
 

 

 

.ةمألا سلجم سيئر بئان ،ودادمح راتخم ديسلا :ةسائرلا

.نيدهاجملا ريزو ،ودابع ديعسلا ديسلا :ةموكحلا ليثمت

.لاوزلا دعب نيعبرألاو ةيناثلا ةقيقدلاو ةيناثلا ةعاسلا ىلع ةسلجلا تحتتفإ

.ةحوتفم ةسلجلا :ةسلجلا سيئر ديسلا

بحرأ امك ،انسلجم لاغشأ هروضح هل اركاش ،هل قفارملا دفولاو ةموكحلا لثمم ريزولا ديسلاب ةيادبلا يف بحرأ
قلعتملا نوناقلا صن ةشقانمو ضرع مويلا انتسلج لامعأ لودج يضتقي .ةمألا سلجم ءاضعأ ةداسلاو تاديسلاب
ميدقتل ةـموكحلا لـثمم ديسلا ىلإ ةملكلا ليحأ ،انسلجمل يلخادلا ماظنلاو روتسدلا ماكحأ ىلإ ادانتساو ،ديهشلاو دهاجملاب

.اروكشم لضفتيلف ،نوناقلا اذـه صن لوح ضرع

مالسلا ،ةمألا سلجم ءاضعأ ةداسلاو تاديسلا ،ةسلجلا سيئر ديسلا ،ميحرلا نمحرلا هللا مسب :ةموكحلا لثمم ديسلا
دهاجملاب قلعتملا نوناقلا ليدعت عورشم ،رقوملا مكسلجم ىلإ مدقأ نأ ينفرشي .هتاكربو ىلاعت هللا ةمحرو مكيلع
.ينطولا يبعشلا سلجملا اذكو ،ءارزولاو ةموكحلا يسلجم لبق نم هيلع ةقداصملا تمت نأ دعب ديهشلاو

17 خيراتب ينطولا يبعشلا سلجملا لبق نم هيلع قداصملا ةموكحلا جمانرب نمض جردني يذلا عورشملا اذه نإ
حارتقاو فييكتو ريفوت ىلإ طبضلاب فدهي ،ةيروهمجلا سيئر ةدايس جمانرب نم هرهوج يف دمتسملاو ،1997 توأ
ةداملا يف سركم وه امك ،قوقحلا يوذو نيدهاجملا ءازإ عمتجملاو ةلودلا بجاو نمضتت يتلا ةيرورضلا ماكحألا
.روتسدلا نم )62(

راربألا اهئادهش هاجت ةمألا نافرعل ريبعتك ،ةلودلل ةبسنلاب امئاد ابجاو قوقحلا يوذو نيدهاجملا ةيامح تلكش دقل
.ةيرامعتسالا ةنميهلا نم سمألاب اهوررح نيذلا اهيدهاجمو



نيذلا نيينطولا ةعيلط يف مويلا لساوبلا نيدهاجملا دوجو وه ةيعرشو اقاقحتسا نافرعلا اذـه دـيزـي ام نإو
لالقتسا ىلع ةظفاحملا اهلالخ نم متي يتلا ةينطولا ةبثولا يلاحلا دقعلا علطم ذنم ةصاخ نولوتيو ،باهرإلا نوحفاكي
.اهتماركو اهتدحو نوصو دالبلا

نمأم يف هعضي وحن ىلع هتيقرتو ينطولا ريرحتلا ةروثل يفاقثلاو يخيراتلا ثارتلا ةيامح ىلع لمعلا بجي امك
.ةيسايسلا ةحاسلا روطت نع مجنت دق يتلا ةئراطلا بقاوعلا نم

:امهو انرظن يف ناتماه ناترورض هيضتقت ديهشلاو دهاجملاب قلعتملا نوناقلا ليدعت عورشمل انحارتقا نإ

يتلا ةيساسألا ءيدابملا نمضتي يذلا يعيرشتلا عجرملا ةباثمب نوكي يهيجوتو لماش يراطإ صن عضو –1
ثارتلا ىلع ظافحلاو عمتجملاو ةلودلا فرط نم قوقحلا يوذو نيدهاجملاب قئاللاو لماكلا لفكتلا مكحت نأ يغبني
.اهزومر ةيامحو ،هتيقرتو ةيريرحتلا ةروثلل يفاقثلاو يخيراتلا

فييكتب كلذو ،ةددجتم ةيعيرشت ةزيكر ءاطعإب قوقحلا يوذو نيدهاجملا ةدئافل اهلذبت يتلا ةلودلا دوهج نيمثت –2
.نهارلا عقاولا عم يلاحلا يعيرشتلا ساسألا

ةصاخ قلعتت ىرخأ ماكحأب اهب لومعملا ةيعيرشتلا ماكحألا لامكتسا نم دبال ناك ،يعامتجالا لاجملا يفف
ةلودلا اهحنمت يتلا ،ةيحالفلا يضارألاو ،ءانبلاب ةصاخلا يضارألا عطقو ،نكسلا نم ةدافتسالا يف ةيولوألاب
.قوقحلا يوذو نيدهاجملل

ةداعإ كلذك يعدتست ةلاعفلاو ةمئادلا هتيامح نإف ،ينطولا ريرحتلا ةروثل يفاقثلاو يخيراتلا ثارتلا لاجم يفو
رثآملاو دهاجملاو ديهشلا زومر ىلإ صوصخلا ىلع دتمتل ةيامحلا هذه عيسوتو ،ثارتلا اذهب ةطبترملا زومرلا ديدحت
.ةيخيراتلا

تاهيجوتل اقيبطت ةموكحلا اهتذختا يتلا تارارقلا هتكرت يذلا بيطلا رثألاب ركذأ نأ ينتوفي ال ،ةبسانملا هذهبو
يحصلا لفكتلاو حنملا ريوطتب رمألا قلعت ءاوس ،قوقحلا يوذو نيدهاجملا سوفن يف ةيروهمجلا سيئر ةدايس
.اهملاعمو اهزومرو ةيريرحتلا ةروثلا خيراتب ةيانعلاب وأ ،مهتدئافل تامدخلا نيسحتو

يف نانئمطالا عاشأو سوفنلا يف ديدج نم لمألا ثعب ةريخألا ةرتفلا يف تازجنملا نم ققحت ام نإف ،لعفلابو
.بولقلا

قيمع يعوب نوكرديو ،ةلودلا دوهج - مهريغ نم رثكأو - ريدقت نسحأ نوردقي قوقحلا يوذو نيدهاجملا نإ
ذاختا يف اوددرتي ملو ،نطولا ليبس يف ءاطعلاو لذبلاب اموي اولخبي مل مهو اندالب اهبرمت يتلا بعاصملا مجح
.رئازجلل ايلعلا ةحلصملا اهيلمت يتلا فقاوملا

،ةسلجلا سيئر ديسلا



،ةمألا سلجم ءاضعأ ةداسلاو تاديسلا

:يلاتلا لكشلا ىلع يهو ،باوبأ ةعبس ىلع ديهشلاو دهاجملاب قلعتملا نوناقلل ليدعتلا عورشم لمتشي

يخيراتلا ثارتلا ةيامحو ،قوقحلا يوذو نيدهاجملا مكحت يتلا ةماعلا ءيدابملا ديدحت نمضتي :لوألا بابلا
ةيانعو ،ءادهشلا ديجمتو ،ةروثلا زومر مارتحاو ،قوقحلا يوذو نيدهاجملا ةمارك ةيامح نامضو ،هتيقرتو يفاقثلاو
.ةئفلا هذه هاجت عمتجملا بجاوو ةلودلا

ريرحتلا شيج يف ةيوضعلا ةفص ديدحتو دهاجملا فيرعت نمضتت ،لوصف ةسمخ ىلع لمتشي :يناثلا بابلا
.فارتعالا تاءارجإ ديدحت ،قوقحلا يوذ فيرعت ،ديهشلا فيرعت ،ينطولا ريرحتلا ةهبجو ينطولا

يوذ حنم ،نيبوطعملا حنم ،نيبوطعملا رابكو بوطعملا فيرعت نمضتت ،لوصف ةتس ىلع لمتشي :ثلاثلا بابلا
.تارجفتملا اياحض حنم ،نييندملا اياحضلا حنم ،قوقحلا

.دهاجملا ةمارك ةيامحو ةيعامتجالا ةيامحلا تاءارجإ ىلإ قرطتي وـهو ،نيلصف ىلع لمتشملا :عبارلا بابلا

مايألاب لافتحالاب ةلودلا لفكتو ،امهتيامحو ثارتلاو زومرلاب صاخ وهف ،نيلصف ىلع لمتشملا :سماخلا بابلا امأو
.ةيخيراتلا مايألا ءايحإو ،اهزومرو ينطولا ريرحتلا ةروث رثآمو ةينطولا دايعألاو

ىلع مويلا ضورعملا عورشملا اذه يف ةيماتخلاو ةصاخلا ماكحألانانمضتي عـباسلاو سداسلا نيبابلا نإف ،اريخأو
.رقوملا مكسلجم

نم ىقلتس صنلا اذه ءارثإل ةحرتقملا تاليدعتلا نأب ماتلا يعانتقا نع ديدج نم مكل ربعأ نأ يل اوحمسا ،اماتخو
،ايدامو ايونعمو ايسايسو ايخيرات صنلا اذهل اهيلون يتلا ةيمهألا كلذك دكؤأو ،امعدو ةيانع رقوملا مكسلجم فرط
لودلا نم ديدعلا جوحأ امو ،ةيتفلا انتلود تاعيرشت لجس يف ضايبلا ةعصان ةحفص لثمي هتاذب صنلا رادصإو
يف ريدقتلاو ةباهملا نم اللح اهيلع يفضي يذلاو اندالب هبستكت يذلا يرثلا يلاضنلا ديصرلا اذه لثمل بوعشلاو
.ةيلودلا لفاحملا

.هتاكربو ىلاعت هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو مكركشأ

نوؤشلاو ةحصلا ةنجل ررقم ديسلا ىلإ نآلا ةملكلا ليحأو ،هضرع ىلع ريزولا ديسلا ركشأ :ةسلجلا سيئر ديسلا
.اروكشم لضفتيلف ،يديهمتلا ريرقتلا ميدقتل ينطولا نماضتلاو لمعلاو ةيعامتجالا

سيئر يديس ،ميحرلا نمحرلا هللا مسب :ينطولا نماضتلاو لمعلاو ةيعامتجالا نوؤشلاو ةحصلا ةنجل ررقم ديسلا
نأ ينفرشي .هتاكربو ىلاعت هللا ةمحرو مكيلع مالسلا ،ةمألا سلجم ءاضعأ يئالمز ،يتاليمز ،ريزولا ديسلا ،ةسلجلا
ةسلجلا هذه يف مكيلع ضورعملا ،ديهشلاو دهاجملاب قلعتملا نوناقلا صن نع يديهمتلا ريرقتلا يلي اميف مكيلع ضرعأ
:ريرقتلا صن يلي اميفو ،ةشقانملاو ءارثإلل ةينلعلا

ةلاحإ ىلع ءانبو ،ةمألا سلجمل يلخادلا ماظنلا نم ،50و 46 ىلإ 23،24،32،36،40 مقر داوملا ماكحأل اقبط
سيئر ءاعدتساب المعو ،ديهشلاو دهاجملاب قلعتملا نوناقلا صنل 07/02/1999 خيراتب ةمألا سلجم سيئر ديسلا نم
ينطولا نماضتلاو لمعلاو ةيعامتجالا نوؤشلاو ةحصلا ةنجلل هجوملا ،1999 يرفيف 14 خيراتب ةمألا سلجم
.يلخادلا ماظنلا نم 42 ةداملل اقبط ،نيتيعيرشتلا نيترودلا نيب اميف لمعلاو اهلاغشأ فانئتسال

رماع نب ةسينأ ةديسلا ةسائرب ةمألا سلجمل ينطولا نماضتلاو لمعلاو ةيعامتجالا نوؤشلاو ةحصلا ةنجل تعرش
.هالعأ روكذملا نوناقلا صن ءارثإو ةشقانمو ةسارد يف



دعاوقلا ددحي ماع ينوناق راطإ دادعإ فدهب وه ينطولا يبعشلا سلجملا هيلع توص يذلا نوناقلا اذه ضرع نإ
مهقوقح يوذو نيدهاجملا ةئفب ةلودلل يونعملاو يداملا لفكتلا ىلع دكؤيو اهثارتو ةروثلا زومر يمحتو ظفحت يتلا
صوصنلا فييكت ىلإ فدهي امك ،روتسدلا ماكحأل اقبط عمتجملاو ةلودلا ىلع انيد مهرابتعابءادهشلا قوقح يوذو
ضعب كرادـت كلذكو فورظلا اهتزواجت يتلا ماكحألا ضعب يف رظنلا ةداعإو شيعملاعقاولا عم لوعفملا ةيراسلا
مكحت يتلا ةيعيرشتلا صوصنلا فلتخم نيب ماجسنالا قيقحتل كلذ لك .يعيرشتلا راسملا لالخ ةلجسملا صئاقنلا
لوأ ءيدابمل اسيركتو اخيسرت ،ينطولا ريرحتلا ةروثل يفاقثلاو يخيراتلا ثارتلاب لفكتلاو ءادهشلا يوذو نيدهاجملا
ماكحألا نمضتت باوبأ ةعبس ىلع ةعزوم ةدام 72 ىلع يوتحي ةشقانملل مكيلع ضورعملا صنلا نإف ،هيلعو .ربمفون
:ةيلاتلا ةيساسألا

l ةروثل يخيراتلاو يفاقثلا ثارتلا ةنايصو ةيامح ،زومرلا مارتحإ ،ءادهشلا ديجمت :نمضتتو ةماعلا ءيدابملا
.مهيوذو ءادهشلاو نيدهاجملا هاجت نيدلاب ءافولا ،ةماركلا ةنايص ،ينطولا ريرحتلا

l اهئاغلإ وأ ةيوضعلا ةفصب فارتعالا تايفيك طبضي امك مهفانصأ ديدحتو مهيوذو ءادـهشلاو نيدهاجملاب فيرعتلا.

l هذه نم ةدافتسالل اهرفوت بجاولا طورشلاو ةبترتملا قوقحلاو حنملا طبضو نيبوطعملا رابكو بطعلاب فيرعتلا
.حنملا

l مازلإ قيرط نع مهتمارك نامض تايفيكو قوقحلا يوذو نيدهاجملل ةيعامتجالاةيامحلل صنلا قرطت امك
.اهل ةدعاسملا دي ميدقتو ةئفلا هذه مارتحا ىلع رهسلاب ةلودلا يفظومو ةيمسرلا تاطلسلا

l اهطبضو ةروثلاب ةــقالع اهل يتلا رثآملاو زومرلاو ينطولا ريرحتلا ةروثل يفاقثلاو يخيراتلا ثارتلاب فيرعتلا
.اهديلختو اهتيامحواهتنايص تايفيك ديدحت عم ،ةمألل اكلم اهرابتعاو

l ريرحتلا ةروث زومرب ساسملا وأ فارتعالا قئاثو يف ريوزتلا ةلاح يف ةيباقعلا ةيئازجلا ماكحألاب رارقإلا
صاخشألا لك نع ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلا طقست امك ،قوقحلا يوذو نيدهاجملا ىلع عقي ءادتعا يأ وأ ينطولا
.ينطولا ريرحتلا ةروث ءيدابمو نطولل ةيداـعم فقاوم مهل تناك نيذلا

l ةيماتخلا ماكحألا اريخأو.

ةسيئر رماع نب ةسينأ ةديسلا ةسائرب تاسلجلا نم ةلسلس يرفيف 27 خيرات نم ءادتبا نأشلا اذه يف ةنجللا تدقعو
ماعلا نيمألا سابع فيرشلا دمحم ديسلاو نيدهاجملا ريزو ودابع ديعسلا ديسلا ىلإ عامتسالل تصصخ،ةنجللا
:ةيلاتلا ةيليثمتلا تامظنملا ىلإ اذكو ،نيدهاجملل ةينطولا ةمظنملل

،ءادهشلا ءانبأل ةينطولا ةمظنملا -

،ءادهشلا ءانبأل ةينطولا ةيقيسنتلا -

.نيدهاجملا ءانبأل ةينطولا ةمظنملا -

.ةينازيملل بدتنملا ريزولا يتيهارب يلع ديسلا ىلإ ةنجللا تعمتسا امك

صنلا تايثيحب ماملإلا يف قمعتلا نم ةنجللا تنكمو ةيؤرلا حيضوت يف تداز يتلا تاراشتسالا هذه دعبو
:ةيلاتلا تاراشتسالا صيخلت ىلإ ةنجللا تهتنا ،نوناقلا اذه ضرع بابسأو يعاود يف رثكأ رّصبتلاو

صيخلت نكمي هلوح تراد يتلا تاشقانملا دعبو نيدهاجملا ريزو ديسلا همدق يذلا بابسألا ضرع صوصخب
:يلي اميف ةيساسألا هطاقن

.يعجرم يعيرشت يراطإ صن عضو وه نوناقلا اذه ءارو نم فدهلا -



.اهب لومعملا ةيعيرشتلا صوصنلا فييكتل ةددجتم ةزيكر ءاطعإ -

.هنينقتو هتنايصو هتيامح يلاتلابو ينطولا ريرحتلا ةروثل يثارتلاو يخيراتلاو يفاقثلا بناجلاب لفكتلا -

.ديهشلا يوذو نيدهاجملل ةماركلا نامضب لفكتلا -

اذه نم ضرغلا نأب اهتهج نم ىرت ماعلا اهنيمأ لالخ نم نيدهاجملل ةينطولا ةمظنملا نإف قلطنملا اذه نمو
متهي ينوناق راطإ عضو ىلع ديكأتلا نيعتي هيلعو ،يداملا بناجلاب هنم رثكأ يونعملا بناجلاب لفكتلا وه صنلا
اهل ةيوق ماكحأ ىلع موقيو ةمارص رثكأ نوكي ،زومرلا نوصيو يمحيو ةماركلا نمضيو ثارتلاو ةيخيراتلا رومألاب
ءانبأو لمارأ ىلإ هجوتملا فرصلا يداملا بناجلاب لفكتلا نم عنمي ال اذه نأ ريغ .ىرخألا نيناوقلا يف اهتادادتما
.عمتجملاو ةلودلا ىلع نيد ةحيرشلا هذهلف ،نيدهاجملاو ءادهشلا

ىلع ديكأتلاو ءيدابملا نع عافدلاو مهئابآ ةلاسر ىلع ظافحلاب مهتمظنم لالخ نم نوكسمتيف ءادهشلا ءانبأ امأ
نوك يف ءادهشلا ءانبأ قفتيو .ةروثلل يفاقثلا ثارتلا ةنايصو زومرلا مارتحاو ديهشلا يوذو دهاجملل ةماركلا نامض

صنلا اذه نإف هيلعو .ايونعم الو ايدام ضوعي نأ لاوحألا نم لاح يأب نكمي ال ررض ربكأربتعي داهشتسالا
ىلع عضي يذلاو ،ينطولا ريرحتلا ةروث تايحضتل روتسدلا امهالوأ نيذللا ةناكملاو رابتعالا ىلإ ىقري ال ضورعملا

ةيوق تاءارجإ نمضتي نوناق وه بولطملاف ،مهيوذ ةماركو ءادهشلا حاورأو ةروثلا زومر مارتحا نامض ةلودلا قتاع
نيعتي قلطنملا اذه نمو .اهب قيلت يتلا ةعيفرلا ةناكملا يف اهثارتو ينطولا ريرحتلا ةروث زومر اذكو ةئفلا هذه عضت
.نيناوقلا قيبطت ىلع رهسلا ةيمازلإ ىلع زيكرتلا

حلطصم دامتعا ىلع نوّحليو ،صنلا هب ءاج يذلا قوقحلا يوذ حلطصم سيركت ىلع ءادهشلا ءانبأ فسأتي امك
قوقح سيركت ىلع رصتقي ال رمألاف ،ضرغم يدام ليوأت لكل ابنجتو ىنعملل ءافيإ "دهاجملا يوذ" وأ "ديهشلا يوذ"
.ةداهشلا ةمظع نم كلذكو ةيحضتلا ةمظع نم للقي يذلا ءيشلا ،طقف ةيدام

،ةسلجلا سيئر ديسلا

،ريزولا ديسلا

،ةمألا سلجم ءاضعأ يئالمز يتاليمز

:ةيلاتلا تاظحالملا صالختساب ةنجلل تحمس انومضمو الكش صنلا اذهل ةقمعملا ةساردلا نإ

نيدهاجملا ةئفب لفكتي لماش يعجرم صن ةباثمب نوكيل ديدج صنل عورشم ةغيص يف نوناقلا اذه ءاج -1
،هقبس صنل ميمتت وأ ليدعت يأل صنلا بلص يف رـشيمـل امنيب ةروثلا زومرو ثارت يمحيو مهقوقح يوذو ءادهشلاو
دهاجملاب قلعتملا ،1991 ربمتبس 14 يف خرؤملا16-91 نوناقلا وهو لوعفملا يراس اصن كانه نأب ملعن نحنو
يف انيلع ضورعملا نوناقلا اذه نوكي نأ وه ميلسلا ءارجإلاو ،عوضوملا سفن جلاعيو ةيمستلا سفن لمحي ذإ ديهشلاو
دجن نيح يف .هتقبس يتلا نيناوقلا لكل اجيوتت ناك يذلاوهالعأ روكذملا 16-91 مقر نوناقلل ميمتتو ليدعت لكش
مكح ام وه حورطملا لاؤسلاو نوناقلا اذهل ةفلاخملا ماكحألا لك ءاغلإ ىلع صنت ضورعملا نوناقلا نم )71( ةداملا
؟ضورعملا نوناقلل افلاخم ريخألا اذه ربتعن لهو ؟16-91 نوناقلا يف ةقباطملا وأ ةلثامملا ماكحألا

عم مجسني ال يذلا رمألا ،نيدهاجملا فانصأ ىلع ةلالدلل درفلا ةغيص )06( ةسداسلا ةداملا يف صنلا لوانتي –2
يف تءاج ةيليصفتلا تايمستلا نأو اميسال "نودهاجملا" يأ عمجلا ةغيص لامعتسا وه ّحصألا امنيب ،عوضوملا بلص
.ينطولا ريرحتلا ةهبج ءاضعأو ينطولا ريرحتلا شيج ءاضعأ يأ عمجلا ةغيص

ىلع ةلالدلل اتحب ايدام ىنعم اينوناقو ايوغل لمحي انوناق سّركملا "قوقحلا يوذ" حلطصم لامعتسا نإ -3
نأ اميسال هتفسلفو صنلا حور عم مجسني ال اذهو ،ةيداع تالاحيف ام صخش ةافو نع ةبترتملا قوقحلا باحصأ
ءادهشلا يوذو نيدهاجملا ةمارك ظفحيو ءادهشلا دجميو ّلجيلو ةيماس ةيونعم بناوجب رثكأ لفكتللءاج نوناقلا اذه
يوذ" حلطصم لامعتسا نإف يلاتلابو ،يفاقثلا اهثارتو اهيناعمو ينطولا ريرحتلا ةروث زومر نوصيو يمحيو
.صنلا هلجأ نم ءاج يذلا ىمسألا فدهلا بجحيدق"قوقحلا



ىلع دكؤت )15( ةداملاف ،صنلا نم )16( ةداملاو )15( ةداملا يف ءاجام نيب احيرص اضقانت ةنجللا لجست -4
ةداملا ريشت امنيب ،نيدهاجملا ريزو ىوتسم ىلع نوكت ،اهريغ نود فارتعالا تابلط يف تبلل ةديحو ةنجل سيسأت
.حيرص أطخ اذهو ،)15( ةداملا ىوتحم ىلإ ليحتو ناجل وأ ةنجل ىلإ )16(

وأ ةلمرألاو لوصألاب طقف ىفتكاو قوقحلا يوذك نيدهاجملا ءانبأ )14( ةداملا يف ةحارص صنلا فنصي مل -5
قوقح يوذ 1942 ةنس دعب نيدولوملا نيقوعملا نيدهاجملا ءانبأ ةئف نم لعجي )28( ةداملا يف هدجن امنيب ،لمارألا
.ةيضيوعت ةحنم نم ةفصلا هذهب نوديفتسيو

حنمب" صاخلا ثلاثلا لصفلا يف ديهشلا ةلمرأ قوقحب ةقلعتملا تاءارجالا لاخدإ ىودج نع ةنجللا لءاستت -6
."قوقحلا يوذ حنمب" قلعتملا عبارلا لصفلا نمض جردت نأ وه حصألاو "نيبوطعملا

ناك يتلا ةحنملا نم قوعملا دهاجملا نبا وأ قوعملا ديهشلا نبا ةلمرأ ةدافتسا ىلع )28( ةداملا صنت - 7
ةلمرألا هذهل ءانبأ اونوكي مل اذإ قوعملا دهاجملا نبا وأ قوعملا ديهشلا نبا ءانبأ قح ريصم امف .ةلماك اهجوز اهاضاقتي
؟ةقلطم وأ ةيفوتم ةأرما ءانبأ يأ

قودنص يف نيكراشملاةرحلا نهملل نيسرامملا ءادهشلا ءانبأ ةدافتسا ىلإ ةحارص )42( ةداملا ماكحأ رشت مل -8
ىفتكاو ،دعاقتلا شاعم يف قحلا ةأشنل لمع ةرتفك ينطولا ريرحتلا ةروث تاونس باسح نم ءارجألا ريغل تانيمأتلا
.قيبطتلا دنع تاساكعنا هل نوكت ريسفتلا يف اضومغ ثدحي دق يذلا رمألا ".. نيلماعلا ءادهشلا ءانبأ .." ركذب طقف

ىلع ةلالدلل "ةينطولا ةحلصملا دض مهفقاوم تناك نيذلا صاخشألا" ةرابع )68( ةداملا يف صنلا لمعتسإ -9
يف ىمظع ةنايخ هرابتعا نود فرشم ريغ مهكولس طقف ربتعاو ،ينطولا ريرحتلا ةروثو نطولا اوناخ نيذلا كئلوأ

."ةكرحلا" وأ "ةنوخلا"وهو فورعملاو لوادتملا حلطصملا سيركت ردجألا ناكو ،ةمألاو نطولا قح

تابوقعلا نوناق يف اهتادادتما دجت ال نوناقلا اذه نم ةيئازجلا ماكحألا اهب تءاج يتلا تابوقعلا نإ ،اريخأو –10
.كلذل ةمزاللا ةيباقعلا ماكحألا اهقباطت الو يلاحلا

،ةسلجلا سيئر ديسلا

،ريزولا ديسلا

،ةمألا سلجم ءاضعأ يئالمز يتاليمز

:ةداسلاو ةديسلا نم ةنوكتملا ةغايصلا ةنجل هتدعأ يذلا يديهمتلا ريرقتلا ىوتحم وه مكلذ

،رماع نب ةسينأ -

،ةيلاع نب دمحم -

،نامرز ميلس -

،يرداوق رازوب دمحم -

دهاجملاب قلعتملا نوناقلا عورشم نع ،ينطولا نماضتلاو لمعلاو ةيعامتجالا نوؤشلاو ةحصلا ةنجل نع ةقثبنملا
مالسلاو 1999 سرام 06 خيراتب عامجإلاب ةنجللا هيلع تقداص يذلاو ةشقانملاو ءارثإلل مكيلع ضورعملا ديهشلاو
.مكيلع

ددع نأ ىلإ ريشأو ،صنلا اذهل ةماعلا ةشقانملا يف نآلا عرشنو ،ررقملا ديسلا ركشأ :ةسلجلا سيئر ديسلا
تاديسلا نم وجرأ لئاهلا ددعلا اذهل ارظنو ،الخدتم )22( نيرشعو نينثا نآلا دحل غلب دق لخدتلل نيلجسملا ءاضعألا
ديسلا وهو لخدتم لوأ ىلإ نآلا ةملكلا ليحأو ،مهلخدت ءانثأ ناكمإلا دودح يف راصتخالا نيلخدتملا ءاضعألا ةداسلاو
.اروكشم لضفتيلف ،راخف ميهاربا

،ةرازولل ةيماسلا تاراطإلاو نيدهاجملا ريزو يلاعم ديسلا ،ةسلجلا سيئر يديس .اركش :راخف ميهاربا ديسلا



ةطقنك اهيلإ ةراشإلا ديرأ ةظحالم لوأ ،ةصتخملا ةنجللا ةسيئر ةديسلا ،ةمألا سلجم ءاضعأ ةداسلا يئالمزو يتاليمز
نأ فاحجإلا نمف ،نيرشعلاو نينثالا نيلخدتملا ددعب ةنراقم ةشقانملل صنلا اذه يف ةدام نيعبس دوجو يه ،ماظن
ةينقتلا ةيحانلاب قلعتتف ةيناثلا ةظحالـملا امأ .قئاقد سمخ دحاو لكل نيلخدتملا ددع بسحف ،تقولا ةاعارم انم بلطي
ىلإ 1954 نمو 1954 ىلإ 1945 نم ةمأ ريصم نع ثدحتت ةدام )70( شقانت فيك يردأ ال انأف ،ةيجهنملاو

.يتامارتحا عم ،فقوتأ ينتفقوأ امثيحف ،ةسلجلا سيئر يديس ةرذعم ،لك ىلع ؟قئاقد سمخ يف 1962

ةيرئازجلا ةلودلا يف نيتزراب نيتيصخشل ريدقتلاو ركشلاو هيونتلا نم دبال ،ةذتاسألا يئالمز ،ةداسلا تارضح
لاورز نيميلا ةيروهمجلا سيئر ديسلا ةماخف يه نيتيصخشلا ىلوأ ،ةينطولا ةكرحلاو ةروثلا زومر نم نازمر امهو
ضعب ىلإ -ةسلجلا سيئر يديس- ضرعتأسو ديهشلاو دهاجملا نوناق ،نوناقلا اذه ءارثإ يف هولدب ىلدأ هنأ رابتعاب
هعمج يذلا هباطخ نم ةاقتسم ةيروهمجلا سيئر ديسلا اهركذ ةرصتخمو ةزجوم ةملك ىلإو انيديأ نيب ةدراولا داوملا
ةدايس يف لثمتتف ،نوناقلا اذه انلصو ىتح اهتادوهجمب هونن نأ يغبني يتلا ةيناثلا ةيصخشلا امأ .نييرئازجلا نيخرؤملاب
.رابجلا يراضحلا لمعلا اذه زاجنإل ةقحالتمو ةعباتتمو ةرابجو ةريبك تادوهجم لذب يذلا نيدهاجملا ريزو يلاعم
اهيأ مكتارضحو ظحالن .اهب هيونتلاو اهركذ يلع امازل ناكو ريدقتو ركش ةملك كلت تناك ،ةسلجلا سيئر يديس
ةروثلا ىلعو ديهشلاو دهاجملا ىلع اريبك اصرح تصرحو اغلاب امامتها تمتها ةيرئازجلا ةلودلا نأ ةذتاسألا ءالمزلا
بابلا اذه يف ركذأو مهتانبو مهئانبأ ةمارك ةنايص اذكو ،ءادهشلاو نيدهاجملا ةيامح يف ةلودلا رصقت ملو ،ةيرئازجلا
رئازجلا اوررح نيذلا لاطبألا نم نيلثمم نإ" :يلي ام اهيف لاق يذلا ةيروهمجلا سيئر ديسلل ةزجومو ةرصتخم ةملك
ةمألا هذهل ةفقثملا ةبخنلا عم يأ ينطولا ءانبلا ةكرعم ةعيلط يف مويلا مه نم عم دهجلا سفنو صرحلا سفن مهعمجي
ىلع ةربعم ةلالد لدي ام وهو ءادهشلا ءانبأو نيدهاجملا ءانبأو نيدهاجملا نم اهلكو ةعاقلا هذه يف ةدوجوم يهو
كلذك لوقيو "ةيرئازجلا لايجألا فلتخم ربع ةميظعلا ربمفون ةلاسر رارمتسا ىلع ةصاخ ةربعم ةلالدو لعشملا لاقتنا
وحم اثبع نولواحي نيذلا كئلوأ ىتحو ةيلجو ةحضاو ةلاسرلا هذه ةيرارمتسا ةيمهأ نإ" ةيروهمجلا سيئر ديسلا

يدهاجم دض رئازجلا ءادعأ بلاكت ةصاخ رسفي ام اذهو اهتيمهأ اديج اوكردأ نييرئازجلا ةركاذ نم ربمفون ةلاسر
ناك .صنلا ىهتنإ "زييمت نودب انيفقثم ىلع كلذك مهبلاكتو راربألا انئادهش ةحرضأ سيندتو مهئادهشو مهئانبأو ربمفون
.انيديأ نيب مدقملا ديهشلاو دهاجملا نوناق يف ةسركم هتفسلفو هحور دجن يذلا ةيروهمجلا سيئر ةدايس باطخ اذه

اهرابتعاب ديهشلاو دهاجملاب قلعتملا نوناقلا اذه يف ةدراولا ةعبرألا باوبألا ىلإ ضرعتأ نل ،ةسلجلا سيئر يديس
نأ دقتعأو .ةغلاب ةيمهأ وذ عوضوم وهو ةبساحملاو ةيلاملا لاجرو نيينوناقلاو نيعرشملا صاصتخا نمض لخدت
قحتسي نمو قوقحلا يوذل ةعباتملاو ةيانعلاو ةياعرلا ثيح نم يداملا بناجلل ةريبكو ىوصق ةيمهأ تطعأ ةرازولا

بابلا وه راختفالاو حايترالاو زازتعالا ىلع ثعبي يذلا ءيشلا نأ ريغ ،صنلا اذه لالخ نم نطولا اذه يف هقح
ةرشع تس ىلع يوتحي -ةسلجلا سيئر يديس- بابلا اذهو "يفاقـثلاو يخيراتلا ثارتلا“ ناوـنع لمحي يذلا سماخلا
ىنعمب ،ةمألا ةركاذ يف ةرغثلا هذه قلخ يذلا وه لالقتسالا ذنم هانلمهأ يذلا يراضحلاو يخيراتلا ثارتلا كلذ ،ةدام
،ةيداملا هقوقحب بلاطي ادهاجم مأ ديهشلا قح يوذ نم ناك ءاوس نطاوملا حبصأو ،ةمدعنم تحبصأ ةمألا ةركاذ نأ
-ةسلجلا سيئر يديس - نوناقلا اذهو .يراضحلاو يخيراتلا ثارتلا بناج ،ةبقاعتم تارتف يف ةلودلا تلمهأ نيح يف
لصفلا صني ،ةسلجلا سيئر يديس .ةمألا ةركاذو داجمأ ىلإ فاضت ةديدج ةحفص ربتعي سماخلا بابلا لالخ نمو
عيمج ينطولا ريرحتلا ةروثل يفاقثلاو يخيراتلا ثارتلا نم دعي" داوم عبرأ ىلع يوتحي وهو سماخلا بابلا نم لوألا
ةديدع تارم هانيأر دقو "ينطولا ملعلا" :يهو ةروثلا زومر لوألا لصفلا نم سماخلا بابلا ددحيو "رثآملاو زومرلا
دق "ينطولا ديشنلا" ايناثو ،تابوقعلاب قلعتي اميف ةصاخلا ماكحألا نم سماخلا بابلا هكرادت ام اذهو ،قرحيو قزمي

)49( ةداملا تءاجو ،هخسن وأ هنم فذحلا وأ هرييغت وأ هريوزت وأ هليدعت وأ هديمجت ةيغب ةديدع تالواحم كلذك ترج
صخي اميف ةروهشم ةديصق "ريلدوب" ـل تناك دقف مكملعلو .نطولاو ملعلا لثم اسدقم ائيش "ينطولا ديشنلا" نم لعجتل
يف مهتدصرأو ارتلجنإ يف مهبولقو "زييسراملا" ـب نونغتي اوناك نيذلا نييسنرفلا نع اهيف ملكتي "زييسراملا" ديشن

ينطولا ديشنلا اذه ءاغلإب ةبلاطملل تاوصأ مويلا تلاعت دقل ؟انديشنو انملعو اننطو نحن سدقن ال فيكف ،فينج
يف ميركلا نآرقلا يف روكذم وهو ،ةروثلا زومر نمض ديهشلا )49( ةداملا اضيأ دعت امك ! ينطولا ملعلا لادبتساو
سيئر ةدايس ظحالن نكلو "نوقزري مهبر دنع ءايحأ لب اتاومأ هللا ليبس يف اولتق نيذلا نبسحت الو" :ىلاعت هلوق
درجم اذهف ! ىتوم نوربتعي يلاحلا تقولا يف ءادهشلا امنيب ءايحألا نم مويلا نودعي تاومألا نم ريثكلا نأ ،ةسلجلا
.شيعم عقاول فصو

ةمألا لاجر ةريخو ةبخن نم مكلكو- اعيمج متظحالو دـيهشلا فـحاتمو ءادهشلا رـباقم ةرايزب متمق نأو قبس دقل
دبع مامإلا ربق جييستو نيصحت مغرف ،الاثم مكيطعأو نكامألا هذهل يرزملا عضولا -رقوملا سلجملا اذه يف اهئاسنو
،اهلحم يف نوناقلا اذه نم )49( ةداملاف اذهلو ،تاركنملل ارقمو ةركلا بعلل اعضوم حبصأ هنأ الإ سيداب نبا ديمحلا
صوصنلا معدت نأ وجرأ امك .ءادهشلا رباقمل ىوصق ةيمهأ امهئاطعإ ىلع ةرازولاو ةرقوملا ةنجللا ركشأ هيلعو
.دجاسملا ةيسدق ماقم يف اهلعجتلو تابجاولا سدقأ نم كلذ نأل ءادهشلا رباقم ىلع زكرتو ةيميظنتلا



الاؤس حرطأ ماقملا اذه يفو ةيراكذتلاو ةيخيراتلا ملاعملل ةبسنلاب اذكو ،نوناقلا اهددحي كلتف ،ةيخيراتلا رثآملا امأ
العف وه ؟اليصأ ادهاجمو ،ةيرئازجلا ةلودلا زومر نم ازمر نيدموب ربتعي له ،ريزولا يديس ،ةسلجلا سيئر يديس
فرصتي فيك ! ةدكيكسب فازفزلا ةلبزم يف يمرو رسك مث ،هل اميركت بصن يذلا لاثمتلا كلذ نأش ام نكلو ،كلذك
،سداسلا بابلا ماكحأ ةصاخو ءاطخألا هذه ححصيل نوناقلا اذه ءاج – هلل دمحلا – نكل ؟اذكه زمرلا ةيصخشلا هذهب

زومرو ثارتب ساسم لك ىلع بقاعي" )61( ةداملاو "…ريوزت لك ىلع بقاعي" ىلع )60( ةداملا صنت ثيح
،اهنم دحلا نم دبال ةريطخ لامعأ يهو ."مجهت وأ ءادتعا لك بقاعي" هنأ ىلع صنتف )62( ةداملا امأ "…ةروثلا
صقنلا وأ غارفلا اذه كرادت دق )62 ،61 ،60( هداومبو ةصاخلا ماكحألا يف سداسلا بابلا نأ ىلع هللا دمحنو
نطولاو ةروثلا زومر ىلإ يمتنن اننأل خراصلا ءادتعالا اذهل دح عضو نم دبالف هيلعو ،ةروثلا زومرل ةبسنلاب
)50( نيتداملاب ممتأ ليطأ ال يكلو …خلإ ،ةنهاكلا ،رموسن ،ةبقع يديس ،رداقلا دبع ريمألاك 1830 ذنم اهداجمأو
زكارم ،تايانبلا ،تادايقلا عقاوم ةيخيراتلا هملاعمو ريرحتلا ةروث رثآم نم دعي" هنأ ىلع ناصنت نيتللا )51(و
الاطبأ – ةسلجلا سيئر يديس – ةعاقلا هذه مضتو ،"ضاقنألاو تايفشتسملاو تاراغملاو فوهكلاو رباخملاو ،لاصتالا
مهل انافرع امنإو اسيدقت سيل ؟ليثامت مهل ميقن ال اذامل رسفتسأو ،مهريدقت انبجاو نم زومر مهو ةيركسع تايلمع اوداق
)ةيدكلا( نجس نم بره نالف دهاجملا نأ ملعي نيح اخماش هسأر عفريس يذلا ليجلا اذه ،انؤانبأ مهفرعيلو مهتايحضتب
.اذكهو …رخآو رخآو

نوجسلا نكامأ ركذ ثيح ،)50( ةداملا يف ثارتلا ةيامحب قلعتملا هنم سماخلا بابلاو نوناقلا اذه نمثأ هيلعو
ءادهشلا ءانبأو ؟هيف دهشتسا نم كانهو افحتم نجسلا اذه حبصي ال اذامل لءاستأف ،)ةويجرفب( دوجوملا رمحألا نجسلاك
ةيضقلا ،ةسلجلا سيئر يديس .ءادهشلل زمرك ظفحيو ناصي نأ بجي هيلعو .كلذ ىلع ةلالدلل ةعاقلا هذه يف نورضاح
نم )50( ةداملا يف هانسمل ام وهو ،يراضحلا ثارتلا ةميقب ةقلعتم ةيضق يه ام ردقب ةدصرأو لاومأ ةيضق تسيل
"اهيلإ راشملا رثآملاو زومرلا لك يخيراتلاو يفاقثلا ثارتلا نم دعي" ىلع صنت يهف )51( ةداملا امأ .سماخلا بابلا
تافلؤملاو قئاثولاو تاظوفحملا عيمج تربتعا اهنأ )50(و )49( نيتداملاب ةصاخلا ةرقفلا يف ام نسحأ لعلو
ةحيرصلا ةرابعلاب )51( ةداملا تصن دقو ةمهم اهلك ريراقتو تاباتكو تادعم نم دوجوم وه ام لكو تالجسلاو
…ةقرو يأ نأ ىلع ةحضاولا

ليجست نم ةنجللا نكمتت ىتحو- طقف هل لوـقأ ،راخف ذاتسألا ليمزلل اوـفع :)ماظن ةطقن(رماع نب ةسينأ ةديسلا
نم هيلع قداصملا نوناقلا صن مويلا شقانن اننأ نيح يف ةموكحلا هتحرط يذلا عورشملا شقانت كنإ -تاظحالملا لك
ةظحالم يهو هيلع قداصملا نوناقلا اذه يف ةدوجوم ريغ اهيلإ ترشأ يتلا داوملاف ،ينطولا يبعشلا سلجملا فرط
.اددجم ةرذعمو اركش ،ةنجللا ىلع رومألا ليهستل

ركشو ريدقت لكبو ،هنم 10و 9و سرام 8 ـل يتامارتحا عمو ،ةنجللا ةسيئر ةديسلل اركش :راخف ميهاربا ديسلا
ناك اذإ نكلو ضورفملا نمزلا دودح تزواجت امبر ،تركذ ام لك ىلع صنت يتلا )51( ةداملا لوح يمالك ممتأ
ةمألا خيرات جلاعت ةيريصم ةيضق ةيضقلا نأل كلذ نكيلف ليللا فصتنم دعب ةدحاولا ةياغ ىلإ ءاقبلا بلطتي رمألا
كردأ يننأل همرتحأو ةعاقلا هذه يف وه نم لك لجأ ايصخش انأ ؟ءانبلا ليلحتلا نم ءايتسالا اذه اذامل نذإف ،اهثارتو
يريدقت عم – يقح نمف كلذلو "يجاكرس" يف مهسوؤر تقلع ءادهش تانبو تادهاجم كانه ،مكنم دحاو لك ةناكم
ةصتخملا ةنجللا ةسيئر يتديس – نوناقلا اذه نأ ربتعأو رسفأو للحأو كلذ سدقأ نأ ،ةسلجلا سيئر يديس – مكتسائرل

.هلهأل رابتعالا ديعيو الماكو ايفاو –

.يلخدت اهلالخ يهنأل ةدحاو ةقيقد يف مكحمستسأ ،ةسلجلا سيئر يديس

اهل ضرعتأ ال ،داوم ينامث مضي وهف ثارتلا ةيامح لمشي يذلا يناثلا لصفلاب قلعتي اميف ،ريزولا يلاعم ةدايس
زومر مه نم رسفتسأو ،ةروثلا ملاعمو رثآمو زومرو ثارتلا ةيامح ىلع ةلودلا رهس ىلع صنت اهنأ ىلإ ريشأ نكلو
العف نحن ،هئافخإل يعاد ال حضاو رمأ وهو ؟اهريجفتب انمق نيذلا صاخشألا نحن انسلأ ؟اهرثآمو اهملاعمو ةروثلا

.تلخ نورق ذنم ثارتلا ةامح



ديكأتلا يف ةدحاو ةظحل رخأتأ ال يننإ لوقأو حرصأ ،نيدهاجملا ريزو يلاعم ةدايس ،ةسلجلا سيئر يديس ،اريخأو
ىتح ،يخيراتلا ثارتلا ءايحإ نع ةظحل لختت مل – متظحال امك – نيتريخألا نيتنسلا لالخو نيدهاجملا ةرازو نأ ىلع
ثارتلل ءايحإ ةينطولا تايقتلملا فلتخمل اهتماقإ لالخ نم نيدهاجملا ةرازو طاشن مهزفتسا جراخلا يف انؤادعأ
تالقتعملاو نوجسلاو "ناقر" مترز امبرو رئازجلا يف رامعتسالا هب ماق امل ةدراطمو ةقحالمو اعبتتو يخيراتلا
.كلذ ىلع ةدهاشلا

ام قيقحتل اندادجأو انئابآ ةريسم رارمتساب لصاونسو نوناقلا اذه اهئارثإل ةرازولا ركشأ نأ ينتوفي ال ةياهنلا يفو
هتلذب يذلا دوهجملا ييحأ كلذلو ةمألا ةركاذ يف دوجوملا بيهرلا غارفلا كرتن الأ انبجاو نم هنأل عمتجملا هيلإ وبصي
.مكل اركشو ،ترصق نإ ةرذعمو ةرازولا هب تمدقتو ةنجللا

ناك ول اذبح نكلو نمزلاب ءاضعألا ةوخإلا تالخدت ددحن مل نحن ،راخف ميهاربا ديسلل اركش :ةسلجلا سيئر ديسلا
.ةروكشم لضفتتلف ،يصفح ةيرون ةديسلا ىلإ ةملكلا نآلا ليحأو .ارصتخم لخدتلا

مكيلإ ،يئالمز يتاليمز ،ةموكحلا لثمم ريزولا ديسلا يلاعم ،ةسلجلا سيئر يديس .اركش :يصفح ةيرون ةديسلا
ةمألا سلجم سيئر ديسلا مهسأر ىلعو ءالمزلا لك ىلإ ركشلاب مدقتأ نأ دوأ ةشقانملا يف عرشأ نأ لبق .ةبيطلا يتايحت

.)ةأرملا ديع( سرام نماثلا ةبسانمب ةفيطللا يناهتلاو ةبيطلا ةتافتلالا ىلع

ّنك ءاوس رئازجلا ءاسن نهتمدقم يفو ملاعلا ءاسن لكل ىنمتأ نهمسابو يتاليمز ىلإ ةراحلا ّيناهتب مدقتأ يرودبو
ةماركلا فنك يف شيعلاو ةايحلا يف قحلا لجأ نم نلضاني يتاوللا ،ندملا يف مأ ةلزعنملا قطانملا يف مأ فايرألا يف
.ةيرحلاو

.)قيفصت(

رصنلا ديعب لافتحالل دعتست رئازجلاو ديهشلاو دهاجملا نوناق عورشم ضرع نمازتي نأ ةيخيراتلا فدصلا ءاشتو
ةمظنملاو نيدهاجملا ةرازو ةصاخو ةينعملا فارطألا لك نم تضتقا ةيعوضوم ابابسأ كانه نأ حيحص ،ديجملا
بلاطت ال ةمظنملا نأ ىلع تدكأ يتلا ةريخألا هذه ،نيدهاجملا ءانبأو ءادهشلا ءانبأ يتمظنمو نيدهاجملل ةينطولا
يف يقطنمو لوقعم وه امب بلاطت امنإو ءادهشلا لمارأو ءادهشلا ءانبأو نيدهاجملا ءانبأو نيدهاجملا عم ةاواسملاب

صئاقنلاو تاوفهلا ضعب كرادتل رصقلاو نيقوعملاو ماتيألا ةئف ىلع زيكرتلاو ةيخيراتلاو ةيونعملا بلاطملا دودح
ةيدج ةفصب اميف رظنلا يرورضلا نم حبصأ صوصن لظ يف ةينوناقلا ةموظنملاو ةيعيرشتلا صوصنلا يف ةلجسملا
ىلإ مكتدايس هابتنا تفلأ امك ،رئازجلا لالقتسا ىلع ةنس 37 رورم دعب فسأللو نكلو 91 نوناق دوجو مغر اذهو
ةماركل انمث هسفن عفد يذلا لبسملا وأ يئادفلا ديهشلا كلذ اهل ضوعن نأ نكمي ال يتلا ديهشلا ةلئاع يهو ةماه ةلأسم
رانيدلا ىلع لالقتسالا تاونس دعب ترصتقا يتلا ةرتفلا هذه ةليط هتلئاع تشمه كلذ لك مغرو هنطو لالقتساو
صاخشأل سارحو تافظنمك ،اتاتب مهماقمب قيلت ال بصانم يف مهتانبو ءادهشلا ءانبأو لمارأ فيظوتو يزمرلا
اذه انموي ىلإ ةمئاق تـلازال يتلا ةـيفسعتلا تاءارجإلاو ةيطارقوريبلا تالماعملا ىلإ ةفاضإ ،مهخيرات يف كوكشم
.ةيمومعلا تاسسؤملا ضعب ىتحو نيدهاجملا ةيريدم ىوتسم ىلع ةصاخو

ةيرورض ريرحتلا برـح يبوطعم رابكو ءادهشلا لمارأو ءانبأو نيدهاجم نم قوقحلا يوذب لفكتلا لئاسم نإ
يدام ررض ربكأ داهشتسالا نأ مكحب اهتمارك ةنايصو اهل رابتعالا ةداعإو ةيعرشلا اهقوقح نم ةئفلا هذـه ديفتست ىتح
بجاوو نيد الإ عورشملا اذه امو ،ناك يأ عم مهلمارأو ءادهشلا ءانبأ يواسن نأ لاح ةيأب نكمي الف هيلعو ،يونعمو
صخي اميف امأ .ةقدصلا وأ ةبهلاب سيل وهف ،ءابعأ نم هنع بترتي ام لـك لمحتو هقيقحت اهيلع ةلودلا تابجاو نم
ةننقم ،اهتاذب ةمئاق ةيلمعلا هذه نوكت نأ بجيف ديهشلا ةلئاعو دهاجملا ةمارك ظفح نع ثدحت يذلا عورشملا نومضم
ةلودلا تاسسؤم عقت ال ثيحب ،ةقيدصلاو ةقيقشلا لودلا ضعب نأش وه امك لاجرلاو تاموكحلا لاوزب لوزت ال نيناوقب
.يعامتجالا عيقرتلاو "جالوكيربلا" ةسايس يف

حيضوت كانه نوكي نأ ديرأ ةيادب ،تاراسفتسالا ضعب كلذكو نوناقلاب ةصاخلا ةلئسألا ضعب يدل ،ريزولا يديس



.ةصاخ ةلالد هل قح يذ لك نأل ،قوقحلا يوذ حلطصم صخي اميف لصفمو رثكأ

ليغشتلا يف ءادهشلا ءانبأل ةيولوألا يطعت عورشملا اذه اهنمض نمو ةينوناقلا صوصنلا لك ،ريزولا ديسلا
عم ايشامتو .ةئفلا هذه تسم لامعلا حيرست يف ةيولوألا نإ ثيح ،سكعلا تبثي عقاولا نأ ريغ …كلذ ريغو نيوكتلاو
اهنيسحت – ريزولا ديسلا – بجاولا نمف حنملاب قلعتي اميف امأ ؟تاءارجإلا هذه قيبطت متي فيك لءاستأ ةصصوخلا
اميف امأ .قوقحلا يوذو نيدهاجملل ميركلا شيعلا نامضل ةيئارشلا ةردقلاو ةيداصتقالا تالوحتلا عم ايشامت كلذو
تاءارجإلاو ةينوناقلا ةيلوؤسملا ديدحت نم دبالف ،يناثلا بابلا ،سماخلا لصفلا نم )24( ىلإ )21( نم داوملا صخي
نيدهاجملا نم ةعومجم اهنأشب تهجو يتلا ريوزتلا ةلأسمل ابنجت ةيوضعلاب فارتعالاو حيحصتلا ةلأسمل ةيعدرلا

اهتهجوو ةرازولا اهتخسن يتلاو (le Matin) ةديرج يف ترشن ةيضاملا ةنسلا مايأ نم موي تاذ ةحوتفم ةلاسر
ةكبش نعو ةفاحصلا اهنأشب تثدحت يتلا (les 3 volets) ثالثلا تاميسقلا ةلأسمب قلعتي اميف اصوصخ تايريدملل
.عباطملا ىوتسم ىلع تارامتسالا عبطب فلكتت يتلا ريوزتلا

رثكأ نينقت ىلإ جاتحت يهف ،ةيداصتقالاو ةيعامتجالا ةيقرتلا نع تثدحت يتلا )43(و )42( ،)40( داوملا امأ
.عمتجملا تائف نيب طلخلا متي ال ىتح حيضوتو

ةمهم لهست ىتح ةمظنملا عم نواعتلاب ،ةرازولا لكايه ىوتسم ىلع الوأ عضولا ةيفصت بجيف )60( ةداملا امأ
.ةدمجم هبش تحبصأ يتلا ةيئالولا ناجللا طيشنتو حيحصتلاو فارتعالا

نامضل يراضحلاو يخيراتلا انثارت ىلع ظافحلاو اهتيامح بجيف ،ريزولا يديس ةروثلا زومر صخي اميف امأ
.ةدعاصلا لايجألاب ربمفون ليج لصاوت

ضارغأل ءادهشلا لمعتسي الأو ناديملا ضرأ يف نوناقلا اذه قيبطت ىلع اورهست نأ وهو ءاجر يل اريخأو
اهشيعت يتلا ةيرزملا ةيعضولل رظنلا تفل ىلإ لب درولا تاقاب ىلإ ةجاحب اوسيل مهف ،طقف تابسانملا يف وأ ةيوسايس
.مهووذو مهتالئاع

.اركشو اهفرط نم مدقملا لماكلاو لماشلا ريرقتلا ىلع ةصتخملا ةنجللا ركشأ نأ ينتوفي ال اماتخو

.اروكشم لضفتيلف ،وصروقلا دمحم ديسلا ىلإ ةملكلا ليحأو ،يصفح ةيرون ةديسلل اركش :ةسلجلا سيئر ديسلا

،هل نيقفارملا ةداسلا ،ةديسلا ،ريزولا يلاعم ،ةسلجلا سيئر ديسلا ،ميحرلا نمحرلا هللا مسب :وصروقلا دمحم ديسلا
اهنم رطش ،نيئزج ىلإ اهئزجأ ةظحالم يلف ،دعب امأ .هتاكربو ىلاعت هللا ةمحرو مكيلع مالسلا ،يئالمز يتاليمز
.ةشقانملل انيلع ضورعملا نوناقلا صن يف صوغن انلعجي امم ،قيقد عوضومب قلعتي رخآلاو يلكش

قفاوملاو اذك يف خرؤملا اذك مقر نوناقلا نم لوألا فالغلا صخي اميف قيلعت يدلف ،ةيلكشلا ةظحالملاب قلعتي اميف
ديهشلا نألو يحلا ىلع الضف تيملل نأل ؟اذامل ،دهاجملا ىلع ديهشلا ميدقت انه حرتقأو ،ديهشلاو دهاجملاب قلعتملا اذكل
ديهشلا لمشي صنلا يف هيلع صوصنملا لوألا فارتعالاف .دهاجملا هدعب نم يتأي مث ايلاغ نمثلا عفد يذلا ديحولا وه
نودهاجملا ءابآلا ينرذعيلو ،ديهشلا ىلع دهاجملا ميدقت ظحالي ناونعلا طبض ثيح نمو ةيلكشلا ةيحانلا نأ ريغ
محرتلاو فارتعالا نإف ةطيسبلا ةيمويلا انتفاقث يف ىتحو ةينيدلاو ةيقالخألا ةيحانلا نم هنأ ريغ ،انعم نودوجوملا
.مظعأ نوكي رمألاف ! ؟ديهشلا تيملاب مكلاب امف ،يحلا نع تيملا هب زاتمي لوألا

،ةثلاثلا ةرقفلا ،عبارلا ناونعلا ،ةعباسلا ةحفصلا ،ةسداسلا ةداملاب قلعتت يهف ةيناثلا امأ ،ىلوألا ةظحالملا نع اذه



نولضانملا ةمئادلا ةفصلا نم اضيأ ديفتسي"اهيف ءاج ام أرقن امنيحف .يحالطصا عباط تاذ ةظحالم نع ةرابع يهو
يف نإ ،تاونس رشع ةبارق ذنم اعيمج انلق دقل ."1945 يام 8 ثادحأ ببسب اولقتعا وأ اونجس نيذلا نوينطولا
–هللا ءاش نإ– همظنتس يذلا ىقتلملا نوكيسو ،ادج ةمساح ةيخيرات ةلحرمل اميزقت تاحلطصملا هذه لثم مادختسا

يام يف ىرج ام فصو اهتمدقم يفو ةيخيراتلا تاحلطصملا طبض لوح ةنسلا هذه يف 1945 يام 8 ةيعمج
اذه ةءارقل حاترم ريغ يننإ مكل لوقأ نأ ،يتاليمز ،يئالمز ،ريزولا يلاعم يل حمسيلو يل اوحمساو 1945

ةطاسبب ثادحألا هذه فصت يتلاو ةيسنرفلا ةيرئازجلا ةسردملا نبا انأو اهتأرق يتلا تاباتكلاب ينركذي وهف ،حلطصملا
ةيخيراتلا ةلحرملل اقيقدت حلطصملا اذه ةعجارم ءاجرلاف ،ريغ ال ةرايس مادطصال اوضرعت اهباحصأ نأكو ةمات
ةحلسملا ةروثلاب اضيأ طبترم هنكلو ةينطولا ةكرحلا خيراتب طقف سيل طبترملا ينطولا يخيراتلا اهماقم يف اهعضولو
.اندالب لالقتسابو

ةدهاجملاو دهاجملا )رطسلا ىلإ ناتطقن( :اديهش دعي" :يلاتلاك يهو )10( ةداملاب قلعتتف ،ةثلاثلا ةظحالملا امأ
،ةيسنرفلا ةغللاب امجرتم صنلا تأرق دقف ،ينم فعض اذه امبر يل اوحمسا ،"ةداهشلا فرشب تزاف/زاف يتلا/يذلا
هذه نأ ىرأ هيلعو -يبرعلا بدألا ىلإ خيراتلا نم ةمجرت يهو- (Le champs d’honneur) ىغولا ناديم تدجوف
لالتحاب طقف ةطبترم رفص ةعاسلا نأ رابتعاب ،ىلوألا ةعاسلا لبق ام اودهشتسا نيذلا كئلوأ قح يف ةفحجم ةرقفلا

زازفتسالا نم عونو ةغلابملا نم ءيشبو ،خلإ …ةمصاعلا رئازجلا اهدعب نمو جرف يديسل "نومروب يد" شويج
قالطنال ايمسر حبصأ يذلا تقولا لبق مهداهشتسا يف ىلوألا ةعاسلا لبق ام ءادهش بنذ نمكيأ لءاستأ يباجيإلا
! ؟ىلوألا ةعاسلا لبق اودهشتسا مهنوك يف ءالؤه بنذ نمكيأ ،ىربكلا ةروثلا

ربكأ تيمس ءادهش فاصنأ مامأ نحن لهو ؟مهداهشتساب ايمسر فارتعالل ،قوقحلا يلماك ءادهش مامأ نحنأ
اونسحي مل مهنأل مهداهشتساب فارتعالا ىلع أرجي مل هنإ لوقأل ،يسايسلا عرشملا يل حمسيلو ؟مهئامسأب انندم عراوش
نم دحاو الثم دادزولب له .هدحو ريدقلا يلعلا ىلوملا ديب رامعألاف ،هللا رفغتسأ ! مهداهشتسال ةيتاوملا ةعاسلا رايتخا

ةبسنلاب اذكو ؟هعضن ةناخ يأ يف ،ةمصاعلا عراوش دحأ لمحي همسا يذلا ةلسع دمحأو ؟ال مأ ةيرئازجلا ةروثلا ءادهش
نب ميكحلاو ديعلوب نب ىفطصم يس تتبنأ يتلا لوقحلا ةيكزلا ءارمحلا مهئامدب اوقس ءالؤه لكف ؟مهريغو زونحل

نع هرهاظم ضعب يف ةقيقحلا يف فلتخي ال يذلا انخيرات مومهو نازحأ رجن ىتم ىلإ ،خلا …ديشر ةرامعو بجر
؟ىرخألا لودلاو ممألاو بوعشلا خيرات يقاب

ةفلكم ةصتخم ةيبط ناجل سسؤت » :صنت يتلا 10 ةحفص )21( ةداملاب قلعتتف ،ىرخألا ةيلكشلا ةظحالملا امأ
نم ةعومجم كلذ لوح يدل ،ةيبطلا ناجللاب قلعتت ةلأسملاو « زجعلا ةبسنو حورجلاو تاباصإلا ةجرد ديدحتب
مجني هنأ كلذ نم ينمهي امو نايحألا بلغأ يف ةئيس فورظ يف لمعت ةيبطلا ناجللا هذهف ،ةزجوم اهمدقأس تاظحالملا

ةيبطلا ةنجللا نع امأ ،نوبوطعملا تادهاجملاو نودهاجملا اهنمث عفدي اهل رصح ال بعاتمو ةريبك تاقياضم كلذ نع
ريزو ةدايس ينرذعيلو– هتدهاش امع هلوقأ ريثكلا يدنعو ةرم اهترز دقف ،نيدهاجملا ةرازو اهرقم يتلا ةينطولا
اهنإف ،ةيطارقوريب ةجلاعم اهيلع ةحورطملا تافلملا اهتجلاعمو اهتسارد ىلع ةوالعف – ةظحالملا هذه ميدقتل نيدهاجملا
تازيهجتلا ىلإ جاتحت امك نييئاصخألا ءابطألا ركذلاب صخأو ةيرشبلا لكايهلا ثيح نم معدلا نم ديزم ىلإ جاتحت
ةضورعملا تالاحلاو تافلملا ةسارد يف ةعرسلا ىلع دامتعالاب ،اهلمع بيلاسأ رييغت لب ريوطت بناج ىلإ ،ةيبطلا

ةظحالملا امأ .ةيمسجلاو ةيسفنلاو اهنم ةيلقعلا ،ىتش تاهاع نم تالاحلا بلغأ يف نوناعي اهباحصأ نأو اميسال ،اهيلع
نأ – ريزولا ديسلا – متظحال مكنأ كشالو ،ةباصإلا ةجرد ديدحتب قلعتت يهف ،ةداملا سفن راطإ يف امئاد يهو ةيناثلا
،ةيلاع زجع بسن نم اودافتسا دق ايلقع وأ ايكرح ةقيعملا ريغ ةفيفخ تاباصإب نيباصملا )ءايكذألا( نيدهاجملا ضعب
.اهنم نوناعي يتلا ةهاعلا ةيعونو ةعيبطو ىشامتت ال لقأ ابسن اوحنم العف نيباصملا نيدهاجملا دجن نيح يف

.نيبوطعملل ةيليمكتلا ةحنملا نع ريزولا ديسلا نم احيضوت ديرأف ةعبارلا ةداملا صخي اميف امأ

يلاعم نم ىنمتأ ،ضايب دوجو يه دهاجملاو ديهشلا نوناق عورشم يف ةيساسأ اهربتعأ ىرخأ ةظحالم كانهو
انم ايعسو ةيعامجلا ةركاذللو خيراتلل افاصنإ ضايبلا اذه ألُمي نأ ةرقوملا ةفرغلا هذه ءاضعأ يئالمز نمو ريزولا

اذهو ،ةينطو ىقبت نأ ىنمتن يتلا ةيرئازجلا ةسردملا ءانبأل ةعاجشو ةيعوضوم ةلماش ةءارق ميدقتو مييقت يف اعيمج
،les acteurs historiques ةيسنرفلاب اهتلق نإ ةرذعمو نييخيراتلا نيلعافلل ةيخيراتلا ةناكملاب قلعتي هتركذ يذلا ضايبلا
كئلوأ لك يأ ،ةروثلا خيراتلاكشألا نم لكشب اوعنص نيذلا كئلوأ ينعأو مهب ىلبح ىربكلا ربمفون ةروث تناك يتلا
.1945 يام ـب فورعملا رهشلا ءانثأ اوررضت نيذلا

يهف اهنم دبال يتلاو يمامأ ةدوجوملا تافلملا ضعب ممتأل طقف قئاقدلا ضعب ينحنما ءاجر ،ةسلجلا سيئر يديس
.عوضوملا بل

01 نوكي نأ فدصلا نم له ؟ةدلاخلا انتروثل ةيوقلا ةيعجرملا يه امف ،ةيعجرم ءيش لكل ناك اذإ ،ريزولا ةدايس



يلالتحإلا شيجلا طابض رابكاهتءارق نسحأ ماسج تايحضتو دحتو ةعاجش نم هبجنأ امو يام 8ـب اقيصل ربمفون
بعشلا اهب بلاطي ئتف ام يتلا تاحالصإلا لاخدإ يف عارسإلل "لوغيد" مهتمدقم يفو مهدالب تاساس اوحصن نيذلا
يعون قالطنا ةراشإ ناك 1945 يام سوقان ،سوقانلا اذه نذإ ،ةيرئازجلا ةينطولا ةكرحلا ناسل ىلع يرئازجلا
ادادتما نويسنرفلا تارباخملا لاجر قح نع اهربتعا يتلا ةيرسلا ةمظنملاب دعب اميف تفرع ةئشان ةيخيرات ةكرحل
نيخرؤملا نع كيهان- ةصاخ نويسنرفلاو نويبوروألا نوخرؤملا اهفصوو 1945 يام ةدابإل ايسايسو ايخيرات
ةدع يف هومتلق ام ركذأ تلزال ،ريزولا ديسلا .رضخألا ربمفونو رمحألا يام 8 نيب لصو ةزمه اهنأب -نييرئازجلا
.اهايإ مكروضحب ةيعمجلا متفرش يتلا ةيونسلا تايقتلملا اهنم ،تايقتلم

يواسي رهش يف مهحاورأب ةيرحلا قيرط ةمث نمو ةروثلا قيرط اودبع نيذلا كئلوأ ةعاجش لكب فصنن ال اذامل
ام اياحض انفصنأ املثم 1945 يام 8 ةدابإ اياحض ةعاجش لكب فصنن نأ – ريزولا يديس – نكمي الأ ؟ةنس 115

هنأل عاجش فقوم وهو ؟)11( ةداملا يف هيلع صوصنم فقوملا اذهو 1962 ربمتبس 01و 1962 ةيليوج 5 نيب
يتلا ةيرحلا اهتمتاخ تناك ماسج تايحضت دعب ايلاغ اهنمث اوعفدف ةيوطلس تافالخ ةيحض بهذ نم لكل رابتعالا ديعي
.اهب اومعني مل

،ةيخيرات ةمكحم مامأ ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةلودلا سيسأت نع نالعإلا تدهش يتلا ةعاقلا يف نآلا نحن
ضعب لخدن وأ 1945 يام 8 ةدابإ اياحضب اصاخ انوناق عضنلو ماقملا اذه ىلإو ىوتسملا اذه ىلإ اعيمج قرنلف
ةداملا يف دراولا ءانثتسالا ةفاضإب كلذو ةعباسلا ةحفصلا ،ةثلاثلا ةرقفلا ،عبارلا بابلا ،ةسداسلا ةداملا ىلع تاليدعتلا
ةفص نم اضيأ ديفتسي" يلاتلا وحنلا ىلع 1945 يام 8 ـب صاخلا بابلا وأ ةداملا حبصتل ،ةيناثلا ةرقفلا ،ةعساتلا
سرام 19 ىلإ 1945 يام 8 ةدابإ – يتءارق ححصأ – ببسب اولقتعا وأ اونجس نيذلا نوينطولا نولضانملا مئادلا

،ةسداسلا ةداملا يف هيلع صوصنم اذه ،"ينطولا ريرحتلا ةهبج فوفص ىلإ اومضنا دق اونوكي نأ ةطيرش 1962
اهددحت ةرهاق عناوم مهل تناك نيذلاءانثتساب" :ةعساتلا ةداملا نم ةيناثلا ةرقفلا يف دراولا ءانثتسالا فيضن نكلو
."ةينعملا تائيهلا

دقو خيراتلا ةمكحم مامأ نآلا اهعضأ تافلم ىلع دمتعي هتمدق ام نإ ،ريزولا يلاعم ةدايس ،ةسلجلا سيئر يديس
ةيرادإ قئاثوب ةدراو مهؤامسأو 1945 يام ءانثأ اودهشتسا نيذلا كئلوأب قلعتي لوألا ،فانصأ ةثالث ىلإ اهتفنص
قلعتم رخآ فلم انمامأو اهلامكتسال ىعست يهو اهطبض ىلإ 1945 يام 8 ةيعمج تعس دقو ،ةدوجوم ةيمسر
،1945 يام 8 ةدابإ يبوطعم فلم كلذكو انه انمامأ ةدوجوم روصلاو ةيمسر قئاثوب اضيأ قفرم نيجاسملاب
نمف ،ايخيرات ةبساحملل ضرعتنس اننأل ،معن هنأ دقتعأ ؟نوناقلا اذه ةساردل ةعاجش نم له وه حورطملا لاؤسلاو
اركش ،ةلاطإلا نع ةرذعم ،ةمداقلا لايجألا هجلاعت فوسف الإو ةعاجش لكبو انسفنأب نحن عوضوملا جلاعن نأ نسحألا
.هابتنالاو مامتهالا نسح ىلع مكل

لضفتتلف ،يوالسع ىليل ةديسلا ىلإ نآلا ةملكلا ليحأو ،وصروقلا دمحم ديسلل اركش :ةسلجلا سيئر ديسلا
.ةروكشم

،هل قفارملا دفولاو ةموكحلا لثمم نيدهاجملا ريزو ديسلا ،ةسلجلا سيئر يديس .اركش :يوالسع ىليل ةديسلا
.ريخلا ءاسم ،يئالمز يتاليمز

ىلع عوشخ لكب محرتأ نأ يدوب ،ةينوناقلا ةلئسألا وأ تاظحالملا ضعب ىلإ قرطتأ نأ لبق ،ةسلجلا سيئر يديس
اهالول يتلاو ماسج تايحضت نم هومدق امل نيدهاجملاو تادهاجملا مامأ لالجإو رابكإ ةفقو فقأ نأو ءادهشلا حاورأ
نيدهاجملا نم ريبك ددع ليتغا ثيحب ،باهرإلا مامأ دعب هتنت مل يتلا تايحضتلا كلت ،رقملا اذه يف ةدوجوم نكأ مل
.يلوصألا باهرإلا فرـط نم تادـهاجملاو



اهتاظحالم لك نع ةروكشم يهو ،ةنجللا ريرقت يف ءاج امب قلعتت –ريزولا ديسلا –ىلوألا ةظحالملاف ،دعب امأ
– ةلاحلا هذه يفو "نوناقلا اذهل ةفلاخملا ماكحألا لك ىغلت" هنأ ىلع صنت يتلا صنلا نم )71( ةداملا يفف ،اهريرقتو

اذه قبطي امثير سبل لك بنجتن ىتح ةحارصب اهركذ ضورفملا نم ناك ؟ةاغلملا ماكحألا يه ام – ريزولا ديسلا
قلعتملا نوناقلا يأ ،عوضوملا سفن جلاع دق 14/09/1991 يف خرؤملا 91-16 مقر نوناقلا نأب املع ،نوناقلا
– انرسف اذإف ؟هيغلي مأ 1991 نوناق مـمتي تيوصتلاو ةشقانملل انيلع ضورعملا صنلا له يلاتلابو ،دهاجملاو ديهشلاب

هعون نم اديرف نوناقلا اذه ربتعن نأ انيلعف ،1991 نوناق وهو قباس نوناق ءاغلإب ماكحألا ءاغلإ حلطصم – نيينوناقك
هيلع فسأتنو هب بحرن اننإةلاحلا هذه يف لوقأو نوناقلا نع ام اعون دعتبن نأ يل اوحمساف ،كلذك ناك اذإو اديدجو
نأل فسأتن ،لكك ةلودلا ةيلوؤسم اهنكلو مكدحو مكتيلوؤسم فسأتلا اذه ينعي الو ،ريزولا يديس فسأتن ،دحاو نآ يف
،اهبابش زع يف اهجوز ةدقافلا ديهشلا ةلمرأ نع فسأتن ،هحرط يف لطامت كانه ناك دقو 1999 يف ءاج نوناقلا اذه
ارظن ريرحتلا برح يف كراشن مل انك نإو نحنو ،شيعلا ةرارم تقاذ امدعب ةلودلا اهب لفكتت ةدج مويلا تحبصأو
مهتلاحو ئيسلا لابقتسالا انيأرو ،تارادإلل مهانقفار دقو ،ءادهش لمارأو نودهاجم – هلل دمحلاو – انتالئاع يفف ،نسلل
فرعأ انأو ،ركبم نس ذنم "يبأ"ةملك نم مرـح يذلل لوـقن اذامو ،ديهشلا تنب وأ ديهشلا نبا نع فسأتن ،ةئيسلا

تنيهأ نيذللا ةدهاجملاو دهاجملا لاحل فسأتنو ،1952 ةنس يبأ تدقف يننأل ،يوبألا نامرحلا اذه ةواسق اديج
لـفكتيو ديدج نم لـمألا ،ةرـيبك تادوـهجم هيف متلذب يذلا ،نوـناقلا اذه عرزي نأ طقف ىنمتأو .ةديدع تارم امهتمارك
يلاؤسل ةيريونت تافاضإ درـجم اـهنكلو عوـضوملا نع جرخأ مل يننأ مكهبنأ .ةمرتحملا ةئفلا هذـهب ةيقيقح ةروصب
ةريبك تابوعص ريثي كلذ نأل ؟ال مأ ةاغلم ربتعت هالعأ ةروكذملا ماكحألا لـه وهو هـتحرط نأو قـبس يذـلا حورـطملا
.ةيقيبطتلا ةيحانلا نم

)15( ةداملا نأل كلذ يف يأرلا اهرطاشأ الو امهو كانه نإ )16(و )15( نيتداملا صخي اميف ةنجللا لوقتو
ريشت يهف )16( ةداملا امأ ،ريدقتلا ةداهش مهل حنمتف ريرحتلا برح يف ةفص يأب اوكراش نيذلا صاخشألا ىلإ ريشت
.ودعلا عم اولماعت وأ نذإ نودب ريرحتلا شيج فوفص مهترداغم ءارج نم ةيوضعلا اودقف نيذلا ىلإ

مهدلقت دنع ديهشلا ةلمرأ وأ دهاجملا ىلع عقي مجهت وأ ءادتعا لك ىلع بقاعي" يلي امع صنت يتلا )67( ةداملا امأ
نأل ،رثكأ حيضوتل جاتحت يهف ،"مهتفص ىلع ةلادلا تاقاطبلل مهراهظتسا دنع وأ تاراشلا وأ ةمسوألا وأ نيشاينلل
نأ طرتشي ةداملا هيلع صنت يذلا ءادتعالا نكل تابوقعلا نوناق يف هيلع صوصنم رمأ موجهلا وأ برضلا وأ ءادتعالا
ىلإ كلذ عجري امبر وأ ينوناق غارف كانهف ،زمرك ديهشلا وأ دهاجملا ىلع ءادتعالا يأ ،ةنيعم فورظ يف نوكي
seront" :لوقي يسنرفلا صنلا دجنف ،ةينطولا ةغللا ىلإ ةيسنرفلا ةغللا نم ةمجرتلا  pénalisés  conformément  à  la

réglementation"، ةصرف مكيدل نكت مل هنأ كلذ ىنعم له ،ريزولا ديسلا ."تابوقعلا نوناق" لوقي يبرعلا صنلا امنيب
تاءادتعالاف ؟نيدهاجملا ءانبأو ءادهشلا ءانبأو ءادهشلاو نيدهاجملا دض تاءادتعالا لك ايئازج فيكي نوناق نينقتل
بلاطت تاوصأ ىلاعتتو ؟نيدهاجملاو ءادهشلا ددع ةرثك نع مالك نم ةرم لك يف هعمسن ام ءادتعا دعي الأ ،ةفلتخم
نع ةرم لك يف هعمسن امو نيدهاجملاو ءادهشلل ةناهإو ءادتعا اذه سيلأ ؟مهلكاشم نعو مهنع ثيدحلا نع فكلاب
؟اهفيكنو رومألا هذه ننقن فيك نذإ ؟مهدافحأ وأ مهؤانبأ هب عتمتي يذلا ثرإلا

مهفقاوم تناك نيذلا صاخشألا دقفي" :يلي امع صنت يتلا )68( ةداملا صخت ،ريزولا ةدايس ،ةريخألا ةظحالملا
امهتمارك ىلع ظفاحنو ديهشلاو دهاجملا فّرعن اذامل لءاستأ ."…فرشم ريغ اكولس اوكلسو ةينطولا ةحلصملا دض
انأ ؟صاخشألا لوقنف الماش احلطصم يطعن اذامل ؟نئاخلا فّرعن الو دالبلل تايحضت نم هامدق امب امهل فرتعنو
ودعلا عم نواعتم ةملك يهو نيناوقلا لك يف ةفورعملا ةملكلا عضنلف ،تاحلطصملا هذهل -ةحارص- بجعتأ
"collaborateur" ةفاقث معدت يهف كلذ نم سكعلاب لوقأو ريثكلا ءيشلا ينعت ال تاحلطصملا هذهف ،رمألا ىهتناو
ىلإ اعد يذلا وصروقلا ديسلا ليمزلا ىلإ تعمتسا دقل .قيرعلا انخيرات نايسن نوديري نم اهب يداني يتلا نايسنلا

ةباتك يف طبختن نحنو كلذ نوكي فيك نكل ،سرادملا يف ينطولا ثارتلاو زومرلا ىلع ظافحلا لايجألا ميلعت ةرورض
اهعضو يف يأرلا رطاشأ الو اهمهفأ مل يتلا – صاخشألا حلطصم يأ – ةظحالملا هذه طبرأ ،ريزولا ةدايس .خيراتلا
لوتقملاو لتاقلا نيب انيواس اذإف ،ةينطولا ةاسأملا اياحض حلطصمب فرع ام وهو مايأ ذنم هانشع دق ثيدحب اقالطإ
.مكيلع مالسلاو ،ةزانجلا ةالص انيلع ّلصتلف

.ررقملا ديسلا ىلإ ةملكلا ليحأو …يوالسع ىليل ةديسلل اركش :ةسلجلا سيئر ديسلا

نمف ،نيلخدتملا ةوخإلل سبللا ضعب عفرأ نأ طقف ديرأ .ةسلجلا سيئر يديس اركش :)ماظن ةطقن( ررقملا ديسلا
وه هيلع ةقداصملا تمت يذلا نوناقلا امنيب ةموكحلل يديهمتلا عورشملا ىلإ نوريشي مهدجأ مهتاظحالم لالخ
سلجملا لبق نم هيلع قداصملا صنلا وه ةنجللا ريرقت يف ركذ ام نأل ،داوملا نيب قباطت كانه سيلو ايلاح حورطملا



نيذللا يوالسع ةديسلاو راخف ديسلا لعف املثم ةموكحلا هتمدق يذلا عورشملل عمتسن نآلا اننأ ريغ ،ينطولا يبعشلا
.سبللا نم عون ىلإ يدؤي ام وهو ةموكحلا فرط نم مدقملا صنلاب ادهشتسا

نومضملا وه كلذ لك نم مهألاو ديفملا نكلو ةنجللا ءاضعأ ةوخإلا نم ةرذعملا بلطأ :يوالسع ىليل ةديسلا
.ءالمزلا ينرذعيلف ،ينم أطخ ناك امبر ،ةلكشمب تسيلف ةداملا امأ ،تاظحالملاو

نآلا امأ .ىرخأ ةرم يوالسع ىليل ةديسلا ركشأ امك ،حيضوتلا اذه ىلع ررقملا ديسلا ركشأ :ةسلجلا سيئر ديسلا
.اروكشم لضفتيلف ،ةيمساوق روصنم ديسلل ةملكلاف

انسلجم ءاضعأ يئالمز ،هل قفارملا دفولاو ريزولا ديسلا ،ةسلجلا سيئر يديس .اركش :ةيمساوق روصنم ديسلا
.رقوملا

.ادج ليلق وهف هلثمي امو نوناقلا اذه نع ليق امهم هنأ يف راخف ذاتسألا قفاوأ يننأ مغر رصتخأ نأ لواحأ

عم اهورجأ يتلا تارواشملا لك نمثأو ميقلا ريرقتلا دادعإ ىلع نيمرتحملا ةصتخملا ةنجللا ءاضعأ ركشأ ةيادب
اذه جارخإل ايصخش اهلذب يتلا تادوهجملا ىلع ريزولا ديسلا ركشأ امك .نوناقلا اذه اهمهي يتلا عمتجملا حئارش لك
.دوجولا ىلإ صنلا

قوقح دسجيو تاريغتلا لك نم نمأم يف ،ثارتو ءادهشو نيدهاجم نم ةروثلا زومر لعجيل نوناقلا اذه ءاج دقل
:يلي اميف اهزجوأ تاظحالملا ضعب يل ّنأ الإ ،مهلمارأو ءادهشلا ءانبأو دهاجملا

نكمي ناكو ينطولا ريرحتلا ةهبج ءاضعأو ينطولا ريرحتلا شيج ءاضعأ ىلإ دهاجملا )6( ةداملا تفنص دقل –1
.ماسقأ ةعبرأ ىلإ ينطولا ريرحتلا ةهبج ءاضعأ ميسقت نود كلذب ءافتكالا

اقح يطعتل )11( ةداملا يتأت امنيب ريرحتلا ةروث ءانثأ يفوت يذلا دهاجملا هنأ ديهشلا )10( ةداملا تفرع دقل –2
.)10( ةداملا مهيلع قبطنت ال صاخشأ يوذل

صنت مل امنيب ،ىلوألا ةرقفلا يف ءاوسلا ىلع نيدهاجملا ءانبأو ءادهشلا ءانبأل قحلا )28( ةداملا تطعأ دقل –3
.ةداملا هذه نم ةثلاثلا ةرقفلا يف نيدهاجملا تانب ىلع

ةرح ماهمل نيسرامملا ءادهشلا ءانبأ ىلع صني ملو حنملاب قلعتي اميف نيلطاعلا ءادهشلا ءانبأ نوناقلا لفغأ دقل –4
تانبو دعاقتلا صخي اميف ةروثلا ءانثأ نيدولوملا نيدهاجملا ءانبأ ىرخأ ةهج نم لفغأ امك .دعاقتلاب قلعتي اميف
ىلع )39( ةداملا ممعت نأ ييأر يف ردجألا نم ناك لمشأو معأ صنلا نوكيلو ،حنملا ةيضق يف تالطاعلا نيدهاجملا
.نيدهاجملا ءانبأ

ءادهشلا لمارأو ءادهشلا ءانبأو نيدهاجملل يطعأو ليق ام لك نإ لوقأ ،ريزولا ديسلا ،ةسلجلا سيئر يديس ،اريخأ
اهشيعت يتلا ةمزأتملا ةلحرملا يف ىتحو ءانبلا ةلحرم يفو ةروثلا ءانثأ حئارشلا هذه هتمدق ام عم ةنراقملاب ادج ليلق
.نآلا دالبلا

مل اذإف ،يرئازجلا بعشلا ىلعو اهيلع بجاوو نيد وه لب ،ةلودلا دنع نم ةبه سيل نوناقلا اذه نإ لوقأ هيلعو
.اركشو ؟البقتسم هرولبيس نمف ،نيدهاجملا فرط نم ةصاخو نآلا بجاولا اذه رولبي

.اروكشم لضفتيلف ،ريكب ينح ديسلل نآلا ةملكلاو ،ةيمساوق روصنم ديسلل اركش :ةسلجلا سيئر ديسلا



هل قفارملا دفولاو ريزولا ةدايس ،مرتحملا ةسلجلا سيئر ةدايس ،ميحرلا نمحرلا هللا مسب :ريكب ينح ديسلا
.هتاكربو ىلاعت هللا ةمحرو اعيمج مكيلع مالسلا ،يتاليمز يئالمز ،نيمرتحملا

مل اننأل دهاجملاو ديهشلاب قلعتملا رمألا اذه ةسارد قح يف انرصق دق نوكن امبر لوقأ عوضوملا يف لخدأ نأ لبق
.ةسلجلا لوأ يف ةبسانملا هتاهب مهحاورأ ىلع محرت ةفقو فقن

تايحضت ديلختو زاربإل نيدهاجملل ةينطولا ةمظنملاو نيدهاجملا ةرازو لازتالو اهتلذب يتلا تادوهجملا نإ ،دعبو
لك انم قحتسيل مهيوذو اهيعناص اياضقب لفكتلاو خماشلا يرئازجلا خيراتلا ربع تالوطبلاو ةيريرحتلا ةروثلا ملاعمو
.ريدقتلاو هيونتلا

نيناوقلل ممتملاو لمكملا ديهشلاو دهاجملاب صاخلا نوناقلا نم عورشملا اذه رادصإ جردني راطإلا اذه يفو
ةنجللا هيلع تصن ام ديؤأ ينلعج ام اذهو ،نوناقو موسرمو رمأ نيب ام 17 غلبت يهو اهايإ هدامتعا ليلدب ةقباسلا
.ىلوألا ةطقنلا 5 ةحفص يديهمتلا اهريرقت يف ةروكشم يهو ةصتخملا

فيرعتلا مامأ )ة( ةطوبرملا ءاتلا تعضو – ديهشلا – ثلاثلا لصفلا ،)10( ةداملا تمادام :ةيوغل ةظحالم يدل
ةفلتخملا تافيرعتلل ةبسنلاب رمألا سفن نوكي نأ اضيأ قيلألا نم ناك تاديهشلا ءاسنلاب فارتعالا تيبثتل ديهشلاب
كلت تحت ةيرئازجلا ةأرملل ةيلعفلا ةكراشملل اتيبثتو افارتعا ،خلا …مئادلاو يئادفلاو لبسملا ،)6( ةداملاب ةدراولا
.اهنع لفاغتي وأ ىحمت نأ نكمي ال يتلاو تايمستلا كلتو نيوانعلا

تقحل – نوناقلا نم )30( ةداملا يف اذـكو ةـيناثلا ةرقفلا ،)4( ةحفص ةنجللا ريرقت يف "رارضألا" ةملك تدرو دقل
ال لبنلاو ةماركلاو ةزعلا ليبس يف داهشتسالا نأ رابتعاب اهعضوم ريغ يف ةملكلا هذه نأ ىرأ – ءادهشلا قوقح يوذب
.كلذب فصوي نأ نكمي

)30( ةداملا امنيب قوقحلا يوذل ةحنملا نم ةدافتسالا حوضوب اتددح دقف )29(و )28( نيتداملا صخي اميف امأ
.ادج ةمهبم

امم اهتعجارم بولسأو ةحنملا ةميق ناددحي اهنومضمو اهاوتحم ،ةكرتشم ماكحأ :عباسلا لصفلاب )35( ةداملا نإ
يوذ نمض دهاجملا ةافو دعب ةقلطملا وأ ةلمرألا دهاجملا تنب جاردإ حرتقأو )25( ةداملا نع ءانغتسالا بجوتسي

.هقوقح

تالؤاستلا - يل ةبسنلاب - حرطي امم ةيمدقأك ةروـثلا تاوـنسب ءادـهشلا ءانبأ ةدافتسا نع ثدحتت يتلا )42( ةداملا
؟ال مأ ةروثلاب ديهشلا قاحتلا ةنس رابتعالا نيعب ذخأت ةدافتسالا هذه له :ةيلاتلا

ىلإ نوكي ام جوحأ اننطوو ركبم نس يف ةئفلا هذه نم هريغو يمومعلا فيظولا غارفإ ىلإ ءارجإلا اذه ىدأ اله
؟ةيروثلا ةنحشلا هذه

ءادهشلا ءانبأ نإف ،)43( ةداملل اقبط ةلودلا ةنيزخ ىلع ءارجإلا اذه اهحرطيس يتلا ءابعألا نع رظنلا ضغب
.مهبناج ىلإ اودهشتسا نيذلا مهناوخإو مهئابآ ةركاذ ىلع ةظفاحملا ىلوألا ةجردلاب مهمهي نيدهاجملاو

زومرب نيهتسي نم ىلع )67( ،)66( ،)65( داوملا يف اهيلع صوصنملا ةيئازجلا تاءارجإلا قبطت ال اذامل
اهلكشو اهرظنم هيوشتب ،ةيمسرلا تايانبلاو تائيهلا نم ريثكلا تاهجاو مامأ ةصاخ ،ينطولا ملعلا اهتمدقم يفو ةروثلا
لئاسو ربع فافختسا لكب مهيوذو ديهشلاو دهاجملا ةعمس نم نولاني نيذلا كئلوأ ىلع قبطت ال اذاملو ؟اهناولأ خسفو
نأ -يطارقميد دهاجمك ايصخش ،ريزولا ةدايس ،ةسلجلا سيئر ةدايس- لبقأ الو ؟ملاعلا نم عـمسمو ىأرم ماـمأ مالعإلا
ةمارك ظفحت يتلا نيناوقلا هذه رادصإ ىودج ام لءاستأ ذئنيحو ريبعتلا ةيرحو ةيطارقميدلا ليبق نم كلذ نأب يلع دري
؟ةيعبتلاب ةلودلا زومر مث ،ةروثلا زومرو



ديشأو ،ةعرس لكبو تالاغشنالا ضعبب مدقتأ نأ يدوب ،يئالمز يتاليمز ،ريزولا ةدايس ،ةسلجلا سيئر ةدايس
.هكرابأو ديسجتلا هل ىنمتأو ةيروهمجلا سيئر ىدل ةركاذلل ىلعأ سلجم ثادحتسا نم )64( ةداملا يف درو امب اريثك

ةهبجو ينطولا ريرحتلا شيج ءاضعأل يرادإ لجس صيصخت نم )17( ةداملا يف درو اـمع لءاـستأ يننأ امك
ايبهذ الجسو ماخ ةدام هرابتعاب هنم ةدافتسالا نيسرادلاو نيثحابلل نكمي فيك ؟نوكي ىوتسم يأ يفف ،ينطولا ريرحتلا
؟ةيريرحتلا ةروثلل

نم ةرازولا تادوهجم تلصو نيأ ىلإ :لءاستأ مهيوذو ديهشلاو دهاجملا ةمارك ظفح لجأ نم ،ريزولا ةدايس
دصق رهشأ ةثالث لك ةنيعم مايأ يف ديربلا زكارم وأ تايالولا ةنيزخ مامأ ريباوطلا ىلع ءاضقلل تاءارجإ قيقحت
؟رهشأ ةثالثلا نم اضوع ايرهش اهنم ةدافتسالا نكمأ الهو ؟تاضيوعتلاو حنملا نم تاقاقحتسالا ىلع لوصحلا

الهف ،زازتبالاو لالغتسالاو لالذإلا نم ريثك ىلإ نأشلا يف قحلا هل نمو دهاجملا ضرعي تارايسلا داريتسا نإ
اموي لءاضتي نيقحتسملا ددعو تاونس سمخ لك رركتت ةيلمعلا نأب املع ،رانيدلاب اهداريتسا صيخرتب ةرازولا تركف
.موي دعب

اذه نأ ول تينمت مك لوقأ نأ -مهريرقت ىلع نوروكشم مهو- ةصتخملا ةنجللا ءاضعأ يل حمسيلف ،ريخألا يفو
ينطولا يبعشلا سلجملاب ينطولا عافدلا ةنجل ىلإ هتشقانم دنست نأ اهيعناصو ةروثلاب قلعتي امم هريغو نوناقلا
لثمتي ام ردقب ،اهل سيئرلا ءاعدتسا وأ ةلاحإلا ةلاسر وأ ةيعامتجالا نوؤشلا ةنجلب افافختسا سيل اذهو ةمألا سلجمو
ريرحتلا شيج ليلس يبعشلا ينطولا شيجلا نأب ددرنو نمؤن نحنو ةصاخ يقيقحلا هراطإو هراسم يف كلذ عضو يف
.مكيلع مالسلاو ،ينطولا

.اروكشم لضفتيلف ،يليضف رداقلا دبع ديسلل نآلا ةملكلاو ،ريكب ينح ديسلل اركش :ةسلجلا سيئر ديسلا

ةسلجلا سيئر يديس ،نيلسرملا فرشأ ىلع مالسلاو ةالصلاو ،ميحرلا نمحرلا هللا مسب :يليضف رداقلا دبع ديسلا
هارأ ام الإ يلخدت رصتخأ نأ لواحأ ،نومرتحملا يئالمز يتاليمز ،مرتحملا ةموكحلا لثمم ريزولا ديسلا ،رقوملا
.امهم

،ةصاخ ريزولا ديسللو اعيمج مهل مارتحاو ريدقت فارتعا فرتعنو هترازو تاراطإ عم ريزولا ديسلا ييحأ ةيادب
نيدهاجملاب لفكتلا وأ خيراتلا ةباتك ثيح نم قوقحلا يوذو نيدهاجملا حلاصل لذبت يتلاو ةلوذبملا تادوهجملا ىلع
نيدهاجملا ةرازو سأر ىلع بصنملا اذه يلاحلا ريزولا ديسلا دلقت نأ ذنم كلذ لك ،فارتعالا وأ قوقحلا يوذو
نودب نيدهاجمو ءادهش ءانبأو لمارأ دوجو مدع ينعي ال كلذ نأ ريغ .يضاملا عم ةنراقم ،كلذب هل دهشي عيمجلاو
كالهلا ةيعابر نم يناعي نم كانهف .ةيقابلا ةكئاشلا ليقارعلا نم يهف ،ةيوست نودبو فارتعا نودبو نكس نودبو لمع
.لاجآلا برقأ يف هقح قح يذ لك ءاطعإل رثكأ دوهجلا لصاوتت نأ وجرأو ،ضرملاو ربكلاو رقفلاو نامرحلاك

نأ لضفأو ىرأ تنكو ،لمارألاو لوصألا مهو نيدهاجملا قوقح يوذ ربتعت يتلا )14( ةداملاب يتاظحالم أدبأ
ةيدام اهنم رثكأ ةيونعم ةيضقلا تمادام ،1942 ةنس دعب لقألا ىلع اودلو نيذلا نيدهاجملا ءانبأ مهيلإ فاضي
دعب ةيليمكتلاو ةيضيوعتلا ةحنملا ةلوليأب ةقلعتملا اهنم ةيناثلا ةرقفلا )25( ةداملا صخي اميف امأ .لعشملا لمح ةلصاومل
ىرأف ،نهنم لمارألاو تاقلطملاو تابزاعلا تانبلاو لمع نودب ديهشلا ءانبأ ىلإ -ديهشلا ةلمرأ يأ- ،ةلمرألا ةافو
قح نم مرحت نيح يف ،ةبزاع وأ ةلمرأ وأ ةقلطم تناك نميف اهرصحو ةحنملا هذه ةلوليأ يف طرتشي الأ اضيأ لضفأو
كلذ ىلإ جوحأ ةجوزتملا امبرو ،اهمأل ةديحولا تنبلا تناك اذإ ةصاخ ،لداع ريغو يقطنم ريغ اذهف ،ةجوزتملا اهمأ
ميظنتلا قيرط نع ناك ولو ىتح رابتعالا نيعب اذه ذخؤي نأ وجرأف ،اعم ةيونعملاو ةيداملا ةيحانلا نم اهريغ نم
.اقحال



ةـحنملا نـم ديهشلا ءانبأ ديفتسي نأ يهو ،اـحيضوت اهلالـخ نم ديرأ ةيلكش ةظحالم يهف ،)30( ةداملا نع امأ
.تنبلا تسيلو ديفتسملا وه طقف نبالا نأ ةداملا رهاظ نم مهفي هنأل ةـيضيوعتلا

رـيرقتلا يف تمدق يتلا ةماهلاو ةديفملا تاظحالملا ىلع نيمرتحملا ةنجللا ءاضعأ ىلإ ركشلاب مدقتأ اريخأو
مالسلاو ،اركشو ،مهل دولخلاو دجملاو ءادهشلا هللا محر ةياهنلا يف لوقأو ،رابتعالا نيعب اهذخأ ىلع حـلأو يديهمتلا

.مكيلع

لضفتيلف ،طيربج دمحم ديسلا ىلإ نآلا ةملكلا ليحأو ،يليضف رداقلا دبع ديسلل اركش :ةسلجلا سيئر ديسلا
.اروكشم

،ةسلجلا سيئر ديسلا ،نيلسرملا فرشأ ىلع مالسلاو ةالصلاو ،ميحرلا نمحرلا هللا مسب :طيربج دمحم ديسلا
ةداسلاو تاديسلا ،ةمألا سلجم ءاضعأ يئالمز يتاليمز ،هل نيقفارملا ءاضعألا ةداسلاو نيدهاجملا ريزو ديسلا
.هتاكربو ىلاعت هللا ةمحرو مكيلع مالسلا ،روضحلا

يتلا تادوهجملا ىلع ينطولا نماضتلاو لمعلاو ةيعامتجالا نوؤشلاو ةحصلا ةنجل ىلإ ركشلاب مدقتأ ةيادب ،دعبو
نب ةسينأ ةديسلا ةمرتحملا ةليمزلا ئنهأو ديهشلاو دهاجملاب قلعتملا نوناقلا صن نع يديهمتلا ريرقتلا دادعإل اهتلذب

.تايرئازجلا نم نهريغو ةمألا سلجمب تاوخألا لكو ةأرملا ديعب ةنجللا ةسيئر رماع

امم ،عاطقلا اذهب ةقلعتملا ةيعيرشتلا ةموظنملا ةيلاعف ىدم مييقتل ةيفاك ةينمز ةرتف ترم دقل ،ةسلجلا سيئر يديس
لفكتلا نإ .كلذ ىلع ركشلا لك ةروكشم يهو رقوملا انسلجم ىلإ ديهشلاو دهاجملا نوناق عورشم ميدقتب ةموكحلل حمس
ريبك دح ىلإ طبترم ينطولا ريرحتلا ةروثل يفاقثلاو يخيراتلا ثارتلاب لفكتلا اذكو قوقحلا يوذو دهاجملاب لماكلا
ابلطم لكشي لازامو ناك يونعملاو يداملا هيرطشب لفكتلا اذه .شيعملا عقاولا عم ةيعيرشتلا صوصنلا فييكتب
عمتجملاو ةلودلا تابجاو بجوأ نم ناوألا تاوف لبق ةبولطملا ةعرسلاب هقيقحت ىقبيو انعمتجم نم ةئفلا هذهل اعورشم
.ةيعامتجالاو ةيداصتقالا تابلقتلا نم ىأنمبو ةيسايسلا تاباسحلا نع اديعب

دق اهب دراولا ةغيصلابو صوصخلاب يلاحلا فرظلا يف نوناقلا اذه ةسارد ىلع حاحلإلا نإ ،ةسلجلا سيئر يديس
ةموكحلا عورشم يف ةدراولا داوملا نم اريثك نودجي ال امدنع مهئانبأو نيدهاجملا ةئف ىدل ةيبلس لعف دودر هل نوكت
نوناقلا اذه ليدعت ىلإ الجآ مأ الجاع وعدي ام اذهو صنلا نم تفذح دق ةيونعملا نيدهاجملا ءانبأ قوقح ةنمضتملا
.ةموكحلا عورشم يف تءاج امك دهاجملا قوقح يوذب ةقلعتملا داوملا نومضم ءاقبإ حرتقأ كلذ بنجتلو ةثلاثلا ةرملل

ام معدأ يننإف هيلعو ،نوناقلا اذه عورشمل اهليلحتو اهتسارد يف ةرقوـملا انتنجل تقفو دقل ،ةسلجلا سيئر يديس
دهاجملا قوقح يوذب ةقلعتملا لفكتلا ىلإ ةيعادلا يتاحرتقم ذخأ اهنم وجرأو هنأشب تاحارتقاو تايصوت نم هب تءاج
زييمت ال ،ةماع ةفصب ةئفلا هذه حماطم نوناقلا اذه يبلي كلذبو ،ةموكحلا عورشم يف تءاج امك ىقبتل رابتعالا نيعب
هلجأ نم ةيحضتلاو ،نطولا بح وهو مهقرفت يتلا ةيداملا لئاسملا نم مهأ مهعمجي ام نأل اهئاضعأ نيب قيرفت الو
ليبس يف مهلاومأو مهسفنأب نودهاجملاو ءادهشلا ىحض دقل .اهزومرو ةيريرحتلا ةروثلا ميقو ئدابم ىلع ظافحلاو
مهنم هوجرن ام وهو يضاملا يف كلذب مهل اندهش امك ءابآلا همسر يذلا جهنلا نع نوديحي ال مهؤانبأ ىتحو نطولا
.هللا ةئيشمبادغو مويلا

ةيفاكلا ةيانعلا ىلع هركشأو نيدهاجملا ريزو ودابع ديعسلا ديسلا مرتحملا خألا ييحأل ةصرفلا هذه زهتنأ اريخأو
نم ةبخن يدايأ نيب مويلا حبصأ يذلا يفاقثلاو يخيراتلا بناجلا ةصاخو تالاجملا فلتخم يف هريوطتو عاطقلا اذهب
ةروص نسحأ يف ةدعاصلا لايجألل ةروثلا خيرات ميدقت ىلع ةرهاس فحاتمو زكارم هلو لضافألا ةذتاسألاو ةرتاكدلا
.مكيلع مالسلاو ،ةمألا سلجم ءاضعأ ةداسلاو تاديسلاو ،ةسلجلا سيئر ديسلا مكل اركش .هجو لمجأو

،لولج جاحلا نب نمحرلا دبع ديسلا ىلإ نآلا ةملكلا ليحأو طيربج دمحم ديسلل اركش :ةسلجلا سيئر ديسلا
.اروكشم لضفتيلف



ىلع مالسلاو ةالصلاو ،ميحرلا نمحرلا هللا مسب .ةسلجلا سيئر يديس اركش :لولج جاحلا نب نمحرلا دبع ديسلا
يئالمز يتاليمز ،هل قفارملا دفولاو ةموكحلا لثمم نيدهاجملا ريزو ديسلا ،ةسلجلا سيئر يديس ،نيلسرملا فرشأ
.هتاكربو ىلاعت هللا ةمحرو مكيلع مالسلا ،روضحلا ةداسلا ،نومرتحملا ةمألا سلجم ءاضعأ

ضعب ركذب يفتكأس هيلعو .كلذ ىلإ ينوقبس ءاضعألا ءالمزلا ضعب نأ ريغ تاظحالملا ضعب يدبأ نأ دوأ تنك
.ةماعلا ىرخألا تاظحالملا

اهلمعتست يراضح بولسأ ةروثلا نأ ىلع نرقلا اذه لالخ تنهرب يتلا ةديحولا وأ ةليلقلا لودلا ىدحإ رئازجلا نإ
نم اهتابستكم ىلع دالبلا ةظفاحم ىدمب طبترم يراضحلا يقرلا نإ .اهتيرحو اهتمارك دادرتسال ةفيرشلا بوعشلا

نأل ينب ام لك مدهت ةريطخ ةياهن ىلإ امتح يدؤيس ميقلا هذهب ساسملاو ،رثآمو زومر نم اهب قلعت امو ةروثلا لالخ
ةينوناقلا صوصنلل ةيلوألا انتءارق نإ .ةراضحلاو يقرلاو ءانبلا وحن يساسألا اهكرحمو بوعشلا ةركاذ خيراتلا
.تاظحالملا ضعب ليجستب انل حمست ديهشلاو دهاجملاب ةقلعتملا

ةيعامتجالاو ةيداصتقالاو ةيسايسلا تالوحتلا فلتخم اهزرفتس يتلا تايطعملا عم نوناقلا اذه فيكتيس له ،اهلوأ
؟ةيتامولعملاو ةروثلاو خيراتلل ةحيحص ةيؤر ىلع دمتعيسو عقاولل ةداج ةرظنب زيمتيس يذلاو لبقملا نرقلا يف ةيفاقثلاو

،ةيعامتجالا ةموظنملاو داصتقالا يف لالقتسالا ذنم ةدمتعملا ةلشافلا تاسايسلاو تالالتخالا رارغ ىلعو ،ايناث
تايلمع لكل يقيقحلا روحملا هربتعن يذلا خيراتلا ةيضق يف نآلا دحل مسحي مل اهتيرارمتساو اهتيدج مدعل ارظنو
.ةياغلل ةيرهوج اهارن تالؤاست حرطن نحن ساسألا اذه ىلعو ،رييغتلا

ةثالث ىلع ةوالع فارتعالل تذختا يتلا ةيعوضوملا طورشلاو تاءارجإلاو سيياقملا يه ام ،ريزولا ةدايس
ةلصب تمت ال ةيصخش تالويم ىلع دامتعالاب متت تحبصأ ةيوضعلا ءاغلإو تافارتعالا ةلأسم نأ فيضأ مث ؟دوهش
هذه بنجتل ةمراص تاءارجإ كانه له ،ريزولا ةدايس ! تءاش نممو نمل عزنتو ةيوضعلا حنمت ثيح ،نوناقلاب
.هتاكربو ىلاعت هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو ،ةقحاللا لايجألا ىلإ رمتست اهنأ مأ تافرصتلا

الـخدت مدق يوازلا يلاليج ديسلا نأ مكملعأو ،لولج جاحلا نب نمحرلا دبع ديسلل اركش :ةسلجلا سيئر ديسلا
.اروكشم لضفتيلف ،يحاي دمحم لامك ديسلا ىلإ ةملكلا ليحأف نآلا امأ ،كلذ ىلع روكشم وـهو ابوتكم

ةداسلاو ةديسلا ،ريزولا يلاعم ،مرتحملا ةسلجلا سيئر يديس ،ميحرلا نمحرلا هللا مسب :يحاي لامك دمحم ديسلا
.مكيلع مالسلا يئالمز ،هل قفارملا دفولا ءاضعأ

،ءالمزلا ضعب اهيلإ ينقبس دق هنأ امبو نكلو نوناقلا اذهب ةصاخلا تاظحالملا فلتخمل قرطتأ نأ يدوب ناك
اميف اعجارت ىرأ يننأ يه ىلوألا ةظحالملاو ،عوضوملا اذه صخي اميف يرظن ةهجو ءادبإ يف ارصتخم نوكأسف
يتلا "ديهشلا قوقح يوذو دهاجملا" ةرابع نع لءاستأو ،ديهشلا يوذو ديهشلا قحب قلعتملا 16-91 نوناق صخي
صخي اميف ؟ريزولا يديس ةرابعلا هذه تيغلأ اذامل ةفرعم دونو "قوقحلا يوذو دهاجملا" تحبصأ مويلاو هيف تناك
اذبحف )52( ةداملاو )1( ةداملا نيب ماجسنا مدع كانه نكل ضقانت كانه سيل هنأ ىرأ نوناقلا اذه نم ةاغلملا ماكحألا
ةلمرأ وأ ديهشلا نبا وأ دهاجملا نيعب اهري مل )52( ةداملا ررق يذلا ررقملا نأ كلذ ىنعم نأل ةقدب زومرلا فنصت ول
صخي اميف رظنلا ةداعإ حرتقأ اذهلو ،ازمر نوكي ال صخشلا نأل ةفصلا هذهب اهفنص امل كلذك اهآر ول هنأل ديهشلا
نأ نكمي ال نكلو ،نطولا ليبس يف ةداهشلا وأ نطولا ليبس يف داهجلاب ينطولا ملعلا نراقن نأ عيطتسن دقف ،زومرلا



.خلا ……و اصاخشأ نراقن

رظنلا ضغبف ،مهفت ال امبر تارابعب تظفلت ام اذإ ءالمزلا ةوخإلا يل حمسيلو صنلا لوح ىرخألا يتظحالم امأ
– ةحنملا مغر – نكسملاو لكأملا ىلإ اجاتحم لازام دهاجملا نأل ،"ايراجت الجس" ةيقبلا يف ىرأ داوملا ضعب نع

اذه يف اودجي ملو ةيشيعملا مهتايح يدرت ببسب مهتمارك سادت نأ نكمي نيذلا ءادهشلا لمارأو ءادهشلا ءانبأ نع كيهان
يدج ريغ نوناقلا نوك يف دحأ يأل ةيلوؤسملا لِّمحأ ال انأو ،مدعنم هيف ةيدجلا بناج نأ اذه ىنعمو ،مهتحار نوناقلا
ةدوجوملا ريغ ةروثلا ملاعم نع ثحبن نأ ردجألا نم ناك قوقحلا نع ثحبن نأ لبقف ،هيف ةيقيقحلا ملاعملا صقنل ارظن
بيذعتلا زكارمك ملاعملا ضعب دوجو مدع نع لءاستأو رسفتسأ امئاد انأف ،ةلاسرك مهفيو ربتعي ام وهو صنلا اذه يف
– تايداملا ىلإ قرطتلا لبقو – ايصخش ىرأ ؟فنصت مل اذاملف ،تايحضتلا ىتح ىسنن انلعجي امم تادشتحملا وأ الثم

ءايحإ ىلع ةردقلا لقألا ىلع نكتلف خيراتلا ءايحإ يف زجعلا ناك نإف ،ةروثلا هذه خيرات رومأ طبض نم دبال هنأ
هيلع ةقداصملل دعتسم انأف كلذ مغرو صقان صنلا نإ لوقأ .ملاعملا هذه لالخ نم هسفن ىري دحاو لك نأل ،هملاعم
وأ تاحلطصملا ضعب ةيحان نم ةيعامج صقنلا اذه ةيلوؤسمو ،هنم ديهش ةلمرأ وأ ديهش نبا وأ دهاجم ةدافتسا ءاجر
! "ارأف بجنأف لبجلا ضخمت" لاقي امك نكلو ةروثلا روتسد ةباثمب نوكيس هنأ تننظ دقف دئارجلا بسحو ،اهريغ

نيعب ىري نأ دبالف ةروثلا وأ ةئفلا هذه صخي انوناق انعضو اذإف ،قدصو ةحارص لكب ملكتأ يننأل ةرابعلا نع رذتعأو
ىلع دبالو ،تاضيوعتلا كلذ دعب يتأت مث اهتيمهأ بسح فنصت نأ دبال اهتباوث نأل ةروثلا هذه اوشياع نيذلا سانلا
.ةدودحم تسيل ملاعملا نوكل ةينعم ةئفل ازايتما كانه نأ انيأر دقف ،كلذ سدقي نأ ةروثلا هذه داق يذلا عمتجملا

زومر نم زمرك "ليمرتلاو داهجلاو ةداهشلا" بناج ىلإ "متيلا" اهيلإ فاضي نأ تدرأف )2( ةداملا صخي اميف امأ
دحلا زواجتأ ال ىتحو ،يلاحلا انتقو يف ىتح ةرهاظلا هذه نم يناعن انلزالف ،ازمر متيلا ىرن ديهشلا نبا نيعبف ،ةروثلا
نوناق ىلإ فحصلا هدرت ددصلا اذه يف نوناق رهظ املكف ،)ةيروثلا ةلئاعلا حلطصم( نع ثيدحلل مكحمستسأ لوقعملا
فعضألا دهاجملل امامتها يلوي ال دهاجملا مادام رفوتت مل ةيروثلا ةلئاعلا طورشف – هقفاوأ ال يذلا – ةيروثلا ةلئاعلا
نأ اننكمي ال هيلعو هنم فعضألا نطاوملا هينعي ال دهاجملا نباو هنم فعضألا ديهشلا نباب يلابي ال ديهشلا نباو هنم
اذه يف كراش نم لكل مارتحا لكب نكلو ةحارص لكب تملكت ينوكل ةرذعملا مكنم وجرأ ،ةيروثلا ةلئاعلا نع ملكتن
.هتاسدقمو نطولا اذهل ةبحمو اروعش نكي نم لكو لضان نم لكو نوناقلا

يلخدتل ديجلا ريضحتلا مدع يف ةسلجلا سيئر ةدايس مكحمستسأو ،لاعفناب تملكت دق تنك نإ وفعلا مكنم سمتلأ
.اركشو ،هللا ءاش نإ دوصقملا مهفي نأ ىنمتأو

الجسم ناك يذلا شادمح رداقلا دبع ديسلا حمستسأو ،يحاي لامك دمحم دـيسلل ارـكش :ةسلجلا سيئر ديسلا
.لضفتيلف نآلا هل ةملكلاو ،يحاي لامك ديسلا لبق لخدتلل

يئالمز يتاليمز ،هل قفارملا دفولاو ريزولا ديسلا ،سيئرلا ديسلا ،سيئرلا يديس اركش :شادمح رداقلا دبع ديسلا
.)لوزأ نثامثسيأ نثامثيأ( ،مكيلع مالسلا ،ةمألا سلجم ءاضعأ

.ديهشلاو دهاجملاب قلعتملا نوناقلا اذه صن نع ةماع ةظحالم دعب ةيساسأ طاقن ثالث لوح نوكيس اذه يلخدت

انافرع ،قوقحلا يوذو ديهشلاو دهاجملاب لفكتي انوناق ةلودلا نست نأ يعيبطلا نم :ةماع ةظحالم ،ريزولا ديسلا
.نطولل تايحضت نم ةئفلا هذه هتمدق امب

نم يحوب هل نوصلخملا عوطت ،يسنرفلا رامعتسالا نم يناعي احيرج نـطولا هيف ناـك يذلا تـقولا يفف
،اهتيرحو رئازجلا ةمارك لجأ نم اروكش الو ءازج اورظتني نأ نود ةبصتغملا ةدايسلا عاجرتسا لجأ نم مهرئامض

.ةماركلاو ةدايسلا تداعو رخآلا ضعبلل ةايحلا تبتكو ضعبلا دهشتساف

؟ةصلخملا ةئفلا هذه وحن ةلودلا بجاول ركان نم تايحضتلا هذه دعب لهو

ديدست باب نم وه لب ،هيلع نولصحتي ازايتما دعي ال قوقحلا يوذو ءادهشلا لمارأو نيدهاجملل ةلودلا ةياعر نإ
.نيدلا



ةلفكتملا لكايهلا لالغتساك ،دهاجملا ةعمس ىلإ ءيست يتلا تاسرامملا ضعب دوجو ىلإ ةراشإلا نم دبال هنأ ريغ
اولصحتي مل نيذلا نييقيقحلا ءاطسبلا نيدهاجملا نم ةعساو حئارش باسح ىلع ةيصخش حلاصم قيقحتل نيدهاجملاب
.مهقوقح نم ريثك ىلع دعب

اوكراشي مل صاخشأل )فارتعالا( قئاثو ميلست يف لثمتت ةريطخ تازواجت نم يناعي فارتعالا عوضوم لازالف
اهنأ املع ةريبك غلابمب تافلملا تاعوبطم عيب نع ثيدحلا عاش امك ،ديعب نم الو بيرق نم ال ةيريرحتلا ةروثلا يف
.نيدهاجملا ةرازو حلاصم جراخ ةدوجوم ريغ

تاورث ىلع ذاوحتسالاك نيدهاجملا ةئف ىلإ ةبوسنملا ةلطابلا مهتلا جيورتو دهاجملا ةعمس هيوشت ىلإ ىدأ كلذ لك
قوقح مجح ريوصت يف ةغلابملا قيرط نع ،ةضرغملا ةلمحلا هذه رشن يف ةديدع تاهج تمهاس دقو ،رئازجلا
.نيدهاجملا

،ريزولا ديسلا

:10 ةداملا ىلع ةظحالم - 1

قوقحل يساسألا نماضلا دعت يتلا ةينوناقلا ةقدلا ىلإ هراقتفا نوناقلا اذه صن يف ةدوجوملا تارغثلا مهأ نم
نوجسلا يف اودهشتسا نيذلا ءادهشلا ةينطولا ةكرحلا يلضانم جاردإ مدعو ،قوقحلا يوذو ديهشلا ةلمرأو دهاجملا
لعشم ميلست يف اوحجن دق ةينطولا ةكرحلا ءادهش نأ ملعلا عم ،ديهشلاب ةصاخلا ةرشاعلا ةداملا نمض اهجراخو
.1954 ليجل ةمواقملا

:)11( ةداملا ىلع ةظحالم - 2

ةدتمملا ةينمزلا ةدملا يف اهلوعفم رصح ببسب ،ةروتبمو ةصقان )بجاولا اياحض( ـب ةصاخلا 11 ةداملا ربتعت امك
يتلا ةحلسملا تامادطصالا اياحضب لفكتت ةداملا هذه نأ رـكذلاب رـيدجلاو ،1962 ربمتبس ىلإ 1962 ةيليوج نم
ةيرئازجلا ةروثلل ةتقؤملا ةموكحلا ةيعرش مارتحا مدعل دودحلا تاوقو ةيخيراتلا تايالولا نيب لالقتسالا دعب تعقو

(GPRA) 1962 ناوج يف دقعنملا سلبارط رمتؤم تارارق قيبطت ةجحب.

ربمتبس يف فقوتت مل نيمصاختملا ةوخإلا نيب ترج يتلا ةميلألاو ةيمادلا ثادحألا كلت نإف رمأ نم نكي امهمو
يضقي ةيكارتشالا ىوقلا ةهبجو ةموكحلا نيب قافتا دقع مت ثيح ،1965 ناوج 16 ةياغ ىلإ ترمتسا لب ،1962

نوناقلا اذه صن نم )11( ةداملا لمشت نأ فاصنإلا باب نمف هيلعو .لماشلا وفعلا رادصإو حلسملا مادطصالا ءاهنإب
يف ءاضعأ مهمظعمو 1965 ناوج 16 ىلإ 1962 ةيليوج 05 نيب ام تعقو يتلا ةحلسملا تامادطصالا اياحض لك
.ةيندملا ةمظنملاو ينطولا ريرحتلا شيج

:)28( ةداملا ىلع ةظحالم - 3

نوناقلا صن نم رظتنت ءادهشلا ءانبأ نم ةئفلا هذه نإف هيلعو ،لخد نودب ديهش نباب نوناقلا اذه صن لفكتي مل
ءارج نم اهب تقحل يتلا ةيونعملاو ةيداملا رارضألا نع اهل ةيضيوعت ةحنم صيصختب رابتعالا اهل ديعي نأ يلاحلا
.لامهإلا

نوكي ال ىتح ةديدس ةقيرطب هتيكزت دعب نوناقلا اذه قبطي نأ ريخألا يف لمآ ،ريزولا ديسلا ،ةسلجلا سيئر ديسلا
.)ثريمناث( ،اركش ،هشيمهتو بعشلا ءاصقإل ةليسو



لضفتيلف ،بوغزوب رهاطلا دمحم ديسلل ةملكلا ليحأو ،شادمح رداقلا دبع ديسلل اركش :ةسلجلا سيئر ديسلا
.اروكشم

،هل قفارملا دفولاو ةموكحلا لثمم ،ريزولا يلاعم ،ةسلجلا سيئر ةدايس ،اركش :بوغزوب رهاطلا دمحم ديسلا
هتدعأ يذلا يديهمتلا ريرقتلا اهلوانت يتلا لئاسملا ىلإ قرطتأ نل اذه يلخدت يف ،سلجملا ءاضعأ يئالمز ،يتاليمز
يتلا داوملا ضعب صخأس اضيأ راركتلل ابنجتو ،تاظحالم نم اهيف ءاج ام نمثأو ،ةروكشم يهو ةصتخملا ةنجللا
صنلا داوم يقاب عم ةمجسنم الو ةلماش الو ةيفاك ريغ اـهدجأ يتلا )05( ةداـملا لوح ةظحالمب ائداب ةيفاو ريغ اهارأ
ةهبج لكايه( دعب ةرشابم )ريرحتلا شيج( ةفاضإ – طيسب ببسل – حرتقأ اذلو خلإ )9( ،)6( نيتداملا عم ةصاخو
:ىلإ نيدهاجملا فينصت ىلع ةصانلا )6( ةداملا نومضم عم ماجسنالا متي يكل ؟اذامل ،)ينطولا ريرحتلا

،ريرحتلا شيج ءاضعأ – )أ

.ريرحتلا ةهبج ءاضعأ – )ب

يف نيلكيهملا ءاضعألا نيب صنلا اذه يف قرفت يتلا داوملا يقابو )9( ةداملاو ةداملا سفن نم ةريخألا ةرقفلا اذكو
.فاك ريغ لوألا فيرعتلاف ،ريرحتلا شيج يفو ،ريرحتلا شيج يفو ريرحتلا ةهبج

،ةددحم تايوتسم ىلع ناكرألا تآيه يف مهتلكيه تمت نميف ريرحتلا شيج ءاضعأ رصحي اهنومضم )6( ةداملا
يفو ةيفلخلا دعاوقلا يف ريرحتلا شيج ءاضعأ عقوم نيأف ناكرألا تآيهو ،ةمسقلاو ةيحانلا ،ةقطنملا ،ةيالولا :يأ
فذح طقف حرتقأ ماهبإلا اذه ىقبي ال ىتحو سبللا عفرلو ؟…خلا ،ةتقؤملا ةموكحلا ىدل نيبدتنملاو ،ةيركسعلا سرادملا
تآيهلاو قفارملا لك دادعت نم دبالف نيسوقلا نيب ام فذحي مل اذإ امأ ،ةلماش ةداملا ىقبتو ،نيسوقلا نيب درو ام
.ريرحتلا شيج نم ءاضعأ اهيف دجوي يتلا تاميظنتلاو

ةهبج فوفص يف( ةفاضإ يغبني حوضولاو ةقدلا لجألف ،)6( ةداملا يف امئادو ،لضانملا فيرعت صوصخبو
ةهبج فوفص يف يلاضنلا هطاشن سرام يذلا وه مئادلا لضانملا( :يلاتلاك ةحضاو ةداملا ريصت ىتح )ريرحتلا
.)نطولا جراخ ريرحتلا

فارتعالا يف تبت يتلاةنجللا ءاضعأو سيئر هب مزلت ال نيح يف نيميلا ءادأب دهاشلا مزلت )19( ةداملا
!ريرحتلا ةهبج وأ شيج يف ةيوضعلاب

ةبسنلاب اذهو )باهرإلا عم نيئطاوتم اونوكي الأو( ةفاضإ اهرطس رخآ يف حرتقأ ،اهنم ةيناثلا ةرقفلا )28( ةداملا
.ةروثلا دض كولس مهل نكي مل نيذلا صاخشألل

هذه غلبم ىلإ رشت ملو ،ءانبألا ءادهشلا ددعت ةلاح يف ديهش لك ىلع ةحنم نم لوصألا ةدافتسا رقت )29( ةداملا
.تاوجفلا كرتت الأ اذهك مهم ينوناق صن يف بولطملاف ،لوعفملا يراس ينوناق صن ىلإ لحت مل امك ةحنملا

يوذ نم ةئفلا هذهل ةينهملا ةايحلا يف ةدحاو ةرم ةيئانثتسا ةيقرت نم ةدافتسالا لوح رودت كلذك )39( ةداملا
ضعب يف نوـكي دـق لـب ،الوبقم سيل يدنع ةينهملا تاقباسملا نم ءافعإلا نكلو ،ةذبحم دجو ةلوبقم يهو قوقحلا
هيف ترفوت اذإ :لوقي نوناقلاو اذه ؟ةقباسملا نم الثم رايط ءافعإ لقعي لهف ،ادج اريطخ – ةريثك يهو –تاصصختلا
ررقم وهو ةقباسملا نم ضرمم وأ بيبط ءافعإ لقعي الف ،تازايتما هحنمنو ةقباسملا رجيلف ،كلذ ناك اذإف طورشلا
نم مهفعأ مل يننكل نيدهاجملل تايقرت تيطعأ ثيح اهتريس يتلا تاسسؤملا يف اذه تيأر دقلو .ال ؟ضيرملا ريصم



!ةقباسملا

،ادج اكبترم ينلعجي ،يتاليمز يئالمز – سيئرلا ةدايس –ةداملا هذه نومضمف ،)52( ةداملل ةبسنلاب ءيشلا سفنو
يرظن يف زمرلاف ! هلولدمو هانعم – روصتأو كردأ امك – زمرلا يداقتعا يف دقفي ةداملا هذه يف دراولا زومرلا دادعتف
دهاجملاو ،نيينطولا ديشنلاو ملعلاك ،ءايشألا نم هريغ ىلع ومسي هعون نم ديرف يبهذ يونعم لولدم وذ يروصتو
وأ ةيخيراتلا رثآملاو ةيراكذتلا ملاعملا نإ لوقلاو ،عيمتي هنإفزمرلا ممعت اذإ امأ ،دحأ اهسفاني ال زومر هذهف …ديهشلاو
وه ام نيب طلخلا زوجي الف ،غاستسم ريغ يدنع وهو - حيحص ريغ يكاردإ بسح – اذهف زومر تايانبلاو تاحاسلا

نـهذ يف زمرلاب ةطبترملا ةيسدقلا ةلاهلا كلت عزني هنأ كلذ …ةحاسلاو ةيانبلاك رخآ ءيشو ديهشلاو ملعلاك زمر
رئازجلا قاثيم ،سلبارط قاثيمك ،ةروثلا تايعجرمو ثارت وه ام نيبو زمر وه ام نيب طلخلا مدع يئاجرف ،نطاوملا
اركش .اهتنايصو اهتيامح ىلع صرحلا بجي ،ةروثلل يخيرات يفاقث ثارتو ةروثلل تايبدأ اهلكف ،ماموصلا ةيضرأو
.ةسلجلا سيئر ةدايس

.اروكشم لضفتيلف نايرم رمع ديسلا ىلإ ةملكلا ليحأو بوغزوب رهاطلا دمحم ديسلل اركش :ةسلجلا سيئر ديسلا

،رقوملا سلجملا ءاضعأ ةداسلا ،هل نوقفارملا ةديسلاو ةداسلا ،ريزولا يلاعم ،سيئرلا ديسلا :نايرم رمع ديسلا
.نوناقلاب اقلعتم اينقتو اريصق يلخدت نوكيس

لوصحلل ىندألا نسلا ديدحت ىلإ نوناقلا قرطتي مل :ديهشلاو دهاجملا فيرعت ،لوألا لصفلا ،يناثلا بابلا –1
ىندألا نسلاب قلعتت تافلم كانه نأل ؟ريزولا ديسلا لاؤسلا اذه حرط اذامل ،ديهشلا ةداهش وأ ةيوضعلا ةداهش ىلع
نوكلمي نيدهاجم ءانبأو ءادهش ءانبأ كانهف ،ةداهشلا وأ فارتعالل ةبسنلاب ءاوس ،ةنس 14 وهو ةرازولا هددحت يذلا
اذإ ةيندم ةيحض دعي ال ةنس 14 نع هنس لقي يذلا ديهشلا ىتحو ،نسلا ببسب نيدهاجملا ةرازو ىدل ةدمجم تافلم
ام – ريزولا يديس – نذإ ! لالقتسالا دعب ودعلا هكرت عورزم مغل هيلع رجفنا وأ ودعلا هلتق وأ ةرئاط ةلبنق ببسب يفوت
؟ديهشلاب ةقلعتملا تافلملاو فارتعالا تافلم ريصم

ريغ فانصألا نمض ةدوجوم ريغ تناك 91/16 نوناق لبق ةفصلا هذهف ،لبسملا ةفصب قلعتم يناثلا يلاؤس –2
ةفص لوأ يه لبسملا ةفص نأ -اهيلع ةروكشم ةرازولاو فارتعالا ناجل اهب تماق ةردابم هذهو- ،ملعن نحنو ةمئادلا

ريغ ةفصلا هذه نأ ساسأ ىلع لمعت تناك قيقحتلا ناجل نأ وه حورطملا لاؤسلا نكل ،ةيريرحتلا ةروثلا يف ترهظ
ةحنملا نم نوديفتسي ال اهباحصأ نأل مسالا اذه ناجللا تحنمف ،ةفصلا هذه نم تدافتسا ةريثك تالاح كانهو ،ةمئاد
يف – ةصتخملا ناجللا قيرـط نـع – مـتركف لـه :وـه ريزولا يلاعم ديسلا ىلع حورطملا لاؤسلاو ،ىرخألا قوقحلاو
؟ليدعتلا قيرط نع ةئفلا هذهل ةبسنلاب رظنلا ةداعإ

ةصاخ ةيقاطب زاجنإو رظنلا ةداعإ ةرورض ىلإ يوالسع ىليل ةديسلا يتليمز تراشأ ،فارتعالا ناديم يف امئاد
الإ اهلمحتي ال ةيلوؤسملا هذهف "ةنوخلاو ةكرحلا" مهيمسن نيذلا مهو ،ةروثلا ءانثأ فرشم ريغ اكولس اوكلس نيذلاب
ةمألا سلجمو ينطولا يبعشلا سلجملا ىلع رميس ماه فلم ىلع نولبقم اننأل ؟حرطلا اذه حرطأ اذامل .نودهاجملا
ديسلا نم بلطأ نذإ ،اهيلع نوذوحتسيو يضارألا هذه نولغتسي ءالؤه نم اريثك نأ فرعن نحنو ةحالفلا نوناق وهو
.ةئفلا هذهب ةصاخلا ةيقاطبلا هذه زاجنإ ،ناجللا قيرط نعو ،ريزولا

تابثإ ةداهش هلو هيلع مكحلا مت نم وه نوجسملاف ،لقتعملاو نوجسملا نع ثيدحلا يفو فارتعالا ناديم يف امئاد
ةلكشم هفداصت فارتعالا ةقاطب زاجنإ دنعو ،ةمكاحم نود نم ودعلا زكارم يف لقتعا نم وهف لقتعملا امأ ،هنجس
.لاقتعالا تبثت ةيمسر ةقيثوب ةقفرم الإ ،لبقت ال مهتداهش نأل دوهشلا

نيدهاجملا ءانبأ اذكو نيقوعملا ءادهشلا ءانبأو تانب حلاصل ةحارصب تاضيوعتلا ىلإ اضيأ نوناقلا رشي مل



ناك يذلا قوعملا ديهشلا نبا ىلإ ريشي يذلا 63/99نوناقك ةقباسلا تاعيرشتلاو نيناوقلا ىلإ انعجر اذإو ،نيقوعملا
اذه نوناقلاو ،ةميدتسملا تاهاعلاو ضارمألا يوذ نيقوعملا ءادهشلا ءانبأ ةحنم ىلإ تلوح مث لافطألا ةوالع ىضاقتي
.اتاتب كلذ ىلإ رشي مل انيديأ نيب يذلا

)ُسَّسَُؤت( :ةظفلب درو ذإ ،لوهجملل ينبم مالكلا اذهو ،ةيبط ناجل سيسأت نع نوناقلا ملكتي ،بوطعملا صخي اميف
بوطعملا نأ ىرأو ،ةينطو ةيبط ةنجل ىلإ ةفاضإ ،تايالولا ىوتسم ىلع ةيبطلا ناجللا كانه نآلا هب لومعم وه امكو
يف رظنلا ةداعإل – ةينطولا ةنجللا ىلإ فلملا لـيحن اذاملف هنياعتو صحفلا هل يرجت يتلا ةيئالولا ةنجللا مامأ رمي مادام
يه ةيئالولا ةيلحملا ةيبطلا ناجللا نأ – ريزولا يديس –ىرأ كلذل ؟اقالطإ بوطعملا اذه رت مل يهو– ةيوئملا هتبسن
.هب لمعت يذلا ليلَّدلل ةيئالولا ةنجللا مارتحا ىوتسم ىلع ةينطو ةنجل كلذ بقارتو ةيلمعلا هذهب مايقلا هيلع بجي نم

ليغشتلا يف ةيولوألا مهئاطعإو ءادهشلا لمارأو نيدهاجملا ةيامح نع ثدحتت ،)38( ةداملا 91/16 نوناقلا يف
ةئف يهو ةدحاو ةئف تيقب دق هنإ لوقأو ،ليغشتلاو ةيقرتلا يف بوغزوب ديسلا اذه نع ثدحت دقو ،ايعامتجا مهتيامحو
ةقباسلا ةداملا نيب تنراق دقو ،ءادهشلا ءانبأ يقبو ءادهشلا لمارأ مهتعبتو اودعاقت نيدهاجملا نأل ءادهشلا ءانبأ
يف رخآ صخش عم ديهشلا نبا يواست :يهو اهحرش نم دبال ؟ةيولوألا يه امف ،اهلاح ىلع ةيقاب اهتدجوف ةيلاحلاو
يطعي 61/95 مقرب يميظنت موسرم رمألا اذه يف ردص دقو ،الوأ ديهشلا نبا رميف ةيمدقألاو ىوتسملاو ةيقرتلا
.تالاحلا هذه يف ءادهشلا ءانبأل ةيولوألا

،كلذب ينتعت ةسسؤم دوجو ىلإ داوملا ىدحإ يف نوناقلا اذه راشأ دقف ،يخيراتلا ثارتلا ةيامح لوح ريخألا يلخدت
،ةيدجم ريغ كلذ لجأل ةلوذبملا دوهجلا نإف ثارتلا ةيامحو رييست يف ةيلحملا تاعامجلا كارشإ نود نم هنإ لوقأو
كارشإ بوجوب لوقأ اذل هيلع نارهسيو هنايمحي نم امهو ،تايالولاو تايدلبلاب دوجوم ثارتلا بلغأ نأل ؟اذامل
.يخيراتلا ثارتلا ةيامح يف ةيلحملا تاعامجلا

نأل ،ةينطولا ةاسأملا موسرمب ةيضقلا هذه هبشأ ُتْدِك دقف ،تارجفتملا اياحضو ،نييندملا اياحضلا صخي اميف
ينعملاو اياحضك تافلم نوعدويو اضيأ ماغلألا هذه مهتسم ةنوخ كانهو ،لالقتسالا دعب نوطقسي ماغلألا اياحض

ةنوخ كانهو ،اديفتسم حبصيل نيدهاجملا ةرازو ىلإ هليوحتل نيدهاجملا ةيريدم ىلإ هفلم مدقيو يكرد قيقحتل عضخي
وه اذه ،ةروثلا يف فرشم ريغ اكولس كلسي مل هنأ تبثت تاداهشب مهبلاطن مل اننأل ةيعضولا هذه نم اودافتسا نوريثك
.اركشو سيئرلا يديس يلخدت

.اروكشم لضفتيلف ،يبرعلا تيآ نارقم ديسلا ىلإ ةملكلا ليحأو ،نايرم رمع ديسلا ركشأ :ةسلجلا سيئر ديسلا

ددصب مويلا اننإ ،ةداسلا اهيأ ،تاديسلا اهتيأ ،ريزولا ديسلا ،ةسلجلا سيئر دـيسلا .ارـكش :يبرعلا تيآ نارقم ديسلا
ركذتنو ،ءادهشلا ركذتنل – ةريصق اهنأ ولو – ةبسانم يهو ،دهاجملاو ديهشلا وأ ،ديهشلاو دهاجملا نوناق ةشقانم
ركذتن مويلا نحنو ،نطولا لجأ نم وأ ءىدابم لجأ نم داهشتسالا يه ناسنإلا اهب موقي ةيحضت ربكأو ،مهتايحضت
ةنس يف تاداهشلاو دوهشلا نع نوثحبي نيذلا كئلوأ نع ملكتأ تسلو نييقيقحلا نيدهاجملا لوقأ ،نيدهاجملا ييحنو

مهداهجو مهتايحضت مهيلع دهشتامنإو تاداهشو دوهش ىلإ نوجاتحي ال نيذلا نيدهاجملا نع ملكتأ انأ !!م1999
! مهءاقب هللا لاطأ ،ليجأتلا عم ءادهش وأ ةايحلا ديق ىلع ءادهش مهدعأ نيذلا مه ءالؤهف ،مهلاضنو

دهع ةياهن ىلإ لالقتسالا ذنم تثدح يتلا رومألا ضعب ركذتأ نأ نود اذكه ماركلا رورم رمأ نأ عيطتسأ ال انأ
دعب نيباوب اوحبصأ نيدهاجم نايسن عيطتسأ ال .نيدهاجملاو ءادهشلا ءانبأو ءادهشلا لمارأل ةبسنلاب دحاولا بزحلا
تراص اهنكل باوبلا ةنهم رقتحأ ال انأو ،تاسسؤملاو مـكاحملاو تايوناثلاو دهاعملاو تايدلبلا يف ةرشابم لالقتسالا
نود – نيدهاجملا ريزو ديسلا ،ةسلجلا سيئر ديسلا – نوناقلا اذه نع ثيدحلا عيطتسأ ال ! ديهشلا نباو دهاجملا ةنهم
!! لالقتسالا دـهع يف ةيروـهمجلا تارازو نم ةرازو يف ةفظنم تناك يفطل ديقعلا ديهشلا ةلمرأ نأب ريكذتلاو ركذتلا

ديقعلا ةلمرأ لمع ةداهشو ؟تارومغملا ءادهشلا لمارأو ،انتاهمأل ثدح اذامف ديقع ةبترب ديهش ةلمرأل اذه ثدح اذإف
!1984 ةنس يف اهانرشنو اهيلع انلصحت يفطل

نيقوعملاو ،نيبوطعملا ءادهشلا ءانبأو نيبوطعملا نيدهاجملا نع مالكلا نود نوناقلا يف ضوخلا عيطتسأ ال انأ



اذه ةسارد عيطتسأ ال انأ !مهتدعاسم تلواح يتلا ةلودلا تاسسؤم ةلقو ،مهتاناعمو ةحنم البو لمعلا نع نيلطاعلا
دحاو ببسل ءارحصلا ىلإ اوفنو ،ربوتكأ ثادحأ لبق نجسلل اوضرعت نيدهاجم نأ ركذتلاو ريكذتلا نود ينوناقلا صنلا
مهنأل ةيوضعلا اومرح نيذلا نيدهاجملا – شادمح ليمزلا ركذ امك– نايسن عيطتسن ال نحن ! ةطلسلا ةضراعم :وهو
!ةطلسلا اودناس مهنأ وه طيسب ببسب قاروألاب نيدهاجم نورخآ راص امنيب ،ةطلسلا اوضراع

هيف فقو يذلا 1985 ربمسيد 15 موي وه ،انخيرات يف اطيسب اموي ركذتن الو صنلا اذه نع ثيدحلا عيطتسن ال
اوعزوو ةيعمج اوسسأ مهنأ وهو طيسب ببسل ،ةيدملاب ةلودلا نمأ سلجم مامأ تادهاجملاو نيدهاجملاو ءادهشلا دالوأ
يف قح يأ ةطلسلل سيلو ،يرئازجلا بعشلا لكل كلم ءادهشلاو ،كرتشم ثارت ءادهشلا حاورأ" :ةطاسبب لوقي اروشنم
بابسأل نييفنملا ةروثلا ةداق لك عوجرب ءادهش ءانبأك روشنملا يف اضيأ انبلاطو ."ةيسايس ضارغأل مهحاورأ لامعتسا

امهم لئاسملا هذه يف ملكتي نم لك نإ :تلاق ةطلسلا نكل ،مهريغو فايضوب موحرملاو ،ةلب نب ،دمحأ تيآك ةيسايس
.ةلودلا نمأ سمي وهف هتفص تناك

يأل قح الو ،نينطاومو نيدهاجمو ءادهش ءانبأك اعيمج انل ةبسنلاب اذهو كرتشم ثارتو عيمجلا كلم وه ديهشلا
ةيوهلا لامعتسا مدعو ةيسايس ضارغأل نيدلا لامعتسا مدع ىلع صني نوناقلا نأ فيك برغتسأ كلذل ،هراكتحا يف انم
ءادهشلا حاورأ نأ ىرأ انأو ،ةيسايس ضارغأل ديهشلا لامعتسا مدع ىلع صني ال هنكل ،ةيسايس ضارغأل ةينطولا
هلاخدإو ةيوهلاو نيدلاك ديهشلا ةنايص يحارتقاو تاعامجلاو بازحألاو ةطلسلا فرط نم ةيسايس ضارغأل لمعتست
.ضارغألا هذهل لمعتسي الو ،ةيعامجلا ةركاذلا يف

يتوص مضأ ،ليصافتلا يف لوخدلا نودو ،نيدهاجملاو مهلمارأو ءادهشلا ءانبأل ةيونعملاو ةيداملا قوقحلل ةبسنلاب
ديهش ةنبا اهسأرتت ةنجللا نوكل يتحرف نع ربعأ ةبسانملابو ةصتخملا ةنجللا هتدعأ يذلا يديهمتلا ريرقتلا يف ءاج امل
نكسو لمع نم ،اهقيقحت لجأ نم ايموي لمعأو ةيونعملاو ةيداملا قوقحلا هذه ديؤأ يننإ .رماع نب ةسينأ ةديسلا يهو
يغبني ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلا ةسرامم ،ةيسايسلا ةسرامملا نكل …ىرخألا قوقحلا لكودعاقتو يعامتجا نامضو
اذه نأل ،دهاجم الو ديهش نباك اهسرامأ الو نطاومك ةسايسلا سرامأو يقوقح سرامأ ثيحب ،ةنطاوملا ةفصب متت نأ
نم ةعومجم نأ فيك لءاستنو ،اننيب قرفت اهدوجو دنع ةسايسلا نكل ،مهعمجيو نييرئازجلا عيمج نيب كرتشم ثارت
ةركاذلل الامعتسا اذه سيلأ ،حشرم دض احشرمو بزح دض ابزح نودناسي مهتمظنم ةيمست نكت امهم ءادهشلا ءانبأ
؟ءادهشلا اهلجأ نم دَهَْشتسا يتلا كلت ريغ ةصاخ ضارغأل ةيعامجلا

نيب لصفلاو ةيونعملاو ةيداملا قوقحلا ريفوت لجأ نم لمعلا ىلإ نوناقلا اذهب نيينعملا لك صالخإ لكب وعدأ كلذل
ءانثتساب ،مهلمعو مهنس ناك امهم مهتابجاوو نينطاوملا قوقح سفن يلو نطاوم يننأل يسايسلا لمعلا نيبو اذه لك
يمسن نأ نم الدب اذه ! فرشي ال هنكل يعيبط فقوم هنأ يأ )فرشم ريغ فقوم( هوعدتبا يذلا ديدجلا حلطصملا اذه
يعاد الف ،تابجاولاو قوقحلا سفن انل ءالؤه ءانثتساب نذإ ،)رامعتسالا عم نولماعتم ،ةنوخ ،ةكرح( اهئامسأب ءايشألا
.قلطم كئلوألو ءالؤهل ينماضت نأل داوملا يف لوخدلل نذإ

ذنم ايموي نيدهاجملا ددع صقانتي نأ يضقت ةايحلا ةعيبط نإ لوقأو نيدهاجملا ريزو ديسلا ىلع الاؤس حرطأو
موي دعب اموي دادزي نيدهاجملا ددع نأ ظحالن اننكل لايجألا نم هريغك ضرقنيس مهليج نأل اذه انموي ىلإ لالقتسالا
!! ددج نيدهاجمب عمسنو 1999 ةنسلا هذه ىلإ لالقتسالا ذنم

مت نيذلا نيدهاجملا ددع وه امو ؟لالقتسالا دعب نيدهاجملا ددع دادزي ىتح ةرازولا اهتلمعتسا يتلا ةيفيكلا يه امف
؟ةايحلا اوقراف نيذلا كلذ يف امب مويلا مهؤاصحإ مت يذلا ددعلاو م1962 ةنس مهؤاصحإ

،يدلاو داهشتسا يف لضف يأ يل نكي مل ولو ىتح ديهش نبا ينوكل زتعأ يننإ درفك لوقأو صخلأ ريخألا يفو
تنك دقو ،كلذ يف يل لضف الو ،دهاجمو ديهش نيب اصخش نورشعو دحاو اهيف ةريغص ةلئاع ىلإ يئامتناب زتعأو

اذهل نباو يرئازج نطاوم يننأو رئازجلا يه ةريبك ةلئاع ىلإ يمتنأ يننأ وه ربكألا يزازتعا نكلو ،اهنيح اريغص
.اركشو سكعلا سيلو بعشلا نوخت تناك يتلا يه ةريخألا هذهو هتادايقو هعئالط هخيرات ربع نخي مل يذلا بعشلا

لضفتيلف يقيدص دمحأ ديسلا ىلإ نآلا ةملكلا ليحأو ،يبرعلا تيآ نارقم ديسلل اركش :ةسلجلا سيئر ديسلا
.اروكشم

ديسلا ،نيلسرملا فرشأ ىلع مالسلاو ةالصلاو ميحرلا نمحرلا هللا مسب .سيئرلا يديس اركش :يقيدص دمحأ ديسلا
مالسلاو ،هل قفارملا دفولاو ةموكحلا لثمم ريزولا ديسلا يلاعم ،نيمرتحملا سلجملا ءاضعأ ةداسلاو تاديسلا ،سيئرلا



هتأر امب داهشتسالا ءدب يذ ءيداب ديرأو دوهج نم هتمدق ام ىلع ةصتخملا ةنجللا ركشأ .هتاكربو هللا همحرو مكيلع
نإف قلطنملا اذه نمو ،دحاو لجر بلق ىلع امهنأكو ءادهشلا ءانبأل ةينطولا ةمظنملاو نيدهاجملل ةينطولا ةمظنملا
بناجلاب هنم رثكأ يونعملا بناجلاب لفكتلا وه صنلا اذه نم ضرغلا نأب اهتهج نم ىرت نيدهاجملل ةينطولا ةمظنملا
نوصيو ةماركلا نمضيو ثارتلاو ةيخيراتلا رومألاب متهي ينوناق راطإ عضو ىلع ديكأتلا نيعتي هيلعو ،يداملا
يف اهدادتما اهل ةيوق ماكحأ ىلع موقيو ،ةمارص رثكأ نوكيو ،ربمفون لوأ نايب زومرلا هذه نيب نمو ،زومرلا يمحيو
ىلع ديكأتلاو ءيدابملا نع عافدلاو مهئابآ ةلاسر ىلع ظافحلاب ءادهشلا ءانبأ كسمتي تقولا سفن يفو .ىرخألا نيناوقلا

ربمفون لوأ نايب – )52( ةداملا يف ءاج امك – اهنيب نم يتلا زومرلا مارتحاو ديهشلا يوذو دهاجملل ةماركلا نامض
ىلاعتو هناحبس هللا نكلو هتكس نع راطقلا جارخإ ديري نمم ريثكلا كانهف ،ةروثلل يفاقثلا ثارتلا ةنايصو ،1945

)قوقحلا يوذ( حلطصم سيركت ىلع ءادهشلا ءانبأ ةمظنم تفسأت املثم فسأتأ امك !هتكس ىلإ هنوعجري الاجر ضيقي
ليوأت لكل ابنجتو ىنعملل ءافيإ )دهاجملا يوذ وأ ديهشلا يوذ( حلطصم دامتعا ىلع تحلأ امك حلأ ،صنلا هب ءاج يذلا
اهتناكم اهئاطعإو ةينطولا زومرلا ةنايصل ءاج ديهشلاو دهاجملا نوناق نإ لوقلا ىلإ ينرطضي ام اذهف ،ضرغم يدام
امهم هنإ لوقنو ،مهقوقح ىلع ظافحلا لجأ نم )امهووذ(و )ديهشلا(و )دهاجملا( زومرلا هذه نيب نمو ،اهب ةقئاللا
دَّمعتم ريصقت لكو ،ةمألا تباوثو نطولا ليبس يف ءالؤه تايحضت ىوتسم ىلإ قرت نل اهنإف قوقح نم مهل تيطعأ
ةينطولاو ناميإلاو ةديقعلاب ناطبترم امهو ةمألا ريمض يف )دهاجملاو ديهشلا( امساف ،مهقح يف ةنايخ وه مهبناج يف
ىرخألا ةيعضولا نيناوقلا يف ال امهلثم دجوي الو ،نطولا ريرحتو هللا ليبس يف دهشتساو دهاج نم الإ امهقحتسي الو
دهاجملاف ،ةيداملا هقوقحب بلاطيو رظتني (ancien combattant) اميدق ابراحم دهاجملا سيلف ،ىرخألا ممألا ىدل الو
نم ثبعلا ءاج اذإ فيكف ،اهب ثبعي نم دض فقيو ةمألا تباوثل سراح وهو ،ديهشلا هيخأ عم اهيلع دهاعت ةلاسر وذ
! نيدهاجم مهسفنأ نوربتعي نيذلا كئلوأ

يف ةصاخو نطولا زومر نم زمر هنأل ربمفون لوأ نايب عورشم ديسجتب ةمئادلا ةبلاطملا دهاجملا ةلاسر نمو
امو زمرلا اذه بايغف ،هيلإ دوعت ةيقالخأو ةينمأو ةيداصتقاو ةيعامتجا ةمزأ نم هيناعن امو ادصق ةبيغملا ةريخألا هترقف
ةمألا تاموقمب نوـثبعي ةنوخلل لاجملا حتف يذلا بجاولا نع يلختلاو بييغتلا اذه هببس بيرغت نم ةمألا هب تيلتبا
دعب ةرشابم هب لمعلا أدبي ،عمتجم ءانب عورشم وه لب ىركذلل ازمر سيل ربمفون لوأ ءادن نإ .اهتايقالخأو اهتباوثو
مكحب هنإف ،ةروثلا يف ةكراشملاب فارتعالا باب يفو نوناقلا ةيضق نع امأ .كلذ ىلع نولوؤسم نحنو لالقتسالا
ةرمإ تحت كراشنمم نيكراشملا نم ريثك كانهف ،ةروثلا ءانثأ يرسلا لمعلا مكحبو ،نيدهاجملا ضعب لاغشنا
مل نورخآو ،نمزلا رورم مكحب ةماقإلا رييغتب وأ ةافولاب امإ مهنيب ةلصلا تعطقنا يحاونلا يف نيلوؤسم صاخشأ
هب راهشإلا رابتعاو هللا ليبس يف المع هب اوماق امل ارابتعا وأ مهففعت مكحب ةداهشلا هذه ىلع لوصحلا ىلع اوصرحي
اورطضا ،ةبعص فورظ يف تازايتمالا ىلع لوصحلل ةليسو ةداهشلا هذه تدع املف ،لامعألا طوبهو ءايرلا باب نم
ةداملا ةقالع يه امف ةروثلاب مهل ةقالع ال نمم ريثكلا اهذخأ دقو ،ةيلمعلا تفقوأو ،بابلا مهنود قلغأف اهب ةبلاطملا ىلإ
ريرحتلا ةهبج وأ ينطولا ريرحتلا شيج يف ةيوضعلا ةفص نادقف ىلع صنت يتلا ةعساتلا ةداملاب اهتقالعو ءالؤهب
؟ةروثلا تاونسب ةقلعتم ةداملا نأل ،ةداهشلا هذه عيزوت نم قبس ام ةعجارمل ةين كانه له ؟ينطولا

ةلوحملا بطعلا ةحنم لوؤتو" :يتآلا ىلع ةيناثلا اهترقف صنت ،)24( ةداملا يأ ثلاثلا بابلا نم ثلاثلا لصفلا يف
مهيلع مسقتو ،لـخد نودب تاجوزتملا ريغ تانبلا اذكو رصقلا ءانبألا ىلإ اهتافو دعب بوطعملا دهاجملا ةلمرأ ىلإ
ةداملا نم ةيناثلا ةرقفلا يف لاحلا وه امك لمارألاو دهاجملا تانب نم تاقلطملا قح تلمهأ ةداملا هذهف ."يواستلاب
)25(.

نم دلو نم لكف ،ةقاعإلاب ةطورشم يهو نيدهاجملا وأ ءادهشلا ءانبأ نم نيقوعملل ةحنم يطعت )28( ةداملا
،ءاوس ةقاعإلا يف مهو نسلا يف ديهشلا ءانبأ نيب زيمت ةداملا هذهو اهنم ديفتسيس ،هتدالو دعب قوع وأ اقوعم مهئانبأ
كولسلا وه ةحنملا هذه نم ةدافتسالل طرشلا عضوو ،اهدعب نيدولوملاو 1942 لبق نيدولوملا نيقوعملا نيب زيمتو
اذـه نأ مـغر ،خيراتلا اذهب طرشلا طبترا اذامل ،1942 لبق نيدولوملا دهاجملاو ديهشلا ءانبأل ةبسنلاب ةروثلل يداعملا
1956 نيب ام يه طرشلا ةرتفو خيراتلا اذه دعب اموصعم نوكي ال ناسنإلا نإ ؟هدعب دلو نم هبكتري نأ نكمي كولسلا
؟ىمعألا ةصاخو كولسلا اذهب مايقلا قوعملل نكمي فيكو ،1962و

.لدعلا نم اذهو عيمجلا ىلع ممعي وأ ىغلي نأ امإف ،طرشلا اذهل ىنعم ىرن ال نحن

تابزاعلا تانبلا ،قوقحلا ووذ( :اهيلإ فاضي هالعأ )25( ةداملا نومضم عم اهنومضم يف )36( ةداملا مجسنتل
.)لخد نهل سيل يتاوللا تاقلطملاو

ةدافتسالا هذه ديقت ةحالفلا نع ةجراخ ضارغأ ىلإ ةيحالفلا يضارألا نم ةدافتسالا لوحتت ال ىتح ،)45( ةداملا



.ةحالفلاب ةصاخ ةيحالفلا يضارألا هذه يقبي امب

الكش( اهل فيضن نأ دبالف )ربمفون لوأ نايب ينطولا ريرحتلا ةروث زومر نم دعي( :ىلع صنت )52( ةداملا
.هتئزجت نولواحي نيذلا نيثباعلا مامأ قيرطلا دسل )انومضمو

."55 ةداملا يف ةدراولا ةصتخملا تاسسؤملا ةراشتسا دعب" :يهو اهترقف رخآ يفةحرتقم ةفاضإ :)57( ةداملا

ريرحتلا ةروث ميقو ءيدابم نيقلتو هتيقرتو ينطولا خيراتلا سيردت ىلع ةلودلا رهست" :ىلع صنت )62( ةداملا
دهعي ."ميلعتلاو ةيبرتلل ةينطولا ةموظنملا يف ةيساسأو ةيمازلإ ةدام خيراتلا ةدام رابتعاو ةدعاصلا لايجألل ينطولا
نيوكتلاو ةضايرلاو ةبيبشلاو ةفاقثلاو لاصتالاو ةينطولا ةيبرتلا اميسال ةينعملا تاعاطقلا ىلإ ةمهملا هذه ديسجتب
ىلع رهست يتلا يه ذإ ،تاسسؤملا هذه ىلإ ةيركسعلا ةسسؤملا ةفاضإ ذبحنف ،ةينيدلا نوؤشلاو يلاعلا ميلعتلاو ينهملا
ءاغصإلا ىلع اركش ،ينطولا ريرحتلا شيج ليلس يبعشلا ينطولا شيجلا مادام هميقو هئدابمو ينطولا خيراتلا سيردت
.هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو

لضفتيلف ،يليعامسا نب دمحم ديسلا ىلإ نآلا ةملكلا ليحأو ،يقيدص دمحأ ديسلل اركش :ةسلجلا سيئر ديسلا
.اروكشم

فرشأ ىلع مالسلاو ةالصلاو ميحرلا نمحرلا هللا مسب .ةسلجلا سيئر يديس اركش :يليعامسا نب دمحم ديسلا
ةمألا سلجم ءاضعأ يئالمز يتاليمز ،نيدهاجملا ريزو ةموكحلا لثمم ديسلا ،ةسلجلا سيئر يديس ،نيلسرملا
:دعبو ةبيط ةيحت ،لضافألا

انيلع ضورعملا ديهشلاو دهاجملاب قلعتملا نوناقلا صن نم ةريثك بناوج باهسإب يلبق نم ءالمزلا لوانت دقل
امك ،عمتجملا نم ةئفلا هذه تالاغشناو تامامتها عم ريبك دح ىلإ تبواجت يتلا مهتالخادم ناعمإب تعبتتو ،ةشقانملل
ةجلاعم يف ريبك دح ىلإ تقفو دقف ،نأشلا اذه يف دهج نم هتمدق ام ىلع ةروكشم يهو ةنجللا تاحارتقا ىلع تعلطا
:ةيلاتلا ةءارقلاب هذه ةزيجولا يتلخادم لالخ نم مهاسأ نأ تيأترا هتيمهأل ارظنو ،صنلا اذه

ةأطوو ةنميه تحت شيعي اننطو ناك – ركذتلاو ريكذتلا نم دبال انهو - ديعبب سيل تقو يف هنأ ريكذتلا يغبني
– ىسنن ال ىتحف ،ءامدلا كفسو تامرحلا كهتناو نطولاو ةمألا تاريخ بلس يذلا دقاحلا يناطيتسالا رامعتسالا
بعاتملاب كهنملا - يبألا بعشلا اذه نومكحي امهلاثمأو )وسامو راجيب( لاثمأ ناك – بوعشلا ةركاذ خيراتلاو
ةباذإو هتيصخش سمط ىلع اولمعو هتيرح هوبلسف هنورغصتسيو هنورقتحي اوناكو ،رانلاو ديدحلاب - بعاصملاو
امه رهقلاو داهطضالا ةسايسو كاذنآ ةدئاسلا )انيجدنألا( يلاهألا ةفاقثف ،)يسنرفلا رامدتسالا( ريغلا ءاعو يف هتيوه
اذه زاربإ ةلواحم نم رمعتسملا لايذأ ضعب لبق نم هل جوري ام مـغر ةيفخلا هاياون ةقيقح ىلع دهاشو ليلد ريخ
بلسو دابعتسالا اهتامس نم يتلاو ،نطولا اذه لخاد ندمتلاو ةراضحلا رشن يف اساسأ لثمتي هفده نأ ىلع ريخألا
ةينطولا ةيصخشلا سمطو )دست قرف( ةسايسو داقحألاو نتفلا ةسايس رشنو تايرحلا تبكو تامرحلا كتهو تاريخلا
عورشم اذاملف ،اهركذل ماقملا عسي الو ةريثك اندلب ىلإ هب اوؤاج يذلا )يراضحلا( مهعورشم تامسو ،عيوجتلاو
به مخزلا اذه طسو يفف ،"ةاواسملاو تايرحلاو ةوخألا اسنرف" راعش نع انه لءاستنو ؟سيلدتلاو بذكلاو ةطلاغملا

رئازجلا ءيضتل تقرتحا عومشك اوناكف ،لاملاو بابحألاو لهألا مهءارو اوكرتو نطولا ءادن اوبلو نوصلخم لاجر
ةحاس يف ءاقفرلا قرتفاو ،اهبعاتمو ةايحلا هل تبتك نم مهنمو اهميعنو ةداهشلا هل تبتك نم مهنمف ،ةخماش ةدلاخ ايحتو
.نطولاو ةمألا ةلاسر ةلصاوم ةريسم يف ءادهشلا يوذب اوقتلا مهنم ءايحألا نكل ىغولا

لبق نم ازازفتساو الالغتساو ةديازم لالقتسالا رجف ذنم شيعت ةيلاغلا ةلضافلا ةئفلا هذه نإ ،ةسلجلا سيئر يديس
مهنم ديدعلا كلمي الو ،اذه انموي ىلإ نامرحلا شيعت ةئفلا هذه نم ةحيرش لازتالو ،هزومرو نطولا اذه ىلع نيدقاحلا

– ةسلجلا سيئر يديس –لقعيفأ ،لاـجملا اذه يف دهج نم ةلودلا هلذبت ام مـغر مهتمارـك ظفحي الـخد الو مهيوأي افقس
تناك ديهشلا تنب نكل ،ءيش لك ىلع اوذوحتسا مهنأب ضعبلا مهيمريو تافصلا ىتشب فصوتو ةئفلا هذه مهتت نأ
ضعب دنع ىتح ةفظنمك لمعلا ىلإ - هبعاصمو نامزلا رهق تحت – ترطضا هتلمرأو مويلا يف ادحاو ارانيد ىضاقتت
تاقياضمو تاناهإ ىلإ نايحألا نم ريثكلا يف ضرعت دقو اباوب لمعلا ىلإ كلذك رطضا رحلا دهاجملاو ،ةروثلا ءادعأ
اراـطإ عضو 91/16 نوناقف ،ةئفلا هذهب لفكتلا تلواح ةلودلا نأ ركنن ال نحن ،ةسلجلا سيئر يديس .ةبكرمو ةددعتم
ريخألا يفو ،قرو ىلع اربح - ريزولا ديسلا – صنلا يقبو ميظنتلا ىلع تليحأ هداوم مظعم – ملعن امكو – نكل ،اذـهل



اهتزعو اهتمارك اهل ظفحيو اهماقمب قيلي الفكت ةئفلا هذهب –مويلا هتشقانم ددصب نحن يذلا –نوناقلا اذه لفكتي نأ لمأن
.هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو ءاغصإلا ىلع اركش .ايناديم قبطي نأو

لضفتيلف ،يبيرز ريذن ديسلا ىلإ نآلا ةملكلا ليحأو ،يليعامسا نب دمحم ديسلل اركش :ةسلجلا سيئر ديسلا
.اروكشم

يئالمز يتاليمز ،ةموكحلا لثمم نيدهاجملا ريزو يلاعم ديسلا ،ةسلجلا سيئر ديسلا .اركش :يبيرز ريذن ديسلا
ام نودهاجملا لِّمُح لالقتسالا ذنم ذإ ،اقباس لاقت نأ دبال ناك ةملك لوقل ةصرفلا هذه الوأ منتغأ ،ةمألا سلجم ءاضعأ

ةفيرشلا ةئفلا هذه هاجت ةملك ،اذه يعقوم نم لوقأو ،مهتينطوو مهداهج يف ككشت تاوصأ تلاعتو ،هب مهل ةقاط ال
اذهل ةبيرض ديهش نويلم فصنو انويلم اهفوفص نم تمدقو ،رئازجلا لقتستل سمألاب كلمت ام ريخب تحض يتلا
.كئلوأل مارتحالاو نافرعلاو ،ءالؤهل دولخلاو دجملاف ،مويلا هب معنن يذلا لالقتسالا

اوضهجأو يسلطألا فلحلاو اسنرف توربج اورحد نيذلا كئلوأ نيب يبارتأو يسفن دجأ نأ ميظع فرشل هنإ
لك ىلإو ،اهسأب ةدش بيوذتو اهتدحو قيزمتو اهبعش فوفص قيرفتل جراخلاو لخادلا يف رئازجلا ءادعأ تاططخم
نم ةئفلا هذه هتمدق ام نإاقح .ةعساو هللا نم ةمحرف ،ةنايخلاو ردغلا دي ،باهرإلا دي ىلع ءالؤه نم طقس نم
انيد قحب ربتعي بهذ نم قبط ىلع انل تمدق يتلا ةيرحلا عازتنا لجأ نم ريظنلا ةعطقنم ةتامتساو ماسج تايحضت

.نوناقلا اذه صن هعسي الو لباقمب ددسي ال لايجألا رم ىلع ةمألا ىلع

تلذب يتلا ةربتعملا تادوهجملاىلع هترازو مقاطو نيدهاجملا ريزو ديسلا ركشأل اضيأ ةصرفلا هذه منتغأ امك
اميف اهيدبأ تاظحالم يدل كلذ ىلع ةروكشم يهو ةنجللا اهب تمدقت يتلا تاظحالملا ىلإ ةفاضإو ،لاجملا اذه يف
:يلي

عورشملا نأ لجسأ ،نوناقلا صنو يديهمتلا عورشملا نيب ةنراقملا ةساردلا لالخ نم يتلا ىلوألا ةظحالملا
مل ةموكحلا عورشم نإ ثيح ،ىلوألا ةفرغلا يف هيلع قداصملا صنلا نم لمشأو ىفوأ ةموكحلا فرط نم مدقملا
ةينطولا ةايحلا يف العاف افرط دصقأ ةيزييمت ةقيرط دمتعا يذلا رخآلا سكع قوقحلا يوذ نيب فرعي ام نيب زيمي
لوألا صنلاف ،انيلإ مدقملا صنلا نم ")14( ةداملا" عورشملا نم )20( ةداملا يف ليدعت نم درو ام كلذ ىلع يليلدو
دنتسي نأ نكمي انيلإ مدقملا صنلا يف درو ام نأ ملعلا عم ! مهفذحي يناثلاو قوقحلا يوذ نمض نيدهاجملا ءانبأ جردي

قيقحت هنكل ،ةيناف ةدام وأ ةلئاز ةحلصم قيقحت فدهلا سيلف ،اذه لوقأ امدنعو ،قوقحلا يوذ نمض ءالؤه ركذل هيلع
– اقالطإ – يواسن نأ نكمي ال ذإ ،ءالؤه هيلإ وبصيو فدهي ام اذهو ،رئازجلا ماودب مودي مئاد يونعم يخيرات رابتعا
.تامزألا لك يفو مويلاو سمألاب اهل ادوقو اوناك نم نيبو ةروثلا دض سمألاب اوناك نم نيب

مارتحاو ءادهشلا ديجمت ىلع رهست ةلودلا نأ ىلع صنت يتلا ةيناثلا ةداملا ىلع تاظحالم يدل ،داوملل ةبسنلاب
رهست ال ةلودلا نأ ةرقفلا هذه صن حور نم ظحالأو ،ءادهشلا قوقح يوذو نيدهاجملا ةمارك نمضتو ةروثلا زومر
.نوناقلا صن يف نيروكذملا نيدهاجملا قوقح يوذ ةمارك ةيامح ىلع

ةصاخ ةيانعب نوظحي ءادهشلا قوقح يوذو مهقوقح يوذو نيدهاجملا نأ ىلع )4( ةداملا نم ةريخألا ةرقفلا صنت
ناربتعي )ةـيساسأ قوـقح(و )ةصاخ ةيانع( احلطصمف ،تائفلا هذهل ةيساسألا قوقحلا نامض ةداملا سفن يف درو امك
.ةيساسألا قوقحلاو ةصاخلا ةيانعلا هذه فرعيو ددحي ميظنت عضو بجي اذل ،نيماع

نأ دبال ناك امهمو هلك لاضنلا نأ فورعملاو ،يدارإ لكشب لاضنلا لولدم ريبعت اهيف درو ،)8( ةداملل ةبسنلاب
.نأشلا اذه يف حيضوت بولطملاف ،ايدارإ نوكي

ءاليإ مدع ىلع لدي ضقانتلا اذه نإ كلذ يف لوـقأو )16(و )15( نيتداملا نيب حضاولا ضقانتلا ةنجللا تركذ
.اوهس سيلو نايعلل داب أطخلا نأل ،نوناقلا اذه ةساردل ةربتعملا ةيمهألا



هركذ امازل ناكف ! انه لـفغأ هنكل ،مسقلا صن ةباتك مسقلا اهيف ركذي يتلا نيناوقلا يف فورعملا نم ،)19( ةداملا
.ةددعتملا فارتعالا ناجل دنع هديحوتو

هذه تاريدقت ضافخنا ةريخألا ةدملا يف ةصاخو ايناديم ظحالملا نكلو ،ةيبط ناجل سيسأت ىلع )21( ةداملا صنت
.كلذ ريسفت بولطملاو بسنلا

زواجتي يئاللا تابزاعلاو لمارألاو تاقلطملا نيدهاجملا تانب جامدإ ةرورض حرتقأ ،)28( ةداملا صخي اميف
ةئفلل ةيضيوعتلا ةحنملا هذه نم ةدافتسالا ديقتو ،ةداملا هذه نم ةثلاثلا ةرقفلا نمض ةلماك ةنس نيثالثو اسمخ نهنس
.نهجاوزب هالعأ ةروكذملا

تفذح اهنكل ،ديهشلا يوذو مهئانبأو نيدهاجملل ةيقرتلاو ليغشتلا يف ةيولوألا اهصن زربي يتلا )38( ةداملل ةبسنلاب
.ةموكحلا هب تمدقت ام ىلإ ليمأ ييأر نإف كلذلو ،ةموكحلا عورشم نم )40( ةداملا صن يف درو ام

لمعلا يف مهبصانم ىلع ظافحلا قحب ءادهشلا قوقح ووذو نودهاجملا اهب ىظحي ال تالاح تنثتسا )40( ةداملا
.لمعلا دقع ءاهتنا ،ةسسؤملل يئاهنلا لحلا ،لاغشألا ةياهن :يهو

داصتقالا هدهشي ام لظ يف ةصاخ ىنثتست الأ يغبني يتلا تالاحلا يه يرظن يف ةانثتسملا تالاحلا هذه نكل
؟كلذ ريربتل ةيرورضلا تايطعملا يه امو تالاحلا هذه انينثتسا اذامل وه لاؤسلاو ،ريغت نم ينطولا

– مهنع فورعملا نمف ،نيدهاجملا ءانبأل ةبسنلاب ءانثتسا اضيأ دجن ،ةيحالفلا يضارألا نأشب )45( ةداملل ةبسنلاب

؟اهنم ةدافتسالا نم اونثتسا اذاملف ،يضارألا هذه ىلع نوظفاحي مهنأ – مهريغك

نذإ .)ءادهشلا لمارأو نيبوطعملا ءادن ةيمومعلا تاطلسلا ةيبلت( :ىلع صنت اهنم ةريخألا ةرقفلاو )50( ةداملا
نوكتل "اروف يبلت" :لوقلا نسحألا نمف نيعم تقوب ةيبلتلا هذه طبرت مل اهنكل ،يبلت ةطلسلا نأ ىلع ةداملا هذه صنت
."اهتقو يفو ةعيرس ةينآ

نع تلوح دق – ينطولا ىوتسملا ىلع – اهدجن بيذعتلل زكارم تناك يتلا ةيخيراتلا ملاعملا نع )53( ةداملا
اهيلع ةظفاحملل ةصاخ ةجلاعم اهتجلاعم يغبني اهل اكرادت نكلو ايخيرات املعم ةيرقو ةيدلب لك يف نآلا دجنو ،اهفادهأ
مئادلا ركذتلا ةفاقثل اخيسرتو نايسنلا ةفاقثب ىمسي امل ةبراحم اذهو ةمداقلا لايجألل ةيعاـمجلا ةرـكاذلا يف ىقبتل
.خيراتلل

ةروث رثآمو زومر ةيامحل اهئشنتس ةرازولا نأ اهنأشب درو يتلا تاسسؤملا نأشب الاؤس حرطأ ،)55( ةداملا
.لكشتتو نوكتت اممو اهنع ةرظن انءاطعإ ريزولا ديسلا نم بولطملاو ،ينطولا ريرحتلا

ءانثأ تاحلطصم كانه ناك اذإف ،اهتايمسمب ءايشألا ةيمست - ةوخإلا ركذ املثم - اـهيف متي مل ةريخألا ةداملل ةبسنلاب
يهني ال نيخرؤملا ضعبل ةمهملا هذه ءاطعإو )يموقلا ،يكرحلا( ـك تاحلطصم ديدحت حرتقأف )يئادف ،لبسم( ةروثلا
اذهل فيرعت نم دبال يلاتلابو نييسنرفلا نيخرؤملابو ةيبنجألا ةفاقثلاب نورثأتملا نوخرؤملا مه انتلكشم نأل رمألا
.هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو اركشو ،هتيجولويديإو هاوه بسح اهفرعيل بدو به نمل ىطعت الأ دبالو ءايشألا

.اروكشم لضفتيلف ،رضيوخ رهاط ديسلل نآلا ةملكلاو ،يبيرز ريذن ديسلل اركش :ةسلجلا سيئر ديسلا

ريزو يديس ،ةسلجلا سيئر يديس ،ميحرلا نمحرلا هللا مسب .ةسلجلا سيئر يديس اركش :رضيوخ رهاط ديسلا
اهرخف ردصم وهو اهتريسم لجسو بوعشلا ةركاذ خيراتلا نإ ،سلجملا ءاضعأ ةداسلاو تادـيسلا ،نيدهاجملا
يضامو ،اهلبقتسمل طيطختلاو اهرضاح ميوقتل سوردلا صلختستو ربعلا لايجألا مهلتست هنمو ،ممألا نيب اهزازتعاو
تايحضتلا ىلغأ اهلالخ يرئازجلا بعشلا مدق ،خومشو زع تارتف هربع تفرع ،خيراتلا قمع يف رذجتم رئازجلا



لصاوتو نيبصاغلا ةازغلل هتمواقم ترمتسا دقو .ةزيمتملا ةيوهلاو تاذلا ىلع اظافحو ةيرحلاو فرشلا نع اعافد
هضفرو هتلاصأب هثبشتو ةدايسلاو ةيرحلاب هقلعت نع كلذب اربعم ةنكمملا لبسلا ىتشب نيلغتسملا نيلتحملل هداهج
يرئازجلا بعشلا نكمت ةاناعملاو عمقلاو سؤبلا نم اهللخت امو داهجلاو ةمواقملا نم دوقع دعبو ،ةنميهلاو عوضخلل
ءادهشلا نييالم يف لثمت اظهاب انمث كلذ لباقم عـفد دقو ،ةبولسملا هتيرح عجرتساو يسنرفلا رمعتسملا درط نم
تاطلسلا اهتجهتنا يتلا ةيشحولا عمقلا ةسايس ةجيتن نيدرشتملاو نيبوطعملا نم مهلثمو ماتيألاو لمارألا فالآو
لفكتت نأ ةلقتسملا ةيرئازجلا ةلودلا ىلع امازل ناك لالقتسالا ةادغو ،ةروثلا نع نينطاوملا لزع فدهب ةيسنرفلا
ةماركو رئازجلا ةزع عاجرتسال مهتايح اوبهو نم ميركتو ةأفاكمو ،قزرلا رداصم نم ةمورحملاو ةررضتملا تائفلاب

ام ريدقتو رارضألا مجحل انمييقت ناك امهمو مويلاو ،)اليدبت اولدب امو رظتني نم مهنمو هبحن ىضق نم مهنمف( اهبعش
نوكي نلف اندهتجا امهمو هلمكأب بعش اهشاع يتلا ةاناعملا لوهب ماملإلا عيطتسن نل اننإف اهبحاصأ مالآ نع ضوعي
،نيدهاجمو ءادهش نم ةديجملا ريرحتلا ةروث يعناصل ىربكلا تايحضتلا ضيوعتو ةأفاكم ،نوناق لالخ نم ،انعسوب
نيدهاجملا ةمارك ةيامحو ءادهشلا ةركاذ ىلع ظافحلل انقتاع ىلع ةاقلملا ةيلوؤسملاب اساسحإو انيلع مهقحب انم اناميإو
:ةيلاتلا تاظحالملا يدبأ نأ ،ءالمزلا اهيأ ،ةسلجلا سيئر ةدايس ،يل اوحمسا ،مهيوذ قوقح ةنايصو

يقطنملا نم هنأ ىرأ كاذ ىلع اذه ليضفت وأ زييمتلل ةين يأ نع اديعبو ،لكشلا ثيح نم الوأ ،ىلوألا ةداملا
نم ليق ام دكؤأ نذإ ،نيدهاجملا ىلعو اعيمج انيلع لضف نم لوألل امل بيترتلا يف دهاجملا ديهشلا قبسي نأ لوقعملاو
.ةعاقلا هذه يف لبق

يأ ةيلاوملا ةداملا رصتقت نيح يف نـيدهاجملاو ءادـهشلا قوقح يوذ ىلوألا ةداملا ركذت نومضملا ثيح نمو
؟امهنيب ماجسنالا نيأف ،طقف ءادهشلا قوقح يوذ ركذ ىلع )2( ةداملا

ةيانعلا" ةرابع نم دوصقملا نأ اذه ينعي لهف ،ةيانعلا نم ءادهشلا تنثتسا ةعبارلا ةداملا نم ةيناثلا ةرقفلا
؟تحبلا يداملا بناجلا وه "ةصاخلا

،ةروكذملا تائفلل ةيساسألا قوقحلل ةلودلا نامض يأ ،ةيساسألا قوقحلا نع ثدحتت ةداملا سفن نم ةثلاثلا ةرقفلا
يف اهركذل يعاد الو زييمت نود نينطاوملا عيمجل روتسدلا يف ةسركمو ةلودلا فرط نم ةنومضم اهنأ فرعن نحنو
.هنم ىوقأ روتسدلا نأل نوناقلا اذه

دصاقم نع لءاستن نأ انلو ،)ينطولا ريرحتلا ةهبجل ةيندملا ةمظنملا( ةرابع ءافتخا ظحالي :الوأ ،ةسداسلا ةداملا
؟! طلخلا ىلإ يدؤت ال ةديدجلا ةيمستلا تناك اذإ امعو اهئافتخا وأ اهفذح

افالخ نطولا جراخ يلاضنلا هطاشن سرام يذلا وضعلا هنأب عبارلا دنبلا هفرع ،مئادلا وضعلا ةفصل ةبسنلابو
يتاشملا يلوؤسملو مهيدعاسملو ةيفيرلاو ةيرضحلا ةيبعشلا سلاجملا ءاضعأل ةفصلا هذه حنمي يذلا قباسلا نوناقلل
.نيلبسم يلاحلا نوناقلا رظن يف نوربتعي نيذلا ريرحتلا شيج زكرمت نكامأو نيوكتلا زكارمب نيلماعلاو

ةفصب نوعتمتي اوناك نيذلا نيدهاجملا لك قئاثو رييغت وأ حيحصت مزتعت تناك اذإ امع ةرازولا ةلءاسم اندوبو
؟ةديدجلا فارتعالا تافلم ىلع ليدعتلا قيبطت يف عرشتس اهنأ مأ ،ةموميدلا

لمح( ةرابع نم لمشأ اهنأل )داهجلا ةلصاوم نع زجعلا( ةرابع ىلع ءاقبإلا اهيف بسانملا نم ىرن ،)7( ةداملا
.صنلا يف ءاج امك )حالسلا

.)ةيندملا ةمظنملا( ةرابع فذح اضيأ انه )9( ةداملا

لهف ،نعطلا قح اهل يتلا فارطألا ىلإ )16( ةداملا نم ةيناثلا ةرقفلا يف نوناقلا ريشي ،فارتعالاب قلعتي اميفو
بلطب مدقت نم لك نأل انوناق نكمم ريغ اذهو ؟قحلا اذه نم ىرخأ فارطأ ءاصقإ لامتحا كلذ ءارو نم دوصقملا
.ةنجللا رارقب عنتقي مل اذإ نعطلاو ملظتلا قح هل ةنجللا ىلإ

يأ ىلع :لأسن نأ انلو )ةيوضعلا ةفص هيف ديقي يذلا صصخملا يرادإلا لجسلا( ةرابع اهيف تدرو ،)17( ةداملا
؟هيلع فرشت يتلا ةئيهلا يه امو ؟لجسلا اذه دجوي ىوتسم



لك ىدل ادحوم نوكي ىتح ةباتك مسقلا صن ديدحت حرتقن ةيعيرشتلا نيناوقلا لك يف دوهعم وه امك ،)19( ةداملا
.تايوتسملا لك ىلعو ناجللا

ةجلاعم ةلقرعو ئطابت ىلإ – يئالمز تاوصأ ىلإ يتوص افيضم – ريشأ نأ يل اوحمسا لصفلا اذه رخآ يفو
يه تعقو اهنأ مأ اهبجاوب مايقلا نع ةزجاع فارتعالا ةنجل تناك نإ يردن انسلو ،ةرازولا ىوتسم ىلع تافلملا فالآ
قحلا باحصأ ىقبي نيتلاحلا اتلك عمو ،فارتعالا تاءارجإ يف رظنلا ةداعإ ىلإ فدهت يتلا تارارقلا ةيحض ىرخألا

ىتح فارتعالا بلطل ةيمسرلا تارامتسالا ةردن ةرهاظ ىلإ ةراشإلا ينتوفت الو ،مالعإلا مادعناو ةيطارقوريبلل ةيحض
.هتمارك يف دهاجملا نيهتو ةرازولا ةعمس ىلإ ءيست تاسراممو بعالت لحم تراص

)30( ةداملا نيب ةقالعلا حيضوت حرتقن ةقدلل ابلطو ضومغلل ةلازإ ،)25( ةداملا يفو ،تاضيوعتلاب قلعتي اميف
نم ديفتسي ذإ ،ةداملا هذهل اقفو لخدلا يوذ نم ربتعي ديهشلا نباف ،قيبطتلا دنع ليوأتلا وأ سابتلالا عفرل )25( ةداملاو
همأ ةحنم هيلإ لوؤت يذلا ،ركذلا ديهشلا نبا يف )25( ةداملا طرتشت نيح يف ،لاوحألا لك يف ةيضيوعت ةحنم
؟ال مأ الخد ةيضيوعتلا ديهشلا نبا ةحنم ربتعت لهف ! لخد وأ لمع نود نوكي نأ اهتافو دعب ةيليمكتلا وأ ةيضيوعتلا

.ايوغل ملسأ اهنأل )ديهش لك نع ةحنم( ريصتل "نع" فرحب "ىلع" فرح لادبتسا حرتقن ،)29( ةداملا

ءاربخلا ةرازولل لهف ،ايونس ةيئارشلا ةردقلا قفو حنملا ةعجارم ىلإ اهنم ةيناثلا ةرقفلا ريشت ،)35( ةداملا
؟ىرخألا ةصتخملا ةينطولا تآيهلا تايئاصحإو ماقرأ ىلع دمتعت اهنأ مأ كلذب مايقلاب نوريدجلا

هذه ديدحت حرتقأو ،)ةينعملا ةينطولا ةيليثمتلا تآيهلا ةراشتسا( ةرابع تركذ ةداملا سفن نم ةثلاثلا ةرقفلا يفو
.ةدع تآيه نيب ةعاشم ةراشتسالا نوكت ال ىتح نوناقلا اذه صن يف تآيهلا

يف زيمت ال ةلودلاف ،نوناقلا ةـلودو ةلادعلا ةيقادصم ىلإ ءيست – انيأر يف – اهنأل ،امامت اهءاغلإ حرتقأ )50( ةداملا
مهتفص تناك امهم نينطاوملا عيمج ةيامح اهبجاو" نم يلاتلابو يداعلا نطاوملاو دهاجملا نيب ةيروتسدلا اهماهم ءادأ
ينعت فلاخم موهفمبو ،روتسدلا نم )32( ةداملا يف درو ام اذه ،"فسعتلا وأ ءادتعالا وأ مجهتلل مهضرعت ةلاح يف
! فسعتلا وأ ءادتعالا ةلاح يف يداعلا نطاوملا يمحت ال ةلودلا نأ ةداملا هذه

ابلط اذهو )1962 سرام 19و 1954 ربمفون لوأ نيب اهزاجنإ مت يتلا …( اهرخآ يف لوقت يتلا )54( ةداملا
05 وأ سرام 19 امإف دحاو خيرات ديدحت نسحتسي ،)6(و )5( نيتداملا ةصاخ هلوصفو صنلا اذه داوم لك سناجتل

.داوملا هذه نيب ماجسنا نم دبالف ،1962 ماع نم ةيليوج

نم اهعاجرتسا( ـب )ريغلا نم اهتيكلم عزن( ةرابعلا هذه لادبتسا حرتقن ةيكلملا عزنب قلعتي اميفو ،)58( ةداملا
.)ريغلا

ازييمت كلذو تاسسؤملاو عراوشلل ىطعت يتلا تايمستلا ىلإ دهاجملاو ديهشلا ةفص ةفاضإ حرتقن ،)59( ةداملا
.ملعلا لهأو حلاصلا فلسلا ضعب ءامسأ نايحألا ضعب يف ىتحو ينطولا بجاولا ةيحضو دهاجملا نع ديهشلل

ىلع لمعلا( ةرابع ةفاضإ حرتقأ )64( ةداملا يف هركذ دراولا ةركاذلل ىلعألا سلجملاب قلعتي اميفو ريخألا يفو
.اركشو )ينطولا خيراتلا ةباتك

لضفتيلف ،يفينق نيدلا حالص ديسلا ىلإ نآلا ةـملكلا لـيحأو رضيوخ رهاط ديسلل ارـكش :ةسلجلا سيئر ديسلا
.اروكشم -عاطتسا نإ ارصتخم-



مأ ةسلجلا متسأرت ءاوس ،كلذ ينم بلطيو الإ ةرم نم ام ةسلجلا سيئر يديس هللاو :يفينق نيدلا حالص ديسلا
.هيلإ تفتلي الو ينم رثكأ ليطي ضعبلا نأ مغر بحر ردصب ةظحالملا هذه ىقلتأ يننكلو ،مكريغ اهسأرت

نبسحت الو( ،نيلسرملا فرشأ ىلع مالسلاو ةالصلاو ،ميحرلا نمحرلا هللا مسب ،ميجرلا ناطيشلا نم هللاب ذوعأ
.)نوقزري مهبر دنع ءايحأ لب اتاومأ هللا ليبس يف اولتق نيذلا

،ةمألا سلجم ناجل ءاسؤر ةداسلاو ةديسلا ةرضح ،سلجملا سيئر باون ةداسلا ،مرتحملا ةسلجلا سيئر يديس
مكيلع مالسلا ،هل قفارملا دفولاو ريزولا يلاعم ،يئالمز يتاليمز ،ةيناملربلا لتكلا ءاسؤر ةداسلاو ةديسلا ةرضح
.هتاكربو هللا ةمحرو

نإف هيلعو ،اضيأ )52( ةداملا ةغيصو )10( ةداملا ةغيص الول لخدتلا عمزأ نكأ مل مرتحملا ريزولا يديس هللاو
لبق اوفوت نيذلا مهو ،سانلا نم فنص ىلإ اهيف نوريشت نوناقلا اذهل ةمدقم عضو بوجو ىلع زكتريس يلخدت

ءاضعأ ةمكاحم ركذي يذلا ةلع نب جاحلا ةداهشب هيف دهشتسي باتكب ينافاو ناك يريبز رهاط ديقعلاو ،1954
،ريثك قلخ مهتابيردت يف يفوت نيذلاو ةيريرحتلا برحلل نودهمي اوناك نيذلا 1950 يام يف (l’OS) ةيرسلا ةمظنملا
.1954و 1945 نيب ام ةرتفب نوروصحم مهنأ ركذأو ؟نوناقلا اذه يف مه نيأف

1954 يف ةروثلا عالدنا لبق هحالس عفر يذلا ،هللا همحر مساقلب ميرك لاثمأ نم ،مهومتيسن نورخآ سانأ كانه
ةمهتب مكوح نم عضن نيأو ؟تاغاشابلا اياحض عضن نيأو هفنصن نيأف ،ادئاق هتفصب هنع ملكتن خيراتلا يف اننكلو
يننإف 1945 يام ةيعمج صخي اميفو ،55ـ45 ةرتف صخي ام اذه ؟رمعملا نع نيقشنملاو ؟نوناقلا نع نيجراخلا
يف انه ائيش اولعفي مل مهنكل 1945 ةنس اولتق وأ اولقتعا نمل رابتعالا نوُّدريس مهنإ اهسيسأت ىدل ليق دقف ،اهمولأ
! مهدلب يف كلذ نع اوزجع دقو ،اسنرف مكاحنس لاقيو رئازجلا

1945 يام 08 مئارج اومست مل – ريزولا يلاعم يديس –كلذ ناك ولو نآلا دح ىلإ ءالؤهل رابتعالا درـي مل تلق
؟ةيبعش ةضافتنا هذه تسيلأ ! مايأ ةثالث يف يرئازج نطاوم 90.000 ىلع تتأ يتلا رزاجملا يهو !1945 ثداوح
اـهنإ اهنع نولوقت فيك ،ريزولا يلاعم اي ! ؟ةينطولا ةكرحلل دادتما ةجيتن يه تسيلأ ؟ثداوح اهنإ اهنع نولوقت فيكف
يف بعشلاو ؟مهومتفنص نيأ ،اوتام نيذلاو )مهلاقتعا وأ مهنجس مت نيذلا …( :ةرشاعلا ةداملا يف نوـلوـقتو ؟ثداوـح
صخي اميف اذه ؟ءالؤه لك متعضو نيأ ،ةديعس اياحضو فيطس ىتومو ،ةطارخ يف نوررضتملاو ،كلذب بلاطي ةملاق

يقزرأ لاحيك ديسلا يفوت 1937 ماع يفف ،لضافلا ةسلجلا سيئر ديسلا ىلع لقثأ الئل اريخأ الاثم مكيطعأو ،1945
نيأف يرئازجلا بعشلا بزحل اسسؤم اوضع ناك دقو ! ةمصاعلا رئازجلا نجس يف انه ،"تازنق" ةيرقب دولوملا
نم دبالف قلخلا اذه لكل رابتعالا در – فاصنإلا باب نم – متدرأ اذإو هـيلعو ؟ريزولا يديس لجرلا اذه لثم نوعضت
ىلوألا نأل )52( ةداملاو )10( ةداملا ىلع ةقداصملا مدع يئالمزو يتاليمز نم بلطأ كلذلو ،كلذ لجأ نم لمعلا
ءالؤه نأل )52( ةداملا اذكو ،ثداوح اهنومستو يرئازجلا بعشلا قح يف رمعتسملا اهبكترا ةبيهر رزاجم ىلع ملكتت
ىلاعت هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو ،دابع اي توصلا اذهل اوعمساف مكيداني روبقلا نم مهتوصو ةروثلل زومرك اوفنصي مل
.هتاكربو

ديقعلا ديهشلا ةلمرأ يه دوصقملاو أطخ يفطل ديقعلا ةجوز يركذل رذتعأ :)ماظن ةطقن( يبرعلا تيآ نارقم ديسلا
.اركشو ارذع ،حالم

يريبز رهاط ديسلا وهو لخدتم رخآل نآلا ةملكلا ليحأو يفينق نيدلا حالص ديسلل اركش :ةسلجلا سيئر ديسلا
.اروكشم لضفتيلف ،انتروث زومر دحأ

يتلا ةصتخملا ةنجللو ،هل قفارملا دفوللو ريزولا ديسلل اركشو ،ةسلجلا سيئر يديس اركش :يريبز رهاط ديسلا



– هارأ امك –ادج كئاش عوضوملا نأل لخدتلا عمزأ مل يننأ –ةسلجلا سيئر يديس –ةقيقحلاو ،لمعلا اذه ترضح

لوقأ نأ يل دبال هنأو ةصاخو ،ديهشلاو دهاجملاب صاخلا يزمرلاو ماهلا صنلا اذه نع مالكلل ينعسي ال تقولا ىتحو
وأ بّاتك وأ ةباتك نم يل دبال ذإ ةصاخلا يفورظل صنلا إرقأ مل يننإ لوقأ ةحارص لكبو ،ءالمزلا عيمج هلاق ام
نم انتروث لاوحأ ةشياعم انيلع تمكح فورظلا نأل ،جرحم انأو طقف تاملك لوقأ .هلك اذه ىلإ لصأ مل انأو ةنواعم
.نطولا محر يفو اهكراعم ايانث نيبو اهيدهاجم فوفص لخادو ةياهنلا ىلإ ةيادبلا

ضعبلا حبصأف ،رومألا تروطت دقل ؟لبق نم اهروصتأ تنك يتلاو اهروصتأ يتلا نيدهاجملا تافص يه امف
فرعأو ةايحلا ىدم انيجس تنك دقو ،ءانجسلا ضعبل لاحلا كلذكو ! نيعوبسأ وأ عوبسأب لاتقلا فقو لبق نيدهاجم
.نجسلا اديج

،يفلم نـم لـضفأ فلم هيدل ادحاو فرعأو ،الاح ينم لضفأ وه نم ينطولا ريرحتلا ةهبج يلضانم نم كانه
– ىنمتأو ةليوط رومألا نإ !! لالقتسالا ىتح اتاتب اهيلإ لخدي ملو رئازجلا فرعي ال وـهو %85 يـلو %95 هـيدلف

ءزج هنأل دهاجملا لوقأ الو ةروثلا بلاطمب يفي ىتح رثكأ هقيمعتو هعيسوتو نوناقلا اذه ةعجارم – ريزولا يديس
وأ مانتيفلا ةروثك خيراتلا اهب فرتعيو ةروثك بوعشلا ضعب اهفنصت كراعم دجوت زومرلا ركذ ىلعو ،اهل زمرو ،اهنم
يكل كلذو اهتلابق ودعلا طباض لاثمت عفرت امك ،ةكرعملا عوقو لحم يف بصنو ملاعم بصنب موقتو ،ةينيصلا دنهلا
.هترهق يذلا مصخلا ىلع اوللدي

ديهشلا نبا دجي نأ لمأنو ،ريغ ال لالقتسالاب ملحنو لمأن ةروثلا يف انكو ،ةيخيراتلا ملاعملاو راثآلا نع انملكت
نييبلسلا سانلا مويلا انيأر اننكل ،مهلاثمأو نيبوطعملا اعبط ادعام ! ندبلا ةحص هللا هبهو نم لكل كلذ ىنمتنو المع
فرعأو ،ةمخض تابترم نوضاقتي نيدهاجم اوراص فيك ندملا فارطأ ىلإو جراخلا ىلإ نيرافلا ةروثلل ةبسنلاب
لمحت نم ةلودلا نكمتت ول اذبح ايو تنفعتو رومألا تدسف دقف ! يبترم نم ىلعأ ابترم ىضاقتي زارطلا اذه نم ادحاو
نأ مويلا تازايتمالا هذه نم ةدافتسالا بلطي نم ىلع بجوتي يلاتلابو طقف ةيخيراتلا ةيحانلا نم نكلو كلذ ءابعأ
وأ لاومألا مهمهت ال سان كانهف .سانلا نم ريثكلا قلقي مالكلا اذه نأ ملعأ انأو .ةروثلا يف ةيلعفلا هتكراشم نع نهربي
دقف ءالؤه نم دحاو – هللا همحر – راقز لاـثمأ ةروثلا يف ةـكراشملا ةقيثو مهمهت ام ردقب ىرخألا ةيداملا تازايتمالا
ةيلآ ةيضقلا حبصت ةقيثو ىلع لصحتو افلم عضت نيحو ،ريثك هلاثمأو فارتعالا ةقيثو ىلع لوصحلل هفلم عدوأ
اذه انبلطو …ءارقفلاو مهتلئاعو ءادهشلا ءانبأك ةباتك فارتعالا نوقحتسي سانلا نم افنص نإ انلقو ،ةحنملل ةبسنلاب
كلذ ىلع هوحنمف ،ةوحض نب ديسلا لوألا مزالملا وهو سيروم طخ يف هقاس دقف دهاجم :رخآ الاثم مكاهو ،اميدق

تطلتخاف طاقنلا ضعب تلجس تنكو ،ملكتأ امع دجأ مل اذهلو ! سماخلا قباطلاب دروكنكال يحب نكاسلا وهو !5%
وه اذه ناك اذإف ! ايرئازج يحيسملا حبصأو دهاجم يرئازج قبي مل هنأ وه سايقم ىلإ انلصو اننأ ةقيقحلا يفو .يلع
نـم اضيأ ساروألا يف اندنع هفرعن يذلا سابع دمحمو ! عاخنلا ىلإ يرئازج مالعوب اغاشابلا نإف دمتعملا سايقملا
تاوصأ هيف عمسن تقو ىلإو ،ةراهنملا فورظلا هذه ىلإو دحلا اذه ىلإ انلصو اذإف ! يرئازج اضيأ "ةيموقلا" رـبكأ
ةيليوج 14 ـب ةيليوج 05لْصَو بلط ىلإ مهضعبب رمألا لصو ىتح اذك عاجرتساو اذك عاجرتساب يدانت ةريثك
! هيمحي ابر تيبلل نإ ،ابترم الو ابوتكم سيل يمالك نأل ارصتخم لوقأ يننكلو ! نولوكلل عرازملا دوعت نأ اودارأو
! بهذت اهعدف ،اهيماح مدعناو نييعماجو ةرتاكد جتنت مل ةروثلا هذه تناك نإو

دوبو اهترايز حاوسلا دوب نأل لاشو سيروم يطخ يف ةكئاشلا كالسألا نم ملك 10 يلاوح كرت انحرتقا دقل
نب ديسلا نأ ركذلا تفلسأ دقو نيلتاقم اّندع يذلا عونلا اذهو ،اهرخآ نع اهوحسم مهنكل ،اضيأ كلذ انئانبأو انتذمالت

؟دهاجملا ريغ وه نمو دهاجملا وه نمو ؟تالاحلا هذه نم نحن نيأف ،ةبيتك دئاق وهو %5 هوحنمف هلجر دقف ةوحض
نمو ؟يقيقحلا نيجسلا وه نمو ؟برحلا ءاهتنا ةـياغ ىلإ نـمألاو ةحارلل ابلط نجسلا باب قدي يذلا نيجسلا وه نمو
؟لضانملا وه نمو ؟لبسملا وه

ىلإ دعب هتنت مل مهددعو مهدع ةيضق نكلو ،كلذ يف قح نهلو تادهاجم اضيأ نه نييقيقحلا نيدهاجملا ءاسن نإ
انتلود نكلو ،ةلادعو لدع ةيضق اضيأ لثمت امك ،ميظنتلاب ةطبترم يهو ةلود ةيضق لثمت اهنأ ملعن نحن !! اذه انموي



.رارقتسااللا ببسب كلذو صخش لك فاصنإ ىوتسم ىلإ لصت املو ،صئاقن ةدع نم يناعتو ةفيعض لازت ال

كلذ اهلوح ريبك كش يندواريوهنمض ةلوفكملا قوقحلا ضعب اذكو نوناقلا اذههيلع صن امب عنتقم ريغ يننإ
رومألا نسحتت نأ لمأن لب ،نوناقلا اذه صن لطعنس اننأ ينعي ال اذهو ،اهفرعأ يتلا ةروزملا تاداهشلا ضعب دوجول

احوتفم فلملا اذه كرت ذبحن نحن .كلذ ىلع روكشم وهو ،هيلع ام لمعو نيدهاجملا ريزو ديسلا دهتجا ذإ ،ائيشف ائيش
،دهاجملا ةيمست قالطإ يفأدبن ةدم ةيأ نم يأ ،حلطصم لك طباوضو تالولدم ديدحتو فانصألا هذه لك نع مالكلل
كراعمو قئاقحو ةريثك افورظ كانه نأ ملعلا عم ؟رداقلا دبع ريمألا دهع نم وأ 1954وأ 1945 ةنسنم له
ديقعلا ةملك انه ركذأو ،امامت عنتقم ريغ ايصخش يندجت اذهلو ؟اهديدحت نكمي فيكف،ةديدع تاضقانتوتادرمتو
يماس" :يل لاقف ،صاخشألاو تاميظنتلا ضعب لوحو رومألا ضعب يف هداقتنا تدرأ يذلا )هللا همحر( زالقوب ةرامع
مالسلاو لضفألا راظتنا يف هعم فيكتنو نوناقلا اذه رياسنس ،ةمكحلا هذهب المعو نحنف ."طوقسلا نم راذح يماس
.مكيلع

دوي ناك نإ ةموكحلا لثمم ديسلا وعدأ ةشقانملا هذه ماتخ يف .يريبز رهاط ديسلل اركش :ةسلجلا سيئر ديسلا
.اروكشم لضفتي نأ ،نوناقلا اذه صن لوح ءاضعألا ةداسلاو تاديسلا تالخدت ىلع درلل ةملكلا لوانت

ةحصلا ةنجل ءاضعأ ىلإ ريدقتلاو ركشلاب هجوتلا ةيادبلا يف ديرأ ،ميحرلا نمحرلا هللا مسب :ةموكحلا لثمم ديسلا
عم تسلج دق تنكو ،تاظحالملاو تاحارتقالاو مدقملا لمعلا ىلع ينطولا نماضتلاو لمعلاو ةيعامتجالا نوؤشلاو
ةشقانملا هذه ىلع رقوملا مكسلجم ىلإ ريدقت ةيحتب هجوتأ امك ،ىوتسملا ةعيفر ةسلج عوضوملا لوح اهئاضعأ
سلجم مامتها راطإ يف لخدي يعيبط رمأ وه لب يلع اديدج سيل يرظن يف اذهو ،تاظحالملاو تاحارتقالاو ةلئسألاو
ىلع ينعجشي امك هيلإ حاترأو ينرسي رمأ وهو ،يفاقثلاو يخيراتلا بناجلاو قوقحلا يوذو نيدهاجملا اياضقب ةمألا
.رثكأ لمعلا

تاحارتقالاو تاداقتنالا لكب بحري يذلا ديحولا ريزولا امبر يننأ يه اهمدقأ نأ ديرأ يتلا ىرخألا ةظحالملا
يبعشلا سلجملا باون مامأ تلق دق تنكو ،ةئفلا هذهل ةبسانملا لولحلاداجيإ يف يفقوم معدتو ينرونتو يندعاست اهنأل
تلعف :لوقيو ةرقوملا مكتئيهك تائيهلا وأ نيدهاجملا وأ نينطاوملا مامأ ملكتي امدنع لجخي ناسنإلا نأب رقوملا ينطولا
هللا نم هيف بلطن هب موقن ام لكف اذلو .جرح فقوم يف هسفن دجيوكلذ نم لجخي ناسنإلاف ،اذكو اذكو نيدهاجملل اذك
.مهبجاو لماك اودأ نيذلا ءادهشلا هاجت بجاولا نم ءزجب ولو مايقلل قيفوتلا

موقأ نأ ىلع – نوروكشم مهو كلذب ناوخإلا داشأ امك – عاطقلا اذه سأر ىلع تنيع نأ ذنم ،تصرح دقل
،ينوقبس نيذلا نع ملكتأ الأ امئاد تلواحو ،دالبلا اهب رمت يتلا ةبعصلا فورظلا هذه لظ يف عاطتسملا ردق يبجاوب
.هلجأل تنيع يذلا بولطملا ميدقت وه يفده ناكو ،ناك صخش يألضرعتلا نود يعوضوم مييقتب تمقف

تجلوعو لالقتسالا ذنم ةحورطم قوقحلا يوذو نيدهاجملا اياضق نأب دجن اعبطف ،ةماع ىرخأ تاظحالم كانه
تماق ةلودلاف ،لاجملا اذه يف ءيش يأب مقت مل ةلودلا نإ ادبأ لوقن نأ عيطتسن الو ،ةفلتخم صوصنو بيلاسأب
هذهب ءاقترالا لواحن نأمويلا انبجاو نمو ،بولطملا ىوتسملا ىلإ قرت مل اهنأب اهنع لوقلا عيطتسن نكل تادوهجمب
نيدهاجملا تلمشف ،اهلوح ةراشتسالا انعسوو اهانعجار صوصن كانه تناك ؟انلعف اذام .بولطملا ىوتسملا ىلإ ةئفلا
لمتحي امك بولطملا ىوتسملا يف نوكي نأ نكمي اصن رقوملا مكسلجم ىلإ مدقن نأ يف اندهتجاو ،ةينعملا تامظنملاو
لكب بحرن نحنف ،ريخألا يف ناديسلا امه )ةمألا سلجمو ينطولا يبعشلا سلجملا( ناسلجملاو صئاقن اذ نوكي نأ
مكعم نآلا ملكتأ انأف .رابتعالا نيعب تايطعملا عيمجذخأنو ةيعوضومو ةيعقاو نوكت يتلا صوصنلاو تاءارثالا
يف ةريثك تاونس ىضق دهاجمك هتفص نيب قيفوتلا يلثم وضع ىلع بعصلا نمو ،ةموكحلا يف وضعكو دهاجمك
وضعك هبصنم نيبو ،لالقتسالا ىلإ ةروثلا ةيادب ذنم نطولا لخاد ةيداهجلا هتايح ىضقو ،نيدهاجملل ةينطولا ةمظنملا
تاعاطقلا لك ىلإ رظنلا انيلع دبال نيدهاجمكو ، دالبلا اهب رمت يتلا فورظلا ةاعارم هبجاو نمف .ةموكحلا يف



.حئارشلا لك فورظو

تضخمت ،ةريثك تاعاس ينطولا يبعشلا سلجملا ناجل عم انلغتشا اننأ ىلإ ريشأ يننإف ،ةيلاوملا ةظحالملا امأ
رمأ اذهو اهنأشب ةموكحلا تظفحت تاحارتقاو تاظحالم تدجو امك ،رابتعالا نيعب تذخأ تاحارتقاو تاءارثإ اهنع
.اهريذاعمو كلذ يف اهبابسأ اهل تاموكحلا رئاسك اهنأل يعيبط

تاحارتقالاو تالؤاستلا بلغأ ىلع ةباجإلا لواحأس يننكلو حرط ام لك ىلع ةباجإلا عيطتسأ ال امبر
انلو ميدق لمع وهف ،96 وأ 95 وأ 1994 يف أدبت مل نيدهاجملاب مامتهالا ةيلمع نأ كلذ ،عاطتسملا ردق تاظحالملاو
.ةبرجتو ةربخ هيف

انيلوأ اننأب لوقأل – متحمس ول ءامسألا ركذ نود –لوألا لخدتملل ةبسنلاب ،متحمس نإ ،تاظحالملا ضعبب أدبأ
،انحلاصل دالبلل ةيداصتقالا فورظلا نكت مل فسألا عم نكلو يفاقثلاو يخيراتلا بناجلاب ةيدج ةفصب مامتهالا
نم يكتشن ال اننأ ةصاخ ،ةيحلا تاداهشلا ليجستو قئاثولا عمجو تاسسؤم ءانب ىلإ جاتحي خيراتلاو ثارتلاب مامتهالاف
مويلا انلواحف ،ةيضاملا تاونسلا يف عوضوملا اذهب بولطملا مامتهالا لون مل اننأ ةقيقحو ،لاجملا اذه يف ريبك صقن
يف هزاجنا نم انكمت اممرثكأ مامتها ءاليإ نكمملا ريغ نم هنإ لوقأو ،انتعاطتسا دودح يف نكلو كلذب مامتهالا
راطإ نمض اهيف مهاست تاميظنتلاو تاعاطقلا لك تحبصأو تمظن ةيخيراتلا مايألاو دايعألاو تايركذلاف ،ناديملا
لكب لفتحي حبصأو ،ةيطارقميدو ةيرح لكب لمعت يتلا ،ةينطولا دايعألاو مايألا ءايحإ تالفح ريضحتل ةينطولا ةنجللا

راطإ يف ةموكحلا جمانرب يف جردم جمانرب ساسأ ىلع دقعتتايقتلمو ةيسارد مايأو تاودن كانهو ،ينطو ديع
لك انيطغ اننإ لوقلا اننكمي الو ،ةينعملا تاميظنتلاو تاعاطقلا عم نواعتلاب كلذو ةيروهمجلا سيئر ديسلا جمانرب

نم دحأ كلذ عطتسي مل نيح يف رابغلا اهنع انضفن تافلم ىلإ انقرطت اننكلو ةددعتم اهنأل ةيريرحتلا ةروثلا بناوج
.هسفن رمعتسملا كلذ َّزهف،ءوضلا اهيلع انطلسو اهنع انملكت ،انلبق

انطلس امك ،)ةكئاشلا كالسألا( ةبرهكملا طوطخلاو رئازجلا يف )ملابانلا( لامعتسا عوضوم ىلع ءوضلا انطلس دقف
ةيعمجلا اـهنيب نـم تاـيعمج ةدـع عم نواعتلاب كلذو يسنرفلا رامعتسالا مئارجو ةيوونلا براجتلا ىلع اضيأ ءوضلا
هل نكن يذلا ةزعموب ريشبلا يس مرتحملا انيخأ اهسأر ىلعو ريدقتلا لك اهل نكأ يتلا ـ 1945 يام 8 ةيعمج ـ ةدئارلا
،اجمانرب كلمن نحن ،هيلعو .نآلا دح ىلإو ةيعمجلا هذه سيسأت ذنم ماجسناو مات قيسنتب هعم انلمع يذلاو ريدقتلا لك
خيرات يف ةرم لوألو مت ثيح ،كلذ انكرادت دقو يفاقثلاو يخيراتلا بناجلاب مامتهالا وه انصقني ناك يذلا ءيشلا امنإو
يف ةينطولا ةكرحلا اذكو ربمفون ةروثو ةيبعشلا ةمواقملل يفاقثلاو يخيراتلا بناجلاب مامتهالا جمانرب جاردإ رئازجلا
.ةيروهمجلا سيئر ديسلا جمانرب يف اضيأ جردأ امك ،هقيبطت يف عرشو ةموكحلا جمانرب

دقو ،ناديملا اذه يف انتابجاوب ءافولا ىلع اندعاسي ينوناق صن لكش يف كلذ نينقت ىلإ ةجاحب مويلا اننإف ، هيلعو
صن لالخ نم يفاقثلاو يخيراتلا بناجلاب رثكأ ةيانع يلون اننأب نيدهاجملل ةينطولا ةمظنملل ماعلا نيمألا ديسلا ركذ
هيلع لخدت مل ينطولا يبعشلا سلجملا يف هلوح ترج يتلا تاشقانملا بلغأ نإف فسألا عم نكلو ، نوناقلا اذه
، ةريثك تابوعص ههجاوت – تلق امك – بناجلا اذهو ،بولطملا ىوتسملا ىلإ لصيل بناجلا اذه رثت ملو تاليدعت

ال نم ائيش اوعنص اهبو - ربمفون ليج اهب عتمتي ناك يتلا ةينطولا حورلاو ءيدابملاو ميقلا هذه غيلبت لاجم يف ةصاخ
ىلع ةظفاحملا يف اهتاردق و اهتدارإ فظوت و اهسفن ىلع دامتعالا نم نكمتت ىتح ةدعاصلا لايجألا ىلإ -ءيش
.قدصو ةيدجو ةينطوب رئازجلا ءانبو ريرحتلا بساكم

دئاق وهف ،هنم غورفم رمأ اذهف ! ؟ال مأ دهاجم وه له ،نيدموب يراوه لحارلا نع حورطملا لاؤسلل ةبسنلاب
هفرعنو ريرحتلا ةروث لالخ هانشياع ام اذهو دهاجم لجر وهف ،مارتحالاو ريدقتلا لك قحتسيو ربمفون ةروثل ميظع
.لالقتسالا دعب هنع



فرط نم ءيهو ممر دق هنإ يخأ اي كل لوقأ ،ةويجرف يف رمحألا نجسلا نع حورطملا لاؤسلا صخي اميفو
لزانم لكلو هل ةقئاللا ةناكملا هئاطعإو هزيهجت ىلإ ىعسن نحنو ،اهل عبات يعرف فحتم نآلا وهو ،نيدهاجملا ةرازو
.ةيرثألا نكامألاو ةروثلا زومر

ةاواسملاب قلعتملاو دئارجلا ىوتسم ىلع وأ ينطولا يبعشلا سلجملا يف ءاوس اريثك حرط يذلا عوضوملا نع امأ
دق نيدهاجملا نم دحاو الو هنإ مكل لوقأ ،كلذ ديرن اننأ مويلا انيلع عاشي ثيح ،نيدهاجملا ءانبأو ءادهشلا ءانبأ نيب

ةرورضب انلق اننإ ؟انفقوم ناك اذامف .ةيروثلا ةوقلاو ةرسألا برض هب داريو ،لعتفملاو سوسدملا رمألا اذه هل رطخ
باون دحأ يأر كلذ يف انمعدو ،هب مامتهالا ةلودلا بجاو نم يذلا "دهاجملا نبا" و "قوقحلا يوذ" فيرعت ديدحت
،ةفطاعلا نم سيلو عقاولا نم اعبانو الوقعمو ايعوضوم احارتقا انمدقو ،امهنيب قرف كانهف ،ينطولا يبعشلا سلجملا
ءانبأ ريصمك مهريصم نوكي نأ بجي ةروثلا ءانثأ مهنم نيدولوملا ةصاخ نيدهاجملا ءانبأ نم اددع كانه نإ انلقو
،لبجلاب قحتلا رخآو نجسلا لخد نم كانهف ،ال وأ نادهشتسيس امهنأ ناملعي نادلاو هل دحأ انم نكي ملف ،ءادهشلا
ءانبأ نيب يوسن نأ دوصقملا سيلو تاناعإ وأ تادعاسم مهل مدقتو نيقوعملا وأ ىماتيلا ءالؤهب لفكتت نأ ةلودلا ناكمإب
مهعم ترواحتو ةيسايسلا بازحألا لك نم مهب تيقتلا نيذلا ءادهشلا ءانبأل اليوط اذه تحرش دقو ،مهريغو ءادهشلا
اذهب مدقت دق باونلا دحأ ناكو ،بولطملا ضرغلا مهل تحرشو ديزت وأ نيتعاس ةدم ينطولا يبعشلا سلجملا يف
تمت دق ةفاضإ يهو نوناقلا يف دهاجملا لوصأ ركذ ىلإ نيجاتحم انسل اننإ مهل انلق دقو ،فسألا عم ضفرو حارتقالا

نيدهاجملا نم ربتعم ددع نآلا كانهو ،معنف دهاجملا ةلمرأ وأ ةجوز عضو امأ ،ينطولا يبعشلا سلجملا يف اهتدايز
تحت نووضني ءالؤه لكو ،نيقفارمو مهتاجوز ةدعاسم ىلإ نوجاتحي رصبلا يدقافو ءاضعألا يروتبم نم ةزجعلا
وه اذهو دوصقملا وه اذهف ،مهتاهمأو مهؤابآ مهنع يفوت نيذلاو لالقتسالا لبق اودلو نيذلا نيدهاجملا ءانبأ راطإ
.ريغ ال فدهلا

ىلإ انجتحا املو نيدهاجملا لكاشم تلحل نيناوقلا تقبط ولف ةوخإلا راشأ املثمو ،نيناوقلا قيبطت صوصخب
تناك امدنع ريخلا نمز يف ةصاخو - ةنيعم ةيجهنم انعبتا ول اننأ وهو اذه نم رثكأ مكل لوقأو ،ىرخأ نيناوق
نأب كشلا ىلإ نآلا عفدت دق يتلا ةيعامتجالا نيدهاجملا لكاشم تلحل صالخإو قدص كانه ناكو رثكأ دالبلا تايناكمإ
مكلكاشم نع مالكلا نم اورذحإ :مهب يئاقتلا دنع نيدهاجملل تلق انأو ،ةحورطم تناك ةيعامتجالا لكاشملا هذه
نوكي نأ يغبني دالبلا اوررح نيذلا نودهاجملاف ،ةصاخلا مهلكاشم نع ثيدحلل اودجوي مل مهنأل ،ةيدرفلا ةيعامتجالا

قرطل ةقيرط كانه تناك دقل .اهيف شيعي يتلا فورظلاو هنمأو نطولا ريصم نع ضعبلا مهضعب ءاقتلا دنع مهثيدح
.دحأ ماهتا عقوم يف تسل انأو عوضوملا اذه

حنم تالئاعلا هذه ،ءادهشلا تالئاعو ،يزمرلا رانيدلا نع ثيدحلل يضاملا ىلإ ةدوعلا قئاللا نم سيل هنأ يل ودبي
دقو ،نيدهاجملل ةينطولا ةمظنملا يف كاذنآ انأ تنكو نوناق نسب كلذو عوضوملا حرط امدنع مرتحم دعاقت اهل

لوـقلا نآلا نكميو ةـيفاضإلا ةحنملا بناج ىلإ ،هل دعاقت ال نمل ةـيلصأ ةـحنم اـنعضوو عوضوملا اذـه ىلع انصرح
.يرهشلا هبترم هيفكي انم دحأ ال هنأل ةيفاك لوقأ الو ام اعون ةيعوضوم ةحنمب شيعت دـيهشلا ةـلئاع نإ

فرعأ نأ يدوبف ةنسح تسيل اهنأب ةوخإلا ضعب اهنع لاق يتلا نيدهاجملا يريدم ضعب تافرصت صوصخب
يسفنب انأ لقنتأو نيبقارم لسرأ ىتح ،اذكه اماع رمألا كرت بجي الف ،ةنسحلا ريغ تافرصتلا هذه اهل يتلا ةيريدملا
%05 ةمصاعلا يف انه شيعأو ،تايالولا يف نيدهاجملا عم يتقو نم %95 ةبسن شيعأ يننأ املع ،ناكملا نيع ىلإ

اذإو ،نيدهاجملا يريدم لكو ةالولا لك فرعأو ءادهشلا ءانبأو نيدهاجملا عم هيضقأ يتقو بلغأف .يتقو نم طقف
دجوت نأ نكمي هنإ لوقأ انأو ،ةيرورضلا تاءارجالا ذختأ ىتح اهفرعأ نأ يدوبف فرصتلا نسحت ال تايريدم تدجو
.ةنسحلا ريغ تافرصتلا ضعب

امفيك اهردقي لوؤسم لك نأ كلذ ،انلامعأ نم ريثك يف اندعاست مل نوناقلا يف اهيلع صوصنملا ةيولوألا ةيضق
ريسفتلاو ،ةحضاوو ةقيقد صوصن دوجو ةرورض ىلع ينطولا يبعشلا سلجملا ءاضعأ يناوخإ مامأ تدكأ دقو ،ءاش
صوصن يف ةيولوألا هذه طبض بجو اذهلو ،تابوعصو لكاشم اهل قلخو نيناوقلا ضعب قيبطت قاعأ يذلا وه ئيسلا
.هب مايقلا ددصب نحن ام اذهو ،ةحضاو ةيميظنت

اهنأ ريغ ،اذهب مزجأ نأ عيطتسأ ال انأ .ةريخألا تاونسلا يف ةيافكلا هيف امب تروطت دق يهف ،حنملا ريوطتل ةبسنلاب
مييقتلا اذه ؟ال وأ ىوتسملا يف روطتلا اذه له .دالبلل ةيداصتقالا فورظلاب ةنراقم اذهو ،هب سأب ال اروطت تروطت
ىدل فورعم ةينازيملاو ةيلاملا نوناقو ،انسح اروطت نوكي نأ يدوب انأو ،متنأ مكلو ينطولا يبعشلا سلجملل كورتم
)35( ةداملا اهنأ نظأو داوملا ىدحإ يف انحرتقا دق نحنو ،كلذب بحرن اننإف هيف روطتلا اذه ثادحإ نكمأ اذإو عيمجلا
فورظ بسح ايونس اهعجارنو ةيئارشلا ةردقلا بسح روطتتو ،روجألل ىندألا دحلا يه ةحنملل ةيعجرملا ةدعاقلا نأ
هب رعشي امب نونطاوم ءيش لك لبق مهو ءادهشلا ءانبأو نودهاجملا رعشي نأ دبالف فورظلا هذه تنسحت اذإف ،دالبلا
انحجن اننإ لوقلا عيطتسأو .ةموكحلا يف اوضع ترص نأ ذنم هب انلمع ام اذهو .عمتجملا طسو يف نوشيعيو عمتجملا



نالفل ةدايزلاب ريهشتلا درن مل اننإ ثيحب ،كلذ يف هاندمتعا يذلا قيرطلا يفو هب موقن انك يذلا انلمع يف ديعب دح ىلإ
نأب فيجارأو ةبذاك لاوقأو تاياعد كانه ةوخإلا ثدحت املثم ةصاخو قئال ريغ رمأ هنأل …خلإ رخآل ةدايزلا مدعو
قيقحت نم اننكمت ةقيرطو بولسأب لمعلا لواحأو ،رمألا اذه يف طوقسلا بحأ ال انأو ،ءيش لك اوذخأ نيدهاجملا
.ةجض نود فدهلا

.قوقحلا يوذو نيدهاجملل ةيولوأو ةناكم حنمي وهف ،ةصصوخلا نوناقل ةبسنلاب

نآلا يه لب ،نآلا إدبت مل فارتعالا ةيلمع نأب مكركذأو حيحصتلا نعو اهنع ريثكلا ليق دقف فارتعالا ةيضق امأ
رئاودلاو تايدلبلا ىوتسم ىلع ناجل كانه تناكو فارتعالا تافلم سردن نحنو 1962 ةنس ذنم ذإ ،اهتياهن يف
انفراش اننإ لوقلا عيطتسن نآلا دحلو …خلإ نعطلا ناجلو ةينطو ناجلو يبعشلا ينطولا شيجلا ىوتسم ىلع ناجلو
انناوخإ لواح دقو ،نيناوق يف ةسركم اهب انمق يتلا تاءارجالاو ،ةيلمعلا هذه يف انأدب اننأ دقتعا ضعبلاو ،ةياهنلا غولب
فارتعالا طورش ىلع تارييغتلا ضعب لاخدإ يبعشلا سلجملاب ينطولا نماضتلاو ةيعامتجالا نوؤشلا ةنجل يف
.ليلق دعب اهنع ثدحتأس يتلا غيصلا ضعب حيحصت وه مهملاو ةلمعتسم تاحلطصملا هذه نإ مهل انلقف هتاحلطصمو

باوبأ نحنو ،نييالملاب دـعي فارتعالا ددع نإ لوقي نم كانهو ،هنع نولأسي سانلا نم ريثكلاف ددعلا نع امأ
وه انتزوحب يتلا تافارتعالا ددعف ،مالعإلا لئاسول ماقرألا هذه تيطعأ دقو ،رمألا ةنياعمل ةحوتفم انترازو

شيج طابض نم ةنوكتم ناجل كانهو ،ةراشإ نود 50.000 مهنمو ،دهاجم 83.000 مهنيب نم فارتعا 350.000
دجي ال دق ذإ ،ادج ةدقعم ةوخإلا راشأ امك ،فارتعالا فورظ نأل راهن ليل نولمعيو نولوؤسم مهو مهيف قثن ريرحتلا
ايصخش انأو .ةيرسلا ىلع دمتعت تناك ةروثلاو ةوخإلا لاق امك اتيم نوكي امبر هفرعي يذلا نأل هل رشؤي نم صخشلا
انلن ىتح نولمعي اذام فرعأ نكأ مل كلذ عمو ةيالولا دئاقب يقيرط نع نولصتي اوناك ضعبلا نإ لوقلا عيطتسأ
الامعأ اومدقو ودعلا بلق يف اولمع نمم هب سأب ال ددع كانه ناك امك .ةيحانلا يف الوؤسم تنك ينأ مغر ،لالقتسالا

ضعب لاق امك تسيل تعضو يتلا سيياقملاو ،سيياقملا عضو يف داهتجالا انيلع متحي اذه نإ .ةروثلل اهب سأب ال
هذه نأ ريغ ،مهرواشت دعب ،ةيخيراتلا تايالولا تادايق يف نودهاجملا اهعضو سيياقمو طورش اهنإ لب ةوخإلا
ريدقت قح يضاقلل كرتت يتلا مكاحملاك ،ناجللا ريدقتل رمألا انكرت كلذل ،لامكلا غلبت ال اهنإف تناك امهم سيياقملا
مهل اهحنمت يتلا ةضيوعتلاو مهتقوب نوحضيو نودهتجي اهؤاضعأو اهلمع يف ةبئاد ناجللاو ،اياضقلا ضعب يف مكحلا
هذه لامعتسا عيطتسأ الو ،ةوخإلا ضعب ربع املثم اريوزت كانه نإ لوقأ ال انأ ! ايرهش ج.د1200 ـب ردقتةرازولا
هذه لامعتساف ،نعطلا ةنجلل ةيضقلا مدقأ مل اذإ ينبساحي ذئدنعو ةجحلا مدقي نأ اهلمعتسي نم بلاطأو ،اقالطإ ةرابعلا
اذه يف باسحلاب نوينعملا مه مهنأل نيدهاجملا ةصاخو اللخ ةوخإلا دحأ ظحال اذإف ،بسانم ريغ ةيفيكلا هذهب تاملكلا
يف لـصفت يتلا نعطلا ةنجل ىلع كلذ ةلاحإ متيسف ،فارتعالا باحصأ مهو دوهشلا مه ءالؤه رابتعاب عوضوملا
ةينطولا ةمظنملا مهحرتقت ناجللا هذه ءاضعأو ،فارتعالا ناجل ىلع يل ةطلس ال ريزوك يننأ ملعلا عـم ،عوـضوـملا
ذإ اهلمع يف ةيرحلاب عتمتت ناجللاو ،فارتعالا دعب يتأي ةرازولا لمعو ،يرادإلا رارقلا مهحنمي ريزولاو نيدهاجملل
نيدهاجملا نم ةنوكتملا ةيوضعلا يف تبلا ةنجل وأ نعطلا ةنجل ىلإ هديعي فلم يف اللخ ظحال اذإ هسفن ريزولا نإ
.هيف رظنلل

نجسلا يف طقف ةدحاو ةليل نوجسم يضقي دقف ،نجسلل ةبسنلاب ىتح كلذو ريدقتلا ةيضق وه حورطملا لكشملا
قفو نوكت ريدقتلا ةيضقف ! هيلع سأب ال نكلو نجسلا يف تاونس سمخ رخآ يضقي دقو ،تاونس ثالث لداعت اهنكل
فورظ فلتخت ةقطنم لك يفو لابجلاو بوهسلاو ءارحصلا يف ةروثلا انأ تشع دقو ،اهتايصوصخو رئازجلا قطانم
ءاوس ةنس لداعي قطانملا ضعب يف دحاو مويف ،ءارحصلا يف وأ بوهسلا يف وأ تاباغلا وأ لابجلا يف ءاوس حافكلا
نودهاجملا ةوخإلاو ىرخأ ةقطنم يف موي ءاضق لداعي ال دق ةقطنم يف رهش ءاضقو ،هريغ وأ شطعلا ةيحان نم
انك اننإف يريبز رهاط يس ريبكلا انوخأ اهنع ربع امكو ،ةبعصو ادج ةيساق تناك ةروثلا نأب نوفرعي تادهاجملاو
يف ةصاخ ةداهشلاب زوفلا بلطت تناك سانلا نأل نكاسم يف شيعلاو ةايحلا يف لمأن نكن مل نكلو لالقتسالا لمأن
.حافكلا دتشا نيأ ةريخألا تاونسلا

تافلملا لابقتسا فيقوت ررق نيدهاجملل عساتلا ينطولا رمتؤملا نأ املع ،ةريثك تسيل يهف ةيقابلا تافلملا امأ
ةقيرط نآلا ةنجللا تدمتعا دقو ،ةدوجوملا تافلملا ةسارد نم ءاهتنالا راظتنا يف ،تارامتسالا عبط فيقوتو ةديدجلا

ةساردو ةرازولا يف ءاقبلا يف ةلثمتملا ةميدقلا ةقيرطلاب يفتكت دعت ملو ،تايالولا ىلإ لقتنت تحبصأ ذإ اهلمع يف ةديدج
ةبسانمب ةديدج فارتعا تافلم اوعدوأ مهنأل ،كلذ لجأ نم نآلا انيلع جتحي نم كانه لعلو ،ةديدجلا مث ةميدقلا تافلملا

ىلع لوصحلا دوي هنأ وأ هل لخد ال هنأل ةحنم ىلع لوصحلا ديري نم كانه ذإ ،ةيخيرات بابسأل سيلو ةنيعم فورظ
،ةيعامتجا وأ ةيدام ةيضق نوكت نأ لبق ةيخيرات فارتعالا ةيضق نإ انلق نحن نيح يف …الثم دعاقتلاك رخآ ءيش
،نعطلا ىلإ ةرشابم أجلي اريثك وأ اليلق ناك ءاوس فارتعالا ةنجل هل هحنمت ام ضفري نم لك نأ فيك نآلا ىرنو



ناكنمل فارتعالا حنمت اننيناوق نأ ريغ ،ةيبعش انتروث نأ فرعن نحنو ،فارتعا فلم نيوكت اودارأ نينطاوملا لكو
يفحصلاو بتاكلا اهيف ةلود نع ةرابع ةروثلا تناكو ،اهيف تايلوؤسم هل تناك نمو ةروثلا ةزـهجأ يف الكيهم
ةماع ةفصب يبرعلا ملاعلاو ابروأ ةيداحتا يف انناوخإ لثم جراخلا يف ناك نمو لخادلا يف ناك نم كانهو ،امهريغو
ىلإو يفحصلا ىلإ ةجاحب تناك ةروثلا نأل ناك يأ ىلع ةيقدنبلا لماح ليضفت نكمي الو ةلماكتم تناك ةروثلاو
نع ملكتأ ال انأو ،ليضفتلا اذهو صاقنإلا اذه دض انأف اذهلو ،هناديم يف لكو بيبطلاو ةضرمملا تخألاو يسامولبدلا
لوح ارمتؤم قباس تقو يف اندقع اذهلو ،فارطألا ةددعتم تناك ةروثلا نكل ودعلا هجاون انوكرتو اوبره نيذلا
…رمحألا لالهلاو ةفاشكلا رود اذكو ،نيجاسملاو ىرسألا عم اهلماعت ىلع ءوضلا انطلسو ةروثلل ةيناسنإلا بناوجلا

.خلإ

ديسلا لاق امك – نيريثك كانه نأ حيحصو ،فارتعالا تافلم نم ءاهتنالا ىلع نوكشوم – تفلسأ امك – نآلا نحن
هب سأب ال ءالؤه ددعو كلذب فارتعالا الإ ديرن الو هللا ليبس يف اندهاج نحن اولاقو تافلم اونوكي مل – يريبز رهاط
يف مهتافو دعب مهتالئاع نآلا بغرت نيذلا ءالؤه نيب نمو ءامسألا ركذ ىلإ ةجاح يف انه تسلو .تاراطإ مهنيب نم
سلجملاو رمتؤملا راطإ يفو ةمظنملا عم ةراشتسالاب نحنو ،فايرألا يف ةصاخو ،ةفلتخم بابسأل كلذو فارتعالا
عم ةديدجلا اياضقلا يف رظنلا امأ ،ةيدجب ةيضقلا يف رظنن مث انيديأ نيب ةدوجوملا تافلملا نم ءاهتنالا انررق ينطولا
ةقيرط ةنجللا تدمتعا ،هلل دمحلاو ،نآلا .ةبولطملا ةيفيكلاب لمعلا زاجنإ ليحتسيف قباسلا يف ةدوجوملا تافلملا فالآ
نعطلا ةنجل هتجهتنا جهنملا سفنو ،تايدلبلا روزتو مايأ ةرشع انايحأ غلبت ةدمتايالولا يف اهؤاقب يهو ةعجان
ةيضق نأ ملعلا عم ،ادج ةليلق روهش لالخ ةدوجوملا تافلملا نم ءاهتنالا نكميو .اهريغو قيقحتلا ناجل عم نواعتلاب
ضرعتأ انهو .مهتافلم ريدقت يف أطخ عقو نيذلل ةبسنلاب مأ مهقوقح اوذخأي مل نمل ةبسنلاب ءاوس ةحوتفم ىقبت نعطلا
،ةيفرشلا ةداهشلا الإ هل سيل لبسملا ةراشإ لماح نأ ينعي حلطصملا اذه ناـك ىضم تقو يفف ،لبسملا ةيضق ىلإ
اذل ،اسنرفو ابروأب ينطولا ريرحتلا ةهبج ةيداحتاك ،نطولا جراخ اولضان نيذلا ناوخإلل ةصصخم "مئادلا" ةفصو
عجري يذلا نوناقلا راظتنا يف "مئادلا ةراش" هيف تلمعتسا يلخاد ءارجإ كانه ناكو ،تمضه نيلبسملا قوقح نأ انيأر
ـك نآلا اهنعو اهب ملكتن يتلا تاحلطصملا هذهو ماموصلا رمتؤم يف ررق حلطصملا اذه نأل ،لبسملل رابتعالا
نوناقلا يف انححص دقو .ماموصلا رمتؤم يف تدرو اهلك "ةيسامخ ناجل" ،"يئادف" ،"ريرحتلا شيج"و "دهاجم"
قوقح مضهن نأ نود ىرخأب ةلحرم مئادلا ةفص حنم ةيضق عجارن نحنو ،اهل رابتعالا ةداعإب لبسم ةملك فلاسلا

.ةفصلا هذه يلماح

ةمات ةيرس يف تارم ثالث ةديرجلا هذه تلسار دقف ،فييزتلا نع اهثيدحو "نتامول" ةديرج لوح ليق امل ةبسنلاب
فارتعالا ةنجل سيئر نأ امك ،ريرحتلا ةروث داور نم دئار وهو دوجوم نعطلا ةنجل سيئرو ،دوجوم يننإ اهل تلقو
يتلا تامولعملا وأ ةديرجلا اولسار نيذلا ءالؤه ءامسأ لقألا ىلع انل مدقت نأ اهنم تبلطو ،اضيأ دئار وهو دوجوم
قحت ذئدنعو ،ةمات ةيرس يف ةيضقلا هذه ةعباتم فدهب كلذ اهنم تبلط دقو ،اباوج اهنع قلتأ مل نآلا دحلو ،اهب اهودافأ
رشن املك ةلادعلا ىلإ ءوجللا يتداع نم سيلو ،اهقحتسي ال صخشل يئادف وأ لبسم ةداهش ميدقت تبث اذإ انتبساحم
سيئرو نعطلا ةنجل سيئر اذكو مهلبقتسأس انأو ،ةماتلا ةيرحلا مهلو كلذ اوبتك اذإ نيدهاجملاب بحرن نحنو ،ءيش
هذه لثم رشنت يتلا دئارجلا نم ددعل ةبسنلاب رمألا سفنو .اهتفرعم اندوبف تامولعم مهيدل تناك اذإو ،فارتعالا ةنجل
الثم كانهف ،هل يطعأ ام قحتسي ال نالف لاقي ثيح ،اهيف نوعطملا تافلملا نم هب سأب ال ددع كانه ةقيقحو ،ليواقألا
يريبز رهاطلا ديسلاو ،هل دهش يذلا وه هنأ تدجو فلملا انجرختسا املو ،ديهش فلم ىلع ةظحالم يل ىدبأ لوؤسم
لثم ةصاخ فورظ يف دهشتساو ،ةيبيدأت تابوقعل ضرعت هنكل ديهش لجرلا نأ قحلاو ،همسا ركذأ نأ نود هفرعي

تناك يتلا نيناوقلا لوح لاقي ام كانه نأ ةقيقحو .هل تحنم يتلا ديهشلا ةفص قحتسي هنكل ،نيدهاجملا نم رخآ ددع
يتلا ةماعلا ةلوقملا تيبثت ديرأ الو نيدهاجملا طسو هتجلاعمو ،عوضوملا اذهل صاخ عباط ءاطعإ اندرأ كلذل ،ةدوجوم
.مهطسو يف اهنوجلاعي نيدهاجملا نإف ريدقتلا يف ءاطخأو تاطلغ تدجو نإو ،مههيوشتو نيدهاجملا سم ديرت

،حاورألا دصحت ةيبرحلا ودعلا ةلآ اهيف تناكو ةنسلا فصنو تاونس 7 تماد يتلا ةدقعملا ةبعشتملا انتروثل ارظنو
نأل ةيفاك ريغ ةدوجوملا فارتعالا تافلم ددع نإ لوقلا عيطتسن ال ،مهريغو نينوجسملا ددع يصحن امدنع اننإف
ىوتسم ىلإ ىقرت ال مهتكراشم نأ ريغ ةروثلا يف كراش نمم اربتعم اددـع نإ لوقلا يننكميو .ةيبعش تناك ةروثلا
.فارتعالا بلط ىلإ مهتعفد يتلا يه ةيعامتجالا فورظلا نأ ريغ ،ةروثلا يف لكيهملا لثم ةيوضعلا ىلع لوصحلا
اقبسم – امبر – نوفرعي ءيش بلط ىلإ اوؤجل امل ،ةنسحو ةرهدزم رئازجلا يف ةيعامتجالا فورظلا تناك ول امبرو
.هيلع لوصحلا ىوتسم يف اوسيل مهنأ

تايحالصب ةقلعتملا صوصنلا معدب الوأ انمق دقف ،قوقحلا يوذو نيدهاجملا ةيامحل ةيئالولا ناجللا طيشنتل ةبسنلاب
نوكي نيناوقلا قيبطت نأ ريغ ،ةيصخش ةفصب اهعباتن نحنو ةلثمم تاعاطقلا نوكت يكل ليثمتلا انمعدو ،ناجللا هذه
،هريغو نكسلا ناديم يف ةصاخو ءادهشلا ءانبأو نيدهاجملا نم رثكأ نيمورحملا ددع بسحو ! دالبلا تايناكمإ بسح
.يمويلا يلخدت مغر نيمورحملا ءالؤه ددع طبض ىلإ – فسألا عم - لوصولا عطتسن مل اننأ فرتعأو

نينثا نيدهاجم مضت ام ةيدلب نأ فرعن ىتح انامرح رثكألا سانلل ةيعامتجالا ةسرهفلا طبض ىلع صرحلاو



ةمظنملا عم نواعتلاب اذهو ،جاتحم 100وأ 50اهيف ام ةيالو نأو ،الثم ءادهشلا ءانبأ ةسمخو نكسلا ءوس نم نايناعي
لك تراص ىتح ،هقحتسي نمع ثحبن ىقبنو نكسلا ىلع لصحتن امبر ذإ ،ىرخألا تامظنملاو نيدهاجملل ةينطولا
فالآ ةسمخ ىلإ ةجاحب اننأ فرعن ثيحب تاجايتحالا ديدحتو رومألا طبض بجوتسي اذهو .ةصاخلا اهتمئاق كلمت ةنجل
،رمألا اذه طبض عطتسن مل مكيلع بذكأ ال اذل ،ةينكسلا مهجماربل اقفو اهنوزجني نيذلا ةالولا ىلع اهليحنف الثم نكسم
زاجنإ دنع ثيحب ،انامرح رثكألا سانلاب ءدبلا وه ةموكحلا فده نأل تاينهذلا ىلإ اعجار كلذ ناك نإ يردأ الو
نآلا ريست ال رومألا نأ ريغ .اررض رثكأ دهاجم وأ ديهش ةلئاع حلاصل هنبا ىلإ نكسلا حنم نع ءرملا لزانتي نكسلا
نم ةدافتسا ةمئاق دحاو لك جرخي نكاسم ملست درجمب هنأ ىلع تايالولا ضعب يف ةبوعصب اهانطبض دقو ،يغبني امك
.اهنوقحتسي ال صاخشأ اهذخأي نكاسملا نأ نايحألا ضعب يف دجن اذل ،هبيج

انمق يتلا ةيلمعلاو ،نيدهاجملاب ةصاخلا لكاشملا هذهب نوعاو نولوؤسم تايالولا نم ددع يف - ةقيقح – اندنعو
ادغ ىتح اذه مامتهالا اذه مدعنا ام تقو يفف ،قوقحلا يوذو نيدهاجملا اياضقب مامتهالا ةرورضب سيسحتلا يه اهب
ددصب نآلا نحنو تانينامثلاو تانيعبسلا يف كلذ انشعو ! ديهش نبا وأ دهاجم هنأب هفلم يف ءرملا ريشي نأ الجخم
يتلا تايالولاو نيدهاجملاب ةقلعتملا لكاشملا نم اريثك تلح ةيلحملا تاعامجلاو ةالولا نأ انايع ىرنو رومألا ةرشابم
جاتحت نيناوقلا نأل مامتهالا ةرورض ىلع ددشأو اهترايزل تارم ثالث بهذن تايالولا ضعبو ،اهروزن فعض اهيف
لجأ نم كلذو ةينطولا اياضقلا عيمج يف هنكلو طقف نيدهاجملا اياضق يف سيل اذهو ةيمويلاو ةيناديملا ةعباتملا ىلإ

.ال مأ ادهاجم ناك نإ صخشلا ةفرعم يف ضوخلا نود نيناوقلا قيبطت ىلع دعاست ديلاقتو ةينهذ قلخ

نم ددع اهيلع بقاعت لصاوتملا نيوكتلا ةعماجب ةودن ترضح ،1945 يام 08 ةرزجمو زومرلا ةيامحل ةبسنلاب
انتايقتلم يف اهانيمس نحنو ،احلطصم دحاو لك اهيلع قلطأو 1945 يام 08 يف عقو ام ىلع اوقفتي مل مهلكو ةذتاسألا
سلجملا نم تاحارتقا كانه تناك اذإف ،)1962–54( يهو طقف ةنيعم ةلحرم لوانتي وهف نوناقلا اذه امأ .ةرزـجم
انزومر ىلع ةظفاحملاو نينقتلا يرورضلا نمو ،اهعم انأف تالاغشنالا ضعب لوانتت ةموكحلا وأ ينطولا يبعشلا
متنأو ،…خلإ يطنزيبلاو ينامورلا لالتحالل ميظعلا بعشلا اذهل ةديعبلا ةمواقملاو ،لالتحالا ةيادب ذنم انخيراتو
موسرملا يف ةددحم تايحالص نيدهاجملا ريزول نأ كلذ ام اعون داتعملا نع انجرخ نوناقلا اذه يف اننأ نوظحالت
يه لحارملا هذه نأ انظحال اننأل ةينطولا ةكرحلابو ةيبعشلا ةمواقملاب انلفكتو اذه نع اليلق انجرخ اننكل ،ةنيعم ةرتفب

ةكرحلا وأ ربمفون ةروث نع ةينطولا ةكرحلا لصف نكمي الو ضعبلا اهضعبل دادتما اهلكو ةدحاو ةلحرم نع ةرابع
لكب مامتهالا وه انبجاوو ةريثك تاونس ةليط ةدتممو ةرمتسم تناك لالتحالا ةمواقمف ،ةيبعشلا ةمواقملا نع ةينطولا
،ةنيعم تايحالص راطإ يفو انيعم اعوضوم جلاعن نآلا اننأ رـيغ ،اذـه يف مكعم نحنو ،انئادهش لكبو انخيرات لحارم
سيئر ديسلا ىلإو ،ةموكحلا سيئر ديسلا ىلإ اهعفرنس مكتالاغشناو ةظحالم وأ حارتقا يأ ىلع ةحتفتم ةموكحلاو
.ةيروهمجلا

اهلمعتسن انكو ،ةمجرت يه ةيناثلا ةرابعلا نأ عقاولاف ،"فرشلا ناديم يف طقس" وأ "ةداهشلاب زاف" يترابعل ةبسنلاب
.حارتقالا اذه اومدق نيذلا مه ينطولا يبعشلا سلجملا باون نأ ريغ ،ينطولا يبعشلا سلجملا يف اميدق

مكلكو ،ادج ةنسح فورظ يف لمعت اهنإ كل لوقأ انأ ،ةئيس فورظ يف لمعت اهنإ ليق يتلا ةيبطلا ناجلل ةبسنلاب
ةرازولا يف ةيبطلا ةنجللاب تلصتا ةرازولا ىلإ يئيجم ذنمو ايصخش انأو ةيرحلا لك اهانيطعأ دقف ،كلذ ةنياعم عيطتسي
.نالعل %100 وأ نالفل %50 ءاطعإ يرادإ رارقب ددحنو ،ايرادإ اعباط حنملا بسنل يطعن ال ىتح طقف ةدحاو ةرم
نإ :لوقأف نيدهاجملا ةرازو يف اريدم ناك لئاسلا خألاو تايالولا يف ناجللا دوجو ىودج نع لؤاستلا لوح امأ
دنعو ،ةبقارملل ةينطولا ةنجللا تدجو اذل تاغلابم دوجو تايالولا ضعب يف انظحال دقو ةبقارملل يه ةينطولا ةنجللا
ريغ .تدجو نإ تاطلغلا حيحصتو ينعملا فلملا يف رظنلا ةداعإ ةنجللا نم بلطي نأ ريزولا قح نم ىواكش ليجست
ذإ نوبيط ةرازولا يف مهنم نودوجوملاو ،ادج رابج لمعب اوماق مارتحالا مهل نكأ نيذلا ءابطألاو ةيبطلا ناجللا نأ
نذإ .مهتاجايتحا يبلت ال مهل ةمدقملا تاضيوعتلا ىتحو مهلمع يف نوحضي مهو نيدهاجملا عم لمعلا لهسلا نم سيل
نيوكت ىلع لمعن اننأ ينعي ال اذه نأ ملعلا عم ،اهل بسانملا لمعلا فورظ ريفوتل ىعسن نحنو ةرح ةيبطلا ناجللا
انطبري نيذلا ةجعنلا نيع ىفشتسم ىلإ عوضوملا لوحن صاصتخالاب رمألا قلعتي امدنعف ةيبطلا ناجللا يف نيصتخم
ةيبطلا ةزهجألا عضو وأ هل زاوم ىفشتسم ءاشنإ عيطتسن ال نحنو ،ةمزاللا ةزهجألا ىلع رفوتي وهو قافتاو دقع هب
ةقيرطلا يهو ،فلملا يف بولطملا ليلحتلا وأ يبطلا صحفلا يرجي يذلا وه ىفشتسملاف ،نيدهاجملا ةرازو يف
.ةيلمعلا هذه نولوتي نييفالسوغويلاك بناجألا ءابطألا ناك نأ ذنم ةدمتعملا

يتلا ةيعضولا قفو ددحت يهف ،هيف لخدتن ال نحنف ،عيمجلا هنم يكتشي يذلا ةبسنلا ديدحت عوضوم صوصخب امأ
ريغ وأ حرج وأ ،بيذعتلل ضرعتو نجسلا يف ةنيعم ةدم ىضق دق نوكي يذلا لثم ةروثلا لالخ دهاجملا اهيلع ناك
هل ايلاح دهاجملا هنم يناعي يذلا ضرملا ناك اذإ ام ديدحت بعصلا نم هنإ نولوقي يلاحلا تقولا يف ءابطألاو ،كلذ
ـب تددح اذإو %100 ـب ددحت مل اذامل لاقي %80 ـب ةبسنلا تددح اذإف ،اهب هل ةقالع ال وأ ةيريرحتلا ةروثلاب ةقالع

.هيف لخدتن الو ءابطألل رمألا اذه كرتن ةسسؤمو ةرادإك نحن نذإ .ليلق اذه كل لاقي %50 وأ 20



ةينطولا ةمظنملا حارتقا ىلع ءانب تانينامثلا يف تدجو دقف ،نيبوطعملل ةيفاضإلا وأ ةيليمكتلا ةحنملل ةبسنلاب
ةحنم ميدقت ىلع تصن ثيحب ،قبطت ال نأ اهل ديرأ ،اهنمضتت يتلا ةينوناقلا ةداملا ةغيص نأل قبطت ملو نيدهاجملل
نيدهاجملا طقف تصخ اهنأ ريغ (SMIG) روجألل ىندألا دحلا فصن نع لقت ال ،اولمعي مل نيذلا رابكلا نيدهاجملل
اذه انبحس دقف كلذل .ةيفاضإلا ةحنملا هذه نم ديفتسي ال بطعلا ةحنم هل مدقت يذلا دهاجملا نأ يأ ،مهل لخد ال نيذلا
ةحنم ادع ام رخآ الخد نوكلمي ال نيذلا نيدهاجملل ةحنملا هذه نم ةدافتسالا انكرتو ةيلصألا ةحنملا انفذحو نوناقلا
ديفتسيو ،رانيد فالآ 9 نآلا يواست يهو روجألل ىندألا دحلا فصنو ةرم لداعت امب ةحنملا هذه انعفر دقو ،بطعلا
نع نيلطاع اوناك مهنأ وأ مهبسانت ال الامعأ نولمعي امإ اوناك نيدهاجملا ةيبلغأ نأل نيدهاجملا نم ريبك ددع اهنم
ةجوزل ةحنملا هذه تيطعأ لمعي مل يذلا دهاجملا ىلإ ةفاضإلابو .ةروثلا لالخ تعاض مهكالمأ نأو اصوصخ لمعلا
هتلمرأ اهنم ديفتستو دعاقتلا ةحنم هل لماعلا دهاجملا نأل ،لمعي مل يذلا دهاجملا ةلمرأ اذكو لمعلا نع ةلطاعلا ديهشلا
نم ةريقف ةقبط تسم اهنأل اديج ارثأو ىدص ةيفاضإلا ةحنملا هذه تيقل دقو .ةحنملا نم اهتدافتسا ىلإ ةفاضإلاب
ديسلا تقلقأ دق ةيلاملا ةيحانلا نم ةحنملا هذه نأ حيحص ،انملع ىلإ ىهانت ام بسح ،فايرألا يف ةصاخو عمتجملا
.روطتت نأ ىنمتنو ةديفم تناك اهنكل ،ناديملا اذه يف اليوط هعم تلمع يذلا روتيب نب دمحأ

نع ثيدحلا دوأ ال ،يام نماثلا ةيعمجل همدقت نأ ةرازولل نكمي امو 1945 يام )08( نماثلاب مامتهالل ةبسنلاب
.عوضوملا اذهل ةبسنلاب يدر وه اذه .اهئاضعأل كلذ كرتأ لب ،ةيعمجلا هذهل هيلون يذلا مامتهالا

ةنجللا ءاضعأ فرط نم مالك ريثأ دقو ،نمزلا اهزواجت يتلا نيناوقلا ضعب خسن يعجرم نوناق وه نوناقلا اذه
سلجملا يف ابـئان تنك دقو هيف ةليوط ةبرجت يلو نوناقلا يف يصاصتخا انأ .هاندمتعا يذلا هاجتالا ةيروتسد لوح
كلذكو نوناقلا اذه ةغايصل ةدمتعملا ةقيرطلا يف لصفلا هناكمإب يروتسدلا سلجملا نأ دقتعأو ،ينطولا يبعشلا
ةرابع دمتعن مل اذامل وهو كلذ ىلع الاثم يطعأو تارابتعا ةدعل ةغيصلا هذه انرتخا نحنو ،ينطولا يبعشلا سلجملا
لخاد ةيريرحتلا ةروثلا لالخ ةيمستلا هذه دوجو مدع وه كلذ يف ببسلا ؟ "ينطولا ريرحتلا ةهبجل ةيندملا ةمظنملا"
ةغيصلا حيحصتل ةلواحم هذهف .ينطولا ريرحتلا ةهبجو ينطولا ريرحتلا شيج وه ادوجوم ناك امو ،هجراخو نطولا
.نيدهاجملا عم رواشتلاو قافتالاب كلذو ةينوناقلا انصوصن يف تدجو يتلا

نوناقلا اذه يف انجردت دقف ،ادبأ ةلطامم كانه سيل لوقأ نوناقلا اذه رادصإ يف ةلطامملا نع ليق امب قلعتي اميف
الف ةحضاو ريغو ةضماغ تناك اذإ صوصنلا هذه نأل ،ةيعوضومو ةيعقاو صوصن ىلإ ةجاح يف عاطقلا نوكل
بولطملا ىوتسملا يف صوصن ىلإ ةجاح يف نيدهاجملا ةرازوو نيدهاجملل ةينطولا ةمظنملاو ،ةجيتن ىلإ يدؤت
انجردأ ثيحب ،هلبق ءايشأ ةدع انزجنأو نوناقلا انقبس دقو ،لاجملا اذه يف راهن ليل لمعن نحنو اهقيبطت ىلع رهستسو
،يلاحلا دهاجملا نوناق يف ةدمتعم تاءارجإ يهو ،قباسلا نوناقلا يف ةدوجوم نكت مل ةيلاملا نوناق يف تاءارجإ ةدع
فصنو نيفعض نع دهاجملا دعاقت لقي ال ثيحب دعاقتلا نوناق يف تاليدعت انيرجأف ريخألا اذه رودص رظتنن مل ذإ
يف تعقو يتلا ةجضلا نم مغرلاب اذهو ،رانيد فلأ 15 لداعي ام يأ هلمع ناك امهم روجألل ىندألا ينطولا دحلل

صصخملا غلبملا ةيطغتب ةمزتلم ةموكحلا نأل ،ةحصلا نم اهل ساسأ ال يتلا ةيفحصلا تاحيرصتلاو دعاقتلا قودنص
لامعلل ماعلا داحتالل ماعلا نيمألا عم ضرغلا اذهل تيقتلا دقو ،لامعلا باسح ىلع سيل وهو ،قوقحلا يوذو نيدهاجملل
.ةبسانملا لولحلا هل دجوو عوضوملا اذهل ةموكحلا سلجم قرطتو ،نيدعاقتملا لامعلا داحتال ماعلا نيمألاو نييرئازجلا
.هب لفكتت يتلا يهو ةوخإلا لاق امك ةلودلا ىلع نيد اذهف ،ةيوتلم قرطب نيدهاجملا سم ةلواحم اذامل انه لءاستأو
انناوخإ مرتحن نحن .غراف دعاقتلا قودنص نأو لامعلا باسح ىلع مت نيدهاجملا دعاقت ةدايز نأ احيحص سيل نذإ
ىقبي هنأ روصتي نكي مل دهاجملاو ،دلبلا اذهل انءامد انحنم اننأ ليلدلاو كلمن ام مهل مدقن ليق امم سكعلا ىلعو لامعلا

.دعاقتلا قودنص ىلع وأ بعشلا ىلع ةلاع نودهاجملا نوكي نل اذهلو ،ةروثلا دعب ايح

لضفأ انأو ،ةيفاك لوقأ ال ،ةحنم اهءاطعإ انلواح دقف ةوخإلا ضعب اهيلإ راشأ يتلا ديهشلا ةلمرأ ةحنمل ةبسنلاب
لاح لك ىلعو ،كلذ نم لجخأ ينأل ،رخآ اغلبم ىضاقتي دهاجملا نأو انيعم اغلبم ىضاقتت ديهشلا ةلمرأ نأ ركذ مدع
.لاجملا اذه يف ةيرس ةيأ كانه سيلو ةيلاملا نوناق يف اهيلع صوصنم ماقرألا نإف

ميظنتلا ىلإ ةدوعلا ةيناكمإ ىلع صنت ةدام ينوناقلا صنلا اذه ةياهن يف انجردأ دق انك ،ةيميظنتلا صوصنلل ةبسنلاب
،ةيميظنتلا صوصنلاب عيميس نوناقلا نأ ىوعدب ينطولا يبعشلا سلجملا يف تفذح اهنكل اياضقلا ضعب ةجلاعم يف
اياضقلل غرفتن ىتح نكمم تقو برقأ يف ةيعامتجالا لكاشملا ءاهنإل داجلا انيعسو ،كلذ سكع ىلع انديكأت نم مغرلاب
ايعجرم انوناق هرابتعاب نوناقلا اذه يف اياضقلا لك جلاعن نأ عيطتسن ال اننأل ةداملا هذه ءاقب لضفن انكو .ةيخيراتلا
دوجوب ةصاخو ةيميظنتلا صوصنلاب ةيداملاو ةيعامتجالا اياضقلا ضعب ةجلاعم نكمي نيح يف ،ةيعيرشت ةزيكرو
.ةيعامتجالا لكاشملا لح ىلع نورهسي صاخشأ

ةيرئازجلا نيناوقلا يف تدجو لب ،ةديدج تسيل عوضوملا اذه ىلإ ريشت يتلا ةداملا نإف "نئاخلا" فيرعتل ةبسنلاب
،دقتعأ ام ىلع ةسماخلا ةداملا نم ةثلاثلا ةرقفلا يف كـلذو تاباختنالا نوناق يف ىتح ةدوجوم يهو ،1962 ذنم
اندمتعا نحن اذل .حشرتلا نع كيهان ،تاباختنالا ةمئاق يف ليجستلا ىتح هل قحي ال دوسألا يضاملا بحاص صخشلاو
وأ ايكرح وأ يرامعتسالا شيجلا يف اطرخنم وأ (la SAS) يف ابتاك الثم ناك يذلا وهو نئاخلا هيف انفرع ايميظنت اصن



وأ ةيفاك ةغيصلا هذه تناك نإ يردن الو داهتجا اذهو …خلإ اهيف حشرتلا ريرحتلا ةهبج تعنم يتلا تاباختنالل حشرت
دعب يميظنتلا صنلا اذه يف اهطبض متو ودعلا عم نينواعتملا فانصأ نم افنص )60( نيتس انيصحأ دقو ،ةيفاك ريغ
ىلإ ةراشإلا ةمظنملا نم ةوخإلا ضعب بلط دقو .تاباختنالا نوناق نم ةسماخلا ةداملل اقيبطت كلذو ،ةعساو تارواشم
يهو اهدض سمألاب فقو نمو اهءاقدصأ ةفرعم ديرت لودلا لك نأ يف امامت مكعم انأو نوناقلا يف عوضوملا اذه
اهل ةيفاكلا تايحالصلا ءاطعإو هب لفكتت يتلا ةهجلا ديدحتو عوضوملا اذه طبض يرورضلا نم اذل .رمألا اذه طبضت
ابعص لب الهس سيل فلملا اذه نأل ،ةيرورضلا تامولعملا لكب اهدمت ةينعملا حلاصملا لعجو تايناكمإلاب اهديوزتو
رئاس يف دوجوم وه املثم اهب مامتهالا يرورضلا نمو ةيرئازجلا ةلودلا مامأ ةحورطم ةيضق يهو ،اساسحو ادج
ءامدقل يسنرفلا ةلودلا بتاك اهدقع ةيفحص ةودن ىلع تعلطا انأو ،امهريغ وأ اسنرف وأ اكيرمأك ىرخألا لودلا
ثيح ،1914 ةنس ذنم ىلوألا ةيملاعلا برحلا يف اوكراش نيذلا نييرئازجلا ددع نع اماقرأ اهيف ىطعأو نيبراحملا
ءالؤه تالئاع ميركتل يسنرفلا ةلودلا سيئر هرضح عامتجا يف ررقت دقو ،كراشم فلأ 140 براقي ام ىلإ راشأ
وه دوصقملا سيلو ،ةميظع ديلاقت ىلإ اندالبب ومسن نأ ديرن نحنو ،لاجملا اذه يف ديلاقت اهل لودلاف ،مهئانبأ ءانبأو
اذهو لحارملا عيمج يف اهدض ناك نمو اهعم ناك نم فرعت نأ ةلودلا بجاو نم لب ،رخآ وأ صخش نم ماقتنالا
.ةينطولاو ةيحضتلا حور رارمتساو اهرارمتساو ةلودلا ءاقب ةدئافل

انيأرو ،يننوفرعي ةوخإلا نأ دقتعأو ،ةينطولا ةاسأملا اياحض موسرم نيبو هب انمق ام نيب هيبشتلا ىلع اقفتم تسل
نم ةمزألا هذه انشع دقو ناديملا يف نودهاجملاف ،رخآلا وه حضاو نيدهاجملا يأر نأ امك ،حضاو رومألا هذه يف
اهعم انلمع يتلا نيدهاجملل ةينطولا ةمظنملا ثاعبنا نم وه اذه صنلاو ،نيدهاجملا عم اهانعبتتو اهتياهن ىلإ اهتيادب
.هريغ وأ موسرملا كلذ لثمب انهيبشت يغبني هـنأ دـقتعأ ال اذل ،قدصو ةين نسح ىلعو لماكلا قيسنتلاب

ذنم هب لومعم وهو ،انسفنأ ءاقلت نم نحن هثدحتسن ملو ةيمسرلا قئاثولا نم ذوخأم وهف ،دهاجملا فينصتل ةبسنلاب
.دهاجملاو ديهشلا نوناق مسي مل اذامل ليقو نوناقلا ةيمست لوح ،ةوخإلا ضعب لءاست دقو .اديدج سيلو 1962

:ةيفطاع ةرابع سيل راتخملا ناونعلاو ،ينوناق لسلست كانه نذإ ،ادهاجم ناك اديهش نوكي نأ لبق ديهشلا نإ لوقأ
اهنيح يف اهانبراحو ةحئار ىضم تقو يف انممش نحن ،"اليدبت اولدب امو رظتني نم مهنمو هبحن ىضق نم مهنمف"
نيذلا كئلوأ مه دلبلا اوررح نيذلا نإ نولوقيو ءايحألا نولذيو قح ىلع مهو ءادهشلا نودجمي سانلا ضعب نأ يهو
امدنع ذإ ،ةريسملا اولصاو نيذلا ءاسنلاو لاجرلا ىسنن ال نأ بجي نكل ،ةملكلا هذه يف مهعم قفتأ انأ .اودهشتسا
سانلا ءالؤهو .تابوعصلا سفن ةأطو تحتو ةدارإلا سفنب ةريسملا ةلصاومل رخآ دهاجم هلحم لحي دهاجم دهشتسي
الو نيدهاجملا نولبقتسي ال اوناك ثيحب ،ةمغلملا ةصاخو طاسوألا ضعب يف كلذ اوعاشأو نيدهاجملا نولذي اوناك
.ةريسملا اولصاو نيذلا مه نيدهاجملا نكلو ،بيط ،لالقتسالا انوحنم نيذلا مه ءادهشلا نإ نولوقيو نوناقلا نوقبطي

،ةريسملا اولصاو نيدهاجملا نـكل ،هنم غورفم اذهو ،اعيمج انسوؤر قوف مـهو مهمركنو ءادهشلا دجمن نأ بجي حيحص
ببسب مهعم لماعتلا ىتح مهووذ عيطتسي ال نيدهاجملا ضعب نإ ىتح ،ةوخإلا دحأ ربع امك ،ءايحأ ءادهش مهنمو
تاونس عبس انشع اننأل كلذو احاترم هليل ماني دحاو دهاجم كانه سيلو ،ضرملا نم نوخرصي هلك ليللاو ،ضرملا
لامعتساو ةيوونلا براجتلا تافلم ىلع نوعلطت ولو ،ةيناسنإلل اهيف دوجو ال ،ريمدتلاو فصقلا نم ةنسلا فصنو
رامعألا نأ ريغ يرئازجلا بعشلا دض تادعم نم هكلمي ام لك طلس رمعتسملا نأ متكردأل ةبرهكملا طوطخلاو ملابانلا
.هللا ديب

ايلخاد اماظن كانه نأل ،لوقعم رمع وهو كلذ ددحت ةيميظنتلا صوصنلا نإف ،فارتعالا نس ديدحت مدعل ةبسنلاب
يتلا ةضوملاو .ددحم رمع كانه دينجتلا لوبقل نكل ،ةذاشلا تالاحلا ضعب كانهو ،ينطولا ريرحتلا ةهبجو شيجل
،يه امك نيناوقلا قيبطت بجي لب ال تلق انأو ،"les dérogations" تاصيخرتلا بلط يه ةريخألا ةرتفلا يف تدجو
ريغ ةريخألا هذه تناك اذإو نيناوقلا قيبطت بجي لب ،اهنم جرخن ال ةعمعم لخدنس "les dérogations" باب حتفن امدنعو

ةصخرلا ىلع لوصحلا يف بغريو 1950 ةنس يف دلو نم كانه ،ضعبلا انضعب عم رواشتلاب اهليدعت بجيف ةحلاص
dérogation" " ءيش لكو ةحنملا لينل.

نأ بجيو ،نيد وه لب ،كلذ تلق دقو ،ناك يأ نم اناسحإ سيل نيدهاجملل ىطعي ام نأ صوصخب قفتم انأ اعبط
ديهشلا نباو دهاجملاو ديهشلا مركأو دجمأ امدنعف ةيحضتلا حور ىلع ةظفاحملا وه كلذ ءارو نم فدهلاو ،اديلقت نوكي
يحضملاو هنطول صلخملا ناسنإلا نإ ةرشابم ريغ وأ ةرشابم ةقيرطب نينطاوملل لوقأ يننأ كلذ ىنعم ،دهاجملا نباو
.هلجأ نم يحضي نم دجن نل رطخلا ىلإ ادغ دلبلا ضرعت اذإف ،دهاجملا انهأ اذإ امأ .هتلود هب متهت هلجأ نم
هءادن اوبل نطولا مهادان نأ درجمب ،لحارملا ضعب يف هل اوضرعت يذلا شيمهتلا نم مغرلاب نوصلخملا نودهاجملاو
حورلل ميعدت اذهف ،ديهشلا دجمنو دهاجملا ىلع ظفاحن امدنع اذل .مهلك اودنجت لب ،اهريغ وأ احنم لنن مل اولوقي ملو
يفو ،ةليلق ةباجتسالا هيف تناك اتقو انشع دقو ،ةجاحلا دنع اهءاسنو اهلاجر دلبلا دجت كلذبو ةيحضتلا حورو ةينطولا

.نطولا نع عافدلا بوجوب سانلا سسحن انك 94و 93و 92 تاونس

،فاك ريغ ديدحتلا اذه نإ ناوخإلا لاقو ،ةددحم زومرلا هذه نإ الوأ لوقأ ،ةروثلا زومر ىلع نيدتعملل ةبسنلاب



ةماقملا ةيراكذتلا ملاعملا نإ .ةمئاقلا هذه ديدحت يف ينطولا يبعشلا سلجملا عم اندهتجا دقل !داهتجا اذه نإ مهل لوقنو
ىلع ةلالدلل عراشلا يف ةعوضوملا تاحوللا كلت ىتحو ءادهشلا ءامسأ اهيلع لجسم ةيمومعلا تاحاسلا ىوتسم ىلع
اذه يف ةيضقلا هذه لوح اندهتجا دقو .خلإ …مساقلب ميركو دارم شوديد لاثمأ ءادهشلا ءامسأ اهيف ىرخألا يه ناونعلا
نيدهاجملا ةرازو ىتحو كلذ نع دحأ ملكتي ملو دئارجلا ىدحإ يف يرئازجلا ملعلاب ئزهتسا فيك انيأر اننأل صنلا

تضرعتو ! ينطولا ديشنلاب بعولت تارملا ىدحإ يفو !  لخدتلا يف قحلا كل سيل اهل ليق رمألا يف تلخدت امدنع
!! قرحلاو شبنلاو بيرختلا ىلإ ءادهشلا ةافر مضت يتلا رباقملا ضعبو ةيمومعلا تاحاسلا ضعب اضيأ

دقو .زومرلاو رثآملا ةيامح يف لثمتي ينطو فده وذ وهو ةبرجتلا نم ساسأ ىلع صنلا اذه انررح دقف كلذل
لدعلا ةرازو عم صنلا اذه ءارثإب انمق اننأب لوقأف ،تابوقعلا نوناق يف تافلاخملا هذه لباقم نع ناوخإلا لءاستي
صقن ظحول ام اذإو ،تابوقعلا نوناق يف تادادتما تاذ ديهشلاو دهاجملا نوناق يف ةدوجوملا داوملا نوكت نأ انلواحو
.بولطملا ىوتسملا يفو ةلوبقم ةلح يف صـنلا جارخإل اعيمج نواعتن نأ اندوبف ،لاجملا اذه يف ام

انتلمعب كلذ نوكي نأ ناوخإلا ضعب حرتقا دقف ،(Licence d’Importation)(VSA) تارايسلا داريتسا ةيضقل ةبسنلاب
ةموكحلا سلجم تاعامتجا ىدحإ يف نأشلا اذهب احارتقا تمدق نأ يل قبسو ،كلذ يف يأرلا مهقفاوأ انأو ،ةينطولا
يف انمدامف ! شغلل نينقت هتاذ دح يف ربتعي ،هدحو لاملا نع ثحبي هـكرتو دهاجملل داريتسالا ةداهش ءاطعإ نأب تلقو
حمسن وأ تاونس 05 وأ 04 لك كلذو تارايسلا ءارشل فرصلا قح نيدهاجملا ءاطعإ نذإ عيطتسن ،قوسلا داصتقا
سيئر ديسلا لوبق حارتقالا اذه يقل دقو .تاءافعإلا سفنب اهئارشب – ةيبنجألا تارايسلل تالاكو كانه مادام – مهل
،تارايسلا بيكرتل عناصم ةماقإو اندالب ىلإ ةيبنجأ تاكرش مودق ةلاح يف كلذو ،ةيئدبم ةفصب قباسلا ةموكحلا
نحنف كلذ مغرو ،ايباجيإ اباوج فسألا عم قلتن مل اننكلو ،1998 ةنسل ةيلاملا نوناق عضو دنع حارتقالا اذه ترركو
رانيدلاب ةرايسلا ءارش نم بوطعملا دهاجملا نكمن نأ ىنمتنو تاحارتقالا هذه ديسجتل ىحنملا اذه يف ىعسن
.هليوحتب هل حامسلا وأ يرئازجلا

يوذ نم تاقلطملا تانبلاو لمعلا نع نيلطاعلا ءانبألا ىلإ ديهشلا ةجوز ةافو دعب ةحنملا ليوحت ةيضقل ةبسنلاب
ايصخش تبلطو ،ةموكحلا صن يف دري ملو ينطولا يبعشلا سلجملا حارتقا نم ناك رمألا اذه نأ ىلإ ريشأ ،ديهشلا
نأل ،تاقلطملا ءادهشلا تانب ىلإ سيلو ،طقف ءادهشلا تانبو ءانبأ ىلإ ةحنملا هذه ليوحتب حمسي امب هيلع ليدعت لاخدإ
نكل ،نهنم اهيلإ جوحأ وه نم كانه نأل – اهتميق نم عفرلاو اهريوطت ىلإ ىعسن نحنو - ،نهب ةصاخ ةحنم نهل
.كلذ يف ديس وهو ةيبلغألاب هيلع توصو هحارتقا ىلع رصأ ينطولا يبعشلا سلجملا

.اهنع تملكت دقف ،فارتعالا سيياقمو نيدهاجملا ءانبأ ةيضق امأ

.نعطلا ةنجل صاصتخا نم اهنوك ىلإ ريشأ ،فارتعالا يف ءاغلإلا ةيضق صخي اميفو

لمع دقفت ىلإ مكوعدأ انأف ،اتاتب احيحص سيل اذهو ،نالع نم عزنتو نالفل حنمت ةيوضعلا نأ ضعبلا ركذ دقل
يننكل ،ةروثلا تايثيحب املم نوكي نأ كلذ هنم مزلتسي ريدقتلا يف ءاطخأ كانه نأ يعدي يذلاف ،لاجملا اذه يف ةنجللا
.ةدقعم ةيلمع اهنوك ىلإ ةراشإلا عم اهب لفكتلل ىعسن نحنو اريثك تلاط دق ةيلمعلا هذه نأب لوقي يذلا عم قفتأ

ةملك انلمعتساو نوناقلااذه يف اركذ اهل درون مل ،يسايس ريبعت وهف ،"ةيروثلا ةلئاعلا" ةرابع لامعتسال ةبسنلاب
ىرن ال نحنو "ديهشلا قوقح يوذ" ةرابع لامعتسا مهضعببلطو "ديهشلا قوقح يوذ" ،"قوقحلا يوذ" ،"دهاجملا"
تارييغت ثادحإ ةرورض متيأر نإف ،صنلا اذه نم فدهلا وهو ،حيحصلا ىنعملا ةغيصلا يدؤت نأ مهملاف ،كلذل اعنام
.كلذ لوح لكشم يأ انيدل سيلف ،ةغايصلا ىلع

نيدموبل وفعلا ،وفعلا الإ اننيب ءيش ال هنأ نيدهاجمك دكؤأف ،تضم رومأ نع اوملكت نيذلا ناوخإلا ضعبل ةبسنلاب
ناك امهم اننيب اميف حماستن – نيدهاجمك – نحن مويلاو ةصاخ باـبسأو فورظ كانه تناك دقف ،اعيمج مهلو ميركلو
مهيف امب –دهاجم لـك ىناع دـقف .صاخشألل ضرعتلا نم -مويلا انفورظ لثم يف ةصاخ- ةدئاف ةيأ انل تسيلو رمألا



يه كاذنآ تداس يتلا فورظلا نأ ملعأ يننإ .عيمجلا محرو نيدموبو يفطل هللا محرف .لالقتسالا دعب –ايصخش انأ
اولحو ةدحولاب مكيلع مهل لوقأو ،نيدهاجملا ءانبأو ءادهشلا ءانبأل امود هددرأ ام وهو ،لبقتسملا وه نآلا مهملاو ببسلا
.مكيلإ ةجاح يف دالبلا نأل مكنيب اميف ةيلخادلا مكلكاشم

لامكلاو – ةصقان تاينهذ اندجو اننأ عقاولاو ،ةيصخش ضارغأل ةرازولا لكايه ضعب لالغتسا نع ضعبلا ملكت
.ةيماظنو ةينوناق ةقيرطب لكايهلا هذه لغتشت ىتح رومألا نيسحتو كلذ يدافت لواحنسو – هلل

فرعي نم كانه امبرو ،ةعاطتسالا ردق اندهتجا اننأب لوقأف ،ةينوناقلا ةقدلا ىلإ رقتفي صنلا اذه نأ ضعبلا ركذ
.انم رثكأ نوناقلا

:هنأ ىلع صنت نوناقلا اذه يف ةدام تدرو دقف ، مهل لخد ال نيذلا ءادهشلا ءانبأب لفكتلا ةيضق صخي اميف و
و دعاقتلا شاعم يف قحلا ةأشنل ةيلعف لمع ةرتفك ينطولا ريرحتلا ةروث تاونس نيلماعلا ءادهشلا ءانبأ ةدئافل بسحت"
اندوب لب ءادهشلا ءانبأ ىلع لخبلا باب نم سيل اذهو ، كلذ ىلع – ةموكحك – انظفحت دق و ، "ءاوس دح ىلع هتيفصت
دقتني نم مويلا دجوي نيح يف – ناوخإلا ضعب هيلإ راشأ –نأشلا اذه يف احارتقا تمدقو مهعاضوأ نسحتت نأ
نيلماعلا ءادهشلا ءانبأ ةيعضو نأب تلقو !دعاقتلا نس دعب اوكردي مل مهنأ ةجحب دعاقتلا نم نيدهاجملا ضعب ةدافتسا
كلذو ،ةيداصتقالا تاسسؤملا نم حيرستلاب نيددهملا كئلوأ يف ركفن نأ انيلع بجيف ،ةفورعم يمومعلا عاطقلا يف
نمضنل -ةئيس ةروص عمتجملا انع ذخأي ال ىتح- ةيريرحتلا ةروثلاب اهطبر نود ةيمدقأ تاونس سمخ وأ عبرأ مهحنمب
مهتدعو دقف ،ةيداصتقا بابسأل لمعلا نم حيرستلا ىلإ اوضرعت مهنأل كلذ نوقحتسي مهو امرتحم ادعاقت لقألا ىلع مهل
ينوناق صن يف هديسجتل عوضوملا اذه لوح ةموكحلا سيئر ديسلا ايصخش ترواش ذإ ةموكحلا مساب كلذب مازتلالاب
نم حيرستلا وأ درطلاب نيددهملا ءادهشلا ءانبأ ةيعضو يف ريكفتلا فدهب كلذ لكو ،مكعم نواعتلاب اعبط اذهو
ةيوستب همازتلاو كلذ ىلع هتقفاوم ةموكحلا سيئر ديسلا ىدبأ دقو .لمعلا نع نيلطاعلا اذكو ةيداصتقالا تاسسؤملا
،ليدعت وأ رييغت يأ نود تدرو امك ةداملا ريرمت ىلع اوممص ينطولا يبعشلا سلجملا ءاضعأ نكل ،ةيعضولا هذه
فورظ يف شيعن اننأل رمألا اذهب عمتجملا ةحراصم نكمي ال هنأ ىلع تدكأو ةيفاو تاحورش مهل تمدق يننأ مغر
نأ ىنمتن نحن سكعلاب لب ،ةنيعم ةقبط دسح وأ ليوأت لك نع اديعب كلذ مهفت ةرورضب – مهل خأك – مهتحصنو ةصاخ
نكل ،لمعلا نع نيلطاعلا ءادهشلا ءانبأل ةحنم ءاطعإ تحرتقا دق ةصتخملا ةنجللا تناك دقو .عيمجلا ةيعضو نسحتت
،ةنجللا هذه ءاضعأ لبق نم ىتح هيلع قداصي ملو ينطولا يبعشلا سلجملا فرط نم اضيأ ضفر حارتقالا اذه
.ةياهنلا يف ديس سلجملاو

امب ينطولا ريرحتلا ةهبج ءاول تحت يوطني ءيش لك نأب ،ماع إدبمكو لوقأ ،فيرعتلاو زومرلا ديدحتل ةبسنلاب
.كلذل ةيخيراتلا ةيفلخلا ىلإ دوعأ نأ نود نم ةروثلا قئاثو بسح اذهو ،ينطولا ريرحتلا شيج كلذ يف

يدؤي نأب بلاط نم كانه نكل ،اهسيئر وأ ةنجللا ءاضعأ سيلو ،هنودؤي نيذلا مه دوهشلا نإف ،نيميلل ةبسنلابو
ةفاضإ مهيلع تحرتقا دقو ،ينطولا يبعشلا سلجملل ةيعامتجالا نوؤشلا ةنجل حارتقا وهو نيميلا اذه اضيأ سيئرلا
دنع ييأر لبقي مل اذكهو ،طقف دوهشلاب ءافتكالا بجي اولاقو كلذ اوضفرف ،ةنجللا ءاضعأ فرط نم نيميلا ءادأ بوجو
.نوناقلا اذه صن ىلع ةقداصملا ةيلمع

دجن دق هنأل ،فلملا اذه طبض ددصب نآلا نحن ،ديهش لك نع ةحنم نم ديهشلا لوصأ ةدافتسا ةيضق صخي اميف
نيب يوسن نأ نكمي ال اضيأ هنأل نأشلا اذه يف احارتقا انمدقو ،طقف ادحاو اديهش ال ءادهش 7 اهنم طقس ةلئاع الثم
.ادحاو اديهش تمدق يتلاو نطولل ءادهش ةعبس تمدق يتلا مألا

الثم نيدهاجملا نم ددع كانهف ،دوجومو فورعم رمأ يهف ،ةرحلا ةينهملا تاقباسملا نم ءافعالا ةيضقل ةبسنلاب
سلجملا لبق نم هيلع قدوصو رمألا اذه انشقان دقو ،قيثوتلا صخي اميف الإ تاقباسم ءارجإ نود نم نيماحم اوراص

.ينطولا يبعشلا

تدمتعا اهنأ فشتكن يتلا تافلملا ليحن امنإو ،مكنويعب كلذ اورتل اولاعتو اهنم دحاو يأ دمجن ملف ،تافلملل ةبسنلاب
قيثوتلا ىلإ ةفاضإ ،يلآلا مالعإلا ماظنب ةزهجم يهو ميظنت نسحأ ةمظنم ةرازولاف ،قيقحتلا ىلإ ةيوتلم ةقيرطب



بلغأ نأ ملعلا عم اذه ،مهسفنأب كلذ ىلع اوفقيل انترايزل ادوفو ةمألا سلجم ءاضعأ لكشي نأ ىنمتنو ،يبتكملا
سيلف .عاطتسملا ردق رثكأ رومألا طبض لواحن نحنو يزكرملا مالعإلا ماظن ةكبشب ةلوصومو ةطوبرم تايالولا
لامعتساك ةدوجوملا تاينهذلا ضعب ىلع ءاضقلل ىعسن نحنو ةديدجلا مث ةميدقلا تافلملاب ءدبلا متي امنإو ديمجت كانه
.ةرازولا نيناوقو ماظن جراخ رومألا لحل اباب صاخشألا

.اهنع تملكت دقف ،ةنوخلا ةيضق امأ

يف ةصاخ ،نيدهاجملا ىلع ةرفوتملا يضارألا عيزوت انلواحو هانسرد دقو كئاش وهف ،ةحالفلا فلمب قلعتي اميفو
تناك ةربتعم تاحاسم تاذ يضارأ انعجرتسا امك .ةيلمعلا هذه تضرتعا يتلا تابوعصلا ضعب مغر تايالولا ضعب
بعص فلملا اذه نأ قحلاو ،ةيلمعلا هذه يف امدق يضمن نآلا نحنو – ةدوجوم كلذ لوح ماقرألاو – ةنوخلا ةزوحب
،ءادهشلا ءامدب تيقس يتلا يضارألا يف ةنوخلا ىقبي ال ىتح ةينعملا تاعاطقلا عم قيسنتلاب هتجلاعم لواحنسو كئاشو
.نيهلا رمألاب سيل اذهو

اهيف مكاحي نكي مل ،تالقتعمو انوجس ،رامعتسالا ةرتف نابإ رئازجلا يف دجن اننإف ،لقتعملا وأ نوجسملل ةبسنلاب
ببسب صخش نجس اذإف ،نجسلا سيلو يروثلا لمعلا وه ةيوضعلا ةداهش يف لصألاو ،ةرشابم لتقي دقو لقتعملا
دكأتنو ،ينطولا ريرحتلا شيجو ينطولا ريرحتلا ةهبج يف ةيوضعلا هل تبثت يأ ،كاذ وهف ةروثلا يف ةيلعفلا هتكراشم
ةرفوتملا قئاثولا لالخ نم كلذكو هلاقتعا وأ هطاشن ةقطنم يلوؤسم وأ نجسلا يف هعم اوناك نيذلا لالخ نم اذه نم
ىلع عفاد نم ةروثلا نابإ نيماحملا ضعب نم كانه ثيح ،ةيلمعلا هذه يف اللخ انظحال دقو .لدعلا ةرازو ىوتسم ىلع
ببس نأب مهتافلم يف لجسو ! يسايس ببسل اونجس مهنأب اومعزي نأ مهنم بلطو قئاثولا مهل روزو نيمرجملا ضعب
بجو اذهلو ،ليلق وه هانيصحأ يذلا نينوجسملا ددع نأ ىلإ ريشأو .ةيسنرفلا ةلودلا نمأب ساسملا وه مهلاقتعا
.نجسلا ةفص ىلع اهل ابيلغت ةيوضعلا تاداهش نم ريثكلا انملس اننأ كلذ ،نيلقتعملاب مامتهالا

دهاجملل ينطولا فحتملا انيدلف ،خيراتلاب متهت تاسسؤم ىلع رفوتت نيدهاجملا ةرازو نإ لوقأ ،تاسسؤملل ةبسنلاب
،ةيخيرات ةيالو لك يف يخيرات بكرمو ةيرادإ ةيالو لك يف فحتم ءانب ىلع لمعن نحنو ،ةرشع عبرألا هعورفب
ضعب انأشنأ دقف .لاملا هزوعي زاجنإلا نكل لجسمو جمربم اذه لكف ،اعورف هل ئشنن نأ لمأنو تاساردلل زكرم انيدلو
تاسسؤم زاجنإ يه انتينو ،اقحال رخآلا ضعبلا انجمربو ةيلحملا تاعامجلا انل اهتحنم ةميدق نابم قوف فحاتملا
ةرتاكدب ايملع ةرطؤم نوكت ،لودلا ضعب يف لاحلا وه املثم ،ةدرفنم ةيرامعم ةسدنهب ةينبم ةصصخم ةيخيرات
لباقمبو .يرصب يعمس ماظنب ةدوزمو ،فالتإلا لماوع لك نم قئاثولل ةظفاحو تازيهجتلا نسحأب ةزهجم ،ةذتاسأو
مايألاو تاودنلاو تايقتلملا لالخ نم نيدهاجملا تاداهش نم تاعاسلا فالآ انلجس دقف ،1954 ربمفون ةروث ةمظع
ذإ ،اهماهم ةيدأتل ةقالمع تايناكمإو مزاول ريفوت مزلتست ةينطولا ةيبرتلا ةرازو عم لماعتت يتلا زكارملا هذهف .ةيساردلا
دادعإ وأ ةلاقم ريرحتل ءاوس ،هتلاسر ءادأ نم هنكمت يتلا عجارملاو ةداملاو قئاثولا نع ثحبي خيراتلا يف ذاتسأ يأ نأ
هذه لالخ نم انلصح دقل .يميداكألا يملعلا بولسألل اخيسرتو )…يوارلا لاق( ةقيرطل اءرد اذهو ،يسردم باتك
يف ءاضعأ مهو ةمألا سلجم يف ءاضعأ ةذتاسأو ةرتاكد ناوخإ انه دجويو ،تامولعملا نم لئاه ديصر ىلع زكارملا
فحتملا نآلا حبصأ دقو .هيلع مهييحأ ،ليبن رودب اوماق دقو ،تاساردلا زكرمو دهاجملا فحتمل يملعلا سلجملا
ةرازوو يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازو عم لماعتلل تايقافتا ةدع تمربأو ،ةعماجلا عم لماعتي دهاجملل ينطولا
تاولصلا ةمئأ نيوكت زكرم ترز امدنع ايصخش تظحال دقو .اهريغو ةينيدلا نوؤشلا ةرازوو ةينطولا ةيبرتلا
نع مهدحأ تلأس دقف ،مهدالب خيرات نع ءايشألا طسبأ نولهجي جرختلا ىلع نيلبقم ةمئأ ،ةبقع يديس ةنيدم يف سمخلا

يخيراتلا بناجلاب ماملإلا يف ريبك غارف كانهف !!1960 ربمسيد 11 نع كلذكو اباوج دجي ملف ،1962 سرام 19
رذتعي هنإف ،هنع اهب خيراتلا ذاتسأ لأستو ديهش مساب ام ةيوناث ةيمستب مهت امدنعف ،ةيوبرتلا ةموظنملا ىوتسم ىلع
ثحابلا اهدمتعيو هتداهشب دهاجملا يلدي ثيح ،تايقتلملا ميظنت ىلع لمعن انأدب دقف ،هيلعو ! عجارملا مادعناب هلهجل
اهنم ،ةيح تاداهشو نيصتخملا تارضاحم ىلع يوتحت ةميق يهو ،عجارمو بتك لكش يف اهعبطب انمق امك ،ردصمك
مالعإلاو مالعإلا نع ثلاثو ،ةأرملا حافكل لوألا ىقتلملا نع رخآو ةبرهكملا طوطخلا نع لوألا ىقتلملا لوح بيتك
امل ةماه جئاتن هذهف …خلإ ،يكلساللا لاصتالا ماظن نع رخآو ءارحصلا لصف ةيلمع نع عبارو ةروثلا ءانثأ داضملا

يلاحلا تقولا يف ريسن نحنو ،ةريثك الاومأ بلطتت رشنلاو عبطلا ةيضق نأ ركذأو ،تايقتلملاو تاودنلا يف ثدح
.انتعاطتسا ردقو انتاردق بسح

نأ كلذ ،اياحضلا ءالؤه تافلمب مامتهالا اذامل ناوخإلا ضعب لءاست دقف تارجفتملا اياحضب مامتهالا ةيضق لوحو
ىقبت نأ العف دون نحنو ،اهل لح داجيإ فدهب ةيضقلا هذه تريثأ عقاولا يفف ؟اهساد نم لك بيصت دق تارجفتملا هذه
لوح ايصخش تثدحت دقو .اهتافلخمو ةروثلا عئاقول ادادتما ةيضقلا هذه ربتعت نكلو ،ريغ ال نيدهاجملاب ةصاخ انترازو
.ةيعامتجالا نوؤشلاو لمعلا ريزو ديسلا عم ةيضقلا هذه

حيحص ريغ رمأ اذه نإ لوقأف ،ةطلسلا يضراعم ضعبل لاضنلا تاداهش ميلست انعنم اننأب ركذ يذلل ةبسنلاب
خألا اذه دهشيو ،ةقايللاو مارتحالا سفنب ةيضقلا هذهب نيينعملا ةرازولاب ايصخش تلبقتسا دقف ،اتاتب دوجوم ريغو



اهكرتنلف ،ةفيرش ةيضق حافكلا نإ .ةعاس 48لالخ هتيضق تيوسو ،صخش حلاصل تلخدت يننأ ةيضقلا هذهل حراطلا
ةفاحصلا هترشن ام لكو ،ةلاحم ال هذخأيس قح يذ لك نإ .كلذ انل قحي الف ،ةيسايس تاهاتم يف اهمحقن الو كلذك
هذه نع اديعب عوضوملا اذه عم لماعتلا لواحن نحنف .بذك يف بذك وه ءامسألا ركذ نود نم رومألا هذه لوح
نأ اشاحو ،بذـكلا نيع اذهو ،(fond de commerce) ايراجت ديهشلا ةيضق فظون اننأب لاق نم كانه فسأللو رومألا
دق نيدهاجملا نم ديدعلا نإ ىتح ،نطولل ايلعلا ةحلصملل تايقتلملا ةماقإو تايركذلا ءايحإ فظون اننإ .كلذ لعفن
فحتملا باوبأ نأ امك .ءامسألا ركذل انه يعاد الو ،مهتاداهشب ءالدإلل ةزفلتلا ىلإ مهانمدقو مهانوعد امدنع شهدنا
اذه نأب نوقفتم نحنو ،ءانثتسا نودب نيدهاجملاو زومرلا لكل ةحوتفم تاساردلل ينطولا زكرملاو دهاجملل ينطولا
.عيمجلل كلم وه خيراتلا

مامتهالا ةيضق طبض ددصب نآلا نحنو ،ةركاذلل ىلعأ سلجم ىلع صيصنتلا ةلأسمب ناوخإلا ضعب داشأ دقل
نيصتخملا مضتو ،ةيروهمجلا سيئر اهسأري ةئيه صاصتخا نم ىقبي كلذ نينقت نأ نيح يف جمانرب راطإ يف خيراتلاب
نيدهاجملا ةرازوو يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازوو ةينطولا ةيبرتلا ةرازوك ةينعملا تاعاطقلا ةكراشمب نيلهؤملا
لودللو .كلذل ةمزاللا تايناكمإلا ريفوتو اهبجاوب مايقلاو ةمألا ةركاذب مامتهالل اهريغو ينطولا عافدلا ةرازوو
اذهب ادج رورسم انأف ،انيلع لايجألا قح نم اذه لكو ،صخش نيرق انخيرات ىقبي الئل هلك اذهو ،هذهك تائيه ةمدقتملا
نم اهلهأ يدي نيب ةنامألا هذه عضوو عقاولا يف هديسجت ىنمتن يذلاو ةركاذلل ىلعأ سلجم ءاشنإ نمضتملا حارتقالا
.نيدهاجملاو ةذتاسألاو نيصتخملا

ددعو ريرحتلا شيج ءاضعأ نع ةقيقدلاو ةلصفملا ماقرألا لاسرإل دعتسم انأو ،هتركذ دقف ،نيدهاجملا ددعل ةبسنلاب
هءافخإ ديرن مقر يأ انيدل سيلو ،هيلع عالطالا مكناكمإب لماشو لماك فلم وهف ،مرتحملا ةمألا سلجم ىلإ نينوجسملا
.ةيفافش لكب عوضوملا اذه عم لماعتن نحن لب

اننأب دكؤأ نأ ديرأف ،ينطولا عافدلا ةرازو لمهأو ةيضقلا هذهب تارازولا ضعبل صاخلا مامتهالا نع خأ ملكت
كلذ يف مهعم نومجسنم نحنو ،يبعشلا ينطولا شيجلل يزكرملا فحتملا عم كلذكو اريثك ةريخألا هذه عم قسنن

ماكحألا لك فلم حتفل لدعلا ةرازو عم اضيأ قسنن امك .تارئاطلا ماطحك ةينقتلا رومألاب قلعتي اميف ةصاخ
تالصاوملاو ديربلا ةرازو عم اضيأ قسننو ،ةروثلا نابإ هجراخ وأ نطولا لخاد يف نيماحملا تالخدتو تالواحملاو
كص صخي اميف ةيلاملا ةرازو عم اذكو ،2000 ةنس ةياغ ىلإ ةيديربلا عباوطلا لاجم يف جمانرب اهعم انل يتلا
يبرعلا ةمحلمو ةنابز ةمحلمك ،ةمحلملاو حرسملاب لب ،طقف باتكلاب سيل انخيرات غيلبت فدهب كلذ لك .ةيدقنلا قاروألا
.ةيباختنالا ةلمحلا ببسب رخآ تقو ىلإ هئجرن دق امبرو ةليسملا يف هل ىقتلم ميظنت عمزن يذلا رعشلابو ،يديهم نب
.ةيرئازجلا ةروثلا ءاقدصأل ةمسوألا حنم عوضوم اذكو ،انتدعاس يتلا ةقيدصلا لودلا لوح ةذفان انحتف امك

ةكراشملا هذه نأ ريغ نينطاوملا نم ديدعلا اهيف كراش دق انتروث نأ ىلا ريشأ ،ةروثلا يف ةكراشملا ةيضقل ةبسنلاب
تاونسلا يف انرصق اننأ فرتعأو …خلا ،لاملاب الومم ،اربخم ،البسم ناك نم كانهف ،رخآ ىلإ صخش نم فلتخت
ال اهنكلو اهلاومأب تمهاس اسان كانه نأ حيحصو ،ةيريدقتلا تاداهشلا عضن مل ثيحب عوضوملا اذه قح يف ةيضاملا
ةروثلا نأ ،ركذلاب ريدجو .نوناقلا اذه صن يف رمألا انكرادت اننكل ،اهريغ وأ يدنج ةبتر وأ لبسم ةجرد ىلإ ىقرت
اوكراش نيذلا نينطاوملا نم ريثكل ةيريدقت تاداهش حنم انررق اذل ،اهناضحأ يف بعشلاو بعشلا طسو يف شيعت تناك
.رخآ وأ لكشب ةروثلا يف

.انم تلفأ هنكل ،هركذ لضفألا نم ناكو حيحص اذهف ،مسقلا صن ركذ مدعب قلعتي اميفو

هيلإ تبهذو هفلمب ايصخش تلفكت دقف ،ةوحض نب خألا ةيضق نع رابكلا نيدهاجملا نم وهو ةوخإلا دحأ ملكت
.هبر راوج ىلإ هليحر لبق هقح هانيطعأو ،يسفنب

نأ لبق مكسفنأ اومرتحا نيدهاجملل لوقأ انأو انم نسحأ مه نييبلسلا صاخشألا نأب نيدهاجملا ناوخإلا ضعب ركذي



له ؟مهئدابم ىلع اوتبث له ؟ةميدقلا مهقالخأ ىلع نودهاجملا يقب له مويلا لءاستن نحنو .مكمارتحاب سانلا اوبلاطت
؟مهئانبأو ءاقفرلا ءادهشلا تالئاع نع ؟ضيرم مهل خأ نع نوثحبي

يف ديلاقتلا نأ ركذأو ،عمتجملا همرتحيل هسفن مارتحاب هيلعف ،دهاجملا ةيامحل ةيفاك ريغ – ييأر يف – نيناوقلا نإ
هتفاقثو عمتجملا يقر ةجرد ىلإ اعبط اذه دوعيو ،ةينوناقلا صوصنلا نم ىوقأو ىقرأ ةرضحتملا لودلا ضعب
هؤانبأو وه هعضن ىحض نمو ،صالخإب لمعي نم مرتحن نحنف ،ىوتسملا اذه ىلإ لصن نأ ىنمتن نحنو هرضحتو
،نأشلا اذه يف ةحيرص ةملك انتاعامتجا لك يف نيدهاجملل تلق دق تنكو ،عمتجملا روطت ةيضق هذهف .انسوؤر قوف
لك يف اذكو ،ءادهش ءانبأ مه رئاودلا ءاسؤر نم %85و ،مكحلا يف ءادهش ءانبأو نودهاجم كانه نأب تلق ثيح
الح نيدهاجملا لكاشم تدجول ةينطولا ةئفلاب هريصم طبرو ةئفلا هذه وحن هبجاوب ماقو لكلا نواعت ولف ،تاسسؤملا

هنأب نئمطم يننأل ديهش نبا وأ ادهاجم اهيلاو نوكي يتلا تايالولا روزأ الأ ضرتفي هنأب اضيأ تلق امك .اهل اعيرس
ةدع نم ءادهشلا ءانبأو نودهاجملا اهيف يناعي يتلا ىرخألا تايالولا ةنياعمل غرفتأ يلاتلابو ةئفلا هذهب لفكت اميأ لفكتي
.لكاشم

ةالولا كلسو ينطولا يبعشلا سلجملاو ةمألا سلجم يف نودوجوم نيدهاجملا ءانبأو ءادهشلا ءانبأو نيدهاجملا نإ
سانلا تناك اذإف ،نيناوقلا قيبطت يف ةودقلاو لثملا ةباثمب نوكي نأ مهنم دحاو لك نم تبلط دقو ،ةيلحملا تاعامجلاو
نأ لبق انأف ،دهاجم نـبا وأ ديهش نبا وأ ادهاجم العف تنك اذإ ةعاس 14 تنأ لمعاف ،مويلا يف تاعاس عبرأ لمعت
لصح ولف ،هسفن ىلع ريغلا راثيإ دهاجم لـك ىلع بجوتي هنأ دقتعأو .ةئفلا هذهل هتمدق ام ىلع يسفن بساحأ يكتشأ
نع ثدحتلا نع اديعب ةيسيئرلا ةينطولا لكاشملا ىلإ انتفتلاو اعيرس ةيعامتجالا لكاشملا هذه تهتنال نماضتلا اذه
.سفنلا

يتلا دالبلا فورظ بسح اهقيبطت لواحن نحن اننكل ،نيناوقلا هذهب عنتقم ريغ هنأب لوقي نم ناوخإلا ضعب كانه
اهنيسحتو اهقيبطت ىلع رهسلا انيلعو ،انبيع بيعلاف ،قبطت مل اذإ نيناوقلاو ،نوناقلا ةلود مارتحا انيلع ضرفت
.هعقوم بسح لك اهريوطتو

مه ببسلا له ؟للخلا وه نيأو ؟كلذ ببس وه ام نكلو حيحص اذهف ،نآلا دحل هتنت مل نيدهاجملا ةيضق نأب ركذ
انناوخإ هاجت انبجاو دؤن ملو ةيلوؤسملا عقوم يف انك دقف ،اهدقتننو انسفنأ حراصن نأ دبالف ؟مهسفنأ نودهاجملا
.لكاشملاو ءاطخألا سفن راركتل ايدافت سوردلا صلختسن نأ طرشب نكلو ،معن ،انسفنأ دقتنن .انئاقفرو مهتالئاعو

ةدوجوم تناك هنأ لعفلابف ،حيحص ريغ اذهو نيدهاجملا ةرازو ىوتسم ىلع تافلملا فالآ دجوت هنأب لاق نم كانه
.اهتجلاعم ددصب مويلا اننكلو ةنيعم بابسأل ةمكارتمو

ىلإ همدقأ بوتكم لكش يف اهنع ةباجإلا غوصأو تحرط يتلا ةلئسألا لك عمج ةلواحم يل اوحمسا ،ماتخلا يف
هنوحرطت يباتك وأ يوفش لاؤس لك ىلع ةباجإلل دعتسم يننأ امك ،مكفرصت تحت هعضيل رقوملا مكسلجم سيئر ديسلا
ةحورطملا لكاشملا لح يف ةرازولا رودب اوداشأ نيذلا ناوخإلا اريثك ركشأ .يبرد يل ريني هنأل ءانب دقن لك لبقتأو
نأ اينمتم ،ةيروهمجلا سيئر ديسلا ةماخف نم هيجوتب اذهو دالبلل ةبعصلا ةيداصتقالاو ةيعامتجالا فورظلا مغر
تاشقانملاو ،اناياضقل نيتمهفتملا هيتفرغب ناملربلا نم كلذ ىلع ةدعاسملا بلطأو صئاقنلا ىلع - هللا ءاش نإ - بلغتن
،قيفوتلا هللا نم بلطأو ،ةنجلو ءاضعأو اسيئر اعيمج مكركشأ .مهفتلاو مامتهالا اذه ىلع ليلد مويلا اهانعمس يتلا
.راربألا انئادهشل دولخلاو دجملا

نيلخدتملا تاراسفتساو تالؤاست لوح اهمدق يتلا هتاحيضوتو هتبوجأ ىلع ةموكحلا لثمم ريزولا ديسلا ركشأ :ةسلجلا سيئر ديسلا
.لضفتت نأ ،ةملكلا لوانت ديرت تناك نإ ةصتخملا ةنجللا ةسيئر ةديسلا نآلا وعدأ .صنلا اذه دعبو ىوتحم انل تءاضأ يتلاو



.ةسلجلا سيئر يديس اركش :ةصتخملا ةنجللا ةسيئر ةديسلا

مهتمهاسم ىلع ءاضعألا ةداسلاو تاديسلاو ةصتخملا ةنجللاو ةموكحلا لثمم ديسلا ركشأ ةسلجلا هذه ةياهن يف :ةسلجلا سيئر ديسلا
1999 سرام 15 نينثإلا موي ىلإ تلجأ دق سيمخلا دغلا مويل ةماعلا ةسلجلا نأ املع ةمألا سلجم ءاضعأ طيحنو ،صنلا اذه ةسارد يف
لاوزلا دعب ةيناثلا ةعاسلا ىلع 1999 سرام 13 تـبسلا موـي هـلاغشأ سلجملا فنأتسيس هيلعو احابص فصنلاو ةعساتلا ةعاسلا ىلع
.مكيلع مالسلاو ةعوفرم ةسلجلاو عيمجلا ركشأ ،دعاقتلا نوناق صنو يعامتجالا نامضلاب قلعتملا نوناقلا صن ىلع ةقداصملل

.ءاسم نيعبرألاو ةيداحلا ةقيقدلاو ةنماثلا ةعاسلا يف ةسلجلا تعفر

 

 

ريرحتلا شيج يف ةيوضعلا ةفصب صاخلا يناثلا لصفلا ،ديهشلاو دهاجملاب قلعتملا يناثلا بابلا يف درو ام ىلع لخدتلا اذه رصتقي
:يلي ام ىلع صنت ةرقفلا هذه نإ ثيح لقتعملا وأ نوجسملاب ةصاخلا 3/ب ةرقف هنم ةسداسلا ةداملا ،ينطولا ريرحتلا ةهبجو ينطولا

"ينطولا ريرحتلا ةروث ببسب هلاقتعا وأ هنجس تبث يتلا لكيهملا لضانملا وه :لقتعملا وأ نوجسملا"

عيمج ناكمإب سيل هنأ ارابتعا لقتعملا وأ نوجسملا فرط نم نجسلا تابثإ سمي ةرقفلا هذه ىلع هلاخدإ دون يذلا ليدعتلا نإ
تاوقلا فرط نم نيدوشحم اوناك نيذلا ةصاخو كلذ ىلع ةلادلا قئاثولا نودقتفي مهمظعم نأل مهنجس تابثإ نيلقتعملاو نينوجسملا
.مهيلإ ةهجوملا مهتلاب مهفارتعا مدعل ايئاضق مهتمكاحم نود كلذو تالقتعم ىلإ تلوح يتلا عرازملا يف ةيسنرفلا

:يلاتلاك لقتعملا وأ نوجسملاب ةصاخلا ةرقفلا نوكت نأ يف بغرن يلاتلابو

"ينطولا ريرحتلا ةروث ببسب هلاقتعا وأ هنجس مت يذلا لكيهملا لضانملا وه :لقتعملا وأ نوجسملا"

:يلي ام ىلع صنت يتلا هنم 14 ةداملا قوقحلا يوذب صاخلا عبارلا لصفلا امأ

:دهاجملا قوقح يوذ ربتعي"

،لوصألا-

."لمارألا وأ ةلمرألا-

:يلاتلاك لثمتي ةداملا هذه يف هجاردإ دون يذلا ليدعتلا

:دهاجملا قوقح يوذ ربتعي"



،لوصألا

،لمارألاو ةلمرألا

."دهاجملا تانبو ءانبأ

:ةظحالم

،ءادهشلا ءانبأ ةئف تالاغشناو لكاشم سفن اهل ةربتعملا ةئفلا هذه نوكل عجار قوقحلا يوذ نم دهاجملا تانبو ءانبأ رابتعا نإ
تادهاجملا تانب مهنم ةصاخ ةيرزم ةيداملا مهتلاحو ليغشتلا ،نكسلا ،ةلاطبلا ثيح نم ةبعص دج ةيعامتجا فورظ نم نوناعي مهتيبلغأو
.قازرتسالاو شيعلل ردصم يأ نكلمي الو ةنس 35 نس نيدعت يتاوللا

:مئادلا ةفصب ةصاخلاو 4/ب ةرقفلا ىلع يلاتلا ليدعتلا ةفاضإ يف بغرن

رهش يف نارهو ةنيدمب يزكرملا ديربلا ىلع حلسملا موجهلا يف اوكراش نيذلا نوينطولا نولضانملا دهاجملا ةفص نم اضيأ ديفتسي"
."1949 ةنس نم ليرفأ

:ةظحالم

هيف كراشو ،ايبيل نـم ةحلسألا ءارش مت هلالخ تعمج يتلا لاومألا لضفبو ةيسنرفلا تاوقلا دض حلسم موجه لوأ موجهلا اذه ربتعي
.نورخآ نولضانمو يناديوس ةعمجوب ديهشلا ،ةلب نب دمحأ ،دمحأ تـيآ نيسح مهنم ةيرئازجلا ةروثلا ةداق

ةيسنرفلا مكاحملا فرط نم ايبايغ مادعإلاب مهيلع اموكحم ناك دق موجهلا اذه يف اوكراش نيذلا نيلضانملا عومجم نأ هابتنالا تفلأو
.ةيركسعلا

                         


