مــقــدمــة
اإلررراتمظػظ معؿداوظ مكؽـرةمشي رمل ىمصؽ ماتؿؿرسق معفـق مسرص ماظـقرم
كػضؾ مسؿؾقرت ماظؿصـقع ماظؽربى ماظيت مذفدشفر ماىزائر معـذ مادؿؼالهلر،م
وخبرص معـذ ماغطالق مزبططرت ماظؿـؿق ماظقرـق ميف مكداؼ ماظلؾعقـرتم
(اٌكططني ماظركرسل ماألول م ،2791-2790مواٌكطط ماظركرسل ماظـرغلم
.)2799-2791م م
ظؽـمعـذمشؾؽماظػرتةمل ىماظققممسرص ماىزائرمذبؿؿعرمواضؿصردامهقالتم
سؿقؼ ،موشعرض مهلزاتموزالزلمطربىمأحدث مدبؾكالمسؿقؼرميفمكـقرغفرم
االتؿؿرسل مواالضؿصردي ،موكرظؿرظل ميف معـظقعرشفر ماظؼقؿق مواٌعقررؼ  ،ميفم
شصقراتموأصؽررماظـرسمحقلماجملؿؿعمواظػؽرتمواظيرائحماالتؿؿرسق ماٌؽقغ م
ظف.م م
ؼعؿربماإلررراتمواحدةمعـماظػؽرتماالتؿؿرسق ماظيتمارشؾط معل رشفرمكؼقةم
مبرمحدثموحيدثميفماجملؿؿعمعـمشغ راتمػقؽؾق مسؿقؼ ،موظعؾـرمالمغؾرظغملذام
ضؾـرمأنمرصدمشررؼخمػذهماظػؽ ماالتؿؿرسق مػقميفمذاتماظقض مرصدمظؿررؼخم
اىزائرمايدؼـ مكؽؾمرؿقحرشفرماظؽربىموآعرهلرماظعرؼض ميفماًروجمعـمدائرةم
اظؿكؾػمسـمررؼؼماظؿـؿق ماظقرـق ماٌؿؽرعؾ مواٌلؿؼؾ معـمتف ،مورصدمأؼضرم
ًقؾرتماألعؾماٌؿؽررةمواظعـراتماٌؿقاظق ماظيتمضض مسؾكمشؾؽماظطؿقحرتم
واآلعرلمعـمتف مثرغق  .م
طرنماإلررراتميفمزعـماٌيررؼعماظؿـؿقؼ ماظؽربىمميـؾقنمايرعؾماالتؿؿرسلم
ٌيروعماجملؿؿعماظعصريموايدؼث،محقثمدردماالسؿؼردميفماظؼقةماًررض م
ظؾؿؽـقظقتقر مواظؿلث ر ماظلقري مظؾؿصـقع ماظذي مؼؽؿلح مكؼقة ماظؾـك ماظؿؼؾقدؼ م
ظؾؿفؿؿعموؼؼضلمسؾكمعمدلرشفموشـظقؿرشفماظؼدمي محرعالمععفمكـكماتؿؿرسق م
حدؼـ موعـظقعرتمععقررؼ موضقؿق متدؼدةمشؿالءممععمروحماظعصر ميفمغفرؼ م
اظؼرنماظعيرؼـ.م م
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ظؽـمػذهماظصقرةمحقلماإلررراتمملمشدممرقؼالمصلرسرنمعرمكدأتمشؿفروىم
ععماظؿغ راتماظيتمسرصفرمغظرممايؽؿميفماظـؿرغقـرتمحقثمترتمعراتع م
اظلقرد ماظقرـق مظؾؿـؿق ميف مضقء مكقادر ماظؿققل ماظيت مكدت مسؾك ماظلرح م
اظعرٌق ،مويفمضقءماظؿصؾبماظذيمأصربماظـؿقذجماظؾ روضرارلمظؾؿـؿق ماظذيم
سرصؿف ماٌرحؾ ماظلركؼ  .مظؼد مكرزت ميف ماظـؿرغقـرت مكقادر مدقرد ماضؿصردؼ م
تدؼدة مشعؿؿد مسؾك ماظؿػؿح ماظؾقرباظل ماظؿدرجيل موعراتع م"اًقررات"م
األؼدؼقظقتق  ،ماظلقردق مواالضؿصردؼ مٌرحؾ ماظلؾعقـرت .مػؽذا مترىم
ايدؼثمكداؼ ماظـؿرغقـرتمسـمضرورةملدخرلملصالحرتمػقؽؾق مسؾكماالضؿصردم
متـؾمكرألدرسمصقؿرممسلمآغذاكمكلقرد م"لسردةمػقؽؾ ماٌمدلرتماالضؿصردؼ م
"،مطؿرماشلؿ ماٌرحؾ مكلزع معرظق مطربىمتراءمشدػقرمسرئداتماظـػط،مواشؾرعم
منطمادؿفالطلمش رمسؼالغلمسؾكمعلؿقىماإلغػرقماظعؿقعل،ملضرص مل ىمشػيلم
اظػلرد مودقء ماظؿلق ر مواإلدارة مامر مأدى مل ى ملصالس ماظعدؼد معـ ماٌمدلرتم
االضؿصردؼ ،موارشػرعمعذػؾميفماٌدؼقغق ماًررتق ماظيتمكؾغ مععمعـؿصػم
اظـؿرغقـرتمحقاظلم21معؾقررمدوالر.م م
ظؼد مأدى مطؾ مذظؽ مل ى مشراتع مطؾ ر ميف ماالدؿـؿرر موكدت مكقادر ماظؿػؽؽم
االضؿصرديموشراتعماظلقرد ماالتؿؿرسق مظؾدوظ ماظيتمكدأت مشؿكؾكمشدرجيقرم
سـماظؿزاعرشفرمورهماٌمدلرتماظعؿقعق معـؿفف مكذظؽمدقرد متدؼدةممتـؾ م
صقؿرممسلم"كردؿؼالظق ماٌمدلرت".مثؿمكعدمذظؽماسؿؿردمأدؾقبمظرباظلمؼؼقمم
سؾك مشصػق ماٌمدلرت ماظعرتزة ماضؿصردؼر موشلرؼح ماظعؿرل ممبـ مصقفؿ معـم
اإلرررات.موضدمطرنمذظؽمعص رماٌؽرتمعـمعمدلرتماظؼطرعماظعؿقعلمدقاءمسؾكم
اٌلؿقؼنيماحملؾلمأوماظقرين.موكؾغمسددماظعؿرلماٌلرحنيمحقاظلمغصػمعؾققنم
ععمغفرؼ ماظؿلعقـرت .م
ػذهماألوضرعمػلماظيتمذؽؾ ماحملقطمواًؾػق ماظيتمسرشمصقفرملررراتم
اٌمدلرتماظعؿقعق موعرردقاموزرئػفؿماٌؿؿـؾ ميفماإلذرافمسؾكماظؼقىماظعرعؾ م
اظصـرسق موشلق رماٌمدلرتماظعؿقعق .موعـؾؿرمطرغقامربؾماػؿؿرمموسرصقاماجملدم
وغرظقا ماالعؿقرزات ميف مدـقات ماظلؾعقـرت ميف مأوج مسؿؾق ماظؿصـقع مواظؿـؿق م
اظقرـق ،مسرصقامأؼضرماإلضصرءمواظؿفؿقشمثؿمكعدمذظؽماالضطفردميفمدـقاتم
اظـؿرغقـرتمواظؿلعقـرت.موسرص مأوضرسفؿماٌفـق ،ماالضؿصردؼ مواالتؿؿرسق م
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شدػقرامش رمعلؾقق،معـؾفؿمعـؾمكؼق مصؽرتماظطؾؼ ماظقدطكمواظيرائحماظعرؼض م
عـماظيغقؾ ماظذؼـمصؼدوامعـرصبمسؿؾفؿمظقصؾققامصرؼل مظؾػؼرمواٌرضموطؾم
اٌكدل ماالتؿؿرسق ماٌرشؾط محبرظ ماظؿػؽؽ ماالضؿصردي مواالتؿؿرسل ماظيتم
شعقيفرماظؾالدمعـذمعرمؼزؼدمسـمسيرؼ معـماظزعـ.ممممممم م
يفمػذاماظصددمؼـدرجماالخؿقررماظذيمضرع مكفمصرض ماظؾقثمضؿـم"زبربم
أغـروكقظقتقرماظعؿؾمواٌمدل "مأحدماٌكركرماظيتمؼؿؽقنمعـفرماٌرطزماظقرينم
ظؾؾقث ميف ماألغـروكقظقتقر ماالتؿؿرسق مواظـؼرصق مظدراد معقضقع م"اإلررراتم
اظصـرسق "ميفمربروظ مالدؿؽيرفمػذاماٌقضقعماظذيمؼؾػفمطـ رمعـماظغؿقضم
واظؿـرضض.ملذمكرظرشؿمعـماظدسرؼ مواإلذفررماظؾذؼـموصرػؿرماًطربماظرمسلم
واظؿغطق ماظصقػق مظألحداث ماظقرـق مصنن مػذه ماظػؽ ماالتؿؿرسق ممل مهظم
كرػؿؿرمماظؾرحـنيميفماظعؾقمماالتؿؿرسق ملالمصقؿرمضؾموغدر.مموشؾؼكمكذظؽملحدىم
أضؾ ماظػؽرت ماالتؿؿرسق ماظيت مذؽؾ محؼال مظؾؾقث مواظدراد ماظعؾؿق مرشؿم
اٌقضع ماالدرتاشقفل ماظذي ماحؿؾف ميف معيروع ماظؿـؿق ماظقرـق ميف مدـقاتم
اظلؾعقـرت،موادؿؿرارػرميفماحؿاللمعقضعمعؿؿقزماظققمميفماظلقرد ماالضؿصردؼ م
اىدؼدةماٌؾـق مسؾكماالغػؿرحمسؾكماظلققماظعرٌق مواظؾفقءمل ىمأدرظقبماإلدارةم
واظؿلق رماظؼرئؿ مسؾكماظعؼالغق ماالضؿصردؼ مواهلردص مل ىمهؼقؼماظـفرس .مممم م
اغطالضرمعـمػذهماًؾػق مترىمشـظقؿماظققعنيماظدرادقنيمحقلم"اإلررراتم
اظصـرسق "موػلمعؾردرةمضرممكفرمصرؼؼماظؾقثماظعرعؾمسؾكمعيروعمؼفؿؿمكفذهم
اظػؽ ماالتؿؿرسق ماٌفـق مكفدفمشقص رمصرص مظؾؾرحـنيماٌـيغؾنيمكفذاماٌقضقعم
ظؾؿػؽ رموظعرضمآرائفؿموشصقراشفؿمورمبرمكعضماظـؿرئجماألوظق مظؾؾققثماظيتم
ؼؼقعقن مكفر مأعرم مزعالئفؿ ماظؾرحـني موطذظؽ ماإلرررات معـ ماٌقدان مظؾؿـرضي م
واإلثراء .م
وضدمشـقس ماٌلرػؿرتماظيتمضدع مخاللمػذؼـماظققعنيماظدرادقنيموطرغ م
سؾكمدرت معـماظـراءماظذيمؼعؽسمشعددماٌداخؾمواٌؼرركرتمظدىماظؾرحـني.ملذم
سرجلمسؾدماٌمعـمصمادمعـمترعع مكرشـ ملذؽرظق ماظعالض مكنيماظلؾط مواإلررراتم
حبقثمررحمسددامعفؿرمعـماظؼضرؼرماٌؿصؾ ممبقضعماإلررراتميفمكـق ماظـظرمم
اظلقردل مواظدور ماظذي معـح مهلؿ مضؿـ مادرتاشقفق مسرع مػردص مل ى مهؼقؼم
اظلقطرةماظطؾؼق مظؾربتقازؼ مواظؾ روضرارق ميفملرررمغظرمماتؿؿرسلمطؾقرغل،م
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عقي رامكذاتماظقض مل ىموضعق ماإلضصرءمواظؿفؿقشماظيتمؼؿعرضمهلرماإلررراتم
ألنماٌـؿظرمواٌطؾقبمعـفؿميفمزؾمغظرمممعـؾمػذامظقسماإلكداعميفمأدرظقبم
اإلدارةمواظؿلق رمإلنرحمعـيكشفؿموهؼقؼمغؿرئجماضؿصردؼ معرعقض ،مكؼدرمعرم
ؼـؿظر معـفؿ م مظعب مدور مايزام ماظـرضؾ مظؿعؾقؿرت ماظـظرم موشطؾقؼ مدقردرتم
اظؿؽؿؾماظطؾؼلماٌؿقاتدميفماظلؾط  .م
أعرمحلرنمع راغلمعـمترعع مسـرك مصؿعرضمكرظؿقؾقؾمظؼضق ماظدورماظذيم
ؼؼقم مكف ماإلرررات ،معرطزا مسؾك مدرت ماظقسل مظدى ماإلرررات مكؿعدد موشـقعم
األكعردميفماظدورماظذيمؼؼقعقنمكف.ماظؾعدماألولمذومرؾقع مشؼـق -شـظقؿق مؼؿعؾؼم
كؿقؼقؼ ماالدؿكدام ماظعؼالغل مظؾؿقارد ماظؿؼـق مواظؾيرؼ معـؾ ماظؼقرم مكقزقػ م
اإلدارةمواظؿلق ر.مأعرماظؾعدماظـرغلمصقلؿقفماظؾعدماٌفينماالتؿؿرسلموؼؼصدمكفم
اسؿؾرر ماإلرررات م مطػرسؾني ماتؿؿرسقني م مؼؾعؾقن مدورا مغيطر مسؾك معلرحم
األحداثماٌفـق مواالتؿؿرسق مدقاءميفمحدودمأعرطـماظعؿؾمأومخررتفرموذظؽم
كؿيؽقؾ مشـظقؿرت معفـق مواٌيررط ميف مشـظقؿرت م ماجملؿؿع ماٌدغل .ماظؾعدم
اظـرظثميفمدورماإلررراتمؼؿؿـؾمصقؿرمأرؾؼمسؾقفماظؾعدماالتؿؿرسل-اظؼقرديم
اظذي مؼؼصد مكف محلب مشعؾ ره معلرػؿ مػذه ماظػؽ ميف مايرطق ماجملؿؿعق م
اهلردص مظؾؿغق رمواظؿفدؼدمكرظـظرمل ىملعؽرغقرشفؿموضدراشفؿماظػـق مواظعؾؿق .م م
يفمحنيمسرى مكقرؿنيمظقؾكمعـمترعع مسـرك معقضقعماإلررراتماظـلرئق م
كداؼ معـمررحمشصقرمسرممسـمعقضعماٌرأةميفمدققماظعؿؾموهؾقؾماظعقاعؾم
اٌلرسدةمأوماٌعرضؾ مًروجماٌرأةمظؾعؿؾ.مثؿمأثررتمكعدمذظؽمذبؿقس معـم
اظؼضرؼرماظيتمشمثرمسؾمهدؼدمعؽرغ مودورماظـلرءميفماظؾـرءماظؿـظقؿلمظؾؿمدلرتم
عرطزةمخبرص مسؾكمعلرئؾمشقزؼعماظؼقةموامررد ماظلؾط معي رةمل ىماظظروفم
واظيروط ماظيت مشلرسد ماٌرأة مسؾك مشلؾؼ مدؾؿ ماظرتضق مظؾقصقل مل ى معـرصبم
اٌلؽقظق ،مأومكرظعؽسممتـعفرمعـمهؼقؼمذظؽمدقاءمطرغ مشؾؽماظظروفمسرئؾق م
أوماتؿؿرسق مأومعفـق  .م
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يف معداخؾؿف ماٌقدقع م"اإلرررات ماظصـرسق  :معلررات مومتـالت" مررحم
األدؿرذمسـصرماظعقرذلملذؽرظق ماٌػفقممعـذماظؾداؼ مظقي رمل ىماظغؿقضماظذيم
ؼعرغلمعـفميفماظدرادرتماظلقدققظقتق معلؿعرضرمكعضماألعـؾ معـماظرتاثم
اظلقدققظقتلماظؼدؼؿموايدؼث.م م
طؿر مادؿكدم مععطقرت ماظؿقؼقؼ ماٌقداغل ماظذي مترى ميف مثالث معـيكتم
صـرسق مطربىميفمعـطؼ مسـرك مظ ردؿمصقرةمؼربزمصقفرماًصرئصمواظلؿرتم
األدردق مظإلرررماظصـرسلمشؿضؿـماألكعردماظػؽرؼ ،ماالضؿصردؼ ،ماالتؿؿرسق م
واٌفـق .مموشعرضميفمترغبمآخرمعـمعداخؾؿفمل ىممنطمايقرةمواظظروفماظعرع م
اظيتممتقزموضعق ماإلررراتماظصـرسق ماظققم،مخرمترمعداخؾؿفمكرظؿطرقمل ىمكعضم
اظؿصقراتماظيتمحيؿؾفرماإلررراتمسـماٌمدل ،مسـماجملؿؿعموعيؽالشفموسـم
عؽرغؿفؿمصقفمكرسؿؾررػؿملحدىماجملؿقسرتماالتؿؿرسق ماٌؽقغ مظف .م
أعرماألدؿرذانمض رةملمسرسقؾموشقػرعلملكراػقؿمصؼدمشطرضرميفمورضؿفؿرمل ىم
عقضقع ماالشرتاب ماظذي مضد مميس ماإلرررات ماٌل رة مكرسؿؾررػؿ مواحدة معـم
اظيرائحماظرئقلق ميفماظؾـرءماظؿـظقؿلمظؾؿمدل .موضدمحروالمدحضماالسؿؼردم
اظلرئدماظذيمعػردهمأنمزرػرةماالشرتابماٌفينمعلرظ مدبصماظيرائحماظدغقرم
واٌؿقدط ميفماظؿـظقؿرتمايدؼـ معربزؼـمحؼقؼ متدؼدةمشؿؿـؾميفمأنماإلررراتم
اٌل رةمػلماألخرىمععرض مظـػسماٌعرغرة،مأيماظيعقرمكرالشرتاب.مطؿرمحروالم
شؼدؼؿمكعضماظعـرصرماٌلرسدةمسؾكمضقرسمزرػرةماالشرتابموهدؼدماجملرالتم
اظيتمشظفرمصقفرمعـؾمامررد ماظلؾط موشقزؼعماظؼقةمودرت ماٌلرػؿ ميفمادبرذم
اظؼراراتم… .م
طؿرمطرنمعقضقعماظعالضرتمكنيماإلررراتمواظعؿرلمعقضقسرمٌداخؾ مضدعفرم
األدؿرذمعقاليمايرجمعرادمعـمترعع موػران،محقثمضدممغؿرئجمهؼقؼمعقداغلم
حقلممتـالتماظعؿرلمظإلررراتمعربزامزبؿؾػماظؿصقراتماظيتمؼؽقغفرماظعؿرلم
يفمأحدمعصرغعمعدؼـ ماظغزواتمسـماإلررراتماظذؼـمؼعؿؾقنمععفؿميفمذاتم
اٌصـع.موضدمأكرزتمشؾؽماظـؿرئجمشـقعموشعددماظؿصقراتمظدىمذرحي ماظعؿرلم
سـماإلررراتموعؽرغؿفؿميفماظؾـرءماظؿـظقؿلمظؾؿصـعموطذظؽماالعؿقرزاتماظيتم
حيظقنمكفر.موطرغ مسقاعؾماٌؽرغ ،ماالعؿقرزاتمواظلؾط م(دقاءمطرغ مصعؾق م
أو مذبرد ماسؿؼرد مظدى ماظعؿرل م) موطذظؽ ماألصقل ماىغراصق مواالتؿؿرسق م
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ظإلررراتمعـمكنيماظعـرصرماألدردق ماظيتمشؿدخؾميفمشيؽقؾماظصقرةماظيتم
حيؿؾفرماظعؿرلمسـمػذهماظػؽ ماالتؿؿرسق -ماٌفـق  .م
وسرجلمسؿرمدراسمعـمترعع موػرامنممعقضقعمايراكماٌفينمظدىمصؽ م
اإلررراتماسؿؿردامسؾكمععطقرتماظؿقؼقؼمعقداغلماظذيمضرممكفميفمعرطبممتققعم
اظغرزماظطؾقعلمكلرزؼق.موضدمكنيمطقػ مأنمحراكماإلررراتمضدمخضع مظعدةم
اسؿؾررات مشؿفروز مضضق ماٌفررة مواظؿلػقؾ مواظؿطركؼ مكؾني معؿطؾؾرت معـصبم
اظعؿؾمعـمتف ،مواظؼدراتمايؼقؼق مظإلررراتمعـمتف مثرغق .مذظؽمأنمزرػرةم
ايراكمخضع مظظروفمخرص معقزتماظلقرد ماظعرع مظقسمظؾؿمدل مصقلبم
خاللمعراحؾمشطقرػرماٌكؿؾػ ،مكؾمظظروفماضؿصردؼ مودقردق مسرع مشؿفروزم
اٌمدل مذاشفر.موػذامعرمتعؾمسؿؾق مايراكمشمديمل ىمحرظ معـماظؿضكؿميفم
صؽ ماإلرررات موأحدث مشيقػرت ميف ماظؾـرء ماظؿـظقؿل مظؾؿمدل  ،ملضرص مل ىم
هؿقؾفرمشؽرظقػمعرظق ملضرصق مطرغ ميفمشـكمسـفر .م
طؿرمطرغ مورك معمدل مدقغؾغرزميف مشؼققؿماظؽػرءاتمعقضقسرمٌداخؾ م
ضدعفرماظلقدمكقدرصؾماظطقبمعدؼرماٌقاردماظؾيرؼ مكرٌدؼرؼ ماىفقؼ مهلذهم
اٌمدل ماٌقتقدةممبدؼـ مسـرك .موضدمسرضماٌؿدخؾمسـرصرمغظرؼ مسـمسؿؾق م
شؼقؼؿماظؽػرءاتمعقضقرمزبؿؾػماٌػرػقؿماٌؿداولمواٌلؿكدع ميفمػذاماظيلنم
صؾؾمأنمؼي رمكرخؿصررمل ىمورك مدقغؾغرزماظيتمادؿػردتمطـ رامعـماًربةم
األتـؾق موخبرص ماظؽـدؼ ميفمذبرلمشؼققؿماظؽػرءاتمواٌقاردماظؾيرؼ مكرسؿؾررػرم
عللظ محققؼ مهدد مصرص منرح مأو مصيؾ ماٌمدل ميف مهؼقؼ ماألػدافم
االدرتاشقفق ماظيت مشلؿح مهلر مكريػرز مسؾك معقضعفر موعؽرغؿفر ميف ماظلققم
وهلنيمصقرشفرمظدىماحملقطمواظرأيماظعرم،موػلممبـرك ماظعقاعؾماحملددةم
ٌدىمنرحمأومصيؾماظلقرد ماظعرع مظؾؿمدل  .م
أعرمربلماظدؼـمذرؼطماإلرررممبمدل مأظػردقدممبرطبمايفررمظؾقدؼدم
واظصؾبمصؼدممورض مشعرضمصقفرمظؿفرك مػذاماٌصـعميفمكداؼ مسفدهموخبرص ميفم
دـقات ماظلؾعقـرت مسـدعر مطرن مميـؾ معدرد مشطؾقؼق مظؿلػقؾ موشؽقؼـم
اإلرررات.موسرى ماظقرض مسدةمغؼرطمعفؿ ميفمشيؽقؾمػذهماظػؽ ماالتؿؿرسق م
اٌفـق مخبرص ،معقضعفرموعؽرغؿفرموشلػقؾفرمورؿقحرشفرماٌفـق مواالتؿؿرسق .م
طؿرمأذررتمل ىمعقضقعماظعالض مكنيماإلررراتمواظلؾط ماظلقردق مػذهماظعالض م
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اظيتمملمدبؾمعـماظؿقشرموعـماظطركعماألداشلمحقثمىلماظـظرممكردؿؿرارمل ىم
اإلرررات مظؿؾؿقع مصقرشف مظدى ماجملؿؿع مدون مأن محيظك ماإلرررات مكرظؿؼدؼرم
واالػؿؿرمماظػعؾلماظذيمؼؾقؼمكرظدورمايردؿماظذيمؼؼقعقنمكفميفملنرزمعيروعم
اظؿـؿق ماظقرـق ماظذيمراػـمسؾقفماظـظرمميفمذظؽماظقض .ممم م
م
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