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سكٛم اإلْػإ يف اؾعا٥ط بني
اؾاْب ايكاْ ْٞٛايٓعطٚ ٟايٛاقع
ايعًُٞ

ٚاقُٝت شلصا ايػطض ايٓسٚات ٚاملًتكٝات ٚاْؿأت
اشل٦ٝات  ٚاملٓعُات ايسٚيٚ ١ٝا٫قًٚ ١ُٝٝاحملً.١ٝ
ٚاؾعا٥ط عً ٢غطاض باق ٞز ٍٚايعامل اقطت
َٓص ا٫غتك ٍ٬بٗص ٙاؿكٛم ٚاخصت عً٢

ا٭غتاش :قرلع غًِٝ
قػِ ايعً ّٛايػٝاغ١ٝ
داَع ١اؾًؿ١
َك ـسَ:١
يكس نجط اؿسٜح يف ايػٓٛات ا٫خرل٠
عٔ سكٛم اْ٫ػإ اييت عطِّؾت عً ٢اْٗا
فُٛع ١اؿكٛم املتأقً ١يف طبٝعتٓا ٚاييت ٫
ميهٔ ٜ ٫ٚتػٓ ٢بػرلٖا إٔ ْعٝـ عٝؿ ١ايبؿط.
ٜٚطدع اٖ٫تُاّ ايسٚي ٞعكٛم اْ٫ػإ
اىل ايكطٕ ٚ 19تسضز ٖصا اٖ٫تُاّ عدل عس٠
َطاسٌ اىل إ اقبشت عًُ ١ٝتطقٚ ١ٝمحا١ٜ
سكٛم اْ٫ػإ ضنٓا اغاغٝا َٔ اضنإ
ايسميكطاط ١ٝايتعسزٚ ١ٜاؿهِ ايطاؾس يف ظٌ
زٚي ١اؿل  ٚايكاْ.ٕٛ
ٚيكس بسا ايتؿطٜع ايسٚي ٞؿكٛم
اْ٫ػإ بعس اؿطب ايعامل ١ٝايجاْ ١ٝسٝح مت
قسٚض ا٫ع ٕ٬ايعامل ٞؿكٛم اْ٫ػإ غٓ١
.1948ثِ ايعٗسإ ايسٚيٝإ اـاقإ باؿكٛم
املسْٚ ١ٝايػٝاغٚ ١ٝا٫قتكازٚ ١ٜا٫دتُاع١ٝ
ٚايجكاؾ ١ٝغٓ .1966 ١يتتٛاىل بعسٖا املعاٖسات
ٚا٫تؿاقٝات اـاق ١بذلق ٚ ١ٝمحا ١ٜسكٛم
اْ٫ػإ غٛا ٤عً ٢املػت ٣ٛايسٚي ٞا ٚعً٢

عاتكٗا فُٛع َٔ ١ا٫يتعاَات ايسٚي ١ٝيف ٖصا
ايؿإ ست َٔ ٚ ٢قبٌ إ تػتكٌ.
نُا اْٗا اعتدلت سكٛم اْ٫ػإ َٔ
ايكهاٜا اؾٖٛط ١ٜاييت متشٛضت سٛشلا ناؾ١
ْها٫ت ٚثٛضات ٚدٗٛز ايؿعب اؾعا٥ط ٟخٍ٬
ايكطٕ ايعؿطٚ ٜٔبسا ١ٜايكطٕ ايٛاسس ٚايعؿطٜٔ
نُا اْٗا استًت َهاَْ ١تُٝعتا يف َٓعَٛتٗا
ايسغتٛض ٚ ١ٜايكاْٚ ١ْٝٛاييت َا ظايت يف تطٜٛط
ٚؼػني َػتُط قكس ؼكٝل اٖ٫ساف
املٓؿٛز.٠
إؾهاي ١ٝاملٛنٛع:
نٝـ ْعط زغتٛض اؾعا٥ط ؿكٛم
اإلْػإ؟ َٚا ٖٚ ٛاقع ٖص ٙاؿكٛم يف اؾعا٥ط؟
ٚي٬داب ١عًٖ ٢ص ٙا٫ؾهاي ١ٝايطٝ٥ػ١
ططسٓا فُٛع َٔ ١ا٭غ ١ً٦ايؿطع:١ٝ
 َا ٖٚ ٛاقع سكٛم اْ٫ػإ يف ايٓلايسغتٛض ٟاؾعا٥طٟ؟
 َاٖ ٞاِٖ اٯيٝات املعتُس َٔ ٠ادٌتطقٚ ١ٝمحا ١ٜسكٛم اْ٫ػإ يف اؾعا٥ط؟
 َا ٖٚ ٛاقع تطبٝل ٖص ٙايٓكٛم ٚاٯيٝات عً ٢اضض ايٛاقع؟
َٓٗذ ١ٝايسضاغ:١
يًتأنس َٔ قشٖ ١ص ٙايؿطنٝات اتبعٓا
يف زضاغتٓا املٓاٖر ايتاي:١ٝ

املػت ٣ٛا٫قً ُٞٝا ٚعً ٢املػت ٣ٛاحملًٞ
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املٓٗر ايتاضىٖٚ ٢صا َٔ خ ٍ٬زضاغ١
تطٛض ايتؿطٜع ايسغتٛضَٚ ٣ا تبع٘ َٔ أسساخ.
املٓٗر ا٫سكاٖٚ ٞ٥صا َٔ خَ ٍ٬عاؾ١
ا٫ضقاّ ٚا٫سكا٤ات يف ايبشح.
َٓٗر ؼً ٌٝاملهُٖٚ ٕٛصا َٔ خٍ٬
ؼً ٌٝايٛثا٥ل ٚاملٛاز ايسغتٛض ١ٜاملتعًك١
عكٛم اْ٫ػإ.
ٚؾل اـط ١ايتاي:١ٝ

ٜعتدلايسغتٛض املطدع ا٭ ٍَّٚيهٌ تؿطٜع
قاْ ْٞٛيف اؾعا٥ط يصيو ساٚيٓا اْ٫ط٬م َٔ
خ٬ي٘ يتشسٜس ايٓكٛم ايكاْ ١ْٝٛاييت
اعتُستٗا اؾعا٥ط يهُإ ٚمحا ١ٜسكٛم
اْ٫ػإ ٚاؿطٜات ايعاَ ١بٗا.
 .1سكٛم اْ٫ػإ يف ايسغتٛض اؾعا٥طٟ
قبٌ ايتعسز:١ٜ
يكس تبٓت اؾع٥ط بعس ا٫غتكْ ٍ٬عاّ

احملٛض ا٭ :ٍٚتططقت ؾ ٘ٝيسضاغ ١سكٛم

اؿعب ايٛاسس نآي ١ٝيتٓع ِٝاؿٝا ٠ايػٝاغ١ٝ

اإلْػإ يف ظٌ ايتؿطٜع ايسغتٛض ٟاؾعا٥ط،ٟ

يف ايب٬زٚ .يكس نإ شلصا ايٓعاّ ا٭ثط ايهبرل

َكػِ إىل دع٥ني؛ يف اؾع ٤ا٭ :ٍٚعاؾت

يف ْٛع ١ٝايٓكٛم ايكاْ ١ْٝٛاملٛنٛع ١يف ٖصٙ

سكٛم اإلْػإ يف ايسغتٛض اؾعا٥ط ٟقبٌ

ايؿذل ٠يهُإ سكٛم اْ٫ػإٜٚ ،عٗط ٖصا دًٝا

ايتعسز َٔ ،١ٜخ ٍ٬زغتٛض  1963ثِ زغتٛض

يف ايسغتٛض ٜٔاملٛنٛعني يف ٖص ٙايؿذلُٖٚ ٠ا

.1976

زغتٛض  ٚ 1963زغتٛض .1976

أَا يف اؾع ٤ايجاْ :ٞؾكس تعطنت ؾ٘ٝ

ؾُا ٖ ٞطبٝع ١ايٓكٛم ايكاْ١ْٝٛ

ؿكٛم اإلْػإ بعس ايتعسز َٔ ،١ٜخٍ٬

املعتُس ٠يف نٌ َٔ ايسغتٛض ٜٔيهُإ سكٛم

زغتٛضَ.1996 ٚ 1989 ٟ

اْ٫ػإ يف اؾعا٥ط؟

احملٛض ايجاْٜ :ٞتٓا ٍٚآيٝات اؿؿاظ عً٢

أ .سكٛم اْ٫ػإ يف ظٌ زغتٛض:1963

سكٛم اإلْػإ يف اؾعا٥طَ ،كػِ إىل دع٤

ٜعتدل زغتٛض  1963أ ٍٚزغتٛض يف

ٜتٓا ٍٚاٯيٝات ايٓعاَ ١ٝيًشؿاظ عً ٢سكٛم

اؾعا٥ط املػتكً ١يصيو سطقت ايػًط ١إٔ

اإلْػإ يف اؾعا٥ط ٚتٓكػِ إىل آيٝات زاخً١ٝ

ميجٌِّ بٛنٛح تٛدٗات ايسٚي ١اؾعا٥ط ١ٜيف

ٚأخط ٣خاضدٚ .١ٝدع ٤آخط ٜتٓا ٍٚاٯيٝات غرل

كتًـ اجملا٫ت ٚايكهاٜا.

ايطزل ١ٝيًشؿاظ عً ٢سكٛم اإلْػإٚ ،تٓكػِ
بسٚضٖا إىل آيٝات زاخًٚ ١ٝأخط ٣خاضد.١ٝ

ٚيكس مت ٚنع٘ َٔ قبٌ ٖ ١٦ٝتأغٝػ١ٝ
ٚطٓ ١ٝتؿهًت يف  ،1962/09/20ؼت ض٥اغ١

ٚاحملٛض ايجايح :نإ سٚ ٍٛاقع سكٛم

ؾطسات عباؽ ٚزاَت أؾػاشلا غٓ ١ناًَ١

اإلْػإ يف اؾعا٥طٜ ،تٓا ٍٚيف اؾع ٤اٍٚ٫

تٛدت مبؿطٚع زغتٛض عطض عً ٢ا٫غتؿتا٤

اؿكٛم املسْٚ ١ٝايػٝاغ ،١ٝأَا اؾع ٤ايجاْٞ

ايعاّ .1963/09/8 ّٜٛ

ؾٝتٓا ٍٚاؿكٛم ا٫دتُاعٚ ١ٝايجكاؾ.١ٝ
احملٛض ا٭ :ٍٚسكٛم اْ٫ػإ يف ظٌ
ايتؿطٜع ايسغتٛض ٟاؾعا٥طٟ
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ٚدا ٤قت ٣ٛايسغتٛض يف ٚثٝكٚ ١اسس٠
()1

تؿٌُ زٜبادَ 78ٚ ١از.٠

ٚإ املتؿشل يسغتٛض  1963هس اٖتُاّ
املؿطع عكٛم اْ٫ػإ َٔ خ ٍ٬زفٗا يف
ايكػِ ايجاْ ٞؼت عٓٛإ اؿكٛم ا٫غاغ١ٝ
ٚسا ٍٚاملؿطع مجع تًو اؿكٛم يف َ 11از٠
(َٔ املاز 12 ٠اىل املازٚ ،)22 ٠يٝػت ٖص ٙاملٛاز

نُا نُٔ سل ايتكٜٛت (املٛاز ،27 ،13
ٚ ،)39نُإ سط ١ٜا٫دتُاع (املاز،)19٠
ٚا٫عذلاف باؿل ايٓكابٚ ٞسل اإلنطاب
َٚؿاضن ١ايعُاٍ يف تسبرل َ٪غػاتِٗ (املاز٠
 .)20نُا نُٔ سل ايًذ ٤ٛيهٌ َٔ ٜهاؾح
َٔ أدٌ اؿط( ١ٜاملاز )21٠نُا أْ٘ ْل بعسّ
دٛاظ اغتدساّ ٖص ٙاؿكٛم يًُػاؽ باغتكٍ٬

ايٛسٝس ٠ايت ٢تططقت اىل محاٚ ١ٜتطق ١ٝسكٛم

اٚ ١َ٫غ ١َ٬ا٫ضانٚ ٞايٛسس ٠ايٛطٓ١ٝ

اْ٫ػإ سٝح ٚضز يف املاز 10 ٠إٔ مماضغ١

٪َٚغػات اؾُٗٛض( ١ٜاملاز.)22٠

()3

ايػًط ١تتِ َٔ ططف ايؿعب ٚنطٚضَ ٠كا١َٚ

نُا ْل عً ٢عسّ دٛاظ ا٫عتسا ٤عً٢

اغتػ ٍ٬اْ٫ػإ يف مجٝع أؾهاي٘ ٚنُإ سل

سطَ ١املػهٔٚ ،ساؾغ عً ٢غط املطاغً ١يًذُٝع

ايعٌُ ٚفاْ ١ٝايتعًٚ ِٝايسؾاع عٔ اؿطٜات

(املاز .)14 ٠نُا سسَّز نٝؿ ١ٝاٜكاف

ٚاسذلاّ نطاَ ١اْ٫ػإ َٚكا ١َٚنٌ اْٛاع

ا٫ؾدام َٚتابعتِٗ قهاٝ٥ا أَاّ ايكها٤

ايتُٝٝع خاق ١ايعٓكطٚ ٟايسٜين ٚاغتٓهاض

(املاز.)15 ٠

ايتعصٜب ٚنٌ َػاؽ سػ ٞاَ ٚعٓ ٟٛبهٝإ
اْ٫ػإ.

()2

أَا ؾُٝا ىل اؿكٛم ا٫دتُاع١ٝ
ٚايجكاؾ ١ٝؾكس ْل عً ٢اؿل يف سٝا٥٫ ٠ك١

أَا (املاز َٔ )11٠زغتٛض  1963ؾكس
ْكَّت عًَٛ ٢اؾك ١اؾعا٥ط عً ٢ا٫ع ٕ٬ايعاملٞ
ؿكٛم اْ٫ػإ ٚاْهُاَٗا إىل نٌ َٓعُ١
زٚي ١ٝتػتذٝب إىل طُٛسات ايؿعب اؾعا٥ط.٣
ٚيكس نُٔ ٖصا ايسغتٛض فُٛعَٔ ١
اؿكٛم املسْٚ ١ٝايػٝاغ ١ٝاملتُجً ١يف املػاٚا ٠يف
اؿكٛم ٚايٛادبات (املاز.)12 ٠

ٚتٛظٜع عازٍ يًسخٌ ايك( َٞٛاملازَٔٚ ،)16 ٠
ٚادبات ايسٚي ١محا ١ٜا٭غط( ٠املاز .)17 ٠نُا
ْل أٜها عً ٢فاْ ١ٝايتعًٚ ِٝادباضٜت٘ ٚإٔ
ايجكاؾ ١يف َتٓا ٍٚاؾُٝع ز ٕٚمتٝٝع (املاز٠
.)18

()2

ٚقس تطدِ اٖ٫تُاّ عكٛم اْ٫ػإ َٔ
خٚ ٍ٬نع ا٭غؼ ايسغتٛض ١َّٜيًعسٜس َٔ
اشل٦ٝات ايت ٢تٗتِ عكٛم اْ٫ػإ بؿهٌ أٚ
بآخط ؾٛنع أغؼ نٌ َٔ:

(-)1

اٚو ٞايعٝؿا ،ايٓعاّ ايسغتٛضٟ

اؾعا٥ط .ٟاؾعا٥ط  :بس ٕٚزاض ْؿط ،2002 ،م .69
(-)2

(ْ -)2ؿؼ املطدع اٯْـ ايصنط ،قؿش.11 ١

ؾطاب نُاٍ'' ،سكٛم اْ٫ػإ يف

( -)3بٛنطا ازضٜؼ ،تطٛض امل٪غػات ايسغتٛض١ٜ

اؾعا٥ط  :بني اؿكٝك ١ايسغتٛض ٚ ١ٜايٛاقع املؿكٛز

يف اؾعا٥ط َٓص ا٫غتك َٔ ٍ٬خ ٍ٬املٛاثٝل ٚايٓكٛم

 '' 2003 .1989ضغايَ ١ادػترلَ ،عٗس ايعًّٛ

ايطزل .١ٝط ،2ز ،1اؾعا٥ط :زٜٛإ املطبٛعات اؾاَع،١ٝ

ايػٝاغ ،١ٝداَع ١اؾعا٥ط ( ،)2004م .07

 ،2005م .49
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اجملًؼ ايسغتٛضٚ ٟنصا كتًـ
اجملايؼ ايعًٝا ناجملًؼ ا٭عً ٢يًكها( ٤املاز٠
ٚ )65اجملًؼ ا٭عً ٢يًسؾاع (املاز)67 ٠
ٚاجملًؼ ا٫عً ٢ا٫قتكازٚ ٟا٫دتُاع( ٞاملاز٠
ٖ ،)69ص ٙاجملايؼ ميؼ ْؿاطٗا سكٛم اْ٫ػإ
نٖ ٕٛسؾٗا ا٭زل ٢ؼكٝل سطٚ ١ٜنطاَ١
ايؿطز اؾعا٥طٚ ٟؼػني َعٝؿت٘.
ٚػػٝسا يًُازٚ 11 ٠قعت اؾعا٥ط عً٢
ايعسٜس َٔ ا٫تؿاقٝات ايسٚي ١ٝيف فاٍ سكٛم
اْ٫ػإ اُٖٗا:
 ا٫تؿاق ١ٝايسٚي ١ٝيًكها ٤عً ٢مجٝعاؾهاٍ ايتُٝٝع ايعٓكط ٣اييت اْهَُّت إيٗٝا
اؾعا٥ط يف .1966/12/15
 إتؿاقَٓ ١ٝعُ ١ايعٌُ ايسٚي ١ٝضقِ 111املتعًك ١مبذاٍ ايتؿطق ١يف ا٫غتدساّ
ٚاملٗٓ،١

ٚقازقت

عًٗٝا

اؾعا٥ط

يف

.1969/05/22
 إتؿاق ١ٝايْٛٝػه ٛاـاق ١مبهاؾش١ايتُٝٝع يف فاٍ ايتعً ِٝيف .1968/10/15
 إتؿاقَٓ ١ٝع دطمي ١ا٫باز ٠اؾُاع١ٝ ٚاملعاقب ١عًٗٝا يف .1963/09/11
-

اإلتؿاقٝات اـاق ١بايطم ػاض٠

ا٫ؾدام يف .1963 /09/11
 إتؿاقَٓ ١ٝعُ ١ايعٌُ ايسٚي ١ٝضقِ 105املتعًك ١بإيػا ٤ايعٌُ اإلدباض ٟيف
.1969/05/22
-

إتؿاقَٓ ١ٝعُ ١ايٛسس ٠ا٫ؾطٜك١ٝ

اـاق ١مبؿانٌ اي٬د٦ني يف .1973/07/25

-

إتؿاق ١ٝبؿإٔ ٚنع ا٫ؾدام
()1

عسمي ٢اؾٓػ ١ٝيف .1964/06/8

يهٔ بعس إٔ قازم اجملًؼ ايٛطين عً٢
ايسغتٛض يف ٚٚ 1963/06/28اؾل ايؿعب عً٘ٝ
يف  1963/09/08مجَّس ٙضٝ٥ؼ اؾُٗٛض١ٜ
بتاضٜذ  1963/10/09باغتعُاٍ املازَ٘ٓ 59 ٠
ٚاييت تٓل عً ٢إَهاْ ١ٝايطٝ٥ؼ اؽاش تسابرل
اغتجٓا ١ٝ٥يف سايٚ ١قٛع اـطط ايٛؾٝو ،أٟ
()2

أْ٘ مل ٜعٌُ بٗصا ايسغتٛض إَّٜٛ 23 ٫ا.

ب .سكٛم اإلْػإ يف ظٌ زغتٛض:1976
قسض زغتٛض  1976مبٛدب ا٭َط -76
 97امل٪ضَّر يف ْٛ22ؾُدل 1976بعس َٛاؾك١
ايٓس ٠ٚايٛطٓ ١ٝعً ٘ٝيف ٚ 1976/11/6اغتؿتا٤
ايؿعب عً ٘ٝيف .1976/11/19
ٜٚهِ ايسغتٛض َ 199ازَٛ ٠ظع ١عً٢
()3

ث٬ث ١أبٛاب  ٚمتٗٝس.

يكس أزضدت سكٛم اْ٫ػإ يف ايؿكٌ
ايطابع َٔ ايباب ا٭ ٍٚؼت عٓٛإ اؿطٜات
ا٭غاغٚ ١ٝسكٛم اْ٫ػإ ٚاملٛاطٔ ٜ ٖٛٚهِ
َ 35از َٔ( ٠املاز 39 ٠إىل املاز.)73 ٠
سٝح تططم يف املاز 39 ٠إىل تأنٝس غعٞ
ايسٚيٚ ١عًُٗا عً ٢نُإ اؿطٜات ا٫غاغ١ٝ
ٚسكٛم اْ٫ػإ ٚاملٛاطٔ نُا أنس عً٢
َػاٚا ٠املٛاطٓني يف اؿكٛم ٚايٛادبات ٚزعا إىل
إيػا ٤نٌ متٝٝع قا ِ٥عً ٢أسهاّ َػبك١
َتعًك ١باؾٓؼ أ ٚايعطم أ ٚاؿطؾٚ .١عً٢
املػاٚا ٠يف تطبٝل ايكاْ ٕٛزٚمنا اغتجٓا( ٤املاز٠
(ْ -)1ؿؼ املطدع اٯْـ ايصنط ،م .11
( -)2ؾطابَ ،طدع غابل ،م .08
( -)3ايعٝؿاَ ،طدع غابل ،م .119
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1

 ،) ()40نُا أنس عً ٢اؿكٛم ايؿدك١ٝ
املتُجً ١يف سطَ ١سٝا ٠املٛاطٓني اـاق١
ٚؾطؾِٗ ٚغط ١ٜاملطاغ٬ت ٚاملٛاق٬ت اـاق١
بهٌ أؾهاشلا (املازٚ )49 ٠نصيو أنس عً٢
سطَ ١املػهٔ (املاز.)50 ٠

بعض اؿكٛم ٚاؿكاْات اييت تهُٓٗا ايسٚي١
يٮؾطاز أَاّ ايكاْ( ٕٛاملٛاز 48. 47. 46. 45
()3

.)52. 51.

ٚيكس مت يف ٖص ٙايؿذل ٠املكازق ١عً٢
فُٛع َٔ ١املٛاثٝل ايسٚي ١ٝيف فاٍ سكٛم

نُا نُٔ اٜها سط ١ٜاملعتكس ٚايطأٟ
(املازٚ )53 ٠نصيو سط ١ٜا٫بتهاض ايؿين
ٚايؿهطٚ ٟايعًُٚ ٞسكٛم ايتأيٝـ (املاز)54 ٠
يهٓ٘ ْل أٜها عً ٢إٔ نٌ َػاؽ أ ٚتٗسٜس
با٭َٔ أ ٚايسغتٛض أ ٚايٛسس ٠ايٛطٓ٪ٜ ١ٝز ٟإىل
إغكاط اؿكٛم ٚاؿطٜات يهٌ َٔ ٜػتعًُٗا
شلصا ايػطض (املاز.)73 ٠

اْ٫ػإ أُٖٗا:
-

إتؿاقَٓ ١ٝعُ ١ايٛسس ٠ا٫ؾطٜك١ٝ

املتعًك ١مبؿانٌ اي٬د٦ني يف .1973/07/25
-

اإلتؿاق ١ٝايسٚي ١ٝيكُع دطمي١

ايؿكٌ ايعٓكط ٟيف 1981/12/05
-

املٝجام اإلؾطٜك ٞؿكٛم اْ٫ػإ

ٚايؿعٛب يف 1987/02/23

نُا نُٔ ايسغتٛض عً ٢املػت٣ٛ

-

اإلتؿاق ١ٝايسٚي ١ٝيكُع دطمي١

ايجكايف سل ايتعً ِٝيهٌ املٛاطٓني فاًْا

ايؿكٌ ايعٓكط ٟيف ا٭يعاب ايطٜان ١ٝيف

ٚادباضٜا (املازَ )66 ٠ع نطٚض ٠نُإ اؿل يف

.1988/05/03

()2

ايطعا ١ٜايكش( ١ٝاملاز.)67 ٠

أَا يف داْب اؿكٛم ايػٝاغ ١ٝؾكس ْل
عً ٢سل اْ٫تداب يهٌ َٛاطٔ تتٛؾط ؾ٘ٝ
ايؿطٚط ايكاْ( ١ْٝٛاملاز )58 ٠نُا أقطَّ اؿل
ايٓكاب ٞؾُٝع ايعُاٍ (املاز )60 ٠نُا نُٔ
سط ١ٜايتعبرل  ٚا٫دتُاع (املازٚ )55 ٠سط١ٜ
إْؿا ٤اؾُعٝات (املاز .)56 ٠نُا أنَّس نُإ
ايسٚي ١يًًُطأ ٠اؾعا٥ط ١ٜاؿكٛم ايػٝاغ١ٝ
ٚا٫دتُاعٚ ١ٝايجكاؾ( ١ٝاملازٚ )42 ٠أنس بعس
شيو عً ٢تػا ٟٚاملٛاطٓني يف غع ِٗٝيتكًس
ٚظا٥ـ ايسٚيَ ١ا عس ٣ايؿطٚط املتعًك١
با٫غتشكام ٚا٭ًٖ( ١ٝاملاز )44 ٠ثِ أنس

 .2سكٛم اْ٫ػإ يف ايسغتٛض اؾعا٥طٟ
بعس ايتعسز:)1989( ١ٜ
بعس أسساخ  08أنتٛبط  1988إنططت
اؿه ١َٛاؾعا٥ط ١ٜإىل إشعإ َطًب اجملتُع
ٚقطضت بصيو إعاز ٠قٝاغ ١زغتٛض دسٜس
ٜتُاؾٚ ٢اإلْؿتاح ايػٝاغ ٞايص ٟأعًٓت٘
اؿهٚ ١َٛبصيو زخًت اؾعا٥ط يف َطسً١
دسٜس ٠متَّٝعت مبعٜس َٔ اؿكٛم ٚاؿط١ٜ
خاق ١يف املٝسإ ايػٝاغ.ٞ
أ .سكٛم اْ٫ػإ يف زغتٛض :1989
قسض زغتٛض  1989مبٛدب املطغّٛ
ايط٥اغ ٞضقِ  18 -89امل٪ضر يف .1989/02/28
املتهُٔ تعس ٌٜايسغتٛض ٚقس عطض يإلغتؿتا٤

–()1
Repuplique
Algerienne
Democratique , CONSTITUTION 1976.
alger :1979, p 24.
)2 ( -Ibid. page 29.

)3(– Ibid. page 26.
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ٚقٛت عً ٘ٝايؿعب يف  .1989/02/23وت٣ٛ
()1

ٖصا ايسغتٛض عً ٢أضبع ١أبٛاب.

إست ٣ٛايؿكٌ ايطابع َٔ ايباب ا٭ٍٚ
اؿكٛم ٚاؿطٜات ا٫غاغٚ ،١ٝتؿٌُ اؿكٛم
ايػٝاغ ١ٝؾ ٘ٝاؿل يف ايتكٜٛت ٚايذلؾح يف
املٛاز (ٖٚ )16. 14. 10صا ٚؾل ايؿطٚط
املٓكٛم عًٗٝا ،نُا ْل عً ٢سط ١ٜايتعبرل
ٚإْؿا ٤اؾُعٝات ٚا٫دتُاع ٚنُاْٗا يهٌ

إق٬سات مت َٔ خ٬شلا إيػا ٤احملانِ
اإلغتجٓاٚ ١ٝ٥إيػا ٤ايعكٛبات غرل اإلْػاْ١ٝ
نُا أْؿأ احملهُ ١ايعًٝا ٚاجملًؼ ا٭عً٢
يًكها َٔ ٤أدٌ ايػَّٗط عً ٢ضقاب ١اْهباط
ايكهاٚ ٠اسذلاّ ايكاْ .ٕٛنُا زلح يًكشاؾ١
بايتٛادس زاخٌ احملانِ مما ٜععظ ؾطض ايطقاب١
()4

عٔ ططٜل اإلع.ّ٬

أَا يف فاٍ اؿكٛم ٚاؿطٜات املتعًك١
بؿدك ١ٝايؿطز ؾكس ْل عً ٢سل اؿٝا ،٠سٝح

()2

َٛاطٔ (املاز.)30 ٠

يكس ْكت (املاز )40 ٠عً ٢سل إْؿا٤
مجعٝات شات طابع غٝاغ .ٞنُا أنست املاز٠
 33عً ٢متتع نٌ ؾطز باؿكاْ ١مما ٜهُٔ
شلِ ايتُتع باسذلاّ ؾدكٝت٘ٚ ،املػاٚا ٠يف تكًس
ايٛظا٥ـ ايعاَ ٚ ١اإلْتؿاع بٗا ٖٚصا َا ْكت
عً( ٘ٝاملازٚ 30 ٠املازٚ )48 ٠املػاٚا ٠اَاّ ايكها٤
(املازٚ )28 ٠اؿل يف اؾ ٤ٛإىل ايكها( ٤املاز٠
ٚ )129املػاٚا ٠أَاَ٘ (املازٚ )130 ٠اؿل يف
ايسؾاع (املازٚ )142 ٠اؿل إٔ ٜتِ ايؿكٌ نُٔ
()3

املٌٓٗ ايكاْ( ْٞٛاملاز.)131 ٠

ٚامل٬سغ إٔ زغتٛض  1989أعًٔ َبسأ
ايؿكٌ بني ايػًطات ؾؿ ٞسني نإ ايكانٞ
يف زغتٛض ٜ 1976عتدل عاٌَ يف ٚظٝؿ ٍ١تػرل
سػب َكتهٝات َكاحل ايجٛض ٠أقبح يف زغتٛض
ٜ 1989تُتع بػًط ١تاَ ١يٝعٌُ مبا تكته٘ٝ
ايعساي ١بسٍ َكاحل ايجٛض ،٠نُا أقط عس٠
( -)1ايعٝؿاَ ،طدع غابل ،م .124
( -)2بٛنطا ازضٜؼ ،تطٛض امل٪غػات ايسغتٛض١ٜ
يف اؾعا٥ط َٓص ا٫غتك َٔ ٍ٬خ ٍ٬املٛاثٝل ٚايٓكٛم

ْكت (املاز )34 ٠عً ٢إٔ ايكاْٜ ٕٛعاقب عً٢
املدايؿات املطتهب ١نس اؿكٛم ٚاؿطٜات ٚعً٢
نٌ َٔ ميؼ غ ١َ٬اْ٫ػإ ايبسْ ١ٝأٚ
املعٓٚ .١ٜٛبايتايٖ ٞص ٙاملاز ٠متٓع نٌ أؾهاٍ
ايعٓـ أٚايتعػـ أ ٚايتٗسٜس أ ٚأ ٟنػٛطات
ميهٔ إٔ ٜتعطض شلا املٛاطٔ بػبب آضا ٘٥أٚ
اْتُا٤ات٘ ايػٝاغٖٚ ١ٝصا طبكا (يًُاز6 ٠
ايؿكط َٔ )1 ٠املعاٖس ٠ايسٚي ١ٝيًشكٛم املسْ١ٝ
ٚايػٝاغ ١ٝاييت اْهُت إيٗٝا اؾعا٥ط غٓ١
()5

.1989

نُا ْكت املاز َٔ 33 ٠ايسغتٛض إٔ
ايسٚي ١تهُٔ عسّ اْتٗاى سطَ ١اْ٫ػإ أٚ
مماضغ ١أ ٟخطط أ ٚعٓـ بسْ ٞأَ ٚعٓ.ٟٛ
ٚبايتاي ٫ ٞهٛظ إيكا ٤ايكبض عً ٢أ ٟؾطز أٚ
اعتكاي٘ أ ٚسبػ٘ ٚعسّ اؽاش أ ٟإدطا ٤ميؼ
بأَٓ٘ إٚ ٫ؾكا يًكاَْ ٕٛع َطاعات إدطا٤ات
ايهُاْات (املاز.)44٠
نِ نُٔ ايسغتٛض سط ١ٜايتٓكٌ عدل
ايذلاب ايٛطين ٚاختٝاض َٛطٔ اإلقاَٚ ١ايسخٍٛ

ايطزل .١ٝط ،2ز ،2بٔ عهٓ :ٕٛزٜٛإ املطبٛعات
اؾاَع ،2005 ،١ٝم .17
( -)3ؾطابَ ،طدع غابل ،م .38

(ْ -)4ؿؼ املطدع اٯْـ ايصنط ،م .39
( )ْ -ؿؼ املطدع اٯْـ ايصنط ،م .40
5
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ٚاـطٚز َٓ٘ َهُ ٕٛيهٌ َٛاطٔ ٜتُتع

ٜ٫ػتطٝع ٕٛايكٝاّ ب٘ أ ٚايعادع ٜٔعٓ٘ ْٗاٝ٥ا

عكٛق٘ املسْٚ ١ٝايػٝاغ( ١ٝاملاز.)41٠

(املاز ،)52 ٠نُا أْ٘ نُٔ َبسأ املػاٚا ٠يف تكًس

ٖصا َطابل يًؿكطات ا٭ضبع ١يٓل (املاز٠
 َٔ )12املعاٖس ٠ايسٚي ١ٝيًشكٛم املسْ١ٝ
ٚايػٝاغ.١ٝ
نُا أعًٔ ايسغتٛض بإٔ ايسٚي ١تهُٔ
عسّ اْتٗاى سطَ ١اْ٫ػإ (املازٚ )33 ٠سطَ١
سط ١ٜاملعتكس ٚسط ١ٜايتعبرل (املازٚ .)35 ٠عسّ
اْتٗاى سطَ ١املٛاطٓني اـاقٚ ١سطَ ١ؾطؾِٗ
(املازٚ ،)37٠عسّ اْتٗاى سطَ ١املػهٔ (املاز٠
ٚ ،)38وسز بٛنٛح ؾطٚط اؿبؼ ايتشؿعٞ
يف فاٍ ايتشكٝل اؾعا( ٞ٥املاز ،)45 ٠نُا
أنس عً ٢فُٛع ١اؿكٛم ا٫قتكاز١ٜ
ٚا٫دتُاعٚ ١ٝايجكاؾٚ ١ٝخاق ١اؿل يف
ايتعً( ِٝاملازٚ ،)30 ٠يف اؿُا ١ٜايكش١ٝ
(املازٚ ،)51٠يف ايعٌُ (املازٚ ،)52 ٠يف اؿل
()1

ايٓكاب ٚ ٞاإلنطاب (املاز.)54ٚ53 ٠

أَا (املاز )39 ٠ؾكس ْكت عً ٢إٔ سط١ٜ
ايتعبٝـط ٚإْؿا ٤اؾُعٝات ٚا٫دتُاع َهُ١ْٛ
يًُٛاطٓني .يف سني ْكت (املاز )40 ٠عً ٢سل
إْؿا ٤مجعٝات شات طابع غٝاغٚ ٞنُٓت (املاز٠
 )53اؿل ايٓكابٚ ٞدعًت َٓ٘ َعذلؾا ب٘
يًذُٝع.
نُا أْ٘ نَُّٔ أٜها أثٓا ٤ايعٌُ اؿل
يف اؿُاٚ ١ٜا٭َٔ ٚايطاسٚ ١ايٓعاؾٚ ،١تعس٣
شيو إىل نُإ ايعطٚف املعٝؿ ١ٝيًُٛاطٓني
ايص ٜٔمل ٜبًػٛا غٔ ايعٌُ أ ٚايصٜٔ

ايٛظا٥ـ ايعُٚ ١َٝٛاملٗاّ يف ايسٚي ١أَاّ مجٝع
()2

املٛاطٓني (املاز.)48 ٠

نُا ْكت (املاز )49 ٠عً ٢نُإ املًه١ٝ
اـاقٚ ١اؿل يف اإلضخٚ ،تتُتع اَ٬ى
اؾُعٝات اـرل ٚ ١ٜا٭ٚقاف با٫عذلاف ٖٞٚ
قُ ١ٝبايكاْ ،ٕٛنُا ْكت (املاز )63 ٠عً٢
أْ٘ هب عً ٢نٌ َٛاطٔ إٔ وُ ٢املًه١ٝ
ايعاَٚ ١وذلّ ًَه ١ٝايػرل.
ٚقس ْكت (املاز )51 ٠عً ٢إٔ ايطعا١ٜ
ايكش ١ٝسل يًُٛاطٓني سٝح تتهؿٌ ايسٚي١
بايٛقا َٔ ١ٜا٭َطاض املعسٚ ١ٜا٭ٚب١٦
()3

َٚهاؾشتٗا.

نُا َٓح يٮداْب ايصٜ ٜٔتٛادسٕٚ
عً ٢أضض ايٛطٔ بكؿ ١قاْ ١ْٝٛاؿُا ١ٜعً٢
ؾدك٘ ٚممتًهات٘ (ايَٛاز .)66 65 64
ٚيكس مت يف ٖص ٙايؿذل ٠املكازق ١عً٢
فُٛع َٔ ١املٛاثٝل ايسٚي ١ٝيف فاٍ سكٛم
اْ٫ػإ أُٖٗا:
ا٫قتكاز١ٜ

ايعٗس ايسٚي ٞاـام باؿكٛم
ٚا٫دتُاع١ٝ

ٚايجكاؾ١ٝ

يف

.1989/05/16
-

ايعٗس ايسٚي ٞاـام باؿكٛم

املسْٚ ١ٝايػٝاغ ١ٝيف .1989/05/16
 إتؿاقَٓ ١ٝاٖع ١ايتعصٜب ٚغرلَٔ ٙنطٚب املعاَ٬ت ايكاغٚ ١ٝغرل اإلْػاْ ١ٝأٚ
املٗٓ ١ٝيف .1989/05/16

( -)1املطقس ايٛطٓ ٢ؿكٛم اْ٫ػإ ،ايتكطٜط
ايػٓ .1995/1994 ٣ٛاؾعا٥ط :غٓٝاضد ٞي٬تكاٍ

( -)2بٛنطاَ ،طدع غابل ،م .19

ٚايٓؿط ،1996 ،م .17

( )ْ -ؿؼ املطدع اٯْـ ايصنط ،م .20
3
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-

إتؿاق١ٝ

سكٛم

ايطؿٌ

يف

سط ١ٜايتذاضٚ ٠ايكٓاع ١يف إطاض ايكاْ.ٕٛ

()1

.1992/12/19

ب .سكٛم اْ٫ػإ يف ظٌ زغتٛض :1996
قسض زغتٛض  1996مبٛدب املطغّٛ
ايط٥اغٞ

ضقِ

نُا أناف (املاز )37 ٠اييت تٓل عً٢

438 -19

امل٪ضر

يف

ٚ 1996/12/07ايص ٟعطض يإلغتؿتا ٤يف

نُا إٔ (املاز )42 ٠تٓل عً ٢سل إْؿا٤
أسعاب غٝاغَ ١ٝع ؾطط إٔ  ٫تأغؼ عً٢
أغاؽ ز ٢ٜٓأ ٚعطق ٞأ ٚدٓػ ٞأ ٚدٗٚ ٟٛعسّ
ايتصضع بٗا يهطب ايٛسس ٠أ ٚا٭َٔ ايٛطين.

.1996/11/28
ٚداَ ٤ه َٔ َّٕٛأضبع ١أبٛاب 182 ٚ

نُا أناف يف ايؿكط ٠ايطابعَٔ ١
ايسٜباد ١إٔ َهْٛات اشل ١ٜٛايجكاؾ ١ٝايٛطٓ١ٝ
ٖ ٞاإلغٚ ّ٬ايعطٚبٚ ١ا٭َاظٜػ.١ٝ

()2

َاز.٠

يكس أبك ٢تعس ٌٜزغتٛض  1996عً٢
فُٛع ١اؿكٛم اييت دا ٤بٗا زغتٛض 1989
ٚأعاز تأٜٝسٖا سٝح اؾتٌُ ايؿكٌ ايطابع َٔ
ايباب ا٭ ٍٚفُٛعٖ ١ص ٙاؿكٛم (َٔ املاز29 ٠
إىل املاز )59 ٠أَا عٌ ايكعٝس امل٪غػات ٞؾكس
أغتشسخ َ٪غػات دسٜسَ ٠جٌ :ايدلملإ
بػطؾتني ،فًؼ ايسٚي ،١قهُ ١املٓاظعات،
نُا أْ٘ ظاز عٔ زغتٛض  1989بعض اإلناؾات
َجٌ:
(املاز )02 ٠اييت تٓل عً ٢إٔ ايػٝازٖٞ ٠
ًَو يًؿعب ٚسس.ٙ
نُا نُٔ َبسأ سٝاز اإلزاض ٠بك٠َّٛ
ايكاْ ٕٛيف (املاز.)23 ٠
ٚيف (املاز )34 ٠أناف إىل عسّ اْتٗاى
سطَ ١اإلْػإ ٚسهط أ ٟعٓـ َاز ٟأَ ٚعٓ،ٟٛ
أ ٚأَ ٟػاؽ بايهطاَ.١

(-)1

()3

ايًذٓ ١ايٛطٓ ١ٝا٫غتؿاض ١ٜيذلق١ٝ

ٚيكس أناف أٜها فًؼ ا٭َ ١نػطؾ١
ثاْ ١ٝيف ايػًط ١ايتؿطٜع( ١ٝاملٛاز َٔ  98إىل
.)137
ٚيكس مت يف ٖص ٙايؿذل ٠املكازق ١عً٢
فُٛع َٔ ١املٛاثٝل ايسٚي ١ٝيف فاٍ سكٛم
اإلْػإ أُٖٗا:
-

إتؿاق ١ٝايكها ٤عً ٢مجٝع أؾهاٍ

ايتُٝٝع نس املطأ ٠يف 1996/01/22
 إتؿاق ١ٝضقِ  182بؿإٔ َٓع تؿػٌٝا٭طؿاٍ يف 2000/11/28
-

بطته ٍٛإْؿا ٤قهُ ١إؾطٜك١ٝ

ؿكٛم اإلْػإ ٚايؿعٛب 2003/03/03
-

املبجام اإلؾطٜك ٞؿكٛم ايطؿٌ ٚ

ضؾاٖٝت٘ 2003/07/08
-

بطتهٍٛ

َٓع

ٚقُع

ايتذاض٠

با٭ؾدام يف 2003/11/09
 بطته ٍٛقاضب ١تٗطٜب املٗادطٜني يف2003/11/09

ٚمحا ١ٜسكٛم اْ٫ػإ ،أؾػاٍ املًتك ٢ايسٚي ٞسٍٛ
سكٛم اإلْػإ يف اؾعا٥ط ٚاقع ٚآؾام ،اؾعا٥ط3 ٚ 2( :
د ،)2005 ١ًٜٝٛم .8
( -)2ايعٝؿاَ ،طدع غابل ،م .128

( )-
3

اؾُٗٛض ١ٜاؾعا٥ط ١ٜايسميكطاط١ٝ

ايؿعب ،١ٝايػًط ١ايتؿطٜع ،١ٝاملاز 42 ٠تتهُٔ سل
إْؿا ٤أسعاب غٝاغ ،١ٝزغتٛض  ،1996م .14
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-

اإلتؿاق ١ٝبؿإٔ اؿكٛم ايػٝاغ١ٝ

اؿعبٚ ١ٝاييت قسض بٗا زغتٛضُٖ ٜٔا زغتٛض

( )

يًُطا ٠يف .2004/04/19

ٚ 1989زغتٛض .1996

خ٬ق:١
إٕ املتُعٔ يف ايسغتٛض اؾعا٥طَٓ ٟص
ٚ 1963إىل غا٬ٜ 1996 ١ٜسغ أْ٘ ميهٔ
تكػ ُ٘ٝإىل َطسًتني َط بُٗا ُٖا:
املطسً ١ا٭ٚىلَ :طسً ١اؿعب ايٛاسس
ٚقس قسض بٗا زغتٛض ٜٔيًذعا٥ط ُٖٚا زغتٛض
ٚ 1963زغتٛض .1976
ٜتُٝع ٖصإ ايسغتٛضإ بإٔ نٌ َُٓٗا
عكٛم

اعذلف

اإلْػإ

املطسً ١ايجاَْ ٖٞٚ :١ٝطسً ١ايتعسز١ٜ

ا٫قتكاز١ٜ

ٚا٫دتُاع ،١ٝأَا ؾُٝا ىل اؿكٛم ايػٝاغ١ٝ
ؾكس أضاز املؿطع َٔ خ ٍ٬زغتٛض  1963إٔ
ٜعطٗٝا َؿَٗٛاً دسٜساً ٜتُاؾَٚ ٢ؿٗ ّٛايسٚي١
اإلؾذلان ،١ٝؾٜٗٓ ٛل عً ٢سل املؿاضن١
ايػٝاغ ١ٝيهٓ٘ هب إٔ ٜه ٕٛيف إطاض اؿعب
()2

ايٛاسس.

أَا زغتٛض  1976ؾكس ٚنع ايعسٜس َٔ
ايكٛٝز عًٖ ٢صا اؿل ؾًِ ٜػُح بايتعسز١ٜ
اؿعب ١ٝاْ ٚكاب ١ٝأ ٚإع ،١َٝ٬نُا َٓع ايتذُع
خاضز َٛاؾكٚ ١تٛدٚ ٘ٝضقاب ١اؿعب أ ٚإسس٣
َٓعُاتٗا اؾُاٖطٖٚ ١ٜصا َا أنست٘ املٛاز:
(.)100 ،97 ،96 ،95 ،94

متٝعت ٖص ٙايؿذل ٠باإلعذلاف باؿكٛم
املسْٚ ١ٝايػٝاغ ١ٝيًُٛاطٓني نُا أضغت أغؼ
دسٜس ٠يف ْعاّ اؿهِ غٝازت٘ تطدع إىل ايؿعب
عٔ ططٜل اختٝاض ممجً ٘ٝيف اجملايؼ املٓتدب،١
نُا أيػ ٢استهاض ايػًط ١يٝؿػح اجملاٍ أَاّ
تعسز ١ٜسعبْٚ ١ٝكابٚ ١ٝإع.١َٝ٬
نُا إٔ ايسغتٛض يف ٖص ٙاملطسً ١تعٗس
بإقاَ ١زٚي ١ايكاْٖٚ ٕٛصا َٔ خ ٍ٬تهٝٝـ
()3

مماضغاتٗا َع ايٓكٛم ايسغتٛض ١ٜاؾسٜس.٠

ٚيف ْٗا ١ٜاملطاف ميهٓٓا ايك ٍٛإٔ
ايسغاترل اؾعا٥ط ١ٜيف فًُٗا قس أقطت سكٛم
اإلْػإ يف َٛازٖا ٚأنست متػهٗا بكُٝتٗا.
يهٔ َاٖ ٞاٯيٝات اييت أٚدستٗا ٖصٙ
ايسغاترل َٔ أدٌ إضغا ٤سكٛم اإلْػإ
ٚتؿعًٗٝا ٚنُإ محاٜتٗا؟
َٚا ٖٚ ٛاقع ايتطبٝل ايؿعً ٢شلصٙ
اؿكٛم؟
احملٛض ايجاْ :ٞآيٝات اؿؿاظ عً ٢سكٛم
اإلْػإ يف اؾعا٥ط
إْ٘ َٔ أدٌ نُإ محا ١ٜسكٛم اْ٫ػإ
 -إناؾ ١اىل املٛاز ايكاْ ٫ -١ْٝٛبس َٔ ٚدٛز

(-)1

ايًذٓ ١ايٛطٓ ١ٝا٫غتؿاض ١ٜيذلق١ٝ

ٚمحا ١ٜسكٛم اْ٫ػإَ ،طدع غابل ،م .9
(-)2

آيٝات َٓٚعُات ضزل ٚ ١ٝغرل ضزلَُٗ ١ٝتٗا
َطاقبٚ ١نع سكٛم اْ٫ػإ ٚايتسخٌ مبدتًـ

بٔ سً ١ُٝخرل '' ،٠سكٛم اْ٫ػإ

ايػٝاغ ١ٝيف اؾعا٥ط زضاغَ ١كاضْ ١بني زغتٛض 1976

(-)3

يطاز يٓٝس '' ،٠املعاضن ١ايػٝاغ ١ٝيف

ٚزغتٛض  '' 1989ضغايَ ١ادػترل ،نً ١ٝايعًّٛ

اؾعا٥ط '' ضغايَ ١ادػترل ،نً ١ٝايعً ّٛايػٝاغ،١ٝ

ايػٝاغ ،١ٝداَع ١اؾعا٥ط ،)2002( ،م .87

داَع ١اؾعا٥ط ،1998 ،م .83
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ايٛغا ٌ٥املهؿٛي ١شلا يف ساي ١املػاؽ بأ ٟسل
َٔ ٖص ٙاؿكٛمٚ ،يف اؾعا٥ط عً ٢غطاض باقٞ
ز ٍٚايعامل تٛدس آيٝات ضزلٚ ١ٝغرل ضزل١ٝ
تٓؿط يف ٖصا اجملاٍ.
 .1اٯيٝات ايٓعاَ ١ٝيًشؿاظ عً ٢سكٛم
اإلْػإ يف اؾعا٥ط:
ٖ ٞمتجٌ فُٛع اٯيٝات ٚاملهاْعَات
ايطزلٚ ١ٝاملعذلف بٗا َٔ قبٌ ايػًطات
ايعُ َٔ ١َٝٛأدٌ ايسؾاع عً ٢سكٛم اْ٫ػإ
يف اؾعا٥ط ٖٞٚ ،تٓكػِ إىل آيٝات زاخً١ٝ
ٚأخط ٣خاضد.١ٝ
أ .اٯيٝات ايسَّاخً:١ٝ
تتُجٌ أغاغا يف:
-1

ايتعًٚ :ِٝاملككٛز ب٘ ٖ ٛتعًِٝ

ٚتطب ١ٝاملٛاطٓني عً ٢سكٛم اْ٫ػإ يف كتًـ
ايدلاَر ايتعً َٔٚ ١ُٝٝخٚ ٍ٬غا ٌ٥اإلعّ٬
املدتًؿ ١قكس ػٓٝسِٖ َٔ أدٌ املػاُٖ ١يف
تطقٚ ١ٝمحا ١ٜسكٛم اْ٫ػإ.
ٖٚصا َا قطض ٙاإلع ٕ٬ايعامل ٢ؿكٛم
اإلْػإ يف (املاز ٚ 2/26 ٠املاز َٔ )13 ٠املعٗس
ايسٚىل يًشكٛم ا٫قتكازٚ ١ٜا٫دتُاع،١ٝ

ايدلاَر ايتعً ١ُٝٝؾُٝع امل٪غػات يف ا٭ْعُ١
()1

ايطزل ٚ ١ٝغرل ايطزل.١ٝ

ٚيكس تطمجت ٖص ٙايٓكٛم يف ايٓعاّ
ايتعً ُٞٝاؾعا٥ط ٟسٝح ؼٛيت ٖص ٙايػاٜات
إىل أٖساف َٚهاَني تعً ١ُٝٝمل ؽكل شلا
َٛاز تعًَ ١ُٝٝػتكً ١يهٓٗا دا٤ت َجبٛت ١يف
أغًب املٛاز ايسضاغ ١ٝيف املكطض ايتعًٚ ُٞٝبؿهٌ
قطٜح يف َٛاز ايذلب ١ٝاإلغٚ ١َٝ٬ايذلب١ٝ
املسْ ١ٝيف َطاسٌ ايتعً ِٝا٭غاغ ٞبأطٛاضٙ
ايج٬خ ٚيف َاز ٠ايعً ّٛايؿطعٚ ١ٝايؿًػؿ ١يف
()2

ايطٛض ايجاْ.ٟٛ

نُا مت ازضاز َاز ٠سكٛم اإلْػإ
ملدتًـ َػتٜٛات ايته ٜٔٛيف اؾٗاظ ا٭َين
()3

اؾعا٥ط.ٟ
-2

ايٛظاض ٠املٓتسب ١املهًؿ ١عكٛم

اإلْػإ ٖٞٚ :أ ١٦ٖٝ ٍٚؿكٛم اإلْػإ يف
اؾعا٥ط ظٗطت مبكته ٢املطغ ّٛايتٓؿٝص ٣ضقِ
ٜٛ 99 -91يٚ 1991 ٛٝتطأغَّٗا عًٖ ٞاضٕٚ
ٚسسز ق٬سٝاتٗا ٚؾل املطغ ّٛايتٓؿٝص ٟضقِ
 َٔٚ 300 -91أِٖ أعُاشلا ايػٗط عً ٢إعساز
بطاَر ٚغٝاغات عاَ ١يًشه َٔ ١َٛأدٌ محا١ٜ
ٚتطبٝل سكٛم اإلْػإ ٚاسذلاَٗا ٚتطقٝتٗا
ٚتٓؿٝص أسهاّ ايسغتٛض املتعًك ١بٗا.

َٝٚجام سكٛم اإلْػإ ٚايؿعب يف ايٛطٔ
ايعطب( ٞاملازٚ ،34 ٠املاز َٔ )25 ٠املٝجام
اإلؾطٜك ٞؿكٛم اإلْػإ ٚايؿعٛب ٖٚصا َا
أنس ٙإعَْٛ ٕ٬طٜاٍ ٚ 1993ايٓس ٠ٚايعامل١ٝ
س ٍٛسكٛم اإلْػإ املٓعكس ٠يف ؾٓٝٝا غٓ١
 1993سٝح طًبت َٔ مجٝع ايسٚ ٍٚامل٪غػات
إزضاز َٛاز سكٛم اإلْػإ ٚايكاْ ٕٛاإلْػاْ ٞيف

( -)1ايًذٓـ ـ ــ ١ايٛطٓٝـ ـ ــ ١ا٫غتؿـ ـ ــاض ١ٜيذلقٝـ ـ ــ١
ٚمحا ٜــ ١سك ــٛم اْ٫ػ ــإ ،أؾ ــػاٍ ًَتك ــ ٢اي ــسٚي ٞس ــٍٛ
ايذلب ٝــ ١عً ــ ٢سك ــٛم اإلْػ ــإ ،اؾعا ٥ــط َ 09ٚ08 ،ــاضؽ
 ،2003م .22
(ْ -)2ؿؼ املطدع اٯْـ ايصنط ،م .52
( )-
3

ايًذٓ ١ايٛطٓ ١ٝا٫غتؿاض ١ٜيذلق١ٝ

ٚمحا ١ٜسكٛم اْ٫ػإَ ،طدع غابل ،م .159
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املطقس ايٛطين ؿكٛم اإلْػإ:

يًؿعبٚ ،عهِ ن ْ٘ٛاملؿطع ٚاملطاقب ٭عُاٍ

-3

أسسخ مبٛدب َطغ ّٛض٥اغ ٞؾٝؿط1992 ٟ

اؿه .١َٛسٝح ؾطَّع ايدلملإ َابني غٓ1997 ١

يٝشٌ قٌ ايٛظاض ٠ايػابك ١ايصنطٚ .شيو

 2004ٚسٛايْ 81 ٞل تؿطٜع ٢تعاجل َععُٗا

بكؿت٘ َ٪غػَ ١ػتكًَٛ ١نٛع ١يس ٣ض٥اغ١

()3

ت شلا ََُٗ ١طاقبٚ ١عح
اؾُٗٛضُ ١ٜأٚنًَِ ِ

نُا إٔ ايدلملإ ميجٌ يف كتًـ اشل٦ٝات

ٚتك ِٜٛفاٍ اسذلاّ سكٛم اإلْػإ ٚإقساض

سكٛم اإلْػإ ٚاملٛاطٔ يف كتًـ اجملا٫ت.

ٚامل٪غػات ايٛطٓ ١ٝاملتدكك ١يف ضعا١ٜ

تكاضٜط غٓ ١ٜٛس ٍٛساي ١سكٛم اإلْػإ يف

ٚمحا ١ٜسكٛم اإلْػإَ ،جٌ اجملًؼ ايسغتٛض٣

اؾعا٥ط ،تطؾع إىل ضٝ٥ؼ اؾُٗٛض.١ٜ

ٚايًذٓ ١اإلغتؿاض ١ٜؿكٛم اْ٫ػإ.

()1

 -4ايًذٓ ١ايٛطٓ ١ٝا٫غتؿاض ١ٜيذلق١ٝ

 -7ايػًط ١ايكها ٖٞ :١ٝ٥آي ١ٝؿُا١ٜ

ٚمحا ١ٜسكٛم اإلْػإ :ظٗطت مبٛدب املطغّٛ

سكٛم اإلْػإ ٚإقاَ ١ايعساي ١عٔ ططٜل تٛثٝل

ايط٥اغ 71 -01 ٞامل٪ضر يف 2001/03/25

ايكً ١بني ؾاعً ١ٝايعسايٚ ١اسذلاّ سكٛم

ٚاييت تعس اـًـ ايؿطع ٞيًُطقسَُٗ .تٗا

اإلْػإ ٭ْ٘ إشا نإ َطًٛبا َٔ ايعساي١

َطاقبٚ ١تك ِٝٝنٌ َا ٜتعًل عكٛم اإلْػإ

ايؿاعً ١ٝؾٗ ٞأٜها َطايب ١باسذلاّ سكٛم

يف اؾعا٥ط ،ؾٗ ٞتًعب زٚض اغتؿاضٚ ٟزٚض اإلْصاض

اإلْػإ ،مما ٜػتٛدب ايعٌُ ايكها ٞ٥بؿهٌ

()2

املبهط يف املٝاز ٜٔاملتعًك ١عكٛم اإلْػإ.

 -5اجملًؼ ايسغتٛض :ٟزٚضٜ ٙتأتَٔ ٢
خ ٍ٬ضقابت٘ عً ٢ايكٛاْني قبٌ إقساضٖا ٚايػٗط
عًَ ٢طابك ١ايٓكٛم ايتٓعٚ ١ُٝٝايتؿطٜع١ٝ
َع أسهاّ ايسغتٛض  ٫غُٝا ا٭سهاّ املتعًك١
بعًُ ١ٝتأغٝؼ ٚمحا ١ٜسكٛم اإلْػإ.
 -6ايدلملإٜ :هطًع ايدلملإ اؾعا٥طٟ
بسٚض قٛضٚ ٟأق ٌٝيف فاٍ تطق ١ٝسكٛم
اإلْػإ يف اؾعا٥ط ن ْ٘ٛاملُجٌ ايؿطعٞ
(-)1

بٛدطٚز ـهط '' ،املٓعُات ايسٚي١ٝ

َٚػاي ١سكٛم اْ٫ػإ يف اؾعا٥ط –'' -1992.1999

واؾغ عًَ ٢كاحل اجملتُع ٚعً ٢اؿكٛم
ا٭غاغ ١ٝيٮؾدام.
ٚتٓكػِ اٯيٝات ايكها ١ٝ٥يف اؾعا٥ط
إىل:
احملهُ ،١فًؼ ايكها ،٤احملهُ ١ايعًٝا.
-8

ٚغاط ١اؾُٗٛض :١ٜمت إْؿاٙ٩

مبطغ ّٛض٥اغ ٞيف َُٗ 1996/03/23ت٘
اإلغتُاع ْ٫ؿػا٫ت املٛاطٓني ايصٜ ٜٔعتدلٕٚ
إٔ سكٛقِٗ ناْت قس اْتٗهت أَ ٚػت بططٜك١
غرل قاْ ١ْٝٛنُا أْ٘ ٜػٗط عً ٢ايػرل اؿػٔ
()4

ايكاْ ْٞٛملدتًـ اشل٦ٝات اإلزاض.١ٜ

ضغايَ ١ادػترل ،نً ١ٝايعً ّٛايػٝاغ ،١ٝداَع١
اؾعا٥ط ،م .98
)2( -Commission
Nationale
Consultative de Promotion et de
Protection des Droits de lhomme ,
TEXTES CONSTITUTIFS. Alger:
ANEP, p 09.

( -)3يعٖاض ٣بٛظٜس '' ،ايدلملإ ٚعًُ ١ٝتطق١ٝ
ٚمحا ١ٜسكٛم اْ٫ػإ '' فً ١ايؿهط ايدلملاْ،ٞ
اؾعا٥طَٓ :ؿٛضات اجملًؼ ايؿعيب ايٛطين ،م .50
( -)4بٛدطٚزَ ،طدع غابل ،م .98
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-9

قٛات سؿغ ا٭َٔ :مبدتًـ

أؾهاشلا َُٗتٗا ا٭غاغ ١ٝسؿغ ا٭َٔ ٚؼكٝل
اؿُا ١ٜايهاؾٚ ١ٝاي٬ظَ ١ؿكٛم اإلْػإ
ٚايسؾاع عٔ اؿطٜات ا٭غاغٚ ١ٝسؿغ ايٓعاّ
ايعاّ ٚاملػاُٖ ١يف ايعٝـ اؿػٔ بكٛض ٠عاَ١
يف اجملتُع.
ب .اٯيٝات اـاضد:١ٝ
تتُجٌ يف املٓعُات ٚايٛنا٫ت ايسٚي١ٝ
اؿه ١َٝٛاملتدكك ١يف تطقٚ ١ٝمحا ١ٜسكٛم
اإلْػإ ْٛ ٖٞٚعإ:
 -1شات ايطابع ايسٚيَ :ٞتُجً ١أغاغا
يف:

سكٛم اإلْػإ سػب املازَٝ َٔ 2/62 ٠جام
ا٭َِ املتشس.٠
ٚتٛدس ب٘ ؾٓتإ تٗتُإ مبعهِ َػاٌ٥
()2

سكٛم اْ٫ػإ ُٖٚا:

ؾٓ ١سكٛم اْ٫ػإ :أْؿاٖا اجملًؼ
غٓ 1946 ١مبٛدب املاز َٔ 68 ٠املٝجام تتهٕٛ
َٔ  53عهُٜٓ ٛتدب ٕٛملس ٠ث٬ث ١غٓٛات عً٢
أغاؽ ايتٛظٜع اؾػطايف ايعازٍ َُٗتٗا َػاعس٠
اجملًؼ يف نٌ َا ٜتعًل عكٛم اإلْػإ.
يكس ناْت اؾعا٥ط عهٛا يف ٖص ٙايًذٓ١
نُٔ سك ١إؾطٜكٝا املته 15 َٔ ١ْٛعه ٛيف
ايػٓٛات ()1988 -1986( )1982 -1980
()3

()1997 -1995
 -اؾُع ١ٝايعاَ ١ي َِ٬املتشسٚ :٠شلا

ؾَٓ ١طنع املطأ :٠مت إْؿاٗ٥ا عاّ 1947

غًط ١إدطا ٤زضاغات ٚتكس ِٜتٛقٝات بككس

ٚتته 45 َٔ ٕٛعهَٓ ٛتدبنيَُٗ ،تٗا ؼػني

املػاعس ٠عً ٢ؼكٝل سكٛم اإلْػإ ٚاؿطٜات

ٚنع املطا ٠يف ايعامل.

ا٭غاغٖٚ ١ٝصا سػب املازَٝ َٔ 1/13 ٠جام
()1

ا٭َِ املتشس.٠

 اَ٫اْ ١ايعاَ ١ي َِ٬املتشسٖٞٚ :٠تتابع عٌُ َطنع سكٛم اإلْػإ ايصٜ ٟكّٛ
بإعساز ايٛثا٥ل املتعًك ١عكٛم اْ٫ػإ.
نُا إٔ ا٭َاْ ١تتابع أٜها عٌُ املؿٛض
ايػاَ ٞؿكٛم اإلْػإ  ٖٛٚاملػ ٍٚ٪ايطٝ٥ػٞ
عٔ ْؿاطات ا٭َِ املتشس ٠يف ٖصا اجملاٍ.
 اجملًؼ ا٫قتكاز ٟا٫دتُاعٖٛٚ :ٜٞك ّٛبتكس ِٜتٛقٝات بػطض إؾاع ١اسذلاّ

 ؾإ ْاػ ١عٔ ا٫تؿاقٝات املتعًك١عكٛم اْ٫ػإَ :جٌ
 ؾَٓٓ ١اٖه ١ايتعصٜب ٚاييت اْؿأتيف ٚ 1984/12/10اْهُت إيٗٝا اؾعا٥ط يف
.1989/05/16
 ؾٓ ١سكٛم ايطؿٌ اييت أْؿات يفٚ 1989/11/20اْهُت إيٗٝا اؾعا٥ط يف
.1992/12/19
 -ؾٓ١

اؿكٛم

ا٫قتكاز١ٜ

ٚا٫دتُاعٚ ١ٝايجكاؾٚ ١ٝاييت أْؿأت يف

(ْ -)2ؿؼ املطدع اٯْـ ايصنط ،م .27
(-)1

ٚا ٌ٥امحس ع ،ّ٬ا٫تؿاقٝات ايسٚي١ٝ

(-)3

طٝيب عٓاب ٢عبس ايععٜعَ ،سخٌ إىل

ؿكٛم اْ٫ػإَ .كط :زاض ايٓٗه ١ايعطب ،1999 ،١ٝم

اٯيٝات ا٭مم ١ٝيذلقٚ ١ٝمحا ١ٜسكٛم اْ٫ػإ.

.22

اؾعا٥ط :زاض ايككب ،2003 ،١م .93
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ٚ 1985/05/28اْهُت إيٗٝا اؾعا٥ط يف
.1989/05/16

()2

 ايًذٓ ١املعٓ ١ٝعكٛم اْ٫ػإ أْؿاتيف ٚ 1966/12/16اْهُت إيٗٝا اؾعا٥ط يف
.1989/05/16
-

ٚايس ٍٚبؿإ اْتٗانات سكٛم اْ٫ػإ

ؾٓ ١ايكها ٤عً ٢مجٝع أؾهاٍ

ٚايتشكٝل ؾٗٝا.
ب-

ايًذٓ ١ايعطب ١ٝؿكٛم اْ٫ػإ:

 ٖٞٚؾٓ ١تته 11 َٔ ٕٛخبرل ممٔ شلِ
نؿا٤ات يف ايسؾاع عٔ سكٛم اْ٫ػإٜ ،تِ
تطؾٝح ؾدكني َٔ نٌ زٚي ١إناؾ ١إىل ثايح

ايتُٝٝع نس املطا ٠اييت أْؿأت يف 1979/12/17

َٔ قبٌ ْكابات احملاَني يٝتِ بعس شيو

ٚاْهُت إيٗٝا اؾعا٥ط يف .1996/01/22

اْتدابِٗ عٔ ططٜل اقذلاع غط .ٟتس ّٚعٗستِٗ

()1

ٖـ -

ايٛنا٫ت ايسٚي ١ٝاملتدكك:١

َجٌ

أضبع غٓٛات قابً ١يًتذسٜس.
َُٗتٗا َعاؾٚ ١نع ١ٝسكٛم اْ٫ػإ

 َٓعُ ١ايعٌُ ايسٚي١ٝ ايْٝٛٝػهٛ َٓعُ ١ايكش ١ايعامل١ٝ َٓعُ ١ايتػص ٚ ١ٜايعضاع١ قهُ ١ايعسٍ ايسٚي١ٝ ايْٛٝػٝـ -2شات ايطابع ا٫قً :ُٞٝأُٖٗا
أ-

ايًذٓ ١ا٫ؾطٜك ١ٝؿكٛم اْ٫ػإ

يف ايٛطٔ ايعطبٚ ٞاغتكباٍ ايؿها ٣ٚبؿإٔ
()3

اْتٗانات سكٛم اْ٫ػإ ٚايتشكٝل ؾٗٝا.

ز -احملهُ ١ايعطب ١ٝؿكٛم اْ٫ػإ:
تته 7 َٔ ٕٛقهآٜ ٠تدب ٕٛملس ٠غت ١غٓٛات
قابً ١يًتذسٜس.
َُٗتٗا ايٓعط يف ايؿها ٟٚاييت ؼًٗٝا
()4

عًٗٝا ايًذٓ ١بعس إٔ ٜتعصض عًٗٝا سًٗا.
ز-

َٓعُ ١امل٪متط ا٫غ :َٞ٬أغػت

ٖص ٙاملٓعُ ١بٓا٤اً عً٪َ ٢متط برلٚت يف -22

ٚايؿعٛب :تٓل املاز َٔ 30 ٠املٝجام اإلؾطٜكٞ

 25غبتُدل/أ ،1969 ًٍٜٛاشلسف َٓٗا ايتعإٚ

ؿكٛم اْ٫ػإ ٚايؿعٛب عً ٢إْؿا ٤ايًذٓ١

ٚايتهأَ اإلغٚ َٞ٬اإلقتكازٚ ٟا٫دتُاعٞ

ا٫ؾطٜك ١ٝؿكٛم اْ٫ػإ  ٖٞٚتته11 َٔ ٕٛ

ٚايجكايف ٚايٓعط يف املػا ٌ٥ايػٝاغٚ ١ٝمحا١ٜ

عهٛا ٜتِ اْتدابِٗ عٔ ططٜل اقذلاع غطَٔ ٟ

املكسغات اإلغٚ ١َٝ٬إْٗا ٤ايتُٝٝع ايعٓكط.ٟ

ططف ض٩غا ٤زٚ ٍٚسهَٛات َٓعُ ١ايٛسس٠
ا٫ؾطٜك ،١ٝتس ّٚعٗستِٗ غت ١غٓٛات قابً١
يًتذسٜس.
َُٗتٗا َعاؾٚ ١نع ١ٝسكٛم اإلْػإ
يف ايكاض ٠ا٫ؾطٜكٚ ١ٝاغتكباٍ ؾها ٣ٚا٭ؾطاز

(-)2

قازض ٟعبس ايععٜع ،سكٛم اْ٫ػإ يف

ايكاْ ٕٛايسٚىل  ٚايع٬قات ايسٚي .١ٝاؾعا٥ط:زاض ٖ،َ٘ٛ
 ،2004م .186
(ْ -)3ؿؼ املطدع اٯْـ ايصنط ،م .189

(ْ -)1ؿؼ املطدع اٯْـ ايصنط ،م .31

(ْ -)4ؿؼ املطدع اٯْـ ايصنط ،م .191
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 .2اٯيٝات غرل ايطزل ١ٝيًشؿاظ عً٢
سكٛم اإلْػإ يف اؾعا٥ط:

احملانُات ٚاْ٫تدابات ٚتتبع اْ٫تٗانات،
ٚتتُتع ٖص ٙايطابط ١بكؿَ ١طاقب يس ٣ايًذٓ١

 ٖٞٚمتجٌ فُٛع اٯيٝات ٚاملهاْعَات

ا٫ؾطٜك ١ٝؿكٛم اْ٫ػإ ٚايؿعٛب ٚايعه١ٜٛ

غرل اؿهٚ ١َٝٛاييت تػع َٔ ٢أدٌ ايسؾاع

يس ٣املٓعُ ١ايعطب ١ٝؿكٛم اْ٫ػإٚ ،قؿ١

ٚنُإ سكٛم اإلْػإ يف اؾعا٥ط ٖٞٚ ،تٓكػِ

َطاغٌ يس ٣ايؿسضاي ١ٝايسٚي ١ٝيطابطات سكٛم

إىل آيٝات زاخًٚ ١ٝأخط ٣خاضد.١ٝ

()2

اْ٫ػإ.

ز -ايؿبه ١اؾعا٥ط ١ٜؿكٛم اْ٫ػإ:

أ .اٯيٝات ايساخً:١ٝ
-1

ُأعًٔ عٔ إْؿاٗ٥ا يف داْؿٜ ،2004 ٞذلأغٗا

اؾُعٝات :متجٌ اؾُعٝات املٓدل

ا٭ ٍٚيًُٛاطٓني ايص َٔ ٟخ٬ي٘ ميهِٓٗ
املطايب ١عكٛقِٗ ٚيكس ٚقٌ عسزٖا غٓ١

ضٝ٥ؼ ايهؿاؾ ١اؾعا٥ط ،١ٜتعٌُ عً ٢تٛع١ٝ
ٚإع ّ٬املٛاطٓني مباٖ ١ٝاؿكٛم املسْٚ ١ٝايػعٞ
إىل تطق ١ٝعًُ ١ٝايتُتع بٗا.

()3

 2000إىل  50000مجع ١ٝيف كتًـ املٝازٜٔ

ز -مجع ١ٝتطق ١ٝاملٛاطٓٚ ١سكٛم

ٚايٓؿاطات َٔ بٗٓٝا مجعٝات ايسؾاع عٔ سكٛم

اإلْػإ :تؿهًت يف  ٖٞٚ ،2002/03/10تعٌُ

اإلْػإ ٚاييت َٔ أُٖٗا لس:

عً ٢ايسؾاع عٔ سكٛم اإلْػإ ٚؽتل يف

أ -ايطابط ١ايٛطٓ ١ٝيًسؾاع عٔ سكٛم
اْ٫ػإ  :LMDDHتأغػت يف 30دٛإ 1985

ايسؾاع عٔ نشاٜا اإلضٖاب ٚاملؿكٛزٚ ٜٔنشاٜا
ا٭ظَ ١ايٛطٓ.١ٝ

إ ٫إٔ ايٓعاّ مل ٜػُح شلا بايٓؿاط يٝعاز

ٖـَ -طقس ي٬قكا ٚ ٤ايتؿاٚتَٔ ٖٛ :

تأغٝػٗا غٓ 1989 ١بط٥اغ ١و ٞعبس ايٓٛض

تأغٝؼ اؾُع ١ٝاؾعا٥ط ١ٜيتطٜٛط ايبشح يف

ٜٚتُجٌ ْؿاطٗا يف ضقس اْ٫تٗانات ؿكٛم

ايعً ّٛا٫دتُاع ١ٝيف  َٔ 2003/12/24أدٌ

اْ٫ػإ ْٚؿطٖا يف اإلعٚ ّ٬ايطأ ٣ايعاّ

إضغا ٤ؾبه َٔ ١املدتكني ٚإقاََ ١طنع تٛثٝل

ايساخًٚ ٞايسٚيٚ ٞقس أقبشت ايطابط ١عهٛا

َتدكل ٚإْتاز زضاغات ٚعٛخ س ٍٛاإلقكا٤

سكٛم

ٚايتؿاٚت يف اؾعا٥ط إناؾ ١إىل ايتشهرل

يف

ايؿسضاي١ٝ

ايسٚي١ٝ

يطابطات

()1

اْ٫ػإ.

ب -ايطابط ١اؾعا٥ط ١ٜؿكٛم اْ٫ػإ

()4

ايعًُ ٞيف ٖصا اجملاٍ.
-2

ايكشاؾٜ :١عتدل اإلع ّ٬آي١ٝ

 :LADHتأغػت غٓ 1987 ١بعس إٔ زلح

أغاغ ١ٝيف ضقس سكٛم اإلْػإ ٚمحاٜتٗا ،نُا

ايٓعاّ جملُٛعَٓ َٔ ١انً ٞايجٛض ٠ايكساَ٢

٫ىؿ ٢زٚضٖا يف ايذلب ١ٝعً ٢سكٛم اْ٫ػإ

َٔ إْؿاٗ٥ا ٖٞٚ ،تعٌُ نُٓاؾؼ يًطابط١

ٚايتٛع ١ٝبٗآْ ٫ٚ ،ػَ ٢ا ق ٌٝعٔ ايكشاؾ١

ا٭ٚىل،

تٗتِ بايسؾاع عٔ سكٛم اإلْػإ

ٚتطقٝتٗا َٔ خ ٍ٬قٝاَٗا ببشٛخ َٚطاقب١

(ْ -)2ؿؼ املطدع اٯْـ ايصنط ،م .98
( -)3ؾطابَ ،طدع غابل ،م .78

( -)1بٛدطٚزَ ،طدع غابل ،م .99

(ْ -)4ؿؼ املطدع اٯْـ ايصنط ،م .79
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نػًط ١ضابع ١إىل داْب ايػًط ١ايتؿطٜع١ٝ
()1

ٚايتٓؿٝصٚ ١ٜايكها.١ٝ٥

يكس غٝططت ايسٚي ١عً ٢نٌ ٚغاٌ٥
اإلعٚ ّ٬ايكشاؾٚ ١اإلؾٗاض يف ايؿذل ٠ا٭ساز،١ٜ
ٖٚصا طبكا ٭سهاّ زغتٛض ٖ .1976صا َا أز٣
إىل ايكها ٤عً ٢سط ١ٜايطأٚ ٣ايتعبرل يف تًو
ايؿذل.٠
ٚيكس نإ اْ٫ؿتاح اإلع َٞ٬يف اؾعا٥ط
َٛانبا يإلْؿتاح ايػٝاغ ٞايص ٟنطغ٘ زغتٛض
ٚ ،1989إٔ ايكشاؾ ١املػتكً ١تعتدل أسس أؾهاٍ
تهطٜؼ سكٛم اْ٫ػإ ٫ ،غُٝا ٚإٔ اؿل يف
اإلع ٚ ّ٬سط ١ٜايكشاؾ ١تعتدل َٔ املٝهاْعَات
ا٭غاغ ١ٝيف ضقس سكٛم اْ٫ػإ ٚمحاٜتٗا
خاق ١ؾُٝا ىل ْؿط اإلْتٗانات ٚٚنع١ٝ
سكٛم اْ٫ػإ.
 -3ايطأ ٟايعاّ :إٕ ضقاب ١ايطأ ٣ايعاّ
عً ٢أعُاٍ اؿهٜ ١َٛعس َٔ ايهُاْات اشلاَ١
اييت تهُٔ محا ١ٜسكٛم اْ٫ػإ ٚاؿطٜات
ا٭غاغٚ ،١ٝتتٛقـ زضد ١ؾاعًٖ ١ٝص ٙايطقاب١
عً ٢زضدٚ ١ع ٞايطأ ٣ايعاّ  ٚإزضان٘.
-4

ا٭سعاب ايػٝاغ :١ٝتعس ا٭سعاب

ايػٝاغ َٔ ١ٝآيٝات محا ١ٜاؿطٜات بكؿ ١عاَ١
ٚاؿطٜات ايػٝاغ ١ٝبكؿ ١خاق ،١ؾٗ ٞأزا٠
ضقاب ١ٝنايطأ ٣ايعاّ ٚاؾُعٝات ٚاملٓعُات غرل
اؿه– ١َٝٛضقاب ١نػط َعٓ . -١ٜٛنُا إٔ
(املاز َٔ )3 ٠قاْ ٕٛا٭سعاب تٓل عً ٢نطٚض٠

نٌ

اسذلاّ

سعب

يًشطٜات

ايؿطز١ٜ

()2

ٚاؾُاعٚ ١ٝاسذلاّ سكٛم اإلْػإ.
ب .اٯيٝات اـاضد:١ٝ

تتُجٌ أغاغا يف املٓعُات غرل اؿه١َٝٛ
ايٓاؾط ١يف فاٍ سكٛم اإلْػإ ٚأُٖٗا:
 َٓعَُ ١طاقب ١سكٛم اْ٫ػإ قكك ٕٛب ٬سسٚز ايؿسضاي ١ٝايسٚي ١ٝؿكٛم اإلْػإ()3

 -املٓعُ ١ايعطب ١ٝؿكٛم اإلْػإ

َٓعُ ١ايعؿ ٛايسٚيَٓ ٖٞٚ :١ٝعُ ١غرل
سه ١َٝٛأْؿأت غٓ 1961 ١مببازض َٔ ٠بعض
املٛاطٓني

ايدلٜطاْٝني

سطنتِٗ

قهاٜا

املػادني ايػاغٝني املػٓني يف اؾطٜكٝاٚ ،ؼت٣ٛ
عً ٢فًؼ زٚيٚ ٞؾٓ ١تٓؿٝصٚ ١ٜأَاْ ١عاَ١
َكطٖا يٓسٕ ٚشلا ث٬ثَ ١باز: ٨
 اإلؾطاز عٔ غذٓا ٤ايطأٟ َكا ١َٚاعتكاٍ غذٓا ٤ايطأٟ-

َكا ١َٚتٓؿٝص سهِ اإلعساّ عً٢

غذٓا ٤ايطأٟ
ٚشلص ٙاملٓعُ ١ع٬قات ضزلَ ١ٝع نٌ
َٔ اجملًؼ ا٫قتكازٚ ٟا٫دتُاعَٓٚ ٞعُ١
4

ايْٝٛٝػهَٓٚ ٛعُ ١ايٛسس ٠ا٫ؾطٜك ) (.١ٝتكّٛ
بإقساض تكطٜطٖا ايػٓ ٟٛسٚ ٍٛنع ١ٝسكٛم
اإلْػإ يف َععِ ز ٍٚايعامل.
(-)2

ا َِ٫املتشس ،٠اجملًؼ ا٫قتكاز٣

ٚا٫دتُاع ،ٞتكطٜط ايسٚض ٠ايجاْ ١ٝاملكسَ َٔ ١ايسٍٚ
(-)1

ايًذٓ ١ايٛطٓ ١ٝا٫غتؿاض ١ٜيذلق١ٝ

ا٫ططاف .اؾعا٥ط ،2000 :م .06

ٚمحا ١ٜسكٛم اْ٫ػإ ،اؾػاٍ ًَتك ٢ايسٚىل سٍٛ

( -)3ؾطابَ ،طدع غابل ،م .96

ايذلب ١ٝعً ٢سكٛم اْ٫ػإَ ،طدع غابل ،م.29

( ) -قسضَ ،ٟطدع غابل ،م .193
4
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َٓعُ ١ايكًٝب ا٭محط  ٚاشلٍ٬

ٚتطأؽ أغتاش ايكاْ ٕٛؾطاْػٛا ضٜػ ٛاحملهُ١

ا٭محطَٓ ٖٞ :عُ ١شات طابع زٚىل اْؿا ٠غٓ١

ايسا ١ُ٥يًؿعٛب ثِ خًؿ٘ إىل اي ّٛٝايكانٞ

 1856بٗسف تكس ِٜايع ٕٛيًذطس ٢يف َٝسإ

اإلٜطاي ٞغًؿاطٛض ٟغٝٓٝؼ.
تٛدس أَاْ ١احملهُ ١ايسا ١ُ٥يًؿعٛب

()1

ايكتاٍ ز ٕٚمتٝٝع.

ٚقس مت إْؿا ٤ؾطع شلا يف اؾعا٥ط –اشلٍ٬
ا٭محط اؾعا٥ط –ٟمبٛدب املطغ524/62 ّٛ
امل٪ضر يف ٚ 1962/09/06املتُِ مبٛدب املطغّٛ
()2

 319/98امل٪ضر يف .1998/10/06

احملهُ ١ايسا ١ُ٥يًؿعٛب :إٕ احملهُ١
ايسا ١ُ٥يًؿعٛب ٖ ٞقهُ ١ضأ ٟزٚيَ ١ٝػتكً١
عٔ ايس ،ٍٚتٓعط عًٓٚ ١ٝبكؿَ ١تٓاقه ١يف
سا٫ت اْتٗانات سكٛم اإلْػإ ٚايؿعٛب
قٌ ايؿها ٣ٚاييت تكسّ َٔ ططف ايهشاٜا (أٚ
ايؿدكٝات

ايطبٝع١ٝ

أٚاملعٓ١ٜٛ

ايصٜٔ

ٜػاْس .)ِْٗٚأُْؿأت يف دٛإ  1979يف
بٛي(ْٞٛاٜطايٝا) َٔ ططف سكٛقٝني ،أزبا،٤
َٚجكؿني آخطٚ ٜٔبسؾع َٔ امل٪غػ ١ايسٚي١ٝ
ي ًٛٝٝباق ٛؿكٛم ٚسطٜات ايؿعٛب اييت أُْؿأت
غٓ 1976 ١مببازض َٔ ٠املكاٚ ّٚايسميكطاطٞ
اإلٜطاي ٞي ًٛٝٝباقٚ .)1978 -1903(ٛقس
دا٤ت ٖص ٙاحملهُ ١بعس قانِ بطتطاْس ضٚغٌ
اييت عطت يف ايػتٝٓٝات ٚايػبعٝٓٝات دطاِ٥
اؿطب املكذلؾ ١يف ايؿٝتٓاّٚ ،اييت تطأغٗا
بطتطاْس ضٚغٌ ثِ دإ ب ٍٛغاضتط ٚي ًٛٝٝباق.ٛ
( -)1ايًذٓ ١ايسٚي ١ٝيًكًٝب ا٫محط ،املباز٨
ا٭غاغ ١ٝيًكًٝب ا٫محط  ٚاشل ٍ٬ا٫محط .دٓٝـ،
 ،2005م .01
( -)2بٔ خهط ٠قُس ضنٛإ ،عتًِ ؾطٜـ،
ايتكطٜط ايػٓ ٣ٛايجايح عٔ تطبٝل ايكاْ ٕٛايسٚيٞ
اْ٫ػاْ ٢عً ٢ايكعٝس ايعطب .ٞاَ٫اْ ١ايعاَ ١يًذاَع١
ايعطب ،2004 ،١ٝم .39

مب ْٛ٬ٝيف اٜطايٝاٚ ،تػرلٖا ايطابط ١ايسٚي١ٝ
َٔ أدٌ سكٛم ٚؼطٜط ايؿعٛب اييت أْؿ٦ت يف
دٛإ َٓٚ ،1982شتٗا ا٭َِ املتشس ٠قؿ١
املٓعُ ١غرل اؿه ١َٝٛاملعتُس ٠يس ٣اجملًؼ
ا٫قتكازٚ ٟا٫دتُاع/ٞاٜهٛقٛىٚ ،/املُجً١
أٜها يف ؾٓ ١سكٛم اإلْػإ ظٓٝـ.
خ٬ق:١
َٔ خٖ ٍ٬صا ايؿكٌ ْ٬سغ إٔ اؾعا٥ط
قبٌ  1989مل ميهٔ شلا أ ١٦ٖٝ ٟأَٓ ٚعُ١
َهًؿ ١بذلق ١ٝسكٛم اْ٫ػإ.
يهٓٗا اٯٕ ؼت ٟٛعً ٢فُٛعَٔ ١
املٓعُات اييت تك ّٛباؿؿاظ ٚايسؾاع عً٢
سكٛم اْ٫ػإ غٛا ٤أناْت ٖص ٙاملٓعُات
سه ١َٝٛأ ٚغرل سه ،١َٝٛزاخً ١ٝأ ٚخاضد.١ٝ
 ٖٞٚتٓكػِ إىل َٓعُات سه١َٝٛ
َٓٚعُات غرل سه١َٝٛ
ٚتٓكػِ املٓعُات اؿه ١َٝٛبسٚضٖا إىل
َٓعُات سه ١َٝٛزاخًَٓٚ ١ٝعُات سه١َٝٛ
خاضد – ١ٝزٚي ٚ ١ٝاقً. -١ُٝٝ
ٚنصا املٓعُات غرل اؿه ١َٝٛتٓكػِ
إىل َٓعُات غرل سه ١َٝٛزاخًَٓٚ ١ٝعُات
غرل سه ١َٝٛزٚي.١ٝ
 ٖٞٚتػع ٢مجٝعٗا ٚتعٌُ َٔ أدٌ
محاٚ ١ٜايسؾاع ٚتطق ١ٝسكٛم اْ٫ػإ يف
اؾعا٥ط.
يهٔ ٚضغِ ٖصا ايهِ اشلا َٔ ٌ٥املٓعُات
ٚاشل٦ٝات املدتك ١يف سكٛم اْ٫ػإ إ ٫اْٗا
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تبك ٢قً ١ًٝايؿاعًْ ١ٝعطا يعسّ اَت٬نٗا

 .1اؿكٛم املسْٚ ١ٝايػٝاغ:١ٝ

ايٛغا ٌ٥ايهؿ ١ًٝبتطبٝل ٚمحا ١ٜسكٛم

ٖ ٞفُٛع ١اؿكٛم املسْٚ ١ٝايػٝاغ١ٝ

اْ٫ػإ يف اؾعا٥ط ،ؾٗ ٞغايبا َا تهتؿٞ

ايٛاضز ٠يف ايعٗس ايسٚي ٞيًشكٛم املسْ١ٝ

بإقساض تكاضٜط سٚ ٍٛنع ١ٝسكٛم اإلْػإ زٕٚ

ٚايػٝاغ ١ٝايكازض غٓ.1966 ١

إٔ تػرل ايٛنع أ ٚؼػٓ٘.

اؿكٛم املسْ:١ٝ

نُا إٔ أغًب ايًذإ ايسٚي ١ٝاملدتك١

 ٖٞٚاؿكٛم املتكً ١بايؿدل اإلْػإ،

يف ٖصا اجملاٍ إشا مل ْكٌ نًٗا عباض ٠عٔ ٖ٦ٝات

تػتُس أقٛشلا َٔ ؾدكٝت٘ َ ٖٞٚطتبط ١ب٘

اتؿاق ٖٞٚ ١ٝيٝػت ؾإ قها ١ٝ٥أ ٚؾب٘

اضتباط ٚثٝكاٚ ،إٔ أ ٍٚاؿكٛم ٚأُٖٗا ٖ ٛاؿل

قها ١ٝ٥تك ّٛبإقساض اقذلاسات ٚتٛقٝات ثِ

يف اؿٝا.٠

تطغًٗا إىل ايس ٍٚاملعٓٚ ١ٝيهٓٗا غرل ًَعَ ١شلا.

 -سل اؿٝا :٠إٕ سل اؿٝاٜ ٠عس َٔ

يهٓٗا ضغِ ٖصا ؾٗ ٞتكسّ خسَ ١دً١ًٝ

أِٖ اؿكٛم إط٬قا إ ٫أْ٘ قس تعطض إىل

ؿكٛم اْ٫ػإ نْٗٛا تعتدل مبجاب ١املطاقب شلا

اعتسا٤ات قاضخ ١مل تتٛقـ َٓص ا٫غتكٍ٬

ٚاملساؾع عٓٗا ٚي ٛبٛغا ٌ٥قسٚزٚ .٠بٗص ؾإْٗا

ٚخاق ١ػاَ ٙعاضن ٞايػًطٚ ،١مل ٜػًِ َٓٗا

تبك ٞمجٝعٗا تعتدل نآيٝات زؾاع ٚتطق١ٝ

ست ٢نباض ايؿدكٝات ايٛطٓ ١ٝأَجاٍ قُس

سكٛم اْ٫ػإ يف اؾعا٥ط.

خٝصض ايص ٟاغت ٌٝيف َسضٜس غٓٚ 1967 ١نطِٜ
()1

بًكاغِ يف ؾطْو ؾٛضت عاّ .1970
احملٛض ايجايحٚ :اقع سكٛم اْ٫ػإ يف
اؾعا٥ط

َٓٚص تٛقٝـ املػاض اْ٫تداب ٞيف زٜػُدل
 1991زخًت اؾعا٥ط يف زٚاَ َٔ ١ايعٓـ
ٚاإلدطاّ ؾكس َٔ خ٬ي٘ املٛاطٔ اؾعا٥طٟ

بعسَا تعطؾٓا عً ٢ايٓكٛم ايكاْ١ْٝٛ

اؿل يف اؿٝا ،٠سٝح تعطض ا٭ؾدام

اييت نُٓت سكٛم اإلْػإ يف اؾعا٥ط ٚتعطؾٓا

ي٬غتٝا٫ت ؾطزٜا ٚمجاعٝا ٚباغتُطاض ٚبهٌ

عً ٢اٯيٝات املػتدسَ َٔ ١أدٌ ؼكٝل شيو

ايٛغا ،ٌ٥ؾكس ْؿطت َٓعُ ١ايعؿ ٛايسٚي١ٝ

غٛف ما ٍٚيف ٖصا ايؿكٌ ايتعطف عًَ ٢س٣

ٚبٓا ٤عً ٢تكطوات أٚو ٢إٔ عسز ايص ٜٔقتًٛا

تطبٝل ٖص ٙايٓكٛم َٚس ٣لاعٖ ١صٙ

َٔ غٓ 1992 ١إىل غا 1997 ١ٜقس بًؼ 26536

اٯيٝات.
ٚيسضاغٖ ١صا قُٓا بتكػٖ ِٝص ٙاؿكٛم
سػب َا ٚضز يف ايٓكٛم ٚاملٛاثٝل ايسٚي ١ٝإىل
سكٛم َسْٚ ١ٝغٝاغٚ ١ٝسكٛم اقتكاز١ٜ

()2

ؾدل  21137ٚدطوا.

أَا ايطابط ١ايٛطٓ ١ٝيًسؾاع عٔ سكٛم
اإلْػإ ؾكس أبًػت إٔ ايص ٜٔسكست أضٚاسِٗ

ٚادتُاعٚ ١ٝثكاؾ.١ٝ
( -)1ؾطابَ ،طدع غابل ،م .23
( -)2بٛدطٚزَ ،طدع غابل ،م .101
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زٚاَ ١ايعٓـ يف اؾعا٥ط قس ػاٚظ  200أيـ

يٓعاّ غٝاغٚ ٞعػهط ٟؾاغسٚ ،ايكها ٠ايكٌ٥٬

قت.ٌٝ

ايص ٜٔساٚيٛا يف ايػٓٛات املان ١ٝايعٌُ متت
إناؾ ١إىل  20أيـ َؿكٛز سػب ْؿؼ

املكسض ،بُٓٝا قطست ايًذٓ ١ايٛطٓ١ٝ

َعاقبتِٗ أْ ٚكًَِٗٚ ،اظايت ساي ١اي٬عكاب
ايهً ٞغا٥س.٠

ا٫غتؿاض ١ٜبٛدٛز  4932سايٚ ،١يكس أنس

ٚضغِ تهاضب ا٭ضقاّ إ ٫إٔ ايٛنع ١ٝاييت

املطقس ايٛطٓ ٢ؿكٛم اْ٫ػإ إٔ غٓ1998 ١

أقبح ؾٗٝا ٖ ٤٫٪ا٭ؾدام ٚاؿاي ١اييت بكٞ

ٚسسٖا سكست َاٜكاضب َٛ 2570اطٓا إثط

ؾٗٝا ش ِٖٚٚؼطى نٌ َؿاعط اْ٫ػاْ١ٝ

()1

تٓؿٝص  861عًُ ١ٝإضٖاب.١ٝ

يف سني أنست احملهُ ١ايسا ١ُ٥يًؿعٛب
يف زٚضتٗا  32اييت خككت ْ٫تٗانات سكٛم
اْ٫ػإ يف اؾعا٥ط أْ٘ ٚإمجا ٫قتٌ  200أيـ
ؾدل خ 14 ٍ٬عاَا ٚغذٌ  20أيـ َؿكٛز
ٚعؿطات اٯ٫ف َٔ سا٫ت ايتعصٜبْٚ ،عٚح
ًَْٚ ٕٛٝكـ ًَ ٕٛٝؾدل ٖٚذطْ ٠كـ
ًَ ٕٛٝؾدل َٔ ايب٬زَٓٚ ،ص  1999غذٌ

ٚعٛاطؿٗا ٭ْ٘ اْتٗاى ٭نجط اؿكٛم أُٖ١ٝ
بٌ أغاغٗا املطًل خاق ١إشا عًُٓا إٔ سٛايٞ
 3300ؾدل زؾٓٛا  ِٖٚفٗٛيٛا اشل.١ٜٛ
نُا أنست اشل َٔٛٝضاٜت ٚٚتـ يف
تكطٜطٖا ايػٓ ٟٛعاّ  2003أْ٘ ضغِ تطادع
ٚترل ٠ايعٓـ يف اؾعا٥ط إ ٫أْ٘ ٜ ٫عاٍ ىًـ
َتٛغط  125نش ١ٝيف ايؿٗط َعهُِٗ َٔ
املسْٝني .أَا تكطٜط َٓعُ ١ايعؿ ٛايسٚي ١ٝيػٓ١
ؾكس أنس إٔ عسز ايكتً٢

انؿاض يف عسز ايكتً ٢غرل أْ٘ نإ َا ٜعاٍ

2001

يف سسٚز  200قت ٌٝؾٗطٜا يف ْٗا2002 ١ٜ

2500ؾدل َٔ بْ ِٗٓٝػاٚ ٤أطؿاٍ.

بًؼ

()2

نُا أنست َٓعُ ١ايعؿ ٛايسٚي ١ٝأْ٘

ٚسٛاي 50 ٞقت ٌٝؾٗطٜا يف غٓ.2004 ١
يف عاّ  2004مل ٜتػرل ؾ ٤ٞأغاغ ٞيف

َٓص  1992أدطٜت اْتٗانات ٚاغع ١ؿكٛم

ايذلتٝبات ا٭َٓٚ ١ٝايػٝاغ ،١ٝؾُاظايت ايذلغاْ١

اْ٫ػإ َٔ قبٌ أدٗع ٠ا٭َٔ مبدتًـ

ايكاْ ١ْٝٛيف َهاْٗا ٚساي ١ايطٛاضَ ٨ا تعاٍ

أغ٬نٗا سٝح غذًت اٯف َٔ سا٫ت اإلعساّ

غاض ١ٜنُا  ٫تعاٍ َطانع اؿذع ايػطٟ

خاضز ْطام احملانُٚ ١ايكهاٚ ٤ايكتٌ ايعُسٟ

(أَانٔ يًتعصٜب ٚايتػٝٝب تػرلٖا قٛات

ٚايتعػؿ ٞيًُسْٝني ٚايتعصٜب ٚغ ٤ٛاملعاًَ١

ا٭َٔ) تؿتػٌ يف سني إٔ املػٚ٪يني ايعػهطٜني

ٚاإلختؿا ٤ايككط ٣يٮؾطاز.

عٔ ٖص ٙاؾطاٜٛ ِ٥اقً ٕٛقعٛز غًِ ايطتب
نُا تٛاقٌ اؾُاعات املػًش ١ايكتٌ باغِ
اإلغ .ّ٬ؾايعسايَٛ ١دٛز ٠ؼت غٝطط ٠نً١ٝ

( -)1املطقس ايٛطٓ ٢ؿكٛم اْ٫ػإ ،ايتكطٜط

(َٓ -)2عُ ١ايعؿ ٛايسٚي ،١ٝايتكطٜط ايػٓ٣ٛ

ايػٓ .1999 ٣ٛاؾعا٥ط :املطقس ايٛطٓ ٢ؿكٛم

يعاّ  .2331يٓسَٕٓ :عُ ١ايعؿ ٛايسٚي ،2001 ،١ٝم

اْ٫ػإ ،1999 ،م .21
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قتٌ أؾطاز ايسضى

يف سني قسضت ايطابط ١ايٛطٓ ١ٝيًسؾاع عٔ

ؾؿ ٞغٓ2001 ١

ايٛطين أظٜس َٔ َ 80سْ ٞأععٍ ٚدطسٛا امل٦ات

سكٛم اْ٫ػإ عسزِٖ بـ  17أيـ َعتكٌ ،مت

َِٓٗ خَ ٍ٬عاٖطات َٓاٖه ١يًشه.١َٛ

()1

ٖصا إناؾ ١إىل عٛاٌَ أخط ٣أقبشت

اعتكاٍ َععُِٗ بس ٕٚقانُٚ ١تعطنٛا إىل
()3

َعاَ٬ت غرل إْػاْ ١ٝبٗص ٙاملعتك٬ت.

متجٌ ٖ ٞأٜها َكسض تٗسٜس عً ٢سل اؿٝا٠

ٖصا نُا أنست َٓعُ َٖٔٛٝ ١ضاٜت إٔ

يًذعا٥طٜني َجٌ ايؿكط ٚاؾؿاف ٚاْتؿاض اٚ٫ب١٦

قٛات ا٭َٔ اؾعا٥طٚ ١ٜسًؿاٖ٩ا قاَت يف ايؿذل٠

ايكاتًٖ ،١ص ٙايتٗسٜسات اييت ؼ ّٛعً ٢أظٜس َٔ

َٔ عاّ  1992إىل عاّ  1998باعتكاٍ "ٚإخؿا"٤

ْ ًَٕٛٝ 16ػُ َٔ ١اؾعا٥طٜني ايص ٜٔواضبٕٛ

َا ٜعٜس عٔ  7000ؾدلَٚ ،ا ٜعاٍ َكرلِٖ

ؾبح ايؿكط نٌ قباح  ِٖٚايصٜ ٫ ٜٔتذاٚظ

فٗ ً٫ٛست ٢اي ٖٛٚ ،ّٛٝعسز ٜعٜس عً ٢عسز

()2

زخًِٗ اي َٞٛٝايس٫ٚض ايٛاسس.
-

سل ا٭َٔ :إٕ سل اؿٝاَ ٠طتهع

أق ٬عً ٢اؿل يف ا٭َٔ ٖصا اؿل ايص ٟأقبح
َٗسزا ابتسا َٔ ٤إع ٕ٬ساي ١اؿكاض يف
 ،1991/07/40سٝح بسأت َعٗا ظٗٛض مجاعات
َػًش ١تٗسز أَٔ املٛاطٓٝني ،نُا ظٗطت أٜها
ٚنشطنَٛ ١اظ َٔ ١ٜقبٌ ايػًط ١عًُ١ٝ
ا٫عتكا٫ت سٝح قسضت ايطابط ١ايٛطٓ ١ٝيًسؾاع
عٔ سكٛم اْ٫ػإ أْٗا بًػت  8آ٫ف ساي ١يف
سني دا ٤ايتكطٜح ايطزل ٞيٝعًٔ ٚدٛز  3آ٫ف
ؾدل ؾكط بُٓٝا أنس املطقس ايٛطين
ؿكٛم اْ٫ػإ عٔ ٚدٛز  4038ساي.١
ٚيف ٚقت ٫سل مت إع ٕ٬ساي ١ايطٛاض ٨يف
ٚ 1992/02/09ايص ٟتهُٔ إْؿاَ ٤طانع
أَٓٚ ١ٝاييت ناْت عباض ٠عٔ َعتك٬ت يف
ايكشطا ٤بًؼ عسز احملذٛظ ٜٔبٗا غٓ1992 ١
سػب املطقس ايٛطٓ ٢ؿكٛم اْ٫ػإ  9آ٫ف

(َٓ -)1عُ ١ايعؿ ٛايسٚي ،١ٝايتكطٜط ايػٓ٣ٛ

سا٫ت "ا٫ختؿا "٤اييت ْعًِ بٛقٛعٗا يف أ ٟبًس
آخط عً ٢اَتساز ايعكس ا٭خرل ،باغتجٓا٤
ايبٛغٓ ١يف إبإ اؿطب .نُا قاَت اؾُاعات
املػًش ١اييت ؼاضب اؿه ١َٛباختطاف امل٦ات،
إٕ مل ْكٌ اٯ٫ف َٔ ،اؾعا٥طٜنيٚ ،ايص٫ ٜٔ
ٜعاي ٕٛيف عساز املؿكٛزٚ .ٜٔتعتدل ٖص ٙا٭عُاٍ
اييت زأب اؾاْبإ عً ٢اضتهابٗا باْتعاّ  -أٟ
قٛات ايسٚيٚ ١ايتٓعُٝات غرل ايتابع ١يًسٚي-١
َٔ اؾطا ِ٥املطتهب ١نس اإلْػاْ.١ٝ
ٚقس ظاز اـطط احملسم با٭َٔ َٔ خٍ٬
إْؿا ٤احملانِ اـاق ١اييت ناْت تٓعط يف
ايكهاٜا بػطعٚ ١يف دًػات َػًكٚ ١تكبٌ ا٭زي١
بس ٕٚمتعٔ ؾٗٝا  ٫ٚؼذلّ املس ٠ايكاْ١ْٝٛ
يًتٛقٝـٖٚ ،ص ٙاشل ١٦ٖٝ ٖٞ ١٦ٝغرل زغتٛض.١ٜ
ٚقس أنست َٓعُ ١ايعؿ ٛايسٚي ١ٝيف
تكطٜطٖا غٓ 2002 ١إٔ اؿه ١َٛمل تكسّ أ١ٜ
َعًَٛات س ٍٛايتشكٝكات اييت أدطتٗا بؿإ
اْ٫تٗانات ايٛاغع ١ؿكٛم اْ٫ػإ اييت
اضتهبت عاّ  1992مبا يف شيو آ٫ف َٔ سا٫ت

يعاّ  .2332يٓسَٕٓ :عُ ١ايعؿ ٛايسٚي ،2002 ،١ٝم
.117
( ) -ؾطابَ ،طدع غابل ،م .117
2

( ) -ؾطابَ ،طدع غابل ،م .120
3
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ا٫عساّ خاضز ْطام احملهُٚ ١ايكهاٚ ٤ايكتٌ
ايعُس ٟيًُسْٝني ٚايتعصٜب ٚغ ٤ٛاملعاًَ.١

()1

ٚقس غا ٤ا٭َط َع إع ٕ٬سهط ايتذٛاٍ
يف ٚ 1994/12/04ايصٜ ٟعتدل َٔ َعاٖط
تٗسٜس ا٭َٔ ٚاؿط .١ٜست ٢ايٓػا ٤مل ٜػًُٔ
َٔ نٝاع سل ا٭َٔ ؾكس تعطنت سٛاي5 ٞ
آ٫ف اَطأ ٠يإلغتكاب سػب تكطٜط املٓعُ١
ايعطب ١ٝؿكٛم اإلْػإ خ ٍ٬غٓٛات ا٭ظَ،١
بُٓٝا أنست ايػًطات إٔ عسزِٖ 1653
()2

نش.١ٝ

-

سل اؿٝا ٠اـاقٜٚ :١تذًٖ ٢صا

اؿل َٔ خٍ٬
-

غط ١ٜاملطاغ٬تٚ :اييت تعتدل َٔ

اؿكٛم اـاقٚ ١اييت َاظاٍ ٜعاْ ٞايكإْٛ
اؾعا٥ط َٔ ٟؾطاؽ يف ٖص ٙايٓكط ١سػب
ايًذٓ ١ايٛطٓ ١ٝا٫غتؿاضَ ١ٜاعسا املازَٔ 39 ٠
ايسغتٛض.
ؾًكس دا ٤يف ايتكطٜط ايػٓ ٣ٛسٍٛ
ٚنع ١ٝسكٛم اْ٫ػإ ايص ٟتكسض ٙنتاب١
ايسٚي ١اَ٫طٜه ١ٝس ٍٛأِٖ ايتذاٚظات ايٛاقع١
يف ٚ 2003املتُجً ١يف اْتكاز ؾ ٤ٛاؿه١َٛ
اؾعا٥ط ١ٜإىل ايتٓكت عً ٢املهاملات اشلاتؿ١ٝ
يج٬خ ؾ٦ات َٔ اجملتُع ِٖ ايؿدكٝات
املعاضنٚ ١ايكشؿٚ ٕٛٝايؿدكٝات ٚايتٓعُٝات
()3

ايٓاؾط ١يف فاٍ سكٛم اْ٫ػإ.

-

سط ١ٜاظٗاض املعتكس َٔ :يباؽ ٚ

ؾعا٥ط ٚأغؼ ايتعاٌَ .غرل إٔ بعض ايكطاعات
يف ايسٚي ١متٓع اضتسا ٤اؿذاب بايٓػب ١يًٓػا٤
ٚايكُٝل ٚايًش ٞيًطداٍ عذ ١أْ٘ َعٗط َٔ
َعاٖط اؿعب املٓشٌَ .ج ٬أقسض ايكطاع
ايعػهط ٟيف ؾٝؿط 1990 ٟقطاض َٓع ايًشٞ
ٚاـُاضات عًَٛ ٢ظؿني املػتؿؿٝات ايعػهط.١ٜ
اؿكٛم ايػٝاغ:١ٝ
 ٖٞٚسكٛم تجبت ايؿدل باعتباضٙ
عهٛا يف مجاع ١غٝاغَ ١ٝع ٖٞٚ ١ٓٝاييت تبٝح
يًؿطز املُٗ ١يف ته ٜٔٛاضاز ٠مجاع.١ٝ
ٚإٔ ٖص ٙاؿكٛم مل ٜتعطض شلا ايسغتٛض
إ ٫يف زغتٛض  ،1989سٝح قاَت ايػًط١
باستهاض ايعٌُ ايػٝاغٚ ٞاؿعب ٞؾإٕ املاز23 ٠
َٔ زغتٛض  1963تٓل عً ٢استهاض ايػًط ١يف
ٜس اؿعب ايٛاسسٖٚ .صا َا أز ٣إىل َٓع أٟ
ْؿاط غٝاغ ٞأ ٚإعَ َٞ٬عاضض بك ٠ٛايكإْٛ
 َطغ 1963/08/14 ّٛايصْ ٟل عًَٓ ٢عأْ ٟؿاط أ ٚػُع ش ٚطابع غٝاغٚ. -ٞيكس ظاز
زغتٛض  َٔ 1976تعُٝل ايتٛد٘ ا٭سازٟ
يًػًط َٔ ١خ ٍ٬املازٚ 97ٚ 96 ٚ 95 ٚ 94 ٠
 .100ؾٗ ٛمل ٜػُح بٛدٛز أ ٟتعسز ١ٜسعب ١ٝأٚ
ْكاب ١ٝأ ٚإعَٓٚ ١َٝ٬ع ايتذُع ٚا٫دتُاع
خاضز َٛاؾكٚ ١تٛدٚ ٘ٝضقاب ١اؿعب.
يهٔ ٖصا مل ميٓع َٔ ظٗٛض بعض
اؿطنات ايػٝاغ ١ٝاييت َاضغت عًُٗا يف

(َٓ -)1عُ ١ايعؿ ٛايسٚي ،١ٝايتكطٜط ايػٓ٣ٛ
يعاّ َ .2332طدع غابلْ ،ؿؼ ايكؿش.١
( -)2بٛدطٚزْ ،ؿؼ املطدعْ ،ؿؼ ايكؿش.١
( -)3ؾطابَ ،طدع غابل ،م .125
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غط ١ٜبكٝاز ٠ظعُا ٤تاضخٝني أَجاٍ  :آٜت امحس،

ٚ 1980/04/07املٛادٗات بني ا٫غَٝ٬ني
ٚايؿطط ١يف داَع ١اؾعا٥ط يف .1980/05/19

()1

نط ِٜبًكاغِ ،بٔ بً...١

ٚيف ظٌ َبسأ اؿعب ايٛاسس ٚتطنٝع
ايػًط ١يف ٜس ؾدل ٚاسس اقبح اؿسٜح عٔ

ٚأسساخ قػٓطٚ ١ٓٝغطٝـ غٓ– 1985 ١
()3

.1986

اؿكٛم ايػٝاغٜ ١ٝبكَ ٢ؿطغا َٔ قتٛا،ٙ

أَا ايؿذل 1989 َٔ ٠إىل َٓتكـ 1991

ضغِ ا٫عذلاف عل ايذلؾح ٚاْ٫تداب يف

ناْت ؾذل ٠ايتُتع بٗصا اؿل ،يهٔ غطعإ َا

ايسغتٛض إ ٫إٔ ايتٓاؾؼ ايػٝاغ ٞامكط بني

قٝس ٖصا اؿل بعس إٔ قٛت اجملًؼ ايؿعب٢

اؾُاعات اييت يف ٜسٖا ايػًط ١نُا ٜبعس

ايٛطين عً ٢قاْ 19/91 ٕٛيف 1991/12/02

متاَا ايًعب ١ايػٝاغ ١ٝعٔ اجملتُع املسْ.ٞ

ايص ٟعسٍ ايكاْ 28/89 ٕٛايكازض يف

ؾتش ٍٛاْ٫تداب َٔ ٚغ ١ًٝاتكاٍ بني
ايكاعسٚ ٠ايكُٚ ،١تطمج ١يًُٗٚ ّٛاٯَاٍ

 1989/12/31املتعًل بايتعاٖطات ٚايتذُعات
ايعُ.١َٝٛ

ايؿعب ١ٝإىل ٚغ ١ًٝيكبؼ ايٓعاّ بايؿطع١ٝ

سٝح مت ؼسٜس َس ٠ا٫خطاض بـ  08أٜاّ

ٚاملؿطٚع ١ٝايعاٖط ١ٜؾشػبٚ .يكس مت أٍٚ

بسٍ  03أٜاّ ٚاقبح ايذلخٝل بٗا تابع يٛظاض٠

تسا ٍٚسكٝك ٞعً ٢ايػًط ١يف اؾعا٥ط ؼت

ايساخً ١ٝبسٍ ايٛايٚ ،ٞبصيو ؾإٕ أَ ٟعاٖط٠

ٚقع ايسبابات ٚضؾك ١اعتكا٫ت نٝكٚ ١غٌٝ

غرل َطخل شلا غٝتِ تؿطٜكٗا ٚاغتعاْ١
اؿه ١َٛست ٢بؿطم اؾٝـ ايؿعيب ايٛطين يف

()2

قسٚز يسَا ٤اؾعا٥طٜني.

أَا يف زغتٛض  1996ٚ 1989ؾكس تبًٛضت
ٖص ٙاؿكٛم يف ث٬ثْ ١كاط أغاغ ٖٞ ١ٝاؿل
يف ايتٓعٚ ِٝاؿل يف ايذلؾح ٚاْ٫تداب
ٚاملػاٚا ٠يف تكًس ايٛظا٥ـ ايػاَ.١ٝ
 -1اؿل يف ايتٓعٜٓٚ :ِٝكػِ بسٚضٙ
إىل
سط ١ٜا٫دتُاع ٚايتذُع :يكس قُعت
اؾُعٝات

ٚاملعاٖطات

بايك٠ٛ

ٚايذلٖٝب

ٚا٫عتكا٫ت يف ايؿذل ٠ا٫سازَ ١ٜجٌ َا سسخ
٫عتكاّ ا٫غاتصٚ ٠ايطًب ١ظاَع ١تٝعٚ ٟظ ٚيف
(-)1

قرل ٠ازلاعٚ ،ٌٝآخطَ ،ٕٚػتكبٌ

ايسميكطاط ١ٝيف اؾعا٥ط .برلٚتَ :طنع زضاغات ايٛسس٠

شيو.
ٚقس ظاز تهٝٝل اـٓام عًٖ ٢صا اؿل
بعس إٔ ْل املطغ ّٛايط٥اغ ٞاملتهُٔ إعٕ٬
ساي ١ايطٛاض ٨أْ٘ ول يًٛظٜط ايساخًٚ ١ٝايٛايٞ
ا٫قً ُٞٝاغ٬م َ٪قت يكاعات ايعطٚض
ايذلؾٚ ١ٝٗٝأَانٔ ايتذُعات َُٗا ناْت
طبٝعتٗا َٓٚع نٌ َهاٖط ٠وتٌُ ؾٗٝا
ا٫خ ٍ٬بايٓعاّ ٚايطُاْ ١ٓٝايعُ ،١َٝٛغرل إٔ
املٓعُ ١ايعطب ١ٝت٪نس إٔ نجرلا َٔ سا٫ت
اؿعط اييت َاضغتٗا اؿه ١َٛنس ا٫دتُاعات
ٚايتذُعات ناْت جملطز نْٗٛا تٓتكس
اؿه.١َٛ

ايعطب ،2002 ،١ٝم .95
(-)2
ايكؿش.١

ْؿؼ املطدع اٯْـ ايصنطْ ،ؿؼ
( -)3يطاز يٓٝساَ ،طدع غابل ،م .69
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ٚغذًت ٖ َٔٛٝضاٜت ٚٚتـ يف تكطٜطٖا

ٜٚكاؽ اؿل ايٓكاب ٞبعسز املطايب

عاّ  2003أْ٘ عًَ ٢ساض غٓيت 2002 ٚ 2001

ايعُاي ١ٝاحملككٚ ١عسز ا٫نطابات اييت قاّ بٗا

غذًت عس ٠خطٚم َٔ خَٓ ٍ٬ع ايتذُٗط

يف غب ٌٝشيو .ؾُُتتبع ؿطن ١ٝا٫نطابات
َٓص  1991هس أْٗا أخصت َٓشٓ ٢تٓاظئَ ٞ

()1

ٚايتعاٖط.

ته ٜٔٛاؾُعٝات :يكس اظزٖطت اؾُعٝات
اظزٖاضّا نبرلا َٓص  1989سبح ناْت تكسض بـ

 2290إنطاب عاّ  1989إىل  432غٓ1995 ١
()4

إىل  195غٓ.1998 ١

 12أيـ مجع ١ٝيتكبح تكاضب  28500مجع١ٝ

ٖٚصا ايذلادع يف عسز اإلنطابات سػب

يف ايؿكٌ ا٭ َٔ ٍٚغٓٚ ،1990 ١يف عاّ 2000

املٓعُات ايسٚي ١ٝغرل اؿه ١َٝٛيٝؼ ْاتر عٔ

أقبشت تكاضب  50أيؿاً َٓٗا مخػ ١كتك ١يف

سٌ َؿانٌ ايعُاٍ ٚإمنا ْاتر عٔ غٝاغ١

()2

سكٛم اْ٫ػإ.

ٚيهٔ ٚضغِ ٖصا ايعسز ايهبرل يًذُعٝات
إ ٫أْ٘ تبك ٢شات زٚض نٚ ٌٝ٦أزاٚ ٤ؾاعً١ٝ
نعٝؿتني إٕ مل ْكٌ َ٪قتتني ،ؾِٗ ٫
ٜتشطن ٕٛإ ٫يف املٓاغبات ٚاملٛاعٝس اْ٫تداب١ٝ
ٚيف باق ٞايػٓ ١ؾِٗ غا٥ب ٕٛعٔ ايػاس.١
تؿه ٌٝايٓكابات :يكس نُٔ ٖصا اؿل
ٚؾل ايكاْ 14/90 ٕٛايكازض يف 1990/06/20
املعسٍ  ٚاملهٌُ بكاْ 30/91 ٕٛامل٪ضر يف
ٚ 1991/12/21املطغ 12/92 ّٛامل٪ضر يف
()3

.1996/06/06

ٚتؿرل اإلسكاٝ٥ات إىل ٚدٛز أظٜس َٔ
ْ 58كاب ١يًعُاٍ َٓ 19ٚعُ ١٭ضباب ايعٌُ
عً ٢املػت ٣ٛايٛطٓ ٢يهٔ أغًبٗا تابع ١ي٬ؼاز
ايعاّ يًعُاٍ اؾعا٥طٜنيٚ ،ايص ٟتعتدل ٙايطابط١
اؾعا٥ط ١ٜؿكٛم اْ٫ػإ ؾطٜو ايػًط ،١أَا
باق ٞايٓكابات املػتكً ١ؾٚ ٬ظٕ شلا يف ايػاس.١

ايعكاب ٚايتٗسٜس اييت اتبعتٗا اؿه ١َٛنس
املهطبني.
تؿه ٌٝا٫سعاب :يكس أقط زغتٛض 1989
سل إْؿا ٤مجعٝات شات طابع غٝاغ ٞيٝعٗط
عً ٢أثطٖا أنجط َٔ  60تؿه ١ًٝغٝاغ١ٝ
يٓٝدؿض عسزٖا خاق ١بعس قسٚض ايتعسٌٜ
يكاْ ٕٛا٭سعاب عاّ  1997يٝكبح عسزٖا
سٛاىل  28سعب عاّ .2000
إ ٫إٔ ايسٚي ٫ ١تعاٍ متاضؽ نػٛطات
عً ٢ا٭سعاب ؾإْٗا َٓص غٓ 1998 ١مل تعتُس
أ ٟسعب ٖ ٚصا َٔ خ ٍ٬ضؾهٗا اعتُاز سعب
اؾبٗ ١ايسميكطاط ١ٝيػٝس امحس غعايٚ ٞسعب
ايٛؾا ٤يطايب ا٫بطاٖٚ ٢ُٝنصا نٓؿسضاي١ٝ
ايعُاٍ املػتكً ١ز ٕٚتكس ِٜتدلٜط قطٜح .مما
اثاض غدط كتًـ املٓعُات ايسٚيَ ٖٛٚ ١ٝا
زؾع باـاضد ١ٝاَ٫طٜه ١ٝاىل ٚقـ سكٛم
اْ٫ػإ يف اؾعا٥ط اْٗا ز ٕٚاملػت ٣ٛاملطًٛب.

()5

ٚيكس دا ٤قطاض ايعساي ١بتذُٝس ممتًهات
سعب دبٗ ١ايتشطٜط ايٛطين ٚاؿهِ يكاحل

( -)1ؾطابَ ،طدع غابل ،م .130
(ْ -)2ؿؼ املطدع اٯْـ ايصنط ،م .132

(ْ -)4ؿؼ املطدع اٯْـ ايصنط ،م .134

(ْ -)3ؿؼ املطدع اٯْـ ايصنط ،م .133

(ْ -)5ؿؼ املطدع اٯْـ ايصنط ،م .138
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اؿطن ١ايتكشٝش ،١ٝيٝأنس ايتعسٚ ٟاملػاؽ
ؿل سط ١ٜا٭سعاب سػب تكطوات كتًـ
ْؿطا ٤ايػاس ١ايػٝاغ ١ٝنشطن ١ا٫ق٬ح
ايعُاٍ

ٚسعب

ٚاؿطن١

ايسميكطاط١ٝ

ٚا٫دتُاع.١ٝ
 -2املؿاضن ١ايػٝاغٚ :١ٝتتُجٌ يف
اؿل يف ايذلؾح ٚاْ٫تداب :ايصٜ ٟعس
َٔ أِٖ ٚغا ٌ٥ؼكٝل املؿاضن ١ايػٝاغٚ ،١ٝقس
سؿغ ايكاْ ٕٛيًُٛاطٔ اؾعا٥طٖ ٣صا اؿل.
يهٔ ٖصا اؿل نإ ؾب٘ َعس ّٚيف
ايؿذل ٠ا٫ساز ،١ٜؾًِ ٜعذلف ب٘ ايسغتٛض
اؾعا٥ط ٟعً ٢أْ٘ سل َٔ سكٛم املٛاطٔ إ ٫يف
غٓ.1989 ١
ٚيف ايٛاقع أثبت إٔ ٖٓاى ٖتو شلصٙ
اؿكٛم ٖٚصا َٔ خ ٍ٬تٛقٝـ املػاض اإلْتدابٞ
غٓ ٚ 1991 ١ايصٜ ٟعس اعتسا ٤عً ٢ضغب١
ايؿعب.
أَا إْتدابات  1999ٚ 1997ٚ 1995ؾكس
أثبتت إٔ سل اْ٫تداب ٚايذلؾح ٖ ٛسل قٛضٟ
ؾكط ،ؾاملذلؾح ايص ٟوه ٢بسعِ ايػًطٖٛ ١
ايصٜ ٟؿٛظ يف ايٓٗا ،١ٜؾكس أمجعت نٌ
ا٫ططاف املٗتُ ١باْ٫تدابات يف اؾعا٥ط عً ٢إٔ
ايتعٜٚط أقبح عاز ٠يف املٛاعٝس اْ٫تداب ١ٝيف
اؾعا٥طٖ .صا َا زؾع َطؾش ٞاْ٫تدابات
ايط٥اغ ١ٝغٓ 1999 ١إىل اإلْػشاب قبٌ زخٍٛ
َعطنَ ١هاتب ا٫قذلاعٖٛٚ .ايؿ ٤ٞايص ٟأقطٙ
تكطٜط نتاب ١ايسٚي ١اَ٫طٜه ١ٝايكازض يف
 2002/03/04إش مل تكٓـ اؾعا٥ط نُٔ
قا ١ُ٥ايس ٍٚاييت تعطف ؼػٓا يف فاٍ
احملاؾعٚ ١تطق ١ٝسكٛم اْ٫ػإ َٓتكس ٠إٜاٖا
يف إطاض اؿطٜات ايػٝاغٚ ١ٝتطق ١ٝايسميكطاط١ٝ

ٚسل املٛاطٓني يف تػٝرل سهَٛتِٗ ٚسط١ٜ
ا٫ختٝاض بني كتًـ ايدلاَر ايػٝاغ.١ٝ

()1

أَا سل ايٓػا ٤يف ايذلؾح ٚاْ٫تداب
ؾُاظاٍ ؾب٘ َٗه ّٛؾكس نإ أ ٍٚزخٛشلا
يًدلملإ غٓ 1977 ١بٓػبٚ %3.9 ١مل ؼكٌ يف
اْتدابات  1990احملً ١ٝعً ٢أَ ٟكعس
ٚؾاضنت يف اجملًؼ اْ٫تكاي ٞبـ  10أعهأَ ٤
أقٌ  178عهٛا أ ٟبٓػبٚ % 6.7 ١ؼكًت
عًْ ٢ػب % 7 ١يف اْتدابات اجملًؼ ايؿعيب
ايٛطين يعاّ  .1997أَا يف اْتدابات 2002
ؾكس ؼكًت عًَ 24 ٢كعس يف اجملًؼ ايؿعيب
ايٛطين  07 ٚأعها ٤يف فًؼ ا٭َٚ .١إىل غا١ٜ
 1999نإ أ ٍٚتطؾح َ٫طأ ٠يف اإلْتدابات
ايط٥اغ.١ٝ

()2

سطٜات ايتعبرل :يكس ٚنع قاْ ٕٛاإلعّ٬
ايكازض يف آؾط 1990 ٌٜسسا ٫ستهاض ٚغاٌ٥
اإلع َٔ ّ٬قبٌ ايسٚيٖٚ ١صا تطبٝكا يًُاز39 ٠
َٔ ايسغتٛض ؾكس زلح ي٬سعاب ٚاؾُعٝات
ٚا٭ؾطاز سل إقساض ايكشـ ٚإْؿا ٤احملطات
اإلشاعٚ ١ٝايتًؿع ،١ْٜٝٛنُا أنس عً ٢سط١ٜ
ايتعبرل ٚسط ١ٜايتؿهرل ٚايطأ.ٟ
ٚاْؿأت

بصيو

ايكشـ

اـاق١

ٚاؿعبٚ ١ٝاملتدكك ،١بٌ ٚايػاخط ٠أٜها يهٔ
ٖصا اْ٫ؿذاض اإلع ٢َ٬اؿط مل ٜعُط ط ٬ٜٛإش
ظٗطت عسَ ٠ؿانٌ َٗٓ– ١ٝنايطبع ٚايػشب
ٚاإلؾٗاض ٚايتٛظٜع ، -ثِ إقساض قٛاْني يف إطاض
ساي ١ايطٛاض ٨ؼس ٚتكًل َٔ سط ١ٜايتعبرل
أُٖٗا قاْ ٕٛايعكٛبات ايص ٟتكسّ ب٘ ٚظٜط ايعسٍ
(ْ -)1ؿؼ املطدع اٯْـ ايصنط ،م .146
(ْ -)2ؿؼ املطدع اٯْـ ايصنط ،م .150
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أمحس اٚو– ٞيف شيو ايٛقتٚ -قٛزم عً٘ٝ

املػاٚا ٠يف تكًس ايٛنا٥ـ ايػاَ ١ٝيف

َٔ ططف ايدلملإٚ ،ايص ٟمت َٔ خ٬ي٘ تهٝٝل

ايسٚي :١يكس أنست ايطابط ١اؾعا٥ط ١ٜيًسؾاع

اـٓام عًٚ ٢غا ٌ٥ا٫عٚ ّ٬اييت أٚقـ َٓٗا

عٔ سٛم اْ٫ػإ إٔ املكٝاؽ املعتُس يف

َٓص  1991إىل  36 1996سايٚ ١اعتكاٍ 24

ايتٛظٝـ يًُٓاقب ايعًٝا يف ايسٚي ٖٛ ١ايكطاب١

()1

قشؿٝا َٔ  1992إىل .1995

نُا مت أٜها إيػا ٤اجملًؼ ا٭عً٢
يإلعٚ ّ٬سعط ْؿط ا٭ْبا ٤اييت شلا قً١
باؿاي ١ا٭َٓ ١ٝعس ٣تًو ايٛاضز ٠يف املٓاؾرل
ٚاملطاغ٬ت ملكاحل ا٭َٔٚ .اييت ناْت ٫تكسّ
اؿكا٥ل ناًَ ١عُا وسخ يف ايٛطٔ.
نُا مت أٜها إقساض قاْ ٕٛايعكٛبات
اـاق ١بكهاٜا ايكصف ٚايتؿٗرل –ايكطاض ضقِ
 09 -01امل٪ضر يف ٚ –2001/06/26اييت َٔ
ؾأْٗا إٔ تٗسز اؿل يف سط ١ٜايتعبرل.
نُا اغتدسَت اؿه ١َٛأٜها غ٬ح

ٚايكساق.١
أَا ؾُٝا ىل املطأٚ ٠سكٗا يف ايذلؾح
ٚاْ٫تداب ؾكس ساظت يف َكاعس ايتؿطٜعات عً٢
ْػب %3.9 ١يف اْتدابات  %1.4 ٚ 1977يف
 % 2.4 ٚ 1982غٓ 1987 ١أَا عًَ ٢ػت٣ٛ
اؿه ١َٛؾًِ تتكًس غ ٣ٛاَطأتإ ايٛظاضُٖٚ ٠ا
ظٖٛض ْٚػٚ ٞي ٢ًٝايطٝب َٔ .1988 / 1982
أَا سايٝا ؾٓػب ١تٛادسٖا يف ايٛظا٥ـ
ايػاَ ١ٝيف ايسٚي ١قسضت بـ  % 19يػٓ2000 ١
ؾٛٝدس سٛاىل  120اَطأ َٔ ٠بني  4500إطاض
()3

غاَ ٞيف ايسٚي.١

املطابع ايعُ ١َٝٛيًهػط عً ٢اؾطا٥س َجًُا

ٚقس بًؼ عسز ايٓػا ٤ايٓاؾطات نهٌ

سسخ يف  14أٚت  2003عٓسَا أبًػت املطابع

غٓ 2005 ١سٛاي 1100 ٞأيـ اَطأَٔٚ ٠

غتَٜٝٛ ١ات دعا٥طَ ١ٜػتكً ١نطٚض ٠زؾع

املطتكب إٔ تكٌ إىل  1277أيـ عاّ 2010

َػتشكاتٗا قبٌ  17أٚت مما زؾع بايكشاؾ١

يٝكبح بصيو ٜػا %12.7 ٣ٚبايٓػب ١يٓعرلٙ

إىل اعتباض  22غتُدل  ّٜٛب ٬قشاؾٖٚ .١صا َا

ايصنٛض ٟأ ِٟاَطأَ ٠كابٌ نٌ  8ضداٍ.

أز ٣بسٚض ٙإىل تسْ ٞفاٍ ايتٛظٜع يًكشـ َٔ
ْ 44ػد ١يهٌ ْ 1000ػُ ١غٓ 1991 ١إىل 27
()2

ْػد ١يهٌ ْ1000ػُ.١

أَا ؾُٝا ىل فاٍ ايػُع ٞايبكطٟ
ؾُاظايت قتهط َٔ ٠قبٌ ايػًطات ايعُ١َٝٛ
ٚمل تؿتح باب ايتعسز ١ٜبٗا بعس.

 .2اؿكٛم ا٫قتكازٚ ١ٜا٫دتُاع١ٝ
ٚايجكاؾ:١ٝ
 ٖٞٚفُٛع اؿكٛم اييت ْل عًٗٝا
ايعٗس ايسٚي ٞيًشكٛم ا٫قتكازٚ ١ٜا٫دتُاع١ٝ
غٓ.1966 ١
اؿكٛم ا٫قتكاز:١ٜ
 ٖٞٚمجً ١اؿكٛم اييت تٗسف إىل إؾباع
سادات ايؿطز ا٫قتكازٚ ١ٜؾكا جملٗٛزاتِٗ

(ْ -)1ؿؼ املطدع اٯْـ ايصنط ،م .152
( -)2املطقس ايٛطٓ ٢ؿكٛم اْ٫ػإ ،ايتكطٜط
ايػَٓ .1999 ٣ٛطدع غابل ،م .106

( -)3ؾطابَ ،طدع غابل ،م .156
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ٚأُٖٗا :اؿل يف ايعٌُ ،اؿل يف ا٭دط اؾٝس،
اؿل يف ايتًُو ٚسط ١ٜايٓؿاط.
إٕ أٖ ٍٚص ٙاؿكٛم ٖ ٛاؿل يف ايعٌُ
أَا بايٓػب ١يًُػت ٣ٛا٫قتكازٚ ٟا٫دتُاعٞ
ٚايص ٟاعذلف ب٘ ايسغتٛض يف املاز.َ٘ٓ 55 ٠
ٚقس غعت ايسٚي ١إىل نُإ ايؿػٌ
يًُٛاطٔ مما أز ٣إىل تطادع َػت ٣ٛايبطاي١
َٔ % 24غٓ 1971 ١إىل  %17غٓ 1982 ١إىل
 %15غٓ ،1984 ١إ ٫أْٗا عازت ي٬ضتؿاع ؾبًػت
 %20غٓ.1987 ١
ٖصا ز ٕٚاستػاب ايؿ٦ات اييت ناْت
تعطف بايبطاي ١املكٓعٚ ١ايٓػا ٤ايًٛات ٞمل ٜتِ
استػابٗٔ نُٔ ايؿ٦ات امل ١ًٖ٪يًتؿػ.ٌٝ
ٚبكٝت َطتؿع ١طٛاٍ ايػٓٛات ا٭خرل٠
سٝح بًػت  %23.15غٓ 1993 ١يتكٌ إىل
 %29.52غٓ 1997 ١أَ ٟا ٜكاضب أضبعٜ٬َ ١ني
بطاٍ ًٜتشل بِٗ غٜٓٛا سٛاي ٞضبع ًَٕٛٝ
آخطٜني .يتعطف انؿاظا طؿٝؿا غٓ2003 ١
()1

سٝح ٚقًت إىل .% 23.7

إٕ ا٫ضتؿاع ايص ٟعطؾت٘ اؾعا٥ط َابني
 1998 ٚ 1994داْ ٤تٝذ ١تػطٜح سٛايٞ
 360000أيـ عاٌَ أ َٔ %8 ٟايعاًَني يف
إطاض َؿطٚع اـٛقك ١اييت دا٤ت ب٘ اؿه.١َٛ
ٚبصيو أقبشت ايبطاي ١يف اؾعا٥ط تٓكػِ إىل
قػُني:
بطاي ١إزَاز :تؿٌُ ايص ٜٔمل ٜتٛظؿٛا
َٔ قبٌٚ ،متجٌ ْػب% 76 ١

)1( - ONS, annuaire statistique de
lagérie résultats 1997/1999. alger :ons ,
2001 , p 80.

بطاي ١اعاز ٠ازَاز :تؿٌُ ايص ٜٔؾكًٛا
عٔ عًُِٗ ٚمتجٌ ْػب%24 ١

()2

يكس ساٚيت ايػًطات ايعُٚ ١َٝٛقـ ٖصٙ
ايعاٖط َٔ ٠خ ٍ٬إْؿا ٤قٓسٚم يًتأَني عٔ
ايبطاي ١أْؿا َٔ خَ ٍ٬طغ ّٛتٓؿٝص ٣ضقِ
 188 -94امل٪ضر يف  َٔ 1994/07/ 06أدٌ
ايتهؿٌ بايبطايني ايبايػني َٔ ايعُط َا بني
 50ٚ35غٓ َٔٚ ،١خ ٍ٬إْؿا٪َ ٤غػات قػرل٠
3

ٚؾتح اجملاٍ يًتؿػ ٌٝامل٪قت( ) ،يهٓ٘ مل ٜؿًح
يف إسساخ أ ٟمن ٛسكٝك٪ٜ ٞز ٟإىل ايكها٤
عً ٢ايبطايٖ .١صا بايٓػب ١ملٔ ِٖ خاضز َٝسإ
ايعٌُ –ايبطاي ، -١يهٔ ايعُاٍ ٚاملٛظؿ ٕٛيف
اؾعا٥ط يٝػٛا أسػٔ سا ٫إش إٔ تسَْ ٞػت٣ٛ
ايهطٚف املعٝؿٚ ١ٝإؾباع اؿادات املاز١ٜ
ٚاملعٓ ١ٜٛيًُٛاطٔ ٚايصْ ٟكت املاز 33 ٠عً٢
نؿايت٘ َٔ ططف ايسٚي ،١ؾعًُت عً ٢تجبٝت
ا٭غعاض ٚزعِ املٛاز ا٫غاغ ،١ٝإ ٫أْ٘ ٚضغِ ٖصا
ؾكس بًػت ْػب ١ايعٜاز ٠يف ا٭غعاض بـ % 139

َٔ غٓ 1969 ١إىل  .1980مما أثط غًبا عً٢
ايكسض ٠ايؿطا ١ٝ٥يًُٛاطٔ ،سٝح أنست
ا٫سكا٤ات ايطزل ١ٝعً ٢أْ٘ ٜٛدس ًَٕٛٝ 14
دعا٥ط ٟعاد ١إىل املػاعسات ا٫دتُاع.١ٝ
إناؾ ١إىل شيو تسْ ٢ا٭دط ا٭زْ٢
املهُ ٕٛايص ٟبًؼ غٓ 1998 ١ق8000 ١ُٝزز
ٖٚصا ٜٛ ٫ؾط ؾطٚط سٝا ٠نطمي ١يًُٛاطٔ
خاقٚ ١أْ٘ يف ايؿذل ٠املُتس 1990 َٔ ٠إىل
 1996عطؾت ا٭غعاض ايعٜاز ٠بٓػب%174.48 ١

( -)2قرلٚ ،٠آخطَ ،ٕٚطدع غابل ،م .219
( -)3ايكٓسٚم ايٛطين يًتاَني عـٔ ايبطايـ،١
زي ٌٝس ٍٛاؾٗاظ اؾسٜس يًتهؿٌ بايبطايني .م .16
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سػب َا أنس ٙاجملًؼ ايٛطين ا٫قتكازٟ
()1

ا٫دتُاع.ٞ

سط ١ٜايتًُو ٚايٓؿاط :تعتدل َٔ
اؿكٛم ا٫قتكاز ١ٜاييت نؿًٗا ايسغتٛض يف
املاز 52 ٚ 37 ٠إ ٫أْ٘ قس بًػت عسز ايؿطنات
اـاق ١ايٛطٓ ١ٝغٓ 2002 ١سٛاي81437 ٞ
َ٪غػ١

أَ ٟا ميجٌ  َٔ% 87اجملُٛع

ا٫مجايٚ ٞلس َٓ٘ سٛاي٪َ 49887 ٞغػ١
قػرل ٠أَ ٟا ٜكاضب ايٓكـ ٚضغِ ٖصا تبك٢
عادع ٠عٔ املٓاؾػ ١خاق ١اـاضدَٗٓ ١ٝا.
إظاؾ ١إىل ٖصا ؾإٕ سط ١ٜايٓؿاط َاظايت
َكٝس ٠إش َاظايت بعض ا٭ْؿط ١سهطا عً٢
ايكطاع ايعاّ ؾكط.
نُا إٔ ايؿػاز غاِٖ أٜها يف تكٝٝس
سكٛم اْ٫ػإ يف اؾعا٥ط إش استًت اؾعا٥ط
املطتب ١ايجاْ ١ٝعاملٝا َٔ سٝح ايؿػاز نُا أْٗا
غذًت أعًَ ٢ػتٜٛات ايعُٛيٚ ١ايطؾ ٠ٛسػب
تكطٜط ايبٓو ايعامل ٞسٝح بًػت ْػب ١ايسؾع
غرل ايطزل َٔ %6 ٞمجً ١ايكؿكات
أٚاملبٝعات.

سطن ١تسع ٛإىل املطايب ١عكٛم ثكاؾ ١ٝيف
اؾعا٥ط أثٓا ٤ايؿذل ٠ا٭سازَ .١ٜجٌ زع ٠ٛايطًب١
يف تٝعٚ ٣ظ ٚإىل ا٫عذلاف باشل ١ٜٛايجكاؾ١ٝ
ا٭َاظغ ١ٝيف ٚ .1980ايص ٟمل تعذلف ب٘
اؿه ١َٛإ ٫يف غٓ ،2001 ١بعس أسساخ أي١ُٝ
عطؾتٗا املٓطك.١
اؿل يف ايطعا ١ٜا٫دتُاع :١ٝيكس ْل
ايسغتٛض يف َٛاز 59ٚ 58 ٙإىل نطٚض ٠محا١ٜ
ايسٚي ١ؿكٛم ا٫غطٚ ٠ايعطٚف املعٝؿ١ٝ
يًُٛاطٔٚ ،يهٔ اشا عسْا يًٛاقع ٚدسْا غرل
شيو ،ؾٓذس إٔ ايٓػٝر ا٫دتُاع ٞقس تؿهو
سٝح إٔ  ًَٕٛٝ 12دعا٥ط ٟزخًِٗ ٜ ٫تذاٚظ
ايس٫ٚض ايٛاسسَ .ع ٚدٛز  ًَٕٛٝ 2قتاز
ٜػهٓ 200 ٕٛأيـ بٝت قكسٜطٚ ٟاييت تٓعسّ
بٗا ؾطٚط ايٓعاؾٚ ١ايكشٚ ١ا.َٔ٫

ٚقس

ٚقًت ْػب ١ايؿكط اىل أظٜس َٔ َٔ %14
ايػهإ زَ ٕٚػت ٣ٛايؿكط،
ٖٚصا بسٚض ٙأز ٣إىل ظٗٛض آؾات ادتُاع١ٝ
أخط ٣سٝح مت تػذ 100 ٌٝساي ١اْتشاض يف
()2

اؾعا٥ط ايعاقُٚ ١سسٖا غٓ.1999 ١

اؿكٛم ا٫دتُاعٚ ١ٝايجكاؾ:١ٝ

ٚٚقًت ْػب ١ايط٬م إىل  َٔ % 22.5ايعسز

 ٖٞٚاؿكٛم اييت ٜتُتع بٗا ايؿطز يف

اإلمجاىل يعكٛز ايكِطإ يػٓ ،2004 ١نُا

ع٬قت٘ باجملتُع ايصٜ ٟعٝـ ؾ َٔ ٘ٝسكٛم

اْتؿطت ظاٖط ٠ا٫دطاّ ٚايػطق ١بؿهٌ ضٖٝب يف

أغطٚ ١ٜضعا ١ٜادتُاع ١ٝإناؾ ١إىل سك٘ يف

ايػٓٛات ا٫خرلْ ٠تٝذ ١ايعطٚف ا٫دتُاع١ٝ

ايجكاؾٚ ١ايتعًِ.

ايػ ١٦ٝاييت ٜعٝؿٗا املٛاطٔ إش مت يف َس١ٜٓ

أَا بايٓػب ١إىل اؿكٛم ايجكاؾ ١ٝؾكس
ناْت ا٭نجط اْتٗانا ؾكس قُعت نٌ

( -)1اجملًؼ ايٛطٓ ٢ا٫قتكازٚ ٟا٫دتُاع،ٞ
تكطٜط سٚ ٍٛنع ١ٝايػساغ ٞايجاْ .1999 ٞاؾعا٥ط:
ّ.ٚ.ا.ا ،2000 ،م .94

ٖٚطإ ٚسسٖا تػذٚ ٌٝدٛز أظٜس َٔ 285
()3

َٓشطف.

( -)2قرلٚ ،٠آخطَ ،ٕٚطدع غابل ،م .132
(-)3

عطٜؿ ١بٛبهطٖٚ '' ،طإ ؼتٌ املطتب١

اٚ٫ىل يف ا٫مطاف عًَ ٢ػت ٣ٛايٛطين '' دطٜس٠
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ٖصا نً٘ يف ظٌ تؿاٚت ادتُاع ٞضٖٝب
ٜسٍ عً ٢عسّ ٚدٛز عساي ١يف ايتٛظٜع يف
اؾعا٥ط ،اش إٔ  َٔ %10أنجط ايٓاؽ غٓ ٢يف
اؾعا٥ط ٜػتًٗه َٔ % 32 ٕٛايسخٌ ايٛطين
يف سني إٔ  َٔ % 40اجملتُع ٜ ٫ػتًٗهٕٛ
()1

()3

أؾدام.

عٓس اي٫ٛز ٠ؾكس اضتؿع َٔ  47غٓ ١عاّ 1964
إىل  67.3غٓ ١عاّ  .1993نُا أْ٘ يف غٓ١
 1999مت تػذ ٌٝا٫سكاٝ٥ات ايتايٚ ١ٝاييت
تٛنح ايعذع ايكش ٢يف اؾعا٥ط:

غ َٔ % 6 ٣ٛايسخٌ ايٛطٓ ٢ؾكط.

 -طبٝب ٚاسس يهٌ ْ 1262ػُ١

ٚيكس ساٚيت ايػًطات ايعُ ١َٝٛخًل
ؾبهات ادتُاع ١ٝؿُا ١ٜايؿ٦ات املتهطضَ ٠جٌ

 ٚسس ٠ع٬ز قش ٞأغاغ ٞيهٌ 5000ْػُ١

إسساخ َٓش ١دػطاؾ ١ٝيًتهأََٓٚ ،ش ١أضباب

  2غطٜط يهٌ ْ 1000ػُ١-

ايعا٬٥ت عسمي ٞايسخٌ.
يهٔ َؿانٌ ايبرلٚقطاطٚ ١ٝايؿػاز

أَا بايٓػب ١ملعسٍ ايعُط املتٛقع

 1.5غطٜط يً٫ٛزٚ ٠أَطاض ايٓػا٤

يهٌ  1000اَطأ ٠يف غٔ ا٫لاب

اإلزاضٚ ٟايعب ١ْٝٛا٫دتُاعٚ ١ٝايػٝاغ١ٝ

أَا يف غٓ:2002 ١

أنعؿت ٖص ٙاٯيٝات ٚسايت ز ٕٚتطبٝل

 -غطٜط دطاس ١يهٌ ْ 750ػُ١

اٖساؾٗا.

 -غطٜط ٫ٚز ٠يهٌ  900اَطأ ٠يف غٔ

اؿل يف ايطعا ١ٜايكشٜ :١ٝعتدل ٖصا

ا٫لاب

اؿل ا٭غاؽ يف ٚدٛز اؿل يف اؿٝا ٠إ ٫إٔ

 -عٝازَ ٠تدكك ١يهٌ ْ 61000ػُ١

اإلسكاٝ٥ات تؿرل إىل إٔ اؾعا٥ط َاظايت بعٝس٠

َ -طنع قش ٞيهٌ ْ 24000ػُ١

نٌ ايبعس عٔ ؼكٝل ٖصا اؿل ؾكس ،أنس

 -قاع ١ع٬ز يهٌ ْ 7700ػُ١

زي ٌٝايتُٓ ١ٝايبؿط َٔ ١ٜقبٌ بطْاَر اَِ٫

 ٚناي ١قٝسي ١ٝيهٌ ْ 5500ػُ١-

املتشس ٠ا٫منا ٞ٥يػٓ 1996 ١إٔ ْكـ ًَٕٛٝ

بًؼ عسز ا٫طؿاٍ غرل املًكشني بـ:

دعا٥طٜ ٟعٝؿ ٕٛز ٕٚخسَات قش1985 َٔ ١ٝ

()4

إىل ٚ 1995إ  َٔ %79غهإ اؾعا٥ط زٕٚ

اؿل يف ايتعًْ :ِٝكت عً ٘ٝاملاز53 ٠

()2

اؿٝا ٠امل 1990 َٔ ١َٓ٪إىل .1995

.%13

َٔ ايسغتٛضٚ ،قس انؿهت ْػب ١ا٭ََٔ ١ٝ

ٚيكس ؾٗس عاّ  1992تػذ 190 ٌٝساي١

 %74.6غٓ 1966 ١إىل  %43.62غٓ،1987 ١

نٛيرلا أزت إىل ٚؾا 6 ٠اؾدام نُا غذًت

إ ٫أْٗا بكٝت َتؿؿ ١ٝعٓس ايٓػا ٤بٓػب١

 2991ساي ١تٝؿٜٛس أزت إىل ٚؾا08 ٠

نبرل ٠سٝح بًػت غٓ 1977 ١سٛاىل.%72.6

ايؿطٚم اي ،َٞٛٝايكازض ٠باؾعا٥ط ،ايعسز  ،1702يف
تاضٜذ  ،2006/06/03م .23
( -)1قرلٚ ،٠آخطَ ،ٕٚطدع غابل ،م .134
(ْ -)2ؿؼ املطدع اٯْـ ايصنط ،م .132

( ) -املطقس ايٛطٓ ٢ؿكٛم اْ٫ػإ ،ايتكطٜط
3

ايػَٓ .1999 ٣ٛطدع غابل ،م .139
( -)4ؾطابَ ،طدع غابل ،م .172
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ٚقس ٚقًت ْػب ١ايتُسضؽ يؿ16 -6 ١٦
غٓ ١يف  1998إىل َٗٓ % 83.05ا%85.28

 ايٓاتر ا٫مجاىل احملً ٢يًؿطز 4792ز٫ٚض

شنٛض  %80.73 ٚيْ٬اخٚ ،بًػت ْػب ١ا١َٝ٫

 -ايتُج ٚ ٌٝاملػاي%1.31 ١

يؿ ١٦ا٭نجط َٔ  10غٓٛات غٓ 1998 ١سٛايٞ

 -ا٫غتكطاض ايػٝاغ%2.42 ٞ

 7172أيـ َٓٗا  2680أيـ شنٛض  4492 ٚأيـ

 -ؾعاي ١ٝاؿه%1.09 ١َٛ

إْاخ ،أَا بايٓػب ١ي٬طؿاٍ خاضز املساضؽ

 -سهِ ايكاْ%1.10 ٕٛ

ا٫بتسا ١ٝ٥ؾكس بًؼ غٓ 1992 ١سٛاي534 ٞ

 -زضد ١اؿط%0.18 ١ٜ

أيـٚ .اْتكًت ْػب ١ايكٝس يف ايتعً ِٝيف ؾ١٦

َ -ؿاضن ١املطأ.%0.27 ٠

(َٔ 6إىل  23غٓ % 52 َٔ ) ١غٓ 1980 ١إىل
 %66عاّ .1990
ٚيف غٓ 2000 ١بًؼ عسز ايطًب ١املػذًني
ملطسً ١ايتسضز بـ  407995طايبا َٚا بعس ايتسضز
 20846طايبا ،بٗ ١٦ٝتسضٜؼ بًػت 18539
أغتاش.
ٚأقطت َٓهُ ١ايْٛٝػٝـ إٔ َٔ %40
أغٓ ٢ؾ٦ات اجملتُع تػتشٛش عًَٔ %45 ٢
ايعا٥سات ايهً ١ٝيف َكابٌ  َٔ %40أؾكط ايؿ٦ات

()2

سكٛم ايطؿٌ :ضغِ َكازق ١اؾعا٥ط عً٢
اتؿاق ١ٝسكٛم ايطؿٌ يف 1992/12/19
ٚاملٝجام ا٫ؾطٜك ٞؿكٛم ايطؿٌ ٚضؾاٖٝت٘ يف
ٚ 2003/07/08غرلُٖا َٔ اتؿاقٝات سكٛم
ايطؿٌ ا٫قً ١ُٝٝأ ٚايسٚي ،١ٝإ ٫إٔ ايطؿٌ يف
اؾعا٥ط َاظاٍ ٜعاْ َٔ ٞؾكسإ ابػط سكٛق٘.
إش أنس َطقس سكٛم ايطؿٌ إٔ سٛاي 20 ٞأيـ
طؿٌ ٜتكاشؾِٗ ايؿاضع يف اؾعا٥ط تذلاٚح
اعُاضِٖ َٔ  5اىل 16غٓٚ .١يف اطاض زضاغ١

تػتؿٝس َٔ  َٔ %19امجاي ٞايعا٥سات ٖٚصا َا

أدطاٖا املطقس سٖ ٍٛص ٙايؿ َٔ ١٦ا٭طؿاٍ أٟ

ٜعٜس اخت ٍ٬املػت ٣ٛاملعٝؿ ٢يف اؾعا٥ط.

اطؿاٍ ايؿٛاضع ؾكس أنست عً ٢إٔ % 61

()1

اؿل يف ايتُٓ ١ٝاْ٫ػاْ :١ٝاستًت

ٜعٝؿ َٔ ٕٛايتػ َٔ %15ٚ ٍٛايػطق% 2 ٚ ١

اؾعا٥ط َطتب 97 ١سػب َ٪ؾط ايتُٓ١ٝ

َٔ ايسعاض ،٠يف سني إٔ ٜ َِٗٓ % 81بٝت ٕٛيف

اْ٫ػاْ ١ٝايعطب ٞعاّ  َٔ 68 ٚ 1998امل٪ؾط

ايعطا.٤

ايسٚيٚ .ٞمت تػذ ٌٝايٓتا٥ر ايتاي:١ٝ

إناؾ ١إىل ٖصا ؾكس بًؼ عسز ا٫طؿاٍ

َ -كٝاؽ ايتُٓ ١ٝايبؿط%0.68 ١ٜ

ايصٜ ٜٔعاْ َٔ ٕٛغ ٤ٛايتػص 334 ١ٜأيـ ٚعسز

 -ايعُط املتٛقع عٓس اي٫ٛز%69.2 ٠

ايص ٜٔميٛت ٕٛز ٕٚغٔ اـاَػ ١ؾكس بًؼ 50

َ -عسٍ ايتعً ِٝعٓس ايهباض %65.5

-

ْػب ١ا٫يتشام ا٫مجاىل بايتعًِٝ

()3

أيـ غٓ.1994 ١

%69
( )-
2

املهتب ا٫قً ُٞٝيًس ٍٚايعطب ،١ٝتكطٜط

ايتُٓ ١ٝاْ٫ػاْ ١ٝايعطب ١ٝيعاّ  .2332عُإ :اٜكْٛات
يًدسَ ١املطبع.2002 ،١ٝ
(ْ -)1ؿؼ املطدع اٯْـ ايصنط ،م .176

( -)3قرلٚ ،٠آخطَ ،ٕٚطدع غابل ،م .132
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سط ١ٜايعكٝس :٠عكب إٜكاف املػاض

أقبح املٛاطٔ ٜؿتكط ست ٢إىل أبػط اؿكٛم

اْ٫تداب ٞقاَت اؿه ١َٛباقساضقاْ ٕٛهدل

ٚأُٖٗا أ ٖٛٚ ٫اؿل يف اؿٝاٖ ،٠صا ٚضغِ

املكًني عً ٢عسّ ػاٚظ اؿسٚز املطغ١َٛ

َكازق ١اؾعا٥ط عًَ ٢ععِ ا٫تؿاقٝات ايسٚي١ٝ

يًُػذس ٚهدل ا٭ ١ُ٥عً ٢ايعٛز ٠إىل ايٓعاّ

شات ايكً ١عكٛم اْ٫ػإ ٚضغِ تهٝـ

ايكس ِٜايص ٟنإ َتبع قبٌ ايتعسزٖٛٚ ١ٜ

تؿطٜعاتٗا ايساخًَٚ ١ٝا ٜتُاؾٚ ٢املٛاثٝل

تًك ٞاـطب داٖع َٔ ٠قبٌ ايٛظاض .٠يكس أغؿط

ايسٚي ١ٝيف ٖصا اجملاٍ .إ ٫إٔ ٚنع ١ٝسكٛم

ٖصا ايكاْ ٕٛعٔ إٜكاف  30إَاَا مل ٜطاعٛا

اْ٫ػإ بٗا َاظايت َعضٖٚ ١ٜصا ضادع أغاغا إىل

تٛدٗاتٗا.

عسّ اإلضاز ٠اؾاز َٔ ٠قبٌ اؾٗات ايطزل١ٝ

َٚاظايت اؿه ١َٛتػتُط يف تٛد٘ٝ

ايكا ١ُ٥عً ٢تؿعٚ ٌٝتطق ١ٝسكٛم اْ٫ػإ

اـطب ايسٚ ١ٜٝٓتعٝني ا٭ ،١ُ٥سػب تكطٜط

ٚضادع أٜها إىل عسّ ٚدٛز َطاقبَٚ ١عاقب١

ايهتاب ١ايسٚي ١ا٭َطٜه ١ٝس ٍٛسط ١ٜايسٜاْات

املتعسٜني عًٖ ٢ص ٙاؿكٛم.
 َ٘ٓٚؾإٕ ٚاقع سكٛم اْ٫ػإ يف اؾعا٥ط

()1

يعاّ .2003

َػاٜط متاّ يًٓل ايكاْ ْٞٛبٗا.

خ٬ق:١
إْٓا  َٔٚخَ ٍ٬ا اطًعٓا عً ٘ٝيف ٖصا
ايؿكٌ َٚا وتٚ َٔ ٜ٘ٛاقع ٚاسكا٤ات
يٛنع ١ٝسكٛم اْ٫ػإ يف اؾعا٥ط ْكٌ إىل أْ٘
 ٚضغِ تٛؾط اإلطاض ايكاْ– ْٞٛايٓكٛم
ايكاْ-١ْٝٛ

ٚاإلطاض ايتٓع– ُٞٝاٯيٝات ٚ

اشلٝانٌ– يذلق ١ٝسكٛم اْ٫ػإ يف اؾعا٥ط إ٫
إٔ ايٛاقع ٜعطٓٝا قٛضَ ٠ػاٜط ٠عُا ٖ ٛيف
ايكاْٚ ٕٛايٓكٛم ايتؿطٜع.١ٝ
ؾٛاقع سكٛم اْ٫ػإ يف اؾعا٥ط ٜجبت
اْتٗانات قاضخ ١ؿكٛم ايؿطز ٚاملٛاطٔ يف
اؾعا٥طٚ ،عً ٢نٌ املػتٜٛات غٛا ٤املسْ١ٝ
ٚايػٝاغ١ٝ

اٚا٫قتكاز١ٜ

ٚا٫دتُاع١ٝ

ٚايجكاؾٚ ،١ٝعًَ ٢ط ٣تاضىٗا َٔ ا٫غتك ٍ٬ثِ
ايؿذل ٠ا٫ساز ١ٜإىل ؾذل ٠ايتعسزٚ .١ٜخاق ١يف
ايعؿط ١ٜا٫خرل ٠اييت َطت بٗا اؾعا٥ط .سٝح

خ ـامت:١
إٕ َػرل ٠سكٛم اْ٫ػإ يف اؾعا٥ط َطت
بعسَ ٠طاسٌ َتتاي ١ٝابتسا ٤بسغتٛض 1963
ٚاْتٗا ٤بسغتٛض  ،1996ؾتُٝعت املطسً١
ا٭ساز ١ٜباحملسٚز ١ٜيف مماضغ ١اؿطٜات
ايؿطزٚ ١ٜاؾُاع ١ٝيهٓٗا دػست سسِّا َكب٫ٛ
يًعساي ١ا٫دتُاعٚ ١ٝا٫قتكاز.١ٜ
أَا املطسً ١املٛاي ١ٝؾكس متٝعت مبتػرلات
اقتكازٚ ١ٜغٝاغٚ ١ٝادتُاع ١ٝأزت إىل ايعٜاز٠
يف مماضغ ١اؿطٜات ايؿطزٚ ١ٜايػٝاغ ١ٝعً٢
سػاب ايعساي ١اؾتُاعٚ .١ٝيف نًتا ايؿذلتني
ٚطٛاٍ ٖص ٙاملس ٠سطم املؿطع اؾعا٥ط ٟعً٢
نُإ َبسأ سكٛم اْ٫ػإ ٚضغدٗا عٔ ططٜل
اإلقطاض بٗا يف ايسغتٛض أ ٚعٔ ططٜل املكازق١
عً ٢ا٫تؿاقٝات ايسٚي ١ٝاملتعًك ١بٗصا ايؿإٔ.

( -)1ؾطابَ ،طدع غابل ،م .188
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يهٔ ٖصا مل ٜهٔ ناؾٝا عً ٢اإلط٬م
يٓٝعِ ايؿطز اؾعا٥ط ٣عكٛم اْ٫ػإ ،٭ٕ
ايػطض ٚاشلسف َٔ اإلْهُاّ إىل املعاٖسات
ايسٚي ١ٝأ ٚاإلقطاض عكٛم اْ٫ػإ يف ايسغتٛض
يٝؼ ٖ ٛا٫يتعاّ ،إمنا ا٫يتعاّ نُطسً ١أٚىل
يًٛق ٍٛإىل َطسً ١أنجط ْهذا أٖٞٚ ٫
ايتطبٝل.
ؾاملؿهً ١يف اؾعا٥ط يٝػت َؿهً١
ْكٛم بكسض َا َٖ ٞؿهً ١تطبٝكاتَٚ ،ؿهً١
ايتطبٝل ٖص ٙتطتبط اضتباط ٚثٝكا بأغباب
غٝاغ ١ٝعتْ ١تٝذ ١تهدِ يػًط ١ايسٚي١
ايػٝاغ ١ٝمما لِ عٓ٘ آثاض خطرل ٠عً ٢سكٛم
اْ٫ػإ ،سٝح أز ٣إىل ٖسض َععِ املباز٨
ايتكًٝسٚ ١ٜا٭غايٝب ايؿٓ ١ٝاييت ناْت ؼُٞ
اؿكٛم ٚاؿطٜات ايعاََ ،١جٌ ايدلملإ،
ايكشاؾٚ ،١اؾُعٝات...
نُا إٔ ط ٍٛا٭سهاّ ا٫غتجٓا ١ٝ٥اييت
أقبشت ؾب٘ زاْ ١ُ٥تر عٓٗا نٝاع اؿكٛم
ٚاؿطٜات ا٭غاغ ١ٝيًُٛاطٓني عذ ١ا٭َٔ
ايعاّ.
ٚختاَا يبشجٓا ٖصا ْ٪نس عً ٢أْ٘
يذلق ١ٝسكٛم اْ٫ػإ يف اؾعا٥ط ٫بس َٔ
اإلٖتُاّ اؾس ٟبٗصا املٛنٛع َٔ قبٌ
ايػًطات ،ثِ تؿطٜع ْكٛم قاْ ١ْٝٛأنجط
سؿاظا عً ٢سكٛم اْ٫ػإ .نُا أْ٘  ٫ٚبس َٔ
إهاز آيٝات أنجط قطاَٚ ١ؾس ٠يف إطاض تطق١ٝ
سكٛم اْ٫ػإ َٚعاقب ١املتعس ٜٔعًٗٝا يف
اؾعا٥ط.

قا ١ُ٥املطادع:
املطاسع بايًػ ١ايعطب:١ٝ
ايهتب:
 .1اٚو ،ٞايعٝؿا ،ايٓعاّ ايسغتٛضٟ
اؾعا٥ط .ٟاؾعا٥ط :بس ٕٚزاض ْؿط،
.2002
 .2بٛنطا،

ازضٜؼ،

تطٛض

امل٪غػات

ايسغتٛض ١ٜيف اؾعا٥ط َٓص ا٫غتكٍ٬
َٔ خ ٍ٬املٛاثٝل ٚايٓكٛم ايطزل.١ٝ
ط ،2ز ،1بٔ عهٓ :ٕٛزٜٛإ املطبٛعات
اؾاَع.2005 ،١ٝ
 .3ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،تطٛض امل٪غػات
ايسغتٛض ١ٜيف اؾعا٥ط َٓص ا٫غتكٍ٬
َٔ خ ٍ٬املٛاثٝل ٚايٓكٛم ايطزل.١ٝ
ط ،2ز ،2بٔ عهٓ :ٕٛزٜٛإ املطبٛعات
اؾاَع.2005 ،١ٝ
ٚ .4ا ،ٌ٥أمحس ع ،ّ٬ا٫تؿاقٝات ايسٚي١ٝ
ؿكٛم اْ٫ػإَ .كط :زاض ايٓٗه١
ايعطب.1999 ،١ٝ
 .5طٝيب ،عٓاب ،٢عبس ايععٜعَ ،سخٌ إىل
اٯيٝات ا٭مم ١ٝيذلقٚ ١ٝمحا ١ٜسكٛم
اْ٫ػإ .اؾعا٥ط :زاض ايككب.2003 ،١
 .6قازض ،ٟعبس ايععٜع ،سكٛم اْ٫ػإ يف
ايكاْ ٕٛايسٚيٚ ٞايع٬قات ايسٚي.١ٝ
اؾعا٥ط :زاض ٖ.2004 ،١َٛ
 .7قرل ،٠ازلاعٚ ،ٌٝآخطَ ،ٕٚػتكبٌ
ايسميكطاط ١ٝيف اؾعا٥ط .برلٚت:
َطنع زضاغات ايٛسس ٠ايعطب.2002 ،١ٝ
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املطقس ايٛطٓ ٢ؿكٛم اْ٫ػإ،

املكا٫ت:
 .1عطٜؿ ،١بٛبهطٖٚ '' ،طإ ؼتٌ املطتب١
اٚ٫ىل يف ا٫مطاف عًَ ٢ػت٣ٛ

.1999
 .3ا َِ٫املتشس ،٠اجملًؼ ا٫قتكازٟ

ايٛطين '' دطٜس ٠ايؿطٚم اي،َٞٛٝ

ٚا٫دتُاع ،ٞتكطٜط ايسٚض ٠ايجاْ١ٝ

ايكازض ٠باؾعا٥ط ،ايعسز  ،1702بتاضٜذ

املكسَ َٔ ١ايس ٍٚا٫ططاف .اؾعا٥ط:

.2006/06/03

.2000

 .2يعٖاض ،ٟبٛظٜس '' ،ايدلملإ ٚعًُ ١ٝتطق١ٝ

 .4ؾٓ ١ايسٚي ١ٝيكًٝب ا٫محط ،املباز٨

ٚمحا ١ٜسكٛم اْ٫ػإ '' فً ١ايؿهط

ا٫غاغ ١ٝيًكًٝب ا٫محط ٚاشلٍ٬

ايدلملاْ ،ٞاؾعا٥طَٓ :ؿٛضات اجملًؼ

ا٫محط .دٓٝـ.2005 ،
َٓ .5عُ ١ايعؿ ٛايسٚي ،١ٝايتكطٜط ايػٓ٣ٛ

ايؿعيب ايٛطين.

يعاّ  .2331يٓسَٕٓ :عُ ١ايعؿٛ
ايسٚي.2001 ،١ٝ

ايٛثا٥ل اؿه: ١َٝٛ
 .1اؾُٗٛض ١ٜاؾعا٥ط ١ٜايسميكطاط١ٝ

 .6ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ،

ايتكطٜط

ايؿعب ،١ٝزغتٛض  .1996اؾعا٥ط:

ايػٓ ٣ٛيعاّ  .2332يٓسَٕٓ :عُ١

.1996

ايعؿ ٛايسٚي.2002 ،١ٝ

 .2ايكٓسٚم ايٛطين يًتأَني عٔ ايبطاي،١

 .7املهتب ا٫قً ُٞٝيًس ٍٚايعطب ،١ٝتكطٜط

زي ٌٝس ٍٛاؾٗاظ اؾسٜس يًتهؿٌ

ايتُٓ ١ٝاْ٫ػاْ ١ٝايعطب ١ٝيعاّ .2332

بايبطايني.

عُإ اٜكْٛات يًدسَ ١املطبع،١ٝ

 .3ايًذٓ ١ايٛطٓ ١ٝا٫غتؿاض ١ٜيذلق١ٝ
ٚمحا ١ٜسكٛم اْ٫ػإ ،قا ١ُ٥اِٖ

.2002
 .8اجملًؼ

ا٫قتكازٟ

ايٛطٓ٢

ايكهٛى ايسٚي ١ٝاملتعًك ١عكٛم

ٚا٫دتُاع ،ٞتكطٜط سٚ ٍٛنع١ٝ

اْ٫ػإ اييت قازقت عًٗٝا اؾعا٥ط.

ايػساغ ٞايجاْ .1999 ٞاؾعا٥ط:

اؾعا٥ط.2004 ،

ّ.ٚ.ا.ا.2000 ،

ايتكاضٜط:

 .9بٔ خهط ،٠قُس ضنٛإ ،عتًِ،

 .1املطقس ايٛطٓ ٢ؿكٛم اْ٫ػإ،

ؾطٜـ ،ايتكطٜط ايػٓ ٣ٛايجايح عٔ

.1995/1994

تطبٝل ايكاْ ٕٛايسٚي ٞاْ٫ػاْ ٞعً٢

اؾعا٥ط :غٓٝاضد ٢ي٬تكاٍ ٚايٓؿط،

ايكعٝس

ايعاَ١

.1996

يًذاَع ١ايعطب.2004 :١ٝ

ايتكطٜط

ايػٓ٣ٛ

ايعطب.ٞ

اَ٫اْ١

 .2ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،
ايتكطٜط ايػٓ .1999 ٣ٛاؾعا٥ط:

املًتكٝات:

ـــــــــــــــــ العدد الثالث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

115

جملة البحوث السياسية واإلدارية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حكىق اإلنشان يف اجلزائر بني اجلانب الكانىنٌ النظرٍ والىاقع العملٌ

 .1ايًذٓ ١ايٛطٓ ١ٝا٫غتؿاض ١ٜيذلق١ٝ
ٚمحا ١ٜسكٛم اْ٫ػإ ،أؾػاٍ املًتك٢
ايسٚي ٞس ٍٛسكٛم اْ٫ػإ يف اؾعا٥ط
ٚاقع ٚآؾام ،اؾعا٥ط03 ٚ 02َٔ :
د.2005 ١ًٜٝٛ
 .2ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،
أؾػاٍ املًتك ٢ايسٚي ٞس ٍٛايذلب١ٝ
عً ٢سكٛم اْ٫ػإ ،اؾعا٥طٚ 08َٔ :
َ 09اضؽ .2003
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