
 

 

 

 

 

 

 ـل قفاوملا ،1442 نابعش 5 ةعمجلا موي ايداع ءاقل ةيمنتلاو ةلادعلا ةبيبشل .-طولا بتكملا دقع

 ا[\ف فقوت ةملكب عامتجالا حتتفا يذلا ،مزاح دعس خألا .-طولا بتاكلا بئان ةسائرب ،2021 سرام 19

 ،يlوقحلاو .ijايسلا نhيوتسملا ىeع ةصاخ ،عامتجالا ھيف دقعني يذلا .-طولا قايسلا تايطعم دنع

 فاد[vسالا تالواحم ديازت عم ،ةبعصلا ةيعامتجالاو ةيداصتقالاو ةيحصلا فورظلا نأ ىeع اددشم

 يطارقميدلا راسملا زيزعت ي� ةمهاسملا ھعقوم نم لك نhلخدتملا عيمج ىeع ضرفت ،ةيباwxلا انتدحول

 رعاشم زيزعتو ةينطولا ةمحللا زيزعتل ةمئالملا طورشلا hxفوتو ،بسانملا .ijايسلا خانملا ء.�تو ،اندالبب

 ةيقنت ي� مهاست ةيقوقحو ةيسايس تاردابم ذاختا هاجتا ي� عفدلاو ،ةصاخ بابشلا ىدل ءامتنالا

 .ةينطولا م[�اسسؤم ي� نhنطاوملا ةقث زيزعتو عاجwxسا لفكي امب ءاوجألا

 اديشم ،ةبيبشلل سداسلا .ijايسلا ىدتنملا ةطحم حاجن دنع .-طولا بتاكلا بئان خألا فقوت امك

 ولضانم ھنع �xع يذلا ا[�اقاقحتساو ةلحرملا طورشل ديجلا باعيتسالاو .ijايسلا ي�ولاب ةبسانملاب

 يذلا .ijايسلا شاقنلا عم لعافتلا لالخ نم ءاوس ىدتنملا لاغشأ لالخ ةيمنتلاو ةلادعلا ةبيبش

 دعس روتكدلا ماعلا نhمألا خألا ةكراشمب ھميظنت مت يذلا حوتفملا راوحلا لالخ نم وأ ،تاودنلا ھتحرط

 .ينارمعلا ناميلس خألا لوألا ھبئانو ينامثعلا نيدلا

 لاكشألا قيرفتل ةر�xملا hxغ ةينمألا تالخدتلا لوح .-طولا بتكملا ءاضعأ شاقن بصناو

 ي� ةيروتسدلا مهقوقحب سمت تازواجت نم تالخدتلا كلت قفار امو ،ةذتاسألا اهمظن .�لا ةيجاجتحالا

 نhيندم صاخشأ طروت نم ھقيثوت مت ام ى¤إ ةفاضإلاب ،مالعإلا عم لصاوتلاو hxبعتلاو ةماقإلاو لوجتلا

 ي� ى̈رجلا نم اددع فلخ يذلاو برضلاب نيرهاظتملا ىeع ءادتعالا ي� نمألا لاجر نم ىأرم ىeع

 اميف قيقحتلا ةصتخملا ةيمومعلا تاطلسلا حتف راطإلا اذه ي� نمثنو ،اروكذو اثانإ نhجتحملا فوفص



 

 قح مظن هhxغ ىeع ولعي يذلا نوناقلا نأب ركذن امك ،رهاظتلا ةيرح تسم تازواجت نم ھقيثوت مت

   .اهماwxحا عيمجلا ىeع نhعتي تايضتقمب رهاظتلا

 راوحلا راسم كولس وه نhجتحملا بلاطملا عم لماعتلل بسنألاو ملسألا لحلا نأ ةبيبشلا �xتعتو

 نم ةذتاسألا يeثممو ةيلامعلا تاباقنلاو ةهج نم ةيمومعلا تاطلسلا نhب لوؤسملاو داجلا ضوافتلاو

 هرابتعاب .j¯فنلاو .®ملا رارقتسالا تاجرد �xكأ نامض ىeع ةرداق لولح ى¤إ لوصولا لجأ نم ىرخأ ةهج

 فثكملا فيظوتلا ةيلمع نم ةوجرملا ةيعامتجالاو ةيميلعتلاو ةيوبwxلا فادهألا قيقحتل ايساسأ اطرش

 .يمومعلا ميلعتلا ي� ةذتاسألل

 ةثوروملا م[\ضارأ نم اودرط نيذلا ةبراغملا نhحالفلا عم م[²ماضت نع .-طولا بتكملا ءاضعأ �xع امك

 تاطلسلا ناعمإ نمث نودؤي نيذلاو ،ةيرئازجلا ةيبرغملا دودحلا ىeع "ةجرعلا" ةقطنم ي� دج نع ابأ

 ىeعو ،نيدلبلا نhب ةيئانثلا تاقالعلا ميزأت ىeع اهرارصإو يبرغملا بعشلا ءادعتسا ي� ةيرئازجلا

 عم لصاوتلا ى¤إ ةينعملا ةيرازولا تاعاطقلا نhعاد ،قاقشلاو فالخلا جيجأت صرف لك ي� رامثتسالا

 ام مغر م[²طوب م[·بشتل ءافولاو مهل رابتعالا درو ،ةيداملا مهرئاسخ ضيوعت ىeع لمعلاو نhحالفلا

 .يرئازجلا ماظنلا فرط نم ز̧اwبا نم ھل اوضرعت

 قلعتملا نوناقلا عورشم لوح عسوم .-طو راوح قالطإ ى¤إ .-طولا بتكملا ءاضعأ اعد امك

 جهن نم فلملا اذه ھبلطتي امل ارابتعا ،نامل�xلا ىeع ھضرع لبق يدنهلا بنقلل ةعورشملا تالامعتسالاب

 تاصنإلا بجي نيذلا ةينعملا قطانملا ءانبأ نم نhعرازملا عم ةصاخ ةراشتسالا عيسوتو ثيwxلا بولسأ

 ةيروتسدلا تاسسؤملا عمو ،ةيعقاولا م[vبرجت نم ةعبانلا م[�احwxقمو مهسجاوهو م[�افوختل ناعمإب

 . ةينعملا

 ةقلعتملا نhناوقلا ىeع ةقداصملا تايلمع ا[\ف ترم .�لا ءاوجألل ھفسأ نع .-طولا بتكملا �xعو

 لاذتباو ،يطارقميدلا ا[Àومضم نم ةلبقملا تاباختنالا غارفإ ى¤إ ي¾سلا لالخ نم ،نامل�xلا ي� تاباختنالاب

 ةلخملا تاحwxقملا ضعب دامتعاب اقبسم اهجئاتن ليصفتو ا[�اجرخم طبضل ي¾سلاب ةيباختنالا ةيلمعلا

 فافتلالا اذه فقو نم ةيروتسدلا ةمكحملا نكمتت نأ ي� ھلمأ ادكؤم ،ةيباختنالا ةيلمعلا ةمالسب

 اندالب ةعمسو ةروصب رارضإلا ھنأش نم امم ،ةيروتسدلا تايضتقملا ىeع ينوناقلاو .ijايسلا

 ىقبت ام برض كلذ نم رطخألاو ،2011 روتسد دعب ھتراتخا يذلا .ijايسلا حالصإلا راسم ةيقادصمبو



 

 ةلودلا تاسسؤمو ةطاسولا تائيهو ةيسايسلا بازحألاو ةيباختنالا ةيلمعلا ي� نhنطاوملا ةقث نم

  .امومع

 ةيباينلا ةايحلا ي� بابشلا ةكراشمل ةرطؤملا ةينوناقلا تانامضلاو تايضتقملا نع عجاwxلا لوحو

 تتبثأ .�لا ةبرجتلا يÄو ،ةيبرغملا ةيباختنالا ةسرامملا راسم ي� ةيباجيإ تامكارتو تابستكم تلكش .�لاو

 دوهجلا ي� ةيباجيإب تمهسأ دق ينامل�xلا لمعلل ةيعونلا م[vفاضإو باونلا سلجم ي� بابشلا ةيوضع نأ

 م[�ءافك لالخ نم ،ينامل�xلا لمعلاو نامل�xلا لوح دوقعل تمسر .�لا ةيطمنلا ةروصلا hxيغتل ةيعاسلا

 ھيف تمكحت ءاغلإلا اذه نأ .-طولا بتكملا �xتعا ،ةينامل�xلا مهماهم ةيدأت ي� ماتلا مهطارخناو م[vيدجو

 ةيلمعلا تاجرخمل قبسملا طبضلل ةيمارلا ا[�اذ ةقيضلاو ةhxغصلا ةيباسحلا تايلمعلا سجاوه

 .ةيباختنالا

 ةلادعلا بزحل نhينامل�xلا نhقيرفلاو ةماعلا ةنامألا دومص ةبسانملاب .-طولا بتكملا ءاضعأ اَّيحو

 قلعتملا يروتسدلا hxغو بيرغلا حwxقملا ةصاخو ،نأشلا اذه ي� ةحورطملا تاحwxقملا ضعب دض ةيمنتلاو

 بابلا كرت ى¤إ نhعاد ،ةيباختنالا حئاوللا ي� نhلجسملا ساسأ ىeع يباختنالا مساقلا باستحا ةدعاقب

 ةدارإلا نع اعافد ،ايطارقميدو ايسايس ذاشلا عضولا اذه عم لماعتلا ي� تارايخلا لكل احوتفم

 اندالب ةروصل ةيامحو ،اهجئاتن نع رظنلا ضغب ةيباختنالا ةيلمعلا ةيقادصمل انوصو ،ةيبعشلا

 ةعجر ال .�لا ةمألا تباوث دحأ يطارقميدلا رايتخالا لعج يذلا روتسدلا قيبطت ىeع اصرحو ،اهعاعشإو

 .يطارقميدلا ليثمتلا ةيعورشم ساسأ يÄ ةفافشلاو ة[ÇȨ̀لاو ةرحلا تاباختنالا نأ دكأو ،ا[\ف

 تاعومجملاو تالتكتلا جذومن جاتنإ ةداعإ ىeع بيرغلا رارصإلا اذه .-طولا بتكملا ءاضعأ برغتساو

 لاكشأو تايمسمو تار�xم تحت تناك نإو ،ةيباختنا ةطحم لك قبست .�لا ةعنطصملاو ةنيجهلا ةيبزحلا

 مهطبحأو ،بابشلا ةصاخو ةبراغملا ىدل دي̧اwملا .ijايسلا ي�ولا بوسنم مهايعأ نمم ،ةفلتخم فارطأو

 جئاتن ىeع دسافلا لاملاو يباختنالا داسفلا تايبول hxثأتو ذوفن ىeع برحلا ي� يئاقلتلا مهطارخنا

 ،مهحلاصم نع عافدلاو مهhxطأتو نhنطاوملا عم لصاوتلا نع تاراشإلاو دوعولا م[�دعقأو ،تاباختنالا

 بوانتل فورظلا ء.Ìت ةلوؤسمو ةداج ةيسايس ةضراعم ةسرامم صرف نطولا ىeعو مهسفنأ ىeع اوتوفف

 بوره ةيطارقميدلا hxغ لئاسولا ى¤إ ءوجللا نأ نيدكؤم ،ة[Èزنو ةيطارقميد لئاسوب ،يقيقح يطارقميد



 

 ةيصوكنلا نhناوقلا ھب عرست ال ھلمع ھب أطبأ نم نأل ةيسايسلا بازحألا فاعضإ ي� ناعمإو ةقيقحلا نم

 .ةيمالعإلا تاكلذفلاو

 ةلادعلا بزح ىeع ضرفت ،اندالبب ةيقوقحلاو ةيسايسلا ةيعضولا نأ ةبيبشلا �xتعت قايسلا اذه ي�و

 لاضنلا ةحورطأب دشwxسي ديدج .ijايس ضرع جاتنإ ،دالبلاب ى¤وألا ةيسايسلا ةوقلا هرابتعاب ،ةيمنتلاو

 حوضو عم ةيسايسلا ةكراشملل جهنمك جردتلاو مكاwxلا دامتعا ي� بزحلا تارايتخال اديكأت ،يطارقميدلا

 قمع ىeع اصرحو ،ةلماشلا ةيمنتلاو ةلادعلل الخدم اهرابتعاب ةيطارقميدلا ةماقإب قلعتي اميف فادهألا

 ،تابستكملاب فصعت .�لا ةيراظتنالا تاحورطألاو ةرماغملا تا̧عÇلا نع انبزحب ىأني امك يذلا رايخلا اذه

 .دادبتسالاو داسفلاو فلختلا عقاو عم عيبطتلا نع كلذك ھب ىأني ھنإف

 

 :ي9ي ام ةيمنتلاو ةلادعلا ةبيبش نلعت ھيلع ءانبو

 زيزعتل ةبسانملا ءاوجألاو فورظلا �Íت ي� مهاست ةيقوقحو ةيسايس تاردابم ذاختال ا<=وعد .1

 .ةينطولا ةيقوقحلاو ةيسايسلا ءاوجألا ةيفصتو ةينطولا ةمحللا

 ضعب اذكو ،ةذتاسألل ةميلسلا تاجاجتحالا عم لماعتلا ي� ةينمألا  لولحلل ءوجللا اهضفر .2

 ةيقدنفلا تاسسؤملا نم اليل مهجارخإ ليبق نم نhجتحملا عم لماعتلا ي� ةبيرغلا تاكولسلا

 ؛نوناق الو قح بجوم نودب

 ةيمهأ ىeع ديكأتلاو ،رهمجتلا ةيرحل ةمظنملا ةينوناقلا تايضتقملا ماwxحا ى¤إ عيمجلا ا<=وعد .3

 ؛نيرهاظتملا بلاطم عم لماعتلا ي� راوحلاو لصاوتلا ةغل بيلغت

 ى¤إ ةيعادو ،م[\ضارأ ةيرئازجلا تاطلسلا تبلس نيذلا ةبراغملا نhحالفلا عم نماضتلا ا<Eالعإ .4

 ؛مهرئاسخ ضيوعت ىeع لمعلا

 ةعورشملا تالامعتسالاب قلعتملا نوناقلا عورشم لوح ئداهو عسوم شاقن حتف ى¤إ ا<=وعد .5

 ةبراغملل Ð-ستي �Ðح ةيروتسد تاسسؤم و نhنطاوم نم نhينعملا يأرب ذخألاو ،يدنهلا بنقلل

 .اندالب ي� يدنهلا بنقلا ةعارز عم يطاعتلل ةنكمملا تاراسملاو تارايخلا فلتخمب ماملإلا

 



 

 ىeع يباختنالا مساقلا رارقإب ةقلعتملا ةيصوكنلا ةيباختنالا نhناوقلا تايضتقم ضعبل اهضفر .6

 ،اندالبب ةيطارقميدلا تابستكم نع hxبك عجارت نم ھلكشت امو ،ةبتعلا فذحو ،نhلجسملا ساسأ

 ينوناقلا راطإلا hxفوتو تالالتخالا هذه حيحصت ىeع ةيروتسدلا ةمكحملا ةردق ي� ا[vقث نع ةبرعم

 ةرداقو ،يبرغملا بعشلا ةدارإ نع ة�xعم جئاتنب ةفافشو ة[Èزن تاباختنا ميظنتب ليفكلا حيحصلا

 ؛ا[²ع ةقثبنملا تاسسؤملاو ةيباختنالا ةيلمعلا ي� ةبراغملا نhنطاوملا ةقث ةداعإ ىeع

 ،بابشلل ةينطولا ةحئاللا ىeع ةيفافتلالا تايضتقملاو ةللضملا تاياعدلل اهضفر ديدجت .7

 ةحئاللا هذه ءاغلإ مكح ام نأ ةدكؤم ،بابشلل .ijايسلا نhكمتلا لاكشأ نم الكش اهرابتعاب

 ضعبلا لواح .�لا تار�xملا لك نع اديعب تاباختنالا جئاتن ي� قبسملا مكحتلا تاباسح وه

 .اهقيوست

 ى¤إ م[�وعدو ،بزحلاو نطولا اياضق عم لعافتلا ي� ا[�ائيهو ةبيبشلا يeضانم ةيمانيدب ا<=داشإ .8

 فلتخم نم هاياضق نع عفاwxلاو ھعم لصاوتلاو يبرغملا بابشلا hxطأت ي� ةيلاعفب رارمتسالا

 .عقاوملا
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