
 

 

 

.ةمألا سلجم سيئر بئان ،دمحأ جاحلا هللا دبع ديسلا :ةسائرلا

.نيدهاجملا ريزو ،ودابع ديعسلا ديسلا :ةموكحلا ليثمت

.احابص نيرشعلاو ةعباسلا ةقيقدلاو ةرشاعلا ةعاسلا ىلع ةسلجلا تحتتفإ

.يلضفت …ماظن ةطقن .ةحوتفم ةسلجلا ،ميحرلا نمحرلا هللا مسب :ةسلجلا سيئر ديسلا

ىنمتأ ،مكثيدح ُتعطق دق تنك اذإ يل اوحمساو ،ةسلجلا سيئر يديس اركش :)ماظن ةطقن( يوالسع ىليل ةديسلا
.جارحإ كلذ يف نوكي ال نأ

ضفر وأ داوملا ضعب طوقسك ةجيتنلا نكت امهمو نوناقلا اذه صن ىلع ةقداصملا لبق ،ةسلجلا سيئر يديس
راربألا انئادهشو رئازجلاو خيراتلا مامأ مويلا نولوؤسم اننأ وهو الأ مهم رـمأ ىلـع ربعأ نأ ديرأ يننإف ،هتمرب نوناقلا
اذه لوح ةراثملا ةجضلا هذهك ،ةدع ارومأ مهفأ مل ايصخش انأ :لوقأف بـيجأ ؟اذامل لءاـستنو ،ىضم تقو يأ نم رثكأ
!ةدشار ةناسنإ يننأ عم صنلا

يذلا ةلودلا سلجم نوناق لثم ةريثكو ةماه نيناوق ىلع ،ةلوهس لكبو ،انقداص اننوك وهو ادحاو ارمأ تمهف دقل
ةجضلا هذه ماقت امنيب هبويع ةرثك مغر ديربلا قودنص يف ةلاسرلا ىمرت املثم هيلع انقداص ثيح دالبلا لك ريصم مهي
!!كلذ يعدتست ءايشأ ىلع يوتحي ال هنأ نم مغرلاب ةقداصملل مويلا انيلع ضورعملا نوناقلا اذه صوصخب ةريبكلا
ديهشلا ةجوز ةيعضو كرتنو ةسسؤملا هذه رداغنس امبر هنأب مكل لوقأ ،ةيوسايسلا تاروانملا يف نوناقلا اذه لخد اذإف
نيقياضتملا نيحشرتملا دحأ جمانربل انتءارق لالخ نم انل ادب ديدج رصنع دوجول ةيوس ريغ ةلاح يف ءادهشلا دالوأو
عيطتسن نلف كلذ اهل ثدح نإ يتلا ةسسؤملا هذه توم لامتحاب لوقن انلعجي امم تاسسؤملا يف ةيجاودزا دوجو نم
.انبساحي ءادهشلا مدو خيراتلا مامأ انبنؤي انريمض ىقبيو نوناقلا اذه صن ىلع ةقداصملا

.)قيفصت(



امك ،امهل قفارملا دـفولاو ةـموـكحلا يلثمم ،نـيريزولا نيديسلاب ةيادبلا يف بحرأ .اركش :ةسلجلا سيئر ديسلا
.ةمألا سلجم ءاضعأ ةداسلاو تاديسلاب بحرأ

ةرشابم ةملكلا ليحأو ،ديهشلاو دهاجملاب قلعتملا نوناقلا صن ىلع ةقداصملا مويلا انتسلج لامعأ لودج يضتقي
هتدعأ يذلا يليمكتلا ريرقتلا ميدقتل ينطولا نماضتلاو لمعلاو ةيعامتجالا نوؤشلاو ةحصلا ةنجل ررقم ديسلا ىلإ
.لضفتيلف ،صنلا اذه لوح ةنجللا

سلجم ءاضعأ يئالمز ،يتاليمز ،ةسلجلا سيئر يديس ،ميحرلا نمحرلا هللا مسب :ةصتخملا ةنجللا ررقم ديسلا
مكيلع مالسلا ،روضحلا ةداسلا ،ناملربلا عم تاقالعلاب فلكملا ريزولا ديسلا ،نيدهاجملا ريزو ديسلا ،نيمرتحملا ةمألا
.هتاكربو ىلاعت هللا ةمحرو

.ديهشلاو دهاجملاب قلعتملا نوناقلا صن نع يليمكتلا ريرقتلا يتأي اميف مكيلع ضرعأ نأ ينفرشي

:ةيلاتلا رصانعلا ىلع يليمكتلا ريرقتلا يوتحي

تاظحالم مث ةموكحلا لثمم ديسلا در ،مهتالاغشناو ةمألا سلجم ءاضعأ تالؤاست اهيفو صنلا ةشقانم ،ةمدقم
.ةمتاخلاف ،ةنجللا تايصوت مث نومضملاو لكشلا ثيح نم صنلا لوح ةنجللا

ةمدقملا

نماضتلا و لمعلاو ةيعامتجالا نوؤشلاو ةحصلا ةنجل اهب تماق يتلا ةضيفتسملا ةشقانملاو ةقمعملا ةساردلا دعب
.ديهشلاو دهاجملاب قلعتملا نوناقلا صنلينطولا

ةيساسألا طاقنلا لوح روحمت يذلاو نيدهاجملا ريزو ةموكحلا لثمم ديسلا همدق يذلا ضرعلا ىلإ عامتسالا دعبو
:ةيلاتلا

لالخ نم قوقحلا يوذو ءادهشلاو نيدهاجملا ةئف هاجت اهتلذب يتلا ةلودلا دوهج نمثيل ءاج نوناقلا اذه نأ - 1
.ةيعجرم ةيعيرشت ةزيكر كلذب عضويل 1963 ةنس ذنم تردص يتلا ةيميظنتلاو ةينوناقلا صوصنلا

.ايعجرم ايعيرشت اراطإ اصن دعي نوناقلا اذه نأ - 2

.هتيامحو ينطولا ريرحتلا ةروثل يثارتلاويخيراتلاو يفاقثلا بناجلاب لفكتلاو اهتيامحو زومرلا ديدحت ةداعإ - 3

،ةروثلا زومر مارتحا نامض ةلودلا قتاع ىلع عضت يتلاو روتسدلا نم )62( ةداملل اسيركت صنلا ءاج - 4
.نيدهاجملاو ،مهيوذ ةماركو ،ءادهشلا حاورأو

يف ينطولا نماضتلاو لمعلاو ةيعامتجالا نوؤشلاو ةحصلا ةنجل ررقم همدق يذلا يديهمتلا ريرقتلا ىلإ ادانتساو
نينثا لخدت اهيف لجس ةماع ةشقانم هتبقعأ يذلاو ،1999 سرام 10 ءاعبرألا مويل ةمألا سلجمل ةينلعلا ةسلجلا
يف اهزجون نومضملاو لكشلا ثيح نم صنلا نم ةفلتخم بناوج لوح مهتالخادم تبصنإ ،اوضع )22( نيرشعو
:ةيلاتلا تاظحالملا



صنلا ةشقانم

نم اربتعم اددع ديهشلاو دهاجملاب قلعتملا نوناقلا صن ءارثإو ةشقانمب ةقلعتملا ةينلعلا ةسلجلا لالخ ةنجللا تلجس
امك .هاندأ ةنيبملا تالؤاستلاو تاظحالملا لوح اساسأ مهتالاغشنا تبصنا ،الخدتم )22( نيرشعو نينثا غلب نيلخدتملا
.تالخدتلا هذه نع ةباجإلا لواح يذـلا نيدهاجملا رـيزو ةموكحلا لثمم ديسلا دودر ىلإ سلجملا ءاضعأ عمتسا

ةمألا سلجم ءاضعأ تالؤاست

صنلا لوح مهتالاغشناو

يفاقثلاو يخيراتلا ثارتلا ةنايصو ةيامح ىلإ ىعسي يذلا نوناقلا اذه حارتقا ةردابم اونّمثو نيلخدتملا لج بحر *
.ينطولا ريرحتلا ةروثل

.ضّوعينأ لاوحألا نم لاح يأب نكمي ال ررض وه داهشتسالا نأب عيمجلا ربتعإ *

.قوقحلا يوذ نم 1962و 1942 نيب ام نيدولوملا نيدهاجملا ءانبأ نأ نيلخدتملا دحأ ربتعإ *

.1945 يام 08 رزاجم نع ةلالدلل "ثادحألا" حلطصم ةعجارم *

تبكترا يتلا ةعشبلا رزاجملا اياحضو 1945 يام 08 ةضافتناب لفكتلا صخي اميف اينوناق اغارف ضعبلا لجسي *
.اهتقو

ةفلاخملا ماكحألا لك يغلت يتلاو ضورعملا صنلا نم )71( ةداملا نومضم لوح ءاضعألا نم ريثك لءاست *
؟ماكحألا هذه يه ام .صنلل

سفن ابيرقت نمضتيو عوضوملا سفن جلاعي يذلا 16-91 نوناقلا يغلي مأ لدعيو ممتي ضورعملا صنلا له
؟ماكحألا

ةدافتساب قلعتي اميف اميسال ،اهتاذ ءادهشلا ءانبأ ةئف نيب زيمتو قراوفلا قلخت نأ اهنأش نم 42 ةداملا ماكحأ نأ *
.دعاقتلا شاعم يف قحلا ةأشنل ةيلعف لمع ةرتفك ريرحتلا ةروث تاونس باستحا نم مهريغ نود نيلماعلا ءادهشلا ءانبأ

يف ريكفتلاب كلذو ،ةيوضعلا ءاغلإو حيحصتلاو فارتعالا لئاسم يف رثكأ ةمارص قيبطت ىلع نولخدتملا حلأ *
.ةمراصو ةيعوضوم سيياقم عضو

.ةقدب هطبضو زمرلا فيرعت يف رظنلا ةداعإ *

ةلودلا قتاع ىلع نيد يه امنإ تازايتما اهرابتعا نكمي ال صنلا اهب ءاج يتلا قوقحلا نأ ىلع نولخدتملا عمجأ *
.عمتجملاو

.زومرلا فنص يف مهجردي ملو ةينطولا ةكرحلاو ةيبعشلا ةمواقملا ءادهشب ايونعم صنلا لفكتي مل *



لمهأ امك ، 1962 ربمتبسو ويلوي 05 نيب ام ةرتفلا يهو ادج ةريغص ةرتف يف بجاولا اياحض صنلا رصح *
وفعلا نع نالعإلا خيرات 1965 ناوج 16و 1962 ويلوي نيب ام تـعـقو يتلا ةميلألا تامدصلاو ثادحألا اياحض

.تادايقلا نيب تافالخلل ةجيتن ،لماشلا

.هصن ديدحت عم نيميلا ءادأب ةيوضعلا تابثإ ةنجل ءاضعأ مازلإ ىلع نيلخدتملا ضعب حلأ *

.ةروثلل ةيخيراتلا ملاعملاو زومرلا ةنايصو ةيامح نمضت يتلا تاهجلا وأ تاسسؤملا ديدحت ةرورض ىلع ديكأتلا *

1962 و 1950ةنس نيب ام اودلو نيذلا نيدهاجملا ءانبأ ةئفب صنلا لفكت مدع لوح نيلخدتملا ضعب لءاست *
.ةنس 35 نهنس زواجت يتاللا تابزاعلا نيدهاجملا تانب اذكو

نيدهاجملا ريزو ةموكحلا لثمم ديسلا در
 

،ةمألا سلجم ءاضعأ تالاغشناو تالؤاست ىلع دّرلل ،نيلخدتملا رخآ ءاهتنا دعب ةرشابم ةملكلا ريزولا ديسلا لوانت
ءاضعألا اهحرط يتلا تالؤاستلاو تاراسفتسالا لك نع ةباجإلا لواح امك ،صنلا اذه لوح الوطم اضرع مدق ثيح
:يلي اميف اهمهأ زجون نولخدتملا

ةرشابم ريغ وأ ةرشابم ةقيرطب ةلالدلل اذهفنيدهاجملا ميركت و مهيوذ ميركت و ءادهشلا ديجمتبمازتلالل ةبسنلاب
اننإفهانلمهأ اذإ امأ هادجميو هب امتهينأ عمتجملا و ةلودلا ىلع دبال نطولا اذه ليبس يف يحضي يذلا ناسنإلا نأب
.رطخ يأل تضرعت يه نإ دالبلا نع عفادي نم ىرخأ ةرم دجن نل

و ،اداهتجا هرظن يف دعي صنلا اذه نأب ريزولا ديسلا لوقي زومرلا ديدحت و طبض يف قيقدتلا مدع نع هدر يفو
ينوناق راطإ عضو وه ريزولا ديسلا رظن يف مهملاف ،اهيف ققدي مل يتلا بناوجلا لوانتت ةقحال صوصنبززعيس
كلذ ىلع ليلد ريخو .بناجلا اذهب لفكتي صن يأ نآلا دحلدجوي ال هنأل اهتيامح و زومرلا ىلع ءادتعالا مدع نمضي
ملعلا اذهب نيهتست و ءيزهتست يتلا و ةينطولا دئارجلا ىدحإ يف تردص يتلا ينطولا ملعلل ةيروتاكيراكلا ةروصلا
.كلذ عدري صن دجوي ال هنأل ،يناجلا ةعباتم مامأ ةزجاع تاهجلا لك تيقب ثيح ينطولا

ديسلا نإف،هئادأب ةنجللا ءاضعأ مازلإ مدع اذكو دوهشلا هيدؤي يذلا مسقلا صنل نوناقلا لوانت مدع نع هتباجإ يفو
،ينطولا يبعشلا سلجملا فرط نم هيلع تيوصتلالبق و صنلا ريضحت دنع رمألا اذهلهابتنالا مدعل فسأتي ريزولا
.ةقحال صوصن يف رمألا كرادت نيعتي هنإف هيلعو

عوضوم ناكو هيف ريكفتلا مت دق رمألا نأب دكؤي ريزولا ديسلا نإف ماـغلألاو تارجفتملا اياحض صوصخب امأ
.مهب لفكتلل ةمئالم ةغيص داجيإل ينهملا نيوكتلا و ةيعامتجالا نوؤشلاو لمعلا ريزو عم تاثحابم

سلجم ءاشنإ عوضومل صنلا لوانتب مهمامتها و نيلخدتملا ةمألا سلجم ءاضعأ بيحرت ريزولا ديسلا ركش امك
،ةئيه وأ صخشب ةنورقم خيراتلا ةباتك ىقبت نأ نكمي الو ،انيلع لايجألا قح وه رمألا اذه نأ ربتعاو ،ةركاذلل ىلعأ
،ءادهشلا ءانبأو نودهاجملا مه و الأ نييقيقحلا اهلهأ يديأ نيب ةنامألا عضول تقولا ناح هنأو لصاوتتو رمتست امنإ
.نوخرؤملاو نوثحابلا و ةذتاسألاو

ةيبعشلا ةمواقملل يفاقثلا بناجلاب متهي جمانرب جردي رئازجلا خيرات يف ةرم لوألو هنأ ىلإ ريزولا ديسلا راشأو
ىعسن ام نإف هيلعو ،هتالاغشنا نم حبصيو ةموكحلا جمانرب هنمضتي ةيروهمجلا سيئر جمانرب يف ةينطولا ةكرحلاو
.بناجلا اذه هاجت بجاولاب ءافولل اندعاسي نينقت وه هيلإ



يف عافترالا نأ اهدافم يتلاو فارطألا ضعب اهجورت يتلا تاحيرصتلا صخي اميف لؤاستلا لوح هدر يف دنف امك
باسح ىلع نوكيس نومضملا ىندألا ينطولا رجألا نم 2.5 %  ةبسنب ردقملاو ءادهشلا يوذو نيدهاجملا دعاقت حنم
هذهب ةيمومعلا ةنيزخلا لالخ نم تلفكت يتلا يه ةلودلا نأو ةحصلا نم اهل ساسأ ال تاءاعدالا هذه نأ ربتعاو لامعلا
.نطاوملا ىلع ةلاع ديهشلا ووذو دهاجملا نوكي نأ لاوحألا نم لاح يأب لبقي ال هنأب دكأو ،تادايزلا

تالاغشناو تالؤاست ىلع هدر يف ريزولا ديسلا اهلوانت يتلا ةلصفملا تاحورشلاو ةمهملا طاقنلا زجوم مكلذ
ةشقانمل ةصصخملا 1999 سرام 10 مويل ةينلعلا ةسلجلا يف ةمألا سلجم ءاضعأ ةداسلاو تاديسلا تاراسفتساو
.ديهشلاو دهاجملاب قلعتملا نوناقلا صن ءارثإو

ةنجللا تاظحالم 

:لكشلا ثيح نم )1

)62( ةداملا اميسال روتسدلا ماكحأل اقبط كلذو ،هل اديجمتو ديهشلل انافرع دهاجملا نع ديهشلا ميدقت قئاللا نم -
.هنم

نيب اهعضوو ثينأتلا ءات ةفاضإبةدهاجملاو ةديهشلا ركذي نأ نود دهاجملاو ديهشلا ةراـبع صـنلا لمعتسإ -
.ريرحتلا ةروث لالخ داهجو تايحضت نم ةيرئازجلا ةأرملا هب تماق امل انافرع كلذو ،نيسوق

ةداملا ىلإ ليحت ىلوألا ةرقفلا 16 ةداملا دـجـن امنيب ،درـفـملا ةغيص يف " ةنجل " ركذ )15( ةداملا يف ءاج -
.)15( ةداملا هب تأت مل يذلا رمألا ،عمجلا ةغيص يف " ناجللا وأ" ةنجللا ةرابع لوانتتو )15(

:نومضملا ثيح نم )2

يذلا رمألا ،لوعفملا يراسلا 16-91نوناقلل ميمتت وأ ليدعت يأل ةقداصملل انيلع ضورعملا نوناقلا صن رشي مل·
ماكحألا ّالإ يغلت ال ضورعملا نوناقلا صن نم )71( ةداملا نأو اميسال ،قيبطتلا يف ابراضت قلخي نأ هنأش نم
.هل ةفلاخملا

انومضمو الكش صنلا حورب ّلخيدق يذلا رمألا تاحلطصملا لامعتسا يف ةقدللو ةينوناقلا ةقدلل صنلا راقتفإ·
:ةيلاتلا تاحلطصملا لامعتسا يف اميسال

يتلا ةعشبلا رزاجملاب افافختسا دـعي لامعتسالا اذهف .1945 يام 8 ةضافتنا ىلع ةلالدلل )06 ةداملا( ثادحألا -
رامعتسالا تاونق هل تجورو هتلوادت يذلا حلطصملل اسيركت دعي امك نييرئازجلا قح يف يسنرفلا رامعتسالا اهبكترا
.هتزهجأو

هب ءاج يذلا حلطصملل اسيركت "دهاجملا يوذ وأ ديهشلا يوذ" لامعتسا وه حصألاو ،)13 ةداملا( قوقحلا ووذ -
وهو صنلا هلجأ نم ءاج يذلا ىمسألا فدهلا بجحي نأ هنأش نم "قوقحلا يوذ" لامعتساف .62ةداملا يف روتسدلا
.مهيوذ ةمارك ىلع ظافحلاو ءادهشلا ديجمت

نأ هدافم يذلاو نيلخدتملا لك هانبت يذلاو يديهمتلا اهريرقت يف درو امب ةنجللا كسمتت )68 ةداملا( صاخشألا -
نيذلا كئلوأ ىلع ةلالدلل "ةينطولا ةحلصملا دض مهفقاوم تناك نيذلا صاخشألا " ةرابع لامعتساب طقف ىفتكا صنلا

قح يف ىمظع ةنايخ هربتعي نأ نود طقف فرشم ريغ مهكولس صنلا ربتعا امك ،ينطولا ريرحتلا ةروثو نطولا اوناخ
.ةمألاو نطولا



لقألا ىلع وأ " ةكرحلا وأ ةنوخلا" وهو فورعملاو لوادتملاحلطصملا سيركت وه حصألاو ردجألا ناكو
.ناميإلا فعضأ كلذو " ءالمعلا " حلطصم لامعتسا

مزلي مل امك .مهتاداهشب ءالدإلل فارتعالا ةـنجل ءاضعأ مامأ دوهشلا هيدؤي يذلا " مسقلا " صن نوناقلا ددحي مل·
.مسقلا اذهب ءالدإلل فارتعالا ةنجل ءاضعأ

ءادهشلا ةمارك ةنايصو يفاقثلاو يخيراتلا اهثارتو اهزومرو ينطولا ريرحتلا ةروثب اديج الفكت صنلا لفكت·
ةينطولا ةكرحلا ىلإ ةيبعشلا ةمواقملا نم دتمت يتلاو 1954 لبق ام ةرتفلا امامت لفغأ امنيب ،مهيوذونيدهاجملاو
لعف درك هؤافلحو رامعتسالا تاوق اهتبكترا يتلاو 1945 يام 08 يف يرئازجلا بعشلا ةضافتنا رزاجم ىلإ الوصو
.ينطولا ريرحتلا ةروثل تاصاهرإ تناك يتلا ةضافتنالا قنخل عشبو فينع

ناكو ) 3 ةرقف ،28 ةداملا( تالماعلا ريغ تاجوزتملا ءادهشلا تانب ةيضيوعتلا ةحنملا نم نيديفتسملا نيب نم·
وأ ةراجت نم لخد نهل نوكي دق تالماعلا ريغف .لخد نودب تاجوزتملا ءادهشلا تانب ةحنملا هذه نم ديفتست نأ ردجألا
.رخآ طاشن

ةنجللا تايصوت 

:ةيلاتلا طاقنلا يف ةنجللا تايصوت صخلتت

اهطبضو نيقوعملا نيدهاجملا ءانبأو نيقوعملا ءادهشلا ءانبأل ةبسنلاب ةقاعإلا فيرعت يف قيقدتلا ةرورض -
اذهب لفكتلا ىلع لمعلا نيعتي ،هيلعو .ةصاخ ةيانع بلطتت يتلا ةينهذلا ةقاعإلاب رمألا قلعتي امدنع اميسال ،اهفينصتو
.ميظنتلا قيرط نع ولو رمألا

ىوتسم ىلع ةدجاوتملا حيحصتلاو فارتعالا تافلمل ريبكلا مجحلا ةجلاعمب عارسإلا ةرورض ىلع ةنجللا حلت -
.نيدهاجملا ةرازو

راطإ يف ةينطولا ةكرحلاو ةينطولا ةيبعشلا ةمواقملل يفاقثلاو يخيراتلا ثارتلاب لفكتلا يف عارسإلا ةرورض -
ريرحتلا ةروثل اديهمت تناك يتلا لحارملاهذهل ةميسجلا تايحضتلا نيمثتل اذهو .اهدجمتو اهنوصتو اهفنصت نيناوق
وهو ،ةمألا ةركاذ نم ىحمت دق )banalisation(ةلذتبم ةيداع " ثادحأك" ةميسجلا تايحضتلا حبصت ال ىتح ينطولا
ثادحأ درجم اهربتعي يذلا 1945 يام 08 رزاجم ةعاظف نم ليلقتلا ىلإ لوصولل رامعتسالا هل ططخ يذلا ىعسملا
)événements  du  8  mai سوماق نم اهانرعتسا يتلا تاحلطصملا هذه لوادتن انحبصأ دقو بغش ثادحأك ) 1945 
.رامعتسالا

ةمتاخلا

دوهجلا لكل اجيوتت هتاذ دح يف ربتعي رقوملا انسلجم فرط نم هيلع ةقداصمللاذه نوناقلا صن ضرع نإ
ضعب يف ةناهإلا ةجرد ىلإ لالقتسالا ذنم ةاناعملا يساقت تئتف ام يتلا ةئفلا كلتل رابتعالا ةداعإل تلذب يتلا ةقباسلا
.نيدهاجملاو ءادهشلا ءانبأو ءادهشلا لمارأ ةئف يهو الأ تالاحلا

لمعلا ىلإ ةقافلاو زوعلا ةأطو تحتو تالاحلا نم ريثك يفو لالقتسالا رئازج يف ديهشلا ةلمرأ ترطضا دقل
.اهضرعل ةنايصو اهفرشل انيصحت اهلافطأ شيعو اهشيعةمقل نمضت ىتح ةلاغش وأ ةمداخك

قيقحتل وأةداهشلا لينل نطولاو هللا ليبس يف داهجلا قيرط راتخاو حالسلا لمح يذلا كاذ ،دهاجملا رطضا امك
ابجاح كلذك وه لمعي يك ةالابماللا مامأو شيعلا ةأطو تحت رطضا ،هب ملحي ناك يذلا ديحولا لمألا وهو لالقتسالا
.تاناهإلاو تاقياضملا ىتش ىلإ هضّرعي ناك يذلا رمألا ،اباوب وأ



.متيلا ةرارم اوقاذ نيذلا ءادهشلا ءانبأل رابتعالا دريل ءاج امنإ نوناقلا اذه صن نإ

ريرحتلا ةروث زومرب سمت نأ اهنأش نم ةلواـحم لك هجو يف ايوق احرص ىرخأ ةهج نم نوناقلا اذه ربتعيو
لك ةهجاوم يف اميسال ،اهرثآمو ينطولا ريرحتلا ةروث ثارتو خيرات هيوشت تالواحمل اعينم ادس نوكيس امك ينطولا
ضعبلا نم ةيعاو ةدارإبو ضعبلا نم لهجب كانهو انه عفرت تئتف ام يتلا ةضرغملا تاراعشلاو ةهجوملا تالمحلا
.ةروثلا خيراتب ساسملل رخآلا

ةمارك نم لينلاو هيوذ ةمارك نم لينلا ربع ديهشلا ةمارك نم لينلا ضرغب تناك امنإ تالواحملا كلت لك نإ
ىلإ تمي ام لك ةناهإو برض ىلإ فدهت ةدوصقم الامعأ ربتعت امك اهرثآمو ةروثلا زومرب ةناهتسالاو نيدهاجملا
ىلإو ةيخيراتلا زومرلا برضل تكيح يتلا ةرماؤملا نمض لخدتو ،ةلصب ديجملا رئازجلا خيرات ىلإو ريرحتلا ةروث

بيلاود ةدع ىلإ تللست ةيفخ دايأ اهئارو نم تناكو ،تالوطبلاو تاراصتنالاو رثآملاب ةئيلملا بعشلا اذه ةركاذ سمط
ءانبأ اهمدق يتلا ةداهشلا لالجو تايحضتلا ةمظع نم صيقنتلاو تالوطبلاو ميقلا لك يف كيكشتلل اهعسو يف ام تلمع
. نطولا اذه

امنإ نوناقلا اذه نأب ةيناث ركذن اذه انريرقتل اماتخ ،ةمألا سلجم ءاضعأ ،يئالمز يتاليمز ،ةسلجلا سيئر يديس
يداملا لفكتلا ىلع دكؤيو اهثارتو ةروثلا زومر يمحتو ظفحت يتلا دعاوقلا ددحي ماع ينوناق راطإ دادعإىلإ فدهي
،روتسدلا ماكحأل اقبط عمتجملاو ةلودلا ىلع انيد مهرابتعاب ءادهشلا يوذو مهيوذو نيدهاجملا ةئفب ةلودلل يونعملاو
،فورظلا اهتزواجت يتلا ماكحألا ضعب يف رظنلا ةداعإو شيعملا عقاولا عم ةيراسلا صوصنلا فييكت ىلإ فدهي امك
صوصنلا فلتخم نيب ماجسنالا قيقحتل كلذ لك .يعيرشتلا راسملا لالخ ةلجسملا صئاقنلا ضعب كرادت كلذكو
اخيسرتو ينطولا ريرحتلا ةروثل يفاقثلاو يخيراتلا ثارتلاب لفكتلاو نيدهاجملاو ءادهشلا يوذ مكحت يتلا ةيعيرشتلا
.ربمفون لوأ ءيدابمل

صن نع يليمكتلا ريرقتلا صن نيمرتحملا ةمألا سلجم ءاضعأ يئالمز يتاليمز ،ةسلجلا سيئر يديس ،وه مكلذ
لمعلاو ةيعامتجالا نوؤشلاو ةحصلا ةنجل نع ةقثبنملا ةغايصلا ةنجل هتدعأ يذلا ديهشلاو دهاجملاب قلعتملا نوناقلا
هتشقانم تمت يذلاو ،نامرز ميلسو ةيلاع نب دمحم نيديسلاو رماع نب ةسينأ ةديسلا نم ةنوكتملا ينطولا نماضتلاو
.1999 سراـم 16 موـيةنجللا ءاضعأ فرط نم عامجإلابهيلع ةقداصملاو

ىلع ةيباجيإلا ةقداصملا ىلإ نيمرتحملا سلجملا ءاضعأ ءالمزلاو تاليمزلا عيمج وعدت نأ ةنجللا توفي الو اذه
.مكيلع ضورعملا نوناقلا صن

.هتاكربو ىلاعت هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو ةعباتملاو ءاغصإلا نسح ىلع مكركشأ

.يلضفت …ماظن ةطقن كانه ،ةقداصملا ةيلمع يف نآلا عرشنو ررقملا ديسلا ركشأ :ةسلجلا سيئر ديسلا

لجأ يذلا تقولا يف .ةسلجلا سيئر يديس اركش :)ماظن ةطقن( ةصتخملا ةنجللا ةسيئر ،رماع نب ةسينأ ةديسلا
.اركشو بابب اباب ةقداصملا ةيلمع ءارجإ حارتقا ةنجللا ءاضعأ مساب رركأ مويلا ىلإ نوناقلا اذه هيف

نم بتكملا ىلإ سمأ راهن تلصو يتلا ةلاسرلاب عيمجلا ربخأ ،عوضوملا اذهل ةبسنلاب :ةسلجلا سيئر ديسلا
ةدامب ةدام تيوصتلا ررق دقف صنلا ةيمهأل ارابتعاو ةلاسرلا هذه سلجملا بتكم سرد نأ دعبو ،ةنجللا ةسيئر ةديسلا

.لضفت ..ماظن ةطقن كانه .ةدام لك ىوتحم مهف نم ةوخإلا ةفاك نكمتي ىتح نوناقلا اذه صن ىلع



مل ةمألا سلجم سيسأت ذنمو ةرم لوأل هنأ يهو طقف ةطقن لجسأ .اركش :)ماظن ةطقن( يبرعلا تيآ نارقم ديسلا
بتكم نكمت مدعل كلذو سمألاب مدقملا ةنجللا بلط ةسارد مدع اضيأ ةرم لوألو لجسأ امك سمأ راهن باصنلا لمتكي
ليطعتل ةمألا سلجم سيلاوك يف تكيح ةرماؤم كانه نأ ىلع عطاق ليلدل هنإ :لوقأ هيلعو ،عامتجالا نم سلجملا
ضعب ضفر ىدافتنل بابب اباب اهيلع انقداص اهريرمت انددو يتلا نيناوقلا نأ كلذك لجسأو ،دهاجملاو ديهشلا نوناق
:لوقأ هيلعو نوناقلا ليطعتو داوملا ضعب ضفرل ةدامب ةدام ةقداصملا انررق مويلاو .هتمرب نوناقلا ليطعت وأ داوملا

.اركشو ؟قطنم نم هل ابجع

. )قيفصت(

بجت ام لك ىلع اظافحو ةسلجلا ةدايسل ارظن .ةسلجلا سيئر يديس اركش :)ماظن ةطقن( ريهاط دمحم ديسلا
،ءيش لك نم رثكأ يخيراتلاو يعيرشتلا ةصاخو يسايسلا ىتحو يتاسسؤملا ماجسنالا صخي امب هيلع ةظفاحملا
.ةجاحلا دنع نيلح نيب رايتخالا ةيناكمإ عوبسأ ذنم -نيتفرغلا يأ- انناملربل حبصأ دقف ةسلجلا سيئر يديس هلل دمحلاو

رايتخالاو ،ءاضعألا ةيواستملا ةنجللا ىلإ بهذن يلاتلابو ماجسنالا ىلع لصحن ال امدنع ،لوألا ينوناقلا رايتخالا
هذه ميدقتب لحلا اذه نوكيو ،ىلوألا ةفرغلا ءاضعأ ةيبلغأب اليل ةحرابلا اذه لجس دقو نيتفرغلا ماجسنا وه يناثلا
ريزولا ديسلا رظن يف مهملا نأ امب كلذ هبشي ام وأ اللخ هيف انيأر دق نوكن يذلا نوناقلا ليدعتل نوناق حارتقا ةريخألا

."اهتيامحو زومرلا ىلع ءادتعالا مدع نمضي ينوناق راطإ عضو" وه ةنجللا ريرقت بسح

ةلتكلا يهو -يطارقميدلا ينطولا عمجتلا- ةيناملربلا يتلتك مساب حرتقأو ةسلجلا ةدايسب ريكذتلل عجرأ نآلاو
يديس اركشو ،بابب اباب ةقداصملا ةيلمع نوكتل ةداعلا ترج امك ةسلجلا يف انه اننيب اميف قافتالا متي نأ ،ةيساسألا

.ةسلجلا سيئر

.)قيفصت(

مظنملا نوناقلا صن ىلع سمأ لوأ انقداص اننإف ! يردأ تسل .هتاه ماظنلا ةطقن ىلع اركش :ةسلجلا سيئر ديسلا
ةـموـعزـمـلا تاماهـتالا هذه نإو ،اقالطإ ىرخأ تاـيفلخل دوجو الو تاـظحالم ةـيأ كاـنه نكت ملو ةدامب ةدام ءاضقلل
.انسلجم يف اهل دوجو ال - تايفلخب رومألاو ءايشألا ريسفت يرئازجلا دوعت دقو -

نم اونكمتي مل نيذلا سلجملا ءاضعأ ةوخإلا نم ريبكلا ددعلل ارظنو سمأ راـهن ةيضقلا هذه ةساردب انمق دقل
نإف ،ةماتلا ةيرحلا هل ىقبتو ةدام ةدام داوملا ديسلا سلجملا ىلع ىلتت نأ بتكمك انيأترا ،صنلا نومضم ىلع عالطالا

،اذه ءارو نم تايفلخل دوجو ال هنأ ىرأ انأو كلذ يف رح وهف،عنتما ءاش نإو الب قداص ءاش نإو معنب قداص ءاش
.ةيلاع نب دمحم ديسلا لضفت ....ءايشأ كانه تناك اذإو بتكملا رارق مرتحأ يننإف هيلعو

تعزو طقف ةثالث وأ نيموي ذنم هنأب ركذأ نأ الوأ ديرأ ،ةسلجلا سيئر يديس :)ماظن ةطقن( ةيلاع نب دمحم ديسلا
عالطا مدع ةجح ءارو رتستلاف كلذل ،ةعاقلا ىلإ انلوخد لبق ةدحاو ةعاسب نيناوقلا ضعب لوح ةيليمكت ريراقت انيلع
.لوبقم ريغ نوناقلا اذه صنل يليمكتلا ريرقتلا ىلع سلجملا ءاضعأ

.مويلا ةياغ ىلإ ةسلجلا انلجأ اننأ درجمب طقسي هنإف ،ريخأتلا اذه رذعب انملس نإو ىتح ،ايناث



حارتقابو ماظن ةطقنب ةعاقلا لخاد هيلع ةقداصملا ةيلمع ةقيرط رارقإ مت ةيحايسلا تالاكولا نوناق صن نإ ،اثلاث
.اركش ،ةنجللا سيئر نم

نأك ةريثك ءايشأ ىلع ةمألا سلجم يف اندوعت دقل ،ةسلجلا سيئر يديس :)ماظن ةطقن( يعدارب يندم ديسلا
اذه ذخِؤي بابب اباب تيوصتلا حرتقت ةعاقلا تناك امدنعو تاسلج ةدع يفو ،كلذ يف ةديسلا يهو ةعاقلا ىلإ عجرن
اباب نوناقلا اذه صن ىلع ةقداصملا ةيلمع متت نأ ىلع ةوخإلا حرتقا ام لثم حرتقأ يننإف هيلعو ،رابتعالا نيعب
.بابب

 

.)قيفصت(

ةوخإلا ةراشتسا نم نكمتنل ةسلجلا فيقوت يه ةلاحلا هتاه يف ةديحولا ةينوناقلا ةيناكمإلا نإ :ةسلجلا سيئر ديسلا
.رارقلاب دوعنو بتكملا ءاضعأ

ةمألا سلجم نأل حضاو حارتقالا نإ ،ةسلجلا سيئر يديس كلضف نم :)ماظن ةطقن(يبرعلا تيآ نارقم ديسلا
.عارتقالا قيرط نع بيجنو سلجملا ىلع حرطي لاؤسلاف ،ةمألا سلجم سيئر الو بتكم الف ،ديسلا وه

.هللا ءاش نإ دعب اميف مكيلإ دوعنسو رواشتلل ةسلجلاعفرن :ةسلجلا سيئر ديسلا

ةينامثو ةرشع ةيداحلا ةعاسلا يف اهفانئتساو ةقيقد نيسمخو عستو ةرشاعلا ةعاسلا ىلع ةسلجلا فاقيإ *
.احابص ةقيقد نيثالثو

ةيلمع متت نأ انيأر ،لتكلا ءاسؤرو بتكملا عم رواشتلا دعب .هذه انتسلج لاغشأ فنأتسن :ةسلجلا سيئر ديسلا
نإف نذإ ،بابب اباب تيوصتلا تررق نأ اهل قبس دق ةعاقلا نأ يأ ةقباس كانه تناك نكلو ةدامب ةدام ةقداصملا
.بابب اباب نوكتس ةسلجلا هتاه يف ةقداصملا

. )قيفصت(

.روضحلا تابثإ تاءارجإب حلاصملا موقت ىتح اليلق راظتنالا نع ءاضعألا ةوخإلل رذتعأ

باصنلا نأ ملعلا عم اوضع 123 عومجملاو اليكوت 48 تاليكوتلا ددعو اوضع 75 نيرضاحلا ددع نذإ
.تاوصأ 107 وه بولطملا ينوناقلا

.ةقداصملل لوألا بابلا ضرعل ررـقملا ديسلا ىلإ ةملكلا ليحأو ةقداصملا ةيلمع يف ةرشابم عرشن هيلعو



ةماعلا ءيدابملا :لوألا بابلا:ررقملا ديسلا

.4و 3 ،2 ،1 داوملا ىلع ةقداصملا

:ةسلجلا سيئر ديسلا

اركش ....مهيديأ اوعفري نأ معنب نيتوـصملا نم ءاجرلا

اركش.....مهيديأ اوـعفري نأ الـب نيتوـصملا نـم ءاجرلا

.اركش.... مهيديأ اوـعـفري نأ نيـعنتمملا نـم ءاـجرلا

:تاليكوتلا

اركش ....مهيديأ اوعفري نأ معنب نيتوـصملا نم ءاجرلا

اركش.....مهيديأ اوـعفري نأ الـب نيتوـصملا نـم ءاجرلا

.اركش.... مهيديأ اوـعـفري نأ نيـعنتمملا نـم ءاـجرلا

:ةجيتنلا

.اتوص 123:معن

.ءيش ال:ال

.ءيش ال :نوعنتمملا

.يناثلا بابلا ىلإ لقتننو لوألا بابلا داوم ىلع قداص دق ةمألا سلجم نأ ربتعأ

.ديهشلاو دهاجملا :يناثلا بابلا :ررقملا ديسلا

.19و 18 ،17 ،16 ،15 ،14 ،13 ،12 ،11 ،10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 داوملا ىلع ةقداصملا

:ةسلجلا سيئر ديسلا

اركش ……… معنب نوتوصملا

اركش ……… الب نوتوصملا

اركش……… نوعنتمملا

:تاليكوتلا

اركش ……… معنب نوتوصملا



اركش ………الب نوتوصملا

.اركش……… نوعنتمملا

:ةجيتنلا

.اتوص 123:معن

.ءيش ال:ال

.ءيش ال :نوعنتمملا

.ثلاثلا بابلا ىلإ لقتننو يناثلا بابلا داوم ىلع قداص دق ةمألا سلجم نأ ربتعأ

.بطعلا :ثلاثلا بابلا :ررقملا ديسلا

.35و 34 ،33 ،32 ،31 ،30 ،29 ،28 ،27 ،26 ،25 ،24 ،23 ،22 ،21 ،20 داوملا ىلع ةقداصملا

:ةسلجلا سيئر ديسلا

اركش ……… معنب نوتوصملا

اركش ……… الب نوتوصملا

اركش……… نوعنتمملا

:تاليكوتلا

اركش ……… معنب نوتوصملا

اركش ……… الب نوتوصملا

.اركش……… نوعنتمملا

:ةجيتنلا

.اتوص 123:معن

.ءيش ال:ال

.ءيش ال:نوعنتمملا

.عبارلا بابلا ىلإ لقتننو ثلاثلا بابلا داوم ىلع قداص دق ةمألا سلجم نأ ربتعأ

.قوقحلا يوذو دهاجملا ةيامح :عبارلا بابلا :ررقملا ديسلا



.50و 49 ،48 ،46،47 ،45 ،36،37،38،39،40،41،42،43،44داوملا ىلع ةقداصملا

:ةسلجلا سيئر ديسلا

اركش ……… معنب نوتوصملا

اركش ……… الب نوتوصملا

اركش……… نوعنتمملا

:تاليكوتلا

اركش ……… معنب نوتوصملا

اركش ……… الب نوتوصملا

.اركش……… نوعنتمملا

:ةجيتنلا

.اتوص 122:معن

.ءيش ال:ال

.ءيش ال :نوعنتمملا

.سماخلا بابلا ىلإ لقتننو عبارلا بابلا داوم ىلع قداص دق ةمألا سلجم نأ ربتعأ

يفاقثلاو يخيراتلا ثارتلا:سماخلا بابلا :ررقملا ديسلا

.64و 63 ،62 ،61 ،60 ،59 ،58 ،57 ،56 ،55 ،54 ،53 ،52 ،51 داوملا ىلع ةقداصملا

:ةسلجلا سيئر ديسلا

اركش ……… معنب نوتوصملا

اركش ……… الب نوتوصملا

اركش……… نوعنتمملا

:تاليكوتلا

اركش ……… معنب نوتوصملا

اركش ……… الب نوتوصملا

.اركش……… نوعنتمملا



:ةجيتنلا

.اتوص 123:معن

.ءيش ال:ال

.ءيش ال:نوعنتمملا

.سداسلا بابلا ىلإ لقتننو سماخلا بابلا داوم ىلع قداص دق ةمألا سلجم نأ ربتعأ

.ةيئازجلا ماكحألا :سداسلا بابلا :ررقملا ديسلا

.68و 67 ،66 ،65 داوملا ىلع ةقداصملا

:ةسلجلا سيئر ديسلا

اركش ……… معنب نوتوصملا

اركش ……… الب نوتوصملا

اركش……… نوعنتمملا

:تاليكوتلا

اركش ……… معنب نوتوصملا

اركش ……… الب نوتوصملا

.اركش……… نوعنتمملا

:ةجيتنلا

.اتوص 123:معن

.ءيش ال:ال

.ءيش ال:نوعنتمملا

.ريخألاو عباسلا بابلا ىلإ لقتننو سداسلا بابلا داوم ىلع قداص دق ةمألا سلجم نأ ربتعأ

.ةيماتخو ةيلاقتنا ماكحأ :عباسلا بابلا :ررقملا ديسلا

.72و 71 ،70 ،69 داوملا ىلع ةقداصملا

:ةسلجلا سيئر ديسلا

اركش ……… معنب نوتوصملا



اركش ………الب نوتوصملا

اركش……… نوعنتمملا

:تاليكوتلا

اركش ……… معنب نوتوصملا

اركش ……… الب نوتوصملا

.اركش……… نوعنتمملا

:ةجيتنلا

.اتوص 123:معن

.ءيش ال:ال

.ءيش ال:نوعنتمملا

.هلماكب نوناقلا صن ىلع ةقداصملا ةيلمع ىلإ نآلا رمنو عباسلا بابلا داوم ىلع قداص دق ةمألا سلجم نأ ربتعأ

اركش ……… معنب نوتوصملا

اركش ……… الب نوتوصملا

اركش……… نوعنتمملا

:تاليكوتلا

اركش ……… معنب نوتوصملا

اركش ……… الب نوتوصملا

.اركش……… نوعنتمملا

:ةجيتنلا

.اتوص 123:معن

.ءيش ال:ال

.ءيش ال:نوعنتمملا

.اركشو هلماكب صنلا ىلع قداص دق ةمألا سلجم نأ ربتعأ

.)قيفصت(

.لضفتيلف ،اهلوانت دارأ نإ ةموكحلا لثمم ديسلا ىلإ نآلا ةملكلا ليحأو

،ريزولا ديسلا ،ةمألا سلجم ءاضعأ ةداسلا ،ةسلجلا سيئر ديسلا ،ميحرلا نمحرلا هللا مسب:ةموـكحلا لثمم ديسلا



نوناقلا عورشمب ةغلابلا مكتياعرو مكمامتها ىلع مكركشأو،مارتحاو ريدقت ةيحت مكييحأنأ ةيادبلا يف يل اوحمسا
ديكأت اهيف مت ،ةضيفتسم ةشقانمو ةسارد دعب ،هذه مكتسلج لالخ هيلع متقداص يذلاو ،ديهشلاو دهاجملاب قلعتملا
،مهتمارك ىلع اظافحو اريدقتو افارتعا عمتجملا يف قوقحلا ووذو نودهاجملا اهلتحي نأ بجي يتلا ةناكملا نيمثتو
.ازومر مهرابتعاو

ربتعن اننإف ،مدقملا نوناقلا يف ةحورطملا اياضقلا ضعب لوح رظنلا تاهجو يف نيابت روهظ مغر هنأ ةقيقحلاو
،ةينعملا فارطألا لك كارشإ ىلع عورشملا اذه ةسارد ةيادب ذنم انصرح دقف ،رومألا ميخضتل يعاد الو ،ايعيبط كلذ
انركش ةبسانملاب لجسن نيذلاو ،مهنم ريثكلا ىدل اريبك امهفت انيقل دقو ،اهب رم يتلا لحارملا فلتخم يف اهيأر ءادبإل
.هاوتحم قيبطت ىلع رهسلا ىلإ هعقوم نم لك ،هللا ءاش نإ اعيمج ىعسنو ،مهل انريدقتو

وهو ،قوقحلا يوذو نيدهاجملل ةيعامتجالا ةيامحلا هنمضت ىلإ ةفاضإلاب– نوـناـقلا اذـه يف لـجسن اـم مـهأ لعلو
يتأيو ،اهلتحت نأ بجي يتلا ةقئاللا ةناكملاو ةروثلا عئاقو ليجستو نيودتو يخيراتلا بناجلا ءاطعإ وه –هب لفكتم رمأ
ىلع ظافحلل ،تاونس ذنم نيدهاجملا ةرازو اهلذبت يتلا دوهجلل اميعدت ،نوناقلا يف "ةركاذلل ىلعأ سلجم ءاشنإ" جاردإ
،ةروثلا ميق سرغ فدهب ،ةدعاصلا لايجألل هنيقلتو ،يرئازجلا بعشلل ليوطلا يلاضنلا دـيصرلاو ،يخيراتلا ثارتلا
.ميظعلا ربمفون حور رارمتساو محالتلاو ،لصاوتلل انامض ،قيرعلا اهيضامب اهلبقتسمو ةرضاحلا لايجألا طبرو

نوكي ميظع موي وهو ،هللا ءاش نإ ادغ نيثالثلاو ةعباسلا هاركذ ييحن يذلا رصنلا ديعب اعيمج مكئنهن ريخألا يفو
اذه ىلع مكتقداصمب هرامثب يرئازجلا بعشلاو نومعنت يذلا رصنلا اذه مكل اوققح نم ميركت فرش هيف مكسلجمل
يف امدق يضملاب انرودب نحن مزتلنسو قدصب هدونب قيبطت ىلع ةينعملا تاهجلا عيمج لمعت نأ وجرن يذلا ،نوناقلا
.مكيلع مالسلاو نطولاو ةمألا ريخ هيف امل مكاطخ ّددسو اعيمج هللا مكقفو ،ءادهشلل ءافو هاجتالا اذه

.)قيفصت(

؟ةملكلا ذخأ ديرت تناك نإ ةصتخملا ةنجللا لأسأو ريزولا ديسلل اركش :ةسلجلا سيئر ديسلا

.اركش :ةصتخملا ةنجللا ةسيئر ةديسلا

.لضفت ،ماظن ةطقن كانه :ةسلجلا سيئر ديسلا

لوبق مكنم سمتلن نأ ةفيطلو ةحناس ةصرفل اهنإ ،ةسلجلا سيئر يديس اركش :)ماظن ةطقن( ريهاط دمحم ديسلا
.اركشو راربألا انئادهش ىلع محرت ةفقو

…تمص ةقيقد فوقو ىلإ عيمجلا وعدأ :ةسلجلا سيئر ديسلا

. )قيفصت(

.اركشو ءاقللا ىلإو ةعوفرم ةسلجلاو عيمجلل قيفوتلا ىنمتأ ،انلاغشأ انيهنأ دق نوكن اذهب :ةسلجلا سيئر ديسلا

.)قيفصت(

.ةدحاولا ةقيقدلاو راهنلا فصتنم دنع ةسلجلا تعفر


