
 

 

 

.ةمألا سلجم سيئر بئان ،دمحأ جاحلا هللا دبعديسلا :ةسائرلا

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

.لاوزلا دعب نيعبرألا ةقيقدلاو ةيناثلا ةعاسلا ىلع ةسلجلا تحتتفإ

لثمم ،ريزولا ديسلاب ةسلجلا هذه لهتسم يف بحرن .ةحوتفم ةسلجلا ،ميحرلا نمحرلا هللا مسب :ةسلجلا سيئر ديسلا
ةيرئازجلا ةأرملل ةمألا سلجم سيئر ديسلا ةئنهت صن ةءارق دوأ انلامعأ يف عورشلا لبقو .هل قفارملا دفولابو ةموكحلا
.ةأرملا ديع لولح ةبسانمب

ةزعموب ريشب ديسلا رسي ،ةنس لك نم سرام نم نماثلل قفاوملا يملاعلا اهديع يف ةأرملا ديعب لافتحالا ةبسانمب(
تامرتحملا تاليمزلل تاينمتلا لمجأو يناـهتلا بيطأب اومدقتي نأ سلجملا ءاضعأ ةداسلا اذكو ةمألا سلجم سيئر
ةيرئازجلا ةأرملاف .ءانهلاو ةداعسلا لكو ةحصلا ماود نهل اينمتم ،نـك امنيأ ءاسنلا ةفاكلو ،ةـمألا سلجم يف ءاضعألا
سسأ ءاسرإ يف ةيلاعفب تمهاسو ،ريرحتلا ةروث ءانثأ ايلاع ةأرملا حافك تعفرو لجرلا بناج ىلإ سمألاب تفقو يتلا
نإ .ةيطارقميدلا خيسرتو ةيروهمجلا ميق نع عافدلل ةمواقملا فوفص ةمدقم يف اضيأ مويلا يه ،ةيتفلا ةيرئازجلا ةلودلا
ةيقرتل حافكلا زمر ،لفاحلا مويلا اذه يف – هجوتيل ،ةمألل ةلثمم هفوفص نيب ةأرملا دوجوب رخفي يذلا رقوملا انسلجم
يف ةاناعملا نم ربكألا طسقلا نلمحتي نلزالو نلمحت يّئاللا ءاسنلا لكل انافرعو اريدقت ةصاخ ةيحتب – ةأرملا قوقح
.)يقرلاو ررحتلا نم ديزمللو نطولل ءادف ماسج تايحضت نم هنمدق املو تابثو نافت لكب زيزعلا اننطو ندمو فايرأ

.اركش

)قيفصت(

ىلإ ادانتساو ،يلاعلا ميلعتلل يهيجوتلا نوناقلا نمضتملا نوناقلا صن ةشقانمو ضرع مويلا انلامعأ لودج يضتقي
اذه صن لوح ضرع ميدقتل ةموكحلا لثمم ديسلا ىلإ ةملكلا ليحأ ةمألا سلجمل يلخادلا ماظنلاو روتسدلا ماكحأ
.اروكشم لضفتيلف ،نوناقلا



،ةسلجلا سيئر يديس ،نيلسرملا فرشأ ىلع مالسلاو ةالصلاو ميحرلا نمحرلا هللا مسب :ةموكحلا لثمم ديسلا
عورشم ةزيجو ةصالخ يف ضرعأل مكمامأ مدقتأ نأ يندعسي ،نورقوملا ةمألا سلجم ءاضعأ ةداسلاو تاديسلا
نم ةبلطلا ددـع لقتنا دقو ،اميظع امامتها– لالقتسالا ذنم - ريخألا اذه يلوأ دقل .يلاعلا ميلعتلل يهيجوتلا نوناقلا

نييولع نيتسردمو ةدحاو ةعماج نم انلقتنا امك ،يلاحلا تقولا يف 405.000 ىلإ 1962 ةنس بلاط 2.500 يلاوح
يلصأ صصخت ةئامعبرأ ىلإ تاصصخت ةسمخ نمو ،ةعماج ةرشع عبس اهنيب نم ةيعماج ةسسؤم نيسمخو عبس ىلإ
يعماجلا لوخدلا يف اودع ذاتسأ فلأ رشع ةتس ىلإ نيدعاسملاو نينواعتملا نم مهبلغأ ذاتسأ ةئامثالث نمو ،يعرفو
.هاروتكد ةداهش مهنم ةئامعبسو فالآ ةثالث لمحيو ،نويرئازج مهلكو ،ايلاح افلأ رشع ةعبسو يضاملا

بيلاود مويلا ريست يتلا تاصصختلا فلتخم يف راطإ فلأ ةئامعبرأ نم رثكأ ةرتفلا هذه لالخ ميلعتلا نّوك دقل
.ةيفاقثلاو ةيداصتقالاو ةيعامتجالا اهقفارمو ةلودلا

نع ةفرعملاو ملعلا رشن يف رئازجلا هتلذب يذلا ريبكلا دهجلا – كشلل لاجم يأ عدي ال امب – مجرتت ماقرألا هذه نإ
يتلاو يلاعلا ميلعتلل يمكلا عسوتلا ةلحرم )1999–1962( ةرتفلا هذه قفاوتو ،يعماجلا ميلعتلا ريوطت قيرط
اهفرعييتلا ةيعونلا تالوحتلا ةلحرم حرطت مويلاو ،ةفثكملا ةينطولا ةيمنتلا ةلحرم عم اهتاقلح ىدحإ يف تقباطت
ءيش لك اهيف "ملوعتي" يتلا ةلحرملا هذه يف ةصاخ ،يلاعلا ميلعتلل هؤاليإ بجي يذلا مامتهالا ةلأسم ينطولا داصتقالا
اهماظنل ةيرذج تاحالصإ جاهتناب رئازجلا اهتبكاو يتلا تاراهملاو فراعملا ريوطتل ةزيمتم ةلحرم ملعلا اهيف لخديو
لماعك يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا – ةرشابم – مويلا لئاست تالوحتلا هذه نإ .يعامتجالاو يداصتقالاو يسايسلا

يف ةمئاقلا ةينوناقلا صوصنلا نأ امك ،ةديدجلا ةيكيمانيدلا هذه ميمص يف ةعماجلا كلذب عضتو ،ةينطولا ةيمنتلل يسيئر
مكيلع ضورعملا نوناقلا اذه عورشم لكشي كلذل ،فادهألا هذهو ةيكرحلا هذهل بيجتست دعت مل ةددعتم ميسارم لكش
هماهم ددحي وهف ،ةديدجلا تايدحتلا ىوتسم ىلإ يلاعلا ميلعتلاب عافترالل يرورضلا راطإلا عماج يعيرشت صنك
دوهجملا يفو يجولونكتلا روطتلاو يملعلا ثحبلل ينطولا دوهجملا يف هرودو ،هتاياغو هاوتحم ددحيو يمومع قفرمك
قيقحتب حمست يتلا ةيتاسسؤملا لئاسولا عورشملا اذه ددحي امك ،ةيفاقثلاو ةيملعلاو ةيداصتقالا ةيمنتلا لجأ نم ينطولا
لودلا بلغأ يف اهيلع فراعتملا ةنرملا ئدابملا دمتعت يتلاو ،ديدجلا هروصت يف يلاعلا ميلعتلاب ةطونملا ماهملا
لعافتلاو يجراخلا اهطيحم عم جامدنالا نم ةيعماجلا تاسسؤملا نكمت يتلا ةبقارملاو رييستلاو ميظنتلا يف ةمدقتملا
فراعملا ريوطت يف اضيأ مهاست -ةلماشلا ةينطولا ةيمنتلا يف ةمهاسملا ىلإ ةفاضإلاب – اهلعجي امم ايملاعو اينطو هعم
يذلاو نوناقلا اذه عورـشم هسركي يذلا ةعماجلل ديدجلا يساسألا نوناقلا نوكيسو .يملاعلا ىوتسملا ىلع ةفاقثلاو
قيقحتل ةلاعفلا ةادألا ،ةيروحملا يلاعلا ميلعتلا داعبأ يهو ينهمو يفاقثو يملع عباط تاذ ةسسؤم ةعماجلا نم لعجي
.اهفادهأو اهرود يفو ةعماجلا ميظنت يف قيمعلا يعونلا لوحتلا اذه

اهطبرت ةيعماج ةرسأك لاـمعلاو ةذتاسألاو ةبلطلل ةماعلا تابجاولاو قوقحلا ىلإ اضيأ قرطتي عورشملا اذه نإ
ماظنلاو نوناقلا مارتحا لظ يف ةنهملا تايقالخأو بادآو يعماجلا مرحلا دعاوق اضيأ سركي امك ،ةيوضع تالعافت
.ماعلا

هتيادب نم عورشملا اذه ريضحت لحارمب ريكذتلا فدهب تقولا نم ليلق ذخأل مكحمستسأ ،ميدقتلا اذه متخأ نأ لبقو
ماع ةياهن يف ةموكحلا جمانرب فادهأ نم عورشملا اذه ناك دقف .رقوملا سلجملا اذه يدي نيب هلوثم ةياغ ىلإ

ىقتلم مظنو ،97 ةفئاص لالخ تاصصختلا لك نم ةذتاسأ لبق نم ةعماجلا عاضوأ صيخشت مت دقو ،م1997
وه ركذأ ام ىلع طبضلاب مقرلاو ةيعماجلا ةرسألا نم درف يتئام يلاوح هرضح 1997 ربمسيد يف يعماج يرواشت

ايلع سرادم ءاردم ةينامثو ،يعماج زكرم ريدم رشع انثاو ،ةعماج سيئر رشع ةعبرأ مهنم ناكف ،ارضاح 190
ةينامثو ،يلاعلا ميلعتلل ةينطو دهاعم ءاردم ةعبسو ،ةيبط دهاعم ءاردم ةعبرأو ،ايلع سرادـم ءاردم ةرشعو ةذتاسألل
نورشعو ةعستو ،ةبلطلل الثمم رشع ةعستو ،يمومعلا فيظولاو ،طيطختلا ،ةيلاملا ،ةحصلا :ىتش تارازول نيلثمم
يلاوح ىلإ ةفاضإلاب ،اثحاب اذاتسأ نوتسو ةينامثو ،يلاعلا ميلعتلا عاطق يف طشنت يتلا ةفلتخملا تاباقنلا نم ادرف
اذه لوح ةليلو نيموي شاقنلا ماد دقو ،كراشم اتئام وه ابيرقت عومجملاو ةرازولا نم اصصختم اراطإ نيرشع
عورشملا ريضحت مت كلذ دعبو .مكيلع ضورعملا عورشملا اذهب ةقلعتملا اهنيب نم تايصوتب انجرخو صيخشتلا
اهلك تباجأف ،يلاعلا ميلعتلا لاجم يف ةطشانلا تاباقنلا لك ىلإ 1998 سرام 11 يف لسرأو ،نوناقلا اذهل يديهمتلا
،اهمهأو اهبلغأ تباجأو ةيعماجلا تاسسؤملا لك ىلإ اهدعب عورشملا لسرأو ةفاحصلا ربع اهباوج ناك ةدحاو الإ
1998 ربمتبس 16 يف ءارزولا سلجم هيلع قداصو 98 ةفئاص يف يديهمتلا عورشملا ىلع ةموكحلا تقداصف
مكيديأ نيب مويلا وهو ،يضاملا يفناج يف هيلع قداصو 1998 ربمسيد يف ينطولا يبعشلا سلجملا ىدل عدوأو



.هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو ءاغصإلا نسح ىلع مكركشأو ،مّكفكأب هل يئاهنلا جيوتتلا نوكي نأ ىنمتنو

ميدقتل ةصتخملا ةنجللا ررقم ديسلا ىلإ نآلا ةملكلا ليحأو ،ةموكحلا لثمم ريزولا ديسلل اركش :ةسلجلا سيئر ديسلا
.اروكشم لضفتيلف ،نوناقلا اذه صن لوح يديهمتلا ريرقتلا

،هل قفارملا دفولاو ريزولا ديسلا ،ةسلجلا سيئر ديسلا ،ميحرلا نمحرلا هللا مسب:ةصتخملا ةنجللا ررقم ديسلا
صن نع يديهمتلا ريرقتلا مكيلع ضرعأ نأ ينفرشي ،فويضلا ةداسلا ،رقوملا انسلجم ءاضعأ ةداسلاو تاديسلا
.ةينيدلا نوؤشلاو يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلاو نيوكتلاو ةيبرتلا ةنجل هتدعأ يذلا يلاعلا ميلعتلل يهيجوتلا نوناقلا

ةمدقم

،روتسدلا نم 122133 ،117 داوملا ماكحأل اقبط

،ةمألا سلجمل يلخادلا ماظنلا نم 50و 46 ،45 ،43 ،30 ،24 ،23 داوملا ماكحأل اقفوو

يفناج 31 ـل قفاوملا ـه1419 لاوش 14 يف خرؤملا ةمألا سلجم سيئر ديسلا لبق نم ةلاحإلا رارق ىلع ءانبو
،يلاعلا ميلعتلل يهيجوتلا نوناقلا صن نمضتملا م1999

يراص نب دارم ديسلا ةسائر تحت ةينيدلا نوؤشلاو يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلاو نيوكتلاو ةيبرتلا ةنجل تدقع
،م1999 سرام 06 ىلإ يرفيف 27 نم ةدتمملا ةرتفلا يف ةمألا سلجم رقمب تاعامتجالا نم ةلسلس ،ةنجللا سيئر
.يلاعلا ميلعتلل يهيجوتلا نوناقلا صن اهلالخ تشقانو تسرد

نوناقلا صن ىوتحم

:اهيف ءاج ام مهأ باوبأ )7( ةعبس ىلع ةعزوم ةدام )65( نـيتسو اـسمخ نوناقلا اذـه صن لمشي

ةماع ماكحأ :لوألا بابلا
 

.ايمومع اقفرم هتفصب يلاعلا ميلعتلل ةلوخملا ماهملاو ةيساسألا ماكحألا ددحي

يلاعلا نيوكتلا :يناثلا بابلا
 

:هيروطب نيوكتلا يف يلاعلا ميلعتلا ماهم ددحي



تاسسؤمب قاحتلالل ةحرتقملا تايلآلاو(poste-graduation)جردتلا دعب ام ةلحرم ،(graduation)جردتلا ةلحرم
.يلاعلا ميلعتلا

يلاعلا ميلعتلا يف ثحبلا :ثلاثلا بابلا
 

ريوطت ،ةينطولا تاقاطلا زيزعت ،يجولونكتلا ريوطتلا ،يملعلا ثحبلا تاطاشن يف يلاعلا ميلعتلا ةمهاسم ىلع دكؤي
.ةيملعلا تاطاشنلا نيمثتو ينطولا يفاقثلا ثارتلاو خيراتلا ةسارد ،عارتخالاو راكتبالا زيفحت ،اهرشنو ةفاقثلا

تاسسؤملا :عبارلا بابلا

 

امم يلاملا لالقتسالاو ةيونعملا ةيصخشلاب ةعتمتم ينهمو يفاقثو يملع عباط تاذ ةيمومع تاسسؤم ءاشنإ سركي
امك ،هعم لماعتت يذلا طيحملاو يداصتقالا عاطقلل اهتامدخ نم ةجتان ليخادم ليصحت نم ةيرئازجلا ةعماجلا نكمي
:اهمهأ ةيمومعلا ةسسؤملل ةديدع بناوج ددحي

.اهلئاسوو ةيمومعلا ةسسؤملا ةرادإ –1

:ةيلاتلا طامنألا بسح ةيمومعلا ةسسؤملا ميظنت –2

تايلك نم ةنوكم تاعماج§

ةيعماج زكارم§

.يلاعلا ميلعتلا دهاعمو سرادم§

يلاعلا ميلعتلا ومدختسمو ةبلطلا :سماخلا بابلا

:نيتئف لوانتي

،لامعلاو ةذتاسألا مهو يلاعلا ميلعتلا يمدختسم ةئف –1

،ةبلطلا ةئف –2

.ةدح ىلع ةئف لك تابجاوو قوقح ددحيو

يعماجلا مرحلا :سداسلا بابلا

ءارآلا مارتحا عم بلاطلاو ذاتسألا ررحتو عادبإلاو ثحبلاو ريكفتلا ةيرحل ءاضفك يلاعلا ميلعتلا تاسسؤم سركي
.ماعلا ماظنلاو يلاعلا ميلعتلا تاطاشنل نسحلا ريسلاب ساسملا نود اذهو ةفلتخملا

ةيئاهنو ةيلاقتنا ماكحأ :عباسلا بابلا

يفاقثو يملع عباط تاذ ةيمومع تاسسؤم ىلإ اهليوحت راظتنا يف يلاعلا ميلعتلا تاسسؤم ريس رارمتسا نمضي
.ينهمو



صنلا ةشقانم

يلاعلا ميلعتلا عقاو ىلع – بثك نع– فوقولا ،هب ةقلعتملا قئاثولا ىلإ ةفاضإ ،صنلا ةشقانم يف ةنجللا تدمتعا دقل
.ةيرئازجلا تاعماجلاب

يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو وـت رامع ديسلا ةموكحلا لثمم ةنجللا تعد ،صنلا اذهل ةقمعم ةسارد دصقو
.ةيعماجلا ةرسألل ةلثمملا فارطألا ضعبو

ىلع هدر اذكو نوناقلا صن نع ةموكحلا لثمم همدق فاو ضرع ىلإ اهتاعامتجا دحأ يف ةنجللا تعمتسا اذكهو
.ةنجللا ءاضعأ تاظحالمو تالؤاست

ةنجللا ءاضعأ تالؤاست –1

اذكو نوناقلا صن ىوتحم ةسارد نم ةطبنتسملا تاظحالملاو تالؤاستلا نم ةلمج ةنجللا ءاضعأ ةداسلا حرـط دقل
:ةيلاتلا طاقنلا يف اهصخلن يتلاو يلاعلا ميلعتلا عقاوب ةقلعتملا كلت

بايغ عم ايفصوو ايدرس اضرع ناك ةقيثولا يف درو امو ،بابسألل يقيقح ضرع نم نوناقلا صن ولخ§
.فادهألا

.صنلا اذه يف ةيقرتلاو ثحبلاب ةقلعتملا ريياعملا بايغ§

.يلاعلا نيوكتلل ةيمومعلا ةمدخلا ماهم ديدحت ةداعإ ةيفيك§

.يلاعلا ميلعتلا تاسسؤمو ةيميداكألاو ةرازولا نيب قيسنتلا ةيفيك ضومغ§

.ىربكلا تاعماجلاب دوصقملا§

.صنلا يف ةدراولا "لاع ىوتسم نم ينقت" ةرابع حيضوت§

.صنلا اذه يف دراولا لصاوتملا ميلعتلاب اهتقالعو لصاوتملا نيوكتلا ةعماج عقوم§

.صنلا عورشم ءارثإو ةشقانم يف ةلعافلا فارطألل ةيقيقحلا ةكراشملا ةجرد نع لؤاست§

ةموكحلا لثمم ديسلا در –2

تالؤاستلا لمجم ىلإ هدر يف يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو وت رامع ةموكحلا لثمم ديسلا ضرعت
.صنلا يف ةضماغ تناك يتلا طاقنلا نم ريثكلا حضوأو ،ةمدقملا تاظحالملاو

ميلعتلا اهب رم يتلا تارتفلل داقتنالاو صيخشتلا يف ضوخلا مدعو ،بابسألا ضرع اهب ءاج يتلا ةنورملا ربتعا دقل
ءارو تناك ةعماج قح يف فاصنإلا مدعو فاحجإلا نع داعتبالا وه ،لالقتسالا ذنم ةيرئازجلا ةعماجلاو يلاعلا
مهألا نأ ىريو ،دالبلا رييست ةيلوؤسم مويلا مهقتاع ىلع عقت تاصصختلا فلتخم يف راطإ فلأ 400 نم رثكأ نيوكت
.ةمدقتملا نادلبلا نم ريثكلا رارغ ىلع يهيجوت نوناقب يلاعلا ميلعتلا ديوزت وه

يلاعلا ميلعتلاو ةعماجلا اهب ترم يتلا ةليوطلا ةبرجتلل اجاتن ناك امنإو غارف نم أشني مل نوناقلا اذه نأ حضوأ امك
تائيهلا لك ىلإ لسرأو هميدقت لبق عورشملا اذه اهيف شقون تايقتلم ةدع ةرمث ناك هزاجنإ نأو ،رئازجلا يف



.دقنلاو ءارثإلا لجأ نم يلاعلا ميلعتلاب ةلص اهل يتلا تاميظنتلاو تاعماجلاو

لكل يلاعلا ميلعتلاب قاحتلالا قح نمضي ايمومع اقفرم ةعماجلا رابتعاب ةيساسأ ءيدابم سركيل نوناقلا اذه ءاج دقل
بناج نمو .رصعلا تابلطتم قفو فيكتلا نم ةعماجلا نكمت ةنرم رييست قرط دطويو ايرولاكبلا ةداهش ىلع لصاح
اهب لومعملا سيياقملا سفنل عضخي ال هنأل ايلاع اميلعت هرابتعا نكمي ال لصاوتملا ميلعتلا نأ ريزولا ديسلا دكأ ،رخآ
.ةعماجلا يف

رود بعلت نأ نكمي الو ةيملعلاو ةيجوغاديبلا اهفادهأب لبقتسملا يف لفكتتس اهنأ حضوأ ،تايميداكألا صوصخبو
.ةيزاوم ةرازو

ءاربخلا عم تاءاقل –3

:ىلإ ةنجللا اهيف تعمتسا يلاعلا ميلعتلا يمدختسم ءاربخ عم ةيرث تاءاقل ةدع تمت

.ةينطولا دهاعملا ءاردمو تاعماجلا ءادمع -

.ةمألا سلجم يف ءاضعألا نييعماجلا ةذتاسألا -

.نييعماجلا ةذتاسألا تايعمجو تاباقن يلثمم -

.ةيبالطلا تامظنملا يلثمم -

.روضحلا نع ةيبرتلل ىلعألا سلجملا سيئر يرخص رامع ديسلا رذتعاو

فادهأو راكفأ تسردو هبناوج فلتخم نم يلاعلا ميلعتلا ةيعضو ىلع تاءاقللا هذه يف – برق نع – ةنجللا تعلطإ
:يلي ام تاشقانملا هذه نم زرب ام مهأو ،صنلا اذهل يقيبطتلا بناجلا ىلإ تقرطت امك ،ينوناقلا صنلا اذه

.يلاعلا ميلعتلا رييستو ميظنتل ةيساسألا دعاوقلا مضي ينوناق راطإ ىلإ ةجاحلا·

.ينهمو يفاقثو يملع عباط تاذ ةيمومع ةسسؤم ءاشنإ سيركت·

.يلاعلا ميلعتلا تاسسؤم رييست يف ليهستو ةنويل·

.يعماجلا مرحلا ةركف ديكأت·

.)17 ةداملا الثم( صنلا يف داوملا ضعب قيبطت ةبوعص·

.يلاعلا ميلعتلل ةيساسألا تاطاشنلا ضعب ةصصوخ نم فوختلا·

.لصاوتملا نيوكتلا موهفمل ةقدب قرطتلا مدع·

يفظوم كالسأل يملسلا لسلستلا ةمق يف هعضوو ايويحو ايساسأ ارصنع هتفصب ذاتسألا ةفيظو ةيصوصخ·
.ةلودلا



تاعماجلا فييكتل يساسأ بلطم يه يتلا تاصصختلاو جماربلا يف ةصاخو ةيميداكألا ةيرحلا ىلإ قرطتلا مدـع·
.هعم لماعتت يذلا طسولا عم

.يلاعلا ميلعتلل يهيجوتلا نوناقلا اذه يف بيرعتلا ىلإ ةراشإلا لافغإ·

.نوناقلا رودص لبق ةيذيفنت ميسارم رادصإ نم فدهلا·

نوناقلا صن يف ةنجللا يأر

يلاعلا ميلعتلل يهيجوتلا نوناقلا صن لوح لوؤسمو رح شاقن اهداس تاعامتجا ةدع دقعو ءاربخلا ىلإ عامتسالا دعب
.رئازجلا يف هرودو هتناكم ديدحت ديعيو عاطقلا اذه معديس يذلا

عمج نوناقلا اذه نأ مغرو ،اهانعم ةيساسألا راكفألا دقفأ صنلا داوم ضعب ةغايص يف ةقدلا مدع نأ ةنجللا ىرت
فيرعتلا وهو هاوتحم يف ديدج ءيشب ءاج هنأ الإ ،يلاعلا ميلعتلا ميظنتب ةصاخلا ةيرازولا تاميلعتلاو ةيذيفنتلا ميسارملا
يملعلا عباطلا تاذ ةسسؤملا سيركتب رييستلا لاجم يف تاحالصإ لخدأو ةديدج تاميظنت رقأ دقلو ،ةعماجلل ديدجلا
ةيدعبلا ةيلاملا ةبقارملا قيبطتب كلذو ،اهتيكرح لشت يتلا ةيطارقوريبلا دويقلا نم ةررـحملا ينهملاو يفاقثلاو
ةيصولا ةرازولا اهطبضت طورشل ةصصوخلا صنلا اذـه عضخأ امك .اهيلع لصحملا ليخادملل رشابملا لامعتسالاو
،ةيراضحلا اهماهم ءادأل اهررحيو تالخدتلا نم يلاعلا ميلعتلا تاسسؤم يمحي يذلا يعماجلا مرحلا موهفم ىلع دكأو
.يساسأ بسكمك ميلعتلا ةيناجم سرك امك

عارسإلا ىلع ثحتو ةنجللا دكؤت انهو يملسلا لسلستلا ةمق يف هتناكم لعجو ذاتسألا ةيصوصخ صنلا اذه ددح دقل
.يلاعلا ميلعتلا ذاتسأل يساسألا نوناقلا رادصإ يف

.يلاعلا ميلعتلل يمومعلا قفرملاب ةلودلا لفكت رارمتسا ةرورض ةنجللا ىرت ،عاطقلا اذه ةيمهأو ةيجيتارتسال ارظنو

.قيثوتلل ينطو زكرم ءاشنإ نيعتي ،يملعلا ثحبلا قيرط نع يلاعلا ميلعتلا معدو ةيقرتلو

الإ ،تارـيغتلا نـم ةـيعماجلا تاسسؤملا ةيامحل ةيساسألا ةيضرألا ةباثمب دعي نوناقلا اذه رادصإ نأ ةنجللا ىرت امك
ةموظنملا حالصإل لماشو ماع يهيجوت نوناق راطإ يف يهيجوتلا نوناقلا اذه صن لخدي نأ نسحتسملا نـم ناـك هنأ
.ةيوبرتلا

ةمتاخ
 

ابسكم ،تاءافكلاو تاراطإلاب دالبلا دمي يذلا يجيتارتسالا عاطقلا اذه ،يلاعلا ميلعتلل يهيجوت نوناق رادصإ ربتعي
.عاطقلل اماه

قطنم ىلإ كالهتسالا قطنم نم لقتنت ةعماجلا لعجي يلاعلا ميلعتلاب هطبرو يملعلا ثحبلا ناديمب مامتهالا نإ
لعجي اديدج اسفن عاطقلل يطعيس ينهملاو يفاقثلاو يملعلا عباطلا تاذ ةيمومعلا ةسسؤملا سيركت نإو ،جاتنإلا
تاطوغضلا ىتش نم اهريرحتو ةيرشبلا اهتاردق نيمثتب ةيلاعفلا دهع ىلإ لفكتلا دهع نم جرخت يلاعلا ميلعتلا ةسسؤم
.ةيطارقوريبلاو ةيركفلا



ةـظحالـم

ةعاسلا ىلع م1999 سرام 06 تبسلا موي ةحيبص ةنجللا تعمتجا ،يديهمتلا ريرقتلا ىلع ةقداصملا ضرغب
ةعاسلا ىلع ةسلجلا تعفر ،ةنجللا ءاضعأ تاحارتقا ذخأو ريرقتلا صن لوح لوطم شاقن دعبو ،ةرشع ةيداحلا
ىلع ةقداصملا تمتو ةثلاثلا ةعاسلا ىلع اهلاغشأ ةنجللا تفنأتسا مث يديهمتلا ريرقتلا صنل يئاهنلا طبضلل ةدحاولا
.يلاعلا ميلعتلل يهيجوتلا نوناقلا صن نع يديهمتلا ريرقتلا

نوناقلا صن نع يديهمتلا ريرقتلا عورشم ،رقوملا سلجملا ءاضعأ يئالمز ،يتاليمز ،ةسلجلا سيئر يديس مكلذ
مالسلاو ةعباتملاو هابتنالا نسح ىلع اركش .ءارثإلاو ةشقانملل مكيلع هضرعأ يلاعلا ميلعتلل يهيجوتلا نوناقلا نمضتملا

.مكيلع

نآلا عرشنو ،هيلإ متعمتسايذلا ريرقتلا اذهل هميدقت ىلع ةصتخملا ةنجللا ررقم ديسلا ركشأ :ةسلجلا سيئر ديسلا
أدبنو ،ابوتكم هلخدت مدق نم مهنم ،رشع ةعبرأ )14( غلبي لخدتلل نيلجسملا ددع نأ ىلإ ريشأو ،ةماعلا ةشقانملا يف
.اروكشم لضفتيلف ،ةريوعل ظيفحلا دبع ديسلا وهو لخدتم لوأب

،مرتحملا يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو ديسلا ،مرتحملا ةسلجلا سيئر يديس .اركش :ةريوعل ظيفحلا دبع ديسلا
ةماعلا ةشقانملا يف كراشأ نأ ينفرشي ،روضحلا ةداسلا ،نومرتحملا ةمألا سلجم ءاضعأ يتاليمزو يئالمز ةداسلا
العف رقتفي ،ساسح عاطق يف هبعلي فوس يذلا رودلاو هتيمهأل ارظن كلذو يلاعلا ميلعتلل يهيجوتلا نوناقلا عورشمل
.ةيفرظلا تارارقلا نم هيمحتو هرارقتساو هريوطت ىلع دعاست ةيفاك ةيعيرشت صوصنونيناوق ىلإ

اهيلي مث ،ةيوبرتلا ةموظنملا يف رظنلا ةداعإ بوجو لوح مالكلاب اهؤدبأ ،رواحم ةثالث ىلع يوتحي اذه يلخدت نإ
ضعب مدقأس ،ماتخلا يفو .عاطقلا تالاغشناب هتقالعو انيلع ضورعملا يلاعلا ميلعتلل يهيجوتلا نوناقلا عورشمل ليلحت
وأ ةيبرتلا ةموظنملا يف رظنلا ةداعإ ىلإ تدأ يتلا بابسألا نع لؤاستب يلخدت نذإ أدبأو .تاحارتقالاو تاظحالملا
.اهحالصإىرحألاب

ةيوبرتلا ةموظنملا حالصإ نإ ذإ ،ةيعوضوم لماوع ةدعل ةجيتن ءاج هب لفكتلاب مازتلالاو بلطلا اذه نع ريبعتلا نإ
يتلا ةعيرسلا تالوحتلل ارظن ةصاخ ةيمهأ وذ مويلا وهو ،لودلا نم ديدعلا يف ةعاسلا ثيدح نينسلا تارشع ذنم لثمي
رثكأ امامتها بلطتت ةينوك ةيرق ملاعلا نم تلعج ةيلومشلاو ةملوعلا ةرهاظ نإ ذإ ،نيدايملا لك يف ملاعلا اهفرـعي
ةيرصعلا ممألا سفانت يف هرودو ،ناسنإلا يف يأ ،ةيبرتلا عاطق يف رامثتسالا ةيمهأ زربت انهو ،هنيوكتو ناسنإلاب
.ةديدج قرطبو رثكأ ّملعن نأ بجي هنأل ةيوبرتلا ةموظنملا يف رظنلا ةداعإ يف لثمتت نذإ ةيلاكشإلاو ةرضحتملا

نأ نكمي ال يجولويسوسلا لماكتلاو ينقتلاو يملعلا روطتلل ةديدجلا تايطعملا عم ةيوبرتلا ةموظنملا قباطت نإ
.ةلماش ةرظن راطإ يف الإ ققحتي

ذخؤت نأ نكمي يتلا -نوناقلا اذــه اهيف امب- ةماهلا تاءارجإلا نأ ىلع تدكأ نأ ،تاذلاب ناكملا اذه نم ،يل قبس دقل
ةموظنملل لماش راطإ يف تلجس اذإ الإ ةعجان نوكت نأ نكمي ال ،عمتجملا ةرطاق ىقبي يذلا ،يلاعلا ميلعتلا عاطق يف
ءاضف لثمت يتلا ةموظنملا هذه .ينهملا نيوكتلاو يلاعلا ميلعتلا ،يوناثلاو يساسألا ميلعتلا :ةثالثلا اهداعبأب ةيوبرتلا
يدافتب انل حمست ةمزاحلا ةرظنلا هذهو ،هريصم ريرقت يف ةمساحلا يهو هتايح نم ةرتف مهأ درفلا هيف يضقي ادحاو
.ةيئزجلا تاحالصإلا

موقت يتلا ةيوبرتلا ةموظنملا تانياعم ريراقتل ةينأتملا ةءارقلا نإف ،انيلع ضورعملا عورشملا ليلحت صوصخب امأ
لحم وه يذلا عاطقلا اذه ىلع انه رصتقأو- ةعماجلا تالاغشنا نأ حوـضوب نـيبت ةـيبنجألاو ةينطولا تائيهلا لك اهب
هذهو ،رئازجلاك ومنلا قيرط يف يه يتلا لودلا يف مأ ةمدقتملا لودلا يف ءاوس ،ةهباشتم نوكت داكت -انتشقانم
ةثلاثلا ةيفلألا تايدحت عم ىشامتت ىتح اهب ةطونملا ماهملا يف رظنلا ةداعإ ىلإ لودلا نم ريثكلاب تدأ تالاغشنالا
ضورعملا نوناقلاو ،ةينعملا تاسسؤملاو تائيهلاب اهتاقالعو ةعماجلا يف ميلعتلا لحارم مظني يرذج حالصإب مايقلاو



اذه عم اهطبرأو تالاغشنالا هذه ضعب ىلإ قرطتلا انه يدوبو ،ىعسملا اذه نمض هجاردإ نكمي مويلا انيلع
:عورشملا

لدعم ناك اذإف .بلاط لكل ةرخسملا تايناكمإلا ومنب عبتي ال ةعماجلا هجاوي يذلا يفارغوميدلا ومنلا ةمدص - 1
،رالود 1500 نم لقأ وه رئازجلل ةبسنلابف ،تارالود 6510 يلاوح لثمي ةمدقتملا لودلا يف ايونس بلاطلا ةفلك
.ارالود 6030 اسنرفو ،تارالود 14610 غلبت اكيرمأل ةبسنلاب لاثملا ليبس ىلعو

ةصرفلا ءاطعإ ةجحب تاليهأتلا رابتعالا نيعب ذخألا نودب ميلعتلا ةيطارقميدب ىمسي ام وأ ةعماجلل رحلا لوخدلا نإ
يف لمحت نأ بجي ميلعتلا ةيطارقميدف .عمتجملا حلاصم مدخي الو نيبسارلا دادعأ نم فعاضي نأ الإ نكمي ال عيمجلل
ريضحت ينعت ميلعتلا ةيطارقميد نإف ،ةمدقتملا لودلا يف هب لومعملا فيرعتلا بسحو ،ةعاجنلاب لاغشنالا اهنومضم
لواحي نوناقلا اذه نأ ظحالنو ،عمتجملل اديفمو اديعس هيف نوكي يذلا بصنملا ىلع هتءافك بسح لوصحلل صخشلا
.هنم )10(و )03( نيتداملا يف ءاج املثم أدبملا اذه سركي نأ

مويلا ةعماجلا نم جرختملا نإ ذإ ،عيرسلا يجولونكتلاو يملعلا مدقتلا نع جتانلا يدـحتلا ةعماجلا مويلا هجاوت –2
امب ةديج ةفرعمو ةيبنجأ تاغل ةدع نم نكمتلاو يلآلا مالعإلا يف مكحتلا لثم قوفتلا سيياقم ضعب هيف رفوتت نأ بجي
،لغش بصنم ىلع ةعرسب لوصحلاو ،ةسفانملا ىلع ينبملا مويلا عمتجم يف جامدنالاهنكمي ىتح ،ملاعلا يف يرجي
.ةماعلا ماهملا ىلع صنت يتلا )03( ةداملا لالخ نم بلطملا اذهل ةباجتسالا يف مهاسي يهيجوتلا نوناقلا عورشمو

تءاج 2002-1998 يجولونكتلا ريوـطتلاو يملعلا ثـحبلا لوـح يسامخلا جمانربلاو يهيجوتلا نوناقلل ةلمكتكو
ىوتسم نم عفرتل ،ثحابلا ذاتسألا ةفص ذاتسألل يطعت يتلا )51( ةداملا ىلع ةدايز )30 ،28 ،26 ،23( داوملا
.ميلعتلا ةيعون نسحتو ثحبلا

ةياهن دعب ىتح مئادلا فيكتلا بلطتت يجولونكتلاو يملعلا ناديملا يف مويلا ملاعلا اهفرعي يتلا تاريغتلا نإ - 3
ىطعي نأ نكمي ال :لاقي املثم وأ ةدعاقلا وه نوكي نأ مئادــلا نيوكتلا وأ لـصاوتملا نيوكتلا ىلع دـبال اذـهلو ،نيوكتلا

لالخ نم راطإلا تامولعم ددجت مل اذإ هتميق مولبدلا دقفي تاونس رشع وأ سمخ دعبف .ةمئاد ةيعرش مولبد يأل
اذهل ادح عضيلمويلا نوناقلا اذه ءاج دقو .ةعماجلا يف ملعلا نم ديدجلاب مئادلا لاصتالاو ناديملا يف ةينهملا تانيرمتلا
حضوتسو ،لصاوتملا نـيوكتلا ماهم حوضوب نيبت هنم )22( ةداملا نإ ثيح ،نيوكتلا اذه فنتكي ناك يذلا ضومغلا
.عقاولا ضرأ ىلع قيبطتلا تاءارجإ -ميظنتلا قيرط نع- اضيأ

تناك امهم لغشلا ملاع يف ةميقلا سفن اهلو ةئفاكتمو ةهباشتم ملست يتلا تاداهشلا لك اندالب يف ،ةماع ةفصب –4
ةعماجلا تحبصأ نأ دعب ةصاخ ،ةصتخملا دهاعملا ضعب اهملست يتلا تاداهشلا كلذ يف امب ،اهملست يتلا ةعماجلا
.ةينقتو ةينهم تاداهشل ،ةصتخملا دهاعملا رارغ ىلع ،رضحت

صوصنلاو ميظنتلا كلذكو )42 ،41 ،40 ،38 ،33 ،31( داوملا لالخ نم نوناقلا اذه عورشم ءاج دقو
ةيعون بسح تاسسؤملا فينصتو بيترتب حمستسيياقم عضو اهنأش نم تاءارجإ ةدعب هنع قثبنتس يتلا ةيقيبطتلا
نيذلا نـيجرختملا ددع ،تاسسؤملا هذهب قاحتلالا طورش يف الثم نمكت سيياقملا هذهو ،تاصاصتخالاو اهب نيوكتلا
.كلذ ىلإ امو لغش بصانم نودجي

سرادملاو دهاعملا ىلع ءاقبإلاو تايلك ىلإ ةعماجلا ميظنت ةداعإ ىلإ تدهم يتلا تارابتعالا رثكأ حضوت نأ ىقبيو
؟ةنيعم نيدايم يف ةبخنلا تاراطإ نيوكتب ةفلكم ةريخألا هذه لهو ،ةصتخملا

لكشم ايئزج ولو رسفت امهنيب ةمءالملا دوجو مدعو ،ةمدعنم نوكت داكت لغشلا ملاعو ةعماجلا نيب ةقالعلا –5
ةيفاك لغش بصانم ريفوت هنكمي ال يمومعلا فيظولا نإ ذإ ،ةعماجلا نم نوجرختملا هشيعي يذلا صيوعلا ةلاطبلا
ىوتحم لهجت ةلقتسملا ةيداصتقالا تاسسؤملاو-قوسلا داصتقا لظ يف ةصاخ– نيجرختملا نم ةماهلا دادعألل
،ةيعماجلا تاسسؤملا لخاد نيوكتلا ىوـتحمب فيرعتلا امهنأش نم نيتللا )36(و )27( نيتداملا نإ .ةعماجلا يف نيوكتلا
ةئيرج ةيقيبطت صوصنو تاءارجإب اززعت نأ بجي اذهلو ،لغشلا ملاعو نيوكتلا نيب مؤالت قلخل نيتيفاك ريغ نايقبت
.ةمدختسملا تاسسؤملل ةزفحمو



دهاعملاو سرادملا ميظنتب ةصاخلا دعاوقللو ءيدابملل ىربك ةيمهأ ايطعت نأ بـجي ،)40(و )38( ناتداملا –6
ميلعتلا ةرازول عقاولا ضرأ ىلع عضخت ال يتلا ةيجوغاديبلا ةياصولاب عالطضالا اهيف امب ،ةعماجلا نع ةجراخلا
.يلاعلا

ينقتلا نيوكتلا ةمهمب ةقلعتملاو اهيلع صوصنملا طورشلا مغرو هنإفةداملا هذه صوصخب امأ :)42( ةداملا–7
نم مييقتلاو ةعباتملاو ةبقارملا ةعاجن يف اككشتم ىقبأ يننإف صاخلا نوناقلل ةعضاخ ةيونعم صاخشأ فرط نم
.ةصاخ تاسسؤم يف نيوكتلا لاجم يف ةفاقثلا نم اعون بلطتت ةيلمعلا هذه نأل ،يلاعلا ميلعتلاب ةفلكملا ةرازولا فرط

هذهب ةصاخلاو نوناقلا اذه نع قثبنتس يتلا ةيميظنتلا تاءارجإلا ةمارصو ةحارص ىلع دكؤأ نأ ديرأاذهلو
.تاسسؤملا

نيبت ،يلاعلا ميلعتلا ذاتسأب ةصاخلا ةيساسألا نيناوقلاب ةقلعتملاو ةداملا هذهل ةينأتملا ةءارقلا نإ:)55( ةداملا - 8
يف هفينصتب كلذ سيركتو ميسارمو ةينوناق صوصن ةطساوب عمتجملا يف ةقومرم ةناكم ذاتسألا ءاطعإ داري هنأكو
.ةلودلا يفظوم كالسأ ملس ىلعأ

تامدخ نم ةئفلا هذه همدقت امب ساقت امنإو تارارقب ىطعت ال اهماهم تناك امهم نيفظوملا نم ةئف ةيأ ةناكم نإ
.عمتجملل

بسانتت ال اهنأ مأ ،نطاوملل ةيلاحلا ةيئارشلا ةردقلا عم ةنراقملاب ةفيعض يعماجلا ذاتسألا اهاضاقتي يتلا ةرجألا له
؟ ذاتسألا اذه اهمدقي يتلا ةمدخلا عم

صوصنلاو ةيساسألا نيناوقلا يف ققدتو حضوت نأ بجي )52( ةداملا يف اهيلع صوصنملا ةذتاسألا كلس ماهم نإ
.هلمع ةطساوب عمتجملا يف هتناكم لتحي نأ ذاتسألل نكمي ىتح ةيقيبطتلا

:تاظحالملاو تاحارتقالا ضعب نع ربعأ نأ يدوب ةصالخ يفو

و رئازجلا يف تالاجملا ىتش يف ةعرسب ةقحالتملا تاريغتلا ءوض ىلع يوبرتلا ماظنلا فارشتسا نوكي نأ بجي *
ىلع ةعاسلا عوضوم تحبصأ نيوكتلاو ميلعتلا ةيعضونإ ذإ ىرخألا لودلا براجتب سنأتسن نأ بجيو ،ملاعلا يف
نيب ةمئاد ةيلدج وأ كيتكيلايد كانهف يئاهنو لماك يوبرت ماظن دجوي ال هنأب يعولا بجي امك .يلودلا ىوتسملا
.هفادهأو هلئاسوو نيوكتلا نيماضم يف رمتسملا روطتلا نيبو ةيعامتجالا تابلطتملا

رادصإ لالخ نم كلذو ةيلدجلا هذه يف مكحتلا ىلإ اساسأ فدهت ،كانهو انه عضوت يتلا ةيحالصإلا تاءارجالاو
نييهيجوتلا نينوناقلا يعورشمو مويلا هشقانن يذلا يلاعلا ميلعتلل يهيجوتلا نوناقلا لثم ،ةيذيفنتو ةيعيرشت نيناوق
كلذو ةذختملا ةيناديملا تاءارجالا ىلع ةدايز ،ناملربلا ىلع البقتسم ناضرعيس نيذللا ينهملا نيوكتلاو ةيبرتلل
.ةينطو ةيولوأك ةموكحلا جمانرب يف يلاعلا ميلعتلا ليجستب

ةينعملا تاسسؤملا عم قيسنتلاو ةيوبرتلا ةموظنملا ةيلومش راطإ يف نوناقلا اذه ليجست ةرورض ىلع دكؤأ امك *
.ةذتاسأو ةبلط نم ءاكرشلا لكو ةيراشتسالا سلاجملاو تارازولا ،عاطقلا اذهب

نوكيس ذإ ،عاطقلا رومأ رييست يف ةديدج ةلحرمل ةيادب ربتعي هصئاقن نكت امهم مويلا انيلع حرتقملا نوناقلا اذه نإ *
ةطساوب ةعماجلا رييست يف نآلا دح ىلإ ةعبتملاو يفرظلا عباطلاب ةمستملا ةيلاجترالا ةقيرطلل دح عضو يف لضفلا هل
ةبولطملاو ةيقيبطتلا صوصنلا ريضحتل ةمزاللا ةيمهألا ىطعت ول ةيلعاف رثكأ ةلحرملا هذه نوكتس .رماوألاو ميسارملا
.ريبك اهددعو ،نوناقلا اذه يف



ةذتاسأو ةبلط نم نيينعملا ءينهتو نوناقلا اذه ءيجم قيمع حايتراب لجست نأ الإ اهعسي ال ةيعماجلا ةلئاعلا نإف اذهل
.عمتجملا لكو

.مكيلع مالسلاو ءاغصإلا نسح ىلع عيمجلا ركشأو ةميقلا اهلامعأ ىلع ةصتخملا ةنجللا ركشأ

.لضفتيلف ،راخف ميهاربإ ديسلل ةملكلاو ،ةريوعل ظيفحلا دبع ديسلل اركش :ةسلجلا سيئر ديسلا

تاسلجلا نم ةسلج يف لخدتلا قح تبلط ام يننأ يظح نسح نمف ،ةسلجلا سيئر يديس اركش :راخف ميهاربإ ديسلا
يف نيلوؤسملا نم تبلط دقف ،ةنسلا هذه ةدحاو ةرم ريغ ملكتأ مل ينوك مكحبو ! اهسيئر جاحلا هللا دبع ديسلا ناكو الإ
ميلعتلا يف اميدق احفاكم يسفن ربتعأ انأف ةنس 26 ةدمل ميلعتلا كلس يف ينوكل ،ملكتلل ةصرف يل اوحيتي نأ سلجملا
ايراضحو ايقالخأ ينم بلط نكلو ،ةقيثو ىقبي ائيش تبتكو ترذتعا ينانسأ ةشاشهو يناسل رثعتل ارظن نكلو ،يلاعلا
رختفأ انأو ،اذه انموي ىلإ 1972 نم ايعماج اذاتسأ ينوكو ميلعتلا ةرسأ ىلإ يئامتنا مكحب ةزجوم ةملك لوق ،اينهمو
يف جردتلا نوناقلا لاجر هيمسي امب وأ ةبستكملا ةربخلاو ةسرامملل ارظن .يلاعلا ميلعتلا ةرازو ىلإ يئامتنابو كلذب

نوكتس كنإ يل ليق يتلاسر اطبأتم اسنرف نم تئج امدنع يننأل – ةسلجلا سيئر يديس – برغتسم انأو ،مـيلعتلا كـلس
نم ةلود هاروتكد ةلاسر يتزوحبو ادعاسم نيتنس تثبل ثيح ،ةاناعملل اركذ ةثداحلا هذه تركذت دقو ،ادعاسم اذاتسأ
يلاعم ديسلا يخأ تركذ ببسلا اذهلو ،يلاعلا ميلعتلا ءانبو رئازجلا ةلود لجأ نم حافك اذهف ،انيلع ال نكلو !سيراب
.ةيراضحلا ةرورضللو ينهملا ريمضلل ةباجتسا ةريغص ةملك لوق نم دبال هنأ ،هل نيقفارملا يناوخإ ،ريزولا ديسلا

ةذتاسألا يئالمز" تلق دقو ،ةمألا سلجم ءاضعأ ةذتاسألا يئالمز ،ريزولا يلاعم يديس ،ةسلجلا سيئر يديس
ةلحرم ىلع اورم ءاضعألا نم %99 نأ اندجوف ةقيقد ةيئاصحإب انمق دقو ،كلذك اعيمج اننأل "ةمألا سلجم ءاضعأ
اهلوقنو ،يلاعلا ميلعتلا ةذتاسأل ىلعأ سلجم وه يلاحلا ةمألا سلجم نأ دقتعأو ،هيف لازيال نم كانهو يلاعلا ميلعتلا
،ةيسايس ،ةيداصتقا ،ةيركسع :تاصاصتخالا لك نم ءاربخ مضي سلجملا اذه نأب ىردأ ريزولا يلاعم ديسلاو ،رخفب
مغر يلاعلا ميلعتلا لاجم يف رئازجلا هتزجنأ اّمع عوفرم انسأرو ثيدحلا اننكمي قلطنملا اذه نمو …ةيعامتجا
.ناديملا اذه يف ادوجوم ناك يذلا للخلاو تايبلسلاو صئاقنلا

ةيملع ةقيرط ايجهنم تحرط دقل ،ةمألا سلجم ءاضعأ يئالمز ،يلاعلا ميلعتلا ريزو يديس ،ةسلجلا سيئر يديس
هنأ تدجو امك ،اصلخم هب تمق ام وهو ةيدج ةيليلحتو ةينقت ةسارد ىلإ جاتحي وهو ،انيديأ نيب يذلا عورشملا لوح
نأل ةطقنلا هذه ىلإ دوعأ فوسو ؟قلعتي اذامبو ؟يلاعلا ميلعتلا وه ام :اهنيب نمو ةلئسألا نم ديدعلا حرط لضفألا نم
! )يلاخلا ميلعتلا( :لوقت )يلاعلا ميلعتلا( ةيمستلا هذهب قلعتي اميف – ديدشلا فسألل – تجردأو ةـيراس تـناك يتلا ةتكنلا
ةلودلابو ،الوأ عمتجملاب اهتقالع يه امو ؟قيقدلا فيرعتلاب ةعماجلا يه امو ،يلاعلا ميلعتلل قيقدلا فيرعتلا وه امف
؟يملعلا ثحبلاب دصقن اذام وهو رخآ الاؤس حرطأ مث ؟ايسكع لاؤسلا حرطب ،اهب ةلودلا ةقالع ام ىرحألاب وأ ،ايناث
؟ينعن ثحب يأو

،ةمصاعلا يف انه يملعلا ثحبلا لوح ةيسارد امايأ دقع ىيحي نب قيدصلا دمحم موحرملا نأ 1973 ةنس يف ركذأ
ةثالث انثكمو ،ءاملعو تاعماج ءاردمو رئازجلا لوقعو ةغمدأ هترضح هنأ ركذأو ،يساروألا قدنفل لباقملا دهعملا يف
! )يملعلا سخبلاو يلاخلا ميلعتلا( :ةلئاقلا 1975 يف ىرخأ ةلوقم كلذ دعب ترهظو ،يملعلا ثحبلا موهفم شقانن مايأ
! حافكلا نم اماع 130 قرغتسا دلب يف مالكلا اذه عامس ادج نزحم هنإ

ام اذهو ،ةثلاثلا ةيفلألا تابلطتمل اينمض بيجتسيو ددحم عورشملا اذه يف يملعلا ثحبلا نإ ،ةسلجلا سيئر يديس
نيذلا ةذتاسألا ةريخ مضت يتلاو – اهل احدم اذه سيلو – ةرقوملا ةنجللا هتدعأ يذلا عورشملا اذه تأرق امدنع هتسمل
ةرولب يف ةنجللا اهتكلس يتلا ةدعاقلاو ،ةذباهج ةذتاسأو ءاربخ تاراطإ مهاندجوو يلاعلا ميلعتلاب مهتقالع نع انيرحت
،ةبلطلا تاباقنو ةبلطلا ةراشتساو يلاعلا ميلعتلا ءاردم عيمج ىلإ ءوجللا يه ،عيجشتلاو هيونتلل قحتسملا عورشملا اذه
نإ مث …امهريغو نيوكتلاو يعماجلا مرحلا ةلأسمب قلعتي اميف ةبلطلا ءارآل جامدإو ةراشتسا اهنأل ةديج ةطقن هذهو
مل ءاعدتساب يل مكلاسرإ مغر كراشأ مل – ةنجللا سيئر يديس – ينأ ريغ ،ةفلتخم تالاجم نم ءاربخ تراشتسا ةنجللا
صحفتبو صالخإو قدصب اولمع ةنجللا ءاضعأ ءالمزلا نأب نيقي ىلع انأو ابلاقو ابلق مكعم تنك نكلو ،دعب ينلصي
ةيفلألا بلاطم قيقحتل ةيلعفلا ةليسولاو ةادألا وه عورشملا اذه نأب لوقلا رركأو كلذب روخف انأو عورشملا اذه ةساردل
.يساسألا ميلعتلاب قلعتي اميف عيرشتلا حور ةفسلفب ةصاخ ةديدج اقافآ انل متحتف دقف ،ةثلاثلا



،ةراشإلاب مهفأ بيبل انأو كلذب يل مكتراشإ مغر يتلخادم اوفقوت نلو مل مكنوك يف المأو اعمط ،ةسلجلا سيئر يديس
صن يف ةدراولا باوبألا عيمجل ةبسنلاب ريزولا يديس ! نيتقيقد يف يمالك ارصتخم اهءارج يمالك فقوأ دقو
يطغت نأ بجي يتلا ةيقيبطتلا صوصنلا ساسأ ىلع ءارثإو قيمعت ىلإ جاتحت اهنكل ،ةتبلا اهيلع رابغ الف عورشملا
.يرورض رمأ اذهو تاغارفلا ضعب

نع ملكتي هنأ جمانربلا اذه ىلع ظحالن ذإ ،تاظحالملا ضعب ءادبإب يفتكأس امنإو ةدام ةدام نوناقلا داوم أرقأ نل
طبخ ناك هنإ لوقلا نكمي لهف ،ةيضاملا ةنس نيثالثلا لالخ هتيعضو اديج نوفرعي ةذتاسألا عيمجو ،يلاعلا نيوكتلا

هيلع ةيحارج ةيلمع ءارجإ ىلع لبقملا حارجلا نإ ثيح صيخشتلاو ةحارصلا نم عونب كلذ لوق عيطتسن معن ؟ءاوشع
هنأ ريغ ،ةيلبقتسم اداعبأ يطعأ هنكل ،جمانربلل ةبسنلاب حضاو ريغ يلاعلا نيوكتلا نإ ! حرجلا عم اقداص نوكي نأ

اذه جيوتتل اكرابم ءاج يذلا ريزولا ةدايس نمو ةنجللا ءاضعأ ةوخإلا نم سمتلأ هيلعو ،ةقدب ددحم ريغ ضماغ
ىوتسملا وه انمهي امو ،هدعب وأ جردتلا ىوتسم يف ءاوس يلاعلا نيوكتلا موهفمل ةميلس ةيملع سسأ عضو ،نوناقلا
لئاسرلا ىلع اوفرشأ نيذلا يلاعلا ميلعتلا ةذتاسأ عيمج نأل اذه لوقأ .هاروتكدلاو ريتسجاملا تاحورطأ ىوتسم ،يناثلا
ىمسي ام راتخت عاطقلا اذه ىلع ةبقاعتملا تارازولا دجن كلذكو ،صقنلاو فعضلاو للخلا نطاوم نوفرعي اوناك
جراخلا يف اوسرد نيذلا انتذتاسأو انتبلط عيمج دجن انه نمو ! جراخلا ىلإ اهلسرتل يلاعلا ميلعتلا غباونو ءاوضألاب

يديس متنأو ! هتءاضإل نطولا اذه ىلإ اودوعي مل فسأللو مهنكل ،عماول اموجن اوراص دق الامشو ابونج ،ابرغو اقرش
)سنت( نم ايرئازج نأ نوفرعت له نكل ،عاطقلا اذه سأر ىلع مكدوجو مكحب ينم اريخ اذه نوفرعت ريزولا يلاعم
ثحبلا نم تاونس سمخ تقرغتساو ،زاغلاب اهتقالعو ةيوونلا ةقاطلا نع )زولوت( يف ةعئار ةلود ةحورطأ مدق
اورظناف !ةيناباي نم جوزتمو نابايلا يف (NASA) ءاربخ نم نآلا وهو !ةحفص 100 يف ةلمتكم تءاجو ،دادعإلاو
،يدنع ةدوجوم اهنإف ةحورطألا هذه ىلع عالطالا ءاش نمو ،يملعلا ثحبلل ةيملاعلا قافآلا قارتخا عاطتسا فيك
،ريزولا يديس كلذل ،ءالؤه نم ريثكلا دجي ثحبي نمو ،جذومن لجرلا اذه نإ .كلذ يف بير ال انل ةرخفم اهبحاصو
،هيف مكحت نود عفدننو صقرن مدق يأ ىلع فرعن ال نحنف ،يملعلا ثحبلل ىوصقلا ةيمهألا ءاطعإ ىلع زيكرتلا وجرأ
رايتخا يف ةقدلا نم دبالف ،قيقدت نود ءيش لك عنصن نأ ديرنو هقافآو هتاحومطو ثحبلا اننيعأ بصن نيعضاو
اهايإ هميدقتو اهل همامتإ درجمب اذكه بدو به نم لكل ةلود هاروتكدو ريتسجام لئاسر شقانن نأ لقعي الف ،تاراطإلا
جاتحي يناثلا بابلا يف يلاعلا نيوكتلا لاجم نإف اذه نم اقالطناو .رمألا اذه يف قيقدتو زرف نم دب الف ،ةشقانملا ةيغب
.ثحابلاو ثحبلا تايحالصو ماهم ديدحت لاجم يف ةقد رثكأ نوكيل ادج يوق معد ىلإ

دق اهنكل ةرصتخم اهلك يطاقنو ،ةريغص ةطقن يل تيقب دقف ،كجرحأ ال يكلو ليطأ ال ىتح ،ةسلجلا سيئر يديس
.ةعماجلا لاجم يف ميلعتلا نم ةنس نيرشعو تس ىلإ دتمت

ميلعتلا ومدختسمو ةبلطلا( :ناونعلا مكيلع أرقأس ،ريزولا يلاعم ،ةسلجلا سيئر يديس سماخلا بابلا صخي اميف
نيتداملا يف دجنو ،يلاعلا ميلعتلا يمدختسمو ةبلطلا نم نوكتت ةيعماجلا ةلئاعلا نذإ ،)لادلا حتفب( ومدختسمو )يلاعلا
،اذكو اذك "…حشرتم لك ابلاط دعي" هنأ ىلع صنت )46( ةداملا نأ ةبارغلا نكلو ،رمألا اذهل اليصفت )47(و )46(
."…)46( ةداملا يف نوروكذملا ةبلطلا ديفتسي نأ نكمي" هنأ ىلع صنت )47( ةداملاو

."…)46( ةداملا يف نوروكذملا ةبلطلا ديفتسي" :ىلع صنت )48( ةداملا دجنو

."…)46( ةداملا يف نوروكذملا ةبلطلا عضخي" ىلع صنت )49( ةداملاو

."…نيرخآ نيمدختسمو ةذتاسأ ىلإ يلاعلا ميلعتلا ومدختسم مسقني" :ىلع )50( ةداملا صنتو

خابط ةبتر سفن يف نيسمخلا ةداملا يف ذاتسألا دجن نيح يف داوم عضب يف مهتناكم ضعب اوذخأ ةبلطلا :ابجع اوف
ةداملا هذه يف رظنلا ةداعإ -اهب رختفن يتلا انترسأ نم دحاو متنأو - …ريزولا يلاعم يديس انهو ..ةيعماجلا ةماقإلا
ةلودللو يلاعلا ميلعتلل يرقفلا دومعلا وه يعماجلا ذاتسألاف ،ذاتسألل يساسألا نوناقلا ىلإ لصن نأ لبق" )50(
ةثالث هذه ،ةبلط وأ ةبتكم وأ ،ذاتسأ ريغ نم ةعماج دجن نلو ساسألا وهف ،هنودب ةلودلل ةمئاق موقت الو ةيرئازجلا
يتلا ةلزهملا كلت ةذتاسألاب قحلت يتلا تاناهإلا ضعب نم نأ متعمس دقو .اهنع ءانغتسالا نكمي ال سسأو ةماه ءايشأ
اورظناف ،"يلاخ بيجلاو يلاغ مسالا :يعماجلا ذاتسألا" يهو برعلا ءاقشألا ضعب اهاعر دقو ،نويزفلتلا يف ترم
ةرورضو ةطقنلا هذه ىلإ هتافتلال ريزولا ديسلا ركشأو ،ادج ريطخ اذهو ،ةذتاسألا ةميق نم طحلاو ةناهإلا ةجرد ىلإ



نم ةيلام ةرازو الو ،يعماج ذاتسأ الب داصتقا دجوي نأ نكمي الف ،يعماجلا ذاتسألا رابتعا در لجأ نم رـظنلا ةداعإ
نأل )50( ةداملا يف رظنلا ةداعإ بوجو ،ةسلجلا سيئر يديس ىرأ ،كلذل ،ءيش لك وهف ،هبايغب ةمأ سلجم الو ،هنود
.نيمدختسملا نم هنأ ىنعملاف ىوتسملا اذه يف ةقيرطلا هذهب عضو اذإ يعماجلا ذاتسألا

ةكلمملا فرعي مكلكو - ةيندرألا ةعماجلاب ميلعتلا نأ نوظحالت امدنع ينم ةقدو ةربخ رثكأ متنأ ،ريزولا يديس
،ىربك ةيفرش ةميق يملعلا اهسلجملو ،"جدربمك" ةعماجب ميلعتلا يزاوي - اهناكس ددعو اهتحاسمو اهمجحب ةيمشاهلا
،جذومن الإ ندرألا امو !هتيوضع لخديل ةنس 20 ةعافش نم دبالف ،هلخدي نأ ىلع رداقب بدو به نم لك سيلف
امامت جذومن هتاعماجف ،لاثمك اضيأ قارعلا ذخأ نكميو ،ةيداصتقاو ةيسايس تاقالع نم هعم انطبري ام مكحب هترتخا
يف ذاتسألا مادام نوجش وذ مالكلاف ،يتلاطإل مكنم ارذع سمتلأ ،ةسلجلا سيئر يديس كلذل ،رصمو ةيروس تاعماجك
ذاتسألا نأ نيح يف ،اهنم جرخي ال تامواسملا قوس يف ىقبي يلاعلا ميلعتلا نإف .ةنكسملاو ةطحلا نم لفسألا كردلا
.ملعلا لوسرل الإ لذت الو ينحنت ال هابجلا نأ ينعت ،هابجلا هل ونعت ةملكو ،هابجلا هل ونعت نأ قحتسي

ةيميداكألا ةيضق اهنمو ،ريزولا ديسلا ىلع اهحرطأ تاراسفتسالا ضعب يدنع ،ةسلجلا سيئر يديس اريخأو
نأ بجي ةريخألا هذهو ،اطسوو ابرغو اقرش ةركفلا هذه معدن اننأ املع عورشملا اذه يف رولبتت مل اهنإ ذإ ،ةيعماجلا
.ةعماجلا عم اهتقالعو تايميداكألا هذه راودأو ماهم فرعن اننأ ىنعمب ةقدب اهماهم ددحتت

هذه يف انتلكشم نإ ! ؟هب دصقن اذامف ،يعماجلا مرحلا ةيضقل يركذب ءاهتنالا ىلع كشوأ ةسلجلا سيئر يديس
يف مأ ةنيطنسق يفأ يردأ ال تاعماجلا ىدحإ يف اموي تنك ،ةسلجلا سيئر يديس .داوم تس اهيف نإ ذإ ،ةريبك ةيضقلا

تيدانف ،ةرضاحملا رضحي مل هنأ تملعو ،ةبيقح هدي يف ابلاط ةماه ةرضاحم ءاقلإ نم يجورخ ءانثأ تدجوف ،اهريغ
كرفأ تعرشو تشهدناو ،هتبيقح يل حتفف ؟انه نذإ لعفت اذام :هل تلقف ،ريذاعملاب ىتأف هبايغ ببس نع هنم رسفتسأل
تلقف ! بيجع …ليمجتلاو ةقالحلاو ةنيزلا تاودأ اهيف تدجو دقل اوروصت ،اهيف تدجو اذام متنأ اوروصتو ،ينيع
يف ةرطخ ةيعضو هذهو !! تائم ىلع قبطني جذومنلا اذهو ؟ريتسجاملا ةقباسم لوخد يوني بلاط اذهأ :يسفن يف
مرحلا راطإ ديدحتل تقولا ناح دق هنأ نظأو ،قيدصو ليمز تنأف ،اذكه كيدانأ نأ يل حمساو ،وت رامع ديسلا دهع
عضو رمألا ىضتقا نإو ىتح ايمسر لوخدلا نوكي نأ دبالو ! حالف قوس ةعماجلا نوكت نأ نكمي الف ،يعماجلا

ودبي مهضعبو ،نورداغي مث نوسردي ةذتاسألا ! امامح لب ،اقوس ةعماجلا تراص فيك دهاشن اننإ ! بابلا ىلع يطرش
ناك ولو ةعماجلل ماظن عضو صالخإو قدصب – ريزولا يديس – وجرأ كلذل ! راسمس وأ رجات وهو ابلاط كل

،ةعماجلا اهيف لخدن انك تضم مايأ يف كلذو ،ايركسع اطباض ناك يذلا بابلا سراـح انفرعي ةبلط انك ! ايركسع
نأ املع ،تاعارصلاو تايجولويديإلاو تامواسملا نم يعماجلا مرحلاو ةعماجلا يمحنس ةروكذملا ةقيرطلا هذهبو
فيك نوملعتو ،اذه نوفرعت ريزولا يديس متنأو ،ءاش نإ يلاعلا ميلعتلا ةميقل ضفاخلاو عفارلا وه يعماجلا ذاتسألا
اي :نيحئاص اونطفت ةبلطلا نأ مغرو !1990 ماع يف اهريفاذحب اهديعي مث 1980 ماع ةرضاحم رضاحم ذاتسأ يقلي
ذاتسألا نأ وه باوجلا ؟رمألا اذه عقيو متي اذامل لءاستنلف ! يدل ام اذه :لوقي هنإف ! انب ترم ةرضاحملا هذه انذاتسأ
،ةيملعلا هتميقل ارظن يسنرف كنرف 1000 نع لقي ال هنإف اسنرف وأ ايناطيرب نم باتك ءارشل انأ بهذأ امدنعف ،زوعم
ىلع ّيحو ،راركتلا ىلإ ايهف نذإ ريوطتلا ىلع ارداق تسلو ،تانيعبسلا تاونس ىلإ يمتنت ةميدق يتامولعم نكلو
ال ،كلذ ىلإ هلصوت ةداهشو ،شيعلا ةمقل ريغ نع لأسي ال مويلا بلاطو ،يلاعلا ميلعتلا روهدت ببس ام اذهو ! ةداعإلا
– اهتلمكت ذبحن يتلا هصئاقن مغر – نوناقلا اذهب يوطن نأ نم لمأن اننإ ،ريزولا يلاعم يديس ! كلذ ريغ هل ّمه

ةيلؤافتلا ةرظنلا هذه نأ طقف دصقأو ،نيقحاللا وأ نيقباسلا نم ريزو يأ دصقأ تسلو ةيضاملا براجتلا يف ةحفص
دبع ذاتسألا يليمز مالك ىلع اريخ ينثأ امك ،ةيناثلا ةيفلألا بلاطمل ديعب دح ىلإ ةحلاص نوناقلا اذهل ةبسنلاب ةديدجلا
نم دحاو وهف ،سادرموبب ءايميكورتبلا دهعم اهنأ دقتعأو ،يلاعلا ميلعتلا تاسسؤم ءاردم دحأ هرابتعاب ةريوعل ظيفحلا
تلواح دقف ،ةرذعم ةسلجلا سيئر يديس ،افازج اذكه مالكلا قلطي ال ريبخلاك همالك دنع وهف ،دهعملا اذه يسدنهم
ديسلا فرصت تحتو دوجوم يننإف جمانربلا حالصإل ةيقب تيقب ام اذإف ،ةعاس عبر يف ةبرجتلا نم ةنس 25 لازتخا
.مكل اركشو ريصقتلاو روصقلا نع ةرذعمو ةصتخملا ةنجللاو ريزولا

هيلع روكشم وهو ابوتكم هلخدت مدق يعيبر ديشر ديسلا نأ ركذأو ،راخف ميهاربإ ديسلل اركش :ةسلجلا سيئر ديسلا
.لضفتيلف ،يبيرز ريذن ديسلل نآلا ةملكلاو

يئالمز ،ةموكحلا لثمم يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو يديس ،ةسلجلا سيئر يديس .اركش :يبيرز ريذن ديسلا
صوصخلا هجو ىلع سمي لماش حالصإ ىلإ ةجاحب ةيرئازجلا ةعماجلا نإ الوأ لوقأ ،ةمألا سلجم ءاضعأ يتاليمز
لماعلاو بلاطلاو ذاتسألا هنم يقتسي ،ةيعماجلا ةرسألل ابسكم دعي هتاذ دح يف صنلا اذهو ،اهل ةكرحملا ةيرشبلا ةقاطلا
أوبتيو نوكي نأ بجي ام ىلإ ةعماجلا عفرت ةيعيرشت ةموظنم قالطنال ةيساسألا ةدعاقلا ربتعي امك ،مهيلع امو مهل ام



نوناقلا بيجتسي نأ ىنمتأو ،ديعب دمأ ذنم اهلينل ىعس يتلا ةناكملا هذه ،عمتجملا يف هب ةقئاللا ةناكملا اهيف ذاتسألا
لكشلا يف ديج هنكلو ،هتقو نع ارخأتم ءاج اصن هربتعأ انأف ،هتاذ دح يف صنلل ةبسنلابو .هتاحومطل ذاتسألل يساسألا
.هلوح تالؤاستلاو تاظحالملا ضعب يدل نإف اذه مغرو ،نومضملاو

ايساسأ ابناج اتلفغأ دق امهنأب ىرأ ،)8( و )7( نيتداملا يف ةدراولا يلاعلا ميلعتلا فادهأل ةبسنلاب :ىلوألا ةظحالملا
خيراتلا ةسارد زاربإ يف يلاعلا ميلعتلا ةمهاسم ىلع صنت يتلا )29( ةداملا يف درو امب ةديطو ةقالع هل امهم
بلاطلل ةينطولا حورلا ةيمنت ةيغب هتاذ يف افده ةداملا هذه ىوتحم نوكي نأ مزاللا نم ناكف ،ينطولا يفاقثلا ثارتلاو
ميلعتلل يساسأ فدهك فاضت نأ ردجألا نم هنأ ىرأ ذإ ةيبرعلا ةغلل ةبسنلاب نأشلا كلذكو ،انتبلط صقني ام اذهو
؟اهروطي نمف يلاعلا ميلعتلا اهروطي مل اذإو ،رئازجلا يف يلاعلا

يفنلاب رمألا ناك اذإو ؟ال مأ لاع ميلعت وه لهف ،هفنتكي اضومغ ىرأ ذإ ،لصاوتملا نيوكتلا نأشب :ةيناثلا ةظحالملا
درو امك هب لفكتلا رزو ةعماجلا لمحن اذاملو .؟يلاـعلا ميلعتـلل يهيجوتلا نوناقلا نمضتملا صنلا اذه يف جردي اذاملف
نيوكتلا لاجم يف مهلمعل ةذتاسألا ةسرامم ىلع ،هيلع صنت ام نيب نم صنت يتلا )52(و )6( نيتداملا يف
نيوكتلا يف ميلعتلا تاطاشن نوسرامي نيكراشملا ةذتاسألا نأ ىلع اضيأ صنت يتلا )56( ةداملا كلذكو ،لصاوتملا
عونلا اذهل صاخلا روصتلا نأب ىرأ نذإ ،لصاوتملا نيوكتلاب لفكتتس يتلا يه ةعماجلا نأ ىلع لدي اذهو لصاوتملا
.حيضوتلا وه بولطملاو صنلا اذه يف حضاو ريغ نيوكتلا نم

لظ يف متي نأ نكمي ال سيسحتلا اذه نأ يرظن يفو ،ثحبلاب بلاطلا سيسحت ىلع صنت اهدجن ،)8( ةداملل ةبسنلاب
ذإ ،ةشهدلا هبيصت ايلاح انتابتكم ضعبل ظـحالملاف ،ثحبلاو عالطالا بح بلاطلا يف يمنت ةيفاكو ةثيدح ةيعجرم بايغ
اديسجت ةداملا يف درو ام دسجن ىتح )تنرتنأ( ةكبش لامعتسا ميمعتو ،اهديدجت بجي كلذلو ،ةميدق عجارملا لج دجي
.ايناديم

فيظولا يف ةداهشلا هذه فينصت مدع يلمعلا عقاولا يف ظحالن ،ىدملا ريصقلا جردتلل يلاعلا نيوكتلل ةبسنلاب
؟اذاملف ،يمومعلا

ضعب يفف ،مهتايوتسمومهتابغرل انايحأ بيجتسي ال هيجوتلا اذه نأ ظحاليو ،ةبلطلا هيجوتب قلعتت )11( ةداملا
؟هبرد ةيادب يف بلاطلل الاشفإ اذه دعي الفأ ،ةيابجلاو ةبساحملا عرف ىلإ بادآلا ةبلط هيجوت انظحال تاعماجلا

روط يف ةساردلا ةعباتم يف نيقوفتملا ةبلطلا ةيقحأ بوجو مدع اهنم مهفي اهتغايص نإف ،)12( ةداملل ةبسنلاب
."بجي" ـب اهضيوعتو "نكمي" ةملك اهنم فذحي نأ يغبني هيلعو ،ىدملا ليوط جردتلا

تاداهشب مأ جردت تاداهشب جوتي لهف ،يليمكتلا ميلعتلا ميظنت موهفم فنتكي ضومغلا نإف ،)13( ةداملل ةبسنلاب
نيح نيقوفتملا نم اوناكو ىدملا ريصق جردتلا تاسارد اوهنأ نيذلا لامعلا ليجست ةيفيك ركذت مل كلذك ؟ىرخأ
بولطملاو ،ةمدختسملا تاسسؤملا نم ةقفاومب جردتلا يف ةساردلا ةلصاومب مهل حمسي نوناقلا نأ ملعلا عم ،مهجرخت
.ةلأسملا هذه يف حيضوت وه

ميلعتلا ةمظنأ نكل ،ريتسجاملا ةداهش لين ليجستلا اذهل طرتشيف ،هاروتكدلا ةداهشل ليجستلاب ةقلعتملا )14( ةداملا
؟ال مأ البقتسم كلذ ةرازولا لعفتس لهف ،جهنلا اذه جهتنت الو لمعتست ال تحبصأ ،ةيبرغلا ةصاخ يلاعلا

ةداهش لينل نيوكتلا يف زايتماب لوألا قوفتملا بلاطلا لوبق ىلع صيصنت كانه )17( ةداملا نم ةريخألا ةرقفلا يف
نيذلا نم انيوكت رثكأ ددجلا نيجرختملا ةبلطلا نأ ملعلا عم ؟طقف دحاو بلاط رايتخا تارربم يه امف ،ريتسجاملا
! اهيلإ اوداع مث مهتسارد اوعطق

ليومت يف مهاست ةيعيبط وأ ةيونعم اصاخشأ ةرادإلا سلجم مضي نأ ىلع )34( ةداملا نم ةيناثلا ةرقفلا صنت
ةصصوخب ةقالع كلذل نأ مأ ،نييعيبط صاخشأ فرط نم ةعماجلا لومت اذامل مهفأ ملو ةرقفلا هذه مهفأ مل ،ةعماجلا
؟ةعماجلا وأ ةيعماجلا تامدخلا



؟اذاملف "نيلمعتسم" ةملك مادختسا مت ،اديدحت اهنم ةريخألا لبق ام ةرقفلاو )35( ةداملل ةبسنلاب

ةفرشملا ةهجلا ديدحت مدع ظحالأ ،تاقافتالاو دوقعلا قيرط نع لباقملاب تامدخلا ةيدأتل ةبسنلاب ،)36( ةداملا
اركشو اذهب يفتكأو ؟تامدخلل ةمدقملا ةسسؤملا مأ ؟ةرازولا يه لهف ،دوقعلا هذه ماربإ ىلع ةفرشملا ةلوؤسملاو
.ةسلجلا سيئر يديس

.لضفتيلف ،يقاود بيبح ديسلل ةملكلاو اركش :ةسلجلا سيئر ديسلا

ءاضعأ يئالمز يتاليمز ،ريزولا يديس ،ةسلجلا سيئر يديس .ةسلجلا سيئر يديس اركش :يقاود بيبح ديسلا
.مكيلع مالسلا ،روضحلا ةداسلاو تاديسلا ،ةمألا سلجم

ىلإ بابسألا ضرع يف ءاج املثم فدهي يذلاو يلاعلا ميلعتلل يهيجوتلا نوناقلاب قلعتملاو انيلع حرتقملا صنلا نإ
،)22( ،)6( داوملا نم اقالطنا يلخدت لاجم وه يذلا يبطلا لاجملا كلذ يف امب عاطقلا يف ةماع فادهأ ةدع ديسجت
،يبطلا لاجملا يف يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا عاضوأ ليلحت ىلع يلخدت يف زكرأ فوسو ،)53( ،)52( ،)25(
– ريزولا يديس -ديرأ عوضوملا يف جولولا لـبقو ،طـقف لاجملا اذه ىلع ةروصقم لكاشملا هذه نأ ينعي ال وهو
نوناقلا ةيضرأ ةشقانمو ريضحت يف تايفشتسملل ةيملعلا سلاجملا ةكراشم مدع يهو ةماه ةطقن ىلإ مكهابتنا تفل
صوصنلا هذه نأ ظحالن ذإ ،صوصنلا هذه لوح ةماعلا تاظحالملا ضعبب يلدنس كلذل ،يلاعلا ميلعتلل يهيجوتلا
ىلعو ،هجلاعن يذلا عوضوملاب ةقلعتملا ةمهملا بناوجلا ضعب رابتعالا نيعب ذخأت ال ةداع انيلع ضرعت يتلا ةينوناقلا

اهنأشب ىطعأ يذلا يلاعلا ميلعتلاو يوناثلا روطلا نيب ةدوجوملا ةقالعلا ىلإ ريشي ال نوناقلا اذه نإف لاثملا ليبس
اياضقلا هذه لحل قرط ضرع يف ركفن انتلعج ةيعضولا هذه نإ .ةماهلا تايصوتلا ضعب ةيبرتلل ىلعألا سلجملا
:اهنمو

ةمهملاب فلكملاب ىمسي ام ءاشنإب تائيهلا ضعب تماق ،صئاقنلل ايدافتو ،ةيبنجألا تاناملربلا نم ديدعلا يف
هضرع لبق نوناقلا عورشم ريضحتل كلذو ،ينعملا ناديملا يف ةربخ مهل نييناملرب ةداع فلكت ةموكحلاف ،ةيناملربلا

نيتطقن اذه انلخدت يف جلاعن اننإ ؟ةبرجتلا هذه نم ديفتسن ال ةسلجلا سيئر يديس ،ريزولا يديس اذاملف ،ناملربلا ىلع
.)53 و 52 ،22 ،6( داوملا نم اقالطنا يبطلا لاجملا يف لصاوتملا نيوكتلاو يملعلا ثحبلا امه

انلعجي رمأ وهو ةيئافشتسالا لكايهلا يف رباخملا مادعنا اهنم زجاوح فرعي اندالب يف يبطلا يملعلا ثحبلا نإ :الوأ
il n'y) .ميقي مل ثحبلا اذه نإف ،كلذ ىلع ةدايزو ،نيثحابلل يقيقح نيوكت دوجو مدعو ةميق ةيعون ثوحب نم ديفتسن ال

a pas d'évaluation de la recherche scientifique).

يرشبلا بناجلا يف ةلودلا اهمدقت يتلا تادوهجملا مغر يقيبطتلا ناديملا يف ادج ةفيعض ثحبلا جئاتن دجن اريخأو
.يلاملاو

يف نيلماعلا صوصخلابو يبطلا هبشلا كلسللو ءابطألا عيمجل ةبسنلاب ايرابجإ لصاوتملا نيوكتلا نوكي نأ دبال :ايناث
ىلع ةرداق اهلعجو تاءافكلا نيسحتل ،اهتبكاوم نم دبالو روطتتو ددجتت ةيبطلا تامولعملا نأل ،ةيلخادلا قطانملا
ةيريدم ءاشنإب كلذو ،ةسوملم ةقيقح هلعجو لصاوتملا نيوكتلا عاطق ميظنت نم دبال نذإ ،نطاوملا ةحصب لفكتلا
اهتمهم نوكتو سمخلا ةيحصلا قطانملا يف عورف اهل نوكت يلاعلا ميلعتلا ةرازو ىوتسم ىلع لصاوتملا نيوكتلل
.ةمزاللا ةيجوغاديبلا لئاسولاب اهميعدت بجيو ،ينيوكت جمانرب عضو

ديسلا ضرع ىدل انلخدت يف اهضعب ىلإ انرشأ ،يلاعلا نيوكتلاب ةقلعتم ىرخأ عيضاوم كانه ،ةسلجلا سيئر يديس
:طاقنلا هذه يف اهرصحنو ،هجمانربل ةموكحلا سيئر

.يبطلا كلسلا يف ةجرختملا جاوفألاب قلعتي اهيف نيوكتلا ميظنت -

.ةثيدحلا ةيبطلا تاصصختلا يف دوجوملا صقنلا دس -



هذه طبر كلذكو ،ةيبطلا تايلكلاو ةيئافشتسالا زكارملا ىوتسم ىلع ،ةصصختم ةيبط تالجم دادعإ ةرورض -
.ملاعلا يف ةدوجوملا تايطعملا كونب قيرط نع تامولعملا ىلع لوصحلا نم اهنيكمتل تنرتنألا تاكبشب لكايهلا

.يبطلا لاجملا يف ةيزيلكنالا ةغللاو ةينطولا ةغللا ةيقرت -

.جراخلاب نيميقملا نييرئازجلا نيثحابلا ليلد دادعإ -

لولحلا داجيإو يملعلا ثحبلا اههجاوي يتلا ةيلاحلا لكاشملا عيمج ءاصحإب لفكتت ةينطو ةنجل دادعإ حرتقن اريخأو -
.اهل ةبسانملا

.ةسلجلا سيئر يديس مكل اركشو يدجلا اهلمع ىلع ةنجللا ركشن ريخألا يفو

،يفينق نيدلا حالص ديسلل ةملكلاو ،هراصتخا ىلع ةصاخو يقاود بيبح ديسلل اركش :ةسلجلا سيئر ديسلا
.لضفتيلف

سيئر يديس ،دعب امأ ،ىفطصم اـي يبيبح اي كيلع مالسلاو ةالصلاو ،ىفكو هلل دمحلا:يفينق نيدلا حالص ديسلا
،ةمألا سلجم ناجل ءاسؤر ةداسلاو ةديسلا تارضح ،ةمألا سلجم سيئر باون ةداسلا تارضح ،مرتحملا ةسلجلا

ديرأ ءدب يذ ءيداب .هتاكربو ىلاعت هللا ةمحرو مكيلع مالسلا ،ريزولا يلاعم ،ةيناملربلا لتكلا ءاسؤر ةداسلا تارضح
دفولا يف ةديحولا ةأرملا ّييحأ امك ،مويلا انعم ةدجاوتملا انتليمز ةريزولا يلاعم ةيحت ةأرملا ديع سرام 08 ةبسانمب
ةيرئازجلا ةأرملا ّييحأ ينإ لب ،ةمألا سلجمب تادجاوتملا تايفاحصلا لك ىلإ يناهتلاب هجوتلا اضيأ ديرأو ،يرازولا
ةوالت دعب نأل ؟اذامل ،ةمرتحملا ةنجللا هذه ءاضعأ ةيحت ديرأ كلذ دعبو .ةماع ةيناسنإلا يف ةأرملاو ةصاخ ةفصب
؟اذامل احرف ترجفنا انهو ،يديهمتلا ريرقتلا اذه يف دوجوملا قحلملا يهابتنا تفل نومرتحملا ةداسلا اهيأ مكريرقت
نيثالثو سمخ ىلإ هيف تعمتسا يذلا اذه ةنجللا لمعك ققدم لمع يأ رأ مل الخ ماع نم انتسسؤم ءاشنإ ذنم هنأ كلذ
اذه مكزاجنإ ىلع مكل اركشف ،تاباقنلا اذكو ةبلطلاو ةذتاسألا ،ةينطولا دهاعملا ءاردمو تاعماجلا ءادمع لثمت ةيصخش
،ريغ ال داوم عبرأ يف اروصحم يلخدت ىقبيو "دياقلا اي ريخلا حابص" :نولوقي نيذلا نم تسل نإو يملعلا لمعلا

.نوضرت ام مكءاج دقو راصتخالا نوبحت متنأو ،ةسلجلا سيئر يديس

ىلع نيلصاحلا نيحشرتملا هيجوت متي" مكلوقب اهيف رصحلا ببس مهفأ مل ،مرتحملا ريزولا يديس )11( ةداملا –1
نم نيجرختملل لمع نامض ىلع نيترداق ريغ ةصاخ ةفصب ةموكحلاو ةيرئازجلا ةلودلا نأ املاط ،"ايرولاكبلا
.مهتابغر بسح مهتارايتخا يف ارارحأ مهوعدو مهوهجوت ال نذإ ، تاعماجلا

مويلا اننكل ،تاجايتحالا بسح ةبلطلا عيزوت سردت يتلا طيطختلا ةرازو فارشإب نوكت ام ةداع تاهيجوتلا هذه نإ
،هيف بغري ال ناديم يف ايرولاكبلا ىلع لصحتي امدنع هرصحن اذامل نذإ ،المع دجي داكي ال جرختملا بلاطلا ىرن
.ملعأ هلوسرو هللاو قطنملا باب نم اذه ،يملع ثحبب مايقلا عيطتسي الو حجني ال كلذل ةجيتنو

ىدملا ريصق جردتلا تاسارد حاجنب اوهنأ نيذلا ةبلطلل حامسلا نكمي" :ىلع صنت يهف )12( ةداملا صخي اميف
نحن "يلاعلا ميلعتلاب فلكملا ريزولا اهددحي طورشل اقفو ىدملا ليوط جردتلا ىوتسم ىلع يلاعلا نيوكتلاب قاحتلالاب
صخي اميف امأ ،)12( ةداملا صخي اميف اذهو ،ايهيجوت مادام يهيجوتلا نوناقلا اذه يف نآلا طورشلا هذه ةفرعم دون
يف ساسألاو ةلعلا نأ ىلع صنت يتلا ةداملا هذهل يقطنملا ليلحتلا عم انرس اذإف ،ةحنملاب قلعتت يتلا )46( ةداملا
ةبلط نأل ؟اذامل ! لداع ريغ ةحنملا هذه ديحوت نأ الإ ،يساردلا هراسم يف بلاطلا ةدعاسم وه بلاطلل ةحنملا ءاطعإ
ةيسردملا ضارغألا ءارشل رثكأ الام مهتسارد جاتحتف ةيرامعملا ةسدنهلا ةبلط امأ ،اريثك نوفرصي ال الثم قوقحلا
بلاطلا ةدعاسم يساسألا اهنكر نأ متربتعا اذإ ،ةحنملا هذه رمأ يف رظنلا نوديعت ول دون هيلعو ،انم كلذب ىردأ متنأو
بادآلا وأ قوقحلا بلاطل يساردلا راسملا سفن وه سيل ةيرامعملا ةسدنهلا بلاطل ةساردلا راسمف ،يساردلا هراسم يف
.هريغ وأ مولعلا وأ



نم انتبلط ىوكشب هتربخأو انيلع هجمانرب ضرع امدنع ىيحيوأ ديسلا ىلع تحرتقا يننأ ركذأو ،هنم برغتسم انأف يناثلا رطشلا امأ
ول دونف )46( ةداملا يف حنملا نع نوملكتت اضيأ متنأ متمدامو ! ينبجي ملف جراخلا ىلإ ةبلطلا حنم اهب ىطعت يتلا ةلداعلا ريغ ةقيرطلا
،لاملاو هاجلا يوذ ىلع رصتقت الو ممعت نأ ذبحنو ؟اهنم نوديفتسملا مه نمو ؟جراخلا ىلإ حنملا هب ىطعت يذلا ساسألا انل نوحضوت
امك ةحار ةحارصلاو اديعب بهذن اذاملو ،انلزانم يف اندالوأ عم ةدوجوم لكاشملا لب ةعماجلا ىلإ باهذلا دنع ةدع لكاشم فداصن اننإ
.لاقي

اذاملف ،ةثلاثلا ةرقفلا يف اهيلع صوصنملا ةقباسملاو نيقوفتملا ةبلطلا :نيرايعم ىلع صنت يهف )17( ةداملا مهفأ مل انأ ،ريزولا يديس
ىلع حنمت وأ 20 ىلع 19 وأ 18 لدعمب ايرولاكبلا يف زاتمملا اهلاني امإف ؟جراخلا ىلإ حنملا ءاطعإل ساسأك نيرايعملا نيذه نوذخأت ال
بلاطلا ىقبي ال ىتح ،ةلادعلا ريفوتو عوضوملا اذه يف ةيفافشلا ىلع اقفتم عيمجلا مادام ،لكشملا اذه نم يهتنن كلذبو ،ةقباسملا ساسأ
.20 ىلع 11 وأ 10 لدعم ىلع لصحي يذلا بلاطلا ىلإ جراخلل ةحنملا مدقتو رئازجلا يف زاتمملا

ةيرحب ةبلطلا عتمتي" :ىلع صنت ذإ ! اهنولمكت ال نكلو ةيآلا نوؤدبت اضيأ اهيفو يعماجلا مرحلاب قلعتت ةريخألاو )61( ةداملا يف
لمع يأ اهب رربن نأ نـكمي ماعلا ماظنلا ةملك نإ ،"ماعلا ماظنلاو ميلعتلاو ثحبلا تاطاشنب ساسملا نود" :نونثتست مث "ريبعتلاو مالعإلا
نم ةاضمم ةقيثوب يعماجلا مرحلا ماظن مظني" :متفضأ ول – ليدعتلا قح كلمن ال نحنو – تددو دقل ! يعماجلا مرحلا كاهتنا كلذ يف امب

."ةذتاسألاو ةبلطلاو ةعماجلا ةرادإ فرط

.مكهابتنا ىلع ركشلا ليزجو ريدقتلا قئاف عم اذهو

.لضفت ،يبيكر هللا دبع ديسلل ةملكلاو يفينق نيدلا حالص ديسلل اركش :ةسلجلا سيئر ديسلا

يركش مدقأو ،ءالمزلاو تاليمزلل ةيحتو ،ريزولا يلاعمل اركشو ،سيئرلا خألل اركش ،ميحرلا نمحرلا هللا مسب :يبيكر هللا دبع ديسلا
نظأو ،نوناقلا اذهل اهتلوأ يتلا ةقئافلا ةيانعلا تيأرو اهتاظحالم نم اريثك تدفتسا دقف ،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلاو ةيبرتلا ةنجلل اضيأ
نحنو .ىلوألا ةجردلاب لبقتسملا سمي ةقيقحلا يف هنأل ةمداقلا لايجألا ىلإ ةبسنلاب ىوصقلا هتيمهأل هل اوضرعتو يلبق هوشقان ةوخإلا نأ
نأ دقتعأو ،لبقتسملاو ةمداقلا لايجألا حلاصل لماش عنام عماج نوناق عضو يرورضلا نمو ،نيرشعلاو يداحلا نرقلا نع ثدحتن مويلا
تدأ دق ينطولا يبعشلا سلجملا ىلإ ميلعتلا ةرازو ىلإ ةيمسرلا تاسسؤملاب ارورم ةيادبلاب ةيادب نوناقلا اذه يف ةمهاسملا تاسسؤملا لك
هذه ةشقانم يف اليوط اتقو نوناقلا اذه ذخأي نأ ىنمتأ تنكو ،لايجألا اهنم ديفتستو ،مويلا اهنم ديفتست يتلا اهتاظحالم تمدقو اهيلع ام
اءورقم مالعإلا قاطن يف اضيأ نكلو نيثحابلاو ةذتاسألاو ءاربخلاو تاعماجلا قاطن يف طقف سيل شاقنلا ميمعت ىنمتأو ،ةساسحلا ةيضقلا
ضرع هنوك نم هنع هلاق امل يمارتحا مغرف ،ريزولا يخأ يل حمسيلو ،يرئازج درف لك مهت ةيضقلا هذه نأل ابوتكم وأ اعومسـم وأ ناك
مهسأ نأ يننكمي ناكو ،عوضوملا يف اهيأر ءادبإ ىلإ ةجاحب اهيلإ ترشأ يتلا ىرـخألا ،تاهجلا ىقبت نكلو تاهجلا نم ريثك ىلع
ضرع ول تينمت تلق ،ةميركلا مكتوعد مكل ركاش انأو ناوألا تاف دقو تبسلا موي ينتلصو يتلا ةرخأتملا ةوعدلا الول ةنجللا عم عضاوتب
.لاقي امك ةليح ديلاب ام نكلو ،مهريغ وأ نوصصختملا مهنم ءاوس تانطاوملاو نينطاوملا نم ددـع ربكأ ىلع نوناقلا اذه

ثدحتأ نلو ةطوبضم ةقيقد ءايشأ الإ لوقأ نلو اليلق تلطأ نإ رذتعأو ،لكشلا بناجو ىوتحملا بناج ىلع بصنتس يتاظحالم نإ
.عوضوملا قاطن جراخ

 

ال سناسيللا يأ جردتلا ىوتسم يف صاخلا نيوكتلا نأل يطارقوميدلا هيجوتلاو ىفانتت 2 ةرقفلا )10( ةداملا نأ ىرنف ىوتحملا امأ
نإف روصتأ اميفو ،ةباتكلاو لقنلا يف أطخ كانه ناك اذإ الإ مهللا ،تارابتخا وأ تاداهش ساسأ ىلع تناك ءاوس ةقباسمب نوكي نأ حصي
ةصرفلا ةحاتإ يهو ةيطارقميدلا نع ملكتن نحنو ،نطاوملا قح نم اذه نأل ،جردتلا يف يأ ةيعماجلا تاساردلا يف نوكت ال تاقباسملا
انفضأ اذإف ،ةعماجلا ىلإ بلاطلا اهب لخدي يتلا ةداهشلا هذه ،ايرولاكبلا ةداهش بسح ةعماجلا يف هناكم ذخأي نأ ةيرئازجو يرئازج لكل
.ةرقفلا هذه يف رظنلا داعي نأ وجرأ كلذلو ،ةعماجلاو بلاطلا نيب لصاوفو ارادجو ادودح عضنسف ةقباسملا اهيلإ

ةفاضإ نإ لوقأ نأ دوأ انأو كلذ يف قحلا هلو ةنيعم ةيواز نم نيدلا حالص ذاتسألا ليمزلا اهشقان )11( ةداملا



نم نإ لوقن نحن !بلاطلا لخدي مل مدعنا اذإو بلاطلا لخد ناكملا دجو اذإف ؟مزال ريغ يجوغاديب ناكم دوجو طرش
.نينطاوملا نيب ةفرعملاو ملعلاو ميلعتلا رشن نم فدهلا ققحن ىتح يجوغاديب ناكم هل أيهيو دجوي نأ بلاطلا قح

فيضأ نأ تيأر دقو ،)هدحو بطلا يف جردتلا دعب ام نيوكت صصخي الو( :ةيناثلا ةرقفلاب اهنم يفتكن )14( ةداملا
بيبحل روتكدلا ثدحت يذلا بطلا عوضوم ىلإ دوعأ الو ،)بطلا وأ ةقيقدلا وأ ةيناسنإلا مولعلا يف ءاوـس( :ةلمج اهيلإ
دحاو بناج ىلع زيكرتلا يغبنيال نوناقلا اذه لثم يف دعاوقو انوناق عضن امدنع :لوقأ نأ بحأو هلكاشم نع يقاود
يقاب يف كلذكو ،بطلا يف ةيعماجلا تاساردلا وأ بطلا يف ايلعلا تاساردلا :الثم لوقت ةماع دعاوق عضو بجي لب
،ءانثتسا الب ىرخألا تالاجملاو يناثلا لاجملا يف قبطي لاجم يف قبطي ام لكو ،ىرخألا ةيناسنإلا تاساردلا عورف
رخآو صصخت نيب ادودح عضن الو تاصاصتخالا لك يف اهممعن نأ بجي ،ايلعلا تاساردلا ةقباسم عضن امدنعف
.نينطاوملا نيب ةلادعلا قيقحتل كلذو

يأ ،صيصخت نودب ءايشألا هذه نع ثيدحلا بجي لوقأ انأو ،بطلا نع تثدحت اهلك )17 ،15 ،14( داوملاو
ماع ميظنتو ماظن كانه نوكي يكل ؟كلذ اذامل ،ةيرئازجلا ةعماجلاب ةدوجوملا تاصصختلا لكل ةماع دعاوق عضن
.ءايشألا نيب لصف نودب يأ جردتلا دعب ام ميلعت مأ ايجردت ميلعتلا ناك ءاوس يلاعلا ميلعتلل

نم بلطنو )فراعملا مدقت( ةرابع ال )ةيبطلا مولعلا( ةملك فاضت نأ ،اذه متأرق امبرو ،روصتأ )15( ةداملا
لمشت ةماع يهف )فراعملا مدقت( ةملك امأ .هتاذ دح يف ملعلا مدقت ىلع اولمعي نأ يبطلا صاصتخالا يف ناوخإلا
.لاجملا اذه يف حلصت الو ةسدنهلاو ةقيقدلا مولعلاو ةيناسنالا مولعلا

لهف ،هاوه ىلع دحاو لك اهرسفي ال يكل( ددحت نأ بجيف ؟صنلا اهركذ يتلا ةينعملا فارطألا يه نم )18( ةداملا
سانلا هب مزتليو نوناقلا قبطي ىتحةددحم ءامسأ عضو نم دبالف ؟ةلودلا تاسسؤم ؟ءاربخلا ؟ةذتاسألا ؟ةبلطلا مه
ةددحم نيناوقلا عضوت نأ ضورفملاف ،هداهتجا وأ هقوذ وأ ةصاخلا هترظن لالخ نم صخش هحرشيو هلوؤي الو اعيمج
.ةمئاع وأ ةماع تسيلو ةطوبضمو

ةلودلا" :لوقي صنلا نكل ،اهيلع قداصت ةلودلاو ةداهشلا حنمت ةعماجلا نأ اهيف ركذي نأ ضورفملا نم )19( ةداملا
.ةداملا هذهل ةغايصلا ةداعإ وجرأو ،لودلا ةفاك ىدل فورعم اذهو ،"تاداهشلا حنمت

اهحنمتو اهردصت نأ يغبني يتلا تاداهشلا يه امف ،ةقدب ددحت مل تاداهشلا نأ امهيف دجن )21( و )20( ناتداملا
ةداهش لداعي مولبد يه له نيتنسل وأ ةنسل مولبد يه له ،هاروتكد ،ريتسجام ،سناسيل :ةبلطلل ةيرئازجلا تاعماجلا
ءاقلت نم تاداهش صاخشأ قلخي ال يكل تاداهشلا ركذ يغبني ةقيقحلا يف ؟ةريثك تاعماج يف دوجوم وه امكريتسجام
ديدحت نم هل دبال نوناقلاو ،رخآ ضعب ءاوهأ قفاوت يكل ةعماجلا يف تارارق ردصأ مهضعب نأ تملع دقف ،مهسفنأ
دبال ناك اذإو ،هاروتكد ،ريتسجام ،سناسيل ةداهش ،ركذلاب تاداهشلا ددحت نأ وجرأ كلذل ،تاليوأتلا داعبإل ءايشألا هذه
ةدملاو اهحنم ةيفيك نايبتب ليفكلا وه اهدعب ميظنتلاو ىرخألا داوملا ةيقب شقانن امك اهشقاننو ركذتلف ىرخأ تاداهش نم
وه امف )ينطو مولبد( ةملك ةداملا هذه سفن يف ركذ مث .اهيف ةسردملا داوملاو ،اهيلع لوصحلا لجأ نم ةبولطملا
يف لوؤسم صخش يتأي ال يكل ةقدب اهديدحت بجي ؟يه امف ،)قوقحلا( ةملك تركذو ؟هفانصأو هعون امو ؟هموهفم
.ةقدب اهرصح يغبني لب ،قوقحلا يه هذه لوقيو دهعم وأ ةيلك يف وأ ةعماج يف وأ ةرازو

.)05( ةداملل اراركت اهنظأ )22( ةداملا

حصألاو ،ةسسؤملا هذه ركذ يف غارف كرت دقف يملعلا ثحبلاب ةصاخلا ةديدجلا ةسسؤملا ددحت مل )31( ةداملا
ال ىتح كلذو …يملعلا ثحبلل ىلعألا سلجملا ،تاساردلاو ثوحبلا عمجمك اهئامسأ ةرازولا حرتقتلو امسا اهؤاطعإ
اهيلع قلطيف نيتنس وأ ةنس دعب رخآ يتأيو امسا لوؤسم مويلا اهل عضيف ،ءامسألا رييغت يف داهتجاو قوذ لحم ىقبت
L’ONRSو ىرخأ دهاعمو CRAP يملعلا ثحبلل ةينطولا ةمظنملاك ةدع ءامسأب تاسسؤم كلمن انك دقو .رخآ امسا
نع لبقتسملا يف ثحبنو اغارف كرتن الو ةيلوؤسملا هذهل اددحم اناونع عضن نأ …تانينامثلا يف هيف اوضع تنك انأو
ىرأ انأو ؟نوكتت نممو ،ةسسؤملا هذه ىلع ةفرشملا ةئيهلا ةيضقل ةبسنلاب كلذك .يروصت يف حصي ال اذهف مسا
وأ ةصاخلا ةحلصملا وأ داهتجالا وأ قوذلل رومألا ىقبت ال ىتح …اهتيلوؤسمو اهسيئرو اهئاضعأ ديدحت بوجو
.ةيحلصملا وأ ةيسايسلا وأ ةيبزحلا ضارغألل



داهتجالل رمألا اذه عضخي الو ،تاعماجلا فلتخم نم نوراشتسملا صاخشألا نوكي نأ ضورفملا )34( ةداملا
.ءالؤه اهنم يتأي يتلا تاهجلا ديدحت بجي لب ،هدحو

ال ؟اهئاشنإ ةيناكمإ نع نوناقلا صني يتلاو ةعماجلا نع ةجراخلا دهاعملاو سرادملا ىلع فرشي نم )38( ةداملا
.لاجملا اذه نع قوذلا رصنع داعبإ بجيو ،دهعم ءاشنإ دارأ نم لكل لاجملا كرت بجي

.ةقباسلا ةداملل راركت )39( ةداملا

ةداهش مكف ،تالاجملا فلتخم يف نيوكتلا نع انملكت دقو ،اضيأ ةددحم ريغ ينقتلا نيوكتلا تاداهش ،)42( ةداملا
.داهتجالا عضوم ىقبت ال ىتح ديدحتلا اذه عضو يغبني ؟اهتافصاوم يه امو ؟ةفلتخملا هتايوتسم يف نيوكتلا اذهل

نم نكلو ةديج ةركف يهو ،ريزولا ىدل أشنت يتلاو صنلا يف تدرو يتلا ةينطولا ةودنلا هذه ،)43( ةداملا
عضو يغبني نذإ ؟نيتنس وأ ةنس لك دقعنت له ؟اهداقعنا نمز وه امو ؟نونيعم صاخشأ اهرضحي له ؟اهرضحي

.ةودنلا هذهل ةطوبضم دودح

يأ كالسأ نم تاعماجلا يف دوجوم وه امب صنلا وعضاو ىفتكا امبرف ،ةذتاسألا كالسأ ددـحت مل )51( ةداملا
:اهركذ متيو ميلعتلا كالسأ ديدحت هيلع يغبنيف ايلبقتسم صنلا اذه مادامو …رضاحم ذاتسأ دعاسم سردم ذاتسأ ديعملا
.خلإ…يسرك ذاتسأ ،رضاحم ،سردم ،دعاسم ذاتسأ ،ديعم

.يردأ الو بطلا ةذتاسأ مهلعلو مهب دوصقملا نم فرعأ ال انأو )نييعماج نييئافشتسا ةذتاسأ( :اضيأ ركذ دقو

يفو ،ريبعتلا اذهب )نيناوق ةذتاسألل نأ( ةداملا هذه يف درو هنأ كلذ ،نيناوق مأ دحاو نوناق ةذتاسألل له )55( ةداملا
دقف لاح ةيأ ىلعو ،ةددعتم نيناوقب ةصاخ راكفأ ةرازولل ناك اذإ الإ ،نيناوقلا نم ةعومجم ال ادحاو مهل نأ ييأر
ةرازولا ييحأ انأو ،كلذ يف قمعتن يكل نوناقلا اذه رودص رظتنن نحنو ،ةذتاسألا نع اليوط اثيدح ءالمزلا ضاخ
.هقحتسي وهو ذاتسألل نوناق رادصإ يف تركف اهنأل

ةراشإلا ضورفملا نم ناكو ،تايوتسملا فلتخم نم ةعماجلاب ةلماعلا ىرـخألا فانصألا نع تثدحت )57( ةداملا
نوناقلا يف ةراشإلا بجي ،لامعلاو نيفظوملا نم تاعماجلا يف لماعلا نأل ،يمومعلا فيظولا نوناقل مهعوضخ ىلإ
.ديدحت الب اماع مالكلا ىقبي الو ،يمومعلا فيظولا نوناقل مهتيعبت ىلإ

يروصت يفو يفينق نيدلا حالص ديسلاو ،راخف روتكدلاك يلبق ةذتاسألا هنع ثدحت يذلا ةعماجلا مرح )58( ةداملا
متأرق دقو يعماجلا مرحلا نع ةفاحصلا يف ليق ام ركذأ الو ،ريبك دح ىلإ حيحصو ميلسو ديج ناوخالا هركذ ام نأ
ءاوس ،ناك يأ نم ةعماجلا ةمرح كاهتنا مدع يه ةيساسألا ةطقنلا نأ يروصت يف نكلو ،دوجوم وه ام كش الب مكلك
نوكتو هريغ و ةمألا سلجم ءاضعأ ةناصحك ةناصح ةعماجلل نوكي نأ بجيف ..صاخشأ وأ تائيه ،تاسسؤم ناك
دعاست ةعماجلا نأ صنلا ركذ دقف ىرخأ ةهج نم ،ةهج نم اذه ءاوس لكلاف اهجراخ امأ ةعماجلا لخاد ةناصحلا هذه
نع يبهذملاو يبزحلا عارصلا داعبإ انه يغبنيو ،راكفألا قلخ ىلع دعاست اهنأ فيضأو حيحص اذهو عادبإلا ىلع
ضورفملا نم ناكو ،اهجراخ ةيبزحلا امهراكفأ اكرتي نأ ةعماجلا امهلوخد دنع ذاتسألاو بلاطلا ىلع يغبنيف ،ةعماجلا
.نوناقلا اذه يف اذه ىلع صيصنتلا

تنك يننكلو ،نوناقلا ىلإ اهتفاضإ يف قحلا يل سيل نأل تاحارتقا اهنإ لوقأ الو صنلا يف اهدجأ مل رومأ كانه
رمألا اذه رصق يغبني الو ،)تايالولا لك يف ثحب زكارم حتفي نأ رمألاب نيينعملا ىلع( :ىلع ةدام صنت نأ ىنمتأ

اذهو ،ةيالو لك يفو قطانملا لك يف ةفرعملاو ملعلا ةيمنت بجي لب ،ابرغو اطسوو اقرش ثالثلا تايميداكألا ىلع
فارشإلا نإف اعبطو ،كلذ يف يأر يلو ،كلذب حمسي ال لاجملاو زكارملا هذه ماظنو ميظنت لوح ثيدح ىلإ جاتحي
.يلاعلا ميلعتلا ةرازو فرط نم نوكي نأ بجوف هيجوتلاو طيطختلا امأ ،ثحبلا لخاد نم قلخي نأ بجي ثحبلاو

نأ ديرن يتلا ةيقارلا لودلا نم ديدعلا يف هدجن امك ،زكارملا هذه يف نيثحابلل ةديدج تاداهش أشنت نأ بجي :ايناث
ةدوجوملا تاداهشلا نأل ،يملعلا ثحبلاب ةصاخ تاداهش ردصن نأ يغبني اذل .يراضحلا اهبكرب قحلنو اهرثأ يفتقن

اداهتجاو الويمو ابحو ةيصخش بلطتي هنأل سيردتلا ذبحي ال نم كانهف ،ريغ ال ةعماجلا يف سيردتلا صخت اندنع
اهعضوب ،نيثحابلا ءالؤه يملعلا ثحبلا زكارم ءيشنت نأ ضورفملا نمف اذل ،طقف فيلأتلاو ثحبلا لضفيو احومطو
مولبد نوكت نأك تاداهشلا سفن ءاطعإب متهت نأ كلذك ،رخآ تقو يف اهيلإ قرطتن نأ نكمي ةنيعم سسأو ماظنل
بجي امنإو صخش يأ هب موقي داهتجا درجم لمعلا اذه حبصي ال ىتح ثحبلا نوديري نيذلل هاروتكد وأ ريتسجام
.يملعلا ثحبلا لاجم يف ءافكأ تاراطإ نيوكت



قيرط نع بلاطلا رايتخاب متت نأ بجي ناك يتلاو ايلعلا تاساردلا يف ليجستلا تافصاوم ددحت مل هنأ دجن كلذك
،نيقوفتم ابالط ضفرنو 20/10 لدعمب ابلاط الثم لبقن نأك ،بدو به نم لكل ليجستلا باوبأ حتفت ال ىتح لدعملا

.كلذل دودح عضوت نأ بجي نكل ،اهنم دبالةيطارقميدكانه تناك نإو ىتح

يه ام ؟شقاني نم ؟لئاسرلا ىلع فرشي نم ،الاؤس انه حرطأ انأو ،فارشإلا ةيلمع نع ثيدحلا لمهأ كلذك
كلذك ،ركذت مل رومأ اهلك ،هاروتكدلا يف وأ ريتسجاملا يف يأ ؟ايلعلا تاساردلاب بلاطلا اهلاني يتلا تاظحالملا
لثم نوناق يف ركذت نأ بجو ءايشأ اهلك ىلوأ فرش ةبترم وأ زاتمم وأ ،ادج ديج وأ ديج وأ لوبقم ةجردك ،تاجردلا
ملاعلا يف تاعماجلا ةفاك يف اهب لومعم رومألا هذهو ،ناك صخش يأل يتاذلا فرصتلا لاجم حتفن ال ىتح ،اذه
.طقف اندنع سيلو

عاونأ ةثالث روصتأ انأو ؟ةيرئازجلا ةعماجلا ريست فيكف ،نوناقلا اذه صن يف هظحلأ ملف ةعماجلا رييستل ةبسنلاب امأ
،تانيتسلا يف باختنالا ماظن اهلوأ ناكو ،اهنم تجرخ ىتح ةعماجلا نم اهيلع تلصحت يتلا ةربخلا بسح رييستلا نم
مسقلا سأري يذلا نأ يأ ةيمدقألا وهو ملاعلا يف ةريثك تاعماج هب لمعت ثلاث ماظن اضيأ كانهو ،نييعتلا ماظن انقبط مث
يردأ تسلو ،اذه ىلع صنن مل نآلا نحنو ،هتبرجتو هتربخ مدقي ىتح ةمقلا يف نوكي نأ دب ال ةعماجلا وأ ةيلكلا وأ
نأ دب ال اذل ؟ةعماجلا ريسي ىتح ايلع ةداهشل لماح صخش يأ يتأيس لهف ؟ةعماجلا ريسي نمف ؟كلذ نكي مل اذامل
يف ةعماجلا ةمزأ بابسأ نم يه صئاقنلا هذهو اهتمزأ نم جرخت ىتح ةعماجلا رييستل سيياقمو دودح عضوت
.يروصت

ةيطارقميدلاب نمؤن انك اذإو .لحارملا عيمج يفو رييستلا لاجم يفتاباختنالا ةقيرط ىلع قفاوأ ةقيقحلا يف انأو
مهيلع ضرفن الو ةذتاسألل ةيطارقميدلا نم ائيش يطعن نأ يغبنيف ـ ءاسمو احابص ـ رارمتساب اهنع ثدحتن انك يتلا

حنمن ال اذاملف ! مهتفاقثو مهملعو مهتربخب ةعماجلا هذه اوريسي نأب مهل حمسي نيعم ىوتسم يف مهنأل ،انيعم اصخش
لضفأ انأف كلذل ،رمألاب سيلو ةسرامملاب الإ يتأت ال ةيطارقميدلاف ؟ةقيقح ةيطارقميد لكشن ىتح ةيطارقميدلا سانلا
.رييستلا يف ةعماجلل ةيرحلا ىطعتو ،اذه ىلإ راشي نأ ىنمتأ تنكو ،نييعتلا كانهو ةيمدقألا كانه نكلو تاباختنالا
؟ةعماجللةيرحلا كرتن ال اذاملف ،رييستلل عاونأ ةثالث نوناقلا ركذ دقو

تايلكلا انيغلأ مث تاونس نم ةبرجتلا هذهب انررم دق نحنو ةيلكلا تركذ دقو ،ةعماجلا تاسسؤم ددحت نأ دب ال كلذك
اذل ،تايلكلا ماظن مامأ نوناقلا اذه عمو مويلا انسفنأ دجن اننكل ،دهاعملا تئشنأ هللا همحر يحي نب خألا لوصو دنعو
.ديدحت نودب لاجملا ىقبي ال ىتح ةعماج مث ةيلك مث مسق كانهف ،ددحن نأ بجي

هنع ملكتت ناتدام وأ ةدام تدـجو وـل ىنمتأ تنكف ،ناوخإلا هنع ملكت نأو قبس يذلاو لصاوتملا نيوكتلل ةبسنلاب امأ
.لمهم هنكل ،اماه اعوضوم لثمي لصاوتملا نيوكتلا نأل ،فورـعم ريغو اذكه اعزوم ىقبي ال ىتح

ةراشإلا يغبني ناك ؟يلاعلا ميلعتلا ةرازو اهب لفكتتس مأ صاوخلل ةعضاخ ىقبتس لهف ،ةيعماجلا تامدخلا ىسنأ الو
.ةطقنلا هذه ىلإ

نوناقلا اذه يف ةدام تعضو ول تددو دق ينأل اقباس اهيلإ قرطت نم لك اهيف رطاشأ يتلاو بيرعتلا ةيضق كلذك
يف اهيلإ راشي نأ يفكيف ،ينطولا يبعشلا سلجملاو هيلع انقداص يذلا "بيرعتلا نوناق قبطي نأ يغبني" هنأ ىلع صنت

سيردتلاب ةصاخلا جهانملا نع ثدحتت ةدام دوجو ىنمتأ تنك كلذك ،كلذ ظحلن مل ظحلا ءوسل نكل ،نيرطس وأ رطس
متهي نأ بجو نكل عوضوملا اذهل ةفيفخ ةراشإ تراشأ دق ةنجللا نأ نظأو ،رارمتساب ددجت نأ بجي يتلاو ةعماجلا يف
تاودنلا ىلع زيكرتلا بجي كلذك ،هجهانمو هتامولعم ددجي مل نالف نإ لوقي نم دجن ال ىتح كلذو اريثك لاجملا اذهب
دحاو ىقتلمب موقت نأ تاعماجلا وأ ماسقألا وأ تايلكلاو دهاعملا لكل يغبني هنأ يأ ،يملعلا ثحبلاب ةقلعتملا تايقتلملاو
يدرفلا داهتجالا مامأ لاجملا حتفنال ىتح نكل ،كلذب موقت يتلا تاعماجلا ضعب دجوي هنأ ملعلا عم ،ةنسلا يف لقألا ىلع
.عيمجلا اهب مزتلي ىتح رومألا هذه لثم ننقن نأ بجو

لكشلاب ةصاخ تاظحالم يهو ىرخأ تاظحالم يدنع تلازام نكل ،تـلطأ دق يننأل ةسلجلا سيئر يخأ فسأتأ
صوصنلا هعبنمو ضومغلا وه صنلا اذه ةلكشم نأ ةقيقحلا يفو .كلذ اودارأ نإ ةوخإلل اهيطعأسو ةريثك يهو
دق مكنأ ولو اهتغايص تدعأو بارطضالا ضعب اهيف تدجو يتلا داوملا تددح دقو ،اهتغايصو اهداوم يف ةبرطضملا
لوبقم ريغ راركتو ةيوحنو ةيوغل ءاطخأ نم هيوتحت امب اهيلع ءاقبإلاو ةموهفم ىقبت اهنأ الإ رييغتلا ضعب نودجت
.هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو اركشو كلذ مهنكميف اهيلع عالطالا ناوخإلا دارأ نإو يتزوحب ةعومجملا هذهو



ىلإ جاتحيو ادج ماه انيلع ضورعملا عوضوملا نأ عقاولا يف ،يبيكر هللا دبع ذاتسألل اركش:ةسلجلا سيئر ديسلا
ىنمتنو نيلخدتملل ةليوط ةمئاق انتزوحب نأل ،كلذ يف راصتخالا نيلخدتملا ةوخإلا نم وجرأ نكل تالخدتلا يف زيكرتلا
.لضفتيلف شيغزم يديزوب ديسلل نآلا ةملكلا ليحأو ،اهيف لجسم لك لخدتي نأ

ريزولا ديسلا ،مرتحملا سيئرلا يديس ،ميحرلا نمحرلا هللا مسب .ةسلجلا سيئر يديس اركش :شيغزم يديزوب ديسلا
،مالعإلا لاجر ،روضحلا ةداسلاو تاديسلا نومرتحملا ةمألا سلجم ءاضعأ ةداسلاو تاديسلا ،مرتحملا ةموكحلا لثمم
.هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا

ةيرئازجلا ةعماجلاو ينوناقلا صنلا اذه يتأي ،ةسلجلا سيئر يديس .ميقلا اهلمع ىلع ةصتخملا ةنجللا ركشأ ةيادبلا يف
اهنم لعجت ةينوناق صوصنب معدت نأ يرورضلا نم حبصأ اذه لك مضخ يفو يهيدبلا نمو ةريبك تالوحت فرعت
اذه ءاج امك ،ماعلا حلاصلا مدخي امب اهل اهجومو ةيرئازجلا ةمألل ىلوألا ةماعدلا نوكتو ،يفاقثو يملع عاعشإ زكرم
اريسمو ارينمو ،ةداضملا تاميلعتلاو تاميلعتلا ىضوف طبضتل ةيعماجلا ةرسألا فرط نم حلملا بلطلا يبليل صنلا
.ةمألل اهجومو لوألا دئارلا ةعماجلا نم لعجيو لبقتسملا ىلإ اهتاعلطتو اهتاحومطل

تابلطتمو ةيعماجلا ةرسألا تاحومط نم ريثكلل بيجتسي صنلا اذه ناك نإو ىتح ،ريزولا ديسلا ،ةسلجلا سيئر يديس
:يلي امك اهللحنس يتلاو تالؤاستلاو ضومغلا عباط يستكت يتلا طاقنلا ضعب كانه ىقبي ،ةملوعلاو ةنرصعلاو رصعلا
يف هب الومعم دعي مل فينصتلا اذه نأ ريغ هاروتكدو ريتسجام ىلإ هاروتكدلا يف نيوكتلا فينصت )14( ةداملا يف ركذ
فلتخم يفو انتبلط نم دجن اننأ كلذ )P.H.D(ـب ىمسي رخآ نيوكت نآلا دجوي ذإ ،ءالمزلا دحأ كلذ ىلإ راشأ امك ملاعلا
اذإف ،نايحألا ضعب يف هتلاسر ريضحت ددص يف وهو تاونس عبسل ىتح يقب نم ريتسجاملا ةلحرم يفو تاعماجلا
يف لثمت يتلاوريتسجاملا ةلحرم انلزتخا ولف ،ةلود هاروتكد ىلإ لصيل ،ةنس ةرشع عبرأ حبصتسف ىرخأ ةعبس انفضأ
يشمت لودلاف ،كلذل احيضوت ديرأو ،ملاعلا يف دوجوم وه ام محتقنس اننإف ،ايقيقح اثحب تسيل يهف ثحبلل ابيردت ةقيقحلا
La nouvelle» ىلإ تعجر ىرخألا يه ةيسنرفلا ةلودلاف ،ءارولا ىلإ انب دوعي قيرط يف يشمن نحنو مامألا ىلإ

thèse«  ؟ماظنلا كلذ ىلع انيقبأ اذامل مهفأ مل يننأل كلذل احرش دوأف ،ةلود هاروتكد نع ىلختت ىتح

ةدايس نم بلطأ اذل ينهملاو يفاقثلاو يملعلا عباطلا تاذ ةيمومعلا ةسسؤملا ىلع صنت يتلا )31( ةداملا دجن كلذك
؟ناديملا اذه يف ةعماجلا رود وه ام يأ ،ينهملا ناديملا يف ةعماجلا هبعلت يذلا رودلا حيضوت ريزولا

،ينهملاو يفاقثلاو يملعلا عباطلا تاذ ةيمومعلا تاسسؤملا نمض تايلكلا ماظن ىلع صنت يتلا )38( ةداملا كلذك
ىلإ ةراشإ ةداملا هذه يف دجأ مل كلذك ؟ةيعماج زكارمك ةفنصملا تاسسؤملا ماظنب لمعلا نع ىلختن ال اذاملف
.اهنمض جردت نأ دوأو )ةينقتلاو ايلعلا سرادملا( تاينقتلا ةددعتملا تاسسؤملا

له ؟ةيمازلإلا هذه نوكت فيكف ،ثحبلا ةيمازلإ لوح ةرئادلا ،ةثلاثلا ةرقفلا يف اضومغ فرعت يهف )52( ةداملا امأ
ةرقفلا )17( ةداملا يف دجن كلذك .ةطقنلا هذه يف احيضوت دوأ اذل ؟رخآ ءيش مأ ثحبلا ىلع نيربجم ةذتاسألا حبصأ
لمع بصنم وهو رخآ ءيش ةفاضإ دوأ اذل "ريتسجاملا يف ةساردلا زايتمإ لوألا قوفتملل نأ" ةرابع دورو ةثلاثلا
.اعبط ريتسجاملا دعب كلذو

دوجول داوملا هذه لازتخا انناكمإب ناكو هيلع تليحأ دق ةدام )20( كانهف ميظنتلا ىلع ةلاحإلا ةرثك كلذك تظحال
.اركشو ميظنتلل اهكرت نودب ةرشابم اهفينصت نكمي داوم



.شيغزم ديزوب ديسلل اركش :ةسلجلا سيئر ديسلا

ةنجللا هتمدق يذلا يديهمتلا ريرقتلا يف هيلع تعلطا ام بسحو راركتلل ايدافتو يدوب :)ماظن ةطقن( نامرز ميلس ديسلا
ءارثإلا يف اوكراشو مهيأر نع اوربعو ةنجللا مهتفاضتساءاربخو ةذتاسأ كانه نأ يهو ةظحالم يطعأ نأ ةصتخملا
سلجم يف هب لومعملا يلخادلا ماظنلاو ىفانتي اذهو ،لخدتلل مهسفنأ نولجسي قبس امل ةفاضإلاب مهدجنو ،ةشقانملاو
.ةمألا

،يراهزل ديزوب ديسلل نآلا ةملكلاو هذه ماظنلا ةطقنل ةباجتسالا عوضوملاب نيينعملا نم ءاجرلا :ةسلجلا سيئر ديسلا
.لضفتيلف

يتاليمز ،هل قفارملا دفولاو ريزولا يديس ،ةسلجلا سيئر يديس .ةسلجلا سيئر ةدايس اركش :يراهزل ديزوب ديسلا
.اذه يلخدت يف ارصتخم نوكأس ،يئالمز

ماظنلا يف ةعماجلا ةناكم روصتل ةداج ةلواحم هنأل ،ةماع ةفصب ايباجيإ اصن صنلا اذه ربتعي صاخلا يروصت يفف
لظ يف ىتحو ةيئاهن ةفصب سركي وهف ،ةمهم ءيدابم ىلع ييأر يف يوتحي صنلاف ،هجهتنن يذلا ديدجلا يداصتقالا
داصتقا لظ يف ةلودلا نأ ىنعمب ،اهفئاظوو ةلودلل ماهمك نيفنصم يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ءاقب ،قوسلا داصتقا
هنم ىلوألا ةداملا بسح فنص دق يلاعلا ميلعتلاف ،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةلأسم نع ادبأ ىلختت نل قوسلا
رهست ةلودلا نأ ايسايس ىتحو اينوناق هانعم يمومعلا قفرملاف ،ادج مهم ءيشاذهو يمومع قفرم هنأ ىلع ةرشابم
اذه ءادأ ةيرارمتسا كلذك نمضتو هتامدخ نم ةدافتسالل نينطاوملا نيب ةاواسملا نمضتو ،ميلعتلا تامدخ ءادأ ىلع
صنلا نأ امك .اندالب هشيعت يذلا لوحتلا لظ يف سركت ةمهم رومأ اهلكو ،هتيناجم ىلع رهستو هتامدخل قفرملا
لظ يف ةعماجلا رييست ةيفيكل ةديدج ةلكيه روصت لواح دق ةماع ةفصبو هنإف لكاشملا ضعب مغرو لاحلا ةعيبطبو
وه اذهو ...خلا مهسأ اهل نوكت نأ نكميو تاسسؤم كلتمت نأ ةعماجلل نكمي هنأ ىلع اصوصخ دكأو ،ةديدجلا فورظلا
ريزولا ديسلا يف ةلثمملا ةموكحلا يأر اهنم علطتسن يتلا طاقنلا ضعب كانه ةسلجلا سيئر ةدايس نكل ،يباجيإلا بناجلا
"لصاوتملا ميلعتلا يف مهاسي يلاعلا ميلعتلا نإ" ىلع صنت يتلاو )6( ةداملا بسح هنإف لصاوتملا ميلعتلا ةلأسم لثم
ةيلمعب موقت فوس ىرخأ تاهج كانه نأ ىنعمب ،ةكراشملا ينعت ةمهاسملاف؟"ةمهاسملاب" ريزولا يديس ينعي اذامف
ماهم نم ةمئاد ةمهم لصاوتملا ميلعتلا له ،طبضلاب اذه فرعن نأ ديرن ؟ةموكحلا ةين يه هذه لهف ،لصاوتملا ميلعتلا
ةعماج ةبرجت فرعن اننأل ةسلجلا سيئر ةدايس ةدحبو حورطم لكشملا اذهو ؟ىرخأ ةيزاوم تاهج نم سيلو ةعماجلا
)35( ةداملاف ،هليومت ةلأسم يهو ،ةمهم ةلأسم حرطت لصاوتملا ميلعتلا ةيضق نأ اضيأ دجن .لصاوتملا نيوكتلا
قبطنت ال ميلعتلا ةيناجملهف ،حضوت نأ ديرن ؟اذهب دصقن اذامف ،"ليومتلا يف نيلمعتسملا ةكراشم" ةرابع اهيف تدرو
ةبسنلاب هنأل ؟ةينلا يه هذه لهف ،لصاوتملا نيوكتلا ةلأسم اولومي نأ بجي نيلمعتسملا نأ ىنعمب ؟ميلعتلا ةلصاوم ىلع
احيضوت مكتدايس نم ديرنو احورطم لازام لكشملا لصاوتملا نيوكتلا ةبلطل ةبسنلاب نكل حضاو ءيش وهف ةبلطلل
ليومتلا نم مهم ءزجب اومهاسي نأ بجي نيذلا مه نيلمعتسملا نأ مأ نيلمعتسملل ليومتلا لهف ،ةلأسملا هذهل ةبسنلاب اقيقد
؟طبضلاب ةطقنلا هذه يف باوجلا وه امف ،يقابلا لمحتت ةلودلاو

ميلعتلا هاجتا يف هظحالنو ميلعتلا ناديم يف رامثتسالا ىلع ةعماجلا حاتفنا ةلأسم يهو ةسلجلا سيئر ةدايس ىرخأ ةطقن
له وه لاؤسلاو صاخلا نوناقلل نوعضخي نييونعم صاخشأ نع ملكتت )42( و )41( ،)2( داوملاو يلاعلا ينقتلا
هذه يف ضماغ صنلاف ؟كلذب مايقلا بناجألل نكمي مأ ةيرئازجلا ةيسنجلا اولمحي نأ بجي رمألا اذه نوكلمي نيذلا
ةطقنلا هذهل ةبسنلاب ةموكحلا ةين يه امف ؟عاطقلا اذه يف رامثتسالا يبنجألا صاخلا عاطقلل نكمي لهف ،ةطقنلا
ةديدج ةمهم نع ملكتت يتلاو )13( ةداملا صخت يهو ،ةسلجلا سيئر ةدايس ىرخأ ةلأسم كانه كلذك ؟طبضلاب
اذه ليومت لهف ،يبيرز ريذن ليمزلا ديسلا اهيلإ راشأ دقو ةينهملا ةغبصلا يذ يليمكتلا يلاعلا ميلعتلا يهو ،ةعماجلل



ةداملا؟نيوكتلا نم عونلا اذه يف نيجرختملا ةبلطلا تامدخ نم نوديفتسيس نيذلل مأ ةعماجلل دوعي طاشنلا نم عونلا
،ميظنتلل ةراشإ يأ اهيف دجوي الو ةيراشتسا تائيه نع ملكتتو ةرادإلا ةيفيك نع ملكتت ،ةسلجلا سيئر ةدايس )34(
دعتوميظنتلا ىلإ ىتح رقتفم وهو ادج ماع مالك كانهف ،ليصفتلاب ةطقنلا هذه ىلإ راشأ دق يبيكر هللا دبع ذاتسألاو
اهتيهامو اهددع يف تائيهلا عم لماعتلا متي ىتح ميظنتلا يهو ىرخأ ةطقن اهيلإ فيضن ال فيكف ةمهم )34( ةداملا
ةماع ةفصب يعماجلا مرحلا نع ناملكتت ناتللاو )61( و )60( نيتداملا نأ دجن ،ةسلجلا سيئر ةدايس اريخأو…خلا
قحو عامتجالا قح امهو نيقح ىلع اتزكر دق ةبلطلاو ةذتاسألا اهب عتمتي نأ بجي يتلا قوقحلا ىلع نازكرتو
نحنو اصوصخ بارضإلا يف قحلاو ؟يباقنلا قحلا نـع اذاـمف ؟ىرخألا قوقحلا نع اذامو ،تايعمج ىلإ مامضنالا
نيناوقلا بجومب هنأ فرعأ ينأل نيقحلا نيذه ىلإ ريشأ انأو ةيساسأ لكاشم ربتعت يتلا اياضقلا هذه ةيساسح فرعن
اركشو ،ةعماجلل ةبسنلاب اهتيساسح فرعن نحنو ؟انه تلفغأ اذامل نكل ،اهب يعماجلا عتمتي روتسدلا بجومبو ىرخألا

.ةسلجلا سيئر ةدايس

.لضفت ،وصروقلا دمحم ديسلا ىلإ نآلا ةملكلا ليحأو يراهزل ديزوب ديسلل اركش :ةسلجلا سيئر ديسلا

يتاليمز ،هل قفارملا دفولاو ،ريزولا يديس ،ةسلجلا سيئر يديس ،ميحرلا نمحرلا هللا مسب :وصروقلا دمحم ديسلا
ةبسانمب اذه لهف لاغش ينورتكلإلا حوللا نأ ظحالأ ءدب يذ ءيداب .هتاكربو ىلاعت هللا ةمحرو مكيلع مالسلا يئالمز
وجرأ اذه دعبو .تادماصلا تايرئازجلاو تادهاجملل ائينه ،انتاهمأل ائينه ،اهديعب ةيرئازجلا ةأرملل ائينهف ؟ةأرملا ديع
دقنلا نع ىلوألا ةجردلاب اديعبو ةاباحملا نع اديعب تاظحالم نم همدقأس امل يلاعلا ميلعتلا ريزو يلاعم ردص عستي نأ
يبيكر هللا دبع روسيفوربلا روتكدلا هب ءاج ام ىلع ينثأ ايناث .ريغ ال قداص ردص نم ةعبان تاظحالم اهنإف ،يبلسلا
ريثكلا بقرتت يهو هترظتنا دقف ،يلاعلا ميلعتلل يهيجوتلا نوناقلا اذه راظتنا يف تناك ةيعماجلا ةرسألا نإ اضيأ لوقأو
لجر نكأ مل نإ و ةيناثلا ةحفصلاب يتظحالم ءيدتبأسف دعب امأ .يهيجوتلا نوناقلا اذه لالخ نم ةيلبقتسملا ءايشألا نم
عورشم اهيلع دمتعا يتلا داوملاب وأ تادنتسملاب هيمسن نأ نكمي ام نأ ظحالأ نكل خيراتلا يف يصصختف ،نوناق
نع لأسأ انأف ،)126( ةداملاو )122( ةداملا ،طقف نيتدامىلإ اهيف ريشأ ،روتسدلل ةبسنلاب اميسالو يلاحلا نوناقلا
،2 ،1( باوبألا نم )11 ـ 10 ـ 8 ـ 7 ـ 6( :ةيلاتلا داوملا نيأو ؟روتسدلا نم الثم )56( ةداملا نيأف ىرخألا داوملا

ينتفقوتسا دقف نينطاوملا نم يريغكو "ةماعلا ماكحألا" لوألا بابلل ةبسنلاب امأ .ةياهنلا يف اهيلإ دوعأس و )4 ،3
ىلإ تدع حلطصملا اذه يعأ يكل ينأ اضيأ يسفن حراصأو مكحراصأو "يمومعلا قفرملا" ةيلاتلا تاحلطصملا
ةعماجلا له ؟ىفشتسملا لثمةعماجلا له ،لءاستأ يننأ الإ ! امبر ،ينم افعض اذه نوكي دقو ،ةيسنرفلا ةغللاب صنلا
ةناكمل ةبسنلاب امأ .ريغ ال طقف تالؤاست يهف ؟ةيدلبلا لثمةعماجلا له ؟ديربلا لثم ةعماجلا له ؟ةيديدحلا ةكسلا لثم
وأ ةعيمتملا ةغايصلا تغط امبرلو ةليوط يهف ةثلاثلا ةداملا امأ .يريغ هنع ثدحت دقف ةيناثلا ةداملا يف ينقتلا نيوكتلا
يملعلا ثحبلا اذكو يلاعلا نيوكتلا دوروظحالنف ، بابلا سفن نم ةسماخلا ةداملل ةبسنلاب امأ .اهيلع ةضماغلا
ةرازول ةيساسألا ماهملا نم امهنأ رابتعاب ةثلاثلا وأ ةيناثلا وأ ىلوألا ةداملا يف ادرـي نأ ىنمتأ تنكو اهيفيجولونكتلاو
ـ ةراشإ كانهو ،ةثلاثلا ةرقفلا يف لصاوتملا نيوكتلا نع اثيدح اهيف دجنف ،ةسداسلا ةداملل ةبسنلاب امأ .يلاعلا ميلعتلا
تقولا تاذ يف نمضتيو ضماغو يقطنم ريغ هنأ ظحالأ هنمو ،تارم ثالث صنلا اذه يف ريخألا اذهل ـ ماشتحابو
اذه دعب لقتنأو .يرادإ نيوكت هنأ ودبيو يمسر ريغ رخآلاو يميداكأو يمسر امهدحأف ،يلاعلا ميلعتلا يف ةيجاودزا
ةدحاو ةداهش كانه تناك اذإف ؟تاداهشلاب دوصقملا امف ،ايرولاكبلاو تاداهشلا نع ثدحتت يتلا ةرشاعلا ةداملا ىلإ
ايرولاكبلا تالدعم اهب دصقي ناك نإو ؟طقف اهدحو اهركذن ال اذاملف ،اـيرولاكبلا ةداهش يهو ةعماجلا ىلإ لوخدلا نمضت
نم مهفيو تارابتخالا نع ثيدح ةرشاعلاةداملا سفن نمو يناثلا بابلا يف كلذك ؟ةحارص لكب اذه نع ربعن ال اذاملف
حوضو لكب ةراشإلاو كلذ طبض نسحتسملا نم ناك لاجملا اذه يفو عرفلا يف لوخدلل ةقباسملا صنلا لالخ
لوخدلا ةقباسم وأ كلذك لدعملا ايناثو ايرولاكبلا تالدعم الوأ امهو نيئيش ساسأ ىلع عرفلا بلاطلا راتخيف ،ةقباسملل
ـ ةداملا هذه نأ ينعي اذهو نيحشرتملا هيجوت لوح اثيدح اهيف دجن اننإف ،)11( ةداملل ةبسنلاب امأ .راتخملا عرفلا يف
،ايرولاكبلا يف هتالدعم قيرط نع بلاطلا هيجوت ىلع موقت يتلاو ،ةيلاح ةسرامم ةقيقحلا يف يغلت ـ ليمج اذه امبرو
اهلقنلو بلاطلل ةيجوغاديبلاو ةيملعلا ةيدودرملا فعض يفو ىوتسملا عجارت يف ببستملا وه اذه نوكي امبرو
،هيجوتلا طورش نع ملكتت يتلاو هنم ةيناثلا ةرقفلاب قلعتت ،ةداملا تاذ يف ةيناثلا ةظحالملا امأ .اضيأ ذاتسألل ةحارصب
نع ثدحتن ىرخأ ةراتو هيجوتلا نع ةداملا تاذ يف ثدحتن ةراتف ،تاحلطصملا مادختسا يف اضقانت كانه نأكف
طورش ددحي" ةيناثلا ةرقفلا يف دراولا لوألا حلطصملا لادبتساو تاحلطصملا ديحوت امبر نسحتسي كلذل ،ةقباسملا
."ةقباسملا طورش ددحت" ةيلاتلا ةرابعلاب "هيجوتلا



ةغبص يف يليمكت ميظنت ةيناكمإ نع ملكتت يتلا ةرشع ةثلاثلا ةداملا لوح حيضوت بلط يدلف ،ريزولا ةدايس يل حمسيلو
امو ؟نيوكتلا نم فنصلا اذهب ةيداملاو ةيلمعلا ةيحانلا نم ايلمع لفكتي نمف ،ةيجولونكت بعش نم نيحشرتملل ةيجهنم
؟فاطملا ةياهن يف حنمت يتلا ةداهشلا ةيحالصو ةعيبطو ةيعون يه

اذه لعجت ةظحالملا هذهو ةيبطلا مولعلا ةناكم نع ةعبارلا ةداملا يف اروكشم يبيكرلا هللا دبع روتكدلا ثدحت دق
فوس يننأ نقيتم انأف )14( ةداملا نم ةعبارلا ةرقفلل ةبسنلاب امأ .ىرخألا يلاعلا ميلعتلا تاعاطق يقاب قوف عاطقلا
ةيعضولا يف هاروتكدلا نيبو ريتسجاملا نيب لصفلا نإ لوقأ نأ ينم يضتقت ةحارصلا نكل ،ءالمزلا ضعب جعزأ
اهلوقأو ادج ينفسؤيف ايناث امأ ،الوأ اذهو ،يلاعلا ميلعتلا ىوتسم عفرن نأو نسحن نأ اندرأ اذإ يرورض لصف ةنهارلا
هاروتكدلا ةداهش وأ ريتسجام ةداهش تناك ءاوستاداهشلا ضعب حنمت نأ ـ لوقأ امع لوؤسم انأو ـلاع توصب انه
مدقت ةداهشلا نأ فاطملا رخآ يف ىرن اننأ الإ اذكو اذك مغرو مدقت يتلا ةيساقلا تاظحالملا مغرف ،مركو ةلوهس لكب
انه اهعفرأ تقولا تاذ يف ةيملعو ةيقالخأ ةيضق اهنألو ،حيحص اذهو ،ةيقالخأ ةيضقلا نإ نولوقت ،ادج ريبك زايتماب
اهيلع لصحي يتلاو حنمت يتلا ةداهشلا ىوتسمبو ةيعونب طبترم رئازجلاو ةعماجلا ريصم نأل ،مرتحملا ربنملا اذه نم
اميف امأ ،ينطولا مولبدلل ةبسنلاب رمألا سفنو )18( ةداملل ةبسنلاب هلاق ام رركأ الو يبيكر روتكدلا عم انأ ،بلاطلا
نيوكتلا يف رظنلا ةداعإىلإ وعدت ةداملا هذه نأ دجن ذإ لصاوتملا نيوكتلل دوعن ةيناث ةرمو )22( ةداملاب قلعتي
حنمت ال اذاملف لصاوـتملا نيوكتلا نم فنصلا اذهل ةبسنلاب مولبد حنمنكمي ال هنأ امب لوقن نأ اننكمي اذل ،لصاوتملا

نع ثدحتن انأدب اننأ ةجرد ىلإ هلصصخملا يعاسلا مجحلل كلذكو نيوكتلا ةعيبطل ارظن(Attestation )ةداهش
تاسسؤم يقابو )U.F.C( ةداهش نيب يوسي يذلا موسرملا ءاغلإ اضيأ نكمي الأ ؟ةيليللا ةعماجلاو ةيراهنلا ةعماجلا
؟يلاعلا ميلعتلا

كانه نأ ظحالأ ينأ ريغ بابلا اذه يف ءاج امل حاترم انأف ،يلاعلا ميلعتلا يف ثحبلا وهو ثلاثلا بابلل ةبسنلاب امأ
وه امهنيب طبرلاف ،ثحبلا طاشن نيبو ةعماجلا يف ميلعتلا طاشن نيب صنلا ةيباجيإ نمكت انه امبرو ايلعفو ايلمع ادادتما
يننأ مكل لوقأ نأ يل اوحمساف،ةفاقثلا ريوطتب ةقلعتملاو )08( ةداملل ةبسنلاب امأ .صنلا اذهل ةيساسألا تايباجيإلا نم
جيورتلاب موقت ىرخأ تاسسؤم كانه نأ ءيطاخلا يداقتعا يف هنأل يفاقثلا ريوطتلا اذه تأرق امدنع اليلق تجعزنا
ةفرعملا جاتنإ ،ةقيقد ةيملع ةفاقث رشن ىلع لمعت يلاعلا ميلعتلا ةرازو نأ نيح يف ،ةفاقثلا ةرازوب ىمستو ةفاقثلا هذهل
خيراتلا ةسارد زاربإ نع ملكتت)29( ةداملا نأ ظحالأ يننأ ريغ يجاعزنا عبني اهنمو ،ةددجملا ةديدجلا راكفألاو
.)28( ةداملا يف اهجاردإ ناكمإلاب ناك دقو ،اهنيمثتو ينطولا يفاقثلا ثارتلاو

امنإو طقف بيرقلا سيل ةعماجلا لبقتسمو رضاحل ةبسنلاب يساسأ نوناقلا اذه نأ ربتعأ يننكلو ،ةلاطإلا نع ةرذعم
صصخن نأ يحارتقاو ةقباس تاءاقل يف انتاليمز ضعبو انئالمزل فيخملا بايغلا اذه نع فسأتأ اذلو اضيأ ديعبلا
ةيساسألا ةزيكرلا هنأ رابتعاب احابص ادغ انلاغشأ فنأتسن نأ اننكمي مويلا لمكن مل نإو ىتح نوناقلا اذهل يفاكلا تقولا
اذه ىودج ىلع دكأ ةقباس تاءاقل يفو ريزولا ديسلا نأ رابتعاب يلاعلا ميلعتلا اهيلع موقيو ةرازولا اهيلع موقت يتلا
.نوناقلا

ىلإ ةجاح يف ـ ريزولا يديس يفوخت مغروـ يننإف ةيساسألا تاعاطقلا ركذ اهيف درو يتلاو )34( ةداملل ةبسنلاب امأ
،ةعماجلا يف يلاعلا ميلعتلا ةسايس لبقتسم ىلع ريبك ريثأت اهل ييأر يف تاعاطقلا هذه نأ اميسال ،تاحيضوتلا ضعب
لاؤسلا امأ ؟ةعماجلل نييعيبطلا صاخشألاب صاخلا ليومتلا لكش وه امف ،ليومتلا لكش نع ثيدح دجوي هنأ امبو
اهسفنب ثحبلا قرف سمتلت نأ ضورفملا نمف ؟نييعتلا كلذ رايعم امو ؟ةؤفكلا تايصخشلا نيعي يذلا نم وهف يناثلا
اهيف درو يتلاو اهنم ةسماخلا ةرقفلاو ةداملا سفن يف امئاد .رييستلا يف طقف سيلو ثحبلا يف اهتدعاسمل تاءافكلا كلت
؟فينصتلا اذه وه ام لءاستأ انه انأو ىربكلا تاعماجلل ةرادإلا سلجم يف اوضع حبصي نأ نكمي ةيميداكألا سيئر نأ
ددع وه امو ،ىربكلا تاعماجلا هذه صصخت وه امف كلذك ناك نإو ؟ىرغص تاعماجو ىربك تاعماج كانه لهف

؟اهتاداهش ةعيبط يه امو اهتذتاسأو اهبالط

يرظن يفو ،ةيراشتسا تائيه عمجلاب وأ ةيراشتسالا ةئيهلا نع ثيدح كانه ،ةداملا تاذ يفو ةسداسلا ةرقفلا يف امأ
نم كانه ناك نإو ،نطولا ىوتسم ىلع ةدوجوملا ةيلاحلا ةيملعلا سلاجملا اهسفن يه ةيراشتسالا تائيهلا هذه نأ



،"ةيملعلا سلاجملا" يف لثمتملاو حلطصملا اذه لادبتسا متي اذامل ؟ةيمستلا هذه ىلع صنلا زكري ال اذاملف ينقفاوي
انلعجي اذهو ؟اهتايحالص يه امف كلذك رمألا ناك اذإو ،ىرخأ ةيراشتسا تائيه كلذب دصقي مأ "ةيراشتسالا تائيهلاب"
يف رييستلا ريوطتو ةنلقع ىلع ةعماجلا لمعت نأ نم الدبف .ةيملعلا سلاجملا وأ تائيهلا تايحالص رصحو طبضب موقن
موقأ امدنع ينفيخت يهف ،)35( ةداملا صخي ام امأ .تاعاطقلا كلتل عبات ىلإ تلوحت اهنأ ظحالن ىرخألا تاعاطقلا
مضي نأ نكمي » اهيف درو يتلاو ،ليومتلاب قلعتت يتلاو ىلوألا اهترقف يف )34( ةداملا يف ءاج ام نيب طبرلا ةيلمعب
هنأ نظأو ؟ليومتلا اذه ةعيبط نع لأسأ انهو « تاسسؤملا ليومت يف نومهاسي .خلا …اصاخشأ ةرادإلا سلجم
ءيش اذهو ،ةفلتخم تاناعإو ةصصخم لاومأو اياصو ،تابه يف ةلثمتملاو ةيناثلا ةرقفلا )35( ةداملا يف حضوم
اقالزنا كانه نأ ـ ائطخم نوكأ نأ ىنمتأو ـ يل ودبيو ! قيلعت نودب ! ةصاخو كلذك ةيمومع لاومأو ،ادج ليمج
قالزنالا اذهو ،اهيلع ةلودلا ةبقارم لقت يتلا ةصاخلا ةعماجلا وحن ةلودلا اهبقارت ةماع ةسسؤمك ةعماجلا نم اسوملم
قوقح نع اثيدح أرقن امدنع عبارلا بابلا يف درو ام لالخ نم امنإو ،ليومتلا لالخ نم طقف سيل ينفيخي يذلا وه
بلاطلا ليجست موسر ىقبتس لهف ،ليجستلا موسرب ىمسي ام يأ ،ميظنتلا قيرط نع ددحت طورشل اقفو ةبلطلا ليجست
مأ ؟يلاـملا يداصتقالا روطتلل ةيوئم بسنب ساقت يتلا تارييغتلل عضخت مأ ؟اهلاح ىلع ةيرئازجلا ةعماجلا يف
نذإ ؟اكيرمأو اـيناـطيرب رـكذلاب صـخأو ةيبوروألا تاعماجلا يف اهب لومعملا ليجستلا موسر لثم اـهلثم حـبصتس
طبضو ،ةصاخ تاعاطق فرط نم ةعماجلا نم فنصلا اذه ليومت نيب ةدوجوملا ةقالعلا هذهف ،انه نم عبني يفوخت
؟بيرقلا لبقتسملا يف نييرئازجلا ةبلطلل اهديدحتب موقيس نمف ،ليجستلا موسر

سيياقم بسح ينهملاو يفاقثلاو يملعلا عباطلا تاذ ةيمومعلا تاسسؤملا طامنأ ديدحت ىلع صنت يتلا )38( ةداملا امأ
سرادملا اريخأو ةيعماجلا زكارملا ايناث ،تايلك لكش يف ةمظنملا تاعماجلا الوأ :يلاتلاك اهتفنصو ةيجوغاديبو ةيملع
...دهاعم ءاشنإ كلذك ،ةعماجلا جراخ دهاعملاو

.كلضف نم راصتخالا كنم وجرن :ةسلجلا سيئر

رقم جراخ تايلك وأ دهاعم ءاشنإ نإ تلق،يريمض فرط نم بساحأس يننكل ،كلذ يدوب :وصروقلا دمحم ديسلا
نود ،ةريبك تايوناث ىلإ اهليوحتو ةعماجلا تيتفت نم اضيأ فوخلا كلذك ،ةلودلل ىرخأ ءابعأ ةفاضإ هنأش نم ةعماجلا
.يفرعملا لماكتلاو يملعلا كاكتحالا نم ةبلطلا نامرح ىسنأ نأ

تارازولا امبر كلذب مهفأو ـ عاطق لكل يطعت يهف ،دهاعمو سرادم ءاشنإ نع ثدحتت يتلاو )40( ةداملل ةبسنلاب امأ
صوصنملا دهاعملاو سرادملا ءاشنإ نكمي هنإف لاحلا اذه يفف ،تاراطإلا نم نيعم فنص نيوكت ةيناكمإ -…خلا

تناك اذإ هنأل ؟لاحلا اذه يف ةعماجلا نوكت نملالاؤس حرطأ انهو ،ىرخأ ةيرازو رئاود ىدل )38( ةداملا يف اهيلع
نوكتس نم بيصن نمف ىرخأ فارـطأ وأ ىرخأ تارازو اـمبر صاصتخا نم ايلع دهاعم وأ ايلع سرادم كانه
اضيأ اذه نكل ...خلإ ةذتاسألل ايلعلا ةسردملا اقباسو كاتيلوبلا لثم ايلعلا سرادملا ماظن سركت اهنأ مـلعأ ؟ةـعماجلا
.اقيقدت بلطتي

يفو .خلإ...ينقتلا نيوكتلا ةمهم يف مهاسي نأ نكمي يذلاو صاخلا نوناقلا نع ثيدح كانهف ،)41( ةداملل ةبسنلاب امأ
صاخشألا هذه لثم رئازجلا يف دجوت له وه انه حورطملا لاؤسلاو ،ميلعتلا ةصصوخل ةحيرص ةوعد اهنأ يداقتعا
،ةيعماجلا ةموظنملا ةعزعز اهنع جتنيسيعماج نيوكت ثادحإ اهناكمإب يتلاو ؟صاخلا نوناقلل ةعضاخلا ةيونعملا
اريخأو )40( ةداملا يف ةدراولا تاعاطقلا نم ةعومجمو صاخلا عاطقلل تاسسؤم دوجو :يلاتلا بيترتلا اهنع دلوتيو
مدقأسو .صرفلا ؤفاكتلو عيمجلل ةبسنلاب نزاوتم نيوكتل اهرفون نأ بجي يتلا تانامضلا مادعنال فوختم انأف ،ةعماجلا
دجاوتتسف ،هارأ يذلا فينصتلا بسحف :ةيلاتلا ةظحالملاب يهتنأو لخدتلل حاتملا تقولا قيضل ةبوتكم داوملا يقاب

يدل كلذك .بعشلا تاقبط يأ ةماعلل ةعماج دجاوتتسو ةينعم تاعاطقل ةعماج دجاوتتسو ىلوألا ةجردلاب ةعماج
تارازو نع ةرابع يه نهارلا اهعضو يفو ،تايميداكألاب ةقلعتملاو )43( ةداملا صختادـج ةعيرس ةظحالم

ايوبرت ايملع ازاهج نوكت نأ لدب يرادإ زاهج يهف ،ريبك ديمع وأ ريدم وأ ريغص ريزو نع ةرابع اهسيئرو ةريغص
.صنلا هيلع صني امك



لهف ؟ال مأ ةيميداكألل ةلمكم يه له وه لاؤسلاف ،ةداملا تاذ يف اهيلع صوصنملا تاـعماجلل ةينطولا ةودنلل ةبسنلاب امأ
اذه صن عورشمف ،ةماع تاظحالم نآلا مدقأ ؟ةعماجلا نع ةيصولا ةرازولا داعبإ يف ديزت نأ ةيئانثلا هذه نأش نم
نيب طبرلاو كرتشملا عذجلا ءاغلإ وه -صنلا يف روكذم ريغ ناك نإو – اهلوأ تايباجيإلا نم ولخي ال نوناقلا
نأ يننكمي نآلاو .طاقنلا هذه ركنن نأ اننكمي الف ذاتسألا نوناقل ةينوناق ةيضرأ دوجو كلذك ،ثحبلاو يعماجلا سيردتلا
لوح اماقرأ ركذو عورشملا اذه دادعإ يف ةيعماجلا ةرسألا ةكراشم نع ريزولا ثدحت دقف ،صاخلا ييأر نـع ربعأ
ال ىتحو صنلا اذهل اراثآ رأ مل ةعماجلا يف تنك اهمويو ةدعاقلل لصي مل هنكل ةعماجلا ءادمعل ملس هنأ ملعأو ،كلذ
ميلعتلا ةيطارقميدب ةيناثلا ةظحالملا امأ .هيلع اوعلطي مل مهنأ مهنم تملعو ءالمزلا تلأس دقف ،كلذ مكيلع يفخأ
وه هاشخأ ام نأ يهو ةريخألا يتظحالمو .اهءاغلإ سيلو ةدوجوملا لكايهلا ءادأ نيسحت ىلع صني نأ ضورفملاو
يلاحلا روتسدلا يف داوملا ضعبل يعوجر دنعف ،ةيكيرمألا تاعماجلا ماظن يأ ةصاخلا تاعماجلا ماظن ىلإ هجوتلا

مامأ ،اشهدنم فقأ ينلعجت يتلا ميلعتلا ةيناجم ىلع صنت يتلا )53(و )31(و )11(و )6(و )8( داوملا اهنم ةصاخ
عضو قيرط نع مهتعماج نم ةبلطلا حيرست تقو ناح له مهعناصم نم لامعلا حيرست دعب هنإ لوقأف ،صنلا اذه
ءانبأ ىلع نكلو يئانبأ ىلع طقف سيل فوختم دج انأو ،)35( ةداملا ىلإ دوعأ انهو ؟ةصصوخلا اهماوق ةسايس
ةصصوخ العف انل تمدق اذإو ةمورحملا ةريقفلا رئازجلا ءانبأل ةبسنلاب كلذ ناك نإ مكلاب امف ،اضيأ ءاطسبلا نيفظوملا
ردجألا نم هنإ لوقأف ،ناميلس انديس متاخ لكش ىلع لثمألا لحلا اهنأك يلاعلا ميلعتلا عاطق كلذكو يداصتقالا عاطقلا
ضعب عجارن نأ انيلعف ،اضيأ ةموكحلل ةبسنلابو نيعرشمكو نينطاومك انل ةبسنلاب ةحضاو رومألا انل نوكت ىتحو انب
ةقلعتملاو اقباس اهتركذ يتلا داوملاو ،ميلعتلا ةيطارقوميدو ةيناجم ىلع العف صنت يتلا روتسدلا يف ةدراولا داوملا
لوح صن ىلإ قرطتن اننأ امبو .ةعماجلا لبقتسم ىلع فوختأ العف ينتلعجو يمامتها تعرتسا يتلا يه روتسدلاب
يساسأ نوناق اذهف ،دغلا وأ مويلا ليجل سيلو ةنس 50 دعب ام ليجل ططخن نأ هيف ضورفملا نم ناك ،ةعماجلا
امف ةنس نيعبرأ وأ ةنس نيثالث وأ نيرشعل ةيلبقتسم ةرظن عضول ةعماجلا ةفسلف لك طبضب موقن نأ هيف ضورفملا
يتلا تاظحالملا نع امبرو ةلاطإلا هذه ىلع يئالمز ةرذعم ،ريزولا يديس ةرذعم ،ةسلجلا سيئر يديس ةرذعم ،قوف
.هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو ،ردصلا نم ةعبان رومأ اهنكل ءيشلا ضعب ةيساق نوكت دق

.رابج ديجملا دبع ديسلل نآلا ةملكلاو وصروقلا دمحم ديسلل اركش :ةسلجلا سيئر ديسلا

،يتاليمز ،يلاعلا ميلعتلا ريزو يلاعم ةموكحلا لثمم يديس ،ةسلجلا سيئر يديس .اركش :رابج ديجملا دبع ديسلا
ةأرملا ءينهأ اهلالخ نمو ديعس ديع اهل لوقأو ةعاقلا هذه يف ةدوجوملا ةديحولا يتليمز ةئنهتب الوأ أدبأ ،يئالمز
.تانبو تادجو تاهمأو تاوخأ نم تايرئازجلا ءاسنلا لكو انه انعم ةدوجوملا ةيرئازجلا

اضيأ هيف كش ال اممو ريدقت لك ىلإ جاتحت راكفأب رخزيو تايباجيإلاب قبعي نوناقلا اذه عورشم نأ هيف كش ال اممو
لك مامأو ةرورضلابو ،اليوط ةيرئازجلا ةعماجلا اهترظتنا ةريسع ةدالوو ديهج دهج ةرمث ربتعي عورشملا اذه نأ
ببسل كلذو لامكلاب مستي نأ هنكمي ال عورشملا اذه نأب لوقن نأ نكمي ،انه تمدق يتلا تاراسفتسالاو تاظحالملا
عورشملا اذه نأ يهو اهيلإ هبنأ نأ ديرأ يتلا ىلوألا ةطقنلاو ،اذه انملاعو انايند ميش نم سيل لامكلا نأ وهو ديحو
لكو تافوختلا لك ةهجاوملو ،روتسدلا يف يتأي امك يوضع ريغ وهف ايهيجوت ناك نإو داع نوناقعورشم وه
يذلا يوضعلا نوناقلا ىوتسم ىلع حرطي امل افالخ هليدعت ةلوهسبو نكمي هنإف ،ناوخإلا ضعب تسم يتلا ةبيرلا
عورشملا اذه ميدقت يف تحلفأ دق ةرازولا نأ نظأو هعم لماعتلا نكمي داع نوناقلا نذإ ،لانملا ةبعص تاءارجإ همكحت
انتءارق يف اننأ يه اهيدبأ نأ ديرأ يتلا ةيناثلا ةظحالملا امأ .عستم ردصب تءاجدقف نذإ ،طقف داع نوناق راطإ يف
بعص نوكيس ةطيسب ةقيرطب هعم لماعتلا نإف ةمث نمو ةينوناق ةغلب ررحم هنأل فحجم هنأب رهظيس صنلل ىلوألا
نايحألا ضعب يف سملن اننأ وهو ىوتسملا اذه ىلع ةرورضلاب بيع كانهف .اريبك ازيكرت انم يضتقي وهف اذل ،لانملا

نإ ةلهس ةينوناق ةغلب صنلا عم لماعتلا ناكمإلاب ناك دقف ،ةئيدرلا تامجرتلا ضعب ىتح وأ ةغللا يف ةريبك ةكاكر
ةركف ةكرابم طقف نكمي ال هنأب لوقلا بجي الوأف ،عوضوملاىلإ لقتنأو لكشلاب قلعتي اميف ليطأ نلو .لوقلا نكمأ
كلذو ؟اذامل ،لذتبم ءيش رمألا اذه نإ اضيأ لوقن نأ نكميو ،اساسأ عورشملا اذه نمض ماعلا قفرملا موهفم جاردإ
لكو ،قباسلا يف هب الومعم ناك عقاول سيركت وهف نذإ ،ةيرئازجلا ةعماجلا مظنت تناك يتلا ةقباسلا صوصنلل رظنلاب
قفرملا نع ملكتن امدنع ةرورضلابف ،ماعلا قفرملا ةرابع مدختست ملو فيكت مل ةقباسلا صوصنلا نأ رمألا يف ناك ام
طاشنلا اضيأ لمشت دق اهنكلو ،يلاعلا ميلعتلا طاشن ةقيقح لمشت دقف ،تاطاشنلا نم ريثكلا ةركفلا لمشت ،ماعلا
دق يذلا لؤاستلاو ،تاطاشنلا نم اهريغ ىلإ شيجلا وأ ديربلاك ىرخأ تاطاشن لمشت نأ نكميو لقنلاو يئافشتسالا
يتلا ةنجللا عم نوعمتجم نحنو مالكلا اذه انلق دقو ؟ماعلا قفرملا ةفص تاطاشنلا ضعب ىلع يفضن اذامل وهو حرطي
ةيويح اهاري ريخألا اذه نأل تاطاشنلا ضعب ىلع ةفصلا هذه يفضي عرشملاف ،ةبسانملا هذهب اهركشنو انتفاضتسا
،عطقتلا عباط اهبنجي ىتح ةسادقلا نم عونب اهلمشيو اهيلع يفضي هنإف اقباس تلق امك نذإ ،ةمألل ةبسنلاب ةيرورضو



ماعلا قفرملا عباط نكل ،ماعلا قفرملا عباط هيلع ىفضي نأ اضيأ بجيو هنم ارمتسم نوكي نأ بجي يلاعلا ميلعتلاف نذإ
تاذ ةسسؤملا ةركف يه ةادألا هذهو هكرحت يتلا ةادألاب هطبري نأ الإ ىبأ عورشملا اذه نإف ،امهم ناك نإو اذه
دنع فرعي امو ىمسي امع اهقرفي ىتح كلذ ؟ةفصلا هذه اهيلع ىفضأ اذاملف ،ةينهملاو ةيفاقثلاو ةيملعلا ةعيبطلا
نم مغرلاب ددصلا اذه يف رذحأ نأ ديرأ ،ريزولا يديس نكلو ةيداصتقالا وأ ةيرادإلا ةيمومعلا تاسسؤملاب نيينوناقلا
ادج طيسب رمألاو يرادإلا ىوتسملا ىلإ يفاقثلا قباطلا نم قالزنالاةلوهس نم يفاقث ماع قفرمب قلعتي رمألا نأ
ةدوعلا نم رذحلا لك رذحلا لوقأ اذل ،ايفاقث اعباط نآلا تذخأ دقو ايرادإ تريس دق ةعماجلاف ،دايتعالاو ةداعلل ارظن
نكمي ام وأ ةماع ةفصب صنلا لالخ نم يهو ىرخأ ةظحالم .مكيدل فورعملا لاثملا جردتسأ الو ةريخألا انتعيبطل
نأ نكمي اهنأل ؟اذامل ،ةيلمعلا هذه نع فسأتن اننإ لوقأ ،ريزولا نع رداص يقيبطت صن ىلع ةلاحإلا ةرهاظب هتيمست
وه عورشملا اذه نأب لوقلاو عفدلا نكمي اضيأ نكلو تايحالصلا ضعبل ناملربلا نم ةقرس نع ةرابع اهنأكو رهظت
نايحألا نم ريثك يف تناك يتلاو رومألا تايئزج لك سمي نأ نكمي ال هنإف ايهيجوت عورشملا مادامو يهيجوت عورشم
مزاللا نم هنإف ةنس لك يف ثدحت تاريغتم كانهو ايهيجوت ماد ام رمألا نأل انناوخإ ضعبل تاراسفتسالا ضعبل اراثم
يف ةرازولا نوكت دقو ،ةرم لك نوناقلا اذه ليدعت اننكمي ال ىتح ميظنتلل رومألا ضعب كرتن نأ يرورضلا نمو
دح يف ةرهاظلا ةيلمعلا نإ .نوناقلا ةلودب ىمسي ام وحن هجوتن مويلا نحنو نوناقلا قرخ ىلع ةربجم نايحألا ضعب
دقو عبارلا بابلا ةصاخ سمت ،ىرخأ ةطقن كانه .يهيجوتلا نوناقلاب ىمسي ام راطإ يف ةمزال اهنكلو ةذوبنم اهتاذ
سمي دحاو راسفتساب اهصخأ يننكل ،تاريسفتلا ضعبل جاتحت يتلا )34( ةداملاب قلعتي اميف ناوخإلا ضعب اهنع ملكت
لوقن ةيئدبملا ةيحانلا نمف ،نييعتلا ىلوتي نم ةقيقحلا يفددحت ال ةرقفلا هذهو ،ةرادإلا سلجم يف ةلودلا يلثمم نييعت
ركذ بجي نكل ،ةيونعملا ةيلالقتسالاب عتمتت تمادام ةيلالقتسالاب اهعتمتل ارظن كلذب موقي يذلا وه ةسسؤملا ريدم نأب
،ةسسؤملا اهب عتمتت يتلا ةيرابتعالا ةيصخشلا نم اقالطناف نذإ ،كلذ ريغ نيمختلا ناك اذإ الإ مهللا ،ةحارص كلذ
يدل ،ةطاسببو رمألا اذه ديدحتب موقن نأ نسحألا نم ناك نكلو ةسسؤملا ديمع وأ ريدملا تايحالص نم وه نييعتلاف
ةرادإلا سلجم تاعامتجا لك رضحي ةيميداكألا سيئر نأب لوقلا وهو ةسماخلا ةرقفلا سمت ىرخأ ةركف اضيأ
ـ فورعم انه ىنعملاف ةرورضلابو ـ ىربكلا قرطلاب ىربكلا تاعماجلا هبشأ نأ انه ديرأ الو ،ىربكلا تاعماجلل
،انيدل فورعم وه دارملاو نذإ ىغتبملاف ،ةيعماج زكارم كلمن انمد ام انيدل ةفورعم رئازجلا يف ىربكلا تاعماجلاو
اذل ،ةرادإلا سلاجم تاعامتجا لك روضحةيميداكألا ريدم وأ ةيميداكألا سيئر ىلع ليحتسيس هنأ رمألا يف ام لكو
يف اهب الومعم ناك نإو ةرابعلا هذه نم جرخنو هلثمم وأ ةيميداكألا سيئر نإ لوقلاب رومألا هذه لك يدافت نكمي ناك
مل صنلا نأ دقتعن ثيح ،)43( ةداملا الخ نم صنلا ىلإ انه عجرأ ،ةيميداكألا نع ثدحتن انمد امو .يلمعلا عقاولا
نأ نكمي امم مغرلاب نكل ،ةيميداكألا تائيهلا هذه عم لماعتلا يف صنلا يررحم ىدل اجرح سملن اننإ لب ،اهقح اهطعي
لماعتلا يف جرحت كانهف "يرادإلا زيكرتلا مدع" نوناقلا ةغلب ىمسي امع ريبعت يه يتلا تايميداكألا هذه لوح لاقي
ةرابع تائيهلا هذه نأب انربخت اهنأل ،ةرازولل ةبسنلاب ةلكشم ريثي ةيناثلا اهترقف يف )43( ةداملا صنو ،موهفملا اذه عم
ينعي اذهف قيبطتلا نع ثدحتن انمد امف ،ةددحملا ةينطولا ةسايسلا قيبطتب اهئانتعال ةفاضإلاب مييقتلاو قيسنتلل راطإ نع
سيركتب اهل حمست يتلا ةينوناقلا تاودألاو لئاسولا اهئاطعإ نم دبال نذإ ،رارقلا ةطلسبعتمتلا تائيهلا هذه ىلع نأ
يفو .ةيناثلا ةركفلاو ىلوألا ةركفلا عم لماعتلاو رابتعالا نيعب اهذخأ نم دب ال نذإ ،شيعملا عقاولا يف ةيلمعلا هذه
حرطي نأ الصأ ياغتبم نأل كلذل احرش ديرأ ؟ةيعماجلا زكارملاو تاعماجلا عم ةيميداكألا لماعتت فيك ملعأ ال ةقيقحلا
،انوناق نوكيس طبضلا نأل ،قالطإلا ىلع ةرازولا تايحالصل ساسمب سيل اذهو تايميداكألا ةيلالقتسا عورشملا
تاناحتمالا لكاشم عم لماعتلا يف ربكتسو ةلكشم يناعت ةرازولا ايلاح نأ كلذ ،رومألا هذه طبض نوناقلل نكميف
نم نكمتنس لبقتسملا يف اننكل ،ةرازولا نآلا دحل اهيف مكحتت يتلاو ناوخإلا نم ريثكلا اهراثأ يتلا هيجوتلا ةيضقو
ةركف يدل كلذك .ديحوتلا سمت نأ نكمي اهنأل ةلوبقم ريغ ةركفلا هذه نأ ملعلاعم ةلقنتملا ةسسؤملا ةركف عم لماعتلا
يهو يلاملا رـييستلا ةيلمع يف ةرازولا اهب تماق ةروثك اهروصتن نأ نكمي يتلاو ةقحاللا ةيلاملا ةباقرلاب ةقلعتم ىرخأ
يتلا تايلمعلا فرعأ نأ ديرأ اذل ،ميظنتلل ةيلمعلا عاضخإ ىلع دكؤي عورشملا صن نكل ،اريثك كلذ ىلع ةدومحم
نيعب ةرهاظلا هذه ذخأ نم دب الو دوجوم فرصتلا ءوس نأب لوقي شيعملا عقاولا نأل ،ميظنتلا اهلمشي ال وأ اهلمشي
.رابتعالا

صن أدبي نأ دوأ تنكو ،يلاعلا ميلعتلا يمدختسمو ةبلطلا بابب ةقلعتم يه ،ةسلجلا سيئر يديس ةريخألا ةطقنلا امأ
ال نأ دوأ تنك ،كلذ نم رثكأو ،عاطقلا اذه يمدختسمو ةذتاسألا نيب قرفي نأ اضيأ دوأ تنكو ،ةذتاسألاب عورشملا
!! يتلمج لمكأ نأ ديرأ ال............ ىلإ ينعجري اذـه نأل ،لاـمعلاب ةذـتاسألا عورشملا فصي

.ةينوناقلا تافيكتلا هذه عم لماعتلا يف دجلا ذخأم ةينوناقلا رومألا هذه ذخؤت نأ يدوبف



نأ ملعأو ،انيلإ لصوو انيديأ نيب عورشملا نأل؟اذامل ،ةقيقحلا يف جاعزنالل لاجم ال هنإ لوقأو ردقلا اذهب يفتكأ دق
ءارو نم يساسألا بلطملاو ،تارغثلاو صئاقنلا ام دح ىلإ لمشي تايباجيإ نم هلمحي ام نأ رهظي نكل تارغث كانه
نيب طوقسلا نم ،ريزولا يديس ىرخأ ةرم رذحأو .ةيقيقح ةيفاقث ةسسؤمك ةعماجلا رييست متي نأ وه نوناقلا اذه
رمألاف ،سيفن الو سفن الو لامب ردقي ال يذلا قبعلا اهقيحر ةعماجلا بلست دق يتلا ةفحجملاو ةميقعلا ةيرادإلا نثاربلا
.اركشو ىرخأ تاعاطقل افالخ ةيرشبلا اندلب تاقاطب قيصل هنأل انلايجأو انلبقتسم سمي

.ميركلا دبع نب ميركلا دبع ديسلا ىلإ ةملكلا ليحأو رابج ديجملا دبع ديسلل اركش :ةسلجلا سيئر ديسلا

يئالمز ،يتاليمز ،هل قفرملا دفولاو ريزولا ديسلا ،ةسلجلا سيئر يديس .اركش :ميركلا دبع نب ميركلا دبع ديسلا
.روضحلا ةداسلاو تاديسلا ،ةمألا سلجم ءاضعأ

اذه عورشم لوح ةقمعم ةساردو ةميق تاظحالم نم هتمدق ام ىلع ةنجللا ركشأ نأ الإ ينعسي ال ءدب يذ ءيداب
ريشانملاو ميسارملاب لمعلا نأل ،ارخأتم ءاج هنأ ولو هميدقتب اريخ رشبتسن يذلا يلاعلا ميلعتلل يهيجوتلا نوناقلا
نأ اهل دب ال يتلا اندالبب ةيعماجلا ةموظنملا الو اهتبلط الو اهتاراطإ ىرحألاب وأ ةعماجلا اتاتب مدخي ال تاميلعتلاو
نوناقلا اذه صوصخب تاظحالملاو تالاغشنالا ضعب يدل ةيوازلا هذه نمو ،ةيملاعلا تاعماجلا ىوتسم ىلإ يقترت
:يلي اميف راصتخاب اهدرسأ يتلاو

ىوتسم نم ينقت نيوكت مدقي نأ نكمي" يلي امك اهتغايص داعت نأ ىرن اـهنم 02 ةرـقفلا )02( ةداملل ةبسنلاب ـ الوأ
ينقتلاو يملعلا ثحبلا نيسحتلو ةلودلا فرط نم يلاعلا ميلعتلا ةيامحل كلذو .ةدمتعملا ةلودلا تاسسؤم فرط نم لاع
.ةصصوخلا جيسن يدافتلو ثوحبلا جئاتن نيمثتل ةمزاللا تايناكمإلا ريفوتو يجولونكتلاو

ةيعيبطلا صاخشألا فذحو ةسسؤملا ليومت يف مهاست ةيونعم صاخشأ اهنم 02 ةرقفلا )34( ةداملل ةبسنلاب ـ ايناث
.ةسسؤملا ةيلام ىلع ظافحلاو ةرادإلا سلجم ةيقادصم معد ىلع لمعي رمألا اذه نأ ىرنو ةـيجراـخلا

ىرأ يتلاو يلاعلا ميلعتلا ةصصوخل ةحضاو تاراشإ اهتايط يف لمحتف )41(و )37( ،)36( ،)35( داوملا امأ ـ اثلاث
نم اهشيعن يتلا فورظلاو ةيلاحلا ةيعضولل ارظن ةلحرملا هذه ىلإ دعب لصت مل انتلود نأب صاخلا يروظنم نم
اهنم ءيدابملا نم ةلمج عـم ضقانتي هنوك ىلإ ةفاضإلاب نطاوملل ةبسنلاب ةيعامتجالا ةلاحلاو ةشيعملا ىوتسم روهدت
ةيناجم أدبم اضيأو نوناقلا اذه نم )03( ةداملا يف هيلع صوصنملا يلاعلا ميلعتلاب قاحتلالل ظوظحلا يواست أدبم
نمو يندوارت تئتف ام يتلا تالاغشنالا ضعب حرطأل نوناقلا اذه ةشقانم ةصرف لغتسأو .ايروتسد ةسركملا ميلعتلا
:اهمهأ

الولح بلطتي امم اهيلإ لصوتملا لولحلا مغر ةيبلس جئاتن نم هنع رجني امو تاعماجلا ضعب بارضإ ةيعضو ـ الوأ
.لبقملا يعماجلا لوخدلا يف فوخلا ثعبي يذلا ظاظتكالا بنجتل ةعيرس

وأ زكارملا ةيقب يف ةحورطملا تايلاكشإلا لح يف مهاستو ةلزعلا كفت ىتح زكارملا وأ دهاعملا ضعب عيسوت ـ ايناث
لوحملا يرادإلا نيوكتلا ىنبمب 1986 ةنس حتتفا يذلا راردأب يلاعلا ميلعتلا دهعم نع الاثم يطعأ انه نمو تاعماجلا
يعماجزكرم ىلإ هتيقرتو هعيسوتب صاخلا انبلطم ىلع رصن انكرتي ام اذهو .عيسوت يأ فرعي مل نيحلا كلذ ذنمو
.ايقيرفإ ىلع ةذفانو ارمموةقطنملل ايملع اعاعشإ ربتعي هنأل تاصاصتخالا ددعت عم

.مكيلع مالسلاو ريزولا يديس انتايحت اولبقت ماتخلا يفو



.لضفتيلف ،نامرز ميلس ديسلل نآلا ةملكلاو ميركلا دبع نب ميركلا دبع ديسلل اركش:ةسلجلا سيئر ديسلا

،يتاليمز ،ةموكحلا لثمم ريزولا ديسلا ،مرتحملا ةسلجلا سيئر ديسلا ،ميحرلا نمحرلا هللا مسب :نامرز ميلس ديسلا
:يلي اميف يتاظحالم ضعب رصحنت ،روضحلا ةداسلا ،نيمرتحملا ةمألا سلجم ءاضعأ يئالمز

ناديم ـ نوملعت امكو ـ نأل تاذلاب ةـطقنلا هذـه يف لـخدتأ نأ تدرأو ،لصاوتملا نيوكتلا ىلع )06( ةداملا تصن دقل
ةادأ اهنوك يف ـ ةيمازلإلا يأ ـ ةريخألا هذه نمكتو ايمازلإ حبصيس هنإف اذل ةمئاد ةكرح يفو روطت يف ةفرعملاو ملعلا
رطؤت يتلا يه لصاوتملا نيوكتلا ةعماج نأ مولعمو ،نيعم ينهم ناديم يف صصختلاو اهديدجتو فراعملا نيسحتل
ملست اهنأل ةيداعلا ةعماجلا اهلمع يف يزاوت تحبصأ ثيحب راطإلا اذه نع تجرخ اهنأ الإ ،نيوكتلا نم عونلا اذه
.ةيداعلا تاداهشلل ةيواسم تاداهش

ةمهمب فلكتل اهنع نولختتس له ،نوناقلا اذه راطإ يف لبقتسملا يف ةعماجلا هذه عم نولماعتتس فيك وه انه لاؤسلاو
؟ةيراهنلا ةعماجلا نمض لصاوتملا نيوكتلا

ذاتسألل ةبسنلاب )ةيئانثلا( ةياصولا يف لخادتلا نم عون دجوي ثيح ،ةذتاسألا نم ةئف صختف ،ةيناثلا ةظحالملا امأ
نمو يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازول يأ ةعماجلل ثحبلاو نيوكتلا ثيح نم اعضاخ هرابتعاب يئافشتسالا يعماجلا

يرشبلا رصنعلا اذه يف مكحتلا ىلع ةردقلا مدع ىلإ يدؤي امم ،ىفشتسملل يأ ةـحصلا ةرازول ةـنهملا ةسرامم ثيح
.ايناديم يفيظولا هئادأ ةبقارمو

هذهل حمسي يذلاو اهتيقرتو ةحصلا ةيامحب قلعتملا 05-85 مقر ممتملاو لدعملا نوناقلا رودص اديقعت رمألا اذه دازو
؟لاكشإلا اذه ةجلاعملمكفقوم وه امف ،صاخلا عاطقلا يف يليمكتلا طاشنلا ةسراممب ةئفلا

يف يرجت يتلاو ةيبطلا دهاعملا ةبلطل جردتلا دعب ام وأ جردتلا يف ةساردلاب ةقلعتم يهف ةثلاثلا ةظحالملا امأ
ليومتلا يف مهاست )ةرازولا يأ( اهلعجي يذلا رمألاو ،يملعلا ثحبلا و يلاعلا ميلعتلا ةرازو ةياصو تحت تايفشتسملا
ىوتسملا نود ىقبت نيوكتلا صخي اميف اميسال ةمهاسملا هذه نكل )نيوكتلا اذكو ثحبلا تاقفن ،روجألا يف لثمتملا(
متنأو جالعلا يه ةيساسأ ةمهمب لفكتت يتلا تايفشتسملا ىلع ءبعلا لقثو طغضلا نم ديزي يذلا ءيشلا وهو بولطملا
ردقتو ةيفازج ةفصب ينطولا قودنصلا تامهاسمو %30ـب ةلودلا ةمهاسم نم نوكتت ىفشتسملا ةينازيم نأب نوملعت
نإف فرعن امكو ؟نيوكتلا ىلع بلسلاب رثؤت ال ةيعضولا هذه لهف ،ةسسؤملل ةيفاصلا ليخادملا نم %10 و %60ـب
.نيوكتلا ةيقرتل كلذكو ةعماجلا ريس نسحيل ءاج دق نوناقلا اذه

ارظن نيمتهملاو نيينعملا نم ديدعلا ترواحو صنلا بناوج لكب ةطاحإلا ىلع ترهس يتلا ةصتخملا ةنجللا ركشأ
يلاعلا ميلعتلا عاطق مكحي يعيرشت راطإ يف يعجرم نوناق لوأ لثمي هنإ ثيح نم اهيستكي يتلا ىوصقلا ةيمهألل
.اركشو

،بوغزوب رهاطلا دمحم ديسلا ريخألا لبق ام لخدتملل ةملكلاو ،نامرز ميلس ديسلل اركش :ةسلجلا سيئر ديسلا
.لضفتيلف

يتاديس ،ريزولا يلاعم ،مرتحملا ةسلجلا سيئر ديسلا .ةسلجلا سيئر ةدايس اركش :بوغزوب رهاطلا دمحم ديسلا
.سلجملا ءاضعأ يئالمز يتاليمز ،هل قفارملا دفولا ءاضعأ يتداس

ينألو مهتالخادمب مييقتلاو ليلحتلاب صنلا اذه اوطاحأ دق ينوقبس نيذلا ءالمزلا نأل ادج ازيجو نوكيس اذه يلخدت
ىلع ةصتخملا ةنجللا يف يئالمزل ركشلا هيجوت ةيادبلا يفو يرودب دوأو .ايفاو هلمجم يف صنلاىرأ ةحارصبو
يف هعون نم لوألا نوناقلا اذه نس نمثأو ينثأ امك ،هتشقانم ددصب نحن يذلا صنلا لوح ريرقتلا نومضم ةيعون



تافاضإ يف لثمتت نذإ يتمهاسمف ،ىقرت نأو ومنت نأ دالبلل نكمي ال هنودب يذلاو يجيتارتساو ادج يويح عاطق
ايرثوهدصاقم يف افداه هدجأ ينإف صنلا نومضم امأ ،ةنجللا ىلإ ايباتك اهمدقأس يتلاو داوملا ضعب ةغايص ءارثإل
.اركشو انسلجم يف اهانجلاع يتلا ةديجلا صوصنلا نيب نم هنإ لوقأو ادج

.لضفتيلف ،ةلطاطم دمحأ ديسلا وه نيلخدتملا رخآل ةملكلاو بوغزوب رهاطلا دمحم ديسلل اركش :ةسلجلا سيئر ديسلا

ةمألا سلجم ءاضعأ يئالمز ةداسلاو تاديسلا ،ريزولا يديس ،ةسلجلا سيئر يديس .اركش :ةلطاطم دمحأ ديسلا
عيمج يف اهتمهم يف حاجنلاب تاينمتلا بيطأ عم ةأرملا ديع ةبسانمب ةيرئازجلا ةأرملل ةصاخ ةيحت مدقأو اعيمج مكييحأ
ادج ةرصتخم تاراشإو ةلئسأ يل ،ءازعألا يئالمز .ةمكحبو ربصبو ةلاسببو ةعاجشب اهضوخت يتلا ةايحلا نيدايم
يف الجسم نكأ مل ينأل يبلط هلوبق ىلع ةسلجلا سيئر ديسلا ىلإ ليزجلا يركشب هجوتأو ،ريخألا تلصو ينأل
ىلع تاعماجلا تدوعت دقف ،ماقرألا وهو هلخدت دنع ،ريزولا ديسلاهب أدب امب أدبأو ةسلجلا سيئر يديس اركشف .ةمئاقلا
يفو اهب سردي نم وأ ةعماجلا يف لمعي نم لك ىلع ذاتسأ مسا قلطت يهف ،ةمظنم ريغ ةقيرطب ةذتاسألا ددع ركذ
ذاتسألاب ىمسي نمو ديعملاب ىمسي نم كانهف ،تايوتسم ىلع ةعماجلا يف سيردتلاب نوموقي نيسردم كانه نإف ةقيقحلا
يعماجلا لوخدلا دنع هنإ :ركذي يذلا بابسألا ضرع يف ءاج ام مكعماسم ىلع انه أرقأو رضاحملا ذاتسألاو دعاسملا

ليوطلا نيروطلا يف يعرف صاصتخاوعرف 400 نم رثكأ يف نيلجسم بلاط فلأ 340ـب عاطقلا لفكت98 ـ 97
ةبلطلاءالؤه عزوتيو ريتسجاملا كلذ ينعيو جردتلا دعب امل بلاط فلأ 18 و جردتلا يف يلاعلا لفكتلا نم ريصقلاو
صاخ انه ريطأتلاو– ذاتسأ فلأ 16 نم رثكأ مهرطؤيو ةيعماج ةنيدم نيثالث يف ةدجاوتم ةسسؤم 56 ىلع
ـ نكل ،هاروتكدلا ةداهش ىلع الصحتم نوكي نأ بجي رطؤملا ذاتسألا نأ تاعماجلا يف فورعملاو -ريتسجاملاب
ةبلط سرديو ريتسجاملا ةداهش ىلع لصحتم وه نم دجن اننأل ،ةفورعم انتاعماج يف ةبرجتلا ـ فسأللو
فلأ 16 كلمن اننأ ينعي ددعلا اذهف يرئازج ذاتسأ فلأ 16 نم رثكأب ةبلطلا رطؤن اننإ لوقنو يتأن مث ،!! ريتسجاملا
نأ ريزولا ديسلا نم بلطأ انهو ،ليصفتلاب ذاتسأ ةملك ركذب مزتلن نأ ردجألا نم ناك اذل ،العف ذاتسأ ةجردب روسيفورب
ام ىلإ دوعأس يننإف ،عوضوملا صخي ام اـمأ ،ماـقرألا صخي اميف اذه ناك .كلذك تنك نإ يئطخ ححصيو حضوي

ءيدابم سركي نوناقلا اذه نأ ىلع دكأ يذلاو ريزولا ديسلا در يف ءاج ام بسحو ،ةرقوملا ةنجللا ريرقت يف ءاج
ةداهش ىلع لصاح لكل يلاعلا ميلعتلاب قاحتلالا قح نامض ،نارمأ هيف زوجي ايمومع اقفرم ةعماجلا رابتعاب ،ةيساسأ
ميلعتلا ةعماجب قلعتي ام امأ .رصعلا تابلطتم قفو فيكتلا نم ةعماجلا نكمت ةنرم رييست قرط ديطوتو ايرولاكبلا
سيياقملا سفنل عضخي ال هنأل ايلاع اميلعت ريخألا اذه رابتعا نكمي ال هنأ ىلع دكؤي ريزولا ديسلا نإف لصاوتملا
ةعماجلاب قاحتلالا ةيفيك لوح راثت ىرخأ ةلأسم ىلإ ةفاضإلاب ! احورطم انه لكشملا ىقبيو ،ةعماجلا يف اهب لومعملا
نوكأ ىتحو قيسنتلا ىلإ ةدوعلاب أدبأو .كلذ طرتشتنوناقلا يف صوصنلا نأل ،ايرولاكبلا ةداهش ىلع ءانب كلذو
ىلإ فدهي يهيجوتلا نوناقلا اذه نأ صنت نيح الاكشإ حرطت يتلا ىلوألا ةداملا ىلإ هجوتأ ريغ ال تاراشإ قسنم
عبارلا بابلا ىلإ لقتنن امدنعو ،يملعلا ثحبللو يلاعلا ميلعتلل يمومعلا قفرملا ىلع ةقبطملا ةيساسألا ماكحألا ديدحت
هنع ربعي يمومعلا قفرملا نأ نظأ تنك يسنرفلا صنلا ىلإ عوجرلا لبقو ةيعماجلا تاسسؤملا ىلع صني هدجن
:ةيسنرفلاب اذكه هددحي اندنع هنكل نادلبلا ضعب يف امك L’Etablissement Universitaireةيسنرفلاب

La présente loi a pour objet de fixer les dispositions fondamentales applicables au service public de
l'enseignement supérieur. (Le service public).

نيب قرفلا اوحضوي نأ كلذك مه نمل ىقبي ،ةيسنرفلا ةغللا يف اهيقف تسل يننأ امبو ؟ةرابعلا هذه ينعت اذام
l’Etablissement et le Service نم ىرأ يننأ الإ ناديملا يف اريبخ تسل يننأ مغرو ! يملعلا ناديملا يف امهتميق امو

ةضورفم تناك يتلا تاحلطصملا هذه لثم انلمعتسا دق انك قباس تقو يفو اننأل ،ةسسؤملا ةرابع لمعتست نأ حصألا
يطعن نأ دبال اننأ نظأ ؟ةعماجلا ةلكشم ةجلاعم ةقيرطلا سفنبو نآلا اننكمي لهف ،"ةيكارتشا ةسسؤم" انلقف انيلع
ةغللا ديجأ ال ينأل ،ال مأ ابسانم ءيشلا اذه ناك نإ يردأ تسلو ،ايقالخأو ايملع اهب قيلي احضاو امسا ةعماجلل
نمضي" :ىلع صنت ،عدبملاو رحلايملعلا روطتلا طورش نع ثدحتت يتلا )04( ةداملاب قلعتي اميف امأ .ةيسنرفلا
ىلع صنت ةيناثلا ةرقفلا يفو "يدقنلاو ،عدبملاو ،رحلاو يملعلا روطتلا طورش يلاعلا ميلعتلليمومعلا قفرملا
وأ ةعماجلا تناك اذإف ،ديصقلا تيب نمكي انهو "ءارآلا عونت مرتحيو ةفرعملا ةيعوضوم ىلإ يلاعلا ميلعتلا فدهيو"



اهتقو يف تءاج دق نذإ ةعماجلا هذه نإ لوقأ انأف ،يدقنلاو عدبملا ،رحلا يملعلا روطتلا طورش نمضي قفرملا اذه
يلاعلا ميلعتلا نإ لوقنىرخأ ةيحان نم نكلو ،دقنلاو داهتجالا قيرط نعو رحلا ثحبلا قيرط نع روطتلا عجشت يهف
.ةعماجلا يف يرجي ام فرعنو ةيرئازجلا انترئاد يف شيعن نحنو ءارآلا عونت مرتحيو ةفرعملا ةيعوضوم ىلإ فدهي
ةيحان لك نم تاداقتنا كانه تدجوو ،بساني ال امو بساني ام اهنم ناكف ،ءارآلا اهعوضوم يف تحرط دقو
اذإف ،هيأر ببسب ...خلا يناوخإ اذهو يثعب اذهو يعويش اذه لوقن نأك ةذتاسألا ىلع باقلألا ضعب قلطت تحبصأو
ةيعوضوملا طورشلل اقبط ،ةقداص نوكت ىتح ةفرعملا ةيعوضوم ىلإ فدهي ميلعتلا نإ انلقو ةقيرطلا هذه نآلا انعبتا
فيكو ؟ءارآلا لك مرتحتس له ،لأسأ انهف ،ءارآلا عونت مرتحي هبو ،ةفرعملاو يملعلا ثحبلا ناديم يف ةيساسألا

ميلعتلاب قاحتلالاب ةقلعتملاو )10( ةداملا صخي ام امأ .ريزولا ديسلا ىلع ةحورطم ةلئسأ يهو ؟ءارآلا هذه نوكتس
اقفوو ،تارابتخاو تاداهش ساسأ ىلع وأ الوأ تاداهش ساسأ ىلع ةقباسم قيرط نع جردتلا ىوتسم ىلع يلاعلا
قاحتلالا قح نمضي" :لوقي ةنجللا مامأ ريزولا ديسلا لخدت يفو ،يلاعلا ميلعتلاب فلكملا ريزولا اهددحي طورشل
يف ىرخألا ةطقنلل ةبسنلابو .ةرقوملا ةنجللا ريرقت نم لوقنم اذهو "ايرولاكبلا ةداهش ىلع لصاح لكل يلاعلا ميلعتلاب
هذهو ـ نيحشرتملا هيجوت يرجي" لوقت يتلا ةرابعلا هذه ىلإ اهيف ةرقوملا ةنجللا هبتنت نأ يدوب يتلا )11( ةداملا
اذهو؟نييدملا ةرابعب ينعن اذامف "بعشلاو نييدملا وحن جردتلا ىوتسم ىلع يلاعلا نيوكتلاب قاحتلالل ـ ةيلكش ةلأسم
تايميداكألا تائيهو ةينطولا ةودنلا يهو ةديدجلا تائيهلاب ةقلعتملا )43( ةداملا ىلإ نآلا دوعنو .هحيحصت نكمي ءيش
ىمست ةيوهج تائيهو تاعماجلل ةينطو ةودن ىعدت ةئيه يلاعلا ميلعتلاب فلكملا ريزو ىدل أشنت " ىلع صنتو
اهدض انأو تائيهلا هذه ءاشنإب تعمس نأ ذنمو يرودب انأو ،لكشملا نم فطلي نأ انه صنلا لواح دقف "تايميداكألا"
ةيميداكألاب ةامسملا ةعماجلا لكايه ةيضق امأ ،اقباساهنع انثدحت دق اننأل عوضوملا يف ييأر فرعي ريزولا ديسلاو
ةينطو ةودن يأ ،ايلاح الإ اهدوجوب عمسأ مل يتلاو تاعماجلل ةينطولا ةودنلا ىعدت ىرخأ ةئيهل ةفاضإلاب ةيعماجلا
ةعماجلا نأ انظحال ةذتاسأك ةعماجلا يف انتبرجت نمو ،تايميداكأ ىرخألا تائيهلا يفو ةرازولا ىوتسم ىلع تاعماجلل
فيكف ،ريزولا لخدت قيرط نع الإلحت ال لكاشم انل ثدحت راطإلا اذه يف نوكت يتلا ناجللاو يملعلا سلجملاو
ىلع يهف .تايميداكألا ىمست ىرخأ ةئيه اهل فيضنو اهتادايقو اهتائيهو ةيملعلا اهسلاجمب ةعماجل رمألا نوكيس
ىلع رداقلا ديحولا وه ريزولا ! ةلب نيطلا ديزنأ ؟ةينطو ةودن كلذ ىلإ فيضن نحنو اهلكاشمب ةقنتخم ةرازولا ىوتسم
ديسلا لصف دقو نيجرختملا صوصخب حورطم لكشملاو لصاوتملا ميلعتلا ىلإ عجرأ نآلاو ،لاؤسلا اذه نع يتباجإ
.تاقباسملاو ايرولاـكبلا ةداـهش يف ةـلثمتملاو سيياقملا سفن لمحت ال ايلاع اميلعت ربتعي ال هنأ ىلع ابيرقت هيف ريزولا

لوخدلا ةقباسم يف نولبقيس اوناك نإ يردأ تسلو ،اوضفر ةاماحملا يف ةءافكلا ةداهشل اومدقتو قوقحلا اوسرد نيذلاف
اركش ،ةيفراعمو ةيسفنو ةيعامتجا ةمزأ يف نآلا مه لصاوتملا نيوكتلا ةعماج نم نوجرختملا ءالؤهف ،ءاضقلا يف
.مكيلع تلطأ دق تنك نإ رذتعأو ةسلجلا سيئر يديس

درلا وأ بيقعتلا ديري ناك نإ ةملكلا ذخأ ىلإ ريزولا ديسلا وعدأو ةلطاطم دمحأ دـيسلل ارـكش :ةسلجلا سيئر ديسلا
.ءاضعألا ةوخإلا تالخدت ىلع

يذلا تقولا عومجم قرغتسأ نل فوس ،ةسلجلا سيئر يديس اركش :يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو ديسلا
ةيئدبملا ةلئسألا صخي اميفف .يلع تحرط يتلا ةلئسألا ىلع درأ نأ يبجاو نم ىرأ نكل ،سلجملا ءاضعأ هقرغتسا
ىربك ءيدابم نلعي طقف وه لب ،ءيدابملا قيبطتب متهي ميظنتب سيل وهف ،ايقيبطت اليلد سيلو ،يهيجوت انه نوناقلاف
ليلدلا ددحي نأ هتايوتسم فلتخمب ميظنتلا ىلع ىقبيو ،روكشم وهو رابج ديجملا دبع ذاتسألا كلذ ركذ دقو ةيهيجوت
نيناوقلل ةبسنلاب ىتح اراكتبا سيل هنأ امك ،كلذ نوفرعي نوناقلا لهأف اراكتبا سيل اذهو ،تاهيجوتلا هذه لكل يقيبطتلا
دق ةقيقحلا يف اننكل طقف رئازجلا لكاشم نم وأ مدع نم اذكه قلطنن مل اننأ ةداسلا ملعيلو .ملاعلا يف ةدوجوملا ةيهيجوتلا
،ةيدوعسلا ،رصم ،سنوت ،برغملا ،اسنرف كلذ ىلع لاثمو ،انم ةبيرق نادلبل ةيهيجوتلا نيناوقلا لك ىلع اندمتعا
يقابلا كرتو هب انمق ام ىلع اهتايمومع يف وأ اهئدابم يف فلتخت الو ةيهيجوتلا اهنيناوق كلمت لودلا هذه لكف ،ايلارتسأ
لامعتسا وأ "يملعلا ثحبلل نوناق" ةرابع لامعتسا تالخادملا ضعب يف تظحال دقف ىرخأ ةطقن يدل كلذك .ميظنتلل
نوناق ىلع قداص نأو هل قبس رقوملا ةمألا سلجم نأب ركذأ انأف اذل ،يملعلا ثحبلل نوناق هنأكو "يهيجوتلا نوناقلا"
صاخلا يهيجوتلا نوناقلا نيب طـبريل نوناقلا اذه ءاج دقو ،هبناوج لكب لفكت يذلاو يملعلا ثحبلاب صاخ يهيجوت
ريثك هطرتشا ام وهو ،ادج يرورض رمألا اذهو ،يملعلا ثحبلل يهيجوتلا نوناقلاو هداوم ضعب يف يلاعلا ميلعتلاب
ـ دعن اننأل ،ةمألا سلجم ءاضعأ ةداسلا هيلع زكر ام كلذكو ثحبلل يهيجوتلا نوناقلا ةشقانم دنع باونلا ةوخإلا نم



وأ ثحبلا قيرط نع انيوكت وأ اثحبهاروتكدلا ريضحتو ريتسجاملا ريضحت ـ نيمرتحملا ةذتاسألا ضعب هركذ املثم
نمض ثحبلا ليومت نأل ،نيبناجلا نيذه نيب هللا ءاش نإ ةليلقلا مايألا يف طبرلا نوكيسو نيوكتلا لـجأ نم اثحب
ليومت ةرورضب مزلت هنم )23( ةداملا نأل يملعلا ثحبلا نوناق يف اضيأ هب لفكتيس هاروتكدلا نمضو ريتسجاملا
ريتسجاملا يف ثحبلا نيبو يملعلا ثحبلا نيب ايلام اقيثو اطبر انطبر دق نوكن هبو ةاروتكدلا يفو ريتسجاملا يف ثحبلا
وأ ،صوصنلا ضعب ةءارقب ةقلعتملا ةلئسألا ضعب ىلع درلا لواحأ مث طاقن عبسل قرطتأس ةماع ةفصبو .هاروتكدلاو
.صنلا اذه يف ةدراولا داوملا ضعب

ينوناقلا عضولا اذه نأل مهألاو ديدجلا وه اذهف ،ينهملاو يفاقثلاو يملعلا عباطلا تاذ ةيمومعلا ةسسؤملاب قلعتي اميف
يرادإلا عباطلا تاذ ةيمومعلا ةسسؤملا ميظنت نع ةعماجلا دعبي "le Statut" هنومسي امك يساسألا نوناقلا اذهو
)E.P.A( قيرط نعو ثحبلا قيرط نع اهينجت ليخادم اهيدل تناك اذإ ـ اهربجتف ةلودلا نم يلك ليومتب زيمتت يتلا
ثحبلا فقوتف اهب ديفتسي ثحابلا الو اهب ديفتست ةعماجلا الف ،ةيمومعلا ةنيزخلل اهعفد ىلع ـ ريغلل تامدخ ميدقت
E.P.I.C Etablissement public à caractère– اـضيأ تـسيلو ثحبلا ناديم يف ةعماجلا تاطاشن تدمجو

industriel et commercial– لمحت ىلع اضيأ ةسسؤملا ربجي هنكلو ةلودلا ةينازيم نم يئزج ليومتب زيمتي يذلا
نيذه نيب عقومتيل ديدجلا عباطلا اذهو ديدجلا ميظنتلا اذهو ديدجلا يساسألا نوناقلا اذه ءاجف ،اهتاقفن نم ءزج
يف ةلودلا ةنيزخ نم ليومت نم ديفتست ،ينهمو يفاقث ،يملع عباط تاذ ةيمومع ةسسؤم ةهج نم يهف ،نينوناقلا
هذه نم ديفتسيو اهليخادم لك نم ديفتست مهألا وه اذهو نكلو ،نوناقلا اذه يف روكذم وه امك اهزيهجت يفو اهرييست
،ثحابلا زفحنو ةعماجلا زفحن اننأ كلذ ىنعمو .ليخادملا هذه ردت يتلا لامعألا هذه زاجنإ ىلع نيمئاقلا لـك ليخادملا

ىلإ اهتمجرتو يملعلا ثحبلا جئاتن نيمثتب لفكتت اهل عورف وأ تاسسؤم ءاشنإ نم ةعماجلا نكمن صنلا اذهب اننإ ىتح
ديفتست امك ،ىرخأ تاسسؤم يف امهسأ ذخأتل ليخادملا هذه لامعتسا نم اهنكمن مث كلذ ريغ وأ يفاقث وأ يعانص جاتنإ
ةيلالقتسالا لك نأ كلذ ىنعم ،اقحال بقارت امنإو ةلودلا لاومأ نم ديفتست امدنع بقارت الو ،ةيدعبلا ةبقارملا هيمسن امب
هذه يف مهاسي نمل لاجملا انكرتاننإف ىرخأ ةهج نمو .يملعلا ثحبلا ناديم يف لمعت يكل ةسسؤملا هذهل ةحونمم
سلجم يف مهاسي هنإ انلقو ادج ةماه حباوك وأ ريذاحمب اهانطبر نكل ،صاخلا نوـناقلل ةيونعملا صاخشألا نم ةسسؤملا
اهيف ببست ثولت ةلكشم ندملا نم ةنيدم يف تدجو اّذإ :كلذ ىلع الاثم يطعأو ةيراشتسا ةفصب ةسسؤملل ةرادإلا

ةساردب لفكتلا اهنم نيبلاط اهيلإ نوهجوتي ءالؤه دجنس اننإف ةعماج ىلع يوتحت ةنيدملا هذه تناكو صاوخ عانص
لك يف دوجوم رمألا اذهو ةعماجلا ليومت يف رارمتساب نومهاسي مهنإف كلذ لباقمو ،ثحبلا تالاجم نمض عوضوملا

يتلا لاومألا بهذت نيأ فرعيل ةرادإلا سلجم يف روضحلا ةيناكمإ لومملل ىطعت يلاتلابو ،ةيمومعلا ملاعلا تاعماج
،صنلا اذه ىلع قبطنت ال ةصصوخلا ةملك نأ ربتعأ انأو ةصصوخلاو نوناقلاب ةقلعتم ةيناثلا ةطقنلا .ةعماجلل اهمدقي

يف زكرن نحنو صاخلا عاطقلل كلذو ةيمومع كالمأ نعو ةيمومع لوصأ نع لزانتلا وه ةصصوخلا ىنعم نأل
لوأ نإ انلقو ادج ةريبك طورشب نكل ناديملا اذه يف رامثتسالل صاوخلل لاجملا حتف ىلع )42( و )41( نيتداملا

يتلا جماربلا لوح ةريثك رومأ ضرف انعسوب مث ،ةيلمعلا هذهب مايقلل ةيرورضلا لكايهلا كالتما وهطورشلا نم طرش
حارتقالا اذه ميدقت مت اذامل حرشأ نأ يدوبو .اهيلع ةقداصملاو تاداهشلا ةبقارمو اهتبقارم ىلعو ةلودلا اهيلع فرشت

لوقأ ؟ناديملا اذه يف رمثتست نأ اهناكمإب ةيونعم صاخشأ نآلا دجوي له اولاقو ةداسلا ضعب لءاست دقو ،ايلاح
رصح ناكمإلاب سيل هنأل ينهملا نيوكتلا ناديم يف رامثتسالاب ءالؤهل حمسم1991 ةنس يف ردص موسرم بجومب

ندملا يف دجاوتلا نم ناديملا اذه يف نيرمثتسملا نم ريثكلا نـكم نآلا صنلا اذه لامعتساو ،ينهملا نيوكتلا دودح
سيل انيوكت نوطعي مهو 300 زواجتي حبصأ مهددعو ةنيطنسقو ةبانعو ةمصاعلا رئازجلا ،نارهو اميسال ،ىربكلا
تاءافكلاو ،كلذ نم اهنكمي ال صنلا نأل مهتبقارم ىلع ةرداق ينهملا نيوكتلاو لمعلا ةرازو الف ،ايعماج سيلو اينهم
ال صنلا نأل لمعلا اذهب مايقلل تايحالصلا يلاعلا ميلعتلا ةرازو كلمت الو ،ميلعتلا نم عونلا اذه ةبقارمل ةرفوتم ريغ
راطإ يأ نودبو زازتبالا عاونأ لكو نيسوق نيب بصنلاو لايتحالا عاونأ لك ؟ عقي اذامف ،تايحالصلا هذه اهل لوخي
ادـج ماـه وهو نارهو دهعم الثمو دهاعملا ضـعب نأـب رـكذأو ،لمعلا اذه ةبقارم نم ةلودلا تائيهل حمسي ينوناق
عون اهل هتاداهش ىتحو ،ادنك يف ةعماج عم ىتح لماعتي ادج ماه دهعم كانه ةمصاعلا يفو Optométrie ـب صاخو
نيوكتلا اذهل نوؤجلي نيذلا يمحي نم كانه سيلو ةبئاغ ةلودلاو لاحلا اذه ىلع لاجملا كرتي ىرت اي لهف ،ةيامحلا نم
ةطقنلا .)42(و )41( ةداملا يف ءاج ام لثم تاقالزنإ نوكت ال ىتح ريذاحملا ددحن مث هننقن يأ ؟سـكعلاب موقن مأ
هاروتكدلاو ريتسجاملا اساسأ دمتعت ةينوسكس ولجنألا تاساردلا نإف ،ةقباسم نودب ليجستلاو ريتسجاملاب قلعتت ةثلاثلا
وأ برعلا دنع ءاوس هاروتكدلاو ريتسجاملا اساسأ دمتعت ملاعلا يف نآلا تاميظنتلاو ،هاروتكد ةباثمب دعي PHD ىتحو
نع تلخت اسنرفو ،لقتسم ماظنلا اذهو هاروتكدلاو DEA دمتعتف اسنرف امأ .زيلجنإلاو نييدنكلا دنع وأ نييكيرمألا دنع
رارقلا اذه عم تفيكت دق ماظنلا سفنل ةعبات تناك يتلا سنوت نأ دجنو نظأ ام ىلع 1984 ةنس يف ةلودلا هاروتكد
امأ،هاروتكدلاو ريتسجاملا وحن اهجتم هدجن ذإ 1997 ةنس يرفيف يف الإ برغملا فيكتي ملو ةنسلا سفن نم ءادتبا
انرثآ دق اننأ ربتعن اننأل ،هاروتكدلاو ريتسجاملا ىلإ كلذك هجتت رئازجلاو ،هاروتكدلاو DEA وحن ةهجتم يهف سنوت



موسرملاف تقو ةيضق وه نآلا ىقبت امو ،اندنع ادوجوم ناك ريتسجاملا نألو عسوألا هنأل ينوسكس ولجنألا ماظنلا
،ءانثتسا ةيفاضإ رهشأ 6 و ،نيتنس يف ريتسجاملا ريضحت ةدم ددحي 1987 ةنس رداصلا ريتسجاملا طورش ددحي يذلا
ةحورطأب اهتيمست ىلإ انبهذو ،ريتسجاملا ةركذم ةشقانمو ميدقت مدـع ىلإ نيلجسملا نم ريثكلاب ىدأ يذلا وه لهاسـتلاو
ىلع بيردتلا ةيلمع هيمسن امب يفتكن نأ ضوعف ،ريتسجاملا ةركذمب اهفصي 1987 موسرم نأ نيح يف ،ريتسجاملا
ةيمست مهانيطعأو يراكتبا ليصأ وأ يلصأ ثحب ميدقت ىلع ريتسجاملا يف نيلجسملا ربجن نأ انلواح ،ثحبلا
نظأو ميدق موسرمل ليدعت طقف وه لب ،نوناقلا اذه قبسي ،اديدج سيل توأ موسرم نإف اذهل ،نوناق نودب ةحورطألا
ىلإ دوعي ةعماجلا ميظنت نوناقف ،هنودب وأ نوناقلا اذهب ةدوجوملا ميسارملا ليدعتل تايحالصلا اهل ةيذيفنتلا ةطلسلا نأب

.نوناقلا اذه راطإ يف لخدي موسرم يأ نآلا دحل ردصن ملو ،غلي مل دوجوم موسرمل ليدعت وه ردص ام نذإ .1983
ةددحم اهدجن اننإف ،تاداهشلا نع ثدـحتن امدنعف ،نوناقلا اذهب ةسركمو ةدوجوم ميسارملا نم ريثكلا نأ طقف ركذأو
ةمئاق تلازام تاداهشلا هذه ددحت يتلا ميسارملا نأ دجن اننإف كلذ عمو ،نوناقلا اذه صن يف كلذ انركذ دقو ،ميسارمب
،نوناقلا اذه يف تاداهشلا هذه ىلع صيصنتلا ةيناكمإب لئاقلا حورطملا لاؤسلا ىلع بيجأ انهو .اهؤاغلإ نكمي الو
وهو ،كلذك اهاوتحمو ريغتت تاداهشلا هذه نأل كلذو ميسارمب اهيلع صوصنم تاداهشلا نأ دجن ملاعلا نادلب لك يفف
وهو رخآ الاثم فيضأو .ةيهيجوتلا نيناوقلا يف تاداهشلا هذه ىلع صيصنتلا متي الو ،نادلبلا لك يف دوجوم موسرم
ةميدق ميسارم يف اهيلع صوصنم ءايشأ يهف ،جردتلا بصانم وأ ةيعماجلا تامدخلا نع وأ ذاتسألا نوناقب صاخ
ةغايص نع ثحبن نآلا نحنف .مهريغو ةذتاسأ ،عاطقلا لامع لك صخيو ،1989ةنسل دوعيو دوجوم ذاتسألا نوناقو
ام نإف ،لئاوألل ةبسنلاب ةقباسم نودبو ريتسجاملا يف ليجستلل ةبسنلاب امأ .مهدحو ةذتاسألاب صاخ يساسأ نوناق
اوحبصأ ةبلطلا نإف ،بئاغ زيفحتلا اذه نأ امبو زيفحتلاو ةسفانملا وه يعماجلا ريغو يعماجلا ميلعتلا يف هجاتحن
اوسيل مهنأل كلذو ةعفترم ةيملع جئاتن قيقحت ىلإ نوحمطي ال مهف ،هنم ةبيرقلا طاقنلاو لدعملا ىلع لوصحلاب نوفتكي
يرجت ةيونس ةقباسم دجوت هنأل اسنرف عم نواعت ةحنم نم ةدافتسالا نم مهنكمت يتلا ةقباسملا ادع ام ،كلذ ىلإ ةجاحب
اذهو ابلاط 120 يلاوح مهددعو لئاوألا مه اهيف نيكرتشملاو ،ةمصاعلا رئازجلاو نارهو يفو ةنيطنسق ةنيدم يف
ةنسلا هذه نم ءادتبا هنأ تاعماجلا نم ةعماج يف تنلعأ امدنعف ،دوجوم ريغ ىقبي زيفحتلا لماع نأ الإ ،ادج ليلق ءيش
،ةقباسملل نوقابلا عضخيو ،ريتسجاملاب ةرشابم قاحتلالا لئاوألا ةبلطلل نكمي جردتلا بصانم موسرم راطإ يفو
اوديفتسي يكل لمعلا يف ةريخألا ةنسلل ىلوألا ةنسلا نم يعماجلا مهراسم لك لالخ اديج نوركفي نآلا ةبلطلا حبصأو
.ييأر يف يعماجلا ميلعتلاب ةصاخلا تايوتسملا لك لمشي نأ بجيو ةسفانملا نم عون رمألا اذهو ،رشابم ليجست نم
نأ بجي يتلا ةيانعلا ىلع اودكأو ةمألا سلجم ءاضعأ ةداسلا نم ريثكلا اهل قرطت يتلا ذاتسألا ةناكمب قلعتي ام امأ
اذه ميدقت راطإ يف فصنو ةنس ذنم هلعف انلواح ام اذهو ،ادج ليئضو ليلق هل حنمي ام لك نأو ـ ذاتسألا يأ ـ هل اهيلون
مجرتت نأ بجي يتلاو ،ةقومرم ةيعامتجاو ةيملع ةناكم ذاتسألل يطعن ىتح كلذو )55( ةداملا يف ماع إدبمك نوناقلا
،يونعملاو يداملا ىوتسملا ىلع كلذ مجرتي مل اذإ هل ىنعم ال نوناقلا يف ةناكملا هذه سيركت نأل ،ايونعمو ايدام
نم نكمت ةديدج تايطعم اضيأ ثدحتسي ينطولا يبعشلا سلجملا ىوتسم ىلع دوجوملا يمومعلا فيظولا نوناقو
ةذتاسألاو يلاعلا ميلعتلاب قلعتي اميف امجرتي نأ بجي نانوناقلا ناذهف ،يمومعلا فيظولا ةمق ىلعأ يف ذاتسألا عضو
تابارضالا هذه ايئاهن زواجتن ىتح ةيرورضلا ةيعقاولابو مزاللا حومطلابو يعماجلا ذاتسألاب صاخ يساسأ نوناق ىلإ
اذه يف ىرت يتلا ةماتلا ةعانقلا هذهب قلعتت اهلكو 98 و 96 ،93 ،92 ،91 ةيلاتلا تاونسلا يف تأدب يتلا ةيرودلا
ةماعلا ةطقنلل ةبسنلاب امأ .يعماجلا ذاتسألاو ةعماجلا اهشيعت يتلا عاضوألا نم جورخلل ديحولا قيرطلا ىعسملا
تاسفانملا نم ريثكل الاجم -ةيطارقوميدلا راطإ يفو– ةعماجلا نآلا تحبصأ دقف يعماجلا مرحلاب ةصاخلاو ةريخألاو
ةصاخلا نيناوقلا راطإ يف كلذو ،يعماجلا مرحلا ىوتحم ديدحت ىلإ رطضي امم ،يملعلا سفانتلا انايحأ زواجتت يتلا
مادام هنأ نظأ انأو ،بناجلا اذهب ةقلعتملا داوملا ضعب يف حيضوتلا بايغ ةمألا سلجم ءاضعأ دحأ ركذ دقو ،دالبلاب
- عوضوملا اذه انشقان امدنع ةموكحلا ىوتسم ىلع ةلئسألا هذه تحرط دقو - ىرخأ نيناوق يف اجلاعم بناجلا اذه
نيناوق يه يتلا نيناوقلا هذه ىلع اديدج ائيش انيأر يف يفضي ال نوناقلا اذه داوم نمض لخاد اهيلع صيصنتلاف
ريبعتلا اذه نأ روصتأ انأف ،نيمدختسملا نع انثدحت امدنع ةصاخ ةدام هل درفن مل يذلا ذاتسألل ةبسنلاب امأ .ةيروهمجلا

نالعإلا دعب ذإ ،ذاتسألل اهلك ةسركم )55( و )54( ، )53( ،)52( ،)51( ،)50( داوملا نأب بيجأ نكل لماش
،ةعماجلا يف هنأشل ارابتعا كلذو هدحو ذاتسألل داوملا هذه صيصخت ىلإ انلقتنا ،يلاعلا ميلعتلا يمدختسم نع يئدبملا
هب بلاطي ام اذهو ،يعماجلا ذاتسألا ىلع ثحبلا ةيمازلإ ىلع صنت)53( وأ )52( يهو داوملا نم ةدام كانهو
دعب اميف هيطعي هنأل ،مهألا وه اذهو نوناقلا اذه هب ءاج ام اذهو نيثحاب اونوكي نأب نوبلاطي مهف نويعماجلا ةذتاسألا
،يساسألا نوناقلا يف ةجردم حبصتس ثحبلا ةحنم نأ يأ صاخلا يساسألا نوناقلا لخاد إدبملا اذه ةمجرت يف قحلا

،ةيمازلإ يهف ثحبي ىتح ثحبلا طورش هل رفوت نأ ةعماجلا ىلع بجي هنأ كلذ ىنعمو اثحاب اذاتسأ حبصأ ذاتسألا نأل
اذهلو ،ثحب نودب ذاتسأ دوجو روصتي الو اثحاب اذاتسأ ىمسي امنإو اذاتسأ ذاتسألا ىمسي ال نآلا ملاعلا نادلب لك يفو
ةبسنلاب .ملاعلا نادلب لكك يداملا ىوتسملا ىلع كلذ مجرتيو يساسألا نوناقلا راطإ يف لخديو يمازلإ ثحبلاف
،ملاعلا نادلب نم ريثك يف ةدوجوم يه امنإو ايرئازج اراكتبا سيل اذه نإ لوقأ ،ةينطولا تاعماجلا ةودنو تايميداكألل



يملعلا بناجلاب تايميداكألا فيلكت ىلع نآلا لمعت نأ ـ ةمرتحملا ةنجللا هتركذ ام اذهو ييأر يفو ـ طقف ىقبيو
قيسنتلا نم عون ىلإ جاتحي حبصأ يذلا تاعماجلا ةرثكو تاصاصتخالا بعشت نآلا نوفرعي ةذتاسألاو يجوغاديبلاو
لخاد سفانتلا نم عون كانه نوكي ىتح تاناحتمالا ريضحت دنع اريثك هب موقن ام اذهو .تاعماجلا هذه نم بيرقلا
،تاعماجلا ءاسؤر ةودن وأ تاعماجلا ةودن امإ يهو ،تاودنلا هذه هل هلك ملاعلاف تاعماجلا ةودنب قلعتي ام امأ .ةقطنملا
مث يجوغاديبلا وأ يملعلا ناديملا يفامبر ىربكلا سيياقملا ىلع قفتتو طقف ةنسلا يف نيترم وأ ةرم عمتجت يهو
يف نولوادتي نيذلا تاعماجلا ءاسؤر لك عمجت اهنأل ريزولل ةيعجرم ربتعت اهنكل ،كلذ قيبطت يف تاعماجلا قلطنت
عالطضا ضوعف ،مييقتلاو هيجوتلا لاجمو يجوغاديبلا ناديملاب ةصاخلا لكاشملا هذه نوفرعت متنأو ةريبكلا لكاشملا
امك رئازجلل ةبسنلاب اراكتبا ربتعي ال اذهو .ريزولا عم تاعماجلا ءاسؤر ةعومجم هب علطضت هدحو كلذب ريزولا
ةغللا لامعتسا ميمعت نوناق رئازجلل نإف ،ادج ماه لاؤس وهو ،ةيبرعلا ةغللا لوح حورطملا لاؤسلل ةبسنلاب امأ .تركذ
تمت هنأل انه اهركذأ نل يتلا يعماجلا مرحلاب ةقلعتملا نيناوقلا نأشب تلق امك هقيبطت بجي نوناق وهو ،ةيبرعلا
سلجملا ىلع ليحت هداوم ىدحإ نأ ةيبرعلا ةغللا لامعتسا ميمعت نوناقل ةبسنلاب نوفرعتو .تايثيحلا يف اهيلإ ةراشإلا
يفني ال انه اهركذ مدعف ،ميلعتلاب قلعتي اميف تاصصختلا ضعبل ةبسنلاب لاجآلا ددحي يذلا وهو ةيبرعلا ةغلل ىلعألا
.بيرعتلاب قلعتملا نوناقلا قيبطت بوجو وأ اهدوجو

ةعماجلا تايحالص نم لصاوتملا نيوكتلا نأ ركذي 1983 يف رداصلا صنلا نأب الوأ ركذأف ،لصاوتملا نيوكتلا امأ
ميلعتلا يهو ةيساسألا اهتايحالصل ةلمكم ةيحالص طقف يه لب ،ةعماجلل ةديدج ةيحالص اضيأ ركتبن مل اننأ كلذ ىنعمو
يف اهانركذ يتلا ةعماجلا ةيحالصف ،يلاعلا ميلعتلل يهيجوت نوناق وه نوناقلا اذهو ،ايملاع هيلع فراعتملا يلاعلا
ينعم ريغ وهفلصاوتملا نيوكتلا ةعماج يف لصاوتملا نيوكتلا امأ ،ةعماجلل ةيليمكت ةيحالص يه لصاوتملا نيوكتلا
يهو اهماهم حوضوب ددحي موسرمب تئشنأ دق ـ لصاوتملا نيوكتلا ةعماج يأ ـ ةريخألا هذه نأل ،صنلا اذهب امامت
هذه نكل ،1995نم ءادتبا اهحيحصت أدب تاقالزنا تفرع نأو ثدح نكل ،اهعيسوتو فراعملا ديدجتو ةلكسرلا
رثكأ سيياقم اهل ةيراهنلا ةعماجلاف ،ةيراهنو ةيليل ةعماج نيب سفانتلا ىلإ تلصو ىتح ةريبك تناك تاقالزـنالا

هذهل ةلداعم ءاطعإب 90 و 84 نيب اهنظأ ةلحرم يف تارارق تذختا دقو .سيياقملا مرتحت ال ةيليللا ةعماجلاو ةمارص
كلذ عم نكلو موسرملا اذهل دوجو ال نكل موسرم وه ةداهش ىوتسمل ةميق يطعي يذلا نأل ينوناق صن نود تاداهشلا
هذه نم اودافتساو اهباحصأل اقوقح تيطعأو ةيراهنلا ةعماجلا تايمستب تاداهش تيطعأو تالداعملا هذه تيطعأ
ةعماج ينعي ال صنلا اذه نذإ .تفتخا دق ةرهاظلا هذه نإف 95 نم ءادتباو نكل ،تالاحلا ضعب يف الإ قوقحلا
يف اهب ىنتعي نأ بجي ذإ سكعلا لب اريبك امامتها قحتست ال ةعماجلا هذه نأ ينعي ال اذه نأ الإ ،لصاوتملا نيوكتلا
اعفد اهل حنم ثالث وأ نيتنس ذنم اهل يطعأ ام نأ نظأو لمعت نآلا يهو ،ةيلصألا اهماهم راطإ يفو اهصوصن راطإ

اهطورش اهل ةريخألا هذه نأل فورعم اذهو ةيميداكأ تاداهش تسيلو ةينهم ةغبص تاذ ىقبت اهتاداهش نأ الإ ،اديدج
.ةصاخلا

وه لصاوتملا نيوكتلا نإ الوأ لوقأو ،)35( ةداملا يف لصاوتملا نيوكتلا يلمعتسمب ىمسي ام لوح لاؤس حرط
نم ريثكل ةعبات ،ىرخأ ةيمومع تاسسؤم دنع لصاوتملا نيوكتلا دوجو ايناثو ،ةيساسأ تسيل ةيحالصلا نأل ،ةمهاسم
لاحلا وه امك اراكتحا سيلو طقف ةمهاسم ربتعي ةعماجلا يف لصاوتملا نيوكتلاف ،ةيمومعلا تاسسؤملاو تارازولا
عم نآلا دقاعتتتاعماجلا نإف لصاوتملا نيوـكتلا يلمعتسم نع امأ ،نوناقلا اذه هيلع صني يذلا يلاعلا ميلعتلل ةبسنلاب
ةنيعم ليخادم نم كلذ لباقم ديفتستوىرخألا تاصبرتلل وأ D.P.G.S لجأ نم ءاوس تارادإلاو تاسسؤملا نم ريثك
قيرط نع رمت نأ بجي لب ةرشابم ةعماجلا اهنم ديفتست ال ديدشلا فسألا عمو ليخادملا هذه نأ حورطملا لكشملاو
وهو دراو دقاعتلاو ،اهنولذبي يتلا دوهجلا يطغي الو اليئض ائيش هنوربتعي يذلاو ةذتاسألل ةبسنلاب ليلقلا الإ ،ةنيزخلا
اميف ادج ةماه يهو يقاود بيبحل ديسلا اهب مدقت يتلا تاحارتقالا تلجس دقو ،ةرازولا عم سيلو ةرشابم ةعماجلا عم
ةبسنلابو ،ناكسلا ةحصب طبترم اذهو Les Praticiens ةبسنلاب و رمتسملا نيوكتلل ةبسنلاب كلذو يبطلا نيوكتلاب قلعتي
ءاصحإل ةينطولا ةنجلل ةبسنلاب وأ ناملربلا يف ةمهمب فلكملاب هتيمس ام وأ ةعماجلاو ةيوناثلا نيب ةدوجوملا ةقالعلل
ام نإف هيجوتلاو رايتخالا صخت يتلاو )11( ةداملا ةيضق امأ .ةيبطلا تاساردلا ىوتسم ىلع يملعلا ثحبلا لكاشم
ةفصب اولجسي نأ ةنيعم طورشبو ةرم لوأل ةبلطلل انحمس ةيضاملا ةيعماجلا ةنسلا نم ءادتبا هنأ وه هفرعن نأ بجي

فرظ يفو ،ليجستلل ةعماجلا ىلإ ةرشابم لقتني هنإف طورشلا بلاطلا يف ترفوت اذإ هنأ كلذ ىنعمو ،ةرشابمو ةرح
ةقيرطلا هذه تسمو ،اقباس نأشلا ناك امك نيرهش اورظتني ملو اولجس مث ليجستلا تاقاطب ةبلطلا ذخأ نيموي وأ موي

تاقاطبب رورملا نود رح رايتخابو ةرشابم ةفصب ليجستلا اوعاطتسا نيذلا ايرولاكبلا ةداهش ىلع نيلصاحلا نم 70%
اننإف قاحتلالا طورش ددحن مل اذإو ،لهسلاب سيل اهرييست نأل ،الكشم حرطت تلازامف ةيقابلا %30 امأ ،تابغرلا

يف ىتح هنأ نوفرعت متنأو ،بطلا اميسال ةددحم تاصصخت نوراتخي نيذلا ةبلطلا نم ريبك ددع مامأ انسفنأ دجنس
نيأ méthode mobiletteىمست ةقيرط نم تلقتنا يهو دعب اهودجي ملو رمألا اذهل لولح نع ثحبلا يرجي اسنرف



.(Minitel) ىمسي ام ىلإ لاقتنالا مت مث ،ليجستلل هريغ لبق عرسي يذلا وه ةيران ةجارد كلمي يذلا بلاطلا ناك
يف ةقباسملاب ىمسي ام دجو مث ،هسفن لجسيو ةعماجلاب هلزنم يف (Minitel) كلمي نم لصتي جئاتنلا نلعت ام درجمبف
،لجسم 3000 ىلإ اهفرعن ةعماج يف نيلجسملا ددع لصو ىتح ةعماجلا يف ةريبك دادعأب ةبلطلا لجسيف ،ةنسلا رخآ

.نوبهذي نيأ يقابلا راتخيو ،ةقباسملا دعب بلاط 100 ـب الإ ةنسلا ةياهن يف ظفتحت ال ةعماجلا نأ ريغ

نم انبلطو ةلماك ةيرحبو رشابملا ليجستلا ىلع ايرولاكبلا ىلع نيلصحتملا نم %70 نيكمت ىلإ انلصوت دق نآلا نحن
تناك ام ضوع تارايتخا ةتس ىلع يوتحت يتلا تابغرلا تاقاطب اوؤلمي نأ %30 ىلإ مهددع لصو نيذلا نيقابلا

يف اهعقوتن لكاشم نم اضيأ لخت مل اهنكل ةيضاملا ةنسلا يف ةيلمعلا هذهب انمق دقو ،ارايتخا 15 وهو قباسلا يف هيلع
انه انأو .طورش بسح هنوديري ام رايتخا نم ةبلطلا نكمي رايتخالا اذه نأ ملسن نأ بجي نكل ،لبقملا يعماجلا لوخدلا
لك" نأ ىلع صنت )10( ةداملاف ةيطارقميدلا لوح راثملا لؤاستلاو )12( و )11( ،)10( داوملا صوصخب بيجأ

طاقنلاو طورشلا راطإ يف نوكي ةعماجلا ىلإ لوخدلا" نأ ىلع صنت )11( ةداملاو "ةعماجلا ىلإ لخدي ايرولاكبلا لماح
نع وأ ةرشابم ايرولاكبلا قيرط نع نوكي ةعماجلا ىلإ لوخدلا نذإ ."ةرفوتملا نكامألا يفو اهيلع لوصحلا متي يتلا

ةدودحم دادعأ اهل L’école polytechnique وأ l’E.P.A.U وأ ةحالفلل ينطولا دهعملا الثمف .ةقباسملاو ةداهشلا قيرط
ةقباسملا هذهو ،ةقباسملا قيرط نع ايرولاكبلا ىلع لوصحلا دعب ،ايلعلا سرادملا هذهل لوخدلا نم دب ال اذل دعاقملا نم
لومعم اذهو اهيف ةرفوتملا نكامألا بسح لئاوألا ذخؤيو ،تافلملل ةسارد نع ةرابع ةقباسملا نوكت دقف اناحتما ينعت ال
يف هناكم هل سرادملا هذهل لخدي نأ عيطتسي ال يذلا نكل ،تابغرلا لك يبلن نأ عيطتسن ال اننأ كلذ ،ناكم لك يف هب
ةيناجمب لالخالا نود" ةثلاثلا ةرقفلا )34( ةداملا يف اهدجن ،ةساردلا ةيناجمل ةبسنلاب .يطارقميد أدبم وهو ةعماجلا
متي ايرولاكبلا ةداهش ىلع لصحتملاو ةسركمو ةدوجوم ةيطارقميدلاو نوناقلا يف سركمو دوجوم أدبم وه نذإ "ميلعتلا
.ةنومضم ةيناجملا ةيضقو ةعماجلا يف دوجوم هناكم نإف ،كلذ متي مل نإو ةقباسملا قيرط نع هلوبق

هعم نوكن ،اسدنهم نوكن امدنع اننأ نآلا ملاعلا نادلب لك يف دمتعملا أدبملاف ،ريصقلاو ليوطلا نيروطلا صوصخب امأ
وه امم ربكأ ةمدقتملا نادلبلا يف ءالؤه ىلع بلطلا اعبطو ،ريصقلا روطلا يف نينوكملا نم وأ نيينقت 10 يلاوح
ريصقلا روطلل اهميمعتب يضاملا ربوتكأ ذنم انمق دق ةيتامولعملا لثم تاصصختلا نم ريثك يف هنأ ريغ .اندنع دوجوم
ةلبقملا ةنسلا يف ددعلا اذه عفرنسو ادج عفترم ةبلطلا ددع نأل ،ابيرقت ةيعماجلا زكارملاو تاعماجلا لك ىوتسم ىلع
اذه ىلع ادج ريبك بلطلا نأل ،يلآلا مالعإلا يف نيسدنهمك نيوكتلل %40 مهنم هجويو %20 ةبسنب هللا ءاش نإ
يف نيوكتلا نم دبال ذإ ،ةسايس نمض جردني الوأ ناك ليوطلا روطلا ىلإ ريصقلا روطلا نم لاقتنالا نذإ .صصختلا
نم -ايئدبم- بلاطلا نكمي يذلا وه ةينقتلا داوملا يف اميسال نيوكتلا اذه نأل ،قوسلا بلطل ةيبلت ريصقلا روطلا
ةداسلا دحأ مهيلإ راشأ نيذلا مهيف امب لئاوألل ةبسنلاب %10 ةبسنب نيروطلا نيب لاقتنالا ددح نذإ ،هسفن ىلع لاكتالا
ذنم اندعأ دقو .نيوكتلا ىلإ ةدوعلا يف ةبغرلا مهيدلو نآلا نولمعي مهو نمز ذنم ةعماجلا اورداغ نيذلا مهو ءاضعألا
.مهلغشت يتلا تاسسؤملا كلذ لبقت نأ ةطيرش ءامدقلا ةبلطلل ةصرفلا هذه يلاحلا يعماجلا لوخدلا

ةدافتسالا يف ةيلآ ةفصب قحلا مهل ةنس لك ايرولاكبلا ةلمح نم لئاوألا نيرشعلا نإف جراخلا يف ةساردلل ةبسنلاب امأ
نارهو ،ةنيطنسق نم لك يف يرجت يتلا ةقباسملا قيرط نع ةحنملا هذه نم نوديفتسي ابلاط 120 انيدلو ،اهنم
ةحنم ىلع نيلصحتملا نم ةيلاحلا ةنسلا ىلإ ةيضاملا تاونسلا ذنم مكارتملا ددعلا نأ دجنو ،ةمصاعلا رئازجلاو
نع ليق ام صوصخبو .ةقباس ةيرشع لبق 3000 ـب ردقي ناك نأ دعب طقف بالط 509 وه جراخلا يف ةساردلل
موسرملا يف سركم أدبملا اذه نإ لوقأو درأ قوقحلاو ةيرامعملا ةسدنهلاك تاصصختلا بسح حنملا يف قيرفتلا
اذه يف مكعم انأو ،كلذ ىلإ دوعن نأ دب الف ،ادج ةريثك تارابتعال دعب متي مل هقيبطت نكل ليوط دهع ذنم دوجوملا
ةدافتسالا وه نوناقلا هددحي امف ،نوناقلا قيرط نع سيلو موسرملا قيرط نع ددحي رمألا اذه نإ لوقأ نكل يأرلا
ليخادمو ددعلاب قلعتت طورشب نكل ةحنم نم ةبلطلا ديفتسي انلق لب ةدافتسالا نكمي لقن مل ذإ يضاملل ةبسنلاب مهألا وهو
ايخوت اذهو ؟مهئايلوأ ليخادم ىلع ءانبألا ةبساحم اننكمي له ىرت ايف اهسفن حرطت تحبصأ ةطقنلا هذهو ،ةلئاعلا

ةسماخلا وأ نيرشعلا نس يف مهو مهيوذ ىلع دامتعالل ةبسنلاب لبقتسملا يف ةباشلا وأ باشلل ةيلالقتسالا ءاطعإل
.نيرشعلاو

فنص يهو ،ةعماجلا يهف (EPCSCP) ينهملاو يفاقثلاو يملعلا عباطلا تاذ ةيمومعلا ةسسؤملاب ةقلعتملا ةيمستلا امأ
يف اندنع دوجوم وه ام امأ EPA و EPIC ةسسؤملا نيب ةعقوتملاو نيح لبق اهتركذ دق تنك يتلا ةيمومعلا ةسسؤملل
يذلاو 1992 ةنس موسرمب سرك يذلا يملعلا ثحبلل ىلعألا سلجملا وهف يملعلا ثحبلا نوناق هسرك امو رئازجلا
."يملعلا ثحبلل ىلعألا سلجملا" ىمسي وهو ،ةموكحلا سيئر هسأرتي

كالسألا هذه ددحي يذلاو ،ةذتاسألا نع ملكتي يهيجوت نوناق وه نوناقلا اذه نإف ةددحملا ريغ كالسألا صوصخب امأ



اهقوقحب كالسألا هذه لكل ضرعتي وهو ،ملاعلا نادلب لك يف هب لومعم وه امك ذاتسألاب صاخلا يساسألا نوناقلا وه
.اهتابجاوو

نوريسيو نوعضخي ،ةعماجلا يف نيلماعلا لك نأ ىلع صنت اهنإف يمومعلا فيظولاب ةقلعتملاو )50( ةداملا امأ
.ةلودلا ىدل نوفظوم مهلك مهف ،يمومعلا فيظولا نمض

ةداملا هذهف ،ةيجولويديإلا لكاشملا بنجتن ىتح)59( ةداملا يف امهيلع صوصنمف تايرحلاو مرحلل ةبسنلاب امأ
نأ امك .ةعماجلا لخاد يجولويديالا فيظوتلا وأ لامعتسالا دعبتو ينثتست يهو بناجلا اذه نع حوضوب ثدحتت
يف اهيلع صوصنملا ميسارملا لكو ،لكايهلا لك ىلعو يملعلا ثحبلا نوناق يف اهيلع صوصنم يملعلا ثحبلا زكارم
.ةقداصملل بيرق امع مدقتل ةزهاج تحبصأ نوناقلا اذه

يأ ةرشابم اهيلت يتلا ةداملا نإف ،نظأ ام ىلع )38( ةداملا اهيلإ قرطتت يتلا سرادملاو دهاعملاو ةعماجلا صوصخب
نأ يأ ،تاعماجلا ىلإ لاقتنالا راطإ يف ةيساسأ نيناوق يه ةيجراخلا دهاعملاو يعماجلا زكرملا نأ ىلع صنت )39(
ةياجبو مناغتسمك ةنسلا هذه يف اريثك ثدح املثم ةعماج ىلإ لوحتي ريطأتلا طورش هيف ترفوت ام اذإ يعماجلا زكرملا
ةديعسو ةدكيكسو لجيج يف الثم ةدوجوملا ايلعلا سرادملا امأ .تاعماج ىلإ ةيعماجلا اهزكارم تلوحت يتلا ةركسبو
تاسسؤملا هذهلك نإف طورشلا رفوتت امدنعو طقف ةيلاقتنا ةلحرم اهنأاذه ىنعمو ،ةيعماج زكارم ىلإ تلوحتاهنإف
ىتح تاونس عبرأ وأ ثالث فرظ يف ةجردلا هذه ىلإ رئازجلا لصت نأ ىنمتأو ،ةعماجلل يساسألا نوناقلا وحن هجتتس
ةيعماج ةسسؤم طمن 24 اناطعأ 97 ةفئاص يف هب انمق يذلا صيخشتلا نإف مكملعلو ،ةيعماجلا طامنألا اندحو دق نوكن
سرادملا نع ثدحتت الو ،ةيعماجلا زكارملاو دهاعملا نع ثدحتت )39( ةداملا نأ دجنو ،ةتس وأ ةسمخ تراص نآلاو
ىلإ اهلك لوحتتس زكارملاو دهاعملا ىتحف ،سرادم ىلإو تاعماج ىلإ ريخألا يف لوصولا انتين يف نأل ايلعلا
.نيطمن ىلإ 24 نم طامنألا ضفخنتس كلذبو ،ايلعلا ةسردملاو ةعماجلا وه يعماجلا طمنلا نوكيسو ،تاعماجلا

ىلعأ يف اهريسم نوكي نأ بجي ذإ ،حرطلا اذه يف لئاسلا عم قفتم انأ ؟ةعماجلا ريسي نم لوح لاؤس حرط
اهنم ؟نيدعاسم ةذتاسأ فرط نم ريست تناك تاعماج كانه نأ نوروصتت لهف ميهافملا بلقنس اننإف الإو ،تاجردلا
ىلع صـني ،83 موسرم لدع يذلا تاعماجلاب قلعتم موسرم كانهو ،ةنس ذنم قبي مل اذه نكل ،رئازجلا تاعماج ربكأ
هذه نم يهتننسو ،ةيمدقألا امهل نانثا وأ دحاو الإ قبي ملو (Rang magistral) نوكي نأ بجي ةعماجلا رـيدم نأ
.نورضاحم ةذتاسأو ةذتاسأ مه تاعماجلا ريس ىلع نوموقي نيذلا لكف نآلا امأ ،اقحال ةرهاظلا

نإف ،سلجملا ءاضعأ نم وضع لبق نم حرط يذلا )13( ةداملا يف هيلع صوصنملا يليمكتلا نيوكتلا صخي ام امأ
اهتياعر تحت ةبلطلا ءالؤه لابقتسا ىلع -اريصق نيوكتلا نوكي امدنع- ةرداق حبصت ملاعلا نادلب لك يف ةعماجلا
لبق مهنيكمتو ةبلطلا ءالؤه عاجرتسا ةنيعم بصانم وأ لامعأب قلعتم نيعم بلط دجو نإ اهناكمإبو ،ةلودلا لاومأبو
هذه تحبصأ دقو ،قوسلا يف ةرفوتملا بصانملا لالتحال ليهأتلا نم ةينهملا ةيليمكتلا تاصبرتلا نم مهجورخ
اهنم نيجرختملا وحن اهبجاوب ةعماجلا رعشت يكل إدبمك اذه انسرك نحن .ةمدقتملا نادلبلا لك اهب لمعت ةرهاظ ةقيرطلا
.اهلالتحا بجو يتلا بصانملا تدجو وأ كلذ ىلإ ةرورضلا تعد اذإ

نوينوناقلاو اهركذ نود ةينعم داوملا لك نأ ينعي كلذ نإف اذك ةداملا اميسال لوقنو تايثيحلا يف روتسدلا ركذن امدنع
.عرشملل ةبسنلاب مهألا دعت يتلا داوملا ىلع زكرن امنإو كلذ نوفرعي

ىرخأ تايمست يطعت ملاعلا نادلب نأل ،ةلداعم ةيبنجأ تاداهشو ايرولاكبلا وه اهيف روكذملا نإف ةرشاعلا ةداملا امأ
انركذ اذل ،ىرخأ نادلب ىدل ىرخأ تايمست كانه امبرو ،اندنع ايرولاكبلا ةداهش لداعت ةماعلا ةيوناثلا اهل رصمف
.ةلداعملا ةيبنجألا تاداهشلاو رئازجلل ةبسنلاب ايرولاكبلا

بجي انهو نوناقلا اذه قيبطت نيكمتل يميظنتلا عجرملا حيضوت مدع صوصخب )34( ةداملا لوح لخدت كانه ناك
ةداملا نمف ،داوملل ةدرفنم ةءارق نكمي ال هنأل ،ةعمتجم داوملا ةءارق بجي :نولوقي نوينوناقلاو داوملا عيمج ةءارق
عباطلا تاذ ةيمومعلا ةسسؤملا ماهم ميظنتلا ىلع ليحت يتلا يه ةريخألا هذه نأ نودجت)38( ةداملا ىلإ )34(
.سبللا عفرل )38( ةداملا يف صخل دق ةقباسلا داوملا صخي ام لك نأ كلذ ىنعمو .اهميظنتو ينهملاو يفاقثلاو يملعلا

لوح ةريثك لكاشم ترهظ مث ةحصلا ةرازول نيعبات تاقوألا نم تقو يف اوناك دقفنييئافشتسالا ةذتاسألا صوصخب
اذه ىتحو ،ةحصلا يفو يلاعلا ميلعتلا يف لباقم نم اوديفتسي نأ ىلع يلاعلا ميلعتلا ةرازوب مهطبر ديعأف مهرييست
هنساحمب يسنرفلا ماظنلا عبتن نحن ؟لثمألا لحلا وه امف ،نآلا ىلإ احورطم رمألا يقب اذل ،لكاشم حرطي رمألا



نكل ،تايجاحلا لك يبلت يتلا ةغيصلا نع ثحبلا يف احورطم امئاد ىقبي لكشملاف اذهل ،فلتخي ميظنتلا نكل ،هئواسمو
تحت مه نيذلا ةبلطلا اهلابقتسال تايفشتسملا اهلمحتت نأ بجي يتلا فيلاكتلاب قلعتي ام امأ .ةغيصلا هذهل دعب لصوتن مل
ةحصلا ةرازو نيب ءابعألا مساقت ةرورضب يضقي موسرم ىلع ةقداصملا تمت دقلو ،يلاعلا ميلعتلا ةرازو ةياصو
ميلعتلا ةرازو اهترتشا سوسم ينب ىفشتسمل Les Fauteuils Dentaires نأ كلذ ىلع ليلدلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازوو
ديسلل لوقأ ريخألا يفو .احورطم نييئافشتسالا ةذتاسألا لكشم ىقبي نكل ،لكشملا اذه لحيس نآلا صنلاف ،يلاعلا
فلكملا ذاتسألاب دعاسملا ذاتسألا يمسن نحن اننكل حيحص ةذتاسألا صوصخب هركذ ام نإ ةلطاطم دمحأ لضافلا
يلاعلا ميلعتلا ةذتاسأب سيل انه دوصقملاو انريبعت يف ةذتاسأ مهلكف ،يلاعلا ميلعتلا ذاتسأو رضاحملا ذاتسألاو سوردلاب
،نيرضاحم ةذتاسأو يلاعلا ميلعتلا ذاتسأ 2800 ىوس دجوي ال افلأ 16 عومجم نيب نمو ةذتاسألا لك عومجم امنإو
ريطأت نمضن ىتح يلاعلا ميلعتلا ةذتاسأ ىوتسم وأ نيرضاحملا ةذتاسألا ىوتسم ىلإ انتذتاسأ لك يقتري نأ ىنمتنو
حلاصل ةلبقملا ةليلقلا مايألا يف قلطنيس وهو ةمزاللا لاومألابو اقيقد اجمانرب هلجأ نم رخسنس ام اذهو ،ةعماجلا
.ةذتاسألا ءالؤه

.هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو ،يلع هومتحرط امع ايئزج ولو تبجأ دق نوكأ نأ ىنمتأو ةلئسألا ىلع مكركشأ

،مكتالاغشناو مكتاراسفتسا ىلع درك اهب لضفت يتلا تاحيضوتلا هذه ىلع ريزولا ديسلل اركش :ةسلجلا سيئر ديسلا
…لخدتت نأ ديرت ةنجللا تناك نإ يردأ تسلو

هذه دقع نم انتنكم يتلا ةصتخملا ةنجللا ةصاخو ةموكحلا لثمم ديسلا ركشأو ،عيمجلا ركشأو مكركشأ ةياهنلا يفنذإ
هلامعأ فنأتسيس سلجملا نأ مكملعن ريخألا يفو .ءاضعألا لك ركشأو يديهمتلا ريرقتلا اذه ريضحت لضفب ةسلجلا

ةسلجلا .يئاضقلا ميظنتلاب قلعتملا يوضعلا نوناقلا ةساردل دغلا ةسلج صصختسو لاوزلا دعب ةيناثلا ةعاسلا ىلع ادغ
.اركشو ةعوفرم

.ءاسم نيرشعلا ةقيقدلاو ةعباسلا ةعاسلا يف ةسلجلا تعفر


