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 ضرعو ةهمدقم

 ' يملا افكلا ةلثم أ نم عئار لثمو « ةيبأ ةعلقو ءامث ةرؤج
 رار ىه كل: ؛ ةيرحلا نظانمأ نم ةدلاخ ةريرطساو

 ىنرع ب و ل ىلرغ لاش ردص

 « تايحضتلا ضرأ ىهف ؛ طيحملا ىلإ جيلخلا نم دتمملا اثملاع ىف

 . ءادعالل ةردقمو «.ءادبشلا نطومو

 يلقب طسوتملا رحبلا ىلع ةلطم لحاسلا_ ىلع رئارجلا دن
 ريقو ؟ عل ره رثم وليك م١6 ر. ٠.٠ هتحاسم ردقت بصخ لحاس
 ةعيبطلا ةعور نيب عمجب ؛ ءاهعلأ مظع « ءارثلا غلاب « تاريخلا

 لمكتسالو ٠ ةعدبم ةناقتم ةراضح ىف هلال ةديعل ةلاصأو 2 ةيالخلا

 هتحاسم ىوارتح ماقإب ةيقيرفإلا ةراقلا ىف ةلغوم اهناوكست رث ارجل

 ريثكلا هيفق « ةبصخلا ةيلامشلا ةقطنملا ءارث نع « ريخنم هنطاب ىف
 . ةرفاو ةبلورس ةريخذ هقو : نداعملا نم



 ةيارق مويلا هدادعت لصي رئازجلا ىف مفاكملا ىنرعلا بعشلاو

 نويلملا ةبارق تمدق ةعستلا نييالملا هذهو : سفن نيبالم ةعسنلا

 اهلاضن خيرات نم ةيضاملا تسلا تاونسلا ىف اهمابش ةرهز نم ديبش

 ةيكذلا مهئامدب مسرتو «ءادقفلاو هب رخلا يذم ىلع مهتمدق ؛ ثيدحلا

 د اعمل ١ ىمسأ لمحت رانو رون نم فردأ ىف امامتسم طوطخ

 . ةزعلاو ةماركلاو ةيرلا *”ىدايمو , ةيناسنإلا

 عبقت ؛ رئازجلا ىف ىبرعلا بعشلا نم داجتالا ءالؤه بناحيو
 < سانجالا نم هنيعب سذج ىلإ نومتثبال ء ءالخدلا نم ةفئاط

 جزامتم طيلخ « نيرماغملا نم ددع نم ردحنت لاسنأ مهتعمج امإ

 « مادقألا ىسندم ةرهاطلا رئازجلا ضرأ اوتطو نيرججابم نم

 ةررئازجلا ةلودلا ىلع رداغلا ىسلرفلأ ناودعلا لايذأ ى اهوءاج

 مهل رصتناو « رمعتسلل كلذ دعب اوستناو . رم. ماع ةلقتسملا

 ةلاثملا تحبصأو ؛ رخآلا دوجو معدي مهنم لك« هل اورصتتاو
 « ةروعسملا ةعشجلا بائذلاك « ابوروأ ءزاوم نم تردختا يتلا

 تاردقم لع تلوتساو « سار فلا رمعتسملا شطب لظ ىف ءارث تاذ

 مءالصالا لاطباللا هاوفأ نم هتعزتنا ميعف ىف تغرمتو ؛ دالبلا

 نوبي «سانجالا نم طيلخ« نونطوتسملامه كئلوأ.رادلا بامصأ
 < مهتلق ترثاكتو ؛ اهسفن ىلإ اهسفن اسلرف مهيسنتو « مهسفنأ

 ت5



 . اليلق لقأ وأ نوبلملا ةبارق مهدادعت غلبيف ؛ ةلق لازتامو

 « ىنرفلا راعتسالا بنج ىف ةعجوم ةكوش رئازجلا لكشتو

 كرحتت أتفتام ؛ ةكلاهتلا ةيسنرفلا ةرعنلا نايب ىف ةقاقلا ةءوازلاو

 امحورص مدهتتو ,اتانروبج مطحتتو « أسلرق تاموكح راهنتف

 مطحتت ىلا ةرخصلا تجبصأو . ةيدادبتسالا اهينامأو « ةيلايربمإلا

 ىلا سوؤرلا رثكأ امو ؛ اسنرف ىف تينت ةديدج سأر لك ابملع

 اسنرف سمن ىتح « مطحتت فوس ىلا كلت رثكأ امو « تمطحت

 توربجلاو « نعرالا شطبلا تايركذ نم ةعشل ىركذ تناك دقو

 ى احن ؛ةدسأتسملا تاثذلا روص.نم ةروع قوكتو ؛ ثذاكلا

 . ءاوعلا توص زواجتي ال لاطبالا عمس ىف هنكلو ريئزلا

 همدق ىسلرف ىدنج لوأ عضو ذنم ةُئاَف رئازجلا ىف ةروثلاو

 ةدملو تسيل ىهَف ٠ ابضرأ ىلع « نيعفادملا ءادبشلا ءاهدب ةيضقلا

 كلذ لج ام] ء 1504 ماع ريفون نم لوألا ىف بيرقلا سمآلا

 « 18. ماع تأدب ىثلا ةروثلا لحارم نم ةيئاهنلا ةلحرملا مويلا

 ةلحرم ىلإ تاقتنا ىتلا ةخاكملا ىوقلل فائؤملا ميظنتلا ريتعاو

 . لالقتسالا ةكرعم ىف ها ةديادج ةرب رح

 هد اي



 2 رح ثبلت لو . ايلود اب فرتعلا برحلا ناديم ىلإ ىرئازجلا
 : ةيرئارجلا ةيرورمجلا داوم نالعاب هاجتالا كلذ تدكأ نأ ررحتلا

 رثع عساتلا دووهشملا ىخراتلا مويلا َْق ةتقؤلا اهتهوكح ليكشلو

 2 مسالا ىروفلا نارععالا ءاجو.. ال نيل مأع رامجلس نه

 آريخأ تجوتو ؛ ةقيدصلا ةررحتملا لودلا تافارتعا كلذ
 .قيبفوسلا دادتالا ةلود ىهو ىلاعلا ركسعم ءامعز نم ةلود فارثعاب

 تناكى | عاضوألا تدك ! ؛ ةيرئازجلا برملا ليو كو عم و

 عمسلا ”لم رث مارجلا ةاكشم تحبصأو ءاسن رف ةءهجنع اف ىرامت

 تامس ةذختم ةكرعملا ةعباتا ريرحتلا ىوق تدعتساو.؛ رصبلاو
 تاماجتا ةكلاسو « رقتسملا ىلودلا ديلقتااو فرعلا ىف ةحضاو
 عم :للا سوفن ىف لوصاللا ةتناثلا ةيموقلا تاعزتلا معدت ل كد

 َ ررحتلا مق هدوسأ تذخأ ىذلا رصاعملا لودلا

 نم ءزج ىوف 1 ةكردملا ٌْق اهدرفمب أم اموب رئازجلا نكت مو

 0 ىرعلا بعشلا تاعاطق نم عاطق اهعشو 2 رييكلا ىنرعلا ملاعلا

 ىلا تاروطتلاو تادحالا هاج -- لعافتيو 4 هرعاشع لعش

 ةمالا نم ءزج رئازجلا ىف ىرعلا بعشلا نأ ةقيقح نإو . هب طيحت

 كحآ ارب مخ



 نكت ملهنأب اسن رف هب لداجت ىذلا فسملا ءاعدالا ضحدي ةيب رعلا

 ابعيمج ةين رعلا ةماللا تكرتشاو . قيقدلا ىنعملاب ةيرئازج ةمأ كانه
 اياضقلا ىلوأ نم ةيرئارجلا ةيضقلا تناكو ىرئارجلا حافكلا ىف

 اهزادصأ ددرتتو « ىرعلا انملاع ناكرأ امل زتبت ىتلا ةماهلا ةسرعلا

 ّْ . عمجأ ملاعلا ءاحتأ ىف

 لوالا ىف رئارجلا ىف ةمظنملا ةروثلا نالعإ نإ انلق اذإ اننإو

 ةيرئازجلا ةيروبمجا مايق نالعإب هفادرإو ؛164 ةنس ريفون نم
 ليودت وحن ةوطخ ناك « 0١م ةنس ريمتلس نم رشع عساتلا ىف

 رئازجلا ةكرعم نأىنعي سيل كلذ نإف ؛ رئازجلا يف ةيررحتلا ب رحلا
 ىلودلا نوناقلا نإ لب ؛ ةيلود ةكرعم نكت مل و04 ةئس لبق
 اهضرأ ريغ ىرخأ ضرأ ىلع ةئيعم ةوق طاست ريتعي ىدياقتلا
 بعشلا زيجب عورشم ريغ باصتغا ةباثع لالتحالا و ورغلاق يرطب

 نأ ًاضيأ نوناقلا كلذ ريتعي اك. لاتقلاو ةروثلا هقوقح ةبصتغملا

 رارقتسا مدع ىلع ليلد بصتملا دليلا ىف بارطضالا رارمثسا

 , قوقح ىأ بصاغلا بسك ال كلذبو « ةطلسلا لع ديلا عضو
 رئازجلا ىف بارطضالا رمتسا دقو . بصتغملا دابلا ىلع ةيعرش

 . ةلصتم تارو' ىف لالتحالا موي ذنم

 اك د



 اممكس# ؛ ةبرطضم ةسايس رئازجلا ىف ةيسنرفلا ةسايسلاو

 مانِغِب نوكسمتي نيذلا نينطوتسلا ةثأ لع رطيست ةسوبتم عزاو

 ىرأ ف نومكحتيو : لسايلا ىرئازجلا بعشلا نم ممدادجأ بلس

 ةسامسلا ىلع ريكا دد ىلإ نورث 1 رئازجلا ف ةيسأ رفلا ةسايسلا

 بالسأ نم هدي تحنام ىلع مهصرح ةدش ىف مهو . ةماع ةيسنرفلا

 ىتلا اهسفن اسفرف لباصم راده] نع نوعزوتبال « دادجالاو هايآلا

 نمأوبمد ُْف ىرد مب كللذ لإ نيعوؤدم « امل مهئالوب. نوقدش

 اواصي نأ اوداكيل ىتح ؛ ىرخأس انجأ نم نيابتم جذتم طالتخا
 اولختيف « اهئاقدصأ برقأ نع مهحلاصم ليبس ىف اسنرف لزع ىلإ

 . رخألا ولت دحاولا اهنع

 تنظوىلا ةياويدلا « اسنرف ىف ةطلسلا ىلإ ةياوحيدلا تءاجو
 اهذاقنإ تمهوت نأ قبس ام ةيمهولا اسن رف ةبيه ذاقن] ىلع ةرداق اهنأ

 نم لوبد جرخو 5 ةريخآلا برحلا نانإ ةيزانلا مادقأ تدل نم

 ىف نينطوثسملا فاتك أ ىلع محلا ىلإ اهيف داع ىتلا ىلوالا ةظحلاا
 عيطتسإ ةنأ اآدقتعم تايحرسملا ينم ددعت ماعلا لع جرخ ؛ دما رجلا

 . ةنابمو لالذإ ىف عقاولا أاهذرم ةيسنزف ةيهجنع ةداعتسا .

 ةكرعم دعب ىمقألا قرشاا ىف اسنرف ةيروطاربم] توابت اكو

 دج | واسس



 تناكو . ةيقيرف] ىف ءادودلا اهتيروطاريمإ تواهت ؛.وف ناين نايد

 . اهاوق تكبنأو اسنرف تمط> ىلا ةبلصلا ةرخصلا ىه رئاوجلا

 معلا درطت ءادوسلا ةيقيرفإلا عاقبلا ىف ةيرحلا مالعأ تعفتراو

 . كلاهما ىسن رفلا

 كلذ ىف ابمكحت « ةلئاق ةتاتسا ىف « رئازجلاب اسنرف تدشتو

 رجفتف « ةيحان نم اليه تلت نأ دب رف ؛ ةئيايتم عزاون كسلا

 امتسلَتخا لاومأو « ةيبرغ ةيناملأ لوقع نم اهتيلجتسا ةيرذ ةلينق

 عز لو . رئازجلا ءارحص ءامس اهب ثولت « ةيكيرمأ تانوعم نم

 ىلع هريكن ددشو « ًامزعو ةبالص داز لب « رئازجلا بعش

 . نيروعذملا ءالخدلا

 ؛ ةنداهملا ةيسامولبدلا ةليح نع ةضيرملا ةيوجدلا نهذ قتفتو

 ًامورش كاذل عض و « ريدملا رير#ت قح ملسلو دعو نع ناعيف
 ادحأ ةليحلا عدضمتالو . هردهتو ًاديملا ىغلت داكت اهنأ ًافلس فرعي

 ًايعدم هءافلح رصتتسل و هريكفت ىف فرحنتيف ؛ هسفن لوبد ىوس'

 فالاحتملا - هرسأب برغلا ةءامحلجأ نم رئارجلا ىف لئا امن هنأ

 ةلكشم نأب قباسلا:هءاعدا ردبم لوقلا كالذي هنأ ىردي الو . هعم
 ظ داع دعم انت رز دق عا كعك شي لا



 ةسماخلا ةيروبجلا هرذهو « ةيسنرفلا ةسائسلا طبختن اذكهأو
 ؛ احل تاقباس ترابنا !يرابنت نأ كشوت .ةيناولهلا اهتيلوحيدو
 ًاديبأت موب دعب اهويبستكو اعويسوفا ذو ماقىرئازجلا دوطلاو

 وحن ىنادلا قيرطلا ىف ريسي وه مث . ملاعلا فا رطأ نم ًاباي]و
 . هللا نذإب ققحتلا بيرقلا »2 لمالا كلذ « ةرحلا رئازجلا د

 ةساردلا هذ-ه ام قبسن نأ انيأر ةرجوم ةملك تناك كلت
 ضرعنس ىلا تارقفال ناهذآلا ءىهف « ةب ان رجلا ةلكشملل ةلجاعلا
 عجرن : لوصف ةعبرأ ىف انكسارد عقت فوسو . انتسارد ىف اهل

 )م8. ماعملا؛ ( لياقب هلمقو ةلكشملا لصأ ىلإ اهنم لوألا لصفلا ق

 لمف درو هثعاوبو اسنرف ناودع مث لالتحالا لبق رئازجلا لاحو
 رادحنالاو لالتحالا دهعلاوط دالبلا لاوحأو ءىرئارجلا بعشلا
 بارطضالا رارمتساو ؛ ىرئارجلا بعشلا هاناع ىذلا فسعتملا

 . ةروثلاو

 ريرحتلا ةكرح نم ةرصاعملا ةلحرملل ضرعن ؛ ناث لصف ىفو
 ؛ ليودتلا ةلحرم ىلإ ةيرئازدجلا برحلا لاقتناو ؛ ةيرئارجلا

 ىف ترثأف رئازجلا ىف ةيررحتلا ةكرحلا نع تقثبنا ىتلا جئاتنلاو
 ةيسنرفلا ةيروبخلا رايمنال ضرعف اك . ةقباسلا ةيسنرفلا ايقيرفإ



 طبخت كلذ دعب ضرحتسلو ( ةسماخلا ةءروبمجا مايقو ةعبارلا

 0 راثآ نم رووتلا كأذ ةنع

 ةيررحتلا ةكرحلا عقو ضرعتسن « ريخأو ثلاث لصف ىفو
 ديبأتلا مث , ةيبرعلا ةياجتسالاب نيئدتبم ؛ ملاعلا ععس ىف ةيرئارجلا
 آريخأو « ةيلودلا تارمت وم اف رئازجلا مث « رئازجلا ةيضقل ىملاعلا
 . ةدحتملا مهلا لع ةلكشملا ضرع روط#ل ضرعن



 لوالا لصفلا

 خيرات 2 ةرظن

 قرشلا ىف قيرفالا نرقلا ىف باب ؛ ةلالث باوبأ ةيقيرفال
 ؛سيوسلا حزرب فقرشأا لامشلا ىف بابو ؟ةب .ويسألا ةراقال هجاوم
 لمشتو « عساولا اهانعم برغلا دالب ىف ىرغلا لامشلا ف بابو

 . برغملاو رئازجلاو ساوت

 عم ةيقيرف] ءاقتلا لح خيراتلا ربع ا وبآلا هذه تناكو
 نايقرشلا نابابلا زيمو ؛ تا راضحلا عفانم عمو و زغلا ءىواسم

 لامشلا ىف ىبرغلا بابلا رصتقا اهنيِب « ةكريو ريخ دروم اناك امهنأب

 نع مالسالا عم ةيقيرفإ تقتلاف . هرورشو وزغلا دراوم ىلع
 اهنأب ةيمالسالا ةراضخلا تزيمت دقو ؛ نييقرشلا نيبابلا قيرط
 ةيقيرفالا بوعنشلا اهيلع تابقأف ؛ ةمءاوملا ةلهس ةبعوتسم ةراضح



 53 كلذ ند جرختل نونو تارضح نم هتثراوثا» أم جزم

 نم لش. هيلع ليقأف / مالسألا اباعيتسا لقالاب نكي مو «ىبرغملا

 ناكو . تاراضح نه هثراوتام ىلع هتاراضح نم يقول هذرأوم

 : ىهرفالا ىالسالا ىنرعلا برغملا نم دون

 تماقو ةدمجج تاالالس برغملا تمكح تقولا كلذ ديمو

 لحاسلا لوط ىلع اهئاطلس تطسب ىلا ةيمطافلا ةفالخلا اهف

 برغملا ىف نيدحوملا ةيروطاربمأ تماق نييمطافلا دعب و قيرفالا

 سماخلا نرَقلافو 8 ءارحصلا ربع بوئدج أامحوتف تدتمأو ىرعلا

 دوجولا ىلإ كتزرو 0 نيدد-وملا ةيروطاربمأ تمسقنا رفع

 سل رت ىهو 4 برخملا ُْق مويلا ىح ةقورعملا ةيسايسلا تادحولا

 (ةيحممط ةدجملل بفدضلا ءاَخ ماسقنالا عهو ٠ برغملاو 4 رئازجلاو

 ةيماقتنالا تاراغلا نم ةلساسأ ةريفلا كلت ُْف برغملا ضرعت و

 اسنرف ىف مهل اناوخ] نيضونتسم لاغتربلاو نابسآلا ءارمأ هيلعاهنش

 نوملسملا برعلا هجتي نأ ًايعيبط ناكو . ابروأ نادلب رئاسو

 مس ]0 مس



 ةفالخلا ىهو « تقولا كلذ ىف ةيمالسإلا ةفالخلا ىلإ برغملا ىف
 برغملاف ملسملا ىبرعلا بعشلا ةفالخلا ترصنو . ايكرت ىف ةيناهعلا
 ؛«ىوق ىرئازج ىرح لوطسأ ىف ةيركسعلا ةيمانلا ةوقلا تزكرتو
 هل تدقعلاو ء طسوتملا رحبلا ىلع هناطلس طسبي نأ عاطتسا
 ةثالث ءاهز تقولا كلذ ذنم طسوتملا رحبلا ىرغ ىلع ةدايسلا

 لوطسأ غلبو ؛ , ىادلاب ١ بقلي ؟ اح رئازجلا ىلع ناكو ٠ ورق
 اهنم لك حلستت ءةيب رح ةيرحب ةعطق نيرشعىلاوح ىرحبلا رئازجلا

 ةقيقد ةموكح سأر ىلع ءارزو ىادلا نواعاو . ًآاعقدم نيعب رأب

 ةنارخلاو لوطسالاو شيجلاو ةيجراخلاو ةيلخادلا نوئثلل « مظنتلا
 ةفالخلا عم رئازجلا ةموكح تاقالع تناكو ؛ ةعيرشلاو ةماعلا

 . ةيلكشلا ةيحورلا ةيمالسألا ةطبارلا ودعتال ةينائعلا

 لودب تدح ةجرد ىرئارجلا لوطسآلا ةوق تغلب دقو
 اهنفس نيمأتو اهتءامح ابنم بلطتو « اهدو بطخت نأ ىلإ اءروأ

 تقولا كلذ ىف تفرع موسر لباقم كلذرو ؛ طسواملا رحبلا
 مظنت ةيرئازجلا ةسيبرحلا نفسلا تناك كلذ ريظن ىفو . 607 هي رجلاب

 ةياها كلت ريظن رئارجال هعفدت ام ىمست اةنوأ لود تناك (1)
 تح مفد نع اقراوأ لود نم ةلود فالختت ملو « ةواتالاب د

 كل ا



 تفرتعأ دقو . اهنمؤتو ةيبروالا لودلا نيب ةيراجتلا ةحالملا

 هتأو5 رشع عبارلا سيول لاقف « لضفلا اذهب ةيلروآلا لودلا

 بجاولا نم ناك هنإف ةدوجوم رئازجلا نكست مل اذإ » ؛ ةروبشملا

 ةحالملا ف را_شتنالا نع ةيلاطيإلا ندم فوت تح دجوت نأ
 00 لطسولا علان

 نيب ةبيه الت ماق رئازجلا ْنإف ةيرحبلا ةوطسلا هذه بناجو

 سأ نأ نب ماع ويلوي ف ثدح دقو . امل ةرصاعملا لودلا

 ىرسأك املاجر لقتعاو نيتيكيرمأ نيتفيفس ىرئارجلا لوطسألا

 تابيالولا ترداو . ةيزجلا ابياع ضرفت ىح كلذو « برح

 ىذلا ىادلا عم ض وافتلل نييسايسلا ابيثوعيم لاسرإب ةدحتملا

 كلذ ىف ةدحتملا تابالولا تددرت ألو « ةمخض ةيدف مفدي بلاط

 ددع عفتراو « ىرخأ ةيكيرمأن فس عسن ىرئازجلا لوطسالا رأ

 ؛ ىرئازجلا لوطسالا ةوق لايخو. ًاراحب ١١١ ىلإ ىرسآلا

 هاجت فلتخ هريدقت ناكو 4 رئازجلا «ىأد 0 اهردق ىلا ةبزجلا حسنت

 . ىراجتلا اهطاشن قاطنو اهتارثل ًاعبت لودلا
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 نم أصانم ةدحتملا تابالولا- دجت مل ةيكي رمألا نفسلا فعضو

 ١ْنوم ةنس ةدهاعم تعقوو « ىادلا بلاطمب ماسنلاو حوضخ ا

 «رالود نويلملا ىلع وبرت غلابم ةدحتملا تايالولا ابيجوم تعقد

 ًانيع ابلياقيام وأ « ماع لك ةيبهذ ةعطق فلأ ١ عفدب دهعت عم

 اهتادهعتب ةدحتملا تابالولا تمزتلاو . ةيركسعو ةي رو تامبم نم

 ( رئازجال ةءزج اميتعفد نيدي رح نيتمطق بوم ماع ىف تأقأف

 ىفو « هللا دمح ه هيب رجلا ةئيفسلاو « « بياصلا ه ةبب رهلا ةئيفسلا
 عم اهتدهأو , اشاب نسح ه ةيبرحلا ةئيفسلا تأشنأ ىلاتلا ماعلا

 . ىأدلل ةيده نيتريغص نيتليفس

 نرَقلا علطم ذئنم رئازجلا هب تعتمت ىذلا دسجملا ناك كلذ

 خيرات ىف ىوري اه فرظأ نمو ٠ ماع ىح رثع سماخلا

 جروج» ةيكبرمأ ةيبرح ةئيفس لوأ نإ « ةيرحبلا رئازجلا ةوق
 ايادهلاو ةيزجلا لمحت رئازجلا ءانيم تلصو نيح « ء نطنشاو

 ىلإ هجتت نأب تقولا كلذ ىف ء ىادلا م ابفلك« , ىادلل د
 ؛ ىلاعلا بايلا ىلإ ةيصخشلا هايادهو هيثوعبه لمحتل ةينيطتطسقلا

 ,.ءاادموىادلا ىف دوعبمل ًامارتحا رئازجلا لع 0 نأب سأو

 رخلا بابع :رخت ةيكب رمأ ةيبرح ةنيفس لوأ تدامت اذكهو'



 ُْق اهاسرم ىقلثل 6 هتياح توتو ىرئاوجلا معلا َظ ىف طسوتملا

 . نيملسملا ةفيلخ ىلإ ىادلا وثوعبم ابنم لزنيو ةيفيطنطسقلا ءانيم

 ريم نيذللأ ةعاربلاو دجلاب ةدحتملا تايالولا فارثعا لصي ل“
 نأ ىكرمألا خيراتلا لجس نأ د> ىلإ ىرئازجلا لوطسألا أمهم

 ةيرجتلاو ةربخلا دي ىلع ناك :ةدحتملا تايالولا لوطسأ داوم

 ةيمسللا ىهو ؛ «ريربلا بورح م ةسردم نم ةدمتسملا ةيرجتلاو

 تلفزور بتك دقو؟ىرئازجلا لوطسالا عم اهمرح ىلع تقلطأ ىنلا

 انكم اندالب نإ ١ ددصلا اذه ىف لو ةدحتملا تايالولا سيئر

 دقتعا ؟ « بورحلا هذه ةسارد ه تامولعملا نم ريثكلا ديفتستنأ

 « . لودلا نم انريغل ةديفم ًاسورد ابيف نأ

 ؛ ناطاسلاو ةدايسلا ةسرام ىف ىوقلا ربظملا اذه طمن لعو
 ةلودلا تاقالع «ابروأ لود عم ةددعتم تاقالع رئازجلل ناك

 اه تناكسأ . ةبابمو ةوق ابنم لقآلا لودلا عم ةبوهرملا ةبوقلا

 سيول ريع فيك انيأر دقو « اسنرف عمو ايناطيرب عم تاقالع

 رداقلا ىوقلالوطسالا تاذ رئارجلا دوجول هدمح نع أسئرف كلم

 . طسوتلا رحبلا ىف ماظنلا ضرف ىلع

 ةيوقلا رئازجلا ةقالع صوصقملا هجو ىلع ماقلا-!ذهىف انينعيو

 تحد



 تنس نيدح 5 ماع ْف ةقالعلا كلت تأدب دقو « اسْنرف عم

 : رئاز رللا ىدل امل ىسايس لثم لوأب اسنرف

 رئاوجلا عم ةفلاحم ماربإل ىعسلاب كلذ تبقعأ نأ كبلت مل
 اهتدعاسمل رئازجلا اسنرف ترصنتسا دقو لعفلا,ةفلاحلا كلذ تمتو

 ىلع ريغت هنفس تناك ىذلا قابسالا ودعلا نم ابئطاوش ةبامح ىف

 ةيرحبلاةوطسلاو ركرملاكإذ رئا زجلل حبصأ انه نمر .أسن رفءىطاوش

 . طسوتملا رحبلا ىف ةحالملا نيمأتو مظنت ىف

 تناكو« اسنرفو رئازجلا نيب ةيداصتقا تاقالع ةم تناك دقو

 اسنرف نوبد تغلب دّقل ىح « رداقلا ىوقلا ءازم ةيفس رئازجلا

 هذه لثم نأ ىف لادجالو . تاكنرفلا نم نييالم ةدع رثارجلل

 ةوق هنم لقأ دلبو « ىوق دلب نيب الإ موقت نأ نكمبال ةقالعلا

 تقولا كلذ ىف ابروأ لود نأش اهنأش « شيعت تناك اسنرف نإ ل

 . ىرئازجلا لوطسألا ةءاجح ىلظ ىف

 انظم اجلا انا قوية رك 2: لإ انورطختأ ذو
 أمم عتمتت تناك نيذأالا ءاخرلاو ءارنلا ىدم نع ةركف كلذ

 . ةعارزلا سرامي ىبرعلا رئازجلا بعش ناكف.دووعلا كلت ىف رثازجلا

 قطانملا عسوأ نم ريدعت ةنيطنسق ةقطنم تناكو«ةبصخلا هل وقح ىف
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 ندملاب طي#ت ءانغلا قئادحلا تناكو ءةب وصخ نمد عتمتت اذ ءاغر

 ضرألا ىف ةذسلا ف تارم قيال ى ق ليصاحلا تاللغو«ةيرئاوجلا

 . ةمركلا ةيصخلا

 هدنست ىذلا ملعلا ةيامح ىف لمعي « ىرئا رجلا ىراجتلا لوطسالا

 :طبسوتملا رحبلا "قاوم بوجو « ةقومرملا ىبرحلا لوطسألا ةوق

 ىلع ةيعارولا ةلغلا ةرفو تدعاس دقو . لايقاو ريدقت لع وهو

 نم ريثك عم ةيئاذغلا داوملا ةراجتلًاماه ًاردصم رئارجلاسبصت نأ
 . ملاعلا لود

 اهريغو« نيدم ىأ ىدتسوو .ناشلتك د للعلا ناديمىف ةماهندم

 ىدينت ةقئاف ةعارس تقولأ كلذ يف ىرئارجلا ىرامملا نفلأ نيم 5

 رثك أ ىب اهدحو رئازجلا ةنيدم ىنف « اهندم ىف مويلا ىتح اهراثآ

 ددع ماب دقو « 187٠ ماع لبق رئازجلا لاج تناك كلت

 ةدحتما تايالولاو ابروأ لود عم رئازجلا اهتمريأ ىتلا تايقافتالا



 ةدعب رد غايب اسئرفل ةئئاد رئارجلا تناكو؛ةيقافتا نيسمخو ًاعبس
 راعتسالا صصق نم ة.صق بيأ نإو . تاكنرفاا نم نيبالم

 , رئازجلا ىف ةيسنرق حلاصم ةباخ نكي مل هنإف ؛ رئارجلل ىسلرفلا
 ناك لب ؛ راعتسالل ةيديلقتلا تاررملا نم ىرخأ ةلسعتل وأ
 .رئارجال اسنرف نيد نم صلختلل ًاراتس رئارجالىسن رفلا لالتحالا
 لاومأ نم اسنرف هب نيديام بلط ىف رئازجلا ىاد ملأ امل هنإف
 ةحورم ههبجو ىف حول نأ الإ كلم لف ىمن رفلا لصنقلا هيلع لواطت
 . هدب ىف تناك

 اهشويجتدشك ءابلصتقاىادلا ةناهإ ءاعداب اسنرف تعرذتو
 : اينابسأ اهتودع نمو ابوروأ لود نم ةيبرح ًاذفس تراغتساو

 صلختت « رجح نيروفصع برضتف « رئازجلا اهب وزغلا ةلمح ديرجتل
 تاراينوب دالي ءارملا ةيرخللا ةوقلا عمت »6 لقفل ابرد نم
 ىدنج فلأ نيعبرأ لمحت « ةنيفس ».١ اهددعو ةقرترملا نفسلا

 ا ماع ف ىرئازجلا *ىطانشلا ىلإ ةهجتم

 نيسمخ نم رثك أ رئازجال اسأرف لالتحا تايامغ تقرغتساو
 ىرئازجلا ىفرعلابعشلا نم ةيبأ ةمواقمو « لساب لاضن.ىف « ًاماع

 .. ملا لبقيال ىذلا
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 اهنع قثفنت ةعدبخ لك ةيسنرفلا ةيرابعتسالا ةسايسلا تيبعلو

 ريمالا عم مالس ةدهاعم ١ ملمع ماع تمرأأأ 2 ليلكلا اهنهذ

 ءزجلل اهدالتحا دعب ةقادصلاو لاتقلا فقو لع تصن ردأاقلا لمع

 رئازجلا تنلعأن يح روهش ةسمخ دعب اهتضقن نأ ثيلت مو « لحاسلا

 ترمتيسأ قفرغأ ةره برخلا تعلدناو ؛ ةيسن رفلا تاكلتمملا نم

 رئازجلا رايتعاب ًانوناق لُيدنع اسلرف تردصأو . 84 ماع يح

 تاكلتممو ةماعلا لاومألا ترداصو ؛ أسارف نم أرجتال و

 "| هد رادقم ذئدنع ةرداصملا ىضارآلا ةيسا تردقو «راوثلا



 ف اثلا فصقلا

 ةثيدحلا ةيرئازجلا ةروألا

 رومثنم لوأب رئازجلاتاللتما ١564 ةنس ريفون نم لوآلا ىف
 كلذ اكو . . . ىرثازجلا ىنطولا ررحتلا ةمبج نم رداص ىروث

 ابتلح رم ىف ةمظنملا ةيرئازجلا برحلا ىف ىلوألا ةقلطلا ةباثم رومثتنملا
 ىرئازجلا ب عشلاىلا هجوتلاب لوألا روشنلا لبتسا دقو . ةريخالا
 هتارقث ىف ءاج دقو ةنطولا ةيضقلاو ةيموقلا ةدحولا راصنأ ىلإو

 ش -: لي ام

 اهتلح رم تاخد دقةينطولا ةكرهلانأ ءىبش لك لبق رستعن اننإ د
 ةكرحلا فده نأ كالذو . ام تره ةليوط لحارم دعب ةيئاهنلا

 هذهل سدي ىلا ةيذرال هظورش عيج نآلا ترفوت دق ةيروثلا
 تحن بعشلا نأ ىرن ننثو ؛ ةيريردتلا ةكرحلا نشت نأ ةكرحلا
 . لمعلاو لالقتسالاةركف ءارو ًادحتم مبصأدق ةيلخإدلا هفورظ
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 نأكشوت ىلا ةيعضولا هذه مامأو « رطخ ةعاس ةعاسلا نإ د

 اذهل نيعاولا نيلوئسملا نابشلا نم عمج ىأر « اهم ًاسوئيم حيبصأ

 تأرومضا و ميمصت تاذ ةملاسم رصانع ىلوح اوعمج نيذلاو رطحلا

 وحنىبرعلا قيراطلاف ةينطولا ةكرحلاب نالطنالل ناح دق تقولا نأ

 ئ . « ةيقيقحلا ريرحتلا ةكرعم

 ةرولب ريرحتلا ةميج نع ةرداصلا ةيلاتتملا تانايبلا تنمضتو

 حور رابتعاب ةيموقلا فادهآلاو بلاطملاو ةيلالقتسالا مهافل

 ةرورضو « سوقنلا قامعأ ىف ةرفتسم ةرمتسسم ةيرئازجلا ةلودلا

 ىلا نيناوقلا عي خيسلو ةيزئازجلا ةيصخشلاب فارتعالا عازتنأ

 اهديك أتريرحتلا ةببج تطسبو .ةيسنرفضرأ رئارجلا نأب تعدا

 ةيرئازجلا ةيسنجلا باستمك ] نيد'زئازجلاب نييسنرفلل رايخلا منم

 . ىنجالا قوقح مل بناجأ مهرابتعا وأ ةديدجلا

 ريرحتلا ةببج ءارو تفطصا نأ ةيرئازجلا ةمالا ثبلت ملو ٠

 جامدنالاو اهسفن لح ةيرئازجلا بازحاللا عيمج تنلعأو ىنطولا

 تعفترأو ىروثلا دملا عمجت اذكهو:. ىنطولا ريرحتلا ةربج ىف

 ةييروبمجا مايقل دبم ىذلا لوآلا ريذنلا قاطناو ةينطولا ةساحلا

 ةسايسأأ تددرتو ءرئازجلا ىفاهشويج اسنرف تدشحو . ةيرئازجلا

 - هاش



 - رارصإلاب ىرخأو مافتلابةرات حولت « ماجحاو مادقإ نيب ةيسنرفلا
 لاطب ألا, :ليكشتلاو شطبلا لئاسو اسرق تسرامو . برحلا ىلع
 تاسوتو.ًاساحو ارارص] الإ مهديزيل نكن مكلذنكلو نيدهاجا
 اوهد ماع نيبزئازجلا ءامعزلا نم ةسمخ رمأتل ةعيدخلاب اسنرف

 ىف ةروثلا ترمتساو . سي ران ىق تطيه ةعداخم ةرئاط مهتداقا

 ىلا ةيلاملا ءايعالا تديارتو « ًادوع بلصأو ةوق رشكأ « رئازجلا

 هعقاومىفىمذرفلا شيجلادمجتو «رئازجلاب اببرح ىف اسنرف ارامحتب
 ابوروأنععاقدلا ىف ةيركسملا اهتاماذتل ىلع رثأكذلا رمآلا رئارجلاب
 لخادىلوألا ةعزنلا «نيتعرن نيب ممجرأتت ةيسنرفلا ةسايسلا تأدبو
 رئاز+ ىف ىسن رفلا نطاوملا قوةح برعلا حلم ىدانت أمتاذ اسلنرف

 نييسنرفلا نينطوتةسملانيب ةيناثأا ةعزتلاوب.اسن رف عم ايلا رديف ةطبئ رم

 . مالا ىملر فلا نطولانم ًاءزج رئازجلا سامداب ىضقتو رئازجلا ىف

 تزتهاو « ةيسنرفا| ةسايسلا ىف نيداجتالا نيب عارصلا مزأتو

 ناعأ وبام نم رشع ثلاثلا ىفو « ةعبارلا ةيسنرفلا ةيروبمجلا ناكرأ
 ؛ءنال ملفد ةموكح ىلع مهدرمت رئازجلا ىف نويسذرفلا نوئطوئنملا

 ةماعز» رئازجلا 77 دوئج نم قيرف كلذ ىف مهديأو

 تاهجو ءاقتاا بايسأ نع ققدملا ثحاملا نإو . « ليتسومم »
 طخ نأ ىربنأ هنكمب رئازجلا ف شيجلا تاوقونينطوتسملا زظن
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 طخ وبرئاز+لا برحءاهنإ نعاسث رف زجعأ ةجيقن وه امبإ نينطوتسما
 .رب ر>تلاةبجت ةوقلايح ارجاع هعقاومف هديمجت ىلإ عجب شيجلا

 هدنع“ قَتلَب المأ , اسنرف ىف محلا ىلإ لويد ءاج اذكهو

 . اهسفن اسن رف ىف بارحالا ةريحو رئازجلا ىف نينطوتسملا ٍتابغر

 ىلع لمح لوبد نع« دب ديلا ميدقلا هجولا نع راتسلا عفت راو

 ةرعئلا سفن هسأر ًالمتو فيزملا بايشلا نم ًاعانق نضذملا ههجو
 لويد جرخو . رشع نماثلا نرفلا نع ةثراوتملا زوجعلا ةيسنرفلا
 ىف قدشتو « ةسماخلا هتيروبمج « ةديدج ةيرذكأب ملاعلا ىلع

 نكلو . ريصملا ريرقت قحو ةاواسمملاو ةيرخلا تاللكب اهل ةياعدلا
 ترج ىلا ةرارشلا ىه تناكر ئازجلا ةروث نإ ؟ رئازجلا نع اذام

 لوهيد رزق كلذ] ؛ ةيسنرفلا ةيقيرفإلا عاقبلا رئاس ىف طخسلا حور
 ةيهجنعلا تدبتساو . مالا اسنرف نم آاءزج رئازجلا لظن نأ
 ةيرفع نم رئارجلاب :ةيسنرفلا ةسايسلا هريثت امم فشكب ملف لوحيدب
 نأو ةيرخعو ةنابم هسفن ديزي نأ دارأ لب « هراكئتساو ملاعلا

 اتي رذدلا:هتلبنق ريجمت ىف عرشف “نيل اذ ارايعسات رو

 لئاقكلا ر لآ بعشلا موي نأ كلذب دارأو - ةيرئارجلا ءارحصلا
 لهل دهمم هب اعد" قاونأ تقلطناو .ةوطسو ةوق تاذ اسنرف نأ

 : ةلي 51 هتابنقل.

 سعه سل



 ريرحتلا ةبج تنلعأ ١464 ةئس سسمثيس نم رشع عساتلا قو
 اهتموكح ليكشتو ةلقتسملا ةيرئازجلا ةيروهما مايق ةيرئازجلا

 ةيبرعلا تاموكحلا تردابو سانع تاحرف ,ةسايرب ةئقْول

 دعب ثبلت لو « اهنالعإ روف ةتقؤملا رئازجلا ةموكحب فارثعالاب

 ةيرورمحي ةيقيرفإلا تاموكحلا تافارثعا تلاوت نأ ليلقب كلذ
 ةوطخ نيبرئازجلانيدهاجملا بئاجنم ةوطخلا كل:تناكو . رئازجلا

 ىميلقإلا ابقاطن نم ةيرئازجلا ةيضقلاب جورخلل. ةقفوم ةمساح
 . ىلودلا ناديملا ىلإ

 ءىدايبلل ةركنتم « ابفافسإ ىف ةيسنرفلا ةموكسحلا تنعمأو
 ظنت قلاو ةيساسالا ناسنالا قوقح لفكت ىلا ةيلودلا قيئاوملاو
 ىف ةئطاخلا اهتسايس جاهتنا لع ترصأو . برحلا ىرسأ ةلماعم
 ىلع لوبد بأدو' ) ةيلخادلا اهنوثش نم ةبرئازجلا ةيضقلا رابتعا

 ىتحلازامو « نييرئازجلا ةمواقم قس ىلع رداق هنأب ىلايخلا موتلا
 رئارجلا ف سلا نأب محلا هيلون بقع اهنلعأىتلا هدوعو ددري موبلا
 نإ » هلوقب 4١ه ةنس ريمسيد ىف حرص دق لوحيد ناكو . بيرق
 اوبلطي نأ دعب ةروثلا ةداق عم متت لاتقاا فقول هذختملا تاييترتلا

 لاقو لوحيد مهولا قرغتساو « اسنرف ىلإ هب نوتأب رورم زاوج
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 ثددعتو .نيب رئازجلا راوثل هحنم ءناعجشأا د حلصإ هدب طش هنإ

 قيضت ىرخأو عسنت ةراتف هئاحرتقم تفلتخاو « لوجد ضورع

 ديرجت ىلع لوصحلا ىه ةدحاو ةركف دنع قتات ًاعيمج اهنكلو

 هضرع ءاج ابك. . ىرئازجلاريرحتلا شيج ىف ةيراضلا ةوقلل ىركسع

 ءارج]و نيد رئارجلا ةداقلا است ةرورضبأق وبسم , ناعجشلا » حاصل

 ريصملا ريرقت قح نأشب هتاحرتةمتءاج « اسفن اسن رف ىف ةضوافملا

 ًانيمضتعإ م ةنسريمتيس ١ ىف نيدرئارجلا هب هفاريعابىعدأ ىذلا

 فقو دعل تاوئس عبرأ اهادم نماللا نم ةرثف رارقتسا ةرورض

 نلعأف هيبقع لع صكن نأ لوجيد ثيل ملو . رئازجلا ىف لاتقلا

 ناودعلاو برالا ةسايسب هثيشت ١95٠ ةنس سرام نم عمبأرلا ىف

 سول ىرخأ ةزع لوجبد داعو ؛ مالسلاو ةضوافملا باب قالغإو

 . ةضوافملا ىلإ رئارجلا ءامعز اعدو 4١هو ةنس سمتبس )+ ناس

 بيع الأ فشكت نأ هتقؤملا رئازجلا ةموكح تررُق دقو
 سيلو برحلا ةيعادهتقيقح ىلع هربظت نأو ملاعلا مامأ لوحيد

 ةتقؤملا ةيرئارجلا ةموكحلا تلسرأف . ىعدي اك مالسلل الوسر

 ةضوافبلل ةيسنرفلا ةموكسحلا لثم عم ديبمتال سيراب ىلإ اهيثوعبم
 نم نيرشعلاو سماخلا ىفو . لوحيدو رئارجلا ءامعز نيب ةليقملا

 ةيحاض ىلإ ةيرئازجلا ةموكسحلا الثم لصو 155٠ ةنس ويارب



 احل هذاشلا .ةيسنرفلا ةلباقلا تناكف « سراب برق ؛ نلف
 ىرئارجلا دفولا رفس طورش عضوو*“ ىرسال ا ةلمأعم امهتاماعمو 7

 نييسايسلا نيلقتعملا ىلإ برقأ هلعمجتو ةنرخ لك نم هدر ثيل

 قدشت ىذلا مالسلا ءاعدا رابنا كلذبو : ةضوافملل ءاج دقو ىلإ هنم

 . هتموكحو لويد هنأ

 امن ىوقأ ىملاعلا دييأتلاب ةمعدم ةيرئازجلا ةروثلا تذاعو
 يثطبلا ىف اهتسايس ىف اسنرف ترمتساو . الاسبتسا دشأو تناك
 تاو م ءامأ ةزجاع فقت ان نيبرئارجلا نم لرعلاب ليكتتلاو

 ىداني 18 .ةدمبرأتملا 00 ىف.لويد ىضمو . ةلسابلا رب ,رحتلا

 ًاريسفت عنطصي ىرخأو « ةيرئازج رئازج وه ديحولا لجلا نأ

 برحهلا ءاسنإو هميعدتو مالسلا ديطوت الوأ ىغبني هنأ نم كلاذل

 فرصني لوجد نهذ نأ كششالو . امامت مرح ىاراختنا ءازجإ ع م

 بيلغل كلذ عمو « تاءاخئنإلا كل ىلع أهسفن اسنرف فارشإ لإ

 . نيرئاز كك رادهإو ةيسن كرقلا مباصلا

 ارجل ةران كود لن ةنسم ربمسإد: علطم مو

 تدعّسأ دقو : ةيح نسما د هئاكر تس نع , ةيليلجا ةكرك. ًاعرذتم

 تناكو ؛ ةينر فلا تاوقلا لم ركشلا تدهش و :+ةبرئارجلا تاوقلا .

 د م نرسل



 ىف نويسنرفلا نواطوتسملا هب ماق ىذلا طخاسلا درقلا ةكرح

 ؛ نييرئازجلا نيبندملا لع اهوتش ىلا ناودعلا ثداو>و « رئازجلا

 ىذلا لوحيد نأ ودبيو . نييرئارجلا ىفالآ لتقم نع ترفسأو

 ىملاعلا ماعلا ىأرلا ناهذأ ءيبي نأ دارأ ء سيراب ىلإ ةدوعلاب رداب

 «ءاقدصأ نم اسنرف هتدقف ام ضعب أم ضوعب « ةديدج ةءدزل

 ةماعلا ةيعجا ىلع ةيرئازجلا ةلكشلا ضرع لسيبق ةصاخ
 مهل حا

 طاقنلا ىف مويلأ رئازجلا ف فقوملا صيخلت نكمي كلذ نم"
 ممم

 5 ةسنالا

 : ةددتملا

 ةيرئازجلا ةيضقلا ةجلاعم لوح اسنرف لخادف ًاماسقتا ةمث نأ ١

 نوئطوتسملا كلذ ىف هدناسوو « ةيسنرفلا ةموكسحلا لاجر

 . ىملسلا لحلا ةركف رثازجلاب

 رداييل ضورعأأ لذيب عراسي )2 ددرم ريغ رئاح لوبد نإ كا

 . ةفلتخلا تاهاجتالا ءاضرإ ءارو ًايعس كلذو « ابضقن ىلإ



 عرعز ةديؤللا لودلا ديازتو « رئازجلا ةكرعم ليودت توب - ©
 ةيفصت ىف عارسإلاب ةيلوحجيدلا تاءاعدإ ىف اسنرف ءاقدصأ ةقث

 . ةيرئازجلا برحلا

 « لويد دعقم تحت رتبت ةسماخلا ةيروهجلا دعاوق تأدب -؛

 تضرعتو ؛ لود لشفل نييسنرفلابولق فسأيلا لغونو
 ىلاملا ذاقنإلا ضعب تققح اهنأب نييراسيلا موجحل ةيلوجيدلا

 موج ؛ دود#لا لخدلا ىوذ نيحداكلا باسح ىلع

 طخسلا رهاظم تددرتو .. ةيقيرفإ تعاضأ اهنأب نييئينلا
 فقوملا ببسب :.نيدلا لاجرو باتكالاو ةساسلا نيب

 . رئازجلا ىف ىمارفلا

 ال ل



 ثلاثلا لصفلا

 ماعلا عمش يف نكاح

 ةدقعملا ةيملاعلا لكاشملا همدقم ىف ةيرئارجلا ةلكشملا تحبصأ

 لك ضفانت ةيجمه ةسايس جاهتنا ىف فسملا امن رف رارصإ بيسب
 ةيضقلاو . ىلودلا عمتجملا اهيلع فراعت ىتلا ةيناسنإلا قيئاوملا

 ةرارشلا تقاطنااهنم لب «ةئيدحلا ةلكشملاب تسيل انيأر ام ةيرئازجلا
 .اهرسأب ةيقيرفإلا ةراقلا حاتم تذخأىلا ةيررحتلا ةعزنلل ىلوآلا

 ؛ ثالث رئاود يف ىمايسلا اهناج ىف رودت ةلئمابلا ةيضقلا هذهو

 ؛ ةيبرعلا هتمأ نم ًاءزج رئازجلا ربتعت ىلا ىبرعلا طيحلا ةرئاد

 ةيررحتلا هتعزنب زيمتي ىذلا قيرفإلا ىويسآلا نماضنلا ةرئادو
 لازيامىلا ةدحتملا مالا ةرئادو؛ملاعلا ىف ةيررحت ةكرح لكديبأتو

 . ريخلا نم :اردق ابنم وجريو اهياع لامألا قلع ىرشبلا عمتجا

 ا



 : ىرعلا طيخحملا ةرئاد ىف رئادجلا

 ةيبرعلا ةماألا لعفتت ء ةيبرع اديأ لظتسو « ةبرع رئارجلا
 هود وع “ اهرودب ف لعافتنو : كثادذأ نم مم رك مب أهدر

 هيناعب ا سمحت امتاد ةيبرعلا بوعيشلا تناك دقو . ةيبرعلا ةيموفلا

 هقوةح عينج راذنإو فاحجاو م نم رئازجلا ىف ىنرعلا بعشلا

 انيح تماص ءادن ىف بيجتست ةيبرعلا مصاوعلا تناكف « ةيرشبلا

 كرحتت نأ ىلع امتاموكح ربو ةزجاع تناك

 رج ىف ةيودم ةيلاع ةيب رعلا ةيموقلا ةحيص تفلطلا نأ امو

 لك حا امي فراجلا ليسلا ذخأ ىتح ؛ ل ماع ويل وب نم مم

 ةمراع 3 ةيبرعلا ةروُلا ىسرتل ةممدٌقلا لذاختلاو فعضلا رهاطظم

 ؛ ةيرعلا ةماركلاو ةزعلا ىناعمل ةقلطنم .هافمو ةديدج ًاسمأ

 عضو قيرذإلا ىويسألا طيخحلا ىف ةررحتملا لودلاعم دناسنتلو

 .راعتسالار هاظم ةءفصت ىلع لمحعتلو ىلو ,دلا نواقلل ةديدج دعاوو

 نكن م بساكم# 46 ماع ذنم ةيب رحلا اباضقلا تيظحو

 ؛ ةمعاكلا ةقالطنالاو « ةيمانلاةيموقلا ةزوثلا لبق اهل ققحتتل

 7 :رماز 05 ةيضقلا«تاراصتنالاعورأ تاب ا اياضقلا ةمدقم ىو

 ىرئازجلاحافكنلالاقتنا تاراصتنالا كل: رهاظم نم ربظم لوأو

 تبنأ « ةديدج ةلعغرم ىلإ هتمزب ىرعلا برغملا سافكذ ( -ةصاخ

 اع“ ل



 ةعومجملا اهمامعلاو « اهالقتسا .قيفحتت برغلاو سلوتل ةبسنلاب

 ةيرئازجلا تاروثلا تاروضرع فمر هن ةيب رعلا ةعماجلا ىف ةيبرعلا

 )م4 ماع ذنمو . مظنملا حاسملا مافكلا ةلحرم ىلإ ةبقاعتلل
 هرهاظم اندهش ىذلا عا 7 روطلا كلذ ىف ةيرئازجلا ةكرعملا تلخد

 نأ ىف لادج الو« 00 هذه نم ةقباسلا تاحفصلا ىف ةلّسالا

 ةيسمايسس لماوع ابئأرو نم فق ىرئارجلا حافكلا نم ةلمحرملا هذه
 ةسرعلا ةيموقلا بلق نم ابطويخ 1 ةعراب ةيسامولبدو

 ةخاكملا ةوقلل ةيفلخلا طوطخلا نإو . ةرهاقلا نم « عينملا ابلقعمو

 ةرهاقلا ىف امعبانم دجتل قيرفالا لامشلا رع دع ةيرئازجلا

 ةلساملا رئازجلا ةرزاؤميف ناكم لكىف ىرعلا بعشلا كرتشيو

 - ىذلا ةيب رعلا ةعماجلا قايم لوح هام وكح ىف الثم عمشجبو

 , حفاكساا فواد ا بدعلا ةرشل مع ًاصاخا.ناج هصوصنيف

 درعا تدجو « ةيمانلا انيموقو « ةثيدحلا ةيبرعلا ةروثلا

 ديبأتلارعاشم نع ملسلا ريبعتلاو « لاعفلا لمعلا قيبطتلا ىلإ اهقبرط
 . ةيركسملاو ةيداملاو ةيمايسلا ةرزاؤملاو

 ةيرومهجاورصمةيروبمج ) ةدحتأا ةيبرعلا اننيروهمج تبرضو
 ىبرعلا بعشلإ دييأت ىف ةلثمآلا عورأ 14,34 ماع ذنم ( ةيروسلا

 هل #جن



 . ةيسايسلا ةرزاؤملاىلإ ةفاضإلابلاملاو حنالسل ا هديورتب رئاوجلا ىف
 نيبرئازجال « امئاد امنأشناككلذو « اببعارذ ةرهافلا تحتف دقو

 . ةايحلا عورق نم عرف لك ىف ىلمعلاو ىئفلا بيردتلل

 ساج ىف ةلثمم 4 ماع فصتنم ىف ةيبرعلا لودلا تررقو

 داقعنا رثإ كِلَذو « رئازجلل ةمئاد ةينازنم صيصخت ةس رعلا اهتعمأج

 ىنرعلا برغملا نماضت نع اريبعت ءاج ىذلا ريهشلا ةجنط رمت م

 ةيرئازجلاةيروبجا مايق نلعأ نأ كلذدعب ثبلي ملو هيلاقأ ةدحوو

 ةعماجلاميأتنو .ةرفاقلا ىف اهرقمةذختم ةتقؤملا اهتءوكح ليكشتو

 حيضونل دمج لك ل ذبتو «ةيلودلا لفاحما ىفةيرئارجلا ةيضقلا ةيب رعلا
 0 ىماعلا ماعلا ىأ رلل ثادحالاو قئاقحلا

 امم ًاءرج رئارجلا ةروث ةثيدحلا ةيبرعلا ةروثلا تردتعاو

 ء رصانلا ديع لامج سيئرلا » انتيموق دئار دكأف « اهنم أرجتال

 ةكرعم نم ءزج ىه امبإ رئازجلا ةكرعم نأ ةبسانم نم رثكأ ىف

 ريفون نم لوألا ىف ديدج نم دكأو « انئماركو انئزعو انئدحو
 ةبركسعةدخاسم لك مدقت فوسةدحتملا ةيبرعلا ةيرورمجلانأ ىضاملا

 نأ ةيودم ةيلاع اهنلعأو « ةيرئازجلا ةروثلا اهملا جاتحت ةيدام وأ



 نيح ليعسروت نأو ع برعلا نيبرثازجلل الإ نوكت نا رئازجلا

 ةروثلا لعءاضفلا اسن رثةكر عم نم اءزدج كإذن اك ناودعلل كرْض رعل

 ةلئاقملا تاوقلل ًاراصتنا كلذ ناك ترصتنا نيح اهنأو « ةيرئازجلا

 . ساروأ حوفس ىف

 : قيرفإلا ىويسألا طيحملا ىف رئازجلا

 عمتجلا كحي ىذلا نوناقلا ىف لوحت ةطقن جنودناب رمؤم ناك
 مهافم ىف ةساح ةوطخ رشعلا هؤدابم تناكو « رصاعملا ىلودلا

 رميؤملا صصخو . لاعلا ىف ةيررحتلا ةفالطنالل اديك أو :ةيرشبلا
 حلسملا هحافك ىف رئازجلا ىف يبرعلا بعشلا قحل اديك أن هتايصوتف
 . لالقتسالا لسس: ىف

 ةيضقلا تيظحو « ةيويسألا هيقيرفإلا تارمؤملا تددعتو

 ةكراشملا ىف ديازنم ردق ىلع تارمتؤملا كلت عيمج ىف ةيرئازجلا

 . اسئرف هب كسمتت ىذلا نيشملا فقوملا راكتتساو ؛ ماهتمالاو

 قم فارتعالا ةيويسألا ةيقيرفإلا تارمتؤملا تارارق تدكأو
 نهارلا فقوملا نأو ؛ لالقتسالا فو ريصملا ريرقت ىف رئازجلا



 لع ايقيرفأ' ىف نماللل ًاراده]و « ىملاهلا ماليملل ًابيدابج . لكشإ

 )١( ص وصخلا هجو

 لودلأ ثيوح لع ةيويسالاو ةيه رفإلا تارعؤألا ترص روع 3

 اهتموكحو رئازجلا ةيرورمج فارتعالا ىلع اهبف ةكرتشملا ءاضعالا
 لالقتسالا هيي د ةيقيرفإلا لودلا تافارثعا تلاوتو ةنقؤملا

 رئازجلاب

 : ةدحتملا مهلا ىف رئارجلا

 ةيبرعلا ةيموقلا قالطنا نإو « ةثيدحلا ةيب رعلا ةروثلا نإ انلق .
 تاءاعدإ ضحدو «ةيرئارجلا ةيضقلا ليودت ىف رثآلا دعبأ امل ناك

 . ةتح ةياخاد ةلأسم ةيضقلا نأن الرق

 تعاطتسا دقف « ةدحتملا ممآلا ةقورأ ىف كلذ حضتا دقو

 ممآلا ملظن نع ةيرئازجلا ةكدلا داعبا اة ماع لبق انتر

 : ةدحتلل

 ةيقبرفالا لودلا 00 تارارآ نم ثلاثا رارقلا 1 (

 : .ا١ةهرب ةنسأ رك أ ىف ةلقتسملا



 « ةيفلالا ايتاقاا ةيدوحلا ةسوتلا "كابتن نأ اضمك
 ١ ة مهاب ماع ريأآربف نه شع سماخلا ىف لقت نأ تعاطتسا سى

 اميأرف كلاذي تلذخو « ةدحتملا مالا ناديم ىلإ رئازجلا ةيضق

 ةيعملبا اهيف رظنت ىلا تاسلجلا ف باحسنالا ىوس كلمت مل ىتلا

 : ةيضقلا ةماعلا

 تصن رئازجلا نأشب ىلوآلا اهتيصوت ةماعلا ةيعملا تردصأو

 -)١( : لع

 ع ةماعلا ةيعمجا نإ د

 «دوفولا فلتخم اهب تلدأ ىتلا تانايبلا ىلإ تعمتسا دقو »

 , ةيرئازجلا ةلأسملا تشقانو

 ةمسملاو رئازجلاىف ةمئاقلا ةلاخلا رابتعالا نيعب ذخأت ذإو د
 . ةيرشبلا حاووألا ىف رئاسالاو مالآلا نم ريثكل

 , نواعتلا حور نه ىحوب « شي نأ ُْف امامأ نع برعل 2

د ١ ؟ قر ةماعلا ةيعمجا رأرق 00
 ةزودلا ا 9 عآ

 . رع ةيداحلا

0-0 



 *ىدابمل ًاقفوو ةيسانملا قرطلاب لداع ىطارقميد ىملس لو داحجا
 : « ةدحتملا مالا قايم

 ىف ةماعلا ةيعملا مامأ ةددمم ةيرئازجلا ةيضقلا ضرع رمتساو
 ةيعنجا تردصأو . ةدحتملا ,مأللا ةماعلا ةيعمجللل ةيلاتتملا تارودلا

 هيف تدكأ ( ةرشع ةدناثلا اهترود ىف ًايعامجأ ًارارق ةروك ذم

 امترود ىف رارقرادصإ ىف ةماعلا ةيعلا تاشفو . ةقباسلا اهتيصوت

 تناك دقو « نيثلثلا ةبسن رفاوت مدعل ةرشع ةعبارلاو ةرشع ةثلاثلا

 نيت رودلانيتاهىف ةمقي رفالا ةب ويسالاةعومجلا اهتمدقى لا تاعورشملا

 ىلع هنإو . لالقتسالا ىف ىرئازجلا بعشلا قحت فارتعالا نمضتت

 نم حضأ هنأ الإ « نيترودلا نيتاهىف رارق رودص مدع نمرعرلأ
 نأ « امهنم لك ىف ةمدقملا تاعورشملا لع تبوصتلا ضارعتسا
 اهنع ةرشع ةعبارلا ةرودلا ىف نيديؤملا نم ًاددع تبسك دق ةيضقلا
 : ترثأ دق تارابتعا ةمث نأ ظحالب اي . ةرشع ةثلاثلا ةرودلا ىف
 لكك عورشملا ىلع تيوصتلا نع رجحت اهتاعج لودلا ضعب ىلع

 ؛ أبيرقت هنارقف عيمج ىلع أهتن وصل نم مغرلأب هرشع ةعبارلا ةرودلا ىف
 اهف ناعأ ىتلا ةيسايسلا ةرواثملا تارابتعالا كلت نمو

 | هب هاب ةئس راهيست د ند رشاعلاف هرشع ةيناثلا ةرودلارار# )0(

 تس 46: حب



 ىف نييرئازجلا قح هفارثعا 4١و ةئس ريمتبس ىف ىف لوحيد

 . (١)ريصملا ريق.

 هتبسك ىذلا تقؤملا عداخلا حاجنلا نأ ىف كش ةمث سيلو
 لعق در ثدحت نأب اليفك ناك امإ] لوحبد ةروانم دعب اسنرف '

 كلذو ؛ ةيلاخلا ةرشع ةسماخلا ةرودلا ؛ ةيلاتلا ةرودلا ىف داضم

 لعفلابو . لوجد اهيعل ىتلا ةيذاكلا ةعدخلا ملاعلل مضتي نأ دعب

 ةلكشملا ضرعل ةيقيرفالا ةيويساألا ةءومجملاو ةيبرعلا لودلا تيهأت

 ف تأدب تاعامتجاب كلذأ تدبم و « ةماعلا ةيعنا مامأ كيدادج نوع

 ابعمو ةلكشملا جارداب ةركذم مجدقتي تهتنأ © 145 ةنس هين ون

 ةلكشملا ضرع رواعل اهف ةعومجا تضرعتسا ةيحاضلإ ةركاذم

 ةيلوئسم اهياع نأب ةدحتملا مالا ريكذتب ثهتنا « ةقياسلا تارودلا ىف
 ريرقت قح ىلع زكترم لح ىلإ لوصولل ةنكمم ةليسو لكب ةمهاسملا

 هلكشي ىذلا رطخلازاربابو « ىرئازجلا بعشلا لامأل ققحو ريصملا
 . ىملاعلا ملسلا ىلع نهارلا عضولا

 نم نيرشعلا ىف تقفاو ةماعلا ةنعملا نأ ءانباللا تءاج دقو

 ةرشع ىتنثا ىلوآلا ةيسايسلا ةنجللا تاشقانم ترمتسإ 0(

 .٠ | 68 كنتم لاهسإد نماب ىدح ريش ون ند ٠ ىف ةيلاوتم ةسلج-

 تلت ]اح



 ةيقيرفالا ةيويسألا ةعومجما رارق عورشم ىلع 151. رسسد

 ةدحوىفو«لالقةتسالا ىفو هريصم ريرقت ىف رئازجلا قحهيف فرثعت
 .قيبطت ون ةدحتملا مالا ةيلوئسم ريدقتو «اهتئزجت مدعو هيضارأ

 (١)الداعو احجان ًاقيبطت قملا اذه

 رئازجلا قح هيفرك ذيرارق لوأ ربتعي رارقلا ناك نإو هنإو

 .لوآل ودبي دق اك « ةريبك ةرفط سيل هنأ الإ ريصملا ريرقت ىف
 .ةرودلا رارق ىف ردصت نأ ةراشالا هذمل ًاردقم ناك دّقف ؛ ةلهو

 هنالعإب ىملاعلا ماعلا ىأرلا عادخ ىف لو<د حلفي مل وا ةيضاملا

 انرظن ىف نكم الف كلذبو . انمدق مك ريصملا ريرقت قحب ملستلا

 ةبجو ديوي ىذلاو . قيقح بسكل ةققحم ةرفط رارقلا رابتعا
 ىلا ةرقفلا عورشملا نم تدعبتسا دق ةماعلا ةيعلا نأ هذه انرظن
 :فرشتو ةدحتملا مآلا هنرجو همظنت ءاتفتسا ءارجأا ىلإ وعدت

 ةملوّدسم نع ةدحتملا ممآلا لذاخت عقاولا ىف كلذ ىنعم نإف . هيلع

 حبصي ثيحب ؛ هسفن رارقلا نم ةنلاثلا ةرقفلا ىف اب تفرععا

 ري دض اتوص ++ ةيبلغأب ردص عورشلل نأ ءابنالا ىف ءاج (1)
 8 نذأ عانتماو

1 



 ,ققحلا بواسالاب ءاصيإلا وأ ابلمحت نود ةيلوثسملاب ابفارتعا

 . وغل درج اهتلافكل

 .تايسائم ىف ترداب ىتلا ةدحتملا مآل نإف « ةيناث' ةيحان نمو

 هبرهلاو ,« سووال ةمزأك ؛ ةلئاع تامزأ ىف ةأدامملا ذاختاب ةفلتخم

 . رشابملا لخدتلا ىف قياوس ابسفنل تمسر دق ابلبق.نم ةيروكلا
 تاهاجتالاو فورظلا ىلإ سايقلاب هليقن نأ عسبطتسنىذلا ريسفتلاو

 هبرخلا رايتعا ىف ددرتت تلازام ةدحتملا معلا نأ وه «ةسبالملا

 .نع تمجحأ امل الإو « لماكلا ىنعملاب ةيلود ةلأسم ةيرئازجلا
 . رشايملا لخدتلا

 .ةسايسلا ىف ىضملا وه « فورظلا ًايسائم هارن ىذلا لحلاو

 ءدودح دعبأ ىلإ نيبرئازجلا نيدهاجما ديبأتب ةكرتشملا ةيبرعلا
 . لاملاو حالسلاب مديوزتو ىمايسلاو ىداملا نوعلا ميدعتب

 ددع ربكأ لمح لفكت ةيساموابد ةسايس جاهتلا تقولا سفن ىفو

 . ٠ ةيرئازجلا ةيروبخلاب فارتعالا ىلع لاعلا لود نم

 برح نشل ةديكالا ةمساملا تاييترثلا ذاخمتا ًاريخأو

 ةيبرعلا ةعطاقملا رثأ ىركذ نإو « اسنرف لع ةيداصتقا ةعطاقم

 دنا دب



 ءلم لازي ام « ةرتاب ويلك» ةرخابلا ةمزأ ءانثأ ةيككرمألا نفسلل
 ٠ . رصبلاو عمسلا

 ةليفك ةيبرعلا بوعشلا ةعفادلا ةوقلا نأ نم ةقث لعل اننإو
 لاعف حالسك ةعطاقملاب ذخآلا ىف ةيخارتالا تاموكسحلا ريجت نأب
 سفن نأ نم ةقث ىلع اننأ [؟؛ اهبخارت نع ىبختلا ىلع « اشأرف دض:

 ىرئازجلا ىنرعلا بعشلل رصنلا لفكت فوس ةعفادلا ةوقلا
 . هللا نذاب مفاكملا

 ل 01



 تاحلطصملا
 ةيزيلجالا ةذالاب عوضوملا ف تدرو ىلا

 50 رثازحلا

 616 « 0010م8” - نوئطوتسملا

 ركل 8عررمسط]تع ةسماخلا ةيروهمجلا

 19هعمعستكام2 05 ةلودلاب فارتعالا

 ىرثازجلا ريرحتلا شيج
 دهوقمروا] ]تال نوغنمو ؟"هننععو ه8 هلععتق

 عزعاطخع هغ 811 -0مغعمستس ةنانت ريصلا ريرقت قح
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 نسلوسل : ظ 9 هييمل
 ةماع ةصقأنم

 تاراع ءاءشن] ةيامع ةماع ةصقانم ف سروتسلا ةانق ةّئيه حرطل

 تاموسرلاو طورشلا بلطتو ةيليعامسألاب اهيفظومل ةينكس
 ( لانشألا سق ١ ةيليعاعسالاب هع ىلإ رقم ىلإ أ ىصخخش روضحلاب

 . انج نيرشعو ةسدخ غابم عفد ريظن كلذو

 سيوسلا ةانق ةئيه سيئر | ديسلا مساب تاءاطعلا مدقتو

 ربظ نم ةرشع ةيناثلا ةعاسلا هاصقأ داعيم ىف ( لاغشالا سق ) |
 ددحملا ىنادتءالا نيمأتلاب ةبوحصم 11 ءاعبرالا مال

 ريغ وأ دعوملا اذه دعب مدقي ءاطعىأ ىلإ تفتاي ناو طورشلاب

 . بولطملا نيمأتلاب بوحصم



 رشنلاو ةعابطلل ةيموقلا رادلا

 ةدودحم ةيئوئسم تاذ ةكرش
 ةرهاقلا ب روصنم عراش

 ؟؟58 تبتءص






