
 

  
 

 

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

.يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو ،وت رامع ديسلا :ةموكحلا ليثمت

.ءاسم ةثلاثلا ةعاسلا ىلع ةسلجلا تحتتفإ

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

يملعلا ثحبلا لوح يسامخلا جمانربلاو يهيجوتلا نوناقلا صن ةشقانمو ضرع مويلا انلامعأ لودج يضتقي
اميسال ةمألا سلجمل يلخادلا ماظنلاب المعو روتسدلا نم 120 ةداملل اقبطو .2002–1998 يجولونكتلا ريوطتلاو
.اروكشم لضفتيلف نوناقلا اذه صن نع ضرع ميدقتل ةموكحلا لثمم ديسلا ىلإ ةملكلا ليحأ هنم 68 ةداملا

،ةسلجلا سيئر يديس ،نيلسرملا فرشأ ىلع مالسلاو ةالصلاو ميحرلا نمحرلا هللا مسب :ةموكحلا لثمم ديسلا
،ةمألا سلجم ءاضعأ يتداس يتاديس

،يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا ثحبلل يهيجوتلا جمانربلا نوناق عورشم مكيلع ضرعأ نأ ريبكلا فرشلا يل
:نيمسق ىلإ ضرعلا اذه لصفمتيسو

.يملعلا ثحبلا عقاول طاقن عبسيف زجوم مييقت - 1

.عورشملا اذه رواحم مهأل اضيأ طاقن عبس يف زجوم ضرع - 2

:ةيلاتلا عبسلا طاقنلا صالختساب حمسي هنإف ،يملعلا ثحبلا عقاو مييقتل ةبسنلابف



يف لصت ةبسنلا هذه نأ نيح يف ،يلامجإلا يلخادلا جتانلا نم %0.2 ىوس مويلا يملعلا ثحبلل صصخي ال - 1
ىلإو ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا يف %3 ىلإ لـصتو ،طسوتمك كلذو ةمدقتملا لودلل ةبسنلاب %2.5 ىلإ طسوتملا

.نابايلا يف 3.5%

اننأ نيح يف ثحبلا يف لغتشت ال تاعماجلا يف ةذتاسألا اهلثمي يتلاو ثحبلا يف ةنماكلا ةقاطلا نم طقف 70%–2
.نيثحاب ةذتاسألا لك ملاعلا نادلب يف دجن

ءارج كلذو ،ثحبلا لامعأ يف مهمزع نع نيثحابلا تنثأ ةيلاملا تادامتعالا لامعتسا يف ةيلبقلا ةبقارملا - 3
.ةيملعلا ةزهجألاو قئاثولا ءانتقا يف تايجاحلا ةيبلت هجو يف فقت ةيطارقوريب ليقارع

يرادإلا ميظنتلا مكحب اهنإف ،اهطيحم عم تاعماجلا اهمربت يتلا دوقعلا نع ةبترتملا تاعماجلا ليخادم ىتح - 4
.ةرشابم اهلمعتست نأ اهنكمي ال يلاحلا يطارقوريبلا

ال نوثحابلاف ،ام ةسسؤم وأ ةعماجلا ةينازيم عومجم نم مولعم ريغ ءزج يهف ،ةدرفم ريغ ثحبلا ةينازيم - 5
.ثحبلل صصخم وه ام ةقيقد ةفصب نوفرعي

يميظنتلا نيراطإلا نأل قيبطتلا ىلإ اهقيرط فرعت ال جئاتنلا هذهف ،يملعلا ثحبلا جئاتن نيمثت تايلآ مادعنإ - 6
.نيرفوتم ريغ يلاملاو ينوناقلا

.ةيعامتجالاو ةيداصتقالا ةينطولا تالاغشنالا نع اهبلغأ يف دعتبت ةفلتخملا ثحبلا عيضاوم - 7

راطإلا ددحي هنإف مكتدايس ىلع ضورعملا نوناقلا اذه عورشم اهيلإ يمري يتلا فادهألا نع امأ ،زجوم مييقت اذه
صنلا ربتعيو يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا ثحبلا تاطاشنب لاعفلا لفكتلل يلاملاو يرشبلاو يميظنتلاو يتاسسؤملا
سلاجملاو يلاعلا ميلعتلا تاسسؤمو تاباقنو ةيرازو رئاود نم رئازجلا يف يملعلا ثحبلا ءاكرش عيمج تاماهسإل اينبت
ديعب نم هيف كراـشو 1996 سراـم ذنم هاوتحم ديدحت يف ةلاعف ةفصب اومهاس نيذلاو نيثحابلاو ةذتاسألاو ةيملعلا
نارتقا اهلوأ :عورشملا اذه ددحت فادهأ ةعبس نذإ ،صنلا اذه ءارثإل مهنم ةلواحم ،نويرئازج ءاربخو ةذتاسأ
ثحبلل ةاطعملا ةينطولا ةيولوألا صنلا سرك دقف فادهألا ثيح نمف ،ةفلتخملا اهقيقحت لئاسوب ثحبلل ةيملعلا فادهألا
يذلاو يلاعلا ميلعتلا عاطقل ةاطعملاو ةموكحلا جمانرب يف ةسركملا ةيولوألا نمض يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا

بسح تاياغلا بيترت ةرورض - لاجملا اذه يف – صنلا لفغي ملو ،ةيضاملا ةنسلا ةياهن يف مكتارضح ىلع ضرع
.م2002 ىلإ 1998 ةنس نم ةدتمملا ةرتفلل يسامخ جمانرب نمض ،ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا ةيمنتلا تايولوأ

ريوطتلاو يملعلا ثحبلاب ةصاخلا لامعألاو فادهألا نم ةكسامتم ةعومجم لكش يف جمانربلا اذه لثمتيو
صنلا سركو ،1998/2002ةرتفلا هذـهل ةيفاقثلاو ةـيعامتجالاو ةيداصتقالا ةايحلا نيدايم يف يجولونكتلا
هذه لبق نم ةطسوتمو ةريغص تاسسؤم ءاشنإ تايحالص اهيف امب ثحبلل ةيذيفنتلا لكايهلا لكل ةيلاملا ةيلالقتسالا
رئازجلا مزع نع ََغلبألا رشؤملا ةددحملا فادهألا قيقحت معديس يذلا يلاملا دوهجملا لكشيو ،ثحبلل ةيذيفنتلا لكايهلا
يملعلا ثـحبلل صـصخملا يلاحلا يلاملا دوهجملا نم لاقتنالاف ،ايجولونكتلاو ملعلا ناديم يف ةقومرم ةناكم ءوبت يف
وهو يلامجإلا يلخادلا جتانلا نم %1 ىلإ لقتني ،يلامجإلا يلخادلا جتانلا نم %0,2– افنآ تركذ امك– قوفي ال يذلا
زكارم – امبر – اهمربت يتلا دوقعلاب ةصاخلا ليخادملا اهيف امب ج.د رايلم 147 تاونس سمخ ىدم ىلع لثمي ام
لالخ نم ثحبلا زكارم ليخادم نم ج.د رايلم 14و ةلودلا ةينازيم نم جد رايلم 133 ىلإ اهمسقي يتلا ثحبلا
يف امأ ،%1 صصخت "ايقيرفإ بونج" يهو ايقيرفإ يف ةديحو ةلود لاثملا ليبس ىلع طقف ركذأو ،ةيثحبلا اهتاطاشن
.%0,2 نود يه اهتبسنف ةيقيرفإلا لودلا يقاب



،ةدرفم ةينطو ةينازيم نمض غلابملا هذه صيصخت متيس ،تادامتعالا هذهل يلعفلا دينجتلا نامض ىلع اصرح - 2
اهنكل ،ةيلاملا نوناق ةيودحو إدبمل امارتحا ةيونسلا ةيلاملا نيناوقلا نمض اذهو ،ثحبلل ةصصخم ةحضاو ةلزعنم يأ

ةيلاملا نيناوق نمض اهيلع ةقداصملل ناملربلا ىلإ اهميدقت طرتشيو يملعلا ثحبلل ةصصخم ةحضاو ةدرفم نوكتس
.هيتفرغب ناملربلل ةيلاملا ةليصحلا ميدقتو فادهألا قيقحتل تاباسحلا ميدقت اضيأ اهنأشب طرتشيو

بلطملا وهو – مهمزع ينثتو نيثحابلا قيعت تناك يتلا - ةيلبقلا ةبقارملا ضوع ةيدعبلا ةبقارملا إدبم سيركت - 3
.ةقثلا ىلع اينبم هتفصب نيثحابلل يساسألا

وأ تناك ةيداصتقا ،نيدايملا فلتخم يفو ءاوس دح ىلع - صاوخو ماوع - نيلماعتملا زيفحت إدبم سيركت - 4
عالطضالل ةيرورضلا ةيداملا زفاوحلاب نورقم مازلإ لكش ىلع يملعلا ثحبلا يف رامثتسالا ىلع ةيفاقث وأ ةيعامتجا
لودلا يف ةقبطملا ننسلاب المع ،اهنع رئازجلل صانم ال يتلا ةيجولونكتلاو ةيملعلا ةكرحلا يف ةمهاسملا ةمهمب
ةيئابجلاو ةيلاملاو ةيداملا ،ةفلتخملا تازيفحتلا لباقم ،صاوخلا ىلع يملعلا ثحبلا يف ةمهاسملا ضرفت يتلا ةمدقتملا
.ةيلاملا نيناوق يف ناملربلا اهررقي يتلا

لك يف - مويلا ذاتسألا نإتلق دقل .ةلطعم مويلا يه ةلئاه ةيرشب ةقاط دينجت ىلإ يضفت تاءارجإلا هذه لك - 5
ةتس براقي ةذتاسألا ددع رئازجلا يفو ،"ثحابلا ذاتسألا" تراص نآلا ةيمستلا نإ ىتح ثحابلاب فرعي - ملاعلا نادلب

نأ يأ ،ثحبلاب نولغتشينمم )3.800( طقف ةئامنامثو فالآ ةثالث مهنم ،)16.250( نيسمخو نيتئامو افلأ رشع
ةقبط ىلإ نوناقلا اذه بجومب لوحتتس يتلاو ثحبلا يف نمكت ةقاط يهو ةذتاسأ نوربتعي )12.000( افلأ رشع ينثا
.اضيأ ةثحاب

يلعفلا طاشنلاب ةطبترم ثحابلا ةفص ىقبتو ،نوناقلا اذه بجومب يهتنتس ةفيظو مويلا ربتعت يتلا ثحابلا ةفص - 6
هب لومعملا وه اذهو ةيفيظولا ةرهاظ زواجتن يأ ،اهبحاص نع ثحابلا ةفص طقست ثحبلا فقوتي امدنعف ،ثحبلا يف
.ثحابلا ركف لتقت ةيفيظولا نأل ملاعلا نادلب لك يف

وه امم ةدافتسالا دقفن ال نأ لواحنسو م1998 نم ئدتبي يسامخ جمانرب ىلع يوتحي صنلا نإ ،اريخأ - 7
ةنس نم قلطني جمانربلا نم بناجلا اذهف 1998 ةنس نم يناثلا فصنلا ىلع فرشن اننأل ةنسلا هذهل صصخم

ةسايسب طبترت ئدابمب ءاج دقف متظحال امك نكلو ،ةقيقد ةيلام لئاسوو ةنيعم افادهأ ددحي وهو 2002 ىلإ 1998
ةموميدلا يهو ةيناثلا ةغبصلا نوناقلا اذهل يطعتل رمتست سكعلاب لب ،ةيسامخلا ةرتفلا ءاهتناب يهتنت ال اهنكل ،ثحبلا
هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو ءاغصإلا ىلع مكركشأ ،دحاو نآ يف ايهيجوت انوناقو جمانرب نوناق هيمسن كلذل ،هيجوتلاو
.هتاكربو ىلاعت

ىلإ نآلا ةملكلا ليحأو مكمامأ هميدقتب لضفت يذلا ضرعلا ىلع ةموكحلا لثمم ديسلا ركشأ :ةسلجلا سيئر ديسلا
هتدعأ يذلا يديهمتلا ريرقتلا ميدقتل ةينيدلا نوؤشلاو يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلاو نيوكتلاو ةيبرتلا ةنجل ررقم ديسلا
.اروكشم لضفتيلف نوناقلا اذه صن لوح ةنجللا

يئالمز ةداسلاو تاديسلا ،هل قفارملا دفولاو ريزولا ديسلا ،ةسلجلا سيئر ديسلا :ةصتخملا ةنجللا ررقم ديسلا
.هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا ،رقوملا ةمألا سلجم ءاضعأ

يديهمتلا اهريرقتب مكمامأ مدقتت نأ ةينيدلا نوؤشلاو يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلاو نيوكتلاو ةيبرتلا ةنجل دعسي
ءارآلا هذه نأ مكتالخدت لالخ نم ةدكأتم يهو ءارثإلاو ةشقانملل يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا ثحبلا نوناق لوح
.يئاهنلا ريرقتلا ةرولب يف اريثك مهاستس تالخدتلاو

.روتسدلا نم )هنم 02 ةرقفلا( 133و )هنم 16ةرقفلا( 122 ،117 داوملا ماكحأل اقبط -

.57و ،50 ،45 ،42 ،41 ،40 ،30 ،24 ،23 ،12 داوملا اميسال ةمألا سلجمل يلخادلا ماظنلا ماكحأل اقبط -

12 قفاوملا ـه1419 لوألا عيبر 18 خيراتب ةمألا سلجم سيئر ديسلا فرط نم ةلاحإلا رارق ىلع ءانب -



يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا ثحبلا لوح يسامخلا جمانربلاو يهيجوتلا نوناقلا صنلم1998ةيليوج
1998-2002،

:ةداسلا نم ةنوكتملاو ةمألا سلجمل ةينيدلا نوؤشلاو يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلاو نيوكتلاو ةيبرتلا ةنجل تعرش

اسيئر يراص نب دارم-

سيئرلل ابئان فيرشلا يلع نب نيدلا رون-

اررقم ةيمساوق روصنم-

اوضع وزوز ديمحلا دبع-

اوضع شابعكوب فيطللا دبع-

اوضع رهاطلا يلع-

اوضع )رينم وعدملا( يطاق ريهز-

اوضع يريشب ىفطصم-

اوضع يمهارب فسوي-

اوضع ميمت ديمح-

اوضع ةباغوب رامع-

اوضع يتش ةجوز دمحم يس ةزيول-

ةشقانمو ليلحتو ةسارد يف م1998 ةيليوج 18 قفاوملاـه1419 لوألا عيبر 24 تبسلا موي نم ءادتبا تعرش
يوتحي يذلاو ،2002-1998 يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا ثحبلا لوح يسامخلا جمانربلاو يهيجوتلا نوناقلا صن

:باوبأ 8 ىلع ةعزوم ةدام 42 ىلع

.)6 ةداملا ىلإ 1 ةداملا نم( ةماع ماكحأ :لوألا بابلا

.)11 ةداملا ىلإ 7 ةداملا نم( يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا ثحبلا ةطشنأل ةينطولا ةجمربلا :يناثلا بابلا

.)20 ةداملا ىلإ 12 ةداملا نم( ةيتاسسؤملا لئاسولاو ميظنتلا :ثلاثلا بابلا

.)25 ةداملا ىلإ 21 ةداملا نم( ةيلام ماكحأ :عبارلا بابلا

.)31 ةداملا ىلإ 26 ةداملا نم( ةيرشبلا دراوملا ريوطت :سماخلا بابلا

.)37 ةداملا ىلإ 32 ةداملا نم( يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا ثحبلا جئاتن نيمثتو مييقت :سداسلا بابلا

.)39 ةداملا ىلإ 38 ةداملا نم( ةينقتـلاو ةيملعلا تامدخلا حلاصم :عباسلا بابلا

.)42 ةداملا ىلإ 40 ةداملا نم( ةصاخ ماكحأ :نماثلا بابلا

روطت نع ةذبن ىطعأ ،ةرقوملا ةنجللا ءاضعأب اهتيادب يف بحر يذلا ةنجللا سيئر ديسلل ةيحاتتفالا ةملكلا دعب
نوثحابلاو نوثحابلا ةذتاسألا هرظتني ام ىلع ازكرم ،ةصاخ ةفصب يعماجلا ثحبلاو ةماع ةفصب يملعلا ثحبلا
ثحابلاو ثحبلا حلاصل ةديدع تايباجيإ نم هنمضتي ام لالخ نم هيلع اهنوقلعي يتلا لامآلاو نوناقلا اذه نم نومئادلا
.ينطولا داصتقالا ةيمنت يف مهاست نأ اهنأش نم جئاتنو راثآ نم هنع ضخمتيس امو

ةفص سركي يذلا نوناقلا صن فادهأ انيبم نوناقلا نع ةماع ةلصوح يطعيل ةنجللا سيئر بئان ديسلا لخدت اهدعب
.هليومتو هرييستل ةديدجلا بيلاسألاو ثحبلا لكايه مظنيو ثحبلا معدمو مئادلا ثحابلاو ثحابلا ذاتسألا



نولخدتملا لوانت دقو ،نوناقلا صن داوم يف ةميقلا مهتاليلحتب ةنجللا ءاضعأ لخدت ثيح ةشقانملا تحتف كلذ دعب
نوناقلا اذه اهب يتأي نأ رظتني يتلا جئاتنلاو يقيبطتلاو يلمعلا بناجلا ىلإ اوقرطت امك ،داوملا ةفاك ليصفتلاو ليلحتلاب

.ذيفنتلا زيح هلوخد دنع

:يلي اميف تالخدتلا مهأ زجون نأ عيطتسنو

.قيبطتلا ةيجهنم -

.اهددع عفرو ةيملعلا تاءافكلا دينجت ةيفيك -

.جمانربلا اذه زاجنإ يف يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازو رود -

.يملعلا ثحبلا جئاتن نيمثت ةيفيك -

.يملعلا ثحبلا ةيرارمتسا نامض -

.يملعلا ثحبلل ةصاخلاو ةماعلا تاسسؤملا ميعدت ةيفيك -

:ةيلاتلا طاقنلا يف نوناقلا اذه تايباجيإ مهأ زجون نأ عيطتسن امك

.يملعلا ثحبلا لكايه رارقتساو ةيرارمتسا نامضل ينوناق راطإ داجيإ -

.يملعلا ثحبلا ةيقرت يف ةمهاسملاب ةصاخلاو ةماعلا تاسسؤملا مازلإ -

.ثحابلل فرصتلا ةيرحو ةيدعبلا ةبقارملا إدبم سيركت -

.يملعلا ثحبلا جئاتن نيمثت -

ىلإ عامتسالل اهتصصخ ةسلج ةنجللا تدقع ،م1998 ةيليوج 19 قفاوملا ـه 1419 ماع لوألا عيبر 25 خيراتبو
.نوناقلا فادهأو ىوتحم نع ةلصوح مدق يذلا ،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو وت رامع ديسلا

:ـب اساسأ تقلعت تالؤاست ةدع ةنجللا ءاضعأ ةداسلا اهدعب حرط

.داوملا ضعبل ىطعت نأ نكمي يتلا تاليوأتلاو نوناقلا ميهافم -

.نيثحابلا ددع ةفعاضمب ةليفكلا لبسلا -

.ثحابلا ذاتسألا نوناق ىلع يملعلا ثحبلا نوناق قيبست ببس -

.هجراخو نطولا لخاد ةيلعفلا تاءافكلاب مامتهالا -

.حلاصملاو رباخملا زيهجتو نيثحابلا نيوكت لاجم يف يلودلا نواعتلا عيجشت ةيفيك -

ىلع ةيرذج تارييغتب يتأيو دالبلل ةلماشلا ةيجيتارتسالا نمض لخدي نوناقلا نأ ،هدر يف ريزولا ديسلا حضوأ دقو
:اهمهأ ليومتلاو ميظنتلا ىوتسم

.فادهألا ديدحتو ثحبلا ريوطت -

.تازيفحت لباقم ةصاخلاو ةماعلا تاسسؤملا لك يف يملعلا ثحبلا ةيمازلإ -

.)2000 ةنس( %1 ىلإ )1997 ةنس( %0.2 نم يملعلا ثحبلل ةصصخملا ماخلا يلخادلا جتانلا ةصح عفر -

.ةيدعبلا ةبقارملاو ةيلاملا ةيلالقتسالا سيركت -

.ثحبلا جئاتن نيمثت -



نوناقلا نأ ريزولا ديسلا حضوأ دقف مئادلا ثحابلاو ثحابلا ذاتسألا نوناق ىلع ثحبلا نوناق ميدقت صخي اميف امأ
ثحابلا ذاتسألا تابجاوو قوقح طبضي نوناق وهو بيرق نع رونلا ىريس مئادلا ثحابلاو ثحابلا ذاتسألل يساسألا
.ةقدب مئادلا ثحابلاو

ةمتاخ

امك ،ةينطو ةيولوأ هلعجيو يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا ثحبلا طاشن مظني يذلا نوناقلا اذهل اهحايترا ةنجللا يدبت
حنمب كلذو ،هيلع نوكي نأ بجي ام ىلإ ثحبلا عفدل ةينعملا تاطلسلا ىدل ةرفوتملا ةيدجلا ةدارإلا ةنسحلا ةينلاب هونت
.ةيدعبلا ةبقارملا إدبم سيركت عم ،ثحابلل فرصتلا ةيرحو ،ثحبلا تاسسؤمل ةيلاملا ةيلالقتسالا

ةنس( %0.14 نم يملعلا ثحبلل ةصصخملا ماخلا يلخادلا جتانلا ةصح عفر يف ةماهلا ةزفقلا ةنجللا لجست امك
.)2000 ةنس( %1 ىلإ )1996

انلكو مكيديأ نيب هعضن ،نوناقلا اذهل يديهمتلا ريرقتلا ،رقوملا انسلجم ءاضعأ ،ةداسلا اهيأ ،تاديسلا اهتيأ ،مكلذ
اركش ،يليمكتلا ريرقتلا يف رابتعالا نيعب مكتاحارتقاو مكئارآ لك ذخؤتسو ،ةفداهلا مكتاشقانمب هنورثتس مكنأ يف لمأ
.مكيلعو مالسلاو

وهو لخدتم لوأ ىلإ ةملكلا ليحأو ةماعلا ةشقانملا يف نآلا عرشنو ةنجللا ررقم ديسلل اركش :ةسلجلا سيئر ديسلا
.يدالخ قانشوب دمحم يديس ديسلا

سلجم سيئر بئان ديسلا ،ميحرلا نمحرلا هللا مسب .ةسلجلا سيئر يديس اركش :يدالخ قانشوب دمحم يديس ديسلا
.ةمألا سلجم ءاضعأ يئالمز ،يتاليمز ،هل قفارملا دفولاو ريزولا ديسلا ،ةمألا

لحارمب ةيجولونكتلا ةيمنتلاو يملعلا ثحبلا لاجم يف ةيفاقثلاو ةيداصتقالا ةسايسلاب لفكتلا رم ،دالبلا لالقتسا ذنم
جاعزإ ىلإ ىدأ امم ،ةيملعلا ةعومجملا عضوو تآيهلا رارقتسا مدع اهزيم ،تقولا سفن يف ةريسعو ةريسي
ايسيئر اببس ،ثحبلا لاجم يف ةينطولا ةسايسلل اقفو ةريسملا تآيهلا هذهل رمتسملا رييغتلا ىقبيو ،نيريبك بارطضاو
تدفاوت يتلا تائيهلا فلتخم اهيف تعرش يتلا لامعألا ةيرارمتسا مدع ببس امم ،اندالب يف ثحبلا ماظن فعض يف
ثحبلل ةريدملا تائيهلاو ةيداصتقالاو ةيعامتجالا ةيحانلا نم ايجولونكتلاو ملعلا ةيمهأ يف كيكشتلاو ثحبلا سأر ىلع
ةينب اهرابتعاب تائيهلا نم اهريغو ةلودلا تاباتكو سلاجملاو تاظفاحملا فلتخمو ةطلسلا بايغو ،يسايسلا ماظنلا يف
.ثحبلا لاجم يف ةسايس عضو يلاتلابو ،ىرخأ تاعاطق يف ثحبلا تانايك ىلع ةطلس كلمت ال ةيقفأ

ةنس يملعلا ثحبلا ةنجل تناك ذإ ،اندالب يف ثحبلا روهدت يف ةمظتنم ةفصب تمهاس ةيبلس براجت ترهظ
ةياغ ىلإ 1973 ةنس نم ءادتبا يملعلا ثحبلل ينطولا ناويدلا مث 1968 ةنس يملعلا نواعتلا ةمظنم مث ،1963
ثحبلا ىلع قيض رثأ وذ هنكلو ،ةصاخ ةفصب يميداكأ يعماج ثحب قالطناب تحمس تآيهلا هذه لكو ،1984

ثيح ،ةملظملاب هتلت يتلا ةلحرملا تفصو دقو ،دييشتلا روط يف زهاج يداصتقا عاطق بايغب هريسفت نكمي ،ةيمنتلاو
يأ ،نيفظوملا نم فاك ريغ ددعو ةفيعض تاءافكب ةدوزم هيف ةصتخم ىرخأ تآيه ىلإ يملعلا ثحبلا ليوحت مت

رثكأ مهكالهتسا مغرب ةسوملم جئاتن نود نكل ثحبلا ةيمنت يعدت ةلهؤملا ريغ ةينطولا ةينقتلاو ةيملعلا ةلتكلا نم 10%
.ثحبلل ةصصخملا تادامتعالا نم %80 نم

ىوتسملا يوذ نيثحابلل لئاهلا ددعلا مغر ةصصخملا لاومألا نم طقف %20 نم الإ ديفتسي الف يعماجلا ثحبلا امأ
ةئامسمخو فالآ ةعبرأ يلاوح يأ ةينطولا ةينقتلاو ةيملعلا ةلتكلا نم %85 ىلإ %80 ةبسنب ردقي ام اذهو يلاعلا
ةيطارقوريبلا ليقارعلا فلتخم ببسب اهلماكب كلهتست ال تادامتعالا هذه نإف كلذ ىلإ ةفاضإ ،ايلاح ثحاب )4.500(
لاجآلا يف عفدلاو ،تادامتعالل رخأتملا لاسرإلاو يونسلا طيطختلا هزيمي يذلا ثحبلل مئالملا ريغ رييستلا اهنم ركذأ



.ثحبلا تاطاشن ةرادإ ءوس ىلإ تدنسأ يتلا تادامتعالا لامعتسا يف مكحتلا مدعو تاقفنلا فيظوت لاجم يف ةليوطلا

ةدع ةريخألا هذه تفرع تاونس رشع لالخو ،لكايهلا رارقتسا مدع ببسب ةياغلل ابعص همييقتو ثحبلا ريصم ىقبي
:اهنم ةديدج تابيترت

.ةديدجلا ةقاطلا ةظفاحم لثم لوألا ريزولا ةياصو تحت ينقتلاو يملعلا ثحبلا ةظفاحم ءاشنإ 1984 ةنس يف

كلذو ةديدجلا ةقاطلا ةظفاحمو ينقتلاو يملعلا ثحبلا ةظفاحم لح دعب ثحبلل ايلعلا ةظفاحملا ءاشنإ 1986 ةنس يف
.ةسائرلا ةياصو تحت

.ةئيبلاو ايجولونكتلاو ثحبلل ةبدتنملا ةرازولا ءاشنإ 1990 ةنس يف

.تاعماجلل ةبدتنملا ةرازولل ةعباتلا ثحبلل ةلودلا ةباتك ءاشنإ 1991 ةنس يف

.ةينطولا ةيبرتلا ةرازو ىدل ةلودلا ةباتك ءاشنإ 1992 ةنس يف

.ةيبرتلا ةرازو ةياصو تحت ثحبلاو تاعماجلل ةبدتنملا ةرازولا ءاشنإ 1993 ةنس يف

.يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازو ءاشنإ 1994 ةنس يف

اذه يف ثحبلا جماربو طاشن هجوت ةماع تايريدمو ةرازو 15 ىوتسم ىلع ثحبلاب لفكتلا مت 1995 ةنس يف
:تايريدم ثالثب قلعتي رمألا نإف يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازو ىوتسم ىلعو ،عاطقلا

.ابيرقت ةمدعنم مويلا يه جردتلا دعب ام صخت ةينازيمب يعماجلا ثحبلاو جردتلا دعب ام ةيريدم - 1

.مييقتلاو تاعاطقلا نيب ام ثحبلا ةيريدم - 2

.ثحبلاو قيسنتلا ةيريدم - 3

،ثحبلا معدل ينطولا قودنصلا امهلومي ةحصلاو يعماجلا ثحبلل نيتينطو نيتلاكو ءاشنإ مت كلذ ىلإ ةفاضإو
تاعاطقلا نيب ناجلو ةيعاطق ناجل دجوت امك ،1995 ةنس ةيعماج تايميداكأ )3( ءاشنإ ىلإ اضيأ ةراشإلا ردجتو
تاباطخلا يف ةلجسملا ةنسحلا اياونلا نم مغرلابف ،ةحضاو ريغ لكايهلا هذه تايحالص ىقبتو ،جماربلا دادعإل ةديدجلا
اذهل صصخت ال ةلودلا نإف ةقيقحلا يفو ،ةيمنتلا يف اتاتب جردي مل ريخألا اذه نأ الإ ثحبلا لاجمب ةصاخلاو ةيسايسلا
%1,2و "راوفيد توك" ـل ةبسنلاب %0,6 لباقم يلامجإلا ينطولا جوتنملا نم %0,28 لداعت ةينازيم الإ لاجملا

.ةروطتملا لودلل ةبسنلاب %3 نم رثكأو ،ةيمانلا لودلل ةبسنلاب %1 لدعمبو ،"لاغنيسلل" ةبسنلاب

،ةمسن نويلم لكل اثحاب 160 :يأ ،مئاد ثحاب 4500 يلاوحب مويلا ردقت ثحبلا يف ةصتخملا ةيرشبلا ةلتكلا نإ
لكل اثحاب 240 :يأ ةدحتملا ممألا ةمظنم اهتددح يتلا فادهألا ىقبت هيلعو ،يملاعلا لدعملا نع ةيندتم ةبسن يهو
240 "اناغ"و 500 "رصم"و اثحاب 465 دعت الثم "سنوتف" ،ةيمانلا نادلبلا يف ةقيقحلا نع ادج ةديعب ،ةمسن نويلم
نكميو ،4500 "نابايلا"و 2000 "ةيلامشلا اكيرمأ"و 1500 "ابروأ"و 580 "ةينيتاللا اكيرمأ"و 400 "ايسآ"و
تاطاشن ةسرامم ىلع نيرداقلا صاخشألا نم %70 نم رثكأ كارشإ مدعب نييرئازجلا نيثحابلا لدعم فعض ريسفت
.ةحصلا عاطق يف يملع لجر 1500و يلاعلا ميلعتلا عاطق يف ذاتسأ 13500 نم رثكأب رمألا قلعتيو ،ثحبلا

قلعتت ةسايس -اذه انموي ىلإ- مهيلع قبطت ملف جراخلاب نيميقملا نيصتخملا نييرئازجلا نيثحابلل ةبسنلاب امأ
ريفوت اهنأش نم اهقيبطتو ةيجيتارتسا عضوب قلعتم رمألاو ،اهنم رفم ال ةيمتح كانه مهتماقإ ربتعت ثيح ،مهرافنتساب
نيدجاوتملا نادلبلا نم اقالطنإ – مهضعب كارـشإ وأ ضعبلل ةبسنلاب دالبلل ةدوعلا ىلإ مهب يدؤت يتلا ةمئالملا طورشلا
.ةيمنتلاو ثحبلا جمارب فلتخم ذيفنتو دادعإ يف – اهنولغشي يتلا عقاوملا وأ اهب

امهتفصب ةيمنتلا تاططخمو تايجيتارتسا يف نيجردم ةيجولونكتلا ةيمنتلاو ثحبلا نوكي ةروطتملا نادلبلا يفف
دروتسم دلب ةبترم يف انلعجت ةيجولونكتلا ةيمنتلاو ثحبلا اهيلإ لآ يتلا لاحلاف اندالب صخي اميفو ،نيتيسيئر نيتادأ
نأب ىرخأ ةرم ركذن نأ بجاولا نم هنإ انلق اذإ راركتلا يف عقن نأ نكميو ةيملعلا ةفاقثلا ىتحو تاراهملاو ايجولونكتلل
ةيسايسلا انتاحومطو انداصتقا ىلع كلذ سكعنيسو ،ةيعبتلا ةلاح يف انعضت نأ نكميف رثكأ تلاط اذإ ،ةيعضولا هذه



دوهجلا لضفب تزرب يتلا ةعدبملا انتاقاطو انتاردق عيمج لش ىلإ يدؤيسف رمألا اذه رمتسا اذإو ،انتدايس ىتحو
.نيوكتلاو ميلعتلا لاجم يف ةلصاوتملا

،ةملكلا ىنعم متأب ةيويح نوكت نأ مويلا نم ءادتبا ثحبلا لاجم يف ةينطولا ةسايسلا ىلع يغبني ،ريزولا يديس
ةيمنتلاو يملعلا ثحبلل ةيسيئرلا ئدابملا نإ .تاناهرلا يدحتو لجسملا رخأتلا يدافتل يجيتارتسا عباط تاذو
نم جورخ ال نأ ،عنتقت نأ ةوقب ضرتفي اذهو ةينطو ةيولوأ ةريخألا هذه لعجل ةقلطملا ةرورضلا نع جتنت ةيجولونكتلا
ةسايس قيبطت يرورضلا نمف هيلعو رمثمو تباثو يوق ينطو ثحب ماظن نود ةيداصتقاو ةيعامتجا ةيمنت الو ةمزألا
لذب يغبنيو ،اندالبل ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا ةيمنتلا تابلطتم مامأ ةحوتفم ةيرئازجلا ةعماجلا لعج ىلإ فدهت
.ةميقع تاملك جاتنإلاو ثحبلاو ميلعتلا ىقبي اليكل ةمئاقلا زجاوحلا ةلازإل دوهجلا ىصقأ

ةينطولا ةعومجملا زيفحتل ةيرورضلا طورشلا ريفوت بجي لب طقف ةيملعلا ةرسألا ىلع ثحبلا رصتقي ال نأ يغبني
هذفنت يعامتجا بلط ليخت نكمي ال ثيح اهريصم حضوي يذلا رايتخالا عضو يف يلاتلابو ثحبلا يف ةكراشملل
يأرلا عانقإ فدهب مهثوحب جئاتنو مهفراعم رشن نيثحابلا بجاو نم ىقبي هيلعو اهطيحم نع لزعمب ةيملعلا ةرسألا
دنب يف ثحبلا اذه رهظي نأو ةينازيم ينطولا ثحبلل صصخت نأ بجيو ،مهلامعأ ةيعرشب رارقلا باحصأو ماعلا
ةنلقعو ثحبلا اذه ليومت روطت يف مكحتلاب يملعلا ثحبلا ةينازيم حمست نأو ،ةيونسلا ةيلاملا نيناوق يف درفنم
.ةلودلل يلاملا دوهجملا

:متي يملعلا ثحبلا عيجشت نإ ،ريزولا يديس ماتخلا يف

،ةعماجلل يقيقح نوناق عضوو ديدج ميظنتب)1

،ثحابلا ذاتسألا نوناق ليدعت)2

،ةيجولونكتلا ةيمنتلاو يملعلا ثحبلا بسانت تاينازيم صيصخت)3

،ةماهو ةلاعف ةينقتو ةيملع ةلتك ءاشنإ)4

،اروجهم لازيال يذلا قيثوتلا ءارثإ)5

،ةليقثلا تادعملا ةنايصل تالاصتا عضو)6

،اهجراخو ةعماجلا لخاد لاصتالا لئاسو ريوطت)7

،ثحابلا لمع طورش نيسحت)8

،جراخلل ةيماسلا تاراطإلاو ةبلطلاو ةذتاسألاو ةغمدألا رارف نود ةلوليحلا)9

.فارطألا ددعتملاو يئانثلا يلودلا نواعتلا ريوطت)10

.ةسلجلا سيئر يديس اركشو

تقولا رابتعالا نيعب ذخألا نيلخدتملا ءاضعألا ةداسلا نم وجرأو يدالخ ديسلا ركشأ :ةسلجلا سيئر ديسلا
ظيفحلا دبع ديسلل نآلا ةملكلاو اركشو نيلجسملا عيمجل عامتسالا انل ىنستيل كلذو ةليوط ةمئاقلا نأل لخدتلل صصخملا
.لضفت ،ةريوعل



يلاعلا ميلعتلا ريزو يديس ،ةسلجلا سيئر يديس ،ميحرلا نمحرلا هللا مسب .اركش :ةريوعل ظيفحلا دبع ديسلا
روضحلا ،ةمألا سلجم ءاضعأ يئالمز يتاليمز ،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازو تاراطإ ،يملعلا ثحبلاو
نوناقلا عورشم لوح طبضلابو يملعلا ثحبلا عوضوم لوح شاقنلا اذه يف يتكراشم لجسأ نأ ينفرشي ،ميركلا
اذه 2002–1998 نيب ام ةرتفلل يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا ثحبلا لوح يسامخلا جمانربلاو يهيجوتلا
نع ربعأ نأ الوأ ديرأ ةبسانملا هذهبو ةرضحتملاو ةمدقتملا تاعمتجملا ءانب يف ةيوازلا رجح لثمي يذلا عوضوملا
اذه صن ريضحت يف بيرق نم وأ ديعب نم مهاس نم لكلو ةصتخملا ةنجللا ءاضعأ لكل يتاركشت قدصأو يريدقت
هاوتحم ناك امهمو ناك ناديم يأ يفو نوناق يأ نأ هب ملسملا نم هنإ .اهولذب يتلا تادوهجملا نع اذكو نوناقلا
ضعبب هونأ نأ ديرأ لؤافتلا نم عونبو اذه عمو عقاولا ضرأ ىلع هقيبطت ىدمب ساقت ةيقيقحلا هتميق نإف هفادهأو
سفن يف يعانتقا عم ،ةرطسملا فادهألا ىلإ لوصولا يف هظوظحب ئبنتو نوناقلا اذه ةيمهأ ىلع لدت يتلا تارشؤملا
هذه ،ةجمربلاو يداملا بناجلاب ةقلعتملا ةيسامخلا ةرتفلا دعب مدقتس يتلا ةلصوحلا دعب ةصاخ هئارثإ ةيناكمإب تقولا
اذهب نيينعملاو نيعبتتملا نم ينوكلو يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو ديسلا اهيلع دكأو اهيلإ راشأ تارشؤملا
:اهنم ضعبلا ىلإ قرطتأ نأ ديرأ يننإف طاشنلا

.ةلماشلا ةيمنتلاب يملعلا ثحبلا طبر ةيمهأ ىلع ديكأتلا –1

ةـليصحل يمكو يعون ،لماش مييقتب تحمس يتلاو نوناقلا اذه ريضحت يف تعبتا يتلا ةينالقعلا ةيجهنملا - 2
.ناديملا يف اهنم دكأتلا نكمي ةيقيقح تارشؤم ىلع - مييقتلا اذه - ينبم يملعلا ثـحبلا

.ةلماشلا ةيمنتلا بلص يف اهعضوو يملعلا ثحبلل ةيساسألا ءىدابملاب فيرعتلا - 3

.اهؤاشنإو اهريخست بجي يتلا ةينوناقلا صوصنلا كلذكو ةيتاسسؤملاو ةيرشبلاو ةيداملا تايناكمإلاب فيرعتلا - 4

ةيرازو ةنجل - 1996 ليرفأ ذنم - بيصنتو ءاشنإب تأدب يتلاو ،نوناقلا اذه ريضحتل لامعألا ميظنت اريخأو –5
نيينعملا لك عم رواشتلا ميظنت كلذ دعب أدبو ،تارازولا نيب ةكرتشم ةينقت ةنجل اهتلت مث ةموكحلا سيئر اهسأري
.ءاكرشلاو

اهبجومب رخستس ةيميظنت تاءارجإب ابوحصم ايعيرشت اراطإ حرتقي نوناقلا اذه نأ وهف ثلاثلا رشؤملا امأ
املثم يذلا يملعلا ثحبلا جئاتن نيمثت وهو ناديملا اذه يف ماه طاشنب لفكتلل ةيلاملاو ةيرشبلاو ةيداملا تايناكمإلا
.يفاقثلاو يعامتجالاو يداصتقالا روطتلا ىلع هريثأت ىدمو ثحبلا ىوتسمل يسيئرلا رشؤملا ربتعي فرعن

ثحبلا ايئدبم سركي راطإ يف جردني نوناقلا اذه نإف- ةقدبو كلذ ىلإ ريزولا ديسلا راشأ دقو - اريخأو اعبار
ةلود ءانب دوهجم بلص يف يجولونكتلاو يملعلا ثحبلا عضو يف ةلودلا ةدارإ نع ربعي اذهو ةينطو ةيولوأك يملعلا

يعامتجالاو يداصتقالا ريوطتلا يف يساسأ لماعك يملعلا ثحبلاب فارتعالا ىلع تقولا سفن يف لديو ،ةيرصع
ةينطو ةيولوأك يملعلا ثحبلا سيركتو اهتعيبط تناك امهم ةمزأ يأ نم جورخلل لاعف رصنعكو عمتجملل يفاقثلاو
ةنس قافآ ىلع ماخلا يلخادلا جتانلا نم %1 ىلإ لصت نأ بقتري يتلا ةيلاملا تايناكمإلا ريخست يف ةيولوألا ينعي

.لؤافتلا ىلع ثعبت يتلا تارشؤملا ضعب نذإ هذه ،2000

يف شيعي ناسنإلا نأ فرعن نحن ،ةماه يل ودبت يتلا تاظحالملا ضعب اضيأ لجسأ نأ ديرأ يلخدت ءاهنإ لبقو
لودلاو اضيأ ايساسأ نوكي نأ بجي ،طقف ايقيبطت ناك اذإ روطتلا اذه بكاوي نأ هنكمي ال يملعلا ثحبلاو مئاد روطت
ةرورضلاب لمعت ال يملعلا ثحبلا زكارم ةدحتملا تايالولاو نابايلا يف الثمف ،حرطلا اذهل ةغلاب ةيمهأ يلوت ةرضحتملا
ثحبلا جئاتنو ،ةنيعم نيدايم يف نيثحاب ةعومجمو قرف فرط نم ةمئاد ةفصب سرامت ثوحبلا ،طقف دوقعلا راطإ يف
تاسسؤملا ىلع امو ينعملا ناديملاب ةقالع اهل يتلا تاسسؤملا لكل ةمظتنم ةقيرطب عزوتو اهيلإ رشنت لصوتملا



لالخ نم سفانت يف عضوي يملعلا ثحبلا ىرخأ ةرابعب ،ثحبلا زكارم عم لماعتو نواعت دوقع عقوت نأ الإ ةمتهملا
يهو ةدودحمو ةنيعم عيضاوم لوح ثحبلا زكارم عم ادوقع -ةرشابم- عـقوـت ةـيـبوروأ لود ةدع ظحالن امنيب ،هجئاتن
اذهبو ،هاجتالا اذه يف ثحبلا ةفاقث ةيمنت ىلع لمعتو يساسألا ثحبلا نيمثتب حمست تامزيناكيم عضو ىلع لمعت نآلا
يذلا نوناقلا قيبطت نأ نم قثاو انأو ،تاسسؤملا لك يف اهميمعتو يملعلا ثحبلا ةفاقث ةيمنت ىلع دكؤأ نأ ديرأ ددصلا
يملعلا ثحبلا ةفسلف ينبت ىلع لكك يداصتقالا عاطقلا عانقإ هاجتاب ةماه ةوطخ لثمي عقاولا ضرأ ىلع مويلا هشقانن
.مكيلع مالسلاو مكركشأ .ةيمنتلا يف يساسأ رصنعك

.لضفتيلف وصروقلا دمحم ديسلل ةملكلاو ةريوعل ظيفحلا دبع ديسلل اركش :ةسلجلا سيئرديسلا

مالسلا ،يتداس يتاديس ،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو يديس ،ةسلجلا سيئر يديس :وصروقلا دمحم ديسلا
.هتاكربو ىلاعت هللا ةمحرو مكيلع

ىرخأو ةصاخلا تاظحالملا ضعب يدل هنأ الإ ،ايلاح ثحبلا ةيعضول همييقت ىلع ريزولا ديسلا ركشأ ءدب يذ ئداب
:يلاتلا وحنلا ىلع يهف ةشقانملل انيلع لاحملا صنلاب قلعتت يتلاو ةماعلا تاظحالملا امأ .ةماع

سمخلا تاونسلل يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا ثحبلا لوح يسامخلا جمانربلاو يهيجوتلا نوناقلا عورشم مني -
رم يذلا ساسحلا عاطقلا اذـهل ةريسملاو ةمظنملا تايلآلا رصحو طبض ةلواحمل لوذبملا ربتعملا دوهجملا نع ،ةمداقلا
مل اهنمثن يتلا تادوهجملا هذه نأ الإ ؛اذه انموي ىلإ لالقتسالا نم تابلقت ةدعب – نيح لبق قانشوب يليمز لاق املثم –
ناك يذلا تقولا يف اذه ،يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا ثحبلل ةريسملاو ةمظنملا تايلآلل ينقتلا حالصإلا ةلحرم دعتت
فلتخمو ثحبلا تالاجم عيمج لمشت ةيرذج ةروث ثادحإ ىلإ لقن مل نإ ،ديدج سفن ىلإ ةسام ةجاح يف عاطقلا هيف
،ددجلا نيثحابلا نيوكتل دادعإ قيرط نع ةبلطلا نيوكتل ةمئالملا فورظلا ريفوت يه يتلا رفصلا ةطقنب اءدب ،هلحارم
يف ةصاخ تايرود رادصإب رشنلاو عبطلا قيرط نع يملعلا جاتنإلا نيمثتب ارورم نيلهؤملا نيثحابلا فراعم ةيمنتو
.تاصصختلا فلتخم

لدأ الو يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا ثحبلا اهساسأ ىلع موقي يتلا ةماعلا ةفسلفلا يه عورشملا اذه زوعي ام -
ةقيرط رايتخا يف امبر ،نيثحابلاو نيثحابلا ةذتاسألا ريصقت – امبر – سكعت يتلا ةينامثلا باوـبألا ةنونع ،كلذ ىلع
كلذ دوعي امبرو .اهلبق وأ 1996 سرام يف تأدتبا ةشقانملا نأ تلجس دقو .عورشملا اذه دادعإ يف ىلثملا لمعلا
حورلا ىلع هزيكرت لدب ةيرييستلاو ةيميظنتلا تابراقملل ىوصق ةيمهأ يلوي يذلا يديلقتلا روصتلا ىلإ ريصقتلا
.يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا ثحبلل ةماعلا ةفسلفلا :ةلاحلا هذه يف امهو رهوجلاو

- اهنع لاقي ام مغر -رقي انلكو ،عورشملا اذـه يف يساـسأ لـعافك ةعماجلا بييغت ظحالن ،قـبس ام ىلإ ةـفاضإ
؟ةعماجلا جراخ وأ نودب ةفرعم جاتنإ نكمي لهف،نيعرتخملاو نيثحابلا جاتنإو ةفرعملا جاتنإل لوألا ربخملا اهنأ

ةعماجلا تلفكت اذإ – ديعبلاو طسوتملا نييدملا ىلع –يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا ثحبلا ىوتسم نوـكي فيكف
؟يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا ثحبلا نود نيوكتلاو سيردتلاب

اهناردج يف سيل ةعماجلا حورف ؟لصفلا اذه انررقأ اذإ ةعماجلا يف نيوكتلاو سيردتلا ىوتسم نوكي فيك ،اريخأو
يف تادوهجم نم اهبالطو اهوثحابو اهتذتاسأ ءافخلا يف هلذبي اميف لب ،اهتذتاسأ يف الو اهبالط يف الو ،اهترادإو
.مهتويبو مهبتاكمو مهرباخم

مغر اهحرطو اهرصح ىلع ةيعوضوملا باب نمو ايقالخأ تربجأ ،تالؤاستلاو تافوختلا ضعب كلت تناك
.ايلاح هيلع يه امك ثحبلا ةيعضول قيقد مييقتب اروكشم ماق يذلا ريزولا ديسلل لئافتملا روصتلا

:يلاتلاك يهف -ةسلجلا سيئر يديس - نوناقلا اذه عورشم داوم ضعبب قلعتي اميف امأ

يهيجوتلا نوناقلا اذه نأ يناثلا رطسلا يف طبضلابو اهنم ةيناثلا ةرقفلا يفو لوألا بابلا نم 1 ةداملا يف أرقن
صنل ةيلاحلا ةغيصلا نإ ."يملعلا ثحبلا كلذ يف امب" دهشتسأ انأو يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا ثحبلا ةيقرت نمضي
تالاجم فلتخم يف ةيملعلا تاعارتخالا نم ريثكلاف ،ةيوناث ةفيظو ةعماجلا يف يملعلا ثحبلا نم لعجت عورشملا
اهرخآو( اهفانصأو اهعاونأ فالتخا ىلع ةيجولونكتلا تاعارتخالاو ةيبطلا ثاحبألاو تاساردلا كلذ يف امب ثحبلا



،ةيعماجلا رباخملا لخادو تاجردملا يف ةبلطلا نيب رونلا تأر )ءانبلل ةديدج داوم جاتنإو ةيسمشلا ةقاطلا مادختسا ناك
اهنإف – عرشملا روصت عم امبر اهقباطتل –ليدعتلل ةلباق ريغ عرشملا صن يف تدرو امك ةرـكفلا ةغايص تـناك نإف
يذلاو ةداملا سفن نم ةيناثلا ةرقفلا يف دراولا عبارلا رابتعالل ارظن نكل ،يوناث ةعماجلا يف يملعلا ثحبلا نأ ينعت
ةداملا يف درو امل ارظنو خلإ …يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا تاسسؤم لخاد ثحبلا ةفيظول رابتعالا ةداعإ ىلع صني
:يلاتلا وحنلا ىلع روكذملا لوألا دنبلا ليدعت حرتقأ ،ةماعلا تاظحالملا باب يف هب تمدقت ام ىلع ءانبو ةيناثلا
.ةعماجلا وه يملعلا ثحبلا ردصم نأ رابتعاب "يجولونكتلاو يملعلا ثحبلا عيسوتو عيجشتو ثحبلا ةيقرت نامض"

بجوتي ،اهريغو ةيداصتقالا ةيمنتلا قيقحت ةمهم يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا ثحبلل لكوت نأ لبق:3 ةداملا
تاعارتخالا لاجم يف ةلاعف ةادأو ةفرعملا جاتنإل ايساسأ اردصم هرابتعاب يفرعملا يملعلا ثحبلا ةيمنتو ريوطت
.ةيجولونكتلا تاراكتبالاو

ىلع تغط يجولونكتلاو يملعلا ثحبلا ةجمرب حور نأ اهلالخ نم ودبيو ةثلاثلا ةداملل ةبسنلاب ةيناثلا ةظحالملا
اهيلع ىغطي ةيرازو جمارب لكش ىلع ،ةثلاثلا ةداملا تءاج اذكه ،يملعلا ثحبلا تاءاضفل ةددحملا تارابتعالا يقاب
تاعاطقلا حلاصم فرط نم تاناكمإلاو تاليهستلا لك ريفوت ىجري هنإف كلذك رمألا نأ امبو .ينقتلا يدادعتلا عباطلا
.ةينطولا ةيمنتلل ةمدخو يجولونكتلاو يملعلا ثحبلا روطتل ةمدخ مهماهم ءادأ نم نيثحابلا نيكمتل ةينعملا

:تاظحالم ثالث يدلف يناثلا بابلل ةبسنلاب امأ

ىلإ ينعفدتو لوهجملل ةينبم داوم يهو "11"و "10"و "9"و "8"و "7" :داوملا صخت ،ةماع ةظحالم –1
يه باوجلاو ؟هلحارم عيمج يف يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا ثحبلا ةطشنأل ةينطولا ةجمربلاب لفكتي نم :لاؤسلا
لخاد يملعلا ثحبلا سسؤي ىتح تازواجتلاو تاطلاغملل ايدافت هطبض نسحتسيف كلذك رمألا ناك اذإف ! ةعماجلا
.اهجراخ ال ةعماجلا

،ةدئاز واولاف ،"مييقتو طبضو ةادأ يونسلا ططخملا ربتعي" :ةيناثلا اهترقفو ةنماثلا ةداملا يف أرقن ،ةيناثلا ةظحالملا
يه ام :لاؤسلاو "خلا …ـل اقفو ثحبلا عيراشم ءاقتنا متي" :يلي ام أرقن )11( ةداملا يفو ،"مييقتو طبض ةادأ" :لوقن
فارطألا يه ام نعطلا ةلاح يفو ،عيراشملا ءاسؤرل تابقعلا ليلذتو ثحبلا عيراشم ءاقتناب موقت يتلا ةلهؤملا تاهجلا
؟"ةنيعملا ّةيّملسلا ةطلسلا" ـل ةنوكملا

مغر هنأ يه ىلوألا ةظحالملاو ،ثحبلا جمارب ليومتل صصخم انه عوضوملاف ،22 ةداملا:عبارلا بابلا امأ
نيببسل ديسلا وه ىقبي نأ ردصملا اذه ىلعبجي هنأ الإ ،ةلودلا ةـينازيم ريغ نم ثحبلا ليومتل ىرخأ رداصم جاردإ
:نينثا

ةحلصملل يأ 10و 4 ،3 :داوملا يف هيلع صوصنم وه امل يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا ثحبلا رَّخَُسي ىتح )أ
.ةينطولا

ةيعامتجالا انفارعأ يف لصأتم ريغ ،اياصوو تابه نم ةصاخ وأ ةيمومع ةيتاذ دراوم ىلع دامتعالا أدبم نإ )ب
.انفارعأ يف لصأتم ريغ رمأ اذهف ةعماجلل ةصاخ لاومأ فيظوت نكلو اهريغو فاقوألل ةبسنلاب حيحص اذه ،ةيملعلا
رداصملل مانتمو مئاد لكشب كلهتسم ساسح عاطق يف اميسال اهيلعلوعي نأ نكمي الو لخدلا ةمئاد ريغ دراوملا هذه
.ةيلاملا

ليخادملاو تامدخلا" ىلع ةداملا سفن صنت ىرخألا ليومتلا رداصم نيب نم ،22 ةداملا سفن صخي اميفو ايناث
ةيمومعلا تاسسؤملا مامتها لحم اهنم ةيقيبطتلا اميسال ثحبلا تاعاطق ضعب تناك اذإف ،"تامهاسملا نع ةمجانلا
ال ،ةيعامتجالاو ةيناسنإلا مولعلا مسا تحت اهعمجن ةعساو ةصاخ تاعاطق كانه نإف اهليومتب موقت يتلاو ةصاخلاو
شيمهت ةسايس تتبثأ دقلف ،ةلودلا ليومت ىلع ايلك ادامتعا دمتعت نأ الإ ،اهزرفت يتلا ثاحبألا ةعيبط ىلإ رظنلاب اهنكمي
.ةعقاولا عقو لبق مهلوح موحي ناك امل ةيانع اولوي مل نيذلا يسايسلا رارقلا باحصأ أطخ ةيناسنإلاو ةيعامتجالا مولعلا

نأ اديج ملعن انك نإو ىتح ،نْيلايْكمب ِلْيكلا جهن نم ريذحتلا يه )22( ةداملاب ةقلعتملا تاظحالملا هذه نم ةياغلا



،ادج ةيلاعو ةيلاع ةيلام غلابم كلهتسي يجولونكتلا ريوطتلاو ةيبيرجتلاو ةيقيبطتلاو ةقيقدلا مولعلا لاجم يف ثحبلا
.ةيناسنإلاو ةيعامتجالا مولعلا لاجم يف ثحبلا تايجاحل افالخ

،طاقنلا ضعب جاردإ ديرأ ،يملعلا ثحبلا ةيعضول همييقت يف ريزولا ديسلا هب مدقت امل ةفاضإو ،ةيناث ةطقن يف
تقولا سفن يف هنكل %4.29 :ـب ردقت ةدايز فرع دق يملعلا ثحبلل ةنسلا هذه حونمملا يلاملا فالغلا نأ حيحص
.1996 ةينازيم عم ةنراقملاب %17.52 :ـب ردق اناصقن فرع

ادر اذهو - اهتمدقم يفو ،اهنم ضعبلاب مكتركذ اذإ مكحمستسأو ثحابلا اهنم يناعي يتلا ةيمويلا لكاشملل ةبسنلاب امأ
:يلي ام -؟ثحبلا ىلع يعماجلا ذاتسألا لبقي ال اذاملريزولا ديسلا لاؤس ىلع

.مهئارآ لدابتو مهلامعأ زاجنإل نيثحابلا ءاقتلا نم عنمت تالحملا ةلق -

.نآلا دحل ةحورطم تلازال يتلاو اهؤاقتنا مت يتلا ةيملعلا تادعملا ةنايص ةلكشم -

ءاوس ،تايقتلملا يف نيكراشملا اميسال ،ثحبلا ةينازيم نم - البقتسم -حـنمت ال يتلا رـفسلا رـكاذت ةـلأـسم -
.ةينطو وأ ةيلود تناك

نالعإ رثإ ىلع مت يذلاو ،ثحبلا قيسنت ةيريدم هيلع فرشت يذلا ثحبلل ينطولا جمانربلاب قلعتت ةيناثلا ةظحالملا
ةيارد ىلع ريزولا ديسلا امبر – عيراشمب نارـهو ةعماج يثحاب ضعب مدقت دق هنإف ثحب عيراشم ميدقت ةينطو ةصقانم
ضرعت يتلا لكاشملا ةمداقلا سمخلا تاونسلا يف ثحابلا بجن ىتح كلذ لوقأ – ليقارعلاو تابوعصلا نأ ريغ – اهب
ةينازيملا صوصخب اميسال ،رييستلا يف ةنرم صوصن دوجو مدعل عيراشملا هذه رييست يف نمكت –هريغ اهل
.اهنم ريثكلا ليطعت ىلإ ىدأ امم هل ةحونمملا

يف ةنورملا نم اعون لمحي هنأل كلذك ديدج وهو ثحبلا ةينازيم ةميق نم هعفرل ديدج عورشملا اذه نإ لوقلا ةوفص
اهانيدبأ يتلا ةماعلا ةظحالملا ىقبت نكلو هانبتن انلعجي امم ،ةيلاملا ةيلالقتسالا نم اعون حنمي هنأل اضيأ ديدجو لماعتلا
.اركشو يرظن يف ةيساسألا ةظحالملا يه يملعلا ثحبلا ةفسلفب ةقلعتملاو ةمدقملا يف

.ليوطتلا اذه نع ريزولا ديسلا ،يئالمز ،يتاليمز ،ةسلجلا سيئر يديس ةرذعم

.لضفتيلف طيرش نيمل ديسلل ةملكلاو وصروقلا دمحم ديسلل اركش :ةسلجلا سيئر ديسلا

،لضافألا يئالمز يتاليمز ،هل قفارملا دفولاو ريزولا يلاعم ديسلا ،ةسلجلا سيئر ديسلا .اركش:طيرش نيمل ديسلا
ثحبلا لاجم يف ةداج ةوطخ هرابتعاب نوناقلا اذه ىلع ينثأ نأ دوأ كلذ لبقو ،ةريصق ةيلمع تاظحالم ءادبإ ديرأ
ةيعضولا نم رئازجلا يف يملعلا ثحبلا عاطق جارخإ ىلإ فدهت ةيرشبو ةيتاسسؤمو ةيلام تانامضب ةقفرم ،يملعلا
وهو ،ادج ماه هنأ مولعملا نم رخآ ىعسم عم نمازتي ىعسملا اذهو ،هلخدت يف ريزولا ديسلا اهمسر يتلاو اهب رمي يتلا
ةبسنلاب نييعسملا نيب طبارتلاو لماكتلا نأ دكؤملا نمو ،ةيلكيهلاو ةيوينبلا اهتمزأ نم لكك ةعماجلا جارخإ ىلع لمعلا
نع لزعمب يملعلا ثحبلل ةيمهأ الو يملع ثحب نودب ةعماجلل ةميق الف ،يرورض طبارت وه يملعلا ثحبلاو ةعماجلل
ةيئزجلا تاظحالملا ضعب وه يدل ام لكو ،ةيساسألا هـطوطخو هـفادهأ يف عورشملا اذه ىلع ينثأ يننإ .ةعماجلا
.تاراسفتسالاو تالاغشنالا ضعب حيضوت وه اهنم دصقلا ،اهحرط يف ريزولا يلاعم دـيسلا حـمستسأ ةطيسبلا

يتلا كلت نع امنإو ةيسايسلا فادهألا نع ملكتأ ال انهو يملعلا ثحبلا فادهأب قلعتم وهف لوألا لاغشنالل ةبسنلاب
تاردقلا زيزعت ،ةياقولا ،ةيامحلا ،ةيقرتلا ،ةيمنتلا يه فادهألا نأ اهنم حضتيو ،عورشملا نم )3( ةداملا يف ترطس
فادهأ لاحلا ةعيبطب فادهألا هذه نأ يل ودبيو ،كلذ ريغ ىلإ ...ةيفاقثلاو ةيداصتقالاو ةيعامتجالا نيدايملا ةفاك يف
يهيجوتلا نوناقلل ةبسنلاب عقاولا يف لوبقم رمألاو ،ةماع ساسألا اذه ىلع يهو يملع ثحب لكل ةمئادو ةتباث ةقلطم
ةوجرملا فادهألا ديدحت ينعي اذه نإف ىلوألا ةجردلاب يسامخ جمانرب وه لب يهيجوت ريغ نوناقلا انربتعا اذإ نكلو
ةدراولا فادهألا نأ ظحالن ةيوازلا هذه نم رمألا انذخأ اذإف ،اهقيقحتل ةدصرم ةنيعم ةيلام غلابمب ،ةنيعم ةينمز ةرتفب
.ةنيعم ةينمز ةرتفل ددحم يسامخ جمانرب درجم اهنوك زواجتت فادهأ يه 5 ةداملا يف



ةيمنت نع مالكـلاك ةقد مدعو ضومغ اهنم ضعبلا بوشي ةداملا هذه يف ةدراولا فادهألا نإف كلذ ىلإ ةفاضإلاب
ثيح نم دصقلاف ؟ةفورعملا ةيعامتجالا لكاشملا لح مأ طامنألا ةيقرت وه دصقلا لهف ،هريوطتو نكسلا ةيقرتو لغشلا
لكشلاب تاياغلا هذهل ةدصرملا لاومألا قافنإب حمست ال تاليوأت ىلإ يدؤي دق ضومغلا اذه لثمف حضاو ريغ ةغايصلا
نع ملكتن امدنعف ،ققحتت ال دق ةنيعم ةينمز ةرتفل ةددحملا فادهألا نأ ىنعمب ،اهنم ةوجرملا فادهألا ققحي يذلا
عم وأ يسامخ جمانرب ةركف عم ىشامتي ال – ييأر يف – ضومغلا اذهف دصاقملا حوضو نودب قلطم لكشب ةيمنتلا
.ةنيعم ةينمز ةرتف يف اهيلإ لوصولا يغبني ةددحم فادهأ

ظحالملا نكلو ةيونس تاططخم ىلع صنت 8 ةداملا نأ كلذ نع باجي دقو فادهألا صختو ىلوألا ةظحالملا هذه
لكل قيبطتلاو ذيفنتلا ىوتسم ىلع ذختت نأ يغبني يتلا ةيذيفنتلا تاوطخلا نع ىلوألا ةجردلاب ملكتت اهنأ ةداملا هذه ىلع
فادهأ ىلإ لوصولاب حمست ال دق يتلا 3 ةداملا يف ةددحملا فادهألا ةيمومع يه ةادبملا ةظحالملا نإف مث نمو ةنس
.جمانربلا يف ةددحم ةينمز ةرتف دعب ةليصح وأ جئاتن وأ ةنيعم

ديسلا راشأ دقو اهيلع ينثن ةركف يهو يملعلا ثحبلاب صاوخلا-ايئدبم- مزلتو 6 ةداملا لوح ةيناثلا ةظحالملا
ةبسن زواجتت دق يملعلا ثحبلا لاجم يف ادج ةريبك ةبسنب ةمدقتملا لودلا يف نوكراشي صاوخلا نأ ىلإ ريزولا
يف ظحالملا نكلو ،ريدقت لك يعدتسي وهو إدبملا اذه لثم رئازجلا يف جردي ةرم لوألو ،ةماعلا تاسسؤملا ةمهاسم
لذب ةلاح يف تاعيجشتو تازيفحت يطعت ةداملا هذه نأل اصقان يل ودبي صاوخلا قتاع ىلع ىقلملا مازلإلا نأ 5 ةداملا
لثمب نيرمثتسملاو ةصاخلا تاسسؤملاو صاوخلا مايق مدع لاح يف نمكي لكشملاو يملعلا ثحبلا لاجم يف دوهجم
هرابتعاب هلخدت يف ريزولا ديسلا هدكأ يذلا أدبملا وه مازلإلا اذه ىقبي الأ ؟ةلاحلا هذه يف لمعلا وه امف ،دوهجملا اذه
سيل هنأل ؟رمألا ةياهن يف قيقحتلل ةلباق ريغ ةينمأ درجم فدهلا اذه ىقبي الأ ؟نوناقلا اذهل ةيسايسلا فادهألا نم افده
ءاوس ةمألا تايناكمإ ةفاك دنجيو دحوي نأ ديري نوناقلا اذه نأ ظحالملاو ،هب مازتلالل صاوخلا مزلي ام كانه
ةماعلا تاسسؤملا ءاوس عقاو مازلإب دنجت ةمألا نأ ضورفملا نمف يملعلا ثحبلا لجأ نم ةماعلا وأ ةصاخلا اهتاسسؤمب
.صاخلا عاطقلا حلاصم ىلإ يهتني ةمألا دوهجم مادام ةصاخلا وأ

،تاسسؤمو لكايه ةدع ةيمست ىلع ىتأ صنلا اذه نأ ةقيقحلا يف ،يتاسسؤملا راطإلا صخت ةثلاثلا ةظحالملا
ال تاسسؤملا هذه نم ريثكلاو ،تباثو يوق راسم ىلع يملعلا ثحبلا عضوو يسامخلا جمانربلا زاجنإ اهنم فدهلا
اهحرطت تالؤاست كانه نكل ،هيونتو عيجشت ىلإ جاتحت ةلأسم يهو يملعلا ثحبلل ينطولا سلجملاك لاكشإ يأ حرطي
ةسايسلا ذيفنتب ةفلكم ةمئادو ةريدم ةينطو ةئيه ءاشنإ نع ملكتت 14 ةداملا نإف لاثملا ليبس ىلعو ،ىرخأ تاسسؤم
وجرأو اهلحم لحت امبرو ،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازو ماهم ضعب ىلوتت اهنأ ودبيو ،يملعلا ثحبلل ةينطولا
ةسايسلا ذيفنت ةمهم يأ ،ةمهملا هذه يدؤت ةفلتخملا اهلكايهب ةرازولا نأل ةحضاو ريغ ودبت ةقالعلاف ،ائطخم نوكأ نأ
هذه ىلإ تدنسأ يتلا ماهملا ضعب نأ وهو يناثلا لاغشنالا امأ ،لوألا لاغشنالا اذه .يملعلا ثحبلا لاجم يف ةينطولا
قبس ةمهم يهف يملعلا ثحبلا تاطاشن قيسنت ةيضق :الثم ،ةقباس تآيه ىلإ اهدانسإ قبس دق ةريدملاو ةمئادلا ةئيهلا
.صنلا يف ةقد مدع وأ براضت اذهف يملعلا ثحبلل ينطولا سلجملا ىلإ اهدانسإ

عتمتت يهو ،ةيصوصخلا ةيمومعلا تاسسؤملاو ةيعاطقلا ناجللاو ةكرتشملا ناجللاك ىرخأ تاسسؤم كانهو
:امهالوأ نيتظحالم ءادبإ يلع ضرفي اذهو ةيلام ةيلالقتساب

ةينازيملا فزنتستو بهنتس - ةيطارقوريب ةعيبط تاذ تناك اذإ – لكايهلا هذه نأ نم فوختلا يه ىلوألا ةظحالملا
.ىلوأ ةظحالم هذه ،هل ةدصرملا لاومألا نم يملعلا ثحبلا ديفتسي نأ نود يملعلا ثحبلاب ةصاخلا

أشنت يتلا حلاصملاو اهرباخم ىلإ ةراشإلا ادعام ةفيعض اذه اننوناق يف ةعماجلا ةناكم نأ يهف ةيناثلا ةظحالملا امأ
.تاسسؤملا هذه اهراطإ يف

قبس يذلا لاؤسلا حرط ىلإ انب يدؤي امم ةعماجلا لخاد ةرورضلاب سيل نكلو ثحبلا قرف نع اضيأ مالك كانه
اهنكلو لكاشم تناع اهنأ حيحص ؟يملعلا ثحبلا ىلع ةعماجلا ةردق نم اسوؤيم حبصأ لهف ،يليمز هيلإ قرطت نأ
.اهب ةصاخ يه امم رثكأ طيحم لكاشم

ةركف يهو ،25 ةداملا يف ةدراوـلا ناملربلا ىلع يملعلا ثـحبلا ةينازيم ضرع ةركف يهو ىرخأ ةطقن يدل
اهطبر انسحتسم ناك هنأ الإ ،يملعلا ثحبلل يسامخلا جمانربلا زاجنإل ةنامض يهو ريدقتلاو هيونتلا قحتست ةزاتمم
لكشملاو 33 ةداملا يف تدرو ةركف يهو ةيضاملا ةنسلا ةينازيم جئاتنو قافنإ ةليصح ضرع وهو يساسأ طرشب
لكشب نكلو صنلا يف ناتدجاوتم نيتركفلا نأل ىوقأ ةنامضلا نوكت نأ ىنستي ىتح نيرمألا طبر وه انه حورطملا



.لصفنم

دراوملا بناجو يتاسسؤملا بناجلا :ةمكحم ةقيرطب مسقم صنلا نأل ةيرشبلا دراوملا لوح ىرخأ ةظحالم كانه
ثحابلا ذاتسألا نوناق نأ يهو ءالمزلا ضعب اهيلإ راشأ ةمهم ةلأسم ركذأ نأ ديرأف ريخألا اذه صخي اميفو .ةيرشبلا

يرورضلا نم 26 ةداملا يف روكذملاو هيلع لوعملا ريطأتلا ىوتسمف ،ةرازولا ىلع هطبض ىصعتسا الكشم لازال
سرامي ال ةعماجلا ةذتاسأ نم %70 نأ ىلإ راشأ ريزولا ديسلا نإ ثيحب ،ريبك حومط نع ربعي وهو ،هيلإ قرطتلا
ةبسنل لـهف ؟عضولا اذـه نم جورخلا نكمي فيك نكلو ،ةثراك هذهو ريطخ يِضَرَم عضو اذهو ،ةعماجلا يف ثحبلا

ىلإ اولوحتي نأ مهل حمست يتلا ةيملعلا تالهؤملا – يسامخلا جمانربلا زاجنإل مهيلع لوـعملا – ةذتاسألا نم 70%
نم ضعبو ايلعلا تاساردلا ةلحرم يف تلازال ادـج ةريبك ةبسن نأ ةعماجلا يف فورعملا نأل ؟ةعماجلا يف نيثحاب
؟ةيعضولا هذه نم جورخلا نكمي فيكف ،ىلوألا ثوحبلا زاجنإ يف تاونس رشع زواجت ءالؤـه

يف ةذتاسألا مظعم نأ يهو ،ةيلخادلا ةرجهلا انيسن دقو ،ةغمدألل ةيجراخلا ةرجهلا ةيضق يهو ىرخأ ةظحالم
فورظل مهناديم جراخ لمعلا ىلإ نورطضي مهنكلو ،ةعماجلا يف مهلمعب نوفتكي ال ادج ةريثك تاصصخت يف ةعماجلا
فيك وه حورطملا لؤاستلاو ،كلذ ريغ ىلإ ةيعامتجالاو ةيداملا مهعاضوأو مهتايحب ةطبترم ةيعامتجا وأ ةيداصتقا
يسامخلا جمانربلا اذه زاجنإل ةذتاسألا ءالؤه ىلع ليوعت كانه مادامو ؟ةعماجلا ىلإ يعماجلا ذاتسألا عاجرإ نكمي
.اهسفن ةرازولا وأ نوناقلا اذه اهيف مكحتي ال ةلأسملا نأ ىرأف

ةمهم ةلأسملا هذهو ،ثحبلا جئاتن نيمثت قرط نع 36 ةداملا يف متملكت مكنأ يه ريزولا يديس ةريخألا ةظحالملا
ةلكشم هذهو ،رشنلا ةيضق يهو امومع ةيعامتجالاو ةيناسنإلا مولعلا لاجم يف ةصاخ ريدقت ىلإ اضيأ جاتحتو ادج
جئاتن نيمثت تاودأ نم ةادأ -يملعلا ثحبلل ةيرورضلا رومألا نم طقف سيل- يعماجلا ذاتسألل ةبسنلاب اهلح ينعي
.رئازجلا يف ةوقب ةحورطم ةلكشم يهو يملعلا ثحبلا

ال هنكل ،هذيفنتب ةيمومعلا تآيهلاو تاسسؤملاو ةزهجألا مزلي نوناقلا اذهف 41 ةداملا صوصخب اضيأ ةظحالم يدل
! لوقلا قبس امك هماكحأب نوينعم مهنأ نيح يف صاوخلا مزلي

نإف ملعللو صنلا اذه عم ضورعم ريغ هنكل 41 ةداملا تصن امك نوناقلا نم ءزج وه قحلملا ماعلا ريرقتلا نإ
.اركشو ،ةيعبتلاب ريرقتلا ىلع ةقداصم يلاتلاب وه صنلا ىلع ةقداصملا

.لضفتيلف يبيرز ريذن ديسلل ةملكلاو طيرش نيمل ديسلل اركش :ةسلجلا سيئر ديسلا

يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو ديسلا ،ةسلجلا سيئر ديسلا ،ميحرلا نمحرلا هللا مسب .اركش :يبيرز ريذن ديسلا
نوناق صن مويلا شقانن نأ نيمث بسكمو ميظع فرشل هنإ ،ةمألا سلجم ءاضعأ ةداسلاو تاديسلا ،هل قفارملا دفولاو
هب تماق يذلا دوهجملا ىلع ةنجللا ركشأ نأ - ءدب يذ ئداب - يدوبو ،نيثحابلا لـكو ةيعماجلا ةرسألا هترظتنا املاط
دق رومأ نم يمالك يف قلطنأو ،نأشلا اذهب همدق يذلا لصفملا ضرعلا ىلع ريزولا ديسلا ركشأ امك ،ريرقتلا اذه يف
يملعلا ثحبلا نع مالكلا نإ لوقأل ،اهدييشتو تايساسألا ءانب ساسأ وه تايهيدبلاب ماملإلا نأب ربتعأ نكلو ةيهيدب ودبت
ةيفاقثو ةيعامتجاو ةيداصتقا ةيمنت الو روطت ال ذإ ،روطتلاو يقرلا اهئارو نم ديرن ةبثو لكل ةيساسألا ةدعاقلا لكشي
نسحملا"و ،"هيف رثؤملاو عمتجملا يف لعافلا" حلطصم انه هيلإ فيضأو ،يملعلا ثحبلا عيجشتو نيمثت نود نم
،اهنم ةيمانلا ىتحو لب ،ةمدقتملا لودلا نإف يروطت عورشم لك يف هتعاجنو هتيمهأل ارظنو ،"هعاضوأل موقملاو
ركذلا ةفلاسلا ةيوئملا بسنلا هميدقتل ريزولا ديسلا ركشأ ددصلا اذه يفو ،ةمخض غلابم ةيلاملا اهدراوم نم هل صصخت
هتلوأ ةيرئازجلا ةلودلا تناك اذإو ،جتنمو لماش لماك رامثتسا وهف رامثتسالا قرط عجنأ وه يملعلا ثحبلا نأ رابتعاب
،تاعماجلاو يملعلا ثحبلا ةينازيم ةبسن يف ديازتلا كلذل ظحالملا نإف ،ةيمنتلا يف زرابلا هرودل ارظن امامتها ارخؤم
.مارتـحالاو هيونتلاب ريدج بسكم وهف ،مامتهالا اذه ىلع ليلد اذه مكعورشمو ،يوسلا قيرطلا يف اننأب كردي



ركذأ نأ دبالف "يملع ثحب" لوقأ امدنع يأ ةعماجلاب طابترا اذ نوكي نأ دبال يملع ثحب يأ نإ ،ريزولا ةدايس
نأ نم نكمتتل ةنرصعو ريوطت ىلإ ةسام ةجاحب اهنإف قلطنملا اذه نمو يملعلا ثحبلا تاسسؤم لكو ةعماجلا ةرشابم
اهنكمي يذلا ىوتسملا ىلإ دعب قترت مل انتاعماج ضعب نأ عقاولاو ،ةملوعلا عم ايشامت يملعلا ثحبلا ةيكيمانيد رياست
هذه تزجنأ ول ىتحو ،عمتجملل ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا ةيمنتلا ةيكرح عفد يف مهاست ثوحب زاجنإ نم
ناردج سيبح ىقبي ايناديم اهفيظوتو اهنم ةدافتسالا نإف ةيعماجلا تاحورطألا وأ ثحبلا قرف ىوتسم ىلع ثوحبلا
امف ،ناديملا يف قبطت مل تاحورطألا كلت جئاتن نكل ثحبلا قرفو تاحورطأ ةدع كانه تناك دقف رسفأ انهو ةعماجلا

؟يرئازجلا عمتجملا روطتو ينطولا داصتقالا مدخت ةفلتخم عيضاوم مدقت يتلا ثحبلا قرفو تاحورطألا هذه ىودج

اذهل ناك دقو ،ةعماجلا ىوتحا يذلا وه عقاولا اذه نإ لب يرئازجلا عمتجملا عقاو ءاوتحا نم نكمتت مل ةعماجلا نإ
كردي يملعلا ثحبلا خيراتل عبتتملا نأ امك ،اهيف ثحبلا ةريسم لطعو ةيرئازجلا ةعماجلا ةريسم ىلع يبلس رثأ
ةدايس - يهيجوتلا نوناقلا يف مـكعورشم نإف نأشلا اذهبو هثوحب دادعإ يف ثحابلا هجاوت يتلا تابوعصلاو ليقارعلا
يه ام وه حورطملا لاؤسلاو ،يلاعلا ميلعتلا تاسسؤم لخاد ثحبلا ةفيظول رابتعالا ةداعإ ىلع زكر دق -ريزولا
يف ىرخألا تاسسؤملاو يلاعلا ميلعتلا تاسسؤم لخاد ثحبلا ةفيظول رابتعالا ةداعإ اهب نكمي يتلا ةيئارجإلا ةيفيكلا

؟اهيف ثحابلاو ةيرئازجلا ةعماجلا اهتشاع ةيدرتم ةيداصتقاو ةيعامتجا فورظ لظ

تسكعنا دق ةمزألا لالخ اهشاع يتلا عاضوألا نإف ،ةعماجلاب اذاتسأ نوكي ام ابلاغ يذلا هسفن ثحابلا نأشب امأ
نم طبث – ريزولا ةدايس – اذه لكو …ةيتاوم لمع فورظ الو ةيفاك عجارم الو ةقئال ةرجأ الف ،هدادعإو هنيوكت ىلع
ىلإ مترشأ دق متنكو يفيظولا عباطلا هيلع بلغي ذاتسأ ىلإ ثحاب ذاتسأك ةيعيبطلا هتمهم نم ثحابلا اذه لوحتو هتميزع
فشكلل ةيعامتجا ةيناديم ةساردب انمق له وه هحرطأ يذلا لاؤسلاو ،نوثحبي ال نييعماجلا ةذتاسألا نم %70 نأ
ةيناديم تاسارد نم دبال كلذل ،ةذتاسألا نم ةريبكلا ةبسنلا تلطع يتلا ةقاطلا هذه تاقوعمو بابسأ ىلع فوقولاو
.عوضوملا اذه نع فشكت ةيعامتجا

هنع مالكلا نأ امك ،اندالب يف حاجنلا يملعلا ثحبلل نكمي ال ثحابلاب مامتهالا ريغ نم هنأ ىرأ تاقلطنملا هذه نم
فرظ يفو ةيرئازجلا ةعماجلاف ،ةرفوتم ةيرشبلا تايناكمإلا نأل ،صوصخلا هجو ىلع ةيداملا تايناكمإلا ركذ بلطتي
نيدجاوتملا نيثحابلا ةذتاسألا نم هب ناهتسي ال اددع تنوكو ةيعماجلا تاراطإلاب لمعلا قوس قارغإ نم تنكمت زيجو
.نطولا جراخ وأ تاعماجلا ىوتسم ىلع ايلاح

مولعلا ةيمهأ ىلإ ليمز راشأ دقو ،ةايحلا يف ةيناسنإلاو ةيعامتجالا مولعلا رود اديج نوملعت متنأ ،ريزولا يديس
انلافغإ نكلو ةلماكلاو ةلماشلا ةيمنتلا ةيكرح عفد يف اهتيمهأل ارظن ةركفلا رركأو ةيمنتلا يفو روطتلا يف ةيعامتجالا
،يرئازجلا عمتجملا اهشيعي يتلا ةمزألا ىلإ لب ،ةيرئازجلا ةعماجلا ةمزأ ىلإ تدأ يتلا لماوعلا نيب نم ناك اهل
ءاليإ نم دبال هنإف ،ددجتملا ينطولا هعورشم لظ يف عمتجملا رارقتسا ىلع ظفاحي يومنت نزاوت ثادحإ ىلع اظافحو
،يرئازجلا عمتجملل يمويلا عقاولا ةجلاعم وحن انثوحب هيجوت نم دبالو عامتجالا ملع ةصاخو امامتها مولعلا هذه
يرئازجلا عمتجملا ةفاقث نع ةبيرغ رهاوظ تزرفأ دق ارخؤم عمتجملا اهدهش يتلا ةيئاجفلا تالوحتلا نأ ةصاخ
يف ةزوعملا ةقبطلا ىلع يبلسلا هرثأ كش الب هل نوكيس ديدج يداصتقا طمن ىلإ رئازجلا لوخدو ،يراضحلا هراطإو
ثوحبلا هذه ىلع دامتعالا ةلودلل ىنستي ىتح راطإلا اذه ىلإ يعامتجالا يملعلا ثحبلا هيجوت نم دبال اذلو عمتجملا
عقاولا نم يأ ،هيلإ ةعجارو عقاولا نم ةعبان العف نيناوقلا هذه نوكت ىتح ،اهنيناوق نس يفو ةيلبقتسملا اهتاسايس يف
.هيلإو

نم بولطملاو ثوحبلا عيراشمب ثحبلا قرف مايق رمأ دروت يتلا 9 ةداملاب أدبأ يننإف هتاذ دح يف صنلا نأشب امأ
ةيمنتلا ةيكرح عفد يف اهثاحبأ جئاتن ريثأت ىدمو ثحبلا قرف جئاتنو لامعأ نع ةروص انؤاطعإ وه ريزولا ديسلا
؟ةيعامتجالاو ةيداصتقالا

ام وه حورطملا لاؤسلا ،يملعلا ثحبلل ةينطولا ةسايسلا ذيفنتل ةريدم ةينطو ةئيه ءاشنإب رقت يتلا 14 ةداملل ةبسنلاب
؟ةسايسلا هذه ذيفنت اهب نكمي يتلا تايلآلا يه امو ؟ةئيهلا هذه ةعيبط

يملع عباط تاذ ةيصوصخ ةيمومع ةسسؤم ءاشنإ ىلع صنت نوناقلا صن نم 17 ةداملا نإف رخآ بناج نمو



ةينطولا ةئيهلاو أشنتس يتلا ةسسؤملا هذه نيب قرفلا حضوي مل ةداملا هذه يف درو ام نأ ىرأ يننكل ،يجولونكتو
.هتاذ دح يف يملعلا ثحبلا لمع ىلع رثؤي دق ناجللا وأ تائيهلا ددعت نأ ىنعمب ،ةريدملا

يه امف ،ةيسامخلا ةرتفلل يملعلا ثحبلا يف نيلماعلا ددع ديازت بوجو ىلع صنت يتلا 26 ةداملا نأشب
نم %70 نأ املع ،يملعلا ثحبلا يف نيلماعلا ديازت ددحت يتلاو ددعلا اذه اهب عفرن نأ اهب نكمي يتلا تامزناكيملا
؟يملعلا ثحبلاب نولغتشي ال ةعماجلا ةذتاسأ

ةذتاسألاب صاخلا يساسألا نوناقلا يف اهجاردإ يغبنيو ةيدجم ريغ اهنأ ىرأ يننإف 31و ،30 ،29 داوملا نع امأ
.ثحبلا يلماعتمو يئزج تقوب نولمعي نيذلا نيثحابلاو نيمئادلا نيثحابلاو نيثحابلا ةذتاسألاو

.اركشو نوناقلا اذه صنل حجانلا يناديملا قيبطتلا ىنمتأ اريخأو هلوق تدرأ ام اذه

.لضفت ،سونرقوب ركبوب ديسلل ةملكلاو يبيرز ريذن ديسلل اركش :ةسلجلا سيئر ديسلا

،هل قفارملا دفولاو ةموكحلا لثمم ديسلا ،ةسلجلا سيئر يديس ،ميحرلا نمحرلا هللا مسب :سونرقوب ركبوب ديسلا
،دعبو ةيحت ،ةمألا سلجم ءاضعأ يتداس يتاديس

ريوطتلاو يملعلا ثحبلا لوح يسامخلا جمانربلاو يهيجوتلا نوناقلا يف لثمتملا يهيجوتلا نوناقلا اذه صن نإ
جمانرب وهف ةينطولا ةيولوألا هنم لعجيو يملعلا ثحبلا ةيقرتب ةقلعتملا ئدابملا ددحي 2002–1998 يجولونكتلا

:ديدجلاب ءاج دقو ةينامثلا هباوبأو نيعبرألاو نيتنثالا هداومب يرثو حومط

.ثحبلل ينوناقلا ريطأتلاك -

.يملعلا ثحبلا تاطاشنل ةصصخملا %1 ىلإ %0,2 نم ماخلا يلخادلا جتانلا ةصح عفر -

.يملعلا ثحبلا ةيقرتب ةصاخلاو ةيمومعلا تاسسؤملا مازلإ -

.ثحابلا جئاتن نيمثت -

ءادوسلا ةطقنلا نأ الإ ايداصتقا اندالب لالقتساو ةنرصع يف ةلاحم ال مهاستسف ايناديم تقبط ول ةليبنلا فادهألا هذه
.نوناقلا اذهل يقيبطتلا بناجلا يه رابتعالا نيعب ذخؤت نأ ديرأ يتلا

يتلا ةيلعفلا ةصحلا طبض بجي اذهل يسامخلا جمانربلا لالخ ماه ليومت نم ثحبلا عاطق ديفتسيس ،ريزولا يلاعم
ىلع لقت نأ نكمي ال ةصحلا هذه نأ ىرأو ،ةيطارقوريبلا نثارب نم هيمحت ةينوناق تانامض عم ثحابلا اهنم ديفتسيس

يف ارشتنم ليلقلا الإ دجن الو ةمصاعلا رئازجلاب نيمئادلا نيثحابلل ثحبلا زكارم زكرمت وه يناثلا لاغشنالاو ،90%
يهف ةمدعنم لقن مل نإ ةفيعض جئاتن لباقم يملعلا ثحبلا ةينازيملا صتمت تاودأ تحبصأ زكارملا هذهو ،ىرخأ عوبر
ةلكيهلا نأشب حرتقنو ،زكارملاو تاعماجلا لمشي ثحبلل ينطو جمانرب ىلإ جاتحت اهنأ امك ،ةديدج ةلكيه ىلإ جاتحت
تالاغشنالاب لفكتلل ينطولا بارتلا ربع ةديدج زكارم قلخل - 1998 ةنس نم ءادتبا – ةينازيم لامعتسا ةديدجلا
خلا ...ةيوايميكورتبلا ةعانصلا ،ةيئاملا ،ةيوقاطلا ،ةيحالفلا تاعاطقلا يف ةيوهجلا

نيثحابلا ةرسأ تتغاب يتلا يعماجلا ثحبلا ةيقرتل ةينطولا ةلاكولا نع جتان يناثلا لاغشنالا ،ريزولا يديس
ميدقت نيثحابلا نم بلطتو ةرامع ءانبب قلعتم رمألا امنأك 1996 يام يف ةينطو ةصقانم نع اهنالعإب نييعماجلا
تاعامتجالا دقعت – ةلاكولا – تلظ اهنكلو ،مهلكاشم لحتس اـهنأ نوثحابلا نظو 1996 يام 15 لبق ثحب عيراشم
دعب يأ 1998 ةنس يف اذهو ليومت نم ةدافتسالا نيثحابلا ضعب عاطتساو ةيلمعلا تمت ريخألا يفو تارارقلا لجؤتو
يملعلا ثحبلا نأ طاشنلا اذه نع نولوؤسملا متنأو -ريزولا يديس - نوملعت لهف ،عورشملا مـيدقت نـع نيتنس رورم
يلصأ لمع يملعلا ثحبلا نإ ؟ثادحألا هتزواجت دق هيف عفن ال المع هنم لعجي ريخأت لك نأو ؟يقيقحلا هتقو يف زجني

هذه له وه ،يديس لاؤسلاو اهتقو يفو يملاعلا ىوتسملا ىلع تامولعملا لدابت لئاسو لامعتسا ىلإ جاتحي عيرس



؟نمزلا اهزواجت مأ ةعاسلا ثادحأ نم دعت ناتنس اهيلع ترم يتلا عيراشملا

زييمتلاو ،هقح قح يذ لك ءاطعإو ثحبلاو ثحابلا نع ةيطارقوريبلا تاءارجإلا عفر بجي لكاشملا هذه يدافتل
انهو ،ينطولا بارتلا يف هنع ثحبلاو ةيلاملا تاميعدتلاو تازايتمالا نع ثحبي نمم هريغ نم يقيقحلا ثحابلا نيب
نيثحابلل رابتعالا ةداعإ وهو – ءالمزلا ضعب يأر نع افلتخم ربتعي دقو – يرظن يف مهألا وهو الؤاست حرطأ
اهشيمهت نع فكلاو نطولا رداغت مل يتلا ةبخنلا هذهب لفكتلل لئاسو ذاختا يف تاردق نوكلمي نيذلا نييرئازجلا
زكارملاو تاعماجلا يف ةرثكب نودعي مهو – ينطولا بارتلا ةرداغم ىلع مهماغرإل ةدارإ كانه نأكف – اهلهاجتو
.مهنطو ةمدخل لضفأ ادغ نورظتنيو ةيرئازجلا تارادإلاو

:ةمهم اهبسحأ يتلا طاقنلا ضعبب مكديفأسو ،اريثك هذه يتلخادم يف تلطأ دقل ،ريزولا يديس

رايتخاو ءاقتنا نإف هيلعو اثحاب ملعتم لك سيل ذإ ،نطاومكو صخشك ثحابلا وه عورشملا اذه حاجن رس.1
ىلعأ يف هفينصت نم دبالف نطاومك ثحابلا امأ ،تايوناثلا ىوتسم ىلع أدبتو ةقيقد ةيملع سيياقم بسح نوكي ثحابلا

.دعب هرن مل يذلا ءيشلا ركفلا تالاجر نمض ميقلا ملس

ةيبوسحملاو ةيسايسلا تاباسحلاو ةيبوسحملا نع داعتبالا نم دبالف ،ثحبلا لكايه يلوؤسم رايتخا ةيفيك.2
.نيثحابلا طاسوأ نيب ةديجلا ةعمسلاو ةيملعلا لامعألا نم ديصر اهل نوكي يتلا ةيصخشلل لثمألا رايتخالاو

رباخملا يف ثحبلا لاجم يف ةمخضلا لاومألا لامعتساو ،يلعفلا يملعلا ثحبلاب مايقلل ثحابلل ةصرفلا ءاطعإ.3
نأ لضفأف ،ىودج نود ةمخض غلابم اهيف فرصت يتلا تاعامتجالاو قدانفلا تانولاص يف ال زكارملاو بتاكملاو
.رباخملا يف لاومألا هذه فرصت

طيطختلا يأ ؟ةيلاجترا اذكه ةمئاقلا تءاج مأ ؟تايولوألا بسح ةبترم )3( ةداملا يف ةمدقملا فادهألا له.4
ققحملا يحالفلا عاطقلا وه لورتبلا دعب إكوتم ريخو ،انمهادي تقولاو لورتبلا دعب ام ةرتفل ثحبلا جماربل يروفلا
انه حرطأو ،ةئيبلاو ةديدجلا تاقاطلاو ،ةثلاثلا ةيفلألا يف عارصلا روحم ةيئاملا دراوملا اذكو ،يملعلا ثحبلاب هروطت

ىدملاو ديعبلا ىدملا ىلع لورتبلا دعب ام ةرتف يأ ؟ةرتفلا هذهل لاجملا اذه يف ةذختملا ريبادتلا يه ام وه الاؤس
ةيحالف ةنجل سيئر يتفصبو ! ؟ءارحصلا يف ةحالفلا ريوطتل جمارب نم لهو ؟كلذ يف تايولوألا يه امو ،طسوتملا
لايجألا نإف يفارغميدلا ومنلا عم ايزاوت لامشلا يف تاحاسملا صيلقت عمف ،تاظحالملا ضعب يدبأ ةقطنملا يف
:يلي ام يحالفلا عاطقلا يف ثحبلا بجوتسيو ،ءارحصلا يف ةحالفلا ىلع دمتعت فوس ةمداقلا

%2 ىلإ %1 نم معن ..ماخلا يلخادلا جوتنملا نم %2 ىلإ %1 ـب ردقيروكذملا عاطقلل ةيفاك ةينازيم ءاطعإ.1

انل اوعيبي نل مهنكلو تارالودلا زوحن نأ نكميف ،يتاذلا ءافتكالا تسيلو يئاذغ نمأ ةيضق ةيضقلا نأل ريزولا يديس
.هيلع لوؤسم انأو اذه لوقأ ،ائيش اهب

.ةيجيتارتسالا فادهألا ةاعارم عم يحالفلا يملعلا ثحبلا تاسسؤم رارقتسإ.2

.ىدملا ةليوطو ىدملا ةطسوتم تاططخم ىلع زكرتي يحالفلا يملعلا ثحبلا نأل ةيروف جئاتن بلط مدع.3

.ةيكرمجلا زجاوحلا لك نم يحالفلا يملعلا ثحبلا ءافعإ.4

.لاجملا اذه يف ةيلودلا تاقافتالا ريوطتو عيجشت.5

.يحالفلا يملعلا ثحبلل ىلعأ سلجم سيسأت.6

.يملعلا ثحبلا جمانرب يف ةيداصتقالا تاسسؤملاو ةيندملا تاكرشلا جامدإ.7



تحت 96 ناوج يف دقعنملا ةحالفلا ةيمنت لوح ينطولا ىقتلملا يفف ،ةظحالم نع ةرابع ةريخألا ةطقنلا.8
ةناكم هيف دجن ةحالفلا ةيمنتل يهيجوت نوناق ميدقت ىلع عامجإلاب قفتا ،ةيروهمجلا سيئر ةماخفل ةيماسلا ةياعرلا
اركشو ؟هرودص نم نيتنس دعب يهيجوتلا نوناقلا اذه لصو نيأ ىلإ وه يلاؤسو ،يحالفلا يملعلا ثحبلل ةربتعم
.ةسلجلا سيئر يديس

.لضفت ،يناجت كلاملا دبع ديسلل ةملكلاو سونرقوب ركبوب ديسلل اركش :ةسلجلا سيئر ديسلا

ريزو يلاعم ةموكحلا لثمم ديسلا ،مرتحملا ةسلجلا سيئر ديسلا ،ميحرلا نمحرلا هللا مسب :يناجت كلاملا دبع ديسلا
هتاكربو هتمحرو مكيلع ىلاعت هللا مالس ،ةمألا سلجم ءاضعأ ءالضفلا ةداسلاو تاديسلا ،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا
،دعبو

يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا ثحبلا نوناق يف ةطيسبلا هذه يتلخادمب مهاسأ نأ رثكأ ينفرشيو اريثك يندعسيل هنإ
ةايحلا ماوق ملعلا نوك وه نانثا هيف فلتخي ال يذلا رمألاف ،بوعشلا ريوطتو ممألا ةايح يف ةغلاب ةيمهأ نم هل امل
.تاعامجلاو دارفألل ةبسنلاب مدقتلا ةليسوو ةضهنلا ساسأو

اروطت يملعلا ثحبلا دادزا املكف ،ةياهن ىلإ لصي الو ملاعلاو ثحابلا هنم فرغي ،ضايف عبن يملعلا ثحبلا نإ
بلط يف وهو املاع لجرلا لازيال( :ملسو هيلع هللا ىلص هلاق امل اقادصم ،ءاقترا ةيجولونكتلا تاراكتبالا تدادزا
باب نم كلذك اذهو "ءايشأ كنع تباغو ائيش تظفح دق" كنإف يعيبط رمأ اذهو )لهج دقف ملع دق هنأ نظ نإف ،ملِعلا
امع يناوتلاو روصقلا مدعو لب فاشتكالاو يملعلا ثحبلا وحن هاجتالاب ةرينلا لوقعلا ضيرحتو ةيلاعلا ممهلا زيفحت
ناك ةروطتملا بوعشلاو ةمدقتملا ممألا هيلإ تلصوت ام نأ خيراتلا انملع دقلف ،تاربخو فراعم نم ناسنإلا هيوتحي
ملعلل ةقومرم ةناكم نم ىرخألا يه هتلوأ امو تاعارتخالاو مولعلا لاجم يف ةيماس ةناكم نم هتزرحأ ام لضفب
لحاس ال يذلا حيسفلا لاجملا اذه يف ضوخلل تاردقلاو تاءافكلا كلتل تاءاطعو تاعيجشت نم هتدسأ امو هيف ثحبللو
،ةمألا ىلع ةرانملا تءاضأو ايجولونكتلاو يملعلا ثحبلا يف مرهلا ةمق يف تبصتنا دق مويلا انتاعماج تناك اذإو ،هل
بجي ،ةايحلا تالاجم ىتش يف لضفألا دغلا ىلإ عمتجملا اذه ةايح ىرجم رييغتل يدايرلا اهرود بعل اهيلع بجي هنإف
لاحب فقوتي ال يذلا روطتملا يراضحلا بكرلاب هقحليو عمتجملا تابرع رجت راطق سأر انتاعماج رباخم نوكت نأ
.لاوحألا نم

وهو ،ةايحلا كرتعمو تالاجم بلغأ تسملو تطغ دق اهنأ دجي نوناقلا اذه داومل عبتتملا نإ ،ريزولا يلاعم ةدايس
ةيداصتقالا ةيمنتلا قيقحت ىلإ يمري يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا ثحبلا نأ نم ،لوألا بابلا نم 3 ةداملا يف ءاج ام
ةيلمعلا ةيناديملا ةحاسلا ىلع فادهألا هذه ديسجت وه هاخوتن يذلاف ،دالبلل ةيجولونكتلاو ةيملعلاو ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو
سماخلا بابلا نم 27 ةداملاو عبارلا بابلا نم 22و 21 ةداملاو لوألا بابلا نم 6 ةداملا يف درو هنأ امك ،ةيقيبطتلا
ىلع مهل انوعو ثحبلا ممهل ازيفحت اذهو ،ةيملعلا تاءافكلاو تاقاطلا عيجشت هنأش نم امو حايترالا ىلع ثعبي ام
،21 ةداملا يف درو ام وهو نيثحابلاو ثحبلل صصخ ام ىلإ انرظن اذإ فاك ريغ اذـه نأ ريغ ،لاجملا اذه ضوخ
لعج ام اذهو ،يملعلا ثحبلا لاجم يف اهلخد نم %6 وأ %5 اهتاقفن تزواجت اهيثحاب عجشت يتلا لودلا ضعبف
تاءافكلاو تاقاطلا هذه ىلع انم اظافحف ،ةضرغملا لودلا ضعب نم ةيداملا تاءارغإلا كلتل ةضرع ةرجاهملا ةغمدألا
ةسراممل ةئفاكتملا صرفلاو مئالملا وجلا ةئيهت -ريزولا يلاعم ةدايس– نذإ بجيف ةرجاهملا ةغمدألا كلتل اباطقتساو
يملعلا ثحبلل رابتعالا ةداعإب ةبلاطم ةرادإلا نإف – ريزولا يلاعم ةدايس – كلذلو ،يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا ثحبلا
،داصتقالاو دالبلل ةمدخ هجئاتنو هحاجن لالغتساب ةليفكلا ةيونعملاو ةيداملا لئاسولاب هحاجن لبس ريفوتو هلهأ عيجشتو
فقاوملا اهاعرتو نيمهلملا نيثحابلا نيداجلا يدايأ اهعنصت لب ،جراخلا نم دروتست نأ نكمي ال ايجولونكتلا نأل
ربع هلكأ يتؤيو هقوس ىلع يملعلا ثحبلا يوتسي ةثالثلا عالضألا هذهبف ةلودلا ةينازيم اهمعدتو ةميوقلا ةيسايسلا

ينب نم نيصلخملا ىلع قشي ليقث ثرٍإ نم رمعتسملا هفلخ ام ىلع ةيفاقثلاو ةيركفلا انتاقاط رصتنت ىتح نطولا عوبر
.اركشو نطولا اذه

.لضفتيلف رابج ديجملا دبع ديسلل ةملكلاو يناجت كلاملا دبع ديسلل اركش :ةسلجلا سيئر ديسلا



يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو ةموكحلا لثمم ديسلا ،ةسلجلا سيئر يديساركش :رابج ديجملا دبع ديسلا
انعمسو ،ريبك فغشب ىلوألا ةفرغلا ىوتسم ىلع نوناقلا اذه ةشقانم انعبتت دقل ،يئالمز ،يتاليمز ،هل قفارملا دفولاو
اذه ىلع طقف بصنت مل اهنأل كلذك تناك دقلو ،ةكاتفو لب ةعذال – انايحأ – تناك يتلا مهتاداقتناو باونلا تاظحالم
لبوق دق نوناقلا اذه ناك اذإو ،هلك يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا عاطقو اهتمرب ةعماجلا تلمش لب ،هتاذ دح يف نوناقلا
.باونلا هايإ امهالوأ نيذللا نيريبكلا مامتهالاو ءانتعالا ىدم سكعي اذهف رمألا لوأ يف ةديدش ةضراعمب

مامأ متحرط امدنـع ةعاجش يوذ متنكو ،هابتنالا متددش مكنأ -ريزولا يديس– مكل فارتعالا بجي ددصلا اذه يفو
ةعقر عستت دقو لوطي دق ثيدحلا نإف ةرورضلابو ،زيزعلا اندلب لبقتسم يف مكحتت يتلا ةنخاسلا تافلملا ىدحإ ناملربلا
ميلعتلا ىوتسم ىلع وأ رييستلا ىوتسم ىلع ءاوس ،ةماع ةفصب يملعلا ثحبلا عاطقو ةعماجلا صئاقنل ارظن ةشقانملا
رثآم متنشدو ،انزحم امكارت متثرو مكنأل ءبعلا اذه لك مكليمحت بعصي هنإف اضيأ ةرورضلابو ،يملعلا ثحبلا وأ
.تافلخملا لقثو ءابعألا ةيلوؤسم نم مكيفعي ال هنإف اذه لك مغر نكل ،"ءالشألا" لوقن ال ىتح لالطألاب هبشلا ةريثك

مكيدل نأ هيف كش ال اممو ،الوأ يملعلا ثحبلا فلمل يدصتلاب ةعماجلا لاح ةجلاعم - ىلوأ ةلحرمك – مترتخا دقلو
ىرخألا تافلملا ىلع فلملا اذه مكميدقت ءارو تناك يتلا بابسألا نيرسفم ،اهيلع عالطالا دون رمألا اذه يف ةطخ
لاجعتسالا ةأطو تحت امئاد لمعن اننإ ليق ىتح ،ايلاجعتسا الخدت ىرخألا يه يضتقت يتلاو يلاعلا ميلعتلا سمت يتلا
.عاطقلا اذه سأر مأ ىلع تلزن يتلا ىربكلا ةماطلل ارظن

ةيجيتارتسالا تاعاطقلا نم عاطق يملعلا ثحبلاو ،ايركف زوعملل ةايح الأ نوملعت ةرورضلاب ،ةلكيهلاب قلعتي اميف
ةحالفلا كانهف يجيتارتسالا عباطلا اذهب عتمتت ال ىرخألا تاعاطقلا نأ ينعي ال اذه نأ الإ ،هنع ءانغتسالا ليحتسي يتلا
لومم دعيو ركفلاب ىنعي هنوكب تاعاطقلا يقاب نع زيمتي يملعلا ثحبلا عاطق نأ الإ ،لورتبلاو ينطولا عافدلاو
وه ثحابلا هنم زئمشي اممو ،اديقعت رثكأ نوكتس هعم لماعتلا ةيلاكشإ نإف اذل ،ديعبلا ىدملا ىلع ىرخألا تاعاطقلا

انهو ،تقولا سفن يف اهنم يناعيو اهلهجي ام ابلاغ يتلاو عاطقلا اذه رييستب دهعتت يتلا لكايهلاو ةزهجألل هتيؤر
سكعو ،ثحبلا ةكرعم انرسخ اننأب نآلا نم ديكأتلا نكميف ثحبلا يف يميظنتلا راطإلا مكحت اذإف رطخلا نمكي طبضلاب
ال نوكتس ثحبلا ةكرعمف هيلع ارطيسو هايلتعاو يميظنتلا راطإلا يف ثحابلاو ثحبلا يأ عوضوملا مكحت اذإ يأ اذه
ليقثلا لكيهلا نم دحاو نآ يف افوختمو اددرتم – ريزولا يديس – ينارت بابلا اذه نمو ،ةحبرمو ةحبار ةلاحم
ارورمو ،ةريدملا ةينطولا ةئيهلابو ،ينطولا سلجملاب اءدبف ،صنلا اذه نم ثلاثلا بابلا يف دراولا يميظنتلا راطإلاو
لوصولل ةيصوصخلا ةيمومعلا تاسسؤملا ىلع نيجرعمو ،ةمئادلا ةيعاطقلا ناجللاو تاعاطقلا نيب ةكرتشملا ناجللاب
ةراشإلا عم ،ثحبلا قرف ىلإ ريخألا يف نكرنل ةيمومعلا تاسسؤملا لخاد حلاصملاو رباخملاو ثحبلا تادحو ىلإ
ليقثو مخض لكيهلا نإف نوظحالت امكف ،عاطقلا اذهب لفكتلا ىلوتت ةزهجأو حلاصمو تاسسؤم نآلا دجوت هنأ امئاد
ثحبلاب ءانتعالاو رييستلل زكرمملاو يزكرملا عفدلا وحن صنلا اذه يف دوجوملا ليملا نع تالؤاستلا ضعب ريثي اذهو
هتقالعو يميظنتلا راطإلا ةيكرح ةفرعم دوأ ثحبلا ةدام يف ريرقتلا راكتحا ةيلمع نم افوخو ببسلا اذهل ،يملعلا
.ريسملا ثحابلا هتيمست نكمي ام انه دصقأ الو ،ثحابلاب

يف مكحتت يتلا يه ةرورضلا - اننظ يف – نأل ،ركذلا ةفلاسلا لكايهلا ءاشنإ ةمءالم نع روحمتي يناثلا لؤاستلا
ام ىشخأ نإف انه نمو ،ةلاح تارورضل أشنت اهنكلو ةلمتحم تارورضل تاسسؤم أشنت الف ،سكعلا سيلو بلاقلا
مهسفنأ نيثحابلل كلذ كرتي دق لب ،لكايهلا ءاشنإ يف ةنورملا جاردإ اذه لك نم دصقأو ،لامرلا ىلع ءانبلا وه هاشخأ
رباخمو تادحو انه دصقأ الو يرابجإلا يلكيهلا ميدقتلا اذه ءارو نم تناك يتلا بابسألا ةفرعم دوأ انه نمو
.ةلمتحم عقاولا مكحب ىقبت يتلا ثحبلا حلاصمو

ريغصلا لفطلا لثم ثحابلا نإ لوقن انعمسي امدنع رخسي دق مكضعب نأ هيف كش ال امم نإف ،ثحابلاب قلعتي اميف
- هنإـف ساـسحإلاو روـعشلا اذـه نـم لـفطلا نامرح ةلاح يفو ةيانعلاو ليلدتلا ىلإ جاتحيو فطعلاو نانحلا ىلإ جاتحي
تاودأ نمو هطيحم نم مرحي امنيح ثحابلا كلذكو يسفنلا ضابقنالاو ضرملاب هيلع موكحم - نيصتخملا فارتعابو
لوقعلا نظ يف حبرملا ريغ هلمع نم رخسي امنيحو هتاناعمبو هدهجب يعامتجالا فارتعالاو هثحب جئاتن نيمثتو هلمع
ارجاهم ىرخأ ةراتو رخآ لمع نع اثحاب ةرات هارتف يملعلا ثحبلاو ثحابلا ةراسخب ادوقعم تاب رمألا نإف ،ةرجحتملا
.نيمثت نسحأ هنمثتوهدهجب فرتعت ةيبنجأ رئاود وحن

تعاطتسا اهنأل ىوس ببسل ال ءالؤه نم تدافتسا دق ىرخأ لود نوكت سيفن الو سفن نودبو ةلوهسلا هذهبو



.اهنع فرطلا ضغ اقالطإ نكمي ال جئاتنلا نم ةعومجم صلختسن اذه لك نمو باطقتسالا تاودأ ةئيهتو ريضحت

ةنسحلا ةينلاب وأ طقف لوسعملا مالكلاب سيل هب ءانتعالا نم دبالو ،هل يرقفلا دومعلا وهف ثحابلاب أدبي يملعلا ثحبلا
.خلإ ...ةربتعم تازفحمو نكسو رجأ نم ةيعامتجالاو ةيماظنلا هتيعضو سمي ام لك ةصاخو لئاسولا نامضب امنإو
ةيعضو نأ ةصاخ ،نوناقلا اذه صن نم 31 ةداملا هب تءاج ام وهو ةمدقتملا لودلا نم ريثك يف هدجن يذلا اذهو
ديرن اذل ،يسامخلا جمانربلا تايلآ لتختس مث نمو هئيجم لوطي نأ فاخأ مث نمو صاخ نوناق لحم نوكتس ثحابلا
نوناقلا اذه لوصول ةبلطتملا ةددحملا لاجآلا نع ملعب انديفي نأو فوختلا انع ليزي نأ ةموكحلا لثمم ديسلا نم
.اذه يسامخلا جمانربلا تايلآ لتخت اليكل ثحابلا ةيعضوب صاخلا

اذـهب اـنملع اذإو اذه ،ةيهاو اهعضو داري يتلا ثحبلا ةسايس نإف هنود نمو ،ردان جاتن ثحابلا نإ لوقلا قبس دقل
ةرجه ةلضعم وكشت امك ريطأتلا يف صقن نم يناعت يتلا - نيثحابلا زكرم اهنوك مغر - تاعماجلا يف دوجوملا زجعلا
بعصي ةيلاكشإ مامأ ةرورضلاب انسفنأ دجنس كانهف دعاقتلا ىلع ةذتاسألا ربجي انوناق كانه نأ انملع اذإو ،ةغمدألا
.ةبئاص ريغ نوكت ام ابلاغ اهنأل ةيباسح تالداعم يف لوخدلا اقالطإ ديرأ ال انهو ،اهيلع بلغتلا

لبقتسملا يف ثحاب 16000 ةئيهتو ريفوتك اهدامتعا ةرازولا يوـنت يتلا ةيفيكلا نـع راسفتسالا اقالطإ ديرأ ال
،لمعلا ىلإ مـهعفدو اـيلاح نيدوجوملا نيثحابلا باطقتسا نم مكنكمت يتلا تاودألا وه هتفرعم ديرأ ام نكلو بيرقلا
اميدتسم اررضو حباوك نوربتعي نيذلاو عاطقلا ىلع نيلفطتملاو نيهوبشملا نيثحابلا نم - دحاو نآ يف - صلختلاو
.يملعلا ثحبلا قتفت نود لوحي

ةرورضب عانقإلا نم مكتنكم يتلا ةقاذحلاب – ريزولا يديس – لوألا يف مكل فارتعالا نكميف ،ليومتلاب قلعتي اميف
نإو يملعلا ثحبلا ةيعضو نيسحت ىلإ امتح يدؤيس امم ،%1 ىلإ %0.2 نم يملعلا ثحبلا ةينازيم ةبسنو لدعم عفر
اذه ىلع ةصاخ ،ءيش لك يه ةيلاملا تادامتعالا وأ لاملا نأب امئاد نونمؤي ال نيذلا كئلوأ نم ايصخش تنك
نم يملعلا ثحبلل ةصصخملا لاومألا نم ريثكلا لكآت ىلإ ةراشإلا بجوتت نكلو اهنوفرعت مكنأ نظأ بابسأل ىوتسملا
ريغ نوكت ام ابلاغ يتلا ةيرشبلا دراوملا نم ضئافلل امنإو نيثحابلل ةصصخملا ريغ تاضيوعتلاو روجألا ةلتك لبق
.مهلمع يف نيثحابلا ةدعاسمل ةأيهم

ثحبلا جمارب يف ةلودلا ةزهجأو تاسسؤملا ةمهاسم ةبسن ةيلاملا هماكحأب نوناقلا اذه طبضي مل اذه بناج ىلإ
.كلذ متيس فيك ملعأ الو يملعلا

نكلو ةيروتسد لوقأ ال ةلكشم - ةيلاملا ماكحألا سفن يف – نوناقلا اذه نم 25 ةداملا ريثت ،ىرخأ ةهج نم
امك ةيلاملا نوناق ةشقانم راطإ يف كلذ نوكي له ؟ايونس يملعلا ثحبلا ةينازيم ةسارد ناملربلل نكمي فيكف ،ةيئارجإ
؟ناملربلا مامأ اهميدقتب ىلوتيس يذلا وه يملعلا ثحبلاب فلكملا ريزولا نأ مادام ةلقتسم ةفصب شقاني هنأ مأ ؟متركذ

ريبدتلا اذهو رمألا اذه ءارو نأو ،ةرازولاو ناملربلا ىلع عقي مازلإ هنأ ينعي اذهف ريبدتلا اذه فييكت انلواح اذإ
اذهلو ةينازيملا هذهل ناملربلا ةبقارمو ةعباتم الصأ وه نيبلا فدهلا ناك نإو ،اهب انريونتب متلضفت ول دون ايابخ
.عاطقلا

نأ وه ةلودلا ةينازيم يف يملعلا ثحبلا ةبسن لدعم عفر دعبو هاشخأ ام ىشخأ نإف امئاد ليومتلا راطإ يفو اريخأ
ةحرف كانه نأل ،ضقانت يمالك يف ظحالي دق !ةدايزلا دعب اميف رربي امم ريذبتلا ىلإ يدؤي دق لاومألا نم لئاهلا ليسلا
لثمتي ىوتسملا اذه ىلع يمامتهاف اذهل ،دحاو نآ يف ريذبتلا نم فوخ كانه نكلو يملعلا ثحبلا ةينازيم يف ةدايزلاب
هذه نم يملعلا ثحبلاو نيثحابلا ةدافتساب طقف حمستس يتلا ةيئارجإلاو ةينوناقلا تايلآلا ةفرعم ةيناكمإ يف طقف
تايلآلا هذه يه امف ،يملعلا ثحبلاب نيمتهملا ريغو نيثحابلا ريغ مامأ قيرطلا دس نم نكمت يتلا تايلآلاو تادامتعالا
؟ةيلاملا دراوملا هذه لامعتسا نسح نمضت يتلا ةيباقرلا

الوأ مـهي رمألا نأل ،ةريح كلذ يف انهجاوت– يلاعلا ميلعتلا ريزو يديس ةحارص – يملعلا جاتنإلاب قلعتي اميف
ةريطخ ةمهت يهو ،اهنم يناعي يتلا لكاشملا لح يف نومهسي ال دلبلا اذه يفقثم– انعمس امك – نألو ةددعتم تاعاطق
لوقأ نكلو كلذل نآيهم ناكملا الو نامزلا الف ةرهاظلا هذه ليلحت ةرورضلاب ىلوتن نلو ،ةماده راثآو تافلخم تاذ
ال امنيحو هل عامسلا ضفري امنيحو هتاعارتخاو هراكفأ لاصيإ عرتخملا وأ ملاعلا وأ فقثملا عيطتسي ال امنيح طقف
ال اذهو ،ةجاحلل ةيضاق ايئدبم نوكت نوناقلا اذه نم 37 ةداملا نإف هتوص عمسي الو ،رشنلل ارشان دجي الو راشتسي
ةسسؤم لحو (L’OPU) ةيعماجلا تاعوبطملا ناويد ةيعضو ىرن امنيحف ،صئاقنلا نم ريثكلا ىلإ رظنلاب يفكي



(L’ENAL) طابحإلاب انبيصت رومألا هذه لك …هرعس ىرنل باتكلا بلقن امدنعو ،بتكلا يعئاب نم ريثكلا باوبأ قلغو
مهجاتنإ رشنل ةيبنجألا رشنلا رود ىلإ نوهجتي انيفقثمو انباتك ىرن بابسألا هذهلف يملعلا ثحبلا نع ملكتن نحنو ريبكلا
تايلآو ةيربخملا تالآلاو باتكلا نم لك ايملع ادنس ربتعي اذهل اعبتو ةبعصلا ةلمعلاب – بتكلا – اندالب هيرتشتل يملعلا
يذلا لئاهلا دينجتلاو ةماتلا ةيرسلا ىوس كلذب ديرأ الو ،ةيجيتارتسا ةيمهأ تاذ اهعيمجو ،تاعارتخالا ةيامحو عافدلا
نيذلا ميعدتو باتكلا ميعدتل ام ةركف دجوت له لءاستأو ،اهتاعارتخا اذه لك لجأ نم ةمدقتملا لودلا هاضتقمب طيحت
؟يملعلا ثحبلا عم نيلماعتملاو باتكلا يف نولغتشي

ةطبترملا ةيقالخألا لئاسملا لكل ازواجتو ،)تنرتنألا( ةكبش لامعتساب ىنعي موسرم ارخؤم ردص اذه بناج ىلإ
عم ةبراضتم همادختسال ةعوضوملا دودحلا نأ نورت الأ ،ىلوألا ةجردلاب مكترازو مهي يذلاو يويحلا نايرشلا اذهب
.ةماع ةفصب يملعلا ثحبلاو ثحابلا لمع اريثك قيعي دق امم ! ادج فلكم هنأو ؟نوناقلا اذه فادهأ

ىلإ مترشأ نوناقلا اذه ةريشأت يف نكلو اهيف ةلاطإلا ديرأ الو صنلاب ةقيصللا تاظحالملا نم ةعومجم كانه اريخأ
ءاملع نإ :لوقأس ينأل مكحمستسأو ،ةيداصتقالا ةيمومعلا تاسسؤملل يهيجوتلا نوناقلا نمضتملا 88/01 نوناقلا
ةاراجم يراجتلا نوناقلا تسم يتلا تاليدعتلا ىلإ رظنلابو روكذملا نوناقلا نأل ،انم نورخسيس يراجتلا نوناقلا
ال ىتح ! الايخ ىحضأ دق نوناقلا اذه نإف ،تاكرشلا ماظن لاـجم يف ةصاخو ينطولا داصتقالا تسم يتلا ةلكيهلل
! لوعفملا يراس دعي مل هب لماعتلا نأو نايسنلا يط يف راص هنإ لوقن

تازيفحت لباقم ينطولا دوهجملا يف رامثتسالل صاوخلا نيلماعتملا مازلإ دجن )6( ةداملا يف ىرخأ ةظحالم
يننأل صاوخلا وأ نييمومعلا بناجب ءاوس ،ةليسولا هذهب اعنتقم تسل انأو ،ءالمزلا ضعب اهيلإ ينقبس دقو تاعيجشتو
مهل حمست يتلا تاودألا ريفوتل ةرورض اوري مل الثم "ريشاكلا" عانص ىتحف ةجاحلا قلخت يتلا يه ةرورضلا نأ نظأ
يملعلا ثحبلا راطإ يف اندلب ةبهومو ةيرقبع قتفت نينمتم ،انل مكعامتسا مكل اركاش يفتكأ اذهبو ،ةلتاقلا مهعلس ةجلاعمب
.اركشو

.لضفت ،راخف ميهاربإ ديسلل ةملكلاو رابج ديجملا دبع ديسلل اركش :ةسلجلا سيئر ديسلا

تاليمزلاو ءالمزلا ،هل قفارملا دفولاو ريزولا يلاعم ديسلا يخأ ،ةسلجلا سيئر يديس .اركش :راخف ميهاربإ ديسلا
.نوناقلا اذه صن قاطن نع ةجراخ ةظحالم ءادبإل ةسلجلا سيئر يديس يخأ كنذأتسأ ،ةمألا سلجم ءاضعأ

ىلإ احابص ةعساتلا ةعاسلا نم ءادتبا احابص امنإو ءادغلا دعب ةشقانملل حلصي ال هنأ ىرأ نوناقلا اذهل ةبسنلاب :الوأ
ءاسم عبرلا الإ ةسداسلا ىلإ ريشت ةعاسلاف ةيلمعلا ةيحانلا نم امأ ،ةحاترم لوقعلا نوكت نيح كلذو لاوزلا دعب ةيناثلا
ةشقانمل قئاقد رشع ىوس – فسأللو – يل قبي مل يلاعلا ميلعتلا يف ةربخلا نم ةنس نيثالث دعبو يظح ءوس نمو
يخأ همدق امب زـتعأو رختفأ يننإف ةسلجلا سيئر ديسلل يتامارتحا لك عم نكلو !تاونس سمخ ىدم ىلع دتمي نوناق
نوناقلا نأ رابتعاب ليطأ ال يكلو ،دعب زجني مل املو هزاجنإ قبس امل ميقلاو عيرسلا مييقتلا لوح ريزولا يلاعم ديسلا
نيعبرأو نيتنثا مضي نوناقلا اذه نإف ،ريزولا يلاعم ديسلا فرعت امكو ،ةسلجلا سيئر يديس باوبأ ةينامث ىلع يوتحي
نيعبرأو نيتنثا ةشقانم ددصب اننأ كلذ ىنعم ،ريخألا يف ةثالثلا داوملاو ،نماثلا بابلا يف ةصاخلا ماكحألا اهيف امب ةدام
! ةعاس عبر ذخآو يتايحالص زواجتأ دق يننإف ةسلجلا سيئر يديس يتامارتحا لك عمو ،باوبأ ةينامثو ةدام

دقو ،مويلا يملعلا ثحبلا عقاول امييقت ىطعأ دق ريزولا ديسلا نوكل زتعأو رختفأ ينأ مهملا ،ةسلجلا سيئر يديس
مهؤامسأ يدنع ،رشع انثا اوبراق نيذلا- تاومألاو مهنم ءايحألا –يلاعلا ميلعتلا ءارزو عيمجل ةقيقد ةيئاصحإب تمق
.اهب اوماق يتلا تازاجنإلابو مهتارتفو مهدوهعب

مث ،ريكفتلا يف ةينالقعلاو ةيجهنملا لثمي اذهو ةيدعبلا ةبقارملا مث ةيلبقلا ةبقارملا نع متملكت ،ريزولا يلاعم يديس
ةيرئازجلا ةعماجلاو ةيرئازجلا ةسردملا وجيرخو نويعماج مه ينوقبس نم لكو ،ةيطارقوريبلا ليقارعلا ىلإ مترشأ
يننأ ول ةسلجلا سيئر يديس تينمتو ،نولوقي ام نوفرعي مهلك ةيئاسملا ةسلجلا هذه يف نيكراشملا نأ يأ ،ةيبوروألاو
نسحألا نم هنأ تيأرف ! ديدشلا فسألل ايو نكل ،ةملك ةملك يسامخلا يهيجوتلا جمانربلا هيف امب نوناقلا اذه تشقان



ةنجللاو ريزولا ديسلا عم ذيفنتلا عوضوم هعضوو هتشقانمل ةبسنلاب ةيلمعلا ةءانبلا تاحارتقالا ضعب يدبأ نأ لضفألاو
.ةصتخملا

دقو ،ةيملعلا ثوحبلا تاقفن يف ةرربملا ريغ ةينازيملا نع ملكت ريزولا يلاعم ديسلا نأ ىلإ ريشأو رصتخأ فوس
تغلب مك لءاستنلو تلخ ةنس نيثالث ءاضف يف ةرربملا ريغ ةينازيملا ةماخض ليختنلف ،حرجلا ىلع ءاودلا كلذب عضو
سمخلا تاونسلا يف رومألا كردتسنل هزاجنإ مت يذلا يملعلا جاتنإلا وه امو كلذ لباقمبو ؟ةرربملا ريغ ةينازيملا هذه
؟نينسلا هذه جئاتن يه نيأ ؟ةمداقلا

ةيملعلا ثوحبلا يف رئازجلا ةمهاسم ىدم نع لءاستنل ةيملاعلا ةيملعلا ثوحبلا زكارم ىلإ تافتلالا انل يقب
نادلبلا نع رظنلا ضغب ،ادج ةمهم ةطقن يهف ،ةينوسكسولجنألا نادلبلا يف وأ ايسآ يف وأ ابروأ يف ءاوس ،ةيعماجلا
امب ،يملاعلا ىوتسملا ىلع ةيملعلا ثوحبلا يف يلاعلا ميلعتلا ةرازو اهيف امب رئازجلا رود نع طقف ملكتأ انأو ةيبرعلا
.يلامجإلا يلخادلا جتانلا نم %3,5 ةبسنب ريزولا ديسلا اهيلإ راشأ يتلا نابايلا هيف

،لصألا يرئازج وه ةيوونلا ةقاطلا يف ثحاب زربأ نأ اديج نوفرعت ،ةسلجلا سيئر يديس ،ريزولا يلاعم يديس
ادج فرشم ةجردب ةحفص 50 يف ةعمال ةلود ةحورطأ مدقو رئازجلا يف نّوكت دقو ،ةيسنجلا يناباي ،سنت ةنيدم نم
يديس قئاقد تس يف قحلا يل مويلاو ،ثدحتأ مل رهشأ ةتس ةدملف ةرذعم !نابايلا يف نآلا وهو )هييلِبنوُم( ةعماج نم
نحن ،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازو نم هيجوتبو ةيرئازج لاومأب انه نوكتملا يرئازجلا اذه ،ةسلجلا سيئر
هنأ ىوعدب )يلروأ( راطم يف فقوأ يملاع ىقتلم راطإ يف اسنرف ىلإ نابايلا نم لقنت نيح هنكل ،هب نوروخف
ثحاب ربكأ انأو ،ةيناباي يتيسنجو ،يلصأب رختفأ يرئازج انأ هلوقب – ةماهشلل ايو – يطرشلل هدر اوروصتف !يرئازج
.(Le Monde) ةيلودلا ةفاحصلا يف ةلجسم ةقيقح هذهو !نارتيم مكسيئر رجأ فاعضأ ةثالث يرجأو ازانلاو نابايلا يف

،دجوي هيليبنوم ةعماج يف هنأ ارصح ال اليثمت ركذأو ،ةدوجوم اهب رختفن يتلا – ريزولا يديس – تاراطإلا هذه
تاقاطو دهج نم …ةيغيزامألا ،ةيبرعلا يف تايناسللاو ةغللاو داصتقالا يف ةيعماج ةلاسر )48( نوعبرأو نامث
لودلا اهلغشت ةرودهملا تاقاطلا هذهو لاومألا هذه نكل ،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازو لضفب نييرئازجلا
! ءام سأك يف رودنو يكتشن نحنو ثوحبلا يف اهنم ديفتستو ةيبنجألا

.اهيثحابو اهلاجرو اهبعشب ملاعلا يف ةلود مظعأ رئازجلا نأ – ةلماجم اذه لوقأ الو – دقتعأ

)قيفصت(

.اهتناكم انسفنأل يطعن ال اننأ يف بيعلا نأ ايعماج مكرابتعاب يعم نوقفتم متنأو – ريزولا يديس فسألا عم – نكلو

ءاوس جراخلا يف ةدوجوملا ثوحبلا عيمج نأ رابتعاب ةمدقملا يف هومتمدق يذلا مييقتلا ىلع مكركشأ ،ريزولا يديس
ةعاقلا يف انعم …ايروسو ةرهاقلاو اكيرمأو ايناطيرب نم اوجرخت نيثحابلا نم ددع انه اندنعو ،ايناطيرب يف نآلا يف
.مهب رختفن نحنو ،ةيلودلا ةسايسلاو داصتقالا يف ءاربخو ءاملع

:لوألا بابلا نم 6 ةداملاو )5( ةسماخلا ةحفصلا يف درو ام مكيلع أرقأس ،ةسلجلا سيئر يديس

يملعلا ثحبلا ةيقرتل ينطولا دوهجملا يف رامثتسالا ،صاوخلاو نييمومعلا نييداصتقالا نيلماعتملا ىلع بجي"
. (!mais c’est de l’abération) "تاعيجشتو تازيفحت لباقم يجولونكتلا ريوطتلاو

دبالو ،تاعيجشتو تازيفحت لباقم ةيلبقتسملا قافآلا نم تاونس رشع ةدمل اثحب كيطعأ ،قوسلا داصتقا وه اذكه
يملع لمع وهف ،تاقدص تسيل تاعيجشتلاو تاضيوعتلاو تازيفحتلا نإ ،)بجي( ةملك يف ةغايصلا ةداعإ نم انه
.ءاطعو ذخأ قوسلا داصتقا وه اذه ،ةيونس ةيلام نيناوق بجومب ةيلام ةميق هل ددحت نأ بجيو ةيرئازج تايرقبع هتلذب

يلاعم عم قفتأو ،ةميق ةسارد سردي نأ بجي هنأ دقتعأو ادج يرث هتاذ دح يف نوناقلا نإ ،ريزولا يلاعم يديس
يديس مكل لجسملا ءيشلاو ،تاونس سمخ لالخ لمعلا اذه زاجنإ يف لذب يذلا رابجلا دوهجملا ىلع ريزولا ديسلا



.ةأرجو ةعاجش لكب رابجلا ميظعلا دهجلا اذه مكلمحت وه ريزولا

،2 ةداملاب ةطبترملا 3 ةداملاب قلعتت - ييأر وه مكيأر نأ دقتعأو نوقفتت الوأ يعم نوقفتت دقو – ةريخألا ةطقنلا
اذامل )ىهتنإ( ."ةينطولا تايولوألا نم يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا ثحبلا ربتعي" :ركذت دحاو رطس يف يه يتلا
قيقحت ىلإ يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا ثحبلا يمري" :ةرشابم ركذت ةثلاثلا ةداملا نأل ؟"ربتعي" ةظفلب اذكه تدرو
."ةيجولونكتلاو ةيملعلا ،ةيفاقثلا ،ةيعامتجالا ،ةيداصتقالا ةيمنتلا

يه عساولا اهموهفمب خلا …ةيملعلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا فادهألا مهأ نإ لوقلل ةفصلا هذهبو كلذ دعب يتأنو
:صوصخلا ىلع

يفاقثلا ثارتلا ةيقرت يهو 21 اهرخآ 21 ،20 ،11 ،10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،طقف دادعألاب اهأرقأ ،4 ،3 ،2 ،1
ميلعتلا ةرازول عبات يعماج ذاتسأك انأ عجرأ امدنعو ،ةيادبلا يف نوكينأ ضورفملا نم يذلا يقاولا عّردلا ،ينطولا
اذهب موقي نمف ،يرحبلا ديصلاو ةيناويحلا ةورثلا ةيمنتو ةيباغلاو ةيحالفلا ةيمنتلا نع ثيدحلل ريزولا ديسلا ىلإ يلاعلا
هذه لهو ؟ةرازو يأ باسحل ؟ نم باسحلو ؟يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازو يه له ؟ةسسؤم ةيأ ؟لمعلا
ةينازيملا نأ نيح يف ىرخأ تارازو باسحل نولمعي يلاعلا ميلعتلا ةرازو يثحاب نأ مأ ؟ثحب زكارم كلمت ةرازولا
كلمت ةيباغلاو ةيناويحلا ةورثلاو يرحبلا ديصلا ةرازوو يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازول ٌكلم يه ةصصخملا
؟!ةصاخ تاينازيم

ةرازو يألو ؟نم باسحل نكلو نويعماجلا نوثحابلا مهنأ كش ال ؟ةيئاذغلا تاعانصلا ريوطتو ةيمنتب موقي نم ،ايناث
؟نوعبات مه

ةيأ ضعبلا لوقيس ،اهدراومو اهراحبو اهرهاظو اهنطاب اذه لمشيو اهيف بيقنتلاو ضرألا نيمثتو ةيمنت كلذك
ريزولا يلاعم يديس – ةرقفلا هذهف!رباقملا نمثن نأ كش نود عيطتسنس موهفملا اذهبف ؟فيكو ؟اهنمثنس يتلا هذه ضرأ
.حيحصلا يملعلا ثحبلا راطإ قوف انمادقأ عضن يكل ةسارد ىلإ جاتحت –

مامتهالاو ،اهتيامحو ،ضرألا نطاب ىنعمب ةيئاملا دراوملا ةيمنت اذكو هتيقرتو لغشلا ةيمنت لوح ىرخأ ةرقف كانهو
يرئازج اهفلأ ،اسنرفب ةعوبطم يهو ءارحصلا يف يقسلا ماظنب صاخ عمال عورشمو ةحورطأ كانهف يرلاو يقسلاب

!جراخلا يف اهنم دافتسي ةميظع ثوحب كانهف ،عامتجالا ملع دهعمل ماع ريدم وهو كانه شيعي يرقبع

ةيبلسلا اهجئاتن رركتت نأب حمسن نل ةساسح طاقن يهو ،اهب نيومتلاو اهريهطتو هايملا فرص لكاشم نع ملكتأ نل
امك ،"يمجنملا يعانصلا ومنلا ةيقرت" نع ىرخأ ةرقفو ،"هتيقرتو نكسلا ريوطت" نع ةرقف كانه ،جمانربلا اذه يف
."لاصتالاو لقنلا لئاسو ةيمنت" ةرقف كلذكو "اهرداصم عيونتو اهعيزوتو اهنيزختو ةقاطلا جاتنإ" نع ءاج ام قفاوأ

ةيرئازجلا ةلودلل ةيقادصم يطعتو ،ةلودلا ةيجيتارتسا يف ايناديم اهزربأو اهمهأو تارقفلا رطخأ نم اهلك هذهف
!لاجرلاو ءاملعلاو ملعلا ةلود لوقن لب نوناقلا ةلود لوقن نأ نكمي ال ،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازولو

لخديو ،ةضوم اذه راص دقو ،ناسنإلا قوقح نأش يف لخدت رومأب نآلا قدشتي نم كانهف ،ةريغص ىرخأ ةظحالم
1954 ىلإ 1945 ىلإ م1830 نم اءدبف ،ةينوناقلاو ةيناسنإلاو ةيعامتجالا مولعلاب ةصاخلا ثوحبلا راطإ يف اذه
؟يملعلا ثحبلا لاجم يف ةرتفلا هذه يف ناسنإلا قوقح تبهذ نيأ ،1962 ىلإ

–1830 نم ناسنإلا قوقحل اسايقم عضن نأ اندالب ةعمس نع عافدلل بسنألا نم هنأ دقتعأ ريزولا يلاعم يديس

ةرتف يف نييالملا دُِقف لب ،ديهش نويلم فصنو نويلم دُِقف دق هنإ ريزولا يديس لوقأ نأ عيطتسأ الو ،1962
قوقح ةيضق عفرتو نيدت )سكإ( يف ةدوجوم تافلم ،1945 يام 8 ةيعمج تافلم هتبثت ام اذهو ،1830-1962

زواـجتأ نلف ،لاجملا اذهب ينم ىردأ ةعمجوب ديسلاو رابج ذاتسألا ناوخألاو ،ثوحبلاو تاساردلا لاجم يف ناسنإلا
الئل ناسنإلا قوقح لاجم يف يملعلا ثحبلل اصاخ اسايقم ةينوناقلاو ةيسايسلا مولعلا عضت نأ بجي نكلو ،يتايحالص

ةيداصتقالا ةيمنتلا ةيلاكشإ ثحبلل ةينطولا جماربلا سكعت" :ىلع صنت يتلا ةرشاعلا ةداملا لوانتأس .انيلع اوقدشتي
ةمألا سلجم ءاضعأو ةذتاسألا ءالمزلا تارضح انه ظحالن ،"ةكسامتم ةعومجم لكش يف دالبلل ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو
فادهألا نم ةكسامتم ةعومجم لكش يف دالبلل ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا ةيمنتلا ةيلاكشإ سكعت جماربلا هذه نأ
لوقن امدنعف ،ةيرقبعلاب مهل فرتعأ يننكل مهعم نكأ ملو ،ءاربخ نوناقلا اذه اوعضو نم نأل ،ةصاخلا لامعألاو
)3( رطسلا يف ةرقفلا لوقتو ،اهثوحبو اهلامعأو اهفادهأ يف يأ ،"ةكسامتم" لوقن نيحو "اقيرف" ينعي اذهف "ةعومجم"



ام ىلع )2002–1998( ةيسامخلا ةرتفلاب ةقلعتملا ثحبلل ةينطولا جماربلا بصنت ،ةفصلا هذهبو" :)7( ةحفصلا نم
:"يلي

نيتاه نيبو 30 ةداملا ىلإ لصن 8 ةحفصلا نم مث ،7 ةحفصلا يف 27 ىلإ ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1 :داوملا -
امب ،10 ةداملا يفو دنبلا اذه يف ةلثمم اهتارازو فلتخمب ةيرئازجلا ةلودلا نأ – ريزولا يلاعم – نودجت نيتحفصلا
.ةيرئازجلا ةيسامولبدلاو ةيلودلا تاقالعلا اهيف

نم دبال ةريغص ةطقن كانه ،ةرشاعلا ةداملا يف امئاد ةساسح اياضق يف تاظحالم ،ةسلجلا سيئر يديس يل تيقبو
خيراتلا 7 ةحفص 23 ةداملا يف نوظحالت ،ةيبابض ةيؤر ءايشألا ىرن الو تاهاتملا هذه يف شيعن ال يك اهب مامتهالا
ملع امو ! ؟ةقيلخلا إْرذ لبق ينعت خيراتلا لبق ام ةملك لهو ؟انه خيراتلاب ينعن اذامف ،راثآلا ملعو خيراتلا لبق امو
قلخ امدنع ىلاعت هللاو ،ينطولا يرئازجلا خيراتلا هنم مهفي الو ملع اندنع خيراتلاف ؟نييرئازجك انل ةبسنلاب راثآلا
كنمو مهنم بلطأ نيذلا مه خيراتلا لبق امو خيراتلا يحلطصم اوعضو نيذلا ةعامجلاو ،خيراتلا لبق ام ةرتف كلت قلخلا
وأ ،ميدقلا خيراتلا :ـك ىرخأ ظافلأب اهلادبتساو ،تاحلطصملا هذه يف رظنلا ةداعإ – اخرؤم يتفصب ريزولا يديس –
.كلذ ريغ ىلإ ...راثآلا ملع نع ثيدحلا مث ! اهلاثمأب ةينغ سيماوقلاو ةديج ظافلأ يهف ىطسولا روصعلا خيرات

اهيف ضوخلا بجي ةطقن يهو ،ةينطولا ةغللا نع 19 ةداملا يف يهو ،ةعامجلا اهتيشخ ةمهم ىرخأ ةطقن
ديدحت نم دبال هنإ ؟تايناسللا ريبخ حلاص جاح نمحرلا دبع ثحابلا ديسلاب يتأن لهف ،ثحبلا لوح رودت ذإ ،ةعاجشب
؟ ةينطولا ةغللا قلعتت اذامب ؟)تايوغللا ملع( ايجولونفلاب ةصاخ يه له ةقدب ةينطولا انتغل صاصتخا

يئالمزو ينأ كلذ اهنع ثيدحلل ةضايرلاو ةبيبشلاو ةفاقثلا ةنجل سيئر يخأ حمستسأو ،ادج ةمهم اياضق كانه نإ
.مالعإلاو ةحايسلاو ةبيبشلاو ةفاقثلا لاجم يف ثحبلاب ةقلعتملا داوملا هذهب ةمألا سلجم يف ةنجلك نوينعم

اذه لوح مالكلا نم ريثكلا كانه نأ كلذ ،ريزولا ديسلل اسامتلا مدقأل ارذع كحمستسأ ،ةسلجلا سيئر يديس
ةيحانلا نم ريزولا يديسو يخأ يسامتلاو ،ايجهنم ينوك مدع نعو تلطأ تنك نإ ةرذعمو ادج يرث وهف ،جمانربلا
ميلعتلاو ةيبرتلا ةنجل هتمدق امو مكعيراشمو مكتاحومط ققحتت نأ – هللا ءاش نإ – البقتسم انؤاجر وه ةيلمعلا ةيجهنملا
يبعشلا سلجملاو ةمألا سلجم يف نييعماجلا نيثحابلا عيمج كارشإ وه اضيأ يسامتلاو ،تايصوت نم ةمألا سلجم يف
يتلاطإ ىلع ةرذعمو كلذ ليبس يف مكفرصت تحت نحنو ،جمانربلا اذه ديسجت يف يلاعلا ميلعتلا ةرازو اذكو ينطولا
.اركشو

ءارآ ىلإ عامتسالا يف انلك بغرنو ماهو قيش عوضوملا نإ .راخف ميهاربإ ذاتسألل اركش :ةسلجلا سيئر ديسلا
ةمئاقلا تماد امو ىرخأ لاغشأب ريزولا ديسلا طابترا مكحب مويلا انعوضوم ءاهنإ ةرورضل ارظنو ،ةرتاكدلاو ةذتاسألا

ميلس ديسلل ةملكلاو ،اركشو تقولا لالغتسال راصتخالا وجرأ اذهلو ،نيلجسملا نيلخدتملا يقاب ىلع رصتقنسف ةليوط
.لضفتيلف نامرز

.نكمأ ام ةسلجلا سيئر يديس رصتخأس .اركش :نامرز ميلس ديسلا

اهيأ ،رقوملا ةمألا سلجم ءاضعأ يئالمز يتاليمز ،هل قفارملا دفولاو ريزولا يلاعم يديس ،ةسلجلا سيئر يديس
.هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا ،ميركلا روضحلا

،يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا ثحبلل يسامخلا جمانربلاو يهيجوتلا نوناقلا صنل يليلحتو يتءارق لالخ نم
:يه تالؤاستلا ضعب يدل هنأ ريغ ،ثحابلاو ثحبلا دعاست يتلا بناوجلا لك ىلإ قرطت هنأ تظحال

ربتعي وهو ،يجولونكتلا ريوطتلاو ثحبلا رواحم مظعم ةشقانملل انيلع ضورعملا نوناقلا عورشم لوانت دقل.1
زاجنإ يف ديعب نم وأ بيرق نم مهاس نم لك ىلعو ريزولا ديسلا يلاعم ىلع ينثأو ،ايرثو الماشو احومط اجمانرب
املع ،ثحابلا ذاتسألاو مئادـلا ثحابلا ةفص ددحي يذلا ثحابلا نوناق هقبسي نأ ردجألا نم ناك هنأ الإ ،عورشملا اذه
ريغ ادعاسم اذاتسأ 14.000 مهنيب نم 16.000 مهددعو ،ثحبلاب نوموقي ال نييعماجلا ةذتاسألا نم %70 نأ



ةشقانم ةريتو نيبو يسامخلا جمانربلا ةياهن يف نيثحابلا ددع نيب نزاوتلا يف الالتخا ىرن انهو ،ثحبلل نيلهؤم
نوناق ةسارد ريخأت ىلإ تدأ يتلا بابسألا يه امو ؟لالتخالا اذه ىدافتن فيكف ،ءطبلاب ةمستملا ةيعماجلا لئاسرلا
.ةقباسلا جماربلا ريصم سفن عورشملا اذه فرعي نأ ىشخأ هتسارد تلاط اذإ هنأل ،ثحابلا

ةيمنتلا ةيقرت لجأ نم ةدع لحارمب لالقتسالا ذنم ارم يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا ثحبلا نأ نوملعت متنأ.2
ةنراقم مييقتلا اهنع رفسأ يتلا جئاتنلا يه امف ،لحارملا هذهل مييقتب متمق مكنأ كش الو ،تالاجملا ىتش يف ةينطولا
جمانربلا اذه يف رابتعالا نيعب تذخأ لهو ؟ةينطولا ةيمنتلا ىلع جئاتنلا هذه ريثأت وه امو ؟كلذل ةرخسملا لاومألاب
؟يسامخلا

رولبت يتلا ةيناديملاو ةيلمعلا لئاسولاو لبسلاو قرطلا يه امف ثحبلا نيمثت ىلع يلاحلا نوناقلا عورشم صني.3
؟عقاولا يف نيمثتلا اذه

،ءانثتسا نودب ةينطولا تاءافكلاو تاقاطلا لك فيظوتو ةدافتسالا نم دبال جمانربلا اذه فادهأ قيقحت لجأ نم.4
نيميقملا ةصاخ ،نيثحابلا نم ددع بلجل اهذاختا ةرازولا يونت يتلا ةيعيجشتلاو ّةيزيفحتلا تاءارجإلا يه ام اذلو
تاجايتحالا نع ةديعب ةقباسلا ثحبلا عيضاوم تمادام ةلماشلا ةينطولا ةيمنتلا تاجايتحا عم مهفييكتو جراخلاب مهنم
؟ينطولا عقاولاو

ذيفنتب ةفلكم ةمئاد ةريدم ةينطو ةئيه ءاشنإ ،عورشملا اذه نم ثلاثلا بابلا نم 14 ةداملا يف ءاج ،اريخأو.5
ةياصولا تحت اهعضو ىودج ام ،يملعلا ثحبلاب ةفلكملا ةرازولا ةياصو تحت نوكتو يملعلا ثحبلل ةينطولا ةسايسلا
يف براضت دوجوب رعشنف ،ةئيهلل نسحلا ريسلا لقرعي دق يذلا رمألا وهو ؟ثحبلل ينطو سلجم كانه مادام

.اركشو نيتأيهلا تايحالص

.لضفتيلف يعيبر ديشر ديسلل ةملكلاو نامرز ميلس ذاتسألل اركش :ةسلجلا سيئر ديسلا

يتاليمز يئالمز ،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو يديس ،ةسلجلا سيئر يديس .اركش :يعيبر ديشر ديسلا
.هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا ماركلا انفويض ،ةمألا سلجم ءاضعأ

ءانبل ةيوق ةلآ هنوكل ةصاخ ةيمهأو ةيولوأ وذ ةمدقتملا لودلا يف يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا ثحبلاف ،نوملعت امك
.هنمأو هراهدزاو نطولا

نورطيسي ،هيف ةمكحتملا لودلل احالس يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا ثحبلا حبصأ ،الثم يلودلا داصتقالا راطإ يف
ام وهو ،لودلا نيب ةيوقلا ةسفانملاب مستي يذلا رصعلا اذه يف ةصاخ ،ةماع دالبلا داصتقاو ةعانصو ةسايس ىلع هب
.ةثيدحلا تاينقتلا يف مكحتلاو ،ةقيقد ةيملع تامولعم بلطتي

ةروص ءاطعإل ةيحصلا ةلاحلا سكعت - ءاربخلا ضعب لاق امك - يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا ثحبلا ةـلاح نإ
اددحت دق يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا ثحبلا جهنم طيطختو ةماعلا ةسايسلا نإف اندالب يف امأ ،عمتجملا ةيمنتل ةيقيقح
يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا ثحبلا فرع اذه دعب ،1970 ةنس يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازو ءاشنإ ذنم
1973 يف يملعلا ثحبلل ينطولا ناويدلا سيسأت نع ثـيدحلا يناوخإ ضاخ دقو ،ةرقتسم ريغ ةبعص لحارم
ىلإ ةفاضإ ،)ةغمدألا ةرجه( يف تببست تارييغتلا هذه لكو ،امهريغو 1982 يف ( C.E.N) ةقاطلا ةظفاحم سيسأتو
ثحبلا ةبرجت نع تاحملـلا ضعب هذه ،اهلامكإ مدعو يملعلا ثحبلا جمارب ذيفنتو طيطخت يف قيسنتلاو مكحتلا مدع
:ةيلاتلا تايطعملا – ةمدقمك – انل مدقي نأ يهيجوتلا نوناقلا اذه نم ثحاب ذاتسأك تينمت دقو رئازجلا يف يملعلا

ذنم لقألا ىلع وأ يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازو سيسأت ذنم يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا ثحبلا ةلاح مييقت.1
انل حمسي ىتحو ،براجتلا هذه نم ديفتسن ىتح اذه انموي ىلإ 1973 ةنس يملعلا ثحبلل ينطولا ناويدلا سيسأت
)1984-80( يعابرلا ططخملا يف ةصاخ ةقباسلا جماربلا قيبطت دنع ةبكترملا ءاطخألاو صئاقنلا بيترتو ديدحتب
:ةيلاتلا تامييقتلا اذهب ينعأ امك ،هفادهأ قيقحتل رانيد رايلم 2.6 يلاوح هل صصخ يذلا



I.تايباجيإلاو تايبلسلاو صئاقنلا يأ يرادإلا رييستلاو يلاملا مييقتلا.

II.اهجئاتن ميوقتو ةيملعلا تامدخلا مييقت.

.لبقتسملا يف انديفت ةقيقد تايطعم ىلع لوصحلل ةنس 28 يلاوح ذنم ةرفوتملا ةيداملاو ةيرشبلا تايناكمإلا مييقت . ـج

.ثحابلا نوناقك ةينوناقلا لكاشملا مييقت . د

نع ثحبن نحنو ةنس نيثالث ذنمف ، ةيعانصلاو ةيداصتقالا تاسسؤملاو يملعلا ثحبلا نيب ام تاقالعلا مييقت . ـه
اثحب ايسارد اموي كرطانوس تدقع يضاملا رهشلاو تاسسؤملاو يعماجلا يملعلا ثحبلا نيب ةدوجوملا تاقالعلا

.تاقالعلا هذه طبر قرط نع

.جراخلاب نيدجاوتملاو انه نييرئازجلا نيثحابلا نيب ةصاخ يملعلا مالعإلاو قيثوتلا ةلاح مييقت . و

عاطقلا اذهف ،ادج ةمهم ةطقنلا هذه ربتعأو ،ةعانصلاو داصتقالا عاطقو يملعلا ثحبلا تاسسؤم نيب تاقالعلا.2
.يملعلا ثحبلا جئاتن ددحي

نيسحتل ةديدج ةيجيتارتسا قلخل ريكفت كانه لهو ،امهنيب ماجسنالا نود تلاح يتلا قئاوعلا يه ام :لاؤسلاو
؟امهنيب تاقالعلا

)P.P – ARCO – DARCO( ـك رئازجلا يف ةرمثتسملا ةيبنجألا تاكرشلا زيفحت ةيفيكب متهت ةيساسأ ةطقن اضيأ هذه.3
ةيبنجألا تاكرشلا لغتست نأ انكمم ريغ راص اذه انرصع يفف ،يملعلا ثحبلا جمانرب يف اهماحقإ يف ريكفتلاو
ام ةبسنل ميعدت ريغ نمو – الثم نيسدنهملاك-لباقم نودب ةلودلا فرط نم ةنوكتم ةينطو تاراطإو تاقاطو تاورث
.رئازجلا يف يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا ثحبلا جمارب نم

نأ دبالف ايقيقح قيبطتلا نوكيل نكلو ،ةدعاقلا ىوتسم ىلع نيثحابلا فرط نم متيس ايناديم نوناقلا قيبطت نأ ملعن.4
ايناديم نوثحابلا هب نمؤي مل يذلا (O.R.N.S) صن الثم صوصن ةدع انيأر دقف ،هنم فدهلابو صنلاب ثحابلا عنتقي

.هيف اوكراشي مل مهنأل

؟مهتابغرل ايبلم نوكي ايناديم هوقبط ام اذإ ىتح نوناقلا اذه ءارثإ يف نيثحابلا ةكراشم ةبسن نذإ يه امف

،يجولونكتلاو يملعلا ثحبلا حورل اديدج اسفن يطعي وهف ،هصئاقن مغر يهيجوتلا نوناقلا اذهب بحرأ ،ةصالخكو
.اركشو ،ةرم لوأل يعماجلا ربخملا ررحت يتلا هداوم نم ضعبلا دورو ةصاخ

.لضفت ،ريصح نب مساقلب ديسلل ةملكلاو يعيبر ديشر ديسلل اركش :ةسلجلا سيئر ديسلا

،هل قفارملا دفولاو ريزولا ديسلا ،مرتحملا ةسلجلا سيئر ديسلا ،ميحرلا نمحرلا هللا مسب:ريصح نب مساقلب ديسلا
،هريوطتو يملعلا ثحبلاب صاخلا يجيتارتسالا صنلا اذه ةسارد نإ،ةمألا سلجم ءاضعأ يئالمز ،يتاليمز
ةنجللا تادوهجمل ارظن اذهو صنلا يف لخدأ نأ نود ةكراشملا َّيلع ضرفت ةمألا سلجمب انه اوضع يتفصبو
اذه يف نيصتخملا ءالمزلا ةذتاسألا ىلعو هيلع ينثأ ينإف – ةسلجلا سيئر يديس – اذه ىلإ ةفاضإ ةرابجلا ةصتخملا
ثحبلا روطت نإف -مرتحملا ريزولا يديس – اذـل ،صنلا اذه مهت يتلا اياضقلا ضعب حوضو لكب اونيب نيذلا ناديملا
يه ام وه يلاؤسو ،ةقئاف ةعرسبو تاريغت نادلبلا هذهل لفك امم ،ةريبك ةيمهأ وذ ةمدقتملا لودلا دنع يملعلا
انمث ةيرئازجلا ةلودلا مهيف تعفد نأ دعب جراخلا نم ةيرئازجلا ةغمدألا عاجرتسال ةرازولا اهلذبت يتلا تادوهجملا
؟رئازجلا رداغت تاراطإلا نم ةبخنلا هذه لعجت يتلا بابسألا يه ام وهو ريزولا يديس رخآ لاؤس كانهو !؟اظهاب



يديس – متلق دقو جراخلا يف وأ نطولا لـخاد يف ءاوـس ةلاعفلا تاءافكلل ةيـمهأ ءاطعإل ةيجيتارتسا مكترازول لهو
هذه يه امف ،ميظنتلا ىوتسم ىلع ةيرذج تارييغتب يتأيو دالبلل ةلماشلا ةيجيتارتسالا نمض لخدي نوناقلا نإ – ريزولا
؟فادهألا ديدحتو يملعلا ثحبلا ريوطتل ةيجيتارتسالا هذه نوكتس فيكو ؟ةيرذجلا تارييغتلا

تمت دق ،تاصصختلا راطإ يف هنأب مرتحملا ريزولا ديسلل لوقأ نأ يل حمسا رصتخأ يكل ،ةسلجلا سيئر يديس
انتسارد ءانثأ انظحالو ،ةمألا سلجم يف ةحصلا ةنجل ىوتسم ىلع اهتيقرتو ةحصلاب قلعتملا صاخلا صنلا ةسارد
ىلإ ينعفدت ةيملعلا ةبسنلا هذهو ،ءاسن نيصتخملا نم %60 ـف ءاسنلا ىلع ركح بطلا يف صاصتخالا نأ صنلا اذهل
هذه ءادأب اهل حمسي مل تارابتعا ةدعل ارظن ةيرئازجلا ةأرملا نأو ،ةيندملا ةمدخلا دجوت ةيرئازجلا ديلاقتلا نأب لوقلا
؟ اركشو صصختلا اذه يفو ماظنلا اذه يف ىرخأ ةرظن نم له لوقأ ريزولا يديس اذل ،ةليبنلا ةمدخلا

.لضفت ،يروق زيزعلا دبع ديسلا ىلإ ةملكلا ليحأو ريصح نب مساقلب ديسلا ركشأ :ةسلجلا سيئر ديسلا

.نيلسرملا فرشأ ىلع مالسلاو ةالصلاو ميحرلاو نمحرلا هللا مسب .اركش :يروق زيزعلا دبع ديسلا

،رقوملا ةمألا سلجم ءاضعأ يتاليمز يئالمز ،هل قفارملا مرتحملا دفولاو ريزولا ديسلا ،ةسلجلا سيئر ديسلا
.هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا

عباط وذ يناثلاو ،نوناقلا اذه صنب ةصاخلا تاظحالملا ضعب لمشي امهنم لوألا ،نيروحم ىلإ مسقنم اذه يلخدت
.ضحم يلحم

ىلع صنت يتلا نوناقلا اذه نم ىلوألا ثالثلا داوملل يتءارق دنع ةحرفلابو ةداعسلاب سحأ ينأ ةيادبلا يف دكؤأ
ةيداصتقالا ةيمنتلا ىلإ يمرت يتلا ةينطولا تايولوألا نم هرابتعاو يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا ثحبلا ةيقرت
ءاشنإ ىلع صنت يتلا 19 ىلإ 14 ،13 داوملا ىلع تعلطا امدنع ينأ ريغ ،دالبلل ةيجولونكتلاو ةيملعلاو ةيعامتجالاو
ثحبلا نوكي نأ انلمأو ،ىرخأ عيضاومب مهلاغشإو نيثحابلا عييمتب ساسحإلا نم عونب ترعش ،تآيهو تاسسؤم ةدع
.الاعفو ايويح يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا

رييست ملع" يهو ةطقن ةفاضإب ،اهنم ةيناثلا ةرقفلا يف 10 ةداملا ةلمكت صخي حارتقا صنلا لوح تاظحالملا نم
."تاسسؤملا

.20 ةداملل )ةيبنجأ وأ ةينطو( ةفاضإب رخآ حارتقا يل

ةنسلا يف يملعلا ثحبلل ماخلا يلخادلا جتانلا نم ةصصخملا ةصحلا يه ام ،يلاتلا لؤاستلاب ئدتبأف 21 ةداملا امأ
تاسسؤملا رظن انه تفلأو %0.2 ةبسنب 1997 يفو %0.14 ةبسنب 1996 ةنس يف تناك اهنأ املع ؟ 98 ةيلاحلا
.يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا ثحبلا يف رامثتسالل جذومنك كارطانوس ةكرش ذخأبةينعملا

.نيثحابلا فرط نم ثحابلل يساسألا نوناقلا ءارثإ حرتقأ ثيح ةيرشبلا دراوملاب صاخلا سماخلا بابلا ىلإ لقتنأ

لمعلاو ،رئازجلا يف نيميقملا نيثحابلل لثمألا لامعتسالا" :يلاتلاك نوكتف ،اهنم ةسماخلا ةرقفلاو 27 ةداملا امأ
ةفصب ثحبلاو ميلعتلاو نيوكتلا نيدايم يف جراخلا يف ةلماعلا ةيرئازجلا ةيملعلا تاءافكلا كارشإ ىلع لاعفلا
."ةيويحو ةينالقعو ةيعوضوم

نيوكتلاو ميلعتلا تاسسؤم نيب نيثحابلا لقنتب حمست تابيترت عضو دعب" :اهنم ةعباسلا ةرقفلا ،27 ةداملا يفو
."هجراخو نطولا لخاد يف اميسالو" اهيف فيضأ نأ ديرأ "هتاسسؤمو ثحبلا تآيهو يلاعلا

ذختت" :يلاتلاك حبصتف ةداملا رخآ يف )تنرتنألا ةصاخو( ةرابع ةدايزب اذكه نوكت نأ وجرأف ،39 ةداملا يف امأ
ةصاخو ةيملاعلا ةينقتلاو ةيملعلا تامولعملا رداصم ىلإ لوصولاب نيثحابلل حامسلل ةمزاللا تابيترتلا ةلودلا
."تنرتنألا



:يهو تاحارتقالا ضعب ميدقت دوأ اريخأو

.نييرئازجلا نيثحابلل عارتخالا ةداهش رابتعالا نيعب ذخألا .1

.ةينطولا ةمدخلاب نيينعملا جراخلاب نيميقملا نييرئازجلا نيثحابلا نم ةريبك ةعومجمل يلاجعتسا لح داجيإ .2

،انديلاقتو اننيدو يرئازجلا انعمتجم عم ىفانتت يتلا راكفألا ضعب يدافتل يملعلا ثحبلا يف ةمزاللا ريبادتلا عضو .3
.خاسنتسالا لاثمك انه ينعأو

اصوصخ راظنألا تفلأو يجولونكتلا بطقلا تاذ ةيتفلا "سادرموب" ةعماج صخيف يلخدت نم يناثلا روحملا امأ
ديحولا دهعملا وهو ةيكيرمأ ةعماج ةرشع ىدحإ دي ىلع 1976 ةنس سسأت يذلا كينورتكلإلاو ءابرهكلا دهعم ىلإ
املع ،ةيزيلجنإلا ةغللاب انيوكت نوقلتي ءالؤه لكو ،ةيزيلجنإلاب نيقطان بناجأو نييرئازج ابالط ىقلتي يذلا رئازجلاب
ةيملاع ةيقادصم وذو ،)كارـطانوس(و )زاـغلنوس( اتسسؤـم هعم لماعتت ثيح ،ةينطو ةيقادصم وذ دهعملا اذه نأ

ىلع حتفتملا دهعملا اذه ،(HARRY BURTON) و(SHLUM BERGER):امه نيتيبنجأ نيتكرش عم لماعتيثيح
تاراطإلا نم ةريبك ةبخنل اعبنم ناك دقلو ايند ةمالعك 12 ايرولاكبلا تالدعم يف طرتشي ،ينوسكسولجنألا ملاعلا
اهمازتلاو قوسلا داصتقا رئازجلا لوخد عمو ،طسوألا قرشلا يف ايلاح نودوجوم هب نينوكتملا نم %50و ،ةيرئازجلا
ةياصولا نأ انه رظنلا تفلنو - صاخلا عباطلا يذ دهعملا اذه نأ ىرن ،ةملوعلاو ةراجتلل ةيملاعلا ةمظنملا ةدهاعمب
.ةمأوتلل هعيجشتو زيمملا هعباط ىلع هتظفاحم يف نطولا ىلع ةريبك ةدئافب دوعي - ةلكشمب تسيل

ملعلا نيب ةقالعلا يف كشالف ،نطولل ريخ ىرشب هنأ دكؤأو ،رابتعالا نيعب طاقنلا هذه ذخؤت نأ دوأ ةصالخلا يفو
.مكيلع مالسلاو اركشو ناك دلب يأل ىرخأ ةهج نم راهدزالاو ةيقرتلاو ةراضحلا نيبو ةهج نم يملعلا ثحبلا نيبو

شيغزم يديزوب ديسلا وهو لخدتم رخآ ىلإ ةملكلا ليحأو يروق زيزعلا دبع ديسلل اركش :ةسلجلا سيئر ديسلا
.لضفتيلف

فرشأ ىلع مالسلاو ةالصلاو ميحرلا نمحرلا هللا مسب ،ةسلجلا سيئر يديس اركش :شيغزم يديزوب ديسلا
.نيلسرملا

ةمألا سلجم ءاضعأ يتداس يتاديس ،هل قفارملا دفولاو مرتحملا ريزولا ديسلا ،مرتحملا ةسلجلا سيئر ديسلا
.هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا ،روضحلا ةداسلا ،نيمرتحملا

هلضفت ىلع ريزولا ديسلا ركش نم ينعنمي ال اذهو ،ةلممو ةلوطم نوكت دق ةمدقم نم يسفنو مكيفعأس ةيادبلا يف
هيونتلا ينتوفي الو ،ءاملعلاو ةيعماجلا ةرسألا كلذ يف امب هيلإ ةجاح يف رئازجلا تحبصأ تقو يف صنلا اذه ضرعب
ةمهبملا طاقنلا لج ىلإ تقرطت يتلا ،ةينيدلا نوؤشلاو يملعلا ثحبلاو يلاعلا نيوكتلاو ميلعتلاو ةيبرتلا ةنجل تادوهجمب
:ةيلاتلا طاقنلا ىلإ انه قرطتأو صنلا اذه يف

حصألا نم هنأ ىرأ ،"يملعلا ثحبلا لاغشأ قيقحت" نع ملكتت 10 ةحفصلا يف ،18 ةداملا دجن لكشلا ثيح نم-
.حضوأ نوكت يلاتلابو "يملعلا ثحبلا فادهأ قيقحتل" حبصتف "فادهأ" :ـب "لاغشأ" ةملك لادبتسا

ةظفل فذح ىرأو ةكيكر اهنظأ ،"يملعلا ثحبلا جئاتن لاغشأ طيشنت لجأ نم" :15 ةحفص 37 ةداملا يف كلذك-
.حصأ نوكت يلاتلابو "يملعلا ثحبلا جئاتن طيشنت لجأ نم" :لوقنل ةدئاز اهرابتعاب ،اهنم )لاغشأ(

جمارب نم 10 ةداملا يف ءاج ام اذكو ،ليصافتو فادهأ نم 3 ةداملا يف درو ام نإف ،عوضوملا صخي اميفو-
ىلإ اهرودب انعجرت يتلا ،31 ةداملا صخألا ىلعو 9و ،8 ةداملا ىلإ انعجر اذإ هنأل ،امهيف اديقم ثحبلا لعجي ثحبلل
؟ةديدج ةيولوأ انيلع تأرط نإ لعفن اذامف ،ةيسامخلا ةرتفلا لالخ ةنيعم نيدايم يف اروصحم ثحبلا لعجت 10 ةداملا
هنأ ييأر يفو ! كش الو نيديقم انسفنأ دجنس؟اقبسم ةيولوألا هذه جردتو حرطت مل نإ 35 ةداملا عم لماعتن فيكو
فقن نأك هنم ىودج ال يذلا لمملا ليصفتلل يعاد الو ميظنتلا قيرط نع 10و 3 نيتداملا حيضوت ردجألا نم ناك



اموسرم ةنس لك ردصنو ،10 ةداملل ةبسنلاب اذكو ميظنتلا قيرط نع حضوت مث 3 ةداملا نم ىلوألا ةرقفلا يف الثم
.اديدج اميظنت وأ اصاخ

،روحملا ،عورشملا ،ناديملا :ميهافملا ضعب نم دوصقملا ديدحت اهيف لضفألا نم ناك هنأ ىرأف 9 ةداملا امأ
انه يهف ،هتاحلطصم ديدحت بجي ام ثحب عورشم ةباتك يف عرشن امدنعف ،ةيساسح تاذ عيضاوم يهو عوضوملا
.ةمهبم رمألا ةقيقح يف اهنكلو ةحضاو ىرت

ةداملا رخآ يف ،ميظنتلا قيرط نع اهديدحت نم دبال ناكف خلإ ...ةيعاطقلا ناجللا ،ثحب ةقرف ،ناجللا :ظافلأ امأ
.9 ةداملل ةرقف ةفاضإ ردجألا نمو

ىلع عالطالا نم نيثحابلا نيكمتل ةينقتلاو ةيرازولا رئاودلل يمازلإ ءيشب يتأت نأ يدوب ناك 38 ةداملل ةبسنلابو
اذه نم ائيش دارأ اذإ ثحابلا دجتف ،اذه نوفرعي تاسسؤملاو تارازولل مدقت نم لكف مهثاحبأ صخت يتلا تامولعملا
ّفلكت مدع ىوس ينعت ال )يرس( ةملكف ،كلذ نوكردي نوثحابلا ءالمزلاو ! يرس اذه ،فسآ :لوقلاب هيلع دري ليبقلا
رومألا هذه لثم نأ دجن جراخلا ىلإ بهذن امدنع نايحألا ضعب يفو ،عالطإلا نم ايدارإ اعنم وأ تامولعملا هئاطعإ
! ؟مهبتاكم ربع ةرشتنمو ةرفوتم

لكشملا اذه نم نوناعي ةبلطلا نأل "تاسسؤملا هذه نم تامولعملا يقلت نم نيثحابلا نكمت" ةملك درت نأ دون نذإ
ميدقت ىلع نوفرشي نمم نيثحابلا ةبلطلل تامولعملا ءاطعإب تائيهلا مزلي ارمأ طقف ديرأ ،ةطيسبلا تامولعملا يف ىتح
.ةساردلا ةياهن ةركذم

نكمملا نم ناكو ،تقولا سفن يف براقتلا نم ريثكلا اهبوشيو ةلخادتمو ةمهبم يهف 17 ،16 ،14 داوملا امأ
.ضومغ نم اهفنتكي ام ةلازإل لصفت مث ةدحاو ةدام يف اهدرس

،ثحابلا ذاتسألل يساسألا نوناقلاب قلعتم صنلا اذهف ،كلذب ريزولا ديسلا انل حمس اذإ دحاو راسفتسا كانه ،اريخأ
.هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو ؟هيف مهاسنو هيرثنل رونلا ىريس ىتم نكل

امع ريزولا ديسلا نآلا لأسأو ةماعلا ةشقانملا انيهنأ دق نحن اه .شيغزم يديزوب ديسلل اركش :ةسلجلا سيئر ديسلا
؟لضفتي نأ نيلخدتملا تالاغشنا ىلع درلل ةملكلا لوانت ديري ناك اذإ

اتقو ذخآس يننأل ربصلاب يلحتلا ةمألا سلجم ءاضعأ ةداسلا نم بلطأ .ةسلجلا سيئر يديس اركش :ريزولا ديسلا
ضعب ىلع ةباجإلاو تاحيضوتلا ضعب ءاطعإل ارطضم ينارأ نكل ،نمز نم مهل صصخ امب ةنراقم اريصق
.نوناقلا بلص نمض نكت مل يتلا رومألا قئاقد ضعب لافغإ ىلإ ارطضم تنك نإو ىتح تالؤاستلا

مكمامأ تمدقت امل كلذك نكت مل ولو ،يملعلا ثحبلل ةبسنلاب ةئيس لوقأ لب ةيعضو مامأ اننأ ةيادبلا يف تركذ :الوأ
ميظنتلا ثيح نم ثحبلاب قلعتي اميف ايساسأ الكشم كانه نإ تلقو ،نوناق عورشمب ينطولا يبعشلا سلجملا مامأو
نماضلا يرشبلا رصنعلل ةبسنلاب الكشمو ،ثحبلل ةصصخملا لاومألا لامعتسا يف ةبقارملاو ليومتلا يف الكشمو
لكشم لحن نأ دبالو ليومتلا لكشم لحن نأ دبالو يميظنتلا لكشملا لحن نأ دبال ناكف ،ثحبلا جئاتن قيقحتل
ذاتسألا وأ ثحابلا وه يذلا يرشبلا رصنعلل ضرعتلا نم دبالو ةبقارملا ةيعون وأ ةبقارملا عم طبرلاب ةيلالقتسالا
هـيلعو ،ةدارإلا دوجو ىلع ليلد نوناقلا اذهب يئيجم درجمو ،ةيوق ةدارإ ىلإ جاتحتو ةحضاو رومألاف نذإ ،ثحابلا

وحن مكجاردتسا تلواح نإ مكحمستسأو- تالخادملل ادج حاـترم اـنأو ،فادـهألا هذـه قيقحتل دوهجلا فثاكت نم دـبال
وهو - رابج ذاتسألا ناك نإو ىلوألا ةفرغلا يف هيلع ةقداصملا دعب اعيمج هزجنن نأ ديرن اميف بصت اهنأل -ةقفاوملا

ىنعمو ،نوناقلا اذه ىلع عامجإلاب ةقداصملا ركذ يسن هنكل فلملا اذه لوح ةشقانم نم راد ام ركذ دق – دوجوم ريغ
اعمتجم انلكف اهريغ وأ ةيسايسلا انتاءامتنا نم خالسنالاب امبر ولو ادج ماه فلم هنأل فلملا اذه ىلع قفتن اننأ كلذ



.نييرئازجلا لك لكشم يملعلا ثحبلا نأ ىلع قفتن ،نيثحابو ابازحأو ةذتاسأو

نم بارتقالا ديرت ةيمان ةلود رئازجلا نأ قلطنم نم قلطنن نحنف ،رئازجلاو ةفلختملاو ةمدقتملا لودلا نع امأ
،انفادهأ ىلإ لوصولل ديعب نم ولو لودلا هذه هتصصخ ام صصخن نأ بجي ضرغلا اذهلو ،ةمدقتملا لودلا عقاوم
ةيشع – كاذنآ –تناك اهنكل ،م1956 ماع يف ةمدقتم ةفورعم ةلود هتدمتعا مقر وه هانمدق يذلا %1 ةبسن نإ لوقأو
.ةمدقتملا لودلا فاصم نمض ادعقم اهلالتحاب هرامث ينجت نآلا يهو ،ةيملعلا ةكرحلل قالطنا

نوناق جرخنسو ،حرتقم وه امك مظننسو ،لاومألا دصرنسو ،ةيجيردت ةفصب الإ ءاوجألا هذه قلخ نم نكمتن نل
.هيلإ وبصن ام ىلإ ايجيردت لصن يك قئاوعلل انتعراصمب نييعقاو كلذك نوكن نأ بجي نكل ،دوجولا ىلإ ثحابلا

نكي ملو ،يملعلا ثحبلا لوح نوناق وأ نوناقلا اذه رادصتسال ةدوجوم ةينلا تناك 1989 ذنم هنأ وه هيلإ راشي ام
رادصتسا ةين كانه ترهظ امو ثحبلا لكايهل تاميظنت ةلواحم هيف تناكو ،ميسارم امبر كانه ناك لب نوناق ةمث
لوزت ال ةينوناق ةيضرأو ةدعاق ةماقإ ديرن اننأ وه نآلاو يضاملا نيب قرفلا امأ .تضهجأو الإ يملعلا ثحبلا نوناق
ذإ تاسسؤملا ةماقإ دعب اميسال تباث نوناقلا نكل ،زواجتلا ةلهس ريشانملاو ميسارملا نأل ،ءارزولاو تاموكحلا لاوزب

عانقإ بجي يلاتلابو ةمألا سلجمو ينطولا يبعشلا سلجملا ىلع رورملا نود هرييغت ريزولاو ةموكحلا ىلع بعصيس
ءاضعأ ةداسلا نم ريثكو يقيقحلا رارقتسالا وه اذهو ،يساسألا فدهلا وه اذه ،نوناقلا اذه رييغت ةرورضب نيتفرغلا
.يملعلا ثحبلا رارقتسا ةلأسم نع ثدحت ةمألا سلجم

،يملعلا جاتنإلا ةلحرم ىلإ لاقتنالا ىلع نيرداق ريغ ةيمان ةلودكو نييرئازجك اننأ انمهتي نمو يعدي نم كانه
اذه لثم هجو يف قلختس تابوعصلا لك نإ لوقي نم كانهو ،يبنجألا يملعلا جاتنإلا كالهتسال ادبأ نوؤيهم اننأو
جاتنإلا ةلحرم ىلإ لاقتنالا ىلع بوعشلا نم انريغك نورداق اننأ تابثإلو ،ةلوقملا هذه ضحد ىلإ يمري هنأل نوناقلا
يأ ،سدنهم 9.000 مهنيب نم 40.000 ايونس جرخنو ،يعماج 400.000 لالقتسالا ذنم اننوك دقل لوقأ ،يملعلا
.يملعلا جاتنإلا يف ةمهاسملا ةيادب ةلحرم ىلإ يملعلا جاتنإلا كالهتسا ةلحرم نم لاقتنالا نم اننكمت ةلحرم انغلب اننأ

ةيادبلا يف عزوملا يساسألا بابسألا ضرع يف ءاج ام نأ نظأ انأ ،وصروق ذاتسألا اهركذ يتلا ةفسلفلل ةبسنلاب
ةيداصتقالا ةيمنتلاب قلعتي لماش دوهجم نمض هجاردإب كلذو يملعلا ثحبلل ةيفسلفلا ةرظنلا ىلإ نيتحفص يف ريشي
،يملعلا ثحبلا نع لزعمب ةيفاقثلاو ةيداصتقالاو ةيعامتجالا ةيمنتلا نأ نآلا دحل ربتعن انك اذإو ،ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو
ةلحرم زواجت نم نكمتن نلف اهنود نمو ،ةيومنتلا ةرظنلا بل يف دوجوم ةفسلفلا هذه بجومب نآلا يملعلا ثحبلا نإف
.ةرظنلا هذهب قلعتي اميف انتعانق يه هذهو نيدايملا هذه لك يف جاتنإلا ةلحرم ىلإ كالهتسالا

امنإو اهدحو ةعماجلا يف ثحبلا ينعي ال فلملا اذه ،ةعماجلا جراخ ثحبلا وأ ةعماجلاو ثحبلاب قلعتي ناث لكشم
اهددع رصح مدعب كلذو ثحبلا لكايه نم ىرخأ ةكبش قلخ بجي ةعماجلا يف ثحبلا عم ةازاوملابو ،ةفاك رئازجلا يف
دوهجملا اذه نم ءزج ةعماجلاو ،تاعاطقلا لك يف يملعلا ثحبلا مهت ةينازيملاو ،يملعلا ثحبلا مهي فلملاف اذهلو
نم هلمشت امل ارظن رئازجلا يف يملعلا ثحبلا ةاون ةعماجلا ربتعن ةرشابم ريغ وأ ةرشابم ةفصب انك نإو ينطولا
.لبقتسملا يف ةبلطلاو ةذتاسألا نم ةديازتملا دادعألاو تاءافكلا

دوقفم هنأ ةوخإلا دحأ ركذ دقو ،ماعلا ريرقتلا يف ةدوجوم يهو ،دعب اميف اهركذأسو تحرط يتلا ةلئسألا نم ريثك
ةيمنتلا يف ةينطولا فادهألا لك ددحيو دوجوم هنإ لوقأو ،يلاعلا ميلعتلاو ةينطولا ةيبرتلا ةنجل ىوتسم ىلع
سركم وهو تاعاطقلا نم عاطق لكل ةينازيم نم صصخي ام باسح تايفيك ددحيو ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا
.نوناقلا اذه نم أزجتي ال ءزج وهو ،نوناقلا نم 40 ةداملا يف

انك ولو ،ناتبترم ريغ ناتداملاف ،صوصخلاب 10و 3 نيتداملا ينعأو ةينطولا فادهألاو جماربلا بيترت لكشم
.ايقفأ اهدصر نكمي ال ايلمع نكلو ،ةيمهألا اتيواستم امهنأل كلذ انلعفل ايقفأ امهركذ ىلع نيرداق

تاعاطق لك نم نيصتخمو ءارزو نم نوكتي يذلا يملعلا ثحبلل ىلعألا سلجملا تايحالص نم وهف بيترتلا امأ
راطإلا مادعنال ارظنو ،ةدحاو ةرم عمتجاو 1992 ةنس ذنم أشنم سلجملا اذهو ةموكحلا سيئر هسأريو ثحبلا



ثحبلل ىلعألا سلجملا نآلا سركن نأ امأ ،ىرخأ تارابتعالو فورظلل عضخي – امبر –ناك هعامتجا نإف ينوناقلا
ةنسلا يف ةرم عمتجي دقف اذهلو ايمازلإ نوكيس يملعلا ثحبلل ىلعألا سلجملا اذه طاشن نإف ،نوناقلا اذه نمض يملعلا
هضرفت ام ىلع ءانب كلذو ،10و 3 نيتداملا يف ةسركملا ةينطولا جماربلاو فادهألا هذه نمض تايولوألا ددحيو
سمخ ىدم ىلع ال ،ايونس يملعلا ثحبلل ىلعألا سلجملا عامتجاب تايولوألا رييغت اننكمي ذئنيح ،دالبلا تايجاح
.تالخادملا ةياهن يف حرط يذلا لاؤسلا ىلع بيجت يتلا ةنورملا يه هذهو ،تاونس

هررقي ام ذيفنت ىلع فرشت يتلا ةينطولا ةئيهلا كانه مث يملعلا ثحبلل ىلعألا سلجملا لمشتف ةلكيهلا نع امأ
لفكتت يتلا يملعلا ثحبلل ىلعألا سلجملا ةنامأ يه ةميدقلا ةيمستلاب ةئيهلا هذهو ،يملعلا ثحبلل ىلعألا سلجملا
دقو ،ةريدملا ةئيهلاب تيمسو ،ةنسلا يف ةرم عمتجي يذلا يملعلا ثحبلل ىلعألا سلجملا هررق ام قيبطت ىلع رهسلاب
اهلمع ءادأ نم نكمتتل ةيلاملا ةيلالقتسالابو ةيونعملا ةيصخشلاب عتمتت نأ بجي اهنأ تاليدعت نم فيضأ اميف فيضأ
ةيونعم ةيصخشك اهتيلالقتساب قلعتي اميف لكاشملا نم ريثكلا تفداص دقف ةيمسر ريغ ةفصب اهدوجول ارظن نكلو
ناجللاب طبترم-كلذ ىلإ ةفاضإ- اهلمعو ،اهلمعب مايقلا تايناكمإ ىلع اهرفوت نم دبالف نذإ ،ةيلاملا اهتيلالقتسابو
راطإ نم ديرت ام ءاشنإ يف ةصاخ ةسسؤم لك يفو عاطق لك يف ةرح يهف ،ةكرتشملا ةيعاطقلا ناجللاو ةيعاطقلا
ىدافتن يلاتلابو عوضوملا سفن راركت ىدافتن ىتح كلذ ىرخألا تاعاطقلا عم هتشقانمو عاطقلا مهي ام ةساردل
مهل نمم ةلكشم يه لب ،طقف اهيف نولمعي نيفظوم نم ةلكشم تسيل ناجللا هذهو ،عيراشملا سفن يف لاوـمألا لامعتسا
ةيلام تاساكعنا كانه سيل هنأ هانعم اذهو ،ةيفاضإ ةفصب لمعلا اذهب نوموقيو اهب نيلماعلا تاعاطقلا يف بصانم
المع نولمعي مهنأ دكؤن نيفظوملا ءالؤه ىلإ يملعلا ثحبلا لاومأ باهذ ةيناكمإ لوح ةوخإلا ضعب فوخت عفرلو
.صاخشألا ءالؤهل لاومأ دصر يعدتسي ال ايفاضإ ربتعي اذه ناجللا لمعو ناجللا هذـه جراخ

ثحبلل ىلعألا سلجملا تارارق قيبطت ىلع رهسلل ةينطولا ةئيهلا ةدعاسمب ركفملا ءزجلا اذه نم يهتنن امدنع
ةيلالقتساب عتمتت يتلا ةيذيفنتلا لكايهلاو ةركفملا لكايهلا نيب لصفن يأ ،ةيذيفنتلا لكايهلا ىلإ رظنلا نم دبال ،يملعلا
بهذت ال لاومأ دصر نكمي الف ،10و 3 نيتداملا يف ةرطسملا ةينطولا فادهألل اقفاوم اهلمع نوكي نأ طرش ةلماك
صتخت تناك ثوحبلا نم اريثك نأ فلملا اذه ميدقت دنع هتركذ اميف تركذ دقو ،ةينطولا فادهألا هذه ةمدخ ىلإ
اذهو ،ينقتو يملع عباط تاذ ةيمومع ةسسؤم يهف )PST( اهانيمس ام امأ ،ةينطولا تالاغشنالا قفاوت ال نيدايمب
(EPIC) ـب فرعي ام نيب يتأيو ةمدقتملا نادلبلا ىدل دمتعم هنكل رئازجلا يف اندنع فورعم ريغ يساسأ نوناق

يفو (EPA) نأل ،يراجتلاو يعانصلا عباطلا تاذ ةيمومعلا ةسسؤملاو ةيرادإلا ةيمومعلا ةسسؤملا نيب يأ ،(EPA)و
هنوناق نأل هلاومأ لامعتسا هنكمي الو فرصتلا نم عنمي ةعماجلاو ثحبلا زكارم نآلا هيلع دجوت يذلا عضولا
(PST) امأ ،هلخاد نم نوكت نأ بجي هلاومأ نم اءزج نأل فالتخا هيف اضيأ (L’EPIC) كلذكو ،كلذ نم هعنمي يساسألا

ةيزييمت ال ةفصب قوسلا داصتقا قيبطت ديري نم لوح رئاد شاقنلا نأل ادج ماه اذهو ،ةلودلا ةينازيم نم هلك هليومتف
ةمدقتم لودب انلثمي نأ ديري نمو ،يملعلا ثحبلا دعاوق ءاسرإ ىلإ - ىلوأ ةلحرم يف – اهيف جاتحن نيدايم يف ىتح
.نينسلا تارشع ذنم ةيمومع لاومأب اهتماقأ ةريبك ةيملع دعاوق تاذ

ةزيم اهل نإ مث ،ةيلاقتنالا ةلحرملا ىلع بلغتلا نم اننكمت يساسألا اهنوناق ثيح نم ةديدجلا ةسسؤملا يه هذه نذإ
ةزيم اضيأ اهل نإ مث ،ةلودلا ةينازيمب ىظحت اهنأ ولو ايلام ةلقتسم اهنأ يهو (L’EPA) دنع الو (L’EPIC) دنع دجوت ال
نم لقتنت اهنأ يأ ،يملعلا ثحبلا جئاتنب لفكتلل ةطسوتمو ةريغص ةيداصتقا تاسسؤم ءاشنإ اهناكمإب هنأ يهو ىرخأ
ةلقتسم اهنأ كلذ ىنعمو ىرخأ رومأ ىلإ اهتاجايتحا نود قيبطتلاو نيمثتلا ةلحرم ىلإ يملعلا يركفلا جاتنإلا ةلحرم
يف حرط لاؤس ىلع بيجن اذهبو ،ىرخأ عورف ءاشنإ اهناكمإبو ،ىرخأ تاسسؤم يف تامهاسم ذخأ اهناكمإبو امامت
طبر نمضي ايداصتقاو ايلامو ايميظنت ةيلمعلا رومألا نم اذهو ؟طيحملاب ثحبلاو ةعماجلا طبرن فيك وهو تاشقانملا
.هيف شيعي يذلا طسولاب يملعلا ثحبلا

سفنو ،ةيلبقلا ةبقارملل سيلو ةيدعبلا ةبقارملل عضخت ةلقتسم اهنأل ثحبلا تادحو ىلع هلوق نكمي ءيشلا سفن
كلذ ىنعم ،ةعماجلا لخاد القتسم اربخم نوكي نأ هناكمإب لب ،بسحف ةعماجلا صخي ال يذلا ربخملل ةبسنلاب ءيشلا
مهفادهأ بسح نيثحابلا ةدارإب كلذو اهلجأ نم ئشنأ يتلا فادهألا وأ هفادهأ قيقحتل اهلمعتسي ةلقتسم ةينازيمب عتمتي هنأ
.يملعلا ثحبلل ىلعألا سلجملا اهددحي يتلا ةيولوألا بسح ةينطولا فادهألا نمضو

ةبقارملل عضخت نلو ةيلام ةيلالقتساب عتمتت يهو ،اهؤاشنإ نيثحابلل نكمي يتلا ثحبلا قرفل ةبسنلاب ءيشلا سفن
تاسسؤم يف ةعماجلا جراخ لقتسم ربخم هنأ وأ طيحملا ةكراشمب ةعماجلا لخاد القتسم ربخملا نوكل امإ ،ةيلبقلا
طيحملاو يملعلا طسولاو ةعماجلا نيب طبرلا نامضل ةرفوتم ةكبشلا لك نذإ ،ةصاخ مأ ةيمومع تناك ءاوس ،ةفلتخم
.يفاقثلاو يعامتجالاو يداصتقالا



تالصاوملاو ديربلا ةرازو عم انقافتال ىلوألا رامثلا ينجن انأدب دقو )تنرتنألا( عوضوم ركذ لاصتالا صخي اميف
ىلإ لصي أدب دقف ةيرصبلا فايلألاب نآلا ىمسي امو "تنرتنألا" ةكبشب انتاعماج طبرل ليحتسملاب تماقو تمزتلا يتلا

ضعب اهلالغتسا يف تأدبو رئازجلا ةعماج ىوتسم ىلع طبر لوأ نيشدتب ةيليوج 05 يف فرشلا يل ناكو ،انتاعماج
ةعماجبو يبرعلا قرشملا يف تاعماجب نونكع نبب لاصتالاو مالعإلا دهعم يف انلصتاو ،اهلكايه لخاد تاعماجلا
فثكتت امدنعو ،تاعماجلا هذه قئاثو ىلإ لخدن نأ انناكمإبف ،ةريبك نوفرعت امك تاعماج يهو ،ةيكيرمألا )درفراه(
هنأل قيثوتلا لكاشم ىلع بلغتلا - هللا ءاش نإ ةنسلا ةياهن لبق انم مازتلا وهو –نوكيس تاعماجلا لك يف ةكبشلا هذه
كلذك ،ملاعلا يف قيثوتلا وأ ثحبلا زكارم لك يفو تاعماجلا لك يف قيثوتلا رداصم لك ىلع عالطالا انناكمإب نوكيس
ةرازوو تاعماجلا لخاد "تنارتنل" (l’Intranet) اهانيمس ةلبقملا مايألا يف لوألا طخلا ةكبش نيشدت ددصب نآلا نحن
سفن يف تبلط يننكل ،رئازجلا ةعماجو نيدموب يراوه ةعماجو ةرازولا نيب نوكتس ةبرجت لوأو ،يلاعلا ميلعتلا
ىلإ جاتحت اهنأل ةيلخادلا تاعماجلا طبر وه رمألا ةيادب يف ينمهي امو ،ةلقروب يعماجلا زكرملا عمةبرجتب تقولا
ةعماجو نونكع نبب لاصتالا دهعم نيب )يئرملا ميلعتلا( ـب يمس ام وأ طخ لوأ انشد دقو ،ريطأتلا ىلإو قيثوتلا
يراوهو رئازجلا يتعماجو ةرازولا نيب ام تنرتنألا طخ نشدنس ةلبقملا مايألا نوضغ يفو تقولا سفن يفو ،رئازجلا
تارضاحم ةعباتم كانه ةبلطلا ناكمإب ذئنيحو ،ةلقرو عم ةبرجتلا سفنب موقنل نآلا ةمئاق تاريضحتلاو ،نيدموب
اهنيحو ،بونجلا يف – هللا ءاش نإ – ماقتس يتلا ةمخضلا ةشاشلا قيرط نع يأ ،دعب نع ذاتسألا ةشقانمو ةمصاعلا
.ةمألا سلجم ءاضعأ دحأ هركذ دقو هيلإ دوعأ يذلا ريطأتلا لكشم نم ءيشلا ضعب انففخ دق نوكن

هذه لك تلعج يتلا يه ةيلبقلا ةبقارملاو ةيليومتلاو ةيميظنتلا رومألا نإ تلق ؟تاءافكلا نم %70 لش اذامل
تازيهجتلا ضعب ءارشل ةبسنلاب ىتح ةيلبقلا ةبقارملاو ليومتلاو ميظنتلا رفوت اذإ لشت نأ نكمي الو ! ةلولشم تاءافكلا
.ثحبلا يف ثحابلا دهزي يذلا رمألا ،يلاملا بقارملا ىلع الوأ رمي نأ بجي يتلا

،نوناقلاب ءدبلا نم نذإ دبالف ،موسرم بجومب ردصتسي ايساسأ انوناق ناك ولف ،يذيفنت موسرم وه ثحابلا نوناق
ىربكلا ئدابملا 36 ةداملا يف نلعن نأ انيلع امازل ناك كلذل ،ةيناثلا ةلحرملا ىلإ لاقتنالا نم نكمت يتلا ةيضرألا وهف
– ةقداصملا دعبو هب متيضر اذإ هللا ءاش نإو – دوجوم راطإك نوناقلاف ،ثحابلل يساسألا نوناـقلا اهيلع دمتعي يتلا

يبعشلا سلجملا يف وضع اهسأرتي يتلا نيثحابلا ةباقن قيرط نع نوثحابلا هعضو يف كراش دقو ابيرق ردصيس
.نيثحابلا تالاغشناب لفكتلل ،ينطولا

ال افادهأ انعضو تاينيعبسلا يف هنأ كلذ ،اهب لفكتلا يف انرصق اننإ نولوقت امدنع مكقفاوأ ،ةيعامتجالا مولعلا لكشم
بناجلا نأب دعب اميف انرعش نكلو اهتيبلتل دوهجلا لك رخسن نأ دبالو ناك يتلا ةينآلا ةيعانصلا فادهألاك اهنمض لخدت
وأ جرختم لكل نزاوتلا نمضن ىتح ةيعامتجالا مولعلا لك يف يعامتجا راطإ ىلإ ةجاحب يجولونكتلاو ينقتلاو يملعلا
،ةيعامتجإلاو ةيناسنإلا مولعلاو ةيجولونكتلاو ةيساسألا مولعلا نيب للخلا اذه كرادت نآلا انأدب دقو ،يرئازج راطإ
مولعلا يف ةيضاملا ةنسلا هيلع تناك امل افالخ %23 تغلبو اريثك تعفترا ماعلا اذهل ايرولاكبلا جئاتن ىتحف
مولعلاو ةيجولونكتلا مولعلاو ةيساسألا مولعلا نيب يزاوتملا مامتهالا يف رمتسنس اننأ نينقيتم اونوكف نذإ ،ةيعامتجالا
.ةيناسنإلاو ةيعامتجالا

،ةمات ةيانع هب ىنعي نأ فلملا اذه ةساردب فلكملا حلاص جاح ديسلا نم وجرأو "نارهو" لكشمب ملع ىلع انأ
ليومت يف رارمتسالا وهو ايعوضوم الكشم اوحرط نيذلا نارهوب ةذتاسألا نم ينلصو يذلا حرطلاب عنتقأ داكأ يننأل
!ةيلاعفلا اهصقنتو ثادحألا اهتزواجت امبر ثوحب

لالخنم هنأل ،نوناقلا ىلإ ةيقالخألا ةيحانلا نـم ةداملا هذه ةفاضإ انرثآ ،نعطلا دنع ةيملسلا ةطلسلا صـخي اميف
هنأ جماربلا لوح ةصقانم يف نيمهاسملا نيثحابلا ضعب ىريو ،ةيقالخألا ريغ تاكولسلا ضعب انل ترهظ ةسرامملا

عورشم نسحأب مدقت يذلاو …ةيجولونكتلا وأ ةيداصتقالا وأ ةيعامتجالا مولعلا يف تناك ءاوس ةسفانم نم دبال
ودبي دقو نسحألا رايتخاو سفانتلا نم دبالف ،ةددحم تايولوألاو ةدودحم تاليومتلا نأل ،ةيولوألابو ليومتلاب ىظحيسف
،ةيصولا ةطلسلا ىدل نعطلاو ملظتلا ةيناكمإ نوناقلا اذه يف انجردأ اذهلو ،نوملظتي مهف اوملظ مهنأ نيثحابلا ضعبل
ميلعتلا ةرازو تناك ءاوس – يملعلا ثـحبلاب فلكملا ىلعف ،اـهبجاوب ثـحبلا زكرم يف ةينعملا ةـلاكولا مـقت مل نإف
.نوعطلا هذهب لفكتلا – اهريغ وأ يملعلا ثحبلاو يلاعلا

ليومتلاو جماربلاو ميظنتلاب ثحابلا طبرن امدنعف ،ةرشابم ريغ ةفصب نيثحابلاب ةصاخلا تامزيناكيملا نع تبجأ دقل
تادحوو اقرف نونِّوكيسو نيثحاب نوثحبي ال نيذلا ةذتاسألا نم 12.000 نم لعجنسف ةبقارملا يف طوغضلا ففخنو
،نيثحاب نودعاسملا ةذتاسألا دعي امك ،كلذ لجأ نم قلخ هنأل ثحبلل علطتيو دقتي ذاتسألا نأل يملع ثحب رباخمو



عيضاوم يلاتلابو ،ثحبلا ةيادب امه ريتسجام ريضحت وأ سناسيللا ةركذم ىلع فارشإلاك نيوكتلا لجأ نم ثحبلاو
اهرييست بجيو ادج ةلخادتم ةيلمعلاف ،ليومتلاب ىظحت يتلا ةينطولا جماربلا راطإ يف جردت هاروتكدلاو ريتسجاملا
12.000 لامعتسا نود تلاح يتلا تابقعلا زواجتنس - ينم ناميإ اذهو – اذهب هنألةيوقلا ةدارإلٍابو يوقلا ناميإلاب
.ثحبلا ناديم يف ذاتسأ

تبجأ ،ثحابلا ذاتسألاو ثحابلل يساسألا نوناقلا يف امهجاردإ مكضعبل ادب يتلا 30و 29 نيتداملا لوح ةلئسألا
نوناقلا اذه يف 30و 29 نيتداملا نيتاه دورو نم دبال هنإ تلقو ،كلذ ىلع تبجأ دقو قبسألا وه انه نوناقلاف اهنع
.نوناق وه امو ميظنت وه ام نيب طبرلل انامض اذهو امهلمهي دق يساسألا نوناقلا نإف نوناقلا اذه نع اتباغ ول امهنأل

ةذتاسألاو نيرمثتسملل تازيفحتلا نإ انلق ،هثحب ءانثأ ثحابلا ذاتسألا اهنم ديفتسي يتلا تاداريإلا ديدحت صخي اميف
بلاط ثيح ،نارهوب يعماج ذاتسأ هب مدقت ليدعت دعب اهانفضأ دقو تاقفنلا نم ريثكلاب لفكتنسو نيثحابلاو نيثحابلا
هذه سيركت انررق اذهل ،ثحبلا فادهأ قيقحت لجأ نم ثحابلا هقفني امب يملعلا ثحبلا ةينازيم لفكت ئدابم نالعإب
.ثحابلا نوناق ميدقت دنع اهخيسرت لجأ نم ئدابملا

،نوناقلا اهيلع صن يتلا فادهألاو جماربلاب قلعتي امع تبجأو ةمصاعلا يف ةزكرمتم ثحبلا زكارم نأ تلجس دقل
دنعو ىرخألا لحارملا ىلإ دعب اميف لقتنن مث يملعلا ثحبلل ىلعألا سلجملا هددحي ةينطولا جماربلاو فادهألا بيترتف
وه (PST) نأ تركذ دقو ثحبلا عيراشم ددحتو جمربت يتلا ةيذيفنتلا لكايهلا ىلإ لقتننو ةريسملا لكايهلا نم ءاهتنالا
عورشم ساسأ ىلع أشنت دقف ثحبلا ةدحو امأ ،هثوحب جمارب لقتسملا ربخملا ددحي امك ،هثوحب عيراشم ددحي يذلا
قرف – اهنأ ديحولا طرشلا نكل ،جمانربلا ساسأ ىلع ،4 وأ 3 وأ 2 نم نوكتت دقف ثحبلا قرفل ةبسنلاب كلذكو ،ثحبلا
.ةلودلا فرط نم نوكي ليومتلا نأل ةينطولا فادهألاو جماربلا راطإ يف جردنت – ثحبلا

اذه ىلع ةقداصملا لبق نآلا اهشيعن يتلا لكاشملا نمض اعبط لخدي وهف (L’ANDRU) )وردنال( لكشم صخي اميف
ةيلاملا ةرازو ةدعاسمب – جرختسن نأ نوناقلا اذه راظتنا يف انعطتسا دقف ةيدعبلا ةبقارملا لكشم صوصخبو ،نوناقلا
لفكتلاب (L’ANDRU) يعماجلا ثحبلل ةينطولا ةلاكولل حامسلاب نييلاملا نيبقارملاو ةيلاملا لكايهلا مزلي امزيناكيم –
يف ىلعأو ةيميظنت اهنم رثكأ ةقيثو عم ضراعتت ةيميظنت ةقيثو هيف نأل فقاوملاب مدطصن اننكل ،ثاحبألا ضعبب
زواجتل - هللا ءاش نإ –يملعلا ثحبلا نوناق رودص راظتنا يف ثاحبألاب لفكتلا ةيفيك نع ثحبن نحن نآلاو ،ةيملسلا
.نوناقلا اذه ءاج اهلجأ نم يتلا تابقعلا هذه

ئطخن نحنو ،ةلودلا يف لثمتم وه امنإو - أطخ اذه – ةلودلا ءاغلإ هانعم سيل ملاعلا نادلب يف قوسلا داصتقا لكشم
ثحبلا يف رامثتسالا ةماعلاو ةصاخلا تاسسؤملا ىلع بجي هنإ لوقلاب ةباجإلا ىلإ انرجي اذه ،كلذك هانبسح نإ
ءارج نم برغلا يف طيحملا ثولت لكشمو تاقورحملا راعسأ عافترا لكشم رهظ امدنعف ،الاثم مكيطعأس ،يملعلا

كالهتسا يف داصتقالا ةيفيك يف ثحبلاب تارايسلل ةجتنملا تاكرشلا مزلت تارارق لودلا تذختا ،تارايسلا تازاغ
.اهريغب ةيصاصرلا تاقورحملا ضيوعت ةيفيك نع ثحبلاو ةقاطلا

يف هوـمتدقف اـم مكضوعي ىوتسم ىلإ ةيابجلا ضيفخت قيرط نع امإ نوقفني ام ضوعت ةلودلاف ،طيسب دج رمألاو
اذهب مايقلا مكيلع نييداصتقا نيلماعتم مكتفصب مكنكلو ىرخأ ةغيصبو تازيفحت ربتعت هذهو – قافتا بجومب –ثـحبلا
اميف ةلودلا مكضوعت نأ امأ ،لباقم ريغ نم رمألا اذه ضرف وه بيعلاو ،هنم ءزج متنأو عمتجملا مدخي هنأل بجاولا
يفو عمتجملل ةيعامتجا فادهأ ةمدخل نورخسم متنأف نذإ ،اهيف مكحتت عناصم كلمت ال يهف قوسلا داصتقا يف نوقفنت
.رامثتسالا اذه يف مكتاقفن مكضوعي ام ةيابجلا قيرط نع مكتدافإ عمتجملا ىلع ةلودلا ضرفت لباقملا

:اطيسب الاثم مكيطعأ ؟يضاملا يف ةققحتملا ثحبلا جئاتن يه ام لوح لاؤس حرط

ءيش ال يأ – ةءارب 20و ،اروشنم 584 :يه يملعلا ثحبلا تايطعم رصح انأدب نأ ذنم ةيملعلا تاروشنملا ددع
،عينصتلا ىلإ اقيرط فرع طقف اهنم ليلقو ،ةيادبلا ذنم 179 :ةزجنملا جذامنلاو ،ةيادبلا ذنم اباتك 57 ةيملعلا بتكلا –
.يملعلا ثحبلا جئاتن يه هذه

نيمقر طقف مكيطعأو ،حرطلا اذه يف مكعم قفتم انأف ،هاروتكدلاو ريتسجاملاب ةصاخلا تاشقانملا يف ءطبلا نع امأ
ثحبلا ىلإ لقتنيو ،ةنس 28 هطسوتم نس يف هاروتكدلا ةشقانم نم يهتني بلاطلا دجن ةمدقتملا لودلا يفف ،نيفلتخم
! ميظع قرف اذهو ةنس 14 قرفب يأ ،ةنس 42 وه ةشقانملا نس طسوتم دجن رئازجلا يف اندنعو ،قمعألا



لذبيويرادإلا ءارجإلا اذه نم صالخلا ءيش لك لبق همهي بلاطلا ىرتف ،ةيرادإ ةبقع الإ اندنع هاروتكدلا امو
،ةايحلاو نمزلا طغض وه ام نوفرعت مكنإف 42 نس دعب ثحبلا ناديم يف لخدي امدنعو !ءارجإلا اذهل ةيبلت ةنس 14

.يملعلا ناديملا يف ةيجاتنإلا ةليلق ةلحرم ىلإ لقتنا دق نوكيو

هللا ءاش نإ لفكتيس يذلا جردتلا دعب امل ةصاخلا تاساردلاب قلعتملا يذيفنتلا موسرملا ةعجارم ددصب نآلا نحن
.لكاشملا هذهب

نع تلئسو ،هنع ثيدحلل قرطتأ نل يننأ ريغ ،بطلا يف ءاسنلا صصخت نع درو ام تلجس ةريخألا ةحفصلا يف
ةيناكمإ دقفن اندك اننأ ينعي ،رانيد رايلم 12,9 عومجملا يف تناك يتلاو ،يملعلا ثحبلل ةصصخملا 1998 ةينازيم
،زيهجتلل صصخم وه امبو ،رييستلل صصخم وه امب انطتحا اننكل ،ةيليوج رهش يف نآلا اننأل ةينازيملا هذهب عتمتلا
راطإ يف كلذو ،نيتفرغلا ىضر لانت نأ ىنمتن تاحارتقا انمدق دقف اذل ،زيهجتلل صصخملا وه ةيادبلا يف مهملاو
وه اميف اهجمدنل )رانيد رايلم 3,30( زيهجتلل صصخم وه ام كرادتن يكل 1999 ةنسب صاخلا ةيلاملا نوناق
147 نمض هل صصخ يذلا نأل ،زيهجتلل صصخم وه ام لامعتسا ةيناكمإ دقفن ال اذكهو ،1999 ةنسل صصخم
كلت ىلع ةوالع ،ةريبكلا تازيهجتلل رانيد رايلم 79 وه تاونس سمخ ىدم ىلع احابص اهتركذ يتلا رانيد رايم
ةنمضتم 99 ةنس نوكت نأ صرحن اننإف اذل ،اهئانتقا ىلإ ةرشابم لاقتنالا ىنمتنو ،ةريغصلا ةساردلا رباخمب ةقلعتملا
.1998 ةنسل زيهجتلا دنب يف لجس امل

نوكي نأ ىنمتأو ،ذاتسألا هركذ ام لمهت ال ةعماجلل ةرظن هيف نأل ،لاؤسلا اذه ىلع بيجأ الف ،(L’ENELEC) امأ
،ريغلا عم انسفنأ هب سيقن سايقم وهو ،ملاعلا لود يف نأشلا وه امك تايلكلا ساسأ ىلع ميظنت - هللا ءاش نإ - ادغ
ىلع ميظنتلا نودمتعي مهنأل راتهتسالا نم عون هيف ىرخألا تاعماجلا عم مهلماعت نأ نوفرعي ةذتاسألاو ةوخإلا نأل
comme ordonnateur) ةعماجلا نع ةلقتسم اندنع ةيلكلا نوكت نأ بجي ذئنيح ،ملاعلا نادلب لك يف تايلكلا ساسأ

secondaire)، نكمي امنإو ،نيعم ميظنتب ةقالع اذ سيل اذهو ،ملاعلا نادلب نم ءاشت نم عم لماعتلا اهناكمإب اهنيحو
.ئدابملا كلت سيركت صنلل

ردص اذإ اعبط ،نوناقلا نم ءزج هنأل هيلإ اودوعف ،ماعلا ريرقتلا يف ةقدب اهفيرعت مكيدل ،تركذ يتلا تاحلطصملا
.نوناقلا اذه

،يذيفنت موسرم بجومب ليوط نمز ذنم ةأشنم ةكرتشملا ةيعاطقلا ناجللاو ةيعاطقلا ناجللا نأ ريخألا يف ركذأ
.ةسركم ةداملا نأ نظأف تامولعملاو صنلا امأ

هنأ نظأ ،ةرجهلا لكشمف ،ةلئسألا لك ىلع ةبوجألا ءيهأ مل ينإف ارذع مكحمستسأو ،ةرجهلا لكشم ىلع بيجأ
يننكل الكشم يل ةبسنلاب لكشت ال اهعاجرتسا ةبوعصو ةغمدألا ةرجهو ،طقف رئازجلا صخي الو يملاعو ميدق فلم
ىلإ باهذلل ةجاحب تسلف ،تنرتنألا وأ زاوجلاب طقست دودحلا تأدبو ،ةملوعلا دهع يف نحنف ىرخأ ةغيصب نمؤأ
يف نيعنتقم ريغ ملاعلا يف انئاربخ ضعب نأ ييأرو ،نادلبلا ىتش لوخدو )درفراه( عم لاصتإلل اكيرمأو سيراب
Algerian) قيرط نع يب نولصتيو يننوبتاكي نآلا مهنكل ،رئازجلا ىلإ ةيئاهن ةفصب ةدوعلا ةرورضب نايحألا ضعب

TV) ىلع نحنو ،دادعتسا ىلع مهو ،ينطولا يبعشلا سلجملا يف تاشقانملا نوعباتي مهنأب نولوقيو ،اهريغو ادنك نم
مدخي امبو هنوضري يذلا هجولاب يملعلا ثحبلا ةكبش يف مهجامدإ ىلإ لوصولل اهنورت يتلا ةغيصلاب دادعتسا

ميلعتلا لاجم يف اننيب مهروضح وه ساسألاف ،ملعلا رداصمب نيلصتم ءاقبلل جاتحن نايحألا ضعب يفو ،انتايجاح
يدادعتساب هتبتاك دقو "اديسلا" لوح ائيش عرتخا يذلا يجاهنص ذاتسألا نوفرعت متنأف ةطيسب ةبرجت انأدب دقل .ثحبلاو
تارضاحم مدقي نأ ىلع انقفتاو - بازحألا نم بزح يف ارمتؤم ناك ذإ - رئازجلا ىلإ ءاجو ،هيلإ ريشي ام لكل
ةلحرم يف نآلا نحنو ةمصاعلاب ربخم ةماقإ ىلع هعم انقفتاو ،يبطلا ميلعتلل ينطولا دهعملا يف ةعطقتم ةفصب
نم رارق وهو ادحاو ائيش ديرأ :يل لاقو ،ةنيطنسقو نارهو ىلإ لقتننس ةيلمعلا حاجن دعب مث ،ةيرادإلا تاءارجإلا
،بناجألا ءاملعلا نم هنارقأ نيب هنأش عفرن يكل ؟اذه اذامل ،كلذ هتيطعأف ،هيدل راشتسم انالف نأب يرئازجلا ريزولا
.10 نمو 1 نم ربكأ ءالؤه ددع نوكي نأ ىلع لمعنس ؟كلذ نم رثكأ لعفن اذام ،انئاملع ددع ديازتي نأ طقف ىنمتنو

دق يتلا تاعماجلل ةيهيجوتلاو ةيملعلا سلاجملا يف ءاضعأ لوبقم ددعب نوثحابلا نوكي نأ وه فدهك هتلجس ام نإ
انلكاشم انعم نوشيعيس كلذبو ،دهاعملاو ةيعماجلا ثحبلا سلاجم يف ءاضعأو ،ةيرادإ سلاجم دعب اميف نوكت
.ةيضقلا هذهب نيينعمك يلخاد عقوم نم اهلح ىلع اننودعاسيو



نم جراخلا نم انب لصتي نم لكو ،(CERIST) ىوتسم ىلع )تنرتنأ( طخ انحتف اننأ – ليطأ ال يكل – طقف رـكذأ
ـب لصتا نآلا دحلو ،هـنع اـيليصفت انايبو هصصختو هناونع انءاطعإ هنم بلطنس جراخلا يف نيثحابلا انئانبأ
)CERIST( 947 يتآلاك عزوتت ةلود 36 يف جراخلا نم ايرئازج:

عزوم يقابلاو 25 :اكيجلب ،30 :ارسيوس ،32 :ايناملأ ،65 :ارتلكنإ ،150 :اكيرمأ ،225 :ادنك ،320 :اسنرف
نم تيقلتو ،ىلوأ ةطحم اهرابتعاب اسنرف ربع ادنك ىلإ لاقتنالا مت دقو ،ةرمتسم ةيلمعلاو ،ىرغص ىرخأ لود ىلع
.يملعلا ثحبلا ناديم يف رئازجلا ىلع مهتامدخ نوضرعي نمم ديدعلا لئاسر ادنك

راخف ميهاربإ ديسلا هنظأو ةذتاسألا دحأ هركذ حارتقاب اذه يلخدت يهنأس نكل ،مكيلع تلطأ دق تنك نإ مكحمستسأ
ةغيص داجيإ وجرنو ،جمانربلا اذه ديسجت يف ةمألا سلجم ءاضعأو باون نم نيثحابلاو ةذتاسألا ةكراشم يف لثمتملاو
زواجتل غيص داجيإ نم دبالف ،نيتفرغلا يف اذاتسأ 30 كانهف ،يلاعلا ثحبلا يف ةيميلعتلا ةقاطلا هذه لالغتسال ىرخأ
مكركشأ ،يملعلا ثحبلاو انتاعماجو انتبلط حلاصلو ريطأتلا لاجم يف مهنم ديفتسنل ةيميظنتلاو ةينوناقلا ليقارعلا
.هتاكربو ىلاعت هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو

)قيفصت(

؟لخدت نم ةصتخملا ةنجلل له .اركش :ةسلجلا سيئر ديسلا

.اركش :ةصتخملا ةنجللا سيئر ديسلا

ةملكلا هلوانت ىلع يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو ديسلا ةموكحلا لثمم ركشأ ماتخلا يف :ةسلجلا سيئر ديسلا
يديهمتلا ريرقتلا دادعإ ىلع ترهس يتلا ةيبرتلا ةنجل ركشأ امك ،نوناقلا اذه لوح مكتالؤاست ىلع ادر ةيناثلا ةرملل
.عيمجلل اركشو صنلا اذه ءارثإ يف مهتالخدتب نيمهاسملا ءاضعألا لك كلذك ركشأو

ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق صن ةشقانمو ضرعل احابص )10( ةرشاعلا ةعاسلا ىلع ادغ انلاغشأ فنأتسنس
.ةعوفرم ةسلجلاو اركش ،1998

.ءاسم نيعبرألاو ةسماخلا ةقيقدلاو ةعباسلا ةعاسلا يف ةسلجلا تعفر


