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يمديخ
ٝاً ٗلٖ ػِ ٠ػظزش حك٤خء حًٌَُ ٟحُٔخىٓش ٝحُٔظٗ٩ ٖ٤ي٫ع ػٍٞس أٍٝ
ٗٞكٔزَ 1954حُٔـ٤يس ،ك٬ري ٖٓ ٓؼَكش َٓ طِي حُؼ٬هش حُظ ٢طَٓوض ػزَ
حُٔ٘ ٖ٤ر ٖ٤حُ٘ؼز ٖ٤حُ٘ٝ ٢ِ٤حُـِحثَٝ ،١ى ٌٙٛ ٍٝحٗ٩ظلخٟش ك ٢حٍٓخء أْٓ
 ٌٙٛحَُٝحر .٢كؼِ ٠حَُؿْ ٖٓ حُزؼي حُــَحك ٢ر ٖ٤حُزِي ،ٖ٣ح ّ٫إٔ حُ٘ؼزخٕ
حٓظطخػخ إٔ ٣ؤ٤خ ػ٬هش أه٣ٞش ٓز٘٤ش ػٍِٝ ٠ف حُظ٠خٖٓ حُٔظزخىٍ ٝحُ٣َٜق،
حٓظٔيص ؿٌٍٛٝخ ٖٓ ٍكْ ٗ٠خٍ ًٝلخف حُ٘ؼذ حُـِحثَ ١كٔٓ ٢ؼخ ٖٓ ٙأؿَ
طوَٝ .َٙ٤ٜٓ َ٣هي طؼُِص  ٌٙٛحُؼ٬هش رٌَ٘ أًزَ ه ٍ٬كظَس حُظلٍٞ
حُئ٣وَحَٓٝ ٢١حكَ حُظـ َ٤٤حُظ ٢ػخٜٗخ حُزِيحٕ كٓ ٢ظ٤٘٤خص ٓٝزؼ٤٘٤خص
حُوَٕ حُٔخٓ ،٢ٟظـِ٤ش كًُ ٢ي حُظ٠خٖٓ حُلطَُِ ١لٌٓٞش حُـِحثَ٣ش ٗٝؼزٜخ
ٓغ حُ٘ؼذ حُ٘ ٢ِ٤كٞٓ ٢حؿٜظُ ٚو َٜحُِٔطش حُيٌ٣ظخط٣ٍٞش حُظً ٢خٗض طلٌٔ.ٚ
ٝرؼي ٓ٘ٞحص ٖٓ حُوط٤ؼش حُظ ٢أكيػٜخ ٗظخّ رٓٝ ،ٚ٤ٗٞ٘٤خ طَطذ ػٜ٘خ ٖٓ َٗم
ك ٢حُؼ٬هخص ر ٖ٤حُزِي ،ٖ٣ػخىص حُ٘ ٢ِ٤حُٔٓ ٠خٍٛخ حُئ٣وَح٠٠ٓٝ ،٢١
رٌُي حُزِيحٕ ٝحُ٘ؼزخٕ ك ٢حٓظج٘خف ػ٬هخطٜٔخ ،ػخهي ٖ٣حُؼِّ  ٌٙٛحَُٔس ػِ٠
طٞػ٤ن ٍٝحرطٜٔخ ٝطؼٔ٤وٜخ ُٔٞحؿٜش ٓ٣ٞخ ً طلي٣خص حُوَٕ حُلخىٝ ١حُؼَ٘.ٖ٣
ٝكظ٣ ٠ظٔ٘ ٠حٓظ٤ؼخد أ٤ٔٛش حُؼ٬هش ر ٖ٤حُ٘ٝ ٢ِ٤حُـِحثَ ٓٝي ٟأ٤ٔٛش
ططَٛ٣ٞخ ،كٖٔ حُ ١ٍَٝ٠إٔ ُ٣ؼخى طَٓ ْ٤حٌُحًَس حُظخٍ٣و٤ش ٝإٔ ُٜ ٠ُُٞ٣خ
حٛ٩ظٔخّٓٝ ،ؼَكش حُظخٍ٣ن حُٔ٘ظَى ُِيرِٓٞخٓ٤ش حُ٘ؼز٤شٝ ،حىٍحى حُٔخ٢ٟ
حُلخكَ  ٝحُـ٘ ٢رخُٜيحهش ٝحُظ٠خٖٓ حٌٍُ ١رطٜٔخ.
ٝهُْٔ ٌٛح حُزلغ ،حٌُ٣ ١زَُ طخٍ٣ن حُؼ٬هش ر ٖ٤حُ٘ؼز ٖ٤حُ٘ٝ ٢ِ٤حُـِحثَ١
ٝططٍٛٞخ ػزَ حُٔ٘ ،ٖ٤حُ ٠ك ٍٜٞط٘خُٝض حَُٔحكَ حٍ٧رغ حُظ ٢رِـض كٜ٤خ
حُؼ٬هش ر ٖ٤حُزِي ٖ٣أٝؽ هٞطٜخ ،حٗط٬هخ ً ٖٓ ريح٣خطٜخ ح ٠ُٝ٧حُظ ٢حطٔٔض
رظ٠خٖٓ حُ٘ؼذ حُ٘ٝ ٢ِ٤كٌٓٞظٓ ٚغ حُو٤٠ش حُـِحثَ٣ش ،حُ٘ٓٞ٣ ٠خ ٌٛح ك٤غ
٣ـَ ١حُؼَٔ ٖٓ أؿَ حػخىس ر٘خء  ٌٙٛحُؼ٬هش ٝطؼِِٛ٣خ ُٔٞحؿٜش حُظلي٣خص
ٝحٓ٫ظلوخهخص ح٤ٗ٥ش ٝحُٔٔظوزِ٤شٝ ،حٍ٩طوخء رٜخ حُٔٓ ٠ظ٣ٞخص طِ٤ن رطز٤ؼظٜخ
ح٤ِٛ٧ش حُٔٔظٔيس ٖٓ حُو ْ٤حٔٗ٩خٗ٤ش ٍٝٝف حُ٘٠خٍ حُٔ٘ظَىٝ ،حُظ٘ٛ ٢غ
حُ٘ؼزخٕ ٖٓ هُٜ٬خ طخٍ٣وخ ً كخك ٖٓ ً٬حُظ٠خٖٓ ٝحُظؼخ ٕٝحُٔظزخىٍٔٛ ،ي أٓخّ
حهظزخٍ حُِٖٓ.
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طؼٞى ريح٣خص حُٜـَس حُؼَر٤ش ٗل ٞحُ٘ ٢ِ٤حُ ٠أٝحهَ حُوَٕ حُظخٓغ ػَ٘ ،ك٤غ
َٓص رٔلطخص طخٍ٣و٤ش ٜٓٔش ه ٍ٬حُٜ٘ق ح ٖٓ ٍٝ٧حُوَٕ حُؼَُْ٘ٝ .ٖ٣
طٌٖ أ٣ُٞٝش ٛئ٫ء حُٜٔخؿَ ٖ٣طوظ َٜػِ ٠حٗ٩يٓخؽ ك ٢حُٔـظٔغ حُـي٣ي حٌُ١
أٛزلٞح ؿِ ًء ٓ٘ ٚكلٔذ ،رَ أ٠٣خ ً ك ٢حُللخظ ػِ ٠حٗظٔخثٝ ْٜحٍطزخْٜ١
ر ْٜ٘١ٞحٝ َٛ٧ػوخكظٝ .ٚرٌُي ،حٓظطخع حٌُؼ ْٜ٘ٓ َ٤إٔ ٣لخكظٞح ػِ ٠حُلزَ
حَُٔ ١حٌٍُ ١رط ْٜر ْٜ٘١ٞحٝ ،ّ٧إٔ ٣ظؼخٞ٘٣ح ٓغ ٝحهغ ٝػوخكش حُٔـظٔغ
حُـي٣ي حٌُ ١هيٓٞح حُ.ٚ٤
ٝهي أ ظَٜص  ٌٙٛحُـخُ٤ش طٌٜٔٔخ رٌَ ٓخ ُِٛ ٚش رخُ ٖ١ٞحٝ ،َٛ٧رخُو٠خ٣خ
حُظ ٢طْٔ ٗئٝ ،ٚٗٝػٍِ ٠أٜٓخ حٓ٫ظؼٔخٍ حًٌُ ١خٗض طوزغ طلض ظِٔٚ
١ٝـ٤خٗٓ ٚؼظْ ح٧هطخٍ حُؼَر٤شٝ ،حُ٘٠خٍ حًٌُ ١خٗض طوٞى ٙكًَخص حُظلٍَ
ك ٢حُ ٖ١ٞحُؼَر ٖٓ ٢أؿَ حُظوِ ٖٓ ٚحُـِ ٝحٓ٩زَ٣خُٝ ٢حٓظَؿخع أٍح٢ٟ
ٗؼٞرٜخ٣ ٌٖ٣ ُْٝ .وظ َٜى ٌٙٛ ٍٝحُـخُ٤ش ػ٘ي كي حٛ٫ظٔخّ ٝحُٔظخرؼش
ٝحُٔ٘خًٍش ك ٢حُ٘وخٗخص حُظ ٢طو ٚحُ٘ؤٕ حُؼَر ٢كلٔذ ،رَ ٗوِض ٓؼخٗخس
ٝٝحهغ رِيحٜٗخ حُ ٠حُٔـظٔغ حُ٘ ،٢ِ٤حٌُ ١أٛزلض َٗ٣لش ٓ٘ ٚطظزٌ٘ٙٛ ٠
حُو٠خ٣خ ٝطؼُٜ َ٤خ حٛ٩ظٔخًُّٝ ،ي رل َ٠حكظٌخى أكَحى حُـخُ٤ش رٔوظِق
حُوطخػخص ح٩ؿظٔخػ٤شٝ ،رل َ٠أ٠٣خ ً حُظَ٣ٝؾ ُ ٌٜٙحُو٠خ٣خ ٝحُظؼَ٣ق رٜخ ٖٓ
هٓٝ ٍ٬خثَ ح٩ػٝ ّ٬ح٫طٜخٍ حُ ُٔظخكش.
ًخٕ حُٔـظٔغ حُ٘ ،٢ِ٤رل٘ٓ َ٠ظٔخط ٚح٫ؿظٔخػ٤ش ٝحُط٬ر٤ش ٝحُؼٔخُ٤ش
ٝحُلٌَ٣ش ٝحُؼوخك٤ش ٝأ٠٣خ ً حُٔ٤خٓ٤ش ،ػِ ٠ىٍح٣ش رخُؤغ حًٌُ ١خٗض طٔخٍٓٚ
حُو ٟٞحٓ٩ظؼٔخٍ٣ش ك ٌٙٛ ٢حُئً ،ٍٝخ ًخٕ ػِ ٠ح٬١ع رٌلخف حُ٘ؼٞد
حُؼَر٤ش ٠ٗٝخُٜخ ٖٓ أؿَ طوََٛ٤ٜٓ َ٣خ ٝحٓظوُٜ٬خٞٓ ،حء ك٘ٓ ٢طوش حَُ٘م
ح ٢ٓٝ٧أ ٝكٔٗ ٢خٍ حكَ٣و٤خ؛ ُٝؼَ ٌٛح حٛ٫ظٔخّ طـِ ٠رٍٜٞس ٝحٟلش
ٝرٌَ٘ هخ ٖٓ ٙه ٍ٬ط٠خٖٓ حُ٘ؼذ حُ٘ٓ ٢ِ٤غ حُؼٍٞس حُـِحثَ٣ش ،حُظ٢
ًخٗض ٍِٓحً ٍُ٪حىس حُزط٤ُٞش ُ٘ؼذ ٟل ٖٓ ٠أؿَ حكظٌخى كَ٣ظٝ ٚكَٝ
ٓ٤خىط ٚػِ ٠أٍ.ٟٚ
ُٝوي طٞػوض ػَ ٟطِي حَُٝحرًُٝ ٢ي حُظ٠خٖٓ حٌُ٘ٗ ١ؤ ر ٖ٤حُ٘ؼز ،ٖ٤حُ٘٢ِ٤
ٝحُـِحثَٝ ،١طـٔيص ك ٢ر٘خء ىرِٓٞخٓ٤ش ٗؼز٤ش كو٤و٤ش ،حً رٔـَى إٔ حٓظوِض
حُـِحثَٓ ،خٍػض حُلٌٓٞش حُ٘٤ِ٤ش-رؼي  ٖ٤ٓٞ٣كو٪ُ -٢ػ ٕ٬ػٖ حػظَحكٜخ
رخُـٔ٣ٍٜٞش حُـِحثَ٣ش حُئ٣وَح٤١ش حُ٘ؼز٤ش حُـي٣يس.
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٣ٝظ٘خٌٛ ٍٝح حُل َٜحٌُ٤ل٤ش حُظ٘ٗ ٢ؤص ٖٓ هُٜ٬خ  ٌٙٛحُؼ٬هشٝ ،حُ٘و٤ٜخص
حُظُ ٢ؼزض ىٍٝحً كخػ ً٬ك ٢طؼِِٛ٣خ٤ًٝ ،ق طزٍِٞص حُـٜٞى ٖٓ حُـخٗز ٖ٤ك٢
ر٘خء ػ٬هخص ط٠خٓ٘٤ش ٝرَ ُٝىرِٓٞخٓ٤ش ٗؼز٤ش.
انجبنُخ انؼرثُخ فٍ انشُهٍ
ُؼزض حُـخُ٤ش حُؼَر٤ش ك ٢حُ٘ ٢ِ٤ىٍٝحً كخٓٔخ ً ك ٢حُظؼَ٣ق رٌلخف حُ٘ؼذ
حُـِحثَٝ ١ه٤٠ظٝ ،ٚك ٢حٓظوطخد حُيػْ ٝحُظؤ٤٣ي ٖٓ َٗحثق ٝحٓؼش ٖٓ
حُٔـظٔغ حُ٘ ،٢ِ٤ك٤غ ًخٕ ُٜخ كً َ٠ز َ٤ك ٢ط٘ٔ٤ن ٌٛح حُيػْ ٝك٘ي
حُظ٠خٖٓ حُيُٜ ٢ُٝخُق حُو٤٠ش حُـِحثَ٣ش.
كٜٗ ٢خ٣ش حُوَٕ حُظخٓغ ػَ٘ٝ ،طلي٣يحً ر ٖ٤ػخِٓٛٝ ،1888 ٝ 1881 ٢ض
أٞٓ ٍٝؿش ُِٜٔخؿَ ٖ٣حُؼَد حُ ٠حُ٘ ،٢ِ٤هخىٓ ٖ٤رٌَ٘ أٓخٓ ٖٓ ٢كِٔطٖ٤
٣ٍٞٓٝخ ُٝز٘خٕٝ ،1حٌُ ٖ٣أٛزلٞح ٓغ َٓ ٍٝحُؼوٞى  ٌِٕٞ٘٣ؿخُ٤ش ٔ٣ ٫ظٜخٕ
رٜخ ،حًظٔزض ٗلًٞحً ىحهَ حُٔـظٔغ حُ٘ٝ .٢ِ٤هُيٍص أػيحى حُٜٔخؿَ ٖ٣حُؼَد
حٌُ ٖ٣هيٓٞح حٌُٛ ٠ح حُزِي ُٓ٪ظوَحٍ ك ٚ٤ر ٖ٤ػٔخٗ٤ش آ٫ف ٝػَ٘س آ٫ف
ٗوًٝ ،ٚخٕ حُلِٔطٔ٣ ٕٞ٤٘٤ؼِ ٕٞكٞحُٜٗ ٢ق ٛئ٫ء حُٜٔخؿَ ،ٖ٣كٔ٤خ
ٌَٗ حُٔ ٕٞ٣ٍٞػ٬ػ ٕٞرخُٔخثش ٓ٘ ،ْٜرٔ٘٤خ حُؼَ٘ ٕٝرخُٔخثش حُٔظزو٤ش ًخٗٞح ٖٓ
أُ ٍٞٛز٘خٗ٤ش .2ك ٢ك ،ٖ٤ط٘ َ٤حُٔئٍهش أٝؿ٤٘٤خ رخَُ٤حً ،٢حُزخكؼش ك٢
حُؼ٬هخص ر ٖ٤حُ٘ؼٞد ٝحُي ،ٍٝحُ ٠أٗ ٚكٓ ٢طِغ أٍرؼ٤٘٤خص حُوَٕ حُٔخ٢ٟ
ًخٕ ٘ٛخُي أًؼَ ٖٓ أٍرؼش ػَ٘ أُق ٜٓخؿَ ٖٓ أ َٛػَر 3٢هي حٓظوَٝح ك٢
حُ٘.٢ِ٤
 ٌَٗٝحُٜٔخؿَ ٕٝحُلِٔط ٕٞ٤٘٤ؿخُز٤ش أكَحى حُـخُ٤ش حُؼَر٤ش ك ٢حُ٘ ،٢ِ٤حُظ٢
أٛزلض كخُ٤خ ً ط ْ٠أًزَ ؿخُ٤ش كِٔط٤٘٤ش ك ٢حُؼخُْ هخٍؽ حَُ٘م ح،٢ٓٝ٧
ك٤غ طئًي حُٜلل٤ش ٗٝخثزش ٍث ْ٤ؿخٓؼش حُ٘ ،٢ِ٤كَ٣يس َُ٣حٕ ،إٔ " :كٞحُ٢
أٍرؼٔخثش أُق ٜٓخؿَ ٖٓ أ ٍٞٛكِٔط٤٘٤ش حٓظوَٝح ك ٢حُ٘ ٢ِ٤ػِٓ ٠يحٍ أًؼَ
ٖٓ ٓخثش ػخّ ٖٓ حُٜـَس ٌِٕٞ٘٣ ْٛٝ ،ط٤خٍحص ٓظؼيىس ٘ٓٝظَ٘ ٕٝػزَ ًخَٓ
أٍؿخء حُز٬ىٓ ٞٛٝ ،خ ؿؼِ ْٜحُٔ٣ ّٞ٤ؼِ ٕٞؿخُ٤ش ه٣ٞش طـِـِض ىحهَ حُٔـظٔغ
 1التشَلَون من أصل عربٍ :لوة الجذور  .لورنزو أغار /نَكول صفٍ ،مجلة متنوعة للدراسات العربَة والعبرَة المسم العربٍ -اإلسالم
المجلد  ، 54سنة  .2005جامعة غرناطة .ص.2
2
http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-3523.html
3
بالَراكٍ ،أوجَنَا ( .) 2020الشَلٍ والجزائر والعالم الثالث فٍ سنوات الستَنَات والسبعَنَات .ثورة متشابكة :توماس فَلد جونَور،
ستَال كرَب ،فانٍ بَتَنا ( ) 2020أمرَكا الالتَنَة والحرب الباردة .مطبعة جامعة نورث كارولَنا .الوالَات المتحدة.
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حُ٘ٝ ٢ِ٤طؤهِٔض ٓغ ػوخكظ ،ٚى ٕٝإٔ طظوِ ٠ػٖ ؿٌٍٛٝخ ٝأُٜٞٛخ ٣ٞٛٝظٜخ
حُؼوخك٤شٝ ،ى ٕٝإٔ طظٌَ٘ ُو٤٠ظٜخ حُـ٣َٛٞش حُٔظٔؼِش ك ٢ه٤خّ ىُٝش كِٔط٤٘٤ش
ٓٔظوِشً ،ـِء ٣ ٫ظـِأ ٖٓ حٓ٧ش حُؼَر٤ش حُظ١ ٢خُٔخ ػخٗض ٖٓ ٓوِلخص
حٓ٩ظؼٔخٍ ٝحٓ٩زَ٣خُ٤ش حُـَر٤شٝ ،حُظ ٫ ٢طِحٍ آػخٍٛخ كظ ٠حٍُ ّٞ٤حٓوش ك٢
ًحًَس ٝأًٛخٕ أؿ٤خٍ ٖٓ ً ١ٝح ٍٞٛ٧حُؼَر٤ش.4
ٓٝؼض حُـخُ٤ش حُؼَر٤شٝ ،هخٛش حُلِٔط ،ٕٞ٤٘٤حُ ٠حُظؼَ٣ق رؼوخكش رِيحْٜٗ
ٝٝحهؼٜخٝ ،حُظَ٣ٝؾ ُو٠خ٣خ حٓ٧ش حُؼَر٤ش أٓخّ حَُأ ١حُؼخّ حُ٘ٓ ٢ِ٤ؼ٤خ ً ُز٘خء
ٍٝحرٝ ٢طٔ٤ٜي حُطَ٣ن ُٟٞغ أْٓ ُِظؼخ ٕٝر ٖ٤حُ٘ؼذ حُ٘ٝ ٢ِ٤حُ٘ؼٞد
حُؼَر٤ش ،حً رل ٌٙٛ َ٠حُـٜٞى حٓظطخع حُٔـظٔغ حُ٘ ٢ِ٤كٓٝ ْٜؼَكش حُٞحهغ
حُؼوخكٝ ٢ح٩ؿظٔخػ ٌُٜٙ ٢حُٔـظٔؼخص ،حُظ٣ ٌٖ٣ ُْ ٢ؼَف ػٜ٘خ ٓ ٟٞحُوَِ٤
ٗظَح ً ُزؼيٛخ ػ٘ ٚؿـَحك٤خًٝ .هي ًخٗض ُ ٌٜٙحُٔٔخػ ٢ىٍٝحً ًزَ٤ح ً ه ٍ٬حُٜ٘ق
ح ٖٓ ٍٝ٧حُوَٕ حُؼَ٘ ،ٖ٣حً رلِٜ٠خ حٓظطخع حَُأ ١حُؼخّ ك ٢حُ٘ ٢ِ٤إٔ ٣طِغ
ػِ ٠كخٍ حُ٘ؼٞد حُؼَر٤ش ك ٢حَُ٘م حٔٗٝ ٢ٓٝ٧خٍ حكَ٣و٤خٝ ،إٔ ٣لْٜ
ٝحهؼٜخ حُظخٍ٣وٝ ٢حُٔ٤خٓٝ ٢ح٫ؿظٔخػٔٓ ،٢خ ؿؼَ ١زوش ٝحٓؼش ٖٓ حُٔـظٔغ
ط ٢ُٞحٛظٔخٓخ ً هخٛخ ً ٌُٜح حُؼخُْ حُزؼ٤ئ٤ٓ٫ ،خ حُلًَخص حُ٘ؼز٤ش ٝحُط٬ر٤ش
حُظ ٢أٛزلض ػِ ٠ىٍح٣ش رٔخ طظؼَ ُٚ ٝحُي ٍٝحُؼَر٤ش ٗٝؼٞرٜخ ٖٓ
حؿظٜخد ٍ٧حٜ٤ٟخ ٝاٗظٜخى ُلَ٣خطٜخ ٖٓ هزَ حُو ٟٞحٓ٫ظؼٔخٍ٣ش حُـَر٤ش.
إ ه٤خٍ حٌُلخف حٌُ ١طز٘ظ ٚحُؼٍٞس حُـِحثَ٣ش ٌٓ٘ حٗي٫ػٜخ كٔٓ ٢ؼخٛخ ُظلو٤ن
حٓ٩ظوٝ ،ٍ٬اُظلخكٜخ ك ٍٞه٤خىس ٓ٤خٓ٤ش ٝػٌَٔ٣ش ؿخٓؼش ُٔوظِق ح٤١٧خف
ح٩ؿظٔخػ٤ش ٝحُؼوخك٤شً ،خٗض حكي ٟحُؼٞحَٓ حُظ ٢أٓٔض ٌُُي حُظوخٍد ك٢
حَُإ ٟحٌُ ١ط١ٞي ر ٖ٤حُٔ٘ظٔخص حُٔ٤خٓ٤ش ٝح٩ؿظٔخػ٤ش ك ٢حُ٘ ،٢ِ٤حُظ٢
ًخٗض طَ ٟكً ٢لخف حُ٘ؼذ حُـِحثَ ١ؿِ ًء ٜٓٔخ ً ُ٘٠خُٜخ  ٝططِؼخطٜخ ٝآٓخُٜخ.
ٝرل َ٠حُؼَٔ حُـٔخػ ٢حٌُ ١هخٓض ر ٚحُـخُ٤خص حُؼَر٤ش ك ٢حُٔ٘ٞحص ح٠ُٝ٧
ٖٓ حٓظوَحٍٛخ ٖٓ ،ه ٍ٬طؼَ٣لٜخ رٞحهغ حُ٘ؼٞد حُؼَر٤ش طلض حُوز٠ش
حٓ٩ظؼٔخٍ٣شٝ ،رل َ٠أ٠٣خ ً ط٘ٔ٤ن حُؼَٔ حُٔ٘ظَى ٓغ حُـٔؼ٤خص حُ٘وخر٤ش
ٝحُط٬ر٤ش ٝحُلًَخص حُ٘ؼز٤ش ٝحُٔ٤خٓ٤شُ ،و٤ض حٗ٫ظلخٟش حُـِحثَ٣ش ط٠خٓ٘خ ً
ٝحٓؼخ ً ٖٓ هطخػخص كخػِش ك ٢حُٔـظٔغ حُٔيٗ ٢حُ٘ ،٢ِ٤ػِ ٠ؿَحٍ حُطزوش
4

زَران شَلَش ،فرَدة ( .)2009الهجرة العربَة ،والمنفً ،والعنصرَة :كتابات عن التشرَد .مجلة حولَات .العدد السابع رلم
 2009/06ص . 138
زَران تشَلَش  ،فرَد (). 2009الهجرات العربَة والنفٍ والعنصرَة:
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حُط٬ر٤ش ٝحُؼٔخٍ ٝحُ٘وذ ٝحُو ٟٞحُٔ٤خٓ٤ش حُٔ٤خٍ٣ش ،هزَ إٔ طظٔغ ٍهؼش ٌٛح
حُظ٠خٖٓ ٝطٔظي حُ ٠ى ٍٝأهَ ٟك٘ٓ ٢طوش أٌَٓ٣خ حُـ٘ٞر٤ش.
ٝكًُ ٢يُ ،ؼزض ٓٝخثَ ح٩ػ ّ٬حُظ ٢أٗ٘ؤطٜخ حُـخُ٤خص حُؼَر٤ش  ٢ٛح٧هَٟ
ىٍٝحً ٜٓٔخ ًًٝ ،خٗض ٛل٤لش (٣ٍ ٫لٍٓٞخ) ( ،)La Reformaحُظً ٢خٕ
َ٘٣ف ػِٜ٤خ ٍث ْ٤حُظلَ َ٣هٍٞهٛ ٢زخؽ ،أ ٍٝؿَ٣يس أٓزٞػ٤ش ط٘وَ
أهزخٍ حُـخُ٤ش حُؼَر٤ش ،ك٤غ ٣ؼٞى طخٍ٣ن طؤٜٓٔ٤خ حُ ٠ىٔٔ٣زَ  ،1930هزَ إٔ
طظل ٍٞريح٣شً ٖٓ ػخّ  1947حُِ٤ٓٝ ٠ش حػ٤ٓ٬ش طَ٘٘ ػِٗ ٠طخم ٝحٓغ طلض
آْ "ٓٗٞي ٝآٍحر( "٢حُؼخُْ حُؼَرٝ ،)٢حُظً ٢خٕ آهَ حٛيحٍ ُٜخ ك ٢ػخّ
.2014
ُٝوي ًٍِص ٛل٤لش (٣ٍ ٫لٍٓٞخ) ٌٓ٘ ريح٣خطٜخ ػِ َ٘ٗ ٠حُٞػ ٢ك ٢أٓٝخ١
حُٔـظٔغ حُ٘ ٢ِ٤كٓ ٍٞآٓ ٢حٓ٫ظؼٔخٍ ٝأٓخُ٤ذ حُوٝ َٜحُؤغ حُظً ٢خٗض
ط ُٔخٍّ ػِٗ ٠ؼٞد حُي ٍٝحُؼَر٤ش ك ٢طِي حُلظَس ،ك٤غ ًخٗض طوٜٚ
طـط٤ش اهزخٍ٣ش ٝحٓؼش ُٔخ ًخٕ ٣ـَ ١ك ٢حُ ٖ١ٞحُؼَر ،٢أًٔ ٝخ ًخٕ ٣ط٤ذ
ُٜخ طٔٔ٤ظ ٚرـ "حُ ٖ١ٞحُزؼ٤ي"ًٝ .ظزض حُٜل٤لش ك ٢حكي ٟأ ٠ُٝحكظظخك٤خطٜخ
رؼ٘ٞحٕ "ًِٔظ٘خ ح٤ٓ" :"٠ُٝ٧زو ٠حُيكخع حَُٔ٘ٝع ػٖ حُلوٞم حٓ٧خٓ٤ش ٧ر٘خء
حُـخُ٤ش حُؼَر٤ش ىحثٔخ ٓوَٗٝخ ً رٍَٝ٠س ٗوَ ٓخ ٣ليع ك ٢حُ ٖ١ٞحُزؼ٤ي."5
أٛزق ٗ٠خٍ حُ٘ؼٞد حُؼَر٤ش – ك٣ٍٞٓٝ َٜٓ ٢خ ٝطُٝ ْٗٞز٘خٕ ٝحُٔـَد
ٝكِٔطٝ ٖ٤حُـِحثَ -حُٔيػ ٖٓ ّٞأٍ ٝحُ٘ظخصٓ ،ل ٢حٛظٔخّ ٓظِح٣ي،
ٝأٛزق ٌ٣ظٔ٤ٗ ٢جخ ً ك٘٤جخ ً أ٤ٔٛش كً ٢ظخرخص ٓٝوخ٫ص ٛل٤لش (٣ٍ ٫لٍٓٞخ)،
ٝكٗٞٓ( ٢ي ٝآٍحر )٢كٔ٤خ رؼيٝ .كٌٛ ٢ح حُٔـخٍٓ ،خٔٛض حُٜل٤لش أ٠٣خ ً ك٢
حُظؼَ٣ق رخُو٤٠ش حُـِحثَ٣ش ٝحُؼٍٞس حُظلَ٣َ٣ش حُظً ٢خٕ ٣وٜٟٞخ حُ٘ؼذ
حُـِحثَ ٖٓ ،١ه ٍ٬كٔ٬ص حُظ٘ٝ َ٣ٞحُظٞػ٤ش حُظ ٢حٓظٜيكض حَُأ ١حُؼخّ ك٢
حُ٘ٝ ٢ِ٤ك ٢أٌَٓ٣خ حُـ٘ٞر٤ش ،ك٤غ هٜٜض طـط٤ش اػ٤ٓ٬ش ِٓٔ٤س ٩رَحُ
حٌُلخف حُِٔٔق ٝحُؼَٔ حُٔ٤خُٓ ٢ـزٜش حُظلَ َ٣حُٝ ٢٘١ٞحُلٌٓٞش حُٔئهظش،
ٝك٠ق أٓخُ٤ذ حٟ٩طٜخى ٝح٩رخىس حُـٔخػ٤ش حُظ ٢حٍطٌزظٜخ كَٗٔخ حٓ٩ظؼٔخٍ٣ش
ك ٢كن حُ٘ؼذ حُـِحثَ.١

 5االصالح ( ، )La Reformaالسنة  0عدد رلم  ،0سانتَاغو دَسمبر .0930
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انجبنُخ انفهسطُُُخ فٍ انشُهٍ وارتجبطهب ثبنجسائر
ٓغ حٓظَٔحٍ طٞحكي حُٜـَس حُلِٔط٤٘٤ش ،أٛزق حُلِٔط ٌِٕٞ٘٣ ٕٞ٤٘٤أًزَ ؿخُ٤ش
ػَر٤ش ك ٢حُ٘ٝ ٢ِ٤أٜٔٛخٍٝ ،ؿْ اؿظَحرٝ ْٜارظؼخى ْٛػٖ  ْٜ٘١ٝكوي ٌٓؼض
هِٞرٓ ْٜظؼِوش رخُزِي حٝ ،ّ٧ظِض أػ ْٜ٘٤طظخرغ روِن ٝحٛظٔخّ ٓخ ٣ـَ ١ك٢
حُٔ٘طوش حُؼَر٤شٝ ،هخٛش ك ٢كِٔط ٖ٤حُظً ٢خٗض طلض حٗ٩ظيحد حُزَ٣طخٗ.٢
ُٝوي ٌٗٔٛ ٠ح حٛ٩ظٔخّ كٝ ٢ؿيحٕ أكَحى حُـخُ٤ش حُلِٔط٤٘٤ش ٍٝف حُظ٠خٖٓ
ٝحُظآٍُ طـخ ٙحُو٤٠ش حُـِحثَ٣ش ،ك٤غ أٓ ْٜك ٢طٞػ٤ن حَُٝحر ٢رٖ٤
حُلِٔطٝ ٖ٤٤٘٤حُـِحثَ ،ٖ٤٣حًٌُ ٖ٣خٗض طـٔؼ ْٜؿخ٣ش ٓ٘ظًَش ،أ٢ٛٝ ٫
حُ٘٠خٍ ٟي حُـِ ٝحٓ٩ظؼٔخٍٝ ١ح٧ؿ٘ز ٢حُٔـظٜذ ٍ٧حٜٔ٤ٟخًٔ ،خ ٓخػي
أ٠٣خ ً ػِ ٠طؼٔ٤ن حُؼ٬هخص حُؼ٘خث٤ش ر ٖ٤حُ٘ؼز ٖ٤حُ٘ٝ ٢ِ٤حُـِحثَٝ .١روٌٛ ٢ح
حُظ٠خٖٓ ر ٖ٤حُـِحثَٝ ٖ٤٣حُلِٔط ٖ٤٤٘٤ك٤خ ً هَٓ ٍ٬كِش ٓخ رؼي حٓ٩ظو،ٍ٬
ٝأهٌ ُهٔخ ً ًزَ٤حً كَ٤ٔٓ ٢س ٗ٠خٍ حُ٘ؼذ حُلِٔط.٢٘٤
ٝكٌٛ ٢ح حُٜيىٍ َ٤٘٣ ،حكخث َ٤أٍح٣خ ٓ ٖٓ ٢ِ٤ٗ( ١َٜأ َٛكِٔط،)٢٘٤
ٍث ْ٤حطلخى حُـخُ٤خص حُلِٔط٤٘٤ش ك ٢أٌَٓ٣خ حُ٬ط٤٘٤ش ٝحٌُخٍ٣زًٞ( ٢ر٬ى)
ٝػ ٞ٠ك ٢حُٔـِْ حُ ٢٘١ٞحُلِٔط ،٢٘٤حُ ٠إٔ حُظ٠خٖٓ حٌُ٘ٗ ١ؤ رٖ٤
حُـِحثَٝ ٖ٤٣حُلِٔط ٖٓ ٖ٤٤٘٤ىحهَ حُ٘ ٢ِ٤ط٘خٓٝ ٠طط ٍٞرٌَ٘ ِٓلضٝ ،طـٔي
كٔ٤خ رؼي كٓ ٢زيأ حُٔؼخِٓش رخُٔؼَ حُظِٓض ر ٚحُـِحثَ ؿيحس حٓ٫ظو ٍ٬طـخً ٙلخف
حُ٘ؼذ حُلِٔط ٖٓ ٢٘٤أؿَ ه٤٠ظٝ .6ٚهي ُؼزض حُـِحثَ ٝؿزٜش حُظلََ٣
حُ ٌ٘ٓ ٢٘١ٞكـَ حٓ٩ظو ٍ٬ىٍٝحً حٓظَحط٤ـ٤خ ً كٔٓ ٢خٍ حُظ٠خٖٓ حُيٓ ٢ُٝغ
ٗ٠خٍ حُ٘ؼذ حُلِٔطٝ ،٢٘٤ػٔش حُؼي٣ي ٖٓ حُٔلطخص حُظخٍ٣و٤ش حُ٘خٛيس ػِ٠
ٌٛح حُظ٠خُٖٓٝ ،ؼَ أرَُٛخ:
 ك ٢ػخّ  ،1963حػظَف حَُث ْ٤أكٔي رٖ رِش ٍٓٔ٤خ ً رـ "كًَش كظق" حُظ٢ًخٕ َ٣أٜٓخ حُِػ٣ ْ٤خَٓ ػَكخص (أر ٞػٔخٍ) ،ك٤غ حكظ٘٠ض حُـِحثَ أٍٝ
ٌٓظذ ُٜخ ػِ ٠أٍحٜ٤ٟخ ٝهيٓض ُٜخ حُيػْ ػًِ ٠خكش حٛ٧ؼيس ،رٔخ كًُ ٢ي
حُيػْ حُؼٌَٔٝ ١حُِٞؿٔظ.٢
 كٞٗ ٢كٔزَ  ،1973حػظَكض ؿخٓؼش حُي ٍٝحُؼَر٤ش ك ٢ح١خٍ هٔظٜخ حُٔخرؼش-حُظ ٢حكظ٘٠ض أٗـخُٜخ حُؼخٔٛش حُـِحثَ٣ش -رٔ٘ظٔش حُظلَ َ٣حُلِٔط٤٘٤ش
رٜلظٜخ حُٔٔؼَ حُٞك٤ي ُِ٘ؼذ حُلِٔط.٢٘٤
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 كٞٗ 13 ٢كٔزَ ٝ ،1974ريػٞس ٖٓ  َ٣ُٝحُوخٍؿ٤ش حُـِحثَ ١آٌٗحى ػزيحُؼِ ِ٣رٞطلِ٤وش ،رٜلظٍ ٚث ْ٤حُيٍٝس حُؼخٓ٘ش ٝحُؼَُِ٘ ٖ٣ـٔؼ٤ش حُؼخٓش ُْٓ٨
حُٔظليس ،أٛزق ٣خَٓ ػَكخص -هخثي ٓ٘ظٔش حُظلَ َ٣حُلِٔط٤٘٤ش -أٔٓ ٍٝؼَ
ُيُٝش ؿ َ٤ػ ٞ٠ك ٢حُٔ٘ظٔش ح٤ٔٓ٧ش ِ٣و ٢هطخرخ ً أٓخّ حُـٔؼ٤ش حُؼخٓش ،حُظ٢
ٓ٘لض ٓ٘ظٔش حُظلَ َ٣حُلِٔط٤٘٤ش ،أ٣خّ رؼيٛخٛ ،لش ػَٓ ٞ٠حهذ رٔٞؿذ
حُوَحٍ . 3237
 كٞٗ 15 ٢كٔزَ  ،1988أػِٖ حَُث٣ ْ٤خَٓ ػَكخص ه ٍ٬ىٍٝس حُٔـِْػويص ك ٢حُؼخٔٛش حُـِحثَ٣ش ،حٓظو ٍ٬كِٔط،ٖ٤
حُ ٢٘١ٞحُلِٔط ،٢٘٤حُظُ ٢
رؼي إٔ هَأ كل ٟٞطِي حُٞػ٤وش حَُحثؼش ٝحَُ٘٤ٜس حُظٛ ٢خؿٜخ حُ٘خػَ
حُلِٔط ٢٘٤حَُحكَ ٓلٔٞى ىٍٝ .ٖ٣ٝكظٌٛ ٢ح حُليع حُظخٍ٣و ٢رٔ٘خًٍش
ٝكي ٓ ٖٓ ْٜحُـخُ٤ش حُلِٔط٤٘٤ش حُ٘٤ِ٤ش ،حُ ٠ؿخٗذ ؿٔغ ٖٓ هخىس أكِحد
حُٔ٤خٍ حُ٘ ٖٓ( ٢ِ٤حُٔ٘ل ٖٓٝ ٠حُيحهَ)ٝ .هي ظَ ٌٛح حُظ٠خٖٓ حُٔوٝ ٢ؿَ٤
حُٔليٝى ٓغ حُو٤٠ش حُلِٔط٤٘٤ش حُؼخىُش ٍحٓوخ ً كً ٢حًَس حُـخُ٤ش حُلِٔط٤٘٤ش،
حُظ ٢حؿظ٘ٔض ُ٣خٍس حَُث ْ٤حُـِحثَ ١رٞطلِ٤وش ُِ٘ ٢ِ٤ػخّ ُ 2005ظ٘ظْ ُٚ
كل ً٬طٌَ٤ٔ٣خ ً ؿٔٓ َ٤زٞم رخُ٘خى ١حُلِٔط ٢٘٤ك ٢حُؼخٔٛش ٓخٗظ٤خؿ ٞػَكخٗخ ً
ٝطويَ٣حً ُِيػْ ؿ َ٤حَُٔ٘ ١ٝحٌُ ١هيٓ ٚحُ٘ؼذ حُـِحثَٝ ١كٌٓٞخطَٜٗ ٚسً
ُِو٤٠ش حُلِٔط٤٘٤ش.
حرة انتحرَر يٍ أجم اإلستمالل
ُ ْ٤حُـَ ٝكٌٛ ٢ح حُٔوخّ حُو ٝٞك ٢طخٍ٣ن حُؼٍٞس حُظلَ٣َ٣ش حُظ ٢هخىٛخ
حُ٘ؼذ حُـِحثَ ١حُ ٠إٔ ٗخٍ حٓظو ُٚ٬ك ٢ػخّ ٝ ،1962اٗٔخ َٗ ٟأٖٗٓ ٚ
حُ ١ٍَٝ٠حُظٞهق ػ٘ي رؼ ٞحُٔلطخص حُٜٔٔش ٝحُظخٍ٣و٤ش ُ ٌٜٙحُؼٍٞس
حُٔـ٤يسُ ،ل ْٜرٌَ٘ أك َ٠حُٔ٤خم حٌُ ١ططٍٞص ك ٚ٤حُؼ٬هش ر ٖ٤حُ٘ؼز- ٖ٤
حُ٘ٝ ٢ِ٤حُـِحثَٓٝ -١خ ٝحًزٜخ ٖٓ ط٘خٌٓٗ٧ ٢خٍ حُظؼخٝ ٕٝحُظ٠خٖٓ ٖٓ
حُـخٗذ حُ٘ٓ ٢ِ٤غ ػٍٞس حُظلَ َ٣حُـِحثَ٣ش.
ك ٢حُلخطق ٖٓ ٗٞكٔزَ  ،1954أػِ٘ض ؿزٜش حُظلَ َ٣حُ ٢٘١ٞحٗي٫ع حُٔوخٓٝش
حُ٘ؼز٤ش ٝحٗط٬م حُؼٍٞس ٟي حُٔٔظؼَٔ حُلًَٗٔٝ ،٢خٕ ر٤خٕ ػٍٞس ٗٞكٔزَ
هطٞس طخٍ٣و٤ش ٣ويُّ ػِٜ٤خ ًلخف حُ٘ؼذ حُـِحثَ ١حُط ،َ٣ٞحٌُ ١طل ٍٞك٢
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ظَف ٝؿ ِ٤حُ ٠كَد َٗٓش ٝرط٤ُٞش حٓظطخػض إٔ طلٍَ ٗؼزخ ً رؤًِٖٔٓ ٚ
هز٠ش حٓ٩ظؼٔخٍ حُٔظـزَ.
ُٝوي كيىص ؿزٜش حُظلَ َ٣حُ ٢٘١ٞك" ٢ر٤خٕ أٞٗ ٍٝكٔزَ  "1954أٛيحف ٝهْ٤
 ٌٙٛحُؼٍٞسٝ ،أؿٔؼض ػِ ٠إٔ  ٌٕٞ٣ػِٜٔخ ٘ٗٝخٜ١خ ٜٓ٘زخ ً ًِ ٚػِٓ ٠وخٓٝش
"ػيٛٝخ حُٞك٤ي -حُٔٔظؼَٔ -حٌُ٣ ُْ ١ؼي ٜ٣ـُٔ ٢طخُذ ٗؼزٜخ حٌُُ ١كَّ ٖٓ
َٟرض ًَ ٓزخىٍحط ٚحُِٔٔ٤ش ػَ ٝحُلخث."7٢
أىٗ ٠كَ٣خطُ ٝ ،ٚ
٘ٛخع حُؼٍٞس حُظلَ٣َ٣ش ػِ ٠طٌَٜٔ٣خ
 ٖٓٝر ٖ٤أ ْٛحٛ٧يحف ٝحُو ْ٤حُظ ٢ػَٔ ُ
ك ٢حُز٤خٕ" :اهخٓش ىُٝش ىٔ٣وَح٤١ش ٝحؿظٔخػ٤ش ًحص ٓ٤خىس ،ط ُئٖٓ كوٞم ٗؼزٜخ
 ٝطٜخٕ كٜ٤خ ًَ حُلَ٣خص حٓ٧خٓ٤ش ،ى ٕٝأ ١طٔ ِ٤٤ػَه ٢أ ٝػوخثي ١أٝ
ى"٢٘٣؛ "حُظط َ٤ٜحُٔ٤خٓ ٢رخػخىس حُلًَش حُ٤٘١ٞش حُٜٗ ٠ـٜخ حُلو٤و٢
ٝحُظوِ ٖٓ ٚؿٔ٤غ ٓوِلخص حُلٔخى ٍٝٝف ح٬ٛ٫ف حُظً ٢خٗض ٓززخ ً ك٢
طوِل٘خ حُلخُ"٢؛ "طـٔ٤غ ٝط٘ظ ْ٤ؿٔ٤غ حُطخهخص حُِٔٔ٤ش ُي ٟحُ٘ؼذ حُـِحثَ١
ُظٜل٤ش حُ٘ظخّ حٓ٫ظؼٔخٍ"١؛ ٍَٟٝ"ٝس طي َ٣ٝحُو٤٠ش حُـِحثَ٣ش."8
ٝرؼي ٓ ٢٠ػخّ ػِ ٠حٗي٫ع حٗ٫ظلخٟش حُـِحثَ٣شٓ ،غ ٜٗخ٣ش ،91955
أٛزلض حٍُٜٞس ك ٢حُـِحثَ حُٔٔظؼَٔس طظ٠ق رٌَ٘ ٓظِح٣يٝ ،أٛزلض
حُو٤٠ش حُـِحثَ٣ش طؤهٌ طيٍ٣ـ٤خ ً رؼيحً ى٤ُٝخ ًٝ .ك ٢ظَ ٞٔٛى حُ٘ؼذ
حُـِحثَ ١حُٔـ٘ي ٝحُٔظؤٛذ ،حٌُٓ ١وَ ًَ ٓٞحٍى ٙحُزَ٘٣ش ٝحُٔؼ٘٣ٞش
ٝحُٔخى٣ش ُوٓ ٝٞؼًَظ ٚحُٔ٣َ٤ٜش رو٤خىس ؿزٜش حُظلَ َ٣حًٍُٝ ٢٘١ٞحػٜخ
حُؼٌَٔ ١ؿ ٖ٤حُظلَ َ٣حُ٠ٓ ،10٢٘١ٞض كَٗٔخ حٓ٩ظؼٔخٍ٣ش ٝأؿِٜطٜخ ك٢
ٖٗ كٔ٬ص هٔؼ٤ش ٝٝك٘٤ش ٟي حُـِحثَٔٓ ،ٖ٤٣ظويٓش أٓخُ٤ذ كَد ؿَ٤
حٗٔخٗ٤ش ٝهٌٍس ٖٓ أؿَ ىٓٞٔ٣ش حٓ٩ظؼٔخٍ ٝطٌَ ْ٣حُ٘ٔ٤ٜش ُِٔطش آظؼٔخٍ٣ش
ؿخٍهش ك ٢حُٓ٧خص؛ ُوي ًخٗض كَرخ ً ٝؿٞى٣ش هَٔٛخ حُٔٔظؼَٔ ٓويٓخ ً.
ك ٢ػخّ  ،1956كخُص حُـزٜش حُـٔ٣ٍٜٞش-حثظ٬ف ٖٓ حُو ٟٞحٗ٫ظَحً٤ش
حُئ٣وَح٤١ش -رخٗ٩ظوخرخص حُظَ٘٣ؼ٤ش ك ٢كَٗٔخٝ ،رخَُؿْ ٖٓ طؼٜيٛخ هٍ٬
7
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فٍ  08أبرَل  ، 0955افتتح مإتمر باندونغ التارَخٍ فٍ إندونَسَا ،ونظمته دول آسَوَة وافرَمَة مستملة ،والتٍ دعمت نضاالت
تصفَة االستعمار وتمرَر مصَر شعوب العالم الثالث .مإتمر باندونغ هو الحدث السابك مباشرة لمَام حركة عدم االنحَاز ،التٍ تؤسست
فٍ سبتمبر  0960فٍ اطار مإتمر بلغراد َ ،وغوسالفَا .وحضر االجتما وفد جزائرٌ مهم بمَادة رئَس الحكومة المإلتة ،بن خدة.
علً الرغم من أن الشَلٍ لم تشارن رسمًَا فٍ اجتما بلغراد ،فمد شارن وفد من الَسار الشَلٍ ،بمَادة السناتور راوول أمبوَرو ،األمَن
العام للحزب االشتراكٍ آنذان
10
لعبت صحَفة المجاهد (الجهاز الرسمٍ لجبهة التحرَر الوطنٍ الجزائرَة) التٍ أسسها عبان رمضان دورا استراتَجَا فٍ نشر ذاكرة
حرب التحرَر الجزائرَة.
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حُلِٔش حٗ٫ظوخر٤ش رٔ٠خٕ "حُِْٔ ك ٢حُـِحثَ" ،ح ّ٫إٔ حُلٌٓٞش حُـي٣يس َُثْ٤
حٍُُٞحء ؿ ٚ٤ُٞٓ ٢أهِلض ٝػٞىٛخٓٝ ،خٍص كٔ٤خ ٓٔظ ٚرٔ٤خٓش "اكٍ٬
حُٔ ّ٬ك ٢حُـِحثَ حُلَٗٔ٤ش" ،حُظ ُْ ٢طٌٖ ك ٢حُلو٤وش ٓ ٟٞطٜؼ٤يحً ُِؤغ
حُٔٔخٍّ ٟي حُـِحثَٟٝ ٖ٤٣ي حُـٔؼ٤خص حُظً ٢خٗض ط٘خى ١رخٓظوٍ٬
حُـِحثٌٌَٛٝ .ح أٍحىطٜخ حُِٔطش حٓ٫ظؼٔخٍ٣ش ،كَرخ ً رخُيّ ٝحُ٘خٍ ٟي كَ٣ش
حُ٘ؼذ حُـِحثَ ،11١كَٟظٜخ هَحٍحص كٌ٤ٓٞش ُْ طٌٖ طلظ ٠كٜ٘٤خ رٔٞحكوش
حُـٔؼ٤ش حُ٤٘١ٞش حُلَٗٔ٤ش.
ٝك ٢ظَ طؤؿؾ حَُٜحع ،ىػخ ح٫طلخى حُؼخّ ُِطِزش حُِٔٔٔ ٖ٤حُـِحثَٖ٤٣
( )UGEMAاُ ٠اَٟحد ٓلظٞف ،طٜيص ُ ٚهٞحص ح٩كظ ٍ٬حُظٓ ٢ـ٘ض
طؼٔلخ ً حُؼي٣ي ٖٓ حُٔ٘خٝ ٖ٤ِٟحُٔـخٛي ٖٓ ٖ٣ؿزٜش حُظلَ َ٣حُ،٢٘١ٞ
ٝأٛيٍص ك ٢كو ْٜأكٌخٓخ ً رخُوظَ ٝح٩ػيحّ رخُٔوِٜش رٌَ ٝك٘٤ش ٝر٘خػش.
كٗ ٖٓ ٞ٤ُٞ٣ ٖٓ 5 ٢لْ حُٔ٘ش ،ىػض ؿزٜش حُظلَ َ٣حُ ٢٘١ٞحُ ٠حَٟحد
ُٔ ٢٘١ٝيس ٓ 24خػشٝ ،رؼي ٜٗٗٝ َٜق ٖٓ ًُي حُظخٍ٣نٝ ،طلي٣يحً ك20 ٢
ػوي ٓئطَٔ حُٜٓٞخّ حٌُ ١أػخى ط٘ظ ْ٤حُؼٍٞس ٌِ٤ٛٝظٜخٝ ،كيى ُٜخ
أؿٔطُْ ،
ٗظخٓخ ً حىحٍ٣خ ً ٝػٌَٔ٣خ ً ٤ٓٝخٓ٤خًٝ ،حٌُ ١طٔو ٞػ٘ ٚاٗ٘خء حُٔـِْ حُ٢٘١ٞ
ُِؼٍٞس.12
ًٝخٕ ٗٓ َٜزظٔزَ َٔٓ 1956كخ ً ُؼِٔ٤خص ِٓٔلش هخٓض رٜخ حُٔوخٓٝش
حُـِحثَ٣ش ٍىح ً ػِ ٠حُؼ٘ق حًٌُ ١خٗض طٔخٍٓ ٚهٞحص ح ٖٓ٧حُلَٗٔ٤ش ٟي
حُـِحثَ ،ٖ٤٣حٓظٜيكض ٓوخٓٝ ٙطخػْ  ٢ٓٝحُؼخٔٛش حُـِحثَ٣ش ،هخٓض رظ٘لٌٛ٤خ
حُٔـخٛيطخٕ حُ٘خرظخٕ ٓخٓ٤ش ُو٠خٍَُٛٝ ١س ظَ٣ق ،حُِظخٕ أٛزلظخ ٍِٓحً
ُِ٘٠خٍ حُٔ٤خٓٝ ٢حُؼٌََُِٔٔ 13١أس حُـِحثَ٣ش ،حٌُٓ ١خ كظت ٌ٣زَ ٣ٝظٓٞغ
ٓغ َٓ ٍٝحُٞهض٣ ُْٝ .ظؤهَ ٍى كؼَ حُِٔطخص حٓ٫ظؼٔخٍ٣ش  ،ً٬٣ٞ١ك٤غ
ٓخٍػض ػِ ٠حُل ٍٞك ٢حهَحٍ هخٗ ٕٞحُطٞحٍة ٘ٓٝق ٬ٛك٤خص هخٛش
ُ٪ىحٍس حٓ٫ظؼٔخٍ٣ش ك ٢حٍ٧ح ٢ٟحُـِحثَ٣شٝ .ك ٢ؿٌٛ ٕٞ٠ح حُظٜؼ٤ي،
ط٠خػلض ػِٔ٤خص حُوٜق حُؼ٘ٞحث ٢رو٘خرَ حُ٘خرخُْ ٟي حُٔيٕ حُـِحثَ٣ش،
ٝطٞحُض ػِٔ٤خص حُلَم حُٔظؼٔي ُِوَٝ ٟحُـخرخصٝ ،طِح٣يص ػِٔ٤خص ح٩ػيحّ
ٝكٔ٬ص حُظؼٌ٣ذ حُظ١ ٢خُض حُٔـ٘خء طلض اَٗحف أؿِٜس حُٔوخرَحص حُظخرؼش
 11أنظر مسعود جناس ،الجزائر :المماومة والملحمة .حوارات عبر الزمن ( ،)2000-0827الجزائر ،دار النشر المصبة .2009 ،ص
.057
12
كان المجلس الوطنٍ للثورة الجزائرَة َضم  07عضوا رسمَا و  07عضوا احتَاطَا ،انظر دمحم الحربٍ ،أرشَف الثورة الجزائرَة،
الجزائر .دار النشر دحلب ،2000 ،ص .544-543
 13المرجع نفسه ص 060
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َُِ٘١ش ٝحُـ ٖ٤حُلَٗٔٝ .ٖ٤٤أٛزلض حُٔ٬كوخص ٝحُٔ٠خ٣وخص ٟي حٌُٔخٕ
ٝح٩ؿظ٤خ٫ص حٗ٩ظوخث٤ش ُِـِحثَ ٖ٤٣حُٔ٘ظز ٚك ٢حٗظٔخث ْٜاُ ٠ؿزٜش حُظلََ٣
حُٝ ٢٘١ٞحٓؼش حُ٘طخمٗ ،خ٤ٛي ػٖ طَٔ٣غ أكٌخّ ح٫ػيحّ حُظٛ ٢يٍص رلن
حُـِحثَ.ٖ٤٣
ك 22 ٢أًظٞرَٝ ،ك ٢ػِٔ٤ش هَ٘ٛش ؿ٣ٞش ،هخٓض ِٓطخص حٓ٩ظؼٔخٍ حُلَٗٔ٢
رخهظطخف حُطخثَس حُظ ٢أهِؼض كٜ٘٤خ ٖٓ حُٔـَد ك ٢حطـخ ٙطٝ ،ْٗٞحُظ٢
ًخٗض طوَ هخىس ؿزٜش حُظلَ َ٣حُ ،٢٘١ٞأكٔي رٖ رِشٝ ،دمحم ر٤ٟٞخفٝ ،كٖٔ٤
آ٣ش حكٔيٝ ،دمحم هٝ َ٠٤حُزَٝكٜٓ ٍٞٔ٤طلَُ٘ ٠ف ،14هزَ إٔ ٣ظْ حٍؿخٜٓخ
ػِ ٠طلٔٓ َ٣ٞخٍٛخ  ٝحُٜز ١ٞكٞم أٍ٤ٟش ٓطخٍ حُـِحثَ حُؼخٔٛش ،ك٤غ طْ
أَٓ ٛئ٫ء حُوخىس.
ٝك٘٣ ٢خ ،1957 َ٣ريأص ٓؼًَش حُـِحثَ 15حُظ ٢حٓظَٔص ً٧ؼَ ٖٓ ػٔخٗ٤ش
أٗٝ ،16َٜحُظ ٢طوِِٜخ حَٟحد ح٣٧خّ حُؼٔخٗ٤ش حٌُ ١ىػض ُ ٚه٤خىس ؿزٜش
حُظلَ ،َ٣ك٤غ حٗظي كٜ٤خ حُِ٘حع حُِٔٔق ٝطٓٞؼض كٜ٤خ ٍهؼش حٗ٩ظزخًخص ػزَ
ؿٔ٤غ أٗلخء حُؼخٔٛشٓ ،زَ٘سً رخهظَحد ٜٗخ٣ش حُ٘ظخّ حٓ٩ظؼٔخٍ ١حُلَٗٔ ٢ك٢
حُـِحثَ.
ٓغ ريح٣ش َٜٗأؿٔطْ  ،1958ريأص ٍهؼش حُؼَٔ حُِٔٔق ُـزٜش حُظلََ٣
حُ ٢٘١ٞطظٔغٔٓ ،ظٜيكش كَٗٔخ ك ٢ػوَ أٍحٜ٤ٟخٝ ،كٓ 19 ٢زظٔزَ ٖٓ ٗلْ
حُٔ٘ش طْ طٌ٘ َ٤حُلٌٓٞش حُٔئهظش ُِـٔ٣ٍٜٞش حُـِحثَ٣ش رَثخٓش كَكخص
ػزخّٗٝ ،خثز ْ٣ًَ ٚ٤رِوخْٓ ٝأكٔي رٖ رِش.

 14مصطفً لشرف ( ، )2007-0907بعد أن ظل سجَنًا سَاسًَا ألكثر من  5سنوات (فٍ سجون بومَت ،وفرَزنس ،وال سونتٍ،
وفورت لَدوت) غادر السجن لَخضع لإللامة الجبرَة ،حَث استطا أن َفر وَسافر سراً إلً مصر لَتولً مهام فٍ جبهة التحرَر
الوطنٍ .أكادَمٍ وصحفٍ وسَاسٍ ودبلوماسٍ ،لدَه العدَد من األعمال الﺒﺒلُىغﺮافُة .بعد االستمالل ،شغل منصب رئَس تحرَر جرَدة
المجاهد الجزائرَة .فٍ عام  ، 0964تم تعََنه سفَرا ً للجزائر فٍ األرجنتَن ثم فٍ عام  0966سفَرا ً فٍ الشَلٍ .كان مستشارا للرئَس
بومدَن  ،وبعد االنمالب العسكرٌ الشَلٍ عام  ، 0973ساهم فٍ استمبال الالجئََن الشَلََن الذَن استمروا فٍ الجزائر .شارن فٍ صَاغة
المَثاق الوطنٍ الجزائرٌ لعام  .0976عَن وزَرا للتربَة والثمافة من  0977إلً  .0979شغل مرة أخري منصب سفَر الجزائر فٍ
المكسَن ،ولدي منظمة الَونسكو وفٍ البَرو .فٍ عام  0992عَن عضوا فٍ المجلس االستشارٌ الوطنٍ من لبل الرئَس الراحل دمحم
بوضَاف.
15
المواجهات التٍ َجسدها فَلم "معركة الجزائر" المعروف عالمَا ،من كالسَكَات السَنما السَاسَة والمناهضة لالستعمار .الفَلم الذٌ
أخرجه المخرج اإلَطالٍ جَلو بونتَكورفو مع موسَمً إنَو مورَكونَ ،روٌ حرب التحرَر التٍ لادتها جبهة التحرَر الوطنٍ )(FLN
ضد السلطات االستعمارَة الفرنسَة ،بَن عامٍ  0954و  .0957استخدم مخرج الفَلم مشاهدا حمَمَة ولعت خالل الحرب .وَستند الفَلم
فٍ مرجعَته إلً كتاب َاسف السعدٌ ،لائد المنطمة المستملة للعاصمة َ .روٌ الفَلم جرائم االستعمار فٍ الجزائر العاصمة واالنتهاكات
التٍ كانت تمارسها السلطات الفرنسَة .كما َصور كَف تدخلت وحدات المظلََن الفرنسَة (لدامً المحاربَن فٍ الهند الصَنَة) فٍ
سعَهم لتصفَة ثوار جبهة التحرَر الوطنٍ فٍ العاصمة الجزائرَة .صدر الفَلم عام  0966ومنع عرضه فٍ فرنسا حتً عام .0970
16
فٍ  24سبتمبر  ، 0957تم تفكَن المنطمة المستملة بالجزائر وأسر َاسف السعدٌ ،المسإول الرئَسٍ عنها  .فٍ  7أكتوبر ،لُتل خلَفة
السعدٌ ،علٍ البوانت مع حسَبة بن بوعلٍ ورفمائهم بعد تفجَر المنزل الذٌ كان َحتمون فَه ،وبعد أن رفضوا االستسالم لوحدات
المظلََن الفرنسَة.
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ٝهخٓض حُلٌٓٞش حُٔئهظش كٓ ٢زظٔزَ  1959رٟٞغ َٗ ١ٝحُلٞحٍ ُظـٔ٤ي
كن طوَ َ٤ٜٓ َ٣حُ٘ؼذ حُـِحثَ ،١ك٤غ ػ٘٤ض ٍُٝحء ُٜخً ،خٗٞح ٓٔـٖ٤ٗٞ
ُي ٟكَٗٔخ رٔـٖ ا َ٣ىح ٖٓ ،ٌْ٣أؿَ حُظلخٓ ٝٝغ ح٩ىحٍس حٓ٫ظؼٔخٍ٣ش.
ٜٗٝيص حُلظَس ٖٓ  21حُ 26 ٠أرَ 1961 َ٣حٗو٬رخ ً ػٌَٔ٣خ ً هخٓض رٚ
ٓـٔٞػش ٖٓ حُـَ٘ح٫ص حُلَٗٔ ،ٖ٤٤حٌُ ٖ٣كخُٞٝح حؿزخٍ حَُثٗ ْ٤خٍٍ ى٣ـٍٞ
ػِ ٠حُظَحؿغ ػٖ ٓٞهل ٚرٔـخىٍس حُـِحثَٝ .كٓ 20 ٢خٗ ٖٓ ٞ٣لْ حُٔ٘ش،
حٗطِوض حُٔلخٟٝخص رب٣ل٤خٕ رٔٓ ٖ٤ؼِ ٢حُلٌٓٞش حُـِحثَ٣ش حُٔئهظش ٝحُلٌٓٞش
حُلَٗٔ٤شٝ .ك ٢أًظٞرَ ،هَؿض ك٘ٞى ٖٓ حُـِحثَ ٖ٤٣كَ٤ٔٓ ٢حص ٟؤش
ر٘ٞحٍع ٓي٘٣ش رخٍ ،ْ٣ك٤غ هخٓض حَُ٘١ش حُلَٗٔ٤ش رؤؼٝ ْٜحُظؼخَٓ ٓؼْٜ
رٞك٘٤شٝ ،هظِض حُؼَ٘حص ٝؿَكض حُٔجخص ٖٓ أر٘خء حُـخُ٤ش حُٔظظخَٛس.17
ٝرؼي حطلخه٤خص ا٣ل٤خٕ حُظ ٢كيىص ٓٔخٍ حٓ٩ظوٜٗ ،ٍ٬ي ٞٗ 1كٔزَ طؼزجش ٗؼز٤ش
ُِـِحثَُ ٖ٤٣يػْ ٓخ طْ طلو٤و ٞٛٝ ،ٚحُظخٍ٣ن حٌُ٤ٓ ١ظْ حػظٔخى ٙكٔ٤خ رؼي ػ٤يحً
ٓ٩ظو ٍ٬حُـِحثَ.
ك ٢كزَحٛ ، 1962 َ٣خىم حُٔـِْ حُُِ ٢٘١ٞؼٍٞس حُـِحثَ٣ش ػِٚٗ ٠
حطلخه٤خص ا٣ل٤خٕ ،حُظ ٢أهَص ٝهق ح٬١م حُ٘خٍ ر ٖ٤حُـ ٖ٤حُلَٗٔٝ ٢ؿٖ٤
حُظلَ َ٣حُـِحثَ ١كٓ 19 ٢خٍٍّٝ .ؿْ حطلخم حُطَكخٕ ػِٝ ٠هق حُؼيٝحٕ،
كوي أهيٓض ٓ٘ظٔش حُـ ٖ٤حَُٔ ١حُلَٗٔ٤ش ( )OASػِ ٠حٍطٌخد ِِٓٔش ٖٓ
حُٔـخٍُ ٝح٫ؿظ٤خ٫ص ٟي حُ٘ؼذ حُـِحثَٝ ،١حُو٤خّ رخُؼي٣ي ٖٓ حُٜـٔخص
حٍٛ٩خر٤شً ،لَم ٌٓظزش ؿخٓؼش حُـِحثَ ،ك٤غ هِلض ؿَحثْ  ٌٙٛحُٔ٘ظٔش
حٍٛ٩خر٤ش ٓخ ٣ِ٣ي ػٖ  2360هظٝ ً٬٤أًؼَ ٖٓ  5419ؿَ٣ق 18كٛ ٢لٞف
حُـِحثَ ،ٖ٤٣هزَ إٔ طِو ٢حُٔ٬ف ك 1962 ٞ٤ٗٞ٣ 7 ٢رؼي حطلخم ٓغ ؿزٜش
حُظلَ َ٣حُٝ ،٢٘١ٞرؼي إٔ طْ ُؽ روخىطٜخ حَُث ٖ٤٤ٔ٤ك ٢حُٔـ.ٕٞ
ٝأك٠ض حطلخه٤خص ا٣ل٤خٕ اُ ٠ط٘ظ ْ٤حٓظلظخء ُظوَ َ٣حًُٔ ،َ٤ٜخٕ ًُي ك1 ٢
ٞٛ ،1962 ٞ٤ُٞ٣ص ك ٚ٤حُـِحثَ ٕٞ٣روٞس ُٜخُق حٓ٩ظو ٍ٬ػٖ كَٗٔخ٤ُ ،ظْ
ك ٞ٤ُٞ٣ 3 ٢ح٩ػ٤ٍٔٓ ٕ٬خ ً ػٖ حٓظو ٍ٬حُز٬ىٝ ،رٌُي حػظَكض حُلٌٓٞش
حُلَٗٔ٤ش رخٓظو ٍ٬حُـِحثَٝ ،حٓظوَ أػ٠خء حُلٌٓٞش حُٔئهظش ) (GPRAك٢
حُؼخٔٛش حُـِحثَ٣شٝ .كٓ 20 ٢زظٔزَ  ،1962حٗظ ُوذ حُٔـِْ حُ٢٘١ٞ
 17أشَنبوم اَف مارن ( )2003وثائك "الحرب الجزائرَة" ( ، ) 0962-0954معركة أنصار الجزائر الفرنسَة .لوموند ،بارَس ،ص
.76
18
فَرو ،مارن .كتاب األسود لالستعمار .المرن السادس عشر  -الحادٌ والعشرون :من اإلبادة إلً التوبة .دار النشر روبرت الفونت ،
 .2003فرنسا ،ص .740

06

حُظؤٓ ٢ٔ٤رَثخٓش كَكخص ػزخّ ٝطْ طٌ٘ َ٤أ ٍٝكٌٓٞش ٓٔظوِش ُِـٔ٣ٍٜٞش
حُـِحثَ٣ش حُئ٣وَح٤١ش حُ٘ؼز٤ش رَثخٓش أكٔي رٖ رِشًَ ،ث ْ٤أ٠٣خ ً ُِيُٝش.
انهجُخ انشُهُخ ندػى تمرَر يصُر انجسائر
طؤٓٔض حُ ِـ٘ش حُ٘٤ِ٤ش ُيػْ طوَ َ٤ٜٓ َ٣حُـِحثَ ك ٢ػخّ  ،1956رٔزخىٍس
ٖٓ ٓـٔٞػش ٖٓ حُ٘و٤ٜخص حُزخٍُس ٖٓ حُـخُ٤ش حُؼَر٤ش ك ٢حُ٘ ،٢ِ٤ك٤غ
طٍ ٠ُٞثخٓظٜخ ك ٢طِي حُلظَس ٓخًٍ٣ ِّٞٓ ٞخُ٣ـ ،٢حُؼ ٞ٠كٓ ٢ـِْ حُ٘ٞحد
ػٖ كِد حُؼَٔ حٍُِحػ ٢آٌٗحىٝ .هي ُؼزض حُِـ٘ش ىٍٝحً آظَحط٤ـ٤خ ً ًٝخٗض
رٔؼخرش حُٔلَى حَُثٍٝ ٢ٔ٤حء حُظؼزجش حُٞحٓؼش ُٔ٘ظٔخص ٝهطخػخص ٜٓٔش ىحهَ
حُٔـظٔغ حُ٘ ،٢ِ٤حُظ ٢ريأص طٞٛ ْ٠طٜخ ٝط٠خٜٓ٘خ حُ ٠حُلًَش حُ٘٠خُ٤ش ٖٓ
أؿَ طوَ َ٤ٜٓ َ٣حُ٘ؼذ حُـِحثَ٣ٝ .١و ٍٞاىٝحٍى٣ ِّٞٓ ٝخُ٣ـ -٢حٌُ١
ًخٕ ػٞ٠حً ك ٌٙٛ ٢حُِـ٘ش ك ٢ريح٣ش ٗ٘خٜ١خ -رو ٜٙٞحُيٝ ٍٝرؼٞ
ح٧ػٔخٍ حُزخٍُس حُظ ٢هخٓض رٜخ حُِـ٘ش ك ٢ح١خٍ طلؼ َ٤حُظ٠خٖٓ ٓغ حُـِحثَ:19

"ٗ٘ؤص حُِـ٘ش حُ٘٤ِ٤ش ُيػْ طوَ َ٤ٜٓ َ٣حُـِحثَ ك ٢ػخّ  ،1956رٔزخىٍس ٖٓ
ٓـٔٞػش ٖٓ حُ٘و٤ٜخص ٖٓ حُـخُ٤ش حُؼَر٤ش حُ٘٤ِ٤شٝ ،طٍ ٠ُٞثخٓظٜخ ًَ ٖٓ
حُؼ ٞ٠كٓ ٢ـِْ حُ٘ٞحد حُ٘ٓ ٢ِ٤خًٍ ٞأٗط٣ ِّٞٓ ٞ٤ٗٞخُ٣ـٝ ٢ػَٔ ٍ٢٤ٓٝ
كَ٤حً .خٗض ط ْ٠كٛ ٢لٞكٜخ أػ٠خء ٗخٗط ،ٖ٤ػِ ٠ؿَحٍ ًُ ْ٣ٞخًٍ٢
ًٓٞخٍٍُٝ ،ه٤ٛ ٚ٤ٓٞيحٝ ،كَٗخٗئٓ ٝخُْٝ ،اُ٤خّ ِٓ٣ ّٞخُ٣ـٍٓٞٗٝ ،٢خ
ُٞؿٓٞخٍٓ ،ٞ٘٤حٟخكش حُٗ ٠و٤ٜخص أهَٝ .ٟهي اٗٔ٠ض حُ ٠حُِـ٘ش
ٓـٔٞػش ًزَ٤س ٖٓ حُطِزش حُـخٓؼُ ٖ٤٤ظِي حُلظَسٝ ،حٌُٓ ٖ٣خٞٔٛح ك ٢ػِٜٔخ
ٖٓ ه ٍ٬ط٘ظ ْ٤أٗ٘طش حػ٤ٓ٬ش ٝىػخث٤ش ٓٝلخَٟحص كٓ ٢وظِق ًِ٤خص
ؿخٓؼش حُ٘."٢ِ٤
"ك ٢ػخّ َٗ ،1960ع ٝكي ٍٓٔ ٖٓ ٢ؿزٜش حُظلَ َ٣حُ ،٢٘١ٞهخىٍ ٙثْ٤
حُلٌٓٞش حُـِحثَ٣ش حُٔئهظش رٖ ٓٞ٣ق رٖ هيس ،ك ٢ؿُٞش ػزَ أٌَٓ٣خ
حُ٬ط٤٘٤شً ،خٕ حُـَٜ٘ٓ ٝخ ك٘ي ىػْ كٌٓٞخص حُي ٍٝح٧ػ٠خء ك٘ٓ ٢ظٔش
ح ْٓ٧حُٔظليس ،رٜيف اٟلخء حَُ٘ػ٤ش ػِ ٠حُٔ٘ظٔخص ٝحُـٔؼ٤خص حُـِحثَ٣ش
حُظ ٢ط٘خ َٟىحهَ حُـِحثَ ٝهخٍؿٜخٝ .رطز٤ؼش حُلخًٍ ،خٕ ُِـ٘ش ىً ٍٝح ٗ٘طخً
ك ٢ط٘ٔ٤ن حُظٞحٓ َٛغ ؿٔ٤غ ح٧كِحد حُٔ٤خٓ٤ش حُ٘٤ِ٤شًٔ ،خ ًخٕ ُٜخ حُلَ٠
19

ممابلة مع ادواردو سلوم َاجَزٌ خص بها اَستبان سَلفا 8 ،أكتوبر .2020
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ك ٢ط٘ظ ْ٤اؿظٔخػخص ٓٝوخر٬ص ٗٝيٝحص ُٜخُق حُٞكي حُـِحثَ ،١ػِ ٠ؿَحٍ
حُظـٔغ حٌُُٗ ١ظْ ك ٢حُٔؼٜي حُظَرٝ ،١ٞحٌُٜٗ ١ي ك ٍٞ٠ك٘ٞى ؿلَ٤س
طؼيص أُل١ ٢خُذ ،ػٌْ ًُي ٓي ٟحُٔٞىس ٝحُظ٠خٖٓ ٝحُيػْ طـخ ٙحُ٘٠خٍ
حُظلٍَُِ ١ـزٜش حُـِحثَ٣ش".
"طِحٓ٘خً ٓغ  ٌٙٛحُِ٣خٍسٝ ،رؼي أ٣خّ هِِ٤شّ ،
كَ حُٔزؼٞع حُوخُِ ٙلٌٓٞش
حُلَٗٔ٤ش أٗيٍٓ ٚ٣خَُ 20ٝرخُ٘ ،٢ِ٤ك٣ُ ٢خٍس ط٘يٍؽ ك ٢ح١خٍ ؿُٞظ ٚح٩هِ٤ٔ٤ش
رؤٌَٓ٣خ حُ٬ط٤٘٤ش طٜيف اُ ٠آظوطخد ىػْ ى ٌٙٛ ٍٝحُٔ٘طوش ُٜخُق حُو٤٠ش
حٓ٫ظؼٔخٍ٣ش حُلَٗٔ٤ش أٓخّ ح ْٓ٧حُٔظليسٝ .رٔ٘٤خ ًخٕ ٓخَُٔ٣ ٝظؼي ُ٩وخء
ٓلخَٟط ٚك ٢حُوخػش حَُ٘ك٤ش رٔوَ ؿخٓؼش حُ٘ ،٢ِ٤حُظً ٢خٗض ٓٔظِجش ػٖ
آهَٛخ رخُٞ٤٠ف ،كبًح رَٜهخص "طل٤خ حُـِحثَ كَس" طظؼخَُٗ ٖٓ ٠كظ٢
حُي ٍٝحُؼِ ،١ٞك٤غ ًخٕ ٣وق ٗخٗط ٖٓ ٕٞحُِـ٘ش ،أُوٞح ٍٓ٘٘ٞحص رخطـخٙ
حُـٔ ٍٜٞطلَٔ ٗؼخٍحص ط٘خى ١رخٓظو ٍ٬حُـِحثًَٔ ،خ أِ١وٞح ٓلَهؼش ٗخٍ٣ش
ؿٓ َ٤ئً٣ش طٔززض ك ٢كخُش ٖٓ حٌُػَ ر ٖ٤حُلخ."ٖ٣َٟ
"ٌٌٛٝح ُأُـ٤ض طِي حُٔلخَٟسٌٌٛٝ ،ح رخءص ٜٓٔش حُٔزؼٞع حُلَٗٔ ٢رخُلَ٘
حٌٍُ٣غ حٌُ ١رِؾ ٛيح ٙأٍؿخء حُؼخُْٝ ،هخٛش كَٗٔخُ ،يٍؿش إٔ ُ٣خٍحط ٚحُظ٢
ًخٗض ٓوٍَس ُي ٍٝأهَ ٟك ٢حُٔ٘طوش حهظُِض حُٓ ٠لخىػخص "ٓـِوش"ُ .وي
هخٓض ًَ حً٩حػخص ٝحُٜلق ٝحُٔـ٬ص رَ٘٘ ٓخ هٔ٘خ ر .ٚكوخًً ،خٕ ًُي
كي٣غ حُٔخػشُ .وي ًخٕ ػٔ ً
ٛ ٬خهزخً ػٌْ ٓي ٟحُظ٠خٖٓ حُوٝ ١ٞحُٞحٓغ
ُِوطخػخص ح٩ؿظٔخػ٤ش ٝحُٔ٤خٓ٤ش ٝحُ٘وخر٤ش ٝحُط٬ر٤ش ك ٢حُ٘ٓ ٢ِ٤غ ًلخف
٠ٗٝخٍ حُ٘ؼذ حُـِحثَ ١حُٔ٘خٓ٪ُ ٞٛظؼٔخٍٝ ،حًٌُ ١خٕ ٓ٫ َٙ٤ٜكوخ ً
حُ٘ٝ َٜحٓ٫ظو."ٍ٬
تضبيٍ واسغ نهًجتًغ انًدٍَ انشُهٍ يغ انثىرح انتحرَرَخ
ٜٗيص ٓ٘ٞحص حٗي٫ع حُؼٍٞس حُـِحثَ٣ش حٗٔ٠خّ حُؼي٣ي ٖٓ حُوطخػخص حُٔ٤خٓ٤ش
ٝح٩ؿظٔخػ٤ش ٖٓ حُٔـظٔغ حُ٘ ٢ِ٤ك ٢حُؼَٔ حُظ٠خٓ٘ ٢ىػٔخ ً ُِو٤٠ش
حُـِحثَ٣شًٝ .خٕ ٧كَحى حُـخُ٤ش حُؼَر٤ش ٌٓ٘ ريح٣ش حُؼٍٞس ىٍٝحً كخٓٔخ ً ك٢
حُظؼَ٣ق رٌلخف حُ٘ؼذ حُـِحثَٝ ١ك ٢حػخٍس حٛظٔخّ هطخػخص كٔخٓش ٖٓ
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حُٔـظٔغ طـخ ٙه٤٠ش حٜٗخء حٓ٫ظؼٔخٍ ك ٢حُـِحثَٝ ،حًظٔذ ٌٛح حُي ٍٝك٣ٞ٤ش
أًزَ ٓغ حٗ٘خء حُِـ٘ش حُ٘٤ِ٤ش ُيػْ طوَ َ٤ٜٓ َ٣حُـِحثَ.
ًٝخٗض كجش حُ٘زخد أًؼَ حُلجخص ح٩ؿظٔخػ٤ش ك٣ٞ٤شٝ ،حكي ٟحُوطخػخص حُٔزخهش
ك ٢ىػْ حُ٘٠خٍ حُـِحثَ ٌ٘ٓ ١ريح٣خط ،ٚك٤غ ًخٕ ُِـٔؼ٤خص حُط٬ر٤شً ،خطلخى
٬١د ؿخٓؼش حُ٘ (FECH) ٢ِ٤ىٍٝحً هخٛخ ً ك ْٟ ٢اطلخىحص حهِ٤ٔ٤ش حُ٠
ٛلٞكٓ ٖٓ ٚيٕ أهَٓ ٟؼَ كخُزخٍحًٔٗٞٝ ٞٔ٣زٔٝ ٕٞ٤أٗظٞكخؿخٓظخٝ .ط٘ي٣يحً
رؼِٔ٤خص حُظؼٌ٣ذ حُٞك٘ ٢حٌُ ١طؼَٟض ُٓ ٚـٔٞػش ٖٓ هخىس حُط٬د
حُـِحثَ ٖ٤٣ك ٢ح٩طلخى حُؼخّ ُِطِزش حُِٔٔٔ ٖ٤حُـِحثَ ،ٖ٤٣طْ ػَ ٝك ٢ػخّ
 ،1959روخػش حُٔلخَٟحص رخُٔوَ حًَُُِٔ ١ـخٓؼش حُ٘ ٢ِ٤كٓ ٢خٗظ٤خؿ،ٞ
ًظخد "حُـَؿَ٘٣خ" ( )La Gangrenaحٌُ ١َٝ٣ ١أٓخُ٤ذ حُظؼٌ٣ذ حُٞك٘٢
حٌُ ١طؼَٟض ُٓ ٚـٔٞػش ٖٓ حُط٬د حُـِحثَ ٖ٤٣حػظوِظ ْٜأؿِٜس حٖٓ٧
حُلَٗٔ٤ش ك ٢رخًٍ ٞٛٝ ،ْ٣ظخد طْ كظَ ٙك ٢كَٗٔخ ٜٓٝخىٍط ٖٓ ٚحُٔطزؼش،
رؼي إٔ طؼَٓ ٝئُلٟ٪ُ ٚ٤طٜخى ٝحُٔـٖٓٝ .غ حٓظَٔحٍ حُلَد ،أٛزلض
ٓٔخٍٓخص حُظؼٌ٣ذ حُظً ٢خٗض طظلٖ٘ كٜ٤خ حُِٔطش حٓ٩ظؼٔخٍ٣ش ٝأؿِٜطٜخ ٟي
حُ٘ؼذ حُـِحثَ ١حُؼخثَ ٌٓ٘ٞكش ُي ٟحَُأ ١حُؼخّ ك ٢حُ٘ٝ ٢ِ٤حُؼخُْ رؤَٓ،ٙ
ٝه ٜٚحُظؼٌ٣ذ ًؼَ٤س ،رؼٜ٠خ ٌِٗض ٜٓيٍ حُٜخّ ك٘خٗ ٖ٤ػخُٔ ،ٖ٤٤ػِ٠
ؿَحٍ حَُٓخّ حُ٘ ٢ِ٤حٍُ٘ٝ َ٤ٜرَطٓ ٞخطخ ٖٓ 21هُٞ ٍ٬كظ ٚحُل٘٤ش ( La
 )Questionحُظ ٢طـ٤ذ ػِ ٠حُظؼٌ٣ذ ه ٍ٬كَد حُـِحثَ.
ريٍٛٝخُ ،ؼزض حُطزوش حُؼٔخُ٤ش ،ػزَ ٓٔؼِٜ٤خ ك ٢ح٩طلخى حُؼخّ ُِؼٔخٍ حُ٘،ٖ٤٤ِ٤
رو٤خىس ٍثًِٞ ٚٔ٤طخٍ ٞ٣رِٔ٤ض ،22ىٍٝح ً ٗ٘طخ ً ك ٢ىػْ ٔٓٝخٗيس حُ٘ؼذ
حُـِحثَٔ٤ٓ ٫ ،١خ ٖٓ ه ٍ٬حُؼَٔ حُٔ٘ظَى حُـي َ٣رخٗ٫خىس حٌُٝ ١حظزض
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رسم روبرتو ماتا لوحنه "( "La Questionبالفرنسَة َعنٍ :السإال) المستوحاة من الكتاب الذٌ كتبه فٍ السجن الكاتب والصحفٍ
هنرٌ ألَج  ،و الذٌ تم اعتماله وتعذَبه فٍ سجن الجزائر العاصمةَ .روٌ الكتاب التعذَب الذٌ مارسه الفرنسَون ضد الثوار الجزائرََن
خالل حرب التحرَرhttps://www.lemondediplomatique.cl/2011/11/roberto-matta-la-question
 22كان كلوتارَو بلَست رَفو ( ) 0990-0899أحد أبرز لادة حركة العمال الشَلََن والحركة النمابَة .فٍ عام  0943أسس الجمعَة
الوطنَة للموظفَن المالََن ) (ANEFوكان أحد أشد المإَدَن لوحدة واستماللَة الطبمة العاملة .فٍ عام  ، 0953ساهم فٍ تؤسَس االتحاد
العالم للعمال الشَلََن ) ، CUTوالذٌ كان أول رئَس لها حتً عام  .0960ومنذ تولَه رئاسة االتحاد  ،لاد إضرابات ومظاهرات احتجاجا
علً الظروف االلتصادَة السَئة وعلً استغالل الطبمة العمالَة .كا ن فٍ طلَعة اإلضرابات الوطنَة الكبري فٍ أعوام  0954و  0955و
 0956و  0960و  ، 0962حَث سجنته حكومات تلن الفترة أربع عشرة مرة .ناشط اجتماعٍ ذو توجه مسَحٍ ثورٌ ،شارن فٍ عام
 0965فٍ تؤسَس حركة البسار الثورٌ ( .)MIRفٍ عام  ، 0968كان من بَن الذَن شاركوا فٍ عملَة التحام كاتدرائَة سانتَاغو ،تحت
شعار" :من أجل كنَسة مع الشعب ونضاله" ،التٍ لامت بها حركة الكنَسة الشابة (تمهَدًا للحركة المسَحَة من أجل االشتراكَة) .بعد
االنمالب العسكرٌ عام  ، 0973كان معارضًا نش ً
طا ضد دَكتاتورَة بَنوشَه  ،وبرز من خالل اداناته النتهاكات حموق الشعب .وساهم
مع جمعَة أسرالمعتملَن والمفمودَن ،التٍ كانت ممرها فٍ منزله لسنوات عدَدة .فٍ تح ٍد لنظام الدَكتاتورَة ،لاد أول مسَرة للعمال فٍ
سا فخرًَا للمإتمر المعاد تؤسَسه لالتحاد العالم للعمال الشَلََن الذٌ عمد فٍ عام
إحَاء ذكري األول من ماَو فٍ عام  .0977تم تعََنه رئَ ً
 0988فٍ بونتا دٌ ترالكا ،بمنطمة فالباراَسو.
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ػِ ٚ٤حُطزوش حُؼٔخُ٤ش ٝحُط٬ر٤ش رخُظؼخٓ ٕٝغ ٓٔؼِ ٢حُٔ٘ظٔخص حُ٘ٔخث٤ش
ٝحُٔلٌَٝ ٖ٣حُل٘خٗٝ ٖ٤حُزَُٔخٗٝ ٖ٤٤حُ٘وذ حُٔ٤خٓ٤ش حُٔ٤خٍ٣ش 23ه ٍ٬حُلظَس
ٝ ،1962ٝ 1957حٌُ َٔٗ ١كٔ٬ص ط٠خٓ٘٤ش؛ ٝػَٔ طٞػ١ٞ؛ ٝاؿَحءحص
ط٘ي٣ي٣ش ٧كٌخّ ح٩ػيحّ حُٜخىٍس رلن حُٔـخٛي24ٖ٣؛ ٔٓٝخػيحص اٗٔخٗ٤ش
ُٜخُق حُ٬ؿجٝ ٖ٤حَُٔ٘ى ٖ٣هخٍؽ حُـِحثَ؛ ٍٞ٘٘ٓ َ٘ٗٝحص حػ٤ٓ٬ش ًٝظذ
ط ُي ٖ٣حٓ٫ظويحّ حُٜٔٔ٘ؾ ُِظؼٌ٣ذ ًخٓظَحط٤ـ٤ش كَر٤شٝ ،25حُوٜق حُؼ٘ٞحث٢
ٟي حٌُٔخٕ حُٔيٖٗ٤٤؛ ٝأ٠٣خ ً حٛيحٍ حػٗ٬خص ططخُذ رخ٩كَحؽ ػٖ حُٔـ٘خء
حُٔ٤خٓٝ ،ٖ٤٤طي ٖ٣أكٌخّ ح٩ػيحّ حُـخثَس ٝػِٔ٤خص حُظٜل٤ش حُـٔي٣ش حٗ٫ظوخث٤ش
حُظً ٢خٗض طٔخٍٜٓخ حَُ٘١ش ٝحُـ ٖ٤حُلَٗٔ٤خٕ ك ٢كن حُ٘ؼذ حُـِحثَ.١
ٝهي أٌٓٛ ْٜح حُظوخٍد رٓ ٖ٤وظِق حُوطخػخص ح٫ؿظٔخػ٤ش ك ٢رَ ُٝكًَش
ٝحٓؼش ٘ٗٝطش ك ٢حُ٘ ٢ِ٤ط٠خٓ٘ض ٓغ حُو٤٠ش حُـِحثَ٣ش ٗٝيىص رخٟ٩طٜخى
حٓ٩ظؼٔخٍ ١حُلَٗٔٓٝ ،٢خٍٓض ظـ١ٞخ ً ػِ ٠حُلٌٓٞش ٝحٌُٗٞـَّ حُ٘٢ِ٤
ُيػْ ؿزٜش حُظلَ َ٣حُٔٓٝ ٢٘١ٞخٗيس حُلٌٓٞش حُـِحثَ٣ش حُٔئهظش ،ك٤غ أطض
 ٌٙٛحُ٠ـ ١ٞأًِٜخ كٔ٤خ رؼي ،حً أٗ ٚرٔـَى إٔ أػِ٘ض حُـِحثَ حٓظوُٜ٬خ
حػظَكض حُ٘ ٢ِ٤رخُيُٝش حُـِحثَ٣ش ًٝخٗض ٖٓ أٝحثَ حُي ٍٝك ٢أٌَٓ٣خ حُ٬ط٤٘٤ش
ٓٔض ػ٬هخطٜخ حُيرِٓٞخٓ٤ش ٓغ كٌٓٞش حَُث ْ٤أكٔي رٖ رِش.
حُظّ ٍ ٢
ٖٓ ؿٜظٔٓ ،ٚق حُظ٘ٔ٤ن حًٌُ ١خٕ هخثٔخ ً هٞ٘ٓ ٍ٬حص حُلَد رُ ٖ٤ـ٘ش طوََ٣
ٓ َ٤ٜحُـِحثَ ٝحُـخُ٤ش حُؼَر٤ش ٝحُلًَخص ح٩ؿظٔخػ٤ش ٝحُ٘ؼز٤ش رظ٘ظْ٤
حُؼي٣ي ٖٓ حُِ٣خٍحص ُوخىس حُٔ٘ظٔخص ٝحُـٔؼ٤خص حُـِحثَ٣شً ،ـزٜش حُظلََ٣
حُٝ ،٢٘١ٞح٩طلخى حُؼخّ ُِطِزش حُِٔٔٔ ٖ٤حُـِحثَٝ ،ٖ٤٣حطلخى حُؼٔخٍ
حُـِحثَٝ ،ٖ٤٣حُ ٍ٬ٜح٧كَٔ حُـِحثَٔٓٝ ،١ؼِ ٢حُلٌٓٞش حُـِحثَ٣ش حُٔئهظش.
 23لعب الحزب االشتراكٍ الشَلٍ(كجبهة َسارَة) دورا رئَسَا فٍ منح الدعم السَاسٍ لجبهة التحرَر الوطنٍ خالل حرب
التحرَر الجزائرَة .وف ٍ هذا الصدد َ ،إكد إدواردو سلوم أنه "إلً جانب عمل اللجنة الشَلَة لدعم تمرَر مصَر الجزائر،
كان الحزب االشتراكٍ ،من خالل فروعهَ ،روج لمضَة استمالل الجزائر .ولد استمبل كلودومَرو ألمَدا وأنَسَتو رودرَغَز
وسالومون كورباالن الوفود الجزائرَة وتعهدوا بتمدَم الدعم الكامل للنضال التحررٌ الجزائرٌ .تم إصدار منشورات حول
النضال التحررٌ فٍ الجزائر ،مع معلومات عن عمل اللجان األخري فٍ العالم دعما ً لجبهة التحرَر الوطنٍ  ”.ممابلة
:
المعلومات
من
للمزَد
.2020
أكتوبر
8
سَلفا
إستَبان
مع
سلوم
إدواردو
https://radio.uchile.cl/2020/08/31/salvador-allende-y-argelia-autodeterminacion-y-soberaniaeconomica/
 24اكتست لضَة الطالبتَن اللجزائرتَن الصادر فٍ حمهما حكم اإلعدام أهمَة خاصة  ،حَث احتجت منظمات طالبَة وجمعَات نسائَة
للمطالبة بإلغاء هذه األحكام.
25
لام اتحاد طالب جامعة الشَلٍ ،بالتعاون مع اللجنة الشَلَة لدعم تمرَر مصَر الجزائر ،فٍ عام  ، 0959بعرض كتاب "La
"Gangrenaفٍ الممر المركزٌ لجامعة الشَلٍ .كت اب َروٌ التعذَب الذٌ مارسه عمالء فرنسا االستعمارَة فٍ الجزائر .تم حظر
الكتاب فٍ فرنسا وسجن مإلفَه .فٍ  :العالم العربٍ َ 30 ،ناَر  ، 0960ص.90.
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ًٔخ حٗٔ٠ض ٓٝخثَ ح٩ػً ّ٬حص حُظٞؿ ٚحُظويٓٝ ٢حُٔ٤خٍ ٢ٛ ١ح٧هَ ٟاُ٠
كٔ٬ص حُيػْ حُٔطخُزش ربٜٗخء حٓ٫ظؼٔخٍ حُـَر ٖٓ ،٢ه ٍ٬ط٤ٓٞغ طـط٤ظٜخ
ح٩ػ٤ٓ٬ش ُِٟٞغ حٓ٩ظؼٔخًٍٝ ١لخف حُ٘ؼٞد ٖٓ أؿَ طوََٛ٤ٜٓ َ٣خ،
ٝأػخٍص حٛظٔخٓخ ً هخٛخ ً ُِو٤٠ش حُـِحثَ٣ش ٗظَح ً َُِٓ٣ظٜخٝ .كٌٛ ٢ح حُٔ٤خم،
رَُص رؼٓٝ ٞخثَ ح٩ػ ّ٬ح٩هزخٍ٣شٓ ،ؼَ ٛلق " ٫أُٝظٔ٤خ أٍٝح" ( La
"ٝ )Última Horaحُٔ٤ـِ ،)El Clarín( "ٖ٣ٍ٬ً"ٝ )El Siglo( "ٞحُظ٢
ًخٗض ًؼَ٤حً ٓخ طَ٘٘ أهزخٍحً ٝطلخُٓٝ ً٬٤وخ٫ص ك ٍٞكَد حُظلََ٣
حُـِحثَ٣ش٘ٛٝ ،خ ٗٔظل َ٠حُؼَٔ ح٩ػ ٢ٓ٬حُٔٔ ِ٤حًٌُ ١خٕ ٣و ّٞرٚ
حُٜلل ٢كَٗخٗي ٞ٤٣ٍٞٓ ٝك٤خٗ٤خ حُلخثِ ػِ ٠حُـخثِس حُ٤٘١ٞش ُِٜلخكش ،ىٕٝ
إٔ ٗ٘ٔ ٠كًٝ َ٠خُش حٗ٧زخء حُ٬ط٤٘٤ش ٌُٞرخ 26حُظٌِٗ ٢ض ٓ٘زؼخ ً ٠٘٣ ٫ذ،
طٔظوٓ ٚ٘ٓ ٢وظِق ٓٝخثَ ح٩ػ ّ٬حُٔؼِٓٞخص ٝح٧هزخٍ رخُِـش حٓ٩زخٗ٤شٝ .ك٢
ظَ طِي حُطلَس ح٫ػ٤ٓ٬ش ،حٓظطخع ح٩ػ ّ٬رل َ٠طيُِ ِٚ٣ٝو٤٠ش حُـِحثَ٣ش
إٔ ٣وق ٓيح ً ٓ٘٤ؼخ ً أٓخّ رؼ ٞحُوطخػخص ك ٢حُ٘ ٢ِ٤ك ٢ىػٜٔخ ُلَٗٔخ
حٓ٫ظؼٔخٍ٣ش (ٓؼَ ٓٝخثَ ح٫ػ ّ٬حٌُزَٝ27ٟرؼ ٞحُ٘وذ) ٝإٔ ُ٣زطَ
أَٝ١كخطٜخ.
ػبش انطهجخ
"ػخٕ حُطِزش حٌُ ٕٞ٘ٔ٣ ٖ٣ػِ ٠حٗ٧وخٍ ،ٝحكؼ ٖ٤ح٧ػ ّ٬ػخُ٤خً"ٌٌٛ :ح طوٍٞ
حُٔـ٘٤ش حُويَ٣س ك٤ُٞ٤ظخ رخٍح كٓ ٢وطغ ٖٓ ٓوخ١غ أؿ٘٤ظٜخ "أكذ حُطِزش".
ط٘٤ي  ٌٙٛح٧ؿ٘٤ش حُظ ٢طْ طؤُ٤لٜخ ك ٢ػخّ  1963رخُي ٍٝحَُحثي ُِطِزش حُٖ٘٤٤ِ٤
ك٠ٗ ٢خُ ٖٓ ْٜأؿَ ٝ ٖ١ٝػخُْ ٓظ٠خٖٓ ٝأًؼَ ػيحُشٝ .هِٔخ ٗـي ٓزخىٍحص
ط٠خٓ٘٤ش ى٤ُٝش ط ُـٔي ٓخ ٍٝى ك ٢أر٤خص ك٤ُٞ٤ظخ رخٍح ػٖ حُطِزش ط٠خ٢ٛ
"حُلِٔش حُ٤٘١ٞش ُِظزَع رخٌُظذ ُٜخُق حُـِحثَ" 28حُظ ٢أَٗف ػِ ٠ط٘ظٜٔ٤خ
حطلخى ؿٔؼ٤خص حُطِزش حُـخٓؼ ٖ٤٤ك ٢ػخّ  1962ك ٢حُٔيٕ حَُث٤ٔ٤ش ُِ٘،٢ِ٤
26
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رخُظؼخٓ ٕٝغ ٓئٓٔخص ٘ٓٝظٔخص ٗزخر٤ش أهَٓ ٟؼَ حُ٘زخد حُ٘١ًٝ ٢ِ٤
ح ٍٞٛ٧حُؼَر٤ش ُ٪طلخى حُؼَر ٢حُ ٢٘١ٞحُ٘ٝ ٢ِ٤حُٔؼٜي حُ٘ ٢ِ٤حُؼَر٢
ُِؼوخكش.
ٝكٝ ،1962 ٞ٤ٗٞ٣ 7 ٢رٔ٘٤خ ًخٗض حُـِحثَ طٔظؼي ُ٪ػ٤ٍٔٓ ٕ٬خ ً ػٖ
حٓظوُٜ٬خ ،حٛظِص ٗٞحٍع حُؼخٔٛش ػِٝ ٠هغ ػِٔ٤ش ر٘ؼش ،أهيّ كٜ٤خ ٓـَٓٞ
ٓ٘ظٔش حُـ ٖ٤حَُٔ )OAS) ١ػِ ٠طلـٌٓ َ٤ظزش ٩كي ٟحٌُِ٤خص حُظخرؼش
ُـخٓؼش حُـِحثَ رو٘خرَ كخٍهش كٟٞٝ ٢ف حُٜ٘خٍ ،ك٤غ حُظٜٔض حَُ٘٤حٕ أًؼَ
ٖٓ  400أُق ًظخد ٓٝوط.١ٞ
ٗ ٫ٝي إٔ حُظخٍ٣ن ٓٔ٤ـَ ٌٛح ح٩ػظيحء حٌُ٤ٓ ١زؤٛٝ ٠ش ػخٍ ك ٢ؿزٖ٤
كَٗٔخٝ ،حٌُُ٤ٓ ١ي ٕٝكٓ ٢ـَ ًزَ ٟحُلَحثن حُظُ ٢
ّٗ٘ض ػزَ حُوَٟ ٕٝي
حٌُٔظزخصًٌٔ ،ظزش ٍٓٝخ ٝرـيحى ٝحٌ٘ٓ٩يٍ٣ش َٓٝح٤٣ل.29ٞ
ُوي ًخٗض ػِٔ٤ش حٓظٜيحف حٌُٔظزش حُـخٓؼ٤ش ٝحط٬ف آ٫ف حٌُظذ
ٝحُٔوط١ٞخص حُؤّ٤ش ٛيٓش رخُ٘ٔزش ُِطزوش حُط٬ر٤ش ٝحُٔؼولش ك ٢حُ٘ ،٢ِ٤حُظ٢
ٛزض ُظ٘ظ ْ٤كِٔش ط٠خٖٓ ٤٘١ٝش ُـٔغ حٌُظذ ٝحٛيحثٜخ ٌُٔظزش ؿخٓؼش
حُـِحثَٝ .هي ٜٗيص حُلِٔش ٓ٘خًٍش أًخىٝ ٖ٤٤ٔ٣رخكؼٓٝ ٖ٤لٌَٝ ،ٖ٣أ ُؿَ٣ض
كٜ٤خ أٗ٘طش ُٝوخءحص ٓظ٘ٞػش ُـٔغ حُظزَػخصَُ٘ٗٝ ،ص هٞحثْ حٌُظذ ٝح٧ػٔخٍ
حُظ ٢طْ حُظزَع رٜخًٌُٝ ،ي هٞحثْ حُٔطزٞػخص ٝحُ٘ ٜٙٞحُظ ٢طْ حهظ٘خثٜخ ٖٓ
ه ٌٙٛ ٍ٬حُلِٔش حُظً ٢خٗض ُ٪طلخىحص حُط٬ر٤ش حُٔٔؼِش ُـخٓؼش حُ٘،٢ِ٤
ٝحُـخٓؼش حٌُخػ٤ٌ٤ُٞشٝ ،ؿخٓؼش ًٔٗٞزٔٝ ٕٞ٤ؿخٓؼش أٗظٞكخؿخٓظخٝ ،ؿٖٓ َْٛ٤
حُٔ٘ظٔخص حُط٬ر٤ش ح٧هَ ،ٟىٍٝحً ٗ٘طخ ً ٝك٣ٞ٤خ ً ك ٢حٗـخكٜخ.
ُٝؼَ ٓخ ػُِ ػًَُ ٟي حُظَحر ٢حُٞػ٤ن حٌُُٔٗ ١ـض ه ٚ١ٞ٤كٞ٘ٓ ٢حص
حُلَد حُظلَ٣َ٣ش ر ٖ٤حُٔ٘ظٔخص حُط٬ر٤ش حُ٘٤ِ٤ش ٗٝظَ٤حطٜخ حُـِحثَ٣ش ٞٛ
ًُي حُظٞحكن ك ٢حَُإ٣ش حُـي٣يس حُٔظٔؼِش ك ٢حُ٘٠خٍ ٖٓ أؿَ طؼِٓ ْ٤ظلٍَ هخٍ
ٖٓ أ٘ٔ٤ٛ ١ش ١زو٤ش أ ٝحٓظؼٔخٍ٣ش أ ٝحٓزَ٣خُ٤شٓ ٞٛٝ ،خ طـِ ٖٓ ٠ه ٍ٬كِٔش
حُظزَع رخٌُظذ حُـٔٓ َ٤زٞهش ُٜخُق حُ٘ؼذ حُـِحثَ.١

 29أنظرhttps://www.mesrs.dz/accueil/-/journal_content/56/21525/50376 :

22

حمىق اإلَسبٌ وانفرع انشُهٍ ندي انهالل األحًر انجسائرٌ
ُؼزض حُٔ٘ظٔخص ٝحُـٔؼ٤خص حُلوٞه٤ش ك ٢حُ٘ ٢ِ٤ىٍٝح ً ٗ٘طخ ً ك ٢كٔ٬ص
حُظ٠خٖٓ ٓغ حُ٘ؼذ حُـِحثَ ،١ك٤غ أَٗكض ػِ ٠ح٬١م ٓزخىٍحص اٗٔخٗ٤ش
ٝاػ٤ٓ٬ش ٝأىحٗض ح٫ػظوخ٫ص حُظؼٔل٤ش ٝأٌٗخٍ حُظؼٌ٣ذ ٝحًَ٩ح ٙحُزيٗ ٢حُظ٢
ًخٕ ٣ظؼَُٜ ٝخ حُ٘ؼذ حُـِحثَ ١رطَ٣وش ٜٓٔ٘ـش.
ٝهي ط ٠ُٞحُ ٍ٬ٜح٧كَٔ حُـِحثَٜٔٓ ١ش حُظٞػ٤ش حُ٘ؼز٤ش ٝطؤ َ٤١حُظ٠خٖٓ
حُُ٘ٔٔ ٢ِ٤خػيس أًؼَ ٖٓ  300أُق ٖٓ حُ٬ؿجٝ ٖ٤حَُٔ٘ى ٖ٣حُـِحثَٖ٤٣
حُٔ٘ظَ٘ ٖ٣ػزَ طٝ ْٗٞحُٔـَد ٗظ٤ـش حُوٜق حُلَٗٔ ٢حُٜٔٔ٘ؾ حٌُ١
حٓظٜيف حُٔيٕ ٝحُوَ ٟحُـِحثَ٣ش ٖٓ .ؿٜظ ،ٚحٟطِغ حُلَع حُُ٘ ٢ِ٤يٟ
حُ ٍ٬ٜح٧كَٔ حُـِحثَ ١ري ْٜٓ ٍٝك ٢ط٘ٔ٤ن حُؼَٔ ر ٖ٤حُٔ٘ظٔخص
ح٩ؿظٔخػ٤ش ٘ٓٝظٔخص كوٞم حٔٗ٩خٕٝ .ؿي َ٣رخٗ٫خٍس حُ ٠إٔ حٗ٘خء حٍُ٬ٜ
ح٧كَٔ حُـِحثًَ ١خٕ ػِ٣ ٠ي ؿزٜش حُظلَ َ٣حُ ٢٘١ٞحُـِحثَ٣ش ًـٔؼ٤ش
حٗٔخٗ٤ش ،حٓظطخػض إٔ ط٘وَ ػِٜٔخ هخٍؽ حُليٝى حُـِحثَ٣ش رل َ٠كَٝػٜخ
حُظً ٢خٗض ٓٞؿٞىس ك ٢ىٓ ٍٝظؼيىسٓ ،ؼَ حُ٘ ،٢ِ٤رٜيف حُظَ٣ٝؾ ُو٤٠ش
طوَ َ٤ٜٓ َ٣حُ٘ؼذ حُـِحثَٝ ١ك٘ي ح٫ػظَحف حُيُٜ ٢ُٝخُق حُو٤٠ش
حُـِحثَ٣ش.
30
ٝهي طؤْٓ حُلَع حُ٘ ٢ِ٤ك ٢ػخّ  1957رو٤خىس ػَٔ ٍ ٢٤ٓٝكَ٤ح  ،أكي
ٓئٓٔ ٢حُِـ٘ش حُ٘٤ِ٤ش ُيػْ طوَ َ٤ٜٓ َ٣حُـِحثَ ،ك٤غ أىحٍ حُلَع ٗ٘خٚ١
ٝػِٔ ٖٓ ٚحُؼخٔٛش ٓخٗظ٤خؿٓ ٖٓٝ ٞيٕ أهَٓ ،ٟؼَ كخُزخٍحٝ ٞٔ٣ك٤٘٤خ ىَ٣
ٓخٍ ًٔٗٞٝزٔٝ .ٕٞ٤هخّ حُلَع رخُظؼخٓ ٕٝغ حُلًَش حُط٬ر٤ش ٝحُـٔؼ٤خص
حٔٗ٩خٗ٤ش ٝحُلًَخص ح٩ؿظٔخػ٤ش ،ه ٍ٬حُلظَس ر ،1962ٝ 1957 ٖ٤رظ٘ظْ٤
حُؼي٣ي ٖٓ حُلٔ٬ص حُ٤٘١ٞش رٜيف ؿٔغ ح٧ى٣ٝش ٝحُٔٔظِِٓخص حُطز٤ش
ٝحُٔ٬رْ ُٔٔخػيس حُـَكٝ ٠حُؼخث٬ص حُ٘خُكش ٝحُ٬ؿجٟ ٖ٤لخ٣خ حُلَد.
ًٔخ ًخٕ ُ ٚىٍٝحً ٜٓٔخ ً ك ٢ح٬١ع حُِٔطخص حُلٌ٤ٓٞش ٝحٌُٗٞـَّ ٝحُٔ٘ظٔخص
ح٩ؿظٔخػ٤ش ٝحُٔ٤خٓ٤ش ٓٝٝخثَ ح٩ػ ّ٬ك ٢حُ٘ ٢ِ٤رخٗ٩ظٜخًخص حُوطَ٤س ٟي
كوٞم حٔٗ٩خٕ حُظً ٢خٗض طٔخٍٜٓخ أؿِٜس حُؤغ حُظخرؼش ُِِٔطش حٓ٫ظؼٔخٍ٣ش
ك ٢كن حُ٘ؼذ حُـِحثَ ١ح٧ػٍِ.
ٝػِ ٠هط ٠حُِـ٘ش حُ٘٤ِ٤ش ُيػْ طوَ َ٤ٜٓ َ٣حُـِحثَ ،حٓظٌَ٘ حُلَع حُ٘٢ِ٤
ُي ٟحُ ٍ٬ٜح٧كَٔ حُـِحثَ ١ري ٍٙٝأكٌخّ ح٩ػيحّ حُظٛ ٢يٍص رلن
حُ٘٘طخء حُـِحثَ ٖ٤٣حُ٘زخد حُٔطخُز ٖ٤رخٓ٩ظوٝ ،ٍ٬أىحٕ ك ٢كزَح1958 َ٣
ه٤٠ش حُٔـخٛيط ٖ٤ؿِٔ٤ش رٞكَ٤ى ٝؿِٔ٤ش رٞػِس ،حُِظُ ٖ٤كٌْ ػِٜٔ٤خ طؼٔل٤خ ً
رخ٩ػيحّ ٖٓ هزَ حُٔلٌٔش حُؼٌَٔ٣ش رخُـِحثَ حُؼخٔٛش ،ك٤غ ُو٤ض حُو٤٠ش
30
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ط٘ي٣يحً ٝحٓؼخ ً ك ٢حٓٝ٧خ ١حُط٬ر٤ش ك ٢حُ٘ ٢ِ٤حُظ ٢طؼخ١لض ٓغ حُٔ٘خِٟظٖ٤
حُـِحثَ٣ظٝ .ٖ٤ك ٢هطٞس حٓظٌ٘خٍ٣ش ،طـٔؼض ك٘ٞى ٖٓ حُطِزش ٝحٓ٧خطٌس ك٢
حُٔيٍٓش حُ٤ٜل٤ش حُي٤ُٝش حُظخرؼش ُـخٓؼش حُ٘ ،٢ِ٤ك ٢ك٬١ ٍٞ٠د ٖٓ ؿٔ٤غ
أٗلخء حُز٬ى  ٖٓٝؿخٓؼخص أهَُ ٟي ٍٝأٌَٓ٣خ حُ٬ط٤٘٤شٝ ،هخٓض ربٛيحٍ ر٤خٕ
ط ٖٔ٠حىحٗش أكٌخّ ح٩ػيحّ ٝطؤً٤ي حُيػْ ٝحُظ٠خٖٓ ٓغ حُطخُزظ ٖ٤حُـِحثَ٣ظ،ٖ٤
كٔ٤خ هخٓض ٓـٔٞػش ٖٓ حُط٬د كٜ٘٤خ رظ٣ُٞغ ٗٔن ٖٓ حُز٤خٕ ػِ ٠حُٔلخٍس
حُلَٗٔ٤ش ٓٝلخٍحص أهَ ٟكٓ ٢خٗظ٤خؿٝ ،ٞأ٠٣خ ً حٍٓخٍ ٍٓخُش اُ ٠حَُثْ٤
حُلًَٗٔٞ ٚ٤٘٣ٍ ٢ط ،٢ططخُذ ك ٌٙٛ ٚ٤حُل٘ٞى رخُ٩ـخء حُل ٌُٜٙ ١ٍٞح٧كٌخّ
حُـخثَس ك ٢كن حُٔ٘خِٟظ.ٖ٤
ٖٓ ؿخٗزٜخ ،رؼؼض ٓـٔٞػش ٖٓ حُزَُٔخٗٓ ٖٓ ٖ٤٤وظِق ح٤١٧خف حُٔ٤خٓ٤ش
ٍٓخُش ربْٓ حٌُٗٞـَّ حُ٘ ٢ِ٤اُ ٠حَُث ْ٤حُلَٗٔ٣ ٢طخُز ٚٗٞكٜ٤خ "حُؼل ٞػٖ
حُطخُزظ ٖ٤حُـِحثَ٣ظ ٖ٤حُٔلٌ ّٞػِٜٔ٤خ رخ٩ػيحّ ٖٓ حُٔلٌٔش حُؼٌَٔ٣ش ُٔي٘٣ش
حُـِحثَ"ًٝ ،خٕ ٖٓ ر ٖ٤حُٔٞهؼ ٖ٤ػِ ٌٙٛ ٠حَُٓخُش :ح٧ػ٠خء كٓ ٢ـِْ
حُ٘ٞ٤م آٌٗحى ،كَحٗٔ ٌٞٔ٤رٓ ُْ٘ٞخٗل٘٣ٞظْ ػٖ كِد حُٔلخكظٖ٤؛ ٝهٞحٕ
أٗطًُٓٞٞ ٞ٤ٗٞخ ػٖ كِد حُؼَٔ حٍُِحػ ٢حُلخًْ؛ ٍٝحإ ٍٝأٓز،َٝ٣ٞ
ٝأٗ٤ٔ٤ظٍٝ ٞىٍ٣ـ 31ِ٤ػٖ حُلِد حٗ٫ظَحً.٢
حضىر فبػم نججهخ انتحرَر انىطٍُ وانحكىيخ انًؤلتخ فٍ انشُهٍ
رٔـَى إٔ حٗظؼَ كظ َ٤حٗ٩ظلخٟش حُـِحثَ٣ش ،ط٠خػلض ٝطٞحُض ُ٣خٍحص هخىس
ؿزٜش حُظلَ َ٣حُٝ ٢٘١ٞحُلٌٓٞش حُـِحثَ٣ش حُٔئهظش اُ ٠حُ٘ٝ ٢ِ٤حُ ٠رؼٞ
ى ٍٝأٌَٓ٣خ حُـ٘ٞر٤ش.
ك ٢أًظٞرَ  ،1960كٝ ٢كي ٍك٤غ حُٔٔظ ٖٓ ٟٞحُلٌٓٞش حُٔئهظش حَُكخٍ
رخُ٘ ٢ِ٤ك ٢ح١خٍ ؿُٞظ ٚػزَ أٌَٓ٣خ حُ٬ط٤٘٤ش ٘ٓٝطوش حُزلَ حٌُخٍ٣زًٝ .٢خٕ
ك ٢حٓظوزخٍ حُٞكي حُـِحثَ ،١حًٌُ ١خٕ َ٣أٓ ٚحُؼ ٞ٠ك ٢حُٔـِْ حُ٢٘١ٞ
ُِؼٍٞس رٖ ٓٞ٣ق رٖ هيس ،رٔطخٍ ٍٓ ،ّٞ٣َ٤ث ْ٤حُِـ٘ش حُ٘٤ِ٤ش ُيػْ طوََ٣
ٓ َ٤ٜحُـِحثَ ٓخًٍ ٞأٗطٝ ِّٞٓ ٞ٤ٗٞهخىس حُـخُ٤خص حُؼَر٤ش رخُ٘ ،٢ِ٤حُ٠
ؿخٗذ ٍث ْ٤ح٩طلخى حُؼخّ ُِؼٔخٍ حًُِ٘ٞ ،ٖ٤٤ِ٤طخٍ ٞ٣رِٔ٤ضٝ ،رخطَٞ٤ٔ٣
كَٗخٗيٍ ،ِ٣ث ْ٤اطلخى حُطِزش ُـخٓؼش حُ٘.٢ِ٤
 ْٟٝحُٞكي حُـِحثَ ١كٜ٘٤خ ًَ ٖٓ ؿ٘ ٖ٤حُٓٞخٗٝ ،٢ػزي حُوخىٍ رٞطَحٕ،
 ٍٞٗٝحُيٗ ٖ٣خٝ ،َٛػَٔ ًٓٞخٍٝ ،دمحم حُؼَرٝ ٢أُلَ٣ي ر٘٣َ٤ـَ ٖٓٝ .رخد
حُظؼَ٣ق ر٘و٤ٜش ر٘٣َ٤ـَ ،32ك ٜٞهْ ًخػ ٢ٌ٤ُٞؿِحثَٓ ،١ؼَٝف ر٘٠خُٚ
حُ٘٘ ٖٓ ٢أؿَ حٓظو ٍ٬حُـِحثَٓٝ ،زن ُ ٚإٔ أؿَ ٟهزَ  ٌٙٛحُـُٞش ِِٓٔش
31
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ٖٓ حُِ٣خٍحص اُ ٠حُؼي٣ي ٖٓ رِيحٕ أٌَٓ٣خ حُـ٘ٞر٤ش ٘ٓٝطوش حُزلَ حٌُخٍ٣ز،٢
رٔخ كًُ ٢ي حُ٘ ،33٢ِ٤ك٤غ ٓؼَ ؿزٜش حُظلَ َ٣حُٗٝ ٢٘١ٞيى آٌٗحى رخُؤغ
ٝؿَحثْ حُظ ٢حهظَكٜخ حٓ٩ظؼٔخٍ ك ٢حُـِحثَ ،ح ّ٫إٔ  ٌٙٛحَُٔس ػخى حُ ٠حُ٘٢ِ٤
رٜلظ ٚػ ٞ٠كٝ ٢كي حُلٌٓٞش حُٔئهظش.
٣ٝو ٍٞرٖ ٓٞ٣ق رٖ هيسٍ ،ث ْ٤حُلٌٓٞش حُـِحثَ٣ش حُٔئهظش ،ك ٢أػوخد ٌٙٛ
حُـُٞش حُي٤ُٝشٓ ،ؼِوخ ً ػِ ٠حُؼ٬هش ر ٖ٤حُـِحثَ ٝى ٍٝأٌَٓ٣خ حُ٬ط٤٘٤ش" :حٕ

ٗؼٞد أٌَٓ٣خ حُ٬ط٤٘٤ش ٗ ٢ٛؼٞد ٓ٘خ٠ٛش ُٓ٪ظؼٔخٍ ٓٝظؼخ١لش ٓغ ه٤٠ش
حُ٘ؼذ حُـِحثَٝ ١طٔخٗي ٙروٞسٓٝ ،ظؤػَس رزطُٞش ٬ٛٝرش ٌٛح حٌُلخف حٌُ٫ ١
ِ٣حٍ ٓٔظَٔ ًح ٌٓ٘ ٓض ٓ٘ٞحص ٟي حٓزَ٣خُ٤ش ه٣ٞش (ٝ )...كظ٣ ٠ظُٔ٘٘ ٠خ كْٜ
ٓخ ٣ـَ ١حُ ّٞ٤ك ٢حكَ٣و٤خ ٓٝخ َٗ٣ي إٔ ٗلؼِ ٚك ٢حُـِحثَ٣ ،ـذ إٔ ٗل ْٜأ٫ً ٝ
ٓخ ٣ـَ ١ك ٢أٌَٓ٣خ حُ٬ط٤٘٤ش ( )...كٌٔ٘ هَٕ ٜٗٝق ،حٗظِػض  ٌٙٛحُيٍٝ
حٓظوُٜ٬خ ٝحٗلِٜض ػٖ حٓزخٗ٤خ (ٝ )...هي طز ٖ٤حُ ّٞ٤إٔ ًُي حٓ٩ظوٌٖ٣ ُْ ٍ٬
ٓٓ ٟٞـَى  ٕ٧ ،ْٛٝحٓ٩زَ٣خُ٤ش حُزَ٣طخٗ٤شٝ ،رؼيٛخ ح٤ٌ٣َٓ٧شٗ ،ـلض ك٢
رٔ٘ٔ٤ٛ ٢ظٜخ ػِ ٠حُ٘ؼٞد رخٗظٜخؿٜخ ٓ٤خٓش "كَم طٔي" (ٝ )...رؼي ػخّ
 ًَ ،1940حُوخٍس ط٘خ ٖٓ َٟأؿَ طلو٤ن حٓظوُٜ٬خ حُؼخٗ ٞٛٝ ،٢حٓ٩ظوٍ٬
حُلو٤وًٝ ،٢ؤٕ  ٌٙٛحُ٘ؼٞد طَ٣ي إٔ طوُ٘ ٍٞخ " ٫طوؼٞح كٗ ٢لْ حُلن أٗ ٝلْ
حُوطؤ حٌُٝ ١هؼ٘خ ك."34ٚ٤
انتضبيٍ يغ انمضُخ انجسائرَخ :هًسح وصم ثٍُ انشُهٍ وافرَمُب
إ حُيػْ ٝحُظ٠خٖٓ حُ٘ ٢ِ٤حٌُِ ٖ٣كظ ٢رٜٔخ ٗ٠خٍ حُ٘ؼذ حُـِحثَ ١أػ٘خء
َٓٔ٤طٗ ٚل ٞطلو٤ن حٓظؤٓ ُٚ٬ق روِن ؿٔ ٍٞطوخٍد ٝر٘خء ػ٬هش رٖ٤
ٓ٘ظٔخص ٝؿٔؼ٤خص حُٔـظٔغ حُٔيٗ ٢حُ٘ٝ ٢ِ٤رؼ ٞى ٍٝحُوخٍس ح٩كَ٣و٤ش ،حُظ٢
ُْ ُ٣ ٌٖ٣ؼَف ػٜ٘خ حٌُؼ َ٤ك ٢حٓٝ٧خ ١حُ٘ؼز٤ش ك ٢طِي حُلظَس ٗظَح ً ُزؼيٛخ
ؿـَحك٤خً ،كظ ٠أٗ ٚػِ ٠حُٔٔظ ٟٞحًَُٓٔ ٢خٕ حُظٞحٓ َٛغ ى ٌٙٛ ٍٝحُوخٍس
ٗٝؼٞرٜخ ك ٢طِي حُلظَس ؿخُزخ ً ٓخ ٣ظْ ػزَ حُظ٘ٔ٤ن ٓغ حُي ٍٝحٍٝٝ٧ر٤ش
حُٔٔظؼَٔس ُ ٌٜٙحُي.ٍٝ

 33سافر المس الكاثولَكٍ الجزائرٌ ألفرَد برَنغَر عبر معظم أنحاء أمرَكا الالتَنَة للتندَد باالستعمار الفرنسٍ والتعرَف بالمضَة
الجزائر َة .تعرض لالضطهاد الممنهج من لبل السفارات والمنصلَات الفرنسَة من خالل عمالء المخابرات الخارجَة .وفٍ فبراَر
 ،0959حكمت علَه المحاكم االستعمارَة غَابًَا بالسجن  00سنوات .زار الشَلٍ عدة مرات مع وفود مختلفة من جبهة التحرَر الوطنٍ
ولضً بضعة أشهر كالجئ فٍ الشَلٍ  .خالل رحلة تبشَرَة إلً كوبا ،ألغت الحكومة الفرنسَة جواز سفره لمنعه من مواصلة السفر إلً
مدَنة نَوَورن لحضور الجلسة الخاصة لألمم المتحدة حول حك تمرَر مصَر الجزائر .علً الرغم من اإلجراء المتخذ ضده  ،تمكن
بَرَنغَر من السفر إلً الوالَات المتحدة ومواصلة جولته ف ٍ المكسَن وأمرَكا الوسطً  ،بفضل تضامن الثورة الكوبَة الولَدة التٍ
ً
صا لوكالة برَنسا التَنا ( . )Prensa Latinaوبعد االستمالل ،عاد إلً الجزائر وانتخب نائبا
منحته جواز سفر كوبٍ بصفته
مراسال خا ً
للمجلس الوطنٍ التؤسَسٍ .كما عمل مستشارا للرئَس بن بلة .انظر :برَنجَر ،أبٍ ألفرَد .)0966( .كاهن من الجزائر فٍ أمرَكا
الالتَنَة . 0960-0959 .دار النشر الجزائرَة .الجزائر ،ص .052-037
 34جرَدة المجاهد ،رلم  ،76بتارَخ َ 5ناَر  ،0960الجزائر ،ص .5ترجمة خاصة.
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كٓ ٢زظٔزَ  ،1958أؿَٝ ٟكي ٖٓ حُٔلَحء ٝحُوخىس ح٧كخٍهش ُ٣خٍس ُِؼخٔٛش
ٓخٗظ٤خؿ -ٞحٞٗ ٖٓ ٠ُٝ٧ػٜخً -خٕ حُٜيف ٜٓ٘خ ح٬١ع حُ٘ؼذ حُ٘ ٢ِ٤رٔٞهق
حُي ٍٝح٩كَ٣و٤ش حُٔٔظوِش طـخ ٙكَد حُظلَ َ٣حُـِحثَ٣شٝ ،طؤً٤ي حػظَحكٜخ
ر ـزٜش حُظلَ َ٣حًُٔٔ ٢٘١ٞؼَ ٝك٤ي ُِـِحثَ ك٠ٗ ٢خُٜخ ٖٓ أؿَ حٓ٩ظو.ٍ٬
ٝك ٢هٔٔ٤٘٤خص حُوَٕ حُٔخً ،٢ٟخٗض ٓ 35َٜحُيُٝش ح٩كَ٣و٤ش حُٞك٤يس حُظ٢
ًخٕ ُيٜ٣خ ٓلخٍس كٓ ٢خٗظ٤خؿٝ ،ٞحُظ ٢طْ حٗ٘خثٜخ ك ٢أػوخد ه٤خّ حُـٔ٣ٍٜٞش
حُؼَر٤ش حُٔظليسٝ .36ك ٢ظَ ٗيٍس حُظٔؼ َ٤ح٩كَ٣و ٢ىرِٓٞخٓ٤خ ً ك ٢حُ٘،٢ِ٤
اٟطِؼض حُِـ٘ش حُ٘٤ِ٤ش ُيػْ طوَ َ٤ٜٓ َ٣حُـِحثَ ري ٍٝأٓخٓ ٢ك٢
حُظل٣ُِ َ٤٠خٍس حُٞكي ح٩كَ٣وٝ ٢ك ٢ط٘ٔ٤ن ؿي ٍٝأػٔخُٓ ٚغ حُـٜخص
حَُٓٔ٤ش حُٔلِ٤ش.
ُوي ؿخء حُٞكي ح٩كَ٣و ٢ك ٌٙٛ ٢حُِ٣خٍس ٖٓ أؿَ إٔ ٘٣وَ ُِ٘ؼذ حُ٘٢ِ٤
ط٠خٖٓ حُ٘ؼٞد ح٩كَ٣و٤ش ٓغ ٗ٠خٍ حُ٘ؼذ حُـِحثًَٝ ،١خٕ ًُي طـٔ٤يحً ُٔخ
ٍٝى ك ٢ح٩طلخهخص حُظ ٢طٔو٠ض ػٖ ٓئطَٔ حُي ٍٝح٩كَ٣و٤ش حُٔٔظوِش ،حٌُ١
ػوي رٔي٘٣ش أًَح رـخٗخ 37ك 15 ٢أرَٝ ،1958 َ٣حٌُ ١أؿٔؼض ك ٚ٤حَ١٧حف
حُٔ٘خًٍش ػٍَِٟٝ ٠س ك٘ي حُيػْ حُيُٜ ٢ُٝخُق حُؼٍٞس حُـِحثَ٣شٌَٗٝ .
ٌٛح حُٔئطَٔ حُظخٍ٣و ،٢حٌُ ١طَأٓ ٚحُِػ ْ٤حُـخًٗٞ ،٢حٌَٓٓٝٗ ٢خ ،38ػٓ٬ش
كخٍهش ك ٢حٌُلخف حُظلٍَ ١ربكَ٣و٤خ ٝك ٢طؼِ ِ٣حُٞكيس ح٩كَ٣و٤ش ،ك٤غ كظ٢
حُٞكي حُـِحثَ ١حُٔٔؼَ ُـزٜش حُظلَ َ٣حُ ٢٘١ٞػ٘ي  ُٚٞٛٝحُ ٠حُؼخٔٛش
أًَح رخٓظوزخٍ كخٍُٝ ،و ٢ىػٔخ ً ٝحٓؼخ ً ٖٓ حُٔ٘يٝر ٖ٤ح٧كخٍهش٣ٝ .و ٍٞكَحِٗ
كخٗ -ٕٞأكي أػ٠خء حُٞكي -رٌٜح حُو ،ٜٙٞإٔ حُؼٍٞس حُـِحثَ٣ش ًخٕ ُ٘٣ظَ
اُٜ٤خ كٓ ٢ئطَٔ أًَح ًٔؼوَ ُِ٘ؼٞد ٗٝوطش ٟؼق حُ٘ظخّ حٓ٫ظؼٔخًٍَ"ٝ ١

 35فٍ نهاَة الخمسَنَات من المرن الماضٍ  ،كانت لدي الشَلٍ عاللات ثنائَة مع مصر وسورَا .تعود العاللات التجارَة مع مصر الً
عام  ،0929وفٍ عام  ،0957تم ترسَم العاللات الدبلوماسَة بَن البلدَن .انظرhttps://chile.gob.cl/egipto/relacion-
.bided/relaciones-bided.فَما َخص سورَا ،ألَمت العاللات الدبلوماسَة فٍ عام  ، 0954علً مستوي السفراء غَر الممَمَن
والحمًا مع السفارات الممَمة فٍ سانتَاغو ودمشك .انظرhttps://chile.gob.cl/siria/relacion-bided/relaciones-bided
36
دامت الجمهورَة العربَة المتحدة من عام  0958الً عام  ، 0960وكانت نتاج الوحدة بَن مصر وسورَا .رئَسها جمال عبد
الناصر .عندما غادرت سورَا االتحاد ،استمرت مصر فٍ حمل هذا االسم رسمَا ً حتً عام  .0970اعترفت الشَلٍ بالجمهورَة العربَة
المتحدة فٍ فبراَر  ، 0958وعَنت السفَر غونزالو مونت رَفاس كسفَر مفوض لشَلٍ لدي هذه الجمهورَة .انظر  :وزارة العاللات
الخارجَة الشَلَة .0958 .مذكرات وزارة العاللات الخارجَة " .االعتراف بالجمهورَة العربَة المتحدة" ،ص .76-75
37
عُمد أول مإتمر للشعوب االفرَمَة فٍ أكرا ،بغانا ،فٍ  05أبرَل  . 0958تم تنظَمه من لبل لادة سَاسََن أفارلة لعمد ألول مرة مإتمر
الوحدة اإلفرَمَة (الوحدة والتكامل والسَادة إلفرَمَا المستملة) فٍ دولة افرَمَة .منطمة .حضر المإتمر ممثلو كل من :إثَوبَا ،غانا ،غَنَا ،
لَبَرَا ،لَبَا ،المغرب ،السودان ،تونس ،الجمهورَة العربَة المتحدة (مصر وسورَا) ،جبهة التحرَر الوطنٍ (الجزائر) ،واتحاد شعوب
الكامَرون .فٍ  25ماَو  ، 0963بؤدَس أبابا (إثَوبَا) ،عمد اجتما تارَخٍ آخر ،والذٌ أعطً استمرارَة للمإتمر األول للدول
االفرَمَة المستملة الذٌ أنشئت علً اثره منظمة الوحدة األفرَمَة.
38
كان كوامٍ نكروما أول رئَس لغانا فٍ عام  0957بعد أن أصبحت أول دولة مستملة فٍ افرَمَا جنوب الصحراء .كان واحدا من أكثر
المادة نفوذا فٍ الحركة اإلفرَمَة وفٍ الكفاح من أجل االستمالل والوحدة االفرَمَة  .كان أحد المإسسَن الكبار لمنظمة الوحدة األفرَمَة
)(OAUالتٍ تؤسست فٍ عام  ،0963والتٍ سبمت االتحاد االفرَمٍ الحالٍ.
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ٓ٘يٝد ؿِحثَ ١حٓظُوزَ ٓؼَ ًُي حُٔ٘وٌ حٌُ ١ؿخء ُ٤طَى حُوٞف ٝحٍ٩طـخف
ٝػويس حُ٘وُ ٖٓ ٚلْ حُٔٔظؼَٔ".39
ٝطَأّ حُٞكي ح٩كَ٣و-٢حًٌُ ١خٕ ٌٓ٘ٔٓ ٖٓ ً٬ؼُِ ٖ٤ـخٗخ ٝاػٞ٤ر٤خ ٝح٩طلخى
ح٩كَ٣و -٢حُٔزؼٞع حُوخَُِ ٙثٌَٓٝٗ ْ٤خ ٓٝل َ٤ؿخٗخ ُي ٟحُ٣٫ٞخص حُٔظليس
ح٤ٌ٣َٓ٧ش آٌٗحى ،ىحٗ َ٤٤أكِٔ٘٤ؾ ٗخٓزخٕٝ ،ط ٖٔ٠ؿي ٍٝأػٔخٍ  ٌٙٛحُِ٣خٍس
كٔٓ ٢ظِٜٜخ ػوي ؿِٔش هخٛش ٓغ ٍث ْ٤حُـٔ٣ٍٜٞشً ،خٍُ ّٞح٣زخٗ ِ٤ىَ٣
ًخٓز ،ٞرو َٜحَُثخٓش (٤ٗٞٓ٫يح) ،40طِظِِٔٓ ٚش ٖٓ حُِوخءحص ؿٔؼظٓ ٚغ ًَ
ٖٓ ٍثٓ ْ٤ـِْ حُ٘ٞ٤م ،ؿ َٞٓ٤٤ر ِ٣َ٤ى ١أٍٓ( ٢كِد حُؼَٔ
حٍُِحػ)٢؛ ٍٝثٓ ْ٤ـِْ حُ٘ٞحد ،هٞحٕ ُٓ ْ٣ٞخٍٝحّ (حُلِد
حَُحىٌ٣خُ)٢؛ ٝرَُٔخٖٗ٤٤؛ ٝهخىس أكِحد ٔ٣خٍ٣ش؛ ٔٓٝؼِ٪ُ ٖ٤طلخى حُؼخّ ُِؼٔخٍ
حُٖ٘٤٤ِ٤؛ ٝهخىس ح٩طلخىحص ٬١ر٤ش؛ ٔٓٝؼُِ٘ٔ ٖ٤ظٔخص كوٞه٤ش؛ ٝهخىس
حُـٔؼ٤خص حُٔٔؼِش ُِـخُ٤ش حُؼَر٤ش ك ٢حُ٘.٢ِ٤
ٝطْ ك ٢هظخّ  ٌٙٛحُِ٣خٍس ػوي ٓئطَٔ ٛلل ٢ك َٙ٠ؿٔغ ًز ٖٓ َ٤حُٜللٖ٤٤
حُٔلِٝ ٖ٤٤حُي ٖ٤٤ُٝرل٘يم ًخٍَ٣ح ٢ٓٝ ،حُؼخٔٛش ٓخٗظ٤خؿ ،ٞططَم كٚ٤
ػويص ٓغ ٍث ْ٤حُـٔ٣ٍٜٞش ٓٝغ
أػ٠خء حُٞكي حُ ٠كل ٟٞح٫ؿظٔخػخص حُظُ ٢
حُٔٔئ ٖ٤ُٝحُ٘ٝ ،ٖ٤٤ِ٤أًيٝح ك ٚ٤ػٖ ٓٞهق حُي ٍٝح٩كَ٣و٤ش حُٔٔظوِش حُيحػْ
ٝحُٔظ٠خٖٓ ٓغ حُؼٍٞس حُظً ٢خٗض طوٞىٛخ ؿزٜش حُظلَ َ٣حُ ٖٓ ٢٘١ٞأؿَ
حٓظو ٍ٬حُـِحثَ ٝطلَٗ َ٣ؼزٜخ ٖٓ حُ٘ٔ٤ٜش حٓ٩ظؼٔخٍ٣ش.
يىلف انجرنًبٌ انشُهٍ انداػى إلستمالل انجسائر
ك 7 ٢ىٔٔ٣زَ  ،1960أٍِٓض حُِـ٘ش حُ٘٤ِ٤ش ُيػْ طوَ َ٤ٜٓ َ٣حُـِحثَ
رَه٤ش اٍُ ٠ث ْ٤حُلٌٓٞش حُـِحثَ٣ش حُٔئهظش ،رٖ ٓٞ٣ق رٖ هيس٩ ،هطخٍٙ
رخُوطٞس حُظ ٢أهيٓض ػِٜ٤خ ٓـٔٞػش ٖٓ حُزَُٔخٗ ٖ٤٤ك ٢حُ٘ ٢ِ٤ر٘ؤٕ
حُؼَ٠٣ش حُظ ٢هخّ رخُظٞه٤غ ػِٜ٤خ  44ػٞ٠حً ٖٓ ٓـِٔ ٢حُ٘ٞحد ٝحُ٘ٞ٤م،
ٝحُظ ٢طْ آٍخُٜخ اٍُ ٠ث ْ٤ؿٔ٣ٍٜٞش حُ٘ ٢ِ٤ىػٔخ ً ٓ٩ظو ٍ٬حُـِحثَ
ٝح٩ػظَحف ر.ٚ
ٝط٘ٔ٠ض حُؼَ٠٣ش ٓطخُزش حَُث ْ٤هٍٞه ٢أُٔ٤خٗيٍٝ ١كٌٓٞظ ٚرخ٩ػظَحف
رخُـٔ٣ٍٜٞش حُـِحثَ٣شٝ ،رخُظ٣ٜٞض ٖٓ ه ٍ٬حُٔ٘يٝد حُُ٘ ٢ِ٤ي ٟحْٓ٧
حُٔظليس ُٜخُق ح٩ػظَحف رخُلٌٓٞش حُـِحثَ٣ش حُٔئهظش ه ٍ٬ؿِٔش حُـٔؼ٤ش
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فانون ،فرانتز ( )0965من أجل الثورة االفرَمَة .المكسَن ،صندوق الثمافة االلتصادَة (،)Fondo de Culctura Económica
ص .074
 40صحَفة ال ناسَون ( )La Naciónلسانتَاغو 23 ،سبتمبر .0958
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حُؼخٓش ُ ْٓ٨حُٔظليس حُظً ٢خٗض ٓوٜٜش ُٔ٘خه٘ش ِٓق حٜٗخء حٓ٫ظؼٔخٍ ،ك٢
ىٔٔ٣زَ .411960
ٝأكخىص حُِـ٘ش ك ٢رَه٤ظٜخ أ٠٣خ ً إٔ ٍحرطش ح٩طلخىحص حُط٬ر٤ش ك ٢حُ٘٢ِ٤
ٝهؼض  ٢ٛح٧هَ ٟػِ ٌٙٛ ٠حُؼَ٠٣شٝ ،أٜٗخ طٔخ ْٛرٌَ٘ كخػَ كٔٓ ٢خػ٢
ح٩ػظَحف رخُلٌٓٞش حُـِحثَ٣ش.
ٓٝغ َٓ ٍٝحُٔ٘ٞحص ،طز ٖ٤إٔ طِي حَُٓخُش حُظ ٢رؼغ رٜخ حُزَُٔخٗ ُْ ٕٞ٤طٌٖ
طؼٌْ حُيػْ ٝحُظ٠خٖٓ حُ٘ٓ ٢ِ٤غ حُو٤٠ش حُـِحثَ٣ش كلٔذ ،رَ ػٌٔض
أ٠٣خ ً ٓي ٟاُظلخف حُزَُٔخٗ ٕٞ٤ػِ ٠اهظ٬ف طٞؿٜخط ْٜحُٔ٤خٓ٤ش ٝح٣٩يُٞٞ٣ؿ٤ش
ك ٍٞه٤٠ش ػخىُشً ،خٗض طظٔؼَ ك ٢حٓظو ٍ٬حُـِحثَٝ .42طـًُِ ٠ي ٝحٟلخ ً
ٖٓ ه ٍ٬حُ٘و٤ٜخص حُظٝ ٢هؼض ػِ ٌٙٛ ٠حُٞػ٤وشٝ ،حُظً ٢خٕ ٘٣ظٔ ٢رؼٜ٠خ
٧كِحد حُ ،ٖ٤ٔ٤ػِ ٠ؿَحٍ حُلِد حُ ٢٘١ٞحُ٘ؼزٝ ،٢رؼٜ٠خ ٧كِحد
حُٓ ٢ٓٞؼَ حُلِد حُئ٣وَح ٢١حُٔٔ٤لٝ ٢حُلِد حَُحىٌ٣خُٝ ،٢أكِحد
حُٔ٤خٍ ًخُلِد حُ٘ٞ٤ػٝ ٢حٗ٩ظَحً ،٢ػِٗ ٠خًِش اىٝحٍى ٝكَحِٓٝ ١لخىٍٝ
أ٘٤٣ي ،١حٌُِحٕ ٔٛ٬ً ٬ٛٝخ كٔ٤خ رؼي حُٓ ٠يس حَُثخٓش.
اإلػتراف انفىرٌ ثبنجًهىرَخ انجسائرَخ انًستمهخ
ك ٍٞح٩ػ ٕ٬ػٖ حٓظو ٍ٬حُـِحثَ ك ،1962 ٞ٤ُٞ٣ 5 ٢كٌص حُ٘ ٢ِ٤كٌٝ
ى ٍٝحُؼخُْ ح٧هَٓٝ ٟخٍػض ُ٪ػظَحف رخٓظو ٍ٬حُ٘ؼذ حُـِحثَ ،١اً ُْ
ٓٔض حػظَحكٜخ رخُيُٝش حُـِحثَ٣ش
ٓٞ٣ ٞٔ٣خٕ ػٖ ًُي حُظخٍ٣ن كظّ ٍ ٠
حُلي٣ؼشٜ٘ٓ ،زشً ك ٢ػخّ  1963حُٔلخٓٝ ٢حً٧خى ٢ٔ٣رـخٓؼش حُ٘ ،٢ِ٤أٝهٞ٤٘٤
ك٤ُ ٌٞٓ٬٤ظِٓ ،43َ٤٤لَ٤حً ُٜخ ك ٢حُـِحثَ ٝط.ْٗٞ
ٝؿخء ك ٚٗ ٢حَُٓخُش حُظ ٢رؼغ رٜخ حَُث ْ٤حُ٘ ٢ِ٤هٍٞه ٢أُٔ٤خٗيٍ،١
رظخٍ٣ن ٓ 1962 ٞ٤ُٞ٣ 5خ ٓ" :٢ِ٣ؼخٍُ ٢ث ْ٤حُلٌٓٞش حُٔئهظش ُِيُٝش

حُـِحثَ٣ش :أٝى إٔ أػزَ ػٖ ػٔ٤ن اٍط٤خكُِ ٢وطٞس كخثوش ح٤ٔٛ٧ش حُظ٠ٓ ٢ض
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المرار  0504الصادر عن الجمعَة العامة لألمم المتحدة ،والمصادق علَه فٍ  04دَسمبر  .0960اإلعالن عن منح االستمالل للدول
والشعوب المستعمرة شكل حجر األساس لعملَات إنهاء االستعمار فٍ العالم.
42
من بَن  44برلمانٍ الذَن أَدوا استمالل الجزائر ،األعضاء فٍ مجلس الشَوخ ،بالس بَولٍ ،عن الحزب الوطنٍ الشعبٍ؛ وكارلوس
مارتَنز سوتوماَور ،عن الحزب الرادَ كالٍ؛ سلفادور أََندٌ ،وراإول أمبَرو ،وأنَسَتو رودرَغو عن الحزب االشتراكٍ؛ وتوماس
رََس ،توماس بابلو ،رفائَل أغوستَن غوموسَو ،رَنان فونتَؤلبا ،بَدرو فَدَال ،وخوسَه مسالم من الحزب الدَممارطٍ المستمل؛
واألعضاء فٍ مجلس النواب خوسَه كادَمارتورٌ ،وخوسَه فونسَا ،وألبَنو بارا عن الحزب الشَوعٍ؛ ومارَو بالَسترو ،ورامون سَلفا
أوَوا ،عن الحزب االشتراكٍ.
جرَدة المجاهد ( ،)El Moudjahidرلم َ 29 ،75ناَر  ،0960الجزائر ،ص .9
43
محام خرَج جامعة الشَلٍ .أستاذ فٍ المانون المدنٍ بكلَة الحموق بجامعة الشَلٍ منذ عام  .0943أستاذ التربَة المدنَة والتشرَعات
االجتماعَة فٍ المدرسة الوطنَة للفنون الرسومَة بمعهد الفنون من عام  0940إلً عام  . 0946أستاذ فٍ المانون الخاص بكلَة العلوم
السَاسَة واإلدارَة فٍ جامعة الشَلٍ فٍ الفترة من  0956إلً  . 0957مدَر معهد الحموق لجامعة الشَلٍ منذ َ 04ولَو . 0956وعَن
سفَرا لشَلٍ لدي الجزائر وتونس فٍ  20ماَو  0963الً  0دَسمبر  .0964تم تمدَد فترة عمله كسفَر حتً  28فبراَر . 0965
بعد عودته إلً الشَلٍ ،عاد الً عالم الدراسة بعد اختَاره عمَدا ً لكلَة المانون والعلوم االجتماعَة لجامعة شَلٍ فٍ َ 0ونَو . 0965فٍ
المجال السَ اسٍ ،كان ناشطا فٍ الحزب الرادَكالٍ ،حَث ترأس لسم التمنَة للحزب بَن عامٍ  0956و .0958ترأس النادٌ الرَاضٍ
لجامعة تشَلٍ خالل الفترة  0953-0946ورئَس الرابطة المركزَة لكرة المدم فٍ شَلٍ من .0958-0957
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كٜ٤خ حُـِحثَ ،حً رظٌَ ْ٣حٓظوُٜ٬خ ٓظٔخٍّ ًخَٓ ٓ٤خىطٜخ ك ٢طوَٜٓ َ٣خثَ
ٗؼزٜخٓٝ ،ظِظلن رٜٔخف حُي ٍٝحُلَس ٢٘ٓ ٌُْٝ .هخُ ٚحُظٜخٖٗٓٝ ،٢
حُلٌٓٞش أ٤١ذ حُظٔ٘٤خص رخُ٩ىٛخٍ ُٓ٨ش حُـِحثَ٣ش." 44
ٌٓ٘ ريح٣ش حُؼٍٞس حُظلَ٣َ٣ش ػخّ ٝ 1954كظ ٠حٓظَؿخع حُٔ٤خىس حُ٤٘١ٞش
ٝط٘٤ٜذ حُلٌٓٞش حُـِحثَ٣ش حُٔٔظوِش ػخّ ٓ ،1962خٍ حُ٘ؼزخٕ ،حُ٘٢ِ٤
ٝحُـِحثَ ،١ك ٢ر٘خء ػ٬هش هخثٔش ػِ ٠حُظ٠خٖٓ ٓغ حُ٘٠خٍ حُظلٍَٝ ١ػِ٠
ٗزٌ حٓ٫ظؼٔخٍ حٗط٬هخ ً ٖٓ أ٣خٜٗٔخ حُٔ٘ظَى ٝحَُحٓن رٔزيأ كَ٣ش طوََ٣
ٓ َ٤ٜحُ٘ؼٞد ٝحُيكخع ػٖ ٓ٤خىطٜخُٝ .ؼَ حػظَحف كٌٓٞش حُ٘ ٢ِ٤حُٔزٌَ
ريٓظ ٍٞحُـٔ٣ٍٜٞش حُـِحثَ٣ش حُئ٣وَح٤١ش حُ٘ؼز٤ش رؼي  ٖ٤ٓٞ٣كو ٖٓ ٢طٌَ٘٤
كٌٓٞظٜخ حُٔٔظوِش ىُ ً٬٤ػِٓ ٠ي٬ٛ ٟرش ٓٝظخٗش طِي حُؼ٬هش حُظ٘ٗ ٢ؤص
ٝطَػَػض ر ٖ٤حُ٘ؼز ٖ٤ػِ ٠أْٓ ه ْ٤حُظ٠خٖٓ حُٔظزخىٍٝ ،حُظّٜ ٓ ٢يص
ُزَ ُٝىرِٓٞخٓ٤ش ٗؼز٤ش ٓزوض طَٓ ْ٤حُؼ٬هخص حُؼ٘خث٤ش ر ٖ٤حُزِي.ٖ٣

44

"هكذا رحبت شَلٍ بالجزائر" .العالم العربٍ (َ 07 ،)Mundo Árabeولَو  ، 0962الصفحة  ، 0الغالف  .إدواردو فراٌ وخورخٍ
الفاندَروس والمتطرفَن أومبَرتو مارتَنز وكارلوس مارتَنَز سوتوماَور والعضو فٍ مجلس النواب آنا أوغالدٌ .وكان هنان أَضا
أعضاء فٍ مجلس النواب عن الحزب الدَممارطٍ المسَحٍ.
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انفصم انثبٍَ
انؼاللبد انشُهُخ انجسائرَخ :يٍ اإلستمالل انً حكى أَُُدٌ وثىيدٍَ
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ريأص حُؼ٬هخص ر ٖ٤حُ٘ٝ ٢ِ٤حُـِحثَ طٜ٘ي ططٍٞحً ِٓٔٓٞخ ً ٓغ ريح٣ش حٗ٩ظلخٟش
حُـِحثَ٣شًُٝ ،ي رل َ٠حُظوخٍد حًٌُ ١خٕ ٓخثيحً رٓ ٖ٤وظِق ؿٔؼ٤خص
٘ٓٝظٔخص حُٔـظٔغ حُٔيٗ ٢حُ٘ٝ ٢ِ٤ؿزٜش حُظلَ َ٣حُ ٢٘١ٞحُـِحثَ٣ش.
ٝهي ًخٕ اػظَحف كٌٓٞش حَُث ْ٤هٍٞه ٢أُٔ٤خٗيٍٍٝ ١ىٍ٣ـ-1958( ِ٤
 )1964رخُيُٝش حُـِحثَ٣ش حُٔٔظوِش حٗط٬هش َُٔكِش ؿي٣يس ك ٢حُؼ٬هخص
حُـِحثَ٣ش حُ٘٤ِ٤ش ،رل٤غ ُْ طَٔ ٓ ٟٞأٗ َٜهِِ٤ش ٌٓ٘ إٔ أْٓ حُزِيحٕ
ػ٬هخطٜٔخ حُيرِٓٞخٓ٤ش كظ ٠هخٓض حُ٘ ٢ِ٤رلظق ٓلخٍس ُٜخ ك ٢حُـِحثَ (طـط٢
طٝ ْٗٞحُٔـَد)ٝ .ػِ ٠حَُؿْ ٖٓ إٔ حُؼ٬هخص حُيرِٓٞخٓ٤ش ر ٖ٤حُ٘٢ِ٤
ٝحُٔـَد ًخٗض هخثٔش ٌٓ٘ ػخّ  ،1961ح ّ٫إٔ كٌٓٞش حُ٘ ٢ِ٤آٌٗحى ٓ٘لض
ح٣ُٞٝ٧ش ُؼ٬هخطٜخ ٓغ حُـِحثَ ٗظَح ً ُظخٍ٣ن حُٜيحهش ٝحُظ٠خٖٓ حٌُ ١ؿٔغ
حُ٘ؼزخٕٗٝ ،ظَحً أ٠٣خ ً ُٔخ طلظ ٠ر ٚحُـِحثَ ٖٓ ٤ٓ ُٕٝخٓٝ ٢طؤػ َ٤ػِ٠
حُٜؼ٤ي ح٩هِٝ ،٢ٔ٤حٌُ ١ؿؼِٜخ ( ٫ٝطِحٍ) أ ْٛىُٝش ك ٢حُٔ٘طوش حُٔـخٍر٤ش.
اطبر جدَد نهؼاللبد انشُهُخ انجسائرَخ
إ حُلي٣غ ػٖ ٗ٘ؤس ٝطط ٍٞحُؼ٬هخص ر ٖ٤حُ٘ٝ ٢ِ٤حُـِحثَ ٗٝؼزٜٔ٤خ ٣وظ٢٠
ح٧هٌ رؼ ٖ٤ح٫ػظزخٍ رؼ ٞحُٔ٤خهخص حُظخٍ٣و٤شٝ ،أرَُٛخ حُٔ٤خم حُؼخُٔ٢
ُِلَد حُزخٍىس؛ َٓٝكِش طٜل٤ش حٓ٩ظؼٔخٍ ك ٢حُوخٍحص حُؼ٬ع45؛ ٝرَُٝ
حُؼخُْ حُؼخُغ 46حٌٌُِٗ ١ض ى ُٚٝكًَش ػيّ حٗ٫ل٤خُ.
ٝهي طـِض طِي حُٜيحهش حُظِ٤ٓ ٢ص حُؼ٬هش حُؼ٘خث٤ش ر ٖ٤حُزِي ٖ٣ك ٢حُظٞحكن ك٢
حَُإٝ ٟحُٔٞحهق ٝٝكيس حٛ٧يحف ُٔ٤خٓظٜٔخ حُوخٍؿ٤ش اُحء حُظـَ٤حص
حُلخٓٔش حُظً ٢خٕ ٜ٘٣يٛخ حُ٘ظخّ حُؼخُٔ ٢ك ٢طِي حَُٔكِش.
ىحهَ حُٔـظٔغ حُ٘ ،٢ِ٤أٛزلض حُٔطخُزش رٍَٝ٠س ٓلخٍرش حُلوَ ٝحُٔٓ٬خٝحس،
ٝحؿَحء طـَ٤٤حص ٤ٌِ٤ٛش ٝؿٌٍ٣ش ػِ ٠حًُ٘ٔٞؽ ح٫هظٜخى ١حٌُ ١كَٟظٚ
حَُأٓٔخُ٤ش ٖٓ ه ٍ٬ح٤ُٝ٧ـخٍٗ٤ش حُٔخُ٤ش ًَٗٝخطٜخ ػزَ حُ٤٘١ٞش ،طظٓٞغ
طيٍ٣ـ٤خ ً ٝطٔظي حُ ٠هطخػخص حؿظٔخػ٤ش ٤ٓٝخٓ٤ش ٝحٓؼش –ؿ َ٤حُـ٘خف
حُٔ٤خٍٓ -١ؼَ حُلِد حُئ٣وَح ٢١حُٔٔ٤لٝ ،٢حُلِد حَُحىٌ٣خُ ًٝ ٢حُظٞؿٚ
حُؼِٔخٗٝ ٢حُِ٤زَحُ.٢
َُ 45مصد بها عملَة استمالل الشعوب وسَا دة الشعوب الخاضعة لالستعمار األوروبٍ ،وبشكل أساسٍ ،فٍ آسَا ،الشرق األوسط وأفرَمَا،
والتٍ تسارعت بعد الحرب العالمَة الثانَة .ولادت هذه العملَة جبهات شعبَة تحررَة ،التٍ نشؤت بَنها تحالفات اكتسبت حَوَة أكثر
بفضل مختلف الحركات ،علً غرار حركة عدم االنحَاز ،وترَكونتَننتال.
46
تم استخدام مصطلح العالم الثالث من الدَموغرافٍ الفرنسٍ ألفرَد سوفٍ ،فٍ ممالته بعنوان" :ثالث عوالم ،وكوكب" ،المنشور فٍ
الجرَدة األسبوعَة ( ،)L´Observateurفٍ  04أكتوبر َ . 0952شَر فٍ مماله إلً" :نتحدث عادة عن عالمَن  ،عن مواجهتهما
المحتملة ،عن تع اَشهما ،وما إلً ذلن ،وغالبا ما ننسً أن هنان عالم ثالث .هو مجموعة تلن الدول التٍ َطلك علَها اسم الدول المتخلفة.
هذا العالم الثالث ،تم تجاهله ،واستغالله ،واحتمارهَ ،رَد أن َكون له شؤن" .تم اعتماد المصطلح علً نطاق واسع ،لَحل محل مصطلح
البلدان المتخلفة ،الذٌ كان َعتبر اهانة لهذه الدولة.
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ٌٌٛٝح ،ريأص ىحثَس حٓ٩ظ٤خء حُ٘ؼز ٢طظٔغٝ ،أٛزلض حُؼي٣ي ٖٓ حُٔطخُذ
ٝحُو٠خ٣خ -حُظ١ ٢خُٔخ ٌِٗض أ٣ُٞٝخص ح٧كِحد حُٔ٤خٍ٣ش ٝحُلًَش حُ٘ؼز٤ش ك٢
ٗ٠خُٜخ ػزَ حُؼوٞى -طظز٘خٛخ هطخػخص حؿظٔخػ٤ش ٤ٓٝخٓ٤ش ٝػوخك٤ش ٝحٓؼش ،رؼي
إٔ طلُٞض حُٓ ٠طخُذ َٓ٘ٝػشٝ .حٓ٧ؼِش ًؼَ٤س كٌٛ ٢ح حُ٘ؤٕ ،رخٌٓ٩خٕ ًًَ
ػِٓ ٠ز َ٤حُٔؼخٍ  ٫حُل :َٜػِٔ٤ش حٓظلٞحً حُيُٝش ػِٔٗ ٠زش ٖٓ أْٜٓ
ًَٗخص حُظؼي ٖ٣حٌُزَ( ٟطٔ٤ٜيحً ُظؤٓ٘ٓ ْ٤خؿْ حُ٘لخّ) حُظٍّٝ ٢ؽ ُٜخ حَُثْ٤
كَح١؛ ح٬ٛ٩ف حٍُِحػ ٢رٜيف حُظوِ ٖٓ ٚح٫هطخػ٤ش ،حًٌُ ١خٕ ٓيػٓٞخ ً
ٖٓ حٌُ٘ٔ٤ش حٌُخػ٤ٌ٤ُٞش ك ٢حُ٘٢ِ٤؛ هخٗ ٕٞحُٔ٘خًٍش حُ٘ؼز٤ش حٌُ ٚ٘٣ ١ػِ٠
ط٘ـ٤غ حُٔ٘ظٔخص حُٔـظٔؼ٤ش ٝطؼِ٘ٓ ِ٣خًٍش حُوطخػخص حُٜٔ٘ٔش ك٢
حُوَحٍحص حُ٤٘١ٞش ،حٌُ ١ؿخء رٔزخىٍس ٖٓ حُلِد حُئ٣وَح ٢١حُٔٔ٤ل٢؛
ٝهخٗ ٕٞطؼِ ِ٣هطخع حُظ٤ٜ٘غ ُظوِ ٚ٤حُٞحٍىحص ،حٌُٓ ١خٔٛض ك٤ٛ ٢خؿظٚ
هطخػخص ٓ٤خٓ٤ش ٝحؿظٔخػ٤ش ًخٗض طظز٘ٗ ٠لْ حَُإ٣ش حُظ٘ٔ٣ٞش.
ٖٓ ٗخك٤ش أهَ ،ٟكبٕ طـٔ٤ي ٓزيأ حُيُٝش ح٫ؿظٔخػ٤ش (حٌُ ١طْ ططز٤وٌ٘ٓ ٚ
ػ٬ػ٤٘٤خص حُوَٕ حُٔخٔٓ )٢ٟق رظؼِ ِ٣ى ٍٝحُيُٝش ٓٝئٓٔخطٜخ٘ٓٝ ،لٜخ
ح٧ىٝحص حُٔئٓٔ٤ش حَُٔ٘ٝػش ُظـ َ٤٤حُ٘ظخّ ح٫ؿظٔخػ ٢كظ ٠طٔ ٢٠ك٢
طلو٤ن حُؼيٍ ٝحُٔٔخٝحس رً ٖ٤خكش َٗحثق حُٔـظٔغ؛ ٝكٗ ٢لْ حُٞهضٔٓ ،ق ٌٛح
حُي ٍٝحٌُ ١أٛزلض طظٔظغ ر ٚحُيُٝش حهظٜخى٣خ ً رظؼِ ِ٣حٌُِٔ٤ش حُؼخٓش ٝأٌٗخٍ
ؿي٣يس ٌُِِٔ٤ش ح٩ؿظٔخػ٤ش ٝحُظؼخ٤ٗٝش .ك ٢ك ٖ٤أٛزلض حُلخؿش اُ ٠اهلخّ
حُ٘ ٢ِ٤كٞٗ ٢ع آهَ ٖٓ حُؼ٬هخص كٓ ٢ـخٍ حُظ٘ٔ٤ش ح٫هظٜخى٣ش ٝحُظزخىٍ ٓغ
ى ٍٝأٌَٓ٣خ حُ٬ط٤٘٤ش ٘ٓٝطوش حُزلَ حٌُخٍ٣زٝ ٢حُي ٍٝحُ٘خٗجش ك ٢حُـ٘ٞد،
طٌظٔذ ٗ٤جخ ً ك٘٤جخ ً أ٤ٔٛش رخُـش.
ٝهي ٓٔلض  ٌٙٛحُٔؼط٤خص حُـي٣يس (حُٔخُق ًًَٛخ) رظلٔ ْ٤هطخػخص
ٓ٤خٓ٤ش ٝحؿظٔخػ٤ش ٝحٓؼش ،حُظ ٢أىًٍض رؤٕ حُظـِذ ػِ ٠حُظزؼ٤ش ٝحُظوِق ُٖ
ٌ٘ٔٓ ٌٕٞ٣خ ً ا ّ٫رز٘خء حٓظَحط٤ـ٤ش ٓ٘ظًَش ُِي ٍٝحُٔظوِلش ٝحُظخرؼش ٖٓ 47حُؼخُْ
حُؼخُغ.48
 47تثَر نظرَة التبعَة أن التخلف هو نتَجة لعملَة تارَخَة لها عاللة بتطور وتوسع الدول الرأسمالَة الكبَرة .من عوالب دَنامَكَات
االلتصاد الرأسمالٍ ظهور دول مركزَة ودول هامشَة ،وخلك مزَد من الثروات لدول الشمال وفمر وتوترات سَاسَة لدول العالم الثالث.
وبالتالٍ ،فإن التنمَة الرأسمالَة للبلدان المتمدمة تعَك مسار التنمَة فٍ بلدان العالم الثالث .ان مصدر التنمَة الرأسمالَة هو استغالل
ثروات العالم الثالث من لبل بلدان المركز ومن اِلَات المالَة التٍ تصب فٍ مصالحها .كان أصل نظرَة التبعَة فٍ أمرَكا الالتَنَة
ومفاهَمها هٍ جزء من تملَد التحلَل الماركسٍ علً تنالض الهامش والمركز .من بَن المنظرَن البارزَن :أندرَه غوندر فرانن ،روٌ
ماورو مارَنٍ ،فرناندو إنرَكٍ كاردوسو ،أنَبال كَخانو ،تَوتونَو دوس سانتوس وسَلسو فورتادو.
 48كان مفهوم العالم الثالث فٍ الش َلٍ فٍ سنوات الستَنَات لَس فممط متداول عند الَسار ،ولكن أَضا عند ممثلَن بارزَن لألحزاب ذات
التوجه المسَحٍ ،كما تجلً من خالل الكلمة التٍ ألماها رئَس الكتلة البرلمانَة للحزب الدَممراطٍ المسَحٍ ،خوسَه فونَكا  ،أثناء تدخله
تكرَما ً للجمهورَة العربَة المتحدة" :ع لً المستوي الدولٍ ،ناصر ،إلً جانب نهرو وتَتو ،ترأس ما َسمً الجبهة الثالثة ،التٍ تسعً
لضم البلدان التٍ تنبذ كل أشكال اإلمبرَالَة ،ودعم السالم ،ومناهضة االستعمار والدفا عن تمرَر المصَر  ".مجلس الشَوخ الشَلٍ،
الدورة  ،27فٍ َ 27ولَو . 0965
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ُٝؼَ ٓخ ٓٔ ِ٤حُؼ٬هش ر ٖ٤حُـِحثَ ٝحُ٘ ٌ٘ٓ ٢ِ٤ريح٣خطٜخ  ٢ٛطِي حُو٘خػش حُظ٢
أهٌص طظَٓن ُي ٟهطخػخص ٝحٓؼش ٖٓ حُٔـظٔغ ُٝي ٟكٌٓٞخص طِي حُلظَس
كٍَٟٝ ٍٞس اٜٗخء حٓ٫ظؼٔخٍ ٓٝخ هي ٣ظَطذ ػ٘ ٖٓ ٚطيحػ٤خص ػِ ٠حُ٘ظخّ
حُؼخُٔ.49٢
ٝرو ٌٙٛ ٜٙٞحُؼ٬هش ،طو ٍٞحُٔئٍهش أٝؿ٤٘٤خ رخَُ٤حً" :٢حٕ حُظؼزجش
ح٩ؿظٔخػ٤ش ٝحُٔ٤خٓ٤ش ُؼزض ىٍٝحً ػخٗ٣ٞخ ً ك ٢ػِٔ٤ش طؤٓ ْ٤حُؼ٬هخص
حُيرِٓٞخٓ٤ش ر ٖ٤حُ٘ٝ ٢ِ٤حُـِحثَ ك ٢ػخّ ُ )...( 1963وي طلووض  ٌٙٛحُؼِٔ٤ش
ك ٢ػٜي كٌٓٞش حَُث ْ٤هٍٞه ٢أُٔ٤خٗيٍ ١حُٔلخكظش رل َ٣ُٝ َ٠هخٍؿ٤ظٜخ
آٌٗحىً ،خٍُٓ ّٞخٍطٞٓ ِ٤٘٤طٓٞخ ٖٓ( ٍٞ٣حُلِد حَُحىٌ٣خُ )٢حٌٌُٖ٣ ُْ ١
٘٣ظَ حُ ٠حُؼ٬هخص حُي٤ُٝش رٔ٘ظٝ ٢ٌ٤ٓ٬ً ٍٞطوِ٤ي )...( ١رخُ٘ٔزش ُٔخٍطِ٤٘٤
ٓٞطٓٞخً ،ٍٞ٣خٗض ٓٔؤُش طٜل٤ش حٓ٩ظؼٔخٍ ٖٓ أ ْٛحُؼِٔ٤خص ك ٢طِي حُلظَس،
ٝحٗط٬هخ ً ٖٓ ٍؿزظ ٚك ٢طط٤ٓ َ٣ٞخٓش هخٍؿ٤ش ٓ٘لظلش ػِ٘ٓ ٠خ١ن أهَٖٓ ٟ
حُؼخُْ ْ٤ُ-كو ٢ػِ ٠حُ٣٫ٞخص حُٔظليس -كوي طوٍَ كظق حُٔلخٍس حُ٘٤ِ٤ش ك٢
حُـِحثَ؛ ٌٛح حُزِي حًٌُ ١خٕ ُ ٫ٝحٍ ٍِٓح ً ُِ٘٠خٍ ٝحُٜٞٔى رل َ٠ػٍٞطٚ
حُظلَ٣َ٣ش."50
ُوي ًخٕ ُؼِٔ٤ش حٜٗخء حٓ٫ظؼٔخٍ ٍٝك َ٤حٗ٩ظيحد ٝرَ ُٝى ٍٝؿي٣يس ،حُ٠
ؿخٗذ حػظَحف حُ٘ ٢ِ٤رخُيُٝش حُـِحثَ٣ش ٝحهخٓش ػ٬هخص ىرِٓٞخٓ٤ش رٖ٤
حُزِي ،ٖ٣طؤػَ٤حً أ٠٣خ ً ػِ ٠طط ٍٞحُٔ٤خٓش حُوخٍؿ٤ش ُِ٘ ٢ِ٤ك ٢حُلظَس ٓخ رٖ٤
 ،1973ٝ 1962ك٤غ طْ ططٓ َ٣ٞلخ ْ٤ٛؿي٣يس ُٔزيأ حُظزخىٍ ٝحُظؼخ.ٕٝ
ٝكٌٛ ٢ح حُٜيى ،طئًي حُزَٝكٍٞٔ٤س رخَُ٤حً ٢إٔ ٓٓ٬ق ٌٛح حُظؤػ َ٤طـِض ك٢
ػٜي كٌٓٞش حَُث ْ٤هٍٞه ٢أُٔ٤خٗيٍٝ ،١رٌَ٘ أٟٝق ه ٍ٬كٌٓٞش
حَُث ْ٤حىٝحٍى ٝكَحٗٞٓ ١ظخُلخ (حُلِد حُئ٣وَح ٢١حُٔٔ٤ل )٢حٌُ ١أْٓ
ػ٬هخص ٝأهخّ ٓلخٍحص ك ٢ى ٍٝؿي٣يس ًخٗض هي كِٜض ػِ ٠حٓظوُٜ٬خ كي٣ؼخ ً
رٔٞؿذ ػِٔ٤ش حٜٗخء حٓ٩ظؼٔخٍ؛ ٓ ٞٛٝخ ٓٔق ُِ٘ ٢ِ٤رؤٕ طٔظٞػذ طِي
حُظل٫ٞص حُظ ٢ؿَ٤ص حُ٘ظخّ حُيٝ ،٢ُٝأطخف ُٜخ حٌٓخٗ٤ش طز٘٤ٓ ٢خٓش هخٍؿ٤ش
ٓـخَ٣سٝ .ط٤٠ق رخَُ٤حً ٢إٔ ٌٛح حً َٓ٧خٕ ُ ٚأ٤ٔٛش هخٛش رخُ٘ٔزش ُيُٝش
ٓؼَ حُ٘ ،٢ِ٤حُظً ٢خٗض ُيٜ٣خ رؼ ٞحُوزَس ٝحُظوخُ٤ي حُيرِٓٞخٓ٤ش ػِ ٠حُٔخكش
حُي٤ُٝش ٖٓ ه ٍ٬طؼخِٜٓخ ٓغ حُ٣٫ٞخص حُٔظليس ٝأٍٝٝرخ حُـَر٤ش رٌَ٘ أٓخٓ،٢
ٌُُٝي ًخٗض ػِٔ٤ش اٜٗخء حٓ٫ظؼٔخٍ رخُ٘ٔزش ُٜخ ك ٢طِي حُلظَس رٔؼخرش
"ُُِحٍ"ٞٗ ،ػخ ً ٖٓ "حُؼٍٞس" ًخٗض طؼٜ٘٤خ حُٔخكش حُي٤ُٝش.51
 49بالَراكٍ ،أوخَنَا (" ) 2020الشَلٍ ،والجزائر ،والعالم الثالث فٍ سنوات الستَنَات والسبعَنَات" .الثورة المتشابكة .فٍ :توماس فَلد
جونَور ،ستبال كرَب ،فانٍ بَتَنا ( (2020) )2020أمرَكا الالتَنَة والحرب الباردة .أخبار جامعة كاروالَنا الشمالَة .الوالَات المتحدة.
50
ممابلة ألوجَنَ ا بالَراكٍ خصت بها استَبان سَلفا فٍ اطار هذا البحث "شَلٍ والجزائر :تارَخ تضامن مشترن صمد أمام اختبار
الزمن" 04 ،أكتوبر .2020
 51المرجع نفسه.
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ٝرلًُ َ٠ي حٗ٩لظخف ك ٢حُؼ٬هخص ،حٓظطخػض حُ٘ ٢ِ٤إٔ طظٌ٤ق ٓغ حُظل٫ٞص
حُؼٔ٤وش حُظً ٢خٕ ٜ٘٣يٛخ حُ٘ظخّ حُيٝ ،٢ُٝإٔ طظوَد ٖٓ ى ٍٝؿي٣يس،
ٝطٔظٌ٘ق ٓـظٔؼخص ٘ٓٝخ١ن ُْ طٌٖ ٓؼَٝكش ُيٜ٣خ آٌٗحى أ ٝطْ طـخِٜٛخ ك٢
حُٔخًٔ .٢ٟخ ًخٕ ُ ٌٜٙحُٔلخٍحص حُـي٣يس ىٍٝحً كخػ ً٬كٓ ٢ؼَكش حُٞحهغ
ح٩ؿظٔخػٝ ٢ح٩هظٜخىٝ ١حُؼوخكٝ ٢حُٔ٤خُٓ ٢ظِي حُي ٍٝحُظ ٢طْ ططز٤غ
حُؼ٬هخص ٓؼٜخٝ ،حُظ ٢رلِٜ٠خ أٛزق ٌٓٔ٘خ ً حهخٓش ػ٬هخص ٍٓٔ٤ش ٝىرِٓٞخٓ٤ش
ٓغ ىٗ ٍٝخٗجش أهَ.ٟ
ٝطو ٍٞحُٔئٍهش رخَُ٤حً ٢حٕ حكي ٟحُٜٔخّ حَُث٤ٔ٤ش حُظًُِ ٢ق رٜخ حُٔلَحء
حُ٘ ٖ٤٤ِ٤حٝ٧حثَ ٌٓ٘ حكظظخف حُٔلخٍس ك ٢حُـِحثَ ًخٗض طظٔؼَ ك ٢حػيحى طوخٍَ٣
ٓلِٜش ػٖ حُٔ٤خٓش حُـِحثَ٣شٝ ،ػٖ ح٧كِحد حُٔ٤خٓ٤ش ٝح٧كيحع حُظً ٢خٗض
طٜ٘يٛخ حُٔخكش حُ٤٘١ٞشً" .خٗض حُـِحثَ ك ٢طِي حُلظَس طؼ ٖ٤ػِٝ ٠هغ
طـَ٤حص ٓ٤خٓ٤ش ًزَ٤س ْ٤ُ ،كوُ ٢لُٜٜٞخ آٌٗحى ػِ ٠حٓ٩ظوٝ ،ٍ٬حٗٔخ أ٠٣خ ً
ُ ٔخ ػَكظ ٚحُٔخكش حُٔ٤خٓ٤ش ٖٓ أكيحع ػِ ٠ؿَحٍ حٗظوخد أٍ ٍٝثُِ ْ٤ـِحثَ
حُٔٔظوِش ،أكٔي رٖ رِش (ً ٌُٖٝ )...خٗض حُـِحثَ أ٠٣خ ً رخُ٘ٔزش ُٔٔؼِ٢
حُلٌٓٞش حُ٘٤ِ٤ش ٗوطش حٗط٬م ٜٓٔش ُِٔلَ ٗل ٞى ٍٝاكَ٣و٤ش أهَٔٓ ،ٟخ ٓٔق
ُ ْٜرخ٬١٩ع ػِٝ ٠حهغ ٗؼٞرٜخ ٝحُظؼَف ػٖ هَد ػِ ٠ػِٔ٤خص طٜل٤ش
حٓ٩ظؼٔخٍ حُظً ٢خٗض ؿخٍ٣شٝ ،ػِ ٠حُوخىس حُٔ٤خٓ ٌُٜٙ ٖ٤٤حُي .ٍٝكزخُ٘ٔزش
ُيُٝش رؼ٤يس ؿـَحك٤خ ً ٓؼَ حُ٘ ،٢ِ٤كوي ًخٕ ًُي أَٓحً ؿٔٓ َ٤زٞم ،"52ػِ ٠كي
ه ٍٞحُٔئٍهش.
ٝرو ٜٙٞحُٜ٘ؾ حُـي٣ي ُِٔ٤خٓش حُوخٍؿ٤ش حُ٘٤ِ٤ش ك ٢طِي حُلظَس ،طئًي
رخَُ٤حً ٢أٗ" ٚك٤ٓ ٢خم حُلَد حُزخٍىسً ،خٕ ُوَحٍ كظق حُٔلخٍس ك ٢حُـِحثَ
أٛيحكخ ً أهَ ٟرخُ٘ٔزش ُلٌٓٞش أُٔ٤خٗيٍ ٖٓٝ ،١رٜ٘٤خ ٓظخرؼش َٓٝحهزش حُ٘لًٞ
حًٌُ ١خٗض طلظ ٠ر ٚى ٍٝأهَ ٖٓ ٟأٌَٓ٣خ حُـ٘ٞر٤ش ٝحٌُخٍ٣زٓ-٢ؼَ ًٞرخ
ٝحُزَحُ -َ٣ك ٢اكَ٣و٤خ ؿ٘ٞد حُٜلَحء حٌُزَ."53ٟ
انؼبنى انثبنث وأهًُته انًحىرَخ فٍ انرؤَخ انجسائرَخ
إ حُيرِٓٞخٓ٤ش حُـِحثَ٣ش ُٔ٤ض كي٣ؼش حُؼٜي ،كوي رَُص هزَ ه٤خّ حُيُٝش
حُـِحثَ٣ش حُٔٔظوِش ٝكظ٤ض رخ٩ػظَحف حُيٝ ،٢ُٝطخٍ٣ن حُؼٍٞس حُظلَ٣َ٣ش
ٗخٛي ػِ ٠حُي ٍٝحٌُز َ٤حٌُ ١هخٓض ر ٚؿزٜش حُظلَ َ٣حُ(FLN) ٢٘١ٞ
ٝحُلٌٓٞش حُـِحثَ٣ش حُٔئهظش ) (GPRAك ٢حٓظوطخد حُيػْ ٝحُظ٠خٖٓ
حُي ٖٓ ٖ٤٤ُٝأؿَ حٓظو ٍ٬حُـِحثَ.54
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ٝهي ٛخؿض حُلٌٓٞش حُـِحثَ٣ش حُـي٣يس ؿيحس حٓ٩ظو٤ٓ ٍ٬خٓخطٜخ ٝػ٬هخطٜخ
حُوخٍؿ٤ش ر٘خ ًء ػِ ٠طؼِٓ ِ٣زيأ كَ٣ش طوَ َ٤ٜٓ َ٣حُيٝ ٍٝحُيكخع ػٖ ٓ٤خىس
ٗؼٞرٜخٝ ،ػِ ٠حهخٓش ًٗٔٞؽ ط٘ٔ ١ٞهخ ٙرٜخ ٤ِ٣ن رظخٍ٣وٜخ َ٣ٝحػ ٢ػوخكظٜخ.
 ٖٓٝر ٖ٤أ ْٛحُٔلخٝ ٍٝح ْٓ٧حُظ ٢اٍطٌِص ػِٜ٤خ حُٔ٤خٓش حُوخٍؿ٤ش ُِيُٝش
حُـِحثَ٣ش ،طٔؼِض ك ٢حُيكخع ػٖ حُٔ٤خىس حُ٘ؼز٤ش حٗط٬هخ ً ٖٓ طؤٓٞٓ ْ٤حٍىٛخ
حٓ٩ظَحط٤ـ٤ش ،طٔ٤ٜيحً َُٔكِش حٗ٩ظوخٍ ٗل ٞحُئ٣وَح٤١ش حُ٘ؼز٤ش ًحص حُظٞؿٚ
حٗ٩ظَحًٝ ،٢كوخ ً ُو٤ٜٛٞخطٜخ ٝهٜخثٜٜخ ح٩هظٜخى٣ش ٝح٩ؿظٔخػ٤ش
ٝحُؼوخك٤ش؛ حُظ٠خٖٓ حُلخػَ ٓغ ٗ٠خٍ كًَخص حُظلٍَ ُ٘ؼٞد حُؼخُْ حُؼخُغ،
ٍٝك ٞأ ١طيهَ أ ٝػيٝحٕ آزَ٣خُٝ ،٢حُٔطخُزش ربٜٗخء ؿٔ٤غ أٌٗخٍ حُلَٜ
حُؼ٘ٝ ١َٜحُؼٍِ حُؼ٘ ١َٜك ٢حُؼخُْ؛ ُٝؿٞد ؿزَ حُُٜ ٍَ٠خُق حُ٘ؼٞد
ح٩كَ٣و٤ش ٝحُؼَر٤ش ٝح٣ٞ٤ٓ٥ش حُظ ٢طؼَٟض ػِٓ ٠يحٍ هَ٪ُ ٕٝرخىس حُـٔخػ٤ش
ٝحُؼزٞى٣ش ٜٗٝذ ٓٞحٍىٛخ ٝػَٝحطٜخ ٖٓ هزَ حُٔٔظؼَٔ حٍٝٝ٧ر٢؛ حُظٔٔي
رٔزيأ ػيّ حٗ٩ل٤خُٝ ،حُٔؼ٣٩ ٢ـخى كِ٤ِٔٓ ٍٞش ُظٔ٣ٞش ٝكَ حُِ٘حػخص؛
ٝحُظ٠خٖٓ ٓغ ٗؼٞد حُؼخُْ حُؼخُغٝ ،طؼِ ِ٣حُظؼخٝ ٕٝىػٔ ٚر ٖ٤رِيحٕ
حُـ٘ٞدٝ ،حٟ٫ط٬ع ري ٍٝكخػَ ك ٢كًَش ى ٍٝػيّ حٗ٫ل٤خُ رٜيف اهخٓش
ٗظخّ ػخُٔ ٢ؿي٣ي.
ٝهي حًظٔذ ؿِء ًز ٌٙٛ ٖٓ َ٤حُٔلخ ٍٝهٞسً ٍٝٝحؿخ ً ُيٍؿش إٔ حٌُؼٖٓ َ٤
ٓلخ ْ٤ٛحُ٘٠خٍ ٟي حٓ٩ظؼٔخٍ ٝطوَ َ٤ٜٓ َ٣حُ٘ؼٞد طْ طٜ٘٤ٔ٠خ ك٢
ٓلظٍٝٝ ٟٞف حُوَحٍ حُظخٍ٣و( 1514 ٢ىُِ )15-ـٔؼ٤ش حُؼخٓش ُ ْٓ٨حُٔظليس،
ر٘ؤٕ اػ٘ٓ ٕ٬ق حٓ٩ظوُِ ٍ٬زِيحٕ ٝحُ٘ؼٞد حُٔٔظؼَٔس حُٜخىٍ ك14 ٢
ىٔٔ٣زَ .551960
ٝك ٢ؿ ٕٞ٠حُلَد حُزخٍىس ،أهٌص حُي ٍٝحُظ٘ٗ ٢ؤص ػٖ كًَخص حُظلٍَ
ٝطٜل٤ش حٓ٩ظؼٔخٍ طظٔخٓ ٠ٛغ حُؼخُْ حُؼخُغ ًـِء ٖٓ ٗلْ ًُي حُٔـظٔغ
حُٔ٤خٓ" ٢حُُ ،"٢ٔٛٞيٍؿش أٗ ٚك ٢طِي حُلظَس ًخٕ ُ٣ؼ ٍٞػِ ٠حُي ٍٝحُظ٢
أٛزلض طٌَ٘ حُؼخُْ حُؼخُغ  ٕ٧طٌ ٕٞحُٔلَى حُلو٤وُِ ٢ؼٍٞحص هٍ٬
َٓكِش ٓخ رؼي حُلَد ،56حػظوخىحً رؤٕ ػِٔ٤خص حُظـٞٓ َ٤٤ف ُٖ طؤط٢
رخٍَُٝ٠س ٖٓ حُي ٍٝحَُأٓٔخُ٤ش حُٔظويٓش ٖٓ ٫ٝ ،رِيحٕ حُٔؼٌَٔ حٗ٫ظَحً٢
حَُ٘ه٢؛ أ ١رٔؼ٘ ٠إٔ حُؼٍٞس ُٖ طٌ ٕٞػِ٣ ٠ي ٓخ طٔٔ ٠رخُي ٍٝحُٔظطٍٞس،
ٝاٗٔخ ٖٓ ى ٍٝحُٜخٖٓ حُ٘خٓ٤ش.
حٗط٬هخ ً ٖٓ أٌَٓ٣خ حُ٬ط٤٘٤ش ٘ٓٝطوش حُزلَ حٌُخٍ٣زُ ،٢ؼزض حُؼٍٞس حٌُٞر٤ش
رو٤خىس ك٤يٍ ًخٓظَ ٝىٍٝحً حٓظَحط٤ـ٤خ ً ٛٝخٓخ ً ك ٢طـ ٖ٤٤حُظ٠خٖٓ حُيٓ ٢ُٝغ
حُ٘٠خٍ حُظلٍَُ٘ ١ؼٞد حُؼخُْ حُؼخُغ ،ك٤غ هخٓض حُلًَش ك٘٣ َٜٗ ٢خَ٣
55
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 1966رظ٘ظ ْ٤رخُؼخٔٛش ٛخكخٗخ "حُٔئطَٔ حُِ ٍٝ٧ظ٠خٖٓ ٓغ ٗؼٞد آٓ٤خ
ٝحكَ٣و٤خ ٝأٌَٓ٣خ حُ٬ط٤٘٤ش" ،حُٔؼَٝف رخُٔئطَٔ حُؼ٬ػ ٢حُوخٍحصٝ ،حٌُ ١ؿٔغ
أًؼَ ٖٓ هٔٔٔخثش ٓٔؼَ ُلًَخص ٓ٤خٓ٤ش ٝػٔخُ٤ش ٬١ٝر٤ش ٔٗٝخث٤ش ٝهخىس
ُٔ٘ظٔخص ى٤ُٝش ٝى ٍٝاٗظَحً٤شًٝ .خٕ ٖٓ ر ٖ٤حُ٘و٤ٜخص حُزخٍُس حُظ٢
ٓـِض كٍٛٞ٠خ كٌٛ ٢ح حُٔئطَٔ حُظخٍ٣وِٓ ،٢لخى ٍٝأ٘٤٣ي ٖٓ ١حُ٘٢ِ٤؛
ٝح٧ه َ٠ح٩رَح ٖٓ 57٢ٔ٤ٛحُـِحثَ؛ ٝأٌِٓ٤خٍ ًخرَحٍ ٖٓ حَُأّ ح٧هَ٠؛
ٝر٤يٍٓ ٝي٘٣خ ِٓ٤لخ ٖٓ كِ٘٬٣ٝ؛  ْ٣ُٞٝأٝؿٔظ ٞطٔ٤ُ ّٞ٤ٍٓٞخ ٖٓ
ؿٞحطٔ٤خ٫؛ ٍٝٝىٗ ٢أٍ٘ٔٔ٣ي ٖٓ ١حٍٝٝ٧ؿٞح١؛ ٤ٗٝي ١ؿخؿخٕ ٖٓ ؿ٤خٗخ؛
ٗٝـ ٖ٣ٞكخٕ ط٤خٕ ٖٓ ك٤ظ٘خّ حُـ٘ٞر٤شٝ ،ؿ.َْٛ٤
ٝك ٢ح١خٍ ٌٛح حُٔئطَٔ ،أٗ٘جض ٓ٘ظٔش حُظ٠خٖٓ ٓغ ٗؼٞد اكَ٣و٤خ ٝآٓ٤خ
ٝأٌَٓ٣خ حُ٬ط٤٘٤ش ،حُٔؼَٝكش رٔ٘ظٔش "أٓٝزخٍ"ً ،ـزٜش ٓ٘ظًَش ٛيكٜخ
ٓ٘خ٠ٛش حٓ٩ظؼٔخٍ ٝحٓ٩زَ٣خُ٤ش ح٤ٌ٣َٓ٧ش ٝىػْ كًَخص حُظلٍَ ك ٢حُؼخُْ.58
شؼجبٌ َتطهؼبٌ انً تحمُك انسُبدح االلتصبدَخ
ٌٓ٘ طٓ ٚ٤ُٞوخُ٤ي حُلٌْ ك ٢ػخّ ٓ ،1970ؼ ٠حَُثِٓ ْ٤لخى ٍٝأ٘٤٣ي ١اُ٠
طؼِ ِ٣طِي حٛ٧يحف حُظ ٢حػظُٔيص كٓ ٢ئطَٔ حُؼ٬ػ ٢حُوخٍحص َٜٓٝ ،ػِ٠
طـٔ٤يٛخ ك ٢حُٔ٤خٓش حُ٤٘١ٞش اٗط٬هخ ً ٖٓ حٔ٣خٗ ٚحُؼخرض روٍٝٝ ْ٤ف حُظؼخٕٝ
حُٔ٘ظَىٔٓٝ ،ظ٘يحً كًُ ٢ي حُ ٠حُظ٠خٖٓ حُظخٍ٣و ٢حٌُ ١طَٓن ر ٖ٤حُ٘ؼزٖ٤
حُـِحثَٝ ١حُ٘.٢ِ٤
ًٝخٗض حكي ٟأ ٠ُٝحُوَحٍحص حُظ ٢حطوٌٛخ أ٘٤٣ي ُٚٞٛٝ ٌ٘ٓ ١حٍُ ٠ثخٓش حُز٬ى
طؼ ٖ٤٤اىٝحٍى٣ ِّٞٓ ٝخُ٣ـٓ ٢لَ٤حً ُِ٘ ٢ِ٤ك ٢حُـِحثَٝ ،حًٌُ ١خٕ ٣لظ٠
رؼوش ًزَ٤س ُي ٟحَُث-ِّٞٓ ٌٖ٣ ُْ .ْ٤حُٔ٘لٌٍ ٖٓ أ٣ٍٞٓ ٍٞٛش -هَ٣ؾ
ٓؼٜي حُيٍحٓخص حُيرِٓٞخٓ٤ش ،رَ ًخٕ ٓلٌَحً ٣ظوخْٓ ٗلْ حَُإٝ ٟحُٔٞحهق
حُٔ٤خٓ٤ش حُظً ٢خٗض ُي ٟحَُث ْ٤أ٘٤٣يًٝ ،١خٕ ٓؼَٝكخ ً ر٘٠خُ ٚحُطَ٣ٞ
ٝحُزخٍُ ك٘ٓ ٢خ٠ٛش حٓ٫ظؼٔخٍٗ ٞٛٝ ،و٤ن ٓخًٍ ٞأٗط ،ِّٞٓ ٞ٤ٗٞحُؼ ٞ٠ك٢
ٓـِْ حُ٘ٞحد آٌٗحىٍٝ ،ث ْ٤حُِـ٘ش حُ٘٤ِ٤ش ُيػْ طوَ َ٤ٜٓ َ٣حُـِحثَ ك٢
هٔٔ٤٘٤خص حُوَٕ حُٔخ.٢ٟ
ًخٕ ِٓلخى ٍٝأ٘٤٣ي ١أٍ ٍٝث ٢ِ٤ُِ٘ ْ٤ططؤ هيٓخ ٙحُـِحثَ (ٝحُٞك٤ي كظ٠
حٝ ،)ٕ٥هي كظ ٢ػ٘ي  ُٚٞٛٝحُٓ ٠طخٍ حُؼخٔٛش حُـِحثَ٣ش رَٔحْٓ طَك٤ذ
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هخٛش ،ك٤غ ًخٕ ك ٢حٓظوزخُ ٚحَُثٞٛ ْ٤حٍ ١رٓٞيٗ ٖ٣و٤ٜخ ًٝ .هي طِحٓ٘ض
طِي حُِ٣خٍس-حُظ ٢ط٘ٔ٠ض رَٗخٓؾ ػَٔ ٌٓؼقٓ -غ ػٞىس حُ٘خػَ حُ٘ َ٤ٜرخرِٞ
َٗٝ٤ىح اُ ٠حُ٘ ٢ِ٤رؼي حكَحُ ٙػِ ٠ؿخثِس ٗٞرَ ُ٦ىحد ،ك٤غ هخّ أ٘٤٣يٖٓ ١
حُؼخٔٛش حُـِحثَ٣ش ربٍٓخٍ ٍٓخُش ٓؼزَس ُ ٚطلَٔ ك٤١ ٢خطٜخ ػزخٍحص حُؼ٘خء
ٝحُظوي َ٣ػِ ٠آٜخٓ ٚك ٢حػَحء حُؼوخكش حُؼخُٔ٤ش.
ٝهي ُو ٚحَُث ْ٤أ٤٣ي ١ك ٢حُوطخد حٌُ ١أُوخ ٙأٓخّ ٗظ َٙ٤حُـِحثَ١
ٞٛحٍ ١رٓٞي ٖ٣رٍٜٞس ٝحٟلش ٍإ٣ظ ٚطـخٗ ٙؼٞد حُؼخُْ حُؼخُغٝ ،أًي
حُظِحٓ ٚرخُٔزخىة ٝحٛ٧يحف حُٔ٤خٓ٤ش ٝح٣٩يُٞٞ٣ؿ٤ش حُٔ٘ظًَش حُظ ٢رُ٘٤ض ػِٜ٤خ
حُٜيحهش ٝحُؼ٬هش ر ٖ٤حُ٘ؼز ٖ٤حُ٘ٝ ٢ِ٤حُـِحثَٗٝ .١ظَحً ُٔخ طٌٛ ٚ٘ٔ٠ح
حُوطخد ٖٓ ٓلظ ٟٞهٝ ْ٤طخٍ٣وٍ ،٢أ٘٣خ أٗ ٖٓ ٚحُ٬ثن ٗٔن ًٗ ٜٚخٓ:ً٬
"ٓ٤ي ١حَُث،ْ٤

هزَ هي ٢ٓٝحُ ٠حُـِحثَ ٖٓ أؿَ ح٩ؿظٔخع ٓغ كوخٓظٌْٓ ،ؼيص رِوخء
ٍث ٢ٔ٤ؿٔ٣ٍٜٞظ ٢حُزٝ َٝ٤حٌُٔٔ٤ئٛ٬ً ،خ ٖٓ حٛ٧يهخء حُٔيحكؼٖ٤
ػٖ كوٞم ٗؼٞد حُؼخُْ حُؼخُغ .
ٝرخ ،ْٓ٧أُو٤ضُ ًِٔش ك ٢أ٘ٓ ْٛظي ٟػخُٔ ،٢حُـٔؼ٤ش حُؼخٓش ُٔ٘ظٔش
ح ْٓ٧حُٔظليس ،ططَهضُ كٜ٤خ حُٓ ٠خ ٣ظؼَ ُٚ ٝرِي ٖٓ ١حػظيحء
آزَ٣خُ ٢ػِ٣ ٠ي حًَُ٘خص ٓظؼيىس حُـ٘ٔ٤خصٗٝ ،يىصُ رخُلٜخٍ
ح٫هظٜخىٝ ،١أٟٝلضُ إٔ ػٔش ٓٔخٍٓخص طو ّٞرٜخ حًَُ٘خص حُٔخُ٤ش
ٓظؼيىس حُـ٘ٔ٤خص طُٔ٤ت ُ٘خٝ ،طظ٘خكٓ ٠غ حٛ٧يحف حُظ٘ٗ ٢ؤص ٖٓ أؿِٜخ.
ُوي أًيصُ رٌَ٘ هخ١غ إٔ ًَ طِي ح٩ػظيحءحص  ٢ٛك ٢حٗ َٛ٧ظ٤ـش
حُٔ٤خٓش حُ٘٘٤ؼش حُظ ٢طو ّٞػِٜ٤خ حُِٔطش حٓ٩زَ٣خُ٤شًٔ .خ ػزَصُ ػٖ
حػظَح٤ٗ ،٢ٟخرش ػٖ حُي ٍٝحُٜـَ٤س ،ػِِٞٓ ٠ى ٔٓٝخٍٓخص حُوٟٞ
حٌُزَ ٟحُظ ٢طو٘ن حهظٜخىحص ى ٍٝحُؼخُْ حُؼخُغٝ .أًيصُ إٔ ٗؼز٘خ
ِٓظِّ رٔزخىة طوَ َ٣حُٔٝ َ٤ٜػيّ حُظيهَ ك ٢حُ٘ئ ٕٝحُيحهِ٤ش ُِي،ٍٝ
ٝأٗ٣ ٚلذ حُِْٔ ٝحُٔ٘٣ ٌُٚ٘ٝ ،ّ٬ؼَ أٗ٠ٓ ٚطَ ُ٘زٌ حُِٔٞى
حُؼيٝحًَُِٗ٘ ٢خص ٓظؼيىس حُـ٘ٔ٤خص ٝحُو ٟٞحٓ٩زَ٣خُ٤ش.
ٗلٖ رلخؿش اُ ٠حُؼَٔ كُ ٕ٧ ّ٬ٓ ٢ي٘٣خ ٜٓٔش ك ٢ؿخ٣ش ح٤ٔٛ٧ش ٣ـذ
إٔ ٗٔ ٢٠ك ٢طلو٤وٜخ؛ طِي حُٜٔٔش حُظ ٢ريأص ك ٢حُِلظش ًحطٜخ حُظ٢
 َٛٝكٜ٤خ حُؼٔخٍ حُٓ ٠يس حُلٌْ ك ٢ػخّ .1970
َٗ٣ي إٔ ٣ؼْ حُٔ ّ٬ك ٢حُي ٍٝحُؼَر٤ش حُظٗ ٢يػْ ٗ٠خُٜخ حُظلٍَ.١
ٌُُٝي ،أًيصُ أٓخّ حُـٔؼ٤ش حُؼخٓش ُ ْٓ٨حُٔظليس ػٍَِٟٝ ٠س ططز٤ن
هَحٍ ٓـِْ حٝ 242 ٖٓ٧ح٩ػظَحف رلوٞم حُ٘ؼذ حُلِٔط.٢٘٤
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َٗ٣ي إٔ ٞٔ٣ى حُٔ ّ٬كٗ ٢ز ٚؿَِ٣س حُٜ٘ي حُ٤٘٤ٜش كظ ٠طظٌٖٔ ٗؼٞد
 ٌٙٛحُي ٍٝحُظ ٢طؼَٟض ُؤغ حُؼيٝحٕ حٓ٫ظؼٔخٍ ٖٓ ١اُظجخّ ؿَحكٜخ
ٔٓٝخٍٓش ك٤خطٜخ رؼ٤ي ًح ػٖ أٌٗخٍ ح٫ػظيحء ٝحُظٜي٣ي .إ حُ٘ؼذ
حُل٤ظ٘خٓ ٢حُزطَ حٌُ٘٣ ١خَٓ َٟس أهَ ٖٓ ٟأؿَ حٓظوٝ ،ُٚ٬حٌُ١
٣لظً ٠لخك ٚحُزط ٢ُٞرظوي َ٣حُ٘ؼذ حُ٘ٔ٣ ،٢ِ٤ظلن إٔ ٣ؼ ٖ٤ك٢
ٓ٤ٓٝ ،ّ٬ؤطٓ ٫ ّٞ٣ ٢لخٍ ٓ٤ظلٍَ ك.ٚ٤
ٗؼَف ٤١زش  ًَّٝحُ٘ؼذ حُـِحثَٗٝ ،١يٍى حٔ٣خٗ ٚحَُحٓن رٔزخىة
حُظ٠خٖٓ حُيٓ ٢ُٝغ حُلًَخص حُظلٍَ٣ش ك ٢حُؼخُْٝ ،حٌُ٣ ١ـؼِ٘٣ ٚزٌ
ًَ ؿَحثْ حٓ٩زَ٣خُ٤ش ٣ٝيػْ حُ٘ؼٞد ح٧هَ ٟحُظ ٢طلخٍد روخ٣خ
حٓ٩ظؼٔخٍ.
ٝكً ٠
 ٬ػٖ ٓٔخػ٘٤خ ٖٓ أؿَ حُٔٗ ،ّ٬ظطِغ حُ ٠ط٤ٓٞغ ٍهؼش حُظ٠خٖٓ.
ٗٝؼظوي ؿِٓخ ً أٗ ٖٓ ٚحُ ١ٍَٝ٠طؼِ ِ٣حُؼ٬هخص ر ٖ٤ى ٍٝحُؼخُْ حُؼخُغ
ػِ ٠ؿٔ٤غ حٛ٧ؼيس.
ُي٘٣خ حٌُؼٓ َ٤خ ٗلؼِٓ ٚغ حُـِحثَ كٔ٤خ ٣ظؼِن رظط َ٣ٞحُؼ٬هخص حُؼوخك٤ش
ٝحُظـخٍ٣ش ٝح٩هظٜخى٣ش ٝحُٔ٤خٓ٤ش رٌَ٘ ٓ٘ظَى ٓٝظ٘خؿْ٤ٓ .ي١
حَُث ،ْ٤إ طٞحؿي٘ٛ ١خ كٌٛ ٢ح حُزِي ٍكوش حُٞكي حٌُ ١أهٞى ،ٙىُ َ٤ػِ٠
ػِٓ٘خ ػِ ٠طٞػ٤ن حَُٝحر ٢حُٔ٤خٓ٤ش أٓٞسً رخُؼ٬هخص حُيرِٓٞخٓ٤ش
حُٔظِٔ٤س حُظ ٢طـٔغ حُزِيحٕٗ ٫ٝ ،ي إٔ  ٌٙٛحَُٝحرٓ ٢ظَه ٠حُ٠
ٓٔظ٣ٞخص أػِ ٠ػ٘يٓخ طٜزق حُؼ٬هش ر ٖ٤حُزِيٓ ٖ٣زخَٗس ٝهَ٣زشً ،ظِي
حُظٗ ٢ؼَٗخ رٜخ حُ ّٞ٤ه ٍ٬حُٔلخىػخص حُ٣َٜلش ٝح٧ه٣ٞش حُظ٢
أؿَ٘٣خٛخ.
إ طؼِ ِ٣حُؼ٬هخص ح٫هظٜخى٣ش ٝحُظـخٍ٣ش ر ٖ٤حُ٘ٝ ٢ِ٤حُـِحثَ ٔ٣ؼَ
ؿخ٣ش ٞٔ١كشٓ ،ظؼٞى كظٔخً رخُلخثيس ػِ ٠حُزِئً .ٖ٣خ إٔ ٍكغ ٓوق
حُظزخىٍ حُظـخٍ ١ر ٖ٤ى ٍٝحُؼخُْ حُؼخُغ ُٓ٤وٞٓ ١ٞحهق حُي ٍٝحُظ٢
طو٠غ ُظزؼ٤ش حُي ٍٝحُٜ٘خػ٤ش.
٘٣زـ ٢ػِ ٠ى ٍٝحُؼخُْ حُؼخُغ أ ّ ٫طِظِّ كو ٢رٔٞهق ىكخػ ٢كٞٓ ٢حؿٜش
ِٓٞى حُي ٍٝحُـ٘٤شٝ ،اٗٔخ ٣ـذ ػِٜ٤خ إٔ طِؼذ أىٝحٍ ًح كخػِش كظ٠
طظٌٖٔ ٖٓ كَٗ ٝلٜٔخ ٝطزٞإ حٌُٔخٗش حُظ ٢طِ٤ن رٜخ َٟٗٝ ،إٔ حُـِحثَ
ٓخ٤ٟش ك ٢ط٘ل ٌ٤ؿِء ًز ٌٙٛ ٖٓ َ٤حٓ٫ظَحط٤ـ٤ش ىحهَ كًَش ػيّ
حٗ٩ل٤خُ.
طٔؼ ٠كٌٓٞظ ٢ؿخٛيس ُٜٓ٪خّ ك ٢ط٤١ٞي حَُٝحر ٢ر ٖ٤ىٗٝ ٍٝؼٞد
أٌَٓ٣خ حُ٬ط٤٘٤شًٔ ،ز َ٤آهَ ُظٞك٤ي حٍ٩حىحص ٝحُٔٞحٍى ٝحُويٍحص ُز٘خء
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ٗظخّ ػخُٔ٘٣ ٫ ٢ظَ حُٟٝ ٠غ حُي ٍٝحُ٘خٓ٤ش رٔ٘ظ ٍٞؿخٓي رَ ٖٓ
ٓ٘ظ ٍٞى٘٣خٓ.٢ٌ٤
٘ٛخى حٌُؼ ٖٓ َ٤حُ٘وخ ١حُظ ٢طـٔغ ٝكيس ٜٓخُق حُـِحثَ ٝحًَُ٘ٝ .٢ِ٤
حُٔؼط٤خص ط٘ َ٤حُ ٠إٔ ٘ٛخى ؿٞحٓغ ٓ٘ظًَش ٝػ٬هش ك٤ش ر ٖ٤حُزِي،ٖ٣
كو٣ ٢ـذ إٔ طظٞكَ حٍ٩حىس ُظؼِِٛ٣خ .إ حَُٜ٘ٓ ٢ِ٤س ػِ ٠طؼِِ٣
ػ٬هخطٜخ ٓغ ٗؼزي ٝكٌٓٞظي٤ٓ ،ي ١حَُث.ْ٤
إ حُـِحثَ ،حُظ٣ ٢طَ ؿِء ٖٓ أٍحٜ٤ٟخ ػِ٤ٓ ٠خ ٙحُزلَ ح٧رٞ٤
حُٔظ ٢ٓٞحُـِٔ٤شً ،خٗض ٜٓي ًح ُؼيس ك٠خٍحص ٓخٔٛض ك٘ٛ ٢غ ٗؼذ
أُ ْٜحُ٘ؼٞد حُؼخثَس ك ٢حُظخٍ٣ن حُٔؼخ َٛر٘٠خُٞٔٛٝ ٚى.ٙ
ػِٗ ٠ؼٞد حُؼخُْ إٔ طٌَ٘ حُ٘ؼذ حُـِحثَ ١ػِ ٠حٜٓخٓ ٖٓ ٚهٍ٬
ػٍٞط ٚحُظلَ٣َ٣ش ك ٢طؼِ ِ٣حُؼوش ك ٢هيٍس حَُٔأس ػِ ٠طوََٛ٤ٜٓ َ٣خ.
ٝاٗ٘خ حُٗ ٫ ّٞ٤ؼظَف كو ٢رٔخ هيٌٓٛ ٚح حُ٘ؼذ ك ٢حُٔخٌُ٘٘ٝ ،٢ٟخ
ٗؼٖٔ ؿٜٞى ٙحُي٤ُٝش كٔٓ ٢خػيس ٗؼٞد حُؼخُْ حُؼخُغ ك ٢حُل ٍٜٞػِ٠
ِٓ٣ي ٖٓ حُلوٞم ىحهَ حُٔـظٔغ حُي.٢ُٝ
ٓ٤ي ١حَُثْ٤
ربْٓ حُٞكي حٌُ ١أَٗف ػِ ،ٚ٤أٝى إٔ أطويّ ٌُْ رخٌَُ٘ ػِ ٠حٛ٩ظٔخّ
حٌُ ١كظ٘٤خ رٝ ٚػِٓ ٠خ طِو٘٤خٞٓ ٖٓ ٙىس ٝكلخٝس ٖٓ حُ٘ؼذ حُـِحثَ.١
ًخٗض ٓخػخص هِِ٤ش ٌُٖٝ ،حُِ٣خٍس ًخٗض ٌٓؼلش ،ػِ ٠هيٍ ٓخ ٔ٣ؼِٚ
ًلخف ٗؼزي ًٝلخكي٤ٓ ،ي ١حَُث .ْ٤أٍ٣ي إٔ أه ٌُْ ٍٞرؤٗ٘خ ٗؤَٓ إٔ
طؼ ٖ٤كٓ ٢٘١ٝ ٢غ ٗؼزُٔ ٢خػخص أُ ٍٞ١ظيٍى ً٤ق ٗ٘ؼَ رخُـِحثَ
رٔخٜ٤ٟخ حُ٘٠خُٝ ،٢رلخَٟٛخ حُظ٘ٔٝ ،١ٞرٔٔظوزِٜخ ًيُٝش ٓٔظوِش
حهظٜخى٣خً ٤ٓٝيس َٓٛ٤ٜخً ٌَٗ .ح ؿًِ ٣
."59٬
ُوي ًخٕ ُيِٓ ٟلخى ٍٝأ٘٤٣يٝ ١كٌٓٞش حَُثٞٛ ْ٤حٍ ١رٓٞيٗ ٖ٣لْ
حَُإ٣ش حٓ٫ظَحط٤ـ٤ش كٔ٤خ ٣ظؼِن رظؤٓ ْ٤حُٔٞحٍى حُطز٤ؼ٤ش حٓ٩ظَحط٤ـ٤ش
ٖٓ أؿَ طلو٤ن حُظ٘ٔ٤ش ٟٔٝخٕ حُٔ٤خىس ح٩هظٜخى٣شٓ ،ؼَ هطخع حُ٘لخّ
ك ٢حُ٘ٝ ٢ِ٤هطخع حُٔلَٝهخص رخُ٘ٔزش ُِـِحثَ.
٣ٝو ٍٞحَُث ْ٤أ٘٤٣ي ١كٌٛ ٢ح حُ٘ؤٕ ،كٍٓ ٢خُش ٌَٗ َ٣ى كٜ٤خ ػِ٠
هطخد حُظٜ٘جش حٌُ ١طِوخ ٖٓ ٙحَُثٞٛ ْ٤حٍ ١رٓٞي ٖ٣رٔ٘خٓزش طؤْٓ٤
حُ٘لخّ ك ٢حُ٘ٓ" :٢ِ٤ؼيصُ ًؼً َ٤ح ٝأٗخ أطخرغ حُ٘ـخف حٌُز َ٤حٌُ ١كووظٚ

كٌٓٞظي ٗٝؼزٜخ ك ٢حٓظؼخىس حُؼَٝحص حٓ٧خٓ٤ش ُِـِحثَ (ٓ )...ؼَ ٌٙٛ
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حُـخ٣خص ٝحٛ٧يحف حُٔ٘ظًَش ٓظٔٔق ُ٘خ رظؼِ ِ٣ػ٬هخص حُٜيحهش
ٝحُظؼخ ٕٝر ٖ٤رِي٘٣خ ٝكٌٓٞظٜٔ٤خ."60
ٍٝؿْ حُٔٔخكش حُزؼ٤يس حُظ ٢طل َٜحُ٘ٝ ٢ِ٤حُـِحثَٓ ،ؼ ٠حُزِيحٕ
ُظٔؼٗ َ٤ؼٞد حُؼخُْ حُؼخُغ ك٠ٗ ٢خُٜخ حُظلٍَُِ ١ظوِ ٖٓ ٚحُظزؼ٤ش
ٝحُظوِقٌِٓٝ ،خ ٣َ١وخ ً هخٛخ ً رٜٔخ ٗل ٞحٗ٩ظَحً٤ش ٖٓ ،ه ٍ٬طؼِِ٣
ح٧ىٝحٍ حُ٘ؼز٤ش ك ٢حٓظؼخىس حُؼَٝحص حٓ٫ظَحط٤ـ٤ش ٝح٬ٓ٧ى حُؼخٓش
ٓؼ٤خ ً ُظلو٤ن حٓ٩ظو ٍ٬ح٫هظٜخىٝ ١حٗ٩ظخؿٝ ٢ح٩ؿظٔخػٝ ٢حُؼوخك٢
حُلو٤و.٢
حٕ حُطَ٣ن حُظٌِٓ ٢ظ ٚحُ٘ٗ ٢ِ٤ل ٞحٗ٫ظَحً٤ش حُوخثٔش ػِ ٠حُئ٣وَح٤١ش
حُ٘ؼز٤ش "رٌٜ٘ش حُ٘ز ٌ٤ح٧كَٔ ٝحُلطخثَ"ًٔ ،خ ٛٝلٜخ أ٘٤٣يٝ ،١ؿي
حٍطزخ ً
١خ ٝطٞحكوًخ ٓغ حُؼٍٞس حُظ ٢أكيػٜخ حَُث ْ٤رٓٞي ،ٖ٣حٌُ ١هخٍ" :حٕ

حٗظَحً٤ظ٘خ ٓٔظٞكخس ٖٓ كِٔلش حُؼخُْ حُؼخُغ )...( 61ػ٘يٓخ ٗظليع ػٖ
حهظٜخى ٔٓ ٢٘١ٝظوَٗ ،وٜي رٌُي طٜل٤ش حُٜٔخُق ح٧ؿ٘ز٤ش ك ٢ر٬ىٗخ،
ٝػ٘يٓخ ٗظٌِْ ػٖ ٗظخّ حٗظَحً ،٢كبٗ٘خ ٗلٌَ أٝ ٫ً ٝهزَ ًَ ٗ٢ء ك٢
حهظٜخى ٣ويّ ٜٓخُق حُ٘ؼذ ٝرٌَ٘ أه١ ٚزوش حُؼٔخٍ ٝحُطزوخص
حُٔلَٓٝش ( )...حٕ ح٩هظٜخى رخُٔ٘ظ ٍٞحٗ٫ظَحً٣ ٢وظ ٢٠حُظ٣ُٞغ
حُؼخىٍ ُِؼَٝحص ُِٝيهَ حُو."62٢ٓٞ
ٝهي كظ٤ض حُؼٍٞس حُـِحثَ٣ش ه ٍ٬كٌٓٞش حُٞكيس حُ٘ؼز٤ش رظـط٤ش ٝحٓؼش
ػزَ ٓٝخثَ ح٩ػ ّ٬حُ٘٤ِ٤شٔ٤ٓ ٫ ،خ ٖٓ هٍٞ٘٘ٓ ٍ٬حص ىحٍ حَُ٘٘ حُلٌ٤ٓٞش
"ًٔ٤خٗظٜٗٝ ."63ٞيص  ٌٙٛحَُٔكِش ػيس ُ٣خٍحص هخٓض رٜخ ٝكٞى ٜٓٔش ٖٓ
حُلٌٓٞش حُـِحثَ٣ش ُِ٘ ،٢ِ٤حُظً ٢خٗض ُٜخ ٓ٘خًٍش كخػِش ك ٢ح٧ػٔخٍ
حُظل٣َ٤٠ش ُِيٍٝس حُؼخُؼش ُٔئطَٔ ح ْٓ٧حُٔظليس ُِظـخٍس ٝحُظ٘ٔ٤شٝ ،ك ٢أٗـخٍ
ٌٛح حُٔئطَٔ (أٌٗٝظخى حُؼخُغ أرَٓ-َ٣خ.)1972 ٞ٣
 60رسالة من الرئَس أََندٌ موجهة إلً الرئَس بومدَن .أغسطس  . 0970المصدر :أرشَف وزارة الخارجَة الجزائرَة.
 61فرانكو أنَا سَرَنٍ ( .)2007جزائرٌ اسمه بومدَن .دار نشر  ،ASSNNIالجزائر .ص .293
 62معمرٌ ،خلفة ( .)2004التباسات للرئَس بومدَن :L´Héritage ،ماذا تبمً؟ طبعات العثمانَة  ،الجزائر ،ص .052
 63لامت الشركة الوطنَة للنشر التابعة للدولة " "Quimantúبتحرَر ونشر تمرَر خاص كامل عن الجزائر" ،استمالل الجزائر"
( ، )0972العدد الخاص من مجلة "حمائك العالم"  ،رلم  64 ، 50صفحة.
 63بهذا الخصوصَ ،مول الصحفٍ مارَو دوجَسَن ( أحد المشاركَن فٍ االجتما ) فٍ تمرَره حول كَفَة نسج العاللات بَن الشَلٍ بمَادة
أََندٌ مع حركات التحرر االفرَمَة" :كمسإول فٍ لصر الرئاسة (المونَدا) وبدعم حاسم من خوان إَبانَز ،الذٌ فتح ذلن الباب ،كانت
لٍ الفرصة لتمدَم أََندٌ إلً مارسَلَنو دوس سانتوس (موزمبَك ) وفاسكو كابرال (غَنَا بَساو  /الرأس األخضر) ومانوَل سوارَس دٌ
سَلفا (أنغوال)  ،الذٌ سافروا إلً سانتَاغو فٍ عام  ، 0972لحضور المإتمر العالمٍ من أجل السالم .لبل ذلن ،فٍ أغسطس ، 0970
زرت الجزائر ،حَث التمَت بالسفَر إدواردو سلوم  ،وعرفته علً مالن المنزل الذٌ كنت ألَم فَه  ،الدكتور جنتَل تراسا ،وزَر الصحة
األنغولٍ فَما بعد  ،ومانوَل سوارَس دا سَلفا ( ممثل الحركة الشعبَة لتحرَر أنغوال فٍ الجزائر) .أصبح إدواردو صدَمًا ممربًا لهما ،
ومنذ ذلن الحَن  ،لررنا دعم نضاالت التحرَر فٍ المستعمرات البرتغالَة آنذان ...كان أََندٌ دائما علً علم باألحداث التٍ تجرٌ داخل
المستعمرات البرتغالَة فٍ افرَمَا.
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ًٔخ ٗخٍى ٝكي ٖٓ ؿزٜش حُظلَ َ٣حُ ٢٘١ٞك ٢حُِٔظو ٠حُئُ ٢ُٝـِْ حُِْٔ
حُؼخُٔ ،٢حٌُ ١ػوي ك ٢أًظٞرَ  1972رخُؼخٔٛش ٓخٗظ٤خؿٝ ،ٞحٌُ ١طَأٓظٚ
حُِػٔ٤ش حُ٘٤ِ٤ش حُزخٍُس ٝحُٔ٘خ٠ٛش ُٓ٪ظؼٔخٍ ،أُٝـخ رٞرِ٤ظ ،٢ك٤غ كَ٠
حُِٔظؤٓ ٠ؼِ ٕٞػٖ كًَخص طلٍَ٣ش ٓ٘خ٠ٛش ُٓ٪ظؼٔخٍٝ ،هخىس ٓ٘ظٔخص
ٓ٤خٓ٤ش ٝكٌ٤ٓٞش ٝحؿظٔخػ٤ش ٖٓ هخٍس اكَ٣و٤خ ٝحُؼخُْ حُؼخُغٗٝ .ظَح ً ُ٤ٔٛ٨ش
حُٔ٤خٓ٤ش حُظ ٢حًظٔخٛخ ٌٛح حُِٔظو ٠ػِ ٠حُٜؼ٤ي حُي ،٢ُٝكوي أَٗف حَُثْ٤
ِٓلخى ٍٝأ٘٤٣يٗ ١لٔ ٚػَِٓ ٠حْٓ حهظظخّ أٗـخُ.64ٚ
ُٝوي ٌِٗض حُزؼؼش حُيرِٓٞخٓ٤ش حُ٘٤ِ٤ش ك ٢حُـِحثَ ،رو٤خىس حُٔل ،ِّٞٓ َ٤ؿزٜش
ك٣ٞ٤ش ٘ٗٝطش ك٘ٓ ٢ق حُيػْ ٝحُظ٠خٖٓ ُٜخُق حُ٘٠خٍ حُٔ٘خٓ٪ُ ٞٛظؼٔخٍ
ٝحُلًَخص حُظلَ٣َ٣شٔ٤ٓ ٫ ،خ حُو٤٠ظ ٖ٤حُلِٔط٤٘٤ش ٝحُل٤ظ٘خٓ٤شٓٝ ،غ حٌُلخف
ٖٓ أؿَ حُو٠خء ػِٗ ٠ظخّ حُل َٜحُؼ٘( ١َٜح٧رخٍط٤ي) ك ٢ؿ٘ٞد حكَ٣و٤خ
ٝحٜٗخء حٓ٩ظؼٔخٍ حُزَطـخُ ٢ك ٢اكَ٣و٤خٝ .65كًُ ٢يُ ،ؼزض حُـِحثَ ىٍٝح ً
ًَِٓ٣خ ً ك ٢حُظل ٍٞحٌُٜٗ ١يط ٚحُٔ٤خٓش حُوخٍؿ٤ش ُِ٘ ٢ِ٤ه ٍ٬كٌْ حَُثْ٤
أ٘٤٣ي ،١ك ٢طوَرٜخ ٝحكظٌخًٜخ ري ٍٝحُوخٍس ح٩كَ٣و٤ش ٗٝؼٞرٜخٔٓ ،خ ٓٔق ُٜخ
ربهخٓش ػ٬هخص ٤١ٝيس ٓغ كًَخص حُظلَ َ٣ح٩كَ٣و٤ش حُٔ٘خ٠ٛش ُٓ٪ظؼٔخٍ
ٓٝغ ًزخٍ هخىطٜخ حُٔ٤خٓ.66ٖ٤٤
انجسائر وانشُهٍ فٍ حركخ ػدو االَحُبز
كٓ ٢زظٔزَ  ،1971حٗٔ٠ض حُ٘ ٢ِ٤حُ ٠كًَش ػيّ حٗ٩ل٤خُ ػِ٣ ٠ي حَُثْ٤
ِٓلخى ٍٝأ٘٤٣يًٝ ،١خٗض حُلًَش كٗ ٢ظَ كٌٓٞش حُٞكيس حُ٘ؼز٤ش ط ُـٔي ٓزخىة
حُظ٠خٖٓ ٓغ ٗ٠خٍ حُ٘ؼٞد حُظلٍَ٣ش كٞٓ ٢حؿٜش حٓ٩ظؼٔخٍ ٝحُ٘ٔ٤ٜش
حٓ٩زَ٣خُ٤شًٝ ،خٗض ط ُٔؼَ كٗ ٢لْ حُٞهض ح١خٍحً ٔٔ٣ق رظؼِ ِ٣حُظؼخ ٕٝرٖ٤
ٗؼٞد حُـ٘ٞد٘ٓ ٖٓ ٝ .طِن حٔ٣خٗ ٚرٍَٝ٠س طـٔ٤ي  ٌٙٛحُٔزخىة ٝحٛ٧يحف،
ًخٕ أ٘٤٣ي َٟ٣ ١ك ٢اٗٔ٠خّ حُ٘ ٢ِ٤حُ ٠كًَش ػيّ حٗ٫ل٤خُ ٍَٟٝس كظٔ٤ش
ُيػْ حُظ٠خٖٓ حُيُٜ ٢ُٝخُق حُ٘ؼٞد حُٔٔظ٠ؼلش.
 64بهذا الخصوصَ ،مول الصحفٍ مارَو دوجَسَن (أحد المشاركَن فٍ االجتما ) فٍ تمرَره حول كَفَة نسج العاللات بَن الشَلٍ بمَادة
أََندٌ مع حركات التحرر االفرَمَة" :كمسإول فٍ لصر الرئاسة (المونَدا) وبدعم حاسم من خوان إَبانَز ،الذٌ فتح ذلن الباب ،كانت
لٍ الفرصة لتمدَم أََندٌ إلً مارسَلَنو دوس سانتوس (موزمبَك) وفاسكو كابرال (غَنَا بَساو  /الرأس األخضر) ومانوَل سوارَس دٌ
سَلفا (أنغوال)  ،الذٌ سافروا إلً سانتَاغو فٍ عام  ، 0972لحضور المإتمر الع المٍ من أجل السالم .لبل ذلن ،فٍ أغسطس ، 0970
زرت الجزائر ،حَث التمَت بالسفَر إدواردو سلوم  ،وعرفته علً مالن المنزل الذٌ كنت ألَم فَه  ،الدكتور جنتَل تراسا ،وزَر الصحة
األنغولٍ فَما بعد  ،ومانوَل سوارَس دا سَلفا ( ممثل الحركة الشعبَة لتحرَر أنغوال فٍ الجزائر) .أصبح إدواردو صدَمًا ممربًا لهما ،
ومنذ ذلن الحَن  ،لررنا دعم نضاالت التحرَر فٍ المستعمرات البرتغالَة آنذان ...كان أََندٌ دائما علً علم باألحداث التٍ تجرٌ داخل
المستعمرات البرتغالَة فٍ افرَمَا.
 65بلدان تحت االحتالل البرتغالٍ :أنغوال ،الموزمبَك ،الرأس األخضر ،غَنَا-بَساو ،ساو تومٍ وبرَنسَبٍ وتَمور الشرلَة.
 66بالنسبة للثوار األفارلة  ،كان الدور الجزائرٌ مشابها للدور الذٌ كانت تلعبه كوبا بالنسبة لمتمردَن والثوار فٍ أمرَكا الالتَنَة :الثورة
الجزائرَة هٍ المرجع التارَخٍ ،هٍ مصدر األمل ،أرشَف معلومات الثواراألفارلة المعاصرَن( .ترجمة خاصة) .زَغلر جان ()0983
ضد نظام العالم ( . )Contre L´ordre du Mondeالمتمردون (.)Les Rebellesدار النشر ساٌ ( .)Seuilبارَس .ص .590
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ٝك ٢ػخّ  ،1972أػِٖ أ٘٤٣ي ١أٓخّ حُـٔؼ٤ش حُؼخٓش ُ ْٓ٨حُٔظليس ػٖ اٗٔ٠خّ
ر٬ى ٙحُ ٠كًَش ػيّ حٗ٫ل٤خُ ًيُٝش ًخِٓش حُؼ٣ٞ٠شٝ ،رٔـَى طَْٓ٤
ػ٣ٞ٠ظٜخ ك ٢حُلًَش ٗخًٍض حُلٌٓٞش حُ٘٤ِ٤ش رٌَ٘ كخػَ ك ٢ح٩ؿظٔخػخص
حُظ ٢ػويص رٔي٘٣ش ؿٍٞؽ طخ ،ٕٝرـ٤خٗخٝ ،رؼيٛخ كٓ ٢ئطَٔ حُـِحثَ حٌُ ١ػوي
كٓ ٢زظٔزَ ٝ ،1973حًٌُ ١خٕ ٖٓ حُٔوٍَ إٔ ٣ل َٙ٠حَُث ْ٤أ٘٤٣يٌُٖ ١
حُٟٞغ حُٔ٤خٓ ٢حُٔؼوي ٝحُلٔخّ حًٌُ ١خٗض طَٔ ر ٚحُ٘ ٢ِ٤ك ٢طِي حُلظَس
كخٍ ى٘ٓ ٕٝخًٍظ ٚك ٌٙٛ ٢حُؤش حٓ٩ظَحط٤ـ٤شٝ ،هٍَ آٍخٍ  َ٣ُٝهخٍؿ٤ظ،ٚ
ًِٞى َٝ٤ٓٝأُٔ٤يح ٓي٘٣خُ ،ظٔؼٗ ِٚ٤و٤ٜخ ً ك ٌٙٛ ٢حُؤش.
ٝأًي  َ٣ُٝحُوخٍؿ٤ش أُٔ٤يح ك ٢حُوطخد حٌُ ١أُوخ ٙكٓ 9 ٢زظٔزَ  ،1973ك٢
ح١خٍ حؿظٔخع ٍإٓخء ىٝ ٍٝكٌٓٞخص كًَش ػيّ حٗ٩ل٤خُ ،ربْٓ حَُثْ٤
أ٘٤٣ي ،١ػٖ طٔٔي ٝحُظِحّ كٌٓٞش حُ٘ ٢ِ٤رخُٔزخىة حُظ ٢أُٜٔض كًَش ػيّ
حٗ٩ل٤خُ ٝرخٛ٧يحف حُٔ٘ظًَش ٖٓ أؿَ ر٘خء ٗظخّ حهظٜخى ١ػخُٔ ٢ؿي٣ي،
هخث:ً٬
"ُي٘٣خ حُو٘خػش رؤٕ حُٜٔٔش حُـ٣َٛٞش ُلًَش ى ٍٝػيّ حٗ٩ل٤خُ  ٢ٛطٔوَ٤

ًخَٓ ٗلًٛٞخ ٖٓ أؿَ  ٕٞٛحُِْٔ ٝح ٖٓ٧حُؼخُٔ ٖ٤٤ك ٢ح١خٍ ٓزخىة حْٓ٧
حُٔظليسٌُُٝ .ي ،كبٕ حُلًَش ط َٜػٍَِٟٝ ٠س ىػْ حُ٘٠خٍ ٖٓ أؿَ
حٗ٫لَحؽ حُيٝ ٢ُٝحُظؼخ ٖ٣حُِٔٔ ٖٓ ٢هٓ ٍ٬ؼخُـش حٓ٧زخد حُـٌٍ٣ش حُظ٢
طي ْ٣حُلوَ حُؼخُٔٝ ٢ط٘ؼَ كظ َ٤حُلَٝد ٝطئى ١اُ ٠حٗؼيحّ حٝ ،ٖٓ٧حُظ٢
طٔظٔي ؿٌٍٛٝخ ٖٓ حُطز٤ؼش ؿ َ٤حُؼو٤ٗ٬ش ٝحُـ َ٤حُؼخىُش ُِ٘ظخّ ح٫هظٜخى١
حُي ٢ُٝحُوخثْ ٌُِٝؼ ٖٓ َ٤حُ٘ظْ ح٩ؿظٔخػ٤ش ٝحُٔ٤خٓ٤ش حُٔخثيس ىحهَ
حُٔـظٔؼخص".
"[كًَش ػيّ حٗ٩ل٤خُ] طٔؼَ ط٤خٍ ًح ه٣ٞخً طِظق ك ُٚٞىٗٝ ٍٝؼٞد ٝكًَخص
طلٍَ٣ش طئٖٓ رٔزخىة ػيّ حٗ٩ل٤خُ ٝطٌَ٘ ،حُ ٠ؿخٗذ حُي ٍٝحٗ٩ظَحً٤ش
ٝحُطزوش حُؼٔخُ٤ش ك ٢حُؼخُْ ،حُو ٟٞحُيحكؼش ُِظويّ ٝحُٔ ّ٬ك ٢ػخُٔ٘خ".
"إ حكي ٟحُٜٔخّ حَُث٤ٔ٤ش ُي ٍٝحُؼخُْ حُؼخُغ حُظ ٢ط٘ ٚػِٜ٤خ كًَش ػيّ
حٗ٩ل٤خُ طظٔؼَ ك ٢حُ٘٠خٍ ٖٓ أؿَ حٓظلخىس حُ٘ؼٞد ٖٓ حُظ٘ٔ٤ش حُظ٣ ٢ؼ٤ن
ٓٔخٍٛخ ًُي حُ٘ظخّ حُي ٢ُٝؿ َ٤حُؼخىٍ ،حٌَُ٣ ١ػٜٓ ٠خُق حُزِيحٕ
حَُأٓٔخُ٤ش حُٔظويٓش  ُٖٜٔ٣ٝؿخُز٤ش ٗؼٞد حُؼخُْ ح٧هَ .ٟإ حُ٘٠خٍ ٟي
حُ٘ظخّ حُي ٢ُٝحُـخثَ ٣ؼ٘ٓ ٢لخٍرش حٓ٩زَ٣خُ٤ش حُظ ٢طيػٔٝ ٚطٔظل٤ي ٓ٘".ٚ
"ك ٬طِحٍ حٓ٩زَ٣خُ٤ش حُؼوزش حَُث٤ٔ٤ش حُظ ٢طوق ػخثوخً أٓخّ ط٘ٔ٤ش حُ٘ؼٞد ك٢
طؼِ ِ٣حٓظوُٜ٬خ  ٞٔٗٝحهظٜخىحطٜخ ٝطلَٗ َ٣ؼٞرٜخ.68/67
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كٗ ٢لْ طِي حُِِ٤ش ،ؿخىٍ  َ٣ُٝحُوخٍؿ٤ش ًِٞى َٝ٤ٓٝأُٔ٤يح حُـِحثَ ك ٢حطـخٙ
ٓطخٍ ٓخٗظ٤خؿ ٞحُي ،٢ُٝك٤غ ك ٢حَُكخٍ ٛزخف  ّٞ٣حٗ٩و٬دٓ 11 ،زظٔزَ
 ُْٝ .1973طَٔ ٓٓ ٟٞخػخص ٖٓ ًُي كظٞ١ ٠هض هٞحص حٗ٩و٬د هَٜ
حَُثخٓش (٤ٗٞٓ٫يح) ٝكخَٛص حَُثِٓ ْ٤لخى ٍٝأ٘٤٣ي ٢ٓٝ ١هٜق حُيرخرخص
ٝحُطخثَحص حُؼٌَٔ٣ش ،رؼي إٔ ٍك ٞح٧ه َ٤حٓ٩ظٔ ّ٬أٓخّ حٗ٩و٬رٍٝ ٖ٤٤حف
٣وخ ّٝحُ ٠إٔ ُلع أٗلخٓ ٚح٧هَ٤س رٌَحٓش ٝرطُٞشٓ ،يحكؼخ ً ػٖ ٓ٤خىس حُ٘ؼذ
حُ٘ٝ ٢ِ٤كٌٓٞظ.ٚ
ٓـٖ  َ٣ُٝحُوخٍؿ٤ش أُٔ٤يح ُٗٝوَ آُ ٠ؼٌَٔ
ٝك ٢أػوخد ٌٛح حٗ٩و٬دُ ،
حػظوخٍ حُٔـ٘خء حُٔ٤خٓ ٖ٤٤ك ٢ؿَِ٣س ىح ،ٕٞٓٝؿ٘ٞد ٓي٘٣ش رٗٞظخ أٍ٘٣خّ،
٤٠ٓ ٢ٓٝن ٓـخ٣خٗ.ْ٤
ٝط٘ي٣يحً رٌٜح ح٩ػظيحء ػِ ٠حَُ٘ػ٤ش حُ٘ؼز٤ش ،أهيٓض حُـِحثَ ػِ ٠حُل ٍٞروطغ
حُؼ٬هخص حُيرِٓٞخٓ٤ش ٍٝك ٞح٩ػظَحف رلٌٓٞش حُِٔطش حُيٌ٣ظخط٣ٍٞشُ ،ظزيأ
رٌُي َٓكِش ؿي٣يس ٝؿٔٓ َ٤زٞهش ك ٢حُؼ٬هخص ر ٖ٤حُزِي ،ٖ٣طِٔ٤ص رظ٠خٖٓ
حُ٘ؼذ حُـِحثَٓ ١غ حُٔوخٓٝش حُئ٣وَح٤١ش ك ٢حُ٘.٢ِ٤

أوبن و المجلس الحكومٍ الدولٍ للدول المصدرة للنحاس ()CIPEC؛ وأخَراً التحذَر من الخطر الذٌ تشكله الشركات عبر الوطنَة من
خالل ممارساتها ،ممتر ًحا إَجاد حلول مشتركة لمواجهة االستثمار األجنبٍ.
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انفصم انثبنث
تضبيٍ انجسائر يغ انًمبويخ انشُهُخ اثبٌ دكتبتىرَخ انجُرال ثُُىشُه
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انجسائر تدٍَ اإلَمالة وتمطغ انؼاللبد اندثهىيبسُخ يغ انشُهٍ
ًخٗض ػٞىس  َ٣ُٝحُوخٍؿ٤ش أُٔ٤يح اُ ٠حُ٘ٛ ٢ِ٤زخف ٓ 11 ّٞ٣زظٔزَ 1973
ريح٣ش حُوط٤ؼش حُظٓ ٢ظٜ٘يٛخ حُؼ٬هش ر ٖ٤حُ٘ظخٓ ٖ٤ك ٢أػوخد ًُي حٗ٩و٬د
ٟي َٗػ٤ش كٌٓٞش حُٞكيس حُ٘ؼز٤شٝ ،اٗط٬هش َُٔكِش ؿي٣يس ك ٢حُؼ٬هخص رٖ٤
حُ٘ؼز ٖ٤حُ٘ٝ ٢ِ٤حُـِحثَ.١
ٝكًُ ٢ي حُٝ ،ّٞ٤رٔ٘٤خ  ٫طِحٍ أٛيحء حُؤش حَُحرؼش َُإٓخء ىٝ ٍٝكٌٓٞخص
كًَش ػيّ حٗ٫ل٤خُ-حُظ ٢ػويص كٗ ٢خى ١حُٜٞ٘رَ رخُـِحثَ حُؼخٔٛش -طظَىى
ى٤ُٝخً ،كظ ٠طيحُٝض ٓٝخثَ ح٩ػ ّ٬أهزخٍ حٗ٩و٬د حُيٓٝٝ ،١ٞكخس حَُثْ٤
ِٓلخى ٍٝأ٘٤٣ي ١رؼي ٓوخٓٝظٞٔٛٝ ٚى ٙأٓخّ هٞحص حٗ٩و٬د.
٣ ُْٝظؤهَ ٍى كؼَ حُلٌٓٞش حُـِحثَ٣ش ،حُظ ٢أىحٗض ػِ ٠حُلٝ ٍٞر٘يس حٗ٩و٬د
ك ٢حُ٘ٝ ٢ِ٤هطؼض ػ٬هخطٜخ حُيرِٓٞخٓ٤ش ٓغ ٗظخّ ر ٚ٤ٗٞ٘٤حُيٌ٣ظخطُْٝ .١ٍٞ
ٍ ٌٖ٣ك ٞحُلٌٓٞش حُـِحثَ٣ش ُٗ٪و٬د ٗخرؼخ ً ٖٓ طؼخ١لٜخ ٓغ كٌٓٞش حَُثْ٤
أ٘٤٣ي ١حٗ٩ظَحً٤ش كلٔذٝ ،اٗٔخ ًخٕ ٝكخ ًء ٝحهٛ٬خ ً ٧كي ح ْٓ٧حُـ٣َٛٞش
حُظ ٢طو ّٞػِٜ٤خ ٓ٤خٓظٜخ حُوخٍؿ٤ش ،أ ٢ٛٝ ٫حُيكخع ػٖ كن حُ٘ؼٞد ك٢
طوََٛ٤ٜٓ َ٣خ.
ًخٕ ٓٔخٍ حُظل ٍٞحُئ٣وَح ٢١حُظ٠ٓ ٢ض ك ٚ٤حُ٘ٗ ٢ِ٤ل ٞحٗ٩ظَحً٤ش،
ًَٔ٘ٝع طلٍَٝ ١ػ ١ٍٞهخثْ ػِ ٠طؤٓٞٓ ْ٤حٍىٛخ حٓ٩ظَحط٤ـ٤ش ١ًَ٘-
أٓخُٓ ٢ظلو٤ن حُٔ٤خىس ح٩هظٜخى٣شٝ -ػِٓ ٠زيأ ػيّ حٗ٩ل٤خُ ٘ٓٝخ٠ٛش
حٓ٩زَ٣خُ٤ش ٝحٓ٩ظؼٔخٍٔ٣ ،ؼَ رخُ٘ٔزش ُِـِحثَ َٓ٘ٝػخ ً أه٣ٞخ ً هَ٣زخ ً ٧كٌخٍٛخ
ٗٝزٜ٤خ ً ٖٓ ك٤غ حٛ٧يحف ٝحُـخ٣خص حُظً ٢خٗض طٔؼُ ٠ظلو٤وٜخ.
ُٝوي ٌِٗض ٝكخس حَُث ْ٤أ٘٤٣يٓٝ ١و ١ٞكٌٓٞش حُٞكيس حُ٘ؼز٤ش َٝ٘ٓٝػٜخ
ٛيٓش ه٣ٞش رخُ٘ٔزش ُلٌٓٞش حَُث ْ٤رٓٞيٝ ٖ٣حُ٘ؼذ حُـِحثَ ١ػخٓشٌ٘ٓٝ ،
ًُي حُل ٖ٤أٛزلض حُـِحثَ ،رل َ٠ىٍٛٝخ حَُ٣خى ١ك ٢حُٔخكش حُي٤ُٝش ٝك٢
ىحثَس ى ٍٝحُؼخُْ حُؼخُغ ،ك٤ِ١ ٢ؼش حُي ٍٝحُظ١ ٢خُزض ك ٢حُؼي٣ي ٖٓ حُٔ٘خرَ
حُي٤ُٝش ُلًَش ػيّ حٗ٩ل٤خُ رخطوخً حؿَحءحص ى٤ُٝش ٩ىحٗش حُ٘ظخّ حُيٌ٣ظخط١ٍٞ
ك ٢حُ٘ٝ ،٢ِ٤ىػض حُٔـظٔغ حُيُِ ٢ُٝظ٠خٖٓ ٓغ حُٔوخٓٝش حُئ٣وَح٤١ش ُِ٘ؼذ
حُ٘.٢ِ٤
ًٔخ أٗ ٚكٗ ٢لْ ًُي حُ ّٞ٤حٌُٝ ١هغ ك ٚ٤حٗ٩و٬د ،حٓظيػ ٠ح ٖ٤ٓ٧حُؼخّ
ُُٞحٍس حُوخٍؿ٤ش حُـِحثَ٣ش حُٔل َ٤حىٝحٍى٬١٩ ِّٞٓ ٝػ ٚرٔٞهق حُيُٝش
حُـِحثَ٣ش حُٔظ٠خٖٓ ٓغ حُ٘ؼذ حُ٘ٝ ٢ِ٤حُٔ٘يى رخٗ٩و٬د ػَِٗ ٠ػ٤ش
كٌٓٞش حُٞكيس حُ٘ؼز٤شٝ ،أ٠٣خ ً رؼيّ اػظَحكٜخ رخُ٘ظخّ حُيٌ٣ظخط ١ٍٞحٌُ١
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آظ ٠ُٞػِ ٠حُِٔطشٓ ،ئًيح ً ُ ٚك ٌٙٛ ٢حُٔ٘خٓزش رؤٕ حُـِحثَ ٓظٔظَٔ ك٢
ح٩ػظَحف كٗ ٢ؤًٔ ٜٚؼَ ٝك٤ي ُيُٝش حُ٘.69٢ِ٤
ٝأِ١ؼض حُوخٍؿ٤ش حُـِحثَ٣ش حُٔل ِّٞٓ َ٤روَحٍ حُلٌٓٞش ٝؿزٜش حُظلََ٣
حُ ٢٘١ٞرظ٘ظَ٤ٔٓ ْ٤س ك ٢حُ ّٞ٤حُظخُ ٢طٌَٔ٣خ ً َُِث ْ٤حُ٘٤ٜي ٍٝك٠خ ً
ُٗ٪و٬دٝ .رؼي أهَ ٖٓ  ٖٓ ّٞ٣طِي ح٧كيحع حُٔؤٓخ٣ٝش ،طْ طيٗ ٖ٤أُٞ ٍٝكش
طًٌخٍ٣ش طٌَٔ٣خ ً َُِثِٓ ْ٤لخى ٍٝأ٘٤٣ي 70١رٔخكش حَُٔحى٣ش حُوَ٣زش ٖٓ هَٜ
حَُثخٓش ،ك ٢كً ٍٞ٠زخٍ هخىس حُلٌٓٞش ٝؿزٜش حُظلَ َ٣حُ٬١ٝ ٢٘١ٞد
ٔٓٝؼِ ٢ح٩طلخى حُؼخّ ُِؼٔخٍ حُـِحثَٝ ٖ٤٣حُٔلٝ .ِّٞٓ َ٤هي كِٔض ٌٙٛ
حَُٔحْٓ حُظ ٢أ ُهٔ٤ض رؼي  ٖٓ ّٞ٣حٗ٩و٬د ٍِٓ٣ش ًزَ٤س ،ػِ ٠حػظزخٍ إٔ
حُـِحثَ ًخٗض أ ٍٝرِي ك ٢حُؼخُْ ٣و ّٞرٔزخىٍس ٍٓٔ٤ش ،طٌَٔ٣خ ً َُِث ْ٤حَُحكَ
ِٓلخى ٍٝأ٘٤٣يٝ ١ط٠خٓ٘خ ً ٓغ حُ٘ؼذ حُ٘ ٢ِ٤حٌُ ١ريأ ٣ظؼَٟ٪ُ ٝطٜخى
ٝحُؤغ ػِ٣ ٠ي حُطـٔش حٗ٩و٬ر٤ش.
ٝػِ ٠اػَ ٝكخس ٛي٣وِٓ ٚلخى ٍٝأ٘٤٣ي ،١رؼغ حَُث ْ٤رٓٞي ٖ٣كٓ 14 ٢زظٔزَ
 1973رَٓخُش اُ ٠حُٔ٤يس أٍٝط٘ٔ٤خ ر ،٢ٓٞأٍِٓش حَُث ْ٤أ٘٤٣ي٣ ، ١و ٍٞكٜ٤خ:

"ًَ ح٧كَحٍ  ْٛحُ ّٞ٤ك ٢كيحى .إ ٍك َ٤حَُث ْ٤أ٘٤٣ي ١كٓ ٢ؼَ طِي
حُظَٝف حُٔؤٓخ٣ٝش حُظٗ ٢خٛيٛخ حُـٔ٤غً ،خٕ رخُ٘ٔزش ُ٘خ ٜٓيٍ كِٕ
ػٔ٤ن  ٌٖٔ٣ ٫طزَٝ َٙ٣ك ٜٚٔا ّ ٖٓ ٫ه ٍ٬حُٜيحهخص حٌُزَ٤س رٖ٤
ٗؼٞد حُ ٘ٝ ٢ِ٤أٌَٓ٣خ حُ٬ط٤٘٤ش ٗٝؼٞد حُؼخُْ حُؼخُغ  ٖٓٝهٍ٬
حُظؤَٓ حُ٘خطؾ ػٖ حُظـَ٤حص حٌُزَ٤س ك ٢طخٍ٣ن حُزَ٘٣ش.
ُوي ًخٕ ٓ٘خً ٟ
٣ ٫ ٬و ،َٜهخى ػٍٞس ِٓٔ٤ش ك ٢هخٍس ك ٢أٝؽ طل٫ٞطٜخ.
ًخٕ أ٘٤٣ي ٢ُٞ٣ ١أ٤ٔٛش ُٔل ّٜٞحُيُٝش ُ٪ُٝظِحّ حُؼ ١ٍٞػِ ٠حَُؿْ ٖٓ
ٓ٘خٍٝحص حٓ٩زَ٣خُ٤ش ًَٗٝخثٜخ حُٔظٔؼِ ٖ٤ك ٢حًَُ٘خص ٓظؼيىس
حُـ٘ٔ٤خص.
ٗؼَف حُ٠ل٤ش ؿ٤ي ًح.
ٗٝؼَف أٓزخد حُـَٔ٣ش أ٠٣خًٝ ،طْ طلي٣ي ٣ٞٛش حُوظِشٗ ٌُٖ .و٤ٜش
حُِػ ٫ ْ٤طِحٍ ك٤ش ٓٝظظَ كخَٟس روٞس أًؼَ ٖٓ أٝ ١هض ٓ٠٠
رل َ٠حٓظٜ٘خىٝ ٙأ٠٣خً رل َ٠ػِٔ ٚحُيإٝد حًٌُ ١خٕ ػِ ٚ٤ك ٢ك٤خطٚ
ٖٓ ه٠ٗ ٍ٬خُٟ ٚي حُـِ ٝح٧ؿ٘ز ٖٓ ٢أؿَ إٔ طلون حُ٘٢ِ٤
حٓظوُٜ٬خ حُلو٤وٝ ،٢كظ ٠طٌٓ ٕٞؼخ ً
 ٫طوظي ١ر ٚى ٍٝأٌَٓ٣خ حُ٬ط٤٘٤ش.
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ُوي ىهَ حَُث ْ٤أ٘٤٣ي ١حُظخٍ٣ن ًَِٓ ؿ ّٔي ػو٤يس ٝكٌَس  ٫طٔظط٤غ أ١
هٞس كٞم ح ٍٝ٧إٔ ططلت ٗؼِظٜخ.
ٗ ٫ٝي إٔ  ٌٙٛحُٞحهؼش حُظ ٢كيػض ك ٢أػوخد اطلخهخصٝ ،طلي٣ي ًح رؼي
ٓئطَٔ كًَش ػيّ حٗ٫ل٤خُ ك ٢حُـِحثَ ،طٔؼَ ٓخروش هطَ٤س رخُ٘ٔزش
ُي ٍٝحُؼخُْ.
ك ٌٙٛ ٢حُٔ٘خٓزش حُٔئُٔش ،أإًي ُي ٓ٤يط ٢طؼخ١ل ٢حُؼٔ٤نًٌُٝ ،ي
طؼخ١ق حُ٘ؼذ حُـِحثَٝ ١كٌٓٞظ." 71ٚ
 ٖٓٝر ٖ٤حُٔٞحهق حُظ ٢ؿٔيص ط٠خٖٓ حُـِحثَ ٓغ أػ٠خء كٌٓٞش حُٞكيس
حُ٘ؼز٤ش حُٔوِٞػش طٔؼِض ك٘ٓ ٢ق ؿٞحُ ٓلَ ؿِحثَُِ ١ل٘خٕ ٝحَُٓخّ حُ٘٢ِ٤
حٍُ٘ٝ َ٤ٜرَطٓ ٞخطخ ،حًٌُ ١خٕ ٣ؼَٔ ِٓلوخ ً ػوخك٤خ ً رٔلخٍس حُ٘ ٢ِ٤ك ٢رخٍْ٣
ٝهض حٗ٩و٬د حُؼٌَٔ ١ػخّ  ،1973رؼي إٔ هخّ ٗظخّ ر ٚ٤ٗٞ٘٤رظـَ٣يٖٓ ٙ
حُـ٘ٔ٤ش  ٖٓٝؿٞحُ ٙحُيرِٓٞخٓٝ .٢رل َ٠حُلٜخٗش حُظ ٢أ ُػط٤ض ُُ ٖٓ ٚيٕ
حُلٌٓٞش حُـِحثَ٣ش ٖٓ ه٘ٓ ٍ٬ل ٚؿٞحُ ٓلَ ىرِٓٞخٓ ،٢حٓظطخع ٓخطخ إٔ
ٔ٣خكَ ٣ٝظ٘وَ ػزَ ى ٍٝأٍٝٝرخ ٝحُؼخُْ ُل٘ي حُيػْ حُيُٜ ٢ُٝخُق حُٔوخٓٝش
حُ٘٤ِ٤ش ٝط٘ظ ْ٤كِٔش ى٤ُٝش ُِظ٘ي٣ي رخُـَحثْ حُظ ٢اهظَكظٜخ هٞحص حُ٘ظخّ
حُيٌ٣ظخط ١ٍٞك ٢كن حُ٘ؼذ حُ٘.72٢ِ٤
دور انجسائر فٍ حشد انتضبيٍ اندونٍ نصبنح انًمبويخ انشُهُخ
ُؼزض حُلٌٓٞش حُـِحثَ٣ش ىٍٝح ً رخٍُح ً ك ٢حٓظوطخد حُظؼخ١ق ٝحُظ٠خٖٓ ٓغ
حُٔوخٓٝش حُئ٣وَح٤١ش حُ٘٤ِ٤ش ،ك٤غ ٗظٔض حُـِحثَ ٝحكظ٘٠ض حُؼي٣ي ٖٓ
ح٩ؿظٔخػخص حُي٤ُٝش ىػٔخ ً ُٔوخٓٝش حُ٘ؼذ حُ٘ٝ ،٢ِ٤ط٘ي٣يحً رخٗ٩ظٜخًخص
حُٜٔٔ٘ـش حُظ١ ٢خُض كوٞم حٔٗ٩خٕ أػ٘خء كٌْ حُـَ٘حٍ أٝؿٔظ ٞرٚ٤ٗٞ٘٤
أٝؿخٍطٝ .٢هي كظ٤ض  ٌٙٛحُ٘٘خ١خصً ،حص حُطخرغ حُٝ ٢٘١ٞحُي ،٢ُٝرٔ٘خًٍش
كخػِش ُِٔ٘ظٔخص حُ٘ؼز٤ش حُـِحثَ٣ش ٝحُطزوش حُؼٔخُ٤ش ٝحُط٬ر٤ش ٝحً٧خىٖ٤٤ٔ٣
ٝحُل٘خًٗٔ ،ٖ٤خ ٜٗيص أ٠٣خ ً ٓ٘خًٍش هخىس أكِحد ٝكًَخص طلٍَ٣ش ٖٓ
اكَ٣و٤خ ٝى ٍٝػَر٤ش اُ ٠ؿخٗذ ًزخٍ حُلوٞهٝ ٖ٤٤حُٔيحكؼ ٖ٤ػٖ كوٞم
حٔٗ٩خٕ ُْٝ .ط٘ل َٜأػٔخٍ حُظ٠خٖٓ ك ٢حُؼخٔٛش حُـِحثَ٣ش كلٔذ ،رَ
اطٔؼض ٍهؼظٜخ ٝآظي ٗطخهٜخ حُ ٠رخه ٢حُٔيٕ حَُث٤ٔ٤ش ح٧هَ.ٟ
 71ر سالة من الرئَس هوارٌ بومدَن موجهة إلً أورتَنسَا بوسٍ ،أرملة الرئَس سلفادور أََندٌ .نشرة مكتب المماومة الشَلَة بالجزائر
العاصمةَ .ونَو  ، 0978ص ( 0ترجمة من الفرنسَة إلً اإلسبانَة خاصة).
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 ٖٓٝر ٖ٤حُ٘٘خ١خص حُؼي٣يس حُ٘خٛيس ػِ ٠ط٠خٖٓ حُـِحثَ ٓغ حُ٘ؼذ حُ٘٢ِ٤
ٓٝوخٓٝظُ٘ ٚظخّ حُيٌ٣ظخط٣ٍٞش ،رخٌٓ٩خٕ ًًَ ػِٓ ٠ز َ٤حُٔؼخٍ ،كِٔش حُظ٠خٖٓ
حُي٤ُٝش ُلخثيس حُ٘ؼذ حُ٘ ،٢ِ٤حُظ ٢أِ١وٜخ ح٩طلخى حُؼخّ ُِؼٔخٍ حُـِحثَ ٖ٤٣ك٢
ٓطِغ ػخّ  ،1975ك٤غ هخّ ك ٢هطٞس ٍِٓ٣ش رخُظزَع ُٜخُق ٓٔؼٌِٓ ٢ظذ
حُٔوخٓٝش حُ٘٤ِ٤ش ك ٢حُـِحثَ ر٘ل٘ش ٖٓ حُٔٔخػيحص ٓلِٔش رـ ٘١ 13خ ً ٖٓ
حُٔٞحى حُـٌحث٤ش ٝحُٔ٬رْٝ ،طٌلَ ربٜ٣خُٜخ اُ ٠حُ٘ ٢ِ٤ػزَ رخهَس ُ٘وَ
حُز٠خثغ حُظ ٢أٍٓض كٞٓ ٢حٗت أهَُ٘ ٟلٖ طزَػخص ُـٔؼ٤خص ػٔخُ٤شٝ .هي
أ ٍُِٓض حُ٘ل٘ش حُ٘٤ٓ ٠خء كخُزخٍح ٞٔ٣ػزَ ٓئٓٔش ًخٍ٣ظخّ حُي٤ُٝش ،ك٤غ طْ
طِٜٔٔ٤خ ُِـ٘ش حٌُ٘خثْ حٌُٔٔ٤ٗٞش ُِٔ – ّ٬حُظ ٢أٜٓٔخ ٍث ْ٤أٓخهلش
ٓخٗظ٤خؿ ،ٞحٌُخٍى٘٣خٍ ٍحِ٤ٓ ٍٝٝلخ اَٗ -ِ٤ٌ٣رـَ ٝط٣ُٞؼٜخ ػزَ أٗلخء
حًُ٘ٝ .73٢ِ٤خٕ حُٜيف ٖٓ  ٌٙٛحُٜزش حُظ٠خٓ٘٤ش  ٞٛط٣ُٞغ  ٌٙٛحُٔٔخػيحص
ػِ ٠ح١٧لخٍ ٝأٛخُ ٢حُٔـ٘خء ٝحُٔؼظوِ ٖ٤حُٔ٤خٓ ٖ٤٤حُٔلوٞىٝ ٖ٣حُٔؼيٖ٤ٓٝ
ه ٍ٬أػ٤خى ٍأّ حُٔ٘ش حُـي٣يس.
ٖٓ ؿٜظ ،ٚهخّ ٓظلق حُٔٔ٘٤خ حُـِحثَ٣ش ك ٢ػخّ  1977رظ٘ظ ْ٤حٓ٧زٞع
حُيُِ ٢ُٝظ٠خٖٓ ٓغ حُ٘ ،٢ِ٤حٌُٜٗ ١ي حهزخ ً٫ؿٔخ٣َ٤ٛخ ً ًزَ٤ح ً ٖٓ حَٓ٧
حُـِحثَ٣ش ،ط ٙ٬رؼي أٗ َٜط٘ظ ْ٤ح ُٔؼَ ٝحُي ٢ُٝحَُحرغ ػَ٘ ُِـِحثَ ،ك٤غ
 ٜٚك ٚ٤ؿ٘خف ُِ٘ ٢ِ٤ط٠خٓ٘خ ً ٓغ ٓوخٓٝش ٗؼزٜخٝ ،حٌُ ١أَٗف ػِ٠
ُه ّ
74
حكظظخك ٚحَُثٞٛ ْ٤حٍ ١رٓٞي. ٖ٣
ٝك٘٣ ٢خُ ،1978 َ٣حٍص أٍِٓش أ٘٤٣ي ،١أٍٝط٘ٔ٤خ ر ،٢ٓٞحُـِحثَ ك٤غ
كظ٤ض رَٔحْٓ حٓظوزخٍ ٍٓٔ٤شٝ ،اُظوض كٜ٘٤خ رخَُثٞٛ ْ٤حٍ ١رٓٞي ،ٖ٣حٌُ١
أًي ُٜخ إٔ "حُ٘ؼذ حُ٘٤ٓ ٢ِ٤ـي ىحثٔخ ٓ٘١ٞخ ً ػخٗ٤خ ً ُ ٚك ٢حُـِحثَ"ٝ ،أػَد
ُٜخ ػٖ ػوظ ٚك ٢حٗظٜخٍ ٓوخٓٝش حُ٘ؼذ حًُ٘ٔ .75٢ِ٤خ أط٤لض ُٜخ حُلَٛش
ُِٔ٘خًٍش ك ٢أػٔخٍ حُيٍٝس حُوخٓٔش ُِـ٘ش حُظلو٤ن حُي٤ُٝش ر٘ؤٕ ؿَحثْ
حُيٌ٣ظخط٣ٍٞش حُؼٌَٔ٣ش ،حُظ ٢أَٗف ػِ ٠حكظظخكٜخ ٍث ْ٤كِد ؿزٜش حُظلََ٣
حُ ٢٘١ٞدمحم ٬ٛف ٣ل ،٠٤ك ٢كٗ ٍٞ٠و٤ٜخص ٖٓ أكِحد حُٔ٤خٍ حُ٘٢ِ٤
ٍٝؿخٍ هخٗٝ ٕٞرَُٔخٗٝ ٖ٤٤هخىس ٓ٘ظٔخص ٝؿٔؼ٤خص حؿظٔخػ٤ش ؿِحثَ٣ش ،حُ٠
ؿخٗذ ٓٔؼُِ ٖ٤لًَخص طلَ٣َ٣ش ،ػِ ٠ؿَحٍ ؿزٜش حُزٔ٤ُٞخٍ٘ٓٝ ،ٞ٣ظٔش
ٗؼذ ؿ٘ٞد ؿَد اكَ٣و٤خ ُ٘خٓ٤ز٤خ (ٓٞحرٝ ،)ٞحُلًَش حُ٘ؼز٤ش ُظلَ َ٣أٗـ،٫ٞ
ٝحُٔئطَٔ حُ ٢٘١ٞح٩كَ٣وُ ٢ـ٘ٞد اكَ٣و٤خ٘ٓٝ ،ظٔش حُظلَ َ٣حُلِٔط٤٘٤ش.
ٗ ٫ٝي إٔ أكي أٝ ْٛأرَُ ح٧ىٝحٍ حُظ ٢حٟطِؼض رٜخ حُلٌٓٞش حُـِحثَ٣ش ك٢
ط٠خٜٓ٘خ ٓغ حُ٘ؼذ حُ٘ ٢ِ٤طٔؼِض ك ٢طَأّ حُـِحثَ حُيٍٝس حُظخٓؼش
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ٝحُؼَُِ٘ ٖ٣ـٔؼ٤ش حُؼخٓش ُ ْٓ٨حُٔظليس ك ٢ػخّ ٝ ،1974حُظ ٢أٗخى هُٜ٬خ
 َ٣ُٝحُوخٍؿ٤ش ػزي حُؼِ ِ٣رٞطلِ٤وش 76آٌٗحى ر٘ـخػش حَُثِٓ ْ٤لخى ٍٝأ٘٤٣ي١
ٝػزخط ٚك ٢حُيكخع ػٖ ٓ٤خىس ٝ ،ٚ٘١ٝأًي كٜ٤خ إٔ "حُؼٍٞس حُ٘٤ِ٤ش ٓظٔظَٔ
٘٤ٓٝظ َٜحُ٘ؼذ حُ٘ 77٢ِ٤رخَُؿْ ٖٓ حُؼ٘ق حٌُ ١طٔخٍٓ ٚحُيٌ٣ظخط٣ٍٞش
ٟي."ٙ
ٝأٌٗخٍ حُظ٠خٖٓ حُـِحثَ ١طـخ ٙػٍٞس حُ٘ؼذ حُ٘ ٢ِ٤ػي٣يس ٓٝظ٘ٞػش٫ٝ ،
ٔ٣غ ًًَٛخ كٌٛ ٢ح حُٔوخّ ،كل ٢ؿٔ٤غ حؿظٔخػخص ٝهْٔ كًَش ػيّ حٗ٩ل٤خُ،
ًخٕ ٓٔؼِ ٞحُلٌٓٞش حُـِحثَ٣ش ٣يػٔ٣ٝ ٕٞئ٣ي ٕٝحُوَحٍحص حُظ ٢ط ُيٖ٣
ىٌ٣ظخط٣ٍٞش رٓ ٞٛٝ ،ٚ٤ٗٞ٘٤خ أٓ ْٜك ٢طؼِٞٓ ِ٣هق ؿخٓغ ٞٓٝكي ىحهَ
كًَش ػيّ حٗ٩ل٤خُ طـخ٠ٗ ٙخٍ حُ٘ؼذ حُُ٘ٝ .٢ِ٤ؼَ حُوَحٍ حٌٍُٝ ١ؿض ُٚ
حُـِحثَ ًٞٝرخ ك ٢هٔش كًَش ػيّ حٗ٩ل٤خُ حُظ ٢ػويص كًُٓٞٞ ٢ز،ٞ
ٌَٓٗ٬٣خ ،ػخّ ُِ٣ ،1976و ٚرٟٞٞف ٗي٣ي ٍإ٣ش كًَش ػيّ حٗ٩ل٤خُ طـخٙ
حُٟٞغ ك ٢حُ٘:٢ِ٤

"  ٌَُّ٣حُٔئطَٔ ُػ ْ٤أٌَٓ٣خ حُ٬ط٤٘٤ش ِٓلخى ٍٝأ٘٤٣ي٣ٝ ،١ؼَد ػٖ هِوٚ
حُؼٔ٤ن اُحء ح٩ػظيحء حٌُ ١طٔخٍٓ ٚحٓ٩زَ٣خُ٤ش ك ٢حُ٘ٝ ،٢ِ٤حٌُ ١طزٖٓ ٖ٤
ه ٍ٬اػخهظٜخ ُؼِٔ٤ش آظؼخىس حُٔٞحٍى حُطز٤ؼ٤ش ٝػَهِش حُظل ٍٞح٩هظٜخى١
ٝح٩ؿظٔخػ ٢كٌٛ ٢ح حُزِي؛  ٖٓٝه ٍ٬حٗ٩ظٜخًخص حُٜخٍهش ُلوٞم حٔٗ٩خٕ
ك٘ٓٝ ،ٚ٤غ حُطـٔش حُؼٌَٔ٣ش ُـ٘ش كوٞم حٔٗ٩خٕ ُ ْٓ٨حُٔظليس ٖٓ ُ٣خٍس
حُ٘٣ٝ .٢ِ٤ؼَد حُٔئطَٔ ػٖ ىػُِٔ ٚوَحٍحص حُٔظوٌس كٌٛ ٢ح حُ٘ؤٕ هٍ٬
حُيٍٝط ٖ٤حُظخٓؼش ٝحُؼَ٘ٝ ٖ٣حُؼ٬ػُِ ٖ٤ـٔؼ٤ش حُؼخٓش ُ ْٓ٨حُٔظليس،
ٝحُوَ حٍحص ًحص حُِٜش ُٔوظِق حًُٞخ٫ص حُٔظوٜٜش حُظخرؼش ُ ْٓ٨حُٔظليس،
ٔ٤ٓ ٫ٝخ ٓ٘ظٔش حُؼَٔ حُي٤ُٝش ٘ٓٝظٔش حٌُٞٔٗٞ٤؛ اٟخكش اُ ٠طِي حُوَحٍحص
حُظ ٢أهَٛخ ٓئطَٔ ىحًخٍ ُِٔٞحى حُوخّٝ ،حُٔئطَٔ حُؼخُُِٔ٘ٔ ٢ش حُي٤ُٝش َُِٔأس،
ُٝـ٘ش كوٞم حٔٗ٩خٕ ك ٢كزَحٜ٣ٝ .1976 َ٣خىم حُٔئطَٔ ػِ ٠حُوَحٍحص
حُٔخروش حُظ ٢اػظٔيطٜخ ى ٍٝػيّ حٗ٩ل٤خُ ر٘ؤٕ  ٌٙٛحُٔٔؤُش٣ٝ ،ئًي رٌُي ٖٓ
ؿي٣ي ط٠خٓ٘ٓ ٚغ حُ٘ؼذ حًُ٘ٔ .٢ِ٤خ ٜ٣خىم حُٔئطَٔ أ٠٣خً ػِ ٠هَحٍ
حٓ٩ظَٔحٍ كٓ ٢ظخرؼش َٓٝحهزش حُٟٞغ ك ٢حُ٘ٝ ٢ِ٤طؼِ ِ٣حُظ٠خٖٓ ٓغ
ٗؼزٜخ."78
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التاسعة

والعشرَن

للجمعَة

ًٝخٕ حُ٘ظخّ حُيٌ٣ظخط ١ٍٞك ٢حُ٘ َٟ٣ ٢ِ٤ك ٢حُلٌٓٞش حُـِحثَ٣ش ػيٝحً ٖٓ
أػيحثٜخ حَُث ٖ٤٤ٔ٤ك ٢حُٔخكش حُي٤ُٝشٓ ٞٛٝ ،خ ٌ٘٣ل ٚحُظوَ َ٣حَُٔ ١حٌُ١
أػي ٙحُٔي َ٣حُؼخّ ُُٞحٍس حُوخٍؿ٤ش ُلٌٓٞش ر ،ٚ٤ٗٞ٘٤هخك َ٤٤ا٣خْٗٝ ،حٌُ ١طْ
طَٔ٣زُِٜ ٚلخكشٓ ،ليػخ ً ٟـش ٛٝي ٟى٤ُٝخ ًٝ .كٔذ حُظوَ ،َ٣حٌُ ١أٍَٓ
٘ٛلض حُـِحثَ  ٖٟٔحُيٍٝ
آٌٗحى حُٓ ٠لَحء ٗظخّ ر ٚ٤ٗٞ٘٤ك ٢حُوخٍؽُ ،
حُٔؼخى٣ش حُظ" ٢طيَٛ٣خ حُ٘ٞ٤ػ٤ش حُٔٞك٤ظ٤ش" ،حُ ٠ؿخٗذ ى ٍٝأٍٝٝرخ حَُ٘ه٤ش
ًٞٝرخ ٝحٌُٗٞـ.79ٞ
ٓغ حٓظَٔحٍ كٔ٬ص ح٩ىحٗش حُي٤ُٝش ،أٛزق ٗزق حُؼُِش ٣ئٍم ٗظخّ ر،ٚ٤ٗٞ٘٤
ٓ ٌَ٘٣ٝؼِ٠ش رخُ٘ٔزش ُٔ٤خٓظ ٚحُوخٍؿ٤ش .كِْ  ٌٖ٣حُ٘ظخّ حُؼٌَٔ ١ؿ َ٤آرٚ
ُظِي ح٩ىحٗخص ٝحُؼُِش حُي٤ُٝش ٓٝخ هي ٣ظَطذ ػٜ٘خ ٖٓ ػٞحهذ ٝطيحػ٤خص ،رَ
ٓؼ ٠ؿخٛيح ً ُ٩حكش حُ٘ ٖٓ ٢ِ٤كًَش ػيّ حٗ٩ل٤خًُٝ .خٗض حُـِحثَ ًٞٝرخ
ك ٢طِي حُلظَس طٌ٘ ٕ٬ػخثوخ ً ٍث٤ٔ٤خ ً رخُ٘ٔزش ُ٘ظخّ ر ٚ٤ٗٞ٘٤حٌٍُ ١حف ٔ٣لذ
ػ٣ٞ٠ش ر٬ى ٖٓ ٙكًَش ػيّ حٗ٩ل٤خُ ،كٓ ٢لخُٝش ٌَُٔ حُؼُِش حُي٤ُٝش حُظ٢
رخطض طٔؼَ هطَحً ػِ ٠آظَٔحٍ٣ظ ٚك ٢حُلٌْ ُْٝ .طِظلن حُ٘ ٢ِ٤رلًَش ػيّ
حٗ٩ل٤خُ ٖٓ ؿي٣ي ح ّ٫رؼي ٜٗخ٣ش حُ٘ظخّ حُيٌ٣ظخطٝ ١ٍٞريح٣ش حُظل ٍٞحُئ٣وَح٢١
ٓغ كٌٓٞش حَُث ْ٤حُـي٣ي رخطَ ٞ٤ٔ٣أٝ ،ٖ٣ِٞ٣طلي٣يحً ك ٢ػخّ  1992هٍ٬
ٓئطَٔ هٔش ؿخًَطخ.
استمجبل انالجئٍُ انشُهٍُُ فٍ انجسائر
ُوي ٓٔق ًُي حُوَحٍ حُل ١ٞحٌُ ١طز٘ظ ٚحُلٌٓٞش حُـِحثَ٣ش رؼيّ حػظَحكٜخ
رخُ٘ظخّ حُيٌ٣ظخطٝ ١ٍٞطؤً٤ي ط٠خٜٓ٘خ ٓغ حُ٘ؼذ حُ٘ ،٢ِ٤رظ٘ظٝ ْ٤ط٘ٔ٤ن حُؼَٔ
حُظ٠خُٜٓ٘ ٢خُق حُٔوخٓٝش حُ٘ؼز٤ش ٌٓ٘ َٓكِش ٓزٌَسٝ ،حٌُ ١طـٔي ك٢
كٔ٬ص ؿٔغ حُٔٔخػيحص ٖٓ حُٔ٘ظٔخص ح٩ؿظٔخػ٤ش ٝحُٔ٤خٓ٤ش ٝح٩هِ٤ٔ٤ش
ُٔٔخػيس حُٔـ٘خء حُٔ٤خٓٝ ٖ٤٤أَٓٝ ْٛؿٔؼ٤خص أٛخُ ٢حُٔؼظوِٝ ٖ٤حُٔلوٞىٖ٣
ك ٢حُ٘ٝ ،٢ِ٤ك ٢ىػْ ح٧كِحد حُٔ٤خٓ٤ش ٝحُٔ٘ظٔخص ح٩ؿظٔخػ٤ش حُظ ٢طٌَ٘
ؿزٜش حُٔوخٓٝشٝ ،أ٠٣خ ً كٔٓ ٢خػيس حُ٘ ٖ٤٤ِ٤حُٔ٘ل ٖ٤٤هَٔحً ٝحُٔ٘ظَ٘ ٖ٣ػزَ
ٓوظِق حُزِيحٕ ح٩كَ٣و٤ش.
ًٔخ أ ُٗ٘ت ٗظخّ ٓؼِٓٞخطُِ ٢ظزِ٤ؾ ػٖ حٗ٩ظٜخًخص ٝحُٔ٬كوخص حُظً ٢خٗض
طٔظٜيف حُوخىس حُٔ٤خٓ٘ٗٝ ٖ٤٤طخء حُلٌٓٞش حُ٘ؼز٤ش ،طْ ٟٝؼ ٚطلض طَٜف
ٓلخٍحص حُي ٍٝح٧ػ٠خء ك ٢كًَش ػيّ حٗ٩ل٤خُ ،حُظً ٢خٕ ُٜخ طٔؼ َ٤ك٢
حُـِحثَٝ ،أ٠٣خ ً طلض طَٜف ٓٔؼِ٤خص كًَخص حُظلَ َ٣ح٩كَ٣و٤ش ٝحُؼَر٤ش
ٝح٣ٞ٤ٓ٥ش ٝحٍٝٝ٧ر٤ش ٝح٤ٌ٣َٓ٧ش حُٔؼظَف رٜخ ك ٢حُـِحثَ.
79
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كٔؼِٔخ ط٠خٖٓ حُ٘ؼذ حُ٘ٓ ٢ِ٤غ حُـِحثَ ٖ٤٣أػ٘خء ًلخك ٖٓ ْٜأؿَ َٗ٤
حٓ٩ظوٝ ٍ٬حُلَ٣شٛ ،خ ٢ٛحُـِحثَ -كٌٓٞش ٗٝؼزخ ً -طَى حُـٔٝ ،َ٤طوق هِزخ ً
ٝهخُزخ ً ٓغ حُٔوخٓٝش حُ٘٤ِ٤ش ٝطؼَٔ ؿخٛيس ٓغ ٓوظِق حُـٔؼ٤خص ٝحُٔ٘ظٔخص
ٝحُلًَخص ٖٓ أؿَ حكظ٠خٕ حُ٬ؿج ٖ٤حُ٘ٝ ٖ٤٤ِ٤طٔ َ٤ٜاىٓخؿ ْٜك ٢حُٔـظٔغ
حُـِحثَ.١
ك ٢اكي ٟرلٞػٜخ ك ٍٞحُٔ٘ل ٖ٤٤حُ٘ ٖ٤٤ِ٤ك ٢حُـِحثَ ،ط٘ َ٤حُٔئٍهش أٝؿ٤٘٤خ
رخَُ٤حً ٢حُ ٠أٗ ٖٓ" ٚرً ٖ٤خَٓ ى ٍٝحُؼخُْ حُؼَرٝ ٢اكَ٣و٤خً ،خٗض حُـِحثَ
حُزِي حٌُ ١آٝ ٟٝحٓظوزَ أًزَ ػيى ٖٓ حُٔ٘ل ٖ٤٤حُ٘ٝ ،"ٖ٤٤ِ٤طئًي أٗ" ٚػِ٠
حَُؿْ ٖٓ إٔ رؼُ ْٜ٠ـؤٝح حُ ٠رِيحٕ اكَ٣و٤ش أهَٓ ٟؼَ ُٓٓٞز٤ن ٝأٗـ،٫ٞ
ا ّ٫إٔ أػيحىً ْٛخٗض أهَ رٌؼٓ َ٤وخٍٗش رخُـِحثَ"ٝ .طو ٍٞرخَُ٤حً ٢إٔ "ػِٔ٤ش
حٓظويحّ حُ٬ؿج ٖ٤حُ٘ ٖ٤٤ِ٤طٔض رل َ٠ؿٜٞى حُيرِٓٞخٓ٤ش حُـِحثَ٣ش ٗٝلًٛٞخ
ح٩هِٝ ٢ٔ٤حُيٝ ،٢ُٝرل َ٠أ٠٣خ ً حُؼ٬هش حُٞػ٤وش حُظً ٢خٗض طَر ٢ؿزٜش
حُظلَ َ٣حُ ٢٘١ٞرلٌٓٞش أ٘٤٣يَ٤٘ٓ ،"١سً حُ ٠إٔ حُ٬ؿج ٖ٤حُ٘ ٖ٤٤ِ٤ك٢
حُـِحثَ ًخٗٞح ٣ـٔيًٞٔٓٞ" ٕٝر٤ُٞظخٗ٤ش ػ٣ٍٞش" ٖٓ ه٘ٗ ٍ٬خ١خط ْٜحُٔ٤ٜ٘ش
٠ٗٝخُ ْٜحُٔ٤خٓ ،80٢ك٤غ ًخٕ ػيى حُ٘ ٖ٤٤ِ٤حٌُِٞٛٝ ٖ٣ح حُ ٠حُـِحثَ
ٝحٓظوَٝح كٜ٤خ رٌَ٘ ىحثْ 81ك ٢كيٝى أُق ٫ؿت".
ًٝخٕ هيٛ ّٝئ٫ء حُ٬ؿج ٖ٤حُ ٠حُـِحثَ ٔ٣ظـ٤ذ ٍَُٝ٠س طوظ ٢٠اهخٓش
ؿزٜش ٗ٠خُ٤ش ك ٢حُٔ٘ل ،٠ر٘خ ًء ػِ٘ٓ ٠طن حُ٩ظِحّ حُٔ٤خٓٝ ٢حُؼ ،١ٍٞرل٤غ
ُْ طٌٖ حُـِحثَ رخُ٘ٔزش ُٓ ْٜـَى ِٓـؤ اٗٔخًٗٔ ،٢خ ًخٕ ٗؤٕ آ٫ف حُٖ٘٤٤ِ٤
رؤٍ ٝحُ٘ظخص ك ٢أٍٝٝرخ حُـَر٤ش ،رَ ُٓ٘لض ُ ًَ ْٜحُظٔ٬٤ٜص حُظٖٓ ٢
ٗؤٜٗخ إٔ ط ُ َٔ٤اٗيٓخؿ ْٜاهظٜخى٣خ ً ٝاؿظٔخػ٤خ ًٝ ،كظٞ٤ح ر٘لْ حُلَٙ
ٝحُٔؼخِٓش ٓؼَ رو٤ش حُٔٞظلٝ ٖ٤حُؼٔخٍ حُـِحثَ.ٖ٤٣
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فٍ هذا الشؤن ،جدَر باالشارة الً تعلَك سفَر الشَلٍ األسبك فٍ الجزائر ،إدواردو سلوم ،حول لجوء الشَلََن فٍ الجزائر والتشوَه
الثمافٍ واألَدَولوجٍ الذٌ كان لدي بعض الشَلََن األوائل لبل وصولهم كالجئَن حول الجزائر ".علً سبَل المثال ،هنان لصة تحكٍ
أن أحد الالجئَن الشَلََن كان َظن أنه عند وصوله إلً المطار  ،ستشاهد عَناه مساحة كبَرة من الصحراء ،فَها خَام وجمال ،وبعض
البدو بعماماتهم َتجولون فٍ السوق ،وَصرخون .عدو بال وجه¨  .كالسَكَات السَنما االستعمارَة .وَمول فٍ المصة أن تلن الصورة
السَنمائَة بمَت فٍ ذهنه بعد أن شاهد فَلم " ، "Beau Gesteالذٌ روي فَه مآثر السلطة االستعمارَة الشرَرة ،الفَلك األجنبٍ ،الذٌ
َضم فٍ صفوفه أبشع المجرمَن والمتلة .إن الشخص الذٌ أخبرنٍ بهذه الحكاَة كان " سَاسًَا بارزاً" ناشطا فٍ الحزب الثورٌ الشَلٍ.
ومن هذه المحادثة البسَطة  ،فُتح موضو الالجئَن وتساءلنا كَف َمكن ألشخاص َلتزمون فٍ بلد معَن بؤَدَولوجَة سَاسَة ماركسَة،
أو علمانََن تمدمََن مسَحََن وغَرهم ،أن تكون لدَهم أَدَولوجَة ثمافَة محافظة .وهنا تكمن المسؤلة وجوهر األَدَولوجَات .وعلً ما
َبدو من خالل تجارب أخري لشَلََن فٍ بلد ان أخري  ،ال سَما أولئن الذَن لدَهم توجه "اشتراكٍ" ،فإن نفس الظاهرة تتكرر بانتظام
مستمر .فَبدو أن تجربة المناضل الالجئ واجهت التنالض بَن األَدَولوجَة السَاسَة التٍ َنتمٍ الَها ،واألَدَولوجَة الثمافَة الموروثة ،
والمستوعبة منذ الطفولة من خالل المنابع الثماف َة للمجتمع  ،مثل األسرة والمدرسة والخدمة العسكرَة وجمَع المإسسات التٍ َمر من
خاللها الفرد .بالنسبة للسَاسٍ البارزَ ،تعلك األمر بالتغلب علً خصائص األَدَولوجَة الثمافَة التٍ تتعارض مع األَدَولوجَة السَاسَة.
هذه األخَرة دائما ما َكون لدَها مشرو مجتمع .أما با لنسبة لألَدَولوجَات الَسارَة ،فلدَها مشرو تغََر اجتماعٍ ،وتموم علً الصرا
االجتماعٍ فٍ كل مجتمع بشرٌ" .ممابلة أجراها إدواردو سلوم مع إستَبان سَلفا 8 .أكتوبر .2020
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سفبرح انشُهٍ فٍ انجسائر :يكتت انًمبويخ انشؼجُخ
طٌٓ ٠ُٞظذ حُٔوخٓٝش 82ى ٍٝحُٔلخٍس حُ٘٤ِ٤ش ك ٢حُـِحثَ ،ك٤غ ُؼذ ىٍٝحً
ٓل٣ٍٞخ ً ك ٢ىػْ ٓوخٓٝش حُ٘ؼذ حُ٘ٝ ٢ِ٤ك ٢ػِٔ٤ش حُظ٘ٔ٤ن ػِ ٠حُٔٔظٟٞ
حُؼ٘خثٝ ٢حُٔظؼيى حَ١٧حف ٓ٩ظوزخٍ حُ٬ؿج ٖ٤حُ٘ٝ ٖ٤٤ِ٤اىٓخؿ ْٜكٞٓ ٢م
حُؼًَٔٔ .خ حٟطِغ ريٛ ٍٝخّ كٟٔ ٢خٕ حُظـط٤ش ح٩ػ٤ٓ٬ش ُِٟٞغ حُٔ٤خٓ٢
ك ٢حُ٘ٝ ٢ِ٤أٌَٓ٣خ حُ٬ط٤٘٤شٝ ،ك ٢ط٘ٔ٤ن ح٩ؿَحءحص حُي٤ُٝش ٟي ىًظخط٣ٍٞش
ر.ٚ٤ٗٞ٘٤
 ٌ٘ٓٝريح٣ش ٗ٘خٓ ٚ١طِغ ػخّ َٗ ،1974ع حٌُٔظذ ك ٢اٛيحٍ ؿَ٣يس
اهزخٍ٣ش أٓزٞػ٤ش ٝ ،١َٜٗ ٍٞ٘٘ٓٝهخّ ربػيحى رَٗخٓؾ ُ٣زغ ػِ ٠حً٩حػش
حُ٤٘١ٞش ٝحُظِلِ ٕٞ٣حُـِحثًَٔ .١خ َٗ٘ حُؼي٣ي ٖٓ حُٞػخثن ٝحٍُٔ٘٘ٞحص كٍٞ
حُٟٞغ ك ٢حُ٘ ٢ِ٤رِـخص ٓوظِلش (حٓ٩زخٗ٤ش ٝحٗ٩ـِ٣ِ٤ش ٝحُؼَر٤ش ٝحُلَٗٔ٤ش)،
ٝأَٗف ػِ ٠ط٘ظ ْ٤ؿ٫ٞص ػزَ أٍؿخء حُُِ ٖ١ٞظؼَ٣ق رٞحهغ حُ٘ؼذ
حُ٘.٢ِ٤
ًٝخٕ ٖٓ ر ٖ٤أٛيحك ٚحَُث٤ٔ٤ش ح٧هَ ٟاهخٓش ػ٬هخص ك٣ٞ٤ش ٓغ حُلًَخص
حُٔ٘خ٠ٛش ُٓ٪ظؼٔخٍ ٝكًَخص حُظلَ َ٣حُٔؼظٔيس ُي ٟحُلٌٓٞش حُـِحثَ٣ش،
ٓٝغ ح٧كِحد حُٔ٤خٓ٤ش ٝحُلًَخص ح٩ؿظٔخػ٤ش ك ٖٓ ًَ ٢حُٜلَحء حُـَر٤ش،
ٝكِٔطٝ ،ٖ٤أٗـُٓٞٓٝ ،٫ٞز٤نٝ ،ؿ٤٘٤خ-رٔ٤خٝ ،ٝحَُأّ ح٧هٝ ،َ٠طٍٞٔ٤
حَُ٘ه٤شٝ ،ؿ٘ٞد اكَ٣و٤خٗٝ ،خٓ٤ز٤خُٓٝ ،زخر.83١ٞ
اإلشتراكُخ انشُهُخ وانجسائر
حًظٔض حُؼ٬هش حُٔ ٤خٓ٤ش ُـزٜش حُظلَ َ٣حُٓ ٢٘١ٞغ حُلًَش حٗ٩ظَحً٤ش ك٢
حُ ُ٘ٝ ٢ِ٤ػٜٔ٤خ ِٓلخى ٍٝأ٘٤٣ي ١أ٤ٔٛش رخُـش ك ٢طخٍ٣ن حُؼ٬هخص ر ٖ٤حُزِي.ٖ٣
ٝٝكخ ًء ُٔزخىث ٚحُؼ٣ٍٞش حُٔ٘خ٠ٛش ُٓ٪زَ٣خُ٤ش ٝحٓ٩ظؼٔخٍٓ ،خٗي حُلِد
حٗ٩ظَحً ٢حُ٘ ٌ٘ٓ ٢ِ٤حُزيح٣ش كًَخص اٜٗخء حٓ٩ظؼٔخٍ ك ٢اكَ٣و٤خ ٝآٓ٤خ
ٝحَُ٘م حٝ ٢ٓٝ٧أٝه٤خٗ٤ٓٞخٓٝ ،ؼُ ٠ظؼِ٤ٓ ِ٣خٓش حٗظَحً٤ش ٓٔظوِش هخثٔش
ػِ ٠حُظ٠خٖٓ ٓغ ٗ٠خٍ ٗؼٞد حُؼخُْ ،ى ٕٝحٗ٫ـَحٍ ٍٝحء حُئ٣وَح٤١ش
ح٩ؿظٔخػ٤ش ح٬ٛ٩ك٤ش ك ٢أٍٝٝرخٝ ،ى ٕٝحُوٞ٠ع ُٔ٤خٓش ح٧كِحد
حُ٘ٞ٤ػ٤ش حُٔظؤػَس رخ٩طلخى حُٔٞك٤ظٓ ٞٛٝ ،٢خ ٌٓ٘ ٖٓ ٚر٘خء ػ٬هخص ٝحٓؼش

 82توالت علً المكتب لَادات سَاسَة مختلفة .منذ إنشائه ،كان مكتب المماومة الشَلَة فٍ الجزائر َدار من لبل مناضلَن من الحزب
االشتراكٍ  ،ثم انضم الحما ً ممثلون ألحزاب أخري :الحزب الشَوعٍ  ،حركة العمل الشعبٍ الموحد ،حركة الحزب الَسارٌ الثورٌ
والحزب الرادَكالٍ.
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ٝك٣ٞ٤ش ٓغ حُو ٟٞحُو٤ٓٞش حُؼ٣ٍٞش ٓٝغ حُلًَخص حُظلَ٣َ٣ش حُٔ٘خ٠ٛش
ُٓ٪ظؼٔخٍ ،ػِ ٠ؿَحٍ ؿزٜش حُظلَ َ٣حُ ٢٘١ٞحُـِحثَ٣ش.84
ًٝخٕ ٖٓ ػٔخٍ طِي حُؼ٬هش حُٞػ٤وش حُظ ٢طَٓوض ػِٓ ٠يحٍ حُٔ٘ ٖ٤رٖ٤
حٗ٩ظَحً ٖ٤٤حُ٘ٝ ٖ٤٤ِ٤ػٞحٍ ؿزٜش حُظلَ َ٣حُ -٢٘١ٞحُظ ٢هخىص حُلٌٓٞش
حُـِحثَ٣ش ك ٢طِي حُلظَسٞ٘ٗ -ء ػ٬هش ٓزخَٗس ٝىٓٝ ٕٝخ١ش ر ٖ٤حُلِد
حٗ٩ظَحًٝ ٢حُلِد حُلخًْ ك ٢حُـِحثَ ،رِـض أٍهٔٓ ٠ظ٣ٞخص حُظلخْٛ
ٝحٔٗ٩ـخّ حُٔ٤خٓ ،٢كظ ٠إٔ هخىس حُـزٜش ًخٗٞح ٣يػٔٓ ٕٞزخىٍحص حُلِد
حٗ٫ظَحًٝ ٢أػٔخُ ٚحُ٘٠خُ٤ش ٟي حُ٘ظخّ حُيٌ٣ظخط ١ٍٞك ٢حُ٘ ٢ِ٤رٌَ٘
ٓزخَٗ.
ُٝؼَ أكي حُٔٞحهق حُظ ٢ػٌٔض هٞس ًُي حُيػْ حُـِحثَ ١ؿ َ٤حَُٔ٘،١ٝ
طـٔيص كٔ٤خ  ٠ٔٔ٣رخُـِٔش حُؼخٓش ُِـ٘ش حًَُِٔ٣ش ُِلِد حٗ٩ظَحً ٢حُ٘٢ِ٤
ك ٢ػخّ  ،1978حُظُ ٢هطُ ٢ؼويٛخ هخٍؽ حُز٬ى ك٣َٓ ٢ش طخٓشٝ ،طلي٣يحً ك٢
ٓي٘٣ش رَُ ،ٖ٤رـٔ٣ٍٜٞش أُٔخٗ٤خ حُئ٣وَح٤١ش (أُٔخٗ٤خ حَُ٘ه٤ش آٌٗحى) ،ك٤غ
ًخٗض طٞؿي ه٤خىس حُلِد ك ٢حُٔ٘لُ ٌُٖٝ .٠ظَٝف ٓؼ٘٤ش ٝأٓزخد أٓ٘٤ش
أٓخٓخ ًُ٣ ُْ ،ؼِٖ ػٖ ٌٓخٕ ط٘ظٌٛ ْ٤ح ح٩ؿظٔخع ،طـ٘زخ ً  ١٧ػَٔ هي طَطٌزٚ
أؿِٜس حٓ٩ظوزخٍحص حُظخرؼش ُ٘ظخّ ر ٚ٤ٗٞ٘٤أٓ ٝوخرَحص حُي ٍٝحُلِ٤لش ُٟ ٚي
حُِػٔخء حٗ٩ظَحًٝ ،ٖ٤٤أٓخٓخ ً ُػٔخء "حُيحهَ".
ٝطِو ٠حٗ٩ظَحً ٕٞ٤حُ٘ ٕٞ٤ِ٤كٜ٘٤خ ىػْ ؿزٜش حُظلَ َ٣حُ ،٢٘١ٞك٤غ هططٞح
ٓغ هخىس حُـزٜش ٜ٣٫خّ حَُأ ١حُؼخّ رؤٕ حؿظٔخع حُلِد هي طْ ػوي ٙك ٢حُـِحثَ؛
ٔٗٝزش ٌُُي أٛزق ٣ؼَف رـ "حؿظٔخع حُـِحثَ"ًٝ .خٕ ح ٖ٤ٓ٧حُؼخّ ُِلِد
حٗ٩ظَحًً ،٢خٍُ ّٞأُظخَٓ٤حٗ ٞأ٣ٍٝـٝ ،ٞحُو٤خىٗ٫ٍٝ ١يً ٝخُي ،َٕٝ٣هي
َ 84مول بَالرمَنو إلغوَتا بخصوص السمات الرئ َسَة التٍ مَزت السَاسة الدولَة للحزب االشتراكٍ الشَلٍ بَن سنوات الخمسَنَات
والستَنَات من المرن العشرَن :
وهكذا حدد الحزب االشتراكٍ سَاسته الدولَة فٍ الخمسَنَات من المرن الماضٍ .لمد أدان سَاسة التكتل والحرب كحل للصراعات
الدولَة  ،ونبذ اإلمبرَالَة وأٌ شكل من أشكال العبودَة .حارب التسلح وكل أنوا الترهَب ،وناضل من أجل حك تمرَر المصَر الشعوب
واختَار طرَك تحررها االلتصادٌ والسَاسٍ بشكل مستمل .وروج للسالم ،وسخر لهذه المضَة كل جهوده الوطنَة والدولَة .كما أنه دعم
الدول التٍ نشؤت بفعل تخلصها من الهَمنة االستعمارَة والتٍ أعلنت استماللها الفعلٍ .وسمحت هذه السَاسة بتوسَع المجال الجغرافٍ
واإلنسانٍ لسَاسة دَممراطَة تروج للتعاَش الدولٍ ،ومناهضة ألٌ نظام تبعَة ،وعززت ،من ناحَة أخري  ،التعاون العالمٍ ،علً
أساس مبدأ المساواة ،ورفضت االحتكار االلتصادٌ والسَاسٍ والعسكرٌ المنسوب للتكتالت ،ودعمت أٌ توجه أو عمل َهدف إلً
تفكَن المواثَك العسكرَة .كما شجعت المبادرات الهادفة إلً حماَة سَادة الشعوب ،وإضفاء الطابع الدَممراطٍ علً حَاتها العامة،
وكسر أنظمة االستغالل الطبمٍ ،وإرساء أسس التعاَش الدولٍ السلمٍ .من جهة أخري  ،حثت علً أهمَة استماللَة الحركات الشعبَة فٍ
مختلف البلدان فٍ مسَرتها نحو االشتراكَة ،والنضال ضد البَرولراطَات التٍ تمف عائما ً أمام هذه العملَة .هذه البَرولراطَات جعلت
إمكانَات نمو االشتراكَة العالمَة ترتكز علً سَاسات التكتالت ،التٍ كانت تعنٍ مصالح الستالَنَة .لمد عبر الحزب االشتراكٍ عن
تضامنه مع تلن الحركات ،وأثبت أن السمة األساسَة للوضع السَاسٍ العالمٍ فٍ تلن الفترة كانت تطوَر حركة ثورَة واسعة فٍ البلدان
المستعمرة فٍ آسَا وإفرَمَا وأمرَكا الالتَنَة ،التٍ ناضلت من أجل التغلب علً التخلف االلتصادٌ ،وتحمَك استماللها السَاسٍ ،
وتحمَك تنمَة شعوبها .سمحت هذه السَاسة بإحَاء اإلرادة الحزبَة للنضال من أجل السالم والتضامن الفعال مع جمَع الشعوب التٍ تكافح
من أجل تحمَك استماللها وتنمَتها االلتصادَة .وكان الحزب االشتراكٍ َإكد عزمه فٍ المساهمة فٍ الوحدة األَدَولوجَة والعضوَة
للحركة العم الَة فٍ جمَع أنحاء العالم ،علً أساس الماركسَة واحترام الدَممراطَة الداخلَة واالعتراف باستماللَة الشعوب فٍ االختَار ،
وفمًا لوالعها ،الطرَك األنسب نحو االشتراكَة" .إلغَتا بَالرمَنو ( .) 2007االشتراكَة فٍ الشَلٍ خالل المرن العشرَن .تجارب األمس
لبناء المستمبل( .المكسَن) جامعة متروبولَتانة .وحدة إَزتاباالبا لسم العلوم االجتماعَة واإلنسانَة .ملحك جامعة سان رافائَل أتلَكسكو
رلم  .086ص .079
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ٓخكَح هزِٜخ حُ ٠حُـِحثَٝ ،ػويح كٜ٤خ ٓئطَٔحً ٛلل٤خ ً رٔ٘طوش ٓ٤ي ١كَؽ،
رٞ٠حك ٢حُـِحثَ حُؼخٔٛش ،أٓخّ حُٜلخكش حُـِحثَ٣ش ًٝٝخ٫ص حٗ٧زخء
حُي٤ُٝش ،طْ ه ُٚ٬ػَ ٝح٩طلخهخص حُٔ٤خٓ٤ش حُظ ٢طْ طزٜ٘٤خ كٌٛ ٢ح ح٩ؿظٔخع
"حُ.85"٢ٔٛٞ
تضبيٍ انشُهٍ يغ تمرَر يصُرانشؼت انصحراوٌ وانمضُخ انفهسطُُُخ
اَطاللب ً يٍ انجسائر
إ ؿِء ًزٔٓ َ٤خ ِٛٝض اُ ٚ٤حُؼ٬هش ر ٖ٤حُـِحثَ ٝحُ٘ ٖٓ ٢ِ٤طوخٍد
ٛٝيحهش  ٫-طِحٍ ٓظخَٛٛخ ٓظـِ٤ش كظ٘ٓٞ٣ ٠خ ٌٛح٣ -ؼٞى أٓخٓخ ً حُ ٠حُظؼخٕٝ
حُٔ٘ظَى ك ٢طؼِٔٓ ِ٣خػ ٢حُظ٠خٖٓ ٓغ حُلًَخص حُٔ٘خ٠ٛش ُٓ٪ظؼٔخٍ
ٝكًَخص حُظلَ َ٣حُظً ٢خٕ ُيٜ٣خ طٔؼ َ٤ك ٢حُـِحثَ ٝحُظً ٢خٗض طلظ٠
رخ٩ػظَحف حَُُٓٔ ٢ي ٟحُلٌٓٞش حُـِحثَ٣ش .
ٝهي حط٠ق ًُي ٖٓ ه ٍ٬حُؼ٬هش حُٞػ٤وش حُظُٔٗ ٢ـض ر ٖ٤حُ٘خٗط ٖ٤حُٖ٘٤٤ِ٤
٘ٓٝخ ٢ِٟؿزٜش حُزٔ٤ُٞخٍ ٖٓٝ ،ٞ٣حُٔٞهق حُٔئ٣ي ٝحُيحػْ ُظوََ٤ٜٓ َ٣
حُٜلَحء حُـَر٤ش ،ك٤غ رِـض  ٌٙٛحُؼ٬هش ٓٔظ٣ٞخص ٓظويٓش ٖٓ حُظؼخٕٝ
ٝحُظ٠خٖٓ ر ٖ٤حُٜلَحٌٓٝ ٖ٤٣ٝظذ حُٔوخٓٝش حُ٘٤ِ٤ش ك ٢حُـِحثَ ،كظ ٠إٔ
حُيًظ ٍٞح٣َ٣زَ٤طَ٤ُ ٞح ًخٕ أكي ٓٓٝ ٢ٜٔٔلٍَ ١ؿَ٣يس "حُٜلَحء
حُلَس" ( )Free Saharaحُ٘خ١وش رخُِـش حٓ٩زخٗ٤شٝ ،حُظ ٢طؼظزَ أٛ ٍٝل٤لش
اهزخٍ٣ش طـط ٢حُ٘٠خٍ حُٜلَح.86١ٝ
ري ،ٍٙٝاًظٔذ حُظ٠خٖٓ حُ٘ٓ ٢ِ٤غ حُو٤٠ش حُلِٔط٤٘٤ش ،حٗط٬هخ ً ٖٓ حُـِحثَ،
ك٣ٞ٤ش ًزَ٤س ٓٔظٔيح ً ٍٝك ٖٓ ٚحُؼ٬هش حُو٣ٞش حُظ ٢حٓظطخع حُلِد حٗ٩ظَحً٢
حُ٘ ٢ِ٤إٔ ١ٞ٣يٛخ ٓغ ٓ٘ظٔش حُظلَ َ٣حُلِٔط٤٘٤ش٣ٝ .و ٍٞحُطز٤ذ أٍَ٤٣
أٞ٣ٝح ،أكي هخىس حُلِد حٗ٫ظَحً ٢حُٔ٘ل ٖ٤٤ك ٢حُـِحثَُ" :وي كظ٘٤خ ريػْ

كخػَ ٖٓ ؿزٜش حُظلَ َ٣حُ ٢٘١ٞحُـِحثَ٣ش ًٝخٕ ُٜخ كً َ٠ز َ٤ك ٢ر٘خء
ػ٬هخص ر ٖ٤حُلِد حٗ٩ظَحً٘ٓٝ ٢ظٔش حُظلَ َ٣حُلِٔط٤٘٤ش ٝحَُث٣ ْ٤خَٓ
ػَكخص(ً٘ )...خ ٗؼَٔ ٖٓ حُـِحثَ حُؼخٔٛش ُٔٔخػيس حُـخُ٤ش حُلِٔط٤٘٤ش ك٢
حُ٘ ٖٓ ٢ِ٤أؿَ ىػْ ٘ٓٝخَٛس حُو٤٠ش حُلِٔط٤٘٤ش."87
ٝهي ٜٗي ًُي ح٩ؿظٔخع حُظخٍ٣و ٢حٌُ ١ػوي ٙحُٔـِْ حُ ٢٘١ٞحُلِٔط،٢٘٤
ر٘خى ١حُٜٞ٘رَ رخُـِحثَ حُؼخٔٛش ك ٢ػخّ  ،1987كٝ ٍٞ٠كي ٖٓ
 85نشرة مكتب المماومة الشَلَة فٍ الجزائر .0978 .رلم  .060ص .8
 86ممابلة للدكتور اَرَبرتو لَرا خص بها استَبان سَلفا فٍ اطار البحث " :الشَلٍ والجزائر :تارَخ تضامن مشترن ،صمد أمام اختبار
الزمن" .نوفمبر .2020
87
ممابلة للدكتور أرََل أوَوا خص بها استَبان سَلفا فٍ اطار البحث" :الشَلٍ والجزائر :تارَخ تضامن مشترن ،صمد أمام اختبار
الزمن" .أكتوبر  . 2020كان الدكتور أرََل أوَوا سفَرا لشَلٍ خالل حكم الرئَس األسبك رَكاردو الغوس اَسكوبار.
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حٗ٩ظَحً ٖٓ ًَ ْٟ ٖ٤٤هَٓ٤خٕ ً٣ٍٞخٝ ،أٍ َ٤٣أٞ٣ٝحٝ ،ح٣َ٣زَطَ٤ُ ٞح ،ك٤غ
أُط٤لض ُ ْٜحُلَٛش ك ٌٙٛ ٢حُٔ٘خٓزش ُ٪ؿظٔخع ٓغ حَُث ْ٤حُلِٔط٣ ٢٘٤خَٓ
ػَكخص.
ُوي ًخٗض ٍٝف حُظ٠خٖٓ ُي ٟحُ٘ؼذ حُ٘ٝ ٢ِ٤ػ٬هظ ٚحُٔ٤خٓ٤ش ٓغ حُـِحثَ
ٓٝغ حُٔ٘ظٔخص حُٔ٘خ٠ٛش ُِيٌ٣ظخط٣ٍٞش ه٣ٞشٝ ،ظِض رٌُي حُ٘ٔن ٞ١حٍ ٖٓ٘٤
حُلٌْ حُيٌ٣ظخط ١ٍٞك ٢حُ٘ٝ .٢ِ٤رؼي ًلخف ٗٝ َ٣ٞ١خم هخى ٙحُ٘ؼذ حُ٘٢ِ٤
ٖٓ أؿَ ح١٩خكش رخُ٘ظخّ حُٔظِٔٝ ٢آظؼخىس حُئ٣وَح٤١شُٗ ،ظْ آظلظخء حُوخْٓ
أًظٞرَ  1988حٌُ ١ػزَ ك ٚ٤حُ٘ ٕٞ٤ِ٤ػٖ اٍحىطٞٛٝ ْٜطٞح ُٜخُق اٜٗخء كٌْ
أٝؿٓٞظ ٞر ٚ٤ٗٞ٘٤حٌُ ١حٓظَٔ ػِٓ ٠يحٍ  17ػخٓخ ًُ ،ظ٘طِن رٌُي َٓكِش
ؿي٣يس ٖٓ حُ٘٠خٍ ٖٓ أؿَ حٓظؼخىس حُز٬ى ٓٔخٍٛخ حُئ٣وَحٝ ،٢١طٌٖٔ٤
حُ٘ؼذ حُ٘ ٖٓ ٢ِ٤اٗظوخد كٌٓٞش حٗظوخُ٤ش ىٔ٣وَح٤١ش ٖٓٝ .حُٔلخٍهخص إٔ
 ٌَُ٘٣طخٍ٣ن حُوخْٓ أًظٞرَ  1988أ٠٣خ ً ٗوطش طل ٍٞك ٢طخٍ٣ن حُـِحثَ،
حُظٜٗ ٢يص كٓ ٢ؼَ ًُي حُ ّٞ٤اٗي٫ع اكظـخؿخص ٓٝظخَٛحص ٗؼز٤ش ططخُذ
رب٬ٛكخص ٓ٤خٓ٤ش ٝاهظٜخى٣ش ػٔ٤وش.
ٝك ٢ػِ ًُي حُٔ٤خم حُـي٣ي حُٔلؼْ رخُظل٫ٞص ٝحٟ٫طَحرخص حُٔ٤خٓ٤ش ك٢
حُزِي ،ٖ٣آظؼخىص حُـِحثَ ٝحُ٘ ٢ِ٤ػ٬هخطٜٔخ حُيرِٓٞخٓ٤شُ ،ظ٘طِن رٌُي
َٓكِش ؿي٣يس ك ٢حُؼ٬هخص حُؼ٘خث٤ش٣ ،ظطِؼخٕ كٜ٤خ حُزِيحٕ ٗل ٞآكخم ٞٔ١كش.
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ػىدح انؼاللبد اندثهىيبسُخ ثٍُ انشُهٍ وانجسائر
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ٓغ حٗظوخد كٌٓٞش حٗ٩ظوخٍ حُئ٣وَح ٢١رَثخٓش رخطَ ٞ٤ٔ٣أ ،ٖ٣ِٞ٣حٓظؼخىص
حُ٘ٝ ٢ِ٤حُـِحثَ حُؼ٬هخص حُيرِٓٞخٓ٤ش ك ٢ػخّ  1990ػِٔٓ ٠ظٓ ٟٞلخٍطٜٔ٤خ
ك ٢طٝ ْٗٞحٍ٧ؿ٘ظ ُْٝ ،88ٖ٤ط ُلظق حُٔلخٍط ٖ٤ك ٢حُزِي ٖ٣ح ّ٫ك ٢ػخّ .2001
يسبر انتحىل اندًَمراطٍ وػىدح انشُهٍ انً انسبحخ اندونُخ
ُْ طٌٖ كٌٓٞش حٗ٩ظوخٍ حُئ٣وَح ٢١رو٤خىس حَُث ْ٤رخطَ ٞ٤ٔ٣أ ٖ٣ِٞ٣أًُٝخٍ
ك٘ٓ ٢ؤ ٟػٖ حُظل٫ٞص ٝح٧كيحع حُظً ٢خٕ ٜ٘٣يٛخ حُؼخُْ ك ٢طِي حُلظَس،
كؼٔش ػٞحَٓ هخٍؿ٤ش ًخٕ ُٜخ طؤػ َ٤ػِ ٠حُٔ٤خٓش حُوخٍؿ٤ش حُ٘٤ِ٤شً ،خُٓ٧ش
حُظٗ ٢ظؾ ػٜ٘خ طلٌي حُٔ٘ظٓٞش حٗ٩ظَحً٤ش ك ٢أٍٝٝرخ حَُ٘ه٤شٓٝ ،و ١ٞح٩طلخى
حُٔٞك٤٤ظٝ ٢حٗ٤ٜخٍ حُٔؼٌَٔ حُ٘ٞ٤ػ٢؛ ٜٗٝخ٣ش كوزش ًخٕ ُٔئطَٔ رخٗيٗٝؾ
ٝكًَش ػيّ حٗ٩ل٤خُ 90طؤػَ٤حً ًزَ٤ح ً كٜ٤خ؛ ٝطٓٞغ حُ٘ٔ٤ٜش ح٫هظٜخى٣ش حُؼخُٔ٤ش
حُظٛٝ ٢لٜخ ح٩هظٜخى ١حُٔ َ٤ٔٓ ١َٜأٓ ٖ٤رـ"حُؼخُٞع حٓ٩زَ٣خُ "٢حٌَُٔ٘
ٖٓ ًَ ٖٓ حُ٣٫ٞخص حُٔظليس ح٤ٌ٣َٓ٧ش ٝأٍٝٝرخ ٝحُ٤خرخٕ.91
أ٣يُٞٞ٣ؿ٤خ ً ،ريأ حُظٜـْ ػِ ٠حُلٌَ حٗ٫ظَحًٗٝ ٢ظَ٣ش حُظزؼ٤ش – َٛحع
حًَُِٔ ٝحُٜخٖٓ ك ٢ح١خٍ حَُٜحع ر" ٖ٤حُ٘ٔخٍ ٝحُـ٘ٞد"٣ -ظِح٣ي ،رٔ٘٤خ ك٢
حُٔوخرَ أٛزلض طِي حُٔوظَكخص ٝحُزيحثَ حُظً ٢خٗض ط ُؼِن ػِٜ٤خ ى ٍٝحُؼخُْ
حُؼخُغ آٓخُٜخ ٝآكخهٜخ طظٗ ،٠ٗ٬ظ٤ـش ُكق حُظ٤خٍ حُٔلخكع حُٔظٔٔي
رؤ٣يُٞٞ٣ؿ٤ش "ٜٗخ٣ش حُظخٍ٣ن" حُظ ٢طزَ٘ رلظٔ٤ش هي٤ٓٝ ّٝخىس حُئ٣وَح٤١ش
حُِ٤زَ٤حُ٤ش ٝحَُأٓٔخُ٤ش.
ٝرٌُي أٛزق حُؼخُْ ٣ؼ ٖ٤طيٍٞٛح ً ىٔ٣وَح٤١خ ً ٝحؿظٔخػ٤خ ً ؿٔٓ َ٤زٞم،
ًظل َ٤ٜكخُِ َٛؼُٔٞش حُٔخُ٤ش حُٔ٠خٍرش ٞٓٝؿش حُوٜوٜش حُ٘٤ُٞ٤زَحُ٤ش
حُٔلَٟٝش ػِٗ ٠طخم ػخُٔ ٖٓ ٢حىحٍس ٍٗٝخُي ٍ٣ـخٕ ك ٢حُ٣٫ٞخص حُٔظليس
(ٓٝ )1989-1981خٍؿَ٣ض طخطَ٘ ك ٢حٌُِٔٔش حُٔظليس ٝ .1990-1979ك٢
ظَ  ٌٙٛحُٔؼط٤خص حُؼخُٔ٤ش حُـي٣يسٓ ،خٍٓض َٓحًِ حُوٞس حٓ٩زَ٣خُ٤ش –٫ٝ
طِحٍ -ح٩كظٌخٍ ٝحُٔ٤طَس ػِ ٠حُظو٘٤خص حُلي٣ؼش ٝحُٔٞحٍى حُطز٤ؼ٤ش ٝحُظيكوخص
حُٔخُ٤ش ٝح٩طٜخ٫ص ٝػِ ٠أِٓلش حُيٓخٍ حُ٘خَٓ.
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https://chile.gob.cl/argelia/en/bilateral-relation/bilateral-relations/relaciones- 88
89
محام ،كان عضوا فٍ مجلس الشَوخ ورئَسا للحزب الدَممراطٍ المسَحٍ .كان من أشد المعارضَن
باترَسَو أَلوَن أزوكار،
ٍ
لحكومة الرئَس سلفادور أََندٌ ودعم فٍ البداَة انمالب بَنوشَه العسكرٌ .ورغم ذلن  ،وبعد بضع سنوات ،أعرب علنا أسفه لدعمه
لالنمالب فٍ الشَلٍ .باالمكان االطال علً حواره من خالل الرابطhttps://www.ciperchile.cl/2016/04/19/patricio-:
aylwin-y-las-heridas-de-1973/
 90حمبة باندونغ :أعلنت حكومات آسَا وإفرَمَا فٍ مإتمر باندونغ عام  0955رغبتها فٍ إعادة هَكلة النظام العالمٍ السائد فٍ ذلن الولت
علً أساس االعتراف بحموق الدول التٍ كانت حتً تلن الفترة تحت الهَمنة االستعمارَة .ش ّكل النضال من أجل "الحك فٍ التنمَة" أساس
العولمة الجدَدة فٍ ذلن الول ت التٍ وضعت إطارا تفاوضَا جدَدا متعدد األلطاب ،تم فرضه علً اإلمبرَالَة بفضل نضال شعوب
الجنوب.
 91أمَر سمَر  2003صحوة الجنوب .حمبة باندونغ  . 0980-0955دار النشر أَبن الجزائر العاصمة ص .03
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 ٢ٓٝٝطَحؿغ حُو ٟٞحُظويٓ٤ش ٝطَ ُ َٛأكٌخٍٛخٓٝ ،غ  ٍٞٛٝطلخُق ح٧كِحد
ٖٓ أؿَ حُئ٣وَح٤١ش (ًَٔٗٞطخٓ )ٕٞ٤حُٓ ٠يس حُلٌْ ك ٢حُ٘ ٢ِ٤رَثخٓش
رخطَ ٞ٤ٔ٣أ ،ٖ٣ِٞ٣طْ طٌ٘ َ٤حُلٌٓٞش حُـي٣يس حُظٟٔ ٢ض كٛ ٢لٞكٜخ أ٠٣خ ً
حُلِد حٗ٫ظَحً ٢حًٌُٔ -١خ طْ حٗ٩خٍس حُ ٚ٤آٗلخ ًُ -ؼذ ىٍٝح ً ًزَ٤ح ً ك ٢طؼِِ٣
حُؼ٬هش ٓغ حُـِحثَ طلض كٌْ حَُث ْ٤رٓٞيًٝ ٖ٣خٕ ُ ٚطؤػ َ٤ك ٢كًَش ػيّ
حٗ٫ل٤خُ أ٣خّ كٌٓٞش ِٓلخى ٍٝأ٘٤٣يٍٝ .١ؿْ طِي حٜٓ٩خٓخص حٌُزَ٤س ،ح ّ٫إٔ
حُلِد حٗ٩ظَحً ٢طوِ ٠ػٖ ٓٞحهل ٚحُظخٍ٣و٤ش 92ىحهَ كٌٓٞش
(ًَٔٗٞطخٓٝ ،)ٕٞ٤رخُظخُ ُٚ ٌٖ٣ ُْ ٢ىٍٝح ً ٜٓٔخ ً ك ٢ػِٔ٤ش ط ْ٤ٜٔحُٔ٤خٓش
حُوخٍؿ٤ش ٤ٛٝخؿش حُؼ٬هخص حُي٤ُٝش ىحهَ كٌٓٞش أُٝ .ٖ٣ِٞ٣ؼَّ حٓ٩ظؼ٘خء
حُٞك٤ي كًُ ٢ي ،طٔؼَ ك ٢حَُٜحع حُي ٢ُٝحٌُ ١طيهَ كٓ ٚ٤ل َ٤حُُ٘ ٢ِ٤يٟ
ح٩طلخى حُٔٞك٤٤ظٝ ٢حُٔٔظ٘خٍ حُٔخرن ٘٤٣٧ي ١آٌٗحىًِٞ ،ى َٝ٤ٓٝأُٔ٤يح ،ػ٘يٓخ
هٍَ حٞ٣حء حَُث ْ٤حٓ٧زن ُـٔ٣ٍٜٞش أُٔخٗ٤خ حُئ٣وَح٤١ش (أُٔخٗ٤خ حَُ٘ه٤ش)
ح ٌَ٤ٗٞٛ ٖ٣َ٣كٓ ٢وَ حُٔلخٍس حُ٘٤ِ٤ش ك 93ٌٞٓٞٓ ٢رٌَ٘ ٓئهض.
ٍٝؿْ ٓٔخػ ٢كٌٓٞش أُِ ٖ٣ِٞ٣ؼٞىس حُ ٠حُٔخكش حُي٤ُٝش ٖٓ ه ٍ٬طَْٓ٤
حُؼ٬هخص ٓغ حَ١٧حف حُي٤ُٝش حُظ ٢حٗوطؼض ػ٬هخطٜخ ٓغ حُ٘ ٢ِ٤حرخٕ َٓكِش
حُيٌ٣ظخط٣ٍٞش ،ح ّ٫أٜٗخ كٝ ٢حهغ ح َٓ٧أػطض حٓظَٔحٍ٣ش ُِٔ٤خٓش حُوخٍؿ٤ش
حُظ ٢طز٘ظٜخ حُ٘ ٢ِ٤ه ٍ٬حُلٌْ حُؼٌَٔٝ ،١حُظ ُْ ٢طٌٖ ٓٓ ٟٞـَى أىحس ٖٓ
أىٝحص حُٔ٤خٓش حُظـخٍ٣ش ،ػِ ٠حػظزخٍ إٔ حُٜيف حُِ ٍٝ٧لٌٓٞش ًخٕ ٣ظٔؼَ ك٢
حهلخّ حُ٘ ٢ِ٤ك ٢ػخُْ حُ٘٤ُٞ٤زَحُ٤ش٧ٝ .ؿَ ًُي ٠٠ٓ ،حَُث ْ٤أٖ٣ِٞ٣
ٝأطزخػ( ٚطلخُق ح٧كِحد ٖٓ أؿَ حُئ٣وَح٤١ش حُلخًْ )94ك٤ٓ ٢خٓش حٗ٩لظخف
حُظـخًٍ ١خكي ٟأ٣ُٞٝخص كٌٓٞظٝ ،ٚك ٢اُـخء حُوٞ٤ى ُـٌد حٓظؼٔخٍحص
حًَُ٘خص ػزَ حُ٤٘١ٞشٝ ،حهخٓش حطلخه٤خص حُظـخٍس حُلَسٝ .كٌٛ ٢ح حُٜيى٣ ،وٍٞ
حُٔل َ٤حُ٘ ٢ِ٤حٓ٧زن ُي ٟحُـِحثَ أٍ َ٤٣أٞ٣ٝح" ،ك٘ٓ ٢ظُٝ ٍٞحٍس

حُوخٍؿ٤ش٘ٛ ٌٖ٣ ُْ ،خى كَم ر ٖ٤حُٔ٤خٓش حُوخٍؿ٤ش ٝحُظـخٍسًٝ ،خٗض طَٟ
(حُُٞحٍس) حُ ٠حُؼخُْ ٓـَى ٓٞم ًزَ٤س .حٜٗخ ُٝحٍس رَإ٣ش ٓٞحُ٤ش ٌ٣َٓ٧خ،
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فٍ هذا الشؤن ،تحلَل كلودومَرو ألمَدا فٍ ممالته "أزمة الَسار الشَلٍ ،تح ٍد لالشتراكََن" فٍ مذكرات الطائرة الحمراء للحزب
االشتراكٍ الشَلٍ ( .)Cuadernos del Avión Rojo Socialista de Chileالعدد  ، 0السنة األولً  ،سبتمبر  .0994ص. 39-50.
 93باالمكان االطال علً تحلَل الحلمة فٍ :شَلٍ والصدَك األلمانٍ".لضَة هونَكر" ". 1991-1994:التوت ر الدولٍ فٍ أوائل فترة ما
بعد الحرب الباردةhttps://cuadernosdehistoria.uchile.cl/index.php/CDH/article/view/53667/57214 .
 94التحالف السَاسٍ الذٌ جاء بؤول رئَس إلً السلطة بعد الدَكتاتورَة والذٌ حكم من  0990إلً  2000دون انمطا كان َسمً تحالف
األحزاب من أجل الدَممراطَة .تم تشكَل هذا االئتالف السَاسٍ فٍ السنوات األخَرة من الدَكتاتورَة ،وكان مإلفًا من أحزاب سَاسَة
معارضة للنظام الدَكتاتورٌ ،أبرزها :الحزب الدَممراطٍ المسَ حٍ ،والحزب االشتراكٍ ،والحزب الرادَكالٍ ،وحزب من أجل
الدَممراطَة.
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طِظلض أك٤خٗخً حُ ٠أٍٝٝرخ ٌُٖٝ ،رخُ٘ٔزش ُٜخ ٝ ٫ؿٞى ُزو٤ش حُؼخُْ حُ ٠إٔ رَُص
حُ." 95ٖ٤ٜ
ثمبَب انُظبو اندَكتبتىرٌ :ثرنًبَُىٌ َؼترضىٌ ػهً اػبدح فتح انسفبرح
انشُهُخ فٍ انجسائر
ك ٢ػخّ ٝ ،2001ك ٢أػوخد حُوَحٍ حٌُ ١حطوٌط ٚكٌٓٞش حَُثٌ٣ٍ ْ٤خٍىٝ
٫ؿ ّٞرخػخىس كظق ٓلخٍس حُ٘ ٢ِ٤ك ٢حُـِحثَ ،هخٓض ٓـٔٞػش ٖٓ أػ٠خء
ٓـِْ حُ٘ٞحد حُٔلٔٞر ٖ٤ػِ ٠ؿ٘خف حُ-ٖ٤ٔ٤أٜٗخٍ ٗظخّ ر-ٚ٤ٗٞ٘٤رو٤خىس
97
هخ ٢ٔ٣أٍٝر( 96ْ٤ح٩طلخى حُئ٣وَح ٢١حُٔٔظوَ)ٝ ،رخُي ٝرٌَ٣ًٍٞٝخ
ٝؿٓٞظخك ٞأُٔ٤خٗيٍ( 98١كِد حُظـي٣ي حُ )٢٘١ٞرظويَٝ٘ٓ ْ٣ع حطلخم ٍهْ
 551أٓخّ ٓـِْ حُ٘ٞحد ،حػظَحٟخ ً ػِ ٠هَحٍ حػخىس كظق حُٔلخٍس ك ٢حُـِحثَ.
ًٝخٕ ٖٓ حُٔؼِ ّٞإٔ ٓؼَ  ٌٙٛحُوَحٍحص ط٘يٍؽ ٬ٛ ٖٟٔك٤خص حَُثْ٤
٫ؿ ّٞحُل٣َٜش ٌُٖ ،حُوطٞس حُظ ٢أهيٓض ػِٜ٤خ ؿزٜش حُٔؼخٍٟش ًخٗض ك٢
حُلو٤وش طول ٢ك٤١ ٢خطٜخ ٗٞح٣خ ٓز٤ظش ٝطٔؼ٩ ٠هظ٬م ٗوخٕ ٗوي ١كٍٞ
حُؼ٬هخص ر ٖ٤حُ٘ٝ ٢ِ٤حُـِحثَٔٓ ،ظٜيكش رٌَ٘ أٓخٓ ٢حُي ٍٝحُي ٢ُٝحٌُ١
ُؼزظ ٚحُـِحثَ ك ٢ط٠خٜٓ٘خ ٓغ حُٔوخٓٝش حُ٘٤ِ٤ش ٟي ٗظخّ رٓٝ .ٚ٤ٗٞ٘٤ؼ٤خ ً ٜٓ٘خ
٩رطخٍ حُوَحٍ حًٌُ ١خٗض هي حطوٌط ٚكٌٓٞش حَُث٫ ْ٤ؿ ،ّٞطؼِِض أكِحد
حُ ٖ٤ٔ٤ر٘ظ ٠حُلـؾ ٖٓٝ ،رٜ٘٤خ" :حُظٌخُ٤ق حُٔخُ٤ش حُزخٛظش حُظٓ ٢ظظَطذ ػٖ
اػخىس كظق  ٌٙٛحُٔلخٍس" ؛ "ٝحُ٬ؿي ٖٓ ٟٝكظق ٓلخٍس ك ٢ىُٝش طؼ ٖ٤ػِ٠
أٗوخ ٝكَد أ٤ِٛش ١خك٘ش ُْ  ٢ِ٤ُِ٘ ٌٖ٣طٔؼ ً٬٤ىرِٓٞخٓ٤خ ً كٜ٤خ ٌٓ٘ ػخّ
" 1973؛ "ٝػيّ ٓ٘خٓزش كظق حُٔلخٍس ك ٢حُـِحثَ ك ٢طِي حُلظَس أ ُٓٞسً رخُيٍٝ
ح٧هَ ٟحُظٗ ٢وِض ٓٔؼِ٤خطٜخ حُ ٠ط"ْٗٞ؛ "ٝح٩هظ٤خٍ ؿ َ٤حُٔ٘خٓذ ُِٔلَ٤
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ممابلة للدكتور أرََل أوَوا خص بها استَبان سَلفا فٍ اطارالبحث" :الشَلٍ والجزائر :تارَخ تضامن مشترن ،صمد أمام اختبار
الزمن" .أكتوبر .2020
 96تم انتخاب خاَمٍ أوربَس نائبا ً عن االتحاد الدَممراطٍ المستمل فٍ عام  . 0990خالل فترة الدَكتاتورَة ،عَنه بَنوشَه عمدة لبلدَة
عضوا فٍ مجلس الشَوخ من عام  2002إلً عام  .2008بعدر رفع الحصانة
سان خواكَن فٍ اللَم العاصمة سانتَاغو .تم انتخابه
ً
البرلمانَة عنه فٍ عام  ،2006بسبب لضاَا فساد ،أدَن فٍ عام  2020من لبل المضاء الشَلٍ بتهمة ارتكاب جرائم متكررة تتعلك
أخَرا بالسجن لمدة  5سنوات وَوم واحد بسبب الجرائم التٍ ارتكبها أثناء
بالرشوة واالحتَال الضرَبٍ .فٍ أبرَل ُ ، 2020حكم علَه
ً
ممارسة وظَفته البرلمانَة.
 97فٍ عام  ، 0988تم تعََن بالدو بروكورَكا حاكما الللَم واسكو من لبل دَكتاتورَة بَنوشَه .مإسس حزب التجدَد الوطنٍ ،تم انتخابه
عضوا فٍ مجلس النواب ثم عضوا فٍ مجلس الشَوخ  .كان وزَرا للمناجم ،وَشغل حالَا منصب وزَر الدفا فٍ حكومة الرئَس
سباستَان بَنَرا.
98
عضو سابك فٍ مجلس النواب عن الحزب الوطنٍ الَمَنٍ لبل انمالب عام  .0973وفٍ عام  0974انضم إلً اللجنة التشرَعَة الثانَة
ولجنة الموانَن األساسَة الدستورَة ،وفٍ عام  0987تم تعََنه من لبل الدَكتاتور أوغوستو بَنوشَه عمدة لمدَنة سانتَاغو .كان مإسس
حزب التجدَد الوطنٍ الَمَنٍ ،وفٍ عام  0997انتخب عضوا فٍ مجلس النواب.
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حًٌُ ١خٕ َٓ٘٤ف ػِ ٌٙٛ ٠حُزؼؼشٝ ،حًٌُ ١خٕ ػٞ٠حً ٓ٘خ ً٬ٟك ٢حُلِد
حٗ٫ظَحً.99٢
ُوي طْ طؼ ٖ٤٤حُؼ ٞ٠ك ٢حُلِد حٗ٩ظَحً ،٢أٍ َ٤٣أٞ٣ٝحٓ ،لَ٤ح ً ُِ٘ ٢ِ٤ك٢
حُـِحثَ ٩ػظزخٍحص ٓ٤خٓ٤ش ،هخٛش ٝأًٗ ٚخٕ ٗو٤ٜش ٟٓٞغ ػوش ُيٟ
حَُث٫ ْ٤ؿٝ .ّٞهي ػخٕ حُٔل َ٤أٞ٣ٝح كظَس ِ٣ٞ١ش ك٘ٓ ٢لخ ٙرخُؼخٔٛش
حُـِحثَ٣ش ،ك٤غ أٗ٘ؤ ػ٬هخص ٓ٤خٓ٤ش ٝػ٤وش ٓغ هخىس ؿزٜش حُظلَ َ٣حُ٢٘١ٞ
ٓٝغ ٓٔئ ٖ٤ُٝك ٢حُلٌٓٞش حُـِحثَ٣شٍٝ .ؿْ ٓ٘خٍٝحص حُ-ٖ٤ٔ٤حًٌُ ١خٕ ٣لٖ
حُٗ ٠ظخّ ر ٚ٤ٗٞ٘٤حُؼٌَٔٓٝ -١لخ٫ٝط٩ ٚكزخ ١هَحٍ اػخىس كظق حُٔلخٍس ك٢
حُـِحثَ ،ح ّ٫إٔ حَُٔ٘ٝع حٌُ ١طويّ رٛ ٚئ٫ء حُزَُٔخٗ ٕٞ٤أٓخّ ٓـِْ حُ٘ٞحد
حُ٘٣ ُْ ٢ِ٤ئص أًِٝ ٚرخء رلَ٘ ًٍ٣غ ،رؼي إٔ ك َٜػِٞٛ 24 ٠طًخ ٓوخرَ
ٞٛ 29طخ ً ُٜخُل.100ٚ
اػبدح تفؼُم انؼاللبد انشُهُخ انجسائرَخ يٍ خالل زَبرح انرئُس ثىتفهُمخ
كٓ َٜٗ ٢خ ،2005 ٞ٣أؿَ ٟحَُث ْ٤حُـِحثَ ١ػزي حُؼِ ِ٣رٞطلِ٤وش ُ٣خٍس
ٍٓٔ٤ش ُِ٘ ٢ِ٤حٓظيص ػِٓ ٠يحٍ أٍرؼش أ٣خّ ،ط٘ٔ٠ض رَٗخٓؾ ػَٔ ٌٓؼق
رخُؼخٔٛش ٓخٗظ٤خؿٓٝ ٞي٘٣ش كخٍ رخٍح ٞٔ٤٣حُٔخكِ٤ش ،ك٤غ حٓظ٘ٗ َٜخ١خطٚ
رِ٣خٍس ُ٣َ٠ق حَُثِٓ ْ٤لخى ٍٝأ٘٤٣ي ١طٌَٔ٣خ ً َُٝكٝ ٚػَكخٗخ ً ُ٘٠خُ،ٚ
ٝطويَ٣حً ُِ٘ؼذ حُ٘ ٢ِ٤حٌُ ١هخٝ ّٝهخٍع ىٌ٣ظخط٣ٍٞش ٗظخّ ر.ٚ٤ٗٞ٘٤
 99نص مشرو االتفالَة رلم  ، 550الذٌ لدمه األعضاء فٍ مجلس النواب :دَتبورن ،بروكورَكا ،ألفارادو ،لَاٌ ،غونزالَز،
ألَساندرٌ ،أوربَس ،بَرتولَنو.
"أخذا بعَن االعتبار:
 .0أن الوضع االلتصادٌ الحالٍ للبالد َتطلب من السلطات أن تكون شفافة ومحافظة بشكل خاص فٍ إدارة واستخدام الموارد
العامة..
 .2وأنه  ،لألسف  ،تصر الحكومة علً اتخاذ بعض المرارات التٍ تسَر علً وجه التحدَد فٍ االتجاه المعاكس والتٍ تظهر أن
السلطات ال تزال تحافظ علً أولوَاتها المتغَرة.
 .3أنه لبل أَام للَلة تم إبالغنا بؤحد تلن المرارات غَر المالئمةَ .تعلك األمر بإعادة فتح سفارة تشَلَة فٍ الجزائر ،هذا البلد الذٌ
ال َزال َعَش علً أنماض حرب أهلَة ،حَث لم َكن لبلدنا سفارة هنان منذ عام .0973
 .4أن هذا المرار مثَر لالستغراب ،حَث أنه كان من المفروض تمتدٌ شَلٍ بتلن الدول التٍ أغلمت سفاراتها فٍ هذا البلد ونملها
إلً تونس.
 .5أن تكالَف هذا المرار الغرَب تتعدي  360ملَون بَسو ،فمط خالل السنة األولً من التؤسَس.
 .6من المصلحة العامة أن تسخر هذه الموارد النجاز مشارَع فٍ صالح المواطنَن الشَلََن الذَن لَس لدَهم الَوم مصدر دخل
أو لتغطَة االحتَاجات العدَدة التٍ َواجهها مواطنونا الَوم.
 .7أنه فٍ حالة إصرار الحكومة علً هذا المرارَ ،جب االثبات بؤن إعادة فتح هذه السفارة سَحمك فوائد ملموسة ومباشرة لبلدنا،
وأنه من الضرورٌ أن تتولً لَادة هذه البعثة الدبلوماسَة شخصَة دبلوماسَة ،وأن ال َستغل هذا المنصب للتعوَض عن
الهزائم السَاسَة لمادة الحزب الحاكم.
مسودة اإلتفاق:
اتفك مجلس ال نواب علً أن َطلب من رئَس الجمهورَة إعادة النظر فٍ لرار إعادة فتح سفارة بالدنا فٍ الجزائر ،بالنظر إلً
الوضع االلتصادٌ المؤساوٌ الذٌ َعَشه آالف الشَلََن وضرورة إعطاء األولوَة الستخدام موارد الدولة الشحَحة .وفٍ حال
اعتبرت الحكومة أن هنان حاجة ماسة التخاذ مثل هذا المرار  ،فإن المجلس َطلب من الرئَس تعََن سفَر َنتمٍ الً السلن
الدبلوماسٍ لرئاسة هذه البعثة".
 100مجلس النواب الشَلٍ .الجلسة  ، 63الثالثاء  05ماَو  .2000التصوَت علً مشرو االتفالَة رلم  550بشؤن إعادة النظر فٍ فتح
سفارة الشَلٍ فٍ الجزائر.
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 ُْٝطٌٖ ُ٣خٍس حَُث ْ٤رٞطلِ٤وش حٓظل٠خٍحً ُِٜيحهش حُظخٍ٣و٤ش ر ٖ٤كٌٓٞظٖ٤
ٗٝؼزُ ٖ٤ئٜ٣خ ٓخ٘ٓ ٝظَى ٓـ٤ي ٫ٝ ،طويَ٣حً ُِٜيحهش حُوئ٣ش ٝحَُإٟ
حُظويٓ٤ش حُٔ٘ظًَش َُِث ٖ٤ٔ٤أ٘٤٣يٝ ١رٓٞي ٖ٣كلٔذٝ ،اٗٔخ ًخٗض طٔظـ٤ذ
ٍَُٝ٠س طوظ ٢٠طؼٔ٤ن طِي حُؼ٬هخص حُظخٍ٣و٤ش حُوخثٔش ػِ ٠حُظ٠خٖٓ
حُٔظزخىٍٝ ،حػخىس ر٘خء طلخُق حٓظَحط٤ـ ٢ؿي٣ي ٝكن ٓخ طلَ ٟٚحُٔ٤خهخص
حَُح٘ٛشٔ٣ ،ظٜيف ٓوظِق حُٔـخ٫ص (حُطخهٝ ،١ٞحُٔ٤خٓٝ ،٢حُؼوخك،٢
ٝحُظـخٍ )١رٔخ ٣ؼٞى رخُٔ٘لؼش حُٔ٘ظًَش ػِ ٠حُزِي ٖ٣كٞٓ ٢حؿٜش حُظلي٣خص
حُؼخُٔ٤ش حُـي٣يس.
ًخٗض حُ٘ ٢ِ٤ك ٢طِي حُلظَس ( ٫ٝطِحٍ كظ ٠حُ )ّٞ٤طؼخٗ ٢ػـِحً كخىحً ك ٢حُـخُ
ٝحُطخهشٝ ،رخػظزخٍ إٔ حُـِحثَ طؼي ٝحكيس ٖٓ أ ْٛحُي ٍٝحُٔ٘ظـش ٝحُٜٔيٍس
ُِـخُ ك ٢حُؼخُْ ،كوي ًخٗض ُ٣خٍس حَُث ْ٤حُـِحثَ ١طٌظٔ ٢أ٤ٔٛش رخُـش
رخُ٘ٔزش ُلٌٓٞش حُ٘ ،٢ِ٤حُظً ٢خٗض ػِ ٠ح٬١ع رخُٔ٘خٍ٣غ حٓ٫ظؼٔخٍ٣ش حُظ٢
101
أِ١وظٜخ حُـِحثَ ك ٢حُـخٍس حُز ،َٝ٤ػزَ ًَٗش حُ٘لٝ ٢حُـخُ ٓٗٞخَ١حى
حُظ ٢طؼي َ١كخ ً كٓ ٢ـٔٞػش ًخٓ٤ٔ٤خ ( 102)Camiseaحُٔوظٜش ك ٢ػِٔ٤خص
حٓظـٝ ٍ٬طٜي َ٣حُـخُ حُٔ٘ظؾ ك ٢حُز.َٝ٤
ٝهي أٗخى ٍث ْ٤حُِـ٘ش حُ٤٘١ٞش ُِطخهش ) (CNEآٌٗحىٓ ْ٣ُٞ ،خِٗ٘٤
ًخٓظ ،ٕٞ٤رخُويٍحص حٗ٩ظخؿ٤ش ُِـِحثَ ك ٢حُٔـخٍ حُـخُٓٝ ١خ ٌ٣ظًُٔ ٚ٤ي ٖٓ
أ٤ٔٛش رخُ٘ٔزش ُِ٘ ،٢ِ٤هُ ٍ٬وخث ٚر َ٣ُٞحُطخهش حُـِحثَ ١ك ٢ح١خٍ ُ٣خٍطٚ
ُِـِحثَ ػخّ  ،2004ك٤غ أًي كٗ ٢يٝس ٛلل٤ش ػوذ حُِوخء –ك ٢كٍٞ٠
حُٔل َ٤أٞ٣ٝح -حٛظٔخّ حُ٘ ٢ِ٤رخهظ٘خء حُـخُ حُطز٤ؼ ٢حُٔٔخٍ ٖٓ حُـِحثَ
ٝحٓ٩ظلخىس ٖٓ حُوزَحص حُظو٘٤ش ٝحٗ٩ظخؿ٤ش حُظ ٢طظٔظغ رٜخ حًَُ٘ش حُلٌ٤ٓٞش
(ٓٗٞخَ١حى) كٓ ٢ـخٍ حُٜ٘خػخص حُزظَٔ٤ًٝخ٣ٝشٝ .ك٤ٓ ٢خم طِي
حُظ٣َٜلخص ،ىػخ ًخٓظ٤ٗ– ٕٞ٤خرش ػٖ حُلٌٓٞش حُ٘٤ِ٤ش َ٣ُٝ -حُطخهش
حُـِحثَُِ ١و٤خّ رِ٣خٍس ػَٔ اُ ٠حُ٘.103٢ِ٤
ٓٝزن طِي حُِ٣خٍس حُظ ٢هخّ رٜخ حَُث ْ٤حُـِحثَ ١ػَٔ طل ١َ٤٠ؿخى
ٝطَط٤زخص ىه٤وش ػِ ٠حُٔٔظ ٖ٤٣ٞحُٔ٤خٓٝ ٢حُل٘ ،٢ك٤غ ٝهغ حَُثٔ٤خٕ رٞطلِ٤وش
٫ٝؿ ّٞحطلخم طؼخ ْٜٓ ٕٝكٓ ٢ـخٍ حُطخهش ٜ٣يف حُ ٠اهخٓش طؼخٕٝ
حٓظَحط٤ـ ٢ر ٖ٤حًَُ٘ظ ٖ٤حُلٌ٤ٓٞظ ،ٖ٤حًَُ٘ش حُ٤٘١ٞش ُِ٘ل ٢حُ٘٤ِ٤ش
(ًَٗٝ )ENAPش ٓٗٞخَ١حى حُـِحثَ٣ش ،رل٤غ ٣ظْ رٔٞؿز ٚحُظلخ ٝٝكٍٞ
 101الشركة الوطنَة للبحث ،وإنتاج ،ونمل ،وتحوَل وتسوَك المحرولات ،وهٍ شركة حكومَة جزائرَة تؤسست الستغالل المحرولات .
تغطٍ أنشطتها جمَع جوانب اإلنتاج ،والتمَب واالستخراج والنمل والتكرَر .لمد تنوعت أنشطتها ،وتعمل أَضا فٍ البتروكَماوَات وتحلَة
مَاه البحر .تم تصنَفها من بَن أكبر شركات النفط والغاز حَث تؤتٍ فٍ المركز الحادٌ عشر عالمَا ً.
 102مجموعة كامَسَا ،المكونة من بلوسبترول ( ،)Pluspetrolورَبسول ( ،)Repsolوسوناتران ( ،)Sonatrachوهنت أوَل ( Hunt
 ،)Oilوتَكبترول ( )Techpetrolواس .كا (.)SK
103
تصرَح للصحافة لرئَس لجنة الطالة الوطنَة الشَلَة فٍ ختام لمائه مع وزَر الطالة الجزائرٌ . 2004.النظام الوطنٍ لإلذاعة
واالتصاالت الجزائرَة.
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حهظ٘خء حُـخُ حُطز٤ؼ ٢حُٔٔخٍ ٖٓ حُـِحثَٝ ،حػظٔخى ٤ٛـش طظ٤ق ًَُ٘ش
ٓٗٞخَ١حى حٌٓخٗ٤ش حٜٓ٩خّ رخٓظؼٔخٍحطٜخ ٝهزَحطٜخ حُظو٘٤شٝ .104كٌٛ ٢ح
ح١٩خٍ ،حهظَكض حُـِحثَ ػِ ٠كٌٓٞش حُ٘ ٢ِ٤حطلخهخ ً ر ٖ٤حًَُ٘ظ ٖ٤حُ٤٘١ٞظ،ٖ٤
ط ٖٔ٠ػَٟخ ً ِٓٔ٤حً ٓ٩يحىٛخ رخُـخُ حُطز٤ؼ ٢حُٔٔخٍ-حًٌُ ١خٕ ٓ٤وِٚ
رٌَ٘ ًز َ٤أٓؼخٍ حُـخُ حُظ ٢طيكؼٜخ حُ٘ٝ ،-105٢ِ٤طِ٣ٝيٛخ رخُٔٞحٍى حُزَ٘٣ش
ٝحُظٌُ٘ٞٞؿ٤شًٔ ،خ طؼٜيص حُلٌٓٞش حُـِحثَ٣ش رٔوظٌٛ ٠٠ح ح٩طلخم
رٔ٘خًٍظٜخ كَٝ٘ٓ ٢ع ر٘خء ٓلطش ً٘٤ظ ،)Quinteros( َّٝ٤رٔ٘طوش
كخُزخٍحُ ،ٞٔ٤٣ظل َ٣ٞحُـخُ حُ١ ٠ز٤ؼظ ٚحُـخُ٣شٝ ،حٓيحىٛخ رخُـخُ حُطز٤ؼ٢
حُٔٔخٍ.
 ٌٖ٣ ُْٝحٛظٔخّ ًَٗش حُ٘ل ٢حُ٘٤ِ٤ش (٘ٓ )ENAPلَٜحً ك ٢حُـخُ حُطز٤ؼ٢
حُٔٔخٍ كو ،٢كوي ط ٖٔ٠ح٩طلخم طؼِ ِ٣حُظؼخ ٕٝحُٔ٘ظَى ك ٢ػِٔ٤خص حُظ٘و٤ذ
ػٖ حُ٘ل ٢ك٘ٓ ٢طوش ٓـخ٣خٗٝ ،ْ٤طًٌَٔٗ ٖ٤ش ( ٖٓ )ENAPحُٔ٘خًٍش ك٢
ٓ٘خهٜخص ىحهَ حُـِحثَٝ ،رٌَ٘ ٓ٘ظَى ك ٢ى ٍٝحكَ٣و٤ش أهَ. ٟ
ٝأٓخّ حُ٠ـ ١ٞحُظً ٢خٗض طٔخٍٜٓخ ُٞر٤خص طويّ ٜٓخُق ًَٗش "رَ٣ظٖ
ؿخُ" حُزَ٣طخٗ٤ش ٓغ ًَٗخثٜخ حٝ ٖ٤٤ٌ٣َٓ٧حَٓ٩حثٝ ،ٖ٤٤ِ٤حُٔيػٓٞش ٖٓ
رؼ ٞحُِٔطخص حُٔلِ٤ش حُظ ٢طُٜٔ َ٤خُق حًَُ٘خص حُوخٛشُ٣ ُْ ،ـٔي ًُي
ح٫طلخم حُؼ٘خث ٢حٓ٫ظَحط٤ـٝ ،٢ظَ كزَح ً ػٍِٝ ٠م.
 ٝرؼي َٓ ٍٝػخّ ٖٓ طِي حُِ٣خٍس ،هخٓض حُلٌٓٞش حُ٘٤ِ٤ش رٔ٘ق ٛلوش ط٣ٍٞي
حُـخُ حُطز٤ؼ ٢حُٔٔخٍ َٝ٘ٓٝع ط٘ـٓ َ٤لطش (ً٘٤ظُ )َّٝ٤ظلَ٣ٞ
حُـخًَُُ٘106ش "رَ٣ظٖ ؿخُ"ٍٝ ،حف ًُي ح٫طلخم حُؼ٘خثٛ ٢زخ ًء ٓ٘ؼٍٞحً.
 ُْٝطؤهٌ حُلٌٓٞش رؼ ٖ٤حُظوي َ٣حُؼَ ٝحُٔو ٢حٌُ ١هيٓظ ٚحُـِحثَ كٓ ٢ـخٍ
حُظٔ ٖ٣ٞرخُـخًُٝ ،خٕ ح٧ؿيٍ رٜخ إٔ طٔظـًِ ٚوخػيس ٍٓ٩خء أْٓ ُظؼخٕٝ
حٓظَحط٤ـ ٢ػ٘خثٔٔ٣ ٢ق ُٜخ رؤٕ طـطًُ ٢ي حُؼـِ حٌُ ١طؼخٗ ٚ٘ٓ ٢حُز٬ى ك٢
ٓـخٍ حُطخهش٣ٝ ،لظق ُٜخ آكخهخ ً حٓظؼٔخٍ٣ش ؿي٣يس كٓ ٢ـخ٫ص أهَ ٟؿ َ٤حُـخُ
أ ٝحُ٘ل ًَٝ .٢حُٔلخ٫ٝص ٌُِ٘ق ػٖ ك٤ؼ٤خص حُٔ٘خهٜش حُظ ٢طْ ػِ ٠أٓخٜٓخ
ٓ٘ق ًَٗش "رَ٣ظٖ ؿخُ"  ٌٙٛحُٜلوش حٌُزَ٤س ػِ ٠كٔخد حًَُ٘ش حُـِحثَ٣ش
ٓٗٞخَ١حى ،رخءص رخُلَ٘ ٝكخُض ى ٕٝطوي ْ٣أ ١ط٤ٟٞلخص رٌُي حُو،ٜٙٞ
رخٓظؼ٘خء ًُي حَُى ؿ َ٤حُٔو٘غ حٌُ ١طلــض ر ٚحُِٔطخص حُ٘٤ِ٤ش أٓخّ ٗظَ٤حطٜخ
104

أنظرhttps://www.mch.cl/2005/05/17/enap-negocia-compra-de-gnl-con-argelina-sonatrach/# :
 105لمد كان عرضا مباشرا من دولة إلً أخري  ،دون وساطة  ،مع اتفالَة شراء وبَع مستمبلَة.
 106فٍ عام  ، 2006تم منح أول عمد طوَل األجل لتورَد الغاز الطبَعٍ المسال لشركة برَتَش غاز ( )British Gasالبرَطانَة وبدأت
الدراسة الهندسَة للمشرو مع شركة  CB&Iاألمرَكَة .فٍ عام  ، 2007تم تولَع عمود مدتها  20عاما لتورَد الغاز الطبَعٍ المسال
واستمبال الغاز الطبَعٍ المسال وتفرَغه وتخزَنه وإعادة تحوَله إلً غاز فٍ المحطة .كانت شركة كَنتَرو ( )Quinteroمكونة من
مساهمَن من المطا الخاص :برَتَش غاز ( ،)%20وشركة اندَسا شَلٍ ( ،)%40ومَتروغاز ش.م ( ،)%20والشركة الوطنَة للنفط
الشَلَة ( %20فمط).
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حُـِحثَ٣شٝ ،حًٌُ ١خٕ ٓلخى ٙإٔ ػَ ٝحًَُ٘ش حُـِحثَ٣ش ٓٗٞخَ١حى طْ
طوي ٚٔ٣هخٍؽ ح٥ؿخٍ حُٔليىس.
ٝهزَ إٔ ط٘و ٢٠ػٜيس حَُثٌ٣ٍ ْ٤خٍى٫ ٝؿ ،ّٞأؿَٝ ٟكي ػٌَٟٔ
ؿِحثٍَ ١ك٤غ حُٔٔظ٣ُ ٟٞخٍس ًُِ٘ ،٢ِ٤خٕ حُٜيف ٜٓ٘خ طـٔ٤ي َٓ٘ٝػٖ٤
ٓ ٖ٤ٜٔكٓ ٢ـخٍ حُظؼخٝ ٕٝحُِٜٔلش حُٔظزخىُش؛ أكئٛخ ٣ظٔؼَ ك ٢حُظلخٝٝ
ك ٍٞآٌخٗ٤ش طٔٔق ًَُِ٘ش حُ٤٘١ٞش ُِٔ٬كش حُـ٣ٞش ك(ENAER) ٢ِ٤ٗ ٢
رخُظٌلَ رؼِٔ٤ش ح٬ٛف ٤ٛٝخٗش حُطخثَحص حُؼٌَٔ٣ش ٝحُٔيٗ٤ش حُـِحثَ٣ش،
ٝأ٠٣خ ً ح٬ٛف ٝطـ ِ٤ٜحُٔلٖ حُـِحثَ٣ش كٍٗٝ ٢ش أكٞح ٝر٘خء حُٔلٖ
ًَُ٘ش ( 107)ASMARحُظخرؼش ُِوٞحص حُزلَ٣ش حُ٘٤ِ٤ش ك٘ٓ ٢طوش طخٌُخٞٛحٗ،ٞ
رخهِ ْ٤ر ٞ٤ر َ٤٘٣ٝ .ٞ٤حُٔل َ٤حُ٘ ٢ِ٤حٓ٧زن ُي ٟحُـِحثَ أٍ َ٤٣أٞ٣ٝح كٌٛ ٢ح
حُٔ٤خم ،اُ ٠إٔ  ٖ٣ٌٛحَُٔ٘ٝػ ٖ٤حُزخُـ ٖ٤ح٤ٔٛ٧ش رخُ٘ٔزش ُِظزخىٍ ٝحُظؼخٕٝ
حُؼ٘خث ٢طْ ح٣وخكٜٔخ ٖٓ هزَ ُٝحٍس حُوخٍؿ٤ش حُظ٘٤ِ٤ش (حُظِ٣ ٫ ٢حٍ أطزخع ٗظخّ
رٓ ٚ٤ٗٞ٘٤ظـِـِ ٖ٤كٜ٤خ ،ػِ ٠كي ه ٍٞحُٔل َ٤حٓ٧زن)ٝ ،رخُظخُ ٢كوي حٓظلخٍ
طـٔ٤ي  ٌٙٛحُٔزخىٍس حُؼ٘خث٤ش.108
آفبق انؼاللبد انثُبئُخ وانتؼبوٌ وانتجبدل انتجبرٌ ثٍُ انجهدٍَ
ػِ ٠حَُؿْ ٖٓ إٔ حُؼ٬هخص ر ٖ٤حُ٘ٝ ٢ِ٤حُـِحثَ ك ٢حُٞهض حُلخُْ َٟ
طٔظؼي رؼي ك٣ٞ٤ظٜخ ٝرَ٣وٜخ رٌُي حُؼٔن ٝحُ٩ظِحّ حًٌُ ١خٗض ػِ ٚ٤هزَ ػخّ
 ،1973كؼٔش طويّ ِٓلٞظ أكَُ ٙحُزِيحٕ ٌٓ٘ حػخىس كظق ٓلخٍطٜٔ٤خ ك ٢ػخّ
.2001
ػِ ٠حُٔٔظ ٟٞح٩هظٜخى ،١طظٔ ِ٤حُؼ٬هخص حُظـخٍ٣ش حُؼ٘خث٤ش ر ٖ٤حُـِحثَ
ٝحُ٘ ٢ِ٤ك ٢حُٞهض حُلخُ ٢رخُي٘٣خٓ٤ٌ٤شٌُٜ٘ٝ ،خ طظَ ٓظٞحٟؼش ٗٔز٤خًٝ .رلٔذ
اكٜخءحص ٤ٛجش حُـٔخٍى حُـِحثَ٣شٓ ،ـِض حُٜخىٍحص حُ٘٤ِ٤ش اُ ٠حُـِحثَ
كِ٤ٜش ح٣ـخر٤ش ،ك٤غ رِـض ك ٢ػخّ  2017حؿٔخُ ٢هيٍ ٕٞ٤ِٓ 8992 ٙى،ٍ٫ٝ
ٝهلِص ك ٢ػخّ  2018حُ ٕٞ٤ِٓ 18961 ٠ىٝ .ٍ٫ٝه ٍ٬ح َٜٗ٧ح٫كي ػَ٘
ح ،2019 ٖٓ ٠ُٝ٧ط٠خػق حؿٔخُ ٌٙٛ ٢حُٜخىٍحص ٓوخٍٗش رؼخّ ،2018
ٓٔـ ً٬هٔ٤ش  ٕٞ٤ِٓ 35948ى ،ٍ٫ٝك٤غ طؼي حُٔ٘ظـخص حُ٘لخٓ٤ش ٝحُـٌحث٤ش،
ًخُؼ٘ذ حُطخُؽ ٝحُؼ٘ذ حُٔـلق (حُِر٤ذ) ٝحُلٞحً ،ٚأ ْٛحُٔ٘ظـخص حُظ٢
ط ُٜيٍ حُ ٠حُـِحثَ.109
ٝهي ٜٗيص حُٔ٘ٞحص ح٧هَ٤س طـٔ٤ي آُ٤خص ىحثٔش ُِلٞحٍ ػِ ٠حُٔٔظ ٟٞحُؼ٘خث٢
ر٘ؤٕ ػيى ٖٓ حُو٠خ٣خ ًحص حٛ٩ظٔخّ حُٔ٘ظَى رٔ٘خًٍش ٝكٞى كٌ٤ٓٞش
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ٝرَُٔخٗ٤ش ،110ك٤غ ُحٍ ٍؿخٍ أػٔخٍ ؿِحثَ ٕٞ٣حُ٘ ٢ِ٤ك ٢ػيس ٓ٘خٓزخص،
رٜيف حٓظٌ٘خف كَ ٙحَُ٘حًخص حُظـخٍ٣ش ر ٖ٤حًَُ٘خص حُٜـَ٤س
ٝحُٔظٓٞطش ،ك ٢كٗ ٖ٤خٍى ٍؿخٍ أػٔخٍ ٖٓ حُ٘ ٢ِ٤ري ٍْٛٝكِٓ ٢ظو٤خص
ُِظـخٍس ٝحُٜ٘خػش ٝحُ٤ٜي حُزلَ ١رٔي٘٣ظ ٢حُـِحثَ َٛٝٝحٕ.
كٔ٤خ ٣و ٚحُٔ٤خٓش حُوخٍؿ٤ش حُلخُ٤ش ُِـِحثَ ،حُٔؼَٝكش ريػٜٔخ ؿ َ٤حُٔو٤ي
ُؼِٔ٤خص حٜٗخء حٓ٫ظؼٔخٍ ٝطوَ َ٤ٜٓ َ٣حُ٘ؼٞد حُٔٔظؼَٔس ٖٓٝ ،رٜ٘٤خ
حُ٘ؼذ حُٜلَح ،١ٝكوي كظ٤ض  ٫ٝطِحٍ طلظ ٠رظؤ٤٣ي ُي ٟهطخػخص ٝحٓؼش
ٖٓ حُ٘ؼذ حُ٘ٓ ٞٛٝ ،111٢ِ٤خ ػٌٔظ ٚحُٔ٘خًٍش حُلخػِش ك ٢حُٔ٘ٞحص ح٧هَ٤س
ُٔوظِق حُ٘وذ ٝحُـٔؼ٤خص حُ٘٤ِ٤ش ك ٢حُِٔظو٤خص ٝحُٔ٘ظي٣خص حُي٤ُٝش حُظ٢
ػويص ك ٢حُـِحثَ ط٠خٓ٘خ ً ٓغ حُ٘ؼذ حُٜلَح.١ٝ
ُ
يؼرفخ انًبضٍ واإللرار ثه...خطىح أسبسُخ نجُبء يستمجم يشترن
أهيٓض كٌٓٞش حَُث٤ٓ ْ٤زخٓظ٤خٕ رَ٤٤٘٤ح ،ك ،2020 ٞ٤ٗٞ٣ َٜٗ ٢ػِ ٠هطٞس
أهَ ٓخ  ٌٖٔ٣حُو ٍٞػٜ٘خ أٜٗخ ؿٓ َ٤يٍٓٝش ربػٜٗ٬خ ػُِٔ ٠خٕ َ٣ُٝ
هخٍؿ٤ظٜخ حٓ٧زن ،طٞ٤ى٣ٍ ٍٝٝلَ٤ح ،ػٖ هَحٍ ؿِن ٓلخٍحص ُٜخ ك ٢هْٔ
ى ٖٓ ،ٍٝرٜ٘٤خ حُـِحثَٓ ،زٍَس ًُي حُوَحٍ رؤٓزخد طظؼِن أٓخٓخ ً رخُِٔ٤حٗ٤ش
ٍَٟٝٝس طَٗ٤ي حٗ٩لخم حُؼخّٝ .112هي أػخٍ حُوَحٍ حٓظ٤خء هطخػخص ٝحٓؼش ك٢
حٓٝ٧خ ١حُٔ٤خٓ٤ش ٝحً٧خى٤ٔ٣ش ٝح٫هظٜخى٣ش ٝح٩ؿظٔخػ٤ش ٝحُؼوخك٤ش ك ٢حُ٘،٢ِ٤
حُظَٓ ٢ػخٕ ٓخ طلًَض ٝػزَص ػٖ ٍكٜ٠خ ٝحػظَحٜٟخ ػٌِٛ ٠ح حُوَحٍ.
ٝأٓخّ حَُك ٞحُٞحٓغ حٌُُ ١و ٚ٤هَحٍ اؿ٬م حُٔلخٍس ك ٢حُـِحثَٝ ،طلض
حُ٠ـ ١ٞحُظٓ ٢خٍٓظٜخ هطخػخص ٖٓ حُٔـظٔغ حُٔيٗ ٢ػِ ٠كٌٓٞش حَُثْ٤
رَ٤٤٘٤ح ،حٟطَص ح٧هَ٤س حُ ٠حػخىس حُ٘ظَ كٞٓ ٢هلٜخ حُوخ١تٝ ،أػِ٘ض
طـٔ٤ي هَحٍ ؿِن ٓلخٍحطٜخ ك ٢حُـِحثَ ٝك ٢ى ٍٝأهَ" ٟحُ ٠أؿَ ؿَ٤
ٓٔٔٝ .113"٠ػِ ٠حَُؿْ ٖٓ طَحؿغ حُلٌٓٞش ػٖ ٓٞهلٜخ حُـٓ َ٤زٍَ ،ح ّ٫إٔ
حُوخٍؿ٤ش حُ٘٤ِ٤ش-رو٤خىس حُ َ٣ُٞأٗيٍ ْ٣أٓ٫خٗي ُْ-ط ٌُلَ ػٖ هطجٜخ حٌُ١
٤ٔ٣ت ُِؼ٬هش حُؼ٘خث٤ش ر ٖ٤حُ٘ٝ ٢ِ٤حُـِحثَُِٔٝ ،خ ٢ٟحُٔ٘ظَى حُلخكَ
110
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رخُظؼخٝ ٕٝحُظ٠خٖٓ حُٔظزخىٍ ر ٖ٤حُ٘ؼزٝ ،ٖ٤حًظلض رظول ٞ٤حُظٔؼَ٤
حُيرِٓٞخُٓ ٢ي ٟىُٝش حُـِحثَ حُٔٓ ٠ظ ٟٞهخثْ رؤػٔخٍ.
ٓٝؼِٔخ كيع ك ،2001 ٢حػَ حُـيٍ حٌُ ١أ ُػ َ٤ػِ ٠أػوخد ٓلخُٝش ٓـٔٞػش
ٖٓ أػ٠خء ٓـِْ حُ٘ٞحد ٖٓ حُ ٖ٤ٔ٤ح٩ػظَح ٝػِ ٠حػخىس كظق حُٔلخٍس ك٢
حُـِحثَ ،ػخىص حُٜيحهش حُظخٍ٣و٤ش حُو٣ٞش ر ٖ٤حُ٘ؼز ٌٙٛ ٖ٤حَُٔس ُظزَُ ٖٓ
ؿي٣ي ٝطلزٓ ٢لخ٫ٝص طؼٌٛ َ٤ل ٌٙٛ ٞحُؼ٬هش حُوئ٣ش حُظ ٢طـٔغ حُزِي،ٖ٣
ٝحُظ ٢طٔظٔي هٞطٜخ ٖٓ حُٔخ ٢ٟحُٔ٘ظَى حُلخكَ رؤٌٗخٍ حُظؼخٞٓٝ ٕٝحهق
حُظ٠خٖٓ.
ٝكٌٛ ٢ح حُٜيى٣ ،و ٍٞدمحم ٓل٤خٕ رَحفٓ ،ل َ٤حُـِحثَ ُي ٟحُ٘:٢ِ٤
"ٗ ٫ي إٔ طـٔ٤ي حُِٔطخص حُ٘٤ِ٤ش هَحٍ اؿ٬م حُٔلخٍس ٓ٘ٔ٤ل٘خ

حُلَٛش ُِظلٌٝ َ٤حُظؤَٓ ك ٢كخٔٓٝ َٟظوزَ ػ٬هخط٘خ رٜيٝء ٝطلخإٍ.
٘ٛخى رطز٤ؼش حُلخٍ ٖٓ  َٟ٣إٔ رؼ ٞحُؼٞحَٓ ،ػِ ٠ؿَحٍ حُزؼي
حُــَحك ٢حٌُ٣ ١ل َٜر٘٘٤خ؛ ٝطٞحٟغ كـْ حُظزخىٍ حُظـخٍ ١ر ٖ٤رِي٘٣خ
(كٞحُ ٕٞ٤ِٓ 35 ٢ى ٍ٫ٝك ٢ػخّ )2019؛ ً٘ٗٞٝخ ؿِء ٖٓ ٓـظٔؼٖ٤
ُـٓ ٖ٤٣ٞوظِل ،ٖ٤طٌَ٘ ػوزخص أٓخّ حُظوخٍد ر ٖ٤حُـِحثَ ٝحُ٘.٢ِ٤
رَٜحكش ،أٗخ  ٫أٗخٌٛ َ١ح حَُأ .١رَ أػظوي ػٌْ ًُي ،أٍ ٟأٗ ٚك٢
ػخُْ طٔٞى ٙحُؼُٔٞشٓ ،ؼَ حٌُٗ ١ؼ ٖ٤ك ٚ٤حٌُ٣ ،ّٞ٤ل ٢إٔ طظٞكَ هِٖٓ َ٤
ً
أٌٗخ ٫ؿي٣يس ٖٓ حُظؼخ،ٕٝ
حٍ٩حىس حُٔ٤خٓ٤ش كظٔٗ ٠ظط٤غ حٓظليحع
ٝهِن كَٝ ٙأ َ١طٔٔق رز٘خء ػ٬هخص طـخٍ٣ش ٝطؼُِ حُظؼخٕٝ
ٝحُظزخىٍ ك ٢هطخػخص ٓوظِلش.
ك٘٣ ٬زـ ٢حًٕ حُلٌْ ػِ ٠حُؼ٬هش ر ٖ٤ىُٝظٝ ٖ٤طؤٜ٤٤خ ر٘خ ًء ػِ ٠حُٞحهغ
حَُح ٖٛأ ٝػِ ٠حكٜخءحص طـخٍ٣ش ٌٙٛ .حُؼ٬هش ُأٗ٘جض حٗط٬هخ ً ٖٓ هْ٤
٠ٗٝخٍ ٓ٘ظَى.
ُوي أَٗص كٌٛ ٢ح حُٔوخّ اُ ٠حُؼي٣ي ٖٓ حُٔلطخص حُظخٍ٣و٤ش حُظ ٢طٌُٔ٘٘خ
ٖٓ طو ْ٤٤ػٔن ٓٝظخٗش حُؼ٬هخص حُظ ٢طَرٗ ٢ؼز٘٤خ .أػ ٢ؿ٤ي ًح إٔ ًُي
ؿً َ٤خفٝ ،أٗ٣ ٚظٞؿذ ػِ٘٤خ أ٠٣خً حُظطِغ اُ ٠حُٔٔظوزَ ٝطلي٣ي آكخم
ؿي٣يس ٖٓ ٗؤٜٗخ إٔ طؼُِ  ٌٙٛحُؼ٬هش ٝطويّ ٜٓخُل٘خ حُٔ٘ظًَش.
ٖٓ ؿخٗز٘خٗ ،ؼَٔ ٖٓ أؿَ طلؼ َ٤حُلٞحٍ حُٔ٤خٓٝ ،٢طؼِ ِ٣حُظ٘ٔ٤ن
ٝحُظٞحكن ر ٖ٤رِي٘٣خ ػِ ٠حُٔٔظ٣ٞخص حُي٤ُٝشٝ ،ط٘٣ٞغ ٣ُٝخىس حُظزخىٍ
ح٫هظٜخىٝ ١حُظـخٍ ١ر٘٘٤خ.
ك ٢حُٔـخُ ٖ٤حُؼِٔٝ ٢حُظو٘ٗ ،٢لٖ ٓظلخثِ ٕٞربٌٓخٗ٤ش طزخىٍ حُوزَحص
ٝطؼٔ٤ن حُظؼخٝ ٕٝحٓ٩ظلخىس ٖٓ حُ٘ـخف حٌُ ١كوو ًَ ٚرِي كٓ ٢ـخٍ ٖٓ
حُٔـخ٫ص.
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ًٔخ أٗٗ ٖٓ ٚؤٕ حُظؼخ ٕٝك ٢حُٔـخٍ حُؼوخك-٢رٔوظِق أٝؿ-ٜٚإٔ ْٜٔ٣
ك ٢طو٣ٞش ٍٝحر ٢حُٜيحهش ر ٖ٤حُزِيٝ ٖ٣ك ٢ط٘ٞع ٝحػَحء حُز٤جش حُؼوخك٤ش
ُٔـظٔؼ٘٤خ."114
ٝكظ٣ ٠ظٔ٘ ٠ك ْٜأ٤ٔٛش حُؼ٬هخص حُؼ٘خث٤ش ر ٖ٤حُ٘ٝ ٢ِ٤حُـِحثَ ٝحىٍحى
ٍَٟٝس ططَٛ٣ٞخ٘٣ ،زـ ٢حٓظل٠خٍ حٌُحًَس ك ٍٞحُظخٍ٣ن حُٔ٘ظَى
ُِيرِٓٞخٓ٤ش حُ٘ؼز٤ش حُظ٘ٛ ٢ؼٜخ حُ٘ؼزخٕٓٝ ،ؼَكش ٓخٜٔ٤ٟخ حُٞحكَ
رخُٜيحهش ٝحُظ٠خٖٓ حٌُ ١أْٓ ُؼ٬هش ٓؼيٜٗخ حُوٍٝٝ ْ٤ف حُ٘٠خٍ
حُٔ٘ظَى.
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ممابلة مع سفَر الجزائر فٍ الشَلٍ دمحم سفَان براح فٍ إذاعة جامعة الشَلٍ:
https://radio.uchile.cl/2020/11/01/embajador-de-argelia-el-congelamiento-del-cierre-de-la-embajadade-chile-da-la-ocasion-para-aprehender-el-futuro-con-optimismo/
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