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 برعلا وم كد اًضيلاو مازجلا صو

 ىع ارا دمحأ





 ركفلا رأد نم

 لواحتتسو « ممالا ةئيه ىلع رئازجلا ةيضق ضرعتس مايأ دعب
 ةسرامم نم ةيلودلا ةئيهلا هذه عنمت نأ لبق نم تلعف امك اسنرف
 ةيلخاد لكاشم اهلكاشمو ةيسنرف ضرآ رئازجلا نأ ةجحب اهنابجاو
 ايرح تسيل كانه ةرئادلا ةيمادلا برحلاو اهدحو اسنرف صخت
 ىلع جورخو درمت تايلمع اهنكلو هدالب ريرحتل لضانم بعش اهنشي
 ٠+ نوناقلا

 زمرك رتازجلا عم نمااضتلا موي ةيبرعلا بوعشلا تمظن دقل
 داحنالا مظنو ٠ ةلداعلا هبرح ىف ىرتازجلا بعشلا بناج ىلا اهفوقول
 ىف لامعلا فوقول زمرك رئازجلا عم نماضتلا عوبسأ تاباقئلل ىكاعلا
 ىلاعلا مالسلا سلجم ريصاو ةلداع ةيضقبناج ىلا ملاعلا دالب عيمج
 بعشلا قوفحب فارتعالاو رئازجلا ف برحلا فقوب هيف بلاطب ارارق
 ءافرشلا سائلاو مالسلا ىوق ىشانو « هضرآ ىلع هتدابسو ىرئازجلا

 جاجتحالا تايقرب ؟اولسريو مهتوص اوعفري نأ ملاعلا دالب غيمج ىف
 ةيلودلا تائيهلا ىلاو مهتاموكح ىلا ىرئازجلا بعشلا عم نماضتلاو
 ارئئابم اديدهت اهرارمتسا ربتعي ىتلآ برحلا هذه فقوب نيبلاطم
 ٠ ىملاعلا مالسلل

 لتكتس ةيكيرمالا ةدحتملا تايالولا ةدايقب ةيرامعتسالا لودلا نا
 ممالا ةئيه عنمت نأ لواحتو بائذالاو ءالمعلا اهءارو دشحتو اهاآوق
 نم ةيدتعلا ةيركسعلا اهناوق بحسب اهتيلاطمو اسنرف ةنادآ نم
 'برعلل ةوردعك ىقيقحلا اههجو نع اكيرمأ ترفسأ دقل + رئازجلا
 فلح ةحلسأب اسنرف دمت تلاز ام اكيرمأف ٠ ةيبرعلا اياضقلا عيمجلو
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 ىلع تنلعأ اكيرمأو يرئازجلا بعمضشلا دض مدختستا ىطنلطالا
 اهرظن ةهجو نضتحتو اسنرف ىلع فطعت اهنأ سالدو رواهنزيأ نآسل
 ةموكحلا صخت ةبلخاد ةلكشم اهتتكشمو ةيسنرفضرأ رئازجلا نأ ىف
 رارمتسا نم ديفتسن نآ لواحت اريخأ اكيرمأو  اهدحو ةيسنرفلا
 بسكت نأب ناري ىف ثدح اك ةلئامم اهتياهن لعجت نأو برحلا هذه
 ديسسلا يىص حسصتو ةيسسرفلا ءامدلاو ةيرئازجلا ءامدلا نمث ىه
 ىف مويلا هعنصت نأ لواحت ىذلا ءىثلا سفن ب رئازجلا ىف ديدجلا
 رامعتساللىرخآ وأ ةروصبةعضاختلاز ام ىثتا ةيررعلانادلبلا عيمج
 خمادلا ليلدلاىه ناريآ دعب ندرالاو  ىسنرفا!راععتسالاو ىناطيربلا
 [يماكح لسضفبو مويلا ندرالاو ٠ ةثيبخلا ةايكيرمالا ةطخلا هذه ىلع
 تارالودلا لبقتست تحبصاو ةلمعلا تريغو ديسلا تريغ ةنوذلا
 آاسبكرت لثم تحمصأو ناكيرمالا نيراشتسلاو ةيكيرمالا ةحاسالاو

 ٠ ةيركسع ةدعاق ليئارسأو

 ةعضاخلالودلا اهلوح نمو ةيرامعتسالا لودلا اهتارو نمو ًاكيرمأ
 ققحت ىتلا ةروصلاب رئازجلا ةيضق.ىهنت نأ لواحتس اهذوفنل
 رئازجلا ةيسضق رظن نم ممالا ةئيه عنمت نأ لواحتسو « اهحلاصم
 ىتلاتارارقلا ذاختا نم ةئيهلا عنمت نأ ةيضقلا تضرع اذا لواحتتسو
 ٠ ىرئازجلا بعشلا قوقحب فارتعالاو .برحلا فقو لفكت

 ةهجاوم ىفف ٠ ملاعلا فحرمتو لوجت اهدحو دعت مل ةكيرمأ نكلو
 , اهل اليثم ملاعلا دهش نأ قبيسي مل ةلئاه ةمخض ىوق فقت اكيرمأ
 ةدعتسلاوررحتلا اباضقا ةدناسلا ةيكارتشالالودلا فقت اهتهجاوم ىف
 برحلاب ملاعلا ديهيو اهدنهي ناودع ىأ فقول اهتايناتما مادختتسال
 جنودناب ىف تنلعأ ىتلا ةيقيرفالا ةيويسالا لودلا فقت اهتهحاوم ىو
 ىف ةرمعتسلا بوعشلا ةيفحأ تنلعآو ناودعلاو رامعتسالا اهءادع
 نيب نواعتلاو ىملسلا شياعتلا ءىدابمب ملاعلا ىلع تجرخو ةيرحلا
 مدعو دنلل دنلا ةلماعم ساسأ ىلع ةريبك وأ ةريغص لودلا عيمج
 ىوق اضيأ فقت اكيرمأ ةهجاوم ىفو .٠ ةيموقلا ةدايسلاب ساسملا
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 + اهناذ اكيرمأ اهنيب نمو ملاعلا دالب عيمج ى ةمخضلا مالسلا

 رصمىلع ىرامعتسالا ناودعلا راحدنا ةبرجتو ٠ بوعشلا لدقتسمو

 ىلعقرداق تحبصأ ترغص امهم ةلود ةبآ نأ دكؤي ىذلا ليلدلا تناك

 ةعمتجم ةيرامعتسالا لودلا تهجاو ولو ىتح اهتدابس ىلع ةظفاحكلا
 .٠ ىوقلا هذه ىلع تدنتسا اذأ

 ٠ ديعسروب ةبرجتت نم ديفتسن نأ انيلع

 اهيلاطنو جنودناب لود نلاو يارا لودلا ىلا همني نأ انو
 رئازجنلا ةيضق ىف انبناج ىلا فقت نأب

 ىلا مئارجلا فشكن نأ  ديعسروي مايأ انلعف امو ب انيلع

 غمدت نأ بوعشلاو تاموكحلا نم بلطن ناو رئازجلا ىف ايموي 27
 ٠ اهفقوتو مئارجلا هذه.

 ىلع ممالا ةئيه ماغرا ىف مالسلل ةحملا بوعشلا نماضت ج د دقل
 ىلا اهعفدو رصم ىلع ىايثارسالا ىسنرفلا ىتاطيرملا نآودعلا ةيادآ
 باحسنالاب ةيدتعلا تاوقلا اهبف بلاطت ةحضاو تارارق رايصإ؟:
 ٠ باحسنالا اذه دعوم ددحتو

 . ةيبرعلا اياضقلا عيمج قد كازا ةيضق ىف انيناج ىلا فق نال
 بنج ثيح ةيرشلل ةليلج ةمدخ ديعسروب ىلع ناودعلا ىدأ دقل لد.
 نأ نكمللا نم هنأ ردت نثاث مل ةريبك ةديدج ىوق مالسلا ةكرعم ىلآ

 ٠ ملاعلا ا ب ل

 7 ا ا مايأ اهلك انمابأ

 لودلا رئاسو نائبلو نميلاو ندرالاو قارعلاو رصمو ايروس ةبضق'
 هجآوت تحبصأو اهتيرح تعزتنا ىتلآ وأ رامعتسالاى ناعت ىتلا ةبيرعلآ'
 : 5 ٠ هكتارماؤمو رامعتسالا تانيدهت موي لك

 ىتلا بوعشلا رئاس لثم ىرئازجلا بعشلاو ةديدج متازه ب

 رو سدو اس مم ده لا لق جا
 ةعلقدضرا نم لعجيو هعش داعسال هتاورت مدختسي رح ىبرع نطود
 ٠ ملاعلا عالس ىمحت ةديدج-

 « ركفلا راد » !ئ



 .ىلوطبلا مهحافك ىف رئازجلا راوث ىلا انتايحتب ثعبن انه نم
 « ىلوطبلا حافكلا كالذ نع ىلختن نل اننآ « ملاعلا ىلع ناعنو « لالقتسالاو ررحتلا لجأ نم

 رصانلا دبع لامج
 فخبت ةيباغلا هذهل اقيقحتو « نيبلودلا نمالاو مالسلا ظفح

 ,ملسلا ددهت ىتلا بابسالا عنم ةلاعفلا ةكرتشملا ريادتلا ةدحتملا ممالا
 « ملسلاب لالخالا هوجو نم اهريغو ناودعلا لامعأ عمقتو « اهتلازالد
 .« نييلودلا نوثاقلاو لدعلا ءىدابمل اقفو ةيملسلا لئاسولاب عرفتتو
 وآ ماسلاب لالخالا ىلا ىدؤت دق ىتلا « ةيلودلا تاعزانملا لحل
 .ممالا ةّئيه قاثيم نم ىلوالا ةداملا نم ىلوالا ةرقفلا ٠ «( اهتيوستل
 . ةدحتلا

 رئازجلا ف نويسنرفلا هلعفي ام اذه

 .كنا كش الف « رامعتسالا نع كثدحا نأ ىلا ةجاح ىف تسل
 ,نييالملا ىلع يكح .ىذلا عاطقالا ىف هانيأر دقل « هتقمتو ههركش
 قيرح نم تدتما ىتلا هتارمرثم ىف هانهركو « عوجلاب انبيعش نم

 . 1905 ةنس .ىف ةرهاقلا قيرح ىتح 1828؟ ىف ةيردنكسالا

 ىوق لك مهعم امناو « يهدحؤ اوسيل نييناطيربلا نكلو -
 . نويسنرفلاو ناكيرمالا مهعم .. برحلاو رشلا

 . انيلع ءايرغب اوسيل اعيمج ءالوتهو
 انيرضت تناك ىتلا_ىطنلطالا ةحلسا ىف ناكيرمالا انفرع دقلف ٠
 هتناك ىتلا ريتسملا تارئاط ىف نييسنرفلا انفرعو « ديعنم روب ىف
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 اباحض ىف اهانقرع ىتلا تارئاطلا هذه « ليئارسا رزا نم دشع

 اهقيرط ىف ررحتلا ىوق نأب رامعتسالا سحأ املكو .”ديعس روي

 همارجا ىف نعمآو « هتسارش تدادزا املك « هناكرا ضيوقت ىلا

 . ديدج نم رارحألا مصاعم ىلا لسالسلا دعت هلع

 دعب اموي صلقتت ىتلا « ةراهنملا ةيسنرفلا ةيروطاربمالاو
 دعب مهترطيس نم ررحتي ديدج ربش ىأ نأ اهباحصأ سحب « موي.
 « ةيسنرفلا ةيراكتحالا سالفا هانعم « ةينئيصلا دنهلا راصتتأ

 ىذلا هسفن ىسشرفلا بعشلا نيو اهنيب تاضقانتلا ةدح دانا

 . نييراكتحالا ءالؤه لالغتساب هتايناكئما .قيضن“

 ىه نالا ةيسنرفلا ةيروطاربمالا خيرات ىف ةجرحلا ةطقنلاو

 ىسرفلا رامعتسالا فيضي كلذلو « ةيريرحتلا اهتروشب رئازجلا
 ضرعم قى انسلو « ةءاندو ةسخ « همارجاو هماثكآ ىلا « كانه

 ى مهانفرع دقلف . رئازجلا ىف نييسنرفلا مئارج لك نع مالكلا

 ةزيجو ةرتف دعب نكلو ؛ مهتيشحو ىف مهان ريخو « مهمارجا

 اقيرف دجنسو « ةدحتملا مالا ةئيه ماما رئازجلا ةيضق ضرعتس

 اهتلاسرو « اسنرف ةيتدم نع اوملكتيل مهتاوصأ معفترت مهنم

 انه كرتلسو اسنرف نم ءزج رئازجلا نأو « رئازجلا ىف ةناسنالا

 مهمئارج نع نوكحي  مهتداقو نييسترفلا نم  مهنم اقرف
 . رئازجلا ضرأ ىف



 جبطلاب ليت ولوكلاو  كايقاتتوم ىد ليئولوكلا وهاهف
 هتاياطخ دحلأ ىف .بتكي  .هريكفت ىف ىرامعتساؤ ىعجر ىسنرف
 : : هل قيدص ىلا

 ,ىتاوللا ءاسنلاب هلعفن 'امع « كتلاسر نم ةرقف ىف ىنلاستو »

 ,ىقابلا عيبنو « نئاهر ةباثمب نهضعبب ظفتحن اننا لوقاف « نهرسأن

 («.ىثاولاب لعفن امك ىنلعلا دازملاد هعيبن وأ « دايجلا ءاقل

  لوقيق هتلاسر ف  ريبكلا ... ليئواوكلا ىضمدو

 .٠ سوءرلا عطقب ىمومه جرفأ انايحأ تنكو «

 ةيروما مالا هتلسزا رفاق قح وه امناوهدحو ريكا

 4 تاكنرف رثشع قىواسي نيينطولا ناذآ“ نم < ناك بقل

 ,ليمربانعمو اندع اننا عقاولاو « انرظن ىف ةرخاف دئارط مهؤاسن تناكو

 «( ىرسالا نم اجوزف اجوز « اهانعمج ىتلا ناذآلاب ءىلم
 هه« دحلا كلذ .كدنع.فقت ىتح 'ةرصاق .تسيل اسنرف دوهح نا

 وهاهف « دحلا كلذ دنع.فقت نا نم قمعآ ةيناسنالا اسنرف ةلاسرف

 . « ةيسنرفلا ايشرفا » هباتك ىف لتكي نايتسيرك ىسشرفلا خ خروملا

 ةليبق اجافف ؛ جورخلاب ماملا ذئاقلا نم ارمأ دنجلا ىقلتلا

 «كاملوأ حبذ ىف نعمأو « اهمايخ .ىف :ةمئان ىهو رجفلا دنع ةيفوعلا
 .« هسفن نع عافدلا مهنم دحاو ىأ عطتسي مل نيذلا « نيكاسملا

 ,سنج نيب زييمت ىأ نود « ةليبقلا دارفأ نم درف لك ٍلتق انكهو
 ويست رفلا ناك ( ةلجخلا ) ةلمحلا هذه .نم عوجرلا دنعو نسو

 ٠ (( حامرلا ةنسآ ىلع ىلتقلا سوعر نولامحي

 تكتم



 دبتعيال رامعتسالاف « مرجملا وه هدحو لانرنجلا' كلذ سيلو
 تالارنجلادحاب ةحقلا تغلب دقلف « ةمذلاا ىبرخو نيمرجملا: ىلع الآا

 : هل.قيدص ىلا بتكي نا. رئازجلا ىف نييسنرفلا
 دنجلل حمسأ نأ عيطتسا ىتلا ةديحولا ةيلسنلا تناك دقل )

 نيد نم نآكو « لئاشلا وزفب د مهل حامسلا ىه « ءاتشلا لصف ءانثأ اهب

 ءاسنلاطارقأو 3 ةعوطقللا نهيديأ ىف لازتال نهو ءاسن رواسآ انمئاثنغ

 « نهناذآ نم عطق ضعب اهب تقصتلا دقوب

 ءالوته ىوسس اهنم عشبا سيلو « مدلا ةحئار عشبأ امف

 ..ء امدلا ةقاراب نورخش .. لتقلاب نورختف مهنا  نوكافسلا:

 مهنا ءاسنو .. لافطأ ءامد .. رئازجلا. ىف انناوخا. ءامد .... نم ءامد»

 . رامعتسالا ةعيبط ىه هذه نكل .. نومرجم مهنا. .. ةلتقا

 كلذكو ةئرجتلا ةراسجت عبطلاب نوفرعبال نويرامعت سالاو

 نم كلذف « دارفالا لتقب مهتقو اوعيضي نأ نوبحبال اتقلا ىف.

 مهتقوف .. راكتحالا لاجر امأ قيرطلا ىعظاقو صوسللا لمع
 . ةطيسبلا تايلمعلا: هذه. ىف عيضي نا نم نمث#

 مارجا ماما « اهرايد نم ةيرئازجلا لئابقلا: ىدحا. ترف دقلف

 بصف « قوهك لاب تمتحاو « لايجلاب تمصتعاو نييسنرفلا'
 ىلجناو « ادرف ادرف مهوقرحو ةليبقلا لاجر ىلع تيزلا نويسنرفلا
 . نييرئازجلا نم ةيوشم ةئج +0 نع قيرحلا كلذ

 « ةهوشملا ثثحلا ةحئار مهفونا مكزتالل عبطلاب نويسترفلاو

 هذه لظتسو « مئارجلا هذه ىلع الا دمتعيال رامعتسالا دوجوق
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 ةمالا ءانبا نحن انفونا مكزت « نييرصملا نحن انفونا مكزت ةحئارلا

 نلف كانه اوماد امو رئازجلا ىف كانه نويسفرفلا مادام « ةيبرعلا :

 . ةقيقشلا رئازجلا ىف رامعتسالا اهلعشا ىتلا رانلا دمخت

 .نأ نم عشأ مهلاوهأو « دعت نأ نم رثكآ نييسنرفلا مئارجو

 فلآ م اولتق دحاو ماع ىف مهن كل لوقأ نآ ىفكيو « فصوت

 . نيينطولا نم هج ئلع مادعالاب اومكحو ىرئازج

 « مارجالا نم ةدحاو ةبترمىف مهعيمج اوسيل نويرامعتسالاو

 هلا ىلع نكلو «-لتقي نأ نم هدنع عنامال مهضعي نا ةقيقحلاف

 رفحي نيرئازجلا نورمأل ءالؤته ىرتف « مهيديا ءامدلا ثولت

 جوفلك نورمأيو « جوفلا رثآ جوفلا نولتق مث « ةيعامجلا روبقلا

 اوثولينا نوبحيال ءافرش موق مهنا ةقيقح  قباسلا جوفلا نفدي

 | . ءامدلاب مهيديأ

 ءذويلبانررق ذنم رئازجلا بعش اهيف شيع اننا يئارجلا هذهو

 « اسكرق جراخ هطاشن دتمي نأ ىلع لمعف ىسنرفلا لامسأرلا ةيمنت

 فويلاسأرلا اهيهتشي ىتلا ةجضانلا ةحافتلا ىه رئازجلا تناكق
 : كانيجلوب اسنرف ءارزو سيمر بتك تقولا اذه فو نويسنرفلا

 ءىطاشلا نم اسنرق ذوفت دتسس نا رشاعلا لراش ةبغر تناك دقل

 . ايسآ بلق ىلا ضيبالا رحبلل ىقرفالا

 ةمواقم دمي رئازجلا ىف اسنرف تاوق ترقتسا +١0 ةنس ىو

 عءازجلا مكاح بتك دقلف . سوفنلا اهنم ززقنت ةنفع مئارجو ةريرم
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 اصخش نيرشع انه لسرا : لوش هداوق دحأ ىلا امهم ةنس ى

 نارحلا ىلع نيقلعم اصخش 8 ركسعملا جراخ دجوي هئاف طقخ

 قيرطلا انل حتفت ةيادبل اهناو « ةيضرم ةقيرطب ريست.رومالا نا ..

 دقلف ةيارحالا مهاباوت نع نويرامعتسالا فشك دقلو

 ق نلعأو ١مئ+٠ ةنس باوئنلا سلجم ىق داجوب لاشراملا فقو.

 1 : ةحاقو,

 رفحن نأ انيلع بجي ةبصخ ةبرتو هايم دجوت ثيح هنا ))
 و و 8.

 ٠ «( ضرالا هذه بحاص وه نمع ثحبلاب ىنعن نأ نودب نيرمعتسم

 ىلا رئازجلا ناكس ددع داز اماع نيرقعو ةئام لالخ ىو

 هنوكلمي اوناكام فصن ىف اورصح دقق كلذ مغرو فاعضا ةعبرا

 نا: ةارعلا عطتسال ىلا يع مهل تكرت ىتلا ضرالاو . لبق نم

 نيرئازجلا نم نيريثكلا نا كلذ ىلع بترت دقو . اهب اوعفتني

  ددجلا دايسالا دي ىف ةورثلا تزكرت ذأ عوجلا بيسي نوتومي

 لكو نيكافسلاو ىلتقلا ةطساوب مهماما ادبعم قيرطلا حيصا دقلو

 ةنس نيرشعو ةئام لالخ رمتسا امئاو دحاو ماعل رمتس مل كلذ

 : رئازحلا ىف تاثعبلا ىدحا فصو وه اذهوب

 صاخشأ نم ةريغص ةعومجم دجوت ىعامتجالا مرهلا ةمق دنع
 نم اضعب نوكلتمي ةليلقلا فالالا ضعب كانهو شحاف ءارث ىوذ

 دجوت مرهلا ةدعاق دنعو عانصلاو راجتلا نم ضعبو ىضارالا

 ىهتنمف شيعتو ائيش كلمتال ةلئاع 5.٠٠٠ ىلاوح .نم ةنوكم ةلتك
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 عم بتج .ىلا ابتج دجوت ىتلا ةمخضلا تاورثلا كانهف سؤبلا
 ب ريسفتلاب ةريدج تاضقانتم .. ةايحلا ددهب ىذلا رقفلا

 هتيعبتب مهتم ريثكلا .قرع نييعاطقالا نم ددع رئازجلاب دجويو
 ,« ةيرئازجلاةكر شلا » .ىهو .ىسرابلا داحتالا كنبل ةعضاخ ةكرشل

 ةبصخلا .ىضارالا نم راتكه فلأ 55 نم برقيام نوكلمي مهو

 ,نييرسوسلا نيبلاللا ةعومجم نم ةنوكم ىهو فينج ةكرشو
 ءامسأ رتستت .تاكرشلا هذه فلخو « ةيرئازحلا ةعارزلا ةكرشو

 داحتالاكنب رطيسو .. ةفاحصلا فو اهعؤرفو ةموكحلا ى.نييداقلا

 0١ه ةنس ؛ىف هحابرأ ؛تعلب لقو .ديدحلا مجانم ىلع ىسرابلا

 مجان ىف .ةريبك حلاصم دلشتور ةكرشلو كنرف نويلم ' 6٠

 ةيجراخلا ةواحتلا ىلا اهات دتما دقلو + كنزلاو ديدحلا

 مكحيءالؤؤه اج ىلاو . ةتنافسوفلاو ,مجانملا ةكرش اضيأ كلمتو
 ايلاغو. ىضروالا لصالا ىئوذ نم .نويلامسأرلا نويرئازجلا اضيأ

 ةموكح دجوت مرهلا ةيق ,ىلعأ هقو  مهضعس نيطيترم نوفوكيام
 مف اهدناست ىتلا ةيلاللا ةنلامسأر لاب ةطاحم اهتوق لكم ةئلقآلا

 ءالؤه دجوي مرهلا ةدعاق دنعو < نورئازرجلا قوقح باصتغا
 ,لعلو  نيرخآلل ءارثلا اوّرقوي ىكل ,سؤب هف نوشيعي نيذلا
 ,شيعبلا نويرئازحلا هيق شيعي ىىذلا نويل ,ىطعت ةووص عشبأ
 ةيلوط ,ضرأ ةعطق ىلع .نيرئازجللا ,نم .صخش هفلأ 4+ نم رثكأ
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 4٠ شيعي ةريغصلا ضرالا هذه ىلعو ؟٠٠ اهضرعو رثم ل.و

 ءىناوملا. لامع نم مهبلغأو نييرئازجلا لامعلا نم صخش فلأ

 :عيطتستالوقيدانصلااياقب وسئافص نم خاوكأ ىف نوشيعي ءالؤهو

 ةييطقلا هذه 0 ةساعتلاو مالآلا ىدم روصت نأ ةيئاصحا ىأ

 راتمالا نم ةلي ةليلق تائم دعب ىلع ةناهم ىف عبقت ىتلاو ضزالا نم

 ةياصحا ىأ عيطتسق الو ةمكاحلا ةقيطلا قئادحو روصق نم

 اثلث كانه شيعي ثيح دلبلا ىحاوض ى رقفلا روصت نأ إضيأ
 ةموكحلانم وضعبتك اوه6 ةئس ريمتبس فو ىمالسالا بعشلا

 نوضس# تاركسعم ف ةوفيوناكسلا جك قم قولك لأ
 ىلا اورجاه نيذلا مهولئاع مهل اهلسري ىتلا دوقنلا ىلع طقف

 نويلم سخ ىلاوح ١وهه ةنس ى نيلطاعلا ددع غلب دقلو اسنرف

 اهيلا اورجاه ىئرئازج فلأ 4٠٠ ىلاوح شيعي اسنرف ىفو . لطاع

 لئاسو لك ىلع مهدي نويسنرفلا عضو امدعب لمعلا نع اثحب
 ١ ام مهنيب نمق اسئرف ىف لمعلا نودجي ءالؤثه تيلو قزرلا
 .. لطاع فلآ ؟١ ىلع

 ىتلا ةيقبلا نأ كلذ ىنعم سيلف نيلطاعلا نع انملكت اذاو

 لمعلا نودجبال ابئاو ةنسلا رادم ىلع قزرلا ةليسو دحت لمعت

 . ماع لك ىف اموي ه٠ نم رثكال

 ةيذغتلا ءوس نع اريرقت نيسنرفلا ءابطالا ضعب بتك دقلو

 قيقدلاو تيزلا ىلع شيعي ريغصلا لفطلا نأ هيف لاق رئازحلا ىف
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 اهنال انيل ردت نا عيطتستال ىتلا همآ نبل نم مورحم وه ذا

 هيدلاو رقفل ناويحلا نبل نم اضيآ مورحم هنالو رارمتساب ةكوهنم
 ش ٠ هفارطأ رمضتو هومن فقوت كلذ دنع

 أدبم ىلع كانه نوشيعي نويسنرفلاو
 ««ني ينطولل ءىش الو انل ءىش لك »
 .ةيناسنالاوةيئدملاةلاسر لمحتاهثأ ىعدت ىتلا اسنرف ىه هذه

 ثعبنتى تلا مدلا ةحمار نا . ءامد موي لك فو مئارج موي لك ىف

 لاظبالا ءالته فقوم نع ربعتل رئازجلا ىف انناوخا ثح نم

 لجأْنمو ةلقتسم ةرح رئازحلا لجأ نم رامعتسالا نومواقي نيذلا

 - .  ةييرعلا ةيموقلا نم اءزج رئازجلا
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 ةيرئازجلا ةيموقلا
 يئارحلا هذه لك نم مغرلابف « رعاد رجاف امئاد رامعتسالاو

 يعدت ةيسئرفلا ةيرامعتسالا دجن « اهنم اليلق الا ضرعن يل:ىتلاو
 ةيموقلا همسا ءىث دجوبال هنآو « اسنرف نم ءزج رئاز>لا نأ

 ةيبرغلا ايناملا نم دتمن ةدحاو ةيسنرف:ةمأ ىع امناو « ةيزئازجلا
 الا قئارحلاو قئاشملاو ةدابالا هذه امو « ايقيرفأ ءارحص ىتح

 وسقيلف « امزاح كي نمو « هبذهيو هموقي ىتح هنبال بالا بدأت

 - محري نم ىلع انايحأ
 اهل ىعاد الف « قئاقحلاب اريثك متهيال ىضرفلا رامعتسالاو

 . نوريثكلا فرعت نأ همهي الو « هحلاص ىف تسيل تماد ام اقالطا

 قئاقحلا ىوف ةيسنئرفلا تاراكستحالا ةحلصمف « يذكيأ هنآ
 / . تايرحلاو

 ديز وبأ » نب فرتعن نأ انيلع ىرامعت سالا قطنملل اقبطف

 !ريثك مهملا نم سيلو « ىسنرف مناغ نب بايد نأو ىسنرف « ىلالهلا

 نوئكسي نيذلا ةباغزلا نم وا لاله ىنب لئابق نم اونوكي نأ
 نوظفحي نيذلا نييرصملا نم نيبالملا ناو « نينسلا تائم نم رئازجلا

 ةيسفرفلاب اهنوظفحي امئا عئاغ نب بايدو ىلالهلا ديز وبآ راعشأ
 . ةيبرعلا ةغللاب سيلو

 عغر « ىسشرف ىرامعتسالا قطنملل اقبل نودلخ نياق كلذكو

 هدب ]© مد



 . كلذ هل دارأ رامعتسالا مادام . ةيسنرفلا ةغللاب هلهج

 ردض دق ىرئازجلا روتسدلا دجن نا ابيرغ سيلف كلذل ويب
 : ةداملا هذهب

 ثالث نم فلاتتو ةيسنرغلا ضرالا نم ةعطق ةيرئازجلا دالبلا
 . ةيسنرف مهتيسنجوتابجاولاو قوقحلااهئاكس ىواستي تاعطاقم

 1 ادن مجم د اازعلا نأى لع رامعتسالا رصي كلذبو

 ىلالثهلا ديز وبأ نيب قرف الو « نيروللاو سازلالا نيبو اهني

 ىلا رعد درمتم ىلاصفنا امهالكو ىشرف امهالكق 4 نوجار و

 . اسنرف نع رئازجلا لاصمتتا

 نأ انيعدم ةبوذكالا هذه ى ىننرفلا رامعتسالا ىضميو
 امنا « رئازجلا ىف ىه ىتلا ةروثلا نأو اسنرف نم ءزج رئازجلا
 ىف لخدتت نأ ةلود ىآ قح نم سيلو « ةيلخاد تابارطضا لثمت

 قج نم سيل كلذكو « ىرخأ ةلودب ةصاخلا ةيلخادلا نوتشلا

 « ةلود ىال ةيلخادلا لئاسملا ىف لخدتت نأ .ةدحتملا ممالإ ةئيج
 نأ زيلجنالاو نييسنرفلاو ناكيرمالل قح نمف . رجملا ءانثتساب
 :اولكشي نأو . ةدحتملا ممالا ةئيه مامأ ةيلخادلا اهنوئش اوضرعي
 . ميمصلا ف ىرجملا بعشلا ةدايسرسمت لئاسم ىف قيفحتلل ناجللا'

 . ةيسنرفلا ةينطولا ةيعمجلا ىف هباطخ ىف سنارف سيدنم وه اهف.

 .. لوش ١٠م4 ةنس قو
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 ةسايسسلا نيب بيرقتو ةلباقمب اوماق دق باون ةعضب نأ »

 اطخرنكا وهام ةمث سيل نأب دكؤأ ىننآ « سنوتو رئازجلا ىف ةيسنرفلا
 سنوتف « ةروطخلا ىف اهيناعي ام ةمث سيلو « ةنراقللا هذه نم الالضو
 ٠ « اسنرف ىهف رئازجلا اما « هتيامحب موقن ىبنجأ دلب

 «ديحولا وه سيل ةيرامعتسالا هترظن ف سنارف سيدنمو

 ةيينالاب جزا انزل قا همت سنو < سارق ىه زئازطلا نأ ١)
 ٠ ( سيراب وأ ايئيسرك ةسمنلاب اياضق حرطتام رادقمب الأ رئازحلا ىلا

 ىرئازجلابعشلا عنقتل نكت ملةكحضملا تاراعشلا هذه نكلو

 0 طظافتحالل هئانأ نم فولالا دهشتساو لضانب لظ ىذلا

 ىقلي نأ لواحي اليلحتو اريربت قلخيل ةلواحم ىلا رامعتسالا جلف
 : معزي وهف خيراتلا ضومغ لالخ نم « ةيملع ةفص هيلع

 « ةداعتسالا ةلمح ةبادب الا نكي مل رئازجال ىسرفلا دزغلا نأ »

 ىلع نابسالا اهنش ىتلا ةداعتسالا ةلمح لباقت ةعورشمللا ةلمحلا هذهو
 ٠ (( ىطسولا روصعلا ىف برعلأ

 « هسفت ىضرفلا بعسشلا نكلو « رامعتسالا قطنم وه اذه

 ضفريو « قطنملا كلذ نم رخ ست « ةيسنرفلا ةلماعلا ةقيطلاو

 لب « ةرذقلا برحلا هذه ىف اوكرتش نأ اهدونج نم نوريثكلا

 ةيمدقتلا تايبلقعلا ىوذ نم ممدوتجو:يهطادق نم نيك رخو

 .ةيسنرفلا ةيراكتحالا دض « مهتروث ف نييلارعلا اوكرتشثيا

 ت17



 نيب نم كابنهف « ةيرئازجلا ةيموقلا راكتاب ةيسنرفلا ةيراكتحالا
 دوجو نودك وب نم ةلماعلا هتقبطو ىسن رفلا بعضشلا فوفص

 . ةيرئازحلا ةيموقلا

 : ةيرئازجلا ةيموقلا دوجو دكؤي زيروت سيروم وه اهف
 ءارو دالبلا هذه ىلا اوءاج نيذلا برعلا كئلوأ ءائبأ نآلا مكنيب ))

 اورهظ نيذلاو مالسالا اوقنتعا نيذلا كارئالا ءانبأ كلذكو « ىنلا ةيار

 ئ . ددج نيحتاف ةباثمب ذثدعب
 مهيلا مضناو ةيرئازجلا مكضرآ ىلع اورهصنا ءالؤه عيمج نا

 ٠ نييسنرفلاو نايلطلاو نابسالاو نييطلاملاو نانويلا
 ةفلتف (« .٠ سالجاأ راهصنأ ىف ىه' نيوكتلا ىف ةذخآ ةيرئازج ةمآ ةمث نا

 فيرعتل ةيملعلا ةقيقحلا عم امامت ىشمتت تارابعلا هذهو

 1 ؟ ةمالا ىه امق .. ةمالا

 ىلع تاشنو « ايخبرات تنوكت « ةتباث ةيناسنا ةعامج ىه ةمالا »
 ىسفنلا نيوكتلاو « ةيداصتقالاةايحلاو < ضرالاو « للا ةدحو ساسأ
 هذه نم دحاو رصنع نادقفو « ةفاقثلا ةدحو ىف هتاذ نع ربعي ىذلا
 , « ةمالا ةفص ىفنيل ىفكي رصانعلا

 اهخيراتبةمآ رئازجلا . حيحصلا ىنعملاب ةنأ رئازجلا نأ ةقيقحلاو
 ىسقنلا اهنيوكتو « ةتباثلا دودحلا تاذ اهضرأو ةيسرعلا اهتعلو

 ةيموقلا نم ءزج كلذ نم رثكآ اهنا . فاقثلا اهثارتو ىداصتقالاو .

 ( ةيبرعلا ررحتلا ةكرح نم ءزج « ةيريرحتلا اهتكرحو . ةيبرعلا
 -وهاهف « تاذلاب رصمىلعو ةيبرعلا ةمالا ىلع ناودع اهيلعزاودعلاو
 هتموكح ىلا ةانقلا ميمأت دعب مدقتي « رئازجلا حافس توكل
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 . رئازحلا ىف ةروثلا ىلع ءاضقلل ىماسأ طرش ؛ رصانلا دبع ةموكح

 . هتموكح ىلأ بتكي وه اهف
 تايئمعلا نآو ةلصلا اتقيثو « ةيرئازجلاو ةيسنرفغلا نيتمزالا نا »

 ةلواحمعم بنج ىلا ابنج ريست نآ بجي « رصان ةموكح بلقل ةيبرحلا
 ٠ « ةيرئازجلا ةلكشملل لح ىلا لوصولا

 ىتلاو « ةيرصملا ةيقبسالا » ةركف ىلع تسوكال ممص دقاو

 عم ىرصملا بعشلا نماضت ءامأ ء تلف كلعلا فضلك كر

 2 . ةيمرعلا ةَسوقلا بوعش رئاس

 « ةيرئازجلا ةيموقلا قحم ىلا ادهاج عسي ىدنرفلا رامعتسالاو
 . ةئيندلاو ةسيسخلا قرطلا لك ىلا اجلي كلذ ليبس ىف وهو

 ىف نييركازجلا مظعم نأ ةجردل ةييرج نوبكتري مهنآك « مهرايد
 ش . ةيبرعلا ةغللا نوفرعيال ندملا

 اسنرف خيراتو ؛ ةينطولا ةغللا ىه رئازجلا' ىف ةيسنرفلا ةغللاو

 ّْ . نطولا خيرات وه
 ؟.٠١٠ اهب نآك 18١١ ةئس ىف رئازحلا اسنرف تلتحا امدنعو.»

 نم ةنس نيرشعو ةثام كعبو + ديل فلا 0 عضل تانك و :ةاسرتتم

 اذكهو ةدامك ةيبرعلا ةغللا سردت الو ةيسنْرفلا ةغللاب مولعلا اهيف

 1 ٠ ةيرئازجلا ةيموقلا قحسل رامعتسالا ىعسي
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 نيدلاىلا دتما لب « دحلا اذه دنع نييسنرفلا مارجا فقوتي ملو

 نويسنرفلامده ادجسم ١1١ رئازجلاب ناك لالتحالا دنعق « ىمالسالا
 1 ٠ « دجاسم ةسمخ ىوس اهنم قس مأو ١١ا/ اهنم

 « مالسالا لالذا ىف هوزرحأ ىذلا رخفلاب ةئيلم مهريراقتو
 اعبط ىبسشرف وهو رئازجلا ىف ةيمالسالا نوئشلا بتكم ريدمف

 : هريرقت ىف بتكي

 كراش اذا الا ءىرقم وآ ماما نيعي الو « ىمالسالا نيدلا انللذآ دقل

 ىلعأ ةجرد ىلا ىقتري ىك هيلعو ٠ ةيسنرفلا ةيسوساجلا لامعأ ىف
 ٠ ١ ةرادالل صالخالاو سامحلا نم ؟ريبك اردق تشي نأ

 رامعتسالاو 2 ةيسن رفلا ةرادالا ىه ةرادالاب عبطلاب دوصقأملاو

 لوحي وهف فلتخم عضو يف رئازجلا ىقبي نأ ىلا أجلي امناو ءىش

 « نييرئازجلا ىضارا ىلع وطس ةيلمعي موقي وهو « اهعينصت نود
 ةكولمم ضرأ ةعطق ىلع ىلوتسي نأ ديري ىذلا ىسضرفلا ىلع امو
 نلو هتمدخ ىف عبطلاب ىهو ةمئاقلا ةموكحلا غلبي نأ الا ىرئازجل

 نم ةليصف هتدعاسم ى لسرت نأ الا اهيلع امف « اريثك كلذ اهفلكد

 « لتق, وأ لحري نأ الا هيلع امو ضرالا بحاص درطتل « شيجلا

 . « دنرطلا ةيرض » ىمسق تاكترف ةعضب « اهتحاسم

 قحس ةلواحم ىف نييسنرفلا نييرامعتسالا ةسايس ترمتساو
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 « ١و4 ةئس ىف ةحاقولا ةمق ىلا اولصو ىتتح ةيرئازجلا ةيموقلا

 « 6« ةيبنجأ » ةغل ةيسرعلا ةغللا نأ رئازجلل ماعلا يكاحلا نلعأ ثيح

 ةيبرعلا ةغللا تحبصأو 140 ةنس ىف ىغلأ دق اذه نأ نم مغرلانو

 ىلا رارقلا كلذ جرخيل ديدج ءارجا ىآ ذختيمل هناف « ةيمسر ةغل

 ةيموقلا ىلغ اوضقي نأ ىف نويسن رفا حجن له نكلو . ذيفنتلا زيح
 ؟ ةيرئازحلا

 .. ريرحتلا ةهبج هيطعن' باوحلا نا

 كدا اآأا دع



 ربرحتلا ههبج

 . رصمنآش كلذ ىف اهنأش « ةينامثع ةيالو ىوس رئازجلا نكت مل
 نوفحزي نويسنرفلاو زيلجنالا أدب « ةينامثعلا ةلودلا ضاقتأ ىلعو
 نيب ةسفانملا نكلو + راهنملا ىكرتلا رامعتسالا اوثريل « قرشلا ىلا
 ,قافتالاب تهتتا نأ ىلا « اهدشأ ىلع ترمتسا نييسنرفلاو زيلجنالا

 هو « اسنرف اهعزانت نأ نود رصمي ارتلجنا صتخت نأ ىلع امهنيب
 ارتلجنا اهعزانت نأ نود ايقيرفأ لامي اسفرف صتخت كلذ لباقم :

 . ادوشاف ثداح بقع قافتالا اذه مت دقو
 « فقوتت مل ىرئازجلا بعشلا ةمواقمو « مويلا كلذ ذنمو

 . كوفسم مد موي لك قو امئاد كانهو فجت مل هحارجو

 اهعبتا ىتلا بيلاسالا نفت ديحت ىنترفلا رامعتسالاو

 < نييعاطقالا ةطلس ىلازكتري وهف « رصم ىف ىزيلجنالا رامعتسالا
 لمعدو 6 نولوكلا » لثم هتمدخ ىف كالملا نم تائف قلخيو

 > . ةيرصنعلا نتفلا قلخ ىلع رارمتساب
  دض « رئازجلا ف ةينطولا تاضافتتالا ترمتسا دقلو

 نعو « نييعاطقالا ىديأ ىلع ىفصت تناك اهنكلو « رامعتسالا

 .ىتح « كلذك حعسفولا لظو « ةنئاخلاو ةددرتملا بازخالا قيرط

 مذه نيب نمو « 1404 ةنس ىف كراعملا هذه لك طسو نم تقلطنا
 « رئازجلا ريرحت ةهبج مسا تحت 4 نيينطولا نم ةهيج ؛ تافالخلا ٠
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 . ءىش لك لببق رئازجلا ةحلصم عضي ىذلا اهشيج اهل حبصأو
 نييلامسأرلاو نييفرحلاو نيفقثملاو نيحالفلاو لامعلا نم شيج

 1 . ريرحتلا شيج وه # نيينطولا
 اهقتاع ىلع تذخآ ىتلا ةوقلا وه « ىرئازجلا ريرحتلا شرحف

 كلذبو . نييسنرفلا مهدايسأ نع لاصقالا اقالطا اولبقي ناو

 . ةديدج تاماعز تعينو« ةميدقلا ةيكيسالكلا .تاماعزلا تراهنا

 نأب « لزاهملا سفن اودبعي نأ ديدج نم نويسنرفلا لواحبو .

 نم نييسايسلا ىمادق عم اوضوافتملو 3 ةديدجلا ةدايقلا اولهاحت

 . جاحلا ىلاصم لاثنأ

 ةكرمملا لصاوي نأ هقتاع ىلع ذخأ ىذلا يرحتلا شيج نكلو

 شيجلا اذه . ةهبجلا' ىلثمم عم الا ةضوافملا لبقيال « رصنلا ىتح
 تحبصأ كلذبو نييسنرفلا نم ىدنج نويلم هفصن براحي ىذلا

 ,ىتلا ةيسايسلا ةدايقلل ةيقيقح ةمجرت رئازجلا ىف ةيريرحتلا برحلا
 : ىلاتلا جمائربلا ققحتل اهقيرط ىف ىضمت

 ٠ ةيعامتجا ةيطارقمبد ةفص تاذ ةبرئازج ةلود ءانب 6

 ىرصتع زييمت نود ناكسلل ةيساسالا قوقحلا عيمج مارتحا جه
 ٠ ىنيد وأ

 تاهماجتالاو داسفلا راثآ نم ةبروثلا ةينطولا ةكرحلا ريهطت جه

 ٠ ىلاحلا رخاتلا ىف بيسلا تناك ىتلا ةيحالصالا
 لجائم ىرئازجلا بعشلا ىف ةفيرشلا ىوقلا ةفاك ميظنتو عيمجت 6

 + ىرامعتسالا مالنلا ةيصت ٌ

 بع 597



 قاطتلا ىلعو ةيبرعلا ةيموقلا قاطن ىلع رئازجلا ةلكشم ةراثآ ( 1 )
 ٠ ىملاعلا

 : ٠ ىعيبطلا اهراطأ ق ابيقيرفأ لامش ةدحو قيقحت ( ب)

 ,ف ىريرحتلا هحافك ديت ةلود لكل ىرئازجلا بعشلا ريدقت (ج )
 .. ةدحتلا ممالا ةئيه لخاد

 . طورشب هلك كلذو

 ,ىلع رئازجلا بعشل نيضوافملا نيلثمملا عم ةضوافملا متت نأ ب ١
 + ةلماكلا ةيرئازجلا ةدايسسلاب فارتعالا نأ ساسأ

 ,نييسايسلا نيلقتعلا عيمج نع جارفالاب ةقثلا نم وج قلخ ب ؟
 ,.ىداعم طاشن لك فقوو « ةيئانثتسالا تاءارجالا عيمج ءافلاو
 +٠ ةبراحلا تاوقلل

 .ميسسارملاو رماوالا ىقلي ىمسر زارقب ةيسنجلاب فارتعالا ب 9
 :خيراتلا نم مغرلاب ةيسنرف اضرآ رئازجلا ربتعت ىنلا نيناوقلاو .

 ٠ رئازجلا بعش ديلاقتو نيدلاو ةفللاو ايفارغجلاو

 معيمج .بعوتست اهنا رث ةازحلا .ف ريرحتلا ةهبج ةوق ىف رسلاو

 ةبرئازخلا ةلماعلا ةقبطلا اهتمدقم قو ةيروثلا تاوقلا

 .فارتعأالا ىه ةهحلا تاوق ددحت ,ىتلا ةطقنلا نأ مقاولاو

 . ,ىسن رفلا رامعتسالل ءادعلاو « ةيرئازجلا ةيموقلاب

 ةياديلا ىف انطاخ افقوم ىرئازجلا ن ىعويشلا بزحلا فقو دقلو

 .هفقوم ددحو فقوملا كلذ كرادت هنكلو هلازعنا ىلا ىدا اس

 مدقتلاو ةبرحللا وحن ماعلا روطتلا ق اهناكم ذخنت اندالب نا

 هنا نيوز رعنو ءاهرسا ملاعلا روعش و رع ىدذلا روطتلا كلذ
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 مادختسا ىلع ةدنتسملا « اهب ةصاخلا ةينطولا اهتايح اندالث شيعت

 . هدحو اهيعش ةحلصم ىف اهتاورث

 انضرأ ىلع لعفلاب نوكت سانجألا عيمج نم نييرئازجلا نحنو
 « ةكرتشم ةماع حلاصمب نوطبترم نحنو « ةتباث ةعامج « ةكرتشملا

 : مهسفنأ ءادعالا دض لاضنلاب وب

 ةنثفلا ةتباثلا ةيرئازحلا ةمالا ساسآ فلؤت ةدحولا هذهو

 قفوملا جيزملاو ىهسانجاو مهلوصا فالتخا ىلع « اهئانيا دوهجب

 . ةيبرغلاو ةيقرشلا- نيتراضحللا

 « هرسآب بعشلا مضت رئازجلا ىف ريرحتلا ةهبج نا. عقاولا فو
 ىلا مضنم مهمظعمو رامعتسالا عم حلاصم مهل نيذلا ءاله ادعام

 ريثك فقاوم ىقتلت نيينيميلا ءالؤه عمو لولح نبب روتكدلا بزح

 جاحلا ىلاصم لثم ةهبجلا عامتجا ىلع اوجرخ نيذلا. ءامعزلا نم
 « ىرئازجلا نايبلل ةيطارقميدلا ةدحولا» بزح عيعز تاحرف سابعوي
 . ةهبحلا ىف هناكم ذخأآيل « ةفلتخملا لئاسولاب دوهحلا لذس ىذلا#

 ىلا هيلع نوفطعب ناكيرمالاف ؛ ةييرم لئانمولا هذه تناك اميرو .

 . ةعم مهافتلا نم مهدنع منامال نويسنئرفلاو فطعلا دودح دعبأب

 تاباقتلا داحتا ىحس ةدددع تارم تسوكال لواح دقو

 ةفقو نكلو . ةيباقت ىرخأ ةزهجآ قلخ قيبرظ نع هبيرخناور هتيتفتو
 هذه ىلع ادرو « ةيعاو ةيوق رارمتسان همامأ تناك تاباقنملا' داحتا#
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 وه ةنس ربمسد رخاوأ ىف داحنالا ردصأ ةيبيرختلا تالواحملا

 . نايبلا كلذ

 ار و وا قرا نق كفل كيرف: واتم اقفلط دقن ٠١

 نيعت فوس مهتنكما ناو « نييعويشلا مئاوق نم نيجننملا لامعلا ةمهم
 نع ةقيقد ةركف نوطعت اذكهو + نيرخآ اصاخشأ ةرادالا اهيف
 ملق ةرجب فذحي نأ دحأ ناكما ف سيل نكلو ٠ ةيطارقميدلا مكفطاوع
 نم ائنامرح ىلا فدهت تارارقلا هنه لك نأ <« لماع فلأ .٠١١ ةميزبع
 .٠ ةيسنرفلا تاباقنلا نم دنع ىدبأ ىف هزيكرتو ىباقت طاشن لك
 ىباقتلا انطاشن لقرعت : نأ نكمي « ةيدادسسالا ةبرصنعلا مكتارآرقو

 عيطتست ٠ ةيحافكلا انحور ىلع ىفقت نأ عيطتستال اهنكلو « انقؤم

 نييرغملا لامعلل ةبوقعلا هجوت نأ ةيرامعتسالا تارادالاو تاطلسلا
 لامعلا مجارتي نلو .٠ تالقتعلاو قانلاو نوجسسلا ىلا مهليحت ناو

 ' لجأ نم حافلا نوعباتيس لب ءارولا ىلا ةنحاو ةوطخ نويرئازجلا
 تاضوافم حتفو رئازجلاف برحلا فيقوت لجأ نمو ةيباقنلا مهقوقح
 ىهو ىرئازجلا بعشلا اهدحو لثمت ىتلا ىنطولا ريرحتلا ةهبج عم
 قيدصتلا ولانقلا فقد ىلعةرداقلا كر ركسعلاوةيسايسلا ةوقثلا اهنحو

 دض'« مزحب فقي ىرئازجلا لامعلا تاباقت داحتتا نأ مقاولا فو

 مهتالمعقيزط نع نويسنرفلا اهب موقي ىتلاةيبيرختلا يلاسالا ةفاك
 امم « رارصاو ةبالصب تالواحملا هذه لك نويباقنلا ءامعزلا لباقو

 . هتالقتعملاو نوجسلا ىلا مهنم نيريثكب عفد

 هكامع دييأتو مهتيضقب مهناميا ناف داهطضالاو بيذعتلا مغرو

 هيردناو ىدباق رضخالا ةيسنرفلا تاطلسلا تلقتعا امدنعف
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 رئاسقلامعلا جتحا « رئازجلا لامع داحتا ةيريتركس ىوضع زيوو

 داسحتال ماعلا سلجملا لسرأو « ءارجالا كلذ ىلع ملاعلا ءاحنأ
 | . جاجتحالا: اذه ىملاعلا لامعلا تاباقث

 ايقوص ىف عمتجملا ىملاعلا لامعلا تاباقت داحتال ماعلا سلجملا »

 ىرجيامىلع ةدشب جتحي « 1946 ةنس ربوتكا م“ ىلا ريمتبس 77نم
 جتحم امك نيلماعلا نييباقتلاو لامعلا دض رهقو فنع نم رئازجلا ىف

 داحتا ريقركس ىدياق:رضخالا نم لك لاقتعا ىلع صاخ هجوب

 تاباقت داحتا ريتركس زيور هيردناو « ىرئازجلا لامعلا تاباقت

 لامعلا تاباقن داحتال ماعلا سلجملا وضعو اضيأ ىرئازجلا لامعلا

 ْ . ىملاعلا

 نيذه هاجت ةيوخالا هفطاوعو ماتلا هتماضت نلعيماعلا سلجملاو
 . رهقلا اياحض لامعلا عيمج هاجتو لامعلا تاباقنل نيدئاقلا

 تاباقت داحتال نيمضنملا لماع نويلم نينامثو ةينامثلا مسابو

 كئلوأ لك حارس قالطا ىلع اروق لمعلاب ىدانن ىملاعلا لامعل#

 ى ةيباقثلاو ةيسايسلا مهقوقح ةرشابم ببس, مهيلع مكح نيذلا
 لالقتساو هتيرح لجا نم ىرئازجلا بعشلا اهضوخي ىتلا برحلا
 : © . هدالب

 ىملاعلا لامعلا تاباقث داحتال ماعلا سلجملا

 اوه ةنس ربوتكا #  ايقوص
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 نيرامعتسالا ةيشحو ىلع هطخس نئعي امدنعملاعلا لامع داحتاو

 كانه نأ امامت ملعي وهف نييتطولاو نييباقتلا ءامعزلل مهلاقتعاو

 حافسلا وه كلذ « نييرئاّزرجلا ردص ىلع ضيري « امرجم اكافس

  رئازحلا ضرا ىف ريش لك ىلا همئارج تدتما ىذلا تسوكال

 شطبلاو لامعلا داهطضا نع ةلثمالا انيطعا دق انه انك اذاو

 . تالقتعلا ىف مهنم تانلل عولاو ةيباقتلاو ةيسايسلا مهقوقحب

 ىرئازجلا بعشلا نا ىنعيأل اذهف مهضعب لايتغاو لب نوجسلاو
 لوهكلاو ءاسنلا ولافظالا ىتح.-- .شطبلا سفن ىناعدال هتائف ةفاكم

 ىرقلا تارشعو  نيكنتلاو بيذعتلاو شطيلا نم اوجني مل

  ىح ءىش لك عم سانلا ,عم تويبلا اهرخآ نع تديبا وا تقرحا

 .دادعتسا 'ىلع مهناب قجخ الب نويسنوفلا نويرامعتسالا ىهابتيو .
 ةمواقملا ةيار عقري لظ املاط هرخآ نع ىرئازجلا بعشلا اوديبي نال

 ,ضرالا نكلو . برع اليو نييرئئاَرِح الب رئازجلا حبصت كلذ دعبو

 لاطبالا نم موي لك تيتن ءادهشلا ءامدب .موي لك ىوترت ىتلا
  نوطقس نم فاعضأ .فاعضأ

 ذب يا دع



 اضع أ كانه أسن رف مع كر دم

 رئازحلا ةلأسم صوصخب اسنرف ماكحل اكيرما ماكح ديبأت نا

 ةيكيرمالا تاراكتحالا ةرطيسل ةدعلا نودعي مهف « ضرغ الب سيل

 نم هلا نوري ضرغلا اذهلو « ىربكلا ءارحصلا تاورث ىلع

 نم مغرلابو « ايقيرفا لامش ىف ةيوق زكارم مهل نوكت نأ ىرورضلا
 رواهنزيا عورشم ىف ايمسر ركذت مل ةثالثلا ايقيرفا لامش راطقأ نأ
 سنوتو شكارم رواهنزيا وثوعبم راز دقو . اهلهاجتي مل هنا الا

 ' . رئازجلا لوخد اوعيطتسي مل مهنكلو
 ءازا اهتسايس هيششت رئازجلا ةلكلشم ءازا اكيرما ةسايسو

 عطق ىلا ىدؤؤيس برحلا رارمتسا نا نولمأي ناكيرمالاف . مانتيفلا
 لظتناو « ىسنرفلا بعشلاو ىرئازجلا بعشلا نيب ايئاهن تاقالعلا

 نم قفدتملا ىكيرمالا حالسلا كالهتسال اقوس رئازخلا ىف برحلا
 . ةيكيرمالا' عئاصملا

 دادعتسا ىلع مهو غارف قلخ ىلا ىدؤتس برحلا ةلاطاو

 ىف اولعفي نأ نولواحي امكو « ةيبونجلا مانتيفلا ىف اولعف امك هثلل

 ىلع نييسنرفلا نييرامعتسالا نوعجشي مهف اذهلو « ىئدالا قرشلا
 . داتعلاو لاملاب مهنودميو برحلا ىف رارمتسالا

 اهيذ راهنت ىتلا ةرتفللا هذه ىف مهرود نوفرعي ناكيرمالاو
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 نم اوذختا امكف . اهتبترم ىف رخآتتو ةيرامعتسالا لودلا ضعب

 ليحتسملا اولذبو مهتحلسا عيبل اقوس مانتيفلا ىف ةرذقلا ةنردلا
 ىف نييسنرفلا لحم اولحب نا ىف نوعمطي اوئاك ؛ اهتلاطا لييس ىف

 ب ةيلامسشلا مانتيف تررحتو مهنظ بيخ بايج نكلو ةيئيصلإ دنهلا
 ىلوالا ديلا اهلحبصتنانم اكيرما تنكمت دقف ةيبونجلا مانتيف امآ
 ىف ديدج نم ةاسأملا سفت اوديعي نا نولواحي مويلا مهو . اهيق
 سمن « ىطنلطالا فلح ةحلسأب ىسرفلا شيجلا نودوزيف رئازجلا

 نولذبي مهو . ديعس روب ٍنورمعتسملا اهب برض ىتلا ةحلسالا

 .اونمضي ىتح نييسنرفلا لحم اولحيل ةروثلا ةيفصتل ليحتسملا
 7 .  ءاقبلا ةيركسعلا مهدعاوقو مهفالحال

 تبثا دقلو « ناكيرمالا باعل ليسي لورتبلا دجوي امثيحف
 ذنمو « رئازيللا ىف ةرثكب نادوجوم لورتبلاو ديدحلا نأ بيقنتلا .

 ىفلخلا بابلا نم اولخدي "نا نولواحي ناكيرمالاو خيراتلا كلذ
 رابخأك انهو « ةريخالا همايا هجاوي ىذلا ىمنرفلا رامعتسالا اوئريل

 ةيكيرمالا تاراكتحالا ضعب نيب تدقع دق ةيرس ةيقافتا نأ دكت

 ةيسنرفلات اكرشلا اهب موقت ىتلا بيقنتلاو ثحبلا ةيلمع ىف يهاستل .

 . ءارحصلا ىف ٠
 سيراب نم .. .الكم لك ىف سانلا ةنسلأ ىلع تاعاشالا ددرتتو -

 وه ديدج فلح ءاشنال احيرص اهاجتا كانه ناب كرويوين ىتح
 ةدسحتملا تايالولا ةموكح مضيس ىذلا ضيبالا رحيلا فلح .

 | ا



 .ًايقيرفا لامش كارتشاو . هيف ىساسالا وضعلا نكت مل ولو ىتح

 ىتاذلا لالقتسالا نامض عبطلاب هنمضرغلا سيل فلخلا اذه ىف

 ضرفو « نيركتحملا ذوفنل ةيامح هنكلو « ايقشرفا لامشدالب ناكسل

 ةيمارجالا تاديدهتلا :اهنم ثعبنتل « ةدحتملا تادالولا ةرطيس

 طسوالا قرشلا دالب ددهت امك « ايقيرفا لامش ىف ريرحتلا تاكرحل

 نم ةديدج ةقلح لمكت تقولا سفن ىو . دادغب فلح قيرط نع
 ةيملاع برح ةراثا ىلا فدهت ىتلا ةدحتملا تايالولا ةسايس

 000 . ةليدج

 وه رئازجلا ةيضق نم ةيكيرمالا ةدحتملا تايالولا فقوم نا

 لثماكيرما نا « ةيبرعلا ةيموقللو ىرئازجلا بعشلل ةرفاس ةاداعم
 ةلكشم ركازجلا ةلكشم ربتعت امامت ةيسنرفلا ةيرامعتسالا رئاودلا

 مالا قح نم سيلو اهد حو ةيسنرفلا ةموكحلا صخت ةيلخاد

 لود ىلع اهترطيسو اهذوفت لغتست ىهو . اهرظنت نأ ةدحتلملا

 ذاختتا نم ممالا ةئيه وأ نمالا سلجم منمتل اهكلف ىف ريست ةديدع

 نم ةيركسعلا اهتاوق بحسب اهمزليو اسنرف نيدي حيرص رارق

 ةرتعلاال فقوملا اذهب ىهو .. نييرئازجلل رئازجلا كرتو رئازجلا

 ىف تاعفام لثم اهنكلو نييرئازجلا ةبورعب الو ةيرئازجلا ةيموقلاب

 . نيئجال ىلا مهليحت نأ ديرت نيطسلف

 ايلعف اكأرتشا كرتششت ىه لب فقوملا اذهب ىفتكتال اكيرما نا
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 نلعتاسن رف ةموكح نا .. ىرئازجلا بعشلا دض ةرذقلا برحلا ىف
 لعشي ىذلا دوقولا ىه ةيكيرمالا تارالودلاو موي لك اهسالفا
 تعسشلا ىلا بوصت ىتلا ىه ةيكيرمالا ةحلسالاو كانه برخلا
 ا هرئاسخ فعاضتو ىرئازجلا
 ىتح ةيريرحتلا برحلا ترمتسا امل ةحلسالاو تارالودلاب اسنرخ
 ,ةيسئرفلا تاوقلا قحست نأ نم ريرحتلا تاوق تنكمتلو مويلا

 نم لعجتو همئارجو رامعتسالا نم رئازجلا ىضارا رهطتو ةيدتعملا
 . ارح اييرع انطو رئازجلا

 ةيبرعلا اياضقلا رئاس نمو رئازجلا ةيضق نم اهفقومي اكيرما نا
 نال ة يدعو ةنيرعلا ةسئوقلا ةرصعوب بزعك فرعلل ةودع اهلا دكرتل
 فو اهيسضارا ىلع ةدايسلا قى اهنخن ةزيثصلا تسلا نسرانق
 . اهبوعش حلاصل اهتاورث لالغتسا

 ا ا



 رئازجلا ف برحلا نم ىسنرفلا بعششلا فقوم

 نم مهدالب ريرحت ليبس ىف مهءامد نويرئازجلا لذبي امكو'
 امتا « اشيأ ىسنرفلا بعشلا ءانبا ناف ىسرفلا رامعتسالا ةضبق
 ةيسنرفلاةيراكتحالا نالالا ءىقلال رئازجلا ضراف مهؤامد كفست
 أدي دعاهفرصت تحت تعضو ىتلا ةيراكتحالا هذه . كلذ مهل تدارا

 ءانبأي عقدت ةيجولويديا اهقيرط نع قلختل « ةروجأملا فحصلا نم
 ةفاحصلا مغر نكلو + برحلا نوتا ىف مهسفتاب اوفذقي نال اسنرف
 بعسسشلا دض ذختت ىتلا ةيساقلا تاءارجالا مغرو ةروجأملا

 ىسترفلا بعشلا ناف « رئازجلا ضرا ىلا هئانباب فذقتل ىسنرفلا

 . ءامدلا اهيف قارت ىتلا ةرذقلا برحلا هذه دض مزحو ةبالصب فق
 . نييراكتحالا نم ةنفح لجأ ننم“

 رئازجلا ىلا نورفاسي نيذلا نييسنرفلا دونجلا نا عقاولا فو
 ىلا مدقتت ىهف « اهنع ارهق برحلا ىلا اهنم ةريبك دادعا قاست امنا

 . باهرالاو طغضلا لئاسو لكي ةعوفدم.رئازحلا ضرأ
 ىذلا ىسنرفلا ماعلا ىأرلا ةوقل ساكعنا كلذ نا ةقيقحلاو

 دونجحلاو ىطايتحالا دونج ماق دقلف « برحلا هذه دض مزحب فش

 ءانثأ ءىناوملاو ةيديدحلا ككسلا تاطحم ىف تارهاظمب نويماظنلا
: 
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 .ىوقلاو مالسلا ىوق ديبأتب نوعتمتي اوناكو « رئازجلا ىلا مهليحرت
 نييعويشلا نيب ةكرتشم تارهاظم ةدع كلذ دعب تماقو « ةيمدقتلا 1

 هىف ةرذقلا برحلا فقو لجأ نم نييروهمجلاو نييكارتشالاو
 . رئازجلا

 اهتافرصتو اهتاحيرصت ىف لواحت اسنرف ىف ةيعجرلا ةموكحلاو

 ' اهلك اسئرف لجا نم برح اهنا رئازجلا ىف اهبرح ىلع ىفضت نأ
 بعلي نا ماعلا هيآر ةوقب عاطتسا ىذلا ىرئازجلا بعشلا نكلو
 هؤانبا ىقلأو « مانتيفلا ىف ةرذقلا برحلا فاقا ىف اريبك ارود

 ةئوحشملا تاراطقلا اوعنميل ةيديدحلا ككسلا نابضق ىلع مهسفنأ

 آربي ىذلا بعشلا سفن وه « مانتيفلا ىلا باهذلا نم ةحلسالاب

 عيطتسيام لك لذبيو « رئازجلا فوهناراذقو نييراكتحالا برح نم
 . برحلا هذه فاقشا ليبس يف

 فقوم ددحت ىتلا ةجرحلا ةطقنلا ىه رئازجلا ةلكشم لغلو

 . ىضرفلا بعشلا حلاصمب اهطابترا ىدمو ةيسنرفلا بازحالا

 . ىملاعلا مالسلا ةيضقنو

 ةاوس مهدحو نييسئرفلا نييعويشلا نا رهظي نا ضعبلا لواحيو

 «رئازجلالالقتسادي وت ىتلا ةديحولا ةوقلا مه ةجراخ وأ ناملربلا ىف

 . ريغ نمو ىسشرفلا بعشلا نم ةعساو ريهامج نأ عقاولا نكلو

 , .٠ ةفلتخم روصبو فقوملا سفن فقت نييعويشلا

 ةيسنرفلا مالسلا ةكرح ءاول تحت ىوضنت ىتلا .ئوقلا نا
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 قى ىسنرفلا رامعتسالا مئارج فشكت ىتلا تانايبلا تردصأ دق

 نيب طيرت اهنا . نينرتلا بيف لاح اهرارضا ىدمو رئازجلا
 نيبو بحشلا نم ةعساولا ريهامجلا قنخت ىتلا ةيداصتقالا ةمزآلا

 ةينازيملا نم ربكالا ءزجلا فزنتست ىتلا برحلا هذه رارمتسا
 لامعلا روجأ اهيبسب دمجتو ةديدج بئارض اهلجأ نم ضرفتو
 رودلا فشكت كانه مالسلا ىوق نا . نيفظوملا راغصو ءارجالاو
 لومتإل اكيرمأ نأ نلعتو برحلا هذه ىف اكيرمأ هبعلت ىذلا رذقلا
 ' نويبع داوس لجأ نم ةحلسالاب اهشيج دوزتالو تارالودلاب اسنرك

 رارمتسا لجأ نم وأ اهتارمعتسم ىلع اهل ءاّمالا لجأ نم وأ اسنرف

 نأ ىلا فدهت اكيرما نا لب هتاورثو ىرئازجلا بعشلل اهلالغتسا
 لوحتت نأو نوطجنشاول ارشابم اعوضخ ةعضاخ رئازجلا حبصت

 زكارم نم ديدج زكرم ىلا ةيرشيلا امهتاوقو اهئئاومو اهيضارأ :
 . اهتراثا ىغبت ىتتلا ةلماشلا برحلا ىف مدختسي ناودعلا»

 ىسنرفلا بعشلا ىف ءاطسبلا سانلا نم ةعساولا ريهامجلاو
 ةيعجرلاتاموكحلا اهريتعت لامعاب نوموقيو قئاقحلا هذهن وكر دب.

 : ىف ةرذقلا برحلا اوفقوأ » راعش نا ةنايخ لامعأ اسنرف ىف
 اذه رصتتا امكو  فيرش ىسنرف لك ناس ىلع حبصأ « رئازجلا'

 | فقوتو رئازجلا ةيضق ىف رصتني فوسف ةينيصلا دنهلا ىف راعيشلا
 . كانه ةرذقلا نرحلا»

 مل ىذلا ىسنرفلا ىعويشلا بزحلا فقوم ىلا لقتنت نآلاو
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 . نشطبو داهطضاو تامكاحم نم ههجاو ام مغر ادبأ هنع دحب

 : تارقفلا هذه هنم فطتق ةرذقلا برحلا هذه نم

 نماضتىرئازجلا بعشلا دكؤي « ىسنرفلا ىعويشلا بزحلا نأ >>
 عمقلاتايلمع دض ىريهامجلا هلاضن ىف هعم ةيسنرفلا ةلماعلا ةقبطلا
 رئازجلا نأ حضونو نيبن نأ انيلعو ٠ هقوقح نع اعافدو « باهرالاو

 انبيرامعتسا لبق نم دهطضم « رمدتسم دأب ىه لب « اسسرف تسيل

 ىف ةذخآ ةمأ هسفن تقولا ىف ىه رئازجلا ناو مهسفنآ نييسنرفلا
 وه « دحآو نآ ىف كلذو « اهروطت ىف ةدعاسكا انتعاطتساب « نيوكتلا

 نيحداك الامع انفصوي انتحلصمو انمحاوو « نييمعأ انفصوب انبجاو

 <« رئازجلا ىف ةيرامعتسالا برحلل ادوفو بهذن نييسنرف انفصوو

 . هتاتسرتلا نتازخ ىف ةيروطسالا ةلئاهلا حابرالا سدكتت نيح ىلع

 ةلامع ائفصوب انيحاوو « ضرالا ىعاطقاو ةيراكتحالا تاكرشلاو
 رئاس ناش كلذ ىف هناش « ىرئازجلا بعشلا نال ارظن نيحداك

 « مهسفنا نييقبطلا انثادعأ دلض : لضاني « راحملا ءارو ام بوعش

 ةيقيقحلا ةيسنرفلا حلاصملا نامض نكميال هنال « نييسنرف انفصوبيو

 ,نم وج ىلا ىسنرفلاو ىرئازجلا نيبعشلا نيب تاقالعلا تلآ اذا الآ

 («( ةلداتملا ةقئلاو ةقادصلا

 ريهامج عسوأ لثميو « اسنرف ىف بزح ربكأ فقوم وه اذه
 دجوت « ةضيرعلا لتكلا هذه راوحب نكلؤ « ةيبعشلا تائفلا نم

 لجأ نم ىسرفلا بعشلا ةايحب رماغت ىتلا نييراكتحالا تاتف

 5 ْ . رئازجلا بعش ىلع اهترطيس ميعدت

 تارماغملانم ةليوط ةلسلس ىه امناو ةريخألا تاونسلا ىف ةيسنرفلا
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 برحلا ةلكشمو . نويسنرفلا نويراكشتحالا اهل دعب ةيرامعتسآلا
 .تارازولا اهلجأ نم فلؤت ىتلا ةجرحلا ةطقنلا ىه تارمعتسملا ىف

 وأ اهفاشا لجأ نمو ء« اسنئنرف ىف تاموكحلا اهببسب طقستو

 . ةموكحلا نم بحس وأ بازحالا ديبأت ىطعي اهرارمتسا

 دقف « ةبيطلا اياونلاب ىحوت هيلوم ىج مكح ةيادب تناك دقلو
 دوهجلا ثحتست فوس هتموكح نأ ىمايسلا هنابب ىف هيلوم دعو
 .لاق . حالسلا عزنل. ىربكلا لودلا نيب تاثحابم ءارجا لجأ نم

 1 :هيلوم

 ١ ةيملس ةسايس ذيفنتل مكحلا ىلا تثج دقل « .
 امهنأ « نويكارتشالا ءامعزلا اهسأري ىتلا ةموكحلا تنلعأو

 «فيصلح نأ ام نكلو « رئازجلا ف برحلل عيرس لح نع ثحبتس
 .هنجتا دقف اهقيرط نع هيلوم ةموكح تفرحنا ىتح ماعلا كلذ
 هف اوزواجتو « ةيديدحلا ديلا ةسايس ىلا نويكارتشالا ءامعزلا

 . روف راجدا ةموكح ىف مهفالسأ ةسايس ةيناودعلا مهتسايس

 .تاراعشلا سفن نومدختسي اسفرف ىف نويكارتشالا ءامعزلاو
 . . « اسنرف ىه رئازحلا » لثم ةيرامعتسالا

 اهدوجو لضف عجري « نييكارتش هالا ةموكح نأ عقاولا ىفو

 ءلوصولا لجأ نم اهسفت ىلع اهتعطق ىتلا دوعولا ىلا مكحلا ىف
 نم نويغويشلا مهديآ ساسالا كلذ ىلعو ؛ رئازجلا ىف مالس ىلا
 . طقف ةطقتلا هذه لجأ
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 ةيمويلا ةديرجلا ىهو  نايتسيرك ىناج ىميت ةديرج تبتكو
 : لوقت ربمتبس رخاوأ ف  نييراسيلا كيلوثاكلل#

 نمف ٠ نالا وه امم اءوس رثكا مايالا نم موي ىف فقوألا نكي مل ))
 ةقاطلاو « دالبلا ءاحنآأ عيمج ىف ةاصعلا رشتنا ةيركسعلا ةيحانلا:

 5 44 تداز دق مهل ةيبرحلا

 ملكتي ىذلا قطنملا سفنب نوملكتي نييراسيلا كيلوثاكلا نا
 دق ةيرحلا تايلمعلا نأ ثوري مهنكلو نييرامعتسالا ركاس هن.

 ةلكشملل ىملس لخ ىلا لوصولا نم هعم دبال ىوتسم ىلا تلصو
 ْ ةيرئازحلا»

 ىف ةرذقلا برحلا دض هعمجأي ىشرفلا بعشلا نأ ةقيقح
 ىه « ىملس قيرط نع رئازجلا ةلكشم لح ةركف نأو « رئازجلا
 ةيركفلا تافالتخالا مغر بازحألا ريهامج اهدنع ىقتلت ىتلا ةطقنلا

 ىتلا ةيعجرلا بازحالا تادايق تحبصآ كلذبو « اهنيب ةدوجوملا

 لك ىقتلتو « اهريهامج نع لازعنالا لك ةلوزعم مكحلا ىف كرتشت

 . رئازحلا ف برحلا فاّشاب ىدانت ةعساو ةهبج ىف ريهامجلا هدهد

 ةرداسلا ىكارتشالا بزحلا ةدايق هب فصوت فصو غلبأ لعلو
 ١ : سروج ناج ةملك وه نييراكتحالا ةمدخ ىف

 لجا نم مهنكلو نييكارتشا اوناك نيذلأ ءالؤه ىلع قغشأ ىننا | ١
 عم « ةينابسنا ةكرح لبنا ىف كارتشالا ةصرق مهسغنا اوبلس ةظفسلا»
 : « ةيرحلا نع نوعفادي نيذلا ءالؤع»
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 ةدحتملا مآلا ةئيه مامأ رئازجلا ةيضق

 تفقده نا « ىرتازجلا بعشلا همسأ اًئيش فرعأ ال ىنلا »
 1 ' 2, « ماظنلا ةداعأ وه ديحولا

 ريبكسلا ىراكتحالاو « ىلاكيدارلا روتانسلا حرص اذكه

 .,لشمي وهو « رئازجلا ىف كالمأ مسوأ بحاصو « دوجروب ويسملا
 . ليثمت ريخ ىشرفلا رامعتسالا ةيلقع

 .فصن قلطني ةيرامعتسالاو ةيلالغتسالا حلاصملا هذه ءاروو
 .. رئازحلا ضرأ ىف رامدلاو توملا اورشنيل ىسرف ىدنج نويلم

 < ايسفرف ايدنج ؟٠ هجاوي رئازجلاب ريرحتلا شيج ىف ئدنج لك نا
 :ةدئاقو ىرامعتسالا ركسعملا ةميعز اكيرمأ مهتدوز دقو مههجاوي

 . ىبرحلا داتعلا لك . اليتقتو اكتف ةحلسالا دشآب ىطنلطالا فلح

 ءبعشلا ىنفيل رئازجلا ىلا مويلا لوحتي ةيبرغلا ايروأ ىف نوزخملا
 ىلا لبق نم نحش امك ةيريرحتلا هتكرح ىلع ىغقيو ىرئازجلا
 . ىرصملا بعمشلا ىلع ديدج نم ةيدوبعلا ضرفيل ديعس روب

 7 " . ءامدلا نم رحب ىف ةقراغ ةقيقشلا رئازجلا ىه هذه

 ,قم دعاصتت ىتلا ملالا تاخرص كانه .. رامدلاو ثوملا كانه ْ |
 ...نيلوتقملاو ىحرجلا

 . ةايحلا ىف هقح لجأ نم لضائب بعش كانه .

 حبصصي نأو ررحتي نأ ديري ةيبرعلا ةيموقلا نم ءزج كانه

 د "وه



 امومسم ارجنخال ةررحتملا ةيبرعلا لودلا رثاسو رصم ىقي اعرد
 . قارعلاو ندرالا مدختست امك اهرهظ ىف اهنعطي

 ل

 . اسنرف نم
 .. ةمثآ ةيدتعم اسنرف نأ ملعي هعمجأب ملاعلا نا

 مآ ىهف اسنرف نع فالتخالا لك فلتخي ءىش رئازجلا ناد
 . ةيموقلا اهتفافثو .. اهخيرات اهل ةيبرع

 . هاب ةنس مانتيف ىه رئازجلا نا فرعي هرسأب ملاعلا لا
 ةدحتتملا مالا ةئيه ىلع رئازجلا ةيضق ىضرعتس ةليلق مايأ دعبد

 ىف اونلعيل مهيب ودنم نويسنرفلا نورمعتسملا لسضريس كش البو

 يو رعد الو سدت ةلكتشلا دارو خلت

 . لخدتت نا ةدحتملا ممالا ةئيه قح نم سيلو اسنرف
 ناركورش يع داعي وم ا ركل مر وتم حو

 يسرا ولا نييلاصفتالاو نيدرمتملا نم ةعومجم كانه
 . مهتوص تاكساو مهبيدأتب

 داطصت نأ رصم ىلع ناودعلا ءانثأ تلعف امك اكيرمأ لواحتسو
 اهفدهو رئازجللو اسنرفل قيدصلا بوث ى رهظن نأو ركعلا ءاملا ىف.
 ةعاسشب دشأ ارامعتسا هيلع ضرفت نأب ىرئازجلا بعشلا صانتقا
 عقادملل ىرشبلا دوقولا ىلا ىرئازج !!بعشلا .ليحت ناو ةوسقو:
 . اهتراثال لمعت ىتلا برحلا قب



 .ةيركسعلادعاوقللو فالحالل ييطحت ىه رئازجلا عم انتفقو نا

 . برغلا نم انيلع فحزلا فقوتس رئازجلا عم انتمقو نا

 «رصم نع اهلصفيل ايروس برضي ْنأ لواحي ىذلا رامعتسالا نا

 هيركسعلاهدعاوق ميقيل نييرئازجلا :حبذي ىذلا رامعتسالا سفن وه
 ةلجم كلذ تةيفوأ انكو « ىرتلا اهانين دقولو ميضارأ ق

 . نويبيرتدلاريه كروي وين
 ةسسنلاب ةيمهالا دودح ىعقأ ىلا ةمهم ةيلامشلا اينيرفآ نآ »

 ماخلا اهدراومو « ةصيخرلا ةلماعلا اهدي ببسب « برغلا ىلا

 ةفقلطنلا نتارئاطلا عيطتست ىتلا « ةيوحلا اهدعاوقو ةيجينتارتسالا
 .ف لؤرتملا لوقخو ابروأ قطانم عبمج ىلآ ةلوهس لعام اهنم
 ٠ در

 بوعشلا هب نمؤتو هنضتحت ىذلا ةيبرعلا ةيموقلا راعش نأ
 برح نآو اننيضق تحبصأ رئازجلا ةيضق نأ هانعم اعيمج ةيبرعلا

 موبلك نوطقسي نبذلا اياحضلا نأو انيرح ىه كانه ةرئادلا ريرحنلا

 لاضنلا ىف رارمتسالا ىلع ىرئازجلا بعشلا رارصأ ناو اناباحض مه

 ٠ انرارصا نم وه تايحضتلا تناك امهمو رصنلا ىتح

 .نيب قيثولا طابترالاو ىكاعلا مالسلا ىلع ةظفاحملا ةيمهأ ناو
 تالواحم ميطحت نيبو ملاعلا ىف ناكم لك ىف ىنطولا ررحتلا تاكرح

 نادلبلا نم اهريفو رئازجلا لبحت نأ دوت ىتلا ةيرامعتسالا ةلئكلا

 نم لعجي كلذ لك « برحللو ناودعلل ةيركسع دعاوق ىلا ةيبرعلا
 لودلا ىفو ملاعلا نادلب عيمج ىف مالسلا ىوقل ةيضق رئازجلا ةيضق
 هتموكح نال صخأ هجو ىلع ىسنرفلا بعشلا نيبو اهتاذ ةيرامعتسالا

 .:كهننيو حاورالا كفسسمبو لتقي ىذلا وه هشيحجو ىدتعت ىتلا ىه

 تاوقلا اهتبكترا ىتلل مئارجلا قوفيام مئارجلا نم بكتريو ضارعالا
 ٠ ةيضاملا ةيملاعلا برحلا ىف ةيزانلا

 .عم اهتماضت نم فعاضت ناب ةبلاطم تحبصا ةيبرعلا نادلملا نأ
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 ىتحو رصنلا موي برقنلو اياح ضلا نم للقنل ىرئازجلا بعشلا

 بعلت نأ نم اكيرمآ نكمتتال ىتحو ندرالا ىف ائعط امك كانه نعطنال

 ناودعلل زكرم ىلا رئازجلا ليحتو ندرالا ىف هتبعل ىذلا رثقلا رودلا

 بوعشلاتدناس ىتلا ةيكارتشالا لودلاوملاعلاف مالسلا ىوق نأ
 اهدوهج فعاسضت نأب ةبلطم تحبصأ اهاياضق عيمج ىف ةيبرعلا

 بعشلاف ٠ هلاسضن ىف هعم نماضتلاو ىرئازجلا بعشلا ةدناسل

 بعلي مويلأ وهو هتحلسأو هتاوقب ىطنلطالا فلح براحي ىرئازجلا

 برحلا عنمو ناودعلا ىوق قحعسس ىف اهلك ةيرشبلا ةعبلطلا دود

 ىوق نمو ةيبرعلا بوعسشلا نم نوجاتحي كانه نيلضانملا نأ:

 ةصاصرلاف  ةيداملا تادعاسلاو اا وديياتلا ىلا ملاعلا ف مالسلا

 ىرئازج حالس نم ةبوصملا ةصاصرلاو ىبرع ىرئازج لتقت ةيكيرمالا.
 ٠ ةيرحلا ىمحتو برحلا لتقتو رامعتسالا لتقت

 ةصرفلابوعشلا مامأو ممالا ةئيه ىلع رئازجلا ةيضق ضرعتسو

 هتاوق بحس ىلع هعاغراو هتناداب بلاطتلو ىسرفلا رامعتسالا

 مامأو ٠ هضرآ ىلع ىرئازحلا بعشلا ةدايس مارتحاو ئازجلا نم

 ىف اكيرمأ هبعثت ىذلا رذقلا جودزلا رودلا حضفنل ةصرفلا

 بعسل ةيضق ىفو اهتيرح لجأ نم لضاتت ىنلا برعشلا اضف

 ةيكيرمالاةحلسالاب نولتقي رارحالا نييرئازجلا نأ ٠ تانذلاب ىرئازجلا

 ترا ار ايلا لولا هاجر اول ا رو

 و ا ده اهفوكس عشت نأ را 0
 نادل دارعتسا ةمبرج هشبل ةحيرجلا هده فو انيق مل

 نأ ناكم لك ىف تاباقنلاو تائيهلاو تاعامجلاو دارفالا لعق

 نويرامعتسالا عفري نأب بلاطتل ممالا ةئيه ىلا تايقربلاب ثغبت

 فرتعي نأو اروقف برحلا فقون نآو ىرتئازجلا بعشلا نع مهيدبا

 ٠ هيضارآ ىلع اهعش ةدايسو رئازجلا لالقتساب»
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 رئازجلا عم ملاعلا بوعش نماضت

 ,ىذلاو ىرئازجلا بعشلا هضوخي ىذلا ىلوطبلا لاضنلا نا

 .ناو « رئازجلا ضرأ ىف قفدنت' ىتلا ءامدلا ناو اموي فقوتي يل

 عطاق ماهتا ىهل ةيقنرفالا ضرالاهذه نم عفترت ىتلا ملآلا تاخرص

 نم ةنفح ةحلصل هدوجوب ثبشتت نأ لواحي ىذلا رامعتسالل

 اياحضلا فالآ حاورأعيضت ةعشجلاةنفحلا هذهلجأ نمو ؛ دارفالا

 .ةسايسلل ةيحض امهالكف اسنرف ءانبأ اضيأو « رئازجلا ءانبأ نم

 . ةيرامعتتسالا

 اهيكتري ىتلا مئارجلا ل يل وانا يني نا

 وحلا لوسي جا رار يم اع يح لالالا كولم

 ١ . ةميركلا ةرحلا

 :اسنرف ىلع راعلا مويلا خ خيراتلا لجسي رئازجلا ضرأ ىفف ْ

 . اهئاملحو

 . ءاسنلا ضارعأ كهتنت ةيبرعلا رئازجلا ضرأ ىف

 خويشلاو لافطالا حبذي مويلا رئازجلا ضرأ ىف
 :ةداراب اقرح اوتوميل تائملا ىلع لورتيلا بصي رئازحلا فو

 . بورحلا راجتو لاملا كولم

 < رامعتسالااهبكتريىتلا مئارحلاىلع ةحتحم خرصتل ةيرشبلا نا

 دم هت



 هذه فاقيا لجأ نم ناكم لك ىف عفترتل راكنتسالا تاخرص ناو.

 . ةرذقلا برحلا

 فاقيا لجأ نم اهتاءادنب ثعبتل ملاعلا ىف مالسلا ىوق نا

 . راثلا قالطا

 اسن رف مئارج ىلع عيمجلا دهشتل ملاعلا ى ءاسنلا تاداحتا نا

 ناودعلا ةنادال ةدحتملا ممالا ةئيه ىلع ةيضقلا ضرعب بلاطتو

 . رئازحلا ضرأ نم ةيسنرفلا تاوقلا بحسو ىرامعتسالا

 مئارجلا دض رارصاو مزحب فقتل ملاعلا ىف لامعلا تاداحتا نا

 . ةيناسنالا فرش اسنرف اهب خطلت ىتلا ةعشبلا»

 هذه رارمتسا.لمتحتل دعت مل ملاعلا ىف رارحالا رئامض نا

 رتوتلا ديزتو ةدابالاب اسأ ابعش ددهت ىتلا لاوهالا هذهو ىساملا

 . رطخلل ملاعلا مالس ضرعتو ىلودلا

 رئازجلا ربتعت ىتلا ةيبرعلا بوعشلا فقت رئازحلا بعش عمو
 لك دض نولضانينيذلابرعلاناو ةيبرعلا ةيموقلانم ًأزجتنال اءزج
 راوجب نوفق امنا جراخلا ىف وأ لخادلا ىف ءاوس رامعتسالا ىوق

 ةيموقلل ررحت ىه امنا « ةيررحتلا اهتروث ىف رئازجلاف . رئازجلا

 ىلا اهترظن نع فلتختال رئازجلا ىلا رصم ةرظنو . اهلمكأب ةبيرعلا
 فقت :ارجلا بناجىلا اهتفقو ىف ةيبرعلا ةيموقلا عمو ايروس-

 . ىتييفوسلا داحتالا عيظعلا انقيدص اهعم فقيو « جنودناب بوعش.

 ةتاوق مادختساب هراذنا هجو ىذلا ىتييفوسلا داحتالا ناو

 تاك ب



 ىذلاو رصم ىلع تدتعا ىتلا ةيرامعتسالا ىوقلا دض ةحلسملا

 سداسلا لوطسالا تاكرحت دض ايروس عم مزحب مويلا فقي

 انماضتم رخالا وه فقي ايكرتو :ليئارسا تاشرحتو « ىكنرمالا
 تاحيرصت ىف وأ ةيلودلا تائيهلا ىف ءاوس ىرئازجلا بعشلا عم
 رئازحلا ىف ةرئادلا ةلداع ريغلا برحلا ركنتست ىتلا هيلوئسم

 . ىملاعلا مالسلل اديدهت اهرارمتسا ريتعتو اهفقوب بلاطتو
 مويلا علطنت هلك ملاعلا ىف ةفرشلا ىوقلاو مالسلا ىوق نا

 . ةيرشبلا خيرات ىف لوحت ةطقت هربتعتو ةيبرعلا بوعشلا لاضن ىلا

 هضرأ ريرحت ىلع هرارصاو هتايحضتو ىرئازجلا بعشلا لاضتخ
 .ىلاعلامالسلل ةرشايم ةيآمح وه ناودعلل زكر مكاهمادختسا مدعو

 تررحت ىتلا ءاوس ىرخالا ةيبرعلا بوعشلا هفقت فقوملا سفتو

 . ررحتلا لجأ نم لضانت تلاز ام ىتلا وأ

 انل دكت ةبرجت وهل رصم ىلع ىرامعتسالا ناودعلا لشف نا
 ةيوقت ىلع انصرح املاط انيديأ لوانتم ف رئازحلا ىف رصنلا نأ

 اموي لخنت مل ىتلا ةقيدصلا لودلاب انطباور ميعدت ىلعو اننماضت

 اهدنا نع

 برحلا فقو  ةديدع كراعم ىف مالسلا ىوق ترصتتا دقل

 ىلع ٌناودعلا فقو  ةينيصلا دنهلا ف برحلا فقو  ايروك ىف

 ق برحلا فقوب اديدج اراصتتا زرحت نأ اهرودقم فو رصم

 . ىرئازجلا بعشلا قوقح نامض عم رئازجلا.
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 رئازإلا عم نماضتلا نم روص

 موعد 6 ماعلا اذه نم رياربف لوأ ىف ىملاعلا لامعلا داحتا ررق

 « هتيموقو هتيرح ليبس ىف ىرئازجلا بعشلا حافك ميعدت لجأ
 ىملاعلا تايباقتلا داحنال ةيديفتتلا ةنحللا تصصخ كلذ لجأ نمو

 هيلع قلطأو ىرئازحلا بعشلا دييأتل طاشتلاو لمعلا نم اعوبسأ

 . ليربا. ١4 ىلا ليربا 7 نم دتما « رثازجلا عوبسآ » مسا

 .ىسبك رلاىزغملاو . ة ةلقتسم ةرح رئازجلا هيف نورب ىذلا مويلا كلذل

 ىف ملاعلا ءاحنأ رئاس ىف لامعلا ةقث ىلع ناهري هنأ دسأتلا كلذ ق

 .تمدقت دقلو . ىرئازجلا بعبقلل نوكيس ىئاهنلا راصتتالا نأ

 : بلاطملا هذهب عوبسالا كلذ لالخ قى ةيلاعلا ةلماعلا ةقبطلا

 تبكلل دح عضوو نينوجسملا نيينطولاو لامعلا نع جارفالا ١
 ٠ 2 ٠ رئازجلا بعشل هجوكلا باهرالاو

 تاوقلا ليحرتو « رانلا قالطا فقو ىلع عبرسلا قافنالا ب ؟

 .برخلا لجأ نم رئازجلا ىلا تاسرآ ىتلا ةيسسننرفلا
 ٠ ةيرامعتسالا

 ٠ اهدض بكترت ىتلا متارجلافاقياوةيباقنلا قوفحلا لك ةداعآ

 ٠ ةيطارقميدلاو ةيرحلا ىف ىرئازجلا بعشل لآ قحب فارتمالا ب ؟

 ٠ لامعلا ىوتسم نيسحتل عيرس ىعامتجا حالصا  ه

 .لالقتسالانامضو « ةدايسلاف ىرئازجلا بعشلاق حب فارتعالا ل 1

 ٠ رئازجلل ىنطولا

 دما“4 ذه



 نم يخض عارصل الاجم عوبسالا ناك تاذلاب اسئرف ىفف

 ءامد صتمت ىتلا ةيقبطلا ةسايسلا دض ةيسنرفلا ةلماعلا ةقبطلا

 نمضئارعلا تلسرأو ءارزولا سيئر ىلا دوفولا تبهذف « لامعلا

 تكرحتو « تاعامتجالا تدقعو لامعلا تاعيقوت لمحت عئاصملا

 ةفاك نم لامعلا نيب نماضتلل ازمر مويلا كلذ ناكو . تارهاظملا

 . تاهاحتالا

 : نماضتلا كلذ ىف اريبك ارود برعلا لامعلا داحتا بعل دقلو

 هيف ركنتسي ءادن ةيبرعلا لودلا ىف لابعلا رئاس ىلا لسرأف '
 نم ةيسنرفلا تاوقلا ةطساوب ىطنلطالا فلح ةحلسأ مادختسا

 وه ناودعلا كلذ نآ نلعأو « رئازجلا ىف ررحتلا ةكرح قحس لجأ

 . ةدحتملا ممالا ةئيهقاثيم ىلعو ناسنالا وقح ىلع خراص ءادتعا

 ةلمحلا هذه ىف ابلص افقوم نادوسلا لامع داحتا فقو دقلو

 دييأت ىلا ةعساو ريهامج بذجي نأ ريبكلا هطاشنب عاطتساو

 ةيلطلا داحتا سيئر نلعأ ةعئارلا ةلمحلا هذه لايحو « رئازحلا

 ّْ : نيينادوسلا

 بعلتس ائنآب دهفتنو هثدابم ىلع يملاعلا لامعلا داحتا ىبحن اننا )

 ٠ « رئازجلا عوبسأ حاجن لجأ نم مهطاشن ىف لامعلا بناج ىلا انرود»

 بازحالا ةداق نلعأ دقلف ةيلطلاو لامعلا ىلع رمالا رصتقي ملو
 . ىرئازجلا بعشلا عم مهنماضت ةينادوسلا ةينطولا
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 ةداقلا اهيف بطخ ىتلا تاعامتجالا تنقع ايروس قو

 : . رئازحلا

 ىرئازجلا بعشلا عم نماضتلا دروص نم ىرخأ ةروص ىه اهو
 هفقت ىتلا كانه مالسلا ىوق نمو ىسنرفلا بعشلا نم اضيأ ىتأت اهنا

 7 متارجلا هده فقوب ةيلاطمو اهتاموكح مئارجةيدحتمف رثو ةلوطس

 هع. را



 اسفرف ىف لمعلا رهش ربوتكآ
 : رئازجلا ىف مالسلا لجأ نم

 ى سراب ىف ةيسئرفلا مالسلا ةكرحل ىموقلا سلجملا عمتجا

 لالخ ىرج امل نايب ىلب اميقو 4 1940ه5 ةئس ريوتكا ؟او +

 : هتاعامتحا

 دعبو « رئازجلا ةلأسم صوصخب ارارق ىموقلا سلجملا ذختا

 بعشل ءاقشلاو ملالاو قلقلا ببست رئازجلا ف برحلا نأ ررق نا

 ' ددهتو ةيمالسالا بوعشلا نيبو اسنرف نيب الصاف عضتو رئازجلا

 نأ ىموقلا سلجملا دكأ رئازجلاب نيميقملا نييسنرفلا ليقتسم

 ضرفو عضو قيرط نع » قحنت نأ نكسي ال ةيملسلا ةيوستلإ
 . « نيينعملا نيقرطلا نم لك هلبقي وأ هشقاني ال نونا

 كنثلوأعم تاثداحم دقعت نأ اهيلع ةموكحلا نا » رارقلا لوقيو

 ةيوستو « رانلا قالطا فقو دصقب « مهعم مادصلا ثدحي نيذلا

 نم ىأ مكحت نم ةيلاخ تاضوافم قيرط نع ةيرئازجلا ةلأسملا

 ١ . 6« نينناحلا

 . طاسوالا عيمج ىف ديازتت رئازجلا ف برحلا ءاهنا ىف ةبغرلاو
 ىلعو:« تاضوافملا دقعل دشأ ةوقب لخدتي نأ ماعلا ىأرلا ىلعو
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 ءادنلا ىلع عيقوتلاب يهتدارا نع اعيمج اوربعي نأ نييسنرفلا نييالم
 ىداستت مالسلا ةكرح نا . رئازجلا ىف مالسلا لجأ نم ىنطولا
 عيطتستام ل كي لمعلل اعيمج مالسلا ناجلو اعيمج مالسلا ءاقدصأ

 . هنع ريعتو ىسنرف لك ىأر ذخأت ىتح

 مالسلا ىَوَق لك لمعو داحتا ةرمث رئازجلا ى مالسلا نا

 ةمهاسملل دادعتسا متأ ىلع اهيناج نم مالسلا ةكرحو . ةيسفرفلا

 « . كرتشملا دهحلا اذه ىف

 حافكلا ى مالسلا ةكرح هب موقت ام ةريثك تاثيه تدبآ دقو

 بابسسقلا داحتال ةينطولا ةنجللاف . رئازجلاب مالسلا لجأ نم

 ةياعللا رهش » ربوتكأ رهش نم تلعج دق ىمرفلا ىروهمجلا
 .ق كارت رتشالل بايشلا عيمج تعد دقو . « مالسلا لجأ نم لمعلاو

 لباقت دوفو ميظنتلو هتردصأ ىذلا ءادنلا ىلع تاعيقوتلا عمج

 رهشلااذه جوت دقو . ةموكحلاو ةماعلا تاطلسلاو نامربلا ءاضعا

 . ربوتكأ 57و ؟١ امه مالسلا لجأ نم بابشلل نيموب صيصختب

 ةاطاووم ١1ه ماع ذنم تايسئرفلا ءاسنلا داحتا عمج دقو

 مالسلا لجا نم ةماعلا تاطلسلا ةلباقلل ادفو "44 مظنو « اعبقوت

 . رئازحلا ىف

 .هقمه تتبثأ ريوتكا ١ موي ءاسنلل ىنطولا ديعلا لالخو

 دل ©ء اثم



 ةلكشمل ىملس لح ىف نيغري اسنرف ءاسن نأ ىرخأ ةرم ةمظنملا
 ميلاقالاذاكسو تايسيرابلا دوفو نم تاثم تعمتجا دقو . رئازجلا
 ةسائرىلا نبهذ يث سيرابب ةيملعلا تايعمجلا ةعاق ىف ةبسانملا هذهب
 ءاحنأ عيمج نم تعمج ىتلا تاعيقوتلا نمدق ثيح ءارزولا سلجم

 . اعيقوت ١١١٠٠١ ةقطنم نيرشع نم تاعيقوتلا تغلب دقو . دالبلا

 . ةكرحل ىنطولا ءادنلا اضيأ نودي نييكارتشالا نم ريثكو

 داحتال عساتلا رمت ملا ىو « ةلثامم تارارق اوذختا دقو « مالسلا

 كنئلوآ ىلثمم عم اروف تاضوافملا ءارجاب ىدون ةيرحبلا تائاقنلا

 « طرش الب راثلا قالطا فقو لجأ نم مهعم مادصلا ىرحي نيذلا

 . داقحالا ىلع ءاضقلاو ءامدلا ةقارا عتم لجأ نمو

 ةلكشملل ةيئاهنلا ةيوستلا نأ » : اريخآ رارقلا لوشو

 نيبو انتي ةرحلا ةهجاوملا قيرط نع ققحتت نأ بحب ةيرئازجلا

 نع ةفلتخم تائيه نم تردص ىتلا تانايبلا ضعب انه لقنتنو
 : رثئازحلا ةسضق

 هه #3
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 ةسئرفلا مالسلا ةكرح نم ثاس

 ىف اهتتاكم رطخلل ضرعت ةديدش ةنحمب نآلا رمت اسئرف نا
 للقتو « اندالب دراوم كلهتست رئازجلا ىف ةرئادلا برحلاو . ملاعلا

 ىذلا وهو ىملس لح ىلا لوصولا ةيناكما نم رثكأف رثكأ موي لك

 تاديدهتلا لك نم مغرلاب دوسي نا دب الو « هايازم تكردا دقىلود
 ةتدادزا دقو فالحالا ةسايس نع رثكآف رثكأ لوحنت بوعشلا نا

 اهتتاكمديعتست نآ اسنرف عيطتسقت طقف فنعلا بيلاسأ ذنب هنا

 نواعتلا و براقتلاةمدخ َق ليعلا ىلع اهتردقو 6 ةيلودلا نوثشلا َْق

 . لودلا معمج ند

 لبقتسمىلع نوقلق مهراكقأ فالتخا نم مغرلاب نييسنرفلا نا
 ىتلا لكاسشملا نم اهصيلختل اغم اولمعي نأ دب ال مهو . مهدالب

 ل ءا 0



 « سوسلاو رئازحلا ىتلكشمل ةلوقعم لولح ذاختالو اهن طيحت

 . ايناملأ حيلست ةداعا رطخ داعبالو

 ذاقنال لمعلا اذه ىف اهاوق لكي مهاست فوس مالسلا ةكرحو

 . ةيملسلا تارايتلاو ىوقلا لك عم ةنواعتم دالبلا

 هتبغو نع قاطن عسوأ ىلع ربعي نأب ماعلا ىأرلا بلاطت ىهو

 . مالسلاو ضوافتلا ىف

 319605 ةتس ريوتكا 7و 5 ق سراب

 مما 6” هب



 ملا #9 اس

 ملاعلا ءاسن ىلإ رئازجلا ءاسن ءاد

 لك قو « تاوئس ثالث ذنم ةيمارجا برح نم اندالب ىساقت:
 ليحرتو ضبقو ةيشيتفت تاكرح نع ةيمسرلا فحصلا نلعت مو

 لاجرلا نم زئاجعلاو ءاسنلا مهنمو نيلقتعملاب نوجسلا رخزت امئيي.
 . لافطالا نم ىتحو برحلا ىحرجوب

 دمعتو « ةيسنرفلا فحصلا اهيفخت ةبيهر ىرخأ لامعأ كانهو
 ىرساللاو ءاسنلا ضارعأ ىلع رمتسم ءادتعا كانهف « اهتيطغت ىلا"

 باهرالا نم وج قلخو ©« بعشلا عبوجتل ةرمتسم تاللواحمو

 ةكوش رسك ىف كلذ لك حجني مل نكلو « نييئادلا طغضلاو.

 ,ايئاهت ىفقيل به ىذلا ىبالا بعشلا كلذ « ىرئازجلا بعشلا

 . هدالب ىف ىرامعتسالا ماظنلا ىلع '

 , ىوق عيمج دييأت ىلا ةجاح ىف نحن نكلو ةلداع انتيضق نا :

 . رصنلا غلبتل هلك ملاعلا ىف مالسلا:

 تاضوافم ءارجنب نهتموكح ةبلاطمي اسنرف ءاسن بلاطت انئا
 . عيمحلا ٌقح. اهيف مرتحم

 ب ا©ه48 ب



 قم انعم نيساق ىتاللا جفودناب دالب ءاسن بلاطت نحنو
 . انتئيضق دينأتب نهبلاطت « رامعتسالا

  برحلا لاوها نم نيساق ىثاللا ملاعلا ءاسن بلاط نحنو
 ةآذصه اندالبل تيلج ىتلا برحلا هذه ءاهنا ىلع ليعلاب نهيلاطت

 .. ملاعلا مالس ددهت ىتلاو « ءانفلا

 .ةتئيه تارارق قفو « ةيرئازجلا ةلكشملل ةلداع ةيوستب ةبلاطملل

 . ةدحتملا عمالا ةئره صوصخو حوربو ةدحتملا يمالا

 . هفقول عيطتست ام لكتب لسعلا اهتم بلطتت اسنرف ةحلصمو
 . تاضوافملا ءددو اروق ةناودعلا لامعالا

 ا 899 ب
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 ةيباقنلا لامعلا قوقح قرخ ىلع جاجتحا
 رئازحلا ىف

 رئازحلالامعق وقح قرخ ىلع ىملاعلا لامعلا تاباقت داحتا جتحي

 ةياقنلا مهتامظنم دض ذخنت ىتلا ةيمكحتلا تاءارجالاو ةياقنلا

 ةيباقتلاتامظنملا مدقأ « رئازجلا لامع تاباقنل ماعلا داحتالا ةصاخو
 . ىملاعلا لامعلا تاباقت داحتا ىلا مضنملاو رئازجلا ىف

 داحتالاب نيلماعلا ءاضعالا تائمو ١404 ةئسس ريمفون لوأ ذنم
 ىبوروأ نم وأ نيملسملا نم ءاوسم رئازجلا لامع تاباقنل ماعلا

 . لامعلا مهل اهلمح ىتلا ةلاسرلا ءادآ نم هيف نونكمتي ال

 لاجر اهرود لتحا دقو « العف اهيلع ىضق دق لامعلا تاباقتو

 اويذدعونيلماعلا ءاضعالاو ءامعزلا ىلع ضبقو « سيلوبلاو شيجلا

 . ةددهم مهتايحو ارم ىباقنلا مهطاشتا

 كل دا



 مهلمع نكامأ ىف مهلاقتعا دعب نيدهاجملا كئلوأ ضعب : لثك دقو

 . صاصرلا اهقزم دقو مهثثج تدجوو « !9ه+ ةنس سرام © ىف

 نويباقتلاو لامعلا عضو دالبلا ىف ةمئاقلا نيناوقلل ةفلاخمو

 1865 ةنسم ليزيا ىف ءىراوطلا ةلاح نالعا بقع نولماعلا

 نيعو تسوبو ىدولو ولفأو ايحانوربو فرج تالفقتعم ىف

 هذهو . 'مهماهتا درجمل انايحأ كانه نوعضوي مهو . اهريغو ارفص

 دونج اهسرحبو ةبرهكملا ةكئاشلا كالسالاب ةطاحم تالقتعملا

 ف هنم ةوسق دشأ اهلخادب ماظنلاو « ةشاشرلا عفادملاب نوحلسم

 ( . خلا . . فحصلا ةءارق وأ مالكلا عنم « شيتفتلا ) نوجسلا

 عنم لثم ) تابوقعلاب ايلآ لباقي نيلقتعملا بناج نم جاجتحا ىأو
 . ( خلا ماعطلا صقتو لئاسرلاو ديربلا

 : نيلقتعملا نييباقتلا ءاممأب ةلماك ريغ ةمكاق هذهو

 ديربلا لامع ةباقن ريتركس « ىرانيلاج جدوج
 ٠ ديربلا لامع ةباقن ةرادا سلجم وضع « نريوف تريرون

 ٠ ديربلا لامع ةباقثل ةيقيفنتلا ةنجللا وضع « ورون لسرام

 ٠ ةئيط؛طسق لامع داحتا ريتركس « ىيكيرب فسوي

 ٠ ةئيطنطسق لامع داحتا ريتركس « دعسم :نيسح

 يراقلاو نابل لايع هاج قودنص نبيمآ « ىرزم نيدلا زع

 ٠ رئازجلاب
 ٠ شرولا لامع داحتا « ىرزم ىفطصم
 ٠ شرولا لامع داحتا « ميهاربا ىقزرلا
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 ٠ ليفبيليف ءىناوم لامع ةباقن ماع متركس « مهاول ىساس
 ٠ ىجوب لامع داحتتا ريتركس « ميركلا دبع رديوق'
 ٠ ةاركسب بيدح ككس داحتا 6« دوعسلا وبا دمحم

 . ليفبيليف لامع داحتا ةنجل وضع « ىتيوز ىلع
 ٠ فورعم ىديس مجائمب ةشرو سيئر « انوزازوب مساقلا وبآ
 ٠ ليفيسليف لامع داحتا رتركس « ساج دمحم.

 ” لسة زا حردم هج يعم
 +٠ امحرلت ىمعدختسم داحتاأ « شينح دمح

 ١ 7 ير ا
 ةئيطنطسقب ةيديدحلا ككسلا لامع داحتاب وضع « ىرصان ديعس
 ٠ ةئيطنطسقب ىعامتجالا نامضلا ةباقنب وضع « سكافس جابر
 ةئيطئطسقب ىعامتجالا نامسشلا لامع ةباقثت وضع © ىتامس دمحم
 ٠ ةئيط؛نطسقب تايفشتسلا لامع داحنا « ىفيرش حابر

 ةنيطنطسق,ةيديدحلا كسلا لامعداحنأ وضع « زيلجوي نتاسجو؟#
 ٠ يحوب لامع داحتآ « زورالوب ىلع

 ٠ ىحوب لامع داحتا « نائيج

 ٠ نوبب ةيديدحلا ككسلا لامع داحنا ريتركس « ملاس نب رهاط

 ٠ نوب لامع تاباقن داحتا ريتركس « ىموت حالص دمحم

 ٠ نوبب ىهاللا لامع ةباقن رتركس « ةلاجز نب رداقلا دع

 ٠ نوبب نييواميكلا نيدعاسلا داحتا رثركس « ىلاس ىفطصم

 ٠ نوبب ىهالما لامع ةباقن 6« جارم نب رامع

 ٠ نوبب ءائبملا لامع سيئر « ةماشوب هللا دبع

 تايفشتسلا لامع داحتاب ةيذيفنتلا ةنجللا وضع « ىميهاربا رامع
 . نوب

 ٠ اقباس نوبب ةيديدحلا ككسلاب لماع « شوك سنوي

 ٠ اسيبتب تارايس لماع « ىشيرخب
 ٠ نوب نم « ىوياب فمج؟

 ب م تأ



 : . امجرلتي ةحبصلا لامع ةباقتي وضع «نابدوج وماح
 ٠ رئازجلاب لامعلا تابافن تاداحتا يتركس « نامعد موسج
 ,نيدختسسلا داحتال ةيذيفنتلا ةنجللا وضع « ميهف دمحم

 ٠ ديربلا لامع داحتا « نازولب مساقلا وبا

 ٠ رتازجلاب قرطلا لافع داحنا ريتركس « مونيج
 ٠ رئازجلاب تايفشتسلا لامع داحت1 رتركس « ودرف سسنارف

 .ىتح فانتت تاطلسلا اهتذختا ىتلا لاقتعالا تاءارحاو اذه

 نورخآ لامع نجسلا ف عضو دقو . ءىراوطلا ةلاح نوناق عم

 مدقي ال صاخ نوناقل اقبطو « باذعلا ناولأ عشبأ اوقاذ نأ دعب

 :امم سيلوبلا ماسقأ ىف ىقبي لب ةعاس 54 ىدم ىف ءاضقلا ىلا مهتملا

 ريغو برضلاو قنخلاو ءاب رهكلا ةطساوب هيذعتل ةصرفلا ءىبه

 .ةياصالا ىلا انايحأ ىدؤت ىتلا ىسنلا بيذعتلا لئاسو نم كلذ

 ٠ توملا وأ نونحلا وأ تاهاعلاب

 : مه اونحس نيذلا لامعلاو نوساقنلا ءامعزلاو

 + اديلبب ىميلقالا لامعلا تاباقن داحتا وضع « هجوخ دمحم

 ٠ رئازجلا لامع تاباقن داحنا وضع « نينوخيا ىليا

 .لامع تاباقن تاداحتاب ةيذيفنتلا ةنجفلا وضع « تسالب تيرئه
 ٠ رئازجلا

 ةيديدحلا ككسلا لامع داحتال مئادلا رتركسلا « ايلوتنب كاج

 1 ٠ رئازجلاب
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 ٠ رئازجلا لامع تاباقن داحتا ريتركس « ىدياق رضخالا
 ٠ رئازجلا لامع تاباقن داحنا وضع « ناوم شنالب

 داحتا ريتركسو رئازجلا لامع تاباقن داحتا وضع « بآرم ريشي ,
 ٠ نآروأ ةقطنمب لامعلا تاباقن"

 ريتركسو رئازجلا لامع تاباقت داحتا وضع « رامع نب سورحم
 ٠ ناروآ ةقطنمد لامعلا تاباقن داحتا

 داصحتنا ريتركسو رئازجلا لامع تاباقن داحتا وضع « ملوب دمحم
 ٠ ناروأب ءانملا لامع.

 نييرئازجلاءابرهكلاوزافلا لامع داحتا عرف ريتركس « الاس فيزوج

 ٠ يعامتجالا نامضلا ةئيهل ىلحملا بودنملاو ناروآب
 ٠ افباس رئازجلاب لامعلا تاباقن داحتا رتركس « فورعم دمحم

 ٠ رئازجلاب .اركلاو زاغلا لافت داحبا ريتركس « زيول درانويل

 سابعلاوبآىديسي ىلحللا لامعلا داحتا ريتركس « رديرب رداقلا دبع
 ٠ ةنيطاطسق « ريرف نان ةشرو سيئر « رياز نب زيزعلا كبع
 ٠ ةنيطئنطسق « ريرف ناسب ةشرو سيئر « ىكيرم حابر
 ٠ نوبب ءانبلا لامع سيئر « فورب سيول
 ٠ رئازجلاب نداعلا لامع داحتا رتركس « ىستسأ ردحور

 وضعو رئازجلا لامع تاباقن داحتا ةريتركس « هللا دع ةةينراقم
 ٠ قرطلا لامع داحتألا

 ةيديدحلا ككسلا لامع داحتتا ماع ريتركس « ونراكسأ نايلوح

 « رئازجللا لامع تاباقن داحنا ةرادا سلجم وضعو رئازجلاب .
 داحتننا سيئرو رئازجلا لامع تاباقن داحتا ريتركس « ةفيلخ ديس

 *نساركلاب مارتلا لامع
 رئازجلاب تايدلسلا لامع داحتا ماع ريتركس « سنوي نيدم وبأ

 ٠ رئازجلا لامع تاباقن داحتا ةرادا سلجم وضعو.
 تايدابلا لامع داحتا ةرادآ سلجم وضع « ىناصولوك ناوطنا'

 ٠ رئازجلاب
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 زافغلا لامعل عاملا داحتالا ةرادا سلخم وضغ « سرائيلبا ميج

 ٠ رئازجلاب ءابرهكلاو
 وضعو رئازجلا ةنيدمب ءانيكا لامع ةباقن ريتركس « ىنابزم نادزم

 ٠ رئازجلا لامع تاباقن داحتا ةرادآ سلجم

 ٠ رئازجلاب ةيبرحلا عناصلأا لامع داحتا ريتركس « ايوت جدوج

 ٠ رئازجلاب مارتلا لامع داحنا ةرادا سلجم وضع « ودمح ملع وبأ

 ٠ ءابرهكلاو زتفلا لامع داحتأ وضع « ىسمخ مشاه

 ٠ رتازجلاب تايفشتساإا لامع داحتأ ةرتركس 6« ويرا نودويد

 ىلع اوريجأو 00 نم ب 0 دقو

 ذا « 0 نوضرعتي مهو ةيرئازجلا
 . سيلوبلا ماسقأ ىلا حابص لك مهسفنأ ميدقت ىلع نوربجي

 5 مهتماقا تددح وأ اودرط نيدلا ءامسأ هذهو

 ريتوج نيلدام
 ٠ رتازجلا لامع تاباقن داحتا ريتركس « انبجوأ زيرد

 ٠ رئازجلاب لافعلا تاناقن داحتا ريتركس « ادنوزر ناج

 ٠ رئازجلاب لامعلا تاباقن داحتا ريتركس « سوتيب لوب
 .رئازجلاب لامعلا تاباقن داحتا ةرادا سلجم وضع « وتريب تسناب

 ٠ رئازجلابلامعلا تاباقن داحتا ةرادآ سلحم وضع « رييدروب هيلبر

 ٠ ةنيطنطسقب لامعلا تاباقن داحنا ريتركس « هيلوك سيسنارف

 ٠ ةئيطتطسقب لامعلا تاباقن داحتا رتركس « المن نيتسبا'

 ٠ انتاب لامع داحنا ريتركس « نامهد دوعسم

 + انتاب لامع داحتتا ريتركس « دادقم دوعسم

 ٠ انتاب لامع داحتاب وضعو سردم « كيلوتل رجور
 داش 11



 ٠ ةنيط؛طسقب نداعملا لامع ةباقن ريتركس « فائسوج نولاف

 ٠ بئارضلا لامع ةباقنب وضع «ستروبس درانرب
 ٠ بئارضلا لامع ةباقئب وضع « توزيوب سيروم
 .نييرئازجلاءاب رهكلاو زاغلا لامع داحتا عرف ريتركس « رييام سيول

 انا ٠

 ٠ ةئيطنطسب نيملعملا داحتا « شولع فيرش َ

 ٠ ةئيطنطسق نيملعملا داحتا « ناتاش هبينير

 ةيوناثلا سرادملا ىملعت ىنطولا داحتالا « نآتاش 5-7

 ع ب

 ٠ رئازجلاب ءابرهكلاو زاغلا لامع داحتا « هلراج وبأ

 ٠ ةنيطنطسق ةيديدحلا ككسلا لامع داحتا « ىالبد نيسول






