
لومأملا تاعلطتو نكمملا تاهاركإ +ب ام
تارهاظتلا نم ىرخأ تاجوم تقلطنا
نادوسلا لثم ةيبرع لود � ةمراعلا

ةنطبتسم ،قارعلاو نانبلو رئازجلاو
راطقأ � تاضافتنالاو تاروثلا ديصر

ةمدختسمو ،لبق نم ىرخأ ةقيقش
ءبع نمً اففخمً اعضاوتم احالطصا
حالصإلل ازــفـــحـــتـــم ،ةـــبـــلاـــغملاو ةروـــثـــلا
قلطنا ،جردتملا يداصتقالاو �ايسلا
نـــم اــــحاــــنــــج ىــــهــــنأف يبــــعشلا كارــــحــــلا
� اماع ن2رشع َرمَع ةطلسلا ةحنجأ
ن2رشع َرمَع امكاح علخو ،رئازجلا
عــــــــــفادـــــــــــتـــــــــــلا لازـــــــــــي الو نادوسلا � اضيأ
.ىرخأ لود � امئاق

ىوق اههجاوت يتلا تايدحتلا نأ ديب
نم rثك �إ جاتحت دعاصلا كارحلا
،ةنلقعلاو ديشbلا لجأ نم لمأتلا

يتلا ةيسايسلا ةئيبلا ةشاشه نأ ثيح
نـــم تلـــعـــج نـــمزملا دادـــبــــتسالا اــــهــــفــــلــــخ
تاعمجت ةلئاهلا ة2رشبلا كارحلا لتك
ةهجاوم � ،ةدايقو ميظنت نود ةيماله
مكحتلا تاودأب ةحلسمو ةمظنم ةطلس
هذه نم كارحلا اجن اذإف ،ةرطيسلاو
ةسراــمــم تاــيدــحــت هــتــمــلــتسا تاــبــقــعــلا
ملس بارطضا اهزربأ نمو ،ةطلسلا
،�ايسلاو يداصتقالا +ب تا2ولوألا

عـــمـــتـــجملا تاـــقاـــط ر2رـــحـــت نـــع زـــجــــعــــلاو
اrخأو ،هتحلصمل هليكشت ةداعإو wدملا
تالــــتــــكــــتــــلا ءازإ تاذــــلا !ع ءاـــــفـــــكـــــنالا
نوكت نأ نكمي يتلا ةيلودلاو ةيميلقإلا

.يطارقميدلا لاقتنالا ةلحرمل امعاد
يعمجلا لقعلا فيكت
تاحلطصم جذامن :يبرعلا
،ةروثلاو ،ةضافتنالا

 كارحلاو
مظنو rهامجلا +ب مادطصالا ناك

،يبرعلا عيبرلا تايادب � ً،ا2ودم مكحلا
ةrفـــــــــــــــغــــــــــــــــلا دادــــــــــــــــعألا تمــــــــــــــــهاس دــــــــــــــــقو
لـــيـــحـــتسي ناـــك يتـــلاو – ن2رـــهاـــظـــتـــمــــلــــل
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تايدحتلا :رئازجلا كارح
ةيلبقتسملا تالآملاو

ةئيبلا ةشاشه نأ
اهفلخ يتلا ةيسايسلا
تلعج نمزملا دادبتسالا

ةيرشبلا كارحلا لتك نم
ةيماله تاعمجت ةلئاهلا
يف ،ةدايقو ميظنت نود
ةمظنم ةطلس ةهجاوم
مكحتلا تاودأب ةحلسمو
ةرطيسلاو

 	�����إ ل	��



� -مساح لكشب اينمأ اهعم لماعتلا
ةلاحلا فيصوت �و بلاطملا فقس عفر
دادعأ عم فيصوتلا ىهامت دقل ،اهتاذ
حلطصاف دهشملا ةيمحلمو دوشحلا

تاضاــفـــتـــنالاـــب ةرـــهاـــظـــلا ةـــيـــمست !ع
فـــيــــكــــت اــــم ناــــعرس نــــكــــلو ،تاروــــثــــلاو
ةيلاتتملا تابيخلا ةأطو تحت حلطصملا

�،اـــــــيـــــــبـــــــيـــــــلو ،رصمو ،ا2روس نـــــــم لــــــــك 
يعارـــي حالــــطصا � رــــهــــظــــيــــل ،نــــمــــيــــلاو
فرطلا ةهجاوم � جردتلاو ةيعقاولا
اــــهــــتاودأ لــــكــــب ةــــلودـــــلا ،ةداـــــع ىوـــــقألا
.ةنشخلاو ةمعانلا
عيبرلا نم ةيناثلا ةجوملا تمدختسا
حلطصم وه ،ارياغم احلطصم يبرعلا
!ع لدي تفال روطت � ،"كارحلا"

وأ ،يبرعلا يعمجلا لقعلا ةيكرح
-8581( مياكرود ليميإ هيمسي امك
لقعلا اذه ،"يعامجلا يعولا"  )7191
تاونسلا براجت مكار يذلا يعمجلا
اعضاوت �كأ احلطصم غوصيل ةrخألا

�اهفصي امك ةلوغتملا ةلودلا ةهجاوم 
ةأطو فيفخت لجأ نم  ،سكرام لراك
نــم ناــك دــقــلو ،ةرـــهاـــظـــلـــل اـــهـــتـــمواـــقـــم
،كلذك ديدجلا حلطصملا ة2رقبع بناوج

ىتح rهامجلل ةنأمط لئاسر لاسرإ
اهليمحت نود ،ضbعتو رهاظتتو جرخت
تأر دقو ،ةضافتنالاو ةروثلا تاعبت
،ةرواجملا راطقألا � ةميخولا اهجئاتن

طسو كارحلا لكيهتي له
؟ةشه ةيسايس ةقبط
راسملا +ب عـــــــقـــــــت يتـــــــلا تاـــــــقراـــــــفملا نــــــــم
+فطاعتملا نأ يروثلا راسملاو يحالصإلا

نود هيلع نوضرحي ،rخألا اذه عم
دوجو اهسأر !عو ،هطورشل ءافيتسا
دوقي يروث يعمتجم / �ايس ميظنت
ةينب كيكفتل ل2وط راسم عم ،ةروثلا
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هذه نوطقس2و !ب ،هفاعضإو ماظنلا
راسملا !ع اــــــــــــــــــــــهrفاذــــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــــب طورشلا
ن2راسملا +ب لصفلا اذهو ،يحالصإلا

وأ بلطن نأ انبنجي هنأل ةياغلل مهم
تاكرحك تأشن تاميظنت نم رظتنن
،ا2روث اراسم دوقتو ىنبتت نأ ةيحالصإ
-ردان وهو– كلذ نم سكعلا !ع وأ
تأشن تاـــــــــمـــــــــيـــــــــظـــــــــنـــــــــت نـــــــــم بلــــــــــطــــــــــن نأ

اراسم دوقتو ىنبتت نأ ة2روث تاميظنتك
.ايحالصإ
مكح ماظن ةم2زه ناكمإلا � سيل"
نم مكحم ميظنتو تاودألا لك كلتمي

نودـــقــــتــــفــــي ساــــنــــلا نــــم +يالــــم فرــــط
ةيبهذ ةدعاق هذه ،"تاودألاو ميظنتلل
�و ،هبلاطم ةنلقعو كارحلا ديشbل

لكشب هتلكيهو هrطأت ةلاحتسا لظ
،ةنهارلا تايدحتلل بيجتسي ع2رس
rغتمك هيف رامثتسالا نم صانم ال
اهلعج2و مكحلا ةمظنأ قلقي اوشع
نـــــم كلذو رارــــــمــــــتساــــــب طــــــغضلا تحــــــت

ميظنتو ةطلسلا ءاطخأ مانتغا لالخ
يقبُت ،اهدض ةيمالعإو ةيئاعد تالمح
سفـــــــن �و ،ةـــــــكرـــــــحـــــــتـــــــم عراشلا ةrتو
شماوه نم رفاوت ام ليصحت تقولا
تحــــت ةــــطــــلسلا اـــــهـــــمدـــــقـــــت تا2رـــــحـــــلـــــل
قاbخا ة2رظنب فرعي ام قفو ،طغضلا
عــــــــم اــــــــقــــــــفاوــــــــت �كألا يهو تاـــــــــحاسملا

زفقلا ة2رظن لدب ،كارحلا حلطصم
.ةروثلا حلطصم عم اقفاوت �كألا ªاعلا

�ةلوقم بخنلا ضعب ددرت رئازجلا 
ةبيكرت اديج كردي مكحلا ماظن" نأ
ادـــــــــــيــــــــــــج كردــــــــــــي ال بعشلاو ،بعشلا
ةءارق نع زجعلا اذهو ،"ماظنلا ةبيكرت
+ب تالوحتلا دصرو ةطلسلا ةبيكرت
تاـــهاـــجـــتا !ع اـــبـــلس رـــثؤي اـــهـــتـــحــــنــــجأ
،ةلتاق ءاطخأ باكترال هعفد2و كارحلا

بلقب الإ كارحلا ديشbل ليبس الو
دوهج فيظوت ق2رط نع ةلداعملا هذه
ىتحو +ثحابلاو ةذتاسألا نم بخنلا
+2رــــكسعــــلاو +ضراــــعملا +يساـــــيسلا
ماظنلا زيلاهد نوفرعي نيذلا +قباسلا

.ةعراصتملا هتحنجأو
تايجيتارتسا ةفرعم
عم لماعتلا يف ةطلسلا
ةيبعشلا تاكرحتلا
ةمراعلا
تاكرحتلا عم مكحلا ةمظنأ لماعتت
ثالــــــــــــث قــــــــــــفو ةــــــــــــمراــــــــــــعــــــــــــلا ةــــــــــــيـــــــــــــبـــــــــــــعشلا
:يه ى7ك تايجيتاbسا
نم حانج رمثتسي ثيح :رامثتسالا-

يفصيل كارحلا � ماظنلا ةحنجأ
مــــلس2و ىرــــخألا ةــــحــــنــــجألا ةــــيــــقـــــب
اذهو ،بعشلل ةطلسلا ايج2ردت
ة2ركسعلا تايطارقميدلاب ىمسي ام
.يباجيإ لوحت وهو

مدــخــتسي :فــيــظوــتــلاو مادــخـــتسالا-
كارحلا ةطلسلا ةحنجأ نم حانج
ىرخألا ةسفانملا ةحنجألا ةيفصتل
لـــــكشب ةـــــطـــــلسلا !ع ةرـــــطــــــيسلاو
.يبلس لوحت وهو لماك

كارـــحـــلا ةـــطـــلسلا رـــجـــت :ط2روــــتــــلا-
اتقؤم ةطلسلا نم هنكمت وأ فنعلل
دوعتو لشفلا لماوعب هقرغت مث
بلطب ديدج نم ةطلسلا ةسراممل
،مهسفنأ كارحلا نمض اوناك نمم

تايجيتاbسالا هذهب يعولا رشتنا املكو
،كارحلا بخنو عومج ىوتسم !ع
،عجنأ ةداضم تايجيتاbسا ءانب ناك
نأ !ع للدت تارشؤم ترفاوت اذإف

رـــمـــثـــتسي ةـــطـــلسلا ةـــحـــنـــجأ نـــم حاــــنــــج

انه ،ىرخألا ةحنجألا ةيفصتل كارحلا
ارود كارحلل يعمجلا يعولا بعلي
راسملا اذهل ق2رطلا حاسفإ � امهم
� تارشؤملا ترمتسا اذإف ،لمكتسيل
ةطلسلا ميلستل راسم !ع ليلدتلا
مؤاوـــتـــلا رـــمـــتسا ،بعشلـــل اـــيــــج2ردــــت
لامكتسا ىتح ةطلسلا عم يبعشلا
رداوب ترهظ اذإ امأ ،يطارقميدلا ءانبلا

نـــم صاــــنــــم الــــف فــــيــــظوــــتــــلــــل تارشؤم
!ع زـــــيــــــكbلا عــــــم ،لاضنــــــلا ةــــــلصاوــــــم
:ةيتآلا رصانعلا
بنـــــــــــــجـــــــــــــتو كbشملا !ع زـــــــــــــيـــــــــــــكbلا-

+ب ةيقرعلاو ةيفئاطلا تازيامتلا
.كارحلا فارطأ

مده نود ةطلسلا تاودأ كيكفت-
.ةلودلا

يج2ردت لكشب كارحلل ميظنت ءانب-
مث ندملا مث ،ءايحألا نم قلطني
.نطولا مث تاهجلا

شماوــــه نــــم رــــفوــــت اــــمــــب لوــــبــــقــــلا-
لــــــماــــــكــــــلاـــــــب اـــــــهـــــــلـــــــغشو تا2رـــــــحـــــــلـــــــل
،ةبلاطملاو عفادتلا � رارمتسالاو
ءاـــنـــبـــلا � جردـــتـــلا نوــــناــــقــــل ةاــــعارــــم
.يطارقميدلا

يطارقميدلا لوحتلا راسم نأ كش ال
هلحارم � اميسال ،rسع راسم وه
ةموظنملا كيكفت !ع موقت يتلا �وألا
دعب ام ةلحرم هنم بعصأو ،ةمكاحلا
ليدبلا جذومنلا ءانب ةلحرمو كارحلا

امدنعو ،ةقباسلا مكحلا ةموظنم نع
ةطلسلا �إ ددجلا نودفاولا بكتري
مهنإف ،ةقيقدلا ةلحرملا هذه � ءاطخألا
أوسأ �إ عاضوألا ةدوـــــــعـــــــب نورـــــــطاـــــــخـــــــي
،ة2رصملا براجتلا �و ،هيلع تناك امم
.كلذ !ع لاثم rخ ةينميلاو ةيبيللاو
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نسحو تا2وــــــــلوألا !ع فرـــــــــعـــــــــتـــــــــلا نإ
ةياغلل مهم ةلحرملا هذه � اهبيترت
رصانع �ي اميفو ،هنمأم كارحلا غلبيل

:كلذ قيقحتل ة2رهوج
:�ايسلا !ع يداصتقالا ة2ولوأ-
نع ةقثبنملا ةديدجلا ةطلسلا فbقت
مدقت امدنع ايجيتاbسا أطخ كارحلا
تامالعو ،يداصتقالا !ع �ايسلا

ةـــــــباـــــــتـــــــك !ع زـــــــيـــــــكbلا � قارــــــــغإلا كلذ
ةداـــعإو ة2وـــهـــلا تاـــيـــلاـــكشإو روــــتسدــــلا
�اــــــيسلا ماــــــظــــــنــــــلا لــــــكش � رـــــــظـــــــنـــــــلا

نأ �وألاو ،تاطلسلا +ب ةقالعلاو
ةشيـــــعــــــم ىوــــــتسم +سحــــــت !ع زــــــكرــــــت
رفوت امب مهل هافرلا قيقحتو سانلا

،ةحاتم ةينوناقو ةيسايس تايناكمإ نم
:wدملا عمتجملا ة2وقت-
لوحت يطارقميدلا لوحتلا تامس نم
قالغنالا نم ةماعلا تا2رحلا +ناوق
+ناوــــــــــــق سأر !عو ،حاــــــــــــتــــــــــــفــــــــــــنالا �إ
بازــــحألا +ناوـــــق ةـــــماـــــعـــــلا تا2رـــــحـــــلا

ماظن ينبت وحن هجتا املكف ،ةيسايسلا
ةيسايسلا بازحألا سيسأت � راطخإلا

7كأ ة2رح شماه rفوت � كلذ مهاس
،�ايسلا لمعلا لوخدل +نطاوملل
صيخbلا ماظن ينبت �إ هجتا املكو
ةرضاح اهد2و ةطلسلا +ع تناك قبسملا

�ال وهو ،�ايس بزح سيسأت يأ 
+ب طابترالا كف نإ ،اهنذإب الإ أشني

ةمئاقلا ةطلسلاو �ايسلا لمعلا ة2رح
لكشب wدملا عمتجملا يوقي يأ هنأش نم
عـــقاوـــلا لـــيـــكشت دـــيــــعــــي اــــمــــم درــــطضم
،ةطسوتم ةينمز ةbف لالخ �ايسلا

+ناوق rيغت لجأ نم لاضنلا 7تع2و
ماظن ينبت هاجتاب ةيسايسلا بازحألا
ىوقلل ةبسنلاب تقولا بجاو راطخإلا
لصتو كارحلا اهزرفي يتلا ةيسايسلا
.هنم ءزج وأ ماعلا نأشلا ةرادإ �إ
طغضت ةيلود تالتكت � طارخنالا-

+ب ةقالعلا �   حالصإلا قيقحتل
:يركسعلاو wدملا

� تمهاس يتلا لماوعلا نمض نم
�إ يطارقميدلا حالصإلا ةلجعب عفدلا

�إ اهمامضنا راسم ،ايكرت � مامإلا
لتكتلا اذه لكش ثيح ،يبروألا داحتالا
rياـــعــــم نــــم هــــطbشي اــــمــــب يمــــيــــلــــقإلا
زاجنال امهم ادفار ةيسايسو ةيداصتقا
اميسال ،ايكرت � تاحالصإلا نم rثكلا

تاــيــلــمــعــلا ةــيــفاــفشب اــهــنـــم قـــلـــعـــت اـــم
تاسسؤملا +ب تاقالعلاو ةيباختنالا
ة2ركسعلا تاسسؤملاو ةبختنملا ةيندملا

هذــــه لــــثـــــم  باـــــيـــــغ 7تـــــع2و ،ةـــــيـــــنـــــمألاو
ةيطارقميدلل ةمعادلا ةيميلقإلا تالتكتلا

تايلاكشإلا نم يبرعلا ىوتسملا !ع
،ةقطنملا � لوحتلا ةيلمع قيعت يتلا

داحتالا  ةمظنم تاهجوت تناك نإو
ضهاــــــــنــــــــت -ب2رـــــــــق دـــــــــمأ �إ – يق2رـــــــــفألا
تابالقناب ®أت يتلا ةيسايسلا ةمظنألا

،داحتالا � اهت2وضع فقوتو ة2ركسع
ماعلا بالقنا دعب رصم عم ثدح امك
يمـــيـــلـــقإلا لـــتـــكــــتــــلا اذــــه نــــكــــلو ،3102

تاءارجإلا هذه نع عجارت ام ناعرس
�اــــهــــيــــف عــــقــــت يتــــلا لودــــلا ةـــــهـــــجاوـــــم 

رصم ªوت اندهشو ة2ركسع تابالقنا
■.كلذ دعب داحتالا ةسائر
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