
 

 

.ةمألا سلجم سيئر ،ةزعموب ريشب ديسلا :ةسائرلا

.لدعلا ريزو ،يمدآ دمحم ديسلا :ةموكحلا ليثمت

.ناملربلا عم ةقالعلاب فلكملا ريزولا ،دوشك دمحم ديسلا

.ءاسم نيسمخلا ةقيقدلاو ةثلاثلا ةعاسلا ىلع ةسلجلا تحتتفإ

.ةحوتفم ةسلجلا ،ميحرلا نمحرلا هللا مسب ،ميجرلا ناطيشلا نم هللاب ذوعأ :سيئرلا ديسلا

مويلا انلامعأ لودج يضتقيو ،ةيناثلا ةسلجلا هذه يف انعم امهروضح ىلع نيريزولا نيديسلا ركشأ ،ءيش لك لبق
عزانتلا ةمكحم تايحالصب قلعتملا يوضعلا نوناقلا صن اذكو ةيرادإلا مكاحملاب قلعتملا نوناقلا صن ةشقانم
.اهرييستو اهميظنتو

.اروكشم لضفتيلف لدعلا ريزو ديسلا ىلإ ةملكلا ليحأو ،ةماعلا ةشقانملا يف أدبن

.نيلسرملا فرشأ ىلع مالسلاو ةالصلاو ،ميحرلا نمحرلا هللا مسب :لدعلا ريزو ديسلا

.لضافألا ةداسلا اهيأ ،تاديسلا اهتيأ ،مرتحملا سيئرلا ديسلا

هيلع توص نأ قبس يذلاو ةيرادإلا مكاحملاب قلعتملا ينوناقلا صنلاب مويلا مكمامأ مدقتأ نأ يندعسيو ينرسي
تاسسؤم ةماقإ لامكتسا ىلإ صنلا اذه فدهيو ،1998 يرفيف 02 مويل ةينلعلا هتسلج يف ينطولا يبعشلا سلجملا
.اهزيزعتو ةيئاضقلا ةطلسلا

روطت نع ادج ةزجوم ةيخيرات ةحمل - ةدافإلا لجأ نم - مدقأ نأ ةداسلا اهيأ تاديسلا اهتيأ يل اوحمسا ،ةيادبلا يف



.ةماع ةفصب يرادإلا ءاضقلا

نم يرادإلا نوناقلا ءاهقف هثدحتسا ام لضفب رشع عساتلا نرقلا لالخ دوجولا ىلإ رهظ يرادإلا ءاضقلا نإ
ةثيدحلا ةلودلا فادهأ عم ايشامت لودلا ضعب هب ذخأتل هتعقر تعستاو ماظنلا اذه روطت دقو ،نأشلا اذه يف تايرظن
يف ةلودلا عضخت نأ إدبملا اذه ىضتقمو ،نوناقلا مكح ةدايس يف لثمتي يذلا ةيعورشملا إدبم ىلع اساسأ موقت يتلا
نأ نكمي ثيح ،اهتفيظول اهئادأ يف ةلودلا ةباقر نم - ةعورشم لئاسوب - صاخشألا ُنكمي ذإ ،مئاقلا نوـناقلل اهتافرصت
يضتقي ةيعورشملا أدبم نأ يأ ،لامهإ وأ دصق نع ءاوس نوناقلا دودح نع تجرخ املك باوصلا ةداج ىلإ اهودري
يذلا فرصتلا نالطب إدبملا اذهل ةرادإلا ةفلاخم ىلع بترتيو ،نوناقلا دودح يف ةرادإلا تافرصت عيمج نوكت نأ

ةطلسلا هذه نإو ،قحلا اذه نوناقلا اهحنمي ةلقتسم ةطلس قيرط نع تبثي نأ بجي نالطبلا اذهو ،نوناقلا هب تفلاخ
ءاضقلا لخاد صصختم ءاضقل اهعضخي نم كانهو ،يرادإلا ماظنلل اهعضخي نم كانهف ىرخأ ىلإ ةلود نم فلتخت
.يداعلا

سكع ىلع دحوملا ءاضقلا ماظن نإ لوقلا ىلإ وعدت دحوملا ءاضقلا ماظنو جودزملا ءاضقلا نيب ةلضافملا نإو
ةفيظولا ةسرامم يف صصختلا أدبم ققحي ال دقو ،ماعلا حلاصلا تايضتقمو ةرادإلا عضو لهاجتي جودزملا ماظنلا
ءاضقلا ةهج امه ناتلقتسم ناتيئاضق ناتهج ةيئاضقلا ةفيظولا ىلوتت نأ جودزملا يئاضقلا ماظنلاب دصقيو ،ةيئاضقلا
مهنيب وأ ضعبلا مهضعب دارفألا نيب أشنت يتلا تاعزانملا يف لصفلاب ىلوألا صتختو ،يرادإلا ءاضقلا ةهجو يداعلا
ةهج يأ ةيناثلا ةهجلا صتخت امك .ايداع ادرف اهرابتعاب ةينوناقلا تاقالعلا يف ةريخألا هذه ترهظ ام اذإ ةرادإلا نيبو
- اهفصوب دارفألاو ةرادإلا نيب موقت يتلا كلت وأ يرادإلا عباطلا تاذ ةيئاضقلا تاعزانملا يف لصفلاب يرادإلا ءاضقلا
نادلبلا ضعب نيناوق اهب درفنت يتلا تايصوصخلا ةاعارم عم ةماعلا صاخشألا ضعب نيب وأ ةماع ةطلس - ةرادإلا يأ

.ىرخألا نع

ةمكحم دجوت اهمره يفو ،اهتاجردو اهعاونأ فالتخا ىلع ةيداعلا مكاحملا ةعومجم نم يداعلا ءاضقلا ةهج فلأتتو
يرادإلا ءاضقلا ةهج امأ ،اندلب ىلإ ةبسنلاب نأشلا وه امك ايلعلا ةمكحملا وأ رصمو اسنرف يف نأشلا وه امك ضقنلا
نيتهجلا نيتاه نم ةهج لك مـكاحم لـقتست امك ةلودلا سلجم اهسأر ىلع دجويو ،ةيرادإلا مكاحملا عومجم نم فـلأتتف
.امات الالقتسا ىرخألا نع نيتيئاضقلا

هذه صتخت ثيح ،نيتقباسلا نيتهجلا نع ةلقتسم ةئيه دوجو ةرورضب جودزملا ءاضقلا ماظن زيمتي ىرخأ ةهج نمو
عزانتلا اذه ناك ءاوس يرادإلاو يداعلا ءاضقلا يتهج نيب راثت دق يتلا صاصتخالا تاعزانم يف لصفلاب ةئيهلا
.نيح دعب مكمامأ اهصن ميدقت فرش يل نوكيسو ،عزانتلا ةمكحم ىمست ايلعلا ةئيهلا هذهو ،ايبلس وأ ايباجيإ

ةلود لوأ تناك يتلا اسنرف يهو لاثملا ليبس ىلع ةدحاو ركذن ،جودزملا ءاضقلا ماظنب تذخأ يتلا لودلا نيب نمو
.اهبارت جراخ اهب ةدجاوتم تناك يتلا نكامألاو ميلاقألا يف هديسجت نم تنكمتو ،يرادإلا ءاضقلا اهب أشني

ام يسنرفلا نوناقلا قيبطت ةلصاومب 1962 ربمسيد 21 يف خرؤملا 62/157 مقر نوناقلا حمس لالقتسالا دعبو
،كلذ لبق ادئاس ناك يذلا ةيرادإلا مكاحملا ماظنب رئازجلا تظفتحا كلذل اعبتو ،ةينطولا ةدايسلل ايفانم هنم ناك ام ادع
تاهجلا ةدحو أدبم ىنبت يذلا يئاضقلا ميظنتلا نمضتملاو 16/11/1965 يف خرؤملا 65/278 رمألا رودص دعبو
تاراطإلاو لكايهلا صقن صوصخلا ىلع اهنم ،ةيعوضوم تارابتعال ةيرادإلا مكاحملا ءاغلإ مت كلذل اعبتو ،ةيئاضقلا
ةأشنملا ةيرادإلا فرغلا ىلإ اهتاصاصتخاو ةيرادإلا مكاحملا هذه تايحالص ليوحت ىلع رمألا اذه صنو ،ةصصختملا

ةدجاوتملا ةيئاضقلا سلاجملا لك ىوتسم ىلع ايجيردت اهميمعت مت يتلا فرغلا كلت ،ةيئاضقلا سلاجملا ىوتسم ىلع
ةيسايسلا نيدايملا يف يرئازجلا عمتجملا اهدهشي يتلا ةقيمعلا تالوحتلا مامأو هنأ الإ ،ينطولا بارتلا ربع
.ةلادعلل نسحأ رييست نامضل دئاسلا يئاضقلا ماظنلا يف رظنلا ةداعإ نم دبال ناك ةيعامتجالاو ةيداصتقالاو

ةموقم ةئيهك ةلود سلجم ءاشنإ ىلع هنم 152 ةداملا اميسالو 1996 ربمفون 28 روتسد صن قايسلا اذه يفو
اذه دعأ ساسألا اذه نم اقالطناو ،ءاضقلا ةيجاودزا أدبم ىنبت دق نوكي كلذبو ةيرادإلا ةيئاضقلا تاهجلا لامعأل
يبعشلا سلجملا فرط نم هيلع تيوصتلا قبس يذلاو ،مكتارضح مامأ هميدقتب مويلا فرشتأ يذلا ينوناقلا صنلا
اهتطانإ ىلإو ةيرادإلا ةداملا يف ماعلا نوناقلل ةيئاضق تاهجك ةيرادإ مكاحم سيسأت ىلإ صنلا اذه فدهيو ،ينطولا
مت نيتللا ةربخلاو ةبرجتلا نم ةدافتسالا نم اهنيكمتل كلذ لك ،ةيئاضقلا سلاجملل ةيرادإلا فرغلا تاصاصتخاب
.تاذلاب لاجملا اذه يف يئاضقلا انزاهج لبق نم 1966 ذنم امهباستكا

يف اهيلع صوصنملا كلت يه مكاحملا مامأ ةقبطملا تاءارجإلا نإف ينوناقلا رارقتسالاو ماجسنالا نامضلو
اهيف ةماعلا ةباينلا رودب موقيو ،ماسقأ ىلإ عرفتت نأ نكمي فرغ لكش ىلع ةيرادإلا مكاحملا مظنتو ،ةيندملا تاءارجإلا



ةثالث نم ةيرادإلا ةمكحملا لكشتت نأ بجي اهماكحأ ةحصلو ،نودعاسم ةلود وظفاحم هدعاسي ةلود ظفاحم اهمامأ وأ
.كلذ فالخ ىلع نوناقلا صني مل ام ةلودلا سلجم مامأ فانئتسالل ةلباق اهماكحأ نوكتو ،لقألا ىلع ةاضق

مكاحملل يرادإلاو يلاملا رييستلا ىلوتت لدعلا ةرازو نإف يئاضقلا ماظنلل ةعباتلا ةيئاضقلا تاهجلا رارغ ىلعو
ةيئاضقلا سلاجملل ةيرادإلا فرغلا رمتست ةيرادإلا مكاحملا ءاشنإ راظتنا يف هنأ ىلع نوناقلا اذه صنيو ،ةيرادإلا
:ةيلاتلا لئاسملا يف ميظنتلا ىلع ليحي صنلا نأ امك ،اهيلع ضرعت يتلا ةيرادإلا تاعازنلا يف رظنلاب ةصتخملا

.يميلقإلا اهصاصتخاو ةيرادإلا مكاحملا ددع ديدحت - 1

ماسقألاو فرغلا ددع ديدحت - 2

.اهريسو ةيرادإلا ةمكحملا طبض ةباتك ميظنت ةيفيك - 3

ةيرادإلا مكاحملا ىلإ ةيئاضقلا سلاجملل ةيرادإلا فرغلا ىلع ةضورعملا وأ ةلجسملا اياضقلا ليوحت ةيفيك - 4
.اهبيصنت درجمب

ةاضق ةيقب هل عضخي يذلا يساسألا نوناقلا سفن ىلإ نوعضخي ةيرادإلا ةمكحملا ةاضق نأ ىلإ ةراشإلا ردجتو
.ةينهملا مهتايح ريس ةيحان نم كلذكو ،تابجاولاو قوقحلا ةيحان نم يئاضقلا ماظنلا

ةيجاودزا إدبم جاهتنا ىلإ انتقبس يتلا لودلا ةبرجت رابتعالا نيعب ذخأي ،ةداسلا اهيأ ،تاديسلا اهتيأ صنلا اذه نإ
.اسنرفو رصم اهنم اميسال ءاضقلا

،ةداسلا اهيأ ،تاديسلا اهتيأ ،مرتحملا سيئرلا يديس

ماظنك يرادإلا ماظنلا تاودأ ءانب لامكتسا نم نكمي فوس ةلودلا سلجم بناج ىلإ ةيرادإلا مكاحملا ءاشنإ نإ
زاهجل نسحأ رييست نامض اضيأ هنأش نمو ،ةيرادإلا تاعزانملا عيمج يف لصفلا ىلوتي ،يئاضقلا ماظنلا نع لقتسم
ةطلسلا زيزعت مث نمو ،نوناقلل ةفلتخملا نيدايملا يف لضفألا مكحتلا ةيغب ةنيعم تالاجم يف ةاضقلا صصختو ءاضقلا
مئاعد سيركت يلاتلابو ،هقوقح نامضو نطاوملا تايجاح ةيبلت نم اهنكمي امك .ةيعونو ةيلاعف تاذ اهلعجو ةيئاضقلا
.نوناقلا ةلود

،ةداسلا اهيأ ،تاديسلا اهتيأ ،سيئرلا يديس

قوقحو ةيرادإلاو ةينوناقلا نوؤشلا ةنجل اهتمدقو اهب تماق يتلا ةمرتحملا ةمهاسملاب ماقملا اذه يف هونأ نأ ينفرشي
.اهيلإ يمري يتلا داعبألاو ةيؤرلا حاضتاب ترمثأ يتلاو ،صنلا اذه نومضمل اهتسارد لالخ ناسنإلا

،ةداسلا اهيأ ،تاديسلا اهتيأ ،سيئرلا يديس

وهو ،ينطولا يبعشلا سلجملا هيلع توص يذلاو ،ةيرادإلا مكاحملا ءاشنإب قلعتملا ينوناقلا صنلا ىوتحم وه مكلذ
.ةقداصملل مكيلع ضورعم مويلا

.هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو مكيف هللا كرابو مكئاغصإ نسح ىلع مكركشأ

؟يناثلا ضرعلاب لصاوأ له - مكنذإ دعب - سيئرلا يديس

.اركش ،كاذ وه :سيئرلا ديسلا

،مرتحملا سيئرلا يديس :لدعلا ريزو ديسلا

،ةمألا سلجم ءاضعأ لضافألا ةداسلا اهيأ ،تاديسلا اهتيأ

اهميظنتو عزانتلا ةمكحم تايحالص نمضتملا ديدجلا ينوناقلا صنلاب مويلا مكمامأ مدقتأ نأ ينرسيو يل بيطي
،1998 يرفيف 03 يف ةدقعنملا ةينلعلا هتسلج يف ينطولا يبعشلا سلجملا هيلع توص يذلا صنلا اذه ،اهريسو



زيزعتو يئاضقلا ماظنلا ءانب لامكتسا لجأ نم يتاسسؤملا راطإلا زيزعتو فييكت ةلصاوم ىلإ اساسأ فدهي يذلاو
.اهتيلالقتساو ةيئاضقلا ةطلسلا

متي مل اذإ ةيئاضقلا تاسسؤملا ءانب لامكتسال هدحو يفكي ال ةلودلا سلجم بناج ىلإ ةيرادإلا مكاحملا ءاشنإ نإ
ةعباتلا ةيئاضقلا تاهجلا نيب أرطت يتلاو ،صاصتخالاب ةقلعتملا تاعزانملا يف لصفلاب صتخت ةمكحم ءاشنإب هزيزعت
.يداعلا يئاضقلا ماظنلل ةعباتلا كلتو ،يرادإلا ماظنلل

يتلا صاصتخالا تاعزانمب لفكتت يتلا عزانتلا ةمكحم ءاشنإ ةرورضلاب بجوتسي ءاضقلا ةيجاودزا إدبم ديسجت نإ
نإ ذإ ،روتسدلا نم 153و 152 نيتداملل الامعإ ،ةيناث ةهج نم ايلعلا ةمكحملاو ةهج نم ةلودلا سلجم نيب أشنت دق
ةيداعلا ةيئاضقلا تاهجلاو ةيرادإلا ةيئاضقلا تاهجلا نيب يئاضقلا صاصتخالا عيزوتو ءاضقلا ةيجاودزا ماظن ينبت

رمألا ،ايندم ربتعي امو ايرادإ ربتعي ام ةفرعمل تاعزانملا نم ريثكلا مايق ىلإ يدؤي كلذ لك ،ماظنلا ةعيبط ساسأ ىلع
ءاضقلاو يداعلا ءاضقلا نم لك صاصتخا ديدحتل عزانتلا تالاح يف لصفلا ىلوتت ةيئاضق ةئيه ءاشنإ يضتقي يذلا
لودلا ةيبلغأ هتنبت ام اذهو ،ركذلا ةفلاسلا ةيئاضقلا تاهجلا نم ةهج لك نع ةلقتسم ةئيهلا هذه نوكت نأ ىلع ،يرادإلا
.ءاضقلا ةيجاودزا أدبم تجهتنا يتلا

فرط نم هيلع تيوصتلا دعب مويلا مكمامأ هضرعب فرشتأ يذلا - ةداسلا اهيأ ،تاديسلا اهتيأ - صنلا اذه نإ
نيثالثو سمخ ىلع لمتشيو ،اهريسو اهميظنتو عزانتلا ةمكحم تايحالص ديدحت ىلإ فدهي ينطولا يبعشلا سلجملا
:يلي اميف اهصيخلت نكمي لوصف )5( ةسمخ ىلع ةمسقم ةدام )35(

ةماع ماكحأ -1

عزانتلا ةمكحم ةليكشت -2

عزانتلا ةمكحم ريس -3

تاءارجإلا -4

.ةيماتخلاو ةيلاقتنالا ماكحألا -5

يف لصفلاب صتختو ،ةمصاعلا رئازجلا يف - صنلا اذهل اقبط - اهتاسلج عزانتلا ةمكحم دقعت :ةماعلا ماكحألا -1
يئاضقلا ماظنلل ةعضاخلا كلتو ،يداعلا يئاضقلا ماظنلل ةعضاخلا ةيئاضقلا تاهجلا نيب صاصتخالا تاعزانم
تاهجلا نيب صاصتخالا تاـعزانم يف لخدتلا عزانتلا ةمكحمل زوجي الو ،نوناقلا يف ةددحملا طورشلا بسح يرادإلا
.ماظنلا سفنل ةعضاخلا ةيئاضقلا

)3( ثالث ةدمل نيعي يذلا سيئرلا مهنيب نم ةاضق )7( ةعبس نم عزانتلا ةمكحم لكشتت :عزانتلا ةمكحم ةليكشت -2
ىلعألا سلجملا يأر ذخأ دعبو لدعلا ريزو نم حارتقا ىلع ءانب ةيروهمجلا سيئر ديسلا ةماخف فرط نم تاونس
.ءاضقلل

نيعي يتلا ةقيرطلا سفنب ةلودلا سلجم ةاضقو ايلعلا ةمكحملا ةاضق نيب يواستلاب عزانتلا ةمكحم ةاضق نييعت متيو
ءيشلا سفنو ،هالعأ نيبملا طمنلا سفن ىلع تاونس ثالث ةدمل ةلودلا ظفاحم هتفصب ضاق نييعت متي امك ،سيئرلا اهب
.دعاسم ةلود ظفاحم نييعت ىلإ ةبسنلاب

فرصت تحت ريخألا اذه عضيو ،لدعلا ريزو لبق نم نيعي يسيئر طبض بتاك عزانتلا ةمكحم ةنامأ ىلوتيو
.اهريس نسحل ةيرورضلا ةيداملاو ةيرشبلا تاناكمإلا عزانتلا ةمكحم

نم لقألا ىلع ةاضق ةسمخ نم ةلكشم نوكت امدنع ةحيحص عزانتلا ةمكحم ةلوادم نوكت :عزانتلا ةمكحم ريس -3
نم هدادعإ متي يلخاد ماظنب عزانتلا ةمكحم دوزتو ،ةلودلا سلجم نم ناوضعو ايلعلا ةمكحملا نم ناوضع مهنيب

سيئر نم حارتقا ىلع ءانب يسائر موسرم بجومب هيلع ةقفاوملا متتو ،اهل نيلكشملا ءاضعألاو اهسيئر فرط
دادعإ ةيفيكو تافلملا عيزوتو ءاضعألا ءاعدتسا ةيفيك اهنم اميسالو اهريس دعاوق يلخادلا ماظنلا ددحيو ،ةمكحملا
.ريراقتلا

يداعلا يئاضقلا ماظنلل ةعضاخ امهادحإ ناتيئاضق ناتهج يضقت امدنع صاصتخالا عزانت روثي :تاءارجإلا -4
.عازنلا سفن يف لصفلل امهصاصتخا مدع وأ امهصاصتخاب يرادإلا يئاضقلا ماظنلل ةعضاخ ىرخألاو



ريخألا رارقلاهيف حبصي يذلا مويلا نم ءادتبا نيرهش لجأ يف عزانتلا ةمكحم مامأ مهاوعد عفر فارطألل نكميو
يف رطخملا يضاقلل نكمي امك ،يرادإلا وأ يئاضقلا ماظنلل ةعضاخلا ةيئاضقلا تاهجلا مامأ نـعط يأل لباق ريغ
ىلإ يدؤيس هرارق نأو اهصاصتخا مدعب وأ اهصاصتخاب تضق نأ قبس ةيئاضق ةهج كانه نأ ظحال اذإ ةموصخ
ةمكحم ىلإ نعط يأل لباق ريغ ببسم رارقب ةيضقلا ةلاحإ هيلع نيعتي نيفلتخم نيماظنل ةيئاضقلا ماكحألا يف ضقانتلا
.عزانتلا ةمكحم رارق رودص ةياغ ىلإ تاءارجإلا لك فقوتت ذئنيحو ،صاصتخالا ةلأسم يف لصفلل عزانتلا

ةمكحم تارارق ردصتو ،ةيندملا تاءارجإلا نوناقل اقفو ةسلجلا طبض ىلع عزانتلا ةمكحم سيئر فرشي امك
يف عزانتلا ةمكحم لصفت نأ بجيو ،سيئرلا توص حجري تاوصألا يواست ةلاح يفو ،تاوصألا ةيبلغأب عزانتلا
.اهليجست خيرات نم ءادتبا رهشأ ةتس هاصقأ لجأ يف اهمامأ ةعوفرملا ىواعدلا

ماظنلا ةاضقو ،يرادإلا يئاضقلا ماظنلا ةاضقل ةمزلم يهو نعط يأل ةلباق عزانتلا ةمكحم تارارق نوكت الو
.يداعلا يئاضقلا

ىقبت ةيرادإلا مكاحملاو ةلودلا سلجم بيصنتو ،عزانتلا ةمكحم سيسأت راظتنا يف :ةيماتخلاو ةيلاقتنالا ماكحألا -5
.صاصتخالا عزانتب ةقلعتملا ةيندملا تاءارجإلا نوناق ماكحأل ةعضاخ صاصتخالا تاعزانم ةيوست

نوؤشلا ةنجل اهتلذب يتلا تادوهجملل نانتمالاو ركشلا تايآ ىمسأ مدقأ نأ ينفرشي ،يتداس يتاديس ،سيئرلا يديس
هذه ترمثأ دقف لعفلابو ،صنلا اذه ةشقانمل تصصخ يتلا ةسلجلا لالخ ناسنإلا قوقحو ةيرادإلاو ةينوناقلا
.مكتارضح ىلع ضورعملا صنلا اذه اهيلإ يمري يتلا داعبألاو ةيؤرلا حاضتاب تادوهجملا

يوضعلا ينوناقلا صنلا ىوتحم وه مكلذ ،نيمرتحملا ةمألا سلجم ءاضعأ يتداس يتاديس ،لضافلا سيئرلا يديس
.روتسدلا نم 120 ةداملا ماكحأل اقفو مكيلع ضورعملا عزانتلا ةمكحمب قلعتملا

.هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو مكئاغصإ نسح ىلع ركشلا ليزج مكركشأ

.اروكشم لضفتيلف ،ةنجللا يَريِرَقت ميدقتل ررقملا ىلإ ةملكلا ليحأ نآلاو ،ريزولا ديسلا ركشأ :سيئرلا ديسلا

،ميحرلا نمحرلا هللا مسب :ررقملا ديسلا

،رقوملا ةمألا سلجم سيئر مرتحملا يديس

،ةموكحلا لثمم لدعلا ريزو مرتحملا ديسلا

،ناملربلا عم تاقالعلاب فلكملا ريزولا مرتحملا ديسلا

،تامرتحملا تاديسلا

،رقوملا ةمألا سلجم ءاضعأ نومرتحملا ةداسلا

،ماركلا روضحلا اهيأ

.هتاكربو ىلاعت هللا ةمحرو مكيلع مالسلا

.ةيرادإلا مكاحملاب قلعتملا نوناقلا صن نع يديهمتلا ريرقتلل ةءارق هذه

داوملا اميسال ،ةمألا سلجمل يلخادلا ماظنلا ماكحأل اقبطو ،روتسدلا نم 133 ةداملا نم ةيناثلا ةرقفلا ماكحأل اقبط
.هنم 51 ،50 ،46 ،45 ،43 ،42 ،41 ،40 ،39 ،38 ،37 ،36 ،35 ،34 ،25 ،24 ،23 ،12



03 خيراتب ةيرادإلا مكاحملاب قلعتملا ينوناقلا صنلل ةمألا سلجم سيئر ديسلا فرط نم ةيمسرلا ةلاحإلا دعبو
:ةداسلا ةيوضع نم ةلكشملاو ةمألا سلجمب ناسنإلا قوقحو ةيرادإلاو ةينوناقلا نوؤشلا ةنجل تعرش ،1998 سرام

ديبع ديشر - يدباوع رامع -

فوتنشوب يسونس -طيرش نيمل -

ثراو ةرقوب -شويرد ىفطصم -

فيرشوأ دوليم -ةلطاطم دمحأ -

رضيوخ رهاطلا -يراهزل ديزوب -

شاعزم نيمل دمحم -ةشماكم يتوغ -

ديعسلا ركيش روصنم -رابج ديجملا دبع -

حليوص ةعمجوب -

مكاحملا فيرعتب قلعتت ،داوم )10( رشعو ،لوصف )3( ةثالث نم نوكتي يذلا صنلا اذه ليلحتو ةسارد يف تعرش
فرغلا ماظن نم لاقتنالا تايفيك اذكو ،اهيف ءاضقلا تائيهو ،اهميظنت تايفيكو ،اهمامأ يضاقتلا تاءارجإو ةيرادإلا
.ةيرادإلا مكاحملا ماظن ىلإ ةيرادإلا

ةفاك ةسارد ةيجهنم اهيف تددحو تسرد ةمألا سلجم رقمب 1998 سرام 03 موي لمع ةسلج ةنجللا تدقع دقف
ةلودلا سلجم تايحالصب قلعتملا ينوناقلا صنلا( يرادإلا يئاضقلا ماظنلا ةموظنمب ةقلعتملا ةينوناقلا صوصنلا
عزانتلا ةمكحم تايحالصب قلعتملا ينوناقلا صنلاو ،ةيرادإلا مكاحملاب قلعتملا ينوناقلا صنلاو ،هريسو هميظنتو
.ةصاخ ةروصب ةيرادإلا مكاحملاب قلعتملا ينوناقلا صنلا ليلحتو ثحب بيلاسأو ةماع ةفصب )اهريسو اهميظنتو

مكاحملاب ةقلعتملا ةينوناقلاو ةيملعلا قئاثولا ةفاكب اهؤاضعأ دوزتي نأ إدبم ىلع ةنجللا ءاضعأ نيب قافتالا مت اذكهف
،ةماع ةروصب يرادإلا ءاضقلا ماظن لاجم يف ةنراقملا ةيئاضقلا تاقيبطتلا يفو ،ةماعلا ةيملعلا ةيرظنلا يف ةيرادإلا
.ةصاخ ةروصب ةيرادإلا مكاحملا ماظن لاجم يفو

قوقحو ةيرادإلاو ةينوناقلا نوؤشلا ةنجل فنأتست نأ ىلع ،نييدرفلا ريكفتلاو ةءارقلل فاك تقو صصخي نأو
ةعساتلا ةعاسلا يف ،1998 سرام 08 دحألا موي حابص ينوناقلا صنلا اذه صوصخب اهلمع تاسلج ناسنإلا
.)د30و اس9( نيثالثلا ةقيقدلاو

نيعبرألا ةقيقدلاو ةعساتلا ةعاسلا نم ءادتبا ،1998 سرام 08 دحألا موي ةيحابص لمع ةسلج ةنجللا تدقع العفو
صنلا بناوج ةفاكل ةلماشو ةيرثو ةقيمع تاليلحتو تالخدتو تاشقانم ترادو ،ةمألا سلجم رقمب )د40و اس9(
الخدت )90( نيعست ليجست مت دقو .ةنجللا يف صاصتخالاو ةربخلا ووذ اهيف مهاس ،ةيرادإلا مكاحملاب قلعتملا ينوناقلا
صنلا صوصخب تاحارتقالاو تاظحالملاو تاليلحتلاو تاحيضوتلا نم ديدعلا تنمضت ،ةنجللا ءاضعأ فرط نم
.ةشقانملا لحم ينوناقلا

ةقيقدلاو ةيناثلا ةعاسلا نم ،1998 سرام 08 دحألا موي ةيئاسم ةسلج صنلا اذه صوصخب ةنجللا تدقع امك
دمحم ديسلا اهيف مهاسو كراش ،)د30و اس18( ءاسمو نيثالثلا ةقيقدلاو ةسداسلا ةعاسلا ىلإ )د10و اس14( ةرشاعلا
يرئازجلا يئاضقلا ماظنلا تايطعمو بناوج ةفاك نع ميقو لماش يليلحت ضرعب ةموكحلا لثمم ،لدعلا ريزو يمدآ
ليصافتو ،ةصاخ ةفصب يرادإلا ءاضقلا ماظن ةموظنم نعو ،ةماع ةفصب هريوطت قافآو روظنم يفو ،هعقاو يف
.صخأ ةفصب ةيرادإلا مكاحملاب قلعتملا ينوـناقلا صنلا بـناوج

دقو ،ةنجللا ءاضعأ ةداسلا تاظحالمو تالؤاست نع تاباجإلاو تاحيضوتلا امدقم تارملا نم ديدعلا يف لخدت امك
.عوضوملا اذه صوصخب ةموكحلا لثمم رظن ةهجو ءاضعألا مهفت

تاظحالملاو تالؤاستلا نم ديدعلا تنمضت تالخدت )104( ةعبرأو ةئام ىلع ةيئاسملا ةسلجلا هذه تلمتشا دقل



ةينوناقلا نوؤشلا ةنجل ىدل حضاو روصتو ةعانق نيوكت ىلإ رمألا ةياهن يف اهلك تضفأ ،تاحارتقالاو تاحيضوتلاو
اهتاءارجإ ميظنتو ،اهميظنتو ةيرادإلا مكاحملا ماظن ءاشنإ ةيفيك لوح ،ةمألا سلجمب ناسنإلا قوقحو ةيرادإلاو
.يرئازجلا يئاضقلا ماظنلا يف ةيرادإلا مكاحملا تاصاصتخا ديدحت ةلأسم لوحو ،ةيئاضقلا

ةيرادإلاو ةينوناقلا نوؤشلا ةنجلل 1998 سرام 08 دحألا موي يتسلج رضاحم يف كلذ لك ىلع عالطالا نكميو
.ةمألا سلجم يف ناسنإلا قوقحو

تاليدعتلا ضعب نمضتت تاظحالمو تاحارتقا ةدع تلجس دق ةنجللا نأ ىلإ ريخألا يف ةراشإلا ردجت امك
ةمألا سلجم ءاضعأ ةداسلاو تاديسلا عالطإ متي فوسو ،اهيلع ةلاحملا ةينوناقلا صوصنلاب ةصاخلا تاحيحصتلاو
.يليمكتلا ريرقتلا لالخ نم اهيلع ،رقوملا

صن نع يديهمتلا ريرقتلا ىوتحم ،رقوملا ةمألا سلجم ءاضعأ نومرتحملا يتداس ،تامرتحملا يتاديس وه مكلذ
.اركشو ،ةشقانملل مكيلع ضورعملا ةيرادإلا مكاحملاب قلعتملا نوناقلا

.اهريسو اهميظنتو عزانتلا ةمكحم تايحالصب قلعتملا يوضعلا نوناقلا صن نع يديهمتلا ريرقتلا نآلا مكل مدقأ

،40 ،25 ،24 ،23 داوملا ماكحأل اقبطو 1998 سرام 03 خيراتب ةمألا سلجم سيئر ديسلا نم ةلاحإ ىلع ءانب
قوقحو ةيرادإلاو ةينوناقلا نوؤشلا ةنجل تعمتجا ،ةمألا سلجمل يلخادلا ماظنلا نم ،50 ،46 ،45 ،43 ،42 ،41

:مهركذ يتآلا ةداسلا نم ةنوكتملاو ،ةمألا سلجم رقمب ناسنإلا

طيرش نيمل -يدباوع رامع -

ةلطاطم دمحأ -شويرد ىفطصم -

ةشماكم يتوغ -يراهزل ديزوب -

حليوص ةعمجوب -رابج ديجملا دبع -

فوتنشوب يسونس -ديبع ديشر -

فيرشوأ دوليم -ثراو ةرقوب -

شاعزم نيمل دمحم -رضيوخ رهاطلا -

ديعسلا ركيش روصنم -

تاسلج ةدع كلذل تصصخو ،اهريسو اهميظنتو عزانتلا ةمكحم تايحالصب قلعتملا يوضعلا نوناقلا صن ةساردل
.1998 سرام 09و 08 خيراتب ةيئاسمو ةيحابص

سلجمب قلعتملا يوضعلا نوناقلا صوصخب ةموكحلا لثمم لدعلا ريزو ديسلل اهعامتسا دنعو ،راطإلا اذه يفو
امدقم اهنع باجأ يتلا عزانتلا ةمكحمب ةقلعتملا مهتاراسفتساو مهتالاغشنا ةنجللا ءاضعأ ةداسلا حرط ،ةلودلا
قلعتملا يوضعلا نوناقلاب اديدش اطابترا طبترم عزانتلا ةمكحمب قلعتملا صنلا نأ املع ،ةيرورضلا تاحيضوتلا
ماظن سيسأتو ءاشنإ ىلإ فدهت ةدحاو ةلتك لكشت صوصن يهو ،ةيرادإلا مكاحملاب قلعتملا نوناقلابو ةلودلا سلجمب
معدي ةموكحلا لثمم ريزولا ديسلا لعج يذلا ءيشلا ،يداعلا ءاضقلا ماظن بناج ىلإ ،رئازجلا يف يرادإلا ءاضقلا
ماكحأ قيبطت يف اساسأ ةلثمتملاو صوصنلا هذه تايفلخ يلاتلابو ،يرادإلا ءاضقلا ماظن ءاسرإ يعاودو تارربم
يف صصختلا ميعدت كلذكو ،عزانتلا ةمكحم اهنيب نم يتلاو هيف اهيلع صوصنملا تاسسؤملا ءاسرإ مث نمو ،روتسدلا
اياضقب عيرسلاو ديجلا لفكتلاو ماكحألا ةيعون ةيقرتب عمتجملا يف ةلادعلا قفرم ريس نسح نامضو ءاضقلا لاجم
.ةماعلا ةحلصملا تارابتعا ةاعارم بناج ىلإ ،مهتايرحو مهقوقح ةيامحو نينطاوملا

ةيرورض يهو ،هنم )153( ةداملا صن بجومب ةأشنم ةيروتسد ةئيه يه عزانتلا ةمكحم نإف ،قايسلا اذه يفو
اذه ناك ءاوس ،يرادإلا يئاضقلا ماظنلاو ،يداعلا يئاضقلا ماظنلا نيب صاصتخالا تاعزانم يف رظنلاب لفكتت ةيمتحو
يذلا ءيشلا ،نيروكذملا نيماظنلا نع ةرداصلا ةيئاهنلا ماكحألا يف ضقانت كانه ناك وأ ،ايباجيإ وأ ايبلس عزانتلا
ةيناكمإ مدع ايقطنمو امتح هنع بترتي يذلا رمألا ،امهنم يأ يف عقت ال مث نمو نيماظنلا نيب مكحلا ةباثمب اهلعجي
.يرادإلا وأ يداعلا يئاضقلا ماظنلا لخاد ثدحت تاعزانم ةيأ يف اهلخدت

ثيح تايطعملا هذه فلتخمل بيجتسي ،ةنجللا ىلع ضورعملا عزانتلا ةمكحمب قلعتملا يوضعلا نوناقلا صن نإ



:يه لوصف )05( ةسمخ ىلع ةعزوم ةدام )35( نيثالثو اسمخ نمضت

.ةماعلا ماكحألا -1

.عزانتلا ةمكحم ةليكشت -2

عزانتلا ةمكحم رييست -3

تاءارجإلا -4

.ةيماتخو ةيلاقتنا ماكحأ -5

،لاجملا اذه يف نيصصختملا اهئاضعأ ضعب تالخدت ىلإ عامتسالاب صنلا اذه ةسارد يف ةنجللا تعرش دقو
،اهرابتعا نكمي يتلاو ةيلكشلا بناوجلا ىلع ةيساسأ ةفصب شاقنلا بصناو ،ةدامب ةدام هيف ةدراولا داوملا لك تشقانو
.ةيرهوج ريغ ،مومعلا ىلع

تاليدعتلا ضعب نمضتت تاظحالمو تاحارتقا ةدع تلجس دق ةنجللا نأ ىلإ ريخألا يف ةراشإلا ردجت امك
نيمرتحملا ةداسلاو تامرتحملا تاديسلا عالطإ متي فوسو ،اهيلع ةلاحملا ةينوناقلا صوصنلاب ةقلعتملا تاحيحصتلاو
.اقحال مكيلع ضرعي فوس يذلا يليمكتلا ريرقتلا لالخ نم اهيلع رقوملا سلجملا ءاضعأ

قلعتملا يوضعلا نوناقلا صن نع يديهمتلا ريرقتلا ىوتحم ،رقوملا ةمألا سلجم ءاضعأ يتداس يتاديس ،وه مكلذ
.سيئرلا يديس اركشو ،ةشقانملل مكيلع ضورعملا اهريسو اهميظنتو عزانتلا ةمكحم تايحالصب

ليحأو ،تالخدتلا يف نآلا عرشنو ،نييديهمتلا نيريرقتلا نيذه هميدقت ىلع ررقملا ديسلا ركشن :سيئرلا ديسلا
.ريكب ينح ديسلا وهو لخدتم لوأ ىلإ ةملكلا

هللا ىلص دمحم انديس نيلسرملاو ءايبنألا فرشأ ىلع مالسلاو ةالصلاو ،ميحرلا نمحرلا هللا مسب :ريكب ينحديسلا
يتاوخأ ،ناملربلا عم تاقالعلاب فلكملا ريزولا ةدايس ،لدعلا ريزو ةدايس ،مرتحملا سيئرلا ةدايس .ملسو هيلع
.هتاكربو ىلاعت هللا ةمحرو مكيلع مالسلا ،ةمألا سلجم ءاضعأ نومرتحملا يناوخإ ،تامرتحملا

ةلقتسملا ةرحلا رئازجلا خـيرات يف هعون نم لوألا رقوملا انسلجم لهتسي نأ فرشلاو راختفالا يعاود نمل هنإ
.ةماهلا ةيوضعلا نيناوقلا نم ةيعونلا هذهب هل ةماع ةسلج لوأ يف ةيعيرشتلا هتايحالص ةسرامم

.هريسو هميظنتو ةلودلا سلجم تايحالصب قلعتملا يوضعلا نوناقلا :الوأ

.اهريسو اهميظنتو عزانتلا ةمكحم تايحالصب قلعتملا يوضعلا نوناقلا :ايناث

.ةيرادإلا مكاحملاب قلعتملا نوناقلا :اثلاث

ةيساسألا تايرحلاو قوقحلا ةيامح نم ،روتسدلا نم ةريثك داومل يلمعلا ديسجتلا فدهتست ةلماشو ةماه نيناوق يهف
،ةيئامنإلا تايلمعلا ليهستو ،مهتابجاول نينطاوملا ءادأ نامضب تازواجتلا نم نينطاوملا ةيامح ددحت امك ،نطاوملل
هفنتكت وج يف ةماعلا ةحلصملاو ريهامجلل ةمدخ ةلودلل يداعلا ريسلا نمضت يلاتلابو ،ينطولا دوهجملا يف ةمهاسملاو
.ةماتلا ةنينأمطلاو ىضرلاو ءودهلاو ةيفافشلا

يف ،روتسدلا نم 122 ةداملا هيلع صنت ام اميس كلذ نامضل ةحضاولا تامزيناكيملا اساسأ عضت نيناوقلا هذه نإ
.ةديدعلاو ةريثكلا داوملا نم اهريغو ،لوألا اهدنب



تازواجتلا لك دصل لثمألا ينوناقلا حالسلا نطاومللو ةطلسلل حنمت نيناوقلا هذه نإ ،يناوخإ يتاوخأ ،سيئرلا ةدايس
روتسدلا ةمدقم نم ةعساتلا ةرقفلا هنمضت امو ،عيمجلا قوف نوناقلا أدبم ققحيس امم ،ناك يأ نم تاليطعتلاو
ةطلسلاو ةيبعشلا ريهامجلل همدقن ام نسحأ نأ - يتاليمزو يئالمز - ىرأ اذل ،28/11/1996 يف هيلع توصملا
.ةماهلا نيناوقلا هذه يه اهتمدخل ةبدتنملا

.ةيرادإلا مكاحملا نوناقب ةصاخ امهالوأ ناتظحالم يدـل ،يتاوخأ يناوخإ ،سيئرلا ةدايس

اهنيب نمو ،ةيمسرلا ةديرجلا يف رشنلا ةدام اهيف امب )10( ةرشعلا زواجتت ال ثيح ،نوناقلا اذه داوم ةلآض ،الوأ
ىتح انه اهليصفت يدوب ناك نكلو نوناقلا لاجم يف اصتخم تسل .ميظنتلا قيرط نع اهديدحت متيس داوم )4( عبرأ
.ةلماك ناملربلا ةيلوؤسم نوكت

يميلقإلا اهصاصتخاو اهددع ددحي ةيرادإلا مكاحملا" نأ ىلع يناثلا اهدنب يف صنت يتلا ىلوألا ةداملا ىلإ ةبسنلابو
ةيرادإلا مكاحملا نوكت نأ فيراصملاو باعتألاب ةطلسلاو نينطاوملا قاهرإ يدافتل حرتقأو ىرأ ،"ميظنتلا قيرط نع
.ةيميلقإلا اهتاصاصتخا لاجم يفو ةيئادتبالا مكاحملا ىوتسم ىلع

تاضيوعت زواجتت ال عافدلا فيراصم تاضيوعت نإ لوقنف ،ةنومضم فيراصملا تاضيوعت نإ لئاق لوقي امبرلو
.صاخلا عاطقلاب يعامتجالا نامضلا فرط نم ةيبطلا صوحفلا

يف عارسإلا ،انمامأ ةضورعملا نيناوقلا يف اهجاردإل ءاضف انتاحارتقاو انتالخدتل نوكي ىتح ،ريخألا يف حرتقأو
تعد املك عامتجالل ةأيهم نوكتو روتسدلا نم 120 ةداملا يف اهيلع صوصنملا ءاضعألا ةيواستملا ةنجللا ءاشنإ
.ةرورضلا

ةدوعو ،لجاعلا ءافشلاب هل انتاينمتو ،ىفاعم سيئرلا ةدوعب يناهتلا رحأب يرئازجلا بعشللو انسفنأل مدقتن ،اريخأو
.مكيلع مالسلاو مكل اركشو ،يماظنلا هلمع فانئتسال ةيوق

.يفينق نيدلا حالص ديسلا وهو يناثلا لخدتملا ىلإ نآلا ةملكلا ليحأو ،ريكب ينح ديسلل اركش :سيئرلا ديسلا

.اركش :يفينق نيدلا حالص ديسلا

ريزولا ديسلا يلاعم ،لدعلا ريزو ديسلا يلاعم ،يئالمز ،يتداس ،يتاليمز ،يتاديس ،يتاسنآ ،مرتحملا سيئرلا ديسلا
.هتاكربو ىلاعت هللا ةمحرو مكيلع مالسلا ،ناملربلا عم تاقالعلاب فلكملا

.ةيرادإلا مكاحملا صخي يذلا ،انمامأ حورطملا نوناقلا عورشمب أدبأ ،ءدب يذ ءيداب

صنت )04( ةداملاف هيلعو ،داوملا ضعب عم ىشامتت ال راكفألا و تاظحالملا نم ةلمج يدل نوناقلا اذه صخي اميف
- لوقأ انهو ،لدعلا ريزو ديسلا نم رارق قيرط نع ددحي ماسقألاو فرغلا ددع نأ ىلع اهنم )02( ةيناثلا ةرقفلا يف
ايواسم نوكي يذلا ةيرادإلا ةمكحملاسيئر ديسلل ةردابملا هذه كرتت ال اذامل - يئالمز ،يتاليمز ،سيئرلا ديسلا
دق ةموكحلل ةنوكملا تارازولا عيمج تناك اذإ هنأ ىلإ ريشأ نأ انه ديرأو؟اذه انموي يف يئاضق سلجم سيئر ةبترمل



ناك ايأ دصقأ نأ نود اذهو لدعلا ةرازو ةيزكرم ال نم رخآ عون وأ ةيزكرماللا ريوطت ىلع تانيعبسلا ذنم تلمع
مدقن نأ م2000 ةنس ةياغ ىلإ عرشن نحنو تقولا ناح دقل .هريغ وأ انعم رضاحلا لدعلا ريزو ديسلا يلاعم ءاوس
ددحي نأ )48( نيعبرألاو ينامثلامكاحملا هذه نم ةمكحم لك سيئرل كرتنو ،ةيزكرملا هذه نم انررحت ىرخأ ةرظن
اميف اذه .همامأ ةحورطم نوكت يتلا اياضقلا ددعو مجح بسح ماسقألا ددعو فرغلا ددع – ةرورضلا تضتقا املك –
.اهنم )2( ةرقفلاو )4( ةداملا صخي

ديسلا - انأو ،"ةيرادإلا مكاحملل يلاملاو يرادإلا رييستلا لدعلا ةرازو ىلوتت" هنأ ىلع صنت )07( ةداملا صخي اميف
يذلا ةيروهمجلا سيئر ديسلا ةماخف جمانرب ّىنبت يذلايطارقميدلا ينطولا عمجتلا ةمئاق راطإ يف بختنم - سيئرلا
ام بسح -زـكرتت ءاضـقلا ةيلالقتسا نإف – ةيلاعفلا ةيحان نمو،ءاضقلا ةيلالقتسا ىلإ ةصرفلا هل تحيتأ املك وعدي
:نيرصنع ىلع – ملعأ هللاو نظأ

نييعتلا ةطلس وه لوألا رصنعلا -

ةينازيملا ةبقارم وه يناثلا رصنعلاو -

ةيضق لجسي امدنع صخشلا نإ ذإ اياضقلا ليجست قوقح نم اهيلع لصحت ،دراوم ةيرادإلا مكاحملل نأ امب لوقأ
ناكمإلاب هنإف الثم ج.د 700 وأ 500 ىلإ غلبملا اذه عفر دنعو ،ىرخأ دراوم كانهو جد200 هردق اغلبم الثم عفدي
نيح يف ؟ءيش لك فقوتو ريست يتلا يه ةيزكرملا لعجن اذاملف ،اهدحول اهسفن ريست ةيرادإلا مكاحملا هذه ىقبت نأ
ليكو هل يضمي نأ بجي ،ةلايس وأ ربح ملق وأ لجس بلطل بهذي يذلا بتاكلا نأ مكاحملا ضعب يف ىرن اننأ
مزرلاب قرولا ذخأي نم كانهف ،دودحم ريغ بيست ىلإ يدؤت ارومأ ىرخأ تارادإ يف ىرن امنيب ،ءافعإ ةيروهمجلا
ةيرحلا ءاطعإ ىلع ىرخأ ةهج نمو ،ةهج نم ةيئاضقلا ةطلسلا لالقتسا ىلع ةيناث ةرم حلأ ،خلإ ...تالجسلا ذخأيو
نوكي نأ اندوب نحنف ؟ءيش لك ريست يتلا يه – ادبأو امئاد – ةيزكرملا ىقبت اذامل .اهدحو فرصتتل مكاحملا هذهل
ىلع رومألا ةجمرب و قيسنتلا يف لدعلا ةرازو رود اهيف نوكي يتلا ىرخألا نادلبلا ضعب يف نأشلا وه امك انروصت
.ديعبلاو طسوتملاو ريصقلا ىدملا

يهو ،خلإ ...اسلجم 48 ىلعو ةيرادإ ةمكحم 48 ىلع ةينازيملا عيزوتب موقت يتلا يه لدعلا ةرازو حبصت نأ امأ
نحنو ريثك اذه نأ نظأف ،ايلعلا ةمكحملا ىلعو عزانتلا ةمكحم ىلعو ةلودلا سلجم ىلع اضيأ ةينازيملا عزوت يتلا
؟ةرخأتملا يه لدعلا ةرازو ىقبت اذاملف ،ىرخألا تارازولا عيمج يف نأشلا وه امك ةيزكرماللا بلطن

داهتجالا ديحوتو ةاضقلا نيوكت نع ملكتي ال – يئالمز ،يتاليمز ،سيئرلا ديسلا – اضيأ هارأف نوناقلا اذه صخي اميف
– بيرقلا سمألاب – انملكت امدنع اننإ ثيح ،يئاضقلا داهتجالا اهيف عيمتي نأ نكمي ةيرادإ ةمكحم 48 نأل ،يئاضقلا

– ريزولا ديسلا – كل لقأ مل – هلل اشاح – انأف ،ابلاق قلخن نأ عيطتسن ال نحن مرتحملا ريزولا ديسلا يل لاق ،اذه نع

ريكفتلا ةيرح كلمي هنأل ،بلاق يف ناسنإلا عضوي نأ ديرأ الو هللا تاقولخم لك مرتحأ يننإ ثيح ،ابلاق انل قلخأ
عجارت كانه ناك املك ؟ال مأ رسكتي لهف ،ابلاق انقلخ ول ىتح نكلو ،ابلاق قلخن لقأ مل انأ .ءيش لك كلميو تاروصتلاو
ريزو ديسلا يلاعم ناك اذإو ،دوكر يف مهنأ انل نيب ةاضقلا ةداسلاب انكاكتحا نإ ،بلاقلا رسكتي يئاضقلا داهتجالا نع
نوكلمي ال مهنأل ،نييرئازجلا ةاضقلا عيمج اهلذبي يتلا تادوهجملا مامأ ينحنأ انأف ،مهتادوهجمب ةحرابلا هون دق لدعلا
رخآ ءيش يأ الو ةيئاضق ماكحأ الو تابتكم ال مهيدل سيل ذإ ،صوصنلا ىوس يئالمز ،يتاليمز ،سيئرلا ديسلا
بصنم ىلعو ينوناق بصنم ىلع زكري نأ بجي يضاقلا مكح نأل ،اياضقلل مهثييحتو مهتيرقبعو مهداهتجا ريوطتل
ركذتأ انأ .تايقتلمو تاصبرتو ةيسارد مايأ كانه نوكت نأ يدوب اذل .مخض ءيش اذهو ،مكحلا ىلإ لصي ىتح يقطنم
تناك – ةنس )15( ةرشع سمخ ذنم – ةنيطنسق ءاضق سلجم يف انك امدنع اننأ – يئالمز ،يتاليمز ،سيئرلا ديسلا –
نكل ،ايلعلا ةمكحملا يف يرجت يتلا ءايشألا ىلع انعلطتو رهش لك ةيادب دنع انيتأت ،ايلعلا ةمكحملا يف ةراشتسم كانه
نم كانه نأو اداهتجاو ،ةيئاضق اماكحأ كانه نإ وأ ةيئاضق ةلجم كانه نإ انلق ول ىتحف ،امامت مويلا عطقنا رمألا اذه
اميف هنع ثيدحلا تدرأ ام اذه .ليلق دهجلا اذه نأ الإ ،رومألا هذهب مايقلا - ايلعلا ةمكحملا ىوتسم ىلع - لواحي
.يئاضقلا داهتجالا ديحوت صخي

نعطلا قيرط نع ءاوس اهغيلبت نع اهباحصأ عنتمي تارارق ةدع دجوت ةيرادإلا مكاحملا ىوتسم ىلع نأ فرعن نحن
يلاولا يضاقأ فيك لوقي نم مهنمف ،نوناقلا اذه يف نأشلا وه امك فانئتسالا قيرط نع وأ ةلودلا سلجم مامأ ضقنلاب
.ىلوألا ةجردلا مكحب يفتكيو ؟ةيدلب سيئر وأ ريزولا وأ

يلاعم لاق امك "بلاق" يف سيل ،تارارقلا هذه لك عمجلةلواحم كانه نكت مل اذإ هنأ وه حورطملا لاؤسلا،نذإ



هلوق تدرأ ام اذه ،ةيئاضقلا ماكحألا نع عجارتلا دوجو عم اذهو ،نيدايم ةدعل تاونق يف نكل ،مرتحملا ريزولا ديسلا
.يئالمز ،يتاليمز ،سيئرلا يديس

.ديدج نم حتفتيل ،ةيركفلا هتهازنويضاقلا دنع يعماجلا نيوكتلا ءايحإ يهو اهيلإ هبتنن نأ يدوب ةريخأ ةطقن كانه
اـنل اومدقيل سلاجملا لك ىوتسم ىلع وأ مكاحملا هذه ىوتسم ىلع مهيعدتسن ال اذاملف نودعاقتم ةاضق كانه
عيمج يف نيدجاوتملاايلعلا ةمكحملا ةاضق نأ – يئالمز ،يتاليمز ،سيئرلا يديس – مويلا ىرن اذامل ؟تارضاحم
ىلإ دوعي امدنع ـ يضاقلا اذه نوكي ال اذامل؟اهماتتخاو ةيئاضقلا ةنسلا حاتتفا دنع الإ مهؤاعدتسا متي ال انتايالو ءاحنأ
؟ةاضقلا عيمج نيبو ةلودلا سلجم وأ ايلعلا ةمكحملا ةاضق نيب لصو ةزمه - هتيالو

يأ يدل سيلو انه ملكتأ يننإ لوقأو ،ةمألا سلجم ءاضعأك نحن انلاغشنا وه اذهو ،ةاضقلا عيمج لاغشنا وه اذه
سيئر ةماخف اهنع ملكت يتلا ءاضقلا ةيلالقتسا وه دارملاف ،ةيفلخ ةيأ يدل تسيلو ،ناك يأ عم هيفصأ باسح
.انيديأ نيب صوصنلا هذه تمادام انتصرف يه هذهو ،ةيروهمجلا

عزانتلا ةمكحم رشنت" :ىلع صنت - يئالمز ،يتاليمز ،سيئرلا يديس - )06( ةداملاف ،عزانتلا ةمكحم صخي اميف
ةرادإ موقت ىتح كلذويئاضقلا داهتجالا ليوحت يف ةيمتحو ةيمازلإ كانه نوكت نأ بجي اضيأ انهف ،"اهتارارق
.ىرخأ ةيئاضق ةهجل ةيئاضق ةهج فرط نم ةيقيقح ةبقارم كانه نوكت ىتح قيسنتلا ىلع ماودلاو رشنلاب ةمكحملا

سمألا يف اهتركذ يتلا طاقنلا ةلمج نموعزانتلا ةمكحم سيئر نيعت يتلا ةئيهلا ددحت يهف )07( ةداملا صخي اميف
؟مرتحملا ريزولا ديسلا ةباجإ تناك اذامف ،سـيئرلا نييعت مدـع يه ةلودلا سلجم نوناق صن ةبرح سأر نأ يلوق يه
.قحال نوناق يف كلذ يتأيس :يل لاق

ريغ مكباوج ناكدقل ،مارتحالاو ريدقتلا مكل نونكي انه نيدوجوملا ةداسلا لكو تاديسلا لك ،ريزولا ديسلا يلاعم
:يل نولوقت متنأو ،ركذي مل ءيشلا اذه نإ لوقأو مكعم ملكتأ انأ ،نوناقلا نم وأ قطنملا نم وأ ةيعرشلا نم ساسأ يذ
روتسدلا اهصخ يتلا ةلودلا سلجم ةمكحم وأ عزانتلا ةمكحم يه له ؟مويلا مهألا وه ام ،قحال نوناق يف يتأيس هنإ
طقف اهدحو يهف ،سلاجملا ءاسؤر عيمج ءانثتساب اذهو ،ةيروهمجلا سيئر فرط نم اهسيئر نييعتب )78( هتدام يف
عزانتلا ةمكحم سيئر نييعت ةيفيك )07( ةداملا يف مويلا دجن اذامل ،اهسيئر نييعتب ةيروهمجلا سيئر ديسلا اهصخ يتلا
؟ةلودلا سلجم تايحالصب قلعتملا يوضعلا نوناقلا يف سمألاب كلذ دجن مل امنيب

نأل ،ةلودلا سيئر فرط نمنوكي عزانتلا ةمكحم سيئر نييعت نإ ذإ ةظحالم يدل نييعتلا اذه صوصخبو
ةراشتسا دعب لدعلا ريزو ديسلا نم حارتقابو ،تاونس ثالث ةدمل نوكيو )78(هتدام يف كلذ ىلع صن روتسدلا
سيئر ديسلا ةماخف نم ةاضقلا نييعت ةيمازلإ ىلع صنت يتلا ،روتسدلا نم )78( ةداملا الولو ،ءاضقلل ىلعألا سلجملا
تماداموم2000 ةنس دعب امل عرشن انمدامف ،ممألا ضعب لثم لمعن نأ تحرتقا – امبر – تنكل ،ةيروهمجلا

ال يتلا– اهركذ نودب – ممألا ضعب لثم لمعن ال اذاملف مهب سأب ال قوقحلا يف سناسيللا ولماح اهنم جرختي انتاعماج
اهنع ملكت يتلا ءاضقلا ةيلالقتسا ةيمتح نأل بللا وه اذهو مهباختنا متي لب ،مهنيعت يتلا ةطلسلل ةاضقلا اـهيف عضخي
سيئر ديسلا هينعي ام اذهو ،ةيذيفنتلاو ةيئاضقلاو ةيعيرشتلا ثالثلا تاطلسلا نيب لصفلا يه ةيروهمجلا سيئر ديسلا
.اهدصقي يتلا داعبألا يه هذهو مرتحملا ةيروهمجلا

ىتح ينودناست نأ مويلا مكيلع تحرتقا تنكل ،روتسدلا نم )78( ةداملا الول - يئالمز ،يتاليمز - تلق امك نحنف
وهو ةيطارقميدلا يف ةقيرعلاىرخألا نادلبلا يف ثدحي ام متي نكلو ،ةاضقلا ءالؤه نييعتادعاصف نآلا نم متي ال
اذه نإ لوقأو ،روتسدلا نم )78( ةداملا مارتحا انيلع بجي هنأ ريغ نييعتلل سيلو يباختنا ماظنل ةاضقلا عوضخ
ايقطنم – هل قحي ال يلاتلابو ،ءاضقلل ىلعألا سلجملل لوألا بئانلا وه لدعلا ريزو ديسلا نأل!ضقانت هيف صنلا
،الوغشم نوكي مرتحملا ةيروهمجلا سيئر ديسلا نأل سلجملا ريسي يذلا ةداع وهو ،سيئر بئان نوكي نأ – اينوناقو
نييعت متي نأ لضفأ انأو قطنملاو يملعلا جهنملاعم ىشامتي ال اذهف ،لدع ريزوك رارقلا بحاص اضيأ نوكي نأو
أجلن اذامل .سيئر بئانك ربتعي لدعلا ريزو ديسلا نأ املاط ءاضقلل ىلعألا سلجملا فرط نم عزانتلا ةمكحم سيئر
ةلودلا سيئر ديسلا ىلع ةرشابم حرتقي نأ عيطتسي ءاضقلا سلجم نإ - ةيـحانـلا هذه نم - لوقأ ؟ريزوـلا ديسلا ىلإ
.عزانتلا ةمكحم سيئر نييعت

دعب ةيروهمجلا سيئر ديسلا فرط نم نونيعي عزانتلا ةمكحمةاضق نأ ىلع صنت اضيأ )08( ةنماثلا ةداملا
ايلعلا ةمكحملا سيئر ديسلا فرط نم حارتقالا اذه نوكي نأبجي هنأ ىرأ اضيأ انهو ،لدعلا ريزو ديسلا نم حارتقا
سيئر ديسلا عم ايموي نولماعتي ةاضقلا ءالؤه نأ وهو ،دحاو ببسل اذهو ،ةلودلا سلجم سيئر ديسلا فرط نم وأ



نوفرعيو مهنوفرعيو ةاضقلا عم نولماعتي نيذلا ءالؤه كرتن فيكف ،ةلودلا سلجم سيئر ديسلا وأ ايلعلا ةمكحملا
،ءالؤهك سيل نكل فراعم نم اضيأ وـه هـيدل ام مغر ريزولا ديسلا ىلإ أجلنو ،مهفعض طاقنو مهنم دحاو لك تاءافك
.نيتئيهلا يسيئر فرط نم عزانتلا ةمكحم ةاضق نييعت حارتقا نوكي نأ ىرأ ساسألا اذه ىلعو

عزانتلا ةمكحم نإ لوقأ اضيأ انه ؟عزانتلا ةمكحم ريسل ةيرورضلا لئاسولاب ةقلعتملا ،)11( ةداملاصخي اميف
ةيلام ةناعإ بلطب ةرازولا ىلإ أجلت نأ اهناكمإبف ائيش تجاتحا اذإو ،اهتالوخدم نم ةصاخ ةينازيم اهل نوكت نأ نكمي
.ةلودلا تاسسؤم عيمج يف نأشلا وه امك

نسح ىلع ركشلا ليزج مكلو مكركشأ ،هللا نمف تبصأ نإو ،هللا هنعل ناطيشلا نمو يسفن نمف تأطخأ نإف ،اذه
.اركشو ،مكهابتنا

.ماظن ةطقن كانه :سيئرلا ديسلا

،سيئرلا ديسلا .اركش :يبرعلا تيآ نارقم ديسلا

.ءالمزلا اهيأ ،تاليمزلا اهتيأ

،يلخادلا هماظن ةعجارم ىلإ ةمألا سلجم رطضي ال ىتحف ،ملكتأ نأ بجي - بلاغ هللا - نكل ،تكسأ نأ تلواح
.سيئرلا يديس اركش .انلامعأ لصاونو ،ةزفلتلا يف رشابملا لاسرإلا فقوتي نأ بلطأ ،تقولا ديدحتل

.لضفت ؟لخدتلا ريزولا ديسلا ديري له ،اركش :سيئرلا ديسلا

ءاضعأ لضافألا ةداسلا اهيأ ،تاديسلا اهتيأ ،مرتحملا سيئرلا ديسلا ،ميحرلا نمحرلا هللا مسب :لدعلا ريزو ديسلا
.نيمرتحملا ةمألا سلجم

مكاحملاب يلاوتلا ىلع نيقلعتملا نيصنلل يميدقت ضرع دعب اهحرطب متلضفت يتلا ةلئسألا هذه لالخ نم ينفرشي
:يلي اميف درلا رصانع لوانتأ نأ ،عزانتلا ةمكحمبو ةيرادإلا

ءاعوك ةيرادإلا مكاحملا لوانتت يتلا داوملا ةلقو ةلآض نع ملكتيو ،ةيرادإلا مكاحملاب قلعتي ناك لوألا لاؤسلاف
.ةيرادإلا مكاحملا هذه ءاشنإل ينوناق

يف اضيأ سردو ةماعلا دعاوقلا راطإ يف صخأ ةفصبو ،ينطولا عيرشتلا راطإ يف سرد دق صنلا اذه نإ لوقأ
ىلع تبصنا يتلا ةساردلا هذه هيلإ تلصوت ام ةراصع لكشي مويلا مكمامأ ضورعم وه امو ،نراقملا عيرشتلا راطإ
.نراقملا عيرشتلا ىلع تقولا سفن يفو ينطولا عيرشتلا

نحنف ،ةعاجنو ةيلاعف رثكأ هلعجو ،صنلا اذه ءارثإل ديفم هنأ دقتعي ءيش هل مرتحملا لاؤسلا بحاص ناك اذإو
.ةيرادإلا مكاحملاب قلعتملا لوألا لاؤسلا ىلإ ةبسنلاب اذه ،كلذك رمألا ناك ىتم هتفاضإو حارتقالا اذه لبقتل نودعتسم



مكاحملا ددع نوكي نأ هبحاص ىنمتو مكاحملا ددع لوح لاؤس حرط دقف ،)2( ةرقفلا )01( ةداملا ىلإ ةبسنلاب
بارتلا ربع ةمكحم )170( نيعبسو ةئامب ايلاح ردقي ةيداعلا مكاحملا ددعو ،ةيداعلا مكاحملا ددع يواسي ةيرادإلا
ددعلا اذه ىلإ )50( ددعلا فيضأ اديدج ايئاضق اسلجم )17( ءاشنإ ىلع صن يذلا ريخألا صنلا ىضتقمبو ،ينطولا
ةريخألا هذه ددع حبصأ ةيرادإلا مكاحملاو ةيداعلا مكاحملا ددع نيب انقفو اذإف .ةيداع ةمكحم )230( اندنع حبصتل
.ةيرادإ ةمكحم 230 ـب ردقي

عيمج يف ةيئاضقلا تاهجلا نأ لاثملا ليبس ىلع اهنم ركذأ ،اذه نود لوحت ةيعوضوم ةريثك تارابتعا كانه
.اهتناكمبو نيترصاح نيب "اهتيسدقب"و ،اهتيمهأب ظفتحت نأ دبال لاوحألاو فورظلا

اهددع نوكي نأ - اذه نوملعت مكلكو - اهتيمهأب ظافتحالا نم ةيئاضق ةهج نكمت يتلا لئاسولا وأ بابسألا نيب نمو
ةهج نمو ،ةهج نم اذه ،هتايصوصخ هل يئاضقلا لمعلا نأ نيح يف ةيرادإ حلاصم اهنأكو حبصتف ،هيف غلابم ريغ
ربتعت يتلا سلاجملا كانه ،ىلوألا ةجردلاب ةصاخلا مكاحملا كانه ،يداعلا يئاضقلا لكيهلا ميظنت ىلإ ةبسنلابف ،ةيناث
نع اهمامأ اياضقلا عفرت يتلا ايلعلا ةمكحملا كانهو فانئتسالا قيرط نع اهمامأ ماكحألا عفرت ةيناث فانئتسا ةجرد
.ضقنلاب نعطلا قيرط

،يئالو صاصتخا اهل يتلا ةيرادإلا مكاحملا كانهف نيتيئاضق نيتهج هيف دجن يرادإلا لكيهلا ميظنت ىلإ لقتنن امدنعو
مامأ اهتارارق فنأتستو يئاضقلا سلجملا ةريظن يهو ،يرادإلا حلطصملاب ةيالولل ةيبارتلا ةعقرلا دادتما ىلع يأ
بابسألا هذهلو ،ةيئاضقلا سلاجملا نع ردصت يتلا تاررقملا ىلع قلطت يتلا اهسفن يه ةيمستلا ىتحو ةلودلا سلجم
.ةمكحم )48( يأ ةيئاضقلا سلاجـملا ددعـب نوكيس ةيرادإلا مكاحملا ددع نإف

اذه ىلإ ةجاح يف انسل اننأ نيقي لكب دكؤن نأ عيطتسن لدعلا ةرازو ىوتسم ىلع ةرفوتملا تايئاصحإلا ءوض يفو
يف نيبت اذإف ،اهيلع حرطت دق يتلا تاعزانملا عيمجب لفكتلا ىلع يلاحلا اهددعب ةرداق ةيرادإلا مكاحملاو ،ددعلا
بابسأل ددعلا اذه عفر ةرورض - ةنس نيرشع وأ ةنس ةرشع سمخ وأ تاونس رشع دعب يأ – ةلبقملا تاونسلا
.هعفر ىلإ لاحلا ةعيبطب نوردابيس ةزهجألا هذه سأر ىلع اهتقو نونوكي نيذلا نإف ةيعوضوم

فرغلا ددع" نأ ىلع ةيناثلا اهترقف يف صنت )04( ةداملا نإ ثيح ،ةيرادإلا مكاحملاب قلعتي رخآ لاؤس كانه
روطت مل اذاملو ؟ةيرادإلا ةمكحملا سيئرل كلذ كرتي ال اذامل ليق ذإ ،"لدعلا ريزو نم رارق قيرط نع ددحي عورفلاو
نوكب ةدحاو ةظحل ولو ،قالطإلا ىلع كشأ الو ،اهتايصوصخ اهل لدعلا ةرازو نإ لوقأ ؟لدعلا ةرازو يف ةيزكرماللا

ةنس يف رداصلا رمألا وهو ،يئاضقلا ميظنتلا نمضتملا صنلا كانه نإ لوقأ ،نيقيلا ملع اذه ملعي لاؤسلا بحاص
لكايهلاب قلعتملا ديدجلا طيحملاب لفكتلل هليدعت زهج يذلا صنلا اذه ،ميظنتلا اذهل ةماعلا دعاوقلا عضي يذلا 1965

.داع يئاضق لكيهو يرادإ يئاضق لكيه دوجوو ةيئاضقلا تاهجلا ةيجاودزا يهو ةيئاضقلا

ةكورتم لئاسملا هذه نإف ،ةصاخ ةفصب ةيندملا تاءارجإلا نوناقك ىرخألا نيناوقلا نمو صنلا اذه نم اقالطناو
ةيئاضقلا تاهجلا ءاسؤر تايحالصو ،ةهجلا هذهل نطولا جراخ ىتح ةيئاضقلا ديلاقتلا مكحب ةكورتمو نوناقلا مكحب
ةئيهلا هذه مامأ - سمألاب تلق امك - اهنم يقابلا حيضوت متيسو ،يئاضقلا ميظنتلا نمضتت يتلا صوصنلا يف ةحضاو
كانه تسيل هنإ لوقأ ،نذإ .دادعإلا نم ءاهتنالا باوبأ ىلع وه يذلاو سلاجملاو مكاحملل يلخادلا ماظنلا يف ةمرتحملا
اذإ اننإ ةيناث ةرم لوقأو ،اهريس نسح ىلع ريثأتلا مث نمو ،ةيئاضقلا تاهجلا نم ةهج ةيأ ةيزكرم ال ةلقرعل ةدارإ
ةيزكرملاب ةرشابم ةلص اهل تسيل ةضحم ةيئاضق ماهم كانهف ،نيقش تاذ اهماهم نأ دجنسف ةيئاضقلا ةهجلا ىلإ انرظن
ىلع ايلاح كانهو ،ةيزكرماللاب ةلص هل اذهو ،يرادإ لمع اهلو ،يئاضقلا لمعلا صخي اميف اذه ةيزكرماللا وأ
يف ايئزج كعم قفتأ انأو ،صتخم اهالوتي يرادإلاو يلاملا رييستلا ةحلصم ىمست ةحلصم يئاضق سلجم لك ىوتسم
اذه ىلع ناريسي يرئازجلا ءاضقلاب ناقلعتملا ةلكيهلاو ميظنتلا يقبنآلا دح ىلإ لالقتسالا ذنم لوقأ نكل ،كحرط
رأ مل عضاوت لكبو - ايصخش انأ - يننأل امبر لوقأ براجت ءوض ىلع رييغتلل ةرورض امبر مويلا تناك اذإف ،وحنلا
ءوض يف ةرورض كانه تناك اذإ لوقأ ،يبرعلا قرشملا يف ىتح وأ انناريج دنع نأشلا اذه يف ريبك لاب تاذ براجت
متيس كلذ نإف ،يلاملا رييستلا ةيزكرمالب هنومست امب قلعتي اميف مويلا هيلع نحن امم دعبأ باهذلل يدام عقاوو براجت
رّكذأ نأ يل اوحمساو سمألاب تلق امكف ،اهنأش وه اذهو رومألا ةعيبط يه هذهو ،كلذ يف كشأ الو انريغ عم وأ انعم
،افلخت تاونسو روهشو مايأ دعب نوكيس مويلا روطت وه امو ،افلخت مويلا حبصأ اروطت ةحرابلا ناك ام نأ ،هب يسفن
.ديدج ءيش ىلإ لوحتلاو هنع عالقإلا نيعتيو

ءاضقلا ةيلالقتسا نع ثدحتأ نأ عضاوت لكبو دوأ انأف ،ةيئاضقلا ةطلسلا ةيلالقتسا نع ىرخأ ةرم ثدحتن انك اذإ امأ
هذه نمضت يتلا ،نامألا تامامص نع ثدحتأ ةثلاث ةلحرم يفو ،ىرخأ ةهج نم يضاقلا ةيلالقتسا نعو ةهج نم
؟ةيلالقتسالا

حيملتلا يفو ،ءاضقك هتايحالص يف لخدتت نأ ىرخألا تاطلسلل زوجي ال هنأ يه ةطلسك ءاضقلا ةيلالقتسا نإ لوقأ
وهو ةيئازج وأ ةيندم ةيضق يف مكحلل ىدصتي وهو يضاقلا نأ ينعتف يضاقلا ةيلالقتسا امأ .حيرصتلا نع ينغي ام



هريمض :امه نيتنثا نيتلأسمل الإ اهذختي يتلا رماوألاو تارارقلاو ماكحألا يف عضخي ال ،افلم جلاعي وأ قيقحتلا يف
.حوضو لكب 1996 ربمفون 28 يف رداصلا يرئازجلا روتسدلا هسرك ام اذهو كلذ دعب ءيش الو نوناقلاو

هذه نم دحاو وه نييعتلا نأ يف كعم قفتأ انأو ،ءاضقلا ةيلالقتساب ةصاخلا نامألا تامامص نع ملكتأ نآلاو
متي كلذ دعب مث ،ةيروهمجلا سيئر ديسلا ةماخف فرط نم موسرمب نونيعي - ءانثتسا نودبو - مهلك ةاضقلاف ،تامامصلا
ىلعألا سلجملا هذختي رارقل اذيفنت لدعلا ريزو هيضمي رارقب لمعلاو ةبرجتلا نم ةنس دعب مهفئاظو يف مهميسرت
ذفنم لدعلا ريزوو ،ءاضقلل ىلعألا سلجملا فرط نم ميسرتلاو ةيروهمجلا سيئر ديسلا فرط نم نييعتلاف ،ءاضقلل
.ةهج نم اذه ،ءاضقلل ىلعألا سلجملا فرط نم ذختملا ءارجإلا نمضتملا رارقلا يضمي

ءاضقلل ىلعألا سلجملا وه ةاضقلا ةيلالقتسا يف يرقفلا دومعلاو يساسألاو يناثلا مامصلا نإف ،ةيناث ةهج نمو
.ينطولا يبعشلا سلجملا مامأ ايلاح حورطمو عوضوم ءاضقلل يساسألا نوناقلا نإ ثيح ،هتبيكرتو

ىلعألا سلجملا تايحالصب قلعتي اميف عجارتب هليدعت مت دق 1989 ةنس نوناق نأ تاديسلا اهتيأ ،ةداسلا اهيأ نوملعت
ركذأ ىرخأ لئاسم هيلإ فيضيو اهتقو اهيلع ناك يتلا ةيعضولا ىلإ هديعي ديدجلا عورشملا اذهو ،هتبيكرتو ءاضقلل
ايضاق 23 ىلإ 1989 ةنس يف ايضاق 16 نم مهئالمز فرط نم نيبختنملا ةاضقلا ددع عفر لاثملا ليبس ىلع اهنم
.اذه انموي يف

ينطولا يبعشلا سلجملا مامأ حورطملا يساسألا نوناقلا يتفد نيب وه يذلا يلبقتسملا ءاضقلل ىلعألا سلجملا نإ
نوبختنملا ةاضقلاف نذإ ،ءاضعأ )08( ةينامث ىقبي اوضع 31 نم اوضع 23 انصقنأ اذإف ،اوضع 31 نم نوكتي
هراسم يف ضاق يأ ىلع ناك ءيش يأ وأ طغض عوقو لامتحا اذه عم ايئاهن دعبتسيسف مث نمو ،ةقحاس ةيبلغأ
.هتنهمو هتفيظو هيلع هضرفت ام عم ضراعتت لامعأب موقي امدنع ىتح وأ يفيظولا

تايطعم رفوتت امنيح ،دغ دعب وأ ادغ وأ مويلا عاطقلا ىلع نوفرشملا هلوانتيس اميلس روصتلا اذه ىقبي تلق
.كلذل ةيعوضوم

يف سمألاب هتلق ام ىلإ ةفاضإلاب - ىرخأ ةرم حضوأ نأ يل اوحمساو يدوبف ،ءاضقلا يف نيوكتلا بايغ نع امأ
نم تنكمت دق لدعلا ةرازو نإ لالقتسالا ذنم ةرم لوأل انلق اننأ - ةمرتحملا ةميركلا هوجولا هذه مامأو ةلثامم ةسلج
قيمعت ىلإ جاتحت وأ دالبلا يف دجوت ال داوم يف قمعتلاو صصختلاو نوكتلل جراخلا ىلإ ةاضقلا نم نيتعفد لاسرإ
نم ةاضقلا نيكمتل ةيرئازجلا تاعماجلا عم ةيقافتا كانه نإ تلق ،ةيناث ةهج نم ،ةهج نم اذه ،دوجوم ريغ ربكأ
؟لمعلا يف مهرارمتسا عم لوقأ اذامل ،لمعلا يف مهرارمتسا عم ةيفاضإ ايلع تاداهش ىلع لوصحلاو مهفراعم قيمعت

.كانه وأ انه ضعبلا اهروصتي دق يتلا ةلوهسلاب اهتهجاوم اننكمي ال ةيعوضوم اطوغضو ارومأو تايطعم كانه نأل

ةمكحم عرف )31( و ةمكحم )170( و ايضاق )2364( يلاوحينطولا بارتلا ربع - ايلاح - دجوي هنإ ثيح
ىنعمو ،)17( اهددعو 1997 ةنس لالخ ةأشنملا سلاجملا ثلث حتف ،هقيفوتو هللا لوحب مزتعنو ءاضق سلجم )31(و
،يئاضق سلجم حتف هبلطتي ام اعيمج نوملعتو ،سلاجم )06( وأ )05( حتفنسف ،ناميإلا فعضأب انذخأاذإ هنأ ،اذه
،ايلاح لمعت مكاحملا هذه نأب يل نولوقت امبر يتلا ،هل ةعبات نوكت يتلا مكاحمللو ،هسفن سلجملل ةيرشب تاناكمإ نم
.دعب اميف ثيدحلاب اهيلإ دوعأسو ،حتفتل ةجمربم مكاحم كانه مكل لوقأ نكلو

ثلثلا حتف جمرب ،ةمكحم )42(كانه مكاحملل ةبسنلابو ،سلاجملا هذه ثلث حتف جمرب ،سلاجملل ةبسنلاب ،نذإ تلق
مكاحملا امأ ،اهنم ثلثلا حتف جمرب )48(ـلا ةيرادإلا مكاحملل ةبسنلابو اهحتف جمرب عورف ةرشع كانهو ،اهنم
بلطتت لاحلا ةعيبطب اهلك يهف ،كلذ ىلإ امو ،يراقعلاو يلامعلاو يراجتلاو يرحبلا نيدايملا يف ةصصختملا
كالسألا وأ نيصصختملا نيفظوملاو ،طبضلا ةنامأ يفظومو ،ةكرتشملا كالسألا يفظومو ةاضق نم ،ةيرشب تايناكمإ
نأل ،ءانثتسا ـ ةنس لك نوكي ،ءاضقلل ينطولا دهعملا نأ انملع اذإو ،ةيدام تايناكمإ اضيأ بلطتتو ،ةصصختملا
تاهجلا تلعج يتلا اهريغو اهتركذ يتلا فورظلل كلذو ،اماع سيلو ،نيتنسب نيوكتلا ةدم ددحي يساسألا نوناقلا
)200(يتئام ـ اهفقوت ىلإ يدؤي كلذ فالخو ،لمعلا يف اهرارمتسا لجأ نم ددعلا ىلإ ةجاحلا سمأ يف ةيئاضقلا
ةيئاضقلا تاهجلا حتفو ،ةلادعلا بيرقت نيب ةهج نم قفون نأ اندرأ اذإ ةبعص ةلداعملا هذه نإف ،ةنسلا يف ضاق
وه ام نود يضاقلا ىوتسم نوكي دق اهنودب يتلاو ،نيوكتلا اهقرغتسي يتلا ةدملا نيب ةيناث ةهج نمو ،صصختلاو
.هقوقح نع نوعفادتو هنولثمت يذلا نطاوملا نم وجرم

،ةداسلا اهيأ تاديسلا اهتيأ



سلاجم عيمج يف دقعت تاودنلا نإ ،سفنلا يف ةقث لكبو ،نيقي لكب لوقأو ،تاودنلا يه ،نيوكتلا يف ةثلاثلا ةغيصلا
نأل ،اذه نم رثكأ لوقأ لب ،صصختلا بسح ةاضقلا نيب ،اموي )15( لك يف ةرم ،ءانثتسا نودب ينطولا بارتلا
ربع ،ةيئاضقلا تاهجلا عيمج يف عوبسأ لك ىقلتو دقعنت ،ةكرتشملا كالسألاو طبضلا ةنامأ يفظوم ةداسلا سورد
يف تابتكملا ءاشنإو معد ىلإ انيعس دقل ،رخآ ائيش لوقأو ،هيف مكبطاخأ انأ يذلا تقولا يف ةبطاق ينطولا بارتلا
انسفنأ ىلع َانْيلآو ،ايناديم دكأتي نأ كلذ عباتي نم لك ناكمإبو ةمرتحم اطاوشأ تعطق ةيلمعلا هذهو ،مكاحملاو سلاجملا
.ايئاهن ةيلمعلا هذه نم ءاهتنالا ةنس ،هللا لوحب ،1998 ةنس نوكت نأ

ىلإ خيراتلا كلذ ذنم ردص يذلا عيرشتلاو ،امامت اديدج اطيحم ،مويلا ىلإ 1989 يرفيف 23 ذنم كانه نإ انلق
سلاجملا ىلع عزوت تاعومجم لكش يف عيرشتلا عمج ةردابمب انمق دقو قباسلا عيرشتلا نع همومع يف فلتخي ،مويلا
وأ ةرشابم ةلص هل يذلاو يمويلا مهلمع يف ةاضقلا هلمعتسي يذلا عيرشتلا وه دوصقملا نإف لاحلا ةعيبطب ،مكاحملاو
اهومس وأ ،تاءاقللاو ،تاودنلاو عاطقلاب ةصاخلا تايقتلملا نع ةحرابلا تملكت ،اذه ىلإ ةفاضإلاب .كلذب ةرشابم ريغ
ةياهن يف تقلطنا دقو ،ىرخألا تاعاطقلا عم ةكرتشملا كلتو عاطقلا لخاد تايقتلملاو تاءاقللا يهو ،متئش امك
ناك نإو ،هللا لوحب ةلبقملا ةنسلل ةبسنلابو .1998 ربمسيد ىلإ عاطقنا نودبو ،هللا لوحب رمتستو ،يضاملا عوبسألا
جمانرب طبض املثم ربوتكأ يف ابلاغ كلذو ،1998 ةنس لالخ 1999 ةلبقملا ةنسلا جمانرب طبضيسف ،ةيقب رمعلا يف
يرجي يذلا جمانربلا لالخ مت امل ،ةيلوأ ةليصح دعب امنإو ،افازج وأ الاجترا طبضي الو 1997 ةنس يف 1998 ةنس
.هذيفنت

ةيعونلل ىوصقلا ةيولوألا ءاطعإ لجأ نم تايوتسملا عيمج يف لذبي امرـتحم ادوهجم كانه نأب لوقأ نيوكتلل ةبسنلاب
لحارملاو ةريثكلا تابوعصلا مغرو رئازجلا نأب لوقأل اسوق حتفأ نأ ديرأ انهو ،ةاضقلا ةداسلا نيوكت ىوتسم عفرلو
مرتحم ديصر نيوكت يف ادهج رخدت مل ،مويلا اهنم ريثكلا فرعت تلازام يتلا لكاشملا مغرو ،اهب ترم يتلا ةقاشلا

اهتنوك يتلا ةمرتحملا تاراطإلا هذه نم ةلضاف ةلش مامأ مارتحاب مويلا فقأ يلعلو ،ةيماسلا تاراطإلا نم ادج
مكل نأ هلل دمحلاو ،ءاضقلا عاطق يف اضيأ ةدوجوملا ةبعصلا ةلمعلا هذهب رختفتو ،ديصرلا اذهب رختفت يهو ،رئازجلا
ىلإ اوبهذ ،انتاضق نأ نوملعتو ،ةقادصلا تاقالع وأ ةبارقلا تاقالع لالخ نم ءاوس ،ءاضقلا عم تاقالع مكلك
.ةدقع ةيأ مهل سيلف ينوقدص ،اذه نم نيدكأتم اونوك ،ةدقع مهدنع نكت ملو ،ىرخأ تاهج ىلإو اسنرف ىلإ ،جراخلا

:يئاضقلا داهتجالا ديحوت

ةهج نمو ،ةهج نم اذه صخشأ ال ىتح ،طقف ةلئسألا لجسأ ،ءامسألا لجسأ ال ينأل مسالاب خأ ىلإ هجوتأ ال انأ
بلاق نع تملكت امدنع لوقأ ،ةرقوملا ةئيهلا هذهل امارتحا ،ةثلاث ةهج نمو ،لادج يف لخدأ ال ينأ يعبط نم ،ىرخأ
داهتجالا نإ ،طقف تلق امنإو ،يتين كلت تناك امو ،هريغ وأ نالف ىلع بيقعتلا لجأ نم سيل ،يئاضقلا داهتجالا
داهتجالا روصتانحلاص يف نوكي ال هنإ تلقو ،اذكو اذكو اذك يف رصحني عضاوت لكب هانفرع ام قفو ،يئاضقلا
ةيضق لوح كعم قفتم انأ ،ةنيعم تاهاجتا يف ريسفتلا وأ ،مهفلا وأ ،داهتجالا قرط وأ ميهافملا رصح يف يئاضقلا

ةدايس ،دعتسم انأ ،ادوهجم اضيأ كانه نأب تلقو ،سمألاب تملكت دقو .يئاضقلا داهتجالا غيلبت مدعو ،تاناكمإلا بايغ
ةمرتحملا ةئيهلا هذه مامأ ،عضاوت لكب ىرخأ ةرم يتآ نأ ،تايلضفلا تاديسلا اهتيأ لضافألا ةداسلا اهيأ ،سيئرلا
نأ ربتعأ ينأل ،انئمطم يتآس ،كلذ لعفأ نأ يل بتك اذإ ينإو ،اندالب يف ءاضقلا ةيعضو نع ماقرألاب لصفم ضرعب
نع ينجرخي ال هلعفأ امو هءازج نوفرعتو أطخأ دق نوكيو ،هءازج نوفرعتو ،باصأ دق نوكيو دهتجا دق ينقبس نم
يف ءيش يأب فافختسالا دمعتن الو ،ريصقتلا دمعتن ال اننأ وه ،هنم اودكأتت نأ مكنكمي يذلا ءيشلاو ،ينقبس نم ةرئاد
.نطولا اذه يف رارقتسالا قيقحتب ةريدجلاتاودألا نم ةدحاو ،سمألاب تلق امك ،هدعنو هربتعن يذلا عاطقلا اذه

ىرخأو ةيمسر ريغ تاءاقل دجوتو ايلعلا ةمكحملا ةاضق نيبو سلاجملاو مكاحملا ةاضق نيب ةرمتسم تاءاقلكانه
ةرازو اهمظنت يتلا تايقتلملا لكو .ةيساردلا تاءاقللا نع ثدحتأ لب ،ةيمسرلا ريغ تاءاقللا نع ملكتأ الو ،ةيمسر
تلق امكو ،ةماهلا لئاسملا يف يئاضقلا داهتجالاو ايلعلا ةمكحملا ةاضق نم ةبخن ةلاحم ال اهيلع فرشتلدعلا
ةيعوضوم بابسأل كلذو معن لوقنف ،يئزج غيلبتلا اذه نأ انيلع نوبيعت امبرو ةيئاضقلا تاهجلا ىلإ غلبي ،سمألاب
ةيئاضقلا تائيهلا عيمج نيب طبرت يتلا تاونقلا نوكت ىتح ةعقرلا عيسوتل لمعن نحنو ،ةيعوضوم ريغ بابسألو
سمأ هنع انملكت دقف تارارقلل يمازلالا رشنللةبسنلاب .يئاضقلا داهتجالا بلص نم جرخت يتلا لئاصحلا لكل ةلصوم
.نآلا اهنع تثدحتو ،تابجاولا نم اهنأب انلقو

ةـنهم ميظنت بولسأ لوانتت يتلا صوصنلا نأ ،ةداسلا اهيأ تاديسلا اهتيأ اعيمج نوملعت متنأ ،نييعتلا ةيضقل ةبسنلاب
:نينثا نيئيش ىلإ ماظنلا اذه عَرـفت ،يضاقلا

،يئاضق موسرم بجومب ىلوأ ةلحرم يف يضاقلا نيعي ،ءاضقلا ةيلالقتسا ىلع صرحلا باب نمف ،ةفيظولاو ةبترلا
ناك اذإو ،نييمَّلُّسلا هئاسؤر فرط نم ميقي ،ةباين يضاق ناك اذإ ،ةنسلا هذه دعب ،ةنس مودت ةدمل صبرت يف ىقبيو



لوقأ الو لدعلا ةرازوو،لدعلا ريزو ىلإ سيلو ءاضقلل ىلعألا سلجملا ىلإ هفلم مدقي مث كلذك كلذف ،سولج يضاـق
ريزوو ،انوناق هيلع صوصنملا تابجاولا نم لب ،اهتايحالص نم هذهو رييستلاو يرادإلا لمعلاب موقت ،لدعلا ريزو
مويلا يفوقو لعلو ،ةيئاضقلا تاهجلا ريس نسح،هنع لأسي ام نيب نمو ،ناملربلا مامأو ةموكحلا مامأ لءاسي ،لدعلا
هذه لاكشأ نم لكش وه ،تامامتهالاب يلفكتو تاراسفتسالاو تالؤاستلا هذه ىلع يدرو ،ةلجبملا ةئيهلا هذه مامأ
اـضيأ مـتتف ،هتيقرتل ةبسنلاب امأ .ةرم لوأل يضاقلا نييعتل ةـبسنلاب اذـه ،ةيرادإلا ةيحانلا نم ريسي هنإف اذهلو ،ةلءاسملا

.هتفيظو انهو ،يضاقلا ةبتر كانه ،ءاضقلل ىلعألا سلجملا يدي ىلع

Il y a le grade, il y la fonction. Le grade s’obtient automatiquement par le truchement d’un certain
nombre de règles et de calculs précédents et même règles à travers le statut de la magistrature.

متي فئاظو كانهف ،يرئازجلا عـيرشتلا يف فئاظولا نم ناعون كانه ذإ ،ىرخأ ةلأسم يه ،اهيلوتو ةفيظولا ةيضقو
لوقت امدنع ةيروهمجلا سيئر ديسلا ةماخف نم موسرمب اهيف نيعي فئاظو كانهو لدعلا ريزو نم رارقب اهيف نييعتلا
نيعي ،يداعلا يئاضقلا سلجملا سيئر رظانيو يهاضي يذلا ،ةيرادإلا ةمكحملا سيئر وأ ،ةلودلا سلجم سيئر نأب
نوظحالتسف ،ءاضقلل ىلعألا سلجملا يأر دعبو لدعلا ريزو نم حارتقا ىلع ءانب ،ةيروهمجلا سيئر نم موسرمب
ءاضقلل ىلعألا سلجملا يأر نأ ،ينطولا يبعشلا سلجملا يف وه يذلا يساسألا نوناقلا يف ةداسلا اهيأ تاديسلا اهتيأ
ةيرادإلا ةيحانلا نم ةيرشبلاو ةيداملا تاناكمإلا رييستب فلكملا وهلدعلا ريزونوك نع رظنلا عطقبف امزلم حبصأ
لمحتي نأ عيطتسي اهتطساوب يتلاو ،ةلادعلا اهيلع يشمت يتلا ةكسلا وأ يرقفلا دومعلا ،متئش نأ يه يتلاو ،ةيلاملاو
يتأي دقو ،ةيعيبطلا تاونقلا ىلإ ةعجار رومألا يقاب نإف ،تايلوؤسملا هذه نع تاباسحلا كلذ دعب مدقيو ،هتايلوؤسم
هيف حبصي موي يتأي دقف ،ةاضقلا باختنا ةيضق نع ثدحت يذلا خألا رطاشنو كلذ ىنمتن نحنو اذه هيف ريغتي موي
.)زيزعب هللا ىلع كلذ امو( ةايحلا ىدم بعشلا فرط نم نوبختني ةاضقلا

،تقولا سفن يف حرتقيو ،ءاضقلل ىلعألا سلجملا سيئرل ابئان نوكي نأ لدعلا ريزول قحي ال هنأ ظحال نم كانه
هتوصو ،سيئرلا بئان وه ،نوناقلا ىضتقمبو ،ءاضقلل ىلعألا سلجملا يف لدعلا ريزو نأ ريغ .ةاضقلا ءالؤه نييعت
،يلاتلابو ،نيقابلا ءاضقلل ىلعألا سلجملا ءاضعأ نم وضع يأ توص يواسي ءاضقلل ىلعألا سلجملا تالوادم ءانثأ
حارتقالا ميدقتل لدعلا ريزو ةيحالص نيب اضقانت ،نآلا هلوقأ ام ءوض ىلعو ،نيح لبق هتمدق ام ءوض ىلع ىرأ الف
.ءاضقلل ىلعألا سلجملا ةسائر ةباين هيلوت ىرخأ ةهج نمو ،ةهج نم

تالؤاستلاو تالاغشنالاب لفكتلا نم تنكمت دق نوكأ نأ ىرـخأ ةرم ىنمتأ ،ةداسلا اهيأ تاديسلا اهتيأ ،سيئرلا يديس
،اهئاضعأ نم دحاو كلذ ىلإ ينقبس امك لوقأو ،ةمرتحملا ةئيهلا هذه ءاضعأ ،لضافألا ةداسلا اهحرط يتلا ةلئسألابو
.ةرذعملا سمتلأو ،يسفن نمف تأطخأ دق تنك نإو ،هللا نمف تقفو دق تنك نإ

.هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو مكيف هللا كراب ،مكئاغصإ نسح ىلع مكل اركش

؟لخدتلا ةصتخملا ةنجللا ديرت له ،ريزولا ديسلل اركش :سيئرلا ديسلا

سلجم ءاضعأ تاليمزلاو ءالمزلا تالؤاستو تالخدت بلغأ نإف ،ةقيقحلا يف ،سيئرلا يديس اركش :ررقملا ديسلا
نوؤشلاةنجل يهو ةصتخملا ةنجللا ىوتسم ىلع ةقمعم تاشقانملحم تناك ةشقانملا لالخ تحرط يتلا ةمألا
نذإب ةلبقملا ةسلجلا يف ضرعيس يذلا يليمكتلا ريرقتلا يف اهجمدن فوس يلاتلابو ،ناسنإلا قوقحو ةيرادإلاو ةينوناقلا

.اركشو .هللا

لمعلا ةلصاوم لوح سلجملا بتكم ةراشتسال ةقيقد )15( ةرشع سمخ ةسلجلا عفرل رذتعن .اركش :سيئرلا ديسلا
.ةعوفرم ةسلجلا .دغ موي ةسلج دقع وأ ،ءاسملا اذه

.اهفانئتساو ةسلجلا فاقيإ



.ددحملا تقولا نع اليلق انرخأت نع رذتعنو ،ةسلجلا فنأتسن :سيئرلا ديسلا

.لاوزلا دعب ةيناثلا ةعاسلا ىلع ،هللا ءاش نإ دغلا ىلإ انلاغشأ ليجأت لوقعملا نم هنأ انل نيبت ،بتكملا ةراشتسا دعب

انيأر دقو .ةموكحلا جمانرب ةشقانم ةصاخو تالاغشنالا ضعبل ارظن مت ةلبقملا تاسلجلا جمانرب رييغت نأ ،ةقيقحلاو
.دغلا ىلإ ةسلجلا ليجأت تالاصتالا ءارجإ دعب

ةملكلا ذخأ نيديرت له .مكيف هللا كراب ىرخأ فارطأ عم رواشت ءارجإ مزاللا نم هنأل مكيلع ةلاطإلا نم نذإ رذتعن
؟يوالسع ىليل ةديسلا

ةيطارقميدلل اربخم نوكيس ةمألا سلجم نأ انومتملع متنأ .سيئرلا يديس اركش :)ماظن ةطقن( يوالسع ىليل ةديسلا
.مكدحو مكنع ةرداص ليمز يأ لخدت لوح مدقت يتلا ةظحالملا نوكت نأ ،مكلضف نم بلطأ اذل ،اننيب مارتحالاو

ءيدابملاب لماعتأ انأو ،مارتحالا باب نم اذهو ،رخآ ليمز لخدت نع ،رخآ ليمز يأ نم ةظحالم ،اقالطإ لبقأ ال انأ
.سيئرلا يديس اركشو ، اهينومتملع يتلا

مالسلاو ،اركش ةيطارقميدلا ليبس يف تابرضلاضعب لبقأ نأ يبجاو نم انأو ،يتديس اركش :سيئرلا ديسلا
.مكيلع

.ءاسم نيعبرألا ةقيقدلاو ةسداسلا ةعاسلا يف ةسلجلا تعفر


