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عضو نم ةدعاق اذإ يهف ،(1)« يبنجأ رصنع ىلع ةلمتشملا ةينوناقلا ةلأسملا
مال اهرثكأ ةمحازتملا نيناوقلا نيب نم راتخي اهاضتقمبو ينطولا عرشملا
و ةيداصتق اال هحلا صم ققحي امب ، ةيلودلا ةصاخلا الةق علا مكحل ةمء

.(2) ةيعامتج واال ةيسايسلا
دانس: اإل ةدعاق رصانع -2

وأ ةركفلا : رصانع نمثالةث بكرتت اهدجن دانسإ ةدعاق ةيأ اننلوانت اذإ
اهنم لك لوانتنسو ، هيلإ دنسملا نوناقلا دانس،و اإل طباض ، ةدنسملا ةئفلا

: ليصفتلا نم ءيشب
ةروصحم ريغ ةينوناقلا لئاسملا نأ نم الاق طنا : ةدنسملا ةئفلا -°1

دمع ، اهتاذب ةينوناق ةلأسم لكل دانسإ ةدعاق ةغايص رذعتي مث نمو ددعلا
اهنم لك جردنت تائف وأ تاعومجم ىلإ ةينوناقلا لئاسملا ميسقت ىلإ عرشملا
فرعت هيلعو دانس، اإل ةدعاقل اعوضوم اهذختي يتلا يه ةكرتشم ةركف تحت

وأ ةهباشتملا ةينوناقلا لئاسملا نم ةعومجم نع ةرابع »: اهنأب دانس اإل ةدعاق
ىلإ هب اهدانسإ نم نّكمي اهب اصاخ اطباض عرشملا اهل عضو يتلا ةبراقتملا

.(3)« نيعم نوناق
عاضو األ فلتخم لمشت يتلا ثاريملا ةركفب ةدنسملا ةركف كلذ لا ثمو

اإلثر قاقحتسا طورشك ، ةافولا ببسب لا ملا ىلع الةف بخلا قلعتت يتلا
نامرحلا و بجحلا بابسأو اهعيزوت ةيفيكو ةبصن ،واأل ثراولا ةفص ديدحتو

.(4) هب....خلإ ءاصي اإل زئاجلا ردقلا و
يهف ، ةدار اإل نوناقل عرشملا اهعضخأ يتلا ةيدقاعتلا تامازتل اال ةركفو

. دوقعلا نع أشنت يتلا تامازتل اال عاونأ لك نمضتت ةدنسم ةئف لكشت
ةئفلا نيب عرشملا اهب طبري يتلا األةاد وهو دانس: اإل طباض -°2

. هيلإ دنسملا نوناقلا و ةدنسملا
؟ طباضلا اذه ديدحت يف لخدت يتلا ريياعملا نع لؤاستلا حرطي دقو
ام يعاري دانسإ طباوض عضو ددصب وهو عرشم لك نأب هنع باجيو

ال دانس اإل طباض نأ ىنعمب ، ةينوناقلا الةق علا يف لقثلا رصنعب فرعي

لقثلا زكرمو يسيئرلا زكرملا هرابتعاب امنإو ةيوفع ةقيرطب راتخي
. ةينوناقلا الةق علا يف

ثمالً جاوزلا عكالةق فارط األ يف الً ثمتم لقثلا رصنع ناك ولف
طباض ررقيف هعم ىشامتي ٍدانسإ طباض دمتعاو رصنعلا اذه عرشملا عار

ص69. ، قباس عجرم ، نيناوقلا عزانت يرئازجلا صاخلا يلودلا نوناقلا : مساقلب بارعأ –(1)

نانبل ، نيناوقلا عزانت يف ةماعلا ئدابملا ، صاخلا يلودلا نوناقلا يف زجوملا : دادحلا ديسلا ةظيفح –(2)

ص25. ،2007م، ةيقوقحلا يبلحلا تاروشنم ،

ص70. ، قباس عجرم ، صاخلا يلودلا نوناقلا : مساقلب بارعأ –(3)

، عزانتلا ةدام ، بناج األ زكرم ، نطوملا ، ةيسنجلا صاخلا يلودلا نوناقلا لوصأ : يمهف لا مك دمحم –(4)

ص320. ط2،د.ب،د.ن،د.ت،
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لا األوم ىلإ ليمي الةق علا يف لقثلا رصنع ناك اذإ امأ ؛ً ثمال ةيسنجلا
األ كلت عقوم نوناقب ذخأيف كلذ، عم قفاوتي دانسإ طباض عرشملا دمتعا

لا. وم
طباض دانس اإل ةدعاق نمضتت نأ لص األ نأ ىلإ اضيأ ةراش اإل ردجت

نيببسل دانسإ طباض نم رثكأ عضو ىلإ عرشملا دمعي دق هنأ ريغ دحاو دانسإ
: نييسيئر

ُم نيناوقلا رثكأ رايتخا ةصرف الةق علا فارطأ ءاطعإ األلو:وه ببسلا
نم 19 ةداملا يف يرئازجلا عرشملا هدمتعا لحلا اذه ، مهتق عال مكحل ةمَء ال

ةعبرأ ةداملا هذه عضت ذإ ةيلودلا دوقعلا لكشب ةصاخلا يندملا نوناقلا
اهنم؛ ٍيأ رايتخا فارط لأل نيناوق عبرأ يأ دانسإ طباوض

ٍنوناق نود ةينوناقلا الةق علا ىقبت أال صرحلا :وه يناثلا ببسلا
كانه نأ دجن ةيرايتخ اال طباوضلا ثيح ىلو ةلااأل حلا الف وخب انه ، اهمكحي
ىلإ عوجرلا مت لااأللو معإ لا حتسا ام اذإف ، يطايتحا رخآو يلصأ طباض

؛ يطايتح اال وهو يناثلا طباضلا
ب ةصاخلا يندملا نوناقلا نم 18 ةداملا يف ًاررقم هدجن لحلا اذه

هيلع قفتملا نوناقلا "يأ ةدار اإل نوناق لـ" عضخت نأ اهيف لص ،ذإاأل دوقعلا
اال اذه لثم رفوتي مل اذإف ،( طورشب ًاديقم كلذ ناك نإو ) فارط األ لبق نم

ةيسنجلا نوناق قيبطت متي همكحي نوناق نود دقعلا قبي ال يكل و قافت
وال فارط األ ةيسنج دحتت ال دق هنأ ريغ ، كرتشملا نطوملا وأ ةكرتشملا
رمأ وهو دقعلا ماربإ ناكم نوناق ىلإ ءوجللا متي ةلا حلا هذه يف مهنطوم

. هرفوت مدع روصت ليحتسي
. ةينوناقلا الةق علا مكحي يذلا نوناقلا :هو هيلإ دنسملا نوناقلا -°3

دانس: اإل دعاوق صئاصخ -3

عتمتت اهنإف كلذلو ةملكلا ىنعم متأب ةينوناق دعاوق دانس اإل دعاوق
كولس دعاوق ةمزلم ، ةدرجم و ةماع يهف ، ةينوناقلا ةدعاقلا صئاصخ تاذب

. يعامتجا

رصانع ليلحت خالل نم لوقلا قبس دقل : ةرشابم ريغ دعاوق -°1
نيناوقلا عزانت ةلكشمل ارشابم حال مدقت ال دعاوقلا هذه نأب دانس اإل دعاوق
ضورعملا عازنلا ىلع قيبطتلا بجاولا نوناقلا ديدحت ىلإ يدؤت يه امنإو

دانس اإل دعاوقف كلذلو ، يبنج األ رصنعلا تاذ الةق علا صوصخب يضاقلا ىلع
نوناقلا ىلإ دشرت امنإ و لودلا نيناوق نيب عزانتلل ارشابم حال يطعت ال هذه

امنيب . اهنأشب نيناوقلا عزانتت يتلا ةيضقلا ىلع هدعاوق قيبطتل المئ ملا
لحلا يطعت ثيح ةرشابم دعاوق ىرخ األ صاخلا يلودلا نوناقلا دعاوق

اال دعاوقو بناج األ زكرم دعاوقو ةيسنجلا دعاوقك ضورعملا عازنلل ةرشابم
. يئاضقلا صاصتخ
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اهقيبطت راثآ ثيح نم دانس اإل دعاوق زيمتت : ةجودزم دعاوق -°2
قبطي ىتمو ينطولا نوناقلا قبطي ىتم ددحتس ثيح ةجودزم دعاوق اهنأب

دقو ةحيرص نوكت دق دانس اإل دعاوق يف ةفصلا هذهو ، يبنج األ نوناقلا
. ةينمض نوكت

نوناقلا نم 1/10 ةداملا صن ناك اذإ ةحيرص نوكت نأ لا ثمو
ةلا حلا ىلع يرسي ) ريخ األ ليدعتلل اقفو اآليت لكشلا ىلع يرئازجلا يندملا
.( مهتيسنجب اهيلإ نومتني يتلا ةلودلا نوناق مهتيلهأو صاخش لأل ةيندملا

يرست ةقباسلا هتغايصب 1/10 ةداملا صن ةينمض نوكت نأ لا ثمو
ولو نييرئازجلا ىلع مهتيلهأ و صاخش لأل ةيندملا ةلا بحلا ةقلعتملا نيناوقلا

. جراخلا يف نيميقم اوناك

تسيلو ةَدَرْفُم ةريخ األ هذه نأكو ودبت دانس اإل ةدعاقل ةغايصلا هذهف
صاخش األ حةلا ىلع طقف ينطولا نوناقلا قبطي ىتم نيبت ثيح ةجودزم

. مهتيلهأو

ينعت ثيح ةجودزم ةدعاق اهنأ ىلع اهرسف يسنرفلا ءاضقلا نكلو
نوعضخي اسنرف يف نيميقملا بناج -نأاأل ةفلا خملا موهفمب – ةدعاقلا هذه

. ةيله واأل ةلا بحلا قلعتي اميف مهتيسنج نوناقل

دنسيس يذلا نوناقلا اقبسم ملعي ال يضاقلا :ألين ةدياحم دعاوق -°3
ثيح ، ايدايح نوكي وهف ، همامأ ةحورطملا ةيضقلا يف ةينوناقلا الةق علا هيلإ

. يبنجأ نوناق وأ ينطولا هنوناق وه نوناقلا ه\ا نوكي دق
دانس: اإل ةدعاق ريسفت -4

رورملا ىلإ رطضم دانس اإل دعاوق قيبطت ددصب وه و يضاقلا نإ
هيلعو ، اهعوضوم نع فشكلا و ةدعاقلا هذه ريسفت يف لثمتت ةيلوأ ةلحرمب

رمي نأ هيلع قيبطتلا بجاولا نوناقلا داجيإ نم يضاقلا اذه نكمتي ىتحف
و كلذ نم ىهتنا اذإف ، عازنلا لحم ةينوناقلا الةق علا فييكت ةلحرمب ةيادب

ىرخأ ةلكشم مامأ هسفن يضاقلا دجي دقف يبنجأ نوناقل صاصتخ اال تبث
ةيعوضوملا دعاوقلا ىلإ ريخ األ اذه عوجر ةيناكمإ ىدم يف لثمتت

اإل دعاوق ىلإ ًاضيأ عجري نأ هنكمي ،وأ طقف يبنج األ نوناقلا يف ةدوجوملا
اموهو باإلحةلا، ىمسي ام اذه و يبنج األ نوناقلا اذه نمض ةدوجوملا دانس

. ةمداقلا ةرضاحلا يف هل قرطتنس
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ةيناثلا ةرضاحملا

واإلحةلا: فييكتلا

ف(1): ـــــــــ ييكتلا -°1
نم نيناوقلا اهعزانتت يتلا الةق علا ةعيبط ديدحت هنأب فييكتلا فرعي

نوناقل اهمكح دانسإ لجأ نم ، ةينوناقلا مظنلا نم ةفئاط نمض اهجاردإ لجأ
. نيعم

،و فييكتلا ةيلمع هئوض ىلع متت يذلا نوناقلا لوح لدجلا راث دقل و
. ةينطولا تاعيرشتلا ىلع هرثأ يهقفلا لدجلا اذهل ناك دقل

. فييكتلا هل عضخي يذلا نوناقلا لوح ةيهقفلا تايرظنلا -
: فييكتلا هل عضخي يذلا نوناقلا ديدحت تلواح تايرظن ثالث كانه

وه ةيرظنلا هذه بحاص يض: اقلا نوناقل فييكتلا عاضخإ أ-
ئدابملل ًاقفو نوكي نأ بجي فييكتلا نأ ىري يذلا ،(BARTIN) هيقفلا

اذه لثم رربي ،و عازنلا يف رظني يذلا يضاقلا ةلود يف ةدئاسلا ةينوناقلا
يه: و ةيسيئر ججح ثبالث فقوملا

وه ام نيناوقلا عزانت هيقفلا اذه دنعف ةدايسلا ةركف ىلع موقت اهلوأ
نيناوق قيبطتب ينطولا عرشملا حامس و تادايسلل عزانت ىوس ةقيقحلا يف
بجيف يلا بوتلا هتدايس نم ءزج نع هلزانت ةقيقحلا يف ينعي ،ام ةيبنجأ
ةجحلا امأ ، هدودح و لزانتلا اذه ردق نايبتل ينطولا نوناقلا ىلإ عوجرلا

دانس اإل ةدعاقل ريسفت ىوس ةقيقحلا يف وه ام فييكتلا نأ اهماوقف ةيناثلا
فييكتلا يلا بوتلا ريسفتلا اذه متي نأ قطنملا نم نوكي هيلعو ، ةينطولا
فييكتلا نأب يضقت يتلا ةثلا ثلا ةجحلا ىقبت ،و يضاقلل ينطولا نوناقلا قفو

،و قيبطتلا بجاولا نوناقلا داجيإ لبق يأ دانس لإل ةقباس ةلحرم يف نوكي
نوناق وه دحاو نوناق مامأ ىوس نوكن ال فييكتلا ةلحرم يف هنأ ينعي اذه

. عجرملا وه نوكي نأ يغبني يذلا و يضاقلا
نوناقل فييكتلا عضخأ دق (BARTIN) ناك إون هنأ ظح يوال اذه

نيب ةقرفتلا ب قلعتي :األلو هتيرظنل نيءانثتسا عضو لباقملا ب هنإف ، يضاقلا
يناثلا ءانثتس قح،واال لاال وأ يوناثلا فييكتلا و قباسلا وأ يلو األ فييكتلا

لا. ملا فصو صخي
ي: وناثلا و يلو األ فييكتلا نيب ةقرفتلا –

نوكي يذلا وه و هتسارد ددصب نحن يذلا فييكتلا وه يلو األ فييكتلا
فييكتلا نم عونلا اذه ،و قيبطتلا بجاولا نوناقلا داجيإ و دانس اإل لبق

دعب نوكي يذلا وهف يوناثلا فييكتلا امأ ، يضاقلا نوناق ءوض ىلع نوكي
ىلع نوكي فييكتلا نم عونلا اذهو ، قبطملا نوناقلا داجيإو دانس اإل ةلحرم

. اهدعب امو ص68 ، قباس عجرم ، صاخلا يلودلا نوناقلا هللا: دبع نيدلا (1)–زع
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؛ صتخملا يبنج األ نوناقلا ءوض
لا: ملا فصو ديدحت -

نوناق ىلإ عضخي ال ًاراقع الًوأ وقنم هنوك لا ملا فصو ديدحت
ماعملا رارقتسا نامض كلذل هريربتو لا، ملا كلذ عقوم نوناق ىلإ لب يضاقلا
نوناقلا يف لوقنملا و راقعلا نيب ةقرفتلا ةيمهأ رهظتو اهتم، التوسال

راقعلا يف ثاريملا نيب نوناقلا اذه قرفي ،ذإ ثاريملا ةلأسم يف يسنرفلا
آلرخ عضخي اذه و لوقنملا يف ثاريملا نيب و هعقوم نوناقل هعضخي ثيح

. يفوتملل نطوم
صتخملا يبنج األ نوناقلل فييكتلا عاضخإ ب-

األ نوناقلا ءوض ىلع نوكي نأ بجي فييكتلا نأ ءاهقفلا ضعب ىري
امدنع هنأ لوقلا ب فقوملا اذه لثم رربي ،و عازنلا مكحي دق يذلا يبنج

اذه قيبطت بجي هنإف يبنجأ نوناقل صاصتخ اال دانس اإل ةدعاق يطعت
ينوناقلا فصولا وأ فييكتلا ىتح كلذ لمشي ثيحب ، لماك لكشب نوناقلا

. عازنلا لحم الةق علل هيطعي يذلا
يدؤت اهنأ اهنع ليق ذإ ةديدش ةضراعمب تلبوق ةيرظنلا هذه نأ ريغ

فييكتلا ،ف بولطملا ىلع ةرداصم نع ةرابعو ةغرفم ةقلح يف نارودلا ىلإ
هذه نأ نيح يف ، قيبطتلا بجاولا نوناقلا داجيإ و دانس اإل ةيلمع قبسي
حيحص ريغ اذهو ، قيبطتلا بجاو وه يبنج األ نوناقلا نأ ضرتفت ةيرظنلا

لص األ يف فقوتي هقيبطت ، قيبطتلا لمتحم وه ةقيقحلا يف نوناقلا اذهف
لوقلا نكمي فيكف يلا ،وبتلا عازنلل يضاقلا هيطعي يذلا فييكتلا ىلع

. هصاصتخا دعب ددحتي مل نوناق وهو يبنجأ نوناقل فييكتلا اذه عاضخإب
نراقملا نوناقلل فييكتلا عاضخإ -3

فييكتلا ةيلمع ءارجإ ددصب وهو يضاقلا نإف ةيرظنلا هذه راصنأ قفو
ا فلتخمل ةنراقم ةساردب موقي نأ هيلع ،لب طقف دحاو نوناق ىلع دنتسي ال

هئوض ىلع يذلا و بسن األ ينوناقلا ماظنلا اهنم صلختسيل ةينوناقلا ةمظن أل
: نييساسأ نيببسل اهداقتنا مت ةيرظنلا هذه نأ ريغ ، فييكتلا ةيلمعب موقي
ىلع ليحتسي ،ذإ ةيلمعلا ةيحانلا نم قيبطتلا ةبعص يه ةهج نمف

ةنراقملا ب موقي ىتح ملا علا يف ةدوجوملا نيناوقلا عيمجب ملي نأ يضاقلا
، اهنيب

ةنراقملا ب يضاقلا مايق ةيناكمإب انملس ول ىتح هنإف ىرخأ ةهج ونم
مكحب و يضاقلا اذه نإف بسن األ نوناقلا الص ختس ال ةينوناقلا ةمظن األ نيب

ا هنأ ةجحب ينطولا هنوناقل فييكتلا عاضخإ ىلإ ةياهنلا يف يهتنيس هنيوكت
. بسن أل

هل عضخي يذلا نوناقلا ةلأسم نم عيرشتلا و ءاضقلا فقوم
(1) فييكتلا

و رشنلل ةفاقثلا راد ندر، ،ط1،األ صاخلا يلودلا نوناقلا حرش يف زيجولا : يرصملا ديلو دمحم –(1)
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قفو همامأ ةضورعملا تاعازنلا ً امئاد فيكي يسنرفلا ءاضقلا ناك
يف ىتح ةحارص كلذ ىلإ رشي مل هنأ ريغ يف ًارثأتم يسنرفلا نوناقلا ئدابم

"و جاتحملا جوزلا ةيرظنب كلذ (Bartin)، ةصح " ةيضقك ةريهشلا هاياضق
بجي ناك "،و يدنلوهلا ةيصو " ةيضق "،و يطلا ملا ثاريم ب" ًاضيأ ةفورعملا

هتردصأ رارق تايثيح يف ةحارص ضقنلا ةمكحم نلعتل 1955 ةنس راظتنا
نمض لخدت جاوزلا يف ةينيدلا سوقطلا تناك اذإ ام فييكت و ديدحت نأ"

و ميهافملا قفو نوكت نأ بجي جاوزلل ةيلكشلا وأ ةيعوضوملا طورشلا
"؛ يسنرفلا نوناقلا يف ةدئاسلا ئدابملا

يندملا نوناقلا نم 9 ةداملا يف ًايلج رهظيف يرئازجلا نوناقلا يف امأ
ال علا فييكت يف عجرملا وه يرئازجلا نوناقلا نوكي " يلي ام ىلع صنت يتلا

بجاولا نوناقلا ةفرعمل ، نيناوقلا عزانت دنع اهعون ديدحت بولطملا تاق
." قيبطتلا

فييكتلا عضخُي يرئازجلا عرشملا نأ ةداملا هذه خالل نم حضتي و
دوصقملا فييكتلا نأ ىلإ ةراش عماإل يضاقلا نوناقل ،يأ يرئازجلا نوناقلل

. يوناثلا سيل و يلو األ فييكتلا وه انه
الً ماك ارثأت (Bartin) ةيرظنب هرودب رثأت دق عرشملا نوكي كلذب و

لمش ثيح
فييكتلا عاضخإ يندم نوناق 9 ةداملا تررق نأ دعب ،ذإ ءانثتس اال ىتح

هذه ىلع ءانثتسا يندملا نوناقلا 17نم ةداملا تلخدأ ، يضاقلا نوناقل
نوناق ىلإ الًال وقنم وأ ًاراقع هنوك لا ملا فييكت عاضخإ ةررقم ةدعاقلا

نيب ةقرفتلا ةيمهأ رهظت اهيف،و دجوي يتلا ةلودلا نوناقل امنإ و يضاقلا
لصأك عضخت ثيح دوقعلا لا جم يف يرئازجلا نوناقلا يف راقعلا و لوقنملا

. اهعقوم نوناقل تاراقعلا عضخت امنيب ةدار اإل نوناقل ماع

2°-اإلحةلا:
ةلأسم ميظنتل دانسإ دعاوق عضوب ةيرحلا قلطمب و درفنت ةلود لك

مال هارت دانسإ طباض يأ دامتعا يف ةيرحلا قلطم ًاضيأ اهلو نيناوقلا عزانت
نم لودلا نم ةيصخشلا لا األوح لا جم يف الً ثمف الةق، علا مكحل ًامئ
االتخ اذه ، نطوملا نوناق ىلإ اهدنسي نم اهنم و ةيس نجلا نوناق ىلإ اهدنست

. يبلس عزانتو يباجيإ عزانت ، عزانتلا نم نيعون ءوشن ىلإ يدؤي الف
و ينطولا نوناقلا نم لك لبقي امدنع نوكيف يباجي اإل عزانتلا امأف

. عازنلا عوضوم الةق علا مكح يبنج األ نوناقلا
انه ، هتيلهأب قلعتم فرصتب ماق ارتلجناب نطوتم يرئازج : كلذ وثملا
مامأ عازن عفر ول ،ذإ ًاصتخم نوكيس يزيلجن واال يرئازجلا نوناقلا نم لك

نوناقلا نم 10 ةداملل ًاقبط صتخيس يرئازجلا نوناقلا نإف يرئازجلا ءاضقلا
نوناقل ةيله واأل ةلا حلا لا جم يف صاخش األ عاضخإب يضقت يتلا يندملا

. اهدعب امو ص73 ،2009، عيزوتلا
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مامأ عازنلا عفر ول ًاصتخم ًاضيأ يزيلجن اإل نوناقلا نوكيس امك ، مهتيسنج
واأل ةلا حلا لا جم يف يضقت كانه دانس اإل ةدعاق نأ نوك يزيلجن اال ءاضقلا

يرئازجلا نأ رابتعا ىلع ، يزيلجن اال نوناقلا يأ نطوملا نوناق قيبطتب ةيله
. يباجي اإل عزانتلا وه اذه و ارتلجنا يف هنطوم

نينوناقلا كال اهيف ضفري يتلا ةلا حلا يف نوكيف يبلسلا عزانتلا امأ
. عازنلا لحم الةق علا مكح

ةيله واأل ةلا بحلا قلعتت ىوعد عفر رئازجلا ب نطوتم يزيلجنا ال: ثمف
يضاقلا ف يندملا نوناقلا نم 10 ةداملل ًاقيبطت انه يرئازجلا ءاضقلا مامأ

عجري امدنع هنأ ريغ ، هتيسنج نوناق هرابتعاب يزيلجن اال نوناقلا قبطيس
امبو ، نطوملا نوناق قيبطتب يضقت دانس اإل ةدعاق نأ دجي يزيلجن اال نوناقلل
انه قيبطتلا بجاو نوكي يذلا نوناقلا نإف رئازجلا ب نطوتم يزيلجن نأاال

باإل صاخلا يلودلا نوناقلا ءاهقف دنع ىمسي ام اذه ،و يرئازجلا نوناقلا وه
نأاإلحةلا لوقلا نكمي هنمو ، يبلسلا عزانتلا حةلا يف نوكت يتلا حةلا،و
يف اهيلع صوصنملا دانس اإل دعاوقل ينطولا يضاقلا عجري امدنع ققحتت

. قيبطتلا ب جاولا يبنج األ نوناقلا
ضقنلا ةمكحم تهام ردصأ نيريهش نيرارق ىلإ اإلحةلا روذج عجرت و

و ةيضقلا سفن 1882يف رياربف 1878و22 ةيليوج 24 يف ةيسنرفلا
.(forgo) ةيضقب فرعت يتلا

:(1) اإلحةلا عاونأ أ-
نم امأ ، ةيناثلا ةجردلا نم ةلا حإ و ىلو األ ةجردلا نم ةلا حإ كانه

نوناق قيبطت ىلإ ةينطولا دانس اإل ةدعاق ريشت امدنع نوكتف ىلو األ ةجردلا
نوناق ىلإ ديدج نم يبنج األ نوناقلا اذه يف دانس اإل ةدعاق ليحتف يبنجأ

ا ىلإ امهنم لك ليحي ، طقف نانوناق اهعزانتي الةق علا نأ ينعي اذه ،و يضاقلا
آلرخ؛

دانس اإل ةدعاق ريشت امدنع نوكتف ةيناثلا ةجردلا نم اإلحةلا امأ
ال نوناقلا اذه يف دانس اإل ةدعاق ليحتف يبنجأ نوناق قيبطت ىلإ ةينطولا

. رخآ نوناق ىلإ لب يضاقلا نوناق ىلإ
مامأ هتيلهأب قلعتت ىوعد عفر برغملا ب نطوتم يزيلجنا ال: ثمف
هنوك يزيلجن اإل نوناقلا قبطيس يرئازجلا يضاقلا ف يرئازجلا ءاضقلا

ةيزيلجن اال دانس اإل دعاوق ىلإ عجري امدنع هنأ ريغ ، ةيسنجلا يزيلجنا
. يزيلجن اال كلذ نطوم نوناق هرابتعاب يبرغملا نوناقلا ىلإ ليحت اهدجيف

اإلحلاة(2): ةيرظن ليصأت ب-
اإل ةيرظن ليصأتل ميلس ساسأ يف ثحبلا لواحت تايرظن ةدع ترهظ

ص92. ، قباس عجرم ، صاخلا يلودلا نوناقلا حرش يف زيجولا : يرصملا ديلو دمحم –(1)

، صاخلا يلودلا نوناقلا يف تارضاحم : شوشع ديمحلا دبع ، اهدعب امو ص93 ، هسفن عجرملا –(2)

ص276. ، قباس عجرم
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دانس اإل ةدعاق نأ كلذب دوصقملا ،و ضيوفتلا ةيرظنب قلا ضعبلا حةلا،ف
صاصتخ اال ضوفت يهف يبنج األ نوناقلا قيبطت ىلإ ريشت امدنع ةينطولا

اإل دعاوقب ةصاخلا كلت وأ ةيعوضوملا ماكح األ ءاوس هلمكأب نوناقلا هباذ
ةركفلا هذه موقت و ةيطايتح اال دانس اإل ةدعاق ةركفب اآلرخقلا ضعبلا دانس،

اال يطعأ ىتم هنأب يضقت ةيطايتحا دانسإ ةدعاق دوجو ضارتفا ىلع
، عازنلا عوضوم الةق علا مكح ريخ األ اذه ضفر و يبنجأ نوناقل صاصتخ

اهداقتنا مت ةيرظنلا هذه نأ ريغ ، ينطولا هنوناق قيبطتب ًامزلم يضاقلا ناك
: نيببسل

،و ينوناق صن ألي دنتست وال طقف ضارتف اال ىلع موقت ةهج نم يهف
ليصأت نع ةزجاع ىقبتو ىلو األ ةجردلا نم اإلحةلا رربت يه ىرخأ ةهج نم

. ةيناثلا ةجردلا نم اإلحةلا
لإلحةلا، ساسأك ماعلا ماظنلا ةركف ىلإ دنتسا هقفلا نم رخآ بناج

نوناقل صاصتخ اال ةينطولا دانس اإل ةدعاق تطعأ ىتم :هنأ قاولا ثيح
ىلع ناك ، ينطولا نوناقلا ىلإ لا وحأ هصاصتخا ريخ األ اذه ضفر و يبنجأ
كلت تيقب كلذ لعفي مل نإ ألهن هنوناق قيبطت و اإلحةلا هذه لوبق يضاقلا

ةقيقحلا ،و ماعلا ماظنلا عم ضراعتي رمأ وه و اهمكحي نوناق نود الةق علا
هيلع موقت يذلا ساس األ مهفل هنأ

مل يسنرفلا ءاضقلا ،ف يخيراتلا اهلصأ ىلإ عوجرلا بجو اإلحةلا ةيرظن
ةحلصملا وه :األلو نييساسأ نيرابتع ة(forgo)إالال يضق يف اهب ذ خأي

لا األوم كلت ىلع لصحت نأ ةيسنرفلا ةلودلا ةحلصم نم ناك ذإ ةينطولا
. اهكرت يتلا

مهل ةصرفلا ةحاتإ و ةاضقلا لمع ليهست وهف يناثلا رابتع اال امأ
نم نوكت يتلا كلت طبضلا وب اإلحةلا لوبقف ، ةينطولا مهنيناوق قيبطتل
ملع ضرتفي نوناق وه ،و ينطولا نوناقلا قيبطت ينعي ىلو األ ةجردلا
امم يضاقلا اذه امامت هلهجي دق يذلا يبنج األ نوناقلا الف خب هب يضاقلا
لب كلذ ةبوعص دحأ ىلع ىفخي ،وال هنومضم نع ثحبلا ةبوعص ينعي
لوبق قيرط نع اهزواجت نكمي رومأ اهلك يه ،و نايح األ ضعب يف هتلا حتسا

اإلحةلا.

:(1) األذخباإلحةلا قاطن ج-
كلذ يف هرياس و األذخباإلحةلا ىلع ىرج دق يسنرفلا ءاضقلا ناك اذإ

يف نيناوقلا نم ريثكلا
ح يف اإلحةلا داعبتسا هيلع قفتملا نم هنإف االت، جمل ا نم ديدعلا

لكش صخت ةيناثلا ،و ةدار اإل نوناقب ةصاخلا لئاسملا صخت ىلو :األ نيتلا
. ةينوناقلا تافرصتلا

أدبملا : ةدار اإل نوناقل عضخت يتلا لئاسملا يف اإلحةلا داعبتسا -

ص85. ، قباس عجرم ، صاخلا يلودلا نوناقلا هللا: دبع نيدلا (1)–زع
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يذلا كلذ يأ ةدار اإل نوناقل دوقعلا عاضخإ وه نيناوقلا نم ريثكلا يف رر قملا
ال دق ام وه و ةدار اإل هذه مارتحا ةاضقلا ىلعو ، هقيبطت ىلع دارف األ قفتا

متاألذخباإلحةلا. ول ققحتي
يرئازجلا نوناقلل ًا نوناق امهلماعت عضخي نأ ىلع ناصخش قفتا ولف

قيبطت ريخ األ اذه ىلع بجو يسنرفلا ءاضقلا مامأ امهنيب عازن راث مث
نوناقلا اذه يف دانس اإل دعاوق تلا حأ ولو ىتح يرئازجلا نوناقلا ماكحأ
ًامارتحا يرئازجلا نوناقلا قيبطت و اإلحةلا داعبتسا انه بجي ،ذإ رخآ نوناقل

. فارط األ ةدار إل
" ياه "ال ةدهاعمف ، لحلا هباذ ةيلودلا تادهاعملا ضعب تذخأ ودق

ةحارص تصن ، ةيداملا الت وقنملا ب ةقلعتملا ةيلودلا عويبلا ب ةصاخلا 1955
1980 ةنسل " امور " ةدهاعم تلعف كلذكو اإلحةلا، داعبتسا ىلع هتا2 دام يف

تصن ثيح ، ةيدقاعتلا تامازتل اال ىلع قيبطتلا بجاولا نوناقلا ب ةقلعتملا و
اإلحةلا. داعبتسا ىلع اهنم 5 ةداملا

ةررقملا ةدعاقلا : تافرصتلا لكش لا جم يف اإلحةلا داعبتسا بوجو -
ا ناكم نوناقل ةينوناقلا تافرصتلا لكش عاضخإ يه نيناوقلا نم ريثكلا يف

ةيلكشلا تاءارج اإل اعبتا رئازجلا يف ًادقع ناصخش مربأ اذإف هيلع ،و مارب إل
ا ناكم باإل ناك و ًاحيحص امهدقع ناك يرئازجلا نوناقلا يف اهيلع صوصنملا

ءاضقلا مامأ دقعلا اذه نأشب ىوعد تعفر هنأ ضرفنل ناك،و ًايأ هب جاجتح ال
نم دكأتيل يرئازجلا نوناقلا ماكح أل عوجرلا ب مزلم انه يضاقلا ،ف يسنرفلا
نع عنتمي نأ هيلع ،و نوناقلا اذه يف ةدراولا ماكح لأل فارط األ مارتحا ىدم

ببسل األذخباإلحةلا
ناك و هناطلس تحت دقعلا مربأ يذلا يرئازجلا نوناقلا نأ ووه طيسب
كلذ ربتعي رخآ نوناق ىلإ ليحي دق ةيلكشلا ةيحانلا نم ًاحيحص دقعلا اذه

الن طب ىلإ يدؤي نأ باإلحةلا األذخ نأش نم هنأ يأ ً، ال طاب دقعلا
". ةبستكملا قوقحلا مارتحا أدبم عم" ىفانتي اذه ،و فرصتلا

(1) يرئازجلا عرشملا فقوم و ضفرلا و دييأتلا نيب -اإلحةلا
نأ ينعي ال كلذ نإف اإلحةلا دمتعا دق ناك نإو يسنرفلا ءاضقلا نإ
لا زت ام هنأ ًاضيأ ينعي اذهو ، هقفلا لبق نم ماتلا دييأتلا ىقلي اذه هفقوم

، اهضفر وأ اإلحةلا لوبق لوح ءاهقفلا نيب ةمئاق تاف االتخال ةعاسلا دحل
اهل. ضفارو باإلحةلا ذخآ نيب لودلا نيناوق ىلع هريثأت كلذل ناكو

ةدع ىلع هاجت اال اذه راصنأ دنتسي لألذخباإلحةلا ديؤملا هاجت أ-اال
: ججح

ةمهمل ليهست هيف ىلو األ ةجردلا نم طبضلا وب األذخباإلحةلا -نإ
الف خب ًاديج هملعي نوناق وه ،و ينطولا هنوناق قيبطتب موقيس ذإ يضاقلا

؛ ئطاخ لكشب هقبطيف هريسفت ءيسي وأ هلهجي دق يذلا يبنج األ نوناقلا

. قباس عجرم صاخلا يلودلا نوناقلا : مساقلب بارعأ –(1)
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قبطي نأ هيلعف يبنجأ نوناق ىلإ عجري امدنع ينطولا يضاقلا -نإ
نود ةيعوضوملا دعاوقلا قيبطت ىلع رصتقي وال هتمرب نوناقلا اذه ماكحأ

صاخلا يلودلا ؛نو رربم نود نوناقلا اذه ةئزجتب ماق دانس،وإال اإل دعاوق
ينطولا يضاقلا نأ ينعي يبنجأ نوناق قيبطت و اإلحةلا ضفر -نإ

؛ عازنلا ىلع قبطي نأ ىبأي و هصاصتخا ضفري الً صأ وه ًانوناق قبطي
ججحلا ىلع هاجت اال اذه دنتسي لألذخباإلحةلا: ضفارلا هاجت ب-اال

: ةيلا تلا
ىلإ يدؤي نأ ةيناثلا ةجردلا نم ةصاخ باإلحةلا األذخ نأش -نم

؛ ةغرفم ةقلح يف نارودلا
نوكت يتلا ةلا حلا يف كلذ و ةلودلا ةدايسب ساسم -يفاألذخباإلحةلا

؛ روتسدلا يف اهيل اع صوصنم دانس اإل دعاوق اهيف
لا لااألوح جم يف ةصاخ دارف األ تاعقوتب ساسم -يفاألذخباإلحةلا

مهماظن وأ مهتنايد عم ىشامتت ال نيناوق مهيلع قبطت دق ،ذإ ةيصخشلا
. مهقوقحب فاحج اإل ىلإ يدؤي ،امم ينوناقلا

ميظنت لحم اإلحةلا نكت نماإلحةلا:مل يرئازجلا عرشملا فقوم ج-
يأرلا ناك ،و ةلأسملا هذهل ضرعتلا ةصرف يرئازجلا ءاضقلل حتت ملو يعيرشت

األلق ىلع اإلحةلا، داعبتسا بوجو وه رئازجلا يف حاّرشلا نم ريثكلا ىدل
دجي يرئازجلا ةرس األ نوناق نأ رابتعا ىلع ةيصخشلا لا لااألوح جم يف
ىلإ األذخباإلحةلا حةلا يف يدؤي ام وه ةيم،و اإلسال ةعيرشلا يف هردصم
كلذ يف ،و نيملسملا ريغ ىلع ةعيرشلا ماكحأ نم ريثكلا قيبطت لا متحا
عيمج نأ ودبي نكل ، مهنع ًامامت ةبيرغ ماكح أل عوضخ تهمو ادقتعمب ساسم
ءانثأ يرئازجلا عرشملا لبق نم رابتع اال نيعب ذخأت مل تارابتع اال هذه

1 رركم 23 ةداملا يف ةحارص ررق ثيح ،2005 ةنس يندملا نوناقلل هليدعت
، ةيبنج األ عزانتلا دعاوق هيلإ تلا حأ ىتم يرئازجلا نوناقلا قيبطت 2 ةرقف

تارابع نم ًاضيأ مهفي امك ىلو، األ ةجردلا نم باإلحةلا لوبقلا ينعي اذهو
ةجردلا نم اإلحةلا داعبتسا متي هنأ 1 رركم 23 ةداملا سفن نم 1 ةرقفلا

. ةيناثلا
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: ةثلا ثلا ةرضاحملا
ثيح نم نيناوقلا عزانت ةيرظنل ةيلمعلا تاقيبطتلا

ناكملا

صةي: خشل لاا األوح اياضق يف قيبطتلا بجاو نوناقلا وأال:

قبطي يتلا و صاخش باأل ةقلعتملا لئاسملا ةيصخشلا لا باألوح دصقي
لئاق نيب ريخ اذهاأل ديدحت يف لودلا تفلتخا دقو ، يصخشلا نوناقلا اهيلع
نوناقل عضخت اهنأب لئاقو ةيسنجلا نوناقل عضخت ةيصخشلا لا األوح نأب

: هنايب اآليت وحنلا ىلع تارربمو ججح لكلو نطوملا

:(1) يصخشلا نوناقلل يخيراتلا روطتلا -1

ددحتي هئوض ىلع ي ذلا دانس اإل طباض يف - مدقت –امك لودلا تفلتخا
ةيسنجلا نوناق وه يصخشلا نوناقلا ربتع اهي ضعبف ، يصخشلا نوناقلا

. نطوملا نوناق هربتعت اهضعبو

حةلا عضخأ هدجن ةميدقلا ةيلا اإلطي ةسردملا هقف ىلإ انعجر واذإ
نوناقلا هرابتعاب نطوملا نوناق ىلإ الق وطلا جاوزلا و هتيلهأو صخشلا

. يصخشلا

ةيلا اإلطي ةسردملا بهذم تبهذ ةميدقلا ةيسنرفلا ةسردملا نأ امك
باال فصتت ةيصخشلا لا األوح نيناوق نأ ىلإ الن وميد راشأ ثيح ، ةميدقلا

. لحو لحترا امنيأ صخشلا عبتت ؛ف دادتم

ثيح نم ةيصخش تناك اذإ نيناوقلا نأ هيرتنجراد ربتعا نيح يف
األ عبتت ةدتمم ،يأ اهقيبطت قاطن ثيح نم ةيصخش اضيأ يهف اهعوضوم

نوناق ىلإ مهتيلهأو صاخش األ حةلا عضخأو ، اودجاوت امنيأ صاخش
. نطوملا

ةيميلقإ أدبم تسدق يتلا ةيدنلوهلا ةسردملا هيلإ تبهذ بهذملا تاذو
. نطوملا نوناقل صاخش باأل ةقلعتملا اياضقلا تعضخأ ثيح نيناوقلا

ديدجلا ملا علا ىلإ اهنمو ارتلجنا ىلإ ةيدنلوهلا ةسردملا هقف لا قتنابو
األرم والزلا نطوملا ساسأ ىلع بلاالد هذه يف يصخشلا نوناقلا قبط

. انموي ىلإ كلذك

ص106. ، قباس عجرم ، صاخلا يلودلا نوناقلا حرش يف زيجولا : يرصملا ديلو دمحم –(1)
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ةيله حلااةلواأل ينيفاس ينامل األ هيقفلا عضخأ رشع عساتلا نرقلا يفو
19 نرقلا فصتنم يف ينيشنام يلا اإلطي ءيجم عم نكلو ، نطوملا نوناقل

دودح جراخ ةلودلا نيناوق دادتما اهادؤمو نيناوقلا ةيصخش ةيرظنب
يتلا و ةيسنجلا ةركف ىلع اسيسأت اودجو امنيأ اهاياعر اياضق مكحتل اهميلقإ
طباض ريغت ، صاخلا يلودلا نوناقلا و ماعلا يلودلا نوناقلل سأكاس اهربتعا
اذهب تذخأ ،ودق ةيسنجلا ساسأ ىلع قبطي حبصأ ثيح يصخشلا نوناقلا

. ةيبرعلا بلاالد مظعمو ايناملأو ايلا طيإو اسنرفك لود ةدع قيبطتلا

نيب يصخشلا نوناقلا ديدحت يف فلتخت حايلا لودلا نإف كلذلو
الدب اهنم لكب األذخ تارربمل ضرعتلا لبقو نطوملا نوناقو ةيسنجلا نوناق

. نطوملا لولدمو ةيسنجلا لولدم ةفرعم نم

: ةيسنجلا نوناق يصخشلا نوناقلا ـأ

.و ةنيعم ةلودب صخشلا طبرت ةيسايسو ةينوناق ةطبار ةيسنجلا
: نيساسأ ألدح اقفو ددحتت ةيسنجلا

مأ ألبوأ دولوم لكل اهتيسنج ةلودلا حنمت هساسأ ىلعو : مدلا قح -
والهتد. ناكم نع رظنلا فرصب اهتيسنج لمحي

ىلع دولوم لكل اهتيسنج ةلودلا حنمت هساسأ ىلعو : ميلق اإل قح -
. هيدلا و ةيسنج نع رظنلا ضغب اهميلقإ

اإل هجو ىلع اهتيسنج حنمل نيقباسلا نيساس األ دحأب ذخأت ال لودلا و
. ءانثتساك يناثلا ب ذخأتو ةماع ةدعاقك ما هدحأب ذخأت دق امنإ طالق

حنمت دق اهنأ إال مدلا قح ساسأ ىلع اهتيسنج حنمت ثمال رئازجلا ف

.(1) ميلق قحاإل ساسأ ىلع ةيسنجلا هذه

هئوض ىلع حنمت يذلا ساس األ يف لودلا الف تخا ىلع بترتتو
ىلإ اهرودب يدؤت ةيضقلا هذهو اهمادعناو تايسنجلا ددعت هلكشم اهتيسنج

. قيبطتلا بجاولا نوناقلا ديدحت ةبوعص

نأ: اهنم تارربم ةدع ةيسنجلا نوناقب لوألذخ

. هتلودو درفلا نيب ةطبار ىوقأ ةيسنجلا ةطبار -

. ةردان حاالت يف إال ريغتت ال ةمئاد ةيسنجلا ةطبار -

. نطوملا ك طقف ةيدام تسيلو ةيحور ةيسنجلا ةطبار -

. بعشلا وهو ةلودلا ناكرأ مهأ دحأ ددحت ةيسنجلا ةطبار -

: نطوملا نوناق يصخشلا نوناقلا ب-

و لدعملا 1970/12/15 يف 86-70 األرم نم ةلدعملا 7 ةداملا صن هنمضت ام وهو –(1)

باألرم01/05. ممتملا
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لحملا وه يرئازج لك نطوم نإف ةلدعملا يندم 36 ةداملا صنل اقفو
ا لحم موقي ، يسيئر نكس دوجو مدع دنعو ، يسيئرلا هنكس هيف دجوي يذلا

نطوم نم رثكأ صخشلل نوكي نأ زوجي .وال نطوملا ماقم يداعلا ةماق إل
. تقولا سفن يف دحاو

و صخشلل ارقم نوناقلا هربتعي يذلا ناكملا وه نطوملا
: ناعون نطوملا

ارقم نوناقلا هربتعي يذلا ناكملا وهو :(36) يلصأ وأ ماع نطوم ـ
. ةماع ةفصب ةيئاضقلا هنوؤشو ةينوناقلا هتاق عال يف هب دتعي صخشلل

ال علا نم نيعم عونل ةبسنلا هبب دتعي يذلا وهو :(37) صاخ نطوم ـ
. ةينوناقلا تاق

اال ماعلا نطوملا ،و ايمازلإ نوكي دقو ايرايتخا نوكي دق ماعلا نطوملا و
هتدارإ ضحمب صخشلا هراتخي يذلا ناكملا ب نيناوقلا ضعب هددحت يرايتخ

اذهو يرصملا و ينامل األ نوناقلا بهذم اذهو ةرقتسم ةيداع ةماقإ هيف ميقيل
ب ىرخ األ نيناوقلا ضعب هددحت نيح يف ، نطوملل يعقاولا ديدحتلا وه

ةفصب هيف مقي مل ولو هلا ألمع يسيئر زكرمك صخشلا هراتخي يذلا ناكملا
يمكحلا ديدحتلا وه اذهو يمالهد. ناكمك رخآ ناكمب وأ ةرقتسمو ةيداع

. يسنرفلا و يزيلجن اال نوناقلا كلذب ذخأ دقو نطوملل

نطوم هل نوكي ال دق امك نطوم نم رثكأ هل نوكي دق صخشلا و
. لحرلا ودبلا ك يلعف وال ينوناق

ب نيلومشملا صاخش األ نطوم يف لثمتي ف يمازل اإل ماعلا نطوملا امأ
. ةيامحلا

نأ: يف لثمتت تارربملا نم ةلمج اضيأ نطوملا نوناقب لوألذخ

. هدجاوت ناكمو صخشلا نيب ةيداملا ةطبارلا رفوي نطوملا -

. بناجلا و نيينطولا نيب لماعتلا ليهست -

هيف. نوشيعي يذلا عمتجملا يف بناج األ جامدنا ةيناكمإ -

، يندملا ناكم ىوعدك ءاضقلا لمع ريسيت -

: يرئازجلا عرشملا فقوم ج-

األ عاضخإ ةركف قنتعا دق عرشملا دجن ، يرئازجلا نوناقلا ىلإ رظنلا ب
كلذ نع ريبعتلل تاحلطصم ةدع لمعت ساو ةيسنجلا نوناق ل ةيصخشلا لا وح

اآلةيت: داوملا صوصن يف ظحلي ام وهو

. صخشلا ةيسنج نوناق م0ـ1

. نيجوزلا نم لكل ينطولا نوناقلا م11-
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. جوزلا اهيلإ يمتني يتلا ةلودلا نوناق م12-

.( ةقفنلا ب بلا طملل ...) ةقفنلا ب نيدملل ينطولا نوناقلا م14-

. صخشلا نوناق م15-

. يصوملا وأ كلا هلا نوناق م16-

: ةيسنجلا نوناقب األذخ ضرتعت يتلا تابوعصلا د-

تايسنجلا ددعت حاالت يف يصخشلا نوناقلا ديدحت -1°

:(1) اهمادعناو

تقو يف تايسنج ةدع صخشلل تبثت دق : تايسنجلا ددعت -حةلا
دنع ينطولا يضاقلا اهب دتعي يتلا ةيسنجلا ديدحت ةلكشم حرطي امم ، دحاو

. تايسنجلا كلت نيب نم قيبطتلا بجاولا نوناقلل هديدحت

يتلا 22و ةداملا بجومب ةلكشملا هذهل يرئازجلا عرشملا ىدصت دقو
ةيقيقحلا ةيسنجلا يضاقلا قبطي تايسنجلا ددعت حةلا يف اهيف:« ءاج

.( ةيلعفلا )

تقو يف صخشلل تناك اذإ قبطي يذلا وه يرئازجلا نوناقلا نأ ريغ
ةدع وأ ةلود ىلإ ةبسنلا ،بو ةيرئازجلا ةيسنجلا رئازجلا ىلإ ةبسنلا ،ب دحاو

. لودلا كلت ةيسنج ةيبنجأ لود

نوناق وأ نطوملا نوناق يضاقلا قبطي ةيسنجلا مادعنا حةلا يفو
« ةماق اإل لحم

: نيتيضرف ددصب نوكن تايسنجلا ددعت حةلا يف هنأ حضتي ثيح

كلت يهو ، صخشلل ةيلعفلا ةيسنجلا نوناق قيبطت بوجو ىلو: األ
اهب طابتر اال اذه رهظيو . اهريغ نم رثكأ صخشلا اهب طبتري يتلا ةيسنجلا

اهتلود ميلقإ يف ةماق ،وأاإل ةيلئاعلا صخشلا طباورك لا حلا فورظ نم
هنأ ،وأ هتاطاشن عيمج ةسراممل انطوم اهميلقإ ذختا هنأ ،وأ ةيداع ةماقإ
. ةيباينلا تائيهلا ىدح إل هسفن حشر اهب،وأ ةماعلا فئاظولا ىدحإب قحتلا

هيلع رقتسا يذلا لحلا وه يرئازجلا عرشملا هب ذخأ يذلا لحلا اذهو
خيراتب ياه بال ةمئادلا ميكحتلا ةمكحم هب تذخأو ، يسنرفلا ءاضقلا

تايسنجلا ددعت ةلأسم نأ ساسأ ىلع ، هقفلا مظعم هديأ امك .1912/6/3
ىدحإ يضاقلا حجري ال مث نمو ، نوناق ةلأسم تسيلو عقاو ةلأسم يه

واال عقاولا ساسأ ىلع امنإو ، ينوناق ساسأ ىلع اهريغ ىلع تايسنجلا
. ةيلمعلا تارابتع

نم ( ةيرئازجلا ةيسنجلا ) يضاقلا ةلود ةيسنج تناك اذإ : ةيناثلا امأ

ص191-190. ، قباس عجرم ، يرئازجلا صاخلا يلودلا نوناقلا : مساقلب بارعأ –(1)
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ةيسنجلا يضاقلا دمتعي ةلا حلا هذه يفف ، ةددعتملا صخشلا تايسنج نيب
نيناوق نع رظنلا ضغب يرئازجلا نوناقلا قبطي اهئوض ىلعو ةيرئازجلا

. اهتيسنج اضيأ صخشلا اذه لمحي يتلا ىرخ األ لودلا

تذخأ يذلا لحلا هنأ امك ، ةيبرعلا نيناوقلا لج لحلا اذهب تذخأ دقو
عزانت لئاسم ضعبب ةقلعتملا 1930 ةنسل ياه ال ةيقافتا نم 3 ةداملا هب

. ةيسنجلا يف نيناوقلا

: ةيسنجلا مادعنا -حةلا

ةيسنجلا يميدع ىلع قيبطتلا بجاولا نوناقلا يف يف هقفلا فلتخا
: يتاي ام قفو ةيصخشلا مهلا وحأب قلعتي اميف

لبق اهب نوعتمتي اوناك ةيسنج رخآ نوناقل ةيسنجلا يميدع عاضخإ -
اهل. مهدقف

ال هنأ رابتعاب يضاقلا نوناق قيبطت ىلإ بهذي يهقف هاجتا كانهو -
ثم دانس اإل ةدعاق لا إلمع هجو دجوي ال ثيح ال صأ نيناوقلا نيب عزانت دجوي
. هنوناق يضاقلا قبطي اذه ىلعو صخشلل ةيسنج ال ثيح 10 ةداملا يف ال

ميدع اهيف صخشلا نوكي حاالت كانه هنأ األلو يأرلا ىلع دريو
يمالهد. ذنم ةيسنجلا

نوناق ىلإ عوجرلل رربم كانه دجوي ال هنأ يناثلا يأرلا ىلع ذخؤيو
. يضاقلا

ر ايعمل براقم رايعم لا معإ وه مالةمئ واألرثك ليدبلا لحلا لعلو
ةيسنجلا ميدع اهب طبتري يتلا ةلودلا نوناق قيبطت وهو ، ةيلعفلا ةيسنجلا

. اهريغ نم رثكأ

نطوم كانه نكي مل نإو نطوملا ساسأ ىلع ددحتي طابتر اال اذهو
. يلعفلا نطوملا ب َذِخأ ينوناق

قيبطتلا بجاولا نوناقلا ديدحت ةلأسم كرت دقف يرئازجلا عرشملا امأ
ةداملا نم 3 ةرقفلا هيلإ تراشأ ام وهو يضاقلا ريدقتل ةيسنجلا ميدع ىلع

تادهاعملا ىلإ ةراش اإل لمهأ نوكي اذهب هنأ ريغ عأاله، اهيلإ راشملا 22
1954 ةنسل كرويوين ةدهاعم انه ينعنو لا جملا اذه يف ةمربملا ةيلودلا

صنت يتلا 1964،و ةنس رئازجلا اهيلإ تمضنا يت ولا ةيسنجلا يميدع نأشب
ىلع اذهو ، نطوملا نوناقل نوكي انه صاصتخ اال نأ ىلع 12 اهتدام يف
اذإ هنإف يرئازجلا يندملا نوناقلا نم 21 ةداملا صنل اقبط هنأ نم مغرلا

دعاوق قيبطت لطعتي ةلا حلا هذه يفف رئازجلا يف ةذفان ةدهاعم كانه تناك
. هركذ فلا سلا 3/22 صن اهنيب نمو ناكملا ثيح نم نيناوقلا عزانت

: تاعيرشتلا ددعت حةلا يف يصخشلا نوناقلا قيبطت -2°
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نماأل رهظ ىتم هنأ: ىلعي رئازجلا يندملا نوناقلا نم 23 ةداملا ت صن
نوناق وه قيبطتلا بجاولا نوناقلا نأ ةمدقتملا داوملا يف ةدراولا ماكح

وه ةلودلا كلتل يلخادلا نوناقلا نإف ، تاعيرشتلا اهيف ددعتت ةنيعم ةلود
. هقيبطت بجي اهنم عيرشت يأ ررقي يذلا

عيرشتلا قبط ، نأشلا اذه يف صن صتخملا نوناقلا يف دجوي مل ذإ
ةمصاع يف قبطملا عيرشتلا ،وأ يفئاطلا ددعتلا حةلا يف دلبلا يف بلا غلا

. يميلق اإل ددعتلا حةلا يف دلبلا كلذ

يبنج األ نوناقلا تابثإ رذعت اذإ يرئازجلا نوناقلا قبطي / رركم 23
. هقيبطت بجاولا

يفئاطلا ددعتلا ـ

يميلق اإل ددعتلا ـ

لودلا يف لا حلا وه امك ايميلقإ نوكي دق لودلا يف عئارشلا ددعت
تاي "ولاال تاي ووال ةيرسيوسلا تانوطناكلا لثم ايلا ردف ةدحتملا وأ ةبكرملا

." ةيكيرم األ ةدحتملا

يف باد واآل للملا و لحِنلا ددعتل اعبت ايفئاط ددعتلا اذه نوكي دق امك
. نانبل لثم ةدحاولا ةلودلا

اهنوناقب صاصتخ اال دقُع يتلا ةلودلل يلخادلا نوناقلا ىلإ عوجرلا
. ضيوفتلا " ةيرورضلا "اإلحةلا يلخادلا عزانتلا اذه لح ةيفيك ةفرعمل

يلخادلا عزانتلا اذه ضفل دعاوق اذه يبنج األ نوناقلا يف نكي مل نإ
. صخشلا اهيلإ يمتني يتلا ولاالةي وأ ةعطاقملا نوناقب األذخ بجو

،يأ ايفئاط ددعتلا ناك اذإ ام حةلا يف قبطتت ال ةدعاقلا هذه تناك نإو
. قبطي نيد

نع ةلكشملا هذه لح ىلإ بهذي دييأتلا ب ريدج يهقف يأر كانه كلذلو
نطوملا نوناق ليضفت تارربم ىدحإ هذهو نطوملا نوناق قيبطت قيرط

. ةيسنجلا نوناق ىلع

:(1) ةيصخشلا لا األوح قاطن ديدحت -2

نم دعي ام ديدحت بجو قبس، امل اقفو يصخشلا نوناقلا ديدحت دعب
. ةيصخشلا لا األوح قاطن ديدحت ،يأ صاخش باأل ةقلعتملا اياضقلا

يتلا ةيصخشلا لا األوح قاطن يف لخدي ال امو لخدي ام نإف ةيادبو
هيلع َضرُع يذلا يضاقلا ىلإ عجرت فييكت ةلأسم يصخشلا نوناقلا اهمكحي

. يبنج األ رصنعلا يف عازنلا

ص107. ، قباس عجرم ، صاخلا يلودلا نوناقلا حرش يف زيجولا : يرصملا ديلو دمحم –(1)
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ةلودف ، ةيصخشلا لا األوح نم هربتعت اميف فلتخت لودلا نيناوقو
. طقف ةلا وحلا ةيله األ ىلع هرصقُتو ةيصخشلا لا وحلا قاطن قيضت اسنرفك

واأل ةلا حلا ىلإ فيضت ثيح كلذ نم رثكأ بهذت ايلا طيإك ةلود امنيب
. ةيصولا و ثاريملا اذكو الق وطلا جاوزلا اياضق ةيله

يه: يرئازجلا عيرشتلا يف صاخش باأل ةقلعتملا اياضقلا و

(م10). ةيله واأل ةلا حلا -

عناوم ، هتابثإو جاوزلا دقع ماربإ ، جاوزلا ناكرأ ، ةبطخلا ) جاوزلا -
،...)م11. نيجوزلا تابجاوو قوقح ، جاوزلا

(م1/12). ةيلا وملا ةيصخشلا جاوزلا راثآ -

)م2/12. ةناضحلا ، ةدعلا ، هراثآو الق طلا ) جاوزلا الل حنا -

ةلا. فكلا و بسنلا ـ

(م14). براق األ نيب ةقفنلا -

ةلا)م15. فكلا ، ميدقتلا ، ةياصولا (ولاالةي، ةيعرشلا ةباينلا -

)م16. فقولا ، ةيصولا ، ةبهلا ) تاعربتلا و ثاريملا -

. ليصفتلا نم ءيشب اياضقلا هذهل يتأي اميف ضرعتنسو

:(1) ةيله واأل ةلا حلا ىلع قيبطتلا بجاو نوناقلا ـأ

ةلا: حلا ىلع قيبطتلا بجاولا نوناق °1ـلا

ىلع صنت يتلا و يندملا نوناقلا نم 10 ةداملا يه انه دانس: اإل ةدعاق
هنأ:

يتلا ةلودلا نوناق مهتيلهأو صاخش لأل ةيندملا ةلا حلا ىلع يرسي »
تايعمجو تاكرش نم ةيرابتع اال صاخش األ امأ ، مهتيسنجب اهيلإ نومتني

دجوي يتلا ةلودلا نوناق ينوناقلا اهماظن ىلع يرسي ، اهريغو تاسسؤمو
. يلعفلا و يسيئرلا يعامتج اال اهرقم اهيف

، رئازجلا يف اطاشن ةيبنج األ ةيرابتع اال صاخش األ تسرام اذإ هنا ريغ
.« يرئازجلا نوناقلل عضخت اهنإف

تافصلا ةعومجم لمشت يتلا ةلا،و حلا يه انه ةدنسملا ةركفلا ف
كلذك ةقلعتملا )،و نطوملا (االمس،و هسفن صخشلا ب فيرعتلا ب ةقلعتملا
زكرم اضيأ لمشتو ... ثاريملا و ةقفنلا القو وطلا جاوزلا ك هترسأ نم هزكرمب

. ةيندم و ةيسايس ةلا فحلا هيلع ،و ةلودلل ةبسنلا ب صخشلا

بارعأ ، اهدعب امو ص233 ، قباس عجرم ، صاخلا يلودلا نوناقلا هللا: دبع نيدلا :زع رظنأ –(1)

اهدعب امو ص193 ، قباس عجرم ، صاخلا يلودلا نوناقلا : مساقلب
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1/10،و ةداملا يف ةدنسملا ةركفلا قاطن نع جرخت ةيسايسلا ةلا حلا
تاق ال علا و تافصلا عومجم يأ . ةيندملا ةلا بحلا ددحتي انه ةلا حلا قاطن

. ةرس األ راطإ يف هريغ نع هزيمت يتلا و صخشلا ب ةقيصللا

، جوزتم ، بزعأ ، ىثنأ وأ ركذ صخشلا نوك يف تافصلا هذه لثمتت و
يذلا نيدلا صخشلا حةلا ىلإ فيضت لودلا ضعب كانه ،و قلطم وأ لمرأ

ةلا حلا و نطوملا و صخشلا مسا ةلا حلا يف لخدي امك صخشلا هقنتعي
. ةبارقلا يف ةلثمتملا ةيلئاعلا

ةيسنجلا نوناق ) يصخشلا نوناقلا :ف ةيسنجلا وهف دانس اإل طباض امأ
ةركفك ةلا حلا اهنمضتت يتلا اياضقلا هذه ىلع قبطي يذلا وه ( رئازجلا يف

. اهتياهن ىلإ ةينوناقلا ةيصخشلا ةيادب ذنم ةدنسم

األ امأ »:2/10 ةداملا هيلع تصن ام يهف يونعملا صخشلا حةلا امأ
ىلع يرسي ، اهريغو تاسسؤمو تايعمجو تاكرش نم ةيرابتع اال صاخش

و يسيئرلا يعامتج اال اهرقم اهيف دجوي يتلا ةلودلا نوناق ينوناقلا اهماظن
. يلعفلا

، رئازجلا يف اطاشن ةيبنج األ ةيرابتع اال صاخش األ تسرام اذإ هنا ريغ
.« يرئازجلا نوناقلل عضخت اهنإف

: ةيله األ نوناق ىلع قيبطتلا بجاولا نوناقلا 2°

»: يندملا نوناقلا نم 10 ةداملا نم ىلو األ ةرقفلا دانس اإل ةدعاق
نومتني يتلا ةلودلا نوناق مهتيلهأو صاخش لأل ةيندملا ةلا حلا ىلع يرسي

. مهتيسنجب اهيلإ

اهراثأ جتننو رئازجلا يف دقعت يتلا ةيلا ملا تافرصتلا يفف كلذ عمو
ىلإ عجري هتيلهأ صقن ناكو ةيله األ صقان ايبنجأ نيفرطلا دحا ناك اذإ اهيف
رثؤي ال ببسلا اذه ناف األرخ، فرطلا ىلع هنيبت لهسي ال ءافخ هيف ببس

.« ةلماعملا ةحص يفو هتيلهأ يف

، ةدنسملا ةركفلا نومضم

األءاد*. ةيلهأ يه ةدنسم ةركفك ةيله باأل دوصقملا

ماربإب هسفنب مايقلا ىلع صخشلا ةردق نع ريبعت يه األءاد ةيلهأ و
. تامازتل اال هلمحت و قوقحلا هبسكت يتلا ةينوناقلا تافرصتلا

األءاد. ةيلهأ هيدل لمتكت ىتح لحارم ةدعب رمي صخشلا و

نس هغولب دعب و ةيله األ ميدع ربتعي زيمتلا نس هغولب لبق صخشلا ف
. ةيلهأ صقان ربتعي دشرلا نس هغولب مدع و زييمتلا

أرطت مل نإ حةلا يف كلذ و ةيله األ لماك ربتعي دشرلا نس غلب ونإ
. اهمدعت وأ اهصقنت عناوم وأ ضراوع ةيله األ هذه ىلع
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ا ةركف اهنمضتت يتلا ةقباسلا اياضقلا مكحي يذلا وه ةيسنجلا نوناق و
ةيلهأ روطت لحارم خالل صخشلا اهب موقي يتلا تافرصتلا مكح ،وي ةيله أل

األءاد.

اإل ةدعاق اهتدصق يتلا ةيله األ قاطن ديدحت نكمي مدقت ام ءوض ىلع و
.1/10 ةداملا يف دانس

:(1) يه و ىرخ األ ةيله األ روص اهنومضم نم جرخت ثيح

لمحتلا و قوقحلا باستك ال صخشلا ةيح صال يه ،و بوجولا ةيلهأ -1
يمالهد. درجمب صخشلل تبثت و تامازتل باال

الف تخاب اهنوناق فلتخي ،و دحاو نوناقل عضخت ال ةيله األ هذه و
ال؟ مأ هب عتمتي صخشلا ناك اذإ ام دارملا قحلا

هقح و ةافولا تقو يصوملا نوناق همكحي ةيصولا يف صخشلا قحف
هيلع يرسي ةيكلملا يف قحلا ،و ثروملا ةيسنج نوناقل عضخي ثاريملا يف

... عقوملا نوناق

. ددحم نوناقل عضخت ةلقتسم ةركف تسيل بوجولا ةيلهأف

اهررقي يتلا فرصتلا عناوم اضيأ اهيلع قلطي : ةصاخلا ةيله 2-األ
ءايش األ ءارش نم ةاضقلا عنم لثم ، ةنيعم تافرصت صوصخ يف نوناقلا

نم بيبطلا عنم ،( نانويلا ) اهجوز ةلا فك نم ةجوزلا عنم اهيف،و عزانتملا
نوناقلل عضخت ةصاخلا ةيله ،واأل توملا ضرم خالل هضيرم نم عربت لوبق

. فرصتلا مكحي يذلا

ةعيبطب اهب ذخأي هنإف يرئازجلا نوناقلا اهيلع صن اذإ فرصتلا عناوم و
يضاقلا مزلت فال يبنج األ نوناقلا اهيلع صن ونإ يرئازجلا يضاقلا لا حلا

يرئازجلا

. ءانثتس اال

،و رئازجلا يف دقعت يتلا ةيلا ملا تافرصتلا يفف كلذ عم م2/10-و
األ صقن ناك و ةيله األ صقان ايبنجأ نيفرطلا دحأ ناك اهيف،اذإ اهراثآ جتنت
يف رثؤي ال ببسلا اذه نإف ، هنييبت لهسي ال ءافخ هيف ببس ىلإ عجري ةيله

. ةلماعملا ةحص يف و ةيلهأ

نمأ يرئازجلا عيرشتلا اهنم و تاعيرشتلا ضعب هتقتسا ءانثتس اال اذه
ةمكحم تردصأ 1861 يفناج 16 خيراتب ثيح ، يسنرفلا ءاضقلا ماكح

.(2)" يدرازيل " ةيضقب فرعت ةريهش ةيضق يف ريهشلا اهمكح ةيسنرفلا ضقنلا

. يرئازجلا يندملا نينقتلا نم 40ـ43 داوملا عجار –(1)

ص145. ، قباس عجرم ، نيناوقلا عزانت ، قداص يلع ماشه –(2)
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نم غلبي ناك ةيسنجلا يكيسكم باش اذه يدرازيل نأ يف صخلتو
هل ررح و سيرابب يسنرف رجات نم تارهوجم ءارشب ماق و ةنس 23 رمعلا

. اهتميقب نيدلا ب تادنس

ةيلهأ صقان ألهن تادنسلا هذه لا طبإب يدرازيل عفد اهقاقحتسا دنع و
امل ةنس)، 25 دشرلا نس ددحي يذلا (و كاذنآ يكيسكملا نوناقلا رظن يف

تادنسلا نأ ربتعا و عفدلا اذه يسنرفلا ءاضقلا ضفر ، فرصتلا ماربإب ماق
ضرتفي ال هنأب همكح ءاضقلا للع .و عفدلا ب يدرازيل ىلع مكح و ةحيحص

نأ دقعلا ةحصل يفكي ملا،و علا نيناوق ةفاكب ملعلا يسنرفلا نطاوملا يف
نأ و ةفخ وال ةنوعر ريغ نم يبنج عماأل دقاعت دق يسنرفلا اذه نوكي

. ةينلا نسح نوكي

ا لماك هنا يف كشلل جماال عدي ال يبنج اذهاأل رهظم ناك اذإ ةصاخ و
. ةيله أل

ساسأ ىلع ءاضقلا هيلإ بهذ ام سيسأت يسنرفلا هقفلا لواح دق و
قيبطت ءارج نم نينطولا ب رارض اإل مدع يف ةلثمتملا و ةينطولا ةحلصملا

. ةيبنج األ نيناوقلا

. ببس بال ءارث اإل ةدعاق ىلع مكحلا اذه لثم سسأ نم كلا ونه

ءانثتس اال قيبطت طورش

ىلإ ةيله األ عاضخإ مدع يف لثمتملا و ءانثتس اال اذهب لمعي يكل و
اهنم: طورش ةلمج رفوتت نأ بجي ةيسنجلا نوناق

اال اذه نأ يأ ، ةيلا التم ماعم فرصتلا عوضوم نوكي نأ بجي -1
. ةيصخشلا لا باألوح قلعتي فرصتلا ناك اذإ هب ذخؤي ال ءانثتس

نم فدهلا ألن كلذ ،و رئازجلا يف دقع دق فرصتلا نوكي نأ بجي -2
. ةلودلا ميلقإ لخاد متت يتلا الت ماعملا ةيامح وه ءانثتس اذهاال

. رئازجلا يف هرثأ يلا ملا فرصتلا اذه جتني نأ بجي -3

هيف ببس ىلإ اعجار يبنج لأل ةبسنلا ب ةيله األ صقن نوكي نأ بجي -4
كانه تناك ول ثيحب ، هنيبتي )نأ يرئازجلا األرخ( فرطلا ىلع لهسي ال ءافخ

وأ زيمم ريغ نوكي نأك ةيلهأ صقان يبنج نأاأل ىلع لدت ةرهاظ تام عال
. ءانثتس اذهاال قبطي ال نونجم

ةيله األ لماك هنوناقل اقفو ةيله األ صقان يبنج األ نوكي نأ بجي -5
. يرئازجلا ينطولا نوناقلل اقفو

األ ىلع يبنج األ ةيسنج نوناق قيبطت مدع يف لثمتي ءانثتس واال
. يرئازجلا نوناقلا قبطي امنإ و رئازجلا يف فرصتلا ب ماق يذلا يبنج

: جاوزلا ىلع قيبطتلا بجاولا نوناقلا ب-
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: جاوزلل ةيعوضوملا طورشلا ىلع قيبطتلا بجاولا نوناق °1-لا

يتلا و يرئازجلا يندملا نوناقلا نم 11 ةداملا يه دانس: اإل ةدعاق
جاوزلا ةحصب ةصاخلا ةيعوضوملا طورشلا ىلع يرسي هنأ:« ىلع صنت

.« نيجوزلا نم لكل ينطولا نوناقلا

جاوزلا ةحصل ةيعوضوملا طورشلا ب دصقي : ةدنسملا ةركفلا نومضم
نيب متي دقع وه جاوزلا ناك اذإو كلذ، ىلإ امو جاوزلا عناومو جاوزلا ناكرأ

اهساسأ ةرسأ نيوكت ىلإ فدهيو يعرشلا هجولا ىلع اندنع ىثنأو ركذ
دقعلا اذه نإف باسن األ ىلع ةظفاحملا و نيجوزلا ناصحإو ةمحرلا و ةدوملا

. ةبطخلا هلب دهمي ام ةداع

اهنع،و لودعلا يف قحلا نيفرطلا نم لكلو جاوزلا ب دعو يه ةبطخلا و
كلذلو يديوسلا و ينامل األ لثم هتاذب قمئا دقع ةباثمب نيناوقلا ضعب اهربتعت

. اهمكحي يذلا نوناقلا لوح لا ؤسلا حرطي

طورشلا نمض جردت كش بال يهو يضاقلا فييكتل عضخت ةبطخلا و
اسايق نيفرطلل ينطولا نوناقلل كلذل اعبت عضختو جاوزلا ةحصل ةيعوضوملا

. جاوزلا ىلع

ضرتفي 11 ةداملا صن :نإ نيجوزلل ينطولا نوناقلا قيبطت ةي -فيك
، نيلا متحا

نوناق يضاقلا قبطي ةلا حلا هذه يفو نيجوزلا ةيسنج داحتا األلو:
. نيجوزلا نيب ةكرتشملا ةيسنجلا

لوح األرم قدي ةلا حلا هذه يف نيجوزلا ةيسنج الف تخا :حةلا يناثلا
قبطي ؟مأ اعماج اقيبطت قبطي .له نيجوزلل ينطولا نوناقلا قيبطت ةيفيك

؟ اعزوم اقيبطت

جوزلا يف جاوزلل ةيعوضوملا طورشلا رفوت هانعم عماجلا قيبطتلا و
. ةجوزلا ةيسنج نوناقل اقبطو هتيسنج نوناقل اقبط

و اهتيسنج نوناقل اقبط ةجوزلا يف ةيعوضوملا طورشلا رفوت كلذكو
. دحاو نآ يف جوزلا ةيسنج نوناقل اقبط

يف جاوزلل ةيعوضوملا طورشلا رفاوت بوجوب عزوملا قيبطتلا ديفيو
يف طورشلا هذه رفاوت بوجو اذكو ، طقف هتيسنج نوناقل اقبط جوزلا

. طقف اهتيسنج نوناقل اقبط ةجوزلا

عماجلا قيبطتلا ىلإ اميدق صاخلا يلودلا نوناقلا هقف بهذ دقو
فدهت نأ لبق ةيجوزلا ةطبارلا ةيامح ىلإ فدهت طورشلا هذه نأ رابتعاب

. نيجوزلا دحأ ةيامح ىلإ

اعبت جاوزلل ةيعوضوملا طورشلا ىلع عماجلا قيبطتلا ةبوعصل ارظنو
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اهقف اثيدح حجارلا يأرلا نإف طورشلا هذه نومضم يف نيناوقلا التخالف
طورشلا ب قلعتي اميف نيجوزلل ينطولا نوناقلل عزوملا قيبطتلا ذبحي ءاضقو

. جاوزلل ةيعوضوملا

اهيلع قبطي جاوزلا عناومك جاوزلل ةيعوضوملا طورشلا ضعب نكلو
. عناوملا هذه ةروطخل كلذو اعماج اقيبطت نيجوزلل ينطولا نوناقلا

قلعتت ألاهن ماعلا ماظنلا نم دعت ام غابلا جاوزلل ةيعوضوملا طورشلا و
. عمتجملا اهنم نوكتي يتلا ىلو األ ةيلخلا يه ةرس واأل ةرس باأل

عم هضراعتل اهنأشب يبنج األ نوناقلا قيبطت دعبتسي ام اريثك كلذلو
. يضاقلا ةلود يف ماعلا ماظنلا

ملسم ريغ نم جوزتت نأ ةملسمل زوجي ثمالال ةيم اإلسال لودلا يفف
. جاوزلا دوقع نم ريثك الن طبب يرصملا ءاضقلا مكح اذه ىلعو

ةديس جاوز الن طبب ةرهاقلا ةمكحم تضق 1953/10/06 خيراتبف
. يحيسم يزيلجنا نم ةملسم ةيكرت

( مناه ةحلا (ص ةيضق يف يرصملا ءاضقلا هب قطن مكحلا تاذو
ةحلا ص ىعدت ةيسنجلا ةيرصم ةديس نأ يف ةيضقلا هذه عئاقو صخلتتو
ىدحإ يف ايسكذوثرأ ناك نأ دعب يتنتستورب يسور نم تجوزت ةملسم

ةيسنجلا مناه ةحلا ص تبستكاو ( دارغ نيينل ) غروبسرتب ناس ةنيدم سئانك
جاوزلا اذه الن طبب مكح ءاضقلا ىلع ةيضقلا تضرع املو ، جاوزلا ب ةيسورلا
ةيرصم لا الزت مناه ةحلا ص نأ ربتعاو هزيجي ال ةجوزلا ةيسنج نوناق ألن

راثآ. يأ بتري ال لطابلا جاوزلا ألن ةيسنجلا

ناكم نوناقل اقفو احيحص مت جاوزلا اذه نأ نم مغرلا ىلع اذهو
. جوزلا ةيسنج نوناق هماربإ

عضخت فييكت ةلأسم جاوزلا ةحصل ةيعوضوملا طورشلا ديدحتو
ةماع ةدعاقك يضاقلا نوناقل

ء انثتس ـاال

صوصنملا لا األوح يف هدحو يرئازجلا نوناقلا يرسي -/13 ةداملا
داقعنا تقو ايرئازج نيجوزلا دحأ ناك اذإ 11و12 نيتداملا يف اهيلع

. جاوزلا ةيلهأ صخي اميف إال جاوزلا

تقو ايرئازج نيجوزلا دحأ ناك اذإ ام حةلا يف هنأ: ررقي صنلا اذه
نوناقلل عضخت جاوزلا ةحصل ةيعوضوملا طورشلا نأف جاوزلا داقعنا

. طقف يرئازجلا

عضخت اهنأب لوقلا قبس ثيح ةيله األ ىلع قبطني ال ءانثتس اال اذهو -
. ةيسنجلا نوناقل ةماع ةدعاقك
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يف متت يتلا ةيلا ملا الت ماعملا ب قلعتي اهيلع دراولا ءانثتس -واال
. ةيصخشلا لا األوح ىلإ دتمي وال اهيف اهراثآ جنتت وأ رئازجلا

نيينطولا ةيامحل ررقملا ءانثتس اال اذه ىودج مدع ىري نم كانهو -
. ماعلا ماظنلا ةركف قيبطت ةطساوب ةياغلا تاذ ىلإ لوصولا نكمي ثيح

اميف : جاوزلا يف دوقع لكشلا ىلع قيبطتلا بجاولا نوناق °2-لا
و ةيلكشلا طورشلا نيب زييمتلا يف قيقد دج األرم نإف جاوزلا دوقعب قلعتي

طورشلا نم ةلود نوناق يف ربتعي اميف هنا كلذ ، ةيعوضوملا طورشلا
. ةيعوضوملا طورشلا نم ىرخأ ةلود يف دعي ةيلكشلا

جاوزلل ةيلكشلا طورشلا نم دعي ـ ةينيدلا ميسارملا ـ ينيدلا لكشلا ف
لود يف ةيعوضوملا طورشلا نم ربتعي هنا إال ةيم اإلسال نادلبلا بلغا يف

. ينيدلا لكشلا يف متي مل جاوز لك ال طاب عقي ثيحب ، نانويلا ك ىرخأ

يف ىتح ةيعوضوملا و ةيلكشلا طورشلا نيب زييمتلا بعصي هنا امك
. دحاولا نوناقلا

يذلا راط وهاإل لكشلا و يضاقلا نوناقل عضخت فييكت ةيضق ةيضقلا و
. يجراخلا ملا علا ىلإ ةدار اإل راهظإ ةيلمع هيف متت

طورشلا نم اهنأ ىلع فيكت لهو اياضق ةدع حرطت انعوضوم يفو
: اهنمو ال مأ ةيلكشلا

ربتعت ةرس األ نوناق نم (9) ةداملا اهيلع تصن يتلا نيدهاشلا ةداهش ـ
. اضرلا لمكت وال جاوزلا راهشإب قلعتت ألاهن لكشلا نم

مكم هرابتعاب ةيعوضوملا طورشلا يف لخدي بلا غلا يف ةجوزلا يلو ـ
. ةيله اللأل

ةداملا ىلإ عوجرلا ب ةيلكشلا طورشلا نمض لخدي دق طرشلا اذه نكلو
وال يف نم عنمي نأ يلولل زوجي ال هنأ ىلع صنت يتلا و ةرس األ نوناق نم 12

اهل. حلصأ ناكو هيف تبغر اذإ جاوزلا نم هتي

لأل هنا ريغ هنأ، ىلع صنتل ةريخ األ اهترقف يف عجرت ةداملا هذه نكلو
. تنبلل ةحلصم عنملا يف ناك اذإ جاوزلا نم ركبلا هتنب عنمي بنأ

انسد: اإل طباوض ـ

جاوزلا دقع نإف ةرس األ نوناق نم 18 ةداملل اقفوو :19 ةداملا صن =
يتلا طورشلا ةاعارم عم انوناق لهؤم فظوم مامأ وأ قثوملا مامأ متي

. ةعساتلا ةداملا اهتددح

دلب يف دقعي يذلا جاوزلا :نإ ةيندملا ةلا حلا نوناق نم 97 ةداملا ـ
ا بسح مت اذإ احيحص ربتعي ةيبنجأو يرئازج نيب وأ نييرئازج نيب يبنجأ
األ طورشلا يرئازجلا فلا خي ال نأ ةطيرش دلبلا كلذ يف ةفولأملا عاضو أل
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. جاوزلا دقع ناكم إل ينطولا نوناقلا اهبلطتي يتلا ةيساس

: جاوزلا راثأ ىلع قيبطتلا بجاولا نوناق °3-لا

يرسي هنأ:« ىلع صنت يتلا 1/12و ةداملا يه: انه دانس اإل ةدعاق
اآلراث ىلع جاوزلا داقعنا تقو جوزلا اهيلإ يمتني يتلا ةلودلا نوناق

.« جاوزلا دقع اهبتري يتلا ةيلا وملا ةيصخشلا

. جاوزلل ةيلا وملا ةيصخشلا يه:اآلراث ةدنسملا ةركفلا

ةيلا وملا ةيصخشلا اآلراث نمض جردني ال امو جردني ام ديدحت إن
لثمتت جاوزلل ةيصخشلا ،واآلراث يضاقلا نوناقل عضخت فييكت ةيضق جاوزلل
طباورلا ىلع ةظفاحملا ،ك ةلدابتملا نيجوزلا تابجاوو قوقح يف اساسأ

بجاو ، ددعتلا حةلا يف لدعلا ةرس،و األ ةحلصم ىلع نواعتلا ، ةيجوزلا

.(1) ةقفنلا

يف لثمتتف ةيبرغلا نيناوقلا ضعبل اقفو جاوزلل ةيلا ملا اآلراث امأ
و ناجوزلا اهيلع قفتي وأ نوناقلا هيلع صني يتلا نيجوزلا تابجاوو قوقح

امهقوقح ةيوستو اهب عافتن واال لا األوم هذه ةرادإ و امهلا ومأ ةيكلمب ةقلعتملا
. جاوزلا ءاضقنا دعب

يلا، ملا كارتش اال ماظن اهنم، روص ةدع هل نيجوزلل يلا ملا ماظنلا و
ةينئابلا وأ ةطودلا ماظن يلا، ملا لا صفن اال ماظن

نم ةمكحلا ،و جاوزلا داقعنا تقو جوزلا ةيسنج وه: انسد اإل طباض
جوزلا نأ امك ، دحاو نوناق نم رثكأ اهمكحي نأ نكمي ال جاوزلا راثأ نأ كلذ

. ةلئاعلا بر وه

ةاواسملا أدبم نإ ثيح ةيفيكلا هذهب دانس اإل طباض ديدحت دقتنا دقو
ثم كرتشملا نطوملا ك دياحم دانسإ طباض دامتعا يضتقي جاوزلا يفرط نيب

. اثيدح ةيسنرفلا ضقنلا ةمكحم هجوت اذهو ال.

قبطي يذلا نوناقلا نإف دانس اإل ةدعاقل اقفو : قيبطتلا بجاو نوناقلا
األ قلعت ءاوس جاوزلا داقعنا تقو جوزلا ةيسنج نوناق وه جاوزلا رأثا ىلع

. جاوزلل ةيلا ملا وأاآلراث ةيصخشلا رمباآلراث

ةيلا ملا اآلراث نإف جاوزلل يلا ملا ماظنلا رقت يتلا نيناوقلل ةبسنلا ب امأ
عضخت اهلعجي دق لا باألوم اآلراث هذه طابتراف ، نيناوق ةدع اهمكحت دق
نوناقل عضخت اهلعجي دق نيجوزلا نيب قافت باال اهطابتراو ، عقوملا نوناقل
نوناقلل عضخت اهلعجي دق جاوزلا دقعب اهطابترا نأ امك الن) وميد ) دقعلا

. يصخشلا

ةرس. األ نوناق نم ـ39 36 داوملا صوص خلا هجو ىلع عجار –(1)
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.13 ةداملا صن ، ءانثتس ـاال

: جاوزلا الل حنا ىلع قيبطتلا بجا ولا نوناق °4-لا

و يرئازجلا يندملا نوناقلا نم 2/12 ةداملا يه انه دانس اإل ةدعاق
نوناقلا ينامسجلا لا صفن واال جاوزلا الل حنا ىلع يرسيو ىلع:« صنت يتلا

.« ىوعدلا عفر تقو جوزلا هيلإ يمتني يذلا ينطولا

ةيجوزلا ةطبارلا ءاهنإ ينعي جاوزلا الل حنا : ةدنسملا ةركفلا نومضم
. ينامسجلا لا صفن وأاال قيلطتلا القوأ بطلا كلذو

هنأ يأ ةدرفنملا هتدارإب ةيجوزلا ةطبارلل جوزلا ءاهنإ ينعي الق وطلا
. يدارفنا فرصت

ىلع ءانب ءاضقلا نم مكحب ةيجوزلا ةطبارلا ءاضقنا ينعي قيلطتلا و
. ةددحم بابس أل نيجوزلا دحأ بلط

نيجوزلا نيب ةشيعملا يف قيرفتلا هب دصقيف ينامسجلا لا صفن اال امأ
ءاضقنا كلذ ىلع بترتي نأ نود نم امهنيب ةكرتشملا ةايحلا لا صفناو

. ةيجوزلا ةطبارلل

ربتعت يتلا نيناوقلا لظ يف دجويو ةعيرشلا نع بيرغ ماظنلا اذهو
ضعبو اينابسا يف هيلع لا حلا وه امك الق طلا مرحتو ةيدبأ ةيجوزلا ةطبارلا
عضخت فييكت ةيضق ةيجوزلا ةطبارلا ءاهنإ روصو ةينيت لاال اكيرمأ لود

. يضاقلا نوناقل

متي نأ بجوأ ثيح قيلطتلا القو طلا نيب قرفي مل يرئازجلا عرشملا و
متيو جاوزلا دقع لح وه الق طلا نأ ربتعاو ءاضقلا نم مكحب امهنم لك

ةجوزلل ىطعأ امك . ةجوزلا نم بلطب وأ نيجوزلا يضارتب وأ جوزلا ةدارإب
ةرس. األ نوناق اهددح بابس أل قيلطتلا بلط قح

و ةدعلا القك طلا راثآ جاوزلا الل حنا نومضم يف اضيأ لخديو
. ةناضحلا

ةقباسلا اياضقلا مكحي يذلا نوناقلا : قبطملا نوناقلا و دانس اإل طباض
ىوعدلا عفر تقو جوزل ا ةيسنج نوناق وه ةدنسملا ةركفلا اهنمضتت يتلا

. ةماع ةدعاقك

ملع يف نكي مل نوناق قيبطت ىلإ يدؤي ألهن َدِقُتنا اذه دانس اإل طباضو
يدؤي ةيفيكلا هذهب طباضلا اذه نأ ىلإ ةفاضإ ، جاوزلا داقعنا تقو ةجوزلا
ةجيتنلا بسح طباضلا اذه رييغت قيرط نع نوناقلا ىلع جوزلا لياحت ىلإ

. اهقيقحت ديري يتلا

رييغت ىلإ أجلي اهدعبو الق طلا مرحي نوناق لظ يف لجر جوزتي دقف
و هتجوز طالق ديري القألهن طلا اهنوناق هل حيبي ةلود ةيسنجب هتيسنج
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. سكعلا

تابثإ ةلدأ ىلع ىوعدلا عفر تقو جوزلا ةيسنج نوناق قبطي كلذكو
نوناقل عضخت يتلا تاءارج يفاإل لخدت ال هذهو قيلطتلا القوأ طلا بابسأ

.(1) يضاقلا

اهنإف قيلطتلا القوأ طلا ىوعد يف ةيئارج اإل لئاسملا ب قلعتي اميف امأ
. يضاقلا نوناقل عضخت

ةدعلا القك طلا راثآ جارخإ ىلإ بهذي ايهقف ابناج نأ ىلإ ريشن نأ يقب
ةيسنج نوناق ىلإ اهعاضخإ مدع هيلعو جاوزلا الل حنا ةركف نم ةناضحلا و

. ىوعدلا عفر تقو جوزلا

يتلا و جاوزلل ةيعوضوملا طورشلا يف لخدت ةدعلا نأ رابتعاب كلذو
وولاالةي ةونبلا يف لخدت ةناضحلا نأ امك نيجوزلل ينطولا نوناقلا اهمكحي

(ولاالةي). ةيامحلا ب لومشملا نوناق اهمكحيو سفنلا ىلع

: ءانثتس اال

الاهق طإ ىلع قبطت 2/12عأالهال ةداملا صن يف ةدراولا ةدعاقلا نإ
نوناقلا نأ يف لثمتملا 13و ةداملا هب تءاج يذلا ءانثتس لال عضخت ثيح

دحأ ناك اذإ ام حةلا يف جاوزلا الل حنا ىلع يرسي يذلا وه يرئازجلا
. جاوزلا داقعنا تقو ايرئازج نيجوزلا

لوقلا ىلو فاأل ةيفيكلا هذهب ءانثتس اال اذه ةغايص دقتني نم كانهو
اذهو ىوعدلا عفر تقو ةيرئازج ةجوزلا تناك اذإ يرئازجلا نوناقلا قيبطتب

. يبنج األ نوناقلا قيبطت رارضأ نم نييرئازجلا نينطاوملل ةيامح هيف

: بسنلا ىلع قيبطتلا بجاو لا نوناقلا جـ-

يرسي »: يندملا نوناقلا نم رركم 13 ةداملا يه انه دانس: اإل ةدعاق
. لفطلا يمالد تقو األب ةيسنج نوناق هراكنإو هب فارتع واال بسنلا ىلع

تقو األب ةيسنج نوناق قبطي لفطلا يمالد لبق األب ةافو حةلا يفو
.« ةافولا

بسنلا حيحصت ، ةيعيبطلا ة ونبلا ، ةيعرشلا ةونبلا يه: ةدنسملا ةركفلا

اقفو بسنلا نوناق اهلع قبطي يتلا لئاسملا : ةدنسملا ةركفلا نومضم
نم 46 0ـ4 داوملا يضاقلا نوناقل عضخت فييكت ةيضق دانس اإل ةدعاقل

ةرس. األ نوناق

ةرس. األ نوناق نم 53 ةداملا عجار –(1)
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:(1) براق األ نيب ةقفنلا ىلع قيبطتلا بجاولا نوناق د-لا

يتلا و يرئازجلا يندملا نوناقلا نم 14 ةداملا يه انه دانس اإل ةدعاق
براق األ نيب ةقفنلا ب مازتل اال ىلع ينطولا نوناقلا قبطي هنأ:« ىلع صنت

اهب)». بلا طملا اهب( نيدملل

14 ةداملا يف ةدنسملا ةركفلا نومضم :و ةدنسملا ةركفلا نومضم
. براق األ نيب ةقفنلا ىلع رصتقي

. دحاو لصأ مهعمجي نم لك ىبرقلا يوذ نم ربتعيو

. عورفلا و لوص األ نيب ةلصلا يه ، ةرشابم نوكت ةبارقلا

مهنم لك سيل و دحاو لصأ مهل صاخشأ نيب ةطبار ، يشاوح ةبارق

.(2) ةرهاصملا ب نوكت ةبارقلا نأ امك ألرخ، عرف

مهل بجوتست نيذلا صاخش األ يرئازجلا ةرس األ نوناق ددح دق و
اهب. نيبلا طملا صاخش واأل ةقفنلا

األم. ىلع األبمث ىلع بجت ءانب األ ةقفنف

لمشت و لوص األ ىلع عورفلا و عورفلا ىلع لوص األ ةقفن بجت امك
. نكسلا الجو وعلا ةوسكلا و ءاذغلا ةقفنلا

اهب. بلا طملا يأ ةقفنلا ب نيدملا هيلإ يمتني يذلا نطولا دانس: اإل طباض

ب نيدملل ينطولا نوناقلا نإف كلذل اعبتو : قيبطتلا بجاو نوناقلا
ريغ طباضلا اذه و قباسلا ليصفتلل اقفو ةقفنلا اياضق مكحي يذلا وه ةقفنلا
سيل و ةقفنلا ب بلا طملل ينطولا نوناقلا نوكي نأ بجي ناك ثيح قيقد

اهب. نيدملل

انيعم اصخش نأ اقبسم ضرتفي اهيلع وه يتلا هتغايص يف صنلا ألن
ناك اذإ ام ةفرعم نكمي ال صخشلا اذه نأ نيح يف " ةقفنلا ب نيدم " مزتلم

. ةقفنلا ب بلا طملا ةيسنج نوناق ىلإ عوجرلا دعب إال ةقفنلا الب وأ انيدم

: فقولا و ةبهلا و ةيصولا و ثاريملا ىلع قيبطتلا بجاولا نوناق هـ-لا

يتلا يرئازجلا يندملا نوناقلا نم 16 ةداملا يه انه دانس اإل ةدعاق
دعب ذفنت يتلا تافرصتلا رئاس و ةيصولا و ثاريملا ىلع يرسي اهيف:« ءاج
تقو فرصتلا هنم ردصم نم وأ يصوملا وأ كلا هلا ةيسنج نوناق توملا

. هتوم

تقو فقاولا وأ بهاولا ةيسنج نوناق فقولا و ةبهلا ىلع يرسيو
16 ةداملا .« امهئارجإ

ص242-241. ، قباس عجرم ، يرئازجلا صاخلا يلودلا نوناقلا : مساقلب بارعأ : رظنأ –(1)

. يرئازجلا يندملا نينقتلا نم 32ـ35 داوملا عجار –(2)
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: ثاريملا -1°

لخدي وهف هيلعو ةرس باأل ةطبترملا اياضقلا نم ةعيرشلا يف ثاريملا
. يصخشلا نوناقلا اهمكحي يتلا ةيصخشلا لا األوح راطإ يف

ةرس. األ نوناق نمض ثاريملا يرئازجلا عرشملا فنص دقو

هفنصتو طقف يلا ملا هبناج نم ثاريملا ىلإ رظنت نيناوقلا ضعبو
مظعم ) عقوملا نوناقل كلذل اعبت هعضختو لا) (األوم ةينيعلا لا األوح نمض

.( ةيبونجلا اكيرمأ لود

لوقنملا يف ثاريملا و راقعلا يف ثاريملا نيب قرفت نيناوقلا ضعبو -
ىلإ يدؤي اذهو يفوتملا نطوم نوناقل يناثلا و عقوملا نوناقل األلو عضختو
يف دجوت ةكورتملا لا األوم تناك اذإ ةكرتلا ىلع قبطت يتلا نيناوقلا ددعت

. ةلود نم رثكأ

يف يرئازجلا عرشملا عضخأ دقل : قبطملا نوناقلا و دانس اإل طباض
اذهف هتوم تقو ( كلا (هلا ثروملا ةيسنج نوناقل ثاريملا 16عأاله ةداملا
نيذلا صاخش األ ىلإ ىفوتملا لا ومأ لا قتنا ةيلمع مكحي يذلا وه نوناقلا

اذإ اميف قرف وال ةلودلا ىلإ وأ ةيجوزلا ةطبار وأ ةبارقلا ةطبار مهب هطبرت
الت. وقنم وأ تاراقع لا األوم هذه تناك

هرابتعاب ثاريملا ىلع هتافو دنع ثروملا ةيسنج نوناق قيبطت رربيو
. ىفوتملا هلعالةقب يذلا نوناقلا

ىلع قبطملا نوناقلا ةدحو ىلإ يدؤي نوناقلا اذه قيبطت نأ امك
مهتايسنج تناك اذإ ةثرولا ةيسنج نيناوقل ةيمهأ ةيأ يطعي وال ثاريملا

. ةددعتم

: ةدنسملا ةركفلا نومضم

و لا لااألوم قتنا يف لثمتي ميلا بناجو يصخش بناج هل ثاريملا
ةركف اهنمضتت يتلا و هتوم تقو ثروملا ةيسنج نوناق اهمكحي يتلا اياضقلا

يه: ثاريملا

ثروملا تومو جاوزلا و بسنلا لثم ث اريملا طورشو بابسأ ـ

ثاريملا عناوم نم عنام دوجو مدعو ثروملا توم دعب ثراولا ةايح -

.(1) مهنيب ةكرتلا ميسقت ةيفيكو ثاريملل نوقحتسملا صاخش ـاأل

األ كلت يأ ةرغاشلا ةكرتلا ب قلعتي اميف امأ : ةرغاشلا ةكرتلا ةيعضو
دق يرئازجلا عرشملا نإف اهل اثراو كرتي ملو اهبحاص اهنع يفوت يتلا لا وم

ةداملا هذه يف درو ثيح يندملا نوناقلا نم 773 ةداملا صن يف اهيلإ راشأ

ةرس. األ نوناق نم ـ183 126 داوملا ، يضاقلا نوناقل عضخت فييكت ةيضق –(1)



30

مكلا اهل سيل يتلا ةرغاشلا لا األوم عيمج ةلودلا مأالك نم اكلم ربتعت ) هنأ
لمهت نيذلا وأ ثراو ريغ نع نوتومي نيذلا صاخش األ لا ومأ كلذكو

.( مهتكرت

نمل ثراو لا ملا تيب ) نأ يه ةيم اإلسال ةعيرشلا يف ةماعلا ةدعاقلا و
ةرغاشلا تاكرتلا ةلوليأ ةرس األ نوناق نم 180 ةداملا تدكأ دقو هل) ثراو ال

. ةماعلا ةنيزخلا ىلإ

؟ ثاريم قح هنأب ةرغاشلا ةكرتلا ىلع ةلودلا قح فيكي له نكلو

و ةيلئاعلا ةبارقلا ساسأ ىلع موقي ةيم اإلسال ةعيرشلا يف ثاريملا نإ
نأب لوقلا نكمي ال كلذلو ىفوتملا عم اهل ةيلئاع ةبارق ال ةلودلا نأ كش ال

. ثرإ قح ةرغاشلا ةكرتلا ىلع ةلودلا قح

ةلود يهأ هل ثراو ال نم ثرت يتلا ةلودلا لوح لا ؤسلا حرطي هنأ امك
. هتافو تقو ( ىفوتملا ) ثروملا ةلود مأ يضاقلا

يف تيفوت يتلا ةيلا االطي ةديسلا ةيضق يف يرصملا ءاضقلا مكح دقل
قحب يلا االطي لصنقلا اهيف بلا ط يتلا و اثراو كرتت )ملو رصم ) ةيردنكس اإل
ىلإ ثاريملا عضخي يرصملا نوناقلا ألن ةكرتلا هذه يف ةيلا االطي ةلودلا
ريخلا اذه و يلا االطي نوناقلا انه وهو – هتوم تقو ىفوتملا ةيسنج نوناق

. ةلودلا ىلإ ةكرتلا هذه لثم ةلوليأب يضقي

( رصم ) يضاقلا ةلود قحب مكحو حرطلا اذه يرصملا ءاضقلا ضفر دقف
ةماعلا ةنيزخلا ىلإ ةيلا االطي ةديسلا ةكرت تلآ مث نمو ةكرتلا هذه يف

. ةيرصملا

ءاضقلا هيلإ بهذ ام سكع بهذ ىرخأ لود يف ءاضقلا نكلو
قاقحتساب 1952/03/28 خيراتب اكيجلب يف ءاضقلا مكح دقف . يرصملا

نأ ساسأ ىلع كلذو ، ثراو هل نكي ملو ، اكيجلب فوتم ةكرتل ديوسلا ةلود
دانس اإل دعاوقل اقبط قيبطتلا بجاولا نوناقلا وهو يديوسلا نوناقلا
يفو ثرا هنا ساسأ ىلع ةلا حلا هذه يف ةلودلا قح فيكي ةيكيجلبلا
ىلع دجوت ةكرتلا هذه رابتعاب ةرغاشلا ةكرتلا اهيلإ لوؤت ةلودلا نإ يريدقت

تققحت ةكرتلا هذه الن ىفوتملا ثروملا ةلود نم اهب قحأ يهو اهميلقإ

.(1) اهتياعربو اهلضفب

قباسلا عجرملا ، نيناوقلا عزانت ، قداص يلع ماشه –(1)
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ةيلمعلا تاقيبطتل ل عبات ): ةعبار لا ةرضاحملا
( ناكملا ثيح نم نيناوقلا عزانت ةيرظنل

األمولا: اياضق يف قيبطتلا بجاو نوناقلا : ايناث

: ةيداملا لا األوم ىلع قيبطتلا بجاو لا نوناقلا -1

ىلع صنت يتلا و يندملا نوناقلا نم 17 ةداملا يه انه دانس اإل ةدعاق
يتلا ةلودلا نوناق ىلإ ال وقنم وأ اراقع ناك ءاوس لا ملا فييكت عضخي هنأ:«

. اهيف دجوي

عقوم نوناق ىرخ األ ةينيعلا قوقحلا و ةيكلملا و ةزايحلا ىلع يرسي
ر. اقعلا

ققحت تقو اهيف دجوي يتلا ةهجلا نوناق يداملا لوقنملا ىلع يرسيو
، ىرخ األ ةينيعلا قوقحلا وأ ةيكلملا وأ ةزايحلا بسك هيلع بترت يذلا ببسلا

.« اهدقف وأ

تبهذ ةميدقلا ةيلا االطي ةسردملا لا: األوم نوناقل يخيراتلا روطتلا -
عقوم نوناق ) ءيشلا اذه عقوم نوناقل عضخي ءيشلا ىلع قحلا نأ ىلإ

. هكلمي راقع ىلع ءانبلا يبنجأ صخشل قحي ناك اذإ امع ةباجإ كلذو لا)، ملا

دق هيرتنجراد هيقفلا يف ةلثمم ةميدقلا ةيسنرفلا ةسردملا نأ امك
اإل نوناقلا ةدايس أدبمل اقيبطت يميلق اإل نوناقلل راقعلا اهرودب تعضخأ

. يميلق

ةسردملا اهتدمتعا ( عقوملا نوناق همكحي راقعلا ) ةدعاقلا تاذو
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. هتقنتعا يذلا ةيميلق اإل أدبمل اديسجت ةيدنلوهلا

ةيراقعلا لا األوم عوضخ ينيشنام يلا االطي ربتعا 19 نرقلا يفو
لحل اهحرط يتلا نيناوقلا ةيصخش ةيرظن ىلع ءانثتساك عقوملا نوناقل

. ناكملا ثيح نم نيناوقلا نيب عزانتلا ةلكشم

نوناقل ةيراقعلا لا األوم عاضخإ ىلإ ينييفاس ينامل األ بهذ امك
. ةينوناقلا الةق علل يناكملا زيكرتلا ةيرظن ىلع اسيسأت اهعقوم

ثيح اهصن ىلع عقوملا نوناقل لا األوم عوضخ ةدعاق تظفاح دقو
نم نيناوقلا عزانت دعاوق نمض اهتنودو لودلا تاعيرشت مظعم اهتفقلت

. يرئازجلا عيرشتلا اهنيب نمو ، ناكملا ثيح

: ةدعاقلا تارربم ـ

نوهرلا نم راقعلا ولخ لوح نانئمط التواال ماعملا سالةم ةرورض ـ
. هعقوم نوناقل راقعلا عوضخب إال ىتأتي ال اذهو

اهترئادب دجوي يتلا ةمكحملل دقعي ام ةداع يئاضقلا صاصتخ ـاال
. راقعلا

ةلود نإف ةدايسلا ىضتقمبو ، ةلودلل ةورثلا رصانع نم دعت تاراقعلا ـ
. راقعلا ىلع اهنوناق قيبطتب اهريغ نم ىلوأ عقوملا

يندملا نوناقلا صوصنل اقفو لا :األوم ةدنسملا ةركفلا ديدحت
ةيدام قوقحلا اهيلع درت يتلا ءايش األ اهرابتعاب ( يضاقلا نوناق ) يرئازجلا
ةحلا صو ةيلا م ةميق اهل يتلا ءايش األ يه ةيداملا لا ،واألوم ةيدام ريغو

ةنوحشم وأ الت) وقنم ) ةكرحتم )وأ تاراقع ) ةتباث تناك ءاوس لماعتلل
، ةيلودلا ةراجتلا عئاضبك

لا: األوم عقوم ديدحت ةبوعص

، ةيدودحلا قطانملا ب ةدوجوملا لا ـاألوم

، ةلود ألةي ةعبات ريغ قطانمب ةدجاوتملا لا ـاألوم

، لقنلا ةليسو ملع ةفرعم ريغ نم ةنوحشملا عئاضبلا ـ

نإف: يرئازجلا يندملا نوناقلا 683نم ةداملا صنل اقفوو

وهف فلت نود هنم هلقن نكمي وال هيف تباثو هزيحب رقتسم ءيش «لك
. لوقنم وهف كلذ ادع ام لكو ، راقع

ةمدخ ىلع ادصر هكلمي راقع يف هبحاص هعضي يذلا لوقنملا نأ ريغ
.« صيصختلا ب اراقع ربتعي الهل غتسا وأ راقعلا اذه
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:( كرحتملا عزانتلا ) لوقنملا لا قتنا نأشب عزانتلا

تقو هعقوم نوناقل اقفو لوقنملا يف تبستكا يتلا قوقحلا ريصم ام
لثمب فرتعي ال رخأ عقوم ىلإ لوقنملا لا قتنا حةلا يف اهبسك بابسأ ققحت

؟. قوقحلا هذه

ىلع ةلأسملا هذه لوح صاخلا يلودلا نوناقلا ءاهقف ءارأ ت نيابت
اآليت: وحنلا

كلذو ، نامزلا ثيح نم نيناوقلا عزانت دعاوق قيبطتب ةلكشملا لح ـ1
. يعجر رثأ ريغ نمو يروفو رشابم رثأب ديدجلا عقوملا نوناق قيبطتب

اذهل اقفو : ةبستكملا قوقحلا أدبم قيبطت بوجو ب ةلكشملا لح ـ2
ىلع اذفان ىقبي ام نوناق لظ يف هرصانع تلمتكا يذلا قحلا نإف يأرلا
قحلا رصانع دعت مل نإو ىتح ، ديدج نوناق ىلإ لوقنملا لا قتنا نم مغرلا

يف تلمتكا دق قحلا رصانع نكت مل نإو ، ديدجلا عقوملا نوناقل اقفو ةلمتكم
ال هنإف ديدجلا عقوملا لض يف ةلمتكم تحبصأ اهنكلو ميقلا عقوملا لض

. قحلا اذهب فارتع اال زوجي

، ةبستكملا قوقحلل امارتحا قوقحلل يلودلا ذافنلا ب هنع ربعي ام اذهو

:(1) يفاآليت اهصيخلت نكمي طورشلا نم ةلمج ايلود قحلا ذافنل طرتشيو

، ديدج قح ءاشنإ سيلو قحلا ذافن بولطملا نوكي ـنأ

، ميدقلا نوناقلا لظ يف احيحص لمتكا دق قحلا نوكي ـنأ

، ديدجلا نوناقلا يبف هل داضم قح ءاشن دق نوكي ال ـنأ

، ديدجلا نوناقلا يف ماعلا ماظنلل افلا خم قحلا نوكي ال ـنأ

. نوناقلا وحن اشغ مت دق لوقنملا رييغت نوكي ال ـنأ

ةلودلا يف قحلا ذافن :نإ اهيف هب كسمتملا ةلودلا يف قحلا ذافن ىدم
أشن يذلا نوناقلا ا هررق يتلا دودحلا يف نوكي اهيف هب كسمتلا داري يتلا

وأ رثكأ ارأثا قحلا ىلع بتري ديدجلا عقوملا نوناق ناك اذإف . رثكأ سيل هيف
. ديدجلا نوناقلا هبتري امب قحلا رثأتي فال ميدقلا عقوملا نوناق هبتر امم لقا

يضمب نيدل ا مداقتب اهنوناق يضقي ةلود ىلإ نئاد لقتنا اذإ هلا: ثمو
ب05 مداقتلا ةدم ددحي نيدلا اذه هيف أشن يذلا نوناقلا امنيب ، تاونس 10

تاونس 05 يضم دعب نيدلا اذهب هنيدم بلا طي نأ نئادلا اذهل سيلف تاونس
. تاونس 10 يضم مدعو

يف قحلا ىلع راثأ نم هبتري امع ديدجلا نوناقلا رثؤي ال هنا امك

، قباس عجرم ، يرئازجلا صاخلا يلودلا نوناقلا يف تاركذم ، ناميلس يلع يلع –(1)

.98/1
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. ميدقلا نوناقلا هبتر امع لوقنملا

يضمب نيدلا مداقتب اهنوناق يضقي ةلود ىلإ نئادلا لقتنا هلا:-ول ثمو
مداقتلا ةدم ددحي قحلا اذه هيف أشن يذلا نوناقلا نأ نيح يف تاونس 05

، تاونس ب10

سيلف تاونس 07 يضم دعب نويدلا دادسب هنيدم نئادلا بلط ولف
. ديدجلا نوناقلل اقبط مداقتلا ب طقس دق نيدلا ناب عفدي نأ نيدملل

نأ بجي ام ةلود يف قحلا ذافن نع ثيدحلا نأ ىلإ ةراش اإل تيقب
. قحلا اذه لثم فرعي اهنوناق نوكي

ةي(1): ونع ملا لا األوم ىلع قيبطتلا بجاو لا نوناقلا -2

و يرئازجلا يندملا نوناقلا نم رركم 17 ةداملا يه انه دانس اإل ةدعاق
اهدوجو لحم نوناق ةيونعملا لا األوم ىلع يرسي هنأ:« ىلع صنت يتلا
قوقحلا وأ ةيكلملا وأ ةزايحلا بسك هيلع بترت يذلا ببسلا ققحت تقو

. اهدقف وأ ىرخ األ ةينيعلا

فنصملل األلو رشنلا ناكم ةينفلا و ةيبد األ ةيكلملا دوجو لحم دعي
. هزاجنإ وأ

. اهحنم يذلا دلبلا عارتخ اال ةءارب لحم دعيو

الوأ جس يذلا دلبلا نييعانصلا جذومنلا و مسرلا دوجو لحم دعيو
هيف. اعدوأ

الل. غتس اال ةأشنم ةيراجتلا الةم علا دوجو لحم دعيو

يراجتلا لحملل يسيئرلا رقملا دلب يراجتلا االمس دوجو لحم دعيو

حم نوكت ألن حلصت يتلا و ةيداملا ريغ ءايش يهاأل ةيونعملا لا األوم
ةيصخشلا قوقحلا و ةينهذلا قوقحلا يف لثمتت ،و ةينيعلا قوقحلل ال

.«" نويدلا "

: ةينهذلا قوقحلا ىلع قيبطتلا بجاولا نوناقلا أ-

و ةينفلا و ةيبد األ تافنصملا لثم ركفلا جاتن ىلع درت هذه ـ
. اهبحاصل الل غتس باال اراكتحا نمضتت و تاعرتخملا

يفاال فلؤملا قحك يبد األ قحلا ب ىمسي ام قوقحلا هذه نمضتت امك
. هاضر ريغ نم هفنصم رييغت وأ خسن ىلع ضارتع

و عرتخملا قح و فلؤملا قح يف اساسأ ةينهذلا قوقحلا لثمتت و

بارعأ ص384-379، ، قباس عجرم ، صاخلا يلودلا نوناقلا هللا: دبع نيدلا (1)–زع

ص272-265. ، قباس عجرم ، يرئازجلا صاخلا يلودلا نوناقلا : مساقلب
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....... ةيعانصلا و ةيراجتلا الةم علا يف قحلا

قوقحلا هذه رابتعا نكمي ىدم يأ ىلإ : هدافم لؤاست حرطي انهو
؟ عقوملا نوناقلا كلذل اعبت اهعاضخإو الت وقنم ةباثمب

: يتأي امك ةيونعملا قوقحلا نإف رركم 17 ةداملا صنل اقفو

قح فلؤملا قح ة: ينفلا و ةيبد األ ةيكلملا قح وأ فلؤملا قح -1°
افيلأت نونفلا و مولعلا نيدايم يف هرطاخ يحو نم عضو نم لك هكلمي
اروصم وأ اموسرم وأ ارثن وأ امظن اررحم ناك ءاوس هتيصخش عباطب امستم

خلا. ... ىنغي وأ هب قطني ناك وأ

نم هريغ عنمي ناو مايلا هفلؤم لغتسي نأ هبحاصل حيتي قحلا اذه و
هنم. ةدافتس نماال و هديلقت وأ ههيوشت

نماألرم ىلو األ ةداملا يف قحلا اذه نع يرئازجلا عرشملا ربع ودق
نأب: فلؤملا قحب قلعتملا 73/04/3 يف 73-14

امهم ،و هريبعت ةروص و هطمن و هعون ناك امهم يركف جاتنإ «لك
.« فلؤملا قح ىمسي اقح هبحاصل لوخي هدصقم و هتميق تناك

ةلودلا نوناقل فلؤملا قح عاضخإ ىلإ حجارلا يهقفلا يأرلا بهذي و
ةرم. أللو فنصملا وأ فلؤملا اهيف رشن يتلا

ةلودلا اهحنمت يتلا ةقيثولا يه عارتخ اال ةءارب : عارتخ اال ةءارب -2°
ةينوناقلا ةيامحلا ب عتمتلا و مايلا هعارتخا الل غتسا قح هل لوختف عرتخملل

عرشملا مظن ودق ةنيعم طورشب و ةددحم ةدمل كلذ و ضرغلا اذهل ةررقملا
.66/03/03 يف األرم66-54 ىضتقمب قحلا اذه يرئازجلا

نم بسحت ةنس نيرشعب ةءاربلا ةدم يرئازجلا عرشملا ددح ودق
. عارتخ اال ةءارب لوصحلل بلطلا عاديإ خيرات

و ةراجت و لا معتسا و ةعانص قح اهبحاص يطعت عارتخ اال ةءارب
يف إال نوكت ال عارتخ اال ةءاربف مث نمو . ةءاربلا هيمحت يذلا جتانلا ةزايح

اهل. ةحناملا ةلودلا

نوناقلا نأ ىلإ يهقف يأر بهذ : ةيراجتلا ءامس واأل تام ال °3-علا
ةكرشلا اهب دجوت يتلا ةلودلا نوناق وه ةيراجتلا تام ال علا ىلع قبطي يذلا

، ةيراجتلا الةم علا اهزيمت يتلا

نوناقل عضخت ةيراجتلا الةم علا ناب رخأ يهقف هاجتا لوقي نيح يف
الةم علا بحاص ةيسنج نع رظنلا ضغب الةم علا ليجست اهب مت يتلا ةلودلا

. ةيراجتلا

ثيح نم اهيلإ رظنلا نكم "،ي ةيصخشلا قوقحلا " نويدلا : نويدلا -°5
اال نوناق و ةيدقاعتلا تامازتل اال نوناق نوكي ةلا حلا هذه ويف اهردصم
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. ةيدقاعتلا ريغ تامازتل

حم نوكت اهنوكل ةيونعملا لا نماألوم اهرابتعاب اهيلإ رظنلا نكمي امك
امك نيدملا ىلإ عوجرلا ريغ نم اهيف فرصتلا نئادلل نكمي ثيح لماعتلل ال

"ثمال. قحلا ةلا "وح يف هيلع لا حلا وه

ـ نيدلا لا قتنا ـ ةريخ األ ةفصلا هذهب نويدلا تعضخأ نيناوقلا ضعبو
.( ارسيوس ، ايناملأ ) نيدلا اذه ردصم مكحي يذلا نوناقلا ىلإ

فرصتلا ماربإ لحم نوناق ىلإ نيدلا لا قتنا تعضخأ ىرخأ نيناوقو
وو.م.أ. ةدحتملا ةكلمملا يف ةيلع لا حلا وه امك نيدلا

هرابتعاب نيدملا نطوم نوناقل نيدلا لا قتنا تعضخأ ىرخأ نيناوقو
. نيدلا عوضوم لا ملا زكرم ةفرعم ريغلا ىلع لهسي يذلا ناكملا

، اهلماحل تادنسلا ك لوادتلل ةلباق ةيلا م قاروأ يف ةتباثلا نويدلا امأ
اآلءار قفو اهمكحي يذلا نوناقلا نإف ةيمس اال تادنسلا و ةينذ اإل تادنسلا

يه: ةحجارلا ةيهقفلا

نوناقل عضخي يداملا لوقنملا مكح همكح : هلماحل دنسلل ةبسنلا -ب
. دنسلا يف تباثلا قحلا ةلا وح ىلإ ىدأ يذلا ببسلا ققحت تقو عقوملا

( ةكرشلا ) ةهجلا ىدل ليجستلا بلطتت ةقرولا هذهو : يمس اال دنسلا -
كلذو . ةكرشلا كلت اهل عضخت يتلا ةلودلا نوناقل عضخي اهلوادتو ةردصملا
يتلا ةهجلا ةرادإ زكرم هيف عقي يذلا دلبلا وه يمكحلا عقوملا نأ رابتعاب

. يمس اال دنسلا تردصأ

يتلا ةهجلا نوناقل اهعاضخإ ىلإ بهذ يأر كانه : ةينذ اإل تادنسلا -
. اهتردصأ

كصلا يف مازتلا لك عاضخإ ىلإ ( ةيلودلا تايقافت (اال يأر بهذو
نوناقل بحاسلا مازتلا عضخي ثمال: ةجتفسلا يفف هيف مت يذلا دلبلا نوناقل

، رادص دلباإل

هيلع بوحسملا مازتلا عضخي ، ريهظتلا دلب نوناقل رهظملا مازتلا عضخي
، لوبقلا دلب نوناقل

اإل تادنسلا عاضخإ يف لثمتي ايئاض قو ايهقف حجارلا يأرلا نكلو
هيف ققحتي يذلا دلبلا هرابتعاب ءافولا دلب نوناقل ( ةيراجتلا قارو (األ ةينذ

. قحلا دجو

ةيرظنل ةيلمعلا تاقيبطتل ل عبات ): ةسماخلا ةرضاحملا

( ناكملا ثيح نم نيناوقلا عزانت
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تامازتل اال اياضق يف ق يبطتلا بجاولا نوناقلا ثاثلا:
ةيدقاعتلا

يتلا و يرئازجلا يندملا نوناقلا نم 18 ةداملا يه انه دانس اإل ةدعاق
نم راتخملا نوناقلا ةيدقاعتلا تامازتل اال ىلع يرسي هنأ:« ىلع صنت

. دقعلا وأب نيدقاعتملا ب ةيقيقح ةلص هل تناك اذإ نيدقاعتملا

وأ كرتشملا نطوملا نوناق قبطي كلذ، ناكمإ مدع حةلا يفو
. ةكرتشملا ةيسنجلا

. دقعلا ماربإ لحم نوناق قبطي كلذ، ناكمإ مدع حةلا يفو

.« هعقوم نوناق راقعلا ب ةقلعتملا د وقعلا ىلع يرسي هنأ ريغ

. ةيلودلا دوقعلا يأ ةيدقاعتلا تامازتل يه:اال ةدنسملا ةركفلا

، دوقعلا ةيلود ىلع ةبترتملا جئاتنلا

. طقف ةيلودلا دوقعلا نم دقعلا رابتعا ىلع بترتت جئاتن ةدع كانه

اهنم: ةماه جئاتن ةدع اهنع بترتت دقعلا ةيلود ديدحت و

. دقعلا ىلع ينطولا نوناقلل يئاقلتلا قيبطتلا داعبتسا -1

. ةيلودلا ةيعوضوملا دعاوقلا ىلإ وأ دانس اإل دعاوق ىلإ عوجرلا -2

. مهدقع مكحي يذلا نوناقلا رايتخاب يلودلا دقعلا فارطأ ةيرح -3

يتلا تاعزانملا يف لصفت يتلا ةهجلا رايتخا يف نيدقاعتملا ةيرح -4
مكاحملا ىلإ ةرورضلا ب عضخت ،وال دقعلا دونب ذيفنت وأ ريغت لوح أرطت دق

. ةلودلل ةيئاضقلا

: ةراد اإل نوناق هرابتعاب قيبطتلا بجاولا نوناقلا

. دوقعلا عوضوم و دوقعلا لكش نيب زييمتلا بجي -

كشالو دقعلا عضخت تناك ةميدقلا ةيلا اإلطي ةسردملا : ايخيرات
ال نمض تهجتا دق نيدقاعتملا ةدارإ نأ رابتعاب هماربإ لحم نوناقل اعوضوم

. دقعلا ماربإ ناكم امهرايتخاب نوناقلا اذه رايتخ

هعضوم نيب و دقعلا لكش نيب لصفف 16 نرقلا يف الن وميد ءاج و
اإل نوناقل عوضوملا عضخأ و دقعلا ماربإ لحم نوناقل لكشلا عضخأف

بحصت يتلا ةيلا ملا تاطراشملل هثحب ةبسانمب كلذ )و نطوملا نوناق ) ةدار
. جاوزلا دقع

. دوقعلا عم ةيهقفلا تايرظنلا باحصأ لماعت فيك انيأر اهدعبو

يه: دانسإ طباوض ةدع ىلع 18 ةداملا تدمتعا دقل
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كلذ و نيدقاعتملا ةدارإ لحم لحت دق يضاقلا ةدارإ :نإ نيدقاعتملا ةدارإ ـ
يضاقلا أجلي هذه ةلا حلا و ثيح ، راتخملا نوناقلا دنع امهتوكس حةلا يف
صلختسي دق ،و ةينمضلا ةدار خاللاإل نم راتخملا نوناقلا نع ثحبلا ىلإ

.1 هنع هديعب امهتدارإ نوكت دق انوناق

. ةيلودلا دوقعلا ىلع قيبطتلا بجاولا نوناقلا رايتخا ناك اذإ

نيدقاعتملل كرتشملا نطوملا ـ

. نيدقاعتملل كرتشملا نطولا ـ

. دقعلا ماربإ لا حم ـ

تافرصتلا لكش يف قيبطت لا بجاولا نوناقلا : اعبار
ةينوناقلا

:19 ةداملا يه دانس اإل ةدعاق

يذلا ناكملا نوناقل يلكشلا اهبناج يف ةينوناقلا تافرصتلا عضخت »
هيف. تمت

وأ نيدقاعتملل كرتشملا نطوملا نوناقل عضخت نأ اضيأ زوجيو
اهماكحأ ىلع يرسي يذلا نوناقلل وأ كرتشملا ينطولا امهنوناقل

.« ةيعوضوملا

ريغ تامازتل اال اياضق يف قيبطتلا بجاولا نوناقلا : اسماخ
: ةيدقاعتلا

، ةيدقاعتلا ريغ تامازتل اال ىلع يرسي »: ةداملا صن يه دانس اإل ةدعاق
. مازتل لال ئشنملا لعفلا هيف عقو يذلا دلبلا نوناق

يرست ،ال راضلا لعفلا نع ةئشانلا تامازتل باال قلعتي اميف هنأ ريغ
ةعورشم نوكتو جراخلا يف ثدحت يتلا عئاقولا ىلع ةقباسلا ةرقفلا ماكحأ
.« هيف تعقو يذلا دلبلا يف ةعورشم ريغ دعت تناك ونإ رئازجلا يف

بتكلا ،راد يلودلا يئاضقلا صاصتخ اال عزانتو نيناوقلا عزانت لااليف، كوربملا دمحم
1.1994 يزاغنب ، ةينطولا
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و ةيدار اإل ريغ مازتل اال رداصمب قلعتت ةدعاقلا هذه : ةدنسملا ةركفلا
لثمتي عورشملا ريغ لمعلا وأ راضلا لعفلا .و عفانلا لعفلا و راضلا لعفلا يه

ب ءارث يفاإل لثمتي عفانلا لمعلا و اهروص فلتخمب ةيريصقتلا ةيلوؤسملا يف
ةلا. ضفلا و قحتسملا ريغ عفدلا ك هتاقيبطت و ببس ال

،( لعفلا عوقو لحم دانس:( اإل طباض

وه ةيدقاعتلا ريغ وأ ةيدار اإل ريغ تامازتل اال مكحي يذلا نوناقلا و
وأ اراض عفال ناك ءاوس مازتل لال ئشنملا لعفلا هيف عقو يذلا دلبلا نوناق

. يلحملا نوناقلا نوناقلا اذه ىلع قلطي .و اعفان

: ةدنسملا ةركفلا نومضم

اياضقلا لك ىلع قبطت و ةيدقاعتلا ريغ تامازتل اال مكحت ةقباسلا ةدعاقلا
اهيف: هذه،و ةيدقاعتلا ريغ تامازتل اال ةركف اهنمضتت يتلا

لك طورش و امهنيب ةيببسلا وعالةق ررض و أطخ نم ةيلوؤسملا ناكرأ -1
. نكر

ةيلوؤسملا و يصخشلا لعفلا نع ةيلوؤسملا ، ةيريصقتلا ةيلوؤسملا روص -2
، ءايش نعاأل ةيلوؤسملا ،و ريغلا لعف نع

. هديدحت ةيفيك و هقرط ، ةيلوؤسملل رثأك ضيوعتلا -3

. هتاقيبطت و ببس بال ءارث 4-اإل

لثم ةيلوؤسملا روص ضعب ةدنسملا ةركفلا راطإ نع جرخت و
ةيلوؤسمل او براق األ نيب ةقفنلا ك نوناقلا اهردصم نوكي يتلا ةيلوؤسملا

. قباسلا ليصفتلل اقفو دقعلا نوناق اهمكحي ، ةيدقعلا
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ةسداسلا ةرضاحملا
يبنج األ نوناقلا قيبطت ةيفيك : اسداس

قيبطت ىلع صنت هنوناق يف دانس اإل ةدعاق نأ يضاقلل نيبت اذإ
بجي مأ هسفن ءاقلت نم يبنج األ نوناقلا اذه قبطي لهف ، نيعم يبنجأ نوناق

؟ هماكحأ ىلع ليلدلا ةماقإو هقيبطتب موصخلا كسمتي نأ هقبطي يكل

، يبنج األ نوناقلا ةعيبط لوح يهقفلا لدجلا ب قلعتت ةقباسلا ةلئس -األ
؟. ينطولا يضاقلل ةبسنلا ب عئاقو درجم مأ نوناق وه له

ىلإ ةيضقلا هذه ىلع هتباجإ يف صاخلا يلودلا نوناقلا هقف فلتخا
: نيهاجتا

يسنرفلا ءاضقلا كولس ءارقتسا خالل نم : ةعقاو يبنج األ نوناقلا ـأ
األ نوناقلا نأ ىلإ هقفلا نم بناج بهذ ، يبنج األ نوناقلا عم هلماعت يف

رصانع نم ارصنع ىوس نوكي نأ ودعي وال نوناقلا ةفصب عتمتي ال يبنج
. عقاولا

نم نوكتي نوناقلا نأ نم هرظن ةهجو ريربتل هقفلا اذه قلطنيو
و ةدرجم و ةماع اهنوكو ةينوناقلا ةدعاقلا نومضمب قلعتي امهدحأ نيرصنع

. مازل باألرمواإل قلعتي يناثلا

األرمو ةطلس كلمت يتلا ةلودلا دودحب ددحتي ريخ األ رصنعلا اذهو
دقفت اهتردصأ يتلا ةلودلا ميلقإ نم ةدعاقلا هده تجرخ اذإف هيلعو ، يهنلا

. ةينوناقلا اهتفص دقفت مث نمو ةيمازل اإل اهتوق

اهنم: جئاتنلا نم ةلمج يبنج األ نوناقلل ةيعقاولا ةفصلا ىلع بترتتو

. هسفن ءاقلت نم يبنج األ نوناقلا قيبطت ينطولا يضاقلل زوجي -ال

. يبنج األ نوناقلا قيبطتب موصخلا كسمتي -

. يبنج األ نوناقلا ماكحأ تابثإ بجاو موصخلا ىلع عقي -

. ضق لان ةمكحم ةباقرل عضخي ال يبنج األ نوناقلا ريسفت يف أطخلا -

ا نوناقلا رابتعا ىلإ حجارلا هقفلا بهذي : نوناق يبنج األ نوناقلا ب-
األ يف فلتخا هقفلا اذه نكل .و يضاقلا نوناقك هيلإ رظني نوناق يبنج أل

. يبنج األ نوناقلا قبطي هيلع يذلا ساس

يبنج األ نوناقلا قيبطتل ساسأ عضو تلواح ءارآ ةدع ترهظ هيلعو
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:(1) يف اهصيخلت نكمي نوناقك

لخاد قبطي يبنج األ نوناقلا نأ اهادؤم :و ةيدنلوهلا ةيرظنلا -1°
نيب ةكرتشملا حلا صملا قيقحتل كلذ ،و ةيلودلا ةلماجملا ليبس ىلع ةلودلا

ا نوناقلا قيبطت مدع وأ قيبطت ةطلس يضاقلل يطعت ةيرظنلا هذه .و لودلا
.( دقنلا ) يبنج أل

ةيرظنلا هذه دافم : ةينوسكاسولجن اال ةبستكملا قوقحلا ةيرظن -2°
هلظ يف تأشن يتلا قوقحلل امارتحا ةلودلا لخاد قبطي يبنج األ نوناقلا نأ

. ذيفنتلا ةبجاو ةبستكم اقوقح تحبصأ و

األ نوناقلا ىلع رصتقت ثيح ةعماج ريغ اهنأ ةيرظنلا هذه ىلع ودري
ا نوناقلا امنيب . ةبستكم تحبصأ قوقح هلظ يف تأشن دق نوكت يذلا يبنج

. ديدج نم قحلا ءاشن إل هقيبطت بلطي دق يبنج أل

ىلع يضاقلا ةلود يف دانس اإل ةدعاق تصن ض:اذإ يوفتلا ةيرظن -3
قيبطت يف يضاقلا ضوفت يبنج األ نوناقلا ةلود نإف يبنجأ نوناق قيبطت

. اهنوناق

ليكول إال نوكت ةلا"ال كولا " ضيوفتلا نأب ةيرظنلا هذه ىلع ذخؤي و
قبطي نم لك تضوفو تلكو يبنج األ نوناقلا ةلود نأ روصتن فيكف ، نيعم

.( ديدحتلا ) نييعتلا ريغ نم اهنوناق

هذه روصت :( ةيلا (االطي يقلتلا وأ باعيتس واال لا بقتس اال ةيرظن -4
و صتمت ، نومضملا ةغراف وأ ءاضيب ةدعاق اهنأب دانس اإل ةدعاق ةيرظنلا

هذه ءاهقف فلتخا دقو . اهقيبطتب ريشت يتلا ةيبنج األ نيناوقلا لبقتست
نوناق يف دانس اإل ةدعاق في يبنج األ نوناقلا جامدنا ةيفيك يف ةيرظنلا

. يلكش جامدنا هنأ مأ يدام جامدنا وه له ، يضاقلا

: نوناق يبنج األ نوناقلا رابتعا ىلع ةبترتملا جئاتنلا ـ

. هسفن ءاقلت نم يبنج األ نوناقلا قيبطتب يضاقلا مازتلا -1

. ينطولا نوناقلا ب هملعك ، يبنج األ نوناقلا ب يضاقلا ملع ضارتفا -2

ءاضق ) ضقنلا ةمكحم ةباقرل يبنج األ نوناقلل يضاقلا قيبطت عوضخ -3
.( ضقنلا

نوناقلا نومضم نع ثحبلا يف يضاقلا رود : يبن األج نوناقلا تابثإ
نع ثحبلا ب يضاقلا مايق بوجوب لوقلا ىلإ ثيدحلا هقفلا هجتي : يبنج األ
ةدع يضاقلا دمتعي .و موصخلا نواعتب كلذ متي نأ نكمي و يبنج األ نوناقلا

نيدلا زع ، قباسلا عجرملا ، صاخلا يلودلا نوناقلا يف تاركذم ، ناميلس يلع يلع –(1)

نوناقلا : مساقلب بارعأ ص527-523، ، قباس عجرم ، صاخلا يلودلا نوناقلا هللا: دبع
ص137-131. ، قباس عجرم ، يرئازجلا صاخلا يلودلا
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ب ملعلا لئاسو ةفاك ىلإ ءوجللا قحك يبنج األ نوناقلا ىلإ لصوتلل لئاسو
. ةيعوضوملا ةقيقحلا ىلإ لوصولا لجأ نم يبنج األ نوناقلا

لثم: ، عئاقولا تابث إل عرشملا اهددح يتلا قرطلا ب ديقتي وال

. مصخلا فارتعا ىلع ضارتع اال مدع -

. نيميلا ىلع دامتع اال مدع -و

يبنج األ نوناقلا صوصن ميدقت يف مهيلع دامتع اال نكمي طقف و
. ةربخلا ىلإ ءوجللا نكمي امك ، اهتمجرت وأ اهسفن

لصوتلا ينطولا يضاقلا ىلع لا حتسا اذإ ام لوح لا ؤسلا حرطي و
؟ يبنج األ نوناقلا ديدحت ىلإ

يف: اهصيخلت نكمي ثيح ةيهقفلا تاباج اإل ددعت انهو

. عازنلا يف لصفلا نع عانتم 1-اال

. نوناقلل ةماعلا ئدابملا قيبطت -2

. يضاقلا نوناق قيبطت -3

ةدام ريخ، األ ليدعتلا يف بهذ دق هدجن يرئازجلا عرشمل ل ةبسنلا بو
يبنج األ نوناقلا تابثإ رذعت دنع يرئازجلا نوناقلا قيبطت ىلإ - رركم 23

. هقيبطت بجاولا

: يبنج األ نوناقلا ريسفت ةيفيك

ةلود يف عبتملا جهنلل اقفو يبنج األ نوناقلا ريسفتب يضاقلا موقي له
؟ هنوناق ريسفتل ةلثامم ةيفيكب هرسفي ،أم نوناقلا اذه

نأ بجي يضاقلا نأب لوقلا ىلإ ًءاضق و اهقف حجارلا يأرلا بهذي
اذه اهيف ردص يتلا ةلودلا يف دئاسلا ريسفتلل اقفو يبنج األ نوناقلا رسفي

. نوناقلا

لهف أطخأ و يبنج األ نوناقلا ريسفتب يضاقلا ماق اذإ ام حةلا ويف
؟ ضقنلا ةمكحم ةباقرل عضخي

ةيض: قلا هذه عم لماعتلا يف فلتخت لودلا نإ

كلذو ، ةباقرلا هذه ءارجإ تضفر ةيسنرفلا ضقنلا ةمكحم ال: ثمف
ىلع امنإ و عقاولا رصانع نم رصنع يبنج األ نوناقلا نأ رابتعا ىلع سيل

. ىرخأ تارابتعا

. ةيقادصملا اهماكحأ دقفت يلا وبتلا ريسفتلا ةيلمع يف اهرودب ئطخت نأك

يبنج األ نوناقلا ريسفت عوضخب حمست ايلا طيإك ىرخأ لود كانهو
. ضقنلا ةمكحم ةباقرل
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يبنج األ نوناقلا قيبطت يف ضقنلا ب نعطلا نكمي هنإف رئازجلا يف امأ
اذهو ،( ةيندم تاءارجإ 233 ةداملا ) ةيصخشلا لا باألوح ريخ اذهاأل ناك اذإ
. عئاقو سيل و نوناق يبنج األ نوناقلا ربتعي يرئازجلا عرشملا نأب ديفي

ي: بنج األ نوناقلا قيبطت داعبتسا ـ

ناكملا ثيح نم نيناوقلا عزانت ةيرظنل ةيقيبطتلا انتسارد خالل نم
حاالتو ةدع يف يضاقلا ةلود يف قبطي دق يبنج األ نوناقلا نأ انل نيبت

يه:

لا األوح ىلع يصخشلا نوناقلا هرابتعاب يبنج األ نوناقلا قبطي -1
. نطوملا نوناق هتفصب وأ ةيسنجلا نوناق هتفصب ةيصخشلا

لكش ىلع لحملا نوناق هرابتعاب يبنج األ نوناقلا قبطي -2
، ةينوناقلا تافرصتلا

. ةيدقاعتلا ريغ تامازتل اال ىلع و

لا األوح ىلع عقوملا نوناق هرابتعاب يبنج األ نوناقلا قبطي -3
لا). (األوم ةينيعلا

تامازتل اال ىلع ةدار اإل نوناق هرابتعاب يبنج األ نوناقلا قبطي -4
. ةيدقاعتلا

. ةبستكملا قوقحلل اذافن يبنج األ نوناقلا قبطي -5

هتلود ميلقإ ىلع ةيبنج األ نيناوقلا قيبطتب حمس امل عرشملا نكل و
ديق امنإ و ضايب ىلع اعيقوت نيناوقلا هذه حنمي مل هنإف قبس، امل اقفو
وأ نيتلا ح يف قيبطتلا نم دعبتسي دق يبنج األ نوناقلا ،ف طورشب اهقيبطت

: يتأي امل اقفو نيببسل

: ماعلا ماظنلا عم هضراعتل يبنج األ نوناقلا قيبطت داعبتسا أ-

قيبطت زوجي :«ال يرئازجلا يندملا نوناقلا 24نم ةداملا / صنلا
وأاآل ماعلا ماظنلل افلا خم ناك اذإ ةقباسلا صوصنلا بجومب يبنج األ نوناقلا
. نوناقلا وحن شغلا ةطساوب صاصتخ هلاال تبث وأ رئازجلا يف ةماعلا باد

ماعلا ماظنلل فلا خملا يبنج األ نوناقلا لحم يرئازجلا نوناقلا قبطي
.« ةماعلا باد وأاآل

: ماعلا ماظنلا ب عفدلا طورش

يف دانس اإل ةدعاقل اقبط قيبطتلا بجاو يبنج األ نوناقلا نوكي 1-نأ
. يضاقلا نوناق
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اال سس عماأل ضراعتي قيبطتلا بجاولا يبنج األ نوناقلا نوكي 2-نأ
. يضاقلا ةلود يف ةيسايسلا و ةيعامتج واال ةيداصتق

يضاقلا ةلود يف ماعلا ماظنلل افلا خم يبنج األ نوناقلا نوكي 3-نأ
. ىوعدلا عفر تقو

: ماعلا ماظنلا ب عفدلا رثأ

اإل ةدعاقل اقبط قيبطتلا بجاولا يبنج األ نوناقلا قيبطت داعبتسا -
.( ماعلا ماظنلل يبلسلا باألرث هيلع قلطي ام اذهو ) يضاقلا ةلود يف دانس

ساسأ ىلع َدعبُتسأ يذلا يبنج األ نوناقلا لحم رخآ نوناق الل -حإ
.( ماعلا ماظنلل يباجي باألرثاال هيلع قلطي ام اذهو ) ماعلا ماظنلل هتفلا خم

. يضاقلا نوناق نوكي ام ةداع نوناقلا اذه و

: ماعلا ماظنلا ب عفدلا ب كسمتلا راثآ

الل حإ و يبنج األ نوناقلا قيبطت داعبتسا عفدلا اذه ىلع بترتي
. هلحم يضاقلا نوناق

نوكي دق دعبتسملا يبنج األ نوناقلا لحم يضاقلا نوناق الل حإ و
. ةيباجيإ ةقيرطب نوكي دق امك ةيبلس ةقيرطب

امل نوكت ةيناثلا ،و ةيهان ماعلا ماظنلا ةدعاق تناك اذإ نوكت ىلو واأل
. ةرمآ معلا ماظنلا ةدعاق نوكت

نوناقلا وحن شغلا ب-

24 ةداملا -/ صنلا

دانس،و اإل طباض دانس اإل دعاوق رصانع نيب نم هنأ انعم قبس دقل
و ةيسنجلا لثم اهريغي نأ صخشلل نكمي ثيح ةيدارإ طباوضلا هذه ضعب
. دقعلا نوناق اذكو دقعلا ماربإ لحم نوناق رايتخاو ، لوقنملا رييغت و نطوملا

دانس اإل طباض رييغت نم فدهلا ناك اذإ ققحتي نوناقلا وحن شغلا و
قيبطت ىلع لياحتلا يه ةياغلا .ف قيبطتلا بجاو نوناق نم وهاإلفالت

ال. صأ قيبطتلا بجاو نوناق

األ نوناقلا قيبطت داعبتس ال طرتشي : نوناقلا وحن شغلا ب عفدلا طورش
يف لثمتي و يدام امهدحأ ، ناطرش نوناقلا وحن شغلا ساسأ ىلع يبنج
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ةين ققحت يف لثمتيو يونعم يناثلا دانس.و اإل طباوض ألدح يدار اإل رييغتلا
. هيلع لياحتلا وأ نوناقلا وحن شغلا

ب هنع ربعي طرشلا اذه دانس: اإل طباض يف يدارإ رييغت ثادحإ -1°
. نوناقلا وحن شغلا ةيلمع يف يداملا رصنعلا

وأ نطوملا وأ ةيسنجلا رييغتب دانس اإل طباضل يدار اإل رييغتلا نوكيو
. ةنايدلا رييغت رصنع فيضي نم كانهو ، ديدج عقوم ىلإ لوقنملا لقن

لبق امأ ىوعدلا ريس ءانثأ ةنايدلا رييغتب دادتع اال يرصملا ءاضقلا كولس )
ناك اذإ هنأ امك . نوناقلا وحن شغك ةنايدلا رييغتب ذخؤي فال ىوعدلا ةماقإ

بجاولا نوناقلا قيبطت ىلع رييغتلا اذهل رثأ اإلسالمفال ىلإ رييغتلا
.( قيبطتلا

بجي امك ، ايلعف نوكي نأ بجيف رصانع ةدع طرشلا اذه يف طرتشيو
جئاتن بيترت نكمي فيكف ةلكشم ريثي رصنعلا اذهو . اعورشم نوكي نأ
ةليسو لمعتسي صخشلا نأ انه ةقيقحلا ،و ةعورشم لا معأ ىلع ةيسكع

. ةعورشم ريغ جئاتن قيقحتل ةعورشم

: نوناقلا وحن شغلا ةين -2°

دانس اإل طباض رييغت ىلع همادقإ نم صخشلا ضرغ نوكي نأ بجي
هتدارإب

شغلا ىلع بترتيو . هيلع قبطي نأ بجي ناك نوناق نم بورهلا وه
ققحت ربتعي يهقف بناج كانهو . ريغلل ةعورشم حلا صمب ررض نوناقلا وحن

نم اإلفالت ةين رفاوتب ققحتي نوناقلا وحن شغلا .ف ثلا ث طرش ةجيتنلا هذه
. قيبطتلا بجاو نوناق قيبطت

ب يضاقلا ريدقتل عضخت عقاو ةلأسم ةينلا هذه رفاوت ىدم ريدقتو
نم ابناج لعج ام اذه لعلو ةلهسلا ب تسيل ةمهملا هذهو ىلو. األ ةجردلا

. نيناوقلا نيب عزانتلا لا جم يف شغلا رثأ راكنإ ىلإ بهذي هقفلا

ن: وناقلا وحن شغلا ب عفدلا ىدم ـ

وحن شغلا ساسأ ىلع يبنج األ نوناقلا قيبطت داعبتساب عفدلا له
قيبطتلا بجاو ناك يذلا نوناقلا وه يضاقلا نوناق ناك اذإ هب لَمعُي نوناقلا

؟ هقيبطت بجي ناك يذلا نوناقلا نع رظنلا ضغب هب لمعُي ،مأ طقف

ناك ءاوس نوناقلا وحن شغلا ةيرظن لا معإ ىلإ بهذي ثيدحلا هقفلا
. يبنجأ نوناق وأ يضاقلا نوناق ماكحأ نم برهتلا وه دوصقملا

ناك. امنيأ شغلا ةدراطم بوجو أدبم ىلإ دنتست ةركفلا هذهو

وحن شغلا و يضاقلا نوناق وحن شغلا نيب اقرف دجي ال نم كانهو
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تراشأ يذلا يبنج األ نوناقلا مكح ىلع لياحتلا ،ألن ددحم يبنجأ نوناق
ةدعاقلا هذه ىلع ال ياحت نمضتي هصاصتخاب ةينطولا دانس اإل ةدعاق هيلإ

. هتاذ ينطولا نوناقلا وحن اشغ دعي هيلعو اهتاذ


