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 قالغلا ةروص

 باتكلا هدي.هرمعنمتاينيع رمألا .ضويرمع نب ميهارإخيشلا مامإلا
 رهط اهنفأسوقو .ن[رقا ةغل کرذتالرتع عدبأ نأ دبرسأ»:لوقيوهو .نيبملا

   .«ن[رقلا دنج نؤوك نيحلصم ذيمالتو .نآرقلا





 ميحرلا _محرلاهللامسب

 دلوي دقو ،ةحلاط ةمأ مامأ مزقيف اميظع لحرلا دلوي دق

 لجرلا دلو ول اذام نكلو ؛ةحلاص ةَّسأ مامأ مظعيف امزق لج رلا

 ؟ةحلاص ةزيزع ةمأ فداصف ًاميظع

 .ضويب رمع نب ميهاربإ مامإلا ةملعلا :ميظعلا لجرلا نكيلف
 .ةصاخ رئازلاو ،ةماع مالسإلا ةمأ :ةحلاصلا ةمألا نكنلو

 نأ ليحتسي امك .انتمأ حالص يف نانثا فلتخي نأ نكميالو

 .انملع ةمظع يث فصنم لقاع ئطخي

 :ءاملاو دبزلا لثمك - ةايحلا هذه ىف - لطابلاو قحلا لمو

 ؛ُتبخ فاطملا رخآ ىف هنكلو .ايبار ودبيو و جبهتي وفطي لطابلاف

 سنخ دق مهضعب هبسحب امًّبرو ،انكاس ائداه ُاظيف ثحلا امأ

 يقابلا وهو ،رصتنملا وه امود هنكلو ،ىوطناو تام وأ 6ىوزناو

 كرابت قحلا ةمظع نم هتايح دمتسملا ءاملاك ضرألا حطس قوف

 ثكميف سانلا عفني ام امأو ءافج بهذيف ذبزلا اماف :ىلاعتو

 .(19 :دعرلا ةروس) هه4لانمألا هلل ا برضي كلذك ضرألا ف

 !اهزومر اهيف مرق ةيبابض تاعاس انتمأ ىلع ترم املاطلو

 وفصي ام ناعرس نكلو ءاهعادخ نم فيناعزلاب اهيف لفتحاو
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 ىلع قحلاب فذقن لبإلا :اهيراجم ىلإ هايملا دوعتو اردك دعب وجلا

 .(118 :ءايبنألا ةروس) قهز وه اذإف هغمديف لطابلا

 ةاعد كُكشف ،فورظلا هذه لثمب رئازجا تيلنبا دقو

 ةمألا هذهل اوعنص .مالعأ ةقيقح يث بيلصلا لايذأو بيرغتلا

 سيداب نبا مامإلاو .رداقلا دبع ريمألا :لاثمأ نم ءاهدجم ةزيزعلا

 يدفم رعاشلاو ،يميمهاربإلا خيشلاو ،ناظقيلا يبأ خيشلاو

 .ريثك ءامظعلا نم مهريغو ...يقعلا خيشلاو 6ءايركز
 فاححإلا نم - ءالؤه لبق - لسرلا لان دقف بير الو

 وهو ةزعلا بر ةداهشب مهريغ لني مل ام بيذكتلاو دوحجاو

 دقف كوبذك نإفإل :هلل ادمحم لسرلا ءالؤه ريخ بطاخي

 باتكلاو ربزلاو تايبلاب اوزآج .كلبق نم لسر بذك

 نم لسر تبذك دلول :لوقيو (184 :نارمع لآ ةروس ريغملا

 الو انرصن مهاتأ ىتح اوذوأو اوبذك ام ىلع اوربصف كلبق

 .(34 :ماعنألا ةروسرهولل ا تاملكل لذبُم

 ميتعتلا اذه نم هبيصن - هريغك - ضويب خيشلا لان دقلو

 مدعي نل خيراتلا أ ريغ - لازي الو - رفاسلا ءادعلاو دقاخا

 دوعت - تاراضحلا ةعانصل ج رعنملا يه - ءافصلا نم تاظحل

 .رودصلا دعب دورولا ىلإ ناشطعلا ةدوع .اهزومر ىل إ ممألا اهيف

 .تامملا دعب سفنألا ىلإ ةايخا ةدوعو

 يرئازج و رويغ ملسم لكب ردجي تاحفنلا هذه لض 7
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 نم عناصو هضور زومر نم زمر ةايح ملاعم ىلع علطي نأ ليصأ

 .ضويب رمع نب ميهاربإ خيشلا :هدح عانص
 نم فلخ اذامو !هتازاجنإ يه امو ؟ملعلا اذه وه نمف

 ...!هتمجرت رداستم يه امو ؛راثآ

 اهيلإ ضرعتلا باتكلا اذه لواحي تالؤاست هذه لك

 ناك لجر ةيصخش ىلإ لخدم الإ وه امف ديدش راصتخاب

 :ةمأ هدحول

 دحاو يف ملاعلا عمجي نأ ركنتسمب هللا ىلع سيلو
 ،فيرعتلا نم ع ودلا اذهب تحوأ لا يه (ا)ةبسانملا لعلو

 ةجاح يث ضويب خيشلا مالسإلا اع مجح ي ةيصخش كا قحلاو
 نإو ؛قئاقخا ءالجتسال \ةضيفتسم ثاحبأو .ةقيمع تاسارد ىلإ

 هيلإ وبصي ام قح دقف فدهلا اذه غ ولب نم ةبسانملا هذه تنكمت

 .لاجرلا ًالإ لاجرلا ةميق كردي الو :هيزن رفصنم لك
 .ليبسلا ءاوس ىلإ يداهلا وهو \©باوسحتلل قفوملا هلل او

 ةرارقلا

 ١996 يام ١9 /1417 مرح ا :دحألا

 دادعإ ضويب رمع نب ميهاربإ خيشلا مامإلا ناجرهم :يه ةبسانملا - '
 ةيئالولا ةظفاحلا - ةماعلا ةدايقلا .ةيرئازجلا ةيمالسإلا ةفاشكلا

 .ةيادرغل

 .(ةمصاعلا رئازخجا) نودلخ نبا ةعاق م/76 ةيليوج ى .2 / خيراتب
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 ٥ دلومو ضويب خيشل ١ بمشس

 نم ،‘ضويب ميهاربإ نب هباب نب رمع نب ميهاربإ وه

 21 / ه1316 ةًّجحلا يذ نم 11 موي يف (ة)ةرارقلا ديلاوم

 .م ١899 ليرفأ
 . م.

 .نوهب دالوا يساك تنب ةشئاع هماو

 هس ار ٠ لح ارم ه

 نآرقلا رهظتساو اريغص ةينآرقلا ةسردملا لخد

 دمحم جاحلا :هخيش دنع ةرشع ةيناثلاا زواجتي اًملو ميركلا

 ناوأ ) ةقلحب كلذ دعب قحتلاو .يلع نب نوهب فسوي نب

 ةعيرشلا مولعو ،ةيبرعلا ةغللا مولع بلط يف جردت مث .()
 .ةيمالسإلا

 رئازخلا بونح عقت عبسلا بازيم يداو ندم ىدحإ يه ةرارقلا - ى

 ركذيو ؛ملك 6 ب ةيالولا رقمو بازيم ةمصاع ةيادرغ نع دعبتو

 .ه/4٥د ةنس ىلإ دوعي ةرارقلا ةأشن خيرات دأ نوخروملا

 ةرونب نجسي ينب ،ةيادرغ ،ةكيلم ؤفطعلا :يهف ىرخألا ندملا اًمأ

 .نايرب

 ةبلطلا ةئيه يهو ةبازعلا ماظن نمض جردنت ،ةينيد ةئيه :ناوريإ ةقلح - ك

 .ميركلا نآرقلا ةظفح نم اونوكي نأ طرشب 5ملعلاب نيلغتشملاو
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 هخياشم

 ملعلا نونف ىتش يتو {هنوكت لحارم فلتخم يف هخياشم زربأ نم
 -1273) يكيربالا يسيع نب ميهاربإ خيشلا :ةايحلاو

 (4)يكيلملا يحي نب رمع جاحلا خيشلاو "(م1857١-911/ه9

 وبأ ميهاربإ نب هللا دبع خيشلاو "(م1858-1921/ه1339-1274)

 -1285) قنعلا ميهاربإ نب ريكب خيشلاو "(م1882-1960) العلا

 .(ث)(م1868-1934/ه3

 . . ه . . . ١ ١

 اهبفعبن يتلا ملعلا نونف
 اهرابتعاب - ةيبرعلا ةغللا مولعب اريثك ضويب خيشلا متها

 ‘لوصألاو ةديقعلا سردو &= ىرخألا مولعلل احاتفمو ةادأ

 .. .ثاريملاو ،ةيوبنلا ةريسلاو .هقفلاو

 مهبحو هخويش ةمزالمي,لب "يرظنلا ملعلا ىلع رصتقي مل و

 ذحش و ،اهييذهتو سفنلا ةيبرتب ىنعي يقيبطت نيوكتب يظح إهل ديدشلا
 كلذب عمجف ... اهتيمنتو نادبألاب ءانتعالاو .اهلقصو ةيلقعلا تاردقلا

 .دسجلاو لقعلاو ثح ورلا :ةقحلا ةيبزتلل ةنالنلا سسألا ميلسلا جهنملا

 باتك رظنا ،يحن نب رمع جاحلاو يكيلملا .نيخيشلا ةمجرت يف عسوتلل - ب
 . «نيخيشلا ةايح» :ناونع تحت ماجحوب رصان دمحم روتكدلا

 ما :مقر محازلا .(ةرّوصملا ةخسنلا) ةيضابإلا مالعا مجعم رظناو - ك

 .227 752. 6٩.



 هتيصخش لقص يفحلصإلا سلاجمو ةعلاطملا رثأ
 ،ضويب خيشلا تامس زربأ نم يه ةعلاطملا بحو ةيماصعلا

 ةارس هيف عمتجي ،قنعلا ريكب جاحلا هخيشل ان داور نم ناك دقو

 ءةّصاخ قرشملا نم تالحيو بتك نم مهلصي ام ةعلاظمل موقلا
 سلاجلا هذه» :لوقي اهنعو ،يمالسإلا ملاعلا ثادحأ ةعباتمو

 لك اهيف حرشتو ،دلبلا لكاشم لك اهيف شقانت تناك يتلا
 ؛حالصإلاو عمتجملا رارسأ نم فرعأ نكأ مل ام تفرعف ،هتسايس

 ،لاضنلا بيلاسأ ينملعو ،ىرأ امو عمسا ام يلقع فقتف

 .(6)«ةزاتم ةيعامتجا ةيبرت ينائرو يسح فهرأو
 ح

 ٨ً ه 9 ث 2٨
 . .. اهب رثات ةيملع تاصخش

 خيشلا اهب ربأت ةيملع ةيصخش زريأ تأ كش ال

 فسوي نب دمحما خيشل ا ("”بطقلا ةيصخش يه ضويب

 .اح4را2ج .رئازجلا يف حالصإلا مالعا :زوبد يلع دمحم - ٥

 مايألا يف رضح دقو ،م!91 ةنس يف هدلاو عم بطقلا ضويب خيشلا راز - 7

 .هسررد لك نجسي يبب اهماقأ ىلا

 :ةيلاتلا ثوحبلا رظنا اهركفو بطقلا ةايح ةسارد يف عسونللو

 شييفطا خيشلا ءارآ لالخ نم ةيضابإلا دنع يسايسلا ركفلا-

 يف هبهذمو شيفطا خيشلا- ثارتلا ةيعمج رشن ،نرُدع نالهجل

 يكعل بطقل ا دنع ريسفتل ١ جهنم- نيدرتوب يحيل نآرقل ١ ريسفت
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 يف ةيآ هدعي ناكف !(ما9ا1818-4/ه1273١-332) شّتفطا

 المكم هب ماق يذلا يحالصإلاو يوبرتلا لمعلا ربتعيو قيقحتلا

 .هتريسمل

 يف هجهنم ىنبتو }هدبع دمحم مامإلاب كلذك رثأت دقو

 هذه نم يدصقم نا» : لوقي كلذ نعو ريسفتلاو ريكفتلا

 دّمحم خيشلا دصقم وه اهريغو [ريسفتلا سورد] سوردلا
 رهط اهيف ًاسوفنو 6نآرقلا ةغالب قوذتت الوقع قلخأ نا .هدبع

 .(؟)«نآ رقلا دنج نونوكي نيحلصم ذيمالتو ،نآرقلا
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 اهلسار ىرخا تاصخشو . . ٠

 ةينطولاو ةيلحلا تايصخشلا عم خيشلا تالسارم عطقنت مل

 .ةيركفو ةيسايسو ةيملع طباور مهايإو هطبرت يلا ةيمالسإلاو

 خيشلا :مهنم يمالسإلا ملاعلا يف ءاملع لساري ناك دقف

 ء(ناريإ) ردصلا ىسوم خيشلاو ،(ندرألا) ءاقرزلا ىفطصم

 ةنيدملا) يعافرلا ةزمح خيشلاو ،(ايبيل) رمعم يحي يلع خيشلاو
 يليلخلا دمح دمحأ خيشلاو ،(نانبل) قيلب نيدلا رع خيشلا 6(ةرّؤنملا

 اهلكر .نعنير ىفطصمل ةيدقعلا شّيفطا خيشلا ءارآ- يناولع ==

 .ريتسجام لئاسر

 .1147 مقر ةمجلا 5(ةييرجتلا ةخسنلا) ةيضابإلا مالعا مجعم رظناو

 .ك٥رم/2ج !رئازجلا يف حالصإلا مالعأ :زوبد يلع دمح - ؟
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 .مهريغو ...ينورابلا اشاب ناميلس ميعزلاو ،(نامع ةنطلس)

 نيملسملا ءاملعلا ةيعمج تالاجر عم تالسارم هلو

 خيشلاو سيداب نب ديمحلا دبع خيشلا اهسيئر لثم ،نييرئازجلا
 تاقالع هل تناكو ؛يميهاربإلا ريشبلا خيشلاو ،يبقعلا بيطلا

 .مساقلب تيان مساق دولوم لحارلا ركفملاب ةميمح

 نودع خيشلاب تناك - بازيم ءاملعب - هتالاصتا رثكأو

 ،زويد يلع دمحم خيشلاو ،ناظقيلا يبأ خيشلاو "(ديعس يفيرش)

 هبتاكو .ءايركز يدفم ةروثلا رعاشو ،يلكب نمحرلا دبع خيشلاو

 ...حلاص نوبدح يولا هنبال دلاولا بح هبحأ يذلا

 هتحتشرف . . .هتربس دئادش

 - اسنرف هتذخأ (م1914-1918) ىلوألا ةيملاعلا برحلا دعب

 ةيركسعلا ةمدخلل - يرئازخلا بابشلا نم تذخأ نم عم

 ...الاشتنا ملظلا نثارب نم لشتنا ةثيثح يعاسم دعبو ،ةيرابجإلا
 يرابجإلا دينجتلاب ددنو رامعتسالا ةبراحمل هسفن دنج كلذ رثإو

 - نيينطولا نم ةعامج ةقفر - نيملسملا ةبراحمل ودعلا فوفص ىف

 .بازيم يف نوناقلا اذهل اسنرف ءاغلإ مهيعس رمأف

 تائملا دصح يذلا (سيفيتلا) ءابو نم احن ما921 ةنس يتو
 اهئاملع نم ةبخن ىيف ةمألا باصأو .ةرارقلا يف سانلا نم

 نب رمع جاحلا هخيشو رمع هدلاو مهنيب نم ناكف ،اهنايعأو

 .يحن
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 نأ دعب 7 هتيانعب هًّصخو انيترم هللا هاحنأ اذكهو

 نيرشعلا نبا نم ناك امف . ةديمح تافصو ةليلج بهاوم هقزر

 .ةرادجب ةيارلا فقلتو صالخإب ةنامألا مهدعب لمحت نأ الإ اعيبر

 ةيارعلا ةقلح ق هزورت

 وهو (٥)ة بارعلا ةقلح يف اوضع لخد م1922 ةنس يق

 غوبنلاو قوفتلا نم هتنكم ةيملعلا هتاردق ًةركلو ارمع مهرغصأ

 .نتتس دعب دجسملاب داشرإلاو ظعولاو سيردتلاب فلكف

 .ةباًرعلا سلح اسيئر عامجإلاب بختنا ما940 يفو

 ... ةَمأناكميهاربإَنا

 نمحرلا دبع خيشلا اهعمج ةريثك ايازمب خيشلا ىلاعت هللا ابح

 لقعو ،عساو ملعو ميرك قلخ» :هلوق يف - يركبلا - يلكب

 ملقو ربعم حيصف ناسل ىلإ ،ةيوق ةظفاحو إداقو ركفو نزتم

 .(ا0)«هتركف ءانثأ يف بقاوعلا هير ةيعملا ىلإ ،رّرقم غيلب

 تاحرف" :رظنا يعامتحالا اهرودو ةبارعلا ةقلح موهفم يف عسوتلل - ٥

 تاسارد مولبد ،ةبازعلا ةقلح :حلاص يرامس ةبازعلا ةقلح :يريبعجلا

 عمتجملا ءانب يف اهرودو ةبازعلا ةقلح :رصان دمع روتكدلا ةقمعم

 .ثارتلا ةيعمج رشن ،يدجسملا

 .!2ص "(نيبأتلا لفح عئاقر) نآرقلا باحر يف - ٨
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 "ةيبعش ةعماج" ىلإ لوحتت دجسملا
 ،يحالصإلا هسحب كردأ» :مامإلا نع رصان دمحم روتكدلا لوقي

 نم ةب ال هَتنأ يمالسإلا ملاعلا يف ةيحالصإلا تاكرحلا ىلع هعالطاو

 ت عاعشإ ةرانم ىلإ دجسملا لوحت سفنلا ةليوط ةيلمع ةطخ عضو
 ناك امف .ةيورخألاو اهنم ةيويندلا .مهتايح يحانم عيمج يف رونلاب سلنلا

 ظعولا ىلع اهيف رصتقي ال }ةيعش ةعماج ىلإ دجسملا لوح نأ الإ هنم

 ةطوسبم ةيمالسإلا ةفرعملا بياطأ هيف مدقي امنإو ،امهدحو داشرإلاو

 .1 1( « دمح ءينلا ةنسو ميركلا نآرقلا ةدئام ىلع

 «. . . ادهعم دحسم ًالكبن احب ىنبن»

 ءاشنإ ىلع خيشلا صرح كلذلو لقعلاب ىنعي امك ،حورلا

 لئاسولا ةئادح فادهألاو ئدابملا ةلاصأ ىلإ عمجت ةيوبرت ةكرح

 ١8 :خيراتب - ةايحلا دهعم - بابشلا دهعم سسأف تاينقتلاو

 اوصخرأ نيصلخم مالعأ ةقفر ،م1925 يام 21 / ه1343 لاوش

 اوحنُمف صالخإلا اوضحّمو .(:ة)ةايحلا مهل تحسف جهُملا

 .!رص 8(ريسفنتلا متخ ناجرهم عئاقر) نآرقلا باحر ل - ,

 تحت ،دهعملاب ةصاخ ةيميداكأ ةسارد حلاص وسيردا نبا بلاطلا دعأ -

 .«بازيم يداوب ةيحالصإ ةسردم جذومن :ةايحلا دهعم» :ناونع
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 -1306) ميهاربإ ناظقيلا يبأ خيشلا : لاثمأ نم صالخلا

 خيشلاو - (اة)ةينطولا ةفاحصلا بأ - (م1888-1973/_غ 3

 - (م1902/ه1319: و) "نودع خيشلا" جاحلب نب ديعس يفيرش

 .- (!4ه)ضويب خيشلل نمبألا دعاسلا

 :يلازغلا دمحم مامإلا ةلوقم ىلع ضويب خيشلا قلع دقو
 ينبن نأو دجاسملاب انماتها دهاعملاب متهن نأ الإ انل صالخ ال»

 «ًادبعم دهعم لك بناجب يبنو 6ادهعم دجسم لك بناجب

 لاجملا اذه يف تاوعد - هللا دمحب - انل تقبس دقو» :(!ة)هلوقب

 تماقف ةرابج تادوهجب دعب ايلمع هانقيط ام وهو ،نينس ذنم

 احرص دجسملا بناج ىلإ ةايحلا دهعمل ةديتعلا ةسسؤملا هذه

 روتكدلا اهزعنأ يلا ةديدعلا تاساردلا علاط ناظقيلا يبأ ةيصخش لوح - ك

 وبأ {(ةنلاثلا ةقلحلا هاروتكدلا ةلاسر) ةيفحصلا ةلاقملا - :لثم رصان دمح

 امك ناظقيلا وبأ :عحارو ...(ثارتلا رشن) ةملكلا داهجو ناظقيلا

 حلاص روتكدلل ءارحصلا قامعأ نم .دمحا صوصرفل ذاتسألل هفرعأ

 ماجحوب رصان دمح روتكدلل ناظقيلا يبا ةيفارغويلبيبو .فرخلا

 ...يمعاباب ىسوم دمحمل هراثآو هتايح ناظقيلا وبأ خيشلاو

 لوح افلؤم دعأ دقو ،ديعس يمع سلجب سيئرو .ايلاح دهعملا ريدم وه -
 .ةايحلا دهعم

 :رظنار .ةكرم !مامإلا خيشلا ثيدح :ميهاربإ ضويب خيشلا - ك

 تحت حالصإلا يف هجهنمو ضويب خيشلا :نيدلا رون لاحكوس
 .!!اك-97ص شيدلا ميلعتلا سرادم ناونع
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 نأ ذنم انتعانق يه كلتو .مالسإلل ارانمو {ةيدّمحملا ةيبرتلل ًانخعاش

 .«يعامتجالاو نيدلا حالصإلا يف ىلوألا انتاوطخ انوطخ

 يداوع مغر ةمئاق لازت ال ةكرابملا ةسسؤملا هذه إ

 دحاولا نرقلا فراشم يف يهو - ةيمالسإلا ةمألاو ،نامزلا

 نم ديزملا لذبو بردلا ىلع ريسملا ةلصاوم اهنم رظتنت - نيرشعلاو

 .اهل هللا اهحّئر قلا ةناكملا وبنتو ،اهّرعو اهدج ديعتستل دوهجلا

 ماظنلاب هيف نوعتمتي ةبلطلل ىوآمب دهعملا اذه دضعو

 .اهبابش يف ةمألا تاتش مل دصق ،قافآلا نم نيدفاولل يلخادلا

 .هتياعر تحت - طبارتم يعامتجا يوبرت جهنمب - راكفألا ديحوتو

 يمه ةيلخادلا ةيف عاعشإلا زكرم وه ةايحلا دهعم ناك نإو»

 ةدمتسم ةيقلخ تاهيجوت نم ةبلطلا هاقلتي امرل يقيبطتلا ناديملا

 (16)«ةيوبنلا ةريسلا نم

 ةبقاعتم جاوفأ» هيف جرخت نأ دهعملا اذه تارمث نم ناكو

 ظ ءاولا مهيفو ؤفَّؤملاو ،يتبرملا ملعملا مهيف ]ةبلطلا ءاهبن نم

 حلصلا مهيفو رعاشلاو بتاكلا مهيفو !هللا ىلإ ةيعادلا

 دق لكو .(!ة)«هموق نوؤش هروحم ىلع رودت يذلا يعامتجالا
 ...ةرادإو ةعانصو ةراجت ةيلمعلا ةايحلا عقاوم فلتخم ين ثبنا

 (فّرصتب)97رص.يدارقلا خيشلا تالاقم :رصان دمع روتكدلا عجار -

 نآرقلا ريسفت متخ لفح ةبسانمب هللا همحر يلكب نمحرلا دبع خيشلا ةملك نم - 7

 .٨!ص نيأتلا لفحر نآرقلا باحر يف :رظنار .ميركلا
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 يعامتجالا حالصإلا باخر يف

 يف سانلا دصقي يذنا وه حجانلا يعامتجالا حلصملا إ

 دقو ؛هربنمو همسق يف مهرظتني الو !مهحارتأو مهحارفأ نطاوم

 هراكفأ اهيف عرزو الإ ةصرف كرتي ال هللا همحر خيشلا ناك

 ةهادب ىلع كلذ يق ادمتعم ...ةيعرلا اهيف دشرأو ،ةيحالصإلا

 هازغم كرديو ريغصلا همهفي عنقم بولسأو اح ءاكذو .ةقئاف

 ...فقنملا هيعي امك يمألا هب رشأتيو .ريبكلا

 ،تاريزلاو ،زئانج'و .سارعألا تابسانم لغتسي وهف

 تآثملا فلخ دقو .لالغتسا اميأ ةماعلا تاعمجتلاو ،رافسألاو

 سورد :ناكل بحاو ناونع تحت تعمج ول سوردلا نم
 .تابسانملا

 دهعملاو دجسملا ف اهسرد بنك
 حتف بانك سيردت ين ةرارقلا دجسم ع رش م193] ةنس ينب

 همتتخاو .ينالقسعلا رجح نبال يراخب" حيحص حرش يرابلا
 نب عيبرلا دنسم سرد كلذكو .م1953 ةنس جيهب يملع لفحب

 .ثيدحلا يف بيبح

 ةعلطو !نيمثلا زيزعلا دبع خيشلل هقفلا يف لينلا باتكو

 ديحوتلا ةديقعو ،يماسلا هللا دبع مامإلل هقفلا لوصأ ف سمشلا

 ةظعو ،نازيملا ملع يف قطنملا بيذهتو هدبع دمحم ةمألعلل
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 يلاقلا يلامأو ،ةغالبلا يف زاجعإلا لئالدو ،عامتجالا ينف نيئشانلا

 .ريثك اهريغو ...بدألا يف

 .ميركلا نآرقلل هريسفت :هلك اذه ةمدقم يف ناكو

 ٠ . ٠ ن ارقل ١ ب احر ق

 ميركلا نآرقلا عم ةيناحور ةلحر - هللا همحر - خيشلل

 هرسفي سانلل سلج و ،ةرشع ةيناثلا نس يف وهو هظفح دقف

 رخاوأ يفو ،اعيبر نيرشع نبا وهو يواضيبلا ريسفت ىلع ادمتعم

 يف هرسف امع ءزج" هدبع دمحم مامإلا ريسفت رثآ تاينيرشعلا
 .هًمتأ نأ ىلإ ةعطقتم لحارم

 بيهت دعب - حتتفا م1935 يام 6 / ه1353 مرحم ةرغ يفو

 ريسفتل سرد لوأ - ديدش سانلا نم حاحلإو ،نيليوط ددرتو
 تأًرمتساو ...ةعباتتم \ةمظتنم ةلسلستم ةقيرطب ميركلا نآرقلا

 نيبج يف لّجستو .ةمألل ةيحالصإلا ةريسملا يذغت سوردلا هذه
 ىلإ ارونو زع نم ةحفص ةصاخ ةيرئازجلاو ةماع ةيمالسإلا ةَّسألا

 .(!"٭»م980١ يرفيف 12 / ه1400 يناثلا عيبر 25 ةياغ

 ةيعمج تعبط دقر .م/950 يام 29 موي يف دوهشم ناجرهم هل ميقأ - .

 تحت !ةبسانملاب تيقلأ نلا تاملكلا هيتفد نيب يوخ اباتك ثازنا

 دحأ وهو :رصان دمح روتكدلا دادعإ ،«نآرقلا باحر يف» :ناونع

 سّسؤمو رصاعملا يبرعلا بدألا داور نمو ،نيزرابلا خيشلا ذيمالت

 .ثارتلا ةيعمج ليلد :رظناو .تاساردو تافلؤم ةع هل .ثارتلا ةيعمج
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 ءزحلا جاحلب خيشلا دمحم نب ىسيع ذاتسألا ررح دقو

 ةمتاخ ىلإ ءارسإلا ةروس نم ،سوردلا هذه نم لّجس يذلا

 .ميركلا باتكلا

 هب سانلا فرعأ ملق كرتنف \هريسفت تاؤيمم نع امأ
 هتنأ هتقيرطو» :هلوقب اهنع ربعي - نوع خيشلا ةليضف -

 ذيمالتلا ثحأ ىلوتي ،روثأملا ءاعدلاب سردلا حاتتفا دعب

 ركذي مث اهدرس ىلوتي 5اهرّسفي يلا تايآلا وأ ةيآلا ديوجت
 اهلبق امب ةيآلا وأ ةروسلا طبريو ناك نإ لوزنلا ببس

 ىنعملاو ،ةيوغللا ظافلألا يناعم حرشي مث ،ةبسانملا ركذب

 رارسأ نم اهيف ام جرختسيف .ةيآلل يليصفتلا مث .يلامجإلا

 اهب مهلي ام اريثكو إةبيجع تكنو ةيغالب فئاطلو ةينايب

 نم اهيف ام يدبي \ةظحللا تنب يه :لوقيف سردلا ءانثأ

 ،لوزنلا رصعل اهتبسانم ركذيو ،رشبلا لوانت توفي زاجعإ

 هذهب تلزن ةيآلا نأ بسحتف ،هلزاونو رصملا اذه اهتقباطمو
 ضرعتسيو ،‘كعنلوأ وأ ماوقألا ءالؤه ىلع وأ ،كلت وأ ةيضقلا
 ...ةيداصتقالاو ةيسايسلاو ةيعامتجالا ناسنإلا اياضق اهيلع

 نآرقلا رسف ةيوقلا حورلا هذهو ميوقلا جهنملا اذهب

 .(!9)«اماع نيعبرأو ةعبس ىدم ق ريبكلا انُمامإ

 جهنم يف ريتسحام ةلاسر دادعإ ددص يف رصان دمحأ خيشلا ذاتسألا - ه

 .ضويب خيشلا مامإلا دنع ريسفتلا
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 ءاملعلا ةيعمج سيسأت يفكر اشيمامإلا

 تاكراشم هل تناك دقو خيشلا طاشن رئاود تدًلعت

 - رئازجلاو ،- نوبرقألا هتريشع - بازيم يداو ىوتسم يف ةلاعف

 .- كرتشملا ريصملا عامج - يمالسإلا ملاعلاو ،- زيزعلا هنطو

 لعلو ،تازاجنإ ةع يث خيشلا كراش ،رئازجلا راطإ يفف

 تدنسأ ولا ،نييرئازجلا نيملسملا ءاملعلا ةيعمج سيسأت اهزربأ نم

 .م1931 ةنس يف كلذو ،لاملا نيمأ ةباين ةّمهم هيلإ

 . .. ةايحلا ةيعمج سسؤيو

 ىلع يعامتجا حالصإ ينيدلاو يوبرتلا حالصإلا رياسي

 ةدئار ربتعت ييلا ةايحلا ةيعمج كلذل خيشلا سسأ دقو ]ةنيتم سسأ

 .م1937 ةنس كلذ ناكو لازت الو ةرارقلا ينف ةثيدحلا ةضهنلا

 نيطسلف ةيضقو ضويب خيشلا

 تايقرب ىلع نيضمملا ةعبرألا نيب نم ناك م1948 ةنس ق

 نيطسلف ةيضقل ،ةينيطسلفلا ةيرئازجلا ةنجللا مساب دييأتلا لئاسرو

 .ةيبرعلا ةعماحلا ينف

_ 18



 يسابسلاكرتممل

 ءةءاربلاو ةيالولا ةديقع هرافظأ ةموعن ذنم خيشلا برشأ

 اهرك راقكلا هركو ،ةرومعملا عاقب لك يف نيملسملا بحأف

 ...اريزم ءادع مهاداعو اديدش

 ملظلا دض ةجهللا ةديدش تاضيرحت رثإو 1940 ةنس يفف

 ،تاونس عبرأ ةدمل ةيربجلا ةماقإلاب رمعتسملا هيلع مكح ،نيملاظلاو

 .ةرارقلا راوسأ اهيف رداغي ال

 لصفب يضقي اعورشم ةيسنرفلا ةموكحلا تحرط دقو
 نم ةبصعب فدهلا اذه قيقحت يف ةنيعتسم ‘لامشلا نع ءارحصلا

 مغر ،حرتقملا اذه اضراعم فبقو ضويب خيشلا تأ ريغ 5اهلايذأ

 ىلع ءاقبإلا يي لضفلا دوعي هيلإو ،تاديدهتلا مغرو تاءارغإلا
 .يرئازخلا بعشلا ةرع ىلع ةظفاحملا يفو 6نيطولا بارتلا ةدحو

 خيشلا تازكترم ماجحوب رصان دمحم روتكدلا لمجأ دقو

 :ةيلاتلا طاقنلا يف يسايسلا لمعلا يف ضويب

 .اهيج وتو ادادعإ بابشلاب مامتهالا٭

 .يسايسلا كرحتلا يف ةنورملا"

 ةزهجأ ج ولوو ،يداصتقالا لاجملا يئ مكحتلا ىلإ ةوعدلا"

 )20( . ةموكحلا

 .30-/5رم .يسايسلا لمعلاو ضويب خيشلا - (ت
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 ةطلسلا ميلست ةياغ ىلإ ةيرلا ةرازو ماهم خيشلا يلإ تدنسأو ،ةنقؤم
 .م 1962 ربمتبس ي ىلرألا ةيرئازجلا ةموكحلل لالقتسالا دنع

 . . . ديعس يمع سلجل اسيئر نييو

 يداو يف ةيعامتجاو ةينيد ةئيه ربكأ لمي ديعس يمع سلج
 يف رظنلل نالجراوو بازيم يداو ندم ولثمم هيف عمتجي ،بازيم

 نم ةلحرم دعبف ...لزاونلا يف ءاتفإللو ،سانلا تادجتسم

 ىلإ هل اسيئر ضويب خيشلا بختناو 5،م1963 ةنس ثعب عاطقنالا

 .يمالسالا ركفلا اهب ىرثأ تارممو فقاوم هل تناكف هتافو ةياغ

 .يمالسإلا ملاعلا اهترهش تقبطأ ىواتفو

 هتافو

 ةسداسلا يف ءاعبزالا موي يمالسإلا ملاعلا قفأ نع هسمش تبرغو

 .ةنس 83 زهاني رمع نع ؛م1981 يفناج اد / ه01١ لزألا عيبر 8 ءاسم

 اذهب زازتعالا نكل» :هب ًتعي نأ رويغ ملسم ًلكل قحو
 مل اذإ اوه ىمح هلبقي ال ضويب خيشلا إموحرملا ميظعلا لجرلا

 .(24)«اهلمحي ناك نلا ةنامألا لمحت زازتعالا اذه نعي

 ،نانجلا حيسف هنكسأو ،ةعساو ةمحر ديقفلا هللا محر

 ١ نيمآ .فلخ ريخل فلس ريخ انلعجو

 .غمصلا نييأت لفح يف - هللا همحر - ةورع دمحأ روتكدلل ةملك نم -
 . .74 ؛نآرقلا باحر يل :رظناو
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 . .هراثآ

 ءزجلا :(ميركلا نآرقلل ريسفت) نآرقلا باحر يف .ا
 .ءارسإلا ةروس) ...مدآ ينب انمرك دقلو :ةيآ نم هنم لجسملا

 ؛ةقيقد 60 يلاوح طيرش َلك ،اطيرش 1127 ي ؛نآرقلا ةمتاخ ىلإ

 ٠ ريبكلا مجحلا نم ادلجم نيعبرأ يف ىسيع جاحلب خيشلا هند

 ةعبرأ اعابت ثارتلا ةيعمج هنم تعبط دقو ؛ص 12500 عومجمب

 :ءارسإلا ةروس ريسفت :ءازجأ

 ؛نامع ةنطلس ،عيزوتلاو رشنلل ةضهنلا راد :اط

 .م1992/ه2

 ةعبطم ؛ةيادرغ ،ةرارقلا ،ثارتلا ةيعمج رشن :2ط

 .م1993/ه1413 ؛رئازحلا ةلخنلا

 .ةرارقلا ثارتلا ةيعمج رشن :فهكلا ةروس ريسفت
 .م1994/ه1414 ؛رئازحلا ةلخنلا ةعبطم ؛ةيادرغ

 ،ةرارقلا ؛ثارتلا ةيعمج رشن :هطو ميرم يتروس ريسفت

 .م1995/ه1416 ؛ةيادرغ ،ةيبرعلا ةعبطملا ؛ةيادرغ

 ،ثارتلا ةيعمج رشن :جحلاو ءايبنألا يتروس ريسفت

 .م1996/ه1417 ؛ةيادرغ ،ةيبرمعلا ةعبطملا ؛ةيادرغ ،رارقلا

 عبطلل هدعا :(رونلا ةروس ريسفت) نآرقلا باحر يف .د

 ؛رئازخجلا {ةيادرغ ةيبرعلا ةعبطملا ؛يرومرملا دمحم نب رصان خيشلا
 .م1980/ه00 :1ط
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 نب ريكب خيشلا دادعإ :ضويب خيشلا مامإلا ىواتف .3

 ؛جاحلب خيشلا دمح

 .م1988/ه1408 ؛رئازجلا ،ةيادرغ 5ةيبرعلا ةعبطملا :]ط

 .م1990 /هاد١1؛نامع ةنطلس بيسلا ،ءاثعشلا ييأ .كم :2ط

 ديعس نب ميهاربإ خيشلا عم كارتشالاب :ىواتفو ةبوجأ.4

 .م1971 :اط ؛ايبيل ؤ تولان {ةوعدلا راد تاروشنم ؛يربعلا

 خيشلا هذيملت عم كارتشالاب :نخديو قلحي هنكل ملسم .

 :!ط ؛نامع ةنطلس ،يور !ةماقتسالا ةبتكم ؛رّمعم ىحي ةولع

 .م1980/_ه 0

 رشن ؛رصان دمحم روتكدلا دادعإ :ةروثلا يف يلامعأ .6

 رشنلاو مالعإلن ةنوتيزلا عض ؛ةيادرغ ةرارقلا ©ثازتلا ةيعمج

 .ص164 ؛م19اا/ها410 :]ط ؛ةنتاي

 ديعس دمحم ذاتسألا دادعإ :مامإلا خيشلا ثيدح .7

 5ةيبرعلا ةعبطملا ؛رئازحلا فطعلا \ةضهنلا ةيعمج رشن ؛شابعك

 .م1992 :اط ؛رئازخجلا ةيادرغ

 ؛ماجحوب رصان دمحم روتكدلا دادعإ :يدجسملا عمتجملا .8

 .رئازجلا {ةيادرغ !ةيبرعلا ةعبطملا :]ط

 ؛نامع ةنطلس ©بيسلا }ءاثعشلا يبأ ةبتكم :2ط

 .ص168 ؛م1990/ها11
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 دصارملا باسحو ةيرصبلا ةيؤرلا نيب لالا توبث .و

 روتكدلا هعجار ؛سورضلا عالق رمع ةطرشألا نم هلقن :ةيكلفلا

 :اط ؛نامع ةنطلس !ةثيدحلا ناولألا ةعبطم ؛رصان دمحم

 .ص 6 6 ؛م1992/ه اد

 30 يلاوح :ميهاربإ ناظقيلا يبأ فحص يف تالاقم .0

 ١926 نيب ؛اميق اباتك تنّوكل تعمج ول ،عيضاوملا فلتخم ين الاقم

 .م1938 و

 دهعم ةلحب :بابشلا ةلجس يف ةقرفتم ىواتفو تالاقم .11

 .ةايحلا دهعم ةبتكم ،ةطوطخم .ةايحلا

 ضويب خيشلا ةبتكم :(خم) بازيمب ةباًرعلا ةقلح ماظن .2
 .18 مقر !م ،ةرارقلاب

 - بازيم خيرات يف رصتخم ثحب - بازيم دالب .3
 .62 مقر 2م ،ةرارقلاب ضويب خيشلا ةبتكم :(خم)

 :مالسالا ف ةدابعلا تويبو دجاسملا ةمرح يف ةذبن .د

 .161 مقر 3م ،ةرارقلاب ضويب خيشلا ةبتكم

 يف مويلا عيرشتلا عقاوو ةيمالسإلا ةعيرشلا حور .6
 ركفلل عباسلا ىقتلملا ف اهاقلأ ةرضاحم :يمالسالا ملاعلا

 نم يناثلا دلجلا يف ترشن ؛م1973/ها 393 ؛وزو يزيت ،يمالسإلا

 .ةينيدلا نوؤشلاو يلصألا ميلعتلا ةرازو تاروشنم ؛ىقتلملا لامعأ

 .م1973 ؛رئازخلا
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 ةلجسم يهو :عيضاوملا فلتخم يف تارضاحمو سورد .6

 ةيعمج وأ }ةايحلا دهعم ةبتكم نم بلطت ،تآملاب عت ةطرشأ ين
 .ةرارقلا ةلاسرلا

 :ضويب خيشلا ءارآ لالخ نم ةّيضابإلا دنع ةعدبلا .7

 دادعإ ؛ةيمالسإلا ةعيرشلا مسق ،ةايحلا دهعم نم جرختلا ةركذم

 .(ةففصم) .م1996/_ه7 ؛ميهاربإ حاورلوي بلاطلا قيقحتو

 ءارآ لالخ نم مهنع اضرلاو مهلضف :ةباحصلا .8

 ةعيرشلا مسق ،ةايحلا دهعم نم جرختلا ةركذم :ضويب خيشلا

 ؛ميمهاربإ نوهب بلاطلا قيقحتو دادعإ ؛ةيمالسإلا

 .(ةففصم). م1996/_ه17

 (26) . . .هنع بتكام

 ؛(خمر ةيضابإلا ريس قحلم :ميهاربإ ناظقيلا وبأ .1

 .رصان دمحم روتكدلا ةبتكم ؛ن.ت.د ؛تاسارك3

 ءانبأ ةبتكم ؛(خم) ةيضابإلا ذاذفأ :ميهاربإ ناظقيلا وبأ .د

 .ناظقيلا يبأ خيشلا

 يف كلذكو ،هنع بتك ام مهأ ىلع ايفارغريلبيبلا هذه يف ترصتقا -

 دمحم روتكدلل ضويب خيشلا ايفارفويلبيب :رظنا عُسونللو ،هراثآ ةمئاق

 دادعإ روط ق هَتأ ينربخأ دقر .ت.د ص7 ةنوقرم 3ماجحوب رصان

 .هنع بتك امو بتك اميل لمشأ ايفارغويلبيب
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 ةعبطم ؛رنازجلا يف حالصالا مالعأ :زوبد يلع دمحم .3

 .م1980 و 1974 نيب ؛ك-!ج ؛ رئازخلا {ةنيطنسق ‘ثعبلا

 ةعبطملا \ةثيدحلا رنازجلا ةضهن :زوبد يلع دمحم .4

 .م1965/ه1389 :1ط ؛3ج ؛رئازحلا ،ةيبرعلا

 هتأشن ةايحلا دهعم :(نوُدع خيشلا) ديعس يفيرش .6

 .م1989/ه1409 :١ط ؛رئازحجلا ،ةيادرغ ،ةيبرعلا ةعبطملا ؛هرؤوطتو

 مسقلا :نآرقلا باحر يف :(روتكدلا) رصان دمع .6

 :يناثلا مسقلا ،نآرقلا ريسفت متخ ناجرهم ثادحأ :لوألا

 ةينطولا ةسسؤملا ؛ةيادرغ ؤ©فطعلا ثارتلا ةيعمج رشن ؛نيباتلا

 .م1989 :1ط ؛رئازحخلا ةيعبطملا نونفلل

 ةيرنازجلا ةيفحصلا ةلاقملا :(رونتكدلا) رصان دمح .7

 ؛2جم !؛رئازجلا عيزوتلاو رشنلل ةينطولا ةكرشلا ؛(م1931-1903)

 .م1978 :اط

 ضويب خيشلا :(روتكدلا) ماجحوب رصان دمح .8
 :!ط ؛رئازجلا اةيادرغ ةيبرعلا ةعبطملا ؛يسايسلا لمعلاو

 .م1991/ه 2

 راد ؛ءارحصلا قامعأ نم :(روتكدلا) فرخ حلاص .و
 .م1991 :1ط ؛نانبل ڵتوريب يمالسإلا برفلا

 يف يمالسإلا هداهجو ضويب ميهاربإ مامإلا :ريكب تشوعأ .0

 .م1987 :1!ط ؛رئازخلا {ةيادرغ ةييرعلا ةعبطملا ؛رئازجلا
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 هجهنمو ضويب ميهاربإ خيشلا :نيدلا رون لاحكوس .1
 لوصأ دهعم ،ريتسجاملا ةداهش لينل مدقم ثحب ؛حالصإلا يف

 ؛ةنانجوب ريشب روتكدلا فارشإ ؛رداقلا دبع ريمألا ةعماج نيدلا

 (فّقصم) .م1994-1995 ةيعماجلا ةنسلا

 دهعمل جذومنر ةايحلا دهعم :وسيردا نبا حلاص .2
 .ةقمعملا تاساردلا مولبد ؛حةيسنرفلاب - (بازيمب يحالصإ

 .م1994 ةنس تشقون ؛اسنرف ،نوبرسلا

 ضويب ميهاربإ خيشلا :وجاب لاص نب ىفطصم .3
 . .ص100 ،هبحاص ةزوح ين ،(خم) يحالصإلا هداهجو

 ضرعم يف ميهاربإ ضويب خيشلا :ثارتلا ةيعمج .اد

 :رتويبمكلا جمانرب لالخ نم ؛(م19865-1996) ةينطولا ةفاحصلا

 ذاتسألا عورشملا ةعباتمو قئاثولا عمج ؛ةيفحصلا تالاقملا رييست

 .دمحم ىسومو ىسيع
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 ةمدقم

 هدلومو ضويب خيشلا بسن
 هتسارد لحارم

 هخياشم

 .. هتيصخش لقص يف حالصإلا سلاجمو ةعلاطملا رثأ

 ...اهب رئات ةيملع تايصخش

 اهلسار ىرخأ تايصخش و...

 هتحشرف ...هتربس ذنادش

 ةباًزعلا ةقلح يف هزورب
 ...ةمأ ناك ميهاربإ ثإ

 "ةيبعش ةعماج" ىلإ لوحتي دجسملا

 «...ادهعم دجسم َلك بناجب ينبن»

 يعامتجالا حالصإلا باحر ين

 دهعملاو دجسملا يف اهسرد بتك
 ...نآرقلا باحر يف

 ءاملعلا ةيعمج سيسات يف كراشي مامإلا

 ...ةايحلا ةيعمج سسؤيو

 نيطسلف ةيضقو ضويب خيشلا
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 يس ايسل ١ كرتعم ١

 يرنازجلا سلجملا يف ضويب خيشلا

 ةكرابملا ةيريرحتلا ةروفلا نوتأ يف
 ةتقؤملا ةيذيفنتلا ةنيهلاا يف ضويب خيشلا

 ...ديعس يمع سلجن اسيئر نيعيو
 هتافو

 ...هراثآ

 هنع بتك ام
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