كلذ ناك امبرو كلذ نع تلأس دقو اذهب ملع ىلع انأف ترخأت
لب تاحارتقا لوقأ ال يدلو ،مويلا هضرع ميدقتب مرتحملا ريزولا ديسلا لضفتي نأ لبق تناك اهمدقأ يتلا راكفألا
.تالؤاست يهف نذإ لماك ريغ -كلذب فرتعأو- يعالطا نأل تالؤاست اهيمسأ

راشملا ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا عاطق ىلإ نيمتنملا ءارجألا ىلع صنلا اذه قبطيس له :لوألا لؤاستلا
يف حيرست دجوي لهو ؟مهصخي اميف صاخ صن ذختا له ؟صنلا اذه مهيلع قبطي له ،يعيرشتلا موسرملا يف اهيلإ
.ىلوألا ةطقنلا هذه ؟مهناديم

نم لمع بلاطك ليجستلا ةدم ضيفختب 07 ةداملا ليدعت يف ءاج ام ديؤأ نأ دوأ امنإو الؤاست تسيل ةيناثلا ةطقنلا
.ناسنإلا اهديؤي نأ الإ نكمي الو لماعلا حلاص يف اهنأ نظأو ،نيرهش ىلإ رهشأ ةثالث

)لدعملاو اعبط يلصألا صنلا( 08 ةداملا يف ّصني يعيرشتلا موسرملا وأ نوناقلا نإ ثيح رخآ لؤاست يل ىقبي
حتفي يأ ،قوقحلا هل لوخت امدنع ةلاطبلا نع نيمأتلاب عتمتي نأ يغبني طورشلا هيف رفوتت امدنع حرسملا ريجألا نأب

اذاملف امدختسم تجرخأ ول ؟اهعفدل هلاجعتسا ببس وه امف .ةمهاسملا مدختسملا عفدي امدنع اذهو ،ةدافتسالا قح
قودنصلا نيب ةيقافتا كانه نأل ،ةيقافتالا يف باوجلا داجيإ تلواح ! هدجأ ملف باوجلا نع تثحب ! هقوقح عفد لجعتسأ
مل يننكل كلذل باوج داجيإ تلواح ،رومأ ةدع طبضتو نيفرطلا نيب مربت ةيقافتا يهو ،مدختسملاو ةلاطبلاب فلكملا
،ةرادإ ،ةريثك تايقافتا هيدلو ،ةريثك ءايشأ هيدل امبر يردأ تسل … قودنصلا امبرو عرستي ال مدختسملا نأل ،عنتقأ
ةمحر وأ مدختسملا ةمحر رظتني حرسملا لماعلا نأ يل ليخيف ،ناديملا اذه يف احرش دوأ اذل .خلا… ةيطارقوريب
.ناديملا اذه يف ٍفاك حرش يل ىطعي نأ دوأ نكلو غلابأ امبرو ،ةرادإلا

نأ وه تاليدعتلا يقاب وأ صنلا يقابل يمهف نإ لوقأل ةصرفلا هذه منتغأ نأ دوأ ،ةسلجلا سيئر يديس اريخأو
مدختسملا رجل ،ةفلاخم نمو ،ةيلام ةبوقع نمو ،ةدئاف ءادأ نم ةيباقعلا تاءارجإلا ضعب ذخأي نأ لواحي عرشملا

.لماعلا قوقح مارتحال

ضعب تطقتلا يننأ ريغ ريرقتلا لكل عمتسأ ال ينلعج زيزألا امبرو ريزولا يديس عمسأ انأو ةبسانملا هذه يف
لاع توص اذ يأرلا بحاص ناك اذإ الإ انه اهنع ربعملا ءارآلا ىلإ عامتسالاب حمسي ال يئاوهلا فيكملاف ،طقف راكفألا
نم تاونس عبرأ دعب ام ةفرعم دوأ يننأ وه مهملا ،نيعمتسملا ىلإ عجري يأرلاف كلذك يتوص ناك اذإ يردأ تسلو
عم ةيقافتا نعو انداصتقا روهدت نع ةجتان ةداح ةيعامتجا ةيعضو جلاعي هنأب املع ،مويلا هليدعتو صنلا اذه ذاختا

فشقتلا ةسايس نكل ،يلودلا دقنلا قودنص عم دقعلا ءاهتنا مغر مويلا لوعفملا يراس لازالو يلودلا دقنلا قودنص



ةيعضولل ةبسنلاب تعقو يتلا ةجلاعملا يه امو ؟قبط فيك ةفرعم يدوبف ،سيمخلا موي كلذ ىرن فوسو ةيقاب تلازال
اركشو ؟نآلا دحل هب انمق امم رثكأ ديزم يغبني مأ لامعلا ىلع عاضوألا ةأطو نم ام دح ىلإ تففخ له ؟ةيعامتجالا

.ةسلجلا سيئر يديس

.يصفح ةيرون ةديسلل نآلا ةملكلاو ينادمح ليعامسإ ديسلل اركش:ةسلجلا سيئر ديسلا

مكل روضحلا ةداسلا ،يئالمز ،يتاليمز ،ريزولا يديس ،ةسلجلا سيئر يديس .اركش :يصفح ةيرون ةديسلا
.يتايحت

.نوناقلابو 11-94 موسرملاب ةصاخلا تالاغشنالا ضعب حرطأ نأ دوأ

قودنص يف نوطرخنملا لامعلا الإ نوناقلا اذه نم دفتسي مل هنأ ىلع صنت يتلا 6 ةداملاب قلعتي لوألا لاغشنإلا
نم تاونس ثالث ةدم مهل تسيل نيذلا لامعلا ريصم وه ام نذإ .لقألا ىلع تاونس ثالث ةدمل يعامتجالا نامضلا
.ةلاطبلا نع نيمأتلا قودنصل مهكارتشا نوعفدي اوناك مهنأ ةصاخو ؟هذه طارخنالا

يتلا ةدملا هذه ددحي 189-94 موسرملا ،ةلاطبلا نع نيمأتلل قودنصلا نم ةدافتسالا ةدمب صاخ يناثلا لاغشنالا
.ارهش رشع انثا لماعلا ىلإ فاضي نأ نكمي ةلهملا هذه تهتنا اذإو اهيف لومعملا تاونسلا بسح تاونس ثالث اهاصقأ
ليغشتلا لكايه نأو ةقلغم لمعلا قوس نأ ملعن نحنو ةصاخو ؟هريصم وه امف اهلك ةدملا هذه يف لماعلا جمدني مل اذإف
حرط املكف ،ليغشتلا لكايه لكشم حرطأ نأ دوأ ىرخأ ةهج نم ،ةهج نم اذه لمعلا ةايح يف هجامدإ نع ةزجاع
رود نآلا وه ام ؟ةديدج لكايه ءاشنإب لحت ةلاطبلا لهف ،ليغشتلل ديدج لكيه أشنو الإ ةدحب ةلاطبلا وأ ليغشتلا لكشم
رود وه امو ؟بابشلا ليغشت ةيبودنم رود وه امو ؟ةلودلا ةسسؤم يه يتلا ةلماعلا ديلاو ليغشتلل ةينطولا ةلاكولا
رود وه امو ؟ليغشتلا ةيمنت ةلاكو رود وه امو ؟ةلاطبلا نع نيمأتلا ةلاكو رود وه امو ؟بابشلا ليغشت ميعدتل ةلاكولا
،ليغشتلل ةحضاو ةسايس دجوت ال هنأل ،ةيلاعف ةيأ اهل تسيل نكل ةدوجوم لكايهلا هذه لك ؟ةيعامتجالا ةيمنتلا ةلاكو
.ليغشتلل ةحضاو ةسايس عضوب امنإو لكايه ءاشنإ يف نمكي ال ةلاطبلا دض حافكلا نألو

يتلاو ،ةيلدابت تاسايس قيبطت نم الإ اهنكمت مل ةيلكيهلا تاليدعتلا نكل ،ةلاطبلا ةحفاكم ةموكحلا تايولوأ نم نإ
رامثتسالا عفد اهتدعاق ،ةحضاوو ةمراص ليغشت ةسايس عضن نأ بجي ةلاطبلا حفاكن نأ اندرأ اذإف ،ةيلاعف نودب تلظ
رصنع يه يتلا ةريغصلا تاسسؤملا حاجن عجشنو ،ىربكلا تانزاوتلا ليدعت راطإ يف ةناكم هل نكت مل يذلا جتنملا
ةيبوروألا لودلا لك اهتدمتعا ةريغصلا تاسسؤملاف ،ةديدج لمع بصانم ءاشنإ يفو ينطولا داصتقالا عفد يف يساسأ
لكايه ئشنن نأ نم اضوع نذإ .لمعلا بصانم ءاشنإل اردصمو ةيمنتلل اردصم لعفلاب تناكو ،ايلاطيإ اهسأر ىلعو
ةريغصلا تاسسؤملا ةيقرتل ةينطولا ةلاكولا ىلإ لكايهلا نم الكيه لوحن ،ليغشتلل ةينطولا ةلاكولا ىلإ ةفاضإ ةديدج
رامثتسالا ةيقرتل ةلاكولا يف ةلجسملا عيراشملا فالآف .ةعجان نوكت ىتحاهتعباتمل تايناكمإلا لك اهيطعنو اهمعدنو
بصنم فلأ ةئامنامث يلاوح أشنل عيراشملا هذه قالطنال ايساسأ اقئاع ةيطارقوريبلا لكشت مل ولف ،بابسأ ةدعل قلطنت مل

.2000 ماع ةياغ ىلإ لغش

ةريخألا هذه ،عيراشملا ءاشنإل ىلوألا زجاوحلا لكشت كونبلاف ،بابشلا ليغشت معدل ةينطولا ةلاكولا صخي اميف امأ
نأ يف امنإو ،حنملا عفد يف رصحني ال نأ بجي ةلاطبلا نع نيمأتلل ةينطولا ةلاكولا رودو ،نيتسلا قفت مل نآلا دحل
تققح ةبرجت لمعلا نع ثحبلا يف ةيدنكلا ةبرجتلا نم ةدافتسالا نإ .ةديدج لغش بصانم داجيإ يف نيلاطبلا دعاست
.ةيضرم جئاتن لعفلاب تققحو )اسنرفو رجملاك( ةيبوروأ لود ةدع اهتدمتعا ةربتعم جئاتن

،ةلاطبلل ةيقيقحلا بابسألل اضيأ قرطتنو جتنملا رامثتسالا عفدن نأ بجي ةلاطبلا حفاكن نأ اندرأ اذإو ،ريخألايف
يسردملا برستلاو عيرسلا يفارغميدلا ومنلا ىلإ عجرت لب لامعلا حيرستو يداصتقالا عاطقلا دوكر طقف تسيل يتلا
يف لمع يبلاط نوحبصي نيذلاو ،ةنس لك افلأ نيسمخو ةئامثالث ىلإ افلأ نيرشعو ةسمخو ةئامثالث نم لكشي يذلا

.عبشم لمع قوس

اًرييغت -ريصقلا ىدملا يف لقألا ىلع- رظتنن الف ةلاطبلا بابسأب ةسوملم ةفصب ةيمومعلا تاطلسلا متهت مل اذإ
ةسائر حلاصم هتجهتنا امك ةلاطبلا ةحفاكمل زاهجلا عضت نأ ةموكحلا تعاطتسا ولو ىتح ليغشتلا ناديم يف اشهدم
.اركشو ةيروهمجلا



.ينح ريكب ديسلل نآلا ةملكلاو يصفح ةيرون ةديسلل اركش:ةسلجلا سيئر ديسلا

مرتحملا ديسلا -ملسو هيلع هللا ىلص- دمحم انديس ىلع مالسلاو ةالـصلاو ميحرلا نمحرلا هللا مسب :ينح ريكب ديسلا
ةمحرو مكيلع مالسلا ،ةمألا سلجم ءاضعأ يتاليمز ،يئالمز ،هوقفارمو لمعلا ريزو مرتحملا ديسلا ،ةسلجلا سيئر

.هتاكربو ىلاعت هللا

1414 ةجحلا يذ 16 يف رداصلا11-94 نوناقل ةممتمو ةلدعم داوم سمخ ىلع الإ يوتحي ال نوناقلا اذه نإ
ىوصق ةيمهأ وذ هنأ ريغ ،الكش اليئض -يناوخإ– كلذ دعيو ةدام 46 ىلع يوتحي يذلاو 1994 يام 26 قفاوملا ـه
ناك يذلا اهلغش بصنم -ايدارإ ال– ةأجف تدقف انعمتجم نم ةئفب رمألا قلعتي ذإ ،جلاعملا عوضوملل ةبسنلاب ةغلابو
ةينضملاو ةقهرملا فيلاكتلا ةهجاومل ةعيرم ةعاس يفو يلئاعلاو ينهذلاو يسفنلا رارقتسالاو ةنينأمطلا ثعبمو لحم
.)ايدارإ ال( نوناقلا اذه ناونع هنع ربعي ام اذهو ةمورحملا تائفلا يف ارسق محقأ ةشيعملل ايلاح

نم 122 ةداـملا نم 18 ةرقفلاو 59 ،55 ناتداملا ،عوضوملا يف ةلودلا تادهعت نم اقالطنإ ،ةسلجلا سيئر ةدايس
ةموظنملا ىلع ظافحلا ناونع تحت ةموكحلا جمانرب ،147 ةرقف 1995 ربوتكأ سيئرلا ةماخف جمانرب ،روتسدلا
فرط نم ةيرهوجلا تامازتلالا هذهف 67 توأ 17 ،466 ىلإ 459 نم تارقفلا يعامتجالا نامضلل ةينطولا
ءادأ ىلع رهسلا اعيمج انم بلطتت ةأجف اهلمع نادقف اهيلع لزن يتلا ةئفلا هذه اهنمو عمتجملا تائف هاجت تاطلسلا

ةدايس- مكحمستسأ يننإف اذل اهنومتو اهلوعت نمب بولطملا لفكتلاو ،يئاذغلا اهنمأو اهتزعو اهتمارك ىلع اظافح اهقوقح
:تاظحالملا ضعبب مكيلإ مدقتأو -ريزولا

ءارجإ هارأ 11-94 نوناقلا نم ةسماخلا ةرقفلل لدعملاو ممتملا نوناقلا اذه نم 2 ةداملا هيلع تصن ام نإ :الوأ
ىلع ةدايز ،نيحرسملا لامعلا ةمئاق يف همسا دورو بجوت اهسفن ةداملا نم 4 ةرقفلا تمادام اذهو ،اضحم ايطارقوريب
اذه يف ةلدعملاو ،نأشلا اذه يف نيروزملا ةبوقع ناددحت 40و 39 نيتداملا نأ ىلإ ةفاضإ ،هنم 6 ةداملا هددحت ام
.ةسماخلا هتدامب نوناقلا

ماعلا لثملاو ريثكب هنم ىندأ ىلإ ةأجف لزنت ،ةشيعملا نم نيعم ىوتسم يف ةلئاع نأ ادج بعصلا نم :ايناث
نوكي نأ ةلئاعلا بر هجو ءام ىلع اظافح ىرأو )ريدق ءيش لك ىلع لجرلا نابسحي ريغصلاو ةأرملا(:لوقي
حرسملا مهيلإ يمتني نيذلا لامعلاو نيفظوملا ةئفل يدعاقلا رجألل ايواسم لقألا ىلع ةلاطبلا نع نيمأتلل ضيوعتلا
. 11-94 نوناق نم 17 ةداملا هددحت ام سكع تاوالعلا ضعب ىلإ ةفاضإ

وأ ةيعيرشت صوصن رادصتسا لحم تناك يتلا صوصنلا ىوتحمب انديوزتب متلضفت نإ ريزولا ةدايس وجرأ :اثلاث
هخيرات نأ اميسال 11-94 نوناقلا نم 33 ،32 ،30 ،25 ،23 ،20 داوملا هيلع صنت ام بسح ةيميظنت وأ ةيذيفنت
؟ناديملا يف ةققحملا جئاتنلا يه امو نآلا نم تاونس عبرأ يأ 94 ةنس ىلإ عجري

ةدايس ىرأ ةماع يعامتجالا نامضلا قودنص يف نيطرخنملاو ،ةصاخ ةئفلا هذه ةزعو ةمارك ىلع اظافح :اعبار
ةراجتلل ةيملاعلا ةمظنملا يف ةيوضعلا باوبأ ىلع يهو قوسلا داصتقا ةلحرم تلخد رئازجلا نأ نوملعتو ريزولا
يتلاو ةموتحملاو ةديدجلا عاضوألا هذه عم فيكتلا انيلع ضرفي كلذ لك ّنأ ينطولا داصتقالا ةملوع ىلإ ةيضفملاو
ام رارغ ىلع روجألا ةقيقح سرامت مل املاط ،نطاوملل ةيئارشلا ةردقلا ةعزعزو ساسملا ىلإ ةلاحم ال يدؤتس
:متحمس ول يلي ام حرتقأ ينلعجي امم راعسألا ةقيقح نم نينطاوملا ىلع نآلا سرامي

ماحدزالاو ةلمملا ريباوطلل ايدافت تايدلبلاو رشادملاو ىرقلا ربع يعامتجالا نامضلا قيدانص ةكبش ميمعت -أ
.لاقتنالاو لقنلا فيراصم هبينجتو نطاوملل تقولا عييضت بانتجاو طرفملا

ةميقلا يف رظنلا ةداعإ بجوتسي يذلا رمألا ،ريبك لكشب ةيصاصتخالاو ةيداعلا ةيبطلا صوحفلا ةفلكت عافترإ ـ ب
.يعامتجالا نامضلا قودنص فرط نم نيضوعملا غلبملاو

ىلع نوفكعي يروفلا ديدستلا ىلع نيزجاعلا نم ريثكلا نإف ،ةيبطلا تافصولا ةفلكتل قهرملا عافترالل ارظن ـ ج
تايلديصلا طبرت ،ةمكحم ةغيص داجيإ ددصلا اذه يف حرتقأ ينإف اذل ،نوثيغتسيو نودجنتسي ،تايلديصلا ةبتع
،ةرشابم قودنصلاو ةيلديصلا نيب رمألا يف ةقالعلا عجرت ىتح يلآلا مالعإلا قيرط نع يعامتجالا نامضلا قودنصب
مدع كلذكو ،هل رربم ال ايطارقوريب ارمأ دعي نأشلا هيلع ناك امك رمألا كرت نأل ،ةيقبتملا ةبسنلا عفد نطاوملا ىلعو
.هسفن قودنصلاو نينطاوملا ةدئافل ايجولونكتلاو ملعلا مدقت فيظوت

ريغ تاقاهرإ نيقحتسملا لمحتل ابنجت ةلقتسملا تايدضاعتلا قودنصو يعامتجالا نامضلا قودنص ديحوت ـ ـه
.ةيرهشلا مهرجأ نم اسأرو ةرشابم عطتقت قيدانصلا هذه يف مهتاكارتشا نأو اميسال ةرربم



نيعب بلاطملاو تاحارتقالاو تاظحالملا هذه ذخؤت نأ يف ديطو لمأ يل ريزولا ةدايس ،ةسلجلا سيئر ةدايس
ةعورشملا هحلاصم نع عافدلاو هتنايصو هتمدخب اندهعت يذلاو اعيمج انفرط نم نطولاو بعشلل ءافو ،رابتعالا
.مكيلع مالسلاو

.يناكرب ديزوب ديسلل نآلا ةملكلاو ينح ريكب ديسلل اركش:ةسلجلا سيئر ديسلا

.يئالمز ،يتاليمز ،ريزولا يديس ،ةسلجلا سيئر يديس ،ميحرلا نمحرلا هللا مسب :يناكرب ديزوب ديسلا

،نيناوقلا عارتقا قح ىتحو ةموكحلا ةبقارم قحو ةظحالملا قح نييناملربك روتسدلا انل ىطعأ دق ،لاح لك ىلع
ديزوب مهنم ناملربلا ءاضعأ نم نوكتت ةريخألا هذه ،ةطلس ةيأل ال طقف ناملربلا ةطلسل الإ عضخي ال هلكب ناملربلاو
.خلا .. يمهارب ، يناكرب

اذه صخي اميفف ،امهب يفتكن ثيح ،امدعنم ليدعتلا قح مادام ،تاهيجوتلاو ءارآلا ضعب انل قلطنملا اذه نم نذإ
يتلا ىربكلا لودلا نم رئازجلا نأل ،تاحيرستلل مهدحأ هحتفيس اريبك ادس هربتعأ ةبرجتلا قلطنم نمو نوناقلا
امدنع نذإ ،نيددهم انداصتقا لشف دعب مويلا اوحبصأ نيذلا لامعلا نم ددع ربكأ اهل يتلاو ،ةعانصلا يف ترمثتسا
.ةريبك "هنحم" نكل اريغص انوناق هارأ انأو داوم ثالث وأ نيتدام نم نوكتملا نوناقلا اذه ىلع قداصن

ماه دج نوناقلا اذه نإف ينادمح ليعامسإ ديسلا لاق املثمو ،ماركلا رورم رمي نأ ينعي ال اثالث وأ نيتدام هؤاوتحاو
انيلع بجي مويلاو تلشف ةريخألا هذه نأ ملع ىلع نحنو ريغ ال ةعانصلا ىلع دمتعم انداصتقا نأل داصتقالل ةبسنلاب
حيرستلا ةعرس يف ةصخرلا سانلل ادغ يطعيس يذلاو اذه لثم نوناق ىلع قداصنو ةوقب تاحيرستلل أجلن نأ لبق
ال قوسلا داصتقا ءوس نأل ،رامثتسالا شاعنإ ةداعإ يف ريكفتلاو لامعلا ءالؤه ىلع ظافحلا يف ركفن نأ انيلع بجي
رئازجلا يف مويلا هربتعن ريخألا اذه ،رامثتسالا دعب نوكي يذلا كالهتسالا ىلع زكتري نكلو ةلاطبلا ةحنم ىلع زكتري
دالبلا لوخدم دعي يذلا لورتبلا رعس ضافخنا دعب ةصاخ لوخدم يأ اهل سيل تايدلبلا نأ نوملعت متنأو ،ايئاهن اتيم
،عراشلا يف مهلك انلامع يمريس اذه لثم نوناق ىلع ةقداصملا نأ كلذ ىلع دز هيلإ أجلن ليبس يأ انل قبي ملف ،ديحولا
اصخش رشع ينثاب وأ ةرشعب نولوؤسملا اهيف ظفتحي تاسسؤم دجوت هنأل ؟عراشلا يف مهتيبلغأ حبصي لوقأ اذاملو
اصخش رشع ينثا وأ ةرشع نم ةنوكتملا هتعومجمب ظفتحيو ءاش امك فرصتي لوؤسملا ىقبيو ءيش لك لهجت ةيقبلاو
تحبصأ يتلا ةينالقعلاو ةيعوضوملاب اننيناوق زاتمت نأ ييأر يفو ،اذه قفاون ال نحنو ،عراشلل مهلكف لامعلا يقاب امأ
تنأ يتأت فيكف 1962 ذنم اولمع نيذلا مهو درشتلا نم مهيمحنو انلامع بصانم ىلع ظفاحن يكل ةريبك ةضوم مويلا
بر نأش نوكي فيكف! انه زبخ كل دعي ملف ةلاطبلا ةحنم ىلإ ادغو ،يخأ اي ديدج نوناق ءاج دق مهدحأل لوقت ةأجف
ةداعإ يف ءارجإ رخآ وه حيرستلا نإ 11-94 نوناق يف انلق دقو ؟ةلاحلا هذه يف ءانبأ ةعبس وأ ةتس نم ةنوكتم ةلئاع
! ءارجإ لوأ هارأ مويلا نكل ،ةيعانصلا ةلكيهلا

ةداعإ نيح ىلإ رمألا يف رظنلا ةداعإ كرتت مث لامعلا نوحرسيس نوناقلا اذهل تاسسؤملا يلوؤسم ةيؤر درجمبف
يف ريكفتلا نم دبال هنأ نظأ نيناوقلا ةينالقعو ةيعوضوم باب نم نذإ ،رخآ ءيش يأ وأ رامثتسالا ةداعإ وأ ،ةلكيهلا
ةضرع مهكرتنل اذهك انوناق ردصن الو لامعلا ددع ىلعو انيدل رفوتملا يجاتنإلا زاهجلا ىلع ةظفاحملا ةيفيك
. !  لمعلا جراخ لكلا حبصيو نيلوؤسملل

وأ ؟يمومعلا زاهجلا يف قبطيس له نوناقلا اذه ىدم انل ددحت نأ -ريزولا يديس متحمس اذإ- دوأ رخآ بناج نمو
يدوبف ! نيعبس وأ نيتس فذحاف ةدايز كانه يل لوقتو ةمألا سلجمل ادغ يتأت امبرو ؟يمومعلا فيظولا وأ ؟صاخلا
.مكيف هللا كرابو اركش .هقيبطت ىلع ةموكحلا صرحت نأ يدوبو سيياقمبو ةقدب اقبطم نوناقلا اذه نوكي نأ

.رضيوخ رهاطلا ديسلل نآلا ةملكلاو يناكرب ديزوب ديسلل اركش:ةسلجلا سيئر ديسلا

،ريزولا يديس ،ةسلجلا سيئر يديس ،ميحرلا نمحرلا هللا مسب .ةسلجلا سيئر يديس اركش :رضيوخ رهاطلا ديسلا
تاسسؤملا رابجإ ىلإ صوصخلا ىلع فدهي ةشقانملا عوضوم صنلا عورشم ّنإ ،سلجملا ءاضعأ ةداسلاو تاديسلا
،لامعلا قوقح ةيامحل كلذو ةلاطبلا ىلع نيمأتلا ةرادإ هاجت ةيلاملاو ةيرادإلا اهتامازتلا مارتحاو ذيفنت ىلع ةمدختسملا
يتلا تاءارجإلا ةلسلس نيب نم ةريخألا ةلحرملا ةلاطبلا قودنص ىلع لماعلا وأ ريجألا ةلاحإ ةلحرم ربتعت عقاولا يفو



لامعلل تمدق ىرخأ تاءارجإ كانه عضولا اذه ىلإ لوصولا لبق ،ةيداصتقالا ةمزألا اياحض لامعل تصصخ
تاونس ساسأ ىلع ددحي اضيوعت هنأشب ةسسؤملا حرتقت يذلا اذه ،ىمسي امك يدارإلا باهذلاو ،الثم ركبملا دعاقتلاك
.ةيداصتقالا ةسسؤملا يف ةمدخلا

قودنص ىلع ةلاحإلا لبق ديحولا لحلا هرابتعاب قيرطلا اذه اوراتخا مهنم تاراطإلا ةصاخو لامعلا نم ريثكلا
ةربخلاو تاراطإلل ةبسنلاب ةيملعلا ةءافكلا ،ضيوعتلا غلبم ىلع الوأ ادامتعا صاخ عورشم ءاشنإ لمأ عم ،ةلاطبلا
يف مهتالواحم لك تلشفو هسفن ضرفي ام ابلاغ يداصتقالا عقاولا نأ اوفشتكا ةينمز ةدم دعب نكل ،ةليوطلا ةبستكملا

.نيلاطبلا ةئف عم ىرخأ ةرم اوحبصأو ميعدت يأ بايغ

نم ةجرختملا تاراطإلا نم ةئفلا هذهب متهت نأ مهنيوكتل ةريبك فيلاكت تمدق يتلا ةلودلا ىلع نيعتي انيأر يف
ةمهاسملا ىرخأ ةرم مهل ىنستي ىتح ةريغص تاسسؤم ءاشنإب مهميعدت وأ الثم مهعيجشتب كلذو تاعماجلاو دهاعملا
ءادأ نم ةدافتسالا طورش ديدحت دنع نوناقلاف ،ةيدارإ ال ةفصب مهلغش بصانم اودقف نيذلا نع امأ ،ينطولا دهجلا يف
:يتءارق بسح لامعلا نم نيعون دعبتسا ،ليدعتلا دعب ةعباسلا ةداملا يف نيمأتلا

ريجألا اهيلإ رطضي ةقيرط عاديتسالاو ،(La mise en disponibilité) عاديتسالا ةلاح يف نودوجوملا لامعلا :الوأ
ىتح اهعجشت ام ابلاغو ةليوط ةدمل روجألا عفد نع ةسسؤملا فقوتت نأ دعب ىرخأ نكامأ يف ةشيعم نع ثحبلل
تناك امهم لامعلا ءالؤهو ،ةيداصتقالا عاضوألا كلذك اهتضرف ةيعضولا هذهو ةرشابم ريغ ةقيرطب اهسفنب ةسسؤملا
اذإ نيمورحم مهسفنأ نودجي ،ةمظتنم ةقيرطب ةلاطبلا قودنص يف تاكارتشالا اوعفد مهنأ مغرو ةسسؤملا يف مهتيمدقأ
لامعلل ةبسنلاب لؤِاستلا سفن ،لغش بصنم ىلع لوصحلا يف اولشف وأ اونكمتي ملو عاديتسا ةيعضو يف اوناك
نم ةدافتسالا لامعلا ءالؤه ناكمإب له وه كلذك انلؤاست ،الثم ةيباختنا فئاظول بادتنالا ةيعضو يف نيدوجوملا

؟ةسسؤملا هذه لح ةلاح يفو ةدملا هذه ءاهتنا دعب ةلاطبلا قودنص

ىوتسم ىلع ةدوجوم يهو (La régie des travaux ) ىمسي ام وأ ةلاكولاب نولمعي نيذلا مه لامعلا نم ةيناثلا ةئفلا
اذهل أشنت ةلاكو ىلإ اهعيراشم نم اضعب ةيلحملا ةعومجملا دنست يلحملا ىوتسملا ىلع جمارب زاجنإلف ةيلحملا تائيهلا
نكل ،ةفلكتلا يف مكحتلاو جماربلا ذيفنت يف تقولا حبر نم هققحي امل ةداع فورعمو هب لومعم بولسألا اذه ،ضرغلا
ةيمتح ىلإ ىدأ يذلا رمألا تايدلبلا نم ريثكلا هفرعت يذلا يلاملا زجعلا دازو عيراشملا هذه تّصلقت ةمزألا ببسب
.صنلا اذه نم ةدافتسالل ةئفلا هذه جاردإ يف ريكفتلا بجي هيلعو تانامض ةيأ نود لامعلا نم ريبك ددع فيقوت

يه لامعلا ةيعضو ةيوست ريخأت بابسأ مهأ نم نأ ناديملا يف انظحال دقف تاسسؤملا ةيفصتب قلعتت ةريخأ ةظحالم
اهناوعأ وأ ةيفصتلا ءاربخ نيب ةقالعلا ةقدب ددحن نأ بجي هيلعو ةيفصتلا ةيلمع اهقرغتست يتلا ةليوطلا ةدملا
ةينمزلا ةدملا ةصاخو مهتابجاوو ةيفصتلاب نيفلكملا قوقح كلذك دقعلا ددحي نأ بجيو ،ةلعافلا ىرخألا تاسسؤملاو
.اركشو لامعلا ةاسأم تداز ةدملا تلاط املك هنأل ،ةقرغتسملا

.جاحلب نيدلا لامج ديسلا وهو لخدتم رخآل نآلا ةملكلاو رضيوخ رهاطلا ديسلل اركش:ةسلجلا سيئر ديسلا

فرشأ ىلع مالسلاو ةالصلاو ميحرلا نمحرلا هللا مسب .ةسلجلا سيئر يديس اركش:جاحلب نيدلا لامج ديسلا
عضولا فرعي انم لك ءدب يذ ئداب ،رقوملا ةمألا سلجم ءاضعأ يتاليمز ،يئالمز ،ةسلجلا سيئر يديس ،نيلسرملا
ءايشألا ضعب وأ ماقرألا ضعب مهفي ال يرئازجلا بعشلا حبصأ مويلاو ،ايلاح دالبلا هشيعت يذلا بعصلا يعامتجالا
.ةموكحلاو ( C N E S ) نيب تايئاصحإ ةكرعم شيعن نحنو ةنس ذنم هنأ ةصاخو اهعمسي يتلا

نكلو ،قودنصلا اذه يف نآلا دحل مهتيعضو تيوس "لماع 36.000" مقر ينيطعي ةموكحلا لثمم ريزولا يديس
.نآلا دحل مهتيعضو وست مل لماع 140.000 نم رثكأ دجوي هنإ لوقأ

؟لامعلا ءالؤه ةيعضو يه ام ،لاؤسلا اذه حرطأ ةموكحلا لثمم يديس



ريصم وه ام :لوقأ ديكأتلل نكلو يئالمز اهنع ثدحت طاقن يهو ءاصقإلا نم اعون داوملا ضعب يف ظحالن كلذك
ةثراك وأ ثداح وأ لمع نع زجع ببسب لمعلا ىنعم ام 3 ةداملا يف كلذكو ريثكو لئاه مهددعو ؟نيتقؤملا لامعلا

؟ةيعيبط

عاطقلنيمتنملا ءارجألل يعيرشتلا موسرملا اذه ماكحأ عيسوت نكمي هنأ ىلع صنت يتلا 2 ةداملا يف كلذك
اذه نع نوناقلا اذه عورشم ملكتي مل اذامل ؟الماك صنلا تأي مل اذامل ،صاخ صنب ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا
.يئالمز يتاليمز اركش ،ةسلجلا سيئر يديس اركش ؟ماهلا عاطقلا

نأ ةملك هيدل تناك نإ ةموكحلا لثمم ديسلا نآلا وعدأو جاحلب نيدلا لامج ديسلل اركش :ةسلجلا سيئر ديسلا
.لضفتي

هجوأ نأ ةيادبلا يف دوأ ،نيلخدتملا ةداسلاو ةديسلل اركش ،ةسلجلا سيئر يديس اركش :ةموكحلا لثمم ديسلا
ةيانعلا ىلع -ءاضعأو ةسيئر- ينطولا نماضتلاو لمعلاو ةيعاـمتجالا نوؤشلاو ةحصلا ةنجلل ةصلاخلا يتاركشت
اعباط لمحت اهنإف ةنجللا ضرع يف تءاج يتلا ىلوألا ةظحالملا صخي اميف الوأ .صنلا اذهل امهتلوأ نيذلا مامتهالاو
.ةنجللا هب تءاج ام ىلع ائيش يتهج نم فيضأ الو اينوناق

وأ ءطب ةلاح يف لماعلل ينوناق قح ءاطعإ ةيناكمإ كانه له ةنجللا لأست :الوأ ،ىرخألا تاظحالملا صخي اميف امأ
ىتح ةلاطبلا قودنصل عباتلا صخشلل ينوناق قح ءاطعإ ةيناكمإ كانه له ؟ةلاطبلاب ةقلعتملا ةحنملا عفد يف رخأت
رجأك اهرابتعا نكمي ةلاطبلا ةحنمو ،روجألاو لماعلا رجأ نأ ةماع ةفصب ركذأ تاذلاب ةطقنلا هذه يف ؟هقح عجرتسي
ىلإ 88 داوملا يف ةصاخو لمعلا تاقالع ريسي يذلا م1990 ةنس يف خرؤملا 11-90 نوناق فرط نم نومضم

صخي اميف ةصاخو ةيروهمجلا نيناوقب ةقلعتملا ىرخألا داوملاو ددحملا تقولا يف رجألا عفدب مدختسملا مزلت يتلا 90
دض نيمأت كانه ةلاحلا هذه يفف ،قودنصلا وأ مِدختسملا عباتيل لماعلل ةينوناقلا لئاسولا لك يطعي يذلا يندملا نوناقلا
قودنص فرط نم ضيوعتلا نع ملكتت يتلا صوصنلا نم صن يأ دجوي ال نآلا دح ىلإو ،هقح عجرتسي ىتح ةلاطبلا
اذه لثم ءارجإب تأي ملو مدختسم فرط نم ةرجأ وأ ةلاطبلا قودنص فرط نم ةحنم وأ ( CNAS ) يعامتجالا نيمأتلا
بـجومب ةيمحم ةحنم مأ ارجأ تناكأ ءاوس تاقحتسملا هذه نوكل ارظن ،رخأتلا ةلاح يف تابوقع طلسي يذلا ءارجإلا
.90 ىلإ 88 داوملا ةقدبو ةصاخو لمعلا تاقالع ريسي يذلا )11-90 نوناق( ةيادبلا يف تركذ امك نوـناقلا

نأ نظأ ،قودنصلا فرط نم لاطبلا لماعلا ةحنم وأ تاقحتسم عفد رخأت ةيناكمإ لوح يناثلا لاؤسلا صخي اميف
.حنملا هذه عفد يف رخأتلا امهتايط يف المحت نأ نكمي نيتلاح كانه

،لاطبلا لماعلا ضيوعت يف ةلاطبلا دض نيمأتلاب صاخلا قودنصلا عرشي نأ لبقو ةيادبلا يف يه ىلوألا ةلاحلا
لدعي نوناق عورشم ءاج دقو مدختسملا فرط نم دعب عفدت مل قوقحلا ليوختل ةمهاسملا وأ تاقحتسملا نوكت امدنع
.ةلاحلا هذهل لح داجيإل يعيرشتلا موسرملا

مدختسملا ناك اذإف كلذ هئادتبا دعب تاضيوعتلا عفد نع ةلاطبلا دض نيمأتلا قودنص فقوت لامتحا يه ةيناثلا ةلاحلا
نظأ ةلاطبلا دض نيمأتلا قودنص عم اهمربي يتلا ةمانزرلا يف ةلجسملا غلابملا عفد يف هتامازتلاب مايقلا نع فقوتي
لامعلا ىتح هنأ دجن ةيعامتجالا تانيمأتلل ينطولا قودنصلا عم انراق ول اننأل دجوت نأ ليحتسم ةلاحلا هذه نأ ايئدبم
تاضيوعتلا لك نم نوديفتسي تاونسلو ةليوط ةدمل نايحألا ضعب يفو مهتاكارتشا اوعفدي مل مهومدختسم نيذلا
مدختسملا نيب مربملا دقعلا نيب لصفن نأ انيلع بجي هنأل ،ةيعامتجالا تانيمأتلا قودنص فرط نم تانيمأتلاو
يف نآلا دح ىلإو لاطبلا لماعلا هاجت قودنصلاب قلعتملا يونعملا مازتلالاو يونعملا دقاعتلا نيب امو قودنصلاو

قودنص فرط نم عفدلا يف افقوت تفرع ةدحاو ةلاح ولو لجسن مل ،تاضيوعتلا نوضاقتي نيذلا لماع 136.800



.ناك ببس يأل ةلاطبلا دض نيمأتلا

،ةماـنزرلا يف ءاـج يذلا يرهشلا غلبملا عفد يأ ،اهعفد يف مدختسملا رخأتي امدنعو اهتبسنو ةمارغلا صخي اميف
%3 ةبسن ىلإ اهضيفخت ررق يبعشلا ينطولا سلجملاو ،يموكحلا عورشملا يف %5 ةبسن انركذ ةيادبلا يف نحنف

وأ ةمانزر قحتست ال هب سأب ال ايلام ىوتسم كلمت يتلا ةسسؤملا نأل ،ديفم ريغ تاسسؤملا نيب زييمتلا نأ نظأو
.ةريصق ةدم يف وأ غلابملا لكل يروفلا عفدلل ةبولطم يهف ،عفدلل الودج

قودنصلا نيب ضوافت لحم نوكت يتلاو اينوناق ةددحم ريغ ةرتفل ددمت نأ عيطتست يتلا ةمانزرلا وأ ةلودجلا هذهو
نيب قيرفت كانه ناك اذإ وهو رخآ إدبملو ،ةيلام تابوعص فرعت يتلا تاسسؤملا دعاستل تءاج ،مدختسملاو
.نوناقلا مامأ ةاواسملا إدبمل اسكاعم كلذ نوكيسف تاسسؤملا

جتني ال ليدعتلا اهب ءاج يتلا تاليهستلا هذه له لؤاست وه ةنجللا ريرقت قيرط نع تءاج يتلا ةسماخلا ةظحالملا
لوألا ،يلخدت يف اهتركذ يتلا ةثالثلا ميسارملا أرقن نأ انيلع بجي هنأ ُّنظأ ؟لامعلا حيرستل رثكأ لاجملا حتف اهنع

لامعلا ددع صيلقت يف عورشلا لبق مدختسم وأ ةسسؤم لك فرط نم اهعابتا بجي يتلا ةقيرطلا مظني يذلا 94-09
:يف ةلثمتملاو ىلوأ ةلحرم كانه ةقيرطلا هذه نمض نمو

.)ةباقنلا( نييعامتجالا ءاكرشلا عم ضوافتلا -

.)لمعلا ةدم صيلقت( لمعلا ماظن يف تاليدعتلا ضعب لاخدإ -

.ةيفاضإلا تاعاسلا ءاغلإ -

.روجألا ضيفخت -

حتفب يتأت ةيناثلا ةلحرملا نإف ،ةسسؤملا داصتقا شاعنإ يف ةلثمتملاو ةجيتن ىلإ تاءارجإلا هذه لك دؤت مل اذإف
نوكيس رارقلا اذه نأب انه ركذنو لامعلا ددع صيلقتل نييعامتجالا ءاكرشلا عم ضوافتلاو رواشتلاب مدختسملل لاجملا
يضمتو ،بابسألاو ددعلاو مئاوقلا ريضحت يف كراشت ةسسؤملا ةباقنو ،يعامتجالا كيرشلا فرط نم هيلع اقداصم
يف هرود لثمتيو فلملا هيلإ مدقي يذلا لمعلا شتفم فرط نم ابقارم لمعلا اذه نوكيو مئاوقلاو عورشملا ىلع ايمازلإ
.ةسسؤملا لخاد قافتا لحم تناكو قيبطتلا ةلاح يف نوناقلا اهب ءاج يتلا ةيديهمتلا تاءارجإلا لك ةبقارم

.ةسسؤملا لخاد قافتا لحم تناكو قيبطتلا ةلاح يف نوناقلا اهب ءاج يتلا ةيديهمتلا تاءارجإلا هذه لك

بلص لثمي يذلا يداصتقالا بناجلا ىلإ عجرن نأ انيلع بجي نكل ،ةينوناقلا ةيحانلا نم تاءارجإلا هذه لك
صيلقت لثم بعص رارق ىلإ أجلت امدنع ةصاخ مأ تناك ةماع ةسسؤم لك نأ نظأو ةسسؤملا داصتقا وهو عوضوملا

لثم تارارق رودص لامتحا ىرأ ال ايصخشو يداصتقا ببس ةجيتن رارقلا اذه نأ عيمجلا ملعي نأ بجي لامعلا ددع
.ةلجعتسم تقولا سفن يفو ةيرورض بابسأ نودب لامعلا ددع صيلقتب تارارقلا هذه

لئاسملا نأ حضوأ ،ينقت ليدعت نع انملكت اذإف ،ينادمح ليعامسإ ديسلا ةيادبلا يفو نيلخدتملا ةداسلا صخي اميف
سيياقملاو ةدافتسالا ةدمو ضيوعتلاب صاخلا غلبملا ديدحت ةيفيك لثم ،11-94 موسرملا يف تءاج يتلا ةيرهوجلا
.ليدعتلا اذه اهقحلي مل ءايشأ اهلكف ةدافتسالاب ةصاخلا

مكنكل ،يروفلا عفدلل ةيلام ةيناكمإ هيدل سيل يذلا مدختسملاو قودنصلا نيب دقعت يتلا ةمانزرلا ةدم يف ءاج ليدعتلاف
.نوناقلا قيبطت وأ ليهست يف تاساكعنا هل ينقت ليدعت لك نأل قح ىلع

ويام 31ةياغ ىلإف ،تايئاصحإلا ضـعب درس عيطتسنو ةصاخلاو ةماعلا تاعاطقلا لك ىلع قبطي نوناقلا اذه ّنإ
ددع عفترا دقلو ،لامعلا صيلقت وأ ،ايعامتجا ٌبناج هيف يلخاد ميوقت ططخم لامعتسا ىلإ امدختسم 1175 أجل يضاملا
دنع نولمعي نيذلا لامعلا ددعو اصاخ امدختسم 96 ناك ددعلا اذه نمض نمو لماع فالآ 210 ىلإ نيصلقملا لامعلا



اينوناق نكلو ةيمومعلا تاسسؤملا ةهج نم يه ةريبكلا ةيبلغألاو الماع 4052 وه مهلغش بصنم اودقفو صاوخلا
.صاوخلل حوتفم نوناقلا نإف ايلمعو

يضتقت امدنعو صاخ صنب اطوبرم هكرتو يمومعلا فيظولل ماظنلا قيبطت دادتمال الاجم كلذك نوناقلا حتف امك
ءيشلا نع ينادمح ليعامسإ ديسلا اهحرط ىرخأ ةظحالم كانه كلذك ،اهل اعبت صنلا اذه لامعتسا نوكي ةرورضلا
ةبوقع يهف .قوقحلا ليوخت تامهاسم وأ ةلاطبلا قودنصل تاقحتسملا هذه عفد يف أطابتي مدختسملا لعجي يذلا
رح وهف اذهلو مدختسملا ىلع بوسحم هرجأف ةلاطبلا قودنص ضيوعت نم دعب دفتسي مل لماعلا نأ املاطف ،ةيداصتقا
.هيلع بسحت ةرتفلا كلت يف لامعلا روجأو ةرشابم ريغ ةبوقع هعم رجي ؤطابتلا اذه نكلو ؤطابتلا يف

ةلكيه ةداعإ قيبطت يف ةريبك اطاوشأ انعطق دق اننأ نظأ يمومعلا داصتقالا ةلكيه ةيلمع ةريتو صخي اميف
عاجرتسال اهتدعاسمو ةيمومعلا تاسسؤملا ميوقتل ةريخألا ةلحرملا يف هنوك وه نآلا هب لومعملا ءيشلاو ،تاسسؤملا
.ةيرورضلا ةيداصتقالا ةيلاعفلا

نم اذكه تأن مل نحنف ،ةلاطبلا دض نيمأتلا نامضل زايتمالا سيياقمب قلعتي يذلا يصفح ةديسلا لخدت صخي اميف
180نمض نم هنأب ركذأل ةصرفلا زهتنأو ،ناديملا اذه يف ىرخألا لودلا يف هب لومعملا ءيشلا ىلإ عوجرلا نود

ثلثف ،رئازجلا اهنمض نمو ةلاطبلا دض نيمأت ماظن كلمت طقف اهنم 60دجن لغشلل ةيملاعلا ةمظنملا يف ةكراشملا ةلود
.ماظنلا اذه ناكلمي ال نارخآلا ناثلثلاو ةلاطبلا دض نيمأتلل اماظن كلمت ملاعلا لود

يف كارتشا ةرتف الوأ بلطت اهنأ ةلباقملاو ةرواجملا ةفورعملا لودلا نم ديدعلا يف اهب لومعملا سيياقملا نمو
ددع فسألا عمف ،لاطب لكل ةلاطب ةحنم عزوت ىتح ةيداصتقا ةردق كلمت ال نآلا رئازجلا نأل ،يعامتجالا نامضلا
يرورضلا نم ناك اذهلو ،كلذب ناحمسي ال ةيرئازجلا ةلودلا لوخدم ةردقو ةينازيمو ةريبك غلابم بلطتي نيلاطبلا
.مهريغ نم ةلاطبلا دض نيمأتلا نم اودافتسا نيذلا سانلا زيمت سيياقم عضو

ةدعاسم ةمهم كلذك قودنصلا ماهم نمض نم ّنإف تاضيوعتلا نم تاونس ثالث دعب لامعلا ريصم صخي اميف
ربع هراـشتناو قودنصلا اذه سيسأت ةلحرم دعبو ،ةيلمعلا ةاـيحلا يف ةيناث ةرم جامدإلاو لمع بصنم داجيإل نيلاطبلا
ةمدقتم لود دنع اهانفرع ةديدج تايلمع يف ةليلق ةدم ذنم قلطنا دقف لاطب فلأ 136 تافلمب هّلفكتو ،ينطولا بارتلا
ايلاح ٍراج ريكفتلاو ،لغش بصنم نع ثحبلا وأ داجيإل نيلاطبلا لامعلا ةدعاسمل ةثيدح قرط لمعتست يتلا ادنك لثم
نامض وأ معدب يصخش لقتـسم لـمـع داجيإل وأ لمعلل يصخش عورشم سيسأتل مهتدعاسم لامتحاك ىرخأ لولح يف
.كونبلا هاجت لماعلا اذه

ةفورعم نادـلب نم سكعلاب نحنف يعامتجالا نامضلا ّصخي اميف هنأ نظأ قيدانصلاو تارادإلا ددعت صخي اميف
83 ةنس لبق هنأ نورقي ،انعم انه نودوجوم يلاحلا ماظنلا وسسؤمف هلل دمحلاو قودنصلا اذه نم تاـئملا بسكت يتلا
ةعبرأ كلمن نآلا نحنو ،يعامتجالا نامضلا ماظن دحوت 83 ةنس يفو ةمظنألاو قيدانصلا نم ديدعلا كانه ناك

ركفن نايحألا ضعب يف انلعجيو ةبوعص نالكشي رييستلا لقثو قيدانصلا مجح نايحألا ضعب يفو ،ةيسيئر قيدانص
.يوهج قيسنت ماظن قيدانصلا لخاد لعجن نأ يف

)(L’A.N.E.M لغشلل ةينطولا ةلاكولاف ،صاخ رود اهل ةرادإ لك ،ليغشتلا عيراشم رييستل تارادإلا صخي اميفو

لغشلل ةينطو ةلاكو انيدل نوكت نأ بجي ارفص يواست ةلاطبلا ةبسن تناك نإو ىتح ةلاحلا تناك امهم ةمئاد ةلاكو يه
ليقثتلا ديفم ريغ هنأ انيأرو ،ةلماعلا ديلاو تاءافكلل نيبلاطلا نيمدختسملاو لغشلا يبلاط نيب ءاقللا ناكم لثمت ثيحب

ةلاكولا الثم ،ةنيعم ةئفل اهجوم اصاخ اجمانرب ريست ةرادإ لك ،ىرخألا تارادإلا تءاج اذهلو ،ىرخأ ماهمب اهيلع
،نابشلا فرط نم ىرغص تاسسؤم ءاشنإب ةصاخلا جماربلا ريست -فرعي امك- بابشلا ليغشت ةيقرتو معدب ةصاخلا
ةيادب يف بابشلا ةلاطب ةلكشم جلاعتلو هجاوتل تءاج يتلا ىلوألا ةرادإلا يهو بابشلا ليغشتب نيصاخلا نيبودنملاو
نكلو ةيالولا ىوتسم ىلع ينهملا نيوكتلاو ليغشتلا ةيريدم يف ةحلصم لثمت -ايرادإ- ةقيقحلا يف يهو تانيعستلا
.بابشلا ليغشت ةيبودنم ةيمست تءاج ةمهملا زاربإلو نسحألا صيخشتلل

ىلإ لوصولا ةدارإ إدبم نم تآ اذهو ،ةصاخ تامهمب ةصاخ تارادإ اوفلك نيذلا لئاوألا وأ نيديحولا انسل اننأ نظأ
ثدحي نأ نكمي ةفلتخم تائف ىلإ ةهجوتم ةفلتخم جمارب وأ تايلوؤسم ةدعب ةدحاو ةرادإ انفلك اذإ اننأل رثكأ ةيلاعف



.ةيلاعفلا مدع نم ٌعون وأ ؤطابت

اهيلع قداصو اهجمارب يف ةرطسم يهو ليغشتلا ةسايس كلمت ةموكحلا نأ نظأف ليغشتلا ةسايس صخي اميف امأ
نيوانعب طقف ركذأو رقوملا مكسلجم مامأ ليصفتلاب اهحرشل ةموكحلا سيئر ديسلل ةصرفلا تناكو يرئازجلا ناملربلا
:ةسايسلا هذه باوبأ

ىدل ةرفوتم ماقرأ اهلكو ناديملا يف تقلطنا يتلا نيرمثتسملاب ةصاخلا تافلملا ددعو رامثتسالا عيجشت :الوأ
قرطلا ميمرتو ةيديدحلا ككسلاك ىربكلا عيراشملا وأ ىربكلا لاغشألا ةسايس تناك كلذكو ،رقوملا سلجملا ءاضعأ
يفو ايلعلا باضهلا يفو ءارحصلا يف يضارألا رامثتساو حالصتسا عورشم كانه ناكو ،هرخآ ىلإ ةيوارحصلا
يف يلاحلا ةيليوج ةيادب ذنم الثم انقلطنا دقف ىرغصلا تاسسؤملا ةيقرتو ،نابشلا ليغشت عيجشت ،ةيلبجلا قطانملا
ةحفاكم ةسايس يف لخدت -ةماع ةرظنك- لوصف اهلكو ،ينهملا نيوكتلاو ةعماجلا تاداـهش يلماحل هجوتم ديدج جمانرب
ماقرأب ركذأو طقف اعورشم 60 مقر تعمس ىرغصلا تاسسؤملاب ةقلعتملا ماقرألا صخي اميف .ليغشتلا ةسايسو ةلاطبلا
ةلاكولا دنع نابشلا فرط نم تعضو ةريغص ةسسؤم قلخ وأ ءاشنإل فلم فلأ32 يهو نارهش اهيلع رم دق
،اهنم فلم فلأ 22 معد تلبقو تقداص ةيلامو ةينقت ةسارد دعب ةلاكولا هذهو ،بابشلا ةيقرتو معدب ةصاخلا ةينطولا
يلاوح نم ماقرألا هذهو ةدئاف نودب ضورقب امهليومت تلبقو كونبلا اهيلع تقداص فلم فالآ ةعبرأ اهنمض نمو
وأ ام ةيالو مهي امبرلف ىتأ نيأ نم لءاستأ اعورشم نيتسلا ددعو ،هذه نم نسحأ يهف ةريخألا ماقرألا امأ ،نيرهش
! رئازجلا يف طقف ةرئاد

ملو نيناوق داوم ةدعل ركذ هيفو ادج اينقت لوألا هلاؤس ناك ةقيقحلا يفف ،ينح ريكب ديسلا ةلئسأ صخي اميف امأ
.هنع ةباجإلا متتو مكلاغشنال قيقدلا لقنلا متيس هللا ءاش نإ البقتسم نكلو ةقدب لقنلا عطتسأ

نمضي هنأ نظأو قودنصلا اذهل يلاملا نزاوتلا صخت ةيلبقتسم ةسارد دعب ءاج دقف ضيوعتلا غلبم صخي اميف
كارتشالا ةبسن عافترا بجو هتئفب صاخلا يدعاقلا رجألا لاطب لكل ءاطعإ إدبمب انلمع اذإو ،ةلاطبلل اربتعم الوخدم
لك ةهجاومب مهل حمسي الوبقم اضيوعت نيلاطبلل رفونو كارتشالا ةبسن اريثك عفرن ال ىتح ،طسو لح ءاج اذهلو
.ةيمويلا تايجاحلا

ةرمتسم ةفصب ظحالنف ءطبلا وأ ةعرسلا ةيحان نم امأ ،كلذ لوح اماقرأ تمدق يننأ نظأف قيبطتلا ىدم صخي اميف
نيوكتلاو ةيعامتجالا ةيامحلاو لمعلا ةرازو ىوتسم ىلع كانه ناك ثيح ينطولا بارتلا يف يرجت يتلا تايلمعلا لك
ةلاطبلا دض نيمأتلابو ةيعامتجالا تانيمأتلاب ةصاخلا قيدانصلاو لمعلا يشتفم مضت ةيعاطق ةينطو ةنجل ينهملا
ىوتسم ىلع قيدانصلا ءاردم يف كلذك ةلثمتم ةيئالو ناجل فرط نم ةيرهش ريراقت ةنجللا هذه ىلإ لصتو دعاقتلاو
وأ لغشلا ىلع ظافحلا ماظن قيبطت صخي اميف مهتايالو يف يرجي ام لك ةعباتمب نيفلكملا لمعلا يشتفمو ةيالولا
عارسإلل ةرازولل ةعباتلا تارادإلا فرط نم وأ لمعلا ةيشتفم فرط نم مئاد لخدت كانه نوكيو لامعلا ددع صيلقت
ةيحان نم .قيبطتلا ةيحان نم نوناقلا يف ةضماغ تناك يتلا ةلئسألا ضعبل ةبوجأو تاحيضوت داجيإل وأ تايلمعلا يف
ةكرتشم ةرغصم ةيرازو سلاجم كانه تناك ةريخألا تاونسلا لاوطف ةموكحلا فرط نم كلذك ةعباتم كانه ىرخأ
ةبوعص لك ةهجاومل تارارقلا ذخأو (E.P.L ) ةيلحملا تاسسؤملا صخي اميف ةصاـخ تاـيلمعلا قيبطت ةلصوح سردت
.ظحالم ؤطابت وأ

نآلا يه يداصتقالا عباطلا تاذ ةيمومعلا تاسسؤملا لك ثيحب ةضباقلا تاكرشلا فرط نم ةعباتم دجوت نآلاو
.ةلودلا تامهاسمل ينطولا سلجملا ىلع ةيرود ةفصب اهريراقت ضرعت ةريخألا هذهو ،ةضباقلا تاكرشلا ةبقارم تحت

هل ةيعامتجالا تانامضلا قودنص نأ الوأ ركذأ ،ةلاطبلا دض تانيمأتلا ةكبشب ةقلعتملا مكتاحارتقال ةبسنلاب امأ
لضفألا نكلو ،هرييست ةينازيم لقثت غلابم فلكت ةيفاضإ عفد ةطقن لكو ،ينطولا بارتلا ربع عفد ةطقن 550 يلاوح
هب لومعملا سايقملاو ،نينمؤملا وأ نيكراشملا نم نيعم ددعلو سيياقمل عضخي ةديدج عفد ةطقن حتف ّنإ لوقن نأ وه
.كانه عفد ةطقن حتفت ةيدلب وأ ناكم يف نمؤم 7000 دوجو دنع وه مويلا

ينطولا قودنصلل ةعبات ةيلديص 60 تحتف ةيضاملا ةنسلا ةياهن ذنم هنأ ركذأ ةيودألا رعس عافترا صخي اميف
امأ ،ةيلديص ةيالو لك يف تناكف ،ةينالديص ةيمومع تاكرشل اقباس ةعبات تناك تايلديصلا هذهو ،ةيعامتجالا تانيمأتلل
لمأن اننإف ةيناثلا ةلحرملا يف امأ ،ىلوأ ةلحرمك اذهو ،تايلديص تس ىلإ ثالث نيب ام دجوت تناكف ىربكلا ندملا يف
ضارمألا يوذل اناجم ةيودألا ريفوت وه نماضتلا تايلديصب تيمس يتلا تايلديصلا هذه رودو ،مقرلا اذه فعاضن نأ
اهب فرتعي ةيوئم ةبسن بسح يدسج زجعب نيباصملا سانلا ضعبل كلذكو ،نيزوعملا تاقاطب يلماحلو ةنمزملا
ىلع لصحتلا يف قحلا اهل يتلا تائفلا نم رخآ ددعو نيدعاقتملا كلذكو ،ةيعامتجالا تانيمأتلل ينطولا قودنصلا
.قودنصلا فرط نم لومت قودنصلل ةعباتلا ةيلديصلاو ،اناجم ةيودألا

%80 يزكرملا قودنصلا ضوعيو ةيودألا نمث نم %20 ةميق طقف عفدت نينمؤملا نم ىرـخأ ةئف كانه



لاجملا حتفيس ليدعتلا اذه نإ" لاق نيح هب ءاج يذلا يأرلاو عوضوملا اذه يف يناكرب ديسلا ةظحالم امأ .ةيلديصلل
فرطلا كراشي نأ بجيو ةننقم ةيلمعلا نأ تركذو تلق دقف "لامعلا صيلقت ةيلمع" وأ "نيحرسملا لامعلا ددع عافترال
شتفم فرط نم ةبقارملا نوكتو ،عورشملا ىلع قداصيو ةسسؤملل يلخادلا ميوقتلاب صاخلا ططخملا يف يباقنلا
وأ ةيعوضوم ريغ تارارق دض لامعلل ةيامح عضو دق ةيحانلا هذه نم 94 ةنسل خرؤملا نوناقلا نأ نظأ الو ،لمعلا
.ةيداصتقا ريغ بابسأ ىلع ةينبم

لاجم حتفيو صاخلاو هنم ماعلا يداصتقالا عاطقلا لك ىلع قبطي نوناـقلا اذهف ،مدختسملا ةعيبط صخي اميف امأ
.اصاخ اصن بلطتي اذه نكل يمومعلا فيظولا يف قيبطتلا

مهل هجوم جمانرب عضو يف مايأ ذنم انعرشف تاداهشلا يلماح نع ملكت يذلا رضيوخ رهاطلا ديسلل ةبسنلاب امأ
نوكيو ،ةيمومعلا ةينازيملا فرط نم ةلومم ارهش 18و 12 نيب ام ةرتفل ةيقيقح لمع بصانم يف مهجامدإب حمسي
ةرتفل مدختسملاو باشلا اذه نيب دقع كانه نوكي ىتحو ايداصتقا اعاطق وأ ةرادإ ناك ءاوس ،مدختسملا عم دقاعت كانه
تناك يتلا ةدملا سفنب نوكت نأ انحرتقا دق انك نكلو ةرتفلا ددحت يتلا يه ةيداصتقالا تايجاحلا نأل ةرتفب ددحت ال
ةددحم ريغ ةدمل دقع لامتحا هيف ناك نإو لقألا ىلع ارهش 18 ىلإ 12 نيب ام يأ ةيمومعلا ةنيزخلا فرط نم ةلومم
.هكرابن نحنف

نيتنسل نايحألا ضعب يف لصت ةلاحلا هذهف (en disponibilité ) عاديتسا ةلاح يف لامعلا يصقت يتلا سيياقملا امأ
هطبرت دعت مل يذلا لماعلا اعبطو ،لمعلا تاقالع فقوتب 11-90 نوناق اهفصيو ،ةيصخش بابسأل وأ ةساردلا ببسب

يف رمألا كلذكو ،نيرخآ لامع دنع ةرفوتم اهدجن تازايتما نم ديفتسي ال اهيلإ يمتني يتلا ةسسؤملا عم لمع ةقالع
.بادتنالا ةلاح

حبصيف نيناوقلا قبطي مل اذإف ،ةيروهمجلا نيناوقلا هيلع قبطتو نيمدختسملا لكك مدختسم وه ةيدلبلل عباتلا لواقملا
نإف عونلا اذه نم تالاح كانه تناك نإ نآلا دحل فرعن ملو ،نوناقلا اهيلع صني يتلا تابوقعلا هيلع قبطت ةلاح يف
نع تملكت يننإ لوقأو جاحلب نيدلا لامج ديسلل كلذك يباوج هجوأو ،اهجالعو اهليجستل نوحتفتم اننإف كلذك ناك

مهب يل ملع الف ،نيرخآ حرسم لماع 140.000 كانه ناك اذإف ،ةلاطبلا دض تاضيوعت نوضاقتي لماع 136.000
لمع شتفم 1100 فرط نم ةمداق ماقرأ يه مكيلع اهتدرس يتلا ماقرألاو ،انيدل ةرفوتم ريغ تايئاصحإ اهنأل
نوناقلا قيبطت ىلع مدختسملا ربجت ثيحب ،تالاحلا لك لجست لمعلا تايشتفمف ،ينطولا بارتلا ربع نيعزوتم
نم تايئاصحإلا انيتأت ليجست كانه نوكي امدنعو ،صيلقتلا ططخم ىلع قداصيو لجسي يذلا لمعلا شتفمب رورملاو
ةسمخو تاونس عبرأ يفف 1998 يام 31 ىلإ 1994 يام 26 نم خرؤت يتلا تايئاصحإلا تمدق دقو نطولا لخاد
ىرخأ بعاصم ةفاضإل ةجاح يف انسل اننكل ،فسؤمو ريثك اذهو ،مهلغش بصانم اودقف الماع 210.575 دجن مايأ
وأ فلم كانه نوكي نأ بلطأ مهتيعضو وست مل حرسم لماع 140.000 ـب ردقملا ددعلا اذهف ،هيلع يه امم رثكأ
.نوحتفتم اننأل اهسردنو اهلبقتن تاكرش ءامسأ

سفن هنأل ،ةلاطبلا دض نيمأتلا نم ةدافتسالا مهنكمي ال ،ةتقؤم دوقعب نولمعي نيذلا لامعلا ءاصقإ صخي اميف كلذك
ةيلاملا تاردق حمست امدنعف ،نيلاطبلا لكل دعاقت ةحنم عفدن نأ كلذك بجي نيتقؤملا لامعلل لاجملا انحتف اذإ اننأل ،أدبملا
وأ رهشأ ةينامث وأ رهشأ 6 ةرتف نأب ملع ىلع ناك هنإف مدختسملا عم لماعتملا دقاعت موي ايئدبمو ،اهب موقنس كلذب دالبلل

.يهتنتو موي اهيلع يتأيس فصنو ةنس

ىلع ةيفاضإلا تامولعملا ضعب ءاطعإ كلذكو ةباجإلا سيلو حيضوتلا تلواح يننأ ةسلجلا سيئر يديس نظأ
كلذ يف تقفو دق نوكأ نأ ىنمتأ ،نيمرتحملا ةمألا سلجم ءاضعأ ةداسلاو ةديسلا فرط نم تحرط تاظحالم
.اركشو

؟لخدت نم ةصتخملا ةنجلل له ،ةموكحلا لثمم ديسلل اركش:ةسلجلا سيئر ديسلا

.اركش :ةصتخملا ةنجللا ةسيئر ةديسلا

نيلخدتملا ءاضعألا اذكو ةصتخملا ةنجللا ركشأ امك ةموكحلا لثمم ديسلا ماتخلا يف ركشأ :ةسلجلا سيئر ديسلا



ةثلاثلا ةعاسلا ىلع ءاعبرألا دغ موي ةماعلا هتاسلج سلجملا فنأتسيسو هئارثإو صنلا اذه ةسارد يف ةمهاسملا ىلع
.ةعوفرم ةسلجلاو عيمجلل اركش .يملعلا ثحبلا نوناق صن ةشقانمو ضرعل ءاسم

.ءاسم ةسماخلا ةعاسلا يف ةسلجلا تعفر


