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حلنمرععون ،معصطػىمجماػديم م
صؤادمغوار،مجقالظيماٌلؿاري
*

**

تؼدؼمم م
تلعكمػذهماظدراديمالدؿـؿورماالغؿكوبوتماحملؾقيماظيتمجرتمؼبم 92غقصؿربم9002م
طؿقدان مظؾدرادي مدقدققأغـروبقظقجقي معـ مأجؾ معؼوربي ماظػعؾ ماالغؿكوبل ماحملؾل مؼبم
ربووظي مظؽشػ مرػوغوت مصوسؾقف مسؾك ماٌلؿقى ماحملؾل موصفؿ مادرتاتقفقوتف ماٌـؿففيم
ضؾؾ،مأثـوءمومبعدمغفوؼيماالغؿكوبوت.م م
دعً ماألحزاب ماٌشورطي مؼب ماالغؿكوبوت ماحملؾقي مظؿعؾؽي م"ضقاسدػو ماالغؿكوبقيم
اٌػرتض موجقدػو" مسؾك ماٌلؿقى ماحملؾل موػذا معـ مخالل م"ردؿ مادرتاتقفقوتم
ممممممكمؾني مؼب مسؿؾقوت مودؼد ماجملوظسم
ممم مظؾؿـؿ
موادعي
ممممم ممم
معشورطي
مظضؿونم مم
تلعكم مم ممم
اغؿكوبقي" مم مم
اٌـؿكؾيمربؾقومبـوء معومتؼرتحفمعـمبراعٍمؼػرتضمتـقسفو مشوؼؿفومتؼدؼؿماظؾدؼؾمسؾكم
اٌلؿقىماحملؾل،مطؿومدعًمظؿؼققؿمدرجوتمتقاجدػومسؾكماٌلؿقىماحملؾلمعـمخاللم
تؼققؿمخطوبفومحقلمبرغوذبفوماظقرين.م م
أولمعومصبىماإلذورةمإظقف ،مػقموجقدمغقسنيمعـماظرػوغوتمسؾكماألضؾمبوظـلؾيم
ظؾرباعٍماٌؼرتحيمؼب مايؿالتماالغؿكوبقي معـمررفماألحزاب ماظلقودقيماٌشورطيمؼبم
االغؿكوبوت ماحملؾقي ،م صؿورة مغؽقن مأعوم مخطوب محزبل مؼلعك مظعرض مبرغوعٍ مورينم
ٌشوطؾمذاتمروبعمربؾلمربضمومتورةمأخرىمأعوممخطوبمحزبلمربؾلمالمسالضيم
*هًمإذراف
** بوحـقنممبرطزماظؾقٌمؼبماألغـروبقظقجقوماالجؿؿوسقيمواظـؼوصقي،ماىزائر
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إجرائقيمظفمخبطوبماظربغوعٍماظقرين.مععمػذهماٌػورضي،متؾؼكماالغؿكوبوت مبشؽؾمسومم
واالغؿكوبوت ماحملؾقي مسؾك موجف ماظؿقدؼد معقسدا مػوعو مبوظـلؾي مظألحزاب ماظلقودقيم
ظلؾؾني مسؾك ماألضؾ ،مؼؿؿـؾ ماألول مؼب ماظؾقٌ ماٌؿقاصؾ ماٌكؿؾػ ماألحزاب مظؿقلنيم
اظرتتقى ،متدسقؿف مأو ماظؿلدقس مظف مسؾك معلؿقى ماًرؼطي ماظلقودقي ماظقرـقي ،مأعوم
اظلؾىماظـوغلمصقـطقيمسـماظرشؾيمؼبمضؿونمأودعممتـقؾمدقودلمسؾكمعلؿقىماظرتابم
اظقرين ،مو مذظؽ مبفدف متؼققؿ معدى ماالدؿؼؾول مواظؿػوسؾ معع ماًطوب ماألؼدؼقظقجلم
واظلقودل مومتؼققؿمردودماألصعولمحقلماظرباعٍماظلقودقي،ماالضؿصودؼي موماالجؿؿوسقيم
ظألحزابماٌشورطي .م
سـدعومسبوولمأنمغدرسماإلغؿكوبوتمعـمخاللمدراديماظعالضيمبنيمعومػقمربؾلم
وعومػقمورينمؼبمخطوبوتماألحزابماظلقودقي ماٌشورطيمؼب ماظعؿؾقي ماإلغؿكوبقيمصنغـوم
ماظقرـقيم
ممممم
ماظرباعٍم مممم
ممم ممم ممم
ماظيتم مموملممدػو
مممم ممم
ماظقرـقي
ماظرػوغوتم مممم
ماألحقون،م مممأنم مممممممم
معـم مم م ممم م
مطـريم مم
غالحظم ممؼبم ممم
ممم
ظألحزابمالمسالضيمهلومععماظقاضعماحملؾلمٌكؿؾػماظؾؾدؼوت،مصؿـمخاللمعؿوبعيمصرؼؼم
اظؾقٌ مجملؿقسي معـ موؿعوت مايؿؾي ماالغؿكوبقي متطرق مرؤدوء ماألحزاب مظألبعودم
األؼدؼقظقجقيمواظلقودقيمظؾعدؼدمعـ ماٌقاضقعماظيتمتمررماًطوبماظلقودلمايزبل،م
عـؾ مضضقي ماظعفدة ماظـوظـي مظرئقس ماىؿفقرؼي مايوظل ،معللظيخقصصي ماٌمدلوتم
اظعؿقعقي ،مصضال مسـ مإصالح ماٌـظقعي ماظرتبقؼي موزوػرة ماهلفرة مشري ماظشرسقي مظدىم
اظشؾوب ،مبوٌؼوبؾمطوغً ماالغؿظوراتماحملؾقيمبعقدةمسـم"سؿقعقوت"ماظربغوعٍماظقرينم
ظألحزاب ماظيتمميؽـمأنمغشريمإظبماظؾعضمعـفومسؾكمدؾقؾماٌـولمالمايصر:مبطوظيم
اظشؾوب مسؾك ماٌلؿقى ماحملؾل ،مررق متلقري ماىؿوسوت ماحملؾقي مبطرؼؼي مذػوصي،م
عشؽؾيماإلغورةماظعؿقعقيمؼبماظؾؾدؼي،معشؽؾيمذؾؽوتمصرفماٌقوهماٌلؿعؿؾيمؼبماظؾؾدؼي،م
مم معشوطؾ ماحملوصظي مسؾك ماظطوبعم
ماحملؾلم مو
ماٌلؿقىم مم مم
مسؾكم ممم ممم
ممممممممم م مم
ماظصمقمميم ماظعؿقعقي
عشوطؾم ممم
م ممم
اظعؿراغل ماحملؾل ،...مبعؾورة مأخرى ،مبنعؽوغـو ماظؼقل مأغـو مأعوم محوظي ماغػصوم مبنيم
احملؾل مو ماظقرين مسؾك معلؿقى ماًطوب ماظلقودل مظألحزاب ماظلقودقي مأثـوءم
االغؿكوبوتماحملؾقي،مومطلنمبراعٍماألحزابمالمتؼرتحمحؾقالمدقىمذاتمبعدمورينمؼبم
حنيمأنماظربغوعٍماحملؾلمػقماخؿصوصماظؼوئؿيمايزبقيماٌرتذقي .م
عؼوربيماظػعؾماإلغؿكوبلماحملؾلمػقمصرصيمٌؼوربيماٌـؿكىماحملؾلموادرتاوقوتفم
اإلغؿكوبقي مايزبقي معـفو مو ماظػردؼي ،موػق مصرصي مظإلضرتاب معـ ماٌعـك ماالجؿؿوسلم
ظؾقزبمؼبماجملولماحملؾلمومسالضوتفمععماظؿلرريماٌرطزيمومػقمصرصيمإلطؿشوفمررقم
م
صقوشيماحملؾلمظؾػعؾماإلغؿكوبلمؼبمعبقعمعراحؾف.
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االغؿكاباتماحملؾقةمظـوصؿربم:7002ماظؿلاؤلموماٌـففقةم م
وضعماإلخؿقور مؼبمػذهماظدراديمسؾكمصوسؾم"اٌـؿكىماحملـؾل"مبـقصـػـفمعـدخـالم
–مغعؿربهم-معفؿومٌؼوربيماظػعؾماالغؿكوبلماحملؾلمعـمبنيماٌداخؾماإلجرائقيماألخرىم
اٌؿؽـي ،مغذطر معـفو مسؾك مدؾقؾ ماٌـول مال مايصر معدخؾ م"ايزب ماظلقودل مسؾكم
مؾنيمؼبمسالضؿفؿمععماظػعؾماالغؿكوبلماحملؾلم".م م
ممممممكمم مم مم م ممم مممم مممممم ممم ممم ممم ممم مم
عدخؾماٌـؿ
اٌلؿقىماحملؾل"موم" مم م
حوولمصرؼؼماظؾقٌمعـمخاللمأدؽؾيمأوظقيمأنمؾبؼمعقدمبـوءماظػعؾماالغؿكوبلماحملؾلم
مممممظققمم
مؾنيماحملؾقنيماظذؼـمصوزوامؼبماالغؿكوبوتماحملؾقيم
ممممممكمؽبم ممم ممم مممممم مممممممم ممم ممم مممم ممم
سؾكمخطوبوتماٌـؿ
بوالسؿؿود م مم مم م مممم
92مغقصؿربم.9002معـمبنيمتؾؽماألدؽؾيماٌمررةمهلذهماظدراديمغذطر:معـمػقماٌـؿكىم
احملؾل مؼبماظؾؾدؼوتمربؾماظدرادي؟مطقػمؼؾينماٌـؿكى ماحملؾل مدؾطؿفماحملؾقي؟م
مم.م م
ممممممكمممؾني؟
أؼيمسالضيمظؾؿـؿكىماحملؾلمععماإلدارة،مععمايزبماظلقودلمومععماٌـؿ
مممم م ممممممممم م ممم مم ممم ممم ممممم ممم ممم مم مممم ممم م ممممم
غعؿرب مأن ماٌـؿكى ماحملؾل مؼؾين مدؾطؿف ماحملؾقي مخالل مأربع معراحؾ متلؾلؾقيم
طبقضمشؿورػومؼبمصرتةمزعـقي مربدودةمبؿورؼخمإجراءماالغؿكوبوت .مؼعربمؼبماظؾداؼيم
ممؾب ؽبمػمال مو مربػزا مسؾكم
مممم معم
مؼرىم مصقف
سـ مغقؿف مؼب ماظرتذح مععؿؿدا مسؾك"رأمسول مسالئؼل"م ممم
اظظػرمبؽوغيمضؿـمضوئؿيماٌرتذقنيماحملؿؿؾنيمؼبماظـطوقماحملؾل،مؼؾقٌمؼبمعرحؾيم
مممةم،موتؿفؾكمؼبمػذهم
أومضوئؿيمحر
ممممممممممممممم
معمضؿـمضوئؿيمحزبقي
ممممممممم مم مم مممممممم
ثوغقيمسـمتردقؿماظرتمذممحمواظؿؿقض
مممممم م مممم مممممم
اظػرتة مأذؽول ماظؿػووض مبقـف مبقصػف معرتذقو موبني ماظؼقودات ماحملؾقــي مأو ماظقرـقيم
ظألحزابماظلقودقي،مأوماىؿوسوتماألوظقيم(ؼبمحوظيماظرتذحمضؿـماظؼقائؿمايرة)مأو/م
ومععمممـؾلماإلدارةماحملؾقي.ممتـؾمدقــرورةماالغؿؼولمعـماٌرحؾيماألوظبمإظبماٌرحؾيم
اظـوغقي م يظوتمشوؼيمؼبماألػؿقيمتطؾؾًماٌؿوبعيماٌقداغقيمعـمخاللمتؿؾعمخطوبوت،م
مموردوتموممتـالتماٌرتذقنيماحملؿؿؾنيمظؾعؿؾقيماالغؿكوبقي ،مطؿوممتـؾمؼبماظقضًم
ممم م
مؾمسؿؾقوتماظػعؾماالغؿكوبلماحملؾل.م
ذاتفمعراحؾمتلدقلقيمؼبمعلورمتشمؽم مم ممممم مممممم ممم ممم ممم ممم مم
مممممممم م مممم مم مممم ممم ممممم
تؿؿـؾماٌرحؾيمعومضؾؾماألخريةمؼبماإلذفورمظشكصفمبقصػفمعرتذقومظالغؿكوبوتم
احملؾقي ماسؿؿـــودا مسؾــك مخطوب م(برغوعٍ ماغؿكوبل) مؼذاع مسرب مادرتاتقفقي معرتؾطيم
بـظرتفمظطرؼؼيمدريمايؿؾيماالغؿكوبقيمومظطرؼؼيمتػعقؾمخطوبفم"اظلقــودل" ماحملؾلم
ممؽبو ماٌرحؾيم
مصقفومم ،مأعم
ماٌرتمذمؽبمحم ممم
مممممممم ممم
ممم ممؼبم ماظؾؾدؼي
ماظـوخؾي
مممم ممممم
ممم ممهلقؽي
ماالجؿؿوسقي
ماظشرائحم مم م مممم
ممم ممم مممم
ممبوووه
األخريةمصرتتؾطمسودةمبؾقظيماظؿؿقؼٍماالغؿكوبلماظيتمضبصؾمصقفوماٌرتذحمسؾكمصػيم
"عـؿكىمربؾل"،مومؼؽقنمسؾكمإثرػوماٌـؿكىمأعوممرػوغوتمجدؼدةمهلومسالضيمبؿقظلم
اظلؾطيمداخؾماجملؾسماٌـؿكىمدقاءمسؾكمعلؿقىمرئوديماجملؾس،مغقوبيماظرئقس،م
أومسؾكمعلؿقىمرئوديماظؾفونمسؾكماخؿالفمدراجوتمصالحقوتفو.م م
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متـؾماٌرحؾي ماظرابعيمعـماظػعؾماالغؿكوبلماحملؾلمعرحؾيمإسودةماظؿؿقضعماٌرتذحم
اظػوئزمضؿـمذؾؽوتمدؾطقؼيمظقلًمبوظضرورةماظشؾؽوتماألوظبماظيتمأدتمبف مظؾرتذحم
أوماظيتمدوسدتفمؼبماظػقز،مومتصؾحمبذظؽماظػرتةماظيتمتؾلماإلسالنماظرمسلمسـماظؼوئؿيم
اٌمدلي مظؾؿفؾس ماٌـؿكى مربؾقو ممتؾؽ ماألػؿقي مغػلفو مؼب معلور ماظؿقؾقؾم
اظلقدققأغـربقظقجلمظؾػعؾماالغؿكوبلمسؾكماٌلؿقىماحملؾل.مػذهمعرحؾيمعفؿيمطقغفوم
دؿؽشػ مبشؽؾ معؿفدد مظؾؿـؿكى ماحملؾل .مسـ محدود مدؾطؿف معـ مخالل متػوسالتفم
وععوعالتفمععمزبؿؾػماهلقؽوتموماإلداراتماظيتمهلومصؾيممبفوعف .م
وؾًم ضؿـمعلورمتشؽؾمدؾطيماٌـؿكىماحملؾلمؼبماالغؿكوبوتماحملؾقيمظققمم92م
غقصؿربم 9002ماظعدؼدمعـماظظقاػرماظيتمطوغًمضؾؾمبداؼيمدراديماالغؿكوبوتماحملؾقيم
مرحًمماغطالضومعـمععوؼـيمعقداغقيمخاللماظػرتةماظيتمدؾؼًماغطالقم
مممؾبم م
ذبردمصرضقوتماضؿ
ايؿؾي ماالغؿكوبقي ،مصؼد مالحظ مصرؼؼ ماظؾقٌ معـال مخالل معرحؾي متشؽؾ ماظؼقائؿم
االغؿكوبقي ماٌـقؾقي مدؼـوعؽقي ماظؿـؼالت مظؾعض ماٌرتذقني ماحملؿؿؾني ممبؾػوتفؿ مبنيم
اظعدؼدمعـماألحزابماظلقودقيماٌؿقاجدةمربؾقومبفدفماظظػرمبوظغطوءماظؼــوغــقغلماظذيم
ؼضؿـمهلؿماظرتذحمؼبمعؽوغيمعرضقيمضؿـمدؾؿمترتقىماظؼوئؿيماالغؿكوبقيماظـفوئقيماظيتم
دؿعرض مسؾك ماهلقؽي ماظـوخؾي .مررح متزاؼد محدة ماظؿـؼالت مسؾك معؼربي معـ ماإلغؿفوءم
اظرمسلمآلجولمإؼداعماظؼقائؿماإلغؿكوبقيماظؿلوؤلمحقلم"ضقؿيمومواضعماالظؿزاممايزبلم
سؾك ماٌلؿقى ماحملؾل" مبوظـلؾي مظؾؿؼؾؾني مسؾك ماظرتذح مربؾقو ،مطؿو مأثور مؼب ماظقضًم
غػلف،ماظؿلوؤلمحقلم"عدىمدرجوتمتلرريمايزبماظلقودلمسؾكماٌلؿقىماحملؾل"م
و محدود مإظؿزام م"اظؼقاسد ماظـضوظقي" مبوظؼرارات ماظيت متصدر معرطزؼو مأو مربؾقو معـم
األحزابماظلقودقي.م م
عومميؽـماإلذورةمإظقفمؼبمػذهماظؾداؼي ،مأنمصرتةمبـوءماظؼقائؿماإلغؿكوبقيمػلمصرتةم
ظؾصراسوتمداخؾماظؿشؽقالتمايزبقيمربؾقومسشقيمطؾمعقسدماغؿكوبل مدقاءمغؿقفيم
اظرصضماظذيمؾبتمقاجففماظؼوئؿيماٌعؾـمسـفومأوماٌعؾـيمسـمغقؿفومظؾرتذح،مأومبلؾىمسدمم
حصقل "اظؾعض"مسؾكمعرطز "عؼؾقلمضؿـماظؼوئؿي" ،مأومغؿقفيمظصراسوتموغزاسوتم
تـشل مبلؾىمرصضم"مضدعوءماٌـوضؾني"مظؾقاصدؼـماىددمسؾكمايزبمومسؾك ماظؼقائؿم
االغؿكوبقي موماظذؼـمضدمؼـظرإظقفؿ مسؾكمأغفؿ معدسقعقنمعــمرـرفماإلدارةماٌـقـؾـقـيم
أوماٌؼووظنيمأومعـمررفمعبوسوتمظقلًمسؾكمصؾيمسضقؼيمبويزبمربؾقو .م
مدمعلوراتمم
ممممم ممم مممم
مدماظػعؾماالغؿكوبلماحملؾلمبلؾىمتعؼ
ممممممم مممممم ممم ممم ممم ممم مم ممم مم
تعؽسمػذهماظؿشـفوتمحدةمتعؼ
ممم م ممممممممم مم مم مم
كمؾؽبمقنماحملؾققنمأوماٌرتذققنمظذظؽ،مأسقانم
(األحزابماظلقودقيمربؾقو،ماٌـؿ م
صوسؾقف م مم م ممم مممم ممم مممم مممم مممممم
اإلدارةماحملؾقيم،)...مصضالمسـماظرػوغوتماٌرتؾطيمبفو.مإنمصرضقؿـوماألدودقيموماظيتم
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غلعكمإظبمتؿؾعمععوٌفومترتؾطمؼبماألدوسمجبؿؾيمعـمععوؼـوتمعقداغقيموعؼوبالتمأوظقيم
اظيتمأجرؼًمبعدماإلسالنمسـماظؼقائؿماالغؿكوبقيمربؾقو.م م
ظؾؼقوممبفذاماظؿقؼقؼماٌقداغل،مضلؿ مصرؼؼماظؾقٌ مسؿؾف مإظبمثالثمعراحؾ ،محوولم
ؼب ماٌرحؾي ماألوظب معـ ماظدرادي ماالدؿطالسقي معبع معو مأعؽـ معـ مععطقوت مإحصوئقيم
عرتؾطيمبوىوغىماظلقدققدميغراؼبمظؾقالؼوتماظـالثيماظيتممتماخؿقورػو مومػلموػران،م
شؾقــزان مو مدقدي مبؾعؾوس ،تؾً مػذه ماًطقة مسؿؾقي معبع ماٌعطقوت ماإلحصوئقيم
اٌرتؾطي مبوظعؿؾقي ماالغؿكوبقي مالغؿكوبوت م 92مغقصؿرب م 9002مسؾك ماٌلؿقى ماحملؾلم
ظؾقالؼوت ماظـالث مربؾ ماظدرادي ،مطؿو مدعقـو مبوٌقازاة معع مذظؽ مإظب معبع مبعضم
اٌعطقوتماظلقدققدميغراصقيمحقلماٌرتذقنيموماٌـؿكؾنيماظػوئزؼـمبعضقؼيماجملوظسم
اٌـؿكؾيمربؾقو .م
اسؿؿدغو مؼب مسؿؾقي معبع ماٌعطقوت مذات ماظطؾقعي ماإلحصوئقي مؼب مطؾ موالؼي مسؾكم
إدارتني مربؾقؿني مػؿو م"عدؼرؼي ماظؿكطقط مو ماظؿفقؽي ماظعؿراغقي" مو م"عدؼرؼي ماظؿـظقؿم
واظشمون ماظعوعي" .معؽـؿـو ماٌدؼرؼي ماألوظب معـ مهدؼد ماإلرور ماظلقدققدميغراؼبم
واالضؿصوديمربؾقومسؾكمعلؿقىمبؾدؼوتماظقالؼوتمربؾماظدرادي،مأعوماٌدؼرؼيماظـوغقيم
صؼدمطوغًمععطقوتفومحقلماظػعؾماالغؿكوبل :سددماٌرتذقني،مسددماظؼقائؿماالغؿكوبقيم
ؼبمطؾمبؾدؼي،مغلؾيماٌشورطيماظـلقؼيمؼبماظؼقائؿماٌرتذقي،مغلؾيماٌشورطيماالغؿكوبقيم
ؼبمطؾمبؾدؼيمعـمبؾدؼوتماظقالؼيمربؾماظدرادي،مغلؾيماألوراقماٌؾغوةمؼبمطؾمبؾدؼي،م
سدد معمرري ماٌراطز ماالغؿكوبقي ،مسدد ماٌؽوتى مو ماٌراطز ماالغؿكوبقي .مغعؿرب مأن مػذهم
اٌعطقوتمعفؿيمجدامبوظـلؾيمظؽؾمهؾقؾمدقدققأغـروبقظقجل،مؼلعكمإظبمتؼدؼؿمضراءةم
أوظقيمؼبمتغري ماًورريماظلقودقيمربؾقو 1مبنيماالغؿكوبوتماحملؾقيمظـم 9009مو م9002م
سؾكماألضؾ.م م
أجرؼـومخالل اٌرحؾيماظـوغقيمعـماظدراديماالدؿطالسقيمسددامعـ ماٌؼوبالتماألوظقيم
ععمبعضماظؼقوداتماحملؾقيمظألحزابماظلقودقي 2اٌؿقاجدةمؼبماظؾؾدؼيمعؼرماظقالؼي،م
واظيتمذورطًمؼبماالغؿكوبوتماحملؾقي .مضؿمدظقؾماٌؼوبؾيماالدؿطالسلمػبليمأدؽؾيم
 1م ظؼدمواجفؿـومسراضقؾمأثـوءمسؿؾقيمعبعماٌعطقوتمعـمعدؼرؼوتماظؿـظقؿموماظشمونماظعوعيمظذامسقضـومعوماسؿربغوهم
شري متوم معـ ماٌعطقوت ماٌؼدعي مظـو معـمررف مػذه ماهلقؽي ممبقوضر ماظػرز ماٌقضعي مرمسقو مو ماٌقجقدة مسؾك معلؿقىم
أرذقػمبعضماألحزابماظلقودقيمؼبمبعضماظؾؾدؼوتمربؾماظدرادي .م
 2م مل متشورك ماألحزاب مصـلفو مؼب مبؾدؼوت ماظقالؼوت مربؾ ماظدرادي ،مصؼد مٌلـو متقاجدا مظؾؾعض مؼب مطؾ مبؾدؼوتم
اظقالؼوتمعقدانماظدرادي،مطؿومذفدغومسؾكمتقاجدماغؿؼوئلمظؾعضماألحزابماظلقودقيمؼبمبعضماظؾؾدؼوت.مميـؾم
غطوقمتغطقيماظؾؾدؼوتمعـمررفماألحزابماظلقودقيمربؾقومحدثومؼؿطؾىمتؿؾعمعلورمتقاجدهمومادرتاوقوتفمسؾكم
اخؿالفماظؾؾدؼوتموماظقالؼوت.
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طوغًمتفدفمأوالمإظبماالضرتابماألوظلمعـماظظوػرةماٌدروديمومإظبمغلٍمسالضوتمععم
اظػوسؾني ماظلقودقني ماحملؾني مدقاء مطوغقا معرتذقني ،معـوضؾني مأو معمررؼـ مظؾعؿؾقيم
االغؿكوبقيماحملؾقيمثوغقو.مميؽـمإعبولماظؿلوؤالتماألوظقيمظدظقؾماٌؼوبؾيماألوظلماٌقجفم
ظؾؼقودات ماظرمسقي مظألحزاب ماظلقودقي ماٌؿقاجدة مربؾقو مو ماٌشورطي مؼب ماظعؿؾقيم
االغؿكوبقيمصقؿومؼؾل :م
مممـ ماظؼقائؿ ماالغؿكوبقي مسؾك معلؿقى محزبؽؿ؟ مو مطؿم
مسؿؾقوتم مممتؽقؼم
ممتًم م ممممم
طقػم م م
 مم
داعًمعدةمذظؽ؟
 عومػقماظربغوعٍماظذيمضدعؿؿقهمظؾفقؽيماظـوخؾيمربؾقو؟مػؾمطونمعؽؿقبوم؟موعوم
ػلمتؼورعوتفمععماظربغوعٍماظقرينموماًطماألؼدؼقظقجلمظؾقزب؟
طقػمدقمممرمتمايؿؾيماالغؿكوبقيم؟
 مم مم
 عومػقمدورماجملؾسماظشعيبماظؾؾديمومرئقلفمؼبمسؿؾقيماظؿـؿقيماحملؾقي؟
 طقػمتؼقؿقنماظعالضيمبنيماهلقؽيماٌـؿكؾيمربؾقوموماهلقؽيماٌعقـيمربؾقوم؟م
متًمعرحؾيماظدراديمؼبماظؾؾدؼوتمعؼرماظقالؼوتمربؾماظدراديمؼبمسشرةمأؼومم(ذفرم
جوغػل م ،)9008مو مضد ممسح مظـو مهؾقؾ مػذه ماٌؼوبالت ماالدؿطالسقي معـ ماظؿقدؼدم
مممممكمؽبممؾنيم
مم
اظـفوئلمحملوورمدظقؾماٌؼوبؾيمغصػماٌقجفيماظذيمتقجف مبفمصرؼؼماظؾقٌمظؾؿـؿ
احملؾنيماظذؼـموضعمسؾقفؿماإلخؿقور.م م
خصصًماٌرحؾيماظـوظـيمظعؿؾقيمهدؼدمععوؼريمإخؿقور ماظدائرةماإلضؾقؿقيمظؾؿفوظسم
اظشعؾقيماظؾؾدؼيماٌعـقيمبوظؿقؼقؼماٌقداغلمواٌـؿكىماظذيمؼـدرجمضؿـمغطوقمتلوؤالتم
اٌؼوبؾيماظـصػمعقجفي.مصبىماظؿلطقدمػـومسؾكمأػؿقيماظدراديماالدؿطالسقيمؼبمذؼقفوم
اظؽؿل م(اٌرحؾي ماألوظب) مو ماظؽقػل م(اٌرحؾي ماظـوغقي) ،صؼد مدوسدت ماٌعطقوت ماظؽؿقيم
خصقصومؼبمبـوءمتصقرمظطرؼؼيماخؿقورماظؾؾدؼوتماٌعـقيماظيتمدبضعمذبوظلفوماظشعؾقيم
ظؾؿقؼقؼماٌقداغل ،مطؿومدوسدت مطذظؽمؼبمهدؼدمععوملماخؿقورماٌـؿكىماظذيمؼدخؾم
ضؿـمإرورماإلذؽوظقيماظعوعيمظؾؾقٌ .م
اسؿؿدغومؼب مطؾمعـ ماظقالؼوت ماظـالثمسؾك معؼقوسمتعدادماهلقؽيماظـوخؾيمظؿقدؼدم
ععوؼري ماخؿقور ماظؾؾدؼوت ماظيت مدؿؽقن مذبوظلفو ماٌـؿكؾي مربؾقو مضؿـ ماخؿقوراتـوم
اظؾقـقي،مومسؾكمػذاماألدوس،مصؼدممتمهدؼدمأربعيمذبوظسمذعؾقيمبؾدؼيمؼبمأربعم
بؾدؼوتمعـمطؾموالؼيموصؼماٌؼوؼقسماإلحصوئقيماظؿوظقيمظؾفقؽيماظـوخؾي :م
 اظؾؾدؼيماظيتمهؿقيمسؾكمأطربمػقؽيمغوخؾيمؼبماظقالؼي.
 اظؾؾدؼيماظيتمتضؿمثوغلمأطربمػقؽيمغوخؾيمؼبماظقالؼي.
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 بؾدؼيمذاتمأصغرمػقؽيمغوخؾيمأومعومؼعودػو.م
 بؾدؼيمػقؽيمغوخؾيمعؿقدطيمأومعومؼعودهلو .م
غؿٍمسـمتطؾقؼماٌؼوؼقسماخؿقورماظؾؾدؼوتماٌعـقيمبوظؿقؼقؼماٌقداغلمعومؼؾلم :م
 وضعماالخؿقورمؼبموالؼيمدقديمبؾعؾوس ،مسؾكماظؾؾدؼيمعؼرماظقالؼيمسؾكماسؿؾورمأغفوم
متـؾماظؾؾدؼيمذاتمأطربماهلقؽيماظـوخؾيمؼبماظقالؼي ،مومبؾدؼيمتالغمبقصػفو متضؿم
ثوغلمػقؽيمغوخؾيمبعدماظؾؾدؼيمعؼرماظقالؼي ،مطؿوممتمهدؼدمبؾدؼيمبؾعربلمسؾكم
اسؿؾورػومبؾدؼيمذاتمػقؽيمغوخؾيمصغرية ،مومبؾدؼيمدػقزف مظؽقغفومذاتمػقؽيم
غوخؾيمعؿقدطي.
 أصضك مولقد مػذه ماٌعوؼري مؼب موالؼي موػران إظب ماخؿقور ماظؾؾدؼي معؼر ماظقالؼي مسؾكم
اسؿؾورمأغفوممتـؾماظؾؾدؼيمذاتمأطربمػقؽيمغوخؾيمؼبماظقالؼي،مثؿمبؾدؼيماظلوغقومم
سؾكماسؿؾورمأغفوممتـؾمثوغلمبؾدؼيمعـمحقٌماهلقؽيماظـوخؾي،متؾقفومبؾدؼؿو مبـم
صرضبيمومدقديمبـمسؼؾيمسؾكماسؿؾورمعـمبنيماظؾؾدؼوتمذاتماهلقؽيماالغؿكوبقيم
اظؼؾقؾيمعؼورغيمععمبوضلمبؾدؼوتماظقالؼي.
 وضعماالخؿقورمؼبموالؼيمشؾقزانمسؾكماظؾؾدؼيمعؼرماظقالؼي مطؾؾدؼيمذاتمأطربمػقؽيم
غوخؾي ،متؾقفومبؾدؼيمواديمرػقق بقصػفومثوغلمبؾدؼيمعـمحقٌماهلقؽيماظـوخؾي،م
طؿو موضع ماالخؿقور مأؼضو مسؾك مبؾدؼؿو مبين مدرضـ مواظرعؽي مطؾؾدؼؿني مذات مػقؽيم
اغؿكوبقيمضؾقؾيمعؼورغيمععماهلقؽوتماظـوخؾيمؼبمبؾدؼوتماظقالؼي.
متـؾماالخؿقوراتماظيتمأجرؼًمظؿقدؼدماجملوظسماٌـؿكؾيمربؾقومادؿفوبيمٌعطكم
عقضقسلمعؿؿـؾمؼبمتعداد ماهلقؽيماالغؿكوبقيمؼبمبؾدؼوتمطؾموالؼي ،موػذهماالخؿقوراتم
بؼ درمعوممسقًمظؾؾؾدؼوتمعؼرماظقالؼيمظؿؽقنمضؿـماٌقودؼـماظؾقـقيمؼبمهؼقؼـومبؼدرم
عو مأسطً ماظػرصي مظؾؾؾدؼوت مذات ماهلقؽوت ماظـوخؾي ماظصغرية مظؾؿقاجد مضؿـ مذبؿؿعم
اظؾقٌ .مإن مضرورة ماٌؼورغي مبني مرػوغوت ماظػعؾ ماالغؿكوبل مؼب ماظؾؾدؼي معؼر ماظقالؼيم
واظؾؾدؼوتماألخرىمدقاءمصـػًمغوئقيمأومذاتمخصقصقيمععقـيمعـؾًمإحدىمأوظقؼوتم
ػذاماظؿقؼقؼماٌقداغل .م
أعو صقؿومؼؿعؾؼمبوخؿقورماٌـؿكؾنيماحملؾقنيمؼبماظؾؾدؼوتماٌذطقرةمصؼدماسؿؿدغومسؾكم
اٌعقورماظؿوظل:م م
 ؼؿؿ مإجراء معؼوبؾي مغصػ معقجفي معع مممـؾ مواحد مسـ مطؾ محزب مدقودل مؼبم
اجملؾسماٌـؿكىماٌكؿورمربؾقو،مصنذامتقاجدمأطـرمعـمعـؿكىمؼـؿؿقنمظؾقزبمغػلفم
صقفىماخؿقورمواحدمعـفؿمععمعراسوةمععوؼريماظلـ ،ماألضدعقيماظـضوظقيمؼبماألحزابم
اظلقودقيمربؾقوموماألضدعقيماظؿؿـقؾقيمؼبماجملوظسماٌـؿكؾيمربؾقو.
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ؼبمحوظيمتقاجدمعـؿكؾنيمعلؿؼؾنيمضؿـمذبؾسمضبؿقيمسؾكمعـؿكممؾ مممممم مم
منيمتوبعنيم
 مم مممممممم مممممم مم ممم مممم مم مم مم مم مم ممم مم مم ممممم
ألحزابمدقودقيمؼؿؿمإجراءماٌؼوبؾيمععمواحدمعـفؿ،مأعومإذامطونماجملؾسمطؾفمعؽقنم
عـماٌـؿكؾنيماٌلؿؼؾنيمصقؿؿمإجراءماٌؼوبالتمغصػماٌقجفيمععمغصػمتعدادػؿ.م
 راسقـو مخالل ماظعؿؾ معللظي ماظـقع ماالجؿؿوسل معـ مخالل مإجراء ماٌؼوبالت مععم
اظعـصرماظـلقيماٌؿـؾ مؼب ماجملؾسمدقاء مطونمعرتذقومؼبمضوئؿيمحزبقيمأومؼب مضوئؿيم
علؿؼؾي.م
متمإجراءماظؿقؼقؼماٌقداغلمؼبمذفرمصقػريمعـمدـيم 9008مععم 92معـؿكؾومربؾقو3م
ماظؿقؾقؾم
مم
مسؾكم مممم ممم
مممممم م مم
مـقًم ممماسؿؿودا
ماظيتم مبممؾبمم
مم ممم
ماٌقجفي
مغصػم مممم م
مممممممم مم م
مممممم ماٌؼوبؾي
مسؾكم متؼـقي
ععؿؿدؼـم م مم
مممممم
اإلحصوئل مظـؿوئٍ ماظعؿؾقي ماالغؿكوبقي ماظيت مجرت مؼب م 92مغقصؿرب م ،9002مبـوء مسؾكم
هؾقؾ ماًورري ماظلقودقي ماىدؼدة مسؾك ماٌلؿقى ماحملؾل مؼب معؼورغؿفو معع مغؿوئٍم
االغؿكوبوت مغػلفو مظلـي م ،9009مو مبـوء مطذظؽ مسؾك مهؾقؾ ماٌؼوبالت ماالدؿطالسقيم
اظيتممتًمععماظؼقوداتماحملؾقيمظألحزابماظلقودقيماٌشورطيمؼبمػذهماالغؿكوبوت .م
دعكمدظقؾماٌؼوبؾيمغصػماٌقجفيمإظبماالضرتابمعـمرػوغوتماظػعؾماالغؿكوبلمسؾكم
اٌلؿقى ماحملؾل معـ مخالل مهؾقؾ ممموردوت ،مخطوبوت مو ممتـالت ماٌـؿكؾنيم
اٌلؿفقبني ،مومضدمجوءمؼبم 90دماالمضلؿًمإظبمثالثيمأضلوم.ممشؾماظؼلؿماألولمعـم
مكىماٌؾققثم(اظلـم،م
مممممممممممممؽب م ممممم مم ممممم م
اٌعطقوتماظلقدققدميغراصقيمظؾؿـؿ
دظقؾماٌؼوبؾيمغصػماٌقجفي،مممم ممم مممم مم مممم
ايوظيماظعوئؾقي ،معؽون ماٌقالد ،مايوظي ماظعوئؾقي ،ماٌلور ماٌفين ،مربؾ ماإلضوعي موغقعم
اٌلؽـ) .متطرق ماظؼلؿ ماظـوغل معـ ماظدظقؾ مإظب ماٌعطقوت ماظلقدققدقودقي مظؾؿؾققثنيم
اٌؿؿـؾيمؼبماٌلورماظلقودلمظؾؿـؿكىماحملؾلمدقاءمؼبماغؿؿوءاتفمايزبقيمأومؼبمسالضوتفم
عع مايرطي ماىؿعقؼي ماحملؾقي ،مأو مؼب معشورطوتف ماظلوبؼي مؼب ماظرتذح مأو مؼب ماالغؿؿوءم
ممدمؾبممؽؾم
مم
أعوماظؼلؿماظـوظٌمعـماٌؼوبؾيمصؼدممشؾمدؿيمعقاضقعم
ظؾؿفوظسماٌـؿكؾيمربؾقو ،مممممممم مممممممم ممم مممممممممممممم م مم ممممممم مم
اٌؾققثنيمعـمخالهلومسـممتـالتفؿمومسـمخطوبوتفؿموػلم:م م
 أدؽؾيمحقلماظػعؾماالغؿكوبل.
 أدؽؾيمسـماظرتذحمومرػوغوتف.
 أدؽؾيمتؿعؾؼمخبطوبوتماٌـؿكىمحقلم"ضوغقنماظؾؾدؼي"مايوظل.
 أدؽؾيمدبصمسالضيماٌـؿكىمبويزبمسؾكماٌلؿقىماحملؾلمومزبؿؾػماإلداراتم
احملؾقي.
مؾنيماظذؼـممتمععفؿماظؿقؼقؼماٌقداغلمؼبمبؾدؼوتماظقالؼوتماظـالثمؼبممم
ممممكمؽبم مممممم مم مممم مممممم ممم مممممممم مم ممممممم ممممم ممم ممممم م مم
 3مأغظرمؼبماٌؾقؼمجدولمرضؿ  00حقل م اٌـؿ
ذفرمصقػري .9008
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 أدؽؾيمحقلماظربغوعٍماٌؼدممظؾفقؽيماظـوخؾي.
 أدؽؾيمتؿعؾؼمبوغؿكوبمرئقسماظؾؾدؼيمومتقزؼعماظلؾطوتمؼبمىونماظؾؾدؼي.م م

تـظقمماظػعلماالغؿكابيمسؾىمعلؿوىماظوالؼاتمحملماظدرادة م
تؾعى ماإلدارة ماحملؾقي مسؾك معلؿقى مطؾ موالؼي مدورا معفؿو مؼب متـظقؿ ماظؿـوصس مؼبم
اظعؿؾقيماالغؿكوبقيمسربمعبقعمعراحؾفو.مؼـؼلؿمػذاماظدورمعومبنيماهلقؽيماٌقجقدةمسؾكم
علؿقى معؼر ماظؾؾدؼي ماٌؿـؾي مؼب معؽؿى ماالغؿكوبوت مو مبني ماٌدؼرؼي ماظقالئقي مظؾؿـظقؿم
واظشمون ماظعوعي ،مو متؿؿ مسؿؾقوت ماظؿلفقؾ مو ماظشطى مظؾفقؽي ماظـوخؾي مسؾك معلؿقىم
عؽؿى ماالغؿكوبوت ماٌؿقاجد مؼب معؼر ماهلقؽي ماألوظب ،مدقاء متصودف مذظؽ معع ماظػرتةم
اظلـقؼيماظعودؼيمٌراجعيماظؼقائؿماالغؿكوبقي ماحملددةمسودة مبؾداؼيمذفرمأطؿقبرمعـمطؾم
دـي،مأومطونمخاللماظػرتاتماالدؿــوئقيمٌراجعيماظؼقائؿماالغؿكوبقيمواظيتمتلؾؼمسودةم
دسقةمرئقسماىؿفقرؼيماهلقؽيماظـوخؾيمٌؿورديمايؼم/ماظقاجىماالغؿكوبل .م
متمدي معصوحلماظؾؾدؼيمدورامعفؿومؼبمعلورمهدؼدماهلقؽيماظـوخؾيمربؾقومخصقصوم
سـدعو مغعؾؿ مأغفو متشرف مرمسقو مسؾك مإسداد ماظؼقائؿ ماالغؿكوبقي مو متقزؼع مبطوضوتم
اظـوخى ،مبقـؿومؼؿؿـؾ مدوراهلقؽيماظـوغقيماٌذطقرةمدوظػو مؼبمادؿؼؾولمعؾػوتماٌرتذقنيم
ومدراديمأحؼقؿفوماظؼوغقغقيمؼبماظرتذحمعـمسدعف ،مومتـظؿماظعؿؾقوتماٌرتؾطيمبويؿؾيم
االغؿكوبقي م(تعؾقؼ ماظؼقائؿ ماالغؿكوبقي مؼب ماألعوطـ ماٌعدة مظذظؽ ،مهدؼد مأعوطـ متـظقؿم
ايؿالتماالغؿكوبقيموماظرتخقصمظػؿحمعداوعوتماظؼقائؿماالغؿكوبقيماٌشورطيمؼبماظعؿؾقيم
االغؿكوبقي)،مومهصلمؼبماألخريمغؿوئٍماالغؿكوبوتمعـمخاللماٌداوالتماظيتمؼـؿٍم
سـفومإسدادمومتؼدؼؿمربوضرمرمسقيمٌؿـؾلماألحزابموماظؼقائؿمايرةماٌشورطي ،مطؿوم
تعؾـماظـؿوئٍمسؾكماٌلؿقىماحملؾل .م
تؿؽػؾ ماهلقؽؿون مبوٌراحؾ ماظؿقضريؼي مطؿقضري متلرري ماٌؽوتى ماالغؿكوبقيم
ووفقزػو ،مإسدادمبطوضوتماظـوخؾنيمومصـودؼؼماالضرتاع مومإحصوءماٌراضؾنيماٌػرتضم
وجقدػؿ مؼب معؽوتى ماالغؿكوبوت مؼقم ماالضرتاع ،مظذا متعرب مػذه ماٌظوػر مسـ م"ايسم
اظعؿؾل" مظؾػعؾ ماالغؿكوبل مو مهؿؾ مبوظؿوظل مؼب معضؿقغفو ماٌعوغل ماظعؿؾقي م مظؿفلقدم
اٌؿورديماالغؿكوبقي،مطؿو متعربمؼبماظقضًمذاتفمسـ ماٌظوػرماظعؿؾقيمظؾؿلرريماٌمدلوتلم
ٌؿورديم"اٌقارـي" .م
تعؿؿدماٌراحؾماظؿقضريؼيمإلجراءماالغؿكوبماظيتمتؼقممبفومعصوحلماظؾؾدؼيمواظقالؼيم
عقضقسقومسؾكمتعدادماهلقؽيماظـوخؾيمومطـوصؿفومومػذانماظعـصرانمضبددانمسددماٌراطزم
االغؿكوبقي،مسددماٌؽوتىماالغؿكوبقيموسددمعمرريماالغؿكوبوت .م
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تقضحماألرضومماٌؿعؾؼيمبؿؼلقؿماظدوائرماالغؿكوبقيمؼبماظقالؼوتماظـالثيمربؾماظدراديم
اظعالضيماٌقجقدةمبنيمسددماٌراطزماالغؿكوبقيموطـوصيماهلقؽوتماظـوخؾيمسؾكماٌلؿقىم
احملؾل ،مصػل موالؼي موػران مسبصل 902معرطزا مظؾؿصقؼً مهلقؽي ماالغؿكوبقي متضؿم
 880082معـؿكؾو ،مؼبمحنيمؼقجدمؼبمشؾقزانم 900معرطزاماغؿكوبقومهلقؽيماغؿكوبقيمالم
تؿعدىم90222معـؿكؾو،مأعومؼبموالؼيمدقديمبؾعؾوسماظيتمدبؿؾػمسـ والؼيمشؾقزان،م
صنن مػقؽؿفو ماالغؿكوبقي متؼدر مبـ م 988082عـؿكؾو معلفال مبوظـلؾي مظـ م 082معرطزام
اغؿكوبقو .م

اىدولمرضمم:00مععطقاتمإحصائقةمسنماالغؿكابقة م

اظقالؼي م
وػران م
دقديمبؾعؾوس م
شؾقزان م

عرطزماالغؿكوبوت م

عؽوتىماالغؿكوبوت م

تعدادماهلقؽيماظـوخؾي م

 902م

 0808م

 880082م

 082م

 829م

 988082م

 900م

 289م

 902220م

صضال مسـ ماظؾقوغوت ماظقاردة مؼب ماىدول ،مصنغـو مغلفؾ متؾوؼـ مآخر مبني ماظقالؼوتم
اظـالثي مربؾ ماظدرادي ماٌؿؿـؾ مؼب مطـوصي ماهلقؽي ماظـوخؾي مؼب ماظؾؾدؼوت معؼر ماظقالؼي،م
حبقٌ متعؽس ماألرضوم ماظؿوظقي مػذا ماالخؿالف ،مصوهلقؽي ماظـوخؾي مظؾؾدؼي مشؾقزان ماظيتم
تؼدرمبـم،89898مالممتـؾمإالمغلؾيم % 02.20معـماهلقؽيماظـوخؾيمظؾقالؼي،مؼبمحنيم
أن ماهلقؽي ماظـوخؾي مظؾؾدؼيت مدقدي مبؾعؾوس مو موػران م(عؼرا موالؼيت موػران مو مدقديم
بؾعؾوس) ممتـالن مسؾك ماظؿقاظل ،م % 98.08مو م % 88.88معـ مذبؿقع ماهلقؽؿنيم
اظـوخؾؿني .م
تعؽس ماألرضوم مدوظػي ماظذطر ماألػؿقي ماالغؿكوبقي مظؾؾؾدؼي معؼر ماظقالؼي موػذه ماألرضومم
تؿؼورعمععماظعدؼدمعـمخطوبوتماظؼقوداتماحملؾقيمظألحزابماٌؾققثيمؼبمصرتةماظدراديم
االدؿطالسقيموماظيتمتعؿربماظؾؾدؼيمعؼرماظقالؼيمدائرةمإغؿكوبقيمعفؿي.معومميؽـمضقظفمؼبم
ػذا ماجملول مأن ماظرػوغوت ماإلغؿكوبقي مضؿـ ماظؾؾدؼي معؼر ماظقالؼي مبوظـلؾي مظألحزابم
اظلقودقيمعفؿيمظذامصفلمتلعكمظضؿونماظؿقاجدمسؾكماًرؼطيماظلقودقيمظؾؾؾدؼوتمعؼرم
اظقالؼي مألغفومتـطؾؼمعـمعلؾؿيمعػودػومأنماظؾؾدؼوتمعؼرماظقالؼيمتلؿػقدمعـمعداخقؾم
جؾوئقيمأطـرمعـماظؾؾدؼوتماألخرىمومتلؿػقدمعـمايفؿمغػلفمعـماٌشورؼع.مم
ؼلخذمتـظقؿماظػعؾماالغؿكوبلمسؾكماٌلؿقىماحملؾلمبعنيماالسؿؾورماخؿالفماظـقعم
ظدى ماهلقؽي ماالغؿكوبقي مظذا متؾفل ماإلدارات ماحملؾقي مظؿقدؼد ماٌؽوتى ماالغؿكوبقيم
اًوصي مبوظـلوء مبغرض مإسطوء مايظقز مغػلفو مؼب ماٌشورطي م(ايؼ مؼب ماٌلوواة مؼبم
ممورديمايؼماالغؿكوبل)،مومبفدفماظؿؼؾقؾمعـمحوالتماظؿػقؼضماالغؿكوبلمهلذهم
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اظػؽي م(تػقؼض ماظزوج ،ماألب ،م )...ماظيت مضد متؾفل مإظقفو ماظـلوء مؼب محوظي مسدم متقصرم
أعوطـمخوصيمظؾؿؿورديماالغؿكوبقي.م م
تعؽس ماألرضوم ماظيت مدـقردػو مالحؼو ماألػؿقي ماظيت متعطقفو ماإلدارات ماحملؾقيم
ظؾؿشورطيماالغؿكوبقيمظؾـلوءمعـمخاللمصصؾمأعوطـم"ممورديماٌقارـي" مبنيماظـقسني،م
صػلموالؼيموػرانمخصصًم% 08معـماٌؽوتىماالغؿكوبقيمظؾـلوء،مومؼرتػعمػذاماظرضؿم
ظقصؾ مإظب م % 08.89ؼب موالؼي مشؾقزان ،مو مضبؼؼ مأطرب مغلؾي مظف مؼب موالؼي مدقديم
بؾعؾوس(م .)%02.88م
اىدولمرضمم:07مععطقاتمإحصائقةمسنمتوزؼعماٌؽاتبمحلبماىـس م
اظقالؼي م
وػران م
دقديمبؾعؾوس م
شؾقزان م

عؽوتىم م
االغؿكوبوت م

عؽوتىمزبصصيم عؽوتىمزبصصيم
ظؾـلوء م
ظؾرجول م

عؽوتىم
زبؿؾطي م

 0808م

 808م

 209م

 00م

 829م

 902م

 909م

 00م

 289م

 009م

 929م

 08م

درجةماخنراطماهلقؽةماظـاخؾةميفماالغؿكاباتماحملؾقةميفماظوالؼاتماظـالث
تلؿح مدرادي مدرجي ماشبراط ماهلقؽي ماظـوخؾي معـ مخالل مععطك مغلى ماٌشورطيم
االغؿكوبقيم/ماالعؿـوعماالغؿكوبل مبؼقوسمضدرةماألحزابماظلقودقيماٌـكرريمؼبماظؾعؾيم
االغؿكوبقي مسؾك متعؾؽي ماٌـؿكؾني ،مبؼقوس معلؿقؼوت مادؿقعوب ماًطوبوت ماظلقودقيم
اٌـؿفي ،ممبعرصيمواضعماظؿلرريماظلقودلمسؾكماٌلؿقىماظقرينم/ماحملؾلموماظقضقفم
سؾك مدرجي ماالضؿـوع مبوظػعؾ ماالغؿكوبل مبقصػف مولقدا مظػؽرتل متػقؼض ماظلؾطيم
واظؿداولمسؾقفو.م م
عـؾً مغلؾي ماٌشورطي مؼب ماالغؿكوبقوت ماحملؾقي مظققم م 92مغقصؿرب م 9002مرػوغوم
اغؿكوبقو مو مدقودقو معفؿو مبوظـلؾي مظألحزاب ماٌشورطي ،مظإلدارات ماحملؾقي م(اظقالؼي)م
وبوظـلؾي مظؾقؽقعي ،مو مجوء مػذا ماظؿصقر مبـوء مسؾك مغؿوئٍ ماٌشورطي ماالغؿكوبقي مؼبم
االغؿكوبوت ماظؿشرؼعقي مظشفر معوؼق معـ ماظلـي مغػلفو محقٌ مدفؾً مخالهلو مأضعػم
غلؾيمعشورطيمرمسقيمعـذماالدؿؼاللماظقرينم( )%98.80موماظيتمصؿقًماظـؼوذو مومظقم
بطرؼؼيمشريمرمسقيمسـماألدؾوبماظؽوعـيموراءمػذاماظعزوفماىؿوسل،مظذامطوغًمغلؾيم
اٌشورطيمؼبماالغؿكوبقوتماحملؾقيممتـؾمهدؼوموماخؿؾورامحؼقؼقومظؽؾمصوسؾلمايؼؾم
اظلقودل .م
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بؾغً مغلؾي ماٌشورطي مؼب ماالغؿكوبوت ماحملؾقي ماظؾؾدؼي مسؾك ماٌلؿقى ماظقرينم
 ،%09.28مأعو مسؾك ماٌلؿقى ماغؿكوب ماجملوظس ماظقالئقي مصقؼؼً مغلؾي م.%09.98م
تعؽسمػذهماظـؿوئٍ،معشورطيمعؿقدطيمظؾفقؽيماظـوخؾيمعؼورغيمععماالغؿكوبوتماحملؾقيم
اظؾؾدؼيمظلـيم 9009مواظيتمطوغًمؼبمحدود م( )%80.00مومتؾؼك مؼبمطؾماألحقالمأرصعم
عـماظـلؾيماٌلفؾيمؼبماالغؿكوبوتماظؿشرؼعقيمٌوؼق .9002م
تعؽسمغلىماٌشورطيماالغؿكوبقيماٌلفؾيمؼبماظقالؼوتماظـالثيماخؿالصوت مغلؾقيم
بوٌؼورغي معع ماظـلؾي ماٌلفؾي مسؾك ماٌلؿقى ماظقرين ،مصػل موالؼي موػران مبؾغً مغلؾيم
اٌشورطيمؼبماالغؿكوبوتماحملؾقيماظؾؾدؼيم % 92مومغلؾيم % 98.88مؼبماالغؿكوبوتم
احملؾقيماظقالئقي،مغلىمتؾؼكمأضؾمعـماظـلؾؿنيماٌلفؾؿنيمسؾكماٌلؿقىماظقرين.مإذام
غظرغومإظبمغلىماٌشورطيمضؿـمبؾدؼوتماظقالؼيمذاتفو،مصنغـومغالحظمأنمغلؾيماٌشورطيم
ؼبماظؾؾدؼيمعؼرماظقالؼيماظيتمبؾغً م % 90.8عـمذبؿقعم 029299معـؿكؾومعلفال مػلم
أضؾ مغلؾي متلفؾ معؼورغي معع ماظـلى ماظقرـقي مو ماظقالئقي .مسؾك مسؽس ماظؾؾدؼي معؼرم
اظقالؼي ،مدفؾً مبؾدؼوت مأخرى مغلى معشورطي متؼورب ماظـلى ماظقرـقي مأو متؿعداػوم
صؿـالمغلؾيماٌشورطيمؼبماالغؿكوبوتماظؾؾدؼيمؼب مأرزؼقمبؾغًم ،%02.88مأعومبوظـلؾيم
ظقالؼي مشؾقزان ،مصنن مغلؾي ماٌشورطي ماظقالئقي مو ماظؾؾدؼي مبؾغً ماظـلى ماظؿوظقي مسؾكم
اظؿقاظل:م% 09.99موم % 09.28ومػلمغلىمعؿقاصؼيمععماظـلىماظقرـقيماٌلفؾيمؼبم
االغؿكوبوتماحملؾقيماظقالئقيمواظؾؾدؼي.م م
المميـعمػذاماظؿقاصؼمعـمتؽرارمتلفقؾماٌالحظيمغػلفوماٌلفؾيمؼبماظقالؼيموػرانم
و ماٌؿؿـؾي مؼب متدغل معلؿقى ماٌشورطي مؼب ماظؾؾدؼي معؼر ماظقالؼي ،مصػل مبؾدؼي معؼر موالؼيم
شؾقزان،مدفؾًمغلؾيمعشورطيمؼبماالغؿكوبوتماظقالئقيموماظؾؾدؼيمسؾك ماظؿقاظل% 98.28:
و م ،% 98.82مإال مأغـو مسـدعو مغؼورن مغلى ماٌشورطي ماالغؿكوبقي معع مبوضل ماظؾؾدؼوتم
ربؾ ماظدرادي مصنغـو مدـالحظ مأن مغلى ماٌشورطي ماالغؿكوبقي مؼب ماالغؿكوبوت ماحملؾقيم
طوغً متعودل مضعػ ماظـؿقفي ماٌلفؾي مؼب ماظؾؾدؼي معؼر ماظقالؼي ،مصؼد مبؾغً مغلؾيم
مممممؽبؿبعمؽمي" م % 82.88بوظـلؾي مظالغؿكوبوت ماظؾؾدؼي مو%88.22
مممممم م"اظرم
ممممم ممؼبم مبؾدؼي
مماٌشورطي
بوظـلؾيمظالغؿكوبوتماظقالئقي،مأعومؼبمبؾدؼيم"بينمدرضـ"مصلفؾًمغلؾيمعشورطي ضدرػوم
 % 00.02ؼبماالغؿكوبوتماظؾؾدؼيموم% 00.92مؼبماالغؿكوبوتماظقالئقي .م
أعومبوظـلؾيمظقالؼيمدقديمبؾعؾوسمصننمغلؾيماٌشورطيماالغؿكوبقيماظقالئقيموماظؾؾدؼيم
بؾغً مسؾك ماظؿقاظل مغلؾيت م % 80.28مو م ،% 80.09مو مػل مغلى متػقق ماظـلىم
اٌلفؾيمورـقومظؽـمععمذظؽمؼؾؼكماظؿؾوؼـمواضقومؼبمغلىماٌشورطيمبنيماظؾؾدؼيمعؼرم
اظقالؼيمومبوضلمبؾدؼوتماظقالؼيمومظقمبػقارقمغلؾقيمضؾقؾيمعؼورغيمبنيماظـلىماٌلفؾيمؼبم
اظؾؾدؼؿني معؼر موالؼيت موػران مو مشؾقزان .مصػل مبؾدؼي مدقدي مبؾعؾوس مبؾغً مغلؾيم
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اٌشورطي ماالغؿكوبقي مؼب ماالغؿكوبوت ماظؾؾدؼي مغلؾي م % 00.00مؼب محني مبؾغً مغلؾيم
اٌشورطيماالغؿكوبقيمؼبماالغؿكوبوتماظؾؾدؼيمبـم"بؾعربل"مغلؾيم .%89.90م

اظؾؾدؼةمعؼراظوالؼة:مرػانمظألحزاب،مرػانمظؾرتذحمومسزوفماظـاخب
دفؾً ماظؾؾدؼؿون معؼر موالتل موػران مو مشؾقزان مغلى معشورطي ماغؿكوبقي مضعقػيم
عؼورغيمععماظـلىماٌلفؾيمسؾكماٌلؿقىماظقالئلمواظقرينمومعؼورغيمععمبوضلمبؾدؼوتم
اظقالؼؿني،ماظشلءماظذيمصبعؾـومغعؿربمأنماهلقؽيماظـوخؾيمؼبماظؾؾدؼوتمعؼرماظقالؼيممتـؾم
ادؿــوءماغؿكوبقومعؼورغيمععمبوضلماظؾؾدؼوتمؼبماالغؿكوبوتماحملؾقيماظؾؾدؼيموماظقالئقي.م
غؼػ مسؾك ماٌالحظي مغػلفو مؼب ماظؾؾدؼي معؼر موالؼي مدقدي مبؾعؾوس ماظيت محؿك مو مإنم
دفؾًمغلىمعشورطيمتػققماظـلىماٌلفؾيمؼبمبؾدؼوتموػرانمومشؾقزانمإالمأغفومتؾؼكم
ضعقػيمعؼورغيمععمبوضلمبؾدؼوتموالؼيمدقديمبؾعؾوس.م م

اىدولمرضمم:00ماظؿػاوتميفمغلبماٌشارطةمبنيماظؾؾدؼةمعؼرماظوالؼةموماظؾؾدؼاتماألخرى م

غلؾي ماٌشورطيم غلؾي ماٌشورطي مؼبم غلؾي ماٌشورطي مؼب مبؾدؼوتم
اظقالؼيم م
اظؾؾدؼيمعؼرماظقالؼيم م أخرىم م
اظقالئقيم م
بؾدؼيمأرزوم%49.58
 %24.8م
92م%
وػران م
بؾدؼيمبؾعربلم%52.30
 %40.01م
 %54.76م
دقديمبؾعؾوس م
شؾقزان م

 %42.32م

 %26.69م

بؾدؼيماظرعؽيم%57.68

تدسق ماٌشورطي ماالغؿكوبقي ماٌلفؾي مسؾك معلؿقى ماظؾؾدؼوت معؼر ماظقالؼي مظؾؿلوؤلم
حقل مععوغل ماٌشورطي مو مأذؽول ماٌؼورعي ماٌؼدعي معـ مررف ماٌـؿكؾني ماٌؾققثني مؼبم
االغؿكوبوتماظؾؾدؼي.م م
مممممكمؽبؾمني مؼب ماظؾؾدؼوت معؼر ماظقالؼي مظـلىم
مغظرة ماٌـؿ
ممممم مم ممم
ظؼد محوول مصرؼؼ ماظؾقٌ مععرصي
اٌشورطي ماالغؿكوبقي ماٌلفؾي مو ماظيت متؾؼك مؼب مشوظى ماألحقون مأضعػ ماظـلى مضؿـم
ضوئؿيمغلىماٌشورطوتمبوٌؼورغيمععماظؾؾدؼوتماألخرى.4ماظؼراءةماظيتمتؼدعفومخطوبوتم
اٌـؿكمؽبؾمنيماٌؾققثني مػـو ممتـؾمعدخالمظؿؿؾعماٌقاضػ ماظيتمتؼدعفومػذهماظػؽيمظظوػرةم
مممم
"سزوف مغوخيب ماظؾؾدؼوت معؼر ماظقالؼي مسـ ماٌشورطي ماالغؿكوبقي" ،مو مػل مصرصي مؼبم
اظقضً مذاتف مٌعرصي مععوغل ماظلقودقي مو ماالجؿؿوسقي مظؾؿشورطي ماالغؿكوبقي مبوظـلؾيم
 4ملمغؼدرمسؾكمايصقلمسؾكماظؼوئؿيماظيتممتؽــومعـمععرصيمدـ،مغقعمومعؽونماظلؽـمبوظـلؾيمظؾذؼـمملمؼشورطقام
ؼب ماالغؿكوبوت ماحملؾقي ،مو مغعؿؼد مأن مػذا ماظـقع ماٌعطقوتماظؽؿقي مطػقؾ مبؿقضقح ماظرؤؼي محقل معـ مػؿ ماظذؼـ مالم
ؼشورطقنمؼبماالغؿكوبوتموماإلجوبيمسـمػذاماظلمالمبنعؽوغفومأنمهددماٌالعحماظؽربىمظؾؿشورطنيمومشريماٌشورطنيم
بغقيماظؼقوممبوظعدؼدمعـماظؿقؼقؼوتمذاتماٌؼوربيماظؽؿقي.
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ظؾؿـؿكؾني،مصضالمسـماألدؾوبماظيتمتػلرمبفومػذهماظػؽيماٌشورطيموم/مأوماظعزوفمسـم
اٌؿورديماالغؿكوبقي .م
تـري مخطوبوت ماٌـؿكؾني ماحملؾقني ماظػوئزؼـ مؼب ماالغؿكوبوت ماحملؾقي ماظؾؾدؼي مؼبم
بؾدؼوت موػران ،مدقدي مبؾعؾوس مو مشؾقزان ماظعدؼد معـ ماألدؾوب ماظؽوعـي موراء مغلىم
اٌشورطي ماظضعقػي .متؾدأ مػذه ماألدؾوب معـ م"اتفوم ماٌقارـني مبوظالعؾوالة مبوالغؿكوبوتم
رشؿ مأػؿقؿفو" مظؿصؾ مإظب مشوؼي مإثورة م"أدؾوب معوطرودقودقي مو معوطرو ماضؿصودؼيم
واجؿؿوسقي مذات مسالضي معؾوذرة مبوظدوظي متؿفووز مبؽـري ماٌـؿكى مأو ماٌرتذحم
ظالغؿكوبوت".م م
األعـؾي ماظؿوظقي م سـ مخطوبوت ماٌـؿكؾني ماحملؾقني مؼب ماظؾؾدؼوت معؼر ماظقالؼي ماظيتم
هوول متصـقػ مأدؾوب ماٌشورطي مو م /مأو ماظعزوف معـؾؿو مؼراػو مػمالء ماظػوسؾقن متؼدمم
صقرةمسـمعقاضػمػذهماظػؽيمحقلمػذاماٌقضقع .م
ؼـري ماظـوع ماألول معـ متصرضبوت ماٌـؿكؾني ماٌؾققثني مصؽرة مشقوب ماظقسلم
اظلقودل،مشقوبمايسماٌدغلمومحوظيماغلقوبمعـمصضوءماٌقارـيمطؿفلقدمظلؾقكم
دؾيب مظدى ماٌقارـني ماظذؼـ ممل مؼؼرتسقا مؼب ماالغؿكوبوت ماحملؾقي مؼب ماظؾؾدؼوت معؼرم
اظقالؼي،موم ؼعؿؿدمػذاماظـقعمعـماظؿصرضبوتمسؾكمأدؾوبمذاتمغزسيمأخالضقيمظؿقضقحم
أن متؼؾص ماٌشورطي مؼب ماٌقاسقد ماالغؿكوبقي م(اظؿشرؼعقي مو ماحملؾقي) معرتؾط مبؿؼؾصم
االظؿزامماظـضوظلمظدىماظعدؼدمعـماٌقارـني،مطؿومؼعربمػذامؼبماظقضًمغػلف،مسـمشقوبم
اإلخالص مظؾكطوبوت ماألؼدؼقظقجقي ماظيت مطوغً مظغوؼي مصرتة مضرؼؾي مهرك ماظػعؾم
االغؿكوبل،مظؿصؾمإظبمحدمإتفومماٌؿغقؾنيمبعدمم"محىماظقرـ" .مند مػذاماظـقعمعـم
اًطوبوت مخوصي مظدى ماٌـؿكؾني ماحملؾني ماظذؼـ مصبؿعقن مبني مصػؿني مػؿو مأضدعقيم
اظـضولمؼبمايزبمذاتفم(ملمؼلؾؼمهلؿمتغقريماظؿشؽقؾيماظرتذحماالغؿكوبقي)،مواالغؿؿوءم
"ظألحزابماٌلؿوةمأطـرمتـظقؿوم" .les partis les plus structurésم
ؼصرحمعـؿكىمعؾققثمعـمبؾدؼيمشؾقزانمضوئالم:م م
" ذيءمرؾقعيمأنمندمأنمغلؾةماٌشارطةماالغؿكابقةميفماظؾؾدؼةمعؼرماظوالؼةم
ضعقػة معؼارغة معع مباضي ماظؾؾدؼات ...مػذه ماظـلب متعؽس محفم ماىرحم
اٌوجود ميف ماظوسي ماظدميؼراري مو ماظورين ،ماظـاخؾون مأصؾقوا ماغؿفازؼني،م
ؼعطوغك مصوتفم مظؽن مسؾقك مأن متضؿن مهلم معؼابل مذظك مخدعة مععقـة"م

(غبس،مشؾقزان) .م
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ؼلتلمتلطقدمػذاماظـقعمعـماظؿػلريمظضعػمغلىماٌشورطيمؼبماظؾؾدؼوتمعؼرماظقالؼيم
ؼبماظقالؼوتماٌؾققثي،معـمعـؿكىمآخرمعـمبؾدؼيمدقديمبؾعؾوسماظذيمؼعؿربماظعزوفم
االغؿكوبلمممورديمومضرارمدؾيب،مإذمؼصرحمضوئال :م
"عن ممل مؼؼرتع مسؾقه مأن مؼؿقؿل معلؤوظقؿه ...ماظعزوف مسن ماٌؿاردةم
االغؿكابقةمصعلمدؾيب"م(غبس،مدقديمبؾعؾوس) .م

ضؿـ مإرور ماظػؽرة مغػلفو مؼؿقدث معـؿكى معـ مبؾدؼي موػران مسـ مزوػرة مسزوفم
اظشؾوبمسـماٌشورطيماالغؿكوبقيمحؿكمومإنمطونمالمؼؿؼودؿمععماٌـؿكؾنيماظلوبؼنيم
صؽرةماتفومماظـوخؾنيماظذؼـمضرروامسدمماظؿصقؼً.مؼصرحمذاتماٌـؿكىمضوئال :م
" إذامطانمػـاكمسزوفماغؿكابيمسـدماظشؾابمصذظكمألغفممملمؼعودوامؼؤعـونم
بفذهماٌؿاردة"م(،FLNموػران).

ؼربطماظـوعماظـاغيمعـمتػلرياتماٌـؿكؾنيمأدؾوبماظعزوفماالغؿكوبلمؼبماظؾؾدؼوتم
عؼر ماظقالؼي ممبلؿقى مخطوبوت ماألحزاب موعلؿقى مخطوبوت ماٌرتذقني مو مؼعؿرب مػذام
اظـقعمعـماظؿصرضبوتمأنماًطوبوتماإلؼدؼقظقجقيمظألحزابماظلقودقيمومظؾؿرتذقنيم
شري مضودرة محوظقو مسؾك مإضـوع ماظـوخى مو مسؾك متؾؾقي مرؿقحوتف مو مععوىي معو مؼعؿربهم
عشوطؾمؼقعقي.مؼؼقم متػلريمدواصع ماظعزوفمؼبمػذهمايوظي مظدىمخطوبوتماٌـؿكؾنيم
اٌؾققثنيم سؾكماٌؼورغيمبنيماًطوبماظؿعؾقيماألؼدؼقظقجلمظألحزابمومظؾؿرتذقنيمؼبم
بداؼيماظؿلعقـوتموماًطوبمذاتفمععمبداؼيماظعشرؼيماألوظبمعـماألظػقيماظـوظـي .م
ؼصرحمأحدماٌـؿكؾنيماٌؾققثنيم(غبس،مشؾقزان)مضوئالم:م م
"األحزابماظلقادقةماياعؾةمٌشارؼعمجمؿؿعمتوجدميفمحاظةمإصالسمواضح،م
صال ماٌشروع ماإلدالعي ،موال ماٌشروع ماظورين ،مو مال ماٌشروع ماظدميؼراريم
ادؿطاعمأنمؼؼـعماظـاخؾني،مومػذامعامجيعؾـامغـظرمظالغؿكابمطإجراءمتؼينم
ظؾؿداولمسؾىماظلؾطةمحمؾقا،ميفمحنيمأنماالغؿكابماظـضاظيمملمؼعدمعوجودام
حاظقا"م م

و مؼب ماظلقوق مدؾلؾي ماألدؾوب ماظيت متـدرج مضؿـ ماظـقع ماظـوغل معـ ماظؿصرضبوت،م
ؼعؿؼد مبعض ماٌـؿكؾني مأن ماألحزاب ماظلقودقي ممل متعد متؾعى مدور ماظؿلرري ماظلقودلم
واظـضوظل ،مو ممل متعد متمدي مدورا مؼب مبؾقرة ماظقسل ماظلقودل مظؾؿقارـني مدقى مخاللم
اٌقادؿماالغؿكوبقي ،مإذمالمندمهلومأثرامؼبماظقاضعمخورجمػذهماظػرتةماظزعـقي ،ممبعـكم
أغـومأعوممعـوضقؾنيمومأحزابمدقودقيمسؾكماٌلؿقىماحملؾلمالموجقدمصعؾلمهلؿومبعدم
اغؿفوء ماظغوؼي معـ ماظدسقة ماظرمسقي مظؾفقؽي ماالغؿكوبقي ،مممو مؼدسؿ مصرضقي معقمسقيم
أحزابمدقودقيمسؾكماٌلؿقىماحملؾلمومعقمسقيمعـوضؾنيمسؾكماٌلؿقىمغػلف.
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ؼصرحمأحدماٌـؿكؾنيماٌؾققثني(،RNDموػران)مضوئال :م

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

تؿفووز مػذه ماظؼراءة ماألحزاب مظؿصؾح متعؾريا مسـ مضـوسي مؼؿؼومسفو ماظعقد معـم
اٌـؿكؾنيماحملؾقنيمبغضماظـظرمسـمإغؿؿوءاتفؿمايزبقي،محبقٌمندماظػؽرةمغػلفومم
سـدمعـؿكىمآخرمعـمحزبمجؾفيماظؿقرؼرماظقرينماظذيمؼصرحمحقلمذظؽمضوئالم:م م
ماظلقادقةم مممتدمسي مهؼقق مو متطؾقق مبرغاعج مصكاعة مرئقسم
ماألحزابم ممم ممم مم
" مطلم مم م م مم
اىؿفورؼة مدواءمطاغتمجؾفةماظؿقرؼرماظورين،محرطةمجمؿؿعماظلؾممأوم
اظؿفؿع ماظورين ماظدميؼراري .مٌاذا مال مغؤدس محزب مغلؿقه محزب مصكاعةم
رئقس ماىؿفورؼة(...ؼضقك) ،معا مأرؼد مأن مأضوظه مػو مأن ماألحزابم
اظلقادقة محمؾقا ممل مؼعد مهلا موجودا مدوى ميف ماالغؿكابات ،محبقث متؾدأم
تلؿع مسن مصالن ،مصالن ،محرطة متصققققة ،ماظؽل مؼرؼد ماظرتذح مو مبأيم
ررؼؼةمطاغتم"م(،FLNمشؾقزان) .م

ؼػمملممرم ماظـوع ماظـاظث معـ مخطوبوت ماٌـؿكؾني مسزوف ماظـوخؾني مسـ ماٌشورطي مؼبم
اظؾؾدؼوتمعؼرماظقالؼيمبؿفوربماظؿلقريماظلوبؼيماظلؾؾقيمظؾؿـؿكؾنيماظيتمأوجدتمصقرةم
دقؽي مظؾؿـؿكى ماحملؾل مظدى ماٌقارـني ،مواظيت مأدت مإظب مصؼدان ماظـؼي مؼب ماٌـؿكىم
احملؾل مطشكص مربؾل موطلقودل مو مصؼدان ماٌصداضقي مؼب ماٌـؿكؾني مو مؼب ماظعؿؾقيم
اإلغؿكوبقيمبصػيمسوعي.م م
ولد مخطوبوت ماٌـؿكؾني ماٌؾققثني موسقفؿ مبوظصقرة ماظلؾؾقي ماظيت مأغؿففوم
"اٌـؿكى ماظلوبؼ" مو متعؿربه مطعوعؾمأدودلمظؾعزوفماالغؿكوبل ،مصوٌـؿكىماحملؾلم
اظلوبؼماظذيمالمتفؿفماظقسقدماظيت مضطعفومسؾك مغػلفمأثـوءمايؿؾي ماالغؿكوبقيمومالم
تفؿفمعصوحلماٌقارـنيماظيتمػفرػومعـذماسؿؾكمعـصؾومؼبماظؾؾدؼيمػقماظذيمأصلدمصقرةم
اٌرتذحم"اظـزؼف" محلىمػذهماظػؽيمعـماظؿصرضبوت،مومأصلدمعصداضقيمخطوبفمأثـوءم
قمؿبفم" مدونماٌصؾقيم
مممصمؿبؽبقماظممم ؽب
المؼعرفمإالم"
ممؽبرهمطلقودلماغؿفوزي م ممممم ممم
ومصقم
ايؿؾيماالغؿكوبقيممم
اظعوعي.م م
ؼؼقلمبفذاماظصددمعـؿكىمعلؿفقبم(،FLNموػران) :م
"المؼـؿكبماٌوارـون،مػذامرؾقعي،ألغفممسرصوامواربمدابؼةمٌـؿكؾني،م
وميؾؽونمأحؽاعامدؾؾقةمعلؾؼةمحوهلم،مصفممؼؼوظونم:ماألذكاصمغػلفمم
ؼعودون ميف مطل معرة مو مال مذيء متغري ...مدائؿا ماألوداخ ميفمعدؼـة موػران،م
دائؿاماظرذوةميفمعصؾقةماياظةماٌدغقة،مدائؿامحاظةماظألعن ."...م
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حؿكمومإنماخؿؾػماظؾقنماظلقودل،مصفـوكمضـوسوتمتؽودمتؽقنمعشرتطيمحقلمدورم
اظؿفوربماظلؾؾقيماظلوبؼيمؼبمإضعوفمصقرةماإلغؿكوبوتموماٌرتذقنيمهلو،مومػذامعوم
غؾؿلفمعـمخاللمتصرؼحمٌـؿكىمممـؾميرطيمذبؿؿعماظلؾؿمعـماظؾؾدؼيمغػلفوماظذيم
ؼصرحمضوئال :م
"أحرتم مطـريا ماٌوارـني ماظذؼن ممل مؼشارطوا ميف ماالغؿكابات ،مو مأصفم مبشؽل مجقدم
أدؾابماعؿـاسفممسنماٌشارطة،مومأغامظومملمأطنمعـاضالمدقادقاميفمحزبمدقاديم
حتمم
ظػعؾتمعـؾفم،ماٌـؿكبماحملؾيمذومصورةمدقؽةمجدامالمتؾعثمسؾىماظـؼة ،مصمام م
رائقؿه" .م

ؼضؿمعـؿكؾومآخرمعـمبؾدؼيمدقديمبؾعؾوسمصقتف مهلذاماالووهمؼبمتػلريماظعزوفم
ضوئالم :م
"اظشعبمععماالغؿكاباتمظؽنمسدممعشارطؿهمبؼوةميفماالغؿكاباتماحملؾقةمػومسؼابم
علؾطمسؾىماٌـؿكؾنيماظلابؼني"م( .)RNDم

ؼربطماظـوعماظرابعمعـماظؿػلرياتمألدؾوبمضعػماٌشورطيمؼبماالغؿكوبقوتماحملؾقيمؼبم
اظؾؾدؼوتمعؼرماظقالؼيمبوٌعوشماظققعلمظؾؿقارـ،مدقاءمتعؾؼماألعرمبؿدغلماظؼدرةماظشرائقي،م
بطوظي ماظشؾوب ،مأزعي ماظلؽـ ،مذعقر ماظؿفؿقش مبوظـلؾي مظؾػؽوت ماحملروعي موسدم متؽوصمم
اظػرصمؼبمايصقلمسؾكم"االعؿقوزاتماالضؿصودؼيمواالجؿؿوسقي"...موؼعؿربمػذاماظـقعمعـم
اٌـؿكؾنيمؼبمتصرضبوتفؿمأنماٌشورطي ماالغؿكوبقيمظؾفقؽيماظـوخؾيمعؿلثرةمبشؽؾمواضحم
بوظظروف ماالضؿصودؼي مو ماالجؿؿوسقي ماظعوعي ماظيت متعرصفو ماىزائر مو مػذه ماظظروفم
اظقرـقيمتؿفووزماٌلؿقىماحملؾلمومتؿفووزماظؾؾدؼيماظيتمدؿؽقنمضققيمظؾظرفماظعومم
ظؾفزائر،ممبعـكمأنماظعزوفمسـماالضرتاعمبوظـلؾيمظؿربؼراتمعـؾمػذهماظػؽيماٌؾققثيم
ػقمتعؾريمسـمردوظيميوظيماظؾؾدمبصػيمسوعيمومظقسمردوظيمسـمحوظيماظؾؾدؼي،مومػذام
عومؼمديمبوٌـؿكىماحملؾلمألنمؼؽقنمضققيمدقودقيمربؾقيمظلقودقوتمورـقيمشريم
ذبدؼي .م
غلقق مؼب مػذا ماإلرور مبعض ماظؿصرضبوت مظؾؿـؿكؾني مو ماظيت متـدرج مؼب مخوغي مػذهم
اظرؤؼي،معـفومتصرؼحمٌؿـؾمسـماظؿفؿعماظقرينماظدميؼرارلمعـمشؾقزانماظذيمؼؼقلم:م م
"إذامطاغتمتصرحياتموزؼرماظداخؾقةمضدمأرجعتمضعفمغلؾةماٌشارطةميفم
االغؿكابات مإدي مأدؾاب معؿعؾؼة مباألحوال ماىوؼة محرارة معرتػعة مأوم
سواصفمعطرؼةمصأغامأسؿؼدمأنمأعورمتؿفاوزمذظكمبؽـري،مصاظواضعماالضؿصاديم
ؼػرضمعـطؼهمسؾىماٌوارـنيموماٌشاطلمذاتماظطؾقعةماالضؿصادؼةمأطربمعنم
أنمؼلؿوسؾفاماٌـؿكبماحملؾيمأوماظؾؾدؼة ...ماظـاسمظقلوامحباجةمظؾطرؼقم
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رشم مأػؿقؿفؿامظؽـفممحباجةمظؾعؿل،مومظقلوا محباجةمظإلغارةماظعؿوعقةم
صقلب،موظؽنمػممحباجةمإديمضدرةمذرائقةمعؼؾوظةم" .م

وصؼ ماظؿصرؼحمػذاماٌـؿكىم– ماٌـوضؾ،مصنن مأدؾوبم"اٌؼورعي"ماالغؿكوبقيمغوعبيم
سـ مصؼدانماألعؾمظدىماظعدؼدمعـماٌقارـنيمؼبماظلقودوتماٌوطرواضؿصودؼيموماجؿؿوسقيم
اظقرـقيماظيتمتـعؽسمعقداغقومومربؾقومؼبمذؽؾمغلىمعرتػعيمظؾؾطوظيمومحوالت متدغلم
اظؼدرة ماظشرائقي مظؾطؾؼي ماٌؿقدطي ،مؼضوف مػذان ماظعـصران مإظب مسوعؾ مآخر مؼؿؿـؾ مؼبم
ضعػ مضدرة ماظؾؾدؼي م(طؿقزاغقي ،مطؿـظقعي مظؾؿلقري ماحملؾل مو مطػوسؾ ماضؿصوديم
واجؿؿوسل) مسؾك معقاجفي معشوطؾ ماظؾطوظي ،ماظلؽـ مو معشوطؾ ماظؿـؿقي ماحملؾقي.م
منيماحملؾقنيماٌؾققثنيم مالمتعؿربم"اٌؼورعيمأوماظعزوفم
ممممممؽبكمؾؽبم ممم ممم ممممم ممم
خطوبوتمػذهماظػؽيمعـماٌـؿم
م مممم ممممممممممممم
ذبرد مععوضؾي معـ مررف ماهلقؽي ماظـوخؾي مغؿقفي مظطرق ماظؿلقري ماظؽورثقي مظؾؿـؿكؾنيم
اظلوبؼنيم(المؼعوضؾقنماًطوبوتماظلقودقيمظألحزابماظلقودقيمربؾقو)مصقلىمومإمنوم
ؼؾعـقن مبردوظي مصرضبي مظؾؿعؾري مسـ مسدم مرضوػؿ مسـ ماظلقودي ماالجؿؿوسقي ماظقرـقيم
ايوظقي ،مظذا مدؿؽقن مبذظؽ ماالغؿكوبوت ماحملؾقي مضققي مصشؾ ماظلقودوت ماٌوطروم
اضؿصودؼيمواجؿؿوسقيمؼبمععوىيماظػؼر،ماظؾطوظيمومأزعيماظلؽـمومشريػومعـماٌشوطؾ.م م
ال مؼغقى ماظؿلطقد مسؾك مػذه ماظػؽرة مؼب محوظي ماغؿؼؾـو معـ موالؼي مشؾقزان مإظب موالؼيم
وػران،مإذمؼعقدمعـؿكىمآخرمعـمبؾدؼيموػرانمظقـريماظؿػلريمغػلفمضوئالم :م
"اظذؼن ممل مؼصوتوا ميف ماالغؿكابات ماحملؾقة مأردؾوا مرداظة مسدم مرضا مسؾىم
أوضاسفمماالجؿؿاسقةموسؾىمرصضفممظؾلقاداتماٌطؾؼة"م( .)RNDم

مؼؾقؼ معـؿكى محزب ماظعؿول معـ مبؾدؼي مدقدي مبؾعؾوس مرأؼف ممبو مدؾؼ مذطره،م
وؼعقد مررح متلوؤل مؼعؿربه مجذرؼو محقل مدؾى مسزوف ماظشؾوب مسـ ماٌشورطي مؼبم
االغؿكوبوت ماحملؾقي مو ماظيت مضبصرػو مؼب معشؽؾ ماظؾطوظي مبصػي مسوعي .مؼصرح مػذام
األخريمضوئالم :م
"اظشؾاب ميف مبؾدؼؿـا ممل مؼصوتوا مألغفم مؼرؼدون مسؿال مو مال مؼرؼدونم
اغؿكابات" .م

عومصبىماظؿذطريمبفمعـمخاللمطؾمعومررحمعـمأدؾوبمحقلماظعزوفماالغؿكوبلم
ؼبماظؾؾدؼوتمعؼرماظقالؼيمػقمأنمػذهماألخريةماظيتممتـؾمرػوغوماغؿكوبقومعفؿومبوظـلؾيم
ظألحزاب ماظلقودقي مربؾقو م(رػون ماظؿقاجد مسؾك معلؿقى ماظؾؾدؼي ماظؽربى معـ محقٌم
اهلقؽيماظـوخؾيموماظؼرؼؾيمعـمعصودرماظلؾطيماحملؾقيماٌؿفلدةمؼبماٌدؼرؼوتماظؿـػقذؼيم
وماظغـقيمعـمحقٌماىؾوؼيمعؼورغيمععمبوضلماظؾؾدؼوتماألخرى،م )...مالممتـؾماظشلءم
ذاتفمبوظـلؾيمظؾفقؽيماظـوخؾي .م
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االغؿكابمباظورضةماٌؾغاةمزاػرةممتقزماظؾؾدؼاتمعؼرماظوالؼة
تلخذمعشورطيماٌقارـنيمؼبماالغؿكوبوتمأذؽوالمعؿعددة،مميؽـمأنموريمعـمخاللم
عشورطي معؾوذرة مظؾـوخى ،مأو مسـ مررؼؼ ماظقطوظي مبقصػفو مإجراء مإداري معلؿقح مبفم
ضوغقغو،مأومسـمررؼؼماالعؿـوعمسـماظؿصقؼً،مأومميؽـمأنمؼؾفلماظـوخىمإظبماظؿصقؼًم
بودؿعؿولماظقرضيماٌؾغوة.مػذهماألذؽولماٌعؿقلمبفومؼبمممورديماظػعؾماالغؿكوبلمميؽـم
مملمؼقمماالضرتاعم
اظـظرمإظقفومطكظقيمظؼقوسم"اإلرادةماىؿوسقي"مظؾفقؽيماظـوخؾيماظيتمتؿققم
ممم مممممم ممممممممممممم مممم ممممممم ممم ممممممم ممممممممم مممممم مممم
إظبمضوضمؼصدرمأحؽوعفمسؾكماظرباعٍ،مسؾكماًطوبوت،مسؾكماٌرذقني،مومحؿكمسؾكم
أذؽول ماظؿلقري ماظلوبؼي مو ماظرباعٍ ماظلقودقي مواالضؿصودؼي ماظقرـقي مو مررق مولقدػوم
سؾكماٌلؿقىماحملؾل .م
متـؾمزوػرةماألوراقماٌؾغوةمحوظيمإغؿكوبقيمتلؿقجىماظقضقفمسـدػومظعدةمأدؾوب،م
ظذامصؿقووظيمصفؿماٌعوغلماظلقودقيمهلومومذبوهلوم(اظؾؾدؼوتمعؼرماظقالؼوتماٌؾققثيم
خصقصو) مؼعؿرب مربطي معفؿي مؼب مإسداد مػذا ماظؿؼرؼر .مؼؼدر مسدد ماألوراق ماٌؾغوة مسؾكم
اٌلؿقىماظقرين موصؼومظألرضومماظردـؿقـيمظقزارةماظداخؾقيموماىؿــوســوتماحملـؾـقي،م
بـم 880082أيمعومؼعودلمغلؾيم% 10,82معـمذبؿقعماظـوخؾني .م
عـمخاللمعؼورغيمسددماألوراقماٌؾغوةمععمسددماألصقاتماحملصؾمسؾقفومعـمررفم
األحزاب،مغالحظمأنمسددماألوراقماظؾقضوءمؼلتلمؼبماٌرتؾيماظـوظـي،مبعدمسددماألصقاتم
احملصؾ مسؾقفو معـ مضؾؾ محزب مجؾفي ماظؿقرؼر ماظقرين مأي ،)9020280(:مثؿم
األصقاتماظيتمدفؾفومحزبماظؿفؿعماظقرينماظدميؼرارلموماظؾوظغيم(.)0809000م م
مممر ماٌـؿكؾقن مبوظقرضي ماٌؾغوة مبشؽؾ مغشط مسـ مععورضؿفؿ ،مواعؿعوضفؿ مسـم
ؼعؾم
اًطوبماظذيمتؿؾـوهماألحزابماظلقودقيمومسـمصؼدانماظـؼيمؼبمخطوبوتموممموردوتم
ممـؾلماألحزابمومحؿكماألحرارمعـمخاللمحؽؿفؿمسـمووربمدوبؼي.موضعماظقرضيم
اظؾقضوء ماٌؾغوة متعين م– معـ مبني معو مضد متعين م -مأن ماظـوخى ممل مصبد مؼب ماًقوراتم
اٌطروحيمأعوعفمعومؼرىمأغفمجدؼرمبوظؿصقؼًمسؾقفم(ايزب،ماٌرتذح،ماظربغوعٍ) .م
اىدولمرضم:04مترتقبماألوراقماٌؾغاةمضؿنماألصواتماٌعربمظؾعضماألحزابماظلقادقة م
سددماألصقاتم
احملصؾمسؾقفو
سددماٌؼوسد

FLN

RND

Bultins
nuls

FNA

HMS

PT

2 094 964

1 602 044

880 467

836 305

842 644

586 367

4 201

3426

-

1578

1495

958

م

م
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الم حظـومعـمخاللمسؿؾـومسؾكماالغؿكوبوتماحملؾقيمؼبماظقالؼوتماظـالثمأنمزوػرةم
اظؾفقء مإظل مأدؾقب ماظؿصقؼً مبوظقرضي ماظؾقضوء مأو ماظظرف ماظػورغ ماٌمدي مإظب مإظغوءم
اظصقتمإمنومػلمزوػرةممتقزمبوألدوسماظؾؾدؼوتمعؼرماظقالؼي،مصػلمبؾدؼيموػرانمومعـم
ضؿـ م 099082مزرصو ماغؿكوبقو ،مػـوك م 98082مزرصو معؾغك مو مػق معو مؼعودل مغلؾيم
،%29,45مبقـؿومتـكػضمغلؾيماألوراقماٌؾغوةمؼبماظؾؾدؼوتماألخرىمعـماظقالؼيمغػلفوم
إذمملمتؾؾغمدقىمغلؾي م % 07,67ؼبمبؾدؼيمبطققة مومغلؾي م % 09,36مبؾدؼيمبقدػر،م
و % 08,68بؾؾدؼي مدقدي مبـ مؼؾؼك.أعو مبوظـلؾي مظعدد مسدد ماألوراق ماٌؾغوة مؼب مبؾدؼيم
دقديمبؾعؾوسمصؼد مبؾغً م 00889مأيمعومغلؾؿفم % 26,35عـمذبؿؾماألصقاتمؼبم
اظؾؾدؼيماٌذطقرة،مبقـؿومتـكػضمػذهماظـلؾيمبشؽؾمطؾريمؼبماظؾؾدؼوتماألخرى مإذمملم
ؼؾغمدقىم082مصقتومؼبمبؾدؼيمبؾعربلمأيمعومؼعودلم  .% 4,99م

اظؾؾدؼاتماألخرى:معشارطةماغؿكابقةموادعةمععمرػاغاتمأخرىم م
ذفدت ماظؾؾدؼوت ماألخرى مسؽس ماظؾؾدؼوت معؼر ماظقالؼي مغلى معشورطي ماغؿكوبقيم
عرتػعيمعؼورغيممبؿقدطماظـلؾيماٌلفؾيمسؾكمعلؿقىماظقالؼيمومعؿقدطماظـلؾيماظقرـقي،م
(تؾؼكمػذهماٌالحظيمعرتؾطيمبوظقالؼوتماظـالثماظيتممشؾؿفوماظدرادي) .م
هقؾمػذهماظـؿقفيماإلحصوئقيماظـوويمظؼراءةمؼبمغلىماٌشورطيماإلغؿكوبقيمؼبمطؾم
بؾدؼوتماظقالؼوتماظـالثيماٌؾققثيمإظبماظؼقلمأغفمطؾؿومضؾًماهلقؽيماظـوخؾيمسؾكمعلؿقىم
بؾدؼوت ماظقالؼي ،مطؾؿو مزادت مغلؾي ماٌشورطي م(حول ماظؾؾدؼوت معو مسدا ماظؾؾدؼي معؼرم
اظقالؼي) ،مو مطؾؿو مزاد محفؿ ماهلقؽي ماظـوخؾي مربؾقو مطؾؿو مضعػً مغلؾي ماٌشورطيم
االغؿكوبقي.مػذاماالغطؾوعمؼمطدمسؾك ماظعالضيماظعؽلقيماظيتموجدت مبنيمتعدادماهلقؽيم
اظـوخؾيم(اٌؿغريماألول)مومغلؾيماٌشورطيماٌصرحمبفومرمسقوم(اٌؿغريماظـوغل).م م
ممم ـماألعـؾيماظؿوظقيمعومخؾصـومإظقفمعـمخاللمعؼورغيماظػعؾماالغؿكوبلماحملؾلمبنيم
تؾقم
اظؾؾدؼيمعؼرماظقالؼيم(رػوغوتفو ،مخطوبوتمعـؿكؾقفو ،مغلىمعشورطيمغوخؾقفو)مومبوضلم
اظؾؾدؼوتم(رػوغوتفو،مخطوبوتمعـؿكؾقفو،مغلىمعشورطيمغوخؾقفو) .م
صػل موالؼي موػران ،مبؾغً مغلؾي ماٌشورطي ماالغؿكوبقي مؼب ماالغؿكوبوت ماظؾؾدؼي مؼبم
دقديمبـمؼؾؼكماظيتمؼؾؾغمتعدادمػقؽؿفوماظـوخؾيم0090مغوخؾوم،%28.08مومؼبمبؾدؼيم
بطققة ماظيت مؼؾؾغ متعداد مغوخؾقفو م 09022مغوخؾو مبؾغً مغلؾي ماٌشورطي ماالغؿكوبقيم
احملؾقيم 82.90م %مؼبمحنيمأنمبؾدؼيموػرانمبفقؽيمغوخؾيمتؼدرمبـم 029299مغوخؾوم
بؾغًمغلؾيماٌشورطيماالغؿكوبقيمصقفومؼبماالغؿكوبوتماظؾؾدؼيمغلؾيم90.8م.%م
ميؽـمعالحظيماظشلءمغػلفمصقؿومطبصمبؾدؼوتماٌطؿر،مايؿريموبينمزغطقسمؼبم
والؼيمشؾقزان،مصوظؾؾدؼيماألوظبمؼبمترتقىماٌذطقرماظؾوظغمتعدادمػقؽؿفوماظـوخؾيم0280م
غوخؾو ،مبؾغً مغلؾي ماٌشورطي ماالغؿكوبقي ماظؾؾدؼي مصقفو م ،%82.89مو ماظؾؾدؼي ماظـوغقيم
وصؼو مظؾرتتقى ماٌذطقر ماٌؼدر متعداد مػقؽؿفو ماظـوخؾي مبـ م 7730مغوخؾو مبؾغً مغلؾيم
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اٌشورطيماالغؿكوبقيماظؾؾدؼيمصقفومغلؾي م 80.98م %موماظؾؾدؼيماظـوظـيمؼبمترتقىماظذطرم
اظؾوظغمتعدادمغوخؾقفوم0982مغوخؾومبؾغًمغلؾؿفماٌشورطيمصقفوم% 88.22مؼبمحنيمأنم
اظؾؾدؼي معؼر ماظقالؼي ماظؾوظغ متعداد مغوخؾقفو م 89898مغوخؾو مبؾغً مغلؾي ماٌشورطيم
االغؿكوبقيماظؾؾدؼيمصقفوم .%98.82م
الممتـؾمبؾدؼوتمدقديمبؾعؾوسم -معومسداماظؾؾدؼيمعؼرماظقالؼي م -مادؿــوءمؼلريم
سؾقفو ماألعر معـؾ مغظرياتفو مأي مبؾدؼوت مو مالؼيت موػران موشؾقزان ،مصػل مبؾدؼي متالغم
اظؾوظغمسددمغوخؾقفوم 08808مغوخؾومبؾغًمغلؾيماٌشورطيماالغؿكوبقيماظؾؾدؼيمصقفومغلؾيم
 02.90م،%مومؼبمبؾدؼيمعرؼـماظؾوظغمسددمغوخؾقفوم 0828مغوخؾومبؾغًمغلؾيماٌشورطيم
االغؿكوبقيماظؾؾدؼيمصقفومغلؾيم 29.02م،%مومؼبمبؾدؼيمتوودعقتماظؾوظغمتعدادمغوخؾقفوم
0088مغوخؾومبؾغًمغلؾيماٌشورطيماالغؿكوبقيماظؾؾدؼيمصقفوم82.28م.%م م
اىدولمرضمم00م:ماظؿػاوتميفمغلبماٌشارطةمبنيماظؾؾدؼةمعؼرماظوالؼةموماظؾؾدؼاتماألخرى م
م
والؼيموػران م
م
والؼيمدقديم
بؾعؾوس م
م
والؼيمشؾقزان م

بؾدؼيمدقديمبـمؼؾؼك م
بؾدؼيمبطققة م
بؾدؼيمبقدػر م
بؾدؼيمعرؼـم م
بؾدؼيمتوودعقت م
بؾدؼيتالغ م
بؾدؼيمايؿري م
بؾدؼيماٌطؿر م
بؾدؼيمبينمزغطقس م

28.80م%

4020مغوخؾوم م

 % 82.90م

 12199م

 % 82.82م

 7537م

 % 29.02م

 4898م

 % 82.28م

 1468م

 % 02.90م

 15548م

 %80.98م

 7730م

 % 82.89م

 4751م

 % 88.22م

 4357م

سـدعومغؼرأماظـلىماٌرتػعيمعؼورغيمععماظـلىماظقرـقيمومحؿكماظقالئقي مظؾؿشورطيم
ؼب ماظؾؾدؼوت مشري ماظؾؾدؼي معؼر ماظقالؼي مؼؾدو مظـو مو مطلن ماظؾؾدؼوت معو مسدا ماظؾؾدؼي معؼرم
اظقالؼي ،مػل ماظؾؾدؼوت ماألطـر متعؾؽي مدقودقي موأطـر مضؾقال مٌكؿؾػ ماًطوبوتم
اظلقودقي ،مطؿو مضد متؾدو مظـو مأن ممموردوت ماٌـؿكؾني ماظلوبؼني ممل متمثر مدؾؾو مسؾكم
اٌشورطيمومػذامسؽسمخطوبوتماٌـؿكؾنيمؼبماظؾؾدؼوتمعؼرماظقالؼيماظذؼـمأثوروامعـؾم
ػذا ماظلؾى ،مطؿو مضد متؾدو مظـو مأؼضو مأن مػذه ماظؾؾدؼوت مشري مععـقي مبوظظروف ماٌوطروم
دقودقي مو ماضؿصودؼي مو ماجؿؿوسقي م(سؽس معو مصرح مبف معـ ماٌـؿكؾني ماحملؾقني مؼبم
اظؾؾدؼيمعؼرماظقالؼي).م م
عـ مخالل مػذه ماظـلى ماظيت متعؽس مارتػوسو مؼب ماٌشورطي ماالغؿكوبقي مؼب مزبؿؾػم
اظؾؾدؼوت معو مسدا ماظؾؾدؼي معؼر ماظقالؼي ،مضد مند مأن ماظؿػلريات ماظيت مضدعً محقلم
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أدؾوبماظعزوفمؼبماظؾؾدؼوتمعؼرماظقالؼيمالمتـطؾؼمسؾكماظؾؾدؼوتماألخرىمؼبماظقالؼوتم
ربؾماظدراديمومظقممتمأخذمتؾؽماظؿصرضبوتماٌؼدعيمعـمررفماٌـؿكؾنيمطؿلؾؿوتم
حقلم"مأدؾوبماظعزوفموماٌشورطيماإلغؿكوبقي"مظقجدغو مأغػلـومأعومماغطؾوعمعػوده مأنم
حوهلومأحلـماجؿؿوسقو،ماضؿصودؼومومدقودقومعـمغظراتفو– مأيمبؾدؼوتمعؼرماظقالؼي-م
ومظذامجوءتمغلىماٌشورطيمعرتػعي .م
ظؼدمطشػًمظـومتصرضبوتماٌـؿكؾنيماحملؾنيمهلذهماظؾؾدؼوتمأنمغلىماٌشورطيم
اٌرتػعي مؼب ماالغؿكوبوت ماحملؾقي مو مارتػوع مدرجي ماظؿعؾؽي ماالغؿكوبقي مربؾقو مؼب مػذهم
ا ظؾؾدؼوتمتعؽسمسـوصرمذدؼدةماألػؿقيمظقسمهلومسالضيمبوألدؾوبماظيتممتمذطرػومعـم
ررفمعـؿكيبماظؾؾدؼوتمعؼرماظقالؼي .م
صعـدعوممتمررحماظلمالماظؿوظلمسؾكماٌؾققثنيماظؿوبعنيمظؾؾؾدؼوتماٌعـقيمبوظدرادي:م
"طقػمتػلرماٌشورطيماظؼقؼي مظؾـوخؾنيمؼب مبؾدؼؿؽؿمعؼورغيمععماظؾؾدؼيمعؼرماظقالؼيم؟م
"الحظـو مأن ماإلجوبوت متعطل ماألػؿقي مظػعوظقي مسوعؾل ماىقار مو ماظؿضوعـ ماٌقؽوغقؽلم
سؾك محد متعؾري مدورطوؼؿ مؼب مػذه ماظؾؾدؼوت ماظيت متؿؿقز مسؿقعو ممبقدودؼي ماظؿؼلقؿم
االجؿؿوسلمظؾعؿؾموضعػماظؽـوصيماظدميغراصقيمعؼورغيمععماظؾؾدؼيمعؼرماظقالؼي.م م
ؼـؾغل مؼب ماظؾداؼي مأن مغشري مإظب ماظـفوح ماظذي مرؾع مايؿؾي ماالغؿكوبقي ماىقارؼيم
حلى متصرضبوت ماٌـؿكؾني ماحملؾقني مؼب معـؾ مػذه ماظؾؾدؼوت مخصقصو معـ مخاللم
ادؿعؿولمبعضماظدسوعوتماظيتمتقصػم"بوظؿؼؾقدؼي" معـؾمادؿغاللماظقسدات ،محػالتم
األسراسموماظقالئؿموحؿكماىـوئزمظؿؿرؼرماظردوظيماالغؿكوبقيمو مػذامؼبمزؾمتؼؾصمدورم
اظدسوعوت م"ايدؼـي" معـؾ :ماٌـشقرات مو ماظؼـقات ماظلؿعقي ماظؾصرؼي مظضؿون مصعوظقيم
ايؿؾيماالغؿكوبقي .م
ؼصرحمأحدماٌـؿكؾنيمعـمبؾدؼيمبؾعربلمبلقديمبؾعؾوسمحقلمػذاماٌعطكمضوئالم:م م
"ظؼد مأجرؼـا مريؾة ماغؿكابقة مجوارؼة ...مصػي مبؾدؼؿـا مظلـا ميف محاجةم
ظؾوحاتماالذفارؼةمظؾؿـؿكؾنيمألنماظؽلمؼعرفماظؽلموموجوػـامععروصةم
سـدمطلمدؽانماظؾؾدؼة"م( .)RCDم

ؼمطدمأحدماٌـؿكؾنيماحملؾقنيمعـمبؾدؼيمبينمدرضـم(شؾقزان)ماظؾفقءمهلذاماظشؽؾم
عـماظؿلقريمظؾقؿؾيماالغؿكوبقيمضوئالم :م
"اظـاس متعرفمبعضفامجداميفمعـطؼؿـا،مواالغؿكابات ماظؾؾدؼةمػي مضضقةم
أذكاصمأطـرموموجوهمأطـرمعـفامضضقةمأحزابمدقادقة"م( )RCDم
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و مدقاء متعؾؼ ماألعر مبغؾقزان ،مدقدي مبؾعؾوس مأو موػران ،مصنن ممموردي مايؿؾيم
االغؿكوبقيمسؾكمػذهماظشوطؾيمعؿقاجدمؼبمزبؿؾػماٌـورؼماظيتمخضعًمظؾدرادي،موظعؾم
اظؿصرؼحماظذيمأدظبمظـومبفمأحدماٌـؿكؾنيمعـمبؾدؼيماظلوغقيمؼقضحمذظؽمأطـر :م
"ظؼد مرطزغا مريؾؿـا ماالغؿكابقة مسؾى مايلادقات ماحملؾقة ماٌوجودة ميفم
بؾدؼةماظلاغقامومرطزغامأؼضامسؾىمذعؾقؿـامظؽوغـامجدمععروصنيمعنمررفم
اظـاس،م...مظؼدمأسطقـامظؽلمسرشمومذياسةمحمؾقةماٌالمظؿـظقممسشاءمومعنم
خالظه معررغا مرداظؿـا ماالغؿكابقة مو محػزغا ماظـاس مسؾى ماٌشارطةم
االغؿكابقة،موميفمؼومماالغؿكابماغؿدبـاماظعدؼدمعنمحاصالتماظـؼلمظؿلفقلم
سؿؾقةماظؿـؼلمظؾعضمعؽاتبماالضرتاع"م( .)FLNم

المميؽـمتػلريمضقةماٌشورطيماالغؿكوبقيمبطرؼؼيمإجراءمايؿؾيماالغؿكوبقيمومبوظعؿؾم
اىقاري مصؼط ،مبؾ مظعؾً ماالدرتاتقفقوت ماالغؿكوبقي ماظيت ماتؾعفو مرؤدوء ماظؼقائؿم
االغؿكوبقيمؼبمبـوءمومترطقىماظؼوئؿيماالغؿكوبقيمدورامأدودقومؼبمذظؽ،مصؼد ممتماظرتطقزم
ؼبمذظؽمسؾكمسوعؾلماىقارموترتقىماٌرتذقنيمحلىماغؿؿوءاتفؿماظعروذقيم(سرش،م
دوار،محلمذومػقؽيمغوخؾيمطؾرية.)...،م م
طشػ مظـو ماظؿقؾقؾ ماظذي مأجرؼـوه مسؾك ماظؼقائؿ ماالغؿكوبقي مؼب ماظؾؾدؼوت مربؾم
اظدرادي مأن ماالسؿؼود ماظلوئد ماظذي مؼرى مأن ماالغؿكوبوت ماحملؾقي مؼب ماظؾؾدؼوت مشريم
اظؾؾدؼوت معؼر ماظقالؼي مػل ماغؿكوبوت مسروذقي ماسؿؼود مخوره مسؾك ماألضؾ مبوظـلؾيم
جملؿؿعمحبــو ،مصػلمهؾقؾـومٌكؿؾػماظؼقائؿماالغؿكوبقيمؼبمتؾؽماظؾؾدؼوتموجدغومأنم
اظعرشم"س"مملمؼؼدممعرتذقومواحدامؼبمضوئؿيمحزبقيمأومضوئؿيمعلؿؼؾيمواحدة،مومإمنوم
ضدممعرتذقنيمعؿقزسنيمبطرقمزبؿؾػيمسؾكمبعضمأومطؾماظؼقائؿ،مطؿو مطونماظصراعم
إلطلوبمثؼيمغوخيبماظعرشمأومايلمذدؼدامألنمرػونماظؿقاجدمؼبماظؼوئؿيماالغؿكوبقيم
ػقمرػونمإثؾوتمذعؾقيماٌرتذحمؼبمسرذف،مدوارهمأومحزبفمأطـرمعـمرػونمسرشمؼبمحدم
ذاتفمأوماظدوارمععني.م م
ظؼدم"اغػفرت"ماظعدؼدمعـماظؼقائؿماالغؿكوبقيمربؾقومظقسمألدؾوبمسروذقيمبؾمعـم
أجؾ ماحؿالل ماٌراطز ماألوظب مؼب ماظؼقائؿ ماٌعؾـي مظؾـوخؾني ،مو ممل مغشفد مضؿـ مذبؿؿعم
حبــومتقاجدمضوئؿيمبعقـفومتوبعيمطؾقومظعرشمععنيمأومظدوارمععني،5مومػذامعومؼمطدمأنم

 5حوظيماالغؿكوبوتماحملؾقيمؼبمشرداؼيممتـؾمحوظيمعفؿيمظؾدراديمألغفومتؼدممظـومضقائؿماغؿكوبقيمعبوسوتقي،مظقلًم
سروذقي م (بعضماظـؿوئٍماألوظقيمٌشروعماظؾقٌم:مشرداؼيمرػوغوتماىؿوسوتلمو ماجملؿعل)،معرطزماظؾقٌمصؼلم
األغـروبقظقجقوماالجؿؿوسقيموماظـؼوصقي.
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عومغؿصقرهمغظوعومتؼؾقدؼومعغؾؼومذبردموػؿ ،ممبعـكمأنماظؿـوصسمطونمبنيماألصرادمأطـرم
ممومطونمبنيماألحزابمواظعروشموماظدواوؼرماٌشؽؾمظؾفقؽيماظـوخؾي.6م م
اٌؽوغيماظيتمهؿؾفوماظؾؾدؼيمضؿـمترتقىماظؾؾدؼوتمذاتماهلقؽوتماالغؿكوبقيماظيتم
ؼؿعدى متعدادػو مبضعي مآالف مضد متؽقن ماٌػلر مظذظؽ ،مصػل مبعض ماٌـورؼ مال متؿفؾكم
ععومل ماظدوظي مدقى معـ مخالل مدار ماظؾؾدؼي ،معؽؿى ماظربؼد ،معؽؿى ماظدرك ماظقرينم
واٌدرديمأوماٌؿقدطيمسؾكمأطـرماألحقال،موػذامعومصبعؾماظطؿقحوتماٌؿعؾؼيمبوظؾؾدؼيم
ومدؾطؿفومسـصرامتعؾقؼومظؾؿشورطي.مؼصرحمأحدمعـؿكيبمبؾدؼيمبؾعربلم:م م
"ال مؼعرفماظـاسمػـامدوىماظؾؾدؼةمومرئقسماظؾؾدؼة،مصفيماظيتم
تؼدممعـاصبماظعؿلميفمإرارماظشؾؽةماالجؿؿاسيمومػيماظيتمتؼدمم
اٌلاسداتمظؾؾـاءماظرؼػيمومػيماظيتمتؼدممضػةمرعضان،ماظـاسمػـام
ؼعؿربون ماظؾؾدؼة مو مرئقلفا مممـؾني مظؾدوظة مؼوزسون معا متؼدعهم
اظدوظةمظؾؿـطؼة"م RCDم
ؼؼدم معـؿكى معـ مبؾدؼي ماظرعؽي مؼب متصرضبف ماظؿوظل ماظؼراءة مغػلفو محقل مأدؾوبم
اٌشورطيماٌرتػعيمضوئالم:م م
"ظقلتمظدؼـامعشؽؾةمصقؿامخيصمعشارطةماظشؾابميفماالغؿكابات،م
اظرجال مو ماظـلاء ماغؿكؾوا مدواء معـفم معن مخاف مأن محيرم معنم
علاسداتماظؾؾدؼةمأومعنمأرادمأنمؼدسممابنمسؿهمأومأرادمأنمؼدسمم
جاره .مؼعينمأنماالغؿكابماالدؿػادةمعنمطلمعامتؼدعهماظوالؼةمعنم
علاسداتميفمبـاءماظلؽنماظرؼػي،ماظشؾؽةماالجؿؿاسقةمومتشغقلم
اظشؾاب"م FNAم
ضبؿوج ماظؾقٌ مظؾؽـري معـ ماظؿعؿقؼ مظدرادي مخطوبوت ماٌـؿكؾني محقل ماظـلىم
اٌرتػعيمظؾؿشورطيماالغؿكوبقيمعؼورغيمععماظـلؾيماظقالئقيمواظقرـقي م(ضدمؼؽقنمعقضقسوم
علؿؼال مبذاتف مسـ مػذه ماظدرادي) ،مظؽـ معو مميؽـ مضقظف مأن ماالغؿظورات ماالجؿؿوسقيم
وأذؽولماالدؿػودةمعـفومضدمتؽقنمربػزامصوسالمعـمبنيمربػزاتمأخرى .م

م

 6طشػً مظـوماظدرادي ماظيت مسبـ مبصددماظؼقوم مبفو مضؿـ معشروع ماظؾقٌ ماٌعـقن م"شرداؼي ،مرػوغوت ماىؿوسوتلم
واجمل ؿؿعل" ماٌلفؾ مضؿـ محبقث ماٌرطز ماظقرين مظؾؾقٌ مؼب ماألغـؾقظقجقو ماالجؿؿوسقي مأن ماإلغؿكوبوت ماحملؾقيم
واظربٌوغقيمظلـيت 9002مو  9009خوضعيمظؾؿـطؼماىؿوسوتلمومىؾماإلتػوضوتماظيتمهؽؿماىؿوسيماإلبوضقيمؼبم
والؼيمشرداؼيمؼبماظعؿقم.مضؿـمػذهمايوظيمظلـومأعوممعومضدمميؽـمأنمؼلؿكمإغؿكوبوتمسروذقيمبؾمعبوسوتقي.م
غؿوئٍمػذهماظدراديمدؿؽقنمعقضقعمظؾـشرمعلؿؼؾال.
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اظؿشؽقالتماظلقادقةماٌشارطةميفماظؾؾدؼاتمحملماظدرادة م
ؼلعكمايزبماظلقودلمبوسؿؾورهمعـظؿيمٌؿورديماظلؾطيمسؾك معلؿقىمعرطزيمأوم
مممغػلفمعـمخاللمعرذقنيمضبؿؾقنمبرغوذبوماغؿكوبقومؼعؿدونم
مم
ممممممم مممم مم م م مممم م م مم مممم مممممم مممممم ممممممممممم
ربؾلمأممػؿومععو،مصقؼد
إظبماظدصوعمسـفمأثـوءمايؿؾيماالغؿكوبقي،موسـدعومؼؿعؾؼماألعرمبوٌلؿقىماحملؾلمطؿومػقم
ايولمبوظـلؾيمظدرادؿـوماٌقداغقي،مصننماظرػونماظرئقلل مبوظـلؾيمأليمحزبمدقودلم
مالمعـمخاللمضقائؿمعرذقنيمأوالمثؿمعـمخاللمعـؿكؾنيمربؾقنيمؼبم
مم
قنمممـمم ممم مم م م مممممممممم م م مممم مممممم مم م م ممممم مم مم ممم مم
ػقمأنمؼؽ م مم
حوظيماظػقزممبؼوسدمؼبماجملؾسماظشعيبماظؾؾديمأواظقالئل.م م
ػـوك مذروط مضوغقغقي مهدد معـ ماظـوحقي ماٌؾدئقي ماألحزاب ماظلقودقي ماٌعـقيم
بوٌشورطيمؼبماالغؿكوبوتماحملؾقيمظققمم 92مغقصؿربم،9002موخوصيمعـفوماظؿعدؼالت7م
اظيتممتًموصؼمعومجوءمؼبماٌودتنيم89موم002معـمضوغقنماالغؿكوبوت،مطؿومتػرضمتؾؽم
اظشروطمسؾكمبعضماألحزابماظؿقاجدمؼبموالؼوتمواظغقوبمؼبمأخرى.م م
صؾقمأخذغومحزبومدقودقومعـؾمحزبمسفدم 80مندهمحوضرامبؼقائؿمعرذقنيمؼبم
والؼي مشؾقزان مظؽـف مؼغقى مؼب موالؼي مدقدي مبؾعؾوس مألغف مادؿقصك مؼب ماظقالؼي ماألوظبم
اظشروط ماظؼوغقغقي ماٌـصقص مسؾقفو مؼب ماٌودتني ماٌذطقرتني مدوبؼو مومل مؼلؿقصقفو مؼبم
اظـوغقي ،مؼضوف مإظبمػذاماٌعطكماظؼوغقغلمذرورومعقضقسقي مهددمحضقرمايزبمعـم
شقوبف مؼب ماالغؿكوبوت مسؾك ماٌلؿقى ماحملؾل موتؿعؾؼ مأدودو ممبدى متقاجده ماظؿـظقؿلم
اظػعؾلماٌلؾؼمؼبماظؾؾدؼيمأومعدىمدرجيماشبراطماظػوسؾنيماحملؾقنيمؼبمغشورف .م
ماظدرادي،م
مم
مربؾم مممممم مم
ماظقالؼوتم م م
مم ممؼبم مممم ممم
ممممممعي
ماٌرتذقنيم ماٌؼد
مممممم ممم م م م
مذبؿؾم مضقائؿ
مسؾكم م مم
ممممم مغممطمممؾعم م مم
سـدعو
غالحظموجقدمذؽؾنيمعـمحضقرماألحزابمومتـقؾفومسؾكماٌلؿقىماحملؾلم:م م
 7متـصماٌودةم 89عـ مضوغقنماالغؿكوبوتمسؾك:مصضالمسـماظشروطماألخرىماظيتمؼؼؿضقفوماظؼوغقن،مصبىمأنمتؽقنم
اظؼوئؿي ماٌشور مإظقفو مؼب ماٌودةم 80معـ مػذا ماظؼوغقن معؼؾقظي مصراحي معـ محزب مأو مسدة مأحزاب مدقودقي ،مإعو معـم
األحزابماظلقودقي،ماظيتمهصؾًمخاللماحدماالغؿكوبوتماظؿشرؼعقيماظـالثيماألخريةمسؾكمأطـر معـم 0مبوٌوئيمعـم
األصقاتماٌعربمسـفومعقزسيمسؾكمػبلنيمؼبماٌوئي مزائدمواحد،معـمسددماظقالؼوتمسؾكماألضؾ،مدونمأن مؼؼؾمػذام
اظعددمسـم9000مصقتمععربمسـفومؼبمطؾموالؼي.موإعومعـماألحزابماظلقودقي،ماظيتمتؿقصرمسؾكم 800عـؿكىمسؾكم
األضؾمؼبمذبوظسمذعؾقيمبؾدؼيموموالئقيموورـقيمعقزسنيمسؾك  80بوٌوئيمزائدمواحدمعـمسدد اظقالؼوتمسؾكماألضؾ،م
دونمأن مؼؼؾمػذاماظعددمسـم 90معـؿكؾومؼبمطؾموالؼي.موسـدعومتؼدمماظؼوئؿيمبعـقانمضوئؿيمحرة،مصبىمأن مهصؾم
سؾكم9م بوٌوئيمعـمتقضقعوتماظـوخؾنيماٌلفؾنيمؼبماظدائرةماالغؿكوبقيمؼبماظقالؼي،مصبىمأنمتؽقنماظؿقضقعوتمعقزسيم
سؾكم 80مبوٌوئي مزائدمواحدمعـمسددماظؾؾدؼوتمسؾكمأالمؼؼؾمسددماظؿقضقعوتمؼبمطؾمبؾدؼيمسـم 9مبوٌوئي معـمسددم
اظـوخؾنيماٌلفؾنيمؼبماظؾؾدؼي.م م
و متـص ماٌودةم،002مسؾكمأغفمتؼدممطؾمضوئؿيمعرتذقنيمإعو مهًمرسوؼيمحزب مدقودلمأوأطـر ،موإعو مطؼوئؿيم
عرتذقنيمأحرارا.مسـدعومتؼدمماظؼوئؿيماًوصيمبوٌرتذقنيماألحرار،مصبىمأنمؼدسؿفومسؾكماألضؾمأربعؿوئيم()000م
تقضقعمعـمغوخيبماظدائرةماالغؿكوبقيماٌعـقي،مصقؿومطبصمطؾمعؼعدمعطؾقبمذغؾف.
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 حضور مطؾي ،مأي مأن مػـوك مأحزابو مضدعً مضقائؿ معرتذقني مؼب مطؾ ماظؾؾدؼوتم
عضوصو مإظقفو مضوئؿي معرتذقل ماجملؾس ماظشعيب ماظقالئل .مؼؿعؾؼ ماألعر مػـو محبزبنيم
صؼط،ػؿومحزبمجؾفيماظؿقرؼرماظقرينموماظؿفؿعماظقرينماظدميؼرارل ماظؾذانمضدممطالم
عـفؿوم98مضوئؿيمبؾدؼيمؼبموالؼيموػران،م89مضوئؿيمؼبموالؼيمدقديمبؾعؾوسمو98مضوئؿيم
ؼبموالؼيمشؾقزان.
 حضورمجزئي ماغؿؼائي ،محقٌمالحظـو معشورطي مأحزاب مدقودقيمؼبمبؾدؼوتم
دون مأخرى مبـوء مسؾك ماخؿقورات معـفو مأو مصعقبوت مواجفؿفو مؼب متشؽقؾ مضقائؿم
عرتذققفومربؾقو،مصػلموالؼيموػرانمندمأنم00محزبومدقودقومضدعقامضقائؿمعرتذقنيم
تػووتمػذامايضقرمعـمضوئؿيمواحدة مإظبم 98مضوئؿيمبؾدؼي ،مبوإلضوصيمإظبموجقدمضوئؿيم
بؾدؼي مواحدة مٌرتذقني معلؿؼؾني مبؾؾدؼي ماٌردك ماظؽؾري ،مطؿو مدفؾـو مبوظـلؾي مظقالؼيم
دقدي مبؾعؾوس متقاجد م 02مأحزاب مدقودقي متػووت مسدد مضقائؿفو ماظؾؾدؼي معـ مضوئؿيم
واحدة مإظب م 02مضوئؿي ،معع موجقد مضوئؿي مواحدة مظؾؿرتذقني ماٌلؿؼؾني مبؾؾدؼي مدقديم
مم 00مأحزابمدقودقي مضقائؿمإغؿكوبقيمتػووتم
معًم
مممممممم م
أعومؼبموالؼيمشؾقزانمصؼدمضد
يلـ ،ممممم ممم مممم ممممم
سددػو معو مبني مضوئؿي مواحدة مإظب م 90مضوئؿي ،مصضال مسـ متقاجد م 09ضقائؿ مٌرتذقنيم
أحرارامؼبمبؾدؼوتمدقديمخطوب،مجدؼقؼيمودارمبـمسؾدماهلل.م
م
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اىدولمرضمم:02مجدولمؼوضحمتوزؼعمحضورماألحزابماظلقادقةمحمؾقا م
والؼةمشقؾقزان م
والؼةمدقديمبؾعؾاس م
والؼةموػران م
سدد م
األحزابم
سددم
األحزابم سدداظؼوائمم األحزابم
اٌشارطة م اظؼوائمماظؾؾدؼة م
اٌشارطة م اظؾؾدؼة م اٌشارطة م اظؼوائمم
اظؾؾدؼة م
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

AHD 54

05

اٌلؿؼؾقنم

اٌلؿؼؾقنم

03

01

M.INFITAH

03

MEN

03

AHD 54

04

ANR

01

FND

01

اٌلؿؼؾقن

01

ؼدصعـومػذاماظؿؿوؼزمؼبمذؽؾمتقاجدماظؼقائؿماظؾؾدؼيمظألحزابماظلقودقيمإظبماظؿلوؤلم
حقل ماٌـطؼ ماظلقودل مواالجؿؿوسل ماظذي مضبؽؿ مػذا ماظؿقزؼع ماىغراؼب مظؾكرؼطيم
اظلقودقيماحملؾقيمعـ مخاللماظؼقائؿماظؾؾدؼي،مومضدمتطؾؾًمػذهماظـؼطيماظقضقفمسـدم
احملددات ماظلقدققأغـروبقظقجقي ماظيت معـ مذلغفو متػلري مصعؾ معقالد مضوئؿي محزبم
دقودل مأومظقنمأؼدؼقظقجلمؼبمذبؿؿعمربؾل .مضد مميؽـماسؿؾورمعقالدماظؼوئؿيمايزبقيم
اٌرتذقي مبؾقن مدقودل مأو مبدوغف م(أي مضوئؿي معرتذقني مأحرارا) مإظب ماظؾعد ماظلقودلم
اظذيمميؽـمأنمغؾكصفمؼبماظـؼوطماظؿوظقي :م
 تعددماألظقانماألؼدؼقظقجقيماٌؿقاجدةمؼبماظؾؾدؼي.
 تعددماظرباعٍماٌؼرتحيمسؾكماٌلؿقىماحملؾل.
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 تقاجد متلرري مدقودل مضقي موسدد مععؿرب مٌـوضؾل ماألحزاب ماٌشورطي مبؼقائؿم
عرتذقنيمؼبماظؾؾدؼي.م
طؿومضدمميؽـمأنمؼػلرمحضقرماظؿشؽقالتماظلقودقيمسؾكماٌلؿقىماحملؾلماغطالضوم
عـمععطقوتمأخرىمالمتؿعؾؼمبوظؾعدماظلقودلمصؼطموظؽـ :م
 يؾمعشؽؾيمترتقىمداخؾماظؼوئؿيماظؾؾدؼيمأوماظقالئقيمبوظـلؾيمظػردمأومذبؿقسيم
أصرادماظذؼـمملمؼؿؿموضعفؿمؼبمعؼدعيمبعضماظؼقائؿمممومؼزؼدمعـمصرصمنوحفؿمؼبم
االغؿكوبوت،ماألعرماظذيمؼدصعفؿمإظبمادؿقداثمأوماظؾقٌمسـمصػيمعـؿدبميزبم
آخر مؼب مربووظي مظطرح مضقائؿ مجدؼدة مبودؿ مأحزاب مأخرى متلؿكدم مأوراضفو ماظرمسقيم
طلداةمظؾرتذح.م
 طؿو مضد متؽقن مربووظي معـ مأصراد متلعك متلطقد مذعؾقؿفو موعؽوغؿفو مووزغفؿم
االغؿكوبلمسؾكماٌلؿقىماحملؾلمأعوممرصضفؿمظؾرتتقىماظذيمصرضمسؾقفؿمعـمررفم
ايزبماظلقودلمربؾقو.
 طؿومضدمؼؽقنماظطؿقحماظشكصلمألصرادمؼدصعفؿمإظبماظؾقٌمسـمعقضعمهلؿمداخؾم
اظػضوء ماظعؿقعل مسؾك ماٌلؿقى ماحملؾل مطشكصقي مدقودقي مهلو متلثريػو مؼب مربقطفوم
اظؼرؼى مؼب ماغؿظور مايضقر مؼب مذبول مآخر مأودع مو مػق ماجملول ماظقرين معـ مخاللم
اظرتذحمظعضقؼيمذبؾسماألعيمسؾكمدؾقؾماٌـول.
 طؿومضدمؼؽقنمحال مٌشؽؾيمظدىمبعضماألصرادماظيتمتلعكمإلسودةمصقوشيمعؽوغيم
هلو مداخؾماظعرشمأوماىؿوسيماألوظقي معـمخاللماظؿؿقضعمداخؾماجملؾسماظؾؾديمسؾكم
اٌلؿقىماحملؾلمهًمضؾيمحزبمععني.م
ػـوك معؿغري مآخر مؼلوسدغو مسؾك متػلري محضقر موتقاجد ماظؿشؽقالت ماظلقودقيم
ربؾقو،مؼؿعؾؼماألعرمبعددمضقائؿماٌرتذقنيمؼبمطؾمبؾدؼيمعؼورغيمحبفؿماهلقؽيماظـوخؾيم
صقفو ،مصعـدعو مغؼورن مبني مسدد ماظؼقائؿ ماٌؼدعي مؼب ماظؾؾدؼوت مربؾ ماظدرادي مغلفؾم
اٌالحظي ماظؿوظقي :مطؾؿو مطون محفؿ ماهلقؽي ماظـوخؾي مصغريا ،مطؾؿو مطون مسدد مضقائؿم
اٌرتذقنيمطؾريامواظعؽسمصققح،مأيمطؾؿومطونمحفؿماهلقؽيماظـوخؾيمطؾريا،مطؾؿوم
مممممممممم م
ممسددمضقائؿماٌرتذقنيماٌؼدعيمؼبماظؾؾدؼي.
ضمؾمم مممممممممممم م م م ممممممممم
صػلموالؼيمشؾقزانمسؾكمدؾقؾماٌـول ،مغالحظمؼبمبؾدؼيمعـؾماظرعؽيماظيتمالمؼزؼدم
سددمػقؽؿفوماظـوخؾيمسـم 9298مغوخؾومتقاجد م 08مضقائؿمظؿشؽقالتمدقودقيمزبؿؾػي،م
وؼبمبؾدؼيمبينمدرضـمغلفؾمػذاماظعددماظؽؾريمظؼقائؿماٌرتذقنيم-أيم08مضقائؿ-مبقـؿوم
المتزؼدماهلقؽيمغوخؾيمسـم8802مغوخؾو.مػوتونماظؾؾدؼؿونمالممتـالنمادؿــوء،مبؾمندم
أغف مؼب م 92مبؾدؼي مال متزؼد مػقؽؿفو ماظـوخؾي مسـ م 00000مغوخؾو ،مسرصً م 99مبؾدؼيم
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حضقرامظعددمععؿربمعـمضقائؿماألحزابماظلقودقيماٌشورطيمؼبماظعؿؾقيماالغؿكوبقيمحقٌم
المؼؼؾماظعددمسـم 02مضقائؿمؼبمطؾمبؾدؼي ،مؼبمحنيمأغفمؼبمبؾدؼيمشؾقزانمعؼرماظقالؼيم
حقٌ متقاجد مأطرب مػقؽي مغوخؾي مسؾك معلؿقى ماظقالؼي مغلفؾ مسددا مأضؾ معـ مضقائؿم
األحزابماٌشورطيمحقٌمالمتزؼدمسددػومسـم08مضقائؿمبؾدؼيمغػلفو .م
مؾمؼبموالؼيمدقديمبؾعؾوسماٌالحظيمغػلفو،مصػلمبؾدؼيمعـؾمبؾدؼيمبؾعربلم
مم
مغلمفم مم ممم مممم ممم ممممممم مممم م م ممممم م مم مممم مممممممممم ممممممممممممم
اظيت مال مؼزؼد متعدادػقؽي مغوخؾي مصقفوسـ م 8980مغلفؾ متقاجد م 02مضقائؿ مألحزابم
دقودقي ،موتؿؽرر ماٌالحظي مؼب مبؾدؼوت مأخرى معـؾ مدقدي مسؾل مبقدقدي م(8880م
غوخؾو)مأومذؿقان ماظؾالؼؾيم( 0909مغوخؾو)محقٌ مالمؼؼؾمسددماألحزابماظيت مضدعًم
ضقائؿمعرتذقنيمسـم 02مأحزاب ،مؼبمحنيمأغفمؼبمبؾدؼيمدقديمبؾعؾوسمعؼرماظقالؼيم
حقٌمتلفؾمغلؾيماهلقؽيماظـوخؾيمصقفومعومؼؼوربم %80معـمسددماهلقؽيماظـوخؾيمؼبم
طؾماظقالؼيمالمؼؿفووزمسددماألحزابماٌشورطيمبؼقائؿمصقفوماظـم02مضقائؿمبؾدؼي.م م
ومؼلريماٌـطؼمغػلفمسؾكموالؼيموػرانمأؼضو ،مصػلمبؾدؼي معـؾمبؾدؼيموػرانمعؼرم
اظقالؼي،مبويفؿماظذيممتـؾفمػقؽؿفوماظـوخؾيمالمسؾكماٌلؿقىماحملؾلمصؼطمبؾمسؾكم
اٌلؿقى ماظقرين محقٌ مؼصؾ مسدد مػقؽؿفو ماظـوخؾي مإظب م 029299مغوخؾو ،ممل متعرفم
عشورطيمأطـرمعـم08مضقائؿمألحزابمدقودقي،مؼبمحنيمغالحظمؼبمبؾدؼوتمحبفؿمػقؽيم
غوخؾيمأصغر مبؽـريعـ ماظعددمأساله معشورطيمسددمععؿرب معـ مضقائؿماٌرتذقني،مصؿـالم
سرصًمبؾدؼيمبطققةمعشورطيم00مأحزابمدقودقيمعـمأجؾمػقؽيمغوخؾيمالمؼزؼدمسددػوم
سـم09022مغوخؾو،مومؼـطؾؼماألعرمغػلفمسؾكمبؾدؼيماٌردكماظؽؾريماظيتمسرصًمحضقرم
02متشؽقالتمدقودقيمعـمأجؾمػقؽيمغوخؾيمالمؼزؼدمسددػومسـم00900مغوخؾو .م
اىدولمرضمم:00متوزؼعمسددماظؼوائمماإلغؿاخؾقةمحلبمسددماظؾؾدؼات م
اظقالؼوت
سددمبؾدؼوتموالؼيم
شؾقزان
سددمبؾدؼوتموالؼيم
دقديمبؾعؾوس
سددمبؾدؼوتموالؼيم
وػرانم

أطـرمعـم2مضقائؿم
منم0مإظبم8م
عـم9مإظبم9م
حوضرة م
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ذبؿقعم
اظؾؾدؼوت م

 0م

 08م

 08م

 98م

 8م

 92م

 8م

 89م

 00م

 00م

 08م

 98م

م

99

حلنمرععون،معصطػىمجماػدي،مصؤادمغوار،ممجقالظيماٌلؿاري

ال متػلر مخطوبوت ماٌـؿكؾني ماحملؾقني ماألرضوم ماٌلفؾي مصقؿو مطبص مسدد ماظؼقائؿم
ايزبقيماٌشورطيممبومأوردغوهمؼبماظصـػماألولمعـماظػرضقوتماٌذطقرةمأسالهمواظيتمضؾـوم
صقفومبلغفمرمبومتؽقنمطـرةموتعددماظؼقائؿماالغؿكوبقيمراجعيمظؿعددماألظقانماألؼدؼقظقجقيم
أوماظرباعٍماالجؿؿوسقيمأومحضقرماظؿلرريماظلقودلمسؾكماٌلؿقىماحملؾل،مبؾماوفم
اظؿػلري مسبق ماظصـػ ماظـوغل معـ ماظػرضقوت ماظيت متضع مادرتاتقفقوت ماألصراد مسؾكم
اٌلؿقىماحملؾلمؼبمعرطزماظؿقؾقؾمحقٌمؼصؾحمايزبماظلقودلمعلؿكدعومادؿكداعوم
أداتقومعـمررفماظػوسؾنيماالجؿؿوسقنيماحملؾقني .م
ظؼدمأذورتمجؾمخطوبوتماٌـؿكؾني8مإظبمأنمتػلريماظؿقاجدماٌعؿربمظؼقائؿماألحزابم
سؾكمعلؿقىمبؾدؼوتمذاتمحفؿماغؿكوبلمصغريمؼعقدمأدودومإظبمتؾؽماظصراسوتمحقلم
ترتقىماٌرتذقنيمأثـوءمتشؽقؾماظؼقائؿماظؾؾدؼيمواظيتمتعرصفوماألحزابماٌلؿوةمطؾريةم
واٌعرو ف مسـفو مبوظؿقاجد مواظؿلرري ماظؿـظقؿل مورـقو موربؾقو ،ماألعر ماظذي مؼدصعم
بوٌرتذقني ماظغوضؾني مأو ماٌغضقب مسؾقفؿ معـ مايزب مواظذؼـ مأضصقا مأثـوء متشؽقؾم
اظؼقائؿ مإظب مادؿكدام ماالسؿؿود ماظؼوغقغل ميزب مآخر معـوصس مواظرتذح مبومسف مسؾكم
اٌلؿقىماحملؾل .م

متغقمممرم ماًرؼطة ماظلقادقة ماحملؾقة :متـاصس مأحزاب مدقادقة مأم محراكم
عـؿكؾني م
تعطل ماظؼراءة مؼب ماظؿغري ماظذي مررأ مسؾك ماًورري ماظلقودقي ماحملؾقي م(تراجع مأوم
زوال مطؾل مظعدد معـ ماٌـؿكؾني معـ مظقن مدقودل مو مبروز مممـؾني معـ مضقى مدقودقيم
أخرى) ،ماظػرصي مظؿؿؾع موؾقوت ماالدرتاتقفقوت ماالغؿكوبقي ماٌـؿففي معـ مررفم
زبؿؾػ مصوسؾل مايؼؾ ماالغؿكوبل ماحملؾل م(حزب مدقودل ،معـؿكى مربؾل ،مإدارةم
ممم مبلحزاب معؿقاجدة مسؾك ماٌلؿقى ماحملؾل مضؾؾ ماالدؿدسوءم
مممممؼم ممماألعر
مممم متعؾ
ربؾقي) ،مدقاء
 8عـمأعـؾيمخطوبوتماٌـؿكؾنيمحقلمػذاماٌقضقعمعومجوءمؼبمتصرؼحمٌـؿكىمعـمبؾدؼيماظرعؽيمبغؾقزانمسـمحزبم
االغػؿوحم(وضدمصرحمأغفمطونمعـوضالمؼبمحزبمجؾفيماظؿقرؼرماظقرينمشداةماالغؿكوبوتماحملؾقي) مضقظف:م"مصققحم
أنم 08م ضقائؿمطـريمبوظـلؾيمإظبمبؾدؼيمصغريةمظؽــوموجدغومصعقبيمؼبمتؼدؼؿماظشؾوبموصرضفؿمؼبمعؼدعيماظرتتقىم
داخؾ مضقائؿ محزب مجؾفي ماظؿقرؼر ماظقرين ماألعر ماظذي مدصعـو مإظب ماالدؿعوغي محبزب ماالغػؿوح معـ مأجؾ مولقدم
رؿقحـو"..م(92مدـي،موالؼيمشؾقزان) .م
وجوءمؼبمتصرؼحمآخرمٌـؿكىمعـمبؾدؼيمبؾعربلمبقالؼيمدقديمبؾعؾوسمضقظف:م"مصقؿومؼؿعؾؼمبل،مطـًمعـوضالمؼبم
األصوغوم(اىؾفيماظقرـقيماىزائرؼي)معـذمأربعمدـقاتموسـدعوماضرتحًمغػللمسؾكمرأسمضوئؿيمايزبمبوظؾؾدؼيم
بدأت ماٌشوطؾ موبدا مرصض معلموظل مايزب مسؾك معلؿقى ماظقالؼي مصكرجً معـ مايزب مواوفً مسبق مأحزابم
أخرى مطون مآخرػو ماألردقدي م(حزب ماظؿفؿع معـ مأجؾ ماظـؼوصي مواظدميؼرارقي) مصرتذقً معـ مخالظف مسؾك مرأسم
اظؼوئؿي"م(92مدـي،موالؼيمدقديمبؾعؾوس)
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اظرمسل مظؾفقؽي ماظـوخؾي ماظقرـقي مأواألحزاب ماظيت ممت مجؾى ماسؿؿوداتفو ماظرمسقي معـم
ررفماٌـؿكؾنيماظطؿقحنيمظؾرتذح .م
مؼؾفلمػمالءمهلذهماٌؿورديمإذامملمصبدوامألغػلفؿمعؽوغومضؿـمضوئؿيمايزبماظذيم
ؼـؿؿقنمإظقفموماٌؿقاجدمسؾكمعلؿقىماظؾؾدؼيمأومإذاممتمإضصوؤػؿمأومرصضفؿ،مأوموضعقام
ؼب مترتقى مشري معرض مسؾك ماظؼوئؿي ماظـفوئقي .مظؼد مطشػً مدرادي ماظؿغري مؼب ماًرؼطيم
اظلقودقي ماحملؾقي متغري مؼب متقاجد ماألحزاب ماظلقودقي مسؾك معلؿقى ماجملوظسم
اٌـؿكؾي ،مطؿومطشػًمؼبماظقضًمذاتفمأنمػذاماظؿغريمشوظؾومعومطونمغؿوجموجقدمحراكم
ظؾؿـؿكؾني مبني مزبؿؾػ ماظؿشؽقالت ماظلقودقي مسشقي ماظصقوشي ماظـفوئقي مظؾؼقائؿم
االغؿكوبقي .م

أ.تغريماًرؼطةماظلقادقةماحملؾقة:مضراءةميفمغؿائجماالغؿكاباتماحملؾقةم م

سبوول معـ مخالل مضراءة مأوظقي مظؾؿعطقوت ماإلحصوئقي محقل مغؿوئٍ ماالغؿكوبوتم
احملؾقي مظلـيت م 9009مو 9002م ؼب ماظؾؾدؼوت مربؾ ماظدرادي مأن مغؼدم متػلريا مٌعـكم
اظؿغقري مؼب ماًورري ماظلقودقي مربؾقو مو ماظذي مضبدثف ماظػعؾ ماالغؿكوبل مسؾك معلؿقىم
صوسؾلماظلؾطيماحملؾقيمؼبمصرتتنيماغؿكوبقؿني،محقٌمغلعكمإظبماإلجوبيمسـماظلمالم
اظؿوظل :مػؾ ماظؿغري مؼب ماًورري ماظلقودقي مربؾقو معرده مبروز ماخؿقورات مأؼدؼقظقجقيم
جدؼدة مظدى ماٌقارـني مسؾك ماٌلؿقى ماحملؾل مو مبروز ماظؼـوسوت مإغؿكوبقي مأدت مإظبم
وؾلماظؼقىماظلقودقيماىدؼدةمربؾقو مؼبماظؾؾدؼيمأممأنماظؿغقريمالمؼعدو مطقغفمتغقريم
ممم؟ م
مممممحمممول)
(زوػرةماٌـؿكىماظر
تلؿقوتمحزبقيمومظقسمتغريمأصرادمم مممممممممم م
تشري مغؿوئٍ ماالغؿكوبوت ماحملؾقي مالغؿكوبوت م 9002مؼب ماظقالؼوت ماظـالث مربؾم
اظدرادي مإظب متقاصؾ مدؾؿ ماظؿػوضؾ ماظذي مأصرزتف مغؿوئٍ ماالغؿكوبوت ماظؿشرؼعقي ماظيتم
أجرؼً مؼب م 02معوؼق معـ ماظعوم مغػلف .مظؼد مأزفرت ماإلحصوئقوت مصقز محزب مجؾفيم
اظؿقرؼر ماظقرين مبلشؾى ماجملوظس ماظؾؾدؼي مظؾقالؼوت ماظـالث ،9مبقـؿو محوصظ محزبم
اظؿفؿع ماظقرين ماظدميؼرارل 10مسؾك مسدد معـ ماظؾؾدؼوت ،مؼب محني ممل متلؿطع محرطيم
ذبؿؿعماظلؾؿمأنمتضقػمجدؼدامإظبماظعددماحملدودمعـماظؾؾدؼوتماظيتمطوغًمهًم
إذراصفومدوبؼومحقٌمملمتزدمسـمبؾدؼؿنيمؼبماظقالؼوتمربؾماظدرادي.11م م
 9سؾكمدؾقؾماٌـول ،محوزمػذامايزبمؼبموالؼي مدقديمبؾعؾوسمسؾك مأشؾؾقي ماٌؼوسدمؼبم 98مبؾدؼيمعـمذبؿقع م89م
حقٌمصؼدم09مبؾدؼوتمعؼورغيمبـؿوئٍم،9009موؼبموالؼيمشؾقزانمحوزامايزبمسؾكماألشؾؾقيمؼبم08بؾدؼي.م م
 10مصوزمػذامايزبمسؾكمدؾقؾماٌـولمؼبموالؼيمدقديمبؾعؾوسمبوألشؾؾقيمؼب م 09مبؾدؼي موؼبموالؼي مشؾقزانمحوزمسؾكم
األشؾؾقيمؼبم02مبؾدؼوت .م
11متؼدممػذامايزبمسؾكمدؾقؾماٌـولمبلشؾؾقيماٌؼوسدمؼبمبؾدؼؿنيمبقالؼيمدقديمبؾعؾوس.م م
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ظؽـ مأػؿ معو مطشػً مسـف مػذه ماظـؿوئٍ مػق مبروز محزب معـؾ ماىؾفي ماظقرـقيم
اىزائرؼي مبعدد مععؿرب معـ ماٌؼوسد موحؿك ماظػقز مبرئودي مسدد معـ ماجملوظس ماظؾؾدؼي12م
صضالمسـمتلفقؾمتصوسدمحضقرمحزبماظعؿول13مربؾقومبعددمربلقسمعـماٌؼوسدمبؾم
وبؿلقريمسددمعـماظؾؾدؼوت،مطؿومأزفرتماظـؿوئٍمطذظؽمبروزمأحزابمملمؼلؾؼمهلومأنم
تقاجدت مؼب ماظقالؼوت مربؾ ماظدرادي مؼب ماغؿكوبوت معوضقي معـؾ ماظؿفؿع معـ مأجؾم
اظـؼوصي مواظدميؼرارقي ،14مسفد م 80مأو محرطي ماالغػؿوح .مػذه ماألحزاب مادؿطوسً مأنم
هقزمسؾكمأشؾؾقيماٌؼوسدمؼبمسددمعـماظؾؾدؼوتمأشؾؾفومغوئقيمومالمؼؿعدىمحفؿمػقؽؿفوم
اظـوخؾيماظـ م ،8000معـؾؿومػقمايولمؼبمبؾدؼيمبؾعربلمبلقديمبؾعؾوسمحقٌمدفؾـوم
صقزماظؿفؿعمعـمأجؾماظـؼوصيمواظدميؼرارقيمبعدمأنمطوغًماألشؾؾقيمؼبم9009معـمحزبم
اإلصالحمذيماظؿقجفم"اإلدالعل".م م
بوظـلؾيمظؾؾؾدؼوتمربؾماظدراديمتؾدومعمذراتماظؿغريمؼبماًرؼطيماظلقودقيمربؾقوم
اغطالضومعـمعؼورغيمغؿوئٍم9002مبـؿوئٍم9009مذاتمدالظي ،معـمغوحقيمربووظيمهؾقؾم
تغريمعلؿقىماظؿقاجدماظؿؿـقؾلمظألحزابماظلقودقي ،موػقمتغريمميؽـمأن مؼؿلدسمسؾكم
اخؿقوراتماظـوخؾنيمعـمجفي ،موذؽؾ ماٌؿورديماظلقودقي مسؾكمعلؿقىماحملؾلمعـم
جفيمأخرى،مومذظؽمعـمخاللمعومميؽـمأنمؼػرزهمعومالحظـوهمعـمادؿكداممأداتلم
مممم م
مهلومإظبمذبردمإرورمضوغقغلمظؾرتذحمواظػقزممبؼوسد.م
مم مممم مم ممممم ممممممممم مممم م م ممممممممم ممم
ظألحزابماظلقودقيموهق
م م ممم مممم ممم ممممم
صرشؿمادؿؿرارمايضقر ماىؾل مظألحزاب ماٌصـػيماظؽربىموصقزػومبعددمععؿرب معـم
مممممممم
ممأغـومدفؾـومطؿومأدؾػـومبروزامألحزابمعـؾماىؾفيماظقرـقيماىزائرؼي
اظؾؾدؼوت،م إمالم مممممم م مممممممممم مممممممممممم م ممم مممم ممم مم مممممم مممممم
 ،FNAمحزب ماظعؿول م ،PTماالغػؿوح مو محضقر ممتـقؾل مألحزاب مأخرى معو مطوغًم
ظؿظفرمؼبماغؿكوبوتمدوبؼيمدقىمسؾكمعلؿقىمعـطؼيمخوصيموأغفومتقصؿمأؼدؼقظقجقوم
"بلحزاب ماألضؾقي ماظؾغقؼي مواىفقؼي" معـؾ محزب ماظؿفؿع معـ مأجؾ ماظـؼوصيم
واظدميؼرارقيم .RCDم
م
 12مسؾكمدؾقؾماٌـولمادؿطوعمػذامايزبماظػقزمبلشؾؾقيماٌؼوسدمؼبم 08مبؾدؼوتمؼبمدقديمبؾعؾوسمطؿومحوزمسؾكم
 89معؼعدامعؿػرضومبنيمبؾدؼوتمذؿك.موؼبموالؼيمشؾقزان مصوزمبلشؾؾقيماٌؼوسدمؼبم08مبؾدؼوتمطؿومحوزمسؾيم 89عؼعدام
ؼبمزبؿؾػماجملوظسماظؾؾدؼيماألخرى .م
 13محوزمػذامايزبمسؾكمدؾقؾماٌـولمسؾكمأشؾؾقيماٌؼوسدمؼبم 00مبؾدؼوتمؼبمدقديمبؾعؾوس موسؾكم 99معؼعدام
عؿػرضومبنيمزبؿؾػماجملوظسماظؾؾدؼي،مطؿومصوزمؼبمبؾدؼؿنيمبغؾقزانموبعددمعؼوسدمؼصؾمإظبم 90معؼعدامؼبمبؾدؼوتم
أخرى.
14حوزمػذامايزبمسؾكمدؾقؾماٌـولمسؾكمأشؾؾقيماٌؼوسدمؼبمبؾدؼؿنيمؼبمدقديمبؾعؾوسموسؾكم 08عؼوسدمعؿػرضيمبنيم
زبؿؾػماجملوظسماظؾؾدؼيمؼبمشؾقزان .م
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بوظـلؾي مظؾؾؾدؼوت ماظيت ماخؿريت معقضقسو مظؾؿالحظي مواظدرادي مؼب موػران مأيم
بؾدؼوت موػران ،ماظلوغقو موأرزؼق مصنغـو مغلفؾ مصقز محزب مجؾفي ماظؿقرؼر ماظقرين مؼبم
اظؾؾدؼي معؼر ماظقالؼي مطؿو مػق مايول مؼب ماغؿكوبوت م ،9009مو ماضؿلؿ معؼوسد ماجملؾسم
اظشعيبماظؾؾديمألرزؼقمععمحرطيمذبؿؿعماظلؾؿمبـم00معؼوسدمظؽؾمعـفؿومرشؿمأغفماصؿؽم
مػذامايزبمصؼدم
مممممم
مم ممممم مم
ممأن م
رئوديماجملؾسماغطالضومعـمهوظػوتمععماألحزابماظػوئزة ،مإمالم مم
األشؾؾقيماظيتمطوغًمظدؼفمؼبمبؾدؼيماظلوغقومظصوحلمحزبماظؿفؿعماظقرينماظدميؼرارل،م
طؿو مغلفؾ معـ مجفي مأخرى ،ماظربوز ماىؾل مألحزاب معـؾ محزب ماظعؿول مواىؾفيم
اظقرـقيماىزائرؼي .م
مامؼبمحنيم
مم
ممممـبمم مم م
حوزم حزبمجؾفيماظؿقرؼرماظقرينمؼبماالغؿكوبوتماظؾؾدؼيمسؾكم 09معؼعد
ممم م ،9009مطؿو محوز محزب ماظعؿولم
ممممماـبم ممدـي
طوغً مسدد ماٌؼوسد ماحملصؾ مسؾقفو م 08معؼعد
سؾكم08معؼوسدمومػقمايزبماظذيمطونمشوئؾومسـماالغؿكوبوتمغػلفوم(،)9009مبقـؿوم
حوصظً محرطً موؿع ماظلؾؿ مسؾك ماظعدد مغػلف معـ ماٌؼوسد م( 8معؼوسد) مو مذفدتم
اظعؿؾقيماالغؿكوبقيمبروزم FNAمبـم 8معؼوسدمومضؿقرمحرطيماالصالحم( 0معؼعدمبعدعوم
طوغًمعؿقاجدمبـم02معؼوسدمؼبم.)9009م م
اىدولمرضمم00م:متغريماًاررةماظلقادقةمحمؾقامبنيماالغؿكاباتماحملؾقةم 7002-7007م
والؼيموػران م

FLN

ISLAH

RND

HMS

FNA

PT

FFS

Nahda

اٌلؿؼؾقن

بؾدؼي موػرانم
 9009م

16

09

03

05

00

00

00

00

00

بؾدؼي موػرانم
 9002م

13

00

04

05

05

06

00

00

00

بؾدؼيماظلوغقوم
 9009م

06

04

03

02

00

00

00

00

00

بؾدؼيماظلوغقوم
 9002م

04

00

06

01

02

00

02

00

00

بؾدؼي مأرزؼقم
 9009م

04

02

00

00

00

00

00

00

09

04

00

02

04

01

00

02

02

00

بؾدؼي مأرزؼقم
 9002م

م

م
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بوظـلؾيمظؾؾؾدؼوتمربؾماظدراديمؼبمدقديمبؾعؾوسمؼقضحماىدولماظؿوظلماظؿغريم
اظذيمحدثمبنيماظعفدتنيماالغؿكوبقؿنيمؼبمطؾمعـمبؾدؼوتمدقديمبؾعؾوس،مدػقزفم
ومبؾعربل،مصؼدمدفؾـومادؿؿرارمدقطرةمحزبمجؾفيماظؿقرؼرماظقرينمسؾكماظؾؾدؼيمعؼرم
اظقالؼي مومحضقرمجؾلمظؾفؾفيماظقرـقيماىزائرؼي م FNAمؼبماظؾؾدؼيماظـوغقيمعـمغوحقيم
حفؿ ماهلقؽي ماظـوخؾي مأي مدػقزف ،15موصقز محزب ماظؿفؿع معـ مأجؾ ماظـؼوصيم
واظدميؼرارقيمؼبمبؾدؼيمبؾعربلمألولمعرةمؼبمتورؼخماالغؿكوبوتماحملؾقيمؼبموالؼيمدقديم
بؾعؾوسمعـذمأولماغؿكوبوتمتعددؼيمدـيم .0220م
اىدولمرضمم:00ممتغريماًاررةماظلقادقةمحمؾقامبنيماالغؿكاباتماحملؾقةم 7002-7007م
م

والؼي مدقديم
بؾعؾوس م
بؾدؼيدقديم
بؾعؾوسم
9009
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بؾدؼي مدػقزفم
 9009م
بؾدؼي مدػقزفم
 9002م
بؾدؼي مبؾعربلم
 9009م
بؾدؼي مبؾعربلم
 9002م
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01
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X

01

X

X

X
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X
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X

م
 15ؼبماظػرتةماظيتمأجريمصقفومهؼقؼـومملمؼؽـمظقػصؾمبعدمؼبمايزبماظػوئزمبوظؾؾدؼيمحبؽؿمتلوويمسددماٌؼوسدمبنيم
ال FNAومال FLNبـالثيمظؽؾمعـفومممومأدىمإظبماغلدادماجملؾسمؼبماغؿظورمهوظػوتمبنيماألحزابماظػوئزة.
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ممممـم مم ممم مم
ماىدولم
وصقؿو مؼؿعؾؼ مبوظؾؾدؼوت مربؾ ماظؿقؼقؼ ماٌقداغل مبقالؼي مشؾقزان ،مؼؾق
اظؿوظل متغري ماًرؼطي ماظلقودقي مربؾقو مبني مصرتتل ماالغؿكوبوت ماحملؾقي موؼشري مإظبم
اٌالحظوتماظيتممتًماإلذورةمإظقفومدوبؼومخوصيمعومؼؿعؾؼمعـفومبؾؼوءماظؾؾدؼوتمعؼرم
مبعدد مأممضؾ معـم
مظؽـم ممممم
ماظقرينم مم م
مممم مممم م
ماظؿقرؼر
مم مممم
مجؾفي
محزبم م مم
مررفم م مم
معـم م مم
معقضعم ممهمؽممؿم مم
ممم ممم م
اظقالؼي
ممم
اٌؼوسدمعؼورغيمبوغؿكوبوت م،9009مطؿومدفؾـومبروزمحزبماىؾفيماظقرـقيماىزائرؼيم
وزفقرمحزبمعـؾماظـم RCDمؼبمبؾدؼيمصغريةمعـمغوحقيمحفؿماهلقؽيماظـوخؾيمعـؾم
بينمدرشـ.مم م
اىدولمرضم:00ممتغريماًاررةماظلقادقةمحمؾقامبنيماالغؿكاباتماحملؾقةم 7002-7007م
والؼيمشؾقزان م

INFITAH PRA RCD PT FNA HMS RND FLN
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adl
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 9009م
بؾدؼيمشؾقزانم
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بؾدؼي ماظرعؽيم
 9002م
م
ظؽـمعومؼـؾغلمأنمغؼػمسـدهموسبـمبصددمايدؼٌمسـمتغريمخرؼطيماألحزابم
اظلقودقي معـ مغوحقي ماظؿقاجد مواٌشورطي مواظؿؿـقؾ مؼب ماجملؾس ماظؾؾدي مبؾ موعقالدم
أحزابمجدؼدةمؼبماظؾؾدؼوتماظصغريةماظـوئقيمعـفومخوصي،مومربووظيمصفؿمرؾقعيمػذام
اظؿغريمؼؿطؾىمررحماظلمالماظؿوظل:مػؾمؼؿعؾؼماألعرمبؿغريمعقاضػمواووػوتماظـوخؾنيم
عـ مبراعٍ موخطوبوت مأؼدؼقظقجقي مظألحزاب مأم مأغف مؼؿعؾؼ محبراك معرتذقني مأوم
عـؿكؾنيمدوبؼنيمعـمحزبمملمصبدوامعؽوغيمظؾرتذحمععمايزبمغػلفمؼبمإغؿكوبوتم
01

02

-

03

-

-

-

01

-
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 92مغقصؿرب م 9002مممو مدصع مبفؿ مإظب ماظؾقٌ مسـ مشطوء مضوغقغل مأخر مظؾرتذح م(حزبم
آخر)ممتمادؿكدامماسؿؿودهماظؼوغقغلمبشؽؾمأداتلمطقدقؾيمظدخقلماالغؿكوبوت16؟ م

ب .جذورمايراكمظدىماٌـؿكؾني م
م

طشػمصرؼؼماظؾقٌمعقداغقومسؿومتـقدثًمسـفماظصقوصيموماٌؿؿـؾمؼبمايراكمدائؿم
ظدى ماٌـؿكؾني مواظؿـؼؾ ماٌلؿؿر مبني ماألحزاب مسشقي مطؾ معقسد مأغؿكوبل ،مو مػذهم
اظظوػرة ممل متلؾؿ معـ مإغؼودات مبعض ماظؼقودات مايزبقي ماظيت مأتفؿً مأحزابو مبعقـفوم
بػؿحماألبقابمسؾكمعصراسقفوم"ظؾؿـؿكؾنيماٌؿفقظني"ماظذؼـمصبلدونمحلؾفومصقرةم
إلغؿفوزؼي ماإلغؿكوبقي ،موظؽـ مصقق مػذه ماالغؿؼودات ماظيت متـدرج مضؿـ ماظؿـوصسم
اإلغؿكوبل مبنيماألحزاب مغػرتضمأنمػـوكمواضعمعقضقسلمؼمديمإظبموجقدمعـؾمػذهم
اٌؿوردوت .م
غؼرتحمؼبمػذاماٌلعكمضراءةمؼبماٌعطقوتماظيتممتمهصقؾفومعـمخاللماظعؿؾماٌؾوذرم
ععماٌـؿكؾني موماظذي مدقلؿحمؼبمرأؼـومبؿقضقحماألدؾوبماظؽوعـيموراءمػذهماظؿـؼالتم
مممممرمبودؿؿرارموجفماًرؼطيماظلقودقيماحملؾقيمشداةمطؾمادؿقؼوقم
ظؾؿـؿكؾنيموماظيتمتغقم
ممممم مم مممممم
اغؿكوبلمأحقـومدومنومإحداثمتغقريمؼبماألوجيمأحقونمأخرى .م
ال مغعؾؿ مؼب محؼقؼي ماألعر مإن مطون مػذا ماظؿغري مؼب ماًرؼطي ماظلقودقي ماحملؾقي مػقم
غؿقفي مظؾؿـوصس ماظلقودل ماظذي مخوضؿف ماظؿشؽقالت ماظلقودقي مسـ مررؼؼ مايؿالتم
االغؿكوبقيمعلؿعؿؾيمؼبمذظؽماظؿؿقزمؼبمخطوبفوماظلقودلموماظعرضماٌؼـعمظرباذبفو،مأمم
ػذاماظؿغريمحدثمغؿقفيم"طورؼزعو"ماألصرادمومأخذتمبذظؽمذعؾقيماٌرذقني ماظصدارةم
ؼبماظعؿؾقيمسقضمايزبماظلقودلمربؾقو،ممبعـكمآخرػؾمسبـمأعوممتـوصسماألحزابم
و ماظرباعٍ ماظلقودقي؟ مأم م سبـ مأعوم متـوصس مألصراد مؼلؿـؿرون مذعؾقؿفؿ مؼب ماٌقادؿم
اظلقودقي،مػذهماظشعؾقيماظيتمتشؽؾًمؼبمحؼقلمأخرىمشريماًربةماظلقودقيموماظؼدرةم
سؾكماظؿلقريم؟ م
ظؽـمطـومغفؿؿمبفذهماٌللظي،مصذظؽمؼعقدمإظبمطـوصيماظؿـؼالت ماٌالحظيمسؾكمسقـيم
اظدرادي ،محقٌ معـ مبني ماظؿلعي مو ماظـالثني معـؿكؾو ممت مادؿفقابفؿ ،مػـوك ممثوغقيم
سشرةمعـفؿمشقمممروامأظقاغفؿماظلقودقي،مواىدولماظؿوظلمؼقضحمػذهماظؿـؼالت :م
م
 16عـمايوالتماظيتمميؽـمأنمتدرجمؼبمػذاماظلقوقمطؿـولمتغريماًرؼطيماظلقودقيماحملؾقيمؼبمبؾدؼيمعـؾمبؾعربلم
سـدعوماغؿؼؾًمرئوديماجملؾسماظؾؾديمصقفومعـمحزبماإلصالحم"ماإلدالعل"مؼبم 9009إظبمحزبمال RCDؼب 9002
ػؾمؼػفؿمعـفمتغريمإرادةموعقضػ ماظـوخىمؼبمػذهماظؾؾدؼي معـمأؼدؼقظقجقيم"دؼـقيم"إظبمأخرىم"سؾؿوغقيمأومجفقؼي"م
أممأنماألعرمؼؿعؾؼمحبراكمأصرادمعـمحزبمآلخرمادؿكدممصقفمايزبمطلداةمظؾرتذحم؟
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جدولمرضمم07م:مؼوضحماغؿؼاالتمايزبقةمظؾؿـؿكؾنيماحملؾقني م
م

بؾدؼةماظرعؽة م
ايزبماظـاغي
ايزبماألول
عفامماٌـؿكب
حزبماظؿفؿعماظورينم
رئقس مجمؾسم حزبمجؾفةم
اظدميؼراري
اظؿقرؼرماظورين
ذعيبمبؾدي
االغػؿاح م
حزبمجؾفةم
سضو م
اظؿقرؼرماظورين م
بؾدؼةمشؾقزان م
حزبمجؾفةماظؿقرؼرم اىؾفةماظورـقةم
سضو م
اىزائرؼة م
اظورين م
حزبماظعؿال م
حزبماظؿفدؼدم
سضو م
اىزائري م
بؾدؼةمبينمدرضن م
حزبماظؿفؿعماظورينم اظؿفؿعمعنمأجلماظـؼاصةم
سضو م
وماظدميؼرارقة م
اظدميؼراري م
حزبمجؾفةماظؿقرؼرم
حزبماظؿفدؼدم
سضو م
اظورين م
اىزائري م
حزبماظؿفؿعماظورينم حزبماظؿفدؼدم
سضوم م
اىزائري م
اظدميؼراري م

ايزبماظـاظث
اىؾفةماظورـقةم
اىزائرؼة
م
م
م
م
م
حزبماظؿفؿعم
اظورينم
اظدميؼراري م

بؾدؼةمبؾعربي م
م
حزبمجؾفةماظؿقرؼرم اىؾفةماظورـقةم
غائبمرئقس م
اىزائرؼة م
اظورين م
م
اظؿفؿعمعنمأجلماظـؼاصةم
رئقس مجمؾسم اىؾفةماظورـقةم
وماظدميؼرارقة م
اىزائرؼة م
ذعيبمبؾدي م
حزبمجؾفةماظؿقرؼرم حزبماظؿفؿعماظورينم اظؿفؿعمعنمأجلم
غائبمرئقس م
اظـؼاصةموم
اظدميؼراري م
اظورين م
اظدميؼرارقة م
حزبمجؾفةم
حزبمجؾفةماظؿقرؼرم سفدم 05م
سضو م
اظؿقرؼرماظورين م
اظورين م
بؾدؼةمدػقزؼف م
م
حزبماظؿفؿعماظورينم حزبماظعؿال م
غائبمرئقس م
اظدميؼراري م
م
اظؿفؿعماىزائري م اىؾفةماظورـقةم
سضو م
اىزائرؼة م
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سضو م
سضو م
سضو م
غائبمرئقس م
سضو م

بؾدؼةمدقديمبؾعؾاس م
حزبمجؾفةماظؿقرؼرم
حزبمجؾفةماظؿقرؼرم حزبماظؿفؿعم
اظورينماظدميؼراري م اظورين م
اظورين م
م
حزبمجؾفةماظؿقرؼرم حزبماظؿفؿعم
اظورينماظدميؼراري م
اظورين م
بؾدؼةمتالغ م
م
رياس م
اىؾفةماإلدالعقةم
ظإلغؼاذ(احملؾة) م
بؾدؼةماظلاغقة م
م
حزبمجؾفةماظؿقرؼرم حزبماظؿفؿعم
اظورينماظدميؼراري م
اظورين م
م
حزبمجؾفةماظؿقرؼرم اىؾفةماظورـقةم
اىزائرؼة م
اظورين م

بعضمأدؾابمتغقريماٌرذحمظؾقزبمضؾقلماالغؿكابات م
تلؿح مظـو مدرادي ماٌلورات ماظلقودقي مظؾؿـؿكؾني معـؾؿو مؼعؽلفو ماىدول مأساله،م
بوظقضقفمسؾك متـؼالتماٌرتذقني،مإذ معـمبنيمتلعيمومثالثنيمعـؿكىمػـوكممثوغقيم
سشرمشريواماألظقانماظلقودقي ،متلتلمػذهماظؿغقرياتمبشؽؾمعؽـػمضؾقؾماالدؿقؼوضوتم
االغؿكوبقي ،مصفذه ماظؿقرطوت مظقلً مخوصي مبوغؿكوبوت م ،9002مو مظؽـ مأصؾقًم
مموردي مذبلدة مؼب ماٌؿوردي ماإلغؿكوبقي معـذ مبروز مزوػرة ماإلغؼلوعوت ماظلقودقيم
ظألحزابمومزفقرمعقجوتمايرطوتماظؿصققققيماظيتمالمترىمضرورةمظؾؿصققحمإالم
سـدمبداؼيماٌقادؿماإلغؿوخؾقيمأوماإلغؿفوءمعـفو.م م
ؼدصعـومػذامإظبماظؾقٌمؼبمأدؾوبمػذهماظؿقرطوتمومغـطؾؼمعـمصؽرةم-محؿكمومإنم
بدتمدوذجيمبعضماظشلء-معػودػومأنماظـضولماظلقودلمؼرتؾطمبشؽؾموثقؼمبوالظؿزامم
االؼدؼقظقجلمظؾؿرذح ،مومإخاللمأحدماظطرصنيمدقاءمايزبمأوماٌـوضؾمبفذاماالظؿزامم
ؼمدي مإظب مصض ماظعالضي مبني ماظطرصني .مبنعؽوغـو مأن مشبؿرب مػذه ماظػرضقي ماغطالضو معـم
ضراءة مؼب متصرضبوت ماٌـؿكؾني .مؼؽشػ ماظؿصرؼح ماظؿوظل مألحد ماٌـؿكؾني ماظذي مشريم
اظؼؾعيماظلقودقيمأنمذظؽمملمؼؽـمدقىمظرصضمترذقفمؼبمضوئؿيمايزبمغػلفممبـودؾيم
اإلغؿكوبوت ماحملؾقي مظـ م 92مغقصؿرب م ،9002مو معـؾ مػذه ماظؿصرضبوت مبنعؽوغفو مأنم
تؽشػمظـومأذؽولماظؿػووض،معدىماإلغظؾوطماظؿـظقؿلمربؾقومبوظـلؾيمىؿقعماألحزابم
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اظلقودقي مدقاء مصـػؿفو ماظؽؿوبوت ماظصقػقي مؼب مخوغي ماألحزاب ماظؽؾرية مأو مؼب مخوغيم
ألحزابماظصغرية.ماظؿصرؼحماظؿوظلمألحدماٌـؿكؾنيمعـمبؾدؼيماظلوغقومؼعطلمصقرةمسـم
أدؾوبمتغقريماظؿشؽقؾيماظلقودقي .م
م"مبا مأن محزب مجؾفة ماظؿقرؼر ماظورين مرصض مترذققي موصضلم
آخرؼنمسين،مضدعتمادؿؼاظيتمعنمايزب،مومادؿفؾتمظطؾبمضدمم
ظي معن مضؾل ماىؾفة ماظورـقة ماىزائرؼة ،ماضرتحوا مسؾي مرأسم
اظؼائؿةمأوماٌرتؾةماظـاغقة،مومظؽنمطانمػـاكمرئقسمبؾدؼةمدابقم
وضعوهمسؾىمرأسماظؼائؿةموموضعتمأغاميفماٌرتؾةماظـاغقة"(وػران،م
اظلوغقي،م09مدـي) .م
تؾنيمظـومػذهمايوظي مأنمدؾىماالغؿؼولمظقسمغزاسوماؼدؼقظقجقومأومغزاعمعقاضػ،م
وإمنوماألعرمؼؿعؾؼمبػشؾماٌػووضوتمبنيماٌرذحمومايزب مربؾقو،مومظقلًمػذهمحوظيم
ممم مإغؿؿوءات مايزبقي مسشقي مإسداد ماظؼقائؿم
ماظذيم ممشقمممروا
اٌؾققثنيم مممم
ععزوظي ،مصكطوبوت مممم ممم
اإلغؿكوبقيمتـريماألدؾوبمغػلفو.ماظؿصرؼحماظؿوظلمألحدماٌـؿكؾنيماحملؾقنيمعـمشؾقزانم
ؼؽشػمسـماٌلورمغػلف :م
" مأغا معؼاول مو ممل مأهصل مسؾى مأي معشروع مخالل مسفدتي ماألوديم
طعضو مممـل ميزب ماظؿفدؼد ماىزائري مخالل ماظعفدة م-7007
 ،7002مواآلن مأغا مسضو مممـل ميزب ماظؿفؿع ماظورينم
اظدميؼراري"(شؾقزان،مبينمدرضـ،م08مدـي) .م
ترك ماظعضق ماٌعين مؼب مأول معرة ماظؿفؿع ماظقرين ماظدميؼرارل مظلؾى مرصض مأسضوءم
اٌؽؿى ماظؾؾدي معـقف مصرصي ماظرتذح مخالل ماغؿكوبوت م ،9009مترذح مبندؿ محزبم
اظؿفدؼدماىزائريمومصوزممبؼعدمضؿـمذبؾلفماٌـؿكىم،مومضؾؾماغؿكوبوتم9002مسؾؿم
بلنمحزبماظؿفدؼدماىزائريمظـمؼدخؾ مالغؿكوبوتماحملؾقيم 9002مظذامبوذرم"سؿؾقيم
تصققققي"مؼبماظؾؾدؼيمعؼرماظرتذحمأصضًمإظبمرردمأسضوءمدوبؼنيمعـمحزبماظؿفؿعم
اظقرين ماظدميؼرارل مبعد مأن معبع معوئيت متقضقع مطقسقد مإغؿكوب مظصويف مإذا متؼدمم
طؿرذح .م
تؽودمتؽقنماظـز اسوتمسؾكمتصدرماظؼقائؿماإلغؿكوبقيمومسؾكماظرتتقىمضؿـفوموم/مأوم
إسودةماظرتذحمظعفدةمأخرىمعـمبنيماألدؾوبماظيتمتؿقؽؿمؼبمزوػرةماظرتحولماظلقودلم
ربؾقو ،مطؿو متؽود متؽقن ماألدؾوب مغػلفو مػل ماظيت متؿقؽؿ مؼب مسؿؾقي مإغؼلوم ماظؼقائؿم
ايزبقيمؼبماظؾؾدؼوتمشريماظؾؾدؼوتمعؼرماظقالؼوتماٌؾققثيماظيتمذفدتمسددامعرتػعوم
ظؾؼقائؿماإلغؿكوبقيم عؼورغيمععماظؾؾدؼيمعؼرماظقالؼيمرشؿمضؾيمػقؽؿفوماإلغؿكوبقي.مدؾلؾيم
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اظؿصرضبوت ماظؿوظقي متعطل مظـو مصقرة محقل مخطوبوت ماٌـؿكؾني ماظذي مشقروا مإرورم
اظرتذحمعـمحزبمإظبمأخر .م
م"مترطتمأغامومأربعةمعنمزعالئيمحزبمجؾفةماظؿقرؼرماظورينم
بعدمأنمرصضمػذاماألخريمترذقـا،مبقـؿاماضرتحتمسؾقـاماىؾفةم
اظورـقة ماىزائرؼة ماٌراتب ماألودي مسل ماظؼائؿة ماالغؿكابقة"م
(اىؾفيماظقرـقيماىزائرؼي،مشؾقزان،م00مدـي) .م
ومؼؼقلمآخرمؼبمػذاماظشلن :م
"متؼدعتمهتمأظوانماظؿفؿعمعنمأجلماظـؼاصةموماظدميؼرارقةمبعدم
أنمرصضمطال معنمحزبمجؾفةماظؿقرؼرماظورين،ماظؿفؿعماظورينم
اظدميؼراري مو مرياس مترذقي" م(اظؿفؿع معـ مأجؾ ماظـؼوصيم
واظدميؼرارقي،مبينمدرضـ،م88مدـي) .م

خالصة م
جلدتماالغؿكوبوتماحملؾقيماظيتمجرتمؼبمغقصؿربم9002مزوػرةمترحولماٌـؿكؾنيم
بني مزبؿؾػ ماظؿشؽقالت ماظلقودقي مربؾقو محبقٌ ممل مغعد مأعوم ممنقذج مواحد معـم
اٌـؿكؾني ماحملؾني مو معـ ماٌرتذقني ،مصوإلضوصي مظؾؿـؿكى ماٌـوضؾ مسؾك ماٌلؿقىم
احملؾلماظذيمبدأمسددهمؼؿؼؾصمتدرصبقومععمتراطؿماالدؿقؼوضوتماالغؿكوبقي ،ماطؿلحم
احملؾل ممنقذج مأخر -مطل مال مغؼقل مجدؼدا م– مشوؼؿف ماظرتذح مؼب ماظؼوئؿي ماظيت متضؿـم
أطرب محظقز مظؾػقز مبغض ماظـظر مسـ ماًطوب ماظلقودل مظؾقزب ،مبغض ماظـظر مسـم
إؼدؼقظقجقؿف مو مبغض ماظـظر مسـ ماالظؿزاعوت ماظـضوظقي ماظلوبؼي ،معـؿكى مضبلـم
اظؿػووضمععماظعـوصرماظػوسؾيمؼبماجملؿؿعماحملؾلمدقاءمطوغً مأسقانماإلدارة ماظعؿقعقيم
بؽؾمأرقوصفوماألعـقيمواٌدغقي،مصوسؾلمايؼؾماالضؿصوديم(اٌؼووظقن)مومصوسؾلمايؼؾم
اظـؼوؼبم(اظزواؼومواىؿعقوتماظقرـقيموماحملؾقي).م م
ؼؿػؿً ماًطوب ماألؼدؼقظقجل مو ماظلقودل مظؾقزب ماظلقودل مربؾقو مظقصؾح مػذام
األخريمظعؾيمؼبمؼدم"احملؾل"متؿقؽؿمصقفماظرػوغوتماظػردؼيمومعبوسوتقيمبعقدامسـمدورم
اظؿـظقؿل ماظذي مصبى مأن مؼؾعؾف مايزب مربؾقو ،مو مإذا مطوغً محوظي مسدم ماإلغضؾوطم
اظؿـظقؿلمداخؾمايزبمعطروحيمسؾكمعلؿقىماظؼؿيماهلرعقيمظف،مصننمايوظيمغػلفوم
تؽودمتؽقنمصقرةماظشوئعيمظؾقزبماظلقودلمربؾقو.
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