
 
ليمجلا راّيس .د - ةيدقن ةفقو :)ةيقيبطتلا تايمالسالا( عورشمو )ةنسنألا( موهفم - نوكرأ دمحم

ةحيحص ةروص لكشنو ،ةيثارتلا تامكارتلا كيكفت هاجتا يف ةدحاو ةوطخ مدقتن مل ،لالقتسالا نم ةنس نيسمخ دعب(
.)ةيمالسالا ــ ةيبرعلا ةمالا ثارت نع ةيعقاوو ةينالقعو
)رحلا ركفلل دشر نبا( ةسسؤم تحنم )دادغب يلا نتاام نم( اليام فيزوج ةقفر ديدجلا هباتك يف نوكرا دمحم
هرودل اريدقتو ندألاو تافاقثلل يملسلا شياعتلا قيرط يلإ هيعسل( نوكرأ دمحم لصالا يرئازجلا ركفملل ازئاج
نلعأو ميركتلا ةجابيد يف ءاج ام اذه .)ريونتلاو ةينالقعلاو قطنملا يف ةليصأ ةيبرع روذج نع ثحبلا يف يدرلا

زربأ نم ةسمخ اهفلؤي ةلقتسم ميكحت ةنجل نم رايتخا يلع ءانب مت ةزئاجلا حنم نأ ايناملأ يف ةسسؤملا ءانمأ سلجم
،تاراضحلا عارص ةحورطأل يوقلا ضراعملا وهو يبرعلا ملاعلا يف نيرصاعملا ءاملعلا دحأ نوكرا دعيو .برعلا نيفقثملا
يف فسألل دئاس وه امك تافالخلا عيسوت سيلو برغلاو مالسإلا نيب هباشتلا ضرع يلإ هدوهجب فدهي نوكرا ناو
ام مهأ نمو .يطسولا نورقلا ذنم ريغتت مل ةيمالسإلا تافاقثلل ةروص قلخ برغلا نأ نوكرأ يري ثيح نهارلا فقوملا
ةثادح ندملا رثكأ نم تناك دادغب ةيمالسالا ةمصاعلا نا يلا ههيبنت ــ ميركتلا باتك يف ءاج ام بسح ــ نوكرا هحرط
موهفم فرعت تأدبو تروطت دق ةيمالسإلا تاعمتا تناك امنيبو وروأ يف راونألا هيف تأفطنا يذلا تقولا يف
ةصرفلا هل رفوتت مل يمالسالا عمتا نأ نوكرا يريو .شيتفتلا مكاحم مادتحا كانه ناك )Humanism( ةنسنألا
.ةقلغملا ةيمسرلا ةيصنلا ةنودملا(ريونتلو هل ةسام ةجاحب وه يذلاو صاخلا هريونت ةسراممل
بتاك تافصاوم
لب ،ةعذاللا ةيوقلا هتادقن ببسب سيل نييسنرفلاو برعلا لبق نم هدض فصاوعلا نم ةلئاه ةلمج نوكرا دمحم را

يتح ،ةباتكلا يف ادج دقعم هبولساو ،)ةيقيبطتلا تايمالسالا( هامس عورشم بحاص وهف ،يرخا ةديدع بابسأل
ديدعلا ةمجرتب 1978 ماعلا ذنم نيصلخملا هتبلط دحا درّجت دقو ةيبرعلا ما ةيسنرفلا يف ءاوس اقلطم هلك مهفي ال داكي
نوكرا تاداقتنا نع مكيه ،سيرابب ميقملاو لصالا يروس حلاص مشاه روتكدلا وهو ،ةيبرعلا يلا هبتكو هلامعا نم
نوكرا رهتشا دقل .نييسنرفلا نيقرشتسملا نم مهجهانمو مهريكفت نع فلتخا نيذلا كئلوا دض اهسرك يتلا ةعذاللا
باتك لوا هل مجرت نا يلا ايبرع هسفن قيوست مدعو هتينوفكنارف ببسب ةيبرعلا ةفاقثلا هفرعت نا لبق اسنرف يف فرعو
نكي مل نكلو هتيرئازج مكحب نويرئازجلا هفرعي رمالا ةيادب يف ناك .)يمالسالا يبرعلا ركفلا ةيخير( :ناونعب ةيبرعلا يلا
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نوكرا عم يتاءاقل .ادبا ةيبرعل لوادتي هتارضاحم يف الو هتاتك يف ال
مث نمو ،رئازجلا ةعماج يف سردو يسنرفلا دهعلا ما اهيف عرعرتو أشنو 1928 ماعلا رئازجلا يف نوكرا دمحم دلو
لامعالا تارشع رشن دقو اهيف لمعي لاز امو نوبروسلا يف سرّدو ا رقتساو هتاسارد اهيف لمكاو اسنرف يلا لحر
تنك امدنع رئازجلا يف نيترم نوكرا دمحم ذاتسال تيقتلا..يمالسالا يبرعلا ركفلا يف ةيسنرفل بتكلاو ثوحبلاو
دقعنا يذلا يمالسالا ركفلا تارمتؤم نم دحاو يف نظا ام يلع يلوالا ةرملا تناك ..تاينينامثلا دقع يف اهيف ميقا
ماعلا يف نارهو ةعماجب كساروا ثوحب زكرم يف هتارضاحم نم ةدحاو يقلا امدنع ةيناثلا ةرملا تناكو ،1983 ماع

مهتلا يتشب هوماو مهبضغ ماج نورمتؤملا هيلع بص دق لوالا رمتؤملا يف ناكو .اهيف لمعا تنك يتلاو 1987
اثبعو ..نيقرشتسملا ذيمالت نم هفينصتو مالسالل رخم هرابتع هعم باسحلا ةيفصتل ةزاتمم ةبسانم اهربتعا نم مهنمو
يقلا امدنع اما ! ةيمالسالا هتاسارد يف نيعم جهنم هل ثح هنا هومجاه نيذلا كئلوا ماهفا يف هتالواحم تبهذ
يف ةنملعلاو ةنسنالا موهفم يلا قرطت امدنع اصوصخو ةداج ةيملع تارواحمب يظح دقف ،نارهو ةعماج يف هترضاحم
ةلأسمل قلعتت يتلا كلت اصوصخو هماكحاو هراكفا ضعب يلع درلاو هتشقانمل ةحناس ةصرف يل تناكو ..مالسالا
لدج راد مث ،ةيلامكلا ةنملعلاو ينامثعلا خيراتلا يف ةبئاص ريغ تامولعم نم هددر امو يخيراتلا جهنملاو ةيخيراتلا
يف ،نيرخالا رعشا اذكه وا ،اهكاردا عطتسي مل خرؤمك ةيخير تامولعمو قئاقحب هتهجاو ذا هنيبو ينيب نخاس يملع
يناعي ال ةلكشم هذهو ..ةرصاعملا هتاديقعتو ثيدحلا خيراتلا نع ديعبلا هصصخت مكحب اهيلع اعلّطم نكي مل هنا نيح
تاجلاعم يف مهسفنا نولخدي نيذلا برعلا نيركفملاو باتكلا رهشا نم ديدعلا اهنم يناعي لب ،طقف نوكرا اهنم
.اامولعم يلع اورطيسي مل ةيخير رهاوظ
نوكرا ريكفت تادب
يمالسالا ركفلا يف ديدج عون نم قفأ حتف هيف فدهتساو ةيركفلا تاعورشملا نم دحاو بحاص نوكرأ دمحم دعي

خيسرت يلإ ادهاج يعسي يقب دقلو .مالسإلا ةسارد يف اثيدح اينالقع اجهنم هربتعاو ،زجنملل قيبطتـب هامسا ام يف
يمتنيو .ةيمالسإلا تاعمتجملل عونتملا يخيراتلا عقاولل يملعلا مهفلا قيقحتل ديحولا ليبسلا هن يري هنوك كلذ
براجت نم امتح دافتسا دقلف ،هتافسلفو هجهانمو هتاعادباو هتفاقث يف يوتسملا يلاع يسنرف ليج يلإ نوكرأ دمحم
ركفلا يف ةيجاهنمو ةيجولومتسبا ةروث اوثدحأ نيذلا نم مهريغو هيروف اوسنارفو ويدروب رييبو وكوف ليشيم تازجنمو
جهانم نع لصفني هجهنم هلعج دقو ،يمالسالا ركفلا نع نكلو هتاتكو هتاسارد يف مهلثم يحني نا داراف ،ثيدحلا
نمو اهرصانع لكو ةيهانتم ةسارشب اهمجاهف ،ةيجولوليفلا تاماودلا يف وجسم يقب يذلا يكيسالكلا قارشتسالا
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قيبطت لواحو ةعونتم ةيجولوبورثنأو ةيخيرو ةينسلأ تاساردب اضيا ماقو .نييسنرفلا نيقرشتسملا نم اهكلف يف رودي
ةيخيرو مالسالا ثارت يلع كلذ الواحم ،يبوروألا يحيسملا ينيتاللا مهثارت يلع نييسنرفلا ءاملعلا ضعب هقبط ام
يف ارثأتم ةفرتحملا )ةغللا هقف =( ةيجولوليفلا نيقرشتسملا جهانم نع ةلصفنم نكت مل نوكرا تادب نكلو ..هتاعونت
يلع ايبيرجت اهتساردو ضعبلا اهضعبب اهتنراقمو صوصنلا قيقدتو قيقحت ةيجهنم هملع يذلا ريشالب سيجيرب ةيادبلا
نايسول هرشني ناك امل تاءارقب يفاقثلا هلوضف ب نمو تادبلا كلت ذنم ونري ناك نكلو ،ةيعضولا ةيخيراتلا ةقيرطلا
نع الضف ركفلا راسم يلع اهريثو تايعئاقول نوكرأ متها دقف ،هيلعو .خيراتلا ملع يف هتيجهنم اميسال ،رفيف
متها يضاملا نرقلا تاينيتس يفو .اعم ركفلاو ةسايسلا نم لك ةعانص يف تايجولويسوسلاو تايجولكياسلا هنيمضت

.تاينسلأل
يف ابلاط ناك امدنع هبابش ذنم قارشتسالا نم هفقاومو هتاسارد يف هيف ركفماللا يلإ قرطتلا ةعاجشب هسفن فصيو
اهريضحتل رئازجلا يلإ ةيتآلا ةيبرغلا ةفاقثلا ةدايسب عوبطم ساق عضو يف اادآو ةيبرعلا ةغللا سردي ةيرئازجلا ةعماجلا
ةفرعم نم ديزملاو مهفلا يف ةبغرلا هنهذ يلع ترطيس كاذنآو .يزاغلا رمعتسملا ءاعدا بسح ةراضحلا اهلاخدإو
يركفلا قيرطلا راتخا هنأ هسفن ربتعي ذإ ،يسايسلا لاضنلا يف طارخنالا مدع رثآ هنكلو ،عضولا صيحمتو عقاولا
.نيملسملاو برعلا مومعلو رئازجلل يلقعلاو يركفلا ريرحتلا يف بغر هنأل يسايسلا ضوع يركفلا درمتلاو ريرحتلل
يف عرشو نيقرشتسملا جهنمل رذج فلتخي اجهنم عبتا نويروسلا ةعماجب اسردم حبصأ امدنع اضيا تانيتسلا ذنمو
ركفلا عم هلعف ام اذهو ةقيضلا تاراطإلا نم جورخلل ايعس ةعساولا ةنراقملا يلع ةدمتعملا ةيليلحتلا هتالواحم
ينبي ّمث نمو ا صلخي يتلا تاجاتنتسالا عم فلتخا يلاتلو ةيجهنملا هتاودا ضعب فلاخا ينلعجي ام اذهو ،يمالسإلا
.أطخا ما باصا ءاوس اهيلع
نوكرأ عورشم
دقنلا كحمل صنلا عضخأ دقو ةيملعلا تايجهنملا قيبطت ةلواحمب كلذو )ةيقيبطت تايمالسإ( ءانب يلإ فده دقل
اذه يفو .هتالوحتو هتاعسوتو ينعملا جاتن قلعتملا يفسلفلا لمأتللو يكيكفتلا ينسلألا ليلحتلاو نراقملا يخيراتلا
ئجافم لكشب تمدطصا نأ ذنم ةيمالسإلا بوعشلا اهيف طبختت يتلا ةيخيراتلا ةاسأملا مهف ةرورض يلع زكر ددصلا
ريضحت ةلحرمب ايضحت نأ امهل حيتأ ةيمالسإلا ةروثلا الو ةيكارتشالا ةروثلا الف .ةيلقعلا ةثادحلاو ةيداملا ةراضحل فينعو
يفسلفلا دقنلا نم ةمخض ةكرح قيرط نع امهل دهمي مل ذإ .18 نرقلا يف ةيسنرفلا ةروثلل لصح امك فاك دادعتساو
يمالسإلا ركفلا يف هيف ركفماللا مكارت كلذبو .ةثوروملا ةفاقثلا ةمظنأل ةيسايسلا ةسرامملا دقنل مث ،ثارتلل يملعلاو
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لعف دقو ةثادحلل ةديدج لاكشأ نع ثحبلا ةيلمع يف ليوط نمز ذنم طرخنا دق ناك برغلا نأ نيح يف .يبرعلاو
هفلخت نياعي حارو ةرباغلا داجمألا يلع يخيراتلا همون نم قافتسا هناو ،ةثادحلل هرهظ رادأ ذا ،سكعلا يمالسإلا ملاعلا
يعانصلاو يداملا مدقتلا ديعص يلع برغلا نع هلصفت يتلا ةوهلا مجحل هفاشتكا ةداعإ وأ هفاشتكا دعب بكرلا نع
وروا نم يموقلا جذومنلا راعتساو .ناسنإلا قوقحو ترحلاو عمتا ميقو ملعلاو ركفلا ديعص يلعو يجولونكتلاو
ايسايس ةيخيراتلا تدحتلل يدصتلاو ةثوروملا لكاشملا ةهجاوم ةيلوؤسم لمحت اهيلع حبصأ ةلقتسم لود ةماقإ متو
ةيسايس بابسأل هبييغت وأ هلافغإ متيو مت ام ةساردل هيف ركفماللا يف ريكفتلا يلإ نوكرأ اعد دقل .ايفاقثو داصتقاو

يرخألا تافاقثلا فاشتكال ةبسانملاو ةمزاللا حيتافملا يطعي ملعك ايجولوبورثنألا مادختسا يلع انه حليو ،ساسأل
ام امود هبحاصي ريكفتلا يقبيس كلذك رمألا ماد امو .نيملسملا دنع قبطي ال ملعلا اذه نأ الإ .ةفلتخملا بهاذملاو
نم ريثك يف لجرلا تفلاخ امبر ينن لوقا انهو .هب مامتهالا نع عاطقنالاو هلزعو هلهاجت متيو هيف ريكفتلا نكمي ال
)ربمتبس( لوليأ 11 ثادحأل هتيؤر : اريخاو.ةيجهنملا ةيحانلا نم امناو ،ةيركفلا ةيحانلا نم سيل اهجلاع يتلا اضقلا
ربمتبس )11( ثادحا ن :اليام فيزوج ةقفر ارخؤم هردصا يذلا ديدجلا هباتك يف نوكرا يريو تاراضحلا مادصو
روهظ ذنم طسوتملا رحبلا ضوح يف علدنا يذلا ليوطلا عارصلا كلذ نع ،ةخراص ةيكيتامارد ةقيرطب فشكت
ةموصخلا تأدتبا دقو ،طسوتملا فافض يف هباسح يلع مت مالسإلا عسوت دع يذلا يبوروألا يحيسملا ملاعلاو مالسإلا
ــ يبرعلا عارصل ءاهتناو ،ةيرامعتسالا تاعسوتلاف ةينامثعلا تادادتمالاف ةيبيلصلا بورحلا ببسب رثكأ تقمعتو
ماكحا ضقاني انهو !ةديدع نورق ذنم نيفرطلا نيب مكحتسم ءادع ةمثف مدع نم دلوت مل ةليوط ةصقلاف يليئارسإلا
نود نم )ربمتبس( لوليأ 11 دعب ةيخير ةرهاظ ادغ يذلا )تاراضحلا مادص( موهفم يلع ضرتعيو ليدورب دنانيدرف
يعسن يذلا )تاراضحلا راوح(ـل ةيقيقح لئادب اذه انموي يتح ديدشلا فسالل و نيملسملاو برعلا نحن مدقن نا
.)لاقملا بتاكل ةيؤرلا دهاش تركذ : لاجرو ةوسن باتك نم ةلصف( .ملاعلا عم هسيركتل

فحص يف اهرشنا يتلا يتالاقم رشن ةداعاو لقنب موقت قارعلا يف ردصت ةديدج ةيقارع ًافحص كانه ن ألملل نلعا
تناك املو ..تارقفو لمج فيرحت عم ينم نذأتست نا نود نم تارامالاو توريبو سيرو ندنل يف ردصت ةدع ةيبرع
ةيسايسلا اايكولسو اارايتو ااهاجتا عم قفتا ال امبر ةنيعم بازحاو تاعامج اهردصت ةديدجلا ةيقارعلا فحصلا كلت
.ءارغلا )نامزلا( ةديرج يف ةيعوبسالا يتلاقم الا ايقارع رشنا ال ينن هبنا ينناف ..اهررحي نم لكل يمارتحا عم

د - ةیدقن ةفقو :)ةیقیبطتلا تایمالسالا( عورشمو )ةنسنألا( موھفم - نوكرأ دمحم file:///D:/DATA/NC_Privat/Documents/IRF/IRFWEBSEITEN2017-07-03/03/Azzaman-22.11.03.htm

4 von 5 04.11.2020, 20:43



AZZAMANNEWSPAPER --- Issue 1669 --- Date 22/11/2003

22 - 11 - 2003 خيراتلا --- 1669 ددعلا --- )نامزلا( ةديرج

 
 2003 ةفاحصل عوجر

 
 

د - ةیدقن ةفقو :)ةیقیبطتلا تایمالسالا( عورشمو )ةنسنألا( موھفم - نوكرأ دمحم file:///D:/DATA/NC_Privat/Documents/IRF/IRFWEBSEITEN2017-07-03/03/Azzaman-22.11.03.htm

5 von 5 04.11.2020, 20:43


