
71 

ماظػصلماظؿادع

اٌـؿكبماحملؾيم :عاممهدؼاتماحملؾيأاٌوارـةم
مواٌؿارداتماالغؿكابقة

يفموالؼات:موػران،مم7002حاظةماالغؿكاباتماحملؾقةمدـةم

 دقديمبؾعؾاسموشؾقزانم

معصطػىمجماػديم،م*حلنمرععون
**اٌلؿاريمجقالظي،مغوارصؤادم

  

متؼدؼمم

م9002غقصؿربم 92تلعكمػذهماظدراديمالدؿـؿورماالغؿكوبوتماحملؾقيماظيتمجرتمؼبم
مؼبم ماحملؾل ماالغؿكوبل ماظػعؾ معؼوربي مأجؾ معـ مدقدققأغـروبقظقجقي مظؾدرادي طؿقدان

مادرتاتقفقوتف موصفؿ ماحملؾل ماٌلؿقى مسؾك مصوسؾقف مرػوغوت مظؽشػ مفيفاٌـؿمربووظي
مضؾؾ،مأثـوءمومبعدمغفوؼيماالغؿكوبوت.م

ماالغؿكوبقيم م"ضقاسدػو مظؿعؾؽي ماحملؾقي ماالغؿكوبوت مؼب ماٌشورطي ماألحزاب دعً
م مخالل معـ موػذا ماحملؾل ماٌلؿقى مسؾك موجقدػو" ادرتاتقفقوتممردؿ"اٌػرتض

مظؾؿـؿكمم"اغؿكوبقي موادعي معشورطي مظضؿون م تلعك مممممم ممم ممم مم ممم مم م ممم مم م مم ماجملوظسمم مودؼد مسؿؾقوت مؼب ؾني
متؼرتحفمعـمبراعٍممبـوءاٌـؿكؾيمربؾقوم متؼدؼؿماظؾدؼؾممفوتـقسؼػرتضمعو سؾكمشوؼؿفو
طؿومدعًمظؿؼققؿمدرجوتمتقاجدػومسؾكماٌلؿقىماحملؾلمعـمخاللمم،اٌلؿقىماحملؾل

متؼققؿمخطوبفومحقلمبرغوذبفوماظقرين.م
مإظقف مصبىماإلذورة مأولمعو مغقسنيمعـماظرػوغوتم، موجقد بوظـلؾيمسؾكماألضؾمػق

مؼب مؼبممظؾرباعٍماٌؼرتحي ماٌشورطي ماظلقودقي معـمررفماألحزاب ايؿالتماالغؿكوبقي
ماحملؾقي مورينمم،االغؿكوبوت مبرغوعٍ مظعرض مؼلعك محزبل مخطوب مأعوم مغؽقن صؿورة

ٌشوطؾمذاتمروبعمربؾلمربضمومتورةمأخرىمأعوممخطوبمحزبلمربؾلمالمسالضيم

                                                                                                                   
 هًمإذراف*

**
 بوحـقنممبرطزماظؾقٌمؼبماألغـروبقظقجقوماالجؿؿوسقيمواظـؼوصقي،ماىزائر 
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مسوممبشؽؾمتؾؼكماالغؿكوبوتععمػذهماٌػورضي،مم.إجرائقيمظفمخبطوبماظربغوعٍماظقرين
ماظؿقدؼدواال موجف مسؾك ماحملؾقي ماظلقودقيممغؿكوبوت مظألحزاب مبوظـلؾي مػوعو عقسدا

م ماٌؿقاصؾ ماظؾقٌ مؼب ماألول مؼؿؿـؾ ماألضؾ، مسؾك مظلؾؾني ماألحزاب ظؿقلنيماٌكؿؾػ
ماظرتتقى مأعوم، ماظقرـقي، ماظلقودقي ماًرؼطي معلؿقى مسؾك مظف ماظؿلدقس مأو تدسقؿف
ضؿونمأودعممتـقؾمدقودلمسؾكمعلؿقىماظرتابمؼبمماظـوغلمصقـطقيمسـماظرشؾياظلؾىم

ماألؼدؼقظقجل ماًطوب معع مواظؿػوسؾ ماالدؿؼؾول معدى متؼققؿ مبفدف مذظؽ مو ماظقرين،
ماألصعولمحقلماظرباعٍماظلقودقمواظلقودل مردود متؼققؿ ماالجؿؿوسقمي،ماالضؿصودؼيو ميو

م.ظألحزابماٌشورطي

مػقمربؾلماظعالضيماإلغؿكوبوتمعـمخاللمدراديمسـدعومسبوولمأنمغدرسم بنيمعو
مورينمؼبمخطوبوتماألحزابماظلقودقي مػق مصنغـومموعو ماإلغؿكوبقي ماظعؿؾقي مؼب اٌشورطي

ماظقرـقيم ماظرباعٍ مولمدػو ماظيت ماظقرـقي ماظرػوغوت مأن ماألحقون، معـ مطـري مؼب مممممغالحظ مممم م ممم ممم مم م م م م م ممم مممم مممم م مممم مممم م مم م م ممم م مم م مم م مم م م م م م م م
يمصرؼؼمؿـمخاللمعؿوبع،مصاظقاضعماحملؾلمٌكؿؾػماظؾؾدؼوتمظألحزابمالمسالضيمهلومعع

مقؿجملماظؾقٌ مسي ماالغؿكوبقيعـ مايؿؾي مرؤدوءموؿعوت مظألبعودممتطرق األحزاب
م،اٌقاضقعماظيتمتمررماًطوبماظلقودلمايزبلماظلقودقيمظؾعدؼدمعـاألؼدؼقظقجقيمو

ماٌمدلوتم معللظيخقصصي مايوظل، ماىؿفقرؼي مظرئقس ماظـوظـي ماظعفدة مضضقي عـؾ
موزوػر ماظرتبقؼي ماٌـظقعي مإصالح مسـ مصضال مشرياظعؿقعقي، ماهلفرة مظدىمة ماظشرسقي

سـم"سؿقعقوت"ماظربغوعٍماظقرينمةمغؿظوراتماحملؾقيمبعقداالمطوغًبوٌؼوبؾمم،اظشؾوب
مسؾكمدؾقؾماٌـولمالمايصر:مبطوظيممظألحزاب اظيتمميؽـمأنمغشريمإظبماظؾعضمعـفو

مذػوصي،م مبطرؼؼي ماحملؾقي ماىؿوسوت متلقري مررق ماحملؾل، ماٌلؿقى مسؾك اظشؾوب
ؼبماظؾؾدؼي،ممعشؽؾيماإلغورةماظعؿقعقيمؼبماظؾؾدؼي،معشؽؾيمذؾؽوتمصرفماٌقوهماٌلؿعؿؾي

مو ماحملؾل ماٌلؿقى مسؾك ماظعؿقعقي ماظصقمي ممعشوطؾ م مم مم م ممم ممم م مم م ممممممممم م م م ممم م م مم ماظطوبعممم مسؾك ماحملوصظي عشوطؾ
ماحملؾل...، مأخرىماظعؿراغل ماظؼقلبعؾورة مبنعؽوغـو مم، مبنيمأغـو ماغػصوم محوظي أعوم

ماظ مظألحزاب ماظلقودل ماًطوب معلؿقى مسؾك ماظقرين مو مأثـوءماحملؾل لقودقي
،مومطلنمبراعٍماألحزابمالمتؼرتحمحؾقالمدقىمذاتمبعدمورينمؼبماالغؿكوبوتماحملؾقي

مػقماخؿصوصماظؼوئؿيمايزبقيماٌرتذقي.احملؾلماظربغوعٍمحنيمأنم

عؼوربيماظػعؾماإلغؿكوبلماحملؾلمػقمصرصيمٌؼوربيماٌـؿكىماحملؾلموادرتاوقوتفم
ماالجؿؿوسلم ماٌعـك معـ مظإلضرتاب مصرصي موػق ماظػردؼي، مو معـفو مايزبقي اإلغؿكوبقي

شوفمررقمظؾقزبمؼبماجملولماحملؾلمومسالضوتفمععماظؿلرريماٌرطزيمومػقمصرصيمإلطؿ
م صقوشيماحملؾلمظؾػعؾماإلغؿكوبلمؼبمعبقعمعراحؾف.
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مماظؿلاؤلموماٌـففقة:م7002مـوصؿربظاالغؿكاباتماحملؾقةم

المـدخـفمعـػـقصـؾل"مبـ"اٌـؿكىماحملصوسؾمؼبمػذهماظدراديمسؾكمماإلخؿقوروضعم
عفؿومٌؼوربيماظػعؾماالغؿكوبلماحملؾلمعـمبنيماٌداخؾماإلجرائقيماألخرىمم-مغعؿربهم–

م معـفو مغذطر ماٌؿؽـي، مايصر مال ماٌـول مدؾقؾ مسؾك مسؾكم"عدخؾ ماظلقودل ايزب
معدخؾماٌـؿكمؾنيمؼبمسالضؿفؿمععماظػعؾماالغؿكوبلماحملؾل"م"مواٌلؿقىماحملؾل مم ممم ممم ممم ممم مممممم مممم ممم م مم مم م م مممممم م م.م"مم

بـوءماظػعؾماالغؿكوبلماحملؾلممعقدمؾبؼمأنمأوظقيمميعـمخاللمأدؽؾصرؼؼماظؾقٌمحوولم
مممممسؾكمخطوبوتماٌـؿكمؾنيماحملؾقنيماظذؼـمصوزوامؼبماالغؿكوبوتماحملؾقيممبوالسؿؿود ممم مممم ممم ممم مممممممم مممممم ممم ممم مؽبم مممممم مممم م مم ظققمممم

م:معـمػقماٌـؿكى.معـمبنيمتؾؽماألدؽؾيماٌمررةمهلذهماظدراديمغذطر9002غقصؿربمم92
مؼبماظؾؾدؼوتمربؾماظدرادي ماحملؾلاحملؾل مطقػمؼؾينماٌـؿكى ماحملؾقيم؟ ؟مدؾطؿف

ممأؼيمسالضيمظؾؿـؿكىماحملؾلمععماإلدارة،مععمايزبماظلقودلمومععماٌـؿكمؾني؟ م م مممممم ممممم م ممم مممم مم ممم ممم ممممم ممم ممم مم ممم م ممممممممم م م.ممممم

متلؾلؾقيم معراحؾ مأربع مخالل ماحملؾقي مدؾطؿف مؼؾين ماحملؾل ماٌـؿكى مأن غعؿرب
مزعـقي ؼعربمؼبماظؾداؼيمم.ربدودةمبؿورؼخمإجراءماالغؿكوبوتمطبقضمشؿورػومؼبمصرتة

ماظرتذح مؼب مغقؿف ممسـ مسؾك"رأمسول معمسالئؼلععؿؿدا مصقف مؼرى ممؾب" مممم م ممم مسؾكمم ػممؽبممم مربػزا مو ال
ؼؾقٌمؼبمعرحؾيم،مذقنيماحملؿؿؾنيمؼبماظـطوقماحملؾلاظظػرمبؽوغيمضؿـمضوئؿيماٌرت

مممممثوغقيمسـمتردقؿماظرتذمحمواظؿؿقضمعمضؿـمضوئؿيمحزبقي مممممممم مم مم ممممممممم  م  م مممممم مممم م مم مأومضوئؿيمحرمةممممممم وتؿفؾكمؼبمػذهمم،ممممممممم
ماحملؾقـأذماظػرتة ماظؼقودات موبني معرتذقو مبقصػف مبقـف ماظؿػووض ماظقرـقيمـيؽول مأو

ظألحزابماظلقودقي،مأوماىؿوسوتماألوظقيم)ؼبمحوظيماظرتذحمضؿـماظؼقائؿمايرة(مأو/م
ماالغؿؼولمعـماٌرحؾيماألوظبمإظبماٌرحؾيم ومععمممـؾلماإلدارةماحملؾقي.ممتـؾمدقــرورة

م،يظوتمشوؼيمؼبماألػؿقيمتطؾؾًماٌؿوبعيماٌقداغقيمعـمخاللمتؿؾعمخطوبوتماظـوغقي
ممتـؾمؼبماظقضًمم،ذقنيماحملؿؿؾنيمظؾعؿؾقيماالغؿكوبقيمموردوتموممتـالتماٌرت طؿو

مممذاتفمعراحؾمتلدقلقيمؼبمعلورمتشؽمؾمسؿؾقوتماظػعؾماالغؿكوبلماحملؾل.م مم ممم ممم ممم ممم مممممم ممممم مم م  م ممممم ممم مممم مم مممم م ممممممممم

مظالغؿكوبوتم مبقصػفمعرتذقو مظشكصف مؼبماإلذفور مضؾؾماألخرية معو تؿؿـؾماٌرحؾي
ماسؿؿـــودا مماحملؾقي مادرتاتقفقي مسرب مؼذاع ماغؿكوبل( م)برغوعٍ مخطوب عرتؾطيمسؾــك

احملؾلمم"اظلقــودل"بـظرتفمظطرؼؼيمدريمايؿؾيماالغؿكوبقيمومظطرؼؼيمتػعقؾمخطوبفم
مصقفو ماٌرتذمح ماظؾؾدؼي مؼب ماظـوخؾي مهلقؽي ماالجؿؿوسقي ماظشرائح ممبوووه ممم م مؽب م ممم مممممممم م م ممم ممممم مممم م ممم مممم م مم م مممم ممم ممم ماٌرحؾيمممؽب أعممم،مم و

فوماٌرتذحمسؾكمصػيماألخريةمصرتتؾطمسودةمبؾقظيماظؿؿقؼٍماالغؿكوبلماظيتمضبصؾمصق
اٌـؿكىمأعوممرػوغوتمجدؼدةمهلومسالضيمبؿقظلممومؼؽقنمسؾكمإثرػوم،"عـؿكىمربؾل"

اظلؾطيمداخؾماجملؾسماٌـؿكىمدقاءمسؾكمعلؿقىمرئوديماجملؾس،مغقوبيماظرئقس،م
م.مأومسؾكمعلؿقىمرئوديماظؾفونمسؾكماخؿالفمدراجوتمصالحقوتفو
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رتذحماظرابعيمعـماظػعؾماالغؿكوبلماحملؾلمعرحؾيمإسودةماظؿؿقضعماٌماٌرحؾيمتـؾم
ظؾرتذحمماظػوئزمضؿـمذؾؽوتمدؾطقؼيمظقلًمبوظضرورةماظشؾؽوتماألوظبماظيتمأدتمبف

اظػرتةماظيتمتؾلماإلسالنماظرمسلمسـماظؼوئؿيممتصؾحمبذظؽم،موأوماظيتمدوسدتفمؼبماظػقز
ماظؿقؾقؾم معلور مؼب مغػلفو ماألػؿقي ممتؾؽ مربؾقو ماٌـؿكى مظؾؿفؾس اٌمدلي

عرحؾيمعفؿيمطقغفوممػذهم.كماٌلؿقىماحملؾلظؾػعؾماالغؿكوبلمسؾمأغـربقظقجلاظلقدقق
مد معؿفدد مبشؽؾ ماحملؾلؿؽشػ مدؾطؿفم.ظؾؿـؿكى محدود متػوسالتفممسـ مخالل عـ

موععوعالتفمععمزبؿؾػماهلقؽوتموماإلداراتماظيتمهلومصؾيممبفوعف.

م92ضؿـمعلورمتشؽؾمدؾطيماٌـؿكىماحملؾلمؼبماالغؿكوبوتماحملؾقيمظققممموؾً
طوغًمضؾؾمبداؼيمدراديماالغؿكوبوتماحملؾقيماظيتماظعدؼدمعـماظظقاػرمم9002غقصؿربم

ماضؿمرحًموتقذبردمصرض م القماغطالضومعـمععوؼـيمعقداغقيمخاللماظػرتةماظيتمدؾؼًماغطممممؾبم
ماالغؿكوبقي مايؿؾي مصؼد ممالحظ، معـال ماظؾقٌ ماظؼقائؿممخاللصرؼؼ متشؽؾ عرحؾي

م ماٌـقؾقي ماظؿـؼالتاالغؿكوبقي ماٌرتذقمدؼـوعؽقي مبنيمظؾعض ممبؾػوتفؿ ماحملؿؿؾني ني
اظذيمظػرمبوظغطوءماظؼــوغــقغلماظمبفدفماجدةمربؾقواظعدؼدمعـماألحزابماظلقودقيماٌؿق

ؼضؿـمهلؿماظرتذحمؼبمعؽوغيمعرضقيمضؿـمدؾؿمترتقىماظؼوئؿيماالغؿكوبقيماظـفوئقيماظيتم
ماظـوخؾي. ماهلقؽي مسؾك ماإلغؿفوءمحررمدؿعرض معـ معؼربي مسؾك ماظؿـؼالت محدة متزاؼد

زبلماظؿلوؤلمحقلم"ضقؿيمومواضعماالظؿزاممايداعماظؼقائؿماإلغؿكوبقيماظرمسلمآلجولمإؼ
ماحملؾل ماٌلؿقى مم"سؾك مبوظـلؾي مربؾقو، ماظرتذح مسؾك ماظقضًممطؿوظؾؿؼؾؾني مؼب أثور

تلرريمايزبماظلقودلمسؾكماٌلؿقىماحملؾل"مدرجوتمغػلف،ماظؿلوؤلمحقلم"عدىم
م محدود مبإو ماظـضوظقي" م"اظؼقاسد معـمظؿزام مربؾقو مأو معرطزؼو متصدر ماظيت وظؼرارات

ماألحزابماظلقودقي.م

مإظقفمؼبم مميؽـماإلذورة معو ماإلغؿكوبقيمػلمصرتةأنمماظؾداؼي،ػذه ماظؼقائؿ مبـوء مصرتة
مغؿقفيممزبقيمربؾقومسشقيمطؾمعقسدماغؿكوبلؾصراسوتمداخؾماظؿشؽقالتمايظ دقاء

غقؿفومظؾرتذح،مأومبلؾىمسدمممقاجففماظؼوئؿيماٌعؾـمسـفومأوماٌعؾـيمسـمؾبتماظرصضماظذيم
مسؾكمعرطز حصقل ماظؼوئؿي"، "اظؾعض" مم"عؼؾقلمضؿـ مظأو صراسوتموغزاسوتمغؿقفي

مظمتـشل ماٌـوضؾني" مضدعوء مسؾكمبلؾىمرصضم" مؾقاصدؼـماىدد مسؾك اظؼقائؿمايزبمو
يمـقـؾـقـرفماإلدارةماٌــمرـنمعقعدسقعمسؾكمأغفؿموماظذؼـمضدمؼـظرإظقفؿماالغؿكوبقي

م.أومعـمررفمعبوسوتمظقلًمسؾكمصؾيمسضقؼيمبويزبمربؾقوأوماٌؼووظنيم

متعؽسمػذهماظؿشـفوتمحدةمتعؼمدماظػعؾماالغؿكوبلماحملؾلمبلؾىمتعؼمدمعلوراتم مممم ممم ممممم  مم ممم مم ممم ممم ممم ممم مممممم ممممممم  مم مم مم ممممممم مم م ممم
مؽبم)األحزابماظلقودقيمربؾقو،ماٌـؿكمؾمصوسؾقف مممممم مممم مممم ممم مممم ممم م نمظذظؽ،مأسقانمقنمأوماٌرتذققنماحملؾققمم

قيموماظيتم.مإنمصرضقؿـوماألدودواٌرتؾطيمبفاإلدارةماحملؾقيم...(،مصضالمسـماظرػوغوتم
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معوؼـوتمعقداغقيموعؼوبالتمأوظقيترتؾطمؼبماألدوسمجبؿؾيمعـمعمغلعكمإظبمتؿؾعمععوٌفو
مأجرؼًمبعدماإلسالنمسـماظؼقائؿماالغؿكوبقيمربؾقو.ماظيتم

محوولم،إظبمثالثمعراحؾمفسؿؾمصرؼؼماظؾقٌمقوممبفذاماظؿقؼقؼماٌقداغل،مضلؿظؾؼ
م ماٌرحؾي ماظدراديؼب معـ مإحصوئقيممالسقياالدؿطماألوظب مععطقوت معـ مأعؽـ معو عبع

ومػلموػران،ممقالؼوتماظـالثيماظيتممتماخؿقورػوعرتؾطيمبوىوغىماظلقدققدميغراؼبمظؾ
مبؾعؾوس مدقدي مو ماًطقة ،شؾقــزان مػذه ماإلحصوئقيممتؾً ماٌعطقوت معبع سؿؾقي

مماٌرتؾطي مالغؿكوبوت ماالغؿكوبقي مم92بوظعؿؾقي ماحملؾم9002غقصؿرب ماٌلؿقى لمسؾك
ماظدرادي مربؾ ماظـالث مطؿوظؾقالؼوت مبعضمم، معبع مإظب مذظؽ معع مبوٌقازاة دعقـو

اٌعطقوتماظلقدققدميغراصقيمحقلماٌرتذقنيموماٌـؿكؾنيماظػوئزؼـمبعضقؼيماجملوظسم
ماٌـؿكؾيمربؾقو.

مسؾكم موالؼي مطؾ مؼب ماإلحصوئقي ماظطؾقعي مذات ماٌعطقوت معبع مسؿؾقي مؼب اسؿؿدغو
ماظؿـظقؿم م"عدؼرؼي مو ماظعؿراغقي" ماظؿفقؽي مو ماظؿكطقط م"عدؼرؼي مػؿو مربؾقؿني إدارتني
ماظلقدققدميغراؼبم ماإلرور مهدؼد معـ ماألوظب ماٌدؼرؼي معؽـؿـو ماظعوعي". واظشمون

أعوماٌدؼرؼيماظـوغقيمم،تمربؾماظدراديواالضؿصوديمربؾقومسؾكمعلؿقىمبؾدؼوتماظقالؼو
سددماٌرتذقني،مسددماظؼقائؿماالغؿكوبقيم صؼدمطوغًمععطقوتفومحقلماظػعؾماالغؿكوبل:

غلؾيماٌشورطيماظـلقؼيمؼبماظؼقائؿماٌرتذقي،مغلؾيماٌشورطيماالغؿكوبقيمم،ؼبمطؾمبؾدؼي
م،ةمؼبمطؾمبؾدؼيؼبمطؾمبؾدؼيمعـمبؾدؼوتماظقالؼيمربؾماظدرادي،مغلؾيماألوراقماٌؾغو

ماالغؿكوبقي. ماٌراطز مو ماٌؽوتى مسدد ماالغؿكوبقي، ماٌراطز معمرري مػذهممسدد مأن غعؿرب
ؼلعكمإظبمتؼدؼؿمضراءةم،مأغـروبقظقجلاٌعطقوتمعفؿيمجدامبوظـلؾيمظؽؾمهؾقؾمدقدقق

م9002موم9009بنيماالغؿكوبوتماحملؾقيمظـمم1اًورريماظلقودقيمربؾقومأوظقيمؼبمتغري
ممسؾكماألضؾ.

اٌؼوبالتماألوظقيمماٌرحؾيماظـوغقيمعـماظدراديماالدؿطالسقيمسددامعـ أجرؼـومخالل
2ععمبعضماظؼقوداتماحملؾقيمظألحزابماظلقودقي

ماظقالؼي،م   مؼبماظؾؾدؼيمعؼر اٌؿقاجدة
ضؿمدظقؾماٌؼوبؾيماالدؿطالسلمػبليمأدؽؾيممواظيتمذورطًمؼبماالغؿكوبوتماحملؾقي.

                                                                                                                   
عوماسؿربغوهمظؼدمواجفؿـومسراضقؾمأثـوءمسؿؾقيمعبعماٌعطقوتمعـمعدؼرؼوتماظؿـظقؿموماظشمونماظعوعيمظذامسقضـومم1

معلؿقىم مسؾك ماٌقجقدة مو مرمسقو ماٌقضعي ماظػرز ممبقوضر ماهلقؽي مػذه مررف معـ مظـو ماٌؼدعي ماٌعطقوت معـ متوم شري
مأرذقػمبعضماألحزابماظلقودقيمؼبمبعضماظؾؾدؼوتمربؾماظدرادي.

مبؾدؼم2 مطؾ مؼب مظؾؾعض متقاجدا مٌلـو مصؼد ماظدرادي، مربؾ ماظقالؼوت مبؾدؼوت مؼب مصـلفو ماألحزاب متشورك وتممل
مميـؾم ماغؿؼوئلمظؾعضماألحزابماظلقودقيمؼبمبعضماظؾؾدؼوت. مسؾكمتقاجد مذفدغو اظقالؼوتمعقدانماظدرادي،مطؿو
غطوقمتغطقيماظؾؾدؼوتمعـمررفماألحزابماظلقودقيمربؾقومحدثومؼؿطؾىمتؿؾعمعلورمتقاجدهمومادرتاوقوتفمسؾكم

  اخؿالفماظؾؾدؼوتموماظقالؼوت.
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غلٍمسالضوتمععمإظبمإظبماالضرتابماألوظلمعـماظظوػرةماٌدروديمومأوالمطوغًمتفدفم
معرتذقني مطوغقا مدقاء ماحملؾني ماظلقودقني مظؾعؿؾقيمم،اظػوسؾني معمررؼـ مأو عـوضؾني

.مميؽـمإعبولماظؿلوؤالتماألوظقيمظدظقؾماٌؼوبؾيماألوظلماٌقجفمثوغقوماالغؿكوبقيماحملؾقي
ماٌؿق ماظلقودقي مظألحزاب ماظرمسقي ماظعؿؾقيمظؾؼقودات مؼب ماٌشورطي مو مربؾقو اجدة

ماالغؿكوبقيمصقؿومؼؾل:

 متؽقؼم مسؿؾقوت ممتً ممم طقػ مم م ممممم م م م م م محزبمم معلؿقى مسؾك ماالغؿكوبقي ماظؼقائؿ مطؿمؽؿـ مو ؟
 داعًمعدةمذظؽ؟

 ماظربغوعٍماظ مػق مظؾفقؽيماظـوخؾيمربؾقوعو م؟موعومذيمضدعؿؿقه ؟مػؾمطونمعؽؿقبو
 ؟ػلمتؼورعوتفمععماظربغوعٍماظقرينموماًطماألؼدؼقظقجلمظؾقزب

 مم طقػمدقم مم  رمتمايؿؾيماالغؿكوبقيم؟مم

 ؟رئقلفمؼبمسؿؾقيماظؿـؿقيماحملؾقيمعومػقمدورماجملؾسماظشعيبماظؾؾديمو 

 طقػمتؼقؿقنماظعالضيمبنيماهلقؽيماٌـؿكؾيمربؾقوموماهلقؽيماٌعقـيمربؾقوم؟م 

متًمعرحؾيماظدراديمؼبماظؾؾدؼوتمعؼرماظقالؼوتمربؾماظدراديمؼبمسشرةمأؼومم)ذفرم
ماظؿقدؼدمم،(9008مجوغػل معـ ماالدؿطالسقي ماٌؼوبالت مػذه مهؾقؾ مظـو ممسح مضد و

ممظؾؿـؿكمؾنيمصرؼؼماظؾقٌمبفمماٌؼوبؾيمغصػماٌقجفيماظذيمتقجفاظـفوئلمحملوورمدظقؾم مؽبم ممممم
م.موضعمسؾقفؿماإلخؿقوراحملؾنيماظذؼـم

اظدائرةماإلضؾقؿقيمظؾؿفوظسممإخؿقورعؿؾقيمهدؼدمععوؼريمظخصصًماٌرحؾيماظـوظـيم
اظشعؾقيماظؾؾدؼيماٌعـقيمبوظؿقؼقؼماٌقداغلمواٌـؿكىماظذيمؼـدرجمضؿـمغطوقمتلوؤالتم

صبىماظؿلطقدمػـومسؾكمأػؿقيماظدراديماالدؿطالسقيمؼبمذؼقفومماٌؼوبؾيماظـصػمعقجفي.
ماظـوغقي( م)اٌرحؾي ماظؽقػل مو ماألوظب( م)اٌرحؾي مدوسدت ،اظؽؿل ماظؽمصؼد ؿقيماٌعطقوت

وظلفوماظشعؾقيمذبماظيتمدبضعمظطرؼؼيماخؿقورماظؾؾدؼوتماٌعـقيمؼبمبـوءمتصقرمخصقصو
طذظؽمؼبمهدؼدمععوملماخؿقورماٌـؿكىماظذيمؼدخؾممطؿومدوسدتم،ظؾؿقؼقؼماٌقداغل

مضؿـمإرورماإلذؽوظقيماظعوعيمظؾؾقٌ.

مظؿقدؼد ماظـوخؾي ماهلقؽي معؼقوسمتعداد ماظـالثمسؾك ماظقالؼوت مطؾمعـ مؼب ماسؿؿدغو
ماخؿقوراتـوم مضؿـ مربؾقو ماٌـؿكؾي مذبوظلفو مدؿؽقن ماظيت ماظؾؾدؼوت ماخؿقور ععوؼري
ماألدوس،مصؼدممتمهدؼدمأربعيمذبوظسمذعؾقيمبؾدؼيمؼبمأربعم اظؾقـقي،مومسؾكمػذا

مظؾفقؽيماظـوخؾي:اظؿوظقيمطؾموالؼيموصؼماٌؼوؼقسماإلحصوئقيممعـبؾدؼوتم

 اظقالؼي.أطربمػقؽيمغوخؾيمؼبممسؾكمهؿقيماظؾؾدؼيماظيت 

 تضؿمثوغلمأطربمػقؽيمغوخؾيمؼبماظقالؼي.ماظؾؾدؼيماظيت 
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 مأومعومؼعودػومػقؽيمغوخؾيأصغرمبؾدؼيمذاتم. 

 م.أومعومؼعودهلومػقؽيمغوخؾيمعؿقدطيبؾدؼيم

مغؿٍمسـمتطؾقؼماٌؼوؼقسماخؿقورماظؾؾدؼوتماٌعـقيمبوظؿقؼقؼماٌقداغلمعومؼؾلم:

 اظؾؾدؼيمعؼرماظقالؼيمسؾكماسؿؾورمأغفومسؾكمم،وضعماالخؿقورمؼبموالؼيمدقديمبؾعؾوس
تضؿممومبؾدؼيمتالغمبقصػفوم،متـؾماظؾؾدؼيمذاتمأطربماهلقؽيماظـوخؾيمؼبماظقالؼي

ماظقالؼي، ماظؾؾدؼيمعؼر مبعد مغوخؾي مبؾعربلمسؾكممثوغلمػقؽي مبؾدؼي ممتمهدؼد طؿو
مغوخؾيمصغرية مبؾدؼيمذاتمػقؽي مبؾدؼيمدػقزفم،اسؿؾورػو مذاتمػقؽيممو ظؽقغفو

 عؿقدطي.غوخؾيم

 موػرانومأصضك موالؼي مؼب ماٌعوؼري مػذه مسؾكم لقد ماظقالؼي معؼر ماظؾؾدؼي ماخؿقور إظب
مغوخؾيمؼبماظقالؼي مذاتمأطربمػقؽي ممتـؾماظؾؾدؼي مأغفو ماظلوغقو،ماسؿؾور مبؾدؼي ممثؿ

مبؾدؼ،مسؾكماسؿؾورمأغفوممتـؾمثوغلمبؾدؼيمعـمحقٌماهلقؽيماظـوخؾي بـممؿوتؾقفو
ؾورمعـمبنيماظؾؾدؼوتمذاتماهلقؽيماالغؿكوبقيمسؾكماسؿومدقديمبـمسؼؾيمصرضبيم

 اظؼؾقؾيمعؼورغيمععمبوضلمبؾدؼوتماظقالؼي.

 مػقؽيم مذاتمأطرب مطؾؾدؼي ماظقالؼي معؼر مشؾقزانمسؾكماظؾؾدؼي مؼبموالؼي وضعماالخؿقور
م،ثوغلمبؾدؼيمعـمحقٌماهلقؽيماظـوخؾيبقصػفوم تؾقفومبؾدؼيمواديمرػققم،غوخؾي

مأؼضو ماالخؿقور موضع مومطؿو مدرضـ مبين مبؾدؼؿو مػقؽيمسؾك مذات مطؾؾدؼؿني اظرعؽي
 اغؿكوبقيمضؾقؾيمعؼورغيمععماهلقؽوتماظـوخؾيمؼبمبؾدؼوتماظقالؼي.

ًمظؿقدؼدماجملوظسماٌـؿكؾيمربؾقومادؿفوبيمٌعطكمؼمتـؾماالخؿقوراتماظيتمأجر
وػذهماالخؿقوراتمماهلقؽيماالغؿكوبقيمؼبمبؾدؼوتمطؾموالؼي،متعدادعقضقسلمعؿؿـؾمؼبم

درمعوممسقًمظؾؾؾدؼوتمعؼرماظقالؼيمظؿؽقنمضؿـماٌقودؼـماظؾقـقيمؼبمهؼقؼـومبؼدرمبؼ
مذبؿؿعم مضؿـ مظؾؿقاجد ماظصغرية ماظـوخؾي ماهلقؽوت مذات مظؾؾؾدؼوت ماظػرصي مأسطً عو

ماظقالؼيمم.اظؾقٌ معؼر ماظؾؾدؼي مؼب ماالغؿكوبل ماظػعؾ مرػوغوت مبني ماٌؼورغي مضرورة إن
ذاتمخصقصقيمععقـيمعـؾًمإحدىمأوظقؼوتمواظؾؾدؼوتماألخرىمدقاءمصـػًمغوئقيمأوم

مػذاماظؿقؼقؼماٌقداغل.

صقؿومؼؿعؾؼمبوخؿقورماٌـؿكؾنيماحملؾقنيمؼبماظؾؾدؼوتماٌذطقرةمصؼدماسؿؿدغومسؾكم أعو
ماٌعقورماظؿوظل:م

 مؼبم مدقودل محزب مطؾ مسـ مواحد مممـؾ معع معقجفي مغصػ معؼوبؾي مإجراء ؼؿؿ
أطـرمعـمعـؿكىمؼـؿؿقنمظؾقزبمغػلفمربؾقو،مصنذامتقاجدماٌكؿورماجملؾسماٌـؿكىم

مععوؼريماظلـ مععمعراسوة األضدعقيماظـضوظقيمؼبماألحزابمم،صقفىماخؿقورمواحدمعـفؿ
 اظلقودقيمربؾقوموماألضدعقيماظؿؿـقؾقيمؼبماجملوظسماٌـؿكؾيمربؾقو.
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 ممؼبمحوظيمتقاجدمعـؿكؾنيمعلؿؼؾنيمضؿـمذبؾسمضبؿقيمسؾكمعـؿكؾمنيمتوبعنيم مممممم مم  ممممم مم مم ممم مم مم مم مم مم مممم ممم مم مممممم مممممممم مم
ءماٌؼوبؾيمععمواحدمعـفؿ،مأعومإذامطونماجملؾسمطؾفمعؽقنمألحزابمدقودقيمؼؿؿمإجرا

 عـماٌـؿكؾنيماٌلؿؼؾنيمصقؿؿمإجراءماٌؼوبالتمغصػماٌقجفيمععمغصػمتعدادػؿ.م

 معع ماٌؼوبالت مإجراء مخالل معـ ماالجؿؿوسل ماظـقع معللظي ماظعؿؾ مخالل مراسقـو
مؼب ماظـلقيماٌؿـؾ مأماظعـصر محزبقي مؼبمضوئؿي مطونمعرتذقو مدقاء مضوئؿيماجملؾس مؼب و

 .معلؿؼؾي

م3عـؿكؾومربؾقوم92ععمم9008متمإجراءماظؿقؼقؼماٌقداغلمؼبمذفرمصقػريمعـمدـيم
ماظؿقؾقؾم مسؾك ماسؿؿودا مبمـقً ماظيت ماٌقجفي مغصػ ماٌؼوبؾي متؼـقي مسؾك ممععؿؿدؼـ ممم مممم م مم م مممممم مم م ممؾبمم م ممم مم م مممم م م مم مممممممم مممممم م مم م م مممممم

م مؼب مجرت ماظيت ماالغؿكوبقي ماظعؿؾقي مظـؿوئٍ مم92اإلحصوئل مسؾكمم،9002غقصؿرب بـوء
مغؿوئٍم معع معؼورغؿفو مؼب ماحملؾل ماٌلؿقى مسؾك ماىدؼدة ماظلقودقي ماًورري هؾقؾ

م مظلـي مغػلفو ماالدؿطالسقيمم،9009االغؿكوبوت ماٌؼوبالت مهؾقؾ مسؾك مطذظؽ مبـوء و
ماظيتممتًمععماظؼقوداتماحملؾقيمظألحزابماظلقودقيماٌشورطيمؼبمػذهماالغؿكوبوت.

إظبماالضرتابمعـمرػوغوتماظػعؾماالغؿكوبلمسؾكمدعكمدظقؾماٌؼوبؾيمغصػماٌقجفيم
ممموردوت مهؾقؾ مخالل معـ ماحملؾل ماٌـؿكؾنيمم،اٌلؿقى ممتـالت مو خطوبوت

دماالمضلؿًمإظبمثالثيمأضلوم.ممشؾماظؼلؿماألولمعـم 90ومضدمجوءمؼبمم،اٌلؿفقبني
ماٌعطقوتماظلقدققدميغراصقيمظؾؿـؿمكىماٌؾققثم)اظلـم،دظقؾماٌؼوبؾيمغصػماٌقجفي م ممممم مم ممممم م مممممممممممممؽب مممم مم مممم ممم م،ممم

ماظعوئؾقي ماٌقالدم،ايوظي ماظعوئؾقم،عؽون موايوظي ماإلضوعي مربؾ ماٌفين، ماٌلور غقعمي،
متطرق ماظدظقؾماٌلؽـ(. معـ ماظـوغل ماظلقدققدقودقيماظؼلؿ ماٌعطقوت ظؾؿؾققثنيممإظب

اٌؿؿـؾيمؼبماٌلورماظلقودلمظؾؿـؿكىماحملؾلمدقاءمؼبماغؿؿوءاتفمايزبقيمأومؼبمسالضوتفم
ماىؿعقؼي مايرطي مم،احملؾقيمعع مؼب مأو ماظرتذح مؼب ماظلوبؼي معشورطوتف مؼب االغؿؿوءمأو

ممأعوماظؼلؿماظـوظٌمعـماٌؼوبؾيمصؼدممشؾمدؿيمعقاضقعمدمؽؾمم،ظؾؿفوظسماٌـؿكؾيمربؾقو مؾبم مم مم ممممممم مم م مممممممممممممم ممم مممممممم ممممممم
مػلم:مهلومسـممتـالتفؿمومسـمخطوبوتفؿمواٌؾققثنيمعـمخال

 .أدؽؾيمحقلماظػعؾماالغؿكوبل 

 .أدؽؾيمسـماظرتذحمومرػوغوتف 

 خبطوبوتماٌـؿكىمحقلم"ضوغقنماظؾؾدؼي"مايوظل.متؿعؾؼمأدؽؾي 

 أدؽؾيمدبصمسالضيماٌـؿكىمبويزبمسؾكماٌلؿقىماحملؾلمومزبؿؾػماإلداراتم
 احملؾقي.

                                                                                                                   
مماٌـؿكمؾنيماظذؼـممتمععفؿماظؿقؼقؼماٌقداغلمؼبمبؾدؼوتماظقالؼوتماظـالثمؼبممحقل 00 أغظرمؼبماٌؾقؼمجدولمرضؿم3 مم م ممممم ممم ممممم ممممممم مم مممممممم ممم مممممم مممم مم مممممم مؽبم مممم

 .9008 ذفرمصقػري
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 .أدؽؾيمحقلماظربغوعٍماٌؼدممظؾفقؽيماظـوخؾي 

 ممبوغؿكوبمرئقسماظؾؾدؼيمومتقزؼعماظلؾطوتمؼبمىونماظؾؾدؼي.متؿعؾؼمأدؽؾي

معلؿوىماظوالؼاتمحملماظدرادةتـظقمماظػعلماالغؿكابيمسؾىم

مؼبم ماظؿـوصس متـظقؿ مؼب معفؿو مدورا موالؼي مطؾ معلؿقى مسؾك ماحملؾقي ماإلدارة تؾعى
ؼـؼلؿمػذاماظدورمعومبنيماهلقؽيماٌقجقدةمسؾكمماظعؿؾقيماالغؿكوبقيمسربمعبقعمعراحؾفو.

ماٌؿـؾي ماظؾؾدؼي معؼر مظؾؿـظقؿممعلؿقى ماظقالئقي ماٌدؼرؼي مبني مو ماالغؿكوبوت معؽؿى ؼب
ماظعوعيظشمووا مون معلؿقىمم، مسؾك ماظـوخؾي مظؾفقؽي ماظشطى مو ماظؿلفقؾ مسؿؾقوت تؿؿ

ماظػرتةم معع مذظؽ متصودف مدقاء ماألوظب، ماهلقؽي معؼر مؼب ماٌؿقاجد ماالغؿكوبوت عؽؿى
ؾداؼيمذفرمأطؿقبرمعـمطؾمبماحملددةمسودةماظلـقؼيماظعودؼيمٌراجعيماظؼقائؿماالغؿكوبقي

ٌراجعيماظؼقائؿماالغؿكوبقيمواظيتمتلؾؼمسودةممدـي،مأومطونمخاللماظػرتاتماالدؿــوئقي
مدسقةمرئقسماىؿفقرؼيماهلقؽيماظـوخؾيمٌؿورديمايؼم/ماظقاجىماالغؿكوبل.

عصوحلماظؾؾدؼيمدورامعفؿومؼبمعلورمهدؼدماهلقؽيماظـوخؾيمربؾقومخصقصوممتمديم
ما ماظؼقائؿ مإسداد مسؾك مرمسقو متشرف مأغفو مغعؾؿ مبطوضوتمسـدعو متقزؼع مو الغؿكوبقي

ؼبمادؿؼؾولمعؾػوتماٌرتذقنيمماظـوغقيماٌذطقرةمدوظػودوراهلقؽيممؼؿؿـؾبقـؿومم،اظـوخى
ومتـظؿماظعؿؾقوتماٌرتؾطيمبويؿؾيمم،ومدراديمأحؼقؿفوماظؼوغقغقيمؼبماظرتذحمعـمسدعف

مظذظؽ ماٌعدة ماألعوطـ مؼب ماالغؿكوبقي ماظؼقائؿ م)تعؾقؼ متـظقؿمم،االغؿكوبقي مأعوطـ هدؼد
وماظرتخقصمظػؿحمعداوعوتماظؼقائؿماالغؿكوبقيماٌشورطيمؼبماظعؿؾقيمايؿالتماالغؿكوبقيم

اٌداوالتماظيتمؼـؿٍماالغؿكوبقي(،مومهصلمؼبماألخريمغؿوئٍماالغؿكوبوتمعـمخاللم
مإسدادموم ماٌشورطيسـفو طؿومم،تؼدؼؿمربوضرمرمسقيمٌؿـؾلماألحزابموماظؼقائؿمايرة

متعؾـماظـؿوئٍمسؾكماٌلؿقىماحملؾل.

م ماظؿقضريؼيبموناهلقؽؿتؿؽػؾ ماالغؿكوبقيممطؿقضريموٌراحؾ ماٌؽوتى تلرري
ماٌراضؾنيماٌػرتضموممإسدادمبطوضوتماظـوخؾنيمومصـودؼؼماالضرتاعم،ووفقزػو إحصوء

ماالضرتاع مؼقم ماالغؿكوبوت معؽوتى مؼب مظذاوجقدػؿ مػذهم، م"ايسممتعرب مسـ اٌظوػر
معضؿقغفو مؼب مبوظؿوظل مهؿؾ مو ماالغؿكوبل مظؾػعؾ مماظعؿؾل" ماظعؿؾقي ظؿفلقدمماٌعوغل

اٌظوػرماظعؿؾقيمظؾؿلرريماٌمدلوتلممتعربمؼبماظقضًمذاتفمسـم،مطؿوٌؿورديماالغؿكوبقيا
مٌؿورديم"اٌقارـي".

واظقالؼيمماالغؿكوبماظيتمتؼقممبفومعصوحلماظؾؾدؼيمإلجراءتعؿؿدماٌراحؾماظؿقضريؼيم
اظعـصرانمضبددانمسددماٌراطزمعقضقسقومسؾكمتعدادماهلقؽيماظـوخؾيمومطـوصؿفومومػذانم

موسددمعمرريماالغؿكوبوت.كوبقي،مسددماٌؽوتىماالغؿكوبقيماالغؿ
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تقضحماألرضومماٌؿعؾؼيمبؿؼلقؿماظدوائرماالغؿكوبقيمؼبماظقالؼوتماظـالثيمربؾماظدراديم
ماٌقجق طـوصيماهلقؽوتماظـوخؾيمسؾكماٌلؿقىمدةمبنيمسددماٌراطزماالغؿكوبقيمواظعالضي
مصػل مسبصلماحملؾل، موػران متضؿمم902والؼي ماالغؿكوبقي مهلقؽي مظؾؿصقؼً عرطزا

عرطزاماغؿكوبقومهلقؽيماغؿكوبقيمالمم900ؼبمحنيمؼقجدمؼبمشؾقزانمم،عـؿكؾوم880082
والؼيمشؾقزان،م دبؿؾػمسـأعومؼبموالؼيمدقديمبؾعؾوسماظيتمم،عـؿكؾوم90222تؿعدىم

ماالغؿكوبقي مػقؽؿفو ممصنن مبـ م 988082تؼدر مظـ مبوظـلؾي معلفال عرطزامم082عـؿكؾو
ماغؿكوبقو.

مععطقاتمإحصائقةمسنماالغؿكابقة:م00ماىدولمرضم

متعدادماهلقؽيماظـوخؾيمعؽوتىماالغؿكوبوتمعرطزماالغؿكوبوتماظقالؼي

م880082م0808م902موػران

م988082م829م082مدقديمبؾعؾوس

م902220م289م900مشؾقزان

ماظقالؼوتم مبني مآخر متؾوؼـ مغلفؾ مصنغـو ماىدول، مؼب ماظقاردة ماظؾقوغوت مسـ صضال
م ماظدرادي مربؾ ماظماٌؿؿـؾاظـالثي ماهلقؽي مطـوصي ماظقالؼيمـوخؾيؼب معؼر ماظؾؾدؼوت ،مؼب

م ماظيتمحبقٌ مشؾقزان مظؾؾدؼي ماظـوخؾي مصوهلقؽي ماالخؿالف، مػذا ماظؿوظقي ماألرضوم تعؽس
عـماهلقؽيماظـوخؾيمظؾقالؼي،مؼبمحنيمم% 02.20،مالممتـؾمإالمغلؾيم89898تؼدرمبـم

مدقديم مو موػران موالؼيت م)عؼرا موػران مو مبؾعؾوس مدقدي مظؾؾدؼيت ماظـوخؾي ماهلقؽي أن
م مممتـالنبؾعؾوس( ماظؿقاظل، مم% 98.08سؾك ماهلقؽؿنيمم %88.88و مذبؿقع عـ
ماظـوخؾؿني.

ماظقالؼي معؼر مظؾؾؾدؼي ماالغؿكوبقي ماألػؿقي ماظذطر مدوظػي ماألرضوم ماألرضومموػذمتعؽس ه
تؿؼورعمععماظعدؼدمعـمخطوبوتماظؼقوداتماحملؾقيمظألحزابماٌؾققثيمؼبمصرتةماظدراديم
االدؿطالسقيموماظيتمتعؿربماظؾؾدؼيمعؼرماظقالؼيمدائرةمإغؿكوبقيمعفؿي.معومميؽـمضقظفمؼبم

م ماجملول مػذا ماإلغؿكوبقي ماظرػوغوت مأن مظألحزابمضؿـ مبوظـلؾي ماظقالؼي معؼر اظؾؾدؼي
ظؾؾؾدؼوتمعؼرمماًرؼطيماظلقودقيسؾكمظؿقاجدمظضؿونماتلعكماظلقودقيمعفؿيمظذامصفلم

مأنمماظقالؼي متـطؾؼمعـمعلؾؿيمعػودػو معداخقؾتلؿػقدمعـماظؾؾدؼوتمعؼرماظقالؼيمألغفو
 ومتلؿػقدمعـمايفؿمغػلفمعـماٌشورؼع.مممجؾوئقيمأطـرمعـماظؾؾدؼوتماألخرى

ؼلخذمتـظقؿماظػعؾماالغؿكوبلمسؾكماٌلؿقىماحملؾلمبعنيماالسؿؾورماخؿالفماظـقعم
ماالغؿكوبقيم ماٌؽوتى مظؿقدؼد ماحملؾقي ماإلدارات متؾفل مظذا ماالغؿكوبقي ماهلقؽي ظدى
مؼبم ماٌلوواة مؼب م)ايؼ ماٌشورطي مؼب مغػلفو مايظقز مإسطوء مبغرض مبوظـلوء اًوصي

مبفدفماظؿؼؾ مايؼماالغؿكوبل(،مو قؾمعـمحوالتماظؿػقؼضماالغؿكوبلمهلذهممموردي
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ماظزوج م)تػقؼض متقصرمم،األبم،اظػؽي مسدم محوظي مؼب ماظـلوء مإظقفو متؾفل مضد ماظيت )...
مأعوطـمخوصيمظؾؿؿورديماالغؿكوبقي.م

مال مدـقردػو ماظيت ماألرضوم ماإلدارتعؽس متعطقفو ماظيت ماألػؿقي ماحملؾقيحؼو مات
بنيماظـقسني،مم"ممورديماٌقارـي"ظؾؿشورطيماالغؿكوبقيمظؾـلوءمعـمخاللمصصؾمأعوطـم

ومؼرتػعمػذاماظرضؿممعـماٌؽوتىماالغؿكوبقيمظؾـلوء،م% 08صػلموالؼيموػرانمخصصًم
مإظب م % 08.89مظقصؾ مغلؾي مأطرب مضبؼؼ مو مشؾقزان، موالؼي مؼب مدقديمظف موالؼي ؼب

م.(%02.88م)بؾعؾوس

م:مععطقاتمإحصائقةمسنمتوزؼعماٌؽاتبمحلبماىـس07اىدولمرضمم

معؽوتىمماظقالؼي

ماالغؿكوبوت

عؽوتىمزبصصيم

مظؾرجول

عؽوتىمزبصصيم

مظؾـلوء

عؽوتىم

مزبؿؾطي

م00م209م808م0808موػران

م00م909م902م829مدقديمبؾعؾوس

م08م929م009م289مشؾقزان

 درجةماخنراطماهلقؽةماظـاخؾةميفماالغؿكاباتماحملؾقةميفماظوالؼاتماظـالث

ماٌشورطيم مغلى مععطك مخالل معـ ماظـوخؾي ماهلقؽي ماشبراط مدرجي مدرادي تلؿح
بؼقوسمضدرةماألحزابماظلقودقيماٌـكرريمؼبماظؾعؾيمماالغؿكوبقيم/ماالعؿـوعماالغؿكوبل

ماظلقودقيم ماًطوبوت مادؿقعوب معلؿقؼوت مبؼقوس ماٌـؿكؾني، متعؾؽي مسؾك االغؿكوبقي
مواضعماظؿلرريماظلقودلمسؾكمم،اٌـؿفي ماظقضقفممبعرصي ماحملؾلمو اٌلؿقىماظقرينم/

ممسؾك مولقدا مبقصػف ماالغؿكوبل مبوظػعؾ ماالضؿـوع ماظلؾطيمدرجي متػقؼض ظػؽرتل
مواظؿداولمسؾقفو.م

م مظققم ماحملؾقي ماالغؿكوبقوت مؼب ماٌشورطي مغلؾي مم92عـؾً رػوغومم9002غقصؿرب
ماٌشورطي مظألحزاب مبوظـلؾي معفؿو مدقودقو مو م)اظقم،اغؿكوبقو ماحملؾقي مالؼي(ظإلدارات

مظؾقؽقعي مؼبمم،وبوظـلؾي ماالغؿكوبقي ماٌشورطي مغؿوئٍ مسؾك مبـوء ماظؿصقر مػذا مجوء و
مأضعػم مخالهلو مدفؾً محقٌ مغػلفو ماظلـي معـ معوؼق مظشفر ماظؿشرؼعقي االغؿكوبوت

ومظقمموصؿقًماظـؼوذوماظيتمم(%98.80غلؾيمعشورطيمرمسقيمعـذماالدؿؼاللماظقرينم)
ظذامطوغًمغلؾيمم،وراءمػذاماظعزوفماىؿوسلاظؽوعـيمبطرؼؼيمشريمرمسقيمسـماألدؾوبم

مظؽؾمصوسؾلمايؼؾم محؼقؼقو موماخؿؾورا اٌشورطيمؼبماالغؿكوبقوتماحملؾقيممتـؾمهدؼو
ماظلقودل.
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ماظقرينم ماٌلؿقى مسؾك ماظؾؾدؼي ماحملؾقي ماالغؿكوبوت مؼب ماٌشورطي مغلؾي بؾغً
ماغؿكوب09.28% ماٌلؿقى مسؾك مأعو مم، مغلؾي مصقؼؼً ماظقالئقي .م%09.98اجملوظس

عشورطيمعؿقدطيمظؾفقؽيماظـوخؾيمعؼورغيمععماالغؿكوبوتماحملؾقيممتعؽسمػذهماظـؿوئٍ،
مرصعؼبمطؾماألحقالمأمتؾؼكومم(%80.00)مواظيتمطوغًمؼبمحدودم9009اظؾؾدؼيمظلـيم

م.9002عـماظـلؾيماٌلفؾيمؼبماالغؿكوبوتماظؿشرؼعقيمٌوؼق

مؼبماظقالؼوتماظـ ماٌلفؾي ماالغؿكوبقي مغلؾقيمتعؽسمغلىماٌشورطي ماخؿالصوت الثي
ماٌلؿقى مسؾك ماٌلفؾي ماظـلؾي معع مغلؾيممبوٌؼورغي مبؾغً موػران موالؼي مصػل اظقرين،
م ماظؾؾدؼي مم %92اٌشورطيمؼبماالغؿكوبوتماحملؾقي مغلؾي ؼبماالغؿكوبوتمم %98.88و

إذامماظقرين.مغلىمتؾؼكمأضؾمعـماظـلؾؿنيماٌلفؾؿنيمسؾكماٌلؿقىم،احملؾقيماظقالئقي
غلىماٌشورطيمضؿـمبؾدؼوتماظقالؼيمذاتفو،مصنغـومغالحظمأنمغلؾيماٌشورطيمغظرغومإظبم

مػلمعـؿكؾومعلفالم029299عـمذبؿقعم % 90.8مؼبماظؾؾدؼيمعؼرماظقالؼيماظيتمبؾغً
م مسؾك ماظقالئقي. مو ماظقرـقي ماظـلى معع معؼورغي متلفؾ مغلؾي معؼرممسؽسأضؾ اظؾؾدؼي

مأخرىماظقالؼي، مبؾدؼوت ممدفؾً متؼورب معشورطي ماظقرـقيغلى متؿعداػوماظـلى مأو
ماٌشورطيمؼبماالغؿكوبوتماظؾؾدؼيمؼب مبؾغًممصؿـالمغلؾي مبوظـلؾيمم،%02.88أرزؼق أعو

مسؾكم ماظؿوظقي ماظـلى مبؾغً ماظؾؾدؼي مو ماظقالئقي ماٌشورطي مغلؾي مصنن مشؾقزان، ظقالؼي
مومػلمغلىمعؿقاصؼيمععماظـلىماظقرـقيماٌلفؾيمؼب  %09.28موم %09.99ماظؿقاظل:

ماظؾؾدؼي.ماالغؿكوبوتماحملؾقيماظقالئقيمو

المميـعمػذاماظؿقاصؼمعـمتؽرارمتلفقؾماٌالحظيمغػلفوماٌلفؾيمؼبماظقالؼيموػرانم
م معلؿقى متدغل مؼب ماٌؿؿـؾي ماظقالؼيو معؼر ماظؾؾدؼي مؼب مم،اٌشورطي مبؾدؼي موالؼيمصػل عؼر

  %98.28اظؿقاظل:مدفؾًمغلؾيمعشورطيمؼبماالغؿكوبوتماظقالئقيموماظؾؾدؼيمسؾك،مشؾقزان

م ماظؾؾدؼوتم% 98.82و مبوضل معع ماالغؿكوبقي ماٌشورطي مغلى مغؼورن مسـدعو مأغـو مإال ،
ماحملؾقيم ماالغؿكوبوت مؼب ماالغؿكوبقي ماٌشورطي مغلى مأن مدـالحظ مصنغـو ماظدرادي ربؾ

ماظقالؼي معؼر ماظؾؾدؼي مؼب ماٌلفؾي ماظـؿقفي مضعػ متعودل مم،طوغً مغلؾيمصؼد بؾغً
م"اظرم مبؾدؼي مؼب مممممؽباٌشورطي مممممم م م مم ممم مو % 82.88مي"م ؽممؿبعممم ماظؾؾدؼي مظالغؿكوبوت  %88.22بوظـلؾي

مضدرػو صلفؾًمغلؾيمعشورطيمأعومؼبمبؾدؼيم"بينمدرضـ"م،بوظـلؾيمظالغؿكوبوتماظقالئقي
مؼبماالغؿكوبوتماظقالئقي.م% 00.92ؼبماالغؿكوبوتماظؾؾدؼيموم % 00.02

قالؼيمدقديمبؾعؾوسمصننمغلؾيماٌشورطيماالغؿكوبقيماظقالئقيموماظؾؾدؼيمظمبوظـلؾيأعوم
م مغلؾيت ماظؿقاظل مسؾك مم %80.28بؾغً م %80.09و ماظـلىم، متػقق مغلى مػل و

اٌلفؾيمورـقومظؽـمععمذظؽمؼؾؼكماظؿؾوؼـمواضقومؼبمغلىماٌشورطيمبنيماظؾؾدؼيمعؼرم
اٌلفؾيمؼبممضؾقؾيمعؼورغيمبنيماظـلىاظقالؼيمومبوضلمبؾدؼوتماظقالؼيمومظقمبػقارقمغلؾقيم

مشؾقزاناظؾؾ مو موػران موالؼيت معؼر مغلؾيمم.دؼؿني مبؾغً مبؾعؾوس مدقدي مبؾدؼي صػل
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مغل ماظؾؾدؼي ماالغؿكوبوت مؼب ماالغؿكوبقي مغلؾيمم %00.00مؾياٌشورطي مبؾغً محني ؼب
م.%89.90"بؾعربل"مغلؾيمـماٌشورطيماالغؿكوبقيمؼبماالغؿكوبوتماظؾؾدؼيمب

 ؾرتذحمومسزوفماظـاخبظألحزاب،مرػانمظرػانممعؼراظوالؼة:اظؾؾدؼةم

ماظؾؾدؼ مضعقػيممؿوندفؾً ماغؿكوبقي معشورطي مغلى مشؾقزان مو موػران موالتل عؼر
اظقرينمومعؼورغيمععمبوضلمبؾدؼوتمىماٌلفؾيمسؾكماٌلؿقىماظقالئلموعؼورغيمععماظـل

اظؾؾدؼوتمعؼرماظقالؼيممتـؾماظقالؼؿني،ماظشلءماظذيمصبعؾـومغعؿربمأنماهلقؽيماظـوخؾيمؼبم
مادؿــوءماغؿكوبقومعؼورغيمععمبوضلماظؾؾدؼوتمؼبماالغؿكوبوتماحملؾقيماظؾؾدؼيموماظقالئقي.

محؿك ماظيت مبؾعؾوس مدقدي موالؼي معؼر ماظؾؾدؼي مؼب مغػلفو ماٌالحظي مسؾك مإنممغؼػ و
دفؾًمغلىمعشورطيمتػققماظـلىماٌلفؾيمؼبمبؾدؼوتموػرانمومشؾقزانمإالمأغفومتؾؼكم

مػيمعؼورغيمععمبوضلمبؾدؼوتموالؼيمدقديمبؾعؾوس.مضعق

مدؼةمعؼرماظوالؼةموماظؾؾدؼاتماألخرىؾاظؿػاوتميفمغلبماٌشارطةمبنيماظؾ:م00ماىدولمرضم

ماٌشورطيمماظقالؼيم غلؾي

ماظقالئقيم

مؼبم ماٌشورطي غلؾي

ماظؾؾدؼيمعؼرماظقالؼيم

مبؾدؼوتم مؼب ماٌشورطي غلؾي

مأخرىم

49.58%م24.8% %م92موػران مبؾدؼيمأرزو  
52.30%م40.01%م54.76%مدقديمبؾعؾوس مبؾدؼيمبؾعربل  

 بؾدؼيماظرعؽيم57.68%م26.69%م42.32%مشؾقزان

مظؾؿلوؤلم ماظقالؼي معؼر ماظؾؾدؼوت معلؿقى مسؾك ماٌلفؾي ماالغؿكوبقي ماٌشورطي تدسق
م ماٌـؿكؾني مررف معـ ماٌؼدعي ماٌؼورعي مأذؽول مو ماٌشورطي مععوغل محقل ؼبماٌؾققثني

ماالغؿكوبوتماظؾؾدؼي.م

م ماظؾقٌمحوولظؼد ماٌـؿكممصرؼؼ مغظرة مؽبععرصي ممممم ممم مم مم ؾمممممم ماظقالؼي معؼر ماظؾؾدؼوت مؼب ـلىمظني
مأضع ماألحقون مشوظى مؼب متؾؼك ماظيت مو ماٌلفؾي ماالغؿكوبقي مضؿـماٌشورطي ماظـلى ػ

خطوبوتم.ماظؼراءةماظيتمتؼدعفوم4األخرىمضوئؿيمغلىماٌشورطوتمبوٌؼورغيمععماظؾؾدؼوت
مؽباٌـؿكم مظظوػرةمماٌقاضػؿؿؾعمظعدخالممتـؾممػـومنيماٌؾققثنيم ؾممممم ماظػؽي مػذه اظيتمتؼدعفو

مػل مو ماالغؿكوبقي"، ماٌشورطي مسـ ماظقالؼي معؼر ماظؾؾدؼوت مغوخيب مؼبمم"سزوف صرصي
م مععوغل مٌعرصي مذاتف مظاظقضً ماالجؿؿوسقي مو مبوظـلؾيماظلقودقي ماالغؿكوبقي ؾؿشورطي

                                                                                                                   
4

غقعمومعؽونماظلؽـمبوظـلؾيمظؾذؼـمملمؼشورطقام،مملمغؼدرمسؾكمايصقلمسؾكماظؼوئؿيماظيتممتؽــومعـمععرصيمدـ 
ماحملؾقي ماالغؿكوبوت مؼب م، مطػقؾ ماظؽؿقي ماٌعطقوت ماظـقع مػذا مأن مغعؿؼد مالمو ماظذؼـ مػؿ معـ محقل ماظرؤؼي بؿقضقح

ؼشورطقنمؼبماالغؿكوبوتموماإلجوبيمسـمػذاماظلمالمبنعؽوغفومأنمهددماٌالعحماظؽربىمظؾؿشورطنيمومشريماٌشورطنيم
 بغقيماظؼقوممبوظعدؼدمعـماظؿقؼقؼوتمذاتماٌؼوربيماظؽؿقي.
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ػذهماظػؽيماٌشورطيموم/مأوماظعزوفمسـممصضالمسـماألدؾوبماظيتمتػلرمبفوم،ظؾؿـؿكؾني
ماٌؿورديماالغؿكوبقي.

مؼبم ماظؾؾدؼي ماحملؾقي ماالغؿكوبوت مؼب ماظػوئزؼـ ماحملؾقني ماٌـؿكؾني مخطوبوت تـري
موػران مغلىمم،بؾدؼوت موراء ماظؽوعـي ماألدؾوب معـ ماظعدؼد مشؾقزان مو مبؾعؾوس دقدي

مبوالغؿكوبوتم مبوظالعؾوالة ماٌقارـني م"اتفوم معـ ماألدؾوب مػذه متؾدأ ماظضعقػي. اٌشورطي
م مأػؿقؿفو" مرشؿ ماضؿصودؼيمظؿصؾ معوطرو مو معوطرودقودقي م"أدؾوب مإثورة مشوؼي إظب

مبوظدوظيواجؿ معؾوذرة مسالضي مذات ماٌـمؿوسقي مبؽـري ماٌرتذحمتؿفووز مأو ؿكى
ممظالغؿكوبوت".

ماأل معـؾي ماظؿوظقي ماظقالؼي معؼر ماظؾؾدؼوت مؼب ماحملؾقني ماٌـؿكؾني مخطوبوت ماظيتسـ
ماظػوسؾقنمصـقػتمهوول مػمالء مؼراػو معـؾؿو ماظعزوف مأو م/ مو ماٌشورطي تؼدمممأدؾوب

م.صقرةمسـمعقاضػمػذهماظػؽيمحقلمػذاماٌقضقع

م ماألولؼـري مماظـوع ماٌـؿكؾني متصرضبوت ماظقسلمعـ مشقوب مصؽرة اٌؾققثني
اغلقوبمعـمصضوءماٌقارـيمطؿفلقدمظلؾقكمحوظيماظلقودل،مشقوبمايسماٌدغلموم

م مدؾيب مظدى ماالغؿكوبوت مؼب مؼؼرتسقا ممل ماظذؼـ معؼرماٌقارـني ماظؾؾدؼوت مؼب احملؾقي
ؼعؿؿدمػذاماظـقعمعـماظؿصرضبوتمسؾكمأدؾوبمذاتمغزسيمأخالضقيمظؿقضقحم،موماظقالؼي

مبؿؼؾصم معرتؾط ماحملؾقي( مو م)اظؿشرؼعقي ماالغؿكوبقي ماٌقاسقد مؼب ماٌشورطي متؼؾص أن
اظقضًمغػلف،مسـمشقوبممػذامؼبؼعربمطؿومم،اظـضوظلمظدىماظعدؼدمعـماٌقارـنياالظؿزامم

مظ مطوغً ماظيت ماألؼدؼقظقجقي مظؾكطوبوت ماظػعؾماإلخالص مهرك مضرؼؾي مصرتة غوؼي
ماظـقعمعـممندم.،مظؿصؾمإظبمحدمإتفومماٌؿغقؾنيمبعدمم"محىماظقرـ"االغؿكوبل ػذا

ماحمل ماٌـؿكؾني مظدى مخوصي مػؿواًطوبوت مصػؿني مبني مصبؿعقن ماظذؼـ أضدعقيممؾني
اظـضولمؼبمايزبمذاتفم)ملمؼلؾؼمهلؿمتغقريماظؿشؽقؾيماظرتذحماالغؿكوبقي(،مواالغؿؿوءم

م.les partis les plus structurés"مابماٌلؿوةمأطـرمتـظقؿو"ظألحز

معـمبؾدؼيمشؾقزانمضوئالم:معؾققثمؼصرحمعـؿكىم

ذيءمرؾقعيمأنمندمأنمغلؾةماٌشارطةماالغؿكابقةميفماظؾؾدؼةمعؼرماظوالؼةم"

ماظؾؾدؼات... مباضي معع معؼارغة ماىرحممضعقػة محفم متعؽس ماظـلب ػذه

م مو ماظدميؼراري ماظوسي ميف ماغؿفازؼني،ماٌوجود مأصؾقوا ماظـاخؾون اظورين،

مععقـة مخدعة مذظك معؼابل مهلم متضؿن مأن مسؾقك مظؽن مصوتفم "مؼعطوغك
م)غبس،مشؾقزان(.



 اٌـؿكبماحملؾيمواٌؿارداتماالغؿكابقة :عاممهدؼاتماحملؾيأاٌوارـةم

85 

ؼلتلمتلطقدمػذاماظـقعمعـماظؿػلريمظضعػمغلىماٌشورطيمؼبماظؾؾدؼوتمعؼرماظقالؼيم
عـمبؾدؼيمدقديمبؾعؾوسماظذيمؼعؿربماظعزوفمآخرمؼبماظقالؼوتماٌؾققثي،معـمعـؿكىم

مغؿكوبلمممورديمومضرارمدؾيب،مإذمؼصرحمضوئال:اال

معلؤوظقؿه..." مؼؿقؿل مأن مسؾقه مؼؼرتع ممل ماٌؿاردةممعن مسن اظعزوف

م"م)غبس،مدقديمبؾعؾوس(.االغؿكابقةمصعلمدؾيب

مسزوفم مزوػرة مسـ موػران مبؾدؼي معـ معـؿكى مؼؿقدث مغػلفو ماظػؽرة مإرور ضؿـ
مإنمطونمالمؼؿؼود ماالغؿكوبقيمحؿكمو مععماٌـؿكؾنيماظلوبؼنيماظشؾوبمسـماٌشورطي ؿ

م:اظؿصقؼً.مؼصرحمذاتماٌـؿكىمضوئالصؽرةماتفومماظـوخؾنيماظذؼـمضرروامسدمم

إذامطانمػـاكمسزوفماغؿكابيمسـدماظشؾابمصذظكمألغفممملمؼعودوامؼؤعـونم"

 .،موػران(FLN"م)بفذهماٌؿاردة

عـمتػلرياتماٌـؿكؾنيمأدؾوبماظعزوفماالغؿكوبلمؼبماظؾؾدؼوتمماظـوعماظـاغيؼربطم
م ماٌرتذقنيعؼر مخطوبوت موعلؿقى ماألحزاب مخطوبوت ممبلؿقى مػذامماظقالؼي مؼعؿرب و

اظـقعمعـماظؿصرضبوتمأنماًطوبوتماإلؼدؼقظقجقيمظألحزابماظلقودقيمومظؾؿرتذقنيم
م مإضـوع مسؾك محوظقو مضودرة مماظـوخىشري مو مو مرؿقحوتف متؾؾقي مؼعؿربهمسؾك معو ععوىي

معشوطؾمؼقعقي مايوظيمؼؼقم. ماظعزوفمؼبمػذه ظدىمخطوبوتماٌـؿكؾنيممتػلريمدواصع
سؾكماٌؼورغيمبنيماًطوبماظؿعؾقيماألؼدؼقظقجلمظألحزابمومظؾؿرتذقنيمؼبماٌؾققثنيم

مبداؼيماظؿلعقـوتموماًطوبمذاتفمععمبداؼيماظعشرؼيماألوظبمعـماألظػقيماظـوظـي.

مضوئالم:مم)غبس،مشؾقزان(نيماٌؾققثنيمؼصرحمأحدماٌـؿكؾ

يفمحاظةمإصالسمواضح،متوجدماألحزابماظلقادقةماياعؾةمٌشارؼعمجمؿؿعم"

ماظدميؼراريم ماٌشروع مال مو ماظورين، ماٌشروع موال ماإلدالعي، ماٌشروع صال

ادؿطاعمأنمؼؼـعماظـاخؾني،مومػذامعامجيعؾـامغـظرمظالغؿكابمطإجراءمتؼينم

حمؾقا،ميفمحنيمأنماالغؿكابماظـضاظيمملمؼعدمعوجودامظؾؿداولمسؾىماظلؾطةم

ممحاظقا"

م مؼب ماظؿصرضبوتماظلقوقو معـ ماظـوغل ماظـقع مضؿـ متـدرج ماظيت ماألدؾوب م،دؾلؾي
ماٌـؿكؾني مبعض ماظلقودلممؼعؿؼد ماظؿلرري مدور متؾعى متعد ممل ماظلقودقي ماألحزاب أن

مظؾؿقار ماظلقودل ماظقسل مبؾقرة مؼب مدورا متمدي متعد ممل مو مخاللمواظـضوظل، مدقى ـني
مبعـكمم،،مإذمالمندمهلومأثرامؼبماظقاضعمخورجمػذهماظػرتةماظزعـقياٌقادؿماالغؿكوبقي

أغـومأعوممعـوضقؾنيمومأحزابمدقودقيمسؾكماٌلؿقىماحملؾلمالموجقدمصعؾلمهلؿومبعدم
ماال مظؾفقؽي ماظرمسقي ماظدسقة معـ ماظغوؼي مصرضقيغؿكوبقياغؿفوء مؼدسؿ مممو عقمسقيمم،

ممسؾكماٌلؿقىمغػلف.عـوضؾنيمومعقمسقيمكماٌلؿقىماحملؾلمسؾأحزابمدقودقيم
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مضوئال:م،موػران(RND)ؼصرحمأحدماٌـؿكؾنيماٌؾققثني

ماٌوارـونم" مؼرى مال مو ماظؾؾدؼات، ميف مدورػا ماظلقادقة ماألحزاب متؾعب ال

م".ػقاطؾفاماحملؾقةمدوىمخاللماظػرتاتماالغؿكابقة

ماظ مػذه معـممؼراءةتؿفووز ماظعقد مؼؿؼومسفو مضـوسي مسـ متعؾريا مظؿصؾح األحزاب
اٌـؿكؾنيماحملؾقنيمبغضماظـظرمسـمإغؿؿوءاتفؿمايزبقي،محبقٌمندماظػؽرةمغػلفومم

مذظؽمضوئالم:ماظذيمؼصرحمحقلمآخرمعـمحزبمجؾفيماظؿقرؼرماظقرينممعـؿكىمسـد

متدم" ماظلقادقة ماألحزاب م طل مم م م م ممم ممم م مم م م مم م مم مصكاعة مبرغاعج متطؾقق مو مهؼقق رئقسمسي

دواءمطاغتمجؾفةماظؿقرؼرماظورين،محرطةمجمؿؿعماظلؾممأومماىؿفورؼة

مصكاعةم محزب مغلؿقه محزب مغؤدس مال مٌاذا ماظدميؼراري. ماظورين اظؿفؿع

ماألحزابم مأن مػو مأضوظه مأن مأرؼد معا ماىؿفورؼة...)ؼضقك(، رئقس

متؾدأم محبقث ماالغؿكابات، ميف مدوى موجودا مهلا مؼعد ممل محمؾقا اظلقادقة

مصالن مسن متصققققةم،صالنم،تلؿع مبأيمم،حرطة مو ماظرتذح مؼرؼد اظؽل

م،مشؾقزان(.FLN"م)مررؼؼةمطاغت

م مؼػلمر م م ماظـاظثمم مؼبمماظـوع ماٌشورطي مسـ ماظـوخؾني مسزوف ماٌـؿكؾني مخطوبوت عـ
ظؾؿـؿكؾنيماظيتمأوجدتمصقرةماظلؾؾقيماظؾؾدؼوتمعؼرماظقالؼيمبؿفوربماظؿلقريماظلوبؼيم

ماٌقارـنيدق مظدى ماحملؾل مظؾؿـؿكى مؽي مأدت مواظيت ماٌـؿكىم، مؼب ماظـؼي مصؼدان إظب
م مطشكص ماحملؾل موربؾل ماظعؿؾقيمطلقودل مؼب مو ماٌـؿكؾني مؼب ماٌصداضقي مصؼدان و

مم.اإلغؿكوبقيمبصػيمسوعي

م ماٌـؿكؾني مخطوبوت مبولد موسقفؿ ماٌؾققثني ماظلؾؾقي مأغؿففوموظصقرة اظيت
ماظلوبؼ"ا مم"ٌـؿكى متعؿربه مصوٌو ـؿكىماحملؾلمطعوعؾمأدودلمظؾعزوفماالغؿكوبل،

مالم مو ماالغؿكوبقي مايؿؾي مأثـوء مغػلف مسؾك مضطعفو ماظيت ماظقسقد اظلوبؼماظذيمالمتفؿف
تفؿفمعصوحلماٌقارـنيماظيتمػفرػومعـذماسؿؾكمعـصؾومؼبماظؾؾدؼيمػقماظذيمأصلدمصقرةم

ماظػؽيمعـماظؿصرضبوتماٌرتذحم"اظـزؼف" فمأثـوءم،مومأصلدمعصداضقيمخطوبحلىمػذه
ممؽب ومصقممايؿؾيماالغؿكوبقيم مؿبالمؼعرفمإالم"صممرهمطلقودلماغؿفوزيمم ممم ممم دونماٌصؾقيمم"مؿبفممؽبقممم اظممؽبقمممممم

م.ماظعوعي

م:وػران(م،FLN)معـؿكىمعلؿفقبمؼؼقلمبفذاماظصدد

اٌوارـون،مػذامرؾقعي،ألغفممسرصوامواربمدابؼةمٌـؿكؾني،ممالمؼـؿكب"

األذكاصمغػلفمم:موميؾؽونمأحؽاعامدؾؾقةمعلؾؼةمحوهلم،مصفممؼؼوظونم

معرة ميفمطل موػرانمؼعودون ميفمعدؼـة ماألوداخ مدائؿا متغري... مالمذيء م،و

م.دائؿامحاظةماظألعن..."،مدائؿاماظرذوةميفمعصؾقةماياظةماٌدغقة
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حقلمدورمعشرتطيمتؽودمتؽقنمحؿكمومإنماخؿؾػماظؾقنماظلقودل،مصفـوكمضـوسوتم
،مومػذامعوماظؿفوربماظلؾؾقيماظلوبؼيمؼبمإضعوفمصقرةماإلغؿكوبوتموماٌرتذقنيمهلو

اظذيميرطيمذبؿؿعماظلؾؿمعـماظؾؾدؼيمغػلفوممؿلفمعـمخاللمتصرؼحمٌـؿكىمممـؾؾغ
م:ؼصرحمضوئال

مجقدم مبشؽل مأصفم مو ماالغؿكابات، ميف مؼشارطوا ممل ماظذؼن ماٌوارـني مطـريا "أحرتم

ميفمحزبمدقاديم مظومملمأطنمعـاضالمدقادقا أدؾابماعؿـاسفممسنماٌشارطة،مومأغا

م احمم صممورةمدقؽةمجدامالمتؾعثمسؾىماظـؼة،ظػعؾتمعـؾفم،ماٌـؿكبماحملؾيمذومص مم تمم

مرائقؿه".

هلذاماالووهمؼبمتػلريماظعزوفممؼضؿمعـؿكؾومآخرمعـمبؾدؼيمدقديمبؾعؾوسمصقتف
مضوئالم:

"اظشعبمععماالغؿكاباتمظؽنمسدممعشارطؿهمبؼوةميفماالغؿكاباتماحملؾقةمػومسؼابم

م.(RND)معلؾطمسؾىماٌـؿكؾنيماظلابؼني"

عـماظؿػلرياتمألدؾوبمضعػماٌشورطيمؼبماالغؿكوبقوتماحملؾقيمؼبمماظـوعماظرابعؼربطم
م،اظؾؾدؼوتمعؼرماظقالؼيمبوٌعوشماظققعلمظؾؿقارـ،مدقاءمتعؾؼماألعرمبؿدغلماظؼدرةماظشرائقي

ماظشؾوب ماظلؽـم،بطوظي ماحملروعيم،أزعي مظؾػؽوت مبوظـلؾي ماظؿفؿقش متؽوصممومذعقر سدم
ؼعؿربمػذاماظـقعمعـمو"ماالجؿؿوسقي...ودؼيمولمسؾكم"االعؿقوزاتماالضؿصاظػرصمؼبمايصق

مبشؽؾمواضحمماٌـؿكؾنيمؼبمتصرضبوتفؿمأنماٌشورطي االغؿكوبقيمظؾفقؽيماظـوخؾيمعؿلثرة
ماظمبوظظروف ماالجؿؿوسقي مو ماظظروفمعوعاالضؿصودؼي مػذه مو ماىزائر متعرصفو ماظيت ي

اظقرـقيمتؿفووزماٌلؿقىماحملؾلمومتؿفووزماظؾؾدؼيماظيتمدؿؽقنمضققيمظؾظرفماظعومم
بوظـلؾيمظؿربؼراتمعـؾمػذهماظػؽيماٌؾققثيمظؾفزائر،ممبعـكمأنماظعزوفمسـماالضرتاعم

ومػذاموظيماظؾؾدمبصػيمسوعيمومظقسمردوظيمسـمحوظيماظؾؾدؼي،ميردوظيمتعؾريمسـمػقم
عومؼمديمبوٌـؿكىماحملؾلمألنمؼؽقنمضققيمدقودقيمربؾقيمظلقودقوتمورـقيمشريم

مذبدؼي.

مظؾؿـؿكؾني ماظؿصرضبوت مبعض ماإلرور مػذا مؼب مػذهمغلقق مخوغي مؼب متـدرج ماظيت مو
م،معـفومتصرؼحمٌؿـؾمسـماظؿفؿعماظقرينماظدميؼرارلمعـمشؾقزانماظذيمؼؼقلم:مؼياظرؤ

اظداخؾقةمضدمأرجعتمضعفمغلؾةماٌشارطةميفم"إذامطاغتمتصرحياتموزؼرم

مأوم معرتػعة محرارة ماىوؼة مباألحوال معؿعؾؼة مأدؾاب مإدي االغؿكابات

سواصفمعطرؼةمصأغامأسؿؼدمأنمأعورمتؿفاوزمذظكمبؽـري،مصاظواضعماالضؿصاديم

ؼػرضمعـطؼهمسؾىماٌوارـنيموماٌشاطلمذاتماظطؾقعةماالضؿصادؼةمأطربمعنم

اظـاسمظقلوامحباجةمظؾطرؼقممؾيمأوماظؾؾدؼة...أنمؼلؿوسؾفاماٌـؿكبماحمل
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ماظعؿوعقةم مظإلغارة محباجة مظقلوا مو مظؾعؿل، مظؽـفممحباجة مأػؿقؿفؿا رشم

مصقلب،موظؽنمػممحباجةمإديمضدرةمذرائقةمعؼؾوظةم".

أدؾوبم"اٌؼورعي"ماالغؿكوبقيمغوعبيمماٌـوضؾ،مصننم–اظؿصرؼحمػذاماٌـؿكىمموصؼ
صؼدانماألعؾمظدىماظعدؼدمعـماٌقارـنيمؼبماظلقودوتماٌوطرواضؿصودؼيموماجؿؿوسقيممسـ

تدغلممحوالتغلىمعرتػعيمظؾؾطوظيمومومربؾقومؼبمذؽؾمعؽسمعقداغقومـاظيتمتاظقرـقيم
ماٌؿقدطي مظؾطؾؼي ماظشرائقي مؼبممؼضوفم،اظؼدرة مؼؿؿـؾ مآخر مسوعؾ مإظب ماظعـصران ػذان

مطؿـظق م)طؿقزاغقي، ماظؾؾدؼي مضدرة مظؾؿلقريضعػ ماضؿصوديممعي مطػوسؾ مو احملؾل
م مو ماظلؽـ ماظؾطوظي، معشوطؾ معقاجفي مسؾك ماحملؾقيواجؿؿوسل( ماظؿـؿقي .معشوطؾ

مخطوبوتمػذهماظػؽيمعـماٌـؿمكمؾمنيماحملؾقنيماٌؾققثني ممم ممممم ممم ممم مؽبم  ممممممؽب ممممممممممم مم مممم المتعؿربم"اٌؼورعيمأوماظعزوفممم
مظ مغؿقفي ماظـوخؾي ماهلقؽي مررف معـ مععوضؾي ماظؿلذبرد مظؾؿـؿكؾنيمطرق ماظؽورثقي قري

ومإمنوممصقلى(مالمؼعوضؾقنماًطوبوتماظلقودقيمظألحزابماظلقودقيمربؾقو)ماظلوبؼني
م ماالجؿؿوسقي ماظلقودي مسـ مرضوػؿ مسدم مسـ مظؾؿعؾري مصرضبي مبردوظي اظقرـقيمؼؾعـقن

مظذاايوظقي مدم، مبذظؽ ماالؿؽقن ماحملؾقي ماٌوطروغؿكوبوت ماظلقودوت مصشؾ مضققي
ممظيمومأزعيماظلؽـمومشريػومعـماٌشوطؾ.اضؿصودؼيمواجؿؿوسقيمؼبمععوىيماظػؼر،ماظؾطو

م مػذه مسؾك ماظؿلطقد مؼغقى مماظػؽرةال محوظي مؼب معـ ماغؿؼؾـو موالؼي مإظب والؼيمشؾقزان
مضوئالم:غػلفمعـؿكىمآخرمعـمبؾدؼيموػرانمظقـريماظؿػلريمموػران،مإذمؼعقد

مسؾىم مرضا مسدم مرداظة مأردؾوا ماحملؾقة ماالغؿكابات ميف مؼصوتوا ممل "اظذؼن

م(.RND)ماالجؿؿاسقةموسؾىمرصضفممظؾلقاداتماٌطؾؼة"أوضاسفمم

مم مبؾعؾوس مدقدي مبؾدؼي معـ ماظعؿول محزب معـؿكى مذطره،ؼؾقؼ مدؾؼ ممبو مرأؼف
م مررح موؼعقد متلوؤل مؼعؿربه مدؾى محقل مؼبمجذرؼو ماٌشورطي مسـ ماظشؾوب سزوف
م ماالغؿكوبوت ماظؾطوظي معشؽؾ مؼب مضبصرػو ماظيت مو مػذاماحملؾقي مؼصرح مسوعي. بصػي
م:األخريمضوئالم

مؼرؼدونم مال مو مسؿال مؼرؼدون مألغفم مؼصوتوا ممل مبؾدؼؿـا ميف "اظشؾاب

ماغؿكابات".

عومصبىماظؿذطريمبفمعـمخاللمطؾمعومررحمعـمأدؾوبمحقلماظعزوفماالغؿكوبلم
ؼبماظؾؾدؼوتمعؼرماظقالؼيمػقمأنمػذهماألخريةماظيتممتـؾمرػوغوماغؿكوبقومعفؿومبوظـلؾيم

مس ماظؿقاجد م)رػون مربؾقو ماظلقودقي محقٌمظألحزاب معـ ماظؽربى ماظؾؾدؼي معلؿقى ؾك
اهلقؽيماظـوخؾيموماظؼرؼؾيمعـمعصودرماظلؾطيماحملؾقيماٌؿفلدةمؼبماٌدؼرؼوتماظؿـػقذؼيم

الممتـؾماظشلءمموماظغـقيمعـمحقٌماىؾوؼيمعؼورغيمععمبوضلماظؾؾدؼوتماألخرى،م...(
مذاتفمبوظـلؾيمظؾفقؽيماظـوخؾي.
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 اظؾؾدؼاتمعؼرماظوالؼةاالغؿكابمباظورضةماٌؾغاةمزاػرةممتقزم

تلخذمعشورطيماٌقارـنيمؼبماالغؿكوبوتمأذؽوالمعؿعددة،مميؽـمأنموريمعـمخاللم
مبفم معلؿقح مإداري مإجراء مبقصػفو ماظقطوظي مررؼؼ مسـ مأو مظؾـوخى، معؾوذرة عشورطي

إظبماظؿصقؼًممـوخىميؽـمأنمؼؾفلماظم،مأوأومسـمررؼؼماالعؿـوعمسـماظؿصقؼًمضوغقغو،
ؾغوة.مػذهماألذؽولماٌعؿقلمبفومؼبمممورديماظػعؾماالغؿكوبلمميؽـمبودؿعؿولماظقرضيماٌ

مم اظـظرمإظقفومطكظقيمظؼقوسم"اإلرادةماىؿوسقي"مظؾفقؽيماظـوخؾيماظيتمتؿققم مممم مممممم ممممممممم ممممممم ممم ممممممم مممم مممممممممم ممم مممممم لمؼقمماالضرتاعمممم
اٌرذقني،مومحؿكمسؾكمسؾكماًطوبوت،مسؾكمإظبمضوضمؼصدرمأحؽوعفمسؾكماظرباعٍ،م

ماظؿلق مأذؽول ماظلقودقي ماظرباعٍ مو ماظلوبؼي موري مو ماظقرـقي ماالضؿصودؼي ولقدػومررق
مسؾكماٌلؿقىماحملؾل.

ةمأدؾوب،مدمتـؾمزوػرةماألوراقماٌؾغوةمحوظيمإغؿكوبقيمتلؿقجىماظقضقفمسـدػومظع
ماظقالؼوتماٌؾققثيم م)اظؾؾدؼوتمعؼر مومذبوهلو ماٌعوغلماظلقودقيمهلو مصفؿ مصؿقووظي ظذا

ماظؿؼرؼر. مػذا مإسداد مؼب معفؿي مربطي مؼعؿرب مسؾكممخصقصو( ماٌؾغوة ماألوراق مسدد ؼؼدر
مظألرضومماظردماٌلؿقىماظقرين ماظداخؾقيموماىؿـؿقـوصؼو مقي،ـؾـوتماحملــوســيمظقزارة

معـمذبؿقعماظـوخؾني.م% 10,82أيمعومؼعودلمغلؾيم 880082ـمب

عـمخاللمعؼورغيمسددماألوراقماٌؾغوةمععمسددماألصقاتماحملصؾمسؾقفومعـمررفم
األوراقماظؾقضوءمؼلتلمؼبماٌرتؾيماظـوظـي،مبعدمسددماألصقاتممسدداألحزاب،مغالحظمأنم

مأي:) ماظقرين ماظؿقرؼر مجؾفي محزب مضؾؾ معـ مسؾقفو مثؿم9020280احملصؾ ،)
م(.م0809000األصقاتماظيتمدفؾفومحزبماظؿفؿعماظقرينماظدميؼرارلموماظؾوظغيم)

ماٌؾغوممم ؼعؾم مبوظقرضي ماٌـؿكؾقن مور مععورضؿفؿ، مسـ مغشط مبشؽؾ مسـمة اعؿعوضفؿ
اًطوبماظذيمتؿؾـوهماألحزابماظلقودقيمومسـمصؼدانماظـؼيمؼبمخطوبوتموممموردوتم
ممـؾلماألحزابمومحؿكماألحرارمعـمخاللمحؽؿفؿمسـمووربمدوبؼي.موضعماظقرضيم

م متعين ماٌؾغوة مم–اظؾقضوء متعين مضد معو مبني ماًقوراتمم-عـ مؼب مصبد ممل ماظـوخى أن
م.)ايزب،ماٌرتذح،ماظربغوعٍ(مسؾقفاٌطروحيمأعوعفمعومؼرىمأغفمجدؼرمبوظؿصقؼًم

م:مترتقبماألوراقماٌؾغاةمضؿنماألصواتماٌعربمظؾعضماألحزابماظلقادقة04اىدولمرضم

PT HMS FNA Bultins 

nuls 

RND FLN  

586 367 842 644 836 305 880 467 1 602 044 2 094 964 
سددماألصقاتم
 احملصؾمسؾقفو

اٌؼوسدسددم 201 4 3426 - 1578 1495 958  
م

م  
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حظـومعـمخاللمسؿؾـومسؾكماالغؿكوبوتماحملؾقيمؼبماظقالؼوتماظـالثمأنمزوػرةمالم
م مإظل ماٌمأدؾقباظؾفقء ماظػورغ ماظظرف مأو ماظؾقضوء مبوظقرضي مإظغوءماظؿصقؼً مإظب مدي

عـموممصػلمبؾدؼيموػران،مزمبوألدوسماظؾؾدؼوتمعؼرماظقالؼيإمنومػلمزوػرةممتقماظصقت
م مم099082ضؿـ ماغؿكوبقوزرصو مػـوك مغلؾيمكعؾغمزرصوم98082، مؼعودل معو مػق مو

ماألخرىمعـماظقالؼيمغػلفوتـكػضمغلؾيماألوراقماٌؾغوةمؼبماظؾؾدؼوتم،مبقـؿوم%29,45
بقدػر،مؾدؼيمبم% 09,36مومغلؾيمؼبمبؾدؼيمبطققة % 07,67مإذمملمتؾؾغمدقىمغلؾي

مب % 08,68و مؼؾؼك.ؾؾدؼي مبـ مدقدي مظعدد مبوظـلؾي مبؾدؼيمأعو مؼب ماٌؾغوة ماألوراق سدد
مغلؾؿفمم00889مًبؾغمصؼددقديمبؾعؾوسم عـمذبؿؾماألصقاتمؼبم % 26,35أيمعو

متـكػضمػذهماظـلؾيمبشؽ إذمملممؾمطؾريمؼبماظؾؾدؼوتماألخرىاظؾؾدؼيماٌذطقرة،مبقـؿو
م.%  4,99ؼبمبؾدؼيمبؾعربلمأيمعومؼعودلممصقتوم082ؼؾغمدقىم

ماظؾؾدؼاتماألخرى:معشارطةماغؿكابقةموادعةمععمرػاغاتمأخرىم

ماألخرى ماظؾؾدؼوت ماظقالؼيمذفدت معؼر ماظؾؾدؼوت ماغؿكوبقيممسؽس معشورطي غلى
عرتػعيمعؼورغيممبؿقدطماظـلؾيماٌلفؾيمسؾكمعلؿقىماظقالؼيمومعؿقدطماظـلؾيماظقرـقي،م

مدرادي(.)تؾؼكمػذهماٌالحظيمعرتؾطيمبوظقالؼوتماظـالثماظيتممشؾؿفوماظ

هقؾمػذهماظـؿقفيماإلحصوئقيماظـوويمظؼراءةمؼبمغلىماٌشورطيماإلغؿكوبقيمؼبمطؾم
سؾكمعلؿقىممطؾؿومضؾًماهلقؽيماظـوخؾيأغفممبؾدؼوتماظقالؼوتماظـالثيماٌؾققثيمإظبماظؼقل

معؼرم ماظؾؾدؼي مسدا معو ماظؾؾدؼوت م)حول ماٌشورطي مغلؾي مزادت مطؾؿو ماظقالؼي، بؾدؼوت
م مربؾقو ماظـوخؾي ماهلقؽي محفؿ مزاد مطؾؿو مو ماظقالؼي(، ماٌشورطيمطؾؿو مغلؾي ضعػً

بنيمتعدادماهلقؽيممتاظعالضيماظعؽلقيماظيتموجدمؼمطدمسؾكاالغؿكوبقي.مػذاماالغطؾوعم
م)اٌؿغريماظـوغل(.مرمسقومغلؾيماٌشورطيماٌصرحمبفوماظـوخؾيم)اٌؿغريماألول(موم

ـماألعـؾيماظؿوظقيمعومخؾصـومإظقفمعـمخاللمعؼورغيماظػعؾماالغؿكوبلماحملؾلمبنيمممم تؾقم
غلىمعشورطيمغوخؾقفو(مومبوضلمم،خطوبوتمعـؿكؾقفوم،اظؾؾدؼيمعؼرماظقالؼيم)رػوغوتفو

مغوخؾقفو(.غلىمعشورطيمم،خطوبوتمعـؿكؾقفوم،اظؾؾدؼوتم)رػوغوتفو

مؼبم ماظؾؾدؼي ماالغؿكوبوت مؼب ماالغؿكوبقي ماٌشورطي مغلؾي مبؾغً موػران، موالؼي صػل
،مومؼبمبؾدؼيم%28.08غوخؾومم0090دقديمبـمؼؾؼكماظيتمؼؾؾغمتعدادمػقؽؿفوماظـوخؾيم

م مغوخؾقفو متعداد مؼؾؾغ ماظيت ماالغؿكوبقيمم09022بطققة ماٌشورطي مغلؾي مبؾغً غوخؾو
مم%م82.90احملؾقيم مبـ متؼدر مغوخؾي غوخؾومم029299ؼبمحنيمأنمبؾدؼيموػرانمبفقؽي

 .م%م90.8بؾغًمغلؾيماٌشورطيماالغؿكوبقيمصقفومؼبماالغؿكوبوتماظؾؾدؼيمغلؾيم

ؼبممبينمزغطقسايؿريموم،اظشلءمغػلفمصقؿومطبصمبؾدؼوتماٌطؿرمميؽـمعالحظي
ماظـوخؾيم م0280والؼيمشؾقزان،مصوظؾؾدؼيماألوظبمؼبمترتقىماٌذطقرماظؾوظغمتعدادمػقؽؿفو

م مصقفو ماظؾؾدؼي ماالغؿكوبقي ماٌشورطي مغلؾي مبؾغً ماظـوغقيم%82.89غوخؾو، ماظؾؾدؼي مو ،
مموصؼو مبـ ماظـوخؾي مػقؽؿفو متعداد ماٌؼدر ماٌذطقر مغلؾيمم7730ظؾرتتقى مبؾغً غوخؾو
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مغلؾياٌشورطيماالغؿكوبقيماظؾ وماظؾؾدؼيماظـوظـيمؼبمترتقىماظذطرمم%م80.98مؾدؼيمصقفو
ؼبمحنيمأنمم %88.22ماٌشورطيمصقفومغوخؾومبؾغًمغلؾؿفم0982اظؾوظغمتعدادمغوخؾقفوم

م مغوخؾقفو متعداد ماظؾوظغ ماظقالؼي معؼر ماٌشورطيمم89898اظؾؾدؼي مغلؾي مبؾغً غوخؾو
م.%98.82االغؿكوبقيماظؾؾدؼيمصقفوم

ماظقالؼيم-الممتـؾمبؾدؼوتمدقديمبؾعؾوسم معؼر ماظؾؾدؼي مسدا مم-معو ؼلريمادؿــوء
معـؾ ماألعر موػرانمسؾقفو مالؼيت مو مبؾدؼوت مأي متالغمم،شؾقزانومغظرياتفو مبؾدؼي صػل

غوخؾومبؾغًمغلؾيماٌشورطيماالغؿكوبقيماظؾؾدؼيمصقفومغلؾيمم08808غوخؾقفوماظؾوظغمسددم
غوخؾومبؾغًمغلؾيماٌشورطيمم0828،مومؼبمبؾدؼيمعرؼـماظؾوظغمسددمغوخؾقفوم%م02.90

ومؼبمبؾدؼيمتوودعقتماظؾوظغمتعدادمغوخؾقفومم،%م29.02االغؿكوبقيماظؾؾدؼيمصقفومغلؾيم
م.م%م82.28غوخؾومبؾغًمغلؾيماٌشورطيماالغؿكوبقيماظؾؾدؼيمصقفومم0088

ماظؾؾدؼةمعؼرماظوالؼةموماظؾؾدؼاتماألخرىاظؿػاوتميفمغلبماٌشارطةمبنيم:مم00ماىدولمرضم

م
موالؼيموػران

ممغوخؾوم4020 %م28.80مبؾدؼيمدقديمبـمؼؾؼك

م12199م %82.90مبؾدؼيمبطققة

م7537م %82.82مبؾدؼيمبقدػر

م
والؼيمدقديم

مبؾعؾوس

م4898م %29.02مبؾدؼيمعرؼـم

م1468م %82.28مبؾدؼيمتوودعقت

م15548م %02.90مبؾدؼيتالغ

م
مشؾقزانوالؼيم

م7730م%80.98مبؾدؼيمايؿري

م4751م %82.89مبؾدؼيماٌطؿر

م4357م %88.22مبؾدؼيمبينمزغطقس

مغؼرأماظـلىماٌرتػعيمعؼورغيمععماظـلىماظقرـقيمومحؿكماظقالئقي ظؾؿشورطيممسـدعو
م معؼر ماظؾؾدؼي مشري ماظؾؾدؼوت ماظؾؾدؼوتؼب مطلن مو مظـو مؼؾدو معؼرممعوماظقالؼي ماظؾؾدؼي سدا

م ماألطـر ماظؾؾدؼوت مػل مواظقالؼي، مدقودقي ماًطوبوتمتعؾؽي مٌكؿؾػ مضؾقال أطـر
مم،اظلقودقي مطؿو مسؾكمضد مدؾؾو متمثر ممل ماظلوبؼني ماٌـؿكؾني ممموردوت مأن مظـو تؾدو

معـؾم اٌشورطيمومػذامسؽسمخطوبوتماٌـؿكؾنيمؼبماظؾؾدؼوتمعؼرماظقالؼيماظذؼـمأثوروا
م مطؿو ماظلؾى، مػذا متؾدضد مظـو مو ماٌوطرومأؼضو مبوظظروف مععـقي مشري ماظؾؾدؼوت مػذه أن

مؼبم ماحملؾقني ماٌـؿكؾني معـ مبف مصرح معو م)سؽس ماجؿؿوسقي مو ماضؿصودؼي مو دقودقي
ماظؾؾدؼيمعؼرماظقالؼي(.م

مزبؿؾػم مؼب ماالغؿكوبقي ماٌشورطي مؼب مارتػوسو متعؽس ماظيت ماظـلى مػذه مخالل عـ
م ماظقالؼي، معؼر ماظؾؾدؼي مسدا معو منداظؾؾدؼوت محقلممضد مضدعً ماظيت ماظؿػلريات أن
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أدؾوبماظعزوفمؼبماظؾؾدؼوتمعؼرماظقالؼيمالمتـطؾؼمسؾكماظؾؾدؼوتماألخرىمؼبماظقالؼوتم
ومظقممتمأخذمتؾؽماظؿصرضبوتماٌؼدعيمعـمررفماٌـؿكؾنيمطؿلؾؿوتمربؾماظدراديم

أنممأغػلـومأعومماغطؾوعمعػودهمحقلم"مأدؾوبماظعزوفموماٌشورطيماإلغؿكوبقي"مظقجدغو
م-أيمبؾدؼوتمعؼرماظقالؼيم–حوهلومأحلـماجؿؿوسقو،ماضؿصودؼومومدقودقومعـمغظراتفو

مظذامجوءتمغلىماٌشورطيمعرتػعي.وم

ماظؾؾدؼوتمأنمغلىماٌشورطيم متصرضبوتماٌـؿكؾنيماحملؾنيمهلذه ظؼدمطشػًمظـو
مػذهم مؼب مربؾقو ماالغؿكوبقي ماظؿعؾؽي مدرجي مارتػوع مو ماحملؾقي ماالغؿكوبوت مؼب اٌرتػعي

ظؾؾدؼوتمتعؽسمسـوصرمذدؼدةماألػؿقيمظقسمهلومسالضيمبوألدؾوبماظيتممتمذطرػومعـما
مررفمعـؿكيبماظؾؾدؼوتمعؼرماظقالؼي.

:ماظؿوظلمسؾكماٌؾققثنيماظؿوبعنيمظؾؾؾدؼوتماٌعـقيمبوظدراديماظلمالمررحمتمصعـدعوم
ماظقال معؼر مععماظؾؾدؼي معؼورغي مبؾدؼؿؽؿ مظؾـوخؾنيمؼب ماظؼقؼي ماٌشورطي م؟"طقػمتػلر مؼي

ماٌقؽوغقؽلم ماظؿضوعـ مو ماىقار مسوعؾل مظػعوظقي ماألػؿقي متعطل ماإلجوبوت مأن "الحظـو
ماظؿؼلقؿم ممبقدودؼي مسؿقعو متؿؿقز ماظيت ماظؾؾدؼوت مػذه مؼب مدورطوؼؿ متعؾري محد سؾك

معؼورغيمععماظؾؾدؼيمعؼرماظقالؼي.مماظؽـوصيماظدميغراصقيماالجؿؿوسلمظؾعؿؾموضعػ

ماظ مإظب مغشري مأن ماظؾداؼي مؼب ماىقارؼيمؼـؾغل ماالغؿكوبقي مايؿؾي مرؾع ماظذي ـفوح
م ماحملؾقني ماٌـؿكؾني متصرضبوت محلى ماظؾؾدؼوت مػذه معـؾ مخاللمؼب معـ خصقصو

حػالتمم،عـؾمادؿغاللماظقسداتم"بوظؿؼؾقدؼي"ادؿعؿولمبعضماظدسوعوتماظيتمتقصػم
صمدورمتؼؾػذامؼبمزؾممحؿكماىـوئزمظؿؿرؼرماظردوظيماالغؿكوبقيمواألسراسموماظقالئؿمو

م مصعوظقيمم"ـيؼايد"اظدسوعوت مظضؿون ماظؾصرؼي ماظلؿعقي ماظؼـقات مو ماٌـشقرات عـؾ:
مايؿؾيماالغؿكوبقي.

مؼصرحمأحدماٌـؿكؾنيمعـمبؾدؼيمبؾعربلمبلقديمبؾعؾوسمحقلمػذاماٌعطكمضوئالم:م

محاجةم" ميف مظلـا مبؾدؼؿـا مصػي مجوارؼة... ماغؿكابقة مريؾة مأجرؼـا ظؼد

مععروصةمظؾوحاتماالذفارؼةم ظؾؿـؿكؾنيمألنماظؽلمؼعرفماظؽلموموجوػـا

م(.RCD)مسـدمطلمدؽانماظؾؾدؼة"

ـم)شؾقزان(ماظؾفقءمهلذاماظشؽؾمؼمطدمأحدماٌـؿكؾنيماحملؾقنيمعـمبؾدؼيمبينمدرض
مؾقؿؾيماالغؿكوبقيمضوئالم:عـماظؿلقريمظ

مواالغؿكاباتماظؾؾدؼةمػي" ميفمعـطؼؿـا، مجدا ضضقةمماظـاسمتعرفمبعضفا

م(RCD)موموجوهمأطـرمعـفامضضقةمأحزابمدقادقة"أذكاصمأطـرم
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مبغؾقزان ماألعر متعؾؼ مدقاء مايؿؾيمم،و ممموردي مصنن موػران، مأو مبؾعؾوس دقدي
االغؿكوبقيمسؾكمػذهماظشوطؾيمعؿقاجدمؼبمزبؿؾػماٌـورؼماظيتمخضعًمظؾدرادي،موظعؾم

ماظؿصرؼحماظذيمأدظبمظـومبفمأحدماٌـؿكؾنيمعـمبؾدؼيماظلوغقيمؼقضحمذظؽمأطـر:

ميفم" ماٌوجودة ماحملؾقة مايلادقات مسؾى ماالغؿكابقة مريؾؿـا مرطزغا ظؼد

مجدمععروصنيمعنمررفم مظؽوغـا مسؾىمذعؾقؿـا مأؼضا بؾدؼةماظلاغقامومرطزغا

اٌالمظؿـظقممسشاءمومعنمومذياسةمحمؾقةمظؼدمأسطقـامظؽلمسرشمماظـاس،م...

ماٌشارطةم مسؾى ماظـاس محػزغا مو ماالغؿكابقة مرداظؿـا معررغا خالظه

االغؿكابقة،موميفمؼومماالغؿكابماغؿدبـاماظعدؼدمعنمحاصالتماظـؼلمظؿلفقلم

م(.FLN)مسؿؾقةماظؿـؼلمظؾعضمعؽاتبماالضرتاع"

المميؽـمتػلريمضقةماٌشورطيماالغؿكوبقيمبطرؼؼيمإجراءمايؿؾيماالغؿكوبقيمومبوظعؿؾم
مصؼط مم،اىقاري مظعؾً ماظؼقاماالدرتاتقفقوتبؾ مرؤدوء ماتؾعفو ماظيت ئؿماالغؿكوبقي

ممتماظرتطقزم،مصؼديماالغؿكوبقيمدورامأدودقومؼبمذظؽاالغؿكوبقيمؼبمبـوءمومترطقىماظؼوئؿ
م،ؼبمذظؽمسؾكمسوعؾلماىقارموترتقىماٌرتذقنيمحلىماغؿؿوءاتفؿماظعروذقيم)سرش

م...(.م،حلمذومػقؽيمغوخؾيمطؾريةم،دوار

مربؾم ماظؾؾدؼوت مؼب ماالغؿكوبقي ماظؼقائؿ مسؾك مأجرؼـوه ماظذي ماظؿقؾقؾ مظـو طشػ
مشريم ماظؾؾدؼوت مؼب ماحملؾقي ماالغؿكوبوت مأن مؼرى ماظذي ماظلوئد ماالسؿؼود مأن اظدرادي

مخوره ماسؿؼود مسروذقي ماغؿكوبوت مػل ماظقالؼي معؼر مبوظـلؾيمماظؾؾدؼوت ماألضؾ سؾك
غؿكوبقيمؼبمتؾؽماظؾؾدؼوتموجدغومأنمصػلمهؾقؾـومٌكؿؾػماظؼقائؿماالم،جملؿؿعمحبــو

ومإمنومماظعرشم"س"مملمؼؼدممعرتذقومواحدامؼبمضوئؿيمحزبقيمأومضوئؿيمعلؿؼؾيمواحدة،
مطؾماظؼقائؿضدممعرتذقنيمعؿقزسنيمبط طونماظصراعمم،مطؿورقمزبؿؾػيمسؾكمبعضمأو

إلطلوبمثؼيمغوخيبماظعرشمأومايلمذدؼدامألنمرػونماظؿقاجدمؼبماظؼوئؿيماالغؿكوبقيم
دوارهمأومحزبفمأطـرمعـمرػونمسرشمؼبمحدمم،قمرػونمإثؾوتمذعؾقيماٌرتذحمؼبمسرذفػ

مذاتفمأوماظدوارمععني.م

بؾمعـممظؼدم"اغػفرت"ماظعدؼدمعـماظؼقائؿماالغؿكوبقيمربؾقومظقسمألدؾوبمسروذقي
مذبؿؿعم مضؿـ مغشفد ممل مو مظؾـوخؾني، ماٌعؾـي ماظؼقائؿ مؼب ماألوظب ماٌراطز ماحؿالل أجؾ

،مومػذامعومؼمطدمأنم5حبــومتقاجدمضوئؿيمبعقـفومتوبعيمطؾقومظعرشمععنيمأومظدوارمععني
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تؼدممظـومضقائؿماغؿكوبقيمعبوسوتقي،مظقلًماالغؿكوبوتماحملؾقيمؼبمشرداؼيممتـؾمحوظيمعفؿيمظؾدراديمألغفومحوظيم 
مصؼلممسروذقي ماظؾقٌ معرطز ماجملؿعل(، مو ماىؿوسوتل مرػوغوت مشرداؼي م: ماظؾقٌ مٌشروع ماألوظقي ماظـؿوئٍ )بعض

 األغـروبقظقجقوماالجؿؿوسقيموماظـؼوصقي.
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مبعـكمأنماظؿـوصسمطونمبنيماألصرادمأطـرمم،عومغؿصقرهمغظوعومتؼؾقدؼومعغؾؼومذبردموػؿ
مم.6ابمواظعروشموماظدواوؼرماٌشؽؾمظؾفقؽيماظـوخؾيممومطونمبنيماألحز

اٌؽوغيماظيتمهؿؾفوماظؾؾدؼيمضؿـمترتقىماظؾؾدؼوتمذاتماهلقؽوتماالغؿكوبقيماظيتم
متؿفؾكم مال ماٌـورؼ مبعض مصػل مظذظؽ، ماٌػلر متؽقن مضد مآالف مبضعي متعدادػو ؼؿعدى

ماظربؼد معؽؿى ماظؾؾدؼي، مدار مخالل معـ مدقى ماظدوظي ماظم،ععومل ماظدرك قرينمعؽؿى
واٌدرديمأوماٌؿقدطيمسؾكمأطـرماألحقال،موػذامعومصبعؾماظطؿقحوتماٌؿعؾؼيمبوظؾؾدؼيم

مؼصرحمأحدمعـؿكيبمبؾدؼيمبؾعربلم:م.مؿفومسـصرامتعؾقؼومظؾؿشورطيومدؾط

ؼعرفماظـاسمػـامدوىماظؾؾدؼةمومرئقسماظؾؾدؼة،مصفيماظيتممال"
تؼدممعـاصبماظعؿلميفمإرارماظشؾؽةماالجؿؿاسيمومػيماظيتمتؼدمم
اٌلاسداتمظؾؾـاءماظرؼػيمومػيماظيتمتؼدممضػةمرعضان،ماظـاسمػـام
متؼدعهم معا مؼوزسون مظؾدوظة مممـؾني مرئقلفا مو ماظؾؾدؼة ؼعؿربون

مRCDاظدوظةمظؾؿـطؼة"م

م معـؿكى مأدؾوبمؼؼدم محقل مغػلفو ماظؼراءة ماظؿوظل متصرضبف مؼب ماظرعؽي مبؾدؼي عـ
مماٌشورطيماٌرتػعيمضوئالم:

"ظقلتمظدؼـامعشؽؾةمصقؿامخيصمعشارطةماظشؾابميفماالغؿكابات،م
معنم محيرم مأن مخاف معن معـفم مدواء ماغؿكؾوا ماظـلاء مو اظرجال

همأومأرادمأنمؼدسممأرادمأنمؼدسممابنمسؿعنمعلاسداتماظؾؾدؼةمأوم
الغؿكابماالدؿػادةمعنمطلمعامتؼدعهماظوالؼةمعنمؼعينمأنمامجاره.

متشغقلم ماظلؽنماظرؼػي،ماظشؾؽةماالجؿؿاسقةمو علاسداتميفمبـاء
مFNAماظشؾاب"

ماظـلىم محقل ماٌـؿكؾني مخطوبوت مظدرادي ماظؿعؿقؼ معـ مظؾؽـري ماظؾقٌ ضبؿوج
)ضدمؼؽقنمعقضقسومماظقرـقيبقيمعؼورغيمععماظـلؾيماظقالئقيمواٌرتػعيمظؾؿشورطيماالغؿكو

ماالجؿؿوسقيم ماالغؿظورات مأن مضقظف مميؽـ معو مظؽـ ماظدرادي(، مػذه مسـ مبذاتف علؿؼال
موأذؽولماالدؿػودةمعـفومضدمتؽقنمربػزامصوسالمعـمبنيمربػزاتمأخرى.

م  

                                                                                                                   
6

م  مرػوغوت م"شرداؼي، ماٌعـقن ماظؾقٌ معشروع مضؿـ مبفو ماظؼقوم مبصدد مسبـ ماظيت ماظدرادي مظـو ؿوسوتلماىطشػً
ماحملؾقيماجملو ماإلغؿكوبوت مأن ماالجؿؿوسقي ماألغـؾقظقجقو مؼب مظؾؾقٌ ماظقرين ماٌرطز محبقث مضؿـ ماٌلفؾ ؿؿعل"

اظيتمهؽؿماىؿوسيماإلبوضقيمؼبممخوضعيمظؾؿـطؼماىؿوسوتلمومىؾماإلتػوضوت 9009 وم9002 واظربٌوغقيمظلـيت
مضدمميؽـمأنمؼلؿكمإغؿكوبوتمسروذقيمبؾمعبوسوتقي.م معو مأعوم مظلـو مايوظي والؼيمشرداؼيمؼبماظعؿقم.مضؿـمػذه

 غؿوئٍمػذهماظدراديمدؿؽقنمعقضقعمظؾـشرمعلؿؼؾال.
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ماظؿشؽقالتماظلقادقةماٌشارطةميفماظؾؾدؼاتمحملماظدرادة

علؿقىمعرطزيمأوممٌؿورديماظلؾطيمسؾكلعكمايزبماظلقودلمبوسؿؾورهمعـظؿيمؼ
ممقؼدمممغػلفمعـمخاللمعرذقنيمضبؿؾقنمبرغوذبوماغؿكوبقومؼعؿدونمصم،أممػؿومععومربؾل ممممممممممم مممممم مممممم مممم مم م م مممم م م مم مممم ممم مممم

وسـدعومؼؿعؾؼماألعرمبوٌلؿقىماحملؾلمطؿومػقمم،ايؿؾيماالغؿكوبقيمأثـوءإظبماظدصوعمسـفم
ماٌقداغقي،مصننماظرػونماظرئقل بوظـلؾيمأليمحزبمدقودلمملايولمبوظـلؾيمظدرادؿـو

ممقنمممـمالمعـمخاللمضقائؿمعرذقنيمأوالمثؿمعـمخاللمعـؿكؾنيمربؾقنيمؼبمػقمأنمؼؽ مم ممم مم مم ممممم م م مم مممممم مممم م م مممممممممم م م مم ممم مم  مم م
ماظقالئل.مؼوسدمؼبماجملؾسماظشعيبماظؾؾديمأوحوظيماظػقزممب

ماٌعـقيم ماظلقودقي ماألحزاب ماٌؾدئقي ماظـوحقي معـ مهدد مضوغقغقي مذروط ػـوك
ماظؿعد9002غقصؿربمم92بوٌشورطيمؼبماالغؿكوبوتماحملؾقيمظققمم م7ؼالت،موخوصيمعـفو

طؿومتػرضمتؾؽمم،عـمضوغقنماالغؿكوبوتم002ومم89اظيتممتًموصؼمعومجوءمؼبماٌودتنيم
م.ماظشروطمسؾكمبعضماألحزابماظؿقاجدمؼبموالؼوتمواظغقوبمؼبمأخرى

م معـؾمحزبمسفد مدقودقو محزبو مأخذغو معرذقنيمؼبمم80صؾق مبؼقائؿ محوضرا نده
م مألغف مبؾعؾوس مدقدي موالؼي مؼب مؼغقى مظؽـف مشؾقزان ماألوظبموالؼي ماظقالؼي مؼب ادؿقصك
ماٌذطقرتني ماٌودتني مؼب مسؾقفو ماٌـصقص ماظؼوغقغقي مؼبماظشروط مؼلؿقصقفو مومل مدوبؼو

ممؼضوفم،اظـوغقي ماٌعطكماظؼوغقغلمذرورو هددمحضقرمايزبمعـممعقضقسقيإظبمػذا
ماظؿـظقؿلم متقاجده ممبدى مأدودو موتؿعؾؼ ماحملؾل ماٌلؿقى مسؾك ماالغؿكوبوت مؼب شقوبف

م.اظػعؾلماٌلؾؼمؼبماظؾؾدؼيمأومعدىمدرجيماشبراطماظػوسؾنيماحملؾقنيمؼبمغشورف

ماظدرادي،م مربؾ ماظقالؼوت مؼب ماٌؼدمعي ماٌرتذقني مضقائؿ مذبؿؾ مسؾك مغطمؾع ممسـدعو مم مممممم م م م م ممم مممم م م ممممم مم م م م م ممم مممممم م مم م م مم م م م م مم ممممم
محضقرماألحزابمومتـقؾفومسؾكماٌلؿقىماحملؾلم:مغالحظموجقدمذؽؾنيمعـم

                                                                                                                   
نمتؽقنمأ،مصبىمسؾك:مصضالمسـماظشروطماألخرىماظيتمؼؼؿضقفوماظؼوغقنضوغقنماالغؿكوبوتممعـ 89تـصماٌودةمم7

م ماٌودة مؼب مإظقفو ماٌشور مدقودقيم80اظؼوئؿي مأحزاب مسدة مأو محزب معـ مصراحي معؼؾقظي ماظؼوغقن مػذا معـ معـم، إعو
بوٌوئيمعـمم0عـممأطـراألحزابماظلقودقي،ماظيتمهصؾًمخاللماحدماالغؿكوبوتماظؿشرؼعقيماظـالثيماألخريةمسؾكم

ؼؼؾمػذاممأن،مدونماألضؾزائدمواحد،معـمسددماظقالؼوتمسؾكمماٌوئياألصقاتماٌعربمسـفومعقزسيمسؾكمػبلنيمؼبم
عـؿكىمسؾكم 800صقتمععربمسـفومؼبمطؾموالؼي.موإعومعـماألحزابماظلقودقي،ماظيتمتؿقصرمسؾكمم9000اظعددمسـم

،ماألضؾاظقالؼوتمسؾكم بوٌوئيمزائدمواحدمعـمسدد 80 األضؾمؼبمذبوظسمذعؾقيمبؾدؼيموموالئقيموورـقيمعقزسنيمسؾك
هصؾممأنعـؿكؾومؼبمطؾموالؼي.موسـدعومتؼدمماظؼوئؿيمبعـقانمضوئؿيمحرة،مصبىمم90ؼؼؾمػذاماظعددمسـممأندونم
تؽقنماظؿقضقعوتمعقزسيممأنبوٌوئيمعـمتقضقعوتماظـوخؾنيماٌلفؾنيمؼبماظدائرةماالغؿكوبقيمؼبماظقالؼي،مصبىمم9سؾكم
عـمسددممبوٌوئيم9ظؿقضقعوتمؼبمطؾمبؾدؼيمسـمالمؼؼؾمسددماأزائدمواحدمعـمسددماظؾؾدؼوتمسؾكممبوٌوئيم80سؾكم

م.ماظـوخؾنيماٌلفؾنيمؼبماظؾؾدؼي
ممو ماٌودة م002تـص معرتذقني مضوئؿي مطؾ متؼدم مأغف مسؾك ممإعو، مدقودل محزب مرسوؼي مأوأطـرهً طؼوئؿيمموإعو،

(م000أربعؿوئيم)ضؾمنمؼدسؿفومسؾكماألأحرار،مصبىم.مسـدعومتؼدمماظؼوئؿيماًوصيمبوٌرتذقنيماألاحرارأعرتذقنيم
 .تقضقعمعـمغوخيبماظدائرةماالغؿكوبقيماٌعـقي،مصقؿومطبصمطؾمعؼعدمعطؾقبمذغؾف
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 مطؾي ماظؾؾدؼوتمحضور مطؾ مؼب معرتذقني مضقائؿ مضدعً مأحزابو مػـوك مأن مأي ،
مإظقفو ماظقالئل.معضوصو ماظشعيب ماجملؾس معرتذقل محبزبنيممضوئؿي مػـو ماألعر ؼؿعؾؼ

ضدممطالماظؾذانممقرينموماظؿفؿعماظقرينماظدميؼرارلصؼط،ػؿومحزبمجؾفيماظؿقرؼرماظ
ضوئؿيمم98ضوئؿيمؼبموالؼيمدقديمبؾعؾوسموم89م،ضوئؿيمبؾدؼيمؼبموالؼيموػرانم98عـفؿوم

 ؼبموالؼيمشؾقزان.

 ماغؿؼائي معشورطيم،حضورمجزئي مؼبمبؾدؼوتممحقٌمالحظـو مدقودقي أحزاب
مضقائؿم متشؽقؾ مؼب مواجفؿفو مصعقبوت مأو معـفو ماخؿقورات مسؾك مبـوء مأخرى دون

مضقائؿمعرتذقنيمقاحزبومدقودقومضدعم00موػرانمندمأنصػلموالؼيممربؾقو،معرتذققفو
بوإلضوصيمإظبموجقدمضوئؿيمم،ضوئؿيمبؾدؼيم98إظبممتػووتمػذامايضقرمعـمضوئؿيمواحدة

مواحدة ماظؽؾريمبؾدؼي ماٌردك مبؾؾدؼي معلؿؼؾني مم،ٌرتذقني مظقالؼيمطؿو مبوظـلؾي دفؾـو
مبؾعؾوس ماظؾؾم02متقاجدمدقدي مضقائؿفو مسدد متػووت مدقودقي مضوئؿيمأحزاب معـ دؼي

م مإظب مظؾؿرتم02واحدة مواحدة مضوئؿي موجقد معع مدقديمضوئؿي، مبؾؾدؼي ماٌلؿؼؾني ذقني
ممأعومؼبموالؼيمشؾقزانمصؼدمضدمعًمم،يلـ مممممممم م ممممم مممم ممم تػووتمكوبقيمؿإغضقائؿممأحزابمدقودقيم00مممم

ممػوسدد مبني معو مإظب مواحدة متقاجدم90ضوئؿي مسـ مصضال مٌرتذقنيم 09مضوئؿي، ضقائؿ
 أحرارامؼبمبؾدؼوتمدقديمخطوب،مجدؼقؼيمودارمبـمسؾدماهلل.م

م 
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مجدولمؼوضحمتوزؼعمحضورماألحزابماظلقادقةمحمؾقا:م02ماىدولمرضم
 

ؼدصعـومػذاماظؿؿوؼزمؼبمذؽؾمتقاجدماظؼقائؿماظؾؾدؼيمظألحزابماظلقودقيمإظبماظؿلوؤلم
مظؾكرؼطيم ماىغراؼب ماظؿقزؼع مػذا مضبؽؿ ماظذي مواالجؿؿوسل ماظلقودل ماٌـطؼ حقل

ماظـؼطيماظقضقفمسـدموم،مخاللماظؼقائؿماظؾؾدؼيمحملؾقيمعـاظلقودقيما ضدمتطؾؾًمػذه
م ممياظلقدققأغـروبقظقجقاحملددات معقالد مصعؾ متػلري مذلغفو معـ ماظيت حزبمضوئؿي

اسؿؾورمعقالدماظؼوئؿيمايزبقيمميؽـممضدم.أومظقنمأؼدؼقظقجلمؼبمذبؿؿعمربؾلمدقودل
م مإاٌرتذقي مأحرارا( معرتذقني مضوئؿي م)أي مبدوغف مأو مدقودل ماظلقودلمبؾقن ماظؾعد ظب

مغؾكصفمؼبماظـؼوطماظؿوظقي:ميؽـمأنماظذيم

 .تعددماألظقانماألؼدؼقظقجقيماٌؿقاجدةمؼبماظؾؾدؼي 

 .تعددماظرباعٍماٌؼرتحيمسؾكماٌلؿقىماحملؾل 

موالؼةمشقؾقزانموالؼةمدقديمبؾعؾاسموالؼةموػران

األحزابم

ماٌشارطة

سدداظؼوائمم

ماظؾؾدؼة

األحزابم

ماٌشارطة

سددم

اظؼوائمم

ماظؾؾدؼة

ماألحزاب

ماٌشارطة

مسدد

ماظؼوائمماظؾؾدؼة

FLN 26 FLN 52 FLN 38 

RND 26 RND 52 RND 38 

PT 25 FNA 49 FNA 34 

HMS 24 HMS 36 HMS 31 

FNA 21 PT 26 PT 34 

M.ISLAH 10 MI 14 MI 17 

FFS 12 FFS 09 RCD 13 

RCD 01 RCD 08 NAHDA 10 

NAHDA 13 NAHDA 01 03 اٌلؿؼؾقنم 

AHD 54 05 01 اٌلؿؼؾقنم M.INFITAH 03 

MEN 03 AHD 54 04 

ANR 01 

FND 01 

 01 اٌلؿؼؾقن
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 مبؼقائؿم ماٌشورطي ماألحزاب مٌـوضؾل مععؿرب موسدد مضقي مدقودل متلرري تقاجد
 عرتذقنيمؼبماظؾؾدؼي.م

ميؽـمأنمؼػلرمحضقرماظؿشؽقالتماظلقودقيمسؾكماٌلؿقىماحملؾلماغطالضومطؿومضدم
مظؽـ:صؼطموتؿعؾؼمبوظؾعدماظلقودلمالمعـمععطقوتمأخرىم

 ؾمعشؽؾيمترتقىمداخؾماظؼوئؿيماظؾؾدؼيمأوماظقالئقيمبوظـلؾيمظػردمأومذبؿقسيمي
ماظذؼـمأصرادم مؼبمعؼدعي موضعفؿ مؼزؼدمعـمصرصمنوحفؿمؼببعضمملمؼؿؿ ماظؼقائؿمممو

أوماظؾقٌمسـمصػيمعـؿدبميزبماالغؿكوبوت،ماألعرماظذيمؼدصعفؿمإظبمادؿقداثم
م مظطرح مربووظي مؼب مأوراضآخر متلؿكدم مأخرى مأحزاب مبودؿ مجدؼدة ماظرمسقيمفوضقائؿ

 ظؾرتذح.ممطلداة

 م متؽقن مضد مطؿو مربووظي معـ مأصراد مذعؾقؿفتلعك ووزغفؿممووعؽوغؿفموتلطقد
االغؿكوبلمسؾكماٌلؿقىماحملؾلمأعوممرصضفؿمظؾرتتقىماظذيمصرضمسؾقفؿمعـمررفم

 ايزبماظلقودلمربؾقو.

 اظؾقٌمسـمعقضعمهلؿمداخؾمماظطؿقحماظشكصلمألصرادمؼدصعفؿمإظبطؿومضدمؼؽقنم
مربقطفوم مؼب متلثريػو مهلو مدقودقي مطشكصقي ماحملؾل ماٌلؿقى مسؾك ماظعؿقعل اظػضوء

ماي ماغؿظور مؼب مخاللماظؼرؼى معـ ماظقرين ماجملول مػق مو مأودع مآخر مذبول مؼب ضقر
 اظرتذحمظعضقؼيمذبؾسماألعيمسؾكمدؾقؾماٌـول.

 اظيتمتلعكمإلسودةمصقوشيمعؽوغيمشؽؾيمظدىمبعضماألصرادمٌمحالطؿومضدمؼؽقنم
عـمخاللماظؿؿقضعمداخؾماجملؾسماظؾؾديمسؾكممأوماىؿوسيماألوظقيداخؾماظعرشممهلو

 .مهًمضؾيمحزبمععنيماٌلؿقىماحملؾل

ماظلقودقيم ماظؿشؽقالت موتقاجد محضقر متػلري مسؾك مؼلوسدغو مآخر معؿغري ػـوك
عؼورغيمحبفؿماهلقؽيماظـوخؾيمربؾقو،مؼؿعؾؼماألعرمبعددمضقائؿماٌرتذقنيمؼبمطؾمبؾدؼيم

مغلفؾمم،صقفو ماظدرادي مربؾ ماظؾؾدؼوت مؼب ماٌؼدعي ماظؼقائؿ مسدد مبني مغؼورن صعـدعو
مطؾؿ ماظؿوظقي: ماٌالحظي مصغريا، ماظـوخؾي ماهلقؽي محفؿ مطون مو مضقائؿمطؾؿو مسدد طون

مطونمحفؿماهلقؽيماظـوخؾيمطؾريا،م مواظعؽسمصققح،مأيمطؾؿو طؾؿوماٌرتذقنيمطؾريا
ممممممممممضؾممسددمضقائؿماٌرتذقنيماٌؼدعيمؼبماظؾؾدؼي. ممممممممم م م م مممممممممممم م م مم

غالحظمؼبمبؾدؼيمعـؾماظرعؽيماظيتمالمؼزؼدممصػلموالؼيمشؾقزانمسؾكمدؾقؾماٌـول،
م،ضقائؿمظؿشؽقالتمدقودقيمزبؿؾػيم08مغوخؾومتقاجدم9298ؾيمسـمسددمػقؽؿفوماظـوخ
بقـؿومم-ضقائؿم08أيم-ـمغلفؾمػذاماظعددماظؽؾريمظؼقائؿماٌرتذقنيمضوؼبمبؾدؼيمبينمدر

غوخؾو.مػوتونماظؾؾدؼؿونمالممتـالنمادؿــوء،مبؾمندمم8802المتزؼدماهلقؽيمغوخؾيمسـم
م مؼب مم92أغف مسـ ماظـوخؾي مػقؽؿفو متزؼد مال مم00000بؾدؼي مسرصً بؾدؼيمم99غوخؾو،
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حضقرامظعددمععؿربمعـمضقائؿماألحزابماظلقودقيماٌشورطيمؼبماظعؿؾقيماالغؿكوبقيمحقٌم
ؼبمحنيمأغفمؼبمبؾدؼيمشؾقزانمعؼرماظقالؼيمم،ضقائؿمؼبمطؾمبؾدؼيم02سـماظعددمالمؼؼؾم

مضقائؿم معـ مأضؾ مسددا مغلفؾ ماظقالؼي معلؿقى مسؾك مغوخؾي مػقؽي مأطرب متقاجد حقٌ
م.غػلفومضقائؿمبؾدؼيم08مسددػومسـاألحزابماٌشورطيمحقٌمالمتزؼدم

ممغلفمؾمؼبموالؼيمدقديمبؾعؾوسماٌالحظيمغػلفو،مصػلمبؾدؼيمعـؾمبؾدؼيمبؾعربلم مممممممممممم م ممممممممم م مممم مم م ممممم م م مممم مممممم م ممم مممم ممم مم م  م م
متعدادػ مؼزؼد مال ماظيت مصقفوسـ مغوخؾي مم8980قؽي متقاجد مألحزابمم02غلفؾ ضقائؿ

م)وم،دقودقي مبقدقدي مسؾل مدقدي معـؾ مأخرى مبؾدؼوت مؼب ماٌالحظي م8880تؿؽرر
مذؿقانغوخؾو مأو م)م( مضدعًمم0909اظؾالؼؾي ماألحزابماظيت مالمؼؼؾمسدد محقٌ غوخؾو(

ؼبمحنيمأغفمؼبمبؾدؼيمدقديمبؾعؾوسمعؼرماظقالؼيمم،أحزابم02ضقائؿمعرتذقنيمسـم
عـمسددماهلقؽيماظـوخؾيمؼبمم%80حقٌمتلفؾمغلؾيماهلقؽيماظـوخؾيمصقفومعومؼؼوربم

م.مضقائؿمبؾدؼيم02ـماظمالمؼؿفووزمسددماألحزابماٌشورطيمبؼقائؿمصقفومطؾماظقالؼي

عـؾمبؾدؼيموػرانمعؼرممصػلمبؾدؼيم،ٌـطؼمغػلفمسؾكموالؼيموػرانمأؼضوومؼلريما
ماظـوخؾيمالمسؾكماٌلؿقىماحملؾلمصؼطمبؾمسؾكم اظقالؼي،مبويفؿماظذيممتـؾفمػقؽؿفو

م مإظب ماظـوخؾي مػقؽؿفو مسدد مؼصؾ محقٌ ماظقرين متعرفممغوخؾو،م029299اٌلؿقى مل
ؼبمحنيمغالحظمؼبمبؾدؼوتمحبفؿمػقؽيمم،ضقائؿمألحزابمدقودقيم08عشورطيمأطـرمعـم

مبؽـري مأصغر ماغوخؾي مأسالهعـ ماٌرتذقنيمظعدد مضقائؿ معـ مععؿرب مسدد م،مصؿـالعشورطي
ػقؽيمغوخؾيمالمؼزؼدمسددػوممأحزابمدقودقيمعـمأجؾم00عشورطيممبؾدؼيمبطققةسرصًم

ومؼـطؾؼماألعرمغػلفمسؾكمبؾدؼيماٌردكماظؽؾريماظيتمسرصًمحضقرمم،غوخؾوم09022سـم
مغوخؾو.م00900تشؽقالتمدقودقيمعـمأجؾمػقؽيمغوخؾيمالمؼزؼدمسددػومسـمم02

متوزؼعمسددماظؼوائمماإلغؿاخؾقةمحلبمسددماظؾؾدؼات:م00ماىدولمرضم

م9مإظبم9معـ اظقالؼوت
مضقائؿمحوضرة

م8مإظبم0منم

مضقائؿمحوضرة
ضقائؿمم2مأطـرمعـ

محوضرة
ذبؿقعم

ماظؾؾدؼوت

سددمبؾدؼوتموالؼيم

 شؾقزان
م98م08م08م0

سددمبؾدؼوتموالؼيم

 دقديمبؾعؾوس
م89م8م92م8

سددمبؾدؼوتموالؼيم

 وػرانم
م98م08م00م00

م
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م ماٌلفؾي ماألرضوم ماحملؾقني ماٌـؿكؾني مخطوبوت متػلر مطبصال ماظؼقائؿممصقؿو سدد
ضؾـومواظيتممايزبقيماٌشورطيممبومأوردغوهمؼبماظصـػماألولمعـماظػرضقوتماٌذطقرةمأساله

األظقانماألؼدؼقظقجقيمراجعيمظؿعددممتعددماظؼقائؿماالغؿكوبقيصقفومبلغفمرمبومتؽقنمطـرةمو
أوماظرباعٍماالجؿؿوسقيمأومحضقرماظؿلرريماظلقودلمسؾكماٌلؿقىماحملؾل،مبؾماوفم
مسؾكم ماألصراد مادرتاتقفقوت متضع ماظيت ماظػرضقوت معـ ماظـوغل ماظصـػ مسبق اظؿػلري

يزبماظلقودلمعلؿكدعومادؿكداعوماٌلؿقىماحملؾلمؼبمعرطزماظؿقؾقؾمحقٌمؼصؾحما
منيماالجؿؿوسقنيماحملؾقني.اتقومعـمررفماظػوسؾدأ

إظبمأنمتػلريماظؿقاجدماٌعؿربمظؼقائؿماألحزابمم8ظؼدمأذورتمجؾمخطوبوتماٌـؿكؾني
سؾكمعلؿقىمبؾدؼوتمذاتمحفؿماغؿكوبلمصغريمؼعقدمأدودومإظبمتؾؽماظصراسوتمحقلم
ترتقىماٌرتذقنيمأثـوءمتشؽقؾماظؼقائؿماظؾؾدؼيمواظيتمتعرصفوماألحزابماٌلؿوةمطؾريةم

مؼدصعمواٌعرو ماظذي ماألعر موربؾقو، مورـقو ماظؿـظقؿل مواظؿلرري مبوظؿقاجد مسـفو ف
متشؽقؾم مأثـوء مأضصقا مواظذؼـ مايزب معـ مسؾقفؿ ماٌغضقب مأو ماظغوضؾني بوٌرتذقني

مسؾكمماظؼقائؿ مبومسف مواظرتذح معـوصس مآخر ميزب ماظؼوغقغل ماالسؿؿود مادؿكدام إظب
ماٌلؿقىماحملؾل.

متغقمر مم  محراكممم مأم مدقادقة مأحزاب متـاصس ماحملؾقة: ماظلقادقة اًرؼطة
معـؿكؾني

مأوم م)تراجع ماحملؾقي ماظلقودقي ماًورري مسؾك مررأ ماظذي ماظؿغري مؼب ماظؼراءة تعطل
مدقودقيم مضقى معـ مممـؾني مبروز مو مدقودل مظقن معـ ماٌـؿكؾني معـ مظعدد مطؾل زوال

م موؾقوت مظؿؿؾع ماظػرصي ماٌماالدرتاتقفقوتأخرى(، مررفماالغؿكوبقي معـ ـؿففي
مربؾل معـؿكى مدقودل، م)حزب ماحملؾل ماالغؿكوبل مايؼؾ مصوسؾل إدارةمم،زبؿؾػ

ماألعرمربؾقي(، متعؾمؼ مممدقاء مم م مممم  ماالدؿدسوءمممممم مضؾؾ ماحملؾل ماٌلؿقى مسؾك معؿقاجدة بلحزاب
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عـمأعـؾيمخطوبوتماٌـؿكؾنيمحقلمػذاماٌقضقعمعومجوءمؼبمتصرؼحمٌـؿكىمعـمبؾدؼيماظرعؽيمبغؾقزانمسـمحزبم 
ضقظف:م"مصققحمموبوتماحملؾقي(االغػؿوحم)وضدمصرحمأغفمطونمعـوضالمؼبمحزبمجؾفيماظؿقرؼرماظقرينمشداةماالغؿك

ماظشؾوبموصرضفؿمؼبمعؼدعيماظرتتقىمم08أنم مصعقبيمؼبمتؼدؼؿ موجدغو مظؽــو ضقائؿمطـريمبوظـلؾيمإظبمبؾدؼيمصغرية
مولقدم مأجؾ معـ ماالغػؿوح محبزب ماالدؿعوغي مإظب مدصعـو ماظذي ماألعر ماظقرين ماظؿقرؼر مجؾفي محزب مضقائؿ داخؾ

موالؼيمشؾقزان(.،مدـيم92رؿقحـو.."م)
وجوءمؼبمتصرؼحمآخرمٌـؿكىمعـمبؾدؼيمبؾعربلمبقالؼيمدقديمبؾعؾوسمضقظف:م"مصقؿومؼؿعؾؼمبل،مطـًمعـوضالمؼبم
ماضرتحًمغػللمسؾكمرأسمضوئؿيمايزبمبوظؾؾدؼيم م)اىؾفيماظقرـقيماىزائرؼي(معـذمأربعمدـقاتموسـدعو األصوغو

معـ مصكرجً ماظقالؼي معلؿقى مسؾك مايزب معلموظل مرصض موبدا ماٌشوطؾ مأحزابممبدأت مسبق مواوفً ايزب
مرأسم مسؾك مخالظف معـ مصرتذقً مواظدميؼرارقي( ماظـؼوصي مأجؾ معـ ماظؿفؿع م)حزب ماألردقدي مآخرػو مطون أخرى

 والؼيمدقديمبؾعؾوس(،مدـيم92اظؼوئؿي"م)
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معـم ماظرمسقي ماسؿؿوداتفو مجؾى ممت ماظيت مأواألحزاب ماظقرـقي ماظـوخؾي مظؾفقؽي اظرمسل
مررفماٌـؿكؾنيماظطؿقحنيمظؾرتذح.

ملمصبدوامألغػلفؿمعؽوغومضؿـمضوئؿيمايزبماظذيممإذامؼؾفلمػمالءمهلذهماٌؿورديم
ؼـؿؿقنمإظقفموماٌؿقاجدمسؾكمعلؿقىماظؾؾدؼيمأومإذاممتمإضصوؤػؿمأومرصضفؿ،مأوموضعقام

معرض مشري مترتقى ممؼب ماظـفوئقي. ماظؼوئؿي مسؾك ماًرؼطيمظؼد مؼب ماظؿغري مدرادي طشػً
ما متقاجد مؼب متغري ماحملؾقي ماجملوظسماظلقودقي معلؿقى مسؾك ماظلقودقي ألحزاب

طؿومطشػًمؼبماظقضًمذاتفمأنمػذاماظؿغريمشوظؾومعومطونمغؿوجموجقدمحراكمم،اٌـؿكؾي
مظؾؼقائؿم ماظـفوئقي ماظصقوشي مسشقي ماظلقودقي ماظؿشؽقالت مزبؿؾػ مبني ظؾؿـؿكؾني

ماالغؿكوبقي.

مم:مضراءةميفمغؿائجماالغؿكاباتماحملؾقةماًرؼطةماظلقادقةماحملؾقةتغريأ.

ماالغؿكوبوتم مغؿوئٍ محقل ماإلحصوئقي مظؾؿعطقوت مأوظقي مضراءة مخالل معـ سبوول
م مظلـيت مٌعـكمم9002وم9009احملؾقي متػلريا مغؼدم مأن ماظدرادي مربؾ ماظؾؾدؼوت ؼب

م ماظؿغقري مو مربؾقو ماظلقودقي ماًورري معلؿقىمؼب مسؾك ماالغؿكوبل ماظػعؾ مضبدثف اظذي
سـماظلمالمٌمغلعكمإظبماإلجوبيمصوسؾلماظلؾطيماحملؾقيمؼبمصرتتنيماغؿكوبقؿني،محق

ماظؿغري مػؾ مماظؿوظل: معرده مربؾقو ماظلقودقي ماًورري مأؼدؼقظقجقيمؼب ماخؿقورات بروز
م مو ماحملؾل ماٌلؿقى مسؾك ماٌقارـني مظدى مجدؼدة مبروز ماظؼـوسوت مإغؿكوبقي إظبمأدت

طقغفمتغقريممواظؿغقريمالمؼعداظؾؾدؼيمأممأنمؼبممربؾقواىدؼدةماظؼقىماظلقودقيموؾلم
مم)زوػرةماٌـؿكىماظرحمول(مأصرادتلؿقوتمحزبقيمومظقسمتغريم م م ممممم م مممممممم مم م؟مم

م مالغؿكوبوت ماحملؾقي ماالغؿكوبوت مغؿوئٍ مربؾمم9002تشري ماظـالث ماظقالؼوت ؼب
ماظيتم ماظؿشرؼعقي ماالغؿكوبوت مغؿوئٍ مأصرزتف ماظذي ماظؿػوضؾ مدؾؿ متقاصؾ مإظب اظدرادي

م مؼب مظؼدم02أجرؼً مغػلف. ماظعوم معـ ماإلحصوئقوتمعوؼق ممأزفرت مجؾفيمصقز حزب
ماظـالث مظؾقالؼوت ماظؾؾدؼي ماجملوظس مبلشؾى ماظقرين محزبم9اظؿقرؼر محوصظ مبقـؿو ،

ماظدميؼرارل ماظقرين ماظؾؾدؼوتم10اظؿفؿع معـ مسدد محرطيمم،سؾك متلؿطع ممل محني ؼب
مإظبماظعددماحملدودمعـماظؾؾد ؼوتماظيتمطوغًمهًمذبؿؿعماظلؾؿمأنمتضقػمجدؼدا

م.م11اظقالؼوتمربؾماظدراديحقٌمملمتزدمسـمبؾدؼؿنيمؼبممإذراصفومدوبؼو
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م89مبؾدؼيمعـمذبؿقعم98اٌؼوسدمؼبممأشؾؾقيمدقديمبؾعؾوسمسؾكمحوزمػذامايزبمؼبموالؼيمسؾكمدؾقؾماٌـول، 
م.مبؾدؼي08،موؼبموالؼيمشؾقزانمحوزامايزبمسؾكماألشؾؾقيمؼبم9009بؾدؼوتمعؼورغيمبـؿوئٍمم09حقٌمصؼدم

حوزمسؾكممشؾقزانموؼبموالؼيمبؾدؼيم09مصوزمػذامايزبمسؾكمدؾقؾماٌـولمؼبموالؼيمدقديمبؾعؾوسمبوألشؾؾقيمؼبم10
مبؾدؼوت.م02ؼبمماألشؾؾقي

م.ممبؾدؼؿنيمبقالؼيمدقديمبؾعؾوستؼدممػذامايزبمسؾكمدؾقؾماٌـولمبلشؾؾقيماٌؼوسدمؼبم11



 جقالظيماٌلؿاريم،مصؤادمغوار،محلنمرععون،معصطػىمجماػدي
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ماظقرـقيم ماىؾفي معـؾ محزب مبروز مػق ماظـؿوئٍ مػذه مسـف مطشػً معو مأػؿ ظؽـ
ماظؾؾدؼي ماجملوظس معـ مسدد مبرئودي ماظػقز موحؿك ماٌؼوسد معـ مععؿرب مبعدد م12اىزائرؼي

ؼوسدمبؾمربؾقومبعددمربلقسمعـماٌم13صضالمسـمتلفقؾمتصوسدمحضقرمحزبماظعؿول
بروزمأحزابمملمؼلؾؼمهلومأنممأزفرتماظـؿوئٍمطذظؽطؿومم،وبؿلقريمسددمعـماظؾؾدؼوت

مأجؾم معـ ماظؿفؿع معـؾ معوضقي ماغؿكوبوت مؼب ماظدرادي مربؾ ماظقالؼوت مؼب تقاجدت
مواظدميؼرارقي م14اظـؼوصي مسفد ماالغػؿوح.م80، محرطي ممأو ماألحزاب مأنمػذه ادؿطوسً

مؿمػقؽؿفوهقزمسؾكمأشؾؾقيماٌؼوسدمؼبمسددمعـماظؾؾدؼوتمأشؾؾفومغوئقيمومالمؼؿعدىمحف
عـؾؿومػقمايولمؼبمبؾدؼيمبؾعربلمبلقديمبؾعؾوسمحقٌمدفؾـومم،8000ماظـوخؾيماظـ

عـمحزبمم9009صقزماظؿفؿعمعـمأجؾماظـؼوصيمواظدميؼرارقيمبعدمأنمطوغًماألشؾؾقيمؼبم
مذيماظؿقجفم"اإلدالعل".مماإلصالح

بوظـلؾيمظؾؾؾدؼوتمربؾماظدراديمتؾدومعمذراتماظؿغريمؼبماًرؼطيماظلقودقيمربؾقوم
ربووظيمهؾقؾممعـمغوحقيم،ذاتمدالظيم9009بـؿوئٍمم9002اغطالضومعـمعؼورغيمغؿوئٍم

ؼؿلدسمسؾكمموػقمتغريمميؽـمأنم،تغريمعلؿقىماظؿقاجدماظؿؿـقؾلمظألحزابماظلقودقي
ماٌؿم،اخؿقوراتماظـوخؾنيمعـمجفي مسؾكمعلؿقىماحملؾلمعـموذؽؾ ماظلقودقي وردي

مأداتلم معـمادؿكدام مالحظـوه معو مميؽـمأنمؼػرزه مذظؽمعـمخاللمعو جفيمأخرى،مو
ممممظألحزابماظلقودقيموهقمهلومإظبمذبردمإرورمضوغقغلمظؾرتذحمواظػقزممبؼوسد.م ممم ممممممممم م م مممم ممممممممم ممممم مم مممم مم  ممممم ممم مممم ممم م مم

ماىؾل مايضقر مادؿؿرار ممصرشؿ مظألحزاب معـماٌصـػي مععؿرب مبعدد اظؽربىموصقزػو
مممممممإالممأغـومدفؾـومطؿومأدؾػـومبروزامألحزابمعـؾماىؾفيماظقرـقيماىزائرؼياظؾؾدؼوت،م مممممم مممممم مم ممم مممم ممم م مممممممممممم ممممم ممممم م م مممممم مم

FNA،مم ماظعؿول مطوغًمPTحزب معو مأخرى مألحزاب ممتـقؾل محضقر مو ماالغػؿوح ،
ؿمأؼدؼقظقجقومصسؾكمعلؿقىمعـطؼيمخوصيموأغفومتقدقىمظؿظفرمؼبماغؿكوبوتمدوبؼيم

م مواىفقؼي" ماظؾغقؼي ماألضؾقي مأمعـؾ"بلحزاب معـ ماظؿفؿع ماظـؼوصيمحزب جؾ
م.RCDواظدميؼرارقيم

م  

                                                                                                                   
بؾدؼوتمؼبمدقديمبؾعؾوسمطؿومحوزمسؾكمم08سؾكمدؾقؾماٌـولمادؿطوعمػذامايزبماظػقزمبلشؾؾقيماٌؼوسدمؼبمم12
عؼعدام 89طؿومحوزمسؾيممبؾدؼوتم08صوزمبلشؾؾقيماٌؼوسدمؼبممعؼعدامعؿػرضومبنيمبؾدؼوتمذؿك.موؼبموالؼيمشؾقزانم89

ماألخرى.ؼبمزبؿؾػماجملوظسماظؾؾدؼيم
معؼعدام99وسؾكممبؾدؼوتمؼبمدقديمبؾعؾوسم00حوزمػذامايزبمسؾكمدؾقؾماٌـولمسؾكمأشؾؾقيماٌؼوسدمؼبمم13

عؼعدامؼبمبؾدؼوتمم90طؿومصوزمؼبمبؾدؼؿنيمبغؾقزانموبعددمعؼوسدمؼصؾمإظبم،معؿػرضومبنيمزبؿؾػماجملوظسماظؾؾدؼي
 أخرى.

عؿػرضيمبنيممعؼوسد 08وسؾكممؼبمبؾدؼؿنيمؼبمدقديمبؾعؾوسمحوزمػذامايزبمسؾكمدؾقؾماٌـولمسؾكمأشؾؾقيماٌؼوسد14
مزبؿؾػماجملوظسماظؾؾدؼيمؼبمشؾقزان.
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مأيم موػران مؼب مواظدرادي مظؾؿالحظي معقضقسو ماخؿريت ماظيت مظؾؾؾدؼوت بوظـلؾي
مؼبم ماظقرين ماظؿقرؼر مجؾفي محزب مصقز مغلفؾ مصنغـو موأرزؼق ماظلوغقو موػران، بؾدؼوت

م ماغؿكوبوت مؼب مايول مػق مطؿو ماظقالؼي معؼر ماجملؾسمم،9009اظؾؾدؼي معؼوسد ماضؿلؿ و
عؼوسدمظؽؾمعـفؿومرشؿمأغفماصؿؽمم00مـألرزؼقمععمحرطيمذبؿؿعماظلؾؿمباظشعيبماظؾؾديم

معـمهوظػوتمععماألحزابماظػوئزة مايزبمصؼدمم،رئوديماجملؾسماغطالضو ممممممإالممأنممػذا مم ممممم مم  مم م  م
،ماألشؾؾقيماظيتمطوغًمظدؼفمؼبمبؾدؼيماظلوغقومظصوحلمحزبماظؿفؿعماظقرينماظدميؼرارل

م مطؿو مألحزاب ماىؾل ماظربوز مأخرى، مجفي معـ مواىؾفيمغلفؾ ماظعؿول محزب عـؾ
ماظقرـقيماىزائرؼي.

ممعؼعدمامؼبمحنيمم09حزبمجؾفيماظؿقرؼرماظقرينمؼبماالغؿكوبوتماظؾؾدؼيمسؾكمحوزم م مم ممممـبمم
م مسدد ماٌطوغً مؼوسد مسؾقفو مم08احملصؾ مدـي معؼعدما ممم م ماظعؿولم9009ممممـبم محزب محوز مطؿو ،

بقـؿوم،م(9009يمطونمشوئؾومسـماالغؿكوبوتمغػلفوم)عؼوسدمومػقمايزبماظذم08سؾكم
مح ماظلؾؿ موؿع محرطً موصظً م)سؾك ماٌؼوسد معـ مغػلف مذفدتمم8اظعدد مو عؼوسد(

ممFNAاظعؿؾقيماالغؿكوبقيمبروزم عؼعدمبعدعومم0عؼوسدمومضؿقرمحرطيماالصالحم)م8بـ
م(.م9009عؼوسدمؼبمم02طوغًمعؿقاجدمبـم

م7002-7007تغريماًاررةماظلقادقةمحمؾقامبنيماالغؿكاباتماحملؾقةمم:م00ماىدولمرضم

م

م  

 اٌلؿؼؾقن FLN ISLAH RND HMS FNA PT FFS Nahdaموػرانوالؼيم
موػرانم بؾدؼي

م9009
16 09 03 05 00 00 00 00 00 

موػرانم بؾدؼي

م9002
13 00 04 05 05 06 00 00 00 

بؾدؼيماظلوغقوم

م9009
06 04 03 02 00 00 00 00 00 

بؾدؼيماظلوغقوم

م9002
04 00 06 01 02 00 02 00 00 

مأرزؼقم بؾدؼي

م9009
04 02 00 00 00 00 00 00 09 

مأرزؼقم بؾدؼي

م9002
04 00 02 04 01 00 02 02 00 
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مظؾؾؾدؼوتمربؾماظدراديمؼبمدقديمبؾعؾوسمؼقضحماىدولماظؿوظلماظؿغريم بوظـلؾي
ؼوتمدقديمبؾعؾوس،مدػقزفماظذيمحدثمبنيماظعفدتنيماالغؿكوبقؿنيمؼبمطؾمعـمبؾد

اظقرينمسؾكماظؾؾدؼيمعؼرممصؼدمدفؾـومادؿؿرارمدقطرةمحزبمجؾفيماظؿقرؼرم،ومبؾعربل
ؼبماظؾؾدؼيماظـوغقيمعـمغوحقيممFNAمظؾفؾفيماظقرـقيماىزائرؼيومحضقرمجؾلمماظقالؼي

مدػقزف مأي ماظـوخؾي ماهلقؽي ماظـؼوصيم15حفؿ مأجؾ معـ ماظؿفؿع محزب موصقز ،
بوتماحملؾقيمؼبموالؼيمدقديمواظدميؼرارقيمؼبمبؾدؼيمبؾعربلمألولمعرةمؼبمتورؼخماالغؿكو

م.0220بؾعؾوسمعـذمأولماغؿكوبوتمتعددؼيمدـيم

م7002-7007تغريماًاررةماظلقادقةمحمؾقامبنيماالغؿكاباتماحملؾقةمم:م00ماىدولمرضم
م

مدقديم والؼي

مبؾعؾوس

FLN H

MS 

 

R

N

Dم

IS

L

A

H 

P

T 

FN

A 

 

AHD

54 

MNJ

A 

RC

D 

U

DL 

 

بؾدؼيدقديم

مبؾعؾوس
م9009

12 04 00 07 X  X X X X 

بؾدؼيدقديم

مبؾعؾوس
م9002

10 02 04 x 03 04 X X X X 

مدػقزف مبؾدؼي
م9009

04 02 01 02 X 01 X X X 01 

مدػقزف مبؾدؼي
م9002

03 01 02 X 02 03 X X X X 

مبؾعربل مبؾدؼي
م9009

02 01 01 02 X 01 01 01 X X 

مبؾعربل مبؾدؼي
م9002

02 X 01 00 0 01 X X 02 X 

 

م  

                                                                                                                   
15

حبؽؿمتلوويمسددماٌؼوسدمبنيممؼبماظػرتةماظيتمأجريمصقفومهؼقؼـومملمؼؽـمظقػصؾمبعدمؼبمايزبماظػوئزمبوظؾؾدؼي 
 هوظػوتمبنيماألحزابماظػوئزة.ممومأدىمإظبماغلدادماجملؾسمؼبماغؿظورممبـالثيمظؽؾمعـفو FLNومال FNAال
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م مربؾ مبوظؾؾدؼوت مؼؿعؾؼ مشؾقزانوصقؿو مبقالؼي ماٌقداغل ماىدولمم،اظؿقؼقؼ ممؼؾقمـ ممم مم م ممم 
مإظبم موؼشري ماحملؾقي ماالغؿكوبوت مصرتتل مبني مربؾقو ماظلقودقي ماًرؼطي متغري اظؿوظل
اٌالحظوتماظيتممتًماإلذورةمإظقفومدوبؼومخوصيمعومؼؿعؾؼمعـفومبؾؼوءماظؾؾدؼوتمعؼرم

مأ مبعدد مظؽـ ماظقرين ماظؿقرؼر مجؾفي محزب مررف معـ مهؽمؿ معقضع مماظقالؼي ممممم م م مم م م مممم مممم مممم مم مم م م مم م م مم م م مم م م م م م م ممم ممم معـمممم ضؾ
،مطؿومدفؾـومبروزمحزبماىؾفيماظقرـقيماىزائرؼيم9009ماٌؼوسدمعؼورغيمبوغؿكوبوت

ؼبمبؾدؼيمصغريةمعـمغوحقيمحفؿماهلقؽيماظـوخؾيمعـؾممRCDـموزفقرمحزبمعـؾماظ
مممبينمدرشـ.

م7002-7007تغريماًاررةماظلقادقةمحمؾقامبنيماالغؿكاباتماحملؾقةمم:م00مرضاىدولم

 FLN RND HMS FNA PT RCD PRA INFITAH Elموالؼيمشؾقزان

adl 

مشؾقزانمبؾدؼي
م9009

10 02 06 - - - - - 05 

مشؾقزانمبؾدؼي
م9002

07 05 03 05 03 - - - - 

مبينم بؾدؼي

مم9009مدرشـ
03 01 02 - - - 02 - - 

مبينم بؾدؼي

م9002مدرشـ
04 01 02 01 - 02  - - 

ماظرعؽيمبؾدؼي
م9009

02 03 - 01 - - 01 - - 

ماظرعؽيمبؾدؼي
م9002

01 02 - 03 - - - 01 - 

م

موسبـمبصددمايدؼٌمسـمتغريمخرؼطيماألحزابم مؼـؾغلمأنمغؼػمسـده ظؽـمعو
موعقالدم مبؾ ماظؾؾدي ماجملؾس مؼب مواظؿؿـقؾ مواٌشورطي ماظؿقاجد مغوحقي معـ اظلقودقي
أحزابمجدؼدةمؼبماظؾؾدؼوتماظصغريةماظـوئقيمعـفومخوصي،مومربووظيمصفؿمرؾقعيمػذام

بؿغريمعقاضػمواووػوتماظـوخؾنيمماظؿغريمؼؿطؾىمررحماظلمالماظؿوظل:مػؾمؼؿعؾؼماألعر
مأوم معرتذقني محبراك مؼؿعؾؼ مأغف مأم مظألحزاب مأؼدؼقظقجقي موخطوبوت مبراعٍ عـ

إغؿكوبوتمععمايزبمغػلفمؼبمعـؿكؾنيمدوبؼنيمعـمحزبمملمصبدوامعؽوغيمظؾرتذحم
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مم92 مم9002غقصؿرب مبفؿ مدصع مممو م)إظب مظؾرتذح مأخر مضوغقغل مشطوء مسـ حزبماظؾقٌ
م؟16دهماظؼوغقغلمبشؽؾمأداتلمطقدقؾيمظدخقلماالغؿكوبوتمتمادؿكدامماسؿؿوم(آخر

مجذورمايراكمظدىماٌـؿكؾني .مب

مراكمدائؿوماٌؿؿـؾمؼبمايمسؿومتـقدثًمسـفماظصقوصيعقداغقوممطشػمصرؼؼماظؾقٌ
ماألحزاب مبني ماٌلؿؿر مواظؿـؼؾ ماٌـؿكؾني مػذهممظدى مو مأغؿكوبل، معقسد مطؾ سشقي

مإغؼودات معـ متلؾؿ ممل مبعقـفوماظظوػرة مأحزابو مأتفؿً ماظيت مايزبقي ماظؼقودات مبعض
ماظذؼـم م"ظؾؿـؿكؾنيماٌؿفقظني" مصقرةبػؿحماألبقابمسؾكمعصراسقفو مصبلدونمحلؾفو

مغؿفوزؼإل ماظمغؿكوبقي،اإلي مضؿـ متـدرج ماظيت ماالغؿؼودات مػذه مصقق مؿـوصسوظؽـ
غػرتضمأنمػـوكمواضعمعقضقسلمؼمديمإظبموجقدمعـؾمػذهممبنيماألحزابماإلغؿكوبل

ماٌؿوردوت.

خاللماظعؿؾماٌؾوذرمغؼرتحمؼبمػذاماٌلعكمضراءةمؼبماٌعطقوتماظيتممتمهصقؾفومعـم
دقلؿحمؼبمرأؼـومبؿقضقحماألدؾوبماظؽوعـيموراءمػذهماظؿـؼالتمموماظذيمععماٌـؿكؾني

ممممم ظؾؿـؿكؾنيموماظيتمتغقم مممممم مم اظلقودقيماحملؾقيمشداةمطؾمادؿقؼوقمرمبودؿؿرارموجفماًرؼطيمممممم
مأحقونمأخرى.ماألوجيدومنومإحداثمتغقريمؼبمأحقـومماغؿكوبل

مػقم ماحملؾقي ماظلقودقي ماًرؼطي مؼب ماظؿغري مػذا مطون مإن ماألعر محؼقؼي مؼب مغعؾؿ ال
مايؿالتم مررؼؼ مسـ ماظلقودقي ماظؿشؽقالت مخوضؿف ماظذي ماظلقودل مظؾؿـوصس غؿقفي

أممم،ؿقزمؼبمخطوبفوماظلقودلموماظعرضماٌؼـعمظرباذبفواالغؿكوبقيمعلؿعؿؾيمؼبمذظؽماظؿ
اظصدارةممػذاماظؿغريمحدثمغؿقفيم"طورؼزعو"ماألصرادمومأخذتمبذظؽمذعؾقيماٌرذقني

ػؾمسبـمأعوممتـوصسماألحزابممبعـكمآخرم،ربؾقومسقضمايزبماظلقودلمؼبماظعؿؾقي
مأم ماظلقودقي؟ ماظرباعٍ ماٌقادؿممو مؼب مذعؾقؿفؿ مؼلؿـؿرون مألصراد متـوصس مأعوم سبـ

اظلقودقي،مػذهماظشعؾقيماظيتمتشؽؾًمؼبمحؼقلمأخرىمشريماًربةماظلقودقيموماظؼدرةم
مسؾكماظؿلقريم؟

مغفؿؿمبفذهماٌللظي،مصذظؽمؼعقدمإظبمطـوصيماظؿـؼالت اٌالحظيمسؾكمسقـيممظؽـمطـو
معـؿكاظدرادي ماظـالثني مو ماظؿلعي مبني معـ محقٌ ممثوغقيمموؾ، مػـوك مادؿفقابفؿ، مت

م:اىدولماظؿوظلمؼقضحمػذهماظؿـؼالتروامأظقاغفؿماظلقودقي،مومم شقمعـفؿممرةسش

م

                                                                                                                   
16

عـمايوالتماظيتمميؽـمأنمتدرجمؼبمػذاماظلقوقمطؿـولمتغريماًرؼطيماظلقودقيماحملؾقيمؼبمبؾدؼيمعـؾمبؾعربلم 
 9002 ؼب RCDإظبمحزبمال 9009سـدعوماغؿؼؾًمرئوديماجملؾسماظؾؾديمصقفومعـمحزبماإلصالحم"ماإلدالعل"مؼبم

عـمأؼدؼقظقجقيم"دؼـقيم"إظبمأخرىم"سؾؿوغقيمأومجفقؼي"مماظـوخىمؼبمػذهماظؾؾدؼيمػؾمؼػفؿمعـفمتغريمإرادةموعقضػ
  أممأنماألعرمؼؿعؾؼمحبراكمأصرادمعـمحزبمآلخرمادؿكدممصقفمايزبمطلداةمظؾرتذحم؟
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مؼوضحماغؿؼاالتمايزبقةمظؾؿـؿكؾنيماحملؾقنيم:م07مرضممجدول

م

 
  

مبؾدؼةماظرعؽة
 عفامماٌـؿكب ايزبماألول ايزبماظـاغي ايزبماظـاظث

اىؾفةماظورـقةم
 اىزائرؼة

ماظؿفؿعماظورينمحزب
 اظدميؼراري

حزبمجؾفةم
 اظؿقرؼرماظورين

مجمؾسم رئقس
 ذعيبمبؾدي

م ماالغػؿاح حزبمجؾفةم
ماظؿقرؼرماظورين

مسضو

مبؾدؼةمشؾقزان
م اىؾفةماظورـقةم

ماىزائرؼة
حزبمجؾفةماظؿقرؼرم

ماظورين
مسضو

م محزبماظعؿال حزبماظؿفدؼدم
ماىزائري

مسضو

مبؾدؼةمبينمدرضن
م أجلماظـؼاصةمماظؿفؿعمعن

موماظدميؼرارقة
محزبماظؿفؿعماظورين

ماظدميؼراري
مسضو

م حزبمجؾفةماظؿقرؼرم
ماظورين

حزبماظؿفدؼدم
ماىزائري

مسضو

حزبماظؿفؿعم
اظورينم

ماظدميؼراري

حزبماظؿفدؼدم
ماىزائري

حزبماظؿفؿعماظورينم
ماظدميؼراري

مسضوم

مبؾدؼةمبؾعربي
م اىؾفةماظورـقةم

ماىزائرؼة
حزبمجؾفةماظؿقرؼرم

ماظورين
مغائبمرئقس

م اظؿفؿعمعنمأجلماظـؼاصةم
موماظدميؼرارقة

اىؾفةماظورـقةم
ماىزائرؼة

مجمؾسم رئقس
مذعيبمبؾدي

اظؿفؿعمعنمأجلم
اظـؼاصةموم

ماظدميؼرارقة

حزبماظؿفؿعماظورينم
ماظدميؼراري

حزبمجؾفةماظؿقرؼرم
ماظورين

مغائبمرئقس

حزبمجؾفةم
ماظؿقرؼرماظورين

م05سفدم حزبمجؾفةماظؿقرؼرم
ماظورين

مسضو

مبؾدؼةمدػقزؼف
م محزبماظعؿال حزبماظؿفؿعماظورينم

ماظدميؼراري
مغائبمرئقس

م اىؾفةماظورـقةم
ماىزائرؼة

ماظؿفؿعماىزائري مسضو
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ماالغؿكاباتأدؾابمتغقريماٌرذحمظؾقزبمضؾقلمبعضم

مأساله،م ماىدول مؼعؽلفو معـؾؿو مظؾؿـؿكؾني ماظلقودقي ماٌلورات مدرادي مظـو تلؿح
قيمعـمبنيمتلعيمومثالثنيمعـؿكىمػـوكممثوغمتـؼالتماٌرتذقني،مإذمبوظقضقفمسؾك

تلتلمػذهماظؿغقرياتمبشؽؾمعؽـػمضؾقؾماالدؿقؼوضوتمم،سشرمشريواماألظقانماظلقودقي
م مبوغؿكوبوت مخوصي مظقلً ماظؿقرطوت مصفذه مأصؾقًم9002االغؿكوبقي، مظؽـ مو ،

م ماٌؿوردي مؼب مذبلدة ماظلقودقيممموردي ماإلغؼلوعوت مزوػرة مبروز معـذ اإلغؿكوبقي
ظألحزابمومزفقرمعقجوتمايرطوتماظؿصققققيماظيتمالمترىمضرورةمظؾؿصققحمإالم

م.مداؼيماٌقادؿماإلغؿوخؾقيمأوماإلغؿفوءمعـفوسـدمب

حؿكمومإنمم-غـطؾؼمعـمصؽرةممومإظبماظؾقٌمؼبمأدؾوبمػذهماظؿقرطوتػذامؼدصعـوم
قؼمبوالظؿزاممعػودػومأنماظـضولماظلقودلمؼرتؾطمبشؽؾموثم-بدتمدوذجيمبعضماظشلء

مؿزامإخاللمأحدماظطرصنيمدقاءمايزبمأوماٌـوضؾمبفذاماالظومم،االؼدؼقظقجلمظؾؿرذح
ماظعالضي مصض مإظب معـممؼمدي ماغطالضو ماظػرضقي مػذه مشبؿرب مأن مبنعؽوغـو ماظطرصني. بني

ماٌـؿكؾني متصرضبوت مؼب مشريمؼم.ضراءة ماظذي ماٌـؿكؾني مألحد ماظؿوظل ماظؿصرؼح ؽشػ
ملمؼؽـمدقىمظرصضمترذقفمؼبمضوئؿيمايزبمغػلفممبـودؾيمأنمذظؽماظؼؾعيماظلقودقيم

م مظـ ماحملؾقي مم92اإلغؿكوبوت مأنم9002غقصؿرب مبنعؽوغفو ماظؿصرضبوت مػذه معـؾ مو ،
تؽشػمظـومأذؽولماظؿػووض،معدىماإلغظؾوطماظؿـظقؿلمربؾقومبوظـلؾيمىؿقعماألحزابم

مبؾدؼةمدقديمبؾعؾاس

حزبمجؾفةماظؿقرؼرم

ماظورين

حزبماظؿفؿعم

ماظورينماظدميؼراري

حزبمجؾفةماظؿقرؼرم

ماظورين

مسضو

م حزبماظؿفؿعم

ماظورينماظدميؼراري

جؾفةماظؿقرؼرممحزب

ماظورين

مسضو

متالغمبؾدؼة

م مرياس اىؾفةماإلدالعقةم

مظإلغؼاذ)احملؾة(

مسضو

مبؾدؼةماظلاغقة

م حزبماظؿفؿعم

ماظورينماظدميؼراري

حزبمجؾفةماظؿقرؼرم

ماظورين

مغائبمرئقس

م اىؾفةماظورـقةم

ماىزائرؼة

حزبمجؾفةماظؿقرؼرم

ماظورين

مسضو
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مخوغيم مؼب مأو ماظؽؾرية ماألحزاب مخوغي مؼب ماظصقػقي ماظؽؿوبوت مصـػؿفو مدقاء اظلقودقي
ةمسـمألحزابماظصغرية.ماظؿصرؼحماظؿوظلمألحدماٌـؿكؾنيمعـمبؾدؼيماظلوغقومؼعطلمصقر

مأدؾوبمتغقريماظؿشؽقؾيماظلقودقي.

مام مجؾفة محزب مأن مو"مبا مترذققي مرصض ماظورين مصضلظؿقرؼر
،مضدعتمادؿؼاظيتمعنمايزب،مومادؿفؾتمظطؾبمضدممسينمآخرؼن

مرأسم مسؾي ماضرتحوا ماىزائرؼة، ماظورـقة ماىؾفة مضؾل معن ظي
اظؼائؿةمأوماٌرتؾةماظـاغقة،مومظؽنمطانمػـاكمرئقسمبؾدؼةمدابقم

وػران،م)ؾىمرأسماظؼائؿةموموضعتمأغاميفماٌرتؾةماظـاغقة"وضعوهمس
مدـي(.م09اظلوغقي،م

مػذهمايوظي مغزاعمعقاضػ،ممتؾنيمظـو مأو ماؼدؼقظقجقو أنمدؾىماالغؿؼولمظقسمغزاسو
،مومظقلًمػذهمحوظيمربؾقومػووضوتمبنيماٌرذحمومايزباٌػشؾمبوإمنوماألعرمؼؿعؾؼم

موصكطم،ععزوظي مبوت مشقمروا ماظذي ماٌؾققثني مم ممم م م مممم م ممم ماظؼقائؿمممم مإسداد مسشقي مايزبقي إغؿؿوءات
اإلغؿكوبقيمتـريماألدؾوبمغػلفو.ماظؿصرؼحماظؿوظلمألحدماٌـؿكؾنيماحملؾقنيمعـمشؾقزانم

م:ؼؽشػمسـماٌلورمغػلف

ماألوديم مسفدتي مخالل معشروع مأي مسؾى مأهصل ممل مو معؼاول مأغا "
م ماظعفدة مخالل ماىزائري ماظؿفدؼد ميزب مممـل -7007طعضو

م7002 مأغا مواآلن ماظورينم، ماظؿفؿع ميزب مممـل سضو
مدـي(.م08شؾقزان،مبينمدرضـ،م)اظدميؼراري"

مأسضوءم مرصض مظلؾى ماظدميؼرارل ماظقرين ماظؿفؿع معرة مأول مؼب ماٌعين ماظعضق ترك
م ماغؿكوبوت مخالل ماظرتذح مصرصي معـقف ماظؾؾدي م9009اٌؽؿى محزبم، مبندؿ ترذح

مسؾؿم9002ضؾؾماغؿكوبوتمائريمومصوزممبؼعدمضؿـمذبؾلفماٌـؿكىم،مومزاظؿفدؼدماى
سؿؾقيم"بوذرمظذامم9002احملؾقيمالغؿكوبوتممدخؾبلنمحزبماظؿفدؼدماىزائريمظـمؼ
أصضًمإظبمرردمأسضوءمدوبؼنيمعـمحزبماظؿفؿعمتصققققي"مؼبماظؾؾدؼيمعؼرماظرتذحم

م مطقسقد متقضقع معوئيت معبع مأن مبعد ماظدميؼرارل ماظقرين متؼدممإغؿكوب مإذا ظصويف
مطؿرذح.

اسوتمسؾكمتصدرماظؼقائؿماإلغؿكوبقيمومسؾكماظرتتقىمضؿـفوموم/مأومتؽودمتؽقنماظـز
ؽؿمؼبمزوػرةماظرتحولماظلقودلمقؿتإسودةماظرتذحمظعفدةمأخرىمعـمبنيماألدؾوبماظيتم

ماظؼقائؿم مإغؼلوم مسؿؾقي مؼب متؿقؽؿ ماظيت مػل مغػلفو ماألدؾوب متؽقن متؽود مطؿو ربؾقو،
ؾققثيماظيتمذفدتمسددامعرتػعومايزبقيمؼبماظؾؾدؼوتمشريماظؾؾدؼوتمعؼرماظقالؼوتماٌ

عؼورغيمععماظؾؾدؼيمعؼرماظقالؼيمرشؿمضؾيمػقؽؿفوماإلغؿكوبقي.مدؾلؾيمظؾؼقائؿماإلغؿكوبقيم
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مإرورم مشق روا ماظذي ماٌـؿكؾني مخطوبوت محقل مصقرة مظـو متعطل ماظؿوظقي اظؿصرضبوت
ماظرتذحمعـمحزبمإظبمأخر.

اظورينم"مترطتمأغامومأربعةمعنمزعالئيمحزبمجؾفةماظؿقرؼرمم
بعدمأنمرصضمػذاماألخريمترذقـا،مبقـؿاماضرتحتمسؾقـاماىؾفةم
ماالغؿكابقة" ماظؼائؿة مسل ماألودي ماٌراتب ماىزائرؼة ماظورـقة

مدـي(.م00)اىؾفيماظقرـقيماىزائرؼي،مشؾقزان،م

مومؼؼقلمآخرمؼبمػذاماظشلن:

اظـؼاصةموماظدميؼرارقةمبعدم"متؼدعتمهتمأظوانماظؿفؿعمعنمأجلم
عنمحزبمجؾفةماظؿقرؼرماظورين،ماظؿفؿعماظورينممأنمرصضمطال

مترذقي" مرياس مو ماظـؼوصيمماظدميؼراري مأجؾ معـ )اظؿفؿع
مدـي(.م88بينمدرضـ،ممواظدميؼرارقي،

مخالصة

اٌـؿكؾنيممزوػرةمترحولم9002اظيتمجرتمؼبمغقصؿربممجلدتماالغؿكوبوتماحملؾقي
محب مربؾقو ماظلقودقي ماظؿشؽقالت مزبؿؾػ مقبني مأعوم مغعد ممل معـمٌ مواحد منقذج

ماٌلؿقىم مسؾك ماٌـوضؾ مظؾؿـؿكى مصوإلضوصي ماٌرتذقني، معـ مو ماحملؾني اٌـؿكؾني
اطؿلحمم،احملؾلماظذيمبدأمسددهمؼؿؼؾصمتدرصبقومععمتراطؿماالدؿقؼوضوتماالغؿكوبقي

مأخر ممنقذج مم-احملؾل مجدؼدا مغؼقل مال متضؿـمم–طل ماظيت ماظؼوئؿي مؼب ماظرتذح شوؼؿف
م ماظـظر مبغض مظؾػقز محظقز مسـمأطرب ماظـظر مبغض مظؾقزب، ماظلقودل ماًطوب سـ

مضبلـم معـؿكى ماظلوبؼي، ماظـضوظقي ماالظؿزاعوت مسـ ماظـظر مبغض مو إؼدؼقظقجقؿف
اظعؿقعقيممأسقانماإلدارةماظؿػووضمععماظعـوصرماظػوسؾيمؼبماجملؿؿعماحملؾلمدقاءمطوغً

ماألعـقيمو ايؼؾماٌدغقي،مصوسؾلمايؼؾماالضؿصوديم)اٌؼووظقن(مومصوسؾلمبؽؾمأرقوصفو
مم.اظـؼوؼبم)اظزواؼومواىؿعقوتماظقرـقيموماحملؾقي(

مػذام مظقصؾح مربؾقو ماظلقودل مظؾقزب ماظلقودل مو ماألؼدؼقظقجل ماًطوب ؼؿػؿً
األخريمظعؾيمؼبمؼدم"احملؾل"متؿقؽؿمصقفماظرػوغوتماظػردؼيمومعبوسوتقيمبعقدامسـمدورم

مسدم محوظي مطوغً مإذا مو مربؾقو، مايزب مؼؾعؾف مأن مصبى ماظذي اإلغضؾوطمماظؿـظقؿل
اظؿـظقؿلمداخؾمايزبمعطروحيمسؾكمعلؿقىماظؼؿيماهلرعقيمظف،مصننمايوظيمغػلفوم

 تؽودمتؽقنمصقرةماظشوئعيمظؾقزبماظلقودلمربؾقو.


