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مبخص :ل
مبنرشت لبـدلاي تاالل لاجلزائر لؾه لفرىين،لمتلميالذ لاجليش لايثظينلايشّ ـيب لكيبةللجليشلايتوريرل
ايثظين.لِذالاجليشلاذليلشنزكليفلبًنءلا ّ لوةللاجلزائري لاملي ّ
ّ
،للوركللابالؾامتذلؿىللايرشؾةّ لايتنزخيةّ ،ل
تاا ةل
لومه لخالل لا ٔلذلواز لايي ةني ّة  ،لالاحامتؾة  ،للوالاقتطنذي  ،لابالٕانف لإ ى ل ٔبذلوازَ لايـنبةني ّة  ،لايـيرري ّ ،ل
لوا ٔلمٍ ّة ،لاييتلااعبؽلهبنلاجليشلايثظينلايشّ ـيبليفلايًطثضلا ي تثزي ،لبداي لمهلذي تثزلي ً ل،0413ل
لوميثنق لاجلزائر ليي ً ل ،0417للواييت لمت لتررييّن ليف لذي تثز لي ً ل .0421للوركل لابملثاسات لمؽ لالهنجل
ا ٔليديثيثيجلالاشارا يلاملحينلؿىللا ٔلانذي ّ لاحلزب ّة ،لاذليلايجهجتُلا ّ لوةللاجلزائري لكداتلالاي تاالل،لحي ل
اكن ليّذا لايتثخُ لإجينبةنيُ ،لاييت لمتث ّبت ليف لبـ لا ّ لوةل لاجلزائري ّ  ،للويبحةنيُ لاييت ل ٔبذّث لإ ى لا ٔلسمنث لاييتل
شّدهتنلايحالذليفلهنني لايامثويٍنث،للواييتلاكوتل ٔبمهلا ٔلي حنةلاييتلٔلبذّثلإ ىلايتّوثللالبةربايللاملفنيجءلاذليل
شّتُلايحالذليفلذي تثزل،0434ل ٔبيهلاكوتلهمنملاجليشلايثظينلايشّ ـيبليفلضببلِذالايتوثل،لمهلخاللل
اييـيلحنثلالااارافي للوالاكتفنءلابملّنملايـيرري للوا ٔلمٍة ،ل ٔبيهلمتلترريسلِذالايتثخُليفلذي تثزل،0441ل
ّ
لويـدياليُلاييتلاكنلبٓخرِنلي ً ل،0505للكلركللمهلخالللاالٕخنب ليفلِذَلايثزق لؾهلإشاكي ّة لايتوثالثل
اييتلشّدهتنلهمنملاجليشلايثظينلايشّ ـيبليفلايًؼنملايي ةنيسلخالللخمتبفلمراالليعثزلا لوةللاجلزائري ل
املـنرصت،لييسلفاطلابؾتحنزَل ٔبذاتلذلني لا لوةل،للوٕامننلكذكللابؾتحنزَلرشياكليفلحمكّن .ل
ايلكٌلثلاملفتنحي :لاجليشلايثظينلايشّ ـيب؛لا ي تثز؛لامللةثنق؛لايتو ّلثللالبةربايل؛لا ٔلمهلايانوثين.ل ل
Abstract:
Immediately after the independence of Algeria from France, the
People's National Army (PNA) was born as a descendant of the National
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ّذلوزلاجليشلايثظينلايش
ـيبليفلايًؼنملايي
ةنيسليفلػللايتوثالثلاالٕيديثيثحيّ لؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼل ل
ّ
ّ
Liberation Army. This army that participated in building the independent
Algerian state, by relying on historical legitimacy, and through political,
social, and economic roles, in addition to its operational, military, and
security roles, which the PNA has assumed in constitutional texts,
beginning with the Constitution of 1963 and the Algiers Charter of 1964,
which were enshrined in the Constitution of 1976. This is in parallel with
The socialist ideological approach based on Unipartisan, which the
Algerian state adopted after independence, as this approach had its
advantages, which were represented in the resurrection of the Algerian
state, and its disadvantages that led to the crises that the country
witnessed at the end of the eighties, and which were the most important
reasons that led to the sudden liberal transformation that the country
experienced in the 1989 constitution, where The tasks of the PNA were at
the core of this transformation, by seeking professionalism and being
satisfied with military and security tasks. Where was this trend enshrined
in the 1996 Constitution, and its amendments, the last of which was in
2020, All this through the answer in this paper about the problematic of
the transformations that the PNA has witnessed in the political system
during the various stages of the development of the contemporary
Algerian state, not only as a tool to protect the state, but also as a partner
in its rule.
key words: The People's National Army (PNA), Constitution, Charter,
Liberal transformation, Legal security.

مادّم
 للوزقؼ ليثةؼ ليـؼؼن لPsychological Review لىرشؼؼثلاجملؼؼا ةللايـبن ّةؼ ل0473يفليؼ ً ل
لِذَلا ّ زاي لايؼيتل ٔباؼد تلظفؼرتليفل، الاحامتغل ٔببرِنملمنيبث لبـًثانل وؼري ّ لا افؽلايبرشي
لايؼ تعنغلمؼهل،... للوحىتلايانوثوةؼ، لايي ةني ة، ليثاءلالاحامتؾة، ش ىتلجمنالثلايـبثملاالٕىينوة
خاليّنلايحنح لبـدلذزايؼ لؿبنةؼ لمـناؼ لترييؼبلاحلنحيؼنثلايبرشؼي للوفؼالمؼنلييؼن لبؼؼل ِؼرمل
لحي لحـللفيُلانحيّ لا ٔلمهليفلاملريحؼ لايثنوةؼ لبـؼدلاحلنحيؼنثلايحةثيثحيؼ ل، منيبثللبحنحينث
همٌللببلؼتلذزخؼ ليـايؼدَل-للويادلمرٍتلِذَلايًؼري لايـبٌلءلمهلإزخنغلاييبثكلاالٕىينينل.ي ٔلفراذ
لذلكللفنٕنلػّؼثزلا لوةلل،للوذافؽلالاي مترازلايًثؾي،لذافؽلايحانء:لإ ىلذافـنيلبٔيني ّةنيلٌِل-ُّلوزقي
اذليليثحليعثزللكلايتجنـنثلايبرشي لفاميلقببّنلؿربلايـطثزلاكنلذامئنلمطنحبنليؼّؼثزلاجلةؼثصل
ّ
لالي اميليفلػللمنليـؼر لابيفؼثالايحٌيثيؼ لايؼيتليشؼّدِنلاجملمتؼؽل،اييتلحتنهينللويضنهلاي مترازِن
لخنضؼ لمؼؽليعؼ لثزلا ٔلخعؼنزلاددقؼ ل،ُللوقةنةليؼبع لؿبةؼنليؼًؼللايتـؼنيشلبؼنيلمرث يؼ،ا لويل
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ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼلظ.ذ/ل ٔبمحثذتلَلدلايبشري-لذ/لحينينلَلدلمٍري ل
اب لوةللاملـؼؼنرصت،ليفلػؼؼلليعؼؼثزلمفؼؼنِولايلؼزلوللواحلؼرلوة،لايؼؼيتليـؼؼدثلايلؼزلولايـيؼؼرريلإ ىل
احلرلوةلابيثاكةل،للوخعرلاالٕزِنة،لإانف لإ ىلاحلرلوةلاملنية للوالاقتطنذي  ...ل
لوٕارالاكنللوحثذلا لوةللاجلزائريؼ لامليؼ تاا ةللقؼدليؼ حالفؼارتلالاحؼتالللايفرىنؼلباؼرلون،لكؼٌلل
اي مترلِذالايثحثذلحىتلبـدلالاي تـٌلزلايفرىنليفلػللذلوةللا ٔلمريلؾحدلايانذزليلنيؼ ليؼاثظّنل
ي ً ل،0373لإالل ٔبنلِذَلا ّ زاي ليؼ تنٍنلوللذلوزلاجلؼيشلاجلزائؼريلاذليلػّؼرلمؼؽلإؿؼنذتلبـؼ ل
ا لوةللاجلزائري لبـدلالاي تاالللؾهلفرىينلي ً ل،0410لؿىللإثرل ثزتلميبح للووضنلليؼ ةنيسل
خناٌّلللكلمهلخيشللوحهب لايتوريرلايثظينلملدتلفنقتلايي حؽلي ًثاث .ل
مهلِذالاملًعباللومهلخالللخدية لايتأٔ ريللوايتأٔثرلاذليلظحـتلايـالق لبنيلاجليشلايؼثظينل
ايشّ ؼؼـيبللوايًؼؼؼنملاييؼ ةنيسللؼؼدللوةللاجلزائريؼ ،للواذليليُـؼؼدلا يؼؼنيريل ٔبمهللويؼؼنء ،لونيؼؼنءللؾؼؼهل
ايتوثالثلاييتلشّدهتنلهمنملاجليشلايثظينلايشّ ـيبليفلايًؼنملايي ةنيسلخؼالللخمتبؼفلمرااؼلل
يعؼثزلا لوةللاجلزائريؼ لاملـؼنرصتسليؼؼيسلفاؼؼطلابؾتحؼنزَل ٔبذاتلذلنيؼ لا لوةل،للوٕامنؼنلكؼؼذكللابؾتحؼؼنزَل
رشياكليفلحمكلّن .ل
لويادلاؾمتدثلا ّ زاي ليفليًنلوللِذَلاالٕشؼاكية لؿؼىللاملؼهنجلايتؼنزخيي،لمؼهلخؼالللايتـؼرطل
يتعثزلا ٔلذلوازلاييتليـهبنلاجلؼيشلايؼثظينلايشّ ؼـيبليفلخمتبؼفلمرااؼللا ّ لوةللاجلزائريؼ لاحلديثؼ ،ل
ميؼ تـةًنليفلركللهنؼؼهنجلحتبةؼللاملضؼؼنثنللبًطؼؼثضلا يؼ تثزي لاجلزائريؼ ل،للكلركللاكنللوفؼؼال
خع لمهنجة لمفطا ةلليًنلويتلا زاي ليفلمبوثني،لا ٔللولليعؼرقل لوزلاجلؼيشلاجلزائؼريليفلبًؼنءل
لواللالاحتالللايفرىن،للو ٔبثرليبينلالهنجلالاشارا يليفلحتديدلهمؼنملاجلؼيشل
ل
ا لوةللاملي تاا ةللبـدلس
ايثظينلايشّ ـيب،للومهلمث لايتـرطليفلاملحو لايثؼنينلإ ىلايتوؼثللالبةؼربايلللؼدللوةللاجلزائريؼ للومؼنل
ضنحبُلمهلبٔسمنثللومدىليفنؿللاجليشلايثظينلايشّ ـيبلمؽلِذَلا ٔلسمنث،للوركللكٌلليًل :ل
املحو لا ٔللول ل
لاجليشلايثظينلايشّ ـيبليفلضببلبًنءلا لوةللاجلزائري لاملي تاا ةل ل
ؿىللايرمغلمهلاالٕهننكلاذليل للمهلخيشلايتوريرلايثظينلحراءلحربُلايعؼثيا ةللاؼدلايـؼدلول
ايفرىن،لإالل ٔب ّنلهجؼثذلايتًؼؼولايؼيتلؾرفّؼنلخنضؼ لبـؼدلمؼؤمترلايطؼثمنم،للومؼنليبهيؼنليفلاييؼ ًننيل
ا ٔلخرييؼؼنيلقبؼؼللالايؼ تاالللبترؼثيهلِةنؼ لا ٔلزاكنلايـنمؼ لايؼؼيتلاؾمتؼؼدثلاب ٔليؼؼنشلؿؼؼىللخؼؼيشل
احلدلوذ،للواييتلتر ٔبيّنلايـايدلِثازيلبثمديه،للكلركللحـللمهلاجليشلايؼثظينلايشؼـيبلاذليل
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ذلوزلاجليشلايثظينلايشّ
ـيبليفلايًؼنملايي
ةنيسليفلػللايتوثالثلاالٕيديثيثحيّ لؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼل ل
ّ
ّ
ٔبضححلمٍؼدل54ليؼبمتربل0410ليؼبةاللجلؼيشلايتوريؼرلايؼثظين)1(،لِؼثلاملؤييؼ لالٔكؼنليًؼؼاميل
لويأٔ رياللوا ٔلقؼدزلؿؼىللاملحؼنذزتليفلبًؼنءلا لوةللاجلزائريؼ لامليؼ تاا ةللايفتةؼ لبؼللمؼنلمنؼذلركللمؼهل
ممزياثللوؾةثةلبيعتلػاليّنلؿؼىللميؼ تابللا لوةللاجلزائريؼ لإ ىلؾاؼ لاحلؼن ،لاليؼ اميليفل
ػللايااؿنثللوالاواينمنثلاييتلظحـتلايًخبلايي ةني ة ليفليكللايفارت .ل
املعببلا ٔللول:لايـثامللايتنزخية ليٌشأٔتلاجليشلايثظينلايشّ ـيبل
بلظلايًؼرلؾهلخدلوىلاخلثطليفلخدية لا ٔللويثي للوا ٔلي حاي لبنيلاجليشللوا لوةل،لركلل ٔبوُل
لوةل،للواتزخيلترؼثنلخيشؼّن،لفؼنٕرالاكوؼتلا لوةللهنفّثهمؼنل
مهلايطـبلايفطللبؼنيلاتزخيلػّؼثزلا
ّ
ا ي تثزيللوفالايًؼري لايـنم ليهلٍلثؿ لمهلايياكنلياعًثنليفلزقـؼ لحلرافيؼ لدؼدذتلحتؼتل
ػللوؼنملي ةنيسليفرطلايي ةعرتلؿبهيلللوييريلشؤلوهنل،لفنٕوُلالبدليّذَلا لوةللمؼهللوحؼثذلقؼثتل
ؾيرري لمتكللمهلايثينئللايبرشي للواملنذي لمنلتي تعةؽلمهلخال ل ٔبنلترفؼللاحلفؼنعلؿؼىللِؼذَل
ادلنؿ للوترذللكلهتديدليثحثذِنلخنزحينلاكنل ٔبلولذاخبةؼن،لإاللبٔنلايثاؼؽلالايؼ تيئٍنذللاذليلؿنشؼُل
ايشـبلاجلزائريلؿىللقرازلايرثريلمهلايشـثةلاملي تـنرتلبنيلايارونيلايتنيؽلؾرشللوايـرشؼيه،ل
ٔبيؼؼهل ٔبساللادتؼؼللخؼؼاللل030ليؼ ً للكلمـؼؼن لا ّ لوةللاجلزائريؼ ،لحتؼؼتلمؼزارلواؼؼللاحلضؼؼنزتللوٕا ىل
شـبلمهجيليـيشلخنزحلإظنزلا لوةلللوايتنزخيل،لممنلحـؼللايشؼـبلبـؼدلاقتًنؿؼُلبـؼدملخؼدلوىل
ايًضنللايي ةنيسلاليارخنغلي ةنذيُلؿؼىلللوظًؼُللوفشؼلللكلميؼنؾيلاحلركؼ لايثظًةؼ ،لييؼكلل
ميكللايرفنخلامليبحل ثزتلشـحة ،ل ليطًؽلالاي تيئٍنءلفاطلابيًؼؼرلإ ىلقثهتؼنللواتيؼنؾّن،للوٕامنؼنل
كذكللمؼهلخؼالللا ٔليؼ حاي لايؼيتل بّؼنلحضؼثزلاجلؼيشلكاؼثتليؼنبا ليثحؼثذلا لوةل،للولويؼ ةا ةلل
اليارحـجهن(،)2للومؼنليّؼذالالايؼ تيئٍنءلمؼهليؼداؾةنثلقنوثوةؼ للوي ةنيؼ ة لي تطؼوبليعؼثزلا لوةلل
اجلزائري لاملي تاا ةلليفللكل ٔبظثازِن .ل
ايفرغلا ٔللول:لاملًؼن لاخلنض لايًثاتلا ٔللو ىلجليشلايتوريرلايثظينل ل
يـدلػّثزلاملًؼن لاخلنض ل ٔبادل ٔبمهلا ٔلاؼداجلايؼيتلظحـؼتلمؼراا ةللمؼنلبـؼدلاحلؼرةلايـنملةؼ ل
ايثنوة للبورك لايثظًةؼ ،لبـؼدلخيحؼ لا ٔلمؼللايربؼريتلايؼيتلمٍةؼتلهبؼنلاحلركؼ لايثظًةؼ لمؼهلادتؼلل
ايفرىن،لالي اميلبـدل ٔباداجل53لمنيل،0470للوترخسلالاؾتانذل ىلاملًنابنيلايي ةني ةنيلبأٔوؼُل
اللمٍؼنضلمؼهلالاحؼؼتالللايفرىنؼؼلإاللابيرفؼؼنخلامليؼؼبح.للوؿؼؼىللايؼؼرمغلمؼؼهلا ٔللواؼؼنغلالاحامتؾةؼ ل
لوايي ةني ة للوا ٔلمٍة لايينئدتلبٓوذاك،لإالل ٔبنلدنلوالثلحثةث لحرثلمهلبـظلاملًناؼبنيليفلااؼنَل
ايرفنخلامليبحلاكنلمهلبيهننلدؼنلوةللايؼ تلالللاياؼاغلا ّٕابنلاحلؼرةلايـنملةؼ لايثنوةؼ للوالايؼنٍ نذل
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ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼلظ.ذ/ل ٔبمحثذتلَلدلايبشري-لذ/لحينينلَلدلمٍري ل
بدلوللاد لثزللوخنضؼ ل ٔبملنوةؼنللوٕايعنيةؼنلبلؼرطلايؼللوذلابييؼالخ،للوركللؾؼهلظريؼال جلًؼ لايـنؼلل
ايثثزيليشٌللل ٔبفرياين لاييتلاي تحدهثنلحزةلايشـبلاجلزائريلي ً ل0434ل،لكٌلليبجهؼنليأٔيؼيسل
جلً لش حنةلببرثز ليفلاجلزائرلايـنمص ،لإالل ٔبنل ٔبمهلِذَلادنلوالثلاكنلإىشؼنءلاملًؼنؼ لاخلنضؼ ل
 OSلاييتلاوبثاتلؾهلاملؤمترلايثظينلا ٔللوللحلرك لاوتطنزلاحلرايثلاملًـادليفل00للو01لفيفؼريل
ي ً ل،0472للواييتلشلكتلايًؼثاتلا ٔللو ىللبـنؼللامليؼبحلمٍؼذلاواعؼنغلايثؼثزاثلايشؼـحة لبدايؼ ل
ايارنلايـرشيه.للوؿىللايرمغلمهلؿدمليـنريِنلظثيالللواكنشفّنلمهلقبللادتللايفرىنؼلؿؼىللاثؼرل
()3
لاخلنض لمثبتلايًثاتلا ٔللو ىلجليشلايتوريؼرل
مؤامرتليبي ليفل03لمنزش0405ل ،لإالل ٔبنلاملًؼن ّ
ايثظينلاذليل ُبىشأٔل ٔبزبؽلي ًثاثلفاميلبـد،للوركللمهلخالللا ٔلي حنةلالٓية  :ل
لايانذتلاذليهلقنذلوالاملًؼن لاخلنضؼ لمهلقؼنذتلخؼيشلايتوريؼرلايؼثظين:للووؼذزكلمؼهنللؿؼىلليؼبيللاذلكرلاللاحلاللكلمه:لاجملنِدل ٔبمحدلبهلبا ةل،لاجملنِدلحينيلبٓيتل ٔبمحد،لاجملنِدلَلدلبثاؼةن ،ل
ايشّةدلمطعف لبهلبثيـةد،لايشّةدلذيدلوصلمراذ،للوايشّةدلايـريبلبهلهمةدي...؛ ل
لهتةن لاجلثلايـنملا اخًلللبرفنخلامليبحلادلادتل:للوركللمهلخؼالللايـنبةؼنثلايًثؾةؼ لايؼيتلقنمتلهبنلاملًؼن لؿىللقرازلمعبة لقي ًعةً ،لمعبة لاكشريتلببيررت،للومعبة لبريدللوِران...؛ ل
لكرسلانةللاالٕحبنظلايؼيتليؼنذثلايًخؼبلايي ةنيؼ ة لاجلزائريؼ :لاليؼ اميلبـؼدلإابذاثل53لمؼنيل0470للواللا ٔلحزاةلايي ةني ة للواملًؼٌلثلاملدوة لايفنؿا ةلليفلاحلرك لايثظًة ؛ ل
لإىشنءلخعثظلإمداذللومينودتلخنزحي :للواكنلركللمهلخالللزبطلخعثظلإمداذللومينودتلمؽللكلمهلاحلرك لايثظًة ليفليثىسللوامللرة،للوكذكللمؽلاييبعنثليفللكلمهليةبينللوما )4(.ل
ايفرغلايثنين:لخيشلايتوريرلايثظينلمهلحرك لمانلوم لشـحة لإ ىلمؤيي لؾيرري لدارف ل
للللللإنلاحلدي لؾهلِةلك لاملانلوم لايشـحة لاييتلخناّنلايشـبلاجلزائريلبداي لمهلايفنحتلمهل
وؼؼث ربليؼ ً ل،0407للوحتثيبّؼؼنلإ ىلمعؼؼللؾيؼؼرريلمؼؼٍؼلللومٌيؼؼجللؿؼؼىلللوفؼؼال ٔبوؼنؼ لاجلةؼؼثصل
ايتابةدي ،لاللميرهلبٔنليي تاولإاللبالكمٍنلؾهلمؤمترلايطثمنملاملًـادليفل05ل ٔبلوثل،0401لحي ل
ٔبوُلؿىللايرمغلمهلايترثيهلايـيرريلادار ل ىلقنذتلايثثزتلا ٔللوائؼل،لإالل ٔبنلاؼـفلايثيؼنئلل
لوقا ةللاالٕماكولةنثللوقةنةلايتٌي ةالؿىللاملي
تثىلايثظين،لاكنلايين لا ٔلبرسلملراا ةللمنلقبللمؤمترل
ّ
ايطثمنم،لِذالا ٔلخريلشللواا ةللوثؾة لؿؼىللضؼـةدلايتًؼؼولايـيؼرريلجلؼيشلايتوريؼرلايؼثظينل
ٔ
لوزلايثقتلبكنلااارافي ليفلايتًؼو،لايتخعؼةط،لايتًفيؼذ،للوا رلالبثحيؼ يت.ل
اذليل ٔبضححلمؽلمر
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ذلوزلاجليشلايثظينلايشّ
ـيبليفلايًؼنملايي
ةنيسليفلػللايتوثالثلاالٕيديثيثحيّ لؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼل ل
ّ
ّ
لوؿىللايرمغلمهلاؾامتذَلؿىللحرةلايـطنابثل ٔكيبثةلترتةيك،لإالل ٔبوؼُلمؼؽلياؼدملاحلؼرةل ٔبضؼححل
خيشلايتوريرلايثظينلبٔش حُلابجليشلايًؼنيملايتابةديلمٍُلإ ىلالاوتفنا لايشـحة ،ليؼثاءلؿؼىلل
مي تثىلاجلًثذل ٔكفراذلمانيبني،لبٔلولؿىللمي تثىلاجملنثؿنثلاملانيا ةل:ل ل
-0لؿىللايطؼـةدلايتًؼيؼي:لمتليايؼ ولاينشؼريالثلإ ىلتشؼريالثلجمنِؼديهللومؼدوةني،للواذليؼهل
ياينثنلبدلوزمهلإ ىلفدائةنيللومي حبني،لكٌللمتلحتديدلايريبلايـيرري ،للوايشنزاثلاييتلمنبّؼن،ل
لواملًحلاملنية لاييتليتبانِنللكلضنحبلزيح لؾيرري ،لبداي لمهلاجلًديلإ ىلكنيؼ لايـايؼد،لكؼٌللمتل
ياي ولايثاداثلاياتنية لإ ىل ٔبفثاح،لوطؼفل ٔبفؼثاح،لفؼرق،لكتنئؼب،للوفيؼنيا،للوركلللوفؼالوؼؼنمل
ؿدذيللوقينذيلمدزلوش )5(.ل
لل-0لؿىللايطـةدلايـنبةنيت:لفادلمتلياي ولاياراةلايثظينلإ ىليؼ ت للوالايث،ليهلؿؼىللايتؼثايل:ل
ا ٔللوزاشللوايامنمش ،لايشٌلللاياي ًعةين،لبالذلايابنئللايرربى،ليؼّللمتة ؼ للواملًؼنظالادةعؼ ل
هنديً لاجلزائر،للوايطوراء،لكٌللاي تحدجلوؼنمنلخنضنلييريلايـنبةنثليفلمديًؼ لاجلزائؼر،للوايؼيتل
متلايؼؼؼ تيئٍنءِنلمؼؼؼهلايثاليؼؼؼ لايرابـؼؼؼ ،لكؼؼؼٌللايؼؼؼ تحدجلاملؼؼؼؤمترلبٓيةؼؼؼنثلخنضؼؼؼ لياليطؼؼؼنالثل
لوالاي ؼ تـالمنث،لابالٕاؼؼنف لإ ىلإىشؼؼنءلمراكؼؼزلايايؼؼنذتليفلا اخؼؼل،للوجلًؼؼيتلايـنبةؼؼنثلايرشؼؼقي ل
لوايلربة ليفل ٔبفريلل،0403للويتٌجهييلبتثحيدٌِلللوٕاىشنءلِةن لا ٔلزاكنلايـنمؼ لبايؼنذتلايـايؼدلِؼثازيل
بثمديهلي ً ل )6(.0415ل
-3لؿىللضـةدلا رلالبثخيي يت:لمتلايؼ تحداجللكلمؼهلايانؿؼدينيلايرشؼقي للوايلربةؼ لبؼللمؼهل
يثىسللوامللرةلحي لترفبتنلاب رللواالٕيؼ ًنذلبؼلل ٔبشؼاك لمؼهلايتؼدزيب،لاالٕيؼـن ،لالمتؼثيه،ل
لوالمتثيل .ل
-7لؿىللايطـةدلالايارايةجي:لحي لمتلايتحديدللوبدق لا ٔلِدا لاالٕيارايةجة لاييتليٌبلؼيلؿؼىلل
خيشلايتوريرلايثظينلايـنللؿىللحتاياّنلخالللكفناُلامليبح،للواملمتثا ةللفاميليًل:ل ل
لإاـن لاجليشلايفرىنللوٕاهننكُللومٍـُلمهلايتفثق؛ للإيال لالاقتطنذلايفرىنللوٕاهننكلاالٕذازتلادبة ،لحىتليطححلؿنحزتلؾهلايني ةري؛ للىرشلايرؾبلؿىللا ٔلزطلايفرىي ة لراهتن،للوشللاحلةنتلالاقتطنذي للوالاحامتؾة لفهين؛ ل-ليثي ةؽلوعنقلايثثزتلينشنلللكلزبثغلايثظهللويًؼولاملًنظالادرزت)7(.ل ل
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ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼلظ.ذ/ل ٔبمحثذتلَلدلايبشري-لذ/لحينينلَلدلمٍري ل
املعببلايثنين:لايعحةـ لاالٕيديثيثحي للب يشلايثظينلايشّ ـيبلبـدلالاي تاالل ل
للللللإنلايؼرلو لايتنزخية ليٌشأٔتلاجليشلايثظينلايشـيبلاجلزائري،للواملـن تلاييتللو لمهلزمحّؼنل
ِذالا ٔلخري،للكلركللحـؼلللبجثاوؼبلايـانئديؼ للواالٕيديثيثحيؼ لاؼزيالكحؼرياليفلبًؼنءَليؼثاءلمؼهل
ايًنحي لايفرذي ل ٔبلولاملؤيينية ،للوركللمؼهلخؼالللاياركةحؼ لايفريؼدتلاملثزلو ؼ لمؼهلخؼيشلايتوريؼرل
ايثظين،لحي لاختبطلفهينلايـيرريللوايي ةنيسليفل ٔبلوللاملعن ،لإرلاكنلحؼرضلقيؼنذتلايثؼثزتل
ؿىللايتـبولايي ةنيس،للويثؾة لاملانيبنيليايا لايااغلمؼؽلادتؼللايفرىنؼ،للو ٔببـؼنذلاملؼؤامرتلؿؼىلل
شؼؼـحُ،للوحؼؼىتللوٕانلاحتؼؼدملاياؼاغلفؼؼاميلبـؼؼدلمؼؤمترلايطؼؼثمنملييؼ ً ل0401لحؼؼثللا ٔللويثيؼ لبؼؼنيل
ايي ةنيسللوايـليرري،لإاللبٔنلاحليللاكنلذامئنليطنحللاجلًنخلايـيرريلؿؼىللحيؼنةلاييؼ ةنيسل
يفللكلمرت،لحىتللوضللا ٔلمرلإ ىلاقتةنللؾحننلزمضننليفلذييؼنربل،0402للويؼثيللايـيؼررينيل
مانيةدلامليؤلوية ليفللكلايّةننثلاياينذي لاملًبثف لؾهلمؤمترلايطثمنمللومنلبـدَ )8(.ل
ايفرغ لا ٔللول :لا ٔليس لاالٕيديثيثحي للب يش لايثظين لايشّ ـيب ليف لايثاثئا لا ي تثزي لبـدل
الاي تاالل ل
يـتربلايثاثئالا ي تثزي ل ٔبادل ٔبمهلمطنذزلايـايدتلايـيرري لاجلزائري لمهلحيؼ ليهلٍلثؿؼ ل
مهلاياوللواملحنذئلايفرري لايّنذف لإ ىلإزينءلوؼؼرايثلايـؼالايـيؼرريللوفٍؼثنلاحلؼرة،ليتحديؼدل
بًنءلاي تخدامنثلاياثاثلامليبح ليفلسمهلاحلرةللواييا،لهننلماالا ٔلِدا لاييتلمتبهينلاملطؼنحلل
ايثظًة )9(،للويزذاذلايتـر لؿىللايـايدتلايـيرري للب يشلاجلزائريلبُ َـ ْةؼدَ لالايؼ تااللل ٔبمهةؼ ً لإرال
ؿبنًنلمدىلاملينمه لايؼيتليـهبؼنلِؼذالا ٔلخؼريليفلبًؼنءلا ّ لوةللؾاؼبلالايؼ تاالل،ليفلػؼللواؼصل
فنذخللبرفنءاثلايثظًة ،لمؽليدينلمي تثىلايتـبولبنيلاجلزائريني،للوخرلوحلاالٕظؼنزاثلايفرىيؼ ة ل
مبنرشتلبـدلالاي تاالل،لكذكللابيًؼرلإ ىلالجهديداثلا ٔلمٍة لايؼيتلؾابؼتلالايؼ تاالللمبؼنرشتل
يثاءلاخلنزحي لؿىللإثرلالاؾتداءلامللريبلؿىللاحلدلوذلاجلزائري لي ً ل،0413ل ٔبلولا اخبةؼ ل ٔكسمؼ ل
ايثالي لايثنيث ل(ضةفل)0410للو ٔبسم لايـايدلَلدلايعنِرلشـحنين.ل ل
يسلاملشلك للبـايدتلايـيرري للب يشلاجلزائريليفلِذَلاملراا ةلل
ِ ّل
لويادليبخطتل ٔبمهلِذَلا ٔل
فاميليًل :ل
-0للوادتلاجليشللوايشـب:ليادلاكنلِؼذالاملحؼد ٔبل ٔباؼدل ٔبمهلا ٔليؼسلايؼيتللوزهثؼنلاجلؼيشلايؼثظينل
ايشـيبلؾهلخيشلايتوريرلايثظين،لفبـدليأٔكةؼدلبةؼننل ٔبلوللوؼث ربل0407لؿؼىللِؼذالاملحؼد ٔبللوؿؼىلل
ايرمغلمهلايتوثالثلاالٕيديثيثحي لاييتلظر ٔبثلؿىللايثثزت،لإالل ٔب ّنلميثنقلظراببسل0410لانفغل
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ذلوزلاجليشلايثظينلايشّ
ـيبليفلايًؼنملايي
ةنيسليفلػللايتوثالثلاالٕيديثيثحيّ لؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼل ل
ّ
ّ
ؿىللِذالاملحد ٔبللوزخسُ،لبٔمنلذي تثزل0413لفادلوصليفلذيحنحتُل ٔبن :لاجلؼيشلايؼثظينلايشؼـيبل
اذليلاكنلاب ٔلمسلخيشلايتوريرلايثظينلِثلهنثنب لي ًننلايرمحليفلوضنللايتوريؼرلاياؼثيم،لمؼهل
مث لي ةؼللِذالاجليشلميٌّلليفلخدم لايشـب، ...لكٌللوطؼتلاملؼنذتل53لمؼهلوفؼسلا يؼ تثزل
ٔبن :لاجليشلايثظينلخيشلشـيبللوِثليفلخدم لايشـب، ...لبٔمنلذيؼ تثزل0421ل ٔ
فاؼدلبكؼدليفل
املنذتل33ل ٔبن :لايـًالايشـيبلؿنمللانمسليفلا فنغلايثظين، .لكؼذكللاملؼنذتل37ل ٔ
مٍؼُلبكؼدثل
ؿىللاخلدم لايثظًة لابؾتحنزِؼنل ٔباؼدل ٔبمهل ٔبيؼسلِؼذالاملحؼد ٔب،للوركلليفلوطؼّن... :لياؼدليأٔييؼتل
اخلدم لايثظًة ،ليبحة لملتعبحنثلا فنغلايثظين،للويأٔمنيلايارقي لالاحامتؾة للوايثانفيؼ للٔكؼربلؿؼدذل
ممره،للولبنينمه ليفلتمنة لايحالذ )10( .ل
-0لاجليشلايثظينلايشـيبلامتداذلجليشلايتوريرلايثظين:لؿربثلؾهلركللبلللواثخلذيحنخ ل
ذيؼؼؼ تثزل0413لباثيّؼؼؼن... :إنلاجلؼؼؼيشلايؼؼؼثظينلايشؼؼؼـيبلاذليلاكنلاب ٔلمؼؼؼسلخؼؼؼيشلايتوريؼؼؼرل
ٔ
،لكٌللبكدثلاملنذتل53لؿىلللوفؼنءلاجلؼيشلايؼثظينلايشؼـيبليتانيةؼدلايرفؼنخلمؼهل ٔبخؼلل
ايثظين...
ايتوريرلايثظين،ل ٔبمنلاملؼنذتل30لمؼهلذيؼ تثزل0421لفاؼدلرصحؼتلبؼأٔن :لاملّنؼ لا امئؼ للب ؼيشل
ايثظينلايشـيب،ليبةللخيشلايتوريرلايثظين،لذزغلايثثزت( ...)11لل ل
-3لايثػةف لايـيرري لا فنؾة للب ؼيشلايؼثظينلايشؼـيب:لوطؼتلاملؼنذتل50/53لمؼهلا يؼ تثزل
0413لؿىلل ٔبنلاجليشلايثظينلايشؼـيبل يتؼث ىلا فؼنغلؾؼهل ٔبزاهلادلّثزيؼ ، ...لبٔمؼنلذيؼ تثزل
ٔ
فادلخنءلبكنليفطةال،لحي لوطتلاملنذّتل30ل ٔبنلاجليشلايثظينلايشـيبليتؼث ى لايايؼنمل
0421ل
بتأٔمني ا فؼنغ ؾؼه ايثاؼدت ايارابةؼ للبؼحالذللويؼالمجهن،ل للوحٌليؼ جمنيّؼن اجلؼثيللوميؼنحجهن ايارابةؼ ل
لاخلنض لهبن .)12( .ل
لومينِّن ا ٕالقبية للوحرفّن ايانلزيل للومٍعاجهنلالاقتطنذي ّ
-7لخضثغلاجليشلايثظينلايشـيبلييبع لاحلرثم :للويدخللِذالا ٔلينشلمضهلمبدبٔلذي تثزيل
قدميليـربلؾًُلهنحؼد ٔبلايفطؼللبؼنيلاييؼبع املدوةؼ للواييؼبع لايـيؼرري 13،للوقؼدلاكنلِؼذالاملحؼد ٔبل
شديدلايثاثخليفلذي تثزل0413لمهلخالللاملنذتل53لاييتليؼًصل ٔب ّن :اجلؼيش ايؼثظين خؼيش
شـيب ،لوِث يف خدم ايشـب لوحتتليا لاحلرثم ، ...كٌللشدذلؿبةُلميثؼنقلاجلزائؼرلييؼ ً ل
0417ليفل ٔبادلفارايُلمهلايايللايثنينللبفطللايثني لحتتلمين ل ا لوةل لباث ل ٔب ّن :لاجلؼيشل
ايثظينلايشـيبل ٔبذاتلليفلخدم لايشؼـبللوحتؼتل ٔبلوامؼرلاحلرثمؼ ،)14( ...لإاللبٔنلذيؼ تثزل0421ل
شّدلتراحـنلخبطثضلِذالاملحد ٔبللوٕانلاكنلقدلوؼصليفلاملؼنذتل30ل ٔبوّؼُ :لييؼنمه اجلؼيش ايؼثظين
ايشـيب ،ابؾتحنزَ ٔبذات ايثثزت يف تمنة ايحالذللوتشييدلالاشاراكة ، .لحي ل ٔب ّنلايتـحريلؾهلاجليشل
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ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼلظ.ذ/ل ٔبمحثذتلَلدلايبشري-لذ/لحينينلَلدلمٍري ل
بأٔو ُّل ٔبذاتلايثثزت لالليـينلابيرضلوزتلخضثؿُللبيبع لايي ةني ة ،للوركللابؾتحنزل ٔبنلايثثزتللوفؼال
الؼؼهنجلالاش ؼارا يلاملـمتؼؼدلبٓوؼؼذاكليهليـحؼؼريلؾؼؼهلاؼؼنةللايتلةؼؼريلاي ؼراذياكيلللبتًؼؼؼولالاحامتؾؼؼي،ل
ايي ةنيس،للواييتليطحثالإلهينلاجملمتؽلاجلزائريلذلونل ٔبنليريحطلركللبيبع ل ٔبلولِةن ل
الاقتطنذي،للو ّ
مـةً للوٕامننلترثنللكلايّةننثللواييبعنثلميخرتليتوايالِذالايتلةري.ل ل
ل
ايفرغلايث ّنين:لايثػنئفلكريلايـيرري للب يشلايثظينلايشّ ـيبللل ل
يادلاكوتلِذَلايثػنئفلوني لبٔينيؼ ة ل ٔلمؼريهلبٔينيؼ ةنيلِؼٌل:لظحةـؼ لاملؼراا ةللايؼيتليبؼتل
الاي تاالللايثظين،للواييتلمتزيثلابالهنةنزلايتنمليّةنلكلا لوةل،لِؼذالالاهنةؼنزلاذليلتيؼببلفيؼُل
لويـندَلالاحتالللايفرىن،لبلة للواؼؽلا لوةللاجلزائريؼ لايفتةؼ لزِةًؼ للبتحـةؼ لايفرىيؼ ة لاحلمتةؼ ،ل
لواييتل ٔبزاذهتنلفرىينللواقـة لبـدمنلكري جهنلمهلاملًنيحلايانوثوة لمهلخالللبًثذلايفنقيؼ لإيفيؼنن؛ل ٔبمؼنل
ا ٔلمرلايثنينلفّثلوني للبهنجلاالٕيديثيثيجلايرشيقلالاشؼارا يلاذليليـعؼيللب ؼيشل ٔبمهةؼ لبٌيثيؼ ل
لولوػةفي ،لاـللهمنمُليتخع لايثػنئفلايـيرري ليتلعيللكلمٍنيحلايتمنة لاملدوة ليفلاجملمتؽ .ل
لويادلوطتلايثاثئالا يؼ تثزي لملؼنلبـؼدلالايؼ تاالللؿؼىللهمؼنملكؼريلقتنيةؼ ل ؼالجللب ؼيشل
ايثظينلايشـيبليهلؿىللايتثايل :ل
-0لايثػةفؼ لايي ةني ؼ ة للب ؼؼيشلايؼؼثظينلايشؼؼـيب:لياؼؼدلاكنلا لوزلاييؼ ةنيسللب ؼؼيشلايؼؼثظينل
ايشـيبليينٍدلإانف لإ ىلمرشلوؾة لمثاثؾة للو ثزي ،لابؾتحنزَلاملؤيي لالٔكنليًؼؼاميللوِةلكؼ ل
بـدلالاي تاالل،للوالٔكنلمينمه ليفلايـنبة لايتورزي ،لكريل ٔبوُلإانف لإ ىلركللفاؼدلايؼنٍدلإ ىل
رشؾة لذي تثزي لاوعالقنلمهلايًصلرصاا لؿؼىللِؼذالا لوزليفلايثاثئؼالا يؼ تثزي لبدايؼ لمؼهل
ذي تثزل،0413لاذليلوصليفلذيحنحتُل ٔبّوؼُ:ل يؼ ةؼللِؼذالاجلؼيشلميؼٌّل يف خدمؼ ايشؼـب،ل
ينِرالؿىللايٌشنظلايي ةنيسلذاخللإظنزلاحلزة ،ليةررزلوفسلاملـؼ ليفلاملؼنذتل50/53لايؼيتل
ّوطؼؼتل ٔبنلاجلؼؼيشلايؼؼثظينلايشؼؼـيب:ل ييؼؼؼنمهليفلمٍؼؼنيحلايٌشؼؼنظلاييؼؼ ةنيسللوالاقتطؼؼؼنذيل
ٔ
،لفاؼدلبكّؼدليفلايفاؼرتل03لمؼهل
لوالاحامتؾيليفلوعنقلاحلزة ،ل ٔبمؼنلميثؼنقلاجلزائؼرلييؼ ً ل0417
ايفطللايثنينللبجزءلايثني لاملـًثنلبؼ ا لوةل لؿىلل لوزتلمينمه لاجليشليفلاحلةؼنتلايي ةنيؼ ة ل
لبحالذليفلإظنزلاحلزة،لبٔمنلذي تثزل0421لفادل َ
خاللمهلايًصلمبنرشتلؿىللِؼذالا لوزللوكؼذكلل
وطثضلاملةثنقلايثظينليي ً ل .)15(0421ل
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ذلوزلاجليشلايثظينلايشّ
ـيبليفلايًؼنملايي
ةنيسليفلػللايتوثالثلاالٕيديثيثحيّ لؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼل ل
ّ
ّ
-0لايثػةفؼ لالاقتطؼنذي للوالاحامتؾةؼ للب ؼؼيشلايؼثظينلايشّ ؼـيبلاجلزائؼؼري:لياؼدل ؼللاجلؼؼيشل
ايؼؼثظينلايشؼؼـيبلمؼؼهلخؼؼالللا ٔليؼؼسلا ي ؼ تثزي لايؼؼيتلاؾمتؼؼدلؿبهيؼؼنلخرلوخؼؼنلمبفتؼؼنلؾؼؼهلاملّؼؼنمل
ايالكي ؼ ةري للبجةؼؼثصلاملـؼؼنرصت،لمؼؼهلخؼؼالللا فـ ؼ لاياثي ؼ لايؼؼيتليؼؼنمهلفهيؼؼنلمؼؼهلايًؼؼنحيتنيل
الاقتطنذي للوالاحامتؾة 16،للواكنلركللاىي نمنلمؽلاخلةنزلاالٕيؼديثيثيجلالاشؼارا يلاذليلايجه ؼُل
ايًؼنملاجلزائري،للواذليلمتث ُّللفيُلايتمنة لالاقتطنذي للوحتايالايرفنَللوايـؼداةللالاحامتؾةؼ ،لزافديؼُل
ا ٔليني ةنيليتوايالا مياراظة ،لفادلوصلذي تثزل0413ليفلذيحنحتؼُلؿؼىلل ٔبنلاجلؼيشلايؼثظينل
ايشؼؼـيبلييؼؼنمهليف ...لإقنم ؼ لايّةؼؼنلكلالاحامتؾة ؼ للوالاقتطؼؼنذي لاجلديؼؼدتللبؼؼحالذ ،للويفلوفؼؼسل
ايي ةنقلوطتلاملنذتل50/53لمهلوفسلا ي تثزل ٔبنلاجليشلايثظينلايشـيب:ل يينمهليفلمٍؼنيحل
ايٌلشنظلايي ةنيسللوالاقتطنذيللوالاحامتؾيليفلوعنقلاحلزة ،للويرياليفلوفسلالهنجلفاؼدلوؼصل
ميثنقلاجلزائرليي ً ل0417لؿىللِذَلا ٔلذلوازلباؼث  :لإن اجلؼيش ايؼثظين ايشؼـيب ِؼث ٔبذات يف
خدم ايشـب لوزِه إشنزت احلرثم لوِؼث قبؼل لكليشء مدزيؼ املؼثاظه لواملًناؼل،للوجيؼب
ؿىل اجليش ايثظين ايشـيبل ٔبن يينمه يف االٕوتنحللويف إىشنء لوضةنو ايّةؼنلك ايتوتةؼ اجلديؼدت .ل
لوالبؼد ٔبن يؼّؼر لوهجتؼُ الاحامتؾةؼ ابخلطؼثض يف همؼٌلث ايترؼثيهللوميؼنؿدتليؼاكنلاملًؼنظا
املـثست ايًنقط ايتجّزي ،لبٔمنلذي تثزل0421لفادلوطؼتلاملؼنذتل53/30لمٍؼُلؿؼىلل ٔب ْن :لييؼنمه
اجليش ايثظين ايشـيب ،ابؾتحنزَ ٔبذات ايثثزت يف تمنة ايحالذ لوتشييد الاشاراكة ،ل ٔبمؼنلاملؼنذتل37ل
فٍطتلجفنءثلؿىللحتديدل ٔبِدا لاخلدم لايثظًة لبًطؼّن :ليأٔييؼتلاخلدمؼ لايثظًةؼ ،ليبحةؼ
ملتعبحنث ا فنغ ايثظين لويأٔمني ايارقي الاحامتؾةؼ لوايثانفيؼ للٔكؼرب ؿؼدذ ممرؼه ،لولبنيؼنمه يف
تمنة ايحالذ.".للويادلوصلاملةثنقلايثظينليي ً ل0421ليفلاببؼُلايرابؼؽلؿؼىللاملانزبؼ لايشؼنما ةللايؼيتل
اؾمتدهتنلا لوةللحثللميأٔةللا فنغلايؼثظينلمؼهلخؼالللإذزاحلايحـؼديهلالاحامتؾؼيللوالاقتطؼنذيل
حي لخؼنءلفيؼُل ٔبوّؼُ :لجيؼبل ٔبنليرؼثنلا فؼنغلايؼثظينلشؼنماللمؼتاكماللذامئؼنللومتعؼثزالمتًنميؼنل
ابىي نملمؽلي ةني لايحالذلالاقتطنذي للوالاحامتؾة  .ل
املحو لايثنين ل
اجليشلايثظينلايشّ ـيبليفلمراا ةللايتوثللالبةربايل ل
لترهل ٔباداجل 50ل ٔبكتثبرل 0433لجمرذل ٔبؾٌلللشلبللوٕاخالللابيًؼنملايـنم ،ليطدثل ل
اياثىلا ٔلمٍة للوايـيرري لبيشءلمهلاياثتلاملفرظ ،للويرهننلاكوتلإيذا لملراا ةللخديدتلؿربثلؾهل
مدىلايارِلللوايش ةخثخ لاييتلببلّنلايًؼنملايي ةنيسلاجلزائري،للواذليلبـدلؾاديهللووطفلمهل

اجملدلل،50لايـدذل،50لضلض:ل،704-732لمنيل0500للللللللللللضفح 771

ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼلظ.ذ/ل ٔبمحثذتلَلدلايبشري-لذ/لحينينلَلدلمٍري ل
ايزمه ل ٔبضحح لكري لقنذز لؿىل لالاي ت نب ليعثخ لادلنِري لاجلند للواملينرشف لملزيد لمه لاحلري ل
لوايادزت لؿىل لاي ةد ل ٔبفاكزِن ،لبـد لحاب لظثيا ةل لمه لايربت للوالااعّنذ للوقتل لايتًثغل
لوالاختال ،للوتزامهلركللمؽلايتوثالثلاييتلشّدِنلايـن لبياثظلاملـيررلايرشيقللوايفررتل
الاشاراكة لبرمجهن،لإانف لإ ىلا ٔلسمنثلالاقتطنذي لاييتل ٔبؾابتلاهنةنزل ٔبيـنزلايًفطليفل ٔبلوايطل
ايامثوةٌينث لممنلفنمقلاحلنةللالاحامتؾة للوالاقتطنذي لاملتدِثزتل ٔبضال للبنجمتؽلاجلزائري،لحتتلػلل
يبع لي ةني ة لخنرهتن لايااؿنث ،للواينرشى لفهين لايفينذ ،للوجعزث لؾه لايتأٔقا لمؽ لا ٔللوانغل
اجلديدتليفلايـن  .ل
لوؿىللقرازلابيقلمؤيينثلا لوةللاجلزائري ل ليرهلاجليشلايثظينلايشـيبلهنًأٔىلؾهلِذَل
ايااؿنث،لبللاكنليفلضبهبنلحي ل ٔبو ُّلبـدللوفنتلايرئيسلِثازيلبثمديهلاي تعنغلمـيررلمنل
يين لابيضحنظلايفنزيهلمهلاجليشلايفرىنل()Les Déserteurs de l'Armé Françaisل
مه لايي ةعرت لؿىل لمانيةد لاجليش لايثظين لايشّ ـيب لؿىل لحينة لاحنظ لخيش لايتوريرل
ايثظين)،(Les anciens maquisardsلاذليهلمتلإبـنذمهلمهلمراكزلايارازليدزجيةنللو ٔبحين ل
ٍ
،لضنحبلركلليفشلكريلمي حثقللبفينذلاملنيلليفلضفث ل
لوضللا ٔلمرلحىتلإ ىليطفي لبـضّل
كحنزلاحنظلاجليشلايثظينلايشـيبللوزخنللايي ةني ليفلا لوةل( .)17ل
لوٕاانف لإ ى لِذَ لايارك لايثايا ةل ،لي ةرثن لؿىل لاجليش لايشـيب لايثظين لحتنل للك ل ٔبؾحنءل
لويداؾةنثلمراا ةللايتوثللايي ةنيسللوالاقتطنذي،لاييتلقرزلضنوؽلايارازليفلاجلزائرلاذلِنةلإلهينل
بعريا لجفنئة للوكريلمدزلوي لحتتلالطلا ٔللوانغلا اخبة للواخلنزحي  .ل
املعببلا ٔللول:لمؼنِرلااارا لاجليشلايثظينلايشّ ـيبليفلذينيريلاملراا ةللالبةرباية ل
ليرهلذي تثزل0434لفادلجمرذلزذتلفـللهمدئؼ ليالحت نخؼنثلايشؼـحة لؿؼىللاثؼرلمعنيؼبل
احامتؾة ليفل50ل ٔبكتثبرل،0433لبادزلمنلاكنلميثلل ؼثزتلابملفّؼثملا يؼ تثزيللوحتؼثاللإيؼديثيثحينل
همٌلللوقعةـ ً لمؽلفررللوظريا لح ٍمك،لذامتليـاديهللووطفلمهلايزمه،لوتجلؾهننليبؼينلٍلثؿؼ لمؼهل
اخلةنزاثلاملًنقض للبنًؼثم لايينبا لمهلخاللليبينلايتـدذي لاحلزبة لبدللوؼنملاحلؼزةلايثااؼد،ل
لوحري لايفررللوايطحنف لبدللايفررللوايطحنف لاملثهجني،للوالاقتطنذلاحلرلبدللالاقتطنذلاملثخُ...ل
لكلركللاي تبزمليلةريالخذزايليفلاجليشلايثظينلايشـيبلييسلفاؼطلمؼهلايًنحيؼ لايحٌيثيؼ ،لبؼلل
حؼؼىتلمؼؼهلايًنحي ؼ لايفرري ؼ للواالٕيديثيثحلي ؼ ،للوظريا ؼ لايتـنمؼؼللمؼؼهلاييؼؼبع لاملدوة ؼ ل ٔبلولايًؼؼؼنمل
ايي ةنيسلاذليل ليـدليترثنلفاطلمهليبع لي ةني ة لمتنزشلٍلثؿ لمؼهلايثػؼنئفللواملتؼداخا ةلل
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ذلوزلاجليشلايثظينلايشّ
ـيبليفلايًؼنملايي
ةنيسليفلػللايتوثالثلاالٕيديثيثحيّ لؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼل ل
ّ
ّ
بٌيثايلمؽلاحلزةلايعالئـي،للوهنشنزك لؿبًة لمهلاجليشلايثظينلايشّ ـيب،لبلل ٔبضؼححليترؼثنلمؼهل
ّل
الجليبعنث،ليتطنزغلؿىللاملي تثىلايتًفيؼذيللواينرشؼيـيل
ل
يبع لي ةني ة لمدوة لمترثو لمهل
مؽلمـنزا لي ةني ة ،للوفال ٔبظرللوبٓيةنثلا مياراظة لالمتثةبة لايتـدذي ،للكلركللظحـنلابؾتحنزلمنل
جيبل ٔبنليرثنلاللمنلِثلاكئؼه،لؿؼىلل ٔبيؼنشلايثػةفؼ لاجلديؼدتللوايثحيؼدتللبنؤييؼ لايـيؼرري ل
احلنمي لجملمتؽليتب لاخلةنزلا مياراظيللوايتـدذي لايي ةني ة للوايفرري ،للوحري لايت نزتللوالاقتطؼنذ،ل
لويحـنلذلكللفادلخطصلذي تثزل0434لاملنذتل07لكٌلذّتللوحيدتليتحديدللوػنئفلاجلؼيشلايؼثظينل
ايشّ ؼـيب،لحيؼ لخبؼتلذيحنخؼ لا يؼ تثزلمؼهلركؼ ٍرللبنؤييؼ لايـيؼرري لؿؼىللاالٕظؼالق،لؿؼؼىلل
خال لا ّ
ينيريلايينبا  .ل
ّ
ل
ايفرغلا ٔللول:لايتخًللؾهلا لوزلايي ةنيسللب يشلايثظينلايشّ ـيبليفلذي تثزل 0434ل
يادلوطتلاملنذتل07ليفلفارتهينلايثنوةؼ للوايثنيثؼ لؿؼىلللوػؼنئفلاجلؼيشلايؼثظينلايشؼـيبلؿؼىلل
يبيللاحلالباثيّن:ل لتمتثل املّن ا امئ اجليش ايثظين ايشـيب يف ادنفؼ لؿؼىل الايؼ تاالل
ايثظين،للوا فنغلؾهلايي ةنذتلايثظًة .لكٌل يضعبؽ اب فنغ ؾه لوادت ايؼحالذللوليؼالمجهن ايارابةؼ ل
لوحٌلي جمنيّن ايربي لواجلثي،للوخمتبفلمٍنظال ٔبمالكّنلايحوري ،)18( .لهننليدلللوفالمفّؼثملاانيفؼ ل
ؿىللخبثلا ي تثزلمهلبٔيلذلوزلي ةنيسلرصحيللب يشلايؼثظينلايشؼـيب.لكؼٌلليثايؼتلايًطؼثضل
اينرشيـة للوايتًؼية ليفلي ةنقلحتةةدلؾًنرصلاجليشلايؼثظينلايشؼـيبلايـيؼررينيلؾؼهلاخلؼثطل
يفلقؼؼٌلزلاحلةؼؼنتلايي ةنيؼ ة ،لمؼؼهلركللايتـبيؼ لزمقل11/51قٔ.لب/ح.لو ص،للوايطؼؼنذزتلبتؼؼنزخيل57ل
ٔبفريؼلل،0434لايؼيتلوطؼتل ٔبوّؼُ :لال ٔلي ؾيؼرري مؼؽ كثوؼُلمثاظًؼن اكمؼل احلاؼثق،لايتعبؼؽ
لبنشنزك يف ٔبي ىشنظ ي ةنيسل ٔبلو اد ٔبي تشريل ي ةنيس يثاءلاكن ركل ذاخل املؤيينث
ايـيرري ٔبلو خنزهجن ( .)19ل
لوؿىللايرمغلمؼهليلؼًللاملؤيؼسلا يؼ تثزيلؾؼهلايتاؼحيلبثحؼثذلهمؼنملي ةنيؼ ة ليحنرشِؼنل
اجليشلايثظينلايشـيبلكٌلليفلا ينيريلايينبا ،لإالل ٔب ّنلايطؼةنك لايثايؼـ لايؼيتليبٍنِؼنلاملؤيؼسل
ا ي تثزيلالي اميلفاميليتـبالبـحنزتل ادنفؼ لؿؼىل الايؼ تاالل ايؼثظين،للوا فؼنغلؾؼهلاييؼ ةنذتل
ايثظًة لفتوتل فؼذتلالٕماكوةؼ لذخؼثللاجلؼيشليفلاحلةؼنتلايي ةنيؼ ة للوفؼالبـؼظلاملاتضؼةنث،ل
لوؾًدليثفرلبـظلايؼرلو ،للوبعريا لاللينٍنيبلمؽلمبؼنذئلا مياراظةؼ لالبةربايةؼ لايؼيتلاختنزِؼنل
اجملمتؽلاجلزائريلبتطثيتُلؿىللذي تثزل .0434ل

اجملدلل،50لايـدذل،50لضلض:ل،704-732لمنيل0500للللللللللللضفح 773

ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼلظ.ذ/ل ٔبمحثذتلَلدلايبشري-لذ/لحينينلَلدلمٍري ل
ايفرغلايث ّنين:لتريةفلاملّنملالاقتطنذي للوالاحامتؾة للب يشلايثظينلايشّ ـيبليفلذي تثزل 0434ل
يادلمثللذي تثزل0434لحتثاللزاذياكيةنليفلاملينزلالاقتطنذيللدللوةللاجلزائريؼ ،لمؼهلخؼاللل
يبينلالهنجلالبةربايلللوحتريرلاييثقلايثظًة ،لبدللالهنجلالاشارا يللوي ةني لالاقتطنذلاملثخُ،لإالل
ٔبنلاجليشلايثظينلايشـيبللوحىتلخالللاملراا ةللالاشاراكة ل ليرهلؿؼىللقؼرازلحيؼثصلاملـيؼررل
ايرشؼيقلمتؼدخاللكحؼرياليفلايـنبةؼ لاالٕوتنحيؼ ،لإاللفؼاميليـبؼاليفلامليؼؼنمه ليفلبًؼنءلبـؼظلايّةؼؼنلكل
لوايح لايتوتة لاكييدلا ٔلخرضلجملنهب لايتطور،لظريؼالايثاؼدتلاالٕفريايؼ ،لبـؼظلاييؼدلوذ،لبًؼنءل
اياؼؼرىلالاشؼاراكة ل،)20(...للوركللمؼؼنلبرزيؼؼُلحيهنؼؼنلظحةـؼ لمؼؼراا ةللمؼؼنلبـؼؼدلالاحؼؼتالللايفرىنؼؼ،ل
لوانخ ؼ لا لوةللاجلزائري ؼ ليتجًةؼؼدللكلظنقنهتؼؼنليفلايحًؼؼنءللواينشؼؼييدلهنؼؼنليفلركللمؤيي ؼ لاجلؼؼيشل
ايثظينلايشـيب،لِذَلا ٔلخريتلاييتلاقتالىشنظّنلبـدلمؼراا ةللايتوؼثللالبةؼربايللؿؼىللايطؼًنؿنثل
ايـيرري ،لممنليدخلليفلجمنلليعثيرلايعنق لا فنؾة لي ٔلم ،للوركللاىيؼ نمنلمؼؽلاملؼنذتل07لفاؼرتل
50لاييتليًصل ٔبو ُّ :ليٌتؼللايعنقؼ لا فنؾةؼ لي ٔلمؼ ،للوذمعّؼن،للويعثيرِؼن،لحؼثللاجلؼيشلايؼثظينل
ايشـيب،21 .ل ٔبمنلفاميلخيصلاجلثاوبلالاحامتؾة لفادلاقتاثلمينمه لاجلؼيشلؿؼىللامليؼنؿدتليفل
ايرثازجلايعحةـة ل ٔبلولاونشنزلا ٔلمؼراطلايثابئةؼ ،ل ٔبلولمؼنلقؼدليؼدخللمضؼهل ٔبحؼاكملاملؼنذتل31لمؼهل
ذي تثزلاملتـبالابالٕؿالنلؾهلانةللايعثازئلاييتليتثالِنلزئيسلادلّثزي لمضهلهمنمُلا ي تثزي ل
يفلاحلنالثلالاي تيئٍنئة  .ل
ـيبليفلاحلةنتلايي ةني ةّ ليفلػللا ينيريلالبةرباية ل
املعببلايثنين:ليدخّللاجليشلايثظينلايشّل
ّ
ؿىللقدزلالٓمنللاييتلخنءلهبنلايتـديللا ي تثزيليي ً ل،0434لاذليلشللاوعالق لاجينبةؼ ل
لبوةؼؼنتلا مياراظة ؼ ،لحي ؼ لاي ؼ تعنغل ٔبنليضؼؼحلمـؼؼن لايفطؼؼللبؼؼنيلاييؼؼبع لاملدوة ؼ للواييؼؼبع ل
ايـيرري ،لبداي لابٕخراحلاجليشلايثظينلايشـيبلمهلاحلةنتلايي ةني ة ،للوقاللوػةفتؼُليفلهمنؼ ل
ا فؼؼنغلؾؼؼهلايؼ تاالللايؼؼثظهللواحلفؼؼنعلؿؼؼىلليؼ ةنذتلا ٔلمؼ ،للوٕااؼؼفنءلوفؼؼسلخديؼؼدلؿؼؼىللاحلةؼؼنتل
ايي ةني ة لابؾامتذل ٔبحزاةلخديدت،للوٕاظؼالقلايـًؼننلحلريؼ لايطؼحنف للواالٕؿؼالم،للوفؼتحلا ٔليؼثاقل
ايثظًة ؼ للبنًنفي ؼ ،للوٕايلؼؼنءلاحؼؼتاكزلا لوةلللبوةؼؼنتلالاقتطؼؼنذي ،لإالل ٔبنلايثاقؼؼؽلقؼؼدلكشؼؼفل ؼؼلل
ايطؼؼـثابثلايؼؼيتلاكوؼؼتليثاهجّؼؼنلا لوةللاجلزائري ؼ ،لالتةؼؼنلؿؼؼىللمي ؼ تثىلرًِة ؼ لزخؼؼنللا لوةل:ل
ايي ةني ةنيلمهنل،للوخنض لايـيرريني،للومدىلقبثهللللبفررلالٓخؼر،للوٕاماكوةؼ لزاؼثخّلللويفّنّؼلل
ملاتضةنثلمبد ٔبلايتدالوللاييؼبنيلؿؼىللاييؼبع ،لمؼهلِؼذالاملًعبؼاليؼّؼرلإشؼاكية لمؼدىلايؼلامل
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ذلوزلاجليشلايثظينلايشّ
ـيبليفلايًؼنملايي
ةنيسليفلػللايتوثالثلاالٕيديثيثحيّ لؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼل ل
ّ
ّ
اجليشلايثظينلايشـيبلابملّنملا ي تثزي لاملثلك ل لهنثحبلذي تثزل،0434للومنلبـؼدَ،لِؼذالمؼنل
ي ةنٍنلو لايفرؿننلالٓيةنن :ل
ايفرغلا ٔللول:لاجليشلايثظينلايشّ ـيبللوايفراػلا ي تثزي،لؾثذ ٌتل ٔلسم لايتأٔييس ل
ؿىللايرمغلمهلايتضةةالايربريلاذليليـرطل لحزةلاجلهب لاالٕيالمي لي ٕالوانرل،للوؿىللايرمغل
مهل هللكلمهلزئييُللو ئحُ،لؿىللخبفي لا ٔلاداجلايؼيتل ٔبؾابؼتلفؼثسلراثلاحلؼزةلاب ٔلكبحةؼ ل
يفلدبةنثل00لحثانل،0445لإالل ٔبوُلقدلفنسليفلا لوزلا ٔللوللمهلترشيـةنثل01لذييؼنربل0440ل
،لِذالايفثسلاذليلزفضتُلبـؼظلايًخؼبلايي ةنيؼ ة للوايًانبةؼ لايؼيتليًـؼتلوفيؼّنلاب مياراظلةؼ ،ل
وتخنابثلمنلتيلبؼؼ لالبجًؼ لايثظًةؼ لالٕواؼنرلاجلزائؼرل
لواييتل ٔبىشأٔثلؿىللإثرلاالٕؿالنلؾهلوتنجئلالا
ُ ِّ
(،)C.N.S.Aللوذؾتلاجليشلهجراللبتدخللالٕوانرلاياولا مياراظة للوٕاياؼن لامليؼنزلالاوتخؼنيب،ل
لومٍؽللوضثللاالٕيؼالمينيلإ ىلاييؼبع ليفلاجلزائؼر،لحيؼ لتؼزامهلركللمؼؽلمحؼا ةللإؿالميؼ لقنذهتؼنل
ايطوفلاجلزائري لايفريرثفثوة ،لينودهتنليفلركللحصفلؿنملة لقربة للوخنض لمهننلايفرىيؼ ة (،)22ل
لكلركلل ٔبذىلإ ى:ل ل
-0لاي ؼ تانةللزئؼؼيسلادلّثزي ؼ لبـؼؼدلاؼؼذللبربملؼؼنن:لإرليؼؼرىلايرثؼؼريلمؼؼهلايحؼؼنحثنيلايي ةني ؼ ةنيل
لواملؼؼؤزخنيللواياؼنوثوةنيل ٔبنلزئؼؼيسلادلّثزيؼ لحيهنؼؼنلمتلإحبؼؼنزَلؿؼؼىللالايؼ تانةللمؼؼهلقبؼؼللايًخحؼ ل
ايـيرري لاييتلاكنلير ٔبيّنللوسيرلا فنغلايثظينلبٓوؼذاكلفؼاميليشؼ حُلاييؼيٍنزيثلاذليلمتلاالٕؿؼداذل ل
ميؼؼ حانليفلاؼؼنللفؼؼثسلاالٕيؼؼالمينيليفلالاوتخؼؼنابثلاينرشؼ ؼيـة ،لالضؼؼعًنغلاؼؼنةللمؼؼهلايفؼؼراػل
ا ي تثزيلمترهلايًؼنملايي ةنيسلمهلاياراحؼؽلؾؼهليـّدايؼُل ٕاب ؼنخلالاوتاؼنللا مياراظؼي،لاذليل
إيلملبُليفلػللذي تثزل،0434لمي تلالليفلركللانةللاالٕيالمثفثبةنلاييتلاتؼنخلاجملمتؼؽلا لويلل
حيهنن،للومتذزؿنلابملثاقفللوايتامنثلاملنشدذتللوايراذياكية لايؼيتليحٌجهؼنلقيؼنذتلاجلهبؼ لاالٕيؼالمي ل
ي ٕالوانرلبٓوذاكل( .)23ل
لوذلونلاخلثطليفلمدىلذي تثزي لايؼ تانةللزئؼيسلادللّثزيؼ للواؼذللبربملؼننلؿؼىللايؼرمغلمؼهل
ينبالؿبنُلابيفراػلا ي تثزيلاذليلميرهل ٔبنليًجرلؾهلركل،للواذليلك ّةفُلبـظلايفاّنءلؿىلل ٔبو ُّل
حرمي لخينو لؾؼن ،للواييتلاكنلؿىللزئيسلادلّثزيؼ لامليؼ تايللحيهنؼنل ٔبنلمؼنهيلؿبهيؼن،لإالل ٔب ّنل
ايثلرتلا ي تثزي لاييتلخبفّنلؿدمل ِّوصلذي تثزل0434لؾهلانةللتزامهلشلثزلايربملننلمؽلاي تانةلل
ايرئيسل–إنليبّنًنلبدي تثزيجهنل ٔبضال-ل،ل لترهلإالل لرتلمفتـا ةللبيببليثءلايًة لاذليلاكتًفل
ضًنغلايارازلايفـبةنيلحيهننل ٔلخللإجينذلاذلزيـ لملًؼؽلاالٕيؼالمينيلمؼهلايثضؼثلللبيؼبع ،للويؼيسل
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ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼلظ.ذ/ل ٔبمحثذتلَلدلايبشري-لذ/لحينينلَلدلمٍري ل
مرذِنلإ ىللوهج لايًؼرلايانوثوة لايـبنة لاملثاثؾلة لادنيدت،للركلل ٔبنلاملنذتل37لابيرمغلمهلإقفنيّنل
ِؼذَلاحلؼنةللفاؼؼدلركؼرثليفلفارتهيؼنل53للو54لاؼؼن ًةللميرؼهلايايؼنشلؿبهيؼؼن،للويهلاؼنةللتؼزامهللوفؼؼنتل
ايرئيسلمؽلشلثزلايربملنن،لاللي اميللو ٔبنلاحلنيتنيلقدلايفاتؼنليفلايًني ؼ للوا ٔلثؼرلاملاريؼبلؾؼهنٌلللوِؼثل
ايشلثز،لابيرمغلمهلاختالفٌّلليفليلببلشلثزلمٍطبلايرئيس،لِذالاييببلاذليلييسل ليكلل
ا ٔلمهة لايانوثوة لابيٌي ح لي ٔلثؼرلاملاريؼبلؾؼهلاحلؼنيتنيللوِؼثلايشؼلثزليفلاؼدلرايؼُ،للوايؼيتليؼدؾثل
ختبؼا ٍ
يؼريلايؼحالذللوفؼال
للوخمؼنيفللدليؼ تثزليليُ ّ ل
اجملبسلا ٔلؿىللي ٔلمهللي ٕالؿالنلؾهلإىشنءلكةؼننل ُم ٍ
وفسلا ي تثزلاذليل ليُ َّ
حيهنن،لبللباؼيليؼنزيلاملفـؼثللإ ىلاؼنيلإقؼرازلذيؼ تثزل
ـعللايـنللبُل
َ
ي ً ل،0441لممنلحـبًؼنل ٔبمؼنملممنزيؼ لاوتانئةؼ ل ٔلحؼاكملذيؼ تثزل،0434لؾطؼفتلهنحؼد ٔبلايرشؼؾة ل
ا ي تثزي ليًؼنملاحلمكلبرمتُلبٓوذاك( .)24ل
-0ليأٔييسلاجملبسلا ٔلؿىلللدللوةلللوؾثذتلاجليشللبنٌلزيؼ لايي ةنيؼ ة :للوياؼدلعؼؽلِؼذالاجملبؼسل
اذليليـتؼؼربللوسيؼؼرلا ّ فؼؼنغلايؼؼثظينلؾض ؼثالفيؼؼُ،25لإاؼؼنف لإ ىلضؼؼالحينثلزئؼؼيسلادلّثزي ؼ ،ل
ايطالحينثلاينرشيـة ليفلايحالذ،لحي ل ٔبقرليفلمدالوةلل لبـدملقدزتلاجملبسلاياينملهبنم لاملثلكؼ ل
لبدلونلايلنرليدابريلمبح لراثلظنبؽلترشيـيلممتثا ةللفاميليين لبؼ املراي ولاينرشيـة ( .)26ل
لوابيًؼرليفلإؿالنلاجملبؼسلا ٔلؿؼىللي ٔلمؼهلايطؼنذزليفل07لخؼنوفيل،0440للواياؼنهلابٕىشؼنءل
اجملبسلا ٔلؿىلللدللوةل،للوالي اميلايفارتلايثنوة لمٍؼُللوايؼيتليؼًصلؿؼىلل ٔب ْن :لميؼنزشلاجملبؼسلا ٔلؿؼىلل
لدللوةللعةؽلاييبعنثلاييتليـّدلهبنلا ي تثزلاملـنثللبُليؼرئيسلادلّثزيؼ ، .لىيؼ تٌتجل ٔبنلاؼنةلل
ا ٔلسم لاملؤيينية لاييتل ٔبفرسِنلتزامهلاي تانةللزئيسلادلّثزي لمؽلشلثزلايربملننلبيببل َا ّ ِؼذلقؼدل
حثيتلاجملبسلا ٔلؿىللي ٔلمهلاذليلابالٕانف لإ ىلاحامتؿُلذلونلحضثزلزئيسلادلّثزي لامليؼ تايلل
ٔبلولاملانل،للواذليليـتربلزئييُ،للواللحضثزل ٔبادل ٔبؾضنءَ،للوِؼثلزئؼيسلاجملبؼسلايشؼـيبلايؼثظينل
اذليلقدلي حالاذ)27(،لفادلحثيتُلمهلِةن لاينشؼنزي لكؼٌللوطؼتلؿؼىللركللاملؼنذتل010لمؼهل
ذي تثزل،0434للإ ىليبع ليأٔييي ة لابٕؿالوُلؾهلإىشنءلاجملبسلا ٔلؿىلللدللوةل،لاذليلاللدؼلل
زئؼؼيسلادلّثزي ؼ ،للويؼؼث ىلعةؼؼؽلاختطنضؼؼنيُلا ي ؼ تثزي ،ليرٍؼؼُل ليؼؼًصلؿؼؼىلليـعةؼؼللايـنؼؼلل
اب ي تثزلاذليلبايليؼنزايلبؼًصلاالٕؿؼالن،لممؼنلجيـبًؼنلونيؼنءللؾؼهلمؼدىلذيؼ تثزي لاملرايؼ ول
وصلخيؼثللزئؼيسلادلّثزيؼ ل
اينرشيـة ليفلػلللخبثلذي تثزل0434ل-ينزيلاملفـثللبٓوذاك-لمهل
ِّ
ضالحي لاينرشيؽلؾًدلشلثزلايربملننلاللبأٔلوامرللواللبلريِن( .)28ل
ايفرغلايث ّنين:لإشاكية لايًصلا ي تثزيليفليأٔظريلهمنملاجليشليفلاملراا ةللالبةرباية ل
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ذلوزلاجليشلايثظينلايشّ
ـيبليفلايًؼنملايي
ةنيسليفلػللايتوثالثلاالٕيديثيثحيّ لؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼل ل
ّ
ّ
إنلِؼؼذالاجلؼؼزءلمؼؼهلا ّ زايؼ ليًعبؼؼالمؼؼهلتيؼؼنيفللمعةؼؼالينبؼؼنذزليفلرِؼؼهللكلمتؼؼنبؽللبوةؼؼنتل
ا ي تثزي لاجلزائري لمٍذلالاي تاالل،لركلل ٔبنلإشاكية لايًؼنملايي ةنيسلاجلزائؼريليعنملؼنلاكوؼتل
لواحض ؼ للبنختطؼؼني،لفؼؼنيلليـؼؼالبٔنليثضؼؼةفل ٔبسم ؼ لايًؼؼؼنملايي ؼ ةنيسلاجلزائؼؼريلمٍؼؼذلمؼؼنلقبؼؼلل
الاي تاالللاللميرهلٔلبنليرثنليؼباميلذلونل ٔبنليـؼدذلمؼهلبؼنيلبٔيؼ حنبُلركللاخلبؼللاحلنضؼللؿؼىلل
مي تثىلايـالق لبنيلاييبع لاملدوة للواملؤيي لايـيرري ِ-ؼذَلا ٔلخؼريتلايؼيتليؼٌلِنلمثوتييؼريثل
ٔب ًنءلرشاُليّذَلاملحد ٔبليفلكتنبُلزلوخلاياثاونيلبؼ اييبع لايـيرري ل،-للوٕارالاكوتلا ٔلسمنثلاييتل
شّدِنلايًؼنملايي ةنيسلاجلزائريلبـةدلالاي تاالل،لادليفيرياهتنلمؼهلخؼالللاملانزبؼ لايثاحضؼ ل
اييتليحٌجهنلايثاثئالا ي تثزي ليتكللاملؼراا ةللحؼثللظحةـؼ لؿالقؼ لاييؼبع لايي ةنيؼ ة للواييؼبع ل
ايـيرري ،للواييتلمضًتليفؼثقلِؼذَلا ٔلخؼريتللوِيًجهؼنلؿؼىللعةؼؽلِةؼنلكلا لوةل،للكلركلللوفؼال
ايًطثضلا ّ ي تثزي للوايانوثوّلة ،للولوفالمنطلذيرتنيثزيلؾيرريلإضاليحليـمتدلؿىللمرشلوؾة ل
لمفركؼ ليفلقثايؼؼبلذيؼ تثزي للوقنوثوةؼ لدمكؼ لالليًؼؼنقظلبيؼؼهنٌل،لفؼنٕنلاجملمتؼؼؽلاجلزائؼؼريلاكنل
ثزيؼ ّ
مي تبرشاليٌتؼرلايرثريلمهلخالللقعةـ لمؽليكللا يرتنيثزيؼ لايـيؼرري ،لمؼهلخؼالللذيؼ تثزل
0434ل-لاذليلاكنليفلػنِرَليشلليادمنلكلحريالؿىللضـةدلاحلدلمهليؼدخللاجلؼيشليفلمٍؼنيحل
احلةنتلايي ةني ة لاملدوة ،لالاقتطنذي ،للوالاحامتؾة -ل،للوٕارلبُليفنخأٔلبـدلؿؼنمنيلفاؼطلمؼهلإقؼرازل
ركللا ي تثزلبأٔسم لي ةني ة ل ٔبيفرثلؾهلحرةل ٔبِبة لذامتلؾادالاكماللمهلايزمه،لاكذثل ٔبنل
يثذيلبريننلا لوةل،للوحنهلإرلوحو لؾهلاييؼببلا يؼ تثزيلاملؼؤذيلإ ىلحطؼثللِؼذَلا ٔلسمؼ ل
ايي ةني ة لمؽلكريَلمهلا ٔلي حنة،لفنٕوًنل دلاخلبلليفلايًصلا ي تثزيلرايُ،للوركللبٔنلذي تثزل
0434للوٕانللواؽلاداللدليرتنيثزي لايـيرري لاالٕضالحي لاييتليبتلفارتلالاحتالللايفرىن،لإالل
ٔبوُل ٔببا لايحنةلمفتثانليتدخللاملؤييؼ لايـيؼرري لإرالاكوؼتلالبـحؼ لايي ةنيؼ ة ل ليفؼرسلايًخحؼ ل
ايؼؼيتلتريضؼؼهينل ٔبلولايؼؼيتلحتؼؼمكلابتّؼؼنلِؼؼذَلاملؤييؼ ،لفٍرؼؼثنلبؼؼذكلل ٕاساءلمنؼؼطلخديؼؼدلمؼؼهلاحلؼؼمكل
ّ
ايـيرريلاملحعه،ل ٔبلولمنليطعبحلؿبةُلبديرتنيثزي لايربلووثىي ةنمٍتثل ٔبلولايثضؼني لايـيؼرري لؿؼىلل
ا لوةل)29(،للوٕانلكًنلوـال ٔبنلاخلرلوقنثلا ي تثزي لاييتلضنحبتلخبالبٔيؼ حنةلا ٔلسمؼ ليفلبدايؼ ل
اينيؼؼـةًنثلكثؼؼريت،لإالل ٔب ّنل ٔباؼؼدل ٔبمهلا ٔليؼؼ حنةلِؼؼثلركللاخلبؼؼللاذليلشؼؼّدَلاؼؼحطلايؼؼًصل
ا ي تثزيلوفيُ،ل ؼنلمؼزيلاملؼنذتلا يؼ تثزي لايثحيؼدتلايؼيتل ٔبيؼتلؿؼىللركؼرلاجلؼيشللوهمنمؼُليفل
ذي تثزل0434للومنلبـدَ،لِثلالاوـداملاذليلاللميرهل ٔبنليرثنلإاللمتـنداللواحلنةللِؼذَليفلاملؼنذتل
07ليرشلوظلا ٔلمهلايانوثين،لاذليلاكنليزامؼنل ٔبنلميؼزيل ٔباؼدل ٔبخعؼرلاملؼثاذليفلا يؼ تثز،لكةؼفلالل
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ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼلظ.ذ/ل ٔبمحثذتلَلدلايبشري-لذ/لحينينلَلدلمٍري ل
لويهلاييتلحتمكلاملحد ٔبلا ٔلمهليفلايتأٔييسللدللوةللا مياراظة ،للوِثلمبد ٔبلايفطللبنيلاييبع لاملدوة ل
لواملؤيي لايـيرري  .ل
لوٕارالاكوتلاملنذتل07لمهلذي تثزل0434ليًصل ٔبو ُّ :ليٌتؼللايعنق لا فنؾة لي ٔلمؼ ،للوذمعّؼن،ل
لويعثيرِن،لحثللاجليشلايثظينلايشـيب.لتمتثللاملّن لا امئ للب يشلايثظينلايشـيبليفلادنفؼؼ ل
ؿىللالاي تاالللايثظين،للوا فنغلؾهلايي ةنذتلايثظًة .لكٌلليضؼعبؽلاب فؼنغلؾؼهللواؼدتلايؼحالذل
لويالمجهنلايارابة ،للوحٌليؼ لجمنيّؼنلايؼربيللواجلؼثي،للوخمتبؼفل ٔبمالكّؼنلايحوريؼ )30(، .لفؼنٕنلايًؼؼرتل
ايتحبةبة ليّذَلاملنذتلاـبًنلوضؽل ٔبيديًنلؿىللٍلثؿ لمهلاالٕشاكيةنث،للويه :ل
-0لايضثابطلاييتلحتدذليدخللاجليشلايؼثظينلايشؼـيبلذلنيؼ لالايؼ تاالللايؼثظينللواييؼ ةنذتل
ايثظًة :لا ّٕنلايًنػرليفلايفارتلايثنوة لمهلاملنذتل35لمؼهلذيؼ تثزل،0505لإرلييؼ تٌتجل ٔبنلاجلؼيشل
خيتصلحاالابدنفؼ لؿىللالاي تاالللايثظينللوا فؼنغلؾؼهلاييؼ ةنذتلايثظًةؼ ،ليَةنيؼنءللؾؼهل
ذلوزلاملؤيينثلا ي تثزي لاملًتخح ليفلِذالاجملنل،للوِلل ٔبنليدخللاجليشلانللامليؼنشلبأٔاؼدل
ِذيهلايـًايهليمتلبـدل ٔبلولذلونلايرحثغلإ ىلاييبع لاملدوة س،للوِلل ٔبنلإؿالنلزئيسلادلّثزيؼ ل
ؾهلبٔاؼدلاحلؼنالثلالايؼ تيئٍنئة لايؼثازذتليفلاملؼثاذل،42ل،43ل،44للو055لمؼهلا يؼ تثز،للوايؼيتل
تي تدؾيليدخللاجليش،ليمتللابؾتحنزَلايانئدلا ٔلؿىلللباثاثلامليبح لكؼٌلليفلاملؼنذتل40لاملعؼ 50ل
مهلذي تثزل،0505لبٔلولابؾتلحنزَلممنزينللبيبع لايينمي لاملثبت ل ليفلادلوذلا ي تثزلكٌلليفلوصل
املنذتل.31للوالٔكنلمهلركللفنٕنلمنليًصلؿبةُلاملنذتل50/35ليًؼنقظلبعرياؼ لضؼنزخ لاملؼنذتل52ل
مؼؼؼهلذيؼؼؼ تثزل0505لايؼؼؼيتليؼؼؼًصليفلفارهتؼؼؼنلايثنوةؼؼؼ ل ٔبن :لاييؼؼؼ ةنذتلايثظًةؼؼؼ لمؼؼؼكلللبشؼؼؼـبل
لوادَ)31(، .للوابيتنيلل هلايحدهيييل ٔبنليرثنلايشـبلِثل ٔبلوللمهلهيبللدلفؼنغلؾؼهليؼ ةنذيُليفل
انللاملينشلهبن،للواللميرهل ٔبنلِذالا ّ لوزلحررالؿىللاملؤيي لايـيرري ّ ليفلا ّ لوةل( .)32ل
لوٕارالاكنلوصلاملنذتل35ليفلذي تثز0505لاملتـبّا لهنّنملاجليشلايثظينلايشّ ـيبلػللاثبتؼنليفل
ضؼؼةنقتُلمٍؼؼذلذي ؼ تثزل،0434لإالل ٔبوًؼؼنلاؼؼنيلاي ؼ تاراءلايت ؼنزخيلاملـؼؼنرصللبنؤيي ؼ لايـيؼؼرري ل
اجلزائري ،لفنٕوًنل دلِذَلا ٔلخريتلقدليبرتلميبرنيلمتًنقضؼنيليفلمـنجلؼ لبٔسمتؼنيلذيؼ تثزيتنيل
لوايتـنمللمؽللواـةتنيلتاكذلترث لمتعنباتني،للوركللابالينٍنذليفللكلمؼرتلإ ىلاملؼنذتلا يؼ تثزي ل
راهتؼؼنل،لاكوؼؼتلاحلؼؼنةللا ٔللو ىليؼ ً ل0440لاؼؼنيل ٔبلوقفؼؼتلاملؤييؼ لايـيؼؼرري لامليؼؼنزلالاوتخؼؼنيبل
لوتي ؼ حبتليفلافتـؼؼنللف ؼراػلذي ؼ تثزيلابٕقؼؼنةللزئؼؼيسلادلّثزي ؼ للواؼؼللايربملؼؼننللوانةؼؼدلاحلةؼؼنتل
ايي ةني ة ،لممنلتيببليفلىشثةلحرةل ٔبِبة لذامتلؾادالاكماللمهلايزمه،لي لاحلفنعلؿؼىلل
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ذلوزلاجليشلايثظينلايشّ
ـيبليفلايًؼنملايي
ةنيسليفلػللايتوثالثلاالٕيديثيثحيّ لؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼل ل
ّ
ّ
ايًؼنملادلّثزيللوحٌلي لا مياراظة ،ل ٔبمنلاحلنةللايثنوة ،لفاكوتليثمللوقفلاجليشلايثظينلايشؼـيبل
مؽلايشـبليفلحراكُليؼثمل00لفيفؼريل،0504للو ٔبزمغلايؼرئيسلؿؼىللالايؼ تانةل،للو ٔبذخؼللزيفلوشل
ىللؿؼؼىلليؼؼبثكلاحلؼؼللا يؼ تثزي،للواحلفؼؼنعلؿؼؼىللمؤييؼؼنثلا لوةل،ل
ايًؼؼؼنملإ ىلاييؼؼجه،للو ٔب ّ
لواًبلايـًف،لمتثخنلركللابوتخنةلزئيسللبجنّثزي ليفل00لذيينربل .0504ل
ا ّٕنلِذالايرسذلايتنزخييلاللهيد لإ ىلاحلمكلؿىللضثاةل ٔبادلامليؼبرنيل ٔبلولخعؼأَٔ،لباؼدزلمؼنل
يؼؼريملإ ىليحيؼؼنيل ؼؼللايتًؼؼنقظلبؼؼنيلاييؼؼبثكنيلايطؼؼنذزيهلؾؼؼهلايًخحؼ لايـيؼؼرري ليفللواؼؼـةتنيل
منشنهبتني،للوابالؾامتذلؿىللوفسلاملنذتلا يؼ تثزي ،لممؼنليثبؼتلاوـؼداملؾًاؼلا ٔلمؼهلاياؼنوثينليفل
ِؼذَلاملؼؼنذتلا يؼلتثزي لشؼالكللومثاؼؼثؿن،لممؼؼنل ٔباتخللبنخنظؼبلهبؼؼنل-للوِؼؼثلاجلؼيشللوخنحتؼؼُلؿؼؼىلل
اخلطثض-لمهليأٔلويبّنللويفيريِنللوفالمنليراَلمٍني حن،ليحـنلملنلياتضةُلؾثاملل ٔبخؼرى،ليـؼلل ٔبمهّؼنل
اخلبفينثلايفرري ،لاالٕيديثيثحي للوا ٔلخالقي ،ل ٔبلولايتأٔ رياثلاخلنزحي للؿىللايًخحؼ لامليؼ ةعرتلؿؼىلل
اجليشلايثظينلايشّ ؼـيبليفلالكلاحلؼنيتني،للوايؼيتلاكوؼتلمتًنقضؼ ،للويرؼهلاملؤكؼدليفللكلركلل ٔبنل
ايـثامللايانوثوة للوا ي تثزي ل لترهليهلايـثامللاحلنت ليفلحتديدلظحةـ لاييبثكليفللكلمرت.للل ل
-0ليثيؽلمفّثملا ٔلمهللوايي ةنذتللويًثغلبٓيةنثلا فنغلؾهلا ٔلم :ل ليـدلا ٔلمهلماتاالؿىللخنوحُل
ايـيرريلكٌللاكنلقبللؾاثذلمهلايزمه،لإرليًثؾتلسلواايَلمؽلتشنب لايـالقنثلا لوية للويعثزل
ايترٍثيثحينثلاملـبثمنية ،لفأٔضححلايـن ليتلكللايةثملؾهلا ٔلمهلاملـبثمنيت،لا ٔلمهلالاحامتؾي،ل
لوا ٔلمه لالاقتطنذي ،للوحىت لا ٔلمه لايحييئ للوايحةثيثيج ،...للوكذكل لاحلنل لابيٌي ح لملفّثمل
ايي ةنذت)33(،لذلكللفنٕنلؾحنزتل ليٌتؼللايعنق لا فنؾة لي ٔلم ،للوذمعّن،للويعثيرِن،لحثللاجليشل
ايثظينلايشـيب لايثازذتليفلاملنذتل50/35لمهلذي تثزل0505لمهلهج ليهلكريلمٍعاي ،لإرلمؽل
يًثغلا ٔلخعنزلفنٕنلايعنق لا فنؾة ليفلمثاهججهنليّذَلا ٔلخعنز،لاللميرهل ٔبنلترثنلممتوثزتلفاطل
ؿىللاجليشلايثظينلايشـيب،للومهلهج ل ٔبخرىللوهنفّثملاانيف  ،ل ٔبوُلظنملنل ٔبنلايعنق لا فنؾة ل
ي ٔلم ليٌتؼللحثللاجليشلايثظينلايشـيب،للوظنملنل ٔبنلِذَلا ٔلخعنزليًثؾتللويثسؾتلؿىلل
خمتبفللوػنئفلا لوةلللوهمنهمن،لفنٕوُلباينشلمٍعاي لبي ةطلجيثس للب يشلايتدخلليفللكلِذَل
اياعنؿنث،لإرالقدّزللوفالمنليراَلمٍني حنل ٔبنلًِنكلخعرالؿىللي ةنذتلايحالذلبٔلولاي تااليّن،لمنكل
مهلخالللِذالاياعنغلاملـنيليفلا لوةل،للوايثاقـيللواملًعايللواحلنةللِذَل ٔبنلايعنق لا فنؾة ل
ي ٔلم ليٌبليل ٔبنليٌتؼللبعريا لؾاالوة لحثلللكلمرث ثلا ٔلم للوظنقنهتن للومؤيينهتن،لحيبل
خع لإيارايةجة لمترهلمهلالاي ت نب لي ٔلخعنزللوفالوثؾّنللومطدزِنللوابيثي ةا ةللاملالمئ ليّن،ل نل
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ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼلظ.ذ/ل ٔبمحثذتلَلدلايبشري-لذ/لحينينلَلدلمٍري ل
اجليش ليف لِذَ لاملًؼثم لإال للويا ةل لمه لٍلثغ لايثينئل لامليخرت ل للدلفنغ لؾه لي ةنذت ل لا ٔلم ل
لواي تااليّن .ل
اخلنمت ل
لويفلهنني لا ّ زاي ،ليتبنيل ٔبنلاخلثطليفل ٔبذلوازلمؤيي لاجليشلايؼثظينلايشّ ؼـيبليفلايًؼؼنمل
ايي ةنيسلاجلزائريلمهلايثاثئالا يؼ تثزي ،لاللميرؼهل ٔبنليرؼثنلمثاؼثؾةنليؼباميلذلونلاحلؼدي ل
ؾهلميأٔيتنيلبٔيني ّةننيلٌِل:ل ل
لامليأٔةللا ٔللو ى:ليهلا لوزلايتنزخييليّؼذَلاملؤييؼ ،للومؼنلشؼلكُليفلاياللوؾؼيلادلـؼيللبشؼـب،للويًخحتُلايي ةني ة ،للوحىتلايـيرري لراهتن،للويأٔ ريلركللؿىللماكوتُللوهمنمُليفلايًؼنملاييؼ ةنيسل
اجلزائري،لركلل ٔبنلايااغلحثللاحلمكلبنيلاملدوةنيللوايـيؼررينيليفلا لوةللايًنشؼ ن ل–للوايؼيتلالل
يئٍنءلذلونلابيقلا لول،-لجيؼدلمربزايؼُلاملثاؼثؾة للمؼهلمرشؼلوؾة لايتضؼوة ل
متثللاجلزائرلفهينلاي ت ً
ابيًفسليفليبيللاي تاالللايحالذل ٔبلولمنلبٔضعبحلؿبةُلابملرشلوؾ ّة لايث ّثزي ّ لبٓوذاك،ل ٕا ْرل ٔبو ُّلاللميرهل
ملدينلهمٌللببفلمهلايرفنءتللوايـاللوايي ةني ل ٔبنلياٍؽلؾيررايلخؼنطلمـؼنزكلايؼارخنغلايؼثظهل ٔبلول
ادنفؼ لؿبةُ،لاللميرهل ل ٔبنلياٍـُل ٔبوُل ٔبلو ىلابييبع لمٍُليرفنءيُل ٔبلولقدزيُلؿىللحيهلاينيؼ ةريل
لوايتدبري،للو ٔلوُليفلهنني لاملعؼن لالل ٔبقؼثىلمؼهلرشؾةؼ لايحًدقيؼ ،لذلكللاللمٍؼنضللبيؼ ةنيسلإالل
اخلضثغللبـيرري،لحي لترمجلركللابيًصليفلا ينيريلؿىللِذالاخلضؼثغللوِؼذَلا ٔللويثيؼ لمؼهل
حيتؼؼني:لمؼؼهلايًنحيؼ لايشؼؼلكة لابيؼؼًصلؿؼؼىللاجلؼؼيشليفلابةلاملحؼؼنذئلايـنمؼ لايؼؼيتلحتؼؼمكلاجملمتؼؼؽل
اجلزائريللويفلفطللا لوةللابذلاث،لؿىللايرمغلمؼهل ٔبوّؼُلمؼهلاملفؼرلوطلٔلبنليرؼثنلجمؼرذلمؤييؼ ل
ا لاييبع لايتًفيذي للويفلخدم لا لوةل؛للومهلايًنحي لاملثاثؾة لمؼهلخؼاللل
مثاثؿ لحتتلي ل
ايتاحيل ٔبلولايتبنةحليفلايًطثضلا ّ ي تثزي لؿىللبـظلاملحنذئ:لكؼل ايرشؾة لايثثزي ،ل ياؼدميل
ايثا لؿىللايرفنءت ،ل اجليشلقنئدلا ٔلم للواملشنزكليفلعةؽل ٔبىشع لا لوةل ...لل ل
لامليأٔةللايثنوة :ليهل ٔبنلايثاقؽل ٔب بتل ٔبنلوضؼنللايشؼـثةل ليرؼهل ٔببؼدالحؼثللايثيؼنئللمؼثبٌللاكنلحثللايلنايث،ل نلقؼنملبؼُلايشؼـبلاجلزائؼريليفل ٔبلواخؼرلايامثوةٌيؼنثل ليرؼهلإالليثؼنلؾؼهلاحلريؼ ل
ليببلظنثانيُل
لوايررام للوايـداةلللوايرفنَ...لفنيشـبل لينلؿىللا يرتنيثزي لايـيرري لإالل ٔلهننل ِّل
لو ليطهلحاثقُ،للو ليعنيبلحيهننلاب مياراظة لإاللالؾتانذَل ٔبهننلحتاال لمنل لحتااُلا يرتنيثزي ل
ايـيرري ،لكريل ٔبنلاملًعؼالاذليليؼنزلؿبةؼ لذيؼ تثزلاالٕضؼالخلييؼ ً ل،0434للوا ّ يؼنيريلايؼيتل
يبتُ،ل لترؼهلفيؼُلا مياراظةؼ لاملزؾثمؼ لإاللفرضؼ لخديؼدتللبعحاؼ لايربحثاسيؼ لايـيؼرري ،للومنعؼنل
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ذلوزلاجليشلايثظينلايشّ
ـيبليفلايًؼنملايي
ةنيسليفلػللايتوثالثلاالٕيديثيثحيّ لؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼل ل
ّ
ّ
خديدالمريفنللومٍنيؼ حنليؼؼرلو لاملؼراا ةللالحتفنػّؼنلابحلؼمكلؾًؼدلظريؼالالمتؼارشلخبؼفلاييؼ تنزل
لويادميلظحا لي ةني ة لمتؼنزشلحؼمكلا لوةللابتّؼنللومؼهلخاليّؼن،للوالليرؼثنلركللإاللمؼهلخؼاللل
ٔ
يرهنؼنلحتيؼهلبكؼنل
ٔبمريه:ل ٔبلوهلٌللإىشنءللوذرلظحا لي ةني ة لحتيهلايالكملؾؼهلمهؼثملايشؼـب،للو
ايـنللملطنحللِذَلايعحا لايربحثاسي لايـيرري ،للواثيهيٌللذي تثزلمريفلميهلاينيثياللبثاهج ل
ا مياراظة ،للويضؼنهللبـيؼررينيلإماكولةؼ لقبؼبلايعؼنلوةلللوايرحؼثغلإ ىلايثاهجؼ لؾًؼدللكلظؼنزئل
الٕضالخلاخلبلللوايـثذتلمهلخديدلخبفلايي تنز،ليةحايلمطريلا لوةلللوايشـبلمرِؼث لهنؼنلمتبةؼ ل
ِذَلايعحا للوظحةـ لمرث هتنلضالانلٔلبلولفين ًلذا .ل
إنلفثسلاالٕيؼالمينيليفل0440للومؼنلميثبثوؼُلمؼهلمتؼرذلؿؼىللقثاؿؼدلالبـحؼ لايـنملةؼ ،لف ّـؼلللكل
املةاكوزيمنثلاافي ليفل ًؼنايلذيؼ تثزل،0434ليةتوؼثللالاواؼالةلايـيؼرريلإ ىلوضؼنلللبوفؼنعل
ؿىللقولادلّثزي للوا لوةللا مياراظة ،للويًاببلالاوتخنابثلاحلرتلإ ىللوي
ةا ةلليطـثذلايؼالميّؼني،ل
ّل
لويتوثللايشـبلضؼنحبلاييؼ ةنذتللومطؼدزلاييؼبعنثلإ ىلقعةؼؽلفنقؼدللبؼثؾيلؿؼدميلي ٔلِبةؼ ،ل
لويًٌجهؼؼييليفلبٓخؼؼرلاملعؼؼن لإ ىلؾؼؼزللِؼؼؤالءلاملمتؼؼرذيه،للوظؼؼرذمه،للوحتطؼؼنيلالبـح ؼ لايي ةني ؼ ة ،ل
لبوةبثةللذلونلؾثذهتل،ل ٔلخللاي ترٌلللاملرسحي لمهلحي لمتليثقيفّن .ل
لواخلالض لبٔنلايًضنللجلـللاجلةثصللوي ةا ةلللوبٔذاتليفليدلايي ةني ةنيلليفليًفيؼذلخنوؼبلمؼهل
ايي ةنينثللوحتايالِؼد لمؼهل ٔبِؼدا لا لوةلل-يؼيسليفلاجلزائؼرلفاؼطلإمنؼنليفللكلايـؼن ،-لِؼثل
وضنللكني لمنلميرهل ٔبنليطللابيشـثةلإيةُ،لِثليـح لذمياراظة لمتي لاجلةثصلفهيؼنلابالٕخؼراح،ل
لويبـبلايي ةني ةثنلفهينلذلوزلالمتثةللؿىللايشؼـثة،للوٕاهينهمؼنلابحلريؼ للوايررامؼ للوايـؼداةلللوايرفؼنَل
الاحامتؾي،لفاميليرؼثنلاملؼنللِؼثلادؼركللوايضؼنبطللبتثهجؼنثللوا ٔلِؼدا ،للويفللكلركلليرؼثنل
ماينشلزيقلا ٔلوؼن لايي ةني ة للوذمياراظةجهنلِثلبادزلحبرجهنليّذَلاملرسؼحي للوقؼدزهتنلؿؼىللإهيؼنمل
ايشـثةللوخداؾّن،لممنلجيـبًنلماتًـنيلكني لاياٍنؿ ل ٔبنلاحلللاحلايايلمثحؼثذليفلمؼاكنلمؼنلخؼنزحل
ٔبظرلِذَلا مياراظة للوا ي تثزاية لايلربة  .ل
ايّثامش:
ل

1 Abdelkader YEFSAH, L'armée et le pouvoir en Algérie de 1962 à 1992, Revue du
monde musulman et de la Méditerranée, vol. 65, no. 1 (1992), p.81.
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ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼلظ.ذ/ل ٔبمحثذتلَلدلايبشري،لذ/لحينينلَلدلمٍري ل

ل2لللوِذاليزلواللؾًدلاير ٔبيلايانئللل ٔبنلا لوةللاجلزائريؼ لامليؼ تاا ةللؾؼهلالاحؼتالللايفرىنؼلمؼنليهلإاللامتؼداذل
جلزائرلمنلقبؼللالاحؼتالل،لابيًؼؼرلإ ىلالايؼ تاالية لايؼيتلاكوؼتلتمتتؼؽلهبؼنلؿؼىللايؼرمغلمؼهلايتحـةؼ لايشؼلكة ل
لبخالف لايـامثوة ليفلايعًحثل .ل
3لميداينلخثيدل،لظثايحة ليبن ،للوسازتلاينيبةحللوااليطنالثلايـنم ،لمذكرتلمنيؼار،للكةؼ لايـبؼثملاالٕىيؼنوة ل
لوالاحامتؾة ،لخنمـ لايـريبليبنل–يبي ،-ل،0502لضلضل .01-3ل
4للَلدلحليهل ٔبسقةدي،لمؤمترلايطثمنمللويعثزل ثزتلايتوريرلايثظينلاجلزائريؼ ل-0401ل،0410لذازلِثمؼ ،ل
اجلزائر،لبدلونلظحـ ،ل،0554لضلضل.00-73ل ل
5لميداينلخثيدل،لاملرحؽلايينبا،لضلل .342-341ل
ل6للمٍريلضنحلي،ليعثزليًؼولخيشلايتوريرلايؼثظينللواالٕيؼارايةجة لايـيؼرري لايفرىيؼ ة لاملضؼنذتل(-0401
،)0403لجما ةللاتزخيلامللرةلايـريب،لخنمـ لاجلزائرل،0لاجلزائر،لاجملدلل،53لايـدذ،51ل،0504ل .333ل
7للوفسلاملرحؽ،لضل .330ل
8للايعؼؼنِرليؼؼـثذ،ل ٔبذلوازلاجلؼؼيشليفلمرااؼؼللالاوتاؼؼنلليفلاجلزائؼؼر،لجمؼؼا ةللي ةنيؼؼنثلؾربةؼ ،لاملركؼؼزلايـؼؼريبل
ي ٔلينجللوايي ةنينث،لقعر،لايـدذل،07لخنوفيل،0502لضل.33-30
ل9للحثيؼؼنيلببخ ؼرياث،لايتوؼؼثالثلاجلةثي ةني ؼ ة للوايـايؼؼدتلايـيؼؼرري للب ؼؼيشلاجلزائؼؼري،لجمؼؼا ةللذزايؼؼنثل
لو ٔبينجلاجملا ةللايـربةؼ ليفلايـبؼثملاالٕىيؼنوة للوالاحامتؾةؼ ،لخنمـؼ لساينلؿنشؼثزلابجلبفؼ ،لاجلزائؼر،لاجملؼدلل،05ل
ايـدذل،3ليبمتربل،0503لضل.041-040ل ل
10للا ٔلمؼؼؼرلزمقل،42/21لاملؼؼؼؤزدليفل00لوؼؼؼث ربل،0421لاملتضؼؼؼنهلإضؼؼؼدازلذيؼؼؼ تثزلادلّثزيؼؼؼ لاجلزائريؼؼؼ ل
ا مياراظةؼ لايشؼؼـحة ،لايطؼؼنذزليفلاجلريؼؼدتلايرتة ؼ للبجنّثزي ؼ لاجلزائري ؼ لا مياراظة ؼ لايشؼؼـحة ،لايـؼؼدذل،47ل
املؤزخ ليفل07لوث ربل .0421ل
ل11لللواملاطثذلابيثثزتليفلِذالاملانمليييتل ثزتلايتوريرلايثظينلابملفّثملايتورزيلمهلالاحؼتالللايفرىنؼل
ٔلهننلاكوتلقدلايجهت،للوٕامننليهلايلثثزتلابملفّثملالاشارا يلليفلمثاهجؼ لاالٕمرباييةؼ لايلربةؼ ،للواملمتؼثا ةلليفلاوتاؼنلل
اييبع لإ ىلايعحا لايـنما ةللايربلويةتنزايللواييتلكريّنلايًؼنملاجلزائريلبـدلالاي تاالللمهلخؼالللوؼؼنملاحلؼزةل
ايثاادللوا مياراظة لالاحامتؾة ،للويحدلولركللخبةنلمهلخالللاملنذتل50/30لمهلذيؼ تثزل،0421لايؼيتليؼًصل
بأٔوُ :ليينمه اجليش ايثظين ايشـيب ،ابؾتحنزَ ٔبذات ايثثزت يف تمنة ايحالذل للوتشييد الاشاراكة  .ل
لا ٔلمرلزمقل،42/21لاملؤزدليفل00لوث ربل،0421لاملتضنهلإضدازلذيؼ تثزلادلّثزيؼ لاجلزائريؼ لا مياراظةؼ لايشـحة  .ل
12للا ٔلمؼؼؼرلزمقل،42/21لاملؼؼؼؤزدليفل00لوؼؼؼث ربل،0421لاملتضؼؼؼنهلإضؼؼؼدازلذيؼؼؼ تثزلادلّثزيؼؼؼ لاجلزائريؼؼؼ ل
ا مياراظة لايشـحة .
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ذلوزلاجليشلايثظينلايشّ
ـيبليفلايًؼنملايي
ةنيسليفلػللايتوثالثلاالٕيديثيثحيّ لؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼل ل
ّ
ّ
13للوِؼثلبؼدلوزَليؼؼدخللمضؼهلاالٕظؼنزلايـؼؼنململحؼد ٔبلايفطؼللبؼؼنيلاييؼبعنث،للواذليلياترؼلكؼؼٌلليؼرىلاملفرؼؼرل
ايفرىنلمثوتييريثل لوزتلحتاالِذالايفطللمهلخاللل ال ل ٔببـنذلبٔيني ة  :ل
ٔبلوال:ل ٔبنلالليرثنلخضثغلاجليشللبورثم لخضثؿنلمعبانللوركلليتفنذيلالاواالابثلايـيرري  ،ل
اثوةن:لمٍحلاييبع لاينرشيـة لحالايرقنب لؿىللاالٕذازتلايـيرري  ،ل
اثيثن:لؿدملإخضنغلاجليشللبيبع لاينرشيـة لحفنػنلؿىللفـنية لاياثتلايـيرري للدللوةل.ل ل
- Patrick PAPZIAN, La séparation des pouvoirs civil et militaire en droit comparé, Thèse
de Doctorat, Université Panthéon-Assas, France, soutenue le 19 juin 2012, P 5-6.
14 La charte d'Alger, Troisième partie, Chapitre 2, Paragraphe 13.

15للكريلبٔنلالكلمهلاملةثنقلايثظينليي ً ل0421لالي اميليفلاببُلايربؼؽ،للوذيؼ تثزل0421لاليؼ اميلاملؼنذتل،53ل
يًطننلؿىلل ٔبنلاجليشليينمهليفلتشييدلالاشاراكة للوِثل ٔبذاتلايثثزتللوانمهين .ل
لا ٔلمؼؼرلزمقل،02/21لاملؼؼؤزدليفل50لحثيبةؼ ل،0421لاملتضؼؼنهلىرشؼؼلاملةثؼؼنقلايؼؼثظين،لايطؼؼنذزليفلاجلريؼؼدتلايرتة للبجنّثزي لاجلزائري لا مياراظة لايشـحة ،لايـدذل،10لاملؤزخ ليفل35لحثيبة ل .0421ل
لا ٔللمرلزمقل،42/21لاملؤزدليفل00لوث ربل،0421لاملتضنهلإضدازلذيؼ تثزلادلّثزيؼ لاجلزائريؼ لا مياراظةؼ لايشـحة  .ل
لواللش ؼ ل ٔبنلاملاطؼؼثذلابيثؼؼثزتليفليؼؼكللايفؼؼارتلإمنؼؼنليهلايثؼؼثزتلهنفّثهمؼؼنلاالٕيؼؼديثيثيجلالاش ؼارا يللاملـؼؼنذيل
ي ٕالمربايية ،للكلركللاللجيـللاجلؼيشلايؼثظينلايشؼـيبليفليؼكللايفؼ لارتلالؾحؼنلدؼثزايليفلايـنبةؼ لايي ةنيؼ ة ل
حفيب،لبلليتـؼدىلإ ىلكثوؼُل ٔبضؼححلخيشؼنلالليؼدافؽلؾؼهللكلايؼثظهلبأٔزاؼُللوشؼـحُ،لباؼدزلمؼنليؼدافؽلؾؼهل
االٕيديثيثحي لالاشاراكة لايثثزي لذلومننليثاِن،ليفلػللمٍندلي ةنيسلؿنملمـنذيللبتـدذللوالاخؼتال ،لفؼلل
مهليـنذيلايثثزتلالاشاراكة لفّثلؿدلوللبؼثظه،لفؼنٕرال ٔباؼفٍنلإ ىلركلل ٔبنلزئؼيسلادلّثزيؼ لوفيؼُلاكنلزئييؼنل
ي ٔلزاكنللواحتفغلبـدليثيةُلايرئني ل-ؿىللإثرلاواؼالةلؾيؼرريليفل04لحؼثانل-0410ليايحؼ للوسازتلا فؼنغل
ايثظينليفلحرثمتُ،لمثللوخؼد لاجلؼيشلممؼثالليفللكلاجملؼنيسلادبةؼ للوايثظًةؼ للويفلالبجًؼ لاملركزيؼ للبوؼزةل
ايعالئـي،لحزةلحهب لايتوريرلايؼثظين،للكلركللجيـبًؼنلىيؼ تخبصل ٔبنلا لوزلاييؼ ةنيسللب ؼيشليفلا لوةلل
ايحثمديٌي للوٕانلتراحؽلخعثتلإ ىلايثزاءلمهلحي لايشلللوايًصلا ي تثزي،لبـدملاالٕفطنخلاملحؼنرشلؾًؼُ،ل
كريل ٔب ّنلِذالا لوزلاسذاذليـنػٌل،للواسذاذلاجلؼيشليفلِؼذَلايفؼارتلإميؼناكلبانيةؼدلاييؼبع لمؼهلايًنحيؼ لايـنبةؼ ل
لوايثاقـة  .ل
16لل ٔبمحدليثيانث،لذلوزلاجليشلايثظينلايشـيبلمؼهلخؼالللايتجربؼ لا يؼ تثزي لاجلزائريؼ ،لماؼنللمٌشؼثزل
ؿؼؼىللمثقؼؼؽلخنمـ ؼ لقنضؼؼديلمؼؼرابخللوزقؼؼا ةل،لبؼؼدلونلاتزخيلىرشؼؼلاتزخيلاالٕظؼؼالغلل00لفيفؼؼريل،0500لؿؼؼىلل
ايينؿ ،22:00لضل .705ل
https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/bitstream/123456789/14066/1/%D8%AF%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D8%A3%D8%AD%D9
%85%D8%AF.pdf
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17 François Gèze, Armée et nation en Algérie: L'irrémédiable divorce?, Revue
Hérodote, n° 116, La Découverte, 1er trimestre 2005, PP 182-185.

ل18لاملريثملايرئنيسلزمقل،03/34لاملؤزدليفل03لفيفريل،0434لاملتضنهلىرشلايتـديللا ي تثزيلاملثافؼال
ؿبةُليفلاي تفتنءل03لفيفريل،0434لايطنذزليفلاجلريؼدتلايرتةؼ للبجنّثزيؼ لاجلزائريؼ لا مياراظةؼ لايشؼـحة ،ل
ايـدذل،54لاملؤزخ ليفل50لمنزشل .0434ل
19ل ٔبمحدليثيانث،لمرحؽلينبا،لضل.703
20للوفسلاملرحؽ،لضل .700ل
21لاملريثملايرئنيسلزمقل،03/34لاملؤزدليفل03لفيفريل،0434لاملتضنهلىرشلايتـديللا يؼ تثزيلاملثافؼال
ؿبةُليفلاي تفتنءل03لفيفريل .0434ل
22لليؼؼـةدلبثشؼؼـري،لايًؼؼؼنملايي ؼ ةنيسلاجلزائؼؼريلذزاي ؼ لحتبةبة ؼ ليعحةـ ؼ لوؼؼؼنملاحلؼؼمكليفلاؼؼثءلايتـؼؼديلل
ا يؼ تثزيلييؼ ً ل،0434لاجلؼؼزءلايثؼنين،لا يؼثانلايؼؼثظينللبنعحثؿؼنثلاجلنمـةؼ ،لاجلزائؼؼر،لايعحـؼ لايثنيثؼ ،ل
،0504لضلضل-000ل.021ل ل
23لوفسلاملرحؽ،لضل .030-035ل
24لَلدلايبشريل ٔبمحثذت،لايًؼنملايانوثينلملثػفيلايرشاكثلا ٔلمٍة لاخلنضؼ ل(ذزايؼ لمانزوؼ )،لمؼذكرتلمنيؼار،ل
لكة لاحلاثقللوايـبثملايي ةني ة ،لخنمـ لايشّةدلمح لخلرض-لايثاذي،ل،0503لضل .30ل
25لللوترثنلحيهننلاجملبؼسلا ٔلؿؼىلللؼدللوةللمؼه:لَلؼدلبثاؼةن لزئييؼن،للخؼن ليؼزازل(لوسيؼرلا فؼنغ)لؾضؼثا،ل
ايتة نينلِداملؾضثا،لؿًللاكيفلؾضثا،لؿىللِنزلونلؾضثا،لزانلمنكللؾضثا .ل
26للويـدلمطعبحل مريثملترشيـي لذخياللؿىللايًؼنملايانوثينلاجلزائؼري،لإرل ليشؼّدَلمٍؼذلالايؼ تاالل،ل
لويارزلايـنللبُلبًنءلؿىللمدالوةللاجملبسلا ٔلؿىلللدللوللزمقل .50/40ل
لمدالوةللاجملبسلا ٔلؿىلللدللوةل،لزمقل،50/40لاملؤزخ ليفل07ل ٔبفريؼلل،0440لاملتـباؼ لابملرايؼ ولراثلايعؼنبؽلاينرشيـي،لايطنذزتليفلاجلريدتلايرتة للبجنّثزي لاجلزائري لا مياراظة لايشـحة ،لايـدذل،03لاملؤزخؼ ليفل00ل
ٔبفريلل .0440ل
27للويترثنلاجملبسلا ٔلؿىللي ٔلمؼهلمؼه:لزئؼيسلادلّثزيؼ لزئييؼن،للزئؼيسلاجملبؼسلايشؼـيبلايؼثظين،لزئؼيسل
احلرثم ،للوسيرلا فنغلايثظين،لللوسيرلايشؤلونلاخلنزحي ،للوسيرلا اخبة ،للوسيرلايـؼدل،لللوسيؼرلالاقتطؼنذ،ل
لوزئيسل ٔبزاكنلاجليشلايثظينلايشـيب .ل
لاملنذتل،50لاملريثملايرئنيسلزمقل،041/34لاملؤزدليفل07ل ٔبكتؼثبرل،0434لاملتضؼنهليًؼؼولاجملبؼسلا ٔلؿؼىللي ٔلمهللومعذ،لايطنذزليفلاجلريدتلايرتة للبجنّثزي لاجلزائري لا مياراظةؼ لايشؼـحة ،لايـؼدذل،70لاملؤزخؼ ليفل
00ل ٔبكتثبرل .0434ل
ل28للَلدلايبشريل ٔبمحثذت،لمرحؽلينبا،لضل .30-30ل
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ذلوزلاجليشلايثظينلايشّ
ـيبليفلايًؼنملايي
ةنيسليفلػللايتوثالثلاالٕيديثيثحيّ لؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼل ل
ّ
ّ
29للمثزيسلذلوفريحيُ،لاملؤييؼنثلايي ةنيؼ ة للواياؼنوثنلا يؼ تثزيلا ٔلوؼنؼ لايي ةنيؼ ة لايرؼربى،لترعؼ ل
حثزحليـد،لاملؤيي لاجلنمـة للدلزاينثللوايٌرشل جمد ،لبريلوث،لايعحـ لايثنيث ،ل،0507لضلضل-325ل
 .321ل
30لللوي ٕالشنزتلفنٕنلِذَلاملنذتلقدلوابتلحرفينليفلوصلاملنذتل00لمهلذي تثزل0441لقبلليـديذ،للوبايتلكؼٌلل
يهليفليـديًلل0550للو،0553لمثلوابتلكؼذكللكؼٌلليهليفلوؼصلاملؼنذتل03ليفلايتـؼديللا يؼ تثزيلييؼ ً ل
،0501ليزييدلايتـديللا ي تثزيليي ً ل0505لؿىللوفسلايًصلايثازذليفلاملنذتل35لفاؼرتلزابـؼ ليؼًصلؿؼىلل
ٔبنل ليتؼؼث ىلاجلؼؼيشلايؼؼثظينلايشّ ؼؼـيبلا ّ فؼؼنغلؾؼؼهلاملطؼؼنحللاحلةثي ؼ للواالٕي ؼارايةجة للبؼؼحالذلظحاؼؼنل ٔلحؼؼاكمل
ا ّ ي تثز  .ل
ل-لقنوثنل،50/01لاملؤزدليفل51لمنزشل،0501لايطنذزليفلاجلريدتلايرتة للبجنّثزي لاجلزائري لا مياراظةؼ ل
ايشـحة ،لايـدذ،07لايطنذزتليفل52لمنزشل،0501لاملتضنهلايتـديللا ي تثزي .ل
ل-لمريؼؼثملزئؼؼنيسلزمقل،770/05لاملؼؼؤزدليفل35لذييؼؼنربل،0505لايطؼؼنذزليفلاجلريؼؼدتلايرتةؼ للبجنّثزي ؼ ل
اجلزائري ؼ لا مياراظة ؼ لايشؼؼـحلة ،لايـؼؼدذل،30لايطؼؼنذزتليفل35لذييؼؼنربل،0505لاملتـبؼؼالابٕضؼؼدازلايتـؼؼديلل
يؼؼدتلايرت ّةؼؼ للبجنّثزيّؼؼ لاجلزائريؼؼ ل
ا يؼؼ تثزي،لاملطؼؼنذقلؿبةؼؼُليفلايؼؼ تفتنءل ٔبلوللوؼؼث ربل،0505ليفلاجلر ّ
ا مياراظ ّة لايشّ ـح ّة .
31لمريؼؼثملزئؼؼنيسلزمقل،770/05لاملتـبؼؼالابٕضؼؼدازلايتـؼؼديللا يؼ تثزي،لاملطؼؼنذقلؿبةؼؼُليفلايؼ تفتنءل ٔبلولل
يدتلايرت ّة للبجنّثزي ّ لاجلزائري لا مياراظ ّة لايشّ ـح ّة .ل
وث ربل،0505ليفلاجلر ّ
32لليـةدلبثشـري،لاملرحؽلايينبا،لضل-053ل .054ل
33لللاؼزيلوملبؼؼدزلا يؼهلمؼؼرقين،لايثاؼؽلاياؼنوثينللبرشؼاكثلا ٔلمٍةؼ ليفلاياؼنوثنلا لويللاملـؼؼنرص،ل ٔبظرلواؼ ل
ذكتثزاَ،للكة لاحلاثق،لخنمـ لاجلزائر،ل،0500لضلضلٔلب-للو .ل
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