
تابوقعلا يف ناسن3ا قوقحل ةيدوعسلا تاكاهتن"ا  

 @__w3i يعو ةيعمج : ملقب

َ"َو ِطْسِقْلاِب ءاَدَهُش aَ bcِِما]وَقْ اُونوُكْ اُونَمآ َنيِذ]لا اَهZَيأ اَي ( ةيWا نم اقاثبنا لدعلا ليصأتو قوقحلا ةيامحلً اينابرً اردصم هنودعيو ميركلا نآرقلل يه ةلودلا يف ىلوEا ةيروتسدلا نأب نويدوعسلا فلتخي "  
سانلا هيف مكاحتي اروتسد قوقحلاو تايرحلا نم لعجت ةحضاو صوصن دجوت " نكلو ).. ىَوْق]تِلل ُبَرَْقأ َوُهْ اوُلِدْعاْ اوُلِدْعَت ]َ"أ ىَلَعٍ مْوَق ُنَآنَش ْمُك]نَمِرْجَي  .

نادوسلاو ةيلامشلا ايروك راوجب لودلل ريخEا فينصتلا يف ةكلمzا بيترت رهظ ٢٠١٢ ماعل سواه موديرف ةيعمج ريرقت يفف ، ةيدوعسلا يف ناسن"ا قوقح عقاو نع ثدحتت يتلا ريراقتل نم ريثكلا ترهظ  
١( . ةيئاوتس"ا اينيغو ايريترأو لاموصلاو )

اهب ةصاخ ريتاسد ةكلمzا تعضو كلذك ، )٢( )١٩٤٨( ناسن"ا قوقحل يzاعلا ن�ع"ا لثم كاهتن3ا دنع اهتلئاسم عيمجلل قحيو ةيلودلا قيثاوzاب اهمازتلإ ينعي ةدحتzا ممEا ةمظنم يف اوضع ةكلمzا نوكلو  
٣( ةيئازجلا تاءارج"ا ماظنك اهسفن اهب تمزلأ ) .
اهريربتو اهتنعرشل باهر3ا ىلع برحلا ءاطغ تلغتسا يتلا تاكاهتن"ا ضعب درونس قايسلا اذه يفو  :

يفسعتلا لاقتع3ا : لوEا كاهتن"ا  .

ناسن0ا قوقح ن*عإ نم 9 ةدا"ا  :

• افسعت هيفن وأ هزجح وأ ناسنإ يأ ىلع ضبقلا زوجي 3    .

ةيئازجلا تائارج0ا نم 114 ةدا"ا  :

• ةدم ديدمتبً ارمأ ردصيل ةقطن"اب ماعلا ءاعد3او قيقحتلا ةئيه عرف سيئر ىلع قاروaا ضرعب موقي نأ اهئاضقنا لبق بجيف فيقوتلا ةدم ديدمت ققح"ا ىأر اذإ 3إ ،مايأ ةسمخ يضمب فيقوتلا يهتني  
قيقحتلا ةئيه سيئر ىلإ رمaا عفري لوطأ ةدم فيقوتلا بلطتت يتلا ت3احلا يفو ·مهت"ا نع جارف0ا وأ ،هيلع ضبقلا خيرات نم اموي jعبرأ ىلع اهعومجم يف ديزت 3أ ىلع ،ةبقاعتمً اددم وأ ةدم فيقوتلا  
ةمكح"ا ىلإ هتلاحإ ةرشابم اهدعب jعتي ،مهت"ا ىلع ضبقلا خيرات نم رهشأ ةتس ىلع اهعومجم ديزي 3و ً،اموي jث*ث ىلع اهنم يأ ديزت 3 ةبقاعتم ددم وأ ةد" ديدمتلاب هرمأ ردصيل ماعلا ءاعد3او  
هنع جارف0ا وأ ،ةصتخ"ا  ·

نوجس يف ايفسعت aلقتعzا نم ف"Wا تفلخ يتلا باهر3ا ىلع برحلل ةيzاعلا ةلمحلا عم ةنمازتم 2003 - 2002 - 2001 ماعب ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمzا خيرات يف ةيفسعت ت"اقتعا ةلمح مخضأ تناك  
اذه ىلع aنس عضب مهنم ديدعلا رمتساو ، ةمكاحم �ب رهشأ ةتس مهنم ديدعلا زواجت يذلاو ،رخWا ولت اماع مهددع دادزي نيذلاو ،aلقتعzا دادعأ يف حيرص طبختو حضاو بايغ لظ يف ،ةيدوعسلا ثحابzا  
يفني امنيب ، )٤( فلأ aث�ث ىتحو لقتعم ف"آ ةرشع aب ام ةيzاعلا ةيقوقحلا تامظنzاو تايعمجلا ىدل aلقتعzا ددع براضت لظ يف ، ةيدوعسلا فحصلا يف رمEا اذهب ةيمسرلا تاهجلا رارقا عم لاحلا  

ةيقوقحلا صوصنلا هذهل مهزواجت يمسرلا بناجلا  .
عم ىرج امك "يأرلا ةيرح عمق" لاقتعا لك نم داري ثيح ، ةلودلل ايملس aضراعzا ىتحو aلقتسzا aيسايسلاو يأرلا باحصأ نم ديدعلا لاط لب ، باهر"اب aمهتzا ىلع يفسعتلا لاقتع"ا رصتقي ملو  
يقوقحلا طشانلا ارخآ سيلو اريخأو ، )٦( ةيدوعسلا يف يسايسلا عضولا نع ءيرجلاب فصو لاقم دعب ميركلادبعلا دمحم.د هقفلا لوصأ ذاتسأو )٥( ةكلمzا يف رقفلا نع ويديف هرشن دعب ةنقب سارف باشلا  

٧( يداجبلا دمحم )  .

بيذعتلا : يناثلا كاهتن"ا  .

ناسن0ا قوقح ن*عإ يف 5 ةدا"ا  :

• ةماركلاب ةطاحلا وأ ةيشحولا وأ ةيساقلا ت*ماع"ا وأ تابوقعلل 3و بيذعتلل ناسنإ يأ ضرعي 3  .

ةيئازجلا تاءارج0ا يف 2 ةدا"ا  :

•   ةطلسلا نم ةددح"ا ةدمللو امهنم لكل ةصصخ"ا نكامaا يف 3إ نجسلا وأ فيقوتلا نوكي 3و ً،اماظن اهيلع صوصن"ا لاوحaا يف 3إ هنجس وأ ،هفيقوت وأ ،هشيتفت وأ ،ناسنإ يأ ىلع ضبقلا زوجي 3  
ةماركلل ةنيه"ا ةلماع"ا وأ ،بيذعتلل هضيرعت رظحي امك ً،ايونعم وأ ً،ايدسج هيلع ضوبق"ا ءاذيإ رظحيو · ةصتخ"ا  ·

قبس 2010 يف ثحابzا نوجس يف بيذعتلا نع -  بيذعتلل ضرعت قباس يسايس لقتعم - يجاوعلا نسحم.د ريرقت برُس رخWا بناجلا ىلع ً،ايق�خأوً ايناسنإ هذبنو بيذعتلا عنم ىلع صوصنلا تقفتا  
بيذعتلا ت"اح نمو . )٨( ةيلحzاو ةيلودلا aناوقلاو ةيم�س3ا ميقلل اخراص اكاهتنا دعي امم ، ةيهل"ا تاذلل متشو ةيسنج تاءادتعإو ةيشحو بيذعت ت"اح نمضتي  2000 يف قباسلا ةيلخادلا ريزول هميلست  
تام يذلا سيعدلا ناطلس ينميلا لقتعzا لتق ةلاح كلذك . )٩( قطنلا يف تابوعصو يفصن للشب اهنم جرخو تاونس تس ةدz ةيموكحم ىضق يذلا سوهzا حلاص قباسلا لقتعملل لصح ام ارخؤم هتبثzا  

١٠( اهتيفلخ ىلع نجسو يداجبلا طشانلا ةتيضق راثأ يذلاو ميصقلا يف ةيفرطلا نجس يف بيذعتلا رثأ نم ) .

تامكاحzا ةيرس : ثلاثلا كاهتن"ا  .

ناسن0ا قوقح ن*عإ نم 10 ةدا"ا  :

• هقوقح يف لصفللً اينلع 3داع ارظن ةهيزن ةلقتسم ةمكحم مامأ هتيضق رظنت نأ يف ،نيرخ}ا عم ةماتلا ةاواس"ا مدق ىلع ،قحلا ناسنإ لكل  

ةيئازجلا تاءارج0ا يف 155 ةدا"ا  :

• ناك اذإ وأ ،ةماعلا باد}ا ىلع ةظفاحم وأ ،نم{ل ةاعارم ،اهيف روضحلا نم ةنيعم تائف عنمت وأ ،ةيرس تاسلج يف اهضعب وأ اهلك ىوعدلا رظنت نأ - ءانثتسا - ةمكحملل زوجيو ،ةينلع مكاح"ا تاسلج  
ةقيقحلا روهظل ايرورض كلذ  ·

لخاد ارطيسم دعي يذلا ةيلخادلا ذوفن نم aلقتعzا يمحت تامكاحzا ةينلع . قوقحلل يzاعلا قاثيzا اهلفك يتلا ةينلعلا يهو ةلداعلا ةمكاحzا ناكرأ نم مهم نكر طوقس ةرورضلاب ينعت تامكاحzا ةيرس  
تامكاحzا هذه روضح نم ةلقتسzا ةيقوقحلا تامظنzاو ةرحلا ةفاحصلاو aموكحzا يلاهأ عنمو نيددحم ةاضقل ةيسايسلاو ةينمEا اياضقلا ةلاحإ هرسفي ام اذهو ، يئاضقلا زاهجلا  .

فلخمو ريخلاوبأ ديلوو يناطحقلا دمحمو دماحلا bادبع ناسن"ا قوقح ءاطشنو روتسدلا ةاعد تامكاحم روضحو ةريشأت ىلع لوصحلل ةيzاع ةيقوقح تامظنم تس بلط ضفر مت ٢٠١٢ ماع فصتنم يف  
طشانلا لعف امك ةمكاحzا اوضفرو ءاضقلل ةباجتسا اوضفرو ، يلودلاو يلحzا نوناقلا مهل اهلفك يتلا ةينلعلاب اوبلاطو ةيرسلا تامكاحzا ضفرب aمهتzا ضعب ماق امك . )١١( بقارم ةفصب يرمشلا  
aنطاوم ةمكاحم تاءارجإ فقوب ةيدوعسلا تاطلسلا  هيف تبلاط اريرقت شتوو ستيار نمويه ةمظنم تردصأ ٢٠١٢ نم ربوتكأ فصتنم يفو . )١٢( ناولعلا ناميلس نيدلا لجرو  يداجبلا دمحم يقوقحلا  
مامأ بابلا حتفي امم ،ةيدوعسلا يف يئانج نوناق صن دوجو مدع ىلإ ةريشم ، ةصصختzا ةيئانجلا ةمكحzا ءاغلإ ىلإ اضيأ تعدو ىضوفلا ىلع ضيرحتلا مهتب ةيملس تارهاظم يف اوكراش aيدوعس  
١٣( ةيم�س3ا ةعيرشلل ةاضقلا تاريسفت ) .

رفسلا نم عنzا : عبارلا كاهن"ا  .

ناسن0ا قوقح ن*عإ نم 13 ةدا"ا  :

• هيلإ ةدوعلا هل قحي امك هدلب كلذ يف امب د*ب ةيأ رداغي نأ درف لكل قحي ( 2 )  .

يدوعسلا رفسلا قئاثو ماظن نم 6 ةدا"ا  :

• مكحلا رودص خيرات نم اًعوبسأ زواجتت 3 ةرتف يف رفسلا نم عونم"ا غلبي jتلاحلا اتلك يفو .ةمولعم ةد"و نمaاب قلعتت بابسa ةيلخادلا ريزو هردصي رارقب وأ يئاضق مكحب 3إ رفسلا نم عن"ا زوجي 3  
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• مكحلا رودص خيرات نم اًعوبسأ زواجتت 3 ةرتف يف رفسلا نم عونم"ا غلبي jتلاحلا اتلك يفو .ةمولعم ةد"و نمaاب قلعتت بابسa ةيلخادلا ريزو هردصي رارقب وأ يئاضق مكحب 3إ رفسلا نم عن"ا زوجي 3  
رفسلا نم هعنمب رارقلا وأ  .

دعب ةدوعلا ناملس.د مهنم aيدوعس نيركفم ةدع كاهتن"ا اذه لاط دقو، aقوقحو نيركفم نم يأرلا ةيرح فقس يدعت لواحي نم بيهرتل حبشك  ةيدوعسلا ةموكحلا اهتثدحتسا ةبوقع ايفسعت رفسلا نم عنzا  
لوبقلا مدع باطخ اضيأو ، فيطقلا ثادحأو ةدج يلقتعم باطخك ةيح�ص"ا ةينطولا تاباطخلا ىلع عقو نم ضعب رفسلا نم عنم امك . )١٤( ٢٠١١ ناضمر يف ةرهاقلا يف ةنويزفلت تاقلح لمعب هتين  

١٥( دهعلل ايلو فيان ريمEا ةعيبب ) .

يف رارمتس"ا لظ يف لاوحEا لوؤتس اذام ىلإو ؟ ةصاخلا قوقحلا ىلع يدعتلا نمو اهنم ديفتسzا نم عيمجلا لئاستي ةلادعلاو ءاضقلا ةبيه زهتو عمتجzا يف ملظلا خسرت يتلا ةريطخلا تاكاهتن"ا هذه  
رارمتسا نامضل يباقرلا زاهجلا ليعفتو ، ةيذيفنتلا ةطلسلا نع ءاضقلا لصفو ،ةلادعلا خيسرتو هريفاذحب نوناقلا قيبطت وهو دقعzا فلzا اذه ق�غ3 يرحسو طيسب لح دوجو لظ يف ؟ ةينوناقلا تاقورخلا  

زاهج مأ اوناك ادارفأ كهتنzا دي فكو ، قيبطتلا اذه   .

يعو ةيعمج  
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